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 ىيشملا يف :لصف

 باب
 يشملا بادأ

 نيلفك مكتؤي هلوسرب اونمآو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ ايا
 روفغ هللاو مكل رفغيو هب نوشمت ًارون مكل لعجيو هتمحر نم
 . "”#ميحر

 يفو ؛هتاكرح نم ةكرح لك يف ٌقولخ .قولخلا نمؤملا
 «تالاحلا رثكأ يف ءءرملا ةيشمو ...هتارظن نم ةّرظَن لك

 ةيشم نع مالسإلا يف ئهنلا ناك اذل .هعقاوو هنطاب ىلع ليلد
 ًاحرم ضرألا ىف شمت الو# :ىلاعتو كرابت هللا لاقف .ربكتلا

 لاو اا دعو: رع لاو "4 نوخف لام رك يضخ زل نا نإ

 )١( ةيآلا :ديدحلا ةروس 78.

 ةيآلا :نامقل ةروس (؟) ١8.



 غلبت نلو ءضرألا قرخت نل كنإ ءًاحرم ضرألا يف شمت
 . "'”©ًالوط ٌلابجلا

 هيفي رجلا شع نأ «مالسإلا يف بحتسملا َّنإف انه نم

 0 نابع ندا يلا و كرا ال هيبتا يف لادتملا ضاوتملا

 نمحرلا دابعو# ” لجو رع هلوث يفاذزولا ملكي تيرتل ان

 قفرب نوشمي نيذلا يأ "”4ًانْوَه ضرألا ىلع نوشمي نيذلا
 مهنورشاعيو سانلا نوطلاخيو .دابعلل عضاوتو نيلو

 . ىنسحلاو فورعملاب

 ىلإ رظنلاو «يشملا ٍةلاح يف يفّرطلا ٌضفخ بحتسي امك

 هاور ام ىلع هش هللا لاسر دشن تناك اذكهو :: ..نمرألا

 : ةقَي هتيشم ًافصاو لاق ثيح . كَل يلع نب ٌّنسحلا
 ٌعيرس انوه يشميو ًاؤفكت وطخي ءًاعلق لاز لاز اذإ ...»

 تفتلا تفتلا اذإو .ءببص نم طحني امنأك ىشم اذإ «ةيشملا

 ىلإ هرظن نم ٌلوطأ ضرألا ىلإ هُرظن «فرطلا ضفاخ ءًاعيمج
 يقل ْنَم ُرُدِنَيو . . .ةظحالملا هرظن لج ءءامسلا
 الا

 ا لالا فاربتالا ةزونن (5)
 . 51 ةيآلا :ناقرفلا ةروس (؟)
 .7١؟ ص :قالخألا مراكم (')



 عضاوتلا لاثم ٠ ْدِوََع نيدباعلا ٌنيز انالومو انّبيبح ناكو

 ةنيكسلا هيلعو يشمي ناكو «نينمؤملا هناوخإو «نيملاعلا برل
 . كلذ فلاخي ام هفارطأ ىلع رهظي نأ نود ءعوشخلاو

 نيسحلا نب ئلع ناك :هدج نع ْخِْمََع قداصلا لوقي

 قبيسي آل «ريطلا هسأر ىلع َّنأك ةيشم يشمي هيلع هللا ٌتاولص

 .''"«هلامش هئيمب
 لهأ فصي امدنع ٠ ْددكِلَع ىلع نيقتملا ىلوم انالوم امأ

 مهتيشم ىلإ ريشي نأ ىسني الف .«ةبيجع تافصب ىوقتلا
 ءداصتقالا ْمُهُسِبْلَمو ءباوصلا ْمُهَقِطنم» : ْدمكِلظ لوقيف
 . "6. . .عضاوتلا مُهُّيْشمو

 وهف ءءامظعلاو ةةربابجلا ُدّلَقُيَو ءاربكت ىعسي نم امأو
 لجو زع هللا لاق ثيح «هنأش ىلاعت ةزعلا بر دنع ضوغبم

 ًاحرم ضرألا يف شمت الو# عهرورعب ًافافختسا .ءالؤهل

 . «ًالوط لابجلا غلبت نلو َضرألا قرخت نل كنإ

 يف مظعت نم» : يل ةيلعتتع هليأ لوسر نع يناربطلا كىكورو

 هيلع وهو ىلاعتو كرابت هللا ّىقل ءهتيشم ىف لاتخا وأ « هسقن

 )١( ح :ةمكحلا نازيم ؟181١.

 ةبطخ :ةغالبلا جهن (؟) ١97 .



 «ًالايتخا ضرألا ىلع ىشم نم» : هيي هنعو .0'2«نابضغ

 . "”«اهقوف ْنَمو اهتحت ْنَمو ٌضرألا هتنعل
 :هحصني اميف هنبا حصني ٌرِولَكِللَظ نامقل انديس ىرنو

 . "”#كيشم يف دصقاوإ»

 ناك اذإ ام ءرتخبتلا ةيشم ةيهارك وأ ءةمرح نم ىنئتسُيو
 .مهيلع رخافتي نأ دارأو «نيضغبملاو ءادعألا مامأ ءرملا

 يور دقف .كلذب سأب الف «ليصألا يدمحملا همالسإب ٌَزتعيو

 موي متعا «يراصنألا ةناجد ابأ نإ :هلوق ْدِاّمَكلَظ قداصلا نع

 مث «هيفتك نيب هفلخ نم ٍةِماَمِعلا ةَبَدَع ىَحرأو «هل ةمامعب ْدُحُأ
 هذه نإ : هيي هللا لوسر لاقف «نيفصلا نيب رتخبتي لعج
 . '*”(هللا ليبس يف لاتقلا دنع الإ ؛ىلاعت هللا اهضغبُي ةيشمل

 نأ الإ ءهيشم ىف نمؤملل ىغبني الف «ةلاحلا هذه ادع امو

 ناك 4لاكلا ديك وو ذإ: اقفال اراه اعيضاوت نوك
 يف عزني وهو دوسأ ٌلجر ّرم ذإ ءدجسملا يف ْدِلَع رقابلا عم
 هنإ :ريشب لاقف ءرابجل هنإ : ْةّدكَع رفعج وبأ لاقف ءهيشم

 )١( ح :ةمكحلا نازيم ١1815١.

 .18519 ح :هسفن ردصملا )0

 ١9. ةيالا :نامقل ةروس (*)

 .(فرصتب) 18177 حو ١817١ ح :ةمكحلا نازيم (5)
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 . "'”رابج هنإ :مامإلا هيلع ٌدرف «لئاس

 يف ال «قيرطلا يبناج ىلع َيشمت نأ ةأرملل بحتسيو
 ءرصبلا ضغو لجخلاو رْثّسلا يناعم نم كلذ يف امل ءاهطسو
 : هلوق دمع قداصلا نع يور راطإلا اذه يفو . ةنتفلا ِءْرَدَو

 يف يشمت نكلو «قيرطلا طسو َيشمت نأ ةأرملل سيل»
 ءاسنلل سيل" :ًاضيأ هلوق ٍةيقتيَو ىبنلا نع ءاجو :0”"2هيبناج

 . "”«هبناوج نهل امنإ ءهطسو نم ينعي «قيرطلا تاورس نم
 هنأل «ةرورض ريغ نم ةهوركمف يشملا يف ةعرسلا امأو

 ءاهبب بهذي يشملا ةعرس» : نو هللا لوسر نع درو
 لجعتسملا يشملا» دمَكفَع قداصلا نع درو امك «'*”«نمؤملا

 . ””«هرون ءىفطُيو نمؤملا ءاهبب بهذي
 ءةاشم ًاموق نأ يوُر ثيح «ءهب سأب الف ةرورضلا دنع امأ

 :مهل لاقف ءيشملا ةدش هيلإ اوكشف هيلع يننلا :مهكردأ

 ءاجو «يشملا يف عارسإلا وه لسنلاو ؛"«لسنلاب اونيعتسا»

 )١( ح :ةمكحلا نازيم ١8756.

 ص :قالخألا مراكم (؟) 5١8.

 ص :هسفن ردصملا رف 7509.

 ) ):5ح :ةمكحلا نازيم 18711.

 ) )4ح :هسفن ردصملا ١85١5.

 )١( ص :قالخألا مراكم 7507.



 ('"”:هكيلع فخأ هنإف ءاولِسْناو اوريس» : ْدمِظَظ قداصلا نع
 ميد ينبارعربا يااراما ىو

 ٌبابحتسا ءرابخألاو تاياورلا تارشع يف ك1 كو

 ةفدلتع اكهناوب ل رقننو ارتفحا ءيشملا دنع اصعلا لمح

 يف لايتخالا مم ٌمنمتو ءرقفلا يفنتو «ءايبنألا هو «نمؤملا

 عم ىشم نم»١ :هلوق هِي يبنلا نع يوُر دقف ٠ .يشملا

 ٍةوطخ ّلكب هل ُبتكُي ءعضاوتلل ءرضحلاو رفسلا يف ءاصعلا
 7 رد ْفلأ هل عفُرو «ةئيس ّفلأ هنع يحمو تيه ل

 انركذ دق دق انك امك ًامامت ءاديحو َرفاسي نأ ءرملل هركيو

 صضرم هبيصي دقف ءأديحو َتيبي وأ ماني نأ ةيهارك لوح أقباس

 هيشم يف جاتحي دق وأ «ةوررض وأ ملأ وأ ةحاج وأ . ءىجافم

 ٌسنأتسيو هعم ىلستي وأ هب ٌنيعتسي وأ ٌةدعاسي ْنَمِل هرفس وأ
 ىلإ ةجاحلا دتشت ثيح ءانرفس دنع نحن هظحالن ام اذهو هب

 كرفس يف جرخت ال ءيلع اي» : ْدِْكللَظ يلعل لاق هنأ نم

 ن0 نينا عمو «دحاولا عم ناطيشلا نإف .كدحو

 .؟907 ص :قالخألا مراكم )١(
 .7037 ص اا/”” ج :راونألا راحب (؟)

 .509 ص :قالخألا مراكم ةرفإ



 ءهدحو هّداز لكآلا : ةثالث نعل هنأ قي يبنلا نع ءاجو

 . '""”(هدحو ةالفلا يف بكارلاو ءهدحو تيب يف مئانلاو

 رطضي دق .رخآل وأ ببسلو «نايحألا ضعب ىفو ءنكلو

 بيسي وأ «بحلاضلا دوجو:مدعل ام «ةدحو رقسلل ناسنإلا
 نأ ءرفس يف هدحول جرخ اذإ هل بحتسُيف ءرفسلا ةعرس
 سنآ مهللا «هللاب الإ ةوق الو لوح ال ءهللا ءاش ام" :لوقي
 . '"'”«يتبيغ ٌّدأو «يتدُحَو ىلع ىّئعأو «يتشحو

 ىلإ ريسملا ىلع همزع دنع هّبر اعد دق دلل ئلع ناكو

 يف ُبحاصلا تنأ مهللا» :ًالئاق ةغالبلا جهن يف امك ءماشلا

 َنأل «؛كديغ امُهْعَمْجَي الو .ءلهألا ىف ةفيلخلا تنأو ءرفسلا

 ود ا ملا اسيل ول قمل
 ل

 هلل اهّصلَخُيو ةينلا ّنسحُي نأ يشاملل ًاقلطم بحتسُيو
 هرفس نم عجري لهو ءهريصم أ ىلإ يردي ال .نأل «ىلاعت

 بحتسُي امك !؟ال مأ ًاملاس هذه هتيْشَم نم مأ ءدوصقملا
 هبهو فيكو ؛هللا عنص بئاجع يف ًاركفتم نوكي نأ يشاملل

 .5909 ص :قالخألا مراكم )١(
 .هسقتوردضملا -09)
 .11 ةبطخ :ةغالبلا جهن (9)
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 ءرخآ ىلإ ناكم نم لاقتنالا ىلع ةردقلاو .مزعلاو ةوقلا

 . كلذ نم هّبر هعنم ول فيكو

 وأ مرحم ىلإ ىعسي الو ؛هجوتي ال نأ يشاملل يغبنيو
 يف هبر نم هل ةبوهوملا ةوقلا لمعتسي ال ىتح ءروذحم
 . هللاب ذايعلاو «هتيصعم

 مزتلم نيدتمك هب قيلي امب ءيفْرَطلا ٌضغ هل يغبني امك
 1 مارح ةرظن ىلإ اهاطختي الف .ءلجو زع هللا ماكحأب

 َعضاوملا َّنأ «ركذتي نأ هل بحتسُي كلذك .راقتحا وأ «عءاردزا

 كر ل هين ءاهذ كلهم كراج ةاتكشر هايل ديرب يلا
 اهتلمج نمو «حراوجلا كلذب دهشت امك ًامامت «ةمايقلا مو
 . لجرألا

 «قيرطلا يف سانلا عم ّمالكلا ٌرثكُي ال نأ ًاضيأ بحتسُيو

 ًةدسفم هيف نإف .«تايتفلل ةصاخ .«كلذ نم ٌزارتحالا يغبنيو
 يتلا «تابحتسملا هذه لكو . عقاولا كلذب دهشي امك ةريبك

 ةدحاو ةياور يف اهيلع ّصُن م رطسألا يط يف تركُذ

 ثيدح يف لاق ثيح 28212 قداصلا انالوم نع «.ةعماج

 : ليوط
 .ةقداصلا ةينلاو «ةحيحصلا ةميزعلا مّدقف ًالقاع تنك نإ»

 يطختلا نع َسفنلا َهّنَأو «تدرأ ناكم ّيأ ىلإ كدصق نيح نم
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 عنص بئاجعل ًاربتعمو «كيشم يف ًاركفتم نكو ءروذحم ىلإ
 ًارتخبتم نكت الو ءًارتهتسم نكت الو ِءَتْعَلَب امنيأ لجو زع هللا

 هللا ركذاو «نيدلاب قيلي ال امع كرصب ضغو .كتيشم يف
 اهيف هللا ركذُي يتلا عضاوملا نأ :ربخلا يف ءاج دق هنإف اري
 1 ىلإ ممل رمتو 6 كايا عوراللا هع كالذي ديحت يدعو

 َّنِإف «قيرطلا ىف سانلا ع مالكلا رثكُت الو «ةنجلا مهلخدُي
 نانا ةردتخو ناطيشلا ةصارف قرظلا كار «بذألا ةوشاعف

 ّيشملاو «هللا ةعاط يف كَتيجمو كَباهذ لعجاو «هديك نمأت

 هللا لاق :كتفيحص يف ٌةبوتكم اهلك كياكرح نإ ءهاضر يف
 ل ا : ىلاعت

 هانمزلأ ٍناسنإ ّلكو# لجو زع هللا لاقو .''"#نولمعي
 0 ملعأ هللاو . ْدلْدكلَظ قداصلا مالك ىهتنا ."'”4هقنع يف

 ا

 وهو «هيلإ قرطتن نأ دب ال .مأ ىشملا بادآ ىف ىقبيو

 يف ًاببس نوكت دق ءام صخشل نيعباتلاو نيقفارملا ًةرثك نأ
 نم ريثكلا نإ ثيح «ءمهيلع هررضل ةفاضإ ءهرورغو هتنتف

 6 ةيآلا ؟نوتلا ةرؤش“ 1(6)
 16 ةيآلا ”ءارسآلا ةرؤش 9
 3 ص ا/ا“ ج :راونألا راحب («9)
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 درو دقف .مهوعبّتي نأ نيرخآلا نم َنوبحُي ءاسؤرلاو ءامعزلا
 تفتلا .هباحصأ هب قحلو ًابكار ناك امدنع دمع ريمألا نأ

 انكلو «نينمؤملا ريمأ اي ال :اولاقف ؟ةجاح مكل :لاقف «مهيلإ

 ٍلاعنلا َقْفَح نإف ءاوفرصنا مهل لاقف .كعم يشمن نأ ٌبحن
 لاق هنأ ةياور ىفو . . .بولقلل ةدسفم لاجرلا باقعأ َفلخ
 تككارللا يقع .تكارلا عم يشاملا يشم نإف !ردرشلا : مهل
 . '"”يشاملل ةلذمو

 درو امل هعم ىشم امدنع .برحل لاق هنأ ةياور يفو

 عم «كلثم يشم َّنإف ءعجرا هللا «نيفص نم ًامداق ةفوكلا

 . "”نمؤملل ةلذمو «يلاولل ةنتف «يلثم

 هيف نأل ردقلا اذهب يفتكنو . ىرخأ صوصن كلذ يفو

 تابحتسم لمجم اهنم رهظي ذإ «ىلاعت هللا ءاش نإ ةيافكلا
 : يلاتلاب اهصخشلنو يشملا باداو

 رظنلاو ءيفرَطلا ضفخو .يشملا يف عضاوتلا بابحتسا
 ىف ناك اذإ الإ ءرخافتي الو رتخبتي ال نأو ءضرألا ىلإ

 يبناج ىلع ءاسنلل ٌئشملا ُبحتسي امك ءءادعألا ةهجاوم
 دنعو ءايعإلا عفدل الإ «يشملا ا هركتو .قيرطلا

 .(فرصتب) ١8710 ح :ةمكحلا نازيم )١(

 ١81١1. ح :هسفن ردصملا (؟)
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 0 لمح بابحتساو .ةرورضلا ٍركذو «ةينلا صالخإو ءاصعلا

 : عم مالكلا نم راثكإلا مدعو ءهللا
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 باب
 نيدلا عايضل هتمرحو تاحابملاو تاعاطلا رفس

 اوشماف «ًالولذ َّضرألا ٌمُكل لعج يذلا وها :ىلاعت لاق

 رع .لاقو .2''”«روشنلا هيلإو ءهقزر نم اولكو ءاهبكانم يف

 لضف نم نوغتبي «ضرألا يف نوبرضي نورخآو# :لئاق نم
 , "#7 هللا

 اهنف. نع را وهو ضرألا هو ىلغ نانثإلا دجو ذنم

 كرابت هللا رَّخس دقو دق ٍنمأ وأ ٍديص وأ فزر وأ شاعمل

 «هقزر نم يغبنو ءاهبكانم يف يشمنل ضرألا انل نا

 رع ه ةركشنف .. .هريبذت ةعور يف ٌركفتنو .هتاقولخم يف لمأتنو

 . هتدابعل ٌقاتشنو .لجو

 )١( ةيآلا :كْلُملا ةروس ١6.
 ةيآلا :ُلَمَّزُملا ةروس (؟) ٠١.
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 ركاسدلا ٍي لاوجتلاو ةفشلا ناستإلا عبط نم نإ نو

 0 رقي وأ اذه ُدٌّتكيو .ءلوهسلاو باضهلاو «ندملاو
 َنيناوق ٌمالسإلا عّرش دقف «فورظلاو ٍتاجاحلاو صاخشألا

 ةعيرشلا نآل .هركُي وأ هيف نسي امو :نفنسلا» قلعت ةماخ

 ءأرمأ كرتت مل «مالسلا لضفأ هلآو اهبحاص ىلع ء«ءارغلا

 «عيرشتلاب هتلمشو «ةيانعلاب هتصخو الإ ءًاريبك مأ ناك ًاريغص

 حلاصملاب ًافطلتو هدايعلاو .ةفارؤ: ةمتحر «ماكحألاب هتطاحأو

 اهكولس يف اهل ةناعإو «ةيرشبلا سوفنلل ةيكزتو «ةيناسنإلا
 . هلالج َّلج اهئراب ىلإ لوصولل .يلماكتلا

 مدع «بابلا اذه يف ةصاخلا مالسإلا تاهيجوت نمو
 اذإ هزاوج مدعو «تاحابملاو تاعاطلا ريغ يف رفسلا زاوج

 دارفألا ىلع ٍءادتعا وأ ءملظ وأ ءةقيصعم ىلإ ىَّذأ

 .تاعمتجملاو

 مدعب راربألا انؤاملعو «مالعألا انؤاهقف ىتفأ انه نم

 مازتلإلا وأ نيدلا ىلع هيف ىشخُي يذلا دلبلا ىلإ رفسلا زاوج

 .ديدشلا جرحلا يف عوقولا ىلإ هيف ٌرطضُي وأ «يعرشلا
 برش وأ ءاآلثم ةتيملا لكأك ءمارحلا ٍلوانت ىلإ يدؤملا
 كيما

 «ةراجتلا وأ قزرلا وأ ملعلا بلطل نوكي ءزئاجلا رفسلاف
 حيورتلل وأ ءهللا يف خأ وأ محر ٍةلص وأ «ةرايزلاو جحلا وأ

 /ا1١



 ةعيبطلا وأ راحبلا وأ ءراهنألا وأ قئادحلا ةرايزل «سفنلا نع
 ةاراجم وأ مارحلا بفارتقا نود ًاعبط اذه لك ...«ةماع

 ٌدمحُت ال ام يف ءوسلا قافرو «سفنلا ىوه ٍةقفاوم وأ «ةيصعم
 انراختفا عطور اننيعأ ةرق نع يوُر دقف .هابقع

 هنيد ىلع هنم ٌفاخَي رفس يف لجرلا جرخي ال» : ْددلَع يلع
 (0)نالصو

 .يلعلا تاولص امهيلع ؛يلع انمامإلل يبنلا ةيصو يفو

 ًانعاظ نوكي نأ «لقاعلا لجرلل يغبني ال .«يلع اي» : هل لاق هنأ

 ريغ ىف ةذل وأ ,داعمل ٍدّوْرَت وأ .شاعمل ِةََمَرَم :ثالث ىف الإ

 ريم“ كيدلاوب 5ر0 نفس رب ىلع اي ةنلاق نأ نولإ' عج موك

 .نيليم رس ءاضيرم دع «ًاليم ْرِس َكَمِحَر ْلِص ءّدنس
 ًآخأ رز «لايمأ ةعبرأ ني .ةوعد بجأ «لايمأ نالت رو .ًةزانج

 «لايمأ ةتس رس «تفوهلملا ْبجأ «لايمأ ةسمخ رِس «هللا يف

 . ""”«رافغتسالاب كيلعو «َمولظملا رصنأ
 نأ «ةطوسبملا ةفيرشلا ةياورلا هذه نمض ىرن اذكهو

 «قزرلا بلطك «هنم دب ال يتايح رمأل نوكي رفسلا نم فدهلا
 ةعامج نيب تاقالعلا ةيوقتو نيتمتل يعامتجا ٍرمأ وأ

 ه ح 554 ص 8 ج :ةعيشلا لئاسو )١(
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 نايم نه ثقي هلك اذنه ...0٠مهعمتجمو .«نيملسملا

 . يقابلا يقيقحلا زوفلاو ةرخالا

 سانلا نع ٌداعتبالا مالسإلا يف زئاجلا رفسلا نم سيلو

 صضعب لعفي امك «تيبلا يف سفنلا سبحب ؛«عمتجملاو
 ضعب لعفي امك «تاراغملاو ٍلابجلا ىلإ برهلا وأ ؛ةيفوصلا

 هيلو هلآو انيبث ىلع ىسيع انديس ىلإ ًاروز نيبوسنملا نابهرلا
 :هلوق ُةِنَي ىفطصملا لوسرلا نع يوُر ثيح «مالسلا
 71 ةيئابهر تما ىف نييلا

 مامإلا هاخأ لأس ْدلدَتِللَظ قداصلا رفعج نب يلع ناكو
 جيسي نأ هل ُحّْلْصَي له :ملسملا لجرلا نع ٌدِْمِلَع مظاكلا
 ال : 232 لاق ؟هنم جرخي ال تيب يف َبّهرتي وأ ضرألا يف
 نبأ 00

 ريغ يف رفسلا زاوج مدع :انعم مدقت ام ةصالخو

 ناوخإلا ٍةلص وأ قزرلا بلطل «تاجابملاو تاعاطلا

 مرحيو .جاتحملا ةدعاسمو ضيرملا ةدايع وأ ءماحرألاو

 باكترا ىلإ اهيف ٌرطْصُي وأ «نيدلا اهيف عيضي ٍدالب ىلإ رفسلا
 . ميقتسملا طارصلا نع فارحنالا وأ ةدابعلا كرت وأ مارحلا

 )١( ص ء.'” ج :ةعيشلا لئاسو ١49 ح 5.
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 باي
٠ 

 تيسلا موي هنوكو ,رفسلا ٌبابحتسا

 «تادابعلا يف يعسلاو «تاعاطلاب مايقلل ٌرفسلا بحتسُي

 تنافاقمو. «راهطألا ةمتألا حئارض ةرايزو رامتعالاو جحلاو

 ىف ٌدفسلا ًاضيأ بحتسُي امك .رايخألا فلسلا روبقو ءراربألا

 0 ةجرد ىلإ لصت مل اذإ «تاحابملا قي ةمهجلا رومألا
 دقف .هنم صانم ال ًاضرف اهل ٌيعسلا ٌحبصُي ثيح .مازلإلاو

 ءاوُخُصت اورفاس» : ِةيَي هللا لوسر انالومو انعيفش نع يوُز
 7و اوكحو ءاومقت اودهاجو

 كتتمنف» + هلوق ةيالسو هللا ةيحتت هيلع ريمألا انالؤم قو
 لجرو «ةنجلا هلف «ءتامف ةقدصي جرخ لجر :ةنجلا ٍةتسل
 يف ًادهاجم جرخ لجرو «ةنجلا هلف «تامف ًاضيرم دوعي جرخ

 هلف «تامف ًاجاح جرخ لجرو «ةنجلا هلف «تامف هللا ليبس

 لجرو «ةنجلا هلف .تامف ةعمجلا ىلإ جرخ لجرو « ةنجلا

 . '')(ةنجلا هلف ءتامف ةزانج يف جر

 )١( ص 4 ج :ةعيشلا لئاسو  70١ح ١.

 "”؟ ٠



 ٍنينحو قوشو .. .ةبرغو ٍةَفْلُكو ٍةققشم نم كلذ ىلع بترتي
 وأ رجاهم لك هب رعشي ام اذهو .باحصألاو لهألا ىلإ

 هنيوكت لصأو هترطفو هعبطب ٌفيلأ ناسنإلا نأل ءرفاسم
 . يعامتجالا

 (07(ةداهش بيرغلا توم» : هيَ يبنلا نع يورو
 ءقبرغ ضرأ يف تومي نمؤم نم ام» :لاق دالك 0
 هللا ٌدبعي ناك يتلا ضراالا عاقب هتكب الإ .هيكاوب اهيف هنع ٌبيغي

 ناك يتلا ءامسلا ٌباوبأ هتكبو «هباوثأ هتكبو ءاهيلع 00

 "1و نالكرملا ناكلملا هاكرو, هلع اهيف دعست

 . .دحألاو ٍةعمجلا نود «تبسلا موي ٌرفسلا بحتسُيو

 صوصنلا ضعب نم مهفُيو .هرايتخاب رفسلا ناك اذإ اذه
 ةعمجلا موي ٌعيرفت هل يغبني ملسملا نأ «كلذ ىلإ ةيعادلا

 عوبسألا مايأ نأل ...هقفتلاو نيدلا رمأ نع لاؤسلاو ةدابعلل
 «كرابملا ٌمويلا اذه هل ىقبيف ...لمع ٌمايأ يه ىرخألا
 يف بحتسملا ءاعدلاو ةالصلاو ةدابعلل غرفتلاو هسفن ةبساحمل

 .نيملسملل يعوبسألا ديعلا «ةعمجلا موي «فيرشلا مويلا اذه

 ركذ امك .«ةيمأ ينب ٌموي وهف ءدحألا ٌموي 0

 .5 ح 596١ ص .4 ج :ةعيشلا لئاسو )غ0(

 ." ح 55١ ص :هسفن ردصملا (0)
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 مهديلاقت يف مهّيراجُت ال نأ انل يغبني ثيح . دمع ٌقداصلا
 . مهتاداعو

 وه دحألا موي نأ «نانبل يف ةصاخو «َمويلا ٌُسسُملن نحنو
 «نييبوروألاو نييكيرمألا نم برغلا لهأل ًاديلقت «ةلطعلا موي

 ٍةلطع مويك نيملسملا دالب يف َئنبتُي نأ ٌداكي مويلا اذهو

 امك .خفلا اذه يف اوطقسو اولعف دق اونوكي مل نإ «يعوبسأ

 ندملا ضعب َّنإ ثيح «توريب صخألابو ءالثم نانبل يف ىرن
 ءاهتلاصأو اهدشر ىلإ ٌعجرت تذخأ ءعاقبلاو بونجلا يف
 .دحألا موي يف َليطعتلا ٌلِمِهُتو «كرابملا ةعمجلا موي ٌلطعُتف

 قاوسأو «تاعامجو دارفأك هيلإ ىعسن نأ بجي ام اذهو

 يف «.سرادمو نيفظومو .«تاسسؤمو راجتو «تاينواعتو
 اوراشأ لَكَ ةمئألاف .نانبل لك يفو ء«ةصاخ توريب ةنيدم

 .تبسلا موي رفسلاو .ةعمجلا موي ةدابعلل غرفتلا ىلإ

 اذإف# :لجو زع هللا لوق ٌدةَْط قداصلا مامإلا رَّسفو

 هللا لضف نم اوغتباو ضرألا يف اورشتتْناف «ٌةالصلا تيضُق
 .تبسلا موي راشتنالاو .ةعمجلا موي ٌةالصلا :لاقف

 ال ملسملا لجرلل يفأ» : 592 لاق هنأ رخآ صن يفو

 )١( ةيالا :ةعمجلا ةروس ٠١.

 ا



 لاس «هنيد رمأل ةعمجلا موي عوبسألا ىف ةئكسفن ْعَرَفُي

 اذإف ءةجاح يف ةعمجلا موي جرُخت ال" :ًاضيأ هنعو 2«0'”(هنع
 ا كتجاح يف هم :نسعشلا تعلطو 6«ثيسلا م موي ناك

 اقبل 3 ةيمأ ينبل دحألاو ءانل ٌتبسلا : لتلع هنعو

 يف يتمأل كراب مهللا» :هلوق يقع هللا لوسر نعو

 ." ”«"اهسيمخو اهتبس موي ءاهروكب
 دارأ ْنَم» :لاق ُدِكلَط قداصلا هللا دبع يبأ مامإلا نعو

 يف لبج نع لاز ًارجح نأ ولف «تبسلا موي رفاسيلف ءأرفس
 . ؟”«هناكم لجو زع هللا هّدرل ءتبس موي

 : يه انعم تّرم يتلا ٌتابحتسملاو ُبادآلا نوكت اذهبو

 نوكي نأو «تاحابملا ن نم مهملاو تاعاطلل رمل تافيتا

 م

 )١( ح 7075 ص 4 ج :ةعيشلا لئاسو ١.
 ) )6ه حو 5 ح 707 ص :هسفن ردصملا

 )*( ح :هسفن ردصملا 8 .

 .3" حا 1017 ص :هسفن ردصملا (5)



 باب

 رفسلا اهيف هركُي وأ بحتسُي مايأ
 موي رايتخا ةهارك «ةعيشلا لئاسو يف يلماعلا رحلا ركذ

 حبصلا ةالص يف أرقي نأ الإ «جئاوحلا بلطو رفسلل نينثالا

 «كلذل ٍءاثالثلا ٍرايتخا تاييتياو ؛؟ىتأ له# ناسنإلا ةروس

 هللا 5 لاصخبلا نم يناثلا رجلا يف رك نك ةلغلو ءكلذ

 ؛ 405 هين هيف لضبقُ ْهَقُي يذلا ًمويلا ملع دق «ىلاعتو كرابت
 . 7«نينثالا» : 27-5 هامسف «هّيصو هيف ُملظُي يذلا ٌمويلاو

 ءاج ًالجر َّنأ «هيلع هللا ناوضر ءرفعج نب يلع ىورو

 ينإ :لاقف 2ك مظاكلا رفعج نب ىسوم مامإلا هيخأ ىلإ
 لاق ؟جرخت ىتمو : دك هل لاقف «يل عداف «جورخلا ديرأ

 ؟نينثالا موي ٌحرخت مل : ذم هل لاقف «نينثالا موي :لجرلا

 «نينثالا موي دلو ِةِبنَي هللا لوسر َّنأل «ةكربلا بلطأ :لاق
 امو «ةعمجلا | موي هل هللا 0 كرس دلو 0 : تيت لاق

 الأ ءانّتح هيف انملّظو ءامسلا ٌّيحو يع 2 هللا

 )١( شماهلا 7057 ص 4 ج :ةعيشلا لئاسو نع ًالقن :لاصخلا .
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 لاقف ؟ديدحلا هيف دوادل هللا نالآ ءنّيل لهس موي ىلع كلذ
 موي جرخأ : 29 لاقف ءكادف ٌتلعجج ىلب :لجرلا

 . '!7ءائالغلا

 اذإ «نينثالا موي رفسلا يف ءةهاركلا عفر نم ركُذ ام امأ
 :لاق ثيح راطعلا يلع نع يوُر املف «4ىتأ له# ًةروس أرق
 ءاثالثلا موي ْدِهكَلَظ يركسعلا نسحلا يبأ ىلع ٌتلخد»
 «نينثالا موي يف جورخلا ُتهرك :ُتلق .سمأ َكَرَأ مل :لاقف
 «نينثالا موي ّرش هللا هّيقي نأ ٌبحأ ْنَم يلع اي : ُدِتيِلَظ لاق
 ىلع ىَتأ له# «ةادغلا ةالص نم ٍةعكر لوأ يف أرقيلف
 كلذ ّرش هللا مهاقوف»» : 25292 نسحلا وبأ أرق مث .«ناسنإلا

 . "”#ًارورسو ًةرضن مهاَّقلو «مويلا

 رطضا مث «نينثالا موي رفسلا ةيهارك فرع نمل اذه
 لومحم «نينثالا موي رفسلا يف ةصخرلا َنَّمضت امو .كلذل
 ©” لئاسولا تحاتص ىف امك «ةيقنلا نأ زاوجلا نلع

 ةريخألا ءاعبرألا ةصاخ «ءاعبرألا موي ًاضيأ ٌرفسلا هركُيو
 «ةماه ةيخيرات ٌثادحأ مويلا اذه يف تعقو دقف ءرهشلا نم

 ." ح 19090 ص 4 ج :ةعيشلا لئاسو 60

 ./" /ناسنإلا ةروس نم ةيالاو .ٌ ح : هسفن ردصملا )0

 .705 ص :هسفن ردصملا (9)
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 ريمأ نع ٍلَّصفُمو ليوط ثيدح يفف .ءانفلاو ٌكالهلا اهيف

 هنم رّيطتلاو «ءاعبرألا موي نع لئُس امدنع ْدَِدتِلَع نينمؤملا

 ليباق َلَتَق هيفو ,قاحملا وهو ءرهشلا يف ءاعبرأ ُرخآ وه :لاق
 هوعضو دق اوناكو ءرانلا يف ٌميهاربإ يقلأ هيفو ءهاخأ ليباه

 هللا قرغأ ءاعبرألا مويو «قينجنملا يف مويلا اذه سفن يف

 لجو: نع لسرأو ءاهلفاس اهيلاع ٍطول ةيرق لعجو «نوعرف
 ءةّقبلا ةورمن ىلع هللا طّلس ءاعبرألا ٌمويو ةداع ةوف ىلع جيزلا

 رمأ ءاعبرألا مويو :هلدقبل بوما وعرف تلط ءاعبرألا مويو

 نب ىبحي لتق «مويلا اذه نفل قوت .«داجلعلا عيدي وعرف
 «نوراقب هللا فسخو «باذعلا لو نوعرف موق ٍلظأو يركز

 هللا لاق ءًاضيأو ًاضيأ ءاعبرألا ٌمويو ءّنجسلا ٌفسوي لِخدَأو

 30 . 6*0 نيعمجأ مهّموقو مهانرّمد انإ# :ىلاعت

 . .ليجس نم ًةراجح مهيلع رطمأو ءةقانلا ازرع هتيعلا

 . ”7ةدكعاب) ترئينكاو « ٌييبنلا ع عش ءاعبرألا موي يفو

 يف ءاعبرأ ُرخآ» :هلوق ُةيَي يبنلا نع يوُر دق ناكو
 اانا ءرهشلا

 رمتسم سحل موي

 )١( ةيآلا :لمنلا ةروس 0١.
 ح 59056 ص 4 ج :ةعيشلا لئاسو (؟) ١.

 مما



 موي جئاوحلا بلطو رفسلا ٍةهارك نم ركذ امم مغرلابو

 ءاعبرألا م موي جورخلاو « «ريطتلا ها كفل كل .ءاعبرألا

 : هع هللا لوسر نع يوزر ثيح «لجو زع هللا ىلع الكوت

 «ضماف َترّيطت اذإ» : دينو هنعو .0”'2لكوتلا ةّرْيَطلا ةرافك»
 . '"'”0(ضقت الف تننظ اذإو

 سواسولاو ماهوألا عفد يف ف . قات قداصلا نعو

 اهتنّوه ْنِإ ايل ام ىلع يطل : لاق « هللا ئعواحااو

 نكت مل ا اهلعجت مل نإو :تددشت اهّتدّدش نإو ؟تنوهت

0 

 ٌبحتسملا ٌءاعدلا مظاكلا ىسوم نسحلا يبأ نع يورو

 يف ٌدجأ ام رش نم ٌبر اي كب ٌتمصتعا» :ريطتلا دنع يلاتلا
 0 كلذ ا تيصقاف يق

 . '"”حاكنو ةبطخ ٌموي ةعمجلا موي نأ يوُرو

 وأ ٍةعمجلا ٍةليل وأ سيمخلا موي رايتخا ُبابحتسا ركذو

 )١( ح 577 ص :4 ج :ةعيشلا لئاسو ".
 ص :هسفن ردصملا (؟) 577/ 0.

 .7 ح 567 ص :هسفن ردصملا (9)
 ١. ح 7١77 ص :هسفن ردصملا (:5)
 ١. ح 508 ص :هسفن ردصملا (60)
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 ُرفاسُي كولي هللا لوسر ناكو ءرفسلل ةالصلا دعب ةعمجلا موي
 .يوخلا موي

 :يلاتلاك انعم تّرم يتلا ثابحتسملا نوكت كلذبو

 اذإ الإ نينثالا كلذ ةهاركو «ءاثالثلا موي رفسلا ٌبابحتسا

 .ناسنإلا ةروس أرق

 .نيمئاشتملا ةفلاخمل هب سأب الو ءاعبرألا ٍرفسلا ةهارك

 باب
 رجفلا وأ رحسلا دنع رفسلا بايحتسا

 هّدنع ٍلسغلاو

 ىلع نورفاسي اوناك امدنع «ءاندالب ىف سانلا ةداع ترج
 تقو دنع وأ «ليللا يف مهدفس ّنوكي نأ «باودلاو لبإلا
 هذه نم ٌريبك ٌءزج لاز امو .حابصلا دنع ًاركاب وأ ءرحسلا

 هيلإ تعد ام «دمحلا هللو ءاذهو .نآلا ىتح انل ًامزالم ةداعلا

 مهنع درو ثيح «هئابحأو هللا ءايفصأ نع «ةكرابملا بسلا

 ةهاركو ءركابلا حابصلا يف وأ ليللا رخآ يف ريسلا ٌبابحتسا

54 



 يف ناسنإلا نأ ةجيتن كلذ ناك امبرو «ليللا لوأ يف رفسلا

 مونلا ىلإ ًالاّيمو ًاكهنمو ًابعتم نوكي ليللا ٍلوأ وأ راهنلا رخآ
 .دهجلاو لمعلا نم ٌرثكأ ةحارلاو

 ناك :«ةدودحم تاعاسل ليللا لوأ يف حارتسا ول معن
 ُثلعلا وهو «لثم رحسلا دنع رفسلا ٌفانئتساو ليام هناكمإب

 : 292 قداصلا انالوم نع يوُر دقف .ليللا نم ةيخألا

 . "'”«ليللا رخآ يف ىوطُت ضرألا»

 لوق نع ُددلَع رقابلا مامإلا نيعأ نب ٌنارمح لأسو
 ؟ىوطُت فيكف «ليللاب انل ىوطُت ضرألا نإ :سانلا
 . '"”هبوث فطع مث «اذكه» : ٌوكلُع لاقف

 ه2 نينمؤملا ريمأ ىصوأ كقيَي هللا لوسر نأ يورو
 مدن الو «راختسا نَم راح ام» :هل لاقف نميلا ىلع هثعب امدنع

 ىوطُت ضرألا َّنإف .«"”ةجلّدلاب كيلع يلع اي ءراشتسا ْنَم
 «ىلاعت هللا مسا ىلع ٌدغأ يلع اي ءراهنلاب ىوطُي ال ام ليللاب
 .'؟”«اهروكب يف يتمأل كراب ىلاعت هللا نإف

 )١( ص 4 ج :ةعيشلا لئاسو  5١5ح ١.

 . 0 ح :هسفن ردصملا ةهإ

 .ليللا نم ةريخألا ةعاسلا يف رفسلا :ةجلدلا (*)
 .8 ح 5١60 ص :هسفن ردصملا (4)
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 يف ٌريسلاو كايإو . ..» : ْدْمتِلَع هبا ٌنامقل ىصوأ اميفو
 .."هرخآ يفرز «ليللا لوأ

 رن ةعلافر ركملاو دعنا سحنألا فوك

 سيق نب لّقعمل هتيصو يف «هيلع هللا مالس هنع درو دقف «ليلق

 ىف هّقرا١ :فالآ ةثالث ىف .ماشلا ىلإ هذفنأ نيح . ىحايرلا

 هرَّدقو اكس هلعج هللا نإف «ليللا لوأ ىف رست الو زيسلا

 َتفقو اذإف ءكّرهظ حّورو «كندب هيف حرأف .'"' ًانعظ ال ًاماقم

 ةكرب ىلع رسف ءرجفلا رجفني نيح وأ ءٌرحسلا حطتني نيح

0" , 

 ةباتك ءاهب ٌءانتعإلا انيلع يغبني يتلا ةماهلا رومألا نمو
 ءٍلّصفُمو خضاوب وجت ىلع كلذو «رفسلا ةدارإ دنع ةيصولا

 قلعت امو مهنويدو مهتاعدوتسمو مهتانامأو سانلا قوقح نم

 هرمأ ةبقاع ملعي ال رفاسملا نأ كلذ .هب تلغشتا وأ «ةمذلاب

 ٍلاوهأو راطخأ نم هرفس ًءادثأ هيلع يرجي امو ةلاسو

 ّضرعم هرمع تاعاس نم ةعاس لك يف وهو . . .تاجافمو

 ( (0)1١0ص(. ج: ةعيشلا لئاسو 218 8

 ) -)9..رفسلاو لاحترالا ::نعظلا



 «راحبلاو لابجلاو يفايفلل ًاعطاق ناك اذإ فيكف . . .توملل

 ةطساوب .مايألا هذه يفو «نفسلاو لاغبلاو لويخلا نتم ىلع

 «لقنلا لئاسو نم اهريغو «تاراطقلاو تارئاطلاو تارايسلا

 ام رطخلا نأ الإ ,ءنامألاو ةحارلا بابسأ اهيف ترفوت نإو ىتلا

 لمشأ نوكي هللا حمس ال هوركملا عوقو دنعو «ًامئاق لاز
 .هلهأو هلامو هرادو هسفن ّرمأ نآلا ُكِلمي رفاسملاف ّمعأو
 مهيلإ دوعي الف ...مهنيب ةريخألا تاعاسلا نوكت دق اهّنكلو

 . ادبأ

 الو ءٌلسغلاو ٌءاعدلا «ةيصولا ىلإ ةفاضإ ُبحتسُي امك

 ىلإ عوجرلاو ةبانإلاو ٍةبوتلا ناونعب انه لسغلا نوكي نأ سأب
 : هلوق 2232 قداصلا انالوم نع يوُر ثيح .همسا كرابت هللا

 . '"”«صويلف ةلحار بكر ْنَم»

 ٌلستغي نأ َرفسلا دارأ اذإ هل بحتسُي ٌناسنإلا نأ» :يوُرو
 الإ ةوق الو لوح الو هللابو هللا مسب :لسغلا ذيع لوقيف

 . "'”«هللاب

 «نيفراعلا ديرمو .«نيكلاسلا ةودق .لماكلا فراعلا نعو

 . ١ ح 7١7 ص 4 ج :ةعيشلا لئاسو )١(

 نامألا :باتك يف ةيقب ءاعدللو 27 ح 7١8 ص :هسفن ردصملا (1)
 3١. ص :راطخألا نم
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 :هلوق ىسواط» خا تسلا انالوف :ةريغمجلا ةفئاطلا ءانيلج ردت
 ٌلستغأ ينأ ةينلاب ٌتثدصق ء«لاستغالا عضوم ىلإ ٌتلخد اذإو»

 لسغو «ةرايزلا لسغو ؛ةجاحلا لسغو «ةبوتلا لسغ
 لسغ ٌتركذ ةعمجلا موي ناك نإو «ةالصلا لسغو «ةراختسالا
 هذه نم ّلكو .هتركذ ٌبجاو ٌلسغ َيلع ناك نإو «ةعمجلا
 , 2376. . .هدكذ يضتقي ةياور ىلع هل ٌتفقو «لاسغألا

 تدرو يتلا تابابحتسالا زجون ريكذتلا باب نمو ءًاريخأو

 دنع وأ ليللا رخآ يف ريسلا ٌبابحتسا يهو «بابلا اذه يف
 ُبابحتساو «ليللا لوأ يف ٍرْفسلا ةهاركو ءركابلا حابصلا
 .رفسلا دارأ نمل ءاعدلاو لسغلاو ٍةيصولا

 باي
٠ ٠ 

 رفسلا دنع ركذلاو ةالصلاو ةقدصلا

 مربأ امدعب َموتحملا َءاضقلا ٌدرت ةقدصلا َّنأ ءىفخي ال
 بيذهت يف مهاسُت ةقدصلا نأ ءاضيأ ىفخي الو .ًاماريإ

 كلذب دهشي امك «بلقلا ٍةقِرو «هللا ىلإ هجوتلاو «حورلا
 رفسلا ٌروجيو .ةقدصلاب رفسلا ٌحاتتفا ُبحتسُي ذإ .عقاولا

 ىف



 مايألاو تاقوألا يف ىتح ءءاش تقو يأ يف ءاهدعب

 لضفب هلك اذهو .ًاقباس اهانركذ دق انك يتلا .ةهوركملا

 قّدصت» : ذم قداصلا نع يوُر دقف .اهرارسأو .ةقدصلا

 .2"”«تئش موي ّيأ جرخأو

 يف هتربخ ةجيتن ءهيلع ٌعقي دق ًاءوس ىشخي مهّضعب ناكو
 :هل لاقف ذاّكَظ مظاكلا نسحلا يبأ ىلإ كلذ اكشف .موجنلا

 مث .نيكسم لوأ ىلع قّدصتف .ءيش كسفن يف عقو اذإ»

 . " «كنع ٌعفدي هللا نإ « ضما

 نأ ّنظُي دقو ءرم زول نم اصعلا لمح رفسلا بادآ نمو

 مهفُي ام ْنكلو ءطقف «مئاهبلاو ماوهلا نم سفنلا ةيامحل كلذ
 ءرقفلا ىفنك .ىرخأ ًارومأو .كلذ لّمشت اهنأ تاياورلا نم

 مدآ هنأ دقتها هللا ,لوسر»نغ درو»تيح +... نآلا لوضحو
 ىلإ كلذ اكشف ةشحو هتباصأف ءًاديدش ًاضرم َضِرَم

 ىلإ اهَّمضو ءاهنم ٌةدحاو عطقا :هل لاقف ْدِدِلَع ليئاربج
 . "”ةشحولا هنع بهذأف «كلذ لعفف ءكردص

 نم ءاصعلا لمح يأ .ّيصعتلا نإف .مومعلا وحن ىلعو

 .7 ح 7107* ص :هسفن ردصملا (7)

 .4 ح 574 ص :هسفن ردصملا فرق

 ارض



 ركذب ىفتكنو «ليصفتلا ٌلاجم انه سيلو ءًاقلطم تابحتسملا
 رفسلا ىف ءاصعلا لمح بابحتسا ىف ةكرابملا صوصنلا ضعب

 0 هللا لوسر نع يور دف .ربكلاو رغصلاو .«رضحلاو

 . 0«ناطيش ُهُرِواجُي الو ءّرقفلا يفني ءاصعلا لمح» :هل
 تناكو 0 يناوخإ ننس نم اهنإف ءاوّصعت» : ُةَيقلبَو هنعو
 هل ىنح اصعلا ىلع نوشمي «رابكلاو راغصلا .ليئارسإ ونب

 يع را

 نم ةالصب «ىلاعت هللا ىلإ ٌبرقتلا تابحتسملا نمو

 ةدارإ دنع «درو اميسح تاعكر عبرأ نم : وأ لغم نيتعكر

 لكبر ءءاش امب وعديو .اهدعب لايعلاو لهألا م عمجيو ءرفسلا

 لم هلا لوسر' نع درو دقق .العو لج ة 7-20 بر ىلإ وم

 ينإ هللا :لوقيو ءرفس ىلإ َجورخلا دارأ اذإ امُهُعكري
 «ينرخاو يايندو يتيرذو .يلامو يلهاو يسفن كعدوتسأ

 زع هللا هاطعأ الإ ٌدحأ كلذ لاق امف ءىلمع ةمتاخو يتنامأو
 27ساعه لطعَو

 ١. ح 59098 ص 2.8 ج:ةعيشلا لئاسو )01(

 نبذ



 .باتكلا ةحتاف ؛ةعكر لك يف أرقي نأ : كرابم صن يفو

 :ةلوغأ هلااوع لق

 فقي نأ ءرفسلا بادآ ىف تابحتسملاو تامهملا نمو

 فاما :ةكرايسلا ةعتانلا : روتس ا رقر ويف فزاد هضاب نلع ةفايعفلا

 يسركلا ِةيآب ٌلعفي كلذكو ءهلامش نعو ءهنيمي نعو
 لمعلا انهو هل يس اس وعشداو «صالخإلاو نيتذوعملاو
 ةيحورلا هتالالد ّنكلو «نيليوط ًادهج وأ ًاتقو هنم ٌبلطتي ال

 ةيبيغلا هراثآ نع ًالضف ءادج ةييطع ةيوبرتلاو ةيكولسلاو

 كرابت وهف ءرضاقلا انلقع اهكردي ال يتلا ةينابرلا اياطعلاو

 .هريغ ٌدحأ هيلع ْعلَّطي مل ام ىلع ُعلّطُملا ىلاعتو

 نم جورخلا لبق ةدراولا ةيعدآلاو ركذلا ةلمج نمو

 (ربكأ هللا» :ًالثم لوقي نأ اهنم ركذن «ٌةريثك ىهو ءلزنملا

 ثالث «لكوتأ هللا ىلعو لخدأ هللابو جرخأ هللاب» «تارم ثالث

 الإ ةوق الو لوح ال .هللا ىلع تلكوت هللا مسب» «تارم
 هلَّوأ يذلا فورعملا جرفلا ءاعدب ءاعدلا بحتسُيو «. . .هللاب

 . 0(. . .ميركلا ميلحلا هللا الإ هلِإ ال»

 )١( ح 586 ص 48 ج :ةعيشلا لئاسو ".

 ح ”اا/ ص :هسفن ردصملا (؟) 7.

 م



 .«ناطيشلا هل ضرع .هلزنم نم جرخ اذإ دبعلا نأ دروو

 :لاق اذإف ءَتيفُك :ناكلملا هل لاق «هللا مسب» :لاق اذإف
 :الاق «هللا ىلع ٌُتلكوت» :لاق اذإف ءَتيدُه :الاق «هللاب ٌثنمآ»

 بوكرلا دنع ةيمستلا ٌبابحتسا .ًاضيأ رفسلا بادآ نمو

 لئاسو نم انل رّسي اميف هللا ٍةمعن رّكذتو ءروثأملاب ٍءاعدلاو
 انل رَّكس يذلا ناحبس# :يهو ةرخسلا َةيآ أرقي نأو ءلقنلا
 . "”6نوبلقنمل انبر ىلإ اّنإو نينرقم هل انك امو اذه

 َلَعَف اذكهو .نمؤملل ؟"” باكرلاب كلاسمإلا بحتسُيو
 ريمأب «ةتابن نب غبصألا لعفو 0 يبنلاب 0 يلع

 مويلا انرصع يف كلذ يواسي امبرو . . . 9212 نينمؤملا

 حتف وأ لقنلا ةليسو باب ىلإ هعم لوصولا نم : ماركإلا عاونأ

 ضعب يف هناعإ وأ .هرومأ ةيوست دعب هقالغإ وأ اثم بابيلا
 م شه
 .هنوّؤس

 .7” حا ؟ا8 ص ١8 ج:ةعيشلا لئاسو )0(

 . 1 ةيآلا :فرخزلا ةروس (1)
 هلو كالا قي عصب امد مرسلا ني تاكرلا 90

 نذل



 بابحتساب «تابحتسملا نم انعم َبم ام صخلن «اريخأو

 ةالصلاو ءرم زول نم اصعلا لمحو «.ةقدصلاب رفسلا حاتتفا

 ةياو ةحتافلا ةروس ةءارقل رادلا باب ىلع فوقولاو «نيتعكر

 نيميلاو مامألا نم ءصالخإلاو نيتذوعملاو يسركلا

 «توكرلا دع ةمسلاو :قوو امهركنت انهض ءاعدلاو .لاجتلاو
 . . .ةرخسلا ةيآ ةءارقو

 باب
 هعيدوت ٌتايحتساو رفاسملل هللا ركذ تابحتسا

 لجو زع هبرل ركذتلا مئاد ىقبي نأ ٌعاطتسا ْنّمل ًائينه

 ىده نيذلا كئلوأو .نونزحي مه الو مهيلع ٌفوخ ال كتلوأ#

 ُكئلوأ هللا ركذب نومصتعي نيذلاو .4”'“2هدتقآ مهادهبف هللا
 ٌنئمطت هللا ركذب الأ ءةرخآلا لبق ايندلا ىف َنمألا نوقزرُي
 .بولقلا

 ..دوعصلا دنع ريبكتلاو .طوبهلا دنع حيبستلاو .ًاقلطم

 يناسلا ناكملا ونهو ..:؛فردكم ناكف. لك دنع ليلهتلاو

 نفي



 .حّبس طبه اذإ ءهرفس يف ْةَييَي هللا لوسر ناك دقف .عفترملا
 . 7 رتك دعص اذإو

 يريسم لعجا مهللأ» :لقف رفس يف تنك اذإ :ةياور يفو

 . '"”«اركذ يمالكو ءاركف يتمصو ءاربع

 هذهو: :نيسلا ةاثثأ ةبحشتم ةفلتخم ةيغدآ كانتعو
 وأ ٍةلفاحلا وأ ةرايسلا يف انك اذإ َرَكَْذُت نأ ٌنكمُي تابحتسملا

 . .ةرئاطلا وأ راطقلا

 رفسلا يف تابوعصلا وأ رطاخملا ةهجاوم دنع بحتسيو
 ءرطاخملا دنع يسركلا ِةيآ ٌةوالتو «ىلاعت هللاب ةذاعتسالا
 ةيآلا ٌةءارقو . ْدِاكيِلَ ءارهزلا ٌحيبستو ٌءاعدلاو ُدكذلاو

 َجرخُم ينجرخأو ءيقدص لخدُم ينلخدأ برأ :ةكرابملا
 . "”#ًاريصن ًاناطلس كندل نم يل لعجاو .يقدص

 لاح ٍرْدَقلا ٌةوالتو ءرسج لك دنع ةيمستلا بحتسُت امك
 نيز انالوم نعف ..ًامئاد هللا ٌركذو .بوكرلا دنعو يشملا

 فانلزنأ انإ :أرقف ًايشام ٌلجر ّجح ول» :لاق ْدْمِكِلَع نيدباعلا

 )١( ح 780 ص 4 ج :ةعيشلا لئاسو ١.

 .؟ ح :هسفن ردصملا (؟)

 ةروس نم ةيالاو 2.588 587 ص :هسفن ردصملا ()

 8١. /ءارسإلا

 نإ



 عملا هلأ انوا ا

 ٌرطضي وأ «هّدحو ٌرِفاسُي ْنَم َّنإف صوصخلا وحن ىلعو
 تيبثتلا ىلإ رثكأ ٌجاتحم وهف ءهدحو ثيبي وأ .«كلذ ىلإ
 .ةدخّولا هنم لانت ال وأ ماهوألا هل َضرعت ال ىتح .سنألاو
 . . . .ركذلاو ءاعدلا ةرورضب .ءةصاخ هل ٌبابحتسالا درو دقف

 ؛هتيبم ٍناكم لوخد دنع ىنمُيلا لجرلا ميدقت هل ٌبحتسيو

 . جورخلا دنع ىرسُيلاو

 مهللا» :هَّدْحَو رفاسملا قح يف ةدراولا ةيعدألا ةلمج نمو

 . '""«يتبيَغ ٌّدأو «يتدُحَو ىلع ينعأو «يتشْحَو مِنَ

 ٌبابحتسا ؛مالسإلا يف ةيعامتجالا بادآلا ةلمج نمو
 ىلإ ريشي اذهو ..هل ٍءاعدلاو «هعييشت يأ ءرفاسملا عيدوت

 ىلإو ءدحاولا يمالسإلا عمتجملا دارفأ نيب ةقالعلا ميظع
 يغبني وأ مهنيب أشنت يتلا ةكراشملاو صالخإلاو بحلا رصاوأ

 . كلذك نوكت نأ

 انارق ىف ةفورعم نآلا ىتح تلاز ام ٌثتاداعلا هذهو
 .ةرايزلا وأ جحلا ىلإ نيرفاسملا عادو دنع ةصاخ ءانقطانمو
 ىتح . . .تابحتسملاو نئسلا هذه ىلع ظافحلا انيلع يغبنيف

 .7؟ ح 584 ص 3 ج : ةعيشلا لئاسو (0١0)
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 «كلذ هبشُي ام يف انُدَلَقُت ةيمالسإلا ٌريغ ٌبوعشلاو ممألا نأ

 عيدوت يف عبّتُملا لوكوتوربلا ماظنب ٌمويلا ٌفرعُي ام وهو
 لكل مالسإلا يف لمشأ يهو . . .ةماهلاو ةرئازلا تايصخشلا

 0 ب

 ءرذ ابأ عّيش : زيك ًايلع نأ ةريسلا بتك يف روهشملاو

 «بلاط ل اظككَع نيسحلاو ٌنسحلا هعم هعّبشو

 نينمؤملا ريمأ لاقو ءرساي نب رامعو ءرفعج نب هللا دبعو
 ءيضمي نأ صخاشلل َّدِب ال هنإف .مكاخأ اوعّدو» :كاذنآ
 . '""«عجري نأ عيشمللو

 مكدّوز» :لاق نينمؤملا عّدو اذإ هِي هللا ٌلوسر ناكو
 «ةجاح ّلك مكل ىضقو هر لك ىلا مكهجوو .ىوقتلا هللا

 . 7”ةيملاس ىلإ قيملابم مكروب« مكابلدو:مكتيد.مكل ليسو

 كنيد هللا ٌعدوتسأا :لاقف ًالجر ةْئاظ قداصلا عّدوو

 ثيح ريخلل هللا كهّجوو .ىوقتلا َداز كدّوزو .كتتامأو
 ٍلوسر ٌعادو اذه :لاقو نيرضاحلا ىلإ تفتلا مث ."تهجوت

 ”هوجولا نم هجو يف ههّجو اذإ ْدلمَتِلَظ يلعل هللا

 )١( ح 597 ص 4 ج :ةعيشلا لئاسو ١.

 )( ح 598 ص :هسفن ردصملا .
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 ةريثك انركذ يتلا بادالاو ٌتابحتسملا نوكت .كلذبو
 رطاخملا نع ةضاعو. ةرفملا يف ًاقلطم هللا 5كذ :اهنمو
 نمل هللا 53 لكاتيو «ندقلا ارقيو دعت ةثيح «تايوعضلاز
 ِءاعدلاو رفاسملا عييشت ٌبابحتساو «هّدحو َرفاسُي نأ رطضا
 . .هل

 باب
 مهئافصو رفسلا ىف ةقفرلا ُبابحتسا

 لب هّدحو ٌءرملا َرفاسي ال نأ «مالسإلا يف رفسلا بادآ نم

 هذحو رفاسملاف . نيعتسيو .مهب ٌسنأي «نيرخآ هعم بحطصي

 0 اا ةيدارخلاو رطاخملا ربت

 وأ .ءاوجألا هع روج 2 تعي 5 نحوتما وأ ضرمي

 : 222 يلعل ةتيَع هللا لوسر ةيصو يف درو دقو
 نم وهو «دحاولا عم ناطيشلا نإف .كدحو رفس ىف جرحت

 0 ::كدغبأ نينثالا

 فدحو هداز لكألا» :ةثالث ْقتتَي هللا لوسر نعلو

 60 0-2 ص / ج :ةعيشلا لئاسو 60
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 000 ةالفلا ف تكارلاو «هدحو تيب م مئانلاو

 يف ءاقفرلا ددع ريثكت يف ًانايحأ ٌةحلصملا نوكت دقو
 ءارآلا ةرثكو «ءىضوفلا ىلإ دؤي مل ام .ءكلذب سأب الو ءرفسلا

 نحنو ...«هدئاوفو ءرفسلا ٌفادهأ ُلّطعُت يتلا ,ةضقانتملا
 جاجحلاو راوزلا دوست يتلا كابترالاو ىضوفلا ةلاح ءظحالن

 وأ ؛«مهضعب عم نيرفاسملا ماجسنا مدع ةجيتن ةصاخ انم

 .مهحلاصم قرفتو «مهئارا فالتخا

 ىلإ ةباحصلا ٌبحأ» : ِةَيكِيَي ىفطصملا انالوم نع دروو
 . "”(ُةُهَطَعل داز الإ ةعبس ىلع ٌموق داز امو «ٌةعبرأ ىلاعت هللا

 نأو دب ال ء.دادعألا رئاس نيب نم ةعبرألا صيصختو
 جاتحي ًانايحأ رفاسملا نأ «هيف حدقني يذلاو ءةدئاف هل نوكي

 يف ًادرفنم بهذ نإف «هعاتم ظفح ىلإو هتجاح يف ددرتلا ىلإ
 يقب ءلثم ةثالث نم ٌّدحاو هبحص نإو رطل رع تح اج

 ضيفلا انالوم هركذ ام اذهو .ًاديحو عاتملا ظفحي نم

 . " ”ءاضيبلا هتجحم يف يناشاكلا

 «ةنامألاو قيثوتلاو ناميإلا لهأ ٌرايتخا يعيبطلا نمو

 .ل ح 3٠١, ص ؛8 ج:ةعيشلا لئاسو )١(

 ١. ح 3١٠5 صو ء7 ح 744 ص :هسفن ردصملا )١(
 .فرصتب 04 ص 4 ج :ءاضيبلا ةجحملا (')
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 لوسر نع ركُذ ثيح ؛هّناوعأو ءرفسلا ءاقفر اونوكيل
 . "2«قيرطلا مث ٌقيفرلا» : هلوق دكني هللا

 هِدَلَجو هربصو ِهَقَلُخو هنوعو هتنامأل ةجاحب نحن ذإ
 هب رختفن نمم ءرفسلا يف ٌبحاصلا نكيلف . . .هتَرْشِع نشسحو
 ًاقراع نكيلو ءانعم دهوش وأ ءهيلإ انْبسُن وأ انننإ هس ول

 لمعت نود أرجتي وأ دقت نود ءيسي ال ىتح ءانقحو انردقل

 ىلإ ٌجاتحت ثيح كب َقفري ال وأ ءٌبيعَم وهو كيلإ َبسني وأ
 .كلذ

 الو «هب ْنيزتت ْنَم بحصا» :لوقي ْمَِمََع قداصلا ناكو

 . ""6كب نيزتي ْنَم بحصت
 ناك الإ نانثا بحطصا ام» :لاق كنتَ, ىفطصملا نعو

 نعو .2 «هبحاصب امُهَقْفرأ «هللا ىلإ امُهّيحأو ءًارجأ امُهُمظعأ

 د ب لا لا :لاق ةاملَظ نينمؤملا ريمأ
 . '*”(كيلع هل ىرت امك ؛هيلع لضفلا نم كل

 وأ شحوتسي ال ىتح ءهدحو هكرتو قيفرلا قبس هركُيو

 ١. ح 0٠4” ص :ةعيشلا لئاسو )١(

 3 ح ١5”7 ص :هسفن ردصملا ةرفز

 ” ح ١5" ص 8 ح :ةعيشلا لئاسو (54)
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 عسب يارا ركوب ركلات فا ةرصللا أذ رد
 يشمي لب . . .رفسلا يف ةقفرلا ٌةدئاف كلذب توفتو . . .قرطلا
 ركذ دقف ءدحاو بكوم يف نيرواجتم بش وأ نيقفارتُم عيمجلا

 قيرط يف َنمؤملا هاخأ بحص ْنَم١ : هلوق 0م سل قداصلا نغ

 ناعأو .ءهمدب طاشأ دقف ءهدصب هنع ُبيغي ام ردقب همّدقتف

 . ''”(هيلع

 طلخي نأ ؛مالسإلا يف ٍةَنسلاو تابحتسملا نمو
 ..مهنيب ٍكحاولا دازلاك نوكي ثيحب ءمهداز نورفاسملا

 نع لزانتلا ثيح نم .مهسوفن يف رثألا ميظع هل اذهو

 ىولحو ماععط رع هوؤّيه وأ همنزخ امعو ءمهقوقح
 اب نولكأي +ةخاولا صخشلاك اوحبضأ فيكن د... مهرتل
 عيمجلا لب . . .دحأ ىلع مهنم ٌدحأ لضافتي الو .ءنوهتشي

 . ةصاخلا هتحلصم ىلع َعيمجلا رثؤي

 جاجحلا لفاوق يف ءهراثآ ىرنو ء«هارن ام ًالعف اذهو
 ةطحم لوأ دنع مهتنوؤم نوطلخي ثيح ...ماركلا راوزلاو

 نع ٌءيش عنمُي الو .دحأ نع ٌءيش ُبجحُي الو ءاهب نولزني

 نع اهب زاتمي يتلا ءهريخو ءمالسإلا ةكرب نم اذهو .قيفر

 اذإ لوسرللو هلل اوبيجتسا ءاونمآ نيذلا اهيأ ايإل ف ءهريغ

 )١( ص .48 ج:ةعيشلا لئاسو  7١4ح ”

 ء



 ةيطلع هللا لوسر نع يور دقف . "”«مكييحي امل مكاعد

 اوجرخي نأ ءرفس يف موقلا جرخ اذإ ِةنَّشلا نما : هلوق

 ."”«مهقالخأل ٌنسحأو .مهسفنأل ُبيطأ كلذ َّنإف «مهتقفن
 :انعم درو ام ةصالخف

 وأ ةعبرأ مهنوكب سأب الو ءًاديحو رفسلا ةهارك :ًالوأ
 . مهِطْعَل ةدايز عم الإ رثكأ

 . ءاقفرلا نع ًاريثك ٍداعتبالا ةهارك :ًايناث

 .قلُخلاو ناميإلا لهأ نم مهنوك :ًاثلاث

 .اهضعب عم ٍدازلاو ٍةقفنلا طلخ :اريخأو ًاعبار
 ٌتاراضحلا هنع تفلختو ءمالسإلا هب ىصوأ ام اذه

 .اذه انموي ىتحو .ىرخألا

 باي

 رفسلا يف ريظنلاو ليثملا ةبيحص بايحتسا

 نود «ٌمالسإلا اهيلإ ِهّبنت يتلا ؛ةماهلاو ةقيقدلا بادآلا نم
 هئارظن عم ٌناسنإلا َرفاسُي نأ «نايدألاو تاراضحلا نم هريغ

 )١( ةيآلا :لافنألا ةروس 784 .
 ح 704 ص :ةعيشلا لئاسو (؟) ١.
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 َلَدُيَف ّينغلا ٌبحطصي الف . . .رْسّيلاو لاملا لهأ نم هلاثمأو
 . كلذ دصقي مل نإو «هّلذّيف َريقفلا الو «همامأ

 نيهباشتمو نيلئامتم اوناك ول .رفسلا يف هؤاكرشو ٌءرملاف

 نوملأتي الف «ةباشتملا نورتشيو نوقفنيسف «لاملاو قزرلا يف

 رّسيت ول امأ .نوراغي الو نوتقمي الو ءنودساحتي الو
 «سيفنلا ٌعاتملاو ءريثكلا ٌلاملاو «شحافلا ىنغلا مهضعبل

 ةرسح وأ ةَرْيَغ وأ ءمهضعب ىلع ًائيس ًرثأ اذه ٌكرتيسف
 .ًاروتسم ًامغ وأ «ةيونعم ةَّيْذأ وأ « ةيفخم

 وه ْنَم سيلو «قافنإلا يف ريظنلا ٌباحطصا ٌبحتسملاف

 ءهئاطعو ريغلا ماركإب ٌنمؤملا لذي ال ىتح ءىلعأ وأ نود
 دق نوكي قفنأ نإف ...هقافنإو هلام ةلق يف َجرحُي ال ىتحو

 يف ًةرسح كلذ نوكي ربصو كسمأ نإو «هتقاط ٌقوف فّلكت

 دق :لاقف . 22 قداصلا مامإلا ىلإ ٌباهش ءاج دقف .هسفن

 ٌبحصأف «يناوخإ ىلع يعسوتو . يدي ةعسو : «يلاح تفرع

 لاقف .مهيلع ٌعّسوأف .ةكم قيرط يف مهنم ّرفنلا

 اوطسبو ٌتطسب نإ «باهش اي لعفت ال» : ِةْك9ع قداصلا

 ,كءارظن ٌْبَحصاف ؛مهتللذأ اوكسمأ مه نإو .مهب تفحجأ

 , "0(كءارظن ثَحصا

 )١( ص 48 ج :ةعيشلا لئاسو ٠5" ح ١..
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 عم لجرلا ج رخي : قمع ةداعملا مامإلا ريش ولا لاتو
 ٌردقي الو ةقفتلا موقلا جرح رخُيف انش لقا وهو ءريسايم موق

 نأ ٌبحأ ام» : ةلئلظ لاقف ,ءاوجرخأ ام لثم َجِرْخُي نأ وه
 . "0ةهلغم وه ْنَم عم ْجْوْخَيل ءهّسفن َّلِذُي

 ًافين «ةكم ىلإ انجرخ :لاق «ءالعلا يبأ نب نيسح نعو
 (ةطحم يأ ) لزنم لك يف مهل حبذأ ُثنكف ءالجر نيرشعو
 اي :لاق ملط هللا دبع يبأ ىلع لخدأ نأ ٌتدرأ اًملف ءةاش

 .كلذ نم هللاب ذوعأ :ٌتلق ؟نينمؤملا لدَِو «نيسح

 ًئاش لزنم لك يف مهل ُحبذت تنك كنأ ينغلب» : 8202 لاقف
 مهنم نأ َتملع امأ» : ْدِككلَظ لاق .هللا الإ ثدرأ ام :ُتلقف

 :ُتلق ؟ةئَردقم عليي الف َكِلاَعِف َلْثِم لعفي نأ بحي ْنَم
 . "”دوعأ الو هللا ٌدفغتسأ

 «رفسلا يف مهمداخ موقلا ديس» : هيفي هللا لوسر نعو
 نم لجر لاقف ءرفس يف ٍةاش حبذب هّباحصأ رمأ هنإ ًاضيأ هنعو

 ءرخآ لاقو ءاهخلس ّيلع ءرخآ لاقو ءاهحبذ َيلع :موقلا
 : هت لوسرلا لاقف ءاهخبط ّيلع ءرخآ لاقو ةاهعطم ىلع
 َنبعتت ال «هللا لوسر اي ءاولاقف «ّبطخلا مكل طقلأ نأ َيلع

 5 ح١” ص و3 ج  ةعيشلا لئاسو )010(

 ع/



 مكنأ ُتفرع :لاق .كيفكن نحن .تنأ انتاهمأو انئابآب

 عم ناك اذإ هدبع نم هركي .لجو رع هللا ّنكلو « يننوفكت

 ّبطحلا طقلي ِظقَو ماقف ءمهنيب نم درفني نأ هباحصأ
00 

 . رمهل
 كرت ٍزاوج مدع .ىواتفلاو صوصنلا ضعب ٌبسح دروو

 رهطت ىتح ءاهدحو .جحلا يف تناك اذإ .ءضئاحلا ةأرملا

 ف انظحال ء.ديدشلا فسأللو نكلو هك ادم و

 ماكحألاب مهلهجل ةجيتنو نيفّرعملا ضعب نأ ةريخألا تاونسلا

 نولجعتسي .«لاملا ريفوتل مهّبحو مهعشج وأ .ةيعرشلا

 نإو .. .نطولا ىلإ عوجرلل ءىنم نم ةضافإلا دعب َجاجحلا
 ء«يعرشلا اهعضول ءانتعا و ريدمت كود ضئاح ٌةأرما مهيب نك

 .اهضئارفو اهكسانم ةيدأت يف اهبجاوو

 نكامألل ضال نا افلا ف ةيكاشلا تاطلسلا مهاسُنو

 ىلع .جيجحلا رابجإ ىف مهاسن ءاهيلع ةطلستملا ةسدقملا

 .مهنم ىضرملا لاحب ةفأرلا نود اهكرت وأ مهتابجاو راصتخا

 ةأرما رظتني نأ ىبأ لامجلا نإ :هل ليق امدنع ْمَِمِِلَط نسحلا

 . ١١ ص 4 ج :ءاضيبلا ةجحملا 10(
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 ّيضقتو ٌرهطت ىتح ءاهيلع ميقي ىتح مهيلع يدعتست

 . '”«اهكسانم

 «ضيحلاب تلتعاف موق عم تّجح ٍةأرما نع رخآ صن يفو

 نذأت ىتح ءاهوعديو اوعجري نأ مهل نسب .ثباوجلا ناكف

06 

 ةمرح ىلع ظافحلا يف مالسإلا ُقّلُخو ٌبدأ وه اذه
 ّرم ام لمجم نوكي .«كلذبو .هناحبس هللا تيب جاجحو ملسملا

 ىف ريظنلا ٍةبحص بابحتسا بابلا اذه ىف رفسلا بادآ نم انعم

 ىتح ضئاحلا ةأرملا كرت زاوج مدعو .هوحنو ٍلاملاو قافنإلا

 . جحلا يف اهتابجاو مامتب موقت

 باي

 رفسلا ىف هلمح بحتسي ام

 نم .مهلمع ءانثأ نوعمتسي ءاندنع تارايسلا ىقئاس رك

 يتلا ٍةعونملاو ةفلتخملا يناغألا ىلإ ءءاسملا ىتح حابصلا

 يفو باكرلا نيب لئاذرلا ٌرشْنَتو ,نمفنلا ٌقهَرُتو ءّبلقلا ُثيمُت

 ١ حا ١9 ص : هسفن ردصملا ةهفز

 ىلا



 بدألاو ةمشحلاو ناميإلا لهأ نم نيبكارلا رثكأو .عمتجملا

 شحاوفلا راشتناو «عقاولا اذه َمامأ نوجرحُي «نسحلا

 امدنع رفسلا يف ةصاخ ءزوجي ال مارح ءانغلا نأ ٌمولعمو

 . ركنملا نع ءاهتنالاو ةبوتلا ٌراضحتسا ناسنإلاب ٌضرتفُي
 انمامإ لوقب مهريكذت نيلفاغلا نيقئاسلا ءالؤهل يفكيو

 «هتباد ىلع يْنْعُي نأ «مكذحأ ييحتسي امأ» : ةهل292 قداصلا
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 ٠ حرس يكو
 لمح «ةرمعلاو جحلا ىلإ ىتح ءرفسلا يف ٌبحتسُيو

 ةرايز يف الإ ءىولحلاو محللاو ركسلاو زوللاك «دازلا بيطأ

 عاونأ ىلع ٌراصتقالا اهيف يغبني ْذِإ د تلا نيسحلا هللا دبع يبأ

 موق بخ 0 كسلا قداصلا غلب امدنع ذإ . ماعطلا نم ةصاخ

 قلع «ماعطلا نم بّيطلا مهعم اولمحو 202 نيسحلا اوراز

 . '"”«اذه مهعم اولمح ام مهئابحأ َروبق اوراز ول١ :ًالئاق

 نأ «لجرلا فرش نم» : كيو هللا لوسر نع ءاجو
 . "”«رفس يف جرخ اذإ «هّداز َبّيطُي

 )١( ص 8 ج :ةعيشلا لئاسو ١656" ح ١.

 (هز ل



 رفسلا يف ةورملا نم َّنِإ» :لاق هنأ ْدْيَتِفَت قداصلا نعو
 : ةاّمك3غ هنعو .©'6كعم ناك نمل هلذبو هبيطو دازلا ةرثك
 . '9(كداز يف كرفس يف ٌربخلا لمحت نأب كدبت»

 وأ جحلل ةكم ىلإ رفاس اذإ 232 نيسحلا نب يلع ناكو

 اذهو يي اوويغو زوللا نم دازلا بيطأ نم دّوزت ةرمعلا

 نوراتخي ثيح .مهرافسأ يف سانلا ضعب هب موقي ام «لعف

 . ةكرابملا ةيوبنلا ةنسلا نم اذهو . . .ذيذللا َبّيطلا ًماعطلا

 رفاسملا لمح ؛مالسإلا يف بدألا نمو «ًاضيأ ةنسلا نمو

 ءانتاهمأ وأ ادب نكتب اطار اكاو ,«فيرطلا نمو

 نوجاتحي لق مهنأل «رفسلا ىف ة َريإلا وأ طويخلا مهلمح نم

 . الثم ٍلاورس .قّزمت وأ «رز عاطقناك «ةئراط ةلاح يف اهيلإ

 نيرّهطملا نع ةفيرشلا ثيداحألا ىف هيلع َّصْن ام ًالعف اذهو
 .نيلصملا ثاولص مهيلع

 ةريغصلا تالفاحلا ىف هذه انمايأ ىف ٌلمحُتف ةيودألا امأ

 .” حا ص و3 ج : ةعيشلا لئاسو )0غ(
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 يف ىتحو ..كلذل ٍةصصخم نكامأ يف تارئاطلاو ةريبكلاو

 ةنكمأ قرش البتط نيدو ملاك ةريغصلا تارايسلا ضعب

 اها قلاع دويرتلا نو دال نسل يمن

 شويجلا دنع «مويلا اذه ىرُيو ءًاضيأ ٌلمحُتف ُثالآلا امأ
 ذهو ...لابجلا يقلستُمو «ليوطلا ٍرفسلا ةاوهو ةفاشكلاو

 .اضيأ ةرهطملا ةنسلا نم

 طشملاك ءرفسلا يف لمجتلا تاودأ لمحب سأب الو

 دنع ٌفورعملا وه اذهو . . .رطعلاو نانسألا ةاشرفو ةآرملاو

 نيب ًاضيأ ٌفورعمو .. .ريثكلا رفسلا لهأو «لامعألا لاجر

 قلاخلا هللا ىلإ ةبرقلا ةين ٌركذ مهل يغبني هنأ الإ . . .نينمؤملا

 . هلالج لج

 كفُحو كفيسب ٌرفاس ينب ايد : هنبال نامقل ةيصو يف درو

 كعم ذّوزتو «كِزرخمو كطويخو َكِئاَقِسو كلابحو ٌكِتمامِعو
 كباحصأل نكو .كعم نمو تنأ هب عفتنت ام ةيودألا نم
 . "'"«لجو زع هللا ةيصعم يفاألإ ًاقفاوم

 ءةآرملا :هعم لمح رفاس اذإ ْذشْيَو يبنلا ناكو

 . ''”ضارقملاو .ًكاوسلاو «ةلحكملاو
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 ٌمدع :بابلا اذه يف انعم تّرم يققلا بادالا ٌصخلمف
 ةرايز يف الإ .ماعطلا نم بّيطلا لمحو .رفسلا ىف ذ ءانغلا

 تالآ نم هيلإ جاتحن ام لمح بحتسي امك 0-0 نيسحلا

 . ٍطيخو ةربإو ةيودأو ليمجت تاودأو حالسو

 باب
 رفسلا يف َقّلُخلا نيسحت

 ءرفسلا يف ةكرابملا ةينيسحلا ٍةبرتلا ُباحطصا بحتسُي
 نيف وثأملاب ٌءاعدلاو «نينيعلا ىلع اهُعضوو ءاهليبقتو

 0 ّصئاصخو ايازم لمحت ةفيرشلا ةبرتلا نأ «مولعملا
 .ةداملاو ّنسحلاب اهيسفت انلاثمأ ىلع بعصي

 نم ءافش م كفا نيسحلا ربق ةبرت : ٌةوئِلَع قداصلل ليق

 معنا : قلاع لاقف ؟فوخ لك نم نامأ يه لهف ءءاد لك

 ةحسلا ذخأيلف .فوخ لك نم ا نوكي نأ مكدخا دارأ اذإ

 مث .تارم ثالث .ءشارفلا ىلع تيبملا ءاعدب ٌعْدَّيو «هتبرت نم
 قحب كلأسأ ينإ مهللأ :لؤقي مث هينيع ىلع اًهْعَضَيو اهْلَبم
 قحبو ؛هيبأ قحبو .هدج قحبو ءاهبحاص قحبو «ةبرتلا هذه
 .ءاد لك نم ًءافش اهلعجا «نيرهاطلا هدلو قحبو .هيخأو همأ

 يف اهعضي مث .ءرس لك نم أظفحو .فوخ لك نم ًانامأو

 لذ



 ىتح هللا نامأ ىف ٌلازي الف «ةادغلا ىف كلذ لعف نإف .هبيج
 ىتح هللا نامأ يف لازي الف ءءاشعلا يف كلذ لعف نإو ءءاشعلا
 ري

 .رفسلا يف جزوريفو قيقع مياخ ٌباحصتسا بحتسيو
 . .؟هتختلا بادآ يف ءأقباس ءانعم كلذ ليصفت ٌرمو

 ةمدخو «رفسلا ىلع مزاعلا نمؤملا ةنوعم ُبحتسُي كلذك
 ةفاسي ذل 2ك نيسحلا نب يلع ناك دقف :ءرفسلا يف قيفرلا

 مادخ نم نوكي نأ مهيلع ًطرتشي و «.هنوفرعي ال ةقفر عم الإ

 .لجر هآرف ءموق عم ةرم رفاسفا 0 نوجاتحي اميف ةقفرلا

 يلع اذه :لاق ال :اولاق ؟اذه نم نوردتأ مهل لاققف «هفرعف

 . .هيلجرو هيدي اولّيقف «هيلإ اوبثوف « كظ نيسحلا نبأ
 مهل لاقف ...ةياورلا تركذ امبسح ًاريثك مهسفنأ اومالو
 1 رع ك0 : ةثداحلا ىلع ًاقلعمو ًاعضاوتم

 بتاعت هي قدي أ ال ام ُةَيقيَي هللا لوسرب ينؤطعأف «يننوف رعي

 ار تا ىرما دافي راع تلد رجل نا

 قالخأ نع ٌةريثك تاياؤوب :تدكذ -:لاجملا: ادع ىفو
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 ٌرفسلا يمسو : ليقو «كلذ ليصفت يف تضافتساو : «رفسلا

 . . .قالخألا نع رفسُي هنأل ًارفس

 0 هلذبو ىلا ٌةرثك 0 قالخا ةلديعت نمو

 0 ا يي ياس

 ةدتو 0 .ةحارتسالل لوزنلا 0 يف مهعم فالتخإلا

 يف حملا راثكإو «متهرومأو 0 '”كرمأ يف مهُتَراشتسا

 كر ةرثكو .مهتناعإو «مهنوعد ةباجإو .«مههوجو

 رات دل مول يع «لدحلا اعيسملا ءاخبو

 عيفوتو «.ةعامج نوكت نأ: ٌلضفألاو ءاهتقو لوأ يف ة ٌةالصلاو

 ًالهأ ٍةعقب لكل نإف ءاهلهأ ىلع ٌملسُتو ءاهب ٌلزنت يتلا ضرألا

 1 ا كنلاو ءلجو زع هللا باتك ةءارقو .ةكئالملا نم

 ءاومدق اذإ نيرمتعملاو جاجحلا لابقتسا يف بادآلا نمو

 مهنيعأ نيب ام :ليبقتو مهتقناعمو مهُميظعتو مهُتحفاصم

 نب يلع نعف ...مهل ًءاعدلاو مههونجوو مهنّيعأو
 «رمتعملاو خاحلا ىلع مالسلاب اورداب» :لاق مراكش نيسحلا

 8 باب 7١17 ص 4 ج :ةعيشلا لئاسو )000(

 .58 باب ١5" ص :هسفن ردصملا (؟)
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 ("7(بونذلا مُهطلاخت نأ لبق نم مهتحفاصمو

 مل ْنَم رشعم اي» :لاق ْدِوَكلَظ نيسحلا نب يلع نعو
 كلذ نإف ءمهومظعو «مهوحفاصو جاحلاب اورشبتسا .جحي

 . "”«رجألا يف مهوكراشت «مكيلع بجي

 كلذ نإف ءرمتعملاو جاحلا اورّقو» : دم رقابلا نعو
 . 7( كيلع باو

 امّنأك ناك هِراِبْعب ًاجاح قناع ْنَم» : ِةَْع قداصلا نعو

 .'””(دوسألا رجحلا ملتسا

 لّيقف .ةكم نم كوخأ مدق اذإ» :لاق ٌدالدكلَع يلع نعو

 لوسر هلّبق يذلا ٌدوسألا َرجحلا هب لّبق يذلا هافو «هينيع نيب

 ٌعضوم لّبقو ؛هللا تيب ىلإ اهب رظن يتلا َنيعلاو « دايو هللا

 .ههجوو (هدوجس

 ٌباحطصا :هنمو بايلا 5-2 :ًاماتخو

 .قيقعلاو جزوريفلا مّتاخو .ءرفسلا يف ةينيسحلا ٍةبرتتلا

 ١ م 3527 ص 4 ج : ةعيشلا لئاسو قلل

 .6 ح 558/ص :هسسفن ردصملا (:5)

 . ح :هسفن ردصملا )2
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 جاجح نم نيمداقلاب ُكربتلاو .ءرفسلا قافر عم قلخلا نيسحتو

 . مارحلا هللا تيب

 باب
 رفسلاب ناوخإلا ٌمالعإ

 ءربعلاو مكحلاب هئايلوأ ٌرئاصب حتف يذلا هلل دمحلا

 . رفسلاو رضحلا يف هعنص بئاجع ةدهاشمل مهمه صلختساو

 ىتح .رفسلا ةينب ناوخإلا ٌمالعإ مالسإلا يف بادآلا نم
 وأ هم خماستلا وأ .هقومح ٌءادأ وأ «هعيدوت مهل ىئستي

 ةازيسأ بابحتسالا اذه َءارو نوكي دقو . . .هعفني امب ةتيصوت

 «نيملسملا نيب ةّرخألا رصاوأ ةيوقتك ءاهلهجن ٌةيونعم
 يذلا ةرخآلا رفس ركذتو « ضعبلا مهضعب عم مهراهصناو

 .هوأّنهو هولبقتسا رفسلا نم عجر اذإ هنأ ًاضيأ بدألا نمو

 دارأ اذإ ملسملا ىلع قح» :هلوق ِةَتقفَو يبنلا نع يور دقف

 . "'”«هوتأي نأ مدق اذإ هناوخإ ىلع قحو «هّئاوخإ ملعُي نأ ًارفس

 دقو «ٌةأجُقو اليل لهألا ىلإ لوخدلا ةيهارك ًاضيأ دروو

 ةا/



 دادعتسالاو نيزتلا يف ةأرملا ةبغر ىلإ كلذ عجرم نوكي

 فيظنت نم لزنملا نوؤش يف اهكامهنا وأ ءاهجوز لابقتسال
 يف بغارلا «هئانعو رفسلا نم مداقلا جوزلل ينبت امفا «هريغو

 ىلوألا تاعاسلا يف هنوؤشب متهي ْنَم يفو ء«هل غرفتلا

 دادعإو «ةفيظنلا بايثلا ةئيهتو ءهل مامحلا زيهجتك ءهلوصول
 نم كلذ لكاش امو ...ريثولا شارفلاو ءبّيطلا ماعطلا

 .ةحارلا لئاسو

 هقيرط يف ناك وأ دلبلا برق ىلإ رفاسملا لصو اذإف
 ْنَم يصوي وأ .همودقب ْمُهُمِلْعُي ؛هلهأ ىلإ ًاربخ ثعبيلف ءاهيلإ
 كلذ ٌنإف . . .ًاينوفلت لصتيلف وأ . . .كلذب لفاوقلا نم هقبس

 ىهن» :لاق يراصنألا هللا دبع نب رباج نعف .لايعللو هل ًأنهأ

 نم ءاج اذإ ءًاليل ُهَّلهأ ّلجرلا قرطي نأ ُكِيَي هللا لوسر
 . "”0نهتذؤي ىتح ةيئَغلا

 نيالا ديب مالو علل اوشا عسير

 لاح يف هّلعجيو َءرملا ُبِعتُي رفسلا نأل ءرفسلاو ةبرغلا نوؤش
 هنوؤش ةفاك يف ءىراوطلا لانح -ةيعل «ةرقتسم ريغ

 ُنكسي امك ءَنأمطاو حاترا هنطو ىلإ عجر اذإف . ..ةيتايحلا

 نب يلع نب دمحم نع يوُر دقو .همأ رجح ىلإ يبصلا
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 ىضق :اذإف «باذعلا نم عطف رفسلا» :هلوق ةلكغ نيسحلا

 .3«هلهأ ىلإ ٌدوعلا عرسُيلف ؛هّرفس مكّذحأ

 الو «عجر اذإ هلهأل ةيده رفاسملا ٌباحصتسا ُبحتسُيو
 تاقالعلاو .بحلا ىلإ تاراشإ نم كلذ ىف ام ىفخي

 نأ نكميو .مهل قوشلا ةمالعو «ةرسألا دارفأ نيب «ةميمحلا
 : . .ةنس وهف هناكمإ ردق ىلع ءهريغ وأ ًاموعطم ةيدهلا نوكت
 نأل «ةمركملا هذه ىلع ثاثحتسالا يف ةغلابم اذه نأكو
 دكأتيف ؛هب حرفت َبولقلاو ءرفسلا نم مداقلا ىلإ دتمت نيعألا

 ىلإ بلقلا تافتلا ٍراهظإو .مهجرف ديكأت يف ٌبابحتسالا

 2 هل قيرطلا نا هحضتتت اميدعرتسلا يف عمرك
 مدقف مكّدحأ رفاس اذإ» :لاق ْدِهَلَظ قداصلا رفعج نعف

 «ميهاربإ َّنإف ءرجحب ولو ءرّسيت امب هلهأ ٍتأيلف ءرفس نم
 قفاوف هموق ىتأف «ةقيض ٌقاض هّنأو «هّموق 'ىتأ «قاض اذإ ناك
 نع لزن «هلزنم نم برق املف ءيهذاامك مترا ةمزأ مهنم

 ؛ةراس َعْوَر نم نكست نأ ةذارإ ءالمر ةجاخ المف :ةرامج
 «ةالصلأ حتتفاو «رامحلا نع َجُْخلا ذخأ «هلزنم لخد املف

 ءًاقيقد ًاءولمم هتدجوف ءَجْرْحلا تحتفف ءةراس تءاجف

 )١( ص .4 ج:ةعيشلا لئاسو  "9١ح ١.

 لك ص 3 3 : ءاضيبلا ةجحملا معه

 كح



 كتالص نم لتفنا «ميهاربإل تلاق مث «تزبتخاو هنم تنجتعاف

 يف يذلا قيقدلا نم :تلاق ؟اذه كل ىتنأ ؛؟اهل لاقف «لكف

 . "'”ليلخلا كنأ دهشأ :لاقف ءءامسلا ىلإ هسأر عفرف ء جرُخلا

 : باهذلا قيرط ريغ يف ُدْوَعلا ءرفسلا يف بحتسملا نمو

 دقو ...هباهذ دنع هكلس يذلا قيرطلا ريغ نم ُدْوَعلا يأ

 «ةينمأ بايسأ وأ «تاقرطلا ىلع فرعتلا يف «ةعفنملا نوكت

 اذإ ٠ ةّقنَي هللا لوسر ناك دقف .ملاعلا هللاو ءرخآ رمأ وأ

 ."”هيف عجري مل ًاقيرط كلس

 ءاقفرلا نيب ليللا يف بوانتلا ٌبابحتسا مهضعب ركذو
 ."”رخآ سرح ءدحاو مان اذإف «ةسارحلل

 : يلاتلا وحنلا ىلع ءانعم ّرم ام زجون ًاماتخو

 .هولبقتسا ءاج اذإو ءهوعّدويل رفسلا ةينب ٍناوخإلا ٌمالعإ

 ؛هلامعأ نم ىهتنا اذإ نطولا ىلإ دوعلا ةعرس ٌبابحتساو
 هكلس يذلا قيرطلا ريغ نم ٌمجري نأو ءهعم ٍةيده باحطصاو

 . هرفس يف

 ١. ح 557 ص 8 ج :ةعيشلا لئاسو (1)

 . 38 ص 4 ج :ءاضيبلا ةجحملا (*)
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 باب

 ٍلَكلَع ةمئآلا ٌةرايزو رفسلا يف ركفتلا
 يف ُهّلمحتي ال ام ءرفسلا يف ّناسنإلا لمحتي نأ يغبني

 :بابلا اذه يف قالخألا ٌءاملع لوقيو .ًةداع رضحلاو نطولا

 رّيغت نع ةجتان «ةماعو ةيصخش ٍتابوعص هجاوي رفاسملا نإ
 ظافحلا ىف ٍدئاز ٍدهج ٌفرص هيلعف «لاوحألا لدبتو .ءاوجألا
 ١ .نيرخآلا عم ميوقلا هكولس تامدقم ىلع

 .«ناوضرلاو ةمحرلا هيلع «يناشاكلا ضيفلا انالوم لوقيو

 ةاتاؤم عم «نطولا يف سفنلاف» :ةركفلا هذه حيقنت يف

 نم اهعبط ُقَفاوُي امب اهسانئتسال اهقالخأ رهظي ال «بابسألا
 هّئقشم يأ) ءرفسلا ًَءاثعو ْتَلَمَح اذإف «ةدوهعملا تافرلأملا
 قاشمب تنحّنماو «ةداتعملا اهتافولأم نع ثفرصو (هبعتو

 . "72. .اهبويع ىلع ٌفوقولا عقوو ءاهّلئاوغ فشكتا «ةبرغلا

 هللا قلخ يف لمأتلا يف فرصني نأ رفاسملل ناك انه نم

 مهيرنس# :لجو زع لئاقلا وهو ؛هبئاجع ىلإ رظنلاو «ىلاعت
 تايآ ضرألا يفو» :لاقو '"”#مهسفنأ يفو قافآلا يف انتايآ

 )١( ص 4 ج :ءاضيبلا ةجحملا 47 .
 ةيآلا :تلصف ةروس (؟) 97 .

1١ 



 . '""#نورصبُت الفأ مكسفنأ يفو «نيئقوملل
 ٌدئاوف اهتدهاشم يفف ءهضرأ يف هللا تايآ امأو»

 ؛يراربلاو لابجلا اهيفو «تارواجتم ٌّعطق اهيفف ءرصبتسملل
 وهو الإ اهنم ءيش نم امو «تابنلاو ناويحلا ٌعاونأو راحبلاو

 . 0«. . .ةينادحولاب هلل دهاش

 ضيفلا انالوم «لصاولا كلاسلاو «لماكلا فراعلا لاق
 ءىرقتسيل رفاسي نمو» : ءاضيبلا هتجحمو هتجح ىف ىناشاكلا

 ىلع ةيهلإلا طوطخلاب ةبوتكملا رطسألا نم ؛تاداهشلا هذه
 يف رقتسي لب «ندبلاب هرفس لطي مل «تادامجلا تاحفص

 داحآ نم حيبستلا تامغن عامسب عتمتلل هّبلق ْغرْفُيو ءعضوم
 «تاومسلا توكلم يف (ءانغتسا يأ) ةينغ هلو ...«تارذلا

 يوذ راصبأ ىلإ يهو .«تارخسم موجنلاو رمقلاو سمشلاو
 ىف ةبئاد ىه لب «تارم ةنسلاو رهشلا ىف «تارفاسم «رئاصبلا

 ١ ١ ,0©2(. . «تاقوألا يلاوت ىلع ةكرحلا

 رفسلاك ةبعصلا نطاوملا يف الإ سانلا ٌقالخأ ُفرعُت الو

 لجر نم مكو .. .ربصتلاو لمحتلا ىلإ جاتحُي ثيح «هريغو

 )١( ناتيآلا :تايراذلا ةروس ٠7١ و7١.

 ص ؛4 ج :ءاضيبلا ةجحملا (؟) 47 .
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 . .ٍةبحص وأ ٍةلحر لالخ نم هقالخأب تئجوف .«هفرعت

 يذلا رفسلا يف هتبحص له ءرخآ لجر نع لجرل ليقو
 كارأ ام :لاقف ءال :لاقف ؟قالخألا مراكم ىلَع هب لدبتسُي
 و

 يق .يبنلا ةرايزل ٌرْفسلا ءرفسلا بابسأ لضفأ نمو
 :ةيضدقلا ةرضحللل ءافولاوب ءالؤلا .ديدجت قلك ةيألاو
 نسحلا يبأ نع يوُر دقف .ةيلعلا راونألاب كربتللو

 هتايلوأ َقْنُع يف ًادهع مامإ لكل َّنإ» :هلوق ٌدِلْتكِلَع اضرلا

 نمف نص مررت ةرايز .دهعلاب ءافولا مامت نم ّنِإو ( هتعيشو
 مهّثمتأ ناك «هيف اوبغر امب ًاقيدصتو مهترايز يف ةبغر مهراز

 . "00«ةمايقلا موي مهءاعفش

 ىنراز ْنَم ىلع اي» : ُدَظ ىلعل ةيقنو هللا لوسر لاقو

 كتوم العب وأ كتايحت ىف كراز وأ + يتوع دحت وأ ناصف
 موي هل ٌتنمض ءامهتوم دعب وأ امهتايح يف كينبا راز وأ

 يعم هّرّيصأ ىتح ءاهدئادشو اهلاوهأ نم ةضاخأ نأ :(ةفايقلا
 ناب

 ينجرد يف

 .15 ص 4 ج :ءاضيبلا ةجحملا (؟)

1 



 هول نيسحلا ربق راز نم» : دمع قداصلا نعو
 ٌفلخي امك ءاهربع مث ءهراد باب ىلع ًارسج هبونذ ِلَعَج
 . "00هَربَع اذإ هءارو رسجلا مكدحأ

 0 ا ا د كا «رفعج وبأ لاقو

 0 «رانلا نم ةمايقلا

 ا تيداحا .«ةسدقعلا -تافاقملا“ ةزايز لضف يفو

 .اهركذب لاجملا ٌقيضي

 ٌدصقو لاحّرلا دش مالسإلا يف بدألاو لضفلا نمو
 ٍرظنلا ٍةكربو «ءاعدلا ةكرب بلطل ةفايلوألا ةيراقكو «ءاملعلا
 دات ءاجلملاو:ةانملعلا هوجو ىلإ نظلا نإفاو وبها

 .مهقالخأب قلختلاو ءمهب ءادتقإلا يف ةبغرلا كيرحتلو
 ةدافتسملا ةيملعلا دئاوفلا نم ٌرظتنُي ام ىوس ءاذه .مهباداو

 هيف هللا يف ناوخإلا ةرايز درجمو فيك «مهلاعفأو مهسافنأ نم

0 
 ليصحتل عيباسأو ًامايأ نورفاسُي حلاصلا فلسلا ناكو

 .450 ص .4 ج :ءاضيبلا ةجحملا )غ1(

 . 48 ص :هسفن ردصملا (؟)
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 ًاميكح وأ ًاملاع ٌدجن امَّلقو .ملاع ةرواجم وأ ٍةمكح وأ ٍثيدح

 لمأتلاو ركفتلا نم ءانعم مدقت ام زجون ءأماتخو
 حئارض ةرايز دصقن نأو ءرفسلا يف قلخلا ىلع ةظفاحملاو

 . ًالمعو ًاملع مهنم ةدافتسالل ءاملعلا ةرايزو . الحول ءايلوألا

 : هيفو . عباسلا ءزجلا هيليو

 داهجو .داصرإلاو . ةطبارملاو .داهحلا بادآ

 ءايارسلا ءارمأ تافصو ؛ءادعألاو ئغبلا لهأ
 : . ريسألا ماكحأو ,ةعداخملاو .تايارلاو .ةعاحشلاو
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 15 رحسلا دنع رفسلا بابحتسا
 رفسلا دنع ةالصلاو ةقدصلا
 هل رفاسملل هللا ركذ بابحتسا

 0000 رفسلا يف َقّلُخلا نيسحت

 0 رفسلا يف ركفتلا
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