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 ےہ

 ہجع ہہم ےج سون ۔ بے ع٦

 رورش نم یلاعت هللاب ذوعنو «هرفغتسنو «هنیعتسنو هدمحن «هلل دمحلا نإ

 هل یداه الف للضی نمو «هل لضُم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيسو انسفنآ

 هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشآو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشآو

 ترس

 ° ل نولسم او الل نوع الو هات قح هللا وقتا اونماء نیلا ایان

 نی کو هرم قو زی و سفت نم

 .” 0( یر گیل نإ مالا وہ
 رہلمعا مکل حلس © الیدس الوق ًاولوغو هللا اوت اما لہ
 مس میل راد هوره مطب نمو کبد کرفیو

 اب دمحم یده یدهلا ريخو هللا باتک ثیدحلا قدص ناف :دعب امآ

 ىف ةلالض لکو «ةلالض ةعدب لکو ةعدب ةثدحُم لکو ءاہتاثدحُم رومألا رشو

 . رانلا

 .دعبو

 اذه ىف ةميرج لوآ تعقو امدنع قلخلا ةيادب ذنم ملظلا أدب دقلف #

 نيب كلذ دعب ملظلا رشتناو ...لیباه هاخآ لیباق لتق امدنع كلذو نوکلا

 لبق یلهاجلا رصعلا ىف هتاجرد یلعآ ىلإ لصو یتح دعاصتی لظو سانلا
 ملظلا بقاوع نم هلك نوکلا رذحیل ءاج یذلا 4َ دمحم یبنلا ةثعب

 .ةرخالاو ایندلا ىف ةميخولا

 .(۱۰۲) ةيالا :ناومع لآ ةروس (۱)

 .(۱) ةيالا :ءاسنلا ةروس (۲)

 .(۷ ۱ ء۷ ۰) ناتیالا :بازحالا ةروس (۳)



 - نبلاظلا ةياهن مصق نم لب ب د ة هل
 ... هطخسو برلا بضغ بلجی وهو ..ممألا كالہب ناذيإ ملظلاف

 لج قلاخلا ةبحم نم مّرْحُب ملاظلاو ... درت ال ملاظلا ىلع مولظملا ةوعدو
 مل ناو ... ةيادهلا ةمعن نم مرحي ملاظلاو ... قلخلا ةبحم نمو العو

 تانسحلا نم اًسلفُم ةمايقلا موی يتأي هناف ملاظملا كلت نم ملاظلا للحتی

 .ةمايقلا موی تاملظ ملظلاف ... مهملظ نَم لك ىلع عٌزوت یتلا
 «نامزلا اذه ىف ملظلا نع ثیدحلل ةساملا ةجاحلا تءاج انه نمو ٭

 .ةميخولا هبقاوع نم ریذحتلاو نامز لک قو
 ملظ ناك وأ -(العو لج) هللاب كرشلا وهو - ملظلا ملظأ ناك ءاوس

 .مهنيب امیف دابعلا

 تناك ىتلا ةدسافلا ةمظنالا كلتل ةملؤملا ةياهنلا تناك فيك انيأر دقو

 اًعيمج اوحبصيو اوطقسي مهب اذإو دیدحلا نم قراطمب بوعشلا مكحت
 .ديدحلا نابضق فلخ

 نيب ةمايقلا موي صاصقلا نم مهرظتنی ام ريغ ... ايندلا صاصق هنإ

 يحلل ةوجولا تنعو ٭ :لیزنتلا مکحم ىف لاق ىذلا (العو لج) قحلا ىدي

 . 4 اظ َلَمَحْنَم با دو وَ
 نو کی سفت مكن تم ول عقل زوم و # : ىلاعت لاقو

 سس

 7 رس مر غ ےک ےہ ما ز ر سس ۳ 2

 . تبیین اب کو اھب اسلا لدرخ نم ةَ لاقنم تاک
۳ 

 هر ع هرس ے مث سر حت ےس رس رض

 باقنم أ أوملظ نیز ماعيسو# :یلاعت هلوق ىعم لمأتت نأ كّبسح لب

 تناکل ةيالا كلت الا نیملاظلا قح ىف لزنی ملول هللاتو ... 4 نوبل

 .(۱۱۱) ةيآلا :هط ةروس )١(

 .(1۷) ةيآلا :ءايبنألا ةروس (۲)

 .(۲۲۷) ةيالا :ءارعشلا ةروس (۳)



 ل _ نيلاظلا ةياهن صصق نم -
 .هلوح نم سانلل هملظ نع ملاظ ىأ عدرت نال ؛ةيفاك

 (ةطق) ةره تسبح اهنأل ؛رانلا ةأرما لخدیس ت هللا ناك نإ :لوقأو

 .ناميإلاو ديحوتلا لهأ ملظي نم ريصم نوكي اذامف

 .لمهي الو لهمي ناد اح 4 هلا ناف هةل للا لاهمإ ملل تی الف *

 وسر لاق :لاق ص یسوُم ىبأ ثيدح نم ۲ نیحیحصلا» یفف

 اف من *:َلاَق ا لاذع اذإ | ىت ميال "ین هلا نإ نإ » د

 ۱۳ دیر مدل ده مو نیش هک در تیر دن کایڈکر)
 :یلضاصلا يتخأ ۔۔۔ بیبحلا يخأ ٭

 اًعيمج رذحنل (نيملاظلا ةیاہن) اهتيّمس ىتلاو ةلاسرلا هذه رّطسأ انآ اه
 لبق نآلا اهنم للحتیلف ةملظم ىف عقو نّمو ... دابعلا ملاظم ىف عوقولا نم

 .كلذ ىلع تومي نأ

 هاور ىذلا ثیدحلا ىف امك ة4 ىبنلا ةيصو تءاج :كلذ لجأ نمو ٭

 هام وأ ضْرِع نی ٌةَمَلظَم ُهَدْنِع هبخال ثناک نم 0 :لاق 37 یبنلا نأ ىراخبلا

 ٌزَمع هک نإ مزو الو زاید ال مبني 1 نأ لبق میل هلی

 تاتیس نم دخ خلاص لَمَع هل نی ْمَل ناو هم رذقب نم دخأ خلاص

 .«هیلع تلف هبحاص
 مولظملا هنع افع وأ هتملظم نم للحت اذإ الإ ملاظ ةنجلا لخدی نل هناف

 باتک (۲۵۸۳) ملسمو ہل ظفللاو :نآرقلا ريسفت باتک (43۸1) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۱)
 ۱ .بادالاو ةلصلاو ربلا

 .نامرلا نم ُةَدُملا یهو نم - ةولملا نم قشم هرْمْعلا ةلاطإو ريخأّتلاو لاهمالا :ءالمالا (۲)
 .هقلطي مل :ُةْنِلْفُب مل(۳)

 )٠۲ ١(. ةيآلا :دوه ةروس(*)

 .بصغلاو ملاظملا باتك (۲ 559) یراخبلا هاور :حيحص )٥(

 هللا
 8۸ سام



 .هتملظم نع لزانتو

 4 ةنجلا نيب ورطلق ىلع َنوُسَبْحُيَت 6 يف رانلا نم َنوُنِمْؤُملا " ٌصلخي» :22 لاق

 ويش ی ايلا یف مه ثناگ مِلَظَم ضف نی ْمِهِضَْبِل صّقبق الو
 رسا
 س م6

 ید مُمدَحال یٍدیب ٍّمَحُم ف شفت یِذَلاَوَ قلا لود ىف مه ذأ اونو

 .۳!«ایندلا ىف ناگ هلزنعب نم هل یف هلن
 نأو هعاونآ لکب ملظلا نم مکایاو ینریجُپ نأ (العو لج) هللا لأسأف #

 .هیلع رداقلاو كلذ یلو هنإ ... یلعالا سودرفلا ىف ةمايقلا موي انرشحي

 سو لبو لآ قلعو تمنم انیبن عالع ىلإ قالسو
 ۱اتعلا میحرلا وفع ىلإ ہقعلا هبنذو

 .ملسیو وجني :صلخپ )١(

 .رسجلا :ةرطنقلا (۲)

 .قافرلا باتک (12۳) ىراخبلا هاور :حیحص (۲)



 ايياييدمي ۱۲ تک ہ۷ 2۲2۵1[ جحا
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 ےک ریپ ے و ےہ

 اهنا

 ملظلا فیرعت

 ۱ :ہعل ملظلا *

 رو ہلا جنب ةَملظَمَو بوض باب نی هلن مشا ملل

 مو منا مالك ما نی هام اتا ةا لخت مال
 یفو هعضّوَم ريغ ىف ءىشلا غضَو ملا ُلْضَأَو ملظلا ىلإ هندی

 "ملط دن بثذلا یعرتشا ْیَم لا

 ءىشلا عضو :هاصأو تملظمو . اَمنْظ ُهُملْظي هَملط : ىرهوحلا لوقيو

 وضو ریغ ىف
 ةدَواَجُم یی ُلاَقيَو هيف فرصا ی ال ابف فرصا لا او

 بنّدلاو ریبکلا بنّذلا ىف ُلَمْعَتسُم اًدّهلو .لیلقلاو ريثكلا یف ُلاَقيَو .قحلا

 .ریغصلا

 :احالطصا ملظلا +

 ۳ قحلا ٌةَرواَجُم وأ «ٌقح ریغب ريغلا قح ىف فرصت

 نع ةا يا فو هووضوم ريغ ىف ءىشلا عضو : سا ليو

 و ل

 *هنمز نع لود وأ ةدايز وأ صقنب هّلحَم ريغب ءیشلا عضو : : ليقو

 عضو هنأب دخ كلذلو ِلْدَعلا نع ٌفارحنالا وه ملل :بغارلا لاقَو

 .(۱ ۶ 1) رينملا حابصملا )١(

 .(۵۱۶/۱) نیحلافلا لیلد (۲)

 .(4۸) یناجرجلل تاقیرعتلا (۳)

 .(۲۳ ۱) فیراعتلا تامهم ىلع فيقوتلا ()



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم سس ")لس
 اوج فارحنالا اذه ىَّمسُي دقو هب صوّصخملا هعضوم ريغ ىف ءیشلا

 ةهج نم اهژرژاجت ناف ةَئاَدْلا نم طلا یرجم ىرجت ةلادعلا تناك اًملو

 ٌملظو روج اهبناوج ضعب ىف اهنع فارحنالاو نايغطو ناودع طارفالا
 ."الامعتسا ظافلألا هذه معأ ٌملظلاو

 .(۳۷۵) ةعيرذلا (۱)



 ملظلا تاجرد

 ةرئادلا نم ةطقنلا یرجم یراجلا قحلا كرت ملا ناك امل :بغارلا لاق

 ناك َدعبأ (قحلا نع) هنع ناك نمف ءاّديعب اًمإو اًبيرق ام اهنع لودعلا راص

 لك َمُهَلِضِي نأ ُنطْبَّشلأ ُديِرُمَو# :ىلاعت لاق كلذلو ءبعصأ هيلإ ٌعوَجّرلا
 َبْعَص ٌّقحلا نم دعبلا ىف مهب نَعْمَأ ىتم َناطيَشلا نأ ىلإ اًهيبنت ۳ ادیب
 ."ءادتهالا ذئنبح مهيلع

 هيلإ ٌعوْجَّرلا ناك ٌبّرقأ (ٌّقحلا ی :ىأ) هيلإ ناك نمف اذه یلعو

 یطعب ىتح ِهِمْلُظ ىف ىداَمّتلا نم ئدتبُملا ُہِلاَظلا رذحیلف مث نمو .لهسآ

 .قحلا ىلإ عوُجّرلا ةّصرف هیفنل

 )٦٦(. ةيآلا :ءاسنلا هروس (۱)

 (TOV) ةعيرذلا (۲)



 ةملظلا عاونأ

 الف ةملظلا عاونأ ام
 هايإو ىلاعت هللا ةعيرش تحت لحخدی ال ىدّلا وهو ٔعظعألا ملاّظلا ١-

 ۰« مع ماظل کلا کرإ :هلوقب ىنع
 عضو امیف ىأ» ِناطلُشلا عکخ مزتی ال ىذا وُمو سوال ملا ١

 .«عرشلا ماکحآ عم ضراعتی الو ةايحلا ٍريسيتل 2 ةَمظنأ نم ناطلُسلا

 داف لامعألاو بساکملا نع لّطعتي ىذّلا وُہو هرفصأل ملا - ۳
 عّطلاب لدعلا ىطاَعَت نع جرخ نمو ؛ةعفتم مهيطعي الو ءسانلا عفانم

 نع خلسنا دقف ةبهّرلاو ةبغرلاو ءايّرلاو عنَصّللاو لخت قلخلابو
 لكأو اوُبلاَعَتو وات كِلذ ىلع عُْ لك لهأ راص ىتمو «ةيناسنإلا
 داسفلا نع مھدصیو مهمي نمل لوُبَق ثا مهيف قبي ملو «مهفيعض مهيوق
 ."مهرخآ نع مُهَّلاصتتساو مُهكاله مهلاثمأ ىف هناحبش هللا ةداع تّرج دقف

 .(۱۳) ةيآلا :نامقل ةروس (۱)

 .(۳۵۸) ةعيرذلا (۲)



 ملظلا ماسفا

 اسقآ ةثالث ىلإ ملظلا مسقنی

 :؛للاعتوهناحبس هي کارشالا وهو یلاعت هللا هرهغي ال ملظ :ًالوأ

 وهوه نقل لاق الو ۲ :هدلول هاياصوو ميكحلا نامقل نع ىلاعت لاق
 ملظلا یمشامو 6 رم ظع ماظل کارا ک کم اب لال یب ,هظحب

 ف ءىشلا | عضو ۳ ءاهعضوم ريغ ىف ةدابعلا عضو كرشلا نأل الإ اكرش

 مه کیلا طب مهتتی) اور اونماء لا :ىلاعت لوقيو ؛هعضوم ريغ
 ملظی ال اأ :اولاقو «ةباحّصلا ىلع كلذ قش دقو "4 َنوُدَتِهُم مُهَوُنَمأْلا

 .كرشلا دارملا نب لك یبنلا مهل اهرّسفق ؟هسفن
 أوُنَماَء بلا :ُتَلَدَت اَمَل :لاق 72 دوعسم نبا نع ىراخبلا ىور دق

 سیل :َلاَق ؟هسفت ملظی ل ای یا لوس رای :اتلق یک لظب مهتم تیس

 ىلإ اوُعَمْسَت ْمَلَوُأ بكرشب : ىأ 4 ولو رک هتاميإ اوسي ل © :َنوُلوُقَت
 . 7(4 يطع ماظل لرل کم تب رله هل ۳ ۳

 نيب الصاف یلاعت هللا لاق» :ةيآلا ذهل هح رش ىف هذا یدعس نبا لاق ٭

 مک کل ينب مهمی اوطلخي :یآ 4 اسیر اونماء لا نيقيرفلا
 ةيادهلاو ءاقشلاو باذعلاو فواخملا نم نمألا 9(4 َنوُدَمِهُم مُهَوَُمَأْلا

 .ميقتسملا طارصلا ىلإ

 لصح «صاعمب الو ٌككلرشب ال ءاقلطم ملظب مهناميإ اوسبلی مل اوناک ناف

 .(۱۳) ةيالا :نامقل ةروس (۱)

 .(۸۲) ةيآلا :ماعنألا ةروس (۲)

 .ناميإلا باتك (۱۲ ) ملسمو «ءايبنألا ثيداحأ باتك )۳۳٣٣( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)



 نيملاظلا ةياهن صصق نم بنسب »د

 كرشلاب مهناميإ اوسبلي مل اوناك ناو .ةماتلا ةيادهلاو «ماتلا نمالا مهل

 نمالا لصأو «ةيادهلا لصأ مهل لصح «تائيسلا نولمعي مهنكلو «هدحو

 .اهلامك مهل لصحي مل نإو

 مهل لصحي مل «نارمالا مهل لصحي مل نيذلا نأ :ةميركلا ةيآلا موهفمو

 .«ءاقشلاو لالضلا مهظح لب نمآ الو «ةياده

 :هریغل دیعلا ملظ وهو ىلاعت هللا هكرتي ۷ ملظ :ايناث

 نمو .عونمم ريغلا ٌقح ىلع ءادتعالاو «مرحم دابعلا نيب ملظلا ناف

 .تاناویحلا نيب یتح ملاظلا نم مولظملا قح هذخأ یلاعت هللا لدع

 هر وہ
 ندوتل) لا وفا لو نأ ©5 ةريره ىبأ نع ملسم حيحص یفف

 رس ریس اڈ

 .(ِءاَنْرَقْلا ةاشلا رم ىاَحْلَجْلا ةاشلل َداَقُي یتح مالا عوی اَهلْهَأ ىّإ َقوَقُحْلا

 .ةمايقلا موي هنم صتقا برضلاب هريغ ىلع ىدتعا نمو

 7 4 ۰ 1 < ہا md 1 را 1

 اًملظ طوسب َبِرَض ْنَم» :لاق 5 وا لوُسَر نأ 28 ةربره یبآ نع
 . "!(ِةَمايِقْلا موی هنم صفا

 ملاظم هيلع تناك اذإف «هتانسح ةمايقلا موی هلام سآرو ناسنالا ةورثو

 سس وا

 رضا ےس

 گل ةَريَرُم ىبأ ْنَع ىراخبلا حيحص ىفف .. هرهظ قوف حرطتف مهتائيس

 للکتیلت بیت وأ هضزج نی بخل ةَملظَ ل ثناگ نم مل : : ل لوش لا ۳

 رم ّدخَ خلاص ٌلَمَعُهَل ناگ نا مروا رايد نویال نآ لب میلان

 "هيلع َلِعُحَف هبجاص تاس نم دا ثاتسح هل نیل نو هتملطم

 .(۲6۰) یدعس نبال /نانملا مالک ریسفت (۱)
 )٤ ٦٦۷(. عماجلا حیحص ىف هل ىنابلألا هححصو 40 /۸) یقهیبلا هاور :حیحص (؟)

 .بصخغلاو ملاظملا باتک )۲٩( یراخبلا هاور :حیحص (۳)



 سس نیلاظلا ةياهن صصق نم 2

 ىف مهرجآ نوعضی نیذلا نوسلفملا مه مهریغ ىلع نودتعملا كئلوأو

 .مهسفنآ نوکلهیو مهئامصخ ةفيحص ىف هنولقنیو «مهريغ نازیم
 ؟(ُسِلْفُمْلا نم َنوُرْدَتَأ١ :َلاَف لک شا لوس نآ كلك ريه ىبأ ْنَع

 هللا لوشِر لاق عام الو ل مَ ال ْیَم وللا لوس ای ایف شغل :ا ولاَ

 ىتاي ِقاَكَرَو مایع الصب ةمابقلا موب یتای نم یتا نِ م َسِلفُملا َّنإ» :: : ایک

 اذه َبَرَضَو ءَ مت َكَفَسَو ده لام لاو ده َفْذَقَو هده مش

 اَم یضقی نأ لبق اح ٹی اإ واتس مادو ییتسع نیاع بَ

 ۰تا ىف َحِرْط من هیلع ْتَحِرْطَف ْمُهاياَطَح نم ذآ هيَلَع

 ىضرُي امیف الإ هحراوج عضي ال هبرل ةمئاد ةبقارم ىف نمؤملا شيعي الو

 اوقُپ ىتح ةنجلا نولخدي ال ةنجلا لهأو هللا بضغُي امع اهعنميو كه هللا

 8 لا فا لو شرع کک ىرذُخلا دیو ییا کف .ملاظملا نم

 تناك ماض َنوُصاَقَتي لَو نبط اوس راتلا نم نوا ضلخ

 .یراخیلا هاور . تل لوس ْمُهَل فون وقت اإ یتَح اینا ىف مه

 لهف «هدیو هناسل نم نوملسملا ملَس نمل هللا اهدعأ مالسلا راد ةنجلاو
 ىلع نوظفاحیو مهرازوآ نم نوففخی لهو ؟مهرمآ ةبقاع نوملاظلا یعی

 الدعو «هنع عفادی اّیوقو هرصنی اّرصان مولظملل نأ نوملعیو مهتانسح

 .هقح هل ذخأي

 :هسضن دبعلا ملظ وهو «ىلاعت هللا ہرطغی ملظ :اًنلاث

 :یلاعت هللا لاق دقو ءروذحم ىف اهعوقو وأ ءبجاو ىف اهريصقت نم
 ےس رر +

 منو هی ملا رهن اندابع نم اتتطصا نذل بتلا ا روا مح ظ

 .بادالاو ةلصلاو ربلا باتک (۲۵۸۱) ملسم هاور :حیحص ()



 ٠٠4 ڪت للا وه کت ناو کو ناس یو دمت
 :اهماسقأ نم رکذو ما ةثالث ةقا ةقفوملا ةم الا هذه ىلاعت هللا مسق دقف

 .هسفنل ملاظلا

 نيمئاقلا انلعج مث :ىلاعت هللا لوقي» : ال ريثك نبا مامإلا لوقي
 نم انيفطصا نيذلا ءبتكلا نم هيدي نيب امل قدصملا ءمیظعلا باتكلاب

 ملاظ مَهْنِمَه :لاقف عاونآ ةثالث ىلإ مهمسق مث «ةمألا هذه مهو ءاندابع

 ضعبل بکترملا .تابجاولا ضعب لعف ىف طرفملا :وهو 4 هی
 ."”«ماسقألا ةيقب ركذ ىف هلی درطتساو ...تامرحملا

 4 وف رلاظ مهنمهإل» :ْنآَكَي ىدعس نب نمحرلا دبع خيشلا لوقيو
 اذه ةثارول ءىلاعت هللا ه هافطصا مهلكف .رفكلا نود یه ىتلا ءىصاعملاب :ىأ

 نم طسق مهنم ّلكلو .مهلاوحأ تزيمتو «مهبتارم تتوافت ناو .باتکلا
 نامیالا مولعو «ناميإلا لصأ نم هعم ام ناف هسفنل ملاظلا ىتح «هتثارو

 .""«باتکلا ةثارو نم وه «ناميإلا لامعأو

 فرعتل اهتدهاجمو اهتبساحم نم دب ال هسفن ملظ نم دبعلا ملسي ىتحو

 نم مظعأ هسفنل هتبساحم نكتلو هبنتجتف روذحملاو هعبتتف بجاولا

 اوبساح» : و باطخلا نب رمع لاق دقو ..هكيرشل حيحش كيرش ةبساحم

 ءضرعلا مويل اوبهأتو ءاونزوت نأ لبق اهونزو ءاوبّساحت نأ لبق مكسفنأ
 ةبوتلا باب ىلاعت هللا حتف دقو .ةيفاخ مکنم ىفخت ال نوضرعت ذئموی

 حورلا غلبت ىتح وأ اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح َقَلْغُب نلو «نيبئاتلل

 .(۳۲) ةيآلا :رطاف ةروس (۱)

 .۳ ءزج ریثک نبا رسل هو (۲)

 1 ءزج یدعس نبا مسن ہت (۳)



 اب سسس زیلاظلا ةياهن صصق نم =
 هللا ناف ةمزاجلا ةبانالاو ةقداصلا ةبوتلا ىلإ هسفنل ملاظلا ردابیلف موقلحلا

 دیجملا حتف ىف خیشلا لآ نسح نب نمحرلا دبع خیشلا لاق ...میحر باوت

 ملطو هل رشلا :ةثالثلا ملظلا سانجآ نم ملس نمفا نل ةيميت نبا مالک

 . ماتلا ءادتهالاو ماتلا نمألا هل ناك .لرشلا نود امب هسفنل هملظو .دابعلا

 هنأ ینعمب . قلطملا ءادتهالاو نمالا هل ناك هسفنل هملظ نم ملسَي مل نمو

 ميقتسملا طارصلا ىلإ هللا هاده دقو :كلذب دعو امك ةنجلا لخدی نأ دب ال

 ..خلإ .«..ةنجلا ىلإ هتبقاع نوکت ىذلا

 :ةثالث نيواود هل ةمايقلا موی لو هللا دنع ملظلاو) : ناو ميقلا نبا لاق

 هنم ىلاعت هللا كرتي ال ناويدو هللاب كرشلا وهو اًئيش هنم هللا رفغي ال ناويد

 ملظ وهو اًئيش هب هللا ًابعی ال ناويدو ءاضعب مهضعب دابعلا ملظ وهو ائيش

 اهعرسأو نيواودلا فخآ ناويدلا اذه ناف هبر نيبو هنيب هسفن دبعلا
 ۱ | وحم

حلا دیعس نب دعس خیشلل «مولظملا ةوعد قتا» باتک نم القن بیصلا لباولا(۱)
 -۱۳ ص) یرج

 .فرصتب ٦(



 - نیلاظلاةیبنصت مس. حل
 (كرشلا) مظعألا ملظلا نم روص

 :مظعالا ملظلا نم ٌروص یه اهو *

 : میبویرلا يف کرشلا (۱)

 نم نوکلا اذه ىف اًئيش ربدی وأ قزري وأ قلخی ة5 هللا ريغ نأ داقتعا وهو
 لهأ كرشك - اًريبك اًولع كلذ نع هللا ىلاعت - هللا عم وأ ل هللا نود
 نيذلا ىراصنلا كرشكو « ملاعلا مدقب نولوقي نمو ةفسالفلاو ليطعتلا

 دانسإب نيلئاقلا سوجملا كرشكو « ةثالث ثلاث هناحبس هللا نإ : نولوقي

 . خلإ ... ةملظلا ىلإ رشلا ثداوحو رونلا ىلإ ريخلا ثداوح
 : ہیھولالا يف کرشلا (۲)

 كرش وهو «ةدابعلاو ةعاطلاو ةيهلإلا ىف ىلاعت هلل كيرش داقتعاوهو

 ال ةريثك روص هل كرشلا نم عونلا اذهو « ثيدحلاو ميدقلا ىف نييلهاجلا

 :نييت الا نيعونلا نع اهلمجم ىف جرخت

 : كسنلاو ةدابعلا يف کرشلا (1)

 .دوجسلاو «عوکرلاو «حبذلاو رذنلاو ءاجرلاو :فوخلا :اهنمو

 ءايحألا نم مهئايلوأ ىلإ نوكرشملا هفرصي امم كلذ ريغو ءاعدلاو

 ."”تاومأآلاو

 : عابتالاو يعاطلا يف کرشلا (ب)

 . 4 نورس کت مهومسعلأ ناو : لاو هللا لاق

 .(۸ ۰۷ ص) لیلجلا زيزعلا دبعل «هنم ريذحتلاو هتقيقح ملظلا» :رظنا )١(

 .(۱۲۱) ةيآلا :ماعنألا ةروس (۲)



 .مهلثم نوکرشم مكنإف - لالحلا

 بود نم ابا مفرور مهراب أودع * :قاهَرداَحَبُس هللا لاقو
 ۲ ےک ۲7

 ہللا مّرح ام مهل نولجُی ءشا نود نم اًبابرأ مهءاملع اوذختا : ىأ
 .هللا لَحَأ ام مهيلع نومرحیو

 :تاطصلاو ءامسألا يف كرشلا (۲)

 ءلیئمَتلاو ءليطعّتلاو .فیرحّیلاب تافّصلاو ءاّمْسألا ىف ُكرَّشلا ْنوکیو
 .فیکتلاو

 :ةدح ىلع مهنم ٍدحاو لک ُنييبت ىتأي اميفو
 لکل نفر :یلاعت هللا لاق «هّمذب ميركلا نآرلا ءاج :فیرحتلا (أ)

 . 4 .هیضاوم نع
 دقو «اّرفُک ٌنوكي دقف :بتارَم ىلع فارحنالاو ُفیرحٌلا) :همکحو

 .”7 طخ ُنوکی دقو ًةيصعم ْنوکی دقو ءاّقسف لوکی

 .“هتاذب اًهِيايق ٌراكنإو «ىلاعت هللا تافص ىفن ّوه :ليطعتلا (ب)
 نوكي دقو هلامکل وأ ِديحوَّتلا لصأل اًضقان نوکی دق :ليطعتلا ْمُكُحَو

 .َكلذ نود

 لیطعتلاو» :ُْنلَدَي میقلا نبا لاق .....كرشلا نم رش ّوُه ام لیطعتلا َنِمو
 ةقيقحل دحج وهو ءاهلامكل وأ تاّلل ٌدحاج لّطعُملا ناف كرسلا نم دش

 .(۳۱) ةيآلا :ةبوتلا ةروس (۱)

 )٦٤(. ةيالا :ءاسنلا ةروس (۲)

 .(۱۳ /۱) «ةیواحطلا حرش» (۳)

 .(۲۲ ص) «ةينّسلا تاهيبنتلا»و ۰۱۹ /۱) «دئاوفلا عئادب» رظنا (4)



 - نیلاظلا ةیاھٹ صصق نم ___ ۷

 لّطعُملا نم ريخ وهف ريغ هعم دبَع نکل «هللاب رقم كرشُہلاو «ةيهولألا
 .>«تافصلاو تاّدلل

 هلن سلف :هناحبس هللا لوقل بیذکت هنأل ؛رفک وه :لیثمتلا (ج)

 )۶ یو

 دحج نمو هَرَفَك هقلخب هللا هّبش نما :(یراخبلا ُخيش) داّمح نب میعن لاق
 هب هفصو وأ «ةَسفن هب هللا فصو امیف سیلو فک هسفن هب هللا فصو ام

 .9(ةيبشت هلتلاوپکتآدکع هلوسر
 نم دحآ تافصب ةتافص هّبشف هللا فصو نم :هیوقار نب قاحسا لاقو

 .'''(میظعلا هللاب رفاک وهف - هللا قلخ

 وأ - هللا دي ةيفيك :لئاقلا لوقک ةفصلا ةيفيك ةياكح وه :فییکتلا (د)

 .©(اذكو اذک -ايندلا ءامّسلا ىلإ هلو
 انربخآ هللا نالو ءملع ريغب هللا ىلع لوقلا نم هلال ٌمارح هنأ :ةمكحو

 ىلع در عدلا نم كلذ نع لاؤسلاف ءاهتيفيك نع انربخي ملو یافص نع

 كلذ نم ام لالّشلاو كرشلا ىلإ ن ٌقيرط ةيفيكلا نع لاؤّسلا فّلكت نأ كلذ
 )دم

 )١( ص) «ةينسلا تاهیبنتلا» ۲۳(.

 .(۱۱) ةيالا :یروشلا ةروس (۲)

 .(۰۸ص) یقهیبلا «تافصلاو ءامسألا» (۳)
 )٤( ىئاكلالل «ةعامجلاو ةنْسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش» )٩۳۷( ۰«ةیواحطلا حرشاو )۱/ ۸۵(.

 )۵( ص) «ةیومحلا صیخلتب ةيربلا بر حتفا ۲ ۲(.

 .قاّرِفلا :- مضلاپ - بلا (5)

 .فرصتب (۲۵-۳۰ ص) یدشاحلا لصيف هللا دبع ىبأل /«ملظلا تاملظ» (۷)



 وه ملظلا عاونآ دشآ ناک ناو .. ةريثك ملظلا عاونأ نأ ملعن نحن *

 ىلع فقن نأ دب ال ملظلا نم اعاونآ كانه نأ الا (العو لج) هللاب كرشلا

 :اهضعب

 :ملظلا عاونا نمف

 دعتم نمو# :اي لاق امك .. .ىلاعت هللا اهّدح ىتلا دودحلل دبعلا ةزواجم
 2م ےس ےس رسا ری رح رس 72

 .۱۱۱۹۴ ,هسفن 2م ةسفن ملظ دقف هللا دودح

 :ملظلا عاونآ نمو تپ

 ۳ 7سش پچ
 . 4 نوم ۳ ون مم کس چ ےہ

 اف هلآ لزنآ آمي مکے مل نَمَو

 :ملظلا عاونآ نمو ےب

 «مهيلإ اهب ءافولا ىلع ةردقلا عم اهلهأ ىلإ قوقحلا ءاطعإ ىف ةلطامملا

 : 205 ىبنلا لوقي اذه لثم قو

 .ىنغلا لطم :ىأ تیغ هر لب دال ی
 .«ملظ ٍدجاَوْلا ید :ثیدحلل ظفل قو

 :ملظلا عاونآ نمو 30

 ا و َداَحَبُس لاق امك «هتايآب بيذكتلا وأ ءاّيذك هللا ىلع ءارتفالا

 )١( ةيالا :قالطلا ةروس )۱(.

 .(60) ةيالا :ةدئاملا ةروس (۲)

 عماجلا حیحص ىف شاني ینابلألا هنسحو دمحآو هجام نباو «یئاسللاو «دواد وبآ هاور : .نسح )۳(

(۵۸۷). 



 ۳4 ینا بک را زکر لع ركن کیا نم
 . 4 اع فدصو هل تیاکب بذک نکی دلا :كک لاقو

 :ملظلا عاونآ نمو *

 نع اهليطعتب یلاعت هللا مسا اهيف ركذُي نأ عنم وأ .دجاسملا نع دصلا

 ىف ةكراشملاو «ةعفانلا ملعلا سورد نم نيملسملا ةايح ىف اهرود ءادأ

 .سانلا تايعامتجا

 :هنأش لج لاق امك

 . ۰4 ًاَهياَرح يف یّسَو ةفْسَأ اف رگ نآ ولا جسم ایم کتی منو 7

 امد وأ لاومأ نم صضعبلا قوقح عايض ىلإ یدوب امم ةداهشلا متك

 ےس ےک

 0تو هلن ےک ترم :هدنع ةددهس مسك نم ملا نمو مو :هنأش لج لاق أمك

 :ملظلا عاونأ نمو #

 «قدصلاب بيذكتلاو ءاهنع ضارعإلا مث ىلاعت هللا تايآب ريكذتلا

 ۳ اهن عرب تک ی اار :هنأاش لج لاق امك

 ا قل اب بّدکو ملا لع بذک نم ملظا نل َلاعلَراکْبُم هلوقو

 . 94 ا

 .(۱۷) ةيآلا :سنوي ةروس .(۳۷) ةيالا :فارعألا ةروس (۱)

 )۱٥١(. ةيآلا :ماعنألا ةروس (۲)

 .(۱۱) ةيالا :ةرقبلا ةروس (۳)

 )٤( ةيالا :ةرقبلا ةروس )۱۰(.

 )٥( ةيالا :ةدجسلا ةروس )۲۲(.

 )٦( ةيالا : رمزلا ةروس )۳۲(.



 :ملظلا عاونآ نمو ٭

 جحلا كرتو رذع الب ناضمر ىف راطفالاو «ةاكزلا عنمو « ةالصلا كرت

 ..ةردقلا عم

 :ملظلا عاونآ نمو #

 .یلاعت هللا لیبس ىف داهجلا نم رارفلاو ماحرالا عطقو ؛نیدلاولا قوقع

 :ملظلا عاونآ نمو ٭

 .روزلا ةداهشو «هیتلاو .بجعلاو «ءالیخلاو «رخفلاو ءربكلا
 :ملظلا عاونآ نمو *

 .ءاملا لضف عنمو تبیغلاو «ةميمنلاو مکحلا ىلع ةوشرلا ذخآ

 :ملظلا عاونأ نمو 2پ

 .ًاريش ناك ولو «ريغلا ضرآ نم ذخألا

 :ملظلا عاونأ نمو ٭

 الاو هیدل لاومالاب سوردلا ذخأب هذيملت اننامز ىف ذاتسألا فلكي نأ

 .تابجاولا لكب نیمئاقلا «نیدهتجملا نم ناك ناو «حجان ريغ وهف

 :ملظلا عاونأ نمو ٭

 .ةوسکلاو «ةقفنلاو «قادصلا نم اهقح ةأرملا لجرلا ملظی نأ

 :ملظلا عاونآ نمو ٭

 : ناس لاق امك ء2 هللاب نیکرشم اوناک اذإ هبراقآو هلهال لجرلا ةالاوم

 اوبحتسا نإ ءالوآ مكتوب کا باء اودس ال اما دل ای ل
 حر ےس رس ےس را

 . 4 تولا مه کیم کن لو نمو سیال لع رڪ لآ

 .(۲۳) ةيآلا :ةبوتلا ةروس (۱)



 - نيلاظلاةيهنسصقزن سس... و
 :ملظلا عاونآ نمو #

 .اًئيش هصقني وأ هرجآ هیطعی ال مث ءام لمع ىف اناسن| ناسنإ رجأتسي نأ

 :ملظلا عاونأ نمو 6

 . ””روزلاو لطابلاب سانلاو ءاسنلاو .فيعضلاو «ميتيلا لام لكأ

 .فرصتب (50- 1۰ ص) ديسلا ىحتف ىدجم خيشلا /نوملاظلاو ملظلا )١(



 )د  نيلاظلاةياهنصصقنم

 یدؤی هملظ نأ ذإ لاک هللا دنع اًملظ سانلا دشآ مولّظلا مامالا
 .رايدلا بارخو دابعلا داسف ىلإ

 .هتيعر ىلع ةمقن ملاظلا مكاحلاو «ىلاعت هللا نم ةمعن لداعلا مكاحلاف

 ای لاق :لوقيف د ىلهابلا ةمامأ وبأ انل ىوري اذل

 ِلاَغ لکو ٌموُدَع مو ٌماَمِإ :ىتَعاَفَس املا ال ییّمأ نی نام

 .''(قرام

 !؟ةینطولا یعذی مث «هنطو ىلع رمآتی ىذلا وه :مولظلا مامإلا *
 نيمأ هنأ یعدی مث «ةمألا لاومآ قرسي یذلا وه :مولظلا مامالا

 ظ !!نمتؤمو
 كلذ لعفي هنأ یعذی مث «هللا ءادعأ ىلاوي ىذلا وه :مولظلا مامإلا

 !!ماعلا حلاصلل

 .فرخم لقعو «ةشطاب دیو .بوذک ناسل بحاص :مولظلا مامإلا
 بابو «ميظع ريخ نم مّرحُي هلاعفآ ىف مشاغلا «هتيعرل مولظلا مامإلا اذه

 .335 نييبنلا متاخو «نيلسرملا مامإ ةعافش وهو الأ ءلیلج ءاجرو لمأ

 ناك اذهلو «هتیعر ملظ وه مامإلا اهيف عقي ىتلا لئاذرلا مظعأ نم ناف

 ۱ : سمخ لاصح هيف نوکت نأ ىغبني الف كلملا ىف ناك امهم :لاقی

 .ةيعرلا تکله ةردقلا عم اًديدح ناك اذإ هنإف ءاڈیدح نوکی نأ یغبنی ال

 وأ ری مل اًريخ دعوف اًباَذك ناك اذإ هنإف باک نوكي نأ ىغبني الو
 .هنم فخپ مل ٌرشب دعوأ

 .(۳۷۹۸) عماجلا حيحص ىف ینابلالا هنسحو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور :نسح (۱)



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم بح ۷۱۷

 الو ءاذحأ فرشُي مل اًدوُسَح ناك اذإ هناف ؛ادوشح نوکی نأ یغبنی الو

 .مهفارشأ ىلع الإ سانلا حلصي

 ًارتجاو هروغت تعاض اًتابج ناك اذإ هنإف ءاًنابج نوكي نأ ىغبنيالو

 .هودع هيلع

 الو دحآ هحصاني مل الیخب ناك اذإ هنإف الیخب نوكي نأ ىغبني الو

 . ةحصانملاب الإ ةيالولا حلصت

 )١( ةبيتق نبال / رابخألا نويع )۱/ 1۷(.

 ) .فرصتب (77-17؟ص) نوملاظلاو ملظلا



 4( جو سنا نیلاظلا ةياهن صصق نم -

 ملظلا مکح

 ؛اّملظ اهذخآو سالا لاومأ لكأب نوکی ملظلا :ىبهذلا مامالا لاق ٭

 هدع دقو ءافعضلا ىلع ةلاطتسالاو یدعتلاو متشلاو برضلاب سالا ملظو

 دعوتت یتلا ثيداحألاو تايآلا رکذ نأ دعبو «نیرشعلاو ةسداسلا ةريبکلا

 رارش نم نوکتف ءافعضلا ملظت ال :هلوق فلسلا ضعب نع لقن «نيملاظلا

 :اهنم ملظلا نم اّروص ددع مث ءایوقالا

 .ميتيلا لام ذخآ -

 .ءافولا ىلع ةردقلا عم ناسنالا ىلع قحب ةلطامملا -

 .ةوسکو ةقفنو قادص نم اهقح ةأرملا ملظ -

 ""ةرجألا ءاطعإ مدعب ريجألا ملظ -

 تءاج اذهلو ؛اقلطم ایہن هنع ٌیھنَم ملظلاو ...» :ةيميت نبا مامإلا لاقو

 لكل لدعلا هللا بجوأف .هلیمکتو هلك اذه قيقحتب جهانملاو عئارشلا لضفأ

 دع

 . "”«لاح لك ىف .دحآ لك ىلع .دحأ

 اھتکص لدعلاو .بولقلا ضارمأ نم هلك ملظلاو» :اضبآ لاقو

 ۳ (اهحالصو

 .فرصتب (۱۱۰ ۰۱۰ )١ رئاکلا )١(

 .(6 ۲۵ /۱) نییقطنملا ىلع درلا (۲)

 (۱۰۰ /۱۰) یواتفلا عومجم (۳)



 _ نيلاظلاةيهنسصقزن تت در

 :اهنمف ةريث تایآ ىف ملظلا نع -هالع ىف لج- هسفن َلاَعتَوُهناَحَبْس هللا هژن

 املظ ديرب هللا مو قحلاپ کل اهولتت اتیا کت :- لاعَوُهلاعْبُس - لاق 2 ے هغ ےہ ع اھ سش رج ملا ےک ا مس ےس ل | ےس ہہ رل +
 . ۷ () نم کپ

 ہل رم ص ار گم ےس ےس ےس ےک ےہ س ےک 2 ۱ 5 8
 ۱ تودو اهمعلضي هنتس كس شک درو رد لات لک هَ هل نا ۵ :یلاعت لاقو

 6 (20) الع اكتمل نم
 . "14 ( ادحآ َكّيَرْميظَي الَو## :ىلاعت لاقو
 امضَمالَو اماظ فای روم وهو تحمل انم لمعي نمو ٭ : ىلاعت ٌلاَقَو
9 ۲ . 

 «هریع تائیس هيلع لمحي نأ :ملظلا :لیق) :هلل ةيميت نسبا لاق

 . «هسفن تانسح نم صقني نأ :مضهلاو

 ؛یدابع اي» :لاق هنأ كيوت هللا نع ىور اميف ای ىبنلا نع ت رذ ىبأ نعو

 ا

 ألا فلس هب هرسف ام ره - ةدارإو السف هنع هو هسلن ىلع هللا هم رح

 هادی بسكت ملامب بذعُي الو هریغ تائيس ءرملا لّمحُي ال هنأ :اهتمئأو

 .(۱۰۸) ةيآلا :نارمع لآ ةروس (۱)

 )٥٤(. ةيالا :ءاسنلا ةروس (۲)

 )٤۹(. ةيالا :فهکلا ةروس (۳)

 )٤( ةيالا :هط ةروس )۱۱۲(.
 )٥( ص) «ةیقارعلا ةفحتلا» ۷۸(.

 .بادالاو ةلصلاو ربلا باتک (۲۵۷۷) ملسم هاور :حیحص )٦(



 اذإ اهضعبب وأ هب ىَّراجُي الف «هتانسح نم صقنی الو «هیف یعس نكي ملو

 ءاهنم نیمولظملا صاصتقا وأ - اهلاطبإ یضتقی ام - اهیلع ًارط وأ -
 نملمعب نمو# :هلوقب دبعلا نع هفوخ - یلاعت - هللا یفن یذلا ملظلا اذهو

 )6 (۸۸) هاو اماظ فال رقم وهو تحلل
 الو هريغ تائیس نم هيلع لمحي نأ فاخي ال :نورسفملاو فاسلا لاق

 مدع نمو ملظلا نم لوقعملا وه اذهف «لمحتي ام هتانسح نم صقني

 . «هفوخ

 .هسفن ىلع ملظلا مرح - هالع ىف لج - هللا نأ دجت لمأتو رت رظناف

 نمؤملاب ىرَحف «ملظلا نع یہنو ءاّمرحم هدابع نيب هلعجو هنع هسفن هزنو

 ءازجلاف - هنع هللا ملحب رتغاو هاوه عاطأ نمف «دسالا نم هرارف هنم فی نأ

 الو لهمي - هالع ىف لج - هللا ناف رصق وأ نمزلا لاط ءلمعلا سنج نم

 .لمهی
 هباستكا حیبق ىف - (* اوتع "لو اّبک رم ملظلا "" ًاطوتسا مولظلا اذإو

 ""هباسح ىف نكي ملام هل وديس . هلدعو"" نامزلا فرص ىلإ لف
 مہ ماس

2 

 ر را

 5 تم تپ

 )١( ةيالا :ہط ةروس )۱۱۲(.

 .(۱۰۸ /۲) «ةداعسلا راد حاتفم» (۲)

 .الیلذ الیهس :ىأ ءاًئيطو هدجو :بکرملا ًاطوتسا (۳)

 .هنع فرصنی نأ ىبأو هیلع یدامت :رمألا ىف حل (4)

 .رابكتسالا ىف دحلا ةزواجم :وتعلا ()

 أ - ال وکوو دعو هبابو هکر تا :هلك )٦(

 .فورص عمجلاو «هلزاونو هبئاون :- حتفلاب - نامزلا فرص (۷)
 .(۱۷ - ۱۶) یدشاحلل /ملظلا تاملظ ()



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم لد

 هللا رهطُي یتح لهجلاو ملظلا ناسنالا ف لصالا نأ ملعن نأ دب الو

 .الداع اًميحر نوکی نآل هقفویو هبلق

 نو : لوس هللا لوق رشبلا ةعيبط نم ملظلا نأ ىلع لدي اممو
۲1 

 هلوقو ۱« (() رامک مولا نسل کا اهوصع ال هلآ تمعن اود معرس و

 . 04 اله مو ماگ ضال اھم : لات
 ىف لصألا :لوقی نم لوق امأو» :هنلت ةيميت نبا مالسالا خيش لاق

 امك لهجلاو ملظلا مدآ ینب ىف لصالا لب لطاب وهف ةلادعلا نیملسملا

 .< ره امولط ناکام :- یلاعت - لاق
 كفني الو وهج اًمولَظ لصالا ىف قل ناسنإلا» های میقلا نبا لاقو
 هب دارأ نمف هدشر همهلیو هعفنی ام هللا هملعی نآب الإ ملظلاو لهجلا نع

 نع هب جرخف «هملع امب هعفنو «لهجلا نع هب جرخف هعفنی ام هملع ءاريخ
 ريخ لك لصاف «ةقلخلا لصأ ىلع هاقبآ «اّریخ هب دري مل نمو «ملظلا

 - هللا لعج دقو «ملظلاو لهجلا وه رش لك لصأو «لدعلاو ملعلاوه

 نم هلو ءاّيدتعم اًملاظ ناك هزواجت نمف ءاذح هب رومأملا لدعلل - هناحبس

 ."'«هناودعو هملظ بسحب ةبوقعلاو مذلا

 .(۳۶) ةيآلا :ميهأربإ ةروس 0

 .(۷۲) ةيالا :بازحألا ةروس (۲)

 .(۱۳۷ ۰۱۳۲ /۲) نافهللا ةثاغإ (۳)



 یک

 تل “دابعلا ملظ ماسقا

 شخلا هيف نوکی ءىش لک ىف نوکی تالماعملا ىف شغلا نوکی امکو

 هب قثو نمف ہللا عرشب سانلا ةسايس ىفو ملعلا فو ةحيصنلا ىف نوکیف

 میکحتو «هتیاعرو هحصنب مهطحی مل مث «مهل اًمامإ هوراتخاو سانلا
 .مهل شاغ وهف - هللا عرش

 هضرم ىف 9 ینزملا راسي نب لقعم ثيدح نم "۳ «نیحیحصلا» یفف
 هیعرتسب دبع نم ام» :لوقی 445 هللا لوسر تعمس ىنإ لاق هیف تام یذلا

 .«ةنجلا هيلع هللا مرح الإ - هتيعرل شاغ وهو تومي موي تومي ةیعر هللا

 :نيرمأب نوكي دابعلا ملظو ٭
 :مهنید يف مهملظ - ١

 مہتدیقعو قحلا مهتسید نع مهفرصب مهنيد ىف مهملظ نوكيو
 عقيف «ةيفاصلا هتديقع نع دبعلا اهب فرحني ىتلا تاهبشلا ةراثإب مهقالخأو

 غيزلا ىف عقيف ءلطابلاب هسبل وأ ,قحلا نامتكب وأ ةعدبلاو رفكلا ىف
 .روجفلاو قسفلاو ةليذرلا ىف دبعلا عقوت ىتلا تاوهشلا ةراثإ وأ «لالضلاو

 .””مهقالخأو مهنيد ىف سانلل ميظعلا ملظلا نم هلك اذهف

 :لقعلاو سطنلا يف مهملظ - ۲

 :نیمسق مسقنیو

 .مهقوقح مهعنم -]

 .(هللا هظفح) یدشاحلا لصيف هللا دبع ىبأل «ملظلا تامل باتك نم فرصتب (۱)

 .هل ظفللاو «ناميإلا باتك (۱۲) ملسمو ماکحالا باتک )۷۱٥۰( ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۲)

 ٩(. ص) ليلجلا زيزعلا دبعل «ملظلا» رظنا )۳



( 
 .''' مهب رضي ام لعف - ب
 :لفعلاو سمنلا يف دايعلا ملظ نم روص ٭

 :نيتروص نع جرخي ال ملظلا اذهو

 .ناسللاب ملظ - ١
 .لعفلاب ملظ - ۲

 .(۳۷۳ /۱۰) «یواتفلا» ىف امك - هلوقب هی ةيميت نبا مالسإلا خيش هيلإ ريشي ام اذه (۱)

 ال ايندلا ىف ةبوقعلا هبحاص قحتسی ريغلل ملظلاف «سانلا ملظ وه هايندو هنيد ىف دبعلا رارضإو»
 .«ضعب نع مهضعب سانلا ملظ کل «ةلاحم

 :ناعون وه مث
 .طيرفتلا وهو «قحلا نم مهل بلجي ام عنم :امهدحأ

 .ناودعلا وهو مه رضي ام لعف :یناثلا



 مح نيلاظلاةياهنصصق نم ۔
 ناسللاب دابعلا ملظ نمروص

 :يبيشلا - ۱

 اهفّرع دقلو «ةریطخ ةفآ یهو دابعلل ناسللا ملظ مظعأ نم ةبيغلاو

 : و ةريره یبآ ثيدح نم «ملسم حیحص» ىف امك - هلوقب ا یبنلا

 (هركي امب كاخأ كرکذ» :لاق .ملعآ هلوسرو هللا :اولاق «؟ةبیغلا ام نوردتآ»

 ؟لوقآ ام ىخأ ىف ناك نإ تيأرفأ :ليق

 ."”(هتهب دقف لوقت : ام هيف نكي مل نإو «هتبتغا دقف لوقت ام هيف ناك نٍ» لاق

 وأ هایند وأ «هنيد وأ هندب ىف كلذ ناك ءاوس هرکی امہ كاخأ كركذو

 هتکرح وأ «هبوث وأ همداخ وأ هجوز وأ دلو وأ هلام وأ هقلخ وأ «هسفن

 وأ ناسللاب هتركذ ءاوس «هب قلعتي امم كلذ ريغ وأ هتسوبع وأ ہتقالط وأ

 هتل ىوونلا لاق امك ءزمرلا وأ «ةراشإلا

 رس وس سے

 لڪي نآ گرم ا با اصعب کش بت نالو قاب هللا لاق
 کک م ومسك اسم بم هيخآ محل

 َنَمآ ْنَم َرَشْعَم اي» :ت هللا ٌلوُسَر لاق :لاق د یملشالا روب ىبأ ْنَعَو
 ؛ِْهَتاَرْوَع اوُعِبسَت الو «َنيِمِلْسُمْلا اوُباَنْغَت ال بنای لخذی مو ينال
 ىف ُهْحَضْفي َترَوَع لا عبتی ْنَمَو َُتَرْوَع هللا عبتی یهناروَع غبت ام ها

 .بادالاو ةلصلاو ملا باتک )۲ ۵۸۵) ملسم هاور . حيححص ) ۱

 .(۱۲) ةيآلا :تارجحلا ةروس )

 .(۷۹۸۶) عماجلا حیحص ۴ هنر ىنابلألا هححیص و دمخأو «دوأد وبأ هاور :حیحص )۳(



 :يميمنلا - ۲

 N سلا اون نمو ءاضخبلاو ةوادعلا ىلإ وقت ابال ہدامل

 ''' رورشلا حيقلتو «نيباحتملا بولق رييغتو «سانلا نيب قيرفتلا ىف رحسلا

 .ةنسلا حيحصو

 . 4 () میت اسم زامه ۶ : اس هللا لاق
 ہللا لوسر تعمس :لاق یر ةفيذح ثیدح نم ؟نیحیحصلان قو

 مامن ةنجلا لخدي ال» :لوقي ةي

 نم ای یبنلا جرخ :لاق 5 سابع نبا ثيدح نم اًضيأ “' امھلو
 :لاقف ءامهروبق ىف َنابَّذعُي نيناسنإ توص عمسف «ةنيدملا ناطيح ضعب

 نم ڑٹٹسی ال امهدحآ ناگ ريبكل هنإو ” ریک ىف نابَّدعُب امو ءنابذعُت اَمّْنِإ
 وأ- نيترسك اهرسكف «هدی رجب اعد من : «ةمیمتلاب یشمی رخآلا ناکو "”لوبلا

 فقخت هلعلا :لاقف ءاذه رق ىف ةرسكو ءاذه ربق ىف ةرسك لعجف «- نيتنث

 .(اسبيي مل ام امهنع

 )١( ص) «دیجملا حتف» رظنا ۳۲۵(.

 .(۱۱) ةيآلا :ملقلا ةروس (۲)
 .هل ظفللاو نامیالا باتک ٠ ه) لسمو «بدألا باتک ۰ ه5) یراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)

 .اهرئاظن ىف امك ءةلهو لوأ ىف :ىأ ةنجلا لخدی الل ( ۰ ) «حتفلا» ىف ظفاحلا لاق )٤(

 .ةراهطلا باتك (۲۹۲) ملسمو «بدألا باتک )٥٦٦( یراخبلا هاور :هیلع قفتم )٥(

 امهداقتعا ىف ریبکب سيل :لیقو «زارتحالا ةقشم ىف ریبکب سیل ىأ :ریبک ىف نابذعپ امو )٦(

 .امهمعزو

 .هنم زرحتیو هبنجتی ال :ىنعي قرتس هلوب نيبو هنیب لعجی ال :لوبلا نم رتتسي ال (۷)



 - ۷۷ سس سس نیلاظلا ةياهن صصق نم =

 هةنجلا لخدی ال هنأ هنمف ...«مامنلا هيف عقی دیدشلا دیعولا نم مك رظناف

 .لمعلا سنج نم ءازجلاو ءاقافو ًءازج هربق ىف بذعُب هنأ هنمو

 - كيف لعفی وأ - كيف لوقی نالف :كل ليقو «ةميمن كيلإ تلمح اذإف

 "”رومأ ةتس كيلعف -
 .قساف مامنلا نأل ؛هقدصت الآ :لوألا

 .هلعف هل حّبقتو هحصنتو «كلذ نع هاهنت نأ :ىناثلا

 .- ىلاعت - هللا دنع ضيغب هنإف ؛- ىلاعت - هللا ىف هضغبت نأ :ثلاثلا

 .-ىلاعت - هللا هضغبأ نم ضغب بجیو
 .ءوسلا بئاغلا هيخأب نظي الآ :عبارلا

 .كلذ نع ثحبلاو سسجتلا ىلع هل ىكح ام هلمحي الأ :سماخلا

 هنع هتميمن ىكحي الف هنع مامنلا یه : ام هسفنل ىضري الأ :سداسلا

 .هنع یھت ام اّيتأ نوکیو ءاّمامن هب ريصيف ءاذك یکح نالف :لوقیف

 :لوقلا يف شحفتلاو متشلاو بسلاو نعللا - ۲
 الو ءاّناَعل نوکی الأ نمؤملا تافص نمو ...«ملظلا نم نمؤملا نعل

 .اًيذب ال و ءاشحاف ال و اًناًعط

 ” (نیحیحصلا) ىف ىف ءاج ام ملظلا نم نمؤملا نعل نأ ىلع لدي اممو

 نمؤملا نعل» :ِكَي هللا لوسر لاق :لاق ي كاحضلا نب تباث ثيدح نم

 .(هلتقك

 .یلازغلا نع القن ۳ /۲) «ملسم ىلع ىوونلا حرش» :رظنا (۱)

 هیلعو «هيف نَعط نم لاَعف وهو ءامهوحنو «ةبيغلاو «مذلاب سانلا ضارعآ ىف اًعاَفو ىأ :اًناَعط (۲)

 .هباع اذإ :-مضلاو حتفلاب - نعطب لوقلاب
 .نامیالا باتک (۱۱۰) ملسمو «بدالا باتک )٥٦٦۷( یراخبلا هاور :هیلع قفتم (۳)



 نیلاظلا ةياهن صصق نم بيم "۳۸۷
 ۲ یذمرتلا هجرخآ ام نموملا تافص نم سیل نعللا نأ ىلع لدي اممو

 نمؤملا سيلا : كك هللا لوسر لاق :لاق كلو دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم

 .«ىذبلا الو .شحافلا الو «ناعللاب الو .ناعطلاب
 :رورلا ةداهش - ٤

 «سفنلا ةعض ىلع لیلد یهو دابعلا ملظ مظعأ نم روزلا ةداهش

 .رئابكلا ركأ نم یهو «ةيوطلا ثبخو «نأشلا ةراقحو
 هللا لوسر لاق :لاق هو ةركب ىبأ ثيدح نم '''(نیحیحصلا) ىفف

 .(اًثالث) (رئابكلا ربکاب مكتبنأ الأد :

 ۱ هللا لوسر اپ «ىلب :انلق

 لوقو الآ- لاقف «سلجف اّتکتم ناکو -نیدلاولا قوقعو «هللاب كارشإلا» :لاق

 یتح «اهلوقی لاز امف «روزلا ةداهشو نوزلا لوقو الأ روزلا ةداهشو «روزلا
 .تکسپ ال :تلق

 :اھتمف «ةريثك روزلا ةداهش رارضاو

 لاق كلذلو «لطابلاب مكحلا ىف ببسلاو «قحلا نع مكاحلا ليلضت - أ

 انآ امنا» :( ١ 2 ةملس مأ ثيدح نم "'«نيحيحصلا)) قامک) اک هللا لوسر

 نم هتجحب “نحلآ نوکی نأ مکضعب لعلو ؛یل نومصتخت مکناو «رشب
 .«عمسآ ام وحن ىلع ىضقأف :ضعب

 )١( «عماجلا حیحص» ىف ینابلالا هححصو دمحآو «یدمرتلا هاور :حيحص )۵۳۸۱(.

 .ناميإلا باتک (۸۷) ملسمو «هل ظفللاو .بدألا باتك (041/7) ىراخبلا هاور :هيلع ققتم (۲)
 باتک (۱۷۱۳) ملسمو «- هل ظفللاو - «ماكحألا باتك )۷۱٦۹( یراخبلا هاور :هیلع قفتم )٣(

 .ةيضقألا

 .لدجأو اهل نطفأو اهب ملعأ :هتجحب نحلأ ()



 ةداهش ببسب قحب سیل ام هيلإ قاس هنأل ؛هل دهش نمل ملظلا - ب
 .رانلا هل تبجوف «روزلا

 : هللا لوسر لاق :تلاق ص ةملس مآ ثیدح نم «نیحیحصلا» یفف

 نمف ,ضعب نم هتجحب نحلآ نوکی نأ مکضعب لعلو ىلإ نومصتخت مكنإ»

 .«اهذخأي الف ؛رانلا نم ةعطق هل عطقآ امنٍاف هلوقب اًنيش هیخآ قحب هل تیضق

 ریغب هيلع دوهشملا ةوعدل دهاشلا ضرعتیف .هيلع دهش نمل ملظلا - ج

 .ةباجتسم مولظملا ةوعدو «اّملظ قحلا

 ضرعتیف «هتداهش ةحص ىلع نيميلا روزلا دهاش نم بلطي دق - د

 .هتقمو هللا بضخل

 اپ هللا لوسر نأ هيلي ةمامأ ىبأ ثيدح نم" «ملسم حيحص) یفف

 هيلع مرحو ءرانلا هل هللا بجوأ دقف «هنيميب ملسم ئرما قح "' عطتقا نم» :لاق

 ؟هللا لوسر ای ءاريسي اًئيش ناك ناو :لجر هل لاقف ««ةنجلا

 . «كارآ نم اًبيضق ناك نإو» :لاق

 .ةميرجلا ةبوقع نم نيمرجملا صيلخت - ه
 0 كلذل الهأ سيل وهو «هل دوهشملا ةيكزت - و

 :تانصحملا وأ نصحملا فاق - ۵

 هلعاف هللا دعوت ىذلا ملظلا مظعأ نم تانصحملا وأ نصحملا فذق

 .ميظعلا باذعلاب

 .نامیالا باتك (۱۳۷) ملسم هاور :حيحص )١(

 .ذخأ :عطتقا(؟)
- ۳ 2 32 7 

 .ةكارأ ةدحاولا ...هداوعأب كاتسي فورعم ضمحلا نم ڑجش :كارآلا(؟)

 .فرصتب ريصقلا هللا دبع خيشلا همدق ثحب «ثوحبلا ةلجم» :رظنا(٤)



 نا یتیم تداولا تص تب ومر نیل نإ لر هللا لاق رم سدو سس > ره ٩۴ ےہ حرم م
 اب مهر مے دياو هت زد ذب یھ مع با ادع فو او

 . 14 ( هوم او
 هلك یبنلا نع د ةربره یبآ ثیدح نم ۰" «نيحيحصلا» ىفو

 :لاق ؟نهامو «هللا لوسر اب :اولاف "٠ «تاقبوملا عبسلا اوبنتجا» :لاف

 ءابرلا لكأو .قحلاب الإ هللا مرح یتلا سفنلا لتقو ءرحسلاو شلاب كرشلا)

 تانمؤملا  تانصحملا فذقو .فحزلا موي ىّلوتلاو «ميتيلا لام لكأو
 .« تالفاغلا

 ىف یمرلا نم دارملا نأ ىلع ء ءاملعلا عمجآ» : : ہلاک یمثیهلا رحح نبا لات

 .ةبحق وأ «ةيغب وأ «ةيناز ايك :طاوللاب یمرلا لمشي وهو ءانزلاب یمرلا ةيالا

 تدب ایک :اهتنبل وأ «ةبحقلا دلو ايك :اهدلول وأ «ةبحقلا جوز ایک :اهجوزل وأ
 ٦ل (حوکنم وأ «یناز ای :لجرل وأ .مألل فذق هلك اذهف ءانزلا

 :نیرخسلا - ٦
 نأ ومع موف نم موق رحال امن دل اما #* :نلاعتوهناحبس هللا لاق 7 1 01 ےس 1 ب مح ےک ھک 1 5 الاعتو هنأ حبس اها

 مع کس هست < و 7

 . 4 نم 2 مریخ ءاربخ نکی نأ ۍسع اسد نم ءاس الو مه اريح أريخ

 وهو «سانلاب ةيرخسلا نع - ىلاعت - یهنی) :ةللَِی ريثك نبالاق

 .(۲۳-۲) ناتیالا :رونلا ةروس (۱)

 .نامیالا باتک (۸۹) ملسمو ءایاص ولا باتک )۲۷٦٦( یراخبلا هاور :هیلع قفتم (۲)

 .تاکلهملا :تاقبوملا (۳)

 .فئافعلا انه نهب دارملا : :اهرسكو داصلا حتفب تانصحملا (۶)

 .هب نفذق امو .شحاوفلا نع ىأ :تالفاغلا (۵)

 )٦( «رئابکلا فارتقا نع رجاوزلا» )۱/ ۱۰(.

 ۱ .(۱۱) ةيآلا :تارجحلا ةروس (۷)



 ای هللا لوسر نع "«حیحصلا) ف تبث امك مہ ءازھتسالاو مهراقتحا

 .«سانلا طمغ» :یوریو «سانلا صمغو "۳ قحلا رطب :ربکلا» :لاق هنأ

 نوكي دق هنإف مارح اذهو مهراغصتساو مهراقتحا كلذ نم دارملاو

 رقتحُملا هنم رخاسلا نم هيلإ بحأو «ىلاعت هللا دنع اًردق مظعأ رقتحُملا
 ےل

 :رسلا ءاشقا - ۷

 رسلا نال ؛هرشنت حبصت مث هرس كوخآ كعدوتسي نأ نيبلا ملظلا نمو

 .ةنايخلا بورض نم ٌبْرَض هژاشفاو «ةنامأ

 لجرلا ثّدح اذإ» : كي هللا لوسر لاق :لاق اِک هللا دبع نب رباج نعف

 .* «ةنامآ ىهف - تفتلا مث .ثیدحلاب

 )١( ملسم هاور : حيحص )٩۱( دوعسم نبا نع «ناميإلا باتک 38

 .اًربجتو اًعفرت هراكنإو هعفد :قحلا رطب (۲)
 .(۲۰۵ )٤/ «ریثک نبا ریسفت» (۳)

 «ةحيحصلا»و ((4۸1) «عماجلا حيحص» ىف ینابلالا هنسحو ؛یذمرتلاو «دواد وبآ هاور :نسح )٤(

(۱۰۹۰). 



 س نيملاظلا ةياهن صصق نم سس سس سس ۷ س

 و٦ لعفلاب دابعلا ملظ نمروص اج

 :لتقلا - ١

 نم مظعأ دابعلل ملظ كانه لهو هدابعلا ملظ عاونآ دشآ نم لتقلا

 ؟ لتقلا
 هرارجفادمعتما موم لتك نمو #7 : لارا هللا لاق

 7 اًميِظَع ابادع هل دعو هت کو هلع هلا ت ضو اهن ادللَح نهج
 بنذ لك» :لوقي ل هللا لوسر تعمس :لاق 22 ءادردلا یبآ نعو

 .«ادمعتم انمؤم لتق نموم وأ ءاک رشم تام نم الإ هرفغی نأ هللا یسع

 لاق :لاق هفت رمع نب هللا دبع ثیدح نم «یراخبلا حیحصا لو

 .«اًمارح امد بصُي مل ام هنید نم ةحسف ىف نمؤملا لازی نلا : لک هللا لوسر

 :هعاونأ عيمجي رحسلا - ۲

 روحسملل ملظو ؛رفک رحسلاف ؛ملظلا عاونآ مظعأ نم رحسلاو

 مکو !نیجوز نيب قیرفت نم هببسب لصح مکف ...ءاعم تقو ىف رحاسلاو

 (لبج) *قلاح نم هسفن فذقو ءرحتنا دق لجر نم مکو «!سانآ نم رج

 .!!هنم صلختلا عیطتسی ال ىذلا رحسلا ببسب

 «تاقبوملا عبسلا اوبنتجا» :لاف اي هللا لوسر نأ يص ةريره یبآ نعو

 یتلا سفنلا لتقو رحسلاو .هللاب كرشلا» :لاق ؟نه امو «هّلا لوسر ای :لیق

 )٩۳(. ةيالا :ءاسنلا ةروس (۱)

 ىف هلی ىنابلألا ححصو « مکاحلاو «نابح نباو ««ىربكلا» ىف یئاسنلاو دواد وبآ ءاور :حیحص(۲)

 .(۵۱۱) (ةحيحصلا»

 .تایدلا باتک (1۸۲۲) یراخبلا هاور : حيحص )۳(

 .لاع لبج :قلاح )٤(



 ب ___ع نیلاظلا ةياهن صصف نم -

 فذقو «فحزلا موي ىّلوتلاو ءابرلا لكأو «ميتيلا لام لكأو «قحلاب الإ هللا مرح

 . «تانمؤملا تالفاغلا تانصحملا

 نوعلملا ناطيشلل سیل ذإ ؛رفکی نآو دب ال رحاسلا» :یبهذلا مامالا لاق

 نم اًريثك اقلخ ىرتو شاب كرشيل الا رحسلا ناسنالا هميلعت ف ضرغ
 رفكلا هنأ نورعشي امو ءطقف اًمارح هنونظيو ءرحسلا ىف نولخدي لدأضلا
 تاقبوملا عبسلا نم وهو «"” عراضم وأ «هللاب رفک هنأل ؛لتقلا رحاسلا ذَحو
 - هللا ردق ام فالخب رثؤي كلذ نأ لاهجلا داقتعال كرشلا نم لعج دقو

 ."' (-ىلاعت

 :هذلا لزنأ ام ريغب مكحلا- "

 لرنآ احب رک مل سوا :َناََتوةاَحَبْس هللا لاق
4 

 مه كيتلؤأف هللا لزنآ امي مک رل نمو # :لاعقودَلاَعَبُس هللا لاقو
 04 )رشا

 نأ امي مک رل نمو: لاو هل هللا لاقو
۹ 

 ؛ربكأ ملظو «ربكأ رفك وهف ءارئاج» هدقتعاو «كلذ لحتسا نإ نکلو

 دصقم وأ ةوشرلا لجأ نم كلذ لعف نإ امأ «ةلملا نم جرخی کا قسفو

 یم

 نورغد ١ مه كيتلؤأف هللا

 .نامیالا باتک (۸۹) ملسمو ءاياصولا باتک (۲۷ ۱1) یراخبلا ہاور :هیلع قفتم )١(

 .هباشم :عراضم )۲(

 .ريسي فرصتو راصتخاب )١5/ ١7( "رثابکلا» (۳)
 )٤( ةيالا :ةدئاملا ةروس )5 5(.

 )٥( ةيالا :ةدئاملا ةروس )16(.

 )٦( ةيالا :ةدئاملا ةروس )٦۷(.



 اًملاظو رغصآ اًرفك اًرفاك ربتعُي «مثآ هناف - كلذ میرحت دقتعي وهو «رخآ

 كلذ حضوأ امك «ةلملا نم هجرخُي ال ءرغصأ اقسف اّقسافو ءرغصأ اًملظ

 .) ةروكذملا تايآلا ريسفت ىف ملعلا لهأ

 :قح نودب ضرألا نم ءيش عاطتقا - ٤

 .اربش ناك ولو قح ريغب ضرالا نم ءىش عاطتقا :ملظلا نمو
 لاق :لاق 6 رمع نب هللا دبع ثیدح نم ۳ (یراخبلا حیحص) ىفف

 ىلإ ةمايقلا موي هب فسخ «هقح ریغب ضرالا نم اًنيش ذخآ نم» يك هللا لوسر

 .«نیضرآ عبس

 :مقرسلا - ۵

 .ةقرسلاو بهنلا ملظلا نم

 امي ارج امهیدیآ اوعطقاف ةقراسلاو قرالاو ٭ : َلاَمَتَودَاَحِبَس هللا لاق
 مح رض مع ےس ےب رخ 9 ےس سم 64 رس يامر قر ر سں ا

 گراف حلصاو .هملظ دعب نم بات نم ( مک ريزع هاو ہلا س الكت ابسک
 ۳ (۳) محي روح هللا نإ هیلع بول

 هللا لوسر لاق :لاق 29 ةريره یبآ ثيدح نم (نیحیحصلا) ىو

 برشي نيح رمخلا برشي الو «نمؤم وهو ینزی نيح ینازلا ینزی ال١ 35
 ٭ ےب 2 1 5 ۳ ۳ ۳ ۶

 عفرب ةبهن بهتنی الو «نمؤم وهو قرسی نيح قراسلا قرسی الو «نمؤم وهو
 .«نموم وهو مهراصبا اهيف هيلإ سانلا

 :ادرلا - 5

 «لطابلاب لاملا لكأ نم هيف امل ؛ملظلا مظعأ نمو «رئابكلا ربك نم ابرلا

 .(۵ ۰ )١/ «ءاتفالاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا ىواتف» :رظنا(١)

 .قلخلا ءلب باک (۳۱۹۲) یراخبلا هاور :حیحص ۲)

 .(۳۸-۳۹) ناتیالا :ةدئاملا ةروس (۳)

 .نامیالا باتک (۷) ملسمو سے هل ظفللاو - دودحلا باتك 0 ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )٤(



 و سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -

 نم دٌعوتو ؛ابرلاب لماعت نمل دیدشلا ديعولا ءاج دقو «نیجاتحملا ررضو
 .هللا نم برحب ابرلاب لماعتلا نع هتنی مل

 ایا نم یقب ام اور دو هل اوت انماء تذل اهيآكي ۶ : ولت هللا لاق

 مکلف شب نو -هلوسرو هل نم برعی وا ولعت جل نو (۳0) َنيِمْؤُم مشنک ن

 ۳ سو ےروملظت لو تومن ال مگلاومآش ور
 نعل» :لاق 45 هللا دبع نب رباج ثیدح نم "”(ملسم حيحص) ىفو

 .«ءاوس مھ) :لاقو «هیدهاشو .هبتاکو «هلک مو ءابرلا لکا لی هللا لوسر

 ۱ :منایخلاو ردغلا- ۷

 ءافولاب كيلعف ءادعوم كاخأ تدعو اذإف :ملظلا نم ةنايخلاو ردغلا

 نأ ةنايخلا نمو .دهعلاب ءافولا نامیالا نمف ءیش ىلع اًدهع هتیطعآ اذإو
 .بذکم هل تنأو .قدصم كل وه ثیدحب كاخأ ثّدحت

 مہ

1 

 سا
 .۴ هک نیا بل هللا نإ : لاعتوهناحبس هللا لاق

 هللا لوسر لاق :لاق هه ةريره یبآ ثیدح نم («نیحیحصلا» ىفو

 .(ناخ نمتؤا اذلو .فلخآ دعو اذإو .بذک ثدح اذإ :ثالث قفانملا ةيآ» :ِدِكي
 رام ےک

 هوو یردخلا ديعس یبآ ثيدح نم - اضیآ - ۳ (نيحيحصلا» قو

 الأ هردغ ردقب عفرُي ةمایقلا موي ءاول رداغ لکل» : ہللا لوسر لاق :لاق

 .«ةماع ريمأ نم اردغ مظعأ رداغ الو

 .(۲۷۸-۲۷۹) ناتیالا :ةرقبلا ةروس(۱)

 .ةاقاسملا باتک (۱۵۹۸) ملسم هاور :حیحص (۲)

 .(۵۸) ةيآلا :لافنألا ةروس(۳)

 .ناميإلا باتک (۵4) ملسمو «نامیالا باتک (۳۳) یراخبلا هاور :هیلع قفتم )٤(

 ظفلناو یسلاو داهجلا باتک )۱۷۳٦( ملسمو «ةيزجلا باتک (۳۱۸۷) یراخبلا هاور :هیلع قفتم )٥(

 هل



 - نلاظلا ةياهن صصق نم سس ۷
 :قح هيلع هل نم یلطامم - ۸

 یادالا تقو ناح اذاف هوحن وأ نيد نم قح كيلع كيخأل ناك اذإ

 نإف ؛ةدعت الو هلطامت الف - ءافولا ىلع كتردق عم هقحب كبلاطي ءاجو

 .ملظلا نم ةلاحلا هذه ىف ةلطامملا
 ۳ و

 ."7(جلظ ینغلا لطم» : ا لاق

 :دالوألا نيب لدعلا مدع - ٩

 .ملظلا نم دالوألا نيب لدعلا مدع

 ٌتَبَلَط :لاق 45 ريشب نب نامعنلا ثیدح نم ۲" (نیحیحصلا) یفف

 یبآ هنآو « هلام نم ” لخت ىنلحني نأ دعس نب ریشب ىلإ ةحاور تنب ةرمع

 تلاس یذلا :اهل لاقف .هينلحني نأ - نیلوح وأ - لوح دعب هل ادب مث ءاهيلع

 یضرآ ال لاو ال :تلاق .هايإ هلحنآ نأ یل ادب دقو «كاتعنم تنك ینبال

 .هدهشتف اي هللا لوسر ىلإ هب قلطنتف «هديب ذخأت یتح
 لاقف ةصقلا هيلع صقف ام هللا لوسر ىلإ ىب قلطناف ءیدیب ذخأف :لاق

 دحاو لك ت تيتآ لهف» :لاق . .معن : :لاق «؟هریغ دلو هعم كل له» : 4 ىبنلا هل

 اذه اذه ىلع دهشآ ال ىنإف» :لاف .ال :لاق «؟اذه تیتآ ىذلا لثم مهنم

 نأ نوبحت امك لحتلا ىف مکدالوآ نيب :اولدعا ؛ىريغ اذه ىلع دهشآ روج

 .«فطللاو ربلا ىف مکنیب نولدعی
 هيف نوکی ءىش لک يف لب طقف لحتلا ىف سيل دالوألا نيب يب لدعلاو

 .لیبقتلا ىف یتح «لدعلا

 .ةاقاسملا باتک (۱۵۱6) ملسمو .تالاوحلا باتک (۲۲۸۷) یراخبلا هاور :هیلع قفتم (۱)

 .تابهلا باتک (۱۲۲۳) ملسمو .تاداهشلا باتک (۲۵۰) ىراخبلا هاور :هیلع قفتم (۲)

 .قاقحتسا الو ضرع ريغ نم ءادتبا ةبهلاو ةيطعلا :- مضلاب - لحتلا (۳)

 .ملظلا :روجلا )٤(



 ۱ :شعلا - ۰

 لقو «هل لحاس ال حب سانلا نيب تالماعملا ىف وهو «ملظلا نم شغلا

 .عرولاب هللا همصع نم الإ مهللا «دحأ هنم مَلْسَي نأ

 ی هللا لوسر نأ هيف ةريره ىبأ ثیدح نم  «ملسم حیحص» یفق
 :اذه ام» :لاقف کلک هعئاصأ تلانف ءاهيف هذب لخدأف «ماعط 0 ةريص ىلع م

 هتلعج الفآ» :لاق لا لوسر اي یامسلا هتباصأ :لاق «؟ماعطلا بحاص اي

 .اینم سيلف شع نم ۰!؟سانلا ہاری یک .ماعطلا قوف

 .نامیالا باتک (۱۰۲) ملسم هاور :حیحص (۱)

 .ربص عمجلاو «ةموكلاك عمتجملا ماعطلا - مضلاب - ةربصلا )۲(



 - نیلاظلا ةياهن صصق مس ۷

 و دابعلا ملظو كايإ

 باهذو «رايدلا بارخ اهرامث نمف «ةهيرک ةليذرو «ةحيبق ةفص ملظلا

 .رانلا لوخدو «رابجلا بضغو رامعالا ةكرب

 نیملاظلا كلاسم اوکلس مبنال الا ةقباسلا ممالا انبر كلهأ امو

 اونمآ نأ الا مهنم اومقن امو «نیحلاصلا اوبذعو «ةئيربلا سفنألا اوقهزأف
 ۱ .نیملاعلا برب

 یءایربکو ماقتنا اذ «الیلج اًّيوق ءاميظع ایر مهءارو نأ ملظلا لهآ یسنو

 وأ الجاع نإ مھذخأیسو مهملظ یریو «مهلاعفأب ملعیو مهلامعآ بقاري

 انبر مهملظ امو ...«ديبعلل مالظب انبر امو .مهيديأ تمدق امہ الجآ

 .نوملظی مهسفنآ اوناک نکلو «اتیش َقاَََوهَاَحِبُس

 مکنیب هتلعجو «ىسفن ىلع ملظلا تمرح ین .یدابع اي» :یلاعت لاق
 . ۳ «!وملاظت الف اّمرحُم

 ضارتعا ال هكلُم ىف كلاملا هلعفیامو كلاملا .میکحلا وهف اًضيأو

 . "ديري امب هکلم ىف فرصتلا هل ذإ «هيلع
 ول .هسفن ىلع لمس هللا اهمرح ىتلا ةفصلا كلتو لعفلا اذهو

 ام ىأر ولو لب ءاهلهأ نمو اهنم لّصنتل ءرملا اهتعاشبو ءاہتروطخ كردي
 .هب یدتفیل اًبهذ ضرألا ءلم هل ناك ول ینمتل اهب فصتا نمل دعأ

 تدنفاَل ضرالا قام تملظ ست لکل ناولو : َلاََتَوهلَحَبْس لاق امك

 ۳۷ َنوُمَلظباَل مهو طسقلا رهتنب هو بام اور ال دم ازم وب
 .بادالاو ةلصلاو ربلا باتک (۲۵۷۷) ملسم هاور :حیحص )١(

 )٢( یبطرقلا ریسفت )۱۵/ ۱ ۲(.

 ) )۳:سنوی ةروس الاية  ۵.



 نلاعتو هناحَبس هنأو ءاعيمج هلل ةوقلا نأ نوسني مهنأ ملظلا لهآ ةبيصمف

 ىف دجاوتي نأ ناك ام رورغلا كلذ وأ نایسنلا اذهو ...«باذعلا ديدش
 سا

 مج ےس هوا نبات تریلی : 85 هلوق ىف اوربدت ول ءمہتایح

 ممه و

 . 4 (ج9) بالا دیر هللا ناو امیج ول
 لاقو مهسفنال نیملاظلا «هب نیکرشملا یلاعت هللا دعوت ةيالا هذه یفف

 ءاًعيمج هلل ةوقلا نأ ذشنیح اوملعل باذعلا اونیاع ول مالکلا ریدقت :مهضعب

 هتبلغو هرهق تحت ءایشالا عیمج نآو هل كيرش ال هدحو هل مکحلا نأ ىأ

 .''' هناطلسو

 اهرارسآ ىلع فّرعتو ءاهيناعم ىف لمأتو «ةينآرقلا ةيالا كلت ىف رظن نم

 .ريثكلا ريخلا ىأر

 دمحم ای یرت ولو :ىلاتلا وحنلا ىلع مالکلا ریدقت ةيآلا رارسأ نمف

 ۱ اورقال هل مهماظعتساو «هنم مهعزفو «باذعلا مهتيؤر لاح ىف اوملظ نیذلا

 . هلل ةوقلا نأ

 ال ملظلا لهأف .تامکحملا تايآلاو «تانيبلا لئالدلا كلت لك عمو

 هنإف «ىوهلل مهعابتا :یلصالا ببسلاو «نوهتني ال مهيغب نعو نوعدتري

 ۱ .مصیو «یمعی

 ريَ مُهءاوهأ اونلظ يذلا عن ليل :َلََتَوَُلَدَبْس قحلا لاق امك
> 

 .(۱۱۵) :ةیالا :ةرقبلا ةروس(۱)

 .(۲۰۲ /۱) ریثک نبا ریسفت (۲)

 Yo) /۱) ةيطع نبا ريسفت (۳)

 .۲۹ ةيالا :مورلا ةروس (4)



 - نیلاظلا ةياهن صصقنم حح ٣ ل
 لاق امك مهسفنآ اوملظو «یلاعت هللا دودح اودعت دق اذه مهلعفب مهو

 . 004 نویی منا اود نک لو مهتم ظامو# :هنأش لج

 .(۱۱۸) :ةیالا :لحنلا ةروس (۱)

 .فرصتب (۱۳ - ۱۰) نوملاظلاو ملظلا (۲)



 - ةزعلا بر نع یبنلا رخي ملسم هاور ىذلا یسدقلا ثیدحلا ىف #

 مکنیب هتلعجو یسفن ىلع ملظلا تمرح ىنإ یدابع ای» :لاق هنأ -العو لج
 .۰۲«...اوملاظت الف اًمرحم

 ضعبب ءاصوأ نمیلا ىلإ نت لبج نب ذاعم كَ ىبنلا لسرآ املو#

 ةوعد قتاو ...» :«نیحیحصلا» ىف امك اهنیب نم ناکو ةيلاغلا ایاصولا

 .''(باجح هللا نيبو اهنیب سيل هناف مولظملا

 اذإ ىتح ملاظلل ىلمُيل هللا نإ» :لاق ی ىبنلا نأ «نیحیحصلا» ىفو #
 وے ہہ هر 7 أ عم ی ےس

 هد نا ةمالظ هو ٰیرشلا دْخ ا ادل کیر دخآ کلک : أرق مث .هتلفُي مل هذخأ

 24000 ۱ 4 دم

 هملظي ال ملسملا وخأ ملسملا» :لاق ج ىبنلا نأ «نیحیحصلا» ینو#

 ۶ «...هملس الو

 ضرالا نم ربش دیق ملظ نم» :لاق ايب ىبنلا نأ «نیحیحصلا» یفو٭
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 .”«نيضرأ عبس نم قوط

 .بادآلاو ةلصلاو ملا باتک (۲۵۷۷) ملسم هاور:حیحص (۱)

 .نامپ الا باتک (۱۹) ملسمو .بصخغلاو ملاظملا باتک (۲۶۶۸) یراخبلا هاور:هیلع قفتم (۲)

 .(۱۰ ۲) ةيآلا :دوه ةروس(۳)

 ةلصلاو ربلا باتک (۲۵۸۳) ملسمو ؛نآرقلا ریسفت باتک (5785) یراخبلا هاور:هیلع قفتم )٤(

 ۱ .بادآلاو

 ربلا باتك )۲٥۸۰( ملسمو ؛بصخلاو ملاظملا باتك (۲ 557) ىراخبلا هاور:هيلع قفتم (5)

 .بادآلاو ةلصلاو

 ۱ باتک (۱۱۱۲) ملسمو ؛بصخلاو ملاظملا باتك (۲۵۳) یراخبلا هاور:هیلع قفتم )٦(

 .ةافاسملا

 ۷ بس اپ



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم سس "۷ لس

 ىلع ناك الإ اًملظ سفن لتقت ال» :لاق ب یبنلا نأ نیحیحصلا ىفو *

 .'''۸لتقلا نس نم لوآ ناك هنأل اهمد نم لفك لوألا مدآ نبا

 ىتلا ملاظملا كلت ىف باودلا نيب مكحيس ا هللا نأ لک یبنلا ربخأو *

 امك - و لاق .دابعلا نيب ىتلا ملاظملاب مكنظ امف ...ايندلا ىف اهنيب تناك

 ءاحلجلا ةاشلل داقي ىتح ةمايقلا موي اهلهأ ىلإ قوقحلا ندؤتل» :- ملسم ىور

 .نرق اهل سیل ىتلا یه ءاحلجلاو ..."”«ءانرقلا ةاشلا نم

 یقلن نأ لبق ملاظملا نم للحتن نأ ييي یبنلا انرمآ كلذ لجأ نمو *

 هللحتیلف ءىش وأ هضرع نم هيخآل ةملظم هل تناك نما :داک لاقف كك هللا
 رو

 هنم ذخأ حلاص لمع هل ناك نإ .مهرد الو رانيد نوكي ال نأ لبق مويلا هنم

 لمخف هبحاص تائيس نم ذخأ تانسح هل نكت مل ناو «هتملظم ردقب

 ."”(هلع

 .(كيلإ نوتأي ام ءاقبو مهيلإ ىتأت ام دافنو .كيلع ىلاعت هللا ةردق

 نمو مہناوعأو ةملظلا عمتجي ةمايقلا موي ناك اذإ» :تاروثأملا ضعب ىفو *

 .””«منهج ىف نوقلُيو ٍتوبات ىف نولعجيف ءاّملق مهل ىربو ةاود مهل قالأ

 نم لك ىلع عزوت یهو هتانسح ملاظلا ىري امدنع ةرسح نم اهل ايو *

 سلفملا :اولاق (؟سلفملا ام نوردتآ» :۔ ملسم دنع امك يب لاق دقف مهملظ

 ةماسقلا باتک )۱٦۷۷( ملسمو «ءايبنألا ثيداحأ باتک (۳۳۳) یراخبلا هاور :هيلع قفتم (۱)

 ۱ .تایدلاو صاصقلاو نيبراحملاو

 .بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك (۲۵۸۲) ملسم هاور :حيحص (؟)

 .بصخلاو ملاظملا باتک (۲ 5 59) ىراخبلا هاور :حيحص (۳)

 .(۱۳۱ )٥/ ءالبنلا مالعأ ريس (4)

 .(7١١:ص) ىبهذلل رئابکلاو (۵ 57 /۳) زییمتلا ىوذ رئاصب (5)



 ہہ سس نيلاظلاةياهنصصقنم -
 موی ىتأي نم یتمآ نم سلفملا نإ» :45 لاقف .عاتم الو هل مهرد ال نم انیف

 ذه لام لكأو ءاذه فذقو ؛اذه متش دقو یتأیو «ةاکز و مایصو ةالصب ةمايقلا

 ناف «هتانسح نم اذهو «هتانسح نم اذه ىطعُيف ءاذه برضو ءاذه مد كفسو

 مث هيلع تحرطف «مهاياطخ نم ذخأ هيلع ام یضقی نأ لبق هتانسح تينف
 .«رانلا ىف حرط

 مولا يلم ولا تعول :-العو لج- قحلا لوق لات نأ انیسحو *

 4 اًمّلظ َلَمح ْنَم با دو
 مولظلا ةوعد اوقتا

 :هللا لوقی مامغلا ىلع لمحت اهناف مولظملا ةوعد اوقتا» :ةا لاق ٭

 .””«نيح دعب ولو كنرصنأل ىلالجو ىتزعو
 © (ةرارش اهنأك ءامسلا ىلإ دعصت اهنإف مولظملا ةوعد اوقت :ا» :ِدِْلَع لاقو

 .لوصولا ةعيرس ىهف
 اهنود سيل هنإف ءارفاك ناك ناو ,مولظملا ةوعد اوقتا» لب لاقو

 ۰. (تاخح

 "۲ «هسفن ىلع هروحفف اًرجاف ناك ¿ نو ةباجتسم مولظملا ۃوعد 8 2 لاقو

 .بادالاو ةلصلاو ربلا باتک )۲٥۸۱( ملسم هاور :حیحص (۱)

 .(۱۱۱) ةيآلا :هط ةروس(۲)

 .(۸۷۰۱) ةحيحصلا ةلسلسلا قلی ینابلالا ةمالعلا هنسحو ۷۹۸۳(۰) دمحآ هاور :نسح (۳)

 )٤( ءافخلا فشک ىف ینولجعلا كلذ ىلع صن امك «رمع نبا نع مکاحلا هاور :حیحص )۱/ ۰۳۸

 بیهرتلاو بیغرتلا حیحص هلی ینابلالا ةمالعلا هححصو )۲۲۲۸(.

 )٥( ةحيحصلا ةلساسلا ىف ةا ینابلالا ةمالعلا هتسحو ۰۱۲ ۱۶۰) دمحأ هاور :نسح )۷٦۷(.

 نايك ینابلالا ةمالعلا هنسحو ۳۰/۱(۰) هدنسم ىف یسلایطلاو ء(۸۵۷۷) دمحأ هاور :نسح )٦(

 .(۳۳۸۲) عماجلا حیحص ىف



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم بلدو
 :یوانملا لاق ٭

 ةغل وه :بغارلا لاقو «قلخلا ىلع یدعتلاو دحلا ةزواجم وه :ملظلا

 هتفو نع لودع وأ ةدايز وأ صقنب هب صتخملا هعضوم ريغ ىف ءیشلا عضو

 :زیزعلا دبع نبا لاق ؛هللا الإ رصان هل سيل نم ملظ هعاونآ حبقأو «هناکم وأ

 ! هللاب الإ كيلع رصتنی ال نم ملظت نأ كايإ !كايإ

 ىف ةملظ ثروي هنأ ىنعمب هباحصأ ىلع تاملظ ايندلا ىف ملظلا نإ

 «ةريصبلاو ةيادهلا تبهذف «ربجتو ريحتو هات بلقلا ملظأ اذإف «بلقلا

 :ليقو هیونعم ةملظلاف «ةمايقلا موي ةملظ ىف هبحاص راصف «بلقلا برخف

 نم هريغو «هببسب ةمايقلا ىف ىدتهي الف هيلع تاملظ هملظ نوكيف «ةيسح

 ىعس اذإف ؛بلقلا ةملظ نم ملظلا أشني امنإو .هيدي نيب هرون یعسی نينمؤملا
 ال ىتح «هتمعأف هترمغف ملاظلا ملظ تاملظ تشوتحا مهرونب نوقتملا
 .اثیش هملظ هنع ىنغي

 :ليق ام نسحأ نمو

 هباستكا حيبسق اوت جلو اهم ملظلا نسحتسا ٌملاسظ اذإ

 هباسح ىفنكيملامهلىدبتس  هنإف نامزلا بیر ىلإهلكف

 هباكر لظ٠تحت اهيت مجنلا یری اربجتماملاظ انيردقمكف

 هبابب تاثداحلا فورص تخانأ هملظب لاطتساو یدامتاملف

 '''ےراذع طوس هللا هيلع تصو ىفتقي ناك ىذلا ملظلاب بقوعو

 )١( ریدقلا ضيف )۱۳۶/۱۱(.

 )۲( ریدقلا حتف )۳۹۹/۲(.



 و نیئاظلا هباهن صصق نم -

 لاقلا حضتي لادم ابو

 عم انبولقب شياعتتل انب اولاعتف ...لاقملا حضتي لاثملابو :لاقی امكو

 .مولظملا ةوعدل -العو لج - قحلا بيجتسي فيك ىرنل نيتصقلا نيتاه

 سيوأ تنب ىورأ نآ 6 هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ثيدحلا ىفف ٭؛
 نب ناورم ىلإ هتمصاخف اهضرأ نم اًئيش ذخأ هنأ ديز نب ديعس ىلع تعّدا

 نم تعمس ىذلا دعب اًئيش اهضرأ نم ذخآ تنك انأ :ديعس لاقف .مكحلا

 لوسر تعمس :لاق ؟وئي هللا لوسر نم تعمس امو :لاق ؟2 هللا لوسر
 لاقف .«نيضرأ عبس ىلإ هقّوط اًملظ ضرألا نم اًربش ذخأ نم) :لوقي اپ هللا

 اهرصب معاف ةبذاك تناك نإ مهللا :لاقف .اذه دعب ةنيب كلأسأ ال :ناورم هل

 ىف یشمت یھ انيب مث .اهرصب بهذ ىتح تتام امف .اهضرآ ىف اهلتقاو

 ''!تتامف ةرفح ىف تعقو ذإ اهضرأ
 اکش) :لاق هو ةرمس نب رباج نع ىراخبلا هاور ىذلا ثيدحلا فو #

 ىتح اوکشف اًرامع مهيلع لمعتساو هلزعف 3 رمع ىلإ ادعس ةفوكلا لهأ
 ءالؤم نإ قاحسإ ابآ اي :لاقف «هيلإ لسرأف ىلصي نسحُپ ال هنأ اورکذ

 ىلصأ تنك یناف هللاو انأ امآ :قاحسإ وبأ لاق یلصت نسحت ال كنأ نومعزي

 نييلوألا ىف دكرأف ءاشعلا ىلصأ ءاهنع مرخأ ام كي هللا لوسر ةالص مپ

 وأ الجر هعم لسرأف «قاحسإ ابآ اي كب نظلا كاذ :لاق نييرخألا ىف ٌففخأو
 هنع لأس الإ اًدجسم عدی ملو ةفوكلا لهأ هنع لأسف ةفوكلا ىلإ الاجر

 هل لاقي مهنم لجر ماقف «سبع ىنبل اًدجسم لخد یتح افورعم نونٹیو
 باتک (۱۱۱۰) ملسمو ءبصغلاو ملاظملا باتك (۲۶۰۲) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 .ةاقاسملا



  نبلاظلا ةياهن صصق نھ لل دة
 ريسي ال ناك اًدعس ناف انتدشن ذإ امأ :لاق ةدعس ابأ ىنكُي ةداتق نب ةماسأ

 نوعدأل هللاو امأ :دعس لاق .ةيضقلا ىف لدعي الو ةيوسلاب مسقي الو ةيرسلاب
 لطأو هرمع لِطأف ةعمسو ءاير ماق اًيذاك اذه كدبع ناك نإ مهللا :ثالثب

 ىنتباصأ نوتفم ريبك خيش :لوقي لئش اذإ دعب ناكو «نتفلل ةضّرعو هرقف
 نم هينيع ىلع هابجاح طقس دق دعب هتيأر انأف :كلملا دبع لاق .دعس ةوعد

 ."”نهزمغي قرطلا ىف ىراوجلل ضرعتيل هنإو ءربکلا

 داصرملاب ءازجلا نأ ملعا

 :(رطاخلا ديص) یف ىزوجلا نبا مامإلا لوقي

 .ةئيس تناك وأ ةنسح تناك نإ .داصرملاب ءازجلا نأ ملعا

 امبرو حموس دق هنأ ةبوقع ری مل اذإ بنذملا نظي نأ رارتغالا نمو

 .ةدم دعب ةبوقعلا تءاج

 رجب اءوس لمعی نم# :85 هللا لاق «هیلع لبوق الإ اّبنذ لعف نم لقو
 . 4 هب

 .ةطق ىف ةأرما رانلا تلخدو «ةمقلب حّماسُي مل مدآ
yp تنأو.... 

 ٍدباعلا زوف لينو نانجلا حر یجترتو بونذلا ىلإ ٍبونذلا لصت
 ٍدحاو بنذب ايندلا ىلإ اهنم امدآ جرسخآ هللا نأ تيسنو

 .توحلا همقتلاف «هنذإ ريغب هموق نع جرخ لكا سنوی

 ضعب ترثتناف هنانسأ ضعب بهذ دق اًصخش تبع دق :رخآ لاقو

 .ناذألا باتك (۷۵۵) ىراخبلا هاور :حيحص )١(

 .(۱۲۳) ةيآآلا :ءاسنلا ةروس (۲)



 )سس نيماضلا ةياهنصصقنم -
 .ديرأ ال نم یتجوز ىلإ رظنف «ىل لحت ال ةأرما ىلإ ترظنو «ینانسآ

 :بآلا هل لاقف «ناكم ىلإ هبحسو هابآ برض نيقاعلا ضعب ناكو

 .ىبأ تبحس انهه ىلإ :كبسح
 نم ريثك اذه لثمو .تسلفآف سالفالاب الجر تربع :نیریس نبا لاقو

 یفتقملا نأ ,ماظنلاب بقلملا ریصح نبا ریزولا نع هيف تعمس ام بجعا
 ینم ذخؤي ام :لاقف رانید فالآ ةرشع هنم ذخؤي نأب رمأو هیلع بضغ

 الجر تملظ ینا :لاق ؟كل نيأ نم :اولاق .ةعبرأ الو ةسمخ الو ةرشع

 فالآ ةثالث یدآ املف .اهنم رثکآ ینم ذخؤي امف «رانید فالآ ةئالث هتمزلأف

 .یقابلا ىف هتحماسمو هقالطاب ةفيلخلا قو رانید

 بنذب الإ ردص قیض وأ ءٌمغ وأ ةفآ ىب تلزن ام :یسفن نع لوقآ انآو

 .ینالفلا ءیشلاب اذه :لوقآ نأ یننکمی یتح هفرعأ

 نمل لیولاف هنم ملسی نأ لقف .بونذلا ءازج بقرتي نأ ناسنالل یغبنیف

 .ةظحل ةيصعملا ةذل رثآ مث مئادلا ءازجلا ةرارم فرع

 :قارولا دومحم لاق ٭

 یسملع ىلع هل كاذترفغو یملظ یملاظل تبهو یا

 یملح هلهجبهنمنابأف اد ی لا یدسآ «تیارو

 مرحلا فعاضم دامن اتسح هل ىلع هتءاتسا تعجر

 ےٹالاو مذسلا بسكب ادغو ةلمحمو رجأ اذ ثودفو

 ےکحلا ىف هيلإ «یسسملا انأو هل ناك ناسحإلاامنأكف

 ۱!مسلظلا نم هل يكب یسح همحرأو ىنملظي لازام

 ۳٦۹(. /۱) ربلا دبع نبال سلاجملا سنأو سلاجملا ةهزن (۱)



  نيملاظلا ةياهن صصق نم سس ":۱۷لس

 ملظلا غاونا

 : ةثالاث ملظلا :ءامکحلا ضعب لاق

 كرشلاو رفكلا همظعأو «ىلاعت هللا نيبو ناسنإلا نيب ملظ :لوألا

 :هلوقب دصق هايإو € میظع ماظل کارشلا تإ :لاق كلذلو ءقافنلاو
 6 نیلا لع هما هک الآ

 4 هک کس اورو  :هلوقب دصق هايإو «سانلا نيبو هنیب ملظ :یناثلاو

 3 71 لیلا امت # :هلوقبو 4 َنيِمِلدَطلا مال تإ :هلوق ىلإ
 94 سالا

 ملاظ مهتمه :هلوقب دصق هايإو هسفن نيبو هنيب ملظ :ثلاثلاو

 . 4 یبنت ُتَملَظ# :هلوقو ۰ ۳ ہے
 مهيام لوأ ىف ناسنالا ناف «سفنلل سفنلل ملظ ةقيقحلا ىف ةثالثلا هذه لكو

 "فن ملظ دقف ملظلا
 رش لك لصأ . .ملظلاو لهجلا

 .اًلوهج اًمولظ لصألا ىف قلخ ناسنإلا» : الل ميقلا نبا مامإلا لاق *
 نمف «هدشر همهليو «هعفني ام هللا هملعي نأب الإ ملظلاو لهجلا نع كفني الو

 )١( ةيآلا :نامقل ةروس )۱۳(.

 .(۱۸) ةيآلا :دوه ةروس )۲(

 )٥٤(. ةيالا :یروشلا ةروس (۳)

 .(؟۲) ةيالا :یروشلا ةروس )٤(

 .(۳۲) ةيالا :رطاف ةروس )٥(

 .(۱7) ةيالا :صصتلا ةروس (5)

 ۳۱٣(. ۰۳۱۵ :ص) تادرفملا (۷)



"a 

 هب جرخف هملع امب هعفنو «لهجلا نع هب جرخف «هعفنی ام هملع اریخ هب دارآ

 وه ريخ لک لصاف .ةقلخلا لصأ ىلع هاقبآ اًريخ هب دري مل نمو ملظلا نع

 هللا لعج دقو .«ملظلاو لهجلا وه رش لك لصأو «لدعلاو ملعلا سبحانه 

 مذلا نم هلو ءاّیدتعم اًملاظ ناك هزواجت نمف «اّدح هب رومأملا لدعلل
 . "”(هناودعو هملظ بسحب ةبوقعلاو

 نيلاظلا ةياهن صصق نم ب

 ةينابر ةنس اهنإ اقح

 ملظلا ةبقاع نأ ىف اوعزانتي مل سانلا نإ» : ال ةيميت نبا مامإلا لاق ٭
 تلداعلا ةلودلا رصني هللا نأ :ىورُي اذهلو «ةميرك لدعلا ةبقاعو «ةميخو
 .'''ہةنمؤم تناك ولو ةملاظلا ةلودلا رصني الو «ةرفاك تناك ناو

 .فرصتب 5 /۲) نافهللا ةثاغإ )١(

 .( ۱۷ ۰:ص) ةيسحلا(0)



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم ل

 نم افوخو اّبعُر نیحلاصلاو ءایبنألا بولق ألم ملاظملا نم فوخلا نإ

 .ةمايقلا موي صاصق

 نأ نم اًفوخ هنم صتقي نأ هباحصأ دحأ نم بلطي عن ىبنلا وه اهف *

 .ةملظم یاب ةمايقلا موي (35) هللا یقلی

 ناك ات یبنلا نآ» :رقابلا رفعج ىبأ نيسحلا نب ىلع نب دمحم نع *
 هللا لوسر اي» :لاقف یراصنألا ةيزغ نب داوس هب باصأف نوجرعب ىطختي

 لل هللا لوسر فشکف .'"”(ىندقأف لدعلاو قحلاب هللا كثعب دقو «ىنتعج وأ

 اذه ىلع كلمح ام) :لاقف هنطب لّبقف هقنتعاف :لاق «دقتسا» :لاقف هنطب نع

 .(؟داوس اي

 نأ كب دهعلا رخآ نوكي نأ تدرأف یرت ام رضح ہللا لوسر اي» :لاق

 .'''۷اّریخ هل لاقو خب اپ هللا لوسر هل اعدف ...كدلج ىدلج سحپ

 ؛هينفلخُت نل اًدهع كدنع ذختأ ىنإ مهللا» :لوقي اگ ىبنلا ناك اذلو ٭

 هل اهلعجاف ,هتنعل وأ هتدلج وأ .هتمتش وأ هتیذآ نمؤم امیأف نشت انآ امنإف

 . ”!(ةمايقلا موي كيلإ اهب ةبرقو ةاكزو ةالص
 تل ےن ے42ے

 تبذل

 .كسفن نم قحلا ىل ذخ :ىندقأ )١(

 هللا دبع نع ءاج ام هدنسبو «لسرم هنأ الإ نسح هدنسو ٩٩(« /۲) ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا (۲)

 تاقث هلاجرو ىناربطلا هاور :ىمثيهلا لاقو ((۲۸۹ )٦/ دئاوزلا عمجم ىف ىعازخلا ريبج نبا

 ۱٦۸(. /۵) بيذهتلا ىف ءاج امك فعض نم ريبج نب هللا دبع ىف ام ىلع

 ةلصلاو ربلا باتك (۲۱۰۱) ملسمو «تاوعدلا باتك )١٢٦٦٦( یراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)

 .تادالاو



 ةيرشبلا ذاتسآ یسنن نأ ادبآ عیطتسن الف لدعلا نع ملکتن نأ اندرآ اذإو

 ممالا هب یبریل هنيع ىلع هعنصو -العو لج - قحلا هاّبر یذلا اهلك

 لدع نم فقاوملا ضعب رکذب یفتکاسو ةا یمآو وه ىبأب  لايجألاو
 عمو تادلجم ىلإ جاتحي يب یبنلا لدع نع ثیدحلا نال ؛كلذو يب ىبنلا

 و هقح هیفون نأ عیطتسن نلف كلذ

 ىف نولدعي نیذلا «رون نم ربانم ىلع هللا دنع نیطسقملا نإ» :46 لاق ٭

 ۱ ولو امو مهيلهأو مهمکح

 :ٌایَک یبنلا لدع نم ةيلاع ةروص یه اهو ٭

 تقرس یتلا ةيموزخملا ةأرملا نأش مهمهآ اًشيرق نأ س ةشئاع نعف

 نب ةماسآ الإ هيلع یرتجی نم :اولاقف ؟ لپ هللا لوسر اهیف ملکی نم :اولاقف

 دح ىف عفشتآ» : يب هللا لوسر لاقف ةماسآ هملکف ؟ لک هللا لوسر بح ديز

 مهنآ مکلبق نم كلهآ امنإ» :لاق مث بطتخاف ماق مث «؟یلاعت هللا دودح نم

 هيلع اوماقآ فیعضلا مهیف قرس اذإو هوك رت فیرشلا مهیف قرس اذإ اوناک
 ."اهدپ تعطقل تقرس دمحم تنب ةمطاف نأ ول هللا میاو دحلا

 ةودقلا ءو ةي هللا لوسر لوق هینیع بصُن عضی لداعلا مامالا نإ *

 ."۷ہتملظ ةماظمب مکنم دحأ ینبلطی الو مکقرافآ نأ وجرأل ىنإ» :ةوسألاو

 .ةرام الا باتك (۱۸۲۷) ماسه هاور :حیحص )١(

 .دودحلا باتک )۱٦۸۸( ملسمو «ءایبنالا ثيداحأ باتک (۳۷۵) یراخبلا هاور :هیلع قفتم (۲)

 عماجلا حیحص ۴ هل ینابلالا ةمالعلا هحح ےص و دمحأو .هحام نبا هاور :حیحص )۳(

(۲۶۸۰). 



 هباحصآ نيب ا یبنلا لدعل ةروص هدهو

 یبنلا ىلإ مهنم دحاو یتأی نأ نم هباحصآ رذحي يب یبنلا ناك دقل *

 ىلإ نومصتخت مکنٍ» : يك هللا لوسر لاق :تلاق ي ةملس مآ نع) ٭

 عمسأ امم وحن ىلع هل ىضقأف ضعب نم هتجحب نَحْلَأ نوکی نأ مکضعب لعلو
 نم ةعطق هب هل عطقآ امنإف .هذخأي الف اثیش هیخآ قح نم هل تعطق نمف «هنم

 .۱'(( رانلا

 .اًدبأ ملظ هيف ءىش ىأ ىلع دهشي ال لع ىبنلا ناکو ٭

 رنملا ىلع وهو ا ريشب نب نامعنلا تعمس :لاق رماع نع) ٭

 دهشي ىتح ىضرأ ال :ةحاور تنب ةرمع تلاقف «ةيطع ىبأ ىناطعأ :لوقي

 تنب ةرمع نم ىنبا تيطعأ ىنإ :لاقف الب هللا لوسر ىتأف هِي هللا لوسر
 كدلو رئاس تيطعأ» :لاق .هللا لوسر اي كدهشأ نأ ىنترمأف «ةيطع ةحاور
 درف عجرف :لاق «مكدالوأ نيب اولدعاو هللا اوقتاف» :لاق ءال :لاق .«؟اذه لثم

 .)(هتیطع
 مهضعب ملظی الو مهناوخإ ىف هللا اوقتی نأ اّمئاد هباحصآ یصوی ناکو ٭

 تلنف ةيمجعأ همآ تناکو مالک لجر نيبو ینیب ناك :لاق رذ یبآ نع 2

 :لاق .معن :تلق (؟اًنالف تبباسأ» :یل لاقف لب یبنلا ىلإ ینرکذف ءاهنم

 ىلع :تلق .«ةيلهاج كيف ژرما كنٍا» :لاق .معن :تلق «؟همآ نم تْليَقَأ»

 .ةيضقألا باتک (۱۷۱۳) ملسمو «تاداهشلا باتک )۲٦۸۰( یراخبلا هاور :هیلع قفتم (۱)

 .اهیلع ضیرحتلاو اهلضفو ةبهلا باتک )۲٥۸۷( یراخبلا هاور :حیحص (۲)



 مس سس نيلاظلاةياهنسصقنم
 تحت هللا مهلعج مکناوخ| مه معنا :لاق !؟نسلا ربك نم هذه یتعاس نيح

 «سبلي امم .هسبلیلو لكأي امم همعطیلف هدي تحت هاخآ هللا لعج نمف .مکیدیآ

 .«هیلع هنعیلف هبلغی ام هفلک ناف «هبلغی ام لمعلا نم هفلکی الو

 ؟وه نم وهو ..صاصقلل هسفن مدقي 395 وه اه لب #

 .نیعمجآ هللا قلخ ريخو ايب هللا لوسر وه

 وهو ةیزغ نب داوسب رم هشیج فوفص لدعی 37 هللا لوسر ناك امنيبف
 اداوس ای وتسا» :الئاق هدي ىف ناك دوعب هنطب ىف نعطف فصلا نع جراخ

 مث «لدعلاو قحلاب هللا كثعب دقو «هللا لوسر اي ینتعجوآ :داوس لاق انهو

 ددرتي ملف یندقآ :التاق هسفن نم صاصقلا یطعی نأ ج لوسرلا نم بلط

 .«دقتسا» :هل الئاق داوس هنم یضتقیل ال هنطب نع فشکو ال

 ءاهلبقي ذخأ ءاًصاصق لوسرلا نطب ىف نعطي نأ نم الدب اًداوس نکلو
 .«؟داوس اي اذه ىلع كلمح ام) :9ع لوسرلا هل لاقف

 رخآ نوكي نأ تدرأف لاتقلا ینعی- ىرت ام رضح هللا لوسر اي :لاق
 .ريخب لك لوسرلا هل اعدف كدلج یدلج سمي نأ كب دهعلا

 هجاوزآ نيب هلدعل ةفرشم ةروص هذهو

 ناك ىتخأ نبا ای :(ريبزلا نب ةورعل) تلاق ايس ةشئاع نع #

 ناكو ءاندنع هدكم نم مسقلا ف ضعب ىلع انضعب لضفي ال 4ب هللا لوسر

 سيسم ريغ نم ةأرما لك نم ونديف ءاّعيمج انيلع فوطي وهو الإ موي لق

 0 ...اهدنع تییف اهموي وه ىتلا ىلإ غلبي ىتح
 .ب دالا باتك )1١5٠0( ىراخبلا هاور :حيحص (۱)

 )۱١٤۷۹(. ةحيحصلا ةلسلسلا ىف هنر ىنابلألا ةمالعلا هنسحو «دواد وبأ هاور :نسح (۲)



  نيملاظلا ةياهن صصف نم هد دلل _ د دة

 نينمؤملا تاهمآ ىدحإ تلسرأف هئاسن ضعب دنع ةي ىبنلا ناكو #

 تطقسف مداخلا دي-اهتيب ىف ايب ىبنلا یتلا  تبرضف ماعط اهيف ةفحصب

 اهيف عمجي لعج مث ةفحصلا قلف ی ىبنلا عمجف «تقلفناف ةفحصلا

 ىتح مداخلا سبح مث .«مكمأ تراغ» :لوقيو ةفحصلا ىف ناك ىذلا ماعطلا

 ىتلا ىلإ ةحيحصلا ةفحصلا عفدف اهتيب ىف وه ىتلا دنع نم ةفحصب ىتأ

 .)ترسک یتلا تيب ىف ةروسكملا كسمأو اهتفحص ترسک

 نيكرشملا عم او هلدع اذه لب

 ةيرس ىلع ي ديز نب ةماسأ لسرأ نيماعب كي ىبنلا ةافو لبقف
 تناكو نيملسملاو مالسإلا نوئوانی نيذلا نيكرشملا ضعب ءاقلل تجرخ

 .ةماسأ اهالوتي ةرامإ لوآ كلت

 :لاق ةنيهج نم ةقرحلا ىلإ هی هللا لوسر اننعب :هكِلَو ةماسأ لاق
 .مهنم الجر راصنألا نم لجرو انأ تقحلو :لاق مهانمزهف موقلا انحبصف

 هتنعطف ىراصنألا هنع فکف :لاق لا الا هلإ ال :لاق هانيشغ املف :لاق

 اي» :ىل لاقف :لاق یو ىبنلا كلذ غلب انمدق املف :لاق .هتلتق ىتح ىحمرب

 ناك امنإ هنا هللا لوسر اي :تلق :لاق «؟هللا الإ هلإ ال لاق امدعب هتلتقأ ةماسأ

 ىلع اهرركي لاز امف :لاق «؟هللا الإ هلإ ال لاق امدعب هتلتق» :لاق اذ وعتم

 ."”هويلا كلذ لبق تملسأ نكأ مل ىنأ تینمت ىتح

 تددول ىتح ىلع اهددري لاز ام قحلاب هثعب ىذلاوف :لاق ةياور فو ٭
 ؛هلتقأ مل ىنأو ہذئموی تملسأ تنك ىنأو «نکی مل ىمالسإ نم ىضم ام نأ

 .حاكنلا باتك )٢٣٢٥٥٥( ىراخبلا هاور :حیحص )١(

 .ناميإلا باتک (45) ملسمو «یزاغملا باتک (5759) یراخبلا هاور :هیلع قفتم (۲)



 ہت یں سس نیلاظلاةیاھنسصقنم =
 الا هل ال لوقی الجر لتقآ ال نأ هللا دهاعآ لا لوسر اي ینرظنآ :تلق :لاق

 .كدعب تلق :لاق اةماسآ اي یدعب لوقت» :لاق ادبآ هللا

 و ةماسأ هب عفتني میظعلا سردلا اذهب اذإو

 كلت ةماسآ لزتعا اَ (ةيواعم)و (ىلع) نيب ةنتفلا تثدح امل هناف

 .«هللا الإ هلإ ال :لوقي اًدحأ لتاقأ ال» :لاقو ةنتفلا

 تعمسف یل اًئولمم برضأ تنك :لاق ىراصنألا دوعسم ىبأ نعو

 انأ اذإف ٌتفتلاف «دوعسم ابآ ملعا دوعسم ابآ ملعا) :لوقي یفلخ نم التاق
 تبرض امف :دوعسم وبأ لاق «هیلع كنم كيلع ردقأ هلل» :لاقف ا هللا لوسرب

 .كلذ دعب اک ولمم

 .هضرم ءانثآ ىف یدوهیلا مالغلا اذه ةياده ىلع صرحي اپ وه اهو #

 مدخي ىدوهي مالغ ناك : لاق و سنأ نع «یراخبلا مامإلا یور دقف

 .«ملسا» :هل لاقف هسأر دنع دعقف .هدوعي الج یبنلا هاتأف .ضرمف لک ىبنلا

 زاب یبنلا جرخف ملساف مساقلا ابآ عطآ :هل لاقف هدنع وهو هیبآ ىلإ رظنف

 .«رانلا نم هذقنآ یذلا هلل دمحلا» :لوقی وهو

 لدعلل هلك نوکلاوعدی 135 یبنلا

 ةبحملا دوستل لدعلا قلخب یلحتلل هلك نوکلا وعدي لي یبنلا ناك دقل

 .نامیولا باتک )۱٦٥۹( ملسم هاور :حیحص (۱)

 .زئانجلا باتک )۱۳٣١( یراخبلا هاور :حیحص )۲(



 نیلاظلا ةياهن صصق نم لل
 .۰/ نینسحملا بحي ٌنسحم

 .دبعلا نازيم ىف بتکت ةقدص لدعلا نأ الك یبنلا ربخیو

 :سمشلا هيف علطت موي لک ةقدص هيلع سانلا نم ىمالس لك ايك لاق

 .«..ةقدص سانلا نيب لدعی

 در ال ةئالثا :ِلي لاقف هتوعد درت ال لداعلا مامالا نأ هی یبنلا ربخأو
 .۳«...لداعلا مامالا :مهتوعد

 ثالث» هِي لاقف ةاجنلا بابسآ مظعأ نم لدعلا نأ ل یبنلا ربخأو لب

 امأو ...تاکلهم ثالئو .تايجنم ثالثو .تاجرد تالش و .تارافک

 .(9(...اضرلاو بضغلا ىف لدعلاف :تایحتملا

 شرع لظ ىف ةمايقلا موی نونوکی لدعلا لهأ نأ يي یبنلا ربخآو ٭

 مامإ :هلظ الإ لظ ال موي هلظ ىف هللا مهلظي ةعبس) :ِهلَع لاقف نمحرلا

 .*۲«...لداع

 لاقف رون نم ربانم ىلع ةمايقلا موي نونوکی لدعلا لهأ نأ ربخآو لب ٭

 مهمکح ىف نولدعی نیذلا :رون نم ربانم ىلع هللا دنع نیطسقملا نإلا : 2

 ولو امو مهلهآو

 هاور )٥/ ۳٥٣(: عمجملا ىف یمشیهلا لاقو ۰ )٦/ طسوألا ىف یناربطلا هاور :نسح )۱(

 .(515) عماجلا حیحص ىف هانی ینابلالا ةمالعلا هنسحو تاقث هلاجرو طسوألا ىف ىناربطلا

 .ةاكزلا باتک (۱۰۰۹) ملسمو .حلصلا باتک (۲۷۰۷) یراخبلا هاور :هیلع قفتم (۲)

 )۱۳٥۸(. ةفيعضلا ةلسلسلا ىف ی ینابلالا ةمالعلا هفعضو «دمحأ هاور :فيعض (۳)

 عماجلا حیحص ىف های ینابلالا ةمالعلا هنسحو 4۷ )٦/ طسوألا ىف یناربطلا هاور :نسح )٤(

 .(۳۰ ع۵)

 .ةاكزلا باتک (۰ ۳۱) ملسمو «ناذألا باتك (0+5) یراخبلا اور هيلع قفتم (۵)

 .ةرامالا باتک (۱۸۲۷) ملسم هاور :میحص )٦(



 مد  ےت سکس نیلاظلا هیاهن صصق نم -

 ناطلس وذ :ةئالث ةنجلا لهأ» ديك لاقف ةنجلا لهأ نم مهنآ ربخآو لب ٭

 فیفعو «ماسمو ىبرق ىذ لكل بلقلا قيقر ميحر لجرو .قفوم طسقم
 ."”(لايع وذ ففعتم

 دلاولا ىتح مهتصاخو سانلا ةماع عم لدعلاب ةَ هللا لوسر رمآ دقلو

 .'''(ءاطعلا ىف مكدالوأ نيب اولدعاو هللا اوقتا) :لاقف هدلو ىف

 نيب لدعي نأ هسفن ناسنالا رمأ لب تاجوزلا نيب لدعلاب جوزلا رمأو

 امهلعنیل» :لاقو «یرخالا علخ هيلعف هيلعن ىدحإ كارش تعطقنا اذإف هسفن

 ."' (اًعم امهفحيل وأ اًعم

 .اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك (۲۸۲۵) ملسم هاور :حیحص )١(

 .اهيلع ضيرحتلاو اهلضفو ةبهلا باتک (۲۰۸۷) یراخبلا هاور :حیحص (۲)



 ٦ ةياهن صصق نمد الظامين 

 هباحصلا لدع نم ةفرشم روص

 ملظلا نم مهفوخو

 ٠ .(مهاضرأو مهنع هلا یضر) لدعلا ىف لاثمألا ب رشم اوناكف هي

 تو ربكألا ةمألا قيدص

 :©32 قيدصلا ركب ىبأ لدعل ةقرشم ةروص یھ اهو
 «لاملا ةمسقو ءاطعلا ىف هتيعر نيب یوس هنأ :قيدصلا لدع نمف ٭

 ا ا سم

 رشع رحلا ىطعأف .ءىفلا ماع لوأ یب أ مسق) : :تلاق است هشت

 املا یف مسق مٹ قرشع اهتمأو ةرشع شع كلما مار
 .'''(نیرشع نيرشع مهاطعاف «یناثلا

 ناکف .قیدصلا ةفالخ ىف لام مدق» : كو ةمنح یبآ نب لهس لاقو

 ناکو ءاذكو اذک ناسنإ ةئام لك بيصيف ؛اّرقن سانلا ىلع همسقی ركب وبآ

 ريغصلاو «ىشنألاو ركذلاو «دبعلاو رحلا «مسقلا ىف سانلا نيب یوسی
 ."«ءاوس هيف ريبكلاو

 رص اب

 ج رمع همالا قوراف

 ىقتني ناك اذلو صرحلا ةياغ لدعلا ىلع اًصيرح 42 قورافلا ناك

 .تاقبطلا ىف (۱۹۳ /۳) دعس نبا هجرخآ )١(

 .تاقبطلا ىف (۲۱۲/۳-۲۱۳۰) دعس نبا هجرخأ (۲)



 مد سس ےس نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 اهيطعي ناك لب «اهیلع صرحي نمل ةيالولا یطعی ال ناکف ٌءاقتنا (ةالولا)
 مهیصویو مهعباتی نأ ىلع صرحب ناکو یوقتلاو فافعلاو دهزلا لهأل

 .اًريخ سانلاب
 ىلع دسأ ینب نم الجر ص رمع لمعتسا :لاق نامثع یبآ نع #

 لبقتأ :یدسالا لاقف هلّبقف هدلو ضعبب رمع ىتأف هيلع ملسیل لخدف ءلمع
 هللاو تناف :رمع لاقف !!طق یلاذلو تلبق ام للاوف ؟نینموملا ريمأ ای اذه

 یبنذ امف :لاق وأ هدهع درف ءاّدبأ المع ىل لمعت ال «ةمحر لقآ سانلا دالوأب

 مث ءامحرلا هدابع نم هللا محري امناو «كبلق نم ةمحرلا عزن 8 هللا ناك نإ

 '''ةیعرلا محری فیکف .هدالوآ محري مل اذإ ناف .باتکلا قزم :لاق

 ماما نم كرد هلل

 نيب عضوت داکت الو «ىولحلا نم ةيده قورافلا یقلتی موی تاذو *

 اهعنصی یولح :لاق ؟اذه ام :اهلمحی ءاج یذلا لوسرلا لأسي یتح هيدي

 ىلع اّیلاو ناکو- دقرف نب ةبتع كيلإ اهب ینلسرآ دقو ناجیبرذآ لهأ

 لكا :لوسرلا لأسي داعف ءايهش اًقاذم اهل دجوف مع اهقاذف  ناجیبرذآ
 .ةصاخلا ماعط وه امنإو ...ال :لجرلا لاق ؟اذه نومعطی كانه نیملسملا

 هل لقو ءةبتحل هب عجراو اذه كلمج ذخ ؟ةاريعب نيأ:لجرأل رمع لاقت

 !!..هنم عبشت امم نيملسملا عبش ةأو ہللا قتا ءكل لوقي رمع

 لهأ ىلع همحل عيزوتو هروزج رحنب اًموی رمآ ةدامرلا ماع فو ٭
 ام بيطأ امهو «هدبکو روزجلا مانس همامأ رمع دجو یادغلا دنعو «ةنيدملا

 (خب خب» :لاق «مويلا حبذ ىذلا روزجلا نم :ليق ؟اذه نيأ نم :لاقف !..هيف

 )١( ینابلالا خيشلا هدانسإ نش نّسحو «درفملا بدألا ىف ىراخبلاو قازرلا دبع هجرخأ )۷۲(.



 - نبلاظلا ةياهن صصق نم يس ٣۷ ل

 ءاهماظع ینعی ««اهسیدارک سانلل تکرتو ءاهبيط تمعط نإ انآ یلاولا سب

 زبخب ینتئاو ةنفجلا هذه عفرا «ملس اي :هل لاقو «(ملسأ) همداخ یدان مث
 فب

 .تیرو

 ةيلاعلا هارذ ىف لدعلا بحاصو «ریظنلا عطقنم لهاعو مام نم كرد هلل

 .اهغولب نود سافنالا عطقتت یتلا

 ۱۱۱۱ دعب اهتیسن ام هللاو انأو

 هيلع هللا ناوضر باطخلا نب رمع رم :لاق هیبآ نع ةملس نب سايإ نعو
 قيرطلا نع طمأ اذکھ :لاق ۃرذلا مو ہل ةجاح ىف ڑام وهو قوسلا یو

 ب:لاقف قوسا یف ىنيقلف لبقملا ماعلا ىف ناك بح ىنع تكسف ؛قيرطلا

 امف «یدیب ذخأف «نينمؤملا ريمأ اي معن :تلق ؟ماعلا جحلا تدرأ ةملس

 ای :لاقف مهرد ةئامتس هيف اًسيك جرخأف «هتيب یب لخد ىتح هدي ىدي تقراف

 هللاو : ت تلق «لوأ ماع كتقفش یتلا ةقفخلا نم اهنأ ملعاو ہہڈہپ نعتسا ةملس

 !!!تمنف تنمأف تلدع ..رمع اب

 'دهاشيو هلاوحأ رظنيل باطخلا نب رمع ىلإ الوسر امور رصيق لسرأ

 انل ام :اولاقف ؟مككلم نيأ :لاقو اهلهأ لاس ةنيدملا لخد املف «هلاعفأ

 هآرف هبلط ىف لوسرلا جرخف «ةنيدملا رهاظ ىلإ جرح دق ريمأ انل لب .كلم
 ةداسولاك هتبج عضو دقو راحلا لمرلا قوف ضرألا ىلع سمشلا ىف اًمئان

 عقو لاحلا هذه ىلع هآر املف «ضرألا لب دقو هنيبج نم طقسي قرعلاو



 ۱ سس نالاظلا ةياهن صصق نم. =
 هذه نوکتو هتبیه نم رارق كولملل رقي ال لجر :لاقو هبلق ىف عوشخلا

 ال هنأ مرج الف روجی انکلمو .تمنف تنمأف تلدع رمع ای كنکلو !هلاح

 ال وسر تیتآ یننآ الولو قحلا نیدلا كنيد نأ دهشآ «افئاخ اًرهاس لازی
 .«ملسأو دوعآ ىنكلو «تملسأل

 ص نامثع لدع نم ةعصان ةحفص

 . حق هلدع نم ضايبلا ةعصان ةحفص یه اهو

 لكل اًساربن نوكتو «هتايح ىف ةمحرلا عشت ىذلا ميحرلا نامثع

 ناعرس مث ...هعجوي ىتح هنذأ ك رفيف ءاّموي هل مداخ ىلع بضغي «هتافرصت

 ىف هرمأيو مداخلا ىبأيو ...هنذأ كرفيف هنم صتقي نأ هرمأيو همداخ وعدي ام

 .«ةرخآلا صاصق نم محرأ ايندلا صاصق نإف «مالغ اي ددشا» :عيطيف مزح

 كَ بلاط ىبأ نب ىلع اذهو

 نإ ءاعرلا اهيأ» :ةعمجلا موي ىف ربنملا ىلع ي بلاط ىبأ نب ىلع لاق

 ىلإ بحأ ةنسح نم امو ةیوسلاب مسقلاو «لدعلاب مكحلا :اقوقح مكتيعرل
 .""(لداع مامإ مکح نم هللا

 ىف هل اًميس عيبي وهو ءايلع تيأر :لاق هيبأ نع ؛مقرألا نب ىلع نعو ٭

 املاطل ةبحلا قلف یذلاوف .فیسلا اذه ىنم ىرتشي نم :لوقيو «قوسلا

 .'''ہتعب ام رازإ نمث ىدنع ناك ولو ټی هللا لوسر هجو نع هب تفشك
 دشریف «نيملسملا ةفيلخ وهو ةفوكلا قاوسأ ىف یشمی 45 ناك #

 .(۲۸۶ /۲) رلا دبع نبال دیھمتلا(١)

 .فنصملا ىف (۱۵۷ /۸) ةبيش ىبأ نبا هجرخأ(؟)



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم يح للبدل
 .هتجاح هنع لمحیف لهکلا نسملا خیشلاب یقتلیو فیعضلا نیعیو لاضلا

 .«اَدبأ هنكسأ ال اذه لابخلا رصق» :لوقیو ةرامالا رصق نکسی الو

 ظقوی ةفوکلا عراوشب رم نأ دعب یالصلل أيهتي وهو ء ف نعط امل #
 اومرکأو هلزن اونسحأ» :هلتاق ملع نأ دعب هینبل لاق ...رجفلا ةالصل اهلهأ

 .ىب هوقحلأف تم ناو ءاّوفع وأ اًصاصق همدب یلوآ انأف ءشعأ ناف «هاوثم

 .«نيدتعملا بحي ال هللا نإ هاوس یب اولتقت الو «نیملاعلا بر دنع همصاخا

 ب لبج نب ذاعم اذهو

 موي ناك اذإف .ناتأرما هل تناك لبج نب ذاعم نأ ديعس نب یبحی نع ٭
 «ماشلاب ىذلا مقسلا ىف اتيفوت مث .یرخآلا تيب ىف ًاضوتي مل امهادحإ

 .ربقلا ىف مدقت امهتيأ امهنيب مهسأف ةرفح ىف اتنفدف ءلغش ىف سانلاو

 رک اپ ا

 کت نايفس سبأ نب ةيواعم

 ىبأ نب ةيواعم مالسإلا كلم نينمؤملا ريمأ» :هلوقب ىبهذلا هل مجرت

 ۳ 0 لدعأ نايفس

 .ةيواعم ىنعي بای اذه ه بحاص نم قحب

 لَو زيزعلا دبع نب رمع عم لدعلا ةلحر

 كلام هيف لوقي ىذلا دشارلا یومالا ةفيلخلا زيزعلا دبع نب رمع هنإ *

 دبع نب رمع دهازلا امنإ ؟ىدنع دهز ىأ ..!دهاز كلام :نولوقي :رانيد نبا

 !ةلمج اهكرتف ءاهاف ةرغاف ايندلا هتتأ ءزيزعلا



 سس نيلاظلاةياهنصصقنم -
 هولسغ اذإ ناكف هسبلی دحاو صیمق یوس هتفالخ ىف نكي ملف «لجآ

 .ميعنلا ناضحأ ىف بشو أشن ىذلا وهو «سبيي ىتح لزنملا ىف سلج

 ملف ءاّبتع هب ىرتشي اًمهرد هضرقت نأ اهلأسف اموی هتأرما ىلع لخدو
 ام كنئازخ ىف سيلو نينمؤملا ريمأ تنأ :هل تلاقف ..اًئيش اهدنع دجي

 ران ىف اذغ لاکنالاو لالغألا ةجلاعم نم رسيأ اذه :لاقف !؟اًبنع هب ىرتشت

 ىلإ فرصو «ملاظملا در ىتح  اهرصق عم هتيالو ةدم ىف دهتجا دقو
 نيأ ؟نومراغلا نی :موي لک ىف ىداني هيدانم ناكو «هقح تح ىذ لك

 نم الك ىنغأ ىتح ؟نيكاسملا نيأ ؟ىماتيلا نيأ ؟جاوزلا ىف نوبغارلا

 .ء ال وه

 یجانی ناك هبراقآو هسفن ىلع هتدشو یلاظملل هدرو هدهزو هلدع عمو

 لهآ كتمحر نکلو «كتمحر هلانت نأ الهأ سیل رمع نإ مهللا :لوقیف هبر

 رمع لانت نآ

 نينمؤملا ريم اي اًريخ مالسالا نع هللا كازج :هل لاقف لجر هيلع ىنثأو

 .اڑیخ ىنع مالسإلا هللا یزج ىلب : :لاقف

 لدعلاب كتنيدم نصح

 ملظلا نم اهقرط نو

 دق انتنیدم ناف «دعب امأ» :هيلإ زيزعلا دبع نب رمع لامع ضعب بتك ٭

 .«لعف هب اهّمرن ام انل عطقي نأ نينمؤملا ريمأ ری ناف .تبرخ
 مكتنيدم نأ تركن امو «كباتك تمهف دقف دعب امآ» :رمع هيلإ بتكف

 ملظلا نم اهقرط قنو «لدعلاب اهنّصحف اذه ىباتك تأرق اذإف :تبرخ دق
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 ."«مالسلاو ءاهتمرم هنإف

 مادختساب هل صخري نأ ىف هنذأتسي ناسارخ ىلع هيلاو هيلإ بتكو *

 الإ مهحلصی ال مہنإ) :هل هتلاسر ىف الئاق اهلهأ عم فنعلاو ةوقلا ضعب

 لدعلا مهحلصي لب ..تیذک» :مزاحلا یقتلا هدر ناكف «طوسلاو فیل

 .«نیدسفملا لمع حلصُي ال هللا نأ ملعاو «مهيف كلذ طسباف .قحلاو

 یلعو نامثعو رمعو ركب وبآ :ةسمخ لدعلا ةمكتأ» :یروثلا نایفس لاق ٭

 نب رمع نم ىلإ بحآ دحآ ىأر قفاوآ ال» :لاقو ء(زیزعلا دبع نب رمعو

 . ۳«یده مامإ ناك هنأل ؛زیزعلا دبع

 نوملسپ مهلك سانلا نأ تددول
 سانلا دّبعُي نأ یهو ملسملا ةايح ىف ىلوألا ةمهملا ىسني ال د ناكو

 ۱ .نیملاعلا بر هلل نیعمجآ

 هللا انثعتبا موق نحن :سرفلا دئاق متسرل 423 رماع نب یعبر لاق امك

 ىلإ نايدألا روج نمو دابعلا بر ةدابع ىلإ دابعلا ةدابع نم دابعلا جرخنل
 .ةرخاالاو ایندلا ةعس ىلإ ایندلا قیض نمو مالسالا لدع

 سانلا نإ» :قارعلا ىلع هیلاو ةاطرأ نب یدع هيلإ لسري 22 وه اهف *

 ةفيلخلا هبیجیف «جارخلا لقي نأ تیشخ یتح اًباوفأ مالسالا ىف اولخد دق

 هثعبي ملو اًيداه اذدمحم ثعب هللا نإ) :ةئيضولا هتاملکب میظعلا طسقملا

 نیئارح تنأو انآ نوکن یتح .نوملسی مهلك سانلا نأ تددول هللاو ءاّباج

 .«!انیدیآ بسك نم لكأن

 )١( ریثک نبال ةياهنلاو ةيادبلا )۹/ ۱۹۲(.

 ء :ص) یزوجلا نبال زیزعلا دبع نب رمع بقانمو ةريس (؟) ۷(.



 گہ ےس. نیاظلاةیابن یمقزم -
 هلمحر نم بيصن اهل ناك باودلا ینح

 ىف نیلاّمحلا نأ ینغلب دقف دعب امآ» :رصم ىلع هیلاو ىلإ رمع بتک

 ءاذه یباتک كءاج اذاف ...قیطت ام قوف لبالا روهظ ىلع نولمحی رصم

 .«لطر ةئامتس نم رثکآ ریعبلا ىلع لمحُي نأ عنماف

 یبر نيبو ینیب ام تحلصا
 منغلاو بئذلا نیب ام هللا حلصأف

 یدنع ثدح دقل نينمؤملا ريمأ اي :هل لاقف منغ یعار هيلع لخد هنأ ىور

 مانيل ةليل لك ىتأي بئذلا نإ :ىعارلا لاقف ؟كاذ امو :هل لاق .بیجع ءىش

 ىبر نيبو ىنيب ام تحلصأ دقلف كلذ ىف بجع ال :لاقف .منغلا نضح ىف

 .منغلاو بئذلا نيب ام هللا حلصأف

 ةلودلا لالج لداعلا ناطلسلا

 نالسرأ بلأ نب هاش كلم

 یداوس هيقلف ديصلا ىلإ اًموي بكرف فاصنالاو لدعلل اًبحُم ی ناك
 ءیعم ناك خيطب لمح اوذخأف ناملغ ةثالث ىنيقل :لاق ؟كل ام :لاقف «یکبی

 ءارمح ةبق كانهف ءركسعلا ىلإ ضما :هل لاقف «ىتعاضب وهو كلمأ ام وه

 املف «كينغي ام كيطعأو «عجرأ انأف ,راهنلا رخآ ىلإ حربت الو اهدنع دعقاف

 مهميخو رکسعلا شتفف اًحيطب تيهتشا دق :ىبارشلل :لاق ناطلسلا داع

 .هومتيأر نم دنع :لاقف «خيطبلا دجوف «ىبارشلا لعفف «كلذ نم ءىش ىلع

 نيأ نم :هل لاقف ءرضحأف .هورضحأ :لاقف .نالف بجاحلا ةميخ ىف :ليقف



 - نیلاظلا ةياهن صصقنم ت- لدبي را
 اوسحأ دقو ىضمف ؟ةعاسلا مهديرأ :لاقف هب اوءاج ناملغلا :لاق ؟اذه كل

 نأ اوملع امل اوبره دق :لاقف داعو «مهلتقي نأ نم افوخ اوبرهف رشلاب
۲ 

 یذلا اذهآ :هل لاقف رضحاف یداوسلا اورضحآ :لاقف «مهبلطي ناطلسلا

 یل كولمم بجاحلا اذهو «هذخ :لاق ...معن :لاق ؟كنم كخيطب ذخأ

 لاو كخيطب اوذخآ نیذلا رضحی مل نيح «كل هتبهوو «كيلإ هتملس دقو

 یرتشاف .هجرخأف .بجاحلا ديب یداوسلا ذخأف .كقنع نبرضأل هتیلخ نعل

 ناطلسلا ىلإ یداوسلا داعف «رانید ةئامئالثب یداوسلا نم هسفن بجاحلا

 :لاق «رانید ةئامثالثب یل هتبهو یذلا كولمملا تعب دق ناطلس ای :لاقف

 ناطلسلا اذه ناکو ....اًبحاصم نمآو اهضبقا :لاق «معن :لاق ؟تیضرو

 .فیعضلاو ةأرملل فقي

 ىلإ ىنالمحاو ىديب اذح :لاقف «هبلإ اثاغتساف املظ دق نالجر ءاجو

 غلبف ءامهعم ىشمو ديب امهنم دحاو لك ذخأف دب ال :لاقف ءاعنتماف ريزولا
 ىذلا تنأ :لاق ؟اذه ام :لاقو ہاقلتو اًيفاح ماقف كلملا ماظن ريزولا كلذ

 ىنع عفدت مل اذإف .ملظلا ىنع عفدتل كتبصنأ انآ ؟اذه ىلإ ىنتجوحأ

 .'۷اذکھ ةمايقلا موي یناذخآ

 ىتارجكلا ميلح رفظم :لداعلا ناطلسلا

 :«دنهلا ىف نوملسملا» هباتك ىف ىودنلا نسحلا وبأ.خيشلا هنع لاق

 .ىتارجكلا ميلح رفظم :هيقفلا ثدحملا .لداعلا لضافلا ناطلسلا)

 باستحالاو .ناميإلاو صالخإلا رداون نم خيراتلا هنع ىور ىذلا

 .معنملا دبع داؤف قيقحت 85(  ء۸۵ :ص) ىزوجلا نبال «ءافلخلاو كولملا ظعاوم ىف ءافشلا» (۱)

 .(۷ ۸-۲ /۲۱) «ءالبنلا مالعأ ریس» ىف هتمجرت رظنا



 مر سس نیلاظلا ةياهن صصق نم =
 رحبتلاو نیدلا ىف ةيمحلاو راثیالاو لدعلاو «ةمیزعلاب لمعلاو .یوقتلاو

 .نیصلخملا رابکو نیینابرلاو داهزلا رابک ريس ىف هدوجو ردنی ام ملعلا ىف

 .(نیطالسلاو كولملا نع الضف

 كلذلو سانلا نع حماستلاو وفعلاو ةميزعلاو یوقتلا ىف ةياغ ناك

 «لعفو لوق لک ىف ةينسلا ةنسلا راثآ یضتقی ناکو «ميلحلا ناطلسلاب هوبقل

 مرکیو «ىكبيو توملا رکذی ام اًريثكو «ةيوبنلا ثیداحالا صوصنب لمعیو
 .مهمیظعت ىف غلابیو ءاملعلا

 ىلإ ناطلسلا جرخ ةتامعستو نیئالثو ىدحإ ةنس قو :ىفصآلا لاق *

 مهتاقبط ىلع ةجاحلا ىوذ دقفتو .قذصتو ءاقستسالل ديعلا ىلصم
 ىنإ مهللا» :لاقي امك هب اعد ام رخآ ناكو «ةالصلل مدقت مث ءاعدلا مهلأسو

 هذهف كقلخ نع رطقلا تسبح یبونذ كت ناف ءائيش ىسفنل كلمأ الو كدبع

 ىلع هتهبج عضوو اذه لاق «نيمحارلا محرآ اي انثغآف !كديب ىتيصان

 الإ هسأر عفر امف «نيمحارلا محرآ اي :هلوق رركي اًدجاس رمتساو ضرألا

 عجرو ءارکش هلل دجس مث ءرطمو دعرو قربب ةيرحب تأشنو حير تجاهو

 .الامشو اًئيمي لاملاب حفنيو قّدصتي وهو هل قلخلا ءاعدب هتالص نم

 اذإف قافنالا نم قاقحتسالا ىلوأ هب رثوأ اميف ترظن :لوقي های ناكو
 تلئش اذإ ردأ ملف هلهآ عنم ىف طيرفتو لاملا تيب فرص ىف طارفإ نيب انآ

 .بيجأ مب امهنع

 مکدنع اهيلصأف رهظلا ةالص امأ :لاق ةعمجلا موي ناكو همايأ رخآ ىفو
 نيرضاحلل نذأ مث «ىلاعت هللا ءاش نإ ةنجلا ىف ىبر دنعف رصعلا ةالص امأو

 لبقم وجوب هناحبس هللا اعدو «ىلصو هالصم ىعدتساو ةعمجلا ةالص ىف



 - نیلاظلا ةیاھٹ صصق نم... "راس

 مث «ربقلا ىلع فرشم رصقلا قرافم وه نم ءاعد «هيلإ بینم بلقو هيلع
 طاق ثياب وأت نم نَتْمَلَعَو ملا نم یتیاء دق بر :هئاعد رخآ ناك

 ۱۷6 نی اب نحذر املس ةر خال او الا لَو تا ضرالاو توسل
 وهو هريرس ىلع عجطضا ہللا كعدوتسأ :لوقی وهو هالصم نم ماقو

 لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :لاقو ةلبقلا ىلإ تفتلي ههجوو ساوحلا عمتجم

 ىقلأ نمل ةربع كلذ ىفو «هل وعدي ربنملا ىلع بيطخلاو هسفن تضافو هللا
 .'''دیھش وهو عمسلا

 یدهلا نمز ىف لدعلا ىلإ ةدوع

 روهظب یرخآ ةرم عجرب تاونس سانلا ایند نع لدعلا بایغ دعبو

 .اطسقو الدع اهلك ضرألا المي یذلا رظتنملا یدهملا

 الو لاملا مسقی .ةفيلخ نامزلا رخآ ىف نوکیا :36 هللا لوسر لاق ٭

 هل

 ءمویلا كلذ هللا لّوطل موی الإ ایندلا نم قبي مل ول» :ِِِكَي ہللا لوسر لاقو #

 یبآ مسا هيبأ مساو «یمسا همسا ئطاوي «ىتيب لهآ نم لجر هيف ثعبُي یتح

 .«روجو اّملظ تئلُم امك الدعو اطسق ضرألا المي

 .(۱۰۱) ةيالا :فسوی ةروس (۱)

 .فرصتب (۳-۲۲۵ ۱ /4) مالعالا (۲)

 .ةعاسلا طارشآو نتفلا باتک (۲۹۱۳) ملسم هاور :حیحص (۳)

 هححصو «نتفلا باتک (۲۲۳۱) یذمرتلاو «یدهملا باتک (1۲۸۲) دواد وبآ هاور :حیحص )٤(

 .(۵۳۰ 4) عماجلا حیحص ىف نی ینابلالا ةمالعلا
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 7 ۱ دیر تا ےک ۴

 دام
 دهع ىف تاکربلاو نمالاو لدعلاراشتنا

 میرم نبا مكيف لزنی نأ نکشویل هديب یسفن یذلاو» :4 هللا لوسر لاق

 .ةيزجلا عضيو ریزنخلا لتقيو ءبيلصلا رسكيف ءالدع اًمامإو ءاطسقم اًمكح
 نم اًريخ ةدحاولا ةدجسلا نوکت یتحو .دحأ هلبقي ال ىتح لاملا ضيفيو

 .'''(اھیف امو ايندلا

 املك ناسنإلا نإف۔ العو لج هلل ملستساو ملسأ دق هلك نوكلا نالو

 .هلك نوكلا هل هللا رخس املك هلل ةعاط دادزا

 لوزنو لاجدلا ركذ ىف ليوطلا ناعمس نب ساونلا ثيدح ىف ءاج دقف

 مهيلع هئاعدو 4 ىسيع نمز ىف جوجأمو جوجأي جورخو ىسيع

 سو الو ردم تب هنم نكي ال اًرطم هللا لسري مث : 355 هلوق هيفو .مهکالمو

 «كترمث ىتبنأ ضرألل لاقي مث  ةآرملا  ةفلزلاك اهكرتي ىتح ضرألا لسغيف
 ةنامرلا نم لاجرلا نم ةعومجم  ةباصعلا لكأت ذئمویف «كتك رب ىدرو

 نم ةحقللا نإ یتح  نبللا  لسّرلا ىف كرابيو  اهترشق  اهفحقب نولظتسیو

 «سانلا نم ةليبقلا ىفكتل رقبلا نم ةحقللاو «سانلا نم ماتفلا ىفكتل لبإلا
 . "(سانلا نم ذخفلا ىفكتل منغلا نم ةحقللاو

 ضرألا ىلع ةنمألا عقتو ...) ا8 لاق حيحص دنسب دمحأ ةياور فو #

 بعليو «منغلا عم بائذلاو رقبلا عم رامنلاو ءلبإلا عم دوسألا عترت ىتح

 .”(مهرضت ال تايحلاب نايبصلا

 .ناميإلا باتك )۱٥٥( ملسمو ءایبنالا ثيداحأ باتک (۳۸) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم )١(

 .ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك (۲۹۳۷) ملسم هاور :حيحص (۲)

 )۲ ۱۸۲) ةحيحصلا ةلسلسلا ىف هناك ینابلالا ةمالعلا هححیص و »)۰ ۱۷) دمحآ هاور :حیحص (۳)



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم سس".

 ؛اقافو ًءازج «نيملاظلل تابوقعلا نم دیدعلا ایندلا ىف یلاعت هللا دعأ دقل

 .نوملظي مهسفنآ اوناک مهنکلو ؛اثیش یلاعت هللا مهملظ امو

 :ایندلا ىف نیملاظلل یلاعت هللا ةبوقع نمف #

 ةكرب ال هلاومأف اً ملاظلا ناك امهمف .تویبلا بارخو «ةکربلا قحم

 .دابعلا ملظ ببسب رایبنالا ىلإ برق یهف ناینبلا ىلاع ناك امهمو ءاهيف

 ۹ اوم طامي ةت واخ مه تب یالتف # :یلاعت لاق

 .نكاس هب سیل ءاًبارخ اهلهآ نم ةيلاخ :یآ :ةيواخ

 امم هنأ مئارشلا لك ىف هب ىلاعت هللا ربخأ امم اهمارخو تويبلا ءاوخإو)

 .ةملظلا هب بقاعي
 . "'(كتيب بّرْخُي ملظت ال مدآ نبا» :ةاروتلا ىفو

 :ایندلا ىف ملاظلل ىلاعت هللا باقع نمو ٭

 هيقسي ناك امم قوذيل .هنم دشأو ىوقأ .هریغ اًملاظ هيلع طلسي نأ

 .«هفرعي ال نم هيلع تطلس ىنفرعي مل نم" :رابخألا فو «هريغل
 :لاقف ىنعملا اذه رعاشلا لثمت دقلو

 ملاطب یلبیسال!ملاظضامو اهقوف لا دیالا دی نمامف

 :ایندلا ىف ملاظلل یلاعت هللا باقع نمو ٭

 هنعلی لب «هبحي ال 35 هللا نأ هسفن ةرارق ىف ملعیو ءايندلا ىف ايحي هنأ

 :هتردق تّلج لاق امك هضغیو

 )١( ةيآلا :لمنلا ةروس )۵۲(.

 )( ةيطع نبا ریسفت )٤/ 6 ۲(.



 اس نالاظلا ةياهن صصق نم ب
 . "۹ نملیظل لب

 € بیش ب درو

 7ت میل املأ َلَع ہو الا :ىلاعت لاق

 .ةمحرلاو ريخلا نم درطلاو داعبإلا :ىأ ملاظلا نعلو

 بعر ىف شيعلاو «ةنينأمطلاو نمألا نع دعبلا ةرورضلاب ىنعي كلذو
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 مل

 یہا

 یلاعت هللا بضغ نم فوخو

 .. هتايح ىف اخاجن الو اًحالف یری ال ملاظلا نأ ملعن نأ دب الو ٭

 . کروملیظلآ مال :یلاعت لاق
 ترثلا تلو :یلاعت لاق دقف .. نیملاظلا كالم ناذيإ ملظلاو *
 . 4 اد یوم مهکلهمل اجر اوماط ال مكا

 ۳ ترشی ملأ كي لَها :ىلاعت لاقو *
 ال هللا نِإ :یلاعت لاق دقف ... ةيادهلا ةمعن نم مّرحُپ ملاظلا نإ لب

 ۳ تيل متقلا ییہ

 )١( ةيالا :یروشلا ةروس )8۰(.

 .(۵۷) ةيالا :نارمع لآ ةروس )

 .(۱۸) ةيالا :دوه ةروس ()

 .فرصتب (4۷-4۸) نوملاظلاو ملظلا )٤(

 .(۲۳) ةيالا :فسوی ةروس (©)

 )٦( ةيالا :فهکلا ةروس )09(.

 .(4۷) ةيالا :ماعنالا ةروس (۷)

 .(۱۰) ةيالا :فاقحألا ةروس (۸)



 _ نیلاظلا ةياهن صصق نم. 7۱۷

 :ایندلا يف نیملاظلل یلاعت هللا تایوشع نمو

 :هنأش لج لاق امك مذلاو حيبقتلاو .تامملا دنع تاركسلا ةدش
 > 2 < ھے ةرم ےک ےس م ر حر تر اک 3 2 مع ےک کہ ۱ک

 اوجرخآ مهيذيأ اوطساب ةۃکيكلملاو توما تارمع ف ےروُمِلاَقلا ذا رت ولو
 ورک و مه هم کے د 142 حر سر | مو ے ۳۳ سم و ےک
 نع متنكو يح لا ريع ہللا ىلع نولوقت متنگ امی نوهلا باذع تروزج مولا مکسقن

 . 4 نورس ویا

 )١( ةيآلا :ماعنألا ةروس )٩۳(.



 ةبوقع نم اًئيش یواسی ال ةبوقعلا نم ایندلا ىف ملاظلا هاقلي ام لک نإ
 .ةرخآلاو ایندلا نيب الصأ ساقي ال لب «ةرخآلا

 نم یناعی هارن الو ءايندلا نع لحریو «رمعیو ملاظلا شيعي دق لب
 ؟اذاملو ءایندلا ىف هللا ةبوقع

 ةرسحلا ثيح ةمايقلا موي ىف هلك باذعلا ىري ىتح ىلاعت هللا هلهمأ

 .ىقبأو دشا را باذعو ...تمادنلاو

 ۱ ۱ ناتو هناحبس احبس قحلا لوقي

 ميل محب امت بوما لمعي ب اع الو ل کتنو
 ووو یر ا حرام پک

 ل سم يک ۳ 7 رم

 ۱ متدیفأو مهفرط میل دتر ال مهو هر ینقم بیمطهُم الا ديف صخشت

 لإ نرخ اسر سک بِ لوي بادل م بیک ریل رھ

 ام لَ ني مُشْمَسْقأ اووکت موا لس انا قي تف حز لک
 ره ملل > ترا یکسم يف يگ سو ل لاو نٿ

 بال کلا ہک اکبر رھپ ات انكي فک ےک کر نو
 57 نم لول فرم تاک نو هرکس ولا دنعو مهرڪم
 لی مزہ چرت ر4 ا نا د هاش .ورمو فیت هللا نیس کل

 َنيِمِرَجْمْلا ىَرَتَو راّهقلا حولا هلل اوزربو تمل ألام شل

 زاتلا م ههوجو یتفتو نارطف نم رھلیبارَس تھ موہ

 بدم ۵ (هرل باسجلا عرس هللا نإ ٹیسگ اک سمت لک هللا یرحیل

 .۷۹ بل او دَر دیو هکر وه اما ع ۳

 .(۲-۵۲) تایالا :ميهاربإ ةروس ()



 - نیلاظلا ةياهن صصق نه رب _)ل-

 وه الا هملعی ال ام باذعلا نم نیملاظلل هناحبس هللا دعا دقو

 : نم لاق امك « اتو ُهناحبَس

 امي ًاوثاغی اوخیفتسم ناو اهفدارش غیب بہہ طاحأ ارات ملال انذتعأ اإ
 , همه تماس سو را غایب یک

 ىلع بی یذلا ناوهلاو لذلا ةقيقح ةح یلجت ىتلا ةينآرقلا تايآلا نمو

 .ملظلا لهأ

 نم درم نا له تولوق باذعل ذیل أ اوأر امن نيمللظلا ىرتو# :یلاعت هللا لوق

 7 رک يع ترشی مهتم ك لیک
 موت مهیلهآو منا اريح ری نا اوما نیز لاو یف
 متورصتب ایل نم م 1 ا باذع يف ملل نا نا اا

 اکا هل لس نمو ےل نود نت
 امك« ءريصنلا كلذ عم نودقفي ةينابرلا ةيادهلل مهدقف عم ملظلا لهآ نإ

 . ۳ رگ نم لیلا فوم ذا مُكءاعيو# : لاکر لکم لاق
 .مكرامعأ ةدم ىف ءايبنآلل مكتفلاخم ىلع ًءازج رانلا باذع اوقوذف : یآ

 .*"لالغالاو لاکتلاو باذعلا نم هيف متنآ امم مکذقنی رصان مویلا مکل امف

 لاق امك ,عاطيف مهل عیفش وأ میمح یآ مهل ملظلا لهآ دجي ال كلذکو

 . 4 ما نس الو ويح نم تییلططلل ام : لات
 .(۲۹) ةيالا :فهکلا ةروس (۱)

 .(55-55) تایالا :یروشلا ةروس (۲)

 .(۳۷) ةيالا :رطاف ةروس (۳)

 )٤( ریثک نبأ ريسفت )۳/ ۱۰ ۵(.

 )6( ةيالا :رفاغ ةروس )۱۸(.

 .فرصتب (۱۵-۱۷) نوملاظلاو ملظلا )٦(



 :ةثالث ملظلا عاونآ نأ قبس امیف انملع دق *

 تام نمل كلذو ... هللاب كرشلا وهو :(العو لج) هللا هرفغي ال ملظ )١(

 كك هللا ناف (العو لج) هلل ديحوتلا نلعأو بات نم امآ ... كرشلا ىلع

 او مک نیر لق # :ىلاعت لاق ... تانسح ىلإ هتائيس لدبيو هيلع بوتي
 . ۳ ےہلوالا نس ثضم دقفاوثوعی ناو فلس دام مه مشی اوهتنی نإ

 لأ لا نوشت الو رخا اھل هک ہل عم شنی ناول :یلاعت لاقو ےہ رویہ
 2 “ےس ا رس رس ےس ےس

 تعض ن۸ا امان قلی كلذ عفت نمو روم الو حلب ا | علا مرح

 و مس 5 اهن هی دلسو ہت با

 . 04 اروم غ هل تاکو ب يملتسح مهتاَس هلا لد كلل واال

 لا ذهن .. ريغل دبعلا ملظ وهو :(العو لج) هللا هک ریال ملظ (6)

 .صاصقلا وأ وفعلا ىف قحلا بحاص وهف .. مولظملا ىلإ هترفغم هللا لعج

 .ىصاعملاو بونذلا هل هللا رفغيل ةقداص ةبوت

 رصتقی فوسف ةقباسلا بتکلا ضعب ىف ةبوتلا نع تملکت دق تنك املو

 :نيلوألا نيعونلا ىلع باتكلا اذه ىف ىثيدح

 ةیاہن تناك فيك ىرنل (العو لج) هللاب كرشلا وهو ربكألا ملظلا -أ

 .(العو لج) هللاب اونمؤي ملو اوتام نيذلا رافکلا

 ىف نيملاظلا ةبوقع تناك فيك ىرنل كلذو ..هريغل دبعلا ملظ -ب
 .ةرخآلا ىف مهل هللا هرخدي ام فالخب اذه .. ایندلا

 .(۳۸) ةيآلا :لافنألا ةروس (۱)

 )٦۸-۷۰(. تایالا :ناقرفلا ةروس (۲)
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 ئچ حج ےس 8

 ےک ورک نیه» سکس

 هبنذب انذخأ الکف

 (رافكلاو نيكرشملا ةياهن) |

 اب كرش ال وبي # :هظعي وهو هنبال لاق هنأ نامقل نع ايكاح ىلاعت لاق
 و ممظع 2 0 1 كِلَرَشلا کر

 اًعاونأ طلس هللا نإف ملظلا ملظآ وه (العو لج) هللاب كرشلا ناك املف *
 (العو لج) هللاب تکرشآ یتلا ممألا كلت ىلع تابوقعلا نم افانصأو

 هع السر ن منت همی اندْحَأ الكف # :ىلاعت لاق اذلو .هب ترفكو

 رهنیو و تصر اب اتفسخ نت مهنیو هما ةتذخأ نَم مهًنِمَواًبِصاَح

 . 4 ترومیظب هسا اراک نکیللو هه كاكس را
 :«نايبلا ءاوضآ) ميقلا هباتك ىف هناي یطیقنشلا خيشلا لوقی #

 موقو «حيرلاب اًداعو «ةحيصلاب دومث ذخآو «حون موقو نوعرف هللا قرغأ
 ةبسانم كلذ ىف لهف «ليبابأ ريطب ةهربأ شيج ذخأ امك «مهارق بلقب طول

 هلیکنتو یلاعت هتردق نایبل ؛ةبوقعلا ىف عيونتلل هنأ مأ ءاهتبوقعو ةمآ لك نيب

 هيفو ةردقلا ىلع ةيآ هيف ةبوقعلا نم عون ىأ نأ عقاولاو...هّلا لسرل ةاصعلاب

DS ONGی  
۳ 

 مو نم نیز ةبقلع ناک تیک ًاورظنف ٍضرأْلا ىف وريد لو :یلاعت لاق 3 م رک ے ےک
 متر اهورمع تر ڪس ا هو معو ضرالا اوراثأ وار میخ اڪ يل جس واہ

 2ک یَا مل ادب سا اوناک نکللو ملط یل هللا بر 2 کتاب مر

 .(۱۳) ةيآلا :نامقل ةروس ()

 .2 9 ةيالا :توبکنعلا ةروس(۲)

 .(۶ 4۱-۲ /۸) نایبلا ءاوضآ (۲)



 - نلاظلا ةیاهن صصق نم  ب+د+با
 ےس

 رخ مك وس ےس ری پس ری مک
 ےھ

 تکرشآ ىتلا ةملاظلا ممألا كلت ن هللا كلهأ فيك ىرنل انب اولاعتف ٭

 لج) هللاب اهرفكو اهكرش نم بتت ملو كلذ ىلع تتامو (العو لج) هللاب

 .(العو

 .(۹-۱۰) ناتیالا :مورلا ةروس (۱)



 گه سد نیملاظلا ةياهت صصق نم -

 سیلبا لعجف «هعدی نأ هللا ءاش ام هک رت مدآ هللا قلخ املا :237 لاق 0

 . «كلامتی ال هنأ فرع فوجأ هآر املف .هب فيطي

 ةعاسلا مايق ىتح ىهتنت نلو ةميدق انل سيلبإ ةوادع نأ ملعنل كلذ

 ريخأ امك هل هتوادع نلعي ناطيشلاب اذإو ناسنالا اهيف دلوي ةظحل لوآ ذنمف

 لهتسيف ناطيشلا هسخن الإ دلوي دولوم نم اما: :لاق ثيح 35 قداصلا كلذب

 ۔''اہمأو میرم نبا الإ ناطيشلا ةسخن نم اًخراص

 ةمايقلا مويو ..توملا ىتح مدآ ىنبل ةرفاسلا هبرح ىف لظيو لب -

 ةرسح نيرفاكلاو ةاصعلا بولق الميل رانلا ىف ةريهشلا هتبطخ بطخي
 :باهولا زيزعلا كلذب ريخأ امك باذعلا قوف اًياذع اودادزيف

 دعوو لا دغو مڪو ہلا کل رکا ید نیا لاو $
 اک يل رش جتا تن ال كلش ني ہیلع یی نک اکو کشف
 لا ترش م رشا امو مکخرشمب اَن اک مسا ات نومول

 ےک

 . 4 میل باذع اذع هل تريمليظل ۳ لک نم نوم ن آمي ترفک

 ( 8 ) مدال دوجسلا ضقرب سیلبا

 ةايحلا هيف تّبدو هدسج كرحتو سطع حورلا هيف خفنو 12 ) مدآ هللا قلخ امل

 )5511١(. ملسم هاور :حيحص )١(

 .هنع ساوسولا عفد كلمي ال :ليقو تاوهشلا نع اهسبحيو هسفن كلمي ال :كلامتی ال :ینعمو

 .-مدآ ىنب لك :دارملاو - .بضغلا دنع هسفن كلمي ال :ليقو

 )۲۳٦٢٣(. ملسم هاور :حیحص )۲(

 .(۲۲) :ةیالا ميهأربإ ةروس (۳)



 نیلاظلا ةياهن صصق نم _____ "اب

 سیلو ةيحت دوجس - هل نیدجاس مهلك ةكئالملا ىأرف هينيع (46) مدآ حتفف
 وهو ..(4) مدال دوجسلا ضفریو ادیعب فقي اًدحاو ادعام ...- ةدابع دوجس

 .نیعللا سيلبإ
 روس نم رثکآ ىف مدال دوجسلا سيلبإ ضفر ةصق لت هللا یکح دقل *

 ات لا کن ما لهجه َكَعَتَم ام لاق :فارعالا ةروس ىف یلاعت لاق

 ےب کس امانی طیهاف لاق 0۳) نیط نمف راک نی ی

 ١ © ملا نم تل( دو رب کا فر لاک 09) تل نم قت
 , 0 رھپ مقَتسملا طی مند یتیوغآ امہق

 ى دیب تقلخ امل دجسن نأ َكَعَنَم ام سيلبإتيلاق ۵ : (صاةروس ف لاقو

 ۳۹ ِنبط نی .هّنفلخو ران نم یلَقلَح < دن انآ ل5 ا نیلا مسك ا ترک

 . #9 نّرلآروت لر ی کم٤ ترک كن اہک جرح ا9  یلامت لاق

 هطبهأو هدعبآ و «هناحبس ہللا هد رطف هدوجسلا نع سيلبإ مل اذکھو #

 .اًميجر اًناطيش اًنوعلم اًديرط ضرألا ىلإ

 رگ > سا ووجس
 هم راح

 )١( :تایالا :فارعالا ةروس )۱۱-۱۲(.

 .ةايحلا ىف ىنلهمأو ینرخآ :4 نا ءنیناھُملا ءالذألا :46 نرم (۲)

 .مهل نسلجألو مهندصرتأل :( ال «ىنتالضأ : یرنا)
 ۷٦(. ء۷۵) :ناتیالا : ص ةروس (۳)

 )٤( :ناتیالا : ص ةروس )۷۸۰۷۷(.



 ميقتسملا كطارص مهل ندعقا

 ماق نيدلا موي ىلإ ہللا هنعلو (العو لج) هللا ةمحر نم سيلبإ درط املو
 :- ليجأتلا - راظنإلا (356) هللا نم بلطو مدآ ىنبل هءادع نلعأو سيلبإ

 ۱۳6 رشتا نیت © دلم رب فری 16
 مرا نی نم هيل م © مسا لری شنل قييوعأ آمي ) *

 7 ريكس م رک ادم الو ولباس نڪو مت نأ نَعو مه نمو
 اب ٭ :لاقف درمتلاو ةدناعملا ىف ذخآ «سیلبا رظنآ امل هنأ یلاعت ريخي

 مهل ندعقال «ىل كئاوغإب مسقآ :یآ # مقتسملا كام ندا یتیوغآ

 ىلإ ىدؤت یتلا ریخلا قرط لك وه میقتسملا طارصلاو «میقتسملا كطارص
 اهنع ىضري یتلا تاعاطلا عیمجو داهجو ةرجهو مالسإ نم «ىلاعت هاضر

 لک نم مهيتأي :یأ € منع نمو ميِد نبی مث :یلاعت هلوقو
 الاکشآ تایاوغلا مهل ددعیو .تاعاطلا قرط نع مهمادقآ لزيل تّهجَو هجر

 .یصاعملا ىف مهعقوی یتح ءاناولأو

 ام كدابع یوغآ حربآ ال بر اب كتزعو :لاق ناطیشلا نإ» : لاق ٭

 مهل رفغآ لازآ ال یلالجو یتزعو :برلا لاقف .مهداسجآ ىف مهحاورآ تماد

 "'(ىنورفغتسا ام

 كرم :لانف هتیرذو (222) مدآ یلع هدقح نع ناطیشلا فشکو #

 .(۱-۱6) :ناتیالا :فارعالا ةربس (۱)

 .(۱-۱۷) :ناتیالا :فارعالا ةررس (۲)

 .(۱۱۵۰) عماجلا حيحص ىف ینابلالا هنسحو ۱ ۰۸۵ ۱) دمحأ هاور :نسح (۳)



 ۱ تيصلخملا مهنم کداعالا اھت تا مهر
 نیصلخملا هللا دابع ادعام دآ ىنب لك ءاوشإ ىلع هل ةزعب مسقي وهف

 مهم كعيت نّممو کنم هج المال ۷ کل ل لوقآ یو یا لاق :یلاعت لاقف
 4# نيم ۳۹

 كلذلو مدآ ینب ب نيبو ناطيشلا نيب اًدبأ ىهتنت نلو ةميدق ةكرعم اهنإ #

 نم اًعيمج انمصعی ىتح ةدابعلا قح هدبعن نأو هللاب مصتعن نأ انيلع بجي

 .ناطيشلا ديك

 هيطل هففو

 ..مهعم شيعي ناك هنأل ةكئالملا نم ناك سيلبإ نأ سانلا نم ريثك نظ

 .ینآرقلا صنلا فلاخي هنأل ريبك أطخ اذهو

 َنِحْلأ نِي َناَكَس يلب" ات مدال 9 :ىلاعت لاق
 یشب وس 5 رو ا ےک یر سم ريس رع ا + دن سس ےس رس ےس ےس ےس ےس

 دَع مکل مهو نود نم بلا :4تردو :هنودختلف ور مانع سقف

 , ۷چ لپ ئی ىملالعلل

 .(۸۳ ۸۲) :ناتيآلا :ص ةروس(١1)

 .(۸۵ )۸٤« :ناتیالا :ص ةروس (۲)

 .(۵۰) :ةيآلا :فهکلا ةروس (۳)



 ىف نكي ملف دیحوتلا ىلع اهلك نورق ةرشع ٹ6 حونو مدآ نيب ناك دقل
 حون موق ىف الإ كرشلا رهظی ملو دحاو كرشم ضرالا هجو ىلع تقولا اذه

(Rk) 

 ىلع مهلك نورق ةرشع حونو مدآ نيب ناك» :لاق هنأ سابع نبا نعف
 .«مالسإلا

 سانلا ناكو يون موق ضرألا هذه ىلع مانصألا نم لوأ ناكف

 ةینثو نوفرعي ال ءراهقلا دحاولا هلاب ناميإلاو ديحوتلا ةديقع ىلع مهلبق

 .اًمانصأ نودبعيالو

 كرشلا ةصق تادب فيك

 (2022) حون موق دادجأ نم نيحلاصلا لاجرلا نم ةسمخ كانه ناك

 (العو لج) هللا ةدابع ىلإ مهنوعديو قحلا نيدلا سانلا نوملعُي اوناكو

 مهل تناكو سانلا مهبحأ ىتح ىماتيلا ىلع نوفطعيو ءارقفلا نودعاسيو

 .نامزلا كلذ ىف مهموق نيب ةيلاع ةناكم

 عاوس «دو) :ىه نيحلاصلا ةسمخلا لاجرلا ءالؤه ءامسأ تناكو

 .(رسن «قوعی «ثوغي
 مهیلع سانلا نزحف نوحلاصلا ةسمخلا ءالؤه تامو مايألا ترمو ٭

 ءالّوهل لیئامت اوعنصی نأ ىف هلوح نم ىلع راشأو مهضعب ماقو اذیدش انزح

 نوکتف مهيلإ اورظنیلو یرکذلاو میرکتلا لیبس ىلع نیحلاصلا ةسمخلا

 .(۳۲۸۹) ةحيحصلا ىف هلی ینابلالا هححصو ۰6۷۳ /۳) مکاحلا هاور :حیحص (۱)



 .هللا ةعاط ىلع مهل انوع

 ليثامتلا كلت اوتحن نيذلا سانلا ءالؤه تامو .. تاونسلا ترمو #

 لوح تاياكحلاو ريطاسألاو صصقلا اوجسنو مهدافحأ مث مهؤانبأ ءاجو

 هذه نأ سانلا مهوأو كلذ ناطيشلا مهل نیزو اهباحصأو ليثامتلا هذه

 ناكف ليثامتلا كلت نودبعي سانلا أدبف رضلاو عفنلا كلمت ةهلا ليثامتلا

 ىلإو ديحوتلا ىلإ سانلا وعدي ميرك لوسر لاسرإ نم ةرتفلا هذه ىف دبال

 .(24) حون وه اًميرك الوسر مهيلإ (5) هللا لسراف .. مانصألا ةدابع كرت
 :رسنو «قوعیو .ثوغیو «عاوسو دو ريسفت ىف اه سابع نبا نع

 مهموق ىلإ ناطيشلا ىحوأ اوكله املف .حون موق نم نيحلاص لاجر ءامسأ

 اهومسو ءاًباصنأ اهيف نوسلجي اوناك ىتلا مهسلاجم ىلإ اوبصنا نأ

 ."تدبع ملعلا خَستتو ءكئلوأ كله اذإ ىتح ءَدبعت ملف ءاولعفف «مهئامسأب

 «لسرلا نم مزعلا ىلوأ دحأ وهو ءرشبلل لوسر لوأ اًحون مهيلإ لسرأف
 مهمبولقو هموق ناذآ ىلإ كلسو هدحو هللا ةدابع ىلإ هموق حون اعدو

 ربص قو «ليوط بأد ىف «لئاسولا عونتمو «بيلاسألا یتشب مهلوقعو

 طونف الو سای ال

 .هموق ةيادهل ةميركلا ةصلاخلا ةليبنلا هدوهج لصاوي ك حون حارو
 نم لمتحي ام ةليبنلا ةياغلا هذه ليبس ىف لمتحيو ؛ةعفنم الو «هل ةحلصم الب

 ددعو ..اًماع نيسمخ الإ ةنس فلأ .. ءازهتساو رابكتساو ضارعإ

 لالضلا ىلع رارصالاو ضارعإلا ةجردو ءدیزی داکی ال هل نيبيجتسملا

 .(9۳ /8) ىرابلا حتف (۱)



 < سس زیلاظنةیاهن سصق نم -
 اذه هفلک یذلا هبرل هباسح مدقی فاطملا ةیاہن ىف داع مث !دادزتو عفترت

 هبرو ..یقال امو عنص ام فصي داع !لیقثلا دهجلا كلذو لیبنلا بجاولا

 ةياهن ىف بعتملا بلقلا یوکش اهنکلو ملعی هبر نأ فرعی وهو .ملعی

 نونموملاو لسرلاو ءايبنألا اهيلإ وکشی یتلا ةديحولا ةهجلا ىلإ فاطملا

 .. "شا ىلإ ..نامیالا ةقیقح

 الكس قو )اواي الع ممم ۲م و
 یگتساو اهر می اوکنتساو ماذا و معي اول رهک ین متر
 . "04 اتارا 2-82 م تناعآ نإ (م) اراهج موعد نإ (0) راکیسا

 اراید نیرفاکلا نم ضرالا ىلعرذت ال بر

 ىف هللا ىلإ مهوعدی اًماع نیسمخ الا ةنس فلآ هموق ىف 1506 حون ثبل #
 ةثالث نورق یضم یتح «هل نوبیجتسی الف «نرق دعب نرق یضمی «تقو لک
 ضرالا ىف تمظعو «ةيصعملا ىف اودامتو «مهلاحو هلاح نم كلذ ىلع

 ثبخأ ناك الإ ْنمز یتأی الف ؛ءالبلا مهنم حون ىلع دتشاو تئیطخلا مهنم
 یسع لت هللا لیبس ىف مهاذآ لمحتی اًرباص 2 حون لظو «هلبق یذلا نم

 داسفلاو لالضلاو دانعلا نم هيلع مه اّمع اوعجریو مهدشر ىلإ اوبوثي نأ

 .داسفإلاو

 رثكأ هنوقياضي اوراص .. حونل مہہاذع نم نوديزي نورفاکلا قلطناو *

 ىف دجاس وهو هبر ىجاني وهو هوبرض ..الماک اًضارعإ اوضرعآ .. لبق نم
 ..مايألا نم موي

 .(۳۷ ۱۲ )٦/ لالظلا (۱)

 ٩(. - ۵) :تایالا :حون ةروس (۲)



 ٦٩۸ نیلاظلا ةياهن صصق نم سس _

 لجر هب رم ذإ مايالا نم اّموی دجاس وه امنیب 2ع اخون نأ اورکذ لب

 :اًيصومو اًرذحم دیفحلل دجلا لاقف هل دیفح هقنع یلعو هموق رافک نم
 هفرعن ال بر ةدابع ىلإ اناعد ىذلا باذکلا خيشلا وه اذه ینبای

 ۱ .كلضي ال یتح هنم رذحاف «دمآ الب اًديعو اندعوأو

 ؟نالا ىلإ اّیح هومتکرت علف ةلاحلا هذه ىلع ناك اذإ :هل دیفحلا لاقف
 ؟هب عنصن انك امو :دحلا هل لاقف

 ..هب عنصأ ام یرت یتح ینلزنآ :دیفحلا لاقف

 . هجشف حون سأر ىلإ اهب ىوهأو ةرخص ذخأف هدج هلزنأف
 یتلا هتلعف ىأرو «هدج عم هراوحو دیفحلا لوق © حون عمس املف

 كلت یف اعدف «دجلا نم ثبخأو یغطآ دیفحلا نأ كاذ ذإ ملع «لعف

 ابد نرفکلا نم ضرالا لع رال یر :لاقف كك هللا ىلإ هجوتو ةدجسلا

 . 4 راک ری او دلم الو کدام مهر نا کن
 ةاجنلا ةنيفس حنصی وه اهو

 کما دق سالا کمک نم می ن نأ جن لإ وأو :ىلاعت لات
 . 4 تواعتی اوناک امہ سب

 اذه لک دعب ناطيشلل مهدايقناو رفکلل مهمالستسا ىلع حون نزح دقل

 :راذنالاو ہریونتلاو هیجوتلا اذه لک دعبو ءانعلا اذه لک دعبو داھجلا

 نایصعلا ناك هلك اذه دعب ءاخرلاو نينبلاو لاملاب دعولاو «عامطأإلاو

 .فرصتلا نم ءىشب (۳۱۲ /۱۸)و ء(4/٦٥) ىبطرقلا ريسفت ٦١
 .(۲۷ ء٦٦) :ناتیالا :حون ةروس )
 )۳١(. :ةیالا :دوه ةروس )



 هنأ چود ل اج 56 :هباتك ىف هصق ام حون هيبن ىلإ هللا ىحوأو

 . 4 تبوس اونا امب شیٹ ر5 النماء دق نمال | کر

 .انمیلعت و اعرب 4 تیوب كل سا 0
 هم م ۹ ممد > +1 ےس رل ۲

 مهریصسم ررقت دقف .. "8 نوفر ما أوملظ بلا ىف مطا 7

 ءاعد الو یهتيادبم ءاعد ال .. مهیف ینبطاخت الف .مهیف رمالا یهتناو

 دم املگو کاملا مو » 2

 ٌُباَذَع هناي نم ملت فو 7 یس یخ ااف انی ًأورخسف

 ظ 104 يشاع و دير 2
 نکی ملو - ةنيفسلا - كلفلا ذاختا ىف هبر رمأ ذيفنتب كات حون أدب *

 ءاهعنص ةقيرطب هيلإ هللا ىحوأ دقف اذل «ةنيفسلا عنصب ةفرعم هريغل الو حونل

 . 4 وای ی كل عتصاو ۰ یلاعت لاق. .نوكت نأ ىغبني فيك هملعو

 ةدعلا دعأو .هيحوو هللا رمأ تحت كلفلا عنصي م حون عرشو ٭

 لقني وهو هارت تناك هتأرما نأ ودبيو ةينابرلا ةمهملا ذيفنت ىف ذخأو .كلذل

 سيل نكلو .. ةنيفس لكش ىلع اهتعانص ىف لمعلا أدبي مث نمو .باشخ الا

 تحارو ءاهارغتساو هتأرما ةشهد راثآ امم «ريبك رہن برق وأ هرحبلا برق

 !؟حون اي باشخألا هذهب عنصت اذام :مکہت ىف هلأست

 دا سا

 نإ لاَ ماو خس -هموق نم م هک

 .(۳) :ةیالا :دوه ةروس (۱)

 .(۳۷) :ةیالا :دوه ةروس (۲)

 .(۳۷) :ةیالا :دوه ةروس (۳)

 .(۳۹۰۳۸) :ناتیالا :دوه ةروس )٤(

 .(۳۷) :ةیالا :دوه ةروس (ه)



 - نیلاظلا ةياهن صصق ما بلل 16181
 .هللا رمآ ءاج اذإ نینمؤملا نم ىعم نمو اهب وجنآ ةنيفس :#4 حون لاقف

 ؟كتنيفس هيلع ىرجت ىذلا ءاملا نيأو :ةديدش ةيرخس ىف تلاقف

 نم اّمسق زجني هوأر املك حونب ةيرخسلا ىف رافکلا ألم كراشيو ٭

 دعب ترص ؛حون اي :نیکحاض نيهفاستم نيرخاس هل نولوقي اوناك ةنیفسل
 !باجع ءىشل اذه نإ ءاّراجن ةوبنلا

 ىف اوقرغأ املف «نيرخاسلا ةيرخسب ًابعی الو «هلمع عباتي 5# حون لظ
 رم املکو كلفلا سو :ارکذُم مهل لاق لهجلاب هايإ مهيمرو مهتيرخس

 رع
 ع رس رس ےس ےس

 , ۰۱۱۹ نور امک کرس نم أورخسف نإ ل6ُدْنلوْجَم - هو نم الميع

 باذعلا نم صالخلا بابسآ ةرشابمو لمعلا اذهل انم اورخست نإ :لاق

 .ضارعالا نم هيف متنآ امل مکنم رخسن انإف
 ایندلا ىف «ةرخاالاو ایندلا ىف مکنم رخسن اناف ءايندلا ىف انم اورخست نإ

 .قرحلا دنع ةرخآلا ىفو «قرغلا دنع

 لری هللا رمأ رظتني 35 حون سلجو «ةنيفسلا عنص یهتنا
 ءدب ىلع ةمالع هذهف رونتلا راف اذإ هنأ حون ىلإ هلالج لج هللا ىحوأ

 راقواترمآ ءاجادإہوح * - زبخلا هيف زبخُي ىذلا نرفلا :رونتلا - نافوطلا

 . ۳6 راو نیا ناز لک نِماَيو لحاف رول
 وعدیو هتنیفس حتفی حون عرسأو رونتلا راف .بیهرلا مویلا ءاجو

 ذخأي نأ ع اخون هللا رمأو :ضرألا ىلإ مع لیربج طبهو «هب نينمؤملا

 لک نیاهفلمااتلق» :ىح نئاك لك نم یٹنأو اًركذ ةنیفسلا ىف هعم

 .فرصتب (۷۰ « 54 :ص) ءايبنألا ءاسن (۲)

 )٥٤(. :ةيآلا :دوه ةروس (۳)



 . سس نالاظلا ةياهن مصق نم =
 4 هاو نیت جور

 «نينثا نیجوز شحوو ریطو ناویح لک نم ةنيفسلا ىلإ حون لمحف

 رخآ ىلإ «ةرمنو اًرمن ةروفصعو اًروفصع «ةليفو اليف ءاًروثو ةرقب
 دوعص ًادبو «ضرألا ىلع ریطلاو ناويحلا عون ءاقب نامضل .تاقولخملا

 شوحولاو تاناویحلا ةنيفسلا نم لفسالا رودلا ىف حون عضوف «ةنيفسلا
 رودلا ىف ترقتسا دقف رویطلا امآ ءطسوألا رودلا ىف نونموملاو وه رقتساو

 عم نماء امو# : َلاَمتوةَاَحَبْ هللا لاق ..الیلق نینموملا ددع ناکو .ثلاثلا
 .04 لیلا

 دحأ ناکو «ةنیفسلا ىلإ هعم دعصت ملف هللاب ةنمؤم حون ةجوز نكت مل

 ءرخآلا وه دعصي ملف هلي حون هيبأ مامآ ناميإلا ىدبّيو هرفك ىفحُي هئانبأ
 دعصو «دعصت ملف یرخآلا یه ةنمؤم ريغ سانلا ةيبلغأ تناكو

 .")اناسنا نونامث حون موق نم نمآ : ا6 سابع نبا لاق ...نونمؤملا

 رصتتاف بولغم ىنأ هبر اعدف

 عفري (##) حون ماق امدنع بيهملا دهشملا اذه انل (35) هللا روصيو

 .(ق5) هللا ىلإ ةعارضلا ٌفكأ

 . ۲6 ری ثوم نیر اعدف ٭ ٭
 ی دهح یهتنا ... یتقاط تهتنا :لاحلا ناسلب ( نر هبرل لوقي هنأكو

 .(50) :ةيآلا :دوه ةروس (۱)

 .(4۰) :ةيآلا :دوه ةروس (۲)

 .(9۷ ۰۵ :ص) مالسإلا نبا (۳)

 .(۱۰) :ةیالا :رمقلا ةروس )٤(



 - نیلاظلا ةياهن صصقم سس ۷

 .یبر اي تنآ رصتنا € رسنا بولم یَا یرمآ ىلع تبلغو «یتوق تھتنا
 كرمآ رمالاف تنآ رصتنا كجهنمل رصتنا كقحل رصتنا «كتوعدل رصتنا

 !یرود یهتنا دقو «كتوعد ةوعدلاو
 دحاولل رمألا ملسی لوسرلا داکی امو «لاقت ةملکلا هذه داکت امو

 .. ةقحاسلا ةلئاهلا نوکلا ةلجع ىلإ ةرهاقلا ةرداقلا ديلا ريشت یتح «راهقلا

 انرجَفَو )منم وام اگلا بول اتحنفف # :ةلجلجملا ةيودملا اهترود رودتف
 ءاملاب رمهنملا ءاملا یقتلاو .. "14 رقم ءاملا یمن انویغ ضرالآ

 .ردقم رمأ ىلع ایقتلا ..4 ره رم لل .. ضرالا نم رجفتملا
 ةريزغ راطمآ ءامسلا نم ترمهنا :ضرألا تاحتف نم هایملا تعفترا

 تراصو «ضرالا هایمب ءامسلا راطمآ تقتلاف .ضرالا اهلثم رت مل تایمکی

 ىلع روجت اهجاومآ ترجفناو ءاهءوده راحبلا تدقف ءةعاس دعب ةعاس عفترت

 .هایملا ىف یلوالا ةرملل ةيضرألا ةرکلا تقرغو «ضرالا حستکتو «ةسبايلا

 نينمؤملل ةاجنلا هللا بتکو

 كلذ رش هللا مهاقوو «ةنيفسلا اودعص امدنع مهعیمج نونموملا اجن ٭

 .. ے5 هللا مهكلهأو نورخاسلا نورفاکلا قرغو ءاّدو مهل لعجو «نافوطلا

 .نیرفاکلل توص الو «ةكرح الو سح ال ..ميخي تمصلا اذإف

 نیرفاکلا عم نكت الو انعم بكرا ینب اي

 - هلهأو نينمؤملا اهيف لخدأو ةنيفسلا بكر امل هنإف (#) حون امأو

 جراخ ةهج ىف (ناعنک :هل لاقيو) (ماي) هنبا ىري هب اذإو - هللا هرمأ امك

 .(۱۲ ء۱۱) :ناتیالا :رمقلا ةروس (۱)



 .نینموملا ةلفاقب قحلپ هلعل هيداني ذخ اف ةنيفسلا

 یک ےس یہ مک سس دو و7 00 سي رس و 7 1 و ۶ ۶ ےک

 ری + ہہر م يس 4ے رحم ۶ رم ص 7 7 ساس اک ےن چم
 ر ن م لا ہصاع ال لاق ء | ترم مصعب لج لا ۍواس لاق © َنرفکل
 ےب

 ۷4 تیفرفملا نم موم لاو محو نم ال
 دجي ملف حون رظن «ةأجف امهراوح جوملا یبنآ :# ُجْوَمْلااَمُتْمَب لاو

 اهدقفتو فنیفسلا اهعم عفرتو عفترت یتلا توملا لابج ريغ دجي مل «هنبا
 بالا نيع نع ادیعب نبالا قرغي نأ هللا ءاشو «هایملا ريغ ءىش لك ةيور

 لبجلا نأ هنبا روصتو «نموم هنبا نأ حون دقتعاو بالاب هنم ةمحر
 .نیرفاکلا نم هنأ ملعی ملو قرغف ءاملا نم همصعیس

 هتیادب نم تاعاس دعبو «حون ةنيفس لمحي رمتسا نافوطلا رمتساو

 ةايحلا نم اّيقاب دعي مل ءاقرغ تکله دق ضرألا ىلع فرطت نيع لك تناك

 ىلع ىوطني وهو «حون ةنيفس نم ىبشخلا ءزجلا اذه ريغ ءايحألاو
 ىتلا رويطلاو تاناويحلا عاونأو ءضرألا لهأ نم ةنمؤملا ةصالخلا

)۲( « 
 هیانعب تریتخا

 نیلاظلا موقلل ادعب

 (العو لج) هللا رمآ مث اهفرعن ال نامزلا نم ةدم نافوطلا اذه رمتسا دقل

 َلِبِقَو # ءاملا علتبتو رقتست نأ ضرالا رمأو رطملا نع فکت نأ ءامسلا
 رخ

 ."7 املا میفو یلقا ا ستو ےل ءام یلبآ ضرأتي سوس را رپ

 ٦٤(. ۰ع۲) :ناتپالا :دوه ةروس ۸

 ۸ :ص) مالسإلا نبا

 )٤٤(. :ةيآلا :دوه ةروس (۳)



 - نلاظلا ةياهن صصق 6" _ 

 وسرت نأ (122) حون ةنيفس باشخآ ىلإ (العو لج) قحلا یحوآ مث
 .یدوجلا لبج یلع

 .اهحطس نم راغو اهفوج ىف ضرألا هتعلتبا :یآ ٭ ٌءاما سیفیو

 .بجر رهش رشاع ىف ةنيفسلا اوبکر هعم نمو 55 اخون نإ :لیقو
 ناكو اًرهش یدوجلا ىلع مهب ترقتساو اًموي نیسمخو ةئام اهیف اوراس

 .'' مرحملا نم ءاروشاع موي ىف ةنيفسلا نم مهجورخ

 مهل اًدعبو .. اوبهذ دقف ةايحلا نم مهل اّدعُب 4 تیملیلا وَ لی
 رهط ام دعب اوهتنا دقف ةركاذلا نم مهل اذعُبو .. هللا مهنعل دقف هللا ةمحر نم

 .اهلسغو مهنم ضرألا نافوطلا

 .(4 41/2455 /۲) ريثك نبا ريسفت رصتخم (۱)



 طول تارمآو جون تارمآ اورفک ذل الثم هللا رض #9 :ىلاعت لاق د ےہ مہ رک رے ع و 2 یس "ےہ صار 5
 ےس ےہ ور ےس حرا یس ےس ٭ ےس ےک 5 ی 5 ےس رر رس پے مم

 اش هلآ مرمانع ايزي زلف امهاَسناَحَف ناملص ان دابع نم ندبع تحت اتناڪ

 ۱۳ 4 لحل َمَمَراَتلَأ الخ دا لبق
 در دقو 195 هللا یبن اهجوزلو اهسفنل ةملاظ حون ةأرما «ةلعاو» تناك

 نامیالا تبآ انآ الإ نامیالا هيبن اهیلع ضرع امدعب اهملظ اهیلع هللا
 اهجوز نم رخست تذخأو رفکلا ىلإ لیملا لك تلامو هنع تضرعأو

 امآ :هل تلاق انآ كلذو نونجم هنأ سانلا رخت تناکو «هب یزهتستو

 تجرخف وتلا راف اذإ :لاق ؟یتمف :تلاق «معن :اهل لاقف ؟كبر كرصني
 روفی نأ الإ هللا هرصني ال هنأ معزي نونجمل هنإ هللاو موق ای :اهموقل لوقت

 ءايبنألا مّرك هللا نال ؛اهسفن ىف هنخت ملو ءاھتنایخ یه هذهو ... رونتلا اذه

 .”كلذ نم مهمصعو مهجاوزأو

 كلك هللا ناف ةرخآلا یف قرحلاو ایندلا ىف قرغلا ةأرملا هذه ءازج ناكف

 .راثلا لهأ نم اهنأ ربخآ

 .(۱۰) ةيآلا :ميرحتلا ةروس (۱)

 .یربطلا ریسفت (۲)



 ٦ نیلاظلا ةياهن سصق نم لل -

 داع موش كاله

 نينمؤملا نم هعم نمآ نمو (4) اًحون (العو لج) هللا یّجن امدنع

 .دحاو رفاک مهنیب نکی ملو نامیالاو دیحوتلا ىلع اًنامز اوشاع

 اوشاعو هلل ارکش اودادزاف نافوطلا نم هللا مهاجن فيك اودهاش دقل

 ىف اوأشني یتح دیحوتلاو نامیالا مهدالوآ نوملعُي اوناک لب هتعاط ىلع

 .(العو لج) هللا ةعاط
 یسن دادجأللاو ءابالا تومو ةليوطلا تاونسلا رورم دعب نکلو #

 .(2) حون هللا ىبن ایاصو اوسنو دادجألاو ءابالا ایاصو دافحألا

 ىلإ یرخآ ةرم سانلا داع دقلف اًءوس رمالا دادزاو یصاعملا ترثکف

 .كلذ لعف ناطیشلا مهل نیز نأ دعب مانصالا ةدابعو كرشلا

 نیذلا انءابآ یسنن نأ دیرن ال :(6#) حون موق دافحآ لاق دقلف #

 .اهب مهرکذنل لیثامت مهل عنصن اولاعتو نافوطلا نم هللا مهاجن

 یتح موی دعب اًموي روطتی رمالا لظ نکلو رمالا ةيادب ىف اهودبعی ملو ٭
 ىلإ كرشلاو مالظلا داعو ىرخأ ةرم لیئامتلاو مانص الا ةدابع یف اوعقو

 .یرخآ ةرم ضرألا

 ذخایل (22) اًدوه هيبن موقلا ءالؤه ىلإ (العو لج) هللا لسرأف *

 .ىرخأ ةرم ديحوتلاو ناميإلا ىلإ مهيديأب

 نونكسي اًبرُع اوناكو (داع) اهل لاقي ةليبق نم (:92) دوه ناکو

 تومرضحو نامع نيب نميلاب تناكو - لمرلا لابج :ىهو - فاقحألا

 ةدمعألا تاوذ مايخلا نونكسي ام اًريثك اوناكو رحبلا ىلع ةلطُم ضرأب

 ۱ .ماخضلا



 سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 اوناکو ۳4 میل تاد مر وام كبر لعف فکر جلا #3 :یلاعت لاق امك
 وس وس ا

 ن دس ماكو قل یخی ال أور اف داعاماف 2 :ىلاعت لاق

 تب رودحح انياب او واكو وق ینو دمآ وه مع ی ها کا ارت روا ہو

 ىف مك او عرق دنب ای ا مکلَعَج دا ورک ذآو# :یلاسعت لافو

 .شطبلاو ةدشلاو ةقلخلا ىف مهنامز لهأ دشآ مهلعجف ؛ 4 دلی نسل الا

 کلم نام ٤ َنوُدْیَتَتِو (00) بت ةياء جبر لکی تو ونمتا #9 : :ىلاعتلاق

 املف هدحو هللا ةدابع ىلإ مهوعدي ءاّدوه هيبن مهيلإ هللا لسرأ 4 ودلع

 ۱ .هللا مهکلهآ لت هللاب رفکلا الإ اوبآ

 رابكتساو دانع

 نأ اوضفرو اورکتسا مهنأ الإ هموق ةياده لجأ نم () دوه هلذب ام لك عمو

 .بذكلاو ةهافسلاب هومهتاو هلم دحاو مهوعدي

 ۸ل اإ دمو نب أوُرَمُك لا الملا لاق ¥
 .'٭ تريبزكلا ترم

 !لیلد الو رّیدت الب افازُج اذکه

 مکتب () نيل بر نی لوس کو ةهاَنَس ی سلوک لا »
 . ںی نيم مان د : لانو قر تكسر

 .(۷ ۰7) ناتيآلا :رجفلا ةروس )١(

 )١6(. ةيآلا :تلصف ةروس (۲)

 .(59) ةيالا :فارعألا ةروس (۳)

 .(۱۲۹۰۱۲۸) ناتیالا :ءارعشلا ةروس )٤(

 )٥( ةيالا :فارعالا ةروس )55(,

 )٦( ناتیالا :فارعالا ةروس )٦۷-٦۸(.



 باذعلا نولجعتسي مه اهو

 لظو طونق الو ساي الب (85) هللا ىلإ مهوعدی (145) دوه لظو
 اولخديل نارفكلاو كرشلا نم هيف مه امم ةبوتلا ىلإ مهودحيو مهحصني

 .نامیالاو ديحوتلا ةنج ىلإ
 اذكهو .. رکذتت الو ربدتت الو ركفتت ال فرحنت نيح ةرطفلا نكلو

 هلأ دبعتل اتشجآ أولاق # :باذعلا اولجعتساو «مثإلاب ةزعلا الملا تذخآ

 . 4 نور صلا نم تک نإ ادم اکی ات ابا دیتا دکور
 َقَح دقلف دودسم قیرط ىلإ ةاتعلا ءالؤه عم (؛802) دوه لصو انهو -

 نیرفاکلا ءالؤه ةبقاع هلك نوکلا فرعی یکل ناوالا نآو باذعلا مهیلع

 .نیبذکملا

 كالهلا تفو ناحو

 ار رمآ نع تتع یتلا ممالا نم ةمأ كالهإل ةمساحلا ةظحللا تءاجو

 لج) قحلا دنع نم اهيبن هب ءاج ىذلا قحلا لبقت نأ تبأو تربكتساو
 .(العو

 لی اَمَع لق © ونک اَمي فرصا بر لاک : وعدي دوه ماق *

 . 4 نیما

 .(۷۰) ةيالا :فارعألا ةروس (۱)

 )۳۹٩-4۱(. تایالا :نونمؤملا ةروس ()



 ۱. سس زیلاظلا ةياهن صصق نم -

 مهکاله لیصافن

 (العو لج) هللا اودبعی نآو مانصالا ةدابع اوكرتي نأ داع موق ضفر امل

 هللا كسمآ باذعلا لوزن اولجعتساو (122) دوه هللا یبن نم اورخسو لب

 ءامسلا دعت ملف ضرالا ىف رشتني فافجلا ًادبو نينس ثالث رطملا مهنع

 .ةدحاو ةرطق رطمت

 مهربخاف !؟فافجلا اذه ام :هولأسيل (44) دوه ىلإ داع موق عرساف

 هللا ىلإ اوداعو اوبات اذإ الإ باذعلا مهيلع لزنيسو مهيلع بضغ دق هللا نأ

 .. مانصألا ةدابع اوكرتو

 .اًرفكو ةيرخسو اًدانع اودادزاو (#) دوه نم اورخسف

 ءارضخلا راجشألا ترفصا ىتح موي دعب اًموي دادزي فافجلا ناكو ٭

 .اًعيمج اوكلهي نأ سانلا داكو عرزلا تامو

 مهنإف بدجو طحق مهدنع ثدح اذإ مهنآ اودوعت دق سانلا ناكو ٭

 تلسرأف -(العو لج) هللا نم جرفلا اوبلطيف - ةكمب - مرحلا ىلإ نوبهذي

 مهيلع لسري نأ هللا اولأسيو مرحلا ىلإ اوبهذيل الجر نيعبس نم اًدفو داع

 .ىرخأ ةرم ةايحلا دوعت ىتح رطملا
 مهديس ناكو كانه نيميقم قيلامعلا ناكو مرحلا ىلإ دفولا بهذو ٭

 نوعمتسيو رمخلا نوبرشي الماك اًرهش هدنع اولزنف ركب نب ةيواعم همسا
 دنع مهتماقإ ةدم تلاط املف ..ركب نب ةيواعم دنع نيتيراج نم ءانغلا

 اوتومی ال ىتح مهموق ىلإ اودوعي نأ دبال مہنأب موقلا ربخی نأ دار ةيواعم

 نأ دب ال مهنأ اهلالخ نم اومهفيل رعشلا نم اتایبآ بتكف ..بدجلا ةدش نم

 .ةيرعشلا تايبألا ضعب ناينغت نيتيراجلا لعجو مهموق ىلإ اوعجري



 - نيلاظلا ةياهن صصق نم سس 7.۷
 هللا اولأسيل مرحلا ىلإ نالا اوبهذي نأ دب ال مهنأ دفولا رکذت كلذ دنعف ٭

  .رطملا مهيلع لسري نأ

 :تاباحس ثالث تءاجف اعدف (زنع نب ليق) همسا مهنم دحاو ماقف

 .ءادوس ةثلاثلاو ءارمح ىرخأو ءاضیب ةباحس

 اذه نم ةباحس كموقلو كسفنل رتخا :ءامسلا نم دانم هادان مث

 .ًءام باحسلا رثکآ اأ هنم انظ ءادوسلا ةباحسلا راتخاف :باحسلا

 دحأ مهنم یقبی نلف كموقل رامدلا ترتخا دقل :لاقو یدانملا اذه هادانف

 .ادبآ

 نوكي نأ اورشبتسا اهوآر املف داع موق ىلإ ءادوسلا ةباحسلا تراسو

 ام وه لب اط صراع اذنه اولا َمِہكَبِدَوَأ َلِيَقَتَسُم اًضِراَع هو الف ءاملا اهيف

 الإ قرب ال ام اهر رتآب مم رم © ملا یاد ایف خر دوي لمس
 ..هترمد الإ اهمامآ اًئيش كرتت ملف 6# َنيِمِرَجْمْلا موَقْلَا ىز كلك مُہتحسم

 رامدلا اذه تأر املف دهف اهمسا ةأرما رامدلا اذه تأر نم لوآ تناکو

 ایر تيأر :تلاق «تيأر اذام :اهل اولاق تقافآ املف تقعص مث تحاص

 .رانلا بهش اهیف
 نم ادحآ عدت ملف تاعباتتم مايأ ةينامثو لایل عبس مهيلع هللا اهرخسف

 .هتكلهأ الإ داع موق

 .سراقلا ديدشلا درلا ىلإ رحلاو ديدشلا فافجلا نم «ةأجف وجلا ريغت

 تاتابنلاو راجشألا تلزلزتو تزتها ءیش لک زتها بهت حایرلا تأدب

 موی دعب اًمويو «ةليل دعب ةليل «حيرلا ترمتساو «مايخلاو ءاسنلاو لاجرلاو

 .(۲۵ ۰۲ 5) :ناتيآلا :فاقحألا ةروس (۱)



 کا سس نيلاظلا ةياهن صصق نم =

 مايخلا ىلإ اوعرسأ «نورفي دوه موق ًادبو دادزت اهتدورب تناك ةعاس لك
 تحت اوؤبتخاو مايخلا تعلتقاو حايرلا بوبه دتشا ءاهلخاد اووبتخاو

 قزمت حايرلا تناك «ةيطغألا ترياطتو حايرلا بوبه دتشاف «ةيطغألا

 حيرلا داکت ال هرمدتو مسجلا تاحتف نم ذفنتو دلجلا قزمتو سبالملا

 .ميمرلاك هتلعجو «هترمدو هتلتق الإ ایش سمت

 اهلثم ايندلا رت مل مایا ةينامثو لايل عبس مهيلع ةطلسُم حايرلا ترمتسا
 مر نذإب حيرلا تفقوت مث ضف

 اع ادلع اولا 3تر َلِيقَتَسُم اضراع هوار ام * : تراکت هللا لاق
 هر راب میت کرم را ملا ُكاَدَع ايف خیر وب جنت ا و لب ا
 ۸۱ یمن نیر لک كس ال اوخيتأت

 ہصرص اهر مع اس اإ اھل رو اتم نكس يف ع تک نم لاقو

 )4 رم لخت ت راجعا أك سالا مت ل رس روب يف

 فالغ درجم «تيملا لخنلا نم ىقبي ام الا دوه موق نم ًایقاب دعي مل
 ."””ءاوهلا ىف تارذ ریاطتب یتح هيلع كدي عضت داکت ال یجراخ

 3 مع رضتص جيرب ارکیئا هاع او » لات ناب هللا لاق
 راجع تك عر رص اهن مولا یر اًموسح اب ةَيِنِلمَتو لا بس مع

 . 54 کتاب نم مهلا 5 و7 وام لک
 ےب جاے دے
 5 اپ باوا

 )4 ت

 ا

 ضراع

 ۲٢(. ء۲ ع) :ناتیالا :فاقحألا ةروس (۱)

 .(۲۰- ۱۸) :تایالا :رمقلا ةروس (۲)

 .(۷۰۰ 1۹ :ص) مالسالا نبا (۳)

 .(۸ -7) :تایالا :ةقاحلا ةروس (6)



 ننمولاو ( 225 ) دوه ةاجن

 متر اتم موم نيدو اد دوه اتم اما ءاجاَعَلَو # :ىلاعت لاق

 4 ظلم باذع

 یوقلاب لزانلا ماعلا باذعلا نم مهتصلخ ءانم ةرشابم ةمحرب هعم اونم

 لح ظيلغ باذع نم مهتاجن تناكو . ءوسب مهبيصي نأ نم مهتنثتساو

 .نيبذكملاب
 6 ور 1 ےک 7ھ ےس رس هس ی نرس ° ڑ ےس وو

 ات درک لك کو هو اصر حور تی شو ١
 ری وس ےس

 6# دوهم رداع ادعبالَأ مو ءراورتک اداع نا 1۷ ملی هحل اندلا هذه قو

 رامدلا نوعیو ... نینموملل اّمود ةبيطلا ةبقاعلا نوکت اذکهو ٭

 .(العو لج) نیملاعلا برب نورفکی نیذلا نیرفاکلاو نیمرجملل كالهلاو

xمرجع نا  
 تپ 0پ 0ہ

 )١( :ةيالا .د وه ةروس )۵۸(.

 )۲( :ناتیالا :دوه ةروس )١۹( ۹)



 دومن موق كاله

 نم ممالا كالم اوربتعيل اوءاج ام مهنکلو - دوم موق مهو - (داع) دعب

 ىتلا كرشلاو رفكلا ةريسم اولمكتسبل اوءاج امنإو )ناب اوضؤبف مهل

 کا 05

 ةيبرعلا ةريزجلا لامش ىف (رجحلا) ىّمست ةقطنم ىف نونکسی اوناكو ٭

 اوناكف ةريثكلا معنلاو تاريخلاب مهيلع هللا معنأ دق دومث موق ناكو *

 نويعلا نم ريثكلا هيف رشتنتو راجشألاو ليخنلا هللظي ناكم ىف نوشيعي

 روصقلا نوميقي اوناك مهنأ یتح ميعنو ةداعس ىف اوناكف ةبذعلا هايملاو

 .لابجلا ىف ةهرافلا تويبلا اوتحن لب كلذب اوفتكي ملو ..لوهسلا ىف ةمخفلا
 مهنأ الول لوزي ال ميعنو ةرماغ ةداعس ىف اوشيعي نأ نوعيطتسي اوناكو

 .(العو لج)

 ديحوتلا ىلإ مهوعدي ( 4 حل اص هللا ىبن

 مهقلخ ىذلا وهف ....هدیحوت ىلع مهضحو ہللا ةدابع ىلإ مهاعدف قع

 )6٩(. :ةيآلا :فهکلا ةروس (۱)



 ٤ نیلاظلا ةياهن صصق نم م -

 "همعن مهیلع غبسأو ءاهيف مهفلختساو «ضرألا مهب رّمعو ؛بارت نم

 الو ارض مهل كلمت ال یهف مانصألا اودبعی نأ مھاہن مث «ةنطابو ةرهاظ

 .")اًعيش هللا نم مهنع ینغت الو «اّعفن

 ربعي ةرطنق ایندلا ناف ٍدحأل مودي ال ميعنلا اذه ناب مهركذُي أدبو *

 هه ام يف نوكرتتأ » :(/125) حلاص مهل لاق كلذلو هترخآ ىلإ دبعلا اهيلع

 هونمنتو (0) میم اھملط لو جورو (5) ويعو پنج يف © کما
 )فر تشلا تأ اوهیطئالو (۱۳) نوعیطآو هات نل نيهرف اوب لالا ےب
 .۲4 َنوُحِلَضالَوٍضْراْلا يف يود ی لا

 نأ مهرمآو مهيلع (335) هللا معنب مهر گذو (4) حلاص ماق املف
 نأ اوبجعت مهنأ ةجيتنلا تناك ضرألاو تاوامسلا رطافل ةدابعلاب اوهجوتی

 .دادج لاو ءابآلا نيد اوكرتي نأ مهنم بلطیف لجر مهيتأي

 اتو ازاماء دام دکن اهن اذنه لب جرم اف تكد حصول ل

 ۳« یوم ولادت اس شین
١ 
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 مهتوعد ىف رمتسي ( 43۳: )حلاص
 سأيي ملو دومث موق ةوعد ىف (ُك2) حلاص هللا ىبن رمتساو

 سانلا رثكأ نكلو ءافعضلا نم ليلق ددع هعم نمآ لعفلابو ..مهتياده

 هللا ىبن اومہتا لب كلذب اوفتكي ملو (العو لج) هللاب مهرفك ىلع اورصآ

 .اهلمكأو ءاهّمتأ :همعن مهيلع غبسأ (۱)

 .فرصتب (۵۷ ۰۵ :ص) ءاملعلا نم ةعومجم / نآرقلا صصق (۲)

 .(۱۵۲ - )١55 :تایالا :ءارعشلا ةروس (۳)

 )٤( :ةیالا :دوه ةروس )٦۲(.



 ]۵ سس نیلاظلا هیاهن صصف نه -

 لب تامابتالا كلتل تفتلی مل كلذ عمو نونجلاو رحسلاب () اخلاص

 .هیدی ىلع هللا مهيدهي نأ ءاجر هتوعد ىف رمتسا

 تابالا نوبلطب مه اهو

 ةعطاسلا حجخلا مامآ ةجخ ىأ نوکلمی ال مهسفنآ اودجو املف

 ىلإ مهوعدت یتلاو (63572) حلاص مف نم جرخت یتلا ةعصانلا تاملکلاو

 هنأ مهنم انظ تایالا هنم نوبلطی مه اذإو .. (العو لج) یرابلا دیحوت

 .(355) هبر دنع نم ةياب مهيتأي نأ نع زجعیس
 لوسر مهءاجف "مهيدان ىف اًموي اوعمتجا اًدومث نأ :نورسفملا ركذ دقو

 :هل اولاقف مهرمآو مهظعوو مهرذحو مهركذو «هللا ىلإ مهاعدف حلاص هللا

 .تيكو تيك اهتفص نم «ةقان ةرخصلا هذه نم انل تجرخأ تنأ نإ

 نمو «"”ةليوط ءارشع نوكت نأو اهوفصوو اهومس اًفاصوأ اوركذو
 ام ىلإ مكتبجأ نإ متيأرأ :0ُك2 حلاص ىبنلا مهل لاقف ءاذكو اذك اهتفص

 اميف ىنوقدصتو هب مكتئج امب نونمؤتأ .متبلط ىذلا هجولا ىلع متلأس
 .كلذ ىلع مهقيثاومو مهدهع ذخأف «معن :اولاق ؟هب تلسرأ

 مهبيجي نأ نك هبر اعد مث هل رد ام كك هلل ىلصف ہالصُم ىلإ ماق مث
 ءارشع ةميظع ةقان نع رطفنت نأ ةرخصلا كلت هك هللا رمأف .اوبلط ام ىلإ

 .اوتعن ىتلا ةفصلا ىلع وأ ءاوبلط ىذلا بولطملا هجولا ىلع

 الیلدو ةرهاب ةردقو ءالئاه اًرظنمو اًميظع اًرمأ اوأر كلذك اهونياع املف

 ج برعلا ناسل رظنا ...ضعب ىلع هيف سانلا ءادنل كلذب یمضو مهعامتجا ناكم :مهيدان )١(

 .فراعملا راد «یدنا 5

 .ةدالولا كشو ىلعو رشاعلا رهشلا ىف لماح :ىنعي 7



 مهرفک ىلع مهرشکآ رمتساو مهنم ریثک نمآف ءاعطاس اًناهربو اًعطاق

 . مهدانعو مهلالضو

 ةکرابم ةفان

 (85) اخلاص نأل كلذو ٍنامأ ىف اًنامز مهنيب شيعت ةقانلا هذه تلظو

 .. اًموی نوبرشي مهو اّموپ ءاملا نم برشتس ةقانلا هذه نأب مهربخآو

 هيف برشت ىذلا مویلا ىفو ءاملا نع ةقانلا عنتمت هيف نوبرشي ىذلا مویلا یفف

 لو س مولعت موي برش زكلو برش اه ةقان یه :(2) حلاص لاق

 #7 ریظع وب باذع كدا ٍءوُسوأ هوست

 ةفانلااورقعو

 نأ ىلع مهیآر قفتاو «مهؤاملع عمتجا لاحلا اذه مهيلع لاط املف

 مهل نيزو «مهؤام مهيلع رفاوتيو اهنم اوحيرتسيل «ةقانلا هذه اورقعي
 0 مهلامعأ ناطيشلا

 اَنَيْمَأ حیصتاولاقو مهبر مانع اوو ةفاَنلا اورَمعف  :یلاعت هللا لاق

 . 4 َنيِلَسْرْمْلَنِم تک نده امب
 .فلاس نب راذق :مهسیئر مهنم اهلتق یلوت یذلا ناکو

 .(۱۵۹۰۱۸/۸) یربطلا ریسفت )١(

  (Y):ناتیالا :ءا عشلا ةروس )۵ ۲۱۵ ۱۵(,

 ) (۳:ةيآلا :فارعألا ةروس )۷۷(.



 بر کک نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 :ہفقاتلا لتقف صف یه اهو #۶

 ناك نمآ املف قودص اهمسا ةينغ ةأرماب جوزت دق ةواره نب مينص ناك

 قودص هتبتاعف نینموملاو حلاص هللا یبن ىلع قافنالا ىف هلام مدختسی

 .ةرفاک تناك اهنال

 ىلع یدز :مینص لاقف اهمع ءانبأ دنع مهتأبخف اهدالوأ تذخآ مث

 هيلع اودرف نینمؤم اوناكو همع ءانبأ ىلإ امكاحتف .تضفرف .یدالوآ

 .هدالوأ

 هيلع لاملا اهجوز قفنأ یذلا ةلك#ت حلاصل ةيهارك قودص تدادزاف

 .اهدالوأ نيبو اهنيب قرفو هب نمآو

 ىرخألا ىه ةرفاك تناكو «مينغ تنب ةزينع اهمسا ةقيدص اهل ناكو
 ءاهمامأ نم تبره حلاص ةقان منغلا تأر اذإف ءىعرتل جرخت ٌمدغ اهل ناكو

 .ةزينع تظاتغاف هبرشت ءام مانغألا دجت الو

 ىلع اتقفتاو هعم نينمؤملاو حلاص ةيهارك قودص نيبو اهنيب عمجو

 .ةقانلا لتق

 اذه ىف نأ ىأر هنأل ضفري ةقانلا لتقيل لجر ىلع لاملا اتضرع املكو

 .هللا دنع نم ةيآ ىه امنإو «ةيداع ةقان تسيل ىهف عيظف لمع

 اهديريو اًقودص بحي ناك جرهم نب ٌعرصُم وه ادحاو الجر نكلو

 باکترال ناوعآ نع هل ثحبي جرخ مث «ةقانلا هذه لتق ىلع قفاوف هسفنل

 .هموق ىف اًريزع ناكو فلاس نب رادق هقيدص هقفاوف ةعيظفلا ةميرجلا هذه

 الو ضرألا ىف نودسفُي لاجر ةعست مهتباصع ددع راص ىتح اقلطنا مث

 .موقلا ىقشأ فلاس نب رادق مهمعزتو «نوحلصُي

 .راصتخاب -١57( ۱۳۹ :ص) دمحأ دماح .أ /لافطألل ءايبنألا صصق )١(



 بلجتس یتلا ةمهملا كلت ىف رارشألا ةعستلا لاجرلا ءالؤه قلطنا *

 .ةقانلا اولتقیل اوبهذ .. هباذعو هطخسو هللا بضغ مهیلع

 نب رادق وهو مهدحآ ماقف رئبلا نم ةمداق اهودجو یتح اهنع اوثحب

 تردصأو ضرالا ىلع ةطقاس ترخف اهقاس باصأف مهسب اهامرف فلاس

 اهنعطو لجرلا ماق مث .. نیمرجملا ءالؤه نم برهیل هرذحتل اهدلول اتوص

 .لبجلا

 كالهل ا تفو ناحو

 یذلا باذعلا اورظتناف ؟ءوسب ةقانلا اوسمت نأ نم مکرذحآ ملأ :مهل

 نیرفاکلا ىلع باذعلا لزن فيك

 وهو - سیمخلا موی دومث تحبصأو ءاعبرالا موی ةقانلا اولتق دق اوناکو

 22858 حلاص مهدعو امك ةرفصم مههوجوو - ةلهَملا مایآ نم لوألا مویلا

 - تبسلا موی وهو - عاتملا مایآ نم ثلاثلا مويلا ىف اوحبصأو «ةرمحم

 اودعقو اوطنحت دقو دحألا موی نم اوحبصأ املف .ةدوسم مههوجوو

 الو مه لعفی اذام نوردی ال «كلذ نم هللاب اًذايع «هباذعو هللا ةمقن نورظتنی

 .سمشلا تقرشآو ....باذعلا:مهيتأي فيك



 ہہ سس نيلاظلاةياهتصصقنم
 تضانف «مهنم لفسأ نم ةديدش ةفجرو ءامسلا نم ةحيص مہتءاجف

 ۱۷4 نيش مهراد یفأوُحبسَأَفف ةدحاو ةعاس ىف سفنألا تقهزو «حاورألا
 رکذ الو «ريبك الو ريغص ال ءدحأ مهنم تلفی ملو «مهيف حاورآ ال یعرص

 :اهل لاقیو .قلّسلا ةنبا ةبلك :اهمساو - ةدعقم تناك ةيراج الا یثنآ الو

 تأر ام تأر املف - 5 - حلاصل ةوادعلا ةديدش ةرفاك تناکو .ةقيرزلا

 نم اًح تتاف ءىش عرسأک یعست تماقف ءاهالجر تقلطأ باذعلا نم

 املف ءام ةبرش مهنم تبلط مث ءاهموقب لح امو تأر امب مهتربخأف ءايحألا
 تا تیرش

 ہن عم ناکملا اورداغ دق اوناکف < .حلاص اندیسب اونما نیذلا امآ د

 ساب ال اگ [ تأ ےک الف :  لترات هللا لاق ...هاوجنو

 َدْحَآَ (ج) ٌريِرَعْل یوم وُہ کلر زی مون یرخ نيوتن مح دم وما

 اکا فاش مل ناک ا بیوشج مهرکد یف أوُحَب وات صل الط تی

 ٹک < کا مارٹم كس ار ےک

 08ى
A 2)8 

 )١( :ةيآلا :فارعألا ةروس )۷۸(.

 )۲( :ص) ءايبنألا صصق ١5(.

 )۳( :تایالا :دوه ةروس )٦٦-٦۸(.



 : ىأ ميهاربإ ةصق ةيادب هذه © یر اب مه لاو 0 :ىلاعت لاق *

 ۱ دونم ویو هل لاَ ذِإ # (ميهاربإ) ربخ دمحم اي مهيلع صصقا

 مهيلع ميقيو «عفني ال ام ةدابع ىف مهلوقع ةهافس مهل نيبيل مانصألا نودبعي

 ىقبنف اًمانصأ دبعن :ىأ € بیک ال اماتصا دم اولاق # ةجحلا

 تیکبتلا لیبس ىلع ميهاربإ مهل لاق :یآ 6# َنوُعَدَتْدِإ ہٹوعمس له لاق ٭

 وا کو ممتا :ءاعدلاب مهيلإ نوأجلت نیح مکءاعد نوعمسپ له :خیبوتلاو

 لب ولا ٭ ؟ة ةرضم مکنع نوعفدي وأ تعفنم مکل نولذبي لهو :یآ یک نو شب صب

 .مهلثم انلعفف مهنودبعی انءابآ اندجو :ىأ 4 َن 0ت0

 لاق :ىأ "4 نوما مکژاباءو رشا 00 (ه) نودبعت رٹک امسي ءرفآ لاق

 مكؤابأو متنأ هللا لود نم اهومتدبع یتلا مانص الا هذه متيأرفأ :ميهاربإ

 یل ءادعأ مانصألا هذه ناف :یآ ۳4 نیم ترا ل ودع منو ؟نولوألا

 .ةرخآلاو ايندلا ىف ىيلو وهف نیملاعلا بر هللا دبعأ نكلو مهدبعآ ال
 )١( :ةيآلا :ءارعشلا ةروس )19(.

 ؛ةيآلا :ءارعشلا ةروس (؟) )۷۰(.

 ) (۳:ةيألا :ءارعشلا ةروس )۱ ۷(.

 )٤( :ةیالا :ءارعشلا ةروس ۲۲ ۷(.

 )٥( :ةيآلا :ءارعشلا ةروس )۷۳(.

 )٦( :ةیالا :ءارعشلا ةروس )4 ۷(.

 )۷( :ناتيآلا :ءارعشلا ةروس )۵ ۱۷ ۲۱ ۷(.

 )۸( :ةيآلا :ءارعشلا ةروس )۷۷(.

 سج



 ۱ مهمانصأ مطحب ( 4: ) وه اهو

 دحأ ةبسانمب اًمخض اًيونس الافتحا اومیقی نأ موقلا ءالؤه ةداع نم ناك
 .ةنيدملا جراخ همایآ نوضقی .. مهدايعأ

 ىف اًريثك اًماعط اوعضی نأ دعب هيلإ نوجرخی ةنيدملا لهأ لک ناکو
 ماعطلا اذه اولكأ اوعجر اذإ ىتح اهنودبعي ىتلا مانصألا هيف ىذلا دبعملا

 !!! - اومعز امك - ةهلآلا هتكراب دقف

 نأ (©125) ميهاربإ انديس نم اوبلط مهديع ىلإ باهذلا اودارأ املو

 نا :لاقو مهعم بهذي نأ ضفرف ديعلا اذه ىف مهكراشيل مهعم بهذي

 ۱ .مهعم بهذي ال یتح ..ضیرم :یآ ۳4 عمق

 رقتساو «ةيلاخ ةنيدملا تحبصأو لافتحالا اذهل ةنيدملا لهآ بهذو

 ءايفختسم اعرسم اهيلإ بهذ : ىأ "4 َمِہلَهِلاَء عارف 1 مهدلب قوه

 انابرق ةمعطألا نم اعاونآ مهيديأ نيب اوعضو دقو «ريبك ناكم ىف اهدجوف

 لک لام ا( بوم ات الا :ءاردزالاو مكهتلا ليبس ىلع اهل لاقف .اهيلإ

 رهقآو عرسأو شطبأو ىوقأ اهنأل 4 نیما مولع عارف ( َنوفط
 ؛اّماطح : یآ O) اذذم مھلعجف ا :ىلاعت لاق امك هدي ی مودقب اهرسکف

 0 ۳ یگ رک ے 0

 عضو هنإ :ليق 4 توعجر ہلا مهم مه ایبک الف اهلك اهرسك
 را ع ع ۰

 .""راغصلا هذه هعم دبعت نأ راغ هنأ ىلإ ةراشإ «ريبكلا دي ىف مودقلا

 .(۸۹) :ةيآلا :تافاصلا ةروس (۱)

 )٩۱(. :ةيآلا :تافاصلا ةروس (۲)

 .(۹۱-۹۳) :تایالا :تافاصلا ةروس (۳)

 .(۵۸) :ةیالا :ءايبنألا ةروس (6)

 )٥( :ةيآلا :ءايبنألا ةروس )۵۸(.
 )٦( :ص) ريثك نبا ظفاحلل / ءايبنألا صصق ۱٦۹(.



 = نيملاظلا ةياهن صص نم سس ۷۲

 دنع اًردق مهمظعاو اّمجح مهمانصآ ربکآ وه منصلا اذه ناك دقل ٭

 وهو فرصنا مث هدي ىف مودقلا (#8) ميهاربإ عضوف .. نیکرشملا ءالؤه

 ال مانصألا هذه نأ اًنيقي اوملعیل دهشملا اذه ةنيدملا لهأ ىري نأ ىنمتي

 ةأجافملا اوأرف اوداع

 نوري مهب اذإو - اومعز امك - ةهلآلا هتكراب ىذلا ماعطلا اولكأيل دبعملا ىلإ
 .مهلاب ىلع رطخت مل ىتلا ةأجافملا

 هذه نأ اومهفي مل كلذ عمو ةريغص اًعطق ةمطحُم مانصألا اودجو دقل

 !!ةهلآ نوكت نأ حلصت فيكف اهسفن نع عفادت نأ ىتح عيطتست ال مانصألا

 نیل .هناانتهل اماده لعق نم# :بضغلا ةدش ىف مهو اولاقفاوماق ٭
 , #7 تر الا

 اتم :اولاقف مهمانصأ دعوت ىذلا وه (16) میهاربا نأ اورکذت مث

 اهبیعیو مانص الا هذه نع ملكتي ه هانعمس : ىأ 42 مهبل لاقي مهرك ذي یف و ف

 ۱ .اهدعوتيو

 اولاقف (022) ميهاربإ راضحإب رمالا ردص ةظحللاو وتلا فو *
 ےس 2

 ا تیودهشپ سالا ن نع ج صوت :د ونجلل

 بضغ ىف هل اولاقو دبعملا ىلإ ( #8 3) ميهاربإ انديس دونجلا رضحأو *

 )١( :ةيآلا :ءايبنألا روس )۵٩(.

 )۲( :ةيآلا :ءايبنألا ةروس )٦٦(.

 )۳( :ةیالا :ءايبنألا ةروس )51(.



 ۷۲۳ سس نئلاڈا اهن مل نم -
 ۳ یهر تاک اذنه تلعف تنأء» :لاعفناو

 لب همطحي ملو هکرت یذلا ریبکلا منصلا ىلإ ( 822) میهارب| راشأف *

 نإ مهولکشف اذده مهريبكح لڪ لب :مهل لاقو .. سأفلا هيلع عضو

 عمو ةهلآلا تمطحت دقل :نوركفي اوذخأ انهو € بوم اوناك

 ىهف اذإ .. هسفن نع ىتح الو مهنع عفادي نأ اذه مهريبك عطتسي مل كلذ

 دقل .. ؟اهودبعی فيكف .. رصبت الو عمست الو رضت الو عفنت ال ةراجح

 مش مكن اولاقف مهسفنآ ) وعجرَف # مانصألا هذه ةدابعب مهسفنأ اوملظ
 مهيلع (42ع) ميهاربإ ىقلأ امل مهنيب اميف اوفرتعا دقل 4 َنوُمِللظلا

 ىرخأ ةرم لالضلا ىلإ اودترا ام ناعرس مهنكلو ناهربلاو ةجحلا

 اوأطخأ دق مهنآ سانلا ىريو لوقي اميف اقداص ميهاربإ نوكي نأ اوربكتساو

 لم ام تملع دقل# :اولاقو دانعو رارصإ لكب نوملكتي یرخآ ةرم اوداعف
 انرمأت فيكف «قطنت ال هذه نأ ميهاربإ اي تملع دقل :ىأ "4 توقطنب

 !؟اهلاوسب
 ے ھے رم 2 ور ےس ےک ل ۰ ۳ ۰ ٠
 ال ام هللا تود نم ےودبعتفا # : ليلخلا مهل لاق كلذ دنعف

 م 2۲ رہ رو حس س م لس ا سو ع ےس م رج مڑ ورم ے ليم 7

 الفأ لا نود نم ےرودبعت املو ہل ی © مرضی الو ام مکن
 .۳۲۳۹ وقعت

 لب «ران ىأ ىف سیلو ؛رانلا ىف قارحالا :یهو «ةلتق عظفأ هل اوراتخاو

 .(57) :ةيالا :ءاینالا ةروس (۱)

 .(1۳) :ةیالا :ءايبنألا ةروس (۲)

 .(16) :ةيآلا :ءایبنالا ةروس (۳)

 .(10) :ةيآلا :ءايبنألا ةروس (6)

 )٥( :ناتیگلا :ءايبنألا ةروس )٦٦ء 1۷(.
 )٦( :ص) ریثک نبا ظفاحلل /ءایبنألا صصق ۱۷۰(.



 - نبلاظلا ةياهن صصق مس مط
 مهلك موقلا كراش بطحلا نم ةريبک تايمك هيف اوعضوو ءاقهاش اناینب اونب
 .اهعمج ىف

 . 4 ويحتل فهوقلاف ال رمل اونا الاف ۷ :یلاعت لاق

 یرقلاو ندملا نم سانلا ءاجو اهلك ةكلمملا ىف ريخلا اذه رشتنا دقل ٭

 .رانلا ىف (325) ميهاربإ نمحرلا لیلخ ءاقلإ دهشم اودهاشیل لابجلاو

 اوئکمف نکامالا نم مهنکمی ام عیمج نم بطحلا عمج ىف موقلا أدبو *
 تیفوع نئل رذنت تضرم اذإ تناك مهنم ةأرملا نإ یتح «هل نوعمجی ةدم

 كلذ اهیف اوعضوف ةميظع ةرفح اورفح مث «ميهاربإ قیرحل اًبطح نلمحتل

 مل ررش اهل العو تیهتلاو تججأتو تمرطضاف «رانلا هيف اوقلطآو بطحلا
 . طق هلثم رب

 دارکالا نم لجر مهل هعنص ''قینجنم ةفك ىف كلَ, ميهاربإ اوعضو مث

 وهف ضرألا هب هللا فسخف «قیناجملا عنص نم لوآ ناكو «نزيه» هل لاقي

 دارآ :هلمع سنج نم هژازج ناك اذکهو .. “ةمايقلا موي ىلإ اهيف لجلجتی

 لفسآ ىلإ هب یوهیو یلعآ ىلإ هعفریل «قينجنملا ىف ی ميهاربإ عضو
 .اّقافو ءازج لفسأ ىلإ هب فسخف

 هیلجرو هيدي اودیق نأ دعب قینجنملا ىف (#) ميهاربإ اوعضو دقل *

 ىف سانلا ناکو .. ءامسلا ىلإ بهللا دعاصتو ةرفحلا یف رانلا تلعتشاو
 .اهنم جرخي یذلا بهللا ةدشل ةرفحلا كلت نع اًديعب نوفقی ةظحللا هذه

 .(۹۷) :ةیألا :تافاصلا ةروس (۱)

 ۲۰٢(. /۷) یرابلا حتف (۲)

 .برحلا ىف ةراجحلا ام یمرت ةلآ :قینجنم (۳)

 .(۱۷۱ : ص) ءایبنالا صصق (4)



 uw .نیلاظلةياهن سصق نم -
 لیربج ءاجف رانلا ىف ميهاربإ قالطاب هرمآ ةنهكلا ریبک ردصآ انهو ٭

 ؟ةجاح كلآ ميهاربإ اي :هل لاقو (42) میهاربا س أر دنع فقوو ( ةةك#)

 معنو هللا ىبسحف ىبر ىلإ امآو ..الف كيلإ امآ :(/22) ميهاربإ لاقف

 .ليكولا

 ىنوكران ای انلق

 ميهاربإ ىلع امالسو ادرب
 .رانلا ةرفح ىف (32) ميهاربإ یقلیل قینجنملا قلطناو
 رطملا نزاخ ناك ةظحللا كلت ىفو .. رانلا ىف (22) ميهاربإ عقوو

 عرسآ هللا رمآ ناكف رانلا كلت یفطیل رطملا لسرآ ناب هللا ىنرمأي یتم :لوقي
 مح رب ےک ےس ےس رس

 ۲۶ رم سا واود 1 86 1 5 0
 ریه لع و درد یو راکٹ

 غرولا ءارج

 .مهل اًكراشم ناك ذإ ؛هلمع سنج نم ہؤازج ناك غزولا یتح

 خفنی ناکول :لاقو «؟غزولا لتقب رمآ وايي هللا لوسر نأ كيرش مآ نع

 ا اشناع ثیدح ىف عقوو 'ميهاربإ ىلع

 - .«اهلتقب هك ىبلا

 )١( :ةيآلا :ءايبنألا ةروس )1۹([.

 .مالسلا باتک (۲۲۳۷) ملسمو «ءايبنألا ثیدان-آ باتك (۳۳۹۹) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)

 )٤( ةحيحصلا يف ينابلألا هححصو «دمحأو هجام نبأ هاور :حيحص )۱۵۸۱(.



 - نیلاظلا ةیاهنصصق نم س

 ذا كلأملا هللا هناء نادر ىف مرا جم یٍزلآ َلِإ رت َجلَأ # :یلاعت لاق
 و ۳ 7 ر سس هم و ر رح سس ص رص

 هللا تاق متهارتا لاق تیمأو - أ انآ لاَ ُثيِييَو "يحي فول قر مکهزرتا ١ لاو

 یا هو رک ىلا تیب برا جم ابو ت اج یس
 . 4 نیلا 127 ملا

 اینک نب دورمنلا همس قارعلاب لباب ضرأ مكحي كلم كانه ناک دق

 .نوكلا اذه هلإ هنأ یعذی ناك هنأ ىتح نايغطلاو ملظلا ةمق ىف ناكو

 (العو لج) هللا ةدابع ىلإ وعدي هنأو (35) ميهاربإ نع عمس املو

 هل تبثيل (#) ميهاربإ عم ةرظانم دقعي نأ دارأو هكلُم ىلع دورمنلا فاخ

 .نوكلا اذه هلإ وه هنأ

 ةقثو نيقي هلكو (2122) ميهاربإ فقو .. هرظانيل (52) ميهاربإ فقوو

 اذه هلإ هنأ ىعدي ىذلا رفاكلا اذه ىلع هرصنيس هنأ (العو لج) هللا ىف

 .نوكلا
 لعفي نأ كهلإ عيطتسي لهف نوكلا اذه هلإ انأ ميهاربإ اي :دورمنلا لاق

 .هب مايقلا عيطتسأ ال اتیش

 . ٌتيِمْيَو حي ىلا یر :(2) میها ربا لاق

 4 تی أ أنأإ :هل لاقو ةسرطغو ربك لكب دورمنلا هيلإ رظنف
 رمأف مادعالاب امهيلع مکح دق نيلجرب ءيجو هرماوأ دورمنلا ردصاف
 ىذلا لجرلا اذه تييحأ دق انأ اه :لاقو ىناثلا نع افعو امهدحأ مادعإب

 !!توميس ناك

 .(۲۵۸) :ةیالا :ةرقبلا ةروس (۱)



 ۷۲۷ سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -

 .(212) ميهاربإ هدصقي ام دورمنلا ملعی مل -
 لاقف هتلهذأ ةملك هل لاق هلياحتو دورمنلا ءابغ (&#) ميهاربإ یر املف

 ىذلا تهّبف 4 برا نمای تاق قشم نمیام کیف :هل
 .ةناهملاو زجعلاو فعضلاب سحأو رفک

 لیلخ رصتنا كلذبو .. هفعضو هزجعب ةرم لوال دورمنلا سحآ دقل *

 .هرصنیو هديؤي هللاو .. هعم حلا نأل (85) ميهاربإ نمحرلا

 ناكف «دورمن ضرألا ىف ناك رابج لوآ :ملسأ نب ديز لاق :ةياور فو *

 نم عم راتمي ميهاربإ جرخف «ماعطلا هدنع نم نوراتميف نوجرخي سانلا
 «ميهاربإ رم ىتح تنأ :اولاق ؟مكبر نم :دورمنلا لاق سان هب ّرَم اذإف «راتمي

 َلاَق ثیمأو ما انآ لاق ثیمیو.یحب یا :لاق ؟كبر نم :هل لاقف

 4 رنک یا ته برن نیا تأ قرشملا حمل بنی کرک تیر
 لمر نم بیثک ىلع ٌرمف هلهآ ىلع ميهاربإ مجرف :لاق «ماعط ريغب هدرف :لاق
 لخدأ نیح مهسفنآ بیطتف ىلهأ هب یتاف اذه نم ذخآ الأ :لاقف «رفعأ

 ىلإ هتأرما تماقف مان مث هعاتم عضوف :لاق هلمآ ىتأف هنم ذخأف ؟مهيلع

 ناكو «هيلإ هتبرقف «هنم هل تعنصف «هتأر ماعط دوجأب یه اذإف «هتحتفف «هعاتم

 ماعطلا نم :تلاق ؟اذه نيأ نم :لاقف ماعط مهدنع سیل هنأ هلهأب هدهع

 . هللا دمحف «هفزر هللا نأ ملعف ...«هب تئج ىذلا

 )١( یرطلا ريسفت )۱۸/۳(.



 - نیلاظلا هیاهن صصف نھ ۸

 دورمنلا كاله ناك اذکهو

 هيلع ىبأف «هللاب نامیالاب هرمأي اكلم ءرابجلا كلملا كلذ ىلإ هللا ثعبو
 كعومج عمجا :لاقو «ىبأف ةثلاثلا هاعد مث «هیلع ىبأف «ةيناثلا هاعد مث

 .ىعومج عمجأو

 هيلع هللا لسرأف «سمشلا عولط تقو هدونجو هشيج دورمنلا عمجف

 تلكأف مهيلع هللا اهطلسو «سمشلا نيع اوري مل ثيحب ضوعبلا نم اًبابذ

 رخنم ىف اهنم ةدحاو تلخدو «ةيداب اّماظع مهتكرتو «مهءامدو مهموحل

 برضي ناكف .ام ىلاعت هللا هبذع ةنس ةئامعبرآ هرخنم ىف تثكمف كلملا

 . ا ةت هللا هكلهأ ىتح ءاهلك ةدملا هذه ىف بزارملاب هسأر

 )١( :ص) :ريثك نبا ظفاحلل /ءايبنألا صصق ۸۰۱۷۷ ۱۷(.



 موقلا بولق دجو املف ..ةكرابملا هتوعد ىف (855) ميهاربإ رمتسا دقل

 ميهاربإ ررق (العو لج) هللا ىلع لبقت نأ ديرت الو ریخلا لبقتست ال ةقلغم

 مجرتو هتوعدل بیجتست اًبولق دجي هلعل رصم ضرآ ىلإ ةرجهلا (212)
 .(العو لج) قلاخلا ىلإ

 ءاسن لمجآ نم تناکو ةراس هتجوز هعمو (6#44) ميهاربإ جرخ

 الجر نأ رصم كلم ىلإ رابخألا تلصو رصم ىلإ الصو املف ضرألا

 نأ كلملا عمطف ضرألا لهأ ءاسن لمجأ ىه ةأرما هعمو رصم ىلإ لصو

 زوجي هنأ وهو هسفنل اتوناق عضو دق ملاظلا كلملا اذه ناكو هسفنل اهم زوفي

 ذخأي نأ هل زوجي ال نكلو اهجوز لتقيو اهجوز نم ةأرملا ذخأی نأ هل
 .اهيبأ وأ اهيخأ نم ةأرملا

 كلأس نإ :ةراسل لاقف ..كلذب ہربخی (4) ميهاربإ ىلإ ىحولا ءاجف

 .كريغو ىريغ نمؤم ضرألا هذه ىلع امف ىتخأ كنأ هل ىلوقف كلملا

 ميهاربإ اولأسي نأ مهرمأو ةراسب هيلإ اوتأيل هدونج كلملا لسرأو

 اهنإ :مهل لاقف ميهاربإ اولأس املف ..هولتقاف اهجوز ناك ناف اهنع ()
 جاوزأ كانه نكي مل هنآل مالسالا ىف هتخأ اهنأ كلذب دصقي ناكو ...ىتخأ

 .ةراسو ميهاربإ الإ اهلك ضرألا ىف مالسالا ىلع

 هشطب نم وجنیل ءاهنع هلأس امدنع هتخأ اہنإ كلملا كلذ لوسرل لاق

 ةياعرب هنم ةقث هنم بلط امك ةيغاطلا كلذ ىلإ هتجوزب ميهاربإ لسرأ دقو

 نيب دقو «هب ةيقيقحلا اهتلصب كلملا رخت ال نأ اهاصوأ نأ دعب هظفحو هللا

 هجو ىلع نكي مل ذإ مالسإلا ىف هتخأ ىهف «كلذ ىف هرظن ةهجو ميهاربإ اهل



 سس نيملاظلا هیاهن صصق نم سس ی ۰

 .امهریغ نمؤم ضرألا
 .هبر وعدي «ةالصلا ىلإ عزفو «ةيغاطلا ىلإ هتجوزب ميهاربإ لسرأ

 .اهسفن ىف ةراس ظفح امك قراس هجوز ىف هليلخ هللا ظفح دقو ءهيلإ ئجتلیو
 هللا وعدت تذخأ هل اهديريو رجاف رصم كلم نأ ةراس ةديسلا تفرع امل

 الإ ىجرف تنصحأو كلوسربو كب تنمآ ىنأ ملعت تنك نإ مهللا :ةلئاق

 .رفاكلا ىلع طلست الف ىجوز ىلع
 نأ ديري ملاظلا كلملا اذه ماق اوفرصناو هيلع دونجلا اهلخدأ املف *

 عمسو خرصي ذخأف اهناكم ف تدمجتو للشلاب هدي تبیصأف اهسملي
 ىأ اولعفي نأ اوعيطتسي مل مهنكل هوذقنيل اوءاجو هخارص توص دونجلا

 .ءیش

 :تلاقف كلملاب هتلعف ام ببسب اهولتقی نأ دونجلا نم ةراس تفاح انه

 .اهئاعدل هللا باجتساف .. هببسب ینولتقی ال یتح للشلا هنع بهذأ بر اي
 ماقف هل ثدح امہ ربتعیو ملاظلا كلملا اذه بتي مل كلذ عم نکل

 ینیکف :كلملا اهل لاقف .. للشلاب هدي تبیصأف ىرخخأ ةرم اهيلع مجهو

 .(العو لج) هللا هکفف هل تعدف .. كنم برتقأ نلو

 :كلملا اهل لاقف للشلاب هدي تبیصأف ةثلاثلا ةرملل داع كلملا نكلو
 .هكفف () هللا تعدف .كمركأو كحارس قلطأ فوسو ینیکف

 مل مکناف ىنع اهودعبأ : :مهل لاقو هناوعأو هدونج ىف كلملا خرصف

 .ناطيشب ىنومتيتأ لب ناسنإب ىنوتأت

 ميهاربإ اهجوز ىلإ ةراس تداعف .. رجاه اهمسا ةمآ اهاطعأو اهقلطأف

 .ةمناغ ةملاس (##)



 25 ميهاربا ناکو هيخأ نبا وهو 22 ميهاربال ارصاعم 26 طول ناك ٭

 ركذ امك («ةب رد ىلع راسو هی دهم یدتهاو م 2 ميهأربإ همعب طول نمآ ٭

 ریز علاوه هَنِإ قر لإ رجاهم ِنالاَفَو طول,ەل نماف# :نآر ملا ىف ىلاعت هللا ےس رھ رس ع ےک وک ار ہے رکا ےل وک ےہ ھک 5 ۰ م ضش
 رک i رھ 4

 هنيد ىلع هل اًعبات ميهاربإ همع عم قارعلا ىف لباب ضرآ نم 6# طول جرخ

 .ندرالا طول لزنو ءنیطسلف

 ایاونو ةدساف قالخآ یوذ اهَّلهأ ناك دقو «(مودس) ةنيدمب (6) طول رقتساو

 سانلا رجفآ نم اوناکو «هولعف رکنم نع نوهانتی الو .ةيصعم نع نوففعتی ال «ةئيس

 لکل نوصبرتیو «قیفرلا نونوخیو «قیرطلا نوعطقی :ةريرس مهثبخآو «ةريس مهحبقأو
 بدنی هنوكرتي مث .لمح ام هنوبلسیو .بوصو بدح لک نم هيلع نوعمتجیف راس

 نوعمتسی الو ءایح مهدصي الو ؛نید كلذ نع مهدري ال هلام عايض یکبیو «هظح

 !!نورهطتي سانا مهنا

 نايتإو «شحاوفلا ىطاعت نع مهابنو هللا ةدابع ىلإ علي طول مهاعد دق
 ملو «قحلا ةوعدل اوبيجتسي مل .. ةريبك تناك ةأجافملا نكلو ..ليبسلا عطقو روكذلا

 لب .. هنعاوهث ام اوكرتي ملو .. دحاو لجر مهنم نمؤی مل لب طول ةوعدب اونمؤي

 ىأ لوبق نع اوعنتماو اورصأو .. مهلالضو مهّيغ ىف اوقرغو «مهلاح ىلع اورمتسا
 .هتوعد نعو طول نع اوضرعأو .. یصاعملا قيرط ىف ريسملا اوعباتو .. مالك

 )٦٦٢(. :ةيآلا :توبکنعلا ةروس (۱)



 -م نیلاظلا ةياهن صصف نم سبل ۳۲

 مهل لاق للاعتوهناحبس هللا ىلإ مهوعدی هموق نيب 2۶ طول اندیس فقو

 . 4 نوعي هان حل نیمآ لوسر کل یال دوتا :قفرو ةمحر ىف
 لقاعلا ناسنالا نأ مهل نّیبو «رکنملاو شحاوفلا نع (1235) طول مهابنو

 :اًركنتسم مهل لاق ....ادبآ رکنملا ىتأي الو ةشحافلا بكتري ال رصبمل

 نود نوک لا ات کتیا ا توری شاو ةَّسِشْلا ےڑام)
 . 4 توله عوق نأ لب اسلا

 ۳ نوب شات مه كييك نت طول اور :اودانتف
 اورتتسی نأ اولواحی مل مهیدان ىف ةينالع شحاوفلا نوبکتری موقلا ناکو

 .رکنملا اورادی وأ

 مل نکلو «قحلا ىلإ مهيدهيو هموق ذقنيل ءاًريثك يع طول دهاجو

 سأيي مل كلذ مغر «هتجوز هب نمؤت مل فسأللو ءطقف هلهأ ىوس هب نمؤي

 .ةليوط تاونس للم نود هموق وعدي ناك .(535) طول انديس

 دز لا بادی تینا اولا ق نآآَلِإءوَِوَق اوج تاک ام :یلاعت لاق *

 نیدسفلا موقلا ىلع ینرصنا بر

 باذعلا مهب عقوُیو نیدسفملا موقلا ءالؤه ىلع هرصنی نأ هبر طول لأس
 مهیغب ىلع مهبقاعیو .مهدانعو مهرفک ىلع مهيزجي نأ هنم بلطو «ميلألا

 .مهروجفو

 .(151-137) :تایالا :ءارعشلا ةروس )١(

 .(۵۵ ۰۵ 4) :ناتیالا :لمنلا ةروس ()

 ٤٥٥(. :ةیالا :لمنلا ةروس (۳)

 .(۲۹) :ةیالا :توبکنعلا ةروس )٤(



 سس سس نيملاظلا ةياهن صصق نم -

 ةيرقلا هذه له ىلإ هتكئالم ثعبو هلاؤس قمحو هءاعد هللا باجتسا

 .باقع نم نوقحتسي ام مهم اولزتیل ءاهلهأ ملاظلا

 .ناسح ٍنابش روص ىف .مودس ضرأ اوتأ ىتح اولبقأ - ليفارسإو ليئاكيمو
 اًطول اوفاضتساف «مهيلع ةجحلل ةماقإو طول موقل ىلاعت هللا نم اًرابتخا

 .هريغ مهفيضي نأ مهفيضي مل نإ یشخف ,سمشلا بورغ دنع كلذو كلا

 مالكلا ىف مهل ضّرعُي لعجو مهماما قلطنا «سانلا نم اًرشب مهبسحو

 هللاو :لاق اميف مهل لاقف ءاهريغ ىف نولزنیو ةيرقلا هذه نع نوفرصنی مهلعل

 ىشم مث .ءالؤه نم ثبخأ دلب لهأ ضرالا هجو ىلع ملعأ ام ءالؤه اي

 نأ اورمأ دق اوناكو :لاق «تارم عبرأ هررك ىتح مهيلع كلذ داعأ مث ءاليلق

 2 كلذب مهيبن مهيلع دهشي ىتح مهوكلهي ال

 اهجوز فايضأ ىلع موقلا لدت طول ةأرما

 نيذلا ءالؤه لزن فویضلا طبه هلزنم ىفو «هتيب هفويضو طول غلب ٭
 ةیرقلا ىف كانه نکی مل ءلاكشألا لامجو .هوجولا نسحب مهيلع هللا معنأ

 رعشي مل .. هيتنبا ىلإ ةفاضإلاب هتآرماو طول ريغ ءالؤه مودقب ملعي نم
 .كلذ ىلع هدمحو هبر طول ركش .. ةيرقلا لهأ نم ٌدحأ فويضلاب

 ريختل لعفت اذام .اضونج نجح .فويضلا ءالؤه طول ةأرما تأر٭

 !ةداعس نم اهل اي .. ةريبك مهدنع اهتلزنم نوكتسو «نيمث ديص هنإ !؟اهموق

 هيلإ وعدي ىذلا هللا نيد ةنايخو ءاهرفكب طول ًةأرما يفتكت ملو #

 هوبذكيل نيمرجملا رباكأ هب ىرغتو طول ىلع لدت تناك امنإو ءاهجوز

 .راصتخاب (۲۳ ۰۲۳۳ : ص) ءايبنألا صصق )١(



 .هللا لیبس نع هودصیو

 قو جون ةأرما اهلبق نمو ہرانلاب ةيهلإلا لدعلا ةمکحم ىف اهياع مكحو

 طول تارفاو جش تارا انگیز منا بر رض # :هلوقب هللا امه رکذ
 ےس رم ےک یع

 هلن ترم امہنع اینعی زلف امهاتناخف نیحلص اندابع نم دبع تحن اًنناك

 ۳4 نخ لا مرام الاخ د لیقو انيس

 ديلا نوعرهي دموف هءاجو

 . یا نوع هَمْوَف .هءاجو # : ىلاعت لاق

 تلعشأ .ميشهلا ىف رانلا راشتناك ةيرقلا ىف ربخلا رشتنا حايرلا ةعرسب ٭

 ىلإ تلسناو تللست مث .فایضالا ربخب ةيرقلا لهأ ملعيل اًران طول ةأرما

 مهنم جوفل تلاق ءاهتلعشأ ىتلا اهران اوري مل نم ربختل مهيدان ىف اهموق

 هتانب نإو .. نآلا طول دنع مهو اًموجو مهنم نسحأ رأ مل الاجر تیآر ىنإ

 نيرخآ ىلإ تلقتنا مث .. ناوألا تاوف لبق اوملهف مهل ماعطلا نودعي كانه

 بيطأ الو ؛الامج مهلثم ىؤر ام ًۃیتف ةليللا فاضأ دق اطول نإ :مهل تلاقو

 .اولحتري نأ لبق اوعرسأف «ةحئار

 لاجرلاب هوبلاطف ؛ہموق ىلإ طول انديس جرخف ءنیعرسم موقلا ءاجو

 نه قاتب لوله روغن :مهبطاخي فقوف هلزنم ىف مهفيضتسي نيذلا ةثالثلا

 ۱۳۳4 دیر لر کنی سلا فیض يف ِنوُرْ الو هلل اونا كَل رهلا
 نل .دیحو لجر هنأ كردآ هنکلو «هفویض یمحی نأ هتقاط ردق لواحو

 .(۱۰) :ةیالا :میرحتلا ةروس (۱)

 .(۷۸) :ةیالا :دوه ةروس (۲)

 .(۷۸) :ةیالا :دوه ةروس (۲)



 .مهلک هموق لاجر مزهي نأ عیطتسی سي

 فقوو بابلا ىف جالزملا عضو «هتيب باب قلغأو اًبضاغ طول لخد

 .بابلا ىلع لاهنت ىتلا تابرضلاو تاكحضلا ىلإ عمتسي
 فشك .. هدشآ بركلا غلبو اهتاقلح تمكحتساو تقاض امدنعو

 1 واک اولا # :هيلإ ىوأي یذلا دیدشلا نکرلا نع طولل لسرلا
 کا اولص نل

 طول تيب لخاد مومحملا راصعالا عفدناو «ةأجف بابلا رسکنا موش

 .مهراصبأ موقلا دقفف ةعيرس ةراشإ هديب راشآو 4 لیربج ضم ,8 ميل

 نونظی مهو تيبلا نم تک ا ا

 ا ر لاق يهراصبأ 227 لیرج ةراشإ تسمط ہنولخدی مہ

 ری مح یش سس ےس
 7 رص مک رم ھر نم 2 و ا رح ا r م و و رس رس تس

ONةركب مهحبص دقلو رذنو یاذعاوفوذق بت اتسمطف -  

 ليللا ءانثأ هلهآ بحصي نأ هوصوأو 2 طول ىلإ ةكئالملا تتفتلا

 دحآ مهنم تفتلي ال ءلابجلا لزلزت ةعورم اتاوصأ نوعمسيسو «جرخيو
 باذع ىأ هناحبس رابجلا كلملا ناحبس «موقلا بيصي ام هبيصي ال یک

 «هيلإ رظنلا درجم ءرملاب هعوقول ىفكي !!بيرغ عون نم باذع وه «؟اذه
 اهفلخ تفتلتسو مهلثم ةرفاك هتأرما «نيرباغلا نم تناك هتأرما نأ هومهفآ

 .مهباصأ ام اهبيصيف

 .(۸۱) :ةيآلا :دوه ةروس (۱)

 .(۱۹۱/4) لالظلا (۲)

 .(۳۸ ۰۳۷) :ناتیالا :رمقلا ةروس (۳)



 باذعلا هللا لزنْیآ :ةکئالملا طول لأس «كبر رمآ ءاج دقف طول اي جرخا
 وور رم

 مهدعوم نال :حبصلا وه باذعلا عم مهدعوم نأ هوأبنأ نال مهب

 ! f و ا

 رر رم ت خس ور ےہ اور ر لم رک ا ی 01و سس ا ا ی

 نارمآ الا دحآ مکی تقلب الو لیلا نم عطقب رساف ٭ : َقاَعيَوهَاَحَبس هللا لاق

 .0 ٥۸4 برب خا سا حبلا مهدی دل یاس آم ایم هَ
 یذلا نأ نآرقلا ىف ركذُي مل یذلا دیدجلاو نآرقلا ىف دوجوم هلك اذهو

 .ماشلا ضرآ ىلإ هلهأب راسف ثالثلا هتانب هللا باذع نم هلهآ نماجن

 ءام نيع اهدنع هللا جرخأف «ماشلا ضرأ ىف هریسم ءانثآ یربکلا هتنبا تتامف

 «یرغصلا تتامف نیبذعملا رايد نع اّدعتبم قلطنا مث «ةيرولا :اهل لاقي

 هتانب نم قبي ملو «ةیزعرلا یعدت ءام نيع هيف تیفوت یذلا ناکملا ىف جرخو

 . ىطسولا هتنرا الا هیم

 نی ةَراَجِح ام اترطمأو اهلفام اهییع اَمْلَمَج ارم اج الل
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 . دعب تريوليدظلا نم یهاموکلیر دنم َةَمَّوَسُم عا دوضنُم لبيس
 اهرارق نم عبسلا مهندم هحانج فرطب ؛ُةكلَت ليربج علتقا :ءاملعلا لاق

 «ضرألا ىف اهب ىوهو عبسلا ندملا بلق مث «مهبالك حابنو مهتكيد تاوصأ

 ةبلص ةراجح میحجلا نم ةراجحب مهرطمت ءامسلا تناك طوقسلا ءانثآ

 هرجح هبيصي مهنم دحاو لك «مهئامسأب ةملعمو ءاًضعب اهضعب عبتي ةيوق

 .(۸۱) :ةيآلا :دوه ةروس (۱)

 .(۸۱) :ةیالا :دوه ةروس (۲)

 .(۱۱۳ :ص) مالسالا نبا (۳)

 20 :ص) ىوبنلا صصقلا حیحص )£(

 .(۸۳ ۰۸۲) :ناتیالا :دوه ةروس )٥(



 ۳ سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 .مهیلع ةردقمو «اّروف هکلهیف ءامسلا نم اًصيصخ هيلع لزن «هب صاخلا

 .دحأ كانه دعي مل امامت طول موق یهتناو .مهرطمی میحجلا رمتسا

 نم ءاملا رجفنا یتح «ضرألا ىف تراغو ءاهسوژر ىلع ندملا تسكت
 .مهندم تیحُمو طول موق كله «ضرألا

 ناكو «قزمتی هفلخ ءاوهلا ناكو «ةعورم اتاوصآ عمسی 5 طول ناك
 .هفلخ تفتلي نأ رذاحي

 اهجوز عم تجرخ اهنإ :لاقیو ءاهموق عم تثكم طول ةأرما نإ :لاقيو

 اهموق ىلإ تتفتلا ةدلبلا طوقسو ةحيصلا تعمس امل اهنكلو ءاهتانبو
 رجح اهيلع طقسف !هاموقاو :تلاقو ءائيدحو اًميدق امر رمآ تفلاخو

 نم ىلع مهل اتيع تناكو «مهنيد ىلع تناك ذإ ءاهموقب اهقحلأو اهغمدف
 .نافيضلا نم طول دنع نوكي "

 © تیام نی یب ريع اهي دَ اه © َنينمْؤمْلأ نم اه ناک نم نحرك ٭
 74 ما تا دا هارو

 «ضرألا نم مهژامسآو مهندم تحمنا طول موق ةحفص توطنا

 .داسفلا تاحفص نم ةحفص تیوطو «ءايحألاو ةايحلا ةركاذ نم اوطقس

 ءاوناک امثیح نیملاظلل ةربع مهراید راثآو طول موق ةريحب یقبتسو ٭

 نع ضرالا ىف نوربجتملا نوکرشملا لفغی نأ قمحلا عاونآ عشبآ نم ناو

 نأ اورکذتی نأ مهیلعو مہتوقو مهلوح ىلإ اونکریو هشطب ةدشو هللا ةردق
 مهكالهإ ىلع رداق تادودعم ٍناوثب طول موق كلهأ یذلا هتردق تلج هللا

 .مهددع رثکو مهتکوش تیوق امهم مهکلم قیزمتو

 .(۱۱6 :ص) مالسالا نبا (۱)
 .(۳۰-۳۷) :تایالا :تایراذلا ةروس (۲)



 سس نياظلا هداهن صصق نم ص۰۰ ۱۲۳ خب

 وذ ناکو (نینرقلا وذ) همسا لداع نمؤم كلم نامزلا فلاس ىف ناك

 عم نینرقلا وذ نمآ دقو (4#) ميهاربإ هللا یبن نمز ىف شيعي نینرقلا
 ريخلا ملعت دقو .. اهانب نيح ةبعكلا لوح هعم فاطو (175) ميهاربإ

 .(22) ميهاربإ نم ريفولا ملعلاو ريثكلا

 ديحوتلاو ناميإلا ىلع هلك ملاعلا حبصي نأ ىنمتي نينرقلا وذ ناكو ٭
 هللا ةدابع ىلإ سانلا وعديل هب جرخيل اًريبك اشيج زهج كلذ لجأ نمو
 هذه غيلبت ىلع هنيعت ىتلا بابسألا لك هل ًايهو (35) هللا همركأف ..ہدیحوتو

 .ةكرابملا ةوعدلا

 ىتلا شويجلا لك مزهو اهبراغمو ضرألا قراشم نينرقلا وذ فاطف
 كلم ىتح اًدبأ اذحآ ملظي ملو ةمحرلاو لدعلاب سانلا مكحو هتلباق

 نم هيلإ جاتحی ام لک هاتآ ىذلا ( َناَعتَوُهَئاَحْبُس) هللا لضفب اهلك ضرألا

 بابسآ لك هل ًايهو راصحلا تالآو ةيبرحلا تالآلاو دونجلاو نيكمتلا

 .نيكمتلاو رصنلا

 نيب ةمحرلاو لدعلا رشنیل ةكرابملا هتلحر ىف نينرقلا وذ رمتساو *
 .ديحوتلاو نامیالا مهملعيو سانلا

 بعش لك وعدي نأ عيطتسي ىتح ملاعلا تاغل لك ملعت كلذ لجأ نمو

 ىلإ تاغللا ةفرعم نم :ءىش لک بابسأ هل هللا رسي دقو .. اهفرعي ىتلا هتغلب
 .كلذ ريغ ىلإ .. دالبلاو قرطلا ةفرعم

 دجوف كرتلا دالب دنع نيريبك نيلبج نيب ةقطنم ىلإ نينرقلا وذ لصوو
 مهتغل تناكو ...مهتغل ريغ ةغل نوفرعي نوداكي ال نيفلختم اًموق كانه



 .نامجرت ةطساوب الإ مهمهفي نأ عطتسی مل نینرقلا اذ نأ یتح ةبعصو ةبيرغ
 كلذو ةيقيقح ةاسأم نوشیعی مبنآ ملع نینرقلا وذ مهعم ملكت امدعبو

 ةمأ شيعت نیلبجلا ءارو نمو .. نیرواجتم نیلبج نم برقلاب نوشيعي مہنأل

 ..() حون نب ثفای ةيرذ نم مهو.. جوجأمو حوجأي موق مهو ةشحوتم
 لج) هللاب نونمؤي ال اًرافك اوناکو .. ةبيجع ماجحأو لاکشآ مهل ناکو

 .ةقرسلاو بهنلاو بلسلا ىلع نوشیعی اصوصل اوناک لب ..(العو

 ةاسأم نوشیعی نینرقلا وذ مهيقل نیذلا نیکاسملا موقلا ءالؤه ناکو

 نم اوجرخ لیللا لخد اذإ اوناک جوجامو جوجأي موق نال كلذو ةيقيقح
 مهیشاوم اوقرسو مهرامئو مهعورز اولكأف موقلا ءالؤه ىلإ نیلبجلا ءارو

 بارش الو اًماعط نودجی ال یعوج سانلا ءالؤه حبصآ یتح مهمانغاو

 .جوجأمو جوجأي هلعفی ام ببسب
 فقي نأ ررق موقلا ءالوه ةصق نامجرتلا نم نینرقلا وذ ملع املف ٭

 .(العو لج) هللاب اونمؤي نأ طرشب مهدعاسی نأو مهبناجب

 .اًيرغُم اضرع نینرقلا ىذ ىلع نوضرعی اوژدبو هودحوو هّلاب اونمآف

 لع ن هل رخ كا عج لهم ضر يف تود فم چو جامو عج در دو

 پر فن 7:7
 زجاحلا مدري نأ یه ةليسو لضفآ نأ نينرقلا وذ ىأر قيمع ريكفت دعبو

 .نيلبجلا نيب ىذلا

 نم موقلا ءالؤه ةاجن ىف اّبس ناك اًميظع اّدس نينرقلا وذ ىنب لعفلابو

 .جوجأمو جوجأي شطب

 .(45-40) :ناتیالا :فهكلا ةروس )



 - نیلاظلا ةياهن صصقنم

 حوجامو جوجأي هیاهن تناك فيك

 .مهجورخ ةيفيك نع ةي یبنلا انربخأ دقل *

 ىف نورفحیف ..دسلا اذه اومدهي نأ موي لك ىف نولواحي مآ كلذو

 هنورفحتسف اوعجرا :مهميعز لاق سمشلا عاعش اوأر اذإ ىتح موي لك دسلا

 .ادغ

 الو هورفحی نأ لبق ناك امك داع دق هودجیف یلاتلا مویلا ىف نودوعیف

 مهجورخل هللا ههدح ىذلا دعوملا ىتأي ىتح ةلاحلا كلت ىلع نولازي

 :مهميعز لاق سمشلا عاعش اوأر اذإ ىتح هنورفحيو دسلا ىلإ نوبهذيف

 .هللا ءاش نإ اًدغ هنو رفحتسف اوعجرا

 مويلا ىف نودوعي مهم اذإف ..رسلا ةملك ىه «هللا ءاش نإ» ةملك نأكو

 نوجرخيو هنورفحيف سمألاب هوكرت امك هتئيه ىلع دسلا نودجيف ىلاتلا
 .اًداسف ضرألا ىف نوثيعيو سانلا ىلع

 الإ مانغألاو ةيشاملاو رامثلاو بوبحلاو عورزلا نم اًئيش اوكرتي الف

 .ةدحاو ءام ةطقن سانلل نوكرتي الف هلك ءاملا نوبرشيو لب ..هولكأ

 .هللا الإ هملعي ال مغو مه ىف سانلا حبصيو

 لاجدلا حيسملا لتقو ۶ ىسيع هللا ىبن لزن دق تقولا اذه ىف نوكيو

 .نينمؤم سانلا لك حبصأو
 ىف اونصحتيو نينمؤملا نم هعم نَم ذخأي نأب 1232 ىسيع هللا رمأي انهو

 .جوجأمو جوجأي مهيلإ لصی ال یتح روطلا لبج
 ىف نوصلخیو روطلا لبج نينمؤملا نم هعم نّمو # ىسيع لخديو

 .جوجأمو جوجأي نم ضرألا صّلخُي نأ لجأ نم هللا ىلإ ءوجللاو ءاعدلا



 ۲ سس نیلاظلةیاهن صصق نم -
 تاریخ لک رمدت جوجأمو جوجأي لئابق تناك ةظحللا كلت ىفو#

 .رامثو عورزو بارشو ماعط نم ضرالا

 یقبو ضرألا لهآ انرهق دقل :اولاق اذحآ اودجی ملف مهلوح اورظن اذإف

 هيلإ عجرتف ءامسلا ىلإ اهیمریف هتبرح مهنم دحاو لک ذخأيف ...ءامسلا لهآ

 - مهل ةنتف هنکلو ءامسلا لهأ نم اًدحأ اولتقی مل مهو - ءامدلا راثآ اهیفو

 .ءامسلا لهآ انرهق دقل :نولوقیف

 هللا ثعب ذإ رورغلاو داسفالاو داسفلا نم ةلاحلا كلت ىلع مه امنیبو

 مهنم كرتت الو اعیمج مهلتقتف (فغنلا) اهمسا نادید وأ تارشح مهیلع
 مو

 .ادحا

 وأ ءامسلا مهيلع طقسپ وأ ضرالا مهب هللا فسخي نأ نكمملا نم ناكو

 مهلثم ةريقح ةرشح مهيلع لسرأ هنكل ...مهرمديف ۶ ليربج مهل لسري

 ليبس ىف هسفن بستحي الجر ديرأ 6# ىسيع لوقي ءانثألا هذه ىفو *

 .جوجأمو جوجأيل ثدح اذام انل فرعيل جرخيف هللا

 مهحير نم ضرألا تنتنآ دقو ىتوم اًعيمج مهدجيف رظنيو نمؤم لجر جرخيف
 .العو لج هلل ارکش نودجسيف نينمؤملا هناوخإو ع ىسيع رشبيو لجرلا عجريف

 نيدسفملا ءالؤه ثثج نم ضرألا هللا صلخي نأ ل ىسيع وعدي مث

 ءامسلا نم رطملا هللا لسري مث مهثثج ذحأتف ءامسلا نم اًريط هللا لسریف

 .لامجلاو نسحلا ةياغ ىف اهلعجيو ضرألا لسغيف

 نأ ضرألا هللا رمأيف ةايح لمجأ 2 ىسيع عم نوملسملا شيعي مث *

 .اهتكرب لزنت نأ ءامسلا رمأيو اهتكرب جرخت
 اهولمكي الف ةدحاولا ةنامرلا ىلع لاجرلا نم ةعامجلا عمتجتف



 _ نیئاظلا ةداهن صصق ن ۱۰

 ...هولمکی الف ةدحاو ةرقب بیلح ىلع لاجرلا نم ةعامجلا عمتجتو

 عم رومتلاو لبالا عم دوسالا عترت یتح ضرألا ىف رشتنا دق نامألا نوکیو
 الف نیباعثلاو تایحلاب نایبصلا بعلي یتحو ..منغلا عم بائذلاو رقبلا



 نم ةبيرق یه یتلا (نیدم) مهتنیدم نونکسی اًبرع اًموق نیدَم لهأ ناك *

 موق ةريحب نم اّبیرق زاجحلا ةيحان یلی امم ماشلا فارطأ نم ناعم ضرآ

 ینب نم مهو «مهب تفرع ةليبق نیدمو ... «ةبيرق ةدمب مهدعب اوناکو طول
 . 'ليلخلا میهاربا نب نایدم نب نیدم

 نودبعیو ةراملا نوفیخیو لیبسلا نوعطقی ازافک نيدم لهآ ناکو

 .اهب ةفتلم ةضيغ اهلوح كيالا نم ةرجش یهو «ةكيألا
 نوففطیو «نازیملاو لایکملا نوسخيبي «ةلماعم سانلا !وسآ نم اوناکو

 .صقانلاب نوعفدیو دئازلاب نوذخأيو ءامهيف
 .مهنوبهريو ةراملا نوفیخیو قیرطلا نوعطقی كلذ قوف اوناکو ٭

 ىلإ مهاعدف ن5 بیعش هللا لوسر وهو مهنم الجر مهیف هللا ثعبف
 نم ةحيبقلا لیعافالا هذه یطاعت نع مهانو هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع

 مهضعب هب نمآف مبتاقرطو مھلبُس ىف مهل مهتفاخإو «مهءایشآ سانلا سخب
 .۳دیمحلا ىلولا وهو «دیدشلا سأبلا مهب هللا لحأ ىتح «مهرثکآ رفكو

 ديحوتلا ىلإ ةوعد

 اًبيعش نأ الا ةريثك تافلاخم یف اوعقو نيدم موق نأ نم مغرلا ىلعو

 ديحوتلا ةيضق یهو الأ ..هلك نوكلا ىف ةيضق مهأب مهعم أدب (#)

 )١( يربطلا ريسفت )۸/ ۱٦٦(.

 :ص) ءايبنألا صصق (؟) ٤٤ ۲(.

 ) )۳.(؟ 54 :ص) ءايبنألا صصق



 - نیلاظلا هیاهن صصف نه د 6

 مهذقنی نأ دب ال ناکف كرشلا ادع ام اًعيمج بونذلا رفغی هللا نأل ؛ةديقعلاو

 تافلاخملا رئاس نع مهاهنیف یرخآ ةلحرم ىلإ لقتنی مث الوأ كرشلا نم
 .اهیف نوعقی یتلا

 ملا او معا وي لا امش مها يتم ل و :یلامت لاق *
 . 0 م لإ ْنَِي مکل

 ةصلاخ ةوعد

 الو الام هتوعد ءارو نم ديريال هنأ مهل حضوي (22) بيعش ناكو

 ىلإ نارفکلاو كرشلا تاملظ نم مهيديأب ذخأي نأ ديري امنإو ايند الو اهاج
 .ناميإلاو ديحوتلا راونأ

 .ةينافلا ايندلا بئاوش نم ةبئاش اهيف سيل ةصلاخ هتوعدف

 نوف الآ بیعُش يعش مه لاق دل ی صا ها بلک $ :یلاعت لاق

 نإ وج نیو کلن مو )نوشی طو هلل وقتا نل ل اوس مك نإ ©
 00 نیلا ير علی

 ركنملا نع مهاهنی وه اهو

 ةمحر لکب مهوعدی وهو مهتافارحناب هموق هجاوي () بیعش ذخأو
 :مهل لوقي هنأكو 4 وقتی :هلوقب مهرعاشم شیجتسی ناك دقف ةقفشو

 زوفلا اوزوفتل مکقلخو ینقلخ یذلا هللا نودبعت ال اذاملف مکنم لجر انآ

 .ةداعسلاو ریخلا الإ مکل ديرأ ال انأف ةرخآلاو ایندلا ىف ریبکلا

 .(۸۵) :ةيآلا :فارعألا ةروس (۱)

 )۱۷٦-۱۸۰(. :تایالا :ءارعشلا ةروس(۲)

 .(۸۵) :ةیالا :فارعالا ةروس(۳)



 و سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -

 لكلا وفا :مهل لاقف اضولعفی یتلا ماثالا لکب مههجاوي (42) أدبف

 سانآ اوس الو 9 م دما ںیاط كا او( تست نی اونوکک الو
 . 4 مرا لاو ہفلخ ىلا اوقتاو (05) نریم ضرالا ین اوت الو رهءایشآ هم رم ےک
 وفا کر ني م ةت مکتءام دول :رخآ عضوم ىف مهل لاقو #

 ضزالا ف انڈین الو و خر ءایشا سا حر رازبملآَو توپ
 ودق الو (با تموم شڪ نإ کل رخ مکلد اهجکما کم
 سم عبو وب ماء نم هللا لیس نع تودو َنوُدِعَون لکی لب
 ةبقَِع تراک تیک ًاورظناو ڪر کف الي مشنک ذإ اور او اجو
 . بر مْملا

 بیعش ىلإ ةيضفملا تاقرطلا ىلع نودعقی اوناک :سابع نبا لاق
 بهذت الف باذک هنا :نولوقیو هنودصیو هيلإ ءیجملا دارآ نم نودعوتیف

 . ایک هللا لوسر عم شيرق هلعفت تناك ام وحن ىلع هيلإ

 رابكتساو دانع

 نأ وا اتزاَباَء ُدَْحَي ام كرت نأ ہن مات تلولصأ بیش هش اولا » اد

 39 بزم عن تل کشت اس تینا ن من
 ءافيإبو ناثوالا ةدابع كرتو یلاعت هللا ةدابعب 6# بیعش مهرمآ امل ٭

 .(۱۸ - ۱۸۱) :تايآلا :ءارعشلا ةروس (۱)

 ۸٦(. :۸۵) :ناتیالا :فارعألا ةروس (۲)

 .(۳۳۸ /5) رحبلا (۳)

 )٤( :ةيآلا :دوه ةروس )۸۷(.



 - نيلاظلا ةياهن صصق نم لد +
 اذه نإ ؟انؤابآ اهدبع یتلا مانصالا ةدابع كرتب انرمأت نال كوعدت كتالصا

 نأب كرمأتو :ىأ هیات ام اکرم لمس نأ را ....لقاع نع ردصی ال
 .* دیر ملا تنال تتإ .نازیملاو لیکلا فیفطت كرتن

 ءاکدو ةنطف

 مهنأل كلذو هنم نورخسی هموق نأ 22 بیعش كردآ ةظحللا هذه ىف

 نأ ىف قحلا مهل مهنأو ةيمويلا ةايحلاب هل لخد ال نیدلا نأ نودقتعی اوناک

 نأ نود تالماعملا رئاسو ءارشلاو عيبلا ىف ةمرحم ةروص یاب اولماعتی

 .كلذ ىف نیدلا لخدتی

 زواجتو مهعم فطلت لب اّدبآ هسفنل 2# بيعش بضغي مل ٭

 حالفلا قیرط ىلإو قحلا ىلإ مهتوعد ىف قلطناو مهبتاعی ملو مهتیرخس
 .حاجنلاو

 دیعوو دیدهن

 : ابیعش نوددهیو نوموقی مه اذإو ةقفشلاو حصنلا اذه لک دعبو

 .04 زیز میام تآ ابو كمر
 ىلع بیعش مهيبنل اولاق :یآ لو مارک قلم بس ولا

 .هب انثدحت امم اًريثك مهفن ام :ةناهتسالا هجو

 اولو اننیب امیف زع الو كل ةوق ال :یآ © اًميِعَص اف كرل اًنِإَو#
 سس ۶ رر

 تل امو راجحألاب امر كانلتقل كتعامج الولو :ىأ 4 تر کطفر
 )٩۱(. :ةیالا :دوه ةروس (۱)



"mM 

 یتوکر نا :یأ مهل خیبوت اذم ۲ ا سم لیا و لک

 زعأ یتریشع لهف ؟ اهل برلا بانجل اًماظعإ یننوکرتت الو یموق لجأل
 ظ ؟مركأو هللا نم مكدنع

 ال كرو هظ فلخ هللا محلعج : ىأ "6 ًائرهِظ کارو هوم دو 3

 .هنومظعت الو هنوعیطت

 اًملع طاحأ دق (العو لج) هنإ :یآ 4 طی هومن ام قر کیا

 .اهیلع مکیزاجیسو لا كلامعأب

 اولمعا :ىأ دیدش ڈیدہت دع عن مکیت کم لع ًاولمَعَأ مورو

 هيلع متنآ ام ىلع اوتبثا :لوقی هنأك ؛یتقیرط ىلع لماع ىنإ مکتقیرط ىلع
 ےروملعت فرس ةرباصملاو مالسإلا ىلع تباث انأف ةوادعلاو رفكلا نم

 هنيهيو هلذي باذع های ىذلا نوملعت فوس :یآ 4 هر ُباَذَع هیت نم

 نا اوم هتراو# بذاکلا وه نم نوملعتو :یآ # نب بذ وه و

 ."'مکعم رظتنم ىننإ مکرمآ ةبقاع اورظتنا :یآ 4 ُبيِقَر مکعم

 )٩۲(. :ةیالا :دوه ةروس (۱)

 )٩۲(. :ةيآلا :دوه ةروس (۲)

 )٩۲(. :ةیالا :دوه ةروس (۳)

 )٩۳(. :ةیالا :دوه ةروس (4)

 )٩۳(. :ةیالا :دوه ةروس )٥(

 )٩۳(. :ةیالا :دوه ةروس )٦(

 )٩۳(. :ةیالا :دوه ةروس (۷)

 .(۳۱۰۳۰ /۲) ریسافتلا ةوفص (۸)

 ےس ےس



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم سل

 دیدهتل او دیعولا ىف اورمتساو

 ىذلا رفکلا ىلع اًرارصإو اًرابكتساو ادانع نودادزی موی لک اوناکو

 ةيلاعلا هتلزنم الو میرکلا یبنلا اذه ردق اوفرعی مل مهنإ یتح هيلع اوشاع

 .ةقماسلا

 امإ () بيعش ىلع نوضرعي مه اهف ..هتیاهن ىلإ رمألا مهب لصوو
 ىف مهعم لخديو ديحوتلاو ناميإلا كرتي نأ امإو ءدالبلا جراخ درطُي نأ

 نس هللاب كرشلا ىلع موقت ىتلا ةلطابلا مهتلم

 نم َكاَعَم أوما دلو بیعشدی کک یو نع او اورکےا لا الملا لاقل
 . 4 ترک اک را لام اتام يف دوعن وأ اتنیرف

 ةرساخلا ةلملا ىف دوعي نأ اًمراک هتلمب اکسمتسم «قحلاب بيعش عدص

 هرصنتسیو هوعذب هالومو هئجلمو هبر ىلإ هجتاو .. اهنم هللا هاجنآ یتلا

 ۴4 نيه کر َلاَق# .هلهأو قحلا ةرصنب هدعو هلأسيو

 انك ولو مکتلم ىف ةدوعلا وأ نطولا نم جورخلا ىلع اننوربجتآ :یآ

 ات امو هَ كج دن کی ٦+ آب یر ےک
 کف ار انكم هل عامل میش لک نر عو ایر ها نآ یو و ن
 ۳4 نیا رح تاو قلاب اوت زر ات

 مهنوفوخي هب نينمؤملا ىلإ هموق نم رافکلا الملا هجوتی ذئدنع

 .(۸۸) :ةیالا :فارعالا ةروس (۱)

 .(۱۳۱۸/۳) لالظلا ()

 .(۸۹) :ةیالا :فارعالا ةروس (۳)



 )س نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 منبت نیل ءدیوف نم ورق تر اللا لاقو # :مهنید نع مهونتفیل . .منوددهیو

 . 4 نوریخل ارج اش

 باذعلا لوزن نولجعتسب مه اهو

 الو -لج زع - هللا ةمظع ردق نوفرعی ال مهنإف ةرفاکلا ممالا ةداعكو

 مهنم انظ باذعلا لوزن نولجعتسی مهدجن كلذلو ؛ةشخلا قح هن وشخی

 لج - ضرألاو تاوامسلا رطاف ناك ولو یتح مهباذع ىلع دحأ ردقي ال هنأ

 .اًريبك اولع نولوقی امع هللا یلاعت - !!-العو

 لا 8 َنںیرحسملا نت ا ام : (216) بيعشل نولوقی مه اهف

 نإ آَمّسلَأ نم انک الع طقسا () نییذنکلا نیل کانظَت ناو اتم رس
 . ۳ نقد طلا نم كنك

 بادعلا لوزن دهشم وه اهو

 رحلاب مهالتباو هرصنب اب هرزآو كلَ بیعش ءاعد ليك هللا باجتساف

 تارسالا مهیقت الو لالظ مهعنمت الو عام مهامظ یوری ال ناکف «دیدشلا

 اورف مهنکلو .نیعرسم مهراید نم اوجرخو «نیبراه اورفف ....لزانملاو

 .هردقو هللا ءاضق ىلإ هردقو هللا ءاضق نم

 ریظع وب باذع نکن طلب مذ وک # : :ىلاعت لاق

 ۲4 ملا علوم کار دو ول تیر امو هل کد فدا
 ای درب عم اونا ناو ابیعش اتم انرمآ كج الو :یلاعت لاقو ےگ رخ ا ا

 )٩۰(. :ةيآلا :فارعألا ةروس (۱)

 .(۱۸۷ - ۱۸۵) :تایالا :ءارعشلا ةروس (۲)

 ۰ .(۱۹۱ - ۱۸۹) :تایالا :ءارعشلا ةروس (۳)



 - ٍنيلاظلا هیاهن صصق نم ےہ ۰

 اهن اوتفیرل ناك ا ترشح مهردبد یوم ُةَسْيَّصلأ أوُمَلَظ لو
 . 4 دوم تدیباک نمل ادعب

 ةمحر ببسب هعم نینموملاو اًبيعش انیجن مهكالهإب انرمآ ءاج املو :یا
 نیملاظلا كئلوأ ذخأو :ىأ 4 ٌةَحَيَصلا ولت َنلَلاِتَدَعَلَولف مهل اتم ةميظع

 مهداسجأ نم مهحاورأ تجرخف ةحيص ليربج مهب حاص .. باذعلا ةحیص
 مهب كارح ال نیدماه ىتوم :ىأ 4 تیمی مهرتد فأوخَمَمَاء

 ىو (ةفجر) فارعالا فو (ةحیص) مهتنآ هنأ انهه رکذو :ريثك نبا لاق

 مهباذع موي مهیلع ممتجا ةدحاو ةمأ مهو هل موب ُباَذَع# ءارعشلا
 .اهلک مقنلا هذه

 مهراد ناو هجرت » :فارعألا ةروس ىف یلاعت لاقو *

 «مهضرآ مہ تفجر :یآ ةفجر مهتذخآ مهنأ یلاعت رکذ انه اهف

 ناویح تریصو .مهداسجأ نم مهحاورأ تقهزأ اًديدش الازلز تلزلُرو

 ءاہب تاكرح الو اهيف حاورآ ال ةدماه مهثثج تحبصأو ءاهدامجك مهضرأ

 .اهل ساوح الو

 تابوقعلا نم اعاونآ مهیلع هللا عمج

 كلذو «تاّيلبلا نم الاکشآو تابوقعلا نم اعاونآ مهیلع هللا عمج دقو

 تتکسآ ةديدش ةفجر مهیلع هللا طلس «تافصلا حیب نم هب اوفصتا امل

 اهنم مهيلع لسرآ ةلظو .تاوصالا تدمخآ ةميظع ةحيصو ...تاکرحلا

 .(40 ء۹۲) :ناتیالا :دوه ةروس ()

 .(۹۱) :ةیالا :فارعألا ةروس (۲)



 .تاهجلاو اهئاجرآ رئاس نم رانلا ررش

 74 ريع ٍمْويَباَذَع نا ول موب باد هد لک 3 :هلوقو ×
 .مايأ ةعبس مهنع ءاوهلا بوبه هللا نكسأو «ديدش ٌرح مهباصأ مهنأ اورکذ

 اوبرهف «بارسالا ىف مهلوخد الو «لظ الو ءام كلذ عم مهعفنی ال ناکف

 ءاهلظب اولظتسیل اهتحت اوعمتجاف «ةباحس مهتلظاف «ةيربلا ىلإ مهتلحم نم
 «ضرألا مهب تفجرو .بهشو ررشب مهیمرت هللا اهلسرآ اهيف اولماکت املف

 .حاورالا تقهزأف یامسلا نم ةحيص مهتءاجو

 همالا كلت ىلع راتسلا لدسيو

 أوناكابيِعْس اوودک تالا اهیف اوتفی هَل ناک ابیعش ودك نیلا :ىلاعت لاق
 ا تیر ف أ مه

 نأك .كارح الو ةايح ال نیمئاج مهراد ىف مهارن نحن اه ةضمو ىفف

 !راثآ اهيف مهل نكي مل نأكو رادلا هذه اورمعي مل
 ع وسر ے مصر ناز ۳ ۳ نرس مم لا هر کے ےل ےک عرض

 کل تخصنو ير ِتلسر مکن دقل روی لاو مهَنع لوف ٭
 ۹ ےریرفک وق لع نیما هک

 ۶ طعم راس و حصص رح يارس 7 ۳ و

 .(۱۸۹) :ةیالا :ءارعشلا ةروس (۱)

 ال هنأ دارملاو ءاهريغو دوسالاو بلاعثلا روحج و ءافوجلا ةانقلا وهو برس عمج :بارسألا (۲)

 .نکامالا كلت ىف مهلوخد مهعفنی

 .(۹۲) :ةیالا :فارعألا ةروس (۳)

 )٤( :ةیالا :فارعألا ةروس )٩۳(.

 )٥( لالظلا )۳/ ۱۳۲۲(.



 - نیلاظلا ةیاهنصصق نم "۷۷
 هيلع ردقآ ام لکب مکتیاده ىلع تصرحو «لماکلا حصتلاو ماتلا غالبلا نم

 نم مهل امو لضی نم یدهب ال هللا نأل .كلذ مکعفنی ملف « فيلإ لصوتأو

 نولبقت اونوکت مل مکنال ؛مكيلع اذه دعب فسأتأ تسلف «نیرصان

 .ةحيضفلا موي نوفاخت الو ةحیصللا

 ۶و جر ١

 تپ تپ 2



 نوعرف كاله كج
  ridص ےب ۸ ۷

 عض اعيش اهلمآ لععَو ضرألا يف الع ےروعذنا # :ىلاعت لاق

 ۳ بت ةقياط
 ےس گۓ

 ةعاط نع ضرعأو ءایندلا ةايحلا رثآو ءىغبو ىغطو اتعو رّبجت :یآ

 قرفو «ماسقآ ىلإ هتيعر مسق :ىأ ءاًعيش اهلهأ لعجو «ىلعألا برلا
 نم مه نيذلا ليئارسإ ینب بعش مه «مهنم ةفئاط فعضتسيو «عاونأو

 رايخ كاذ ذإ اوناكو .هللا ليلخ ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي هللا ىبن ةلالس

 .ضرالا لهأ

 مهدبعتسي «رجافلا رفاكلا مشاغلا ملاظلا كلملا اذه مهيلع طلس دقو
 منو

1 

 حيي اذه عمو اهاندأو اهتدرآو فرجلاو عئانصلا سخأ ىف مهمدختسيو

 0 Pa تییمل نم تارن مه ءا .یتسو مه

 کلم كاله نأ ملع

 ليئارسإ ینب نم مالغ دي ىلع

 لیئارسا ینب نأل ليئارسإ ینہ ىف اذه لك لعفی رابجلا كلملا اذه ناکو

 ىلع اًرطخ كانه نأ سحأف نوعرفل رخلا اذه لصوف هيدي ىلع رصم كلم

 .رصم ىف ليئارسإ ىنب دوجو نم هکلمو هشرع
 فولألا تائم ىلع ديزي ناك مهددع نأل مهدرطي نأ عيطتسي نكي ملو

 .(4) :ةيآلا :صصقلا ةروس )١(

 .(4) :ةيآلا :صصقلا ةروس (؟)

 .(۳۳۸ ص) ءايبنألا صصق )



 ٤ نبلاظلا هداهن صعق نم سطح -

 .رصم ىف هكلُم ددهب رطخ كلذ ىفو هدض هئادعآ عم اوفلاحتل مهدرط ولف

 ىف مهرخسُی نأ یهو لیئارسإ ینب ىلع ءاضقلل ةيمنهج ةقيرط ركتباف
 لك حبذُي نأ ررق یرخآ ةيحان نمو .. ةيحان نم ةريطخلا ةقاشلا لامعالا

 كلذبو لاجرلا رثاکتی ال یتح ثانالا كرتيو ليئارسإ ینب ىف دلوي رکذ لفط

 .ثانالا ددع دادزیو روكذلا ددع صقنيو مہتوق فعضت

 ةيهلإلا ةيانعلا اهنا
 روكذ لک تلتق كنآ ول :نوعرفل اولاق (رصم لصهأ) طبقلا نکلو

 لامعالا كلتب موقيو انمدخب نم كلذ دعب دجن نل انناف ليئارسإ ینب
 اًماع روکذلا لافطألا اولتقی نأب ادیدج اًرارق نوعرف ردصأف ...ةقاشلا

 .اماع اوک رتیو

 روکذلا هيف لتقُي ال یذلا ماعلا ىف نورابب (#) یسوم مآ تلمحف

 یسوم دلو روکذلا هيف لتقي یذلا ماعلا ناك املف .. فوخ الب ةينالع هتدلوو

 اتوبات هل تذختاو رسلا ىف هعضرت تناکف لتقلا نم هيلع تفاخف (72)

 تفاخ اذإف هعضرت تناکف ةرشابم لينلا ىلع اهراد تناکو لبح ىف هتطبرف
 یهو رحبلا ىف هتلسرأو (یبشخلا قودنصلا) توباتلا كلذ ىف هتعضو هيلع

 .اهنم عيضي ال یتح لبحلا فرطب كسمت

 دز الو ىفاخت

 همأ تناكف .. (#) ىسوم دلو فوخلاب نوحشملا وجلا اذه لظ ىف

 لج) هللا نم رمألا ءاج نأ ىلإ عنصت اذام ىردت ال هيلع فوخلا ةياغ ىف

 .(العو



 ور سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 الو ربا ف ِهيِقْلَأَك هيَ تقخ اد هيعضرا نآ تموم مآ لإ ابحتاو ¥

 ۱۱ کیلسرملا ترم ةولجاَجَو بد ودار انإ یر الو فاش
 ہولتقل (#) یسوم اوأر ولو ناكم لك ىف نورشتنی نوعرف دونج نإ ٭

 .ةظحللاو وتلا ىف

 ىسوم تذخأف (العو لج) هللا رمأ لثتمتل ىسوم مأ تماق انهو *

 هنأ هللا ىف ةقثو نيقي اهلكو ىبشخلا قودنصلا اذه ىف هتقلأ مث هتعضرأو
 .ىرخأ ةرم اهدلو اهيلإ دريس

 .اهنم یسومب محرأ )هل نأ ملعت یهو .. (۸) ىسوم هيفو رهنلا ف قودنصلا ىسوم مأ تقلأ
 ءامل (العو لج) قلاخلا نم رمالا ءاجو .. ءاملا ىف قودنصلا طقس ٭

 عيضرلا لفطلا اذه نال ةينحو ةمحر لکب قودنصلا اذه لمحي نأ لينلا

 نوعرف رصق ىلإ لصي ( 4: ) یسوم

 .نوعرف رصق مامأ ئطاشلا ىلإ قودنصلا لصوو

 اهرصق ةقيدح ىف یشمت نوعرف ةجوز تناك ةظحللا كلت قو

 وهو ةميحرو ةقيقر ةأرما ىهف نوعرف نع اًمامت فلتخت تناكو .. ريبكلا

 ..اًرابج ناك

 ال تناك دقلف اہتایح اهيلع المي اذلو هللا اهقزري نأ ىنمتت تناكو *

 اس ىف ةاجافم مظعاب مولا قدمت انا ملعت نكت ملو بج

 )١( ةيآلا :صصقلا ةروس )/(.



 - نیلاظلا ةياهن صصف نم لل و٦

 قودنصلا اذه ندجو رهنلا نم ءاملاب نيتأيل یراوجلا تبهذ امدنعف

 نإ امو قودنصلا تحتفف نوعرف ةجوز ىلإ هنلمحو رهنلا نم هنجرخأف
 . اهبلق المي هبحب تسحآ یتح (155#) یسوم تأر

 رم ِتلاَقَو٭ :رٹکا اھردص ىلإ یسوم مضت یهو هتج وز تخرص
 رکذت “4 دلو :هذضعت وأ انعقني نأ ص ہولشفت ال کو يل نبع ترف كوع

 نأ اهل حمسو اهتبغرل باجتساف باجنالا ىلع هتجوز ةردق مدع نوعرف

 .هرصق ىف لفطلا اذه ىبرت

 هفارفل ىكبت ( ]2 ) ىسوم مأ

 هللا دعو ىف اھتقث نم مغرلا ىلع (42) ىسوم مآ تناك ةرتفلا كلت ىفو
 نکل عيضرلا اهلفط قارفل ىكبت تناك اأ الإ اهنبا اهيلإ دري نأب (العو لج)
 .تابثلاو ربصلا اهمهلأو اهبلق ىلع طبرو اهتبث هتمحرب هللا

 همأ ىلإ ىسوم دري ( العو لج هللا

 عوجلا ةدش نم ءاكبلا ىف (##) یسوم أدب تادودعم تاعاس دعب

 رصقلا نم ةعضرم تءاجف عضارملا راضحإب نوعرف ةجوز ترمأف

 نوعرف ةجوز ترمأف .. اهنم عضري نأ ضفرف هعضرتل ىسوم تذخأو

 عضري نأ ةرم لك ىف ضفري وهو ةرشاعو ةشلاثو ةيناث ةعضرم راضحإب
 .تومي نأ هيلع تفاخو نوعرف ةجوز تراتحاف

 داكو اهلفط قارف ىلع ىكبت اهتيب ىف ىسوم مآ تناك ةظحللا كلت فو ٭

 .اهنبا قارف ىلع اًدمكو اتزح بوذي نأ اهبلق

 )١( ةيآلا :صصقلا ةروس )٩(.



 هي ساب نان یه طق نم -
 ءوده لكب یبهذا :اهل تلاقو (##) ىسوم تخأ ترمأ اهنكل *

 ىسوم رابخأ ىفرعت نأ ىلواحو نوعرف رصق نم بيرق ناكم ىلإ رذحو
 .كب ٌدحأ رعشي نأ یرذحاو

 ثدح یذلا ام ملعتل ءودهو رذح لکب یسوم تخأ تبهذ انهو ٭

 لفطلا اذه نأب اهوربخأف سرحلا ضعب تلأسف ىسوم ءاکب تعمس كانهو

 ىلع مكلدأ له :نوعرف سرحل ىسوم تخأ تلاقف .. عضارملا لك ضفري

 ؟هجو لمكأ ىلع هرمأب نومتهيو هنولفكيو هنوعضرُي تيب لهآ
 ةمق ىف یهو تءاج ىتلا نوعرف ةجوز او خیل اوبهذو كلذب اوحرفف

 .ةعضرملا رضحتل اًروف بهذت نأ اهنم تبلطو اهتداعس
 ترضحأو ةيلاغلا ىرشبلا هذ اهرشبتل اهمآ ىلإ ىسوم تخآ تداع #

 .نوعرف رصق ىلإ اهعم اهمأ

 .نوعرف رصق ىلإ اولخدو اهل اونذأف سرحلا تنذأتساو
 .هيعضرأ :اهل تلاقو همأ ىلإ ىسوم تمدقو نوعرف ةجوز تءاجو
 :تلاقو نوعرف ةجوز هجو للبت انهو اهنم عضرف هعضرتل همأ تماقف

 كلذ دعب انيلإ هيديعأ مث هيمطفت ىتح هيعضرأو تيبلا ىف كدنع هيذخ
 .كلذ ىلع ىسوم مأ تقفاوف .. اًميظع اًرجأ كلذ ىلع كيطعنسو

 داكي .. اهسفن قدصت ال یهو بيبحلا اهلفط لمحت ىسوم مأ تداع ٭

 .حرفلا ةدش نم ريطي نأ اهبلق

 نزحت الو اهنيع رقت یک همأل ىسوم (العو لج) هللا در اذکهو #

 .نوملعي ال سانلا رثکآ نكلو قح هللا دعو نأ ملعتلو



 نوعرف رصق ىف یبرتی ( ا: ) یسوم

 هتملسأو نوعرف ةجوز ىلإ هب تبهذ هتعاضر یسوم مآ تمتأ امدعبو

 . نوعرف ةجوز بلق ىلإ سانلا بحأ نم ناکف اهل

 نوعرف تيب ناکو .. ربك یتح نوعرف رصق ىف (52) یسوم شاع ٭
 ربکآ تناك تقولا اذه ىف رصم نال سيردتلاو ةيبرتلا ىف ءاربخ مظعأ مضي

 .ضرألا ىف كلم ىوقأ نوعرف ناكو ضرألا ىف ةلود

 متي نأو ةيبرتلاو سیردتلا عاونأ لضفأ (4#) یسوم ىقلتي نأ هللا ءاشف

 .نوعرف هللا ودع تيب ىف هلك كلذ

 نوعرفل ةياهنلا ةيادب تناك فيك

 ىف ُنْوَعَرِف ٰیدانو ٭ ريكتساو ضرعأف نو هللا ةدابع ىلإ ىسوم هاعد .

 6 نور

 هجول اهجو .. نوعرف ماما

 نأ هبلق لعل ةقيقر تاملکب نوعرف بلق بطاخب (##) یسوم أدب
 .نیملاعلا برب نمی نأو نيلي

 نع لزانتي نأ هنم ديري ال هنأو هتنجو هللا ةمحر نع هثدحي ىسوم أدب
 نمآ نإ ميعنلا تانج ىف هكلم نم مظعأ اًكلم هل فيضي نأ ديري لب هكلم
 .(العو لج) هلل ملسأو

 .(۵۱) ةيآلا :فرخزلا ةروس (۱)



 )ب سه نيملاظلا ةياهن صصق نم -

 تایالا كلتب نوعرف عفتني مل

 اًهلإ ذختا نإ (4#) یسوم ددهو ناطلسلاو ةوقلا ىلإ نوعرف أجلو ٭

 عطاق ناهربب :یآ 4 نیم ویّتد کتنج لر :یسوم لاق كلذ دنعف هريغ

 ناب یه ادا هاصع ملا 2 نقد سلام تنكح نإ هاب تأف لاو # حضاو

 لکشو ريبك مفو مئاوق تاذ ةمظعلاو ءالجلا ةياغ ىف رهاظ :یآ 46 نیم

 :یآ “4 رطل اسب یه هبیج نم :یآ ۳4 هو عورم لئاه
 ۱ .) قلا نم ةعطقک ًالالتت

 نم تک نإ آبي ِتأَه رتیاب تنج تک نإ لاق  :رخآ عضوم ىف لاقو

 یه اف ملی عبو اتا ںی نابع یه اد هاَصع لاک © تقی
 . 4 نرظتل وا سب

 رمتسا لب «كلذ نم ءیشب - هللا هنعل - نوعرف عفتني مل هلك اذه عمو

 ةرحسلاب هتضراعم دارآو حس هلك اذه نأ رهظآو «هيلع وه ام ىلع

 .هتلودو هرهق تحتو هتیعر ىف مه نمو هتکلمم رثاس نم مهعمجی لسراف

 ةرهابلا ةجحلاو نیبملا قحلا هللا راهظإ نم هعضوم ىف هنايب یتأیس امك
 . "ةنملاو دمحلا هللو .. هتلمو هتلود لهأو هئلمو نوعرف ىلع ةعطاقلا

 .(۳۰) ةيآلا :ءارعشلا ةروس (۱)
 .(۳۲ ۰۳۱) ناتیالا :ءارعشلا ةروس (۲)

 .(۳۳) ةيالا :ءارعشلا ةروس (۳)

 )٤( ةيآلا :ءارعشلا ةروس )۳۳(.

 )٥( ريثك نبا ریسفت رصتخم )۲۳۰-۳۲۹/۳(

 )٦( تایالا :فارعألا ةروس )۱۱۸-۱۰(.

 )۷( :ص) ءايبنألا صصق  )۳٦٣.فرصتب



 ةنیزلا موي مکدعوم

 نل لق ا 9 3 أ بن مت تا :ىلاعت لاق ٭
 مک جس حرم ع ھم سج مس ۳ ۔ہے وه ے رے حرط

 ص ر ۳ ل e کم ملا و رو رہ ا رب ورم ےس مرمر

 ةنيرلا موب 7 ی سو دوم پل ات یک

 ۷ (2) ىش شارو
 ةرحسلا عمجي نوعرف وه اهو

 74 قدس جمعو لق ط
 ةرحسلا نم هدالبب ناك نم عمجف بهذ هنأ نوعرف نع یلاعت ربخي

 هل اوعمجف مهنف ىف ءالضف ةرحس ةءولمم نامزلا كلذ ىف رصم دالب تناكو

 .ریفغ مجو ريثك قلخ مهنم عمتجاف ناكم لك نمو دلب لك نم
 .یصعو لابح مهنم رحاس لك عم ارحاس نيعبسو نينثا اوناک
 كلذو .مهيبأ ةركب نع هدلب لهأو هتلود لهأو هؤارمأو نوعرف رضحو

 .ميظعلا فقوملا اذه اورضحي نأ مهيف ىدان نوعرف نأ

 ا ہہ جف # :ىلاعت لاق
 ۳ َنيِيلَعْلا مه لک نإ هرس مسن الم (۳0) دومی

 دم برقلاو لاملا ىلع صرحلا ةباغ قو دف رحسلا ا
 لاک ۵ تیبا متن اہ نل اھل انآ با نوع اولا رسا اج ال :نوعرف مت

- 
 متنأ له سس

 .(64-ه5) تايأآلا :هلط ةروس(١1)

 .(59) ةيالا :هط ةروس (۲)

 ٥٤(. -۔۳۸) تايآلا :ءارعشلا ةروس (۳)



 ×4 قتلا ب اوز ۓک
 ةياغ ىف اوناكو ریثکلاو ريثكلا رحسلا نونف نم مهعمو ةرحسلا رضحو

 عقل نا :هل اولاقو هوریخ نأب یسوم عم مهمالك اوأدب كلذلو
 4 نم ا نوک دن ام و

 "4 ٹا لب اف :مهل لاقف (العو لج) هبر رصنب یسوم ةقث رهظت انهو
 .ةيغاطلا نوعرف ةزعب اومسقأو مهلابحو مهيصع ةرحسلا یقلاف

 204 نوبل نحل از نور ورعب اولاقو مُهَیصعو هاج اوت ۶
 .ةأجف نيباعثلاب یلتمی ناکملا اذإف مهلابحو مهیصعب ةرحسلا یمر

 4 میظع رپ وُهآَجَو مهوبهرتساو ساّتلا ترعآ ورکس

 اوراثآو ةقيقحلا فالخ اًئيش یرت اهولعجف سانلا نیعآ اورحس دقل#

 یفوخب سحآ 2 ) یسوم نإ یتح سانلا بولق ىف فوخلاو ةبهرلا
 .دیدش

 .یربکلا ةوقلا هعم نأب هرکذیو (العو لج) هبر هتبثي ةظحللا كلت یفو٭
 وب مس ا ور

 اوعتصامنإ اوعتصام فقلت كمي فام قلاو ان لالا تا ا فا

 ۱ قاراسا خلفا دس دک

 )٤١-٤١(. ناتيآلا :ءارعشلا ةروس(۱)

 )٦٦(. ةيآلا :هط ةروس(۲)

 .(55) ةيآلا :هط ةروس(۳)

 )٤ ةيآلا :ءارعشلا ةروس( )٤٤(.

 .(۱۱) ةيالا :فارعألا ةروس( ه)

 )٦۸-٦۹(. ناتيآلا :هط ةروس(>)



 ضرال او تاوامسلا رطافل ةرحسلا دجس اذكهو

 .یرکلا ةاجافملا تعقوو .. یسوم ىقلأو

 مئاوق تاذ ةميظع ةيح تراص ءاهاقلأ امل 125 یسوم نأ كلذو

 اوبرهو اهنم اوزاحنا سانلا نإ ثيحب «جعزم لئاه لكشو ميظع قنعو

 .یصعلاو لابحلا نم هوقلأ ام ىلع یه تلبقأو اهناكم نع اورخأتو اعارس
 نورظني سانلاو ةكرحلا نم نوكي ام عرسأ ىف ادحاو اًدحاو هفقلت تلعجف

 مهرمآ ىف مهرّيحو مهلاه ام اوآر مهنإف ةرحسلا امأو ءاهنم نوبجعتيو اهيلإ
 مهتعانص تحت لخدی الو مهلاب الو مهدلخ ىف نكي مل رمأ ىلع اوعلطاو

 سيل اذه نأ ملعلا نم مهدنع امب اوققحت كلانهو كلذ دنعف «مهلاغشأو

 لب لالض الو نات الو روز الو «لايخ الو لاحم الو «ةذوعش الو رحسب

 نع هللا فشكو ( 8ي ن) ىسوم ثعتبا ىذلا .قحلا الإ هيلع ردقي ال قح

 .ةوسقلا اهنع حازأو ىدهلا نم اهيف قلخ امہ اهرانأو «ةلفغلا ةواشغ مهمولق

 اوشخي ملو نيرضاحلل ةرهج اولاقو «نيدجاس هل اورخو مهمر ىلإ اوبانأو

 . #0 ئمومو نورله برب اتماء٭ :یولب الو ةبوقع
 .(2122) ىسوم هللا ىبن عم عنصي اذام ىردي الف نوعرف ريحت دقل

 ىسوم ىلع نوعرف عم نورمآتي نوعرف موق نم رباکالاو االملاب اذإو

 كردبو ٍضراْلا فاو یی هموقو یوم ردنا نوَعرف وف نم الملا لاقو ٭ :هموقو

 کو
 هعم نمآ نمو یسوم ىلع ةيغاطلا نوعرف نوضرحیو نورمآتی مهنإ

 .(۷۰) ةيآلا :هط ةروس (۱)

 .(۱۲۷) ةيالا :فارعألا ةروس (۲)



 كتهلآ ةدابع نوكرتيو هللا نودبعی هموقو یسوم كرتتس له :هل نولوقیف
 . میظعلا هلالا تنأو

 (خ5) یسوم ةوعد نأب سحأو لعفنا نأ الإ نوعرف نم ناك امف ٭

 لْيَعنَس لاق# :یشحولا رارقلا اذه ردصأف هكلُم ىلع اًميظع ارطخ لثمت

 کا اگ ترورهق رتو اتو مهءاسن يسوم

 لتقی نوعرف ناك دقف لیئارسإ ىنب ىلع اذیدج بیذعتلا اذه نكي ملو #

 مهتدال و دنع ليئارسإ ینب روكذ

 نم ءاشي نم اهثروي هلل ضرالا نأب مهربخيو (العو لج) هللاب ةناعتسالاو

 .هاشخيو هللا ىقتي نمل ةبقاعلاو هدابع

 نم مشروب هلل ضر الا بے SE ًاونئيعتسأ هم وقل وسوم لاَ #

 4 ےیل )هی هواك نی هات

 اتيا با ۳

 .نیحو تقو لک ىف انب لحي باذعلا لاز امف ءیش

 لمالا باب مهمامآ حتفیو لاب مهرک ذیو مهريصُي (## ) یسوم ذخأف

 .ضرالا ىف مهفلختسیو هعم نمو نوعرف هللا كلهُي نأ ىف

 یہ
 ٥س

 .(۱۲۷) ةيالا :فارعألا ةروس(۱)

 .(۱۲۸) ةيالا :فارعألا ةروس(۲)

 .(۱۲۹) ةيالا :فارعألا ةروس()



 - نیلاظلا هیاهن صصفلم بلحم + 6

 ضرالا ىف مکس کردم تلله نأ مکر ئسع لال
 04 رت رہ رس مک رس ےس تیک ظن ےس ےس

 كالهلا لبف ةجحلا ةماقإ

 ايحتساو لاجرلا لتقف .. هدیدبتو هلالضو هّيغ ىف نوعرف ىضم دقل
 .باذعلاو رهقلا عاونأ دشأ ليئارسإ ىنب ىلع طلسو ءاسنلا

 .هعم اونمآ نيذلا هموق رّبصُي (##) ىسوم ناك تقولا سفن ىفو

 لباقملا قو ..نينمؤملا ءالؤهل هملظو هلالض ىف نوعرف لظ اذكهو

 لج) هللا دنع نم جرفلا نوجريو ءالتبالا ىلع نوربصي هموقو ىسوم لظ
 .(العو

 رصّقنو 0 نیت َدَقَلَو # :ىلاعت لاق .. نوقيفي وأ نوركذتي
 مح صم جر

 ناو وذل ایل اولا همس . مه وج اد © ورک مھَلَعَل ترم م

 مهر کآ کو هنأ دن مهر امن نو موي ارس کیس عن
 روم كَل ْنَع اَمَه اہ سل ةياء نی وب ایا اَمَهَم ًاولاقَو 9 یکتا
 تصمم بیل مدلاو ءوامَصلأَو َلَمَْلاو دار او َناَموطلا مع اسراف 9

 . 4 تیم اموق اوکو اوربکتسا
 مہ ال ءالبلا نوعرف لآ ىلع ددشی نأ (العو لج) هللا رّدق دقل #

 (2808) یسومل دئاکملا ریبدت نع هللا مهفرصی یکلو .. كلذ نوقحتسي

 .ءاذیالا دشآ مهاذآو نوعرف مہہذع نيذلا نينمؤملا نم هعم نمو

 .(۱۲۹) ةيآلا :فارعألا ةروس )١(

 .(۱۳۰-۱۳۳) تایالا :فارعألا ةروس )٢(



 مگ نیلاظلا ةياهن صصق نم -

 .. طحقلاو بدجلا ماوعآ قنعارفلا نم هعابتاو نوعرف ىلع هللا طلسف

 عاجو رامثلا تصقنو هلوح نم ضرألا تبدجأو لینلا هایم تبدجأ دقلف

 .سانلا
 عورزلل ةفلتملا ةقرغملا راطمالا ةرشك "4 ناقوطلا مع انس

 .رامثلاو

 هللا دنج دارجلا ناف اذکهو روهشم فورعمف دارجلا امآو ۳6 دارو

 نم باوبالا ریماسم لكأيل ناك هنإ یتح «هموقو نوعرف ىلع هللا هلسرآ
 .عورزلاو رمثلاو رجشلا لكأو «مهنكاسمو مهرود عقت یتح دیدحلا

 .لمقلا مهیلع هللا لسرآ دقو # َلَمَقلاَو#

 .سوسلا وهف لمقلا امأو

 هعم مهنكمي ملو نارق مهل رقي ملف «شرفلاو تويبلا مهعم لخدف
 .شيعلا الو ضمغلا

 ةمعطألاو تويبلا تألمف عدافضلا مهيلع هللا لسرأ مث © عامل
 تبلغ دق عدافضلا هيف اودجو الإ اًماعط الو اًبوث دحأ فشکی الف ةينآلاو

 . - همف ىف - هيف ىف عدفضلا بثو ملكتي نأ مه اذإ لجرلا نإ ىتح هيلع

 ال ؛اّمد نوعرف لآ هايم تراصف مدلا مهيلع هللا لسرأ مث 4 رو

 .امد داع الا ءانإ نم نوفرتغي الو رہن الو رثب نم نوقتسي

 )١( ةيآلا :فارعالا ةروس )۱۳۳(.

 .(۱۳۳) ةيآلا :فارعألا ةروس (؟)

 اء عشق ٰیموم انیئاء دقلو  ءارسالا ةروس يف (العو لج) هللا اهركذ يتلا تايآ عستلا يه كلتف (۳)

 عدافضلاو لمقلاو دارجلاو نافوطلاو تارمثلا صقنو نينسلاو ديلاو اصعلا :يه [۱۰۱ :ءارسإلا] 4 بسی

 .مدلاو



 هيلع هللا اهلسرآ تارهاظلا تایالا هذه لک :یآ 4 ٍتَدَّضَقُم تاء

 .ةيلكلاب ءىش كلذ نم ليئارسإ ینب لني ملو هلك اذه .. اونمآ امف اونمؤيل

 قیثاوملاو دوهعلا هوطعی اوناکو ..ءالبلا اذه نم مهذقنی نأ لجأ نم (العو

 .ءالبلا اذه مهنع عفر اذإ ليئارسإ ینب هعم اولسري نأ ةرم لك ىف

 .هيلع اوناك ام ىلإ

 هه اد هول مه لجأ لإ خر مع اتفَسک اَمَلَف 8 :ىلاعت لاق
 .۱۱۹۴ نوک

 بلقلا نم ءاعد

 اذهب مهیلع وعدي هب اذإو اربکتو اولعو اًملظ هللا تایاب اودحج مہنأو هب ءاج ٠ ۰ 2 3 ےہ وز 1 ۲

 لاری يف الوماو هيز مالمو توغ تا کلا بر یس : ون كلت ٭ .ءاعدلا
 سس نیس مو ہر یم و

 اورب قیح اونم الف مھبولف لع ددشاو هوم خلع ع شا اکر كلب بس نع اول صل اتر
 ان رم وم رت

 ال بلا لیس ناعَن الو ایقَتَساَف اڪ وعد تب دق لا (مم) ملالا بادعلا

 . 4 َنوُملَعب
 اهعاتمو ايندلا ثانآ نم :یآ 4 ًةَسِز مالمو تروعرف تیام کلنز ار

 4 كليس نع ا یل ار ایدلا ولا هذه € ن ةريثك ةليزج :ىأ 4 الومأو

 )١( ةيآلا :فارعألا ةروس )۱۳۵(.

 ناتيآلا :سنوي ةروس (؟) )۸۹-۸۸(.



 امن كنآ هتیرغآ نم نظیل ؛كقلخ نم تئش نم مهتيطعأ امہ نتتفیل :یا
 ىأ )رم هلوتآ قلع شمطا ابر .مهب كئانتعاو .مهايإ كبحل اذه مهتيطعأ

 بال ری ىح اووي الف اهيلع عبطا :ىأ ۳4 رتهبولق لع َدُدَّساَول .اهكلهأ
 ىلع «هنيدلو ىلاعت هلل اًبضغ 6 ىسوم نم تناك ةوعدلا هذهو 4 ملال

 اعد امك ؛ءیش مهتم ءیجی الو مهيف ریخ ال مہ :أ هل نيبت نيذلا هئلمو نوعرف

 مهرذت نا كن ( راد نرفکلا نم ضرالا لعرذنال بر :لاقف ٹانک سن

 )٥. ۱۹4 اراَمَك اجال ودلیالو ك داوات

 ناك امف .. ءاعدلا اذہ هللا ىلإ (##) یسوم هللا یبن هج وت اذکهو #

 تبحُا #5 :هل لاقو :هءاعد باجتسسا هنأ الإ (َقاهيوُهاَحَبُس) هنم

 نوراه هوخأو وه ميقتسي ناب (العو لج) قحلا هرمأ مث( اس
 74 َنوُملَحِياَل دلا لیس ناعَيَد الو امیقتساف» : ىلاعت اقف دب ا

 نیطسلف ضرأ ىلإ اليل جورخلاب رمألا ءاجو

 نم الليل جورخلاب هعم نمو (4122) ىسوم ىلإ ىهلإلا رمألا ءاج *
 ةياهنلا ةيادب یه ةوطخلا هذه تناكو .. نيطسلف ضرأ ىلإ رصم ضرآ

 ةیاہن تناك فيك ىرنل ءانب اولاعتف هعابتآو نوعرف كاله اهدعب ناك ثيح
 .ةيهولالا ىعدا ىذلا ةيغاطلا اذه

 .(۸۸) ةيالا :سنوي ةروس (۲)

 .(۸۸) ةيالا :سنوی ةروس (۳)

 .(۲۷ ۰۲ ۰) ناتیالا :حون ةروس )٤(

 .(۶۲۱/۲) ریثک نبا ریسفت رصتخم (۵)

 )٦( ةيالا :سنوی ةروس )۸۹(.

 )۷( ةيالا :سنوی ةروس )۸۹(.



 - نالاظلا ةياهن صصق لم سس )۳
 نآو «لیئارس| ینب عم رصم نم جرحي نأ ك2 یسوم ىلإ هللا یحوآ #

 نوعرف نأ هأبنو «ليحرلا رمال ميظنتو ريبدت دعب ءاليل مهليحر نوكي

 دنع بلاغلا ىف وهو) رحبلا لحاس ىلإ هموق دوقي نأ هرمأو «هدنجب مهعبتيس
 .(تاريحبلا ةقطنمب سيوسلا جيلخ ءاقتلا

 لسرأف «جرخو هموق بحص دق ىسوم نأ نوعرف رابخألا تغلبو
 دسفیو «هموقو ىسوم كرديل «ميظع شیج دشحل ةكلمملا ندم ىف هرماوأ

 نو ةمؤرشل ملزم نا ا(ع) © نیرشع نیآدملآ يف ُنْوَعَر سرا # : ممرییدت مهیلع

 ۱ 6 نوروز زا می و عل وبال انک ا 2

 ىف ةروص لکشی نأ هنأش نم اذهو «ةماعلا ةئبعتلا نلعی انه نوعرف نإ

 فيكف «هکلمو نوعرف ىلع اًيلعف ارطخ نولكشي هموقو ىسوم نأ «ناهذألا

 !؟رخآ اَهلِإ نودبعي ةريغص ةئف ىشخي نم اهل نوكي
 ىسوم موق نأش ليلقتب كلذو رمألا نيوبت نم دب ال ناك كلذل

 ىلعو ءانوظاغأ مهنأل مهدراطن اننكل ۳4 وليل ةمذرشأ الله ٤ٗإ # مهمجحو

 .رومألا مامزب نوكسمم نودعتسم نورذح نحنف «لاح ىأ

 نيرشاح نئادملا ىف نوعرف لسرأف

 مهب جرخ .. (35) هللا رمأل الاثتما هعابتأو لكل ىسوم جرخ اذكهو

 .اًريثك ایل نوعرف موق نم اوراعتسا امدعب
 هشيجب اعرسم جرخو «عومجلا عمجو «شويجلا نوعرف شّیج #

 نوفقیو هموقو ىسوم اطخ نوعبتي اوجرخ دقل .. هموقو ىسوم دراطي

 ,(059-05) تايآلا :ءارعشلا ةروس(۱)

 .(۵ 4) ةيآلا :ءارعشلا ةروس(۲)



 ٠ نیلاظناةياهنسصق نم ۔
 هيف مه ام لک نم مهل اًجارخإ ناکو «ريخألا وه اذه مهجورخ ناکف مهرثآ

 اذه ركذي كلذل !میعنلا اذهل اهدعب اودوعی ملف «زونکو نویعو تانج نم

 ملظلا ىلع ءازجلاب الیجعت نینموملا لتق لجأ نم مهجورخ بقع ریصملا

 .ىغبلاو رطبلاو
 م رم ماوس هرم مس رم وچ هر ھم ےس ےس رس ںی س ےہ وس رس رس ےہ

 نب اهتنرزو هللنک (50) ریرک اقمو زوکو تل ِنوِعو بل نت مهر 9»
 4 لب

 «برتقی نوعرف شيج أدبو ءرحبلا مامآ فقو یتح قیرطلا یسوم عطقو
 ءاًريطخو اجرح فقوملا ناك بعرلاب یسوم موق ًالتماو «همالعآ ترهظو

 رحبلا روبعل تاودآ وأ نفس مهعم سیلو مهءارو ودعلاو مهمامآ رحبلا نإ

 ءاسنلا نم ةعومجم مہنإ «لاتقلل ةدحاو ةصرف مهمامآ تسيل هنأ امك

 .مهرخآ نع نوعرف مهحبذیس نیحلسملا ريغ لاجرلاو لافط لاو
 ات نوع رف انکردیس :یسوم موق نم تاوصالا ضعب تخرص

 (العو لج) هبرب هتقثو .. ( 17 ) یسوم

 الو توملا مجهي مث رمت قئاقد الا یه نو هادم برکلا غلب دقل

 هبلق ءلمو ةظحل كشي ال هبر نم یحولا یقلت یذلا یسوم نکلو

 .نوکت فيك ىردي ال ناك ناو ةاجنلا نم دکأتلاو «هنوعب نيقيلاو هبرب ةقثلا

 )۵۷-۵٩۹(. تایالا :ءارعشلا ةروس )١(

 )١٦(. ةيالا :ءارعشلا ةروس ()

 .(۲ ۰۷۱۰۲۰۵ :ص) مالس لا نبا )۳)



 بس نيملاظلا ةياهن صصق نم سس سس اس

 .هاعریو ههج وی یذلا وه هّلاو ةنئاك دب ال یهف

 مگ ےہ رم

 ۷ رس قر یم نر اکا 7
 نوکن نل الك ..نیکردم نوکن نل الك .. دیکوتو ةدش ىف .. الك

 ۔ جس س

 یم َنِإ الکلاة # نیعئاض نوکن نل الك .. نينوتفم نوکن نل الك ..نيكلاه
 ا" نرم قر

 .۳نیقیلاو ديكأتلاو مزجلا اذهب

 ةقثناب اًتلتمم ناك هبلق نکل قاجنلا نوکتس فيك یردی یسوم نكي مل

 قو «هاعریو ههجوی یذلا وه هللاف قاجنلا نم دکأتلاو هنوعب نیقیلاو «هبرب

 اصعب برضآ نآ کیس وم لإ ايوا 0 هللا نم یحولا ۶ یجی قریخاالا هظحللا
 سي ر 0 و رمز رس صر مصرس ۲ طي رم برش

 ردوطل 6 قرف لک َناكَف قلفناف ةزجعملا تعفوف هبرصضص )و رحبلا

 نإ لو احبس هللا نکل «سانلا قطنم  لیحتسملا ققحتو ۶م یظعلا

 .نوکیف نک :هل لاق اًئيش دارآ

 .قیرطلا یتبنج ىلع نیروسلاک جاومالا رحبلا طسو سبای قیرط رهظ

 . 4 نیم هم نمو ئموم انمو ٭ !!كلملا ناحبس ؛مهلوح نم

 ؟ریتعم نم لهف .. نوعرق قرغ

 رحبلا ىف دهاش ...«ةزجعملا هذه دهاش رحبلا ىلإ نوعرف لصوو

 .(51؟) ةيالا :ءارعشلا ةروس (۱)

 )١٦(. ةيالا :ءارعشلا ةروس (۲)

 .(۲۹۹۸/۰) لالظلا (۳)

 .(1۳) ةيالا :ءارعشلا ةروس (6)

 .(1۳) ةيالا :ءارعشلا ةروس )٥(

 .(1۵) ةيآلا :ءارعشلا ةروس )٦(



 )۷ ص س نیلاظلا ةياهن صصق نم -

 ىف سبایلا قیرطلا اذه ىف نوريسي هموقو یسومو «نيفصن هقشي اباي اقیرط
 نم جاومألاو هموقو یسوم لمأتي نوعرف فقوو مات نامآ ىف رحبلا طسو

 مهفلخ عرسآ ةظحل رکفی ملو مهمادقآ تحت ةسباي ضرالاو مهلوح

 یهتنا نیحو «مدقتلاب هشيج رمأف .مهکارد] ىف نوعرف عمطو ؛مهدراطي
 هلاح ىلع رحبلا كرتي نأ یسوم ىلإ هللا ىحوأو «رحبلا روبع نم یسوم
 قارغإ رّدق دق لات هللا ناکو ۳ ورم كنم اوهر رخ رنو ل
 أ یتح رحبلا فصتنم یف هدونجو نوعرف راص نأ امف .هرمأ ءاهناو نوعرف

 قرغو هشیجو نوعرف ىلع جاومألا تقبطناف رحبلا َقاَتَوهَاَحْبس هللا
 .هللاب ناميإلا اجنو دانعلا قرغ «هشيجو نوعرف

 لا ال ,هنآ تنم اء : :لاق ةاجنلا كلمي دعي ملو «قرغلا نوعرف نياع املو

 ةعنقألا لك هنع تطقس “4 َنيِلمْصْلاَسِم ناو ليس وثب هوب تمایز ال

 َنِم أنَأَو # اًضيأ مالستسالاو لب «هناميإ نلعي نأب فتكي ملف «ةفئازلا

 نايصعلا قبس نأ دعب «رايتخا تقو نآلا سيلف «ةدئاف الب نکل 4 نیم
 .رابکتسالاو

 !؟ #9 نیو یفملا نم تکو لَم تّیصع دو نا #
 كل ةاجن الو رمألا یهتنا تکلهو كل ددحملا ةبوتلا تقو یھتنا

 نع اًديعب رابتلا هلمحی نلو كامسالا هلكأت نل هدحو كدسج وجنیس

 عضی 4 لیربج ناکو «كفلخ نمل ةيآ نوکتل كدسج وجنیس لب «سانلا

 )١( ةيآلا :ناخدلا ةروس )۲(.

 ةيآلا :سنوپ ةروس (؟) )۹۰(.

 ) ةيالا :سنوی ةروس )۹۰(.

 )( ةيالا :سنوی ةروس )٩۱(.



 - نالاظلا ةياهن صصق نم سس "بس
 نعف ...«وجنی ال یتح قرغلا نم ةاجنلا لواحی وهو نیطلا نوعرف مف ىف

 ونب هب تنمآ یذلا الإ هلإ ال هنأ تنمآ :لاق نوعرف هللا قرغآ املا :لاق ل یبنلا

 هسدأف رحبلا لاح نم ذخآ انأو ینتیآر ولف !دمحم اي :لیربج لاقف «ليئارسإ

 .(«ةمح رلا هک ردت نأ ةفاخم هيف ىف

 سان نم اريك نو هباء كمل نم توكتل كد کین مول #

 »44 توسل ایی
 «یطاشلا ىلإ هتثج جاومألا تظفلو «نوعرف نايغط ىلع راتسلا لدسأ

 امع ميركلا نآرقلا انثدحي ال ةنعارفلا ىلع امامت راتسلا لزن «كلذ دعب

 مهلعف دودر نع انثدحي ال .هشيج عم هقرغو نوعرف ماظن طوقس دعب هولعف

 مهنع ملعن ال نودیشی اوناك امو هموقو نوعرف عنصي ناك ام هللا رمد نأ دعب

 نع طقف ثدحتيو :ثادحألاو خيراتلا نم امامت اوطقس مهغأكو ءاَدبأ اًئيش

 . ةوطخب ةوطخ ىسوم اوبحاص نيذلا نينمؤملا

 كندبب كيجنن مويلاف

 ةيآ كفلخ نمل نوكتل

 مک مار ها کل نمل کروکتل كند کان مت # :ىلاعت لاق

 .هللاو ةيآ نم اهل ايو 6 تولفیغل ایلیا نع سالا

 عماجلا حيحص یو ۳ ینابلالا ةمالعلا هحح صو ء۰ ۷) ىذمرتلا هاور : :حیحص (۱)

( ۲۰ ۵). 

 )٩۲(. ةيالا :سنوپ ةروس(۲)

 .(۲۰۲-۲۰۷ :ص) مالسالا نبا(۳)

 )٩۲(. ةيالا :سنوی ةروس ( 4)



 مچ ےس سم -
 .نوعرف توم ىف ليئارسإ ینب ضعب كش :دحاو ريغو سابع نبا لاق

 :ليق «مفترم ىلع هعفرف رحبلا هللا رمأف .تومی ال هنإ :مهضعب لاق ىتح

 كلذب اوققحتيل .. هسبالم نم اهنوفرعي ىتلا هعرد هيلعو املا هجو ىلع
 :ىأ # كند كين ملال # :لاق اذهلو .هيلع هللا ةردق اوملعيو «هکاله نم

 ےس رم نر

 4 كل نمل ةيآ تنا :یأ 4 تول كب ةفورعملا كعرد اّبحاصم
 ۰۱ ككلهأ ىذلا هللا ةردق ىلع الیلدو «مهدعب نکو ليئارسإ ینب نم :یأ

 مو () میرک ِماَعَمَو عوردو اڑا () نوو تلج نم ارت مک :یلاعت 2

 هسا يع كي د( نرحل امر اتوا كردك لل َنيِهكَم اف
 0 © نیرظنم ونک امو ۳

 :یریشقلا لوقی *
 هللا هلذأف .قاقحتسا ریغب رّبجتو «قحب هللا هأمقأف قح ریغب نوعرف رّبكت

 اِ مه اونظو قحلا رٹکپ ضرالا ی دوو وھربکتساو # .قاقحتساب

 یگ ا ولأ يف هتد هدو هدف ا( وجرت ال

 04 کیم لاَقلا ُةَبقَع تاڪ
 ىف هبلق قرغأ امك ہرحبلا ىف هللا هقرغأف «هدانعو هدوحج مودی نأ الإ ی

 ۰٥ رفکلا رحب
 .(محری ال محري ال نما

 اهتغثلو ةبوبحملا اہتءاربو اهتحالمو ةلوفطلا حبذ یذلا ةيغاطلا اذه

 .(۱۱۰۱۱۳/۱۱) يربطلا ریسفت ء(۸٦۱۱) قازرلا دبع ریسفت (۱)

 .(۲۵-۲۹) تایالا :ناخدلا ةروس (۲)

 .(۳-1۰ ۹) ناتیالا : صصتقلا ةروس (۳)

 .(۵ ٤ /۵) یریشقلل تاراشالا فئاطل (4)



 .ةرخآ الو ایند ىف محرُي مل اذک .هوجولاو بولقلا اهل مستبت یتلا

 ًامح نم ذخآ انآو ینتیآر ول :لیربج یل لاق» دا هللا لوسر لوقي

 .''۷ةمحرلا هک ردت نآ ةفاخم نوعرف یف ىف هّسدأف حلا

 نم درط ةنعللاو . O ایل وده يف معبأ ا :ىلاعت لاق

 .ةمحرلا

 یل دقوأ «ناماه اي :ناماهل اًموي لقي ملأ ...؛نتنملا نيطلا ىلإ هلام راص

 .نيطلا ىلع

 .# لا يف مهر مهم اَمَقْتَأَف # :یلاعت هللا لوقي امك مویلاو

 :لالظلا بحاص لوقي ٭
 ىلإ رابکتسالاو لواطتلاو یلاعتلا نمو «نوکلاه مه اذإف ةدحاو ةبرض

 ."اقافو ًءازج راوغالاو قامعألا ىف ٌىوُهلا

 قلطابلا ةزعلا تعاض ملظلاو ىغبلا ىلع هرادتقاو نوعرف ةزع تعاض

 اذخأ مهذخأ ءاقدص ردتقم زيزع ذخأ هللا هذخأو .موهوملا رادتقالا طقسو

 .توربجو شطبو ملظ نم هيلع اوناك ام بساني اًديدش

 ناكف ء۷۷۹۴... نیل َلَع سه ِيَدِقَوَأَفل :لاقو نوعرف لواطت امل
 ءاروشاع ىف قرغلا موي همف ىف نيطلا نتنو «راوغألاو قامعألا ىلإ ىوهلا

 .نتنملا دوسألا هنیط :رحبلا ًامح )١(

 ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ینابلالا هحح صو «سابع نبا نع مكاحلاو دمحأ هاور :حیحص (۷)

(۲۰۱۵). 

 )٦٤(. ةيالا :صصقلا ةروس (۳)
 .(۱۳) ةيالا :فارعألا ةروس (4)

 .(۱۳۰۱۰/۴) لالظلا (ه)

 )٦( ةيالا :صصقلا ةروس )۳۸(.



 .ةرجافلا ةلوقلل ءازج

 . سه تو
 الا موقت دت موبو ای شو ودع الع ےدونیرٹیرانلا ۳ :یلاصت هللا لوسقی
 . باذعلا دَسَأ ےروعرف لاو

 :ریثک نبا لاق ٭

 ىلع ضّرعت مهحاورآ ناف .میحجلا ىلإ هنم ةلقنلا مث ميلا ىف قرغلا

 مهحاورآ تعمتجا ةمايقلا موی ناك اذإف ةعاسلا مایق ىلإ ءاسمو احابص رانلا

 .رانلا ىف مهداسجأو

 . ۳4 نیب داکی الوُْیهَم وه یل اد نم انآ مآ :  یلاعت لاق *

 وهو .یسوم ن یبن 3 ىنعيو ؛مهفختسا نيذلا هموقل نوعرف اهلاق

 هنأ .هتلوق سنج نم هؤازج ناكف «دشرملا رابلا قداصلا سيئرلا فيرشلا
 ..الامو اًئيدو ةقلخ ريقحلا نيهملا وه

 | ےر ال ةَّسيقْلا موو رانا لإ روغن ةَمٍيَ هم تیس یلاعت لاق ٭
 تہ اس

 لی
 ےہ کتیا وہ اصق ایڈ یک و فلسا © تیز ۳ ر

 4 تبع وبا

0+ 

 ناوهلاو یزخلا ىف مهمدق مهفلت ببسل نكلو ةمئآ مهلعج مهفرشل ال
 ىلع الا قلخلا اولدي ملو ءلالضلا ىلإ الإ اودشرُپ مل نكلو ةمأ لك ىلع

 «لابولا ىزخ ال! اوقاد امو «لاحلا ءوس ىلع الإ اولصح امو «لاحملا

 )٦٤(. ةيآلا :رفاغ ةروس (۱)

 .(07) ةيآلا :فرخزلا ةروس (۲)

 )5١-575(. ناتيآلا :صصقلا ةروس (۳)



 نیلاظلا ةياهن صصق نم سد - سس ٥٦
 .مهمولطم ةّسخ ىف اوحضتفاف .میمولق تاملظ نم مهيعبتُم ىلع اوضافأ

 .هترفغم نع نیدعُم ةرخآلا فو .هتفرعم نع نيِدَعِبُم ايندلا ىف اوناک

 .قارتحا ىلإ قارف نمو «دعب ىلإ رجه نمو «درط ىلإ درط نم اوبلقناف

 1إ ود ةَمِيَأ هلع :ىلاعت هلوف ىف بطق دیس لوقي

 . 6... رال

 ايو !ةوعد نم اهاسلب ايف 4... اسلا لإ تول ُهّمِيَأ ْمُهَتلَعَجَو9
 تلاطتسالاو ىغبلا ءازج .ةرخآلا ىف ةميزهلاو ايندلا ىف ةميزهلا ةمامإ اهاسکب

 موي ىف حيبقتلاو ءضرألا ىف ةنعللا یه امنإ ءاهدحو ةميزهلا تسيلو

 «عینشتلاو ةحيضفلاو حبقلا ةروص اهتاذب مسرت € َنيِسوُمَقَمْلا#و «ةمايقلا
 «ضرألا ىف رابكتسالاو ءالعتسالا لباقم ىف كلذ «زازئمشالاو زّرَعَنلا وجو

 . هللا دابع ىلعو هللا ىلع لواطتلاو هاجلاو رهظملاب سانلا ةنتفو

 دزولا سیو راکلا مهر تقی مو موق مديل :یلاسعت لاقو ٭٭

 . 4 دوفرملا دَفِلا سي دکل ریو هم وزنه يوميا ا دوو
 .ةایحلا ف لالضلا ىلإ هم وق نوعرف داق

 : ریثک نبا لاق ٭

 مهمی وه كلذك مهسیئرو مهمدقم ناکو ءايندلا ىف هوعبتا مهنأ امکو

 ىف هلو ءاهاَدَر ضایح نم اوبرشو ءاهايإ مهدروآف منهج > ران ىلإ ةمايقلا موی

 . "کالا باذعلا نم رفوألا ظحلا كلذ

 )١( ناتیالا :صصقلا ةروس )1۲-۱(.

 )۲( /ه) لالظلا ۲۱۹۵ ۲(.

 )٣( ناتیالا :دوه ةروس )۹۹-۹۸(.

 .(۲۷۷ )٤/ ریثک نبا ریست ()



 ۱۷۷ سس نیئاظلا ةیاهن صصق نه -

 :بطق ديس لوقپ #
 هتاوطحخ نوعبتیو « هفلخ نوشمي « رمالا اذه ىف نوعرفل اًعبت اوناک امل

 .مهسفنأب نینیهتسم « ىأر مهل نوکی نأ نودو « ركفت الو رّبدت الب ةلاضلا

 رايتخاو هاجتالا ةيرحو لقعلاو ةدارالاب مهل هللا ميركت نع نیلختم

 ةمايقلا موي مهمدقيس نوعرف نأ ررقي قايسلا نإف كلذك اوناك امل . . قيرطلا

 ظ . اعبت هل نونوكيو

 اذإ « لبقتسملا نع ادعوو ىضاملا نع ةياكح عمسن نحن امنيبو

 ىلإ هموق داق دق نوعرف اذإو « عقو دق ضام لبقتسملا اذإو « بلقني دهشملا

 . منغلا عيطق ىعارلا دروي امك مهدروآ رانلا مهدروأف ىهتناو رانلا

 صئاصخ صخأ نع اولزانتي ملأ ؟ريكفت نودب ريسي اًعيطق اونوكي ملأ

 نم هاسشب ايو . 4 راسلا ُمٌهَدَرْوأَم# ؟رايتخالاو ةدارالا ةيرح یهو ةيمدآلا

 : بولقلاو نوطبلا ىوشي امنإ .یدص ىفشي الو « ةلغ ىوري ال درو

 .4 دوروملادرولا شيول
 یم رانلا هذه © دوفَرمَلا دفرلا تب ملا مو ةَنَمَل زله ىف اى ©

 ءاطع ةرحسلا دعي ملأ !!هموق نوعرف اهب دفر ىتلا ةنملاو ءاطعلاو دفرلا

 دزولآ ستبو دا هما نمل نر اذه . ادوفرم اًدفرو الیزج

 ۳۷4 درسا دلايلو . 4 دوم

 )١( بطق دیسل نآرقلا لالظ ىف )٤/ ۶ ۱۹۲(.

 )( .ینافعلا نیسح دیس / روتکدلل - فرصتب (۲۱۷/۱-۲۲۱) لمعلا سنج نم ءازجلا



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم سم ال

 .نوراق همسا لیئارسا ینب نم لجر كانه ناك

 .همع نبا وهف ...(2) یسوم هللا یبنب هطبرت ةبارق كانه ناکو

 .هتعموص ىف اًدباعو اًملاع هرمآ ةيادب ىف ناکو

 لابقالاو ةدابعلا كرتب ناطیشلا هاوغآ نأ ىلإ اًنامز ةلاحلا كلت ىلع لظو

 .ابرتنیزو ایندلا ىلع

 اهب لغشناف هزونک تدازو هلام رثکف ..ایندلا ىلع البقم نوراق حبصأ
 هدنع حبصآ یتح هتورث یمنی فيك موی لك رکفی ذخأو اهیلع ةظفاحملابو

 ال اهکلمی ناك یتلا نئازخلا حیتافم نأ یتح رشب بلق ىلع رطخت ال ةورث
 .نئازخلا كلت ىف یتلا زونکلاب فیکف اهولمحی نأ ءايوقألا لاجرلا عیطتسی

 :لیئارسإ ینب ىلع ةاكزلا هللا بجوأو «نوراق لام رثك امل هنأ اوركذو

 فلآ لك نع :ةاكزلا هل عفدي نأ هعم قفتاو 6 ىسوم ىلإ نوراق ءاج

 .اذكهو ةاش ةاش فلأ لك نعو ءاّمهرد مهرد فلآ لك نعو ءاٌرانيد رانيد

 دق اهدجو «هيلع ةبجاولا ةاكزلا بسحو «هتیب ىلإ نوراق عجر املو

 ىسومب ركمف .ةاكزلا هذه جارخإب هسفن هل حمست ملف .اًميظع اغلبم تغلب

 هللا ىبن ىلع اورمآتي نأ ىلع نيقفانملا نم ةعامج عم نوراق قفتاف

 .(225) ىسوم

 ىلع یرتفتل ليئارسإ ىنب اياغب نم ةئيس ةأرماب اوتأي نأب نوراق مهرمأف
 .ةشحافلا اهم لعف هنأ معزتو ((225) ىسوم

 مامأ جرخت نأ ىلع ىبهذ رانيد فلآ نوراق اهيلع ضرعو اهب اوءاجف



 ۱۷ سر نیلاظلا ةياهن صصق نم

 .ةشحافلا اهب لعف دق (4) یسوم نأ معزتو سانلا

 .ليئارسإ ینب نوراق عمج .دغلا ناك املف

 نورظتنی كل اوعمتجا دق ليئارسإ ینب نإ :هل لاقو یسوم یتآ مٹ

 .مهرکذتو مهظعتل مهيلإ جرخاف .كجورخ

 قرس نم :لیئارس) ینب اي :الئاق مهبطخف 352 یسوم مهيلإ جرخف
 ةأرما هل سیلو ینز نمو «ةدلج نينامث هاندلج یرتفا نمو هدي انعطق

 .تومب یتح هانمجر ةجوز هل تناك ناو «ةدلج ةئام هاندلج

 .!انآ تنك ناو :لاق ؟تنآ تنك ناو :نوراق هل لاقف

 .ةنالف عم ةشحافلا تلعف كنآ نومعزی لیئارسا ینب نإ :نوراق لاقف

 .!معن :لاق ؟انآ :یسوم لاق

 .تلاق امك وهف ءاذبم تلاق ناف ءاهوعدا :یسوم لاق

 :() یسوم اهل لاق سانلا مامآ تفقوو تءاج املف ٭

 تلعف انآ له ..نوکلا قلخ و رحبلا قلفو ةاروتلا لزنآ یذلاب كلأسأ

 !!!؟ةشحافلا كب

 هرظنم ةبيه نم تيحتسا (46) ىسوم هللا ىبن ىلإ ةأرملا ترظن املف

 فلأ یل لعج نوراق نكلو كلذ نم اًئيش تلعف ام هللاو ال :تلاقو هراقوو

 .ىعم ةشحافلا تلعف كنإ سانلل لوقأ نأ ىلع ىبهذ رانيد

 تكسو ضرألا ىف هسأر عضوو نوراق حضف مالکلا اذه تلاق املف

 قح ىف ءىذبلا مالكلا اذه لثم لاقي نأ مهسفنأ نم اولجخو اًعيمج سانلا

 .(العو لج) هللا ءايبنأ نم ميرك ىبن

 .ىناذآ دق اذه كودع نإ براي :لوقيو «یکیپ هلل ادجاس یسوم ٌرخف



 نیلاظلا ةياهن صصق نم سس م
 .هیلع ینطلسو یل بضغاف كلوسر تنك نإ مهللا «یتحیضف دارآو ىّيسو

 .كغعطت تتش امب ضرألا رُمأو .كسأر عفرا :هيلإ هللا ىحوأف

 ىلإ ینثعب امك ءنوراق ىلإ ىنثعب دق هللا نإ ءلیئارسإ ىنب اي :ىسوم لاقف

  .هنع لزتعيلف ىعم ناك نمو «هناكم ثبلیلف هعم ناك نمف .نوعرف

 .نالجر الإ هعم قبي ملو «نوراق نع اولزتعاف

 ىلإ مهتذخأ مث .مهباعك ىلإ مهتذخأف «مهيذخ ضرآ اي : یسوم لاق مث

 ك یسوم ىلإ نوعرضتی هابحاصو نوراقو «مهقانعأ ىلإ مهتذخآ مث

 محرلابو هللاب هنودشانیو

 .مهیلع ضرألا تقبطناف مهیذخ ضرآ اي :یسوم لاق مث

 اهیف مهب لجلجی هناو ءةماق موی لك هیبحاصو نوراقب فسخي هللا نإو

 .«ةمایقلا موي ىلإ اهرعق نوغلبي ال
 :(العو لج) لاقف هباتك ىف نوراق ةصق (35) هللا ركذ دقلو *

 ,هحتافم نام زوگ ا نم هاو مه قسوم ورق نم باک ورق نل

 ۳ بو )نيس بج کلا ! رفت ال هم هل لا دل وات صضعلا اومن
 اص نو لا سرم صن سنج الو کارل دلا كلنا ایف

 امت لاق © َنِسْمُمْلا تب ال ہللا حا ضرالا ف داسفلا مک الو کلا ہلا رس
 دا نم نورشلآ رم بت نم الهآ دق هللا ک کر ی یینِ لع شو

 ےک رک ےس 7 ےہ رو مے حا کس ھم و رم یس ےس ےس ےس رس ےس
 ی یو لع حف اھ تورم دهید علیا اعهجرکاو هوق هنم

1 
 س

 ٣ و رس ع رو مم ۱ ۳ مم رس ےہ ص

 وذل .هن هک ڈور ےڑوأ | ام ليات تب ا و : ترذلا لاق ءهينيز

 برما ےک ےک غي 21 ہے مس رج عض م دو رب



 کا نیلاظلا ةياهن صصق نم -

 ف را ورادیو ہیب اتسع (م) بور لا الإ اهل الو اللص لمر
 حبصاو ل نرمل نم ساک اَمَو ہللا نود نم يور دف نم هل لاک
 .ودابع نم های سل قلا سما تاکو مووی ںیمالاپ نکس امت رز

 أ كلي © ورک فیل ناتو اتر َفَسَحَل اتع کا یم نآ لول ریو
 رس ات ج ےس گے رەھ رت رم

 (۱) و هر ےک ا ےک RÎ ی ےب رھپ یب ےک رر ےس ھے یجب
 5 ٭٭ نیقلملل ةبقيعلاو اداسف الو ضرالاق اولع نو درب ال ننلل اهل مع ةرخآلا

 ام

 مج

 غرب را

 )١( :تایالا :صصقلا ةروس )۸۳-۷۹(.



 - نبلاظلا ةياهن صصت نم سس ۱۸۲ لس

 يرماسلا ام

 وهو لبجلا ةمق نم ردحناو هبر تاقیم نم (#) یسوم یهتنا امل

 هبر میلکتب هتداعس ةمق ىف ناکو هل هللا اهبتک یتلا ةاروتلا حاولآ لمحي

 هموق ىلإ داعف هژوسی ابن (العو لج) هبر نم ملعی هب اذإو هل همیرکتو
 .افسآ نابضغ

 لر مه لاق (م) ٰیسومنب کیوفنع تلجأ امو : قاتل هللا لاق

 منو د دل رب نم كَم انف د لا ابا ی نر کی ثلجعو یرثآ ل

 ۰۷ اعا َنَبْصَع دوق لإ صوم م محرق ا یرماَسلا
 فیکو ليئارسإ ینب عم اهشاع یتلا ةاناعملا () یسوم رکذت دقل *

 .هرثأ ىلع نوریسی مهنآ نظی ناکو .. مهتيبثتو مهتیبرتو مهمیلعت ىف بعت هنأ

 تاقیم ىلإ یسوم جورخ درجمب تعقو دق یرماسلا ةنتف تناکو *
 اوذخآ رصم نماوجرخ امل ليئارسإ ینب نأ ةنتفلا هذه لیصفتو ....هب

 .مهبهذو ةنعارفلا یلح نم ریثکلا مهعم

 املف هب نیزتلل بهذلا اذه نرعتسا دق ليئارسإ ینب ءاسن تناك دقف

 نوعرف شطب نم ةاجنلا مهل هللا بتک املف مهعم هولمح حورخلا اودارآ

 ةنعارفلا نم هوذخآ یذلا بهذلا اذه مكح نع مهءاملع اولأس هبیذعتو

 اوقلأو ءاسنلا تباجتساف ..بهذلا نم صلختلاب ءاملعلا مهرمأف «قح ريغب

 دحآ ناکو یرماسلا اهذخأف ..مارح ابنال ام اوفذقو ىلحلاو بهذلا اذهب

 ةراهم هدنع یرماسلا ناکو لجع لکش ىلع امت اهنم عنصو مهئاملع

 هاجتا ىف هعضوو هذخأو لخادلا نم افوجم الجع عنصف تحنلا ىف ةبيجع

 .(۸۳-۸۲) :تایالا :هط ةروس (۱)



 ۱.۲ س نیلاظلا ةياهن صصق نم =
 اتوص ثدحأ فنألا نم جرخو ةيفلخلا ةحتفلا نم ءاوهلا لخد اذإف حیرل

 .ةيقيقحلا لوجعلا راوخ توص هبشپ

 (20245) لیربج ىأر دق ناك یرماسلا نأ راوخلا اذه ىف ّرسلا نإ :لاقیو

 - رحبلا قش ةزجعم ىف كلذو - اشرف اًبکار ناكو ضرألا ىلإ لزن امدنع
 عنص ىذلا بهذلاب اھطلخو سرفلا هيلع راس ىذلا بارتلا نم ةضبق ذخأف
 .ةيقيقحلا لوجعلاك لجعلا راخ هعنص املف ىبهذلا لجعلا هنم

 .یبهذلا لجعلا اذه مهيريل ليئارسإ ىنب ىلع ىرماسلا جرخو
 ؟ىرماس اي هتعنص ىذلا اذه ام :هولأسف

 .ىسوم هلإو مكهلإ اذه :لاق

 .ههلإ تاقيمل ىسوم بهذ دقو ههلإ اذه نوكي فيك :اولاق
 .انه هبر امنیب كانه هبر ءاقلل بهذ ۰...یسوم ىسن دقل :یرماسلا لاق

 نم تجرخو ىبهذلا لجعلا رب نم تلخدف حايرلا نم ةجوم تّبهو
 ودب دبعو ....لافطألاك نيللهم ليئارسإ ونب حاصو ءلجعلا راخف همف

 .لجعلا اذه ليئارسإ

 مهدجوف ليئارسإ ىنب ىلع (0 نوراه جرخ مایالا نم موي قو *

 ركنملا اذه نع مهاهني ذخأو ادیدش اًبضغ بضغف ىبهذلا لجعلا نودبعي

 اومسقنا موقلا نكلو (العو لج) هللاب مهرکذیو مهددهيو مهرذحيو رکآلا

 هنأ اوملعو قحلا ىلع اوتبث نيذلا ةرباصلا ةنمؤملا ةلقلا مهنمف :نيقيرف ىلإ

 سانلا رثكأ نكلو .. (العو لج) هللا الإ ةدابعلا قحتسي نم كانه سيل

 .(العو لج) هللا نود نم یبهذلا لجعلا تدبع

 سنف امت موم : مهل لوقیو مهل حصني (44) نورام لظو #



 نیلاظلا هیاهن صصف نه سلط 6

 . ۷ یرثآ ویو نوا يلا مک نو
 .میحرلا نمحرلا وه مکبرف .. یسوم بر الو مكبر سیل اذه
 امہ مهرکذُی نوراه ذخأف ..( 52 نوراهل اوبیجتسی مل موقلا نکلو

 قارغاو رحبلا نم مهذاقناو نوعرف شطب نم مهذاقنإ نم هب هللا مهم رکآ
 .ةريخألا مهتملک اولاقو كلذ لک اوضفر مهنکل مهنيعأ مامآ نوعرف

 ۷۷ یوم تل مر ىح نوک موم
 ( 3 یسومب اذإو .. یبهذلا لجعلا لوح نوصقری موقلا فقو #

 لوح نوصقری مهو موقلا حایص عمسف نزحلاو بضغلا ةمق ىف وهو مجرب
 داسو مهبولق ىف بعرلا بدو اًعيمج اوفقوت یتح هوآر نإ امو لجعلا

 . ۳۷ یب نم م فوتفلَخ مستی :الئاق یسوم مهیف خرصف بیجع تمص

 ہذہب مکنید اوریغت نأ ةنايخلا تسشب .. یبایغ ىف متعنصام سئب

 ۱ .ةلوهسلا

 اذإو (&) یسوم باتنا یذلا مراعلا بضغلا نم ةظحللا كلت ىفو *

 .(العو لج) هللاب اوک رشآ نیذلا هموق ىلع اًبضغ حاولالا ىقلُي هب

 ( لاَعِتَوهَلَحَبُس) هلل بضغلا ةمق یف وهو نوراه وحن یسوم هجتا مث

 نوره هل الئاق ةدشب هبذجو هتيحل رعشو هسأر رعش نم نوراه كسمأو

 . ۳6 یرمآ تیصعفا نیت الا © ًاولص هكر کما
 ..؟یرمآ تیصع فيك ...! !!نوراه اي تنأ یتح :لوقي نأ ديري هنأك

 )١( :ةیالا :هط ةروس )٩۰(.

 )۲( :ةیالا :هط ةروس )٩۱(.

 )۳( :ةيآلا :فارعالا ةروس )۱۵۰(.

 )٤( ء۹۲) :ناتیالا :هط ةروس ٩۳(.



 روا سس نالاظلا ةياهن صصق نم -
 ملو لجعلا نودبعی مهتکرت فيك .. ؟ةریبکلا ةنتفلا هذه ىلع تکست فيك

 ؟مهکرتتو جرخت وأ مهيلع رکنت
 هسأر كرتپ نأ هنم وج ریو یسوم هيخأ ىلإ ثدحتی نوراہ اذإو#

 لک راضحتسال یعدآ كلذ نوکیل «ٍةدحاو َّأ ءانبأ امہنأاب هركذي وهو هتیحلو
 .نانحلاو ةمح رلا رعاشم

 تي قل أرب الم حلب ْذْحَأَت ال می لا »
 4 يل یو برت ملو لی ورس

 ىف یسن هنآو نوراه هيخأ ىلع همکخ ىف لجعت دق هنآ یسوم كرد انهو

 هنأو كرشلا ىف موقلا عوقوب ىضري نأ نكمي ال ميرك یبن نوراه نأ هبضغ
 .. كرشلا نم نافوطلا اذه فقوي نأ هدحو عطتسي مل هنكل مهيلع ركنأ دق

 بر لاق ھ :هيخألو هسفننل هللا رفغتساو هتيحلو هيخأ سأر ىسوم كرتف

 ۷ جلا مک کرا ت تاو كی ف ادا ینگلو یلرفعا

 ےس ےس س ی ٢ ۸ ن

 یب ناب تقرف لوقت

 یرماسلا ءازج

 اهروذج نم ةنتفلا ىلع یضقی نأ دب ال هنأ (#8 ) ىسوم ملع انهو

 ىف وهو هودبعیل یبهذلا لجعلا مهل عنص یذلا یرماسلا ىلإ هجوت كلذلو

 ؟تعنص ام ىلع كلمح ام.. ۲۳۹6 یر سم کل امف لاق # بضغلا ةمق

 .. 04 وي اور مل امی ٹ رضب :رورغو بجُع لکب یرماسلا لات

 )۹٤(. :ةیالا :هط ةروس (1)

 .(۱۵۱) :ةيآلا :فارعألا ةروس (۲)

 )۹۵٥(. :ةیالا :هط ةروس(۳)

 )۹٦(. :ةیالا :هط ۃروس(٤)



 .. اومهفی ملو تمهفو .. اورصبُي ملو ترصب .. ربکلا لهآ ةغل ىه هذهو

 !!اوفرعی ملو تفرعو
 لیربج ىأر معز. اوُسرلا رثأ نم هیت تضبقف ار هنأ . 4 لوُسرلا رثأ نم ةحَصبق تشبقف#» *

 .. ةايحلا هيف تّبد الإ ءىش ىلع اهمدق عضت الف اًسرف بکار وهو (ت5)5)

 ذلا ىلع اهاقلأو لیربج هيلع راس یذلا بارتلا نم ةنفح ضبق هنآ و

 . 274 یسفن ی تلوس كلادكحو اهن دے

 نأ هل تلوس ىتلا ىه ءوسلاب ةرامألا هسفن نأ یرماسلا فرتعي اذكه #

 .(العو لج) هللاب كرشلا ىف سانلا عقوي ىتح ىبهذلا لجعلا اذه عنصي

 ال مالك هنال ؛مالكلا اذه ىف (46) ىسوم هللا یبن هشقاني مل كلذلو *

 ةركنملا ةميرجلاو ثيبخلا لمعلا اذه ةرمثب هربخأ امنإو هي هيلع درلا قحتسي

 نأ َوْرَحْلا ىف كل كإف بهذا لاق 06 ةميرجلا هذه ىف هللا مكحب هربخأو

 . 4... اعمال لو
 :ریثک نبا لاق #

 هل نكي مل ام هّسَم ىلع هل ةبقاعم ؛اًدحأ سمي ال نأ هيلع ءاعد اذه
O۱  

 سانلا سامي الأ یرماسلا ةبوقع هللا لعج :نسحلا لاق» :یبطرقلا لاق

 الو سیا ال .. «ةمايقلا موی ىلإ هنم ناك املو هل ةبوقع ؛ہوسامی الو

 .سما

 )١( :ةیالا :هط ةروس )45(.

 )۹٦(. :ةیالا :هط ةروس (۲)

 .(۹۷) :ةیالا :هط ةروس (۳)

 )٤( ریثک نبال ةياهنلاو ةيادبلا )۲5۹/۱(.
 )٥( یبطرقلا ریسفت )٦/ 4۲۸۱(.



 گل سس نیلاظلا ةياهن صصق نم ےہ

 اًساسم یرماسسلا دبیری ال الأ هلوقو یرماسلا طهرک میمت

 نم هسمو هذخآ كل نكي مل ام تسسمو تذخأ امك :یآ :ریثک نبا لاق

 سانلا سامت ال :ىأ 4 ساس الل :لوقت نأ ایندلا ىف كتبوقعف «لوسرلا رثآ

 .یمحلا هبیصت هسمی ناك نمف ." كنوسامی الو

 امل ةنتفلا أشنأ امل هنإ :لمعلا سنج نم ءازجلا نوک انیبم «ىسولألا لاق

 تلعج ثيح ؛ہداضی امہ بقوع «تاوملا ةايحل اًيبس هتسمالم تناك

 بقوع :لیقو «ءايحألا توم بابسآ نم یه یتلا یمحلل اًببس هتسمالم
 هبشآ یماحتلا كلذ نإف .ذبنف بن .لمعلا سنج نم ءازجلا نوکیل كلذب

 ها .ذبنلاب ءىش

 شاتسوال لوقت نأ حل يف كل کف بهذا لاک اک * :یلاعت لاق

 9 کام ھام کف یا َكِهلِإ لإ رظناو ملغ ن ادرس کل

 ۳ اس میل ق.ةَّنَفِسنن

 هدربب رمآ دقف «لجعلا یسوم اهب فسن یتلا ةيفيكلل نايب ةيالا هذه یفف

 لجعلا لوحتو «هودبع ىذلا لجعلا ةهافت ليئارسإ ونب ىري یک «درابملاب
 بیجع نمو ...«هبناجب اوناک یذلا رهنلا ىف یّرذی ناك قیقد قوحسم ىلإ
 ءام نم اوبرش امدنع مههوجو تّرفصا لجعلا اودبع نيذلا لک نأ هللا منص

 * بهذلا نولب تحبصأو «رهنلا

 )١( ریثک نبا ريسفت )۵/ ۳۰۷(.

 )۲( یسولالل یناعملا حور )١٦/ ۵۰۱ ۲(.

 )۳( ةيآلا :هط ةروس )۹۷(.

 .فرصتب (۱۱۰) یوبنلا صصقلا حیحص )٤(



 | ءاروعاب نی ماعلب |

 هما اهم هک ذات اني کیا یا اب مع لا و # :یلاعت لاق

 قيد جلو اب هلن زل ©9 ترول نب اگ نطل
 راک زآ ٽهي وي لت نا پلکلآ لم هک زر او ترا
 اتا شا شفا اتاپ اک بلا لا لَم كلذ تهی
 , نوک

 دمحم ای لتاو :یآ 4 اَھنِم مکس ایی ها یل اَب مه تاو »
 « هللا بتک ضعب ملع هانملع یذلا « ملاعلا كلذ ةصقو ربخ دوهبلا ىلع

 ضرعأو اهب رفک نأب « اهدلج نم ةيحلا خلسنت امك تایالا نم خلسناف

 .اهنع
 ذوحتساو ناطیشلا هقحلف :ىأ * روال نم ناک طلا ها

 نم ناك نأ دعب ء ةياوغلا ىف نیخسارلا نیلاضلا ةرمز ىف هلعج یتح هيلع
 ہللا مسا هدنع ناك « ءاروعاب نب معلب» وه : سابع نبا لاق « نیدتهملا

 ىلإ ىسوم هثعب ليئارسإ ىنب نم لجر وه : دوعسم نبا لاقو ... مظعألا
 نيد كرتي نأ ىلع كلُملا هاطعأو « كلملا هاشرف هللا ىلإ اًيعاد (نّیدَم) كلم

 .''كلذب سانلا لضأو لعفف ء هنيد ىلع كلملا عباتيو ىسوم

 اتش ول :ىأ 4 رم ناو ضْرأْلا کر تانکر هتل ط
 رثآو ءاهيلإ نکسو ایندلا ىلإ لام هنکلو «راربالا ءاملعلا ةلزنم ىلإ هانعفرل
 .نیلفاس لفسأ طحناف هسفن هاوهت ام عبتاو « ةرخآلا ىلع اهتاوهشو اہتاذل

 )١( ناتیالا :فارعالا ةروس )۱۷۰۰۱۷۵(.

  (Y)لیهستلا )۲/ ۵



 < سس نيئاظلا ةياهن صصق نم -
 4 تهلب هکرتَت وأ تلي هلع لمَ نإ بلکلا کمک لت

 و هند ط نإ بلكلا او ف لثمف دے

  .ةغالبلا رهاظ ةعورلا ىداب ليثمت وهو « ثهل هلاح ىلع هتكرت ناو

 لغم وه «ییسلا لثملا اذه ىأ 4 نیا وکلا لا لَم كيدل
 اوفرعو ةاروتلا اوتوأ دقف دوهيلاب ضيرعت هيفو ...« هللا تايآب بذك نم لكل

 نع اوخلسناو هب اورفک اوفرع ام مهءاج املف َسَرلَسهَع ىبنلا ةفص

 .ةاروتلا مكح

 ام كتمأ ىلع صصقا :ىأ © َنوُرْكَفَتَي ملل صصَقْلا سمت اف

 ۳۱۱۱! نوظعتیو اهيف نوربدتي مهلعل « كيلإ انيحوأ

 : هادي بطق ديس لوقي #

 عبّتاو « ضرالاب قصلو اهنع ىّرعتو ءاهنم خلسناف « هتايآ هللا هاتآ
 الو دهی ال « هللا ىمح نم اًدورطم ىسمأو ؛ناطيشلا هيلع ىلوتساف ؛ىوهلا

 . رارق ىلإ نكسي الو نئمطي

 : هملع نم هوسكيو « هلضف نم هيلع علخيو « هتايآ هللا هيتؤي ناسنإ

 اذ وه اه نكلو . . عافترالاو لاصتالاو ىدهلل ةلماك ةصرفلا هيطعيو

 ؛همحلب سبلتم هل ميدأ تايآلا امنأك خلسني . اخالسنا هلك اذه نم خلسني

 قصاللا هميدأ نم یحلا خالسنا « ةقشمو دهجو فنعب اهنم خلسني وهف

 دلجلا سبلت اب ناميإلاب ةسبلتم ةيرشبلا ةنونيكلا تسيل وأ . . هنايكب
 ؟نایکلاب

 نع فرحنیو « یقاولا ءاطغلا نم درجتیو ؛هللا تايآ نم خلسنی اذ وه اه

 حل

 .( ۷-1۸ /۱) ةوفصلا ةعص )۱(



 - نیلاظلا ةياهن صصق نه د "و. لس
 ؛متعملا نیطلاب قصتلیف قرشملا قفالا نم طبهیو ؛یوهلا عبتیل یدهلا

 سئاب عزفم دهشم... هيلع ذوحتسیو همزلیو هعبتیف « ناطیشلل اضرغ حبصیف
 وه اذإ مث . نیطلاب اًثولم « ضرالاب اقصال « قولخملا اذهب نحن اذإ . . دکن
 هادبآ نتمطی الو عطقنی ال یذلا قلقلا ثاهللا دهشم « بلکلا ةئيه ىف خسم

 .ادبآ هيف قلطنم وهف هظعت مل مآ هتظعو ءاوس هبحاص كرتي ال یذلاو

 ناکم ؛ناویحلا ناکم ىلإ ناسنالا ناکم نع طباه نایکلا هئاش خسم

 «نییلع ىلإ هب فری حانج نامیالا نم هل ناکو «نيطلا ىف غرمتی یذلا بلکلا

 لفسأ ىلإ اهنم طحني وه اذاف «ميوقت نسحآ ىف یلوالا هترطف نم ناکو
 .نیلفاس

 «ىسوم نأ :ثدح هنأ ؛رضنلا یبآ ملاس نع :قاحسإ نب دمحم لاق

 هيلإ ماعلب موق ىتأ «ماشلا ضرأ نم ناعنك ىنب ضرأ ىف لزن امل هی

 اندالب نم انجر خي ءاج دق «ليئارسإ ینب ىف نارمع نب ىسوم اذه :هل اولاقف

 لجر تنأو «لزنم انل سيلو .كموق اتو ءلیئارسإ ىنب اهلحيو انلتقيو
 هنوققري هب اولازي ملف !مكليو :لاق .مهيلع هللا عداف جرخاف «ةوعدلا باجم

 لبجلا ىلإ اهجوتم هل ةرامح بکرف «نتتفاف هونتف ىتح «هيلإ نوعرضتیو
 اهيلع راس املف .نابسح لبج وهو «ليئارسإ ىنب ركسع ىلع هعلطي ىذلا

 .اهبكرف تماق "”اهقلذأ ادا یتح ءاهبرضف اهنع لزنف «هب تضبر «ريثك ريغ
 هتملکف اهل هللا نذَآ اهقلذأ اذإ ىتح اهبرضف ءهب تضبر ىتح اًريثك هب رست ملف

 یندرت ةكئالملا ىرت امآ ؟بهذت نيأ :ماعلب اي كحيو :تلاقف ؛هيلع ةجح

 عزنی ملف ؟مهيلع وعدتل نينمؤملاو هللا ىبن ىلإ بهذتآ ؟اذه ىهجو نع

 .دهجلا هنم غلبي نأ :قالذ الا (۱)



 ۱ سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -

 اذإ یتح هب تقلطناف .كلذ اهب لعف نيح اهلیبس هللا یلخف ءاهبرضي اهنع

 لعج «ليئارسإ ینبو ىسوم ركسع ىلع نابسخ سأر ىلع هب تفرشآ
 وعدي الو «هموق ىلإ هناسل فرص الإ رشب مهيلع وعدي الو مهيلع وعدي
 ماعلب اي ىردتأ :هموق هل لاقف .ليئارسإ ىنب ىلإ هناسل فرص الإ ريخب هموقل
 دق ءىش اذه .كلمأ ال ام اذهف :لاق !انیلع وعدتو مهل وعدت امنإ ؟عنصت ام

 تبهذ دق :مهل لاقف هردص ىلع عقوف هناسل '''علدناو :لاق !هيلع هللا بلغ

 لاتحآو مكل ركمأسف «ةليحلاو ركملا الإ قبي ملو «ةرخآلاو ايندلا نآلا ىنم

 .هيف اهنعبي ركسعلا ىلإ نهولسرأ مث «عَلَّسلا نهوطعأو ءاسنلا اودّمَج
 مهنم لجر ىنز نإ مهنإف ءاهدارأ لجر نم اهسفن ةأرما عنمت الف نهورّمو

 .اولعفاف ... .مهومتيفك دحاو
 ىبسكا اهمسا نييناعنكلا نم ةأرما ترم رکسعملا ءاسنلا لخد املف

 نب ىرمز» وهو «ليئارسإ ینب ءامظع نم لجرب «هتمأ سأر روص ةنبا
 ماقف مالسلا مهيلع «قاحسإ نب بوقعي نب ناعمس ىنب طبس سأر ««مولش

 ىلع اهب فقو ىتح اهب لبقأ مث ءاهلامج هبجعأ نيح اهديب ذخأف ءاهيلإ
 ىه :لجا :لاق ؟كيلع مارح اذه لوقتس كنظأ ىنإ :لاقف كلَ ءىسوم

 عقوف هتبق اهب لخد مث .اذه ىف كعيطن ال هللاوف :لاق .اهيرقت ال .كيلع مارح

 ۱ ."”ليئارسإ ینب ىف نوعاطلا 3ك نا لسرأو .اهیلع

 : ریثک نیا لاق ۴

 نب رازیعلا نب صاحنف ناکو «لیئارسا ینب ىف نوعاطلا تک هللا لسرآو

 ام مولش نب یرمز عنص نيح ابئاغ ناکو «یسوم رمآ بحاص «نوراه

 .بلکلا ناسلک یعرتساو «مفلا نم جرخ ()

 ۲٥٢(. /۲) ریثک نبا ريسفت رصتخم ()



 - نیلاظلا ةیاھت صعق سس
 هتبرح ذخأف «ربخلا ربخأف «ليئارسإ ینب ف سوجی نوعاطلاو ءاجف «عنص

 هتبرحب امهمظتناف ناعجاضتم امهو ةبقلا لخد مث ءاهلك دیدح نم تناکو

 دمتعاو هعارذب اهذخآ دق ةبرحلاو یامسلا ىلإ امهعفار امهم جرخ مث

 لعجو- رازیعلا ركب ناکو- هبیخل ىلإ ةبرحلا دنسأو هترصاخ ىلع هقفرمب
 ."نوعاطلا عفزو ...كيصعي نمب لعفن اذكه مهللا :لوقی

 ۰۵۱۲ /۳) ریثک نبا ریسفت (۱)



 تبسلا باجصا ۱

 نع لیئارسا ونب هموق غرفتي نأ (4إ25) یسوم هللا یبن میلعت نم ناك
 لب ایندلا لامعآ نم لمع ىأ هيف نولمعی الف عوبسآ لک نم اّموی مهلامعآ

 .تبسلا موی وه مویلا كلذ ناكو ...(العو لج) هللا ةدابعل مهسفنآ نوغرفي

 اولازامو لایجآ ءارو لایجآ ترمو ....(العو لج) هللا ةدابعل هيف نوغرفتیو

 .(العو لج) هللا ىلإ برقتلاو ةدابعلاب تبسلا موی نوسدقی اعیمج

 نکسی ناك ةَلْبَأ اهل لاقي رمحألا رحبلا یطاش ىلع مهارق نم ةيرق ىفو
 ةنس اومزتلی نأ مهیلع ناکو 2 دواد نمز ىف ليئارسإ ینب ةلالس نم موق

 نولوازی ال اوناکف .تبسلا موي ىف هللا ةدابع ىلع اوریسیف مهدادجآو مھئابآ

 .ةعانص وأ «ةرجاتم وأ ءديص نم مهایند لامعأ نم المع هيف

 هللا مرح ىذلا تبسلا موی ىف الإ رهظت الو عوبسألا لاوط بيغت ناتيحلاو
 مهربصل هللا نم اًناحتماو مهل ةنتف كلذ ناكو ..ليئارسإ ىنب ىلع ديصلا هيف

 .مهناميإو
 .(العو لج) هللا رمآ اوفلاخو رابتخالا اذه ىف اولشف مهرثكأ نکل #

 مهل نيزو «ةيرقلا لهأ نم ةفئاط سوفن ىف ناطيشلا سوسو دقلف

 .كامسألا داطصا

 ةيناطيش ةليح ىلإ مہناطیش مهاده ؟هللا رمآ ىلع نولیاحتی فيك نکلو

 .ةركام

 !تبسلا موي كامسألا اهيف اوداطصا ةقيرط ىلإ مهدشرأو



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم سس و«
 كابشلاو لابحلا اوبصن نأب تبسلا موی ىف اهدایطصا ىلع اولاتحا دقل

 اهلخد اذإ اهودعآ دق دئاصم ىلإ ءاملا اهعم یرجی یتلا رفحلا اورفحو

 تءاج اذإف ةعمجلا موی ىف كلذ اولعفف «اهنم جرخی نأ عيطتسي ال .كمسلا

 تبسلا موي جرخ اذإف دياصملا هذهب تقلع «تبسلا موي ةلسرتسم ناتيحلا
 .اهوذخآ

 هب اوعنص مث «ءانع الو بعت الب اًريثك اوداطصاف ءدیصلا ىلع اولبقآ دقل

 مهمه نوعبشُی اولبقأو یوشمو خوبطم نم اوهتشاامو ءاوؤاش ام

 .مہنوطب نوولمیو
 موج وقيس اا مالوم لم اس مهن نوما مل

 ,هنغ ىف اًناعمإو اراتهتسا الإ كلذ مهداز امف ؛مهورّذحو «مهوظعوو

 هاب ةيرقلا اورصاحو ؛نينمؤ ملا ةرئاث تراثف «مهلالض  ائایسناو

 نومنآ هللا ةعاط نع نوجراخ مهنأل ؛اهلوخد نم نيقراملا ءالؤه نوعنمي

 .نوقساف

 موي ىف ديصلا نع اوعنتمي نأ مهيلع قشو «قاسفلا ىلع كلذ دتشا *
 :مهنم نينمؤملل اولاقف «مايألا نم هريغ نود «هيف ناتيحلا ةرثك عم ؛تبسلا

 دحأ الو ءاننود اهب دارفنالاو ءاهنع انعفد ىف مكل قح الو ءمكلو انل ةيرقلا نإ

 هاهکرت ىلإ ليبس ال ءانقزر طحمو ءانلئومو ءاننطوم اہنإ «مكل اهكرتب انمزلُب
 ٍنْبَتلو .ةيرقلا ةومسا قت ؛ .مكيأر ىلع ص نإف ءاهريغ ىلإ انل ٌرفم الو
 .ديري امكو ىهتشي ہی ام ىلع انم لک شيعي ىتح ؛مکنیبو اننیب اناطیح

 هع بجي ڈس اوميقي نو قيرقلا مهومساقي نأ نونمؤملا ىضترا
 .(العو لج) هللا رمأل نيفلاخملا ةاصعلا ءالؤه



 هو سس ِنیاظلا ةياهن صصق نم د

 اورفحو «مهديصو مهوهلب قاسفلا لغشو «ةفئاط لك تدرفنا #

 ىلإ اهیف ناتیحلا تراس تبسلا ةليل تناك اذإف ءمھتیرقب رحبلا لصت تار
 عوجرلاب ناتیحلا تّمهو .تبسلا سمش تبرغ اذإف «مهرود باوبآ
 نأ ناتیحلا كلمت الف ؛تاریهنلا یرجم ضرتعت اهوماقآ دودسب اهوزجح

 .رحبلا ىلإ برستت
 (العو لج) هللا رمأل مهتفلاخمو مهوهل ىف قاسفلا ءالؤه رمتسا #

 .بنذلاب ساسح] وأ فوخ نود مهتیصعمب اورهجو مهلاومآ ترثکو

 :نيقيرف ىلإ یدتعملا قیرفلا فرصت ءازإ ةيرقلا لهآ مسقناو
 اوركنأو ةوعدلا ىف مهبجاوب اوماق «ةاعدلا نوحلاصلا مه :لوألا قیرفلا

 .تبسلا موي مهدیصو مهناودعو مهلیاحت هللا رماوآ ىلع نیلیاحتملا ىلع

 .نیدتعملا ناوذع ىلع اوتکس «نوتكاسلا مه :یناثلا قیرفلا

 نم ةدناف ال هنأ ةجحب ءةاعدلا نیحلاصلا ىلع راکنالاو موللاب اوهجوتو

 .نیبّذعم نيكلاه موق ظعوو حصن
 راكنإلا نم نوفدهي مهنأب نیتکاسلا نيمئاللا ىلع نوحلصملا باجأ

 .نوقتي نيدتعملا موقلا لعل مث .بجاولا ءادأو هللا مامأ راذعإلا ىلإ

 لج) هللا رمأل مهتفلاخم ىلع نيقسافلا ءالؤه رارصإ دادزا املف *

 .ناودعلاو ءوسلا نع نيدتعملا نوهني ةيرقلا لهآ نم قيرف ماق «(العو

 .ةيرقلا ىف ةليللا مكعم تیبن ال :مهل اولاقو

 .اهفراشم ىلع اوتابو ءاهنم اوجرخف
 جرخي ملف «نيتكاسلاو نيدتعملا ةيرقلا لهأ ىلإ اورظن :حابصلا ىفو

 ءريخلا علطتسي مهنم الجر اوثعبو .اوبجعتف «تيب مهل حتفُي ملو ءدحأ مهنم



 - نیلاظلا ةياهن صصق لم سس ببال
 ةدرق اهلهأ عیمج اذاف یرخآ راد ىف رظنو «ةدرق اهلهأ اذإف راد ىف رظنف
 !تویبلا یقاب اذکهو

 عيمج اذإو «باوبألا اوحتفو اوؤاجف «مهربخأف هتعامج ىلإ عجرف
 درقلا ئمويف ؟نالف تنآآ :درقلا ىلإ ئموي مهنم لجرلا لعجف !ةدرق اهلهأ

 .ىكبيوهو معن نأ :هسأرب

 !مكانرذح دقل :مهل اولاقف

 .اوتامو ةيربلا ىلإ اوقلطناو اوجرخف «باوبألا اوحتفو
 لج) هللا رمأ فلاخ نم لكل ةملؤملا ةياهنلا اًمئاد نوكت اذکهو ٭

 ظ .(العو



 ىف یصقتسملا» ىف رکاسع نبا ظفاحلا یور :ریثک نبا ظفاحلا لاق

 - ةنيدملا هذه كلم ناك :لاق «ةيواعم یلوم مساق نع «ىصقألا لئاضف

 ةكلم لبرأ هيخأ ةنباب هنبا جّوز دق ناكو راده نب داده - قشمد :ىنعي
 ةغاصلا وهو قشمدب كولملا قوس اهكالمأ ةلمج نم ناك دقو ءاديص

 ىتفتساف ءاهتعجارم دارأ هنإ مث اًنالث اهقالطب بلح دق ناكو :لاق ةقيتعلا

 هيلع تدقحف كريغاجوز حكنت ىتح كل لحت ال :لاقف ايركز نب ىيحي

 ءاهيلع ىبأف ءاهمأ ةراشإب كلذو ؛ایرکز نب ىيحي سأر كلملا نم تلأسو

 نم - نوريج دجسم ىف ىلصي مئاق وهو - هيلإ ثعبو «كلذ ىلإ اهباجأ مث

 حكنت یتح هل لحت ال هل لحت ال :لوقي سأرلا لعجف «ةينيص ىف هسأرب هاتأ

 وهو ءاهمأ هب تتأو ءاهسأر ىلع هتلمحو «قبطلا ةأرملا تذخأف «هريغ اًجوز

 ىلإ مث ءاهيمدق ىلإ اهب فسخ اهمأ یدی نيب تلثمت املف .كلذک لوقي

 مث ,نهوجو نمطليو نخرصي ىراوجلاو «لولوت اهمآ تلعجو ۲ اهیوقح

 یلستتل ؛اهقنع برضی نأ فایسلا اهمآ ترمأف «اهیبکنم ىلإ ام فسخ
 یانفلاو لذلا ىف اوعقوو « كلذ دنع ءاھتٹج ضرألا تظفلف «لعفف ءاهسأرب

 ."اًقلأ نيعبسو ةسمخ هيلع لتقف رصنتخب مدق ىتح روفي ىيحي مد لزي ملو

 .حشكلا :وقحلا (۱)

 .(0۱ /؟) ریثک نبال ةياهنلاو ةيادبلا (؟)



 ةئالث مهيلإ هللا لسرآ نیذلا ةيرقلا باحصال ةملوملا ةياهنلا ىه اهو

 حالصلاو ریخلا قیرط ىلإ اودتهی نأ اوبأو اًعيمج مهوبذكف لسرلا نم
 نم ميلألا باذعلا مهیلع لزنف هولتقف هللاب مهرکذی مهنم ْلجر مهيلإ ءاجن
 .(العو لج) كلملا دنع

 ذا © نولسرملا اهماج دا ةیرفْلا با ال م برو :یلاعت لاق
 مولا )ول نر اف بلاک برف مودك نماز

 اتہر اولاق (ه) نوبزکت الا رسا نم نی احيا لن امو انعم رم الإ رش
 ياا کرس همسر ےس

 هلت 4516© تی ما ال مَع مو( دولسرمل هک رب
 کمد کیک اولا اولاق (۸ ميلا باذع ای رگ لو کھلا راه ل مکی

 لات نیس لمر ةنيِدملا اصقآ نم ءاَجَو © کش م نأ ورڪس ني
 2 سم رگ ۳ ی ےس

 هاتف مقر ال ختم دم یا( تست اب اوعینا وقلي

 ورد نو ڈا O نوع هلو نرطف ی یل دبع هل راز

 یف اد ا ےہ ے سم 1

 اذإ إو ع7 نودقنب الو ایش مس ی کا

 دل لذا لیق © نوفمن ست كيري ثا: نر © ی رک
 RO يو ملأ نم یلععو قر یر امي (© وملعب یوق تل
 ةدچبو ةحیصال ا تاک نا ۵ نیلام انك مو ءامسلا ترم ٍدنَج نم ءورعب نم هو لع

 جھ سرس هم و رک ۴

 و ون الإ لوي نت روق ام دای لع ةرسحلب نود مه اذاف

 © دونی می خا وشل بمب اكلم زك یَا )هر
 OES و مجلل ناو

, 

 .(۳۲- 0: تايآلا :سی ةروس (۱)

 ات



 و سس زیلاظلا ةياهن صصق نم =
 :مهک اله ناك فيك اًيوس لمأتنل انب اولاعتو

 .اًعيمج مهكلهأف ةحيصلاب لیربج مهءاج دقف

 نیلزفمانک امو املا ترم دنجنم ودب نم ووقع الر امو :یلامت لاق
 ۱ . ٠4 نو دیک مه دو حص ال تن ناک نإ ا(

 ؛مهیلع لب هس اًبضغ های مهلتق دعب هموق نم مقتنا هنأ ىلاعت ربخي

 لجأ نم مهيلع لزنأ ام هنأ كّكركذيو هيلو اولتقو هلسر اوبذک مہ أل

 .كلذ نم رسيأ ناك رمآلا لب ةكئالملا نم اًدنج مهكالهإ

 ةحیص - ل ليربج - مهيلع حاصف :یآ 4 ٌةَدِحِبوةَحْيَصاَلْت ایکن ا

 .دسج یف ددرتت حور مهب قبت مل مهرخآ نع # نودمنک َمُهاَدِإَفٛ٭ ةدحاو
 بابلا یتداضعب ذخأف غ لیربج مهيلإ هللا ثعب :نورسفملا لاق ٭

 دق :ىأ نودماخ مهاذإف ةدحاو ةحيص مهب حاص مث مهدلبل ىذلا
۶ 

 .فرطت نیع مهنم قبي ملو ؛مہتاکرح تنكسو مہتاوصآ تدمخآ

 دابعلا ىلع هرسح اب

 . ۷۴ وعز سبب اونا الل اوسر شرم های ام دالا عَ هست # : یلاعت لاق

 باذعلا اونیاع اذإ ةمايقلا موی مهتمادنو مهسفنآ ىلع مهترسح اي :یآ

 كاذ ذإ مهعفنت ال نکلو هبنج ىفاوطرفو ىلاعت هللا رمآ اوعیض فيك

 ونک او نت وَ مل : مہنأل ؛ميلألا باذعلا نوقلی فوسف تارسحلا

 نم هب لسرآ ام نودحجيو هنم نورخسیو هنوبذکی : یآ # نور پَتسلهب

 . قحلا

 ,(۲۵- :(YA :ناتيآلا : سي ةروس )١(

(Y۲)(۳۰) :ةیالا : سي ةروس ( . 



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم ےس۔ےس8 7.۷
 ال ما ما نورشلآ ےب مك اکهآرک اوربرلآ :یلاسعت لاق من

 فيك لسرلاب نیبذکملا نم مهلبق كلهآ نمب اوظعتی ملأ :یآ #١" نوٹ

 !؟...نودوعي مه فیکف «ةعجر ایندلا ىلإ مهل نكي
 ةيتالاو ةيضاملا ممالا عیمج 7 تور اتد ميم ۱

 اهریخ مهلامعاب مهيزاجیف العو لج هللا یدی نيب باسحلل رضحتم
 .اهرشو

 .(العو لج) هللاب رفک نم لک ةیاہن نوکت اذکمو ٭

 )١( :ةیالا :سپ ةروس )۳۱(.

 ) :ةيآلا :سی ةروس )۳۲(.



 دودخ الا باحصأ ۱

 دوف ارش د (ه)روفولا باد راتلا (غرل دودنشلا با لف 9 : یلاعت لاق

 زی هل اوین نأ تم هن امو ا( دوهش نب ی دوی ام لع مشو
 تِ ایل دت ویس لک لع لاو ضرالاو توسل كلم هل ی أ ك رولت

 )راد ُباَذَع مو منهج منهج باذع مهلف ًاودوتپ مل م 1 تتیولاو نیو اوف بل

 مل «نیرداس مهتلالض یف اوضمو 4 تتلو نیو ون نرل تار »
 صنيو 4ا ُباَذَع م و هج باَذَع مه اووتپ ول #2 اولعف ام ىلع اومدنی

 ؛هيلع صنيو هب قطني هنكلو .منهج باذع نم موهفم وهو «قيرحلا ىلع
 .ثدحلا ىلع لدي ىذلا ظفللا سفنبو .دودخألا ىف قيرحلل الباقم نوكيل

 اهدقوي ايندلا قيرحو !؟هتدم وأ هتدش ىف !؟قيرح نم قيرح نيأ نكلو

 یهتنتو تاظحل ايندلا قيرحو «قلاخلا اهدقوي ةرخآلا قيرحو «قلخلا

 نع هللا اضر ايندلا قيرح عمو «هللا الإ اهملعي ال دابآ ةرخآلا قيرحو
 ہللا بضغ ةرخآلا قيرح عمو «ىناسنإلا ىنعملا كلذل راصتناو «نينمؤملا

 ” میمذلا طباهلا ساكت رالا و

 ٌباَذَعْمَو#  مهرفک ببسب © َّمَهَج ُباَدَع هل :ىسولألا لاقو *

 نم ةنتفلل ءازج كلذ لعج یفو «تانمؤملاو نينمؤملا مهتنتف ببسب قرح
 ۲ یفخی ال ام نسحلا

 )١( :تایالا :جوربلا ةروس )۱۰-6(.

 )۲( نآرقلا لالظ ىف )5/ ۳۸۷۱(.

 )۳( یسولالل یناعملا حور )۳۰/ ٩۱(.



 - نيلاظلا ةیاهن صصقنم مس
 :ىبطرقلا لاقو ٭

 تراصف .دودخألا نم تعفترا رانلا نأ سابع نبا نع حلاص وبآ یور

 .) مهتقرحأف اعارذ نیعبرآ :هباحصآو كلملا قوف

 ُباَدَع محو مهَج باد اذع مهلف* :یلاعت هلوق ىف یروباسینلا ىّمقلا لاقو ٭

 یلوألا ةکردلا ىف نافلتخم قیرحلا باذعو ؛منهج باذع . © را

 ىف قیرحلا نوكي نأ زّوجو «نامیالا لهأ اونتف مہال ینائلاو «مهرفكل
 . مهتقرحأف مهیلع تبلقنا رانلا نأ یور امل ءايندلا

 :ریثک نبا لاق ٭

 تناك :لاف «ريهز نب نمحرلا دبع نب ناوفص نع :مناح یبآ نبا لاق
 فّرح نيح «نیطنطسق نامز ةينيطنطسقلا ىفو «عبت نامز نميلا ىف دودخألا

 هيف ىقلأو اًنوتآ اوذختاف ءديحوتلاو حيسملا نيد نع مهتلبق ىراصنلا

 لباب ضرأ ىف قارعلا فو «دیحوتلاو حيسملا نيد ىلع اوناك نيذلا ىراصنلا

 لايناد عنتماف هل اودجسي نأ سانلا رمأو منصلا عنص ىذلا رصنتخب

 مث رانلاو بطحلا اهيف ىقلأو اًنوتأ مهل دقوأف «ليئاشيمو ايرزع هابحاصو
 نيذلا ىقلأو ءاهنم امهذقنأو ءاّمالسو اًدرب امهيلع هللا اهلعجف «هيف امهاقلأ

 .0 رانلا مهتلكأف طهر ةعست مهو ءامهيلع اوغب

 :ريثك نبا لافو ٭

 َلْيَق # :ىلاعت هلوق ىف - سنأ نبا وه - عيبرلا نع متاح ىبأ نبا ىور

 .(۷۰۸۰ /۱۰) ىبطرقلا ريسفت (۱)

 /۹) یربطلا شماه ىلع عوبطم یروباسینلا یمقلا ةمالعلل ناقرفلا بئاغرو ءنآرقلا بئارغ ریسفت (۲)
 .ثارتلل نایرلا راد ةعبط ٦(

 4۹٤(. /5) ریثک نبا ریسفت (۳)



 ۱. سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 ىف عقو ام اوأر املف «ةرتفلا نامز ىف اًموق اوناک مهنأ انعمس 4 دود بحت

 .نوحرف مهيدل امب بزح لک ءاًبازحأ اوراصو رشلاو ةنتفلا نم سانلا

 ءافنح نیدلا هل نیصلخم هللا ةدابع ىلع اوماقآ و ءاهونکس ةيرق ىلإ اول زتعا

 نم رابج مهب عمس یتح مهرمآ اذه ناکف «ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اومیقیو
 یتلا ناثوالا اودبعی نأ مهرمأف «مهيلإ لسرأف «مهثیدح ثدحو «نیرابجلا

 _ هل كيرش ال هدحو هللا الإ دبعن ال :اولاقو «مهلك هيلع اوبآ مهنإو ءاوذختا

 .هيلع اوبأف .مکلتاق ىنإف .تدبع یتلا ةهلالا هذه اودبعت مل نإ :مهل لاقف

 وأ هذه اوراتخا :لاقف اهیلع مهفقوو رابجلا مهل لاقو «ران نم اًدودخأ ٌذخف

 «ةيرذلا تعزفف ةيرذو ءاسن مهیفو ءانيلإ بحأ هذه :اولاقف هیف نحن ىذلا
 تضبقف ءاهيف اوعقوف مويلا دعب نم ران ال :- مهژابآ ىأ - مهل اولاقف
 تطاحأف اہناکم نم رانلا تجرخو ؛اهرح مهسمی نأ لبق نم مهحاورآ

 ٩ دودخُملا با ليف 2 : ات هللا لزنآ كلذ یفف ءاہب هللا مهقرحأف «نیرابجلاب
 . © ٌديِهَس لک لع لاو :یلاعت هلوق ىلإ

 نیملاظلا ةیاہن تناك فیکو مهتصق انل یکحی ا ىبنلا وه اهو *

 .نیقتملا ةبقاع تناك فیکو

 اکو هْمُكَلْبَق ناگ ْنَميِف ُكِلَم َناك :لا ل هلا لوس نا «بیهص ْنَع
 ۂْمَلَعَأ امالُغ َىَلِإ ْتَعِباَت رب ْدَق ین :ِكِلَمْلِل لا ربك اّمَلَق جاس هَل

 3 هيَلِإ َدَعَقَف بهار كس اد یقیرط ىف ناف مع امالُع هبلا َثَعَبَف َرْحّسلا
 را

 رس ےس 7
 1 مس ےس هیچ رم

 یتآ اذاف هيَلِإ دَعَفَو بهارلاب ّرَم رحاَسلا یتآ اذ َناَكَف هَبَجْعأَف ُهَماَلَك َعِمَسَو
 ریس

 ترک مر رم ہی هد هم كا( 1 <ں یی سے < وعر < ع یی
 :لقف .رحاسلا تیشخ اذإ :لاقف .بهارلا ىلإ كلذ اكشف 4ب رض رحاسلا

3 

 خا

 )٤/ ٦۹٦(. ريثك نبا ريسفت (۱)



 نيلاظلا ةیاھت صصق نم حل 3
 ذا َكِلَّذَك ّوُهاَمَنيَبف لحاَسلا ىِنَسَبَح :لتق َكَلْهَأ َتيِشَح ا٥َِإَو ءىلُهَأ ىتَسَبَح

 | لضفأ رجالا فنی :َلاَقَق ءساّنلا حق ٍةَميِظع ٍ ب یلع ی
 نم لیلا ّبَحَأ ٍبِهاّرلا ر رم نکن هل : :َلاَقَف ارح دات ؟ اضْفآ بم بار

 ىَّضَمَو ؛اهلتقف اَماَمَر رف شانلا یضمی یتخ َةَباَدلا هذه لثقاف رجاسلا مَ

 :یتم لّضف مولا تنآ یب ىأ :تها لا هل لاَقَف هر رام برایت شال

 العلا َناَكَو علت الف د تل نام «یلتبتس تك .ىَرَأ ام كرما نم َعَلَبْدَ

 سيج َعمَسَق اولا راس نی سانلا یواتیو ص َرْبَأْلاَو هَمْکالا ئر
 ٥ س ۳1 ۳

 تنآ ْنِإ إ عَمْجَأ َكَل اتفاع ام لا هریک اياَدَهب ناف ءىوَع دك ناک ِثِلَمْ
 رخ ےس ےس

 تّوَعد ه للاب تنمآ تن نِ ثا یفشی اَن اَدَحَأ یف ال ین : :لاقف ینتیفش ری رح یب

 .سلخی ناگ امك ها سَلَجَف ما ىَنَأَف ثلا هافشف هّللاب نما كامعق هللا

 :َلاَق ؟یٍریع برو :لاق یر لاق؟رصب َكيلَع هو نم :َكلَمْلا هَل َلاَقَق

 الغلاء یجُم ماعلا ىَلَع َّلَد ىّنَح ُب بی لرب مه لا كرو یتر

 عفو َصَرِبألَو همك الا ربات رح نی لب ذك یت ىأ :ُكلَعْلا هَل لاق

 ىَّنَح بعمل هم للا یفشی اَمَنِإ ءاَدَحَأ یِفش ال ین :لاقف .لعفتو

 اعدف یباف كنيد ْنَع غجزا :هل ليقف .بهارلاب ءیحف َف ؛بِجاٌرلا یَلَع لد
 ع

 ا

 ا

 ليس اپ

 ءىج من اقش َعَقَو یّتع ُهَقَشَف وأ قرض ىف راسلا عضو ناشنملاب
 قریب تنم حرت ی تیم نم جز للف بیل سي

 ىَبأ كيد ن جزا لب مال ءىج عن هاش حو یتح وپ قق ُهَقَشَق هسا
 هب اوُدَعْضاَف دو اَذَك ِلَبَج یا وہ اوب وبهذا :َلاَقَ هباخضآ نم رت ىلإ ةَ

 الق رخ دی ع عمر ین هواوی
 رم

 لَبَجْلا مهب فجر .تفش اَمب مهنفنا مهللا :لاقف «َلَبَجْلا هب اوُدیَصَت



 مچ سس نيالا يان سستم -
 :لاق ؟َكُباَحْضَأ َلَعَف اَم :ُكِلَمْلا ُهَل لاقف ءِكِلَمْلا ىَلِإ ىِشْمِي َءاَجَو ءاوُطَقَسَم
 روفر یف هولوخاقهب اوُبَهْذا :َلاَقَف یباحضآ نی رفت یا عمق كلا ميان
 هل :لاقف هب اوّبَعََق هوذا الو هيد ْنَع َعَجَر ناف حب هب اوُطَسَوَتَ
 كل ی یشنب ءاجو اوقرقف ةیفَسلا مهب ثافکناق :تنش تنش اّمب مهیفکا

 َتْسَل َكَنِإ :كلَمْلِل لاقت كا و :َلاَق ؟َكُباَحْضَأ َلَعَف ام :ُكِلَمْلا هَل ام

 دیو یف سانلا عَمْجَ :لاق ؟وُه و :لاق هب كر مآ ام لعفت ىتَح ىلا ب

 یک یی مش یئا یا جرمی ا

 یی كيد تلف 5 تینا م الا بر وللا مشاب :لق من "سو

 هت و نك نم ام دف ڏج یع ةبلصو بجاو دبوص یف سالا عج

 كَ هام مث مالّقلا ٌبَر یا مشاپ :لاق من ءِسْوَقْلا ديك یف َمُهَّسلا عضو

 لاقف .تامق سلا عضو ىف ِهِغْذُص یفُۂَنب عضرف یوذض یف مهسا

 لیقف كلملا ین .مالغلا بري رب تم الغلا ب رب اتم مالغا برب رب اَنَمآ :ساتلا

 مک شش نا ذق ردح تب لرئ فاو دف خت تل اد َتِبَأَرَأ 4

 نع عجري م ن: :َلاَقَو ناریتلا َءَرْضَأَو ْتَّدُحَف ءِكَكّسلا اف یف ِدوُدخألا

 اھل یبص اهَعمَو ةأرما تاج ی وقف حتا هل َلبِق و .اهيف هوم هی

 ."0(ّقَحْلا ىَلَع ناف یربضا مای :ْماَكْعْلا اهل لاق اف َعَقَت ْنَأ ْتَسَعاَقت
۰ 

 .قئاقرلاو دهزلا باتک (۴۰۰) ملسم ہاور :حیحص (۱)



 یتح اهلوح دحآ ىأ محرت ال «بلقلا ةيساق ةأرما ليئارسإ ینب ىف ناك
 ةيساقلا ةأرملا هذه تجرخ مايألا نم موی فو ةفيعض (ةطق) ةره ناك ولو -

 .قيرطلا ىف ریست ةفيعض ةره تدجوف ؛اهجئاوح ضعب ءاضقل اهتیب نم
 .بابلا اهیلع تقلغأو تیبلا ىف اهتعضوو اهتذخأف

 ماعطلا اهل مدقتو اهمحرتس ةأرملا هذه نأ رمألا ةيادب ىف ةرهلا تنظ

 .لیمجلا تیبلا اذه ىف مانتل اهکرتتو بارشلاو

 الو ماعط الب اهتکرتو تیبلا ىف ةرهلا تسبح ةأرملا نأ ثدح یذلا نکل

 .بارش

 عمست ةأرملاو راهن ليل خرصت تلظف «ةرهلا كلتب شطعلاو عوجلا دتشا

 ماعطلاب اهيلإ ىتأت نأب اهمحرت ملو ةرهلا ءادنل بجتست مل كلذ عمو اہتوص
 .رخآ ٍناكم ىف اهقزر نع ثحبتل اهكرتت نأ وأ بارشلاو

 «شطعلاو عوجلا ىناعت یهو اهن ليل ءومت تناك اهتسبح دقو اهلعلو

 توص وهو «ةثاغتسالاو ءادجتسالا لمحي لاحلا هذه ىف ةرهلا توصو

 رجحتملا ةأرملا هذه بلق نكلو «ناويحلا تاوصأب نوفراعلا هكردي زيمم

 تفخي توصلا ىقبو ءاهلسوتو اهءاجر لبقي ملو «ةرهلا ءادنل بجتسي مل
 رجحتو هتوسقو «ناسنإلا ملظ امر ىلإ وكشت ةرهلا تتامو ءعطقنا ىتح

 اهل مدقت نأ اهلزنم ىف ةطقلا ديرت تناك نإ ةأرملا كلت ناكمإب ناك دقل

 ىف رجؤن اننآ كي لوسرلا انربخأ دقو «بارشلاو ماعطلا نم اهتايح ظفحي ام
 نأ اهيلعف ءاهتايح ظفحي ام اهل مدقت نأ تبأ ناف «مئاهبلا ىلإ ناسحإلا



 حسن نان ةياهت سصق نم -
 ام دوجو مدعت نلف ةعساولا هللا ضرآ ىف قلطنت اهکرتتو ءاهليبس یلخت

 سانلا هيقلي امیف افزر اهل لعج دق هللا نآو ةصاخ ءاہتایح ظفحیو ءاهتيقي

 .ماوهلاو تارشحلا نم هداطصت امو «ماعطلا ایاقب نم

 ةرهلا كلتل اهملظ ببسب رانلا تلخد ةأرملا هذه نأ يي یبنلا ریخأف

 ثدحتف ؛رانلا ىف ةأرملا كلت مجاہت یهو ةرهلا هذه يب لوسرلا ىأر دقلو

 .© ایندلا ىف ام تعنص ام ىلع ًءازج اهدسحو اههجو ىف اًشودخ اهم

 .فرصتب (۷ ۰-۱ :ص) لوألا ءزجلا - یرصملا دومحم / دومحم ومع تایاکح )٩(



 ناطیشلا تاوطخ اوعبتت ال

 ( دباعلا اصيصرب هصف)

 رب فا کافر كان رف ڪآ ننال ا6 نأ لا لٹک # :ىلاعت

 ابف قديح راثآ ىف امت يتبع تاک © لک بر ا رے
 ۳ () تییلطل او رج فو

 ینب ىف ناك اًدباع نأ تی هبنم نب بهو نع "۲ ةصقلا هذه تدرو دقلو

 ةثالث هنامز ىف ناكو «هنامز لهآ دبعأ نم ناكو (اصيصرب) همسا ليئارسإ

 ىلإ ىأ ثعبلا جرخف ءاهريغ تخأ مهل سيل اّوکب تناكو .تخآ مهل ةوخإ

 الو اهيلع نونمأي نم الو اهنوفلخي نَم دنع اوردي ملف مهتثالث ىلع برحلا

 ۱ . اہغوعضی نم دنع
 ةقث ناکو «لیئارس) ینب دباع دنع اهوفلخی نأ ىلع مهيأر عمجاف :لاق

 نأ ىلإ هراوجو هفنک ىف نوکتف هدنع اهوفلخی نأ «هولأسف هوتأف .مهسفنآ ىف

 ملف :لاق مهتخأ نمو مهنم كك هللاب ذوعتو كلذ یبأف ؛مہتازغ نم اوعجري

 اهولزنأف :لاق یتعموص ءاذح تيب ىف اهولزنأ :لاقف مهعاطأ ىتح هب اولازی

 لزنی اًنامز دباعلا كلذ راوج ىف تثكمف ءاهوكرتو اوقلطنا مث تيبلا كلذ ىف

 ىلإ دعصيو هباب قلغي مث ةعموصلا باب دنع هعضيف هتعموص ىف ماعطلاب اهيلإ

 .ماعطلا نم اهل عضو ام ذخأتف اهتيب نم جرختف اهرمأي مث هتعموص

 جورخ هيلع مظعيو ريخلا ىف هبغرُي لزي ملف ناطيشلا هل فّطلتف :لاق
 اهماعطب تيشم ولف اهقلعيف دحأ اهاري نأ هفوخيو اڑراہن اهتيب نم ةيراجلا

1۹ 

 )١( :ناتیالا :رشحلا ةروس )۱۷-۱(.

  9.یزوجلا نبا / سيلبإ سیبلت



 ج نیلاظا ةياهنتصق نم
 یشم یتح هب لزي ملف :لاق كرجال مظعأ ناك اهتیب باب ىلع هعضت یتح

 هذه ىلع ثبلف :لاق ءاهملكي ملو اهتیب باب ىلع هعضوو اهماعطب اهيلإ
 ول :لاقو «هيلع هضحو رجألاو ریخلا ىف هبغرف سيلبإ هءاج مث ءانامز ةلاحلا

 هب لزی ملف :لاق كرجأل مظعأ ناك اهتیب ىف یتح اهماعطب اهيلإ یشمت تنك

 هءاج مث ءاًنامز كلذ ىلع ثبلف ءاهتيب ىف هعضو مث ماعطلاب اهيلإ ىشم ىتح
 سنأتف اهثدحتو اهملكت تنك ول :لاقف «هيلع هّضحو ريخلا ىف هبغرف سيلبإ
 اهثّدح ىتح هب لزي ملف :لاق «ةديدش ةشحو تشحوتسا دق اهنإف كئيدحب
 ول :لاقف كلذ دعب سيلبإ هاتأ مث :لاق هتعموص قوف نم اهيلإ علطي اًنامز

 باب ىلع ىه دعقتو اهثدحتو كتعموص باب ىلع دعقتف اهيلإ لزنت تنك

 باب ىلع .هسلجأو هلزنآ ىتح هب لزی ملف ءاهل سنآ ناك كثدحتف اهتيب
 باب ىلع دعقت یتح اهتيب نم ةيراجلا جرختو هثدحتو اهثدحي هتعموص
 .ناثدحتي اًنامز اثیلف :لاق ءاهتيب

 تجرخ ول :لاقو اهب عنصي ميف باوثلاو ريخلا ىف هبغرف سيلبإ هءاج مث
 ءاهل سنآ ناك اهتثدحف اهتيب باب نم اًبيرق تسلج مث كتعموص باب نم
 دنع هل امو ريخلا ىف هبغرف هءاج مث ءاًنامز اثبلف :لاق «لعف ىتح هب لزی ملف

 اهنم توند ول :هل لاقو ءا عنصي اميف باوثلا نسح نم ّقاَعتَوهَناَحْبَس هللا
 نم لزني ناكف لعفف اهتيب نم جرخت ملو اهتثدحف اهتيب باب دنع تسلجو

 سيلبإ هءاج مث «كلذ ىلع اثبلف اهثدحيف اهتيب باب ىلع فقیف هتعموص
 دعص راهنلا ىضم اذإف هلك اهراهن اهثدحي لعجف «تيبلا تلخد ول :لاقف

 برض یتح هل اهنيزي لزی ملف كلذ دعب سيلبإ هاتأ مث :لاق «هتعموص ىلإ
 ىتح هل لّوسُيو هنيع ىف اهنسحُي سيلبإ هب لزي ملف اهلّبقو اهذخف ىلع دباعلا
 .اًمالغ هل تدلوف .اهلبحأف اهيلع عقو



 - نيلاظلا ةیاهن صصق نم".
 فيك كنم تدلو دقو ةيراجلا ةوخإ ءاج نإ تيأرأ :لاقف سيلبإ ءاجف

 اهنإف هنفداو هحبذاف اهنبا ىلإ دمعاف كوحضفي وأ حضتفت نأ نمآ ال .. عنصت

 «لعفف ءاہب تعنص ام ىلع اوعلطی نأ اہتوخإ ةفاخم كيلع كلذ متکتس

 اهحبذاو اهذخ :لاق «اهنبا تلتقو اهب تعنص ام اهتوخإ متکت اهارتآ :هل لاقف

 قبطأو اهنبا عم ةرفحلا ىف اهاقلأو اهحبذ یتح هب لزی ملف اهنبا عم اهنفداو

 ثکمف اهیف دبعتی هتعموص ىلإ دعصو امهیلع یّوسو ةمیظع ةرخص امهیلع
 هولأسف اوءاجف ءوزغلا نم اہتوخإ لبقآ یتح «ثكمي نأ هللا ءاش ام كلذب
 اهربق اذهو ةأرما ريخ تناك :لاقو ءاهاكبو اهیلع مخرتو مهل اهاعنف اهنع

 ىلع اوماقآف اهیلع اومخرتو مهتخآ اوكبف ربقلا اهتوخإ یتأف «هيلإ اورظناف
 .مهيلاهأ ىلإ اوفرصنا مث اًمايأ اهربق

 ىلع مونلا ىف ناطيشلا مهءاج مهعجاضم اوذخأو ليللا مهيلع َّنَج املف

 دباعلا لوقب هربخأف مهتخآ نع هلأسف مهربكأب أدبف رفاسم لجر ةروص
 :لاقو «ناطیشلا هبذكف ءاهربق عضوم مهارأ فيكو ءاهيلع همحرتو اهتومو

 هحيذف اًمالغ هنم تدلوو مكتخأ لبحأ دق هنأ مكتخأ رمأ مكقدضصَي مل

 ىذلا تيبلا باب فلخ اهرفتحا ةريفح ىف امهاقلأو مكنم اعزف هعم اهحبذو

 ءاًعيمج كانه مكتربخأ امك اهنودجتس مكنإف هلخد نم نیمی نع هيف تناك
 لشم هل لاقف مهرغصأ ىتأ مث .كلذ لثم هل لاقف همانم ىف طسوألا ىتأو

 .كلذ

 لبقأف مهنم دحاو لك ىأر امم نيبجعتم اوحبصأ موقلا ظقيتسا املف

 ربخأف اّبجع ةليللا تيأر دقل :مهنم دحاو لك لوقي ضعب ىلع مهضعب

 انب اوضماف ءىشب سيل ملح اذه :مهريبك لاقف «ىأر امہ اصعب مهضعب



 mm) نيلاظلاةياهنصصقنم -
 ناكملا اذه ىلإ ىتآ یتح یضمآ ال هللاو :مهرغصأ لاق مکنع اذه اوعدو

 .هيف رظنأف

 اوحتفف مهتخأ هيف تناك ىذلا تيبلا اوتأ ىتح اًعيمج اوقلطناف :لاق

 اهنباو مهتخآ اودجوف مهمانم ىف مهل فص ىذلا عضوملا اوثحبو بابلا
 سيلبإ لوق قدصف دباعلا اهنع اولأسف «مهل ليق امك ةريفحلا ىف نيحوبذم
 ۱ ایہ عنص امی

 هوقثوأ املف ۰ ؛بّلصُيل دقو هتعموص نم لزنأف مهکلم هيلع اودْمَتساف

 كتنتف یذلا كبحاص انآ ینآ تملع دق :هل لاقف ناطیشلا هاتآ ةبشخلا ىلع

 هللاب ترفکو مویلا ینتعطآ تنآ ناف اهنباو اهتحبذو ءاهتلبحأ یتح :ح ةأرملاب

 رفك املف ءدباعلا رفكف :لاق «هيف تنأ امم كتصلخ كروصو كقلخ ىذلا

 .هوبلصف هباحصأ نيبو هنيب ناطيشلا یّلخ ىلاعت هللاب

 ءیرب نإ لاق فک الف مک نتنالل اق دا طلا لک © :یلاعت لاق

 . 04 نسل تر هم ُفاَحَأ نإ کانی

 )١3(. :ةیالا :رشحلا ةروس (۱)



 ..نمیلا كلَم نم لوآ ناکو (ًابس) همسا نميلا دالب ىف لجر كانه ناك

 نم كلم لوآ هنآل «ابس» یّمَسو ء(بّجشی نب دبع» یقیقحلا همسا ناکو

 .هءادعأ ىبس برعلا

 نم العو لج هللا مهاطعأ دقف «ةرماغ ةريثك معن ىف أبس دالب تناكو ٭

 .معنلا لك نم مهيلع قدغأو ءىش لك

 .تقولا اذه ىف تاراضحلا مظعأ نم ةمدقتم ةراضح اوماقأف'

 ادس اوؤشنأف ناكم لك نم ةريثكلا لويسلا هيتأت ميظع داو مهل ناكو
 نيب دسلا كلذ ناكو برأم دسب دسلا كلذ ىّمُس ..(برأم) ةنيدم دنع اًعينم

 تناك ىتلا مهنيتاسبو مهيضارأ ىر ىف دسلا هايم ىف نومكحتي اوذخأو
 نيتاسبلاو تانجلا ءاشنإ نم اونكمت ىتح هلامشو ىداولا كلذ نيمي نع
 ىتح تاورضخلاو هكاوفلاو رامثلاو راجشألاب اهرخآ نع تألتما ىتلا

 ئلتميف تانجلا كلت طسو رمتو اهسأر ىلع لتكم عضت ةأرملا تناك

 كلذو راجشألا ىلع نم اًئيش فطقت نأ نود تاورضخلاو ةهكافلاب اهلتكم

 .اهجضنو اهترثكل

 ءىش وأ :ثیغاربلا وأ ضوعبلا وأ بابذلا نم ءىش مهدلبب نکی ملو ٭
 هودبعیل مهم هللا ةيانعو جازملا ةحصو ءاوهلا لادتعال كلذو ماوهلا نم ٠

 .هودح ویو

 مهل رفغی نأ هورکش نإ العو لج هللا مهدعو دقف كلذ لك قوفو



 af Ar 8۵ ےہ ےک یک ران رب رم رخ ر چرس
 روفغ برو هبط ةدلب:لاق اذهلو ..مهمحریو

 ىف مهجایتحا ملع امل هللا نأ :مهيلع اهم هللا معنآ یتلا معنلا نمو ٭

 مهل هللا أيه ةكرابملا ضرألا ىلإ اوبهذی نأ ىلإ مهبساكمو مهتراجت

 .ةلوهسو رسيو نامأو نمآ ىف اهيلإ نورفاسي مهلعجت ىتلا بابسألا

 .ءاعنص ضرأ یه :ليقو «ماشلا ضرأ ىه :لیق :ةكرابملا ضرألاو -

 الو ةشحوب رعشي الف لجرلا رفاسي ثيحب ةلصاوتم ىرقلا تناكف
 اهعورزو اهراجشأ ةرثك نم اهضعب راوجب تناك اهلك ىرقلا نآل فوخ

 هنإف ماعطلا وأ ءاملا لمحي نأ ىلإ جاتحي الف رفاسملا رفاسي ثيحب اهرامثو

 ةيرق ىف لیقَی ناكو تارمثلاو بارشلاو ماعطلا دجو الإ ناكم ىف لزني ال

 تلا یرفلآ نيبو مهني اتلعجو# :ىلاعت هللا لاق اذهلو ىرخأ ىف تيبيو
 نما امیر ی ال امف أري ربَسلا اف رو رهط يف افاست

 6 روکش ِراَبص لحل تبل كلذ يف نِ رم
 ىتح هاهولمو «ةمعنلا اورطبو «هتدابع نعو «معنُملا نع اوضرعأف و

 اهيف ريسلا ناك ىتلا یرقلا كلت نيب مهرافسآ دعابتت نأ ءاونمتو اوبلط مهنإ

 .| ٌرسيتم

 ہذہب ىلاعت هللا مهبقاعف «هتمعنبو هللاب مهرفكب «مهسفنآ اوملظو» *

 .مهيلع اهدابأف .مهتغطآ ىتلا ةمعنلا

 ناميلس هللا ىبن عم ةصق اهل ترج ىتلا «سيقلب» مهكولم نم ناكو

 .(۱۵) :ةيآلا :أبس ةروس (۱)

 .(۱۸-۱۹) :ناتیالا :ابس ةروس (؟)



 - نبلاظلا هیاهن صصف نم _ ۽

 كلذ ىلإ تراش امك «هنید ىف اهلوخدو هلل اهمالساب تهتنا تاون

 .لمنلا» ةروس

 اورطبو «هب اوک ر شاو شاہ اورفک «سیقلب توم دعب !ابس» لهآ نکل

 هللا رمد ثيح .باذعلا مهب هللا عقوأو هللا ةَّنس مهيلع تقحف . اوغطواوغبو

 ءاّرّمدم اًميظع اليس ناكف عام نم هءارو ناك ام مهيلع لسرأو «برأم دس)

 راجشألا كلهأو «نیتاسبلاو تانجلا قرغأ .«مرعلا ليسا نآرقلا هاّمس

 .اوبسك ام ببسب «معنلا كلت مهنع هللا لازأو «رامثلاو

 !مهكالهإ ناك فيك
 ريمدت ببس نإ :اولاقف نوخرؤملا اهركذ دقف مهكالهإ ليصافت نع امأ

 ىلع هوركشي ملو اوغبو هب اورفك دق أبس لهآ نأ ىأر امل كَم هللا نإ دسلا
 .دسلا ىف رخنت تذخأو رافلا مهيلع طلس «همعن

 .ةسارحلل (اًطق :ىأ) اره دسلا نم ناكم لك ىلع اولعجو ًابس لهأ ماقف
 دسلا ىف اورخنو ططقلا ىلع نارئفلا تبلغت كالهلا دعوم ءاج املف

 .هومدهيل
 .كالهلا برقب نقيأف (رماع نب ورمع) وهو مهئامعز دحأ كلذ دهاشف

 هيضارأ نمث ىلع لصحي نأ اهلالخ نم عيطتسي ةليسو ىف ركفي سلجف
 لقو ىنتئاف موقلا ىدان ىف ةليللا تسلج اذإ :هل لاقو هيخأ نبا اعدف هكالمأو

 لام یدنع سيل :كل لوقأس ىنإف ؟ىلام ىنيطعت ال ا:امل :سانلا مامأ یل

 يلع ددراو «ینبّکف كتبك انأ اذإف .بذاکل كنإو «انیش كوبأ كرت الو كل
 ىنتمتش اذإف .ینمتشاف «كمتشأس یناف كلذ تلعف اذإف كل تلقام

 .ىنمطلاف ٌیلِإ مقف كتمطل انآ اذإف «كتمطل



 ما سس نبلاظلا ةياهن صصق نم =
 لعفا یلب :هل لاقف !كلذب مع اي كلبقتسأل تنك ام :هيخأ نبا هل لاقف

 معن :یتفلا لاقف .كتيب لهآ حالصو كخحالص اهب دیرآ یناف

 لاقف !همطلف یتفلا هلوانتف همطل یتح همع هب هرمآ ام لاقف ءاجف

 هيف ینمطل دلب ىف نکسآ نأ لیحتسم ...؟مکیف مّطلأ :نالف ىنب اي :لجرلا

 دجلا هنم اوفرع املف .یراقعو یضرآو یرود ینم یرتشی نم .ادبآ نالف

 .كلمي ام لک هنم اورتشا

 هموق یدان «رفسلاو جورخلل هلهآو هسفن زهجو هعم لاملا راص املو

 .برتقا دق مکرمآ لاوزو .مکلظآ دق باذعلا نإ :موق ىأ :مهل لاقو

 :نامشب قحلیلف هارفسو هاذیدش المجو ءاًديدج اراد مکنم دارأ نمف
 .یرصبب قحلیلف ریصعلاو ریمخلاو رمخلا مکنم دارآ نمو

 امیف ةرونملا ةنيدملا) برثيب قحلیلف ليخنلاو لخنلا مكنم دار نمو

 مهنمو نامع ىلإ بهذ نم مهنمف ..دالبلا ىف اوقرفتو مهضعب جرخف (دعب
 .(جرزخلاو سوألا مهو) برثي ىلإ بهذ نم مهنمو یرصُب ىلإ بهذ نم

 مده نم نارتفلا تنکمت ثیح «ليسلا» اهيلع لسرآ هللا ناف «ابس» امآ

 تفلتأو «تانج نم هنوکلمی ام «مرعلا لیس» هايم تحاتجاف «برأم دسا

 .مهتاعورزمو مهراجشآ

 رش ببسب «تضرقناو تلازو ةراضحلا كلت تدابو

 مدت مهتلدنو مرملا لس منع انلسراف اوضرعأف ٭ :یلاعت لاق اذهلو
 تک انب ٹک 0 لیلق رذس نم یو و لو طمع لک قاوذ

 ١ 2 . 0 رونکلا الإ یزج لهو

 .(۱-۱۷) :ناتيآلا :ًابس ةروس (۱)



 - نیلاظلا ةياهن صصف نم سس سس

 ءیدر ىلإ ةمعنلا كلت انلدب هکاوفلاو تارمغلاو تانجلا كلت نم الدبف

 يڪ ارد نتج رت مه دیو :ىلاعت لاقف ؛راجسشالاو رامثلا

> 
 رجش :لئالاو «لكؤي ال یذلا عشبلا وه :لیقو رملا رمثلا وه :طمخلاو

 .هل رمث ال ةیدابلا رجش نم ءافرطلا هبشي

 .راجشألا هذه دوجآ ناکو قبنلا رجش وه :ردسلاو
 ,نيعمتجم اوناک ام دعب ؛اوقزمتو اوقرفت «مهباصأ ام مهباصأ املف #

 مهب برضی ناکو مهسلاجم ىف سانلا مهب ثدحتی ثيداحأ هللا مهلعجو

 .مهم یرج امہ ثدحتی دحأ لكف (ًأبس یدیآ اوقرفت» :لاقیف لثملا

 لحل تيل كلذ يف تل :مهيف هللا لاق نم الا مهیف ةربعلاب عفتني ال نکلو

 الو ہللا هجول اهلمحتی ؛دئادشلاو هراکملا ىلع راّبص "4 روکش راّبص

 ینٹیو «فرتعیو ءاهب رقي یلاعت هللا ةمعنل روکش ءاهيلع ربصي لب اهطخستی

 .هتعاط یف اهفرصیو ؛اهالوآ نم ىلع

 لاقف ءابس ةروسب اهامس ةروس ىف ابس ةصق العو لج هللا ركذ دقلو

 جز ورم ام ڈاک هک م يف بس ناكذقل# :ىلاعت

 یم مع اسرع ارشد © فروم لب ذل اھرکشاو
 یخ

 دو رگ ےس ےس قمر ےس ھ7 چی رح

 E طم لڪ آ اوڏ نتج مو ےب كر

 لأ یر نس حر ا رونکلا الا یز لاو کا مر کل
 مت o نينمأ ع و الاي اهر اف اردو هه یرف یرف اہف انکرلب

 ےس رک ےس ل۷ رخ ےس رک رع ہوس

 0 میاتقرمو 26 مهامأعجَف م شا ایملظو رام ناب دوب اسر اولاقف

 .(۱۹) :ةيآلا :أبس ةروس (۱)



 لبا مہلع ق دل ر بیل كلذ يف نا ق ہر رم و 21 وح سم هيتس ص هوم هاشم« اک ی سره
 ر ترس یر << ہو ص رس و 22 8 س تاو وم يدر

 نم ملعتل النیلطاس نم مل هل ناک امو بس اقيرف الإ ہوعہتا

 ۲ و 7 بن ہد

 ۹ 4 :یث لک لع كيرو كش قاهنیوه نسم رخ ن 3

 .(۱۵-۲۱) :تایالا :ًابس ةروس (۱)



 ا يعارخل | ىحل نب ورمع و

 ميهاربإ نيد رّیغ نم لوآ» :َِِي هللا لوسر لاق :لاق د سابع نبا نع

 .)«ةعارخ وبأ فدنخ نب ةعمق نب ىحُل نب ورمع
۱ 5 0 ۱ 3 

 .'''۷مانصألا ةدابع ىلع برعلا لمح نم لوآ وهو» :اعوفرم «هیبآ

 :ماشه نبا لاق ٭

۰ ۲ ۰ ۰ 1 ۱ ۹1 1 ٠ ۳ 

 مهو «قیلامعلا ذئموی ابو ءاقلبلا ضرأ نم بآم مدق املف .هرومآ ضعب

 نودبعي مهار «حون نب ماس نب زوال نب قيلمع دلو :لاقيو «قالمع دلو
 هذه :هلاولاق ؟نودبعت مکارا یتلا مانص الا هذه ام :مهل لاقف مانصالا

 1 ب۰ ۰ ۰ ۰ 8 2, ۰ ۰ ۰ 7

 الا :مهل لاقف ءانرصنتف اهرصنتسنو ءانرطمتف اهرطمتسنف اهدبعن مانصا

 لاقي اّمنص هوطعاف .هنودبعیف برعلا ضرآ ىلإ هب ريسأ ءاّمنص اهنم ینوطعت

 .۳ «همظعتو هتدابعب سانلا رمآو هبصنف ةكم هب مدقف لّیه) هل

 .یحل نب ورمع ةيبلتلا هذه یّبل نم لوأ نأ هریغو ىليهسلا ركذ دقو *

 لوقيو «هنم عمسيف كلذ هنقلي لعجف .خیش ةروص ىف هل یّدبت سيلبإ نأو

 .كلذ ىف برعلا هعبتاف ليلخلا نيد اهب رّيغ نيدلا ىف ءايشأ مهل - هللا هنعل

 ةحيحصلا ىف ىنابلآلا هنسحو «طسوألاو ريبكلا ىف ىناربطلاو «مصاع ىبأ نبا هجرخآ :نسح (۱)

(YY) 

 «ىبهذلا هقفاوو «دانسالا حیحص :مكاحلا لاقو «مصاع ىبأ نباو مکاحلا هجرخآ :نسح (؟)

 )۱٦۷۸(. ةحيحصلا يف «ینابلالا هنسحو
 .(۳۵۰ /۱) یلیهسلل فنألا ضورلا ()



 حسا نان يأ سن -
 :قاحسإ نبا لاق ٭

 كيرش ال كيبل «كيبل مهللا كيبل :اولاق اوله اذإ شيرقو ةنانك تناك
 .كلم امو هكلمت كل وه اکیرش الإ «كل

 .مهتيالو ىف ءوس موق اوناك «مهيلإ هرمآ راصو «تيبلا ةعازخ تيلو املو

 : ريثك نبا ظفاحلا لوقي ٭

 ببسب كلذو ءزاجحلاب ناثوألا ةدابع لوأ ناك مہنامز ىف نأل كلذو

 اذ ناكو «كلذ ىلإ مهاعد نم لوآ هنإف - هللا هنعل - یحل نب ورمع مهسيئر
 ىقرزألا ركذ اممو ...ریعب فلأ نيرشع كلم هنإ :لاقي ءاّدج ليزج لام
 فالآ ةرشع یسکو «ةندب فالآ ةرشع جیجحلا مايأ حبذ امبر هنإ :لیهسلاو

 ليو ءلسعلاو نمسلاب سیحلا مهل سیحیو برعلا معطي ءةنس لك ىف ةلح
 «مهیف هفرشل «عبتملا عرشلاک مهیف هلعفو هلوق ناکو :اولاق ,قیوسلا مهل

 . مهیلع همرکو «مهدنع هتلحمو

 ةلملا لدبو نیدلا رّیغ یذلا لجرلا اذه ءازج ناك فيك یعم لمأتف ٭

 نم لوآ ناکو رانلا ىف هبصق رجي یعازخلا رماع نب ورمع تیأرا ::#

 0 تريحتلا ربو بئاوسلا بّیس
 ۰ ۰ تنسو 1 1 هر 7
 وهو .بعک ینب اخآ .فدنخ نب ةعمق نب یحل نب ورمع تیارا نام لاق و

 4 ١
 .'''(رانلا ىف هبصق رجي

 بّیس نم لوأ نإ :ِِكَي هللا لوسر لاق :لاق 5 دوعسم نبا نعو
 رجب رانلا ىف هتيأر ىنإو ماع نب ورمع ةعازخ وبأ مانصألا دبعو ؛بئاوسلا

 .فرصتب (۱۷۷ - ۱۷١ /۲) ةياهنلاو ةيادبلا (۱)

 .اهمیعن ةفصو ةنجلا باتک )۲۸۵٢( ملسمو «بقانملا باتک (۳۹۲۱) یراخبلا هاور :هیلع قفتم (۲)

 .اهلهأو اهمیعن ةفصو ةنجلا باتک (۲۸۵۲) ملسم هاور :حیحص (۳)



 ل نیلاظلا ةياهن صصف نم سس _سم ۷۰

 .'''!اھیف هءاعمآ

 نوجلا نب مثكأل لوقی ةي هللا لوسر تعمس :لاق ةريره یبآ نعو

 يف هبصق رجب فدنخ نب ةعمق نب یحل نب ورمع تیر «مثكأ اي) :یعازخلا

 نأ ىسع :مثكأ لاقف .«هنم كب الو «هب كنم لجرب هبشأ الجر تيأر امف رانلا

 نم لوأ ناك هنإ ؛رفاک وهو نمؤم كنإ ءال» :لاق ؟ هللا لوسر اي ههبش ىنرضي
 لصوو «ةبئاسلا بّیسو «ةريحبلا رخبو «ناثوألا بصنف «لیعامس) نيد رّیغ
 .''' «یماحلا ىمحو ةلیصولا

 :یوانملا لاق #

 رجي اذكف «"' هموق ىلإ ةريرجلا اهب ٌرَج ةعدب هنطاب نم جرختسا هنوكل
 .لمعلا سنج نم ءازجلاو «رانلا ىف هءاعمأ

 )١( عماجلا حيحص ىف ىنابلألا هححصو «دمحآ هاور :حیحص )5١75(.

 )۲( ةحيحصلا ىف ینابلالا هنسحو «لئاوألا ىف مصاع یبآ نبا هاور :نسح )۱٦۷٦١(.

 ) ریدقلا ضيف )4/ ٩(.



 ليفلا باحصا

 مکاح هفلک دق یشبحلا ةهربآ ناکو ...ةهربآ همسا لجر كانه ناك

 .(نمیلا ىف) ءاعنص ىلع اًريمأ نوکی نأب یشاجنلا ةشبحلا
 .ةشبحلا مکاح یشاجنلا ناك كلذكو ...اًينارصن ةهربأ ناکو

 ..مارحلا هللا تيبو ةبعکلا نع اًريثك عمسی ناكو

 برعلا ىلع اًدقح هبلق ًالتماف .تیبلا اذه ىلإ نوجحي برعلا نأو

 .تيبلا اذه نع برعلا فرصي فيك ركفي هسفن عم سلجو

 ءاعنص ىف ةريبك ةسينك ىنبي نأ ىلإ هناطيش هاده قيمع ريكفت دعبو
 .مہنامز ىف اهلثم سانلا ری مل «سيّلَقلا» اهامس

 اهيأ كل تينب دق ىنإ :هل الئاق ةشبحلا مكاح ىشاجنلا ىلإ بتك مث
 ىتح اًدبأ أدهأ نل ىنإو ...ادبآ كلبق ناك كلمل اهلثم نبي مل ةسينك كلملا

 .ةبعكلا ىلإ اوجحي نأ نم الدب برعلا جح اهيلإ فرصأ
 ةسينكلا هذه ءانب ىف نميلا لهأ رخس دق ىشبحلا ةهربأ ناکو #

 .ريخستلا عاونأ دشأ اهيف مهرخسو ةسيسخلا

 .ةلاحم ال هدي عطقي سمشلا علطت ىتح لمعلا نع رخآت نم ناكو

 ةميظع ةعتمأو اًراجحأو اًماخر سيقلب رصق نم اهيلإ لقني لعجو

 .ةضفو بهذ نم اًنابلَص اهيف برو

 اذج اًميظع اهعافترا لعجو سونبأو جاع نم ربانماهيف لعجو ہک

 .اًرهاب اهعاستاو

 نميلا لهأ ىأرو «قيتعلا تيبلا ىلإ الإ هجتت ال برعلا نأ ىأر هنکلو *
 ظرغ دتشاو ...؛ةكم ىلإ نوفرصنيو «هانب ىذلا تيبلا نوعَدَي مهسفنأ



  نيلاظلا ةياهن صصق مس "۷۷
 نم جرخف ةنانک نم لجر ماقف مهسوفن ىف دقحلا نارين تلعتشاو .برعلا
 دحآ اهیف نكي مل تقو یف ةسينكلا لخدو ءاعنص ىلإ لصو یتح هضرآ

 .جرخو تاساجنلا كلت اهیف كرتو ةسينکلا ىف هتجاح یضفو

 ؟اذه عنص نم :لاقو اًديدش اًبضغ بضغ كلذب ةهربآ ملع املف

 امل ةكمب برعلا هجحت یذلا تیبلا اذه لهأ نم لجر هعنص :هل ليقف

 ءاجف بضغف اذه كتيب ىلإ برعلا يح فرصت نأ دیرت كنإ كلوقب عمس

 .همدهي ىتح تیبلا ىلإ نريسيل فلحو كلذ دنع ةهربأ بضغف
 .تزهجتو تأيهتف ةشبحلا رمأ مث

 هب اوعظفو هومظعأف برعلا كلذب تعمسو ليفلاب هعم جرخو راس مث
 .مارحلا هللا تيب ةبعكلا مده ديري هنأب اوعمس نيح مهيلع اقح هداهج اوأرو

 .رفن وذ هل لاقي مهكولمو نميلا لهأ فارشأ نم ناك لجر هيلإ جرخف
 نع هداهجو ةهربأ برح ىلإ برعلا رئاس نم هباجأ نمو هموق اعدف

 مث «كلذ ىلإ هباجأ نم هباجأف .هبارخإو همده نم هديري امو مارحلا هللا تيب

 .هلتاقف هل ضرع

 .اًريسأ هب یتاف رفن وذ هل ذخأو هباحصأو رفن وذ مزهف
 نوكي نأ ىسع هنإف ىنلتقت ال كلملا اهيأ اي :رفن وذ هل لاق هلتق دارأ املف

 ناكو قاثو ىف هدنع هسبحو هلتقي ملو هكرتف .لتقلا نم كل اًريخ كعم ىئاقب

 .اًميلح الجر ةهربأ

 .ةبعكلا مده ديري هقيرط ىف ةهربأ ىضمو #

 بیبح نب لیفت همسا لجر هل جرخ ء(معثخ) ضرأ ىلإ لصو املو



 ۷۲ سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 عم «سهانو نارهش :امهو» معثخ ةليبق نم ءایوقآ لاجر هعمو یمعثخلا

 ةهربأ مهمزهف یشبحلا ةهربآ اولتاقف برعلا لئابق نم یرخآ ةعامج
 .اًريسأ بیبح نب لیفت ذخأو

 لمعأس ىنإف «ینلتقت ال !كلملا اهيأ :لیفث هل لاق لیفن لتق دارآ املف

 ةهربآ هکرتف .قیرطلا ىلع كلدآ برعلا ضرأ ىف الیلد كل نوكأسو كعم
 .قیرطلا هفرعُي هل الیلد نوكي نأ ىلع هلیبس یلخو

 نب دوعسم همسا لجر هيلإ حرخ .فتاطلا دالب ىلإ ةهربأ لصو املف *

 امنا :كلملا اهیآ :هل اولاقف .فیقث لاجر نم ةعامج هعمو كلام نب بتعم

 ىلع كلدي ْنَم اضیآ كعم لسرنسو كرمآ عوط نوکن فوسو كديبع نحن

 ..ةبعکلا ىلإ قیرطلا
 نم الجر لسرأف (سمغملا) همسا ناکم ىلإ لصو یتح ةهرپآ راسو #

 ةماهت لاومآ ذخاف فکم ىلإ لصو یتح دوصفم نبا دوسالا :هل لاقي ةشبحلا
 یبنلا ذَج) مشاه نب بلطملا دبعل ريعب یتئام ذخأو مهریغو شيرق نم

 .مهدیسو شيرق ریبک بلطملا دبع ناکو ...(8
 ةهربآ اولتاقی نأ مرحلا نم ناك نمو لیذهو ةنانكو شيرق تدارأف

 .كلذ اوكرتف هيلع اوردقي نل مہنأب اوسحأ مهنكلو
 هنم بلطو ةكم ىلإ ىريمحلا ةطانح :همسا الجر ةهربأ ثعب كانهو 27

 مهلتاقيل ءاج ام ةهربأ نأب هربخي نأو ...دلبلا اذه لهأ ديس نع لأسي نأ

 ناو ..مهل ضرعتی نلف «ةبعكلا مدهي هوكرت ناف «ةبعكلا مدهل ءاج امنإو
 .مهلتقي فوسف هل اوضرعت

 املف «هب ینتئاف ىبرح ديري ال ةكم لهأ ديس تدجو نإف :ةهربآ هل لاق مث



 - نیلاظلاةیاهنصصق نم سس اء ()-
 نب بلطملا دبع :هل ليقف ءاهفيرشو شيرق دیس نع لأس «ةكم ةطانح لخد

 .مشاه

 .ةهربأ هب هرمأ ام هل لاقف هءاجف

 اذه ةقاط نم كلذب انل امو هبرح ديرن ام هللاو :بلطملا دبع هل لاقف

 . 2020 ميهاربإ هلیلخ تيبو «مارحلا هللا تيب
 ناو همرحو هتيب وهف ةهربأ نم هيمحيو هتيب ظفحيس ( هللا ناك ناف

 .ةهربأ عنمي نأ عيطتسي دحآ اندنع سيلف همدهي ةهربأ كرتي

 .كب هيتآ نأ ىنرمأ دق هنإف هيلإ ىعم قلطنا :ةطانح هل لاقف ٭

 ةهربآ شيج ىلإ لصو ىتح هينب ضعب هعمو بلطملا دبع هعم قلطناف
 املف تهربآ دنع سوبحم هنأ ملعف .هل اقيدص ناك هنأل ؛(رفن ىذ) نع لأسف

 ؟ةهربأ نم اهب صلختن ةليح كدنع له رفن اذ اي :هل لاق هيلع لخد

 ىنلتقي نأ رظتنآ هدنع ٌريسأ لجر انأو ةليح ىأ كلمأ لهو :رفن وذ لاقف

 «ليفلا سئاس وهو سينأ :همسا اًبیط اًناش فرعا ىنكل ...تقو ىأ ىف

 نأ هنم بلطأو كتناکمو كردق هفرعأو كب هيصوأو هيلإ لسرأ فوسف

 ريخب ةهربأ دنع كل عفشي هلعجأسو هملكتو ةهربأ ىلع لخدتل كل نذأتسي

 .عاطتسا نإ

 .یقیدص ايإذه ئنيفكي :بلطملا دبع لاقف

 بحاصو شيرق ديس بلطملا دبع :هل لاقف سينأ ىلإ رفن وذ ثعبف
 هل نذأتساف «لابجلا سوؤر ىف شوحولاو لهسلاب سانلا معطي «ةكم نيع

 .تعطتسا امہ هدنع هعقناو هيلع

 .لعفأ :لاق



 ۷ بس نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 نذأتسی كبابب شيرق ديس اذه !كلملا اهيأ :هل لاقف ةهربآ سینآ ملکف

 شوحولاو لهسلاب سانلا معطي یذلا وهو ةكم نيع بحاص وهو كيلع
 :لاق ةهربآ هل نذأف هتحاح ىف كملكيلف .كيلع هل نذئاف لابجلا سوژر ىف

 هّلجأ ةهربأ هآر املف مهلمجأو مهمظعأو سانلا مسوأ بلطملا دبع ناکو
 ريرس ىلع هعم هسلجي ةشبحلا هارت نأ هرکو هتحت هسلجی نأ نع همركأو

 .هكلم

 ىلإ هيلع هعم هسلجأو هطاسب ىلع سلجف «هريرس نع ةهربأ لزنف
 ...نامجرتلا كلذ هل لاقف ؟كتجاح ام هل لق :هنامجرتل لاق مث «هبناج

 .كلذ هل لاق املف «ىل اماصآ ريعب یتئام كلملا ّىلع دري نأ ىتجاح :لاقف

 تدهز دق مث «كتيأر نيح ىنتبجعأ تنك دقل هل لق :هنامجرتل ةهربأ لاق

 دق كئابآ نيدو كنيد وه اتيب كرتتو كل اهتبصأ ريعب یتئام ىف ىنملكتأ
 ؟هیف ىنملكت ال همدهال تئج

 .هيمحي اير تیبلل ناو لبالا بر انآ ىنإ :بلطملا دبع هل لاقف

 .اًدبأ ینم تیبلا یمحب نأ ناك امهم ٌذحأ عیطتسی ال :ةهربأ لاتتف
 .دیرت امو تنآ :بلطملا دبع لاقف

 .ریعب یتئام بلطملا دبع ىلع اودرف هدونج ةهربآ رمأ انهو

 مهرمآو ربخلا مهربخآو شيرق ىلإ بهذ «بلطملا دبع جرخ املف *
 .لابجلا سوؤر ىف اونصحتی نأو ةكم نم اًروف اوج رخي نأ

 شيرق نم ٌرْفن هعم ماقو ةبعكلا باب ةقلحب ذخأو بلطملا دبع ماق مث *
 .هدنجو ةهربأ ىلع رصنلا هنم نوبلطيو هللا نوعدي



 _ نیلاظلا هیاهن صصف نه بسس ليبلغ للسلع ۷۷۰

 ریبکلا هشيجو بعرملا هلیف أيهو ةكم لوح دل ًایهت تهربآ حبصأ املف ٭
 .(دومحم) :لیفلا مسا ناکو

 بنج ىلإ ماق یتح بیبح نب لیفن لبقآ «ةكم ىلإ لیفلا اوهجو املف
 «تیتآ ثيح نم اًدشار عجراو دومحم كربا :لاقف هنذأب ذخآ مث لیفلا

 .ضرألا ىلع طقس :یآ ...لیفلا كربف .هنذأ لسرأو مارحلا هللا دلب یف كنإف

 .لبجلا دعص ىتح یرجی بيبح نب ليفن جرخ انهو ٭
 اوبرضف ىبأف ؛هناكم نم موقيل ؛لیفلا اوبرض دقف هدونجو ةهربآ امآو

 .ىبأف موقيل سأفلاب هسأر

 ..ىرجيو لورهي ماقف نميلا ىلإ اعجار هوهجوف

 .ىرجيو لورهي ماقف ءقرشملا ىلإ هوهجوو
 .هناكم ىف كربو ضرألا ىلع طقس «ةكم ىلإ هوهجو املف

 ىربكلا ةاجانملا تناك انهو ٭

 نم اًريط مهيلع هللا لسرأ «ةبعكلا مده ىلع هدونجو ةهربأ رصآ امل

 رجح ...اھلمحی ةراجح ةثالث مهنم رئاط لك عم ...فيطاطخلا لاثمأ رحبلا

 اذحأ مهنم بيصت ال «سدعلاو صمحلا لاثمآ هيلجر ىف نارجحو هراقنم ىف
 .هتكلهأ الإ

 نب ليفن نع نولأسيو قيرطلا نع نوثحبي نيبوعرم نيبراه اوجرخف
 .نميلا ىلإ قيرطلا ىلع مهلديل ؛بیبح

 املك . .ةلمُثأ ةلمُثأ همان طقست هب اوجرخو هدسج ىف ةهربأ بيصأو *

 یاعنص ىلإ هب اولصو یتح اًمدو اًحيِق ليست ةذم هنم اهتعبتا ةلمنآ تطقس

 .تام ىتح هبلق نع هردص عدصناف



 ۷ سس نيلاظلا ةيياهن صصق نم -
 ىلإ قیرطلا ىلع هلدیل ةهربآ عم فیقث ةليبق هتثعب یذلا لاغر وبآ امآو ٭

 نومج ری برعلا ناکف (سمغملا) :هل لاقي ناکمب قیرطلا ىف تام دقف ةکم

 .هتوم دعب ةراجحلاب هربق

 ىف ناسلجی اناکف امهراصبأ هللا ىمعأ دقف هسئاسو لیفلا دئاق امأو ٭

 .بارشلاو ماعطلا سانلا نولأسي ةکمب تاقرطلا

 .مارحلا هللا تيب مدهل ضرعت نم ءازج هلك اذهو اپ

 نب دمحم مدآ دلو دیسل ةلبق نوكيس هنال ؛مارحلا هتيب هللا یمح دقلف

 .(لیفلا ماع) ماعلا سفن ىف دلو ىذلا :4 هللا دبع



 هفیطل تاففو

 .هبلق نع هردص عدصنا اذکف تیبلا عیدصت دارآ امل

 لثم هدالب ىلإ دوعی نالاف کم ديري هتوقب جرخو هسفنب اتعو اهز امل

 .رئاطلا خرف

 نی راجح مهمرت © لییابآ ای مع لسَرأَو # :ىلاعت لاسق ٭
 ۱ ري عر ا ا 7

 اه ضعب عبتی «ليبابأ اًريط مهيلع هللا لسرآ تيبلا ىلع اوعباتت امل٭

 .اًضعب
 .ةراجحلاب هللا مهبذع اًرجح اًرجح همدهو « تيبلا ضقن اودارأ املو

 :نايبلا ءاوضأ ىف ىطيقنشلا لوقي #

 ليفلاب هعم ءاجو هتدعو هددعب الدم ءاج امل «ةهربأ شيج كلذكو
 ےس

 لسراو # رويطلاو تاقولخملا فعضآ هيلع هللا طلس «تاناویحلا یوقآ ہرے رس

 فک مع © لیتی نب ورا مهمرت © لیا اط مع
 ۲ 4 لوک

 ها بطق ديس لوقیو **

 ناویح مخضأ وهو - لیفلاب زعتسا نم ذوي نأ ةردقلا هب مظعت اممو

 .(۵ - ۳) تايآلا :لیفلا ةروس (1)

 .(۵ - ۳) تاپالا : لیفلا ةروس (۲)



 كَرَذُي الو ءرظنلل رهظي ال ریغص ناویحب كلهيو - اّمسج عبرالا تاوذ نم

 بجعأو رکآ اذه نأ لقاعلا دنع بیر ال ....«ردقلا هقاس ثيح رصبلاب
۴ 

 ۲ رهاو

 )۱( لالظلا )٦/ ۹۷۲ ۳(.



 شیرف رافک

 یبنلا عم شیرق هتلعف ام یسنی نأ ملسم یآ عیطتسی لهو

 ل یبنلا رطضا یتح دیرشتو لتقو هباحصأو ا ت یبنلل ءاذيإو هللا ليبس نع

 ىبنلا عومدو ةرونملا هنیدملا ىلإ ةرجهلاو ةكم نم جورخلا ىلإ هباحصأو

 بحأل كنإو هللا ىلإ هللا دالب بحأل كنإ هللاو» :لوقي وهو هيدخ ىلع دل

 .'(تجرخ ام كنم ینوجرخآ ىموق نأ الولو هللا لوسر ىلإ هللا دالب

 نم رثكأ اوربدو هضرع ىف هومبتاو ءاذيإلا دشأ ا ىبنلا اوذآ نيذلا مہنإ

 . .دالع ىبنلا لتقل ةرماؤم

 وه کفلعناش کال :العو لج لاقف رتبألا هنأ هنبا تام امل هنع اولاقو
 ٠, هک هل

 نأ نکمی الو ءارتب نوکت نأ نکمی ال ریخلاو قحلاو هللا ىلإ ةوعدلا نإ

 رفکلا رتبي امنإ !؟...ىقابلا یحلاب ةلوصوم یهو فيك «رتبآ اهبحاص نوکی
 ليوط هنأ تاظحللا نم ةظحل ی ادب امهم هلهآ رتیو رشلاو لطابلاو

 .۳"نورکاملا نودئاکلا بذک و .میظعلا هللا قدصو روذجلا دتمم لجألا

 دص نم ۳
 مسز

 ؟شیرقرافك ءارج ناك فيك

 نَم مهنم لتقف نيمرجمل | ءالؤه ىلع اًرزؤم اًرصن ي

 .(۲۷ ۲ 5) ةاكشملا ىف ینابلالا هححصو «هوحنب «یذمرتلا هاور :حیحص (۱)

 .۳ :ةیالا رثوکلا ةروس (۲)
 .(۳۹۸۹ )٦/ لالظلا (م)

 هی هللا رصن دقلف
 سو



 mw) .نیلاظن اهن نصق نم -
 .رسأ نم مهنم رسأو لتق

 فقو دقو ةكم لخدو اًرصتنم اًحتاف ی یبنلا داع یتح مایالا ترادو

 یبن مهل لاقف فوخلاو ناوهلاو لذلا ةياغ ىف مهو شيرق رافك نم یقبت نت

 .ميرك خ أ نباو ميرك خأ ءاٌریخ :اولاق «مكب لعاف ىنأ نونظت ام» : 35 ةمحرلا
 ۹۲ «ءاقلطلا متنأف اوبهذا» : ا لاق

 ريصملا سئبو منهج مھتیاہن تناكو رفکلا ىلع ريثكلا مهنم تام دقل

 .هتوعدلو اپ ىبنلل مهتوادع ىلع

 بيلقلا ىف نوَّقلُي مهو ايندلا ىف مهل ىزخلا دهاشم نم دهشم وه اهو

 .ردب ةوزغ ىف مهتميزه دعب

 مهنم الجر نيعبس لتقمو نيكرشملا ةمیزہب ردب ةوزغ تهتنا دقلف
 نم نيعبس نوملسملا رسأو ...الجر رشع ةعبرأ نيملسملا نم دهشتساو

 .نيكرشملا
 ةبرخ رئب ىف اوفّدقُي نأ مهنم رفكلا ةمئأو شيرق ديدانصب ايب ىبنلا رمأف

 :مهيلع ىداني فقو مث ردب رابآ نم

 ىبر یندعو ام تدجو دق ىنإف ؟اقح مكبر دعو ام متدجو دق سیلآ !ةعيبر
 0۳۰ ا

 اوبیجی ینأو اوعمسی فيك هللا لوسر اي :لاقف ايب یبنلا لوق رمع عمسف

 ؟اولتق دقو

 هل سيل هترهش ىلع ثيدحلا اذه : ۳۲ ص) ىوبنلا ثیدحلا نع عافدلا یف لنک یئلالا لاق )١(

 .(4۱5 ص) (ةریسلا



 ال مهنکلو مهنم لوقآ امل عمسأب متنآ ام هديب یسفن یذلاو» :لاق

 .) ردب بیلق ىف اوقلأف اوبحّسف مهم رمأ مث «اوبيجي نأ نوردقب

 .اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك (۲۸۷۵) ملسم هاور : حيحص (۱)



 یں جیب ںج
 یے: ورد > ےہ

 مدعو اهرغص عم شارفلا ىلع ةكوشلا ہدعقت هسفنب فيعض ناسنإلا

 هتحار تقلقآ یتح دورمنلا ىلع ةضوعبلا هللا طلس دقو فيك ...ءاهتروطخ

 زجعف نوعرف ىلع عدافضلاو لاو دارجلا طاسو «هتشيعم تصّننو

 ةوق الو لوح الا تناك اذلو ءاهرقحأو تاقولخملا رغصأ نم یهو ءاهمامأ

 لوحلاو ةوقلاو نوعلا دمتسيل نمؤملا اهلوقي ةنجلا زونك نم زنك « هللاب الإ

 ىلع یح» :لوقی وهو ناذألا عامس دنع تعرشف راهقلا دحاولا هللا نم

 ةالصلا ءادأ بابسأ نم اًببس ىلاعت هللا نذإب نوكتل «حالفلا ىلع ىح ةالصلا

 .ةلوهسو رسيب لمعلاب مايقلا ىلع هللا دعب اًنوعو .دجسملا ىف ةعامج

 امدنع كالهلا ىلإ مهدوقی دا سانلا نم اًريثك یوهتسی ناطیشلا نآ الا

 رمأو ؛مھل هلك دوجولا ىف كلملاو مهل فرصتلاو مهل ریبدتلا نأ مهل روصي

 دحجيو «مهل رکنتی ام ناعرس هنأ ناطيشلاب نورورغملا ملع امو «مهل دابعلا

 .مهنم ژربتلا نلعيو «مهءالو

 ىذألا ىلإ ةلهو لوآ نم تضرعت ةدلاخ ةلاسر الب لوسرلا ةلاسرو

 اهبحاص یذوآو «ةريثكلا تابقعلا اهقیرط ىف عضوو «ضارعالاو دصلاو

 نب دوسالاو «ةريغملا نب دیلولا :مهو شيرق ءاسور نم ةسمخ یدهلا

 ىذألا لئاسو نم ةليسو اوکرت ام .یمهسلا لئاو نبا صاعلاو «ةلطالطلا

 یلاعت هللا لفکت دقو «هوجلو الا حیرجتلا باوبآ نم اًباب الو اهولمع الإ



 - نیلاظلا ةیاهن صصق نم سس "اس
 كيفك اَنِإ # :یلاعت لاق ....ةيافكلاو ةمص علاو ظفحلاب هلوسرل

 یاب کن هد اکیا و :لاقو ء۷۹ کریس

 .04 راه نیل ام هلا للص نمو ونود نم

 هیفکیل هبر ىلإ مهرمآ ء2 يبنلا عفر مهریغو ءالؤه ىذأ دتشا املو

 ملظي الو هب كله یتح هلغشی ام دحاو لك ىلع یلاعت هللا طلسف «مهرش

 نع نایفس لاق :ثلاثلا ءزجلا ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا لاق ...«ادحآ كبر

 :مه نوئزهتسملا :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع سايإ نب رفعج

 بلطملا نب دوسألاو ءىرهزلا ثوغي دبع نب دوسألاو «ةريغملا نب ديلولا
 لیرج هاتأف .یمهسلا لئاو نب صاعلاو «ةلطالطلا نب ثراحلاو «ةعمز وبآ

 الو لوح هل سيل قولخم ليربج نأ ملعي وهو رج هللا لوسر هيلإ مهاكشف
 .. ةميظع ةوقب هللا ہدمآ دقو «ميظعلا ىلعلا نم لَّسْرُم هنأ ريغ «هللاب الإ ةوق

 ىلإ ليربج راشأف «ديلولا ىلإ و راشأف قفألا يف ام اهب دسي حانج ةئامتس هل

 وهو ةعازخ نم لجرب ٌرَم امدنع نینسب كلذ لبق هباصأ ديلولا مدق ىف حرج

 ٌبصَي لاز الف «حرجلا هيلع ضقتناف ءاهعطقف هلمنأ باصأف هل البن شيري
 تاوطخلا فالآ ةحورجملا مدقلا كلت تشم املاطلو «هنم تام یتح امد

 مثإلا ىلع نواعتللو «مالسإلل ديكللو هللا لوسر ةيذألو لا رون ءافطإل
 هللا اهعطقف «حراوجلا ىف ىصاعملاو بولقلا ىف ماثآلا عضولو «ناودعلاو

 ضرألا رهطيو «هنم نيملسملا حيريل اهبحاص ةافو ىف اًببس اهلعجو «ىلاعت
 .هسجر نم

 .(۹۵) ةيآلا :رجحلا ةروس (۱)

 )۳٦٣(. ةيآلا :رمؤلا ةروس (۲)



 ۲ سس نالاظلا ةياهن صصق نم -
 4 لوسرلل لاق مث هقنع ىلإ لیربج راشاف :ت وغی دبع نب دوسألا امآو

 ذلتسی الو اهنم ماني ناك ام ... اًريثك هتذآ ةملوم حورق هسأر ىف جرخف هتيفك
 هنطب ف ضرمب بيصأ لیقو «هتلتق یتح هب تلاز الو «بارشل الو ماعطل
 یذلا میظعلا هللا ناحبسو تام یتح همف نم طوغتی ناکف «هربُذ دس یتح

 ناك یذلا هسآرب لجرلا اذه لغشآ فيك رظننل «ةريبك الو ةريغص رداغی ال

 كاذ هللا رتب یتح مهيذؤيو نیملسملا هب بسیو «نیملسملا دض هب ططخی
 ال وهو نیحلاصلا دض همف نم جرخی یذلا مالکلا لعج فیکو «سأرلا

 اطئاغ مالکلا كاذ رثآ ىري هللا هلعج «ةمذ الو الإ مهیف بقري الو عدتري

 یبسلا مالکلا جرخأ نم لك اذکهو همعطی اّماعطو هب قدشتی اتتنو همقزتي

 هللا وفع هلمحیلو «ربتعيلو رتغي الف هطئاغ جارخإ ةباثمب هنأ ملعیل همف نم

 ءىش لکب هللا نإف ءلامهإ لاهمالا نأ نظي الو ةبانالاو ةبوتلا ىلع یلاعت

 یا: لاقو ہسار ىلإ لبرج راشأف باطلا نب دوسألا انآ ٠

 لعجف ةرمَس تحت لزن هنأ كلذ ببسو ... رصبي ال حبصأو «هرصب ىلاعت

 :لاقو اهدّدرف اًئيش ىرن ام :اولاق تلتق دق ىنع نوعفدت الأ ىنب اي :لوقي
 ىنيع ىف كوشلا نعَط ناف :لاق هایش انيأر ام هللاو :اولاق «لتقأ ىنإف ىنوعنما
 ةرارم نم نيعلا ملأ نکسیل رادجلا هسأرب برضی لعجف ىلع اهامعأ دق

 تلاقف رافکلا ططخ ىلإ نيعلا كلت ترظن مكو املأ الإ دادزي الف كوشلا

 تضخغبأ مكو «هيذؤتل 4ب لوسرلا رابخأ تفشکتسا مكو «نولعفت ام انسح
 .ةيصعملا لهأ تبحأو ةعاطلا لهأ

 هذخأف «هتيفك :لاق مث هنطب ىلإ ليربج راشأف :ةلطالطلا نب ثراحلا امأو



 ةذل لكو «بارشلاو ماعطلا كرت ذإ هکلهآ یتح هنطب ىف رفصألا ءاملا

 یتح ةيحلا یولتت امك یولتی «نطبلا ىف ناقتحاو دیدش صغمب الوغشم

 :لاقو هصمخأ ىلإ لیربج راشآ دقف :یمهسلا لئاو نب صاعلا امأو

 تلخدف ةقربش ىلع هب ضبرف فئاطلا ديري هل رامح ىلع جرخف «هتيفك

 نع لطعت نأ دعب اهملأ نم تام ىتح هب تلاز الف همدق صمخأ ىف ةكوش

 .) رفکلا لهأل ةكراشملا كرتو یشملا

 اودارأو ةوعدلا اوبراح نمم ءالؤه ريغو ءالؤه هلوسر هللا ىفك دقو

 ةاعد «هللا جهنم نيبو هللا دابع نيب اولاحو «سانلا لالضإ اولواحو ةنتفلا

 هللا دابع كالهإو هللا رون ءافطإ دارآ نم لك اذكهو «منهج باوبآ ىلع

 . "”داصرملابل هل هللا ناف «نیحلاصلا

 .۲ ءزج ريثك نبا ریسفت ۰۱۰ ءزج یبطرقلا ریسفت «۳ ءزج ةياهنلاو ةيادبلا (۱)
 .(۷۲ ء۹ ص) مولظملا ةوعد قتا (۲)



 ( ةمآلا هذه نوعرف ) لهج وبا

 ناك دقلف هباحصأو دلع بل وادع سانلا دشأ نم لهج وی ناك دقل

 . ات هيلع اعیمج سانلا ىدعتسيو هيداعي

 بع ىبنلل لهج یہا ءاذبإ

 نيب "'ههجو دمحم رفعي له :لهج وبأ لاق» :لاق ص ةريره ىبأ نع
 معن :اولاق - دجسيو ىلصي له :ىأ - ؟مكرهظأ

 وأ تقر ىلع نأطأل كلذ لعفي هتيأر علا یزعلاو تاللاو :لاقف

 لجأ نم یلصی وهو ةي هللا لوسر ىتأف لاق .بارتلا ىف ههجو نرغعأل
 :لاق .هيديب ىقتيو ءارولا ىلإ عجري ةأجف هودجوف :لاق «هتبقر ىلع أطي نأ

 .ةحنجأو الوهو ران نم اًقدنخل هنيبو ىنيب نإ :لاقف ؟كل ام :هل ليقف

 .""(اًوضع اًوضع ةكئالملا هتفطتخال ىنم اند ول) ا لک هللا لوسر لاقف

 ةمیلالا هتياهنو .. ردب موي هفقوم

 ساتسلآ ءاحرو ارطب یی تیم خر سا اوك ل # :یلاعت لاق
 ."04 (2)) طيحي َنوُلَمَعَياَمِ می هاو ہللا لیس نع روسی

 :قاحسا نبا لوقي ٭

 امنإ مكنإ :شيرق ىلإ لسرأ «هریع زرحأ دق هنأ نايفس وبأ ىأر امل
 لاقف ءاوعجراف ہللا اهاجن دقف ءمكلاومأو مكلاجرو مكريع اوعنمت متجرخ

 .بارتلا وهو «رفعلاب ههجو قصليو دجسی :يأ :ههجو رفعي (۱)

 .رانلاو ةنجلاو ةمايقلا ةفص باتك (۲۷۹۷) ملسم هاور حیحص (۲)

 .(۶۷) ةيالا :لافنألا ةروس )۳(



 - نبلاظلا ةياهن صصق نم د "بر اس

 نم اّمسوم ردب ناکو - ادب درد یتح عجرن ال هللاو :ماشه نب لهج وبآ

 رحننف ءاّنالث هيلع میقنف - ماع لك قوس هب مهل عمتجی .برعلا مساوم

 انب عمستو «نايقلا انیلع فزعتو ءرمخلا یقسنو ماعطلا معطنو «روزّجلا

 .اوضماف ءاّدبأ اننوباهي نولازی الف ءانعمجو انریسمیو برعلا

 لذلا يف سانلا ثیدح اوراصو «مهلمع سنج نم مهژازج ناکف
 .ناوهلاو

 "وه اوبتنت ناو حلا مکس دف اوست ن » :یلاعت لاق

 نوا عم هللا نو ترثک لو ايس ےک اش کشف رک ین نو دعت ودوم ناو کل

4 
 مک دف ایم نإ ۷ :یلاعت هلوق ىف فرطم نع یدمالا لاق

 «نيتليبقلا مّركأو «نيتتفلا ّرعأ نم مهللا :لهج وبآ لاق :لاق .4 حتت

 .ةيآلا 6... . ًاوحیفتس نإ # :تلزنف «نيقيرفلا رثكأو

 ىقتلا نيح لاق لهج ابآ نأ :ةبلعت نب هللا دبع نع دمحأ مامإلا ىور

 وه ناكف قادغلا '''ِهيْحَأَف فرعن ال امہ اناتآو محرلل انعطقأ مهللا :موقلا

 .” حتفتسملا

 ةكئالملا لعف ام سيلبإ ىأر امل :لاق عفار نب ةعافر نع ىناربطلا لاقو

  ماشه نب ثراحلا هب ثبشتف هيلإ صلخي نأ قفشأ «ردب موي نیکرشملاب
 ىتح اًبراه جرخ مث .ثراحلا ردص ىف زكوف كلام نب ةقارس هنأ نظي وهو

 .(۱۹) ةيآلا :لافنألا ةروس (۱)

 .ادغ هنيح لعجا ىأ (۲)

 .هاجرخُي ملو نیخیشلا طرش ىلع حیحص :لاقو مکاحلاو «یئاسنلاو «قاحسإ نباو دمحآ هاور (۳)

 .(۲۸۲ /۳) ةياهنلاو ةيادبلا رظنا



 و سا بس يلا ةياهن سصق نم -
 .ىايإ كترظن كلاسآ ىنإ مهللا :لاقف هيدي عفرو ہرحبلا ىف هسفن یقلآ

 ال ,سانلا رشعم اي :لاقف لهج وبآ لبقأو هبلا لتقلا صلخُي نأ فاخو

 الو دمحم نم داعیم ىلع ناك هنٍاف كلام نب ةقارس نالذخ مكنلوهي

 عجرن ال «یزعلاو تاللاوف .. اولجع ناف .دیلولاو ةبتعو ةبيش لتق مکنلوهی

 مهوذخ نکلو ءالجر لتق مکنم الجر نیفلآ الف «لابجلا ىف مهقرفن یتح

 نع مهتبغرو .مكايإ مهتقرافم نم مهعینص ءوس مهوفرعت یتح ؛اذخآ
 :الثمتم لهج وبآ لاق مث یزعلاو تاللا

 یم سومشسلا برسحلا مقتستاسم

 نس ثيدح نیماسع لذاب

 ی ینتدلوا مه لشمل

 یتح الیلق الإ ثبل امف .ةسرطغلا هذه ةقيقح هل یڈبت ام ناعرس نکلو
 هلوح ىقب معن ...نیملسملا موجه تارایت مامآ عدصتت فوفصلا تذخأ

 نم تاباغو فویسلا نم اجایس هلوح تبرض «نیکرشملا نم ةباصع

 هذه تعلقآو «جايسلا هذه تدب نیملسملا موجه ةفصاع نکلو «حامرلا

 .هسرف ىلع لوجی نوملسملا هارو «ةيغاطلا اذه رهظ ذئنيحو «تاباغلا

 ۱ (نییراصنآ نیمالغ ىديأب همد نم برشی نأ رظتنی توملا ناکو

 موی فصلا ىف فقاو انآ امنیب) :لاق ص فوع نب نمحرلا دبع نع ٭

 ةثيدح راصنالا نم نیمالغ نيب انآ اذإف «یلامشو ینیمی نع ترظن «ردب

 :لاقف امهدحآ ""ینزمغف "امهنم علضأ نيب تنك ول تینمت «امهنانسآ

 .(۲۳۲ ص) موتخملا قیحرلا (۱)

 .دشآو مظعاو ىوقآ :علضأ (۲)

 .ینصرف :ینزمع (۳)



 - نالالا ةياهن صصق نم حلل ب...
 ؟یخآ نبا اي هيلإ كتجاح امو معن :تلق :لاق ؟لهج ابأ فرعت له معاي

 قرافي ال هتيآر نئل هديب ىسفن ىذلاو هللا لوسر بسی هنأ تربخآ :لاق

 .انم لجعالا تومي یتح «هداوس یداوس

 .اهلثم لاقف رخآلا ینزمغف «كلذل تبجعتف :لاق

 الأ :تلقف سانلا ىف لوزی لهج یبآ ىلإ ترظن نأ  بشنآ ملف :لاق

 یتح امهیفیسب هاردتباف :لاق هنع نالأست یذلا امکحاص اذه ؟نایرت

 لک لاقف «؟هلتق امکیآ» :لاقف.هاربح آف ال هللا لوسر ىلإ افرصنا مث ہالتف

 ىف رظنف .ال :الاق «؟امکیفیس امتحسم له» :لاقف «هتلتق انآ :امهنم دحاو

 ..حومجلا نب ورمع نب ذاعمل هبلسب یضقو :«هلتق امکالک» :لاقف نیفیسلا

 "۳ «ءارفع نب ذاعمو «حومجلا نب ورمع نب ذاعم نالجرلاو

 همالا هذه نوعرف

 عنص ام رظني نم» :ردب مويا هللا لوسر لاق» :لاق ي سنأ نع٭

 درب ىتح ءارفع ءانبأ» هابرض دق هدجوف دوعسم نبا قلطناف «؟لهج وبأ
 :لاق وأ هموق هلتق لجر قوف لهو :لاق ءلهج وبأ تنأ :لاقف هتيحلب ذخأف

 ۲٩ (هومتلتق

 ءاًعيرص ردب موي لهج ابأ تکردآ) :لاق هل دوعسم نبا نعو٭

 ۱ ؟هللا كازخأ دق هللا ودع یآ :تلقف

 هبرضأ تلعجف ؛یل فيس ىعمو .هومتلتق لجر نم ؛ىنازخأ امبو :لاق

 .ثبلأ :بشنأ(١)
 .داهجلا باتک (۱۷۰۲) ملسمو «یزاغملا باتك (۳۹۸۸) ىراخبلا هاور :هیلع قفتم (۲)

 .ریخالا عزنلا ىف ناکو توملا ىلع براق :درب(۳)

 .داهجلا باتک ۰ ۱) ملسمو «یزاغملا باتک (TAY) ىراخبلا هاور:هیلع قفتم )٤(



 4, بس نالاظلا ةياهن صصق نم =
 هدي نم فیسلا عقوف هدي تبرضف «دیج هل فیس هعمو «ءىش هيف كتحی الو
 لك هللا لوسر تیتآ مث «هقنع تبرضف هسأر نع رفغملا تفشک مث «هتذخأف

 .(؟وه الإ هلا ال یذلا هللا» :لاقف .هترخأف

 . وه الا هلإ ال یذلا هللا :تلق

 انأو تئج مث «رئاطلا لثم یعسآ انأو تقلطناف ... تبثتساف قلطنا :لاق

 .هتربخأف كحضأ رئاطلا لثم یعسآ

 الع هيلع فقو املف «هتیراف هعم تقلطناف «قلطنا» :ِةِكَي هللا لوسر لاقف

 .«ةمألا هذه نوع رف اذه» :لاق

 ريغ حیحصلا لاجر هلاجرو یناربطلا هاور :لاقو )۷۹/٦( عمجملا ىف ىمثيهلا هجرخآ (۱)

 ةرشاعلا نم قودص :(0۱۲ /۲) بیرقتلا ىف هنع لاق «ةقث وهو ةميرك یبآ نب بهو نب لمحم

 .انسح ثیدحلا نوکیف



 مامعآ دحآ وه «شیرق رافک نم هرکذ هللا درفآ یذلا اذه بهل وبآو

 امنإو «ةبتع وبآ هتينكو «بلطملا دبع نب ىزعلا دبع همساو هِي هللا لوسر

 هلمع سنج نم هتينك نأكو «هيتنجو بهلتلو ههجو قارشال ؛بهل ابآ یّمش
 مأ هتآرماو ءاهب هرکذ نسحف هتينك هلاح تقفاوف .بهللا تاذ ىلإ هلامو

 .نایفس یبآ تخآ یهو «ةيمأ نب برح تنب یورآ اهمساو «لیمج
 .هب ءاردزالاو هل ضغبلاو لپ هللا لوسرل ةيذالا ريثك بهل وبأ ناك دقلو

 .هنیدلو هل صقنتلاو

 یتلا ی لوسرلا ةوعدل بهل یبآ ديك جذامن نم جذومن ىلإ رظناو
 .ةوعدلل لوألا مویلا نم اهاداع

 ّیلهاج ناکو - لیلا ینب نم داّبع نب ةعيبر نع «دمحآ مامالا یور

 :لوقی وهو زاجملا یذ قوس ىف «ةيلهاجلا ىف و یبنلا تيأر :لاق - ملسأف
 هءاروو «هیلع نوعمتجم سانلاو «اوحلفت هللا الإ هلا ال اولوق «سانلا اهیآ ایا

 ثیح هعبتی .بذاک ىباص هنا :لوقی «نيتريدغ وذ لوح هجولا ءیضو لجر

 .بهل وبأ همع اذه :اولاقف هنع تلأسف .بهذ

 یبآ عمل ىنإ :لاق یلیذلا داّبع نب ةعيبر نع قاحسإ نب دمحم یورو
 لوح لجر هءاروو «لئابقلا عبتی رج هللا لوسر ىلإ رظنآ باش مالغ

 ىنإ «نالف ینب ای) :لوقیف ةليبقلا ىلع ةئ هللا لوسر فقي ةمج وذ ء-یضو

 ینوقدصت نآو اًئيش هب اوکرشت ال هللا اودبعت نأ مک رمآ .مکیلا هللا لوسر
 نم رخالا لاق هتلاقم نم غرف اذإو « هب ینثعب ام هللا نع ذفنآ یتح ینوعنمتو

 مکءافلحو «یزعلاو تاللا اوخلست نأ مکنم ديري اذه نالف ینب اي :هفلخ

 الف «تلالضلاو ةعدبلا نم هب ءاج ام ىلإ سیقآ نب كلام ینب نم نجلا نم

 نی
 بل



 مس نیلاظلا ةیاهن صصق نم ۔

 . بهل وبآ همع :لاق ؟اذه نم :یبال تلقف هوعبتتو هل اوعمست

 امو هلام ےنعدوغا ام 7 بتو يهل یا ادب تب :یلاصت لاق

 ىف () بطحلا ةا هنارماو ( به تاد ارا لصیس ا بسك
 1 دسم نم ُلبَحاَه ديِج

 ءاحطبلا ىلإ جرخ ی یبنلا نأ 6ط سابع نبا نع یراخبلا یور
 نإ متيأرأ) :لاقف .شیرق هيلإ تعمتجاف «هاحابص اي) :یدانف لبجلا دعصف

 .معن :اولاق «!؟ىنوقدصت متنکآ مکیسمُم وأ مکحبصم ودعلا نأ مکتئدح

 ؟انتعمج اذهلآ :بهل وبآ لاقف .«دیدش باذع یدی نیب مکل ریذن ىنإف» :لاق

 ۳ 4 بو بیل یآ دی تب :هللا لزنأف .كل ات

 اذهلآ ویلا ئاس كل اّ :لوقی وهو هيدي ضفنی ماقف :ةياور یو
 29 4 تو بیل یآ دی تب :هللا لزنأف ؟انتعمج

 :هلمع سنج نم هژازج ناك فيك رظناف *
 ىلع درلاو ہہاطخ منوی لوسرلل دیکلاب رفاکلا اذه درفن موی لوآ نم

 .شيرق نم رفکلا دیدانص ةيقب نود هتینکب هرهشو «هرکذ هللا درفأف هتلاقم
 ىلع درت ةروسلا لزنتف هيدي ضفني ماقو كل اًبت ايب لوسرلل لاق املو

 هللا لوسر نع هناحبس هللا یلوتو «هتأرماو بهل یبآ نم ةنلعملا برحلا هذه
 ۱ .ةکر عملا رمآ كي

 یاعدب ٌءاعد 6# بو بهل دآ دی تب ءازجلا ناکف كل ابت :لاق

 .ظفلب ظفلو

 .(۱-۵) :تایالا :دسملا ةروس (۲)

 .ریسفتلا باتک )٤۹۷۲( یراخبلا هاور :حیحص (۳)

 .زئانجلا باتك (۱۳۹۶) ىراخبلا هاور :حیحص (4)



 - نیلاظلا هیاهه صصف نھ ےس سستے ست سا 4

 ...ةدحاوب ةدحاو ... * دی ٌتَّبَت# :نیدیلا رکذ ءاجف «هیدی ضفن

 . 4 بسکامو هام هلع غا ام ## *

 .هدلو ینعی ٭ بسك امو# :سابع نبا لاق

 اعد امل .هلثم نيريس نباو نسحلاو ءاطعو دهاجمو ةشئاع نع یورو

 هاقح ىخأ نبا لوقي ام ناك نإ :بهل وبأ لاق «ناميإلا ىلإ هموق لب لوسرلا
 .یدلوو یلامب باذعلا نم ةمايقلا موي یسفن ىدتفأ ىنإف

 مل ولو ات ىبنلا ةيامح ىلع بلاط ىبأ ةدايقب مشاه ونب عمجأ املو

 .هتوخإ ىلع بهل وبأ جرخ «ةيلبقلا ةيبصعلا عفادل ةيبلت ؛هنید ىلع اونوكي
 ىنب ةعطاقمب اهوبتك ىتلا ةفيحصلا ىف مهعم ناكو ءاشيرق مهيلع فلاحو
 یتنب بطخ دق ناكو : یک اًدمحم مهل اوملسی یک مهعيوجتو ءمشاه

 ةثعبلا تناك املف يب یبنلا ةثعب لبق هيدلول «موشلك مأو ةيقر 4 لوسرلا

 !امہ ی دمحم لهاك لقثُي ىتح ءامهقيلطتب امهرمأ
 #1 نکلا وه کلعناش کر : دمحم هيبنل يو هللا لاق ۴

 . لَك لوسرلا نبا تام نیح كلذو .بهل ىبأ ىف تلزن :ءاطع نع

 ىف هللا لزنأف .ةليللا دمحم رتب :لاقو نيكرشملا ىلإ بهل وبأ بهذف

 . كل وه کلعناش گرا :كلذ

 الو اًرهاظ الو امهنم دحاول الو ءانمؤي نأ هتأرمال الو هل هللا ضقی ملو

 ةوبنلا ىلع ةرهابلا ةلدألا ىوقأ نم اذه ناكف ؛انلعم الو اًرس الو ءاتطاب

 ۱ . ۳ رهاظلا

 4 عا

 .(۳) :ةیالا :رثوكلا ةروس ()

 . ۷ /۸) ريثك نبا ريسفت 66



 بو ص نملاظلا ةياهن صصق نم ما

 هنبا ةياهن تناك فيك
 + ۳ ا 55 سا ع e و 0 با [ + الرع

 ةيقر اپ هللا لوسر یتنبب ةبيتعو ةبتع هيدلو جوز دق بهل وبا ناكو ٭

 ىتح «ةدشو فنعب امهقيلطتب امهرمأ ةثعبلا تناك املف ةثعبلا لبق موثلك مأو

 . ”(امهاقلط

 : ةثالث ء هللا هنعل « هدالوأ نأ رثالا لهأ هححص یذلاو : باهشلا لاق ٭

 هيلع اعد ىذلا وه اذهو - اًرغصُم - ةبيتعو ءاملسأ امهو ةبتعو بعتم

 هللا تاولص لاقو ؛ اهقلطو هتنبا درو « هتوادعو هتاذيإب رهاج امل ی ىبنلا
 : لَو ناسح لوقي هیفو .«كبالك نم اًبلك هيلع طلس مهللا» : همالسو هيلع ربا

 "اعجارلاب عْبّسلا لیکآامف ولأ ىلإ ماسعلا مجري نم

 قيرط نم بهل ىبأ نب ةبتع ةمجرت ىف ركاسع نبا ىور :ريثك نبا لاق *
 دق ةبتع هنباو بهل وبأ ناك :لاق دوسألا نب رابه نع قاحسإ نب دمحم
 دمحم ىلإ نقلطنأل هللاو :ةبتع هنبا لاقف ءامهعم تزهجتف ماشلا ىلإ ازهجت

 وه دمحم اي :لاقف 4ک یبنلا ىتأ ىتح قلطناف - هناحبس - هبر ىف هنيذوألو

 .ىندأ وأ نيسوق باق ناكف «ىلدتف اند ىذلاب رفكي

 .«كابالک نم اًبلك هيلإ ثعبا مهللا» :385 ىبنلا لاقف

 ؟هل تلق ام ینب اپ :لاقف «هیبآ ىلإ عجرف هنع فرصنا مث

 .هل لاق ام ركذف

 ؟كل لاق امف :لاق

 .«كبالك نم اًبلك هيلع طلس مهللا» :لاق :لاق

 )١( نآرقلا ميهفت )٦/ 077(.

 ىمساقلل ليوأتلا نساحم (؟) )۱۷/ 5797(.



 - نیلاظلا هیاهن صصق حس م

 .'''ہءاعد كيلع نما ام هّلاو ینب اي :لاق

 لوسر تنب هتحت ناکو بهل یبآ نب ةبتع نأ :ریبزلا نب ةورع ةياور ىو
 .هنيذوألف ادمحم نيتآل :لاقف ماشلا ىلإ جورخلا دارآ كي هللا

 مث «یلدتف اند یذلابو ءىوه اذإ مجنلاب رفاک وه «دمحم اي :لاقف هاتآف

 ال هللا لوسر لاقف ءاهقلطو هتنبا هيلع درو ي هللا لوسر هجو ىف لفت
 .«كبالك نم اًبلك هيلع طلس مهللا»

 نع یخ نبا اي كانغآ ناك ام :لاقو اهل مجوف ءاّرضاح بلاط وبأ ناکو

 ."هربخأف هیبآ ىلإ ةبتع عجرف «ةوعدلا هذه
 ' بهار ةعموص ىلإ انلزنف ةدسأم یهو «""ةارشلا انلزن یتح انرسف

> 03 
 امك اهيف دسالا حرست اهنإف «دالبلا هذه مکلزنآ ام برعلا رشعم اي :لاقف

 اذه ناو «یقحو ینس ربك متفرع دق مكنإ :بهل وبأ انل لاقف «منغلا حرست
 هذه ىلإ مکعاتم اوعمجأف «هيلع اهنمآ ام هللاو ةوعد ینبا ىلع اعد دق لجرلا

 مشف دساالا ءاجف انلعفف ءاهلوح اوشرفا مث اهیلع ینبال اوشرفاو «ةعموصلا

 مشف عاتملا قوف وه اذإف بثوف «ضبقت ؛دیریام دجي مل املف ءانهوجو
 ال هنأ تفرع دق :بهل وبآ لاقف هسار ''حضفف "ةمزه همزه مث ههجو

 .دمحم ةوعد نع تلفني

 .نسح :(۳۹ /4) یرابلا حتف ىف رجح نبا ظفاحلا لاقو 4۲۱ /۸) ريثك نبا (۱)

 .(1۲۹۳ /۹) یبطرقلا (۲)
 .دسالا هيلإ بسنت عضوم :ناسللا ىفو . اب لوسرلا ةنيدمو قشمد نيب ماشلاب عقص :ةارشلا (۳)

 .دسألا ریثک یملس ىف قیرط یرشلاو «یرشلا دوس الإ مه ام :ناعجشلل لاقي
 .دوسألا ةريثك ضرألا (4)

 .ةبرض هبرض ىأ (5)
 .هخدش :ىأ )٦(



 ھے ۱ ۰ هرز 7 ہے ۾

 .دسالا یتآ ةَ هللا لوسر هجو ىف لفت امل .. هللا كمحري ىخأ رظناف

 .هجوب هجو امنإو «هیلجر وأ هيدي نم هلكأي مل .هسأر حضفو ههجو مشف



 یبآ تخآ ةيمأ نب برح تنب یورآ «ليمج مآ - بهل یبآ ةأرما تناکو

 كوشلا لمحت تناك دقف ةي ىبنلا ةوادع ىف اهجوز نع لقت ال - نایفس

 هيف طسبت ةطيلس ةأرما تناکو ءاليل هباب یلعو يب یبنلا قیرط ىف هعضتو
 هلع یبنلا ىلع ءاوعش اّبرح ریثتو «سذلاو ءارتفالا هيلع لیطتو ءاہناسل

 فو اهیف لزن ام تعمس املو ؛بطحلا ةلامحب نآرقلا اهفصو كلذلو

 هةبعکلا دنع دجسملا ىف سلاج وهو لي هللا لوسر تنأ نآرقلا نم اهجوز
 ہللا ذخأ امهیلع تفقو املف ةراجح اهدي ىفو قیدصلا رکبوبآ هعمو

 نيأ ركب ابآ اي :تلاقف رکب ابآ الإ یرت الف ئل هللا لوسر نع اهرصبب
 هاف رجحلا اذہب تبرضل هتدجو ول هللاو ینوجهب هنأ ینغلب دق ؟كبحاص
 :تلاق مث ةرعاشل ىنإ هللاو امآ

 .انیلق هنیدو .انيبأ هرمآ و .انیصع اًممْدُم

 ام :لاقف ؟كتأر امارت امآ هللا لوسر ای :رکب وبآ لاقف .تفرصنا مث

 . ۱ ینع اهرصبب هللا ذخأ دقل «ینتأر

 4 به یآ ادب َتَبَ» :تلزن امل :لاق سابع نبا نع ظفاحلا یورو

 وبآ هل لاقف .رکب وبآ هعمو سلاج لک هللا لوسرو .. بهل ىبأ ةأرما تءاج

 ینیب لاحیَس هنإ» : لي هللا لوسر لاقف .ءیشب كيذؤت ال تیت ول :رکب

 اناجه ءركب ابآ اي :تلاقف ركب یبآ ىلع تفقو ینح تلبقأف .«اهنيبو

 ۳۳٣(. ۱۳۳۰ /۱) ماشه نبا )١(

 ةريسلا حیحص رظناو یبهذلا هقفاوو هححصو (۳ ۱ /۲) مکاحلاو (۱۹6 /۲) یقهیبلا هاور ۲ )

 .(۱۳۸ -۱۳۷ ص) هللا همحر ینابلالا ةمالعلل ةيوبنلا



 44 سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -

 .هب هوفتی الو رعشلاب قطن ام ةينبلا هذه برو ال :رکب وبآ لاقف .كبحاص
 ..ال» :لاق ؟كتآر ام: كب وبآ لاق تّلو املف قّدصمل كنإ :تلاقف
 .)«تّلو یتح ینرتسی كلم لاز ام

 ( بهل يبآ ةجوز) لیمح ما ةياهن

 قیرط ىف هیمرتو كوشلا نم ةريبك ةمزحب موي لک ىتأت تناك نأ دعبف
 .اهكاله هيف ناك ىذلا مويلا ءاج ...:5 ىبنلا

 اہہذجف حيرتستل تسلجف تبعتف كوشلا نم ةمزح لمحت یه امنیبف

 .اهلبحب اهقنخف اهفلخ نم كّلَملا
 :ليمج مأ نع ريثك نبا لاق

 موي نوكت اذهلف .هدانعو هدوحجو هرفك ىلع اهجوزل اًنوع تناك»
 لا .هتارمآو» :لاق اذهلو «منهج ران ىف هباذع ىف هيلع انوع ةمايقلا

 ىقلتف بطحلا لمحت :ىنعي "14 سن لبَحاَم دج يف دا بطحلا
 .'''۷ه ةدعتسم «كلذل ةأيهم یهو «هیف وه ام ىلع دادزيل ءاهجوز ىلع

 ىف اهئقفنأل :تلاقف «ةرخاف ةدالق اهل تناك :بيسملا نب ديعس لاق

 .رانلا دسم نم اهديج ىف البح اهم هللا اهبقعأف .دمحم ةوادع

 سنج نم ءازجلاو .اعارذ نوعبس اهلوط ران نم ةدالق یه :ىروثلا نعو

 . لمعلا

 .(۵۳۷ /۸) ریثک نبا )

 .(۵ ء٤) :ناتیالا :دسملا ةروس )

 .(۵۳6 /5) ریثک نبأ ريسفت )
 .(۵۳/۸) ریثک نبا ريسفت )٤



nm 0ےس نيملاظلا ةياهن صصق نم ١ 

 :لالظلا ىف بطق ديس لوقی ٭
 .4 بطحلا هلاعح هتارمآو لبه تاد ارات لصیس ۷۰ بهل وبأ رس ر رک

 . ةروصلا ىف قسانتو  ظفللا ىف قسانت ءدسم نم لبح اهقنع قو اهالصتس

 هيقلتو بطحلا لمحت هتآرماو !بهل وبآ اهالصی . بهل تاذ ران یه منهجف

 بطحلا مزحت یهو . بهللا هب دقوي امم بطحلاو هئاذیال دمحم قیرط ىف

 نم ءازجلا متيل . دسم نم لبحب لت نأ بهللا تاذ رانلا ىف اہاذعف . لبحب
 . "لمعلا سنج

 بهل يبأ ةياهن تناك فيك

 هتوم ناك فيك لمأت نکلو ..ردب ةوزغ دعب بهل وبآ تومي نأ هللا ءاش

 .ربتعي نمل ةربع
 ةديدشلا ضارمألا نم ناكو ةسدعلا همسا ديدش ضرمب بيصأ دقل

 .ضرملا كلذ نم ىشخت شيرق تناكو ةيدعملا
 هانفد ام مايأ ةثالث هتوم دعب هانبا هكرت تامو ضرملا اذهب بيصأ املف

 :شيرق نم لجر امهل لاق ىتح نتنأ ىتح
 انإ :الاقف ؟هنانفدت ال هتيب ىف نتنأ دق امكابأ نأ نايحتست الأ ءامكحيو

 هولسغ ام هللاوف ؛هيلع امكنيعأ انأف اقلطنا :لاقف .ةحرقلا هذه ةودع ىشخن

 .ةكم ىلعأ ىلإ هولمتحا مث «هنم نوندي ام ديعب نم هيلع ءاملاب افذق الإ

 .ةراجحلاب هيلع اومجر مث ءرادج ىلإ هودنسأف

 )١( لالظلا )5/ ۰۰۰(.



 بر سس نالاظلا ةياهن صصق ب

 ةربغلا نب دیلولا

 ةوادع سانلا دشآ نم ناك یذلا یتاعلا مرجملا اذه نع یلاعت لاق

 علل عام ا میم ام رام ( نیهم فال لک عطنالو .:  هللا لوسرل
 علت اد ایا نیو ام اد ناک نا © مينز کل دعب لع ( مي دعم 4 2م م ے ص ےس رو ترک غ۶ ہہی مس رم س جڑا

 ےس

 جی ٠ رس ا

 ۷ رول لعنت ا تیل والا ط ساق یا
 قحلاب فلحلا ريثك دمحم اسی عطت الو ىأ 4 ينال لک عطا »

 .هللا ةمظعب انیهتسم فلحلا نم رثکی یذلا «لطابلاو

 .ریقح رجاف ىأ ٭ نیهم#

 .بیعلاو نعطلاب سانلا موحل لكأي باتغم ىأ رام ©

 مقویل مهثيدح لقنیو « سانلا نيب ةميمنلاب یشمی ىأ ریس مم
 .«مامن ةنحلا لخدی الا : حيحصلا ثيدحلا قو « ناتفلا وهو مهنیب ۱

 .هللا لیبس ىف قافنالا نع كسمم لیخب ىأ 4 رم عاَتم

 مانالا ريثك « ناودعلاو ملظلا ىف زواجتم ملاظ یآ 4 ٍريثآ رّتعَم

 ةغيصب [ عانم « ءاشم « زامه  فالح ] فاصوألا تءاجو ... مارجالاو

 .ةرثکلا ىلع ةلالدلل ةغلابملا

 .مهفلا میدع  بلقلا یساق « طيلغ يفاج ىأ 4 لع

 ۱ .تمدقت یتلا ةميمذلا فاصوألا كلت دعب ىأ ٭ كل دعب

 سیل َّىِعَد قيصل هنأ « اهحبقأو هبياعم دشأ هذهو « انز نبا ىأ « میل
 ناك دقف «ةريغملا نب ديلولا» ىف تلزن : نورسفملا لاق ... حيحص بسن هل

 )١١-١5(. تايآلا :ملقلا ةروس (۱)

 .هل ظفللاو نامیالا باتك (۱۰۵) ٌملسمو «بدألا باتک (۰۰) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۲)



 - نالاظلا ةياهن صصق ملل ۷
 هانبت ىأ - ةنس ةرشع نامث دعب هوبآ هاعدا  مهنم سیلو شيرق ىف اّیعد

 اذحآ ملعن ال : سابع نبا لاق - بأ هل فرعی ال ناك نأ دعب هسفنل هبسنو

 هذ امنإو ءاًدبأ هقرافي ال اًراع هب قحلأف . اذه ريغ بویعلا هذهب هللا هفصو
 ءاج تلزن امل ةيالا نأ یورو « دلولا ثبخ تشبخ اذإ ةفطنلا نآل كلذب

 ىف ةرهاظ اهلك « تافص عستب ىنفصو اًدمحم نإ : اهل لاقف همأ ىلإ ديلولا

 كقنع تبرض ىنيقدصت مل ناف # میر هنأ ديري !!اهنم عساتلا ريغ اهفرعآ
 - ءاسنلا ةرشاعم عيطتسي ال ىأ - انینع ناك كابأ نإ : هل تلاقف « فيسلاب

 ملف « ىعارلا كلذ نبا تنأف « ىسفن نم اًيعار تنگمف لاملا ىلع تفخف
 .ةیالا تلزن ىتح انز نبا هنأ فرعي

 ىف لاقو هللاب رفک « نينبو لام اذ ناك هنأل ىأ 4 نیو لام اد ناک نأ #

 ةمعنلا لباقي نأ ىغبني ناكو "”؟ نيلوألا ريطاسأ هنأ معزو « لاق ام نآرقلا

 .بيذكتلاو دوحجلاب ال « ركشلاب
 نآرقلا تایآ تئرق اذإ ىأ 4 تيلوألار طاق اشیاء هع لس ادل و

 ء نيمدقتملا ليطابأو تافارخ اہنإ : ارخاس اًنزهتسم لاق « رجافلا كلذ ىلع

 باذعلاب هل اًدعوتم هيلع اًدر ىلاعت لاق « هللا ىلإ اهبسنو دمحم اھقلتخا

 اهب فرعی ء هيلع مطخلاب هفنأ ىلع ةمالع هل لعجنس ىأ © رو اعم تم

 نأل ء هب فافختسالا ليبس ىلع هفنأ نع موطرخلاب ینگو « هتوم ىلإ
 ىف ةياغ كلذ ناك هب ناسنالا فنآ هّبُش اذإف « ریزنخلاو لیفلل موطرخلا

 مهيديأ نعو  رفاشملاب سانلا هافش نع رّبعُي امك ء ةناهالاو لالذالا

 .(۲۳۳ )٤/ هيلع یواصلا ةيشاحو نيلالجلا ریسفت رظنا (۱)

 رکتی نینبو لام وذ هنأل :یآ اهدعب امب ةقلعتم ةيالا نأ ینعملا اذه ریثک نباو یرطلا راتخا (۲)

 .لیطابآ و تافارخ نآرقلا نإ لوقیو هینبو هلامب



 ا وو سسس نیلاظلا ةياهن صصق نم =
 "”فيسلاب هفنآ مطخنس : سابع نبا لاق ء رفاوحلاو فالظالاب مهلجرأو

 .فيسلاب ردب موي مطخ دقو « شاع ام هفنأ ىلع ةيقاب ةمالع كلذ لعجنف

 مركأ فنالاو « دسجلا ىف عضوم مركأ هجولا ناك امل :رخفلا مامالا لاق

 .ةيمحلاو ةزعلا ناكم هولعج كلذلو « هيلع هعافترال هجولا نم عضوم

 ىلع مسولاب رّبعف « هفنأ مغز : ليلذلا ىف اولاقو « ةفّألا هنم اوقتشاو
 فيكف « نیش هجولا ىلع ةمسلا نال « ةناهإلاو لالذإلا ةياغ نع موطرخلا

 ! !0۳هجولا نم عضوم مركأ ىلع
 : دار بطق ديس لاق ٭

 تایآ كلذك هيف تلزن ىذلا وه هنإو « ةريغملا نب ديلولا هنإ :ليق دقو

 .تایالا 1١[... :رثدلا] ٭ اد يو تلخ ْنَمَو نرذ # : رثدملا ةروس نم

 . هباحصأ راذنإو الج هللا لوسرل ديكلا ىف ةريثك فقاوم هنع تیوژو
 ٠ ,ہللا ليبس نع دصلاو ء ةوعدلا هجو ىف فوقولاو

 ىف ةمصاقلا تاديدهتلاو « ةروسلا هذه ىف ةفينعلا ةينارقلا ةلمحلا هذهو

 وأ ديلولا وه ناك ءاوس هرود ةدش ىلع دهاش « اهاوس ىفو « ىرخألا ةروسلا

 ىلع دهاش یه امك ء ةوعدلاو لوسرلا برح ىف . حجرأ لوآلاو سنخألا

 . ريخلا نم اهولخو « هسفن داسفو « هتيوط ءوس

 ىف ةعمجتەلا ةهيركلا ةميمذلا تافصلا ة ةمتاخ هذهو «# رنز وهف

 نم سانأ الإ هترادع ىلع رصيو مالسإلا ىداعي امو مالسإلا ءادعأ نم ودع

 .ميمذلا زارطلا اذه

 .هدلوو هلام ةرثك ببسب هعطت ال ىأ قبس امب ةقلعتم ةيآلا نأ امهريغ راتخاو (۱)

 ۸٦(. /۳۰) ىزارلا رخفلا ريسفت (۲)

 .(۰۳- ۰ ۲ /۳) ريسافتلا ةوفص (۳)



 - نلالا اهن صصقنم حلل يال
 مضوم هسفن ىف سملي « راهقلا رابجلا نم دیدهتلا ءىجي مث نمو

 لایتخالا عضوم لبق نم هفصو سمل امك ؛نینبلاو لاملاب رخفلاو لايتخالا
 . هبّسنو هتناکمب

 . 4و ول مهم : عطاقلا هللا دعو عمسيو

 . ريقحتلاو لالذإلا نم نیعون یوحب موطرخلا ىلع همسوب ديدهتلاو
 . دبعلا مسوي امك مسولا :لوالا

 !ریزنخلا موطرخك اًموطرخ هفنأ لعج :ىناثلاو
 ميركلا لوسرلا ودعو مالسإلا ودع اهلهأتسي ىتلا ةمصاقلا ابن

 .٠يظعلا قلخلا بحاص
 :ىزارلا رخفلا لاق

 كلذ نأ وهو « یدنع رخآ الامتحا ةيآلا ىف نأ * ِووُطُيْلالعُهْمِسَس#

 ةفنألا ببسب قحلا نيدلا ىف نعطلا ىفو لوسرلا ةوادع ىف غلاب امنإ رفاكلا

 باذع أشنم ناك ةيمحلاو ةفنآلا وه راكنإلا اذه ًأشنم ناك املف « ةيمحلاو
 ةمينس# : هلوقب صاصتخالا اذه نع رّبعف « ةيمحلاو ةفنألا هذه وه ةرخآلا ۳ ےک ےس

 . روم و
 (00) اًووُدْمَم الام مهل تلعجو و ( ادهم تفلح نمو نرد $ :هنع ىلاعت لاقو

 EGS YO دیزآ نآ عمطي 2 ا اد یھت ہل ٹدھمو (00) ادوہش نیٔیو

TOLقربت کرب نرک تک قم )و  
 مت وق الآ اذه نا ور نا رکعت راکتشاو ربڈُ مت 2 7

 ہد ا اردن الو یقب ال ا۷٠ رقس ام کردا مو )رس هیلصاس ا(

 )٦/ ۳٣٣٣-٣ ۳٦٣(. نآرقلا لالظ ىف (د)

 .(۱۱-۲۹) تایالا :رثدملا ةروس (۷۲)



 مو سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 هيف تلزن امك « دیدهتلا ىف غیلب بولسآ وهو # ادبحَو تلخ نمو نرد #

 .نون ةروس ىف ةمدقتملا تایالا

 اومرب امل شيرق دیدانص نإف هل داکو یب هللا لوسر یذآ یذلا وهو
 اوأجل « هتوعد رون ءافطاو ء هتاکس) ىف لیحلا مهیلع تقاضو « هللا لوسرب

 مهدیبع اورمأيو « رحاسلاب و هوبقلي نأب مهيلع راشأف «ديلولا ىلإ

 رحاس اًدمحم نأ نوداني اولعجف « ةكم ىف كلذب اوداني نأ  مهنايبصو

 هدیدهت ضرعم ىف « ةميركلا تايآلا تلزنف ا هللا لوسر كلذل نزحف
 ' یلاعت لاق مث + ہئایربک نم رسكلل ىعدأ كلذ نركيل « ہفیوختو

 نم « طوسبملا عساولا لاملا هل تلعج ىأ 4 اًدوُدْمَمالاَم هل ٌتْلَعَجَو#

 © اًدوُدْمَم : ىواضيبلا لاق  ةرضنلا نيتاسبلاو مانغألاو « ليخلاو « لبإلا

 ناك : سابع نبا لاق "”ةراجتلاو عرضلاو عرزلا هل ناكو ء اًريثك اًطوسبم ىأ

 عطقني ال ناتسب هل ناك : لتاقم لاقو « فئاطلاو ةكم نيب ام اًدودمم هلام

 ."افیص الو ٌءاتش هعفن
 لفاحملا هعم نورضحي « هدلب ىف هعم نيميقم ادال وأو ىأ #ادوهش نو

 : نورسفملا لاق ... مهقارفل هشيع صخنتي الو مهب سنأتسي « عماجملاو

 هلو « مهب اًسنأتسم ناكو ءاّرضح الو اًرفس هنوقرافي ال نينب ةرشع هل ناك

 نأ دعبو .."” دیلولاو « ماشهو « دلاخ » ةثالث مهنم ملسأ « ةعنمو زع مهب
 معنأ ىتلا ةيويددلا تاريخلا مّمعف داع « نینبلاو لاملا معنلا رهاظم نم ركذ

 )١( یواضیبلا ريسفت )۲/ 597(.

 .(۱۹۸ /۳۰) ريبكلا ريسفتلا (۲)

 حيحصلاو «ماشهو قرامعو «دلاخ» اوملسأ نيذاا نأ ىرشخمزلل اًعبت نيرسفملا ضعب ركذ (۳)

 .(۲۷ ٤ /۸) باهشلا ةیشاح رظناو .اًرفاك تام هنإف ةرامع امأف ديلولا هنأ



 - نیلاظلا ةیاھت صصق نم سس "بس
 طسب ایندلا هيدي نيب تطسب ىأ ادهن ٌتدّهَمَو#' : لاقف هيلع هللا اہ
 شیرق ىف ناکف « ةدايسلاو زعلاو هاجلا رهاظمو ء ةايحلا فیلاکت هل ترسيو

 .اعاطٌم اذیسو ء اینم اًزيزع
 ىف هل دیزآ نأ عمطی « لیزجلا ءاطعلا اذه دعب مث یآ 4 دیر مطب

 راکنالل انه 2 ظفل : یزارلا رخفلا لاق ! ! یب رفک دقو  هدلوو هلام

 مث كتمرکآو كتمعطأو « یراد كتلزنآ : كبحاصل لوقت امك  بجعتلاو

 لدبو « دحجو رفک دقف مارکالاو ماعنالا اذه لک عمو یآ ا !ینمتشت تنأ

 رمالا سکع « نامیالاو ةعاطلاب هلباقیو « ناسحالا اذه هبرل دیلولا ركشي نأ

 2 .نارفكلاو دوحجلاب هلباقو

(EYعمطلا كلذ نع : ميثألا رجافلا اذه عدتريل ىأ ... وجزو ٌعدر  
 :هلوقب كلذ للع مث « دسافلا

 بذکم « هللا تایآب دحاج ء قحلل دناعم هنال ىأ # ادینع اب نا

 ؟ دینعلا یقشلا اذه ةدايزلاب عمطی فیکف « هلوسرل

 « قاطُي ال قاش بعص باذع ىلإ هتجلأو هفلکاس یآ 4 ادوغص هما
 : یبطرقلا لاق ؛ لبجلا ىف دعصی نم ةوق فعضت امك « هتوق هنع فعضت

 ىف ردح اهالعآ ىف راص اذإف « اهدوعص فلک ءاسلم ةرخص 4 ادوعَص

 لبج دوعصلا» : ثیدحلا ىفو ؟"اهرارق غلبي نأ لبق ماع فلآ یوهیف «منهج

 . ۷دب كلذک هيف یوهب مث ءاًفیرخ نيعبس رفاکلا هيف دعصي ران نم
 هنهذو هيأر لاجأو ء نآرقلاو ىبنلا نأش ىف ركف هنإ ىأ هردو کم

 .(۱۹۹ /۳۰) ريبكلا ريسفتلا )١(

 .(۷ ۲ /۱۹) ىبطرقلا ریسفت (۲)

 .هححصو مكاحلاو ىذمرتلا هج رخأ )۳(



 و د سس نیلاظنا ةياهن سصق نم =
 نمطب اذابو ؟ نآرقلا ىف لوقي اذام هسفن یف اكالک یهو بتر مث« بقا

 هيلع ًءاعد یلاعت لاق ؟ هيف
 یتلا ءاقمحلا ةملكلا كلت ىلع « هازخأو هللا هلتاق 5 ىأ هری تکلیف

 هنإ : دمحم نع لاقو « رحس هنإ : نآرقلا نع لاق ثيح « هسفن ىف اهلاجآ
 الو « هریدقت حصی ال ام ردق ثيح « مّكبتو هب ءازهتسا ةيآلا فو « رحاس

 رمألا ماظعتسا دنع برعلا لوقي : رحبلا ىف لاق ... لقاع هلوقي نأ غوسي

 هيلع دّسحَي ال ىذلا غلبملا غلب دق هنأ مهدارمو « هللا هلتاق : هنم بجعتلاو

 ام ىنعم ىف ؟ 4 َرَّدَمَفِْي# : هلوق ىف ماهفتسالاو  هداّسخ نم هيلع یعدیو
 .)همظعآ ام ىأ ؟ اذه لجر ىأ مهلوقك ؟ هبرغأ امو هريدقت بجعأ

 مكهتلا ةياغلو « هلاحل اًحيبقتو هّمذل اًديكأت ةرابعلا ررک رد تکل

 لاق ثيح ؟)فیصحلا هیآر عدبأو « هریکفت عورآ ام هللا هلتاق : لاق هنأك « هب

 وهو 6 یبنلاب ديلولا رم : نورسفملا لاق ... روی رحس هنإ نآرقلا نع

 یتآ ىتح ديلولا قلطناف ء اہب رثأتو هتءارقل عمتساف « نآرقلا أرقيو ىلصي

 افنآ دمحم نم تعمس دقل هللاو : لاقف ( موزخم ینب) نم هموق سلجم

 نإو « ةوالحل هل نإ هللاو « نجلا مالک نم الو «سنالا مالك نم وه ام « اًمالك

 یلعی امو ولعيل هنإو  قدغمل هلفسآ نإو « رمثمل هالعأ نإو «ةوالطل هيلع

 نابصتلو « ديلولا هللاو ًابص دقل : شيرق تلاقف ء هلزنم ىلإ فرصنا مث «هيلع

 بناج ىلإ سلج ىتح قلطناف « هومكيفكأ انآ : لهج وبأ لاقف !اهلك شیرق
 فيك : لاقف ! ؟ ىخأ نبا اي ائيزح كارأ یل ام : ديلولا هل لاقف « اًئيزح ديلولا

 ۱ .(۳۷ ٣ /۸) طیحملا رحبلا )١(

 ةياغ ىف هب یتآ ام نأ ینعمب مکهتلاو ءازهتسالا قيرطب هيلع ءانث :ىرشخمزلا لاق امك اذه (۷)

 .طوقسلاو ةكاكرلا



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم سس سس "مر اس
 ء كنس ربك ىلع هب كونيعيل الام كل عمجت شيرق هذهو  نزحآ ال

 هماعط لضف نم بيصتل تأبصو « دمحم مالك تنیز كنإ نومعزيو

 الام مهرثكأ نم ىنأ شيرق ملعت ملأ : لاقو ديلولا بضغف ! ! هلام نم لانتو

 لضف مهل نوكي ىتح « ماعطلا نم هباحصأو دمحم عبش لهو !؟اًدلوو

 نأ نومعزت : مهل لاقف هموق سلجم ىتأ ىتح لهج ىبأ عم ماق مث ؟ماعط

 هنأ نومعزت : لاق ءال مهللا : اولاق ؟ قنخي هومتيأر لهف نونجم اًدمحم

 رعاش هنأ نومعزت : لاق ءال مهللا : اولاق ؟ طق نهكت هومتيأر لهف « نهاك

 ء باذک هنأ نومعزت : لاق ءال مهللا : اولاق ؟ طق رعشب قطن هومتيأر لهف

 ؟ وه امف : ديلولل شيرق تلاقف ء ال مهللا : اولاق ؟ طق اًبذك هيلع متبرج لهف

 هنهأو لجرلا نيب قرفي هومتيأر امآ رحاس الإ وه ام : لاق مث هسفن ىف ركفف

 هد : ىلاعت هلوق كلذف « رّٹوُب رحس الا هلوقي ىذلا اذه امو ؟هدلوو
 لعف اذام ىرنل هيلإ عجرنلو « ردقيو ركفي ديلولا انكرت دقل "”تايآلا هردو

 نأش ىف اًركفتم ىرخأ ةرم رظنلا لاجأ ىأ هر مث :یلاعت لاق ؟ هدعب

 .نآرقلا

 .لوقي امب اقیض هحلكو ههجو بطق مث ىأ 4 َسَبَعم »
 . هربدي رمأ ىف ركفتملا متهملاك حولكلاو ضبقلا ىف دازو ىأ مبدأ

 "”سوبعلا نم دشأ وهو هجولا بيطقت روسبلا : ليهستلا ىف لاق

 ىدهلا عابتا نع ربكتو « ناميإلا نع ضرعأ مث ىأ «ریکتناوربذآ ئل
 .قحلاو

 رظناو (۲۰۱/۳۰) ريبكلا ريسفتلاو ء((٦۱۷ )٤/ نزاخلاو ء(۷۳ )١9/ ىبطرقلا ريسفت رظنا (۱)

 .ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ١5١(. /5) ليزنتلا مولعل ليهستلا (۲)



 مچ سس نیل يات شق نم -
 رحس الا دمحم هلوقپ یذلا اذه ام : لاقف ىأ 4ز س إ اده نإ لاقل

 .ةرحسلا نع هیوریو هلقنی

 مالک الا وه امو « هللا مالک اذه سيل ىأ سل لول نا

 رحسلا رثؤي امك اهیف رثویو « بولقلا دمحم هب عدخي « نیقولخملا
 دوصقملا نأل ء یلوألا ةلمجلل دیکأتلاک اذه : یسولالا لاق ... روحسملاب

 ءواولاب اهیلع فطعی مل كلذلو «یلاعت هللا مالک نم وأ انآرق هنوک یفن امهنم
 ةراشاو « هب ءازهتسا « فیخسلا لوقلا اذه هطابنتساو هلاكشإ فصو یفو

 كلذ لاق امن هنأ ء دیلولا لاوحآ عبتت نم رهظیو « لزعمب قحلا نع هنأ ىلإ
 ‹ نآرقلا ىلع هءانث یرت الأ )لاحلا ةقيقحب الهج ال « ةيلهاج ةيمحو اًدانع

 !!نونجلاو « ةناهکلاو « رعشلا نم هيلإ اوبسن ام عیمج هنع هیفنو

 :اہاذع قوذیو « اهرح یظلتی منهج هلخدأس ىأ هرس هضم ۲
 ءىش یآ كملعأ امو ىأ عیظفتلاو لیوهتلل ماهفتسا ؟(ُرَفَساَمَكيَردَأ امو

 ؟ رقس یه
 نم اًدحأ كرتت الو « هتكلهأ الإ اهيف ءىش ىلع یقبت ال ىأ هردو قبال

 اذإف هایش محللاو مظعلاو مدلا نم ىقبت ال :سابع نبا لاق .هتقرحأ الإ راجفلا
 ."ادبآ اذكهو تناك امم دشأب مهقارحإ دواعت « ديدج نم مهقلخ ديعأ

 «ةديعب تافاسم نم سانلا راظنأل رهظتو حولت ىأ بل سل
 : نسحلا لاق )ىر نمل يحمل تربو ٭ : ىلاعت هلوقك ءاهلوهو اهمظعل

 ىلإ ةزراب ىهف ”'اًنایع اهوري ىتح ماع ةئامسمخ ةريسم نم مهل حولت

 ۱ .(۱۲۶ /۲۹) یناعملا حور )١(
 .(۲۰ ۲ /۳۰) ريبكلا ریسفتلا (۲)

 دلجلا حفلت ءاهل ةدوسم دولجلل ةفرحم :ىأ 4 رله ینعم نأ نیرسفملا ضعب راتخا (۳)
 ام رهاظلاو «ةرهاظلا ناسنالا ةدلج یمو ةرشب عمج «رشبلا» نإو ليللا نم دوسآ هعدتف ةحفل



 :یلاعت هلوقک ءادشألا ةينابزلا نم اكلم رشع ةعست اهیلع نولکوملا اھتننزخ
 لاق “€ توام َنولعمیو مھرمأ ام هللا نوصعیال دادش ظالغ هکیم اهل 3 چ مس راس حرص رس ورک ےہ یو ےس 9 رس گے و ےک

 نأ مهنم دحاولا ةوقو « ةنس ةريسم مهنم دحاولا ىبكنم نيب ام» :سابع نبا

 . "”(منهج رعق ىف ناسنإ فلأ نيعبس ةبرضلا كلتب عفديف «عمقملاب برضی
 عمتجا ةريغملا نب ديلولا ف تلزن تايآلا هذه نأ ىلع نورسفملا قفتا

 اب :مهل لاقف ٌمسوملا رضح دقو «مهيف نس اذ ناكو «شیرق نم ٌرفن هيلإ

 مكيلع مذقتس برعلا دوفو ناو ٌمسوملا اذه رضح دق هنإ «شيرق ٌرشعم

 اوفلتخت الو ءاّدذحاو ایر هيف اوعمجأف ءاذه مكبحاص رمأب اوعمَس دقو «هيف

 دبع ابآ اي تنأف :اولاق ؛اًضعب هّضعب مکلوق دریو ءاّضعب مکشعب ٍبّدكيف

 لوقن :اولاق ؛عمسأ اولوقف متنأ لب :لاق ؛هب لوقن اّيأر انل مقأو لقف ءسمش

 نهاكلا “م مری وه امف ناّیکلا انيأر دَمْل نماکب وه ام هللاو :لاق «نهاک

 نونجلا انیآر دقل «نونجمب وه ام : :لاق ؛نونجم لوقنف : اولاق ؛''ہعجس الو

 ؛رعاش لوقنف : :اولاق “هتسوسَو الو ("هجلاخت الو "هقنخب وه امف هانفرعو

 دعب ةرشبلا دیوستب اهفصو ىف ةدئاف ىأف ردو يب ال  اهفصو نم رکذ یلاعت هللا نأل ؛هانرکذ "7
 رخفلا مام لا هحجر ام كلذكو سابع نبا ىلإ هبسنو یبطرقلا هحجر ام وه هانرتخا امو .كلذ

 ۱ .ملعأ هللاو یزارلا

 )١( ةيالا :ميرحتلا ةروس )5(.

 )۲( ريسافتلا ةوفص )۳/ ٤٥١ -٥٥٤(.
 .مهقي ال ىفخ مالك : نهاكلا ةمزمز (۳)

 .رعشلا ةياهنك تایاہن روثنملا همالكل لعجي نأ : هعجس )٤(

 .نونجملا بيصي ىذلا قانتخالا : هقتخ (ه)

 .ةدارإ ريغ نع اهکرحتو ءاضعألا جالتخا :جلاختلا )٦(
 .ناسنالا سفن ىف ناطیشلا هیقلی ام :ةسوسولا (۷)



 ةَضوُيقَمو هضیرقو هج رهو '''ہّرجَر هلك رعشلا انفرع دقل رعاشب وه ام :لاق

 دقل اسب وه ام :لاق ؛رحاس لوقنف :اولاق ؛(رعشلاب وه امف «هطوسبَمو

 اي لوقن امف :اولاق ؛مهدقع الو "مهثفنب وه امف .مهرخسو راسلا انيأر

 هعرف ناو ۳" قذَعَل ةلضأ ناو توالَحل هلوقل نإ هللاو :لاق ؟سمش دبع ابآ

 هيف لوقلا برقآ نو «لطاب هنأ فرع الا اًيش اذه نم نیلئاقب متنآ امو ةاتجَ
 ءرملا نيبو «هيبأو ءرملا نيب هب قّرَمُي رحس وه لوقب ءاج رحاس اولوقت نأل
 .هتریشعو ءرملا ن نيبو «هتجورو ۶ ءرملا ع نيبو «هیخآو ءرملا نيب دو «هج وزو

 ال مسوملا اومق نيح سانلا "لّیسب نوسلجي اولعجف «كلذب هنع اوقّرفتف

 ديلولا ىف :یلاعت هللا لزنأف ءهّرمأ مهل اورکذو ایا هورذخ الإ ٌدحأ مهم رمی

 :هلوق نم كلذ قو ةريغملا نبا

 رب مه < مد ۳ رہ رم رب رب ورم ٦
 ادوہٹ نينبو ادودمم الام ,هل تَلَعَج "و (۷) اتر تلخ نو زت آ

Oاب دینع ایل ناک لک کی م تل یاد دتر  

 ی ای :لاقف ءاتاف لهج ابأ كلذ غلبخ ا لا

 .رعشلل روحبو عاونأ هذه لك هطوسبمو هضوبقمو .هضيرقو هجزهو «هزجر )١(
 ثفني مث هلقعيف اطيخ ذخأي ناك ذإ رحاسلا لعفي ناك ام ىلإ ةراشإ هذه :مهدقع الو مهثفنب (۲)

 ....تارحاسلا دارأ # رتملا ی بتا رس نِمَو :یلاعت هلوق كلذ نمو ... هيلع

 .قیر الب دقعلا ىف ثفنی نيح رحاوسلا :ثفاونلاو

 لك :َقّذُّملاو ءاملا ريثك هانعمف (قذع) هاور نمو فارطألاو بعشلا ريثكلا :قذعلا : هقذع (۲)
 . [قذع /ةدام ناسل] زاجحلا لهأ دنع ةلخننا : اًضيأو بعش هل نصغ

 ..هنم حضو امو قيرطلا وهو ليبس اهدحاو «ساتلا قيرط لبسلا :لْبس ()

 )٥( :تایالا :رثدملا ةروس )۱۶-۱۱(.

 . (۲۲۳ ۰۲ ۲۲ /۱) ماشه نبال /ةیوبنلا ةريسلا (5)

 .هل عضخ :هل دقر (۷)



 داش ةيهن صمق زم سس.
 تيتأ كناف هکوطعیل :لاق ؟مِل :لاقف الام كل اوعمجی نأ نودیرب كموق نإ
 .هلبق ام ضرعتل اذمحم

 .الام اهرثكأ نم ینآ شیرق تملع دق :لاق
 .هل رکنُم كنإ كموق غلبي الوق هيف لقف :لاق
 ملعآ الو «ینم راعشالاب فرعآ لجر مکنم ام هللاوف ؟لوقآ اذامو :لاق

 نيش لوقي ىذلا هبشي ام هللاو ؛ْنجلا راعشأب الو «ینم هديصقب الو ء"'ہزجرب

 ةمثمل هناو ۳ ةوالطل هيلع ناو ةوالحل لوقی یذلا هلوقل نإ هللاو ءاذه نم

 “وتحت ام مطحیل هناو «ىّلعُي الو ولعیل هنإو ء“'ہلفسأ قدغم «”هالعأ

 .هیف لوقت یتح كموق كنع یضری ال :لاق

 ریوی حس الا اذه نإ :لاق ءرّكف املف هيف رکفآ یتح ىنع فق :لاق
 لام هَل ُتْأَعَجِو ( اد حو ثَقلَخ نمو نرد ۷ :تلزنف هریغ نع هرثآی

 رک و رخ رس حرم ۳

 6( اوبس نو دوم

 .رعشلا عاونآ نم عون : زجرلا (۱)
 .قنورلاو نسحلا :ةوالطلا (۲)
 .ةدئافلا ریثک :هالعآ رمثم (۳)

 .ةك ر لاو ریخلا ریثک : هلفسأ قدغم )٤(

 .هتحت ام ىلع رطیسی :مطحی (۵)

 )٦( :تایالا :رثدملا ةروس )۱۳-۱۱(.

 هاجرخی ملو ؛یراخبلا طرش ىلع حیحص :لاقو (۷۰۵/۲) :كردتسملا ىف مکاحلا هاور (۷)
 .یبهذلا هقفاوو



 یذلا - هللا هنعل - طیعم یبآ نب ةبقع یقشلا اذه ىسني نأ عیطتسب نمو

 هرهظ ىلع روزجلا یلس یمر دقف ادب هعم دحآ هلعفی مل ام و یبنلاب لعف

 ةشلاث ةرم هيلإ بهذو ... ههجو ىف لفتو هقنخف یرخآ ةرم هيلإ بهذو

 ارفاک ردب موی لتقف ... یلصی وهو ی هللا لوسر قنع یلع هلجر عضوو

 .خیراتلا ةلبزم ىلإ بهذيل

 ع یبنلل طیعم یہا نب ةبقع ءادبإ

 دنع ىلصي ايب هللا لوسر امنیب) :لاق د دوعسم نب هللا دبع نع

 .سمأللاب "”روزججب ترحن دقو .سولج هل ثاحصأو لهج وبأو «تيبلا

 یف هعضيف هذخأيف نالف ینب روزج "لس ىلإ موقي مكيأ :لهجوبأ لاقف
 .دجس ادا دمحم یفتک

 ا یبنلا دجس املف هذحخأف طیعم یبآ نب ةبقع موقلا یقشآ ثعبناف
 «ضعب ىلع لیمی مهضعب لعجو ۰" اوکحضتساف لاق «هيفتك نيب هعضو
 یبنلاو ... هللا لوسر رهظ نع هتحرط ةعنم یل تناك ول «رظنأ مئاق انأو

 هتحرطف تءاجف .ةمطاف ربخأف ناسنإ قلطنا یتح «هسأر عفري ام دجاس

 .مهیلع اعد مث هتوص عفر هتالص ْیبنلا یضق املف مهمتشت تلبقأ مث «هنع

 كيلع مهللا» :لاق مث ءانالث لأس لأس اذإو ءاًنالث اعد اعد اذإ ناكو

 .ةقانلا :روز جلا ۷

 .ةميشملا ىمدألا نم یهو «ناویحلا رئاسو ةقانلا نطب ىف نوکت یتلا ةفافللا :الس )
 اولعجف ؛اذج كحضلا مهذخآ مث ةيرخسلاو كحضلا ىلع مهسفنآ اولمح :اوکحضتسا (۳)

 .ضعب ىلع مهضعب لیمیو نوکحضی



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم سس "اس
 .تارم ثالث «شیرقب

 :لاق مث ....هتوعد اوفاخو كحضلا مهنع بهذ هتوص اوعمس املف

 .ةعيبر نب ةبيشو «ةعيبر نب ةبتعو ماشه نب لهج ىبأب كيلع مهللا»

 ادمحم ثعب ىذلاوف «طبعم ىبأ نب ةبقعو .فلخ نب ةيمأو ةبتع نب ديلولاو

 ."ردب موي ىعرص یّمس نيذلا تيأر دقل !قحلاب أ
 ماعطلا ىلإ شيرق ءامعز طيعم ىبأ نب ةبقع اعد مايألا نم موي ىفو ىلب ٭

 املف . .هللا مالک اوعمسي نأ ىسع :ء ىبنلا قفاوف ..مهعم 5 هللا لوسر اعدو

 ..نيتداهشلا ةبقع قطني ىتح لكأي نأ 4ء یبنلا ضفر ماعطلا ةبقع هل مذق
 الع ىبنلا لكأف ..ِلَي ىبنلا لكأي ىتح هبلق ءارو نم نيتداهشلا ةبقع قطنف

 اًرفاسم طيعم ىبأ نب ةبقعل قيدص كانه ناكو فرصنا مث هللا ىلإ مهاعدو
 لخدو أبصو ةبقع ملسأ دقل : نوكرشملا هل لاق داع املف . .فلخ نب یبا وهو

 نيد كرتتو ملست فيك :هل لاقو اًبضغُم هيلإ بهذف ...: دمحم نيد ىف
 .هيذّوتل بهذتو دمحمب رفكت ىتح كملكأ نل ...دادجألاو ءابآلا

 ىف لفتو اًديدش اقنخ هقنخو هبوث نم هبذجو الا: ىبنلا ىلإ ةبقع بهذف
 مس

 نب ةبقع تامف ٤ هللا لوسر نع عفادو ركب وبأ ءاج یتح 22 یبنلا هجو
 و

 ےس

 لع ملا ظلآ ضعي ميو > :) )هلا وق هيف لزنو ا2ک دب موي طيعم ی

 (ع2) الانام دع رل یتا قلبي 50 الديس لورا عمدتا لوف هی
 . 4 لوُدَح نضال نیما باکو ناجا دعب ركل اہ دت

 .(355) هللا هاجنو ةرم نم رثکآ اِ ىبنلا لتق اولواح دقل لب +۶

 .(۳۰۱ /۲) مکاحلاو ۰۱۹۰ /۲) یقهیبلا هاور (۱)

 .(۲۷-۲۹) :تایالا :ناق رفلا ةروس (۲)



 ۰ بس نیملاظلا ةياهن صصق نم -

 طیعم يبآ نب ةبقع لتق

 ( ةنيدملا ىلإ ةدوعلا قيرط يف )

 عضوو دحأ هلعفي مل امب درفناو لَك هللا لوسر ىذآ ىذلا ىقشلا اذه

 .اًقافو ًءازج هقنع تعطقف رم هللا لوسر قلخلا رهطأ قنع ىلع هلجر

 ؟شیرق نيب نم دمحم اي ىنلتقتأ :لاق ةبقع لتقب دا ىبنلا رمأ امل

 عضوف «ماقملا فلخ دجاس انأو ءاج «ىب اذه عنص ام نوردتأ «معن» :لاق

 ةرم ءاجو «ناردنتس ٌینیع نأ تننظ ىتح اهعفر امف اهزمغو ىقنع ىلع هلجر
 نع هتلسغف ةمطاف تءاجف .دجاس انأو ىسأر ىلع هاقلأف ةاش السب ىرخأ

 .«ىسأر

 هدانعو هرفك ءازج هقنعب حيطأو .خیراتلا ةلبزم ىلإ ةبقع بهذو ۱
 ديك هلوسرو مالسالل ہدسحو



 ی عما هيب نرخ اوا ماسلا ااا لاو اف نع لیلا

 موق ىلع هللا بضغ دتشا» :32 هللا لوسر لاق :لاق يو ةريره ىبأ نع

 هللا لوسر هلتقي لجر ىلع هللا بضغ دتشا - هتيعابر ىلإ ريشي - هيبنب اولعف

 .'''۷هللا ليبس ىف 5

 ليبس ىف ىبنلا هلتق ْنَم ىلع هللا بضغ دتشا» :لاق د سابع نبا نعو

 . الگ هللا ىبن هجو اومدأ موق ىلع هللا بضغ دتشا هللا

 :لوقيف تکمب يك هللا لوسر ىقلي فلخ نب ىبأ ناك :قاحسإ نبا لاق ٭

 كلتقأ «ةرذ نم "اقرف موي لك ىف هفلعأ اًسرف َدوَعلا ىدنع نإ ءدمحم اي

 . شا ءاش نإ كلتقأ انآ لب» : لو هللا لوسر لوقيف «هيلع

 ىنب وخأ فلخ نب ىبأ ناك :لاق ريبزلا نب ةورع نع :ريثك نبا لاق ٭

 او ہللا لوسر تغلب املف ةع هللا لوسر نلتقيل ةكمب وهو فلح دق «حمج

 ديدحلا ىف ىبأ لبقأ دحأ موي ناك املف «هللا ءاش نإ هلتقأ انآ لب» :لاق هتفلح

 ديري ل هللا لوسر ىلع لمحف «دمحم اجن نإ توجن ال :لوقي وهو اَن

 .ريسلاو داهجلا باتك (۱۷۹۳) ملسمو «یزاغملا باتک (4۰۷۳) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۱)

 .یزاغملا باتک ( ۰ ۷ ۶) یراخبلا هاور :حيحص )٢(

 ..اًنم رشع انثا :ليقو نم رشع ةعست عسي لايكم : اہناکسإو ءارلا حتفب (۳)

 ۱٦١. دحا صفا مالسإلا كراعم ةلسلس 05



 ہی سس لاا
 و هللا لوسر یقی رادلا دبع ینب وخآ ریمع نب بعصم هلبقتساف «هلتق
 فلخ نب ىبأ ةوقرت ةي هللا لوسر رصبآو ہریمع نب بعصم لتقف «هسفنب

 ضرالا ىلإ عقوف ةبرحلاب اهیف هنعطف «ةضيبلاو عردلا ةغباس نيب ةجرف نم

 روخب وهو «هولمتحاف هباحصأ هاتف «مد هتنعط نم جرخی ملو «هسرف نع
 .روثلا راوخ

 ؟شدخ وه امنا كعزجآ ام :هل اولاقف

 .«ایبآ لتقأ انآ» :ِِكك هللا لوسر لوق مهل رکذف

 زاجملا یذ لهأب یب یذلا اذه ناك ول هديب یسفن یذلاو :لاق مث

 ۱ .نوعمجآ اوتامل

 ةبرحلاب ی لوسرلا هشدخ دقو هموق ىلإ عجر امل هنأ :ةياور ىفو #
 .دمحم هّلاو ینلتق :لاق «ريبك ريغ اًشدخ

 .سأب نم كب ام هللاو كداوف هللاو بهذ :هل اولاق

 ناکف «ىنلتقل ٌىلع قصب ول للاوف .كلتقأ انآ :ةکمب لاق ناك دق هنا :لاق

 .(ةمیرکلا هديب هی هللا لوسر هلتق ىذلا ديحولا وه ىقشلا اذه

 . ۱۱۳ دحأ :ةلصافلا مالسإلا كراعم ةلسلس (۱)



 - نیلاظلا ةياهن صصق پس ہہ

 ثراحل ا نب رضنلا ۱

 ىرسألا هعمو هشيجب كرحت ماي ةثالث ردبب الب یبنلا ماقآ نأ دعبو

 مّسق قیرطلا فو ..مهنم نوملسملا اهمنغ یتلا مئانغلاو نیکرشملا نم

 .مئانغلا سمخ ذخأ نأ دعب نیملسملا نيب مئانغلا يج یبنلا

 وه ناکو - ثراحلا نب رضنلا لتقب رمآ ءارفصلا ىلإ لصو امدنعو

 دشأ نمو ؛شیرق یمرجم رباكأ نم ناکو «ردب موي نیکرشملا ءاول لماح
 ىبأ نب ىلع هقنع برضف ل هلا لوسرل ًءاذيإو ؛مالسالا اديك سانل
 .بلاط



 : رحح نبا لاق ٭
 وک ع و

 .هتيعابر ترسکو .ههجو خش هنأ رابخألا نم ركذام عومجمو

 ةئمق نبا ةبرض نم هبكند ىهوو ءاهنطاب نم ىلفسلا هتفشو هتنجو تحرجو

 (۱) رم م ھ 2
 ۰ هتکر تشححو

 لع لوسرلا :یآ - هحرج ةئمق نب هللا دبع نأ :یردخلا دیعس یبآ نع

 ی هتنجو ىف رفغملا قلح نم ناتقلح تلخدف «هتنجو ىف

 !؟ یقشلا اذه ءازج ناك اذامف

 كحاب هللا لوسر یمر یذلا نإ :رباج نب دیز نب نمحرلا دبع لاق

 .«هللا كأمقأ» :لاقف «ةتمق نبا انأو ىنم اهذخ :لاق ههجو ىف هحرجف

 .لبج ةورذ ىلع اهافاوف همنغ ىلإ جرخف هلهآ ىلإ فرصناف :لاق
 .عطقتف لبجلا قهاش نم هادرأ ةحطن هحطنف اهسيت هيلع دشف اهيف لخدف

 هللا لوسر ةئمق نب هللا دبع ىمر :لاق ةمامأ ىبأ ثيدح نم ىناربطلا ىفو

 لاقف «ةئمق نبا انأو اهذخ :لاقف «هتيعابر رسكو ههجو جشف ءدحأ موي لَ
 هللا طلسف .«هللا كأمقأ كل ام» :ههجو نع مدلا حسمي وهو ءال هللا لوسر

 .ةعطق ةعطق هعّطق ىتح هحطني لزي ملف «لبج سيت هيلع
 .هلمع سنج نم هژازج ناكو

 ی هيبنل مقتنیل اکلم ةئمق نبا ىلإ يو هللا لسري مل .. هللا كمحر رظناف
 .هللا ىلع هناوهل ءلبجلا قوف نم هاقلأو «هعطق اًسيت هيلع طاس امنإو

 .(۶۳۱ ۸۷) یرابلا حتف (۱)



YYےس نيملاظلا ةياهن صصق نم حسسس..سسسست س  

 قسافلا رماع وبا ۱

 هدابعب ملعآ وهو ءىش لک ىف ةمکحلا هلو راتخیو ءاشي ام هللا قلخی

 ریخلا هديب ءاشی نم لذیو ءاشي نم زعُي «ءاشي نم عنمیو ءاشي نم یطعی
 ىأ نم هثری لام ةوبنلا نأ سانلا ضعب بسحي ...«ريدق ءىش لک ىلع وهو

 نأ كئلوآ ملع امو اهب یظحی نأ اهدارآ نم لکل نكمي ةعلس وأ ناك ناکم

 لسریو هدابع نم ءاشی نم راتخي یذلا هنأو .هدحو هللا دنع نم ةوبنلا

 ضعب ناطیشلا ٌرغ دقو ءاهقحتسي نم ةوبنلاب یبنیو اهل لمآ وه نم ةلاسرلاب
 ىف عرزو ةلاسرلل مهتيلهأو ةوبنلاب مهتيقحأ مهبولق ىف ثفنف هل قالخ ال نَم

 .نامیالاو قحلا لهأل نیبملا ضغبلاو «نيفدلا دقحلا مهولق

 دقو «بهارلا رماع وبآ هل لاقي جرزخلا نم لجر :فنصلا اذه نمو

 لبق ارصنتم ناکو «هرفکو هقسفل «قسافلا رماع ىبأب مالسالا دعب یمُش
 فرش هلو «ةيلهاجلا ىف ةينابهر بحاصو «باتکلا لهأ ملع أرقو مالسالا
 عمتجاو ةنيدملا ىلإ اًرجاهم يئ هللا لوسر مدق املف «ريبك هموق ىف
 ءردب موی یلاعت هللا مهرهظآو ةيلاع ةملك مالسالل تراصو هيلع نوملسملا

 رافک ىلإ اًراف جرخو اهب رهاظو ةوادعلاب زرابو هقيرب رماع وبآ نيعللا قرش

 نمب اوعمتجاف 335 هللا لوسر برح ىلع مهعم قفتیو مهضرحي «ةكم
 ام نیملسملا رمآ نم ناکف دحأ ماع اومدقو برعلا ءايحأ نم مهقفاو

 رفح دق قسافلا اذه ناکو «نیقتملل ةبقاعلا تناکو «هب یلاعت هللا مهنحتما

 كلذ بيصأو تكي هللا لوسر نهادح| ىف عقوف نیفصلا نیب امیف رئافح

 تاولص هار شو .ىلفسلا ینمیلا هتیعابر ترسکو ههجو حرُجف مویلا
 راصنالا نم هموق ىلإ ةزرابملا لوآ ىف رماع وبآ مدقتو هیلع همالسو هللا



 ہہ سس نیل ةیاهن سصتق نم -
 معنآ ال :اولاق همالک اوفرع املف هتقفاومو هرصن ىلإ مهلامتساو مهبطاخف

 دقل هللاو :لوقی وهو عجرف هوبسو هنم اولانو ہللا ودع اي قساف اي اًنيع هب هللا
 هرارف لبق هللا ىلإ هاعد دق ا هللا لوسر ناكو «“ ” رش یدعب یموق باصأ

 نأ يَ هللا لوسر هيلع اعدف دّرمتو ملسُي نأ ىبأف نآرقلا نم هيلع أرقو

 دحأ نم سانلا غرف امل هنأ كلذو ةوعدلا هذه هتلانف اڈیرط اًديعب تومي

 مورلا كلم لقره ىلإ بهذ روهظو عافترا ىف ةي هللا لوسر رمآ ىأرو
 نم ةعامج ىلإ بتکو هدنع ماقأو هاّنمو هدعوف اگ ىبنلا ىلع هرصنتسي

 شيجب مدقيس هنأ مهينميو مهدعي بيرلاو قافنلا لهأ نم راصنألا نم هم

 .هيف وه امع هدريو هبلغيو ءايَپ هللا لوسر هب لتاقي
 هنم نوثفني ءوس ركوو «هيف نورقتسي اًرقمو القعم هل اوذختي نأ مهرمأو

 ىلصي نأ يب لوسرلا نم اوبلطو رارضلا دجسم ءانب ىف اوعرشف مهمومس

 هيلع لزن ذإ كلذ نم هللا همصعف كوبت نم هتدوع دعب كلذب مهدعوف هيف

 نب كلام ی لسرأف «همدهب هرمأيو نیقفانملا دصقب هربخی ا لیربج
 دجسملا اذه ىلإ اقلطنا :لاقو اًمصاع هاخآ لیقو یدع نب نعمو مشخدلا

 .هامدهو هاقرحف ابهذف هاقرحو هامدهاف هلهآ ملاظلا

 نيرشبملاو نیدحلملا نیقفانملا نم مالسالا ءادعآ لازي الو

 اهب دارملا امناو ءاهل یه امو ةدابعلا مساب نکامآ نومیقی نیرمعتسملا
 كلذکو مہبادآو مهتادقتعم ىف نیملسملا كيكشتو مالسالا ىف نعطلا

 نيب مهمومس تب ىلإ اهب اولصوتیل میلعتلاو سردلا مساب سرادم نومیقی

 رشن مساب تایدتنملا نومیقی كلذکو مهنید نع مهفرصو نیملسملا ءانبآ

 .۳ ءزج ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (۱)



 ل نیلاظلا ةياهن صصف نم ما ۲

 ةيقلخلا میقلاو بولقلا نم ةميلسلا ةديقعلا ةلخلخ اهنم ضرغلاو ةفاقثلا
 ةيناسنالا ةمدخلاو ةحصلا ىلع ةظفاحملا مساب تایفشتسمو «سوفنلا نم

 دقو «مهنيد نع مهفرصو ءافعضلاو یضرملا ىلع ريثأتلا اهنم ضرغلاو
 ةعيرذ اهریغو ایقیرفا دالب ىف امیس الو ةريقفلاو ةلهاجلا تائیبلا نم اوذختا

 رطخآ هذه لکو عرش الو لقع اهرقی ال ىتلا ةئيندلا مهضارغآ ىلإ لصوتلل

 .ةبراحم دشآ هلوسرو هللا هبراح یذلا رارضلا دجسم نم ریثکب

 دوجول هل ةباجتسالا ىف نوعرسیو «هنوبغریو مالسالا نوبحی سانلاو

 هیجوتلاو غالبلاو ةوعدلا ىلإ نوجاتحی مهنکلو اهیلع اولبج یتلا ةرطفلا

 یراصنلا نأ ةقوثوم هتیاورو همهتآ الو تاقثلا ضعب یل رکذ دقو «داشرالاو

 ءاودلاو ءاسکلاو لاملاب ريثكلا اورّصَت دقو نییسینودنأالا ريصنت ىف نولمعی

 نسحأ ىلإ مکلقننو مکهیفرت ىلع لمعنس اننٍ ةرتف دعب مهل اولاقو ءاهریغو

 ثيح ةكم ىلإ انولقنت نا دیرن اولاقف اونئمطتو اوهزنتت یتح هنودیرت دلب
 ولعی مالسالا نآو بلاغ هللا رمآ نأ اوملعو یراصتلا نزحف «مارحلا دلبلا

 رک ولو یک دلال هر هل حا نيدو یاب وسر کما یوم ل :هيلع یلعی الو
 یر تم

 .هسرع ةليل لوآ ىف هتجوز كرت ةلظنح همسا نبا قسافلا اذهل ناك دقو

 هقزر دقو ہللا ةملك ءالعإل داهجلا ىعاد باجأو اهلك ايندلاو ةذللا كرتو

 نزُملا ءامب هلسغتل ءامسلا ىلإ ىلاعت هللا ةكئالم هتلمحو ةداهشلا ىلاعت هللا

 اذه شاع دقلو «تيملا نم ىحلا جرخُپ نم ناحبسف بهذلا فاحص ىف

 ةنينأمط الو شيعب ذذلتي الو ةريشع الو لهأب سنأي ال اًدَّرْشُم اًبذعُم قسافلا

 .(9) ةيآلا :فصلا ةروس (۱)



 م نان اهن سصق نم
 قيحي الو ءاهيلع یناجلا وهو «هسفنل ملاظلا وه هنکلو یلاعت هللا هملظ امو

 .هسفن ىلع الإ هيغب امو هلهأب الإ ئیسلا رکملا

 ةبرغلاب هللا هبذع «هتريشع نعو هلهأ نع اًديعب ماشلا دالب ىف اًديرط تام
 هل لّوست نم ءازج اذهو «ىقبأو دشآ باذع هللا دنع هلو ءايندلا ىف ةمومذملا
 اذامف ہللا ءايلوأ لتقل طیطختلاو هللا دابع نم لیلاو هللا رون ءافطإب هسفن

 ءايندلا ةابحلا ىف یزخلاو رارقتسالا مدعو ديرشتلا الإ ديلبلا اذه دافتسا
 .نورصنُي ال مهو ىزخأ ةرخآلا باذعلو

 هلوسرلو هلل ةزعلا نأ ملعيلف ةزعلا دارأ رجافلا قسافلا اذه ناک ناو

 قافنلاب ةضيرملا بولقلا تّمتلف نوملعي ال نيقفانملا نكلو نينمؤمللو
 هللا ناف هيفب هللا رون ىفطي نأ دارأ نمو «ناميإلاب ةئيلملا بولقلا ايحتلو

 ةرسح هفوج لخاد هبلق تتفيو هرهظ رسكيو هتوص عطقيو هاف قلغيس
 َىِرلاَوُم به َنورفكلاءركح ولو ور مجم هلو وه ون اوئفطبل دور #9 ةمادنو
 ےس وا رھ ص رک رر رگ ںی رح عرس با ںیرس ر ص م 3 ۳ ۳ یم

 ۱ ۱۳ ی تور تملک ولو هک نیل لع ره نیدو ی ور لس

 .(۸-۹) :ناتيآلا :فصلا ةروس (۱)

 2۰ ۰۷ ص) مولظملا ةوعد قتا (۲)



 تأ ليفطلا نب رماع ينفكا مهللا

 ةكم لهأل الو ءاهدحو شيرقل تسيل ءةیملاع ةلاسر مالسإلا ةلاسر

 ثعُب كلذلو «ةفاك سانلل اهنكلو .فیقثل الو برثي لهأل الو طقف

 تّدحتو ؛:ةصاخ هموق ىلإ ْثَعِبُي ىبنلا ناكو ءةفاك سانلل لپ يبنلا

 اولوو هتلاسرب اونمآو هتءارقل اوعمتسا نيذلا نجلا ىلإ سنإلا ةع هتلاسر

 .هيلإ وعدي ىذلا یو دمحم نيد ىف لوخدلا ىلإ اوعدو «نیرذنم مهموق ىلإ

 ه ٤ ماع رفص رهش ىفف «لئابقلا نم ريثكلا مالسإ ىف ا بغر دقو
 ىلع مدق «ةنسألا بعالُمِہ) بقلی یذلا كلام نب رماع ءارب وبأ دفو

 مل كلذ عم وهو مالسإلا ىلإ هموق ةوعدل ادفو هنم بلطو و هللا لوسر

 نم اًظفاح نيعبس هعم لإ لوسرلا لسرأف ؛مالسالا نع دعتبي ملو «ملسُي

 بطحلا عمجب راهنلا ىف نولفتشی ءءارقلاب نوبقلب ميركلا نآرقلا ظافُح

 رج اذإف نیملسملا نم ةجاحلا لهأو َةفّصلا لهأ ىلع قدصتلاو هعيبو

 .الیلق الإ نوماني الو هبر ىجاني هبارحم ىف ٍدحاو لك فص لیللا مهيلع

 ىلإ اولصو ىتح - ةوفص 88 ةباحصلا لكو - ةوفصلا ءالؤه ىضمو
 روس باطخب ناحلم نب مارح بهذو «لیذه دالب نم عضوم «ةنوعم رئب
 هايإ ارقتحم هيلإ رظنی مل باتکلا ىأر املف ءلیفطلا نب رماع ىلإ ری هللا

 نم هلفغتساف مارح لتقب هموق نم لجر ىلإ زعوآو «هلسرُم نم اّرخاسو
 یآ «ةبعکلا برو تزف» :توملا ةرارمل هعّرجت دعب مارح لاق «هنعطف هفلخ

 هموق رماع خرصتسا مث ءاهلجآ نم تجرخو ءاهبلطأ یتلا ةداهشلاب تزف
 ینب لئابق مهیلع یدعتساف ءارب ىبأ ةمذ ىف مہنأل اوبأف ءارقلا ىلع رماع ىنب

 مهولتق یتح ةباحصلاب اوطاحأف «ةیصعو ةراقلاو ناوکذو لعر» میلس



 مچ سس نيالا يات سصق نم -
 ىرمضلا ةيمأ نب ورمعك موقلل ةعيض ىف ناك نم الإ ىجن امو اًعيمج

 .ديز نب بعكو ةبقع نب دمحم نب رذنملاو

 الإ ملالا اذه ففخي مل اًديدش اًنزح مهلتق ىلع ايب لوسرلا نزحف

 نوكت نأ اوجرنو .مهنع ىضر دقو مر ىلإ اوضم ءادهش مهنأب ىّسأتلا
 ةدش نمو «ءاشت ثيح ةنجلا ىف اهب ريطت رضخ ريط لصاوح ىف مهحاورأ

 عبرألا لئابقلا ءالؤه ىلع تقي ىقب ىلتقلا ءالؤه ىلع ايب لوسرلا دْجَو
 .الاماك اًرهش رجفلا ةالص ىف

 اولأس مهنأو اوبيصُأ دق مكباحصأ نإ» :لاقف هباحصأل ثب مهاعن دقو

 مهيف هللا لزنأف انع تيضرو كنع انيضر امب انع انناوخإ ربخأ انبر اولاقف مهبر

 انع یضرف انبر انيقل اّن انموق انعاوغلب» هيف ... خس مث ىلتُي ناك اًنآرق
 .(«اناضرآو

 نب رماع مدق ةرجهلل مست ةنس ىف ةنيدملا ىلإ دوفولا تمدق املو
 ام كل» :لاق تملسأ نإ یلام دمحم ای لاقو رماع ینب هموق عم لیفطلا

 ناکو .«ال» :لاق ؟هلدعب رمالا ینیطعت ال :لاق .«مهيلع ام كيلعو نیملسملل

 رماع موقی نأ ىلع هيي لوسرلا لتق ىلع سيق نب دبر عم رماع قفتا دق

 رماع عم ی ماقو .فیسلاب هبرضب دبرآ موقیو مالکلاب يب لوسرلا لاغشاب

 لوسرلا نم برق املو ةيسيلبالا هتطخ ذیفنتل دبرآ یضمو «همالک عمسیل
 هرصب بحسو فیسلا ىلع هدي هللا سبیآ فیسلا لس دارآو تملا

 رماع هرظتناو ءِ هللا لوسر یری الو لیفطلا نب رماع الإ رصبي ال حبصأف
 نابجلا اهیآ :هل لاقو دبرآ ىلإ عجر مث ةملاکملا رماع یہنأف لعف امف لتقی

 .ریسلاو داهجلا باتک (۳۰ ۱۶) یراخبلا هاور :حيحص (۱)



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم سس "رب
 سنالا نم اًدحأ یشخآ تنك امو لب كنم عجشآ دجوي هنأ نظآ تنك ام
 ؟هلتقت مل اذامل :لاق ؟َمِلو :لاقف .ةضوعبلا نم لذآ كنإف مویلا امآو كاوس

 كنيبو ینیب تيأر ام هللاو كرحتت ال فیسلا ىلع یدی تسبی رماع ای :لاق

 مصعی هللا نأ ءالؤه ملع امو :..تنآ كتبرضل فیسلاب تبرض ولو اًدحأ

 اًئيش هرضت ال اهنإف ءاعيمج تاقولخملا هتداک ولو هرصنیو هظفحیو هلوسر
 ول َةَمَألا َنَأ ْمَلْعاَو» :سابع نبال هميلعت ىف الت لوقي یذلا وهو فيك

 اوُعَمَتْجا ولو كلها بك ْدَق ٍءىَشِب الا كوُمَفنب مَل وعني ْنَأ ىَلَع اوُعَمَتْجا
 .()۷َكيَلَع هللا هتک ْدَق ِءىَشِب ال ورضي ْمَل ورضي ْنَأ ىَلَع

 شو ادرج اليخ كيلع ةنیدملا نالمال هللاو دمحم اي :رماع لاق دقو ۰"

 اذإ ىتح جرخف .(هموق ٍدهاو ءلیفطلا نب رماع ىنفكا مهللا» :ِةَِج لاق ءادرم

 هسرف نع لزنف ةيلولس :اهل لاقي هموق نم ةأرما فداص ةنيدملا رهظب ناك

 لمحت ريعبلا ةدغك ةدغ هقنع ىفو حابصلا ىف الإ ظقيتسا امف اهتيب ىف مانو

 اضم هّصمت هب تلاز امف «هنييارشو هقورع ربع هدسج ىف رش رشتنا اًديدش اًضرم

 اتیم هريعب ىلع نم طقس مث «هدسج لزهو «هاوق تراخو «هندب فشن ىتح
 ۱ .ریصملا سئہو منهج ىلإ

 نب رماع مكديس تام :لاقف هولأسف هموق ىلإ عجر دقف دبرآ امأو

 متدجو ىذلا ام كلأسن نكلو هانملع دقف اذه نع كلأسن ال :اولاق «ليفطلا

 نيب ناك ول هلإ ةدابع ىلإ وعدي هنإ :لاق «هيلإ وعدي ىذلا امو «دمحم دنع

 ريعبب جرخ مث نينثا نيموي الا ةلاقملا هذه دعب یقب امف «لبنلاب هتيمرل ىدي

 ءامسلا نم ةقعاص هيلع هللا لسرأ قیرطلا طّسوت املف قوسلا ىف هعيبيل هل

 .(۵۳۰۲) ةاكشملا ىف هنری ینابلالا هححصو « ىذمرتلا هاور . :حیحص (۱)



 م سس نیلاظلا ةياهن صصق نم =
 اذه نع عافدلل هللا مهلعج ةريثك اًدونج نوكلا ىف نإو .. هريعبو وه هتقرحأ

 ىتح ليفطلا نب رماع دسج تبلس ىتلا ةّدْغلا رمآ امو ؛هلهأ نعو «نيدلا

 ليلد الإ سيق نب دبرأ تلتق ىتلا ةقعاصلا رمأ امو «ليلد ربكأ الإ هتلتق
۳ 

 هذه لاثمآ اورکذت هئایلوال نیدناعملاو هلوسرو هلل نیبراحملا نأ ولو

 ءانفلل نوضرعُم مهنأو «مهريغ ديب مهسفنآ نأ اوملعو اوعدترال صصقلا

 ناضح ىف سانلا تعقوآ یتلا ةلفغلا اهنکلو «یرحخآو ةظحل نيب ام ذخألاو

 ."”طيحم مهئارو نم هللاو «سالفالا دويقو كالهلا

 رخا

 كمصعی للاو ء٥ ءزج یقهییلل ةوبنلا لئالد ۲ ءزج ةبهش ىبأل ةيوبنلا ةريسلا ء٥ ءزج ةياهنلاو ةيادبلا (۱)

 .(۷ ۷5-۹ /ص) مولظملا ةوعد قتا (۲)



 ضرآ ىف رفکلا تاملکب عدصیل ماق نیکرشملا نم لجر وهاهو

 .ضرألا هب هللا فسخف ةكرعملا

 ىلع اًدمحم ناك نإ مهللا :دحأ موي لاق الجر نأ» :لاق ص ةديرب نع

 .)6هب فسخف :لاق یب فسخاف قحلا

 هاور :(۱۲۲ )٦/ عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ء(۱۷۹۹) مقر رازبلا دئاوز نع راتسألا فشك (۱)

 .حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا



 تملسأ امل ؛شیرق ىف ةكرشم ةأرما دنع ةكولمم ةريغص ةاتف ةريثز تناك

 نہترمأو ىراوجلا تعمج موي تاذو «راهنلاو ليللاب اہہذعت اہتدیس تماف

 ینوطعآ :تلاق تشطع اذاف رصبلا تدقف ىتح ءاهسأر ىلع اهتبرضي نأ

 دیس اهل تلات مایالا نم موي يفد .هنع ئثحباف كمامأ ءاملا :تلاق .ًءام

 كيلع دريلف هيعدا «نیمعزت امك اقح هب نينمؤت ىذلا كبر ناك نإ «ةرينز اي

 ىنإ مهلا :تلاقو ءهلا ىلإ اهيدي تعفرف .ماعطلاو ءاملا ىرت ىكل كرصب

 نم حيصتو «خرصت اہتدیسب اذإو .ترصباف :یرصب ّىلع درت نأ كلأسأ
 ىنوبرضاو «بيقايقلاو لاعنلا نلمحا :ىراوجلل لوقتو .هاسآراو اهسأر

 ءازجلاو ہئایلوال هللا مقي اذكهو .رصبلا تدقف یتح اهنبرضف .ىسأر ىلع

 لمعلا سنج نم

 .ناطقلا دمحآ خیشلل .نامیالا ةوالح :ناونعب طیرش (۱)



 - نیلاظلا ةیاهن صصق نم ع

 لولس نبا يبأ نب هللا دبع
 ( نيقفانملا سأر )

 ةظحل رتفي ملف .. ةي هللا لوسرل ةوادع سانلا دشأ نم لجرلا اذه ناك

 ناك لب كلذب رهجي ال ناك هنكلو هل هئاذيإو 35 ىبنلل هتوادع نع ةدحاو

 ۱ .اًرس تارماوملاو دئاکملا هل ربدی

 امدنع كلذو .. هيي یبنلا دض اهربد یتلا تارماؤملا كلت لوآ ىه اهو

 هباجصألو هل شيرق ءاذيإ نم اًبره ةنيدملا ىلإ ةكم نم ةي یبنلا رجاه

 (ةرونملا ةنيدملا) برشي ىف ةلود مالسالل ميقي نأ ىلع هنم اًصرحو

 مهسفنأل اودجوو نوملسملا مهتاف نأ ىلع اًدقحو اًظيغ شيرق تدادزاف
 ذا ناكو «لولس نبا ىبأ نب هللا دبع ىلإ اوبتكف «ةنيدملاب اًرقمو اتمام

 اوناک مهنأ مولعمف- ةرجهلا لبق راصتألا سيئر هتفصب اًكرشم كاذ
 هللا لوسر رجاه نأ الول مهسفنأ ىلع اكلم هنولعجي اوداكو ؛هيلع نيعمتجم

 تاملك ىف مهل نولوقي نيكرشملا هباحصأ ىلإو هيلإ اوبتك -هب اونمآو ء89
 :ةناب

 نریسنل وأ «هنجِرخَتلوآ هلال للاب مست اناو هانبحاص متیوآ مكنإ
 .مکءاسن حيبتسنو ؛مکتلتاقم لتقن یتح ءانعمجأب
 هناوخإ رماوآ لثتميل یبآ نب هللا دبع ماق باتکلا اذه غولب درجمبو

 هبلتسا هنأ هاري امل دی یبنلا ىلع دقحی ناك دقوس ةك: لهأ نم نیکرشملا

 ناك نمو ىبأ نب هللا دبع كلذ غلب املف :بعک نب نمحرلا دبع لوقی -هكلُم
 ل ىبنلا كلذ غلب املف يك هللا لوسر لاتقل اوعمتجا ؛ناثوألا ةدّبع نم هعم



 امم رثکاب مکدیکت تناك ام «غلابملا مکنم شیرق دیعو غلب دقل» :لاقف «مهيقل

 املف (!؟مکناوخإو مک ءانبآ اولتاقت نأ نودیرت .مکسفنآ هب اودیکت نأ نودیرت

 .'''اوقرفت 55# یبنلا نم كلذ اوعمس
 ىأر امل ؛كلاذ دنع لاتقلا ةدارإ نع لولس نبا ىبأ نب هللا دبع منتما ٭

 دجي ال ناكف «شیرق عم اًنطاوتم ناك هنأ ودبي نكلو «هباحصأ ىف اًروخ

 هعم مضي ناكو «نيكرشملاو نيملسملا نيب رشلا عاقيإل اهزهتنيو الإ ةصرف

 تناك ىتلا لک ىبنلا ةمكح یه كلت نكلو «كلذ ىلع هونيعيل ؛دوهيلا

 "۲ نیح دعب اتیح مهرش ران یفطت
 هتحت ۳"فاکا هيلع «اّرامح بکر «یبنلا نإ» :لاق دیز نب هماسآ نع ٭

 ینب ىف ةدابع نب دعس دوعی وهو تماس هءارو فدرأو «'*هيكدف ةفيطق

 نم طالخأ هيف سلجمب رم یتح ردب ةعقو لبق كاذو «جرزخلا نب ثراحلا

 ىو «ىبأ نب هللا دبع مهیف دوهیلاو ناثوألا ةدَبَع نیکرشملاو نیملسملا
 رّمخ «*ةبادلا ةجاجع سلجملا تيشغ املف «ةحاور نب هللا دبع سلجملا
 ظ .انيلع اورّغَت ال :لاق مث هئادرب "هفنأ یبا نب هللا دبع

 مهيلع أرقو هللا ىلإ مهاعدف «لزنف فقو مث 45 ىبنلا مهيلع مّلسف
 .نآرقلا

 ىف یقھیبلاو ۳۰۰ 4) دواد وبا هقيرط نمو ء(۹۷۳۳ )٥/ «فنصملا» ىف قازرلا دبع هجرخآ )١(

 .حيحص ہدانسإو (۱۷۸ /۳) «ةوبنلا لئالد»

 . (4 ٩۰۷ ء۹۰۰٦ /۸) ىراخبلا حيحص ددصلا اذه ىف رظنا )۲)

 .سرفلل جرس مب راما ره :فاکا )۳(

 .لمخم راثد :ةفيطق )٤(

 .اهرفاوح رابغ نم عفترا ام :ةيادلا ةجاجع (ه)
 .هاطغ :هفنآ رمح )٦(



 .هيلع صصقاف كءاج نمف كلحر ىلإ عجراو ءانسلاجم ىف انذؤت الف ءاقح

 .اوبثا وتی نأ اوُمَم یتح دوهیلاو نوکرشملاو نوملسملا ّبتساف

 نب دعس ىلع لخد یتح هتباد بکر مث "مهضنفخب دلو یبنلا لزي ملف

 نب هللا دبع ديري «؟بابخ وبآ لاق ام ىلإ عمست ملأ دعس یآ» :لاقف «ةدابع

 .حفصاو هللا لوسر اي هنع فعأ :لاق «اذكو اذك لاق ىبأ

 نأ ةريحّبلا هذه لهأ حلطصا دقلو كاطعأ ىذلا هللا كاطعأ دقل !هللاوف

 قرش «هکاطعآ ىذلا قحلاب كلذ هللا در املف «ةباصعلاب هوبصعيف «هوج وتي

 . “ال ىبنلا هنع افعف تیار ام هب لعف كلذف «"”كلذب

 دتشي وه اهف ... مهيلاويو دوهيلا نع اًمئاد عفادي نيقفانملا سأر ناكو

 هولعف ام ببسب عاقنیق ىنب دوهي ا یبنلا رصاح امدنع اک ىبنلا ةبطاخم ىف
 ةملسملا ةأرملا كلت عم

 نأ عاقنيق ینب رمآ ناك :لاق ماشه نبا هاور ام كلذ بیس ىف دروو *

 ىلإ تسلجو «عاقنيق ىنب قوسب هتعابف اهل بلجب تمدق برعلا نم ةأرما

 ءاہ اوكحضف اهتأوس تفشکنا تماق املف اهرهظ ىلإ ہدقعف امو فرط ىلإ

 اًيدوهي ناكو هلتقف غئاصلا ىلع نيملسملا نم لجر بثوف .تحاصف

 ىلع نيملسملا ملسملا لهأ خرصتساف .هولتقف ملسملا ىلع دوهيلا تّدشف

 .مهنيب رمألا لهسيو مهنكسي :مهضفخي (۱)

 .ىبنلا دسح هانعمو صغ :كلذب قرش )۲(



 ا ٹول یب نيبو مهتب رشا عوف نوح ما بضخ درهيل

 نسحأ دمحم اي :لاقف مهنم هللا هنكمأ نيح ؛لولَص نبا أ نب هلل دبع هل

 :لاقف او هللا لوسر هيلع ىبأف :لاق (جرزخلا ءافلخ اوناكو) ٌیلاوَم ىف

 عرد بيج ىف هدي لخدأف هنع ضرعأف لاق ءٌیلاوم ىف نسحأ دمحم اي

 . اع هللا لوسر

 اوأر یتح چی هللا لوسر بضخ ؛«ىنأ أ: هللا لوسر هل لاقف

 ىتح كلسرأ آل هللاو ءال :لاق .«ینلسزآ !كحیو» :لاق مث ءالّلَظ ههجول

 رمحألا نم ىنوعتم دق عراد ةئام ثالثو رساح ةئام عبرأ ءٌیلاوم ىف نسحت

 :لاق ؛رئاودلا ىشخآ ؤرما هللاو ین ةدحاو ةادّغ ىف مهدصخت .دوسألاو

 ۱ .*”00(كل مهلا :ذ : 1 هللا لوسر لاقف

 اذه لولس نبا ىبأ نب هلا دبع نیقفانملا سأرل ناك دحأ ةوزغ فو #

 ةاقالمل دحأ ةوزغل : الك ىبنلا جرخ امدنع كلذو یزخملا فقوملا

 ىف اًببس نوكيل شيجلا ثلثب داعو نيقفانملا سار لذخناف نيكرشملا

 .مهددع ةلقو نيملسملا شيج فعض

 نیب ةنتفلا ريثي نأ لواحي قلطصملا ىنب ةوزغ ىف ىرخأ ةرم وه اهو #

 .اضعب مهضعب لتقيل نيملسملا
 جرف هتل لاح نیل َنوُلوُقَي# : ىلاعت هلوق ی

 . ۳ نونلعبالکییفکمل کار تییموملو لو سلو هرم یو لدالا اھت شا

 .(۱۳۷ /۳) فنألا ضورلا عم ماشه نبا ةريس (۱)

 .(۱۱ ٤ ص) یزیرقملل عامسألا عاتما ء(۹٤ /۲) یربطلا خيرات (۲)

 .(۸) ةيالا :نوقفانملا ةروس (۳)



e ٤۶ل نيملاظلا ۂیاھن صصف نم ٤ 

 نیرجاهملا نم لجر عسکف ةازغ ىف انکا :لاق 6 هللا دبع نب رباج نع
 .راصنألا نم الجر

 عمسف نيرجاهملل اي :یرجاهملا لاقو ءراصنأللاي :یراصنالا لاقف

 عسك هللا لوسر ای :اولاق (؟ةيلهاج ىوعد لاب ام) :لاقف ةَ هللا لوسر كلذ

 عمسف «ةنتنم اهنإف اهوعد» :لاقف راصنألا نم الجر نيرجاهملا نم لجر
 ةنيدملا ىلإ انعجر نئل للاو امأ ؟اهولعف :لاقف ىبأ نب هللا دبع كلذب
 ىنعد هللا لوسر اي :رمع لاقف هو ىبنلا غلبف «لذألا اهنم ٌزعألا نجرخّی
 .قفانملا اذه قنع برضآ

 «هباحصآ لتقي اًدمحم نأ سانلا ثدحتي ال .هعد» :ع ىبنلا لاقف

 نيرجاهملا نإ مث ةنیدملا اومدق نيح نيرجاهملا نم رثكأ راصنألا تناكو

 . "دعب اورثك
 سانلا باصأ رفس ىف 5 ىبنلا عم انجرخ» :لاق 5 مقرأ نب ديز نع

 هللا لوسر دنع نَم ىلع اوقفنت ال :هباحصأل ىبأ نب هللا دبع لاقف «ةدش هيف
 اهنم زعألا نجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نئل :لاقو .هلوح نم اوضفني ىتح
 دهتجاف .هلأسف یبآ نب هّلادبع ىلإ لسرأف .هتريخأف ال یبنلا تيتأف .لذالا

 ةدش اولاق ام ىسفن ىف عقوف ی هللا لوسر ديز بذك :اولاق ءلعف ام هنيمي
 ىبنلا ىلإ ثعبف ¥ َنوُفِفْسِمْلا 12ج اد :هلوق ىف ىقيدصت ك هللا لزنأ یتح

 . "”(ديز اي كقّدص دق هللا نإ» :لاقف أر قف

 .ةلصلاو ربلا باتك )۲٥۸٢١( ملسمو نآرقلا ریسفت باتك (4۹۰0) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۱)

 تافص باتك (۲۷۷۲) ملسمو «نآرقلا ريسفت باتک (5407) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (؟)

 .نيقفانملا



 مر بس يب اظل ةياهن صصق نم -
 :قاحسا نبأ لاق #

 نب رمع عمو «سانلا ةدراو ْثَدَرَو ءاملا كلذ ىلع لیلا لوسر انيبف

 .هسرف دوقي « "دوعسم نب ہاجُھَج :هل لاقي ءرافغ ىنب نم هل ٌريجأ باطخلا

 ىلع جرزخلا نب فوع ىنب فيلح ۰" ینهجلا ربو نب نانسو هاجهج محدزاف
 رشعم اي :هاجهج خرصو «راصنالا رشعم اي ینهجلا خرصف ءالتتقاف یاملا

 :مهيف هموق نم طهر هدنعو «لولس نبا یبا نب هللا دبع بضغف نیرجاهملا
 یف انورثاكو انورفان دق ءاهولعف دق وَ :لاقف هد مالغ ءمقرأ نب ديز

 كبلك مس: لوألا لاق امک الا شیرق بیبالجو انّدعأ ام هللاو ءاندالب

 .لذألا اهنم زعالا نجرخیل ةنيدملا ىلإ انعجر نئل هللاو امأو «كلكأي

 :مكسفنأب متلعف ام اذه :مهل لاقف هموق نم هرضح نََم ىلع لبقأ مث

 ام مهنع متكسمأ ول هللاو امأ مکلاومآ مهومتمساقو مکدالب مهومتللحأ

 ىلإ هب ىشمف «مقرآ نب ديز كلذ عمسف ...مكراد ريغ ىلإ اولوحتل مكيديأب
 هدنعو ربخلا هريخأف هّودع نم هللا لوسر غارف دنع كلذو ی هللا لوسر

 : ةر هللا لوسر هل لاقف هلتقیلف (رشب نب داّبع) هب رم :لاقف .باطخلا نب رمع

 دنا نکا ال ؟هباحصأ لقي ادمحم نأ سانلا ثّدحت اذإ رمعاي فیکف)
 سانلا لحتراف اهيف لحتؤي' هلك هللا لوسر نكي مل ةعاس ىف كلذو «ليحرلاب

 ةيبيدحلاب ناوضرلا ةعيب دهش ىرافغلا دوعسم نبا ليقو سيق نبا ليقو :دوعسم نب هاجهج (۱)

 ۰۲۵ /۱) ةباص“لا] .ةنس نم لقأب نامثع دعب تام نكسلا نبا لاقو نامثع ةفالخ ىلإ شاع

 . [(7356 /۱) ةباغلا دسأ

 نبا لاق .جرزخلا نب ثراحلا ىنب فيلح ىنهجلا ربو وأ ةربو نب نانس :ىنهجلا ربو نب نانس (۲)

 ةباصإلا) ةنيدملا ىلإ انعجر نئل :لوقي ىبأ نب هللا دبع عمس ىذلا وه هيبأ نع متاح ىبأ

 )/١70(. :ةباغلا دسآو) )۲/ ٦٥٦٤(.

  (۳).ةلصلاو ملا باتک (5085) ملسمو «بقانملا باتک (۳۵۱۸) ىف یراخبلا هاور :هبلع قمتم



 - نیلاظلا ةياهن صصق سس" )س
 ديز نأ هغلب نيح ال هللا لوسر ىلإ لولس نبا یبأ نب هللا دبع یشم دقو

 - هب تملكت الو ءلاق ام تلق ام :هللاب فلحف نم عمس ام هخّلب دق مقرا نبا

 نم راصنألا نم ي هللا لوسر رضح نم لاقف -اًميظع افیرش هموق ىف ناکو
 ملو «هثيدح ىف مهوأ دق مالغلا نوكي نأ ىسع ہللا لوسر ای :هباحصأ

 هنع اًعفدو «لولس نبا ىبأ نبا ىلع اًبدح ...«لجرلا لاق ام ظفحي
 يضم نب دیس هيقل راسو هللا لوسر لقتسا املف :قاحسإ نبا لاق

 ةعاس ىف َتحُر دقل هللاو شا ىبن اي :لاق مث «هيلع مّلسو ةوبنلا ةيحتب هاّيحف

 لاق ام َكَمَدَب ام وأ: الك هللا لوسر هل لاقف ءاهلثم ىف حورت تنك ام «ةركنُم
 :لاق .«ىبأ نب هللا دبع) :لاق ؟هللا لوسر اي بحاص ىأو :لاق «؟مکبحاص

 «لذألا اهنم یا ٌنجرخُیل ةنيدملا ىلإ عجر نإ هنآ معزا :لاق ؟لاق امو

 تنأو لیلذلا هللاو وه «تئش نإ اهنم هجرخت هللاو شا لوسر اي تنأف :لاق

 هموق َّنِإو كب هللا انءاج دقل للاوف «هب قفرا لا لوسر اي :لاق مث نیزعلا
 . كلم هتبلتسا دق كنأ ىريل هناف هوج وتیل زرّحلا هل نومظنیل

 یتح مهتليلو ءىسمأ ىتح كلذ مهموي سانلاب ی هللا لوسر ىشم مث

 اوثبلي ملف «سانلاب لزن مث ءسمشلا مہتذآ ىتح كلذ مهموي ردصو حبصآ
 لغتشيل ل٤ هللا لوسر كلذ لعف امناو ءاًماين اوعقوف ضرألا سم ماودجو نأ

 نأ ىلإ یبآ نب هللا دبع ثيدح نم «سمألاب ناك ىذلا ثيدحلا نع سانلا

 .هنوبتاعي نيذلا مه هموق ناك ثدحلا ثدحأ اذإ كلذ دعب لعجو :لاق

 كلذ هغلب نيح باطخلا نب رمعل لَك هللا لوسر لاقف «هنوفنعیو هنوذخأيو

 '''تدعرأل هلتقا یل تلق موي هتلتق ول هللاو امأ ءرمع اي ىرت فیک» : :مہنأش نم

 ۲٦٢(. /۳) ماشه نبال ةريسلا (۱)



 نم ةكرب مظعأ ام هللا لوسر رمال تملع هللاو دق) :رمع لاق :لاق

 ی أ
 .  «یرم

 ءاربلاو ءالولا يف میظع ففوم

 اذه خیراتلا نیبج ىلع ہرطسی ءاربلاو ءالولا ىف میظع فقوم وه اهو
 سأر نبا وهو- لولس نبا یبآ نب هللا دبع نب هللادبع لیلجلا یباحصلا
 .الیلج اًيباحص ناك كلذ عمو -نيقفانملا

 ديرت كنآ ىنغلب هللا لوسر اي «لولس نبا ىبأ نب هللا دبع نب هللا دبع لاق
 ىنإو «هتلتقأل هلتقب ىنترمأ نإ هللاوف هلتقب ىنرُمف كلذ ديرت تنك ناف ىبأ لتق

 هب لتقأف رأثلا بلط نع یصآ ال نأ ىريغ هلتق نإ هللا لوسر اي ىشخأ

 . .هيبأب اهتانبأ ربأ نم ىنأ راصنألا تملع دقو «رانلا لخدأف اّملسم

 الإ كنم ری الو كابآ ّرب» :هل لاقو هل اعدو اًريخ اپ هللا لوسر هل لاقف

 ةازغلا كلت نم ةنيدملا ىلإ نوملسملاو ی هللا لوسر لصو املف ««اًريخ

 ةنيدملا لخدت ال هللاو :لاقو قيرطلاب هيبأل ىبأ نب هللا دبع نب هللا دبع فقو
 .لوخدلاب ةا هللا لوسر كل نذأي یتح

 .'''ہلوخدب الگ هللا لوسر ناف

 ىربطلا ريرج نباو - لسرم هنکلو تاقث هلاجر ثیدحلاو (۲۹۰-۲۹۲ /۲) :ماشه نبا ةريس )١(

 «رجح نبا هيف لاق متاح ىبأ نبا دنع ةورع قيرط نم لسرم دهاش هلو ۰1۰۵ /۲) هخيرات ىف
 نب ديز ثيدح نم قبس امك نيحيحصلا ىف هلصأو (14۹/۸) :ىرابلا حتف ديج لسرم هنأ

 .ہریغل انسح ثیدحلا نوكي اذپبو هللا دبع نب رباجو «منرآ

 . (۱۹۰ :۱۸۹) ریسلاو ىزاغملا راصتخا ىف رردلا (۲)



TAA 

 :-ةوزغلا كلت ىف نكي مل هنأ عم- هركذن رخآ فقوم كانه لب #

 1 2 ا
 لولس نبا یبآ نب هللا دبعب اٹ هللا لوسر رم :لاق 8 ةريره یبآ نع

 هنبا لاقف "ةشبك یبآ نبا انيلع رّبغ :لولس نبا لاقف "مطآ لظ ىف وهو

 نئل كمركأ ىذلاو هللا لوسر اي « ةَ لولس نبا یبآ نب هللا دبع نب هللا دبع

 ۲۱( هتحضصض نسحأو كابآ رب نكلو .ال» :لاقف ؟هسآ رب كنبتال تنش

 :ریثک نبا دنع ریسفتلا قو ٭

 ىلإ نیعجار اولفق امل سانلا نأ :امهریغو ديز نباو ةمركع رکذ
 .هفيس لتساو «ةنيدملا باب ىلع اذه هللا دبع نب هللا دبع فقو «ةنيدملا

 3 ع

 .كءارو :هنبا هل لاق ىبأ نب هللا دبع هوبأ ءاج املف هیلع نورمي سانلا لعجف

 كل نذأي ىتح انهاه نم زوجت ال هللاو :لاقف .كليو ؟كلام :لاقف

 ناكو- ةي هللا لوسر ءاج املف .ليلذلا تنأو زيزعلا هنإف ةي هللا لوسر

۱ ۱ 3 

 ذإ امأ :لاقف ةي هللا لوسر هل نذأف .هل نذأت ىتح اهلخدي ال هللا لوسر ای

 .نآلا زجف يك هللا لوسر كل نذآ -

 مآ ضرع ىف ضاخو هربک یلوت یذلا وه نیقفانملا سار ناکو ٭

 عم ةشحافلا تلعف اهناب اهمبتاو كفالا ةثداح ىف اس ةشئاع نينمؤملا

 نيب مالکلا اذه نیقفانملا سأر عاشأو .. ي ىمَّلّسلا لطعُملا نب ناوفص

 اهتءارب كك هللا لزنآ نأ ىلإ ... هضرع ىف ایت یبنلا ىذؤيل ةنيدملا ىف سانلا

 - نیلاظلا ةياهن صصق نم

 .۲ ۰ ص ١ ج طیسولا مجعملا رظنا :عفترملا ءانبلا :مطالا(۱)

 .صیقنتلا باب نم كلذو لوسرلا ةعضرم ةيدعسلا ةميلح جوز وه ةشبک وبآ :ةشبک ىبأ (۲)

 .تاقث هلاجرو رازبلا هاور :لاقو (۳۱۸/۹ج) دئاوزلا عمجم ىف یمثیهلا هدروآ (۳)

 .شیجلا ةرخؤم ىف :یآ (4)



 گو سس سس نالاظلا ةیاهن صصق نم =

 .تاوامس عبس قوف نم

 الا يف اٹل بلکمژملآ تولا تتصل تومي نَا نإ :یلاعت لاق
 ای مو مورو مت عيت دن مب © مَع بات کر همی
 .تانمّوملا ضارعآ يف لاطتسا نم لكل اقافو ٌءازج . 4 هوم

 ةصرف كرتي ال لولس نبا یبا نب هللا دبع نیقفانملا سأر ناك اذکهو
 .. قافنلا ىلع تومي نأ هؤازج ناكف اهمنتغا الإ هئاذیلو هي ىبنلا ةوادعل

 ناو ِراَّثلأ نم ٍلَمَسأْلأ ۓلردلا قتل نإ ٭ :نيقفانملا نع ىلاعت لاق دقو
 ١ af < ور ع ےک

 )١( ناتيآلا :رونلا ةروس )۲-۲۳(.

 )۲( ةيالا :ءاسنلا ةروس )۱٤١(.



 - نبلاظلا ةياهن صصق نم _________ سس ٦٠٠ں

 هللا ودع ةياهن

 ( يلذهلا نايفس نب دلاخ)

 سفن تلّوس اي هللا لوسر عم دحأ ةازغ سينأ نب هللا دبع دهش نأ دعب
 ةنيدملا حاتجي نأ ىلذهلا حيبن نب دلاخ نب نايفس :یعدیو بارعألا دحأ

 ىنب نم «قافالا داذش نمو بارعألا نم ريثك هلوح نم عمجت دقو «ةرونملا
 .مههاوفأب هللا رون ءافطإ نوديري مهریغ نمو ليذه

 فو تاوهشلا ىف سامغنالاو «عابطلا ءوسو «عمطلا ءالؤه عمجی ناك

 نم ةعامج تلأس دقل ىتحو «نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلاو تامرحملا

 ...ىنزلا ةشحاف مهل حيبي نأ مالسإلا اودارآ نيح ُلق هللا لوسر ليذه

 نايفس مهسأرو مهسیئر ةماعزب رارشألا ءالؤه ةياهنل رفصلا ةعاس تأدبو

 ءابولا ةموثرجو «ىعفألا سأر ىلع ءاضقلل نم نكلو ..ىلذهلا دلاخ نبا

 رماغملا لطبلا .ةيسورفلا ةحاسو «ةيئادفلا ناديم ىف زربی كلانه !؟ءالبلاو

 كك هللا الإ ادحآ باهي ال ىذلا كلذ «ینهجلا سينأ نب هللا دبع ءىرجلا

 موي یلذهلا حيبن نب نايفس نب دلاخ ىلإ هرّيسو ...ِ هللا لوسر هاعدتساف

 اًرهش نيثالثو ةسمخ سأر ىلع «مرحملا رهش نم َنْوَلَح سمخل ؛نینئالا
 نب ىبأو «ةعيبر نب ةبتعو «ماشه نب لهج ىبأب هقحليلو هلتقيل ةرجهلا نم
 هللا لوسر ىلع رابخألا تضافتسا نأ دعب كلذو «نيمرجملا رباكأو .فلخ

 «نيملسملاو ال هللا لوسر برح ديري كافألا رجافلا ثيبخلا اذه نأ كي

 ."”ءىندلا ثيبخلا فدهلا اذهل عومجلا عمجي وهو

 .(۷ ۲۸ ۰۷۲۷ :ص) ةوبنلا رصع نم ناسرف ()



 mm)  نیلاشاةیاھن سصق نم -
 امکف ؛ًءايحو الجخ تاملکلا اهمامآ یراوتت ةميظع ةبقنم نم اهل ايو

 هيلإ عفدی ةا بیبحلا وه اهف ال هبيبح نع عفادیل (سینآ نب هللا دبع) جرخ
 .ةمايقلا موي (سينأ نب هللا دبع) نيبو هنيب ةيآ نوکتل اصعلا كلت

 .بيهملا دهشملا اذه عم شياعتنلو لب «شيعن انب اولاعتف
 نبا نأ ىنغلب دق هنإ» :لاقف واي هللا لوسر ىناعد :سينأ نب هللا دبع لاق

 هتئاف «ةنرعب وأ ةلخنب وهو «ىنوزغيل سانلا ىل عمجي ىلذهلا حيبن نب نايفس
 كركذأ هتيأر اذإ كنإ» :لاق .هفرعأ ىتح یل ةتعنا ءللا لوسر اي :تلق .«هلتقاف

 :لاق .«ةريرعشق هل تدجو هتيأر اذإ كنأ هنيبو كنيب ام ةيآو ؛ناطيشلا

 زنم ّنهل داتري نُعُظ ىف وهو هيلإ تعفُد ىتح «ىفيس اًحشوتُم تجرخف
 نم ل هللا لوسر لاق ام تدجو هتيأر املف ؛رصعلا تقو ناك ثيحو

 ىنلغشت ةلواحمب هنيبو ىنيب نوكت نأ ٌتيشخو هوحن تلبقأف «ةريرعشقلا
 :هيلإ تیھتنا املف ءىسأرب ئموأو هوحن ىشمأ انأو تيلصف «ةالصلا نع
 ءلجرلا اذهل كعمجبو كب عمس برعلا نم لجر :تلق ؟لجرلا نم :لاق
 اذإ ىتح ءائيش هعم تيشمف :لاق .كلذ ىفل ین ءلجأ :لاق .كلذل كءاجف

 هءاسن - هنئاعظ تكرتو .تجرخ مث «هتلتقف .فیسلاب هيلع تلمح ىننكمأ
 ؛«هجولا حلفأ» :لاق ینآرف لپ هللا لوسر ىلع تمدق املف ؛هيلع تاّبکنُم -

 .هتيب ىنلخدأف «ىب ماق مث (تقدص) :لاق «هللا لوسر ای هتلتق دق :تلق

 :لاق .«سينأ نب هللا دبع ای كدنع اصعلا هذه كسمأ» :لاقف ءاّصع ىناطعأف

 هللا لوسر اهيناطعأ :تلق ؟اصعلا هذه ام :اولاقف سانلا ىلع ام تجرخف

 هلأستف لپ هللا لوسر ىلإ عجرت الفأ :اولاق .ىدنع اهكسمأ نأ ىنرمأو ای

 ىنتيطعأ مِل هللا لوسر اي :تلقف لگ هللا لوسر ىلإ تعجرف :لاق ؟كلذ مِل



 - نالاظلا ةياهن صصق نم سس": لس

 نورصختملا سانلا لقآ نإ «ةمايقلا موی كنيبو ینیب ةيآ» :لاق ؟اصعلا هذه
 مث تام یتح هفیسب لزت ملف هفیسب سينأ نب هللا دبع اہنرقف :لاق ء(ذئموی

 ."”اًعيمج انفُ مث «هنفک ىف تّمضف اهب رمأ

 ظفلب یقهیبلاو ؛اوصتخم ةالصلا باتک (۱۲۹) دواد وبا هجرخأو .هظفلب (۱۵۲۱۷) دمحأ هاور (1)

 شاعتراو هدعر :ةريرعشق .هدانسإ ظفاحلا نّسح :(۲۸/۷) ینابرلا حتفلا يف يتاعاسلا لاقو دما

 .يصعلا يهو رصاخملا ىلع نوئکتملا :نورصختملا .بلطی :داتری .مومحملا شاعتراک



 -ل6- یَا مشت ِدَكَو مَا هل تاگ ىَمْعَأ نآ : لاق ا سابع نبا ِنَع ۴
 تا تگ ال لاق - رجم اهزجزیو یھت ات وی کر

 طب یف هَعَص دوف لو غملا داف ُهُمَتْسَت ةُمَيْسَتَو كي ىلا ىف عقت تلَعَج ةلیل

 مدافع تکل لای نی نر هاهو

 ام لعف اجرا شن :لاقف سانل َعَمَجَف ها لوشر كلَ رکذ عصا

 ی لر َوُهَو سالا ىّطَخَتي یمغالا ما .« ما ال قع هيلَع یل لع

 و َكُمِيْشَت نا اَهّبِحاَص ات هللا لوس راي :لاّف هات بلا يدي نيب َدَعَ

 لول لی ناب اھم یو رجال اک امر جارو یهتنتالق امان كيف
 ُتْذَحََف كيف عمَقتَو ك تست َكُمِتْمَت ْتَلَعَج َةَحِراَبْلا تاک الف ةقیفَر یب ثناگو 7 6 رس ے47

 هلآ » : بلا لاق اک ىَح هلع تاتو هه ىف تخص َمَوَف لوغملا

 َدَه اَهَمَد نَا اوُدَهْشا 01
 ةيدوهي ىلع موتکم ما نبا لزن :لاق لقعم نب هللا دبع نع دعس نبا نعو

 هللا ىف ینتذآ نكلو «ىنقفرتل تناك نإ هللاو امأ :لاقف ع ىبنلا ىلإ كلذ
 ." «اهمد تلطبأ دقف هللا اهدعبآ» :5 یبنلا لاقف هلوسرو ٠ 0س 7 ۰ 7 ۶۶

 .قیفد ريصق فیس )١(

 .دواد یبآ حیحص ىف ینابلالا ہححص و ؛یئاسنلاو دواد وبآ هاور :حيحص (۲)

 يبأ نب سنوي انثدح لاق ةبقع نب ةصيبق قیرط نم (۲۱۰ /4) تاقبطلا يف دعس نبا هاور (۳)
 يئاسنلاو (4۳7۱) دواد وبأ هاورو .اعوفرم لقعم نب هللا دبع نع قاحسإ يبأ نع قاحسإ

 «ليلغلا ءاور» ىف ینابلالا هححص .موتكم مآ نبا رکذ نودب «سابع نبا ثیدح نم )

 .(۹۳۷) دواد یبا فیعض ىف هفعضو ء(١٢۱۲)



 ٦ نیلاظلا اهن صصق نم سس -
 باذکٹ ا هملیسم

 دهع ىف ةوبنلا یع٤ٌا «ةماميلا نامحر ىَعدُي ناکو «ةماميلا باك

 هنم ةماميلا ذخأل ؛اهدونجب ةوبنلا تعّدا امل حاجس هتدصق لپ هللا لوسر

 :هلوقت امیف مهل تلاقف «مظعو هرمآ لحفتسا دق هنإ :اولاقو ءاهموق هباهف
 اهدعب مکقحلت ال قمارص ةوزغ اهنإف ةمامحلا فیفد اوفد «ةماميلاب مکیلع

 ىلع اهفاخ هيلإ اهریسمب عمس املف «ةمليسم برحل اودمعف :لاق .ةمالم

 یذلا ضرألا فصن اهیطعی نأ اهل نمضیو ءاهنمأتسي اهيلإ ثعبف «هدالب
 اهب عمتجیل ؛اهلسارو «هب كابحف كيلع هللا هدر دقف «تلدع ول شیرقل ناك

 ضرع اهب الخ املف «هموق نم نیعبرآ ىف اهيلإ بکرف «هموق نم ةفئاط ىف
 هللا عمس :ةمليسم لاق «كلذ تلبقو «ضرألا فصن نم ضرع ام اهيلع

 .عمتجم رسي ام لك ىفهرمأ لازي الو «عمط اذإ ريخلاب همعطأو «عمس نمل
 ... مكايحأف مكاجنأ هنيد مويو ,مكالخأ هتشحو نمو «مکایحف مكبر مكآر

 املف ... هركذ نع ملقلا فعي امم نيعللا لعف ام رخآ ىلإو «ءارهلا رخآ ىلإ

 ايش ینقدصَي مل :تلاقف ؟كقدصأ ام :اولاق اهموق ىلإ حاجس تعجر

 ءاقادَص هلأست هيلإ تثعبف «قادص ريغب جوزتت نأ كلثم ىلع حیبق هنإ :اولاقف

 ىف دان :لاقف - ىعبر نب َتَبَّش وهو - هيلإ هتثعبف «كنذؤم ّىلإ ىلسرأ :لاقف
 امم نیتالص مكنع تعضو دق هللا لوسر بيبح نب ةمليسم نأ كموق'

 تملسأ مث - ةرخآلا ءاشعلا ةالصو رجفلا ةالص ىنعي - دمحم هب مكاتأ

 : .حاجس كلذ دعب

 «هبذكب هحضفو هللا هناشف هلوسرو هللا ىلع بذک ىذلا باذكلا اذه

 دقو لتقلاب فيكف ءايندلا ىف ًءازج هب ىفكو ؛باذکلا ةمليسم الإ ىّمسي امف



 به نیلاظلا ةياهن صصق نم -

 اهنک بل لا یرت ملا یو $ «ةمايقلا مویب فیکف . .؟دبعلا ىشحو هلتق

 7 کت یوتم َمَكَهَج ىف سنا ہوم مهو هل َلَع
 عل الأ رهبر لع اینک زا ءالوته دهسا لوقیو # :ىلاعت لوقیو

 4 یلدا لع هم
 نمحرلا هللا مسب : فا لوشز ىَلإ بن هل یراخبلا یور

 :میحرلا

 كيلع ٌمالَس یا ٍلوُسَر ٍدَّمَحُم ىلإ هللا ٍلوُسَر َةَمِليَسُم ْنِ
 مزال تر انار كات مالا یی كفرا دی اگ
 كولا لوس هل بكَ وُلد موق مهاب كلَ ءاهفضِن شیر

 ةَمِليَسُم ىلإ لولا لور ٍدَّمَحُم نم ؛میحرسلا نمحرلا هللا مسبب »

 هاب ْنَم اھٹروی هلل ل ضزالا ناف بم یه ع نم ىلع مال باذکل

 .«َنیفملل َةَبِقاَعْلاَو یدابع ْنِم
 هيلع فقو دقو ی هللا لوسر ىلإ اذفاو ةنيدملا نیعللا اذه مدق

 .هتعبتا هدعب نم رمألا دمحم یل لعج نإ :لوقی وهو هعمسف ءا هللا لوسر

 تربدآ نئلو «هکتیطعآ ام - هدي ىف نوجرعل - دوعلا اذه ىنتلأس ولا : :هل لاقف

 دق اپ هللا لوسر ناكو . «تیرآ ام هيف تیرا ىذلا كارأل ىنإ ہللا كّنرقعيل

 هيلإ هللا ىحوأف ءامهنأش هّمهأف .بهذ نم نيراوس هيدي ىف نأك مانملا ىف ىأر

 امهو «ناجرخي نيباذكب امهلّوأف ءاراطف امھخفنف ءامهخفنا :مانملا ىف
 ءامهرمأ بهذو ابهذ امہنإف عقو اذكهو «ةماميلا بحاصو «ءاعنص بحاص

 نب ىشحو ىدي ىلع هللا هرقعف ةمليسم امأو «هراد ىف حبذف دوسالا امأ
 )١( :ةيآلا :رمزلا ةروس )١٦(.

 )٢( :ةيآلا :دوه ةروس )۱۸(.



 - نيلاشا ةياهنسصتقزن سس هل
 هسأر ىلع ةناجد وبآ هبرضو «لبالا رقعت امك هذفنأف ةبرحلاب هامر «برح
 نب مكحم :هاريزو هلبق لتق دقو توملا ةقيدح ىف هراد رقعب كلذو «هقلفف

 .ةوفنع نب لاَجّرلاو «لیفطلا

 :ةمليسم هل لاقف «ةمليسم ىلع هتيلهاج مايأ ف صاعلا نب ورمع دفو٭
 ةروس هيلع لزنأ دقل :ورمع هل لاقف ؟نيحلا اذه ىف مكبحاص ىلع لزنأ اذام
 ین نکنالا َّنِإ أل رْضمْلاَو# :هيلع لزنأ :لاق ؟ىه امو :لاقف .ةغيلب ةزيجو
 ٌیلع لزنأ دقلو :لاقف هسأر عفر مث ؛ةعاس ةمليسم ركفف :لاق 24 نخ

 داريإ تنآ امن «ربو ای ربو اي :ةمليسم لاقف ؟ىه امو :ورمع هل لاقف ءاهلثم

 .رقن رفح كرئاسو ءردصو
 ملعأ ىنأ ملعتل كنإ «هللاو :ورمع هل لاقف ؟ورمع اي ىرت فيك :لاق مث

 .بذكت كنأ

 نأ هغلب دقف ... 5 یبنلاب هبشتي ناك هنأ خيراتلا ءاملع ركذو ٭

 ىو «ةيلكلاب هؤام ضاغف رثب ىف قصبف «هؤام رْزَعَف رثب ىف قصب ی هللا لوسر
 .اًباجأ هژام راصف یرحآ

 .تکلهو تسییف الخن هتوضوب یقسو أضوتو
 .هسأر عرق نم مهنمف .مهسوژر حسمی لعجف مهیلع كّربي نادلوب ىتأو

 .هناسل غثل نم مهنمو

 .هل سانلا بیذکتو ةرخآلا لبق ایندلا حوضف ,لمعلا سنج نم ءازجلاو

 .یمعف امهحسمف هینیع ىف عجو هباصآ لجرل اعد هنإ :لاقیو
 اي :باجعلا بجعلاو كحضلا ریثی امم باذکلا ةمليسم نآرق ىف ءاجو

 .(۱-۲) :ناتپالا :رصعلا ةروس (۱)



 براشلا الو :نیردکت ءاملا ال «نیقنت مکل ىَقَت ,نیعدفضلا تنب عدفض

 .نیطلا ىف كبَتْدو ءاملا ىف كسأر «نیعنمت

 :لوقب ناکو

 احمق تایراذلاو ءادصح تادصاحلاو اعرذ تارذسملاو)

 مقل تامقاللاو «اذرث تادراغلاو ءاٌربخ تازباخلاو ءاّنحط تانحاطلاو
 مکقیفر ردملا لهأ مکقبس امو «ربولا لهآ ىلع متلضف دقل ءاتمسو ةلاهإ

 .«هوساوف یعانلاو هووآف رتعملاو «هوعنماف

 هموق فختساو هدعب نم رمألاب لقتسا هنأ معز ای هللا لوسر تام امل

 :لوقی ناکو هوعاطأف

 یسبنلااذ مه نساحم یو ىبعلاوهذهاي فدلا یذخآ

 برمی ینہ ین ماسسقو مشاه یسنب ین یلوست

 فیس هيلع ہللا طلس یتح الیلق الإ یک هللا لوسر ةافو دعب هللا هلهمی ملف

 ىلإ هحورب هللا لّجعو هسأر قلفو هنطب عف هفوتح نم افتحو «هفویس نم

 لاق و بذک ما لع ٰیرفآ نعم علطآ نمو * :یلاعت هللا لاق ... رارقلا سئبف رانلا
 مو ےس ےس 2 ےگ ے رم ےب سر رس وب 2 ا < و < ےک کک رس

 توملدظلا زا یرت ولو هللا لزنآ آم لم لراس لاق نمو ءىش هلا حود ملو حل
 )سج

 | یو
 ےرورج مولا مک اوجرخا هيد وطاب ةكهلملاو تول ِترَمَع ف
 ۰۱ نوزوکتنک ویا نع ول رب ولا لع ولو متن امی نوه باد

 ةيآلا هذه ىف الوخد سانلا قحأ هللا مهنعل امهلاثمأو دوسالاو ةمليسمف

 . “ها .ةميظعلا ةبوقعلا ہذہب مهالوأو «ةميركلا

 )٩۳(. :ةيآلا :ماعنالا ةروس (۱)

 .(۳ ۳6۵-۲ /5) ةياهنلاو ةيادبلا (۲)



 مجلم نب هللا دبع ةياهن

 د يلع لئاق

 ةثالث نأ :سانلا مايأو ریسلاو خیراتلا ءاملع نم دحاو ريغو ریرج نبا ركذ

 مجلم نباب فورعملا - ورمع نب نمحرلا دبع :مهو جراوخلا نم
 رمسأ ناكو یرصملا ةدنك نم ةفينح ىنب فيلح «ىدنكلا مث یرّیْمجلا
 نب كربلاو .دوجسلا رثأ ههجو ىفو هينذأ ةمحش عم هرعش حجلبأ ءهجولا نسح

 لتق اوركاذتف اوعمتجا - اًضيأ ىميمتلا ركب نب ورمعو «یمیمتلا هللا دبع .

 عنصن اذام :اولاقو مهيلع اومخرتف ناورهنلا لهآ نم مهناوخإ هو ىلع

 انسفنأ انيرش ولف :اولاق ...«مئال ةمول هللا ىف نوفاخي ال اوناك ؟مهدعب ءاقبلاب

 ؟انناوخإ رأث مهنم انذخأو دالبلا مهنم انحرأف مهانلتقف لالضلا ةمئأ انيتأف

 .بلاط ىبأ نب ىلع مكيفكأف انأ امأ :مجلم نبا لاقف

 مكيفكأ انأو: ركب نب ورمع لاقو ةیواعم مكيفكأ انأو :كربلا لاقو

 .صاعلا نب ورمع
 وأ هلتقي ىتح هبحاص نع مهنم لجر صکنی ال نأ اوقثاوتو اودهاعتف

 ىتح رانلا يف اهوعضو : :يأ- اهوئسف مهفایسآ اوذخأف هنود تومي

 لک بثي نأ ناضمر نم ةرشع عبسل اودعتاو -مسلا يف اهوسمغ مث تّرمحا

 ىلإ راسف مجلم نبا امأف .هیف وه ىذلا هدلب ىف هبحاص ىلع مهنم دحاو
 اه مه نيذلا جراوخلا نم هباحصأ نع یتح هرمأ متکو ءاهلخدف ةفوكلا

 ناورهنلا موي مهالتق نوركاذتي بابرلا ميت ىنب نم موق ىف سلاج وه امنیبف
 موي 25 ىلع لتق دق «ةنجشلا تنب ماطق :اهل لاقي مهنم ةأرما تلبقأ ذإ



 و سس سس نیئاظلاةیات سصق نم -
 دق تناکو «هب ةروهشم لامجلا ةقئاف تناکو ءاهاخأو اهابآ ناورهنلا

  هلقع تبلس مجلُم نبا اهآر املف «هيف دبعتت عماجلا دجسملا ىف تعطقنا

 فالآ ةثالث هيلع تطرتشاف اهسفن ىلإ اھبطخو اهل ءاج یتلا هتجاح یسنو
 .بلاط ىبأ نب ىلع اهل لتقی نو .ةنيقو اّمداخو مهرد

 اهجوزتف ءٌیلع لتق الا ةدلبلا هذه ىلإ یب ءاج ام هللاوو كل وهف :لاق

 نم ءاهموق نم الجر هل تبدنو .كلذ ىلع هضرحت تعرش مث ءاہب لخدو
 .اءدر هعم نوکیل نادرو :هل لاقي بابرلا میت

 ةرجب نب بیبش :هل لاقي رخآ الجر مجلُم نب نمحرلا دبع لامتساو
 ؟ةرخاالاو ایندلا فرش ىف كل له :مجلم نبا هل لاق ءىرورحلا ىعجشألا

 فيك ادا اًئيش تئج دقل كمآ كتلکت :لاقف ءُیلع لتق :لاق ؟كاذ امو :لاقف

 هيلع انددش ةادغلا ةالصل جرخ اذإف .دجسملا ىف هل نمکآ :لاق ؟هیلع ردقت

 نم ريخ هللا دنع امف انلتق ناو ءانرأث انكردأو انسفنأ انیفش انوجن ناف «هانلتقف

 .اهیف امو ایندلا

 مالسالا ىف هتقباس تفرع دق ! ىلع نوهآ ناك ىلع ريغ ول كحيو :لاقف

 .هلتقل اًردص حرشنأ ىندجأ امف ٤ هللا لوسر نم هتبارقو

 لتق نمب هلتقنف :لاق ىلب :لاقف ؟ ناورهنلا لهأ لتق هنأ ملعت امأ :لاقف

 . كلذ ىلإ هباجأف .انناوخإ نم

 ةليل ةرشع عبسل ةعمجلا ةليل مجلُم نبا مهدعاوف ناضمر رهش لخدو

 ةيواعمب اورأثي نأ اهيف ىباحصأ تدعاو یتلا ةليللا هذه :لاقو .تلخ

 .نادروو .مجلم نبا مهو - ةثالثلا ءالؤه ءاجف صاعلا نب ورمعو

 جرخي ىتلا ةدسلا لباقم اوسلجف مهفويس ىلع نولمتشم مهو -بيبشو

 .ةالصلا ىلإ مونلا نم سانلا ضهنُي لعج جرخ املف 4 ىلع اهنم



 ىف هفیس عقوف هبرضف فیسلاب بیبش هيلإ راثف ةالصلا ةالصلا :لوقیو

 نه ا ىلع همد لاف هنرق ىلع فيسلاب مجم نبل هبرضف قاطتا

 هس صد یر نم سیا 5207 :ىلاعت هلوق ولتي لعجو «كباحصأل

 ےب مکیلع :ٌیلع یدانو )4 دابعل اب كف ور مک و هللا تام ءا

 هسفنب اجنف بیبش بهذو «هلتقف تومرضح نم لجر هکردأف نادرو برهو

 بهو یبآ نب ةريبه نب ةدعج ىلع مّدقو «مجلم نبا كسُمو «سانلا تافو

 هيلإ لمحو هلزنم ىلإ یلع لمحو .رجفلا ةالص سانلاب یلصف

 :هل لاقف - هللا هحبق - فوتکم وهو هيدي نيب فقوأف مجلم نب نمحرلا دبع

 :لاق ؟اذه ىلع كلمح امف :لاق ؟یلب :لاق ؟ كيلا نسحأ ملأ هللا ودع ىأ

 تلأسو اًحابص نيعبرأ هتذحشو فیسلا اذه تیرتشاف ناوارهنلا لهأ كل

 الإ كارآ الو هب الوتقم الإ كارآ ال :ىلع هل لاقف «هقلخ رش هب لتقي نأ هلا

 عنصأ فيك ملعأ انأف تشع ناو «هولتقاف تم نإ :لاق مث هللا قلخ رش نم

 . هب

 م هلل تدهاع تنك نإ لاق ؟ یم ام لاق قلصخ كيلع ضا نإ

 ىلإ تبهذ ینتیلخ نإف ءامہنود تومأ وأ ةيواعمو اّیلع لتقأ نأ ميطحلا

 ىتح كيلإ عجرأ نأ ىلع هللف تيقبو هتلتق وأ هلتقأ مل نإ ینآ ىلع ةیواعم

 همدق مث رانلا نياعت ىتح هللاو الك : نسحلا هل لاقف «كدي ىف ىدي عضأ

 .رانلاب هوقرحأ مث ىراوب ىف هوجردأف سانلا هذخأ مث هلتقف

 .(۲۰۷) :ةیالا :ةرقبلا ةروس (۱)



 (ةرصيوخلاوذ) جراوخلا سار ةياهن |
 اتش موي تاذ مقي ییا ات :لاق 625 یرْذُخلا يوس ىبأ ْنَع
 یو :َلاَق دعا هللا لوس ای - عين یب نم لُجَر - ۃرصيوحلا وذ لَ

 هل در کل » :لاق منع برضالف یل ندا :ٌرَمَع ع لاقف «لیغآ مت اِ ُلدْخَت ْنَم

 نم نوری خواي عن ُهَماِصَو ,نینگاص عَةلالَص ْمُكُدَحَأزخ ةة ءاًباَحْضَأ

 ری من میش هيف ُدَجوي الف هلضن ىلإ رظن ی بلا ی ما قومك نیل

 رظنب من بیش ديف ذجوب الف هّيِضَت ىَلِإ رن مَن بیش هیف ٌدَجوي الف هفاضر ی
 ر نیج یلع نویز لا تلا قبس ذق یک هجا فیل
 (ُدَدْرَدَت ةعضبلا لی وأ قأرَلا یذُت لْثم هيدي یدخا لجر مهیا ساتلا نم

 يح ٌیلَع َعَم تنک یئآ دش ء الو ىبنلا نی هتل دهشآ :ِديِعَس وب لاق
 و مس س

 ۷ يک یا َتَعَن یل بلا ىَلَع هب یتا یلتقلا یف سیتلاف ملتا

 .ةاكزلا باتک (۱۰) ملسمو .بدألا باتک (1۱۷۳) یراخبلا هاور :هیلع قفتم )١(



 تہہ سرفلا كلم یرسک

 46 یبنلا ءاعدب اب نم ءاقش ايو... هل 33 یبنلا ءاعدب زاف نمل اینه

 .هیلع
 انني

 قزمي نأ ىلإ رورغلاو ربكلا هداق یذلا سرفلا كلم ىرسك وهاهو
 هللا قرم : لاق نأ الإ هيي ىبنلا نم ناك امف هتلصو امدنع ةي ىبنلا ةلاسر

 .هكلُم عاضو لجرلا كّلَمو كلذ ناكف .. «هكلم

 ىرسك الف ىرسك كله اذإ» :لاق ب هللا لوسر نأ ص ةريره ىبأ نع

 ىف امهزونك نقفنتل هديب ىسفن ىذلاوف .هدعب رصيق الف رصيق كله اذإو دعب
 .(هللأ ليبس

 تيب ضيبألا تييبلا نوحتفي نيملسملا نم ةبصعا : ہللا لوسر لاق
 . «یرسک

 . *«ضیبالا ىف یذلا ىرسكل اًرنك نيملسملا نم ةباصع نحتفتل» :لاقو

 .ةيسداقلا ةكرعم ىف تقزمتو سراف دالب تحتف دقف .. لعفلابو #

 هللا دبع ثعب ي هللا لوسر نأ ةملس یبآ نع قاحسا نب دمحم یور

 هللا لوسر غلب املف ءهقّزم هأرق املف ءىرسك ىلإ هباتكب ىمهسلا ةفاذح نبا

 .«هکلم قزم» :لاق هك

 ةَقاَذُح َنْب هلل دّبَع تو :لاق ٍبييَح یبا نب ڈیز نع :ریرج نبا دنعو
 ٍنَمْحَّرلا هللا مشب :ةَعَم بتکَو .سراف ِكِلَم ٌرْمْرِه ِنْب ىَرْسِك ىلإ سیف نبا
 .ميحرلا

 .ةرامإلا باتك (۱۸۲۲) ملسم هاور :حیحص )١(

 .ةعاسلا طارشأو نتفلا باتک (۲۹۱۹) ملسم هاور :حيحص (۲)



 درو ی از مو لا نت یلع علت

 ین د هللا ةبعادب لو دو هّلوُسَرَو دبع ادَمَحُم َنَأَو هل كير هدح و

 ىلع لا قجیو ءابَع َناَك نم رئال فک سالا ىلإ للا لوش انآ

 . «َكيَلَع سوُجَمل َمُنِإَنِإَ تی نا ملت ملشت نا َنيِرِفاَكْلا
 رص ريع

 ےس

 .ىِْبَع وهو اذهب ی بتي اتو فق ی ام :لاق

 ىَلِإ عنا نمی یَلَع هی هو - َناَداَب ىَلِإ ىَرْسِك بنك مث :لاق
 َناَذاَي ثَعَبَف هب ب نايت ِنيَدْلَج كدنع ْنِم نیلجر زاجحلاب ؛ لَجّرلا اذه

 لا سرلا نم الجو عم تب ؛شسرات باتکب اا ایا او تامر

 ی اعم ترضنب نأ هر اي لب هللا لوسر ىلإ امهعم َبَتَكَو «ةرخرف :ُهَل
 اَجّرَحَف ورخب ىِنِتَأَو ُهْمَّلَكَو ءلُجَّرلا اد دالب تا :هيوذابل َلاَقَو ءىّرْسِك

 ٍفِئاَّطلا ضز نم بختب شیرف نیالاجر ادَْجَوَف َفِئاَّطلا هیت یت
 شیرقو ینعی - فتاطلا لهأ رشیتساو كئيِدَمْلاِب وُ :اوُناَقَ هنَع مال
 كلم یون هل بصت ذَق ورينا فن لو وتو ات
 هملکف و هلا لوسر یلع امیَق ىّنَح اجرخَف !لُجلا متیفکو ِكوُلُعلا
 َناَداَب كلملا یلا بت دق ءىَّرْسِك ُكوُلُمْلا َكلَم هاشناهاش :لاقف هیوذاب

 تلف نف یی قتل كِل آإ تعب دَكَو كب هینأب نم َكيلِإ تعیین هرم
 ره !تشلع دق نم هک تیآ نو كع هی كوالا كي ىلإ کیف بک

 اہ هللا لوسر ىلع الخدو . .. كوالب رحم َكمْوَق كلهم کر
 ءاَمُكَليَو» :لاَقَو ءامهيلإ رظّتلا هرکف ءاَمُهَبِراَوَش د ايَمْعَأَو ءاَمْهاَسِل اََلَح دق

 رع

 هللا ُلوَُر َلاَقَف -یرشک نابن ار ادب اترمآ :الاَق (؟اًدَهب اَمُكَرَمَأ نم

۳ 
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 نیلاظلا ةياهن صصق نم سس د.
 اعجزا» :اَمُهَل َلاَ من «یبراش قو ىتيخل ءاقاپ ینرمآ یب یل دع

 طّأس ْدَق هللا نب :ِءاَمّسلا نم ربا هللا لوُسَر ىَتَأَو :لاق . اّدَغ ینایتأت یّتع

 لتقف ءویوریش با ىَرْسِك ىَلَع
 َكيَلَع اَنْمَقَت ْدَق تل ؟لوقت ام یرذت لَم :الاقف اَمُهَرَبَخَأَق اَمُهاَعَدَق :لاق

 معن» :لاق ؟ناذاب كاربر ادب َكْنَع بُت اذه نی رم وا
2 

 یا یخ ےس

 یهتنیو «ىرسك غلب ام لس ىناَطْلُسَو ىنيد نِ :ُهَل لوقو ینع كاذ هاريخأ

 کلم كيد تخت ام كني تنش نه الوقو يفاحلاو فلا ىلإ
3 
۷ 

 ریس

 ناك ةضفَو ته اًهيف ةَقطنم : ةفطنِم ءرخرخ یطع مث. (ِءاَنْبَأْلا م ٌكِمْوَق و ىلع

 هاربخأَف ناداب یلعامدق ىَّنَح هدنع نم اجَرَحَف كوُلُمْلا ضب هل اًماَدْهَأ

 لوقی اَمَك ایت َلُجَّرلا ىَرَأَل ناو ءِكِلَم ماَلَكِب اذه ام لاَ :لاقف َرَمَحْلا

 یر نكي و لرم یت وهف اح اذنك لَ لَ ذات ویر

 .اًيأر هيف

 تلف دقیق دخ اأ :هيوَريِش ُباَ مَع عین ناب بشن مَ
 مهفارشآ لن نم لحتسنا اگ ام ساقل ابَمع الإ لقا امو ىَرْسِك

 یا ےس

 كق نی طلا یل دَ اه ییا اجاق مروت ىف غمرخت و

 کی ی هخه اک بف بک ذك یون ناگ ینا يلا ىلإ قی

 .هيف یر
 َمَلْسَأَف ل وضر لكلا ادم نإ :َلاَق ندا ىلإ هیوریش باتک ىَهَتْنا اّمَلَ

 .نمیلاب ْمُهْنِ نا ْنَم سرا نم ابا مو

 دل لاقف 4 نم یدنع تیفآ ادَعَأ تملک ام : :نادابل هیوذاب لاق دقو :لاق

 .ال :لاق ؟طرش عم ُهَعَم لَه نا دا

 هيف



 لا مفا اك بایسأب ةو با ساقتأإ یو
 اتو لاح لکلویسآ موسی لو لا تضف

 ُلوُسَر لاقف هرم لي ہللا لوُسَر باتکب یرشک یتآ اًمَلَو :یعفاشلا لا

 ُهَعَضَوَو ب هللا لوس باک َمَرْكَأ َرَصِيَق نآ ظفر «ةکلُم قزمی» : هللا
 ءاشلا یتأت ُبَرَعْلا تتاک اَّمَلَو . کز تف :3 هللا لوس لاقف «كسم یف

 قارعلا ىَكْلَم نم ْمُهَق 5 وح اوکش مهنم َمَلْسَأ ْنَم َمَلْسَ ِةَراَجَلِل قارعا

 اذِإَو ُهَدْعَب یرشک الف یرشک كل اذ» :لاقف يب ہللا لوس ری الو

 ٌرَصِيَق ُكْلُم َلاَرَو ةیلکلاب ِةَرِياَكَأْلا كلم دا. (هدعت رم رصيف الف ٌرَصيق د

 0 هو سم مو رک رو
 مه ال5 یبنلا ءاعد ةكربب ۰ علا ف كل خیل تک ویب ہلا وع

 عن 2 او هتک اوُمظَع ريح

 لس یی باوا

 رک

 ٭ ےیا

 )١( (لمعلا سنج نم ءازجلا) نع القن ء((۲-۸٦۲۷۱ /5) ةياهنلاو ةيادبلا )۲۷٢ /۱۔-۲۷٦(

 .(هللا هظفح) ىنافعلا دیس روتکدلل



 يسنعلا دوسالا ةياهن

 اضرم ضرم دق یت هللا لوسر نأ ةريزجلا ض درآ ىف رابخ الا تراط

 0 عادولا ةجح نم هتدوع دعب كلذو اًديدش

 رفكلا ىلإ داعو مالسإلا نع دترا نأ الإ ىسنعلا دوسألا نم ناك امف

 هنأ نميلا ىف هموق نيب معزي نأ ناطيشلا هل لوس كلذ قوفو ...ىرخأ ةرم

 .(العو لج) هللا دنع نم لّسرَم ىبن

 .بيغلاب هربخيو یحولاب هيتأي ءامسلا نم اکلم نأ معزي ناكو

 فرتحاو «بیغلا ةفرعم لجرلا ىعدا هبذكو هئاعّدا قيقحت ليبس و

 هللا معن نم ناك دقو مه :دیقع نم لانيو سانلاب ررخيل ةذوعشلاو رحسلا

 ريخلا نم الدب رشلل هتوق رخسف ناطلسلاو ةوقلاب هيلع رم هللا نأ هیلع

 ليبس ىف اذه لک رخسُي هلعج امم «نايبلا ةعورو «ناسللا ةحاصف هبر هقزرو

 هللا نم ىذلا لاملا اياطعب هموق فارشأ ليمتسي أدبو «ةريرشلا هبرآم قيقحت

 ظ .هیلع هب

 ةمادهلا لجرلا اذه ةوعد راشتنا ىلع مهتطاسبو سانلا لهج دعاسو

 ىلاتلابو ءاددع نميلا لكابق رثكأ تناك ىتلا هتليبق هعابتآ سأر ىلع ناكو

 هتليبق تناكو ؛لئابقلا نم اهلوح نم ىلع ديدش سابو ہذوفن ةبحاص یهف

 .(جحذَم ینب» ىّمست

 هوءاج اذإف مهلكاشمو مهرارسأ فرعيل سانلا نيب نويعلا ثبي ناکو +

 قلتخي ناكو ىحولا قيرط نع كلذ ملعي هنأ معزو مهرارسأب مهربخأ
 ىلع هلك كلذ هدعاسف هتوبنب سانلا نمؤي نأ لجأ نم بيذاكألاو ريطاسألا

 .هناطلسو هكلمو هتناكم عيسوت



 اب سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 مهعدخی نأ عاطتسا نیذلا هعابتآ رثاکتو هكلُم عستا دقف لعفلابو

 .بیذاک الاو لیحلاب

 یتح ىرخألا دالبلا نم اهریغو ءاعنص ىلع هذوفن رشني نأ عاطتساف

 تومرضح نیہ یتلا كلذكو ندعو نيرحبلا نيب ب ىتلا دالبلا لك هل تناد

 .فئاطلاو

 هيضراعُم عبتتی أدب دالبلا كلت ىلع هذوفن طسب دق هنأ ىلإ نآمطا املو *

 .اًناولأ باذعلا نم مهقيذُيو مهنم مقتنیل

 نم ینالوخلا ملسم وبأ ليلجلا ىعباتلا ناك ثادحألا هذه مضخ یفو

 ؛هنيدل ہؤالو ىوقو «هناميإ تبثف «هيلع هللا اودهاع ام اوقدص نيذلا لاجرلا

 هب ءاج ام بذكُي ملو ««هللا الإ هل ال» ديحوتلا ةملك نع ةلمنأ ديق مجری ملف

 او دمحم هلوسرو هللا یبن

 دتشاف «یسنعلا دوسألا لجرلا اذه ةوعدل اًفينع اًضراعم عبطلاب ناكو

 ىلع تابثلاو ةدرلا نيبو «نامیالاو كرشلا نيب اًمادص ناكو ءامهنيب مادصلا

 ىف اًدهاز «قحلاب اًروهجج هایقت هاّیوق اًبلص الجر ملسم وبأ ناك دقف ہللا نيد
 .هاضرل یعسلاو هللا ةعاط الإ هلغشي ال ةيقابلا ةايحلا ىلع دابق هاي

 هلعجي نأو ادیدش اًماقتنا ملسم یب نم مقتني نأ ىسنعلا دوسألا دارأف 8

 .كلذ دعب هتضراعم ىلع ٌدحأ أرجتي ال ىتح رتعي نمل ةربع

 تاحاس نم ةحاس يف بطحلا نم ةلئاه تايمك اوعمجي نأ هعابتأ رمأف

 .بطحلا ىف رانلا اولعشُپ نأو ءاعنص

 مهرمأو «ةفيثك ةيلاع اًسادكأ هولعجو .بطحلا نم ماوكأب هلاجر ءاجو

 موي هنإ ...ریبکلا فقوملا اذه اودهشيل سانلا ءاجو ءاهيف رانلا اولعشي نأ



 - نالاظلا ةياهن صصقزم يلدا
 .رانلاب ینالوخلا ملسم ابآ قرحي نأ یسنعلا دوسالا هيف دارآ دوهشم

 هسرح و هدنج مهمدقتی هعابتأو هلاجر هب فحی «بیهم بکوم ىف ءاجو

 .همامآ ادیقم ینالوخلا ملسم ىبأب ءیجو دشحلا اذه ردص ىف سلجو

 رظن مث ربکتو بجع لکب یسنعلا دوسألا هيلإ رظن هيدي نيب راص املف
 :هل لاقو همامآ ةلعتشملا رانلا كلت ىلإ

 .222 هللا لوسر ادمحم نأ دهشتآ

 مدآ دلو ديس هنأو هللا لوسر ادمحم نأ دهشآ معن :ملسم وبآ لاق

 .هللا لوسر ینآ دهشتو :هل لاقو اًيضغ دوسلا طاشتساف ...(222)

 لوقت ام عامس نع اًممص َينذَأ ف نإ :ملسم وبآ لاقف
 .رانلا هذه ىف كفذقأ نذإ :«دوسألا» لاقف

 اًران بطحلا اهدوقو ىتلا رانلا هذبب تيقتا تلعف نإ :ملسم وبأ لاقف

 ام هللا نوصعي ال .دادش ظالغ ةكئالم اهيلع ةراجحلاو سانلا اهدوقو

 .نورمؤي ام نولعفيو «مهرمأ
 ىلع ناك ناو قحلا هيجيسف قح ىلع مكتيعاد ناك نإ (دوسألا» لاقف

 ملسم ىبأب ءاج مث تمرضأف ةميظع رانب رمأ مث «نورتسف كلذ ريغ

 مث ةالقم ىف هوعضوو هيلجر طبرو هيدي طبرف - هللا ةمحر هيلع - ىنالوخلا

 نم ريطلا رمي ناك نولوقي امك رانلا هذه نإ ... ءاهاظلو رانلا بيهل ىف هوفسن

 .اهطسو ىف رويطلا طقستف اهبهل ةنسلأ مظع نم اهقوف
 :لوقي ناك - العو لج - هللا الإ ركذي مل ضرالاو ءامسلا نيب وهو

 نأ تداكو علخنت نأ نيدحوملا بولق تداك .. .«لیکولا معنو هللا ىبسح

 هقاثو رانلا تکف دق ملسم ىبأب اذإو ءاّئيشف اًئيش وبخت رانلاو اورظتنا ؛ طفنت



“a 

 ....مسبتيو رمجلا ىلع امه یشمی ناتیفاح هالجر «قرتحت مل هبايث ...

 .مهدعوتیو مهددهتي ماقف سانلا نم ىقب نَم ملسُي نأ فاخو ةيغاطلا لهذ

 هرمأف .كيلع اهدسفأ كدلب ىف اذه تكرت نإ :هتكلمم لهأ هل لاقف

 .ةنيدملا مدقف ءلیحرلاب

 الع لوسرلا ةنيدم ىف

 ناكو ..:ايب لوسرلا ةنيدم ىلإ ةرشابم ینالوخلا ملسم وبأ هجوت انهو

 ىذلا وهف هتبحصب دعسي نأو ب لوسرلا ىري نأ هبلق قامعأ نم ىنمتي
 .ہاری نأ لبق هب نمآ

 مهنمو «نيتماص اوقرطأ دقو ةاعرلا ضعب ىقلف اهفراشم ىلإ لصوو
 ثدحت املف هردقو هللا ءاضقل ميلستو نزح تامالع ههجو ىلع تدب نم

 ىذلا للجلا ثدحلا نع اّبیجُم مهتمص ءاج ہللا لوسر نع ملسم وبأ

 قيدصلا ركب ىبأ لوق هل اوددر مہنأ الإ ب هللا لوسر ليحرب مہہولق باصآ
 تام دق اًدمحم ناف ءادمحم دبعي ناك نم : ي لوسرلا ةافو باقعأ ىف

 .«تومي ال ىح هللا ناف هللا دبعي ناك نمو

 هلبق نم تلح دق لوسر لادم دو » :ةمیرکلا ةيآلا أرقي مهدحآ فاضأو

 ری تهوع لع بینی سو کیم ع عانا زآ تام نیا لس
 وچ يرانا هلآ یرخيَسَو ای هَل

 قلطناو ء(نوعجار هيلإ انإو هلل انإ» :لاقو ینالوخلا ملسم وبآ عجرتسا

 نيعأ نع اهلیخن عوذج فلخ ىراوت ىتح ةنيدملا لخاد ىلإ هراوشم ليكي

 )١( :ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١55(.



 س نیلاظلا هیاهن صصق نف س م

 وبآ سلج ةنيدملا طسو ىف هللا لوسر دجسم مامآ كانهو هبحاصو ىعارلا

 یتح هلاقع نم غرف نأ امو ءاهلاقع لقعی هریعب یقاس تحت ینالوخلا ملسم

 هللا لوسر ىلع ملسو ًاضوتو ءاملا ىلإ یعسف .دجسملا نحص ىلإ لخد

 .میظعلا هللا رفغتسیو عجرتسي سلجو ةفیرشلا ةضورلا ىف نیتعکر یلصو

 هحیبستو «هرافغتسا ىف وه امنیبو یسنعلا دوسألا ةدر نم هاّجن نأ هدمحیو

 ؟تنآ دلب ىأ نم :لوقیو هیفتک ىلع تبري لجرب اذإ ءاذه

 .هیلع هللا ناوضر باطخلا نب رمع لئاسلا ناك دقو

 .نمیلا نم :ملسم وبآ لاقف

 ىف یسنعلا دوسألا هاقلآ یذلا انبحاصب هللا لعف ام یردتآ :رمع لاقف

 ۱ ؟اهنم هللا هاجنآ و رانلا

 .هلل دمحلاو ریخب وه :لاقف

 ؟ملسم وبآ تنأ تسلآ هللا كتدشن :رمع لاقق

 .یلب :لاقف

 لعف ام یردتآ :هل لاق مث هينيع نيب هلبفو 2 باطخلا نب رمع یکبف
 .یسنعلا دوسألا هللا ودعب هللا

 دالب تكرت نأ ذنم ىنع هرابخآ تعطقنا دقف ىردأ ال :ملسم وبأ لاقف

 ۱ .نمیلا

 هللا لازآو نیقداصلا نينمؤملا ضعب ىديأ ىلع هللا هلتق دقل :رمع لاقف

 .یرخآ ةرم مالسالا ىلإ هعابتآ درو هتلودو هكلُم

 اذه عرصمب ینیع ٌرقَأ یتح ىنتمُي مل یذلا هلل دمحلا : ملسم وبآ لاقف
 .یرخآ ةرم مالسالا ىلإ سانلا ةدوعو ملاظلا



 سس سس نیا يا سصق نم
 امك هب لعف نم دمحم ةمأ ىف ینارآ یذلا هللا دمحأ انأو : رمع هل لاقف
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 = نيملاظلا هیاهت صصف نم

 نویرکبلا ءاطرفلا

 یقرش دجن ىف ةيرض ةيحانب «نييركبلا ءاطرقلا ىلإ و هللا لوسر ثعب

 اوذخأف «هباتکبو هب اوءزهتساف .مالسالا ىلإ هيف مهوعدی باتکب «ةنيدملا
 اوعقر مث «ربحلا نم اهولسخف «ديحوتلا ىلإ مهتوعد لمحت ىتلا ةفيحصلا
 تركنأف هیل مهاعد ام ىلإ يب لوسرلا اوبيجي نأ اوبأو مُهَل ولد تسا اهب

 نب رماع تنب بیبح مأ یهو ی لوسرلا باتكب اولعف ام مهنم ةلقاع ةأرما

 ام تنجهتساو یرمع نب ةثراح موقلا ديس یخآ نبا ةنبا ورمع نب دلاخ

 :ةملسم اهنأ ىلع لدي اهلوقو تلاقف ءاوعنص

 ٌريصع ىهف ركبلا ءامباهوحم دمحم نمةيآمهتتأ اماذإ

 :مهلمع سنج نم مهؤازج ناك فيك رظناف

 ام جا لوسر باتكب اولعف امل ءاطرقلا.نأ ريسلا باحصأ ركذي

 ناكو هفس لهأو طلتخم "بم مالكو ةلجعو ةدعر لهآ اًمئاد اوراصف ءاولعف

 .ةجسوع نب هللا دبع :هل لاقي «ةنيرع نم لجر باتكلاب مهءاج ىذلا

 .')مالکلا نیبی ال اًيِّيع مهضعب تيأر :ىدقاولا لاق

 .بالکلا نايفس نب كاحضلا ةدايقب ةيركسع ةلمح ل هللا لوسر دّرَج

 جز هل لاقي دجنب ناكم ىف مهمزهف «ةيرجه عست ةنس لوألا عيبر رهش ىف

 .ةوال

 )١( لیمشابل كوبت ةوزغ (۹۸۲ /۳ ء١٢٥۷ /۲) یدقاولا )۱۷-۱7(.
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 ردهأ نيدلارافكلا ضعب ةياهن

 دق اوناك ام ببسب نیتأرماو لاجر ةعبرأ ءامد لح ىبنلا ردهأ دقلو

 ةربع مهئامد رادهإ یف ناكف نيملسملاب ليكنتو ديدش ىذأ نم هوقحلآ

 .نايغطلاو ملظلا هسفن هل لّوست نم لكلو «نيرتهتسملاو ةاغطلل
 :میقلا نبا مامالا لاق :*

 هنإف ءرفن ةعست الإ مهلك سالا ام هللا لوسر نم ,حتفلا رقتسا املو

 ىبأ نب دعس نب هللا دبع :مهو «ةبعكلا راتسأ تحت اودجو نإو مهلتقب رمآ

 ليفن نب ثراحلاو ,لطخ نب یزعلا دبعو «لهج ىبأ نب ةمركعو «حرسلا
 اتناك ءلطخ نبال ناتنیقو .دوسالا نب راّبهو «ةبابص نب سيقمو «بهو نبا

 .بلطملا دبع ىنب ضعبل ةالوم ةراسو ي هللا لوسر ءاجبب ناينغت
 هل نمأتساف ءنافع نب نامثع هب ءاجف «ملسأف حْرَّسلا ىبأ نبا امأف

 ضعب هيلإ موقي نأ ءاجر هنع كسمأ نأ دعب هنم لبقف لي هللا لوسر

 ىلإ عجرو .دترا من د رجاهو «كلذ لبق : لبق ملسأ دق ناكو «هلتقيف ةباحصلا

 .ةكم

 ىبنلا هنّمأف رف نأ دعب هتأرما هل تنمأتساف .لهج ىبأ نب ةمركع امأو

 .همالسإ نشحو ملسأو مدقف كي
 ناکو «اولتقف :نیتنیقلا ىدحإو ؛سیقمو ثراحلاو ءلطخ نبا امآو

 دوسألا نب , رابه امأو «نيكرشملاب قحلو «لتقو دترا مث .ملسأ دق «ٌسيقم

 ىتح اهب سخنف «ترجاه نيح ِةي هللا لوسر تنب بنيزل ضرع ىذلا وهف
 .همالسإ نسحو ملسأ مث : نفف ءاهنينج تطقسأو ةرخص ىلع تطقس



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم ۶

 ."اتملسأف امهنّمَأَف .نيتنيقلا یدحالو ةراسل هللا ٌلوسر نموتساو

 ناك امل :لاق صاقو ىبأ نب دعس نع دعس نب بعصم نع (ةياور ىفو)

 :لاقو «نيتآرماو رفن ةعبرأ الإ سانلا ةي هللا لوسر نَّمأ ةكم حتف موي

 ءلھج ىبأ نب ةمركع :ةبعكلا راتسأب نيقلعتم مهومتدجو ناو «مهولتقا»
 .«حرسلا ىبأ نب دعس نب هللا دبعو «ةبابص نب سيقمو «لطخ نب هللا دبعو

 هيلإ قبتساف «ةبعكلا راتسأب قلعتم وهو كردأف لطخ نب هللا دبع امأف

 بشآ ناكو ءاًرامع ديعس قبسف «رسای نب رامعو .ثیرح نب ديعس

 امأو .هولتقف قوسلا ىف سانلا هكردأف «ةبابص نب سيقم امأو هلتقف «نيلجرلا
 اوصلخأ ةنيفسلا باحصأ لاقف :فصاع مهتباصأف رحبلا بكرف «ةمركع

 ىف ىنجني مل نئل هللاو :ةمركع لاقف .انهه اًئيش مكنع ىنغت ال مکتهلآ ناف
 تنأ نإ اًدهع ٌیلع كل نإ مهللا «هريغ ربلا ىف ىنيجني ال صالخإلا الإ رخبلا

 اًرفع هندجألف هدی ىف ىدي عضأ یتح ل اًدمحم یتآ نأ هيف انآ امم ىنتيفاع

 .ملسأف ءاجف ...اًميرك

 اعد املف نافع نب نإمثع دنع ًابتخا هنإف حرسلا ىبأ نب دعس نب هللا دبع امأو

 هللا لوسر اي :لاق ی ىبنلا ىلع هفقوأ ىتح هب ءاج ةعيبلا ىلإ ة5 هللا لوسر
 مث ثالث دعب هعيابف «ىبأي كلذ لك اًنالث هيلإ رظنف هسأر عفرف :لاق هللا دبع عياب

 ىنآر ثيح اذه ىلإ موقي ديشر لجر مكيف ناك امأ» :لاقف هباحصأ ىلع لبقأ

 اله كسفن یف ام هللا لوسر ايانيردي امو:اولاقف ءاهلتقیف «هتعيب نع ىدي تففك
 . نيعأ ةنئاخ هل نوكي نأ یبنل ىغبني ال هنإ) :لاق «كنيعب انيلإ تأموآ
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 تت

 )١( داعملا داز )۳/ ٤١١(.

 )۲( .يبهذلا هقفاوو هححصو ء(٣/٤٥) مكاحلاو ۰۱۰۵ /۷) یئاسنلا هاور



 لجر ىلع ةقعاص لسرپ هللا

 الك هللا لوسرل ةباجتسالا ضفر

 ىلإ هباحصأ نم الجر ءال هللا لوسر ثعب لاق ه9 كلام نب سنا نعف

 یذلا كبر شيأ :لاقف ؛ نايكي هللا ىلإ هوعدی ةيلهاجلا ءامظع نم لجر

 بهذ نم !؟وه ةضف نم !؟وه ساحن نم !؟وه دیدح نم !؟هيلإ ینوعدت
 !؟ وه

 ىبنلا ىتأف كلذ لثم لاقف «ةيناثلا ا یینلا هداعأف هريخأف ا یبثلا یتاف

 هللا لسرأف هريخأف یت یبنلا ىتأف كلذ لثم لاقف ةثلاثلا هلسرأف هربخأف هل

 لسرأ دق نكي هللا نإ» :ڑلپ هللا لوسر لاقف هتقرحأف ةقع ةقعاص هيلع كك

 ے ۔ےے معا سعال

 قعوصلا لسربو :ةيآلا هذه تلزنف «(هعقرحأف ةقع ةقعاص كبحاص ىلع

 )۵ لاح دیر وهو هللا ف تولد ی رنج مشوا نماعهب تدع
 ص ےس موج

 .(۱۳) :ةيآلا :دعرلا ةروس (۱)

 .حیحص دانساپ (0 ٤ /۳) راتسالا فشک ىف رازبلا هاور (۲)



 ةدابع ىلإ اعیمج سانلا ةوعد ىلع صرحلا لك اًصيرح 88 یبنلا ناك
 )ی سلا ةر التاس امو  :هنع هللا لاق یذلا وهف هدیحوتو هلل

 نأ داراف ةربابجلا برعلا ةنعارف دحاب هيي یبنلا عمس مايألا نم موی ىفو

 بیجتسی الو رفنیف هريغ دحآ هوعدی نأ یشخو ..مالسالا ىلإ هوعدی
 .یل هعذاو لجرلا اذه ىلإ بهذا :هل لاقو ةباحصلا دحأ هيلإ لسرأف

 .بیجتسی نلو دينع رابج لجر هنإ هللا لوسر اي :یباحصلا اذه لاقف

 .«هعداف هيلإ بهذا» :ة5 یبنلا هل لاقف

 :هل لاقو رابجلا لجرلا اذه ىلإ بهذو ةَ ىبنلا مالک یباحصلا عمسف

 .كوعدي 5 هللا لوسر

 ىأ نمو ؟هللا امو !!هللا لوسر :هل لاقو رابجلا لجرلا اذه هنم رخسف

 ؟وه ساحن نم مأ ؟وه ةضف نم مأ ؟وه بهذ نمآ ؟عنُص ءىش

 لاقو بضغلا ةمق ىف وهو يب یبنلا ىلإ داعو یباحصلا هيلع دري ملف

 هل رکذ مث .. بیجتسی نلو دینع رابج لجر هنأ كتربخآ دقل هللا لوسر ای :هل
 .لجرلا اذه هلاق ام

 .«هعداف هيلإ عجراف» : هللا لوسر هل لاقف

 .كوجدي ب هللا لوسر :هل لاقو ىرخأ ةرم یباحصلا هيلإ داعف

 .ةرم لوآ اهلاق ىتلا ةئيذبلا تاملکلا سفن رابجلا لجرلا اذه هيلع داعأف

 .رابجلا لجرلا اذه هلاق امہ هريخأو ای یبنلا ىلإ یباحصلا داعف

 .«هعداف هيلإ عجرا» :ةثلاثلا ةرملل ءَ یبنلا هل لاقف

 .(۱۰۷) :ةیالا :ءايبنألا ةروس (۱)



 مس نيملاظلا ةیاهن صصق نم -

 .كوعدي ده هللا لوسر نإ :هل لاقو یباحصلا هيلإ داعف

 سأر نم ةبيرق ةباحس ةظحللا كلت ىف هللا ثعب ذإ ناثدحتي امه امنیبو

 اهتقلفف هسأر ىلع ةقعاص اهنم تعقوو تدعرف رابجلا لجرلا اذه

 .رانلا ىلإ هقبستل هدسج نع اهتلصفو

 َقِعَوَضصلَا لسردو# :هلوق (ط) هللا لزنأ ةيغاطلا لجرلا اذه لتق املف
 سر رس يي و مث و رس کک

 دیدش :یآ "4 لالا دیس وهو ولا ف نول ردجي مهو ءا نماهب بِ
 .ذخألا ديدش وأ ةوقلا

 .نیربکتملاو نيرفاكلاو نيملاظلاو ةاغّطلا ةياهن نوكت اذکهو *
 :36 ىبنلا ةنس ىف ةصقلا هذه تدرو دقلو ٭

 نم لجر ىلإ الجر ةرم يب ىبنلا ثعب :لاق و كلام نب سنأ نع
 .«ىل هعدا» نأ برعلا ةنعارف

 .كلذ نم ىتعأ هنإ !هللا لوسر ای :لاق

 .!هعداف هيلإ بهذا» :لاق

 .كوعدي ةي هللا لوسر :لاقف هاتأف :لاق

 نمآ !؟وه ةضف نمآ !؟وه بهذ نمأ !؟هللا امو !؟هللا لوسرآ :لاق

 ۱ !؟وه ساحت
 نم یتعآ هنأ كتربخآ دق !هللا لوسر اي :لاقف لڳ یبنلا ىلإ عجرف

 .لاق امہ 5 ىبنلا ريخأو !!كلذ

 هيلع درف «یلوالا ةلاقملا هيلع داعأف .عجرف «هعداف هيلإ عجراف» :لاق

 «هيلإ عجرف «هعداف هيلإ عجرا» :لاقف .هربخأف ة5 ىبنلا ىتأف .باوجلا لئم

 )١( :ةيآلا :دعرلا ةروس )۱۳(.



 “اسار لايح ةباحس هللا ثعب دا امهنید م الکلا ناعج ارتي امه امئيبف

 : ق هللا لزنأو  ؟هسآر فحقب به ذف ةقع ةفعاص اهنم تعقوو « تادعرف

 س و رل رس ور س سرخ سس يام

 دیس وهو هللا ف تولید مهو ءاشب نماهب بیصبف قعَوَضلا لسریو
 . 2 لالا

 هسأر ةلابق :هسأر لایح (۱)

 .هنم لصفناو «هتمجمج نم قلفنا ام وه :لیقو غامدلا قوف يذلا :هسآر فحق (۲)

 .(۲۲۲۱) «راتسألا فشک» ىف رازبلا هاور :حیحص ثیدحلاو ۱۳(۰) :ةيآلا :دعرلا ةروس )۳



 سوو سس سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -

 دترلا لجرلا ةصق

 شضرالا هتظفل يذلا

 هب یدهو لوقعلا هب رانأف نیملاعلل ةمحر اچ ادمحم انیبن هللا لسرأ دقل

 کج هتنعبب اهلك ضرالا تقرشآو بولقلا
 مهنمف ةمحر لکب هدیحوتو هللا ةدابع ىلإ سانلا وعدي 397 یبنلا ماقف

 .ىَبَأ نم مهنمو باجتسا نم
 ادحوم حبصآ و ملساف ینارصن لجر بلق هللا حتف مايألا نم موي ىفو

 یبنلل بتکی ناك لب .. نارمع لاو ةرقبلا ةروس ملعتو 5 یبنلا بحصو
 بلكي هيلإ نیبرقملا نم حبصآو ي

 هنکلو نامیالا رهظُي ناك دقف اًيقيقح اّمالسا ملسی مل لجرلا اذه نکلو

 . رفکلا هبلق ىف لمحي ناك

 راح دیو ناك امك اڑاک داعو لج لا اذه ر مایالا نم موی ینو

 معزي امك ابن سيل هنإ لب اثیش ملعی ال اًدمحم نإ :سانلل لوقیو و ىبنلا

 نم ىحولا اذه لك هل بتكأ تنك ىذلا انآ لب ءامسلا نم هيلإ ىَحوُي الو

 .ىدنع

 .رافكلا نم هباحصأ هنفدف .ثیبخل لا لجرلا اذه توميو مايألا رمتو

 اذه دسج ضرألا تظفل دقل .. بیجع ءىش ثدح ىلاتلا مويلا فو

 .انوفدم ناك نأ دعب ضرألا حطس ىلع حبصأف ءلجرلا

 اورفحو اليل اوءاج دقف هباحصأو دمحم لعف نم اذه نإ:هباحصأ لاقف

 .لجرلا اذه دسج اوجرخأو ضرألا

 ىلاتلا مويلا فو ..هونفدو ضرألا ىف هل اوقمعأ مهنآ الإ مهنم ناك امف



 ےس نيملاظلا هداهن صصق نم سست اے

 .اهحطس ىلع هتظفل دق ضرألا اودجو

 هلع یبنلا لعف نم سیل اذه نأ اوملع ةرم نم رثکآ رمألا اذه رركت املف

 .وه امك هوکرتف هباحصآو

 كلام نب سنآ لیلحلا یباحصلا اهاكح امك ةصقلا هذه تدرو دقلو ٭ ۰

 (نارمع لآ»و «ةرقبلا» أرقو یلسأف اًينارصن لجر ناك : سنأ لاق

 ام الإ دمحم ىردي ام :لوقي ناكف ءاّينارصن داعف ٤ ىبنلل بتكي ناکف

 لعف اذه :اولاقف ضرألا هتظفل دقو حبصأف «هونفدف «هللا هتامأف هل تبتك

 ءربقلا جراخ هوقلأف مهنم بره امل انبحاص نعاوشبن هباحصآو ٍدمحم

 ضرالا هتظفل دق حبصأف ءاوعاطتسا ام ضرألا ىف هل اوقمعأو هل اورفحف

 .)«هوقلأف «سانلا نم سيل هنأ اوملعف

 .نيقفانملا تافص باتك (۲۷۸۱) ملسمو «بقانملا باتك (۳۲۱۷) ىراخبلا هاور :هيلع قفتم (۱)



 جا دورفلاو ریزانخلا خسم دوهیلا |

 میرکلا نآرقلا ىف ةروکذملا

 ےک و و لا اب كو لطکلاب حل أ و ل لو 3 :ىلاعت ااق

 ھم ہہ رجس و رب وب رم ےہ © اه ر

 بتکلا نول متن کشا َنوَضَتَو رلاب سالا نوما # :یلاعت لاقو

 4 دولت الف

 و ذا و # :یلاعت لات
 4 کر ۶ و

 ملف دا و # :ىلاعت لاقو

 1-2 وظن منو 2 هقع ملا

 نعناع زنا تگ ر) :یلاعت لاقو
 7 سرر ےل ےک ام 3 ۳ 5
 ہہم 7 مو کی رکل ریت ةطج اولوقوا د دس ڪالا اولخْدآو

 ارج امك نیا لع تراک مت لم فزاع الو اک تيا لدم

 6 َنوُفسَفي اوناک امي ِءاَمَسلَاَنَم

 ری كيان عناق لح دج او ماعط لع َريْضَن نأ یوم مشق دا ۰ ىلاعت لاقو

 لا اهلَصَبَو ابیدعو اهموفو اهیاّتفو اتهلقب ن نم الا تن اتم ان

 .(۶۲) ةيآلا :ةرقبلا ةروس(۱)

 )٤٤(. ةيالا :ةرقبلا ةروس(۲)

 .(۵۱) ةيالا :ةرقبلا ةروس (۳)

 .(00) ةيالا :ةرقبلا ةروس (۶)

 )0۸-۵٩۹(. ةيآلا :ةرقبلا ةروس(ه)

 5 ےس

 و او و دعب نم لجعلا مذا مث دلِ هل نیعبر وسوم اتد
4 

 7 وم شق
 جت هرج هللا ىر وح كل نمود نل یس



 -_ ۳ ۔ہ هبا ۲ ورم و 4 ص و >< ےگ

 ام محل ناف ارصم مم اوطْخا ريح وه فیت لا وه یزلا مس کو دت ۱

 ی وہ ےب رس ۔ هر 7 ےہ مدح ےس مت چ ےس : ر ورم فرم مچ و 2

 واک رهاب لاذ هلل ف بضغب بو هڪ تلاد یب ترور شناس

 . ۳6 رودس
 انلقف ٍتْبَسلَا يف کنم او نا ُمَمِلَع دمو :یلاعت لاقو

 )۲( ۱ اس
 ۰ ۶ ناکسلخ 5 ه درگ

 و ر ۔۔ ےس رس ر ے 1 72 سس 2 ر

 اولاق هرقب اوم دت نآ ˆ مهار 2م | نإ ءيموفل م م لاق او # یلاعت لاقو

 af ےل لا نم ن 81 نأ هل د عآ لاق اوره و حیا رسم ماد راسو سم ما رل مم دین نم

 مس گم 14-2 يك بے مے ےس ے ہہر مه رم 1 :
 ن یس بر سسر یلاعت لاقو

 ا یک اک ہللا ةیشخ ن نم طی امل

 920 ۳ د نل لر ۴ یلاعت لاقو

7 

 رق 72-2 ءم تے

 مدخآ لق هد ہدودعم امار
 لحم

 ےک ع ےس AA یک رو وپ ےس ھا ص رک ورس یو

 ۹ ومل ال ام ام ملل 2 | ومَن أ ,مدهع هللا فلخي نلف ادهع هللا دنع

 )١( ةيالا :ةرقبلا ةروس )٦٦(.

 ةيآلا :ةرقبلا ةروس (؟) )16(.

 )۳( ةيآلا :ةرقبلا ةروس )/51(.

 )٤( ةيآلا :ةرقبلا ةروس )1/5(.

 )٥( ةيالا :ةرقبلا ةروس )۷۹(.

 )٦( ةيالا :ةرقبلا ةروس )۸۰(.



 نواب هلآ ال نود ال تیس اندو :یلاعت لات
 رگ K7 رم - 7 ھو رگ ےس رص ےس 7 رگ ۱

 کروم راو مکن کل : + وے[ یا ےہ ۵
 مٹ کر د نم م فنا نجر الو مک تم كفك[: ©

 اقیرف نوجرخو م شنا کر تروق ءالژته متنآ مث َںوُدَہْتَت مشناو زرقا
 یر کوا نو نوع مئالاب مع ٥ َنوُرَهظَت مهرکید نت مکن

 بككلا ينجب نويو مهجارخإ مع هر وهو وذ
 ةویَحلأ ىف یخ لإ منی کر قبر اھ فَي توك

 14 وم تک لنک ڈاکو بار قدرت هم مر
 هی مرک و یگ بول أولاَفو » :ىلاعت لاقو

 لع وحس لب ناو مهم ال فوم ہللا دنع نم تکه ءاج امل
 4# کرک َلَع ولا تلف یہ قسم فدا کک کل

 ال قرن ام تب ول اف هللا لنآ امہ امب اونم مهل َلِقاَذِإَو  :یلاعت لاقو

 ہللا ءاي دون لک عم الا زَصم حل وهو هادو امي ترورفکیو

 . کروم مش هک نإ بت نم

 ا وُدُخ روطلا مک حر کتک تذل دلو :یلامت لاقو
 ههبولف ىف اوئرشأو اتيصعو انعم اولاک اف وَفِي مڪي
 . ه4 ترنم قت شش ۳ بدا ءاسقيزش هرب لجين

۳۹ 

۱ ۷ ۷ 15 

 ےس و اپ

 )١( ةيالا :ةرقبلا ةروس )۸۵-۸۳(.

 )۲( ةيالا :ةرقبلا ةروس )۸۹-۸۸(.

 )۳( ةيالا :ةرقبلا ةروس )٩۱(.

 )٤( ةيآلا :ةرقبلا ةروس )٩۳(.



 ۷ ويح لع ساتل کمر ددل # :یلاعت لاقو
 تكللت ارض َو اًروه ناک نم ال 1۳۳۹ لحدي نل ول قو ۳ : یلاعت لاقو

 ےک تود 6 ڪ نإ مک اونا 3 لف مهّیناَمَ

 ےہ سار ےب 2 2 ۳ 2 : 7

 افینح رعهزا دلم لب لف وضعت رنو ادوه أونوك اولاقو# :ىلاعت لاقو

 . "#1 نیکرشملا نم ه نا امو
 ۶ 6 نوری ےہ هری رتکلا هم 7 ء يذلا :ىلاعت لاقو

 . 04 وی مهو ملا ن ومنکتل ھم
 مم

 ذإ مکمل ےل لأ ةمعَن اورک ذا موق هموم ٰیموُم لاق دِإَو :یلاعت لاقو
 © هم آب لک شا کام ہم 9 2 یک ابا کیف لعج

 و هد م 7 ۳ مکتب عن الو كك ها بک یا سد شی رزق

 درت
 وجرخم نوح اهَلْح دن نل انو نراَبَج اموق اهيف نإ جوموملي اول نايل ۱ ےہ ےہ اس ہک 7 مم 3 7 مت رک 4 و9

 + و

 دا ےس عو هل هم نم لا دنع يوم َك کد نم کد سل لت # : یلاعت لاقو
 مگ ےس ےس رس ےس ےہ سرا اک مي ےس ےترس و

 4 دیتا توس نع “ع لاَ کت رش كيا توخلطلا دبعو زالو ةدرقلا مهنم لعجو

 )۹٦(. ةيآلا :ةرقبلا ةروس )١(

 .(۱۱۱) ةيآلا :ةرقبلا ةروس (۲)

 .(۱۳ ۵) ةيآلا :ةرقبلا ةروس (۳)

 )٤( ةيآلا :ةرقبلا ةروس )١55(.

 ,(۲۰-۲۲) ةيالا :ةدئاملا هروس (هر

 )٦( ةيالا :ةدئاملا ةروس )۲(.

 )٦٦(. ةيالا :ةدئاملا ةروس (۷)



۳ 

a7 1 7رز سرم چر ۵ ر 2 رش حس ۔ ۹ 324 ےگ هم 1 9 0  

 هادي لب اولاق ام اونیلو میدی تلغ ةلولعم هللا دي دولا ٍتلاقو ٭ یلامت ۳

 - ےس

 ےہ رک سس حج رح ۳ ےک یک یکے 01 ne دوسدم ے7

 ۱ 6 انئيغط كير نم كيلا لزن ےل ےہ دیزلو اکو تک قن

 ات ۳ 7 مس ےہ اج جرم ےک نص ےس کھ دو دیا موس ب

 هلأ اھافطا برحلا ارات اودقوآ املك مت موي لا ءاضعلاو ةو 9 2
 سس

 ۶# ن نیس دا تحب کک هاو داف ضرالا یف نوع

 هاشم ملا انلسزاو ليووسإ نب وكم اتدخأآ دل # :یلاعت لاقو

 ان هوای قو أباك ای بس ع هال امي لوس ہر مه ءاج اما
 ےک
 ص زا ےس م ر سس ٠ح ہے

 واد ناسسیل ن لع لمس توب نم اورفھک نا عل ےک تيل 9 :ىلاعت لاقو

 ال اڪ س وڈ أ اڪ وضع اب كلذ میرم نبأ یسیعو
 A و گہ سس

 .۲4 ترول من اوناک ام سٹیل هولعف رک نع توهان
 تِدلاَو دوی اوتَماَء بل واع سال دم :یلاعت لاق و

 < ا دا

 اتم َنوُلوُفَيَو هوض هوضاوم ن ملت اوُداَح بل َنَم» :یلاعت لاقو
 ول اق أ ولو نیلا ىف عطر ممتسل اب ای انعرو عّمسم رع عمساو اتصعو

 هزي الع مرتکب متم نيكو مقاوم اڑک ناكل نو عن مو اکی عع نكس چ
 . 6 الیلق الا

 ۰4 شف نما مکاءام لع سالا نود مآ :یلاعت لاقو
 دف ءامصلا نم اتك مع لات نأ بّتکلا له کسی # :یلاعت لاقو

 )١٦(. ةيآلا :ةدئاملا ةروس (۱)

 .(۷۰) ةيالا :ةدئاملا ةروس )٢(

 .(۷۸-۷۹) ةيالا :ةدئاملا ةروس (۳)

 .(۸۲) ةيآلا :ةدئاملا ةروس )٤(

 )٥٤(. ةيالا :ءاسنلا ةروس )٥(

 .(۵ 4) ةيالا :ءاسنلا ةروس )٦(

 كبس

N 



 ۳۳۹ = نيملاظلا ةياهن صصق نم ر

 مک مهملطب هما مدح هرج ها اترا اول اقف کالد نیربک ا ۍسوماولاس

 عطش ىسوم اَنْيَتاَدَو كلذ نع اتوقع تا مه هاج < ام تب نی لا او

 ال مم القو ادجم بابل اولحدا ہش انلقو مهقکیمب روطلا مهقوف انعفرو تلا انی
 تيب مهرن و زكي یک ق اھ اک اکی ترک نکا م ور م ےک

 کک رکی مع هللا حب ل اب فل ابو رلود حر هل مهلتتو هلآ
 نإ ھلو © امیظع نرم قع مهلوقو مھرفکیو © لی ال نون
 بز هب کو ونک و اوت شم ی جت ۹۹
 لب تا اتیقی هولنق امو نا علل ول نم وي مل ام هی لس ىنل هیف اونا

 لب وی ملل ال بتکلا لهآ نت نیو )ایک ای2 که أ کک
 مع اتمَرَح وداع تذل ني رلظیَف (0) ادیہک مع 12 نو بومی ميو ويوم
 تعاون دقو اوبرا ٌمِهِدْحََو © كال سندس صبر مک تلجأ ِتبیط

 .۷4 ایل بدع وتم یکن ادعا لوک اپ سنتر ھاو

 .(۱۵۳-۱۲۱) ةيالا :ءاسنلا ةروس(۱)



 ''؟دوھیلا مه نم

 هتوخاو فسویل رشع ینئالا "طابسالا لسن مه ةيادبلا ذنم دوهيلا

 .مالسلاو ةالصلا هیلعو انیبن ىلع فسوي هللا یبن نم ةوعدب رصم ىلإ اوحزن

 مهضعب نوصوی مه و ؛مهلسن رثاکتف «ءايبنألا لسن نم مهنأ رابتعا ىلع

 نیب ةوهلا تدازو مهذبنو یرصملا بعشلا مههرکف «فورعملا زیمتملا

 .ناسح دمحم خیشلل (سدقلا عیضت نل ال) باتک نم (۱)

 «(ةئيل) :امهو هلاخ یتنب نم بوقعی جوزت دقف « وی بوقعي ءانبآ مه رشع انئالا طابسالا (۲)
 ةعبرالا نم بجنأو (لیحار) ةيراج (ةهلب) نمو (ةئيل) ةيراج (ةفلز) نم جوزت امك (لیحار)و
 :لیحار نمو .نووبز -رکاسی - اذوهی -یوال -نوعمش - ليبوأر :ةئيل نم :مه اًدلو رشع ىنثا

 بحي ناك بوقعی نکلو -یلاغفنو- ناد :ةهلب نمو «ريشأو «داج :ةفلز نمو .نیماينبو فسوی
 هئاقلإ ىلإ اولدع مث هلتق مهتلواحمو هيلع هتوخ| دقح هنع جتن امم اًديدش اًبح لیحار نب فسوی
 هتعابو فسوی تذخأو ةلفاق ترم العفو «هذخأتو هيلع رمت ةرایسلا لفاوقلا ضعب لعل بجلا ىف

 ىلع نجسلا نم هجورخ مث ءاّملظ نجسلا هلوخدو هتنحم رمآ نم ناك ام ناکو ہرصم زیزعل

 4 مع ٌظبفَح ضرالایآرخ لع ی لمجال ل :رصم زیزع ةرازو ىف ابصنم یلوت ثيح كلملا
 رصم ىلإ فسوي لوخد نأ ةصقلا نم دهاشلاو «فسوي ةروس ىف ةلصفم ةصقلاو ٠١[ :فسوی]

 هيبأ بلط ىف لسرآ بصنملا اذه یلوت نأ دعب سروي فسوي نأل ؛دوهيلا ءیجم ىف ببسلا وه ناك

 4 نيمه ءاشنارضم اولا لاو یو هل وا٤ فشوُب عادل % هتوخإو بوقعی
 ىف بوقعی تامو ءاّبیرقت دالیملا لبق (۱۲۵۰) اهیف اوشاعو هونبو بوقعی لخدو ء[۹۹ :فسوی]

 هونفدو هتوخ|و فسوي هب بهذف «نيطسلف ىف نفدی نأ هتوم لبق فسوي نم بلط هنکلو رصم
 ةيدوهيلا ةديقعلا] .رصم ىف لیئارسا ینبب ماقملا رقتساو رصم ىلإ ىرخأ ةرم اوداع مث كانه

 .[ حلاص دیسلا نیدلا دعس .د .فرصتب 00-01 ص ةيناسنإلا ىلع اهرطخو



u ۳۷۸نیلاظلا هیاهن صصق نم  - 

 ۸ کرت نأ عا كَل له لق ا تنور لا بهذا :هناحبس

 ليئارسإ ونب هب نمآف ةاجنلا لبح ىسوم ىف لیئارسإ ىنب نم دوهيلا.ىأر
 مهل شو (العو لج )) هللا مهاجنف «هئلمو نوعرف نم مهيجني نأ هللا لعل

 ةمعنلا هذهب مهيلع هللا ٌنتماو هدونجو نوعرف قرغأو ایی رحبلا ىف اقیرط
 نوح اپ باذعلا وس کومو نوعرف لا ني مک دا و۷ :هناحبس لاقت

 اقف او © يع كوت یک 4 مک َو مہ اس ںویحتسفو م 56
 ۱ .)4 نو امن رشناو نوعف لا٤ اقرغآو کت را كب

 مارکالا ةياغ هللا مهمرکآ امدعب 22: یسوم هللا یبن مهکرت امل كلذ عمو

 هللاب اورفک (العو لج) هبر ةاجانمل بهذو یولسلاو نملاب مهقزرو
 هللا نود نم یبهذلا لجعلا اودبعو نوراه هللا یبن ىلع اودرمتو هناحبس

 :مهل لوقیل نوراه هللا یبن قلطنا املف (العو لج)
 مر نل اولق ( يرمآ ارعیطآو نون نر کیر نو وب رشنیف ال مومنی

 . 4 سوم ال مچ ىح نینکم هی
 ابکتساو ءالعتساب هيلع اودر 4# یسوم هللا یبن مهيلإ عجر املف

 .نورظني مهو ةقعاصلا مبت :لخأف ةرهج هللا ىرن ىتح كل نمؤن نل :اولاقو

 نوبوتي مهلعلو .نورکشی مهلعل مہتوم دعب نم (العو لج) هللا مھثعب مث

 و :اريفك اودادزاو اوضرعأو اودناع مھتکلو (العو لج) هللا ىلإ

 04 نوک مار مس کت هج هل یر تم یک یوم

 )١( ناتپالا :تاعزانلا ةروس )۱۸-۱۷(.

 )۲( ناتیالا :ةرقبلا ةروس )۵۱-6۹(.

 )۳( ناتیالا :هط ةروس )۹۱-۹۰(.

 .(00) ةيآلا :ةرقبلا ةروس (؛)



 ہی سس نیل اهن صصق نم =
 تدعتراف ءاًديعوو اًديدب# ةّلظ هنأك روطلا لبج مهسوژر قوف نک هللا عفرف

 مهنکلو .دیدج نم قیئاوملاو دوهعلا اوطعاف مهسوفن تبرطضاو مہبولق
 نلو .مهقرافت ال یتلا مهتلبجو مهتعيبط هذهف دوهعلا اوضقن ام ناعرس
 .ةعاسلا مایق ىلإ مهقرافت

 ۱ ےس ویب ےک ےھت رگ یا یحیی و یا

 ةدرف أون مهل انلقف ِتْبَسلَأ یف مکنم ادا يذلا ُهَمِلَع دلو ٭ :هناحبس

 . ۰04 تلخ
 (٠0. نقل هطووَمو اهل امو ابی بال لکت اھل عم  :لاقو

 نم ان سہ تیس :ةدئاملا ةروس ىف هناحبس لاقو .
 ام رک كل توغلطلا دبعو زالو ةدرفلا مهتم لعجو هلع سوو ہللا هتمل

 . 4 لیلا اوس نع لو
 اوبذکف ىسوم هللا ىبن عم ةسدقملا ضرألا اولخدی نأ هللا مهرمآ مث

 ضرالا ىف هيتلاب مهيلع هللا مكحف ہت هللا رمأ اوضفرو اوضرعأو اودناعو

 ضرالا مهلخدأف مهيلع هللا ّنَم م ةليوطلا ةدملا هذه دعبو «ةنس نيعبرأ

 (العو لج) هللا عم ىرخأ ةرم دهعلا اوضقن ام ناعرس مهنكلو ةتسدقملا

 اوضقن ... ةمذ الو مهل دهع ال دوهيلاف مهل ليق ىذلا ريغ الوق اولدبف

 ةالصلا انيبن یلعو هيلع ىسوم هللا ىبن عم دهعلا اوضقنو شا عم دهعلا

 اقيرف اوبذکف «یسوم هللا ىبن دعب ىرتت ءایبنالا مهيلع تلاوت مث «مالسلاو

 :العو لج هللا لاق امك ہرخآ اقیرف اولتقو «ءايبنألا نم

 .(57) ةيآلا :ةرقبلا ةروس (؟)

 )٦٦(. ةيآلا :ةدئاملا ةروس (۳)



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم سس ابا
 رو بک اقیرفف رکا کما وب ال امہ لوس ر کاج امظفا

SEE JE j4 نورم ا یلقف مهر تکب هل  
 ذنم هومبتاف فلاب ىسيع هللا ىبن كلذ دعب مهيلإ كلك هللا لسرآ من

 ىف كلذ اونلعأو لب «هلتق ىلع اوعمجأو ءانز دلو هناب یلوالا تاظحللا

 نإ م هلوقو  :ءاسنلا ةروس ىف مهنع ةياكح قل هللا لاق امك ةحاقوو ةحارص

 . ما نکللو هويلص امو ہولثد امو ولا لوس مرم نا یسیع حین
 هتايح ىف م ىسيع هللا ىبن عم هولعف امب نومرجملا دوهيلا فتكي ملو

 ثيبخلا مهباتك ىف ةقحالتملا مهلايجأل هيلع مهتءارتفا اونّود لب مهعم

 رجافلا باتكلا اذه نم ةدحاو ةرقف ركذب ىفتكأو «””«دوملتلا»ب یمسملا

 .@4ب ىسيع هللا ىبن قح ىف حقولا ىسنجلا

 )١( ناتیالا :ةرقبلا ةروس )۸۸-۸۷(.

 .(۱۵۷) ةيالا :ءاسنلا ةروس (۲)

 - اهطسبيو اهرسفی یذلا وهو ةيدوهيلا ميلاعتلا ىلع ىوتحي ىذلا باتکلا وه :دولمتلا (۳)

 نم لزنُم باتک هنأ دوهيلا معزیو - (میلاعت) اهانعمو (دومال) ةملك نم ذوخأم مسا :دوملتلاو

 رقتحا نم» :دوملتلا نم ةفيحص ىف درو دقو ءاهيلع هلضفی نم مهنمو «ةاروتلا لثم هللا دنع

 رمع .د «دوهيلا بصعت] (توملا قحتسا دوملتلا رقتحا نمو هیلع حانج الف ةاروتلا

 لحارم فلتخم ىف هوناع امو دوهیلا ةصق نع ةرابع هیوتحی ام دوملتلاو ء.[ فرصتب زیزعلا دبع

 تاطیطختو ةسايس هنکلو ءائيد سيل وهف .تقولا كلذ ىف هنولمأی اوناک امو «اّمیدق مهتايح

 - ايد اًباتك دوملتلا سیل ذإ ءامسلا یحوب اقالطإ اهل ةلص ال دوهیلل ةيويند ضارغآ قیقحتل
 ةطخلل اعابتا دوهیلا تاماخاح سلجم اهعنص ةريطخ ةيسايس ةقيثو هنکلو -دوهيلا معز امك

 یتلا ةطخلا نع اًريثك فلتخت ال یهو ءرشبلا ینب نم ماقتنالل اهوعضو یتلا ةبيهرلا ةيرسلا

 وه.دوملتلا نأ الإ مهللا «نویهص ءامکح تالوکوتورب» :ناونع تحت اًثيدح مهمساب تفشتکا
 ءلسرلابو هللاب مهتقالع ددحیو دوھیلا صخي ءىش لك تلوانت یتلا ةلماشلا ةعسوملا ةطخلا

 ةديقعلا] .«ملاعلا ىلع دوهبلا ةرطيسل ةددحملا ةطخلا یه تالوکوتربلاو «ةيناسنإلا ینب لکبو
 .[ ۱۹۲ ص «حلاص دیسلا نیدلا دعس .د ءاهرطخو ةيدوهيلا



 نيب میحجلا تاجل ىف یراصنلا عوسیا :دحاولا فرحلاب ةرقفلا لوقت
 .«انزلا نم هب تتأ دق میرم همأو «رانلاو نارطقلاو تفزلا

 اب یسیع هللا یبن هب یتآ یذلا دیحوتلا ىلع برحلا دوهیلا نلعأو
 دوهيلا ىلع هللا طلسف هل حیسملا عابتآ نم نیدحوملا ىلع برحلا اونلعاو

 مه اذإف ءقزمم رش مهقزمو باذعلا ءوس نامورلا مهماسف مهمحري ال نم

 تابرض دعب ضرألا ىف اوحاس ... ناکم مهنم ولخی ال ةرثعبم مذارشو تاتشآ

 ةنتن ۃرذق ةمذر شب تيليا ىتلا ةكرابملا ىضارألا نمو ... ةقحالتملا نامورلا

 . لج هللا لوسر ةنيدم ةبيطلا ةنيدملا ىلإ ةقزمملا مذارشلا هذه نم ةنفع

 دق (العو لج) هللا نأ اونلعأ ةنيدملا ىف كانهو ةنيدملا ىلإ دوهيلا قلطنا

 تنیبو لب «ىبنلا اذه ةفص ةاروتلا تنبو ءاّيبن ثعبيس هنأ ةاروتلا ىف مهدعو

 اولاعتو لب «هثعبمب دوهيلا ىلعتساو «ىبنلا اذه اهيف ثعبيس ىتلا ضرألا

 ثعبّيس هنأ مهنم انظ ىبنلا ثعبم اورظتناو «جرزخلاو سوألا ىلع كلذب

 ةثعبلا هذه نوصبرتي اولظو -نوعّدي امك - راتخملا هللا بعش مهف «مهنم

 نم ةي ىفطصملا هيبن هللا ثعبف .دیدج نم كلُملا رظتنملا ىبنلا مهل عمجيل

 .«هللا الإ هلإ ال» ىلإ ةفاك سانلا وعدي لپ یبنلا ماقو «دوهيلا نم ال .برعلا

 برحلا اونلعأو لب ءَ هللا لوسرب دوهيلا رفك ةظحللا هذه نمو
 مهءاج املو# :(العو لج) هللا لاق...یلوالا تاظحللا ذنم هتوعدل ءادعلاو

 ونک یا قع تومي لب نیاز مم ال قص لا دنع نم ٹک
 مي رس رم EOC و2 & ۰ و

 . 6 تیرننکلآ َلَع ول هتل .هب اورهگ اوفرعاَممهءاج اسل

 ےس اع و ہر لوو

 لو مهءانبآ نوفرعی امك کوری بتكلا مهیا نذل :(العو لج) لاقو

 .(۸۹) ةيآلا :ةرقبلا ةروس (۱)



 - نیلاظلا ةیاهن صصق لم سس مم )لس
 014 رٹکت عفو قلا هک مهنا

 ءارحص طسو ةلود مالسالل میقیل ةنيدملا ىلإ ةكم نم ل یبنلا رجاه

 ىلإ «هتوعدو يئ یبنلل ةيرسلا برحلا نم دوهبلا لقتنا انهو ءرفكلاب جومت
 لب «مالسالل ءادعلا اونلعاف «ةمرجملا ةرفاسلا برحلا ىلإ ةينلعلا برحلا

 الگ مالسالا لوسرو مالس لا ةوعد یلعو

 یربکلا ردب ةعقوم ىف كرشلاو مالسالا نيب یربک ةكرعم لوآ یفف
 دنج هللا لذأو دیحوتلا دنج هللا زعأو اززوم اًرصن نیملسملا هللا رصن

 تلغانهو «نارئفلا رثعبتک ءارحصلا طسو كرشملا شیجلا رثعبتو كرشلا

 ةلمحب اوماقف «ةنيدملا ىف دوهیلا بولق ىف دسحلاو لغلاو دقحلا لجارم

 لیلقتلاو لینلل ةريقح ةثيبخ - مهيولسأ اذهو مهتعیبط هذهو - ةيمالعإ
 نتفلا اوریثیل اوماقو لب ردب ةوزغ ىف ىمالسإلا رصنلا نم ریقحتلاو

 املف «هباحصآو دمحم نم راثلل ةكم ىف نیکرشملا اوضرحیلو لقالقلاو

 :مهل لاقو «عاقنيق ينب قوس ىف مهعمجو مهيلإ قلطنا كلذب 335 یبنلا عمس
 ىلع دوھیلا رف ؛اًیرق باصآ ام مكيبصب نأ لبق اوملسأ دوھب رشعم ايا

 نم كْنّرغي ال دمحم ای :اولاقو «نیدیدش ءازهتساو ءالعتساب ا ىبنلا

 ول كناف «لاتقلا نوفرعي ال اًرامغأ اوناك شیرق نم اًماوقأ تلتاق كنأ كسفن
 ايب ىبنلا ماقف "انلثم یقلت نل كنأو «موقلا نحن اننأ تفرعل انتلتاق

 .ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا ىف (۲)

 نم - ةنيذملا نم دوهيلا جارخا ناك فيك باب - جارخلا باتک (۳۰۰۱) دواد ىبأ ننس (۳)

 . 2 سابع نبا ثيدح
 مقر ثيدح و ةريره ىبأ ثيدح حيحصلاو .دانسالا فيعض : هناك ینابلالا خيشلا لاقو

 .ينابلالا دواد يبأ ننس حیحص (۰ ١

 اولا » :َلاَقَف ةي هلا لوضر اتیل] جَرَع ْذِإ دچسمْلا ىف نحت ای :لاق هنأ لك َةَريرْه یبآ ْنَع



 منخف 5 یبنلا مكح ىلع نومرجملا دوهبلا لزن یتح ةليل ةرشع سمخ

 .ماشلا تاعرذآ ىلإ مهوجرخأو دوهبلا لاومآ نوملسملا

 لایتغال ةريقح ةرماؤم ریضنلا ینب دوهي ربد ةرجهلا نم ةعبارلا ةنسلا فو

 لیصحتل 2 یبنلا مهیلا قلطنا نأ موي 4 هللا دبع نب دمحم ریذنلا ریشبلا

 دوهیلا الخو «دوهیلا ناردج نم رادج راوج ىلإ ال یبنلا سلجو ۰ "ید

 .«ةلاحلا هذه لثم ىف لجرلا اودجت نل :اولاقو «ضعبلا مهضعبب نومرجملا

 سأر ىلع اهيقليل رادلا هذه حطس قوف نم ةريبك ةرخص ىلإ موقی مکنم نک

 ىلع اهيقليل ةريبك ةرخصب یتأو «رادلا هذه حطس ىلع دعصو ماقف اهل ان
lez 14 تیکت رخ نو < نورکسو# :نکلو اپ لاج رلا دیس سأر ۲ 4 مس مم ود 4 7 و سس ر 1  . 

 اولش دوهي رشم ايا :لاقف ماد و و ماقف مهان ىَنَح هم انجرَحف « دوهي ىلإ ١

 ْدَق :اوُلاَقَف .« اوُمَلْسَت اوملنآ 0 وا لوش هل لاقف یا بای َتفلب د :اوُلاَقَق .« اوست

 ضالا امن اوُمَلعا ١ :ةَعلاَتلا ایلام اد :ع هللا لوس ںیہ سال ا ای تغلب

 وفا یقه هو نمک شل زنی گن ا دبر یو ِهِلوُسَرَو ہل

 هوش هل شزال

 ةيمأ نب ورمع قتعأ لیفطلا نب د رماع ناكو ؛یرمضلا ةيمأ نب ورمع امهلتق نيذللا نييبالكلا ةيد (۱)

 رماع ىنب نم نيلجر فداصف ةنيدملا ىلإ ورمع جرخف هم نع ةبقر نع ةنوعم رثب لهأ لتق امل

 ريخأف هباحصأ رأث ضعبب رفظ هنأ نظو «ورمع امهلتقف امان یتح امهكرتف یماع ىنب نم امهنأ

 جرخ مث :هريغو قاحسإ نبا لاق .امهنيدأل نيليتق تلتق دقل :لاقف كلذب لو هللا لوسر

 نيذللا نييبالكلا ةيد ىف هونيعي نأ مهملكو هباحصأ نم رفن ىف ريضنلا ىنب ىلإ كي هللا لوسر

 كتجاح ىضقن ىتح انهاه سلجا مساقلا ابأ اي لعفن :اولاقف ءىرمضلا ةيمأ نب ورمع امهلتق

 5 هلتق ىلع اورمآتف مهيلع بیک ىذلا ءاقشلا ناطيشلا مهل لّوَسو ضعبب مهضعب الخو
 .(۳۰) ةیآلا :لافنألا ةروس(۲)



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم سس بو اس
 اعرسم لے یبنلا ماقف قرماوملا ىلع یبنلا -5 لیربج - كلَملا علطأف

 ہللا لوسر اي :اولاق ربخلاب مهربخآ املف و هباحصأ هعم ماقو «لاحلا ىف

 ةرربلا هباحصآ عم لپ یبنلا قلطناف ہدوھیلا ءالؤه ءالجإ نم دبال هللاو

 مهبولق ىف هللا فذقو هللا مهازخأف ریضنلا ینب دوهي اورصاحف «راهط الا

 رشحلا ةروس (العو لج) هللا لزنأ مهیفو ال هلوسر مهالجأف .بعرلا

 أ نم گیل حرخ نا َیَلاوْه  :(العو لج) قحلا لوقی اهيفو اهرسأب
 موضح ٌمهتَعناَم مهتأ اوُنظَو أ وخر لأ رشت ام مت لألم رو ںی بتكلا

 جسدي مه مهتوبب نور برا ميول ففّذَفَو و او یر ثیح نمی ہللا مهلت هلأ نی

 کاملا هك نا بلک نأ الولو ؛() راصبالا یلزأک اورانیوم یی

 , رالا باد ورا يف و ايدل ف بد

 . لع هلوسرو قن هللا مهالجآ اذکهو

 دقلف «ةنيدملا لخاد اریقح اًرذق اًرود ةظيرق ینب دوهي بعل كلذ دعبو

 دوهي ضقن جرح ريطخ تقو ىفو «ةيحان لك نم ةنيدملا بازحألا رصاح
 املف «ةنيدملا ىف ةيلخادلا ةهبجلل اًريطخ ايدحت اولكشف .دهعلا ةظيرق ىنب
 ىبنلا ماق ىتح ءاًميظع الازلز اولزلُز .نوملسملاو كلذب ل لوسرلا ملع

 باتکلا لزنُم َمهللا» :راحلا ءاعدلا اذهب هيلإ عرضتيو ہلا ىلإ هيدي عفري ا
 .«مهلزلزو مهمزها ٌمُهللا ,بازحألا مزها ءباّسِحلا عيرس

 .هدنع نم اًدونج هللا لسرأف ؛یفطصملا هبيبح ءاعد هللا باجتساو

 !!!اهردق نآلا ىلإ نوملسملا فرعي ال ةوق نم اهل ايو

 .(۲-۳) ناتيآلا :رشحلا ةروس )١(

 .رشحلا ةروس ريسفت ىف (4۸۲ /۸) ىراخبلا (۲)
 .ريسلاو داهجلا باتك )١755( ملسمو «یزاغملا باتك )5١١5( یراخبلا هاور :هيلع قفتم (۳)

 یس عل '



 ۷ سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 تأفكو مهمایخ تعلتقاف حیرلا نم اذنج بازح الا ىلع هللا لسرآ

 ىف اورثعبتف ءادعالا بولق ىف بعرلا تقلأف تکئالملا هللا لزنأو مهرودق

 تهتناو «هدح و بازخألا مزهو «هدذبع هللا رصنو «نارئفلا رثعبت ءارحصلا

 اي :لاقو برحلا سابل سبلي وهو 28 ىبنلا ىلع ليربج لزنو «ةرماؤملا

 سابل عضت مل ةكئالملا نإ هاو ؟برحلا سابل تعضو دقرأ هللا لوسر

 اًعيطم اًعئاط ناک نم» :سانلا ىف ىداني اًيدانم لسرأو ايب یفطصملا ماقف

 نم نوتمؤملا نوقداصلا قلطناف .«ةظیرق ىنب الا رصعلا نيلصي الف

 ةظيرق ینب دوهي اورصاحف ء'ةظیرق ىنب ىلإ ی نييبنلا ديس باحصأ

 ذاعم نب دعس مكح ىلع نومرجملا دوهبلا لزن اًريخأو ءاليوط اًراصح

 مكح املف «لاومألا ميسقتبو «ةيّرذلا ىبسو لاجرلا لتقب مهيف مکح ىذلا

 قوف نم هللا مكحب مهيف تمكح دقلا : و ىفطصملا لاق .كلذب دعس مهيف

 نيذلا نيمرجملا ريخ دوهي ىلإ إم ىبنلا قلطنا ةعباسلا ةنسلا قو

 دب ىلع انوصحلا تف دق قنات هما م وصحي ونصت

 7 + ۰ هم پاس لب رسل ا
 يشأ :رييخ عف موي اق قا لوسر آلت دعس نب لس نع

 رگ رس رس ہر وس رس وتی رب رس

 وُسَرَو هللا بجو ء ُةَلوُسَرَو هللا بح « دیدی یلع هللا می اَلْجَر اَدَع یار . هل وس و

 داهجلا باتك (۱۱۷۰) ملسمو «ریسلاو داهجلا باتك (۲۸۱۳) ىراخبلا هاور :هیلع قفتم )١(

 .ريسلاو



 نیلاظلا ةياهن صصق نم حس حا” سپاس

 ءسان تو امل ؟اًهاَطْعُي ْمُهيَأ ملل نوکودی شانلا تابف لا
 ىبأ ُنْب ی َنب 11 اف اًهاَطْعُي نآ وج رپ 2 6 86 هللا ٍلوُسَر ىَلَع اودع

 وب یتا هل ولی ٠ : لاق هللا ل رابرت کشی اولا . «؟ بلاط
 سوم

 کس
 ےس ۵ 0

 عج وب نکي من یتخاربف ؛ هک اَعَدَو ء هيتیَع یف ائ هللا لوسر عصب

 ام ؟اتَلْعِم او وکی یتخ ته هللا َل وسر اي :ىلع لاقف . َةيِاَّرلا ةاطعأف

 مالشالا ىلإ مهم . ْمِهِتَحاَسِب زن یتع َكِلْسِر یلَع دفن »

 کمر كب هلل فا ییهب نا او ویفوفا نم مبلغ ُبجی اب مرا

 ۷« ملا رمح كل نوک ْنَأ ْنِم کل ريح اّدحاو

 ادا لا ره لک یبنلا ةنيدم نم دوهبلا (العو لج) هللا ىلجأ اذکهو

 ةرماؤم اوربد امنإو ءاذہب دوهيلا يفتكي مل كلذ عمو ء۹ َتريِنِمّؤُمْلَابَو هرس

 هنتي ملو 3 ال هميبح اجن دق ل هللا نأ الا" ربیخ ىف وكي ىبنلا مس ةريقح

 ةيناطرسلا ةدغلا هذه زارفإب ثيدحلا رصعلا ىف اهجوأ تغلب ىتلا ةبيه ۲

 قوف «ليئارسإ ةلودب نالا فرعی یذلا طیقللا دولوملا اذه عضوبو «ةثیبخلا
۱ 

 (۲۰۷) ملسم هاور :حيحص
ةباحصلا لئاضف باتک

. 

)١( 

 مالس ةأرما ثراحلا تنب بنيز ىّكست ربیخ لهأ نم ةيدوهي ةأرما تدمع ةوزغلا هذه فو (۲)

 گاو لكأي 3 هلك هلا لوسر ذخاف ب هللا لوسر ىلإ اهتدهأ مث مس اهيف ةاش ىلإ مكشم نبا

 ىلإ لا لوس لو «مکییبآ اوترا: 26 هللا لوس ر مه لاق هع هیاتضآ نی طر

 ار «یدب یف وذ ىَتْبَرْبْخَأ» :لاق ؟كربخَأ ْنَم :تلاَقَف ؛؟ِةاَّسلا هذه ِتْمَمََأ) :لاقف تیدوهیلا

 این نكي ْمَل ناو رضي ْنَلَق ات ناک ْنِ تل :ْتَلاَف «؟لیک یا تر امه : :لاق مَعَ :ٌتَلاَق

 هلع ین شر تشاو ذللك نيا هاكضأ زل یی انني ات

 هم ۱٥۸۷ ربیخب اک 2 ينل تّمش ىتلا ةاشلا باب ءىزاغملا باتک (4143) مقرب رخآ ظفلب

 .(حتفلا



 م مو تس بس نیلاظلا ةياهن مصق نم =
 هذه تعضو إلك بیبحلا یرسم ىلع «ةکرابملا ضرألل رهاطلا ىرثلا

 ىف دوهيلا حجن نأ دعب یمالسالا ملاعلا بلق ىف «ةکوش» ةصغ ةلودلا
 -دیمحلا دبع لطبلا ناطلسلا ىلع ءاضقلاو ةيمالسالا ةفالخلا ىلع ءاضقلا

 هتروص ةيملاعلا ةينويهصلا تهوش یذلا لجرلا مکلذ -هارث هللا بّیط

 برغلاو قرشلا نم دايسألا هیلمی ام یکاحتل ءامجعلا تاواغببلا تقلطناف

 لکب دوهبلا هعم لواح یذلا میظعلا لجرلا اذه كاردا وأ یعو نود

 .عيرذلا لشفلاب اوءابو ىبأف ءنیطسلف ضرأ مهل عيبي نأ لبّسلاو لئاسولا
 یرثلا ینوساملا یدوهبلا رمألا لوأ دیمحلا دبع ناطلسلل دوهیلا لسرأ دقل

 یتلا ةفالخلا ناطلس - ناطلسلل لاقو .یدوهیلا اذه هيلإ بهذ (وص ةرق)

 لبقتل تشجو ةينوساملا ةيعمجلا نع مکتلالجل بودنم ىنإ -تعاض
 ةئام لبقتلو .ةصاخلا مکتنیزخ ىلإ ةيبهذ ةريل نییالم ةسمخ مکتلالج

 ىف تازایتمالا ضعب انل اوحنمت نأ ىلع «ةلودلا ةنيزخل ةيبهذ ةريل نویلم

 ىف هعم نیسلاجلا ىلإ رظنو ءاّبضغ ناطلسلا طاشتساف «نيطسلف ةلود

 هديري ام نوفرعت متنک ام َّوَأ» :مهل لاق «ةبيجع ةلوق مهل لاقو هسلجم
 جرخف ««لفاسلا اهیآ یهجو نع جرخا :لاقو «ةوقب هيلإ تفتلاو «ريزنخلا

 هسفنب ناطاسلا ىلإ بهذي نأ ررقف ءنوُلمَي ال دوهیلا نکلو ؛یدوهیلا
 لزترام هيلإ بهذ ء(لزترام ردویت» لوألا ةيملاعلا ةينويهصلا سسؤم

 ادر ناطلسلا هيلع ٌدرف «نمث ىأب نيطسلف هل عيبي نأ هيلع ضرعو هسفنب
 عابت ال یهو «مهئامدب نوملسملا اهكلتما دق ضرألا هذه نإ» :لاقو ءاًبيجع

 ةيدج ةوطخ ذختي الأب لزتراه روتكدلا اوحصنا» :لاق مث ««نمثلا سفنب الإ

 هذه نم دحاو ربش نع ىلختأ نأ عيطتسأ ال ىنإف .عوضوملا اذه ىف



 ےہ نيملاظلا هیاهن صصق نم ےہ ا

 ءاهليبس ىف یحض ىذلا ىبعش كلم اهنكلو «ىكلم تسيل یهف «ضرألا

 ىتيروطاربما تقزم اذإف مهنييالمب دوهيلا ظفتحیلف «هئامدب امارت یورو

 لمع ناف ىح انأو امأ «نمث الب نیطسلف اوذخأي نأ نوعیطتسی مہنإف اًموي

 .ىتيروطاربمإ نم ترتب دق نيطسلف ىرأ نأ نم َیلع نوهأ ىندب ىف عضبملا

 .«ةابحلا

 ةبولقملا هتروص اوُسَّرَدو ؛هتروص اوهّوش یذلا لطبلا ناطلسلا وه اذه

 ةروصلا هذه لقنتل ءامجعلا تاواغببلا تقلطناو «تلاز الو هانتانبو انئانبال

 ةفالخلا یقبآ یذلا نیملسملا ةفيلخ قح ىف ناطلسلا اذه قح ىف ةبولقملا

 دوهيلا نکلو .لاوحألا نم لاحب نآلا اهنوقدصت نأ نکمی ال ةليوط ةدم

 قیرط نع - ميظع رطخ اذهو - ةيموقلا تارعنلا ةراثإ لالخ نم اوعاطتسا

 «یقرتلاو داحتالا ةيعمجب فرعت یتلاو ةيملاعلا ةيدوهيلا ةينوساملا ةيعمجلا

 !!!قيرطلا ءالخإل ديمحلا دبع ناطلسلا لزع اوعاطتسا

 ىف دوهيلل ىموق نطو ةماقإب روفلب دعو ردص م۱۹۱۷ ريمفون ۲ ىفو

 ےن یاس یو یم یم

 ةلودلا هذه تسسأو «ةنایخلا ف ةعلاضلا ةنئاخلا ةيب علا ةمظنألاو .رفاکلا

 مه ءالوه .. «یمالسالا ملاعلا بلق ىف ةيناطرسلا ةدغلا هذه تزرفأو

 ءاشنإب «نيلاتسإلا مهدعو امف ذ ,ىمالعإ لجد وأ ىسايس فیرحت نود دوهيلا

 نع ارلته» ثحب امو «مهرش نم صلختیل الإ نيطسلف ىف مهل ىموق نطو



 م مو دس نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 ینویهصلا یبوللاف ءاهرمأ ىلع ةبولغم اهنکلو «ىناعت ام مویلا مهنم یناعت
 هورمدو ملاعلا اودسفآ نیذلا دوهيلا مه ءالوه «اٌمامت اهسافنآ قنخی

 ةرطف تدسفآ یتلا ةدحلملا ةيعویشلا ءارو ناك سکرام لراک یدوهیلاف

 هةرسالا ضّوق یذلا عامتجالا ملع ءارو ناك مياکرود ىدوهيلاو «ناسنالا

 سنجلا ىلع هناينب سسآ یذلا سفنلا ملع ءارو ناك دیورف یدوهیلاو

 .ةدحلملا ةيحابالا ةيدوج ولا ءارو ناك رتراس یدوهبلاو .حضافلا

 ةيرعت ةنيبخلا مهتايسفن ىّرعو نآرقلا مهحضف نيذلا دوهيلا مه ءالؤه
 نکل ءىلتُي انيديأ نيب لاز ال نآرقلاو «ةئيندلا مهتافص نآرقلا دّدعو ةحضاو

 ةوق الو لوح الو «بولقلا ىلع لافقالا تعضو دقل ؟نآرقلا ربدتي نم نيأ

 !!!شاب الا

 نم ةصلخُم ةلث يديأ ىلع نامزلا رخآ یف دوهيلا ةیاہن نوکتسو ٭
 :ِةِْلَص يبنلا لاق دقلف .. نيملسملا

 ىَتَح َنوُمِلْسُمْلا مهلت دوبل َنوُمِلْسُملا لای یّتَح ٌةَعاَّسلا مونا

 ام ای :رجشلا وأ ُرجَحلا لوفي ٍرَجّشلاَو رجلا ِءاَرَو نم يدويا یبتخی
 رب

 ."0(ٍدوُهَيلا رحش نم هناف دقرغلا الإ ةلتقاف لاعتف يفلح يِدوَهَي اذه وللا َدْبَع ۲ © سل “ےب ؛ھڈ رس ل # س لب ساو رس

 .ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك (۲۹۲۲) ملسم هاور :حیحص (۱)



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم "اس

 ینب ةوزغ ىف تناك یتلاو .. ةظيرق ینب دوهیل ةملؤملا ةياهنلا ىه اهو ٭

 ۱ .ةظيرق
 لع هللا لوسر عم دهعلا اوناخ ةظيرق ىنب دوهي نأ ةوزغلا هذه ببس ناكو

 اوضقي ىتح ةيفلخلا باوبألا نم مهولخدي نأ اودارأو بازحألا ىلإ اومضناو

 .هباحسأو ال یبنلا ىلع
 وه بهذي نأ هنم بلطو يب ىبنلا ىلإ (؛3235) ليربج ءاجف #

 (العو لج) هللا مكحب مهيف مكحيو مهرصاحيل ةظيرق ىنب ىلإ هباحصأو

 ىنب بولق ىف بعرلا یقلیسو ةوزغلا هذه ىف مهكراشيس هنأ ليربج ہربخآو

 .ةظيرق
 ینب یف الا رصعلا مکدحآ نيلصُيال» :هباحصأل الع ىبنلا لاقف 8

 عوجلا نم مپ ناک ام مغر ةظيرق ىنب ىلإ ةباحصلا بهذو (۳«ةظیرق
 .بعتلاو

 لَ هللا لوسر عم مهدهعب ةظيرق ىنب دوهي ردغ ىف ببسلا ناكو #

 نب بعك ىلإ بهذ ىذلا وه ريضنلا ینب دوهي ميعز بطخأ نب یبخ نأ وه
 ايك هللا لوسر عم هدهعب ردغي نأ هنم بلطو ةظيرق ىنب دوهي ميعز دسأ

 ضفرف .هباحصأو ی ىبنلا ىلع اوضقي ىكل بازحألل باوبألا حتفي نأو
 نب ییح نم ديدش حاحلإ دعب قفاو هنكلو رمألا ةيادب ىف دسأ نب بعك

 قفاوف ..هباصأ ام هبيصيف نصحلا ىف هعم نوكي نأ هيلع طرتشاو بطخأ

 .كلذ ىلع

 .ريسلاو داهجلا باتک (۱۷۷۰) ملسمو «ةعمجلا باتك (447) يراخبلا هاور :هيلع قفتم (۱)



 شیج ىلإ مامضنالاو نیملسملاب ردغلاو .دهعلا ضقن ىلع اوقفاوف

 ال لاو :لاقو - ىدعش نب ورمع - یظرقلا میعزلا الإ ذشی ملو .بازحألا

 نم ةثالث اذه لیبنلا هفقوم ىف هدناسو هدهع ىلع یقبو ؛ادبآ دمحمب ردغآ

 .دیبع نب دسأو -هیعَس انبا - ديسأو فبلعت :مهو دوهيلا

 «ةنيدملاب كتفلا كشوت بازحألا شویجو ل هللا لوسرب اوردغ

 . رجانحلا بولقلا تغلبو

 دعسو ءذاعم نب دعس هسأر ىلع راصنالا نم اًدفو ا یبنلا مهيلإ دفوأ

 ءافولا انم نوبلطت متتج نآلا :رورغلا مهکلمت دقو .دفولل اولاقف «ةدابع نبا
 ینب انناوخ| جرخأو ءانحانج رسک ىذلا وهو «دمحم نيبو اننیب ىذلا دهعلاب

 .اًريثك هوبضغأو هومتاشف دوهيلا متاشي ذخأو جرزخلا ديس بضغف

 دق -دوهيلا ءالؤه فيلح وهو - ذاعم نب دعس سوألا ديس نأ ريغ

 ىبرأ مهنيبو اننيب امف مهتمتاشم كنع ْعَد :ةدابع نب دعس لاقو رمألا ىف لخد

 اننیب ىذلا متملع دق مكنإ :اًرذحمو اًحصان مهيلع لبقأو «ةمتاشملا نم

 نم اذه ريغ :اًميلح ناكو «دعس مهل لاقف «كيبأ ريأ تلكأ :دعسل اولاقف

 ةدوع نم ذاعم نب دعس سئي انهو «هیف نوعقيو يَ یبنلا نم نولاني اوراصو

 ةملك ةطساوب 35 ىبنلا ىلإ لمحي دفولا داعف .باوصلا ةداج ىلإ هئافلح

 ركسعملا نم دحأ ملعي نأ نود ءاوردغ دق موقلا نأ «(ةٌراَقلاو لَصَع) :رس

 .جعزملا ربخلا اذه



 - نبلاظلا ةیاهن صصق نم سل « لس

 :ةظيرق ینب باسح تقو یتآ «بازحألا هللا یزخآ نیحو
 لوسر اي حالسلا تعضو دق َوأ :الئاق يي هللا لوسر ىلإ لیربج ءاجو

 تعجر امو «دعب حالسلا ةكئالملا تعضو ام :لیربج لاقف «معن :لاق ؟ هل

 دئاع ىنإف ةظيرق ینب ىلإ ريسملاب كرمأي هللا نإ .موقلا بلط نم الإ نآلا

 .مهلزلزّمف
 ینب ىف الإ رصعلا نیلص الف ءاًعيطم اًعماس ناك نم» :ٍّ هللا لوسر یدانو

 ینب هموق ىلإ ءاج .بازح الا باحسنا یدعش نب ورمع غلب امدنعو .ةظيرق

 نأ دعبو «ةظيرق ینب ءامعز لك هرضح «لجاع عامتجا ىلإ مهاعدو ةظيرق

 :مهحصنو «نیملسملا نيبو مهنيب یذلا دهعلا مهضقن ىلع مهخّبوو ْمُهْبنَ

 فرشلاو زعلا دعب ةيلاخ انناوخا راد تيأر ءارع تيأر دقل ةظيرق ىنب ای

 .لذ حورخ اوجرخو «مهريغ اهکلمت دق مهلاومآ اوکرت لضافلا سأرلاو

 رر ىدامي ل نأ فارون ءاملع نم ملاعك مهل دكأ مث

 طق موق ىلع اذه طّلُس ام «ةاروتلاو ال :لاقف .نارسخلا هريصم ناک

 لذ توخنو حس, مارک عشق ني قرأ دقو اجاح م

 اودقحیل ؛مالسإلا ىف لوخدلا ىلإ هموق ىدْعُس نب ورمع اعد مث .....برثی

 : ئاق .قحلا اوعبتیو مهءامد

 مک للاوف ؛ادمحم عبتن اولاعتو ینوعیطأف متیآر ام متیآر دق «موق اي

 مهفر خي یدعش نبا لاز ال مث ءانؤاملع هب انرشب دقو «یبن هنأ نوملعتل
 یتلا ةاروتلاو :هل لاقو .دسآ نب بعک مهدیس ىلع لبقأو ؛یبسلاو برحلاب

 .تع یبنلا :ینعی (۱)



 بم سس نیل اهن سصق نم -
 .ايندلا ىف فرشلاو زعلا هنإ ءانیس روط موي 32 یسوم ىلع تلزنآ

 عئالطب ذإ عامتجالا كلذ ىف هموق ىلإ ثدحتی یدعس نب ورمع امنیبو

 میعزلا عطق انهو مموصح وحن ةفحاز مهیلع رهظت یوبنلا شیجلا
 ...مکل تلق یذلا اذه :الئاق هثیدح یدعش نبا یدوهیلا

 مهاعد یذلا - یدعس نب ورمع ةحيصن ةظيرق ونب ضفر دقف اذه عمو
 لاقف هرخآ حارتقاب «ةريخأ ةلواحمب مهيلإ مدقتف - مالسولا ىف لوخدلا ىلإ
 هعم اولخدت نأ متیبآ ناف مکردغ ىف مككرشأ ملو ءاًدمحم متفلاخ دقل :مهل

 مکنم اهلبقیآ یردآ ام «هللاوف .ةيزجلا اوطعأو «ةيدوهيلا ىلع اوتبثاف «هنید ىف
 امل رورغلاو ؛مہہاوج ناك ثيح «حارتقالا اذه اضیآ اوضفر مهنكلو ؟ال مأ

 لتقلا «هنوذخآی انباقر ىف جارخب برعلل ٌرقن ال نحن :مهسوژر نحشي لزي
 .كلذ نم ريخ

 هموق نوصح نم جرخو «هموقل هتقرافم ىدعس نب ورمع نلعأ انهو

 هجورخ ناكو «ناکم لك نم ىمالسإلا شيجلا اهقّوط نأ دعب «ةظيرق ىنب

 - مهل اقرافم .هموق نوصح نم ىدوهيلا ميعزلا اذه جرخ امدنعو

 نوموقی اوناك نيذلا ىوبنلا سرحلا لاجر هب ىقتلا -اليل هجورخ ناكو
 .ىراصنألا ةملسم نب دمحم مهدتاق ىلإ هب اوتأف «ةيرودلا لامعأب

 هللا لوسر سرحب ٌرمف «یظرقلا ىدعس نب ورمع جرخ :قاحسإ نبا لاق
 ؟ اذه نم :لاق ہآر املف «ةليللا كلت ىراصنألا ةملسم نب دمحم هيلعو ءَ

 ىف ةظيرق ىنب عم لخدي نأ یب دق ورمع ناكو - ىدعس نب ورمع انآ :لاق

 .ةياهنلاو ةيادبلاو ءليماشب دمحأ دمحمل ةلصافلا مالسالا كراعم ةلسلس )١(



 - نیلاظلا ةیاهن صصق نم سس ںی
 - اًدبأ دمحمب ردغآ ال :لاقو ال هللا لوسرب مهردغ

 ةلاقإ ینمرحت ال مهللا :-یدعس نبا هنأ فرع نيح - ةملسم نبا لاقف

 ىف -اًئمأتسم- تاب ىتح ههجو ىلع جرخف هليبس ىّلخ مث «مارکلا تارثع
 نم هجوت نيأ ردي ملف جرح مث «ةنيدملاب ةليللا كلت ا هللا لوسر دجسم
 امل هنأ كلذو «ءافولاب یدعس نب ورمع ی ىبنلا فصو دقلو «ضرالا

 ةملسم نب دمحم ءالخإ مث ؛هیلع ضبقلا سرحلا ءاقلإ ةصق هل تركذ
 .«هئافوب هللا اجن لجر كلذ :لاق هلیبس

 .هلمع سنج نم هژازج ناکو «هل هللا یفوف هللا یفو

 - مدقتت یوبنلا شیجلا عئالط ىلإ اورظن امل مہنإف .ةظيرق ینب دوهي امآ

 نم هنزتخت ام ضعبب ةريرشلا مهسوفن تضاف - بلاط یبآ نب ىلع ةدايقب
 ال هللا یبن ىف اپ هللا لوسر مع نبا اوعمسأو ٠ ةعاضوو ةءاندو ثبخ
 دحأ حمسی ملام «فذقلاو ؛متشلاو .بسلا نم تابیطلا تارهاطلا هئاسنو

 یذلا باوجلا لکو .هتعاشبو هتعاظفل هّصَت دروي نأ هسفنل نیخروملا نم

 قبس نم لوآ وهو - ىلع قفشأو ...«مکنیبو اننیب فیسلا :ْیلع نم هوعمس
 كلذ هئاسن یفو هسفن ىف ی لوسرلا عمسی نأ نم -ةظیرق ینب ىلإ ءاوللاب

 .حیبقلا بسلا

 وحن اعرسم قلطناو «ىراصنألا ةداتق ابآ ءاوللا لمح ىف یلع بانآو

 فقی نأ هنم بلطو «دوهيلا نوصح نم دعُب ىلع هفقوتساو اي هللا لوسر
 .عذقو بس نم دوهبلا هب هاف ام هعامسب ىذأتي الثل ؛نءصحلا هذه نع اًديعب

 .ثباخألا ءالؤه نم وندت نأ ہللا لوسر اي كيلع ال :ٌىلع لاقف

 .هللا لوسر اي معن :لاق «؟ىذأ ىف مهنم تعمس كلعل» :ِِكَي یبنلا لاقف



 معه سس ييلاظلا هیاهن صصق نم -

 .«اًئيش كلذ نم اولوقي مل ىنوأر ول» : ات لاقف

 نم اند ىتح دوهيلا نوصح وحن همدقت ب دئاقلا لوسرلا لصاو مث

 جاربآ ىفاورهظ املف مبتداق نم اّرفن یدان «ةرداغلا ةظيرق نوصح

 ا مكازشأ له توف طلا ديعو ةدرشلا ناو مول لاق ؛مهنوصح

 ومتش اونوكي نأ اوركنأف «دوهیلا ىديأ ىف طقسا انهو . (هتمقن مكب نلزنأل

 ہ تاشلا اذهب هغلب امم ءىشب اوهاف ام من هک نوفلحي اوقلطتاو هءاسنو

 بيطو لوقلا نيل نم ةي هللا لوسر نوعمسي ىعافألا ةنويل ىف اوعفدنا

 مهتنايخ ةبوقع فيفخت ىف مهاسیس هنأ اونظ ام ءارطالا لیمجو مالکلا
 .الوهج تنك ام یساقلا ابأ اي :اولاقف ءىمظعلا

 مهل حامسلاو ةضوافملا اوبلطو .دوهيلل نيملسملا راصح دتشاو

 نم هلمح ىلع لبالا ردقت امو مهيرارذو مهئاسن عم برثي نم جورخلاب

 برثي ىف نوكلميام لک ةيقب اوكرتي نأ ىلع -حالسلا ىوس - عاتم

 .مهبلط ضفُرو ..«نيملسملل
 ةجيتن ؛ديدش بعت ةلاح ىف دوهيلل نورصاحملا نوملسملا ناك دقلو

 اهيف فلاحت ىتلا .ةفيخملا قدنخلا ىلايل ىف هولذب ىذلا ینضملا دهجلل

 سمخ نم رثكأ ةليط بناج لك نم مهطاحأو «نيملسملا ىلع ءالبلا

 ةسارحلا ماودو .فوخلا ةدشل ؛مونلا نم یتح اهيف اومرح «ةليل نيرشعو

 ةصرف مهل كرتي ناك ام ىذلاو مهل رصاحملا مهودع هجو ىف ةطبارملاو
 لزانلا درابلا وجلاو «ةديدشلا ةعاجملا كلذ ىلإ فاضي ءاهيف نوحيرتسي

 دربلا حفل نم نمأم ىف مغوصحب نومتحي ةظيرق ونب امنيب نيملسملاب
 امك ةلیوط رهشأل ماعطلا نم هيلإ نوجاتحي ام لک مهيدل اًروفوم «سراقلا



 دوهیلا باصعأ ترابنا اذه عمو .ةمئاد ةفصب مهیدل ادوجوم ناك ءاملا نأ

 نباو ,شیجلا ءاول لماح بلاط یبآ نب ىلع حاصو .نمثلا ناك امهم دوهيلا

 .مهنصح نحتفالو ةزمح قاذ ام نقوذأل هللاو :حاص «ماوعلا نب ریبزلا همع

 یبآ نب ىلع شیجلا ءاول لماح نم راذنالا اذه دوهیلا عمس املو

 فاقيإ اوبلط «هنم رفم ال ٌرمأ منوصح ىلع موجهلا نأ اونقیآ .بلاط

 وأ ديق امنود ايک لوسرلا مکح ىلع لوزنلاو مالستسالا اونلعاو «موجهلا

 .طرش

 اوقلآ نأ دعب ءاّروف منوصحو مهلقاعم باوبآ حتف ىلإ دوهیلا عراسو

 لاقتعاب لپ یبنلا رمأو ..«نیملستسم نصحلا ةرداغم ىف اوذخآو «مهحالس

 نب دمحم فارشإ تحت كلذ مت دقو «مهيديأ ىف دویقلا عضوو لاجرلا

 مهددعو ةظيرق ینب نم لاجرلا سبح دقو «یوبنلا سرحلا دئاق ةملسم

 ىأر دقف لافطالاو ءاسنلا امآ «دیز نب ةماسآ راد ىف لتاقم ةئامنامث یلاوح

 ناکم ىف اوظفحُي نأ مالس نب هللا دبع ىلإ مهرمآ لکوآ نأ دعب ا یبنلا

 ثرحلا ةنبا راد یهو «ةفايضلا راد اولزنأو قییضتلاو سبحلا ةفص هيف سيل

 ءاسنلا ءالؤه ددع ناكو ةنيدملا دصقت ىتلا دوفولا لوزنل هدعملا ةيراجنلا

 .فلالا زهاني ىرارذلاو

 رمآ ضوفف لا لوسر دنع ةظيرق ىنب دوهي مهئافلحل سوألا عفشو

 الآ» : هلع هللا لوسر لاق .ذاعم نب دعس سوألا ديس ىلإ دوهيلا ءالؤه

 .(۱۲۷ /۲) ريثألا نبال لماكلا (۱)



 :لاق «یلب :اولاق ؟مکنم لجر مهیف مکحی نأ سوألا رشعم اب نوضرت

 .(ذاعم نب دعس كاذف»

 :لاق هنأ هللا دبع نب رباج نع هدنسم ىف دمحأ مامإلا ىور

۶ 

 لع هللا ل وسو همس فا ارز اعم نب دعس بازخالا موي یی

 لاق َكلَد ىأ از الف فرت هلی تحقن ىرخأ سحق هی خار

 امق هقزع َكَمْنَتْساَف طیف یی نم ینیع رفت یتح ییفت جرحت ال ملل
 مهاجر لتفت نآ مک هبلا لسزاف دس مُکُح یلع اولو یتع رق رع
 ل ہللا لور لاقف َنوُمِلْسُمْلا مهب َنيِعتسيِل مُهِاَرَدَو ْمُهْؤاَسِ یختسیو

 ُهَقْرِع َقَتَقْلا مهلتق نم عرف امل ِةَئاِمَعَبْرَأ اوُناَكَو ." مهیف هللا مک َتّبَص ١
 .َتاَمَق

 ذاعم نب دعس مكح ىلع مث « لر هللا مكح ىلع اولزنو ؛دوهیلا ىضر
 مهيف مكحأ ىنإف :دعس لاق معن :اولاق :یمکحب نوضرتأ :مهل لاق امل اینا

 ."”ههلاومأ مّسقت نأو قيرذلاو ءاسنلا ىبستو ةلتاقملا لتقت نأ
 مراصلا مكحلا اذهل دوهيلا قعصو ؛مهذخآ ام ٌمغلا نم مهذخأف

 .موجولا مهيلع مّیخو لوهذلا مهالعو

 راضحااب لي هللا لوسر رمآو «ةنیدملا قوس ىف ةقيمع قدانخ رفحب رمآو
 مل یتح «ةعفد دعب ةعفد اومیعاف مهمادعاب رمأو مهیلع موکحملا لاجرلا

 اوفذق دوهیلا ءالؤه نم ةعفد مادعإ مت املك ةباحصلا ناکو .دحآ مهنم قبي

 دوهیلا ددع ىف نوخروملا فلتخاو ...بارتلاب مهوراوو «قدانخلا ىف

 فئامعبس ىلإ ةئامتس نیبام مهنإ :لوقی ضعبلاف مهمادعا مت نيذلا

 .(۱۲ ۱۳) ءاورالا ىف هی ینابلالا هححصو «یذمرتلاو .دمحآ هاور :حیحص (۱)



 - نبلاظلا ةياهن صصق نم حل ال
 .ةئامعستلا ىلإ ةئامنامثلا نيب ام مہنإ :لوقی رخآلا ضعبلاو

 ىلع مادعإلا ةيلمع ترجو «ةدحاو ةليل ىف دوهيلا ءالؤه مدعأ دقلو

 یبا نب ىلع ةنوخلا دوهيلا لتق ةيلمع ىلوتو "”ليخنلا فعس لعاشم ءوض
 عم نجسلا ىف نوزجتحملا ةظيرق ونب ناكو «ماوعلا نب ريبزلاو بلاط
 اوذال مهمادعال مهنم ةعامج سرحلا ىعدتسا املك دسأ نب بعك مهديس

 لك ىفأ :مهبيجيف ؟انب عنصي هارت ام كابتراو عزج ىف هنولأسي بعك مهديسب

 .لتقلا هللاو وه !؟نولقعت ال نطوم

 .نيملسملل اودارآ ام سنج نم «مهلمع سنج نم مهؤازج ناكف

 نيملسملل اودارأ ىتلا ةبيرملا ةياهنلا ىلإ مه اولصي نأ الإ هللا ىبأو
 ا

 . 04 رحاب لس رکمآا یت اوا
 ىنب دوهي ىلع ذاعم نب دعس هردصأ ىذلا مكحلا نأ :رخآ ٌرمأ انهو

 ةيوسوملا ةعيرشلا قفو اًمامت ءاج دقو «هذيفنتب ماقو اي ىبنلا هرقأو «ةظيرق

 نم نورشعلا حاحصإلا صن دقف .مهدنع ةاروتلا ىف امك مهسفنأ دوهيلأ دنع

 اهعفد اذإو ءاهرصاحف كتبراح لب «ةيرق ىأ كملاست مل ناو» :ةينثتلا رفس
 ءاسنلا امأو .فیسلا دحب مهروكذ عيمج برضاف كدي ىلإ كهلإ برلا
 لكأتو «كسفنل اهمنتغتف اهتمينغ لك ةنيدملا ىف ام لكو مئاهبلاو لافطألاو

 . (كهلإ برلا كاطعأ ىتلا كئادعأ ةمينغ

 .(۱۳۸/۲) یلاوعلا موجنلا طمس (۱)

 .(۱۲۰ /۲) ةيبلحلا ةريسلا (۲)

 .(1۳) :ةیالا :رطاف ةروس (۳)

 )٤( ةينثتلا رفس )۲۰/ ۱-۱۳(.



 و دس _ نيل اظلا ةياهن صصق نم ل

 مهئادعأ نم مهيديأ ىف عقو نميف مادعإلا مكح ذيفنت مهقح نم نأ نوري

 نأ ىنعي اذهو .مهتاكلتمم لك ةرداصمو «مهيرارذو مهئاسن ىبسو لاجرلا

 نيملسملا ىلع بلغتلا مهفالحألو مهل متو «مهترماؤم ىف اوحجن ول دوهيلا

 ىف اًحيرص ءاج ىذلا سدقملا مهباتك مكح عم اّیشمت مهلاومآ ةرداصمو

 .ةينثتلا رفس

 ةبوقعلا سفن یه دوهيلاب نوملسملا اهلزنآ ىتلا ةبوقعلا تءاج اذکهو

 .مهيديأ ىف اوعقو ول نیملسملاب اهلازنإ نوونی دوهيلا ءالؤه ناك یتلا
 .*ااقافو ًءازج اَذِإ وهف .مهتعيرشل اقفو ءاج امنإ دوهيلاب لزانلا مكحلاف

 ."مهلمع سنج نم ةظيرق ىنب دوهي ءازج ناك اذكهو

 .( ۲۶ ۲ ۰ ۶ ۰۱۸ ۲) ةظيرق ونب - یرکلا تاوزغلا هعوس وم (۱)

 .(۳۳۰-۳۳۷ /۱) لمعلا سنج نم ءازجلا (۲)



 ريضالاونب

 ينب ةوزغ اهترّطس امك ريضنلا ينب دوهيل ةملؤملا ةياهنلا يه اهو
 .ريضنلا

 ريضنلا ىنب لزانم ىلإ بهذ خلَملَوكالَصاوَْع ىبنلا نأ وزغلا كاذ ليصفتو

 نم هعجرم ىدل (ةيمأ نب ورمع) امهلتق نيذللا نيليتقلا ةيد ىف مهب نيعتسيل
 .هتنوعمب اضرلا اورهظأ رمالا ىف لو لوسرلا مهضواف املف «ةنوعم رثب

 ةيد ىف مهنيعتسب ریضنلا ینب ىلإ 3336 هللا لوسر جرح مث :قاحسإ نبا لاق

 راوجلل ,یرمضلا ةيمأ نب ورمع امهلتق نیذللا ,رماع ینب نم نیلیتقلا كنيذ
 رماع ینب نيبو ريضنلا ینب نيب ناکو ءامهل دقع ل هللا لوسر ناك یذلا
 :اولاق «نيليتقلا كنيذ ىف مهنيعتسي كي هللا لوسر مهانآ املف .فلحو دقع

 الخ مث «هيلع انب تنعتسا امم تببحأ ام ىلع كنيعت مساقلا ابآ اي معن

 لوسرو - هذه هلاح لثم ىلع لجرلا اودجت نل مكنإ اولاقف ضعبب مهضعب
 تیبلا اذه ىلع ولعي لجر نّمف -دعاق مهتويب نم رادج بنج ىلإ كي هللا

 بعك نب شاحج نب ورمع كلذل بدتناف ؟هنم انحيريف ةرخص هيلع ىقليف
 هللا لوسرو «لاق امك ةرخص هيلع ىقليل دعصف كلذل انأ :لاقف (مهدحأ)

 ىتأف مهيلع هللا ناوضر یلعو رمعو ركب وبأ مهيف هباحصأ نم رفن ىف ل
 ىلإ اًعجار جرخو ماقف موقلا دارأ امہ ءامسلا نم ربخلا و هللا لوسر

 نم الجر اوقلف هبلط ىف اوماق «هباحصأ  یبنلا ثبلتسا املف «ةنيدملا
 هللا لوسر باحصأ لبقأف «ةنيدملا الخاد هتيأر :لاقف هنع هولأسف ةنيدملا

 ردغلا نم تدارأ دوهيلا تناك امب ربخلا مهربخأف هی هيلإ اوهتنا ىتح ايب



 بو سس نیلاظلا ةياهن صصق نم =
 . "مهیلا ریسلاو مهیرحل ژیهتلاب ملا لوسر رمأو ...«هب

 جورخلاب مهرمأي ةملسم نب دمحم ةي هللا لوسر ثعبف :یدقاولا لاق

 ىلع منوضرحیو مہنوتبٹی قافنلا لهآ مهيلإ ثعبف ...هدلبو هراوج نم

 نب ىيح یمحو .مهسوفن كلذ دنع تیوقف ءرصنلا مهنودعيو ماقملا

 ضقنب هوذبانو نوجرخیاال مه : لب هللا لوسر ىلإ اوشعبو .بطخا
 ۱ .مهیلا جورخلاب سانلا رمآ كلذ دنعف .دوهعلا

 اونصحت و .لایل تس مهرصاحف مهب لزن یتح راسف :قاحشإ نبا لاق

 يهو «ةنیللا قارحإو فالتإ ىف عورشلاب ال هللا لوسر رمأف .نوصحلا ىف

 ةوجعلا فلاخی عون وهو هنم نوتاتقی ال یذلا دوهیلا لیخن عاونآ ًادرأ

 نوری دوهيلا دكي ملو «ةنيدملا لهال یسیئرلا ءاذغلا ناك یذلا ینربلاو

 نأ اودانف رعذلا مهلخد یتح طقاستت ليخنلا هذه عورفو دعاصتی ناخدلا

 لیخنلا لاب امف .هعنص نم بیعت و داسفلا نع یهنت تنك دق ءدمحم اي

 لع ةمہاق اھوھکرٹ وا ةي ني منعطف ام » :355 هللا لزنأف !؟اهقیرحتو
 .04 تقسیم یو ہلا ندم اهلوصا

 ضمی مل ذإ ؛مهاوف تراخ دقف ءاليوط ةمواقملا ىف دوهبلا رمتسي ملو

 ىلإ مہودنمب اوثعب یتح اًموي نیرشع نم رثکآ راصحلا برض ىلع
 ۱ . ضواغتلل اي یبنلا

 نع ریضنلا ینب دوهي ولجی نأ .ءالجلا ةيقافتا ضوافتلا ةیاہن تناکو

 .نوءاشی ناکم ىأ ىلإ اّمات ءالج برثپ ةقطنم

 .(۳۵۵-۳۹۲ /ص) فنصملل لپ لوسرلا ةريس (۱)

 ,(۵) :ةبآلا :رشحلا ةروس (۲)



  نيملاظلا ةياهن صصف نھ سس ۷

 هعاونآ ةفاكب حالس نم نوکلتمی ام لك نیملسملل دوهیلا مّلسُی نأو
 .اًمامت حالسلا نم نیدّرجُم برثي نم مهئالج ةعاس اونوکیو

 «حالسلا ادع ام هلمح ىلع نوردقی ام مهلاومآ نم اولمحی نأ دوهيلل

 .لاملا اذه عون وأ ةميق تناك امهم

 نم ىقبت ام لك نوكي «لاملا نم هلمح ىلع دوهيلا ردقي ىذلا دعب

 .مهكالمأ نم اکلمو «نيملسملل اًنيف ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا مهلاومأ
 ةمالس ريضنلا ىنب دوهيل نمضت نأ دوهيلا ىف ةيمالسإلا ةدايقلا ىلع

 .نيملسملا ناطلسل ةعضاخلا ةقطنملا لخاد ىف اومادام .مهحاورأ

 دمعي راص مهدحأ نإ ىتح هلمح ىلع نوردقي ام لبالا ىلع اولمحو

 .قلطنيف ريعبلا رهظ ىلع اهعضي مث ءاهعلخيف هراد باب ةبتع ىلإ
 اوجرخ ءاهلمح ىلع اوردق ىتلا لاومألا نم ريعب ةئامتس دوهيلا رقوآ

 روث دلج هعم لمح دقو «قيقحلا ىبأ نب ؛ مالس لوقي .. . ظيغو بعر مهلكو

 هانددعأ ىذلا اذه :لوقیو .دلجلا اذه ىلع هديب برضي ناکف ءاّبھذ ءولمم

 .لخنلا ربیخ یفف «الخن انكرت انك ناو ءاهضفخو ضرألا عفرل

 مهتويب فقس ىلإ - ةنيدملا مہترداغم دنع - نودمعي دوهيلا ناكو

 .نوملسملا اهنم ديفتسي الكل ءاهن وضقنيف اہناردجو اهدّمعو

 لوأل ريد نم بتکلا لَهَا نِ أورَمْكَ لا رخ یزلاوه » :ىلاعت هللا لوقي

 ۱ نیل مه وا نم مهو متن رنا ار و ای نآ تطال ۱
 َنيِنِمْؤُمْلا یییآر مدبب توی تورم ٌبْعَرلا ممولق يف فدو اء ےل ثع

 6 رسالا واک او

 .(۵) :ةيآلا :رشحلا ةروس (۱)



 :رجحتلا يمر دارآ يذلا امآ +۶

 - ملسا یذلا یدوهبلل لاق ل هللا لوسر نأ :قاحسا نبا رکذ دقن

 نیمایي لعجف !؟ینأش نم هب مه امو كمع نبا نم تيقل ام یرت ملأ :نيماي

 نم ءازجلاو .هللا هنعل .هلتقف .شاحج نب ورمع لتقی نأ ىلع العج لجرل

 .""لمعلا سنج

 .فرصتب (۳-۳۳ ۱ /۱) لمعلا سنج نم ءازجلا (۱)



 فرش الا نب بعك

 هنأ 25 كلام نب بعک ثیدح ىف كلذ ءاج دقف هلتق ببس نع امآ ٭

 :لاق

 هلع هللا لوسر وجهي ناکو ارعاش ناك یدوهیلا فرشالا نب بعک نإ

 ةنيدملا مدق ایم هللا لوسر ناکو «هرعش ىف شيرق رافک هيلع ضرحیو

 مهنمو با لوسر ةوعد مهعمجت نيذلا نوملسملا مهنم طالخأ اهلهأو

 ةقلحلا لهأ مهو «دوهيلا مهنمو «ناثوألا نودبعی نیذلا نوکرشملا

 لع هللا لوسر دارأف ؛حرزخلاو سوألا نییحلل ءافلح مهو «نوصحلاو

 هوبآو اّملسم نوکی لجرلا ناکو «مهلک مهحالصتسا ةنيدملا مدق نيح

 .كرشم هوخأو اّملسم نوکی لجر لاو كرشم

 الك هللا لوسر مدق نيح ةنيدملا لهآ نم دوهیلاو نوکرشملا ناکو

 هلوسر یلاصعت هللا رمأف ؛یفالا دشأ هباحصأو ةا ها لوسسر نوذؤب

 :هؤانث لج هللا لزنأ مهيفف اف ؛مهنع وفعلاو كلذ ىلع ربصلاب نيملسملاو

 کبزآ مو مست نی بلآ اوئوآ نیا نم عمو
 . ۱ اريك فك ذأ اکا

 درب ول بتکلا لَهَا ٽم رنک دو $ ی
 بت مهم بس اک

 ۱ بد برو
 ىذأو ةي هللا لوسر ىذأ نع عزنی نأ فرشالا نب بعك یبآ املف

١ 

  3کا
 را دعب

 .(۱۸۲) :ةیالا :نارمع لآ ةروس (۱)

 .(۱۰۹) :ةیالا :ةرقبلا ةروس (۲)



 ثعبف هولتقیل اطهر ثعبي نأ ذاعم نب دعس ي هللا لوسر رمآ «نیملسمل

 . ۲ (..دعس هيلإ

 مهل وعدیو مهعدوي 5 يبنلا

 نب بعكل نَم» :ةي هللا لوسر لاق :لاق هنأ هللا دبع نب رباج نع#

 لوسر اي :لاقف ةملسم نب دمحم ماقف «هلوسرو هللا ىذآ دق هنإف ؟فرشألا

 عادخل ىنعي- اًئيش لوقأ نأ ىل نذأف :لاق «معن» :لاق ؟هلتقأ نأ بحتأ هللا

 لجرلا اذه نإ :لاقف ةملسم نب دمحم هاتأف «لق» :لاق -فرشالا نب بعك

 كتيتأ دق ىنإو -انبعتأ- انانع دق هنإو ی ىبنلا دصقي) ةقدص انلأس دق

 نب دمحم لاق ّنلمتل للاو اًضيأو :بعک لاق -كنم ضرتقأ- كفلستسأ
 .هنأش ریصی ءىش ىأ ىلإ رظنن ىتح هعدن نأ بحن الف هانعبتا دق انا :ةملسم

 ءىش ىأ :اولاق ىنونهرا معن :لاقف «نيقسو وأ اًفسو انفلست نأ اندرأ دقو

 لمجأ تنأو انءاسن كنهرن فيك :اولاق .مکءاسن ىنونهرا :لاق ؟ديرت

 .مكءانبأ ىنونهراف :لاق ؟برعلا

 نيقسو وأ قسوب نهر :لاقيف .مهدحآ ٌبَسيف انءانبأ كنهرن فيك :اولاق
 .(حالسلا ىنعي) ةماللا كنهرن انكلو ءانيلع راع اذه

 نم بعک وخآ وهو- ةلئانوبآ هعمو اليل هءاجف «هيتأي نأ هدعوف

 جرخت نيأ :هتأرما هل تلاقف مهيلإ لزنف نصحلا ىلإ مهاعدف -ةعاضرلا
 -ةياور ىفو- ةلئان وبآ ىخأو ةملسم نب دمحم وه امنإ :لاقف ؟ةعاسلا هذه

 ةملسم نب دمحم ىخأ وه امنإ :لاق .مدلا هنم رطقي هنأك اتوص عمسأ :تلاق

 .باجأل ليلب ةنعط ىلإ یعد ول ميركلا نإ «ةلئان وبآ ىعيضرو

 .دواد ىبأ حيحص ىف ىنابلألا هححصو «دواد وبآ هاور :حيحص (۱)



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم بيل مس
 لئاق ىنإف ءاج ام اذإ :لاقف «نیلجر هعم ةملسم نب دمحم لخديو :لاق

 ..ہوبرضاف مكنودف هسأر نم تنكمتسا ینومتیأر اذإف همشأف هرعشب

 مويلاك تيأر ام :لاقف .بیطلا حير هنم خفني وهو اشحوتم مهيلإ لزنف
 مث هّمشف .معن :لاق ؟كسأر مشأ نأ ىل نذأتأ :لاقف -بيطأ ىأ- اخیر

 مكنود :لاق هنم نكمتسا املف .معن :لاق ؟ىل نذأتأ :لاق مث هباحصأ مشأ

 .هوربخاف ال ىبنلا اوتأ مث .هولتقف
 ةعبار ىف سمشلاك اًحضاو اًيلج ءاربلاو ءالولا هيف رهظي فقوم نم هل ايف

 . هل هلوسرو هللا یذآ هنأ لجأ نم هبيرق لتقي وهف .راهنلا

 هنأك (لق :لاق «اتیش لوقأ نأ یل نذئاف) :هلوق :حتفلا ىف ظفاحلا لاق

 قی بذکلا) فنصملا هيلع بوب مث نمو هب لاتحي اًئيش لعتفی نأ هنذأتسا

 هنم اوكشي نأ اونذأتسا مهنأ ةصقلل دعس نبا قايس نم رهظ دقو «برحلا

 ءالبلا نم انيلع لجرلا اذه مودق ناك :هل لاقف» هظفلو «هيأر اوبيعيو

 نسح دانسإب قاحسإ نبا دنعو «ةدحاو سوق نع انتمرو «برعلا انتبراح

 :لاقف مههجو مث دقرغلا عيقب ىلإ مهعم ىشم يب یبنلا نأ سابع نبا نع
 . ۲۷مهنعآ مهللا هللا مسا ىلع اوقلطنا)

 .ريسلاو داهجلا باتک ۰ ۱) ملسمو یزاغملا باتک 0) یراخبلا هاور :هیلع قفتم (۱)

 .(۳۹۲ /۷) یرابلا حتف (۲)



 ینب دوهي ميعز عنقي نأ ىف حجن یذلا ریضنلا ینب ناطيش ةیاہن یه اهو
 .نیملسملاب ردغی نآو ب یبنلا عم دهعلا نوخی نأ دسأ نب بعک ةظيرق

 :ةنايخلا كلت لیصافت یه اهو #

 ىبأف :مھنصح نم اندف ؛ةظيرُ ینب ىلإ بطخأ یب یی قلطنا دقف
 هيلع لخد املف «هل حتف ىتح ُهُمَّلكي ْلَّري ملف هل حَتفی نأ دسأ نب ٌبعك

 برحل اهتداق ىلع دّسأو ناقطعو شيرقب كتتج رهدلا زعب كتئج دقل :لاق

 وهف ہؤاَم قاره دق "”ماًهجِبو ؛رهدلا لب هللاو ینینج :بعك لاق دمحم

 | .ءىش هيف سیل قرّبيو دعزي
 لخدو ء لَك هللا لوسر نيبو هنيب ىذلا دهعلا ضقن ىتح هب لزي مّلف

 ىيخ ىلع بعك طرشو «نوكرشملا كلذب ٌرُسَف «هتبراحُم ىف نيكرشملا عم
 ام هبيصيف ؛هنصح ىف هعم لخدی ىتح ءیجی نأ دمحمب اورفظي مل نإ هنأ
 .هب هل یفوو «كلذ ىلإ هباجأف «هباصأ

 لإ ثعبف .دهعلل مهِضْقَتو ةظيرق ىنب ربخ زا هللا لوسر غلبو

 ىلع مه له :اوفرغیل ةحاور نب هللا دبعو «ريبُج نب تاّوخو ۰" نیدْخَسلا
 .نوكي ام ثبخأ یلع مهودجوف «مهنم اوُنَد املف ؟هوضقن دق وأ مهدهع

 مهنع اوفرصناف « لا لوسر نم اوُلانو «ةوادعلاو ٌّبسلاب مهورهاجو
 هاوژدغو .دهعلا اوضقن دق مهنأ هنوربخي اّتحل ةي هلا لوسر ىلإ اونحلو

 .هیف ءام ال یذلا قیقرلا باحسلا وه )

 .ةدابع نب دعسو ذاعم نب دعس )۲(



 اورشبآ ربکآ هللا» :كلذ دنع ال ہللا لوسر لاقف ؛نیملم ہلا ىلع كلذ مْ ۱

 .«نیملسملا رشعم اي

 مهرواشپ دسأ نب بعکو ... مهرصاحی لَك يبنلا

 راصحلا مھدُھَج یتح «ةليل نیرشعو اًسمخ لپ هللا لوسر مهرصاحو

 .بعرلا ممولق ىف هللا ّفّدقو

 تعجر نيح «مهنضح ىف ةظيرق ینب عم لخد بطخآ نب ییخ ناك دقو
 .هيلع هدهاع ناك امب دسأ نب بعكل ٌءافو نافطغو شيرق مهنع

 لاق مهزجانی ىتح مهنع فرصنُم ريغ هللا لوسر نأب اونقيأ املف
 ىنإو «نورت ام رمألا نم مكب لزن دق «دوهي رشعم اي :مهل دسأ نب بعك
 عباتُت :لاق ؟ىه امو :اولاق متتش اهيأ اوذخف ءاّنالث الالخ مكيلع صراع
 هنودجت ىذلل هنأو ءلَسْرُم یبنل هنأ مكل نیت دقل للاوف هقّدصنو لجرلا اذه

 ال :اولاق ؛مکتاسنو مكئانبأو مكلاومأو مكئامد ىلع نونمأتف «مکباتک ىف

 هذه ىلع متيبأ اذإف :لاق هریغ هب لدبتسن الو ءاّدبأ ةاروّتلا مكُح قراف

 نيِتلْضُم الاجر هباحصأو دمحم ىلإ جرخن مث ءانءاسنو انءانبأ لتقنلف علف
 كلهن ناف دمحم نيبو اننیب هللا مکخی ىتح هام انءارو كرتن مل فویسلا

 ءاسنلا ٌندجنل یرمعلف رهظت ناو «هيلع ىشخن الست انءارو كرتن ملو كلب
 نإف :لاق ؟مهدعب شيعلا ريخ امف !نيكاسملا ءالؤه لتقن :اًولاق «ءانبألاو

 هباحصأو دمحم نوكي نأ ىسع هنإو .تبسلا ةليل ةليللا ناف هذه ىَلَع متیبآ

 دسُمُت :اولاق «ةّدغ هباحصأو دمحم نم بيصُن انّلعل اولزناف ءاهيف انونمأ دق

 .تملع دق نم الإ انلبق ناك نم ثدخی مل ام هيف ثدخنو ءانیلع انتبس
 هتدّلو ذنم مكنم لجر تاب ام :لاق !خسملا نم كيلع فخی مل ام هباصأف



 و سس نیلاظلا ةياهن صصق نم =

 . "اًمزاح رهدلا نم ةدحاو ةليل همآ

 ۱ :مكحلا یمن 6

 ءاهيف ديداخأ رفحب رمأو ةنيدملا قوس ىلإ دمحم بیبحلا جرخ مث

 .ديداخألا كلت ىف نوَّقلُيو مهقانعأ برضتف اَلاسرأ مه ىتُْي نأ رمآ مث

 هللا ودعو «مهسیئر دسأ نب بعک مهنيب نم لجر ةئامعبسلا ةبارق اوناكو

 نينمؤملاو کلا لوسر برحل بازحألا بّزحُم ىرضنلا بطخأ نب یبخ

 انب بهذي نيأ ىلإ ی هلا لوسر ىلإ الاسرأ نوقاسُي مهو بعکل اولاق دقو
 هنأو ءعزنی ال ىعادلا نورت الأ ؟نولقعت ال نطوم لک ىفأ مهل لاقف ؟بعك اي

 نب یبح هللا ودعب ءىج اًريخأو !!لتقلا هللاو وه ؟ ؟عجري ال مكنم هب بهذ نم

 اهب عفتني ال ىتح اهتاهج لك نم اهّقش دق ”ةيحاقف ةّلح هيلع بطخأ

 :لاق لع هللا لوسر ىلإ رظن املف هقنع ىلإ هادي ةعومجم هب ءىج نوملسملا

 لبقأ مث لذخي هللا لَّدَخُي نم هنكلو كتوادع ىف ىسفن تمل ام هللاو امآ

 ةمحلمو «ردقو باتک ہللا رمأب سأب ال هنإ سانلا اهيأ لاقو «سانلا ىلع

 . "اقنع تبرضف سلج مث ءلیئارسإ ىنب ىلع هللا اھبتک

 ةظيرق ينب نم تلتف يتلا ةبيجعلا ةأرملا ةصق

 الإ مهئاسن نم لتقي ملا :تلاق : س نينمؤملا مأ ةشئاع نع

 «اتطبو اًرهظ كحضت ىعم ثدحتت ىدنعل اہنإ هللاو :تلاق ةدحاو ةأرما

 ؟ةنالف نيأ :اهمساب فتاه فته ذإ قوسلاب مهلاجر لتقي ةا هلا لوسرو

 .(0۰۲ /۳) ماشه نبال /ةيوبنلا ةريسلا (۱)

 .درولاک ةرمحلاب ةاشوم (۲)
 .(۳ ۱۹۰۳۱۸ :ص) یرثازجلا /بحم اي بیبحلا اذه (۳)

 .نزحلا رثآ اهحمالم ىلع ودبي ال :اتطبو اًرهظ )٤(



 نیلاظلا ةياهن صصق نم...
 :تلق :تلاق «لتقأ :تلاق ؟كل امو كليو :تلق :تلاق «هللاو انآ :تلاق
 تناکو ءاهقنع تبرضف ءاهب قلطناف :تلاق هتئدحآ اثدح :تلاق ؟ملو

 ءاهكحض ةرثكو ءاهسفن بیط نم یبجع یسنآ ام هللاو :لوقت ب ةشئاع

 . 0 لتقت اهن تفرع دقو

 .هب هللا لوسر اهلتقف «هتلتقف ديوس نب دالخ ىلع احرلا تحرط «هتئدحآ یذلا ثدحلا (۱)

 :ننسلا یف ىقهيبلاو ء((۷٦۲ )١ :مقر ننسلا ىف دواد وبأو ۰۲۷۷ /۸) :دنسملا ىف دمحأ هجرخأ (؟)

 :لاقو ۳۲۰۳9 /۳) :كردتسملا ىف مكاحلاو ۲4۲ /۲) :ةريسلا ىف ماشه نباو ۸۲ )٩/

 نبا قيرط نم اًعيمج ء(۵۸۹/۲) :خیراتلا ىف ىربطلاو هاجرخی ملر :ملسم طرش ىلع حيحص
 هدنس :(۸۵ /۲۱) ىنابرلا حتفلا ىف یتاعاسلا لاقو .حیحص هدنسف عامسلاب حرص دقو «قاحسإ

 .تاقث هلاجرو حيحص



 م

 عفار يبأ لتقم

 ( قيقحلا يبأ نب د مالس) |

 راسکناو ةظيرق مازهناب دوهيلاو نیملسملا نیب ةموصخلا هنت ملو

 اًذئال ربيخ ىلإ َّرف مالسإلا ىلع بازحألا ىبلؤم ضعب نإف ءاهتكوش

 وهو «قيقحلا ىبأ نب عفار ىبأ لثم ءاهيف هناوخإب اًرهظتسم انوصحب

 ىلع نایتالا ةيغب برثي ىلإ اهبلجتسي لئابقلاب فاوطتلا ىف (ىيح) كيرش
 .هلعف ىلع ةردق مهل تيقب ام رش دوهيلل نمی سیلو «هلهأو مالسإلا

 بازحألا َبلأ نمم ناك عفار ابأ نأ انمدق دقو .هنل ميقلا نبا مامإلا لاق

 نب ىيُح هبحاص لتق امك ةظيرق ینب عم لتقب ملو ایک هللا لوسر ىلع
 «فرشألا نب بعك لتق ىف سوألل ةاواسم هلتق ىف جرزخلا تبغرو «بطحآ

 هللا لوسر ىدي نيب نالواصتی نييحلا نيذه لعج دق َناَعَتَوُهناَحْبَس هللا ناكو

 نم مهلك لاجر هل بدتناف «مهل نذأف «هلتق ىف هونذأتساف «تاريخلا ىف كي

 «سینآ نب هللا دبعو «موقلا ريمأ وهو كيتع نب هللا دبع مهو «ةملس ىنب

 "دوس نب ىعازخو «نانس نب دوعسمو «ىعبر نب ثراحلا ةداتق وبأو

 ىبأ ىلإ اًطْمَر لَك هللا لوسر ثعب» :لاق د بزاع نب ءاربلا نعو
 ."هلتقف مئان وهو ءالیل هتيب كيتع نب هللا دبع هيلع لخدف «عفار

 عفار ىبأ ىلإ 5 هللا لوسر ثعب» :لاق 22 بزاع نب ءاربلا نعو

 عفار وبآ ناکو «كيتع نب هللا دبع مهيلع رمأف ءراصنألا نم الاجر یدوهیلا

 .(۳۵۹ :ص) یلازغلل /ةريسلا هقف (۱)
 .(۲۷ ۰۰۲۷۵ /۳) داعملا داز (۲)

 .یزاغملا باتک ( + ۰۳۸ یراخبلا هاور :حیحص (۳)



 - نلاظلا ةياهن مصق نمف u مس

 املف زاجحلا ضرأب هل نصح ىف ناكو «هيلع نيعيو دلي هللا لوسر ىذؤي
 هللا دبع لاقف مهحرسب سانلا حارو سمشلا تبرغ دقو «هنم اوند

 «لخدآ نأ ىلعل باوبلل فطلتمو قلطنم ىنإف مکناکم اوسلجا :هباحصأل

 لخد دقو «ةجاح یضقی هنأك هبوثب عنقت مث باوبلا نم اند ىتح لبقأف
 ىنإف «لخداف لخدت نأ ديرت تنك نإ هللا دبع اي :باوبلا هب فتهف «سانلا

 مث بابلا قلغأ سانلا لخد املف .تنمکف «تلخدف «بابلا قلغأ نأ دیرآ

 .دوع ىلع " قیلاغالا قلع
 عفار وبأ ناكو «بابلا تحتفف ءاهتذخأف "”ديلاقألا ىلإ تمقف :لاق

 هيلإ تدعص «هرمس لهآ هنع بهذ املف «هل ىلالع ىف ناكو «هدنع ٌرَمْسي

 یب اورذن موقلا نإ :تلق ءلخاد نم ّىلع تقلغأ اًباب تحتف املك تلعجف

 .هلايع طسو ملظم تيب ىف وه اذإف ءهيلإ تيهتناف «هلتقأ ىتح ٌیلإ اوصلخی مل

 وحن تيوهأف ؟اذه نم :لاق ؟عفار ابأ :تلقف «تيبلا نم وه نيأ یردآ ال

 .حاصو ءاًئيش تينغأ امف شهد انأو .فیسلاب ةبرض هتبرضف .توصلا
 اذه ام :تلقف هيلإ تلخد مث «دیعب ريغ ثكمأف «تيبلا نم تجرخف

 ؟عفار ابأ اي توصلا

 :لاق .فیسلاب لبق ینبرض تببلا ىف الجر نإ ءليولا كمال :لاقف

 ىتح هنطب ىف فيسلا بيبخ تعضو مث «هلتقأ ملو «هتنخثآ ةبرض هتبرضف
 تيهتنا ىتح اَباب اًباب باوبألا حتفأ تلعجف «هتلتق ىنأ تفرعف هرهظ ىف ذخأ

  تعقوف ضرألا ىلإ تيهتنا دق ىنأ ىرأ انأو ءىلجر تعضوف هل ةجرد ىلإ

 .حاتفملا وهو بابلا هب قلغی ام - قلغ عمج :قیلاغالا (۱)

 .حاتفملا وهو ديلقإ عمج :دیلاقالا (۲)



 ب سس زیلاظلا ةياهن صصق نم -
 تسلج یتح تقلطنا مث «ةمامعب اهتبصعف یقاس ترسکناف «ةرمقم ةليل ىف

 كيدلا حاص املف ءال مآ هتلتقأ ملعأ یتح ةليللا جرخأ ال :تلقف بابلا ىلع

 تقلطناف «زاجحلا لهآ رجات عفار ابآ یعنآ :لاقف روسلا ىلع یعانلا ماق

 لع ىبنلا ىلإ تیهتناف «عفار ابآ هللا لتق دقف یاجنلا :تلقف یباحصآ ىلإ

 مل اهنأكف اهحسمف یلجر تطسبف «(كلجر طسبا» :یل لاقف هتئدحف

 . طق اهکتشآ

 قيرط نم اوحازآ مبنآ مهءارو نم نورشبي ةنيدملا ىلإ موقلا داعو ٭

 .سنالا نيطايش نم اًناطيش ةوعدلا

 .یزاغملا (4۰۳۹) یراخبلا هاور :حیحص (۱)



 ةلمح نشل ريسأ دجو «عفار ىبأل اًملخ ربيخ ىلع اكلم دوهيلا هبّصن
 لك هللا لوسرب عنصي نأ لواحو «ةنيدملا ىف نيملسملا ىلع ةديدج بازحأ

 - ةيدجنلا لئابقلا قطانم ىلإ بهذف ؛هوقبس نيذلا دوهيلا ةداق هعنصي مل ام

 رئاشعلا تاميخمو ودبلا براضم نيب لقنتي راصو - اهريغو نافطغ
 لسرأو «ةنيدملا وزغل اهعمجيو ات هللا لوسر برح ىلع اهضرحب «ةينثولا

 نب ريسأل تحاور نب هللا دبع مهسأر ىلع هباحصأ نم نيثالث لپ هللا لوسر

 ةلباقمل ةنيدملا ىلإ باهذلل دوهيلا كلم ةوعد نمضتت ةيوفش ةلاسرب مراز

 هيقبي نأ ىلع نيقيرفلا نيب ةمئاقلا برحلا ةلاح اوهنيل هسفنب ی ىبنلا
 هللا لوسر نإ ریس اي :ةحاور نبا هل لاق ثيح ءربيخ ىلع اًريمأ لي ىبنلا

 .0كيلإ نسحيو ربيخ ىلع كلمعتسيف «هيلإ جرختل كيلإ انثعب اي
 نب هللا دبع ةبحصب «هباحصأ ءاصلخ نم نيثالث ىف مراز نب ريسأ جرخو

 الجر ةحاور نب هللا دبع باحصأ نم لجر لك فدرأ دقو هبحصو ةحاور

 .سينأ نب هللا دبع فيدر ريسأ ربیخ ديس ناكو «مراز نب ريسأ باحصأ نم

 «نیملسملاب ردغلا دوهيلا لواح «ةنيدملا هاجتا ىف نيرئاس اوناك امنيبو

 نبا نأ الإ هلتقیل سينأ نب هللا دبع فيس ىلإ هديب مراز نب ريسأ ىوهأف
 تراد مث «هلتقو هدي نم فيسلا عزتناف .كلذل نطف ذإ ؛هنم عرسأ ناک سینآ

 مراز نبا ىلع ءاضقلا نم نوملسملا اهيف نكمت «بکرلا ةيقب نيب ةكرعم
 .رارفلا نم نكمت اًدحاو الجر ادع ام «هتعامجو

 .هلهأب الإ ئيسلا ركملا قيحي الو «مهلمع سنج نم مهؤازج ناكو
 ۳۰٣(. /۲) ةيبلحلا 1۱۸ /۲) ماشه نبا (۱)



 مچ سس نیل ةیاهنصق نم -

 لخدو (425) یرادلا میمت لیلجلا یباحصلا ءاج مایالا نم موی ىف

 عم ةنيفسلا بکر هنآو ةليوط ةلحر ىف ناك هنأ هل یکحو لپ یبنلا ىلع

 الماك ارهش جاومالا تجاه ذإ ةلحرلا كلت ىف مه امنیبو ....الجر نيثالث

 .رحبلا ىف ةريزج ىلإ اولصوو ةاجنلا مهل هللا بتک یتح اوقرغی نأ اوداکو

 اهمسج یطخت دق رعشلا ةريثك ةباد اودجو ةريزجلا كلت ىف اول زن املف

 .اهرهظ نم اههجو نيأ اهاري نم ىردي ال یتح رعشلاب هلك
 ؟تنآ نم :اهولأسف

 .ةساّسجلا انآ :لوقتو ملکتت اهب اذإو

 الجر كانه نإف رصقلا اذه ىلإ قلطنن یعم اولاعت :مهل تلاق مث

 .مكتيؤرل ديدش قوش ىف وهو مكرظتني

 انيأر ام اًمخض اًناسنإ انيأرف رصقلا ىلإ انلصو یتح انقلطناف :میمت لاق

 نم :هل انلقف ديدحلاب اقثوُمو اطوبرم هانيأرو ...اًدبأ هتماخض لثم ىف اًدحأ

 .؟تنأ

 .لاجدلا حيسملا انأ :لاقف

 .هوباجأف ةريثك ءايشأ نع مهلأسي ذخأ مث

 هيف انأ ىذلا سبحلا اذه نم جورخلا ىلع تكشوأ دق ىنإ :مهل لاق مث

 ةكم الإ اهيف تلزن الإ ةيرق عدأ الف ضرألا ىف ريسأ ىنإف تجرخ اذإ ىنإو
 ىنلبقتسي اكلم تدجو لخدأ نأ تدرأ املك ..ٌیلع ناتمرحُم امهف ةنيدملاو

 .اهنع ىندصي فيسلاب

 لئ ىبنلا لاق ةصقلا هذه هی هللا لوسر یرادلا ميمت ربخأ املف *



 - نیلاظلا هیاهن صصق نه بغسل م٦

 . ؟یرادلا

 .هللا لوسر اي یلب :ةياحصلا لاق ٭

 فلا مظعا لاجدلا هنتف

 ال یتحو لاجدلا ةنتف نم اًديدش اًريذحت ةمالا رذحي ال یبنلا ناك دقل

 رخآ ىف للاب اوذیعتسی نأ ةمألاو ةباحصلا یصوی ةي یبنلا ناك دحآ هاسنی

 .لاحدلا حیسملا هنتف نم ةالص لك

 :ةباحصلل اًموي لاق ىتح لاجدلا نم رذحي الی ىبنلا لاز امو

 ةنتف نم مظعأ الئ مدآ ىلاعت هللا ًارذ ذنم ضرألا ىف ةنتف نكي مل هنإا

 و هللا ناو ءلاجدلا یایبالا رخآ انآو «لاحدلا هتمآ رح الإ ابن تعس مل 0

 .«...ةلاحم ال مكيلع جراخ وهو .ممألا رخآ متنأو

 ىبنلا ناف يج ىبنلا نمز ىف لاجدلا جرخ اذإ هنأ ةا یبنلا مهربخأ مث

 ايب ىبنلا نمز دعب جرخ اذإ امآ ...ملسم لك نع عافدلا ىلوتيس ىذلا وه

 .هسفن نع عافدلل ىعسيو هللاب مصتعي نأ ملسم لك ىلعف

 .قارعلاو ماشلا نيب ناكم نم جرخي هنأب مهربخأ مث

 اهدعب مث هللا ىبن انأ :لوقي هنإف رهظ اذإ لاجدلا نأب ب ىبنلا مهربخأو

 نل مکناو» :لوقيف مالكلا اذه ىلع يب یبنلا قلعُي مث ...هللا انآ :لوقي ةرتفب

 هنإو روعأب سیل مكبر ناو روعأ لاجدلا نو ...اوتومت یتح مکیر اورت

 نأ هتنتف نم ناو .بتاک ریغو بتاک نمؤم لک هژرقی رفاک :هینیع نيب بوتکم
 أرقيلو هللاب ذعتسیلف هرانب یلتبا نمف ران هتنجو قنج هرانف) ءاّرانو ةنج هعم
 نم ناو ميهاربا ىلع رانلا تناك امك اّمالسو اٌدرب هيلع نوکتف فهکلا حتاوف



 ہی سنس يافا ةياهن سصق نم -
 ؟كبر ینآ دهشتآ كمأو كابآ كل (ثعبآ) نأ تیآرآ :یبارعالل لوقي نأ هتنتف

 هناف هعبتا ىنب ای : :نالوقیف .همآو هيبأ ةروص ىف ناناطیش هل لثمیف «معن : :لوقیف

 راشنملاب اهرشنيف هاهلتقیف ةدحاو سفن ىلع طّلسُي نأ هتنتف نم نإو .. .كبر

 هل نأ معزي مث «نآلا هثعبآ ىنإف یدبع ىلإ اورظنا :لوقی من «(نیقش) ىقلُي یتح
 ودع تنو هللا یبر :لوقیف ؟كبر نم :ثیبخلا هل لوقیف هللا هثعبیف یریغ اير

 .«مویلا ینم كب ةريصب دشآ دعب تنك ام هللاو لاجدلا تنآ لا

 نأ ضرألا رمأيو (رطمتف) رطمت نأ ءامسلا رمأي نأ هتنتف نم ناو #

 رطمت نأ ءامسلا رمأيف هوقدصیف یحلاب رمي نأ هتنتف نم نإو «تبنتف تبنت
 كلذ (مهموي ىف) مهيشاوم حورت ىتح تبنتف تبنت نأ ضرألا رمأیو رطمتف

 ةكم الإ هيلع رهظو هأطو الإ ضرألا نم ءىش ىقبي ال هنأو تناك ام نمسأ

 فويسلاب ةكئالملا هتيقل الإ اهءاقنأ نم بقن نم (امهيتأي) ال هنإف «ةنيدملاو

 ةقفانم الو قفانم ىقبي الف تافجر ثالث اهلهأب ةنيدملا فجرتف ةتلصملا

 یعدیو .دیدحلا ثبخ ريكلا ىفني امك اهنم ثبخلا ىفنيف «هيلإ جرح الإ
 .""(صالخلا موي مويلا كلذ

 ؟لاجدلا جرخی نيأ نم

 مث ؛ناهبصآ ةيدوهي نم «ناسارخ نم ؛قرشملا ةهج نم لاجدلا جرخب
 عيطتسي الف «ةنيدملاو ةكم الإ ؛هلخد الإ ادلب كرتي الف «ضرالا ىف ريسي

 .امهسرحت ةكئالملا نآل ءامهلوخد

 لاجدلا» :لاق لع هللا لوسر انثدح :لاق 4 قيدصلا ركب ىبأ نعو

 .حيحص لنسب هجام نب راو دواد وبا هاور (۱)



 - نیلاظلا ةیاھٹ صصق نم سم
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 . (ناسارُخ :اهل لاقي ؛قرشملاب ضرأ نم جرخب
 ةيدوهي نم لاجدلا جرخي) : اپ هللا لوسر لاق :لاق هيلو سنا نعو

 ١ (دوهیلا نم افلآ نوعبس هعم ناهبصا

 سملاعلا بر دنع ةداهش سانلا مظعا

 ۱ .نیملاعلا بر دنع ةداهش سانلا مظعاب هباحصأ ةي یبنلا ربخآ مث

 سارح هلباقیف هيلإ بهذیف لاجدلا جورخ نع عمسی باش وهو
 ؟بهاذ تنآ نيأ ىلإ :هل نولوقیو لاجدلا

 .لاجدلا ىلإ :لوقیف
 اهيأ :لاقو سانلا ىف خرص باشلا اذه هآر اذإف لاجدلا ىلإ هوذخأيف

 .396 ىبنلا هنم انرذح یذلا لاجدلا وه اذه سانلا

 ؟یب نمؤت امآ :هلأسي مث هوبرضیف هناوعآ لاجدلا رمأيف

 .باذکلا حیسملا تنأ :باشلا لوقیف

 لاجدلا یشمی مث نیفصن باشلا اذه اوقشیف هناوعآ لاجدلا رمأيف
 2 و

 .یفاعم اّمیلس موقيف ...مق :هلتق دعب باشلل لوقي مث ..امهنيب

 .باذكلا حيسملا تنآ ..ةريصب الإ كيف تددزا ام هللاو :باشلا لوقيف

 یدعب كلذ لعفي ال هناف اوفاخت ال سانلا اهيأ :لوقیو باشلا خرصی مث

 .سانلا نم ٍدحأب
 ساحن ىلإ بلقنت باشلا اذه ةبقر هللا لعجیف هحبذیل لاجدلا هذخأيف

 .(۳ ۰ 5) عماجلا حیحص ىف ینابلالا هححصو مکاحلاو یذمرتلا هاور (۱)

 .[(۳۲۸/۱۳) یرابلا حتف] حیحص :رجح نبا لاقو دمحآ هاور (۲)



 و دس نیلاظلا ةياهن صصق نم =
 .هحبذ لاجدلا عيطتسي الف

 ىف باشلا اذه یقلآ لاجدلا نأ سانلا نظيف هفذقيو هيلجرو هيديب ذخأيف

 .ةنجلا ىف هب ىقلأ امنإو ...رانلا
 .«نيملاعلا بر دنع ةداهش سانلا مظعأ اذهف» کت ىبنلا لاق مث

 ؟ضرألا ىف لاجدلا ثكمي مک

 ىف لاجدلا اھٹکمی ىتلا ةدملا نع هل هللا لوسر ةباحصلا لأس املو

 موي :اّموی نيعبرأ ضرألا ىف ثكمي لاجدلا نآ» : الي ىبنلا مهربخأ ضرألا

 .«مهمايأك همای رئاسو ةعمجك مويو رهشک مويو ةنسك

 .ةنيدم ىلإ ةنيدم نم ضرألا ىف لقتني امدنع هتعرس نع هولأسف ٭

 .حيرلا ةعرس ىف هنأ مهربخأف

 ماع ىسيع لوزن

 دنع لزنيف - هبر نذإب - ضرألا ىلإ مهي یسیع لزني كلذ دنعف

 اذإ نيكلم ةحنجأ ىلع هيفك اعضاو ماشلا قشمد ىقرش ءاضيبلا ةرانملا

 دجي رفاكل لحي الو ءؤلؤللاك نامج هنم ردحت هعفر اذإو طق هسأر أطأط

 .هفرط ىهتني ثيح یهتنی هّمَفَتو :تام الإ هسْفن حير

 نوکتو .قحلا ىلع لتاقت ىتلا ةروصنملا ةفئاطلا ىلع هلوزن نوكيو

 كلت ريمأ فلخ ىلصي «ةالصلا ةماقإ تقو لزنیف ءلاجدلا لاتقل ةعمتجم

 .ةفئاطلا



 - نالاظلا ةياهن صصق نم ل لب.

 لاجدلا كاله

 امك ؛ ب میرم نبا یسیع حیسملا یدی ىلع لاجدلا كاله نوکی
 ضرالا ىلع رهظی لاجدلا نأ كلذو ةحيحصلا ثیداحألا كلذ ىلع تلد

 نم ةلق الإ اهنم وجني الو «هتنتف معتو هعابتآ رثکیو «ةنيدملاو ةكم الإ اهلك
 ةيقرشلا ةرانملا ىلع 35 میرم نبا یسیع لزني كلذ دنعو «نینموملا

 حیسملا الصاق مه ريسيف نونموملا هللا ڈابع هلوح فتلیو «قشمدب

 سدقملا تيب وحن اهجوتم یسیع لوزن دنع لاجدلا نوکیو «لاجدلا

 «حلملا بوذی امك باذ ؛لاجدلا هآر اذإف 7 (دُّل) باب دنع یسیع هب قحلیف

 .یسیع ھکرادتیف ء!یتتوشت نل ةبرض كليف یا: ىسيع هل لوقیف

 لوقي ىتح «مهنولتقيف .نونمملا مهعبتيف «هعابتأ مزهنيو «هتبرحب هلتقيف
 الإ ؛ہلتقاف'لاعت یفلخ ىدوهي اذه !هللا دبع اي !ملسم اي :رجحلاو رجشلا

 ."”دوهيلا رجش نم هنإف ؛دقرغلا

 .سدقملا تيب برق نيطسلف ىف ةدلب :(دل) )١(

 .( ۱۲۹۰۱۲۸ /1) محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا (۲)



 .ینهجلا دبعمب انررمف سوواط عم فوطن انك :لاق ریبزلا یبآ نع ٭

 .ردقلاب لوقی یذلا دبعم اذه :سوواطل ليقف :لاق

 ؟ملعت ال امہ هللا ىلع یرتفملا تنآ :سوواط هل لاقف :لاق

 . يلع بدك :لاقف :لاق

 نيذلا «سابع ابآ اي :سوواط هل لاقف «سابع نبا ىلع انلخدف :لاق

 ؟ردقلا ىف نول وقي

 .مهضعب ینورآ :لاقف

 ؟اذام حناص :لاق

 .هقنع قدأ مث هسأر ىف ىدي لخدأ :لاق
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 ""هنوصن الو امهعلقأف هینیع ىف ىدي لخدا :هنعو
 اوز نیز نإ |  :یلاعت هللا لاق ءلیلذ ةعدب بحاص لک :ةنييع نبا لاق

 .04 یتیم كلك ايدل وفل فلو مهر نم تصح ایم لی >ھ واک

 .(۷۱۲ /5) داقتعالا لوصآ حرش (۱)

 .(۱۵۲) :ةيآلا :فارعالا ةروس (۲)



 اوتام ناو .مهودوعت الف اوضرم نإ «ةمآلا هذه سوجم ةيردقلا» اِ لاق

 ۔'''(مھو ۱ ۰ ن الف

 ىنغلب :نينمؤملا ريمأ كلملا دبع نب ماشهل بتك هنأ ةويح نب ءاجر نع #

 نیفلآ لتق نم لضفآ امهلتقل هاب رقأف «حلاصو نالیغ لبق نم كلخد هنأ

 .ملیدلاو كرتلا نم

 ناليغ اعد دقو زیزعلا دبع نب رمع تدهش :یمطخلا رفعج وبأ لاق ٭

 ؟كنع ینغلب ىذلا اذه ام «ناليغ اي كحيو :هل لاقف ءردقلا ىف هغلب ءىشل

 .لوقأ ال ام ّىلع لاقیو «نينمؤملا ريمأ اي ىلع بلک :لاق

 ؟ملعلا ىف لوقت تام :لاق

 .ملعلا دفن :لاق

 تررقأ نإ كنإ «ناليغ اي «تئش ام لقف «نآلا بهذا موصخم تنأ :لاق

 نم كل ريخ مصختف هب رقت 7 نا كنإو .ترفک هتدحج ناو .تمصخ ملعلاب

 . رفکتف دحجت نأ

 ؟سی أرقتأ :هل لاق مث

 .معن :لاق

 .ًارقا :لاق

 ىلع لوقلا ىح دقل ۷ :هلوق ىلإ 4 ركل ناو لا سب# :أرقف :لاق
 کل 4 دوم ج
 ,(۲ ۵ڈ نون نونمؤد ۳ ک

 ےس ےس

 .( 46 ۲) عماجلا حيحص ىف ینابلالا هنسحو «مكاحلاو «دواد وبآ هاور :نسح (۱)

 .(۷- ۱2 :تايآلا : سبي ةروس ()



 بم سسس نیلاظلا ةياهن صصق نم =
 ؟یرت فيك «فق :لاق

 .نینموملا ريم ةيآلا هذه ًارقأ مل ىنأك :لاق

 .دز :لاق

 نوقم مهد ناقذالآ لإ یهق التغآ مهقيتمأ ن اتام تل :آ ارققف

 ۱4۹ انس مھهَقَلَح ْنِمَواَدَحَس مد یآ نب نم اَْلَعَجَو

 لع ءآَوَسَو ل تور روبل هفتم :لق رمع هل لاق

 »4 نون وال مهر ذولا هر

 ؟یرت فيك :لاق

 ءىش ىف ملکتآ الأ هللا دهاعآ ىنإو طق تایالا هذه أرقأ مل ىنأك :لاق

 .ادبآ هيف ملکتآ تنك امم

 .بهذا :لاق

 .حالسلا رح هقذأف لاق امب اًيذاك ناك نإ «ّبهللا :لاق یو املف
 ال الجر ناك كلملا دبع نب ديزي ناك املف ءرمع نمز ملكتي ملف :لاق

 .هيف رظني الو ءاذہب متهي
 .نالیغ ملكتف :لاق

 ال رمعل هللا تدهاع تنك دق سيلأ :لاقف هيلإ لسرأ ماشه ىلو املف

 ؟اًدبأ اذه نم ءىش ىف ملكتت

 .دوعأ ال هللاوف ىنلقأ :لاق

 ؟باتكلا ةحتاف رقت له «كتلقأ نإ هللا ىنلاقأ ال :لاق

 .معن :لاق

 ۸-٩ :نانيآلا :سي ةروس )١(
 .(۹-۱۰) :ناتيآلا :سي ةروس (؟)



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم. ۷
 . ۶# تیلسلا بز لی دْمحْلا ام :ارقا :لاق

 لآ وب كم © میترا نا © کمیلصلا بن دنا :ارقف
 . "#31 تین دارو دشت ایا ان7

 ؟ هتنعتسا مالع .فق :لاق

 ؟كديب وأ - كدي ىف رمآ ىلع وأ «هعیطتست ال هديب رمآ ىلع
 . "هابلصاو «هقنع ابرضاو «هيلجرو هيدي اعطقاف ابهذا

 نالیغ اي كحيو .كنع غلبآ ىنارأ «ناليغ اي كحيو ىرخأ اور قو

 .كنع غلبأ ینارآ :نالیغ اي كحيو «كنع غلبآ ین

 .سلجف سلجی نآ هرمأو نمآ كنإف «كحيو :هل لاقو

 ضرالا یلاو هترم ء ءامسلا ىلإ هرصب عفری نالیغو «هلأسي رمع لعجو

 .هحادوآ تخفتناو (ةرم

 ؟نامالا كل تلعج دقو ملکتت نأ كعنمي ام :لاقف

 .ةرفغملاب یل هللا عدا هیلٍا بوتأو هللا رفغتسآ :نالیغ لاقف

 ىناطعأ اًبذاك ناك ناو .هدّدسو هقفوف اقداص كدبع ناك نإ ٌمهللا :لاقف

 نم هيلع طّلسف «نامألا هل تلعج و «هتفصنآ نأ دعب «هبلق ىف سيل ام هناسلب

 .هب لثمي

 ةيآ هلعجاف اًبذاك ناك ناو «هيلع بتف اقداص ناك نإ ءٌمهللا :ةياور فو

 .نينمؤملل

 .(۲) :ةيآلا :ةحتافلا ةروس (۱)

 .(۲-۵) :تایالا :ةحتافلا ةروس )۲(

 .(۱۳۲۵) رثالا ٥٤٤ -١١٤( /۳) ةعامجلاو ةنسلا لهآ داقتعا لوصآ حرش (۳)



 و سس نيالا ةياهن صصق نم -
 2” بلضو هناسل عطق نأ دعب هرمآ نم راصف :لاق
 «نالیغ ىلع ةجحلا اوماقآ نیملسملا نأ :ةيميت نبا مالسالا خيش رکذ *

 ثکن مث «هباتتساو زیزعلا دبع نب رمع لعف امك «قحلا هل اونيو ؛هورظانو

 ."'”هولتقف ةبوتلا دعب
 .ىعازوألا هرظان دقلو «ینهجلا دبعم دعب ردقلا ىف ملكت نم ىناث وهو

 .””ه ۱۰۵ ةنس دعب بلصف «هلتقب ىتفأو
 «ِتآ هاتأف ءىسن نب ةدابع دنع تنك :لاق ةلبع ىبأ نب ميهاربإ نع *

 .هبلصو «هياجرو ناليغ دي عطق دق نينمؤملا ريمأ نإ :لاقف
 ؟لوقت ام :لاق

 . لعف دق :لاق

 .هل ننسحأاف «هيلإ نبتكألو «ةنسلاو ةيضقلا هيف هللاو باصأ :ةدابع لاق
 كتبيبش ىف كذخأي ملأ نالیغ اي كحيو :ناليغل جالجللا نب دلاخ لاق #

 ةأرما بجحت ٩ اًيثراح ترص مث حافتلاب ناضمر رهش ىف ءاسنلا ىمارت

 .اقيدنز ایردق ترصف كلذ نم تلوحت مث «نينمؤملا مآ اهنآ معزتو

 .(۷ ۷-۱۷ ۱۱ /۳) داقتعالا لوصأ حرش (۱)

 .(۱۱۷۳ /۷) ضراعتلا ءرد (۲)

 ۳۸٦(. ص) یناطحقلا روتکدلل لبنح نب دمح نب هللا دبع مامإلل ةنسلا باتک قیقحت (۳)

 .ةوبنلا یعدا یذلا دیعس نب ثراحلا عابتآ نم )٤(

 )٥( داقتعالا لوصآ حرش )۷۱۸/۳(.



 _ نیلاظلا ةیاهنصصق نم 7

 يسيرلا رشب

 "نومآملا لضأ نم دحأو ةلزتعملا خيش : ریثک نبا هنع لاق

 نيع ناك یتح هیلع اعدو «نآرقلا قلخب لوقلا درج :یبهذلا لاقو

 مهج كردي ملو «ةدع هرفکو «ملعلا لهآ هتقمف .مهملاعو هرصع ىف ةيمهجلا

 "هعابتآ نم هتالاقم فقلت لب ناوفص نبا

 :لوقی «یسیرملا :هل لاقي لجر دادغبب اندنع :نوراه نب , دیزیل لجر لاق

 .قولخم نارقلا

 ؟هب كتفي نم مكنايتف ىف ام :لاقف

 .هتلاقم لجأ نم نيهأو دیشرلا ةلود ىف یسیرملا ذخأ دق :تلق

 هوبآ ناك :لاقف «ىسيرملا ركذو «هللا دبع ابأ تعمس :ىزورملالاق

 ؟نوک هارت ءىش یا هادو

 شح ةيشخ دست وأ یهتتال ةرم فسوی وبآ هل لاقف :ثیغتسیو

 دمحأ لب نبا نأ امك :ریخلا رشب قاحلا رشبو :رشلا رش وهف "بل

 .ةعدبلا دمحأ داؤد ىبأ نب او ةنسلا

 )١( ةياهنلاو ةيادبلا )۱۰/ ۲۹۰(.

 (۲۰۰/۱۰) ءالبنلا مالعآ ريس )

 .(۲۰۱۱/۱۰) ءالبنلا مالعأ ريس )

 .ةبشخ دعصت یتح (1۳ /۷) دادغب خيرات فو ۰۳۲۳ /۱) لادتعالا نازیم )



 يک ہرش نم سانلا حرأو هدلج يف هسبحا مهلا

 ( داود يبا نب دمحا)

 قالغم وه نم مهنمو ءرشلل قالغم ريخلل حاتفم وه نم سانلا نم
 كلام نب ريرج نب جرف نب دمحأ ریخآلا فنصلا نم ...«رشلل حاتفم ريخلل

 نومأملا دنع ايندلا ىف ةيلاع ةلزنم لان داؤد ىبأ نب دمحأب فورعملا

 ةلزتعملا ءاسؤر نم وهو «ةيسابعلا ةلودلا ءافلخ نم قثاولاو مصتعملاو

 ةلزنملاب نولوقيو مهدئاقعو مهلماعتو مهقالخأ ىف سانلا اوعيض نيذلا

 عايض ؟رفك وأ ناميإ نكي مل نإ نوكي اذامف رفك الو ناميإ ال نيتلزنملا نيب

 .هيلإ نوعدي
 نآب مهركذ قباسلا ةئالثلا ءافلخلا عانقإ ىلع لجرلا اذه صرح دقو

 .لوقلا اذه فلاخ نم ىلع اوطلستو لب كلذ ىلع هوقفاوو قولخم نآرقلا

 لب هلی لبنح نب دمحأ مامالا وه ربكألا هّودع نأ ىري داؤد یبا نبا ناكو

 ىلع ءافلخلا ضّرحو لضُم لاض هنإ :هلوقب لبنح نب دمحأ مامالا مہا

 سانلا ماسقناو ةنتفلا اوشخ مبنآ ريغ اولعفل كلذ مهل ىنست ولو «هلتق

 میئللا كاذ ببسب وهف دمحأ مامإلل ىذألا نم لصح ام لكو «مهقرفتو

 .ةرذ لاقثم ملظي ال ىذلا نم فاصنإلا بلطنو هللا ىلإ همصخن ىذلا

 ةلود ىف اًصوصخو اَلَّجِبُم اًمظعُم ءافلخلا ةثالثلا ةلود ىف شاع

 ...«هتلفُي مل هذخأ اذإ ىتح ملاظلل ىلمُي ىلاعت هللا نكلو «قثاولاو مصتعملا

 ىلإ همسج مسق ىذلا (يفصنلا للشلا) جلافلا ضرمب لجرلا اذه بيصأ

 دقف كلذب ملعي مل ضيراقملاب ضرقو ریشانملاب رشت ول مسق :نیمسق
 هملال بابذ هيلع عقو ول ذإ هضيقن ىلع یناثلا مسقلاو هیف ةكرحلاو ةايحلا



 ب نب اظلا هیاهن صصف نم _____س ۷۸

 ءالبلا اذه نإ لیقو ظحاجلا هلثمو مئاد باذع ىف وهف «ماليإلا دشآ

 مامالا قلطأ یذلا لکوتملا ةفيلخلا هيلع هللا طلس دقف اذه عمو .امهدحال

 نع هللا هازجف «هردق یلعأو هتناکم مفرو هّلجأو همّركو هزّرعو دمحأ

 داؤد ىبأ نب دمحأ ىلع لکوتملا طاس ... ءازجلا ريخ نیملسملاو مالسالا
 هناوعآ هلوح نم قرفتو «سانلا لاؤس ىلإ جاتحاو رقتفا یتح هلاومآ رداصف

 نم یناعی توملا شارف ىلع اًنهترم یقبو ملظلا ىلع هنونیعی اوناک نيذلا
 .میلع هب هللا ام هئادعآ نم ةتامشلاو قیضلاو دمکلاو ةرسحلا

 یعفاشلا مامالا ذیمالت دحأ ینانکلا ییحی نب زیزعلا دبع هيلع لخد
 دحاولا هللا دمحأل كتئج امناو ادئاع هللا ودع اي كتئج ام هللاو» :هل لاقو

 مث نجس لك نم ةبوقع كيلع دشآ وه ذإ كدلج ىف كنجس یذلا راهقلا
 .''۷هصقنت الو هدز مهللا :لاقو ءامسلا ىلإ هيدي عفر

 رهش ىلاوحب هلبق دومحم ديلولا هنبا تام دقو .هضرم ىلإ اضرم دادزاف

 رهش ىف هتافو تناكو هيلع هتمقنو هيلع لكوتملا بضغب هللا هبقاع نأ دعب
 .ه ۲۶۰ ماع مرحملا

 قاعدلا ءادعأو ةوعدلا ءادعأ ىف هتمظعو هتردق انيري یذلا دمحلا هللف

 ۱ . "14 نویی عهسفنأ اوکو مهتم اموال

 :لاق هنأ قفوملا نب دمحآ نع یدادغبلا بیطخلا رکذ دقو

 نآرقلا نأ تنیبو هيلع ترکناف نآرقلا قلخ ىف ةيفقاولا نم لجر ینرظان

 ىتأرما تيتأ تیسمآ املف  يسفن يف هرکآ ام هنم ینلانف قولخم ريغ

 .(۱۱ ءزج) ءالبنلا مالعآ ريس (۱)

 .(۱۱۸) :ةیالا :لحنلا ةروس (؟)



 و سس زیلاظلةياهن سصق نم -
 نم ينباصآ يذلا ملالا نم هایش هنم لانآ نأ ردقآ ملف ءاشعلا یل تعضوف

 «عماجلا دجسملا ىف ةي هللا لوسر تيأرف ملالا دیدش انأو تمنف يلزتعملا

 داؤد یبآ نبا اهیف ةقلحو «هباحصأو لبنح نب دمحآ اهیف ةقلح كانهو

 هلو اب رفکی نإف# :ةيآلا هذه أرقي ايب هللا لوسر لعجف «هباحصأو

 ٩4 تيرفبكب اهي اول امو ا انک دَمَف# :داژد یبآ نبا ةقلح ىلإ ریشیو
 .هباحصأو لبنح نب دمحأ ةقلح ىلإ ريشيو

 :لوقي اًلئاق نأك داود ىبأ نبا تام ةليل مانملا ىف تیأر :مهضعب لاقو

 هنإ :لاقف ؟هكاله بيس امو :هل تلقف .داؤد ىبأ نب دمحأ ةليللا كله

 تيأر :رخآ لاقو ...«تاوامس عبس قوف نم هيلع بضغف هيلع هللا بضغأ

 «بهل اهنم جرخف «ةميظع ةرفز ترفز رانلا نأك داؤد ىبأ نبا تام ةليل

 داود ىبأ نبا ةنتف تناك دقو .داؤد ىبأ نبال زجنأ اذه :ليقف ؟اذه ام :تلقف

 927 نتفلا نم هللاب ذوعنف نتفلا نم اهدعب ام ساسأ ىه

 .(۸۹) :ةيآلا :ماعنألا ةروس (۱)

 .(۱۰ ءزج) ةياهنلاو ةيادبلا (۲)

 .(۸۵-۸۷) مولظملا ةوعد قتا (۳)
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 ةمذرشلا ءالؤه نم ناك ىذلا تايزلا كلملا دبع نب دمحم وهاهو

 ءالؤه سأر ىلعو ... مهبيذعتو ةمالا ءاملع نجس ىف دي مهل ناك نيذلا

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ مامإ لبنح نب دمحأ مامإلا اًعيمج
 :هتمجرت ىف ىبهذلا لاق ٭

 ىف ٌرَوَح ةمحرلا طق اًدحأ تمحَر ام :لوقيو ءنآرقلا قلخب لوقي ناكو

 حيصي ناكف لاستلاک ریماسم هتاهج جرح صفق ىف نجّسف «عبطلا
 . '"ةعيبطلا فروخ ةمحرلا :نولوقيف ءىنومحرا

 :هنع .هخيرات ىف ىربطلا ىور ٭

 ىبأو داؤد ىبأ نبا نع ركذف «مایق ديدح ريماسم هيف بشخ نم رونتب رمأ
 یرصملا طابسأ نبا هب بذعف «كلذ لمعب رمأ نم لوأ وه :الاق امہنأ ريزولا
 . "مای هب ٍبّذُعف هب ىلّثبا مث «هدنع ام عيمج هنم جرختسا یتح

 :هلمع سنج نم هؤازج ناك فيك یعم لمأتو ٭

 ہللا ديَبعَو  ناقاخ نب حتما هنيوي ْنَع یسلجَم یف -لكوتملا - سّلَج
 ٍةيِواَز ىف فقاو ءاَنَأَو ٌفيِصَوَو « ٌريِبَكْلا احب وراسب ْنَعَو « َناَفاَح نا

 َكِحَم تو بابا ةداضعَب دج مواَعَو هيلي اگ ىسميلا تی
 نم :اولاقف ؟ٌتْكِحَض اّمم ینولأست الأ :لاقف اوُنَكَسَو ُمْوَقْلا مَرَأَف لُگوَتُمْل
 موی َتاَذ ىنا ینکَحضأا :لاَمف ؟هنس لا كحشآ َنينِمْؤُمْلا ریمآ كحض

0 

 هيف تنك یذلا یسلجم ىف ِةَّضاَخْلِل َدَعَق ْدَقَو .قناولا سأر یلع ٌفَقاَو

 .(۱۷۳ /۱۱) ريسلا )

 .(۲۹۵ /۵) یربطلا خيرات (٢



 بر سس نیم لاظلا ةياهن صصق نم -
 بلا اده لَو یّتح َءاَجَف هسلجم نم َماَق ْذِإ هسأر ىَلَع فقاو او ءاَسِلاَج
 قَوَو ثفیثف لوخدلا ثنژَو ءاَذَه ىِسِلْجَم یف جت هد یَا
 سلجو «ُحْنَف اي َكِسِلْجَم یف داود ىبأ نبا سلجو او مواَحْلا ثیع

 قاحش| َسَلَجَو هللا دبع اي َكِسِلْجَم ىف ِتایّزلا نب ِثِلَمْلا دبع نب َدَّمَحُم

 ذإ .فیصو اي َكِسِلْجَم یف ٌجاَجَت جو هاب اي ٌكِسِلْجَم ىف ميهار دا ن

 « قولْخَم َنآْرَقْلا نأ نم «هیلا ساتلا ٌتْوَعَد امیف ٌتْرْكَف ْدَقَل هللا :ٌقْئاَوْلا لاق
 ےس رس ےس ےس ریت ےس

 ملاح ْنَم انلمح ىتح هانفلاخ ْنَم فالخ ةدشَ ءاتباجآ غ نم ةباجا ةعرسو

 كلذ هعدري الو ءليوطلا ٍسْبَحْلاَوِديِدَّشلا ٍبْرَّضلاَو فیَسلاو طْوَسلا ىَلَع

 ىلإ عرش هاو ءانيِديَأ یف اَميِف بغر اَنَباَجَأ ْنَم ٌتْدَجَوَم تلف ىَلِإ دري الو
 ےس مم مع

 :اَنباَجِإَْع ٌعَرَوَو نیو هم اتفلاخ ْنَم َتْدَجَوَو ءاَنَدْنِع امیف هب هبغر انتیاَجا

 ْنِم یبلق لخد ْدَقَل اوف ءِسْبَحْلاَو بْرْضلاَو لنل َنِم لا اک یلع َرْبَصَو
 بدعت ْنَم باذَعو نحكم نم ةئْحِم یفو هیف رخت ایف ثککت ژ ما َكِلَذ

 نأ تممه دقلو ويف ٍضْوَخْلاَو مالكلاو كد ٍلزتب ٌتْمَمَه ىتَح َكِلَذ ىف

 کا ذ یبا ْنْبا اَدَبف ضعب نع مهضعب سانلا فكَأَو كلذ ىف ءادّتلاب رمآ

 اق اید لطي ْنَأَو ءاهَيبحَأ دق ةَنُم تیمت نآ ! نيم ملا ریمآ ای هللا هل:

 مالشالا نَع هلا َكاَرَجَم .تفلب ام بف اوغكب امف فالشألا دهج ذهنم
 .هئابلوآ نع ایلو یزج ام ريخ نیدلاو

 میت سا
 2292 ۳ مر وک

 - داد یبآ نا ادب هل كد یف َنوُرَكَمي ةَعاَس ْمُهَسوُمُر اوقرط مت

 لع دیو فل هلع شش" ٌرمَأ كد یف قِاَولا نم نوکی نآ فا

 2 لص يع رص

 هبلا اوعدَنَو هیلع نحت یذلا َلْوَقْلا اَذَه نإ ءَنيِنِمْؤُمْلا ریمآ اي وللاَو :لاقف



 نیلاظلا هیاهن صصق نم ______ سس ۸۲۷

 لپ اَذَمَحُم هیت هب َتَعَبَو لس هناببل هللا ُءاَضَتْرا ىلا نیل وُھَل سالا

 .هلوبق ْنَع اوُمَع ساّنلا َّنِكَلَو
 :داؤد یبا نا لات تی ىَلَع ینومابت نأ برأ یف :ُِئاَوْلا لاق

 ی لوفي ام نكي ْمَلْنِإ فرا لب ايلا راد ین جلال هل | هب رض

 ترم یز
 نی ريماس ويدي هلا َرَمَسُف یهو :تايّرلا ِكِلَمْلا ِدْبَع 2 رب دمحم لاو

 نم اق َنيِنِمْؤُمْلا ُريِمَأ لوي ام کی ْمَل ْنِإ هر ریال يقل راک ىف يدع

 .قولخَم نا لا نَا

 وه ته ل
 وکی ام کی تير و میوخ ُهْنِه
 یو

 یی لوقي ام نكي ْمَلَنِإ يسِلْجَم قیضآ یف لا هَ رو :خاَجَت لاو

 .قولخم نا رقْلا نأ نم اقح َنيِنِمْؤُمْلا

 ْنَع ُهولأَمَو ةي عیب ىَلَع هوذخاف كد ىف ْمُهَو ای مِهيَلَع لَعَهَو

 فح نیم ری لوقی ام نی مَن | رْحَبْلا ىف هللا هَقَوََف یهو :َلاَقَف كد
 ولم نر نآ نی

 هری لا را یف رب ها هللا قَرْحَأَف یهو :قاَولا لا

 .قولخم نآرَْلا نأ ْنِم م اقَح َنيِنْؤُملا ُريِمأ لو ام نیم

 | هیهت یلع ِةَوْعَدي ذی مهم دَحَأ عذب مل هل كحضأ
 ل املا َنِم وب ةللا هَبَرَض اَمَو یب لرد ام تیأر قف :ٍداَود ىبأ نبا ا
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 و
 7 و 2 7 سا م "سه وەر أ ان

 ريم هب هيدي ترمسو «دیدح نم رونٹ ىف هتدعف

 و

 ۴۰۳۰ ضس
 . سجس حت ال

۱ 
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 و * رى ےہ هوس

 قرْلاَو نکا د
 مم ے< رو تر ھے ہہ هد ارسل ر وم رھ ےن : ہل رس کر نيو
 .هيف تام ىتح نیعارِد ىف اعارِد ءاتیب هيلع تینب اناف حجت و

 حلا نم َّمَجَرْدَقَو َميِهاَرْبِإ نْب قاحشٍ ىلإ بک ااف :خاتی) امار

 ىلإ وي تا۹4 هج وف .عاّمجلا ةرٹکو ءاسنلا بحي نا ها تارا ام

 هفت هیلعو هبرشم ىف ما وُهَو هبلع َلَحَدَ هل یعَدَق بیل ایئاخیم

 نینم ملا ریمآ اي :لاَقَف ةءابْلل ءاوَد ىِنْعْبَأ ليئاَحيم اب :لاقف هيدي َنيَب فق وف

 لُجَرلا تّلکت اد اعیس الو َنَدَبلا دُهَت عامجلا ةرن َنَِف ُهَدُهَت الف کد

 .شّوع كند رم َكَل سیف هيلع قبأَو كند یف هللا قتاف كلذ

 نی رك ویلا اَ ةَفيِصَو اذ نع ةَقبِطَقْا عقد م : فنِم دبال :ُهَل ام
 ناک ناف :َلاَق ؟ِهْذَه لثم ْنَع ُربضی ْنَم : :لاقف ءابجَع ارم اهيو اهلامج

۷ 

 هم راز 9 ¥ 0 م € <ےہ <<
 تایلغ عّبَس یلغیف لطر هنم كَل ذخْؤي نأ ر زما عْبَسلا محب ی دل

 و رح سیر م ۵ مح رس ےہ 3 ۹ 7

 ةثالث هنم كل نژوی نأ تْرَمَأ كبارش ۳ نجف :قیتع رو لب

 هللا ق قناو تل یف دت كلَ لب الت ىف كبارش *یلع تلف عمار

- 

 ىلع :لاقف هَرَكَذ دا هبارش یلع ٌسِلاَج ایل تاد وُه اب اّمایآ هنع یف

 ه بو هیعاس نی َحِبدَو بجا نی به اجرا قَعاَسلا سلا محلب
 بن یت

 رسا "بخت ےس ےک

 بارش یّلع هب ؛ لی دخأف نم هل دف مث «للاب هنم هل ىِلْغَأَف رم من هم



 - زیلاظلا ةیاهن سمت نم سس سس )۳
 ىَلَع مهر عج هبل هَل عج طب یقسف یلایلاو م ُمايَأْلا هيَلَع َتَتََو
 لمي ىّنَح رس نوتيلا بطحب ولت هل َرْجَسُيْنأ الإ هَل ار د ال هی

 طلاب هرج یش وره ىَلَع ىف ىف اک حست الت ارج

 تضع ادق ن لام یقنتشا نإ هام ٍتاَعاس تان بف ذك یو

 اورمآ ام وحن ىلع ةَبِصَتن بصك ةَمْلج َسِلْجََو اهم جرخأ ُلياَوَك تاعا ٹال
 رونلا یا دَر ذأ بلطي اجو تی َدَجَو خو هباصآ ادق هب

 ذا هناف هراهتلا نم م ِناَتَعاَس یضمَت ىٌح رولا یلِإ ڈر م الو هلاح ىلع كرف

 نو ولا جراخم نم جو ءاَْل َكِلَذ ىَرَج راهتلا نم ناتعاس ْتَضَم

 لنگ روا ىلإ دو ذأ ءا یقش

 ُتيِخَتْسِيَو خیصی لَو هبف سلحأو ىَّرُعَو هل دخت روّتاب َرَمَأَف

 هعدی الو ِءاَملا نم هم ْنَم هب لو ذقو عام ینوقشا ینومتقرحآ :لوقیو

 هيف ُتَراَصَق هلك هم ذب طفت حتی الو هيف دی ىِذَلا هِعِضْوَم نی موق نأ

 ثالث هَل ْتَضَم ىّنَح هیلاح ىَلَع كرف ءهمظغَأَو خيطبلا ربكأ لغم ٌتاَحاََ

 :نيعلا ىأَ ىف لالا لوقی زا رتب ۃاگ قو جرح لا نم ٍتاَعاَ

 ْعَجَوْلا هب دا ىَوَمْلا َحْوَر َدَجَواَمَلَف نویسم ۂَمَلْجَأَف ءقَرَتْخا وَ

 . رؤثلا راوخ ویو ٌحيِصي فو ملال
 هاوو واس َعمَتْجاَف تی در مل نإ یناف روایت ینوُدر لو
 و او اد اع

 کس رانلا سَم َدَجَو الف يا رودتلا ىلإ ہوُدرف ءِووُتلا ىلإ رب
 دو تدمعر هاب جرم تکی شنا بر ها

 ملف ۰ مخفلاک دوش :ًاَراَصَو هَّقَرَتْخا ِدَقَو روسلا نم جرخأف روُنَتلا فوج
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 ءاعدب ةعاسلا كلت ىف هسعن ىلع مهنم دخا دي مل هنا كحضاف

 .(لمعلا سنج نم ءازجلا) نع القن ء(۵۹۰-٦۸١) ىزوجلا نبال دمحأ مامإلا بقانم (۱)



 ۶ ےک

 - دات یف هی ةَ هرم لو :لئاوالا باتک ىف یطویسلا لاق

 یب لول رخآ راّمحلا َناَوْرَم ُبدَوُم مهزو نب ُدْعَجْلا -مالسالا ىف: :ینعی
 .ملَکتی ال هللا ناب : لاقف هم

 راو ہی ملكت دق ل نری رو هنر اخلاق نم لوأ وهو ١

 .اليلخ ميهاربإ ذختا نوكي نأ

 نع هتلئسأ ترثك املو .اهركنأو ق هللا تافص ىف ملكت نم لوأ وهو

 ىنإ كلذ نع ةلأسملا رّصق !دعج اي كليو :هبنم نب بهو هل لاق هللا تافص

 .كلذ انلق ام اتيع هل نأو ءاَّدي هل نأ هللا انربخی مل ول «نيكلاهلا نم كتظأل

 ةلاقملا هذه لاق هنأ هنع ظفح نم لوأ نإ :ةيميت نبا مالسالا خيش لاقو

 ىوتسا ىنعم نأو «ةقيقح شرعلا ىلع سيل هللا نأ :ىنعأ- مالسإلا ىف

 نب مهجلا هنع اهذخأو مهرد نب دعجلا - كلذ وحنو ىلوتسا :ینعمب

 .هيلإ ةيمهجلا ةلاقم تبستف ءاهرهظأو ناوفص

 نع ثيبخلا ثحبملا اذه ىقلت دق مهرد نب دعجلا ناك :ريثك نبا لاقو
 نب ديبل تخأ نبا تولاط نع نابأ هذخأو «ناعمس نب نابإ :هل لاقي لجر
 .ىدوهيلا مصعألا نب ديبل هلاخ نع مصعألا

 :دعجلا مهخيشو ةيمهجلا نع هتينون ىف ميقلا نبا لاق
 ىناسفنلا هليلخ نوكيدحأ هقلخ نمهلاماولاق كاذكو

 ناثوألا دباع لخدي فصولا اذ یفو مهدنع جاتحملا هليلخو

 ناع لسیلذ هتش بت رسسآ ىف  هتاذل هسیلا رسقتفم لكلاف



 ینادلا میلکلا یسوم الوالک هليلخ سيل ميهاريإ لاقذإ

 نابرق یسخآ نم كرد هلل  ةنس بحاص لك ةيحضلا رکش

 :یلاعت هلوق ىف لیلخلا ینعم نإ :اولاقف هعضاوم نع ملا اوفرح

 اذه داسف ىف كش الو «جاتحملا ریقفلا "© ليل یه داو

 رقفلا ناف «ىنعم ةلخلاب ميهاربا صيصختل ذشیح نوكي ال ذإ لیواتلا

 نر علم لو دي یج مهعيمجل لوا

 ۱ لاق تیس ىحضألا موہ  طساوب قارحا

 دعجلاب ٌحَضُم ىنإف «مکنم هللا لبقتي مکیحاضآ ىلإ اوبهذا سانلا اهيأ

 ىسوم ملك الو ءاليلخ ميهاربإ ذختي مل هللا نأ معز هنإ ....مهرد نبا

 هل ركشف «نيعباتلا نم هنامز لهآ ىوتفب كلذ ناكو هحبذف لزن مث .اًميلكت

 7 ةعامجلاو ةنسلا لهأ هعينص

 )١( ةيآلا :ءاسنلا ةروس )١70(.

 سارهلل ةينونلا حرش (؟) )۳۰/۱(.



 :یزوحلا نبا لاق ٭

 :ربخو بّرج نم ةحيصن اوعمسا ىناوخإ
 مظعی همارتحاو هردق میظعت ردقبو .مکلجی لر هلل مكلالجإ ردقب هنإ

 هباتک ىلع لواطتلاو هللا عرشب ةناهتسالا ردقبو ""مکتمرخو مکرادقا

 .ةعدتبملاب ناوهلا قحلی هسفلل هتبثأ ام یفنو هتنسو

 -هتنایخ رثآ نم - تلاز یذلا ثیبخلا یضفارلا یمقلعلا نبا وه اهف ٭

 لتقو وکالوه دي ىلع ةئامتسو نیسمخ و تس ةنس دادغبب ةيسابعلا ةفالخلا
 .هللاب مصعتسملا ةفيلخلا

 همشحو همدخو هباحصأو هلهأب حرخف وه راتتلا ىلإ زرب نم لوآ ناك

 لوثملاو هيلإ حورخلاب ةفيلخلا ىلع راشأف داع مث ہللا هنعل وکالوہب عمتجاف
 هفصنو مهل قارعلا جارخ فصن نوكي نأ ىلع ةحلاصملا عقتل هيدي نيب

 یتئام وحن هعمو مرحملا رشع ىناث ىف دادغبل وكالوه مودق ناكو «ةفيلخلل
 .لتاقم فلآ

 .ءاهقفلاو ةاضقلا نم بکار ةئامعبس ىف جرخ نأ ىلإ ةفيلخلا جاتحاف

 لزنم نم اوبرتقا املف نایعالاو ةلودلاو ءارمألا سوؤرو ةیفوصلاو
 ةفيلخلا صلخف ءاّسفن ةرشع عبس الا ةفيلخلا نع اوبجح ناخ وکالوه

 مهرخآ نع اولتقو تبهُنو مهبكارم نع نوقابلا لزنأو ؛نيروكذملا ءال ويم

 هنأ :لاقيف «ةريثك ءايشأ نع هلأسف یکالوه ىدي نيب ةفيلخلا رضحأو
 ىلإ داع مث .توربجلاو ةناهالا نم ىأر ام لوه نم ةفيلخلا مالک برطضا

 ١1((. 1 : ص) رطاخلا ديص ()



 بر سی نیلاظلا ةياهن صصق نم =

 یمقلعلا نبا ریزولاو یسوطلا نيدلا ريصن ةجوخ هتحص لو دادغب
 ةفيلخلا راد نم رضحأف قرداصملاو ةطوحلا تحت ةفيلخلاو «امهریغو

 دقو «ةسيفنلا ءایشالاو رهاوجلاو غاصملاو ىلحلاو بهذلا نم ا ريثك 5 اًئيش

 الأ وکالوه ىلع نیقفانملا نم مهریغو ةضفارلا نم الملا كئلوآ راشآ

 اذه رمتسی ال ةفصانملا ىلع حلصلا عقو یتم :ریزولا لاقو «ةفيلخلا حلاصی

 لتق هل اونّسحو «كلذ لبق هيلع ناك ام ىلإ رمالا دوعي مث «ىماع وأ اًماع الإ

 راشأ ىذلا نإ :لاقیو «هلتقب رمآ وکالوه ىلإ ةفيلخلا داع املف ةفیلخلا

 وكالوه ناكو - ىسوطلا نيدلا ريصن یلوملاو «یمقلعلا نبا ريزولا هلتقب
 وكالوه مدق املف - ريشملا ريزولاك هتمدخ ىف نوكيل ريصنلا بختنا دق

 سفر هولتقف كلذ ىمقلعلا نبا ريزولا هيلع نره ؛ةفيلخلا لتق نم بّيمتو
 :لیقو «قنخ لب :ليقو همد نم ءىش ضرالا ىلع عقب الثل ؛قلاوج ىف وهو
 .نمحرلا دبع هدلو مث دمحأ سابعلا وبأ ربكألا هدلو هعم لتُقو «قرغأ لب

 :میرمو ةجيدخو ةمطاف :ثالثلا هتاوخأ ترسأو كرابم رغصألا ہدلو رسأو

 راد ذاتسأ لتقو .ركب فلأ براقي ام راكبألا نم ةفالخلا راد نم رسأو

 لتقو «یزوجلا نب جرفلا ىبأ خيشلا نبا فسوي نيدلا ىيحم ةفالخلا
 .ةفيلخلا بدؤم خويشلا خيش لتقو «ةثالثلا هدالوأ

 یاسنلاو لاجرلا نم هيلع اوردق نَم عيمج اولتقف دلبلا ىلع اولامو

 «ةاضقلاو ءاملعلا تاداسو «نابشلاو ءلوهكلاو خياشملاو «نادلولاو

 .دقعلاو لحلا یلوآ و ءارمالاو ءاسورلاو «رباكألاو

 «خسولا ینقو شوشحلا نکامآو رابالا ف سانلا نم ریثک لخدو

 ىلإ نوعمتجی سانلا نم ةعامجلا ناکو نورهظی ال اًمايأ كلذک اونمکو



 - نیلاظلا ةياهن صصق نسب.
 هرانلاب امإو رسکلاب امإ «راتتلا اهحتفتف باوبالا مهیلع نوقلغیو تاناخلا

 اب مهنولتقيف «ةنكمألا یلاعآ ىلإ مهنم نوبرهیف مهیلع نولخدی مث

 مماوجلاو دجاسملا ىف كلذكو «ةقزألا ىف ءامدلا نم بیزایملا یرجت یتح

 ًاجتلا نمو «یراصتلاو دوهيلا نم ةمذلا لهآ یوس دحآ جني ملو «طبرلاو

 ءانامأ مهل اوذخآ راجتلا نم ةفئاطو «ىمقلعلا نبا ریزولا راد یلاو مهیلا

 -اهلک ندملا سنآ تناك امدعب - دادغب تداعو «ةليزج اًلاومأ هيلع اولذب

 ةلذو عوجو فوخ ىف مهو سانلا نم لیلقلا الا اهیف سيل بارخ اہناک
 فرص ىدهتجي -ةثداحلا هذه لبق - یمقلعلا نبا ریزولا ناکو «ةلقو

 .فالآ رشع ىوس قبي مل نأ ىلإ ناويدلا نم مهمسا طاقسإو شویجلا

 قاوسألا ىف مهنم ريثك ىطعتسا ىتح مهتاعاطقإ نع اوفرص دق مهلك

 هيلع لهسو دالبلا ذخأ ىف مهعمطأو ءراتتلا بتاك مث هدجاسملا باوبأو

 هلك كلذو «لاجرلا فعض مهل فشكو ءلاحلا ةقيقح مهل ىكحو «كلذ

 ةفيلخ ميقي نأو ةضفارلا ةعدبلا رهظُي نأو «ةيلكلاب ةنّسلا ليزي نأ هنم اًعمط

 در دقو هرمآ ىلع بلاغ هللاو ... نیتفملاو ءاملعلا ديبي نأو «نييمطافلا نم

 ناك ام دعب راتتلل اشاكشوح هلعجو یاسعقلا ةزعلا دعب هّلذأو هرحن ىف هديك
 «لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا نم دادغبب لتق نم مثإ بستكاو ءافلخلل ایزو

 ةيمك ىف سانلا فلتخا دقو ءامسلاو ضرألا بر ريبكلا ىلعلا هلل مكحلاف

 .فلأ ةئامنامث :لیقف - ةعقولا هذه ىف - نيملسملا نم دادغبب لتق ْنَم
 انإو هلل انإف .سفن فلأ یفلآ ىلتقلا تغلب :ليقو «ةئامنامئو فلآ فلآ :ليقو

 .نوعجار هيلإ
 .اًموي نيعبرأ اهلهأ لتقي فيسلا لاز امو



 )س نيالا ةياهن صصق نم -
 تاعامجلاو دجاسملا تلطعتو ءنآرقلا ةلمحو ةمئألاو ءابطخلا لتقو

 هللا هحبق - یمقلعلا نبا ریزولا دارآو ہدادغبب روهش ةدم تاعمجلاو

 دهاشملاب رمتسیو «دادغبب طبرلاو سرادملاو دجاسملا لطعی نأ -

 مهملعو مهملع نورشنی ةلئاه ةسردم ةضفارلل ىنبي نأو «ضفرلا لاحمو
 هرمع فصقو «هتمعن لازأ لب .كلذ ىلع یلاعت هللا هردقي ملف ءاهيلعو اهم

 كردلاب ملعأ هللاو ءاعمتجاف هدلوب هعبتأو «ةثداحلا هذه نم ةريسي روهش دعب

 .رانلا نم لفسألا

 ةيواخ دادغب تيقب ءاًموي نوعبرالا تضقناو ردقملا رمألا یضقنا املو

 اهنأك تاقرطلا ىف ىلتقلاو «سانلا نم ذاشلا الإ دحأ اہ سيل ءاهشورع ىلع

 دلبلا مهفيج نم تن تنتنأو مهروص تريغتف رطملا مهيلع طقس دقو ءلولتلا

 ىلإ ءاوهلا ىف ىرسو یذعت ىتح .دیدشلا ءابولا هببسب لصحف ءاوهلا ريغتو

 ىلع عمتجاف «حيرلا داسفو ءوجلا ريغت نم ريثك قلخ تامف «ماشلا دالب
 .نوعجار هيلإ انإو هلل اناف .نوعاطلاو نعطلاو ءانفلاو ءابولاو ءالغلا سانلا

 هیماطملاب ناك نم ضرالا تحت نم جرخ «نامألاب دادغبب ىدون املو

 مهضعب ركنأ دقو .مهروبق نم اوشبن اذإ ىتوملا مہنأک رباقملاو ىنقلاو

 اونافتف ديدشلا ءابولا مهذخأو «هاخأ خلا الو هدلو دلاولا فرعي الف اًضعب

 .ىلتقلا نم مهقبس نمب اوقحالتو

 ءرداهب ىلع ريمألا ىلإ دادغب رمآ ضّوفو «هكلُم رقم ىلإ وكالوه لحرو
 الو هللا هلهمي ملف «یمقلعلا نبا ريزولا ىلإو اهب ةيكنحشلا هيلإ ضوف
 ىلإ اًمدتو اًنزحو اّمغو اًدهج تامف «ردتقم زيزع ذخأ هذخأ لب .هلمهأ

 لضفلا نب نيدلا زع هدلو ةرازولا هدعب ىلوف «مشعق مأ اهلحر تقلأ ثيح



 - نيلاظلا ةياهن صصق نم سس ۶۹
 ."ةّنملاو دمحلا هللو ماعلا اذه ةيقب ىف هيبأب هللا هقحلأف دمحم

 :اًضيأ ريثك نبا هنع لوقيو ٭

 نيدلا ديؤم ُريِذَوْلا بیاط ىبأ نب ىِلَع ِنْب ِدَّمَحُم نب دَمْحَأ نب دمحم

 دزو مصعتسملا ريزو راص مث .مصعتسملا ريزو «ىمقلعلا نب بلاط وب"

 ءىدر اشیبخ اًيضفار ناكو نیملسملا ىلعو ةفيلخلا ىلعو هسفن ىلع ءوس

 مايأ یف ٍةَماَجَوْلاَو ميظْعتلا َنِم م هل لَصَع قوه مالشإلا ىَلَع ِةيوّلل

 هِلْهَأَو مالشالا یلع الا من ہاَرَروُلا َنِم» ہریغل لصحی مل اک می هتسملا

 مهالام نیذلا راتتلا یدیآ ىلع لذلاو ةناهالا نم كلذ دعب هل لصح مث

 أ ةّرخآلا ُباَدَعَلَو ءایندلا ةايَحلا ىف ىّخْلا قاذو هللا رتس هنع لازو

 اًنوذرب راتتلا مايأ ف بكار وهو ناوهلاو لذلا ىف وهو ةأرما هتأر دقو «ىقبأو

 هبناج ىلإ تفقوف «هسرف برضيو هب قوسي قئاسو «هیلع مسرم وهو

 اھبَمِلَک ْتَحَقَوَف ؟َكَنوُلِماَعي ساّبعْلا وب َناَك اَذَكَه ىِوَقْلَعْلا نبا ای :هل تلاقو
 عیش. .ةلذو ةلقو ءاقيضو ةنيبغو اًدمك تام نأ ىلإ وراد یف عطار راق ىف

 .فصوی الو دَ ال ام نیمار راتتلا نم ةا نم هتیعب ىَأَرَو هیت

 ةملاظ یهو ىرقلا ذحأ هللا هذخآ مث قرازولا تیبخل هلو دعب ىو

 :هيف لاقف ءارعشلا ضعب ر هاجه دقو ءاعيرس

 فتن لع ات یلع فسا اویل ناو اوخون مالشالا ةقرف اب

 ''' ےَقَلَعْلا نبال راصق ِتاَرْفْلا نبال ِهِناَمَر لبق ناك ِةَراَرَّوْلا تشد

 .(۲ ۲۱۳-۱۷ /۱۳) ةياهنلاو ةيادبلا ()

 .(۲ ۲۲۹-۲۲ /۱۳) ةياهنلاو ةيادبلا (؟)



 مچ سس وات تین یسق
 :یبهذلا هنع لاقو ٭

 یب أ نب یلع نب ُدمَحُم نب ٌدَمَحُم نیل دیوُم ریبملا ربدُملا ریبکلا ريِزَولا
 یارو هر تو سلا هتضراعق ضْفّرلا یش ؛ىمَقلَعلا نیا بلاط

 دصق ىلع همزع یرقو ُهرَبحَو هَبتاَکَف ءقاّرِعلا دصق ىَلَع وکالوم ن

 هيف عقوأف ال مال رَفَحَو هضارغآ نم نكمتيلو ءاّدي هدنع ذختيل «قارعلا
 یهاضت هتبکر ْتَناَك ْنَأ َدْعَب ُهَدْحَو اًشيدك تری ىَقَبَو ناّوهلا قاذَو ءاًبيرق

 یفو ...كلهو رهشأ ةثالثب ةنئاكلا دعب هاَّنَغَو اَنْيَغ َتاَمَف ناطلش بکوم

 .لمعلا سنج نم ءازجلاو .":«اًليكتت داو ایزخ دش ةرخالا
 .'''كلذی لواطتلا ردقبو هللا كلجُي هلل كلالجإ ردقب

 .(۳۱-۳5۲ /۲۳) ءالبنلا مالعا ريس (۱)

 .(۳۵۹/۱-۳۲۱۳) لمعلا سنج نم ءازجلا (۲)



۳ 

 رد نب دعجلا ءارآ بت ىذلا ناوفص نب مهج ةيمهجلا سأر وه اهو

 :اهنمو ... عدبلا نم ریثکلاو ریثکلا اهیلع دازو

 الو ءىش ىلع ردقي ال ناسنالا نأ معز ثيح یجلاب لوقلا :ىلوألا

 .هلاعفأ ىلع روبجم وه امنإو «ةعاطتسالاب فصوي

 وهو ناميإلا نأ معز ثيح «ةفرعملا وه ناميإلا نأب لوقلا :ةيناثلا

 . طقف هب لهجلا وه رفکلا نأو ءطقف ىلاعت هللاب ةفرعملا

 .امهيف امهلهآ لوخد دعب رانلاو ةنجلا ءانفب لوقلا :ةثلاثلا

 ملعي نأ زوجي ال هنأ معز ثيح ؛ثداح هللا ملع نأب لوقلا :ةعبارلا

 .''ہقلخ لبق ءىشلا
 هناك ميقلا نبا مامالا هنع هلاق ام ىعم لمأتو ٭
 ٍناَّيدلا قلاخلا ٍتاَنِص اوُدَحَج یلألا هتعبشو ٍناوفص نب ُمُهَج

 نمخرلا نم هوا سْرَعلاو ىَلُعلا ِتاومَّسلاُهْنِماولَطَع لب
 الا لج بلا مالك اوشفنو

 لصعاقب سيف مهدسنع دلو
 مئان كّرحت وأ جبیر بوبهو

 نم سیل اَم ىلع هیلص ی لاو

 ,داَعلا زارقاو» اولا
 اةع ١ ۱ ۳ ۳

 .(۲۱۲ ۰۲۱۱) قرفلا نيب قرفلا (۱)

 ناثدسکلاو قلَحلاب ٤ل اوض قو

 : نانَج لا كر حَتَک هلعف لب
 رسا 72 ¢ 2

 نالبملل راح الا كرحتو

 ۱! ینالا ميمحلا رح هلاعفأ
۰ 0 ۶ 

 !!- ناسحإلا وذ هللا یلاعت - هيف

 ٍناَميِإلا ىتنم وُم ْمَهَتَالَخ



 نيملاظلا ةياهن صصق نم

 دحاو یش ناميإلا ىف سانلاو

 ْنَمَوهَتعیشو لسهج ابآ لأشاف

 لرشم فّفآ لو وهلا لشو

 مُهَلِبَق لس لب داعو دومت لأْساَو

 لا ٌفرعتأ :نیعللا نجلا اَب لأساو

 ا ىنعأ قلخلا زار لأساَو

 ٍلّطعُم لک َماَمِإ لاک لأساَو

 رلا قلاخلل ٌرِكنُم مهیف ناك له

 رفاک نم مین ام اورشُییل

 لطعت راگ ها نآب:یضفقو

 دل ارود قم راَصو لاحتشا من

 الو قلخت مل رانل نب :ىَضَقَو

 ا توام مویلاقلخ ام اذاق

 ْنِم لیطعتل اذ نم ىف یذلا اذا

 ُهَعاَضَق میظعلا رفکلا ىلإ یتآو

 یلخلاو رهاوحلا عاونآ هاَسكو

 مهَباصأف یروسلا نارسیٹ هارف

 هتوصب (داتعلا اَنَتَق دق نالحع)

 ےہ
 ناتشالا لئامت دنع طش لاک

 ناتوألا یدباع نم مضالاو

 ےگ رے رم و رے مع
 ِناضفوطلا ما حوت ءادسعا

 ؟نارکن اذ تحےص٘ا 1 الخ

 ِناَماَه عَم نوزاق ْعَم نو عرف

 ؟ناوكألا نوک ميظعلا ب

 ٍناَكمإالب تم لففلاو

 نايدلاباقرمأريَغْنِم

 نا تینا تا والا یلعا تهف
 !؟ناّرفک نیو حج نمو ین
 «ناریثلا هما نی فلاح

 نایقع ْنِمَو ناص و لول نم
 نام میدق مهتوخا باصَمک

 ° یناشلا اذ هفرخبو :امهادحا

 ام هیلع توعد الإ یدنع رکذ الو هترکذ ام :نامهط نب ميهاربإ لاق

 .میقلا نبال / ةينونلا (۱)



 - نبلاظلا ةياهن صصق نم ۳۰

 .میظعلا هقطنم نم ةلبقلا لهآ ثروأ ام مظعا

 .ةيمأ ینب دض جیرس نب ثراحلا عم ثیبخلا اذه لتق
 هنعط ناوفص نب مهجلا مهنم ةريثك ةفئاط مهنم لتقف :ریثک نبا لاق

 . هلتقف هيف ف لجر
 ناهذالا تالابز جرخأ یذلا مفلا اذه ...لمعلا سنج نم ءازجلاو

 ۶ 2 نعطي

 .هلتقب رمأف «(زوحأ نب ملس) ىدي نيب فق وأف .مهجلا رسأ لب :لاقیو

 كم ام لعف ولو ءكنَّمْوُي نأ هل ناك ام :لاقف «كيبأ نم اًنامأ یل نإ :لاقف

 هللاو .توجن ام میرم نبا یسیع تلزنآو .بکاوک ةءالملا هذه تألم ولو

 .هلتقف رسیم نبا رمأو .كلتقآ یتح ینطب تققشل ینطب ىف تنك ول

 . توجن ام میرم نبا یسیع َّىلإ كأربأو :ریرج نبا ةياور ىفو
 ملک هللا نأ هراکنال مهجلا لتق (زوحآ نب ملس) نإ :یبهذلا لاقو

۳۱( 
 . یوم

 .(۲۸/۱۰) ةياهنلاو ةيادبلا (۱)

 .(۲۹۵ /5) یربطلا خيرات (۲)

 .(۲۷ )٦/ ءالبنلا مالعآ ريس (۳)



 زعملا رعاش وهو (رعاشلا موناه نبا) ةرجفلا ءارعشلا دحأ ةیاہن یه اهو

 :زعملل لوقب رعاشلا اذه ناك ٭

 راسهقلا دحاولا تسنأف مكحاف  رادقألا تءاشاسمال تئشام

 :اًضيأ هل لاقو

 بونالاةقبوُمرافغ اًرداق ات یزع اسمقتنم هوعدسن

 :اًضيأ هيف لاقو

 مرحُي سانلا نم مرحت ْنَمو اگارد یرولا نم قزرُب هقزرت نم كتيأر

 رشعلا هلمنآ كالفألا ةعبسلا ىلع تریحتو ىرولا ءاش امك رادأ

 :اضیآ مزقلا اذه ىف لاقو

 '''رزولا نم طحب حيبست تو تونف هسنا هلل حد ملاک ےحدم یرآ

 بجر ىف رحبلا ةفاح ىلع الوتقم دج ...«قیرطلا ضعبب تامف نصم ىلإ

 . اه ۳٦٣ ةنس

 :اضی ئناه نب دمحم ىف لیق اممو
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 .هشارف ىلع بلكلاك ىوعي ناكف «ضرمب بیصاف رصقلا نم جرخ

 ٣٢٢٢ ۲٤٤(. ص) فیض یقوش /تارامالاو لودلا رصع (۱)

 .(۲۹۲/۱۱) ةياهنلاو ةيادبلا (۲)



 - نيماظلا ةياهن صصق نم سس مور
 :لوقیو ىكبي ذخأو «راهقلا دحاولا تنآ :لوقیو

 قلاسح نم ىنتفذقو ینتنهأف  یسل تربظن هيلإ رسقتفم نيعبأ
  قلاخلا ریغب ىلامآ تقلع یننال مولملا انأ مولملا تسل

 .(59) كظفحي هللا ظفحا (۱)



 و سس زیلاظلا ةياهن صصق نم -

 اے
 لهآ سأر «ثيغم وبآ جالحلا ىمحم نب روصنم نب نیسحلا وه

 .داحتالاو لولحلا

 نامثع نب ورمع نإ :خياشملا بولق ظفح باب ىف هتلاسر ىف ىريشقلا لاق
 ؟اذه ام :هل لاقف :.ةاروأ ىف ایش بتكيوهو ةكمب وهو جالحلا ىلع لخد

 .نآرقلا ضراعأ اذ وه :لاقف

 .ةكم ةقزأ ضعب یف جالحلا ىشامأ تنك :ىكملا نامثع نب ورمع لاقو

 .هتفرافف ءاذه لثم لوقأ نأ ىننكمي :لاقف ىتءارق عمسف «نآرقلا أرقأ تنكو

 ہللا ىلإ هب وعدأ :لاقو رحسلا اهب ملعتو دنهلا ىلإ لخد هنأ هنع حص
 لهأو .تیقملاب ناسکرس لهآ هبتاكيو «ثیغملاب هنوبتاكي دنهلا لهأ ناكو

 ناتسزوخ لهأو «دهازلا هللا دبع ىبأب سراف لهأو «زیمملاب ناسارخ

 ةرصبلا لهأو یلطصملا :هل نولوقي ةدادغبلا ضعب ناكو «رارسألا جاللحب

 .ريحملا :هل نولوقي

 سانلا رذحیو ءاهيف هنعلي ةريثك اًبتك قافآلا ىلإ نامثع نب ورمع بتكو

 وعدي هنأ رهظُي لعجو ءالامشو اّتیمی ثاعف دالبلا ىف جالحلا دّرُشف :هنم
 هللا لحأ ىتح هنأشو هبأد كلذ لزي ملو «ليحلا نم عاونأب نيعتسيو هللا ىلإ
 مقی ال ىذلا عرشلا فيسب هلتقف «نیمرجملا موقلا نع درب ال ىذلا هساب هب

 دقو فيكف «قيدص ىلع هطلسي نأ نم لدعأ هللاو «قيدنز ىفتك نيب الإ

 هب لزن ثيح مارحلا دلبلا ىف هتضراعم دارأ دقو ؛میظعلا نآرقلا ىلع مّجهت
 م 4 < رس ےس 8 صصص ي يد

 باذع نم هقذن را ظب راصلاب ويف درب نمو :ىلاعت لاق دقو «لیرج



 سجا ہجر وس

 ول اتعمس ا0 ہو ا

 ا دکان ید

 .فارحنالا لهأ نم راصف

 .بلصُب هنأ دب ري ؟اَهُدِفتَِبَشَح یآ دیتخلا هَل َلاَقَو
 2 رب
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 رمت یا رظنی نأ تک أ ْنَم :نابیش نب َميِهاَرْبِإ هنع لاقو

 .هیلا را اَمَو جّالحلا یلِإ رظنیلف ةّدِساَقلا
 .هب تلصتا ًالَو هْنَع ٌةيرشبلا ِتّلَصفنا ام :لوقب ناكو
 .فيفح نب ُدَّمَحُمَو یاطع نبا هّلاَح حّحصي َناَكَو :یبهذلا لاق

 .ىذابآ رضتلا مسالا وب ميهارَ

 هتريس ءوس ْنِم یرتس اَمِل ءاَمَلْعْلاَو خیاشملاو ةيفّوصلا زئاس نم ًاربتَو

 ىَلِإَو ءِةقَدْنَزلا ىلإ ةَبَسَت ْنَم مهنمو «لولخلا یا ُهَبَسَت نم مُهْنِمَو ... هقورُمَو
 لالحنالاّو لالّصلا ىوذ نم ٌةّمِئاَط هب رتست ْدَقَو ةّرکورلاَو ِةَّدَبْعَّشلا

 اهلا ىلع ارور واحتلت

 هلو هّقفلاو نآْرَقلا رسحب ی هدجي ْمَلَق ىَسيِع نب ىِلَع ری زولا ُهَرَصْخ
 ىرذَم آل لیتر نم َكيلَع یتجآ ولو ضرفلا تم :لاقف .تیدحلا

 رول وُد را :ساشلا ىَلِإ -كّليَو- ... بتکت بکن مک ءاّهيف لوقتام

١1 

 0 اه

 .(۲۵) :ةيآلا :جحلا ةروس (۱)

 .(۳۱) :ةیالا :لافنألا ةروس (۲)



 ین :هبتك یف دجُوو «بلصف هب رَمَآَو !بدآ ىَلِإ ٌكَجّوْحَأ ام !؟ىِناَعَشْعَشلا
 7.7س ہوس م 2 و
 .دومثو اداع كالهمو «حون موق قرغم

 ؛یسوم تنآ :رخآلَو حوت تن :هباحضآ نم دحاّرل لوَقب َناَكَو

3 
 ساس و سم ۶

 .دّمحم تنا :رخآلَو

 هنالف نب نالف ىَلِإ میجٌرلا نَمْحَّرلا َنِم :ةثاونع جآلحُلي اباتك اوُدَجَو

 :اولاقف هتك اَنَأَو یطخ اذه: لا هویلع ضرُعَو رضحأق دادب ىلإ هجو

 جلا ربع اَّدَه نکلو ل :َلاَق !؟ةيبوبّدلا ىعّدَت ترص ةّونلا یعدَت تن

 ۱ .ةآ هيف دیلاق ؟اَنَأَو هللا الإ بتاکلا له ءاتدنع

 م كیلراربآو كذابع هب کفر مع كم :قيدنرلا اذه تاملک نم
 .ةَقَدنَلا نيع اذه :ُیبَعَللا لاق .َنٰوُدْحوملا هب َكدَحَو

 :لاق هنأ جالحلل نيساوطلا ىف درو

 هنيفسلا رسسکناو رسحبلا تسبکر  ینآ سب ىابحأ خلاب الآ

 هنيدملا الو ديرأاحطبلاالف ىتوم نوكي بیلص لا نيد ىلع

 .اقافو ًءازج ... بلصف

 :لاقف مهني لحاو ُهَلأَسَف «ةَعاَمَج ُهَعَمَو روتیدلا عاج ىف جالحلا تا

 لاق اًميف لو امف :لاق .قح َةَمِلَك :لاق ؟نوعزف لاق امیف لوقت د ام !خیش اب

 امك دبالا ىف اَنَوَج ناتعلک اَمهَنال ؛قَح ةَملَک :لاق :لاق ۲2 ىَسْوُم

 ."اٍلّوألا ىف ایرج
 ْتيَِح نم ِناَقرتْمِی نامیالاّو رفکلا :َلاَقو .وللا ٌرِيَغ هللا دو ام :لاق

 ےس
 oT ےہ 3 مہ ۵ 2

 .اًمهنيَب قرف الف «ةقيقحلا ثيح نم امف ؛ ءمسالا

 .(۳۵۶/۱6) ءالبنلا مالعأ ريس (۱)



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم ۷ اس
 السلا : ىلإ نيسحلا بتك : لاق - -جالحلا ذیل زیلت- َناَداَر نب بدنج ْنَعَو

 ناف ؛رفکلا ةَقيِقَح كل َفََكَو ةعیرشلا رهاظ كنع هل نا رس «یدلو اي َكيَلَع

 ال نآ َكيِصوُأ یئاو ثیلج فرغع رفکلا ةَفيِقَحَو رك ةعيرسلا رهاظ
 تم رم ا

 3 ش
 ءالّسلاّو َديِحوَتَلاَو َكايِإَو هیفت ىَلِإ لمت لَو هت ابثإب لقت الو

 هتياهن تناك فيك

 5 یک

 .هدحو وه أطخأو اوباصأف هرصع ءاهقف عامجاب لتق دق :ليقع نبا لاق

 :جالحلا لتقم يمص *

 َداَدْعَب ىلإ ة مذ رخآ عیف دق جالحلا ناگ : :هریغو یدادغَبلا بيطَخلا لا

 اعلان دا هد ریزولا ناو نهی بسر ةفوصلا َبِحَصَف

 ؛ِناَطْلُسلا راد یف باّجخْلاو مّشَحْلا نم ال لصَ دَق َجاَلَحْلا نآ حل
 یش تون ىف لکو بجا یرشف فن عن

 ايحأ هنا :لاقو . ءاش ام هل َنوُرِضْنيَو ُةَتوُمِدخي َّنِجْلا نو «ىَتْؤَمْلا یخ

 ىف ةريثك دويق ىف هسبحف «سابعلا نب دماح ریزولا ىلإ ملسو «ریطلا نم ةدع
 .قرخمم رحاس هنأو هتقدنزو هرفک ىلع اوعمجأف ءاهقفلا هل عمجو «هيلجر

 حرم بأ ؛سابعلا نب دماح ريزولا رض ؛سلجم رخآ ناك املو
 ؛هباَحْضُ ٍضْحَب روذ نم اًباَتِك هل رضا دقو .جاللاب -یجو َفُسوي نا
 نم ءيش هلاني ال ای هراد يف نبیلف هَل رستم جَْل ار ْنَمَو: :هيِفَو

 ئال مسی جا مايأ ىف کف هلوخد نم اًدحأ نکمُی الو «ةساجنلا

 تکَمب ٌحيِجَحْلا هلعف ا هراد یف ُلَعفي من ڈ ةبعکلاب فای ام هب ْفّطيِلَو مای

 ۰ ۱۰ ذآ ھچک

 .(۳۵۳-۳۵۲ )۱٤/ ءالبنلا مالعآ ريس (۱)



 0 ۰ ۰ مر ۵ ۰ ھے ۾

 هیت لی هان ٹل ڈی الی یعنی عن

 لعف نإف مهار ةَعْبَس مهني د ٍدِحاَو لک ىِطْعيَو اّضیمق اًضيِمَق | هوشی

 عبارلا مرا یف الا رب ال مايأ ال َماَص نم ناو جلال ماف كلذ

 .َناَضَمَر مایص ْنَع کی هاَرْجَأ دنه ِتاَقَرَو ىَلَع

 رع كل ارج رع ىلإ لل لأ ني یعقوب ىف یلص نکو

 َدْعَب ةالَصلا
 وعدیو ىلَّصي ماي أ َةَرْشَع شیرق رباقمبو ءادهشلا رباقمب ا

 أ شیرجل عاملا ريعشلا زن یش ىلع الإ رطفيال كم

 صالخ الا باتک ْنِم . لاقف ؟۱ّدَ كل نيا نرم :رمع وبا ىضاَقلا هل لات

 ةكمب نسحلل صالخالا باتک اَنْعِمَس ْدَق ءمَّدلا لالح اي َتْبَذَک :ُهَل لا

 .اذه نم ءىش هيف سيل

 كل ْبَنْكاَف مدلا َلاَلَح اي تلق ذق :هَل لاقف ىضاقلا ىلع ریزولا لبقأف

 ِةَقَرَولا كلت یف كد بتکف ةاَوَّدلا هل عفو هيَلَع لاو ها وذ ىف

 .ردتقملا ىَلِإ ٌريِزَوْلا اَهَدَقْنَأَو اهيف مُهطوطخ َرَضَح ْنَم َبَتَكَو

 .ةطرشلا بحاص دمصلا ِدْبَع نب دّمَحُم ىلإ َمَّلَسُي نأب ُباَوَجْلا َءاَجَف
 هع ثبرض الاو تاک نق ِطْرَس فلا هبرضيلو

 نم هام هَلْوحَو فاك لَ لغت ىَلَع بار وهو هيلإ هب تب

 لیلا وذم ىف ٍةَطْرْشلا ِراَدب هم ہم قت ساق .هلکش لثم ىَلَع ةَسايّسلا ناو

 .اریثک ءاعد وعدیو بلا كلت یلصی تاب هنأ رکدف



 3 نيلاظلا ةياهن صصق نم و
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 ۱2و او لح هقاذم تدسجو ىنم قاذو نامزلا نم تقذو

 اخ تشمآ ُےْعَتَف ینآ ولو ىتئدَبْعَتْساَف یعماطم تط

 رس رم

 ةثالث هیلجر ىفَو هتبشم ىف رخت وُهَو هيلإ یشم بلَصلل هوجرخآ املف
 لیامتیو دي َلَعَجَو ادق َرَشَع

 فيحلا نم ءیسش یسلا بوسنمريغىوييت

 فیس لاو عطنلاباعد سأكلاتراهاملف

 فيصلا یسف نینستلا مس اَز سلا برش ی نماد

 لك كلذ یف وهو الجرو ہادی تعطُق مث طوس فلأ برشن مدق من
 .هنول ريغتي ملو ةملكب قطن ام «تكاس

 ظ هلك كيد ىف وهو هلجرو اب تعط م طوس فلآ بَ عمل
 و زیکتی ْمَكَو ملکی ّنَطَن ام ٌتْكاَس

 نب نیسحلا جرخأ اك :وییع و رم وج ال لاق :بیطخلا لان

 هتيأر ىتح محازآ لزآ مو سانلا ِةَلْمُج ىف ثیضَم لتقل ٌجاّلَحْلا روصنم
 َدْعَب ْمُكيَلِإ دِئاَع ىَنِإَف مال اَذَه ْمُكتَلوُهي ال :هباحضال َلاَقَق هنم توندف

 .داع امف لتف من .اًموي نيڻَ
 یر

 ٌقِرْخَمُم جالَحلا ن كَل خضوت ةَحِِحَص ٌةياَكِح ِهْذَه :ىبهذلا لاق



 کم حى سس نیلاظلا ةياهن صصق نم =
 تج ْتَقِرْخَأَو ةأر رخو الجرو هادي تعطق مث "هلت َدْنِع ىَّبَح باد

 .یحاولا كلی ىف هب َفيِطَو ناَسارخ یا
 :بویآ نبا - یبهذلا لوقی امك - فلسلا ةيقب تدحملا هیقفلا مامالا لاق

 تتشو ؛مهرصح رسعتی قئالخ ءاملعلا نم لتق جاجحلا نأ كش ال

 هملع ىلإ نوجاتحم ضرألا لهأو «ريبج نب دیعس لتقو یهدابآو مهلمش
 هنإ :مهنم دحآ لقي مل هلك اذه عمو «هولتاقو هیلغ اوجرخو ءاملعلا هعلخو

 .كلذل هترم] لحت ال نیملسملا ةاصع نم هنإ :اولاق لب رفاک

 عيمج عمجأو ہایند ىف یذاب ملعلا لهأ نم دحأل ضرعت ام جالحلاو
 «ىوهلاب نولوقي ءاملعلا ناك ولف همد ةحابتساو هرفک ىلع مهنم هنامز لهأ

 ال مهنأ تبثف هب مهامر ىتح ىذآلا نم اعون كرت ام ىذلا جاجحلا ىف اولاقل

 .ها .ىوهلاب نولوقي

 .(لمعلا سنج نم ءازجلا) نع القن «(3 57/1١ 5) ءالبنلا مالعأ ريس (۱)



 هرمآ ةيادب ىف ناك یذلا باّذکلا ىفقثلا ديبغ ىبأ نب راتخملا وه اهو

 نمو نيسحلا ةلتق عبتتو ءعٔیشتلا یعّدا مث ءاًدیدش اًضخُب اًيلع ضخبی اًيبصان

 هل قبي مل هنأ نظو «كلملاب راتخملا سفن تباطو «ءالبركب ةعقولا دهش

 ۱ .عزانم الو ودع

 :ه46 لوسرلا هيف لاق یذلا باّذکلا وهو «نیسحلا ةلتق ىلع هللا هطلس
 نإ) :ملسم ظفلو ....باذکلا وه اذهف .«ریبمو باذک فيقث ىف نوکیس ۳

 .«اریبمو اناذک فيقث ىف

 رسأو «ةناهكلا نطبیو عیشتلا رهظُي ناك راتخملا نأ ءاملعلا رکذ دقو

 هب فحیو مظعي ىسرك هل عضو دق ناكو .هيلإ ىَحوُي هنأ هئاصخأ ىلإ

 ینب توبات هب ىهاضي ناكو «لاغبلا ىلع لمحیو «ريرحلاب رتسيو «لاجرلا

 .نارقلا ىف روكذملا ليئارسإ
 هيتأي ىحولا نأ معزي اًبذاك ناك لب ءاقداص هسفن ىف راتخملا نكي ملو

 .ليربج دي ىلع
 ىقلأف راتخملا ىلع تلخد :لاق ىنابقلا ةعافر نع دمحأ مامإلا ىورو

 .كل اهتيقلأل هذه نع ماق ليربج ىخأ نأ الول :لاقو «ةداسو ىل

 ىلع لخد اهابأ نأ مقرألا نب ديز تنب ةسينأ قيرط نم ىناربطلا ىورو

 .ليئاكيمو لیربج ىأر تفش ول یماع ابأ اي :هل لاقف .دیبع ىبأ نب راتخملا
 رتفم باذك «كلذ نم هللا ىلع نوهأ تنأ .تسعتو ترسخ :ديز هل لاقف

 ۱ .هلوسرو هللا ىلع

 لاق ءقدص :لاقف «هيتأي ىحولا نأ معزي راتخملا نإ :رمع نبال لیق دقو



 . 4 نهی لا نیل تيطكّشلا نو :یلاعت
 ںامرکاف راتخملا ىلع تمدق لاق ةمركع نم متاح ىبأ نبا یورو

 سس حا ین هاش لان لیللاب ىتيبم دهاعتی ناکو «هدنع ىنلزنأو

 ىحولا ىف لوقت ام :لاقف لجر ءاجف .تجرخف :لاق «سانلا
AEG 

 77 رم اذنه كل اترا امب# :یلاعت هللا لاق نایحو ىحولا

 یب نجلاو إل َنيِطنيَساَوُدَع ین لک اتَلَعَج کدو ٭ :یلاست لاقو

 ام :تلقف ینوذخأی نأ اوّمهف :لاق 5# روز لولا فرخ ٍضْعَب لل مصعب

 ضّرعي نأ ةمرکع دارآ امنإو «ینوکرتف .مکفیضو مکیتفم ىنإ !كاذو مکل

 .هیلع لزنپ یحولا نأ هئاعدا ىف هبذكو راتخملاب

 َةَدَم ٌتْمَدْعَأ :لاق ةريبه نب ةدعج نب لیفط ىلإ هدانساب ريرج نبا یورو

 هَر ذَق یسک هل یل راج وه لجر بابب تررم ذإ كلذك ىنإف قرولا نم
 نآ هیلا ُتْلَسْرَأَف ُتْعَجَرَق ءاَدَه یف تلف ول نأ یلاَب یف رطخف .دیدش ْخَسَو
 كمك تنك یئِإ :هل تلق َراَتْخُمْلا ثيتأف هب لَسْرَأَف .یسزکلاب سل لسرآ
 ةدعج ناك يسرك تلق :لاق ؟وه اَمَو :لاق «كيلإ هركذَأ نأ یل ادب قو ای

 .ملع نم َةَركَأ هيف نأ ىَري ناك هنأك هيلع سلجی ةريبه نبا
 تجف :لاَق لا هثعبا ؟مویلا ىلإ اذه ترخأ ملف ا !هللا ناحبس :لاق

 ال رفع یاب یل هتل برش دقو ارضا و جو یو و
 ها :لاّقف ساّنلا ُراَتْحُمْلا َبَطَخَف :لاق تعماج ةالّصلا سانلا ىف یوو م

 ناك ْدَق هَنِإَو هلم مال هذ ىف اگ َوُمَو الإ 7 نا ةيلاَحلا ممالایف نک عل

 .(۱۲۱) ةيآلا :ماعنألا ةروس (۱)

 .(۳) ةيالا :فسوی ةروس (۲)

 .(۱۱۲) ةيالا :ماعنالا ةروس (۳)



 رس = نيملاظلا هیاهن صصق نم
 من لث اده ْنِإَو وب نورصنتسی توبات لیئارس| ینب یف ع فشکف رمآ من

 کناف ىعْب نب بش عاقق انا او رک میدی اور ةيئبسلا تماقو هباوثأ

 َمِظْعَتلا اَذَه ِتوباتلااذهب متضی نم رفکت نأ َداَكَو سالا ىَلَع
 اهرکشف «سنخلا ىف یمریو دجسملا نم حرخیو رسكُي نأب َراصَأَو

 ثعبو لب ذقوابز نِ ولا دعا :لیق الف یمن نب ِثَبقِل سال

 ىّشع ْدَق ب به بهش لعب ىَلَع لَمْحُي ییزکلاپ َُعَم تب همش نبا راتخملا

 عم اوهجاوت الف بس وراسي نو اب هن ْنَع ریرَحْلا بزن

 هيلإ اناو هلل انِإ :تلقف :ةدعج نب لیفطلا لاق ...«رفكلا هب اوغلب یتح

 .تعنص ام ىلع تمدنو «نوعجار

 :نادمه ىشعأ ىسركلا اذه ىف لاق دقو
 فراع ٌكرشلا ةطرش اي مكب ىنأو ةيئابس مكنأ مكيلع تدهش

 ٌفئافللا هيلع تقل دقل ناك ْنِاو ةنيكسب مکیسسرک اسم مسقأو

 ریس نے رت

 هداوعآ لو مابش اوونت

 هلوح مهنسيعآ ةربقحم

 )٩ فراسخو دهنو هيلاوح مابسش

۶ 

 فحاصملا هتمضایحو تعباتو

 رفاسک مکیسسرکب ىتأ

 زد حلا صمحلا نهنآک

 ةلقو هفعضو «هعابتأو راتخملا لقع ةلق ىلع لدیامم هلاثمآو اذهو

 .روجع :فراخ دهانلا ةاتفلا . كبش «عض ر :مابش ( ۱)



 0. سس زیلاظلا ةياهن صصق نم ے

 ههیبشتو هعابتآ ىلع لطابلا هجيورت وأ همهف ةءادرو «هلهج ةرثکو هملع

 .ماوعلا لاهج هيلع عمجیو ماغطلا هب لضیل ,قحلاب لطابلا
 نیقارعلاو ةريزجلاو ةفوكلا ةيالو تمت امل :یدادغبلا رهاقلا دبع لاق

 .ةنهکلا عاجسأک عجسو «كلذ دعب نهكت ةينيمرآ دودح ىلإ

 ةجح تنأ :هل اولاقف ةضفارلا نم ةالغلا ةيئبسلا هتعدخ راتخملا نإ مث

 نأ معزو .هصاوخ دنع اهاعداف ةوبنلا ىوعد ىلع هولمحو «نامزلا اذه

 .هيلع لزني ىحولا
 ةيئبسلا تعمتجاو نهکت امل راتخملا ىلع اوجرخ ةفوكلا لهآ نإ مث

 لتاقو «مهتاداس لاومآ مهيطعي نأ مهدعو هنأل ؛ةفوكلا لهآ ديبع عم هيلإ

 .مهنم ةعامج رسأو «ریثکلا مهنم لتقو ؛مہب رفظف هيلع نيجراخلا مهم

 ىلإ مٌدُقف «یقرابلا سادرم نب ةقارش :هل لاقي لجر ءاَرَسألا ف ناكو
 ىلإ هومدقو هورسآ نيذلل لاقف «هلتقب رمأي نأ ىقرابلا فاخو ءراتخملا

 ةكئالملا انمزه امنإو مکتذعب انومتمزه متنأ الو انومترسأ متنآ ام :راتخملا

 ءاذه هلوق راتخملا بجعأف .مکرکسع قوف قبلا ليخلا ىلع مهانيأر نیذلا

 هذه راتخملا ىلإ اهنم بتكو «ةرصبلاب ریبزلا نب بعصمب قحلف «هنع قلطأف
 :تایبالا

 تاتمض ماد قبلا تسیآر ىنعقاحسإابأ غلبأ الأ

 تا مرتب ملاعانالك هارظنت ملام یی یر
 ِتاسمملا ىتح مكلاتق ىلع  اًرذن تلعجو مکیحوب ترسفك

 .هيلإ ىحولا هاوعّدو راتخملا ةناهك ببس نايب هانركذ ىذلا اذه ىفو

 ىلع رصنلاب هباحصأ دعو دق هنأ ؛هللا ىلع ءادبلا زاوجب هلوق ببس امأو



 - نیلاظلا ةیاھت صصق نم سس". ا
 :لاقف !! ؟انودع ىلع رصنلاب اندعت اذامل :هل لاق اومزه املف .بعصم شیج

 .هل ادب هنکل .كلد یندعو دق ناك هللا نإ

 ةيحان نم راذملاب هسفنب ریبزلا نب بعصم لاتق رشاب راتخملا نإ مث
 :راتخملا لاق .یدنکلا ثعشالا نب دمحم ةعقاولا كلت ىف لتقو «ةف وکلا

 توملاب ىلابأ الو «هريغ نيسحلا ةلتق نم یقب نكي مل نأ هلتقب یسفن تباط

 .هباحصاو راتخملا ىلع ةميزهلاب تعقو مث .اذه دعب

 هلخدف «هترامإ راد رصقلا لخدی نأب هترواسآ نم ةعامج هيلإ راشآو

 بعصم هرصاحف موتحملا ردقلاب هيف ذفنی بيرق نعو «مومذم مولم وهو

 قيضو «میلع هب هللا ام شطعلا دهج نم مهباصأ یتح هباحصأ عیمجو هيف
 مهیف سيلو «ليحلا باوبآ مهیلع تّدسناو دصاقملاو كلاسملا مهیلع

 رمالا ىف هتیور ررکیو «هترکف لیجی راتخملا لعج مث میلح الو دیشر لجر

 لصتا دق یذلا ئیسلا ببسلا اذه ىف هدنع نم راشتساو هب لح دق یذلا

 مو لا هاج لق :هیدانی عرشلا ناسلو «دیبعلاو یلاوملا نم هیبسب هببس

 4 دیر لبا د
 نم نيب نم هتجرخآ نأ ىلع «هيف ةبكرملا ةعاجشلا ةوق همزع یوق مث

 ءاضقنا اهیلع نوکی یتح .هسرف ىلع تومي نأ ىأرو «هیلاویو هفلاحی ناك

 اصانَم دجي ال كلذ عم وهو بلک و ةعاجشو ءاًبضغو ةيمح لزنف هسفن رخآ

 ناك نإ هلعلو رشع ةعست ىوس هباحصأ نم هعم سیلو اًبرهَم الو اّرفَم الو
 املو ءرقسب نولكو ملا رشع ةعستلا هقرافي ال نأ هيلع شاع ام ىلع رمتسا دف

 انبا فارطو ةفرط امهو ناوخآ ناقيقش نالجر هيلإ مدقت رصقلا نم جرخ

 )4٩(. ةيآلا :ابس ةروس (۱)



 ہہ سس نیلاظلاۃیان سمقنم -
 بعصم ىلإ هب ايتأو هسأر اًزتحاو «هالتقف «ةفينح ینب نم ةجاجد نب هللا دبع
 نبا هسأر عضو امك «هيدي نيب عضوف ةرامالا رصق لخد دقو ریبزلا نبا

 امكو «دایز نبا ىدي نيب نيسحلا سأر عضو امكو ءراتخملا ىديب نب دايز

 .ناورم نب كلملا دبع ىدي نيب بعصم سأر عضویس
 :نادمه ىشعأ لوقب

 راد ملاب ثراوسکلا یقالامب یمنت ءابنألاو تشبن دقل

 راس ف كٌقَحو اوناک ناو ىموق كالهإ ینرسس ناامو

 راعویزخ نم قاحسإوبأ ىقاليامب تررش ىنكلو

 موق نم هب مقتنا ام دعب ءلضملا لاضلا اذه نم نیملسملا هللا حارأو

 تعنت نأ دعب «خيراتلا ةلبزم ىلإ راتخملا بهذو ... نيملاظلا نم نیرخآ

 ىف ليلذ ةيرف بحاص لكو ... ء لئ هللا لوسر ناسل ىلع باذکلاب

 .'''ن'یرادلا

 .فرصتب (۳۸۱- ۳۸۳ /۱) لمعلا سنج نم ءازجلا )١(



 لتقف ه ۲٥۷ ةنس ةرصبلا شيج لخد .بذاک وهو یبلاط هنأ ىعّدُملا
 مث ءاهوبهتناو ةريثك اًرودو ةرصبلا عماج جنزلا قرحأو ءاقلخ اهلهآ نم

 نامالا دارآ نم :یجنزلا باحصأ دحآ یبلهملا نب میهاربا مهیف یدان

 باصأ دق هنأ ىأر ف ةرصبلا لهأ نم ریثک قلخ هدنع عمتجاف .رضحیلف

 طیحت جنزلا تناك فاشلا الإ مهنم تلفی ملف مهلتقب رمأو مه ردغف ةصرف

 ةراشالا یهو - اولیک :ضعبل مهضعب لوقی مث ةرصبلا لهآ نم ةعامجب

 .مهدهشت الا عمسی الف فویسلاب مهیلع نولمحیف - لتقلا ىلإ مهنيب
 هيلإ انإو هلل اًنإف مهکحضو جنزلا خارص :یآ ؛نولتقی مهو مهجیجضو

 تاسحت مايأ ةدع ىف ةرصبلاب لاحم لك ىف نولعفی اوناک اذکهو ءنوعجار

 :لبجلا ىلإ لبجلا نم ًالكلا اوقرحو :برهم لک مهنم سانلا برهو
 ريغ وأ راثآ وأ ةمیہب وأ ناسنا نم ءىش نم تدجو ام قرحت رانلا تناکف

 نایعالا نم ةريثك ةعامج اولتقو عماجلا دجسملا اوقرحأو ثنذ

 .ءاملعلاو نیئدحملاو

 ترصبلا لهأ ىلع هللا توعد :لوقي هعمس نع ريرج نبا یور
 رسکنا اذإف ءاهبناوج نم اهلكأت كل ةزبخ ةرصبلا لهأ امنإ :ليقف :تبطوخف

 .هفاسكتا هراسكناو رمقلا فيغرلا تلوأف «ةرصبلا تبرخ فيغرلا فصن

 .هب ربخأ ام قبط رمالا عقو یتح هباحصأ ىف اًعئاش اذه ناك دقو

 :ريثك نبا لاقو #۶

 ناطيشلا ىتأي ناك امك «هبطاخی ناطيش هعم ناك اذه نأ كش الو

 اذه لاق «عقوام ةرصمبلا لعاب جنزلا نم عقو اًّملو :لاق .هريغو ةمليسم



 ۱۷ سس زیلاظلا ةياهن صصق نم =
 تعنفرف ةرصبلا لهأ ىلع هللا توعد كلذ ةحيبص ىنإ :هعم نمل ثیبخلا

 ةكئالملا تيأرو ءنولتقُي اهلهآ تيأرو «ضرألاو ءامسلا نيب ةرصبلا ىل

 «ىعم لتاقت ةكئالملاو «سانلا ىلع روصنمل ىنإو «یباحصآ عم لتاقت

 .ىبورح ىف ینودیژویو ؛یشویج تبثتو

 دهع یلو هيلإ بتك «لتق نم لتقو اًداسف ضرألا ىف ثاع نأ دعبو

 هبجُي ملف قحلا ىلإ ہاعدو :دمتعملا ةفيلخلا وخآ قفوملا نيملسملا

 فلآ نيسمخ نم بيرق «ةميظع شويج ىف هروف نم هيلإ بكرف «هب ةناهتسا
 بورح مهنيب ترجو جنزلا بحاص ةنيدم ةراتخملا ىلإ اًدصاق «لتاقم

 نورصاحم مهو ةنسلا تخلسنا ىتح ةبشان بورحلا تلاز امو «ةميظع

 كلذ ناكو «هلتقف هللا دبع نب ذوبهبب قفوملا رفظو «جنزلا بحاص ثيبخلل
 قفوملا بّرخو «جنزلا دنع ايازرلا مظعأو ءنيملسملا دنع حتفلا ربكأ نم

 اهب ناك نم لتقو «لاومألا نم اهب ناك ام زاتحاو «جنزلا بحاص ةنيدم هللاب

 ثيبخلا ٌرفاملو «لافطألاو ءاسنلا نم اهيف دجو نم ىبسو «لاجرلا نم

 ءارو شویجلاو ايارسلا ثعب مث «الیلذ اهنم هوجرخأ یرخآ ةدلبب نصحتو
 مهنم «هتعامجو هتصاخ نم هعم ناك نم ةماع اورسأف «جنزلا بحاص

 رصنلاب احرف هودمحو هللا اوربكو هرسأب سانلا رشبتساف ءعماج نب ناميلس

 «ثيبخلا باحصأ ىلع ةدحاو ةلمح هعم نمب قفوملا لمحو ءحتفلاو

 بحاص لتقب ريشبلا ءاج ىتح برحلا تلجنا امو «لتقلا مهيف ٌرحتساف
 هسأر هنأ قفوملا ققحت املف ینولوطلا ۃولؤل مالغ عم هسأرب ىتأو جنزلا

 نسا دجسو هلل اًدجاس ّرخ هباحصأ نم هعم اوناک نيذلا ءارمألا ةداهش دعب

 هيلع ءانثلاو هللا دمح اورثكأو هلل اًركش هناملغو هيلاومو «هداوقو قئوملا



 = نیلاظلا ةياهن صصق نم یس
 «سانلا هلمأتف هيدي نيب هبصنو «ةانق ىلع ثیبخلا سأر عفرب قفوملا رمأو

 ءاًدوهشم اًموی ناكو «هلل دمحلاب مهتاوصأ تعفتراف «ربخلا ةحص اوفرعو

 ینالکناب هدلوب ءىجو «قراشملاو براغملا ىف كلذب نوملسملا حرفو
 ةسمخ نم بيرق امهعمو «نيروسأم مهبرح رّعسُم ىبلهملا ىلع نب نابآو
 .رورسلا متف «ریسآ فالآ

 سر هعمو «هیدی نیب سابعلا ابآ هدلو مدقو «دادغب ىلإ قفوملا راسو
 جنزلا بحاص مايأ تهتناو ءا وهشم اّموب ناكو «سانلا هاریل لمحي ثیبخلا

 رمآو «قفوملا رمآ نم ناك امیف ءارعشللو لا هحبق باذکلا یعدملا

 :اهنم ةريثك راعشآ لوذخملا

 ةعقوب ريشبلا ءاج دقو لوقآ

 امدعب سانلل سانلا ريخ هللا یزج

 رصان هللارصني مل ذإ درفت

 هزع دعب یهو دق كلم ديدشتو

 تبرخأو تليزأ تارامع درو

 تقرحأو تحیبآ راصمآ عج ریو

 ةعقوب نينمؤملا رودص یفشیو

 لجسم لك ىف هللا باتک یلتیو

 :رخآ لاقو

 قراملا بذاكلا موجن نيأ

 ادبّدعس سحنلاسب هحبص

 ايهاو ناك ام مالسالا نم تَّرعأ

 ايزاج ناك ام ریخ مهامح حی

 ايلاب حبصأ ناك نيد دیدجتب
 ايداعألا ريبت تاران كاردإو

 ايفاو مّرخت دق ءىف ع جريل

 ايفاوع ءاوق تسمأدقفاًرارم

 ايكاوبلا نوسیعلا نما هب رقي
 ایساخ نییبلاطلا ءاعد ىقلُيو

 قذاحلا الو طلاب ناکام



 قئاذلا ىلع ےعطلا ةهيرك ةبرش ىَدَّرلا سأك نم قاذو

 :رخآ لاقو

 “لامعألا ئيس نم یتآامبو ینج امو هادی تبسک امہ اذه

 .» لمعلا سنج نم ءازجلاو

 .(۶۸ - ۵ /۱۱) ةياهنلاو ةيادبلا (۲۸۸ - ۵ /9) یربطلا خیرات (۱)

 .(۱۸۵ - ۱۸۲ /۲) لمعلا سنج نم ءازجلا (۲)



 - نیلاظلا ةیاهن صصق نه م بل اپ

 :ةقدانزلا نم رخآ قیدنز ةياهن یه اهو
 :هنع یبهذلا لاق 6

 ىلع طحلا ىف فیناصتلا بحاص «یدنیورلا «نيدلا ودع .دحلملا

 .ةلملا

 :یزوحلا نبا لاقو #
 تیآرو «بلق ىلع رطخی مل ام هل تيأر یتح «مئاظعلاب هنع عمسآ تنك

 ةدرمزلا :تاتکو «بهذلا بيضق :تاتکو ةتمکحلا تعن :باتک هل

 دمحم نب نمحرلا دبع ضقنو «یئابجلا هيلع هضقن یذلا غمادلا :باتکو

 .ةدرمزلا باتك هيلع طابخلا

 :ریثک نبا لاق ٭

 هنا :لاقیو مالسالا رهظأف ءاّبدوھی هوبأ ناك «ةقدنزلا ريهاشم دحآ

 ىف اًباتك فّدصو «هيف دحلأو «نآرقلاب نآرقلا هنبا ىداع امك «ةاروتلا فرح

 ضارتعالاو «ةعيرشلا ىلع درلا ىف اًباتكو «غمادلا :هاّمس نآرقلا ىلع درلا

 .كلذ ىنعم ىف جاتلا :هل لاقي اًباتكو «ةدرمزلا :هاّمس اهيلع

 .ىدنوارلا نبا هيفسلا لهاجلا دحلملا اذه باتك تأرق :یئابحلا لاق

 مدق ىف اًباتك عضو دقو :لاق «ءارتفالاو بذكلاو هفّسلا الإ هيف دجأ ملف

 .ديحوتلا لهآ ىلع درلاو «ةيرهدلا بهذم حيحصتو «عناصلا ىفنو «ملاعلا

 هبسنو ءاعضوم رشع ةعبس ىف اَن هللا لوسر دمحم ىلع درلا ىف اًباتك عضوو

 دوهيلل اًباتك عضوو «نآرقلا ىلع نعطو (4: ىبنلا :ىنعي) بذكلا ىلإ
 ىلع اهيف مهل جتحي ؛مالسالاو نيملسملا ىلع مهنيد لضفو یراصتلاو



 نع هجورخ نیبت یتلا بتکلا نم كلذ ريغ ىلإ ب دمحم ةوبن لاطبا

 .هنع یزوجلا نبا كلذ لقن ...«مالس ما

 ىلع هنْعْطو «هتقدنزو همالک نم اًفرط همظتنم ىف یزوجلا نبا دروآ دقو

 تفتلُي نأ نم لذأو سخأو لقآ وهو «كلذ ىف هيلع درو «ةعيرشلاو تایالا

 تاياكح هيلإ دنسأ دقو ههیومتو ههفسو هنايذهو همالكو هلهج ىلإو «هيلإ
 ام اهنمو «هنع حيحص وه ام اهنم «رئابكلاو رفکلاو راتهتسالاو ةرخسملا نم

 ىف رتستلاو رفكلا ىف هكلسمو هقيرط ىلعو «هلثم وه نمم هيلع لعتفم وه
 هتقدنزلاو رفکلاب ةنوحشم مهبولقو ةرخسم بلاوق ىف اهنوج خب ةرخسملا
 لوسرلاب نورخسمتی «قفانم وهو مالسالا یعّدی نمیف دوجوم ريثك اذهو
 :مهیف یلاعت هللا لاق نمم ءالؤهو «هباتکو هنیدو

 نیو میل بم ضوخ ان ام کروٹ رهتلاس نیکو »
 ةيكل | 4 ید ؟ داور دت ال (ك) رو هرس رت ہیلوسرو

 - هللا امهحبق - ىدنوارلا نبال اّبحاصم قارولا یسیع وبأ ناك دقو
 تام تح نجسلا وأ «ىسيع ابأ ناطلسلا بلط امهرمأب سانلا ملع

 هماقم ةدم ىف هل فّدصو «یدوهیلا ىوال نبا ىلإ ًاجلف ىدنوارلا نبا امأو

 ىتح ةريسي اًمايأ الا هدعب ثبلي ملف ءنآرقلل غمادلا :هامس ىذلا هباتك هدنع

 .بلصو ذخأ هنإ :لاقيو - هللا هنعل -

 نيثالثو انس شاع هنأ قّتحُم باتك ىف تيأرو : ليقع نب ءافولا وبأ لاق *
 هنعل ءريصقلا رمعلا اذه ىف ىزاخملا ىف لغوتلا نم هيلإ ىهتنا ام عم «ةنس

 ۲ هماظع محر الو هحبقو هللا

 .(560-55) ناتیالا :ةبوتلا ةروس (۱)

 .(۱۲۱ /۱۲۰ /۱۱) ةياهنلاو ةيادبلا (۲)



 غلابف حرخ مالسالا ىلع دقح هبلق ىف قیدنز نم مک :یزوجلا نبا لاق
 ىف هدصقم روغ ناکو هبحصی نم اه یقلی یواعد فرخزف دهتجاو

 ةحابتساو تادلملا لی لمعلا قو «نیدلا نم لالسنالا داقتعالا

 نبا لثم «ةرخآلاو ایندلا هتتافف «هریثعت ىلع حربي مل نم مهنمو

 .یزرعملاو «یدنوارلا

 داحلالا لهأو ةضفارلا مزالم يدناورلا نبا ناك :لاق يخونتلا نع

 .رظانو فشاک مث .مهبهاذم فرعآ نأ دیرآ امنإ :لاق بتوع اذإف

 ةدحالملا رابک نم هدجو يدنوارلا نبا لاح لمأت نم :يزوجلا نبا لاق

 نم ناحبسف «ةعيرشلا هذه هب غمدي هنأ معز .غمادلا :هامس اًباتك فتصو

 .بابشلا خرش ىف وهو هذخأف هغمد

 وهو ةحاصفلا مدعو ضقانتلا هيلع ىعديو «نآرقلا ىلع ضرتعي ناكو

 00 نکلالاب فيكف هعامس دنع تريحت برعلا ءاحصف نأ ملعي

 هب غمدي غمادلا فلص دقو !؟لتقُب مل فيك ىبجع :ليقع نبا لاق
 .تاوبنلا ىلع هيف ىرزي ةدرمزلاو «نارقلا

 !ةهبشب قلعتي ال هدراب نايذه هيف :ةدرمزلا نع ىزوجلا نبا لاق
 !رثوکلا ةروس نم نسحأ وه ام هيف ىفيص نب مثكأ مالك نإ :هيف لوقي

 لاطبإ ىف مهل جتحي ىراصنلاو دوھیلل فّلاو .مسالطب اوعقو ءايبنألا ناو
 اہ رشبلا ديس ةوبن

 ىلع رقتسي ال ىدنوارلا نبا ناك :هيقفلا صاقلا نب سابعلا وبآ لاق

 مهاردل نيملسملا ىلع ةرصنلا باتك دوهيلل فنص ىتح «ةلحن الو بهذم

 ۰۱۱۲ - ۱۱۱ ص یزوجلا نبال سيلبإ سيبلت (۱)



 ہہی ف .نلانةاهن سقم <
 یتح مهرد یتتم هوطعأف هاهضقن مار «لاملا ذخأ املف .دوهب نم اهيطعأ

 .تکس

 .اذهك مجنملا لوقی :تازحعملا ضعب ىف لاق

 .نحل نآرقلا ىف :لاقو

 دحأ ىتأي ال سدیلقا اذهف .نآرقلا لثمب دحآ ىتأي ال :نولوقی :لاقو

 ول :دربملا لاقف دربملا ىلإ فلتخا هنإ :لیق ... سومیلطب كلذكو «هلثمب
 .یناکم هسلجأو موقأ نأ تجتحال ةنَس ٌیلِإ فلتخا

 .4» یوقتلا عم ةدالبلا نع هللا یضرو ءنامیإ الب ءاكذلا هللا نعل
 فلأ ام دعب هلهمي ملو هللا هغمدو هلمع سنج نم قيدنزلا ءازج ناكف

 .اًقافو ًءازج غمادلا

 .(1۲ - ۹ /۱۶) ءالبنلا مالعآ ريس )۱(



 | ينايداقلا دمحأ مالغ |

 ( دنهل | لاجد )

 دعب رظنا مث هتدیقع ىلإ رظنا ...«لاجدلا باذکلا «زیلجنالا لیمع

 ینا :هللا ىل لاق :دمحأ مالغ ینایداقلا یبنتملا لوي ...«هتياب ىلإ كلذ

 . "”هانأو وحصأو موصأو ىلصأ

 ىنإ ءبيصأو ئطخأ بیجآ لوسرلا عم ىنإ :هللا لاق :باذكلا لوقيو

 . ''طیحم لوسرلا عم
 ىف خفت امك ءىسيع حور ىف خفت دق :هسفنب ىنايداقلا یبنتملا لوقيو

 ءرهشأ ةرشع نع زواجتت ال رهشأ دعبو «ةراعتسالا ةروصب تلبخو میرم

 .؟ "میرم نبا ترص قیرطلا اذهبو «یسیع تلعجو «میرم نع تلوح

 هلوق نم دوصقملا انآو «ىسيعب تلبح ىتلا ميرمب ىناّمس هللا نإ :لوقیو
 نم هیات اھجرہ ثصخحآ یلانرمع تب مو * :میرحتلا ةروس ىف
 . 04 اتیوژ

 وه لب «هللا نبا وه دمحآ مالغ نأب ةينايداقلا دقتعت ساسالا اذه یلعو

 .هللا نيع
 مالغ مهيبن رشابو عّماج هللا نأ نودقتعي نودترملا ةينايداقلا ءالؤهو ٭

 .ىنايداقلا مالغلل ۷ /۲) یرشبلا )١(

 .(۷۹ /۲) یرشبلا (۲)

 . ینایداقلا مالغلل ١۷٤ ص حوت ةنيقس (۳)

 .(۱۲) ةيالا :میرحتلا ةروس (4)

 )٥( ص مالغلل یحولا ةقيقح شماه ۳۳۷.



 ما ب نيملاظلا هداهن صصف نم سیب

 .ةرشابملا هذهل اضیآ ةجيتنلا وه لب ( بسحف اذه سیلو .دمحا

 .دمحأ مالغ مهيبن وه هللا هرشاب ىذلا :الوأف

 .لماحلا وهو مث :ايناث

 .دولوملا وھو :اثلاثو

 نیب - مالغلا ىأ - دوعوملا حيسملا نإ :ینایداقلا دمحم راي یضاقلا لاق

 . "ةيلوجرلا هتوق هيف رهظأ هللا ناو ةأرما هنأك هسفن ىأر هنإ:لاقف هتلاح ةرم

 ىأ - لشف نم مهو ءانئام نم تنأ :هللا ىل لاق :باذكلا یبنتملا لوقي
 ۲ “جلا

 دلو اي عمسا :هلوقب هللا ینبطاخ :لوقيو

 *"یروهظ كروهظ «ثنم انأو «ینم تنأ :برلا يل لاق :لاقو

 .اًريبك اًولع نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت

 ناك .هل نبا مالغلا نأب ةينايداقلا یعدا ىذلا «هلالا نأب ريشن نأ ديرنو

 ىف تاساهلا ةدع تسیلآ انآ :لوقیف دمحآ مالغ حرص امك هاب زیلکنا

 .ةب زیلکنالا

 ام لمعآ انآ ینعی « 1 can wha ۲ ۱۷ ) :تمهلآ ةريخألا ةرملا فو

 . "ملكتي یسأر ی اع مئاق یزیلکنا هناک ظفلتلاو ةجهللا نم تننظف «ءاشآ

 اذه لوقیف كي هللا لوسرب تمتخ ام ةوبنلا نأ دمحأ مالغ دقتعيو

۳) 

 (١) ںص لمحسم رابل مالس الا هصحص ¢

 .5۵ ص مالغلل متآ ماجنا (۲)

 .مالغلل (۹ /۱) یرشبلا )۳ر

 .مالغلل ۰ سدقملا یحو (4)

 EA ص ىنايداقلا مالغلل ةيدمحسأ نج ها رب )@(



 - نیلاظلا ةياهن صصقنم ________ بس ")۷

 اين یناّمسو ىنلسرأ یذلا وه «یحور هتضبق ىف یذلا هللاب فلحأ :لاجدلا
 ثالث اهددع غلب تانیب یاوعد قدصل لزنأو .دوعوملا حیسملاب ینادانو

 .) ةنيب فلآ ةئام

 ظفحي هللا نآو «نایداقلا ىف هلوسر لسرآ یذلا ءقحلا هلالا وه :لوقیو

 نکسم ابنال ؛ةنس نیعبس ىلإ رمتسی ولو نوعاطلا نم اهسرحیو «نايداقلا
 .”” ممألل ةيآ اذه ىفو هلوسر

 .لمعلاو لوقلا سنج نم ءازجلاو «نايداقلاب عنقي نوعاطلا
 اهسجنأ ىتلا ةيرقلا هذه ىف نوعاطلا عقو نأ رابجلا راهقلا ةردق نمو

 .هسفن دمحأ مالغ تيب ىلإ لخدو لب «ةرواجملا یرقلا ٌمَعو ؛دمحأ مالغ

 .انتیب ىف ىتح نوعاطلا لخدو :هرهص ىلإ اهلسرأ ةلاسر ىف لوقيف

 .هتايح ىف هللا هحضفف «ساذكلا لوق سنج نم ءازجلاو

 .۳ ءايبنألا عيمجل ىطعأ ام لك تيطعأ یدحو انأ :ینایداقلا لوقيو

 ىلإ ءاج ليربج نإ :مالغلا لوقي «هيلع ي ليربج لوزنب :لوقيو
 .(© ءادعألا نم كظفحي هللا نأب لا راشأو «هعبصآ رادأو «ینراتخاو

 میظعلا هللاو :مالغلا لوقي نارقلاک هتماهلإو لو دمحم ىحوك هيحو لب

 نأب نمؤأ انأو ءامسلا نم تلزنأ بتك ةیقبو نآرقلاب نموأ امك ىيحوب نمؤأ
 .“' هدنع نم لزن نآرقلا ناب نمؤأ امك ہللا نم لزني ٌىلع لزني ىذلا مالکلا

 . ۱۸ ص مالغلل ىحولا ةمتت (۱)

 .۱۱ - ۱۰ ص مالغلل ءالبلا عفاد (۲)

 .دمحأ مالغل ۲۸۷ ص نيمث رد (۳)

 .مالغلل ۶۳ ص نمحرلا بهاوم )٤(

 .ىنايداقلا مالغلل ۲۱۱ ص ىحولا ةقيقح (5)



 لیجنالاو ةاروتلاب نامیالاک یلع لزنت یتلا تاماهلالاب ىناميإ :لوقیو

 ۱ نآرقلاو

 یایبنالا نم ریثک ىلع لزنآ امم رثکآ هيلع لزنآ یذلا هنأو «لسرلا ضعب

 .نیبملا باتکلا :هیلع لیلا باتکلا اذه مساو

 نع لقي امل عمجي ول «ةرثکلا ہذہب هللا مالك ىلع لزن :دمحآ مالغ لوقي

 .اًءزج نیرشع

 ةنیدملاو ةكم نم لضفأ لوبخملا باذکلا ةيرق نایداقلا نأ نودقتعیو

 نا حد نمو ٭ :نآرقلا ىف هلوق هللا لزنأ دق :ینایداقلا مالغلا لوقي

 ۳ نایداقلا ق یدجسمل افصو ۱ انماء

 ۶ هنامیا ىلع فاخأ نایداقلا ىلإ ءیجی ال یذلا نإ :دمحآ مالغ لاقو

 نکلو «ةنيدملاو ةكم ةرمث عطقنا دق :مالغلا نب دمحآ دومحم لوقیو

 . ةجزاط تلاز ام نایداقلا ةرمث

 .نایداقلا ىف یونسلا رمتّوملا روضح وه مهدنع دحلا :ححلا

 راتخا هللا ناو .جحلا وه یونسلا انرمتؤم نإ :مالغلا نبا لوقي

 0 نایداقلا - جحلا - اذهل ماقملا

 .) )٦/ ٤ تلاسر غیلبت (۱)

 .۷) ةيآلا :نارمع لآ ةروس (۲)

 .ىنايداقلل ۷۵ ص ماهوألا ةلازا(۳)

 ١١7. ص ةفالخلا راونآ(٤)

 .6 5 ص ايؤرلا ةقيقح (ه)

 .۷ -۵ ص دمحأ دومحمل ةفالخلا تاك رب (1)



 - نيلاظلا ةياهن سمق زم حل ب بيل
 .4 یلفنلا جحلا نم لضفأ نایداقلا ىف ءاقبلا نإ :باذکلا مالغلا لاقو

 :هتایآ ضعب نمو «تايآ نیبملا باتکلا نایداقلا نارق ىفو

 ٩ نايداقلا ىف لزني هللا نإ

 .© كيلإ ىشميو هشرع نم هللا كدمحي

 :ریلجنالا ليمع دنع ہسجن داهجلا ةديقع *

 دهتجت لازت ال (ةینایداقلا ةقرفلا) فقرفلا هذه نإ :لاحدلا ىنتملا لاق

 . نيملسملا بولق نم داهجلا ةديقع ةسجنلا ةديقعلا عمقل ؛اًرابنو ليل

 :نباحصلاو ءایینالٹ هتناهاو ينايداقلا ىبنتملا *

 ىكل هللا ىنقلخ مث ءارغصم الیلذ مدآ راص :لوقيف مدآ ىلع هسفن لضفي

 . © ناطيشلا مزهآ

 :حون هللا يبن ىلع هسْمن لضفیو *
 2 مہ مسا

 تلزنا ول «ةرثكلا هذه تانيبو تایا ىاوعد قدصل لزنأ هللا نإ :لوقي

 . هموق نم دحا قرغي مل حون ىلع

 :ضسوي هللا يبل ىلع هسمن لضفيو ٭

 فسوي نم لضفأ ريقحلا زجاعلا انأ ىنعي ةمالا هذه فسوي نإ :لوقيف

 جاتحا امنيح «ةريثك تايآبو «هسفنب ىتءاربل دهش هللا نل ؛لیئارسإ ینب

 .مالغلل 07 ص مالسالا تالامك ةآرم )١(

 .مالغلل 55 ص یرشبلا (۲)
 .مالغلل 05 ص مثآ ةبقاع (۳)

 .م ۱۹۲۲ ۰۵ ةرمن زنجيلير فاويوير ىف ةجردنملا ةموكحلا ىلإ مالغلا ةضيرع (6)

 .مالغلل دوعوملا حيسملاو مدآ ىف قرفلا ام (ه)

 .مالخلل ۱۳۷ ص یحولا ةقيقح همتن )٦(



 . سانلا ةداهش ىلإ هتءاربل بوقعی نب فسوي
 :یسیع هللا يبث ىلع هسفن لضمیو *

 نم اًنأش مظعأ وه ىذلا .حيسملا ةمالا هذه نم لسرأ هللا نإ :لوقيف

 ىف ىسيع ناك نإ ءىحور هتضبق ىف ىذلا هللاو :بتارمہ لوألا حيسملا

 .۳ انآ هلمعأ ام لمعي نأ عيطتسي ناك ام ءانأ هيف شيعأ ىذلا نمزلا

 :ءایبنالا لك نم لضفأ هنأ دقتعی ٭

 لكو لا ةفرعم ىف ىلع دحأ مدقتي مل نكلو «نوريثك ءايبنأ ءاج :لوقي |

 .هلمكأب ىدحو انآ تيطعأ ءايبنألا عيمجل ىطعأ ام

 :ءايبنالا قدقیو ٭

 .“ رمخلا برش نع هزنتي ناك ام حیسملا ناب ىرأ انآ :لوقي

 ثالثلا هتادج تناك «ةبيجع ةرسأ ىسيع ةرسأ نإ :باذکلا لوقيو

 نالیَم ناك هلعلو ...ىسيع دوجو نوکت رهطملا مدلا اذه نمو «تارجاف

 نأ «نيقتملا نم دحأ حمسي ال الاو «ةبسنلا هذهل تاسموملا ىلإ ىسيع

 ناك فيك سانلا مهفيلف مارحلا اهلامب هرطعتو «ةيناز ةباش هسأر سمي
 . "حیسملا اذه قالخأ

 متشي وأ بسی ىذلا :لوقيف «هسفن ىلع دري ثیبخلا اذه نأ هلل دمحلاو

 .”ميئل .نوعلم «ثيبخ الإ سيلف نيسدقملا رايخألا

 .مالغلل ةيدمحأ نيهارب (۱)

 .مالغلل ۱۶۸ ىحولا ةقيقح (۲)

 .مالغلل ۲۸۸ - ۲۸۷ ص نيمث رد (۳)

 .م۱۹۰۲ (۱۲۳ /۱) ویویر (4)

 .مالغلل ۷ ص مهتنا ماجنا ةميمض (ه)

 . ۱۹ ص نیبملا غالبلا (5)



 ةع میرکلا لوسرلا ىلع هلواطت *

 یتازجعم نکلو ةزجعم فالآ ةثالث هل اِ یبنلا نإ :لاجدلا لوقی

 . "5 زجعم نویلم ىلع تداز

 یبنلا نم رثکآو «دیزآ ناك انمامال ینهذلا ءاقترالا نإ :هتفیلخو هنبا لوقب
 . " میرکلا

 ''' کنتآ ناقرشملا نارمقلااسغ یل ناو رینملا رمقلا فسخ هل

 نرقلا اذه ىف نوکی نأ هل ردق مث «لالهلاك أدب مالسالا نا :لوقیو

 , 04 رد هل کره دقو :  5 هللا راشآ اذه یلاو ردبلاک

 ىلإ ةيقار تناك ام هللا لوسر تالامک تایلجت امآ و :لاجدلا اذه لاقو

 . یصخش ینو یدهع ىف اهتورذ ىلإ تغلب تایلجتلا هذه لب ءاهاهتنم

 لآ دمحم ناو هما اوسر د تک هللا لوق ىف !دارملا نإ لوقيو

 اًدمحم ىحولا اذه ىف یناگس هللا نأل ؛انآ ره "4 م دک ءار راتک لا

 ."لوسرو
 ,ةلوسر ل أ یار 006 للاعتو هناحبس احبس هللا لوقل قادصملا وه انآ :لوقیو

 .مالغلل 4١ ص نیتداهشلا ةركذت (۱)

 .م 1919 ةنس ویام ینایداقلا ویویر (۲)

 .مالغلل ۷۱ ص یدمحآ زاجعا (۳)

 )٤( ةيالا :نارمع لآ ةروس )۱۲۳(.

 .مالغلل ۱۸١ ص ةيماهلا ةبطخ )٥(

 .مالغلل ۱۷۷ ص هبماهلا ةبطخ )٦(

 .(۲۹) ةيآلا :حتفلا ةروس (۷)

 .ینایداقلا مساقل ١5( /۱۰ ج) تلاسر غيلبت ىف جردنملا مالغلا لوق (۸)



 ۲ f ےک زا ,هرهظبل یا نيدو دیدم

 “ہے کا ام لَم حوال کا سو :هلوق ىف دارملا انآ :لوقیو

أ ىع :هلوق ىف دوصقملا انأو :لوقیو
 . 001 دوم ھ مر ا 1 یر كکعبب ن

 - .مدقتي نأ عیطتسب اًنأشو ةبترم هللا لوسر

 ىلع شابوألا ئرتجي اذكهو ءاذه نم مظعأ ةساجنو ثبخو رفك ىأف

 لے هللا لوسر ماقم

 نم وه ىذلا «ةينايداقلا یغلبُم دحأ نم عمس هنأ :نیینایداقلا دحأ بتكو

 .هيلعن المحي نأ ناقحتسی ال امہنإ ؟دمحأ

 له «نيريس نبا هنع لئ ىذلا ىدهملا وه انآ :باذكلا مالغلا لوقيو

 ضعب نم لضفا وه لب ؟هنم ركب وبآ نیا :لاقف ؟ركب ىبأ ةبترم فوه
 .©0ءاسنألا

 ہشس یس ل كوقيو

 .(9) ةیالا :فصلا ةروس (۱)

 .حيسملا لوزن ةميمض مالغلل ۷ ص ىدمحأ زاجعا(۱

 )/١١1(. ةيآلا :ءايبنألا ةروس (۳)

 .مالغلل ۲ ۵ ص ۳ ةرمن نيعبرأ )٤(

 .(۷۹) ةيآلا :ءارسالا ةروس (ه)

 .۳۰۱ /۹ ج تلاسر غیلبت ىف جردنملا مالغلل رابخألا رایعم (۷)

 .۱۳۱ / اج ةيدمحأ تاظوفلم (۸)



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم حس ۸ اط
 ۸ ةليضفلا هذه هللا رهظُي فوسو ءامهيلع ىسفن لضفآ انآ «معن :لوقأ

 هنا هانعم نومهفي سانلاف .یبیج ىف نیسح ةئام :لاق یبآ نإ :هنبا لاقو

 ةعاس ةيحضت نإ :وهو ءاذه نم رشکآ لوقآ ینکلو .نیسخ ةئام یواسپ

 .” نیسح ةئام تایحضت نم لضفأ «یبآ نم نیدلا ةمدخل ةدحاو

 :رامخ يتويفآ لجر مالغلا *

 هلامعتسا اذلو .بطلا فصن نویفالا نإ :لوقی یبآ ناك :هنبا لوقی

 هللا یدہب ىهلإ قایرت مساب ًءاود عنص هناو هب ساب الو زوجي یوادتلل

 ءاودلا اذه یطعی ناکو نویفالا ءاودلا اذه ىف کالا ءزجلا ناکو هنوعو

 نيح دعب اًنيح اًضيأ وه هلمعتسي ناك امك «نيدلا رون لوألا هتفیلخل

 .ضارمألا فلتخمل

 هيرتشيو «نئاو :هيلإ لسري نأ روهال ىف هيديرم دحآ ىلإ مالغلا لسرأو

 ؟وه اذام نئاو نع رمولب لأس امنيحو ؟رمولب :هل لاقي لجر ناكد نم

 ارتلجنإ نم دروتسي ىذلا رمخلا ماسقأ نم ءرِكْسُم ىوق مسق نئاو نإ :لاقف
 ." ةموتخملا ریراوقلا ىف

 :كيدك راهظإو هحضق بادكلا ءارج >٭

 هرهشو هبذك هللا رهظأ E هلوسر ىلع بذكو هللا ىلع بذك ىذلا اذه

 .اذهم

 یبذکو یقدص رابتخال لضفأو نسحآ ءىش ىأ دجوي ال :باذکلا لوقي

 .مالغلل ۰۸ ص ىدمحأ زاجعا (۱)

 ةنس رياني ۲ ۱ ىف ةرداصلا «لضفلا» ةينايداق ةلجم ىف ةروشنملا نایداقلا ىف ةعمجلا ةبطخ (؟)

 ۸1٦

 .نيسح دمحم ینایداقلا بیبطلل ۵ ص مالغلا مساب مامالا بوتكم (۳)



 .خفن كوفو اتکوآ كادي" یتاژبنت نم

 :یلوالا ةءوبنلا 2

 ىلع امهنم دحاو فی ملو : ةجيتن ىلإ الصو ام ليوط شاقن دعبو ۳

 .نوعلملا سأر سکنو ءاليوط روكذملا مثآ هللا دبع شاعف ۱۸۹ ةنس

 .الملا مامأ ایندلا هذه ىف هللا هّلذأو

 :ةيناثلا ةءوبنلا ٭

 هب قلعتي ناك رمأ ىف هيلإ كب دمحأ :ىمسُي هئابرقأ نم لجر بهذ
 یدمحم :كتنبا ینجوزت نأ طرشب كدعاسأ :هل لاقف قدعاسملل هاعدتساو

 أدبو .دمحآ مالغ نونج نجف طرشلا اذه لبقی نأ دمحآ یباف .موجیب

 دمحأل ةريبکلا ةنبالا نإ :لاق نأ تنبلا ہذہب علولا هب غلبو هدعوتیو هددهي

 00 اذه قيقحت نود لوحي نأ دحأ عيطتسي الو ءزجاوحلا لك عفريو

 نأ دحأ عيطتسي الو ءانسفنأب نحن اهكانجوز :كك هللا لاق دق :لوقيو

 ."' یتاملک لدبي

 نم ًءارتفا سيل اذه یاثبخلا ثبخأ نوكأف أبنلا اذه ققحتی مل نإ :لوقيو

 ليدبت ال ىذلا هلالا «قحلا هللا دعو اذه لب «ىرتفم «ثيبخ ةبعل الو ناسنإ

 .مالغلل ۳۳۲ ص تالامکلا ةأرم (۱)

 .دمحآ مالغل ۰ ص یوامسلا مکحلا (۳)



 - نالاظنا ةیاهنصصق نم سس".
 . هتدار#ل عنام ال یذلا برلاو «هتاملکل

 زجعو بدأ لکب مکنم وجرآ انآ :همحرتسیو «كب دمحأ مامآ للذتی لظو
 .ینم مکتنبا جاوز اولبقت نأ

 الضف هنبا مرحو «همآ قلطو ثرالا نم ناطلس هنبا دمحأ مالغ مرحو
 هللا هحضفو «ةأرملا هذه نم جاوزلا ىف هودعاسی مل مہنال هاضیآ هثرإ نم

 .هریغ نم تجوزتو داهشالا سوؤر ىلع

 :ةثلاثلا ةءوسلا ٭

 .تومی بذاکلا نکلو هنم اهجاوزو ةأرملا هذه جوز ترمب یهو

 تامو ۰۱۹۲ ةنس ربمفون ىف تتام یتح اهجوز عم ةيح ةأرملا هذه لظتو

 . ۱۹۰۸ ةنس تاذکلا اذه

 :ةعبارلا ةءوبنلا #

 یلبح دمحأ مالغ ةأرما تناك امنیح رياربف ۲۰ خیراتبو م٦۱۸۱ ةنس ىف

 لك ىلع رداق وه ىذلا «ميركلا ميحرلا هللا نإ :هّصّن ام هللا نم مهلآ هنأ نلعأ
 ىكز هيجو ليمج دلو «ةنيب ةيآ ةمحرلا ةيآ «هتیآ رهظي هنأب ینمخآ ءىش

 اذهو ءءامسلا نم لزن هللا نأك ءالعلاو قحلا رهظم .رخآلاو لوألا رهظم

 .ماوقألا هب كربتيو ىراسألا كفيو الجع ربكي دلولا

 تیّمْسو ءاّنىا سیلو ةنبا ةنانطلا تانالعإلا هذه دعب مالغلا ةأرما تدلوف

 ۰۱۸۷۱ ةنس ىأ طقف تاونس سمخ دعب تتام مث .تمصع

 :ةسماخلا ةءوبنلا 6

 ةريثك ةيرذ یل نوكي هنأب ىنرشب هللا نإ ۱۸۸۲ رياربف ٠١ خیراتب نلعأ



 ا د نیئاظلا ياه سصق نما ےہ
 هبذكو ماهلالا اذه دعب نهضعب جوزتأ یتاللا تاكربلا تاوذ ةوسنلا نم

 !!؟دالوألاو ... ةدحاو ةأرما الو لب ةوسنلا ال اذه دعب جوزت امف هللا

 :ةسداسلا ةءوبنلا ۴

 دعبو دمحآ كرابم :هاّمسو ۱۸۹۹ ةنس وینوی ١ خیراتب دلو هل دلو

 .دوعوم حلصمو ہللا رون نم رون دلولا اذه نإ :لاجدلا نلعآ مایأب هتدالو

 دیعسو «هللا ةملكو «ضارمألا یفشمو «سفنلا یحیسمو «ةمظعلا بحاصو

 هب كربتيو یراسالا كفي ءاهفارطأو ملاعلا ءاحنآ ىف رهتشي اذهو ظحلا

 . ۰ ماوقالا

 ۱۹۰۷ ةنس سطسغا ۲۷ خيرات فو ۱۹۰۷ ةنس دلولا اذه ضرمف

 بهذو «ءاعدلا لبق دق هناب هللا ینمهلآ :لاجدلا نلعآ هضرم فخ امنیح

 داع یتح هللا ىلع ءارتفالا اذه ینایداقلا ىبنتملا نلعآ نإ امو .ضرملا

 دوعوملا حلصملا اذه تام ۱۹۰۱۷ ةنس ريمتبس ١١ قو «ديدج نم ضرملا

 ماع تناك یتلا لالغألاو مهرص) مهنع عضيو ؛یراسالا كفي ىذلا

 :ةعباسلا ةءوشلا #

 .حون ةنيفسك ىتيب نإ :لاقو «عقوف «نايداقلا ىف عقي ال هنأو نوعاطلا نع

 ىتح «هتیب نوعاطلا لخدف ء' بئاصملاو تافالا لك نم ظفح هلخد نم

 .وه هباصأ

 :ةنماثلا ةءوبنلا ٭

 هنأ هريخأو « انب ديرملا اذه ةجوز تدلوف ءهيدیرُم دحأل دولومب هوبنت

 .تتامف «نبالا عضت نأ الإ ديرملا اذه ةجوز تومت نل

 .ىنايداقلل ۳ ص بولقلا قايرت )١(



 - نيلاظلا ةياهن صصق نم سس اس
 ةعساتلا ةءوبنلا 6

 - ميكحلا دبع روتكد - نيملسملا نم لجر ىبنتملا عم ةرم شفانت
 ىننيهي هنأل ؛ىتايح ىف تومي ميكحلا دبع نأ نلعأو «باذك هنأب هادحت

 ینلدیو

 تسي ملف ؛رثكأ وأ ةنس نینام رّمعأ ىنأب ینرشب هللا نکل :لوقیو
 وأ نماثلا ف وهو تامو :رّشعو .هدعب ايح ىقب لب هتايح ىف ميكحلا دبع
 .هرمع نم نيتسلا دعب عساتلا

 كلملا نم اباقع ةدحاو هل ةءوبن تققحت دامو ءلاحدلا بذك مکو

 .ایندلا ىف هلوق ءادر هللا هسبلأو ءباذکلا یرتفملا اذهل راهقلا

 .لمعلاو لوقلا سنج نم ءازجلاو

 :هنومو هنیفاع *

 لاجد ناك دقف ءاقافو ًءازجو هل ةحيضف ناك مالغلا تومو

 لوسرلاو ہللا ىلع هتاءارتفال ؛هسفن ىلع تانعللا بلجي نايداقلا

 ناكو هلجدو هرفکب عامجالاب اوتفأو ءاملعلا هلژانو ءایبنالاو ؛نآرقلاو

 .ىرست رمالا هللا ءانث : :ةمالعلا ليلجل لیلجلا خيشلا ءاملعلا ءالؤه سأر ىلع

 نيبو هنيب یرج دقف «ةيدنهلا ةراقلا ىف نیملسملا ىماحمو «مالسالا رظانم

 ناك اًمودو «ةيريرقتو «ةيريرحت تاشقانمو «تارظانم ةدع ینایداقلا مالغلا

 یبنتملا كلذ نم طاشتساف مالسالا لطبو ©” ىهلإ لجرل افیلح راصتنالا
 بتکو طبضلاب لیربآ خیراتبو م۱۹۰۷ ةنس ةرشن ردصأو ءاًبضغ ینایداقلا

 :یلی ام اهيف

 .ةريهشلا رانملا :هتلجم ىف اضر ديشر خيشلا ةمالعلا هامس اذكه (۱)



 ہں سايس .نیلاظنةیاهن سصق نم -
 میح رلا نمح رلا هللا مسي

 هنإ یبرو ىإ لق وه ٌّقحأ كنولأسي ؛ميركلا هلوسر ىلع یلصنو هدمحن

 . قحل
 .هللا ءانث ذاتسالا ةمدخ ىلإ

 :مكتلجم ىف قسفأو بذكأ انأو نامز نم «ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا
 الاجدو ءاًباذك انوعلم هذه مكتلجم ىف ىننومست اًمئادو .ثيدح لهآ

 ىاوعد ىف ىرتفأو «لاجد باذك ىرتفم ىنأب ملاعلا یف ىنورهشتو ؛ادسفم
 ىنأب ىسفن تيأر امل ىنكلو ءتريصو اًريثك كنم تيذأت انأف ةحیسملا

 ىلع كتاءارتفا ببسب ىلإ هجوتلا نم ملاعلا منمت تنأو «قحلا رشنل رومأم

 ینال كتايح ىف كلهأف كتلجم ىف ینرکذت امك یرتفمو باذک انآ نإ وعداف
 ةايح ىف اًبئاخ تومي وه لب «الیوط نوکی ال دسفملاو باذکلا رُمع نأ ملعآ

 ال ثيح هللا دابعل ةعفنم هتوم  نوکتو ناوهلاو ةلذلاب هئادعآ دشآ

 ةملاکملاو هللا ةبطاخمب افرشتم نوكأ لب اًيرتفمو اّباذک نكأ مل ناف «مهلضي

 بسح «نیبذکملا ةبقاع نم وجنت ال نأ وعدأف ءادوعوم اخیسم نوكأو هعم

 نم الإ نوکی ال یذلا شا باقعب یتایح ىف تنأ تمت مل نإ :نلعاف هللا ةنس

 نوكأ نلف «اریلوکلا وأ نوعاطلا ضرمب تومت نأ لثم ءاضحم هللا دنع

 هللا نم لصیفلا ءاضقلا تبلط لب «ةءوبن لوقآ ال اذهو «یلاعت هللا نم الّسرُم

 رارسآ ملاع اي ریبخلا میلعلا ریدقلا ریصبلا یالوم اي هللا وعدأو « ناب

 ہللا اب اراو اليل كيلع یرتفأو «كرظن ىف دسفمو بذاك انآ نإ بولقلا

 .نيمآ .ىتومب هتعامجو هّرسو ہللا ءانث ذاتسألا ةايح ىف ىنكلهأف

 اهقصلي یتلا مهتلا ىف باذكو لطاب ىلع هللا ءانثو «قداص انآ نإ هللا ايو



 - نالظلاةیاهن صق زم سہہ. مس
 وأ نوعاطلا لثم «ةکلهملا ضارمألاب یتایح ىف نيملاعلا بر اي هكلهأف یب

 ینکلو ءتريصو تیذوآ انآ بر ای .نیمآ .ضارمالا نم هريغ وأ اریلوکلا

 نيبصاغلاو نيقراسلا نم قسفآ یننظی هنآو «دحلا زواجت دق هنأ نآلا یرآ

 نادلبلا ىف ینرهش دقو ہللا قلخ لذرآ ینبسحیو «ملاعلا نورضی نیذلا

 «ثيبخو «یرتفمو «باذكو ؛عامطو .باهنو «دسفم ةقيقحلا ىف ىنأب ةيئانلا
 یرآ ینکلو «هيلع تربص تنك تاملکلا یدص تاملکلا هذهل نكي مل ناو

 اب تنآ اهتينب یتلا یترامع مدهیو «یتوعد ینفی نأ مهتلا هذهب ديري هللا ءانث نأ

 كسدقتو كتمحر لیذب اذخآ لا اي كيلإ ئجتلأ اذلو ینتلسرآ نم ايو «یبر

 .حلاصلا ةايح ىف دسفملاو باذکلا كلهأو «قحلاب هللا ءانث نيبو ینیب ضقاف

 :نیمآ مث نيمآ .بیبحلا یبر ای اذکه لعفاف توملا لثم نوکت ةفآ ىف هيلتبا وأ

 . 4 نیل ربع تاو قحلاب اتو بو اسبح ابر
 مث «هتلجم ىف ةرشنلا هذه رشني نأ هللا ءانث ذاتسالا نم وجرآ «اریخآو

 .هللا ديب نآلا ءاضقلاف ءاشی ام اهيلع قلعي

 . هديأو هللا ہافاع دوعوملا حيسملا دمحأ مالغ دمصلا هللا دبع مقارلا

 ةديرج ىف ىنايداقلا مالغلا رشن مايأ ةرشعب ءاعدلاو نالعإلا اذه دعبو

 امك ہللا لبق نم لب ؛انسفنأ دنع نم سيل هللا ءانث نع لیق ام لك نإ :ةينايداق

 اذه ىنعمو 4 ِعَّدلأ َةَوْعَد ٍبیجأ«هتوعد ىذلا ءاعدلا نع ةليللا تمهلأ

 . 8 تلف دق ىتوعد نأ ماهلإلا
 .(۸۹) :ةيآلا :فارعألا ةروس (۱)

 /۱۰) تلاسر غيلبت ىف جردنملا ۰۱۹۰۷ ةنس ليربأ ۱۵ خيراتب روشنملا ینایداقلا مالغلا نالعإ (۲)

(IY °ىنايداقلا مساق نم ةبترملا مالغلا تانالعإ ةعومجم . 

 . ٠۹۰۷ ةنس لیربآ ۲۵ ىف ةرداصلا ةينايداقلا ردب ةديرج 2ع(



 ہہ سس سس نان ةیاهن سصق نم
 ةنالث دعبف «قحلاب هللا ءانث نيبو ةنيب یضقو «هذه هتوعد تلبق العفو

 ناك ةعشب ةروصب «هردقو هللا ءاضق هءاج طبضلاب مایآ ةرشعو ارهش رشع

 یذلا ضرملا سفنبو ةروصلا سفنب معن ہللا ءانث لیلجلا خیشلل اهانمتی

 :هنایب كيلاو ءاریلوکلاب ؟وه هيلع صن
 :هتريس ىف دمحآ ریشب ةينايداقلا میعزو ینایداقلا مالغلا نبا بتكي

 دعب ءالخلا تيب ىلإ جاتحا - مالغلا یآ - هترضح نأ یمآ ینتربخآ

 یالخلا تيب ىلإ ىرخأ ةرم جاتحا كلذ دعبو ءاليلق مان مث قرشابم ماعطلا

 فعض هنأ تيأرف «ینظقیآ مث «ینرعشی نأ نودب اهيلإ نيترم وأ ةرم بهذف

 تأدبف ءانأ یریرس ىلع سلج اذلف ؛هريرس ىلإ باهذلا عاطتسا امو ءادج
 ام نآلا نکلو ىرخأ ةرم ةجاحلا سحآ لیلق دعبو هجسمآو هحسمآ

 البلق عجطضاو «ريرسلا دنع اهاضق اذلف ءالخلا تيب ىلإ باهذلا عاطتسا

 .ىرخأ ةرم ةجاحلا هتءاجف هاهتنم ىلإ غلب فعضلا نكلو یاضقلا دعب

 مدطصاو ؛هرهظ ىلع رخ ءىقلا نم غرف ام دعبو ءیقلا هءاج مث ءاهاضقف

 ۱۷ هتلاح تریغتو یرسلا بشخب هسأر

 - مالغلا - هترضح اهضرم یتلا ةليللا :- هجوز وبأ - هميحر بتكو
 .هترضح ىلإ تبهذف «ینوظقیآ هضرم دتشا املو یتفرغ ىف اًمئان تنك

 قطني مل مث ءاريلوكلاب تبصأ :الئاق ینبطاخف یلالا نم هيناعي ام تيأرو

 ۲ حابصلا نم ةرشاعلا دعب ىناثلا مويلا تام ىتح «ةحيرص ةملكب اذه دعب

 ىبنتملا دمحأ مالغ نإ :كاذنآ ةيدنهلا دئارجلا ترشن دقو ءاذه

 .مالغلا نب دمحأ ريشبل ۱۰۹٩ ص ىدهملا ةريس(١)

 . ۱۶ ص ینایداقلا مالغلا ميحرل رصان ةايح (۲)



 ندیم تل ا جل
 «توملا لبق همف نم جرخت ةساجنلا تناك اريلوكلاب ىلتبا امل «ىنايداقلا

 .ةجاحلا ءاضقل ءالخلا تيب ف اًسلاج ناكو تامو

 نإ :ةينايداق ةديرج ىف ىنايداقلا ليعامسإ دمحم نايب رشن امك

 حيسملا ةرضح مف نم جرخت تناك ةساجنلا نإ :نولوقي نيفلاخملا

 ۰۲ توملا تقو دوعوملا

 یرتفاو :تاساجنلا حرخآ املاط یذلا مفلا نم جرخت ةساجنلا ... هلل اي

 .هئایلواو هئايبنأو هللا ىلع

 .لمعلاو لوقلا سنج نم ءازجلاو

 ةنس ويام ۲٢ خيراتب اًحابص فصنلاو ةرشاعلا ىف دمحأ مالغ تام

 نيعبرأ نم اًبیرق هتوم دعب ايح ىقبو ءاّيح هللا ءانث ناكو تامف ۰ م ۸

 .مهروذج عمقيو «ةينايداقلا ناينب مدهي هنس

 ءايندلا ىف هبذعو «هتايح نم ةظحل رخآ ىتح «باذكلا هللا بّذک اذكهو
 .ىكنأو دشأ ةرخآلا باذعو

 دعب ىلإ اذكهو «نايداقلا ىلإ هشعن لقت مث روهال ىف دمحأ مالغ تامو

 «ضبق ثيح نفدُی ىبن لكف ةوبنلا هاوعد ىف اًباذك ناك هنأ تبثأ توملا

 . هلوسرو هللا قدصو «خيراتلا ةلبزم ىلإ باذكلا بهذف

 ۰۱۹۳ ٩ ةنس سرام ۳ ىف حلص ماغیب :ةينايداق ةديرج ىف ىنايداقلا ليعامسإ دمحم نایب (۱)

 .یدهملا ةريسو ء۱۹۰۸ ةنس ويام ۲۸ ةينايداقلا مكحلا ةديرج (؟)

 .(لمعلا سنج نم ءازجلا) باتک نم فرصتب 692



 2 ۱ ) ةيئاهبلا ں سسوم ۱ )هلل ۳ :!ءاھب سک

 هع ريخأ ىذلا د دوعوملا هنأب هعابتأ ىلع نل اعآ ىذلا نوعلملا باذکلا
 وه هنأ یوعدب ةديدجلا ةنايدلا تسسأو ہللا هرهظي نمب هامسو ؛بابلا

 ةعيرشل خسان هنأو ءاهبحاص ىزاريشلا ناك امك «ةلقتسملا ةعيرشلا بحاص

 نييبابلا ضعب هلبقف «ناقرفلا ةعيرشل اخسان ىزاريشلا ناك امك «ناييبلا

 ةوبنلا ىعّدي ةيهولألاو ةيبوبرلا شرع ىلع ىقترا اًريخأو «ةيئاهبلاب اوُمشو
 .ةیهولالا مث ةلاسرلاو

 : هللا ءاہ یناردنزاملا ىلع نيسح باذكلا ىلإ اولاعتف

 هللا لكيه الإ ىلكيه ىف ىري ال :لوقي ىذلا ةلجاجدلا لاجد ىلإ رظنا

 هتاذ الا ىتاذ ىف الو هتنونیک الإ یتنونیک ىف الو هلامج الإ ىلامج ىف الو

 هملق الإ یملق ىف الو هنوکس الإ ینوکس ىف الو «هتكرح الإ ىتكرح ىف الو
 .دومحملا زيزعلا

 . هللا الإ ىتاذ ىف یری الو ءقحلا الإ ىسفن ىف نكي مل :لاقو
 قلاخل هنإ مظعالا نجسلا ىف قطني یذلاو :سحنألا - ةسدقأ ىف لوقيو

 .© ءامسالا دجومو ءايشألا

 ̂ ءىش هملع نع بزعي ال نم رهظ دق :هسفن نع اًضيأ رجافلا لاقو

 اهيف رهظ یتلا مايألا نإ :-هتفیلخو ءاهبلا نب - سانخلا سابعلا لوقيو
 «حیسملا مايأ تناك حيسملا اهيف رهظ ىتلا مايألاو «ىسوم مايأ تناك ىسوم

 روهظ موي - مويلا كلذ امآو ءاهلك ءايبنألا مايأ اذكهو ميهاربإ مايو

 .یناردنزاملل لكيهلا ةروس )١(

 .۳۲۵ ص سدقألا ةعومجم (۲)

 . ۱۸ ص تاقارشإ ()



 - نیلاظلا ةیاهن صصق نم سس "بس
 . هللا موي ناك - باذکلا - یناردنزاملا

 دق - یناردنزاملا نیسح - یمالا سدقالا لامجلا نإ :اضیآ لوقیو

 .ىربكلا ةيبوبرلا شرع ىلع - ةثيبخلا هاوعد موی - مویلا كلذ یوتسا
 .ايلعلا هتافصو ینسحلا هئامسآ لکب ءامسلاو ضرألا لهأ ىلع یلجتو

 اوُلَو ةالصلا متدرآ اذإو :لوقی نییئاهبلا ةلبق وه ميثألا مرجملا اذه
 املا فاطم هللا هلعح یذلا سدقملا ماقملا سدقألا .ىرطش مكهوجو

 نيضرألا ىف نمل رمألا ردصمو ءاقلبلا نئادم لهأ لبقمو «ىلعألا

 .“ءامسلاو
 :ٹلجاجدلا لاجد هب ىتأ يذلا نيدلا ىلإ رظنا #

 ةقيرط اهيف دجي ال - ةسجنلا - ةسدقملا مهبتك علاطي نم :ةالصلا

 ىف ةالصلا انلّصف دق ۱٩: ةرقفلا سدقألا :هباتك ىف ءاهبلا هبتك ام الإ ءاهئادأ

 .باقرلا كلام ندل نم هب رمأ امب لمع نمل ىبوط «ىرخأ ةقرو
 مهو هنم اهوقرس ءاهبلا موصخ نإ :اولاق ؟ةقرولا هذه تبهذ نيأف

 !!نوملأتيو نوكبي كلذل

 مكح عفر دق «ىدارف ةالصلا مكيلع بتك :هلوقب ةعامج ةالصلا مرحيو

 .۳ میکحلا رمآلا وهل هنإ تيملا ةالص ىف الإ ةعامجلا

 زيزعلا مكبر هجول اوموص «ءالعلا رهش ىف مايصلا مكل بتك دق :موصلا

 لمشيو «رشع ةعستلا ةيئاهبلا روهشلا رخآ وه ءالعلا رهشو «*لاعتملا

 .سابعلل ءاهبلا دبع تاضوافم )١(

 ١5. ةرقفلا سدقألا (۲)

 .۳۰ ةرقفلا سدقألا (۳)

 ١. 1 ص ماكحأو دودح هنیزخو «یناردنزاملل مظاک حول ع0



 رفاسملا هنع یفع دقف موصلا ةيضرف امآو رشع ةعستلا مايألا ىلع

 .لوسکلاو مرهلاو عضرملاو لماحلاو ضیرملاو
 نم هللا مكح اذهو ءمایصلاو ةالصلا زوجي ال لساکتلاو رّسكتلا دنعو

 . "العب نمو لبق

 هنإ ہدارآو هللا ءاش اذإ اماصن مكل لصفن فوس :ءاهبلا لاق :ةاکزلا

 .'''میکحلا مالعلا وهل هنإ هدنع نم ملعب ءاشی ام لعفي

 فورعملاو «نآرقلا ىأ "ناقرفلا ىف لزن امك ةاكزلا ىف لمعي :اولاق لب

 ىف ال ةنسلا ىف اهماصنو ةاكزلا ليصافت نأ مالسالاب ماملإ ىندأ هل نمل

 .نآرقلا

 مأ تناك ةرذق - ءایشالا لك نع ةراهطلا نود مکح عفر :ةراهطلا

 .* میرکلا روفغلا وهل هنإ هللا نم ةبهوم ىرخأ للم نعو -ةسجن
 .ةسجن ةرذقو ءاهماكحأك ةثيبخ ةنتنم نييئاهبلا ةعيرش هذهف

 :نييتاهبلا دنع تامرحملا 2

 عيمج ىف مهدنع لالح ملاعلا ءاسن ةیقبو بالا ةجوز الإ نومرحي ال

 .نيتنث الا قوف تاجوزلا ددعت نومرحیو .مهبتک

 .۳۷ ص ماكحأو دودح ةنيزخ )١(

 .۳۵۱ ةرقفلا سدقألا (۲)

 .یناردنزاملل نیبرقملا نیز حول (۳)
 . ۱۲۰۱ ةرقفلا سدقألا )٤(



 - نیلاظلا هیاهن صصف نم سس ۳

 كلذك هیلع سأب ال هتمدخل اًركب ذختا نمو :رجافلا لوقي ام رظناو

 اهیآ ناطیشلا ملق نم لب - '!اًّموقرم قحلاب یحولا ملق نم رمألا ناك
 .دیب رعلا

 نمو «نیفرطلا دحآ هب ضرب مل ام الإ انزلا نودعی ال مهنإف ءانزلا امآ

 اهنآل ؛ةرجألا هنم ذخ وی لب «هیلع باقع ال اضرلا نودب ةميرجلا هذه فرتقا

 باز لكل هللا مکح دق :یناردنزاملا لوقی ...«ةنسحلا ةكيسلا بلقنت ةرج الاب

 .بهذلا نم لیقاثم ةعست یهو «لدعلا تيب ىلإ ةملسم ةيد ةينازو

 مکحی نأ الا امهیلع مکح الف ةنصحملا ةينازلاو نصحملا ینازلا امآ

 .ءاهبلا دبع سابع ةيئاهبلا یبن لوق اذه .لدعلا تيب امهیلع

 تناك دقو «ةيبابلا ةناطيش نيعلا ةرق عم هروجفو هتصق ءاهبلا رجافلا اذه

 امك ةرهاطلاف ... هللا ءا :بقللا اذه هتحنم یتلا یه اهنآ بیرغلاو «ةجوزتم

 هافکو ہللا ءا ةملكب نیهوفتملا لوآ یهف هللا ءاب :هتمسآ اضوبقلپ اوناک

 .اذه ءازج

 .ربانملا ىلع ءاقترالا نم عنم نوفأملا اذهو

 :هحصمیو هيذك هللا رهظی با دکلا ؛

 ةرکسدلا هذهل ةيداغ دالبلا هللا لعج دق :هاشلا ىلإ هتلاسر ىف ءاهبلا لوقي

 .ءامسلاو ضرألا تقرشأ هب یذلا هحابصمل ةلابزو ءارضخلا

 حرصأب ءاهبلا دبعو نیدلا ءاه أبنت دقو :ةيئاهبلا ةيعاد تنملسأ لوقي
 .ةيناحورلا رومألل عيرسلا رصنأا نع «ةرابع قثوأو

 ةميظعلا ملاعلا لود نم ةلود تناك اذإ :ءاهبلا دبع سابع لئس املو

 )١( ةرقفلا سدقألا ۱۲.



 ب کس نیملاظلا ةياهن صصق نم -
 .ملاعلا لهآ عیمج نمؤيس :باجآ ةيئاهبلا ةنايدلاب نمؤت

 سیسأت نرق نرقلا اذهو ةقيقحلا سمش نرق نرقلا اذه :اًضيأ حرصو

 ةدحو سسأتت م ۱۹۵۷ ةنس نأب اضیآ حرصو لب .ضرالا ىلع هللا توکلم

 .هنیاو باذکلا بذکو ...تیناسنالا

 هزجع هللا رهظآ فيك ةيهولالا یعّدا یذلا سورلا لیمع رظنا

 ؟هتنکسمو

 :لمعلا سنج نم ءارجلا 53

 ىلع نم اّرقم ىمايأ ىف تدجو ام :لوقي «ناريإ هاش ىلإ بتك دقو لوقي
 علطا ام یتلا ايالبلا تارمغ ىف نايحألا لك ىف تنك .هیلع ىلجر عضأ ردق

 عفترا ٍلايل نم مكو .یّرضل ىتبحأ اهيف تبرطضا مايأ نم مک ,دحأ اهيلع
 نع ناك نم الإ كلذ رکنی الو «ىسفنل افوخ ؛ىلهأ نم ءاكبلا بيحن اهيف
 ."”اًمورحم قدصلا

 .خارصلاو لیوعلا ىلعيو «ىكتشيو «حونيو «ىكبي لاجدلا باذکلا

 ناكو ءاهراكوأ ىف رويطلاو ءشوحولا تحارتسا اهيف لایل نم مك :لوقيو

 الو اًرصان هسفنل دجي ملو «لالغألاو لسالسلا ىف ؟برلاو مالغلا - مالغلا

 . "تعم

 ۳/4 یر نوه وَ ..جاتحی برو «خرصتسی هلا
 یذلا - ربکالا هباتک نأ معزو شا ىلع یرتفا یذلا باذکلا اذه

 نم ريخ هنم ةدحاو ةيآو :ةیوامسلا بتکلا عیمجل خسان - سدقألا :هنومسی

 ٤ ص یناردنزاملل هیناطلسلا ةلاس رلا )١(

 .۳ ص ةيناطلسلا ةلاسرلا (۲)

 .(۷۸) ةیألا :ءاسنلا ةروس (۳)



 = نيملاظلا ةیاهن صصق نم سس 7

 ناقیالا :هبتك ةيقب اذكو «هتايآ لصاوف ىف نارقلا ةاكاحم هيف لواح

 .ءاقبلا حولو
 ةيهولألا مث «ةلاسرلاو ةوبنلا یعدا مث «ةيبابلا قنتعا ىذلا نونجملا اذه

 ؟ةيواهلا ىلإ هب بهذُي نأ لبق ايندلا راد ىف ہؤازج ناك اذام

 رخآ ىف ّنَج هنأ ءاهبلا یناردنزاملا ىلع نیسح ءانبأ دحأ نع لقنُي

 نج ءاهبلا نإ :هنبا نع القن تئانع رمع هركذ امك قدمب هتوم لبقو «هتايح

 ۷ هل بجاحك لمعي - ءاهبلا دبع سابع - هنبا ناكو همایآ رخاوآ یف
 س ل

 Gn افو ًءازج ... رج

 .نج نم ءازجلا) نع القن هوَ ريهظ ىهلإ ناسحإ خيشلا ةليضفل ليلحتو دقن ةيئاهبلا :رظنا (۱)

 (لمعلا



 لمس سب ب نیلاظلا ةياهن صصق نم -

 ردتقم زيزع ذخأ هدخ مهللا

 ( يمطافلا زعلا نب مكاجلا)

 نأ معزو ,ةيهولألاو ةيبوبرلا یعّدا ىذلا نوعرف اًرزو سانلا مظعأ

 هثرو دقو «هنايغطو هیذعتل ةنعللاو بضغلاب همسا نرتقاف همدق تحت ةنجلا

 زعملا نب مكاحلا لاثمأ اًبيرغ تامو اًدينع شاع نمم هل قالخ ال نَم

 مهنم ءیرب وهو مسالا اذهب اوست نويمطافلاو رصم بحاص یمطافلا

 نويديبعلا ىقيقحلا مهمساو «مهنم ءىرب يَ اهوبأو مهنم ةئيرب ةمطافو

 ءروبقلا ىلع دجاسملا ىنب نم لوآ مهو ىمرجلا دعس نب ديبع ىلإ ةبسن
 نمو مهنم هللا هآربو 4 نيسحلل اودّیش ...ءاہتدابع ىلإ سانلا اوعدو

 هل اونبو ةميظع ةبق هيلع اوعفرو «ةرهاقلاب ارق هل اوديش «مهيبحمو مهتعيش

 بضغُي ام ةيكرشلا لامعألا نم هيف ماقي ةرهاقلاب ىذلا روهشملا دجسملا

 نايبو نييديبُعلا كئلوأ بذک نایب ىف نيفلاسلا ءاملعلا نم ريثك فنص دقو

 ؛رفکلا نونطبيو ضفرلا نورهظُي اوناك مهنأو «ةرجافلا ةرفاكلا مهتلحن

 فشک» :ہامس سيفن باتك ىف ىنالقابلا ركب وبأ مامإلا كلذ ىف بتك نممو

 .'” مھریغو كلذك ىزوجلا نبا فلأو «راتسألا كتهو رارسألا

 نوطبيو تیبلا لآ ةالاوم نورهظي نیذلا :ةرحفلا ءافلخلا ءال وه نمو

 هتفص ادیرم اًناطيشو اًدينع اًرابج ناك ىمطافلا زعملا نب مكاحلا رفكلا

 هماكحأو هلاعفأ ىف نولتلا ريثك ناك هللا هازخأ ةنوعلم هتريسو «ةحيبق

 ربق دنع هللا دبع نميف ظيلغتلا نم ءاج ام باب «ديجملا حتف ىلع زاب نب زيزعلا دبع خيشلا قيلعت )١(
 ٦٤٤. ماع ثداوح ۱۱ ءزج ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا «حلاص لجر



 ٤ نیلاظلا ةياهن صصف نه سس -

 نوعرف هفلس اهاعدا امك ةيهولألا یعدی نأ موري ناك دقو اًرئاج «هلاوقآو

 نأ ةعمجلا موي ربنملا ىلع همسا بيطخلا ركذ اذإ ةيعرلا رمأ دقو هللا هنعل

 كلذ َّمَعو همسال اًمارتحاو هركذل اًماظعإ افوفص مهمادقأ ىلع سانلا موقي

 او رخ نأ ه رکذ دنع اومأق اذا اصوصح رصم لهآ رمأو نيم رحلا قف یتح

 مهدوجسب دجسيل هنأ یتح هل احس ٤ .مهريغو عاعرلا نم قاوسألا

 مکاحلل نودجسیو هریغو ةعمجلا موی یلاعت هلل هوجسلا نوكرتي اوناكو

 لعج ىذلا ىلاعت هللا ةنس ريغيل اليل اهحتفو اًراہن قاوسألا قلغب سانلا رمأو

 فوطي ناكو ءالیوط اًرهد كلذ سانلا لثتما دقو ءاشاعم راهنلاو اّسابل ليللا

 فلاخ دق هدجو نمو دوعسم همسا هل مالغ هعمو هل رامح ىلع قاوسألاب

 رکنم رمأ اذهو «یمظعلا ةشحافلا هب لمعي نأ دوعسم دبعلا رمآ هتعاط

 قاروألا ىف هل نوبتكيو اًريثك هضغبت ةماعلا تناكو هبلا قبسُي مل نوعلم

 اقنحو اًظيغ دادزا اهأرق اذإف صصق ةروص ىف هفالسالو ةغلابلا ةميتشلاب

 ىلإ اولخدي نأ نادوسلا رمآ هنأ ء وس هتایح لکو ةعينشلا هلاعفآ نمو «مهيلع

 اوبهذف «ميرحلاو عاتملاو ل !اومألا نم اهيف ام اوبهنيو اهوقرحي نأو رصم

 تاشملا لشق ىتح اًديدش الاتق مهولتاقو نويرصملا مهلباقف .هرمأ اولثنماو

 هللا ىلإ اوراس مو فحاصملا اوعفرو عماوجلا ىف سانلا عمتجاف « سانلا نم

 مهعم اولتاقو مهيلإ اوزاحناو ةقراشملاو كرتلا مهل قرف هب اوثاغتساو 1

 , نصف هللا هنعل مکاحلا بکر مث دج لاحلا مقافتو مهرودو مهميرح نع

 نم بيرق بهنو ءاھٹلث رصم نم قرتحا یتح رمألا یلجنا امو نیقیرفلا نيب
 :تارکنملاو شحاوفلا نهعم لعفو «تاريثك تانبو ءاسن تیبشو ءاھفصن

 .ةحيضفلاو راعلا نم افوخ اهسفن تلتق نم نهنم نأ یتح



 ةيبوبرلا یعدی نأ هل نع یتح مکاحلا ملظ دادزا مث :یزوجلا نبا لاق

 تیمم ای یبحم ای دحآ ای دحاو اي نولوقی هوآر اذإ لاهجلا نم موق راصف

 .اعیمج هللا مهحبق

 نوعفریو «هرش مهیفکی نأ هللا نولاسیو هيلع نوعدی نوحلاصلا ناکو

 دعو دق یذلاو بلغُی ال یذلا یوقلاو ملظی ال یذلا لدعلا ىلإ مهملظ

 .اژیزع اذخآ ملاظلا اذه ذخأو مهل رصتناو

 هيلع ةسارحلا ذإ :هعم ٠ک : تناك ىتلا هتخآ دي ىلع هتياهن هللا لعج دقو

 هنم تمربتف مالكلا ظلغأ اھعمسٔیو ةشحافلاب اهمهتي ناكو «ةديدش

 تقفتاف ساود نبا هل لاقي اًريمأ ءءارمألا رکآ تلسارف «هلتق ىلع تلمعو

 نيمهش نيدوسأ نيدبع هدنع نم ساود نبا زهجف .هرامدو هلتق ىلع هعم

 ةليللا كلت ىفف مطقملا لبج ىف انوكف ةينالفلا ةليللا تناك اذإ :امهل لاقو

 ىباكر الا دحأ هعم سيلو ؛موجنلا ىلإ رظنيل ليللا ىف كانه مكاحلا نوكي

 ىلع همال مكاحلا لاق ةليللا كلت تناك املف هعم امهالتقاو هالتقاف ىبصو

 عمو هةنس نينامث نم اًوحن ترمع هنم توجن ناف ميظع عطق ةليللا هذه ىف

 فاخأ ام فوخأو ىتخأ فاخآ ام فوخأ ناف كيلإ یلصاوح ىلقناف اذه

 ةنامئالث ىلاوح قيدانص ىف هل ناكو همأ ىلإ هلصاوح لقنف ءاهنم یسفن ىلع

 .ىرخأ رهاوجو رانيد فلأ

 رادو حرخ مث كلذ ىلع قفاوف ةليللا هذه ىف جرخت ال :همأ هل تلاقف

 نإ :لاقو ظقيتساف ريخآلا ليللا ثلث نم بيرق ىلإ مانو عجرو رصقلا لوح

 ىباكرو ىبص هبحصو اشرف بكرو راثف ءىسفن تضاف ةليللا بكرأ مل



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم سس بيبا
 هیلجرو هيدي اعطقو هبوکرم نع هالزنأف نادبعلا هلبقتساف مطقملا دعصو
 سلجم ىف هتنفدف هتخأ ىلإ هلمحف ساود نبا امهالوم هب ايتأف هنطب ارقبو

 ىلع نسحلا ىبأ مكاحلا دلول اوعيابف رابکالاو ءارمألا تعدتساو ءاهراد

 بيغي یل لاق مكاحلا نإ :سانلل تلاقو «هللا نيد زازعال رهاظلاب بل
 اوحرف دقو «هدعب نم هنبا اوعياب مث سانلا نامطاف دوعي مث مايأ ةعبس مكنع

 . "”هرش نم هللا مهحارأو هيبأ لتقمل اًديدش احرف

 .(۱۲ ءزج) ةیاھٹلاو ةيادبلا (۱)



 م نیلاظنا ةیاهن صصق نم ۔

 يرعملا ءالعلا وبا

 .نيسّبْحَملا نیهر :هسفن یّمَس نامیلس نب هللا دبع نب دمحأ وه
 : ریثک نبا لاق ٭

 ةنس دادغب لخد «ةقدنزلاب روهشملا رعاشلا یخونتلا یرعملا ءالعلا وبا
 اًديرط اهنم حرخ مث «رهشآ ةعبسو ةنس اهم ماقاف ةئامثالثو نیعستو عست

 :لاقف هلقعو هملعو هنید ةلق ىلع لدي رعشب الاّوس لاس هنال ام زهنم

 راسنلا نمانالومب ذوسعن نآو هل توکسلا الا انلام شقانت

 رانيد میر ف تعطق اهلابام توو ٍَجْسَع نیئم سمخب دي

 لاق اذهلو .هتریصب یمعو «هملعو هلقع ةلق نم اذهو هکفا نم اذهو

 .تناه تناخ املف «ةنيمأ تناك امل ةنيمث تناك :مهضعب

 مزلو «هدلب ىلإ مجرو بره هلاثمآو اذهب هذخآ ىلع ءاهقفلا مزع املو

 .هنم جرخی ال ناکف هلزنم

 .هتقدنز ىلع لدي ام هراعشآ ضعب ىفو «اّیکز نكي ملو اًّيكذ ناك دقو

 لوقي ناك هنإ :لوقيو هنع رذتعي نم سانلا نمو ...«نيدلا نم هلالحناو

 .املسم هنطاب ناك دقو «هبلق ىف سيل ام هناسلب لوقيو ءاّبعلو اتوجم كلذ

 هرفكي ام مالسالا راد ىف لوقي نأ هاجلآ یذلا امو :هغلب امل ليقع نبا لاق

 مہأل هنم ةسايس دوجأ مهملعو مهلقع ةلق عم نوقفانملاو ؟سانلا هب

 طلست ىذلا رفكلا رهظأ اذهو ءاهورتسو ايندلا ىف مهحئابق ىلع اوظفاح
 .هنطابک هرهاظ نأ ملعي هللاو هوقدنزو سانلا هب هيلع

 داحلالا ةرهاظ هراعشأف ىرعملا ءالعلا وبآ امأو :یزوحلا نبا لاقو

 لتقلا نم افتاخ «هريثعت ىف اًطبختم لزي ملو «ءايبنألا ةوادع ىف غلابي ناكو



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم ۳
 . هنارسخب تام نأ ىلإ

 هاردق مهأسخأو سانلا رثعآ ...ءاقافو ًءازج لیلذ ةيرف بحاص لکو

 .اًميع مهأدرأو
 لوصفلا :هاًّمس اًباتك ىرعملا ءالعلا یہأل تيأر دقو :اًضيأ لاقو

 رخآ ىف مجعملا فورح ىلع «تايآلاو روسلا ةضراعم ىف .تایاغلاو

 .هتريصبو هرصب ىمعأ نم ناحبسف «ةدورلاو ةكاكرلا ةياغ ىف وهو «هتاملک

 .ةريثك ءايشأ هللا نيدب هراتهتسا ىلع ةلادلا هراعشأ نم ىزوجلا نبا دروأ مث

 :هلوق كلذ نمف

 اقمحأ قزرتو اًنونجم قزرتو لقاع كقزرب یظحب ال ناك نإ

 اقدنزتف ىهتشي ال ام كنم ىأر ئرما ىلع ءامسلا سراي بنذ الف

 :هلوقو

 اهارتعا امل بسیبللا ظن دقو لالض ىفةيربلا نإ الأ

 ىسوم ةاروتلا بحاص مدقت

 هاتأ یحو :هلاجرلاقف

 تيب راجحآ ىلإ یححامو

 هاجح ىلإميلحلا عجراذإ

 :هلوقو

 تدتها ام ىراصنلاو ةفينحلا تفه

 الب لقع وذ :ضرألا لهأ نانثا

 .(۱۱۲ ص) سيلبإ سیبلت (۱)

 اهارتفا نم راسخلا ىف عقوأو

 اهارتفا لب :نورظانلا لاقو

 اهارذ ىف فرشت رمحلا سورک

 اهاردزاو بهاذملاب نواهت

 ةللضم سوحملاو تراج دوهیو

 هل لقع ال نی رخآو نيد
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 دیغر شيع ین سانلا نا کو

 :هبلع ةضراعم انآ تلقو

 اًروز لسرلا لاقم بسحت الف

 مسیظع لهج ىف سانلا ناکو

 7 :هلوقو

 انا اننيب تقلأ مئارشسلا نإ

 ضرع نع مورلا ءاسن تحيبأ لهو

 :هلوقو

 هینب وآ مدال ىد محامو

 فب

 :هلوقو

 امنإفةوغاياوقيفأاوقيفأ

 :هلوقو

 و

 اًدّمعت سوفنلا لتق نع تيهنو

 انا اذا مم اهل نأ تمعزو

 :هلوقو

 ةهافس انم كحضل ۳ ١ ناک و انکحض

 انناک یتح مایالاا نمطحت

"a 

 هورطسس روز لوق نكلو

 هورد كف لاصملاب اوءاصنف

 و وعمر 2 سم و م 9

 هو لب قح لوق نکلو

 هوح ضوأف نایبلاب اوءاصنف

 تاوادعلا نينافأ فتروآو

 ِتاوبنلا ما کحاب الإ بّرعلل

 سیسخ - ے لک نأ دهشأو

 امدقلا نم اّرکم مكتانايد

 نیکلملا عم اهضبقت تشعبو

 نیلاحلا نعاهانغآ ناکام

 او کیپ نأ ةطيسبلا ناکسل خو
۳1 

 كبس هل دوصی ال نکلو حاجز



 وبا نمل یتفلا یردیامو ٌمولحاهب فختسست رومأ
 ٌروبزلاو میرم نبا لیجناو _یسوم باستکو دمحم باستک

 :هل وف و

 یسموم الو اهاسيع ةيربلا ىلإ مکهلا ث عبي مل رشاعم تلاق

 اسومان سانلا ىفمهنيداورّيصو ةلكأم نمحرلا اولعج امنإو

 نم ةدحاو لك لب «هرفك ىلع لدت ةريثك ءايشأ هريغو یزوجلا نبا ركذو
 بتكي نأ ىصوأ هنإ :لاقيو «هلالحناو هتقدنزو هرفك ىلع لدت ءايشألا هذه

 :ہربق ىلع
 ذحأى لع تينجامو | يلع ىبأ هه نجاذه

 كلذ ببسب راص ىتح «رادلا هذه ىف هعقوأ همأل هجوزتب هابأ نأ هانعم

 رفك هلك اذهو «ةيانجلا هذه دحأ ىلع نجي مل وهو «راص هيلإ ام ىلإ

 .هّللا هحبق داحلاو

 رذتعي ةديصق لاق هنأو باتو هلك اذه نع علقأ هنأ مهضعب معز دقو

 :اهيف لوقي ىتلا ةديصقلا یهو .هنم لصنتيو «هلك كلذ نم اهيف
 "”ٍليلألا ميهبلا ليللاةملظ ىف 2 اهحانج ضوعبلا دم ىري نم ای
 لحنلا ماظعلا كلت ىف ٌخملاو اهرحن ىفاهقورع طاين ىريو

 لوألا نامزلا فىنمناكام اهبوحمتةبوتب ىلع ْنئما
 :هل ةاثرم یف مهضعب لاق ىتح ةاثرم نونامث هربق دنع تدشنأو

 .روطس اهم فختست لوقع :تيبلا لوأ ىبهذلا دنعو :كالهلا 0
 .ةملظلا ريثكلا (۲)



 سي وب ی نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 امد ینفج نم مويلا تقرأ دقلف ةداهز ءامدلا قرت مل تنك نإ

 .هرمأب لاهج ام! :هودقتعا نيذلاو هوثر نيذلا ءالؤهو :یزوحلا نبا لاق

 .هتقيرطو هبهذم ىلع لالض امإو

 ىلع ناتيلدم ناتيح هقتاع ىلع اًريرض الجر مونلا ىف مهضعب ىأر دقو

 لئاقو :ثیغتسی وهو «همحل ناشهني امهو «هيلإ امهيسأر ناتعفار هردص
 .دحلملا ''' ريرضلا ىرعملا اذه :لوقي

 ...هرق ىلع بتكُي نأ ىصوأ هنأ ناكّلخ نبا ركذو
 ...ٌیلع ىبأ هانج اذه

 دلولا ذاختا نولوقي مهنإف ءامکحلا داقتعاب اضيأ اذهو :ناكلخ نبا لاق

 .تافآلاو ثداوحلل ضرعتي هنال .هیلع ةيانج دوجولا اذه ىلإ هجارخإو

 ىلإ ءامکحلا هدقتعي ام وهو «هداقتعا نع ريغتي مل هنأ ىلع لدي اذهو :تلق

 رهاوظب ملعأ هللاو .مهضعب هركذ امك كلذ نع علقي مل هنأو ءتقو رخآ

 .ها ۳ اھنطا وبو رومآلا

 صیمق ىف فوفکمو بيرض هلام ریرض ءالعلا وبآ :یزرخابلا لاق

 لظ یف لاط دقو «جوجحم دلالا مصخ بوجحمو «فوفلم لضفلا

 ملاعلا للاو هرصب ربخ اندنعو .هؤانإ داحلالاب عشزو هژانآ مالسإلا

 یذلا هباتکب هتءاسإب نسلالا تثدحت امنإو هتریرس ىلع علطملاو «هتريصبب

 .تایالاو روسلا ةاذاحم ىف تایاغلاو لوصفلا :ب هنونعو «نآرقلا هب ضراع

 بدأو نیثک رعش هل :نسحملا نب لاله نب دمحم ةمعنلا سرغ لاقو

 .(۳۶ /۱۸) ءالبنلا مالعآ ريس رظنا هقفلاو ریخلا لهأ نم ناهبن نب بلاغ وبأ مانملا اذه یآر(۱)

 .(۸۱ - ۷۷ /۱۲) ةياهنلاو ةيادبلا(۲)



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم م واس
 .© هي ری ام ىلع ةلاد هراعشآو «داحلالاب ىمرُيو «ريزغ

 مزجي مل ریحتم هنأ لوذخملا اذه لاح نم یل رهظیو :یبهذلا لاق #

 .اننامیإ انیلع ظفحاف مهللا ءةلحنب

 «نینموملا دار شن لجرلا ىلع امو «لاقملا لاط دق :یبهذلا لاقو *
 ۰0 هلوق ثيبخ نمو ...هل مت امب ملعأ هللاو

 سمخةالصب دمحم ءاجو 2059 یسوم عرش لطیف ىسيع ىنأ
 © سمأو يغ نيب سالا لصف اذهدعبىبالاولاقو

 سمسشو رمق نم كیلختامف ىذه كابند نم تشعامهمو

 ^ سمه تلطآ نیقیلا تلق ناو  یتوص تسنر لاحملا تلق اذإ

 :ءالعلا ىبأ یرکذ دیدحت ىف نيسح هط لاق ٭

 ىف كلذ ىلع صن دقو ءاهتحصل اًدحاج «تاوبنلل اّرکنم ناك ءالعلا وبأ

 ردصم اهلعجي اًروطو روز انآ تی اًروطف «ةرم ريغ ةحارص تايموزللا
 رکنآ ىتح «تاوبنلا راكنإب يفتكي ملف ءاّبیجع اًنانتفا كلذ ىف ّنتفاو ءرورشلا

 .«تايآلاو روسلا ةاكاحم ىف تاياغلاو لوصفلا» يف ةماع تانايدلا

 هاور ىذلا «هبتك تبث ىف هتبثأ لب باتکلا اذه رکنی مل هسفن ءالعلا وبأو

 ةلاسر ىف امہو :باتکلا اذپ ءالعلا ابآ نورفکپ سانلاو ءىبهذلاو یطفقلا

 .مهتيو هب یمری ام (۱)

 -٢٤٥(. ۵۵ /۲) موزللا (۲)

 .یسیع ماقو لازف یسوم اعد :موزللا ىف (۳)

 :موزللا ق )٤(

 سمأو دغ نیہ سانلا یدوآو اذه ريغ نيد ءیحب لیقو

 .(۳۹ - ۲۳ /۱۸) ءالبنلا مالعا ريس ... حيحصلا تلق نإو(٥)



 و سبل له نيماظلا ةياهن صصق نم ے
 1 تاوبنلا راكنإ نم تایموزللا ۴ امبو ( هي رخس نم نا رفغلا

 :تعبلا نم هتفوم ا“

 ادیدش ابا رطضا ثعبلا ىف ءالعلا یبآ ىأر برطضا :نیسح هط لوقیف

 :لاقف هتبثآ ةرمف

 کیم ال رد ےس رسماخب تسسلف اسمکیأر ناك نا

 عنشأ نمو .تایموژللا ىف ةرم نيتس نم رثکآ هافن لب ءاّضن هركني ةراتو

 :كلد ق هلوق

 نيلاسحلا نعاهانغآ ناک ام  اييناث اًداسعم اسهل نأ تسمعزو

 :لوقيف كشلا فقوم ثعبلا رمأ يف فقي ةراتو

 "۲ قالستو ٍفراعت مست ناك نإ رظتَتُم نم توملاباًيح رم اي

 :يكصتالملاو نجلا نم همقوم :٭

 اصن تايموزللا ىف ةكتالملاو نجلا ا رکنأ ءالعل وبأ :نیسح هط لاقو

 :لاقف

 كل الو ينحل سخت اًشح هب تملع ام الیوط ارمع تشع دق

 :لاقو

 اتیشخ ءاملظلا ىف ّنجلاب تنأ نإ بهر ىلع دّجوت الو كيلملا شخاف

 اتيسثوح یوشحلا لفاغلا ةعدخل ٌةقّفلم راسبخآ كلتامنإن

 ءاعيمج ةكئالملاو نجلا نم ةملؤملا ةيرخسلاب ةءولمم نا رفغلا ةلاسرو

 . ۲۷۳ - ۲۷۲ ص قیاسلا ردصملا ()

 ۲۷۲ - ۲۷٢ ص ءالعلا ىبأ یرکذ دیدجت (۲)



 - نالاظلا ةياهن صصق نم ل بدوا

 تنجلا اولخد نیذلا نجلا ةنسلآ ىلع نارفغلا ةلاسر ىف رعشلا مظن دقو

 ۱ :ةيرخسلاو ءزهلا ديري امنإو - لاقف

 © سیسح نماهب ینجلامف سیبدردلا ینب نم ثوقأ ةكم

 :ناسنالا لصا

 :لاقف ناسنالا لص ىف كش

 مدارا یسلع مدآ ےلبق اذهمدآنوكي نأ زئاسج

 :لاقف كلذب مزج مث

 مداوأ سايقلاد نعهنكلو دحاو لقعلا بهذم یف مدآ امو

 ضرالا ىف دسفم ريرش هنأل ؛دجوي مل ناسنإلا نأ ول ءالعلا وبأ ىنمتو

 :لاقف

 ٌراهظهيلعاهمّرح ناك وأ مهمآ قلط ناك مدآ تسیل اسی

 ٌراهطألاو هيف دقفت كاذلف اكراعرهط ريغ ىف مهتدلو

 :لوقيف ةينازلا نباو ةرحلا نبا نيب لقعلا مكح ىف قرفي ال وهو

 ةينازنههمأنموٌناصح ةّريحهمأنم نایسسو

 هسبحف «ةرخآلا لبق ایندلا سبحب هتلم نع لاق اميو «هتلحنب هللا هازاجو
 .سبحلا دشأ اذهو «هدسج ىف

 امنإو نيسبحملا نيهر هب یتانپ نأ بحي ناكو «هسفنل هراتخا ىذلا ظفللاو

 ىف هسفنل ركذ هنأ ىلع «هرصب باهذو «هيف بجتحا ىذلا هلزنم نيسبحملاب دارأ
 همسج :ثلاثلاو .هرصب باهذ رخآلاو هلزنم اهدحأ :ةثالث انوجس تايموزللا

 :لوقي ثيح كلذو «ةايحلا مايأ هسفن هيف تسبتحا ىذلا یداملا

 .۲ ۱۹ ص ءالعلا ىبأ ىركذ ديدجت(١)



 مو سس نیلاظلا ةياهنصصق نم -
 تینا ربخلا نع لأستالف ینوجس نم ةفالثلا ىف ینارآ

 ٍثبخلا مسجلا ىف سفنلا نوکو  یتیب موزلو یرظان یدفقفل

 ركنأ یذلا ءاليوط هب سانلا عدخ یذلا فوسلیفلا بيدألا ةروص هذهف
 :هماکحآ نم ءیشب یزهو نآرقلا ضراعو .فیلکتلاب ضرع .تاوبنلا

 ْمَسَط امو سیدج ام موق لاقامک ةكمو جیجحلا ام موق لأسیس

 :ةيقتلا ىأر یذلا اذه
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 :لاقو

 سيلبإ طهر نم وأ ليربج طهر نم ٌدحأ هب رعشي ال كثيدح متكاف

 ىأر هنأ كيفكيو دعوملا هللاو ءايندلا راد ىف اليلذ هدسج ىف سبح دقل

 ىلإ فاضي نأ لدعلا امنإو ءولعلاو ديعصتلا ىلإ فاضي نأ ملظلا نم نأ

 :لاقف ءاقافو ًءازج قطن او طوبهلاو طوقسلا
 "لوزنلاابأ حيحصلان كلو ٌنيمكاذو ءالعلا ابآ تیعذ

 .ءالعلا یبآ یرکذ دیدجت رظنا (۱)

 .(هّللا هظفح ) ینافعلا نيسح دیس روتک دلل «لمعلا سنج نم ءازجلا باتک نم فرصتب (۲)



 - نیا...
 ° كروتاتأ لامك یفطصم

E اًيراغلب وأ اًيبرص ناك كروتاتآ نإ :نیخروملا نم ریثک لوق نم بجعت ال 
 ىف نیعست نع اهتبسن لقت ال ةريثك تاياورو ءاّموي هدلاو نع ثدحتی مل
 .حافس نم ناك هنآ تاياورلا نم ةئاملا

 لاقو ء۱۹۲۲ ةنس ةينامثعلا ةفالخلا ىغلأ يذلا كروتاتآ یفطصم هنإ

 اهنإ :لاق اهتئزجت نکمی ال ةدحو ةنطلسلاو ةفالخلا نإ :نولوقی نیذلا نع

 .ةد وهعم ةطسفس

 ةيروهمجلا نلعت ۱۹۲۳ ةنس يناثلا نیرشت رهش نم لوألا مويلا ينو
 .ةيكرتلا ةيروهمجلل اًسيئر كروتاتآ لامك یفطصم باختنا

 ؛موعن ماخاحللو زیلجنالا هدايسأل یفوی اًسيئر هباختنا نم رهشآ 4 دعبو
 :هرارق یطعیف «ةينامثعلا ةفالخلا مدهل ةيدوهيلا ةطخلا ذفنم

 ةرازوو ةيعرشلا ةرازو اهعم یغغلتو «ةفالخلا ءاغلإ تقو نآ دقل
 .ةينيد ةسردم كانه عدن نلو فاقوالا

 رَبِجُب كلذ دعبو دالبلا نم هتلئاع دارفآ عيمج عم ةفيلخلا جارخإ ررقتی
 بیلصلا دعب یراصنلا دنع ةثلاثلا ةمالعلا یهو «ةعبقلا ءادترا ىلع كارتآلا

 كراعملا ءاننآ نیحیسملا لبق نم تعض ةينيد ةمالع تناك نائزلاو

 نم یوتفب رفکلل ةمالعک ةعبقلا تربتعا دقو «ةيموق تحبصآ مث «ةيبيلصلا

 دبع ةمجرت ؛قباس یکرت طباض فیلأت منصلا لجرلا باتک نم فرصتب ةذوخأم ةمجرتلا هذه (۱)

 .«ةلاسرلا ةسسؤم» نمحرلا دبع هللا



 بم سس نیلاظلا ةياهن صصق نم =
 ضرفیو ءاهئادترال نیضراعملا لجأ نم قناشملا بصتتو «یوونلا مامالا

 ريغيو ؛نييمدآ نييمدآ نوکن نأ ینعت ابا :اهنع لوقیو ءايكرت ىلع ةيناملعلا
 .ةينيتاللا فرحألا ىلإ ةباتكلا فرحأ

 نم بلط امدنع «سورلل ناجیبرذآ عاب ىذلا كروتاتأ ىفطصم

 ىلإ ةهجوتم اأ ةجحب ةيسورلا شويجلا لوخدب حامسلا نييناجيبرذألا
 ملو اهنم اوجرخي مل ناجیبرذآ ىلإ ةفشالبلا لخد نأ دعبو «ةيكرت ةدعاسم

 .ایکرت ىلإ اًشويج اولسري
 روجفلاو ةراعدلا طسو رمخلا ةدئام ىلع ىذلا كروتاتأ ىفطصم

 . رجفلا ناذأ ًأرقتف «مناه ةليبن ةرعاد ةصقار ىلإ ريشي

 .ةِكَي هللا لوسر ريكألا هودع

 ریغصلا دجسملا ىف ناذآلا ارقي نذّوملا ناكو .«كلراب» قدنف ىف ناك

 اننأب لاق نم :الئاق هلوح نمل كروتاتأ تفتلي «ةرشابم قدنفلا مامأ نئاكلا

 عضو هنأ فيك "لجرلا اذه ىلإ اورظنا ؟نحن انترهش امو ؟نوروهشم

 ملاعلا ءاحنأ عيمج ىفو ةظحل لك ىف رركتي همسا نأ ثيحب ةرهشو اًمسا

 .ةرانملا هذه اومدهيل ...؛رابتعالا رظنب تاعاسلا قرف انذخأ اذإ

 .ةيكرتلا ةالصلا ةغل نوكت نأ دارأ ىذلا كروتاتأ ىفطصم

 دجسم لیوحتب اًرمأ ردصي رمخلا ةدئام ىلع نم ىذلا كروتاتآ ىفطصم

 .فحتم ىلإ ايفوص ايأ
 جرح الو ثّدحف «هنوجُمو هرکشو هتدبرعو هذوذشو هشحف ام

 .جرح الو اياقناج ىلايل نع ثدحو

 .دالَع هللا لوسر دصقي (۱)



 ےس نيل اظلا ةياهن صصف نم ۷٩

 :هرعاش ل وقی

 ...ترعلا ىدل ةبعكلا ىقبتل

 ....سسنیکت ساقناج نآل

 ىلع هحضفی نأ هللا ءاشیو ؛اّریکس الجر هدجتو «مناه ةفيطل نم جوزتی

 نب دادو عم هذوذشو ذاشو لب ؛نینعو ةلوجرلا میدع وهف «هتجوز ناسل

 لک تیار دقل :هل تلاق «هنم هتجوز قالطل اًببس ناکو .فورعم ءایض دلاخ

 .درمالا باشلا اذه عم

 .هنم قیفب داکی ال قرعللو رمخلل ایارش اًيارش اًيارش هتايح تناك

 یام امهدحآ ىف ناولد رامح مامآ عضو ول «هلاسیو یبص نم برتقی

 .یدیس اي قرعلا نم :یبصلا هل لاقف ؟برشی امهیآ نمف "قرع رخآلا یفو
 .ناسنالل ةوشنلا یطعی قرعلا اذه نإ :لوقی ناکو

 تانب اريج ذخأيو تاملعملا راد ىلإ بهذي ناك یذلا كروتاتآ یزاغلا

 .قیرطلا عاطق لثم تانبلا فطخی هنإ «نهب قسفیل ؛تاتیربلا ةمألا

 نأ اذه نم برغأو لب «جحلا عنمو ةعمجلا نم ادب ةيعوبسالا ةلطعلا
 یتلا مارهالا ةديرج اهلقنت ةريثم ةعقاو هل ء اتوق برغلا تاتف نم مرمر ىذلا

 هنس ریارف ۱۵ سیمخلا موی يف زمیات یادنص ةديرج نم اهلقنب تماف

 .رمخ (۱)



 ۱ ۷ 2 ۔ ناظلا ةداهن صصق ل

 ةسائر ىف هفلخيل ایناطیرب ريفس حشر كروتاتآ لامك :ناونع تحت ۸

 ةلود تطقسأ ىتلا ایناطیرل ءالوو ةيعبت اذه دعب له !!!ةیکرتلا ةيروهمجلا

 .كروتاتأ اهلیمع دي ىلع ةفالخلا

 مهيف اشف الإ اهب اونلعي ىتح طق موق ىف ةشحافلا رهظت مل :اًريخأو
 .مهفالسآ ىف نكت مل یتلا عاجوالاو نوعاطلا

 باصتغالاو ءرهعلاو ءصقرلا نم رثكأ ةشحافلل روهظ ىأو

 «تايراع ءاسنلا صقرو ... ةليذرلا ةسرامملل ینبتلاب تانبلاو تاقيشعلاو

 .رمخلا دئاوم طسو

 عاجوألاب هللا هالتباف «مارحلا ةوهشلاب هسفن عتمي نأ كروتاتآ دارأ

 . لمعلا سنج نم ءازجلاو ماقسألاو

 هتباصإ ببسب اًميقع ناك هنآل دالوالا ةمعنو ةلوجرلا نم هللا همرحو

 .نمزملا ناليسلاب هتجوز تبيصأ هببسبو ىرهزلاب
 .همقع رس ةعاذإ نع هتأرما عروتت ملو

 . لمعلا سنج نم ءازجلاو

 یرت ال ءارمح ةريغص تارشحب هللا هالتبا هرصق ىف هتوم ضرم ینو

 ترهظ ىتح هراّوُز مامآ ديدشلا كحلاو كحلا ىلإ هترطضا ىتح «نيعلاب

 .ةيلعاف اهرثكأو ةيودألا ىوقأب تيبلا ميقعتب رمأو ههجو ىلع
 ىف لمن دجو هنأ حيحص معن :ىليام ةحصلا ةرازو راشتسم بتكيو

 رجاهملا لمنلا نم عون هنأ اوتبثأ نيصتخملا نإ ىتح رصقلا ءاجرأ ضعب
 ءارو كانه نأ لامتحا دحأ لابب رطخي نكي ملو ءابوروأ ىلإ نيصلا نم

 رمألا ليحأ ثيح تماعلا ناكرألا ةئيه تعجور دقف كلذل رخآ اًيبس ةكحلا

 ديصتل زووای ةرمدم نم مقاط رضحیو ء ةيرحبلا ةوقلا نم نيصصختم ىلإ



 !!نونجلل اي تیمزآ ءانیم ىف ةدوجوملا زووای ةرمدم رصقلا ىف ىذلا لمنلا

 !! امنلا قحسل قحسل ةرمدمو دونج قرقنآ ةيماح نم هوبلطی مل ملف

 «۱ رل یرگو الا هاو وال کیر دوو

 ابطال اب اطاحُم هنوک نم مغرلاب هناف ؛هللا ةمكح ىلإ رظناو

 رم قاذو دبکلاب اًضيرم ناك هنأ اوفشتكي مل «بطلا ةذتاسأو نییئاصخ الاو

 لقآ هفرعی یذلا ۱۹۳۸ ةنس ضرملا اوفشتکا یتح ۱۹۳۲ ةنس نم باذعلا

 ءاقستسالا ىلإ ىدأ ىذلا دبكلا فیلت هللا ہالتباو .بطلاب هف رعم ءاطالا

 .اهنم اًتيش اوعدت ال ...اهلک اهوبحسا .. الاح " هایملا اوبحسا

 لحري .. خیراتلا ةلبزم ىلإ لحری ربوتکآ نم رشاعلا سیمخلا موي ىفو
 سيئر ىأر نم ناکو «هیلع ة ةالصلا لوح لادج رودیو ملاعلا اذه نع

 ريخأو لوألا شيجلا دئاق عم فالح ثدحو هيلع لص الأ ءارزولا

 تارفلا حلف الواو حل الغ موق لبلد بارسغلا ناكاذإ

 ةينيدلا نوئشلل اًسيئر حبصأ ىذلا ىدنفأ نيدلا فرش فاقوألا ريدم هنإ

 هسفن كروتاتأ عطتسي مل رفكب مايقلاب ونونیآ عانقإ لواح ...؛ونونيأ دهع ىف
 ضرفو «ةدابعلل ةغل ميركلا نآرقلل ةيكرتلا ةمجرتلا لعج وهو «هب مايقلا

 نيدلا فرش هيلع ىلصي كروتاتأ هللايو ...نوناقلا ةوقب عماوجلا ىف اهتءارق

 ءاهيلايلب مايأ ةثالث سانلا ةرايزل هنامثج اوضرعو «قبطلا نشلا قفاو ءاذه

 )١( :ةيآلا :رثدملا ةروس )۳۱(.

 ) )۲.هنطب نم ىأ



 : ١9560 ةنس یتح ۱۹۵ ةنس نم یبرحلا نجسلا دئاق

 :هنحس ىفو ىؤاضرقلا هيف لوقي
 ةروث لقعم ىبرحلاو هاذه

 ىذاللاودعأةينابزه يف

 مهفكأب مهلوقع نود لبتم

 اصعلاب ديلاب جابركلاب لجرلاب

 هنأ ولو حلاص ب نوؤيعيال

 مطحُم وهو خيشلا نومحري ال

 املاطو ضيرملا لع نوقفشي ال

 مك

 اهباوشعام ءاضيب نكت ملول
 امنإف كانه انوناق نسظ نم

 ةمامعو ةبيه ید ملاع

 مهباذع طوسو مهتروث دالج

 دقاح ٌريرطمق سوسبع هجو
 دلم ۰ ىرت م ثا + یف

 غسلاو مد لا ىف ءوسلل شطعتسم

 نیوسکتلاو رسیرحتاا بسلا وعدت
 نوسعلملا هتف ىفاوص صختو

 نح تاذ ٌرشلل مهفكأو

 نود سیسسخ بولسا لکبو
 نوراه ىقت وأ یسسیع دهز ىف
 نوجرعلاک هارت هسنم رهظلاو

 نونجو ةوسقب هاسسأ اوداز

 نوصم لكب هتمامع اوتطو

 نيدسلا ناوه تناهاهنكل

 ىنويسبلاةزمح وهاننوناق

 ٍنوجس ل اد ئاق اوز هوم
 نینرعلاو تامسقلا رکتسسم

 '''نیسعل بلقو ةدقعماًسفن

 .ایندلا راد ىف ماد ام نعللا ىلإ نيعملا ةبسن مدع ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم نم حجارلا (۱)

 .هريغب مآ مالسإلاب هل متخ مب دحا ملعی الو
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 ىنويسبلا نم ىفوآلا ہءازسسجو هظح ذخأي یسرحلل دوعيس

 :ىواضرقلا لوقيو
 ليل ىسنأ ٌتسلف ثیسن نإ انأ
 ىتلا ةمكاحملا نم ءاسملا اندع

 اعد یتح ىركلا انورعي داك ام

 ةزمح رفظملا اندئاقباذإو

 ةراهمب اهمصو دونجلا دشح

 عفادمو قدانبب انطاحأو

 قهرم ليقث ريدكت روباط

 انقوسي ٌءابظلا ودعت امك ودعن

 انلكو ناتعاس انيلع تضمو

 ىلع اَلَجَع قف ًءامغإ رخ نم
 ةخوخیش نم ضرألا ىف ىمترا نمو

 هب انون ام لک ًةزمح نكي مل

 ةمفدَقّرفملاب عزوي ىتأف

 نوحش تاذ یبرحلا ةحاس ىف

 ِنوسحمو ةهاكف لوصف تناك

 ۱ نیمآ توص كافكو ىَدَّرلا یعاد

 نيصح حالسلا ىكاش رکسع ىف

 نيدانجأب وو معهنأكو

 نينتلا یک امافانل ترغف

 ٍنوكس نآو مالحأ تفو یف

 نيخستلا نم تکش طايسلا ّبَهَل

 نوع ضيف لثم بّیصت قرع

 نیهم باذعلل ٍتوص تابرض

 نیطلا سود هوساد ٍةَلِعوأ

 نيوهت نمو ءایعا طرف نم

 نيسمخلل نيرشع نم طوسلاب

 نيسحتلاو ناقتالاو دعلا ىف

 ىنيحشي اسھبیطخ توص لازام

 ىلإ بذعي نأ عيطتسيو «ةقلطم تاطلس هدي ىف تناك «یبرحلا نجسلا لوأ بيقر ديسلا نيمأ ۱(

 .ةروثلا ةداق دحأ هنأك هسفن یرب ناکو «توملا دح



 نیلاظلا ةياهن صصف نم

 ملف خفتنم و هو ةزمح لاقذإ

 اوَعّداو ةلوطبلا اوعنطصا یلالا نيأ

 مکنسم لَا مالك نوبسسحت مآ
 ةطلس ىلعأ نوناقلا انه ىنإ
 بقعم نود مكحلا ىفدرفتم

 ةيرح مكك بهو تدرآ اذؤف

 هل ىدنعاهف اًنوم یضتبا نمو

 ٍنوراق الو نو عرفل كرتي

 !؟ىنوجسب انه مهبذعأ ىنأ

 ىنولسو یسهتنا مك رمأف الك

 ؟ىنينثي مكبيذعت نعو مکنع

 نوناقلا ةطلس بساحي اذ نم

 ؟ىنيصعي نسمو ینفلاخیاذ نم

 نوهلا یباذع نم متقذ تئش وأ

 ىنيمي عوط كاذف تيبأ اذإو

 !!نيفكئالو لسغالب ثوم

 انأو مكبر ىل اوتاه :مهبيذعت ءانثأ نييمالسإلل ةرم لاق ؛قيدنزلا اذه

 .ةنازنز ىف هطحأ ... ديدحلا ىف هعضأ

 ؟هوازج ناك ادامف

 .ةتيم رش هللا هتامآ

 دیدحلا خايسأب ةلمحُم فلخلا نم ةريبك ةنحاش هترایسب مدّص ثيح

 نم سانلا عمتجاو «ذقنم الو .حيصي ذخأو همسج ىف خایسالا تلخدف

 ۷ ةرهاقلا - ةيردنکسالا قیرط ىف هلوح
 دیدحب دیدح ... اقافو ٌءازج

 لمعلا سنج نم ءازجلاو
 . ىكنأو دشآ ةرخ الا باذعلو

 .یواضرقلل تاحفلو تاحفن ناوید ىلع قیلعتلا رظنا (۱)

 )١/ ۳ ٦١٤(. لمعلا سنج نم ءازجلا (۲)



 .مهريصنت لجأ نم لوغملا لئابق نيب مهتاعد نورشنی ىراصنلا ناك

 رفظ) ةيبيلصلا هتجوز ببسب ةوعدلا قیرط وكالوه ةيغاطلا مهل نکم دقو
 ىلوغم لفح روضحل یراصتلا رابک نم ةعامج هجوت ةرم تادو «(نوتاخ
 یبنلا صقنتی مهنم دحاو لعجف «لوغملا ءارمأ دحآ رصنت ببسل دقع ریبک

 نم ثیبخلا یبیلصلا رثکآ املف طوبرم ديص بلک كانه ناکو «هبسیو 8

 ضعب لاقف .دهج دعب هنم هوصلخف هشمخف هيلع بثوو بلکلا رجمز كلذ
 بلکلا اذه لب ءالك :لاقف ةع دمحم قح ىف كمالکب اذه :رضح نَم

 ناک ام ىلإ داع مث هبرضآ نأ دیرآ ىنأ نظف یدیب ریشآ ینآر ؛سفنلا زيزع
 ىبيلصلا قنع ىلع ىرخأ ةرم بلکلا بثوف «لاطأف 335 ىبنلا بس نم هيف
 نم املأ نيعبرأ وحن كلذ ببسب ملسأف «هنيح نم تامف هروز علقو

 ۔''لوغملا

 .(۲۰۲ /۳) رجح نبال ةنماکلا رردلا )



 یے و رل ید سکس
COTیہ یہ کیہ ل3 ج کچ حم حو ۲.  
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 يلج ییا یج

 یے وز نی سکس)
  CONT۔  ۲۰۹٢٣۔۲۲۱ بت ۱۱۸/ج ۸۷۱۸۷۱۷۸۷



 ےب ےہ کر ےس ےس

 فيك انل حضوت ىتلا صصقلا نم ةقابلا كلت مکتارضحل قوس انآ اهو

 هذخأ اذإ یتح ملاظلل ىلمُي كك هللا نأ فیکو ایندلا ىف نیملاظلا ةیاہن نوکت

 ىف باذعلاو لاکنلا نم ملاظلل هللا هرخدی ام ريغ اذه لکو ... هتلفُي مل

 .ةرخاالا

 ردافلاو كلذ ىلو هنإ .. . ملظلا نم مکایاو ینریجی و نأ تك هللا لأسأ

 .هبلع
 فل



 لیباه نابرق هللا لبقت امنیح ليباه هاخأ لتق یذلا لیباق ءازج وه اهو ٭
 نم لوأ كلذب نوکیل لیباه هاخأ لتقو لیباق ماقف لیباق نابرق لبقتی ملو
 :ليباهو لیباق ةصق یه اهو .... نوکلا اذه ىف لتقلا ةميرج ٌنَس

 لمتکت ةيجوزلا ةايحلا تأدب ضرالا ىف ءاوح ہتجوزو مدآ رقتسا امل

 موي ىلإ ثب مدآ لسن رمتسیلو ضرألا رمعتل ةيرذ دوجو نم دبال ناكف
 .ةمايقلا

 ىف دلت تناكف .. نيريثك اًدالوأ مدال دلتو لمحت ءاوح تأدب دقل #

 .اتنبو اذلو ةدحاولا نطبلا

 اًمئاد ناكو .. هتيرذب ضرألا تأالتماو اوجوزتو ليي مدآ دالوأ ربكو

 .هتيصعم نم مهرذحيو هتعاط ىلع مهضحيو هللا ىلإ مهوعدي
 اًركذ تعضو ةرتف دعبو ىشنأو اّرکذ ءاوح تدلو مايألا نم موي ىفو ٭

 .ليباه رخآلاو ليباق امهدحأ مدآ ىمسف ىثنأو

 هعم تدلو یتلا هتخأ جوزتي نأ نبالل زوجي ال 5 مدآ عرش ىف ناكو

 .. هدعب وأ هلبق تدلو ىتلا هتخأ نم جوزتي نأ هل زوجي نكلو ةدحاو نطب ىف

 .ةدحاو نطب ىف هعم نوكت الأ مهملا

 تناكو ليباق تخأ نم جوزتي نأ ديري ليباه ءاج مایالا نم موي ینو ٭

 دارأو ةدش لكب ضفر ليباق نكلو ؛ م2 مدآ قفاوف ليباه تخآ نم لمجأ

 .ليباه مأوت نم لمجأ تناك األ همأوت نم جوزتي نأ

 .ليباه هيخأ ىلع ليباق سفن ىف دسحلاو دقحلا عرزي سيلبإ ذخأو

 لبقت نمف (العو لج) هللا ىلإ اًنابرق امدقی نأ امهرمأو ملكي مدآ ماقف د



 .لیباق تخآ حوزتی هنابرق هللا

 ونأ أدرأو أوسأ نم داوعألا ضعب جرخأو هعرز ىلإ لیباق جرخف *
 .(العو لج) هلل اًنابرق اهمدقو عورزلا

 هتیشام رايخ نم انیمس اشبک راتخاو همنغ ىلإ عرسآ هناف ليباه امآو *

 .(العو لج) هلل انابرق همدقو

 .ةفهلو قوش ىف ثدحي اذام نارظتنی نانثالا فقوو

 لبقت دقلف لیباق نابرق لکأت ملو شبکلا تلكأف ءامسلا نم ران تلزنف

 .ليباه نابرق هللا

 ملو ليباه نابرق لبقت هللا نأل كلذو اًديدش اًبضغ ليباق بضغ انه ٭

 تاغزن نم - ةظحل ىف ررقو دسحلاو دقحلاب هسفن تالتماو .. هنابرق لبقتب
 .ليباه هاخآ لتقي نأ - ناطيشلا

 لیباق لتقيو لب هسفن نع عفادي نأ عيطتسي اًديدش اًيوق ليباه ناكو *

 هيلع بضغیس هللا ناف هاخآ لتق ول هنأ انیقی ملعيو هللا نم فاخي ناك هنكلو

 لبقلَم انابرق برق دا قحلاپ مداع یبا اب مع لتاو# :یلاعت لاق
 ےگ یب مم سر ےن عت رخ رس ےس مع سرب سے رس ریت ع

 نم
 س تم نم ہللا لب امن! لاق کاتانفال لاف کلا نم لبقتم لو تورا

(© 

۷ 
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 هل رس يد رگ ےہ سس حجر رو ج سر رم رس هر ےک س ا ےس رسم ےس ےس

 بر هللا فاخأ نا كلنق ال كل یدپ طساب ات ام ینلئقنل كدي لإ تطسب ریل

 ۹ یک

 :هل لاقف «رانلا هاخآ لتقی نم ءازج نأ ىلإ هاخآ هبنی نأ ليباه دارأو

 .4 نیل اوج لو رانا حض نم نوکتف ك نام نآ در نإ »
 .(۲۸ ء۲۷) :ناتیالا :ةدئاملا ةروس (۱)

 .(۳۹) :ةیالا :ةدئاملا ةروس (۲)



 - نالاظلا ةیاهن صصق نم سل دبا
 وعدي ناك 4# مدآ نأ ىلع لیلد ربکآ لیباه هلاق ىذلا مالکلا اذه ىفو ٭

 ءازجلاو رانلاو ةنجلاب مهفرعُيو مارحلاو لالحلا مهملعیو هللا ىلإ هدالوأ

 .ةمايقلا موي تاملظ ملظلا نال ملظلا ىف عوقولا نم مهرذحيو باسحلاو
 نم لبقتلاو نابرقلا امهبيرقتل اًرشابم ناک مدآ نأ ملعلا لهأ ركذ ٭

 عدت ملو هل توعد كنأل هنم لبقت امنإ :مدال ليباق لاقف «ليباق نود ليباه

 «یعرلا ىف ليباه أطبأ ةليل تاذ ناك املف .هنيبو هنيب اميف هاخأ دعوتو ...«ىل

 لبقت :هل لاقف .هب وه ذإ بهذ املف «هب أطبأ ام رظنيل ليباق هاخآ مدآ ثعبف

 .ینم لبقتي ملو كنم
 .نيقتملا نم هللا لبقتي امن :لیباه لاقف

 .هلتقف هعم تناك ةديدحب هبرضو اهدنع ليباق بضغف

 .هتخدشف مئان وهو هسأر ىلع اهامر ةرخصب هلتق امنإ هنإ :ليقو

 لاو ..تامف عابسلا لعفت امك هضعو اًديدش اقنخ هقنخ لب :ليقو

 . "ملعأ

 بارغلا نم نفدلا ماعتن لسباق

 الو عنصي اذام ىردي ال اًرجاع همامأ سلج ليباه هاخأ ليباق لتق املو

 نيأف ليباه لتق ىذلا وه هنأ ركنأ ولو .. ©3506 مدآ هيبأل لوقي اذام ىردي

 ۱ ؟هتثج ىراوي

 ٌدحأ نكي ملو ..ضرألا هجو ىلع بکترت لتق ةميرج لوآ هذه تناکو
 ىلع تيم لوآ ناك اذه نال یتوملا نفد نع اًئيش ملعی ضرالا هجو ىلع

 .ضرألا

 ٠ ( :ص) ريثك نبا ظفاحلل /ءایبنالا صصق ۰۵۱ ۵۲(.



 ہہ سس زیلاظنةیاهن سصق نم -
 نیآ یردی ال ضرالا ىف اہ یشمی ذخآو لیبام ةثج لیباق لمح #

 ذإ سلاج وه امنیبو .. اليلق حیرتسی سلجف بعتلاب سحآ ةأجفو «بهذي

 ذخأو لتاقلا بارغلا ماق مث رخالا امهدحآ لتقف نالتتقی نیبارغ هللا لسرآ

 هاطغو هنفدو لوتقملا بارغلا اهیف عضو مث ةريبك ةرفح ضرالا ىف رفحپ

 دشآ اًمدان ةظحللا كلت ىف ناکو لیباه هاخآ نفدی فيك لیباق ملعف بارتلاب

 .لیباه هیخآ لتق ىلع مدنلا

 هيلع نزح یکیی وهو لیباه هاخآ نفدو ضرالا ىف ةرفح رفحف
 وأف باغلا اذنه لم نوكأ نأ ترجعا لوک لال

 27 ندا نم حبصَاَف

 نم لفك لوألا مدآ نبا ىلع ناك الإ اّملظ لقت سفن نم ام دال لاق

 ۳ «لتقلا نس نم لوآ هنأل ؛اهمد

 ىف وهف ةعاسلا مايق یلاو ین مدآ نمز نم لتُق نم لكف .. اذكه
 .لیباق تائیس نازیم

 ۷ +ہ

 .(۳۱) :ةيآلا :ةدئاملا ةروس(۱)

 .ةماسقلا باتک (۱۱۷۷) ملسمو «ءايبنألا ثيداحأ باتک (۳۳۳۲) يراخبلا هاور :هیلع قفتم (۲)



 هتجوژ تناکو «ءاضقلاب لمعي لجر لیئارسا ینب ی ناک :هنآ كدت

 .ةرباصو ةنمومو هبیطو «ةلیمج

 كرتأ فوس :هل لاقو هاخأ یدانف «هبراقآ ةرايزل رفاسي نأ موي تاذ دارو

 تمکح اذإف سانلاب كيصوآ ىننإو - ضاقک هلمع دصقي - لمعلا كل
 میضتف هفیزو لطابلا كنرفی الو ّیقتالداع یحآ ای نکف مهل نأش یف مهنیپ

 .نیمولظملا وأ هللا قوقح

 .هللا ءاش نإ لعفآ :هوخآ هل لاقف

 .ام كيصوآ یتجوز هذه ناو :هیخأل یضاقلا لاقف

 .هتلحر ىف جرخو هيلع ملس مث

 ءاج ىتح راظنألا نع ىفتخي ىضاقلا هيلع بكري ىذلا لمجلا داك امو

 نع اهثدحيو ءاهسفن نع اهدواري ذخأو ةنمؤملا ةيقتلا هيخأ ةجوز ىلإ خألا

 .ىرخأ بهذلابو ةرات لاملاب اهيرغيو اهلامج

 اير بضغتو «اهجوز نوخت نآ ضفرت ةحلاصلا ةجوزلاو

 سانلا دنعو هيخأ دنع هرمأ حضتفي نأ لبق لعفي اذام ركفي خألا سلجف

 ةجوز نإ :مهيف حاصو سانلا ىف ماقف «ةديكم اهل ربدف «ةنامألل نئاخ هنأ

 عفد روز دوهشب ءاجو ...اهل قيشع عم ةسبلتم اهطبض هنإو ةنئاخ ىضاقلا

 .مهتداهش ىرتشيل بهذلا ضعب مهل

 ةجوزلا ىلع روزلا دوهش دهشو ...«رئابكلا ربكأ نم روزلا ةداهشو

 .اهمجرب كلملا رمأف .كلملا ىلإ اهرمأ عفرو ءانزلاب ةحلاصلا

 دق نكت مل اهنكلو «ةراجحلا اهتطغ ىتح تمجرو ةرفح اهل اورفحف



 رپ سس يلاظلا ةياهن سصق نم -
 اذه نأ ملعي ناك بیط لجر اهعمسف «ملألا نم نكت تذخأف «دعب تتام

 بلطو هتيب ىلإ ليللا مالظ ىف اهلمحف ةرهاطو ةئيرب ةديسلا نأو ريرش خألا

 .حورج نم اهب امم اهجلاعت نأو اهرمأب متبت نأ هتجوز نم

 ةحلاصلا ةأرملل اهنبا بيطلا لجرلا ةجوز تطعأ تيفش نأ دعبو

 املف ءاهقرسيل صوصللا دحأ اهيلع مجه ةليل تاذو ءاهل هيبرتل ةمولظملا
 طقسف نيكسملا لفطلا ىف تءاجف «نيكسلاب اهبرضب ماقف تخرص هتأر

 تلظو اهقدصت ملف .ثدح ام همال یکحتو ىكبت تبهذو هتلمحف

 .رانلاب اهقرحتو اهبذعت موي لک تذخأو اهتسبحو اهیرضت
 نم هللا ةمأ اي یجرخا :اهل لاقو اهحارس قلطأ حلاصلا لجرلا نکلو

 .مهاردلا ضعب اهاطعأو - كيجني نأ هللا لعل «ةيرقلا هذه

 عذج ىلع اًبولصم الجر ةمولظملا ةأرملا تدهاش اهريس ءانثأو

 ؟هتصق نع تلأسف «ةرجش

 .هلهأ ىلإ هتيد عفدي نأ هيلع ناكو ءالجر أطخلا قيرطب لتق هنا :اهل ليقف
 ىتلا مهاردلا مهتطعأف .توملا ىتح هبلصب مكحلا ناكف هعم نكي ملو

 .هليبس اولخف اهعم

 اهیتایو بطحلا عيبيو بطتحي ذخأو اهل اعدو اهعينص لجرلا اهل ركشف

 ىلإ دبعتت تذخأو ةريغص ةشع تنب دق تناكو ءاهماعطب رخآلاو نيحلا نيب

 هل هللا تعد ضيرم اهءاج اذإف «مهل وعدتل اهنوتأي سانلا حبصأو ءاهبر

 .باجتسم اهءاعد نأو «حالصلاب ةأرملا هذه ترهتشاو «هللا نذإب ىفشيف

 اًضرم اهمجرو اھمہتا ىذلا ملاظلا اهجوز قيقش ضرمی نأ هللا ءاشو



 - نیلاظلاةیاهنصصق نم اس
 یذلا قراسلا كلذکو «اهدلو لتقب اھتمہتا یتلا ةأرملا تبيصأ امك ءادیدش

 ةباجتسملا ةدباعلا ىلإ اوبهذا :مهل لیقو .ضرملاب اًضيأ بیصآ لفطلا لتق

 .اًعيمج مکل وعدتل ءاعدلا

 تنفذو تمجر اهنإ :هل ليقف اهنع لأسف .هرفس نم داع دق اهجوز ناکو

 .هلاح ىلع هبر یضاقلا دمحف «مثإ نم تلعف امہ
 لمحا ةحلاص ةأرما كانه نإ :سانلا هل لاق ءاضقلاب هلمع هملست دعبو

 هعم بحطصاو «اهیلا هب راسو هلمحف هیفشیل هللا هل وعدتل اهيلإ كاخأ
 دق اوناک نیذلا روزلا دوهشو «لتاقلا قراسلاو «اهمذعت تناك یتلا ةأرملا

 :مهل تلاقف مهتفرع مهتآر املف اهيلإ اولصو امدنعو «ضرملاب اضیآ اوبیصآ

 بلطیو هبر رفغتسیو هبنذب مکنم لک فرتعی نأ ىف اًعيمج مکءافش نإ
 .مهملظ نمم حامسلا

 .اًملظ اهتمجرو كتجوز تملظ دقل :یضاقلا قیقش لاقف

 .ضرملا انباصأف روزلاب اندهش دقل :روزلا دوهش لاقو

 .هللا ءاش نإ كنع افعو ىخأ اي هللا كحماس :یضاقلا لاقف

 «ینبا تلتق انآ اهتمهتاو ةأرملا كلت تبذعو تبرض دقل :ةأرملا تلاقو

 .قیلط یمامآ لتاقلا وه اهو

 .اهتقرسو ةأرملا دصقآ تنکو لفطلا تلتق دقل :قراسلا لاقف

 ةأرملا ناف مهللا .ملظلا ءازج مهتيرأ امك مهللا :ةدباعلا ةأرملا تلاقف

 .اعیمج مهتحماس دق ةرباصلا ةمولظملا

 ىلع تلز ال ةحلاصلا ةيقتلا یتجوز اي كنأأ :لاقو یضاقلا اهيلإ رظنف

 ؟ةايحلا ديق



ve 
 ینآربو یناجنآ دقو ءاونمآ نيذلا نع عفادي هللا نإ «معن :هل تلاق

 .كلذ ىلع هلل دمحلاف
 .ام اولعف امع وفعت نأو «مهحماست نأ عيمجلا اهنم بلطف

 .هللا نورفغتسیو نوکبی اوذخأو اًعيمج مهتحماسف

 .مهل ةحلاصلا ةأرملا ءاعدب مث مهتبوتو مهرافغتسا لضفب هللا مهافشو



 .ةلئانو فاسإ :ةیلهاجلا ىف ةبعکلا لوح ةعوضوملا مانصألا نم ناك

 :اهلمأتف ةبيجع ةصق امهل ناکو

 ناکو «مهرج نم دیز تنب ةلئانو «ىلعي نب فاسإ :هل لاقي مهرج نم لجر

 سانلا نم ةلفغ ادج وف تیبلا الخدف اَجاجح البقأف نمیلا ضرأ ىف اهقشعتی

 امهودجوف اوحبصاف اخسمف .تیلا یف اہ رجفف تيبلا نم ةولخو

 .امهعضوم امهوجرخاف نیخوسمم
 .امهب سانلا ظعتیل تیبلا دنع اعضو نیرجح اخسُم امل :ماشه لاق

 .یزوجلا نبا مامإلل /سيلبإ سیبلت (۱)



 هتفوخ الا انمآ عدت ال اهنإف «نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا نم هللاب ذوعن
 ضرم یهو «هتتتش الإ اًريخ الو «هتقّرف الإ اعمج الو هتبعتآ الإ احیحص الو

 .ةقرفم الاصوأو ةقزمم ًءالشأ هکر تب یتح عمتجملا لاصوآ ىف رخنی لاضع

 ءوجللاو نتفلا نم دوعتلا ریو مهملعم نم ا ةباحصلا ملعت دقو

 قاقشلاو قافنلا لهآ الا نتفلا ریثپ الو ...ءاهنم میظعلا هللاب ماصتعالاو

 غلبآ 42 نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ دهع ىف تناك یتلا ةنتفلل ناك دقلو

 ینکل ءاهيف درو ام ىفوتسأ ةريس بتاک تسلو «نیملسملا سوفن ىف رثالا

 كرتشا نم لك یلاعت هللا بقاع ذإ مولظملا ةوعد ریثأت ىلع هبنآ نأ ديرأ

 هيلع یفخت ال یذلا هللا ىلإ مهرمأو اومدق ام ىلع اومدقو «الجاع اهیف

 جراوخلا ضرح دقو «(هازخأو هللا هلتاق) ًابس نب هللا دبع وه اهریثمو «ةيفاخ

 نم هورصاحف «هراصح ىلع ةيمرلا نم مهسلا قورم مالسالا نم نیقراملا
 به ۲۵ ةنس ةجحلا ىذ نم رشع نماثلا ةعمجلا موي ىلإ ةدعقلا ىذ رخاوأ

 ةرمإ نع هسفن علخي نأ امإ ءرُم اهالحأ ثالث نيب هورّيخو هراد اولخد دقو

 ىسفن علخ امأ :لاقف .هولتقي نأ امإو هسفن نم مهل صتقي نأ امإو نينمؤملا

 .ىلاعت هللا هينلبرس الابرس علخأل تنك امف
 كلذ قحتست يانج دوجو مدعل كلذ لعفأل تنك امف صاصقلا امأو

 هتیحلب ذخأو ركب یبآ نب دمحم هيلع لخدف «هدحو هلل یرمأف ىلتق امأو

 هب ذخأيل كوبأ ناك ام اًدخأم تذخأ دقل هللاوف ىخأ نبا اي الهم :هل لاقف

 موي مئاص وهو أرقي هدي ف فحصملاو هيلع موقلا عباتت مث «هکرتو لجخف

 رطفم كنإف عجرا» :لوقي وهو فی هللا لوسر مانملا ىف ىأر دقو «ةعمج



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم سس رر
 لا مکن :یلاعت هلوق ىلع مد ةرطق لوأ تناکو «اًدغ یدنع
 مهمدنآ مهللا» :لاق هلتق صاقو یبآ نب دعس غلب املو میل عیمَسلا وه

 ةلتق نم دحآ تام ام هنأ میظعلا هللاب فلسلا ضعب مسقآ دقو «مهذخ مث

 دحآ تام ام :فلسلا لاق دقو ...«ريرج نبا هرکذ «الوتقم تام الإ نامثع

 یباض نب ریمع نأ یدقاولا رکذو نونجلا هباصآ دقو الا نامنع ةلتق نم

 نم اعلض رسکف هيلع ةالصلل عوضوم وهو نامثع ريرس ىلع بثوو زفق
 ريمع ىلع هللا طلسف «نجسلا ىف تام یتح اًيباض تسبحآ لاقو .هعالضأ

 .هلتق مث هسبحف هب رفظ یتح جاجحلا هعبتت ذإ هنم ملظآ اذه



 ہہ سس نیلاظلاةیاهنسصق نم ۔

 ثولتتو ةيصعملا سندب سندتتف اهباحصأ دنع سوفنلا ضعب نوبت
 ىف الا جرخت ال یتلا شیفافخلاک سوفنلا هذه باحصأو «ةريرسلا حبقب

 امو .حیصف لک بیعتو «حيلم لك كرتتو «حيبق لک مالظلا ىف لمعتل لیللا
 یف یذلا مالظلاو :مہولق ىف یذلا مالظلل الا مالظلل ءالؤه بح

 قوف اهضعب تاملظ ىف مهف اهلك مهتايح ىو مهجهانم قو «مهحراوج
 رون نم هل امف اًرون هل هللا لعجي مل نمو اهاري دكي مل هدي جرخآ اذإ «ضعب

 توغاطلاو «رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخيف هءايلوأ ىلوتي ىلاعت هللاو

 .تاملظلا ىلإ رونلا نم مهجرخيف هعابتأ ىوغي

 :ةكئالملا هنم یحتست ىذلا دشارلا ةفيلخلا نينمؤملا ريمأ ىلتبا دقو

 هللا ليبس ىف هلامل قفنملا رش لك نم رذحملاو یخ لكل قباسلا

 هلامو هسفنب دهاجو هلوسرو هللا رصن ىذلا ہللا ناوضر ىف هتقول فراصلاو

 . و نافع نب نامثع ةنمؤملا بولقلل بوبحملا ہللا ليبس ىف هدلوو
 اوبضغأو ناطیشلاو ىوهلا اوعاطأ نمم «مهل قالخ ال نمب ىلتبا

 ىف لازي ال وهو ةنجلاب رشُب ىذلا هللا ءايلوأ نم ىلولا اذه اوذآف نمحرلا
 تنك :لاق بسار ینب نم هخايشأ ضعب نع ىمعألا دادش ىور دقف ايندلا

 رفغا مهللا :هفاوط ىف لوقيو تيبلاب فوطي ىمعأ لجر اذإف تيبلاب فوطأ

 .لعفت كارأ امو ىل

 كبنذ نم مظعأ هللا وفع نإف ءلجرلا اهيأ هللا ىقتت الأ هل تلقف :لاق

 تبت مث اًبونذ ضرألا ءلمب تئج ولو ءىش لك تعسو هللا ةمحرو

 كيذعيل هللا ناك امو «كتبوت هللا لبق كبر عم تقدصو تبنأو ترفغتساو



 - نیاید ب ل
 ٌمُهَبدَعِيل هلا تاڪ امو #:ىلاعت هللا لوقل عمست ملأ .. رفغتست تنأو
 نثر وا ےس را رس ےس رہ پے رک ےس رہ

 لوسر لوق عمست ملأ 4 َنوُرْفْغَمْسي مو مهب دعم هللا تاک امو مهیف تنآو
 یبر تنأ مهللا» :لوقت نأ رافغتسالا ديس :سوآ نب دادش ثیدح یف 4 هللا

 ذوعا .تعطتسا ام كدعوو كدهع ىلع انآو كدبع انآو ینتقلخ .تنآ الإ هلإ ال

 هناف یل رفغاف یبنذب كل ءوبأو «یلع كتمعنب كل ءوبآ .تعنص ام رش نم كب

 نأ لبق هموی نم تامف اهب انقوم راهنلا نم اهلاق نم .تنآ الإ بونذلا رفغب ال

 حبصي نأ لبق اهب نقوم وهو لیللا نم اهلاق نمو .ةنجلا لهآ نم وهف ىسمُي
 .''' (ةنحلا لهأ نم وهف

 نب نامثع لتق نئل یل بحاصو انآ تيلآ ... اًنأش یل نإ :لجرلا لاقف

 «ةصفارفلا ةنبا هتجوز رجح ىف هسأرب اذإو هيلع انلخدف ههجو نمطلنل نافع

 :تلاق .ههجو مطلأل لاق .ملو :تلاق .ههجو نع یفشکا :ىبحاص اهل لاقف

 هبقانم ددعت تذخأو ءاذكو اذك هيف لاق تا هللا لوسر هيف لاق ام ركذت امآ

 ههجو تمطلف :لاق ءىرش هيفكي نأ هللا لأستو ٌیلع وعدت تبهذف :لاق

 ىمعأو «ىدي تسبي ىتح بابلا نم تج رخ ام هللاوف :لاق .كبنذ كل رفغ

 ىف ةوق بحاص الا سانلا ىذؤي الو ء”' ىبنذ یل رفغي هارأ امو «یرصب هللا
 ىمعأ نمو «هدي نم نوملسملا ملس هدي هللا لش نمف «هرصب ىف هوقو هدي

 بحاص نامثعو «اذحآ رصبي الو دحأل ضرعتي ال هتيب ىف دعق هرصب هللا

 .(۳۳) :ةيآلا :لافنألا ةروس (۱)

 .تاوعدلا باتك IY) 50 يراخبلا هأور . حیحص )۲)

 .ةوعدلا وباجم (۳)



 را سس نیلاظلا ةياهت صصق نم -
 الو نامثع َّدُم غلب ام اّبهذ ٍدحأ لثم اندحأ قفنآ ول «مالسالا ىف ةقباس

 عیاب یذلاوهو «هنع اوضرو مهنع هللا یضر نيذلا نم هنأ یفکیو «هفیصن

 نیملسملا نم ریثک نع سفن یذلا وهو ناوضرلا ةعيب هنع يب لوسرل

 لبج ىلع ران نم رهشآ وهف هتافصو هبقانم رکذ ضرعم ىف انسلو مهرسع

 نینموملا مآ هتنآ ُهَتَلَذ نامنع رصخ امل هنأ لاله نب دیمح یور دقو

 سانلل اهفصي لعجو اهردخ یف اهیلع علطاو لجر ءاجف اق ةشئاع

 لخدف «هتروع یدبآو هدي هللا عطق اذکه لوقیو اذكه لعفی هل ام :تلاقف

 قلطناف .یناجلا اهعطقف هنیمیب یقتاف فیسلاب هبرضو هراد ىف لخاد هيلع

 . ہت هتروع تدب دقو هیفب هرازٍ اذخآ هدي عطق دعب اًبراه لجرلا اذه

 ىف عقو وأ مهاذأ نمل ليولاو نيحلاصلا ةيذأ نم رذحلا مث رذحلاف

 عبتت نم رذحلاو «ةلجآ نوكت دقو ةلجاع نوكت دق ةبوقعلا ناف مهضارعآ

 ركنمو «عینش لمع كلذ نإف .مهمراحم ىلع عالطالا وأ نيملسملا تاروع
 "۲ نورساخلا الإ هلمعي ال ءعیظف

 .ةوعدلا وباجم )١(

 -۱۰١(. ۱۰ ) مولظمل ا ةوعد قتا (۲)



 هيلع اعدف ي ( ٌيلع) نم لان الجر نأ دعس نع «دعس نب بعصم نع

 لأ فلحو ةمسن دعس قتعأف هلتقف لمج وأ ةقان هتءاجف «"” كلام نب دعس
 .* لحأ ىلع وعدي

 انا - امنيبف - انيبف ةنيدملاب تنك :لاق مزاح ىبأ نب سيق نع :ةياور ىفو

 سراف ىلع نيعمتجم اًموق تيأرف تيزلا راجحآ تغلب ذإ قوسلا ىف فوطآ
 لبقأ ذإ هيلاوح فوقو سانلاو بلاط ىبأ نب ىلع مُشی وهو ةباد بکر دق

 نب ىلع متشي لجر :اولاقف ؟اذه ام :لاقف مهيلع فقوف صاقو ىبأ نب دعس

 متشت عالع اذه اي :لاقف هيلع فقو ىتح هل اوجرفأف دعس مدقتف بلاط ىبأ

 عم ىَّلص نم لوأ نكي ملأ ؟ملسأ نم لوأ نكي ملأ ؟بلاط ىبأ نب ىلع
 یتح رکذو ؟سانلا ملعأ نكي ملأ ؟سانلا دهزأ نكي ملأ ؟ هللا لوسر
 هلا لوسر ةيار بحاص نکی ملأ ؟هتنبا ىلع هللا لوسر نتخ نكي ملأ :لاق

 يلو متشي اذه نإ مهللا :لاقو هدي عفرو ةلبقلا لبقتسا مث ؟هتاوزغ ىف را

 ام هللاوف :سیق لاق .كتردق مهيرت یتح عمجلا اذه قرن الف كئايلوأ نم
 هغامد قلفناف راجحألا كلت ىف هتماه ىلع هتمرف هتباد هب تخاس ىتح انقرفت

 ۳ تامو

 . ب صاقو یبآ نب دعس وه (۱)

 .نسح هدانسا :یودعلا لاقو ۹ /۳) كردتسملا ىف مکاحلا هجرخآ (۲)

 هاجرخی ملو نیخیشلا طرش ىلع حیحص ثیدحلا اذه :لاقو (۹ /۳) مکاحلا هجرخآ (۳)
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 هناطيش ىضرُيو هليلغ ىفشيل بذكلاب قدشتي نأ سانلا ضعبل ولحي
 نم لصح ام اذهو «تاءارتفالا عنشأ هب قصليو یهتلا عظفأب ءىربلا مهتيف

 نب ديز نب ديعس ليلجلا ىباحصلا عم سيوأ تنب ىورأ ةملاظلا ةأرملا

 نكلو هيف تبذك ام هيلع تعّداو هنم ءىرب وه امہ هتمهتا ذإ «لیفن نب ورمع

 .هتلفي مل هذخأ اذإ ىتح ملاظلل ىلمي هللا

 لهأ لظ ةميظع ةثداح ي ديز نب ديعسل تعقو ةيمأ ىنب نمز یفف

 ىف ملسمو هحيحص یف ىراخبلا اهركذ دقو ءالیوط اتمز اهب نوثدحتی برثی

 سيوأ تنب ىورأ نأ كلذو ريسلا بتك امہترکذو ءامهريغو هحيحص

 تلعجو هضرأ ىلإ اهّمضو اهضرأ نم اًئيش بصغ دق اًديعس نأ تمعز

 ىلاو ىلإ اهرمآ تعفرف اهرش ىف تلواطت مث :سانلا نيب كلذب ثدحتت

 بعصف حالصالل اًسانأ ديعس ىلإ ناورم لسرأف مكحلا نب ناورم ةنيدملا

 لوسر تعمس دقو اهملظأ فيكو ءاهملظأ ىننوّري :لاقو .دیعس ىلع رمألا
 ار ؟نيضارأ عبس نم ةمايقلا موي هوَ ربش دبق ملظ نما :لوقي زا هل
 ىنأ تمعز دق اهنإ مهللا :لاقو مولظم وه ذإ هی و اعد مث .ملسمو ىراخبلا

 ءاهيف ىنعزانت یتلا اهرئب ىف اهقلأو اهرصب معأف ةبذاك تناك نإف اهتملظ

 كلذ ىلع ضمي ملف ءاهملظأ مل ىنأ نيملسملل نيبي اًرون ىقح نم رهظأو
 دحلا هب هللا فشك اًميظع الیس ةنيدملاب قيقعلا لاس ىنح ريسي نمز ريغ ١

 .اقداص ناك اًديعس نأ نيملسملل رهظو امهنيب لصافلا

 ىف فوطت ىه امنيبو تيمع ىتح اًرهش الإ كلذ دعب ةأرملا ثبلت ملو
 .اهيف اًديعس عزانت ىتلا اهرئب ف تطقس كلت اهضرأ



 - نیلاظلا ةياهن صصق سس "رب
 ناسنالل لوقی ناسنالا عمسن ناملغ نحنو انکف :رمع نب هللا دبع لاق

 .ىورألا یمعآ امك هللا كامعأ

 سیل هنإف مولظملا ةوعد قتاو» :لوقي لپ لوسرلاف كلذ ف بجع الو

 ةنجلاب رشبُملا ديز نب ديعس مولظملا ناك اذإ فيكف «باجح هللا نيبو اهنبب

 اونعمأو ةثداحلا هذه ىلع اوفقو تاموصخلاو ملاظملا له نأ ولو

 لالحلاب اوضرو «فاصنالا ىلإ اومكتحاو ملاظملا اوكرتل اهيف رظنلا

 ذخأل هسفن هل لّوست نم لكل داصرملاب هللا نأ اوملعو مارحلا اوکرتو
 هللا نأ ملاظلا ملعيلف ...«روزلاو ناتهبلاب مهيلع طلستلاو نيملسملا قوقح

 .هلذخي ال هللا نأ مولظملا ملعيلو هكرتي ال ىلاعت

 :هلوقب هبطاخف اّملظ ديشرلا هنجس نأ موي ةيهاتعلا وبأ لوقي
 مولظلاوه یبس ملا لازامو مو شمللفلا نإ او امأ

 مولملا نم كيلملا دنعادغ اييقتلا اذإمولظ اي ملعتس

 هملظ نم هحابتساو رانيد فلأ هاطعأ مث نجسلا نم ديشرلا هقلطأف

 , 0050ه

 .اهريغو 4 ءزج باعيتسالا «؛ءزج ةباصإلا ء١ ءزج ةوفصلا ةفص ء١ ءزج ءالبنلا مالعأ ریس (۱)

 ٠١. ءزج ةياهنلاو ةيادبلا (۲)
 .20 5 - 57 ص) مولظملا ةوعد قتا (۳)



 رادل ةبانالا كلذ ةمالعو .حرشناو حسفنا دقف بلقلا ىلإ رونلا لخد اذإ

 دقو «هلوزن لبق توملل دادعتسالاو «رورغلا راد نع یناجتلاو ہدولخلا

 اي هلوسر اوبحص «یده هللا مهدازو مهرب اونمآ ةيتفب نيدلا اذه هللا ظفح

 .سيفنو لاغ لكب هليبس ىف اوحضو

 واو مف كلا ليس ىف مهتا مهيلع تنهي

 مهسفنآ مهيلع تناهف هللا ليبس ىف اوّل هنم برقلا ىف الإ اًسنأ الو

 یداسجا تقرحأو مهلاومأ تردوصو اونیھأو هلل لجأ نم اهوصخرأو

 .ىلابن الف بضغ انيلع بر اي كب نكي مل نإ :اولاقف مهناطوأ نع اوبرغو
 بهذ نم ٍدادمب مہتایح خيراتلا رطس نيذلا ةنمؤملا جذامنلا ءالؤه نمو

 داهجلا قح هللا ف نودهاجی هلوحو هلوسر عم مهايإ ىلاعت برلا انركذو

 ىلع برعلا تاراغ دحأ ىف یبش .... ترألا نب باّبخ ليلجلا ىباحصلا

 برعلا ىلع میخ ىذلا ملظلا نأ ريغ ءرح وهو ديبعلا قوس ىف عيبو مهضعب
 رامنآ مأ اهمسا ةأرما هترتشا ىذلاو «كلذ ءارو ناك ةيلهاجلا ىف مهريغو

 .ابلط اهل دری الو اہتابلطتم یضقیو اهتمدخب موقی ناكو

 هيلع ءانثلا نم اهبحأف هتلاسرب بابخ عمس ال هللا لوسر ثعُب املو
 ملساو هنم عمسو ی لوسرلا ىلإ بهذف «هيلإ وعدت امل اهيف بغرو

 راد لوخد لبق نيقباسلا نم ناكف «هبلق ىف ناميإلا رقوو مالسالا بحأف
 ىتح موي دعب اًموی ةيادهلا سلجم ىلع ددرتي ناكو «مقرألا ىبأ نب مقرألا

 .مالسإلا نم عّلضت
 بابخ اي :ةلئاق هتعدو هيلع تبضغف همالسإب رامن مأ هتدیس تعمسو



 ءابآلا نيد الا كل بغرآ الو دمحم نيد ىف كلوخدب یضرآ ال ینا

 نمؤملا ةمارصب اهل لاق ءكسفن عجارت یتح كلهمأس ىنإو دادجألاو
 كرتأ نل ىننأ ىملعا یتدیس اي یعمسا :قداصلا مادقإو نسحملا ةعاجشو

 ولو «هعابتا ىف ريخلاو هيف ةداعسلا نأل دمحم هب ءاج ىذلا نيدلا اذه

 هتدّدهف «نیئاشت ام ىلعفاف هتکرت ام هكرت ىلع اهيف امو ايندلا یل تيطعأ
 «كسبحأس ىنإ :تلاق «ةوق الإ كلذ هداز امف هيف هيلع تددشو مالکلاب

 .نيه هللا تاذ ىف ءىش لكف «نيديرت ام یلعفا :لاق

 رانلا تّبش مث هتسبحو ديدحلاب هتديق مالسإلا ىلع هرارصإ تأر املف

 ابابخ هب تّوک مث هتذخأ ران ىلإ ديدحلا لوحت املف اهيف ديدحلا تعضوو

 ةملكلا هذه عيفطتل هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :لوقی وهو هسأر یف

 فاخ ىتح روهشو عيباسأو مايأ ةدعو «ةثلاثو ةيناث تداعأو ءرانلا ةرارح

 ليطعت نم یشخیو ىناعي ام كل وسرلا ىلإ ىكشف ءهلقع ىلع بابخ
 ىلاعت هللا باجتساو ۰«ابابخ رصنا مهللا» :لاقف ةدابعلا ىلع هحراوج

 تيبتف مونلا اهعنمي ناك اهسأر ىف عادصب ةأرملا تبيصأ ذإ ءَ هلوسرل

 دقو «عادصلا اهيلع دتشي حابصلا فو «بلکلا ىوعي امك ىوعت ليللا لاوط
 اهسفن ىلع تفاخو ءاًضرم الإ دادزت امف ناكم لك نم جالعلا تبلط

 ىلع تقفاوف ءرانلاب سأرلا یکب الإ ملالا نكسي ال ليقو ىكلا اهل فصوف
 نأ بابخ اهمالغ نم تبلطو ءینهلا شيعلاو مونلاو ةحارلا ديرت كلذ

 اهيف ىمحي ديدحلا عضي نأو «هل یه اهبشت تناك ىتلا رانلاك رانلا بشي

 ففخيل اهسأر ىف ديدحلا عضی نأ هنم تبلطو «ةرمج ىلإ لوحتي یتح

 ١. ءزج ةباغلا دسأ (۱)



 م سس نیلاظلا ةياهن صصق نم =
 هللا اهکلهآ یتح رانلا ىلإ دوعتف دوعي مث ةريصق ةدم ملالا نکسیف .ملالا

 . ٩ ابابخ هدبع یاعو «رانلاب

 دقو «هاعد اذإ عادلا ةوعد بيجي هنأ نمؤنو «یلاعت هللا دنع امب قثن اننإو

 دقو ءاھٹیدح حص نإ بابخ رصنب ءالي لوسرلا نم ةوعدلا هذه نوكت
 هتوعد ىعادلاو .هلوس لئاسلا ىطعي بيرق هللا ناف «هتاذ بابخ نم نوكت

 رانلا عيفطي الف رمجلا ىلع رج ناك یذلا بابخ لثم ىعادلا ناك اذإ فيكف

 .هدسج نهد الا

 امہ الا ناسنالا بيصي الو «لمعلا سنج نم ءازجلا لعج نم ناحبسو

 .) هسفن ىلع الا ناسنالا یغب امو هادی تبسک

 )١( ءزج ةباغلا دسآ ۱.

 ( ۲مولظملا ةوعد قتا )۷۳ - ۷



 شب هنأ یفکیو «هداهتجا ىف عئيطخي دقو بيصي دقو ناسنالا دهتجی

 ۱ :صقنلا لحم رشبلار
 هسئاعم عن نأ البت ءرملا ىفك اهلك هایاحس یر ىذلا اذ نمو

 ملک سي 1 «صقن هيرتعي ال ىذلا قلطملا لامكلاب دّرفت نَم ناحبسو

 ضرعت او ىلع نب نيسحلا انديسو "4 ريما خیس وهو فَ
 اودارآ قارعلا لهآ نأ كلذو «ءالبرك ىف ءالبو ترک هب , لح «ةميظع ةنتفل

 نأب نيسحلا ىلإ اوبتكف «ةيواعم نب ديزيو ىلع نب نيسحلا نيب ةعيقولا
 ال یتح مهيلع هورّموي نأو هورزاؤي نأو هورصني نأ هودعوو مهیلا جرخی

 نأ ی نيسحلا ىأرو .هالوتی هللاو «هنید ىف مهتا ىذلا ديزيل رمألا كرتي

 نأ ملعي هنإ هسفنل هديري الو سانلل هديري اًريخ ققحي دق ضرعلا اذه

 نإ كنإف ةرامإلا لأست ال ةرمس نب نمحرلا دبع ايا :لاق اب + هللا لوسر

 5 «اهیلع تنعأ ةلأسم ريغ نع اهتيطعأ ناو ءاهيلإ تل ةلأسم نع اهتيطعأ

 الإ ىبأف جورخلا مدعب ةباحصلا ضعب هيلع راشأ دقو 022 ىضمف

 له قيثاومو دوهعب نيسحلا قثوو ءالوعفم ناك ارم هللا ىضقيل جورخلا

 ءامسلا ىلإ هيدي عفر ءالبرکب لزن اذإ ىتح ةفوكلا وحن ريسي لبقأو «قارعلا
 نم یل تنأو «ةدش لك ىف یئاجرو برک لک ىف ىتقث تنأ مهللا :لاق مث
 «ةليحلا هيف لقتو داؤفلا هيف فعضي مه نم مكف هدعو ةقث لزن رمأ لك

 ةبغر كيلإ هتوكشو كب هتلزنأف ... ودعلا هيف تمشيو قيدصلا هيف لذخيو
 .(۱۱) :ةيآلا :ىروشلا ةروس (۱)

 .ةرامؤلا باتك (11751؟) ملسمو ںودنلاو ناميألا باتک (1۲۲) يراخبلا هاور : هيلع قفتم (؟)



 ہک يو سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 ةمعن لک یلو تنأف هينتيفكو هتفشکو هتجرفف كاوسامع كيلإ هيف
 .” ةياغ لك یهتنمو هنسح لک بحاصو

 اناو هلل انا :لاق یالبرک :اولاق ؟ضرألا هذه ام :لاق ءالبرک یف لزن املو

 لک نم هب اوطاحاف همودقب ءادعالا ملعو ...یالبو برك «نوعجار هيلإ

 نوعدیو نورفغتسیو نولصی هعم نمو وه ليللا موقي 49 ناکو ناکم

 ی حمل ورک لب و :یلاعت هللا لوق نوآرقیو نوعرضتیو

 ءادعألا هب شّرحتو 4 نيه ُباَذَع وام فاو دا در به یت انا ما

 نيذلا هلهأو هسفن نع عفادي نأ الإ هل ناك امو اّمتشو اس هنم اولانو

 نم عيمج لتف ىتح ةيسارلا لابجلا فوقو مهل فقو دقو ؛هعم مهبحطصا

 به ۱ ةنس ءاروشاع موي ىف هسأر عطقو «لتق ىتح لتاقي هدحو ىقبو هعم

 تکنی اًدوع ذخأ هيدي نيب رضحأ املف «دايز نب هللا ديبُع نم رمأب كلذ ناكو

 عفرا :مقرأ نب ديز لاق «الیمج ناك دقل :لوقيو «نیسحلا ايانث ىف هب

 ىلع ا هللا لوسر یتفش تیأر دقل وه الإ هلإ ال ىذلا هللاوف بيضقلا

 اًبزح نزح ہآر املف ديزي ىلإ نيسحلا سأر لسرأو ءامهلبقُي نيتينثلا نيتاه
 ىف هبلط لبق ول - دايز نب هللا ديبع ىنعي - ةناجرم نبا هللا نعل :لاقو اًديدش

 ىف یل عرزو نيسحلا لتقب سانلا ىلإ ىنضُعب دقل ہهلاؤس هاطعأو لتقلا مدع
 نب نيصح همسا لجر نيسحلا ىمر ىذلا ناكو ءاضغبلاو ةوادعلا مهبولق

 اًعفار لوقي وهو نيسحلا هاقلتف مدلا لاس ىتح هكنح ىف مهسب هامر ميمت
 رذت الو اًددب مهلتقاو اًددع ا مهللا :اًمد ناتءولمم ءامسلا ىلإ هيدي

 هءاعد هللا باجتسا دقو اغيلب ًءاعد مهيلع اعدو ءاّدحأ مهنم ضرألا ىلع

 .(۱۷۸) :ةيآلا :نارمع لآ ةروس (۲)



 - نیلاظلا ةياهن صصقنم د
 ىورُي ال لعجف أمظلا هيلع هللا بص یتح اًريسي الا یمارلا ثکم امف
 ىف لعتشت رانلا نأل هأمظ ىوري الو هشطع یفطی الف اًدربم ءاملا یقسٔیو

 .هيدي نيب درابلا ءاملاو شطعلا ةدش نم تام ىتح البلق الإ ثبل امف «هداؤف

 همد كفسب ىلاعتيو نيسحلا لتقب رختفي ةناجرم نباو مایالا ترمو
 نم هعنميس ديزي نأو هل ىقبتس ةايحلا نأو «هل ولختس ايندلا نأ بسحيو

 گمسحَتاَلَو #:ىلاعت هللا لوق ىسنو توملا نيبو هنيب لوحيو هللا باذع
 4 را دو کتک مول مرحوم وثل دلا لمحي اعَع الفد هل <- وہں جرح و ہے رہ

 نبا ىلع هللا طاس ءاروشاع موی وهو نیسحلا هيف لتق یذلا مویلا فو
 اوقتلاف رتشالا نب ميهاربإ هلسرآ یذلا یفقثلا دیبع یبآ نب راتخملا ةناجرم

 موی دايز نبا لتقو لصوملا نم اّبیرق رزاخلاب نیتسو عبس ةنس لوآ ىف

 نيب عضو املف راتخملا ىلإ دايز نبا سآرب رتشالا نبا لسرأو ءاروشاع

 دايز نبا مف ف تلخد یتح سوژرلا تللخت مث ةميظع ةيح تءاج هيدي

 تددرت اذكهو همف نم تجرخو هرخنم نم تلخدو هرخنم نم تجرخو
 .تارم ةدع

 لمعلا سنج نم ءازجلاو «دينع ملاظ لك نم هئايلوأل هللا مقتني اذكهو

 ."اًدحأ كبر ملظي الو

 اًهيفس ناك دايز نب هللا ديبع ناف یاهفسلا ةرامإ نم هللاب ذوعن نحنو

 ... اًدينع اًرامج

 انيلع مدق :لاق نيسحلا نع ىيحي نب ىرسلا ىور :هتريس ىف ىبهذلا لاق

 .(57) :ةيآلا :ميهاربإ ةروس (۱)



 سس نیئاظلا ةياهن صصق نم -
 اًديدش اکفس ءامدلا كفس هیفس مالغ وهو ةيواعم هرّمأ دايز نب هللا ديبع

 رش ناف عنصت كارآ امع هتنا :هل لاقف 25 لفغم نب هللا دبع هيلع لخدف

 بت دمحم باحصأ ةلاثح نم تنآ امنا كاذو تنآ ام :لاق ةمطخلا ءاعّرلا

 .كل مآ ال ةلاثح مهیف ناك لهو :لاق

 تنب نبا تلتق :هل لوقت سرفلا لولم تانب نم ةناجرم همآ تناکو

 هلعف لعف ام هنأ ینمتیو مدق ام ىلإ یضفآ دقو ءةنجلا یرت ال ی هللا لوسر

 هةنجلا لهآ بابش دیسو دي هللا لوسر ةناحير ةمايقلا موي همصخو فيك

 ." ؟مدقی لمع ىأبو ؟بيجي باوج ىأبف
 :ايندلا يف نيسحلا يلتف ءازج *

 : ریثک نبا لوقی ٭

 «حيحص اهرثکاف هلتق نَم تباصآ یتلا نتفلاو ثيداحألا نم یور ام ام

 جرخي ملف ءايندلا ىف ةهاعو ةفآ نم هولتق نيذلا كئلوأ نم اجن نم لَ هنإف

 .'''نونجلا مهباصأ مهرثكأو ءضرمب بيصأ یتح اهنم
 :اًضيأ لاقو

 امنإ نكلو ءاّمنغم ناك هيلإ ةردابملاو ءاّمتحتم ناك هتلتق لتق نأ كش ال

 هيلإ ىحولا نايتإ هاوعدب راص ىذلا باذكلا راتخملا دي ىلع هللا هرّدق

 .(رجافلا لجرلاب نيدلا اذه ديؤيل هللا نإ» : ك هللا لوسر لاق دقو ...ءارفاک

 ون كلذكو # :نوبتاكلا هبتكي ام لضفأ وه ىذلا هباتك ىف ىلاعت لاق دقو

 . 4 © دور أوك میام ويلا صعب
 ٦۸(. - ۱۵) مولظملا ةوعد قتا (۱)

 .(۲۰۳ /۸) ةياهنلاو ةيادبلا ()

 .(۱۲۹) :ةيآلا :ماعنألا ةروس ۶



 :ءا رعشلا ضعب لاقو

 ١ ملاظب یلبیس الا ملاظ الو اهقوف ہللا دیالا دی نمامو

 یرغآ یذلا صربالا اذه - هللا هحبق - نشوجلا ىذ نب رمش اذهف

 نم هعم نمو راتخملا سرح ريمأ ةرمع وبا هلتقي «نيسحلا لتقب سانلا

 :ریثک نبا لاق

 نوشمي انیسح اولتق اًماوقأ كرتن انينذ ام :لاقف هباحصأ راتخملا بطخ

 ىنومتيمس امك باذک ادا ىنإ دمحم لآ ورصان سلب «نينمآ ءايحأ ايندلا ىف

 هللا ىلع اقح ناك هنإو مهقحب اًمئاقو ۳ مهرتو بلاطو مهنعطآ اًحمرو

 ىتح مهوعبتا مث «مهومسف «مهقح لهج نم لذي ناو مهلتف نم لتقي نا

 ىفنأو «مهنم ضرألا رهطأ ىتح بارشلاو ماعطلا یل غيسي ال هنإف .مهولتقت

 - اولعف ام بساني ام تالتقلا نم عاونأ ىلع مهلتقب رمأيف هيدي نيب اوفقوب
 نم مهنمو تام یتح هكرتو هفارطأ عطق نم مهنمو رانلاب هقرح نَم مهنمو

 ىذلا تنأ :راتخملا هل لاقف رشب نب كلامب هوتأف .تومی ىتح لابنلاب ىَمرُي

 لتفو تام یتح برطضي هوكرت مث كلذ هب اولعفف هیلجرو هيدي اوعطقا

 ." ةلتق رش هريغو ینهجلا ديسأ نب هللا دبع

 3ذ
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 .(۲۷۷ /۸) ةياهنلاو ةيادبلا (۱)

 .رأثلا :رتولا (۷)

 .(۲۷۵ /۸) ةياهنلاو ةيادبلا (۳)



 ہہ سس نيلاظلا ةياهنصصقنم -
 لمعلا سنج نم ءازجلاو
 هيلإ ثعب دقف )ریسحلا سأر زتحا ىذلا ىحبصألا ديزي نب ىلوخ امأو

 .هنآر ما مهيلإ تجرخف «هتيب سبکف «هسرح بحاص ةرمع ابآ راتخملا
 یذلا ناكملا ىلإ اهديب تراشأو «وه نيأ یردآ ال :تلاقف «هنع اهولأسف

 اهيلإ هعم نیسحلا سا رب مدق ةليل نم هضغبت تناكو - هيف تخم وه
 هسأر ىلع عضو دق هودجوف هيلع اولخدف - كلذ ىلع همولت تناكو

 .كلذ دعب قّرحُي نأو «هراد نم اًبيرق هلتقب رمأف راتخملا ىلإ هولمحف «"”ةرصوق

 ىبأ نب ىلع نب سابعلا بلس ىذلا ىسنبسلا ليضف نب ميكح لتقو
 .بلاط

 .لیقع نب ملسم نب هللا دبع لتق دق ناكو یاقرو نب ديزي لتقو

 . لمعلا سنج نم ءازجلاو .سنآ نب نانس دعب اميف لتقو

 .نيسحلا اولتف نيذلا ريمأ صاقو ىبأ نب دعس نب رمعو

 باجتسم ناكو هدلاو صاقو ىبأ نب دعس هيلع اعد ىذلا اذه رمع

 ."”دعسل مالغ مد لاسأ امل همد لسأو هلتقا مهللا :ةوعدلا

 نب نانس وه كلذ لعاف نأ اًضيأ هدنع دروو ۰۲۷۵ /۸) ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا اذه لاق (۱)

 .سنأ

 .(۱۷۳ - ۱۷۱ /۲) لمعلا سنج نم ءازجلا (۳)



 - نیلاظلا ةياهن صصق نھ بلبل یه« )لس

 هنمظ مهللا هنمظ مهللا

 نم رڪ ق حال ## :یلاعت لاقف فورعملا لهأ هللا حدم دقو «سانل
 0-5 ےس ےہ رک

 كد کفی نَمَو الا کرتب جنض) وا ٍفوُرَعَم عصب رم نما مه رم ریس - ےس رم
 . 4 (09) ایل ارجآ هیون فوسق لا ِتاضرم ءا

 الو هللا قتا» :لاق ی هللا لوسر نأ 4 یمیجهلا میلس نب رباج یورو

 یقل نآو یقستسملا ءانإ ىف كولد نم غرفت نأ ولو اًئيش فورعملا نم نرقحت
 .''' «طسبنم هيلإ كهجوو كاخأ

 دقحلا ىلع مهبولق ءاوطنال لضفلا اذه نم اومرخ نیمورحملا نم مکو

 مغلابو هل باوث ال یذلا مهلاب ایندلا ىف هللا مهبقاعف نیحلاصلل ضغبلاو

 لتف ةصق ىفو ةرخاالا لبق ایندلا رانب مهسفنآ نوقرحیف عطقنی ال یذلا

 نب ماشه نب سابعلا یور دقف ... كلذ حضوی ام 422 ىلع نب نیسحلا

 لاقي مراد نب نابآ ینب نم لجر ناك :لاق هدج نع هیبآ نع وکلا دمحم

 لعجف هکنح باصأف «مهسب نیسحلا یمرف «نيسحلا لتق دهش ةعرز :هل

 باصآ ىذلا شطعلا ىأ هب هیمرتف ءامسلا ىلإ اذکه لوقیو مدلا یقلتی

 حيصي هوکرتو هوطعی نأ اوبأف هلتق لبق برشلل ءامب ك اعد ذإ نیسحلا
 هئمظف ءاملا نيبو ىنيب لاح نم مهللا :لاقو هبر اعدف هوقسی الف ناشطع

 ديس وه مولظملا ناك اذإ فيكف مولظملا ةوعد هللا باجتساف هتمظ مهللا

 . 37 هللا لوسر ةناحيرو ءةنجلا لهأ بابش

 )١( :ةيآلا :ءاسنلا ةروس )۱۱(.

 عماجلا حص ىف ینابلالا هححص و نابح نباو یسلایطلا ہاور "كر )۹۸(.



 ہہ سس... نيالا يات سصق نم -
 هللا طلس ءاملا نم نیسحلا عنم یذلا لجرلا كلذ ةافولا ترضح املف

 نم حیصی ناك اذإ ءاهلك ایندلا هایم برش ولو ئفطني ال یذلا شطعلا هيلع
 ىف دیدشلا دربلا رثآ نم حیصیو شطعلا رثآ نم هنطب ىف ةديدشلا ةرارحلا

 شطعلاو ةرارحلا یفطتل هيدي نيب جلغلاو حوارملا نوعضی اوناکف «هرهظ

 میظع سعب یتوُیف .شطعلا ىنكلهأ ینوقسا :لوقی وهو هفلخ نم نوناکلاو
 دومی مث هبرشیف لاق مهافکل ةسمخ هبرش ول نبللاو ءاملا وأ قیوسلا هيف
 . ریعبلا دادقناک هنطب تدقناف :لاق .شطعلا یتکلهآ ینوقسا :لوقیف

 6 نیما ها نا اونو یلاعت هللا ل وق أ ارق ام ملاظلا اذه نأكو

 بولقلا ىف نايصعلا رعتسا اذإ نكلو رجأ ةبطر ٍدبك لك ىف نأ ملعي ناك امو
 هقلخب هللاو ةرخآلا رارش لوأ وهو ايندلا هايم هئفطت الف رودصلا ىف دقحلاو

 ."”هاوس دحأل ال هيلإ رمالاو ميلع

 .ةوعدلا وباجم )١(

 .(۱۹۵) :ةيألا :ةرقبلا ةروس (۲)

 .(۱۰۸ - ۱۰۷) مولظملا ةوعد قتا (۳)



 هنیع نم مونلا عزناو هليل رهسأ مهللا

 نإ «هرومآ عیمج ىف هيلإ هجوتی هبرب نموملا ةقالع نوکت نأ مظعا ام

 وهف هرّسی رسع هيلع رّسعت ناو «هفشک برك هب لزن ناو ءهجّرف مه هباصآ
 ,ةلأسملا ءاعدو ةدابعلا ءاعد نیب عمجیل راهنلا فارطأو لیللا ءانآ هبر وعدي

 رفعج نع ىور ام كلذ نمو «نیقداصلا نينمؤملا عم یوق حالس ءاعدلاو

 خأ نبا دايز نب هللا ديبع ذخأ :لوقي ىنانبلا تباث تعمس :لاق ناميلس نبا

 ءاذیالا دشأ هاذآو دويقلاب ەلّسلّسو نجسلا ىف هسبحف زرحم نب ناوفصل

 ىلع نب نیسحلا ب هللا لوسر تنب نبا یذآ دقو دايز نبا هيذؤي ال فيكو
 هناوعأ لتفو «ديزيل باهذلا هعنمو «ةكمل ةدوعلا هعنمو ءاملا هعنمو هلتقو

 نبا ملع امو «ماقتنا وذ زيزع هللاو لا ىلع ًارجتو هلهآ ىذآو هعم نمو

 دعب نمو لبق نم هلل رمألا نأو هلل ةوقلا نأ - دايز نب هللا ديبع - ةناجرم

 مودت الو فعضتس ناسنإلا ةوق نأو .هدحو هلل فرصتلا نأو هلل ةزعلا نأو

 .ضارعإلاو ةلفغلا ناديم ىلإ ناسنإلا نادوقي ناطيشلاو ىوهلا نكلو

 لك یسن هسفن هللا هاسنآ نمو هسفن هللا هيسنيف هبر ناسنإلا ىسني ىتم

 .هلمع ءوس هل ناطيشلا نيزو ءرش لك ىف عقوو ريخ

 ةعورشم ةعافش هل عفشيل ةرصبلاب افیرش زرحم نب ناوفص كرتي ملو

 ىلع هقنحو دايز نبا بلق ةوسقل دجی مل كلذ نأ الا دایز نبا دنع

 ءالؤه ىلع طخسلاب اهغرفي نأ دارأ هبلق ىف ىتلا دقحلا ةوارضو نيحلاصلا

 ببسلا لذبو سانلا لّبق نم ناوفص هجو ىف باوبألا تّدُش املف «نيكاسملا

 بجي ىذلا بابلا وهو هللا باب قرط «سانلل مهعفنأ سانلا ريخو عورشملا
 اذإ هدعوب هللا ءافو انیقی ملعن نآو ماودلا ىلع هب لصتن نأو هنع لفغن ال نأ



 هبلاغي دعاق وه امنیبو ءاًنیزح ہالصُم ىف ناوفص تاب ...«هل اندعوب انیفو

 مق ناوفص ای :لاقف همانم یف ِتآ هاتآ ذإ یسالاو نزحلا هعنمیو ساعنل

 ةوعدلا كلت ترسف «هریغ ملظو هیخآ نبا ملظ یذلا دايز نبا ملاظلا ىلع

 اهباجأو اهلوف لبق اهملعو اهلئاق اهقطن ذنم اهعمس یذلا اہرل تلصوو
 ام مونلا دارآ املکو دايز نبا ىلع رهسلاو قرالا هللا طلس ذإ یلاعت برلا

 نب ناوفص یخ نباب ٌیلع لاق مث «ریعلاک هشارف ىلع بلقتی ناکو .هدجو

 فوج ىف دیدحلا باوبألا كلت تحتفف نارينلاب ءیجو سرحلا ءاجف
 ریمالا نإف هوجرخآ ناوفص ىخأ نبا ديرن : :اولاق ؟نوديرت نيأ ليقف ليللا

 :هل لاق مث هملكف هدويق تکُفو هسبحم نم جرخآأف «ةليللا ذنم مونلا عش

 اد حتف املف «قرطی بابلاو الإ ناوفص رعش امف ءىش الو ليفك الب قلطنا

 نم دادزاو هیلع ىنثأو هللا دمحف ةصقلاب هريخأف كرض ام :لاق هيخأ نبا هب

 نوثدحتي نيذلا ةالصلا لهأو نآرقلا لهال ىلاعت هللا ةمارك هذهو ...ہہرکش

 .2 ةراجت مظعاب نورجاتيو ةلص مظعاب نولصتيو ثيدحلا نسحأب

 .۳ ءزج ةوفصلا ةفص ء٢ ءزج ءايلوألا ةيلح ءايندلا ىبأ نبال ةوعدلا وباجم (۱)



 لب هدوجو هئاطع نم طنقی الو یلاعت هللا ةمحر نم ملسملا سأيي ال

 دعب نمو لبق نم هلل رمالا ناب نقوی ہرب لك ىف بغار «ريخ لکب لئافتم وه
 نوکلا ىف هللا تايآ ىأر اذإ هناميإ دادزيو هللا ةمظع ركذت اذإ هتميزع ىوقت

 نم رودت مایالا نأ ملعيو رودقملا نم رفی الو رورغلا مامآ هبلق مزهني ال

 .نامزآ هتعاس رمز هرس

 هعزنیو ءاشي نم كلملا ىتؤي یذلا كلملا كلام وه نیفعضتسملا برو

 ایوق یسمآ ةوق بحاص نم مکف «ناسنإ شیعلا بیطب ٌرْغَي الف ءاشی نّمع
 كلم نم مک و ءاضیرم حبصأو یناعم ىسمأ حیحص نم مکو هافیعض حبصأو

 سیل هدحو هلل رومألا ريبدتف «هنم هللا هعزتنا دقو حبصأو كلملا هل ىسمأ

 الف ؛هردقو هللا ءاضقب ىضري ةنينأمط ىف ملسملا شيعي كلذلو هاوس ٍبحأل
 .ضار لاح لکب وه لب «هتاف ام ىلع نزحي الو هللا هاتآ امہ حرفي

 نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش ريبكلا ىمالسإلا خرؤملا ركذ دقو

 نأ ءملظلا ةريبك نع مالكلا دنع تاذلابو «رئابكلا هباتك ىف یبھذلا دمحأ

 هفرخزو هدّيشو اًرصق ىنب ةربابجلا نم اًرابج نإ :لاق ىناميلا هبنم نب بهو
 .هنيع ةرق هلعجي نأ دارأو «ةسيفنلا رهاوجلاو «ةريثكلا لاومألا هيف قفنأو

 ضرألا ىلع ام لك نأ ملع امو «لوزی ال هكلُمو ءلوطتس هتايح نأ اناظ

 «نیح دعب ولو برخيو ىنفيس رصقلا اذه لثمو ہللا هجو الإ ىقبي الو ناف
 دبأ اهلهأل ىه لب لوزت ال اهنإف ةنجلا روصق فالخب توميس هبحاصو

 ىف هب فوطي ذخأ هءانب لمكأ املف «نولوحي الو اهنع نولوزي ال «نيدبآلا

 بسعو شقلا نم اًريغص اخوک هنم اًبيرق ىأرف ءالیخو وهزو «بجعو ربك



 هتنب زوجع ةأرمال :اولاق ؟خوکلا اذه نمل لاقف رجشلا قاروآو لخنلا

 نم برقلا تدارآو ةبارق الو دلو اهل سيل ةعطقنم ةأرما یهو هيف نكستل

 .هئاطع نم لانت اهلعل كلملا

 بناجب نوکی نأ ىغبني الف «هناکم نم هولیزآو هومدهاو اونا :لاق

 خوك ىلإ دونجلا بهذف هتحئارب اننتني الو هرظنم هوشی ال یتح یرصق

 .نيع دعب اًرثأ حبصآ یتح «هناکم نم هولازآو هومده مث زوجعلا ةأرملا

 بلطل حابصلا نم تجرخ دقو راهنلا رخآ اهخوک ىلإ زوجعلا تعجرو

 هتدجو امف ةرسیو ةنمي هنع تثحبو ..دهجلاو بعتلا دعب قیرطلا تللض

 :لاق ؟ نکام الا هذه یف ناك ىذلا خوكلا نيا ملعت له :سانلا دح ال تلاقف

 ءامسلا ىلإ ترظنف ؟هناکم نم هتلازاب كلملا رمأ :لاق :وه نيا :تلاق معن

 تاومسلا رابج اي ءامسلا ىف الو ضرالا ىف ءىش كزجعُي ال نيمحارلا محرآ

 ىخوك نع تبغ ىنإ مهللا نوکیف نك ءىشلل لوقي نم ايو ضرألاو
 ملاظلا اذه هيلع یدتعاف خوكلا كاذ كتعدوتسا دقو ىتجاحل تبهذو

 نم فيعضلا كدبعل رصتناو اًريزع اذخآ ہذخو هیلع هرصق بلقاف مهللا

 هبلقف «هيف نمو كلملا ىلع رصقلا بلقی نأ ليربج هللا رمأف «فينعلا رابجلا

 هيف امو رصقلا برخو ىعم نّمو كلملا هللا لازأو ضرألا هب ىّوس ىتح

 مزجلل ال اهنم ةظعلاو ةربعلا ذخأل اهب ثدحن ليئارسإ ىنب نع ةصق هذهو

 .''' دصقلا ءارو نم هللاو ءاهقدصو اهتحصب

 .(۱۲۰ - ۱۱۹ ص) (مولظملا ةوعد قتا) نم القن - فرصتب - ىبهذلا مامإلل رئابکلا (۱)



 ب نيملاظلا هیاهن صصق نم سس سس سس حس سس همم

 هبر دنع نم الإ اّجرف ناسنالا دجي الف ءسابحألا رثكتو سافنألا قيضت

 ناشطعلل رجحلا قت ....هوجوملا ف فرصتيو دوجولا كلمي ىذلا

 ناسنإلا قزرو تسبایلا ضرألا ىف ةسبايلا ةبحلا تبنأو الالُز ام جرخُیل
 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءاّرسي هرمآ نم هل لعجو .بستحی ال ثيح نم

 نم راج ةرمض ىنب دالب ىف انل ناك :لاق ةيمأ نب ةركب ىبأ نع ىوري اممو

 ثیبخ براحم لجر انم ناكو انكرش ىلع نحنو «مالسإلا لوأ ىف ةنيهج
 كلذ انراج ىلع ودعي لازی ال ناكف هثبخل هانعلخ دق انکو «ةشير هل لاقي

 ىنهجلا انيتأيف «هلبإ نم فراشلاو بانلاو ةركبلا هلام نم ذخأیف ىنهجلا

 هنع انيلختو هانعلخ دق هب عنصن ام ىردن ام هللاو :هل لوقنف انيلإ وکشیو
 حارأو هللا هلتق «هلتقت نأ الإ كل سيلو هتيوط ثبخو «هلعف ءوسل هنم انأربتو

 ىصاعملا الإ ديري ال سنإلا نيطايش نم ناطيش اذهف هرش نم نيملسملا
 .نينمآلا ةيذأو

 نم ةرم ادع ىتح ... اًدبأ ههركت ءىش همد نم كعبتي ال هتلتق ول هل انلقو

 ىلإ اهب لبقأف «هلبإ دوجأ نم هل ةقان هلام نم ذخأف مولظملا كاذ ىلع تارملا

 جرخو ءاهكرت مث اهمحل بياطمو اهمانس ذخأف ءاهرحن مث ىداولا ةبعش

 ثيح اهدجو ىتح اهرثأ عبتاف ءاهسمتلي اهدقف نيح اهبلط ىف ىنهجلا
 ةرسحلا داكت ماليإلا دشأ ملأتم وهو ةرمض ىنب ىدان ىلإ ءاجف ءاهرحن

 :مهل لاقو هبلق تتفت

 ةردق هيلع هلل سیل نأ ةرمض لآ اي ةشيبر قداصأ

 هرغثلا ءاوس ىفاهنم نعطي هركبو فراش لازي نام



 هم. سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 هرجف ادسعم ناك نإ مهال ہرفسش وأ قسنور ىذ مراصسسب

 هرسهجلا اوت ىتح هسلکأت هردجهنم نيعلا مامآ لعجاف

 مامآ هللا حرخآ ذإ هملاظ ىلع هرصنو مولظملا ءاعد هللا باجتساف :لاق

 جحلا ىلإ سانلا جرخو ةردسلا ةرمث لثم ةرثب بلط ثيح هیقأم يف هينيع
 ةرشبلا هذه نم یناعی ملاظلا اذه یقبو «یلاعت هللا ىلإ ءوجللاو ةعاطلا ءادال

 موي مکت تذخأو هسفن هيلع تقاضو ءاليل راهنلاو اّراهن لیللا تلعج یتلا

 مجر نإ امف «ةايحلا نم اًئيش هيف تقبآ امو هلک هسأر تلکآ یتح موی دعب
 ملاظلا كاذ سجر نم ضرالا هللا رهطو .تام دقو الإ ححلا نم سانلا

 عدتري الو تائيسلاب ًارجيو یصاعملاب رکفی ناك یذلا سأرلا كلذ لطعو

 .''' طيحم ءىش لكب هللاو ... تافلاخملا نع

ON 5 

 .(۱۰۳ - ۱۰۲ ص) (مولظملا ةوعد قتا) نع القن - ایندلا یبآ نبال ةوعدلا وباجم (۱)



 موم ينع هفرصا مهللا

 بیسب نیبیصن نم تجرح :رافصلا ىلع نب ميهاربإ مساقلا وبأ لاق

 رايد ريمأ ىملسلا ورمع نب سابعلا هب دصقأ ىبأ نم هتثرو تنك سيفن

 .كلذب هيدجتسأو هل هيدهأل نيع سأرب وهو «ةعيبر

 هب تسِنَأف ىرمأ نع ىنلأسف :بارعألا نم خيش قيرطلا ىف ىنبحصف
 ندم نم ةروهشم ةريبك ةنيدم «نيع سأر نم انبرق انکو «ثیدحلا هتثدحو

 ىندويو ٌیلع مّلسُي هنأ رهظُيو ىلع ددرتی ناكو انقرتفاو اهانلخدو «ةريزجلا

 لبق ریمألا نأ هتربخأ هل تننأمطاو هتنّمأ املف :لاق «یبلق ىلإ سنألا لخدُيل

 ءاذكو اذك موي ىف جورخلا ديرأ ىنإو ءبایثو مهرد فلأب ىنزاجأو ىتيده

 تلخد املف دحآ ةبحاصم ديرأ الو ىدحو تجرخ جورخلا موي ناك املف

 هتركنأ هتيأر املف هفيس ادلقتم ةفيعض ةبيود ىلع ىبارعألاب اذإ ءارحصلا ىف
 كبحصأ نأ ديرأ :لاق ؟ديرت اذام :هل تلقف «هينيع ىف رشلا تيأرو

 .كريغ ةبحص نم ريخ كتبحصف
 «قبسال یرامح تثثحف هتبا دهب ترصق یتح هنم زرحتم انأو یعم یضمف

 تیمرف یندصقو هفیس درج دق وه اذاف تفتلاف هضكرب ال تسسحآ امف
 حاص هتوفآ نأ فاخ املف ىنكردي الف هقبسال تودعو رامحلا نع یسفنب

 وهو «سووان یل رهظف هقدصآ ملف فقف كعم حزمآ امنإ مساقلا ابآ اي

 ىف تلخدف :لاق «یتوملل اًتفدم نوکیل رخصلا ىف رقنی یذلا عضومل

 ةينبم اأ سیواونلا كلت تافص نمو :لاق هباب ءارو تفقوو سووانلا

 حبصآ یتح فو رت دق میظع دحاو رجح سووان لك بابو ةراجحلاب
 ءىش لخاد نم بابلل سیلو ةقلح ههجو ىف هلو نم ديلا نکمتست الف اسلم



 مپ سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -

 هنم جرخ اذإو هيلإ لخدیف حتفیف هجراخ نم عفدی امنإو «هب ديلا قلعتت
 نم هحتف نکمی الف هئارو نم اذه نکمتو بابلا قلغنا ةقلحلا تبذجو

 .الصأ لخاد

 دشف ىبارعألا ءاجو هباب فلخ تفقو سووانلا تاخد نیحف :لاق

 ملف ملظم سووانلاو هفیس اًطرتخم یندبرب لخدو بابلا ةقلح ىف ةبادلا

 ترفنو هتبذجو بابلا فلخ نم تجرخف «سووانلا ردص ىلإ یشمو ینرب
 ىف ةقلحلا تلصحو اًمكحم اًمودرم بابلا راص یتح یعم هتبدحف ةبادلا

 .اهتنکرو ةبادلا تللحو كانه ةزر

 مساقلا ابآ اي :لاقف اًنايع توملا ىأرف سووانلا باب ىلإ ىبارعألا ءاحف

 نأ عم «انآ تومآ الو تنآ تومت :هل تلقف .تومأس ینناف یرمآ ىف هللا قتا

 اّنامآ كيطعأو ینجرخأف :لاق .ببس اذه نکل رخ وی ال ءاج اذ| یلجآ

 ةمرحلاو ةوح الا رکذاو «اذدبآ ءوسب كل ضرعأ ال نأ نامیالاب ینم قثوتساو

 هتک رتو تبهذ مث :لاق «كنيمي ىف رجاف تنأو اهعرت مل :هل تلقف اننیب ىتلا

 ذخأف هلهاب الإ ییسلا رکملا قيحي الو ینناخو یب رکم هنال حیصی وهو

 دعبو یتجاحل تیضمو هتکرتو ...«ینلتف :لوقیو ثیغتسیو حیصیو یکبی
 ةمالسلا ىلع هللا تدمحف ةمر راص دق هتدجوف هيلإ تدع لماک ماع

 تملعو هتعبو هفيس تذخأو «مهرد ةئامسمخ هيف اًنايمه تدجوف هتكرحو

 . ىلاعت هللا ةيانع ةيانعلاو هللا ظفح وه ظفحلا نأ

 .ىمزاحلا ميهاربإ «قيضلاو ةدشلا دعب جرفلا یخ ونتلا یضاقلل ةدشلا دعب جرفلا ۱(



 طلستلاو سفنلاب باجعالا ضرم ءاودالا دشآو ضارمألا مظعأ نم

 اهجرهبب سّندتلاو ایندلاب رارتغالاو ءبرلا ةبقارم مدعو هللا دابع ىلع

 هلجآ نمو «بحي اهلجآ نم ...لهاج لك ةدوبعم نوکت یتح اهفراخزو

 نأ ملع امو«تومي اهلجآ نمو ءايحي اهلجآ نمو «لذبي اهلجآ نمو «ضغبي
 دحآ الو ءاهوكرتي نأ لبق مهتکرتو سانلا نم تّرغ مك «رورغلا عاتم ایندلا

 .عرشلا دویقب اهدييقت ريغ نم هتوهش قفاوو هاوه عبتا نمم لضأ
 ال دقو ءادتعالا بحأو یامدلا ىلع أرجت لجر فسوی نب جاجحلاو

 لوقی امك الإ لوقن ال هبر ىلإ هرمآو دن ام الإ اًدحأ هيف ىذؤي ال موی هب رمي
 هل نامیالا یرع قثوأ نم كلذف هللا ىف هضغبنو هبحث الو هّبْشَلا١ :یبهذلا

 .«یلاعت هللا ىلإ هرمأو هتائيس رحب ىف ترمغنا تانسحب

 عضتري مل هنأ جاجحلا ةريسل هداريإ دنع - هللا همحري ريثك نبا ركذ دقو

 ناكو «"مدلا هفوج لخد ام لوأ ناكف ىدَج مد هوقسف هتدالو دنع اًمايأ

 - ريبج نب ديعس ليلجلا یعباتلا مهيلع طلُس نممو ءامدلا كفس بحي

 ةقيش هتريس تناك نإو هتريس نع ثيدحلا ضرعم ىف تسلو - هللا همحري

 هطلسي الأ حاجحلا ىلع هتوعد ىلع رصتقأس ىنكلو ءةیحلا بولقلا لهأل

 ."” جاجحلا عم همداصت ببسو .هدعب دحأ ىلع هللا

 ءننسلا ضعب تلدبتو «ةالصلا ترخآو .رّوجلا رهظ ةبدأ ىنب ةفالخ یف

 . ٤ ءزج ءالبنلا مالعأ ريس (۱)

 .۹ ءزج ةياهنلاو ةيادبلا (۲)

 .(۵۵ ص) مولظملا ةوعد قتا (۳)



 حاهنم ىلإ مهدرل ةلواحم ىف ءافلخلا ضعب ىلع ءاّرَلاو ءاملعلا راف
 .ةميظع ةنتف تناکو یالشالا ترثانتو یامدلا تكفسو «ةوبنلا

 ةعضاح هل ةماقا راد ريبج نب دیعس اهذختا نيح «ةفوکلا» تناك دقو

 ...یفقثلا فسوی نب جاجحلل

 كلذو رهنلا ءارو ام دالبو قرشملاو قارعلا ىلع اّیلاو حاجحلا ناك دقف

 ینب ناطلسل قارعلا عضخُي نأ عاطتساو حّ ریبزلا نب هللا دبع لتق نأ دعب

 . .ةيمأ

 فو دالبلا ف بعرلا عاشأ دقلف ...ءامدلل اكافس جاجحلا ناكو #
 .مهءاقر ىف فیسلا لمعأو ..دابعلا بولق

 .(ثعشالا نب نمحرلا دبع :وهو الآ) هداوق ركأ نم لجر نيبو یفقثلا

 شيجب ثعشألا نبا لسرأ دق ناك جاجحلا نأ مادصلا كلذ ببس ناكو

 - ناتسجس ءارو ةعقاولا قطانملا ىلع «كرتلا» كلم (ليبتر» وزغل ريبك

 .- ناتسناغفأو ناريإ نيب ةعقاو دالب ىهو

 رصتتي نأو (لیبتر) دالب نم اّریبک ارطش لتحي نأ ثعشألا نبا عاطتساف

 .ةريثك مئانغ منغي نآو الئاه اًراصتتنا

 سمخ هيلإ لمحيو رصنلا رئاشب هيلإ فزي نم جاجحلا ىلإ لسرأ مث
 .نيملسملا لام تيب ىف اهعضيل مئانغلا

 لاتقلا نع فقوتي نأب اهيف هنذأتسی جاجحلا ىلإ ةلاسر هعم لسرأ مث

 نأ لبق كلذو اهجراخمو دالبلا لخادم ريتخي نأ لجأ نم نمزلا نم ةرتف

 .رطاخملل هشيج ضرعیو ىرخأ ةكرعم ضوخی



 - نیلاظلا ةياهن صصقنم لل م .بط
 نبا ىلإ ةلاسر لسریو ... لاتقلا فقوتی نأ ضفری جاجحلاب اذإف

 ةدايق نم هتلاقاب هددهیو لذلاو فعضلاو نیجلاب اهیف هفصي ثعشالا

 .یمالسالا شیجلا

 ةلاسر مهيلع أرقو هدونج رباكأو ةداقلا عمجو ثعشالا نبا ماقف

 .رمالا اذه ىف مهراشتساو فسوي نبا جاجحلا

 .هتعاط علخو جاجحلا ىلع جورخلاب هيلع اوراشأف

 نودهاجتو كلذ ىلع ىننوعيابتأ :ثعشألا نب نمحرلا دبع مهل لاقف
 !؟هنم قارعلا ضرأ رهطن یتح ةيغاطلا اذه ىعم

 .كلذ ىلع هوعيابو ...ىلب :اولاقف

 جاجحلا لاتقل اوبهذو شیجلا كلذب ثعشألا نب نمحرلا دبع ماق ٭

 .فسوي نبا

 نبا اهيف رصتنا ةنحاط كراعم جاجحلا شويج نيبو هنيب تبشنو *
 نأ دارأ مث ..سراف دالب رثكأو ناتسجس ىلع ىلوتسي نأ عاطتساو ثعشألا

 .فسوي نب جاجحلا نم ةرصبلاو ةفوكلا عزتني

 جاجحلل ثدح ذإ نيقيرفلا نيب رودت ةنحاطلا كراعملا تناك امنیبو ٭

 ةالو نأ كلذو ثعشألا نبا هسفانمو همصخ ةوق نم داز بيجع ٌرمأ

 ىف نولخدي اوذخأ ةمذلا لهأ نأب هوربخیل جاجحلا ىلإ اوبتك راصمألا

 اوملسأ نأ دعب مهنأو ..ةيزجلا عفد نم اوصلختي نأ لجأ نم مالسإلا

 دقف كلذلو ندملا ىف اورقتساو اهيف نولمعي اوناك یتلا ىرقلا نم اورجاه

 .تايابجلا تسلفأو مهنم ذخؤي ىذلا لاملا لَ
 لك اوعمجي نأب مهرمأيل اهريغو ةرصبلا ىف ةالولا ىلإ جاجحلا بتکف



 ىلإ مهودرپ نأ لجأ نم ةمذلا لهأ نم ندملا ىلإ یرقلا نم لقتنا نم

 .یرخآ ةرم یرقلا
 یرقلا ىلإ سانلا ءالؤه نم ةريبك اًدادعأ اودرو رمالا ذيفنتب ةالولا ماقف

 .مهقازرآ دراوم نع مهودعبآ دقف كلذبو ...اهیف اوناک یتلا

 نمب نوتیغتسیو نوخرصیو نوکیپ نادلولاو خویشلاو ءاسنلا ذخأف

 .مهفازرآ دراوم ثیح ندملا ىلإ یرخآ ةرم مهدرپ

 مهوثيغيو مهل اوعفشی نأ لجأ نم اهؤارقو ةرصبلا ءاهقف مهیلا جرخف

 .ءىش ىأ اولعفي نأ اوعيطتسي ملف

 ءاهقفلا اعدو ةصرفلا هذه ثعشألا نب نمحرلا دبع منتغا انهو #
 .فسوي نب حاجحلا دض هبناجب فوقولا ىلإ ءارقلاو

 ...نيملسملا ةمئأو ءاهقفلا نم ريبك ددع هل باجتسا دقف لعفلابو

 یلیل ىبأ نب نمحرلا دبعو ىبعشلاو ريبخ نب ديعس ءالؤه سأر ىلع ناكو

 .مهريغو ىرتخبلا وبأو
 ناكو فسوي نب جاجحلاو ثعشألا نبا نيب ةنحاط ترح ترادو ٭

 .هدونجو حاجحلا ىلع هعم نمو ثعشألا نبال رمألا ةيادب ىف رصنلا

 رصتنا ىتح اًنيشف اًئيش حج رت حاجحلا ةفك تأدبو رمألا ريغت ةأجفو
 .ةركنم ةميزه همزهو ثعشالا نبا ىلع

 جاجحلا شطب نم هسفنب وجنيل رضي نأ ثعشألا نسا عاطتساو

 .جاجحلل ثعشألا نبا شويج تملستساو

 هوعيابي نأ ثعشألا نب نمحرلا دبع دونج خاجحلا رمآ كلذ رثأ ىلعو

 .رهنلا ءارو ام نادلب رئاسو ةرصبلاو ةفوكلا هيف امب قارعلا ىلع اًيلاو اددجم



 - نیلاظلا ةیاھت صصق نم سس سس "و. اس
 داهجلل مهسفنآ اورذن نيذلا امآ ؛جاجحلا شطب نم افوخ مهرثکآ عیابف

 ناکو ؛هنویعو جاجحلا دنج نع اوراوت دقف ؛ناک امنیآ لطابلا ىلع ءاضقلاو

 .ریبج نب دیعس یراوت نمم

 یابتآ نم لجر فقیف ہدونجلا ہاوفأ نم ةعيبلا عمسي جاجحل أدبو
 ریمال كتعيب ضقنب ترفک دق كناب كسفن ىلع دهشا :یدنجلل لوقی
 ؟نينمؤملا

 .هزاجأ معن لاق نإف

 .لتقف هب رمآ اذه ىلع ضرتعا ناو
 ناکف ةعیبلا مهضقنب رفکلاب مهيمر ىلع دونجلا ضرتعا ام اریثکو

 .مهءامدو مهیاقر نمثلا

 نع تضخمت ىتلا «هذه ةعيبلا موي نادبالا هل رعشقت دهشم كانه ناک و

 دهشملا اذه ىف رظنتلو .رفکلاب مهسفنآ ىلع اودهش یدنج فالا ةعبس
 . ریطخلا

 ريغ نیقیرفلا نع اّدعتبم ناك «معثخ» یمست ةليبق نم زوجع لجر ءاج
 :لاق حاجحلا ىلع لخد املف .امهنم یل لاوم

 هنلا اذه ءارو اًدعتبم برحلا زان تّبش ذنم نينمؤملا ريمأ اي تلز ام

 .اکیابم كتيتأ ترصتنا املف لاتقلا ةیاہن رظتنآ

 دهشت !؟كريمأ عم لتاقت الو اًصبرتم دعقتآ ..كل اًبت :حاجحلا لاقف

 .رفاک كنأب كسفن ىلع

 دهشآ مث اًماع نينامث هللا تدبع تنك نإ انآ لجرلا سب : لجر لا لاقف

 .رفکلاب یسفن ىلع



 م ىو د نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 .كلتقن نذا :جاححلا لاقف

 «۷رامح ٌءمِظ الا یرمع نم یقب ام هللاوف !؟ینتلّتف ناو :لجرلا لاقف

 ءاسم حابص توملا ٌرظتنأل ىنإو .ةيشع ىف تومیو ةودغ ىف برشی هناف
 .كل ادب ام لعفاف

 نمم دحآ قبي ملف ...هقنع برضا :هدونج نم یدنجل جاجحلا لاقف

 مخرتو زوجعلا خیشلا اذه لجأ نم نزح الإ جاجحلا سلجم ىف اوناک

 .)هیلع

 ىلع نيتباشلا نينمؤملا فالآ اهیف لتق یتلا ةحبذملا هذه رابخآ تلصو

 ًادبف «ريبج نب دیعس ىلإ خوسرو تایثب مهنيد ىلع نیضباقلا «مهناميإ
 .اذهک فقوم ىفو ام اّموی جاجحلا مامآ هلوثم نم ةلاحم ال هنأ روعش هكلمتي

 ىلع نودهشیف شطبلا نوفاخی نم نيبو نمؤملا لجرلا اذه نيب ناتش
 :یلاعت هلوقب المع بابسالاب ريبج نب دیعس ذخأ كلذ دنع رفکلاب مهسفنآ
 . 4 کلا طیب اوت الو

 ضرالا ىف برضی هذه هلاح ىلع لظو ءاًديعب راظنألا نع یراوتو

 هةلزعنم ةديعب ةيرق ىلإ أجل یتح «هسیساوجو حاجحلا نویع نع اًيفختم

 .ةكم نم ةبيرق
 .تاونس رشع جاجحلا نويع نع ايفختم ىقبو
 بلق ىف ىتلا دقحلا ران ىفطت نأل ةيفاك ةليوطلا ةرتفلا كلت تناكو

 .ريبج نب دیعس ليلجلا ملاعلا هاجت ىفقثلا فسوي نب جاجحلا

 .ًامظلا ىلع رّبَّصلا ليلق رامحلا نأل ریسی ردق :ىأ :رامح ٌءْمِظ (۱)

 .(۳۱۸-۳۱۹ :ص) ىمشاهلا معنملا دبع .أ /نيعباتلا راع (۲)

 .(۱۹) :ةيآلا :ةرقبلا ةروس (۳)



 - نیلاظلا هیاهن صصق نه لللللبلللللع ہ٠

 نم ديدج لاو ةكم ىلإ ءاج دقف ...دحآ هعقوتی مل ام ثدح نکل ٭

 .یرسقلا هللا دبع نب دلاخ همسا ةيمآ ینب ةالو

 ریبج نب دیعس باحصآ فاخف ..ةريرسلاو ةريسلا ریس الجر ناکو

 مدقمب هوربخآو ريبج نب دیعس ىلإ اوءاجف ...ریرشلا لجرلا اذه نم هيلع

 اذه هب رفظی ال یتح ةكم نم لیحرلا هنم اوبلطو یرسقلا هللا دبع نب دلاخ

 .جاجحلا ىلإ هملسیف لجرلا
 یقباسف ...یبر نم تييحتسا یتح تررف دقل هللاو :ریبج نب دیعس لاقف

 .ءاشي ام هللا لعفیلو یناکم

 فرع نأ یرسقلا هللا دبع نب دلاخ عاطتسا یتح مايأ الإ یه امو ٭

 ىلإ ةرشابم هوذخأيلو هيلع اوضبقيل هدونج هيلإ لسرأو ريبج نب ديعس ناكم
 .طساو ةنيدم ىف فسوي نب جاجحلا

 اوعضوو ريبج نب ديعس ىلع اوضبقي نأ دونجلا عاطتسا دقف لعفلابو ٭

 .جاجحلا ىلإ هب نوبهذيس مهنأب هوربخأو هباحصأ ضعب مامأ هيدي ىف ديقلا
 ةئداه سفنب ةبيصملا هذه ىقلتو هللا ءاضقب ىضر نأ الإ هنم ناك امف

 ىدي ىلع الوتقم الإ ىنارأ ام :مهل لاقو هباحصأ ىلإ رظن مث نئمطم بلقو
 .ملاظلا اذه

 ناميإلا ةوالح انرعشتساو ..ةدابع ةليل ىف ىل نابحاصو انأ تنك دقلف

 دهشتساف ....هلیبس ىف ةداهشلا انقزري نأ هللا انلأسف ..ءاعدلا ةوالحو

 ناك یتلا ةريغصلا هتنبا هيلإ تجرخ انهو .ةداهشلا رظتنأ انأ تيقبو ىابحاص

 تذخأو هب تقلعتف هنوقوسي دونجلاو ديدحلاب اًديقم هتأرف اًديدش اّبح اهبحی

 نإ :یتنبا اي كمال ىلوق :اهل لاقو ةمحرو قفرب اهسأر ىلع حسمف ىكبت

 .جاجحلا ىلإ هقيرط ىف ىضم مث ...هللا ءاش نإ ةنجلا اندعوم



 ہہ سس نیلاظلاةیاهنصق نم -
 هآر مايأ ةئالث هب راس املف حاجحلا ىلإ هقوسیل دونجلا دحآ هذخأو #

 ىلإ كب بهذآ ینآ ملعال ىنإ هللاو :لوسرلا لاقف ءلیللا موقیو راهنلا موصی
 .تئش قیرط ىأ ىلإ بهذاف كلتقی نم

 تفخ ینع تیلخ ناف ینتذخآ كنآ جاجحلا غلبیس هنإ :دیعس هل لاقف

 .هيلإ یہ بهذا نکلو «كلتقي نأ

 ؛امهباحصأو بيبح نب قلطو ريبج نب ديعسب ءىج امل :شمعألا لاق *
 الف «لتقلا ىلإ ةكم نم ىطرش مكب ءاج :تلقف «نجسلا مهيلع تلخد

 اذإ ءاملا هيقسي ناك نمف :ديعس لاقف !؟ةيربلا ىف هومتيقلأو هومتفتك

 .'«! شطع

 جاجحلا ملاظلا اذه ىلإ ريبج نب ديعس ريبكلا مامالاب دنجلا لصوو #
 ىلع هولخدأ ةظحللاو وتلا فو ...طساو ةنيدم ىف ىفقثلا فسوي نبا

 ۱ ؟كمسا ام :هل لاقو دقح لكب هيلإ رظن هآر املف جاجحلا

 .ريبج نب دیعس :لاقف

 .ریسک نب یقش لب :لاقف
 .كنم یمساب ملعآ یمآ تناك لب :دیعس

 ؟دمحم ىف لوقت ام :جاححلا

 !؟هیلع همالسو هللا تاولص هللا دبع نب دمحم ینعت :دیعس

 .معن : جاححلا

 ..یفطصملا یبنلا مدآ دلو ديس :دیعس

 ...یضم نم ريخو «رشبلا نم یقب نم ريخ

 .(۳۰ /4) ریسلا (۱)



 - نیلاظلا ةياهن صصقزنف يل دا
 ...ةنامألا ىدأو «ةلاسرلا لمح

 .مهتصاخو «نيملسملا ةماعلو «هباتکلو هلل حصنو

 ؟ركب ىبأ ىف لوقت امف :جاجحلا

 شاعو ءاًديمح ىضم زت هللا لوسر ةفيلخ قيّدصلا وه :ديعس
 ..ادیعس

 .لدبی ملو ريغي مل 4 هیبن جاهنم ىلع یضمو
 !؟رمع ىف لوقت امف :جاححلا

 ...لطابلاو قحلا نيب هب هللا قرف یذلا قورافلا وه :دیعس

 ...هیبحاص جاهنم ىلع اًديمح یضم دقلو «هلوسر ةريخو هللا ةريخ

 .اًديهش لتقو

 .نامثع ىف لوقت امف :حاححلا

 .اّملظ لوتقملا ...ةرسعلا شیجل زھجُشلا وه :دیعس

 ...ةمور رثب رفاحلا

 ...ةنجلا ىف اتيب ىرتشُمل

 .ءامسلا نم یحوب یبنل هج وز
 !؟ یلع ىف لوقت امف :حاححلا

 ...نايتفلا نم ملسأ نم لوأو ل هللا لوسر مع نبا : لس

 .ةمطاف جوز

 .ةنجلا لهأ بابش یدیس نیسحلاو نسحلا وبأو

 ؟ةیواعم ىف لوقت امف :جاجحلا



 ۱۳ سس زیلاظلا ةياهن صصق نم -
 قو - اهلامعآ زییمتو ةمألا هذه فیرصت نع یسفن ینتلغش :دیعس

 . ةي هللا لوسر بتاک وهو - :لاق ةياور

 ؟ىف لوقت امف :جاححلا

 .كسفنب ملعآ تنأ :دیعس

 .یف تنا كملع دیرآ لب :جاححل

 .كرسي الو كءوسي نذإ :دیعس

 .كملع ىف ثب :جاجحلا

 كسفن نم یرت ...یلاعت هللا باتکل فلاخُم كنآ ملعال ىنإ :دیعس

 دح ىف روج كنم رهظ دقلف كالهلا ف كمحقت یهو «ةبيهلا اهم ٌديرت اًرومأ
 .ملعتف اذغ ٌدرتسو ..هللا ءایلوآ كلتقب كيصاعم ىلع ةأرجو هللا

 اذحآ اهلتقآ الو كلبق اًدحأ اهلتقأ مل ةلتق كّنلتقأل هللاو امآ :حاجحلا

 .كدعب
 .كترخآ كيلع دسفأو «ىايند يلع دسفت نذإ :ديعس

 ؟كلتقأ نأ ديرت ةلتق ىأ كسفنل رتخا :حاجحلا

 ...حاجح اي كسفنل تنأ اهرتخا لب :ديعس

 .ةرخآلا ىف اهلثم هللا كلتق الإ ةلتق ینلتقت ام هللاوف

 ؟كنع وفعأ نأ ديرتفأ :حاجحلا

 ...ىلاعت هللا نمف وفعلا ناك نإ :ديعس

 .رذع الو كل ةءارب الف تنأ امأ

 .مالغ اي "عطنلاو فيسلا :ٌحاجحلا لاقف

 .ككحضأ ام :جاجحلا هل لاقف ءديعس مسبتف

 .لتقلاب هيلع موكحملا تحت شرفي دلجلا نم طاسب :عطنلا (۱)



 .كنع هللا ملحو هللا ىلع كتأر ج نم تیجع :لاق
 مال ای هلتقا :حاجحلا لاقف ۶ل ۰ 7

 ره یی یهو هکر :لاقو ةلبقلا لبقتساو ديعس ماقف
 .۰۱4 تیکرشملآ یا امو افینح ضرالاو توكمَسلا ص رنو مس 2م ےس 2 ر ےس رھ رخ ےس ے7

 .ةلبقلا نع ةهجو اوفرحا :لاقف

 رر و ہر سم و گم سرم مر ۱
 . 4 ولا هجو مه أولوت امنیاف :ديعس لاقف

 04 نش کمر اوت و کام :دیعس لاق داو ارم یل هظ ےن سہ رم ۔۔ ظر ما ےہ 7

 .*یدعب ٍدحأ ىلع حاجحلا طلست ال مهللا :لاقو هيفك دیعس عفرف
 دعي ملف ءمیحج ىلإ جاجحلا ةايح تلوحت «ریبج نب دیعس ةافو دعب ٭

 هلجرب ذخأو مانملا ىف ريبج نب دیعس «ءاج مان املك ناك مونلا فرعی

 2 بس ۰ ^ ی ۳ ۰ يي وب

 .یلجرب ذخا ریبج نب دیعس اذه :الئاق حيصي وهو اًروعذم حاجحلا قیفیف
 ۷ چ1 ۰ ۳ #5

 .ىفانخب دخا ریبج نب دیعس اذه :احئاص ضهنی یرخآ ةرمو

 ميف ؟ینتلتف ميف :لوقی ريبج نب دیعس اذه :لوقی اًعزف موقی ةثلا ةرمو
 ۴ ینتلتق

 :لوقیو یکیی مث

 !ريبج نب دیعسلو یلام

 )١( :ةیالا :ماعنالا ةروس )۷۹(.

 )٢( :ةیالا :ة قبلا ةروس )۱۱۵(.

 .(۵6) :ةیالا :هط ةر وس (۳)

 )٤( ريثألا نبال / رایخالا بقانم نم راتخملا )5/ ۵۱-۰۱۳(.



 مو سس  نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 ريبج نب دیعس ینع اوُدُر
 :ةرابعلا هذهب هسفن ملکیو یشمی ناك جاجحلا نإ :سانلا لاقو

 ! ریبج نب دیعسلو یل ام ..ریبج نب دیعسلو یلام
 یتح اًموي ٌرْشَع ةسمخ ريغ ریبج نب دیعس عرصم ىلع ضمي ملو

 .تامو ضرملا هيلع دتشاو «یمحلا جاجحلا تباصأ

 ؟كب هللا لعف ام :لیقف مونلا ىف ىئُر جاجحلا نأ یوریو :ییهذلا لاق

 .ةلتف نیعبس ریبج نب دیعسب ىنلتقو «ةلتق ليتق لکب ینلتق :لاقف
 نم یعختنلا ميهاربإ یکب هتوم ربخ راطو «جاجحلا هللا كلهآ املو ٭

 انع بهذأف هتمآ مهللا :لاقو هلل ارکش یرصبلا نسحلا دجسو !حرفلا
 ملا أوملظ نا موم راد عطف :لاق هتومب (سوواط» ريخأ املو تنش
 0 َنيیلَعَلا بر هَل سا ” رکا ر رم دي

 لحرت نلو مل نکل سانلا ايند نع (ُهْنْلَْي) ريبج نب ديعس لحر اذكهو
 قيرط ةمآلل ءىضتل بردلا ىلع اًرون ةيكزلا هؤامد ىقبتسو ةرطعلا هتريس
 .ءادملاو ةيحضتلاو لذبلا

 .ىلعألا سودرفلا ىف هب انعمجو ريبج نب ديعس ہللا محر 8پ

 )١( :ةيآلا :ماعنالا ةروس )٥٤(.



 نم مهتنسلآ رتفت ال ناعذال اب ةمعفم نامیال اب ةئيلم ةايح فلسلا ةابح

 ال سفنأب ادغ تومت اًسفنأ اوعاب رشحلل بلطّیو توملل ىَدانُي هنأكو

 .ادبآ تومت

 هادیزم حلاصلا لمعلل دجو ام دغ موي ةمايقلا نإ مهدح ال لیق ول یتح

 هنوشیعی اوناک ىذلا مهعقاو عم انتایحو ٤صوصللاک الإ مهعم نحن امو

 تقاض اذإ .مهددسف نیصلخم هل اولمعو «مهقدصف هللا عم اوقدص «لایخ

 مامالاو ربحلا ملاعلا ذاذفالا ءالؤه نمو «مهبيجيف هللا اوعد ةقئاضلا مهیلع

 .ینالوخلا ملسم ىبأب ىنكملا بوث نب هللا دبع مامهلا

 نم لاجدو «نيباذكلا نم باذکو قاغطلا نم ةيغاطب هربتخاو هللا ہالتا

 «ةوبنلا دوسألا یعّدا .(ههجو هللا دّوس) ىسنعلا دوسالا وه الأ «نیلاجدلا

 هل عمج نأ الا دوسالا نم ناك امف «هرش نم سانلا رذحو لای ملسم وبأ

 امك ملسم ابآ هللا یجن دقو رانلا ىف هاقلآ مث رانلا هيف مرضآ مث اًميظع اًبطح

 :سانلا دحأ هل لاق «ركذلا ريثك ملسم وبآ ناکو ك3 ميهاربإ هلیلخ یّجن

 :یندز :لاق ہللا رکذا :لاق :یندز مث :لاق هللا رکذا :لاق :ةحيصن كنم دیرآ

 دنع نم لوقی هراد لخد اذإ ناك .نونجم كنإ لاقي یتح هللا رکذا :لاق

 لخد اذإ لوقي مث «تیبلا لخاد نم ربكأ هللا :هتجوز لوقتف «ربكأ هللا :بابلا

 هلزنم ىلإ داع مايألا نم موی ينو ءربكأ هللا :هتجوز لوقتف «ربكأ هللا ةرجحلا

 مث هيلع تدر امف لخد امل ربك مث ةأرملا هيلع تدر امف هتداع ىلع رّبكف



 اب سس زیلاظلا ةياهن سصق نم -
 ام ذإ هتجوز هيلع دسفآ نم رارشألا نم نأ نقيأف هيلع تدر امف ةثلاثلا رّبك

 ابضغ روفت یهو اهيلع لخدف .ضارعإلا اذه الو لمعلا اذه اهنم دوعت
 ىلع دسفأ نم ّمهللا :لاق مث ءامسلا ىلإ هدي عفرف هتباجأ امف اهلأسف هيلع

 .هرصب معأف ىتجوز

 ةناكم كجوزل نإ :تلاقو ملسم ىبأ ةجوز ىلإ تءاج دق ةأرما تناكو

 اهتقدصف كمدخي اًمداخ ةيواعم نم بلطي نأ هنم تبلط ولف ةيواعم دنع
 دقو ءاهدسفأ نم ىلع اعدف «اهبلطم ققحيل اهجوزل اهبضغ تدبأو ةأرملا

 جارسلاو ىلايللا نم ةليل ىف اهلهأ نيب ةأرملا كلت امنيبف «هءاعد هللا باجتسا
 متافطأ اذامل :اهلهأل تلاقف ءاهنيع ىمعأو اهرصب هللا سمط ذإ مهنيب

 نأ تملعف ءاًئيش رصبأ ال هللاو ىنإف :تلاق .هانأفطأ ام :اولاق ؟جارسلا

 تبلطف ءاهسفن ىلع اهيغب نأو ءاہب قاح اهركم نأو اہ تطاحأ اهتیصعم

 وفعي نأ هنم تبلطف اهب اوبھذف ینالوخلا ملسم ىبأ ىلإ اهب اوبهذي نأ مهنم
 .( اهرصب هللا درف لعفف اهرصب دري نأ اهل هللا وعدي نأو اهنع

 لاثمأ تويبلل تارمدملاو ةّبحألا نيب تادسفملا نم مويلا دجوي مكو

 ... اهتاليثمب قيحيس حلاصلا كلذ نم هذه باصأ ام نأو ةأرملا هذه

 امأ ةدحاولا ةرسالا طبارت ىف دهتجيو نيبلا تاذ حالصال ىعسي ملسملاو

 ."عمتجملا تيتشتو رسألا ريمدتل تارماؤملا نوكيحي مہنإف نوفجرملا

 . 4 ءزج ةوفصلا ةفص ء٤ ءزج ءالبنلا مالعأ ریس (۱)

 .فرصتب (14 - 77” ص) مولظملا ةوعد قتا (۲)



 ىلإ رظنی نکلو داسجألا ىلإ الو روصلا ىلإ رظنی ال یلاعت هللا نإ
 هللا ىلع مسقآ ول نیرمط یذ ربغآ ثعشآ برو لامعالا ىلإو بولقلا
 حانج هللا دنع نزي ال ةمظعو هاجو ةراش بحاص نوکی امبرو هّربال

 دبعلا كرت اذإ ةبحملا كلت دادزتو ةتباث هئایلوال یلاعت هللا ةبحمو تةضوعب

 ءاقلل قوشتی «یلاعت هللا ةملك ءالعال هایند كرتو هدلبو هلامو هدلوو هلهأ

 :لوقی هلاح ناسلو «هللا دوعومب نقویو هللا

 اهبارسسشدرابوتیط اهجارتقوةنجلاذبحاي

 اهباسسنآ :دسیعب راک اهباذعاند دق مور مورلاو

 اھُبا رس اسھتیقال نإ يلع
 ىف یرمآ تینب :لوقي یذلا مصألا ناونع نب متاح جذامنلا ءالؤه نمو

 ريغ هلكأي ال ىقزر نأ تملع :عبرأ لاصخ ىلع ىلاعت هللا ىلع لكوتلا

 .هب لوغشم انأف ىريغ هلمعي ال یلمع نأ تملعو ؛یسفن هب تنأمطاف

 هللا نيع نم ولخأ ال ىنأ تملعو «هردابأ انأف ىنبلطي توملا نأ تملعو

 .هنم حتسُم انأف تنك ثيح ىلاعت

 ىخلبلا قيقش ىلإ تفلتخا :لوقي اًمتاح تعمس :لهس نب هللا دبع لاق

 .هب الإ لغتشأ ملف ىبر دنع نم ىقزر نأ تيأر ىنأ هنم تملعتو ةنس نيثالث

 ملف ہب تملكت ام لك ّىلع نابتكي نيكلم یب لگو ىلاعت هللا نأ تيأرو

 ىلإ رظني برلاو ىرهاظ ىلإ نورظني قلخلا نأ تيأرو «قحلاب الإ قطنأ

 تيأرو «قلخلا ةيؤر ىنع تطقسف ىلوأو بجوآ هللا ةبقارم تيأرف ىنطاب

 ىلإ جاتحأ ال لجألا ىنءاج ىتم كلذل تددعتساف هيلإ قلخلا وعدي هللا نأ



 د موو سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 :لوقی ناکو ... متاح اي كيعس باخ ام :قیقش هملعم هل لاق ...لمع دیزم

 ؟نکست نيأو سبلت امو لكأت ام :یل لوقی ناطیشلاو الإ حابص نم ام

 .رقلا نكسأو نفکلا سبلآو .توملا لكآ :لوقاف

 هللا دنج نيب مالسالاو رفکلا نيب برح ىف كرتلا انیقل :متاح لوقی

 وهو) قهوب یکرت ینامرف «ةلوج مهنيبو اننیب ناکو :سیلبإ دنجو یلاعت

 نع ینبلقف (ذخؤي یتح ناسنالا قنع ىف حرطی ةطوشنآ هفرط ىف یذلا لبحلا
 مث ةرفاولا هذه یتیحلب ذخأو یردص ىلع دعقف هتباد نع لزنو یسرف

 ىلإ تأجلو هاسنآ ال ىذلا یبر ترکذتف ءاہب ینحبذیل ایکس هفخ نم جرخأ

 ام هللاوف ... دوجولا ىف فرصتیو عفنلا بلجیو ّرضلا عفدی یذلا یقلاخ

 عرضتأو هوعدآ یبر ىلإ یبلق راط لب «هنيكس دنع الو یکرتلا دنع یبلق ناك

 هللاب الإ ةوق الو لوح الف یّرضل هفشكب ملعأو هرکذب نئمطأو «هيلإ
 نیمحارلا محرآ اي :لوقأو «یب هللا هاضق یذلا ءاضقلا رظتنآ تنکو هدحو

 ءاعدلاب یبر بطاخآ انآ امنیبو ءككلمو كل انآ :ثیغتسُا كتمحرب

 ضعب هامر ذإ ینحبذیل هدي ىف نیکسلاو یتیحلب ذخآ یردص ىلع ىكرتلاو
 نم نیکسلا تذخأف هيلإ تمقف ینع طقسف هَقْلَح أطخأ امف مهسب نیملسملا

 مكبر دنع مکبولق نوكت نأ الا وه امف هتحبذو هردص ىلع تبکرو هدي

 مهبولقلو میحر نينمؤملاب هللا ناف ... اورت مل ام هفطل بئاجع نم اورت یتح

 . ظفاح ةنم عملا

 .(۱۲۷ — ۱۲۲ ص) (مولظملا ةوعد قتا) نم القن ۳ ءزج ةوفصلا ةفص (۱)



 بس نیئاظلا ةداهن صصف نم سست مچ , اس

 يراخبلا مامالل صتقی هللا

 نم هرمع ىنفأو هبابش یلبآ ... اهمدخیو اهظفحی نم ةنسلل هللا ضيق
 همدقو هناسلو هرصبو هعمس ىف یلاعت هللا هظفحف «اهل هتقو فرصو ءاهلجأ

 ظفحو هرمآ ةمصع وه ىذلا هنيد هل ظفحو هتایح نوئش عیمج ىفو «هدیو

 .هداعم اهبلا یتلا هترخآ هل

 یراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع یبآ ةنسلل ةمدخ سانلا مظعأ نمو

 .بلق رهظ نع هظفحف .هرافظآ ةموعن ذنم نآرقلا تاقلح ىلع ىّبرت ىذلا

 بحأو ءاهلهأ نم عمسيو اهيف سلجيف ءاملعلا سلاجم عبتتي ذخأ مث

 هنع لأسو «ةريثك رداصم نم هعمجو «هبتكو هظفحف بح مظعأ ثيدحلا

 اثيدح بتکی ناك امف .ثیدحلا ةحصب مامتهالا مظعأ متهاو ءاملعلا رثكأ

 وجرنو ضرألا ىف لوبقلا ىلاعت هللا هقزر دقو نيتعكر یلصیو لستغي ىتح

 لب لوبقلاب ثيدحلا ىف حيحصلا هباتك ةمألا تقلتف ءامسلا ىف ةبحملا هل
 .ىلاعت هللا باتك دعب باتك حصأ هتربتعاو

 ةفعاضمو :ناميإلا ىف ةدايز هلاثمأ نتفُي امك ةنتفل مامإلا اذه ضرعت دقو

 مظعأ وهام ىلع ربصت ىتح سفنلل الیهأتو ةجردلا ىف ةعفرو ؛رجآلا ىف

 دقح دلاخ نب دمحأ نب فلخ ناسارخ ريمأ نأ ىه ةنتفلا هذهو «كلذ نم
 هب كتفيل بضغلا ران هداؤف ىف تججأتو دقح مظعأ ىراخبلا مامإلا ىلع

 هتقياضم ىلع لمعف هل مهبحو سانلا دنع خيشلا ةناكم ملعي هنأ الإ

 (یراخب) هبارت ىلع ىّبرتو هيف دلو ىذلا هدلب نم هجرخأف «هب رارضإلاو
 هبالط نعو .هتريشع نع اًديعبو هلهآ نع اًديعب نوكيل اهنع هدرطو

 .هفراعمو هبابحأو
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 هفراعم نالو ہرربم اهل سيل ةيانج األ كلذل ىراخبلا مامإلا نزحف

 دلبلا ىف هفراعم ةلقل وه رثاتیو «عاطقنالا اذهب نورثأتيس هنع نوقلتي يذلا

 اهنع لفغ ةولخ تقو ىف ءامسلا ىلإ هيدي عفر هدلب رداغ املف «هيلإ جّرخُملا
 ذخأ مث ىلاعت هللا ةوق الإ ىوقلا اهيف تزجعو نويعلا اهيف تمانو ريثكلا

 :لوقي هلاح ناسل نأكو (كزجعُي ال هنإف هب كيلع مهللا» :لوقیو وعدي
 نم ىرصانو «سانلا نود نم ىيلو تنأ ىتليح ةلقو یفعض كيلإ وكشأ

 نأ ىلاعت هللا ةمكح نمو ...«هريغل ةربع هلعجاف ميظعلا رداقلا تنأو مہنود

 ىلاعت هللا باجتسا ءةعاسلا مايق ىلإ هتلوجف قحلا امأو «ةرم لطابلا ةلوج

 دعب ولو ِكَنرصنأل :لاقو مامغلا قوف اهعفرو مولظملا مامإلا اذه ةوعد

 عدوُیو ةرامإلا نم دّرطُي ريمألا اذهب اذإو مايأ ةدع الإ اهيلع ىضم امف ءنیح

 ىف هلهأ نع بّرفْیو هقنع ىف لالغألاو هيمدق ىف دويقلا عضوتو نجسلا

 بكرأو .هلاومأ تردوصو «هموقو هلهأ نع مامإلا بّرغ امك ملظم نجس

 ههنم ريذحتلاو ههجو ديوست دعب هب ریل دالبلا ىلع هب فاطي رامح ىلع

 ىف اًبَدَعُم رمتساو هاّریزع ليلذلاو البلذ زيزعلا حبصأو نيزاوملا تبلقناو
 ٠ یک مو نيديسو الف نس تام ىتح ةلیوط هد نسل

 . ۳" نتسلاو ثيدحلا لهأل ضّرعت ْنَم ءازج اذه :ريثك نبا مامالا لاف

 .(۹۱- ۹۰ ص) مولظملا ةوعد قتا 2290



 _ نیلاظلا ةياهنصصق نم سس دبا

 هنییو ينيب عمجت ال مهللا

 رضخألا تلكأ ةميظع ةنتف دیشرلا نوراه نب نومأملا دهع ىف تجاه

 قدصلاو صالخالا لهأ الإ تبث امو «سانلا نم ريثكلا اه نتفو «سبايلاو
 .ايندلا ىف نودهزيو ةرخآلل نوشيعي «ىلاعت هلل مهتايح اورذن نيذلا

 هتوق تاوهشلاو ءاوهألا عم عيمي ال «هتايح ىف ايوق ملسملا قلخ دقو

 لهو «لابجلاك جومت ىتلا نتفلا مامآ تبثي «هحورو هناميإو هتديقع ىف
 .هناميإ ردق ىلع ناسنإ لك ربتخُي ... رابتخالاو ءالتبالاب الإ ملسملا فرعی

 نوٹتفیال مهو اما اولوقی نأ اوكري نأ سانلا بسحأ 0" لا :ىلاعت هللا لاق

 ۷۷ نرذگنا و فک ییا کاک من تیتر ©
 ال یتلا ةديقعلا رومآ اًصوصخو هنيد ىف ناسنالا نتفُي نأ نتفلا مظعأو

 الو «ةديقعلا ىلع الا موقت ال ةقحلا ةايحلاو «ةلماجملا الو ةمواسملا لبقت

 .هتديقعب الإ هداسف نم دبعلا حالص فرعی

 ةاضقلا نحتمي نأب دادغب ىلع هبئان ىلإ نومأملا بتک ه ۲۱۸ ماع ىفو

 نأ قحلاو «مهنم ةعامج هيلإ لسري نآو نآرقلا قلخب لوقلاب نيثدحملاو

 وه لب قولخم ريغ هناو .دوعی هيلإو أدب هنم یلاعت هللا مالک ميركلا نآرقنا
 ةنسلا لهأ هیلعو «ةنسلاو نآرقلا نم تباثلا وه اذهو .بوتکمو لرم
 نآرقلا نأب نولوقی نیذلا ةلزتعملا لاوقأب نومأملا رثأت دقو ةعامجلاو

 هيأرل رصتنیل لوقلا اذه ىلع اًعيمج سانلا لمحي نأ ةفيلخلا دارآو قولخم

 .هعابتآ بهذم ززعیلو
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 کہہ سس نیلاظلا ةياهن صصق نم =
 نب دمحمو «لبنح نب دمحآ نامامالا الإ اهمامآ تبث امو «ةنتفلا هذه مامآ

 امهليحرتب رمأ هل امهتفلاخمب نومأملا ملع املف - ىلاعت هللا امهمحر - حون
 ىف لمج رهظ ىلع العُجو ادّيقف نیدیقم دادغب نم سوسرط ىف هيلإ
 املعو هللا رمأل نامامإلا ناكتساو «ةفيلخلا ىلإ دادغب نم اجرخأو «نيتلدع

 سانلا تبثيلو .ضار مهنع وهو مهر اوقليل اهمامأ تابثلا نم دب ال ةنتف اهنأ

 :لاق مث هدي دمحأ مامإلا عفر دادغب ارداغ املو «حيحصلا جهنملا ىلع

 ال مهللا قحلا الإ ديرن ال اننإو نومأملا ىلإ نابهاذ اننأ ملعت كنإ مهللا»

 امهو ايضمو «ریدق ءىش لك ىلع كن هنيبو اننیب ضقاو هنیبو اننيب عمجت

 دق نومأملا نأ ريخلا لصو قيرطلا ءانثأ فو «هتباجإو هللا رصنب ةقث ىلع

 :امھثدح الو هاملک الو نومأملا نيبو امهنيب هللا عمج امو هب ةلع نم تام
 :مامإلا نم سانلا ضعب بلط دقو ءدادغب ىلإ اديعأف «هرش امهافك هللا نكلو

 قزئاجلا ةيروتلا باب نم نطبي ام فالخ رهظُيو همالك ىف لوأتي نأ دمحأ

 ناك امكو «ميقس ىنإ :لاق امدنع ةي لیلخلا ميهاربإ نم لصح امك
 ىلإ قيرطلا نع لاس بونجلا دارأ اذإف ىّروُي هتاوزغ ىف لعفي « 45 انلوسر
 ىأ كلذ لعفا :دمحأ مامإلل ملعلا بالط ضعب لاقف ءاذكهو لامشلا

 ىذلا ام «بابلا اذه ءارو نم اورظناو اوجرخا :مهل لاقف «مالكلا ىف ةيروتلا

 دق سانلا اودجوف اوجرخف مهيديأ ىف ىذلا امو نورظتنت ىذلا امو نورت

 هنوبتكيف .دمحآ لوقي اذام نورظتني مالقألا مهيديأبو هباب ىلع اومحدزا

 ارص الا هداز امف اًريثك یذآ ةنتفلا كلت ىف ىقل دقو « زي هورذعف

 .''اتاستحاو

 )١( ءزج یربطلا خيرات ۰۱۰ ءزج ةياهنلاو ةیادبلا ۵.



 0۲ - نيملاظلا ةياهن صصخ نم

 هللا الا ةدحاو لاح ىلع یقب ال هنأب نقوي نأ ناسنالا ىلع بجي

 ال ضرألاو تاومسلا توكلم هديب یذلاو ؛ریغتی الو ريغي ىذلا ميظعلا

 زيزعلا دبع نب رمع هرمآ ديزي نب دمحم نأ ركذُي اممو «مون الو ةنس هذخأت

 الا مهجارخإب ماقف نجسلا نم اًموق جرخُپ نأ - هتنج هنكسأو هللا همحر -

 اًنیعمو هملظ ىلع جاّجحلل اًبتاك ناكو ملسم ىبأ نب ديزي همسا مهنم ادحاو

 لب ثدحت ةثداحب رجزني وأ عدتري الو اذحآ محري ناك امو هشطب ىلع هل

 .نيملاعلا بر بقاري الو «نيبعاللا عم بعليو نيهاللا عم وهلي
 ىف دقحلا رمضأ وه الإ نوجرخي ءانجّسلا ملسم ىبأ نب ديزي ىأر املف

 ىفشيل هنم نكمتي نأ یثمتو هنم ماقتنالا رذنو ديزي نب دمحم ىلع هبلق

 لزع كلملا دبع نب ديزي ىلوتو هل زيزعلا دبع نب رمع قوت املف «هليلغ

 ىلوو ةيقيرفآ ىلع وهو ديزي نب دمحم لزع نمم ناكو مع ءارمأ ضعب
 تيفختساو هنم تبرهف :ديزي نب دمحم لوقي ... ملسم ىبأ نب ديزي هناكم

 ىلإ لسرلا لسرأو ىنبلطف «ىناكمب ملع ىتح ىنقحالي هنكلو ناكم لک ىف
 :لاق هيلع تلخد املف هل اًديقم ىنورضحأف «ینودجوو یب اورفظ ىتح

 نأ كَ هللا تلأس املاطل هللاو انأو :تلقف كنم ىننكمي نأ هللا تلاس املاطل

 ولو كنلتقأل هللاو ىنم كراجأ الو كذاعأ ام :لاق «كنم ینریجیو ىنذيعي

 .هتقبسل كحور ضبق ىلإ توملا كلم ىنقباس

 شو تفت عطنلا ف تمقأف یب رمأو امهب یتأف عطنلاو فيسلاب اعد مٹ

 وه امنيبو ءىقنع برضي نأ ديري تلصُم فيسب لجر ىئارو ماقو ىسأر

 نمآ ةالصلا نال ہللا نم جرف اذه نأ تملعف «ةالصلا تميقأ ذإ كلذك



 رو س ۔ےے نيملاظلا هیاهن صصق نم =

 رانف الإو ىنع هلغشيس ىلاعت هللا نأو «نيكاسملاو ءافعضلل ةوقو نیفئاخلل

 :لاق ةماقإلا عمس املف «هنييارش نم رجفتي دقحلاو «هبلق ىف ىلغت بضغلا

 املف «سانلا عم ىلصيل ةالصلا ىلإ جرخو «ىلصأ ىتح هوكرتاو هولهمأ

 هتذخأ ذإ هلتقي نم هيلع هللا طلس دجس املو «ىلص ةالصلا تميقأو جرخ

 كب ذوعأ ىنإ مهللا هنم ىنرجأ مهللا لوقأ تنكو ناكم لك نم فويسلا

 كل ىنإو «ىنم رجب ملو ینم كذعي مل :لوقيو یب ئزهتسي ناكو «هرش نم
 رخأتسأ نلف یلجآ ىهتنا ناو ىنعيضي نل هللا نأ ةقث ىلع ىننإو ہداصرملابل

 فاتك لح نم ىلع لخدو هتالص یف وهو لتق فويسلاب هوبرض املف

 اذه ناك ناو ءاّملاس تفرصناف «یلیبس ىلخو ىقاثو قلطأو ىديق كفو

 ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا نال زوجت ال سانلا ةيذأ نأ الإ یلصی ملاظلا

 ءوس مهموسيو لب مهب لکنیو هللا دابع بذعي وهو یلصی فيكف «ركنملاو

 ىلإ قبسي نأ لبق ملاظلا اذه ىلإ قبس دق توملا كلم نوكيو «باذعلا
 ."” نيمحارلا محرأ وهو اظفاح ريخ هللاو مولظملا 4

 .ىمزاحلل ةدشلا دعب جرفلا ؛سوردیع نبال باتكلاو ءارزولا 6010



 | نيملاظلا ةياهن صصف نم سس ۳

 ال نحنو «هل قالخ ال نَم اهب سبلتی یتلا رهاظملاب سانلا ضعب رتغي
 تاتلف ىلع نطاوبلا كلت رهظُي یلاعت هللا نکلو «رشبلا نطاوبب ملعن

 نب نا مثع نع یور او ترمیم جرخيو هوا تا قو فا

 ىف ريثك نبا رکذ دقو ءاهيابلج هللا ہاسک ةريرس رسآ نک :لاق هنأ ب نافع

 ۱۸۹۴ وسلا فک یو ہاعد ادِإ رطضمْلا بيجي نم ۶ :ىلاعت هللا لوق دنع هريسفت

 هنأ ىرونيدلا دواد نب دمحم ركب ىبأ ةمجرت ىف ركذ ركاسع نبا ظفاحلا نأ

 دلب ىلإ قش قشمد نم -لفبلا رجأتسأ :يأ- یل ِلغب ىلع ىراكأ تنك :لاق

 قيرط ىلع قيرطلا ضعب ىف انررمف لجر ةرم تاذ ىعم بكرف «ىناديزلا

 یل ةريخ ال تلقف .برقآ اهنإف قيرطلا هذه عم ذخ :یل لاقف «ةكولسم ريغ
 قيمع داوو «رعو ٍناكم ىلإ انيهتنا ىتح اهانكلسف برقآ یه لب :لاقف ءاهيف

 عمجو رّمشتو لزنف لزنآ ىتح لغبلا سأر كسمآ :یل لاقف «ریثک ىلتق هيفو
 ىلاعت هللا هتدشانف ىنعبتف هنم تررفف ىندصقو هعم اًئيكس لسو هبايث هيلع

 .هيف كرواشأ الو ىدي ىفو ىل وه لاقف هيلع امو لغبلا ذخ :هل تلقو

 ملف ةبوقعلا هتركذو هللا هتفَّوخف كلتق ديرأ :لاق ؟ديرت اذامف :هل تلقف

 ىلصأ ىتح ىنكرتت نأ تيأر نإ :هل تلقو هيدي نيب تملستساف ینم لبقي

 عم نولماعتي نوحلاصلا فرعي اذكهو ... امهيف لجع «معن :لاق ؟نيتعكر
 هيلإ نوؤجليو حلاصلا لمعلا نومدقيو هب لاصتالا نونسحیو برلا

 بحاصو برلا عم ةاجانم ىف مهف ؛یدجُی ال ىرشبلا لاصتالا نأ نونقویو

 ناو -«لامعألا لضفأب ايندلا عّدو دق نوكيف لتق نإ لب رسخي ال لمعلا اذه

 . 17 ةيآ :لمنلا ةروس (۱)



 فرع ولو هيرب ہتاصو هققالع تدازو یوق جالسب لس نوکیف یش

 «نیح لک ىفو «تقو لك ىف مهتاجاح تیضقلو هوکرت ام ريخلا اذه سانلا

 .انسفنأ رش انيقي نأو اندشر انمهلي نأ هللا لأسنو

 هيلع جتراف ىلصي بوركملا ماقف ىلع لجع ىرونيدلل صللا لاق

 لوقي صللاو هسأر ىلع فيسلا ذإ .فقوملا لوه نم هلك هيسنو نآرقلا

 نم ركذت امف ةظحل لك ىفو ريبكتلا دعبو ريبكتلا دنعو ربكي نأ لبق لجع

 «غرفأ هيه لوقي وهو اًريحتم افقاو تيقبف :لوقي ةحتافلا ىتح اًئيش نآرقلا

 ۂاعداذإ رطضملا بيجي نّمَأ 9 : :ىناسل ىلع هللا یقلآ قيضو مه ىف انأ امنيبف

 ةبرح هديبو ىداولا مف نم لبقآ دق سرافب اذإف اهتأرقف # ءوَسلا ٌفْشكَيَو
 ر سرا اب اعنف اتیرص رخ هداؤف تاعا امف لجرلا ا یمرف

 u تعج رو رامحلاو قلا تذخاق : :لاق هوس

 ءزج مدقت دقو : لیلحلا یباحصلا قلعم یبآ ةصقب ةصقلا هذه هبشآ امو

 صل هیقلف هتراجتب ةرم جرخف اعرو اکسان ناکو هلامب رجاتی ناك یذلا ءاهنم

 :لاق لاملا دخ :لاف «كلتاق ىنإف كعم ام عض :لاقف حالسلا ىف عنقم

 :لاقف .تاعکر عبرآ ىلصأ ینکرتا اذإ :لاق .كحور دیرآ ینکلو هذخاس

 یلصو ةلبقلا لبقتسا مث هءوضو نسحأو قلعم وبآ ًاضوتف كل ادب ام لص

 ةدجسلا دجس املف اعوضخ و اعوشخ یلص ام نسحأ نم تاعکر مبرآ

 الاعف اي ؛دیجملا شرعلا اذ اي دودو اي :لاقو اعد ةعبارلا ةعكرلا نم ةريخألا

 كرونبو ءماضُي ال ىذلا ككلمبو ماری ال ىذلا كزعب كلأسأ .دیرت امل

 .۲ ءزج ريثك نبا میشن هن (۱)



 - نيملاظلا ةياهن صصق نم سس ۷۸

 اي «ىنثغأ ثيغم اي ؛صللا اذه رش ینیفکت نأ .كشرع ناکرآ ألم یذلا

 لبقأ دق سرافلا كاذب اذإف «ىنثغأ ثيغم اي «ینثغآ ثيغم اي «ىنثغأ ثيثخم
 هنعطف هوحن لبقأ صللا هب رصب املف هسرف ىنذأ نيب اهعضو دق ةبرح هديبو
 نم :لاقو مّلس مث هتالص متأو ماقف مق :لاقف هيلإ لبقأ مث هلتقف سرافلا
 توعد «ةعبارلا ءامسلا لهأ نم كلم انأ :لاق ؟مويلا كب هللا ىنثاغأ دقف تنأ

 ىناثلا كئاعدب توعد مث ةعقعق ءامسلا باوبال تعمسف لوألا كئاعدب

 ءاعد ىل ليقف ثلاثلا كئاعدب توعد مث ةجض ءامسلا لهأل تعمسف

 .) هلتق ىنيلوي نأ هللا تلأسف ہہ دوركم

 :تلاق ةيلجعلا دمحأ مأ نسحلا تنب ةمطاف ةمجرت یف ركاسع نبا ركذو *

 نم ناكو هبحاصب ديج داوج فقوف ةازغ ىف نيملسملا اًموي رافكلا مزه
 كدعأ تنك امنإ كليو كلام داوجلل لاقف ءاحلصلا نمو «راسيلا ىوذ

 ىلإ ةفولعلا لکت تنأو رصقأ ال یل امو :داوجلا هل لاقف مويلا اذه لثمل

 الأ هللا دهع يلع كل :لاقف «ليلقلا الا ىننومعطي الو یننوملظیف ساوسلا

 هبحاص ىجنو كلذ دنع داوجلا ىرجف ىرجح ىف الإ مويلا اذه دعب كفلعأ
 اولعجو سانلا نيب هرمآ رهتشاو هرجح ىف الإ كلذ دعب هفلعي ال ناكو

 .كلذ هنم اوعمسيل هنودصقي

 لاتحاو ءاهيف لجرلا اذه نوكي ةدلب ماضت ام :لاقف هرمأ مورلا كلم غلبو

 هل رهظأ هيلإ ىهتنا املف هدنع نيدترملا نم الجر هيلإ ثعبف هدلب ىف هلصحيل
 اًموي اجرخ مث هنم قثوتساو هنّمأ ىتح مالسإلل هموق اعدو «ملسأ دق هنأ

 مورلا كلم ةهج نم رخآ اًصخش دعاو دقو لحاسلا بنج ىلع نايشمي

 .رجح نبال ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا «ميقلا نبال قاكلا باوجلا ۱(



 مهللا :لاقو ءامسلا ىلإ هفرط عفر هاذخأيل هافنتكا املف هرْسَأ ىلع ادعاستیل

 يلج رلا اذخاف ناعبس جرخف «تئش امہ امهینفکاف كب ینعدخ امنا هنإ

 هللا هظفحو هرمآ رسيو همه هللا جرف نأ دعب انمآ اّملاس لجرلا عجرو

 0 اذ

 ری

 .4 ٌرطِبْضُمْلا بیت مآ ) :لمنلا ةروسل ريثك نبا ریسفت (۱)



 هلهاب الا نیسلا رکلا قيحي الو
 ؛بئاصملاو دئاکملا هيخأل ربديل مهنم دحاولا یعسی اًسانأ انيأر مك

 .اهیف عقو هيخأل ةرفح رفح نم نأ (العو لج) هللا ءاشی نکلو

 رمأف هوطقتلاف ؛قيرطلا ىف الفط اودجو كولملا ضعب مدخ نأ یکح

 ترهظ اشن املف ء(میتیلا دمحآ) هامسو هتيب لهآ ىلإ همضو هتیبرتب كلملا

 هب یصوآ ةافولا هترضح املو هملعو هبذهف ءاکذلاو ةباجنلا تارامآ هيلع

 اٌمداخو ايفو هل نوکی نأ دهعلا هيلع ذخأو هافطصاو هيلإ همضف هدهع یلو

 ريمألا ةيشاح عیمج ىلع اًمكاح راصف هلامعآ ىف همدق كلذ دعبو انیمآ

 ضعب نم اًئيش رضحي نأ هرمآ مایالا دحآ ىفو .هرصق نووش ىف افّرصتمو

 باش عم هب ةصاخلا ریمالا یراوج ضعب یآرف اهرضحیل بهذف هتارجح
 ربخلا اذه متکی نأ ةيراجلا هيلإ تلسوتف «ناینزیو ناقسفي مدخلا نم

 نأ هللا ذاعم :اهل لاقف هرش نمأتل هسفن نع هتدوارو بلطي ام لکب هتدعوو

 رسلا متکی نأ ىلع فرصناو اهکرت مث !؟ىلإ نسحآ دقو ینزآ زيمألا نوخآ
 یشفیس ميتيلا دمحآ نأ تمهوتو ةفيخ اهسفن ىف تسجوآ ةيراجلا نکلو
 تبهذ مث «هرصق ىلإ رضح یتح ریمالا ترظتنا نأ الإ ناك امف ريمألل اهرمآ

 اهسفن نع اهدوار ميتيلا دمحآ نإ :تلاقف ؟اهربخ ام اهلأسف ةيكاش ةيكاب هيلإ

 هبضغ دتشاو بضغ كلذ ريمألا عمس املف انزلا ىلع اهرهقي نأ ديري ناكو

 اذه ببسبو هلتقب سانلا ملعي ال ىتح ءافخلا ىف هلتق ربد مث هلتق ىلع مزعو

 .لتقلا
 اذکو اذک كنم بلطي قبطب ادحآ كيلا تشعب اذإ :همدخ ریبکل لاقف

 عمسلاب مداخلا باجأف ىلإ اهب تعباو قبطلا ىف سرلا عضو هسأر عطقاف



 رب سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 ىلإ بهذا :هل لاقو «ميتيلا دمحآ ريمألا رضحآ مايألا نم موی فو ةعاطلاو

 ىف یقل هنأ الإ بهذو رمالا لثتماف .اذکو اذک كيطعي :هل لقو مداخلا نالف

 هنإ :لاقو رذتعاف رمآ ىف مهنيب هومکحی نأ اودارأف مدخلا ضعب هقيرط

 ام رضحیل كنع اًبتان مداخلا اًنالف ثعبن :اولاقف ريمألا رمأ ءاضقب فلكم

 وه مهنم اًدحاو اولسرأف اوبلط ام ىلإ مهم ءاجأف اننأش ىف لصفت ىتح هبلطت

 ىلإ مدخلا سيئر هذخأ بهذ املف ةيراجلاب انزلا هل قبس ىذلا باشلا

 اهاطغو قبطلا ىف اهعضو مث ةرغ ىلع هسأر عطق مث هدعأ ىذلا ناكملا

 دمحآ سأر ريغ اًسأر ىأرف ءاطغلا عفر قبطلا رصبأ املف ريمألا ىلإ اهب ءاجو

 لاقف ناك امب هربخأف لعف امع هلأسف ميتيلا دمحأ ريمألا رضحأف ميتيلا

 ةيراجلا عم اذكو اذك لعف هنإ معن :لاقف ؟اًبنذ مداخلا اذهل فرعتأ :ریمالا

 لتقب رمأ كلذ ريمألا عمس املف ربخلا متكأ نأ هللاب ینالاس دقو داعو

 ةبقاع هذه تناكو «هماركإو دمحأ ةبحم نم هيلع ناك ام ىلإ داعو ةيراجلا

 . تلهاب الإس ملا قيحي الو# ةنايخلا ةیاہنو ءافولا

 .(1۳) :ةیالا : رطاف ةروس (۱)



 كدنج هيلع طلس مهللا

 ىف ةنعاط ةدلاوو نيتخأو دالوآ ةسمخو ةجوز نم ةلئاع هل تناکو

 .خلإ .. مطامطلاو ءلجفلاو

 .ةزاتمم

 ةفرغ اهتقیقح ىف یهو ءاّراد زاجملا باب نم یمستف ةبرخلا هراد امآ

 نوخبطی ةلئاعلا دارفآ مانی ةفرغلا هذه ىفو «ضاقنالا نم ماكر اهلوح ةدحاو

 .نومحتسیو

 هةرضخلا هعمو .سمشلا بورغ دعب هراد ىلإ لجرلا داع ام اذإو
 یناغالاو .قیفصتلاو حرفلاب اهلك ةلئاعلا هلبقتست زبخلاو .محللاو

 دادعال ردقلا ىلإ نوعرهیو «ماعط نم هيديب ام هنم نولوانتیو .جیزاهالاو

 .ءاشعلا

 .هتوناح ةرضح نم دسك ام ایاقب نم هتلئاع ءاشعف الاو ءاّمحل ىرتشي نأ

 ناکو ءايلعلا ةمكحملا ىف مکاح راوج ىلإ نكست ةلئاعلا كلت تناک و

 یتایح ىف َرأ ملا :الئاق هراج ةلئاع نع ینئّدح ام اًريثك مکاحلا اذهو

 ىف عيشي یذلا حرفلاک اًرماغ اخرف َرأ ملو «ةلئاعلا هذه لثم ةديعس ةلئاع



 ۲۲ سس  نيلاظلا ةياهن سمق نم -
 قو شيعأ نأ بحأ ام اًريثك تنکو یاسم هلمع نم اھُبَر دوعي امدنع ةلئاعلا

 لیلهتلاب اهلك ةلئاعلا هلبقتستف هراد ىلإ یراج لصی نیح اهنیب ادیعس

 اوآدب ماعطلا حضن اذإف ءاشعلا دادعإ ىف بئادلا اهلمع أدبي مث «ريبكتلاو

 اورثکاو ؛هورکشو هللا اودمح مهئاشع نم اوهتنا اذإف ریبک ءانإ نم هنولوانتی

 ال نیعناق نیحرف طیسبلا قلخلا مهشارف ىلإ اووآ مث «هركشو هدمح نم
 .«ناسنا ىلإ اوجاتحی الأو ةيفاعلاو رتسلا ريغ هللا ىلع نونمتی

 باب ىلع ءاسم اهلئاع رظتنت ةلئاعلا تناك فیرخلا مايأ نم موی ىفو

 رمألا ةلئاعلا تنیبت املف ءاشعن نولمحی ةطرشلا ضعب نوري مپ اذإف :رادلا

 .شعنلا ىف لومحملا وه ديحولا اهليعم تدحو

 یرتشاف رواجملا -رازجلا - باّصقلا دصقو «هتوناح قلغآ دق ناك

 هناکد نم هترضخ ایاقب لمحو «ازبخ یرتشاف بیرقلا زابخلا دصقو «اّمحل

 ام رثعبتو ءاّروف لجرلا تامف ةشئاط ةرايس هتسهد عراشلا روبع دار املف

 .داز نم هعم ناك

 «لاملا ضعب مهتارس نم اوعمجو «شعنلا لوح ناریجلا عّمجتو

 دیهز لام نم یقبت ام اومدقو هوعمج ام ةدماهلا ةثجلا زیهجت ىلع اوقفنآ و
 .هربق ىلإ دیقفلا اوراو یلاتلا مویلا حابص ىفو «ةلئاعلا ىلإ

 ىف یناثلا فصلا ىف سردي ةرشع ةسماخلا نس ىف هدالوآ رکآ ناکو

 هجرخت دعب اًريغص افظوم نوكيل هسفن دعیل ؛ةيقرشلا ةطسوتملا ةسردملا
 .هلهأ نواعيف ةيدادعإلا نم

 تلئاعلل لام نم ناريجلا هعمج ام رخآ دفن .هدلاو توم نم نيموي دعبو

 .هدلاو توناح دصق ثلاثلا مويلا قو



 - نیلاظلا ةیاهن صصق نم سس "بس
 .. هدلاو لعفی ناك امك سمشلا بورغ دعب موی لك هيف لمعي أدبو

 .. دبالا ىلإ تام حرفلاو .. ةعجر ريغ ىلإ تضاغ تاماستبالا نكلو

 ةلئاعلا تنفد دقل .. عومدلاب اًجوزمم ةلئاعلا هلوانتت یذلا ماعطلا ناكو

 .. بيبحلا اهديقف عم اهتداعس

 .تاونس ثالث تضقناف «هترود نمزلا رادو «ةئيطب «ةليقث مايألا ترمو

 نم ةرشع ةنماثلا لمكتسا نأ دعب ةیدنجلا ىف ةمدخلا ىلإ ریبکلا دلولا یعدو

 .هرمع
 دقو هتسردم ىناثلا نبالا كرتي له ىأرلا لوادتت ةلئاعلا تعمتجاو

 نم جرختيل ؛ةنس ريغ هل قبت ملو ىدادعإلا عبارلا فصلا ىف حيصأ

 ؟هلهأ ليعي نمف لعفي مل اذإو ؟هيخأ توناح ةرادإ ىلوتيل ؛ةيدادعإلا

 ةاشلا جورخك اهنم جورخلا نأ ولو «رادلا عيب ىلع ةلئاعلا ىأر رقتساو

 ! ..اًحلس وأ اتوم الا ىَّمسُي ال ءاهدلج نم

 لامعتسا ىلع بردتي رواجم دلب ىف ةيدنجلاب ربكألا نبالا قحتلاو
 افارصناو الوهذ هيف دجيف هظحالي ىركسعلا بيردتلا ملعم ناكو «حالسلا

 .. یرخآ ةرات فاضإلا ميلعتلاب هبقاعيو «ةرات هحصني ناكف «بيردتلا نع

 .ىودج لود

 یف دونجلا هناوخإ عم طقف همسج ناكو «بئاغلاك اًرضاح ناك دقل

 .هتلئاع دنع كانه .. اًديعب .. اًديعب ناك هلقع نكلو «بيردتلا

 .هرمأب هربخآو هبلق هل حتفف هتلکشم نع هلأسو ءاّموي هملعم هاعدتساو

 رمأ ىف هتقحالم نع فکو «ىسأب ىسأو «نزحب اّتزح ناسنالا ملعملا هلدابف
 .بيردتلا ناقتإ



 - ۷۵ سس نیلاظلا ةياهن صصق نم ب

 دونجلا خبطم ىف هنییعتب رمأف «ةليصفلا رمآ ىلع هتلکشم ملعملا ضرعو
 تناکف .. همآ امآ ماعطلا عزویو رانلا دقويو ءمحللا عطقیو «رودقلا لسغی

 .ةبئاغلاك ةرضاح اًضيأ یه

 هب ةلئاعلا معطتل ؛رودلا عیب ةرسامس دحآ نم لاملا ضعب تضرقتسا

 .عیبلل رادلا تضرعو راسمسلا دنع رادلا دنس تنهرو

 رورم دعبو اًريخأو هئارشب نیبغارلا ىلع اًمايَأ رادلا ضرع رمتساو

 تالماعم ىف مایآ ةعست تضق مث «رانيد ةئامعبرأب رادلا تعاب ءاّموي نیرشع

 .دیدجلا كلاملا ىلإ اهتیکلم لقنل ةبيتر ةيموكح
 اهیلع ناکو ءاهدلو نع یدقنلا لدبلا ءاطعا دعوم ىلع دحاو موی یقبو

 عساتلا مویلا ءاسم ةيدنجلا ىف اهدلو اهیف رقتسا یتلا ةنيدملا ىلإ رفاست نأ

 كلذ نع ترخأت اذإف «نيثالثلا مویلا حابص یدقنلا لدبلا ملستل ؛نیرشعلاو

 .یدقنلا لدبلا اهنبا نم لبقُي نلف ةعاس دعوملا

 ةدلب ىلإ اهندلب نم باکرلا لقنت یتلا تارایسلا ىوأم مالا تدصقو

 .باکرلا دجت ملو تارایسلا تدجوف «اهدلو

 یوأم ىف ةعاس ترظتناو .فیصلا مایآ نم بورغلا لیبق تقولا ناك
 .دحاو رفاسم رضحي نأ نود تارایسلا

 نيب ةفاسملاو .سمشلا تباغ دقو رمجلا نم رحآ ىلع ترظتناو

 نیتعاس ىف تارایسلاب عطقت ارتم وليك یتئامو نیعبرآ یلاوح نیتنیدملا
 اهدلو ةنيدم ىلإ لصت نلو تقولا اهیلع عاض ءالیل رفاست مل اذإف فصنو

 .یلاتلا مویلا حابص ىف الا

 هترایس - اهدحو - رجأتست نأ تارایسلا ىدحإ قئاس ىلع تضرعو



 - نیلاظلا ةياهن صصق مس "مپ )لس
 .اًروف اهب رفاسی نأ ىلع

 قرط ىف ةرايسلا تكرحتو ةأرملا نم ةلماك هترايس ةرجأ قئاسلا ضبقو

 ءرادلا عيب ةصق اهنم ملعف «ةأرملا ىلإ قئاسلا ثّدحت قيرطلا ىفو ةيلبج

 .اهدلو نع ىدقنلا لدبلا عفد ةصقو

 مزعف «قئاسلا ريمض بيرخت ىف هرود بعلف ءامهنيب ناطيشلا لخدتو

 .ةنيكسملا ةأرملا نم لاملا باصتغال ةطخ ذيفنت ىلع

 نميألا قيرطلا بناج ىلإ رقتسي ثيح «قیرطلا تافطعنم ىدحإ ىفو

 نم اًرسق ةأرملا بحسو «ةأجف هترايس قئاسلا فقوأ «قيحس ىرخص واو
 «قيحسلا ىداولا ىف ارتم نيرشع ةفاسم ىلإ الزنو ءاهجراخ ىلإ ةرايسلا

 تقراف اهنأ نظو تخارت املف «تانعط ةدع هرجنخب ةأرملا نعط كانهو

 ءامدلا فزنت اهناكم ىف ةأرملا اكرات هترايس ىلإ داعو ءاهلام اهبلس «ةايحلا

 .اهحورج نم
 ىتلا ةنيدملا ىلإ دوعي نأ یشخ دقف اهيلإ اهجتم ناك ىتلا ةنیدملا دصقو

 تقولا لبقو «نیرفاسم نودب اهيلإ دوعي ذإ هرمأ فشكتي الئل ؛هءارو اهفّلخ
 ىوأم ىلإ یوآ «ةنيدملا ىلإ لصو امدنعو !.. هبايإو هباهذل لوقعملا
 اورداغ دق هعم اوناک نيذلا نيرفاسملا نأ هباحصأل معزف «تارايسلا

 ىتلا ةدلبلا ىلإ رفسلا نورظتنی اًباكر دجوو ؛رسجلا روبع دعب هترايس

 .قيرطلا سفن نم اًدئاع مهب رفاسف اسم اهرداغ

 فقوآ ءاعنشلا هتميرج اهيف بكترا ىذلا ناكملا ىلإ لصو نيحو

 !.. اًروف مهيلإ دوعي مث هتجاح ىضقي نأ ديري هنأب اهباكرل یعذاو «هترايس

 نم ةكريب ةحباسلا ةأرملا دصقف ءاتفاخ انینآ عمسف «یداولا ىلإ ردحناو



 وب سس نیلاظلا ةياهت صصقزم -
 !نآلا یتح ةايحلا ديق ىلع نیلازت الآ ةنوعلم :اهل لاقو «مدلا

 !..تانعطلا نم اّدیزم ترظتناو ءاہناکم ىف ةأرملا تدمجو

 امو «حيرجلا ةأرملا سأر اهب مطحیل ةمخض ةرخص ىلإ قئاسلا ینحناو
 یداولا تزه همیظع ةخرص خرصو الإ ةرخصلا تحت هيدي عضي داك

 ىعافألاو شوحولا نم الإ ةيلاخلا هتابنج اہتددرو .قیحسلا یرخصلا
 .هتدجنل اوعرهف قرایسلا باكر اهعمسو ماوهلاو

 ؛اهعفر مرجملا قئاسلا دارآ یتلا ةمخضلا ةرخصلا كلت تحت تناك

 لمحب مهي ناك نيح هتغدل ةماس ةيح حیرجلا ةارملا سار اهب فذقيل

 ! .. ملأتيو ثيغتسي ةأرملا بناج ىلإ طقسف «ةيتاعلا ةرخصلا

 تمدق ىتح اورظتناو «ةأرملا اولمحو «قئاسلا نورفاسملا لمحو

 ىلإ قئاسلاو ةأرملا لمح اهقئاس نم اوبلطو اهوفقوتساف ىرخأ ةرايس
 .ةحيرجلا ةأرملا دلو اهيف رقتسي ىتلا ةنيدملا ىف تناك ىتلا ىفشتسملا

 .فاعزلا مسلاب اًرثأتم مرجملا قئاسلا كلذ ةايحلا قراف قيرطلا ىفو

 ةصقلا اوفرعف «نويلدعلا نوققحملاو ةطرشلا مدق «ىفشتسملا نو

 ةأرملا تبلطو «نيعللا قئاسلا بویج تايط نم ةأرملا لام اوعزتناو «ةلماك

 ىف ةأرملا تحارو .. ليللا نم ریخآلا عيزهلا ف رضحف ءاهدلو روضح

 .. توملا تاركس یناعت اهنأ نوضرمملاو ءابطألا نظف «ةقيمع ةبوبيغ

 .اهيلإ مدلا لقن ىلع بيبطلا لمعو

 لدبلا عفداا :اهدلول لوقتل اهينيع تحتف ىلاتلا مويلا یحض لو

 دلولا عفدو .قیمع تابس ىف تحارو اهينيع تضمغأ مث ««اًعيرس یدقنلا
 ىتح «موی دعب اًموي همأ ةحص تنسحتو .. شيجلا نم حّرّسو «ىدقنلا هلدب



 - نالاظلا ةياهن صصق نه سس مر
 .اهلهآ ىلإ یفشتسملا ترداغ ثيح ءافشلل تلئامت

 قرش «ةذقنملا ةبحلا ةصقو «قئاسلا توم ةصقو ءاہتاجن ةصق تبهذو

 یذلا یداولا ناك دقلو .. اًعيمج سانلا ثیدح اهثیدح حبصأو ءابرغو

 نم «ةحيرجلا ةأرملا هروخص نيب فذق یذلاو «هتميرج هيف قئاسلا بکترا
 هنوق رطی الو سانلا هكلسي الف «الکلاو ءاملا نم ةيلاخلا ةشحوملا نایدولا

 بائذلل انمآ انطوم حبصاف مهتیشام دینی ام هيف نودجی ال ةاعرلا یتح

 .یعافالاو

 اهيلإ دعي مل ول ؛دیکالا توملا نم ملستل ةحيرجلا ةأرملا تناك امو

 .عالطتسالا بح ةزيرغب اعوفدم یناجلا

 خرصی مل ول «ةأرملا عضوم اوفرعیل یناجلا عم نورفاسملا ناك امو
 یعفالا ةغدل نم اًملأتم ریکفت الو روعش نودب ةيودم ةخرص یناجلا

 .ةماسلا

 ةنيدملا نم ةرايس لوآ تمدق ول یدقتلا لدبلا عفدیل اهدلو ناك امو

 لدبلا عفدل ددحملا تقولا هيلع عاضلو همآ لقنتس اہنال ؛اهیف ناك یتلا

 .. ریدقلا یلعلا ریبدت نم هلك كلذ ناك دقل .یدقنلا

 اهعمس امك انتراج ةصق تعمس :ةلئاعلا كلتل راج وه یذلا مکاحلا لاق

 اهدیعتست یتح ؛اهراد نمث عمجل نیرخالا ناریجلا عم تکرتشاف «سانل
 .دیدجلا اهبحاص نم

 رادلا دنس اهيلإ داعاف .اهتصقب رخآلا وه دیدجلا رادلا بحاص عمسو

 لصأ نم رانید ةئامثالث عم ناریجلا اهل هعمج یذلا غلبملا ىقبو ءاهتيكلمو

 توناح ىلع سانلا لبقأو «رادلا ءانب غلبملا كلذب تددجف «رادلا نمث



 کہ ےس نیلاظنةیاهن صصق نم -
 ةدحاو ةنس لالخ ىو .. هتنواعم ىلع نوقباستیو هتعلس نورتشی «اهدلو

 ىف ماع عراش ىف ریبک توناح ىلإ لقتناف ءايندلا هيلع تلبقاو هلمع مخضت

 .. مرتحم عقوم
 .. دیدج ءانب رادلا ىف ناك ماع لک قو «نونسلا ترمو

 مهدحآ حبصاف ءرخآلا دعب ادحاو مهسرادم نم دالوالا حرختو

 مهماعط دعي ملو .. شیجلا ىف اطباض ثلاثلاو «اّییبط رخالاو ءاّشسدنهم

 لک ىف محل مهل ناك لب ةرضخلاو زبخلا نم وأ «زبخلاو یاشلا نم یمویلا

 قدغأو «هتاکرب باب مهيلع هللا حتفو ماعطلا نم یرخآ ةيهش ناولآ عم موی

 ءارسلا ىف نینواعتم «سانلا نيب ميركلا قلخلل الاثم مهلعجو «هتياعر مهیلع
 .ءارضلاو

 «ريخلاب ةرماع راد «دادغب ىف ریبکلا رسجلا برق ةلجد فافض یلعو
 ةرباصلا ةلئاعلا اهيلإ تلقتنا یتلا ةديدجلا رادلا ىه قداعسلاو قافولاو

 مبرآ تحبصاف ةلئاعلا ددع فعاضت دقو (۱۳۸۹) ماع ةبستحملا

 ةلئاعلا طابر نکلو ءاوبصخأو ةئالثلا رابکلا دالوالا جوزت دقف .تالئاع

 .جاعزإ وأ ةراثتسا نودب تیبلا ةديس لازت ال دالوألا مأو ّیوق لازام

 نأ تدراف «ریبکلا مکاحلا یقیدص نم ةلئاعلا هذه ةصق تعمس دقل

 .اهدارفآ دحأ نم اهعمسآ

 نأ ءاًريبك ازجات حبصأف اًريقف اًيرضخ ناك یذلا ربکالا نبالا تلأسو
 ؟اهنم اهثيدح عمست ال اذاملو :لاقف همآ ثيدح ىنثدحي

 ىف رظنلا حرسأ ةلجد فافض ىلع ةرماعلا مهراد ىف ءاسم تاذ تنكو

 ىحالم ىناغأ ىلإ ىغصأ انأو «قفدتملا قئارلا ءاملا ىلع رمقلا رون ساكعنا



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم لل ما
 ةالص ءاضقنا اًرظتنم ءاهاكر دیدرتو ةيراجتلا نفسلاو ةيعارشلا نفسلا

 .ةدلا ولا

 اههجو ىفو ءاضیب ةلالغب ضیبالا اهرعش تطاحأ دقو مالا تءاجو

 اهتصق ىل تورو .. هللا رکذ اهناسل یلعو تماستبا هتامسق یلعو «رون

 بخشت ةديحو یناجلا كکرت نیح كروعش ناك اذامو» :اهل تلقف تلماک

 .ا؟ قیحسلا یداولا نطب ىف امد كحورج

 ك هللا بطاخآ تنک» : -اهتاملک نم عشي قداصلا نامیالاو - تلاقف
 كتردقب ىل ییهف ... یلاحب ملعآ تنآ ضرالاو تاوامسلا رابج اي :یلوقب

 ای .. مهلیعیو هلهآ ىلإ دوعیل ؛یدلو نع یدقنلا لدبلا عفد بابسآ ةرداقلا

 .(.. بر

 نم اهل مقتناو ءاهدلوو اهلام اهيلإ داعأو اهءاعد هللا باجتساو

 .لاح نسحأ ىلإ ةريقفلا ةلئاعلا لاح لّدبو ءاهمصخ
 .لايخلا نم برغأ اهثداوح نكلو .. عقاولا نم ةصق كلت

 .ماني الو لفغي ال هدحو هللاو نومانیو نولفغي سانلا نإ

 ةلمنلا قزر یسنی ال هللاو .. >4اهفزر لا َلَعاَلِإ ٍضَرَأْلا يف باد نمی امر

 لمارألا قازرأ ىسني فيكف«طيحملا بابع طسو ةيساقلا ةرخصلا ىف
 ...لهمي هللاو .. هوشخي نأ قحأ هللاو .سانلا نوشخي سانلاو !؟ىماتيلاو

 .. لمهي ال نكلو

 ."باجح هللا نيبو اهنيب سيل مولظملا ةوعدو

 .(5) :ةيآلا :دوه ةروس ۱(

 .هللا ةلادع :لوقی نأ یلوالاو .باطخ تيش دومحم / نکرلا ءاولل .. ءامسلا ةلادع (۲)



 مي, ص نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 .كيلع هللا ةردق رگذتو هعفاودو ملظلا نع دعتبت نأ ملسملا اهيأ كيلعف

 ملظلا نأ رّكذت ..ضرألا ىف الو ءامسلا ىف ةبثاغ هيلع یفخت ال نم رگذت
 رارشالا رش انفکاو هلهآو ملظلا انبنج مهللا .. ةرخآلاو ایندلا ف تاملظ

 .نیمآ مهللا .. راجفلا لمعو



 - نیلاظلا ةياهن صصق نه د سس ء۷

 لیلب ترس مولطم ةوعد

 تبلقتم سانلا لاوحآو «نامزآ هتءاس نمز هرس نم ... لود مايألا

 ایندلاب دحأ رتغي ال نأ بجیو «هاقلن یتح قحلا ىلع انتبثي نأ هللا لأسنو

 هللا محرو هتکرت اهكرتي مل نمو ءمھءارو اهوفلخو ریثکلا اهنع لحر دقلف

 نأ لبق ایندلا كرت :نہب لمعلا بجي ثالث :لوقی یذلا ذاعم نب ییحی

 لبق ىلاعت هللا ىضري امب لمعلاو «هلزنت نأ لبق كربقل دادعتسالاو .كکرتت

 .هيذي نيب فوقولا

 ىقلأ وأ بلق هل ناك نمل ىركذ اهيفو :ةربع مظعأ ةكماربلا ةصق ىفو

 .ديهش وهو عمسلا
 رفعج ىبأ ةفيلخلل ىسرافلا كمرب نب دلاخ ةرازو مهرمأ لوأ ناكو

 هنبا هيلإ مض دا ىدهملا ةفيلخلا دنع دلاخ نب ىيحي هنبا ةلزنم مث ءروصنملا

 املف هديري ىذلا هجولا ىلع ةفيلخلا بولطمب ماقف هملعیو هيبريل دیشرلا
 ناكو هلحم عفرو «رومألا ديلاقم ىيحيل مَّلس ديشرلا ىلإ ةفالخلا تضفأ

 یتح اًميظع الوخد ديشرلا ةكلمم ىف ىيحي لخدو «ىبأ اي لوقيف هبطاخي
 كاردأ امو « رفعج اميس ال كولملا ةأشن هدالوأ أشنو ءارزولا مظعأ نم ناك

 لصو ىتح ءاقترالا ىف ىقب بيرغ نأشو بيجع أبن هل ناك ىذلا «رفعج ام

 شطب امبرلو كلامملا ىف هفرصتو «هتاذلو هلاومأ ىف ةفيلخلا كرش ةبتر ىلإ

 امبرلو ةماعلاو ةصاخلا مهقوقح ىلع طلست وأ مهلاومأ ذخأ وأ سانلاب

 ملو ءاًريصن هللاب ىفكو هللا الإ هنع عفادي نم هل دجي مل ناسنإ ىلع قيض
 ةقلطم ةردق ناسنإلل سیلو ءاّريدق هللاب ىفكو هللا الإ هقح ذخأي نم هل دجي



۳ 

 ةوق مامآ زجع امبرل لب اهزواجت عطتسی نلو اهادعتی ال ةديقم ةردق هل لب

 .نوكيف نك ءیشلل لوقی هللا الإ دوجولا ىف فرصتم الو «هتوق نم مظعأ

 قلخلا قوقح ةفيلخلا نم مهبرقو مهترامأو مهترازو مهتسنآ ةکماربلاو

 هبر ىلإ هرمآ یکش ملسم اهب یذوآ ةملك نم مك ...ءاهسنی مل قلاخلا نکلو

 رّسيو یرسع جرفو یفعض محرا یتبرک دنع یذالمو یتمعن یلو ای هلوقب

 مهتذخاف یقبیس ةفيلخلا ناوضر نأو مودتس ةذللا نأ ةکماربلا بسحو
 .ةرخآلل اورظن امو ایندلل اورظنو «هللا دابع ىلع اور کتو یئالاب ةزعلا

 ذا .مهلمهي مل هنکلو هللا مهلهمأف ؛قلاخلا نیسانتم قولخملا اوضرتساو

 نم ةظحل ىف «ةكمارلاو دیشرلا نيب لاوح الا تءاسو رومألا تبلقنا

 تردوصو تامملا ىلإ هتوخإو هابآ نجسو رفعج دیشرلا لتقف تاظحللا

 .ءىش مهل یقب امف مهلاومآ

 انیفو قوس انلبق نمب انلو «ةيراع لاملاو لود ایندلا :دلاخ نب ىيحي لاق

 . ۲ ةربع اندعب نمل

 ىف ترص زعلا دعب تبآ اي :لاق هدلوو كمرب نب دلاخ سبح امل لیت

 لیلب تّرس هانملظ مولظم ةوعد انسبح یذلا ین اي :هل لاقف «سبحلاو دیقلا

 ۱ .اهنع لفغي مل ىلاعت هللا نكلو «ةلفغ ىف اهنع نحنو
 هتملظ الجر ىتبيه اًدحأ تبه ام :لوقي ذإ ميكح نب ديزي هللا محرو

 اذإو «كنيبو ىنيب هللاو هللا ىبسح لوقي هللا الإ هل رصان ال هنأ ملعأ انأو

 :رعاشلا لوقي ...«كيلع هللا ةردق ركذتف سانلا ملظ ىلإ كتردق كتعد



 - نیلاظلا ةیاھت صصقنم بلل بال
 مدنلا ىلإ هابقع عجرت ملظلاف اًردتقم تنك ام اذ| نملظت ال

 منت مل هللا نيعو كيلع وعدي ةبتنم مولظملاو كانيع مانت

 لفقنیف مولظملل هنم صتقيل ملاظلا ىلع ءاشي نم طلسي ىلاعت هللاو
 .لدعلا باب حتفیو ملظلا باب

 ىتأي نم دیشرلا هل لسرآ یذلا رفعج لتق رکذ دعب :ُهْنْدَي ریثک نبا لاق

 بصنف هتثجو هسأرب ثعب هيدي نيب رضحآ املف ... ةعجارم ريغ نم هسأرب

 دنع اهفصن بصنف نیفصن ىلإ ةثجلا تقشو ىلعألا رسجلا دنع سأرلا
 دلاخ نب ىيحي نجسو رخآلا رسجلا دنع رخ الا فصنلاو لفسألا رسجلا

 .ةيربجلا ةماقالا هيلع تضرفو «هرداغي ال هلزنم ىف
 فظش ىف بلقتی نأو ہزع دعب لذ ف شيعي نأ ةياكنلا دشآ نم اذهو

 الإ هيف یری الف لاومالاب اًئيلم ناک لزنم ىف لوجتی نأو «ةعس دعب شيع
 . ةقافلاو رقفلا

 نوكلمي ام عيمج رداصو رخآ لزنم ىف ىيحي نب لضفلا ديشرلا سبحو

 موسرمب ةفالخلا تارامإ عيمج ىف ةفيلخلا رمأب سانلا ىف ىدونو ءایندلا نم

 .مهاوآ نمل الو ةكماربلل نامأ ال هنأ نينمؤملا ريمأ نم ىريمأ

 دعب مهنولزتعيو :مهباوبأ ىلع قباستلا دعب مهنوذبني سانلا ناكف

 ایندلا ردق سانلا فرعي لهو ؟لصح امب رکذُم نم لهف «مهب سانئتسالا

 عروتيو مهعمتجم یو مہناریج فو مهيلهأ فو مهسفنأ ىف ىلاعت هللا اوقتيف

 ؟فيعضلا ملظ نم ىوقلا
 ُباَجي من ,بحُتلا قو ُعَقرُيل هءاع دا ؛موُلظملا اد قوت

 باح نیما لا ےلإ يبو هئاعد نيب سيل نماع قوت



 ج نيلاضلاةياهن سست نم
 تاطخ هيلع یخی هنآ الو هسلاخرطم هللا نیست الو

 بام وهو مولظملا رضا ىتّرعو :لاق هللا نأ حص دقف

 "”ُتاصقفُهْلَقَعاَلِإو ٌلوُهَج  هّنإف ثيدحلا اذ قّدصُي مل نمف

 القن «ىبهذلل رتابکلا ٩ زج ءالبنلا مالعأ ریس ء٤ ءزج ىربطلا خيرات ۰۱۰ ءزج ةياهنلاو ةيادبلا (۱)

 .(۸۲ - ۰ ص) (مولظملا ةوعد قتا) نع



 هلغشب ام بذاکلا ىلع طلس مهللا

 ىلإ ىدهي بذکلاو .ةنجلا ىلإ یدهی ربلاو ءربلا ىلإ ىدهي قدصلا

 لاق :لاق 4 دوعسم نب هللا دبع نعف «رانلا ىلإ ىدهي روجفلاو «روجفلا

 ىدهي ربلا ناو ءربلا ىلإ ىدهي قدصلا نإف قدصلاب مکیلع» : ءاي هللا لوسر
 هللا دنع بتكُي ىتح قدصلا یرحتیو قدصي لجرلا لازي امو «ةنجلا ىلإ

 ىدهي روجفلا ناو ءروجفلا ىلإ ىدهي بذكلا ناف بذكلاو مكايإو ءاَقيَّدِص
 هللا دنع بتكُي ىتح بذكلا ىرحتيو بذكي لجرلا لازي امو «رانلا ىلإ
 .'''۷ایاذک

 میکح هللاو ةمایقلا موي ىلإ لّهمُي دقو ايندلا ىف هتبوقع بذاکلا لاني دقو

 الجر نأ ميهاربإ نب ملسم تعمس :لاق ىمدآلا قاحسإ وبآ ىور دقف «میلع

 .عمسأ :لاق :ىتلاقم عمسا بيبح اي :هل لاقف دمحم ابأ ىسرافلا بيبح ىتأ

 اهب ءافولا نم دب ال مهرد ةئامثالث هردق لاملا نم اًعلبم كيلع ىل نإ :لاق

 نم یخ اي :بيبح هل لاق سانلا نیب كحضفأل ىضاقلل كرمأ تعفرالإو

 تبلط الو ةلماعمب كعم تلماعت امو ٌیلع كل مهاردلا هذه تراص نيأ
 ةئامثالث كيلع یل ءمعن :لاق ءاتاودعو اًملظ اهذخأ ديرت امنإ ءاضرق كنم

 بهذا :بيبح لاق كرمأ تعفر الاو اهب تئج نإف دغ موي ىلإ كرذنأ «مهرد

 ىلإ عجرف «تيسن ىنلعلف ىقاروأ دقفتأو «ىسفن عجارأ دغ موي ىلإ ىنع
 ىف ىلصو ًاضوت ليللا نم ناك املف ءائيش دجي ملف هتاتبثم ىف ثحبو هلزنم

 نودجي الو لب «نيملسملا نم ريثك هنع لفغي ىذلا ليللا نم ريخألا ثلثلا

 هللا محرو «یصاعملاو تامرحملا ىلع رهسلا دعب مونلاب مهلاغشنال هتذل

 .ةلصلاو ربلا باتك )۲٦۰۷( ملسمو «بدالا باتك (1۰۹6) يراخبلا هاور :هيلع قفتم (۱)



 سس نیلاظلا ةیاهن صصق نم =
 دمحم ةمأ نم ادحآ نأ نظآ تنك ام :لوقی یذلا ینامیلا ناسيك نب سواط

 ای :هدلول لوقی یذلا میکحلا نامقل نع هللا یضرو «رحسلا تقو مانی
 كيدلا نوکی الف رحسلا تقو ماني ال كيدلا ناف رَحّشلا تقو منت ال یدلو

 .كنم یکزآ

 ناك نإ مهللا :لاقو هتالص دعب هيدي عفرو لیللا رخآ یسرافلا بیبح مات

 نوفرعیو یقدص سانلا ملعیل هدي ىف هلتباف اًبذاك ناك ناو «هيلإ دف اقداص
 ذخأب مہنوملظیو سانلا نوتهبی نیذلا ةملظلا نم هريغل اًسرد نوکتلو «هبذك
 ذإ قانعالا ىلع لمح دقو لجرلاب ءیج حابصلا حبصآ املف «مهقوقح

 .تیم فصنو ىح فصنف همسج فصن لطع یذلا جلافلا ضرمب بيصأ

 یل نأ یئاعداب كتملظو سمالاب كتتج یذلا انآ ینتفرع امآ :بیبحل لاقف

 كجارحإ تدرآ امنإو اثیش كدنع ىل ناك ام هللاوو «مهرد ةئامثالث كدنع

 لثمب اّملسم یلتبتو ةيناث ةرم دوعت له :هل لاقف ینیطعتف سانلا نم یحتستل

 ناك نإ مهللا :لاقو اعد مث ءامسلا ىلإ هيدي عفرف .ال :لاق ؟یولبلا هذه

 هب نكي مل هنأكو یشمی ضرألا ىلع لجرلا ماقف «ةيفاعلا هسبلأف اّقداص

 نم عم ةقيقح هنكلو ءالايخ رمألا اذه لثم سانلا ضعب ربتعي دقو

 مهحراوجو مهسفنأو مهبولق اهب نوحلصُي ةتباث قئاقح لامعألا اولعج

 . زیزعب هللا ىلع كلذ امو مهمرب نولصتيو مهلماعتو

 .۳ ءزج ةوفصلا ةفص «ةوعدلا وباجم (۱)

 .(۱۱ - ۱۱۳ ص) مولظملا ةوعد قتا (۲)



 - نيملاظلا ةياهن صصق نه حلل بي بدل راس

 ° ناتمامحلا تدهش

 راقبالاو مانغألا نم اضعب عيبيل لصوملا نم حلاصلا رجاتلا جرخ

 قوس ىلإ جرخ مث «حابصلا ىتح قدانفلا دحأ ىف رقتساو بلح ىف لبإلاو

 ضبقو اهعيب هيلع هللا رّسيو «ةلمجلا راجت ىلع هعم ام ضرعو ىشاوملا
 لَسف «قيرط عطاقو ريطخ صل هيلع جرخ ... هتدوع قيرط ىفو ءادقن اهنمث
 صللا دارآ دقف ثيغم الو رجاتلا ثاغتساو «لام نم هعم ام ذخأو هرجنخ

 ام عيمج ذخأيلو هلتقي ال نأ هيلإ رجاتلا لسوتف ... هرجنخب هحبذي نأ

 طقس یتح رجاتلا دسج ىف هلمع لمعي ناك لتاقلا رجنخ نكلو ...كلمي

 دجي هلعل الامشو اًئيمي رظني هلسوتو هتثاغتسا ىف رجاتلا ناكو ... ةدماه ةثج

 قوف دجوو سانلا نم اًدحأ دجي مل هنكلو ...هلسوتل بيجتسيو «هثيغي نم
 اهتیآ) ةريخألا هسافنأ ظفلی وهو لاقف ... نیتمامح اهتحت حبذ یتلا ةرجشلا

 نأ دعب هتسیرف نع ضهنی وهو قیرطلا عطاق هقهقو «...ادهشا : ناتمامحلا

 .«ادهشا ؛ناتمامحلا اهتیآ» :الئاق ةاحلا تقراف

 ةهقهقلا قحتست ةتکن عمس هنأك كحضی وهو هلیبس ىلإ یضمو

 .كحضلاو

 ..ةیراجتلا هتلحر نم مهيبأ ةدوع لصوملا يف هلهأو رجاتلا دالوآ رظتناو

 لاسیل بلح ةنيدم ىلإ ربكألا هدلو رفاسو .. یودج نود مهراظتنا لاطو

 «ينالفلا مویلا يف همانغآ عابو اذک قدنف يف لزن هدلاو نإ :هل ليقف هيبأ نع

 هلتاقو ءابرغلا رباقم يف نفُدو «هعم ام هيف عاب يذلا مویلا يف اًلوتقم دجٌوو

 .(راصتخاو فرصتب» باطخ تيش دومحمل ءردقلا ریبادت )١(



 نم باوبأو «يضاقلا بابو «يلاولا باب قو .لوهجم هلاومآ بلاسو
 قراسلا لتاقلا :میمجلا باوج ناکف فرعی ال نمو سانلا نم فرعی

 نكلو «هيبأ لتقم رس نع اًيش فرعیل ةريبك اًدوهج لذبو «ةيوهلا لوهجم
 يلاولا باب قرطف لصوملا ىلإ یتفلا داعو «حايرلا جاردآ تبهذ هدوهج

 :باوجلا ناکف اهیضاقو بلح يلاو ىلإ ابتکف نوعلا امهلأسي يضاقلاو
 .ةيوهلا لوهجم :بلاسلا لتاقلا

 یزاعتلا هدالوآ لّبقتف دودسم باب ىلإ لیتقلا رجاتلا ةيضق تهتناو

 تارم ةاضقلاو ةالولا لدبتو نونسلا تبقاعتو ... هللا ىلإ هتیضق اولكوأو
 الجر نکلو بیلسلا لیتقلا اوسنو بلسلاو لایتغالا ةصق سانلا یسنو

 ةصاخبو اهرکذی لظ ... بلاسلا لتاقلا وه :ةيضقلا كلت سني مل ادحاو

 وهو همامآ لیتقلا حبش لیختیف رجشلا ىلع وأ افرفرم مامحلا ىري نيح
 .؟ادهشا :ناتمامحلا اهتیآ» یدانی

 دحأ ةدئام ىلع ءاشعلا تاوعد نم ةوعد یّبل مایألا نم موی یو

 قابطآ ىلإ رظنو ... سانلا نم اًناولأو اتاتشآ مضت ةميلولا تناکو ...هئابرقآ

 امهیف لجرلا قلمحو ... ناتمامح هيف اقبط ةرشابم همامآ دجوف ماعطل

 قرطأف .... هل ادهشعل نیتمامحلاب دجنتسا یذلا لیتقلا ةصق رکذتو الیوط

 هتهقهق اهب ديعتسي ةيدارإ ال ةهقهق هقهق مث هتمیرج لیصافت ديعتسي هسأر
 هموجوب تفلو ؛نیوعدملاو ةميلولا یسن هنآك ...لیتقلا ىلع زهجُي وهو

 وعدي ام كانه سيلف ؛هلوح نم نیوعدملا هلیوطلا هتهقهق مث لیوطلا

 من اليوط دهنت ىدارإ ال لکشبو ةبرغتسملا راظنألا هتقحالو كحضلل

 كرحت ةرهاق ةيفخ ةوق نأك ليتقلا بوكنملا ةصق هلوح نم ثدحي قلطنا



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم بلدو.
 نیرضاحلل اهاشفآو الا ةدراو الو ةدراش كرتي ملف «ىدارإ ال لکشب هناسل

 هثیدح نکلو هنع یلخت دق الیقث اًئبع نأب رعشو الإ هثیدح متي دكي ملو

 دعب نکلو هرس ءاشفإ ىلع مدنو هدشر ىلإ باثو ... نیرضاحلا لهذأ

 ثيدح اهتعاذا نم تاعاس دعب ةصقلا تحبصأو ... ناوألا تاوف

 رمأف ... بلح یلاو اهعمسو ... بلح ةنيدم نم ناکم لک ىف سلاجملا

 قیقحتلا أدبي نأ ةطرشلا دئاق رمآو «قيقحتلا ةمذ ىلع مهتملا فیقوتب

 ةدئام ىلع مهو ةرشابم مهتملا نم ةصقلا اوعمس نیذلا مدقتساف یمسرلا

 ىلع هعلطأو مهتملا ةطرشلا دئاق یعدتساو ءادهشلا لاوقآ لجسف ءاشعلا

 قاروآ تليحأو «ءاركنلا هتمیرجب فرتعاو مهتملا راہناف دوهشلا لاوقآ
 .توملا یتح اقنش مادعالاب هيلع مكحف ةنيدملا یضاق ىلإ لتاقلا

 ...اتدهش دقل :ةهنیدملا یضاق لاقو ... اتدهش دقل :ةنیدملا یلاو لاقو

 ...اتدهش دقل :سانلا لاقو .... اتدهش دقل :ةط رشلا دئاق لاقو

 كرسب تحبآ فيك: هتجوز هتلأس لتاقلاب مادعالا ذيفنت ةليل فو

 تّلش ةرهاق ةدارإ نإ :هباوج ناکف «ةليوط نينس هتمتک نأ دعب نونکملا

 بلاسلا لتاقلا دبتقا یلاتلا مویلا رجف فو ««مالكلا ىلع ینترجآو یتدارإ

 ملکتآ ملا هقنع لوح لبحلا عضو نيح مهمهو «مادعإإلا ةحاس ىلإ

 ةوعد ىف یمامآ رقتسملا قبطلا ىف اتناك نيتللا نیتمامحلا ناسلب لب «یناسلب

 ةحرف جزہت یهو بولصملا ةثج لوح سانلا دوشح تعمتجاو ««ءاشعلا

 ةمخضلا دوشحلا جیزه بلقنا ةأجفو ... ریرش مرجم نم عمتجملا داقنإب

 ال بولص ملا سأر قوف ناتمامح ترقتسا دقف ریبکتو لیلهت ىلإ



 نينس اقیلط لتاقلا یقبف لیتقلا رس فاشتکا نع ضرألا ةلادع تزجع
 ىلإ هتقاسو هرس تفشکف داصرملاب لتاقلل تناك هللا ةلادع نکلو ةليوط

 تدهشو .... ةعاسلا مایق ىلإ هلهمی مل نکلو ةعاس هللا هلهمآو ءاضقلا

 .موتحملا هريصم ىلإ امهتداهش هتقاسف ناتمامحلا



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم ست لب د د شا

 ناسن الا ىقبيو «ملعلا ىلع ةوهشلا ىغطتو لقعلا ىلع ىوهلا بلغي مك

 مامأ داقنا ادا ءاهرانب ىلطصيو اهترارم قوذی ةرباع ةذل لجأ نم هاوه ريسأ

 كالهلا ىف عقو اذإ ةرسحلا مظعأ رسحتيو «هناطيش ناوفنعو هسفن تاوهش

 «ةيقاب هتوق نأ ىوقلا بسحيف ةبقارملا نع نيسلفملا تامس نم اذهو

 "7 داصرملاب هللا نأ ىسانت وأ ىسنو «مئاد هانغ نأ ىنغلا نظيو

 اربخ ملظلا ةريبك ركذ دنع رئابكلا هباتك ىف های ىبهذلا مامإلا دروأ دقو

 وهو فتكلا نم ديلا عوطقم الجر تيأر :لوقي نيفراعلا دحأ نأ ہدافُم

 اذه لوقي ...ءاذحأ ملظي الف ینآر نم :تاعامتجالاو قاوسالا ىف ىداني

 نم مهرذحيو «سانلا ا ظعي ىتلا هتصق نع هتلأسو هيلإ تمدقف فراعلا

 هنظأ امف اهب ربتعي مل نم ةميظع ةربعو «ةبيجع ىتصق ىخأ اي :لاقف «ملظلا
 :ٌیلع اهصقو یل اهحرشا :لاقف ءركذتي هنظأ امف اهب ركذتي مل نمو «ربتعب

 ةوسقك ىبلق یسقو مهب ترثأتف «ةملظلا ناوعأ نم تنك ىنإ :لاقف

 لماعتك سانلا عم لماعتأ تنكو «مهعابط ءوسك ىعبط ءاسو «مهبولق

 ىلزنم نم اّموی تجرخ دقو «ةنئمطملا ةنمآلا تاقولخملا عم شوحولا

 باجعإ مظعأ ىنتبجعأف ةكمس هعم اًدايص ىقيرط ىف تيأرف ىتداعك
 انأ :لاقف ةكمسلا هنم تبلطو دايصلل تبهذف ىدلولو یلاهتینمتو

 ىبأف ینیطعی نأ تلواحف ءاهولكأيل یننورظتنی ىدالوأو اهيلإ ةجاح ىف
 هنم اهتذخأ مث هفوخو ىتطلسو هفعضو ىتوق الغتسم اًديدش اًبرض هتبرضف

 .ةوقلاب

 ١١5(. ص) مولظملا ةوعد قتا (۱)



e 9کم حسب نیلاظلا هیاهن  

 لوقی اذام یردآ الو كرحتت ههافش یرآو :هيتنجو ىلع هعومدو لا رظنف
 یخ لك یناسنآو ہللا ةوق یناسنآو «یلاعت هللا ةبقارم ناطیشلا ىناسنأو

 دالوآ عم سیلو ؛اهریغ مهعمو یدالوآ ىلإ اهب تیضمف رش لکب ینرکذو

 ىف ةکمسلا تکرحت ذإ قیرطلا ىف ىشمأ انآ امنیبو ءاهاوس مولظملا كلذ

 اهيلإ داعف ضرألا ىلع اهتيقلأف اًديدش املأ ینتملآو ىماببإ تضعو «ىدي
 ىسوم عم ناك ىذلا توحلا ايحأ دقو «ءىش لك ىلع رداق هللاو .توملا

 ىتوملا ىيحي ىذلا وهو ءابرَس رحبلا ىف هليبس ذختاو رضخلل بهذ امل

 .ريدق ءىش لك ىلع وهو
 ىف تسسحأف رثؤت ال ةكمس ةضع تلقف رمألاب الهاستم تنكو :لات

 ىف ادیدش املأ دجأو ىندب مع ىتح ىقورع ىف رشتني لمنلا بيبد لثم ىدي

 ىشارف ىلع حايصلاو نينألاب بلقتأ تنك ذإ ءةليللا كلت هنم منأ مل یماہبإ
 مويلاك ةعاسلاو ةعاسلاك ةليللا كلت نم ةظحللا تناكو «ليللا لاوط رهسأو

 ءاج املف «ملألا اذهل اّجالع دجأ یتح رجفلا ناذآ ىنمتأ تنكو «عوبسألاو

 هذه مونلا ةذل قذأ مل تلقو ملالا هيلإ توكشو بيبطلا تيتأ حابصلا

 . لیلاحتلا اهل لمعو ىدي ىلع فشکف «بيبطلا اهيأ اًجالع ديرأ ءةليللا
 لقعْی ال :لاق ةكمس ةضع اهنآ هتربخأف ءاذه ببس امو :ىل لاق مث «ةمزاللا

 ضرم وه كدي ىف ىذلا نإ بيجع رمآ :لاق «سمالاب هل تلق ؟ىتمو ءاذه

 ىرأ الو هبحاص ىلع ىضقي ىتح ندبلا ىف ىرجي (ناطرسلاك) ةلكآلا

 ؛ملألا نكسي ىتحو دسجلا حيرتسي ىتح ماهبإلا عطقن نأ الإ اهل اًجالع
 لبق كعضو كرادتت نأ كيلعف دسجلا ىف اهنایرس ةعرس ظحالأ ىنإو

 عطقت ةكمس ةضع «لقعُي ال ءىش اذه بيبط اي :هل تلقف رمالا لاحفتسا



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم حب مل
 .ىرخأ ماہبإب ضوعتی ال ماهمإلا عطق نأل نقيتتو دكأتت نأ ديرأ «ىماهإ

 دوجو ىف عباصألا ةوق نال یماهمالا اذه ءاقب لباقم اهلك ایندلا قفنآ نأ دوآو

 ةمعن یه مکو ...«ماهبإلا دجو اذ الا اهلمع عباصالا ىدؤت نلو ماهمالا

 باحصآ رکفتی نأ ینمتآو ماثللا اهردهآ ةنم یه مکو «ريثكلا اهلفغأ

 ءادآ ىف هرودو «ديلا ىف ماهبإلا ةيمهآ ىلع اوعلطیو مهعباصآ ىف عباص الا
 «مهيلع بجاولا هقح اودویو مهیلع هللا لضف اوفرعی یتح «لامعالا

 «یصحت الو دعت ال هللا معن ناف همیظعت قح هومظعیو «هردق قح هوردقیو

 .معنلا نم ريزغ رحب نم ریسی رزن الإ ةمعنلا هذه امو

 نذإ :لاق تمالسلا تدرآ نا اهعطق نم دب ال :ملاظلا اذهل بيبطلا لاق

 .ميعنلا مامت نم مونلا ةذل نإو ةحرابلا مونلا تقذ ام هللاو ىنإف ءاهعطقاف

 هتاردخمو مظعلا رشنيل هريشانمو محللا عضبيل هعضابَم بيبطلا رضحأف

 نأ ملع امو «یهتنا دق ملالا نأ لجرلا روصتو ماهبإلا عطق مث ندبلا ردخیل

 نوحيصي اعایج هدالوآ تاب ذإ ئفطنت مل مولظملا بلق ىف ةرمج ةكمسلا

 نم ءازجلاو ضرملا ملأ نم حيصي تیبی ملاظلا هللا لعجف .عوجلا ملأ نم

 .اًدحأ كبر ملظي الو ءلمعلا سنج

 عجرو ءماہبإلا عطق دعب ملالا دازو :لجرلا فك ىف ضرملا رشتناو
 فکلا تعطقف كلذ ىلع قفاوف .فکلا عطق نم دب ال هنأ هربخأف بيبطلل

 نم تعطقف ءاهفلتيل دعاسلا ىلإ فحز لب فقوتي مل ضرملا نکلو
 ىتح فتكلا نم اهعطقب رمأف لوألا نم دشأ دضعلا ىف ملألا داز مث «قفرملا

 یل لاقف :لجرلا اذه لوقي ...«رثأ ىأ اهل ىقب امو اهلصأ نم تلصتتسا

 اهبحاص نم اهذخأو ةكمسلا ةصق هل تركذف «كملأ ببس ام سانلا ضعب



 مك وو سس نیلاظلا ةياهن صصق نم =
 بحاص ىلإ ملالا كباصأ ام لوآ ىف تعجر تنك ول :یل لاقف ءاّملظ ةوقلاب

 یذلا ناف اوضع كئاضعآ نم تعطق امل هتيضرأو هنم تللحتساو ةکمسلا

 بلطاو نآلا هل بهذا نکلو «مولظملا كاذ ءاعد هللا نذإب وه كءاضعأ ىنفأ

 ثحبأو دلبلا ىف هبلطآ لزآ ملف :لاق كندب ىلإ ملالا لصی نأ لبق هاضر

 ذإ ملالا ةرارم نم یکبآ انآو هیلجر تلّبقف «هتدجو یتح ناکم لک ىف هنع

 كلاسآ :هل تلقو نيتنثا نیدیب ةکمسلا هنم تذخأو «ةدحاو ديب نآلا هتلباق

 كنم تذخآ یذلا انآ :تلق ؟تنآ نمو :یل لاقف «ىنع وفعت نأ میظعلا هللاب

 مث اهآر نیح یکبف ةعوطقملا ىدي هتيرأو یرج ام ترکذو اًبصغ ةکمسلا

 هللا نذإب ءالبلا لازو ملألا فکناف :لاق كنع توفعو كتللحأ دق :لاق

 .یلاعت

 :تلق «معن :لاق ؟ةکمسلا كنم تذخأ امل ىلع توعد له :هل تلقف

 یرت تنآ اه كتوعد هللا باجآ دقف :لاق كتردق بئاجع هيف ینرآ مهللا

 كلام تذحخآ یتلا ديلا امأو ءةدحاو ادب الا كلمآ ال ذإ ىف هللا ةردق بئاجع

 الأو مویلا دعب اًملسم ملظأ الأ ىلع هلو «اهنیبو ىنيب هللا قّرف دقف قح ريغب

 . ةيفاخ هيلع ىفخت ال نم ناحبسف مولظملا عم نوكأ نأو اًملاظ نيعأ

 .فرصتب .ملظلا ةريبك «ىبهذلل رئابكلا (۱)



 - نيلاشلاةياهنصصقزب سد یا

 نم وأ «قارعلا نم راقبألا ءارشب لمعي ناكو «ءارثلا طسوتم اًرجات ناك

 :نانبلو ايروس ىلإ لصي ىتح ةلحرم ةلحرم هلاجرو وه اهب لقتني مث «ناريإ
 ةشمقأ اهنمثب ىرتشي مث اقبالا نم هيدل ام عيبيل ؛رصم ىلإ لصي دقو

 .قارعلا ىلإ اهب دوعيو . ىرخأ تاعونصمو
 اًمئاق ءارقفلا ىلع اًقفنم ءاماّرص اًناوق ءاقح اًملسم لجرلا ناكو

 لب ؛هدحو هل سيل هلام ءايقن ايقت اًعرو «سانلا وحنو هبر وحن هتابجاوب

 .جاتحم بلاط لكلو هتدلب لهأو هئابرقأ نم نيجاتحملل

 ىلوألا ةيملاعلا برحلا لبق كلذ ناكو «هتراجتب هتارفس ىدحإ ىفو
 تتامف باشعألا لتقو «قرطلا دسف «ریثک جلث لطه ء((۱۹۱۸ - )۱۹۱٤

 ءرخآ ىلإ ناكم نم اهم لقنتي ذخأو «هلاجر فرصف اهنم ةعبرأ ادع هراقبأ

 كانه نوید نم هيلع ام ىدؤيل ؛ءابهشلا بلح ىلإ لصي نأ هتين ىف ناكو
 هتراجت نآل ؛مداقلا ماعلا ىلإ اهنم هيلع ىقب ام ليجأت بلطيو «هتقاط بسح

 .اًرسي رسعلا عم نإو «حبرت مل ماعلا اذه ىف

 لصوملا نم هقيرط ىف ةريغص ةيرق ىلإ لصو موي تاذ ءاسم ىفو

 بر هيلإ جرخ املف ءاهتويب دحأ باب قرطف ءابھشلا بلح ىلإ ءابدحلا
 ءاج اذإف هراد ىف هتليل تيبي نأ ديري هنأو ہللا فيض هنأب هريخأ «رادلا

 .ىرخأ ةيرق ىلإ رفاس حابصلا

 معاطم ٍذئموي نكت ملو «نورفاسملا اهيلإ ىوأي قدانف كاذنيح نكت ملو

 راد ىأ قرطي رفاسملا وأ .بیرغلا ناك دقل .. مهماعط اهيف ءابرغلا لوانتي

 امك ماني هلهآ ینارهظ نيب افيض لحي مث هيلإ لصي ىذلا ناكملا رود نم



 ..لباقم وأ رجآ نود مهماعط نم لوانتیو نومانی

 مدقو هراد نحص ىلإ هراقبآ لخدأو «هفیضب رادلا بحاص بحرو

 .راقبالل فلعلاو فیضلل ماعطلا

  لوطه نم سانلا باصأ ام هباصآ دق ناکو ءاّمدعم تیبلا بحاص ناك

 .هعرز ررضتو هیشاوم تتامف «ةليوط ةدملو ةرثکب حلثلا

 .هرمع نم یناثلا دقعلا ىف دحاو دلو هلو اجوزتم ناکو

 اهيلإ ىوأي ةفرغو هجوزو وه اهيلإ یوأی ةفرغ :ناتفرغ هراد ىف ناکو
 .هدل و

 .. لاملا نم اغلبم لمحي هفیض نأ هلالخ نم فیضملا

 ءامهتفرغ ىلإ هجوز عم فیضملا یوآ «لیللا نم یناثلا عیزهلا فو

 ةيوازلا ىف هشارف ىلع دلولا مانف .فیضملا دلو ةفرغ ىلإ فیضلا ىوأو

 .ةفرغلا نم یرسیلا ةيوازلا ىف هشارف ىلإ فیضلا ىوأو «ةفرغلا نم ىنميلا
 نأمطاو ءام ءىش ىلإ جاتحی ناك اذإ امع هفیض فیضملا لأس نأ دعبو

 وه مانیل هتفرغ ىلإ رداغ «هيدل ءاملا دوجو نم یتح دكأتو هتحار ىلإ

 اذه ؟ديدش زوع یف ىقبن ىتم ىلإ !نالف اي :هتجوز هل تسمه هتفرغ فو

 .هراقبأو هلام ىلإ ةجاحلا دشأب نحنو «ىنغ فيضلا
 الإ اهيلع اوبلغتي نأ ءاينغألا عيطتسي ال ةتعاجم ىلع نولبقُم اننإ

 ءاّمايأ عوجنو اًموي لكأن نآلا اننإ بیر نودب نحن تومنسو «ةغلاب ةقشمب
 ؟ماعط الو اندنع لام الو ةبقترملا ةعاجملا ةيرقلاب تلح اذإ انب فيكف

 له !مايألا نم موي ىف ىرخأ ةرم دوعت نلو «مويلا ةحناس ةصرفلا نإ
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 اندلو ةايحو انتايح ىلع یقبت یتح «هراقبأ ذخو «هلام هبلساف فیضلا ىلإ
 .«دبح ولا

 فيك ؟هراقبأو هلام هبلسآ فيك ؟انفیض وهو فيك :لجرلا اهل لاقو

 ! ؟هبلسب انل حمسي

 نمو ىداولا اذه نطب ىف ةبيرق ةرفح ىف هيمرن مث «هلتقا :هتجوز تلاق

 ٠ !!؟نم ؟هريخب فرعي

 لجرلل نيزف ءامهثلاث ناطيشلا ناكو «ةأرملا تحلأو «لجرلا ددرتو

 عطقت ىكلو .. فيضلا لتق ىلع مادقإلا ىف اًضيأ وه حلو .هتأرما لوق

 ةأرملا تلاق «ناطيشلا هيلع عطقي ىكلو «هددرت ءاد اهجوز ىلع ةأرملا

 حيبت تارورضلاو «دیکالا توملا نم انذاقنإل ةرورض هلعفت ام نإ :اهجوزل

 ..(! تام رحیملا

 لام نم هیدل ام بلسو فیضلا لتق ىلع مزعو ءاريخأ لجرلا عنتقاو
 .عاتمو

 هانکاس ائداه ءىش لک ناکو «لیللا نم ريخألا ثلثلا ىف تقولا ناك

 دقوي جارس ريغ هنيح ىف لزانملا راونآ نكت ملو «ةأفطم راونالا تناکو

 .تیزلاب

 نمو هنباو فیضلا ةفرغ رطش ممي مث هلحشو «هرجنخ لجرلا دصقو

 .. هعجشت هجوز هئارو

 ةيوازلا رطش هجتاو هیلجر عباصآ سوژر ىلع ءاڈیور اذیور یشمو

 هتبقر سملت یتح همسج سسحتو «فیضلا دقري ثيح ةفرغلا نم یرسیلا
 .ةاشلا حبذي امك «هحبذ مث

 ىلإ ةدماهلا ةثجلا بحس ىلع انواعتو هجوز لجرلا ىلإ تءاجو



 ہم سس نیلاظلا ةياهن سصق نم -
 .دیحولا امهنبا احبذ امبنآ كانه افشتکا ثیح «ةفرغلا جراح

 هامهیلع ایشغم اطقسف «ةأرملا تقهشو «ةميظع ةقهش لجرلا قهشو
 لجرلا نبا ادجیل «ناریجلا ظقیتساو .فیضلا ظقیتسا ةبلجلا توص یلعو

 ةدماهلا ةثجلا بناج ىلإ نیدقار امهیلع اًيشغم هابأو همآ اودجیلو «الیتق
 .ضرالا ىلع

 درابلا ءاملاب هتآرماو لجرلا ىلإ ناریجلا عراسو فیضلا عراسو

 ناریجلا ىلإ ابلطو ءاّرم ًءاكب نايكبي اذخآ اقافآ املف امهیهجو ىلع هنوشری

 ىلع ضبقلا تقلاو لجع ىلع تءاجف «ةطرشلا ىلإ ثداحلا غالبا

 .نییناجلا

 ؟فیضملا نباو فیضلا مون ةفرغ ىف ثدح یذلا ام #

 ذخآو «ةفرغلا هابآ رداغ نأ دعب فیضلا شارف ىلإ نبالا ماق دقل

 هدمآ لاطف نوجش اذ ثیدحلا ناکو .ثیدحلا فارطآ نابذاجتی نالجرلا

 .ساعنلا هبلغ نأ دعب فیضلا شارف ىلع دلولا مان یتح

 هيلع مكحأ نأ دعب هل هشارف كرتف «هفیضم نبا ظقوی نأ فیضلا اشي ملو

 .فیضملا نبا شارف ىلإ یوآ مث «ءاطغلا

 مضوم نم اًدكأتم ناك «هنباو فیضلا ةفرغ ىلإ فیضملا مدق نیحو
 یجراخلاک ناکف .فیضلا ديري وهو هنبا حبذف «ءامهنم دحاو لک شارف
 نب ةجراخ هلدب لاتغاف رجفلا ةيامع ىف صاعلا نب ورمع لایتغا دارآ یذلا

 هللا دارآو ارمع تدرآ» :هبلق ميمص نم فته «ربخلاب جلع املف ةفاذح

 .(ةجراخ

 .نجسلا ق هادلاو رقتساو «لیتقلا دلولا ناریجلا نفدو



 همکح ىف لدعی نأب نیملسملا ةرمإ یلوت مکاح لك یلاعت هللا یصوآ
 نیب ہما ضرالا ىف مبل کتاعج انا هوادب  :یلاعت لاق ... هتیعر فصنی نأو

 بام لآ لیس ن وپ أ ن لآ لیس نع تلف كولا یا سن
 هللا نم ةيصو هذه» :هریسفت ىف ريثك نب دامعلا لاق © باسيل مون او امی دیرش

 كرابت هدنع نم لزنُملا قحلاب سانلا نيب اومکحی نأ رومألا ةالول 5

 ْنَم یلاعتو كرابت دعوت دقو هللا لیبس نع اولضیف هنع اولدعی الو «ىلاعتو

 . «دیدشلا باذعلاو ديكألا ديعولاب باسحلا موي یسانتو هليبس نع لص
 َيِدَلَا# :یلاعت لاق «تاعزانملاو نتفلا نم ضرألا لهأل نامآ لدعلاو

 بقاعت دقو 4 َنوُدَسْهُم مشوا مه کو طب مهام اوسي رو اونم
 نب دومحم لداعلا كلملا مهنم رثك لدع ماكح نيملسملا ةرمإ ىلع
 دالب بحاصو «ةلملا نيمأو «ةلودلا نيميب بّقْْملا مساقلا وبأ نيكتكبس

 دنهلا دالب ىف ةريثك تاحوتف حتفو اًمات اًمايق مالسالا رصن ىف ماق «هنزغ
 ىلع همايأ تلاطو هاياعر تدتماو هتكلمم تعستاو هنأش مظعو ءاهريغو

 منغو «دنهلا دالب ىف تانموس منص مده ىذلا وهو فاصنالاو لدعلا

 ىصاعملا ةهاركو ةنايصلاو ةنايدلا ةياغ ىف ناكف اذه عمو «ةريثكلا مناغملا

 الو ةيصعم رھظُپ نأ دحأ ارجی الو هفلأي الو اًئيش اهنم بحي ال اهلهأو

 ءاملعلا بحي ناكو اهلهأ الو ىهالملا بحي الو هتکلمم ىفاًرمخ

 .حالصلاو نيدلاو ريخلا لهآ بحيو «مهسلاجیو مهمركيو نيثدحملاو

 .ريثك نبا سفت (۱)

 .(۸۲) ةيالا :ماعنالا ةروس (؟)



 a" حس نيملاظلا ةياهن صصق نم د

 هراد ىف هيلع مجهي هتخآ نبا نأ لجر هيلإ یکتشا اًديج الداع ناكو

 ىف راح دقو هلهأب ولخیو لزنملا بحاص جرخیف :تقو لك ىف هلهأ ىلعو

 املف .هوفصنآ امف «ةلودلا ىف نأش بحاصو ريزوو ريمأ لك ىلإ هاكشو هرمأ

 كءاج ىتم كحيو :لجرلل لاقو اًديدش اًبضغ بضغ كلذب دومحم عمس
 ليللا ىف كءاج ولو لا لوصولا كعنم دحأ نم نعمست الو ىنملعأف ىنتئاف

 ینءاج اذإ لجرلا اذه اوعنمت ال مهل لاقو هدونجو هباجخو هسرح رضحأو

 لجرلا بهذف «ةعاطو اعمس :اولاق ىلع لخدي هوكرتاو راهن وأ ليل ىف
 امو لوألا مويلا یضمو «هتريغ ةدشو هبواجت نسحب كلملل اًيعاد اًرورسم

 دعب لخد دق رجافلاب اذإو ليللا ءاج املو ىناثلا مويلا ىضمو رجافلا هءاج

 سارخلا هدر هلزنمل لصو املف هربخيل كلملا ىلإ لجرلا جرخف ءاشعلا

 هظقيأف مئان وهو لخدف هل اونذأف «معن :اولاق ىنوعنمت ال مكل لقي ملأ :لاق

 عم مالغلل رظن لزنملا لخد املف «هلزنم ىلإ هعم ىضمو هدحو هعم ماقف
 مث جارسلا ًافطأف كلملا مدقتف دقتت ةعمش امهدنعو دحاو شارف ىف ةأرملا

 ءاملاب هاتأف یام ةبرشب ینقحلآ كحيو لجرلل لاقو مالغلا سأر زتحا

 ةعمشلا تأفطآ َمِل هللاب :لجرلا هل لاقف بهذیل كلملا قلطنا مث برشف

 همحراف حبذلا ةلاح هدهاشآ نأ تهرک ىنإو یتخآ نبا هنا كحيو :لاق

 :لاق اًعيرس ءاملا تبلط مو :لاقف ءمئال ةمول قحلا ىف ىنذخأت الأ تدراف

 برشآ الو اًماعط معطآ ال نأ كيذؤي هنأ ینتربخآ ذنم یسفن ىلع تيلآ ین

 ناك یتح ءاھلک مايألا هذه اناشطع تنکف كقحب موقآو كرصنآ یتح اًبارش

 ملو هلزنم ىلإ اًعجار كلملا فرصناو لجرلا هل اعدف .تيأر امم ناك ام

 . ۲ دحآ كلذب رعشی



 - نیاضلا ةا سقم سس ےہ
 نم ولو قحلا هئاطعإو ىذألا رباد عطق ىلع اًريخ هللا هازجو هللا همحرف

 كلم نم هرد هللو «قحلا نود لوخت ىتلا فطاوعلا ىلع هيلاعتو هسفن

 نم وهف هلظ الإ لظ ال موي ةمايقلا موي هللا شرع لظب لّظُي نأ ىَجرُي .لداع
 .كلذ نوقحتسي نيذلا ةعبسلا

 یف لوجتي یتح ماني ال ىذلا ها قورافلا رمع دي ىلع ذملتت هنأكو
 فوطي یلایللا نم ةليل تاذو «هتيعر نوئش ىلع نئمطيو «ةرونملا ةنيدملا

 اًردق رانلا قوفو اًران دقوت ةأرملا كلتب اذإو لاوحألا سملتيو قرطلاب

 مهمأ رمأف لافطألا ءاكب نينمؤملا ريمأ ملآو نوكبي ةأرملا لوح لافطألاو

 مث تتكسف اهيلع داعأ مث تتكسف مهحایصب سانلا جعزت الأو مهتکست نأب

 امو :لاق ءالؤه ةلوغشم ىنكلو «ةرم لوآ نم كتعمس :لاقف اهيع داعأ

 ىلغي ءام :تلاق ؟ردقلا ىف ىذلا امو :لاق .عوجلا :تلاق ؟مهيكبي ىذلا

 لاملا تيب ىلإ عجر مث اًديدش ًءاكب ىكبف رمع نيبو اننيب هللاو «هب نولستي
 رانلا بشیو قيقدلا رذي ىذلا وه ناكو اهيلإ هب ىضم مث اّتیزو اقيقد ذخآو

 مث هيف هبص مث ءاعو بلط ماعطلا حضن اذإ یتح هتیحل للختي رانلا ناخدو

 ءارو یفتخاو مهدنع نم جرخ اوعبش اذإ یتح مهل ءىضي جارسلا ذخأ
 .اومان یتح ةرجش

 اّمون دجأ ال ىننأل ؟اومان ىتح ترظتنا اذامل ىردتأ هعم ىذلل لاق من

 .عبشلا دعب اومانو عوجلا مهرهسأ فيك نالف اي رظنا ءاومان مهنأ ملعأ ىتح

 نأو «مهرايخ نيملسملا ىلع یلوی نأ هللا لأسنو «هنع ىضرو هللا همحرف
 .هاضر عبتيو هيقتيو هفاخي نميف ةيالولا لعجي

 هباتكب لمعلل مهقفوي نأو ,نیملسملا رمأ ةالو حلصي نأ ىلاعت هلأسنو



 ىلع مہنونیعی نیذلا ةحلاصلا ةناطبلا مهقزري نأو كي هيبن ةتسب ذخالاو

 .'''نولدعی هبو قحلا

 )١( ص) مولظمل | ةوعد قتآ ۹۹ -٠١١(.



 ةبجو لوانتل ةدئاملا لوح رسألا تعمجتو «بيغمب سمشلا تنذآ
 ةيرقلا ایاوز نم ةيواز ىفو ناذالا نورظتنی ناضمر مایآ نم موي ىف راطفالا

 :قیضو سؤب نم هلهأ هيناعي ام ىلع هرهظم كلی تيب ةعرتلا برق ةمئاجل
 ةرسألا كلت مامآ رقتسا یذلا یساقلا فاجلا ماعطلا ىلع تعلطا ولو

 وهف هلل دمحلا هلل دمحلا لوقی لكلا ناك دقف كلذ عمو «مهلاحل تیثرل
 ةرسألا بر ناك دقو ءاهملعي ةمكحل ءاشي نم عنميو ءاشي نم ىطعي ىذلا

 ةيغاطلا كلذ نيبو هنيب راد ىذلا ثيدحلا هبلق ىف ديعتسي ركفلا دراش ةسئابلا

 لبق مويلا هنم هضرتقا ىذلا غلبملا هل دعي مل نإ هدعوتو هددهت دقل «رابجلا

 وهو غلبملا اذه ديعي نأ نيكسملا اذهل نيأ نمو ادیدش اًباذع هتبذعیل دغلا

 .شيعلا ةمقل هدالوال دجي نأ عيطتسي ال

 ىف ةلقو مسجلا ىف ةطسب ىطعأ ىذلا ةيغاطلا كلذ هجاوي فيك نكلو
 هتالايخ ىلع قافأو ءلوقلا ىف ةظاظفو «بلقلا ىف ةوسق اهقفار «ملعلا

 توصلا برتقا ...«دبزيو ىغري لزنملا جراخ جعزم توصب اذإو هتالمأتو
 ىقشلا هب اذإو نيكسملا رظنف لخد مث «ناذكتسا نود نم فنعب بابلا حتفو

 تسئابلا هترسآ هب طيحت ىذلا نيكسملا بالا مامأ دراملاك فقي رابجلا

 هديب هبرضي ذخأو نيكسملا كلذ ةيغاطلا لوانت تامدقم الو مالك ريغ نمو

 .همتشيو هبسیو هلجرب هلكريو

 معنو هللا انبسح :لوقتو حونتو ىكبت نيكسملا ةرسأ تاوصأ تعفتراو

 ًارتخبتم اربکتم جرخ نيكسملاب دينعلا رابجلا هقحلأ ديدش ملأ دعبو ليكولا

 نذؤملا توص قلطناو هشارف ىلع تيملاك ةريقفلا ةرسألا بأ اکرات



 مچ سس نيلاظلا ةیاهنسصقنم -
 هدالوآو نیکسملا عمتجا ناذالا دعبو «ربكأ هللا :لوقی وهو برغملا ةالصل

 رظنف راطفالا دنع ىناثلاو ناذالا دعب امهدحآ ءاعدلل ةباجا تقو

 هللا :لاق مث ءامسلا ىلإ هيدي عفرو نیتقولا نیذه ىف براضلا ىلإ بورضملا
 وكشي ملاظلا كلذب اذإو طقف مايأ ةرشع ترمو «كنم مقتنی هللا كنم متنی

 نم ةيبطلا تاءارجالا هل تلمعو یفشتسملا ىلإ لقنف هقاس ىف ملأ نم

 یفشتسم ىلإ لقنف .هضرم ىف ءابطألا راحو «ةعشألاو لیلحتلاو فشکلا

 ذخأ ىذلا ناطرسلا ضرم ةجيتن ملألا نأ ءابطالا ررقو ةيانع رثكأو ركأ

 اولاق اودكأت الهم ءابطالا اهيأ لاقو ءاهرتبب الإ جالع الو «همدق ىف رشتني

 .نيمدقب لخد دقو اهيلع ىشملا عيطتسي ال .ةدحاو مدقب ىفشتسملا نم

 اذه اهب برض ىتلا ةمثآلا مدقلا كلت اب هللا عطق مولظملا ةوعد اہنإ

 ہللا دنع نم رصنلا هءاج دقو «هللاب الإ ةوق الو هل لوح ال ىذلا نيكسملا

 هللا ناف ةملظلا ريصمو «ملظلا ةبقاع ةلثمم ىورت ةياكح هتصق تحبصأو

 وو عملا یتلا وأ بل هل ناک مل یرکسزا کال قد "لمهی الو لهمب
 4 دیهش

 .رقشألا رمع روتکدلل ربع تاذ فقاوم (۱)

 .(۳۷) :ةیالا :ق ةروس (۲)



 ءاذحب موقیف كولملا ضعب یشغی لجر ناك :هللا دبع نب ركب لاق

 هکیفکیس ءیسملا ناف «هناسحاب نسحملا ىلإ نسحآ :لوقیف «كلملا

 .كلملا ىلإ هب یعسف «مالکلاو ماقملا كلذ ىلع لجر هدسحف «هتءاسإ

 كلملا نأ معز «لوقی ام لوقیو كئاذحب موقی یذلا اذه نإ :لاقف
 ؟یدنع كلذ حصي فیک و :كلملا هل لاقف «۲رخبآ

 حير مشی الکل هفنآ ىلع هدي عضو كنم اند اذإ هناف «كيلإ هوعدت :لاق
 .رظنآ یتح فرصنا :هل لاقف رخُبلا

 «موث هيف اّماعط همعطاف هلزنم ىلإ لجرلا اعدف .كلملا دنع نم جرخف

 كلملا مشي ال یتح كمف ىلع كدي عضف كلملا نم تبرتقا اذإ :هل لاقو

 .هتداع ىلع كلملا ءاذحب ماقو «هدنع نم لجرلا جرخف موثلا ةحئار

 .هتءاس| هکیفکیس ءیسملا ناف «هناسحإب نسحملا ىلإ نسحآ :لاقف

 .ىنم ندا :كلملا لاقف

 .موللا ةحئار هنم كلملا مشي نأ ةفاخم هيف ىلع هدي عضوف «هنم اندف

 .قدص دق الإ اًنالف ىرأ ام :هسفن  كلملا لاقف

 اًباتك هل بتکف .ةلص وأ ةزئاجب الإ هطخب بتکی ال كلملا ناکو :لاق
 هخلساو هحبذاف اذه یپاتک لماح كاتأ اذإ :هلامع نم لماع ىلإ هطخب

 یذلا لجرلا هیقلف جرخو باتکلا ذخأف «ّىلإ هب ثعباو نبت هدلج شحاو
 .هب یعس

 ؟باتکلا اذه ام :لاقف

 .مفلا ةحئار ریغتم :یآ 6



 رب سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -

 .ةلصب یل كلملا طخ :لاقف

 . یل هبه :لاقف

 .كل وه :لاقف

 .لماعلا ىلإ هب یضمو هذخأف

 .كخلسأو كحبذأ نأ كباتك ىف :لماعلا لاقف

 .كلملا عجارت ىتح ىرمأ ىف هللا هللاف :یل وه سيل باتكلا نإ :لاق

 انبت هدلج اشحو هخلسو «هحبذف ةعجارم كلملا بتكل سيل :لاقف

 .كلملا بجعف هلوق لثم لاقو «هتداعك كلملا ىلإ لجرلا داع مث هب ثعبو

 ؟باتکلاب تلعف ام :لاقو

 .هل هتبهوف ینم هبهوتساف نالف ینیقل :لاقف
 .رخبآ ینآ معزت كنآ یل رکذ هنإ :كلملا لات

 .كلذ تلق ام :لاق

 ؟كيف ىلع كدي تعضو مِل :لاق

 .همشت نأ تهرکف مو هيف اًماعط ىنمعطأ هنأال :لاق

 .هتءاسإ ءىسملا ىفك دق كناكم ىلإ عجرا .تقدص :لاق



 یف ةبوقعلا هبحاصل یلاعت هللا لحعُ نأ ردجآ بنذ نمام» : لاق

 .بذکلاو «ةنايخلاو .محرلا ةعيطق نم - ةرخآلا ىف هل هرخدي ام عم - ایندلا

 :ةرجف اونوکیل تيبلا لهآ نإ یتح .محرلا ةلصل اًباوث ةعاطلا لجعأ ناو

 ." «اولصاوت اذإ مهددع رثکیو مهلاومآ اومنتف

 : یسابعلا ةفيلخلا (هللاب رصتنملا) ةمج رت ىف یبهذلا لاق

 یبآ تلجاع «ةرخآلاو ایندلا ینم هامآ اي تبهذ :هضرم ىف لاق هنأ هنع درو

 .لهمآ امف «هيبأ لتق ىلع أطاو هنأب مهتپ ناکو .تلجوعف

 جات هيلع سراف اهیف ةرئاد طسبلا ضعب ىف ىأرف «وهلل ةرم سلجو

 ... :اهیف اذاف رظنف .لجر رضحلف ءأرقي نم بلطف «ةيسراف ةباتک هلوحو

 رهشآ ةتس یوس كلملاب عتما ملف «ىبأ تلتق «زمره نب یرسک نبا هيوريش

 .ماقو ءرصتنملا هجو ريغتف :لاق

 امف «تلجوع دقل «رفعج اي :رصتنملا ىل لاق :دحاولا دبع نب رفعج لاق

 و و.
 .ینیعب رصبآ الو «ینداب ید

 نبا هبیبط ىلإ اوُسَد نأ ىلإ ""اولیحت :هللاب رصتنملا نع اًضيأ یبهذلا لاقو

 ةشيرب ہدصف مث هدصفب راشأف هضرم دنع رانيد فلأ نيثالث روفيط

 .اهنم تامف «ةمومسم

 ا

 .(۵۷۰۵) عماجلا حیحص ىف ینابلالا هححصو ريبكلا ىف یناربطلا هاور (۱)

 .كلا رتالا یآ (۲)



 ۔|کم

 ۱ كلهف ةشيرلا كلتب دصتفاو .ضرمو ىسن روفیط نبا نإ :لاقيو

 .(40 - ۶۳ /۱۲) ءالبنلا مالعآ ریس (۱)



 هةریسلا حیبق «نولتلا ريثك «ءامدلل اًكاَمس ءجوهأ ناك :یلوصلا لاق
 دق ناکو «لسنلاو ثرحلا كلهأل ةمالس هبجاح ةدوج الولو رمخلا نمدم

 .اناسن| لتقي یتح اهحرطی الف اهلمحی ةبرح عنص
 ؛ردتقملا دعب هوعیاب «شيطو توربجو رش هيف ناك :یبهذلا لاق هنعو

 مث ةلیلع یهو «هديب ردتقملا مآ برضو «مهدعو هيخأ ةيشاح رداصف

 ترفنف «ةءاسإلا ىف غلابو «ةنامرهقلا یسوم مآ بذعو لبحب ةقلعم تتام

 .یداهیربلا ةلبانحلا خيش ىلع ضبقو .بولقلا هنم

 ءنیطیح نيب یفتکملا هیخآ دلو ىلع نّيطو «هیفلاخم رود رهاقلا بہنو

 برشی كلذ عم وهو .یهالملا رسکو رمخلاو ءانغلا میرحتب یدانو

 (یراوجلا نم تاینغملا) تانیقلا عمسیو رکسیو .فالسلاو خوبطملا

 تمطو «رثب ىف امهاقلأ یتخبونلا قاحساو «نادمح نب ایارسلا ابآ لتقو

 .ةفالخلا لبق هیراج ىف هادیاز امهنوكل

 :ةقاعلا تناك ادامف ٭

 ءامدلا هکفَسو هتريس ءوسل هينيع ىف رامسمب لحكأو ةفالخلا نم علح

 .سانلا یدجتسی راص نأ لاحلا هب تلآ هنإ لیقو



 ناك لکوتملل قشمد بئان دماح نب ملاس نأ :ءالبنلا مالعآ ريس ىف درو

 ةرامالا راد بابب هولتقف .برعلا فارشآ نم ةفئاط هيلع دش افوسع اًمولَظ

 نم :لاقو «رمنتف لکوتملا غلبف «نیتت امو نيثالثو عضب ةنس ةعمجلا موب

 فالآ ةعبس ىف راسف «ىكرتلا نديرفأ بدنف ؟جاجحلا ةلوص ىف ماشلل

 لزنف دلبلا بهن قو «نیتوحض فيسلا لذب ىف لكوتملا هل صخرو «سراف

 مويلا كب لحي شيأ قشم داي : :لاق حبصأ املف - قشمدب ةيرق - ايهل تيبب

 درو هتلتقف هداؤف ىلع جوزلاب هتبرضف اهبكريل ءامهد ةلغب هل تمدقف «ىنم

 .نيملاظلا ةبقاع هذهف قارعلا ىلإ هركسع



  نيملاظلا ةياهن صصق سس ہ۷۷ اس

 يناسارخل | ملسم وبا

 ناکو «لتق ام هللا دابع نم لتق یذلا یناسارخلا ملسم یبآ ىلإ رظناو

 .اگافس اکتاف

 ةلود لجأل هاطاعتی ناك امو «هبورح ىف لتق ملسم ابآ نأ ریرج نبا رکذ

 .كلذ ریغب لتق نَم نع ةدايز [مص فل ةئامتس سابعلا ی

 ال لاقف ؟حاجَحلا مآ ريخ وهآ ملسم ىبأ نع كرابملا نب هللا دبع لثُشو

 .هنم ارش جاجحلا ناك نکلو ءدحأ نم اًريخ ناك ملسم ابآ نإ لوقآ

 یلخت یدتعاو یغب نم هناف «ملسم ابآ یغبلا رذحا :روصنملا هيلإ بتک

 ىف ةنس نوکت نأ رذحاو مفلاو نیدیلل هعرصی نم هيلع رصنو «هنع هللا

 .كدعب ىتأي نمل ةلثمو كلبق نم اولخ نیذلا

 یدهم ةروص ىف رهظ حافسلا كلاخآ نإ :روصنملا ىلإ ملسم وبأ بتکو

 مفرآو هتهبشلاب مدقأو ةَّنَظلاب لتقأو فیسلا درجآ نأ ینرمأف «الاض ناكو

 .مکناطلس ةئطوتو مکتعاط ىف ایندلا لهآ ترتوف «ةرثعلا لیقآ الو ةمحرلا

 مدنلاب هنم ینکرادت هناحبس هللا نإ مث .مکلهج ناك نم هللا مکفرع یتح

 ناو اروفغ نیباوآلل ناك هناف حفصیو ینع فعي ناف «ةبوتلاب ینذقنتساو

 دیبعلل مالظب كبر امو یبونذبف ىنبقاعي

 كل حنسی مل هنإ یصاعلا مرجملا اهيأ دعب امآ :روصنملا هيلإ بتکو

 ةنعارفلا لتق لتقت اًبکار امهاوغألو «اگرات امهدشرأل تنك الا نارمآ

 لاملا ردبتو نیدسفملا مکح روجلاب مکحتو «ةربابجلا شطب شطبتو

 نیفرسملا لعف هعضاوم ريغ ى هعضتو

 رذتعیف هنم تردص ءایشآ ىف هبتاعی لعج روصنملا ىلع هولخدآ املو



 )س سس نيملاظلا ةياهن صصق نم حس

 كلذ دنع بضغف .یرمآ اوفلاخو ینوصع مہأل :لاق ؟اًنالفو ائالفو

 دقو كلتقآ ال انأو .تیصع اذإ لتقت تنآ !كحیو :لاقو روصنملا

 اوردابتف هلتقل نیدص رملا نيبو هنيب ةراشا تناکو هیدیب قفصو ؟ یتتیصع

 نینموملا ریمآ ای :لاقف هفیس لئامح عطقف مهدحآ هبرضف ؛هولتقیل هيلا

 روصنملا مهرجز مث !؟كنم یدعآ ىل ودع ىأو :لاقف .كئادعأل ىنقبتسا

 . ةلجد ىف ىقلأ مث ءاًعطق هوعطقف

 .ملسم ابآ هللا كمحر :لاقف «هيلع فقو هلتق امل روصنملا نأ ىوريو

 كانلتقف انيلع تجرخف «هانلتق الإ مایالا هذه ىف دحأ انيلع جرخي ال نأ ىلع

 .انل كسفن ىلع كمكح كيلع انمكحو

 .هللا ودع اي كموي انارأ ىذلا هللا دمحلا :لاق روصنملا نإ لاقیو

 مرجمابأ ليكلاب يفوتساف ىضتقيال نيذلا نأ تمعز

 مقلعلا نم قلحلا ىنّومأ اهب ىقست تنك اّسأك تیقش

 دبعلاا هریفی یتح هدبع ىلع ةمعنهللارّيغام ملسمابأ

 درولا دسألا ینتفوخ امہ كيلع نحتناف لتقلا ینتفوخ ملسم ابآ

 .سانلا اهیآ اي :لاقف ملسم ىبأ لتق دعب سانلا ف بطخ روصنملا نإ مث

 ابآ رمغلا اذه ناو مقنلا مكب لحتف هرکشلا كرتب معنلا رايطأ اورفنت ال

 ثکنف همد انحابآ دقف انشغ رهظآو انتعیب ثکن نم هنأ ىلع عياب ملسم



 .انل هريغ ىلع همکخ انسفنال هيلع انمکحف ؛رفکو رجفو «ردغو

 سنج نم ءازجلاو ” اصعلا قش نمم هريغ ىف همكح هيف انمکحف :لاقو

 . لمعلا

 .(۷۲ /5) ءالبنلا مالعأ ريس ۷۳(۰ - ۷۰) ةياهنلاو ةيادبلا (۱)

 .(۱۷۸ - ۱۷۲ /۲) لمعلا سنج نم ءازجلا (؟)



 نا
 :هللا ىلع دمتعملا ةمجرت ىف یبهذلا لاق

 مث ,راصمألا ىف هل ىعدو «هدعب نم ةفالخلا دهع ةيالوب هوخآ هل دقع

 هایم جرحآ مث ءاّموي هسبحو «دهعلا ىف هعلخو ؛هبرضف رمأ هنع زتعملا غلب
 لوقت تثعبف «همأ ىلإ هب ثعبو ءاّدرب تام ىتح جلثلا ف سلجأ :ليقف
 .اذكه كنبا زتعملا نيرت بيرق نع :(زتعملا مأ) ةحیبقل

 .۶” هللا هلهمأ امو .عقو اذك :ىبهذلا لاق

 هوبذع لب :لاقف .یلوصلا امأو :هللا ىلع دمتعملا ةمجرت ىف ىبهذلا لاقو

 .'' قنخ مث لاومألاب رقآ ىتح هزتعملاب لعف وه امك مامح ىف
 باذعلا ءوس هوماسو ههجو اومطلو «كارتألا هناهأ نأ دعب زتعملا لتق

 :لوقتو (هلتاق) فیصو نب حلاص ىلع وعدت همآ تناكو «تالثملا عاونأب

 .ىلمش ددبو «یدلو لتقو «یرتس كته امك فيصو نب حلاص زخا مهللا

 .اهب جوزت دق ناكو «ىنم ةشحافلا بكرو «ىدلب نع ىنبرغو «ىلام ذخأو

 ۲۵۲ ةنس دعب لتقف هلمع سنج نم فيصو نب حلاص ءازج نوكي مث
 اذه :دلبلا ءاجرأ ىف هيلع ىدونو «حمر ىلع هسأر عفژرو ءافتخا لوط دعب
 .هالوم لتق نم ءازج

 ۸.۳۳ /۱۲) ءالبنلا مالعأ ریس (۱)

 .(۵4۱ /۱۲) ءالبنلا مالع ریس (؟)



 هیلع بضغ یفتقملا نأ ماظنلاب بقلملا ريصح نبا ریزولا نأ یور

 الو ةرشع ینم ذخ وی ام :لاقف «رانيد فالآ ةرشع هنم ذخؤی نأب رمأو

 .ةعبرأ الو ةسمخ

 امف «رانید فالآ ةثالث هتمزلأف الجر تملظ ینا :لاق ؟كل نيأ نم :اولاق

 هقالطاب ةفيلخلا عقو «رانید فالآ ةثالث ىدأ املف ءاهنم رثكأ ینم ذخؤی

 .یقابلا ىف هتحماسمو



oy = نیلاظلا ةياهن صصق نم 

 ةرخآلا ىلإ هباقع هللا رخؤی دق بنذ لكف ... ةميخو هتبقاع قوقعلا نإ

 .قوقعلا الإ

 :بویآ نسح خیشلا لوقی
 هللا اهلعجی دالوألا ملظ ببسب نیوبالا ةعمد نأ قوقعلا لهآ ملعی ملو

 ملظ امهمو «نیرفاک اناک ولو ةباجتسم امهنم ةوعد ةيآ نأو ءاّران مهیلع

 اهلك ایندلا زونکو .مهقرافی ال مهیلع هللا بضغ ناف مهتاهمأو مهءابآ ءانبالا
 .هيوبأب لعف ام لثم هئانبآ نم هیدلاول قاعلا یقلی نأ نم دب الو مهعفنت نل

 ناك ولو باجح هللا نيبو اهنیب سیل مولظملا ةوعدو «هرمأ ىلع بلاغ هللاو
 .!؟اّملسم اب وأ ام ناك اذإ كلاب امف «اّرفاک مولظملا

 :لاقملاو لاحلا ناسلب كل لوقی كدلاو نإ !قاعلا اهبآ

 لهنتو كیلع ینجآ اسب لَن اقنای كل تلعو ادولوم كتوذغ

 لسملمتآ ارهاسالا كمقسسل تب مل ممقسلاب كتقاض دليل اذإ

 لمهت یانیعف ینود هب تقرط یذلاب كنود قورطملا انآ ىنأك

 اهناو كيلع یسفن یدرلا فاخت

 4طظاظف و ةظلغ ىئازج تلعج :

 ىتوبأقح عرتملاذإ كتیلف

 )١( :ص) بويأ نسح خيشلا /مالسإلا ىف ىعامتجالا كولسلا 4 ۲۲(.

 لجؤم تقو تو ملا نأ ملعتل

 لمؤأ كيف تنكام ىدماهيلإ
 لضفتملا معنُملا تنأ كنأك

 لعفي رواجملا راجلا امك تلعن



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم سس مر

 قوفعلا نم ففاومو روص

 انررم :لاق -ةرصبلا لهآ نم لجر -«ةعّرق یبآ نع ایندلا ىبأ نبا یور
 اذه ام :مهل انلقف «رامح قیهن انعمسف ةرصبلا نيبو اننيب یتلا هایملا ضعبب

 یقہنا :لوقیف ءیشلاب هملکت همآ تناکف ءاندنع لجر اذه :اولاق ؟قیهنلا

 قیهنلا اذه عمسن تام املف «اّرامح هللا كلعج :لوقت همآ تناکف .كقيبن

 .''”ةليل لک هرق دنع

 :نورطاسلا تند ةريضنلا يصفق یه اهو أ

 ىلع نصح وهو رضحلا بحاص ةيواعم نب نزیضلا وه (نورطاسلا)
 «نيتنس هرصحو (روباس) هيلع راغآ ..ةميظع ةنيدم هلخادبو «تارفلا ةفاح

 جابيد بايث هيلعو روباس ىلإ ترظنف نورطاسلا تنب ةريضنلا تفرشأف

 .اليمج ناكو ؤلؤللاو توقايلاو دجربزلاب للكم بهذ نم جات هسأر ىلعو
 ىسمأ املف ءمعن :لاقف ؟رضحلا باب كل تحتف نإ ىنجوزتتأ :هيلإ تشدف

 باب حيتافم تذخأف «ناركس الإ تيبي ال ناكو ركس ىتح برش نورطاس
 لب :لاقيو- بابلا حتفف اهل ىلوم عم اهب تثعبو هسأر تحت نم رضحلا
 لخدف ءرضحلا ىلإ هنم اوجلوف -مستم ءاملا هنم لخدی رہن ىلع مهتلد

 انيبف ءاهجوزتف هعم اهب راسو «هبرخو رضحلا حابتساو نورطاس لتقف روباس
 شتفف عمشلاب اهل اعدف «مانت ال لملمت تلعج ذإ اليل اهشارف ىلع ةمئان یه

 :تلاق !؟كرهسأ ىذلا اذهأ :روباس اهل لاقف سا ةقرو هيلع دجوف اهشارف

 ینسبلیو جابیدلا یل شرفي ناك :تلاق ؟كب عنصي كوبأ ناک امف :لاق .معن

 ام كيبأ ءازج ناكفأ :لاق .رمخلا ینیقسیو «خملا ینمعطیو «ريرحلا

 .۹۶ :ص) ایندلا یبآ نبال /ةوعدلا وباجم )۱(



 مث سرف بتذب اهسآر نورق تطبزف .عرسآ كلذب ّىلإ تنآ ؟هب تعنص

 .اهلتق یتح سرفلا ضکر

 ..اهیبآ لتقم ىف اًيبس تناك امك

 :ييطع نب ريرج رعاشلا بصق یه اهو

 «كلذك هنيا لالب ناكو هست سانلا قعأ رعاشلا ةيطع نب ریرج ناك

 همأب لعاف كنيبو ىنيب بذاکلا :لالب هل لاقف مالکلا ىف الالب عجارف

 هنأكف :ريرج لاقف كيبأل اذه لوقت !هللا ودع اي :تلاقو «هيلع هّمَأ تلبقأف

 .)یبال اهلوقأ انأو ىنم اهعمس

 :لزانم حصق یه اهو *

 ربك دق دہن ینب نم لجر ناك :لاق ىئاطلا نمحرلا دبع یبآ نعو
 راغص دلو هل ناکو «لزانم :هل لاقي نبا هلو لزانم ابآ ینکی .فعضو

 ايش ناکو «هيبأ ءاطع ضبقي ناکو «هايإ مهاطعأ ایش باصأ اذإ ناکف

 جرخ املف مهيلع رثأتسی لزانم ناکف راغص نونب خیشلل دلوف ءاّڑیبک

 یدون املف .هئاطع ضبقل هسلجآ یتح .هابأ دوقي لزانم جرح ىاطعلا

 ىئاطع ىنوطعأ :لاقف خيشلا ماقف «هءاطع ىنوطعأ :لاقف لزانم ماق همساب

 مله :لزانم لاقف «لزانُم ىلع ًاكوتي ماق مث .هءاطع لمحف ءاولعفف «یدب قی

 ءاطعلا ذخأ مث «هيبأ دی كف «قیرطلا هل الخ املف هعد :لاق كنع هلمحآ

 ام :هدلوو هلهآ هل لاقف ءیش هدي ىف هعم سیلو «خیشلا فرصناف «هب بهذف

 :لوقي اشنا مث یئاطع لزانم ذخآ :لاق ؟تعنص
 ةبلاط نیذلا زجتسیامک ءازج  ٍلزانم نيبو ینیب محجر ترج

 .(۲۲۹/) ینیبرشلل /یریرحلا تاماقم حرش (۱)



OA * 

 یوتسا وهم ادا یتح هتيبرو

 یدب یولو اذک یلام ینملظت

 .)هدی ایولم لزانم حبصأف

 :رعاشلا ةئيطحلا ةصق یه اهو ٭

 - نيملاظلا هیاهن صصف نم

 هبراغ حمرلا لماع یداسو اًريبك

 هبلاغ وہ ىذلا هللا ہہی یول

 همعو هلاخو همآو هابآ اجه هنا یتح ءاجهلا ریثک «هيبأو همال اقاع ناك

 :هلوق همآ ىف لاق اممف هسورعو هسفنو

 اد یعب ینع ىدعقاف یضنت

 اس تعدوتسسا اذإ الابرغأ

 زوجع نم ارس هللا كازج

 :هلاخو همعو هيبأ ىف لاقو

 اقح كاحل منا "”كاحل

 یزاخملا ىدل تنأ خيشلا معنف

 یر كاسیح ال موسللا تعمج

 :هسورع یف هلاق اممو

 یوآ منفو طآ اسم فو طآ

 انیملاعلا كنس هللا حارآ

 نیندصتملا یلعا ٌوناکو

 انينبلا نم قوسقعلا كاقلو

 لاخو مع سم كاصلواتا

 یلاسعملا ىدل تنآ خيشلا ستبو

 ٍلالضلاةهافسلاباوبأو

 عذقأ هللاو هذهو ءاهاجهف هسفن ىلع هللا هطلس «هيدلاول اًقاع ناك املف

 .هل هدلو قوقع نم

 )١( :ص) ايندلا ىبأ نبال /ةوعدلا وباجم ١ ۰۱۰ ٠٠١( رجح نبال ةباصالاو )۳/ ۱۲ ۲(.

 ) )۲.كنعلو كحبق



 کمر سات نیئاظلا ةياهن صصق نم =
 :اهمذي هسفن ىف لوقب
 ؟هلئاقانآ نمل ىردأامفرشب املکتت نأ مويلا یاتفش تب

 هسلماح حبسقو هجو نم حبف قلَع هللا وشا هجو ىل یرآ

 .هقلطآ یتح هيف اوعفشف «هناسل عطقي نأ دارآ رمع نأ :لاقیو

 . لمعلا سنج نم ءازجلاو

 .نیسح دیس .د (لمعلا سنج نم ءازجلا) نم فرصتب )١(



= 
 هدسج نع هسأر لصفنا

 هما وسعدسا

 ىف ةريبك ةنحاش تحت هترایس تلخد «هرمع نم نیرشعلا ىف باش

 هسأرب ذإ هترايس نم هوجرخأ املف هذاقنإل سانلا عمجتف ءعینش ثداح

 تدرف تيبلا ىلع لصتا مث همسا نع طباضلا ثحبف «هدسج نع لصفنم

 نيأ :لاق معن :تلاق ؟(ثداحلا بحاص دلاو) ناللف لزنم اذه :لاقف ةأرما

 ؟نالف نم كتبارق امو :لاق تيبلا ىف دحأ دجوي الو دوجوم ريغ :تلاق ؟وه

 ىذلا اهنبا مسا مالا تعمس املف «تاءارجإلا لامكإل مسقلل رضحي نم

 ىتح ىنددهي اًمئادو ىنبرضو ىنمتش دقو ىدنع نم جرخ هنإ :تلاقف

 هللا توعدف هتيبرت ىف بعتأ ملو هيلع رهسأ مل ىنأكو ىنبعتأ دقل «هنم تمئس

 .هنم ىنحيريو هكلهي نأ ىلاعت

 .ىمشاهلا نمحرلا دبع خيشلل (اهدرب تئجوفف) طيرش نم فرصتب )١(



 و. سس نالاظلا ةياهن صصق نم -

 +2( ردت د
 تاركس هتءاج ةريبك ةورث كلمي اغ الجر نأ ناونعلا اذه ةصق #

 ءاج ةافولا هترضح املف ءِ هللا لوسر ىتح دحأ اهنم جني مل ىتلا توملا

 نأب مهيصوي ةظحللا كلت ىف لجرلاب اذإو .هسأر دنع اوعمتجاو هدالوآ

 ضبقف توملا كلم هيلع لخدو «ةيصولا كلت اولثتمي نأ ىلع دلاولا

 .ةحور

 اولصو .هونفكو «هولّسغف ميرکلا دلاولا اذه ةثج زيهجت ىف اوءدبو

 دلوب اذإو هرق نم اوجرخو «هونفد نأ دعبو «ةريقملا ىلإ هب اوبهذو «هيلع

 نم هيبأ ربق ىلإ ىرخأ ةرم لزني نأب هبراقأو هناوخإ ةيقب نذأتسي هدالوأ نم

 باشلا لزنف «هل اونذأف ءةلبقلا ىلإ هجوو نفد دق هنأ ىلع نئمطي نأ لجأ

 .هدلاو هريق ىلإ ىنغلا

 باصأف ؛هدلاو ربق ىف ةعاس عبر نم رثكأ دلولا اذه بيغت !ةأجفو

 اذه ىف هوخأ عنصي اذام رظنيل هيبأ ربق ىلإ مهنم دحاو لزنف «قلقلا هناوخإ
 رمألا اذه سيلو - هيبأ راوجب اتیم ريقلا ىف ىقلأ دق هاخآ دجي هب اذإو ءريقلا

 علخ دق هاخآ نأ دجو دقل -نآلا هملعتس ىذلا وه بجعألا نکل .بیجعب

 دقع ىلع هعبصأب مصبي هلعجو نفكلا نم هدي جرخأو هيبأ دسج نع نفكلا

 .دلاولا كالمأ نم ةرامعل عيب

 كلت نم ةرامع ىلع لصحي نأ لجأ نم هيبأ ربق ىلإ دلولا لزن دقلف

 رخآلا بيجلا ىفو ةريحّم هبيج ىفو لزنف دلاولا اهكلتمي ناك ىتلا تاراقعلا

 ىلع ةمصبملا ىف هعضوو ہدلاو عبصأ ذخأو «نفكلا كفو لزن عیب دقع



 - نیلاظلا ةیاهن صصق نم سس "راس
 ىدحإل عیب دقع ىلع همصبی لعجو دقعلا ىلع هدلاو دی عضوو ةربحملا

 عفتني نأ لجأ نم دقعلاب حرخی نأ لبقو «دلاولا اذه اهکلتمی یتلا تارامعلا

 راوجب اتیم هحرطف ربقلا ىف توملا كلم هءاج ةرامعلا كلتب عتمتسی نآو هب

 .میظعلا یلعلا هّلاب الإ ةوق الو لوح الو -هدلاو

 ام :تلقامکو «ريثكب بجعآ ةصقلا نکل بیجع ناونع !ربق ىف ةمصب

 موي ؛ةظحل لک فو لب مری لك ىف اهارنو لب ءاهعمسن یتلا بئاجعلا رثکا
 مالع ةعاط نع سانلا نم ريثك دعتباو «بولقلا تتامو رئامضلا تبرخ نأ

 تاوامسلا اهضرع ةنج اوسنو ایندلاب بولقلا رثكأ تقلعتو بويغلا

 -هالغ ىف لج - لاقف نيحلاصلا ہدابعل -العو لج - هللا اهدعأ ضرألاو

 نيع ال ام :ةنجلا ىف نيحلاصلا ىدابعل تددعأ) :-(نیحیحصلا) ىف امك
 .«وشب بلق ىلع رطخ الو .تعمس نذآ الو :تأر

 ةفصو ةنجلا باتک (۲۸۲) ملسمو «قلخلا ءدب باتک (۳۲ 4) یراخبلا هاور :هبلع قفتم (۱)

 .اهلهأو اهمیعن



 رو سس نیلاظلا ةياهن سمت نم =
 ۱۱)هابآ حید يذلا باشلا لصق 8

 هرمآب مابقلا نمو هتمدخ ىف ففأتف «ريبك دلاو هدنع ناك الجر نأ رکذو

 كانه هلزنآ ةرخص ىلإ لصو املف هحبذیل ءارحصلا ىلإ هب جرخو هذخأف
 ىحيذ الإ تيبأ نإ :لاق .كحيبذأ نأ ديرأ :لاق ؟ىنم ديرت اذام ین اي :لاقف

 كلت دنع هتحبذو «ىدلاول اًقاع كلبق تنك انأ «ةيلاتلا ةرخصلا دنع ینحبذاف
 .اهلثم ینب اي كلو ةرخسصلا

 ىرخأ الو ايند ال اقلطم مهلمهي ال نكلو نيملاظلا لهمي دق ىلاعت هللاف

 .ةرخآلا ىلإ هباذع هللا رخأ نم سؤب ايو ايندلا یف هللا هبقاع نم ظح ايو
 !!!يدجب تعنص املثم يبأ اي كب عنصاس #

 زئمشتف «هباعل ليسيو هرهظ ىنحنيو هدلاو رکی ءانبالا نم نبا اذهو

 هنم نوزئمشي ىئانبأ ناف كدلاو بنج :لوقتو اهجوز دلاو نم ةجوزلا

 مِل :هدج بحي وهو ريغص نبا هل لاقف هدافحأ نع هدلاو قاعلا نبالا یخنف

 ريغصلا دلولا ىكبف «هنم نوزئمشت ال ىتح :لاق ؟ىبأ اي ىدجب كلذ عنصت

 امك ربکت امنيح كلذ كب عنصأ فوس «ىبأ اي اتسح :لاقو هيبأل تفتلاو

 . یدجب تعنص

 ۱۱) هبیضقآ نيد وه امنا ٭

 زكرم یرق ىدحإ ىف هب اوکتفیل سانلا هب كسمي رخآ نبا اذهو
 یکیی هدلاو هراوج یلاو ةناهالاو برضلاب سانلا هيلع ضقناو نیوالبنسلا

 اذه ىف ةنس نیرشع ذنم هللاو :لاق مث هوکرتا هوعد هوکرتا :لوقی وهو

 نيد وه امناف .نآلا یدلو ینعفص امك .ههجو ىلع یبآ تعفص ناکملا
۶ 

 .دسضفا
 بس

 هتقش جراخ هدرطيل ؟هیلجرو هیمدقب هابا رجي رخآ نبا وه اذهو # 45ڈی 1 ۶ 1 1 1 2



 - نیلاظلا ةياهن سصق زم حل س
 بابلا ىلإ ینب اي :هدلول دلاولا لوقي بابلا ىلإ لصو امنیح دلاولا ىكبيف
 نینسلا نم اذک ذنم یبآ تررج ام هللاوف :لاقو یکب مث طقف بابلا ىلإ طقف

 نيد وه امناف ءطقف بابلاب یفتکاف .طقف بابلا ىلإ الإ یتیب نم هدرطآ انأو

 .هیضقآ

 هيدي ىلع قوذتل اراب اتبا هلل هللا كقز ريس ةولحلا هترمث ىنجتس نيد ربلاف

 .ربلا ةوالح

 هللا كيلتبيس «ةرخآلا لبق ايندلا ىف ةرُملا هترمث ىنجتس نیک قوقعلاو

 نيدلاولا قح اذه ءالاكشأو اًناولأ قوقعلا سوؤك هدي ىلع برشت قاع نباب

 .ريثك نم ليلق هللاو اذهو



 مرو - )۰ نالاظلا ةياهن صصق نم -

 یمویلا اهتوق ىلع لصحت داکت ال ءاّدج ةريقف ةلئاع ىف باشلا اذه أشن

 .دادغب نم (ةفاصرلا) ءايحأ نم ىح ىف .سفنألا قشب الإ
 اخالم روبعلا براوق نم براق ىف لمع «هرمع نم ةرشع ةسداسلا یو

 .خرکلاو ةفاصرلا :دادغب یبناج نيب (ةلجد) رہن ىف
 صضعب ىف رمتسي دق یدلا بئادلا هلمع ىف تاونس تس هيلع ترمو

 مانیل هشارف ىلإ ىوأي نيح الإ اّمعط ةحارلل فرعی ال ءاّرابنو اليل نايحألا
 نم ةفلؤملا ةريبكلا هتلئاع قمر ّدسي داکی ال اًّيموي هعمجي ام ناكو ءالیلق
 .هيدلاو ركب وه ناكو :تاوخأ تسو ةوخإ ةسمخو نيخيش نيوبأ

 ىنميلا (ةلجد) ةفض ىلع ناك «دادغب ىف فيصلا مايأ نم حابص تاذو

 تس ةاتفلا رمع غلبي ءاهمأ عم ةاتف هتءاج «دادغب نم (خركلا) بناج ثيح

 .لامجلاو نسحلا ةياغ ىف ةنس ةرشع

 لوأ نم ةاتفلل هبلق كرحتف «(ةفاصرلا) بناج ىلإ اھتنہاو مالا لقنو

 هتاقيقشو هئاقشأو هيوبأ ةلاعإو رقفلا هل قبب ملف «هتايح ىف ةرم لوالو ةرظن

 فطاوعلا هكرحت الف «نمزملا للشلاب بيصأ هبلق نأ نظ ىتح ءقفخی اًبلق

 .زبخلا هكرحي ام ردقب

 هتلدابف ةاتفلا بلق تاقد ایدارا ال تكرح هبلق تاقد نأ رهاظلاو

 تلعج ةقرشم ةماستباب هتّيح ىرسيلا ةلجد ةفض تلصو املف .تارظنلا

 بناج نم اهمأ بحاصت اأ فرع تقولا رورمبو ءاّبحو ةعول راهني هبلق

 لك نم سيمخلا موي حابص (ةفاصرلا) بناج ىف اهتلاخ ةرايزل (خركلا)

 اهتدوع رظتنيو ءرخآلا بناجلا ىلإ اهلقنيو اهمودق رظتنی ذخأف .عوبسآ



 - نیلاظلا ةیاهن صصق زنم سس مر
 .(خرکلا) ىلإ اهدیعیف

 بذع «تاتفللا ولح .تالضعلا لوتفم «ةماقو ةماه اد باشلا ناکو

 .هنیرع ىف رمنلاو هتباغ ىف دسالاک «ةماهشو ةوخن رطقی تاماستبالا

 یضاقت ضفری ءاّبايإو اًباهذ هبراق اهمأو ةاتفلا یطتمت ةرم لک یو

 اذه رّسيف «الماک رجألا عفدت نأ الا ةاتفلا ةدلاو ىبأتف ةديهزلا روجألا

 ةيحتلاک ةريصقلا تاملکلا لدابتو نیفرطلا نیہ فراعتلا ضفرلاو لزانتلا

 .ةيفاعلاو ةحصلا نع لاّوسلاو

 ىلإ الوآ براقلا مألا ةرداغم ةصرف اًرھتنم «ةاتفلا نذأ ىف ةرم سمهو

 عمستف «یدلاو باب قرطا» :تلاقف ««كجوزتأ نأ بحأ» :الئاق ةسبايلا

 .امهليبس ىلإ ةاتفلاو مالا تضمو ««باوجلا

 ىو هیوبآ ىلع ةاتفلاب هجاوز ضرع بولسأ ىف ركفي یتفلا یقبو +
 ۱ .ضرعلا اذہب امهعانقإ ةقیرط

 .ىرخأ رح ویو الجر مدقي «هریکفت ىف فراغ وهو ةدع عيباسأ ترمو

 باتعو «باتعلا تارظنب هقحالت «ةيداغ ةحئار سيمخ لک هتاتف یقالی ناکو

 لباقیو قرات الجخ فرطلا ضغي ناکف «نیتفشلا باتع نم غلبآ نینیعلا

 .یرخآ ةرات ماستب الاب اهعارظن

 تضم مث «كریغ یدلاو باب قرط :حابص تاذ هنذآ ف تسمهو

 .اًميظع اّبنذ تفرتقا اهنأك قمنعلتم ةلجحخ .تاوطخلا ةرثعتم

 لمحت نأ هتدعوف «هتاتفو هتصقب همآ رخأف اسم هلهآ ىلإ یتفلا داعو

 .اکیشو باوچلا هل

 بح الولو ءاذغ الو ًءاسك اهراد ىف سيلف «عومدلاب هابآ همآ تملکو



 کم رو سس نیلاظلا ةياهن صصق نم =
 رانید الو مهرد مهیدل سیلو «هلکأت ام هيف سيل ذإ «هنارتف هترجهل نطولا

 رطم نم یقت ال األ «اژاجم ةفرغلا مسا اهیلع قلطی ةدحاو ةفرغ رادلا فو

 یتش قوقشو عضاوم نم حیرلا اهلخدیو .فیصلا سمش نم الو ءاتشلا
 .ناذئتسا نودب

 دقف هنع نیدیعب اناک امهیلقع نکلو «امهدلو عم بالاو مالا بلق ناك

 نم لعل جاوزلاو امهیدلو نيب لوحت ةريثك بابسآ نیدلاولا یدل تناك

 سورعلاو «نكسملا قیضو «لاملا بایغو ةقافلاو رقفلا بابسألا كلت

 .اہب ولخیو اهجوز ىلإ اهیف ولخت ةفرغ نم اهل دبال
 قلطنم یتفلا مهفف «ناسللاب ال ءاکبلاب هثدحت ءاهدلوب مالا تلتخاو

 .جتحي وأ هرذع طسبي نأ نود هلیبس ىلإ یضمو تاربعلاو عومدلا

 نم تداع املف ءاّرم اًباتع اهتارظن هتبتاعف .دیدج نم سیمخلا موي ءاجو

 ةسلخ اهبقعت مث «(خركلا) بناج ىلإ اهب داع .برغملا لیبف اهتلاخ ةرايز

 عمو ءاليبس كلذ ىلإ تعاطتسا املك هيلإ تفتلت تناکو ءاهلهأ راد ىلإ

 .ةعجشم ةماستبا اهتتافتلا

 نأ لبق هتيحو «بابلا اهفلخ تدصوأو هتلخدف ءاهيبأ راد ىلإ تلصوو

 نود هترايزل اهراظتنا لاطو هلهآ ةبحصب اهابأ روزي نأ تعقوتو «ىراوتت

 .هتعقوت ام لعفي نأ

 .ىتفلا بيصأ امك «لتاق سأيب ةاتفلا تبيصأو

 دعب اذامف ءاهراظتنا لاط دقف ءاهتبطخ ىلع ىتفلا مادقإ نم ةاتفلا تسکی

 !؟ رظتنت

 نأ دجو دقف هبلق لك نم اهبحأ یتلا ةاتفلاب جاوزلا نم ىتفلا سئيو



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم سم +.
 .ریقفلا مدعملا وهو ارثلاو ینغلا نم ةجرد ىلع اهلهأ

 .تجوزتو اهلهأ هل باجتساف «قراط ةاتفلا باب قرطو

 ملو لسی مل یتفلا بلق نکلو .یسنو اهجاوز دعب ةاتفلا بلق السو

 هسفن ىف یتفلا طونق یقبو «ادیور ادیور اهسفن نع ةاتفلا طونق حازناو ؛سنی

 .ادقح ءیش دعب ایش حبضأو

 لك نم سيمخلا موي اهتدلاو قفارت دعت ملف «هتاتف جاوزب ىتفلا ملعو

 .(ةفاصرلا) بناج ىف اهتلاخ ةرايزل عوبسأ

 .عوبسآ لك نم سيمخلا موي اهمأو ةاتفلا رظتني ىتفلا دعي ملو

 .امهحاورو امهّودغ ىف رخآلا بناجلا ىلإ رهنلا بناج نم امهلمحيل

 ىف ركفي اًمهاس اّنیزح لظ دقف «نانرق یتفلا امهبسح «ناماع ىضمو
 .ةيساقلا ةيداصتقالا هفورظل اهب جاوزلا عطتسي مل ...هتاتف

 ءافيثك بابضلا ناكو «الفطو ةاتف هبراق ىف لمح «مايألا نم موي ىفو

 .اًمئاغ وجلاو

 حبصأ یتح «ةفاصرلا بناج نع هبراقب دعتباو «هيفادجم كرحي عرشو

 .رهنلا طسو ىف

 لبق «هيلإ تر ىذلا اهجوز نم عيضرلا اهلفط لمحت هتاتف ىأر ةأجفو

 .اهب ماه ىتلا هتاتف اهنأ نم دكأت ىتح «الیوط اههجو ىف رظنلا نعمأف «نیتنس
 .اهركذو اهادانف ءاهلفطب هنع لغاش لغش ىف تناكو
 اذهو جوز ةمذب انأف مویلا كل تسل» :هل تلاقف «ةيسان نكت ملو

 .(ىلفط

 لصالا قبط ةخسن حبصأف «ناطيشلا هصمقت دقو «هيغ ىف ىدامت هنكلو



 وإ سس نیئاظلا ةياهن صصق نم -

 .ءوسلاب ةراّمالا ناسنالا سفن ىف حلتعی ام هيلع دازو «هنم

 امف رهنلا ىف اهلفط قارغاب اهددهو .تمصعتساف اهسفن نع اهدوارو

 «تناه امف ميلا هعلتبا یتح رهنلا ىف اهلفط قرغأف هدیعو ذفنو .تناکتسا

 تفعض امف تانعط عضب اهنعطو تدسأتساف هرجنخب اهمجاهو

 امف فيزنلا هیلع بلغو «تمواقف هردص ىلإ اهمضیلاهرجرجو
 .تملستسا

 لمحف ءاهضرعو اهفرش نع عفادت یهو قريخالا اهسافنآ تظفلو

 .یراجلا ءاملا ىف اهفذقو اهتنج یناجلا

 یامدلا نم هبراق لسغو .ةلجد لحاس نم یصق نكر ىلإ ردحناو

 .ةيورو ءودہب ةميرجلا راثآ نم صلختو

 .ةيوهلا لوهجم مرجملا نأب لجو «ةميرجلا تبهذو

 هيلإ ليخي ناك دقف «هبراق ىف اخالم هلمع ىلع ربصي مل مرجملا نکلو
 نأب «هتميرج هيف بكترا ىذلا عضوملا نم برقلاب رهنلا طسو ىف رم املك
 قلطنا ىذلا توصلا عمسيو «ثيغتسيو ىكبي ميلا ىف هقرغأ ىذلا لفطلا
 توص عمسی «ميلا ىف هفذقي نأ لبق همأ ناضحأ نيب نم هبذج نيح ايكاب هنم

 ال اًموجه .هبراق مجاهت هللا راوج یف یهو اهنأكو «رجمزتو دعوتتو ددہت همآ

 .اهدعوتو همأ دیدہتو هتثاغتساو «لفطلا ءاكبل جوملا ولعيف «هيف ةداوه
 ,رهنلا ربعي نأ مرجملا حالملا ىلع ليحتسملا نم حبصأ ليللا لبقأ اذإف

 الو دعت ال حابشأ امهعمو «مالظلا ىف هنادراطي همأو لفطلا حبش ناف

 محل
 .اًرازج حبصأو «هبراق حالملا رجهو



 - نیلاظلا ةیاهن صصق نم سس ال
 نم ريخألا میزهلا ىف ةرزجملا دصق ةداعلاکو ءاّرازج لمعي ناك دقل

 ىلإ اهلقن رمآ لكوأو رجفلا لبق همانغآ ةرزجملا كلت ىف حبذو «ليللا

 .هکیرش ىلإ ةحوبذملا مانغالا اهیف عيبي یتلا هتوناح

 ةجرعتم ةقيض قیرط بناج ىلع عقت ىتلا «هراد ىلإ رجفلا عم داعو
 لبق دادخب نم ةميدقلا ءايحألا ىف ةعئاش تناك یتلا قرطلا كلت نم ةدودسم

 .اًماع نیعبرآ

 تادودعم راتمآ دعب یلعو «هراد ىلإ ةرزجملا نم هتدوع قیرط فو

 «ثيغتسم ةخرص عمس :ةدودسملا ةجرعتملا ةقيضلا قیرطلا كلت ىف ءاهنم

 .ثیغتسملا توصلا هاجتاب اعرسم لورهف

 ةكربب حبسی «ةريخألا هسافنآ ظلي ليتق ةثجب لورهب وهو لجرلا رثعو

 هطسو نم هنیکس تطقسو ءامدلاب هبایثو هادی تخطلتف فزانلا همد نم

 .ءامدلاب ىرخألا یه تئولتف «لیتقلا ردص ىلع

 الا ةمدصلا هذه لوه نم وحصی دكي مل هنکلو ةفينع ةمدصب بيصأو
 نم ةعامج هب تطاحأ دقف ءاهتقباس نم الوه دشآ یرخآ ةمدصب بيصأو

 هورمآف .تاسدسملاو قدانبلاو تاوارهلاب نیحلسملا نییلیللا ساّرحلا

 ىثري ةلاح ىف وهو هيدي عفرو لیتقلا ةثج نع ضهنف :هیدی عفرو ضوهنلاب

 ةثولملا رازجلا نيكس یلیللا ساّرحلا دحآ طقتلاف ءعلھلاو عزفلا نم اهل

 .لیتقلا ةثج ىلع تطقس یتلاو ءامدلاب

 ناریجلا نم مسق علطتو ساّرحلا لوح سانلا نم ددع عمتجاو

 .ةبيرقلا ةطرشلا رفاخم نم رفخم ىلإ رازجلا ديتقاو ملا ةقيقح اوفرعیل
 مهنأب نويليللا ساّرحلا دهشو ءلجرلا لتقم ةيضق ىف قیقحتلا اًروف أدبو



 قوف نم تطقتلا هنیکس نآو لیتقلا ردص ىلع وهو رازجلا ىلع اوضبق

 رکبملا تقولا كلذ  لیتقلا عرصم نم برقلاب هریغ اودجی ملو «ليتقلا
 .رجفلا نم

 ساّرحلا ةداهش ءاوعلطت وأ اوعمجت نیذلا دوهشلا نم مسق ديأو
 مادعالاب هيلع تمکحف «لتاقلا وه رازجلا نأب ةمكحملا تعنتقاف «نييليللا

 .توملا یتح اقنش

 هتصق دحأ قدصی ملو لتاقلا سيل هناب هراکنال دحأ عمسی ملو

 هلاوقآ تبهذو ءاّرجف هراد ىلإ هقيرط ىف وهو لیتقلاب رثع هنأب ةيقيقحلا
 نيذلا هتاضقل لاق «هيلع مكحلا رودص دعب هنكلو «حايرلا جاردآ هتاثبشتو

 لاوقأو ةقداص یلاوقآ نإ» :نیرضاحلا نم عمسم ىلع «هتمكاحم اولوت

 الفط تلتق ىننأل «مادعإلاب ىلع مكحلا قحتسأ یننکلو «ةبذاك دوهشلا

 ةميرج بكترا ىذلا ىلصألا لتاقلا نع اوشتفف «تاونس لبق همأو اعیضر

 .....باقعلا نم تلفأو لتقلا

 .توملا ىتح اّقنش مادعإلا مكح هيف ذفنو

  نیمرجملا نم هريغ مادعإ رم امك رازجلا مادعإ رمي نأ ناكمإلاب ناكو

 لوزي عمتجملا ىف اًدودحم اًرثأ كرتي وأ «عمتجملا ىف اًرثأ كرتي نأ نود

 ثيحب عمتجملا ىف قيمعلا هرثأ كرت رازجلا اذه مادعإ نكلو «مايألا رورمب

 .مويلا ىتح هثيدح ددرتي لازی ال

 .هببسب مدعا یذلا ليتقلا مد نم اًئيرب ناك هنأ ىف نمکی رثألا اذه ٌرسو

 لفط لتقب انیدم ناك هنأل مادعالاب هيلع مكحلا ىف اًمولظم نكي مل هنكلو

 هل ناك هللا نكلو ءامهلتاق فاشتكا نع هنيح ىف رشبلا زجع «هتدلاوو



 - نیلاظنا ةیاهن صصق زم سس "نو )س
 .داصرملاب

 ثّدحی وهو «لتاقلا حالملا ةايح نم ةريخألا ةليللا ةسلج تلاطو #

 .ريخألا هثیدح هتاوخآو هناوخإو همأو هابآ

 نم ةعامج هلهآ ىلإ مضناف «حالملاب مادعالا مکح ذیفنت دعوم برتقاو

 .توملا یتح اقنش هيف مکحلا ذیفنت نودهشی اوؤاج نیذلا نییمسرلا
 .ذيفنتلل نآ دق تقولا نأب نیفظوملاو لهألا ركذُي نم ءاجو

 ولو «حالملا ةايح لوطت نأ نونمتی ءاوعمس امب نیذوخأم عیمجلا ناکو

 .تادودعم قئافد

 ىلإ هدوقیو دوسآ اّسیک هيلع موکحملا هجوو سأر قوف عضي نم ءاجو

 .ةقنشملا

 نعاوشتفا :هیلجر تحت نم ةحوللا بحست نأ لیبق مرجملا حاصو
 ردص یذلا مکحلاو همآو عيضرلا لفطلا یلتقل قنشآ انأف .مکبحاص لتاق

 .«رشبلا بر لدع نم لب رشبلا لدع نم سيل یقحب
 .رتعی نمل ةربع تیقب هتصق نکلو هرمآ یهتناو

 راوشن باتک ىف اهلصأ ةصقلاو فرصتب باطخ تيش دومحمل 47 :ص) ردقلا ریبادت )١(

 .یحخونتلا یضاقلل ةرضاحملا



 ءاَّمأ هيف حبصتس یذلا مویلاب ملحت تاونس سمخ ةبارق نیراد تضمآ

 ةرتف دعبو ؛حلاصلا دلولاب اهقزري نأ هلأست یکبت یهو اهر وعدت تناکف

 ترعشو ءاًريبك اًريغت اهسفن ىلع تظحال جالعلاو ءاعدلا نم ةليوط

 ىلإ روفلا ىلع اهب بهذ یذلا رمالاب اهجوز تملعاف «ةبيرغ ضراوعب
 ةحرفلا هعست ملف «لماح هتجوز نأب بیبطلا هرّشب صحفلا دعبو «بیبطلا

 دعب نیراد لمحب ریشابتلاو حارفالا تمتو ءاهلهأو اهمآو همآ رشبو بهذف

 .ادلو هللا دمحب نیراد تدلو عساتلا رهشلا دعبو «ةليوط تاونس ماد راظتنا

 تناکو «ةدالولاب نیراد تبعتو ةيرصيق ةدالولا تناك نکلو ءاذمحم هتمسآ

 تمداخ اهجوز نم تبلطف «اهمدخی دحآ نم اهل نكي ملف اهلهآ نع ةديعب
 مدختل اهب ىتأف «تويبلاب مدخت لاحلا ةريقف ةريبك ةأرما یحلاب ناکو

 نأ یحمست نأ وجرآ :نیرادل ةأرملا تلاق اهتمدخ نم عوبسآ دعبو هتجوز

 دوج و ىلع یضمو «نیراد ضرتعت ملف ؛ینس ربکل یندعاست یک یتنباب یتآ
 اهرمع ناکو ءاهدحو تنبلا ىتأت تراص مث «اّموی نورشع مالاو تنبلا

 ؛اهتنیز لماک ىف یهو یتأت تناکو «ةليمج تناکو ءاّماع رشع ةعبس
 :لاقو اهجوز ضرتعاف ءیجملا مدع اهنم تبلطو كلذ نیراد ترکنتساف

 جوز بلطو تمالسلاب یضهنت كلذ دعبو نیعبرألا ىلإ كمدخت اهیعد
 تقنفاوف «نيراد نم ةبيرق نوکت یک تیبلا ىف مانت نأ ةمداخلا نم نیراد

 یفو «سافنلا یمحب نیراد تبيصأ ءاّموي نیئالثو ةعبس یضُم دعبو «تنبلا

 .نازوفلا میرمل ربعلاو یلاللا دقع نم فرصتب (۱)



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم سس د "وب )لس
 اهدقفتیو دمحم مآ هتجوز نع لاسی نأ نود اهجوز بهذ رکابلا حابصلا

 .ىكبي ریغصلاو ...یمحلا نم دعترت ليللا لوط یهو موی لك لثم
 ىلع تلمحتف اهعمست ملف تالامج ةمداخلا ىلع تدان حابصلا یو

 ىف تلاقف ءاهدجت ملف ةمداخلا اهب مانت یتلا ةفرغلا ىلإ تبهذو ءاهسفن

 ادج ةبعتم یهو جردلا تدعصو «ىناشلا رودلا ىف فظنت اهلعل اهسفن

 اقلغم بابلا تدجوف «مونلا ةفرغ فظنت اهلعل تلاقف ءاهعمست ملف اهتدانو

 اهب تخرصف ءاهريرس ىلع مونلا سبالمب ةمداخلا تدجو هتحتف امدنعو

 :اهل تلاقف .بیرغ لجر تیبہو ىمون ةفرغبو اذكه ىمانت :یحتست الأ
 لصحف «عوبسآ ذنم ینجوزت یجوز اذهف یئطخت الو كمالك ىلع ىظحال

 ةمداخلا دجوف جوزلا رضح تاعاس دعبو ءامهنيب ةبراضمو داح شاقن
 .هندهت اهفتك ىلع دمحم ريغصلا ةلماح ةيناثلا هتجوز ىه ىتلاو تالامج

 وهو اهيلإ دعصف «یولعلا قباطلاب اہنإ :تالامج هل تلاقف نيراد نع اهلأسف

 قفدتي ضرألا ىلع ةاقلم اهدجو ةفرغلا ىلإ لصو امدنعو «دمحم مأ ىداني

 اهلمحو لوهذ ىف خرصف «مدلاب خطلم ةفرغلا باب ديو «ريزغ مد اهنطب نم
 .لاعت تالامج :خرصي وهو عجرو ءرظنملا نم لهذم وهو هيدي نيب

 .لولوتو خرصت تراص ةروصلا ہذہب نيراد تدهاشو ترضح امدنعو

 .تضفر اهنكلو ىولعلا قباطلل دعصت ال نأب اهتحصن ىننإ :اهجوزل تلاقو

 اهيلع تمجهو «كلذ اهل ثدحو بابلا ىلع تعقوو تبعت اأ ديكأو

 یفشتسملل اهجوز اهلقن كلذ دعبو «دمحم مأ دمحم مأ :لوقت یهو

 :دمحم وبأ لاقف تيفوت فيك بیبطلا هلأسو تيفوت اهنأب بيبطلا هربخأو
 لاقف ءاهنطبب ةيلمعلا قشب بابلا دي تلخدو بابلا دي ىلع تعقو اهنإ



 و د نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 لجّسف «دمحم اهریغص ریغ ال :اهجوز لاق .دحآ اهدنع دجويأ :بیبطلا

 .اهعم رسلا نفدو «نیراد تنفدو «اّردقو ءاضق ثداحلا

 ءاہتافوب مهملعأو اهتاوخآ ىلإ دمحم وبآ لسرآ مايأ ةثالثب اهنفد دعبو

 نأ بجي :اهدلول تلاق اهتدلاو تملع املو بالا ةميتي نیراد تناکو

 امدنعو «یتنبا تیفوت فيك یرشلو «هيبرنو اًدمحم ریغصلا ذخأنو بهذن
 .«تالامج» تنبلا هذه تیبلا ىف اودجوو «دمحم وبآ مهب بحر اولصو

 یتجوز اہنإ :دمحم وبآ اهل لاقف ؟تنبلا هذه نم :نیراد مآ تلأس

 نأ دعب ءاّردقو ءاضق اهتنبا تومب مالا تكشف «نیراد ةابح ىف اهتجوزت
 ىلإ تفتلت یهو دمحم ابآ ای ال :تلاقو «دمحم یبآ نم ةياکحلاب تعمس

 :لاقو «مامتها یآ دمحم وبآ اهرعُپ ملف قلاخلا ىلع یفتخت نلف قولخملا

 .هبیصن ذخأي ناسنإ لک

 اهدلوو نیراد مآ نکلو «ةفايضلا بجاوب موقی نأ دمحم وبآ دارآو
 هوبآ ضرتعی ملف «نيراد ةدلاو هیبرت یکل اًدمحم هدلو هنم ابلطو كلذ اضفر

 درف رهش لک لوآ ىف هفورصم مكيتأي فوس :مهل لاقو كلذب بحر لب

 لسرت الف هللا ىلع هقزرو یتیب هب قیضی نلو یدلو لثم هنإ :لاقو هلاخ

 تالامج تیقبو «دلولاب لاخلاو ةدجلا ترفاسو دمحم وبآ مهرکشف هایش
 لاح نم تحلصأو «رقفلا دعب ةمعنلا هذ تعتمتساو ةعساولا الیفلا هذه

 .اهلهآ

 ادلو بجنت ةنس لكو «نسحأ ىلإ نسح نم تالامجو نونسلا ترمو
 ترمو «الامج دادزت یهو تانب ثالثو دالوآ ةينامث اهدنع حبصأ یتح



 - نیلاظلا ةیاهن صصق نم سس "ور اس
 نأ اًموي اهجوز نم تبلطو «ليمج ملح ىف اهنأك سحت یهو تاونسلا

 ةلحرلل عیمجلا زهجتو ءاهجوز بحرف «فیاص ملا دحآ ىلإ اوبهذی
 ةنحاشب مهترايس تمدطصا قیرطلاب ردحنم دنعو «نيحرف اوبهذو ةحسفلاو
 اهدلوو تالامج الإ ثداحلا نم جني ملو ةرايسلا مهب تبلقناف «ةريبك

 روسکب اهدلو بيصأو «ضوحلاب ةديدش روسکب تبیصآ ثيح :ریبکلا
 اهجوز ةافوب تفرعو ثداحلا نم تالامج تقافآ امدنعو «ةفيفط

 تیقبو یفصنلا للشلاب تبيصأو ءاهيلع اًيشغم تطقس اًدحاو الإ اهدالوآو
 اهیلع ترمو «نیرهش دعب اهدلو جرخ امنیبو .یفشتسملاب تاونس ثالث
 یهو تاونسلا هذه دعب یفشتسملا نم تجرخ دقف لیقث لبج اهنأكو مایالا

 هروضح قیرط ىفو اهذخأيل اهدلو ءاجو «ةدعقُم یهو كرحتم یسرک ىلع
 رمالاب تالامج تفرع امدنعو «لاحلا ىف ىفوتف ةرايسلا هب تبلقنا اهيلإ

 ةرادإ تلصتاو ءايندلا هذه ىف ةديحو تيقبو «ةعيجفلا لوه نم تعرص

 .اهوملتساو اهوخأو اهوبأ ءاجف اهب نونطقی ىتلا ةنيدملاب اهلهأب یفشتسملا
 هتدج هعم تناكو «هيبأ نم هثرإ ىلع لصحو اهجوز نبا دمحم رضحو

 اذإ) :كتلوق ةلاخ اي نيركذتأ :تلاقو تكب تالامج ابهتأر املو «نيراد مأ

 .«قلاخلا نع ىفتخت نلف قولخملا نع تفتخا ةقيقحلا

 نيراد تدعص امدنعف «نيراد تلتق ىتلا انأ ىنيحماس :تالامج تلاقف

 بابلا ىلع تحتفو یمحلاو ةنوخسلا نم دعترت تناك ىولعلا رودلل

 مل اهتيلمع نأ تزهتناف ىنمواقت نأ ردقت مل ةضيرم انآ مكحبو انکراعتف

 ضرألا ىلع تمتراو ةيلمعلا ترجفناف «بابلا دي ىلع اهتطغضف دعب مثتلت



 سس زیلاظلا ةياهن صصق نم -
 مل اًئيش نأكو هتنضتحاو دمحم ریغصلا ىلإ تلزن اهتافو نم تدكأت امدنعو

 دشأ ىنم هللا مقتنا دقلو «ىتلعف ءازج یقلآ انأ اهو نونسلا ترمو «نكي

 «ىتحصو ىبابش تدقفو «مهعیمج یدالوآ تدقفو ىجوز تدقف «ماقتنالا

 .ةلاخ اي ىنيحماس كوجرأف نآلا امأ

 وعدأو ايندلا ءازج اذه ...«ليكولا معنو هللا ىبسح :نيراد مأ اهل تلاقف

 .كنم مقتنيو ةرخآلا ءازج كنم ذخأي نأ هلل

 بلطو اهوخأ اهل ىقبو اهدلاو ىفوتو ءاهلهأ دنع تالامج تيقبو

 ملتسا امدنعو ةلاكولا هتطعأف ءاهيلع ىصولا هنأ مكحب اهلاومأ ىلع ةلاكو

 هتخاب متهي ملو یهالملاو تاذلملاو وهللا ىلع هددب اهنم ءىش لك

 تانسحلاو تاقدصلا ةنيهر یه تيقبو ءةنیدملا جراخ رجاهو «تالامج

 الا اہتوم فشتکی ملف «ةديحو اهتفرغ ىف هللا اهافوت ىتح لالحلا ءانبأ دنع

 هءازج ملاظلا لاني اذہہو ءاهتفرغ نم اهنفعتو اهتثج نم نتنلا ةحئار جورخب
 .ىقبأو دشأ ةرخآلا باذعلو ءایندلا ىف
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 سس
 هيلإ هدري نأ ىلع لاملا نم اًعلبم میهارب| جاحلا نم «...۸ ديسلا ضرتقا

 ديسلا یدبآو «تاباسحلا رتافد ىف غلبملا لجسو...لبقملا ماعلا ةيابن ىف

 لجرلا ميهاربإ جاحلا نكلو «ةلايبمك ةباتك ىلع رصأو هنانتماو ہرکش ١

 معنو ليكولا معن وهف هللا كنيبو ىنيبو بجاو ىلع ركش ال :هل لاق حلاصلا

 ةجوز كرتو...ةيبلقلا ةتكسلاب ميهاربإ جاحلا تام ابیرقت ةنس دعبو «ديهشلا

 رتافد ةجوزلا تعجارو «هرمع نم ةرشع ةثلاثلا ىف مهربكأ لافطأ ةعبرأو

 سانلا ىلع نوید نم اهجوزل ام تفرعف ةيراجتلا هتالجسو قوتملا اهجوز

 (..) ديسلا نكلو «نید نم هيلع اهجوزل امہ هبلاطت (...) ديسلا ىلإ تثعبف

 نيد نم هيلع ناك ام عفد هنأ معزو ءاهجوزل ءىشب نيدم هنأ ركنأ
 ديؤي مسق :نيمسق ىلإ سانلا مسقناو ثدح امب سانلا عماستو..اهجوزل

 هلل ةبسح دوقنلا ضرقي اخلاص الجر ناك هنأ نوركذيو ميهاربإ جاحلا ةثرو

 نأ لوقعملا نم سيل هنأب ۰ .) دیسلا ديؤي مسقو ةلايبمك وأ دنتسم نودب

 .ةلايبمك وأ دنتسم نودب . ديسلل دولا نم البم ميهاربإ جاحلا عفدب

 ...» ديسلا اولمحيل ريخلا لهأ ضعب ىلإ ميهاربإ جاحلا جوز تأجتلاو

 ىدامتو رصأو ضرعأ هنكلو ,ذخأ ام دادسو فارتعالاو هفقوم لدبت ىلع

 ىلع اهاوكش ضرعب ةجوزلا تماقف «ةيتاع ةرخص هنأك ركتساو

 .. ةمكحملا ةحاس ىلإ مهتملا رضحو «ةمكاحملا موي ءاجو ...مكاحملا

 نيدم «...۸ ديسلا ناب اًعنتقم ىسفن ةرارق ىف تنك» ةيضقلا ىف مكاحلا لوقي

 .راصتخاو فرصتب باطخ تيش دومحم ءامسلا ةلادع (۱)



 اذه لیجست ريغ یدام لیلد كانه نكي مل نکلو غلبملا اذهب ميهاربإ جاحلل

 ىلإ غلبملا داعأ هنأب (...) دیسلا دافأو ةمهتلا تابثإل ىفكي ال ہدحو

 جاحلا ىلع ىنثي (...) ديسلا عمس هنأب لاجرلا دحأ دهشو «ةنس دعب هبحاص

 ةبسح لاملا ضعب هضارقإب نامرحلاو رقفلا نم هلشتنا هنأ ركذيو ميهاربإ

 . هل

 نأ تلواحف «حيرلا بهم ىف ةشيرك اهلك ةيضقلا تناك :مكاحلا لوقيو

 نإ...باوجتسالا نم تلفی ناك هنكل نیّدلاب فارتعالا ىلإ مهتملا رج
 «ىعدا نم ىلع ةنيبلا ىئاضقلا أدبملا قبطت ةيضقلا هذه لثم ىف مكاحملا

 كناب ميركلا نارقلاب مسقت له :مهتملل تلقو ..ركنا نم ىلع نيميلاو

 نم كيلع هل ناك ام تعفد كنإو «هريغب الو ميهاربإ جاحلل اتيدم تسل

 .؟ نيد

 .ةءاربلا :مكحلاب تقطنو ..مسقأ مث ...مسقأ :مهتملا لاقو

 ةينبلا ىوق ناكو ةمكحملا نم اخماش سأرلا عوفرم مهتملا جرخو

 الإ ةمكحملا رداغي داك امو «بابشلا ناعير ىف یفاعم اًميلس ندبلا حيحص

 ىلع طقس دق (...) دیسلا اذإف «رمألا نيبتأل تعرسأف ةجض تعمسو

 دقل ..تام دقل :هلوح نم سانلا فتهو ةمكحملا ةبتع ىلع اتم ضرآلا

 جاحلا موحرملا ناک» «هتلاق امم ناكف ءاهنم ربخلا عمسأ نأ تقتشاو «ىراد

 نيجاتحملا ضرفي ناكو ؛ةماع سانلابو هفصاخ هنا ریجب اراب ميهاربإ

 :لوقيف كلذ ىلع همولأ تنكو «صاخ لجس ىف هضرق ليجستب ىفتكيو
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 (...) دیسلا ةمکاحم تدهشو... هللا ینانغأف اریقف تنك دقو هللا لام لاملا

 هنأب ةنمؤم تنك دقف «ىندب رعشقا نيميلا مسقآ املف «ةءاربلاب یضاقلا مکحو

 ملعت كنإ مهللا :هللا بطاخآ تلقو یلاعت هللا باتک ىلع ًارتجا هنأو بذاك

 همسق ىف اًبذاك (...) دیسلا ناك نإ مهللا بویغلا مالع كنإو ىفخأو رسلا

 .رابج اب ىوق اي سانلل ةربع هلعجاف هنيميو

 ةبتع ىلع اًنيم طقس هنكلو هيلإ رظنأ انأو ةمكحملا نم مهتملا جرخو
 مكاح نم جني مل هنكلو ضرألا مكح نم «..) ديسلا اجن دقل ةمكحملا

 .تاوامسلاو ضرألا

 ىو مهعجاضم ىلإ نووأي سانلا ناك ثيح ءاتشلا ىلايل نم ةليل ىفو
 ىلع ناكو ءاّيوق نري ميهاربإ جاحلا راد سرج ناك لیلا نم ةرخأتم ةعاس

 تحتفو...هرمع نم ةسداسلا ىف لفط اهقفاري داوسلاب ةمشحتم ةمشحتم ةأرما بابلا

 »...٠. ديسلا ةجوز تدجوف قراطلا نم ىرتل بابلا ميهاربإ جاحلا ةجوز

 .ديحولا اهدلو اهعمو

 ىجوز رکنآ دقل» :ميهاربإ جاحلا جوز ةديسلل «...» ديسلا جوز تلاقو

 هيلع ام ددسي نأ هتوجرو بذاك هنأب فرعأ تنكو ميهاربإ جاحلل نيدم هنأب

 هبذك نمث ىجوز عفد دقل ..هيغ ىف ىضم هنكلو هيلع تححلأو نيد نم

 غلبملاب اهيلإ تقلأو ...ءكجوزل هب اتيدم ناك ىذلا غلبملا وه اذهو ّیلاغ

 .٤تفرصناو

 .!!؟ربتعم نم لهف ةظعو ةربع ةصقلا تناكو



 )س بباب نيملاظلا ةياهن صصق نم حس

 ۲۲ داصرملابل كبر نا

 هعضوو نمثلا ضبقو ةريل فالآ ةئالثب اهاوس كلتمي ال یتلا هترقب عاب
 نزحلا تامالع هیلعو هلزنم ىلإ هّجوتو .... هطسو ىف هّسد مث سيك ىف

 نع هيزعت تذخأف اهنوكلتمي یتلا ةرقبلا عيبب هتجوز تملعو ةرسحلاو

 یوآو لیللا ءاجو ... اهنم نسحأب مهیلع ضوعیس هللا ناب هینمتو اهدقف

 .دربلا ةدش نم مهلزانم ىلإ سانلا

 تناك امنیبو هعضاوتملا اهتفرغ ىف هتجوزو (نسح وبآ) لجرلا سلجو

 تاقرطب اذإ ماطفلا ىلع هلمحتل بذاکلا عاضرلاب اهلفط للعت نسح مآ

 .رادلا باب ىلع ةفيفخ

 :لوقی رطملاو دربلا ةدش نم فجترب لجرب اذإف بابلا نسح وبآ حتفو

 ىلإ یقیرط ىف انأو «اذحآ اہ فرع الو مکتیرق ىلإ دربلا ىنأجلأ بیرغ
 انتیبو ةريقف ةرسآ نحنو كل مدقن نأ عیطتسن اذام :نسح وبا :لاقف .صّمح

 دربلا مکوجرآ :بیرغلا لاقف ...فویضلا لابقتسا ىلع اندعاسی ال قیض

 مكفلكأ نأ دیرآ الو حابصلا یتح مکدنع تیبملاب طقف یل اوحمسا دیدش

 یتجوزو انآ اهب مانآ ةفرغلا هذه یوس انیدل سيل :نسح وبآ لاقف «ةقفن ةيآ

 هذه ىف مانآ :بیرغلا لاقف «كل ناکم دوجو مدعل انرذعاف «ريغصلا انلفطو

 ازجاح اننیب اوعضت نأ مکنکمیو رخآلا بناجلا ىف متنآ نومانتو ةيوازلا
 ابآ اي هللا اننيعي :تلاقو بیرغلا اذهل نسح مأ بلق قر ...هللا ىلع مكرجأو

 ابخرو ... بيرغلا فيضلا اذه ةنسحب بئاصملا انع دري هلعلو نسح

 .شيورد دومحمل «ةايحلا عقاو نم ةفداه صصق» نم راصتخاو فرصتب (۱)



 نم مهیدل اودجو ام فیضلل اودعآ نأ دعب هشارف ىلإ لك ماق مث فیضلاب

 .رهسلاو بعتلا

 ىلإو مهمون ىف اقرغتسا امهنآ نيقيت ىتح رادلا لهأ بقاري بيرغلا ناك

 حارو هعباصأ فارطأ ىلع هشارف نم بيرغلا ماقف .عیضرلا مهلفط مهبناج

 هيف هدچت ملف لفطلا شارف تسسحتو هئاكب ىلع نسح مأ تظقيتساف

 ىلإ هديعُت انب مق رادلا ءانف ىلإ لفطلا ابح دقل هل تلاقو اهجوز تظقيأف

 همأ هيلع تنحناو لفطلا ىلإ الصو ىتح اماقف «دربلا هرضي نأ لبق هشارف

 نم كجرخأ ىذلا ام ىدلو اي كيلع ىفهل :لوقت یهو اهردص ىلإ هتّمضو

 امهلفطب ناهجتي هتجوزو نسح وبأ ناك امو .دیدشلا درلا اذه ىف كشارف

 ناريجلا عمسو نيمجاو افقوف رادلا تمدهناو فقسلا رخ ىتح ةفرغلا وحن

 :نسح وبأ لاقف «ذاقنإلاب اومهسيل اوءاجف فقسلا طوقسو بشخلا ةعقرف

 وبآ لخدو «ءىش لك لبق هذقنن نأ بجي رادلا لخاد ىف فیض اندنع سان ای

 .هودجي ملف فيضلا عضوم ىلإ اوعسو ناريجلا ضعب ةبحصب نسح

 فيضلاب اذإو نسح یبآ ريرس ىلإ اولصو ىتح ضاقنألا نوعفري اوذخأف

 یتلا ةداسولا تحت نم هجرخأ دقو دوقنلا سيك هديبو ضاقنألا تحت اتیم

 نسح ابأ ىأرو قوسلا رضح دق صللا اذه ناك «رادلا بحاص اهيلع ماني

 ةطخلا مسرو نمثلا ةقرس ررقف سيكلا ىف اهنمث عضیو ةرقبلا عيبي وهو

 هرادلا لخدي هآر ىتح ديعب نم ةرقبلا بحاص رثآ عبتو لاملا سالتخال



 )او سس نالاظلا ةياهن صصق نم -

 جرخیل ىكبي هکرتو رادلا جراخ ىلإ اليل لفطلا لمح تیبملاب هل اونذأ املف
 نسح ابآ ىأر دقو «ةرقبلا نمث هيف یذلا سیکلا ذخأ هل ىنستي اهدنعو .هلهأ

 امف .داصرملاب هل هللا ناکو ةطخلا عضی صللا ناك ...«ةداسولا تحت هسدی

 رکنم ریرشلا رکاملا اذهل باقعلاب لجعتی نأ هللا نذأت یتح هتطخ ذفني داك

 .ريصملا ءوس نم هلهأو لفطلا ذقني نأو «لیمجلا

 لفغ نئلف ضاقنالا تحت هبحن ىضقف صللا ىلع فقسلا طقس دقلف

 ءازجلا لثم اذه :نولوقي مهو سانلا فرصناو ... هللا دي لفغت ال ناسنإلا

 .بلق هل ناك نمل ةربعل كلذ ىف نإ اقحو .... عيظفلا بنذلل عيرسلا
E 



 - نیلاظلا ةياهن صصق مس".

 | 2"”ةريرملا هرامن ینجف رشلا ىلع هناعأ

 دقف ةوسقب هتجوز لماعي ناكو مئاد راجش ةشيع هتجوز عم شيعي ناك

 هتلماعمو هتدش نم ىناعت هتجوز تناكو «مبطلا داح بلقلا ىساق ناك

 دمعف «نيجوزلا نيب راجش بشن ةداعلاكو مايألا نم موی ىفو اهل ةيساقلا

 تتام برضلا ةدش نمو هتجوز اهب برضف ةظيلغ اصع ىلإ ىساقلا جوزلا
 اهآر املف ءاهبيدأت هضرغ ناك لب اهلتق جوزلا دصقي نأ نود نم ةجوزلا

 هذه نم صالخلا ةيفيك ىف ركفي ذخأو عنصي اذام «راتحاو فاخ تتام

 هبراقأ دحأ ىلإ اًهجوتم هلزنم نم جرخف «صالخلل ةليح دجي ملو «ةطرولا

 .ةطرولا هذهل الح هدنع دجي هلع ةصقلا هيلع صقو

 هوعدتو ةروصلا ليمج باش نع ثحبت نأ بجي عمسا :هبيرق هل لاقف

 ةثج بناجب ہدسج عضو هسأر عطقاو هلتقا مث «ةفايضلل كلزنم ىلإ

 لمحتت ملف كتجوز عم باشلا اذه تدجو كنإ اهلهأل لقو كتجوز
 هذه نم كسفن تصلخ دق كلذب نوکتو اًمم امهتلتقف ئیسلا امهلعف

 .فيرشلا لجرلا ةروصب مهل ترهظو ةطرولا

 ذفنيل هلزنم ىلإ عرسأو ةحارب سحأ هبيرق مالك جوزلا عمس نيحو

 باش لبقأ ةدم دعبو «هاغتبم ىلع رثعي هلع هلزنم باب ىلع سلجو ةليحلا
 باشلا اًلبقتسم اًمئاق جوزلا زفقف «ةمعنلا هيلع ودبت «ميسو ةروصلا ليمج

 باشلا ىلع رصأ جوزلا نکلو .ثدحي امل برغتسم باشلاو «هب اًبحرُم
 بابلا قلغأو لزنملا لخاد ىلإ ہّوجو هفیضب یک لزنملا هعم لخدی نأب
 ٤. ج يعافرلا هللا دبع ديس «ةايحلا عقاو نم ةيعقاو صصق (۱)



 اب سس  نیلاظلا ةياهن صصق نم =

 لتقو ءاعنشلا هتلعف لعفو حوزلا عرسآ ةشهدو لوهذ ىف نیکسملا باشلاو

 لهآ ءاج املو هتجوز دسجب هدسج قصلاو هسأر عطق مث لوهذملا باشلا

 مهو اوبهذف ةقلتخملا ةصقلا جوزلا مهيلع صقو نیتثجلا اودهاشو ةجوزلا

 سحأو جوزلا سفن تأدهو «ةحيبقلا اهتلعف ىلع مهتنبا نومتشيو نونعلي

 هذه ىلع هلد ىذلا هبيرقل وعدي ذخأو ققحم توم نم هسفن ذقنآ دق هنأ

 .ةركاملا ةليحلا

 رومألا هل تلآ ام ىلإ اًرورسم ناحرف هلزنم ىف سلاج جوزلا امنیبو

 ذخأو جوزلا هنضتحاف هبيرقب اذإف بابلا حتف املو «بابلا ىلع تاقرط عمس
 له :هبيرق هل لاقف هوحن بجاولاب موقي یک لزنملا هلخدأو هركشيو هلبقُي
 ةليحلا تلطناو اّرهاب اًحاجن تحجن دقل :جوزلا هل لاقف ؟ةطخلا تحجن

 .كريبدت ةمالسو كريكفت نسح نم اذه لكو «مهيلع

 ؟كتيغب تدجو لهو :هبيرق هل لاقف

 .ةروصلا ىب ليمجلا باشلا تدجو دقل ...لجأ :جوزلا لاق

 قهش هآر املف ...هتلتق ىذلا ليمجلا باشلا كلذ ىنرأ :هبیرق هل لاقف

 ...هدلو ليتقلا ليمجلا باشلا اذه ناك دقل «هيلع ىمغم طقسو ةقهش

 ظ . لمعلا سنج نم ءازجلاو

 .فرصتب ماعلا ىأرلا ةديرج (۱)



 نم تتفتلاو رجشلا ناصغآ قوف ریفاصعلا تاوصأ ىلع ریبع تظقیتسا

 مونلا سبالمب نهریرس ىلع تادمُم اهببآ نم اهتاوخأ تدجوف اهلوح
 هةرمخلاب اهاتنجو وهزت نهنم ةدحاو لک و ةديعس مالحأب تاحباس ةيهازلا

 مالا ناکم اهل وه حلاص اهیبآ یوس اهل سيل یتلا ةديحولا تنبلا یهو
 راغت اهیبآ ةجوز تناکو هتانب نيب نم هبلق ىلإ بحآ یهو اهیلع ونحي بألاو

 ةايحلا ریبعل متت ملف ریبع ىلع ةطلستم تناك اهتریغ لجأ نمو ءاهنم
 ... اهدلاو اهل ىنمت امك ةديعسلا

 ميلأ ةرايس ثداح رثإ اهرمع نم ةعباسلاب ىهو ريبع ةدلاو تيفوت دقل
 لك وه ناكو اهيبأ عم ريبع تشاعو ءاهوبأو ريبع الإ ثداحلا نم جني ملو

 دجوی ال اهتدلاو تدقف اہنوکلو اًديدش اًبح اهبحيو اہ متهيو اهتايحب ءىش
 ثداحلا نم ةنس دعبو ... اهب ريكفتلا مئاد وهف ايندلا هذهب هاوس اهل دحأ

 داعس هتجوز ىصوي راص امهجاوز حابص ىو «داعس اهمسا ةاتف نم جوزت

 تظحالو «همامآ هتنباب ءانتعا مدع نم اهنم هاري امل اهم اهيصويو ريبعب متهتل

 عنتقي هلعجت نأو همهوت نأ تلواحو «ليثم هل سيل ريبع هتنبال هبح نأ داعس

 عمو هعم اهلامعأ لک نال اھل نأمطا اذهبو اهيتنبا لثم اهربتعتو اهبحت انأب
 ةرورسم ريبعو لوألا رهشلا ىهتناو .صالخالاو ةبيطلا ىلع لدت هتنبا

 ةطوسبم كحضت ىهو ريبع هاقلتت لمعلا نم اهوبأ ىتأ املكو اهيبأ ةجوزب
 سرغت نأ لواحت داعسو اضیآ روهش ترمو «داعس اهيصوت امك هل لوقتو

 .نازوفلا ميرمل ربعلاو یلاللا دقع (۱)



 . سس زیلاظلا ةياهن صصق نم =
 ہذہب حلاص تملعأو لماح اهنأ نيبت نأ ىلإ اهصالخإو اهبح حلاص بلقب

 ىسنتو ريبع هعم وهلت لفط هل نوكي نأ ىلع حلاص حرفو ةديعسلا ةأجافملا

 مهنع لاوسلا ةمئاد ىه ىتلاو اهتدلاو عم ثداحلاب ايفوت نيذللا اهيوخأ

 ربخو ةبيطلا راهظإب اهجوز بلق نم ةنكمتم داعس تحبصأو ءاہتدلاو نعو

 اهرجح ىلع مانتو اهيبأ ةجوز ىلع للدتت ةداعلاك ريبع تتأ امدنعو ءاهلمح

 :اهل تلاقو داعس اهترهنف «ینملوی ىسأرو ةنابعت انأاماماياهل لوقتو

 اذامف اهنم اذه دهعت ملو داعس نم ريبع تلفجف «كمأ تسل انآ یدعتبا

 ملكتت مل اهنكلو اهنويعب اهلأست اهنأكو اهيبأ ةجوز ىلإ ترظنو ثدح
 ىصخشت الو ءاذكه ىل ىرظنت ال :اهل تلاقو اههجو ىلع اهتبرضف

 ىلإ ريبع تبهذف «برشلل ءامب یل ىتتاو ىبهذا ايه ءىرخأ ةرم كنويعب
 داعس امامل ىرج اذام اهسفن لأست ىهو مورحملا ءاكب ىكبت ىهو خبطملا

 اهب اهيبأ ةجوز نأ تنظ اهنكلو ىرج امب ةحراس خبطملاب ريبع ترخأتو
 ةجالثلا مامأ ةفقاو ىهو داعس اهيلع تلخدف اهبضغي ءىش كانه وأ قيض

 حقولا مالكلاب اهتمرو «ةنابجلا اهتيأ ءاملاب ىلجعتسا ايه اهب تخرصو

 اهترمأو داعس اہترہن ءاملا اهتطعأ امدنعو «كلذ نم بارغتساب رظنت ريبعو
 فيك كملعأو اذه كلالد عزنأ فوس ةمیئللا اهتيأ ىعمسا :اهل تلاقو

 فيك ةراتحم ريبع تفقوف خبطملا ىفظن ايه «یدل ةمداخ نيحبصت

 ةلآ كسمت مل اذه اهرمعبو اًدبأ تيبلا ف لمعت نأ فرعت ال ىهو هفظنتس

 ةجوز اترهنف سلجت ىكل تءاجو ءاهتفرعم ردق ىلع هتفظنف .فيظنتلا

 مامحلا ىفظنو ىبهذا ايه ىدنع ىسلجت ال :اهل تلاقو ىرخأ ةرم اهيبأ

 ىدلاوو ةريغص نآلا انأو :ىنملعت مل ىمأ نإو فرعأ ال انأ :تلاقو تكبف



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم سس". ا
 :اهل تلاقو اهسآر ىلع اهتبرضف ءاذه رمعلاب انأو لمعآ نأ یضری ال

 لثم اہبایث ىلع ردحنت اهعومدو ریبع تبهذف «هب كتسبح الاو یبهذا
 فرعت ال مامحلاب ةمجاو تلظو «تنآ نيأ یمآ یم :لوقتو ریزغلا رطملا

 اهمدقب اهتسفر داعس اهتتآ امدنعو هيف لسخت یهو ترخأتو هلسخت فيك
 اهیلا رظنت ريبع تفقوو یملعتت یکل كمامآ هلسغآ نأ دیرآ :اهل تلاقو

 كدلاو ىتأ اذإو ءاکبلا نع نيفكت الأ :تلاقو داعس اهيلإ تتفتلاف یکبت یهو

 نم اهعمد تفکفکو ریبع تفاخف .تیربکلاب كبهلآ فوس «نیکبت تنأو

 امدنعو یکبت یهو اهریرس ىلع تمانو اهتفرغب تسلجو تبهذو فوخلا

 اهسورد تعلاط نأ دعب تمان ابا :داعس هل تلاقف اهنع لأس اهدلاو ءاج

 معن :تلاقف .تبسلا اذغ نإ .تّمحتسا له :اهل لاقف ءاشعلا تلوانتو

 نتمطم هنال اهدقفتیو اهيلإ بهذي ملف .تمانو تأفدتو اهصیمق تدتراو

 الا هتنبا یری الو اًئيش ظحالی مل وهو روهشلا تّرمو اهمأك اهنأب داعسل
 .لیللا نم ةرخأتم ةعاسب الإ یتأی الو حابصلا ىف جرخی هلمع مکحلو ءاليلق

 ةرخأتم اهنأب اهدلاو نوربخي ریبع ةسردم نم راذنإ ءاج موی تاذ ىفو

 هبتکم ناونع ىلإ راذنالا ءاجو اهمادنپ اهلامهاو ؛بایغلا ةريثكو ةساردلاب

 اعزف ماق مث ,ىرخأ ةرم هأرقف هب ام قدصي ملو اًريثك برغتسا هأرق امدنعو
 هتنبا ةفرغ ىلإ بهذو «داعس هب رعشت نأ نود لخدو تیبلا ىلإ اًروعذم

 نم تلفجف همامآ داعس دجوف ةفرغلا نم جرخف اهدجی ملف اهحتفو ريبع

 لاقف ةتسردملاب ابا :هل تلاقف «ريبع نيأ :اهل لاقف هینیع ظوحجو هلوخد

 راذنالا اهاطعاف اذه فيك هل تلاقف «ىردأ ال انآو ةئيس ةلاحب یتلفط نا

 یکبت یهو ریبع تلخد لاحلا اذه ىلع مه ام ءانثأو ةروعذم یهو هتأرقو



 ۱ سس نیلاظلا ةياهن صصق نم =
 ةرشح مامحلاب نإ اهتلاخل تلاقو «ءاضیآ هرت ملو انه اهدلاو نأ فرعت ملف

 منطصت یهو اهردص ىلإ اهتتضو داعس تماقف هلخدآ نأ فاخأ انآو

 تلخد امدنعو اهتذخآو .كعم لخدأ انآ یتبیبح اي یناخت ال :لوقتو نانحلا

 كيبال تلق اذإ ةيبغلا اهتيأ یعمسا :لوقت یهو اهفتک ىلع تطغض اهعم
 تفاخف «یتعمس «كيوكأو هب كنجسأ فوس مامحلا نيفظنت تنك كنآ

 ىلإ یبهذاو كهجو یلسغا ايه :اهل تلاقو داعس اهترمأ مث دیدهتلا نم ريبع

 یهو اهردص ىف اهتربع ةتباک یهو ریبع تبهذف «كبوث یلدبتساو كتفرغ
 بهذت ملو انه ريبع نإ ؛رمألا ام داعس اي یدانی وهو اهوبآ خرصف «یرجت

 لاک ا ا

 امار یک ل اییعدا :لاقف ةصق نودب ةصق اهولعجو سرب الإ فت

 امدنعو اهرذحت اهیفتک ىلع تطغضو اهتعدو اھتفرغل داعس تبهذف

 تلاقو داعس اهیلع تتبرف ءاکبلاب ترجفناف اهلأس اهیبآ دنع ريبع ترضح

 ریبع تعاصناف كتفرغ ىلإ یتبیبح اي یبهذا ءلجر اي تنبلا تفخأ اذامل هل

 قدصو ءاهثدحي نأ اھدلاو مطتسی ملف اهتفرغل تبهذو «داعس رماوأ ىلإ
 ىرخأ ةرم اذه رركتي الأ وجرآ :اهل لاقو داعس ىلع هّبنف اهديكو داعس ركم

 دمحلاو ريبعو روهشلا ترمو «هلمعل بهذو تنبلاب متہت نأ ىلع اهضّرحو

 داعسو «ةسردملا تابجاوو تيبلا لمع عم ةديج ةسردملا ىف اهتامالع هل

 ءاكذلا اذهب نوكت فيك ءاهسفن لأست اًمئادو ءاهمدقتو اهقوفت نم ةبرغتسم

 ...اهسفن هركت اهلعجأ فوس نكلو رمعلا اذهب یهو



 - نیلاظلاةیاهن صنم سہ اس
 هبشت اأ داعسل لاق دقو اهبحب ريبع ابآ نآل ريبع نم راغت داعس تناکو

 ةريخألا اهرهشآب داعس تناك كلذ ءانثآ یفو «اهیلع تدقح انه نمو «اهمآ

 ریبع نکلو تیبلا لامعآ ةريغصلا هذه ىلع كرتت اّمناد تناكو ءلمحلا نم

 ءايلاد اهتمسآ ةنبا داعس تبجنآو روهشلا ہذہب اهرمع نم کآ تحبصآ

 روهش ترمو ریبع ةدحو سنی نم یتآ دقل هسفنب لاقو «حلاص اهب حرفو

 ةفرغ نم اهجرخت ال داعس نکلو امارت نأ ةينمتم ریبعو ربکت ةريغصلاو
 اهلخدیو اهلمحب نأب اًموي دمعتو ءیشلا اذه حلاص ظحالو ءاَّدبأ اهمون

 ال انأ لوقت ریبع نإ اهلخدت ال ... ال :هل تلاقو داعس تخ رصف «ريبع ةفرغ
 ءاهنم یتنبا ىلع فاخأ انآو «یبآ بلق ىف یناکم ذخأت فوس اهنأل اهبحآ

 ریبع بح نإ كتنبا یذخ ابال :لوقی وهو داعس ىلإ حلاص تفتلاف
 اهنع ثحبي بهذف ءاهيبأ ءادن عمست ملف ریبع ریبع ىداني راصو یبلق كلام

 ملكتي ملف ؛ اهلسخت ىناوألا نم راطنق امأو ضوحلا مامأ خبطملا ىف اهدجوف

 یَمْلَع داعس خرصي راصو «ىأر ام لوه نم لمُدو هناكمب بلصت لب
 ةرذ كب دجوي الأ لاقو ءاههجو ىلع اهمطل داعس تتأ امدنعف ... ةملاظ اي

 كل لسغتل ضوحلا ىلع ةلفطلا هذه یفقوت ىتح ةمحر الو ةفآر ال ءایح
 اي ىسركلا ىلع نم ىلزنا ايه عام اهلك تنبلا بايث ةملاظ اي كيناوآ

 اهعضوو ا ايث لدو اهتفرغ ىلإ اہب بهذو هيعارذ نيب اهلمحو «ىتبيبح
 تنأو ةمرجم اي ىتم ذنم :اهل لاقو داعس ىلإ بهذو اهاطغو اهريرس

 تنأو كل لسغت نأب تيضر امل كتنبا اهنأ ول «ةلفطلا هذه ىمدختست

 عومد همهي ال ىكذ لجر هنكلو ءاهيلع هفطعتستل همامآ تكبف ةحاترم

 .ةيناث ةرم كمدخت اهتلعج نإ كقلطأس :لاقو همدقب اهلكرو «حيسامتلا



 انس نان اهن تم نم <
 ةريغص اہنإ اهب خرصف «اهتحلصم نم اذه :تلاقو مالکلا ىف داعس هتقح الف

 اهیعد اهرمع نم ةرشع ةيناثلاب حبصت امدنعو تملاظ اي كملظ لمحتت الو

 ءىش ىأ وأ «قرولا طقتلت الثم ةطيسب ءايشأب اهيرمأف نالاامآ كدعاست

 :لوقیو ىكبي وهو هردص ىلإ اهمضو ريبع ىلإ بهذو اهکرتو ... فیفخ

 تلاقو ةفئاخ یهو اهسآر ریبع تعفرف ءاذه كل تیضر امل كمآ اأ ول

 ینقرحتو ینبرضت فوس تبهذ نإ یبآ ای اذکه تلعن اذامل :اهیبال

 ال ناب یبآ ای اهملعآو بهذت ال یبآ اي كوجرأ .مامحلاب ینسبحتو تیربکلاب

 ءاذكه لمعت یه اهل لاقف .تارشحلا نم فاخآ انآ مامحلا فظنأ ینلعجت

 داعسل بهذو اهریرسب ریبع كرتو هنونج نجف «ىبأ اي لجأ :ریبع تلاقف

 كنانح نيأ ةمرجملا اهتیآ یضہنا ایه لاقو همدقب اهلك رف مئان اهدج وف

 ؟اهل ةيناث اّمآ كنظأ انآو اذکه ریبعب نیلعفت اذامل ؛انجاوز لوآ كليثمتو

 ىلإ یبهذا ايه «سبحلاو رانلاب اهیددهتو مامحلا لسغت نأ اهیرمأت اذامل
 لصتاو «كهجو یرآ نأ دیرآ الو ىجرخا ايه «یتیب نم یجرخا «كلهأ

 هترایسب وه اهذخأف اهدلاو ِتأی ملف «كتتبا ذخ لاعت :هل لاقو اهيبأب

 لاقو اهمون نم اهظقیأو «ریبع هتنبال عجرو اهکرتو اهلهآ باب دنع اهعضوو

 ةفرغلا نم ريبع تجرخف ةلاصلاب یدنع لاعتو یتبیبح اي یضہنا ایه :اهل
 اهنإ «ینویع رون اي ىفاخت ال :اهل لاقو اهوبآ اهل مسبتف داعس نم ةفئاخ یهو

 اهب تأت ال یبآ :اهیبال تلاقو تحرفو ریبع تمسبتف «ةعجر ريغ ىلإ تبهذ

 اهیلع وسقت تناك داعس نأ فرعو ریبع هتنبا مالک نم ملأتف «ىنبرضت ابن
 .حیحص راذنالا نآ فرعو ةدم نم

 بهذت اهیبآ عم ةطوسبم ریبعو داعس نع لاسی ال حلاصو روهش ترمو



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم حلل "ی
 لاحلا رمتساو ةسس وملا ىلإ هعم بهذت ءاسملا ىفو اًحابص ةسردملا ىلإ

 درف نري ةسسؤملا نوفیلت سرج ریبع تعمس ءاسم تاذو «هیلع وه امك

 نم ریبع تجعزناف ہداعس دلاو رضح نمزلا نم ةعاس دعبو اهدلاو هيلع

 لاقو اهقحل «اهدلاو كلذ ظحالف ءاهيف وه یتلا ةفرغلا نم تجرخو هتيؤر

 فاحخآ تلاقف ینعی اذام لاقف داعس دلاو اذه :تلاقف یتبیبح اي كب ام :اهل

 .داعس یبآ ىلإ ام بهذو هیعارذ نيب اهلمحو اهوبآ ضفتناف یتأتس اہنُا

 :لاقف ام تلمع اذامو لاقف كنم یتح ةفئاخ تنبلا لاح فيك رظنا :لاقو

 حسمو ریبع نم داعس وبآ برتقاف «داعسب یتأتس كناب ةفئاخ نکلو ءیش ال
 مدنت اهلعجأو داعس بنؤأ فوس یتلفط اي یفاخت ال :اهل لاقو اهسآر ىلع

 یقبو نویزفیلتلا دهاشتل ريبع تبهذو یبعلاو یبهذا ايه هذه اهتلعف ىلع
 :لاقو هتنبا لاعفآ ریبع وبآ هل حرشو رمالاب اثحابتو داعس دلاو عم اهدلاو

 نأ داعس وبآ دهعتف ءاذكه اهلماعت نأ لدب اهیلع فطعت نأ بجیو ةميتي هذه

 اهجوزل داعس تعجرو ىلوألا اھعابطب ىتأت نل اہنأو اهلاح نم حلصی
 ةدوم لک الا رهظت الو اهدقح نفدت داعسو ةيفاص رومالا تراسو «حلاص

 ىلع دمتعی الو هتنبا دقفتیامئاد داعس نم رذح ىلع حلاصو .بحو

 .اًريبع صخی ءیشب هتجوز

 رمع حبصأو تانب ثالث اهلالخ داعس تبجنآو نينس ثالث ترمو

 اتنب تحبصأو یئادتبالا سماخلا فصلاب تراصو اّماع رشع دحأ ریبع

 یفخی ال ءىش اذهو ءىش لکب اهتاوخأ ىلع اهلضفي اًمئاد اهوبآو ةليمج

 ؛مالا ةميتي اهنأل ریبع هتنبا محري نکلو نهعیمج هتانب بحي هنأ داعس ىلع

 لخاد هيلع یمغاو هسار ىف نارود هباتنا تیبلا ىلإ دئاع وهو موي تادو



 و سس نالاظلا ةياهن صصق نم =
 لواحو هيلإ عرسأف هبناج نم ارام ناکو هئالمز دحآ كلذ ظحالو قرایسلا

 مث هترایس ىلإ هلقنو دعب ةرايسلا رد مل هنأ هللا دمحو «ةرايسلا نم هجارخ |

 بیبطلا هملعاو هیعو حلاص درتسا یبطلا ءانتعالا دعبو یفشتسملا ىلإ هلقن

 اًعبطو عفترم هطغضو ردصلا ىف یتلا ةطلجلا لجال ةيانع دیرت هتلاح نأ

 داعس نال ریبع لجأ نم شاقنلاو داعس نيبو هنیب لصح لعز رثآ نم كلذ

 ىفو اهعم لماعتلا ىف یلوألا اهتریس ىلإ عجرتو اهب مکحتت نأ لواحت

 لجأ نم لكاشملا ثدحتو داصرملاب اهل فقاو حلاص نكلو ءاهدابعتسا

 امدنع الا اهنم جرخت الو اهتفرغب ةيوزنم اًمئاد ةنيكسملا ريبع تناكو «ثالد
 ىلع دقري نأ ضرملا هيلع متحو ىفشتسملا اهوبأ لخدو ءاهدلاو ىتأي

 .صحفلل عضخيو ريرسلا

 تعمس امدنعو ريبع ىلع اهتطلس ىدبت ىكل ةصرفلا داعسل حيتأ اذہو
 تراصو اهتفرغ تلخدو «عايضلاب تسحأ ىفشتسملا اهدلاو لوخدب ريبع

 ةوقب بابلا تعفدو اهتفرغ ىلإ اهتقحل داعس اہتأر امدنعو ارم ًءاكب ىكبت
 نودب اًبرض اهيلع تلاہناو داعس اهيلع تمجهو كلذ نم ريبع تلفجف

 ةدم دعبو تبهذو اهيلع بابلا تقلغأو ىكبت اهتفرغب اهتكرتو «هتفرتقا بنذ

 ىفشتسملا ىلإ ىنلصوت نأ كديرأ :هل تلاقو اهيخأب داعس تلصتا ةزيجو

 تراصف اًبَعَتُم هتدجو حلاص ىلإ تلصو امدنعو اهوخأ ىتأف اخلاص روزأل

 اهتفأرو اہنانح ىلع اهركشو حلاص بلق قوف حيسامتلا عومد بصت
 اهنإو ءريخب اهنإ :تلاقف ىه نيأ :لاقو «ريبع نع اهلأسو اهتانب نع اهلأسو

 اهيلإ رظنف ءاهنس مكحل ىفشتسملل اهئيجم مدعو ىتانب عم ىلهأ تيب دنع
 .اًئيش دی ملو هبارغتسا متک هنكلو اهقافن نم برغتساو اهوخأ



 - نبلاظلا ةياهن صصق نه سس + ۳

 ةميتي اهنإ ءريبع ىلع یظفاحت نأ داعس اي كوجرأ :هتجوزل حلاص لاقف
 یه اهيلع الوغشم كلاب نكي ال :تلاقف ىفشتسملاب انأو .تنآ الإ اهل سیلو

 دحأ مهل ام تانبلاو كديرن نحن .كتحص ىلإو كسفن ىلإ هبتنا ىنويعب

 اهلأس قيرطلاب مه ام ءانثأو تيبلا ىلإ اعجرو اهوخأو ىه هتعدوو كريغ

 اهدحو تیبلاب اهيكرتت فيك :اهل لاقف «تيبلاب :تلاقف «ريبع نيأءاهوخأ
 تنأ :هل تلاقف ؟اهدحو فاختو ةريغص اهنإ بورغلا لوح تقولا اذه ىفو

 لاقف ءانتيبل عجرنو ىمأ دنع نم راغصلا تانبلاب ىتأنل ايه «لخد كل سیل

 اذإو ءكقنع ىف ةنامأ اهنإ اهوبأ كاصو امك ةميتيلا هذ یمتهت نأ كوجرأ :اهل

 دنعو ايندلا ىف باوث نسحأ وه ىذلا هللا باوث نيلانت فوس ةنامألا تظفح

 بهذف «ىكبت ريبع توص عمسو تیبلا اهوخأ لخد تيبلا ىلإ امهلوصو
 :اهل لاقو ريبع هيلع تّدرو ... بابلا قرطف ةقلغم اهدجوف اهتفرغب اهيلإ

 :اهل لاقو هتخاب خرصف «ّیلع بابلا تقلغأ داعس امام تلاقف .یحتفا

 ةريغصلل حتفو حاتفملا هتطعأو ءاذكه ةملاظ كدهعأ مل انأ «حاتفملا ىنطعأ

 ىلإ بهذآ فوس ةريغصلا هذه ىمحرت مل اذإ هتخأل لاقو اهرطاخ بّیطو

 !!هدابع الو هللا ىضرت ال ىتلا كلامعأ نع هريخأو اهيبأ

 هبتنت نأ اهيصوي وهو اهوخأ بهذف هتدعوو ديدهتلا نم داعس تفاخف

 رهش ىضمو اهدقفتأ موي لك ىتآ فوس لاق «ةلفطلا هذه محرتو اهسفنل

 فتاهلاب هنع لأست نأب مايألا ضعب ىفتكت داعسو ىفشتسملاب دقار حلاصو

 لاؤسلا مئاد هنأل .باذع ىف هتنبا نأ هملعُي هساسحإ نأكو راغصلاب ةججحتم

 اهيبأ ةجوز ةرطيس تحت ريبعو ىفشتسملاب حلاصو رخآ رهش فاطو ءاهنع
 اًماعط اهتطعأ ناو «ماعطلا نم اہنامرح ىف تأدب ابنآ ةجردل ةطلستملا

 دحأ فو «تيبلا لامعأ لكب اًريبع فلكت داعس تراصو «جزاط ريغ نوكيف



 کاب سس نالاظلا ةياهن صصق نم =
 فرعآ ال ىننإ :ریبع تلاقف ءاّياش یل یعنصا ايه ریبعل داعس تلاق مايألا

 فوخلا نم ریبع تبهذف ءالإو یبهذا ايه اهل تلاقف «زاجتوبلا لعشآ فيك
 خبطملاب زاغلا برستو زاجتوبلا حاتفم حتف ريبع تلواحو خبطملا ىلإ

 خرصت تراصف «هيف یهو خبطملا لعتشا تیربکلا ریبع تلعشآ امدنعو

 هذه ىو «اپایثب هقلاع رانلاو جورخلا ریبع تلواحو داعس اهعمست ملف
 قحلم ىف حایصلا عمسو هل حتفتل داعس تبهذف داعس وخآ رضح ةظحللا

 وه هوحن یرجف تیبلا نم دعاصتی بهللا یآرو «خبطملا نمو تيبلا

 خرصت ریبع ادجو الصو امدنعو .توصلا كلذ نم ةعوجفم یهو داعسو

 ةيناطب لمحو تیبلا لخاد «داعس وخأ» قراط ضکرف ءاہہایثب ةبهتلم رانلاو
 ناونع مهطعأو ءافطالا لاجرب یلصتا :هتخأل لاقو اهيف اهقلو اهب ىتأو

 هفداصف «یفشتسملا ىلإ اهب بهذي نأ دارآو تنبلا قراط لمحو «تیبلا
 ىلإ ام بهذا كوجرأ :هل لاقو ریبع هاطعاف توصلا ىلع یتآ ناریجلا دحآ

 نم مهجرخآو ابتانبو هتخال داع قراطو لجرلا ام بهذو :یفشتسملا

 هتخآ ىلع نئمطا نأ دعبو مزاللاب تماق ءافطالا ةرايس لوصو دنعو تیبلا

 لاسف «ةزكرملا ةيانعلاب اهدجوف ریبعل یرج ام یریل فاعسإلا ىلإ بهذ
 :بیبطلا لاقف ءاهتحص نع هلأس هدجو امدنعو اهیلع فرشملا بیبطلا نع

 رسیألا اهدخو اهنطبب ةقيمع حورجلا نکلو «ريخب نوکتس هللا ءاش نإ

 مهتلت مل رانلا نأب ریبع عفن یذلاو ءائدهم اهانيطعأ اننأل ةمئان ىه نالاو

 ادغف اًريخ وجرن هللا اش ناو ةمالسلا ىلع هلل دمحلا ... ةينطقلا اهسبالم

 .ىتخأ جوز ةنبا لاقو الیلق تكسو ... ال :لاق اهوخآ تنأ له ءاهارتل لاعت

 هساربو هتخآ ىلإ مجرو اهیلع اًريثك هاصوآ نأ دعب بیبطلا قراط عدوو

 ریغتم ههجوو بضاغ وهو اهتیب لخدو اهل هلوقي نأ ديري ریثک مالک



 - نیلاظلا ةياهن صصق مس بر

 :اهل لاقو ریخب ریبع له ةرشابم هتلاسو كلت هتئیه نم داعس تفاخف
 نأ وجرآو توملاو ةايحلا نيب یه نکلو فطلو هللا ردق نأ هلل دمحلا

 بعلت نأ بحت ريع نإ :داعس تلاقف «كلذ ثدح فيك ىل یحرشت

 :اهمالک اًقدصم قراط لاقف اھٹبعب اهسفن تذأو ةيقش یهو تیرکلاب
 مل اذامل ىتخأ اي كيدهب هللا ءاليلق سیلو اًريثك اهابتنا نوديري لافط الا

 «بوتكمو هللا ردق :هل تلاقف اهيلع كنمأتسم اهدلاوو تنبلا هذ یمتہت

 ةملاظ اي لوقي وهو هتخأب خرص ةأجفو اهأرقو ةقرولا جرخأو الیلق تمصف
 حاتفم نيكرتتأ حاتفملا نم زاغلا برست ببسب اذه :لوقي ريرقتلا نإ

 ىدحإ تناکف ةئیرلا ةلفطلا هذه تقرتحاو «هابتنا نود اًحوتفم زاجتوبلا

 كلذب ريبع ترمأ ىتخأ نإ ىخأ اي ال :تلاقف داعس اهتخأ عم ةسلاج هتاوخأ

 لعشأ نأ فرعأ ال :ريبع تلاقف ءاّياش یل ىلمعاو ىبهذا ايه ريبعل تلاقو

 ام ريبعب ثدحو ىمّلعتو ىبهذا ايه :اهل تلاقو ىتخأ اهتبرضف زاجتوبلا

 تنأ خرصیو اهبرضي وهو الإ رعشي ملو داعس هتخأ ىلإ قراط رظنف .ثدح

 بهذو هيعو درتسا ةلهو دعبو كتقلطل حلاص ناكم انأ ول ةمرجم ةمرجم

 اهدجو اهنع هلاؤس دعبو ريبع دقفتيل ىفشتسملا ىلإ جرخو اهدنع نم

 ىلإ بهذ امدنعو اهنع لأسيل ةزكرملا ةيانعلاب فتاهلا مقر ذخأو «ةمئان
 هذه ىلإ ىنب اي ترخأت اذامل :هل لاقو بضاغ وهو هدلاو هلباق هلهأ تيب

 ىلع قراط درسف «كيلع ةقلق كتدلاوو كتداع نم سيل رهسلا نإ ؟ةعاسلا

 اهيلع لماحتم وهو داعس هتنبا ىلإ بهذو كلذ نم هوبآ رثآتف ةصقلا هدلاو

 .اًيضاغ

 اهآر امدنعو ىكبت ةلاصلاب اهنإ اهتانب هل تلاق اھنع لاسو لصو امدنعو

 الإو ىجرخا ايه اهوبأ اهل لاقف ءاهيف هلمع امو قراط نم هل وكشت تراص



 کو سس نیلاظلا ةياهن صصق نم =
 كل لمعتو خبطملا لخدت نأ ةلفطل نیضرت فيك ءاضيأ اًبرض انآ كتعبشآ

 ملعت ال یدلاو اي كوجرأ :تلاقف ءاهدلاول یلوقت اذام نآلا ةملاظ اي اًياش

 یذلا لعف قراط نإ هللاو اهدلاو اهل لاقف امامت یفشت نأ دعب ال! اهدلاو

 تن یتئاو یضہنا ايه «لعف امم مظعأ اًئيش تيأر تنکل الإو هلعفآ نأ دیرآ

 امدعب نكلو هتبكترا ىذلا أطخلاب رعشت یهو داعس تضهنف «ىعم كتانبو

 .ناوألا تاف

 امدنعو ريبع دقفتيل ىفشتسملا ىلإ قراط بهذ ركابلا حابصلا یو

 بهذف اغراف ريرسلا دجوف ةزكرملا ةيانعلا ةفرغل لوخدلا لواح لصو

 قورحلا :بیبطلا هل لاقف هلأس هدجو امدنعو «ةريح ىف بيبطلا نع ثحبيل

 ناك امهمو اهتلاح تءاسف ىخأ اي ملعت امك ةقيمع تناك نطبلا ىف ىتلا

 .تیفوتف اهؤاضعأ لمحتت مل ةريغص اہنوکلو كنمو ىنم ىوقأ ردقلاف
 هذه ىلع ىكبي انیزح ضرألا ىلع سلجو هسأر ره قراط عمس امدنعو
 ملعأو همامأ قيرطلا ىري ال وهو اعرسم تيبلا ىلإ عجرو ... ةئيربلا ةلفطلا

 ةشهدلا هتباصأ اًضيأ وه هنكلو ريبع دلاو عم فرصتی ىكل رمالاب هدلاو

 تبساح دقو ريبع ىلع ديدش نزح ىف تناك األ داعس ربخي ملو نزحو

 .ىكبتو اهبر رفغتست تلظو اهتلعف ىلع اهسفن

 ملو «ريبع نع لأست اًمئادو برشت الو لكأت ال داعسو مایالا ترمو

 نينر داعس تعمسو ءاھتلعف ىلع اهسفن ةبنؤم األ اهارتل بهذت نأ عطتست
 نع قراط رذتعاف هثداحي ريبع ىبأب اذإو فتاهلا ةعامس قراط عفرف فتاهلا

 كل ىدانأ فوس :لاقو ريبع ىبأ ىلع ملس نأ دعب ةثداحملا ىف رارمتسالا

 سولج ةفرغ ىلإ اًبراه یلوو «قدص ام هنأك هدي نم ةعامسلا كرتو «ىبأ



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم سس "بال
 نم دلاولا ماقف فتاهلا ةعامس ىلع حلاص مع اذه یبآ اي :هل لاقو هیبآ

 امدنعو هيلع ةلأسملا نوهي نأ هللا نم بلطو لوقی اذام فرعی ال وهو هناکم

 مهئيجم مدعو داعس ءیجم مدع بابسآ نع حلاص لأسو هيلع ملس هملک
 دلاو :لاقف ؟ریبع اہ اذام :لاقف یبع نأشب اندنع داعس نإ هل لاقف ءاًعيمج

 اهايإ ینطعآ كوجرأ :هل لاقف درب ةلزن اهدنعو الیلق ةّبعتُم اأ قراط

 دقرت نأ زوجیو ةعجارملل داعس عم یفشتسملاب اهنإ هل لاقف ءاهعم ثدحت ال

 هنم بلطو هبیبط ىلإ عجرو هتنبا ىلع هلاب لغشناو قدصی ملف ةريصق ةدمل

 هل نذأي مل بیبطلا نکلو هتنبا ىلع نئمطیو بهذیل ةريصق ةدمل هل نذأي نأ

 تقو ناح امدنع جرخو هبیبط مالکل حلاص متهي ملف ةيحصلا هفورظل

 ةضيرملا نع لأسو «داعس دلاو اهرکذ یتلا یفشتسملا ىلإ بهذو «ةرایزلا

 لخدت مل اهنأ زوجي هسفن ىف لاقف مسالا اذه امسا دجي ملف ریبع

 .دلاولا هل حتفو بابلا قرطو داعس لهأ تيب ىلإ عجرو «ىفشتسملا

 بيبطلا كل بتك له ؟تجرخ اذامل :لوقی وهو هب بحرو هب ئجوفو
 ىه نيأ «ريبع ىتنبا ىلع لغشنا ىلاب نإ :حلاص هل لاقف ؟اذام مأ اًجورخ

 حرتسا قونخم توصب هيلع درو هل لوقي اذام داعس دلاو فرعي ملف

 سلجو همالك نم حلاص نئمطاف «ريبع كتنباب داعس ىتأت ىتح «حرتسا

 ىننأ حلاص اي قدصتأ :لاق سلج امدنعو ةوهقلاب ىتأو قراط دلاو بهذو

 كملكأل فتاهلا ىلع اتقو ىنطعت مل كنال ءىشب كریشتسال كب ركفأ تنك

 ىلع زيزع ىئاقدصأ نم دحاو دجوي ؛یتسسوم نأشب رمألا اذه تحارصب

 ءاهايإ ىنيطعي نأ ضفر هنم اهبلطأ تيتأ امدنعو «ةنامأ هدنع تعدوأف

 .میثل اذه :حلاص لاقف ینمتشو ىبرض لواحو ضفر هنكلو هعم تلواحو



 )اإ سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 ای :داعس دلاو لاقف «الاصیا هيلع ذخأت مل اذإ هنيمي بلطاو یمع اي هکشا

 هبلطاو ةوعد هيلع مقآ حلاص لاقف ءائيش هنم ذخآ مل یتتاف یذلا اذه یدلو

 هللا نم فوخ هب الجر ناك نإ یمع اي :حلاص لاقف «ىل اهدریآ :لاقف نيميلل

 فلحی هنإف هللا فاخي ال ناك ناو كتنامآ كيطعيو نيميلا نم فاخی هنإف

 كءاجو ناسنإل ةنامأ كدنعو هناكم تنأ ولو :قراط دلاو لاقف ءاهذخأيو

 :لجرلا لاقف دیکأتلاب ىمع اي معن :هل لاقف ؟اهايإ هيطعت له كنم اهبلطو

 تعج نآلاو كنم هتنامأ ذخأ هللاو كدنع ةنامآ كتنبا ريبع ىدلو اي لجأ

 فرعاو اخلاص الجر نک :هل لاقو ءاهنفدب اًعيمج موقنل بسانملا تقولاب
 كنإ ناطیشلا كيلع رثؤي الو «كسفنل هبتناو نوبهاذ هيلإ انلكو قح هللا نأ

 نم ذّوعت مث الیلق حلاص تمصف .كيلع رثؤي ءىش لكو ضيرم لجر
 لافطألا نإ :لاق اذه لصح فيك «نوعجار هيلإ انإو هلل انا :لاقو «ناطيشلا

 قحلملا ىف تناكو ءا ايثب رانلا تلعتشا تيربكلاب ثبعت یهو «ءايقشأ
 دحاو توملاو ددعتت بابسألا نكلو ءاهرمع اذهو هلک خبطملا لعتشاو

 ... هناحبس هللا ديب رامعألاو ینب ای

 هقحلو «ةعيجفلا لوه نم لوهذ یف وهو سلجملا نم حلاص جرخف
 ىفشتسملا ءابطأ دجو هتفرغل لصو امدنعو ىفشتسملا ىلإ هلصوأو قراط

 نع كہا ملأ :هل لوقي وهو هفاعسإب عرسآ بيبطلا هآر امدنعف هنع نوثحبي

 ةئدهم ةنقح بیبطلا هاطعأو رمألا هل حرشو بیبطلا قراط ثدحف جورخلا

 دعبو بوتکملاو ردقلاب نمؤمو ملستسم وهو اقيمع ائداه اّمون حلاص مانو

 هينيع مامآ نم بهذت مل اهتروصو «نيزح وهو هتنبا نفدو بهذ قافأ نأ
 اهم ىثر تاملك نع ةرابع ىهو هلاب ىلع ترطخ ىتلا ةرطاخلا هذه لاقو



 - نداشتن«
 :ةزیزعلا هتنبأ

 ینیعدوست ملو ینیتکرتو تلحر اذامل

 ینیلبقت نأ یتریغص اي توملا كل حمسي مل

 ىبجعت ال كقارف ىلع تكب ىنيع نإ

 نيبرقألاو لهالا قارف دعب ىتولس اي

 نيولحلا ةولح اي كقارف دعي ىئازع وهام

 نيحايرلاةرهز اي ىتجهم اي تبهذ ادامل

 نيعئاضلا نم نكأ مأ كدعب ىلسأس له

 نینحلا مض كّمض ىذلا ربقلا دسحأأ

 نيمئانلا نم اهيلع تنآ یتلا ضرألا دسحأ مأ

 نيح لكب ىاولس ام ىتجهماي
 نيملاعلا برل ىاوعد حيبسستلاو نآرقلا

 بارت ةرذ كنودب یوست ال ىتايح

 نيبهذت اذامل رم كد عب اهيف ولحلا

 نيعلاروح دعب یهزت نمبراداي

 نيشاملا نيب اهيقرفو اهاطخ ىسنت ال راداي

 نيبيطلا ريبع دعب ءاربغ تحبصأ راد اسی

 ىنيعيطت ال راد اي كتعب نإو اهاركذ ىظفحا راد اب



 < سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 هاواس نکلو هتنبا ىلع نیزح وهو یفشتسملا ىف اًرهش حلاص یضمو

 نم جرخو ... قح توملا نأب یوقلا هناميإو هناحبس هللا رکذ وه ةديحولا
 هعم اهبحطصیل داعس هتجوز ةلباقم بلطو هتجوز لهأ تيب ىلإ یفشتسملا
 اہنإ :لاقف ببسلا نع اهاخآ لأسو هعم بهذت نأب تبآ اهنکلو تیبلا ىلإ

 دعبو «هتانبو هتجوز نود اًديحو هتيب ىلإ بهذف .تمصلا ةمئادو ةضيرم

 اهدلاو بهذو ءاھتملاکم بلطو اهيبأ تيب ىف اهنع لأسو ةّركلا دواع نيموي

 ةملك ىأ الو درت مل اهنكلو اهنع اهجوز لاؤسب اهملعأو اهتفرغ ىف اهل

 بحي اًضيأ وه ناكو كلذ نم بجعتف اهجوز اهدلاو غلبو ةتماص تيقبو

 كلذ نم عوبسأ دعبو اہتروص ىلإ رظني اًمئادو ریبع ةفرغب هسولجو تمصلا

 امدنعو اهتفرغب اهيلع لخدي نأب اهيبأ نم بلطو داعس ىبأ تيب ىلإ بهذ
 دحآ عم ملكتت الو هيلع درت ملف اهلأسف اّیلک تريغت دق اهدجو اهيلع لخد

 یهو ريبع ةافو موي نم :هل لاقف ؟اهب ام هل لاقو اهيبأ ىلإ حلاص تفتلاف
 نآرقلا ةوالتو رافغتسالاو هلل ركذلا ةمئادو دحأ عم ملكتت الو اهتداجس ىلع

 «نبب نممتهي ىتاللا نه اهتاوخأو اهتدلاو نإ نهم متہت مل اهتانب ىتح ميركلا

 ةبيط تاملکب اهساوو اهنم برقو الیلق تمصو هسأر حلاص قرطأف

 اهنأ الإ ... ةدحاو ةملكب هيلع درت ملو اهانيع تعمد اهنكلو اب اهظعوو

 عيمجلا فرعو ءاهصحفتو اهوبأ اهيلع ىنحناو تيفوت مث ةداهشلاب تقطن

 .اهحماسي نأ حلاص نم بلطو ءاهاطغف تيفوت اہ



 جج  ةرثؤم ةصق

 مارهالا ةديرج ىلإ ةجوز اهلسرت «هذه انمايأ نم ةيعقاو ةصق هذهو ٭

 تحت هلاقم ىف عواطم باهولا دبع ذاتسألا «ةعمجلا دیرب» ررحم اهرشنو

 .«!ريخألا ءوضلا» ناونع

 ىف امهتأرق ناذللا رعشلا اتيب كيلإ ةباتكلل ىنعفد :ةصقلا ةبحاص لوقت

 هةرتس مراوعو تایهایند لا منا

 هدش دعب ء رو كلا خرداد عهد شش

 مآو ةجوز انأف .یریغل ةربع نوکت نأ یسع یتصق كل یورآ نأ تدرأف

 هیدلو حوزتم باش نبالو ةيرظنلا تایلکلا یدحاب ةيئاهنلا ةنسلاب ةاتفل

 ةرهاقلا ءایحآ دحآ ىف شیعنو «شاعملاب یرکسع طباض یجوزو «نالفط

 تنعتسا دقو «ةدغر ةايح شيعن نحنو یجوز عم یتایح تأدب نأ ذنمو

 نهددع رکذتآ ال «ةديدع تايبرمب یدالوآ ةيبرت ىلع ةيجوزلا یتایح لاوط
 ثکمت ال نهنم ةدحاو لك تناك دقف .كلذ ف بجع الو نهترثک نم

 ال یذلاو هعبطب یناودعلا یجوز ةوسق نم رفت مث «نیرهش نم رثکآ یدنع
 دقف «هيف ةیثارو اهنإ مآ هتايح ةلحر لالخ هذه هتیناودع بستکا له فرعا

 ضعب ىف هتکراش ینآ رکنآ الو «اندنع لمعت ةيبرم ىأ بیذعت ىف ننفتی ناك

 .هتمیرج نایحالا

 ةلح رملا ىف ینباو ءاهرمع نم ةعباسلا ىف یتنباو «اّماع رشع ةسمخ ذنمو

 هعم بحطصی «هتدلب ءانبآ نمو «یجوز فراعم نم عرازم انءاج ةيدادعالا

 .عفرتو ءایربکب یجوز هلبقتساف ,ةعستلا ماوعألا تاذ ةلفطلا هتنبا



 بو سس نالاظلا ةياهن صصق نم =
 ىف اًهينج نیرشع لباقم اندنع لمعتل هتنباب ىتأ هنإ :طیسبلا عرازملا لاقو

 ىف ةلفطلا تطرخناف ءارقشلا هتلفط حفاکملا عرازملا كرتو ءانقفاوو رهشلا

 الأو ؛اهترایز نع رخأتی الأ هفلحتستو ؛اهیبآ بابلجب كسمت یهو یاکبلا

 وهو ؛نینیعلا عماد لجرلا فرصناو ءاہتوخإو اهمآ ىلع اهل ملسی نأ یسنی
 ىف ظقبتست تناکف ءانعم ةديدجلا اہتایح ةلفطلا تأدبو .تبلط امہ اهدعی

 راطفالا ماعط دادعا ىف یندعاستل یالفط ظقیتسی نأ لبق رکابلا حابصلا

 عم ةفقاو لظتو عراشلا ىلإ اهب لزنتو ةيسردملا بئاقحلا لمحت مث ءامهل

 ماعط لوانتتف ةقشلل دوعتو ةتسردملا سیبوتآ امهلمحی یتح ینباو یتنبا

 فو «نفعتلا كشو ىلع زبخو تیز نودب لوفلا نم ابلاغ ناکو اهراطفإ
 ىف أدبت مث ءنبجلا وأ دوسلا لسعلا نم لیلقب اهیلع دوجن دق نايحألا ضعب

 ةيبلتو .حسملاو تاورضخلا ءارشو فیظنت نم تیبلا لامعآ ةسرامم

 ىف قرغتستو ةليتقلاك ضرالا ىلع طقستف «لیللا فصتنم یتح تاءادنلا

 اهیلع لاهنی بولطم لمع ءادآ لیجأت وأ نایسن وأ ةوضه یآ دنعو .مونلا

 دقف كلذ مغرو «ةرباص هیکاب برضلا لمحتتف «ةديدش ةوسقب ابرض یجوز

 طسباب حرفت «اهیمودخمل صالخالاو ةفاظنلاو ةنامالا یهتنم ىف ةلفط تناك

 بوخاو اهمآو اهتدلبل اهقوش نع ربعي اتفاخ انیزح ًءانغ ینغتو «ءايشألا
 هتوسق ىف یجوزل ةكيرش تنك یناب ینارتعا مغرو «قابطالا لسغت یهو
 بابسألا قلتخی اًنايحأ ناك هنأ یتح «نهبیذعت ىف هننفتو .تامداخلا ىلع

 ضعب ىف ةقفشلا ىنذخأت تناك هنأ الإ ءاندنع لمعت ةمداخ ىأ برضل

 الأ یجوز دشانأف ءاهصالخإو اهراسكناو ءاهتبيطل «ةاتفلا هذه نايحألا

 الف اًريثك انتلّمحتو ءانعابط ىلع تدّوعتو تربك دق اهنإ :هل لوقأو ءاهبرضي



 - نیاظاةیبن تن لبد یا
 اهنإف امرضی مل ول هنإ :اهقهقم یل لوقی ناکف ءاهبرض ىف رارمتسالل یعاد
 سانلا نم فنصلا اذه نآو هیلع تدوعت دق اهنآل ؛امرضی نأ هنم بلطتس

 تمص  باذعلا لمحتت ةاتفلا ترمتساو بیطلا ةلماعملا هعم یدجت ال

 نیجهتبم یالفط جرخیو یتای دیعلا ناك نيح ىننأب نآلا ركذتأو ءربصو
 نود لسغتو فظنت رمعلا ىف امهلئامت ىتلا ةلفطلا هذه ىقبت امنيب «نيللهم

 .فیظن هنكل اًميدق اًناتسف ىدترت ةقاشلا اهلامعأ نم ىهتنت نأ دعبو «ةقفش

 كلت هرت ملف اهوبأ امأ تةطيسبلا اهسبالم ةفاظن ىلع صرحت تناك اہنال

 دعب اهترايز نع عطقنا دقف ءاندنع اهلمع دعب ةدودعم تارم الا ةلفطلا

 اهمأ رت مل امك «ةيرهشلا اهترجأ مالتسال هبراقأ دحأ لسري ًادبو ءروهش
 ىف ربكألا اهقيقش تام نيح ىلوألا «ةددحم تابسانم ثالث ىف الا اہتوخإو
 ىلع اًريبك اًلمأ قلعت ةمورحملا ةاتفلا تناكو «ندرألا نم هتدوع دنع ثداح

 ىقلي هب اذإف ءاندنع هيناعت ىذلا باذعلا نم اهلشتني نأب ملحتو «هتدوع

 ىقلتف :یجوز اهاري ال ىتح اًرسو ةقرحب هتكبف اهل لمآ رخآ دقفتو .هعرصم

 .هيدي ىلع اًياقع
 ىف اهنم اًصلخت تناك امنإو ءاهيلع انم اًمطعت نكت مل ةيناثلا ةرملاو

 لاقتنا نم انيلفط ىلع انیشخو «لعم ضرمب ةضيرم تناك دقف ةقيقحلا

 .اہتوخإو اهمأ ىرت نأ ةجحب اہتدلب ىلإ اهاندعباف ءامهيلإ یودعلا
 رقتساو ءابصلا ةلحرم تلحد نأ دعب اهیبآ ةافو دنع ةثلاثلا ةرملا تناکو

 .اهبلق ىف راسکنالاو نزحلا

 ريغ اًئيش یعدآ نأ رربي ام یدل سیل ذإ یدیس اي ینقدصت نأ وجرأو

 ةوسق تركذت املك نآلا ىكبأ ىنإ تلق اذإ «یتداراب كل تبتك انأو .قداص



 سس الان اهن سمق نم -
 ىأكو تلفط ىأك یوطخت نأ دب ال ناکو ءاطخ ىأ تأطخأ اذإ اهل انباقع

 نم اهانمرح ام اریثکو !ءابرهکلا كسب اهقعصي یجوز ناك دقف «ناسنإ

 رکذتآ الو .ةعئاج یوطلا ىلع تتابف «ةيساقلا دربلا یلایل ىف ءاشعلا ةبجو
 !یکبت نأ نود ةليوط تاونس ةدمل ةليل تمان اهنأ

 نم اهدلجب بربت ملو باذعلا اذه لک تلمحت اذاملو لءاستت فوسو

 موی تاذ تجرخ بابشلا نس تبراق نيح ةاتفلا نأب كبيجأو ؟مکمیحج

 تناك اهنإ فرعو «اهنع باوبلا یجوز لأسف «دعت ملو تاورضخلا ءارشل

 نم هنأو «عراشلا سفنب رازج ىدل لمعي باش عم ةليوط تارتفل ثدحتت

 هذه نم اهلشتتيو اهجوزتي نأ ىلع هعم تقفتا دق نوكت نأ لمتحملا

 نم اهراضحإب لفكت دق ىجوز ذوفن ناك ىتح عوبسأ ضمي ملف «ةايحلا
 ماقف .باذعلا عاونأ لكب الفاح الابقتسا اهتدوع دنع اهانلبقتساو ءاھٹبخم

 یهو یتنبا تكب امنيب «فنعب اهلكرب ىنبا عوطتو «ءابرهكلاب اهقعصب یجوز
 رادتساو هسفن ىلع هترطيس دقفف ..مارح ..مارح اباب اي مارح : اهيبأل لوقت

 اهيف اہرضی یتلا اهتايح ىف ىلوألا ةرملا تناكو ءاضیآ یه اهیرضو اهيلإ
 !اهوبأ

 رمتساو ءاهريصمل تملستساو ءانعم ةيقشلا !تايحل ةاتفلا تداعو

 اهبرضيف «تقولا ضعب ءىش لمع لجؤت وأ یطخت «هيلع ناك امك عضولا
 متمتسنل تامارهألا ةقطنم ىلإ تازاجألا ىف جرخنو «اخربم اًبرض ىجوز

 اًئيشف اًئيش .مث خلإ ..هلكأتل عوبسألا ماعط اياقب اهل كرتنو محللا نم ءىشب
 اًريثك رثعتت اهنآو ءاهيدي نم طقست قابطألاو باوکالا نأ اهيلع ظحالن انأدب

 هنأو ءادج فعض دق اهرظن نأ انل دكأف بيبطلا ىلع اهانضرعف ءاھتیشم ىف



 - نیلاظلا ةياهن صصق نه د "بر
 هبش تحبصأ اهنآ ىأ ءاهيمدق تحت ام اّیلاح یرت ال اهنأو ءاّيجيردت بحسنی
 .نکسملا ةفاظن لامعآ لکب موقت تلظو ءاهمحرن ملف كلذ مغرو «ةفيفك

 نم تداع اذإ اهتعفص ام اًريثكو لب «لعفت تناك امك رضخلا ءارشل جرختو

 اهرصب فعضل لعفت تناك ام اّریثکو ةجزاط تسيل تاورضخب قوسلا

 ةرامعلا لخدم ىف اهسلجت تناکف باوبلا ةجوز اهیلع تقفشأف «دیدشلا

 .برضلاو ةناهالا نم اهذقنت یتح ءاهل تاورضخلا ءارشل یه بهذتو
 تيبلا نم موی تاذ ةاتفلا تجرخ مث «نمزلا نم ةرتفل اذكه لاحلا رمتساو

 ثحبلاب متن ملو «یرخآ ةرم هيلإ دعت ملو ءاًبيرقت ةفيفك تحبصآ نأ دعب
 .ةرملا هذه اهنع

 دقفو۔ غارفلا ةايح لبقتساو «دعاقتلل ىجوز ليحأف تاونسلا تضمو

 ىلإ هتاتالفناو «هتاروثو هتيبصع تفعاضتف لابقتسا ًاوسأ  ذوفنلاو بصنملا

 .نينسلا ةرشع ببسب هتلمحت دقف كلذ عمو «لمتحم ريغ دح

 .هتاليمز ىدحإ بطخي نأ دارأ مث ءلمعو ةعماجلا ىف ىنبا جّرختو
 تلمتكاو اهم اندعسو اهجوزتو «لامجلا ةعئار ةاتف یهو «هل اهانبطخف

 تعضوو «ةديعسلا ةظحللا تءاج مث «لماح اهنأ انفرع نيح انتداعس

 تلّوحتو «رصبي ال فيفك هنأ ةيساقلا انتمدصل فشتکن انب اذإف اهدولوم

 عم ةليوطلا ةلحرلا انأدبو متاقلا نزحلا نم ةفيثك ةباحس ىلإ ةحرفلا
 ىف لمألا ًافطناو .عقاولا رمألل هتجوزو ىنبا ملستساو «ةدئاف الب ءابطألا

 تررقو «نيفوفكملل ةناضح ءانعلاب دوعوملا انديفح انلخدأو ءامهيبلق
 ءابطألا نکل «ةثراكلا راركت نم افوخ ىرخأ ةرم لمحت الأ ینبا ةجوز

 اهجوز نيبو اهنيب ةبارق ةلص دجوت ال هنآل ؛ليحتسم اذه نأ ىلإ اهونأمط



 پس نبلاظلا ةياهن صصق نم =

 ديعي رخآ لفط باجناو لمحلا ىلع اهوعجشو ءةیثارولا لماوعلا دكؤت
 نأ لمآ ىلع كلذ ىلع اضیآ نحن اهانعجشو «اهجوزو اهتایح ىلإ ةمسبلا

 تلمحو .لوألا هلفط ىف هتمدصو هنزح نم ففخی یعیبط لفطب اننبا قزرُی

 انبولق تفقوتف «ةايحلا ىلإ تلزن ءارقش ةليمج ةلفط تبجنآو «ینبا ةجوز
 اهب اندعسو «نییداعلا لافطالاک یصبتو یرت اهنأب ىرشبلا بیبطلا فز یتح
 ایادهلاو سبالملاو بعللا اهقیقش یلعو اهیلع تلاهناو «ةفعاضم ةداعس

 ديحت ال دحاو هاجتا ىف زُکرُم اهرظن نأ اهیلع انظحال نوهش ةعبس دعبو
 هب اذاف ءاهينيع ةمالس ىلع نانئمطالل نویع یئاصخآ ىلع اهانضرعف «هنع

 .ءوضلا نم صیصب درجم الإ یرت ال اهنأ یهو ءالوه دشأ ةقيقحب انمدصي
 یجوز ىأرو شاب الإ ةوق الو لوح الو ءاهرصب دقفل اضیآ ةضرعم اهنأو

 تروطت مث ءیش لک هرکو همایآ اهعم تدسف ةيسفن ةلاحب بيصأف كلذ
 .باتتک الا نم هجالعل ةيسفن ةحصم هلاخداب بیبطلا انحصن یتح هتلاح

 یقیض ىفو ةوسقب یردص أطت ایندلا موم تسسحأو «یبلق ضبقناو

 نأ دعب ةفيفك انمیحج نم تبره یتلا ةريسكلا ةاتفلا ةاجف ترکذت ینازحآو

 برضلاو ءابرهکلاب قعصلا لاوهآ اهلالخ تقاذ تاونس رشع انعم تضمآ

 ىلع انل ءامسلا باقع اذه له عزج ىف یسفن تلءاسو «نامرحلاو ناوهلاو

 ؟اه انلعف ام

 فک ىف انبستو اهجالع انلمهآ یتلا ةميتيلا ةاتفلا هذه ةروص تحبصأو

 نأ ىف انينج امع یبر وفع ىف یلمآ قّلعتو ...«یتدحو ىف یندراطت اهرصب

 دحآ انلد یتح عيمجلا لأسآ تحرو ءاهب انلعف امع رفكأو قاتفلا هذه دجأ

 اهيلإ تبهذف دجاسملا دحأب ةمداخ لمعت اأ انملعو ءاہناکم ىلإ ناریجلا



 - نيلاظلا ةياهن صصق مس با
 دقف تایرک ذلا ةوسق لک مغرو «یمایآ نم یل یقب ام یعم شيعتل اهترضحأو

 مل یتلا ةرشعلا تظفحو ءاهتداعإل اهيلإ ییعسو اهنع یلاوسب تحرف

 عامسب تحرفو . اهدیب كسمآ انآ و قیرطلا سسحتت ت یعم تداعو ءاهظفحن

 ءاهابصو اهتلوفط ىف ةبيطلا ةاتفلا هذه اهتبحآ املاط یتلا ةباشلا یتنبا توص

 ءانعم ةاتفلا ترقتساو «هبلق ىلإ هقیرط مهلا فرع یذلا ینبا توص عامسبو

 یئاعدو یلمآو ..نیفیفکلا یدیفحو ىه اهمدخآو لب اهاعرآ تحبصأو

 هللا نإ :مممولق نم ةمحرلا تبضن نمل لوقآ نآو «ناك ام یل رفغی نأ یبرل

 كدر ىف امهتآرق ناذللا رعشلا اتیب ینعفد یتلا یدیس اي یتصق یه هذه

 مکیلع مالسلاو اهیف امب اوربتعیو عیمجلا اهأرقي نأ وجرأو كل اهيورأ نأل

 .""هتاک ربو هللا همحرو

 تام هذه ىلع عواطم باهولا دبع ررحملا در مث

 اياطخلا رثكأ امف كلذ عمو «لمعلا سنج نم اًمئاد ءازجلا ناك اذكهو

 .رابتعالا لقأ امو مائالاو

 .۱۹۹۱/۱/۱۵ خيرات ١5 ةحفصلا ةعمجلا ديرب - مارهالا ةديرج (۱)



 جج بیھرلاماقتناا

 عدوتسم ىف ةقراغ «اهرمع نم ةعبارلا ىف ةلفط تدجو «ماوعأ ةثالث لبق

 .دادخب ىف (خیلصلا) ةلحم رود نم رادل ةرذقلا هایملا

 ترشنو «سلاجملا ثیدح تحبصأو .ةاسأملا هذهل دادغب تعور

 .اهتالیصفت تالجملا و فحصلا

 .دعج نوللا رفصأ رعش تاذ ةرشبلا ءاضیب ؛ادج ةليمج ةلفطلا تناك

 .سوتیف روص نم ةروص اهنأک
 یدحال اًريدم اهوبآ ناکو «ةيئادتبا ةسردم ىف ةملعم اهمآ تناك

 اهبعالت «ةنس ةرشع ىتنثا اهرمع ةمداخ ريغ رادلا ىف نكي ملو «تایدادعالا

 .قوسلا ىف وأ ..ةسردملا ىف رادلا نع ةديعب اهمآ نوکت نيح

 يتلا يهف ايندلا هذه ىف امهتولس تناكو ءاهيوبأ ةديحو ةلفطلا تناكو

 .اًحرمو اًرشب رادلا المت

 بخصلاب ةللدملا اهتلفط اهلبقتست ملف ءاّرهظ اهتسردم نم مالا تداعو

 خبطملا ىف ةمداخلا تدجوف ةعرسم رادلا نحص ىلإ تفلدف .داتعملا

 لبق اهعم تناك اهنأ تمعزف ءاهتلفط نع اهتلأسف «نيعاوملا فظنت

 ءاهتلفطل اًرثأ دجت ملف ءاهكلاسم تشتفو رادلا فرغ مالا تلخدو

 نم نيحئارلاو نيداغلاو ناريجلا لأست ىعولا ةدقاف عراشلا ىلإ تجرخف

 .ىودج نود سانلا

 اًثيغتسم هقرطو الإ هيف اهدوجوب هبتشي الحم كرتي ملف ءاهوبأ ءاجو
 .اًضيأ ىودج نود اًدجنتسم



 - نیلاظلا ةياهن صصق نه بلس ۳۷ لس

 بقع ىلع اًسأر دادغب اوبلقف «نمألا لاجرو ةطرشلاب نادلاولا لصتاو
 .ارثآ ةلفطلل اودجی نأ نود

 .ریصملاو ناکملا ةلوهجم ةلفطلاو «مايألا تبقاعتو .تاعاسلا تضمو

 .هتافرشو لزنملا حوطس نم هایملا تقفدتو «ةريزغ راطمالا تلطهو

 .ةرذقلا هايملا عدوتسم ضافف

 قوف ةيفاط ةئيربلا ةلفطلا دجوف .عدوتسملا ءاطغ فيظنتلا لماع حتفو

 .ءاملا حطس

 .اددجم قيقحتلا اوأدبو «لزنمل ىلإ نمالا لاجر عرسأو

 تراشأف هعفر ىلع ةلفطلا یوقت ال ةجردب الیقث عدوتسملا ءاطغ ناك

 .ةمداخلا ىلإ ماہتالا عباصأ

 ؟ةعینشلا اهتلعف ىلع ةمداخلا تمدقآ اذامل نکلو

 ءاوس ةلفطلا ىعري امك اهاعري هتنبا امأك ةمداخلا نإ :ةلفطلا دلاو لاق

 .ءاوسب

 ام اهيلع دجت ملو ةريسلا ةميقتسم ةنيمأ ةمداخلا نإ :ةلفطلا مآ تلاقو

 .ديعب وأ بيرق نم اهتريس سمی
 لوانتت «ةيلاثم ةياعر ةمداخلا یعرت تناك ةلئاعلا نإ :ناريحلا لاقو

 ةلفطلا اهيدترت تناك ىتلا اهسفن بايثلا ىدترتو ديب ادي ةلئاعلا عم ماعطلا

 .ةلفطلاو مألا اهيلإ ىوأت ىتلا ةفرغلا ىف مانتو

 .رازت وأ روزت امدنع ةمداخلا اهعم سلجت نأ ىلع صرحت مألا تناكو

 ىلع مدت نأ نكمي الو ةمداخلا ىف ناكسَي ال امہنإ :نادلاولا لاقو
 !!رارصإ قبس نعو اًدمع ةلفطلا قارغإ



 ۲ سس نالاظلاةياهن سھق نم -
 .قیقحتلا ىف قمعتلا ىلع اورصأو ءاوعمس امہ نمالا لاجر يفتكي مل
 ةيكاب ةمداخلا ترجفناف ؟ةلفطلا ٍتقرغأ اذامل :ةمداخلا مهدحآ لأسو

 .؟راکنالا ىلع ترصأو ةبحتنم

 .اهتءارب ىلع نارصيو ةمداخلا نايمحي نادلاولا ناكو

 اوققديل ةطرشلا رقم ىلإ ةمداخلا اوبحصتسي نأ نمالا لاجر بلاطو

 .قيقحتلا ىف

 تجَرَف ءاهبايث بادهأب كسمتت ةلفطلا مآب تذالو ةمداخلا تعنتماو

 ةمداخلاب كشت الو اهسفنب كشت ال األ ءاهبنأشو ةمداخلا اوكرتي نأ مالا

 .اقلطم

 .ىصخشلا هقح نع لزانتي هنأ :لاقو مالا ءاجر بألا ديأو

 :اولاقو مهرقم ىلإ ةمداخلا باحصتسا ىلع اورصأ نمألا لاجر نكلو

 .هنع لزانتلا نكمي ال ماعلا قحلا نإف ؛یصخشلا مكقح نع متلزانت نإ مكنإ

 ةهج نم نیوبالا نيبو :ةھج نم نمأآلا لاجر نيب لدبلاو درلا أدتباو

 خرصت یهو اًفطخ ةمداخلا فطخ ىلإ نمألا لاجر رطضا اًريخأو .ىرخأ

 .حوننو اهتوص یلعاب

 قارغاب اهرمآ دق اهابآ نأب ةمداخلا تفرتعا ؛نمألا لاجر رقم ینو

 طخضلا نم افوخ تفرتعا اأ معزو «هتنبا لاوقآ ةمداخلا وبآ ركنأو

 .اهلاوقآ ةروطخ ردقت ال ةريغص اهنآو «بيذعتلاو
 ىف مهبيلاسأ لک اولمعتساو «ةريثك تالواحم نمالا لاجر لذبو

 .هراكنإ نع ةمداخلا وبآ حزحزتي نأ نود قیقحتلا



 ب نالاظلا ةياهن صصق نم د ا

 سمخ نجسلاب ةمداخلا ىلع مکح «مکاحملا ىلع ةيضقلا ضرع دنعو
 ملعتتو اهقالخأ مّوَقَت ثيح «نیغلابلا ريغ لافطألا نجس ىف اهیضقت تاونس

 .فرحلا نم ةف

 .هیف نیرهش ءاضف دعب فیقوتلا رداغف ءاهدلاو ةءاربب مکحلا ردصو

 .ءىش لکب ةمداخلا تفرتعا نجسلا فو

 ةيدادعالا نم الصف نیقیقش نیباش نم رانید ةئام اهدلاو ضبق دقل
 .ةريسلا یمیقتسم ریغو سوردلا ىف نالمهم امهنأل

 وه یذلا ةقيرغلا ةلفطلا دلاو ةسردملا نم امهلصف ىف ببسلا ناكو

 ءاًحورو اصن ماظنلا قبطي نأ ةلفطلا دلاو دارآ دقل ... ةسردملا كلت ريدم

 هتمآ مامآو میلعتلاو ةيبرتلا لاجر مامآ هتیلووسمب الماك اًروعش رعشی ناکو

 مامآ هتيلوؤسمب كلذ لک قوفو كلذ لك لبق رعشي ناکو «هتدیقعو «هنطوو

 ءاجر ىلإ تفتلم ريغ نيقيقشلا لصف ىلع رصأ اذهل «یلاعتو هناحبس هللا
 .نيسمتلملا سامتلاو نيجارلا

 ةمداخلا دلاو ايرغأ ةسردملا ىلإ امهتدوع نم نابلاطلا سئي نيحو
 .امهيبلق قرح امك ةلفطلا ىبأ بلق قرحي نأ هارمأو لاملاب

 لمعت هتنبا نأ نافرعي اناكو ءاهسفن ةسردملا ىف اشارف ةمداخلا وبأ ناكو

 اهلتق نأو «ريدملا ةنبا ةايح ىلع ءاضقلا ىلع ةرداق یهو «ريدملا راد ىف

 .رخآ ءىش هقرحي امم رثكأ ريدملا بلق قرحي

 ىلإ اًدانتسا مكحت مكاحملاو «ةمداخلا ةءاربب تضق مكاحملا نكلو

 .مهتملا فارتعاو دوهشلا لاوقأ

 .هتميرجب فرتعي ال مهتملاو .دوهش نكي مل .تاذلاب ةيضقلا كلت ىفو



 بو سس نیلاظلا ةياهن سمق نم -
 ؟ةقنشملا ىلإ هدوقي فارتعالا نأ فرعی وهو فرتعی فیکو

 ةملظلا نم هماقتناو - هللا لدع ريغ قبي ملف هتملک ىضرألا ءاضقلا لاق

 متمتی نأ هلمآ فو «ةبرحلا ریبع قشنتسي نجسلا نم ةمداخلا وبأ جرخو -

 .مارحلا لاملاب

 ؟ثدح یذلا امف

 یتح رمتسا «نجسلا نم ةمداخلا دلاو جورخب اخرف یلئاع لفح میقآ

 .لیللا نم ریخالا عیزهلا

 .اًبارشو اًماعط لاملا نم ارطش لفحلا ىف ةلئاعلا تددبو

 ىلع یوقی ال اضیرم ةمداخلا دلاو طقس «یلاتلا مویلا حابص یو

 .ةكرحلا

 تاسمهلا تناك «ةدايعلا ةرجأ نوعفدي ءابطألا ىلإ ةرسألا تأجلو

 ال هنأو «ةلفطلا لتاق هنأب هيلإ ريشي هاري نم لك ناكو ءناکم لك ىف هفداصت

 .نانحلاو فطعلا قحتسي

 ناكو «مزاللا ءاودلا هاطعأو صتخملا بیبطلا هصحف ىفشتسملا ىفو

 .نيلسنب ةربإ ءاودلا نمض نم

 .رادلا ىلإ هجوز عم یفشتسملا رداغف «ةربإلا ةضرمملا هتطعأو

 خرص مث .هبلق تاضبن ىف كابترابو همسج ىف ردخب رعش قيرطلا قو

 ... ةلفطلا ... ةلفطلا :ةأجف

 ؟ةلفطلا نيأ :هجوز هتلأسو

 .ىقنع ىلع امهيتلك اهيدي اتلكب دشت اہنإ ؟اهنيرت الأ :لجرلا لاقو
 هتوص تمحو هانيع تنقتحاو اًديور اًديور هجوز فتك ىلع هسأر لامو

 ...ةلفطلا ... ةلفطلا :ددري ناك ىذلا



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم سس سس ۳۷

 ةيفاك تناك «رهشآ ةعبرآ ىلإ تدتما یتح «لجرلا ضرم ةدم تلاطو

 ةمداخلا دلاو دصقو «ضارتقالا ىلإ ةلئاعلا ترطضاف مارحلا لاملا دیدبتل

 اًرداق دعي ملو هلام دّدب هنال .ناجملاب جلاعي یذلا یموکحلا یفشتسملا

 .ءابطالا ءاعدتسا ىلع

 بيصأ مث «یوئرلا نردتلاو «یلاعلا طغضلاو ءركسلا ضرم وكشي ناك
 .ضارمالا هذه لك ىلإ ةفاضإ داحلا ماک زلاب

 احبش یفشتسملا ىف ودبي امك ناکو «هاوق ترابناو «هترارح تعفتراو

 .حابشالا نم

 تضرمم ىلإ ةضرمم نمو «بیبط ىلإ بیبط نم لقتنا یفشتسملا یو
 .ةلاقنلا ىلع ال ومحم

 یقلی لجرلا اذه نکلو سانلا نم اًضاخ اقطع یقلی ضیرم لك ناکو
 ...ةايحلا قراف مث زازئمشالاو یفشتلا

 .نیرخآ نیماع هيف یضقتل یحالصالا نجسلا ىف لازت ال ةمداخلا

 ...تانعللاب اًيوحصم رقلا ىف رقتسا اهدلاوو

 ...تانب ثاللثو لفط ةلاعاب ةرئاح رادلا ىف اهمآو

 .نهتبطخل مّدقتي دحآ الو «جاوزلا نس ىف ثالثلا اہتانہو
 هل ناك هللا نكلو مارحلا لاملا ةمعنب هسفن ةمداخلا وبأ للع دقل

 .داصرملاب هلاثمألو

 . ةمالسلاو ةيفاعلا هللا لأسن

 .فرصتب - ءامسلا ةلادع (۱)



 صاصفلا تفو ناحو

 ىنثدح :لاق «یخونتلا لولهبلا نب قاحسإ نب دمحآ نب دمحم نع

 :لاقو «ىل هامسأو ۲ ماشلا بابب «عبرلا بحاص

 بحاص «یجعازبالا نسحلا ىبأ عم ءطّرّشلا باحصأ ىف لمعأ تنك

 ىف ةلودلا زعُم نذاتساو «سبحلا نم اًصوصل جرخأف «" دادغبب ةطرشلا

 الجر نيرشع اوناكو «ایشع مهبلص ىف نذأف ہرسجلا دنع مهلتقو «مهبلص

 .نالف انیلع سيئرلاو مهیف تنك ةعامج مهم لكوو

 .دغ نم ناك اذإ ىتح «مکتلیلو مكموي ةيقب مهبشخ دنع اونوك :لاقو
 .انه مهقانعأ تبرض

 ضعب لاتحاف انتعامجو همون نم انسيئر لقثف ءاّمون لیللا انيضقو
 توصب الإ انهبتنا امف «ةبشخلا نم لزنو «لبحلا عطق نأ ىف .صوصللا

 .هولعو «هعفو

 2 .هانقحل امف فعم انأو هفلخ انسیئر ادعف

 انعجرف رخآ ناسنإ تلفيف نوقابلا ةلاحرلا شوشتي نأ انفخو

 .لمعن اذام نيركفم «نیمومغم انسلجو «نيعرسم

 دقو ءاّرذعع ىنم لبقي الو ءةرثع یل لبقي ال ىجعازبألا نإ :انسيئر لاقف
 نأ ىلإ ءىنبرضيف .هتلفأو الام صوصللا دحأ نم تذخأ دق ىننأ نظي

 ؟ىأرلا امف .فلتأ

 ..(5غ6 ۱ نادلبلا مجعم) دادغب نم ىبرغلا بناجلاب ةلحم :ماشلا باب )١(

 بقل دقو ١77( /۲ ممألا براجت) طساو ةطرش ىجعازبألا ةلودلا زعم دلق ۳6۵ ةنسلا ىف (۷)
 .جعازبأ یمسی اّيكرت اًدئاق مدخي ناك هنأل كلذب



 - نیلاظلا ةياهن صصق مس مر
 .برہت :تلقف

 ؟شیعآ نيأ نمف :لاق

 .فوطن یتح مقف .دحأ یرج امب ملعی ملو لیلا فصن اذه :تلقف

 لوقنو «هبلصنو «هقثولف هتینم تناح دق .موّوشم انيديأب حقي نأ ولخی الف

 .مهفاصوآ تبثآ ام هناف الجر نیرشع انيلإ تملس :هل
 .باوص اذه :لاقف

 انيأرف «یبرغلا بناجلا [ىلإ] ربعنل رسجلا قیرط انکلسو «فوطن انمقف

 .هیلع انضبقف «هيلإ انلدعف «لوبي الجر رسجلا یسرک لفسآ ىف
 لوبآ یتیریمس نم تدعص حالم لجر انآ ؟مکل ام موق اي :حاصف

 ؟مکنیبو ینیب ءیش یآ - اهيلإ ًاموآو - یتیریمس هذهو

 هانیقرو «هانذخآو «ةبشخلا نم بره یذلا صللا تنآ :انلقو یانبرضف
 لیللا لوط حیصی وهو .براهلا صللا ناکم هانبلصو «ةبشخلا ىلإ
 یکیو

 ؟ةلیحلا ام نکلو مولظم :انلقو.هل ةمحر انبولق تعطقتف

 ممتجا دقو ءاجو «سبحلا ىلإ ىجعازبألا بکر دغلا نم ناك املف

 .موقلا قانعآ برضیل «سانلا

 نم لکل مسر وهو .بطاخی ناك اذکو - ذاتسالا اهيأ :حالملا هب حاصف

 ینم عمساو «ینعدا «هللا یدی نيب كفوقوب - دادغبب ةطرشلا ةسائر دلقتي

 انأو مهبلصب ترمآو «مهتجرخآ نیذلا صوصللا نم تسلف «یمالک

 .ةليح یب تعقو دقو ءمولظم

 ؟كتصق ام :لاقو .هلزنأف



 گہ سس زیلاظلاةیاهنصق نم -
 .هتقيقح ىلع هثیدح هل حرشف

 ؟لجرلا اذه ام :لاقو ءانب اعدف

 نورشع ءالؤهو الجر نیرشع انيلإ تمّلس ... لوقی ام فرعن ام :انلقف
 .الجر

 اذه متضرتعاو هومتقلطآو مهارد صوصللا دحآ نم متذخآ دق :لاقف

 .هومتذخأف ءائیرب هاّیرغ الجر «قیرطلا نم
 .اذه وه ءانيلإ هتملس یذلا صللا ءاذه انلعف ام :انلقف

 «نیناّجَسلا اورضحأ :لاقو «حالملا كرتو ةعامجلا قانعآ برضف

 .نیباوبلاو

 ؟مهانذخآ نیذلا نیرشعلا ةلمج نم اذه :مهل لاقف ءاوءاجف

 .ال :اولاقو هولمآتف

 .هقالطاب رمآ مث .ةعاس رکفف

 .هانددرف یا هومتاه :لاق مث

 .ثیدحلا هيلع داعأف ءكتصق ىل حرشا :لاقف

 ؟عضوملا كلذ ىف كانه لمعت تنك ءىش یآ «ليللا فصن ىف :هل لاقف

 .لوبأ تدعصف «ةلوب ىنتذخأف «ىتيرامس ىف تب دق تنك :لاقف
 یا .كقلطأ ىتح «ةقيقحلا ىلع ىنقدصأ :هل لاق مث ةعاس ركفف :لاق

 ؟ كانه لمعت تنك ءىش
 .كلذ ريغب هريخي ملف

 نيب مئاق وهو هررق ءاناسنإ ررقي نأ دارأ اذإ همسر نم ناکو :لاق

 © ةدحاو ءررقملا برض «هسأر كح اذإف عراقمب ةعامج هءاروو «نيسفن

 .ةدحاو ةيرض ىنعي(١١



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم ببلد ٦ح

 ءعناص اي لعاف اي .كلجرو كدي هللا عطق :هبرض یذلل لوقیف «ةميظع ةديج

 دقف «قدصأ كيلع ساب ال ءاذه اي مدقت ؟هتبرض ٌمِلو ؟هبرضب رمآ نم
 . توجت

 هتداع تناك اذكو ءاذه ىلع اًدبأ «ةثلاثو تینا هسأر كح الاو ءّقأ ناف

 .هترضحب نیفرصتملا نع «فورعم هل مسر وهو «ةانجلا عیمج ىف
 ؛نیمئاقلا ضعب هافق برضف ؛هسأر كح «حالملا هيلع لاطآ املف :لاق

 .ةميظع ةبرض ةعرقمب
 .حالملا حاصف

 كيدي هللا عطق عناص اي لاعف اي ءاذہب كرمأ نم :ىجعازبألا لاقف

 .كسفنب حناو «قدصا :حالملل لاق مث

 ىسفن ىلع نمآ ىننأ .كيلع دهاش هللا ءذاتسألا اهيأ :حالملا هل لاقف

 ؟قّدُْصَأ نيح رح ؛یئاضعأو

 .معن :هل لاقف

 یتسلاب ىناريج ىتفرعي ةینالفلا ةعرشملا ىف لمعأ ؛حالم لجر انأ :لاق

 ىف جرفتأ «ةمتعلا دعب ةحرابلا ءاثالثلا قوس ىلإ ىتيرامس تحرس تنك دقو

 .اهفرعأ ال راد نم مداخ لزنف ءرمقلا

 ؟حالم اي :حاصف

 . ۰۲ تمدقف

 مهارد ىناطعأو ناتیبص اهعمو ةنسح «ةفيظن هن ةأرما یلا ملسف

 .ةيسامشلا بابب «ةينالفلا ةعرشملا ىلإ ءالؤه لمحا :لاقو ءاًحاحص

 .المعتسم لزي مل ىدادغب حالطصا «یطاشلاب ىتيريمس تقصلأ ىنعي :تمدق (١)



 ۱ سس نیل اظلا ةياهن صصق نم -

 نم یم اذإف اههجو ةأرملا تفشکف قیرطلا نم ةعطق مهب تدعصف

 ۳ رکلا ىف یفیذاجم تقلعنف «اهتیهتشاف مقلاک اّهجو سانلا نسحآ

 نع اهتدوارف ةأرملا ىلإ تمدقتو «ةلجد طسو ىلإ ةنيفسلا تجرخأو
 .حیصت تذخاف ءاهسفن

 ظ .ةعاسلا كنقرغأل تخص نئل لاو :اهل تلقف
 امف ءاهيلع ردقآ نأب تدهتجاو ءاهسفن نع ىنعنامت تذخأو .تتکسف

 .تردق

 .كنم ناتیبصلا ناتاه نم :اهل تلقف

 .یتانب :تلاقف

 ؟هذه قرغآ وأ .كسفن نم ینینکمت .كبلا بحآ اميأ :اهل تلقف

 .نهنم ةدحاو ىلع تضبقو

 .تئش ام لمعا .كعیطآ الف ءانأ امآ :تلاقف

 .اهاف تبرضف «تحاصف املا ىف نیتیبصلا ىدحإ تیم رف

 كب لعفآ ینیعد :اهل تلقو ةعاس اهتکرت مث یکبت تذخأو .تتکسف

 .ىرخألا تقغالاو

 . تلعف ال .هللاو :تلاقف

 ءاهعم تحصو «تحاصف یاملا ىف ام تيمرف ؛یرخآلا ةّيبصلا تذخأف

 هديب تذخأو كتلتق الاو «ینیعدف «كلتق الإ نآلا یقب ام :اهل تلق مث

 .ءاملا ىلإ اهب یمرال اهتلمحو

 بناج ىف تست «لالهلا لکش ىلع ىلعألا ةحوتفم دیدحلا نم ةقلح اهم داري «ةيدادغب :كركلا (۱)



 - نيلاظلا ةياهن صصق نم لبلد“.
 .كعَدَأ :تلاقف

 .اهتتطوف ءاهسفن نم ینتنکمف «ةّيرامسلا ىلإ اهتددرف
 دعصت ةعاسلا هذه :یسفن ىف تلقف ةعرشملا ىلإ اهب ىضمأل «ترسو

 «لتقأو ذخ واف «یب رذنتف هبلا ىوأت ىذلا عضوملا ىلإ وأ ءاهراد ىلإ

 ىلإ اهب تيمرو ءاهيلجرو ءاهيدي تعمجف ءاهقيرغت الإ لح كانه سیلو
 تنکو «تمدنف «هتينج ام مظعو هتبکترا امیف ترکف «تقرغ نيحف املا

 .قافأف ءاتارکس ناك لجرک

 ىف صوغأو «ةرصبلا ىلإ ردحنأ نأ ال سيل ؟لمعأ ءىش ّىأ :تلقف
 .فَرْعَأ الف ءاهرابخأ

 دعصآ :تلقو «ینطب ىنتذخأ سجلا ءاذح ترص املف .تردحناف

 .یتیرامس ىلإ دوعاو «حشفتأو

 .یلع ءال وه ضبق یتح تسسحأ امف «طّوغتأ سلاج انأف .تدعصف

 ینیبو كلثم نيب ةلماعم يأ ءاذه ای :اًبياطم «يجعازبألا هل لاقف :لاق

 .مالسب فرصنا

 .فرصنیل یلوف «ةقيقح كلذ نآ هلهجل ٌنظف
 مجرت نأ نم ّلقأ الف ؟انعّدَتو ءفرصنت اذ وه «یتف ای :لاقو هب حاصف

 .اذه لثم ىلإ دوعت ال كّنأ .كفلحنل
 .عجرف

 .هوذخأف هوذخ :لاقف

 .هلي اوعطقا :لاقف



 «تسرو سفنآ ةثالث تلتق دق ؟كلتمل نامآ ىأو بلک ای :لاقف

 ۱ ے ے۴ ہہ ةو ۶. رم
 ی رانلاب هدسج قرحاو هقنع تبرض مث هالجرو هادی تعطقف :لاق

 . هناکم

 یا و 2
 تپ اج 7

 .(۲۱۵ /۳) هل تاقيلعتلاو ءىجلاشلا دوبع قيقحت ةرضاحملا راوشن (۱)



 ديقعلا ام

 :باطخ تيش دومحم ءاوللا لاق

 توريب ىف تايفشتسملا دحأ لوخد ىلإ ةيحصلا ىفورظ ىنترطضا

 ثبلت ال ةئيسلا رابخألا نكلو «یتافشتسا رمآ نامتك ىلع تصرح دقو

 .ةبوعصب الإ رشتنت الف ةنسحلا رابخألا امآ ةعرسب رشتنت نأ

 ةداع مدقت ایادم مهعم ناكو «نيبتاعم ىئاقدصأ نم مسق ىنداعو

 .یولحلاو درولاك ءىضرملل

 ىلإ ىليبس ناكو مهيساوأو مهدوعاف مهب فرعتأ نأ ترثآف «نيدعاقتملا

 .ةبيرق ةرايزب مهدعأو لجاعلا ءافشلا مهل ىنمتأ ةفيطل ةملك ةيده لك

 الو ليللا ماني ال طباض ىلإ روهزلا تاقاب نم ةقاب ثعبأ نأ تصرحو
 هنكلو «ال» :تلق ؟هب ةقباس ةفرعم كلأ :ةضرمملا تلأس نيحو «ادحآ ميني

 . 4! ىتيده

 ذنم یفشتسملا ىف هنأ اهنم تملعو «!.. تاهیه» :ةتضرمملا تلاق

 .هيف ثکمیل اًروهش هيلإ دوعیو

 .«حیرتسیو حيريف اًبيرق ىهتنيس هنأ رهاظلا نکلو» :تلاقو
 هلهأ ناكو لینولوکلا :هسفن ىمسي ناكو «ضيرملا ديقعلا ترزو



 :هنومسی تاضرمملاو نوضرمملاو ءابطألا ناکو «لینولوکلا :هنومسی

 :لیٹولوکل
 نويسنرفلا ناك موي ةيسنرفلا ةطرشلا ىف لمع ءاًميدق اًطباض ناك

 تناكو ءتبّرع دق ةيركسعلا تاحلطص ملا نكت ملو «نانبل نولتحي

 ىه ةيبرعلا تاحلطصملا تناکو تدئاسلا یه ةيسنرفلا تاحلطص ملا

 .ةدوسملا

 ےلق ناکو ةیعاو هترکاذ تناک و «امیلس هقطنم ناک و ؛ارضاح هلقع ناك

 .ةايحلا ىف هل ىقب ام لك اذهو ءضبني

 نییارشلا بلصتو «رکسلاو طغضلا :ةريثك اهب ىلتبا ىتلا هضارمأ

 ... مسجلاو نيلجرلا محل یرہتو یلکلاو دبکلا فلتو مدلا ممستو

 .خلإ
 ىتح «اليل راهني ناك هنكلو .ىناعم هنأ ليخيل ىتح ءاّراهن وحصی ناکو

 .ليللا تاعاس شيعي ال هنأ كيلإ ليخيل

 وأ نيضرمملا دحأ اًبلاط خرصيو فرات ملألا نم خرصي لیللا ىف ناكو

 هتوص :هخارص ىف نيحالس لمعتسي ناكو «یرخآ ةرات تاضرمملا

 .ىئابرهكلا سرجلاو
 نم نودوعيف «اّبلطم ہدنع اودجي مل ةضرمملا وأ ضرمملا ءاج اذإف

 .خلإ .. ةعبارو ةثلاثو
 .سمشلا قرشت ىتح

 هبیج ىف هعضيف «یئابرهکلا سرجلا لمعتسا هتوص تفخ اذإ ناکو
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 دعب یتح سرجلا رز ىلع هدي یقبتو «دیدش حاحلاب هرز ىلع طغضيو
 .ضرمملا وأ ةضرمملا مودق

 ىقبي نأ ديري ناكو «هلک ليللا هعم ةضرمملا ىقبت ةت نأ ديري ناك

 ىف امهدوجو تاظحل دعب ىسن هبلطل ةيبلت ايقب اذإف هلک ليللا هعم ضرمملا

 .نري هسرج قلطناو ىداني قلطناو «هتفرغ

 ةطرش ىف تنك :لاقف هتصقب ینثدحو ءاکبلاب شهجأ هترز نيحو

 توريب تناكو «ةيلحملا ةطرشلا دوقأ «دیقع ةبترب تنکو «نييسنرفلا

 .ناعجشلا مجشآ فیخی ىمسا ناكو «ىنفاخت

 :صالخإلا لك مهل صلخأ تنكو «ّىلع نودمتعي نویسنرفلا ناكو
 .ماري ام نسحأ ىلع ىبجاو ىدؤأ تنكو

 مرجملا اولاحأ ؛مئارجلا نم ةميرج فاشتكا نع نويسنرفلا زجع اذإف

 !ةوقلاب تافارتعالا هنم صلختسآ تنكف ءّيلإ

 نومرجملا ناكو .بیذعتلا عاونآ سرامأ تنكو ءادحأ محرآ ال تنك

 مكاحملا ىلإ نوقاسیف ,نویسنرفلا ديري وأ ديرأ امہ نوفرتعيف نوراهنب
 .باقع نم هنوقحتسی ام اولانيل

 ناک بيذعتلا نم اعون نينامثو ةعبرأ ىعمسم ىلع درسی ىضمو
 .هبیذعتو هدرس لوه نم ىندب رعشقاف «نيمهتملا عم هسرامي

 اًريثك مكاحملا ىلإ تقس دقف ہللا نم باذع مویلا هيناعأ امو» :لاق مث

 .«نییسنرفلا ىدايسأل ًءاضرإ نيحلاصلا نم اًريثك تبذعو یایربالا نم

 .تانعللا هقحالت دیقعلا یقبو ةعجر ريغ ىلإ نویسنرفلا یضم

 نأ هللا ىلع نونمتیو هنوبحب ال ؛هابرق یوذو هدالوأو هجوز یتح



 mm) نيالا ةیاهن سصق نم -
 .هقيعزو هخارصب مهیذعی هنال .تومی

 .نيرخآلا بذعی امم رثکآ هسفن بذعي هنکلو

 .هلهآ نم اهورکم «سانلا نم اهورکم یقبو هدایسآ لحر

 .اضیآ ليللا ىف مويلا هللا هبذعیو «ليللا ىف هایاحض بذعی ناك
 هؤاضعأ طقاستت مويلاو هبیذعت نم طقاستت نيبذعملا ءاضعأ تناكو

 .اًوضع اًوضع

 .ةيمارجإلا هلامعأ نع سانلا ثّدحيل هناسل هللا ىقبأ

 .ماثآ نم فرتقا ام سانلا ىلع ددعيل «ةيعاو هتركاذ ىقبأو

 دشأ ةرخآلا باذعلو ءایندلا باذع لمحتي ىتح «ضبني هبلق ىقبأو

 .ىسقأو

 .'؟ سانلا ريتعي له

 رهتشل ون ی نیم ف میکسر » :ميظعلا هلا قدصو
 . 04 لالا کارو زهب الصم کک ما کیو ARI ما و مس میرم 01 وم

 ےہ و

 )١٤(. :ةیالا :ميهاربإ ةروس (۲)



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم... "۷

 یمعلاب اوبیصآ ایسودنه ٠

 یربابلا دجسلا مهمدش دعب

 تالواحم تلشف نأ دعب یمعلاب م۱۹۹۲ ربمسيد ٦ ىف یربابلا دجسملا

 .مهتجلاعمل دنهلا ىف نویعلا ءابطآ رابک اهب ماق یتلا حالعلا

 ةيدنهلا سيريسكإ یراصنا ةديرج ارخوم هترشن ریرقت ىف كلذ ءاج

 اًدادعأ تّمض دجسملا مدهل سودنهلا ةلمح نأب تفاضآ یتلاو ةيعوبسألا

 تابیردت اوقلت نیذلا دنهلا ءاحنآ عیمج نم سودنهلا نیبصعتملا نم ةريبك

 .ضرغلا اذهل ةليوط
 یح ىف نونکسی مهراصبآ اودقف نمم اًصخش ۳۱ نأ ةفيحصلا ترکذو

 مل مهنکلو دجسملا ریمدت اولواح نأ مهل قبسو رونيراهم ةنيدم ىف دحاو

 مهل اهمدقت ىتلا تانوعملا ىلع نالا ةعومجملا هذه شيعتو

 یزاغ ةمظنم نم نيرخآ دارفأ ةعست دجوي ةعومجملا هذه بناج ىلإو

 .مدهلا ةيلمع ىف مهتكراشم دعب مهراصبأ اودقف نمم شيدارب راتآ ىف روب

 ؛مهيلع بضغ دق مههلإ نأو مدن ىف مهنآ ءالؤه نع ةفيحصلا تركذو

 .مهل اًباقع مهراصبأ اودقف مهنآو یربابلا دجسملا اورمد مہنأل

 لجأ نم اًبيردت ىقلت دق هنبا نأ نم صاخشألا ءالّوه دحأ دلاو ركذ امك

 اوماق نم ةيوه نع فشكي مل هنكلو دجسملا ريمدت ةيلمع ىف ةكراشملا



 اًمثإ اوبکترا دق ءالوه نأ ةرواجملا قطانملاو ةقطنملا ناکس دقتعیو

 .* لمعلا اذهل ةجيتن مهراصبآ اودقف اذل و دجسملا ریمدتب اریبک

 | ی

 .ه ۱۱۳ ماع ۱٩ ٩۰ ددعلا ضايرلا ةديرج (۱)



 _ نيلاظلا ةيان صصق نم لد + مو
 و هديس لئاف نع فشكي بلك

 يركز «نامثع يبأب فرعُب هل ناك ىلوم عمس هنأ يمورلا رشبم نع
 .ةقثلاو «ةلالجلاب اًروهشم «لاملا ريثك ءاميظع ءاليلج اًرجات ناكو یندملا

 ةيبصعلا باحصأ نم لجر «دادغبب هراوج يف ناك هنأ ثّدحي «ةنامألاو

 .بالكلاب بعلي
 ملف هدرف هبالک نم هّصتخي ناك بلک هعبتو «ةجاح يف اًموي رحسأف

 .هكرتف «عجري

 ريغب هوفداصف قوادع مهنيبو هنيب تناك موق ىلإ ىهتنا ىتح .یشمو

 .هولتقف «مهعم لخدف «هولخدأف ؛مهاري بلكلاو «هیلع اوضبقف «"”ديدح

 «هحارج هتقحل دقو جرخو «یعسف «بلكلا اوبرضو «رادلا يف رئب يف هونفدو

 .هب اوأبعي ملف يوعي هبحاص تيب ىلإ ءاجف
 او «بلکلاب ةحارجلا تف هتليلو هموي ءاهنبا لجرلا ّمأ تدقتفاو

 بالکلا تدرطو «متأملا هيلع تماقأف .فلت دق ِهَّنَأو ءاهنبا لتق نَم لعف نم

 .اہہاب نع

 ضعب يف هنودقفتي اوناكف درطنی ملو «بابلا بلكلا كلذ مزلف
 .تاقوألا

 «بلكلا هفرعف .ضبار وهو «بابلاب هبحاص ةلتق ضعب ءاّموي زاتجاف

 .هب قلعو هشهنو «هقاس شمخف

 ةّجض تعفتراو «مهنكمي ملف .هنم هصيلخت يف نوزاتجملا دهتجاو

 هعم هلو لا لجرلاب بلكلا اذه قّلعتي مل :لاقف .بردلا سراح ءاجو

 .حالس ريغب ينعي :دیدح ريغب (۱)



 دم سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 .هح رج يذلا وه هلعلو فصف

 تعمسو «هب اًقلعتم بلکلاو ؛لجرلا تأر نيحو «ليتقلا ّمأ تجرخو
 اهنبا يداعي نم دحأ ناك هَّنأ ترکذف «لجرلا تلّمأت ءسراحلا مالک
 لتقلا هيلع تعّداو هب تقلعتف ءاهنبا لتاق هنآ اهسفن يف عقوف «هبلطيو

 بلكلا مزلو ٌرقي ملو .برض نأ دعب هسبحف .ةطرشلا بحاص ىلإ اعفتراو
 .سبحلا باب

 هب قلع «سبحلا باب نم جرخأ نيحف «لجرلا قلطأ ماّيَأ دعب ناك املف
 ٠ .كلذ نم سانلا بجعف ال لعف امك .بلکلا

 بلكلا نيب قّرفی نأ «هتلاجر ضعب ىلإ ةطرشلا بحاص ّرسأو
 .كلذ لعفف «هدصرتيو هعضوم فرعيو لجرلا عبتيو ءلجرلاو

 يف راص نأ ىلإ «هعبتی لجرلاو والا فلخ یعسی «بلكلا لاز امف

 .اًرثأ دجي ملف ادلا ةنوعملا بحاص سبکف

 .ليتقلا اهيف حرط يتلا رثبلا عضوم يف ثحبيو «حيصي بلكلا لبقأو

 .اليتق لجرلا دجوف شبنف .بلکلا شبن عضوم اوشبنا :يطرشلا لاقف
 لتقف ؛لتقلاب ةعامج ىلعو «هسفن ىلع ٌرقأو «برضو «لجرلا ذخأف

 .اوبرهف «نوقابلا بلطو ءوه



 - نیلاظلا ةياهن صصق نه بحبل "وب اس

 ججا  نيملاظلا هبقاع هدهو ۱

 نمع اهیورآ ةصق هذه) :-هللا هظفح - رفسم نب دیعس نب سنآ خیشلا لاق

 راجتلا رابک نم لجر كانه ناک :لوقی ةقث وهو فقوملا كلذ عمسو یار

 براقی ام) رهشآ ةينامث نم رثکال هبتار هطعي مل هنکل هل لغتشي لماع هدنعو

 هلاح هل رکذو «غلبملا هيطعي نأ نیکسملا لماعلا بلطف (لایر فالا ةتس

 بضغف «كلذ ىف حلأو شیعلا بسکل بّرغت هنآو هدالوآو هلهأ لاحو

 هل زجح مث «ةرداغم حورخ ةداهش هل صلختساو تازاوجلل بهذو رجاتلا

 _ :هقح هطعي ملو یلایللا ىدحإ ىف هدالبل هرّمسو ةرئاطلاب
 لمحم كسلذ لح ىفدلَنأب ىعَّديَو مارحلا لكأ ىلع ءئرج
 لكأت تنأام لج باتك أب انلن بأ مارحلا لاملا لكآ ايف

 لصفي ةمايقلا ىفاياربلا نيبو یرجامب ىردي هللا نأ ردت ملأ

 داع نينس دعبو ةكم ىف نكسي ملاظلا رجاتلا ناكو «هدالبل لجرلا بهذ

 ىذلا رصقلا اذه نع ثحبي ًادبو «ةرمعلا ءادال ةكم ىلإ مولظملا لماعلا

 سلجو هيلع ملسف تيبلا سراح هقيدص دجوو هدجو ىتح هيف لغتشي ناك

 لماعلا ىلع هنيع تعقو املف رصقلا بحاص جرخ ةأجفو ثدحتی هعم

 لاملل تآ مل انأ :لماعلا لاقف .كننجسال :لاقو دعوتو ددهو دبزأو ىغرأ

 .كيلع وعدأل -ىلاعت - هللا مرحل تيتأ امنإو
 ىلاعت هللا نكلو ئزھتسم رتهتسم تاکحض رجاتلا كحض اهدنع

 ىفو قيرحلل ةأيهم تناك ةقطنم ىف ريبك قيرح بش مايأ دعبف داصرملاب
 ناكملا لوح لاملا نم غلبم هيدل ناكو .رجاتلا لجرلا ءاج تاظحل
 كلذل لصي مل قيرحلا نإ ثيحو (لاير فلأ نوثالث) هددعو قرتحملا



 وب سس نیلاظلا ةياهن صصق نم =
 لوخدلا نم یندملا عافدلا لاجر هعنمف هلام ذخأيل لخدي نأ دارآ ناکملا

 ذخأيل لصو نإ امو دیعب قيرحلا :لاقو مهيلع لياحتو مهنم تلفتو ضفرف

 وه ىذلا ءانبلا هيلع طقس دقل هعقوتي مل ءىشب اذإ ناكملا كلذ ىف وهو هلام

 مل هبناجب وهف لاملا امأ محفلاک حبصأو قرتحاف قيرحلا هيف بشو هيف
 امل :لاق نيكسملا لماعلا كلذ اعد اذامب سراحلا اولأسو اوبجعتف .قرتحي

 كلأسأ ىنإ مهللا :رصقلا ىلإ رظني وهو لماعلا لاق هقهقو لجرلا كحض
 ةبقاع هذهو ...هب ّنهتي ملو هلخدي ملف .هلخدي الو رصقلا اذهب هینهت ال نأ

 .۰نیملاظلا

 .(لیللا ماهس) ناونعب هل طیرش نم (۱)



 = نيملاظلا ةياهن صصق نم سسس =

ee 
  رذحاف نیو فلس هنإف كيخأ عم هلعفت ام نأ بيبحلا خألا اهيأ ملعا

 نادت نيدت امك هنإف كعم وه هلعفي نأ بحت ال ام كيخأ عم لعفت نأ نم

 .ادغ هدصحت مويلا هعرزت امو

 حضتی لاثملابو .... مالكلا اذه كل دكؤت ىتلا ةصقلا هذه كيلإو ٭

 :لاقملا

 ... اهرمع نم نيرشعلا ىف روهزلا رمع ىف ةيعماج ةبلاط كانه تناك

 اهل تناكو «ةميرك قالخأ تاذ ةعضاوتم ةلئاع نمو ةيفطاعو ةليمج

 ديصر ىأ هدنع سیل خأ اهل ةقيدصلا كلت تناكو اًديدش اًبح اهبحت ةقيدص

 ذخأو ةاتفلا كلت بلق ليمتسي نأ هركمب عاطتساف قلخلا وأ نيدلا نم

 .همالك نم بوذت ةاتفلا كلت تذخأ ىتح لوسعملا همالکب اهبعادي

 ةغوارم دعبو ... هتديصم ىف ةئيربلا ةاتفلا كلتب عاقيإلل ططخي ذخأو

 اهبلسي نأو ةلهسلا ةسيرفلا كلت عقوي نأ عاطتسا ةبذاك دوعوو طيطختو

 .ةايحلا هذه ىف ةاتف ىأ هكلمت ام زعأ

 تحبصأ نأ دعب اهنيد عايضو لب ءاهلبقتسم عايضب ةاتفلا كلت تسحأو

 .جاوزلاب اهل هدوعو ذفني ىكل بئذلا اذهب لصتت تلظو ... ىنزلا نم الماح

 تسحأو اهيلع رهظت لمحلا ضارعأ تأدبو ... اهنم برهتي ناك هنكلو

 اذامف اهسفن اهيلع تقاضو تبحر امب اهيلع تقاض ضرالا نأب ةاتفلا

 .ةبيصملا كلت ىف عنصت

 هنم بلطت نأو هملکت نأ تعاطتسا ىتح ناكم لك ىف هدراطت تذخأو

 ...سیلبا بلق ىلع رطخت ال ةركف ىف ركف نأ الإ هنم ناك امف ءاهجوزتي نأ



 ہہی سس نیلاظلاةياهن صصق نم -
 ؟ةرکفلا كلت یه ام یرت ایف

 ىتأت نأ طرشب نکلو .كجوزتآ نآل دادعتسا ىلع انآ :ةاتفلا كلتل لاق

 یمآ یلباقتل ینالفلا ناکملا ىف هکلتمآ یذلا هیلاشلا ىلإ ةعبارلا ةعاسلا ادغ

 اهیلع لخدی مث ةاتفلا كلت اوبصتغیل «دعوملا سفن ىف هیلاشلا ىلإ اوبهذی

 .اذه لك اهم لعف ةاتف نم جوزتأ نأ عيطتسأ ال انآ :اهل لوقیل كلذ دعب
 نأ اهنم انظ ددحملا دعوملا ىف هیلاشلا ىلإ باهذلا ىلع ةاتفلا تقفاوو

 .اهل ربدي اذام ملعت نكت مل اهنکل ... اهضرع رتسیس هنأو هاده هللا

 هتدلاو ءاقلل هيلاشلا ىلإ بهذتل ةاتفلا كلت تماق ددحملا دعوملا گو

 نيب تناکف هنطب ىف دیدش ملأب باصی اهیخاب اذاو -معزی ناك امک-
 ىلإ دیحولا اهیخأب بهذت نأ نيبو هیلاشلا ىلإ بهذت نأ نيب ...نیران

 - بئذلا كلذ تخأ - اهتقیدصب تلصتا نأ الإ اهنم ناك امف یفشتسملا

 یربختل هيلاشلا ىلإ یبهذت نأ كنم وجرأف یفشتسملا ىلإ هعم بهذأسو

 ال یهو باشلا اذه تخأ تقفاوف ةعاس دعب اهيلإ رضحأس :ىننأ كتدلاو

 .ةاتفلا كلتل اهوخأ هربدي ام فرعت

 ال یهو كانه اهمآ نأ اهنم انظ هیلاشلا ىلإ بئذلا اذه تخأ تبهذو

 ىلإ تبهذ انآ مهملا «تيبلا جراخ تناك تقولا اذه ىف اهمأ نال فرعت

 اهضرع اوكهتناو بائذلا اهيلع ضقنا یتح تلخد نأ درجمبو هيلاشلا

 نم ةعاس دعبو ... ةدماه ةثج اهوكرتو ةاتف ىأ هكلمت ام یلغآ اهوبلسو



 - نئاشناۃیھت سقم سس لل
 دهشملا اذه نوکیلو قاتفلا كلتب هوعنص ام یریل بئذلا اذه ءاج نمزلا

 !! هراظتنا ىف ةاجافم ربکآ تناك نکلو ... اهنم جاوزلا ضفري نال ؛هل اًرربم

 انم تبلط ام لک انلعف :اولاق ؟متعنص اذام:هباحصآ لأسو بئذلا لخد

 لخدف ..اهیلع ءادتعالا ةدش نم ةدماه ةثج لخادلاب یه اهو .. ةدايزو

 ملكتي نأ عطتسي ملف اهل ىثري ةلاح ىف ۃاقلُم هتخأ اهم اذإو ةاتفلا ىلإ رظنو

 ىتح مهيلع دري ال وهو هنوملكي هباحصأو اتماص جرخ لب ةدحاو ةملك

 لوانتو هولباتلا حتفو «ةرايسلا لخد مث بابلا حتفو هترايس ىلإ لصو

 قع الو... ةظحللاو وتلا ىف تامف هسفن ىلع صاصرلا قلطأو اًسدسم

 © 4 وهاب الکل
 :هل لوقآ :ةاتف یآ عم ةمرحم ةقالع شيعي باش لكل ةصقلا هذه یدهآ

 سنج نم ءازجلاو نادت نيدت امك هنآ ملعاو تاملسملا ضارعآ ىف هللا قتا
 ۲ لمعلا

 )٤۳(. ةيالا : رطاف ةروس (۱)

 ,(ع ۰-۲ :ص) فنصملل /(یناثلا ءزجلا) رعو صصتق (۲)



 دعب ولو كنرصنأل یلالجو یتزعوا :مولظملا ةوعدل ىلاعت لاق دقل ٭
 مولظم لكل (العو لج) قحلا ةرصن ىرت تلاز امو ةيرشبلا تلظف .. «نيح

 دالب رثكأ الم دق ملظلا ىرن نحنو ايندلا ىلإ انجرخو اندلو دقل

 ىف خیراتلا ىدم ىلع ملاعلا اهفرع ةروص أوسأ ىف ناك هنكل ... نیملسملا

 ماظ نم یناعت بوعشلا تشو . | نمو ايروسو سنوتو اہہلو رصم

 تاططخم لک او نامرحلاو رفا نم قوخرصی هکر ما

 ناطرسلاک) ةيصعتسملا ضارمالا لك ةمألل اوبلجو ... مالعالا لئاسو

 یضارالا ىف تاسوریفلا كلت سرغ لالخ نم (یدبکلاو یولکلا لشفلاو

 حالصلا لهأ نم ناك نم لكل ةصاخبو تالقتعملاو نوجسلا ىف ةيسفنلاو

 ... تایرح تیکو .. . لاومآ ةقرس .. . ةليوط تاونس ةدمل اذکهو *

 تاهراو .. . اہناردج نيب سانلا سبح ضارمآو .. تالقتعمو نوجسو

 .. قحلا ةملك لوقي نأ ديري نم لكل یرکف

 ةبخنلاب مهتنومسي نمم داسفإلاو داسفلا لهأ انيأر لباقملا فو ٭

 هيف مت یذلا تقولا ىف ةدسافلا ةمظنالا مهب یفتحتو قانعالا قوف نولمحپ



 - نیلاظلاةیاهن صصق زم سس "ور
 لمالا نأ سانلا رثکآ ٌرظ یتح الیوط اًنامز كلذ ىلع دالبلا تلظو +

 مايأ لالخ میطتسیو سنوت ىف ةاجف روثی یسنوتلا بعشلاب اذإو ... یهتنا دق

 خيرات ىف اهنع انعمس ام اًبرح مالسالا براح یذلا توغاطلا اذه طقسُي نأ

 ۲۰۱۱ ةنس رياني ۲۵ موی رصم ىف ةكرابملا ةروثلا تماق مث ... ادبآ مالسالا

 متو كرابم ینسح دمحم قباسلا سیئرلا علخ مت یتح مايأ الإ یه امو
 ءالع) هیدلو عاديإ متو .. دبوملا نجسلاب هيلع مکحو ةمکاحملل همیدقت

 هل سیل یذلا یلداعلا بيبح هتیلخاد ريزو كلذكو ... نجسلا ىف (لامجو

 .بيصن الو طح همسا نم

 .یرصملا بعشلل ًءاذيإ سانلا دشآ ناك دقف

 یتباتک خيرات یتح ةلماك اهرامث نجت مل ةيرصملا ةروثلا تلاز امو ٭

 لکو رصم بعش ظفحي نأ (العو لج) هللا لأسأو .. تاملکلا كلتل

 ىقتي لداع مكاحب اًعيمج انقزري نأو اًريخ مهضوعی نأو ةيمالسإلا بوعشلا
 .انیف هللا

 نوسمخ اهيف دهشتسا روهش ةدمل ترمتساو ةيبيللا ةروثلا تماق مث ٭*

 نأ ىلإ - ادحأ هللا ىلع ىكزن الو كلذك مهبسحن - ايبيل ىف ديهش فلآ

 (یناذقلا) توغاطلا اذه ىلع ءاضقلا اهيف مت یتلا ةمساحلا ةظحللا تءاج

 اذهل ناكم بسنآ وه اذهو - ىحصلا فرصلل ةروسام ىف اًئبتخم هودجوو

 .دوسألا خيراتلا اذه ىلع راتسلا اولدسأو هولتقف - ةيغاطلا

 - ءادهشلا نم ريثكلا اهيف طقسو ةنوالا كلت ىف نميلا ةروث تماقو ٭

 اذه اوليزي نأ اوعاطتسا نأ ىلإ - اًدحأ هللا ىلع ىكزن الو كلذك مهبسحن

 .(حلاص هللا دبع نب ىلع) ةيغاطلا



 مپ سس نیلاظلا ةياهنصصق نم -
 هرفک ىف هلثم خیراتلا فرع ام ةيغاط دض ةيروسلا ةروثلا تماق مث ٭

 ظفاح) مرجملا هیبال دادتما وهو ةنسلاو نآرقلل براحم وهف .. هنایغطو

 (ةامح) ةحبذم ىف هنأ یتح ایروس ىف ةنسلا لهال رزاجملا ماقآ یذلا (دسالا

 .اًموي ۲۷ ىف افلا نیعبرآ لتق

 ىف ةنسلا لهأ قحسیل - هقحتسي ام هللا نم هيلع - دسألا راّشب هنبا ءاجو

 «خويشلاو بابشلاو لافطألاو ءاسنلا لتقي اذه انموي ىتح وه اهف ... ايروس

 تلاز امو لافطألاو ءاسنلا اوبصتغاف هدونج طلس لب ... اًدحأ كرتي ملو

 .نادبألا اهل رعشقت همئارج

 .ردتقم زیزع ذخآ هذخأي نأ هللا لأسأ

 نقحي نو ماقتنا رش هنم مقتني نأو هليزي نأ (العو لج) هللا وجرأو ٭
 اذه ةياهنب (ةمداقلا ةعبطلا ف) هلك نوكلا ىنهأل ايروس ىف انناوخإ ءامد
 .اًداسفإو اًداسف ضرألا الم ىذلا مرجملا

 اذه لك دعبف ... اننيعأب اهانيأر ... نيملاظلا ءالؤه ةيابن تناك اذكه *

 مھتیاہن ىرن نحن اه ... ءاليخلاو ربكلاو هاجلاو بصنملاو ءارثلاو كلُملا

 فوسف خيراتلا مهمحري نلو .. لتقلاو نجسلا نیب ام ايندلا ىف مهباقعو

 .هولعف ام لك ىلع ةنعللاب مهركذي
 ىدي نيب نوفقي امنيح ةرخآلا ىف مهرظتني ىذلا باقعلا ريغ اذه لكو
 لب... مهترمإ تحت ناك ٍدحاو لك نع مهلأسيف (العو لج) قحل
 .مهملظ نم تناع ىتلا باودلا نع ىتح (العو لج) قحلا مهلأسيس

 اوناک نيذلا نيمولظملا ءاعد ببسب ناك مهل ثدح ىذلا لكو ٭

 ىلع رطخي ال ىذلا ملظلا نم مهيلع عفو ام ببسب راهن ليل مهيلع نوعدي



 - نیلاظلا هیاهن صصف نم د بنت

 یتح بنذ الب هولقتعا یذلا اهدلو ىلع تکب َّمأ نم مکف ... رشب بلق

 حبصأو هتجوز هتدقفو نجسلا ىف تام باش نم مکو .. اڈمک مالا تتام

 مكو .. ضرملاو رقفلا نم اوتام سانآ نم مکو ... هدعب نم اًماتيأ هدالوأ

 .ةمالا ىلع طس یذلا لهجلاو ملظلاو رهقلا ببسب تبكترا مئارج نم

 ةريغص لك نع هلاسیف (العو لج) هبر یقلی موی ملاظ لک ليو ايف #
 :یلاصت لاقو ء۹ املظ َلَمح نم با دو » :ىلاعت لاق دقف ةريبكو

 .. اذحأ ملظی ال یتح ضرألا هجو ىلع ناسنإ لكل ةربعو ةظع اهن ٭

 لبق ملاظملا نم للحتلاو ةبوتلا ىلإ عراسیلف ٍدحأ ملظ ىف عقو دق ناك ناو
 . تک هللا یقلی نأ

 مدنلا ىلإ هابقُع عجرت ملظلاف اًرلتقم تسنك اماذإ ٌیملظت ال

 منت مل هللا نيعو كيلع وعدي بتم مولظملاو كانيع مانت

 )١( :ةيآلا :هط ةروس )۱۱۱(.

 :ةیالا :ءارعشلا ةروس (؟) )۲۲۷(.



 یں ميو رج
 بس ورضا یا سکس

CO۔ ۲۱۷۱٦ تک بہ جحا جان  





 ان را ی سورس ےچچج سکس

 س د نیل اظلا هیاهن صصف نم ب

 :- هزار - یزوحلا نبا مام الا لوقی نیملاظلل 2

 و اوماظاَمَل مهتا ترقلا کلاتو# یدانم متعمس امآ

 0 ی یهو ٰیرٹلا دن آد کیر ذَا کادو مالعإ مکر ذنی امآ
 ۲4 ملا تناک برق نم اًنعصق کیو مکمئازع یرع مصفي امآ

 مو رم رم رم یو مر چ
 ام هيا سا

 کک يشم رصقو قل طعم رئیل مكر وصف نم رصقی امآ

 ات » :ىداني ربعلا فتاه متعمس امآ

 :حبقأ كريغل كملظ َنإ الأ «حبقلا ىف ةياغ كسفل كملظ ءاذه اي

 نهماشت ال هنم ذخأت الف هطعت مل نإو ءوذؤت الف كاخأ عفنت مل نإ كحیو
 نلثمتت الو هنکستف اهريغ هرفح دق ىذلا عضوملا ىلإ ىتأت اهناف «ةيحلا

 لالخلا ريخ طقتلاف مدآ ىنبك رارشأو رايخأ تاناويحلا ىف ...باقعلاب
 یت ۱ اتو

 باقعلا راد ىلإ اورادو «راعلا ىقبو اوملظ امہ نیملاظلا تاذل تبهذ

 الو ثيغم الف ءراجحألا كلت نوطب ىف باذعلاب اولخو نادلا ٌريغلا كلَمو

 7 هی دب انذخأ دم 1 ٦[ ےس سا ۳ تہ ےس ےس

 .راج الو قیفر الو .سینآ

 داز ةمايقلا موی اوماق اذإف راج نمم مولظملا راج هللا نأ اوملع امآ

 .(0 )٩ :ةیالا :فهکلا ةروس(۱)

 .(۱۰۲) :ةیالا :دوه ةروس(۲)

 .(۱۱) :ةيآلا :ءايبنألا ةروس (۳)

 )٤( :ةيآلا :ححلا ةروس )4۵(.

 )٥٤(. :ةیالا :توبكنعلا ةروس (۵)

 .(۵ ۵۵۰-۰۱ :ص) یزوجلا نبال شهدملا(7)



 6 ُداَّتلَأ مُهَهوُجَو تو نارطق نم رھلیپارس  رادقملا ىلع ءالبلا
 ی و یہ يح رس مس سس 2 71 ۱ ےب

 هيف صخشت مول مهر ود اما رادكا ریخالا لك مهشيع ءافص كانرغی ال
 اس" مجزا

 :رعاشلا لاق ٭

 ءاضقلا ىف نهاد ضرألا ىضاقو هأتاكو رسیمألا راج اذإ

 5 < + 1 م 7 0 2 7 ۲ ,

 ءامسلا ىضاق نم ضرألا یضاقل ليومئليومئليوف

 :ةيهاتعلا وبأ لاقو

 موسلظلا وه ءىسملا لازاسمو  مؤس۔ل مس۔۔۔لظلا نإ هللاو اسسمأ

 "”هولملا نم هلإلا دنع اذغ  انقنتلا اذإ باسسحلا ىف ملعتسس

 )١( :ةيآلا :ميهأربإ ةروس )۵۰(.

 )۲( :ةيآلا :ميهاربإ ةروس )57(.

 )۳( ةيعرشلا بادآلا )۱۱/ ۱۸۱(.



 و بس نیلاظلا ةياهن صصق نم -

 ملظلا ةبغم نم

 نمام» : ی لاق دقف ةرخالاو ایندلا ىف هملظ تارمث ینجی ملاظلا نإ

 ىف هل هرخدي ام عم ایندلا ىف ةبوقعلا هبحاصل یلاعت هللا لجعُي نأ ردجآ بنذ

 ."”(محرلا ةعيطقو ىغبلا نم ةرخآلا

 :اهضعب ىلع فقن نأ انيسح نكلو ةريثك ملظلا راضمو *

 .تاذعلا

 .لودلا راهنت هببسبو رایدلا برخی (۳)

 .هشطب نم مهفوخل هنم مهدعبو ملاظلا نع قلخلا یشاحت )٤(

 .هتوسقو بلقلا ةملظ ىلع لیلد )٦(

 .ةمالا دسفي ملاظلا دي ىلع ذخ الا مدع (۷)

 ی لوسرلا هرک بلجی (۸)
 .هتلذو هللا دنع ملاظلا راغَص (9)

 . 5 هللا لوسر ةعافش مرحي ملاظلا (۱۰)

 ال ہللا نا ٭٭ ةيادهلا ةمعن نم همرحي ت هللا ناف هلك كلذ قوفو لب #

 كك هبر نيبو دبعلا نيب اميف تناك ول ةيصعملا نأل ؛"4 َنيللظلاَوَقْلا یه

 ىف هل ینابلالا ةمالعلا هحح صو : دمحأو « هجام نباو « ىذمرتلاو «دواد وبأ هاور : حیحص )١(

 ٦۹۲٤(. /۱۰) میعنلا ةرضن (۲)

 .(۵۱) ةيالا :ةدئاملا ةروس (۳)



 - نداظاةیبنصتن ےس سا ا
 دب الف دابعلا ملاظم امآ ...تانسح ىلإ هتائيس لدبيو لب هتبوت لبقي هللا ناف

 .اهنم للحتي نأ دبعلل
 ...004 ی شال لاو هتبحم نم ملاظلا مرحي قي هللا نإ لب #

 .هبحي الو هضغبي هللاو ...هللا ضرأ ىف شيعي اًناسنإ لیختن نأ انلو

 :رعاشلا لاق اذلو ٭

 مدنلا ىلإ هابقع ع جرت ملظلاف اًردتقم تنك اماذإنملظتال

 منت ےل هللا نسیعو كيلعوعدي تنم مولظملاو كانيعمانت

 نأو انلوح نم لك عم لدعلا ةمعن انقزري نأ -العو لج - هللا لأسأف ٭

 ال ام اهيف ىتلا هتنج ىف ی ىبنلاب انعمجی نأو ملظن وأ ملظت نأ نم انظفحي
 .رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذآ الو تأر “ريع

 .(۱ع۰) ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(



 مولظملاو ملاظلا هاجن ملسملا بجاو

 نع فکی ىتح هيدي ىلع ذخألاو ملاظلا حصن ىلع صرحلا لک صرحي

 ناف هناّسلبف عطس م ناک هد ی رگنش مکن یر نم رم لو هللا
5 

 .«ناّمیالا فعضآ َكِلْذَو هلق عطتسي م

 لاف :لاق 8 لا نب سنا ِثب دح نم" «یراخبلا حیحص» قو

 اَذَه ىللا لوس ای : :اوُلَق اوز اًمِلاَظ دا زن د هللا لوس
 .«هیدب قوف ذخأت» لاق ؟اًملاَظ هرضنت فیکف ۳۲ کل اش ےس دو و ع

 ْنِم َوُمَو ةيافکْلا ضوُرف نمق مولا رصن اًمأو»: انب یو لا لات

 ْنَم ىَلَع بر ملا هجری مترو ِرَكْنُمْلا نَع ء یُھٹلاو ٍفوُرْعَمْلاب رمآلا ةَلْمْج

 ۳ «اررض فخی ْمَلَو هیلع رد
 و

 الو هلي الَو هُمِلظَياَل م 1 املا وُْخأ ملن 6 اد : اک هللا لوس هو لاق

 ° )و 0 رک و ےب

 .ٍرْضَلاَو ِةَاَع الا كرت ُلْذَحْلا ُءاَملخْلا لاق > :ث آني یو لاق

 او ُهَنَكْمَأ اد إ ةتناع اَعِإ همزل ووْحَتَو مِلاَظ عفد ىف هب َناَعَتْسا اذِإ :هانعَمَو
 أ رس

- 

 .نامیالا باتک (59) ملسم هاور :حیحص )١(

 .بصخلاو ملاظملا باتك (۲ 5 6 5) یراخبلا ہاور :حیحص (۲)

 .(۳۲ /۱۶) «ملسم ىلع یوونلا حرش (۳)

 .ةلصلاو ربلا باتك )۲٥٦٢٢( ملسم هاور :حيحص )٤(



 نیلاظلا ةياهن صصق نه ببر

 الو هبلع رکن الف هرقتخی ال یا ... هرتخي الو یعرش ردع هل نكي
 .)«هرغصتسب

 ي قیدَصلا ركب یبآ ثیدح نم "”حيحص لنسب (دمحأ دنسم) یفف

 کشت ہک ککاعاوماء ندا امان # :ةیالا هذ نوآرقت مک سانلا اَهّيَأ» :لاق

 ا رشیدتفآ لس نت ميال

 ۱ او ْمَلَو مالا اور اإ سالا نإ :لوقی ال هللا لوسر تعمس ینإو

 .«هباقعب هل ا ُمُهَمْحَي نآ َكَسشْوَأ هیدی ىَلَع

 مَا : لاق الو و بزاع نب ءاَرَبلا ثیدح نم *«نیحیحصلا» فو

 ۳ اَت :ضیرَملا َةَدايِع :رکذف عبس ْنَع اَناَهَنَو عسب لك یل

 َراَوْبِإَو «ىعادلا َةَباَجَِو :موُلُظَملا رصنو السلا درو “ !سِطاَعلا ت تیمشتَو
 0 زا

 دوو دعبو ملا عوقو لبق نوكيف ؛مولظملا صن وكي یتا

 انیج يح َوُهَو ملّظلا عوُقُو حم ٌرْضَنلا قو نت رجح نبا ظفاحلا لاق
 اَمْلَظ ِلاَ بلاط ٍناَسْنِإ دي نِ اناسنا نمک ةِعوقُو لبق عقد و ةَفِيَقَح

 .)/رینک و وُمَو دخ می دقو هل ْمَل نِإ هَّدَهَو

 .(۱۲۰/۱۹) «ملسم ىلع یووتلا حرش» (۱)
 .(۵۱۲) ةاكشملا ىف هلی ینابلالا هححصو دمحآ هاور :حیحص (؟)

 .(۱۰۵) :ةیالا :ةدئاملا ةروس (۳)

 سابللا باتک )۲۰٦٦( ملسمو «بصغلاو ملاظملا باتك )۲٢٢٢( ىراخبلا هاور :هیلع قفتم )٤(

 .ةنيزلاو
 .ةمح كلاب هل ءاعدلا : سطاعلا تیمشت )٥(

 4٩(. /۵) «یرابلا حتف» (5)



 .. كرصنيسو كعم -العو لج- هللاف سأيت الو مولظملا اهیآ نزحت ال

 ذخأتسو ةرخ الا ىف رج الا كل فعاضی فوسف ؛ایندلا ىف كقح ذخأت مل ناف

 .یضرت یتح كملظ نم تانسح نم
 .. نیرخالاو نيلوألا هيف هللا عمجی اًموي رظتنت كنآ كبسحو #

 .ةکتالملا دوهشلاو ... -العو لج- هللا وه لدعلا مکحلاو

 درو ی و مِل طلا نیزوملآ مضتو # :ىلاعت لاق

 . 04 بہی اب كو اھب الآ ِلدرخ نم تک لات باک
 لمسي اَنَع الفدَع 35 ہللا كرس لَو ظ :نیمولظملل ةيلست ىلاعت لاقو

 ورس جووپ ۶ ےس

 ینقم تیطفم )ا رب رضا هيف حت مول مشروب اما < ےرولِاَقلا
 مک و 5

 اوم مه دیفاو رھفرط ملا ڈنر ال مسو هر
 دس ا

 لیللاب یرسن اضاف .مولظملا هوعدو «ميتيلا ة هعمد و كايإ :ءادردلا وبا لاق

 ءاعدلا عنصامب یردتامو هيردزتو ءاعدلابآزهتآ

 ءاضقنا دماللودمآاهل 2 نكلو ةذفان لسیللا ماهس

 ءاضقهلاذ هن اذإاهل سريو ىبرءاشاماذإ اهکسمیف

 ىلع كملج نإ براي :لاقف جاجحلا هباص دق لجرب لجر ٌرم٭
 !!نيمولظملاب ّرضأ دق نيملاظلا

 لخد دق هنأكو «تماق دق ةمايقلا نأ همانم ىف ىأر ف ةليللا كلت مانف

 .(1۷) :ةيآلا :ءايبنألا ةروس(۱)

 .(5" ۰ع۲) :ناتيآلا :ميهاربإ ةروس(۲)



 - نیلظلاةیامنصصق مس... ل
 ىلع یملح :یدانی دانم اذإو «نييلع یلعآ ىف بولصملا كلذ یآرف ةنجلا

 .نییلع ىلعأ ىف نیمولظملا لحأ «نیملاظلا

 داع مع
 2 اج



 ۱ سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -

 هللا ىلإ بت .. ملاظلا اهبأ

 ملاظملا نم للحنو

 : هاك یبطرقلا لوقي #
 نب رمع لاق امك هسفن ةبساحم ىلإ رادبلا ملسم لك ىلع بجي

 ءاونّروت نأ لبق اهوُنزو اوبّساحت نأ لبق مكسفنأ اوبساح : كلو باطخلا

 اًحوصن ةبوت توملا لبق ةيصعم لك نع بوتي نأ هسفنل هباسح امنإو
 ةبح اهلهأ ىلإ ملاظملا دريو لت هللا ضئارف ىف ريصقت نم طرف ام كرادتيو

 مهبولق بيطيو «هبلقب هتوطسو هديو هناسلب هل ضرعت نم لك لحتسيو «ةبح
 ريغب ةنجلا لخدي اذهف «ةملظم الو ةضيرف هيلع قبي ملو «تومي ىتح
 هديب ذخأي اذهف .هؤامصخ هب طاحأ ملاظملا دَر لبق تام ناف .باسح

 اذهو «ینتملظ لوقي اذهو .هتبقرب قلعتي اذهو «هتیصان ىلع ضبقي اذهو

 امب ةبيغلا ىف ینترکذ لوقي اذهو «یب تأزهتسا لوقي اذهو «ینتمتش لوقي

 ىنتلماع لوقي اذهو «یراوج تأسأف ینترواج لوقي اذهو ىنءوسي

 لوقي اذهو «كعاتم بيع ىنع تيفخأو ىنتعياب لوقي اذهو «ءىنتششغف

 .ىنتمعطأ امف اًنغ تنكو اًجاتحم ىنتيأر لوقي اذهو كعاتم رعس ىف تبذك
 تنهادف ىنع ملظلا عفد ىلع اًرداق تنكو اًمولظم ینتدجو لوقي اذهو

 .ىنتيعار امو ملاظلا

 یف اومكحأو مهبيلاخم كيف ءامصخلا بشنآ دقو كلذك تنأ امنیبف

 دحآ كرمع ىف قبي مل ىتح مہترثک نم ريحتم توهبم تنأو مهيديأ كبيبالت

 )۱( «ةركذتلا» )1١/ 311١(.



 - نیلاظلا ةياهن صصف لم سس ۲

 ةبيغب ةملظم كيلع قحتسا دقو الا سلجم ىف هتسلاج وأ مهرد ىلع هتلماع

 قنع تددمو مهتموأقم نع تفعض دفو راقحتسا نيعب رظن وأ ةيانج وا

 ءادن كعمس عرق ذإ مهيديأ نم كصلخي هلعل كالومو كديس ىلإ ءاجرلا

 .رابجلا

 ۷۷ میل ملط ال تیس اعب سفت لک رخ لا3
 ام ركذتتو «راوبلاب كسفن نقوتو «ةبيهلا نم كبلق علخني كلذ دنعف

 :لاق ثيح ةي هل وسر ناسل ىلع هب هللا كرذنأ

 ۳ :هلوق ىلإ 4 ترشا ُلَحَمَی اََع لفغ هلآ کس الو »
 . 04 و مور مَا درب

 مهلاومآ كلوانتو سانلا ضارعأب كضمضمتب مويلا كحرف دشآ امف

 تهفوشو «لدعلا طاسب ىلع كب فق اذإ موبلا كلذ ىف كترسح دشآ امو
 اًمح درت نأ ىلع ردقت ال نيهم زجاع ريقف سلفم تنأو «تائيسلا باطخب
 ىلإ لقتتو كرمع اهيف تبعت ىتلا كتانسح ذخؤت كلذ دنعف ءاٌّرذع رهظت وأ

 .ةروكذملا ثيداحألا ىف درو امك .مهقوقح نع اًضوِع كئامصخ
 نم تمِلَس دق ةنسح كل سیل ذإ مويلا اذه لثم ىف كتبيصم ىلإ رظناف

 ةليوط ةدم ىف ةدحاو ةنسح تمل ناف .ناطیشلا دئاکمو ءايرلا تافآ

 .اهوذخأو كوامصخ اهردتبا

 مل قناد فصنب مصخ هلو ابن نيعبس باو هل الجر نأ ول :لاقيو

 .همصخ ىضري ىتح ةنجلا لخدي

 )١( :ةيآلا :رفاغ ةروس )۱۷(.

 :ناتیالا :ميهاربإ ةروس (؟) )١٤ء 1۳(.



 مچ سس ناشی ست نم
 لیللا مايقو راهنلا مايص ىلع بظاوم تنأو كسفن تبساح ول كلعلو

 نیملسملا ةبيغ نم كناسل ىلع یرجیو الإ موی كيلع یضمی ال هنأ تملعل
 تاوهشلاو مارحلا لكأ نم تائیسلا ةيقبب فیکف كتانسح عیمج ىفوتسي ام

 ؟تاعاطلا ق ریصقتلاو

 نم ءاّمجلل هيف صتق موی ىف ملاظملا نم صالخلا وجرت فیکو
 ؟ءانرقلا

 اهتحطنف نورق اهل يتلا ةاشلا نم نورق اهل سيل يتلا ةاشلل صتقُي :يأ

 تو مث ایندلا يف
KÎ,تا یاس 7  

 لا لوڈ

 ؟كبعت اهي

 تاثيسب ةنوحشم كتفيحص یرتو «كئامصخ ةفيحص ىلإ تلق :لاقيف

 .كريغ
 !!طق اهتفراق ام تائيس هذه براي :لوقتف

 مهتملظو ءوسلاب مہتدصقو مهتمتشو مهتبتغا نيذلا تائيس هذه :لاقيف

 ةركاذملاو ةرظانملاو ةبطاخملاو ةرواجمملاو ةعيابملاو ةلماعملا ف

 .ةلماعملا فانصأ رئاسو ةسرادملاو

 مهراشبأو مهضارعأل ضرعتلاو مهلاومأ ذخأب دابعلا ملاظم ىف هللا قتاف

 هللا نيبو دبعلا نيب ام ناف ؛مہترشاعم ىف قلخلا ةءاسإو مهبولق قييضتو

 .( ٤ ) :ةیالا :ًانلا ةروس (1)



 - نیلاظلا ةیاھٹ صصق مس "+, لس
 .عرسأ هيلإ ةرفغملا ةصاخ

 بابرآ لالحتسا هيلع رسَعو اهنع بات دقو ملاظم هيلع تعمتجا نمو
 :هملظ نمل رافغتسالا نم رثكُيلف هللا الإ هيلع علّطي ال ثيح نم ملاظملا
 ىف نینموملا بابرأل هرخّدا ىذلا هفطل هب لانيف هللا ىلإ كلذ هبرقي نأ هاسعف
 .مهايإ هئاضرإب مهنع دابعلا ملاظم عفد

 ۱ :لاق ةركب یبآ نب نمحرلا دبع نعف #
 ىلع ینیّد :لوقیف نیدلا بحاص هذخآ دق ةمايقلا موي نموملا ءیجی

 .یدبع نع یضق نم قحأ انآ :یلاعت هللا لوقيف ءاذه

 .!ذهل رفغیو هنید نم اذه یضریف :لاق

 .(۱۱۱-۱۱ ص) نوملاظلاو ملظلا ()



 الجر ناك ..نآرقلا ةظفحو ملعلا ةبلط نم ءاقدصألا دحآ نأ رکذآ

 ةيقرك نآرقلا نم اًئيش مهيلع أرقي اًنايحأ سانلا ضعب هيتأي ..اخلاص

 ..ءاش نم هدي ىلع ىلاعت هللا ىفش دقو ..ةيعرش

 ..ءارثلا تامالع هيلع ودبت لجر مايألا نم اّموی هيلع لخد

 ىرسيلا ىدي ىف مالآ ىدنع انأ ..خيش اي :لاقو خيشلا ىدي نيب سلج

 .. راه ىف حاترأ الو ..لیل ىف مانأ ال ..ىنلتقت داكت

 اولمع ..تاصوحفلا ىل اورجآ ..ءابطألا نم ريبك ددع ىلإ تبهذ
 ىتايح تبلقنا ىتح دتشيو ديزي ملألا ..اذبآ ةدئاف تدجو امف ..نیرامت

 ..اًياذع

 ىشخأف ..تاكرشلاو تاسسؤملا نم ددع ىدنعو رجات انأ ..خيش اي

 ..ارحس رارشألا دحأ یل عضو وأ ..ةدساح نيعب تبصأ نوكأ نأ

 :خيشلا لاق

 صالخالا ةروسو ..ىسركلا ةيآو ..ةحتافلا ةروس هيلع تأرق

 ۱ ..نیتذوعملاو

 !!رثأت هيلع رهظي مل

 ..هسفن ملألا وكشي مايأ دعب ىلإ عجر ..اًركاش ىدنع نم جرخ

 ..نّسحت ىأ هيلع رهظي مل ..هيلع تأرقو ..عجرو بهذ ..هيلع تأرق

 :ملألا هيلع دتشا امل هل تلق

 دحأ ملظ نم .. هتلعف ءىش ىلع ةبوقع وه كباصآ ام نوکیدق

 ..مهفوقح لک وأ . .ءافعضلا



 - نیلاظلا ةیاھٹ صصق نم سس "رب )لس
 ءىش كانه ناك ناف ..كلذ ريغ وأ ..هقح هتعنمف هلام ىف ادحآ تملظ وأ

 رفغتساو ..اهلهأ ىلإ قوقحلا ْدِعَأو ..تينج امم ةبوتلا ىلإ عراسف كلذ نم
 ..ىضم امم هللا

 ملو ..اًدحأ تملظ ام ..اًدبأ :- ربكب - لاقو ..ىمالك هل قري مل رجاتلا

 ..كتحيصن ىلع كركشأو ..سانلا قوقح نم ءىش ىلع ٍدتعأ
 ىف ىلع َدَجَو نوكي نأ تيشخ ..ىنع لجرلا باغو مايأ تّرم ..جرخو

 ..هيلإ اهتيدسأ ةحيصن ىهف ىلع ال نكلو ..هسفن

 ..اًرورسم اّملسم ّىلإ لبقأف ىنيقل ..ام ناکم ىف اّموی هب تأجافت
 ؟رابخألا ام ..هاه :هتلأس

 !!جالع الو بط ريغب ..ريخب ىدي نآلا ..هلل دمحلا :لاق

 ؟فيك :تلق

 ديعتسأو ..كتحيصن ىف ركفأ تلعج ..كدنع نم تجرخ امل :لاق
 !!ركفأو ..ینھذ ىف ىتايركذ طيرش

 ! ؟اًدحأ تملظ له ىرت

 !؟دحآ قح تلكأ له

 ضرأ هبناجب ناك ..ىرصق ىنبأ تنك امل تاونس لبق ىنأ ترکذتف

 قوت ةلمرأ ةأرمال اكلم ضرألا تناك ..لمجأ نوكيل هيلإ اهّمض ىف تبغر

 ..اًماتيأ فّلخو اهجوز
 لب ..ضرالا ةميقب لعفآ اذامو :تلاقو ..تبأف ضرألا عيبت نأ اهتدرأ

 ..لاملا تتشتيو اهعيبأ نأ یشخآ ..اوربكي ىتح ماتیالا ءالؤهل ىقبت

 ..كلذ ىلع ىبأت یهو ..اهئارشل اًرارم اهيلإ تلسرأ



 ۷ سس نیلاظلا ةياهن صصق نم -
 ؟تلعف اذامف :تلق

 ..ةصاخلا یقرطب اهنم ضرألا تعزتنا :لاق

 !!ةصاخلا كقرط :تلق

 ءانبب اصیخرت تجرختسا ..قراعمو ..ةعساولا یتاقالع ..معن :لاق

 ..یضرآ ىلإ اهتممضو ضرالا

 !!؟ماتیالا مأو :تلق

 نیذلا لامعلاب خرصتو ىتأت تناکف اهضرأل لصح امہ تعمس :لاق

 ..ةنونجم اهنونظي اهنم نوکحضی مهو ..ءانبلا نم مهعنمتل نولمعي
 ..یه سیل نونجملا انآ ىننأ عقاولا فو

 لعلو ..ینیعب هتيأر ام اذه ..ءامسلا ىلإ اهیدی عفرتو یکبت تناك

 ..مظعأ ناك ليللا ةملظ ىف اهءاعد

 ..لمکا ..هاه :تلق

 تیک ..اهیلع ترشع ىتح ..اهنع ثحبأو لأسأ تح :لاق

 ..ضرالا كلت نع اًضيوعت ینم تلبق یتحاہ تلز الو ..ترذتعاو

 ..ینتحماسو ىل تعدو

 ..یندب ىف ةيفاعلا تّید ىتح ..اهيدي تضفخ نإ ام هللاوف

 نذإب - اهؤاعد ینعفنو :لاقو هعفر مث ..الیلق هسأرب رجاتلا قرطأ مث

 ^ . .ءابطألا بط هنع زجع اًعفن - هللا

 ,(50 707-5 ص) ىفيرعلا دمحم .د / كتايحب عتمتسا (۱)



 درن ال رطضل او مولطل ا ةوعد

 درت ال رطضملاو مولظملا ةوعد ناف ءاعدلا ىلع مولظملا اهیآ صرحا

 ىلع اعد اذإ اًرفاك وأ اًرجاف ناك ولو باجتسم مولظملا ءاعد نإ .. لجأ

 .داؤفلا ٌبهرت مولظملا ةوعد نم ريذحتلا ىف ةدراولا ثيداحألاو :هملظ نم
 . ۰ ا ۰ 1 ےن

 هللا نيبو هنیب سيل هناف ءمولظملا ةوعد قتا» :ِ هللا لوسر لاق
 .'''(تاحح

 اهنود سيل هناف ءارفاک ناك ناو مولظملا ةوعد اوقتا» :ةايب لاقو
 ."”(باحح

 ىلع هروجفن اًرجاف ناک ناو «ةباجتسُم مولظملا ةوعدا :ةايب لاقو

 ."”(هسفن

 ٌباحُي من ءبحّسلا قوف عقر ُةَءاعُد نا ؛موسلظمل ااَعُد قوت

 تاجح نیملاعلا هلا يبو هئاعذ نيب سيل نماد قوت

 باشم وهو مولظملا نرصنأل یتزعو :لاق هللا نأ مَصدقف

 باص شفق الاو ُلوُهَج  هّنإف .ثیدحلا اذ قّدصُي مل نمف

 معنت ىف تكب مك !هللا ناحبس :هلوق های ميقلا نبا ةماعلا رَرُد نمو
 و و مس م ۶

 اوعتمتوأوک# :نیکسم ةعمد تّرَجو ميتي دبک تقرتحاو ةلمرآ نيع ملاظلا

 س أ

 ص

۰ 

 .نامیالا باتک (۱۹) ملسمو «ةاكزلا باتک )١555( یراخبلا هاور :هیلع قفتم )١(

 .(۳۳۸۲) عماجلا حیحص ٤ ینابلالا ةمالعلا هتسح و «یسلایطلا هاور :نسح (۳)



 و سد نیلاظلا ةياهن صصق نم -

 04 نیست 4ش كيال
 مهماسجأ تنوس امو مهفيعض نول ٌدوسا ىتح مهفيغر نول صيبا ام

 هبلق ررشف مولظملا ءاعد رقتحت ال .هيلع "!ورثأتسا ام ماسجأ تلحتنا ىتح

 نإو ةبيصم هتيعدأ لابن !*كحیو .كتيب فقس ىلإ هتوص جیجعب ٌلومحم
 هذاتسأو «ليللا داوس هرتوو *"حورقملا هبلق هسوق ... تقولا رخأت

 .«نیح دعب ولو كّنرصنأل» :بحاص

 كاب ةفرطو ماني نم ةوادع رذحا .ربتعت تسل نكلو .تیأر دقو

 «كنم وت شس سویپ جج وہ

 .اهلّوانت نی مل ةبوقعلا ةرمث رمت هللا ةحار تناك اذإ اھّلعلو ام

 .۷۸!؟سکعلاب رمألاو فيكف ةعاس ٌمغ ةنس هل ا

 و 4 ۰ ۰

 :درت ال یتلا ةيعدالا نم ناف كلذکو ٭

 هئوجلو هئاعد ف قدص یذلا ةقافلاو ةجاحلا بحاص رطضملا ةوعد
 ےس ےس ےس يع و : : 2 7 ها 3

 ماعداذإ طض تم نمأ :یلامت هللا لاق ... هجوتلاو دصقلا ىف هللا دحوو

 مس رگ رگ ےس ےب ےس ےس رے میسر
 004 ضا ےل ا افلخ مکلعجیو وسلا ب کیو

 )٦٤(. ةيالا :تالسرملا ةروس (۱)

 .(۸۸) :ةپالا :ص ةروس (۲)

 .هب دبتساو هسفن هب ّصخ :هریغ ىلع ءیشلاب رثأتسا (۳)
 7 ۔ یگ 8 6 رو و و ری

 لعف رامضإب اهبصت بجو تفیضا نإ «ةيلب هب لزنت نمل لاقت «عجوتو محرت ةملك :حیو )٤(

 ىلع عفّرلاو ردصملا ىلع بصنلا زاج تفت مل نإو كلذ وحنو احیو هللا هّمزلأ :ریدقتلاو

 .عطق باب نم هحرق دقو .حورجملا :حورقملا (5)

 .ردصم لصألا ىف هنال عمجُي الو ىنشي ال نيعلا :فرطلا ()

 .ملظلا تاملظ نع القن (۷ ۱۲ /۳) دئاوفلا عئادب (۷)
 .(57) :ةيآلا :لمنلا ةروس (۸)



 - نداظلاةیافرصقزم سس 9
 ءاعدلا یف راهنلاب لیللا لصاوت نأ الا مولظملا اهیآ كيلع امف ٭

 یذلا وه هنال كديؤمو كرصان هللا نأ نيقيلا ملع ملعاو .. هللا ىلإ ءوجللاو

 دعب ولو كّنرصنأل یلالجو یتزعو» :مولظملا ةوعدل لاقو كلذ ىلع مسقآ
 .۰(نیح

 بلق ىلع ملظلا ةرارم دشآ امف .. نیمولظملا نع ملظلا عفرا مهللاف ٭

 ال یذلا فیعضلا مولظملا بلق ىلع ملظلا عقو دشآ امو ... مولظملا

 .هسفن ىلع ملظلا عفدی نأ عيطتسي

 هل :هافک دقف هبسح هللا ناك نمو .. هللا كّبسح :مولظملا اهيأ *
 . 04 هو فاکب

 :اولاق امنیح هباحصأو ی ىبنلل (العو لج) قحلا فصو تعمس امآ

 ةميظع ةيده ةملك لك لباقم مهاطعأ هللا نأ فيكو «ليكولا معنو هللا انبسح

 .اهيف امب ايندلا اهيزاوت ال
 رخام مك اوم د ست ی شا ممل لاک ی :یلاعت لا

 مع اا 7 ل ليڪا مَ ہو لا اتبسح اولاقو اکعیا مهد

 ۳ ميظع لس وذ هلو هللا وضو اوعتاو موس َمُمَنَسَمَي مل لو

 نع ملظلا عفر ىلع رداقلا هدحو وه هنأب هللا ىف نيقيلا هنإ ..معن #

 نَم لك ىلع مولظملا رصني نأ ىلع رداقلا هدحو وه هنأبو .. نيمولظملا
 .ةرخآلاو ايندلا ىف هملظ

 امأو سانلا ضغُبو (العو لج) قحلا ضخُب ملاظلا لاني ايندلا ىفف -

 .(۸۷۰) ةحيحصلا ةلسلسلا ىف هنر ینابلالا ةمالعلا هنسحو « دمحأ هاور :نسح (۱)

 .(75) :ةيآلا :رمزلا ةروس (؟)



 ره نیلاظلا ةياهن صصق نم =
 .سانلا بحو (العو لج) قلاخلا بحب زوفیف مولظملا

 هل حتفیو هنم ذخأ امم اًريخ هضّوعیو مولظملا رصني هللا ناف كلذكو -

 ةيادهلا ةمعن هقزریو هدييأتو هرصنو هتیعمب هيلع معنْیو ریخلا باوبآ

 .ریخ لك ىلإ قیفوتلاو
 حبصي یتح ملاظلا تانسح نم ذخأي م ولظملا ناف ةرخآلا ین امأو -

 ىلإ ةنجلا ىف هعفرت ىتلا تانسحلاب اًينغ مولظملا حب حبصيو اًسلفم ملاظلا
 .تاجرّدلا ىلعأ

 نيِمحاَّرلا محرآ اي هبلق ىلع طبراو مولظم لك رصنا مهللاف ٭
 بوتأو كرفغتسأ .تنآ الإ هلإ ال نأ دهشأ كدمحبو مهللا كناحبس

 .كيلإ

 و لب نياصو كا قال تمام ٹی عالعو



 رس

 یر يجينا یج
 یں ورا ید سکھ

 ي۱ ردم نحمي تن ت1 صصص



 ےن

 يلف ے9 رج
 یے وزال ید سکس

RCA. COTا ۲۱ نو  



 ا

 ےئل دپ

 ۳ يہ

 يلج ماچ
 یئ وزا ید سکس

 com  ۲23۱٢٣ن ےہ ج ۱



 7 ےہ

 ۱۱ 77777٦7٦77 (إہ انضسہج ہ ۸ِ :ةغل ملظلا

 ١١ 000 2م مم مم ها ہہی ۲ :احالطصا ملظلا

 NOs ملظلا ماسقآ

 Teens :هريغل دبعلا ملظ وهو یلاعت هللا هكرتي ال ملظ :ايناث

 Ves :هسفن دبعلا ملظ وهو «ىلاعت هللا هرفغي ملظ :اثلاث

 Yess (ڪرشلا) مظعألا ملظلا نم روص #

 Yess : ةيبوبرلا يف كرشلا (1)

 Pees : ةيهولالا يف كرشلا )٢(

 23000999990 : عابتالاو ةعاطلا يف كرشلا -ب
 2900 4 4 4 7+42 :تافّصلاو ءامسألا یف كرشلا (۳)
۶ 8 

 ۰ فل

 ۳۱ تاس ے و ھے ے و و و جے جج ا وے DHHS © هس وو جے ا © و © pw # :فیرحتلا ۱
 مچ



 VN :لیطعتلا -ب

 ۰ِ ص2 ۸-7۶ ۶(۸ەۂە94۶4طط 7 :لیثمتلا -ج

 (("ٌ"ٌ"22222322ٌ ٣+ :فسکتلا - د

 ۲۱۳ 22 ۶ص97 هعاونأو ملظلا تالاجم ٭

 200 2 2 ۲ دابعلا نيب اًملظ سانلا دشآ

 0: و ملظلا مكح

 711 07 ملظلا نع (هناحبس) هللا هیزنت

 0 َ 0 ۰ 00000 لھجلاو ملظلا رشبلا ةعیبط

 ۱۳۱ ۸ +4901 ت1 ص07-0 دابعلا ملظ ماسقا

 ۳ ا ۲ :مهنيد يف مهملط ۱

 ۳ :لقعلاو سفنلا يف مهملظ - ۲

 سس :لّقعلاو سّصنلا يف دایعلا ملظ نم روص ٤

 ۰1111111 8 1 67 ناسللاب دابعلا ملظ نم روص #

 2: 7 7714 ص7 :ةسخلا - ١

 1119111133022 و و تقف :ةميمنلا - ۲

 Ves :لوقلا يف شحفتلاو متشلاو بسلاو نعللا - ۳

 PAS روزلا ةداهش - ٤

 PQs تانصحملا وأ نصحملا فذق - ٥

 203 “ص0۰ 2.2. - ss :ةيرخسلا- ٦

1177 11,.: 



 مو :هعاونآ عیمجب رحسلا - ۲

 0111333. :ہللا لزنآ ام ریغب مکحلا - ۳

 7-0-0 :قح نودب ضرألا نم ءيش عاطتقا - ٤

 ۱َ ع -  +++7+-.س۰ڈ :ةنايخلاو ردغلا- ۷

 پ مم 7 :قح هيلع هل نم ةلطامم - ۸

 (/--1ں11ں-ں-0ب1۸111 ع ع ع :دال وألا نيب لدعلا مدع - ۹

 0:3:02: 00 :شغلا ۰

 9ص ِ دابعلا ملظو كايإ

 ees ملظلا نم هنمآ رذحی ةَ يينلا ٭

 ا مولظملا ةوعد اوقتا

 9182928282822222 لاقملا حضتي لاثملابو

 es داصرملاب ءازجلا نآ ملعا

 ۲ ملظلا عاونآ ٭

 0ص۰ رش لک لصأ ..ملظلاو لهجلا

 هن هاف اه همي مم هم هماف قم هي هم و و و٤ هقاواق او و ةينابر ةنس اهنا اقح

 087 ھٹاڈکمٹا نم ا 86 بلا فوخ کپ

0 ens 

 6 ۵ تب

Cees 

 6م

Vee 

 تو و عج ج جج © © جج جم ٴوٴ ڑؿ ي٭ى © © FF ¥ ق



 Neuss ةع يبنلا ةايح يف لدعلا #

 Wess هياحصأ نيب ل ىبنلا لدعل ةروص هذهو

 Pens هجاوزآ نيب هلدعل ةقرشم ةروص هذهو

 0 ۶ نيكرشملا عم كي هلدع اذه لب
 Osean لدعلل هلك نوکلا وعدي ا ىبنلا ٭

 ٦۸ تبسم ملظلا نم مهفوخو گل ةباحصلا لدع نم ةقرشم روص

 0 و072 ۲ ص رکالا ةمألا قیدص

 ٹریڈ جم ٣)  اولسدت  ں 77۰ ا ۵2 رمع ةمالا قوراف

 ۹۳۳۳َُ۹0 ي2َ2َ>2ٍ٭((ھ٣۷۷(٣(س(((٣سس ٠ مامإ نم لرد هلل

 Veen !!!!دعب اهتیسن ام هللاو انآو

 ۷ ۔ل 1ًہسومميبللخ.ں .-. < - 7 !!!تمنف تنمأف تلدع . .رمع ای

 VN 4292 نامثع لدع نم ةعصان ةحفص

 ۷۱ تئئءیب بب تب بوی بِ بلاط یبآ نب ىلع اذهو

 ۷۲ ۰ و 2 ع 22 لبج نب ذاعم اذهو

 تپ سی۸۰ لَو نایفس یبآ نب ةيواعم

 ۷ ٢+ 98 زيزعلا دبع نب رمع عم لدعلا ةلحر

 ۷۴۳ .sess 087 ملظلا نم اهقرط ٌقنو لدعلاب كتنيدم نصح

 (/۶پ 0,020۰ نوملسُي مهلك سانلا نأ تددول

 VO م مة مم ءءء معلم هتمحر نم بيصن اھل ناك باودلا ىتح

 ج ان ذي ENTE اچ منغلاو بئذلا نيب ام هللا حلصأف ىبر نيبو ىنيب ام تحلصأ



 نیلاظلا ةياهن صصق نم =

 بیسن نالسرآ بلأ نب هاش كلم ةلودلا لالج لداعلا ناطلسلا

 0۶۳9۰ یتارجکلا میلح رفظم :لداعلا ناطلسلا

 یتیم تب یب یی یدهملا نمز ىف لدعلا ىلإ ةدوع

 807 ا ىسيع دهع ىف تاكربلاو نمألاو لدعلا راشتنا

 و و موم و ع ع میم مو ةاجنلا ةنيفس عنصي وه اهو

 “7 0 0 0 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع رصتناف بولغم ىنأ هبر اعدف

 +11111811888 ا نينمؤملل ةاجنلا هللا بتکو



  نيملاظلا هیاهن صصق نم ۳

 Veen نیرفاکلا عم نكت الو انعم بكرا ینب ای

 e نيملاظلا موقلل ادعب

 O sss 4 حو ن ةأرما ةبقاع

 "110 002ه داع موق کاله

 ۱۰۷ و 080800 س٣ رابكتساو دانع

 Assesses باذعلا نولجعتسي مه اهو

 A كالهلا تقو ناحو

 Qeses مهكاله لیصافت

 VY نینموملاو (&) دوه ةاجن

 NTs دومث موق ڪالھ

 ITs ديحوتلا ىلإ مهوعدي (8126) حلاص هللا ىبن

 VVE مهتوعد ىف رمتسي (122) حلاص

 ۱۱۵ 2۲۰۰۲۵ 1: تایالا نوبلطي مه اهو

 VT ةكرابم ةقان

 "۹ می - ٔ ةقانلا اورقعو

 (ٗ٘"٘" ۹1:8۳ :ةفانلا لتق ةصق ىه اهو

 ۱۱۸ ۰۰۰۰ 0 0 مة مو ممم ممم ممم يفعل كالهلا تقو ناحو

 VAs نيرفاكلا ىلع باذعلا لزن فيك

 ۱۲ ۰۰۰ اة لة لة 7 7 7 +07 7تت ميهاربإ موق +

 8 یي پھ یو و # #8 و و ساس كانت و و ساس می مے ياش HH سن هه © 6 هسه © GE او #5 و جی و مهمانصآ مطحي (#) ره اهر ۱۳۱



 نیلاظلا ةياهن صصق نم =

 ]۱ دورمنلا كاله ناك اذکهو

 یب نیدسفملا موقلا ىلع ینرصنا بر

 اهجوز فایضآ ىلع موقلا لدت طول ةأرما
 نم لماء بیوی هيلإ نوعرهي هموق هءاجو

 ج # مے ا تا ج یم هن © © ×غ 6 نإ هذ KEE ا فٹ ق © جت جغ 5 جے ها شق ىق

 ساو واه ای و و و و ھو و ھو سی خو و و و و وج ھے و ©

 س چے ساس سهو هن جج جج هو تا وی ۃ © یم فؤ جج ج ضن و جج وه ج وه © Gg ِذ

 ساو ياه نقاش تھ بب یی 5ق تاس © ج جج ق © © © ج ڑژج جه ؿ ج غي جج جؿ

 جہ جے 5 جو مع یم ٭جى ھے یم © 6 ج8 ٭ © ها طث # ق 5 جج ساس جم 8 هسه جج #5

 سها اج و جو نه هه © هه ٭م و E هسه ده © جج ق جم HEHE © غ ج ©" ج

 ۔ج_ جے وج پے مم ےس جے SSA ےہ

 HEHEHE ق © © 8# ۃظ bb جد Db HH ت وها ق ق 5 ڈش ھق

 ساس ساس تاس ©« هو جج ۃغ هو © هن غ ج ؿ جن © مسخ © ج سه جج © جج © ج



 و
 مو دیدهتلاو ديعولا قاورمتساو

 مدي ا: + ح ح عع باذعلا لوزن نولجعتسي مه اهو

 <0 0 ع ع« + و باذعلا لوزن دهشم وهاهو

 0010ی تابوقعلا نم اعاونآ مهيلع هللا عمج

 وام ةمالا كلت ىلع راتسلا لدسُيو

 | نوعرف رصق ىلإ لصي (226) یسوم

 0 هقارفل ىكبت (ك2) یسوم مآ

 و و همآ ىلإ یسوم دری (العو لج) هللا

 oan نوعرف رصق ىف ىبرتي (#8) یس وم

 009933 نوعرفل ةياهنلا ةيادب تناك فيك

 آ بابو هجول اهجو .. نوعرف مامآ

 00 تایالا كلتب نوعرف عفتني مل

 090 70 ۰ ۹ ۹ی ةرحسلا عمجي نوعرف وه اهو

 ضراالاو تاوامسلا رطافل ةرحسلا دجس اذکهو

 0 كالهلا لبق ةجحلا ةماقإ

 ےب جے تل 6 © اذ م ج“غ اه ؿ ٭ؤ bE ت86 ته © غ٤ ©

 تے ے هما أه جج ه8 HHHH EHH SE ؿ ©

HEHEHE #سا جب © سا و ه6  

 #4 1 # 9# نه جئ هن غ او HH ام ٭*

 چپ جو ها مه مو ےہ "وے جے جو جے و يٴ ف تمت ا # خ © © ©

 ٢ْ جے8 جے چو وے ےن جج قؿ © جج یف نا ھ SB تن ل تا خ

GH 898 © ©تے »د ٭ى جج وی یی © ما جم سم جم هه جج  

 جت عه همه جم جي ثم ماش هاش ؿ # HE ج ج٤ 8

 ۰ © یے # ی نإ شن قؿج تس © #6 65 هاه HHHH 8غ #

bh ©6 اذ تأ نا جی ج جئ ج © ف نان هاه ؿ سنا # 



 نيملاظلا هیاهن صصف نم =

 Nese بلقلا نم ءاعد

 VV ess نيطسلف ضرآ ىلإ اليل جورخلاب رمالا ءاجو

 A نيرشاح نئادملا ىف نوعرف لسرأف

 ١584 138:0: (العو لج ) هبرب هتقثو .. (56) ىسوم

 NV ل ا ' ۶ ؟رتعم نم لهف .. نوعرف قرغ

 VY sss ةيآ كفلخ نمل نوکتل كندبب كيجنن مويلاف

 ۱۷۸ ۰۰۰۰۰ ۰ nesses نوراق نیاهن :

 VAT esses يرماسلا

 ۱۸۵ sss یرماسلا ءازج

 ۱۸۸ ۰۰۰۰۰ ا ا موم بج ءاروعاب نب ماعلب +

 ۱۹۲۲ ۰۰۰۰۰۰ 0 ص07 تبسلا باحصأ

 ۱۹۷ esasen ایرکز نب ىيحي نلتناق ٭

 ۱۹۸ ۰۰۰۰۰۰ یوم یملاظلا ييرقلا باحصأ نیاهن +

 ۱۹۹ ۰۰۰و موم دابعلا یلع ةرسح اپ

 ص 1-6۴" 0009909000 دودخألا باحصآ ۴

 aes (ًيطق) ةره يفراتلا تلخد يتلا ةأرملا ٭

 ۲۸ تی٤ (دباعلا اصیصرب بصق) ناطيشلا تاوطخ اوعبتت ال ٭

 Ys 0 اس موق 3

 VVE ؟مهکالها ناک فيك

 ۲۱۸ sess يعازخلا یحل نب ورمع #



 = نیلاظلا هیاهن صصف نم

 1 موم موم موم لیلا باحصا

 ۲۲ 00008000 مو و مو و مو و 00 ةفيطل تافقو

 YP essere شیرق رامک :

 ٣ YF 011 7 شيرق رافک ءازج ناک فيك

 ۳۱۳۳ - بت سل 9 72700:09 نینزهتسملا كانيفك انا

 ۲٢۷۷ موم (مالا هذه نوعرف) لهج وبا ؛

 ۲۱۳۷ esasen لک یبنلل لهج یبا ءاذيإ

 ۲٢۷۷ ۰۰۰۰م مو مة مم ممم ممم ممل ةميلألا هتياهنو .. . ردب موي هفقوم

 VE 0 0 2 2 2 0٣ ةمالا هذه نوعرف

 VEY esses بطحلا نلامح هتأرماو بھٹ وبأ #

 ۶ ص ۱+ 7 7ت0 :هلمع سنج نم ہؤازج ناك فيك رظناف

 ئ۷ 0000 +6 ج٣0 هننا ةیاہن تناك فيك

 PEA ايڪ يبنلل بهل يبأ ةجوز ءاذيإ

 ۲6 sss (بهل يبأ ةجوز) ليمج مأ ةیاہن

 ۸" - ٍٍٗٗ.. لق بهل يبآ ةیاہن تناك فيك

 YON ب2: ةريغملا نب ديلولا

 TTT eee طیعم يبآ نب يبقع #

 ۲۲۱ 2 9۶7 ايڪ يبنلل طیعم يبأ نب ةبقع ءاذيإ

 ۲٦۹٢۹ ئی (ةنیدملا ىلإ ةدوعلا قيرط يف) طیعم یبآ نب ةبقع لتق

 م م عامه ساس سماه سه ساه ج و هاه 5و ه ها ه جو جم تاه # # 5 جم ست او جے او او © و ي © كاش » ٭ ٭ هادسهه تت هده ٭ اچ ج ىل ۳۹۹



 ۲۷ ٤ ل ا ل م م ع علل ليمطلا نب رماع ينمكا مهللا 30

 ۲۷۸ sess دحأ ةوزغ يف هب فسخ رفاک #

 ۲۸۲۳ نم مو (نیقفانملا سأر) لولس نبا يبآ نب هللا دبع #

 ۲۸۷ ل و همم ل ممم مة بیوی ءاربلاو ءالولا يف ميظع فقوم

 Yess (یٹڈھٹا نایمس نب دلاخ) هللا ودع خیاھن ٭

 ۲ ٩۳ بنوا senses بع يبنلا تبس نم لتقي يباحص **

 0ر 9 ۶ ۶۶7 مجلم نب هللا دبع نیاهن ٭

 ۲۹۸ یی م تپ ٍِِبِبھبِههہهه 110000 كو يلع لتاق ٭

 ۳۰۱ تی بی تی یت (ةرصیوخلا وذ) جراوخلا سأر نیاهن #

 Teese يسنعلا دوسالا نیاهن ٭

 ۱۳۰۵ ا ا ا ا ا نہہٗٗ ,-, 7 دال لوسرلا ةنيدم ىف

 ۲۳۱۲   + 0 0۶ ۶ جج ج7 نويركبلا ءاطرقلا ٭

 ۳۱۴ sess :مهلمع سنج نم مهؤازج ناك فيك رظناف



 - نيلاظلاةيهتسصقن: ل بد ے۱
 حتف دنع مهءامد دلي يبنلا ردهأ نيذلا رافكلا ضعب نياهن *

 اس

 ... ةع هللا لوسرل نباجتسالا ضفر لجر ىلع يقعاص لسرپ هللا ٭

 1 7 ہتعارمفلا دحا تباصأ یتلا بَفعاصلا لصق *

 >۶ھپپ 1,1۲". صضرالا هتظفل يذلا دترملا لجرلا بصق :

 -ِِ دورفلاو ریزانخلا خسم دوهیلا *

 0700 00 00 0 0 ع 2000000 ع ع ؟دوهیلا مه نم ۱

 ۳ (ریضنلا ينب ناطیش) بطخأ نب ييح ٭

 090, مهرواشی دسآ نب بعکو ... مهرصاحی ةا يبنلا

 791,1 :مکحلا ذيفنت

 یی ہظیرق ينب نم تلتف يتلا حبیجعلا ةارملا صق *

 1:1138 ( قيفحلا يبنأ نب مالس) عشار یبا لتفم +

 0 2 007 (ربیخ ڪلم) مراز نی ريسأ ٭

 و وهم مو مو و وهم لاح دلا حیسملا يبات 6

 sess نتفلا مظعأ لاجدلا ةنتف

 eee ؟لاجدلا ج رخي نيأ نم

 8۰ نيملاعلا بر دنع ةداهش سانلا مظعأ

۲۷۰) 

504 . 

TTY. 



 نیلاظلا هیاهن صصق نم

 ؟ضرالا ىف لاجدلا ثکمی مک

 تست
 ا

 يسيرملا رشي #

 رعاشلا یناه نیا ب

HEHEHE HEHE HDH HHهه © یے ٍيئ بن جم یٴ  

HH HEHEY F ©  #تے وج چھ شك مے © ها © ج ی ج جج # ©# وه  

 ساما < ها ني و مو و تا جے م غ تق اب ق صھ هوه # اچ اچ #

 ساو او سان ا هاج فر جا ساروا و سات جم SSD و و

 ساشا وے جج #9

 سه تس ساه ياش FPG IHN © ڈٹ PD ق 6

 سان تاس # هت ¥

 * مس 5 ج جے تشل ا ظابط ا 4 a ھو ٭8ق

SH 6 © © 8ھے چا و و 5 "و گڈ وی نها 6 و 5ؿة  

 هه ع عه او تاس © # سه ق © * © جه اچ © جى ٌغ FF خي #

 سما © »ذا سه اه ج #8 تش "یی ؿ قی ِْی ام ج »ا © او ٭ جم HFEF ق ٭ خ

 ست ا تكا« جی 8ق ؿؤ می ؿ>× ی © قؿم ق ج جم جج ؿى HNH جمع جج بب یی ق FH ؿ چپ ©

 4 ۲ مت مے مد جے اچ # © هو HEE جج ذی ہ۶ ج E ج پے جج هشه ٰذ ے © فش ٭

 م یھ ج بہ جی ب بج + یے یم او #6 یی اه او یے ھ جج او جم جم یے © مع جج ھی # و

 سامو تاو ىي "یھ هاش ذظ “ہمہ قؿ٭ ق هو او جا ج ام pa © جى ج چھ م

 ماه هاش وے مے و " جد شاش ھ و تش ماجد 6 جج ×> ثب ھ ي ج بج و و جم ¢ ٭

 ۔ تف ناش ج >ھ هيلا ڑج سف © ثؿ 5 يى ته © هك ؤغ ش © © سن جم او Gb تا هش © ج

 تش یھ سان او او ت6 4 قا نه هش © سات © ٭>+ ؿ ق DGD GS ش ؿ 8ق تت »©

FAQ sess حالحلا ٭٭ 

 قیدنزلا يدنوارلا نبا ٭

 (دنهلا لاجد) ينايداقلا دمحأ مالغ *

 4 ضف ها ده عش یي جب ع © © ها ق © ة8 هت © #9 © ها ق © 8٭

 هه ست "وے هت و ہہ جج جج ے EH تشا»

 4# و جے جو مے و سها جی ٭* جج جج ©" 5 سها 5 8ؿ 8 ج نا جج سا هع 8ع يج 8 ٭ 8 8ج

 5و 1 وو و نا جو تست هو جج یو © © © جج جی YH تش © ٭



 - نیلاظلا ةياهن صصق نم سس "مس

 sss ١٢٢ .لمعلاو لوقلا سنج نم ءازجلاو نایداقلاب عقي نوعاطلا

 CVE :زیلجن الا ليمع دنع ةسجن داهجلا ةديقع

 CTE :ةباحصلاو ءایبنالل هتناهإو ينايداقلا يبنتملا

 6 ۲6 ص0 9 ص7 :حون ہللا يبن ہن ىلع هسفن لضفيو

 0ء مة ممم 7 .... :فسوي هللا یبن ىلع هسفن لضفيو

 CVO 18 7090 7 7 777 :یسیع هللا یبن ىلع هسفن لضفيو

 83۷٦+ 0س0 :ءايبنألا لك نم لضفأ هنأ دقتعی

 ۲۵ 0 :ءاسنالا فذقيو

 CTs اي ميركلا لوسرلا ىلع هلواطت

 EYA sess :راّمخ ينويفآ لجر مالغلا

 6 ۲ sese :هبذک راهظاو هحضف ساذكلا ءازج

 0" ص٣229۶۳ .هت ومو هتفاع

 ۶ ۳۱۷ ۰۰ مو (تيئاهبلا سسؤم) هللا ءاهب *

 ETA تبسم :ةلجاجدلا لاجد هب یتآ يذلا نیدلا ىلإ رظنا

 CPAs :ةالصلا

 CTA ssl :موصلا

 .CF :ةاكزلا

 2 ص0 ص0 7 :جحلا

 0 مو و و :ةراهطلا

 2 ہہ eseren :نییئاهبلا دنع تامرحملا



 یک نیلاظلا ةياهن صصق نم -

 3711. - - ۹ ۸11 - 9 ٣٦ :انزلا امآ

 CES رم ممد :هحضفيو هبذک هللا رهظی باذکلا

 2, 4 4 4 بی :لمعلا سنج نم ءازجلا

 CEY ۰۰ (يمطاملا زعملا نب مکاحلا) ردنقم زیزع دخآ هذخ مهللا ٭

 6 6۱۷ تط“ تك 3 33 33933.٣7 يرعملا ءالعلا وبأ :٭٭

 EOF 00 :ثعبلا نم هفقوم

 6 ۵ sess :ةکنالملاو نجلا نم هفقوم

 CON (منصلا لجرلا) کروتاتآ لامك یفطصم #

 Esse ينويسبلا ةزمح

 CEs هلع لوسرلا بسی هنأل اینارصن ًالجر لتقي بلک

 نيملاظلا ةياهن نم ربعو صصق

 2... 2 4444 نيملاظلا ةيا نم معو صصق

 6 ۸ گیمٌہبببىبيكچخچكخچخچخچڑشہہ لتقلا رس نم لوأ ءازج

 پھ 0۷0۷080۷08088 ص7 بارغلا نم نفدلا ملعتي لیباق

 CVV یٌَٗ 007 ٠ ءامسلا هلادع

 رہا222ب آآ_1 ہہی ہو۲ مرحلا يف روجفلا ءازج

 EVV sss و نامنع ةلتت

 EVA كبنذ رفغ الو كرصب ىمعأو كدي هللا سني

 EAT e ي بلاط يبأ نب يلع متش نم ءازج

CAYاهرئب يف اهقلأو اهرصب معآ مهللا  



 = نیلاظلا هیاهن صصق نم

 CAO sess ابابخ رصنا مهللا

 CAN sss و يلع نب نيسحلا ةلتق ءازج

 .CAV :ايندلا يف نيسحلا ةلتق ءازج

 E ا پ , کب ب هئّمظ مھللا هئّمظ مهلل
 ET هنيع نم مونلا عزناو هليل رهسآ مهللا

 CA هلهآ ىلع رصقلا بلقا مهللا

 مت sese درت ال ةوعد

 ONT eens ينع هفرصا مهللا

 OE يفقثلا فسوي نب جاجحلا ةیاہن

 ONT هرصب معاف يتجوز ىلع دسفآ نم مهللا

 ONA assesses ثيغتسأ كتمحرب نيمحارلا محرأ اي

 ۵ ٩ و موم موم و مو و و يراخبلا مام>لل صتقی هللا

 1 0 ۃ ۃۃۃۃۃۃ6ۃۃۃۃ٢7 هنیبو ينيب عمجت ال مهللا

 OVE كنم ينريجي هللا

 +00009 هاعد اذإ رطضملا بيجي نم

 ۵۲۳۳۰ es هلهأب الا ئیسلا رکملا قيحي الو

 OPV یبٹیٹٹ۵ +7 7٣7 كدنج هيلع طلس مهللا

 مج: ص0 س7 لیلب ترس مولظم ةوعد

 6 ٣ هلغشي ام بذاکلا ىلع طاس مهللا

۱ 0۸ ۰۰۰۰۰۰۰۹ ۹۰۰۰۰۰۰۰ 



 نیلاظلا ةياهن صصق نم -

 0009111199333330 هللاب رهاقلا یسابعلا ةفيلخلا ةیاہن

 0 ملاظلا ریمألا ةیاہن

 070 2 7 20640 60ی يناسارخلا ملسم وبأ

 0011۳ هللا یلع دمتعملاو زتعملا

 0010010 ةيطع نب ریرج رعاشلا ةصق یھ اهو ٭

 میم مس تی :لزانم ةصق یه اهو ٭

 موم همآ ةوعدب هدسج نع هسأر لصفنا

 9 نه ساس ؿ ٭ او * # ٭ ج قا ق

 ساظ جب و وے او او اچ ج BH © او او اچ

 ساس © EHO HEH E © ه5

HHSC وه HHG ج FF © 

 ۵۱۷۹ ۰م



 ۳۳ داص رملابل كبر نإ

 enn ةريرملا هرامث ینجف رشلا ىلع هناعآ

 1-0903337 دابعلا بولق نم ةمحرلا عزنت امنیح
 ا ةرثؤم ةصق 00 ع

 سه دن یب ؿغ نات هيا یھ 8 #9

HEED ¥و و جج سك دس  

 هه © طا نها و ج ے HHS dy ٭

SG #9ه مه ٭ى هع یی جج ٴع ٭  

 جے © یی NEG HH چے ها ©

 8# و جہ مے جج یے اج ود جس 8

 mH یى جے ھے حج E يٴ شق



 6ی تل یانیان مق
 0ك كرصان هللا ناف مولظملا اهیآ نزحت ال

 00 ملاظملا نم للحتو هللا ىلإ بت .. ملاظلا اهيأ

 00 تیس ... كنع ءالبلا عقريل ملاظملا نم لّلحت

 ڈففقبب 7۲ درت ال رطضملاو مولظملا ةوعد
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 یر وال کر
 7 2ھ

WWW. moswarat COM 
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 یر جی شا ںی
 یو 22 کا

 اظ ا نيف
 تافل ' و تدل ا

 ط د يا
 رک اى ,

 ماسملا ةديقع .
 لن ةسلاب ليطلب - ا

 رشيفلا هقفلا .
 سپس

 ۱ هرس 27۳

 رس دم 3 نيالا ب
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