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 توريب  ينانبللا باتكلا رادو ةرهاقلا - يرصملا باتكلا رادل ةظوفحم قوقحلا عيمج

 وأ .وحن يأ ىلع .هلقن وأ ١ عاجرتسالا ةقيرطب هتدام نازتخا وأ ٠ باتكلا اذه نم ءزج يأ رشن زوجي ال

 الإ .كلذ فالخ وأ ؛«ليجستلاب وأ ءريوصتلاب وأ «ةيكيناكيم» وأ «ةينورتكلإ» تناك ءاوس ةقيرط يأب

 . امدقمو ةباتك اذه ىلع رشانلا ةقفاومب



 :ميركلا ُىَراَقْلا اَهّيأ

 0 نِماَتلِل ميركلا ِنآرُْلا ىف َلاَئمألا ىلاعت هللا ٌبَرَض

 ْمُهَركْذَتِل ءْمُهَدُْحَو َنيِنِمْؤَُملِل ٌسْيلَو .ْمهِعيِمَج

 َةَعّوََتُمْلا ةَيِرَشَْلا جِذاَمْتلِل ِريِوُصَت ْنِم 6 امب 50

 ٍلَمَعلاَو ٍناَميإلا ىلإ | يِدْهَت يلا نيِهاَرَبْلاَو لوألا َنِم 0

 . حِلاَصلا
2 

 ُهبَلَعَج ُذَكَو ميِرَكْلا ِنآرُمْلا يِف ٍلاَئْمألا ْمِجْعُم اَذَهَو

 ِساَسَأ ىلع ُهاَيِإ اقسم َقَطوُمْلَمْلا ٍنآَرَقْل لاثمأ ميج افؤتنم

 ٍليِفْلا ٍةَروُسب َءاَهتْلاَو «َرَقَْلا ٍةَروُسب ءاديتبا ؛ ميركل ٍنآرُقْلا ٍرَوَس

 . «يلوكسأت ٍفسَمك عت : لكم ٍريآب يهين يل
 اَذَه َّنِكَلَو :ًالئاق ُميِرَكْلا ُئِراَمْلا اَهيأ َتْضَرَتْغا امبُر

 فرحأ ىلع قّسَنُم َرْيَغ ًامجعم ُهَئِيَمَس يِذَلا باَتِكلا مث

 !؟ءاسهلا ىلا
 1 روس :ندانسا ىلع اننا ةئلكج : 2: تاؤقلا و:

 يف ٍلاَئْمألا ُةَمَطَع ىَلَجَتَت آل ُتْيَح ؛ميركلا ِنآرُْلا



 ظ 0 ءاَهيِف َةَدوُجْؤَملا ٍةَروُسلا ٍقاّيِس يف الإ ِنآْدَمْلا
 ظ :ةةروسلا ودع ِتاَيآ َنْيَب * اَهَل موُسْرَمْلا عِضْوَمْلا 0

 نع لِ اف ٍةَدِراَوْلا ٍلاَئْمألاِ 0 .
 يف لوألا ِلئَمْلاِب ُتأَدَتْباَو .اًِلاَتمَأب اَهيِلَت يتلا ٍةَروُسل

 .ٍليِفْلا ةَروُس يف ٍِلَثَم ٍرِخآِب ُتْيَهتلاَو ءَميِرُكْا َِرَقبْلا ةَروُس
 ٍةَحْفَص يأ يِفَر يآ هيأ يف ٍلكَمْلا ِدوُرَو ىَلَع ٍمُهولاب ُتْرَشَأَو
 ىَلَع َنوكت نأ اَهُنْدَرَأ يّنلا َلاَتْمألا َّنأل .باتكلا اّذَه م

 ْنأ ئراقلا عيطتسي ال َنيوانع تحت ةدراو 5 :

 ا طوس ةروسلا ىلإ مسرب اذن ةةيري هيقدلا رخل
 . باتكلا رخا .سرهفلا يف هدجتس

 قيفوتلا يلو هللاو



 يتلا لاثمألاب نومتهي لَو ؛ٌءاَرعشلا وأ ٌءامكحلا اًهقلطي

 ىلعو ؛ميركلا نآرقلا يف ىلاعتو هناحبس هللا اهبرض
 !؟ميظعلا هلوُسر ناسل

 نيل اير غيب

 يف ساّئلل برص دقو ا
 نيعملا ّنم فرتغن نأل اناّرحأ اًمف .لثم لك نم ميركلا نآرقلا
 هللا عوبني نم لهنن نأو «لثم برض ىلإ | انجتحا املك يهلإلا

 هذمي دادم نم رحبب انئج ولَو هتاملك دفنت ال يذلا ريدقلا يلعلا

 اع ادع

 ع

 انمامتها مّدع ىلع ليلَد ميركلا نآرقلا لائمأل انلاّمعتسا ةّلق
 نيب نم لطاّبلا هيتأي ال يذلا ىلاعت هللا باتك ةءاّرق ىلع ةمّوادملاب

 .ديمح ميكح نم ليزنت ,هفلخ نِم الَو هيدي
000 

 هتاثداحم لالخ لاكمألا ترض نع دحأ ينغتسي ال

 اًمف «نيرخآلا عم ةادلا نوؤيخ ران يفو ؛«ةّيمويلا

 .«ميكحلا ميلعلا هللا وه»و «نيلئاقلا

 9م









 ْمُهَلَعَل ٍلََم لك نم ِنارهْل اًذَه ىف ساَّنلِل اسيَرَص َدَقْلَو# : ىلاعت هللا لاق

 "جس
 مر © لل هل مص اى م ممم ءك2 2

 نيّلو ٍلَثم لك نم ِناءرَفْل اًذنه يف ساَّنلِل انيَرَص دَْلَا#ل :ىلاعست لاقو
 . "74 نوم الإ زنأ نإ أورفك نا َنلوُعل وباب مهن

 ."74وُرَكَتَس رُهَلعَل سائل للا ُهَنَأ بِرْضيَوط : ىلاعت لاقو
 نآرقلا يف لاثمألا نأ ةميركلا تايآلا هذه نم حضاول هنأ

 سيلو  سانلا عيمجل - سانلل (ىلاعتو كرابت) هللا اهبرضي امنإ ميركلا

 يتلا ةيّسحلا نيهاربلاو ةيلقعلا ةلدألا نم مدقت امبو ءةعونتملا ةيرشبلا

 . .حلاصلا لمعلاو ناميؤلا ىلإ اهعيمج يدهت

 قفاويو «مهسوفن رياسي ام سانلل لثملا ميدقت يف ّلعلو

 .7107/ :ةيآلا ءرمزلا ةروس )١(

 .64 :ةيآلا «مورلا ةروس )0

 .10 :ةيآلا «ميهاربإ ةروس (*)
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 .نيحيحصلا هيجوتلاو طبضلا عم  نآرقلا يف انه نكلو ؛مهتجزمأ
 ىلع مهتايح يف اوجرد دق سانلا نأ ىلع لدي ةيرشبلا ةايحلا عقاوف

 لثملا راص ىتح .«مهرعاشمو مهراكفأ نع رّبعي امب لاثمألا لامعتسا

 ىلع يرجي وهو ء«هب ةناعتسالا ىلع اوداتعاو «ةيبعشلا ةمكحلا ونص

 ًاديسجتو «ةيناسنإلا براجتلل ًةرمث رهظ ىتح «ةباتكو ًالوق ةنسلألا
 . اهتايح لحارم نم ةلحرم يف ةعامج لك اهب تنمآ يتلا راكفألل

 ةبترم ىلإ ةريثك نايحأ يف تقتراف نمزلا عم لاثمألا تجردت دقو

 ةماقإ يفو «مهضعب عم مهلماعت يف سانلا اهيلإ مكتحي يتلا فارعألا

 «فارعألا كلت اهلوانتت يتلا دودحلا يف كلذو .مهنيب اميف مهتاقالع

 كلذلو .اهريثأت لْغِفو ءاهتيقادصم نع لاثمألا رّبعت يتلا ةصاخبو

 وأ «ىنعم بيرقت وأ «ةركف حيضوتل امإ ًامود لائمألاب ةناعتسالا تناك
 . فقومب داهشتسالا وأ «يأر نع عافدلل

 اهوركتبا يتلا لائمألاب سانلا مامتها ءّظَحالُي ام بيجع نمو

 ىلع رودت اهولعج يتلاو - اهعونت ةرثكل ىصحي ال امم يهو
 يذلا تقولا يف كلذو .مهتايح يف ةريثك عئاقو يشامتو , مهتنسلأ

 ىلعو «نيبملا نآرقلا يف ميكحلا زيزعلا هللا اهبرض يتلا لاثمألا نولمهي

 «لثم لك نم مهل برض دق هناحبس هنأ نيهاس «ميركلا هلوسر ناسل

 اهيأ اذاملف . ًاملع ءيش لكب طاحأ دق هنأو «ىلعألا لثملا ىلاعت هل ّنأو
 ًائيقيو ؟ريخ وه يذلا نع نولختتو «ءنود وه يذلاب نوكسمتت سانلا

 ةدئافو ًاريخ رثكأ ميركلا نآرقلا يف لاثمألا لامعتساو ةفرعم نإ

 ةفرعم مدع ىلع ليلدل لاثمألا هذهب مامتهالا مدع نإو .ناسنإلل

 نوفلأي سانلا ناك اذإف .اهل سانلا نم نيريثك لهج ىلعو ءاهتمظع

 نم .لصألا يف .يه ىتلاو ءاهيلع اوجرد يتلا لاثمألا ةداعلا مكحب

14 ١+ 



 ىلع أوفّرعتي نأ مهب ىلوألاف .هرعاشمو هراكفأ تانبو «ناسنإلا عنص

 نيبتي ىتح .«ديجملا هباتك يف لاثمأ نم مهئرابو مهقلاخ مهل ٌبرض ام

 َّنأو اميس ال ؛هيلإ يدهت امو «لاثمألا هذه هلمحت يذلا ٌنحلا ًالعف مهل
 وأ «ةرباغلا ممألا رابخأ نع يكحت اميف ءاوس «ءيش لكل ةيلومش اهيف

 امب وأ  عقاولا ضرأ ىلع اهقيبطت لاح يف - ةايحلا لبس هب رينت امب
 ةجحلا ةيوقتو راكفألا عيسوت نم هب لمعت امب وأ ؛ةمكحلا نم هب دوزت
 ءاهيحوب لمعلاو اهعابتا لاح يف اهم اهنأش نم يتلاو . .ناهربلاو

 .ةرخآلا يف زوفلا ىلإ دوقتو ءةّيوس ايندلا ةايحلا لعجت نأ

 ةعونتمو ةريثك ميركلا نآرقلا يف لاثمألا تاعوضوم نأ ةقيقحلاو

 رمألا اذهل مزلي امل ءاهعيمج اهل ضّرعتلا نكمي ال ثيحب ؛ةبعشتمو
 كلذلو «فيلأتلاو عمجلا ةعسو قيقدتلاو «صيحمتلاو «ثحبلا نم

 اهيف رهظ يتلا وأ ءآلاثمأ اهتاذب دّدحت يتلا تايآلا ىلع انرصتقا
 تلد ام وأ ««هيبشتلا فاك» وأ «لثم» ةظفل اهيف درو يتلا وأ «هيبشتلا

 لثملا ركذ ىلع انيتأ دق نوكنف «ئليثمتلا سايقلا وأ ؛ةراعتسالا هيلع

 انلواح امك . . ””ظوحلملا لثملا ىلإ ضرعتن ملو ءًالماك '7ظوفلملا
 وأ ءانيعم ًاعوضوم لوانتت يتلا تايآلا ٍدحاو ٍناونع تحت عمجن نأ

 وأ . .نيقفانملا وأ «نيرفاكلا وأ «نينمؤملا لثم سانلا نم ِةئف لاوحأ

 ءخلإ . . .ايندلا ةايحلا وأ ءرانلا وأ ةنجلا تافص زربي يذلا عوضوملا

 يتلا تايآلا ضعب فيضن نأ انيأر دحاولا ناونعلا ءازجأ ضعب يفو

 )١( ٍضْرالاَو لَمَسلا ٍضْرَمُك اًبُطَرع نحو 5ٌَيْز ني َوَرْفْمَم لإ اوُقِبان» ىلاعت هلوق ظوفلملا لثملا لاثمو «
 :ديدحلا] ١؟[.

 ُسرْلاَو ثوعتلا اه ْةََّجَو ُْكصْبَر نْيَرَريْمَم لإ اًمراحَو» : ىلاعت هلوق ظوحلملا لثملا لاثمو (؟)
 .[177 :نارمع لآ) © َنيِقَّتُمْلِب ٌتَّدِعَأ
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 دق ام حّضون نأ وأ ءٌينآرقلا لثملا لمحت يتلا ةيآلا بقعت وأ قبست

 رهظيف ءالماكتم قايسلا يتأي ىتح دصاقم نم تايآلا هذه هيلإ يمرت
 - ةماع  لثملا نأل .هتالولدمو هنيماضم تايلجت لكب ّينآرقلا لثملا

 زاجيإ نم هيف امب «ةغالبلا عاونأ عفرأ ربتعي  ةصاخ  ّينآرقلا لثملاو
 . ةيانك ةدوجو «هيبشت نسحو «ىنعم ةباصإو ءظفل

 قايس يف الإ ميركلا نآرقلا يف لاثمألا ةمظع ىلجتت ال هنأ ديب

 هذه تايآ نيب اهل موسرملا عضوملا يفو ءاهيف ةدوجوملا ةروسلا

 نيل بوجملا نكاعلاب مع بطلا اهعضوم, ىلا ودعت ةروسلا
  ةمكحو ةظعو امهف - ناسنإلا لوانتم يف اهلعجتل اهزاربإ ديرت

 . ةحاصفلاو ةغالبلا ىهتنم يفو «قيقد بيترتو ءزجعم نايب يف ًامئادو

 ءارو نم اندصق نأ ىلإ ةراشإلا نم ةمدقملا هذه ماتخ يف دب الو

 انرّدق امم ًاعبطو  ذيفنتلا زيح ىلإ مجعملا اذه جارخإو «لمعلا اذه

 ديجملا هباتك يف لاثمألا عمج ىلع هب اًئئاعأو «ميركلا انالومو انير هيلع

 ئراقلا ىلع دهجلاو تقولا ريفوتل ناك امنإ  اهنيماضم ريسفت ةلواحمو

 ىلاعتو كرابت هبر ليبس ىلإ يعادلاو «نمؤملا ناسنإلا ىلعو ءزيزعلا
 هللا اهدارأ يتلا لاثمألا هذه نم ةدافإلا رّسيتت يكل . .ةنسحلا ةظعوملاب

 .نيرادلا يف حالفلاو زوفلا لبس نم اليبسو «ةيادهلل ًارون هتمظع تلج
 لمعلا اذه انم لّبقتو ءهتاضرمو هتعاط ىلإ ىلاعت هللا انقفو

 يناعمو قفاوتي امب ةيمالسإلا راكفألا ضعب لمحي يذلا عضاوتملا
 ًاريسي ولو ءًاءزج مّدقي يذلاو لَو ميركلا هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك
 . سانلا ةفاكل حالصو ريخ نم فينحلا نيدلا هب ءاج امم ءأدج

 .قيفوتلا يلو هللاو
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 مدقلا ذنم لثملا ةأشن  ىلوألا ةرقفلا

 ةثيدح - اهلوانتت يتلا عيضاوملا ةرثك ىلع  لاثمألا تسيل

 يف ةيناسنإلا تافاقثلا تقفار دقو .مدقلا يف ةقيرع يه لب «ةأشنلا

 يف ترمتساو «ضعبلا اهضعب عم اهتالعافت ربعو ءاهلحارم فلتخم
 اهفرع يتلا ةيداملاو ةيركفلا تاعارصلا نم مغرلا ىلع لعافتلا اذه

 كلت عاونأ ىتشب لفح يذلا ّيرشبلا خيراتلا دادتما ىلع سانلا

 جتن يذلا َّيفاقثلا لعافتلا نأ قايسلا اذه يف تفاللاو . .تاعارصلا

 رثكأ رهظ دق هدجن «ناسنإلا ةريسمل ئنغ هيف ناكو «ّيركف ثارت هنع

 اهعقوم ببسب ؛ةعونتم تافاقثل ئقتلم تناك يتلا نادلبلا يف رهظ ام

 بولسأو طمن ببسب وأ «لالتحاو وزغ نم اهيلع أرط امو ءَّيفارغجلا
 ٌيراضحو ّيركف جاتن نم العف يه تمّدق امو «ةايحلا يف اهشيع
 تافاقثلا ءاقتلال ةنضاح نادلبلا كلت نم لعجو ءهريغ عم ىقالت

 . ضعبلا اهضعب عم اهجوازتو

 تلمش ةيرذج تارييغت تافاقثلا نيب لعافتلا كلذ ثدحأ دقو

19 8 



 تافاقث ةدع وأ «ةنيعم ٌةفاقث امهيلع تناك نيذللا نومضملاو ةقيرطلا
 ىلع ًاسأر ةيبعشلا نونفلا نم ةديدع عاونأ بلق ىلإ ىدأو «ةعونتم

 تقولا يف اذه ءاهثيدحو اهميدق نيب ةلص لك ىلع ىضق امدعب «بقع

 ٌبيلاسأو ٌبلاوقلاو نونفلا كلت نم ىرخأ عاونأ هيف تريغت يذلا

 .ةيلصألا هنيماضم ىلع أظفاحم رهوجلا يقب امنيب ءءادألا

 نم مغرلا ىلع ءاهرهوج ىلع تظفاح يتلا ةيفاقثلا نونفلا نمو

 ةيركفلا قرطلا مهأ ىدحإ تلظ يتلا «لاثمألا تناك «نمزلا يف اهلاغيإ

 يذلا عقاولا لالخ نم مهحارفأ ديسجتل وأ «سانلا ةاناعم ريوصتل

 دقو .نوملحي هب يذلا لبقتسملا فّوشت نع ريبعتلل وأ «نوشياعي

 ةرابعلا يف تزرب هعونتم الاكشأو © ةليدع تايمسم مهلاثمأ تذختا

 ةصقلاب ًارورم «ةديرفلا ةعومجملا يف وأ «ةديفملا ةلمجلا وأ «ةريصقلا

 اهتفرع يتلا بدألا ناولأ نم اهريغو ءةمحلملاو ةفارخلاو .ةديصقلاو

 ًارهظم لازي الو ناك لثملا نأل كلذ لكو .ةئيدحلاو ةميدقلا بوعشلا

 تاداع نع ةيظفللا بيلاسألا نم بولسأب ربعي «ةيلقعلا رهاظم نم

 يف ناسنإلا ةيسسفن نع ربعي امك ًافامت .هفارعأو هديلاقتو عمتجملا

 لظ يف وأ ءاهشيعي يتلا ثادحألاو عئاقولا لظ يف هفطاوعو هرعاشم

 ْنأب لوقلا نكميل ىتح .هيلع مّيخت وأ هب طيحت يتلا ءاوجألاو فورظلا

 يناعم ىلع ليلدتلا يف ًاريبك ًازيح لتحت «ةيفاقثلا ةيحانلا نم «لاثمألا

 .ةيرشبلا تاعامجلا ىدل كولسلاو ريكفتلا

 ءروصعلا ربع اهتيرارمتساو لاثمألا يف ءاج امم ءكردن اذكهو

 وأ ءاهتضتقا بابسأ اهءارو ناك لب ءأثبع اهلاثمأ عضت مل بوعشلا نأب
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 كلت ىلع ظافحلل امإ سانلل هيجوت نمو ؛عمتجملا عاضوأل بيوصت
 .اهضرتعت يتلا لكاشملا ةجلاعم وأ ءعاضوألا

 ع يتلا توعتلا نم مهريغ نع برعلا فلتخي ملو
 ءاميدق ايفاقث انف مهدنع لثملا لكش دقف سكعلا ىلع لب .لائمألا

 .ةميدقلا ةّيماسلا تافاقثلا نيبو هنيب ةكرتشملا روذجلا نم هتقارع دمتسي

 دقو .قالطإلا ىلع َّيبرعلا بدألا نونف مدقأ ناك كلذ لجأ نم هلعلو

 الإ رّيغتي ملو ءرضاحلا انرصع ىلإ هحورب ًايح َيبدألا عونلا اذه يقب
 لثم - هب دارملا ناكو .ةنكمألاو ةنمزألا ريغتل اعبت ةيلكشلا ةيحانلا نم

 ةايح يف ثادحألاو عئاقولا ريوصت - ىرخألا بوعشلا لاثمأ نم هريغ

 .«فيقثتلاو بيذهتلا لجأ نم تاظعلاو ربعلا صالختسا وأ «برعلا
 . ةفلتخملا مهلاثمأ اهتلوانت يتلا يناعملا نم اهريغو

 وأ ءبابسأ نم هءارو ناك امو «لثملاب برعلا مامتها ةدش نإو

 راص ىتح .مهبدأ يف ةناكملا كلت هل تلعج .فادهأ نم هاخوت ام

 كلذ اهب فرعي يتلا ةمالعلاك «ءيش يأل ءمهيدل بورضملا لثملا

 هنم ًاراصتخا دشأ الو «لثملا نم زجوأ برعلا مالك يف سيلو .ءيشلا

 ىادألا رصقأب اهباعيتسا نم نكمي امب «نهذلا ىلإ ةركفلا بيرقت يف
 لجأ نم مهتفاقث يف ماهلا نأشلا كلذ لاثمألل ناكف .نايبلا حضوأو

 لّيختملا لعجت ثيحب ءاهنوديري يتلا قئاقحلا فشك وأ يناعملا زاربإ
 هنأك مّهوتملاو ءدّهاشم هنأكو بئاغلاو ,قّقحملا ةروص يف هنأكو ىرُي

 . . . نّقيتملا ضرعم يف

 يتلا ةمكحلا عاونأ نم ءاهصئاصخ ضعب يف لاثمألا ربتعتو

 ةليسوك اهمادختسا نكمي يتلاو «مالسإلاو ةيلهاجلا يف برعلا اهفرع
 . هيجوتلاو دادعإلل ةيوبرت ةادأ وأ ءداشرإلاو ةيعوتلل ةيفاقث
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 نيماضملا كلت يف ةمكحلا صئاصخ تذختا يتلا لاثمألا نمو

 لتم» : © هللا دبع نب دمحم مظعألا لوسرلا ثيدح «فادهألاو

 اذإ دحاولا دسحلا ٍلثَمُك ْمِهِفطاَعَتو مهمخارتو مهداوت يف َنينمؤملا

 . "):ىّمُحلاَو رهسلاب ٍءاضعألا ٌُرئاس هل ثعادت وضع هنم ىَكَتْشا

 «لفاكتلاو نماضتلا ىلع لدي يذلا فيرشلا ٌّيوبنلا لثملا وهف

 «ةدحاولا ةنمؤملا ةعامجلا ءانبأ نيب فدهلاو روعشلا ةدحو ىلعو

 بناج يف للخلا لصح اذإف .دحاولا نمؤملا عمتجملا ءانبأ نيب وأ
 ول امك ًامامت «ىرخألا هبناوج رئاس ىلع سكعنا عمتجملا اذه نم
 ءادأ يف ءاضعألا رئاس ترثأتف دسجلا ءاضعأ دحأ لطعت وأ ضرم

 . .اهفئاظو

 بلاط يبأ نب ّيلع نينمؤملا ريمأل ءاعدلا اذه يف رمألا كلذكو

 00 َمُهللا» : الئاق لجو رع - هبر يجاني ثيح هيب

 كتمعُن عئادو ْنِم اهُعجّنرت ٍةعيدو لوأو «يِمِئاَرَك ْنِم اهعزتنُت ةميرك
 . 9«تلع

 يقترت ةغلاب ةمكح نم هيلإ يمري اميف يه ءاعدلا اذه ةعورو

 ةمعنلاو «ةيناسنإلا ةماركلا :نيعيفر نيماقم ىلإ ةيناسنإلا سفنلاب

 . ةينابرلا

 كردأ يذلا قداصلا نمؤملا ةيسفن نع رّبعي يذلا ءاعدلا وهف

 ضويف نم هب همركأ اميف هيلع  ىلاعت  قلاخلا لضفو .هقلخ ةميق
 اهنضتحتو .هحناوج اهمضت يتلا سفنلا هذه اهادحإو .تاماركلا

 .(هيلع عمجم) ١464 مقر ١'ملسم حيحص )غ1(

 .ةيعدألا باب «ةغالبلا جهن (؟)
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 اهالوم ىلإ درت نأو دب ال ةعيدو  ةقيقحلا يف - يه يتلاو «ةٌحراوج

 . اهثرابو

 دق ديبل ناك ام « هدنتتن نينمؤملا ريمأل ءاعدلا اذه نم برقيو
 : هلوقب هنع ربع

 ٌمئادولا درت ْنَأًاموي دب الو ٌمئادو الإ َنولهألاو ٌلاملا امو

 ءرشلا لاصئتسا ىلع ّشحلا برعلا اهب دارأ يتلا لاثمألا نمو

 : مهدحأ لاق دعب ةمئاق هل موقت ال ىتح «هروذج نم هعالتفاو

 ابئَّذلا اهَسأر ْعبْنأَف ًامهش َتْنُك ْنِإ 9 اهّلسرُتو ىعفألا َبَنَذ ْنَعْطْفَن ال

 : ةمكحلا لكش ىلع ةرئاسلا لاثمألا نمو

 .«بدألاك ٌتاريم الو ملعلاك فرش ال»

 .عّقو ٌراط امك الإ َمفتراو ٌريط َراط ام

 .؛لَخْبَي ال كلْئِمو»

 . )4 [َفِساَف اك نَّمَكاًممْؤُم ناك نَمَفأل : ميركلا نآرقلا نمو

 اهديرت يتلا يناعملا يقتست يهو ءلاثمألا نإ لوقلا ةصالخو

 ةايحلا تسمال املثم «ةيرصعلا ةايحلا سمالت نأو دب الف .عقاولا نم

 ةروثلا نإف كلذلو .اهرهاظمو اهلحارم فلتخم يف «ةميدقلا

 اهيلإ لصو يتلا ّينقتلاو ّيملعلا مدقتلا لاكشأ رئاسو «ةيجولونكتلا

 نأ دجن اننإف اذه ىلعو .لاثمألل ًالاجم ًامكُح تراص دق ناسنإلا
 مويلا برضي راص «.ةعرسلا ةدش ىلع مهسلاب برضي ناك يذلا لثملا

 )١( :ةيآلا «ةدجسلا ةروس ١18.
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 هّبشن اننأ وأ .خوراصلا لثم ءاج :لوقنف «مهسلا نم ًالدب خوراصلاب
 وأ .تايسا رلا لابجلاب (اهلاثمأو تارئاطلا تالماحك) ةريبكلا رخاوبلا

 نايل هل فا ا حويل يوت

 نأ نكمي يتلا «هيبشتلا وأ لثملا عاونأ نم كلذ ىلإ امو . .طرشملاك
 ربكأ لوانتت نأ نكمي املثم ءانتايح يف اهرغصأو ءايشألا طسبأ لوانتت

 . ًاديقعت اهرثكأو رومألا

 ةراعتسالاو هيبشتلاو ليثمتلاو لثملا نيب زييمتلا  ةيناثلا ةرقفلا

 هرئاسلا لوقلا ىلإ نيب لعن مث «ريظلا عسب ليلا يف لزحلا

 ةروص ىلع لثملا يتأي دقو .هدرومب هبرضم لّثمملا عئاشلا لوقلا يأ

 ظفلب اقوي اييكن نوكي لق ىرخأ نايحأ يفو . هناكرأب هيبشتلا

 .2لثم»

 دق هنأل «برضلا» ظفل لثملل ريتخا دقف :ةغللا ثيح نم امأ

 : ةيلاتلا يناعملا دحأ نم اذوخأم نوكي

 (ضرألا يف ٌبرض :هنمو) راس ىنعمب :تنرَض 97

 عوبطم يأ بتورضم مهرد هنمو) أشنأو عنص ىنعمب :َبَرَض -

 .(كوكسم وأ

 . رخآ لاثم ىلع ءيشلا ىقبأ ىنعمب :َبَرَض -

 جايهو «ريثأتلا ةدارإ يف هعقو لثملل لعجت يتلا يناعملا يهو

 ءأعرق عماسلا نذأ هب عرقي نأ ديري لثملا براض َّنأكو «لاعفنإلا

 . هسفن قامعأ ىلإ يهتنيو «هبلق ىلإ هرثأ ذفني ثيحب
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 ام اذإ ةبرجت نع رداصلا بئاصلا مالكلا وأ لوقلا َّنِإف اذه ىلعو
 ءالثم ريصي ةهباشتمو ةددعتم تابسانم يف هؤادأ عاشو «هلامعتسا رثك
 .؟لوألاب يناثلا لاح هب هِّبْسي يذلا رئاسلا لوقلا» :هنأ ىلع فّرعيو

 . ؟هدرومب هبرضم هبشي ام١ : لثملا يف ليق اذلو

 اذه :لاقيف «ةيوست ةملك ؛َلَثَم» نإ» :برعلا ناسل يف ءاج دقو

 ةلئامملا هيب قرف كاتهو- ةيبشت فينش 2لاقر امك هلئقو هللف
 َّنأ رابتعاب «نْيّمِفتملاو نْيَمِلَبْخملا نيب نوكت ةاواسملا نأل ءةاواسملاو

 ال ةلئامملا امنيب «صقني الو ديزي ال رادقملا يف ؤفاكتلا وه يواستلا

 همعطو هنولك ُهّنولو .ههَقِفك ُهُهَفِف :لوقن ثيحب نيقفتملا يف الإ نوكت

 .هّدسم ُدسي هنأ هانعمف  قالطإلا ىلع  هلثم وه :ليق اذإف .همعطك
 .«ةهج نود ةهج يف هل واسم هنأ هانعمف . .اذك يف هلثم وه :ليق اذإو

 .نالف لّثمت :لاقيف «ًالثم برض وأ قلطأ ٌدَحَأ اذإو

 . الثم ُهَيَرَض هنأ هانعمف ءيشلاب لّثمت اذإو

 هنأب لثملا نويغالبلا فّرع دقف :حالطصالا ثيح نم امأو -
 نيب ام ةهباشملا ةقالعل ءهل عضو ام ريغ يف لمعتسملا بككرملا ظفللا»
 . «ّيلصألا ىنعملا ةدارإ نم ةعنام ٍةنيرق عم ءهدرومو هبرضم

 ىلإ فداهلا ّيحالطصالا نايبلا ملع ماسقأ دحأ» :ًاضيأ وهو
 .«ةفلتخم بيكارت يف نكلو «ّمتأو حضوأ ةروصب ىنعملا ةيدأت
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 ءيش يف الوق :لثملا اوربتعا مهنأ نيفيرعتلا نيذه نم لدتسيو
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 .هروصيو رخآلا امهدحأ نبيل «ةهباشم امهنيب رخآ ءيش يف ًالوق هبشي

 ةرابع وه لْثملاو «ةلوقعملا يناعملا هباشت نع ةرابع وه َلتَمْلا نأ يأ
 لخدي دقو «ةسوسحملا ءايشألا وأ صاخشألا وأ يناعملا هباشت نع

 .رخآلا ىلع امهدحأ

 يناعملا ضعب نيبو هيلإ يمري امو لثملا نيب ام زييمتلا ىرج دقو
 رهظيو .ةلصب هيلإ تمت ال دق وأ ءلثملا عم لخادتت دق يتلا ةيظفللا

 : ةيلاتلا تارابعلا وأ ظافلألا نم لك هيلع لدي امب زيبمتلا اذه

 ام لثملا نإف كلذيو .هبشلا نم وهو ءرادقملا هانعمو :لاثملا

 «ةلثمألاو لْثُملا :عمجلاو .هيلع ساقي هريغل ًارادقم يأ ءالاثم لعج

 7 .فيرصتلا باب يف لاعفألا ةلثمأ هنمو

 ام ءيش عضو وأ ءوريظن ٍءيشب ءيش ةلباقم وه ًاضيأ لاثملاو

 . لعفي اميف هب ىذتحيل
 هبشأ راصف ءءربلا براق يأ ءافشلل ليلعلا لئامت :لاقي كلذلو

 . بوركملا ليلعلا نم حيحصلاب
 نم لجرلاف ««لضفألاب» هبشألا نع هب رّبعي ام وهو :لقْمألا

 لاق .مهرايخ نع ةيانك موقلا لئامأ نأل ,مهلضافأ نم يأ موقلا لئامأ
 , "76مل ْرْْمِل نإ ٌةَسِرَط ْمُهُلَتمَأ ُلوُمَي ذإ 8 : ىلاعت هللا

 لكمألا ١ من ءايبنألا ًءالب سانلا ٌدشأ» :فيرشلا ثيدحلا يفو

 ىلعألاو ءٌلَضفألاف ُلَضفألاو ءُفَرشألاف ٌُفّرشألا يأ .9"2«لتمألاف
 . ةلزنملاو ةبترلا يف ىلعألاف

 1١5. :ةيآلا ءفط ةروس )١(

 .؟7ص «.نتفلا باب ؛هجام نبا نئس (؟)
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 رع حرج رج

 ابهذبو# :ىلاعت هللا لوق يف امك ءىلْنَملا :لثمألا ثينأتو

 :تاللُثَمو تالثُم اهعمجو ةَلْثُملا

 يأ .هريغ هب عدتري الاثم هلعجتو ناسنإلاب لزنت يتلا ةمقنلا يهو
 لَه ٍةَعتَسلاِب 4 11 مَ : ىلاعت هللا لوق يف امك «ةبوقعلا ىنعمب اهنأ

 كنولجعتسي رافكلا نأ يأ .94©2ُثتَْيَمْلا ٌمِهلْيَق نم فَلَح ْدَصَو ٍةَئَسَحْل

 مهلبق نم تقبس دقو «ةرفغملا بلط نم ًالدب باذعلاب دمحم اي -

 نوربتعي ال فيكف ةقباسلا ماوقألا نم ريثك ىلع اهانلزنأ يتلا تابوقعلا

 مهب قاحف لجو ّزع - هللا باذع اولجعتسا نيذلا ماوقألا نمو !؟اهب
 هلكت حون موق :مهدعب ءاج نمل ِثالْم وأ ءالاثمأ اوراصف ءءانفلا

 رصرص حيرب اوكلهأ نيذلا دهيكِتت دوه موقو «نافوطلاب اوقرغأ نيذلا
 دل طول موقو «ةيواخ لخن زاجعأ مهنأك ىعرص مهتلعج ة ةيتاع

 مث ءاهلفاس اهيلاع مهدالب تبلَقف « نيحبصم ةحيصلا مهتذخأ نيذلا

 . ميلألا باذعلا اوقاذف «ليجس نم ًةراجح مهيلع ترطمأ

 نم ءازجأ تعطق يأ ءهب لكن اذإ «لجرلاب لكُم :لوقن دقو
 يدؤت يتلا ةلْثُملا نع هيلي هللا لوسر ىهن دقو .ًاهّوشم راصف ءهدسج
 ًايح هتماركل رادهإو «ناسنإلا قلخل ريقحت اهنأل ءهب لّئمملا هي وشت ىلإ

 اتيم وأ

 : هيبشتلاو ليثمتلا

 اذإ اليثمت ءيشلا اذه هل ُتلَّثمو .هرّوص يأ ءىشلا ٌَس : لاقي

 )١( :ةيآلا ءهط ةروس *57

 :ةيألا ءدعرلا ةروس (؟) 5.
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 وهو (ليثامت هعمجو) لاثمتلا هنمو .اهريغ وأ ةباتكب هلاثم هل ٌترّوص

 .نيعم قلخب ًاهّبشم عونصملا ءيشلا

 اًرْسباَهَل َلَّثْمَس» :ىلاعت هلوق يف امك ءرّوصت ىنعمب لّثمتو
 ةئيه ىلع هلكقت ميرم لوتبلا مامأ ليربج كلملا رّوصت يأ , "04م

 .اهنسحو ةقلخلا يوس لجر ةئيه ىلع «ٌّيرشب

 دب ال لّقَملا نأ ىلإ ًالوأ ريشن هيبشتلاو ليثمتلا نيب ام زييمتلا يفو
 هيبشتلا نأ نيح يف «ليوأتلاب ًالصحتمو ءالماش ءاعماج نوكي نأ

 ريسفت ىلإ جاتحي دق وأ «ليوأت ىلإ جاتحي ال ًاحضاو آني ًةداع نوكي

 لغوأ املكو .رثكأ وأ نيتلمج يف لصحي هيبشتلا نإف اذه ىلعو

 ةحّضوملا لمجلا ىلإ رثكأ ةجاحلا تناك ءًايلقع نوكي نأ يف هيبشتلا
 لَمَسلا َنِم هتلزنأ وامك انا ةؤيحلا لكم اَمَنِإ9# :ىلاعت هللا لوق يف رهظي امك
 ص ص تح كقريع

 امري ُسيأْلا تدم آذإ يح ٌممْنأْلاَو سَّنلأ لأي امي نيالا تاب ءوب طخ ل 9
 اًهَتَلَمَجَم ارابع وأ اليل انرمأ اهنتأ آبيَلَع وُرِدَس حُب اهلهأ يرطو َتَنِيَرأَو
 , "04 نكتفي ِرْوَمِل تبآْلا ُلِضْفن َكَِدَك سيمالاب سقت َّْل نك اًديِصَح

 تغلب ىتح ةكرابملا ةيآلا هذه يف لمجلا ترثك فيك رظناف

 ذخأ دقو .ةدحاو ةلمج اهنأك اهضعب ىف تلخادت اهنكلو ءأرشع

 ول نأ تي نع اهيفخي يفق: نأ اندرا ول فيحت اهعوعجيب ةيفنلا
 . هيبشتلا نم ىزغملاب كلذ ٌلخأل ءاهعضوم نم ٍةلمج فذح انلواح

 ا : ةيآلا ءميرم ةروس )غ1(

 "1 : ةيآلا ٠ سنوي ةروس )(
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 ًايلج كلذ رهظيو .اليثمت هيبشت لك سيلو ءًاهيبشت نوكي ليثمت لك ّنأ
 ظافلألا ّنأل كلذ .ةدوصقملا يناعملا .راهظإ لجأ نم فيلأتلا يف

 .فيلأتلا نم صاخ برض ىلع نوكت ىتح ديفت ال - مولعم وه امك

 يف مأ رعشلا يف ءاوس «بيترتلاو بيكرتلا نم رخآ نود ٍهجو ىلعو
 : ىملس يبأ نب ريهز هلاق يذلا تيبلا اذه ىلإ الثم اندمع ولف .رثنلا

 ُنِيعَأ سانلل ُنيع اي ْلُقو اهْئّصَف ًابياعَم َكيلإ ثَدبأ ْنِإ ٌكُئيعو

 هيلع ينب يذلا هماظن انلطبأل ءزجعلا لحم ردصلا انعضو ثيحب

 . هبحاص ىلإ هتبسن تعاضو «هيلع ىرج يذلا هانعم نم هانغرفأو

 ىمقملا مالكلا» هنأب ضعبلا دنع «رعشلا» فيرعت اذه نم برقيو
 ,رعاشملا نع ريبعتلاو «لايخلا :رابتعالاب اوذخأي نأ نود «نوزوملا

 .هدوجو ببسو هحورو رعشلا فلؤي امم كلذ ىلإ امو ريثأتلا دصقو

 لاوقأ نع» ةرابع اهنأ ىلع «ةالصلا» فيرعت يف رمألا كلذكو

 وسخ قهاهرهوج امني ءلكشلا يف تربتعا ثيحب «ةنيعم تاكرحو

 . لجو زع ىلوملا ىضر لينو ءىوقتلا بلطو ؛بلقلا

 يناعملا نود ةرهاظلا ةروصلاب ءافتكالا روجي ال كلذل

 ةيقيقحلا ميهافملا عايضو لب .ةغللا عايض ىشخن الإو .ةدوصقملا

 . ةعونتم ناعم ةيدأتل

 : مهدحأ لوق يف ددعتملا هيبشتلا ىلع رخآ لاثمو

 يقرزأ ٍطاسب ىلع َنْرِيُن ٌررُد ًاعِماول موجنلا ٌمارجأ َّنأكو
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 ءامسلا يف اهراشتناو اهئلألت يف موجنلا هبشي ءانه .رعاشلاف

 ةقيقح نأب كش الو «قرزأ طاسب ىلع ترئثن يتلا ررُدلاب ءاقرزلا
 انذخأت نكلو .طاسبلاو رردلا نع نوكت ام دعبأ ءامسلاو موجنلا

 .نهذلا عبشت ةعونتم روص نم ليمجلا لوقلا اذه يف اَمِل ةشهدلا

 يف عماوللا موجنلا قّرَف يذلا ىلاعت هللا ركذب احيبست بلقلا قطنتستو
 لثمب انل نيأ نمف . .اهئايضب ءانقوف «ءاقرزلا ءامسلا نّيزو ءاهعضاوم

 عمجلا هنع انلزأو ءددعتملا هيبشتلا اذه انقرخ اننأ ول روصلا هذه

 ؟بيكرتلاو

 “'  ةراعتسالاو ليثمتلا :

 ىلع ليثمتلا يه ةراعتسالا نإ له :لءاستن نأ نكمي انهو

 ؟هب لصتتو هنّمضتت اهنكلو ةراعتسالا دودح ريغ

 بجي ةراعتسالا نإف ءًاهيبشت ليثمت لك ناك اذإ هنأ وه باوجلاو

 ًادسأ تيأر :تلق ول امك .ليثمتلاب دارملا ىلع ًادئاز ًامكح ديفت نأ

 يف حبسي لجرلا اذهل دسألا هيبشت ريعتست ثيحب ءرحبلا يف حبسي
 اذهو ءجاومألا ةعراصم يف هتعاجشو هتوق نم كبجعأ امل ءرحبلا

 لجأ نم تناك ةراعتسالا نكلو «ةراعتسالا وه سيل هيبشتلا نأ ديفي

 :ةسشتلا

 حيرصلا هيبشتلا هيف ءيجي مالك لك سيل هنأ ىلإ ةراشإلا عمو

 ىلإ مالكلا لقن هيف ميقتسي ءاهوحن وأ - هيبشتلا فاك  فاكلا ركذب
 هبشملا ىلع راصتقالاو .ةلمج ةشملا ركذد طاقسإو .ةراعتسالا ةقيرط
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 ةلخنلا لَئَمَك نمؤملا لَتَم» : 2 هللا لوسر لوق :كلذ ليبق نمو «هب
 . (تابنلا نم ةبطرلا ةضغلا : ةماخلاو) :١2)«ةماخلا وأ

 ٍتأي ٍِنأب ىنم ءعرز ةماخ لثم نحن امنإ» :؟7حامرطلا لوق وأ
 . (هداصح

 . اهنم ءيش يف ةراعتسالا ىطاعتي نأ دحأ عيطتسي الف

 نأل .ةراعتتلا دعيف "04 ٍقَّرمُم لك مهَسقَرَمَو# :ىلاعت هللا لوق امأو

 ضعبلا اهضعب نع ةقصالتملا ءازجألا قيرفت ينعي ةغللا يف قيزمتلا

 فةكَر9 :ىلاعت هلوق كلذكو ا
 ةقرفتلا ثيح نم ىنعملا سفن ديفيو ةراعتسا دعيف 274 اممُأ ضي

 قيزمتب ىضق ذإ ليئارسإ ينب ىلع نيملاعلا بر كا هسا
 ثيحب «ضرألا لهأ ممأ نيب عزوتت تاعامج وأ قرف ىلإ مهتدحو

 وأ نوقساف نورخآو «نورفاك سانو «نوحلاص سان مهنم نوكي

 . .(نودسفم

 ىنعمب «ةملظلا»و «رونلا» يتظفل ميركلا نآرقلا لمعتسي كلذكو
 ذخألا كلذب ًادصاق ةجحلاو نايبلل رونلا ةظفل ريعتسي وهف .ةراعتسالا

 ةسوسحملا ءايشألا نم وه رونلا نأ رابتعاب ءلوقعم ىلإ سوسحم نم
 تابثإل لقعلا عنص نم ةجحلاو نايبلا امنيب ءرصبلا اهدهاشي يتلا

 ىلع هب لديل «رونلا» ةظفل نآرقلا ريعتسي دقو .نيعم رمأ وأ ةنيعم ةقيقح

 .الا/ ص ء«بدألا باب .يذمرتلا ننس 69

 .ه176١ وحن ىفوت .ماشلا يف أشنو دلو «لحف يمالسإ رعاش : ميكح نب حامرطلا وه (1)

 ١9. :ةيآلا ءأبس ةروس ()

 ١178. :ةيآلا «فارعألا ةروس (#)
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 ريخلا يناعم نم كلذ ىلإ امو ةيادهلا ىلع وأ «ملعلا ىلع وأ ءناميإلا

 اهب لديل «ةملظلا» ةظفل ميركلا نآرقلا ريعتسي امدنع اهلثمو .حالصلاو

 رشلا يناعم نم كلذ ىلإ امو .لالضلا وأ ءرفكلا وأ «ءلهجلا ىلع

 .داسفلاو

 : مالظلاو رونلا يتظفل ةراعتسا يف هيبشتلا هجوو

 وهف ناميإلاب ُهْبلق التماو «ىلاعت هللا دوجو َةقيقح َمِلَع نم نأ

 نم امأ .رونلا هيلع عشي قيرط يف ريسي نمك هبر نم ىده ىلع ريسي
 سماد مالظ يف طبختي نمك وهف رفكلا هيلع ىغطو «لهجلا هامعأ

 ةيواهلا يف ه يدرتلا هريصم نوكيف ءرينم قيرط وأ ىده ريغ ىلع ريسيو

 . كالهلاو

 عون نم نوكي نأ لثملا يف طرتشي ال هنأ ىلإ ًاضيأ ةراشإلا عمو
 هنأ الإ .ءيشلا اذه نع ًامامت ًافلتخم نوكي دق لب هب دوصقملا ءيشلا

 هجاوت امدنع ًالثمف .اهب ديرأ امل ًاقفو هنع ةركفلا يطعيل لمعتسا

 كنإف «حيرلاب ةلاح هّيشيو «هسأب ةدشو هتوقب ًاوهزم «كادحتي ًاصخش

 . راصعإلا انأف حيرلا تنأ تنك نإ :هل لوقتف «ةّيدحت َهَبجَت نأ لواحت

 عقاولا يف هنإف ءيدحتلا اذه اهيف ىرج يتلا ةبسانملا نكت اأو

 9 «حيرلا ٌةوق ناسنإ ىدل سيل يأ  راصعإ دجوي الو «ٌير دجوي ال
 ءاقباطمو الئامم هيبشتلا نوكي ىتح  (ةيتاعلا حيرلا) راصعإلا ةّوق رخآ

 راصعإلا نأ يهو الأ ةتباث ةقيقح نيبت يتلا ةركفلا مادختسا ىرج هنكلو

 .اهنم ربكأ ةوق كلانه نوكي نأو دب ال ةوق لك نأو «حيرلا نم ىوقأ
 تدرأ ام مهفي عماسلا لعجو ء.دوصقملا ىنعملا بيرقتل هيبشتلا ناكف
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 نم سيل ذإ «لاغمألا رئاسل ةبسنلاب لاحلا اذكهو :ةسقتلا اذه نم

 ءاطعإل برضُت اهنكلو «هنيع ءيشلاب ٌءيشلا اهيف ِهّبْشُي نأ يرورضلا

 نع رّبعي امب .ناهذألاو لوقعلا ىلإ اهبيرقتو ءاهنم ةدارملا يناعملا

 ةناكم لاثمألل ناك كلذ ءارج نم . هلمعتسا نَم وأ لثملا بحاص ةركف

 يف بيجع ريثأتو «ناذآلا يف بيرغ عقو نم اهل امب «مالكلا يف ةماه

 .سفنألاو بولقلا

 هريغ يف عمتجت ال ةعبرأ لثملا يف عمتجي» : ماظنلا ميهاربإ لوقي

 ةدوجو ء«هيبشتلا نسحو «ىنعملا ةباصإو .ظفللا زاجيإ : مالكلا نم

 . «ةغالبلا ةياهن وهف . ةيانكلا

 فطلأ ليثمتلاو» : لثملل هريسفت يف دوعسلا وبأ ةمالعلا لاقو

 هيلع ءاصقتسالا ماقم نم هلازنتساو .«لقعلل مهولا ريخست ىلإ ةعيرذ

 .ّيبألا حماجلا ةروس عمقو «َّيبغلا لهاجلا ميهفت ىلإ ةليسو ىوقأو
 اهل ٌزاربإو «ةيفخلا تالوقنملا هوجو نع باجحلا عفر وهو ءال فيك

 «فورعملا ةروص يف ركنملل ءادبإو ةيلجلا تاسوسحملا ضرعم يف

 . "'!«فولأملا ةئيه يف ّيشحولل راهظإو

 لثملا ىناعم  ةئلاثلا ةرقفلا

 : ةيلاتلا ّيناعملا لثملا ذختي نأ نكمي

 َدِعُو ىّلأ ِةَّنَجْلا لكما : ىلاعت هلوق يفامك :ةفصلا ىنعم ١-

 .نوقتملا اهب دعو يتلا ةنجلا ةفص يأ نيزك

 .ةرقبلا ةروس نم ١إ/ ةيآلل دوعسلا وبأ :ريسفت نم )١(

 .8 :ةبآلا ءدعرلا ةروس (؟)
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 2. رو

 ىف ْرْهُلَكَمَو رولا يف مهتم َكِلَذل :ىلاعت هلوق يف وأ

 . مهتافص يأ 004 لصضإلا

 كوس ْمُهكَمَجْمل : ىلاعت هللا لوق هنمو :ةربعلا ىنعم - ١

 ا

 هايم

 ظعَتي نيمّدقتم مهلعج هنأ «ًافلس» ىنعمف . "74 نرخ
 نم مهريغ اهب ربتعي ًةربع يأ «الَثَما ىنعمو :هنلخلا ب

 . مهدعب

 اهبساني ام ىلع ًالمتشم لاوحألا نم لاحل ًاركذ لثملا يتأي دقو

 هيف ًاعيدب ًالوق نوكيف ءاهحبق وأ اهنسح نم ًاّيفخ ناك ام نّيييل
 لثملا ظفل ريعُتسا» :اولاق اذلو «لوبقلاب ًاقيلخ هلعجت «ةبارغ

 «بيرغ رطخو «بيجع نأش اهل ءّدصق وأ ءٍةفص وأ «ٍلاح لكل

 هللا لوق اهنمو .«هبش رخآ ٍءيش نيبو اهنيب ظحالي نأ ريغ نم
 يأ , "74 قا لَمْ هنو ِءوَّسلا لكم ةرْخيألاب نووي ال َنِذْلِل # : ىلاعت
 5-5 غ هللو ءةميمذلا تافصلا ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلل

 هللا ىلاعتف ؛ليلجلا رطخلاو ميظعلا نأشلا تاذ «ىلعلا تافصلا

 .اريبك اولع نوفصي اًمع

 يف اهروص باصتنال ةمكح لثملا يمس دقو «ةمكحلا ىنعم
 لوقي كلذ يفو .باصتنالاو لوثملا نم ةقتشم اهنأ رابتعاب ناهذألا

 لك نإ» :(لاثمألا ةرهمج) باتك بحاص ءيركميلا لاله وبأ

 رثكو ترشتناو تعاش اذإ ةملكلاو .ًالثم ىّمست ةرئاس ةمكح

 نع ةرداصو ةبئاص تناك اذإ امأ .ًالثم نوكت نسلألا ىلع اهنارود

 .؟59 :ةيآلا .حتفلا ةروس )١(

 .01 :ةيآلا «فرخزلا ةروس (؟)
 5٠١ :ةبآلا ؛لحنلا ةروس ()



 اذإ هنأ ينعي اذهو . (ةمكح ىّمستف «نسلألا ىلع رذت ملو «ةبرجت

 فيراعت نم نأل ٠ «ةمكح نوكي نأ حصي دقف ةربع لثملاب ديرأ

 .هفسلاو لهجلا نم عئاملا «عفانلا مالكلا» :اهنأ 2)ةمكحلا
 . «امهنع يهانلاو

 ةصقلا» مسا اهيلع قلطيف .ةصق ىلع لثملا يوتحي دقو  ه

 نوكت ًانايحأو «ةيضرف ًٌةروص بلاغلا يف لمحت يهو :«ةيليثمتلا
 ةروص يف لوقنملا زاربإو ريوصتلا درجمل تقيس ةيخيرات ةقيقح ٌةقيق

 ةروس يف 232 ليربج نع ىلاعت هللا لوقي 558
 م 0

 نإإ كني نمل دوعأ َفِإ لَم © ابوس ارَسب اهل لَثمَتف» : ةلكفت ميرم
 . "04 يََي تك

 قحلا ةباصإ يه رخآ ىنعمب وأ .ةحجان ةبرجت نع رداصلاو بئاصلا لوقلا يه ةمكحلاف ًاذإ )١(

 ىلع اهقلخ وأ اهداجيإو ءايشألاب هملع يف ىلجتت ىلاعت هللا ةمكح ّنإف اذلو .. . لعفلاو ملعلاب

 ءاهل تدجوأ يتلا ةياغلل اهريبستو ءايشألا ةفرعم يه ناسنإلا نم ةمكحلاو . . ماكحإلا نم ةياغ

 رع هلوق يف هنن نامقل هب فِصْو ام اذهو .باوملا هجو ىلع تاريخلا لعف ىلإ يدؤي امب

 نكتويب يف ىلتي ام نركذاو» : ه8: بنل ءاسنل ىلاعت هلوقو .«ةمكلا َنْمقَل اننا دّملو» : لجو

 ءملعلل يدهت يتلا هيناعم ربدتو ميركلا نآرقلا ريسفت نركذي نأ هانعم ليق ؛«ةمكحلاو هللا تايآ نم
 :لوقن ةمكحلا ىنعمل مهفلا اذه ىلع ءانبو . باوصلاو ريخلاو «قحلاو

 ّيطعأ نوكيف «باوصلا هجو يف هلامعتسا نسحي ال نكلو ءّملعلا ٌناسنإلا ىتؤُي نأ نكمملا نم
 هريبدت نسحُي ال هنكلو لاملا ٌناسنإلا ىطعُي نأ ًاضيأ نكمملا نمو . ةمكحلا طعُي مل هنكلو َملعلا

 ةمكحلا ّطعُي مل هنكلو ّلاملا ّيطعأ دق نوكيف .باوصلا هجو ىلع قافنإلا وأ رامثتسالا ثيح نم
 يطعأ نم نأل .لاملاو ملعلا نم ًانأش ىلعأ نذإ ةمكحلا نوكت موهفملا اذهبو .هريبدت يف
 هنع ًايضرمو ءايندلا يف ًاحودمم نوكيف «هريبدت نسحُي امنإ ًليلق ُهَلام وأ ُهُملع ناك نإو  ةمكحلا
 اذه هيجوت نسحي ملو ءاريفو الام كلم وأأ ًاريثك ًاملع عمج نم نإف .هفالخبو . .ةرخآلا يف

 . ةرخآلا يف هيلع ًابوضغمو ءايندلا يف ًامومذم نوكي اجلا اذه ريك رآ ملعلا

 َتْوَي نمو» :ديجملا هباتك مكحم يف لوقيف ةمكحلا بحاص ىلع ين :ب ٌتيح ميظعلا ُهّللا قدصو
 . 514 :ةيآلا «ةرقبلا ةررس © ببال أوُلوَأ الإ ٌرَكحّذَي او ايدك (ئ> وأ دك َدَم آ-ةحجلا

 .18و ١١ :ناتيآلا :ميرم ةروس )١(
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 لثملا عاونأ  ةعبارلا ةرقفلا

 : عاونأ ةثالث ىلإ «ةماع ةروصب ؛لثملا ميسقت نكمي

 وأ فلكت الب ةيبعش ةبرجت نع قئبني ام وهو :رئاسلا لثملا ١
 رمي نم لك هلمعتسيف «ةايحلا يف عقاولا هيلمي ثيحب « عّنصت

 ةركفل ًازاربإ وأ «ةئيعم ةبسانم يف هفقوم نع ًاريبعت ةبرجتلا سفنب
 ةبرجتلا ىلع رئاسلا لثملا برض رصتقي الو .هناكلمتي روعش وأ
 لوق يف امك ةفرعملاو ملعلا لهأ هب يتأي دق لب «ةيبعشلا

 لوق يف امك وأ , "0ًارخسل نايبلا َنِم نإ : هيو هللا لوسر

 .؛كُمأ هذلت مل كل خأ ّبُّر» :مهدحأ

 ةينايب ةروص وأ ء يصصق وأ يفصو درس وهو : يسايقلا لثملا 5

 هيمسيو ؛ليثمتلاو هيبشتلا قيرط نع ةئيعم ةركف حيضوتل

 .ددعتملا هيبشتلا وأ ءبكرملا ليثمتلا :نويغالبلا

 بيرقتل رخآ ٍءيشب ٍءيش ِهيبشت لجأ نم عونلا اذه نوكيو
 دق وأ .رخآلا نم نيسوسحملا دحأ وأ .«سوسحملا نم لوقعملا

 ثيحب ريوصتلاو حيضوتلل وأ «بيذهتلاو بيدأتلا لجأ نم نوكي
 «ريوصتلا لامجو ةركفلا قمع نيب ام عمجيو «بانطإ هيف نوكي

 فصو يف مزاح نبا هلاق ام ّيسايقلا لثملا اذه ليبق نمو

 : عئارلا ريوصتلا نم وحنلا اذه ىلع « سجرنلا

 ةحئال ربّتلا سوؤكك سجرنو
 فادحأ ()نايّفِعلا صلاخ نم ّنهل

 )١( مقر ءملسم حيحص 47.

 ) )1.صلاخلا بهذلا :نايقعلا
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 ُةَنِماَ ٌتاَكح ٌدَيِرَق الكم ُهَّنا برَصَو» :ّينآرقلا لوقلا ليبق نم وأ

 هد م رشنأي كدَكحم نك يلف ني ادي اذ هِي نبط
 . 27 «نوُمتَصَياوئاَكح اي نويل عوجبلا ساب هَل
 . .اهرفكو ءاهناميإ :نيتلاح يف ةيرقلا هذه ىلاعت هللا ركذ دقف

 اهلاح نوكت ةنيدم لك ىلع ساقيو ءةيرق لكل حلصي لثم وهو
 ةنمآ تناك - ىلاعت - هللا رماوأب رمتأت تناك امدنع يهف .اهّلاح
 تلوت املف .ميركلا هقزر نم اريثك اهيلع هناحبس قدغي «ةنئمطم

 اهاتأ ءمعنلا نم سمألاب اهانغأ امب ترفكو ءاهبر رماوأ نع
 لكو «ةمقنلاو فوخلاو عوجلا اهيف لزنو .هطخسو هللا باذع

 وهو .همعنأب اهدوحجو - لجو َّزع - هللاب اهرفكل ةجيتن كلذ
 «ةكم لهأ نم نيرفاكلل ميركلا نآرقلا هبرض يذلا اضن لثملا

 .دانعلاو رفكلا يف هباشتلا نم ىرقلا كلتو مهتيرق نيب امل

 وأ ناويحلا ىلإ رشبلا لاعفأ هيف بسنت ام وهو :نفارخلا لثملا - “

 وأ ةظع وأ ًايميلعت هفده نوكيو .قراخلا نئاكلا وأ ريطلا

 وأ ةيلايخ صصق لكش ىلع يتأي كلذلو . .هباش امو «ًاريذحت

 ًالثم لاحلا وه امك ءماهوأو تافارخ لكش ىلع وأ «تايضرف
 باتك نع اسايتقا عفقملا نبا هعضو يذلا «ةنمدو ةليلك١ باتك يف

 تلدبتسا يتلا تافلؤملا نم هريغ وأ «(يدنهلا فوسيلفلا) ابديب

 هذهب لّثمت تناك اهّنكلو «ىرخأ تاقولخمب نييمدآلا اهصاخشأ

 نم هتايح يف ناسنإلا فداصي دق ام ىلع ليلدتلل تاقولخملا

 .هدوجو ىلع ةرثؤم اهنأ دقتعيو ءهمهت ثادحأو اياضق

 )١( :ةيآلا ءلحنلا ةروس ١17.
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 (1) اغملا دئاوف  ةسماخلا ةرقفلا

 لقنو «يناعملا نع هب ربعي امب ةّمجو ةديدع دئاوف لئثملل

 6ةغالبلا رارسأ» هباتك يف ياجرتلا رهاقلا دبع خيشلا زربأ دقو

 نأ وه «هيلع ءالقعلا قفّتا ام نأ ملعاو» :لاقف «لئثملا دئاوفل ارو

 د ل ا ا

 نم عفرو هب اهاسك «هتروص ىلإ ةيلصألا اهروص نع تلقنو
 . .ااهل سوفنلا كيرحت يف اهاوق فعاضو ءاهرادقأ

 وأ ا وأ اضل :هنوك ثيح نم لثملا يناجرجلا لوانتيو

 : يلي امل ًاقفو أظعو وأ ًاراذتعا وأ ءًاراختفا وأ ًاجاجح

 عرسأو .سوفنلا يف لبنأو .مخفأو ىهبأ ناك :ًاحدم ناك نإف»

 هلاثمو . «حداملل ةعافش بجوأو ؛حدتمملا ىلع بلغأو .«فلإلل

 هلوقب ؛ماركلا هتباحصو ِهُيْيَي لوسرلا فو . ميركلا نآرقلا يف
 م رَلا لع هدأ همم َنِاوهّْمأ لو دمج :ىلاعت

 كِل درا رْثَأ ني مههوُحجو يف مُهاَميِس اموْضرو ء هلأ م الَضَف نوعي ادّجُس

 ْئىوَح 2 ل مافتح يَرَك ليلا ىف نمو ذ رولا هلم

 اوُلِمعو اوَُم :ماء نذل دنا دعو راَفْكْلا مهب ظيفبل عازل بجي ٌبِجْعي ءهقوس لع

 204 هَ او د 4 ب ِحلنَّمل

 اهدروي مل هلثملا دئاوف»ب ةقلعتملا ةرقفلا هذه يف ميركلا ءىراقلا اهدجي يتلا ةينآرقلا تايآلا نإ )١(

 ام ىلع ديكوتلل نيبملا نآرقلا نم نحن اهب انيلدتسا امنإو ءهئحب يف يناجرجلا خيشلا موحرملا
 « .لثملا دئاوف» نع مّيقلا هثحب يف يناجرجلا خيشلا هيلإ بهذ

 )١( :ةيآلا .حتفلا ةروس 79.
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 0 «دْشَأ هعقوو ,عذلأ ةعسمو «عجوأ هّسم ناك ا ناك نإو» 59

 هللا تايآ نع خلسني يذلا لاح ميركلا نآرقلا يف هلثمو .«َّدحأ

 ْتَمْلُي ِهيَلَع 0 كت :ىلاعت هلوق ءاهب رفكيو
 ٌصْصَقْلا نص عدو ايبا أو هرع م د تدل ْوَمْل ْلَكَم َكِلَّذ ثَهْلي هب كر

 هللا هن طاحأ ام مذلا اذه نم نم عجوأو لب , "06 َنوُرْكَفَتَي مُهَلَمَ يل

 مِركأ كلوا َّنح ذل :ىلاعت هلوقب «لذلا رهاظم نم نيرفاكلا
 مهف ناقذألا لإ َىِهَف الَتْغَ مهقتعأ ف ةنعأ 4 اًنلعَج نإ * ونمو ال مهَف

 ب ْمهَف ُيتَمْعَأَف ادم فلس ْنِمَو ادم مدي نيب نيب نم اًنلَعَجو # َنوُحَمْفُم
 , 206 نرخمي

 :مهدحأ لوق مذلا يف ليثمتلا اذه ليبق نمو

 ٍرامِح نِم كَل اي ٌسانلا َلاَقَل رح بايث ٌرامحلا ٌسِيل ولو

 . «رهبأ هنايبو رهقأ هتاطلشو ةوونأ هتاف ناك : اح اصح ناك نإو»

 جاع ىِذَلأ َلِإ َرَكَمْلأ# :ىلاعت هللا لوق ميركلا ٍنارقلا يف هلثمو

 ٌثيميو ءىحُي ىِرَل قر مهر َلاَق ذِإ تلزم هنأ ُهَنَكاَب نأ ةوّب هِبَر ىف مهر

 َنِم ابي ٍتأَك ٍقِرْمَمْلا َّنِم سْمَّشلاب َقْأَي هللا إف مع هز لاَ ُثيِمأَو .ينأ نأ لاَ

 . 294 َنيِِلَطلأ مْوَمْلا ىو ال ُهَّمأَو رفك ىلا تهم ٍبِرْمَمْل
 «حدملا :نيتلاح يف نوكي شاقنلا وأ جاجحلا نم عونلا اذهو

 كلملا كلذ ءدورمنلل ٌمذو ءةهكلت ميهاربإ تحب ٌحدم انه وهف . .مذلاو

 . .تيميو يبحي هنأب ىعّدا يذلا رفاكلا ملاظلا

 )١( :ةيآلا «فارعألا ةروس ١77.

 .4 ط7 :تايآلا ءسي ةروس (؟)

 .؟ 6م : ةيآلا «ةرقبلا ةروس )6
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 : ةيهاتعلا يبأ لوق يف أضيأ عونلا اذه دجتو

 اهكلاسم ُكْلْسَت ملو ًةاجنلا وجرت

 نسَبَيلا ىلع يرجت ال ةنيفسلا نإ

 : رخآ رعاش لوق يفو

 ٍدامَر يف خفنت ٌتنأ كلو ثةاضأ اهب ٌتخفن ول ٍرانو

 .«دنأ هناسلو ءّدجأ هقرشو ءدعبأ هٌوأش ناك ًاراختفا ناك نإو» -

 : ( هنو هللأ لوسر دج) بلطملا دبع لوق كلذ ىفو

 انيراشم ىف الاةججللا لوحتي آل

 ٍلَقُملا ىّوِس ٌىوأم ُهَل سيل مونلاك

 نايب نم ميركلا نآرقلا يف ءيجي ام َّنِإف .راختفإلا ثيح نمو

 . .ًارادتقا لب ءاراختفا ىّمسي الف «هلامكو ىلاعت هللا ةمظع

 اكيج طتألاو وردم يح هن اوُرَدَم اَمَو# : ىلاخت هللا لوتق هلاغمو
 اَمَع َقَسَبَو ٌمَتَحِبُس ءوْيِسس تيِوطم ُتوُمّسلاَو ِةَمِديِقْلا موي ٌمُدَصْبَق
 كووَقَ هلل َّنِإ وردك ّقَح هنأ اورَدَق ام# :ىلاعت هلوقو .6)2 ورمي

045 
 .؟0تّلخأ بولقللو ءّبرقأ لوبقلا ىلإ ناك :ًاراذتعا ناك نإو»
 ام الإ ءراذتعا نم ميركلا نآرقلا يف سيلو .«*ٌلسأ (7هئاخسللو

 .”1 :ةيآلا ءرمزلا ةروس )١(
 .7/4 :ةبآلا ءجحلا ةروس (1)

 بلقلل ذاغأ نتفأ :بلخأ (©)
 .نئاغضلا : (عمجلاب) مئاخسلاو «ةنيغضلا : ةميخسلا ١)

 .هيف ام فشكو هناكم نم هجرخأ ءيشلا لسأ : لسأ )0(
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 . يأ «مهيلع ًةجح مهراذتعا نوكيل ةبذاكلا ريذاعملا باحصأ نع يك

 قو اَنناَذأَ ّفَو هَل اَيوْعَداَمَي َةَئِكحأ ف اوف اولاَقَو# :ىلاعت هللا لوق
 . )6 باح َكِيَو اتي نمو

 ابرط ْمكئيب ينم ٌصفَرلا اوًبَسْحَت ال

 ملألا َنِماَحوِبْدَم ٌصفرَي ٌريطلاف

 يف ّعلبأو ءركفلا ىلإ ىعدأو ءردصلل ىفشأ ناك ءاظعو ناك نإو» -

 . ؟رجزلاو هيبنتلا

 ايدل هيل امن اومَلْعأ» : ىلاعت هللا لوق ميركلا نآرقلا يف هلثمو
 ّبَحعَأ ِثْيَغ ٍلْثمك ِرلَو او ٍلومألا ىف رئاكَتو مكندب رخافتو ةنيزو ونُفو بع عَ ِثَع لش و مرا 1 ع سل سس مع بلس هس ل ع وع
 اخرا مرد نط روع سل ل ينص ل عى[ رع ال سس ير ص ع رع سب ع ل يع ولا خس

 زعمب انه ٌراَمكلاف 04 روُرُمْلا متم الإ آند ُهَييْلَك اَمو نّوْضَِو هَل َّنَي

 .بارتلاب هنورتسي يأ ءبحلا نورفكي مهنأل ءعاَرْزلا

 اًعِدَصَتُت اًمْسَخ ُمَتبأَرَل لج لع َناَءرملا اًدَهاَِلَرَأ لل : ىلاعت هلوقو

 , 204 توفي ْرُهَلَعَل سايل ايري ُلَيْمأْلا َكلْزَو هللا ةَيْسَح ْنَم

 ميركلا نآرقلا يف لاثمألا ةيئفو صئاصخ  ةسداسلا ةرقفلا

 لاثمألاب لفح دق ّيفاقثلا برعلا خيرات َّنأب لبق نم انرشأ

 .6 :ةيأآلا ءتلصف ةروس )١(

 ٠١. :ةيآلا .ديدحلا ةروس )١(

 .؟١ :ةيآلا ءهرشحلا ةروس (*)
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 عاضوأ نع رّبع ام وأ «ةيخيرات ثادحأب طبترا ام اهنم ناكف «ةعونتملا

 ىخوتت اهعيمج تناكو «ةيضرف وأ ةيلايخ ًاثادحأ رّوص ام وأ «ةيعمتجم
 . سانلا ىلإ اهلاصيإ ديرت ةنيعم ًافادهأ

 بارطضا نم برعلا دنع تافاقثلا خيرات ٌباش ام ةرثكلو

 نم ةطلتخم انيلإ تلصو ىتلا لاثمألا كلت لعج دقف شيوشتو

 «ةعماج تافنصم ىف اهنم ًاظوفحم ناك ام َّنأل «ّيمالسإلاو ّيلهاجلا

 هنأ امإو «نمزلا تايط يف عاض هنأ امإ ءةدح ىلع رصع لكل ةزيممو

 «هقنورو هلكش ىلعو «هتقيقح ىلع ًاميلس ّقبي ملف «ةقرفتم اتاتشأ راص
 فيرشلا ثيدحلا هيلع لد ام وأ ء«ميركلا نآرقلا هب لّزنت ام الإ

 . .عامجإلاب

 ةريثك ىرخألا يه تءاج دق ميركلا نآرقلا يف لاثمألاو

 - ّيبرع نآرقلا نأ رابتعاب «برعلا ةغل ىلع ًايرج امير - ةعونتمو
 هباتك يف لاثمألا هذه نم ىلاعت هللا اهدارأ يتلا ةمكحلل حصألا وأ

 ىلع ةّيصع اهنأ ديجملا نآرقلا يف لاثمألا ةزيم َّنأ ىلع .نيبملا

 وهو عمسلا ىقلأ وأ «بلق هل ناك نمل اَلِإ اهدصاقم كاردإو مهف

 «نيمدقألا ةايح يف لاثمألا هذه هعضت يذلا نمؤملا وهف . .ديهش

 رهاظمو شيعلا طامنأ ددجت عم ًامود ددجتملا مهميدق هنكلو

 ةمكحلا نم ديرف ملاع ىلإ هلمحتل مث نمو «ةيناسنإلا ةايحلا
 هللا هدارأ ام ىلع َّيلقعلا ناهربلاو ّيسحلا ليلدلاو .ةظعوملاو

 . .الثم ىلاعت

 ميركلا نآرقلا يف لاثمألا عم ىطختت زيزعلا ئراقلا اهيأ تنأف
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 هقلخ يف :ناسنإلا يف ءيش لك ىرت نيح ناكملاو نامزلا دودح

 . .هرمكو هناميإ يفو .هلهجو هملع يفو .هتاذو هسفن يفو « هنيوكتو

 كلت اميسالو .نوكلا عم ٌيضرألا هملاع هب طبتري امو :ًاعيمج

 اهلعج يتلا ؛ةيضرألا ةركلا ىلع ًةرشابم رثؤت يتلا موجنلاو بكاوكلا
 ماظنلا عم اهقسانت لالخ نم ةيرشبلا ةايحلل ةحلاص ميركلا هقلاخ

 هتبرجت يف :ءيش لك يف ناسنإلا ىرت نيح ًاريخأو . . لماشلا ّينوكلا

 يتلا ةنجلا نع هَجوزو ُناطيشلا هلزأ فيكو « ههلتتتت مدآ انيبأ عم ىلوألا
 ةينمزلا لحارملا فلتخم هتيرذ شيعتل هيف اناك امم امهجرخأو ءاهيف اناك

 هعارص ىف ناسنإلا اذه ىرت مث . .ّيضرألا اهدوجو يف اهيلع ٌرمت يتلا

 . .حيبقلاو نسحلاو «لطابلاو قحلاو ءرشلاو ريخملا نيب ام مئادلا

 يف هارت املثم ٍيركفلا هجوضنو .ييداملا همدقت يف هارت نيح كلذكو

 . يرطفلا هنيوكتل هتافاجمو .ّيقلخلا هرقهقت

 فوس اننإف ميركلا نآرقلا يف لائثمألل ةغلابلا ةيمهألا هذهل ًارظنو

 اهانبم ةيّفو .(ًالوأ) لاثمألا هذه صئاصخ ثحبلا اذه يف لوانتن

 . (ًاثلاث) اهاخوتت يتلا فادهألاو «(ايناث)

 ميركلا نآرقلا يف لاثمألا صئاصخ :ًالوأ

 اهزربأ نكلو «ةديدع صئاصخ نيبملا هللا باتك يف لاثمألل

 : ةيلاتلا

 نوكي دقو ءًايقيقح نوكي دق َّينآرقلا لثملا :ىلوألا ةصيصخلا - ١

 : ايضرف
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 ىلع قلطي هنإف ةقيقح نع ربعيوأ ءًايقيقح لثملا نوك لاح يفف -
 20 ٍتَمْنُظلا يف كَم نَمَك » : ىلاعت هللا لوق يف امك ءيشلا تاذ
 هلأ برضي َكِلَدَك © :ىلاعت هلوق يف وأ «تاملظلا يف وه نمك يأ

 ني.« مولا رخأ مهل فهيد هتللذ لتمرعأ 1116 ىكأ يب
 نمو .مهلامعأ ّلضأ هللا ليبس نع اوّدصو اورفك نيذلا نإ ثيح

 ىلع َلّرُت امب اونمآو «تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ ثيح

 حلصأو .مهتائيس مهنع رّمك .مهبر نم قحلا وهو 585 دمحم
 مدا ٍلَمَمَك ولأ َدنِع ىَسيِع َلَثَم َبِإ8 :ىلاعت هلوق يف وأ .مهلاب
 مدآ قلخ - ىلاعتو هناحبس هللا نأ امك يأ 74 بار نم ٌمَكَلَع

 ارشب ناكف هحور نم هيف خفن مث ءبأو مأ نود نمو بارت نم

 . لكنت ميرم همأ نم ءبأ ريغ نم ىسيع قلخ كلذك .ًايوس
 اذهف ..هللا نذإب تلمحف اهيف خفنف ليربج اهيلإ ٌتعب امدنع

 بر ُةَبرض دق « هك ىسيعو مدآ قلخ ىلع لدي يذلا لئملا
 اذإ ُهّرمأ َّنأو ءريدق ءيش لك ىلع هنأ مهل تبثيل سانلل نيملاعلا
 ةايح يف ةتباث ةقيقح وه مدآف .نوكيف «نك :هل لوقي نأ ًائيش دارأ

 ةقيقح وه ىسيع كلذكو ءًاعيمج رشبلا وبأ وه لب ءاعيمج رشبلا
 فولأملا ماظنلا ىلع ًاجورخ امهقلخ ناك دقو ءاهيف لادج ال

 نيجوزلا عامتجا ىلع موقي يذلا ماظنلا ىلع يأ «سانلا ىدل

 يدؤت يتلا رصانعلا نم امهيف قلاخلا عدوأ امب .ىئثنألاو ركذلا

 ىلع ًاجورخ امهقلخ ناك امك ؛ّيرشبلا قولخملا ءاشنإ ىلإ

 ." :ةيآلا ءدمحم ةروس (؟)

 .04 :ةيآلا «نارمع لآ ةروس (0)
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 «ضرألاو تاوامسلا اهبجومب - لجو ّرع - هللا قلخ يتلا نئّسلا

 كلذبو .ليدبت وأ ليوحت يأ اهيلع أرطي ال «ةتباث ًاننس اهلعجو
 «قلاخلا ةركف انناهذأ ىلإ بّرق دق ّينآرقلا لثملا اذه نوكي

 .ةيرشبلا انتايح عقاو ميمص نم قلخلا ىلع هتردقو

 ةروص ىلع يتأي هنإف ءايضرف ينآرقلا لثملا نوك لاح يف امأ -
 مل مث دولا أوم َى نذل ُلَثَم» : ىلاعت هللا لوق يف امك ءهيبشتلا

 . 27 «ارامَمأ ل ُلِيحَم ٍراَمَجْلا ٍلَثَمُك اًهوُلِحي

 َّنأل ٌرْفِس يه ةاروتلاو «ةردانلاو ةميقلا بتكلا يهف رافسألا امأ

 ةعرش نوكتل هيلع ىلاعت هللا اهلزنأ يتلا « دكت ىسوم فحص اهيف
 امب لمعلاو اهفيلاكت لمحب مهبر مهرمأ دقو ؛ليئارسإ ينبل ًاجاهنمو

 ءيشب اوطرفي اّلأو .ةوقب مهاتآ ام اوذخأي ْنأ مهيلع بجوأو لب .اهيف

 .رهاظلا يف اهولمحو .مهروهظ ءارو اهماكحأ اوكرت مهنأ الإ 7“

 مدع ىلإ مهب ىدأ امم ءرخآلا اهضعب نوكرتيو اهضعبب ا
 بتكلا 0 ا وب ءاهب عافتنالا

 كلذلو . لمحي امب عفتني نأ نودو «لمتتل ذاع فرعي نإ تودةحبفلا

 يذل وقل ريو :ىلاعت هلوقب لثملا اذه ىلع ميركلا نآرقلا بقع

 كنلوأ ّلثم لثملا سئيف .224َنِلَِقلأ مْوَقْلآ ىوَبي ال َُّسَأَو دا تكا ودك

 اودحجو «ةاروتلا رتل يتلا ىلاعت هللا تايآب اورفك نيذلا دوهيلا

 ملظلا هنيعب وهو «نآرقلاو ليجنإلا يف تلزنأ يتلا هللا تايآب مث نم

 يدهي ال هللا َّنأل - لجو َّزع - هللا مهيدهي الأ مهيلع قحف «مهسفنأل

 ه :ةيآلا ءةعمجلا ةروس )١(

 ه :ةيآلا ءةعمجلا ةروس (؟)
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 اذهف ...نيقفانملا وأ نيبذكملا الو نيرفاكلا الو «نيملاظلا موقلا

 ةلوقعملا يناعملا ليثمت هغلبأو» :هنع ليق يذلا لثملا نم عونلا وهو

 ريغ نوكي امدنع لثملا نأ فيك انّيب دقو .«هسكعو ةيسحلا ةروصلاب

 يف ليثمتلا نع ًاروض اندروأو .ةراعتسالا ةروص ىلع يتأي يقيقح

 لثملا دئاوفب اهانعبتأ يتلا ةميركلا تايآلا لالخ نم ميركلا نآرقلا

 . لصفلا اذه نم اهعضوم يف دئاوفلا هذه زاربول

 . ّيليثمتلا سايقلا : ّينارقلا لثملا نيماضم نم : ةيناثلا ةصيصخلا - "

 نآرقلا يف لاثمألا صئاصخ مهأ نم ةصيصخلا هذه لعلو

 :ىلاعت هللا لوق يف امك َيليثمتلا سايقلا ىلع يوتحت يتلا ميركلا

 بت او اوُمستجب الو نإ يللا ٌصْنَب كرإ نطل ني اهي اوي اوما نأ ماي »
 نإ هلأ الو وشف كَم هل محل َلُكحأي نأ ْمُكصدمأ بيل أدمنَي يت
 . "74م با هَ

 نسحأ نم يه ةميركلا ةيآلا هذه نأ دجن ىنبملا ثيح نمف

 .باتغملا ناسنإلا ضرع نم لينلا هّبِشُت اهنأل «َيليثمتلا سايقلا رهظأو
 اهيف ةديرفلا ةغالبلاو .هلكأو همحل يف قيزمتلاب «هتماركو هفرش نم وأ
 هباتغي يذلا ٌيحلا هب هّبش دقف ءهباتغي نم عمسي ال تيملا ناك امل هنأ

 نع هعافد نود لوحي هبايغو ءهنع لاقُي ام عمسي ال هنأ ثيح نم ُهرْيغ

 هذه يف وهف .!هنم لينلا لمحي يذلا ءوسلا وأ ىذألا درو ءهسفن

 اذه هنع عفديل هل لاجم الو .همحل عطقي يذلا تيملا ةلزنمب ةلاحلا

 حبصي نأ مالسإلا يف لوخدلا ىضتقم نم ناك املو . .ءالبلا

 )١( :ةيآلا .تارجحلا ةروس ١7.
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 ءمحارتلا :ةوخألا هذه يناعم نم ََنإف «نيدلا يف ًةوخإ نوملسملا
 . سفنألاو ضارعألاو ممذلا ىلع ظافحلاو ءرصانتلاو «لصاوتلاو

 ناك ًايأ ءملسملا هيخأ ىلإ ملسملا ءيسي نأ اهلك يناعملا هذه ضيقنو

 امب هّمذ وأ ءهبويع راهظإب كلذو «هبايتغا لاح يف امك «ةءاسإلا عون
 هل خأ محل عطقي امنإ ًاملسم باتغي يذلا ملسملا نأكف ءهيف سيل

 وأ «نمؤملا ناسنإلا هروصتي ْنأ نكمي ءيش هركأ وهو «هلكأيو ًاعيطقت
 . هتيناسنإب رعشي يذلا ناسنإلا

 زربأ ىدحإ انل نّيبي لثملا اذه نإف ىنعملا ثيح نم امأو

 ؛ةبيغلا اهنإ .مهتايح يف سانلا اهل ضرعتي يتلا دسافملاو ئواسملا

 اهيف دّمعتي يتلا ةلتاقلا ةليذرلاو «ليبولا ءادلا اهنإ !؟ةبيغلا ام كاردأ امو

 امبر وأ ءهيف اهفرعي يتلا بويعلا ضعب راهظإب ؛هريغل ءيسي نأ مهدحأ

 يف هنم لانيل كلذو «ةقيقح هيف ةدوجوم نوكت ال ءهل بويع قالتخاب
 . نيرخآلا مامأ ميمصلا

 يف عيشت دق يتلا ةيذؤملا ةشحافلاو ةليذرلا «ةبيغلا يه هذه

 هل أنهي الف « مهضعب ىدل ةداعلا ةباثمب حبصت ىتح ءسانلا طاسوأ

 بايتغاب هراهن ألم دق نكي مل ام «هتداسو ىلع ماني ْنأ ردقي الو «شيع

 دق ىلاعت هللا َّنأب ىسانتي وأ ىسني «باتغي يذلا َّنأ بيرغلاو .نيرخآلا
 يف اهل ّيليثمتلا سايقلا اذه ناكف ءمئثإلا يف عقوت اهنأل ةبيغلا نع ىهن

 .تيملا هيخأ محل لكأي نمب باتغملا هبشي امدنع نيبملا نآرقلا

 ىهن دق «ميكحلا ليزنتلل ًانايبتو ِّقْبَو دمحم مركألا لوسرلاو
 ةَبيْغلاو مكاتإ : يو هللا لوسر لاق» :لاق رباج نعف «ةبيغلا نع ًاضيأ

 هللا ُبوتيف ُبوتي مث يِنْرَي ّلجرلا نإ :لاق مث ءىَنْرلا َنِم ُدشأ ةبيغلا ّنإف
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 . 2')ءُهّيحاص هل َرِفَغَي ىتح هل ْرَفْغُي ال ةبيغلا ّبحاص َّنِإو ؛هيلع

 محل َلُكأي ْنأ مُكُدحأ ُبِحْيَأ : ّسانلا ِهيْيَو هللا ٌلوسر لأس املو
 متهرك امكف يأ . .!هومتهركف :باوجلا ناكف ءال :اولاق ؟ًاتيم هيخأ

 باتغي يذلل لاقي كلذلو .ًايح هتبيغ اوهركاف ءأتيم همحل لكأ

 . سانلا موحل لكأي نالف :نيرخآلا

 اذه نم ةرفنلا اهعيمج بجوت ةمكحلاو ةرطفلاو «لقعلا َّنأ امكو
 بجوت يه كلذكف ءأتيم خألا محل لكأ وه يذلا سوسحملا ءيشلا
 بعوتسا امدنع رعاشلا َّنأ ىتح ةبيغلا يأ ههيبشو هريظن وه امم ةرفنلا

 : لاق «ليثمتلاو هيبشتلا ثيح نم ىنعملا اذه مهف

 ِبُنِذ محل ُلُكأي ُبئِذلا ٌسيلو

 :رخخآ لاقو

 ُْهَموُحُنُتْرَفَو يِمْحَل اوُنكأ نإ
 ادجَم ْمُهَل ٌتِئَنَب يدُجَم اوُمَدَه نإ

 .نماكو رهاظ :نيهجو وذ َّينآرقلا لثملا : ةثلاثلا ةصيصخلا تت

 ْمُهْلَثَم» :ىلاعت هللا لوق يف امك ؛هب حّرصملا وه رهاظلا لثملاف -

 يف مُهكررو ميرو هلا َبَهَذ ملوح ام َتَءآَضَأ آَملَق اران َدقوَتسَأ ىِذْلا ٍلَثَمَك
 "04 0 - ملل

 ىلع اونمأي ىتح مالسإلاب اورهاظت نيذلا نيقفانملا لثم وهف

 ."6 مقر ١ يمرادلا نئس )3(

 /١0. :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟)
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 ىلع مهو - اوتام املف ءةزعلاو بساكملا اولانيو «مهسفنأ

 دقوتسا يذلا لثمك مهلثمف باذعلاو فوخلا مهب لزن - مهقافن

 «هفاخي امم نمأو أفدتساو «هلوح ام ترانأ املف «ةملظ يف ًاران

 رعاشملا هتباتناف ءديدج نم مالظلا هيلع مّيخو رانلا تأفطنا

 ىلإ هدوقي يذلا قيرطلا ىلإ يدتهي ال هناكم يف فقوو ء«ةلتاقلا

 .نامألا

 هللا لوق ىف امك «لثملا هيف رهظي ال يذلا وه نماكلا لثملاو -

 ناك نإو صنلاف .2174 َقِلَو ب كاَوع كي اََو ٌضرَ اَل» : ىلاعت
 اورمأ يتلا ةرقبلا يف ليئارسإ ونب اهبلط يتلا فاصوألا نع يكحي

 اهنأ يأ دقن ىسوم ناسل ىلع نيملاعلا بر مهل اهنّيبو ءاهحبذب
 يف فصن يأ .كلذ نيب يه لب «ٌةريغص الو ٌةّئسم تسيل ةرقب

 نماك لثم ىلإ ريشي ةرقبلل ينآرقلا فصولا اذه َّنأ الإ . .اهّئس

 رومألا ريخ» :مهلوق وهو ءهنوفرعي مهريغو برعلا تناكو «هيف
 . «اهطاسوأ

 204 راَثَك امان الإ أودي الو# : ىلاعت هللا لوق يف رمألا كلذكو

 ضرألا ىلع رذي الأب ىلاعت هبر ىلإ هيكقت حون (©9ءاعد نم وهو
 دابع نولضي مهنإف اوكرُت نإ نيذلا ءراقكلا راججمفلا نم راد َلزان

 ام وهو ..نورفكيو نورجفي نمم مهلاثمأ الإ ٌنودلي الو ءهللا
 .«ةيح الإ دلت ال ةيحلا» : لئاقلا لثملا ىلإ ريشي

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس 34.

 .ا/ :ةيآلا ءحون ةروس )١(
 َكّنإ ل اربد َيرفكلا َنِم ٍسرَأْلا لع َرَدم ال ْبَر حن ُلاَهَو9 : ىلاعت هللا لوقب ؛هتيات حون ءاعد ناك دقو (6)

 .5/و 7١ :نانيآلا .حون ةروس 4 افك اريام الإ اي الو داي أوُلِتب صرت نإ
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 َرلاَمِي نك ُلب# :ىلاعت هللا لوق يف كلذك هدجن نماكلا لثملاو

 ناسنإلا» :لثملا اذه يف مُهلوق هيلع لديو .74'2 ويلي أولم
 .؛لهج امل ودع

 ضعب نأ ميركلا نآرقلا يف لاثمألا ةعور نمو :ةعبارلا ةصيصخلا -

 «رئاسلا لثملاب فرعي يذلا لثملا ىرجم ترج لف هتايآ ءازجأ

 «نابو رهظ يأ "04َّنَحْلا ٌصَحِضَح َّندلآ» :ىلاعت هللا لوق يف امك

 . حارصلا قحلا هيف رهظي تقو لك يف برضي ْنأ نكميو

 لك نأ يأ .27 َنوُحف مبدل امب ٍبْرِح لك # : ىلاعت هلوق ًاضيأ هنمو
 لوقلا اذهو . هب ةرورسمو اهيأرب ةَدَتعم - ٌةداع 5 نوكت ةعامج

 نظت دق ةعامج لكف .يأرلا يف نيضراعتملاو دادضألا ىلع لدي
 نأ نكمي ام وهو . .أطخ ىلع اهريغو .ءباوص ىلع اهدحو اهنأ

 نم عمتجم يأ يفو ؛مويلا مهلاحو ءسمألاب سانلا ةلاح روصي
 تاعامجلا وأ تائيهلا وأ «بازحألا دجوت ثيح تاعمتجملا

 وأ ناك ًايسايس بزحلاف .رظنلا تاهجو يف ٍفالخ ىلع نوكتو
 نأ بجي يذلا وه هنأو ءحيحصلا وه هأدبم نأ دقتعي ّيسايس ريغ

 نم 5 ازحألا رئاس اهب يدانت يتلا ىرخألا ئدابملا ىلع نميهي

 .هنوذ

 4)# ِناَيِمْفَنََم ويف ىِرْلأ ٌرَمأْلا َىِمَكظ : ىلاعت هللا لوق ًاضيأ هنمو

 الف «ةمكحمو ةيئاهن ةروصب عازن يأب تبلا دنع لثملا هب برضي ثيحب

 )١( :ةيآلا ءسنوي ةروس 8".

 )١( :ةيآلا .فسوي ةروس 0١.

 .7" :ةيآلا ءمورلا ةروس ()
 4١. :ةيآلا .فسوي ةروس (4)
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 .ىهتناو يضق دق رمألا َّنأ املاط فالتخالاو عزانتلل لاجم نم دوعي
 .اوضري مل مأ نوعزانتملا ّيضرأ

 .ةقلطم ميركلا نآرقلا لاثمأ :ةسماخلا ةصيصخلا - ه

 ةروصب رومألا لوانتت ميركلا نآرقلا يف لاثمألا نأ ينعي اذهو

 . ةيدارفإ ةروصبو ةدح ىلع رمأ لك ذخأت نأ نود «ةيلومشو ةّيلك

 اَمَّسلأ َنِي هيأ اك ايدل لا لَم مَ ْبِرْساَول : ىلاعت هللا لوقي
 وْئَع له لع ُهَّنك َنكو ميلا هدرذن اًميِثَه َحَبَمَف ٍضْرَأْلا تاب ءوي 1كم

 نع ريبعت وه ايدل لا َلَتَم مَ ٍبرْمَآَوظ :ىلاعت هلوقف 74ريَُم
 ايندلا هذه هبش دقف .اهئازجأو اهليصافت ركذ نود ءاهلك ايندلا ةايحلا

 ءًاسباي ًاميشه راص مث ٠ءنسحو عنيأف رطملاب ىوترا يذلا تابنلاب

 .رثأ ىلع اهل رثعن ال ةرئانتم ةريغص ًءازجأ هتقرفو حايرلا هيلع تبهف
 نئاك لك ةايح عقاو وه ام لثم «ةقلطم ةروصب تابنلا عقاو اذه سيلَوُأ

 اهشيعي يتلا تاونسلا هديعت مث «ةزعلاو ةوقلا جوأ يف ريصي امدنع ّيح

 ىلإ هدسج ىئشالتيف ءانفلا وأ .توملا هيلع ّيتأيل .فعضلاو نهولا ىلإ
 . .تارذ

 هللاف .نآرقلا لاثمأ هلوانتت ام لكل ةبسنلاب كلذك رمألاو

 ةلاح لك ليصفت نود «ةلاحب ةلاحل الثم ٌبرضي  ىلاعتو هناحبس -
 نأل .«قالطإلا ةفص ّينآرقلا لثملا ىلع يفضي ام اذهو .ةدح ىلع
 لب «لثملا اذه صن اهلوانتي يتلا ةلاحلاب رصحنت ال هتالولدمو هيناعم

 تدجو ناكمو نامز يأ يف اهل ةلئامملا تالاحلا عيمج لمشتل عستت

 مهركذي نيذلا صاخشألا وأ .ماوقألا ىتحو .تالاحلا هذه هيف

 )١( :ةيآلا .فهكلا ةروس 56.
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 ماوقأل جذامن الإ اوسيل مهتافرصتو مهريكفت قرط فصيو ءنآرقلا

 انذخأ ولف . .ايندلا ةايحلا هذه يف مهلاثمو مهتلكاش ىلع صاخشأو

 ناك يذلا ؛نوراق» يف هدجن هاجلاو ىنغلا بحاص «رورغملل اجذومن

 لصح يأ «هدنع نم ناك امنإ ةورثو واجو .ٍدجم هغلب ام لك َّنأ يعّدي
 ىلع - هنّيبي ام وهو .سانلل لوقي ناك امك «هتقاذحو هتردقو هملعب

 يف .237 قع ِرْلِع َلَع مُستوُأ آَمَنِإ 9 : ميكحلا زيزعلا لوق  نوراق ناسل
 ةحصلا نم ناسنإلا هب عتمتي ل د ءيش نم كانه سيل ةقيقحلا يف هنأ نيح

 هكلتمي وأ .ناطلسلاو 0 ملعلا نم هغلبي وأ «ةوقلا وأ ةقلخلا وأ

 - ىلاعتو كرابت هللا ةمعن نم وهو الإ ةورثلاو ىنغلاو لاملا نم

 . "7و َنِعَم متي ني مكي اًمَو» :ميركلا هلوقل ءهيلع

 نم غلب يذلا «نوعرف» هديس ناك ؛«نوراق» ةلكاش ىلعو

 هموق ىلع ضرفيو لب ««ةيبوبرلا» يعدي هلعج ام نايغطلاو توربجلا

 كلذ يف «رصم نوعرف» نظن الو ..!«ىلعألا مهبر» هولعجي نأ
 يف نومكحتي نيذلا ءرصع وأ رصم يأ «ةنعارف» نع فلتخي «نامزلا

 مكاح لك ًالاثم اوناكو ءبوعشلاو ممألا رئاصم يفو ءدابعلا باقر

 قسافو دساف ءعشج ذوفن بحاص وأ «ملاظو دبتسم «ةيغاط

 ءرافكلل ّجذامن ىلع ىلاعت هللا اهبرض ىتلا لاثمألا رصتقت الو اذه

 نينمؤملل ٌجذامن ًاضيأ لوانتتو لب . .نيقفانملاو نيدسفملاو «نيبذكملاو
 ىتش يأ ..نيقتملاو نيدهازلاو ٍنيتئاقلاو ؛«نيقداصلاو «نيحلاصلا

 قفانملا سنج نيبي يأ «سنجلل لثملا نوكي ثيحب «ةيرشبلا جذامنلا

 ا, :ةيألا .صصقلا ةروس )١(

 6 : ةيآلا «لحنلا ةروس )(
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 سنجو قسافلا سنجو نمؤملا سنجو رفاكلا سنجو «قداصلا سنجو
 ريوصت نم نيبملا نآرقلا يف لاثمألا هب تلفح ام رخآ ىلإ . .يقتلا

 يذلا عماجلا وحنلا ىلع نآرقلا لاثمأ تءاج كلذلو . . !سانلا فانصأل

 هذه ىلع هتريسمب قلعتي ام لكبو «هلاوحأ عيمج يف ناسنإلاب طيحي
 . ةعاسلا مايق ىلإو ةقيلخلا ءدب ذنم ضرألا

 ال ميركلا نآرقلا يف لثملا َّنأ نّيبتي صئاصخلا كلت لمجم نمو

 لب «ليثمتلاو ريوصتلاو صيخشتلا ثيح نم دحاو موهفم ىلع رصتقي
 لاثمألا لعجي ام اذهو يصح ال ةيمافم لثع لك تحت جرت اعبر
 هللا لوقي ..ةعونتمو ةريثك قئاقح اهنع عرفتت دعاوق ةباثمب ةينارقلا

 4 وردتي ْمُهَّلَعَ ل ٍلَتَم لك نم نامل اًذَه ىف ساّنلِل اَسيَرَص َدَقْلَو» : ىلاعت
 ال ثيحب ءددعلا ةدودحم تناك نإو «نآرقلا اذه يف لاثمألا نأ يلعن

 امو «سانلا مهي , ام لك لوانتت اهتقيقح يف اهنأ الإ «تاثم عضب زواجتت

 0 .هيلإ نوحمطيو هنونمتي دق ام وأ «مهلاب لغشي دق
 .هقلاخل هتيدوبعب هرعشتو ءهسفنو هبلقو هلقع يف ناسنإلا بطاخت

 .ةيسدق نم دحألا دحاولا هلل ةيدوبعلا هذه قحتست ام ركذتي هلعلف

 . ةعانق نع هيهاونو هرماوأل لاثتماو

 ءاهؤاصحإ نكمي ال بوعشلا اهتفرع يتلا لاثمألا تناك نئلو

 تبثيو .ةشهدلا ريثي ام نإف ءاهتلوانت يتلا عي عيضاوملا فلتخم ٌةفرعم الو

 عيمجل لّثم دق «ميركلا نآرقلا وهو ءدحاو ٌباتك نوكي نأ زاجعإلا

 هلوقل ٠«سانلا ةايح يف طامنألاو عا عاونألا ىتشلو «ةيرشبلا جذامنلا
 نقر

 نم» ةظفلف .206ْنَتَم لك ني ناقل اًذدَه يف سيّد اَْبَرَ دقو : ىلاعت

 )١( :ةيآلا ءرمزلا ةروس 717.

 ) ةيآلا .رمزلا ةروس : /717.
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 .مهصئاصخو مهتادقتعمو سانلا جذامن عيمج ىلع يوتحت «لثم لك

 ربعلا نم لمحت ام لك ىلعو ؛مهتافصو مهايازمو مهفانصأ عيمجو
 . نيهاربلاو تاظعلاو

 ال نيذللا ّيغالبلا بولسألاو ءّيزاجعإلا نايبلا اذه لمأتف

 لك نم» :طقف تاملك ثالث يف وهف .امهب يتأي نأ نآرقلا ريغل نكمي

 نم اهقئالخ فلتخم يف ءاهرسأب ايندلا ةايحلا بعوتسا دق «لثم

 لكو . .اهدوجو ىلع رثؤيو ءاهب طيحي امو «ةدماجلاو ةيحلا تانئاكلا

 . .ناكمو نامز لكل ةحلاصو ةرّبعم ,«ةدودحم لاثمأب كلذ

 ميركلا نآرقلا يف لاثمألا ةينف :اينا

 هبولسأيو «هتيعقاوب ًازيمتم ميركلا نآرقلا يف لثملا ءاج دقل

 يهو «ريثأتلاو حوضولا يف ةياغ نوكيل ّيزاجعإلا هنايبو ءَّيغالبلا
 يتلا يناعملا لاصيإل لثملا اذه ةيّئف لكشت يتلا ةيساسألا رصانعلا

 : ةيلاتلا ايازملا يف ةينفلا هذه رهظتو .رسيو ةلوهسب اهديري

 نآرقلا اهاوتحا يتلا لاثمألا يف لّمأتملا َّنأ كلذ :ةيعقاولاو ةقدلا - ١
 يف اهعقو نوكي يكل ظافلألا ةغايص يف ةديرفلا هتقد ظحلي

  ًامئاد - لمي ال ّينآرقلا لثملاف .العافو ًارثؤم سفنألا

 تاسوسحملا نم ةروصلا رّيختي امنإو «بيجعلا بيرغلاب
 يف اهبكسي مث ءاهصئاصخو اهفاصوأب اهضرعيو ءةدوجوملا
 «ناهذألا ىلإ هلاصيإ ديري ام ىلع ًاحضاو ًادهاش نوكتل ظافلألا
 ءاصقان وأ ًادئاز افصو هب لّئمملا يف عضي ْنأ نود نم كلذو

 . .ةرّبعمو ةقداص ةروصلا يتأتف

 ٍلَثَمُك ءآسيلؤأ هلا يود نم أوُدَحمأ تيِذَلا ُلَثَمه : ىلاعت هللا لوقي
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 اناَكح ول بيكا تل توتا يأ ناو اشتي ْتَدَْغأ نكن
 . "#0 بوم
 , عاطيف رمأي يذلا ديسلا ينعي (ءايلوألا درفم وهو) َيلولاف

 ةطلسلاو ةوقلاب دادتعالا كلمي وهف «فرصتيف كلتمي يذلاو

 ٍتاقولخم ىلع تافصاوملا هذه قبطنت ْنأ نكمي لهف . .رمألاو

 00-50 وهو ءهللا نود نم ةايلوأ اهوذختا ءةهلآ اهنأ اومعز

 ءيش لك ىلع وهو ءضرألاو تاوامسلا ديلاقم هل  هتمظع

 ءايلوألا كئلوأب لعفي ْنأ ىلع رداق هنأ هتمظع ليلج نمو ءريدق

 ءيش يأل ةيالولا نأ انل نّيبيل لثملا اذه يتأي كلذلو !؟ءاشي ام

 رضت ال «ةفيعض «ةيهاو ةيعبت وأ ةيالو يه نيملاعلا بر نود نم
 ًادايسأ ىلاعت هللا نود نم مهوذختا نيذلاف .ءيشب عفنت الو

 ةفيعض مهتيالوو .فعضلا يف توبكنعلاك مه مهل نوعاصني

 قيزمتلل لباقلا «قيقرلا هجسن يف توبكنعلا تيب لثم ةيهاوو
 ام كلذ نوملعي اوناك ولو ..هب سم ىندأ دنع ديدبتلاو

 ْنإَف ..!هللا نود نم مهنورصني ةهلآ مهوذختا امو ءمهودبع

 نهو مهل نيبي ّينآرقلا لثملا اذه َّنإف «كلذ نوملعي ال اوناك
 ةرّشحلا هذهب مهمامأ ةلثام .ةسوسحم ةقيقحب «مهتادقتعم

 . توبكنعلا يه يتلا ةفيعضلا

 بناوجلا مهأ دحأ يه ةوعدلا هذهو :رّصضبتلاو ركفتلا ىلإ ةوعدلا - ؟

  ًادمع  كرتي هارن امدنع «نيبملا نآرقلا يف لاثمألل ةينفلا

 يعدتست يتلا تاالاجملا نم ًاريثك «لاثمألا كلتب بطاخملل

 )١( :ةيآلا .توبكتعلا ةروس 4١.

55 - 065 



 «لقعلا ثحل ناسنإلل ةوعد اهنأ يأ ؛اهدصاقمو اهيناعمب ريكفتلا

 وأ ةبراوم نود نم يه امك ةقيقحلا ةيؤرو ءركفلا دانز حدقو

 دوجو ةقيقحب قداصلا ناميؤلا ىلإ امتح هدوقت لماوع يهو . راكنإ

 امنإ لقعلا رود َّنأ كلذ .هلسرو هئايبنأب قيدصتلاو «ىلاعت هللا
 اهيلع موقي يتلا قئاقحلا فاشتكا لوح - لصألا يف  روحمتي

 قيرط ىلإ ناسنإلا ٌدشت نأب ةليفك قئاقحلا هذهو «ّيرشبلا دوجولا
 .هتاضرمب لمعلاو هتعاطو .ىلاعت هبر ةدابع ىلإ هيدهتو «قحلا

 هلقع هيلإ لّصوتي ام ّبلوقو «قئاقحلا كلت ناسنإلا ىفاج اذإ امأ

 اهداعبأب اهذخأي نأ نود «ةتحبلا ةيداملا ةايحلا رهاظمب هبلقو

 يأ ءٍذئنيح هيدل دوعي الف «ةيونعملا اهيمارم اهيطعيو «ةيحورلا
 . هنيعب لالضلاو رفكلا وه اذهو . . هقلاخو هبرب ناميولل ىنعم

 ْرُهْلَمْعَأ ْمِهيَرِب اوُرَمَك تيرلأ ُلَتَمه : ىلاعتو كرابت ىلوملا لوقي
 ٍوْنَم لع أوْبَسكح ان َنردقَي ال ِفِصاَع ٍمَْي ىف ُحرلأ هب ْتدَتْشَأ ٍداَمْرك

 و ري ذآ

 . )0 ديلا ُلكَّصلأ ٌوْه كلل ١

 لامعألا نم اوتأ امهم ذإ .مهبرب اورفك نيذلا لثم وه اذه لجأ
 يف اهيلع مهروجأ نوفوي مهنإف ءايندلا ةايحلا هذه يف ةنسحلا

 اهنأل «ةرخآلا يف اهنم بيصن مهل نوكي ال مث وله مهايند

 يف حيرلا هيلع بهت يذلا دامرلا لثم بيغتو كانه ددبتت فوس
 لعجي يذلا مهرفك ببسب كلذ لكو . .ًاددب هورذتف فصاع موي

 .ليعبلا لالضلا ىلإ مهداقف «ىلاعت هللا هجول صلاخ ريغ مهلمع

 .مهترخآ نورسخي ةياهنلا يف مهلعجو
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 نم اهتالولدم دمتست ميركلا نآرقلا يف لاثمألا نإ : ئسفنلا ريثأتلا - “

 اهشياعيف «ناسنإلا مهف نم ةبيرق نوكت يكل اهتاذ ةايحلا رصانع

 اهل ةيرورض كلذ لجأ نم - تناكف ءاهماهلإو اهيحوب يدتقيو
 . ةيرشبلا سفنلا يف لعافلا اهريثأت اهل نوكي يتلا ريوصتلا ٌةعور
 نم ذختت ام ًابلاغ نآرقلا لاثمأ نإف ّيسفنلا ريثأتلا اذه لجأ نمو

 :ةربعملا روصلا اهنم مسرتل ءاهل اناديم ةعيبطلا

 يذلا عرزلاو «لبانس عبس تبنت يتلا ةبحلا دجن :اهتابن نمف -

 .ةثيبخلا ةرجشلاو «ةبيطلا ةرجشلاو ؛هأطش جرخأ

 .بلكلاو رامحلا دجن امك «ماعنألا دجن :اهناويح نمو -

 . .دهدهلا دجن :اهريط نمو

 . .ةضوعبلاو توبكنعلاو ةلمنلاو ةلحنلا دجن :اهترشح نمو

 . .ةنيفسلاو «ناعيقلاو «لبجلا دجن :اهدامج نمو

 يف وأ ةدحاولا ةظفللا يف نآرقلا صوصن ضعب عمجتو لب

 يف رثؤي امع ةلماش ةركف وأ ةروص ّيطعتل ًةديدع ّيناعم ةدحاولا ةرابعلا

 َتِيَح للا َلِإ نوري القأ» :ىلاعت هللا لوق يف امك «سانلا ةايح

 تنك ٍضْرألا لإَر*َتَبِصَت فنك ٍلاَبْلَل لاو تَعِفَر فك كَمَا َلِإَو# تف
 , 2176 َتَحِطَس

 ةعيبطلا نم نآرقلا يف لائثمألا اهيقتست يتلا روصلا كلت نأ ىلع

 امنإو ءاهريغ نود تاقولخملا نم ةنيعم عاونأ ىلع اهراصتقا ينعت ال

 لّئمملا هينعي ال نيبملا نآرقلا نأل ءركذلا وأ لاثملا ليبس ىلع اهدروت

 )١( :تايآلا «ةيشاغلا ةروس /ا١ - 7١.
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 سفن ىلإ ةروصلا ٌبيرقت هب دصقي ام ردقب «هريغ نع هصيصختب وأ «هب
 ينآرقلا قايسلا يف اهنايبو اهحوضو ةدش مغر «ناسنإلا

 ىتأت اهنإف ءاهل ًاناديم ةعيبطلا نم نآرقلا ىف لاثمألا ذخأت امكو

 7 و .ناسنإلل ةيمويلا ةايحلا ىلع ديدشلا ريثأتلا تاذ ءايشألاب ًاضيأ

 ُهننأ# : ىلاعت ا لوقا .نوتيزلا ةرجشو حابصملاو رونلا :كلذ ليبق

 ٌةَجاَجْرل يم يف حاسي لبصم اف ووكَشص ءورون لكم ضرالاو تونمّسلا رون

 و ُدكَي قير الو يفرم ال وتويَر وكرم َوَرَجَس ني دوي رد كاك 5
 هم عرب ع 64

 هنأ كثيِرضتو 2اعي نَم قر "لكاس ضر ف ْرَل ولو ضب

 , 176 عِبَع ما لع ءَْش لعب ُهَّلَاَو نيا لما

 اومهفي ىتح سانلل لائثمألا ىلاعتو كرابت هللا برضيو ءلجأ
 دق هملع َّنأل .؟ميلع ءيش لكب هللاو» . .اونمؤيو ءاوربتعيف اهدصاقم

 امبو ناك امب طاحأ امك ءدوجولا يف امو ءنوكلا يف ام لكب طاحأ

 يتلا ءايشألا ىلإ هدابع يدهي ْنأ هللا ملع ىضتقم نمو . .نوكي فوس

 امك مهل اهبرض يتلا لاثمألا لالخ نم ًارشابم ًاريثأت مهتايح ىلع رثؤت

 ال رونلاف . .ضرألاو تاوامسلا ىف ىلاعت هللا رون نع لثملا اذه ىف

 يذلا رونلا اذه الب ةايح ال هنأ ةضاختبو .هنع ءانغتسالا ءيشل دك

 لعافتو ةايحلا ظاقيإ يف هرود ٌيدؤيل سمشلا نم ىلاعت هللا هثعبي
 وه امنإ «ةرانإلاو لاعتشالاو رانلل ًاليثمت دعي يذلا حابصملاو . اهتانئاك
 .هنود نم شيعلا يوتسي ال ثيحب «ناسنإلل ةايحلا تارورض مهأ نم

 ُمدقت امل اهب مهتايح طابترا رادقم نوفرعي سانلا ّنِإف نوتيزلا ةرجش امأ

 هةر : ةيآلا .رونلا ةروس 6
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 ىلع ريثأت نم وأ ءدوقولل بشخ نم وأ «ماعطلل ٍتيزو ٌبَح نم مهل

 ءرطملا بلجو «خانملا نيسحت وأ «ةبرتلا ظفحب قلعتي ام ءاوس ةئيبلا
 هذه تدجو امثيح شيعت يتلا تارشحلاو رويطلا هنم ديفت ام وأ

 عم قفاوتتل ينآرقلا لثملا اذه يف ركذلاب تّصخ دقو «ةكرابملا ةرجشلا

 ةيأ نم ريخ لكل ًالاثم نوكتلو «سانلا ةايح يف رونلا هثعبي يذلا ريخلا

 ريخلل ٌبحم ناسنإ لك نمو «برغلا نم مأ قرشلا نم ءاوس ؛ىتأ ةهج
 . .ىمتنا ةيسنج ةيأل وأ ةيفارغج ٍةعقب ةيأل زييمت امنود

 يهو ميركلا نآرقلا يف لاثمألا ةيمهأ ىلع لدي ام هلك كلذ يفو

 . .ءاوسلا ىلع ةصاخلاو ةماعلا سانلا نوؤش نع رّبعت

 ميركلا نآرقلا يف لاثمألا اهاخوتت يتلا فادهألا : ةعباسلا ةرقفلا

 .نيملاعلل ةمحر ميلع ريبخ ندل نم نيبملا باتكلا لّزنت دقل
 0و با بسبب رايب
 ناتيضقلا ناتاهو .ناسنإلاو ةايحلاو نوكلا ىف ثحبت ىتلا اياضقلا ةفاك
 . هدابعل هللا ىدهو ءدحألا دحاولا هللا ةدابع : امه

 كرابت ٌّقحلا لوقيف .ءدحألا دحاولا هللا ةدابع ثيح نم امأ

 : ىلاعتو

 ب هَل الإ أتت الأ ريس ربك ْنْدَل نم تف ث منَ تكي تك »
 , 2004 كيمو ييذَت ُهَنَم ركل

 «يناعملا عيدبو مظنلا بيجعب هتايآ تمكحأ دق نآرقلا اذهف

 هنع اهعيمج دعبُتل «هنايب زاجعإو «هتغالب بولسأب تمكحأ امك ًامامت

 .7و ١ :ناتيآلا ء.دوه ةروس )١(
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 ماكحألاب تلّصف دق هتايآ نأ امك ؛للخ وأ توافت وأ صقن يأ

 ةرهاظلا ءايازمب - دكؤت يتلا لاثمألاو ربعلاو ظعاوملاو صصقلاو

 هدابع نوؤشب ؛ ريبخ «هعادبإو هعنص يف مدح ندل نم هنأ  ةّيفخلاو

 اودبعي الأو هتدابعل مهوعدي يذلا لجو َّزع هللا وهو «مهريبدتو

 هنأو ءهاوس ٌدبعي بر الو ءوه الإ َهلإ الف ًادحأ ًادحاو ًاهَلإ هاّيِإ الإ
 نمل باذعلاب ًاريذن نوكيل نآرقلا اذهب 8 ادمحم هين ثعب دق هناحبس

 . .ًاحلاص لمعو ىقتاو هللاب نمآ نمل باوثلاب ًاريشبو هللا ةدابعب رفكي

 يف ةمكحم - لجو َّزع - هللا ةدابع ىلع ٌضحت يتلا تايآلاو
 درف ءدحأ ٌدحاو ُهَلِإ هنأ ىلع دكؤت اهعيمجو «هرخآل هلوأ نم نآرقلا

 امك ءرخآ اهلإ ردم اوذختي الأ هدابعل ّرمألا لمحت اهلكو ءدمص

 دينو هَلِإ وه امن نينثأ ِنْيَهلِإ ادخن ال ُهَّمأ َلاَهو» : ةميركلا ةيآلا هذه يف

 , 2974م َىَن

 فدهلا وه  هتمظع تلج - هلل ةيبوبرلاو ةيهولألاب رارقإلا نإو

 قلعتت ىتلا كلت ءاوس «ىرخألا فادهألا رئاس هنع قثبنت يذلا ىلعألا

 اخوتت يتلا فادهألا مأ «نوكلاب هطابتراو ناسنإلا قلخ نم ةياغلاب
 . ىلاعت هلل ًادبع نوكيل ناسنإلا ةيبرتو هيجوت يف نآرقلا لاثمأ

 ل .ىدهلا ىلإ ةوعدلا ثيح نم امأو

 نبدأ م ه ُةعَمَش 5 م اًهَتَتُم ابنك ٍثيِرَذَك َنَسْمْك ّلَي ُهّناؤ
 سل - س

 ءرعز هو هرر ميو

 هب كيت أ ىتم كل أ أ رْكِذ َلِ | مهترلفو مهول نات م ع 0
 , ")داع ْنِم مل امق ُهَلأ ٍلِلَضُي نَمَو مو ُدآَعَي اشي نم

 )١( :ةيآلا ءلحنلا ةروس 0١.

 .77 :ةيآلا ءرمزلا ةروس (6)
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 هبشي يأ را ًانارق ثيدحلا نسحأ  ىلاعت هللا لّرن دقل

 اياضقلا هيف تّينث دقو .زاجعإلاو ةقدلاو «نايبلاو مظنلا يف ًاضعب هضعب

 «ةنجلاب دعولا اهنمو ءةرخآلاو ايندلا مهتايح يف سانلا مهت يتلا

 .هديعو نوفاخيو مهبر نوشخي نيذلا نونمؤملاف . .رانلاب ديعولاو

 هتمحرو هللا ركذ ىلإ مهبولق نئمطت مث «هديعو ركذل مهدولج رعشقت
 . .زوفلاو ةاجنلا نم هب مهدعي امو : هدابعب

 يلعلا هللا ثيدح نساحم نمو «ثيدحلا نسحأ وه نآرقلاف

 لب «نودتهملا مه ليلجلا ثيدحلا اذهب نورّئأتي نيذلا َّنأ ميظعلا
 مهبولق نانئمطا وأ ءمهبر نم فوخلاو عوشخلا ةيحان نم نإ مهرّنأتو
 هثيدحبو «ميركلا هباتكب يدهي يذلا .هللا ىده وه .ىلاعت هركذ ىلإ

 دج لاهل كوول و لب .هدابع نم ءاشي نم ٌينسلا

 أ مهدد نا كبلز :ةكسنأ ومع لقا وتب نا : ميكحلا
 . . 206 ييثألا اور م كيو

 سانلا ءالؤه  نونكملا هملع يف  مهف ءهللا للضي نم امأو

 يف نوشيعي ءٍداه نم مهل امف «ةيادهلل ةيلباق مهيدل تسيل نيذلا

 هللا لّرزن فيك لمأتف .ديعبلا لالضلا يف نوتوميو «نيبملا لالضلا

 تايآلا نم هيف امب «نيملاعلل ةمحرو ىده باتكلا كلذ لجو َّنع

 اهنم ريثك يف عشي يتلا لاثمألا هذه اهنمو «ىدهلا قيرط ىلع ةلادلا

 .نيحلاصلا هللا دابع يدهي يذلا نيبملا رونلا

 - ةهباشتملاو ةمكحملا هتايآ يف - هلمجم يف نآرقلا َّنأب بير الو

 ةيبوبرلاو ةقلطملا ةيهولألاب رارقإلا هدصاقم قيداصم مهأ َّنأ ىلع دكؤي
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 هللا ّنأو ماي الإ اودبعي الأ هدابع ةوعد 4 نمو ؛ىلاعت هلل ةقلطملا

 ىلعو ..ءاشي نم لضيو ءءاشي نم نآرقلا اذهب يدهي  ىلاعت -

 اهيف امب .ةفاك نآرقلا يناعم ىنبت ءامهقالطإ يف «نيتدعاقلا نيتاه

 وأ ءهب ةصاخ تاياغو ًافادهأ اهنم لك ىخوتي دق يتلا لاثمألا يناعم
 نم ةددعتم تايآ يف درت ةماع تاياغو فادهأ يف هريغ عم كرتشي

 . ديجملا نآرقلا

 - هيلإ ىلاعت هللا اناده اميف - صلختسن ْنأ نكمي هنإف اذه ىلعو

 : ةيلاتلا فادهألا نآرقلا اذه يف لاثمألا اهاخوتت يتلا فادهألا نم ّنأب

 ةيبيغلا رومألا كاردإ :لوألا فدهلا ١

 ةقلغملا رارسألا نم ريثك مهب طيحي دق سانلا َّنأ حضاولا نم

 هذه ةفرعم غولب ىلإ هيف نوقوتي يذلا تقولا يف كلذو .مهماهفأ ىلع
 ًاريثأت هل َّنأ نودقتعي ام اميس الو ءاهقئاقح ىلع فوقولا وأ ءرارسألا

 ُنايبت ميركلا نآرقلا يف لاثمألا فادهأ نم ناك كلذلو . .مهتايح ىلع

 اهتعيبطب رارسأ ةباثمب يه يتلا - بيغلا رومأ ضعب يناعم ٌحاضيإو
 ءارو نم «ةياغلا نوكت ْنأ ىلع ءاهقئاقح اوكردي ىتح  سانلل ةبسنلاب
 يف «لغشت يتلا كلت اميسالو «ةيبيغلا رومألا كلتب َناميإلا «كلذ

 ةينيقي تاملسم مث نم اهرابتعاو .هعجضم ضقتو ناسنإلا لاب «عقاولا

 ثعبلا نع لائثمألا نآرقلا يف دجن اننإف اذه ىلعو . .لادجلل ةلباق ريغ

 ءرانلاو ةنجلاو .«باقعلاو باوثلاو «ةمايقلا موي باسحلاو ءروشنلاو

 نأ نكمي ال يتلا «ةيلقعلا يناعملا نم اهريغو كرشلاو ناميإلاو

 ةيسحلا نيهاربلاو ةلدألاب الإ انسوفن اهل نئمطتو ءانلوقع اهبعوتست
 .اندوجو عقاو نم ةاقتسم تناك اذإ ةصاخبو
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 اياضقلا نم هتقيقح ىف هنأ دجن ءهللاب كرشلا ًالثم انذخأ ولف
 ًاعضوم وأ قافتالل ًاعضوم لكشت دق يتلا اياضقلا يأ ؛ةيلقعلا
 يتلا يمارملاو ءاهقاطن ديدحتو ءاهتيهام ىلع سانلا نيب فالتخالل

 لثملا يتأي امدنع نكلو . . !اهب - رارقإلا مدع وأ - رارقإلا نم اهنوخوتي
 اياضقلا ىلع الاثم هانذخأ يذلا  كرشلا ةيهام انل نّيبيو نآرقلا ىف

 اذه ةقيقح راكنإل لاجم نم كانه دوعي الف «ةيسح ةلدأب - ةيلقعلا

 . .هبناوج عيمج نمو «هميمص يف هكاردإ مدع وأ ءَينالقعلا رمألا

 0-0 جني كَل لك كش نبات ُ أ َيَرَصل :ىلاعت هللا لوقي

 ا كب اوس يف راف مكرر ام يف ءاكِحَرُش ني مُكَدْسَنَأ

 هللا هبرض دق لثملا اذهف .204َِقْمَي موَقِل ِتيَأْلا ُلِصَفَن َكِلَدَكك

 ةايحلا يف ءمهسفنأ سانلا ضو لب ٠سانلا ةايح عقاو نم ىلاعت

 سانلا ضعب ىدل ناك اذإف ءاضعب مهضعب عم اهنوشيعي يتلا ةكرتشملا

 وأ «مهتويب يف ٌمدخ وأ (يضاملا يف لاحلا ناك امك) مهنوكلمي ديبع

 يف ءاكرش مهل نونوكي لهف .«مهتاسسؤمو مهتاكرش يف نومدختسم
 وأ لامعألا كلت يف نيليصألا مهئاكرش لثم مهلاومأو مهلامعأ

 .ًاروجأ نوضاقتي نيرومأم وأ «كيلامم درجم مهف . .ال ًاعبط ؟لاومألا

 نم ءيش يأ يف مهوكراشي نأ ءالؤه نم نوفاخي ال مهف يلاتلابو
 ناك 0 .ىلاعت هللا مهقزر امم «ةقيقحلا يف .يه ىتلا مهتاكلتمم

 ضعب اولعجي نأ نوفاخي ال فيكف ءمهلاثمأ سانأ عم كلذك رمألا

 0 ءاوس «هل ءاكرش لجو َّرع هللا اهقلخ يتلا تاقولخملا

 نيح يف «ةقرفتملا بابرألا نم وأ «مانصألا وأ ,.نجلا وأ ؛ةكئالملا

 .؟58 :ةيآلا ءمورلا ةروس )١(
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 ضرألاو تاوامسلا يف ام لك هلو .كلملا كلام وه هدحو هللا نأ

 .نوكرشي امع ىلاعتو هناحبس . . ؟ًاديبعو ًاقلخ

 لثمتي يذلا سوسحملا عقاولا لالخ نمو - لقعلا لد كلذبو
 ءهللاب كرشلا وه يذلا سوسحملا ريغ رمألا ىلع  سانلا نيب ةكارشلاب

 هلل تاقولخم ىلع لاحم هنأ كرديو لقعي نم لك بعوتسي ثيحب

 . . !هكلم يف هل ءاكرش نوكت نأ ؛ميظعلا قلاخلا

 تلوت دقف «ميكحلا نآرقلا يف ةريثك ةيبيغلا اياضقلا تناك املو
 ناهذأ ىلإ اياضقلا كلت يناعم بيرقت ىخوتت ةقيقد ةمهم هيف لاثمألا

 ةيسحلا ا ا مهلعجو «سانلا

 عقاو نم ٌةذوخأمو ًةاقتسم ءابلاغ «نوكت دق يتلاو ءاهنع رّبعت يتلا
 .مهدوجوو مهتايح

 ثيح «ةنجلا ىنعم انل نيب نأ نآرقلا يف لثملا ديري امدنعف
 ةيسحلا روصلا لالخ نم اهب فّرعي هنإف ءةرخآلا يف ريبكلا ميعنلا

 ؛ةيراجلا راهنألاو «ةفراولا لالظلا :لثم نم انتايح يف ةفولأملاو

 ررسلاو ءرمخلاو نبللاو لسعلاو «ّيهشلا ريطلا محلو «ةعنايلا رامثلاو

 ناسنإلا ةاّنمتي امم اهريغو ّيبارزلاو قرامنلاو كلئارألاو «ةعوفرملا

 روبحلاب لفريو «ةنينأمطلاو ةيهافرلا ققحيو «ّيضرلا شيعلاب معني يكل
 انل نّيبي ْنأ نآرقلا يف لثملا ىخوتي امدنع رمألا كلذكو . . .نامألاو

 سانلا ةايح عقاو سمالي هنإف «ةرخآلا يف اهميحجو ءرانلا ىنعم

 بهللا : لثم نم كلذ ىلع ةسوسحملا نيهاربلاو ةلدألا اهنم يقتسيو

 دولجلاو «ةقزمملا ءاشحألاو ءراحلا َّىلغملا ءاملاو ءرعتسملا

 يتلا ءايشألا نم اهريغو ءيدرلا ماعطلاو «ةنسآلا هايملاو «ةقرتحملا

 . .باذعلاو ملألاو «ليكنتلاو رهقلاو ءةساعتلاو ءاقشلا ىلع لدت
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 .توملا دعب ثعبلا ةيضق نارقلا يف ةيبيغلا اياضقلا زربأ نمو
 دوحجلل ًاريبك ًالاجم نوكرشملاو رافكلا اهنم ذختا يتلا ةيضقلا يهو

 رمأ يف لسرلا بيذكت َّمَث نمو «جاجحلاو لادجلل ًاراثمو ءراكنإلاو
 ءالج ميركلا نآرقلا يف لاثمألا تلوت كلذلو . .توملا دعب ءايحإلا

 يتلا قئاقحلا لالخ نم كلذو «ثعبلا ةقيقح تابثإو «ةيضقلا هذه

 مدعي ءاعدالا وأ ءاهراكنإ هنكمي ال يتلاو «موي لك ناسنإلا اهشياعي

 .هتومو ناسنإلا قلخ ىلع لاثمألا هذه يف زيكرتلا ناكف ءاهدوجو

 . .ءايحإلاو روشنلا نم امهبقعي فوس ام ىلع نْيَعطاس نييئاهربك

 تايآب هللا باتك هيلع َّلد دقف .قلخلا وهو لوألا ناهربلا امأف

 :اهنمو «ةميظع تانئيب

 هيب لع ىِنَي نم أَم يل قلَّ : ىلاعت هللا لوق
 لع هل نإ ءآَي ام هلل لي عر ىلع ىِنَي نم متسول لع ىئَي نم منو
 . 204 يبقون ٍلْطَح

 هنلعج من# مط ني تللَس نم نقلا انقل دَقْلَو» :ىلاعت هلوقو 1000 * ل“ لن بدلا | هل ا : 1

 اسدلَكُم هُم َدّقلَملا انقلَعَُف قلع َدَفْطتلا اقع 2 5 يك رار ف 00

 تاع“ لعزل سرع ن1 2 هر ويؤسس م 4 هم رع ص صار ىووم

 نِسَحَأ هللا َكَرابَتَف رخاء اَقْلَح هئأمنأ دن امل مدظملا انوسكف اَمَظِع ةَمِضمْلا
 , "74 تسمم َةمَدَيِْلا موي كن ل * نوم كِلذ دعب ركّتإ مث * نقيم و _مءء هه هل ل م ا ا سس 2 0 8

 .88 :ةيآلا ءرونلا ةروس )١(

 )١( :تايآلا «ءقراطلا ةروس © -7.

 -١15. 11 :ةيآلا ءنونمؤملا ةروس ()
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 نيهاربلاو ةلدألا نم تانّيبلا تايآلا هذه يف ام نايبلا نع ٌىنغو

 .هنيوكت ةيفيك ىلعو .ّيمدآلا قلخلا لصأ ىلع ةيسحلاو ةيداملا

 ءايوس ًارشب ناسنإلا جرخي ىتح نيوكتلا اذه اهيف رمي يتلا راوطألاو
 ةقباسلا راوطألا فلتخم يف هيلع ناك امع فلتخم رخآ قلخ يفو

 ديجملا نآرقلا يف درو ام ةيقدصو ةقيقح تبثأو ملعلا دكأ دقو

 تايرظنلاب كلذ ىلإ لّصوت دق وهو «يرشبلا قلخلل راوطألا كلت لوح
 «نآرقلا نأ نيح يف . .تادلجملا المت يتلا براجتلاو ثاحبألاو

 ءاهقدأو تارابعلا لقأب ٌيرشبلا قلخلا راوطأ نّيب دق ءهزاجعإ نم اذهو

 .قلخلا يف ىلاعت هللا ةردق ىلع ًايفاضإ ًاناهرب هتاذب زاجعإلا اذه نوكيل

 . ميلعلا قالخلا وه هنأو

 فلتخم يفو لب .ناسنإ لك يف ةتباثو ا

 .ةرشحلاو ناويحلاو ريطلاو عرزلاو تابنلا نم ةيحلا تانئاكلا

 . ميظعلا قلاخلل تاقولخم اهنأ ىلع ناهرب 01 ٌىداملا اهدوجوو

 . قلاخلا ةردق ىلع لدتسيل اهب ركفتي نأ ناسنإلا يفكيو

 يف ةتباث ةقيقح ًاضيأ وه يذلا ءتوملا وهف يناثلا ناهربلا امأو
 يتلا ةينمزلا ةدملا تناك ًايأ يح نئاك لك ةايح يفو لب «سانلا ةايح

 ال ةقيقح وه يذلا :«توملا ىلع نآرقلا لدَكَقَو !اهيف رّمعي وأ ءاهشيعي

 :اهنمو «ةريثك تايآب ءاهيف لادج

 نعل :ىلاعت هلوقو 20و ُةَِكَد نيت لك » : ىلاعت هللا لوق
 . "14 نووي ُنحعاَمو تول كيا

 )١( :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس ١186.

 :ةيآلا «ةعقاولا ةروس (؟) ٠



 مرر مير مرت ريح اهم سلا ل مرو صر

 َقلَح ىِذَلا# ُرَم وْيَس لك لع وهو كلملا ِهِدَيِب ىِذلأ كرت : ىلاعت هلوقو
 . "7 «دوفتلا درا وَ المع نس أ وب ياو تلا

 . "06ِهَّسأ ِنْذِإِب الإ َتوُمَت نأ سف ناك امو :ىلاعت هلوقو

 ٍلكَلَك ود َكْيَر ُهْيَو َصَبَو# نام اَبَع نم لك# :ىلاعت هلوقو

 . "74 واكل
 صوصنلا نم ريسي ءزج يه «قلخلا تايآ امك «تايآلا هذهو

 . . .نيبملا نآرقلا يف ةايحلاو توملا نع ثدحتت يتلا

 ميظعلا قلاخلا ًءاش يتلا ةغلابلا ةمكحلا وه هتاذب توملا نأ ىلع

 .ةيحلا تانئاكلا يف قلاخلا اهعدوي يتلا ةايحلا رس -

 . ةمايقلا موي سانلا ثعب 5

 ةداعإلو ءةايحلا رسل َيبيغلا موهفملا نآرقلا بّرقي نأ لجأ نمو

 ةيداملاو ةيسحلا ةقيقحلاب امهيلع لد دقف «ةمايقلا موي ثعبلا وأ ةايحلا

 . .ةايحلل ضيقن وه يذلا «توملاب يأ «نيعلا مأب سانلا اهاري يتلا

 ؟ةايحلل ضيقن وه يذلا توملا اذه يف ثدحي اذامف

 ملع قاطن جراخ يه حورلا تناك نئلو . هسفنو هدسج يف ايحي حورلاب

 رارسأ نم ًأرس اهلعج دق  نآرقلا تبثي امك  ىلاعت هللا نأل .ناسنإلا

 ال توملا نأ تباثلا نم هنإف ءرسلا اذهب ىلاعتو هناحبس زّرعتو «هقلخ

 ."و ١ :نائيآلا .كلملا ةروس )١(

 ©١06. : ةيآلا «نارمع لآ ةروس )س0(

 . 70و 7١1 :ناتيآلا ءنمحرلا ةروس (*)
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 دجن تاذلاب ةظحللا هذه يفف ءهنم حورلا جورخ دنع الإ ناسنإلاب لحي
 ال مث . .ةايحلل ضبن لك هيف فقوتو ءةكرحلا نع دمه دق دسجلا

 يذلا نونسملا أمحلا وه اذهو) ًائيشف ًائيش بلصتي نأ دسجلا اذه ثيلي
 ايرط حبصيو تيملا دسجلا نّفعتي مث (مدآ قلخ لصأ يف نآرقلا هركذ

 اذإ ًاروثنم ًءابه وأ> ضرألا يف نفد اذإ ابارت ريصي مث .لاصلصلاك
 ءايشألا هذهف . .(ةيرشبلا تاعامجلا ضعب ةقيرط ىلع هقرح ىرج

 وأ  بارتلا ءلاصلصلا .ءنونسملا أمحلا ءدسجلا ةكرح فقو : ةيداملا

 ء«دسجلا ءانف ىلع يأ ؛توملا ىلع ةيسحلا ةلدألا ىه  روثنملا ءابهلا

 .ايندلا ةايحلا هذه نم ًايئاهن هدوجو لاوزو ناسنإلا ءانفو

 ىلع نيهاربلاو ةلدألا مدقي امّنِإ ميركلا نآرقلا َّنأب بير الو

 ريخ امه هتومو ناسنإلا قلخ نوكيل .توملا ةقيقحو .قلخلا ةقيقح
 ىتلا ةيسحلا ةلدألا لالخ نم اميس الو .ثعبلا ةقيقح ىلع دهاوشلا

 رلوأ» : ىلاعت هللا لوق يف امك ديجملا باتكلا اذه يف لاثمألا اهب تتأ

 َىَِو اَلَنم ان َبرَسَو نم ٌمِيِصَح وه اَدِإَ ٍةَمظن نم ُهَنْدَلَح اّنأ ٌنكنإلآ ري
 0 ا

 هن رثنأ آم ان رضخلالا ٍرَجّنلأ نم : كَل َلَمَج ىِلأ*ْءيلع قل لحب

 لب مُهَلْتِم َقَلْحم نأ لع ريت َضْرَأْلاَو ٍتومَّصلا ّقَلَخ ىلا َسْيَلَوَأ# َنوُدَهوُ
 نك مل َلوُقَي نأ اًكَبَس َداَأ آذإ ءُُرْمأ آمّنِإ# ُمِيِلَعل نَلْخا َوُهَو

 5 )هب نوع هيلو دع لا تكلم وح قرا نكي احبس 5-7

 لثملا اذه اهقوسي يتلا ةيلقعلا نيهاربلاو «ةيسحلا دهاوشلاف
 :اهنمو «ةديدع ثعبلا ىلع ينآرقلا

 )١( ا :تايآلا ءسي ةروس - 47.
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 ةفطنلا هذه نم قلخي يذلا هللاف «(نيهملا ءاملا وأ ّينملا) ةفطنلا -

 يأ .هثعبي ْنأ ىلع رداقل «(هفرعن يذلا ناسنإلا اذه وه) رخآ ًاقلخ
 :ةرهل زا ءاشأ امك ءروشنلا دعب هقلخ ديعي ْنأ

 نكمي اال يتلاو «يرشبلا دسجلا نيوكت رصانع نم يه يتلا ماظعلا 2

 ماظعلا هذه ءاشنإ ىلع رداقلاف ءاهنود نم نيوكتلا اذه لثم نوكي نأ

 نإو «ىرخأ ةرم اهئاشنإ ةداعإ ىلع رداقل نيهملا ءاملا نم ةرم لوأ

 ريزعلا ٌيَرظان مامأ رمألا اذه ىلاعت هللا رهظأ دقو .تّمر وأ تيلب

 ايلي امك هدكامإ ىلع هب هلام تازأ دعي هرامس هايخإ هيئي وو

 . يب نأ لاَ اهِشوُرُع لع ُةَيِواَح و 0 : ىلاعت هلوق
 20 تدل حك لاَ ٌمكَبَُك واع هَ ُهَنامَك اهتم دب هَل ذه
 مل َكَلياَرَسَو كلِماَعط لإ رشق رح قي < َتْشْل لب َلاَق موي صمَب وأ

 مايل ككل رظنأو ات ةَسياَء كلَمجَتإَ 5 لإ زظنأو هّنَسكَي
 لع هس َّنأ ملعأ لاه م تيَمَت اّمَلَف امَحَل اهوسكت ّمُث اَهَرِنُت ٌفْيَكح 3 م 70 ريت ص سرع

 هنم مه اذإف ًاران سانلل ميظعلا قلاخلا هنم لعج يذلا رضخألا رجشلا -
 ءاملا نيب ام عمجي هنأ ليلدلا وأ ناهربلا اذه ةيمهأو .نودقوي

 ةنماكلا رانلا ىلع ىغطي هؤام الف  ةثالث دادضأك  رانلاو بشخلاو

 «هبشخ قرحت رجشلا يف ٌرانلا دّلوت يتلا ةيلخادلا لعافملا الو . هيف

 دادضألا رصانعلا هذه دوجو نم مغرلا ىلع) رضخأ ًارجش لظي لب

 هذه عمج ىلع رداقلاف «قارتحالل الباق حبصيو سيبي نأ ىلإ (هيف
 . هئانف دعب ناسنإلا ثعب ىلع ٌرداق رضخألا رجشلا يف رصانعلا

 )١( :ةيآلا ءةرقبلا ةروس 769.
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 رداقلاف ءامهمظع عم ضرألاو تاوامسلا قلخ وه ىوقألا ناهربلاو

 ءالؤه لثم قلخي نأ ىلع ًاضيأ رداقب سيلأ ميظعلا قلخلا اذه ىلع
 «ىلب ؟ءاشي ىتمو ؟ءاشي فيك مهءايحإ ديعي نأو ءراغصلا ّيسانألا

 .(ءيش ّلك قلخي امب) ميلعلا «(قلخلا ريثكلا) ٌقالخلا وهو

 ضعب نأ ؛ّينآرقلا لثملا اذه لوزن بابسأ يف درو دقو

 ذخأ دقو هِي ّبنلا ءاج دق لئاو نب صاعلا مهنمو «ةكم يف نيكرشملا

 اذه هللا يبحي ء«دمحم» اي ىرتأ :هل لاق مث همامأ هّنف ءاميمر ًامظع
 يذلا هيبحي . لجأ : عطاقلا كو يبنلا باوج ناكو ؟مرو يلب امدعب

 نم كرشملا كاذ بجعي فيكف . .ميلع قلخ لكب وهو «ةرم لوأ هأشنأ

 ٌنآرقلا هدكؤي امك «نيهم ءام نم ٍةفطن نم ٌقِلُخ هنأ يسن دقو ٠ ثعبلا

 لوقي امدنع 0 ا ل و هاا كيسا
 0 أ :ةتوفلع رش أ نونمت ان ئ ل ا :ترسسلا لوقو كلا

 ول نب عد أَ :يلاعت هلوقو 204م الام مُكَك كلكأ لوب نأ كلع# وبسم او َتومْلأ ركَسي اََرَدَه رع 1
 - كمل ليو# دما َمعيَف اردقه# ٍموُعَم ردق لإ *نيكت رار ىف ا

 , )4 َنيبدكَش

 نوقفانملا اهذختا يتلا اياضقلا مهأ نم تناك هذه ثعبلا ةيضقو

 اوناكف ءهَّي هللا لوسر اهب اوُجاحيل ًاليبس .نوكرشملاو رافكلاو

 روذب سرغ لجأ نم تازجعملا هنم نوبلطي وأ لاثمألا هل نوبرضي
 اليبس ءاهراكنإو ثعبلا ةيضق نم اوذختاف ءهتلاسر لوح كشلا

 )١( :تايآلا ؛ةعقاولا ةروس 264-51١.

 )'( :تايآلا «تالسرملا ةروس 71-37٠١.
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 هنإف «ةيضقلا هله ىلع ةيمسح- نيهارب دوجو مدع لاح يف دإ «كلذل

 وأ بيذكت لك ضحدت يتلا تانّيبلا تايآلا تلّزنت كلذلو ءاهتيقادصمو

 يف ًاينيقي اقح ثعبلا اذه لعجل مّن نمو «هتوم دعب ناسنإلا ثعبل راكنإ

 يتلا ةسوسحملا ةلدألا نم تايآلا كلت لمحت أمب كلذو . سوفنلا

 نمو ءّيضرألا مهدوجو يف مهشيع رادمو «سانلا ةايح اهب طبترت
 : تايآلا كلت

 ني ليو امطو نوح قرا محير يا َنِمَو9 : ىلاعت هللا لوق
 روَقِل تن 4 و ىف تإ ًاييرت دي سركلا هب .ىحيف آم ِءاَمَّسل

 , 3074 تلقي

 ينو حلا نم تملا جرو يملا َنِم حلا جرخي» :ىلاعت هلوقو
 , "#0 سوي َكِلَدَكَو بيوم دعب صر

 ا >َ 39 هل مءع < يم 001 هر حرم م 2 سما

 ءالذ ىف َنِإ اهبوم دعب ضرألا ِهب احم هآَم ِءامّسلا ني لزنأ هنلاو# : ىلاعت هلوقو
 , 27 نعم مل ه2 روع أَ

 ارو ها رع سور

 أميم هدلب ءوب انرشنأف ٍرَدَقِب ءآم وآَمَسلا سم ل رب ىِرَلاَو> : ىلاعت هلوقو

 , #40 سوم د َكِلدَك

 قب ضرألا ع ٌفبَكح ِهَّلَأ ِتَمَر ٍرئاَ در :ىلاعت هلوقو
 , 006 كي ِءْىَ لك لع ٍظ وهو ٌقومْلا حمل كلل لذ َّنِإ 6

 )١( :ةيآلا «مورلا ةروس 585. مه

 :ةيآلا ءمورلا ةروس (؟) ١9.

 )'( :ةيآلا ءلحنلا ةروس 356.

 ) )4:ةيآلا .فرخزلا ةروس ١١.

 ) )5:ةيآلا ءمورلا ةروس ٠ه
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 :نارمأ ةميركلا تايآلا هذه يف زربيو

 .اهتوم دعب ضرألا هب يبحيف ءامسلا نم ءاملا لزني ىلاعت هللا نأ 5

 نم ىتوملا ييحي كلذك اهتوم دعب ضرألا ييحي امك ىلاعت هللا نأ -

 .روشنلا وأ ثعبلا موي سانلا

 ضرألا ىلإ ناسنإلا رظنيلف :عطاس ناهربلاو «حضاو ليلدلاف

 ءامسلا نم رطملا اهيلع لزن اذإف ءةدماهو ةسباي «ةفاج نوكت فيك

 ال يتلا عاونألا هذه ثيح ؛جيهب جوز لك نم تتبنأو «ءتبرو «تزتها
 «ةيهازلا اهناولأ ىتشب ءراهزألاو عورزلاو تاتابنلا نم ىصحت

 دوعت يتلا قاروألاو راهزألا هذه مث ؛ةبيطلا اهحئاور فلتخمو

 كلذ يف سيلأ ..ةعيبطلا نيزت وأ رامثلا جتنتف اهب يستكتو راجشألا

 مث ؟اهتامم نم اهئايحإو ءاهداقر نم ضرألا ظاقيإ ىلع لدي ام هلك

 ىلع ءاقبلا هنكمي ىتح ناسنإلاب ىلاعت هللا ةمحر راثآ نم كلذ سيلأ

 !؟ءاقبلا اذه ىلع هدعاست يتلا شيعلا دراوم نيمأتو «ضرألا هذه

 «ثعبلا ركني نأ ؛ةيسحلا دهاوشلا هذه عم «ناسنإلل زوجي لهف

 يذلا ءاملا نم هلك كلذ قلخي امك ىلاعت هللا َّنأ هل دكؤت دهاوشلا هذهو
 سانلا جرخيو «ىتوملا هللا يبححي كلذك ءاهتوم دعب ضرألا هب يبحي

 . ! ؟ثادجألا نم

 : ىلاعت هلوق ليلدب هتمظع تلج - هللا ىلع ريسي رمأ اذهو لب

 رشح َكِلَد عاري َمُهْنَع ُضْرَأل كَفَعَت د موي# ريِصَمْل انيلإو ٌتيمثو يح ْنَح ان

 (١)هج د 222

 .55و 5 :ناتيآلا ءقف ةروس )١(

 72 - ع"



 نم ىه ثعبلاو .ءتوملاو .قلخلا :ثالثلا اياضقلا هذهف
 نآرقلا تايآ تءاج دقو .ءاوس ٍدح ىلع ةيلقعلاو ةيسحلا اياضقلا

 ءاهنم لك ةيهام نّيبت .لاثمألا اهيف تدرو ىتلا تايآلا اهنمو «ميركلا

 نورقيو ءاهيناعم نومهفي مهلعجتو ءسانلا ناهذأ نم اهبّرقي امب
 ةيضق حبصيل «ةيبيغ ةيضقك ثعبلا موهفم ّمَث نم يلجنيف ءاهتقيقحب

 ىلع لدت يتلا ةيسحلا دهاوشلا لوبق لالخ نم لقعلا اهلبقي «ةيلقع
 . ةدرجملا نيعلاب ناسنإلا هاري امك ء«ضرألا ءايحإ ةداعإ

 سوفنلا ةجلاعم : يناثلا فدهلا

 تعبط امب ناسنإلا سفن ًةاعارم ّيمالسإلا يدهلا ننس نم نإ

 نأ ناسنإ لك قتاع ىلع عقي ثيحب .ٍتادادعتساو َنماوك نم هيلع

 ٌربلاو ريخلا نم :حلاصلا لمعلاو «نسحلا قّلُخلاب هسفن َيكزي
 : لطابلا لمعلاو ءءّيسلا قلخلاب اهألميو اهّيَّسَدُي نأ وأ . . .ىوقتلاو

 «ةنيابتم ةيرشبلا سوفنلا تناك كلذلو . . .داسفلاو روجفلاو رشلا نم

 نيبو «ةرجافلا ةرفاكلا سوفنلاو «ةنئمطملا ةنمؤملا سوفنلا كلانهف

 يف ىلاعت هللا 0 دقو . .ةرئاحلا ةقفانملا سوفنلا نوكت كلتو هذه

 سوفنلا هذه فلتخم ىلع َةلادلا ٍتايآلا نيبملا هباتك

 ةوق عم مءالتت ةيلاثم ةيبرت اهيبري نآرقلاف ةنمؤملا سوفنلا امأف

 مث «هيهاونو هرماوأل لاثتمالاو ءاهبر ةعاطب لمعلل اهدادعتساو اهناميإ
 ىلإ ةنئمطم اهلعجيو ءاهتاكز مجرتي يذلا حلاصلا لمعلا يف قالطنالا

 . هناوضر لينو «هيلإ عوجرلاب لجو َّّرع - اهبر دعو

 اهفارحنا راهظإ ىلع نآرقلا دّدشي ام رثكأف ةرفاكلا سوفنلا امأو

 نم كلمت ال ثيحب «لالضلاو رفكلا يف اهعوقوو «ةميلسلا ةرطفلا نع
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 نيبو اهنيب لوحي ام وأ «قسفلاو روجفلا نع اهعدري ام طباوضلا
 نع اهليمتسي نأ نآرقلا لواحي كلذلو .ماثآلاو رورشلا باكترا

 رع  هدعو عم ىلاعت هللاب كرشلا وأ رفكلا كرت ىلإ اهعفديو .اهفارحنا

 بصتنم باذعلاو رهقلاب ديعولا نإف الإو «ةرفغملاو ةبوتلاب - لجو
 الف ءرفكلا ىلع اهرارصإ ءارج نم ًالالض هللا اهديزي فوس لب ءاهمامأ

 . .ًادبأ ناميإلا ىلإ مّن نم يدتهت
 نيب ددرتت يتلا ةرئاحلا سوفنلا هذه «ةقفانملا سوفنلا ىقبتو

 قلمتلاو قافنلا نم هب عولتمت امل .نطابلا رفكلاو ءرهاظلا ناميإلا

 ليمجو «لوقلا غلاب نم نآرقلا اهل مدقي سوفنلا هذهو .عادخلاو

 اهنع دري نأ ّيرح وه ام لثملا عئارو .ةمكحلا يدهو ء«داشرإلا

 ركملا ذبن ىلإ اهعفديو «ةبذبذلاو قافنلا نم اهصلخيو فعضلا
 .ءايرلاو بذكلاو ؛عادخلاو

 اننإف ءميركلا نآرقلا اهاخوتي يتلا «ةيماسلا تاياغلا هذه لثمبو

 تالاح نم اهءافشو ءاهتجلاعمو «سوفنلا عيمجل اميوقت هيف دجن

 ' ىلاعت هللا لقي نارقلا عالع بو اةروتت يتلا ضارعألا وأ فحصل
 هه اس اع وو هك 222

 . 07 ارا الإ َنييَطلأ ريم الو نيمو ةَسَرَو اف وه ام ِناءْرشْلا نم ُليُبَو

 ديزي ال امنيب «نينمؤملل ةمحرو ءافش هيف ام نآرقلا نم َّنِإ لجأ
 .ًاراسخ اّلِإ (قافنلا وأ «كرشلا وأ ءرفكلاب) مهسفنأل نيملاظلا ُنآرقلا

 ناميإلا باحر ىلإ اهّدرو «سوفنلا حالصإ يف طانملا َّنأ ىلع
 كلذو .هكلسي يذلا جهنلل هرايتخاو «ناسنإلا ديب وه امنإ «صلاخلا

 الوؤسم يلاتلاب نوكيل .ههاجتاب اهرّيسي امبو .هسفن هيلع وه نطوي امب

 )١( :ةيآلا ءارسإلا ةروس 87.
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 هراتخي نأ  هتدارإو هيعو لماكب لازي ام وهو - رَّرق يذلا ريصملا نع

 ثيح نم اًمإو ءاهتيكزتو اهحالصإ ثيح نم اّمإ كلذ نوكيو :هسفنل
 نَم َباَح َدَقَو#*اهْكَ نم ملف ده :ىلاعت هللا لوقل ءاهلالضإو اهداسفإ

 , 20ه

 َرايخلا كرتي ءّينسلا ّيهلإلا لدعلا ىضتقمبو «ىلاعت هللا َّنأ كلذ

 ةرئاد يف مه اوكرحتي يكل .مهمامأ ًاعساو هلاجم لعجيو لب «هدابعل

 ىلإ نوفرحني وأ «ميقتسملا طارصلا ىلإ نودتهي اًمإف ءرايخلا اذه
 دعب الإ ءمهسفنأل مهكرتي ال ىلاعتو هناحبس هنكلو . .نيبملا لالضلا

 ام ءهلسرو هئايبنأ ناسل ىلعو ءهتالاسرو هبتك لالخ نم ءمهل نّيبي نأ

 ام وأ ءهب مهدعوتي يذلا باقعلا نم مهلامعأو مهكولس ىلع بترتي دق

 ِمَنِإو باقل ٌعيبِرس َكّيَر َّنِإ» :ىلاعت هلوقل ةمحرلاو نارفغلا نم هب مهدعي
 وأ هبضغ نيب اوراتخي نأ هدابعل كرتي هناحبس ناك اذإو . "04 روف
 وفعلاو ةمحرلا باوبأ - ميحرلا نامحرلا وهو  لعج هنأ الإ «هتمحر
 ًادحأ كرت امل اهالولو ءادج ةحيسفو ٌةبحر يهو .مهل ةحّتفم ةرفغملاو

 -ٍ م طار ساس م رس م2 هه 86

 مُهُذِاَون ول ِةَمَحَرلا وذ روُعَمْلا كيرو# :ميركلا هلوقل . .هكلهأ اَّلِإ مهنم
 2 م ءرو © سس

 . "74يوم .هنود نم أوُدجي نأ ٌدِعْوَم مهل لب ُباَدَعْلا مه لجعل أوُبَسَكح امي
 ني اهرَهظ لع ىلرت ام اوْبَسَك اَمِي سال ُهَنَأ ٌدِحاَوَب ْوَلَو# : ىلاعت هلوقو

 ل أ آ ل مارس 0 سرب سي 025 ا سوري دع 1 4
 23 هللا ترف مهلجأ اج اذاف ىكحسفم ٍلَجَأ 3 مهرخو نكحلاو ةَباد

 تا , 404 اريِصَب ءوداسبعب

 )١( :ناتيألا ءسمشلا ةروس  4و٠١.

 :ةيآلا ءماعنألا ةروس (؟) 1186.

 ) )9:ةيآلا .فهكلا ةروس 604.

 . 468 :ةيآلا ءرطاف ةروس (4)
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 امهيفو : ةلاده نمو + عضت نم جيزم «عيزك لوقل - هللاو - هنإو
 ام لاثمألا نم اهيفو «ةربعمو ةلاد ةريثك تايآ هلثمو .سوفنلل جالع

 ىلع مهضحتو «ريخلا لعفب سانلا يرغت ىدهلا نم ناولأ ىلع لمتشي
 يصاعملاب عقوي يذلا لالضلا ةبقاع مهل نّيبت لباقملاب اهنكلو ءربلا
 نم ديفتسي نأ ناسنإلاب ٌّيرحف ..بونذلا اهيلع بّنرتت يتلا مائآلاو

 ءافشلا هل ققحتيف «نيبملا باتكلا تايآ هل اهمدقت يتلا تاظعلاو ربعلا

 . .ميظعلا زوفلا وه كلذو ءهسفن يف فعضلا لماوع عيمج نم

 ةاعدلا ةرصبت : ثلاثلا فدهلا “" 

 يتلا لئاسولاو قرطلاب ةاعدلا رّصبت ميركلا نآرقلا يف لاثمألاو

 لوبق سانلل نكمي يتلا ءاوجألاو فورظلابو ءاهومدختسي ْنأ بجي
 نم مهل همدقي اميف يعادلل ةباجتسالا مث نمو ءاهلظ يف ةوعدلا

 . .ىدهلاو ديشرتلاو «ةيعوتلا

 هللا لعج دقو ءديحوتلا ةديقع لهأ نم مه مالسإلل ةاعدلاف

 مهاده وأ «مهسفنأب اهوراتخا يتلا  ةيمالسإلا ةوعدلا لمح ىلاعت

 قحلا هنيد لاصيإ مهيلع ضرفت «مهقانعأ يف ةنامأ  اهلمحل هلضفب
 هميهافمو «ةميوقلا هميلاعتو ءةنّيبلا ةيعرشلا هماكحأ لماكب سانلا ىلإ
 د: ةضيفصلا

 ّبر دنع ًارجأ اهمظعأو لامعألا لجأ نم وهل لمعلا اذه َّنِإو
 نمؤملا اذه وه (مّيقلا هنيد ىلإ يأ) هللا ىلإ يعادلا َّنأل «نيملاعلا

 اعد نّكَم الو ُنَسَحَأ ْنَمَو9 :ىلاعتو كرابت هلوقب ُهبر هفصو يذلا ملسملا

 . "14 َنيِِل مْ ني ىنِإ َلاَقَو َسِيَِص َلِعَحَو نأ لِ
 .الا“ :ةيآلا .تلصف )١(
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 ءامهريغ ِءيش يأ لبق .نيسيئرلا هيردصم ىلع .سانلا ىلإ مالسإلا

 :امهو «ًاحيحص ًامهف امهمهف لالخ نم كلذو

 نوؤش ىتش يف مهل ًادضعو ًادنسو ٌىئده هنولعجيف ءميركلا نارقلا 2

 : ىلاعت هللا لوقل ا لا ىلإ مهتوعد ف اميس لوا «ةايحلا
 7 هع م هه

 نوميفيو بِلا ومو ب نينا نيِملَل ىده هف بير ال بتكملا كلذ
 مهنفز اَنمو هلاَصلا 17 0 كِل لأ مب نونْؤي َنيذَلَو## وقف 3

 رو ءرع 0

 0 ”«نونقوي مه قرخالابو كبف نم

 لَو دمحم ٌعظعألا لوسرلا مهل نوكيف «ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو -
 ار مك ناك َدَمَل# :ىلاعت هللا لوقل ءةنسحلا ًةوسألاو ةودقلا
 . 0 ابدك دم كو ريل مويلاو هلأ أويري نك مل ةكَسح ةوَسأ هَل

 نم يقتسيو .ىدهلا هيف يذلا 000 بير الو
 .ميظعلا هقلخ ىلع ريسيو «ةلماكلا هتيصخشو «ة#ي لوسرلا ةريس
 عاطتساو ءايندلا ةايحلا هذه يف هدوجو ةياغ ىلإ ىدتها دق نوكي امنإ
 «ةبئادلا ةكرحلاب جعي يذلا ةايحلا حرسم ىلع رثؤملا رودلاب موقي نأ

 نب ٌرباج هاور ام ٌّمصو ..هللا ىوقتب الإ ميقتست نأ نكمي ال يتلاو

 ٍلَثَمَك ِءايبنألا يف لَم امْنإ» :لاق ِهّيثَو هللا 6 ع هللا دبع

 .اهيف َلَخَد ْنَم ّناكف «ِةَتيَل عِضوم ألإ اهْنّسَحَو اهّلَمْكأَف اراد ىتَب لجَر
 َمِيُح ِةَنِْللا ُعِضوم انأف .ةّئْللا هذه عضوم ألإ اهئَسخأ ام : لاق اهيلإ َرَظَنَ

 . 0«غايبنألا ب

 )١( :تايألا «ةرقبلا ةروس ” - 4.

 :ةيآلا «بازحألا ةروس (1؟) 71.

 ."7ص ء:لئاضفلا باب ؛ملسم حيحص (7)
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 هب تاوبنلا متخ عم قفاوتي «نييبنلا متاخ 5 دمحم نوكو

 .مهيلع هتمعن ّمتأو «مهنيد اهيف لمكأ يتلا «ةمتاخلا ةلاسرلا هتلاسر

 ةمتاخلا ةماتلا ةعيرشلا هتعيرش لظتل ءأنيد مالسالا مهل يضرو

 .نيدلا موي ىلإ ًاماتو الماك نوكلاو ةايحلاو ناسنإلا نع اهجاهنمو
 .ةايحلا يف لماكتلا لبس ققحي نأ ناسنإلل نكمي ةلاسرلا هذهبو

 قئاقح ىلع فقي ام رادقمب ملسملا ّنإف ساسألا اذه ىلعو
 5 .هلامكو هتيلومش ايازمو «هدصاقمو هيناعم صئاصخو  ميركلا نآرقلا

 هنإف دن هللا دبع نب دمحم «مركألا هلوسر ةريسب لثمتي ام رادقميو

 «ةيادهلا لعاشمب سانلا لبس ءيضي نأل الهؤمو .هللا ىلإ ًايعاد نوكي
 .ميوقلا جهنلا ىلع مهلدي نأو

 مهاست اهنأ ميركلا نآرقلا يف لاثمألا صئاصخ نم ناك كلذلو

 «مالسإلا ىلإ هلظ يف وعدي يذلا ماعلا وجلاب يعادلا ةرصبت يف

 لفحي يتلا رومألاو نوؤشلاو اياضقلا كاردإو مهف ءوض ىلع فرصنيف
 ةليلجلا هتمهمب مايقلل ًالسوتم ءّيدجلا لمعلا ىلإ ءوجلا اذه اهب
 ىلع فوقولاو .سانلا ةفرعمو .ءسفنلاب ةقثلاو .هللا ىلع لكوتلا

 يتلا لولحلا حارتقا وأ ءعضو الواحم مث نمو ءمهحلاصمو مهتاجاح

 تاعلطت يبلت يتلا مالسإلا دعاوقو جهانمو ةمظنأل ًاقفو ةبسانم اهاري

 .ةنمزألا اهب تلاط وأ ءروصعلا اهيلع تفلتخا امهم سانلا

 نيوعدملا ةرصبت : عبارلا فدهلا 5

 اهنإف ءةاعدلا ةرصبتب ميركلا نآرقلا يف لاثمألا مهاست امكو
 نم لمحت امب «.هللا ىده ىلإ ةباجتسالا ىلع نيوعدملا دعاست كلذك
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 كلذ ريغو «ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاو «بيهرتلاو بيغرتلا يناعم

 . .ّىغلا نم دشرلا نيبت يتلا يناعملا نم

 نم بيهرتلاو «باوثلاو ريخلاب ٌبيغرتلا َّنِإ لاثملا ليبس ىلعف
 لثملا يناعم عم اولعافتي نأ نيوعدملل ىعدأ نوكي دق «باقعلاو رشلا

 بذجت يتلا ىرخألا يناعملل ةبسنلاب رمألا كلذكو ..بورضملا
 َّنِإَف «ةينآرقلا لاثمألا اهاخوتت يتلا قئاقحلا ةفرعم ىلإ نيوعدملا ءالؤه
 َحبصي ْنأو ءمهسوفن يف رقتست نيدلا َميلاعت لعجت نأ ًاعيمج اهنأش نم

 ىلع َلزنأ امب ٌقيدصتلاو ءاتباث ًاناميإ ىلاعت هللا دوجو ةقيقحب مهناميإ
 .ةخسار ٌةديقع «هلبق نم لزنأ امو «؛كَب دمحم هلوسرو هدبع

 بيهرتلا وأ بيغرتلا ىلإ ميركلا نآرقلا يف لثملا أجلي فيك امأ

 هب ترم ام ضارعتسا قيرط نع كلذف  ةيمالسإلا ميهافملا دحأك

 ةيرشبلا تاعامجلا كلج كالهلا نب لح امو «ةرياغلا 05 وأ «ماوقألا

 ىلع ءاقبلاو لسرلا بيذكت ةرثؤم «ناميإلا يعاودل بجتست مل يتلا
 نم ىلاعت هللا مهاجنف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا فالخب ءرفكلا

 نوّنمتي نيوعدملا لعجي يلمع جهن اذه يفو «يعامجلا كالهلا كلذ

 .نيكلاهلا موقلا نم اوسيلو «نيجانلا موقلا نم نونوكي ول

 نيبتل ءاهب ءاج يتلا قئاقحلاو مالسإلا ميلاعت يف رظنلا انعمأ ولو

 ثيح ء«ناميإلا وه سانلا نيب زييمتلل  رخآلاو لوألا  رايعملا نأ انل

 نيرفاكلاو .ءبناج يف مهلعجيف نينمؤملا نيب مالسإلا قرفي

 يف لثملا ىقريو ..رخآ بناج يف مهلعجيف نيقفانملاو نيكرشملاو
 ىنبملا يف ةغالبلا ةورذ ىلإ ميسقتلا اذه دمتعي وهو ميركلا نآرقلا

 نم اهريغو ةيرشبلا فانصألا هذه نم الك مّيقي امدنع كلذو «ىنعملاو

79-64 



 نود «ةيعمتجملاو ةيكولسلاو ةيسفنلا يحاونلا نم .ىرخألا فانصألا

 .نيرخآلاب هتاقالعو «هتينانأو ءهتيدرف يف ناسنإلا مييقت ىسني نأ

 «سانلا نم تائفلا فلتخمم نيب قيرفتلا كلذ ِهِينَي هللا لوسر نيبيو
 امب ؛نيقيلا ملعلاو ىدهلا نم هب ىلاعت هللا هّنعب ام ساسأ ىلع نكلو

 َّنإ» :؛4 لاقف ءرطملا اهيلع لزني يتلا ضرألا عاونأ نع ًالثم برض
 ثتناكف ءًاضزأ باصأ ِثيَغ ٍلَئَمَك ملعلاو ىَدهلا َنِم هب للا ِيَََب ام لَم

 اهنم َناكو .ريثكلا ٌبْشُعلاو العلا ٍتبْنأَف ءاملا ِتلبق ةبيط ةفئاط اهنم

 اْوَقَسَو اوُبِرَشَف سانلا ِهب ىلاعت ُهّللا َعَفَتَق ءاملا تكَسْمَأ "7)ُبِداجأ
 . 9ك تبنت الو ءءام ُكِسْمت ال ")ناعيبق اهْنِم ّناكو . وضرر

 9: دمحم انديس ىلع الّزنت نيذللا نيقيلا ملعلاو ىدهلا نم هيف امو -

 ضرألاف .ثيغلا يقلت يف ضرألا توافتك - ىلاعتو كرابت هبر نم

 .هنم يوترتف ءاهيلع ىلاعت هللا هلزنأ يذلا رطملل اهردص حتفت ةبيطلا

 عيمج ىلع ةكرابم ةمعن هللا نذإب اهتاءاطع جرختف اهتابن هب طلتخيو

 كربلاو رابآلاو ضايحلا يف ءاملا نزتخت ميقعلا ضرألاو .تانتئاكلا

 ام نوعرزيو . مهماعنأ نوقسيو . سانلا هنم برشيف ءاهيف رشتنت يتلا

 ةدلصلا ضرألا امأ . .عفن تاذ ًاضرأ تناكف ءعورزلا نم نوجاتحي

 ءاسلملا ةراجحلاو روخصلا ةرثكو .ةبوعصلاو ةدشلا اهيلع بلغي ىتلا

 يذلا ءاملا ظفحت اهتبالصب اهنكلو .ةخبس يهف ًائيش تبنت ال يتلا ةيدجملا يضارألا :بداجألا )١(
 .اهيلع لزني

 امك ؛ماكآلاو لابجلا اهنع تجرفنا يتلا ةنئئمطملا ةلهسلا ضرألا وه عاقلاو ءعاق عمج ءناعيق (؟)

 . «جاتلا»و ؟سوماقلا» ين ءاح

 .١3ص ءملعلا باب «يراخبلا (*)
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 ال ثيحب ؛هنم ءيش اهيلع رقتسي الف .ءاملا بايسنا ةلهس نوكت اهنإف

 الو ءءاطع يف ظح هللا ثيغ نم اهل سيل هذهف «تابن يأ اهنم جرخي

 . . عفن يف بيصت
 ؛هب نيقيلا ملعلاو مالسإلا يدهل ةباجتسالا يف سانلا مه اذكهو

 نم نوكيل هب ايحي هنإف «قحلا لوبقب  امهساسأ ىلع  هلبق نمف
 يف يتأيو ءٍداز ريخب ًامود ةيناسنإلا ةايحلا نودمي نيذلا «نيحلاصلا

 . هللا ليبس يف نودهاجملاو ءهللا ىلإ ٌةاعدلا َنينمؤملا ٍءالؤه ٍةعيلط

 هقئاقحو هماكحأ ملعف .مالسإلا ىدهب ميركلا هبر هانغأ نمو

 امأ .نيدهتجملا وأ ءاملعلا دحأ ناكف «سانلا عفنو عفتنا «هميهافمو

 .ةفرعم الو ملع هيف رثؤي الو .ةظعوم الو ءئده هعم عفني ال يذلا

 ىلاسكلا ْمُه هلاثمأو وهو ءبيصن يأ مالسإلا ريخ يف هل سيلف

 .نوربكتسملاو نوركنملاو .نوسعاقتملاو

 يف  انوعدي امنإ © دمحم مظعألا انلوسرو انيبنو انديس َّنإو
 لصن ىتح عفانلا ملعلا بلطو «مالسإلا ىدهب دوزتلا ىلإ - ثيغلا لتَم
 لمعلل ًالهأ نوكن ىتحو ؛هقئاقحو نيدلا اذه ةفرعم يف نيقيلا ملع ىلإ
 اذإ نيرخآلل نوعلا دي دم ىلع ردقي دحأ ال ذإ ءانريغلو انسفنأل حلاصلا

 لماعتلا يف ًايوس ناسنإلا نوكي يكلف ؛ًالصأ هسفن نوع نع ًازجاع ناك

 دب الف «سانلا يف ًاحلصمو .هطيحم يف ريثأتلا ىلع ًارداقو «هريغ عم
 هراكلاو «هتاذ ىلع قشنملا امأو .ًالوأ هسفن عم ًاقداص نوكي ْنأ
 ( عفن يأب ةعامج هنم رفظت نأ تاهيهف ءهتايح ىلع طخاسلاو :؛هدوجول

 قلاخلا مراكم نم ٍةمركم لوأ يهو ءاساسأ ءهتمرح دق هسفن نأ املاط

 . هيلع

 لاثمألا اهب زيمتت يتلا حمالملاو صئاصخلا نم ضعب يه كلت
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 يتلاو ءاهاخوتت يتلا تاياغلاو فادهألا نم ضعبو «ميركلا نآرقلا يف

 ةيرشبلا ةقاطلا ردق ىلع تلّزنت دقو «ناسنإلا لجأ نم  ًامئاد - يه

 نع ٍتاحفص مهمامأ رشني - هناحبس وهو «هدابعب هللا ةمحر زربُتل
 توفي الف «تارّبعمو تالاد .«تانّيب تايآب نوكلاو ةايحلاو ناسنإلا

 .نوكي دق اممو «ناك امم ٌءيش سانلا

 .ةعورلا نم ريبكلا ردقلا اذه ىلع نآرقلا لاثمأ تناك املو

 اذه «نيبذكملاو نيدناعملاو نيرفاكلا عار دقف ءةدئافلاو ةمظعلاو
 اودمعف «ةميظعلا هيناعم نم نوللا اذهو ءّينآرقلا بولسألا نم طمنلا

 «لاثمألا هللا برضي ْنأ نيركنتسم «ةنهادملاو كيكشتلاو ةبراوملا ىلإ

 قلاخ هنأو ءةمظعلا نم ردقلا اذه ىلع ناك اذإ هللا َّنأ نيمعازو

 نأ نم ىلعأو لجأ هنإف ءادمحم» لوقي امك ضرألاو تاوامسلا
 ردق ُّيأ ذإ ءبجعلاو بارغتسالا يعدتست «ةريقح ءايشأب ًالاثمأ برضي
 !؟الثم هللا اهب برضي ىتح - لطابلا مهئاعّدا يف امك  ةضوعبلل
 لطابلا مهلادجو ءةبذاكلا مهاوعد ضحدي يذلا ديكوتلا مهءاجف

 ةَضوعب ام اَلَمَم َبِرْضي نأ ءَِتَْم ال َهَّنأ َّنإ# :ىلاعت هللا لوقب كلذو

 نذل اَمَأَو ْمِهْيَر نم ّنَحْلأ ُهَنَأ وُمَلَعَم اوُنَماَح لَ اَنَأَه ًاَهَتْوَف امك
 قرون اًردكح ب لضت الكم ذكي هنأ دانأ 11: نار اوك

 .©04يِقِسَتلا الإ هيب ُلِضي اَمَو ابيك وب
 نيركنملاو نيرفاكلا ىلع درلا لثملا اذه نم ةياغلا نكت ملو

 . نيدتهملا نينمؤملا نيب احضاو ودبي امك - زييمتللو لب « بسحو

 .نيلاضلا نيرفاكلاو

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس 5١؟.
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 مهبأد نمو «فاصنإلاو قدصلا مهتافص نمو ءاونمآ نيذلا امأف

 لقعلا نيعب رومألا يف رظنلا مهجاهنم نمو «ةيوسلاو لدعلاب لمعلا

 نم قحلا وه هيي َيبنلا ىلع لّزنتي يذلا لثملا نأ نوملعيف «قحلاو
 روتعي دق امم «سابتلا وأ ةهبش ىندأ لمتحي نأ نكمي الف «ىلاعت مهبر

 . .مهراكفأو سانلا ءارآ

 ىلع نارو «بذكلا مهيلع بلغ نم مهو ءاورفك نيذلا امأو

 نع اوربكتسا دقف .لهجلا مهلوقع ىلع ىطغو «لالضلا مهسوفن

 اومكحو « نيدناعم هوركنتساف «الثم ةضوعبلاب برضي نأ قيدصتلا

 (؟ًالثم اذهب هللا دارأ اذام» :اولاقف «نيركنم نالطبلاب هيلع

 نم ٌدارملا ناك اذإ دوحج وأ راكنإ يأل لاجم ال هنأ ةقيقحلاو

 ءاج ولو «بولطملا ضرغلا َنايبو .ىنعملا فشك ليثمتلاو لثملا
 لاحلاو  فيكف .تادامجلا رقحأب وأ .«تاقولخملا فعضأب ليلدتلا

 زوجي ال هنأب نوعّديو ءقحلا هللا لوق رافكلا ءالؤه برغتسي هذه

 فيكو ؟تاقولخم اذكهب ًالثم برضي نأ  هلالج لج - هللا ىلع

 لاثمألا نوبرضي سانلاو «ىلاعت هللا مالك يف ةضوعبلاب لثملا نوركتي

 . .؟تابنلاو دامجلاو «ماوهلاو .«ءتارشحلاو ءرويطلاو «مئاهبلاب
 ءايشألا فعضأب اولثمت دق - مهتغلب نآرقلا لزنأ نيذلا - برعلاف

 ««ةشارف نم فعضأ»و ««بابذ نم أرجأ»و ««ةرذ نم عمجأ» :اولاقف

 دنع فلتخت ال يتلا لاثمألا نم كلذ ىلإ امو . .«سوس نم لكآ»و

 سانلا ناك اذإف ءاهدصاقمو اهيناعمو ءاهعاونأب بوعشلا نم مهريغ
 كلذ ركني نأ مهنم ٍدحأل زوجي لهف «ءيش ٍّيأب لثملا ٌبرض نوكلمي
 !؟ءيش لك قلاخ وهو «ىلاعت هللا ىلع
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 نم هنع عرفتي امب وأ «ةعونتملا هلاكشأب لثملا موهفم وه كلذ

 ةينايب ٍناعم نم هيف لخادتي ام وأ ءهحيضوتو هنايب ىلإ لوؤت تافدارتم

 نسحأب ةركفلا حيضوتو «ىنعملا بيرقت ىلإ فدهت ؛ةيحالطصا وأ
 . ريباعتلا ٍلمجأو .ءروصلا

 ضعب َّنأ ىلإ يديهمتلا لصفلا اذه ماتخ يف ةراشإلا نم دب الو
 وأ «ةركفلا ىلع ليلدتلل اهب ةناعتسالا اندرأ امنإ هيف تدرو يتلا لاثمألا

 عسوأ حيضوتب درت فوس يهو ء«لثملا هاخوتي يذلا ىنعملا ىلع
 .لصف لك ءاوجأ عم بسانتي امل ًاقفو ءةقحاللا لوصفلا يف اهيناعمل
 . . .ةميركلا ةينآرقلا لاثمألا نم لوانتي امو
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 - ظ05 8

 2 ميس ةلالاةنألا عوف اهنيماجم و اَهمَوُهفَم

001010 
 ءامكحلا اميس الو ءركفلاو ملعلا لهأ ىدل ًافورعم تاب دقل

 قلخ يف عدوأ دق ءريبخلا فيطللا وهو «ىلاعت هللا َّنأ ءنيطساقلا

 هذه تاقولخم رئاس ىلع هتزّيم يتلا يه ٌةديدع ةيتاذ ٌصئاصخ ناسنإلا

 ايازم نم يرشبلا سنجلا صئاصخل امم مغرلا ىلع ْنكلو .ضرألا

 ركل هيب يللا :«لقفلا اذه. نقي اهمعأ إن .ةناستإلا ةميئا نع علو
 لك ٌبسني  تاذلاب  لقعلا اذه ىلإو ءرايتخالاو زييمتلاو «كاردإلاو

 هب ذإ «ضرألا رامعإ قيقحت يفو «ةيناسنإلا مَّلس يف ءاقتراو مدقت
 نونفلاو مولعلا نيدايم يف ٍقوفتلاو .ءٍفاشتكالا نم ناسنإلا نكمت
 تلصو ىتح «ةيندملا لاكشأ بقاعتو «تاراضحلا ءاشنإو «بادآلاو

 كلت لك عمو ..هذه انمايأ يف ةثيدحلا اهرهاظم نم دهشن ام ىلإ

 هذه يف «ةداعسلاب ُهُّملح لب «ناسنإلا لمأ يقب ؛ةميظعلا تازاجنإلا

 ريغ ىلإ هفرص ببسب  لقعلا نكمتي ملو «لانملا ديعب ءايندلا ةايحلا
 لماعلا ّلعلو .ًالعف لمألا اذه قيقحتب ةليفكلا لبسلا داجيإ نم كلذ
 هلمع نيب ام نزاوتلا داجيإ ىلع ناسنإلا ةردق مدع يف ناك َّيسيئرلا
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 يف اوعقوف «ىلوألا سانلا ٌرثكأ بلغ ذإ ..ةرخآلل هيعسو ءايندلل
 ةايح يف نهار وه ام ىلع ءاقشلاو قلقلا يفو ءعايضلاو طبختلا
 . .هراكنإ بفصنم لقاعل نكمي ال امم «سانلا

 ّيركفلا بعتلا نم مضخلا اذه يف سانلا قرغأ ام َّنأ ًانيقيو

 ناميإلا ىلع موقت يتلا .ةحيحصلا ةديقعلل لامهإلا وه .؛ّيسفنلاو
 غلب ىتح «هيهاونو هرماوأل لاثتمالاو ؛ىلاعت هللا دوجو ةقيقحب قداصلا

 اوصقُي نأل رارقلا باحصأو نأشلا لهأ نم ىمظعلا ةيبلغألاب لاحلا

  سانلا نوؤش ةفاك نع ةيوامسلا هتالاسر جهانمو «ىلاعت هللا عرش

 نع ًالدب ءٌرايخلا ناكو . .هللا لزنأ امب مكحلا اوضفري نأو - ًابيرقت
 ةيداملا دئاقعلا نم رحبلا اذه ءدابعلل دابعلا بر نم ةلزنملا ميقلا كلت

 ام اهتاقيبطت يف نمؤت مل يتلا ةيعضولا ةمظنألاو نيناوقلا نمو «ةيويندلا

 مهسوفن قهرت يتلا ءابعألاو مومهلا مهنع دعبي ام وأ «سانلا حيري

 ةلادعلا دعاوق - لماك لكشب - عارت مل اهنأل كلذو «ةلصاوتم ةروصب

 تاقالعلا رارقإو .ءتابجاولاو قوقحلا مارتحاو .فاصنإلاو

 . .«ناسنإلا ةيناسنإ) ققحي لكشب تالماعملاو

 يف ّيقالخألا فارحنالا اذه وه كلذ ىلع لئالدلا مهأ لعلو
 يف ملظلا اذهو لب «ةبئاصلا فقاوملاو «ةيريصملا تارارقلا ذاختا

 ىلع بلغ امدعب «تاعامجلاو دارفألا ىوتسم ىلع كولسلاو لمعلا

 ءاوهألا ءارو ثاهللاو ءاهفرخزو ايندلا ةايحلا عاتمب قلعتلا سفنألا

 تارابتعالل ٍةاعارم امنودو .نادجو وأ ريمض نم عزاو امنود عماطملاو

 ةديقعلا ىلع ءيش لك َبيلغت ءهلمجم يف «ينعي امم . .ةينيدلا

 لجو َّرع يرابلا فطل الولو . .اهباسح ىلع ءيش لك ًةحابإو «ةينيدلا
 ةطيسبلا هذه هجو ىلع كرت امل «ىّمسم لجأ ىلإ مهرخؤي هنأو «هدابعب
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 يتلا رشلا عاونأ نم اهريغو نايصعلاو قوسفلاو داسفلا ءارج نم ءادحأ
 لقعلا نم ٌةوحصو «ةفقو يعدتسي ام اذهو ..اهرسأب ايندلا ألمت

 . .ًاقح صالخلا اهيف يتلا ةميلسلا ةديقعلا ىلإ ةدوعلل ريمضلاو

 هيلع دقعنا ام يه  اهيلع حالطصالا ىرج امك  ةديقعلاو

 امو .«هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ناميإلا لثم بيغلا اياضق نم بلقلا
 باوثلاو «باسحلاو ةمايقلا مويب قيدصتلا نم ناميإلا اذه نع قئبني

 ةرورض وه يذلا «ناميإلا اذه ةيمهأو .رانلاو ةنجلاو .باقعلاو
 ءاهلك هتايح راسم بؤصي هنأ ءرونلاو ءاوهلاو ءاملا لثم ناسنإلل

  هسفن بساحي هلعجيو «نيرخآلا ملظ نمو ءهسفن ملظ نم هعنميف
 ءاهنع ىلاعت هللا هاهن صاعمو بونذ نم فرتقي ام ىلع  ءوسلاب ةراّمألا

 نمؤي امدنعف . .مئارجو ءاطخأ نم هدابع قحب بكتري ام اهنيب نمو
 باوثلا نِم هَءازج نأو ءًاباسحو ًاثعب ايندلا ةايحلا هذه ءارو َّنأب ناسنإلا

 : ىلاعت هللا لوق وه ءازجلا ذه ةدعاق َّنأو «ةلاحم ال عقاو باقعلا وأ

 يأ .4)10 نبك اَماَِلَعَو ْتَبَسُك اَماَهَل [هَمْسُو الإ انت ُهَأ كَِكي الو

 امدنعف لجأ . .رشلا نم تبستكا ام اهيلعو ءريخلا نم تبسك ام اهل
 وأ «سانلا نم دحأب ررضلا قحلي نأ فاخي هنإف «كلذب ناسنإلا نمؤي

 ول نأ ءسانلا ىلع ٌقيقحو ..ىلاعت هبر بضغُت ةيصعم بكتري نأ
 وه ام اولدبتسي نأ مهناكمإب ناكل «قداصلا ناميإلا اذه ىلإ اودتها

 ونص وه يذلا ّيسفنلا ءافصلاب اوشيعي نأو ءريخ وه يذلاب ىندأ

 قيحي امم مهصالخل دوشنملا لمألا مهل ثعبي ام اذه لعلو «ةرطفلا
 . رورشلا نم مهب

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس 585.
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 نذإب نيقي ىلع نحنو  دقتعن .بحرلا ناميإلا اذه قلطنم نمو
 تاوامسلا اهيلع موقت يتلا ةديقعلا يه ديحوتلا ةديقع نأ

 مدا : يه ايندو ًانيدو ءأدبم «ةديقعلا هذه نأو 00

 هلوقل ءهريغ نيد دبعلا نم لبقي و هللا دنع نيدلا وه مالسإلاف

 ام الإ بتكلا اوُتوأ ترا َفلَتْخأ اَمَو ٌدكَمالا هَل دنع تيرلأ نإ : ىلاعت

 يرسم نأ كن إف هنأ تيب ٌرْمُكَي نَمَو ْمُهَتتَيب ايْسَب اهلا ُمُهَدآَج اَم ِدْمَب

 ُهْنِب َلَبَقِي نلف اًنيِد ٍمَلْسإلا ٌريَع عَيْبَِي صو» :العو َّرع هلوقو 274 بسك
 . "04َنِرسَّخْلا ّن نس ردا ف وهو

 «نيملاعلا برل عالستسالا وه « ليصألا هموهفمب «مالسإلاو

 «ضرألاو تاوامسلا يف ًادحاو ًاهلإ ره الإ َهَّلِإ ال يذلا هلل مالستسالا

 الف «قحلاب ناسنإلاو ةايحلاو نوكلا قلخ يذلا «ميظعلا قلاخلا وهو

 نيدلا وه مالسإلاو .هقلاخل الإ قولخمل ةيدوبع الو هلل الإ ةدابع

 هدحو وهو «ضرألا لهأ ىلإ نيلسرملاو ءايبنألا عيمج هلمح يذلا

 هللا هلمكأ دق مالسإلا اذهو «نيرادلا يف حالفلاو زوفلا مهل ققحي يذلا

 ةلاسرلاب «ةايحلل لثمأ ًاماظنو ًاجاهنمو ءًةعرش ءرشبلا ينبل ىلاعت
 هني هللا دبع نب دمحم نييبنلا ٌمتاخ اهب هناحبس تعب يتلا «ةمتاخلا

 نع رفك نم رفكيو «ةنّيب نع نمآ نم نمؤي يك «نيملاعلل ًاريذنو ًاريشب
 يدهي يذلا نآرقلا وه «ةلاسرلا هذه لمحي يذلا هللا باتكو .َةنّيب

 دمحم َيبنلا ناسلب نوكيل ًايبرع نيملاعلا بر هلّزن دقو «موقأ يه يتلل
 هذه رشنل هناحبس اهبدتنا يتلا هتمأ ناسل وهو «ةلاسرلا هذه ْغّلِبي يذلا
 انيلعف ءاهبراغمو ضرألا قراشم يف «ةفاك سانلل اهلاصيإو ةلاسرلا

 )١( :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس 486.



 انم نوكي ىتح هربدتن َّنأو ءنآرقلا اذه ىف ام لقعَت ْنأ ةدحوم ٍةمأك

 تاغللا ىلإ ةيبرعلا نم ًامجرتم وأ ءايبرع ًانآرق هرشنل نوحلاصلا ةاعدلا
 لوقي . .رّيدتلاو «ةمكحلاو لقعتلا هل يضتقي امم هلك اذهو «ىرخألا

 : ىلاعت لوقيو ,2774 ترن ُْلَمل اًيبَرَع ان هلأ اَنإ» : ىلاعت انبر
 ًييَرع اناءرف* َتورْكَدَتي ْمُهَّلعل ٍلَثَم ْلُك نم نافل اًذَه ىف ِساّنلِل اَسيرَص َدَقََو

 ْنْدَل ني تاءرثلا قلل َكَنإَول : ىلاعت لوقيو .4)"2وُيَنَ هلع جوع ىذ َرِيَ
 اذهب فّرعت يتلا ةنيبملا تايآلا نم كلانه ام ىلإ "08 ٍريَِط ركع

 . .نيملاعلل حالصو ريخ نم هيلع يوطني امو «نآرقلا

 اهعايصنا نم سوفنلا ىلع ىوقأ تناك ايندلا ةبلغ َّنأ ودبي ْنكلو
 اهفرخزو ءاهعاتمو اهعامطأ مهتبذج نيذلا اهلهأ ماقف ءنيذدلا اذهل
 ؛ هو دمحم نييبنلا متاخ اهب قلطنا ةوعد لوأ ذنم هنوبراحي ءاهتنيزو

 لع رضنلا لبس نيمألا هلوتربل ايه ةةرمأ غلايز-.نلاعتاج للا كلر
 نم «نكمو ء«ةيبرعلا ةريزجلا قاطن يف قافنلاو كرشلاو ءرفكلا لهأ
 رهظتل «ىلعألا قيفرلا ىلإ 5 يبنلا لاقتنا دعب ءرشتتي ْنأ هنيدل ّمَن
 َّنَأ الإ . .ةميوقلا ةايحلا ةمظنأ يفو «ةخسارلا ةديقعلا لاجم يف ُهُييقحأ

 تناك - ًاموي عطقنت مل يتلا  ناطيشلا ةياوغو لالضلاو «لهجلا

 نوديري ال نيذلا ىبأف .ناميإلاو ىدهلل ناسنإلا ليم نم ىوقأ اهعيمج
 هداعبإل طيطختلاو «ءادعلا مالسإلا ةبصانم اّلِإ «نيبملا تحلل عايصنالا
 بدألاو ؛خيراتلاو «ملعلا ةذباهج كلذل نيرخسم .سانلا ةايح نع

 راكفألا اورشنيو «ثاحبألاو تاساردلا اوعضي يكل مالعإلاو نفلاو

 )١( :ةيألا .فسوي ةروص 7.

 .78و 70/ :ةيآلا ءرمزلا ةروس (؟)

 )( :ةيآلا «لمنلا ةروس 5.

 لا لاا



 اذه ميهافم ىلع ةيداملا تاعزنلا ّيّوَقت نأ اهنأش نم ىتلا تافاقثلاو

 َكْيَر تم تهَح َكِدَك » :زيزعلا هلوقب مهيلع كبر ةملك تقحف «نيدلا

 اوفتكي مل مهنأ مهقسف حئابق نمو . .704'2نوِموي ال مهن اْفَص تيل لَ
 ملاعم سمطو .مالسإلا ةفرعم نع سانلا داعبإل دوهجلا ىصقأ لذبب

 «تابالقنالاو «بورحلاب اوماق لب - دلومهوتي امك نيدلا اذه

 ءالعف اودارأ ام مهل ناكو . . مهتاعمتجمو مهسوفن ىلإ فعضلا لماوع

 اوقرغو ءداشرلاو ةيادهلل ًانيبم ًارون مهنيد لمح نع نوملسملا أفكناف

 الإ هراطخأ ءاقتاو «هيفالت نكمي ال امم يهو «تاعازنلاو لكاشملاب

 مهصالخل ةليرف ةوعدو «ةديقع هلمحو ءمهمالسإ لإ ةدوعلاب

 . .اهرسأب ةيرشبلا صالخو

 نيملاعلا بر ّنأل «نيملسملا لوانتم نع ًاديعب كلذ سيلو
 مهفصو امك حالصلاو ءربلاو ءريخلا لهأ ءاقح ءاونوكي ْنأ مهدارأ

 َْوهْنَتَو ٍفورعَمْلاب ٌنوُرمْأَت سائل َتَجِؤأ ِةَمأٌرَح محك » :ميركلا هلوقب

 ديكوت وه 4 ْمُكُك» :ىلاعت هلوقف .7"2 04م َنْبْوبَو ركل نع
 مهل ىلاعتو كرابت مهبر هراتخا يذلا يناسنإلاو يوضعلا نايكلل

 يف اوعقو «ةقيقحلا هذه اولفغأ ْنإف «نيدلا اذهب مهناميإ ىضتقمب
 ءادأو «ةنامألا لمح يف اورّصقو - تتشتلاو ةقرفلا يف  روظحملا

 . . !اهب ىلاعت هللا مهرمأ يتلا ةمهملا

 .مهتايح حالصإل نيملسملا مامأ دحوألا ليبسلا وه اذه لجأ

 )١( :ةيآلا .ءسنوي ةروس 7 .

 )١( :ةيآلا :نارمع لآ ةروس ١١١.
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 فقثتيو «ملعتي امدنع ملسملا نأل ..ًاعيمج سانلا ةايح حالصإو

 نئمطي هبلق ّنإف «ميوقلا هنيد ميلاعتو ميهافم هقفيو «ةيمالسإلا ةفاقثلاب
 «ةريرسلا ّىقن ٍناسنإ ىلإ  ةهادب  لّوحتيف «ةيماسلا ديحوتلا ةديقعب

 يهو . .نيرخآلا عم لماعتلا حمس .كولسلا نسح .«لاصخلا دومحم

 نع هدعبتو «لالضلاو فارحنالا نم هنمؤت يتلا تاموقملا اهعيمج

 ءانبل ًالوصو «ّيجيردتلا رييغتلا ىلع ًارداق ريصيف ءأطخلاو للزلا
 ىوتسملا ىلع نونوكي نيح نوملسملاو . . لضافلا ّيناسنإلا عمتجملا

 دئاقعلاو مهتديقع نيب ام مهتنراقم درجم َّنِإف .قئاللا يمالسإلا

 ريخلاو «لطابلاو قحلا نيب زييمتلا ىلع نيرداق مهلعجت ءىرخألا
 نمو «ءضيفو ىنغ نم هيف ام كاردإو مالسإلا روغ ربس ىلعو ءرشلاو
 يه كلتو .. تسال عاتب نب يذلا اذه يقااعو ويستو أ ةخامتم

 ىدهلا لوسرو ؛مالسإلا يبن : اهءاول للمخ يتلا ةوعدلا ٌتاموقم

 ءانبجاو ءادأب موقن نأ «نيملسملا نحن انيلع ًامازل ناكف . . ولو دمحم

 «ةفيرشلا ةيوبنلا ةريسلاب ّيدتقنو ءميكحلا نآرقلا نيعم نم لهننف
 ميركلا هلوسرو ىلاعت هللا ةعاطل الاثتما

 رصانع نم ريثك ىلع لدت ديجملا نآرقلا يف لاثمألا تناك املو

 لصفلا اذه يف لواحنس اننإف ءانبولق اهيلع دقعنت ْنأ بجي يتلا ةديقعلا

 نأ اهنأش نم يتلا ةميركلا ةينآرقلا ٍتايآلا - ىلاعت هللا نوعب - لوانتن نأ

 . ميظعلا ّيلعلا هللا ليبس ىلإ ةيادهلا نم اهيف امل رصانعلا كلت مهأ زربت

 ىلاعت هللا دوجو ةقيقحب ناميإلا  ىلوألا ةرقفلا

 ةجاحو لب ءةرورض وه ىلاعت هللا دوجو ةقيقحب ناميرلا نإ

 قلقلا يف هعقوت يتلا تاروصتلا نع ىأنيو «هبلق نئمطي يك ناسنإلل
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 كلت هيلع نوكت دق ام ةدشل ؛«ّيتايحلا لمعلا ءوس يفو ءّيسفنلا

 دوجو ةقيقحب ناميإلا ربتعيو لب . براضتلاو ضقانتلا نم تاروصتلا

 ءاهيلع ىنبت يتلا مالسإلا رظن يف ةديحولا ةيضقلا وه «ىلاعت هللا

 ناك كلذلو .ةدهاشُم وأ تناك ةيبيغ ىرخألا اياضقلا رئاس اهنم قلطنتو

 دض وه يذلا «نمألا» ىنعم هنمو ءًاقلطم قيدصتلا وه ةغل  ناميإلا

 ايندلا يف ةئيسلا لامعألا بقاوع نم نمأي نمؤملا نأل «فوخلا

 هيدهي يذلا ميوقلا ليبسلاو «ميقتسملا قيرطلا ىلع ريسي ذإ «ةرخآلاو

 . هناميإ هيلإ

 هب ءاج امب َّيبلقلا قيدصتلا وه  حالطصالا يف  ناميإلاو

 نييبنلا متاخ ىتحو هاتان مدآ ذنم نامزلا رادم ىلع نولسرملاو ءايبنألا

 «ناميإلا ىنعم مظعألا لوسرلا نّيب دقو . 85 دمحم نيلسرملا ديسو

 5 هللا لوسر لأس هلكت نيمألا ليربج نأ نم « حيحص ثيدح يف

 مويلاو ِهِلْسُرو ِهبُُكو هِتكَبالمو هّللاب َنِمْوُت ْنَأ» :هل لاقف .ناميإلا نع
 ا . ")هورشو وريخ ِرَدَقلاب ُنِمْوُتو ءرخآلا

 ةعبرألا ناكرألا مركألا لوسرلل ثيدحلا اذه يف تءاج دقو

 هل َلْزَنأ آمي ُلوُسَرلأ َنَماَءل : ىلاعت هلوقب ُهّبر هل اهنّيب امك ناميإلل ىلوألا
 ني رلعأ كنب نت ال دسم ويكي -دبكبلمو طي نما ّلُع نوصل وب نم
 . ")4 ريِصَمْلا َكلَتلإَو ار كلئاَرْفُع انَعلأَو انمي أول اكو وسم

 نوبذعُي مهو نيرفاكلل لاقي امل ةياكح - رّدَقلاب ناميإلا ءاجو

 .الا/لص ناميإلا باب يذمرتلا ء. ص ةمدقملا هجام نبا نئس 6

 .7586 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟)
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 سم أوقوذ مههوجو لع ٍراَنلأ ىف نوحي مويا :ىلاعت هللا لوق يف  رانلا يف
 . 0074 ِرَصبلاب جنك ٌةَدِحو الإ ارَمأ آمو* رع تقل وت لك نإ * مس

 رادلا ىلإ ةرشابم يدؤي يذلا مويلا يأ ءرخآلا مويلاب ناميإلا امأ
 َكِْز8 :ىلاعت هللا لوق اهنمو ءًادج ةريثك هيف تايآلاف «ةيقابلا ةرخآلا
 ةبقطلاو اداه الو ٍضرَأْلا يف اولُع َتوُديِب ال َنِدَيِي اَهُنَمَحِي ٌءَرْخَآْلا ٌُراَدل
 كَل لب دك اَماْوْتَماء تلا اسهّبَأتي ل : ىلاعت هلوقو :274َنبِقّنن
 هَرْجأْلا سيان ةزيسكلاب مُيِضرَأ ٍضألا ىلإ مَن هَل لبس يف اوُرنأ
 اًدّمَو :ىلاعت هلوقو ؛ "04 لِ اَلِإ ورحل ىف ادا ةؤيَكْلأ ٌعَتماَمَ

 مل ئوع عم وم مر 2 ري ا رف هرم مور 0 2 2. دك را ريس 2

 َنيِذْلاَو اًهوح ْنَمَو ئرقلا مآ رِذنللو هيدي نب ىِذَلا قّيِصُم كرابم هتلزنأ بنك

 : ىلاعت هلوقو .2274 وظني ْمهاَلَص لع ْمُهَو هب نومي هلا نووي
 يف َدَهَجَو آلا وَولاو هاب نما نمُك رارْلل ٍدِجَسَمْلأ َةَراَمعو جال َةياَفِس ملجأ

 . 04 تيل مولا ىيهي ل هَ أ ينوي اك ليس
 ديحوتلا ةديقع ساسأ وه ىلاعت هللا دوجو ةقيقحب ناميإلاف ًاذإ

 يف ررقتت» اهاضتقمب يتلا ةملكلا يهو ؛هللا الإ هّلِإ ال١ ةملك يف ةنئاكلا
 «هاجتالا ةينادحوو «ةدابعلا ةينادحوو («داقتعالا ةينادحو ريمضلا

 هذه ىلع موقيو .هاهتنم ىلإ قلخلا أدبم نم ةيلعافلا ةينادحوو
 تاطابتراو «كولسلاو ءروعشلاو ريكفتلا يف لماك جهنم ةينادحولا

 ىلع ضعبب مهضعب سانلا تاطابتراو .ءايحألا رئاسبو نوكلاب سانلا
 .«هلإلا ةينادحو ساسأ

 )١( :تايآلا هرمقلا ةروس 44 60.

 :ةيآلا ءصصقلا ةروس (؟) 47.

 )*( :ةيآلا ءةيوتلا ةروس 4".

 .47 :ةيأآلا «ماعنألا ةروس (54)

 ١9. :ةيآلا ءةبوتلا ةروس (0)
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 ىتشب «ةلماك ديحوتلا ةديقع لمح يذلا هللا باتك وهو .نآرقلاو

 لاثمألا هتايآ نم ريثك ىف نمضت دق ءاهدصاقمو اهميهافمو اهاياضق

 ميكحلا ربدملاو ءميظعلا قلاخلا وه  هدحو - ىلاعت هللا نأ نّيبت يتلا
 ةنئاك ريبدتلاو قلخلا ىلع ةلدألاو َنيهاربلا نأو ءدوجولا يف ءيش لكل

 رغصأ ىلإ ؛نوكلا يف مارجألا ربكأ نم :ضرألاو تاوامسلا يف

 . ةرخص نطاب يف ةرشح

 هدّرفت ىلعو «ىلاعت هللا دوجو ةقيقح ىلع ةلاذلا لاثمألا نإو

 هذهب قلطملا ناميإلا ناسنإلا نم يعدتست يتلاو «ةيبوبرلاو ةيهولألاب
 ىلع اهيف تدرو يتلا ةينآرقلا تانألا نه اهصاخستل نأ كيب . ةقيقحلا

 : يلاتلا وحنلا

 ميظعلا قلاخلا وه ُهّللا  الوأ

 «ءيش هلثمك سيل» ضرألاو تاوامسلا قلاخ هللا ١

 ور لع ضل 00 َرِظاَفل :يلاعتو كرابت هللا لوقي
 ا دن رز كورا شكلا هوَ امور سفن
 , 200 و 4 و فلا

 «ضرألاو تاوامسلا قلاخ يأ ««ضرألاو تاوامسلا رطاف» هللا

 هذه اوركني نأ هدابعل لاجم الو «ًءاشنإ امهأشنأو ءًءادتبا امهعدبأ دق

 تاوامسلا رطاف هنأب (العو َّزع) لاق اذإف . ..اهيف اولداجي وأ ةقيقحلا

 هللا دجوأ امكو . .قحلا وه (هلالج ّلج) هّنأل ,قحلا هلوقف ءضرألاو

 )١( :ةيآلا .ءىروشلا ةروس ١١.
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 انسفنأ نم انل لعج دقف (ضرألاو تاوامسلا نم) ميظعلا قلخلا اذه

 ءراخفلاك لاصلص نم مث «بارت نم (مدآ) ناسنإلا قلخ ذإ ءًاجاوزأ

 عدوأ مث ؛مدآ سفن نم يأ ء.هردص يف علض نم (ءاوح) هّجبوز قلخو
 عامتجا نع دلوتي يذلا .ءيرشبلا قلخلل ًاماظن ونكت ءاوحو مدآ يف

 نافلآتي امو ءهجوزل جوزلا نكس لالخ نم ؛ةأرملاو لجرلا نيجوزلا

 جاوزلل ةرصآ قلاخلا امهلعج نيتللا ةمحرلاو ةدوملا ىلع هيف
 اًميوزَأ مُكِسْمنَأ ني ركل َقَلَس نأ هيدي َنِمَو# :ىلاعت هللا لوقي «باجنإلاو

 انل يتلا ماعنألا هذه هنمو) ناويحلا يف نأشلا كلذكو . .274َنورَكَدَت
 ًاصاخ ًاماظن تاناويحلا نم عون لكل هللا لعج نأب (ةريثك عفانم اهيف

 «ماظنلا اذه ىضتقمبو .ديلوتلل ىثنألاو ركذلا نيب جوازتلا ىلع موقي
 تانئاكلا كلت ةيرارمتساو «رثاكتلا نوكي ناويحلا وأ ناسنإلا يف ءاوس

 ضارقناو لب . .اهتاطاشنو اهناولأو اهعاونأ يفو ءاهسانجأ يف ةيحلا
 هللا ريدقت ىلع يفاضإ ليلد هتاذب وه ءريطلا وأ ناويحلا نم سانجأ

 . هقلخن يف هتمكحو

 «ناويحلا نم اهريغو ماعنألل قلاخلاو «ةيرشبلا سفنألل قلاخلاو

 ءاشي ام قلخي نأ كلمي يذلاو ؛ًاعيمج ءايشألاو «تاتابنلاو ءرويطلاو

 هنأل  قلخلا ىلع ةردق هتاقولخم نم ٍدحأل نوكي نأ نودو  مهريغ

 مكبر هللا ْمكَحِلَد» :هناحبس وه الإ ءءايحإلاو قلخلا ٌّرس كلمي ال

 اوناَك تريلا كمْ َكِلَدَك * ْوكفوُي ند وه اّلِإ هَلِإ دل ون نكح ُنبَع

 2١" : ةيآلا .مورلا ةروس )10(
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 ىلاعت هنأ ىلع نيهاربلاو ةلدألا مايق عم ذإ . , ")4و ع هَ ٍتنباَتِ

 وه كفإلا نوكي نأ الإ «ناميإلا نع نوفرصت فيكف ؛ءيش لك قلاخ

 قلاخلا ةقيقحل ةقيقحل نيركنملا ءالؤه ءارتفا لثمو . . !نوفرصت مكلعج يذلا

 . .نودحجي هللا تايآب اوناك نيذلا ءارتفا كلذك ءميظعلا

 وأ كش يأ لبقت ال يتلا «ةديكألاو ةتباثلا ةقيقحلا نم ًاقالطناو

 كلانه نوكت ال ىتحو «,«قلاخلا) هدحو وه ىلاعت هللا نأ نم .«لادح

 ثيح نم ؛«نارمع لآ» ةروس نم 44 ةيآلا يف درو ام لوح ٍةهبش ةيأ

 ّينآرقلا صّنلا َنإف ءاريط قلخ دق ميرم نبا ىسيع حيسملا ديسلا َّنإ
 «ىلاعت هللا نذإب ناك رمألا كلذ ْنأ ىلع ىنعملاو ىنبملا يف ٌحضاو

 مكس دق نأ لي ورش بَلِ السر 0 كرابت ٌقحلا لوقي ثيح
 هوكي هيف حقن يلا ةَكَِمك نيلظلأ تي مُكحل قل هنأ كير ني ويب
 امي مُكُشبَبْأَو هللا نْذِإِب ٌقَومْلا حو 2 همْكحأْلا ىو هللا ِنْدِإِب ارَْط
 , (5) تينم نمْوُم رشق نإ كَل ٌةَيآَل َكَِد ىف ّنِإ ٌحُكحِتوُي يف ٌدوُرِجَنَت امو وكت

 : ىلع تالولدملا هسفنب لمحي ٌصنلاف

 ىلع مهبر نم َةَّلاد ٍتايآ نوكتل تازجعملاب هّديأ دقو «ليئارسإ

 .«يجوزلا ماظنلل افالخ هقلخ يف هيت حيسملا ديسلا ةيصوصخ

 نم هريغ هيلع ردقي ال امب تازجعملا كلتب نايتإلا يف هتيصوصخو

 هللا يبن هنأ ءةزجعملا  ةلدألا هذه ىضتقمب .نوقدصيف ءرشبلا

 .نينمؤم اوناك نإ ءهلوسرو

 .57و 77 :ناتيآلا ءرفاغ ةروس )١(

 )١( :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس 44 .
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 «نيعلا مأب اهنوري اوناك ةّيسح نيهاربو دهاوش يه تازجعملا كلت َّنَأ -
 . ىلاعت هللا نذإب اّلِإ اهب ءيجي نأ :هئكتن حيسملا ديسلل ناك امو

 مل «ىتوملا ءايحإ وأ ءريطلا قلخ كلذ يف امب .«تازجعملا كلت َّنَأ -

 ديسلا تافص نم ةفص تسيلو «ىلاعت هبر نم ةتقؤم ةصخر الإ نكت
 «ميظعلا قلاخلا وه هنأ (العو ّرع) هللا تافص نم ذإ . هئكتن حيسملا

 نم نوكي كلذ َّنإف «قلخلا ىلع َةَنْكِم ةدابع نم ًادبع ىطعأ اذإف

 هرمأ نم هدبعل نكمي نأ ديري يذلا ردقلابو «هتئيشمبو «ىلاعت هرمأ
 . .ينابّرلا

 ليلدتلل «ًاريط» لقي ملو «ريطلا ةئيهك» ةظفل لمعتسا دق صنلا َّنأ -
 ةصخرلا هذه ىلإ تراشأ دقو ءريط قلخ يف ةتقؤملا ةصخرلا ىلع

 مهل قلخ دق كيع حيسملا ديسلا َّنِإ ثيح نم ,27تاريسفتلا ضعب
 اذإف «هيلإ نورظني مهو ريطي ناكف ءًاقلخ ريطلا لمكأ هنأل «شافخلا
 . .ًاتيم طقس مهنيعأ نع باغ

 اهنمو «ةريثك رومأ جاتنتسال يفكي ام تالالدلا هذه يف ٌلعلو

 ةثعب لوح كشلا نم ليئارسإ ينب سوفن هيلع يوطنت امب ىلاعت هللا ملع
 هلوسر دّيؤي ْنأ هناحبس ءاشف ةهت ميرم نبا ىسيع ميركلا مهيب
 اوقدصيف «نيعلا مأب اهوري ىتح «ةزجعملا» ةينابرلا تايآلا كلتب «مهيلإ
 لجأ َّنأ الإ . .جاهنمو ٍةعرش نم هب مهءاج امب اونمؤيو «لوسرلا اذه
 هللا َّنأب  ةعطاسلا ةلدألاب ُدّيؤملا  ناميإلا ىقبي «قلخلا نأشب رومألا
 . .ءيش هلثمك سيل» ْنأ ءًامكح «ناكف «ميلعلا قالخلا وه

 َّنأ تبثي قطنملاو ةمكحلا هيلإ دوقت يذلا يلقعلا ناهربلا َّنِإ مث
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 يتلا ءايشألا نع «هتاذ» يف ًامكح ًافلتخم نوكي ءايشألا دجوي نم
 - ةهادب  اهنأل ءهلثم ءايشألا هذه نوكت ْنأ نكمي ال ثيحب ءاهدجوي

 امهم مدو محل ريغ نم ايلآ ىقبي ّىلآلا ناسنإلاف .هداجيإو هعنص نم
 خزي: ةنوعدب يذلا خسنلاو .تايناكمإلاو تاردقلا نم .هعناص هيف دجوأ

 رس كردي ْنأ نع ًارّضقم هيف خسانلا ىقبي ءرخآ يح نئاكو ّيح نئاك

 ناويحل هخاسنتسا ىرجأ اهساسأ ىلع يتلاو ءاهلمعتسا يتلا ةيلخلا

 «ميظعلا قلاخلا هللا ٌةردق ىلجنت انهو . .رخآ عرز وأ رجشل وأ ءرخآ

 «قلخلل تاموقم نم ايالخلا يف عدوأ ام ّرسو .قلخلا ّرس كلمي يذلا

 ىلاعت هللا َّنأ ىلع ناهربلل ةيفاك اهدحو  قلخلا  ةفصلا هذه تناكف
 بر هنأو «ميكحلا زيزعلا هللا وه هنأ امبو ...هءيش هلثمك سيلا

 ىلع كلذ ّلد دقف «ًاعيمج قئالخلاو دابعلا ترو «ضرألاو تاوامسلا
 عيمجل عيمسلا وه لب «لعقي امل ريصبلا لاقي امل عيمسلا وه هنأ

  هلالج لج  ىفن دقو . .تارصبملا عيمجل رصبملاو تاعومسملا

 اذه يفنب ةرطفلا تمكحو «لقعلا مكحف «هيبش وأ ريظن هل نوكي نأ

 . .هيبشلا اذه وأ ريظنلا

 ىو .٠ .ريصبلا عيمسلا وهو ءءيش هلثمك سيل نم ناحبسف

 , 204 َنوَكَرَب الَقأ قلي ال نمك قلم نَمَهأل : ىلاعتو كرابت هللا

 بر نم ةوعدلا هذهو «ىلاعت هللا نم هيجوتلا اذه َّنإ
 ةيبرتلاو ءظعولل امه قلاخلا ةمظعب ركذتلل ضرألاو تاوامسلا

 هذهف . .ُنَلْخي ال نمك نوكي ْنأ نكمي ال ُقّلُحي نم َّنأ ىلع ليلدتلاو
 وأ ءارتفا وأ ةبراوم نود ءاهتيقحأو اهقدصب لقعلا مكحي ةبراقم

 )١( :ةيألا «ءلحنلا ةروس /١0.
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 دعب 0'2(لحنلا ةروس» يف نايتأي ةوعدلاو ريكذتلا اذه لثمو . .ناتهب
 ىلع لدن يتلا ريبدتلا تايآو «ةمعنلا تايآو «قلخلا تايآ ضارعتسا

 نم نودبعي نيذلاو ءرّبدملا قلاخلا هدحو وه ىلاعتو كرابت هللا َّنأ
 امب ضارعتسالا اذه ىّلجتيو . .نوقلخُي مهو ًائيش نوقلخي ال هنود
 : هصخلم

 الإ َهَّلِإ ال» هنأب اونمؤيل ناك امَّنِإ سانلل نيلسرملاو نييبنلا راذنإ َّنأ -
 . . هللا ّبضغ هللا ٌدابع اي اوقّتاف “هللا

 نوكرشي امع هللا ىلاعتف ,قحلاب ضرألاو تاوامسلا قلخ دق هللا َّنأ -

 يذلا هبرل نيبم ميصخ وه اذإف ٍةفطن نم ناسنإلا قلخ دق هللا نأ -

 . .هئانفو هتوم دعب هثعبل ٌركنمو .هقلح

 ءاهب عاتمتسالل لامجو :«سانلل عفانم اهيفو ماعنألا قلخ دق هللا نأ -

 . !؟مهيلع اهلضف نودحجي مأ «ةميظعلا ةمعنلا هذه نوركشي لهف

 بوكرلل ناويحلا نم ىرخأ ًاعاونأ ماعنألا ريغ نم قلخ دق هللا َّنأ -
 . .هدابع ىلع ىلوملا معن نم ًاضيأ يهو .ةنيزلاو

 الفأ «سانلا اهيأ نوملعت ال امم كلذ ريغ قلخي نأ ىلع رداق هللا َّنأ -

 !؟نونقوت

 لهف ء«هناولأو هرامث عاونأ ةرثكو ءهسانجأ فالتخا ىلع عرزلاو

 ؟ميظعلا قلاخلا نم ريبكلا لضفلا اذه نوردقت

 )١( :تايآلا ءلحنلا ةروس يف عجارت 11-7 .
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 ىلع مكتايح يوتستل «سمشلاو راهنلاو ليللا مكل خس دق هللا نأ -
 مكعفانمل ًاعيمج ضرألا هذه يف ام لك مكل رْخس املثم «ضرألا

 اوجرختستو ءيرط ًامحل هنم اولكأتل رحبلا مكل َرَّخسو ؛مكحلاصمو
 «قزرلا اوبلطتل ههايم يف كلفلا مكل ىرجأو ءاهنوسبلت ةيلح هنم
 نم موجنلا مكل رخس امك .؛تاقالعلاو فراعتلا رصاوأ اوميقتو

 رافسألا لبسو تاهجلا ديدحت ىلإ مكيدهت تامالع اهلعجو مكقوف
 . .مكلاوحأ حالصو مكريخ هيف ام ىلإ مكلقنت يتلا

 لعجو ءزازتهالا نم اهنزاوت ظفحت ًالابج ضرألا يف ىقلأ دق هلا َّنأ -

 . .مكدصاقم ىلإ مكيدهت يتلا قرطلاو راهنألا اهيف

 06 00 000 ءامسلا د ازه دعبو مْ

 را

 الو ءكردي ؛هريدقتو هريكفت ةجرد تناك ًايأ .فصنملا لقاعلاف

 ىلإ ليبس الو لب .ءقلخُي ال نم لثمك سيل قلخَي نم ّنأبا «بير
 يتلا ةينآرقلا تايآلا كلت يف َّنأو اميس ال .قالطإلا ىلع ةنراقملا

 «نوركفتي موقل ٌتايآ هنأ ىلع هيبنتلا ًامئاد يتأي قلخلا كلذ ضرعتست

 «لقعتلاو ءريكفتلا لالخ نم ّلعل ذإ . .نوركُذي موقلو .نولقعي موقلو
 كلت لك قلاخ هدححو - هلالج لج - هللا نأ ىلإ نودتهي ريكذتلاو

 سانلا ةايح عقاو نأو ءاصوصخ .قلخلا ةفص هل هدحَو هّنأو .ءايشألا

 وأ رحبلا لثم وأ ءضرألاو تاوامسلا لثم قلخ نع مهزجع تبثت

 ةيلخلا لثم وأ ءراهنلا وأ ليللا لثم وأ ءرمقلا وأ سمشلا لثم وأ ءرهنلا

 هلل قلخلا َّنأ ىلع عطاقلا ليلدلا وه زجعلا اذهف . . .نوأشني اهنم يتلا
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 هب نوكرشي امع ىلاعتو هناحبسف «ةدابعلاب قحأ وه قلاخلا ّنأو «ىلاعت
 ىلع ديكأتلا ناك كلذلو . ءيش ىلع ردقت ال ةنيهم «ةعيضو قئالخ نم

 نَمَفأ# :ئيريرقتلا ماهفتسالا نم وحنلا اذه 7 . ةقيقحلا هذهب ريكذتلا

 .ةهيدبلاب كلذ نوركذتت الفأ يأ «َنورَكَدَي القأ 0 قلي ال نمك قلي

 0 ا

 اوناكأ ءاوسو هللا نود نم مهنوعدي وأ «مهنودبعي نيذلا َّنأ : لوألا

 ال مهنإف «مهلاثمأ ّيسانألا نم وأ مانصألا نم وأ بكاوكلا نم

 هللا الإ قلاخ الف ؛نذإو .نوقلخي مه لب ءائيش :نوقلخي

 .هدحو

 َناوَه رهظُت نأب ةريدج قلخَي ال نمو قلْخَي نم نيب ةلباقملا َّنأ : يناثلا
 هللا نود نم اهنوعديو ءاهنودبعي يتلا تاقولخملا كلت

 تاقولخملا كلت رقف رادقم رهظت نأب ةقيلخ يهو لب .ىلاعت

 .اهقلاخل

 يدتهملا «عئاطلاو يصاعلا .لهاجلاو ملاعلا ك ردي نأ : ثلاثلا

 نم» َّنأ يهو ناهرب لإ جاتحت ال يتلا ةقيقحلا هذه ٌلاضلاو

 ةزه ةباثمب كاردإلا اذه نوكيف .«قلخي ال نمك سيل قلخي
 وه ْنَم روصت يف مهتاباسح نوعجاريف . .ًاعيمج مهل ةفينع
 معنلا كلت يف مهيلع لضفلا هل نمو ,«سيدقتلاو ةدابعلاب قحأ

 مهتايح َّنِإ ثيح نم اهيناعم كاردإو ءاهب ريكفتلل مهوعدي يتلا
 ال  اهنم ةدحاو ةمعن نودب وأ  اهنودب هنأو ءاهيلع موقت

 صوصن َّنِإف كلذلو . الانم نوكردي الو : ةايح نوعيطتسي
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 ىلع تتأ يتلا «قئاقحلا كلت ضارعتسا دعب «هّبنت نآرقلا

 «سانلا ةايح يف ماه ءيش ىلإ ««لحنلا ةروس» يف اهركذ

 هذه َّنأو مهل ةمعن وه امنإ (ىلاعت) هللا قلخ ام لك َّنأ وهو

 : ىلاعت هلوق هيلع لدي امك ءىصحت وأ دعت نأ نم دعبأ ةمعنلا

 ذعر هةعم نور امه ..4)21 موس "ل نأ تري اوذسَم نول
 هللا دوجو ةقيقحب ناميإلا ةرورض قئاقحلا كلت لك ةفرعم

 .ءيش هلثمك سيل يذلا ىلاعت

 ةدحاو سفنك اّلِإ مهثعب الو سانلا قلخ ام - ؟

 أبو تح الإ كتم عك ان» : ىلاعت للا لوقم

 ربع «ٌيرشبلا قلخلا ددع يصحي نأ ناسنإلا لواح ول اذام . . .

 رمألا اذه ليحتسم ؟كلذ ىلع ردقي لهف «نمزلا يف ةلواطتملا روصعلا

 تارايلملا هذه اهرخآو .سفنألا نم ضرألا هذه ىلع ّرم ام ةرثكل

 .مويلا اهنوددعي يتلا ةتسلا

 يذلا ّيعيبطلا ماظنلا نأل «ليلد ىلإ جاتحت الف ةلاحتسالا امأ

 همكحي .مهدوجو هيلع موقي يذلاو .رشبلا ينب :ب يف قلاخلا هدجوأ

 دادعأ هذهو ءموي لك قلخت دادعأ هذهف 0 ةايحلا :نارمأ

 وه امك ؛توملاو ةايحلا ماظنو ءرودت نامزلا ةلجعو موي لك تومت
 .لوزي الو لوحي ال ٌرئاس ءرشبلا ينبل ردقم

 )١( :ةيآلا ءلحتلا ةروس ١8.

 .74 :ةيآلا ءنامقل ةروس (؟)
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 ا ا

 سانلا قلخ نأ تبثت تبثت يتلا «نامقل ةروس» يف 74 ةيآلا اهنمو «ةريثك

 سفن ثعبك توملا دعب ًاعيمج مهئعب نأو «ةدحاو سفن قلخك ًاعيمج

 سقت نع اديبدق قرشا ىلختلا نأ ىلع دكت ةيآلا :ذهت ومو .ةدحاو

 تايآ هيلإ انيدهت امك) سفنلا كلت نأو «ىلوألا سفنلا يه ءةدحاو

 دقو «(ًاعيمج رشبلا ابأ) مدآ تناك (نآرقلا نم روس عضب يف «ىرخأ
  ةديدع ىرخأ روس يف .نآرقلا صوصن هب انربخت امك  هقلخ ناك

 نم ىلاعت هللا هيف خفن مث ءاراخفلاك لاصلص» نم «ءضرألا نيط نم
 يأ «هنم ةعضبو ءمدآ سفن نم يه ءاوحو :ايويف ار راصف هحور

 نأ ىلاعت هللا رمأ ىضق دقو . .مدآ اهجوزك ضرألا هذه بارت نم يه

 عامتجالا ةنس يهو ءلدبتت الو ريغتت ال «ةتباث ةنس امهيف عدوي
 هذهف ..نامزلا ربع ءامهتيرذ ترئاكت اهئارج نم يتلاو ؛باجنإلاو
 َّنإو . .لصألا يف ةدحاو سفن نم يأ ءًاعيمج رشبلا قلخ ةقيقح يه
 ام ردقب اهلثم قلخي ْنأ ىلع رداقل ءىلوألا سفنلا قلخ ىلع رداقلا

 ةدالولا خيراوتل الو «ماقرألاو دادعألل نابسح يأ امنودو ءءاشي

 اهنم أشنت يتلا ةّيلخلا ّرس ّنكلو «نئاك هلك رمألاف . .ةافولا خيراوتو
 امنإ «ىلاعتو هناحبس هللا الإ هملعي ال يذلا بيغلا ملع نم وه ةايحلا
 قلخ رس لظيسو ءرشبلا نحن اندوجوو انقلخ ناك ّرسلا اذه ىضتقمبو

 ىلإو ءضرألا هذه ىلع نئاك وه املاط ناسنإلا ىلع ًاقلغم اذه ةيلخلا
 . ةمايقلا موي

 ييحي يذلا وه هنأ (هتمظع تلج) هللا تافص نم َّنِإ مث

 ثعبيو «ةمايقلا موي ىتوملا يبحي هللا َّنأ نآرقلا انل نّيب دقو «تيميو
 ترأو اَهف َبْيَراَل هَ ةَعاَتلأ أَو :نيبملا هلوق هتبثي امك «روبقلا يف نم
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 نماثلا اهشياع ت ةيح دهاوش نآرقلا قوسيو:."'7 4 رولا ىف نم ُتَعِي هنأ ور عم سا رت اس سحر
 «تاومألل ىلاعت هللا ءايحإ ىلع مهنامزأ يف ع عئافو اهودهشو

 «ليئارسإ ينب نم ةعامج ثعب :ةيحلا دهاوشلا كلت ىلع ةلثمألا نمو

 . فهكلا ةيتفو «ليئارسإ ينب نم ليتق ءايحإو

 ىرج دقف .مهتوم دعب ليئارسإ ينب نم ةعامجلا كلت ثعب امأف -

 الجر نيعبس هعم بحطصاو هّبر تاقيمل هيت ىسوم بهذ امدنع

 و . . لجعلا ةدابع نع « ىلاعت هلل ىلإإ اورذتعيل .هموق ىنئب نم

 «ةرهج َهّللا اَوَري نأ .هل اونمؤي ىتح ءمهيبن نم اوبلط قيرطلا

 مهتوم دعب نم هللا مهثعب مث .«نودماخ مه اذإف ةقعاصلا مهتذخأف
 ًَء

 لب ءاولعفي مل مهنكلو .ديدج نم مهئايحإ ىلع هنوركشي مهلعل
 ءمهيلع ىلاعت هللا اهب َمعنأ يتلا معنلا ناركنو ءرفكلا يف اوججل

 َنْؤَن نأ ئمومت مّسَلف ْدِإَو## : ىلاعت و كلذو «مهسفنأ كلذب اوملظف
 دب ْْي مكتب مث * نورت رس 2 أَو ٌةَقِعِدَص ُةَفِعدَصلأ ْمُكَدَدَحَأَف ءرَهَج هلأ ىَر ٌّقَح كل

 َّنَمْل ع اَنلْرْنَأَو ٌماَمَعْل هس د مكْلَق كيوم

 مهن اَونك نكلَو 1 اَمَو محَنفَرَر ام ٍتنبَيَط ني انك ْىَولَسلَأَو
 . "74و

 مهيف لتق هنأ ةياورلا يف درو دقف «ليئارسإ ينب نم ليتقلا ءايحإ امأو -

 تداك ىتح هيف اومصاختو اوفلتخاف .ةضماغ فورظ يف .لجر

 لتاقلا رهظي ْنأ هّبر هيكتن ىسوم ٌيبنلا اعدف «مهنيب علدنت نأ ةنتفلا

 اوحبذي نأ ىلاعت ُهبر هرمأف ءهموق ينب نع ةنتفلا كلت عفدي ىتح

 .ال :ةيآلا ءجحلا ةروس )١(

 .67 06 :تايآلا «ةرقبلا ةروس (')
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 اوداك امو ءاهنم ءيشب هوبرضي ْنأو ( ةنيعم فاصوأ تاذ ًةرقب

 ناذللا امه ءهل مع ٌينبا ىلع ّلدف «ىلاعت هللا ءايحأ ىتح نولعفي
 رع هلل ةردق ىلع ًاّيسح ًاليلد هؤايحا ناكف .هئاريم يف ًاعمط هالتق

 ل ام ا رعب هس

 هيف مثأَ ردم اسفت مشتق ِإَر9 :ىلاعت لوقي «ىتوملا ءايحإ يف لجو
 قوما ُهَمأ حي َكِرَدَك ابضعَبِ ُهوْبِرْص القنوت 0 ا جم هَ هاو
 اذه ىلاعت هللا ايحأ امك يأ 2-00 ولِقمت ُكّلَعَل ويلي ْمُكَصيِرَو
 ءايحإلا اذه نودهشت مكلعج دقو «ىتوملا هللا يبحي كلذك ءليتقلا

 َّنأ اونقوتف نولقعت مكلعل «هتردق لئالد مكيريل ةدرجملا نيعلاب
 . .ًاعيمج سفنألا ءايحإ ىلع رداق ءةدحاو سفن ءايحإ ىلع رداقلا

 هلوقل نينس عستو ةئامثالث هللا مهتامأ نيذلا مهف فهكلا ةيتف امأو

 هلوقو 20 15دع ترينس ٍفْهَكْل يف مهناذا» لع ع اًنيرِضَف ارمي © : ىلاعت

 : ,20مْنَي اودادزأو ترييس ََتْأِم تلت مهفهك يف اوُِلَو» : ىلاعت

 هنأ ىلع ًةدهاش ةيآ مهثعب نوكيل .ةينمزلا ةدملا كلت دعب هللا مهنعب

 ءةايحلاو توملا قلخ ىلع رداق وه ام لثم .ثعبلا ىلع رداق

 0 :ىلاعت هلوقل كلذو

 اولَََسل ْمُهَتْنَعَب َكِلَدَكَو» :ىلاعت هلوق كلذكو .«؟9هَدَمَأ
 06 و
 57 موي

 اهقوسي ء«ةتباث قئاقح لكشت يتلا ةيبيغلا رومألا نم ثعبلاف أذإ

 .الا*و ال :ناتيألا «ةرقبلا ةروس )١(

 ١١. :ةيآلا «فهكلا ةروس )١(

 . 376 :ةيألا «فهكلا ةروس (*)

 . ١7 :ةيآلا .فهكلا ةروس (:4)

 ١9. :ةيآلا .فهكلا ةروس (6)
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 اهونياعو «سانلا اهشاع ةيدرف وأ ةيعامج ثادحأ ربع ميركلا نآرقلا

 ىلاعت هللا اهلسرأ يتلا ةقعاصلا يف لاحلا وه امك ؛ةدّرجملا مهساوحب

 مهايحأ مث ءاعيمج مهتكلهأف ليئارسإ ينب نم ةعامجلا كلت ىلع

 اوناك مهنأ تاياورلا يف درو دقف مهددع امأ . .هرمأب ردتقملا رداقلا

 كلذكو ؛ىلاعتو هناحبس وه الإ مهتّدع ملعي ال نكلو ءالجر نيعبس
 هريغ مهّددع ملعي الو هللا مهتامأ نيذلا فهكلا ةيتف ىلإ ةبسنلاب رمألا

 ًةعبس اوناك مهنأ *# سابع نبا نع ةياورلا تدرو ْنِإو ءالعو لج

 ىنب نم ةعامجلا كلت ءايحإ وأ «دحاولا لجرلا كلذ ءايحإ امو

 ىلإ انيدهت يتلا نيهاربلا نم اّلِإ .فهكلا ةيتف ءايحإ كلذكو «ليئارسإ
 .ميكحلا زيزعلا هللا ىلع ريسي رمألا اذه نأو «ةمايقلا موي ثعبلا ةقيقح

 ّْنأ ىلع رداق وه كلذكف «ةدحاو ًاسفن ثعبي ْنأ ىلع رداق وه امك ذإ
 رداق «ىلوألا ةأشنلا ىلع رداقلا َّنأل ءاهتامأ يتلا سفنألا لك ثعبي
 ىلا َوُهَو# :ىلاعت هلوقل هيلع لهسأو رسيأ يهو ء«ةيناثلا ةأشنلا ىلع

 هو لاو ترا ىفررتكلا كلا نر 1كم كروم ركز 1 21 قل
 وأ رسيلا ةيضق وه ىلاعت هللا ىلع رمألا سيلو . .276 ْمِيكَحْلَأ ٌريِرَمْ
 قلخي امك وهو :قلاقلا وهدد ةتردق: علعب ىذدثا نمألا لب. «رسعلا
 «تيميو يبحي يذلا وه هنأو .سفنألا عيمج قلخي ةدحاولا سفنلا

 يتلا سفنألا عيمج تيمي كلذك ةدحاولا سفنلا ثعبيو تيمي امكف

 وأ رسيلا نم ءيش كلذ يف سيلو ءاهتوم دعب نم اهثعبي مث اهقلخ
 ءاشنإلا يف ةقلطملا ىلاعت هللا ةئيشم ىلإ هدرم امنإو ءرسعلا

 , ال :ةيآلا ءمورلا ةروس )0(
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 ٌنتوكت الف «ءكبر نم قحلا وه اذهو . .ءانفإلاو ةتامإلاو ءءايحإلاو

 وأ .ثعبلا ةقيقح ىف نوكشي نيذلا «نيرتمملا نم ناسنإلا اهيأ

 0 هنأل «ةقيقحلا هذهب نوبذكي

 ىلع ناسنإلا اهيأ نكف . .راكنإلا نم كحراوج هب جلتخت امب ريصب

 لك رصيبو «عومسم لك عمسي :(74كب ميِد هلأ ّنأب نيقب
 يف ءيش لكل عيمس هنأ قلخلا نق ةهنانضا ىضتتم نع نأ «رّضبم
 يف ةيفاخ هيلع ىفخت الف .دوجولا يف ءيش لكب ريصب هنأو ءدوجولا

 َراصبألاو ّمُْمسلا كلمي نم ناحل ءاحمللا يف الو «ضرألا

 , 27دك يللا َو وهو# .ةدئفألاو

 بارت نم هلصأ نأ انل نبي نآرقلا َّنإف ناسنإلا قلخ ىلإ اندع اذإو
 رانلا نم ناجلا هللا قلخ امنيب ءضرألا

 م ُرَشب رش آذإ مث ٍباَرُث ني مُكَفَلَح نأ حيا ْنمو :ىلاعت هللا لوقي

 لأَن ه َنَشالا ََْقلَح# :ىلاعت لوقيو ا )« جروُرشتَت 0

 01312 انكَيَر وهلا َيَأم#ٍراَّن نم َجِراّم نم ناجل 2000

 نم امهؤاشنإو «ناجلاو ناسنإلل قلخلا لصأ وه اذه .لجأ

 . . مدعلا

 نيطلا نم يأ .ءضرألا هذه بارت نم هلصأف ناسنإلا امأ

 .ءيشب برض اذإ ةلصلص هل عمست يذلا لاصلصلا وهو «سبايلا

 ىلع خبطي نيط نم وه يذلا راخفلا هسابي دعب هبشي لاصلصلا اذهو

2 

 ١" :ةيآلا «جحلا ةروس )غ1(

 ١4. :ةيآلا .كلملا ةروس (؟)

 ٠١ :ةيآلا ءمورلا ةروس (6)

 -١15. 14 :تايآلا ءنمحرلا ةروص (4)
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 بارتلا) بزاللا نيطلا ريصي امك هنأ ىنعملاو .ًافزخ ريصي ىتح رانلا
 - مدآ لبُج اذكه ءاراخف رانلا ىلع ىوشي نأ دعب (ءاملاب لوبجملا

 ءهحور نم ُهقلاخ هيف ََحَمَت مث «ءضرألا نيط نم - ةيرشبلا وبأ

 سفنلاو دسجلا نم نيوكتلا اذه يف هتبالصو هتناتم ىلع ىوتساف
 . . حورلاو

 يعدي يك لاصلصلا نم هقلخ لصأ شقاني نأ ناسنإلا كلمي الو

 ةقيقحلا هذه دكؤي ءاج ثيدحلا ملعلا َّنأل هناجهتسا وأ كلذ راكنإ

 نم ةريثك رصانع ىلع يوتحي ناسنإلا مسج َّنأ تبث امدعب «ةينآرقلا
 يذلا ءاملا ةصاخبو  اهنم هرصانع عيمج نكت مل نإ - ضرألا رصانع

 ىلع ةسبايلا فلؤي يذلا بارتلاو ءاهتحاسم عابرأ ةثالث يلاوح فلؤي
 :.:ايديلطب

 ؛هنم ةعضب ؛ءاوح قلخ مث نمو ؛مدآل لوألا قلخلا كلذ دعبو

 اذه ناكف «دلاوتلل ًاماظن ءءاوح هجوزو مدآ يف ميظعلا قلاخلا عدوأ

 ةردق ىلع ةلادلا تاظعلا نم لفحي امبو ءهرسأب ٌيرشبلا دوجولا

 لوقي نيهم ِءام نم ُهَلسنو «نيط نم هلصأ نأ نم مغرلا ىلع «قلاخلا
 نتن د مي ةَنِس نامه امه َسْرالاَو توتا َقلَح ىلا هَّنآٍ : ىلاعت
 مِنَ َكِلَد» . .904©2نوئَدَتن ان عي الو لَو نم ونود نم مُكَل اَم ٍشرَمْلا َلع
 الا ل آدبو مفلح ذك لع نس عيل * ديا ملا ةدهدلاَو بل

 د 0 0 27 1 © ل 5 1 مم لا يع 01

 هوحوز نم ديف خفنو هلبوس مث# ِنيِهَم أم نم َعللس نم ملض لعج رث# مط نم
 , ")4 نوركَشَت اَماليلَف هديل أو مصل ممّا 1 7) يس ره حس 2 رح 2 ل تك ا د

 .ُ : ةيآلا «ةدجسلا ةروس )10(

 .5-1 :تايآلا .ةدجسلا ةروس (')

110-1١٠ 



 لصأ نوكيف ءران نم "جرام نم ىلاعت هللا ُهَقَلَحَف ناجلا امأو
 بهللا امك أمامت لاقتنالا ةعرسو ةكرحلا ةوق هتيّصاخو .رانلا نم ناجلا

 . .هتكرح يف ًادوعص رانلا نم ثعبني يذلا

 هصئاصخو ناجلا قلخ نونكم نع ملعن ال ةقيقحلا يف «نحنو

 امهريغ يف وأ «نمحرلا»و «رجحلا» ةروس يف نآرقلا هيلع انَّلد ام ريغ
 ةيناكمإ :ليبق نم هتاقاطو نجلا تاردق نّيبت ىتلا ةميركلا روسلا نم

 ةينبألا ءاشنإو ءراحبلا يف صوغلاو ءاعلا يف عمسلا قارتسا

 مهو اهنوعنصي ناجلا ناك يتلا ءايشألا نم اهريغو «بيراحملاو

 تيب يف لكيهلا ينبي ناك امدنع ةنكيتت ناميلس ّيبنلا يدي نيب نولمعي
 . سدقملا

 نم هب عتمتي ام ىلع مئاق دهاش ربكأ ناسنإلا ةايح تناك اذإو

 هتلّمأ يتلاو «ميركلا ةقلاخ هيف اهعدوأ يتلا سيساحألاو كرادملا

 يف ةعدوملا صئاصخلا نإف ءاهرامعإو ضرألا يف فالختسالل

 اهتبثت يتلا دهاوشلا نم ًاضيأ يه اهكلمي ىتلا ةقراخلا ىوقلاو «ناجلا

 ىلعو «قلاخلا ةمظع ىلع ةلدألا نم ًاضيأ ّنوكتل ميركلا نآرقلا تايآ
 نكسي نيأ يردن ال انك نإو - ضرألا يف ناجلاو سانلل قلخلا اذه َّنأ
 . .هرسأب دوجولا ةمعن ىلع ّيفاضإ ٌليلدل - نوميقي وأ ناجلا

 تاقولخملا هذه وأ تايآلا هذهف . .4ناَبِدَكَت امكَيَر هللا َيَأَب
 قلاخلا اهب صتخا يتلا تاردقلاو تاقاطلا هذهو «ةمئاق دهاوش اهلكو

 رصبلاب اهنوكردت متنأو اهبيذكت نكمي له .ناجلاو سنإلا نم الك
 تايآ اهيلإ مكيدهت وأ ءءامسلا يف وأ ضرألا يف ءاوس «ةريصبلاو

 .ديدشلا بهللا تاذ «ةعطاسلا ةلعشلا ؛ةْغل ءجراملا )١(
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 ناك اذإو !؟ليلد ىلإ جاتحت ال يتلا ةتباثلا قئاقحلا نم اهلكو ءنآرقلا

 سنألا اهيأ امكبر اهقلخ يتلا قئالخلا وأ .ءالآلا 0 كلذك رمألا

 تلج - هللا َّنأ ىلع دهاش دوجولا يف ام لك ّنأل ًادبأ !؟نابذكت ناجلاو

 ؟ميكحلا ربدملا وهو «ميظعلا قلاخلا وه  ةّتردق

 قلخلا يف ىثنألاك ركذلا سيل “" 

 لب نام كلل ترم يفإ ٍبو ومع ثأر ( ِتلاَمْدإ# :ىلاعت هللا لوقي

 هلو ٌقنَأ اَمحَصَو ف َبَر ْتلاَق اَهئَعَصَو املَف# يعل ٌعيمسلَأ َتنَأ كن وم لقت ارحم

 اَهَتيْرُدَو كلي اَهُديِعأ هيلو ميم اهيَمَس ْيَِو ٌقنألاك كذا َسنلَو ْتَسَصَو امي ُدَكَ
 . 174 اس انا اَهتمْلأَو سَ ٍلوُبقب ابر اَهَلبقنَف * وجيل علا نم

 اهب مّدقتو .دلت ملف ءًاميقع «ءنارمع ةجوز ءةنح تناك. .

 مدع نس يأ - سأيلا نس تغلب ىتح «لاحلا كلت ىلع يهو ءرمعلا

 ام نكلو . .ةدالولاب لمأ اهيدل دعي مل ثيحب - ةأرملا دنع باجنإلا

 هكردي الو «هنع رّصقي دبعلا ملع ّنِإف «هدابعل ديري امو ىلاعت هللا ءاشي
 رّدق دق نيملاعلا بر نأب يردتل نكت مل نارمع ةأرما َّنإف اذلو .ًادبأ

 ىلع تشاعف «نيملاعلا ءاسن ىف ًةديس نوكتس ةدولوم بجنت نأ اهل

 نأ نوذ.هةامبالا ةقداص:ةنلا فاه ع بلقلا ةرهاظ ءاهتداعو اهاوقت

 راثكإلا سأيلا نس اهدازو لب ال «ميركلا اهبرب اهتلص ىلع اهمقع رّثؤي
 . ميلعلا عيمسلا اهقلاخل دّبعتلاو هللا ركذو «ةالصلا نم

 يف تكرحف «ةرجش تحت موي تاذ لظتست تناك اهنإ :ليقو
 هللا تعدف ءاهخرف لوح فرت ٍةروفصع ًةيؤر ةمومألا ةفطاع اهسفن

 ,لا/ 0# :تايآلا ءنارمع لآ ةروس )١(
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 يه امب  ةظحللا كلت يف  اهنم روعش امنود ؛دلولا اهل بهي ْنأ ىلاعت
 هلاصتا نوكي يذلا تقولا يفو «نمؤملا َّنأل ,سأيلاو مقعلا نم هيلع

 ةيغب الإ ءاهلك هتايح عقاو ىسني دق «ءصالخإلاو قدصلاب امعفم هبرب

 ميركلا هالوم ىلإ هيرظانب هّجوتيف ءرمعلا ىدم ىلع اهموري ناك ًةدحاو
 . .اهب َلِمُأ املاط يتلا ةيلاغلا ةينمألا كلت هل قّقحي نأ ًايجارو ءايعاد

 ةظحل يف ءدلولا ىلإ اهسفن تقات دقف «نارمع ةأرما لاح ناك اذكه

 ىلإ بلقلا ميمص نم عبانلا  ءاعدلاب ماهلإلا اهاتأف ءاهقلاخ عم ٍقارشإ

 قيقحتو ءءاعدلا ةباجتسا ىلع قيفتل مث ءادولوم اهبهي نأ  اهبر هللا
 . . ءاجرلا

 تدجو امَّنِإ .ةشهدلا اهذخأت مل .لمحلاب ُهّنح تّسحأ املف
 هدمحت يهو «ىلاعت هلل دوجسلا يف ةقراغ «ضرألا ىلع وئجت اهسفن

 ةنوآلا كلت يف ِهَّرَن ملو .ةميظع ةمعن نم اهيلع ضافأ ام ىلع هركشتو

 نأ رذنلا اَلِإ ءاهيلع هللا لضفب فارتعالا نع ريبعتلا نم ًاريخ «تاذلاب
 هبر ةدابع ىلع ًامئاقو ضرألا راضوأ نم ًاررحم اهنطب يف ام نوكي

 . . 4كم ىيتب ينام <كلآ ُتَكَت نإ تر :تلاق ذإ ءصالخإو ٍقدصب
 ءاركذ اهلمح نوكي نأل ةفرصنم ةأرملا كلت ةين تناك دقل

 ىلع مايقلاو هللا ةعاط يف صالخإلا الإ ءايندلا ءابعأ نم ًاررحمو

 عضوي ناك ذإ ءاهنامز يف فرعلا ىلع ايرج .«سدقملا تيب ةمدخ
 يف وأ ءسدقملا تيب يف ءاررحم نوكي نأل رذُت يذلا ءركذلا دولوملا

 ةماقإلا نيب رّيخُيِف .ملحلا غلبي ىتح هحربي الف .ةدابعلل رخآ تيب يأ

 شيعلاو «ةايحلا ىلإ جورخلا وأ «هللا ةدابعل هسفن سيركتو ءدبعملا يف
 نوكي نأ ترذن ذإ «نارمع ةأرما ةنح ةين تناك اذكه . سانلا رئاس لثم

 «ىلاعت هلل ةدابعلا ىلع هتأشن سّركت ءانمؤم ءاحلاص نبا اهنطب يف ام
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 عيمسلا ىلاعت هّنأب نيقي ىلع اهنأل ءاهرذن اهنم لبقتي ْنأ اهّبر تعدو لب
 . .ةين لكب ميلعلا .ءاعد لكل

 ينإ يبر :تلاق ءاهتعضو املف» ءاهلمح تعضوو تقولا ناحو
 اهنأ ينعي اذهو .لمأت تناك امك ًاركذ عضت مل اهنأ يأ !«ىثنأ اهتعضو

 لبقي هلع ءاهّبرل رذتعت ْنأ اهيلع َّنأو ءاهرذنب ءافولا عيطتست ال
 هلل رمألا لب .ءتعضو امو .تلمح امب اهديب رمألا سيلف ءاهراذتعا

 اهحنمو اهقلخ يذلا وهو ءاهمحر يف ىئنألا رّوص يذلا وهف ءهدحو
 تعبات كلذلو . .ةقداص ٍةنمؤم ةمأ نم رذعلا لبقي يذلا وهو «ةايحلا

 ءافولل < ُقَنَأْلاَك ّكّدلأ سيِلَو# :تلاقف  ةمات ةيوفعبو  اهراذتعا لالخ نم
 فارعألل ًاقفو ذإ . .سدقملا تيب ىلإ ةديلولا هذه لمحو ءرذنلاب
 الو ءًافيعض ًاقولخم ىثنألا يف نوري اوناك دقف ءذئموي ةدئاسلا ديلاقتلاو
 يف ةمدخلا بلطتت ام اميس الو «ءابعألا ةهجاوم ركذلا لثم لمتحت

 مازتلالاو «ةدابعلا قاشم نمو .لهألا نع ٍةديعب ٍةماقإ نم سدقملا تيب

 ال دق يتلا تيبلا اذه ةيسدق نع الضف اذه .تاعاطلاو ضورفلاب

 مدع نم يلاتلابو «ءضيح نم اهقحلي امل ءهيف ىثنأ ةماقإ عم قفاوتت
 ال يتلا ةثوروملا تاداعلا كلتف . .غولبلا دعب ةمئادلا ةراهطلا ةيناكمإ
 نهولاو «ثانإلا نود روكذلل الإ سدقملا تيب ىف قاحتلالا زيجت
 يف ام نوكي ْنأب نارمع ةأرما ةينو «ةأرملا يف ىلاعت هللا هقلخ يذلا

 رومألا كلت لك . .تاذلاب سدقملا تيب يف هللا ةدابع ىلع ًامئاق اهنطب

 ميركلا اهبر لبقُي ْنأ اهؤاجرو ءاهبر نم راذتعالل اهب تدح دق
 عيمسلا وه ىلاعت هنأب نيقي ىلع اهنأل ءاهرذن اهنم لّبقتي نأو ءاهّرذع

 . ميلعلا

 يأ ««ميرم» اهتنبا تمس ءاجرلا اذه لثمبو «لمألا اذه ىلعو
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 َّنأب اهل لوقي ًاماهلإ َّنأكو  نامزلا كلذ ةغل ىلع  ةمداخلا وأ ةدباعلا
 نوكت فوسو «لكيهلا يف ةدابعلل العف أشنت فوس ةدولوملا هذه
 دبعملا باحر يف ةمدخلا ماهم ءادأو .ةدابعلا ضورف لماكب ةمزتلم

 . .ريبكلا

 يذلا دهعلل ةمجرتو ءاهسفن ىلع هتعطق يذلا رذنلل ًالامكتساو
 دقف ءايندلا بئاوش نم ًاررحم اهنطب يف ام نوكي ْنأ اهبر عم هب تمزتلا

 ظفحي نأ هللا نم نوعلا بلطو صالخإلا يف هّجوتلا سفن ىلع تلظ

 ناطيشلا نم - ايندلا ةايحلا يف  اهتيرذو اهنوصي نأو ءاهتديلو

 . 4 وتلا نشل َنِاَهتْرُمَو كلي اَهُديِل ةَيإَو» :تلاقف «ميجرلا
 قبتست ماهلإ نع منت امنإ ءريبكلا ّىلعلا هللاب ةناعتسالا هذه لثمو

 ٍدغب ءاهثيرذو «معنت اهتديلو ىلإ علطتت يهو .نمزلا ةنمؤملا كلت هيف
 ال هللا نم تاءاطع يهو «ىضرلاو ةعاطلاو «ناميإلا هؤلم قرشم

 نم ءاهعم اهتيرذو ةديلولا هذه ىلاعتو هناحبس ظفحي نأ اَّلِإ ققحتت
 ىأنمب مهاّيإو نوكتف «هللا ةمحر نم دورطملا «ميجرلا ناطيشلا ةياوغ
 مهعم لخدتو «مدأ ينب سوفن يف ناطيشلا اهّسدي يتلا سواسولا نع

 .نيملاعلا بر ةمحر لالظ يف «نيحلاصلا نينمؤملا ةرمز يف

 هلوقب «ةقيقحلا هذه دكؤي يذلا ّئنآرقلا بيقعتلا ىتأي كلذلو

 اهلّبقت هناحبس هنأ يأ 4 ب اهَتمْلأَو نس لوب اب اهبل : ىلاعت
 اهأشنأو ءةمعنلاو ىضرلا لوبق وه ء نسح لوبقب - ىئنأ يهو -

 - ىوري امك - تناكف «نسحلا اهلوبق عم قفاوتت ةنسح ةياعر اهاعرو

 . .عوبسألا يف ديلاوملا نم اهريغ لمتكي ام ردقب مويلا يف لمتكت

 اهدّرجت ىلعو ءاهبلق رمع يذلا صالخإلا ىلع مألل ٌءازج هلك كلذو
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 نود نم هل تريتخا اميف ةدولوملل دادعإ مث نمو . .اهرذن يف لماكلا

 . نيملاعلا ءاسن

 ردو : ىلاعت هللا لوقب رايتخالا اذه ةقيقح ميركلا نآرقلا نيبيو
 ابامج مهِنوُد نم ْتَّدَحَحَأَ»يِقْرَس اناَكَم اهلهأ نم ْتَّدَبتنَأ ذإ رم بنكلا يف

 تنك نإ كني ِنميلأي ٌدوعأ نإ تلات اَيوَس اس اَهَل َلَثَمَسف احر اهيل آنلسرأَ
 اي  ركذاو يأ .274ًيكسصَر اًمَلُع ِكَل ّبهأل ِكَيَر ُلوُسَر نأ آمَّنِإ َلاَد# يَ
 تلزتعا ذإ ,نارمع تنب ميرم ربخ نم نآرقلا اذه يف هانتبثأ ام دمحم

 يف ىلاعت هللا ةدابع ىلع موقتل ءملحلا اهغولب دعب ىتح ءاهلهأ
 تيب نم ةيقرش ٍةيحان يف « ههكظ ايركز اهلفاك اهل هدعأ يذلا بارحملا

 نع بوجحم ناكم يفو ءاهبراقأ نع ةديعب نوكت ثيحب «سدقملا
 َّنِإ ذإ . دحأ اهردخ اهيلع محتقي الو ءدحأ هيف اهاري الف «سانلا نويع
 لماعتلا عطقي دق امو ؛نيرخآلا نع يفخيو بجحي ام باجحلا يف
 .نارمع تنب ميرم اهيف تأشن يتلا ةلاحلا هيلع تناك امك «مهعم

 لّمكت يذلا وه هيتيتغ ايركز يبنلا ءاهتلاخ جوز ناك دقف لعفلابو

 هللا ّدعأ امل ًاقفو «ءسدقملا تيب يف اهتماقإ ةيلوؤسم لمحتو ءاهتياعر
 عنمف وش يأ نع اهلزعو .ةدولوملا كلت ظفح يف هيدؤي رود نم هل

 ءوه الإ دحأ اهيلإ دعصي الف ءاهبارحم يف اهيلع لوخدلا نم ناسنإ ّيأ
 .هريغ اهتمدخ ىلع موقي وأ ءاهمعطي الف ناّهكلاو َمدخلا اهنع عطقو

 يفو «سدقملا تيب باحر يف «.ميرم ةيبرت تناك اذكهو
 فافعلاو «ةراهطلا ىلع اهبارحم ىف ًةديحو أَّشنت «ةوبنلا ناضحأ

 زيزعلا هللا اهيلإ لسرأف «ميظعلا أبنلا يقلتل تقولا ءاج ىتح ةدابعلاو

 )١( :تايآلا ءميرم ةروس 17 -١11.
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 تامهمل اهّدعأو ءاهقلخ يتلا ةرهاطلا حاورألا نم «احور» ميكحلا

 كلملا «حورلا» كلذ ناكو «نونكملا هملع يف هناحبس اهب ىضق ةليلج
 هنأل «انحور» ظفلب ّينآرقلا صنلا هنع رّبع يذلا هتقن نيمألا ليربج

 يف اهخفنيل هللا حور نم ةحفن لمح هنألو «ّيناحور «ّيكئالم قولخم
 قباس يف رّدق امب ىلاعت هرمأ ققحتي ىتح ةرهاطلا لوتبلا ةناسنإلا هذه
 يذلا وه هنأو «(هلالج ّلج) هسفنل ًاميظعت «ان» ريمضلا ةدايزو .هملع
 تناك كلذكو .ديريو ءاشي امك هقلخ يف هرمأ ذفنيل حورلا اذه ثعب

 نم نيملاعلا بر هديري يذلا رمألا ةلالج ىلع ًاديكأت ريمضلا ةدايز

 :ةقلطملا ىلاعت هللا ةئيشم قيقحت يف ةليسولا نوكيل لوسرلا اذه ثعب
 انلسرأف» :لاق كلذلو رخآ رمأ يأ نودو ءديري يذلا رمألا ذافن يف

 «ّيِهَلِإ ّنأش ليربج هب لسرأ يذلا رمألا َّنأ تابثإل .ءانحور اهيلإ
 ءانلقع ءانداؤف :لوقن نأ هلاثمو) ..ةيسدقلا هتاذ ىلإ بوسنمو

 . .(انريغ نود انّصخي اميف وأ انتاذ يف ام ىلع ًاديكأت . .انباتك

 «ٍناسنإ ةئيه ىلع ءايوس ًارشب اهل لثمتف ليربج كلملا اهءاجو
 هلمح يذلا فيلكتلا ىضتقمل ًاقفو كلذو «ةعلطلا ّىهب ءَقْلَخلا ّيوس
 ءارذعلا كلت ٌرعاشم ءانلايخ يف لّثمتن نأ نكمي انهو ..هبر نم

 «ناميإلا وج يف تأشن يتلاو «سندلا نم ةئيربلا «ةرهاطلا

 اذه اهيلع لخد دقو ءاهلاح نوكي فيك «ةدابعلا ىف صالخإلاو

 نأ نكمي اذامف «ةقتيتغ ايركز اهليفك ناذئتسا ريغ نمو «ةأجف ٌناسنإلا
 ؟ كفت وأ رعشت نأ نكمي اذاميو ؟هل لوقت

 - اهريغ ءارذع يأ لثم  ةشهدلا اهذخأت ْنأ نكمملا نم ناك
 ول ةبوبيغلاو لب «لوهذلا وأ فوخلا اهكلمتي ْنأ نكمملا نم ناكو .هآرمل

 الو ءاهتميزع راهنتف «ةيكئالملا هتروصب اهمامأ رهظ هن ليربج نأ
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 .هتياغ فيلكتلا دقفيف ءاهل هلوقي ام عامس وأ «هتثداحم ىلع ةرداق دوعت

 لكف هللا دنع امأ .نييمدألا نحن انروصق قفوو ءانفرع يف اذه ّنكلو

 ىلإ لسرأف .ميكحلا زيزعلا مكحيو ءربدي املو «ءاشي امل عضخي ءيش

 ال  اهتغلب اهملكي ناسنإ ةروص ىلع ليربج كلملا نارمع تنب ميرم
 كلذلو . .اهلالجب ةلاسرلا اهيلإ لصويو  لفجتف ًءاحيإ الو ءرفنتف ًءاميإ

 يناعم لمحت يتلا «ىوقتلا نم اهبر هب اهدّوز امب المعو ءاهدجن اننإف
 مني امب هردابت  ىقحلاو ةزعلاب  فقاوملا ةهجاومو «ةعاجشلاو «ةوقلا

 ؛ ابقي تك نإ كني ِنْْمَبلاب دوعأ ِّنإ# :هل تلاقف ءاهفافعو اهرهط نع

 هب ناعتسي يذلا نمحرلا وهو «للزلا نم مصعي يذلا نمحرلا وه هللاف
 اذه نم نمحرلاب ميرم ةذاعتسا تناك كلذلو ؛ةدشلا تقو يف هيلإ ذاليو

 نإ يلع كلوخد نمو .كنم نمحرلاب ذوعأ ينإ :هل لوقت يهو ءرئازلا
 «ايقت" ةظفل تلمعتسا دقو) . هتمقنو هبضغ يقئنو «ىلاعت هللا فاخت تنك

 هفوخو هرذح دازو «هاوقت تدازف ءهبلق عشخ همامأ هللا َرِكَذ اذإ ّيقتلا نأل
 . .(هطخس هنع دعبي اميو هللا يضري امب الإ لمعي ال الصأ هنأل هللا نم

 ملغ كَل ٌبَهَأل ِقَيَر ُنوُسَرْأَنَأآَمَنإ َلاَدُط : نيمألا ليربج اهباجأو يآ
 ناكو « سانلل يآ هلعجيلو ؛ ىلاعت هبر نم ًارّهطم ءًارهاط 00| 5

 . !ًايضقم ًارمأ

 ءارذع ةاتف هب رعشت دق ام .ىرخأ ًةرم ءانلايخ لّثمتي ْنأ نكميو

 ام ناسنإلا اذه نم عمست يهو لجخو .بفوخ نم اْئكِتت ميرم لثم

 بهي ْنأ نكمي ال ةداعلا يف هنأل «نيعألا نع ةديعب ءاهتولخ يف عمست

 « ةهسذقم ةرهاط يهو ميرم امأ . .اهتسمالمب الإ امالغ ةأرمال لجر

 )١( :ةيآلا .ميرم ةروس 18.
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 ةدابعلا ىلع تعَّشُن دق اهنأل ءاهل لجر يأ ةسمالم ًالصأ ضفرت اهنإف
 يف اهدوجو ىلع اهكرادم تحتفت نأ ذنم اهسفن اهل ترذنو ءةعاطلاو

 .هيلع يه اًمع ًاريِغَفَو اساور اهباوج ناك كلذلو .سدقملا تيب

 فيكف يأ .08"2/ّيب أ ْمَلَو رشي ىنَسَسْمَي ْمَلو مَع يل ُنْْكَب ّنأ» :تلاقف
 مل املثم ؛«يتسمالم ىلع ؤرجت نلو تمت نأ تناو ًامالخ نإ ببن

 الو «لجر يف ال ٌةيغب ًاموي يل نكت مل يننأل «لبق نم رشب ينسسمي
 ينمصعي يذلا يبر هللا ةدابعو «ةراهطلا ىلع ةمئاق يتايحو .مالغ يف

 . !كريغ رشب يأ نمو .كنم

 كل لع وه كير َلاَف ِكِلَذَك َلاَفظ :ُنانئمطالا اهءاجو
 كّبر لاق ام لثم يأ :.204ًعِضَقَم ارْمأ تاكو ْأَنَع َهَمحَيَو ساّئلِل هيأ:
 ءاهنم لمحتف هللا حور نم ةخفن لب ءةسمالم سيل أذإ رمألاف ؛لوقأ
 يف َءاش امك ءردقملا هرمأ متي ىتح «ىلاعت هللا ىلع نيه رمأ وهو

 .هملع قباس

 اهيف خمنو «نوكيف نك : ءيشلل لوقي يذلا ىلاعت هللا رمأ ناكو

 . (اعيمج مهيلع هللا مالس) ىسيع تدلوو .«ميرم تلمحف . ليربج

 .نُهّلثم ضرألا نمو تاوامس عبس هللا قلخ - ؛

 نوني لضألا نمو قس حس َقَح د هَلأ» : ىلاعتو كرابت هللا لوقب
 ص 22 مس

 يس لكي طاحأ دق هَل 12 وْىَش لك لع هنأ نأ أوملتل نتي مالا لزنني

 .06ملي
 ٠١ :ةيألا «ميرم ةروس )00

 5١ : ةيآلا «ميرم ةروس )س0(

 1١١ : ةيآلا «قالطلا ةروس ايل
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 «ةقيقحلا يف ءوه ةكرابملا ةيآلا هذه هب يحوت يذلا وجلا نإ

 ىلع اوريسي يك «بابلألا يلوأ بطاخت يتلا ةيمالسإلا ةوعدلا وج
 سانلا يدهيل كي ٍدمحم ِهّيبن ىلإ «ىلاعت هللا هيحوي يذلا نآرقلا جهنم

 ىلإ تاملظلا نم تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلا جرخيو «مالسإلا ىلإ

 نع غّلبي امنإ ّبنلا َّنأو .هللا دنع نم وه َنآرقلا َّنأ ينعي اذهو ؛رونلا
 يلوأ بطاختل .ميركلا هباتك يف تانّيبملا تايآلا هذه ىلاعت هللا

 نمو «تاوامس عبس قلخ يذلا وه ىلاعت هللا َّنأ مهل نّيبتو .بابلألا
 .قحلاب ّنهنيب ليلجلا هرمأ لّرنتي نأ بجوأ يذلا وهو «نهلثم ضرألا
 «لزنأ اميفو «قلخ اميف ريدق ءيش لك ىلع هللا َّنأ نونمؤملا ملعيل
 دق هللا نأ كلذك اوملعيلو ؛ضرألاو تاوامسلا يف َرّبدو رَّذق اميفو

 - ةرذ رادقمب ولو - ءيش هملع نع بيغي الف ءاملع ءيش لكب طاحأ

 . .نوكي اممو ءناك امم ءضرألاو تاوامسلا يف

 ةكرابملا ةيآلا ةفالظ هلع لدين ام نلغ .فوقولا نمي الو: اذه
 يف يأ) نهلثم ضرألا نمو «تاوامس عبس قلخ دق ىلاعت هللا َّنأ وهو

 نآرقلا يف سيلو .(ةيددعلا يف ال .ءقلخلا يف ةردقلا ىلع ةّيلْئِملا

 َّنأ يف فالخ الو .نيضرألا نم عبس قلخ ىلإ ريشت ىرخأ ٌةيآ ميركلا
 نبا اهنع ثدحتف نوضرألا امأ .ءامس قوف ٌءامس يه ِتاوامسلا

 قرفي «ضعب قوف اهضعب تسيل نيضرأ عبس اهنإ» :لاقف 5# سابع
 دق ا ىساع نبا رك لفو ماعلا نوعسع للتو ءراحبلا نهيب

 ملعأ ىلاعت هللاو . . ضرألا هذه ىلع ةسبايلا ماسقأ نيضرأ عبسب دصق

 َنيوا» ىنعم ملعي الف «هقلخ ىلع هبتشاو «هملع هب رثأتسا ام قيداصمب
 دوجو نيب نآلا ىتح ٌدحأ زّيمي مل ذإ «هناحبس وه الإ 4َنُهَْتِي ٍضْرَأل

 «تاوامسلا نم عبس دوجو نيب ٌدحأ زّيمي مل امك ؛نيضرألا نم عبس
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 ملع تافاشتكا تناك نإو «كلت وأ ءامسلا هذهل ٍديدحت ىلإ يدؤي امب

 ةريبكلا تارجملاو «موجنلاو مارجألاو .ءبكاوكلا نع ثدحتت كلفلا

 . . ميظعلا نوكلا يف ىصحت ال يتلا

 نمو هللا رمأب ناك امنإ دوجولا يف ءيش لك َّنأب يحوي ام اذهو

 ريغ - ةميظعلا هتعسو لئاهلا هقلخب  نوكلا َّنأب يحوي امك ؛هللا قلخ
 مل ءّيوقو مكحم «قيقد ماظنب موكحم وه لب ءهرييدت الب ُكورتم
 «لدبتت ال يتلا هللا ننسل ًاقفو «لطعلا ُهَياصأ الو ؛للخلا هيلإ قرطتي
 ءيش لك ىلع هللا َّنأ ىلع ليلد مظعأ هتاذ دحب اذهو . . .لوحتت الو
 ءاملع - ضرألاو تاوامسلا يف  ءيش لكب طاحأ دق هنأو ءريدق

 . !ميكحلا ميلعلا هللا ناحبسو «ريدقلا يلعلا هللا ناحبسف

 . مهلثم َقّلخي ْنأ ىلع رداق ضرألاو تاوامسلا قلخ يذلا ُهَللا  ه

 توصل َقلَح ىلا هَللأّنأ ورب ملوأ# :ىلاعتو كرابت ٌّقحلا لوقي

 لإ َنوُمِلدَطلا ىف هيف بير ال الم ْرُهَل َلَمَجَو ْمُهَلْنِم َقْلْحي نأ خلع ٌرِداَف َصْرَاْلاَ
 , 00 ويك

 اوركنأو «.هللا تايآب اورفك نيذلا نم باجعلا بجعلا انهو

 نوثوعبمل نول انقرَو امظِعاَم اًدِأ9 :اولاقف مهثعب ةقيقحو «مهقلخ ةقيقح
 ماهفتسا لكش ىلع .عطاقلا باوجلا مهءاجف ..204اَنيِدَج اَمَلَخ
 ىلع رداق ضرألاو تاوامسلا قلخ يذلا هللا َّنأ اوري ملَوَأ» : ّيريرقت
 مهو  سانلا ءالؤه لثم قلخي نأ ىلع رداق هنأ يأ !؟«مهلثم قلخي نأ

 .44 :ةيآلا ءءارسإلا ةروس )١(

 .48 :ةيآلا ءءارسإلا ةروس (')
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 يف ريثكب مهنم ربكأ وه ام قلخ ىلع ردق نم ّنأل  رغصلا نم هيلع ام
 َّنهيف امو ضرألاو تاوامسلل ميظعلا قلخلا اذه يف امك  نوكلا اذه
 نم مهقلخي نأو .مهئانف دعب .سانلا ئشني نأ ىلع رداقل - َّنهنيب امو
 . .ةّرم لوأ مهقلخ امك ديدج

 ١ مهريغب مهلذدبي ْنأ ىلع ٌرداق مهقلخ يذلا َّنأ اوركفتي ةلوأ م

 هوقّتيو هودبعيف «نيوكتلاو ةئيهلا يف مهلاثم ىلع نونوكي سانأب يتأيو
 . . !؟رفكلاو دوحجلا نم هيلع مه ام فالخب

 مهلعيو « مهتايحإ ةداعإ ىلع ىلاعت هللا ةردق :نوركي فيكو لب

 ًاددحم ًالجأ رشبلا ىنب نم ٍدحاو لكل لعج دق يذلا وهو «باسحلل

 لب ةقيتمجا نسانلا ايس نفع ذخال يذلا توحلاب هلل نإ ديال

 اذه دعوم نأو ؛يرشبلا هدوجو مكحب هنم تلفي نأ ىلع رداق دحأ الو

 !؟ىلاعت هللا الإ هملعي ال - ّمَث نم  لجألا

 ريبكلا نوكلا اذه قلخ يذلا َّنأ ىلع ةعطاس نيهاربلاف اذإ
 لثم قلخي نأ ىلع رداقل «ءضرألاو تاوامسلا نم هيف امب .عساولا

 اذه ةداعإ ىلع رداق ءادتبا ءاشنإلا ىلع رداقلا َّنأل «ئيسانألا ءالؤه
 . . !؟باسحلاو ثعبلا يف ًاذإ ةبارغ ةيأف . هيلع نوفا وعد «ءاشنإلا

 - مهسفنأل نيملاظلا ّنكلو .بابلألا يوذ دنع ًادبأ كلذ يف ةبارغ ال

 نأ ىلع نورصيو «ةيضقلا هذهب رارقإلا نوبأي - رجلا رفكلاب
 ملظ ىهتنم وه يذلا رفكلا ىلع نورصي املثم «ثعبلا ةقيقح اوركني
 ادع ءيهو .ةميخو نوكت فوس هتبقاع َّنأ املاط .ءهسفنل ناسنإلا

 سئبو «منهج ىلإ باسحلا موي نوقاسي ثيح ء«نيبملا نارسخلا
 د: نيضحلا
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 ”  قطنلا ةقيقح لثم قح باقعلاو باوثلاو باسحلاب دعولا .

 يأ 5ٌيشَأ :ؤو# َنينقوَُ تبا ٍضْرأْلا يفو# :ىلاعتو كرابت هللا لوقي

 كَم آم لذ نحل ُهَنِإ ٍَلأو متلا يبرد * ودع امو كد كلا يفو* دور
 , 074 نوف

 اميف ةداعلا فولأم نم ناسنإلل ظاقيإ ةميركلا تايآلا هذه يف

 نود هلوح نم ءايشألا ىلإ رظني الأ ىلع هل ٌتحو ؛عمسيو (ىري

 نمو «راهنألاو راحبلا نم ضرألا ىلع امف . .رابتعاو ءركذتو ءرّصبت
 رويطلاو تاناويحلا نمو «تاتابنلاو راجشألا نمو «ةيدوألاو لابجلا

 ءميظع قلاخ دوجو ةقيقح ىلع ةّيسح نيهارب اهلك هذه . . تارشحلاو

 نم تاقولخملا هذه ّبَهَي اميفو «قلخي اميف ريدق ءيش لك ىلع هنأو
 هللا وهو ءاهقلاخب اهطبرت يتلا ننسلا نم اهل نسي اميفو «ةايحلا طامنأ

 . .دمصلا درفلا ءدحألا دحاولا

 نيذلا هدابع مهنأل ءانه ركذلاب نينقوملا ٌصخي  ىلاعت - هللاو

 اودقتعاو ءهلسر ناسل ىلع مهبر نم مهيلإ لزنأ امب اونمآو ءاوقذص

 تاوامسلا يف ٌدحاو هّلِإ ,«هللا الإ َهَلِإ ال» هنأب ًاينيقي ًاداقتعا مهحراوجب

 ناكف قحلا وه هنأل .قحلاب دوجولا يف ام لك قلخ هنأو ءضرألاو
 .كاردإلا بسانيو «ةرطفلا قفاوي يذلا مزاجلا قيدصتلا وه مهداقتعا

 ام ّلك َّنأ نيقي ىلع اوناك كلذلو . .كولسلا مّوقيو ءروعشلا سماليو

 نم وه .؛مهقوف نم تاوامسلا يف وأ ءمهلوح نم ضرألا يف نئاك وه
 مهعفري يذلا وه ءاذه قداصلا مهناميإ َّنإو .ىلاعتو كرابت مهبر قلخ

 تايآ نم دوجولا يف ام لك َّنأ نوري نيذلا ««نينقوملا» ةبترم ىلإ

 )١( :تايآلا «تايراذلا ٠١ -77.
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 «ميظعلا قلاخلا دوجو ةقيقح ىلع ةعطاسلا ةلدألا يه (تاقولخم)

 . ميكحلا رّيدملاو

 : اهنع ًارّبعم لاقف «ةقيقحلا هذه رعاشلا ٌبلق نقيأ دقو

 ٌدحاو هنأ ىلع لدت ًةيآهلءيش لك يفو

 تادامجلاو «ءءايحألا نم سانلاب طيحي امو «ضرألا يف اذه

 انقلاخ ةردق ىلع ٌةلاد تايآ ًاضيأ انسفنأ يف سيلأ نكلو . .ءايشألاو
 ٌةراشإ يه «ّينآرقلا ريبعتلا يف تدرو امك .«مكسفنأ» ةظفل َّنِإ ؟ميركلا

 قلخ يف ّنأل ..حورو سفنو ٍدسج نم هنيوكت يف «ناسنإ لكل
 يتلا ةيتاذلا تافصلاو صئاصخلا نمو «ماكحإلاو عنصلا نم ناسنإلا

 . .ميوقت نسحأ يفو ءًايوس ًارشب هلعجي يذلا وه «هيف قلاخلا اهعدوأ
 ءعنصلا قيقد نم ءهلك انقلخ يف ام يأ ءانسفنأ يف ام انكردأ ولف

 يف انتاذ هيلع يوطنت ام نيب مغانتلاو فلآتلا ميظعو «بيكرتلا بيجعو

 قلخلا كلذ نأ اًنقيأل ءجراخلا يف انتروص هيلع رهظت امو «لخادلا

 زيزعلا هللا الإ نوكي نأ نكمي ال قلخلا اذه ىلع رداقلا نأو ءائبع سيل

 . ميكحلا

 لصأ ىلع لدت يتلا تايآلا نم ًاريثك نيبملا نآرقلا يف َّنِإو
 ىتح انقلخب رّصبتلا ىلإ انوعدت ًاعيمج تايآلا كلتو .ّيرشبلا قلخلا
 نأ ٌننإلا ُبَسحِبأ# : ىلاعت هللا لوق اهنمو «ميظعلا قلاخلا ىلع ٌلدتسن

 ركل ِنيسْوَرلا هني لمجل# ىّوسم َقَلََم هَ نك ّمث# نب يم ني ةفظن كي رلآ# ىدس كي
 عضاوم يفو .ٌيرشبلا قلخلا راوطأ ضعبل نايبت انهف . 00 نأ

 .794- 75 :تايآلا «ةمايقلا ةروص )١(
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 هنيوكت لثم نم اهريغ راوطأ ىلع لدت تايأ ميركلا نآرقلا نم ىرخأ
 ًآايوق ًاباش هّومن مث ءائيش ملعي ال ًالفط هتدالو مث ءهمأ نطب يف ًانينج

 ٌدري مث ,فعضلا هيف بد دقو ًالهك هتروريص مث «ةكرحلاب ةايحلا ألمي
 دق هلك اذهو . .ًائيش ملع دعب نم ملعي الف رمعلا لذرأ ىلإ ةياهنلا يف

 .موي دعب موي ءافاشتكا هديزي فوسو ءأريثك ائيش هنم ملعلا فشتكا

 لكيهلل ميظنتلاو بيكرتلاو ءءاشنإلا ةقد يف لوقعلا لهذي امم
 تاردقلاو تاكلملا نم ناسنإلا سفن هيلع يوطنت امو «ّيرشبلا

 فاطلألا هذه. .... ايوس ا رشا د اهعيمج - هلعجت يتلا «تاقاطلاو

 .ميظعلا قلاخلا وه ىلاعت هللا نأب اهّلك قطنت يرشبلا قلخلا يف ةينابرلا

 . نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف

 :ميركلا هلوقل ءامسلا يف انقزر ىلاعت هللا لعج اذامل امأ

 هللا رمأب ءامسلا نم لزني ةاملا نالف . .4َنوُدَعْوي امو يفز ملا ىفو»
 ضرألا ىلع ءايحألاف «ّىح ٍءيش ّلك ءاملا نم لعج هللا َّنألو «ىلاعت
 راهنألا نم ءاملاب ةاطغملا ضرألا فيواجت يف ءايحألاو «ةيربلا

 ًاقازرأ ميركلا انبر اهنم لعج دق ءايحألا كلت . .تاطيحملاو راحبلاو

 يتلا عاونألا كلتو ..ةيحلا تانئاكلا نم مهريغلو «سانلل ًاتاوقأو

 ال امم يه ءٌىئاملاو يربلا ناويحلا نمو ءريطلاو تابنلا نم لتكؤت
 ناسنإلل هنودب نكمي ال ءاذغ قلاخلا اهرّخس دقو ١ نصحيا لو دعب

 هذه رمأ َّنأ ديب . . ضرألا هذه ىلع هتايح رمتست ْنأ وأ ءايحي ْنأ

 ديزي دق امو «ًءاشو رّذق امب هدابعل اهمسق دقو ىلاعت هديب وه قازرألا
 هنأل .(ظوفحملا حوللا يف بوتكم وه امم) هنم صقني وأ «هيف

 .مهتاجاحو مهلاوحأب ريبخلا «هتاقولخمو هدابعب فيطللا وه هناحبس
 ّينغلاو .«باهولا قازرلا وه هنأل .ءكاذ وأ رادقملا اذهب ءمهقزريف
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 لأَن هَل ريفيو واب نم ُهآَنَي نَمِل َقْرَرلا طستي هَ : ىلاعت لوقي «ينغملا

 . 906 تل
 اذهو «قزرلل ًابلط ةايحلا يف نودكيو ؛ًةداع .نودهجي سانلاو

 نأ ناسنالل زوجي ال هنأل ٠ .«مهيلع بجاوو لب «ّيعرشو ورش رمأ

 نم قزرلا ينجو .«لمعلا ىلع رداق هنأ املاط ءهريغ ىلع ٌةَلاع نوكي

 ءٌرفوأ ريخ لينل ناسنإلا اذه عبط يف ليملا نأ ىلع . لالحلا بسكلا

 نأ هيلع انهو ؛امهنم ةدازتسالاب هسفن ُدِعي هلعجي ام وه ءرثكأ ٍقزرو

 ام ردقب دهتجيو .لمعي نأ نكميو .هل ناحابم لمألاو لمعلا نأب ّىعي

 .هللا ديب ًامئاد جئاتنلا َّنأل «ىلاعتو هناحبس هلل رمألا كرتي من « عيطتسي
 ءهقزر يف هل بيسح الو .هكلم يف هل كيرش الف كلملا كلام هنأل

 ال هدابعل هؤاطعو ءءاشي نمم كلملا عزنيو ءءاشي نم كلملا يتؤي
 . .دابعلا ءالؤه حلاصم هيضتقت امل ًاقفو رادتقاو ةمكح نع الإ نوكي
 سانلا اهيأ هب نودعوت امو ءايندلا يف قازرألا َّنأ ساسألا يف ةربعلاو

 الإ ُهّسمي ال باتك يف بوتكمو ردقم هلك باوثلاو باسحلاو ثعبلا نم
 .نينقوملل تايآ كلذ يفو . .نورهطملا

 . « نفط ْحكََأ 1م َلْثَي قحل ُمَنِإ ضرألاو املأ بروق#

 - ضرألاو تاوامسلا بر وهو - ىلاعت هللا نم مسقلا اذهو

 مهتايحبو ءمهب فكرصتي ْنأ كلمي نيذلا .«سانلا ءالؤه نم هدابعل

 نادبأ هنم رعشقت ميظع مسقل ..ءاشي فيك مهرئاصمو مهقازرأو

 مسقي امدنعف . .العو َّزع هردق ليلجو .هللا تايآب نينقوملا «نينمؤملا

 تاوامسلا ّبر هنأب «سانلا ءالؤه نم ؛هدابعل لالجلاو ةزعلا بر

 17 : ةيآلا «توبكتعلا ةروس )غ1(
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 رّدق يذلا وه هنأو افسح اهلك تاقولخملا هذه فر هنأو «ضرألاو

 نأل «نيقي ٌّقح كلذ لكف . . .قازرألا نم ضرألاو ءامسلا يف ام اهل
 مككعب َّنأ ىلع ةيسدقلا هتاذب مسقأ دقو «ميظعلا يلعلا هللا وه َمِسقُملا
 ةقيقح يه ام لثم ءاهنودجتس ةقيقح وهو ءهيف بير ال تأ وه

 مكنوك ذإ ءمكهاوفأ نم جرخي يذلا مالكلا اذهب «سانلا اهيأ ءمكقطن

 كلذكف .كشلل ةلباق ريغو «ةبراوم الو اهيف لادج ال ةقيقح نوقطنت
 هب ىتأ ام ّلكو لب ال ..اهيف ءارم ال ةقيقح د ل

 لبقت الو «ةديكأو ةتباث قئاقح وه ءديجملا هللا باتك وهو ُنآرقلا

 ىلإ نينمؤملا ىدل ىقري «هيف لزنأ امو هللا باتكب ناميإلاو . .كشلا
 ىتح كلذب «سانلا اهيأ «نونقوت ًالهف «مزاجلا قداصلا ناميإلا ةبترم
 . !؟نينقوملا «نيقداصلا عم اوبتكت

 اهابشأ هل اولعجت الف .هل َلَتَم ال ْنأ ملعي هللا َّنِإ  ًايناث
 «٠ ىري رل مم م ع هدو 2 5

 ةدر مهل كلم اَلاَمهَمَأ نود نيم َنوُدبَيَول : ىلاعتو كرابت قحلا لوقي
 : أ هن أوبر الف# َنوُعيِطَتْمَت الو امْيَس ٍضْرأْلاَو تاَومَّسلأ نم

 نَمَو ِء * ل2 ذود ال 61 1 د برص َنِوُملَك ال
 ل هَ أ لب هلل دم 2 هس ىوكسل له ايو مياة نري 00 0 هم آ

 و

- 

 8 2 رع سجد 2
9 - 

١ 

 5 اي ديال مكحنأ ايهم يلع الئ هلا تروم
 الإ روم ريمعجر آم مم | ه 2 ىمر»ب لسع 1 و

 لدعلاب رمأي ل
 , (6)30 رسقَمَمُم 2 يه دلع وهو

 هللا نود نم نودبعي اوناك نيرفاكلاو نيكرشملا َّنأ تباثلا نم

 .5- #8 :تايآلا ءلحنلا ةروس )١(
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 مهنأو ءءامسلا يفو ضرألا يف اهقلخ يتلا هتاقولخم نم ًاضعب ىلاعت
 ٍةهلآ ةباثمب اوريصي ىتح «مهلاثمأ سانأل نوداقني  نولازي امو  اوناك

 ةباثمي مهل مُهَُعاَبْنا نوكيل .. عماطملاو ءاوهألا قفو مهنورّيسي ؛مهل
 نم  نودوبعملا كئلوأو .ةللضم ءةَلاَض ٌتادابع اهنكلو . . تادابع

 رابتعا الو «مهل نأش ال ًاصاخشأ وأ ٍتانئاك الإ اوسيل - ىلاعت هللا نود

 مهنأ مهنأش ناوه نمو . . ريدقلا يلعلا مهقلاخ مهل رّذق ام رادقمب الإ

 نم قزر لك نأل «هنم أريسي ًائيش ولو ءاقزر مهنودبعي نمل نوكلمي ال
 قزر لك ّنألو «ىلاعت هللا هلزني يذلا رطملا نم يتأي امنإ تاوامسلا

 نوكي دق امم اهريغو ءنداعملاو ناويحلاو تابنلا نم - ضرألا نم

 امنودو  ًاديكأ ناكف ًاذإ .ىلاعت هللا نم ًاضيأ وه  شيعلاو ريخلل ًادروم

 مهوقزري نأ نوعيطتسي ال هللا نود نم نودبعي ام َّنأ  ناهرب ىلإ ٍةجاح
 مه ام لثم قزرلا مهل بهي نمل ًالصأ نوجاتحم مهو لب «ًائيش
 ل ءيشلا دقاف ناك اذإف  دوجولا مهبهي نمل نوجاتحم
 نيذلا كلمي ال نأ ىلوأ باب نمف «.سانلا ةايح يف عقاولا هيلع

 قزر يأب مهوتأي نأ نوعيطتسي الو :مهل ًاقزر هللا نود نم مهنودبعي
 كلمي يذلا هدحو ىلاعت هللاو ,مهقزري نم ىلإ مهتاذب نورقتفم مهنأل

 . ءاشي نملو ءءاشي نم اهنم يطعيو قازرألا

 دابعلل رمألا لكش ىلع وهو  مساحلا ريرقتلا يتأي كلذلو

 مهنوكرشي ًاهابشأ لجو رع هلل اولعجي الأب - مهنمؤمو مهرفاك «ًاعيمج
 هيبشتلا نع ةّرنم ىلاعتو هناحبس هنأل ءاهاوس يف وأ «ةدابعلا يف هب

 ًالصأ مهو .مهبر نم قحلا رمألا هنأ نوملعيف نونمؤملا اّمأف .لاثملاو

 مهبر ةدابعب نوكرشي الو ءريبكلا ّيلعلا مهبر ةدابع ىلع نوموقي
 هنأ يأ .ةقيقحلا هذه نوملعي ال نوكرشملا وأ «نورفاكلا امنيب . .ادحأ
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 نم نودبعي كلذلو «هتنونيك يف هل ليثم الو ءهكلم يف هلل كيرش ال
 هعم اهنوكرشيو «ةدابعلا يف ىلاعت هللاب اهنوهّبشي ء«ةفيزم ًةهلآ هللا نود

 . .!!ًاريبك اًولع نوكرشي امع هللا ىلاعتف «مهلاومأو مهقازرأ يف

 هل اوبرضي اّلأ نيكرشملاو رافكلا ُهَلالج ّلج هللا رّذحي امدنعو
 «كلذ نوملعي ال ءُمُه ؛مهنأو ءهل لثم ال َّنأ ملعي هنأل كلذف لاثمألا
 هنود نم  هابشألا كلتل  ةلطابلا ةدابعلا ةبقاع نوملعي الف يلاتلابو

 يذلا ىلاعت هللا ملع نيب ةنراقملل لاجم ال لب ءريبك قرافلاو . .ىلاعت

 ال يذلا «نيكرشملاو نيرفاكلا كئلوأ لهج نيبو ءءيش لكب طاحأ

 ناكف ءاروفك الإ ةلطابلا مهتدابع مهديزت ال املثم ءالالض الإ مهديزي

 الأو «لاثمألا ىلاعت هلل اوبرضي الأب مزاجلاو مساحلا رمألا نم دب ال

 - مهروعش وأ مهريكفت يف الو «مهلايخ وأ مهرّوصت يف - هل اولعجي
 يه امف ءاهعون ناك ًايأو «تاهيبشتلا َّنأل . .ًاليثم وأ ًاريظن وأ ًاهيبش
 هللا ليس نع ليي ةقكو «لالض الإ

 العو َّزع هللا َنِإف هتاريثأتو ءهتالولدم رمألا اذهل نوكي يكلو

 ناهذألاو «لوقعلا ىلإ امهب بّرقي نيلثم ديجملا هباتك يف برضي
 سيل هنأ يهو «نوكرشملاو رافكلا اهنع لفغ يتلا ةقيقحلا «رعاشملاو

 نيب ةدابعلا يف اوواسي نأ زئاجلا نم سيل هنأو «هيبش الو لاثم ىلاعت هلل

 . .هل ديبع مهلكو .هقلخ نم صاخشأو ةَءايشأو «قلاخلا هللا

 كولمملا دبعلا نيب زييمتلل ىلاعت هللا هبرض دقف لوألا لثملا امأ

 نم ًائيش كلمي ال يذلا  مداخلا وأ مدختسملا وأ ةديجألا هتف لاو

 بحاص لاثمأ «رحلا ديسلا نيبو .٠ . فرصتلا هيرح نم وأ «قزرلا

 بحاص يننغلا وأ ءرادلا وأ ضرألا كلام وأ ءةسسؤملا وأ لمعلا
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 رسلا يف هنم نوقفني مهف ًالالح ًاقزر هللا مهقزري نمم مهريغو ةورثلا
 يف ناكأ ءاوس «قافنإلا اذه نم مهعنمت دق ءدويق نود نمو «ةينالعلاو

 ديسلاو دبعلا ءأذإ «لئامتي لهف .هللا دابع ليبس يف مأ هللا ليبس
 هذه يف فرصتلاو «ةيكلملا قح يفو «ةدارإلا ةيرح يف نايواستيو
 دبعلا كلذ لثم كلاملا رحلا اذه نوكي ْنأ لقعي لهو ؟ةيكلملا

 ال كلذلو «ءيش لك يف ةريبك امهنيب قراوفلا ّنأل ًادبأ ؟كولمملا
 هناحبس رّبع دقو . .ًةدارإ الو ءاعضو الو «ةلاح ال ءالئامتي ْنأ نكمي

 : لقي ملو «4َتوَبْسَب ْلَه ةرابعب امهنيب قراوفلا كلت نع ىلاعتو
 «صيصختلا سيلو «سنجلا» كولمملا دبعلاب دارأ هنأل ؛نايوتسي له

 ءًادبأ ناهباشتي ال ثيحب «ناسنإو ٍناسنإ نيب ًالعف ًادوجوم لضافتلا
 نيبو .كلملا كلام هلالج لج هللا نيب ةَباشُيو لئامُي ْنأ زوجي لهف
 نونوكي دق وأ «ءيشب ٌرضت الو عفنت ال ٍتادامج نونوكي دق هل ديبع

 نوكي دقو ءمهّبر مهقزر ام اّلِإ نوكلمي ال مهنكلو «هلل ًادابع «ًاسانأ
 ىلاعت هللا ةمكح ىضتقمل كلذو ةياغلا كلت نع ةدايز وأ . مهتيافك ردقب

 . .هعنم وأ هئاطع يف

 هلل دمحلاو «ءقلخلا ىف ليثم  هناحبس هل سيل ْنأ هلل دمحلاف
 نإ هَلِإ ال يذلا هللا» وهف ؛كلملا يف ُكيرش - هناحبس هل سيل نأ

 ةمعن مهبرل ةيدوبعلاب مهرارقإو ءهدابع ىلع قح هدحو هتدابعو «4ٌوُه
 .هقلاخ ردق ليلج ملعي الف الوهج ناك ْنَم الإ «ءانثلاو دمحلا قحتست
 !هيلع هبر لضف رّدقي الف الاض ناك نم وأ

 ناك امك «َمويلا قئاقحلا هذهل  نولهاجتملا وأ  نولهاجلاو

 دق ساتلا رثكأ َّنأل . . .نوريثك مه هو دمحم ثعب دنع ٌدهعلا هيلع
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 دبعلا كلذ لثم اوناكف «هل لثم ال  هتمظع تلج - هللا َّنأ نوملعي ال

 الف ديري ام ىلإ ءادتهالا نعو «ةقيقحلا ةفرعم نع ٌلاضلا كولمملا
 ةقيقح ةفرعم نع نولضي نيذلا ٌلعلو لب . .ءيش ىلع «يلاتلاب ءردغب
 ام) نيذلا وأ .ىلاعت هلل ةيبوبرلاو ةيهولألا ةقيقحو «ىلاعت هللا دوجو

 هللا هبرض يذلا كولمملا دبعلا كلذ نم ٌلضأ مه ؛هردق َّنح هللا اوردق

 لضف هللا ىده نع ّيمع نم «كرشملا وأ رفاكلل ًالثم ىلاعت

 ..:!ةريغ لضأو «ليبسلا

 مكبأ امهدحأ :نيلجرل ىلاعت انبر هبرض دقف يناثلا لثملا امأو -

 نأ رابتعاب  الصأ عمسي ال هنأل ءهل لاقي ام مهفي ال (ناسللا سرخأ)
 هنأل ديري ام ٌمِهْفُي الو  مكبألا دنع ةدوقفم ةداع نوكت عمسلا ةساح

 ال يذلا ؛هرمأ يلو ىلع ءبعلا ليقث لجرلا اذهو .قطنلا نع زجاع

 الو «هتهجو نع لضي لب «ريخب تأي ال ُهَهجوي امنيأ» «ءيشب هنم عفتني
 عاطتسا يذلا «ناكملا نم عجري نأ ًاموكحم ناكف ءًادبأ اهيلإ يدتهي

 . .هنم ىودج وأ «حالف امنود ءهيلإ لوصولا

 امو ء«هيلع ىلاعت هللا لضفب فرتعا ,؛كردمو لقاع لجر رخآلاو

 «ىدهلاو ةمكحلا نم هابح امو .قطنلا ةصاخيو . حراوجلا نم هبهو

 حالص هيف ام ىلإ مهدشريو «ناسحإلاو لدعلاب رمأي سانلا نيب ماقف

 ءاهيلع سفنلا نطو يتلا ةماقتسالا ايازم نم اهلك هذهو' . مهايندو مهنيد

 ْنأ الإ ناسنإلا اذه لثم ىلع ىبأي يذلا ميظعلا قلخلا تافم نمو

 . .لعفي امو «لوقي ام لك يف ميقتسم ٍطارص ىلع نوكي

 ًادبأ ؟رصاقلا مكبألا كاذ عم «حلصملا لداعلا اذه يوتسي لهف
 نيكرشملا كاردإ نيأف اذإ . .اردقو ةميق نايواستي الو ءالثم نايوتسي ال
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 راجحألاو «ليثامتلا نم ًادادنأ هل نولعجي نيذلا «ىلاعت هللاب
 مه نم وأ «ةكئالملا وأ بكاوكلا هتدابع يف نوكرشي وأ ءراجشألاو

 تقلغأو كاردالا نع مهسوفنو مهلوقع تلقع فيكو ؟مهلاثمأ دابع

 «دحألا دحاولا هللا ةدابع نع اوهاتو ءاولفغ ىتح .قئاقحلا ةفرعم نع

 سابع نبا نع ؟ميقتسملا طارصلا ىلإ يداهلاو .لداعلا مكاحلا وهو

 رمأي نمو ءرفاكلا وه مكبألاف ءنمؤملاو رفاكلا لثم هنإ» :لاق هنأ

 . «نمؤملا وه لدعلاب

 هناحبس لل َلََم آل نأ تبثت ًاعيمج دوجولا قئاقح تناك اذإو

 اَلأو ,ةصلاخلا ديحوتلا ةديقع اوقنتعي ْنأ رشبلاب ًاريدج ناك دقف «ىلاعتو
 ىنسحلا هئامسأو ءايلعلا هتافص نم ءىش يأ ىف ًاليثم وأ ًاهيبش هلل اولعجي
 .ةقلظملا ةيبونرلاو 4 ةقلطملا ةيهولألاب هناخيبسن هدرقت قلع لدت/ يتلا

 ضرألاو تاوامسلا ىف ىلاعت هللا رون لَثَم  ًاثلاث

 ل 7 2غ 0 4 مم ا هموم يه رق

 ةظعومو كلب نب ْأوَلَح َنيذَلأ نم الئمو ٍتائدبم تي أَ كا انلزنأ دقلو

 ٍ 0 0 س6 2-2 0 مارس

 ف سبل سم ف رع 0 ضرالاَو ا رون هّللأ# َنيِقَسمِْل
 هدهد نع كو هما + ع هم 2010 2 هَ 6 ا م هر لو

 57 ا أهدي زف لع دل ذك هنت وأ د هدي ني 6

 . )4 يلع ءْئَش لكَ هلأ سيان لمْ ُهَلأ ثيِرطتو

 صصقلا ّصقو «لاثمألا هيف برضو نآرقلا ىلاعت ُهَّللا ٌلزنأ دقل

 ."8هو "4 :ناتيآلا ءرونلا ةروس )١(
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 ةياده لبس نوكتل «لبق نم اوقبس نيذلا ماوقألاو بوعشلا نع
 ةيامحل ماكحألا هناا تلمح امك . .نيصاعلل رجز ةادأو «نيقتملل

 ةماركل ًانوص ءركنملاو ةشحافلا هيف عيشت نأ ْنِم ّىمالسإلا عمتجملا

 كهتت ال ءًافيظن «ًارهاط لظيف ءنمؤملا تيبلا ىلع ظافحلاو «ةرسألا
 . هتامرح ىلع ىدتعُي الو «هضارعأ

 ؛ةعاطلا ىلع نينمؤملا سوفنل ةيبرت كلذك نآرقلا تايآ يفو

 نع فافعتسالاو «ةلضافلا قالخألاب يلحتلاو «ةقايللاو .ءبدألاو

 نم عفرت يتلا لئاضفلاب يلحتلا ىلإ وعدت ءًالامجإ ءاهنأ يأ ءتاوهشلا
 عتملا ءارو دايقنالاو ءءاوغإلا طباهم نع هدعبتو ء.ناسنإلا ةميق

 ةيادهلا هذه «نيحلاصلا هدابع ةيادهل هللا نم لضف هلك اذهو . .ءاوهالاو

 يف يذلا رونلا عم قفاوتي امب .بولقلا يف ناميإلا رونب طبترت يتلا

 هؤانس لج وهف . .ىلاعت هللا رمأ نم وه يذلاو ء«ضرألاو تاوامسلا

 ءامهمكحي يذلا ماعلا ماظتنالا قفو امهيف ام لك ريسي يك امهرّونم -

 ءايمع ةفداصم يف طبختي الو «هنارود يف مرج وأ بكوك رثعتي ال ثيحب

 .اهدوجو لبس ىلإ تاقولخملا يدتهت يكل كلذكو «هراسم نع هديحت

 . .اهقلخ ةياغ نع لضت الف ءاهشاعمو ءاهفئاظو قئارطو

 هللا رون ٌريغ ديري اذام ءضرألا ىلع قولخملا اذه .ناسنإلاو

 كرحيل هللا رون ٌريغ يغبي اذامو ؟ريمضلا ةحارو .«بلقلا نانئمطاب رعشيل

 لبُج ام ّلك مدختسيو لب «ةيلقعلا هكرادم يمنيو «ةيروعشلا هتاقاط
 !؟لضفأ ةايحل ءاطعلا ىلع ًارداق نوكي يك «هيلع

 هل ىلجتي ؛ّينآرقلا صنلا هديري يذلا رونلا ةلالد ىلع فقي نمو

 الف .هلك نوكلا رمغي ىتح ضيفي يذلا يداهلا ءءيضولا رونلا كلذ
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 يف عاقيإلاو طبضلا سفن ىلع ىقبت لب ءاهتاراسم نع همارجأ ديحت
 يذلا رونلا هل ىلجتي ال نم مث . .اهل ةموسرملا اهتاكرح يفو ءاهتاوذ
 «حراوجلا ىلإ ذفني ثيحب ءآقح هب رعشي وهو ضرألا هذه ءيضي
 هتفاثك نم ناسنإلا توسان ٌدَّرجتيف «ساوحلا ظقويو ءايانحلا كرحيو

 ًاروبحو ةحارو ءًاملعو ةفرعمو ءقالطناو ًةيناحور ليحتسيل ؛هلقثو
 نمو هيف ام لكبو «ةينارونلا ةلاهلا هذه لثمبو ءهلك نوكلا اذإف .ًايسفن

 «ضرألاب تاوامسلا هيف لصتت ءدودحلاو دويقلا نم قيلط رون «هيف

 «بوردلاو بوعشلا هيف يقتلتو .«بيرقلاب ديعبلاو .دامجلاب ءايحألاو

 . .بولقلاو ساوحلاو ءرهاوظلاو اياوطلاو

 . 4 ٍضْرالاَو ٍتاومَسْلا رو هلل

 اهنتس رهوج ناكو ءاهماظنو اهدوجو ماوق ناك رونلا اذه نمو
 اذه صئاصخ نم ًاضعب فشتكي ْنأ ناسنإلل نكمأ دقلو . .اهسيماونو
 هنأب ءاملعلا لاقف «حيسفلا نوكلا نم ةيحان لك يف ثعبني يذلا ءوضلا

 «ةدحاولا ةيناثلا يف رتموليك فلأ نيتسو ةيامثالث ةعرسب رشتني وأ ريسي

 نينسلا نييالم ىلإ جاتحت يتلا ءاوضألا ضعب طقتلت مهدصارم َّنأو

 لوقت ةثيدحلا تايرظنلا ضعبو لب «ضرألا ىلإ لصت ىتح ةيئوضلا
 «ةيئوضلا نينسلا تارايلم ذنم ةينآ يهو تطقتلا دق ءاوضألا ضعب نأ
 نكمي ال ام بكاوكلاو موجنلاو مارجألاو تارجملا نم نوكلا يف َّنأو
 دق ءاملعلا َّنإف كلذكو .ءوضلا اهنم ثعبني اهلكو .هؤاصحإ الو هدع

 مهيديأ يف لاحتسا امدنع نوكلا يف رونلا ةقيقح نم ًافرط اوكردأ

 ال ةقلطنم تاعاعشإ ىلإ ةداملاب ىمسي ناك ام  ةرذلا ميطحت دعب
 نم ةفلؤم ةداملا ةرذف .رونلا الإ اهل ةدام الو ءرونلا الإ اهل ماوق

 . .رونلا هماوق عاعشإ ةئيه يف اهميطحت دنع قلطنت تانورتكلأو براهك
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 دعي ال هنإف ءنآلا ىتح ناسنإلا ملع هيلإ ! لّصوت ام لك نم مغرلا ىلعو
 . . «ٍضراْلاَو توسل رون ُهَنأظ وه هنأ ىلع ًاريسيو ءايئزج اليلد الإ
 يف ريونتلا اذه ّرس رّبدتي نأ نع زجاع «ةقيقحلا يف ءناسنإلاو
 هرييستو «نوكلا ماظتنا ىلع هريثأت ىدمو «ضرألاو تاوامسلا

 انّدمي امبو ءرونلا اذه يناعم نم ًاضعب كردن يكلو «نكلو ؛هريبدتو

 هللا برض دقف ءناميإلا نم انبولق هب المي امبو «ةايحلا تاموقم ْنِم هب
 ءايشألا نم يهو «ةجاجزلاو حابصملاو ةاكشملاب هيلع ًالثم انل ىلاعت

 برقت نأ ءاهضعب عم اهلعافت يف ءاهنأش نم يتلا «,ةسوسحملا ةيداملا

 ىلعو .ىلاعت هللا رون ءارج نم هرسأب نوكلا لعافت ةيفيك انماهفأ ىلإ

 دقو ءطئاحلا ىف ةوك نع ةرابع اهنأ ىلع ةاكشملا مهفن نأ نكمي اذه

 ةءاضولل ا عضو اهطسو يفو .يفاصلا ّيرولبلا جاجزلاب تطيحأ

 نع ةرابع يه ةجاجز يف عضو حابصملا اذهو «ةليتفلا نع ةرابع وه

 أردي يذلا (ؤلؤللا) ّردلا نم بكوك اهنأك ةجاجزلا هذهو ء«ليدنقلا

 «ةكرابم ةرجش تيز نمف حابصملا دوقو امأ .هتواقن ةدش نم مالظلا

 اذه رجش نم تسيل اهنأل - هدحو هللا الإ اهتيهام ملعي ال «ٍةنوتيز»

 صئاصخ اهل َّنِإ لب ءاهبرغو ضرألا قرش يف رشتني يذلا نوتيزلا
 - ةداع - ثعبت يتلا يه ءٌران هسسمت مل ولو ءيضي اهتيز داكي «ةيتاذ

 .ةوكلا ألمي رونلا َنإف حابصملا انلعشأ اذإف .هتءاضإو هلاعتشا ىلع

 . .ءايضلاب ًاقلأتم ءاجهوتم ودبي ىتح ّيرولبلا جاجزلا ىلع سكعنيو
 ألمت يتلا بكاوكلاو موجنلا ىلع لاثم ةيسحلا ةروصلا هذهف

 يف مظتنتو ءاهتاراسم يف كرحتت يهو رونلاب عشت اهلكو .تاوامسلا
 امهو رمقلا رونو سمشلا ءوضب معنت يتلا ضرألا اهيف امب ءاهتارادم

 سيمشلآَو# :ىلاعت هلوقل ًاقادصم ليللاو راهنلا يف اهحطس ىلع نايلجتي

 135 - «©”ك



 , 300 اَذِإ ٍلِيَلَو و# اهلج اَدِ رابَّتلاو **اهنلت اَذِإ | ِرمَقْلاو# اهلصمو

 يذلا ىدهلا ر رون كلذك .ةوكلا ء ىضي هب يذلا رونلا كلذ لثمو

 ولا ناسنإلا تاقاط كرحي يذلا ناميإلاب اهيبحيف اهييحيف ل

 : مالسإلا ءميوقلا هيد وهو . هللا نم نيبملا

 نم يقتريف «لثملاو ةقيقحلا نيب ام ّينآرقلا ريبعتلا لصي اذكهو

 جذومنلا يف لمأتلا رصحني ال يك ريبكلا بكوكلا ىلإ ةريغصلا ةجاجزلا

 - ىقبيو .مهفلا ىلإ ريبكلا لصألا بيرقتل الإ لعج ام يذلا ريغصلا
 يف هللا رون نم ثعبنت يتلا ةثلألتملا راونألاب عطسي يذلا ءوضلا  ًامئاد
 .ضرألاو تاوامسلا

 : ةكرابملا ةرجشلل ةيونعملا تاليوأتلا يف نورسفملا هلاق اممو

 يه ةاكشملاف . . 35 دمحم هيبنل ىلاعت هللا هبرض لثم اهنأ

 .ةيبرغ الو ةيقرش ال يهو . . هثوبن حابصملاو هبلق ةجاجزلاو ءةردص

 يه يتلا ةوبنلا ةرجش نم دقوت «ةينارصن الو ةيدوهي ال يأ

 سانلل نيبي «ةّوبنلا لمحي يذلا ءِدَو دمحم رون داكي . هيك ميهاربإ

 ةاروتلا يف اوُعُد مهنأ ملعلا عم .باتكلا لهأ هب فرتعي مل ولو

 . هثعب لبق هنع ثدحتلاو «هئيجمب اورُشبيل ليجنإلاو

 هيت ميهاربإ يه ةاكشملاف .ةّوبنلا ةرجش نع لثم اهنأ -

 وه يذلا كو دمحم حابصملاو .ةهثقن ليعامسإ ركبلا هنبا ةجاجزلاو
 اوناك ىراصنلا َّنأل ةينارصن ال يأ «ةيقرش ال يهو .امهلسن نم

 .5- 1١ :تايآلا ءسمشلا ةروس )١(
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 ةولضب ارتاك وهلا نآل' ةيدرهبا ال أ «ةيرغالزب «قزشلا نإ ةراسب
 نساحم َّنأ ينعي د «ران هسسمت مل ولو ءيضي اهتيز داكي» .برغلا ىلإ

 ليبق نمو : نإ ىو أ لق شال روطت لو دمحتم لامن ر تان
 ةكم يف هوفرع ذم «نيمألا قداصلا» هنوبقلي اوناك هموق ينب َّنأ كلذ
 كولسلاو «ميظعلا قلخلاب عتمتي يذلا ءلضافلا باشلا كلذ
 ا و د ا . . . ميقتسملا

 يه ىيتلل يدهي نآرقلاف .هتياده رونب نآرقلا نع ريبعت اهنإ -

 ءاضتسي (هب هّبشملا) حابصملا نأ امكف .رونلاب نآرقلا نع ىّنكيو «موقأ

 ىدم ىلإ يهتني ال هادهو ءهب لمعيو ٠ هب ىدتهي نارقلا كلذكف ءهب

 بلق ةجاجزلاو «ميركلا ٌنآرقلا هب ىنعُي  اذإ - حابصملاف .دودحم

 يحولا ةرجش يه ةكرابملا م6 «ةمفو هناسل ةاكشملاو «نمؤملا

 ربدت نيح سانلل هنيهاربو هججح حضتت ثيحب نآرقلا تايأ لمح يذلا

 . ماظعلا اهلئالدب ركفتلاو ءاهيناعم

 هءوضو «رون نم هلصأ َّنأ .هقالطإ ىلع ءهانعمو «رون ىلع رون»

 ةايحلا هل بهي ىتح ىلاعت هللا هقلخ ءيش لك يف يرسي وهو ءرون نم
 الو , عطقني ال :ضرألاو تاوامسلا يف مئاد رون وهو .دوجولاو

 هيلإ علطت امثيحو ءهآر بلقلا هيلإ هجوت امثيحف ؛وبخي الو .«سبتحي
 . .هدجو نمؤملا هب لصتا امثيحو «هاده رئاحلا

 يناعملا ىمسأ ًالماح َينآرقلا صنلا يف لثملا رهظي اذكهو
 بلق يف لعفلاو رئثألا ميظع نم ناميإلل امب يحوم «تالالدلاو

 نم - هنيدل يأ  هرونل يدهي يذلا ىلاعت هللاب طونم هرمأ َّنأل «نمؤملا
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 طارصلا نع لضي الف ءربدتلاو ءرظنلاب قحلا ةباصإ يف هقفويو ءءاشي
 . ميقتسملا

 تا ا سجل نفاما

 نع ىمعأ ايندلا هذه يف وهف « سماشلا راهنلا ٌةَوحَض ُض وأ «سمادلا ليللا

 نع لاضو . ىمعأ ةرخآلا يفو ء«هتريصبو هبلق ءيضي يذلا رونلا

 ايندلا يف هل ةياده الف ؛ةنجلا ىلإ دوقي يذلا ميقتسملا طارصلا

 .نيملاظلا موقلا يدهي ال هللاو «ةرخآلاو

 اذه يناعم مهل بّرقي نأ لجأ نم 4ساّنلِل َلاَْمأْل ُهَّنَأ بِرْضيَو

 .مهكرادمو مهلوقع ىلإ ذفنتف ؛تانّيبلا تايآلا نم هيف امو نارقلا

 . قحلا هللا رونب اودتهيف ,مهسوفنو مهبولق يف رقتستو

 كاردإلا ىلع هتاقاطبو «ناسنإلاب ميلع . .«ميلع ءيش لكب هللاو»

 نوكي ىتح هنهذ ىلإ قئاقحلا بّرقيف هيلإ لّزني امب ميلعو ؛باعيتسالاو

 لهأب ميلعو ءرشلاو ريخلا نيبو «لطابلاو قحلا نيب زييمتلا ىلع ًارداق

 وهو «ضرألاو تاوامسلا ٌرون وه يذلا هللا نودبعي نيذلا ناميإلا

 نوكت نأ اهتدابع ودعت ال ةروزم ةهلآ نودبعي نيذلا رفكلا لهأب ميلعلا

 ّيلقعلا مالظلا اذه ببسبو «بولقلل ةمتعلاو ؛.سوفنلل مالظلا ةباثمب
 امب هودبعي ملف «ىلاعت هللا رون نع نوكرشملاو رافكلا دعتبا ّيبلقلاو

 : سميدقتلاو ةدابعلا نم قحتسي

 رون هلك نوكلا َّنأ .سوسحملا لثملاب ءانل نيبي نآرقلا اذهف ًآذإ
 وأ دوجولا هل بهي ىتح ٍءيش لك يف يرسي رونلا اذه َّنأو .رون ىلع
 رثأ نم ناميإلل ام نايبتل ًاليبس نآرقلا يف لثملا لعجي ام اذهو .ةايحلا

 هللا رون نم ىححوتسم ينآرقلا لثملا نأ رابتعاب «ءنمؤملا بلق يف لاَعف
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 يبنلا نم ىدهلا اذهب قحأ نمو . . ءاشي نم هرونل يدهي يذلا ىلاعت

 هبلق هب ضافف «ىلاعت هللاب ناميإلا رون ةقيقح ةقيقح كردأ يذلا يه مظعألا

 روتي اذئاغ ءامسلا ىلإ رظنف ءابلحأ هلزق هج «فئاطلا نم دئاع وهو

 كهجو رونب ٌذوعأ» :فيرشلا يوبنلا ءاعدلا اذه يف .ميركلا هنر هجو

 . ')«ةرخآلاو ايندلا ُرمأ هيلع َحلَصو .ُتاملظلا هل ْتَقَرْشَأ يذلا

 ءارسإلا ةلحر ىف نمؤملا هبلق هب ضاف يذلا رونلا اذه هسفن وهو
 : لَو لاق ؟كّبر ٌتيأر له» :ةشئاع ةديسلا هتلأس امنيحف «جارعملاو

 .؛؟رون ىلع رون فارأ ىنأ»

 ًاعيمج ِهَلل ىوقلا ُدرم  ًاعبار

 ١ هللا بحك مهنوبحي ًادادنأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو .

 َنيِدَلَأَو أ بك ل ومع اناَدنأ لأ نود نم ذِي نَم نم سان انلأ تريو»

 َّنَأَو امج لِ ةَوقْلا نأ تادتلا وري ذب أو َنِدَل ىَّرب ولو ُدَنِب بح 00

 . "7 ٍاَّدمْل ٌديِدَسَ هش

 «ًانايحأ «هارتف «فعضلاو ةوقلا نم ٌتالاح َناسنإلا يرتعت ام ًاريثك

 «ىرخأ ًانايحأو «هينادُي ءىش ال نأ ٌنِظي هلعجي ام ةوقلا رعاشم نم كلتمي

 يلقب ال دنا رمي هلعسر اه مطمشلا رعاشم نقد ةكلفو ءانهاو هذجتتا لق

 نم نئاكك هتعيبطو هنيوكت نم ةعبان تالاحلا هذهو . .هلوح امم ءيش ىلع

 لويملاو رعاشملاو فطاوعلا نم ٍةلتكو .بصعو مدو محلو ماظع

 .هدحو هقلاخ الإ هتليخد يف اهلعافت ةيفيكو ةقيقح ملعي أل يتلا .ءاوهألاو
 .توريب . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد « 57ص جا ١ ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا )غ1

 ١186. :ةيآلا ءةرقبلا ةروس (؟)
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 «بجعي ٌيرشبلا خيراتلا يف رظانلا نإف كلذ نم مغرلا ىلعو

 ةكنح نم «فيعضلا  يوقلا» قولخملا اذه نم رهظ امم «ةقيقح
 ىلع رصتني ْنأو «ةعيبطلا لماوع عم فّيكتي ْنأ اهب عاطتسا «ةلعاف

 ؛هايند يف ًاقالمع اديس بصتتيل «ةلتاقلا اهتارشحو «ةرساكلا اهشوحو

 .كالتمالا يف هتعزن ىلع ةجح اهذختي ءةوقلا ءاعّدا امئاد هدامعو

 . ليبس نم كلذ ىلإ دجو املك ءايشألا يف مكحتلاو «ةرطيسلاو

 كالتمال ُهّبُح ناسنإلا ىلع هيف ىغط يذلا ؛عقاولا ثيح نم اذه

 نم ناك ؛ىتش رهاظمب اهتابثإ «نورقلا ربع .عاطتسا يتلا «ةوقلا
 . .لاملا كالتماو ءّيملعلا مدقتلا :اهمهأ

 وأ ءءاضفلا يف ةيملعلا تافاشتكالا تققح ام نايبلا نع ٌينغو

 رهظ امو «ةفرعمو مدقت نم راحبلا قامعأ يف وأ ضرألا حطس ىلع

 تاليصفت يف لخدن نلو ..سوفنلا ىلع ريثأتو ناطلس نم لاملل

 ريشن نكلو «ةفورعم اهنأل .لاملاو ملعلا :نيرصنعلا نيذه رهاظم

 «بناج يف ًامئاد تناك ةوقلا نأ :وهو جاتتتسا نم هيلإ دوقت امل اهيلإ
 ىلع نإ . .اهرسأب ةيرشبلا ةايحلا ةحاس ىلع رخآ بناج يف فعضلاو

 ءارج نمو .تاعمتجملاو لودلا ىوتسم ىلع وأ ءدارفألا ىوتسم

 ةينغلا لودلاو ىمظعلا لودلا تناك .«بناجلا كلذ يف «ةوقلا

 يف «ةريقفلاو ةيمانلا لودلاو ةفيعضلا لودلا لباقم يف «ةمدقتملاو

 «ىربكلا «اهتاوخأ» نم ةيامحلاو نوعلا سمتلت يتلا ءرخآلا بناجلا

 مهضعب بناج ىلإ نوشيعي نولازي امو .ءافعضلاو ءايوقألا ناكو لب
 . .دحاولا عمتجملاو ءدحاولا دلبلا يف اضعب

 ملاع يف اميسالو .ىوقلا رهاظمل عيزوتلا اذه قطنم لعلو
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 يتلا ةعيرشلا يأ «باغلا ةعيرش» ىمسُي ام ىلإ هدر نكمي امنإ ءمويلا
 ىلع ظافحلاو ءاهشيع نيمأتل تاناويحلا دنع ءاقبلا ةزيرغ اهيلإ تداق

 . اهتايح

 انمهف يف ءاهرربي ام ناويحلا دنع باغلا ةعيرشل ناك اذإ نكلو

 زييمتلا ىلع موقت جهانم هسفنل ّنتسي ْنأل ناسنإلا ةجاح امف «يرشبلا

 مهيلإ رظني نأ وأ ءسنجلا وأ نوللا وأ قرعلا ساسأ ىلع سانلا نيب
 ْنأل ناسنإلا ةجاح امو لب !؟ةطلسلا وأ هاجلا وأ ةورثلا سبياقمل ًاقفو

 نم هارن يذلا وحنلا اذه ىلعو «ةيونعملاو ةيداملا هاوق لمعتسي
 برآم لجأ نم كلذ لكو «هريغ ٌلغتسي وأ ملظي وأ لتقي يكل «ةدحلا

 لك َّنأ دجول ءالعف لقع دق ٍناسنإ لك َّنأ ول ذإ . .اَلِإ سيل ةيويند
 هذه نع لاوز ىلإ هسفن وه هنأ كردتسالو لب «لئاز هلوح نم ءيش

 . .!حلاصلا لمعلاو ناميإلا نم ُهديصر الإ ءيش هعم سيلو ءايندلا

 نأ «ميوقلا انمالسإ ميهافم قلطنم نمو .نمؤنف نحن امأ

 ضعب قوف مهضعب سانلا عفر يذلا وه ميركلا انبرو «ميظعلا انقلاخ
 . . .فعضلاو ةوقلاو ءهاجلاو لاملاو «لامجلاو ةحصلاب :تاجرد

 َمَقَرَو ٍضراْلا ٌفيِلَح ْمُكحلَعَج ىِرْلأ ٌوُهَو» :ىلاعت هلوقل ًاقادصم كلذو

 هَنِإَو باهل ٌحيرَس كير ّنإ كدت آم ىف كوبل تجمد ضب قو كسب
 امنإ ميكحلا زيزعلا انّبر َّنأل الإ ناك ام انةالتبا ّنكلو ,7'2 يي ٌروممأ
 ءهلضفو هماعنإ نم اناطعأو «هب انذمأ ام ىوتسم ىلع نوكن ْنأ ًءاش

 .ةيصعملا يف اهمدختسن الف ءاهّرابتعاو اهئزو ةمعن لكل ميقن ثيحب

 )١( :ةيآلا ءماعنألا ةروس 116.
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 لكف . .انريغ ىلع ةمعنلا كلتب يلعتسن وأ ءربكتسن وأ «ملظن ال مث

 هللا لضف نم وه امنإ هاجو ٍلام نم وأ ءةوقو ةحص نم كلمن ام
 امب انسفنأ قحو ءاناتآ اميف ةعاطلاب انيلع هقح ىيفون يكل ىلاعت

 ةيعمتجملا تاقالعلا نم مهعم ميقن امب دابعلا قحو ءاهيكزيو اهمّوقي
 . . ةميلسلا ةيناسنإلاو

 «تاجرد ضعب قوف انضعب ىلاعت هللا لعج ْنأب «ءالتبالا اذهو

 هدابع ىلع ةجحلا ميقيل ءٌقحلا دهاشلاو «يقيقحلا رابتخالا وه

 ال نم .داهشألا سوؤر ىلعو .مهيف رهظي ذإ .مهسفنأ ىلع مهسفنأب
 امنيب «نييمألاو ءارقفلاو ىضرملاو عايجلاب ايندلا ءيلتمت نأ لبقي

 مهيف رهظيو ..روجفلاو داسفلاو ةذللاو ةمختلا ىلع شيعي مهريغ

 ةيسايسلا ةمظنألا ةماقإل ءرّحسو «لمعو ,«ىعس نم «ةينالعو ءاضيأ
 ناسنإلا ةميق عارت مل يتلا «ةرئاجلا ةيعامتجالاو ةيلاملاو ةيداصتقالاو
 ةمظنألا هذهف ..!هدوجو يف هقحو هتمارك ظفحت ملو ءهتاذ يف

 ءاعيمج سانلا تعقوأ يتلا يه «قيبطتلاو ةياغلاو ءأدبملا يف اهروجب

 مومهلا يفو .بعاصملاو لكاشملا يف ءاهدايسأو اهيعناص ىتح

 مهريغ لثم مهلاط يذلا اهاذأ نم اوملسي ملف .ةيسفنلا ضارمألاو

 . . عقاولاو رمألا ةقيقح يف - مهريغ نم رثكأ امبرو -

 ةايحلا ىلإ ةلماشلا مالسإلا ةرظنل ًاقفو «نيقيلا ناك انه نمو
 نع ٌدَعَي هنأل «قزأملا يف هسفن عقوأ يذلا وه ناسنإلا َّنأب .ةيرشبلا

 دوجولا مكحت يتلا ةقلطملا ةقيقحلا لهاجت وأ يسنف «قداصلا ناميإلا

 .ىوقلا قلخ يذلا  هناحبس وهف .ًاعيمج هلل ةوقلا نأ يهو ءهرسأب

 ءالؤه ةوق امو ءءاشي امفيكو ءءاشي امك اهرخسيو ءاهكلمي يذلا وهو
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 مهتوق لّدبل ءاش ولو ءالعو لج هنم الإ ءايوقأ مهبسحن نيذلا
 يف مهنم الدب قلخو مهكلهأل ءاش ول لب «لذلاب مهتزعو «فعضلاب
 اَنْدَدَّسَو ْمُهَنَفَلَح نَحخ» :ىلاعت هلوقل ًاقادصم كلذو . .ةرومعملا هذه

 . "904ه مهم آند نيدو مهرس د حر 4-2 مسمع
 «ىّورتي نأ هيلع ؛ةّوقلا كالتما يعّدي يذلا ناسنإلا َّنإف كلذلو

 ًادودحم ًارادقم الإ ةّرقلا نم كلمتي مل هنأ دجيف هتاباسحو هريكفت ديعيو

 نأش نم سيل اذهف ؟فيكو ؟اذامل امأ . .هب رهظي نأ ىلاعت هبر هل ىضق
 . .اهيف شاقنلل لاجم ال يتلا «ةينسلا هللا ةمكحب قلعتي هنأل «ناسنإلا

 يوقلا هلل يهف ءاهرادقمو اهعون ناك امهمو «ةقيقحلا يف «ةوقلا امأ

 . .ردتقملا رداقلاو «نيتملا

 يف اهب هلهج امبر وأ - ةقلطملا ةقيقحلا هذهل ناسنإلا لافغإ َّنإو
 هللا نود نم مهدبعي ءايلوأ ذختي نأ ىلإ هداق يذلا وه ةنيعم نامزأ

 ىدل ءايلوألا ءالؤه لثمت دقو . .ررضلاو عفنلاو «ةوقلا مهنم دمتسيو

 مانصألا وأ ءبكاوكلا وأ «ةعيبطلا ىوق نع ةفلتخم تاروصتب سانلا

 «ناسنإلا ىلع ارش اهدشأو ؛تاروصتلا كلت ىتعأ َّنكلو . .اهريغ وأ

 ةلعاف تاقاطو «ةيتاذ ىوق كلمي هنأ دقتعي وهو ءهسفن ناسنإلا ناك

 هنأو ءءاشيو بحي ام لوقيو لمعيو ءركفي ْنأ ىلع ًارداق هلعجت

 ىتح هاوه قفو اهب مكحتي ْنأو «ةيتاذلا ىوقلا هذه رّيسي ْنأ عيطتسي
 لعج يذلا «ناسنإلا اذه لثم ليحن نحنو !ةهلآ مهنأ رشبلا ضعب َّنَظ

 فعضلا وأ نهولا نم ٍةلاح ىلإ «هيلإ دّبعتي يذلا هّيلو يه ةيتاذلا هاوق
 هاوق تناك نإ ةلاحلا كلت ءوض ىلع ررقيل :ةييسضب قف يذلا ضرملا وأ

 )١( :ةيآلا ءناسنإلا ةروس 78.
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 !كلذ هبر هل ءاشي نأ الإ «هيف وه امم هصلخت ْنأ وأ «هدعاست نأ كلمت

 َنوُعيَِتَسي اَل#َنوُرَصني ْمُهَلَعَل هَهِلاَ ِهَّسَأ نود نم ْاوُدَحْآَو9 :ىلاعت هللا لوقي
 ءايندلا يف مهرصن نوعيطتسي الف #07 نوم نان كنج ْمَُط ْمُهَو مهرصت

 الو و ف ب رس يلا د حاط درا دع
 نورضحم مهنأل «مهنع باذعلا عفدب «ةرخآلا يف مهرصن نوعيطتسي

 . .رانلا يف مهعم

 ٍنوبكنَمْلا ٍلَثَمُك ءآيلؤأ هلأ نيود نم اوُدَحنَأ دل ُلَئَمِه امأ

 . . "24 بروف اوناَكح ول بوكا ُتنيِل ٍتوبمْلا سك َّنِإَو اني تَدَمْغ
 توبكنعلا تيب نأ كلذ .ّيسحلا ناهربلاو «ّيلقعلا ليلدلا هيلإ دوقيف

 سمللا داكي ال ةيهاوو ةفافش ءةقيقد طويخ نم جيسن نع ةرابع

 توبكنعلا يمحت الف «ددبتتو عطقتتو الإ اهيلع بهت حيرلا وأ ءاهبراقي
 تيب اهب عتمتي يتلا «ةناتملا» لثمو ..ضراوعلا ةلئاغ اهنع درت الو

 وأ «سانلا نم سانلا اهدمتسي يتلا ةوقلا ىلع قبطني ام وه «توبكنعلا

 ىوق يف وأ ؛ةاعدملا ةهلآلا يف اهنومهوتي يتلا ىرخألا ىوقلا نم

 ول نكلو .ةوقلا بابسأب مهّدمتل مهل انوع اهنولعجي كلذلو . .ةعيبطلا
 يتلا ةوقلا نأ نوملعي ءهللا نود نم ءايلوأ نوذختي نيذلا ناك

 اهيتأي امدنع كلذو «نيح لك يف لاوزلل ةضرع يه مهنم اهنودمتسي

 الإ نوعلا اوبلط امل كلذ نوملعي اوناك ول لجأ . .نيتملا يوقلا هللا رمأ

 «ىلاعتو هناحبس هيلإ اَّلِإ اوأجل املو .هللاب اّلِإ اورصنتسا املو ءهللا نم
 َّنأ ملعي هللاو . .ريبدتلاو رمألا يلو وه يذلا هللا الإ اودبع امف مث نمو
 الو ءةوق نم ائيش كلمت ال ةفئاز تادوبعم نم هنود نم نودبعي ام

 .هو 74 :ناتيآلا ءسي ةروس )١(

 4١. :ةيآلا .توبكنعلا ةروس (؟)
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 يف زيزعلا وهو - هتمظع تلج  هنكلو ؛ةجاح دس نم ءيش ىلع ردقت

 مهءايلوأو مهتادوبعمو مهدّدبل ءاش ول ءهعنص يف ميكحلا ءهكلم

 ًانوهرم مهريصم نوكيل ىمسم لجأ ىلإ مهرخؤي هنأ اّلِإ .ًاعيمج
 - هنأش لج هل ًادادنأ هنود نم اوذختا امبو «هيلع اوناك يذلا كرشلاب

 اوناك نإ اّمأ هللا دوجو ةقيقحب نونمؤي اوناك َْنِإ هللا بحك «مهنوبحي

 . . !ميحجلا باذع نم مهل ليولاف «هللاب نيرفاكلا نم

 تيبب لثملا سانلل ٌبرض دق ىلاعت هللا نأ نيبتي اذكهو

 ىوقلا رئاسل ناوهلاو فعضلا ىلع مهل ًايسح ًاليلد نوكيل «توبكنعلا

 الف «لثملاب سانلا ربتعي يكل قداصلا ريوصتلابو ءاهيلإ نوأجلي يتلا
 ىقبت ىوقلا رئاس نأل هللا نم الإ ةيامح نوبلطي الو ةوق ىلإ نوئجتلي
 اهدمي ْنأ ىلاعت هللا أشي مل نإ ةدئاف ىندأ البو .ةفيعضو «ةليزه

 . ةرهاظ ّىوق اهلعجت يتلا بابسألاب

 اهملعي ْنأب ةريدج ءاعيمج هلل ىوقلا ّدرت يتلا ةقيقحلا هذهو
 ءاهيسآمو اهلكاشمب طبختت ةيرشبلا تلظ اّلِإو ءاهيدهب لمعيو ناسنإلا
 يف لصت ىتح «هللا ننس نع تدعب املك ءاءوس اهلاوحأ دادزت فوسو
 :ةوقلا نوعَّدي نم نيب قرف امنود «باذعلاب سانلا رذني ام ىلإ ةياهنلا
 . فعضلا مهيلع رطيسي نم وأ

 ءوجللا نأ يه .ميركلا نآرقلا اهدكؤي يتلا .ىرخألا ةقيقحلاو

 نيذلا نم تاجاحلاو نوعلا بلطو «ةيرشب ريغ وأ ةيرشب ٌىوق ىلإ
 ىلإ هّدرم امنإ ءمهل نيداقنم َدايسأ وأ ءهللا نود نم ةايلوأ مهنوذختي

 .ًاعيمج ىوقلل ىلاعت هدحو هكالتماو «نيتملا يوقلا هللاب ناسنإلا لهج
 :ديبسلاةلوق هيلع لدي اب: وه لهجلا اذقنو
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 (4)1 ءبع كوول هلأ نإ وردك َّنَح هنأ اوُرَدَق ام»

 موي ٌهُحَصِب اصيب ٌضرأْلاَو ِدِردَه َّيح هللا أورده امو : ىلاعت هلوقو

 . "04 كرت نع لبو متَحِبش وسب ثوم ُتاوُمَلأَو ِةَسديْل
 .ًاعيمج هلل ةوقلا َّنأ ىلع نيهارب تازجعملا ١

 ايان يلعب لهتموب هتئاننإلا لجعل ا يف دكا عفلا
 يف ىلاعت هللا ةردق ىلع ةلاّدلا نيهاربلا نم تناك كلذل «هلثمب

 تءاح دقو ..ريدف ءيش لك ىلع وهو هللا وه هنأل « هعنص

 للدتو «ةقيقحلا هذه دكؤتل «ميركلا نآرقلا اهركذي يتلا تازجعملا

 هللا هديري ام مامأ هتليح ةلقو «ناسنإلا فعض ىلع هسفن تقولا يف

 كتفت رويطلا لعجي نأ ىلع ًالثم ناسنإلا ردقي الف ءرابجلا ٌّيوقلا

 هجاومأ لعجيو رحبلا قلفي ْنأ ىلع ناسنإلا ردقي ال وأ ؛رارج شيجب

 ًاجاومأ هيلع يه ام ىلإ اهديعي مث ءاهعضاوم يف ةتباث ةيلاعلا لابجلاك
 . هرمأب نوكت ْنأ ىلاعت هللا اهدارأ قراوخ هلهف . . ةمطالتم وأ ةياسنم

 ىلع ردقي الو : د هل ٌةزجعُم اهنأل «تازجعملاب اهفصي ناسنإلاو

 ىلعو .ناسنإلا فعض ىلع دهاوشلا نم تناكف .ًادبأ اهلثمب نايتإلا

 : ةيلاتلا ةنيبملا ةينآرقلا تايآلاب تازجعملا كلت لثم ةقيقح زربتو

 لوكأم ٍبفصعك ليفلا باحصأ هللا لعج أ

 لَم ْرلَأ#ليفْلا بحب كبر ّلعَم َىِبك َرَت رلأ# :ىلاعت هللا لاق

 .74 :ةيآلا ءجحلا )١(

 . 7 : ةيآلا هرمزلا ةروس 6
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 ميل ا

 َمُهَلَمَج # ٍلِصِبِس ني ََراَجحب مهيمَرَت# ٌلِيِإَبَأ اربط مدل لَسْرَأو# ٍليْضَ يف هدم

 ْ 010م لوس 5
 هّيبنل ىلاعت هللا نم ًاهيجوت ةميركلا تايآلا هذه يف ىرن نحنف

 موي اهققح يتلا ةزجعملا ةمظع ىلع هل ًاهيبنتو 5 دمحم ميركلا
 هلي مهعم ناكو ؛ةفيرشلا ةبعكلا مدهل هشيجب ّيشبحلا ةهربأ ءاج

 هاجتاب ًّمدقتلا ءاهدئارو اهريبك اهمدقم يفو َُلَيِفلا كلت ِتبأف «نميلا

 .ةديدش ةطرو يف ةهربأ عقوأ امم ءاهفراشم ىلع اوراص امدنع ةبعكلا

 مجعألا ناويحلا كلذ عانتماب طقف نكت مل تثدح يتلا ةبوجعألا ّنكلو

 هعمو ةهربأب لح اميف تناك امنإو ؛مارحلا هللا تيب بوص هجوتلا نع
 بهذيو م لطبيل ءهناحبس هللا رمأ مهءاج امدنع .هرسأب هشيج

 ءجوف لعب ًاجوف عباتست «ريطلا نم اجاوفأ مهقوف تعب ذإ ,مهركمب

 حالسلاب ججّجدم شيج بئاتكل سيقلا ئرمأ فصو اهيلع قبطني امّنأك

 : لوقي ثيح

 ِنِجْذُم نجاد تحت ريط ليبابأ مهّنأك ًاعارس يعادلا ىلإ مهارت

 قيذت يكلف ءريطلا نم جاوفألا كلت ىلاعت هللا تعب اذامل امأ

 يأ) ليجس نم ةراجح لمحت تناك ذإ «ماؤزلا توملا هشيجو ةهربأ

 ءاهب مهيمرت (طورخملا جاجزلاك راص 3 فّمجملا نيطلا نم

 يا البق عت ةمصب» نم حوخيو لخرلا نب أر يف ٌرجحلا لخديف
 لثمك وأ «لكأو ّر رج يذلا عرزلا لثم ًاعيمج اوراص ىتح «لاحلا
 هؤازجأ َدعَب نم تسيدو «هتثار مث باودلا هتلكأ يذلا (نبتلا» فصعلا

 مل ذإ ؛كالهلا نم نيملاظلا كئلوأب لح ام يهف ةربعلا امأو . .تقّرفتف

 )١( :تابآلا «ليفلا ةروس ١ 5.
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 نم ءارتهالل هضّرعيو الإ مهنم درف يأ مسج بيصيل رجحلا نكي
 يه تناكف . كلهيو هيلع ىضقي ىتح هماظع نع محللا طقاستو .هروف

 .مهبذعيو مهمزهيل هدونجو ةهربأ ىلع ىلاعت هللا اهلسرأ يتلا ةزجعملا

 . .ةكم يف  ةفيرشلا ةبعكلا  مارحلا هتيب مده اودارأ امل

 ٍقرف لك ناكف» .ىسوم اصع نم ٍةبرضب رحبلا قالفنا - ب
 «ميظعلا دوطلاك

 ةزجعم نم ةربعو ةمظع دشأ نوكت دق ىرخأ ةزجعم هذهو

 ربع اهظفح يتلا تازجعملا ةلمج نم ميركلا نآرقلا اهقوسي «ليفلا

 هلوق يهو .ةوقلا هدحو هكالتماو «ىلاعت هللا ةردق ىلع ليلدتلل نامزلا
 قب مَن 52 ل نر اَنِإ صوم ٌباَحَِصُأ َلاَق ِناَمْمَجْلا ارت اًملف# : ىلاعت

 روطلاك قرف لك َناَكَف قلفنأف ريدم 1 ع برضأ نأ وبوم لإ سيوف *ِنِدَهََس

 انفرغأ مُث#َنيِومَأ دُدَعَم نمو توم بنَ نمل 2 انفلزَأو * ٍميِظَعْل

 , 278 نمو زم رك نك امو هبل َكِلَذ ىف نإ نرحل

 ؟ةزجعملا كلت تلصح فيكو «ىتمف

 هنإ ليقو «يناثلا سيسمر» ناك هنإ ليقو  رصم نوعرف بأد دقل

 دهع ىلع اولظ نيذلا «ليئارسإ ينب ملظ ىلع «حاتفنم» نوعرفلا ناك
 نوعرف ملظ لثمت دقو ... هنت فسوي يبنلا مايأ ذنم ناميإلا

 يبحتسي نأ ىلإ لاحلا هب لصو ىتح «.مهدابعتساو مهداهطضاب

 ء مهنم را قاع يقبي د نأ ريغ نم «لافطألاو ؛لاجرلا لتقيو «ءاسنلا

 ىلع مايقلل ٌةرخس .هموق نم ًالملاو وه مهلمعتسي نيذلا ىلع الإ

 . .مهلاغشأ ذيفنتو «مهتمدخ

 )١( :تايألا ؛ءارعشلا ةروس 51١-/3١.
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 نأ هقثات ىسوم يبنلا ىلع يحولا لزن ميظعلا ملظلا كلذ ءازإو

 قيحي امم صالخلاو «برهلا نم مهنكمي امب ءاليل هموق ينبب يرسي
 ينبب هيلكقن ىسوم جرخ دقف لعفلابو 55 !ةرئاجلا رايدلا كلت يف مهب

 .مهءارو عفدنا ام ناعرس نوعرف َّنأ الإ ؛ىلاعت هّبر هرمأ امك «ليئارسإ

 رحبلا فراشم ىلع ناعمجلا ىءارت ىتح هريبكلا هشيج دوقي وهو
 لعفن اذام :_ مهلتقي داكي فوخلاو - ىسوم باحصأ لاقف ءرمحألا

 ءانءارو مُه اهو ؟مهنم ٌرفن نيأ ىلإو ؟هدونجو نوعرف انكردأ دقو نآلا

 ؟رحبلا الإ انمامأ سيلو

 نلو ءانوكردي نل !ليئارسإ ينب اي ءالك : ههئتَغ ىسوم لاق
 ءمهّرش ينيفكيسو .«يعم ىيبر هللاف .ءنومهوتت امك انب اوشطبي

 . .اونزحت الو اوفاخت الف «ةاجنلا قيرط ىلإ يندشريو

 برضا ِنأ» : هثتلت ىسوم يبنلا ىلع ٌيحولا لزن ام ناعرسو
 هللا يبن برض نأ ام ذإ ةئربكلا ةكحملا تناك... ءالركلا :كانمس

 ًاقيرط رشع انثا هيف رهظو  ٌّقشنا يأ  قلفنا ىتح ءهاصعب رحبلا

 ةعطق لكشت ةجوم لكو ءاهبناوج ىلع جاومألا تبصتنا ءأسبي
 هللا اهكسمأ دقو «عافترالاو ةكامسلا يف ميظعلا لبجلاك ءاهدحول

 ىلإ ٍرسيب اولقتناو ءاهنيب ليئارسإ ونب كلس ىتح ةلاحلا كلت ىلع ىلاعت

 . .هدونجو نوعرف شطب نم اًوَبنو ءىرخألا ةفضلا

 :ةزجعملا  ةصقلا ةعباتم لبق دهشملا اذه دنع ًاليلق فقوتنو

 «بكارم الو نفس مهعم سيلو ءرحبلا مامأ ليئارسإ ونب ٌمُه اهف
 نع اوعفادي ىتح نيحّلسمب مه الو . .هضوخ نوعيطتسي ال اهنودبو
 نورهشي .مهوبراق دق هدونجو نوعرف ْمُه اه «لباقملا يفو . .مهسفنأ
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 ّرفم ال نأ ريشت لئالدلا لكف ..نومحري الو .مهنوبلطي مهو حالسلا

 : .مهءارو ودعلاو مهمامأ ٌرحبلاو .ليئارسإ ينب كاله نم

 ةعول ىلإ «ناقتحاو يفوخ نمف : : هادم ليئارسإ ينبب ٌبركلا ٌعلبو

 يذلا ّثوملا مهيلع مجهي مث .قئاقد يف اهلك متت تناك امبرو !ةاسأمو

 . . !هنم صانم ال

 وع 5
 ءيش لك ىلع ُهَبر َّنأب ةظحل ٌكشي ال ءىسوم هللا نين :وه اهو

 اذاملف رصم نم هموق ينبب جرخي نأ هيلإ ىحوأ يذلا ىلاعت وهو «ريدق
 ال ةنئاك ةاجنلاو «هنوعب نيقيلاو ءهتمحرب ةقثلا هبلق ءلم نوكي ال
 ردابف . .ىلاعت هبر هيلإ يحوي امل ربصلاو ؛ثيرتلا الإ هيلع امو «ةلاحم
 «ةبيصعلا تاظحللا كلت ةجارح نم مغرلا ىلع ءهمرق لين نامطي

 ص ذعر

 . . ©نيدهسس قر ىعم نإ الك 9 : ًالئاق

 الك" .نيكَرْذُم نوكن نل .«الك» .ٍديكوتو ٍةَدْسِب ةئتت اهلاق
 رينملا عاعشلا قشني نيقيلاو ديكأتلاو .مزجلا اذهبو .نيكلاه نوكن نل

 وسال ص ليحاصلا ريرلل عبو .«بركلاو سأيلا ليل يف

 . رحل هلاَصَمَب برضأ نأ جَموُم لإ آميَسْوَأَت » : ىلاعت هزمأ لزن ذإ

 برض دق هلكت ىسوم نإ لوقيل َينآرقلا قايسلا لهمتي الو
 ريغ ةزجعملا أبنب انّيتأيل لجعي امنإو . . موهفم اذهف ءرحبلا هاصعب

 رم ب ع كلج

 . © ٍويِظَمْلَا نوط قرف لك َناَكَف قافناف# : ةعقوتملا

 . . ليحتسم هنإ سانلا هنع لوقي يذلا قمحتو .ةرجعملا تعفوو

 . .مهسيياقمو مهتاردق نم فولأملا ىلع ىلاعت هللا ةّنس نوسيقي مهنأل

 لك ّنأل .ءاشي ام قفو اهّيرجي نأ ىلع رداقلا وه «نئسلا قلخ يذلا هللاو
 ىلاعتو هناحبس رمأ دقو «ةقلطملا هتئيشملو .هرمأل عضاخ دوجولا يف ام
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 اهنيب نوكتل تلئتماف «ةميظعلا لابجلا لكش ىلع بصتتنت ْنأ رحبلا هايم

 ئطاشلا ىلإ رحبلا طسو روبعلا نم ليئارسإ ونب نكمتيف ؛ةاجنلا قرط
 . .ةمالسلاو صالخلاب اوزوفيو «ءانيس ءارحص ةفاح ىلع رخآلا

 .«قراخلا رظنملاب نيهودشم «نيتوغبم هدونجو نوعرف فقوو
 .هنايغط ىلإ ةّملظ هّداعأ ام ناعرس نوعرف ّنكلو . .بيجعلا ثدحلاو

 يف اولججعيو «ليئارسإ ينب كلاسم اوكلسي نأب هشيجل رماوألا ردصأف
 ريثي ْنأ ذب ال هّمامأ ثدحي ام َّنأ هدلخ ىف ْرْدَي ملو . .مهيلع ءاضقلا

 . .ةداعلل قراخ وهو لب .فولأم ريغ ءيش هنأل «يورتلاو ريكفتلا هيف

 تاوجفلا كلت يف لوزنلاب هدونج ىلع َّرصأ لب .لعفي مل هنكلو

 اوراص اذإ ىتح . .ليئارسإ ىنبب قاحللاو «ةأجف ترهظ ىتلا ةيرحبلا

 ريخبلا عهبلع قطاف ىلاعت هللا وأ ءاجب : تارجشلا قلت لخار عيديدح
 . .مهقرغأو «ههايمب

 اهلثمي يتلا ةوبنلا مايأ نم مويلا كلذ يف لصح يذلا اذهو

 يلاوح ذنم كلذو ءرصم نوعرف هلثمي يذلا رفكلا مايأو « ةنَتتقَت ىسوم
 ينب جورخ َّنأ نم «نيخرؤملا ضعب حجري ام ىلع ؛ماع فالآ ةئالث

 نرقلا علطم يف ثدح دق «ىسوم مهيبن دهع ىلع رصم نم ليئارسا
 نوعرفلا دهع ىلع .م.ق ١١72١ ةنس دودح «داليملا لبق رشع ثلاثلا
 . 27 -اتفنم

 ّنَمآ لهف «نورقلا اهنع ثدحتت نامزلا ىلع ةيآلا هذه ٌثضمو

 ؟نوربكتسملا اهب

 يذلا هللا ةمظع ىلع ًالعف عطاس ناهربو ءاَقح ةزجعم ةيآل اهنإ

 .087 ص .م 4١٠7ه ١1714 .الط ءروهظلا رصع ؛يلماعلا يناروك يلع خيشلا )غ1(
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 هتلاح ىلإ هداعأ مث «لتقلا نم اوجنيو هدابع هربعُيل قلفناف رحبلا َرَمأ

 مل كلذ عمو .نيملاظلا موقلا كئلوأ ٌقرغُيل «هؤادعأ ُهرَبَع نيح ىلوألا

 ةزجعملا كلت اوشاع مهنأ نم مغرلا ىلع «ليئارسإ ينب ٌرثكأ نمؤي
 ىلإ اوعراس مهنأل ,مهرثكأ نمؤي مل .. روعشلاو عقاولاب ةقراخلا

 لهأ مهنأب يحوي ام اذهو .. ةزجعملا كلت دعب نم «لجعلا ةدابع

 . .لاض ءدناعم ٠ ءربكتسم لك مهلثمو ؛لالضو دانع

 - هللا َّنأ ىلع ٌدهاوش ميركلا نآرقلا اهقوسي ةرباغ ثادحأ هذهف
 يذلا هدحوو ءيوقلا هدحو هنأو «ريدق ءيش لك ىلع  هتردق تلج

 ّنِإف ٍدهاوشلا كلتب سانلا نم ريثك نمؤي مل اذإف . .ًاعيمج ىوقلا كلمي
 ىلإ ْعمتساف . .ةقيقحلل ًاراهظإو ةلالد لقأ تسيل ىرخأ ٌدهاوش كلانه

 يف امك «ٌّىح نئاك ىلإ دماجلا ليوحت وهو .نآرقلا ةلدأ نم رخآ ليلد

 . 82 ىسوم اصع
 .ٌناج اهنأك ٌرتهت ةيح ىلإ ةدماجلا اصعلا ليوحت ةزجعم - ج

 اًمِيدُم ل أو اج ابك بم اها قاَصَع لأ َنأَو## :ىلاعت هللا لاق

 . "76 تييمآلا َنِم َكَنِإ فحت اَلَو لِقأ جوتي َبَقَمي لَو
 ّيبنلا نع ثدحتت يتلا ميركلا نآرقلا تايأ يف رظنلا اًنعمأ ولو

 ًاريرقت «ةروس نم ٌرثكأ يف رركتت هتصق َّنأ اندجول «ةئلظ ىسوم
 هيلإ مهوعدي يذلا قحلا وحن مهل ةلامتساو «باتكلا لهأ ىلع ةجحلل

 نم ولخي ال راركتلا عضاوم نم عضوم لك َّنأ ىلع . . هنو دمحم

 «سفنلا ىف ّىوقلا اهرثأ ةصقلل ىقبي ىتح «ًانايبو ًاملع ةدئافلا ىف ٍةدايز

 ْ .راركتلاو ةداعإلا عم رثألا اذه عيضي الف

 ١ : ةيآلا ٠ صصقلا ةروس )3(

152-١5 



 انيدهت نآرقلا تايآ َّنإف « هيك ىسوم َيبنلا ثعب ىلإ دوعلا نمو
 نم فيلكتلا هاتأ امدنع ءرصم ىلإ َنيدم نم هلهأب ًادئاع ناك هنأ ىلإ

 ملظأ دقو «ءانيس ءارحص قيرط نع تناك كلت ُهتدوع َّنأ ودبيو . هب
 أُم ِهِلْهَذِل ٌلاَمَفط ءروطلا بناج ىلع ًاران ىأرف ءٌدربلا ّدتشاو ليللا
 َىِوُو اَهننَأ آَملَق ىَدُه ٍراَلأ لع ُدِجَأ وأ نيم اًبنَي كيل عل اان ُبْمَماَء ِّقإ

 يتسم كرت [او* ىو سيدهم دول كدب كَ عل كَ أنأ لإ * قسوم
 . «١7 ىرخمزن َةرَكَّصلأ مِقَأَو تبغ أنآ لإ لإ آل ُهّسأ نأ نإ * قو امل

 هديب تناكو .ٌٌيولعلا ءادنلا اذه ىلإ عمتسي وهو ىسوم ّدخأو

 هناحبس  هّبر ٌدارأف ءهتاجاح ضعب ىلع اهب نيعتسي يتلا هاصع

 هلوقب ىلاعتو كرابت هلأسف «هثعب ىلع ٍناهرب لوأ هل نّيبي نأ - ىلاعتو

 , "74 ئموُمني َكِيِِمَس كلَ امو : ميركلا
 ه0 2 ا رس مص

 ايف لَو ىِهَنَع لع ابي ُشْهَأَو اَمَلع اًوكَوَنَأ َاَصَع َضضَلاَق9ل :باجأف

 . #40 ىَسوُمَتي الأ َلاَفل : ىلاعت ُهّبر هرمأف

 لوحتت اهب اذإف ءهاصع ىقلأو ءللجلا رمألا دلع ىسوم عاطأو

 هيلع ىلوتساف «ناج اهنأك «ةبيجع ةعرسب ٌرتهتو كّرحتت ِةّيح ىعفأ ىلإ
 هللا لوق هيلإ يدهي امك ءلعفي اذام يردي ال ًابراه ىَّلوو «فوخلا

 هتذخأ ذإ 2 206ْثّقَمُي لو اًمينُم لَو ّنَآَج اك ديب اَهاَءَر اَمَلَقط : ىلاعت

 3١-١5. :ةيألا ءهط ةروس )١(

 /١0. :ةيآلا ءهط ةروس )١(

 ١8. :ةيآلا ءهط ةروس (*)

 ١8. :ةيآلا ءهط ةروس (4)

 71١. :ةيآلا .صصقلا ةروس (6)
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 يذلا وجلا كلذ يف ةصاخو «هتعّور يتلا ةأجافملا كلت مامأ ةشهدلا

 ناتيفاك  امهتاذب  امهو «بناج لك نم ةيسدقلاو «ةبهرلا هب طيحت

 بعر رع امهيلإ عمتجا اذإ فيكف .سفنلا يف فوخلا ةراثول

 نأ نود ءًارارف رابدألا هنتكتَت ىسوم يلوي نأ 0 ناكف !؟ءىجافم

 «نانئمطإلا هبلق ىلإ داعأ دق ىلاعت هبر لوق نأ الول .ةملك ةيأب بقعي

 ّنم لَنا فَحَن اَلَو ُلِقَأ ىَم ومي ## :هيدانيوهو .َنامألاهسفن ىلإو

 ْنَحاَلَو اَمْدُ» :ىلاعت ُهبر هل لاقف هيت ىسوم ٌداعو ؛ ؛(0) 6 تسينمآلا

 . , ")4 وألا اًهَيَربِس اَهُديِعُتَس

 اصعلا ءاهدهع قباس ىلإ ىعفألا كلت تداع رصبلاب حملكو

 قلعيو «همنغ ىلع اهب شهيو اهيلع أكوتي يتلا ءاهدهع امك «ةيبشخلا
 نامألا كلذبو . . .فحاوزلاو ناويحلا نم هسفن اهب يمحيو «هداز اهب

 ىسوم انديس ىّقلت «هبلق ىلإ ىلاعت هللا امهداعأ نيذللا نانئمطالاو
 هّبر نم هثعب ىلع ّيسحلا ناهربلا هيدل حبصأ نأ دعب «ّيحولا هنن

 . .رصم نوعرف ىلإ اهيلإ ُهّبدن يتلا ةمهملا أدبيل ءًالوسر

 يهو كس يعي تلاجتما يتلا 020 يسوم اضع ىعناكبا

 يذلا هدحو هنأ ىلع ًاناهرب  هتردق تلج - هللا اهدارأ يتلا ةزجعملا

 ًامامت ةفلتخم ىرخأ ةايشأ اهتلاحإو ءاحورو الكش ءايشألا ريبغت كلمي

 رداقلا دارأ يتلا اصعلا هذه يف امك ءاهتفيظوو اهتعيبطو اهنيوكت يف

 لهأ ةهجاوم يف هتجح يّوقتو «هّيبن فقوم معدت ةيآ نوكت نأ ردتقملا

 ةَمث لهف . .ىدهلاو ناميإلا ىلإ ةوعدلا يف «مهيلإ َتعُب نيذلا نايغطلا

 ١". :ةيألا ءصصقلا ةروس )١(

 .؟١ :ةيآلا ءهط ةروس (؟)
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 ءيش لك ىلع ىلاعت هللا َّنأ يهو «ةقلطملا ةقيقحلل ٍليوأت يأل دعب ٌلاجم

 هذمأ يتلا .ةزجعملا نيهاربلا نم اهريغو .ةلككلغ ىسوم اصع َّنأو ؟ !ريدق

 , 074 نتي وأ هددت ٌَََل» نوعرف ىلع ةجحلا نوكتس «ىلاعت ُهُبر اهب

 ةوقلا َّنأ ىلع تايآ لابجلاك راحبلا يف ةمئاعلا نفسلا

 ًاعيمج هلل ةّرعلاو

 , ")4 لتلك رثببلا ىف ُتآكدْلا رولا ُهَلَول : ىلاعت هللا لوقي

 ىلاعت هللا َّنأ ىلع لدي دوجولا يف ٍءيش ّلك ّنأب ٌدادرتلا لمي الو
 سانلا اهيعّذي يتلا ىوقلا وأ ,نوكلا يف ىوقلا َّنأو «نيتملا يوقلا وه
 1 .اهدوجو تايسأو اهقلخ كلمي يذلا وه هنأل عنخ هّلل اهدرم

 يتلا ةريبكلا نفسلاب ًالثم ُنآرقلا انل برض دقف ةقيقحلا هذه كردن يكلو

 ةريبكلا لابجلاك «رحبلا يف يرجت يهو اهبسحنل ىتح ءانيديأب اهعنصن
 ةربعلا ّنكلو ..هحطس قوف موعتل ءاهنكامأ نم تعلتقا يتلا ةيلاعلا

 هللا ملع امم هلكو  ةمزاللا عفدلا ىوق ةفاك اهئاطعإو ءاهعنص يف سيل

 هصاوخ ءاملل لعجي ْنأ ىلع رداقب هللا ريغ ْنَم ْدِإ  ملعي مل ام َناسنإلا
 اهصاوخ اهسفن نفسلل لعجي نأ وأ ؟ةريبكلا لاقثألا كلت لمحي ىتح

 - اهتلومح ةرثكو ءاهمجح ربكو ءاهلقث ةدش عم - ةحلاص نوكت ىتح

 جاومألاو حايرلا لعجي نأ ىلع رداقب هللا ريغ نمو !؟ميلا بابع رخمتل
 هللا وه هنإ الأ !؟اهرمدت وأ اهقرغتف اهيلع ىغطت الف ءاهنايرج عم مءالتت

 ءهايملا يف عدوأ امك وهو ..ريدف ءيش لك ىلع هنإو «نيتملا ىوقلا

 ىلإ هادهو «لقعلا ناسنإلل بهو دقف «ةيتاذلا اهصاوخ «نفسلا يفو

 . 54 :ةيآلا ؛هط ةروس )غ1
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 يتلا ةيعانصلا مظنلا ّنسيو ؛تابراقملاو تالداعملا عضي ىتح ؛ملعلا
 ءروسجلاو «تارئاطلاو .نفسلا نم تآشنملا هذه تناك اهلضفب
 . .خلإ تالآلاو دصارملاو «ينابملاو

 نم نآرقلا يف لثملا اذه هيلع انّلدي ام كلذ دعب روصتن ْنأ انلو

 نم ليطاسألا هذهف ...رييستلاو عنصلاو ءاشنإلا ىلع ناسنإلل ةردق

 «تارئاطلا لمحت يهو  اهنم ةجراب لك تسيلأ ةيبرحلا نفسلا
 ةيركسعلا ةدتعألا رئاسو «تابابدلاو .عفادملاو «خيراوصلاو

 ؟خماشلا لبجلاك  سانلا نم اهيف بكري نم ىلإ ةفاضإلاب «ىرخألا
 عئاضبلا نم لمحت امو  ةيراجتلا نفسلا نم ليطاسألا هذه اهلثمو

 . !؟ميظعلا دوطلاك اهنم ةدحاو لك تسيلأ  لاقثألاو صاخشألاو

 نان اهقايع عاتب قوت راكيلا لمت اق اع حسم هذ

 َّنإ«ةقيقحلا يف ءامنيب ءاهكلمي هنأ ناسنإلا نظي يتلا ةرهاظلا ىوقلا
 .اريدق ءيش لك ىلع وهو كلملا هديب يذلا» هللا وه ًاعيمج اهكلام

 هللاف ءانسوفن يف هسّركيو ءانناهذأ ىلإ هديعي نأ نآرقلا ديري ام اذهو

 وهو «ضرألاو تاوامسلا يف كلملا كلام  هدحو  ىلاعت

 . .ءايشألا يفو ناسنإلا يف تاقاطلاو ىوقلا دجومو قلاخ - هدحو -

 نفسلا كلتل ًاقح كلاملا وه انبر هللا نأ ىلع ليلدتلا نأ ظحالنو
 - نمحرلا ةروس نم ١5 ةيآلا يف  طيسبلا ظفللاب يتأي امنإ «ةقالمعلا

 رحبلا يف يراوجلا نفسلا هدحو هلو يأ .#ُمُلَول :ىلاعت هلوقب

 اهيأ نوميقت امو «٠ نوئشنت امو «نوكلمت ام لك هدحو هلو «مالعالاك

 .ناجلاو سنإلا :نالقثلا

 ا قبو # نا ايل نم لك * ٍنابْركَت كير مهلا يبل : بيقعتلا يتأي مث
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 .راكنإلا الو بذكلا يعدتسي ال رمألاف . .274 راكاْلاَو ٍلْلَل وذ َكِيَر

 نم مأ «مكعنص نم تناكأ ءاوس «مكب طيحت يتلا ءايشألا هذه لك َّنأل

 ٍتايآ نوكت نأ 000 اهعقاو يف ءودعت ال يهف ءمكعنص ريغ
 نأ نوكلمت ال متن نأ ذإ هللا ةئيشمب تدجو اهنأ ىلع دهاوشو .ةلدأو

 نم ًاريثك َّنأ مكاوعد تناك نإ ءءاش امب الإ هملع نم ءيشب اوطيحت

 207 ام ءايشألا نم كلانهف «يناسنإلا دهجلاو ملعلاب ناك ءايشألا
 ءاعيمج قئالخلا هذه يف نودهاشت امك متن متيتأ ام ريغ ىصحي

 نم يأبف «ىلاعت هللا عنص نم اهنأ ىلع ٌلدتو دهشت تايآ اهلك يهو
 ىلعو !؟نابذكت  ناجلاو سنألا اهيأ  امكبر اهقلخ ىتلا ءايشألا كلت

 وأ «ةادتبا امكبر اهأشنأ يتلا ءاوس «تاقولخملا هذه ةرثك نم مغرلا

 اهلكف «ضرألا هذه ىلع متأشنأ ام اوئشنت ىتح هملع نم ٍءيشب مكدحأ

 ىقبيالف نا اً نم ّلُك» :قحلا هللا لوقل ءًاعيمج متنأ اهيف امب ءِناف
 يتلاو «يساورلا لابجلاك ةقالمعلا نفسلا ال «ضرألا هذه ىلع ءيش

 ةيعارزلاو ةيراجتلاو ةيعانصلا تآشنملا عيمجل الاثم اهنوك ودعت ال

 .مدقلا اهبيصي فوس ًاعيمج  اهلكف ءاهفالتخا ىلع ةينكسلاو

 .«كلذ لثمو .ةوقلاو ةناتملا نم هيلع نكت امهم «راثدنالاو رايهنالاو

 يتلا الصأ ضرألا نأل ءءانف ىلإ اهنإف ءاهلك ىوقلاو ءاهلك ءايشألا

 ىلإ ًاعيمج مكنإف ناجلاو سنإلا اهيأ متنأ كلذكو ءءانف 0 ص

 .الماشو ًاغيلب ًاريبعت نا الع نم لك » :نارقلا ريبعت ناك كلذلو .

 لب .ءانفلا اذه نم ٌبوسحم ناسنإلا نأل «نم» يف لقاعلا 8 دقو

 رابتعاب «هقلاخ نم هيلع ةمعن ربكأ ءايندلا هذه نم ءناسنإلا ءانف ناكو
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 ىواستي هيفف ءاعيمج سانلا نيب ةيقيقحلا ةيوستلا لكشي توملا نأ
 َّنأ رابتعابو . .كولمملاو كلملاو ءريقفلاو ّىنغلاو ءريغصلاو ريبكلا
 يف نوكي فوس هريصم نإف ءايندلا هذه يف ترمتسا اذإ ناسنإلا ةايح

 دعبو - ةرخآلا ةايحلا ىف امنيب .نهولاو ضرملا وأ «ءاقشلاو ءالتبالا

 ام دجي ثيح ّيدبألا ميعنلاب ناسنإلا زوفي دق - روشنلاو ءانفلاو توملا
 انهو ..رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو .«ثأر نيع ال

 قلعت نوكي الف ةينآرقلا صوصنلا اهيلإ اندوقت يتلا ةغلابلا ةمكحلا

 ةرخآلا ةايحلل ىعسي ْنأ هيلعو لب «همامتها ّلج ايندلا ةايحلاب ناسنإلا

 . .ميقملا ميعنلا كلذب زوفي ىتح ءاهيعس

 . « رارذالاو ٍللْلَل وذ كير ُهَجَو قبو

 ءاهيف نمو تاوامسلا ءانف دعبو ءاهيلع نمو ضرألا ءاتف دعبو

 هدابع رهقو ءءاقبلاو ةردقلاب زّرعت يذلا «مويقلا ٌّييحلا هللا الإ ىقبي ال
 . . ءانفلاو توملاب

 تاوامسلا بر َّنأ ىلع ليلدتلل الإ «كبر هجواب ريبعتلا سيلو
 َروهظ .قلخلا ىف هتايآ نم انل هدوجو ةقيقح ترهظ دق ضرألاو

 وذ وهف ءديسجتلاو هيبشتلا نع هللا ىلاعت ذإ .ههجو يف ٍناسنإلا
 زيزعلا سودقلا كلملا هللا وه هنأل ءهُهّزنتو قئالخلا هّلجت .لالجلا

 داوجلا «هلالجو هتّزع يف ميركلا «ماركإلاو لالجلا وذ وهو .ميكحلا
 تبر هنأل .دوجولا يف ام لك هدمحيو هل حبسي «هقئالخ ىلع هماعنإ يف

 . .دوجولا ءانف دعب يقابلاو .دوجولا كلامو ءدوجولا

 ىلإ «ىرخأ ةيآ يف انرئاصبو انراظنأ ىلاعتو كرابت انبر تفليو

 اهعنص ميظع ىلع «ًالثم انل برض ْنَأ دعب ْذإ ءانتايح يف نفسلا ةيمهأ
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 انل نّيب نأ دعبو «ةيلاعلا ةريبكلا لابجلاب اهل ًاهيبشت عنصلا اذه ماكحإو
 ءرحبلا هايم ىلع موعت يهو سانلل اهريخست يف تآشنملا هذه ةيمهأ

 هللا لضفب ناك دق اهئانب ىلإ انءادتها َّنأ ميركلا ُنآرقلا انل نّيبي كلذك
 «ضرألا ىلع ةنيفس لوأ ءانب ىلإ ًاحون هيبن ىده امدنع «هتمحرو

 :ىلاعت هلوقب كلذو

 م م ني : يك اقوه طتنلا كذا ى مم ال َ ةيَ
 كلِ اًعنَدمو اَنَم ف ني هَ الإ *َنوُدَقُي ْمُه الو مل عِرَص ام َمهَفرفن أَن نإو# وبكر
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 تايآ نم ةيآ اهنأ ىلعو «نفسلا ةيمهأ ىلع ديكأتلا اذه ءاج دقلو

 قئاقحو صاوخ نايبت ضرعم يف .هقلخ ميظع ىلع دهشت يتلا هللا
 اذهب ريست اهلعجي ام ةمظنألاو نئسلا نم اهيف عضو يتلا ءايشألا ضعب

 لك لب ءرخآ ءيش ىلع اهنم ءيش ىدعتي الف ءهيلع يه يذلا ماظتنالا

 كلذ لكو ..ريدقلا عناصلا هل رّدق امك هل موسرملا ههاجتاب ريسي

 هذه قلخ الولو احلا هذه ىلع ماهلا هريثأتبو .مهتايحب طبترم
 ىلع ءاقبلاو ةايحلل لاجم مهل ناك امل «هيلع يه ام ىلع ءايشألا

 . .ضرألا

 (29(سي ةروس يف) ديجملا نآرقلا اهيلإ هّبني يتلا ءايشألا كلتو
 رداقلا هدحو وهو «قلاخلا وه ىلاعت هللا َّنأ ىلع ةيآ اهنم لك يتلاو

 : يلي امك اهنّيبتن ْنأ انناكمإب . قلخلا اذه لثم ىلع

 )١( :تايآلا .ءسي ةروس 4١ - 44.

  (2)ةكرابملا «سي# ةروص نم 7 ىلإ "7 نم تايآلا عجارت .
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 جرخيو ءاهتوم دعب اهييحيف ّرطملا اهيلع هللا لزني يتلا ضرألا ةيآ -
 . .نولكأي اهنم يتلا قازرألا اهنم

 .مهسفنأ سانلا نمو «ءضرألا تبنت امم اهلك جاوزألا قلخ ةيآو -
 . .(ضرألاو تاوامسلا يف قلخ امم) نوملعي ال اممو

 . . مالظلا لحيف راهنلا هنم خلسي امدنع ليللا ةيآو -

 . .اهل رقتسمل يرجتو ءاهكلف يف رودت يهو سمشلا ةيآو -

 . .دحاولا رهشلا لالخ هريس ريدقت يف رمقلا ةيأو -

 كردت ْنأ اهل يغبني سمشلا ال ثيحب ريبستلا يف ةقدلاو ماكحإلا ةيأو -

 نوحبسيو ءنورودي كلف يف لكو «راهنلا قباس ليللا الو ءرمقلا
 . عساولا ءاضفلا اذه يف

 تقو ء«نونمؤملا اهيف َلِمُح يتلا نوحشملا كلفلا ةيآ َمُث نمو -

 . .نافوطلا

 ىلع طرش اهتلالدو .قلاخلا هنأ ىلع لدت ةيآ ءيش لك يفف..
 رداقلا هنأو «قلخلا ىلع رداقلا هنأب نمؤي ْنأو ءهّبر ىده عت ْنأ لقاعلا
 هذهف ءنوكلا يف بكاوكلا رّيسي املثم ءراحبلا يف كلفلا ريبست ىلع

 كلتو «(العو ٌلج) وه الإ هملعي ال اهل رقتسم ىلإ اهنايرج يف حبست
 هرمأب هدصقت يذلا دلبلا غلبتل اهلاقثأو اهلامحأب ءاملا قوف حبست

 لا

 بابلألا ولوأ َرُكّذي .ماقملا اذه يف لثملا اذه انير لعج دقو
 نع عوجرلل ةظع ركذتلا يف نوكيف .ءضرألا يف لح يذلا نافوطلا

 نم ًاضعب ناك نافوطلا َّنأ كلذ . .ةدابعلاو ةعاطلاو ناميإلا ىلإ ةلفغلا

 ألم ْنأ دعب ذإ .هدابعب هتمحر نم ًاضعب ةيكلت حون ةنيفسو هللا بضغ
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 هبر هل ىحوأ «هيلإ مهوعدي امب هقيدصت حون موق ىبأو «ضرألا ٌرفكلا
 . ًءازهتساو ةيرخس اذه هلمع اوذختاف «ةنيفس عنصي نأ

 ينب نم ًاضعب ةنيفسلا يف ذ هلكت حون لمحف ءدعوملا ناحو

 ناويحلا نم جاوزألاب اهالف امك ءةرقدضوةبااوتما قيذلا كئلوأ «هموق

 ًاردصم نوكتف ءرثكتو تاقولخملا هذه دلاوتت ىتح «فحاوزلاو ريطلاو

 دوعت ىتح ؛لاوزلا نم اهعاونأل اظفحو .هللا بضغ نم اوجن نمل قزرلل

 ضرألا ىطغ يذلا نافوطلا لح مث . اهقنور لماكب ضرألا ىلع ةايحلا
 نيرفاكلا قرغأف ءكرشلاو رفكلا ناردأ نم اهحطس لسغو ء«ءاملاب اهلك
 نونمؤملا اجن امنيب .ايندلا ةايحلا هذه نم مهدوجو احمو نيربكتسملاو

 . .نافوطلا دعب نم ضرألا مهتايرذ تألم نيذلا

 كلذ ناك ءّيرشبلا خيراتلا يف ةظعو ٌةربعو «سانلل ةيآف..

 ةركذت ريدقلا ىلوملا هلعج ّْنأ هتالالد زربأ نمو .نوحشملا كلفلا

 نفسلا هذه مهل نوكتف «نفسلا ةعانص باب اوقرطي ىتح ملعلا لهأل
 بوجت يتلا ةقالمعلا ليطاسألا هذهو «ميلا بابع رخمت يتلا ةرماعلا

 يذلا كلفلا كلذ لثم امامت «سانلل عفانم لمحت يهو «تاطيحملا

 ريطلابو «تادعملاو نؤملاب هنحشو «سانلاب هيئتت حون هألم

 ام ءهِلْثَم نم مُهاَنَقلَعَو9ل ّينآرقلا ريبعتلا انل يحوي الأ مث . .ناويحلاو

 يتلا تاقاطلاب ّيرشبلا لقعلا ٌدمأ يذلا وه ميظعلا قلاخلا نأب « 4 نبك
 «تارئاطلاو .نفسلا ةعانص ىلإ تدأ يتلا مولعلا فاشتكال هتلّهأ

 يتلا لقنلا لئاسو نم اهريغو تارايسلاو «تاصاوغلاو «تاراطقلاو

 ةنيفسلا كلت ءهعم نونمؤملاو «حون بكر املثم «ناسنإلا مويلا اهبكري
 ؟نافوطلا لبق اهعنص يتلا

 يتلا ننسلل ًاقفو ءاملا حطس ىلع ريست يتلا نفسلا هذه َّنأ ىلع

161 



 ءاشي ول ذإ «ىلاعتو كرابت هرمأل ةعضاخ ىقبت ءاهرييستل قلاخلا اهرّدق
 نمو يه رخآ ببس يأب وأ .ءاجوه ٍةفصاع وأ ءٍتاع جومب اهقرغأل
 ردقي الو ءءاكب الو خيرص مهل عمسي ال قامعألا يف نوقرغيف .اهيلع

 دي مهل دمي ْنأ وأ .هفوج يف ءاملا مهعلتبي نأ دعب «مهتثاغإ ىلع دحأ
 نم وأ  رحبلا طسو نم ثعبيف «كلذ ىلاعت مهّبر ءاشي نأ الإ نوعلا

 ىلع تفراش يتلا كلت ذقنتل ًانفس  عساولا طيحملا طسو
 ةمحر ٌةاجنلا هذه نوكتف «تاقوألا بلغأ يف لصحي ام وهو «قرغلا
 ذاقنإلل دابعلا نم ةردق الو ةراهم الف . .ربتعي نمل ًةربعو ىلاعت هللا نم

 لعجت - لجو َّرع  هنم ةمحرلا هذهو .نيملاعلا ّبر ءاشي نأ الإ

 يف نوعتمتيف ءردقملا مهلجأ ىلإ نويحي «توملا ىلع اوفراش نيذلا
 نأ نم ًالدب .مهتايح نم ةيقابلا ةدملا لاوط اهميعنو ايندلا ةايحلا هذه
 هلوقل ًاقادصم هلك كلذو «قرغلاب مدعلا مهذخأيو .توملا مهفلي

 لإ اًهَنََمو نم ةَمحَر الإ * نودي مُهاَلَو ل رص اف َمهَفرْنأَنَّن نإَو# :ىلاعت
 قحلا ىلإ يدتهنل اهلك تايآلا انل لعج يذلا هللا ناحبسف 204 ني
 كلفلا هذه اهنمو  معنلا نم ميركلا انّبر هب انطاحأ ام كردنف «نيبملا

 انل حس امو. ايقاع ليس ليهشت نمةي انيلغت لضفت اهون ةنوحتقملا
 ام ىلع هركشنو هدمحنتو «ةدابعلا قح هدبعتف ءضرألاو تاوامسلا ىف

 ندعو اهو« انانرع

 عساولا هللا ملع ةباتكل ًاربح راحبلا ٌءام يفكي ال  ًاسماخ

 أددم هلثمب انئج ولو

 دبل ٍقَو تكل اًداَدِه ُرحَبْلا نك ْوَل لق : ىلاعتو كرابت ٌقحلا لوقي

 .44و 57 :ناتيآلا ءسي ةروس )1١(
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 هرلا بر مس ا  #كب مم «ر اور

 داير ذ هان رويس ب لتي يلي 17 قي
 , 00 هارم

 رادقم انروصت اذإ «ميركلا صنلا اذه ينعي ام مهف نم برتقن دق

 لك انلثم اذإف هريغصو اهريبك  راحبلا اهيوحت يتلا هايملا ماجحأ
 اهّنإف ءهللا ملع ةباتكل اهانلمعتساو ءهب بتكُي يذلا ربحلاب هايملا كلت

 َّنأل اَّلِإ كلذ امو .ربحلا نم اهرادقمو اهلثمب انتج ول ىتحو «يفكت ال
 يذلا ملعلا هنأل ءهكاردإ نع لوقعلا رصقتو ءدودحم ريغ هللا ملع

 صوصنلا هذه َّنأ حضاوو . .!ضرألاو تاوامسلا يف ٍءيش ّلك عسو

 لدجلا ةكرعم ناّبإ ِةّْلَي دمحم هّيبنل ىلاعت هللا نم ًاباطخ لمحت

 هجو يف فوقولل اهنولعتفي نوكرشملاو رافكلا ناك يتلا جاجحلاو

 نالعإ دنع ةصاخو «ليزنتلا بابسأ كلذ ىلإ ريشت امك «ِهوَ نبنلا

 دجن كلذلو . يا .ةوعدلا

 )٠١9 نيتيآلا نيتاهب تمتخ يتلا ةيكم يهو - فهكلا ةروس يف
 لك ضحدت يتلا نيهاربلاو ةلدألا نم ًاريثك .«فهكلا ةروس نم ١٠و

 ال اوناك يتلاو ٠ دي ّيبنلا اهب نوبّذكي اوناك يتلا ىواعدلاو تاءارتفالا

 نع هزجع اميس الو ءزجعلا رهظم يف هراهظإ الإ اهئارو نم نوديري

 ىتح  ٍتازجعم لكشت يتلاو  اهنوبلطي اوناك يتلا ءايشألاب نايتإلا
 ْ اللا ليسو تتأهل ركون

 ةكرعمو «هب ءازهتسالاو ريهشتلا ةكرعم هجاوي ِددلَي يبنلا ناكو

 هللا لوق هيف انآرق هيلع لّرنتي يذلا يحولاب ءهيلع ءارتفالاو بيذكتلا

 .١٠١1١و 0.١8 :ناتيآلا .«فهكلا ةروس )3
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 «ةرصاقلا مهلوقع ردقت ال ام عساولا هللا ملع نم هيفو .قحلا

 بيرقتب الإ «هيمارم كاردإو هباعيتسا .ىدهلاو قحلا نع ةفرحنملاو
 هيبشتلا اذه يف لاحلا وه امك .مهماهفأ ىلإ ةلزنملا تايآلا يناعم

 يف سوسحمو  يدام عفا نم لكشي امب ءرحبلا نم ذوخأملا

 هايملا تايمك نعو ”قعاناو هقمع نع فاك روصت مهيدلو  مهتايح

 هب بتكن نأ لواحن - ًاربح يأ  ًادادم تناك ول يتلاو اهبعوتسي يتلا

 امعو ءاهقلخ يتلا تانئاكلا سانجأو عاونأ نعو «ىلاعت هللا ملع نع

 قلاخلا رذدق امو «ةيتاذلا صئاصخلا نم اهنم سنج وأ عون لك هب زّيمتي

 يف ةماعلا نئسلاب اهطبر فيكو ءاهب ةصاخلا نئسلا نم اهل ميظعلا

 رحبلا هايم انلّوح ول .لجأ ..اهب رثؤت يتلا .ءنوكلاو ةايحلا
 ضعبب ةطاحإلل ربح ىلإ (ضرألا يف اهعيمج راحبلا هايم دوصقملاو)
 «ةطاخإلا كلت: لع اترك امون عرمشلا اتغردأل «ميظعلا قلخلا كلذ نم

 دودحمو « ليئض ناسنإلا ملع َّنأ تحلا .ًاددم هلثم رحبب انئج ولو

 «ميلع ءيش لكب ىلاعتو هناحبس هنأل «عساولا هللا ملعل ةبسنلاب ًادج

 0-0 ََّقَلَح ىِرْلأ َوُه» : نيبملا ٌنحلا هلوق 0

 . "04 ميلع يش لكي وهو ٍبوَمَس َعِبَس َنُهنَوَم هلَمصتلا لإ وتس
 يابا «ِتانّيب ٍتايأ نم ىلاعت هللا هب يحوي امم ٌمظعأو لجأ دعب

 َّنأب ناسنإلا ملعي امدنع كلذو «سفنلا يف ديدشلاو يوقلا ريثأتلا كلذ

 لكب طاحأ دقو «ميكحلا ميلعلا هللا وه ءهرسأب نوكلا اذه برو «هّبر

 الو ءءامسلا يف الو ضرألا يف ةيفاخ هيلع ىفخت الف ءاملع ٍءيش
 ينب نحن انتاردق يه ام :لءاستن كلذ دعب مث ؟اهنوؤش نم ُنأش هتوفي

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس 79.
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 نم غلبن ّنأل نيلهؤم نوكن ىتح كلمن يتلا انتاقاط يه امو ءرشبلا
 ؟ىلاعتو هناحبس وه انملعي ام الإ هللا ملع

 نك ول لق# :ىلاعت هلوق مامأ نيهودشم نونمؤملا فقي كلذلو

 ام #يبر تاملك# :َّينآرقلا ريبعتلا اذه نم كلذك دصقلا نوكي دقو

 ناسنإلا ملع هيلإ لصي ْنأ لاحم اذهو . .تاقولخم نم هلك نوكلا يف

 تاعارتخالا نم هب ءاج امهمو «ةفرعملاو ملعلا نم غلب امهم

 . . تافاشتكالاو

 نآرقلا تايآ يف ام ؛يبر تاملك» هلوق نم دصقلا نوكي دقو

 هنأل ناسنإلا لوانتم نع ةديعب اهرودب هذهو . . يناعملا نم نيبملا

 لكل ٌنايبت هيف يذلا باتكلا اذه نيماضم لكب ةطاحإلا نع ًالعف زجاع
 . ءيش

 ًاملع نوعّدي لهف !؟دعب نوكرشملاو رافكلا ديري اذامف ّاذإ

 له مأ ؟ميلعلا عيمسلا مهّبر ملع نم هنوعّدي ام نيأ نكلو ؟ةفرعمو

 رجعُي ام هّبر نع مهغّلبي يذلا ة#؛ ّىبنلا اذه زجع راهظإ نوديري
 «نيهاربلاب هذمي نآرقلاو مهب لاحلا فيكف !؟مهةاغلبو مهتداس

 له مأ ؟ًاقح نيزجاعلا مه مهلعجت يتلا تاظعلاو صصقلاو «ةلدألاو

 يتلا ةيادهلا لبس ىلإ مهدشري ِةهنَو ّيبنلاو «مهرفك ىلع ءاقبلا نوديري
 .!؟مهسوفن تاملظل نيبملا رونلا اهيف

 هذه لوزن بابسأ يف سابع نبا نع هريغو مكاحلا جرخأ دقف
 ءايشأ نع دوهيلا اولأس امل شيرق يف نيكرشملا ةاتع َّنأ :ةميركلا ةيآلا

 ءحورلا نع هولس :مهل اولاق كفو «دمحم» ةجح فعضت ْنأ نكمي
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 رشتوأ آَمَو قر رمأ نم حولا لق جورلا نع كولو :ةميركلا ةيآلا تلزنف

 قاروتلا انيتوأ :ًاريثك ًاملع انيتوأ :دوهيلا تلاقف .2)الِيِق اَّلِإ للا نم
 ٌرعلا نك ول لق» :ةبآلا تلزنف ؛ًاريثك ًاريخ يتوأ دقف ةاروتلا يتوأ نمو
 اذهو «اهَدَم ِلْئِيب انْنِج ولو َقَر تم دفنت نأ َلَق ا ديل قو تدك ادم

 «هسفن نآرقلا الو «ليجنإلا الو ةاروتلا هب طيحت ال هللا ملع نأ ينعي

 ةريسي نق اهعلومتش .نلغ:. ةيوانسلا هيدكلا هذه :نيفاضن 7
 ءيشب نوطيحي ال رشبلاو لب ال .عساولا هللا ملع هب طيحي امم ةليلقو
 يف ًادودحم مهملع ىقبيف «ةطاحإلا نم مهل ءاش امب اّلِإ هللا ملع نم
 . .دودحماللا هللا ملع لباقم

 لوقي ِدْلَي ىبنلا ناكف ءاهنوبلطي اوناك يتلا تازجعملا نع امأ

 ّيلإ ىحوي ام الإ مكفلبأ امو «مكلثم رشب انأ امّنِإ :هاّدؤم ام ًامئاد مهل

 عضي نيأ ملعأ وهو ءالوسرو يبن ينراتخا يذلا «ميركلا يبر نم
 الأ نكلو .نوبلطت امم قراوخو تازجعمب مكينآ ْنأ يل سيلف ؛هتلاسر

 مكل تبث دقو ءاهتاذب ةزجعملا وه ىلإ ىحوُي يذلا نآرقلا اذه نأب نورت
 ! ؟هلثم نم ءيشب اوتأت نأ ءاوعيطتست نلو ءمل مكنأل هزاحعإ

 مهل لوقي نأ ِيبَو ّيبنلا ىلإ يحولا اذه نيماضم نم َّنإف كلذكو

 المع لمعيلف هّير ءاقلب لمأي ناك نمف ءدحاو ُهَلِإ مكهلإ | امَّنِإ :هانعم ام

 يف هلخديو هبونذ نم هل رفغي ءادحأ هّبر ةدابعب كرشي الو ًاحلاص

 . .ءيش لك تعسو يتلا هتمحر

 لك اهيلع موقي يتلا ةقلطملا قئاقحلا نم يه رومألا هذهو

 «ىلاعت هللا ةينادحوب ناسنإلا ناميإ نوكي نأب كلذو ؛ّيرشبلا دوجولا

 )١( :ةيآلا فءارسإلا ةروس 486.
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 ةهلآلا كلت لثم هّبر ةدابعب كرشي الف ًاقلطم ًاناميإ «هتيبوبرو هتيهولأو
 ءايشألا نم اهريغ وأ «ليثامتلاو ناثوألاو مانصألا نم ةلطابلا ةاعدملا

 كرشلا مدعو .ةدابعلا هيلع قحتست ىنعم الو ءاهل ةميق ال يتلا ىرخألا

 ُهلِإ ال يذلا هللا وه هنأل نيقيلا قحلا وه ءًادحأ هّبر ةدابعب ناسنإلا نم

 المع كلذ دعب لمعيل مث .ضرألاو تاوامسلا يف ٌدحاو ُهلإ ءوه الإ
 ءربلاو ريخلا رومأ نم «حلاصلا لمعلا» ىنعم بعوتسي ام عم ءًاحلاص
 اهيلإ تراشأ يتلا تاحلاصلا تايقابلا رخآ ىلإ «حالصلاو ىوقتلاو

 ُتيِبْلاَو اينَدلا ةويحلا هب َنوُنبلاَو لامْلا# :ىلاعت هللا لوقب ةميركلا ةيآلا

 هلأ ديِزَيَو9 :ىلاعت هلوقو "14 الم يو ابو يَ دن ريح ُتَحِلَّصل
 , ")6 اًورَم ديمو ابان َكِيَر دنع ريح ُتَحِلَِصلا ُتَبتتْلاَو ده أَوَدَنْهأ تمل مام قم رع ك5 حدد

 )٠١9 نيتيآلا ةرشابم تقبس يتلا تايآلا نيب طبرلا ٌلعلو
 ةقيقحلا كلت دكؤي ام «فهكلا ةروس» امهب تمتتخا نيتللا (١١١و

 هللا لوقي «ةرخآلا ةايحلا يف ناسنإلا ريصم اهب قلعتي يتلا ةقلطملا

 مهو ايندلأ ولأ يف ذ تس لَم أ الم يرض متبل له أَم ل :ىلاعت
 تطبخ بعلو ْمِهَيَر ِتياَِب أورفك َنذَلا كلو« اعنص نوحي بأ َنوُبَسَح

 اوذَعأو ورك امي مَهَج مُر م رف أ رب زي ل هش
 ٍسودرْفْلا ُثمَج مط تناك ِتَسِئَصلأ أوُلِمَعو أونما+ يذلا َّنإ «اوزه ىلسرو تي:

 لبس نيبت تايآلا هذهف .08"2اًلوم اَبتَع َنومَبِي ال اف ل

 ناميإلا ىلإ لامعألا لبسو «نارسخلاو لالضلا ىلإ لامعألا

 لامعألا كلت ساسأ ىلع ناسنإلل ررقتي يذلا ريصملاو «حالصلاو

 . 15 :ةيآلا .فهكلا ةروس )١(

 .ا/ك : ةيآلا هميرم ةروس )س0

 ٠١7 ١١8. :تايآلا .؛فهكلا ةروس (©)
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 اهب موقيإ يتلا لامعألا كلت لجأ . .ايندلا هتايح يف اهالوتي يتلا

 ءاماقمو أّرقم تءاسو منهج ىلإ امإ ةمايقلا موي هدوقت يتلا يه ناسنإلا

 لامعألا كلتو .ًارقتسمو ًالزن تنسحو «سودرفلا تانج ىلإ امإو

 نم ًاضعب اَلِإ «ةقيقحلا يف «لكشت ال - ًاعيمج سانلا اهب موقي يتلا
 . .سانلا تالجس يف اهنيودتب هتكئالم هناحبس رمأي وهو «هللا تاملك

 ءيش نود «لامعألا نم سانلا هب موقي ام طقف يصحن ْنأ انلواح ول ذإ

 َّنأب اونمؤي نأ سانلا ىلع ًاقيقح ناكف ءرمألا اذه انيلع لاحتسال ءرخآ
 ًاقيقح ناكو ءاهيناعم دافنتسا ىلع مهل لبق ال نآرقلا يف هللا تاملك
 «ةدابعلا قحتسي هدحو هنأو ههَللا الإ َهَلِإ ال» هنأب اونمؤي نأ سانلا ىلع
 يف هل كيرش الو .هكلم يف هل كيرش الو فلج ىف ل كيري الف

 يذلا هللا ملع نم اودوزتت ْنَأ سانلا اهيأ مكب أ ايرح ناكو لب «هتدابع

 «متلعف نئلو . .ًاحلاص المع مَن نم هودّسجتو ٠ .ديجملا هنارق هعدوأ

 ىلإ مكيدهي يذلا مكبر نم ٌقيفوت  هللاو وهف «كلذ متممتأو
 . ميعنلا تانجب زوفلاو ١ ميقتسملا طارصلا

 ا

 لإ ارْمَأ امو# # ردي هل ِءْم لص اًيإ ٍ : ىلاعتو كرابت هللا لوقي
 مآ ه7

 , "74 ٍرَصَبلاب جتلك ةدجو

 .رّوصملا ئرابلا قلاخلا هللا وهف . .هِرتَمب ُهَتْفَلَح نم لك اَنِإ»

 الإ هلك دوجولا يف ءيش ّيأ نوكي الف 008-50 .ءيش لك قلاخ

 .00و 44 :ناتيآلا ءرمقلا ةروس )١(
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 .هتثئيهو .هعونو ءهسنج يف نوكيل «ةينسلا ىلوملا ةمكح هب تضف
 الو ةدايز الب .هللا رمأ هب هلعج يذلا وحنلا ىلع هصئاصخو هتافصو

 هل ردقم وه امل أقفو ءهلمعب وأ «هتفيظوب موقي ثيحبو ..ناصقن

 نم هريغي هرثأتو هريثأت يفو ءهدوجو يف طبتري ثيحبو . .ًامامت
 دوجولل قلاخلا اهرّدق يتلا ةمظنألاو نيناوقلاو ننسلاب تاقولخملا

 ير
 بيجي ام رتب ُهَتلَح ءْنَع لك اًنإ» :ّينآرقلا صنلا اذه يف ّلعلو

 تاوامسلا قلخ رمأ ىف وأ .هقلخ رمأ ىف ناسنإلا ريكفت ىلع

 «ميظعلا قلخلا اذه ناك فك : هلاب لغشت دق يتلا ةلئسألاو ءضرألاو

 هقلاخ هابح دقو «ناسنإلا قح نمو ؟ناك ءيش يأ ىلعو ءناك َمِلو

 هريكفت يتأي نأ طرشب نكلو ءرّدقيو ركفي نأ «كاردإلاو لقعلا ةكلمب

 الو «ةرطفلا هذه ةمالس ىفاجُي الف ءاهيلع رطُق يتلا ةرطفلا عم ًاقفاوتم
 «لالضلا ىلإ هُريدقتو هريكفت هداق الإو ءاهتلاصأ نع فرحنت اهلعجي

 مهملاف . هلقع اهيلإ هيدهيو هَبلق اهيلإ نئمطي يتلا ةقيقحلا نع عايضلاو
 زيزعلا هقلاخب هتلص يف ًاميقتسمو .هسفن عم ًافصنم ناسنإلا نوكي نأ
 . ميلسلا ريدقتلا نع دعتبا الإو ءميكحلا

 هقلخ رس يف ريكفتلا ىلإ ناسنإلا فارصنا نأ ةقيقحلاو

 .ملعتلاو «ةفرعملل ليم نم هعبط يف ام مكحب وه امنإ «هداجيإو

 دق امو .ءلوهجملا فافشتسا يف هتالواحم ةصاخبو .فاشتكالاو

 ريكفتلا نع ناسنإلا ىهني ال ميظعلا قلاخلاو . .رارسألا نم هب طيحي

 لمأتلا ىلإ ُهدابع هناحبس وعدي لب ال .هلاب لغشي دق امب وأ همهي امب
 كرابت َلَبَج هّنأل ءلّمأتلاو ريكفتلا ىلع مهّضحو «قئاقحلا ىلإ ءادتهالل

 ريبخو :مهب ميلع وهو ةفرعملاو مّلعتلا ةكلم مهعابط يف ىلاعتو
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 يار ا

 يللا وُهَو َقَلَح نم هلع الأ » : اذإ .مهقلخ يذلا وه هنأل مهسوفن عزاونب
3 

 مهيلإ لزنأ دقف قلخلا رمأ نم ةريصب ىلع سانلا نوكي يكلو
 مهل نيبتو «قلخلا اذه ةقيقح ىلع مهلدت يتلا ةيوامسلا بتكلا مهبر
 وهو «مهقلاخ وه هللا َّنأب اوملعيل ءمهقلاخب مهطبرت يتلا ةقالعلا لبس
 .هدحو هلل ةيدوبعلا ىلع موقي مهدوجو َّنأو «ضرألاو تاوامسلا بر

 يف نوعقي الف مهرئاصب نع ةواشغلا حيزي ْنأ كلذ نأش نم َّنأو
 ةدابعو ءدحألا دحاولا هللا ةدابع نيب ددرتلا يفو «ةريحلاو .كشلا

 يتلا «قئاقحلا هذه ىلإ يدتهي ْنأ ناسنإلل رّدُك اذإف . .هل ٍتاقولخم
 نم وه ءيش لك َّنأب ٍذئنيح نمؤي هنإف .ةيوامسلا بتكلا اهيلع هلدت

 ءيش لك قلخ دق  ىلاعتو هناحبس  هنأو ءميظعلا ّيلعلا هللا قلخ

 مارجألا ربكأ ىلإ ءضرألا يف ةرذ وأ ءَرهرشح رغصأ نم ّرّدقب

 قسانتلا ناك ّينسلا ريدقتلا اذه ىضتقمبو .ءامسلا يف تارجملاو
 . .نوكلا يف لماشلا ماظتنالا ناكو ءدوجولا يف لماكلا

 «ىهلإلا ريدقتلا ةقيقح ىلع ةلدألا نم ًاريثك نّيبي ميركلا نآرقلاو

 : اهيلع ةلثمألا نمو

 ردك ىِدلاو# نوف َقَح ىلا # للا كير مس حّبَس» : ىلاعت هللا لوق
 ني# ُمَقلَح ِءَيَع يأ ني# مرح آم نشإلا لئق# :ىلاعت هلوقو .274ئَدهَف

 ا
 6 هإأ)ءاج, -

 ءوِدَبَع لع َناَمرْفْلا َلْزَت ىِذّلأ ُكَراَبَت# :ىلاعت هلوقو .©74مرّدَمف ُمَملَح ٌةَفطن

 ١4. :ةيآلا ءكلملا ةروس )١(

 ." - ١ :تايآلا .ىلعألا ةروس (')

 .164- 717/ :تايآلا ءسبع ةروس (7)
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 رب سس »© هي

 الود راو مرا ِتَومَّسلأ كلم مل مل ىِنَلا اذن تيملعْل وك

 هلوقو , 3174 اربرقت مدع وع ٌلُكح َنَلََو كلا يف كير د هل نك
 َكِلَد اناَبسُح َرَمَقْلاو سْمَّقلاَو اكس َلَدْلا َلَمَجَو حبلا ُنِلَول : ىلاعت
 . "04 ٍوِيِلَعْلا ْزِيمْلا ريع

 ال ىذلا ذدفانلا هرمأبو ءرَدَقب ءيش لك ّقّلخ يذلا ناحبسف

 8-5 ديو الإ ارْمأ امو :ريدقتلاو قلخلا يف ةدحاولا ملا ىّدعتي

 .«ِرَصلأ
 .ءيشلا ىلإ ّدتما :ًاحْمل ُحَملَي «ٌرصبلا حمل :ةغللا يف لاقي

 ؛رابكأ : ءيشلا ىلإ حملو

 . حْمّللا نم مسا يهو «ىلجعلا ةرظنلا : ةَحْمّللاو

 رم هل لوقن ْنأ الإ هقلخ ديرن ءيشل انرمأ امو :ىنعملا نوكيف

 لثم هتنونيك يف الاحو «هدوجو يف انئاك يأ .نوكيف نك :ًةدحاو

 ىلجعلا ةرظنلا هقرغتست يذلا ريصقلا نمزلا اذه ردقب يأ ركل

 ُرمأ آَمَّنِإ8 :هقلخ يف ىلاعت هللا ُةَّنسو «قلخلا ساسأ وه اذهو
 , 0204 رس 55 دل َلوُقَي نأ كيس دا آو

 «رمأ» يه ةملكلا هذه ..«نك» :ةدحاو ةملك يه امنإ لجأ

 الو ' عباتت الو «راركت الو .ةداعإ ىلإ جاتحي الف .ةدحاو ٍةرمل ردصي

 .7و ١ :ناتيآلا ,ناقرفلا ةروس )١(

 ا : ةيآلا «ماعنألا ةروس )س0

 .487 :ةيآلا ءسي ةروس ()
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 ةدحاولا ةرملا يف ءدحاولا رمألا درجم هنإ .ناكملاو نامزلا يف ةحسف

 . قلاخلا اهديري يتلا ةنونيكلا ىلع ءيشلا دجويو

 بيرقتل هيبشت وه امنإ ا اديدجت «رصبلا حملا ينعي الو

 رشبلا هب مّظني ءّيرشب سايقم وه نمزلاف .رشبلا ٌنسح ىلإ ىنعملا
 يف اوشيعي ال ىتح . مهتانكسو مهتاكرحو .مهتالاحو مهعاضوأ

 . .ةنيعم سيياقمو

 الو ءدودح الو .نمز الف ميظعلا قلاخلا ىلإ ةبسنلاب امأ

 ًاقراف روصتن ْنأ نكمي ال ثيحب . .داجيإلاو قلخلا يف هرمأل سيياقم

 «ريبدتف ٌرمأ .دوجوف ٌرمأ قلُخَف ّرمأ :امهف .هفقحتو رمألا قريب انتهز

 دارأ اذإ لجو َّزع هللا رمأل ٌعضاخ ءيش لكف . .ٌتومف رمأ «ةايحف ٌرمأ

 رمأ ىلإ هقلخ يف موكحم ءيش لكف .نوكيف نك :هل لوقي نأ ائيش
 هتاقولخمل نوكي الف ءهللا رمأ ىلإ هريبدت يف موكحم ءيش لكو ءهللا

 «نكي مل :أشي مل اذإو ءناك :ءاش اذإف ءهرمأب الإ نوؤشلا نم نأش
 هللا رمأ وه امكو .04'2دَم ٍءْئَس لكل ُهََأ َلَعَج دق ٌورمأ ُمِْب هلأ نإ » م هت ل

 كلذك ءرصبلاب حملك «نوكيف نك» :ءيشلل لوقي ذإ «قلخلا يف ىلاعت
 آيْرَمأ امو# ةميركلا ةيآلا تءاج ذإ «نيرفاكلا كالهب لزنتي امدنع هللا رمأ

 يذلا فطاخلا باذعلا روصل ِنايبت دعب .04"2 ٍرَصبلاِب جنلك ُهَدِحَو اَّلِ

 لآو .ءطولو ءدومثو ءٍداعو .ءحون موق ىلع رّمدو .كلهأ
 يف َنيِمِرجُمْلأ َّنإ# :ىلاعت هلوقب كالهإلا كلذ روص عبتأ مث . .")نوعرف

 ." :ةيآلا «قالطلا ةروس )١(

 6٠ : ةيآلا ءرمقلا ةروس )0

 .رمقلا ةروس نم (ًانمض 47 )4  نم تايآلا عجارت (؟)
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 هلأ ينعي اذهو "4 روس سم أود عههوبُم لع ِاَلأ ىف وبحب ماي رس ٍلكَص
 باذعلا كلذك انل نّيبي ءايندلا يف مهب لح يذلا باذعلا انل نّيب امك
 رّسي دقو «ظعّتيو ركذتي نم لهف . .ةرخآلا يف مهب طيحي فوس يذلا

 مهب ظاعتالاو .ماوقألا كئلوأب لح ام كاردإو ةءارقلل نآرقلا ىلاعت انبر
 ودل نارا ارَسي دَقْلَو» : ىلاعت هلوقل ًاقادصم . ظعتم و ربتعم لك نم

 . 76 ٍركت نيله
 تافصلا كلت لثم نأ  ةقباسلا تارقفلا نم  انل نّيبتي اذكهو

 : ىلاعتو هناحبس هلل يه ةليلجلاو ايلعلا

 «(الوأ) ميظعلا قلاخلا هنوك ثيح نم

 «(ًايناث) هل َلَثَم ال هنإ ثيح نمو

 (ًاثلاث) ضرألاو تاوامسلا رون هنإ ثيح نمو

 .(اعبار) ًاعيمج هلل ىوقلا درم َّنِإ ثيح نمو

 «(ًاسماخ) دفني الو عساو هللا ملع َّنإ ثيح نمو

 . .(ًاسداس) رصبلاب حملك ذفان هللا رمأ َّنِإ ثيح نمو

 ضرألاو تاوامسلا بر اهب درفتي يتلا تافصلا هذه َّنِإ ءلجأ

 ناسنإلا نقويف «لوقعلاو بولقلا يف هنطوتو ناميإلا عرزت ْنأب ةّيرح
 داقتعالا ناك اذلو «هسيدقتو هتدابع ةيقحأبو . ىلاعت هللا دوجو ةقيقحب

 . قحلا ناميإلا رصاوأ نم ايلعلا هتافصو ىنسحلا هللا ءامسأب

 . 44و 7 :ناتيألا كرمقلا ةروص )١(

 .40و ”7و 77و ١7 :تابآلا ءرمقلا ةروس (؟)
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 هبتكو هللا ةكئالمب ناميإلا  ةيناثلا ةرقفلا

 ل وصوم وبر نِم هب هَ َلْرْنَأ آمي ُلوُسَرلا َنَماَد :ىلاعت هللا لوقي

 204 إس ني رَحأ تب قرت ال ءوِلُسرَو ءوبكَو -هنك 2كمَو هللأب نم

 ةديقعل ةيساسألا ناكرألا نيب يذلا ّينآرقلا هيجوتلا نم ًاقالطناو

 عبتتسي ىلاعت هللا دوجو ةقيقحب ناميإلا نأ ًايلج انل ودبي «ديحوتلا

 . .هبتكو هتكئالمب ناميإلا  ًامكح

 هباتك نم ةقرفتم عضاوم يف اهركذ دريف هللا ةكئالم ثيح نم امأ

 نيذلا نيكرشملا كئلوأ تادقتعم نع ثيدحلا يف اميس الو .ديجملا

 ذختي نأ نع هسفن ىلاعت هَّرن دقو «هلل ٌتانب ةكئالملا نأب اومهوت

 مل كلذلو . .كلملا يف كيرش هل نوكي نأ وأ ءأدلو الو ءةبحاص

 نآرقلا يف لثملا اهيلع دري مل هنأو اميس ال «ةكئالملل ةصاخ ةذبن درفن
 نآرقلاو «ظوفحملا حوللا :نينثاب هللا بتك يف انثحب رصحناف «ميركلا

 :نيببسل ليجنإلاو ةاروتلا يف ثحبلل قرطتن ْنأ نود ؛ميركلا

 يف انعقوي دق امم «ةيفاك ةروصب امهصوصنب ماملإلا مدع : لوألا

 .هاشخن يذلا أطخلا

 قحل ام َّنأ ذإ ءلوألا ببسلاب طبتري ام وهو :يناثلاو
 نم «نييوامسلا نيباتكلا نيذه يف ىلاعت هللا اهلزنأ يتلا ءصوصنلاب

 اهب تلزنأ يتلا اهتسادق نم ًاضعب عاضأف ؛ٌسدلاو ليوأتلاو «فيرحتلا

 ام اَّلِإ ءًابعص ًارمأ ٍقدصو ٍةقدب اهلوانت لعجي «ىلاعت هللا دنع نم
 وهو «ءةسدقملا ةيوامسلا بتكلا نم هتفصب .«نآرقلاو اهنم قفاوتي

 )١( :ةيآلا «قرقبلا ةروس 788.
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 . .!فيرحت وأ لاخدإ يأ نم ىلاعت هللا هظفح يذلا باتكلا

 نمؤي مل ام لمتكي ال ملسملا ناميإ َّنأ ىلع ديكوتلا عم اذه

 ىلاعت هللا نم تلزنأ يتلا ربزلا رئاسو ليجنإلا قدصو «ةاروتلا قدصب

 هيلإ يدهت ام وه هلسرو هللا بتكي ناميإلا اذهو «ماركلا هلسر ىلع

 .ةرقفلا هذه علطم يف اهاندروأ يتلا «ةرقبلا ةروس نم 186 ةيآلا

 ظوفحملا حوللا ةيهام  ًالوأ

 ريبك ٌباتك وه «نيرّسفملا ضعب لوقي امك .ظوفحملا حوللا

 ىلاعت هللا هيف ىصحأ دقو «ةعباسلا ءامسلا يف نئاك «لومشلاو عاستالا

 ءاهفئاظوو ءاهرييستو ءاهئاشنإ ثيح نم ضرألا تاقولخم لك

 نوؤش نم «باتكلا اذه يف تبثيو ىلاعت هللا وحمي امو ءاهرئاصمو

 . هتاقولخم

 مأ» ةرابعب «ظوفحملا حوللا» نع ميركلا ُنآرقلا رّبع دقو
 , 76باتكلا» ةظفلب وأ ,6)23باتكلا

 ةدحاو ةيأ يف لِ ةرشابم «ظوفحملا حوللا» ىلع صنلا دري ملو

 . "7 ظوُمَحَع ول ىف# يحي نايف وه لب : ىلاعت هللا لوقب «نآرقلا نم

 نوؤشل هتيلومش ثيح نم «ظوفحملا حوللا» ىنعم انل نّيبتيو
 ٌريِطي ريثط الو ٍضرأْلا يف ََباَد نيامو» : ىلاعت هللا لوقب ضرألا يف قئالخلا

 . 174 تورش مو لإ رش وت نم تكلا ىف نط اَم يلاتمأ مم الإياب
 .4 ةيآلا .فرخزلا ةروسو ١4١ :ةيآلا ,دعرلا ةروس )١(

 .74 :ةيآلا «ماعنألا ةروسو 264 :ةيآلا ءءارسإلا ةروس (؟)

 .؟77؟و ؟١ :ناتيآلا .جوربلا ةروس (9)

 ."4 :ةيآلا «ماعنألا ةروس (4)

175 - ١6 



 ىلع لدت امك ءرّوصتلا دودح قوف عساو نوكلا اذه َّنأب رّركنو
 قامعأ يف ناسنإلا لّعوت املكو .ةثيدحلا كلفلا ملع تافاشتكا كلذ
 وأ هل ٍدودح كاردإ نع ًاّدج ًاديعب لازي ام هنأ هل نيبت ءنوكلا اذه

 ةياهن عقت نيأ ةفرعم نع ناسنإلا ملع زجع حضاولا نم ذإ . .ةياهن
 يف هنأ فورعملا نمو ..هدحو ىلاعت هللا الإ اهملعي ال يتلا نوكلا

 يتلا ضرألا يه ةريغص ةيورك ةلتك «عساشلا نوكلا اذه نم ام ٍرادم

 ناويحلا نم ةعونتمو ةريثك ًاسانجأ ّيرشبلا سنجلا بناج ىلإ توتحا

 هذهو . . . هيلإ ىعسيو ءهشاعم اهيف فرعي لكو «ةبادلاو ريطلاو

 حوللا 1 .«باتكلا» يف اهعيمج تيصحأ دق اهلك تاقولخملا

 هلوقب كلذ نيملاعلا بر انل نّبي امك ءطيرفت ىندأ الب ظوفحملا

 . .؟وْوَت نم بتل يف انطَرف ان : ىلاعت

 هنإف ءةقرفتم لئابقو ًابوعش سانلا لعج دق ىلاعت هللا ناك اذإو
 .اهبرغو اهقرش يف ضرألا ألمت يتلا ممألا كلت اهرئاكت نم لعج

 تانئاكلا َّنأ انل نّيبي ميركلا نآرقلا َّنِإف «سانلا نم ممألا هذه لثمو
 ٌبدت ٌباود نم هللا قلخ ام لك ْنأ يأ ءانلاثمأ ممأ يه ىرخألا ةّيحلا

 ام لك وأ ءاهنطب ىلع فحزت فحاوز نم وأ .اهيلجرب ضرألا ىلع

 فانصأو 2 ةدذعتم سانجأ الإ يه نإ . .هيحانجب ريطي ريط نم قلخ

 ددعت يف سانلا فالتخا لثم ءاهعاونأو اهلاكشأ يف فلتخت ءةع

 ىلع باودلا كلتو .مهشيع قئارطو «مهتاغلو مهناولأو مهسانجأ
 «ةنّيعم تامسب فرعُت «فنص لك نم ةريقنلا اهدادعأو ءاهفانصأ ددعت
 اهقلحَخ يف «سانلا لثم نوكتل « ضعبلا اهضعب , نع اهزيمت صئاصخبو

 «نيوكتلاو ةئيهلا يف عنصلا ليمجو .قلخلا يف عادبإلا ثيح نم

 تاعامج ىلإ تعونت ولو ءّومأ ةباثمب اهنم سنج لك نوكيلو
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 ًارظن سانلا نم ممألاب رويطلاو ٌباودلا تلّئم امنإ ليقو ..ةددعتم

 ىلإ اهتيادهو ءاهتظقيو ءاهمونو ءاهتيذغأ يف اهربدي رّبدم ىلإ اهتجاحل

 . !اهحلاصمو اهلاوحأ نم ىصحُي ال ام رخآ ىلإو ءاهعفانم
 ريطلاو «ناويحلاو «سانلا نم :ةيحلا تانئاكلا يف عونتلا اذهو

 نم هريغ نع ةزيمم صئاصخ نم سنج لك هب صتخي امو «تارشحلاو
 يف نإ «ريثك عونت نم دحاولا سنجلا يف امو لب «ىرخألا سانجألا
 ىلإ اهئادتهاو ءرحبلاو ربلا يف اهشيع لبس يف وأ ءاهلاكشأو هتائف
 وه هللا َّنأ ىلع ناهرب ربكأو «ليلد ريخ كلذ لك . .شيعلا اذه قئارط
 يح نئاك لكل رّذق دقف ؛ريدق ءيش لك ىلع هنأو ء«ميظعلا قلاخلا

 يجولويبلا هنيوكت هل رّدق املثم ءهلمعو ةهقزرو «هّتاممو «هتايح
 وه امك ؛«ظوفحملا حوللا» يف هللا رمأب ظوفحم هلك اذهو . . يسفنلاو
 ءاوس «ناسنإلا ةايحب قلعتي ءيش نم امف ..ّيلزألا هملع يف ردقم

 نم هسفن هيلع يوطنت ام وأ «هلاوقأو هلاعفأ وأ ءهتكرحو هتروصب

 وهو الإ ءهسّفنتي يذلا سّفنلا ىتحو لب ءرعاشملاو كرادملاو ءاياونلا
 حوللا وه يذلا ءاهلك تاقولخملا باتك يف ظوفحمو ءهيلع ّيصحم

 نم ام هنأ انل نّيبي امدنع ديجملا نآرقلا هتبثي ام اذهو ..ظوفحملا
 وأ ٍلوق نم «هنع ءيش لك نّردت ةكئالم ىلاعت هللا هب لكويو اّلِإ ٍناسنإ
 نم ةرذ لاقثم هلمع ناك ولو ىتح ءًاريبك وأ ًاريغص ناك امهم «لعف

 باتك نوكي يكلف ةياغلا امأو .هيلع يصحمو ءنّردم وهف رش وأ ريخ
 نوكي باتكلا اذه نومضم ىلعو ءرشحلا موي ًارضاح ٍناسنإ لك
 .ةٌؤوازجو هياسح

 ةيحلا تانئاكلا نإ لب .ءمهدحو سانلل نوكي ال رشحلاو

 ًاضيأ ٌرشح اهل نوكي فوس تارشحلاو رويطلاو تانويحلا نم ىرخألا
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 307« تسوُرَسمب ْمِهتَر لإ َّرُث» :ىلاعت هلوق ليلدب ءرشبلا ينب نحن انلثم
 َّنِإف «ةكردم الو ةلقاع تسيل يهو «تانئاكلا كلت رشح اذامل امأ
 رذ يبأ نع يور دقو .ههنك كاردإ ىلع ردقن الو «هنع رّصقت انلوقع

 . © تورَسحي ْمبَر لِ مث :ىلاعت هلوق نم ةياغلا نّيبي ام هنتكتت ٌّيرافغلا
 لاقف «ناتزنع تحطتنا ذإ و هللا لوسر عم انك انيب# :رذ وبأ لاق ذإ

 : يلي لاق .هللا لوسر اي يردن ال :انلق ؟اتحطتنا اميف نوردتأ :انل

 نأ ًاضيأ كلذ ليبق نمو .2"!هامُهَئيِب يضْقَيَسو ُمّلِعَي ىلاعت هللا ٌنكل»

 َداقُي ىَّنح ةمايقلا موي اهلهأ ىلإ قوقحلا َنَوُمل» :لاق هيو هللا لوسر
 . ”9«ءانوَقلا ٍةاَّشلا نم ٍءاحْلَجلا ةاَشلل

 تلدتسا دق خسانتلا لهأ نم ًةعامج َّنأ هيلإ ةراشإلا ردجت امو

 لثم يه رويطلاو مئاهبلا نأب 4توُرَسْمي مهر َلِإ مثل :ىلاعت هلوق نم
 َُمأ» :ةرابع نم دصقلا نأل «ٌلطاب ٌوغل اذهو . .فيلكتلا يف رشبلا

 حطس ىلع رويطلاو .مئاهبلاو «باودلا َّنأب انماهفإ وه 4يَناَْمأ
 فالتخاو ءاهسانجأ ةرثك يف يه ءرحبلا تاناويح كلذكو «ضرألا

 . .اهددعتو اهعونت يف سانلا نم ةيرشبلا تاعامجلا لئم اهلاوحأ

 نمف ؟!لئابقلاو بوعشلا نم عونتلا اذه لثمب سانلا لعج امأ
 يأ .مهنيب اميف فراعتلا يهو ءمهل قلاخلا اهّدارأ يتلا ةياغلا لجأ

 رامعإل مهاوق رفاضتو .مهدوهج عامتجا ىلإ يدؤي يذلا فراعتلا

 )١( :ةيآلا «ماعنألا ةروس 4”.

 ١19491. مقر ءملسم حيحص )0

 .قباسلا ردصملا ()

 .3* :ةبآلا .تارجحلا ةروس 4 يح ملم هن نإ مُحَدَفْنأ هم دن كمرفحسأ نإ اول لَو وعش كتم أو رك ني كنق نإ شأنأ ياب» : ىلاعت هلل لوقي. .(4)
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 «تاقاطلاو «تاينهذلا يف عونتلا هل يضتقي رامعإلا اذهف .ضرألا

 يف دّدعتلا ًاضيأ هل يضتقي امك «سانلا دنع تازيمملاو صئاصخلا يفو
 ىنغت امب «سانلل ىنغ ربتعي كلذ لكو . .نطاوملاو ناولألاو سانجألا

 «ييرشبلا سنجلا ريغ نم ىرخألا تانئاكلا امأو . . مهضرأ ةرامع هب

 كلذو «لزألا ذنم ىلاعت هللا ىضق امك ًايمتح ناك اهدوجو نإف
 امل ًارظن ضرألا يف ءايحألا نيب نزاوتلا ةماقإو «ةايحلا ةيرارمتسال
 سنجلا ءاقب ىلع دعاست «سانلل عفانم نم تانئاكلا كلتل هللا لعج

 . .اهيلع نمو ضرألا ىلاعت هللا ثري ْنأ ىلإ «ّيرشبلا

 تانئاكلاو تاقولخملا نأب انلوقعل ًاماهفإ هنوك ودعي ال رمألاف ًاذإ

 يأب قلعتي الو «سانلا لثم اهسانجأ عونت يف يه ءاهفالتخا ىلع ةيحلا
 تانئاك يه ءاهدوجوو اهقلخ ماوق يف اهنأل «تانئاكلا كلتل ٍفيلكت

 نوكي الو لب ءحصي ال فيلكتلاو ءزييمتلاو لقعلا ةكلم ىلإ رقتفت
 . .زييمتلا ىلع ةردقلاو «لقعلا لامك عم الإ ءالصأ

 يتلا ءايحألا نم يه تارشحلاو رويطلاو تاناويحلا َّنأ حيحص

 ءاهعفن هيف ام ىلإو ءاهتاراسم ىلإ اهيدهت يتلا زئارغلا اهقلاخ اهيف دجوأ

 ىلع اهرشح نوكيو «فيلكت عضوم نوكتل قلخت مل  ًاعطق - اهنكلو
 مهريغ نع رشبلا ينب زّيمي يذلا وه فيلكتلاف . .فيلكتلا اذه ساسأ

 ةيمهألا ديدش رخآ ًارمأ كلانه َّنِإ مث . .ىرخألا ةيحلا تانئاكلا نم
 «نئاك يأ قلخ َّنأ وهو «ماعنألا ةروس» نم (”8) ةيآلا هيلإ يمرت
 حوللا» يف ردقم وه لب ءائبع ًاقلخ نكي مل ءهعون ناك امهمو
 ةمكحلا ىضتقمبو «ضرألاو تاوامسلا هللا ّىلخ نأ ذنم «ظوفحملا

 هللا ةمكح نع ءيش ٍّيأ رشبلا نحن كلمن الو .قلخلا اذه نم ةيهلإلا

 نم هب ىتأ امو ءنآرقلا دعب اننكلو .هقئالخ يف هريدقت نعو «ىلاعت
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 يف سيل ْنأب انل دكؤت يتلا ةفرعملا كلمن انحبصأ «نييبتلاو نايبلا

 موكحم ءيش لك لب «ةيثبع وأ ةفداصم ةيأ ّيضرألاو «ّيرشبلا اندوجو

 ةيفيك ثيح نم دوجولا اذه رمأ َّنأو ؛هدوجو ببسو .هقلخ ةلعب
 ءاشي امل عضخي امنإ .تامملاو ةايحلا يف دايقنالاو «ريبدتلاو «رييستلا

 انقوف نم ءنوكلا يف ةثوثبملا تايآلا كلذ ىلع ةلدألاو . .ديريو هللا

 ىلع دكؤتو «نهربت اهلكو ءانلوح نمو ءانسفنأ يفو ءانتحت نمو
 ؛ميظعلا قلاخلا وه هّنأبو «ىلاعت هللا دوجو ةقيقح .ةعطاسلا ةقيقحلا

 ام لكف كلذل . .2274ىَيَم َرَدَق ىلَو* يم َّقَح ىِلا» ميكحلا ربدملاو
 ةيحلا تانئاكلا نم  ملعي مل امو ناسنالا ملع امم  دوجولا يف

 ىلاعت هللا طّرف ام يذلا «ظوفحملا حوللا» يف تيصحأ دق «ةدماجلاو

 رظنلا ناسنإلاب ٌيرحف . .هتاقولخمب قلعتي ءيش نم باتكلا اذه يف

 رّبدت ريكفت اهب ركفتلاو ءرابتعاو ةظع رظن  هتاقولخم يأ هللا تايآب
 ..ريدق ءيش لك ىلع هنأبو «هللاب نمؤيف ءلالدتساو

 نآرقلا ةقيقحب ناميإلا - ًاينا
 يف د دمحم اهب َتِعُب يتلا «مالسإلا ةلاسر تلمح دقل

 ديحوتلا ًةديقع «ضرألا ايند ىلإ ةيوامسلا تالاسرلا فاطم ةمتاخ

 بر هلل صالخإلا ةديقعو .قحلا ةديقعلا نوكتل ءاهمامتو اهلامكب
 اهماوق َّنأل ءلالضلاو كرشلاو رفكلل ٌةضيقن  عبطلاب - يهو «نيملاعلا
 قيدصتلاو «بتك نم هللا لزنأ امب ناميإلاو .ءدحألا دحاولا هللا ةدابع

 يف نم ثعبي هللا نأو ءٌقح رانلا َّنأو «قح ةنجلا ّنأو ؛هلسرو هئايبنأب

 ."و « :ناتيآلا .ىلعألا ةروس )١(
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 ةهباجم نيملسملا نم يعدتسي ناك ام اذهو ..روشنلا هيلإو ءروبقلا
 ءروجفلاو ءقسفلاو داسفلاو ءكرشلا ىلع ةمئاقلا ةيلهاجلا ةمظنألا

 ميقتستف «ىلاعت هللا لزنأ امب مكحلا نوكيل .سانلا ةايح يف ملظلاو

 . .ايندلاو نيدلل ةمّيقلا جهانملا دمتعتو .ءحالصإلاو حالصلا لبس

 ماقف «كلذب  اوضري نلو  اوضري مل نيكرشملاو نيرفاكلا نكلو
 نأش مهنأش «ةريزجلا هبش يف ةيمالسإلا ةوعدلل نودصتي مهنيطايش

 «نيلسرملاو نييبنلا تاوعد هجو يف اوفقو نيذلا نيقباسلا نم مهلاثمأ

 مهعابتألو مهل نوضّرعتيو ؛ءازهتسالاو بيذكتلا بورح مهيلع نونشي
 لثم .ماوقألا ضعب عروتي ملو لب ؛لاتقلاو بيذعتلاو ىذألا تالمحب

 . .«هللا انّير» :اولوقي نأ اّلِإ ءٌقح ريغب نييبنلا لتق نع دوهيلا
 نع سانلا فرص اهتعيلط يف يتأيو .ةحضاو كلذ ءارو بابسألاو

 ول هنأل :هللا نيد يف لوخدلا نيبو مهنيب لوؤحلاو «تاوعدلا كلت

 ناكل «ةيوامسلا اهميلاعتب ترصتناو «لاجملا تاوعدلا كلتل حبتأ

 مهناطلسب بهذتو ءكولملاو نيطالسلا شورع طقست نأ اهب ًاقيلخ
 .ميقتل «نيدسفملاو نيملاظلاو «نيربكتسملا توربجب يرزتو ءرئاجلا

 فورعملاب رمألاو .لدعلاو قحلا نيزاوم «هلك كلذ نع ًاليدب مَن نم

 ىلعو ءدجن ال اننإف اذه ىلعو . .سانلا ةايح يف ركنملا نع يهنلاو

 ينب يف ٌىذأ وأ بيذكت نم َمِلَّس دق ابن َّنأ «ءيرشبلا خيراتلا دادتما

 نم ناكف . .اهنامز تيغاوط ةهجاوم نم ٌةيلوسر ٌةوعد تلخ وأ «هموق
 ةلث نم ًالاح َلضفأ ِهيْلَي ٌدمحم نييبنلا ٌمتاخ نوكي الأ موتحملا
 ذإ «هدابع ىلإ هللا تالاسرو تاوعد لمح يف هوقبس نيذلا نيراتخملا

 ناوفنع جاه ىتح ؛مالسإلل هتوعد ترهظو «هتلاسرو هتوبن نلعأ ْنِإ ام

 يف باتكلا لهأ نم دوهيلاو «ةكم يف نييمألا بولق يف كرشلاو رفكلا
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 . .هللا نيد يف لوخدلا نم سانلا عنمو هتضهانمل اوربتاف «سرثي

 مل :ميكحلا زيزعلا هّبر نم ايحو هيلع لّرنتي ناك يذلا َنآرقلا ّنكلو
 هتايآ مهيلع تلمحف «ةيناسنإلاو هللا ءادعأو «ةرجفلا ةّرّمكلا نع تكسي

 اوناك يتلا مههوجو عفصتو .مهمالحأ هّفست .ءاوعش ةلمح تانبعلا

 تذختا ةقرفتم بابرأل مهعايصنا نيدتو اعدل اهب نودع

 دّئفت يذلا تقولا يف كلذو . .ىلاعت هللا نود نم ةهلآ ةيويندلا عامطألا

 روزلا ليواقأو «بيذاكألا ىلع يضقتو «نوعّدي يتلا ةلطابلا ججحلا

 «نآرقلا ةقيقح نوركني اوناك امثيح ْذِإ . .نوقلتخي يتلا ناتهبلاو

 اهتاذب تناك ةزجعملا هتايآ َّنِإف هدي دمحم فيلأت نم هنأب نوعّديو
 رع هللا دنع نم لزنم هنأ دكؤتو تبثتل «مهلوقع غمدي يذلا ّقحلا

 ةيرم ال يذلا قحلاب لّرنتيو «ىلاعتو كرابت قحلا لوق هنأبو لجو
 لوسرلا ّنأل  نيبم يبرع ناسلب  ًايبرع ًانآرق هللا هلزنأ دقو هيف
 «لماكلا نيدلا لمحل ضرألاو تاوامسلا بر هراتخا يذلا مظعألا

 رئاس مكح همكحو «ةغللاو تبنملا يبرع ناسنإ وه «ةمتاخلا ةلاسرلاو

 ناكفا .هموق ناسلب ثعبي مهنم ٍدحاو لك ناك نيذلا نيلسرملاو نييبنلا

 هَل ادد َكِلَكَول :ىلاعت هللا لوقل ًاقادصم .ًايبرع نارقلا نوكي نأ دب ال

 ناسلب دحاو لك «ربزلاو بتكلا انلزنأ ام لثم يأ . .2074اًيَرع اناء
 َّنأل ءًايبرع ًانآرق هانلزنأ .ءكلذك .مهلوسر مهيلإ ثعب يذلا موقلا
 . .نيبم يبرع ناسل هناسلو ئبرعلا ٌيمألا ُيبنلا وه ادّمحم

 هَل أو تشي عليا هتلرأأ َكلَدكَر» : ىلاعتو كرابت ٌقحلا لوقيو

 هس جوع ىِذ ريغ اًيرع نافل هانلزنأ ام لشمو يأ ؛204ُديِرُي نم ىدَبي

 '*١1. : ةيآلا .هط ةروس 6

 .17 :ةيآلا ءجحلا ةروس )١(
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 ججحلاو «تالالدلا ةحضاو :ِتانّيب ٍتايآ هانلزنأ كلذك .204نْعن
 نم يدهي هللا ّنأو .سانلل ةمحرو ىده نوكيل .«تاظعلاو ؛نيهاربلاو

 لوقيو .نيحلاصلا نم نوكيف .تانّيبلا هتايآو نآرقلا اذه ىلإ هاده ديري

 دهب توئمؤي بنكلا مهلا َنيَم بتجعلأ كلير ذر دي 0 ان
 انلزنأ امكو يأ . . 04و لس 1 قا تب را هس هض سس 6 ع نغلق ع حل

 يتلا بتكلا نم امهقبس امو 2« ىسيع 2 نل يسال « ىسوم , ىلع ةاروتلا
 اذه «نيبملا باتكلا دمحم اي كيلإ انلزنأ كلذك ءانلسر ىلإ اهانلزنأ

 هب نونمؤي ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا مهانيتآ نيذلاف . . ديجملا نآرقلا

 نيذلا مهو «كلذك هب نمؤي نم ةكم لهأ نمو ؛نيدتهملا نم اوناك نإ
 اهولتت ٍتانيب تايآ نم كيلإ انلزنأ امبو «كنتوبنب نونمؤيو ,كنوقدصي
 . .نورفاكلا اّلِإ «سانلل اهنّيبت نأ دعب ءانتايآب دحجي امو . . .مهيلع

 ًاقرفتم نآرقلا لوزن -أ

 نافل يلع لم الو أور نيا َلَدَع» : ىلاعتو كرابت ٌّقحلا لوقي
 رم ضر هلا رو س*# م 7 م

 لإ كب تليوتأي الو #اليترت هتئلبرو ك كدا هب تنل َكِلَدَك ٌةَدِحو دل
 ان ل

 يأ - امّبنم ٍدمحم بلق ىلع نآرقلا هللا لزنأ اذامل :لاؤسلاف

 ميركلا نآرقلا هيلع بيجي ام اذهو' ؟ةدحاو ةلمج لني ملو - ًاقرفتم

 هلوقيو «27هاَييِزنَت َناَءدَفْلا َكَبَلَع انلّرَن نحت اًنإ# :ىلاعت هلوقب هسفن د مل در ريس

 )١( :ةيآلا ءرمزلا ةروس 78.

 . 4ا/ :ةبآلا «توبكنعلا ةروس (؟)

 ."7و 77 :ناتيآلا ,ناقرفلا ةروس ()

 .77 :ةيآلا ءناسنإلا ةروس (4)
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 هيأ 2 ١ر) مي ك 2 فهد تبيع عد او دف د ءعرعأأ تدع ا. 58
 : ىلاعت هلوقو .7'2َهيِي اَوَق َكيلَع ىتلتَس اَنإ# انتَ َنامْرمْلا ٍلْبَرَول : ىلاعت

 2 مر ل سيصل و رجس هس مام ظار وورر نس مص 2 رس رص جا 0 ص ع 7 « مها

 نإ مث منامه ْْاَد هتنأرع اذإف# تارْفَو معَ انيَلع نإ هدب َلَجَحَنِل َكَناَِل هب كر ال»

 . "76 منايا
 - رس رس رس أ هرم ص هةر يدعم م اوشع-2 مددخ# 2

 هناص مر وعجم سس

 . "74 الين ُهَلَرَو كَم لع سياَنلأ لع مارقتل هضم اناءرفو # ايذنو
 َّنأ يهو - ةقلطملا ةيناميإلا قئاقحلا مأ يه لب - ةقيقحلا اهنإ

 هللا دنع نم لّرنم هّنأو ءهيف بير الف ءّقحلا هللا لوق وه نآرقلا اذه

 نآرقلا َّنأ كلذ ىلع ليلدلاو ٍةّيْبَي هللا لوسر دّمحم بلق ىلع «ىلاعت
 اهضقني ْنأ ٌدحأ عيطتسي ال يتلا «ةتباثلا ةيسحلا ةزجعملا هلوزن ذنم ناك

 لازي ام ليلدلا اذه َّنأو ءاهلثمب يتأي ْنأ وأ «  ًاناتهب ًالوق ال  ًالعف
 ولو اوتأي نأ ىلع اوردقي نأ نود «نيملاعلا ةريصبو رصب مامأ ًامئاق

 «نلو» كلذ نع نوزجاع - أمكح مهو ظ5 هلثم نم ةدحاو ةروسب

 .اولعفي نأ اوردقي

 ناك ولو ىتح ءٌبلق قيطي ال هللا لوق وهو - نآرقلا اذه َّنِإ مث
 لّزنم ءاشي ْنأ الإ ءهتدشو هلقث لمحيو «هاقلتي ْنأ ءةّيْنَي دّمحم بلق

 ًاقرفتم نآرقلا لَّزنُي نأ هللا ءاضق ىضتقمب ًاققحم ناكف «كلذ نآرقلا اذه
 كلذو «ةنس نيرشعو ثالث ىدم ىلع تدتما يتلا يحولا ةرتف لاوط

 . ميقتسملا طارصلا ىلإ سانلا يدهو « غيلبتلا

 دوعيل ءاهتيفرحب هيلع تلّزنت امك تايآلا لقني ِةلْلَو ّيبنلا ناكو

 .هو + :ناتيآلا ءلمزملا ةروس )١(

 .18- 1١5 :تايآلا ؛ةمايقلا ةروس (؟)

 .5١٠و ٠١8 :ناتئيآلا «ءارسإلا ةروس ()
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 ىلع اوراسف ؛هيلع هللا اودهاع ام اوقدص «نينمؤم موق رودص اهعدويف
 يف هلعفي نآرقلا ناك امب « ميقتسملا هطارصو .ميوقلا هنيد ىده

 ميلعت ىلع بأد يذلا ءميركلا مهلوسر جهن نوعباتي مهو «مهسوفن

 رهظ نع اهاّيإ مهظيفحتب كلذو ء.هيلع لّزنتت يتلا تايآلا ةباحصلا

 .راكفألا نم هب لفحت ام لكب اهيناعم حرشو ءاهريسفتو .«بلق

 لثم 01 ٌبنلا عبتا لقو : . ظعاوملاو ماكحألاو «ميقلاو «ميهافملاو

 باعيتسا ةباحصلا ىلع هعم لهسيل َيفيقثتلا ىميلعتلا بولسألا اذه

 هللا نيد ىلإ ةاعدلا اونوكي ْنأل نيلهؤم مهلعجيو ؛«ةينآرقلا قئاقحلا

 اذإ انم لجرلا ناك» :ه# دوعسم نبا لوق هيلإ ريشي ام اذهو .قحلا

 ةعصانلا ةروصلا كلت ّيمالسإلا خيراتلا ظفح دقف لعفلابو

 امبو «ةعنمو ةزع نم مالسإلل اومّدق امب «لئاوألا نيملسملل ةقرشملاو

 «ميركلا لوسرلا رمأل ٍلاثتماو «نيملاعلا ٌبرل ةعاط نم هيلع اوّبرت

 اهب تبرشأ ىتح («ةقيمعلا ةيمالسإلا ةفاقثلا كلت اوكلتما كلذبو

 يبنلا لضفب ًاباعيتساو ًامهفو «ٌةوالتو ءأظافحو ءاّبقلت :مهبولق
 يف لوعمتجي اوناك ثيح ؛ ةسردم ةباثمب ةراد مهل أشنأ يذلا .مظعألا

 ميكحلا ركذلا يآ نم هايإ مهمّلعي ام يّقلتل مقرألا يبأ نب مقرألا تيب

 يذلا ليقثلا لوقلا نم هيف امل ءاليزنت فيرشلا هبلق ىلع لّرنتي يذلا
 قئاقحلاب ةماتلا هللا تاملك ئلتمت هنو . ىلاعت هبر نم قحلا لمحي

 داؤفلا روضح يعدتسي ام اذهو 8 .ناسنوإلاو ةايحلاو نوكلا نع ةقلطملا

 نآرقلاو ءعابت ُتايآلا لزنتت مل ْنِإ هيقلت ىلع ٌبلق ردقي الو ءالماك

 وأ ءاهكرديل نكي مل هتاذب نآرقلا اهيلع لدي يتلا ةقيقحلا هذهو . .ًاقرفتم
 اوقذصي ملو .مهبر ةدابعب اوكرشأ نيذلا كئلوأ .اهكاردإ مدع دمعت امبر
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 «سانلا نيب نوعيذي اوربناف . حلا نم مهيلع هولتي امب هللا لوسر ًادمحم
 ىلع لزنل .هللا دنع نم ًاقح ناك ول «نآرقلا اذه َّنأ ءءاهدو ثبخبو
 . !روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا ىف لاحلا تناك امك ءةدحاو ةعفد «دذمحم»

 :ءادؤم ام « 27 ًادمحم هت ىلاعت هللا بطاخ اني. «مهيلع ةزلا هاجت

 لمح يف كداؤف هب يّرقنل ءًاقرفتم نآرقلا «دمحم» اي كيلع لّرنن ان
 ضرألاو تاوامسلا ىلع تضرع يتلا ةنامألا لمح «ليقثلا ءبعلا

 رخآو تامكحم ٌتايآ هيف ًانيبم ًاباتك هانلّزن دقو . .!اهنلمحي ْنأ نقفشأف

 ىلع سانلا ىلع اهأرقتل «ريبخ ميكح ندل نم تلصف دق تاهباشتم

 نع مهسوفن اهذخأتف «ةيروعشلاو ةينهذلا مهتاقاطو بسانتي امب ءثكم

 نآرقلا ليترتب الإ كلذ نوكي نلو . .نيقي نع مهبولق اهب ئلتمتو «ةعانق
 قرفتملا لازنإلاب الإ اهباعيتسا نكمي اال يتلا قئاقحلل انايبتو ءاليترت

 . . . ضعب رثإ هضعب عبتي يذلا

 نييبتلا اذه نوكي نأ انبر ءاش امك «نييبتلا وه انه ليترتلاف

 مهفلل اهدادعتساو «بولقلا تاجاحب طيحملا هملعو «ةغلابلا هتمكحب
 . رثأتلاو

 اذإ :سابع َنْب اي» :سابع نبال لاق ِّيْبَو ّىبنلا َّنأ يور دقو

 ؟هللا لوسر اي ليترتلا امو : سابع ُنبا لاق .اليِتْرَت هلترف َنآرْقلا تأرق

 ,. "9 رغّشلا لَه ُهذُهَت الو 00 لْقّدلا َرَْن ُهْرُكْنَت الو «ًانئيِنَت ُهْنِئَب : هوْرَو لاق

 رخآ ْمُكِدَحأ ْمَه ْنَنوكي الو .َبولقلا هب اوكّرحو ِبِئاَجَع دنع اوف
 . ؟ةر (5)ةّروُشلا

 )١( .ءيدرلا رمثلا : لقدلا ,

 ) )1.هب جهل :هبذهو .هدرس .ًاعيرس هعطق :ثيدحلا لذه
 .501؟ مقر ءملسم حيحص (*)
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 - نا 2

 يحلي ككالئْدح الإ ٍلَمَمِب كليتي 7 . ىتاعت هلو قامأو
 ججحلا يف ذ اودمتعا دق نيكرشملاو نيرفاكلا نأ نّيبي وهف . .« ايت

 0 ّيبنلا ةمصاخمل لئاسولا ىدحإك ةلثمألا ل اهنوقوسي يتلا

 هب كنوتأي ام لك ّنأب هنئمطي قحلا لوقلا هيلع لزنف «هزيجعت ةلواحمو
 . .لطاب معز درجم اَّلِإ سيل ةماهو ةريبك ّيناعم لمحي دق هنأ نونظيو

 نسحأو «هنم ّقحأب كانئج الإ الثم كل نوبرضي وأ «ةجحب كنوتأي الف
 ْنأ هب كانثج يذلا قحلاب ىفكو ؛اًندل نم هنأل قئاقحلل ًانايبتو ًاريسفت

 يف ًاريثأت دشأ نوكيل .ىئعم دعبأو ءانايب عسوأو ءاظفل غلبأ نوكي

 ودعي ال يذلاو «هب كنوتأي ام لك نم بولقلل ةسمالم رثكأو «ءسوفنلا
 وه اذه ناكو . .ةياده ىلإ يدؤي الو «ةقيقح ىلع لدي ال ءاثغ هنوك
 يذلا بلقلاو ءعمست يتلا نذألا نيأ ْنكلو . .ًامئاد ينآرقلا ّدرلا

 !؟رّكفتي يذلا لقعلاو «عشخي

 . هلثمب اوتأي نأ نيلقثلل نآرقلا يدحت - ب

 . .ةبلاغملا وأ ةارابملا ءّدْغَل ءيدحتلا

 يدصتلاو .ةهجاوملا ىلع مزعلا «عقاولا يف «ينعي اذهو

 لاحلا وه امك «هتقيقح ىلع هتابثإ لجأ نم ءام رمأ هيوشت ةلواحمل
 ةقيقح سمط ىلع لمعت يتلا ةيداملاو ةيركفلا دوهجلا ةضهانم يف ًالثم
 هذه ةيقادصم راهظإ لجأ نم دوهجلا كلتل ىّدصتي نم يربنيف «ةنيعم

 ًالثم ضوهنلا وأ ءاهب ًالومعمو ةمئاق ىقبت ىتح ءاهتابثإو ةقيقحلا
 وأ ءرمأ لك يف لاحلا كلذكو ..هوحم وأ هرده داري تح ةرصانمل

 ذاختا وأ ءهنم فقوملا ديدحت بلطتيو .«سانلا مهي ٍنأش وأ ٍةيضق

 ءاياضقلا هاجت سانلا فقاوم فلتخت نأ يعيبطلا نمو . .هلايح رارقلا
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 يتلا فادهألاو تاياغلا فالتخاب مههجاوت يتلا ثادحألاو نوؤشلاو

 نم سيلو .مهنيب اميف تاقالعلا اهساسأ ىلع ددحتت يك ءاهنوخوتي

 نوكت امبر لب ءاميوقو ًاليبن  ًامئاد  فدهلا نوكي ْنأ يرورضلا
 سانلا حلاصم ىلع بلغت يتلا يه ةيوتلملاو ةئيندلا فادهألا

 ٍدلب يف .نوروجأملا اهفّلغي يتلا فادهألا يف دجن امك «مهعابطو

 عماطمل ةمدخ ءاهتقيقح يف «نوكت امنيب «ينطولا عباطلاب «نيعم
 مهنومزليو ءّرسلا يف رماوألا مهيلع نولمُي نيذلا ءبناجألا مهدايسأ
 . . !مهنطو ءانبأو ءمهدلب ةحلضم دض تناك ولو ءاهذيفنتو اهعابتاب
 مدع وأ يدحتلا دوجو اهئوض ىلع ددحتي يتلا فقاوملا زربت انه نم
 تارايخلاو فقاوملاو فادهألا ىلإ دانتسالاب  تايدحتلاو . . .هدوجو

 ءاهلامعتسال لئاسولاو بيلاسألا كلذكو ءرصح تحت عقت ال دق -

 يّدحتلا ىقبي «قالطإلا ىلع ءاهمهأ ّنأ اّلِإ ءاهنع ريبعتلا قرطو
 ضرف وأ ءاشنإ لجأ نم رييغتلا هل افده  ًةداع  ذختي يذلاو «يركفلا

 . .قباسلا عقاولا نع فلتخي ءٍديدج عقاو

 نومضمو عون َّنأ يأ ءنآرقلا هعِبّتا يذلا جهنملا وه اذهو
 هنأبو «هتقيقحل نيركنملا وأ نيدناعملا هْجو يف هرهشي يذلا «يدحتلا

 اذه .ءوه وه هنإ . .هلاح ىلع لازي امو ءناك «ىلاعت هللا دنع نم

 «ليدبت وأ ليوحت وأ رييغت يأ هيلع أرطي ْنأ نكمي ال يذلا يدحتلا

 اذه لثمب اوتأي نأ :ىلع موقي يذلا ءضحملا يركفلا يذدحتلا وهو

 ةذباهج مهيدل َّنأل .هيْنَو دمحم فيلأت نم هنأب نيقداص اوناك نإ نآرقلا
 نم اورخسي نأ ةعاطتسالا مهيدل َّنألو «ةفرعملاو .ملعلاو «ةغللا يف
 لثمب نايتإلا نع مهزجع رهظ ْنإف . .!نوديري نم ةذباهجلا ءالؤه

 رشعب اوتأي نأ :لقأب اوتأي ْنأ مهادٌحتي هنإف ءاليصفتو ةلمج نآرقلا
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 - ًاثيدحو ًاميدق  ًالعف اوزجع دق مهو ءاوزجع نإ . !هلثم نم روس
 اذه لْثِم ْنِم ةدحاو ٍةروسب ولو  اوتأي نأ :لقألا لقأب مهادحتي هنإف

 يدحتلا غلب دقلو لب . .!(طقف ٍتايآ ثالث نم ةلزنم ٌرَّوُس هيفو) نآرقلا

 ول مهنأ ءاعيمج ناجلاو سنإلل نّيبي وهو «هتورذ نآرقلل يركفلا
 ولو كلذ نع نوزجاع مهنإف .نآرقلا اذه لثمب اوتأي ْنأ ىلع اوعمتجا

 . .ًاريهظ ضعبل مهضعب ناك

 نآرقلا تايآ نم ريسي ددع يف  طقف درو دق يدحتلا اذهو

 نيبتي امك ««هلثم نم» ةرابعب وأ «هلثم» ظفلب هنع ريبعتلا ناكو ءديجملا

 : ةيلاتلا تارقفلا يف ًايلج كلذ

 ثيدحب اوتأي نأ نيرفاكلا ىدحتيو) لّوقتلا نع ةَّزنم نآرقلا ١

 . (هلثم

 .؛روطلا ةروس» يف 7١ ىلإ 74 نم تايآلا ضرعتسي نم َّنِإ

 ةعباتم ىلع هضحو 485 يبنلل ديدستو .دييأت اهّنأ حوضوب هل نيبتي

 ىتعأو فنعأ هيلع نونشي مه امنيب «ىدهلا ىلإ نيكرشملا ةوعد
 امدنع «.نونللا عشبأب هماهتاب كلذو «ةرئاجلا ةيئاعدلا تالمحلا

 تاعاشإلا نم اهريغو ءرعاش وأ ءنونجم وأ «نهاك هنأب : هنع نولوقي

 نم لينلا الإ اهئارو نم ةياغ ال «ةدقاح فاصوأب هيَ, هفصت يتلا

 ىّدصتي وهو ءداصرملاب مهل ناك نآرقلا ّنكلو ..!ميركلا هصخش
 نع يفنيل الو ءاهبيذاكأ لاطبإو «تاءارتفالا كلت ضحدل طقف سيل

 عفرل ًاضيأ نكلو ءبسحو ةمالظ ةيأ هنع عفري وأ .ةهبش ةيأ هو يبنلا
 ٌيلعلا هبطاخي كلذلو :ىلاعت هّبر نم هيلإ ىحوي امبو «هتثعب يف هتناكم
 نع ىناوتي اَلأو ءهللا تايآب نيكرشملا ريكذت ىلع َموادي ْنأب ميظعلا
 هبر هل لوقي امك «دمحم» اي تنأ امف ذإ . .كلت مهتالّوقت ببسب غيلبتلا

189 8 



 و
 ا ل ء الو نهاكي َكِيَر ٍتمَعْنِي 9 : ىلاعتو كرابت
 ,(7نوثملا و د امج فلتر ةيعتح ةنتهف» ان كنا اهو

 ناكل ربع هكا امك تاعذله نر طع مهنا زهري تيس ركنا, امك

 نولوقي ام لك ْنِإ ءكلذ نم ءيش كب امف ؛««دمحم» اي ًادبأ !!ءارعشلا

 . . !لقع وأ ليلد وأ ساسأ يأ ىلإ دنتست ال تاءاعداو «بيذاكأ الإ

 ةيوامسلا ةلاسرلاب كابحو «ةّوبنلاب كيلع هللا معنأ نم تنأ لب ءال
 . .نيملاعلل ًةادهم ةمحرو «نييبنلا ٌمتاخ نوكتل «ةمتاخلا

 دوعت «ةيماسلا يي يبنلا ةناكم ةينآرقلا صوصنلا نّيبت نأ دعبو

 لأست امدنع «ةنئاشلا مهتافص نم ضعب ىلع لدتل ؛نيكرشملا ىلإ

 «بئاغلا ةقيرطب مهنع ثدحتت يهو ءمهب يرزي .يراكنإ ماهفتساب
 لهف . 20عام وك مهمل اذكي مهمل رم هرم آط :ىلاعت هللا لوقب كلذو

 وأ ء.نهاك هنأب ميركلا َّيبنلا اذه ىلع اولّوقتي نأ مهلوقع مهرمأت

 مه لب «كلذب مهلوقع مهرمأت ال ءال !؟رحاس وأ رعاش وأ ءنونجم

 كرشلاو ءدقحلا مهيلع ىغط ذإ . .هب نوغاط  هنع نولّوقتي ام لك يف

 مهل ىََنأ ٌنكلو . .!ةضرغملا تاعاشإلا كلت اَلِإ اودجو امف «دانعلاو
 .مهتالّوقت لك حضفت يتلا تايآلاب كيلع لّرنتي نآرقلا اذهو «كلذ
 قداصلا ٌبنلا كنأل .«كتناكم «مث نم «عفرتل «مهنايغطو مهتاصّرختو

 ةيادهلا نم ًاعيمج سانلل هب كثعب امب ىلاعت كبر كَمّرك يذلا «نيمألا

 . .ريخلاو حالصلاو

 كلذ نم دعبأ ىلإ ««ةقاحلا» ةروس يف ةينآرقلا صوصنلا بهذتو

 .7؟9 :ةبآلا ءروطلا ةروس )١(

 ٠ :ةيآلا ءروطلا ةروس (؟)

 ."7 :ةيآلا ءروطلا ةروس (6)
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 امم قولخم لكب مسقُي  هتمظع تَّلج هللا َّنأ فيك انل نّيبتل «ريثكب
 لوسر لوق اَّلِإ وه ْنِإ نآرقلا اذه ّنأب هنورصبي ال اممو .هنورصيي

 ّبر نم ليزنت وه لب .نهاك لوقب الو ءرعاش لوقب سيلو «ميرك
 لول مَنِ * نور ال امَو# َتوُرصبن امي مق الف» :ىلاعت هللا لوقي . .نيملاعلا

295 2 1 2111 
 امه نول هَ انعطَمَل مث# نمل هم ادخل © لبواقألا صب اَنَع لوقت زلو# َنيلْمْل بَ

 . ١14 يتلا كيو منأو حيض يأن منو سلا لح ردح
 مسقلاو «نيهاربلاو ةلدألا ميدقتو ءحوضولا كلذ لثمب ؛لجأ

 هنأبو «ميركلا نآرقلا ةيقادصم دكؤت تايآلا تناك «يسدقلا يهلإلا

 دمحم َيبنلا وه .ميرك لوسر هغّلبيو «نيملاعلا بر نم ليزنت
 مهينثيو «نيقفانملاو نيكرشملا عفني هلك كلذ نكي مل اًملو .. .ِهيلَ

 يتأي نأ دب ال ناكف .ةلشافلا مهتالمحو «ةلطابلا مهتاءاعدا نع
 «نآرقلا لّوقتي «ادمحم» نأ نولوقي ام لك طقسيل ينارقلا يدحتلا

 لَم ِثيِرَحي أونأيلق* نوم اّل لب ذل َنوُوُمَي أ» : ىلاعت هللا لوقب كلذو
 , "74 يفد أونا نإ

 لّرقتي «أدمحم» َّنأب نولوقي اوناك اذإف :ًادج طيسب يّدحتلاف ًاذإ
 قه اور هيوم مث «هتايآ قلتخيو ءهثيدح تنل ةنرو دنع نم َنآرقلا

 يف . مهنأل .«بذكيب بذك وه لب دا اد بيرغ ٌرمأ اذهف .هللا

 نونمؤي ال املثم «نيملاعلا بر نم ليزنت هنأب نونمؤي ال «ةقيقحلا
 مغرلا ىلعو . .ًادانعو ًارابكتسا كلذو ءهقيدصتو ُهّقلَو دمحم ثعبب

 .84”7و 77 :ناتيآلا ءروطلا ةروس (؟)
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 اوتأيلف .نآرقلا لّوقتي «ادمحم» َّنأب نولوقي اوناك ْنإف .كلذ نم
 . . !نيقداص اوناك ْنِإ هلثم ثيدحب

 هنكلو .طيسب دحت  هتاذب وهو «ينآرقلا يذحتلا وه اذهو

 نووعري نيكرشملا كئلوأ َّلعل !هنم َّدِب ال ناك هنأ اَلِإ ءصعتسمو ٌقاش
 وأ «فالتخالا ينعي امنإ لّوقتلاف . .دانعلاو لالضلا نم هيلع مه اًمع
 لّوقتي نأ ديري نمف .بذكلا يف الإ نوكي الو .لوقلا يف فلكتلا

 ركنتسي ميكحلا ركذلا لزن كلذلو .هب بذكي نأ ديري امنإف ءائيش
 لك همسيو لب «هنومعزي يذلا لؤوقتلا كلذ لثمب ةلطابلا مهاوعد

 وأ تاوعدلا كلت نم ءيش َبسنُي ْنأ زوجي ال هنأل «ةّلاضلا مهتاوعد

 لوقل ًاقادصم ؛«ميظعلا قلخلا» بحاص وهو هيلو ؛دمحم» ىلإ اهليبق
 ٍقلُح لعل َكَنِإَو» قحلا هلوقب هئايلع نم هفصو امدنع نيملاعلا بر
 كئلوأ ةصاخو «ضرألا ايند يف سانلا هربخ امكو .204ٍريِظَع

 «ةفرعملا ّقح «هللا دبع نب ٌدمحم» اوفرع نيذلا .مهسفنأ نيرتفملا

 نأ لبقو ٠ ِهّيلَو هثعب لبق «نيمألا قداصلا)ب هنوبقلي ةكم ىف اوناكف

 «ًادمحم» َّنأب ميظعلا يلعلا لوق تبثي يذلا ءديجملا نآرقلا هيلع لّزنتي
 .«ميظع قلخ» ىلع

 اذه َّنأ ًاديج نوفرعي «ةغالبلاو ةحاصفلا لهأ مهو .مهنإ مث

 نوكيف .ًادبأ هلثمب ّيتأي ْنأ ٍدحأل ناك امو ءرشبلا مالك نم سيل نآرقلا
 نع ثيداحألا نولّوقتي نيذلا مه مهنأ ءهذه ةلاحلاو ءهرمألا

 رفكلا ىلع رارصإلا الإ مهدارم امو «بيذاكألا نوقلتخيو 0 يبنلا

 . . 225 دمحم هب ءاج امب ناميإلا مدعو ءكرشلاو

 )١( :ةيآلا ملقلا ةروس 4.
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 قيلت ال ةاعّدم ةفص ةيأ نع ْةّيْبَو ّىبنلا ميكحلا ركذلا هَّزن نأ دعبو

 لوق هنأ نم «ةهبش ةيأ نع سفن ٌنآرقلا هَّزنُي ْنأ نم دب ال ناك ءهماقمب
 : خراصلا يدحتلا لمح دق هيزنتلا اذهو ءرشبلا

 نم نآرقلا اذه ناك اذإف . . 4َتسيِقِدص أوناك نإ هِوِلْنَم ٍثيِدَحي أونأل»
 ردقي ام َنإف ءهدنع نم فيلآتو لاوقأ درجمو ءْةيْبَو «دمحم» ثيدح

 ءهلثم اوفلؤي ّنأو «هلثم اولوقي ْنأ مهزجعي ال فيلأت وأ ٍلوق نم هيلع
 آذإ . .مهنايب نم هنايبو .مهتحاصف نم هتحاصفو .مهتغل هتغل نأل

 هللاو . .نيقداص  مهمعز يف  اوناك نإ هلثم ثيدحب اوتأيلف

 نأ ىلع نوردقي ال مهنأو ءنوبذاكل مهنأ ملعي - ىلاعتو هناحبس -

 امنإ ينآرقلا يدحتلا َّنأ ينعي اذهو . .نآرقلا لثم نم ثيدحب اوتأي
 اذإف . .فيلأتلاو ةغللا :يهو ءاهنوكلمي يتلا ةعاطتسالاب مههجاوي

 «عينشلا بذكلا اذه نع اوّمكي َْنأ مهيلع مزل «كلذ نع مهزجع تبث

 مهيلع ًامازل نوكيو لب .نآرقلا لّوقتي هنأب لَو ّيبنلا ىلع اورتفي الأو
 هللا دنع نم لَّرنم نآرقلا ّنأب اورقي نأ  هلثم ثيدحب اوتأي مل مهو -

 لمحي هنأو ءهلوسرو هللا يبن هنأب دقن «ادمحم» اوقّدصي ّْنأو «ىلاعت

 هل هل كيرش ال هدحو «هللا الإ َهَلِإ ال١ ةوعد يهو .هبر نم قحلا ةوعد

 . .ريدق ءيش لك ىلع وهو ءدمحلا هلو «كلملا

 هلثم روس رشعب اوتأي نأ نيكرشملا ىدحتيو «ىرتفُي ال نآرقلا " 

 هذي روس رشي أَم ل هتف توووُفي ْمأ» : ىلاعت هللا لوقي
 ١١مم م .ررز ما ريب يا ريماس. ساء عبس ب 722 0 -

 , 374 َنيِقدَص ٌمثَُك نإ هللا نود نّم ( نم أوعدأو ٍتايرتفم

 ١. :ةيآلا دوه ةروص )١(
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 . . !هتاذ ينآرقلا يدحتلا :وه وه هنإ

 . . !مهسفنأ نورفاكلاو نوكرشملا :ْمُه ءّمه مهنإو

 نع فلتخم ةرملا هذه ينآرقلا يدحّتلا هيف لزن يذلا وجلا ّنكلو

 تدرو دق «يّدحتلا اذه لمحت يتلا «دوه» ةروس نم ١ ةيآلاف «هريغ

 رفحا ىلإ ارهجوتب ملا هيج :«ةليذجلا .مهفلارخ ىلع ًايذعت
 يهو ةديدج ةراجب ىلإ اوأجل لب ءنآرقلا لّوقتب هماهتاو ِةّْبَو يبنلا
 نم ١5 ةيالا هيلع لدت امك «تازجعملا بلط قيرط نع هتوبن نم لينلا

 قياَصَو كلتلِإ تحوي ام صعب كرات كْلَمََف# :ىلاعت هللا لوقب ءدوه ةروس
 لع هس ريِذَت تأ آمَِّإ كلم ٌمعَم هاج ؤأ ٌرذَك ولع لن اكو اوُلوُفَي نأ ُكُرْدَص وب
 يتلا تايآلا ضعب كرات ّيبنلا اهيأ كلعلف ...274ٌليِحصَو ِءَْس لك

 ىّئمتي امك ءاهتقو يف اهغّلبت الف كردص قيضي ثيحب .كيلإ ىحوت
 كيلع نوحلي مهو .مهسفنأ هب نوللعي امكو .نوكرشملا يهتشيو
 لزنأ الول» :مهلوق لثم نم ..!كوجرحي يك «ةيزاجعإلا بلاطملاب
 ام ىلع ربصاف .!«هقدصي كلم هعم ءاج الول» :مهلوق وأ ء«هزنك هيلع

 نع الإ ُمُنَت الو ةبذاك ٌىنامأو .ءتاهرت درجم الإ يه ْنِإ «نولوقي
 نيب ريذن ال نحلاو «تنأ امق ..ه مهرذنت ام ءاقلت مه .مهزجع

 نايتإلا سيلو «نيبملا غالبلا اّلِإ كيلع امو «ميلأ باذع يدي
 هلوقب كبر هنيبي امك «ىنعملاو ةلالدلا حضاو يحولاف . . !تازجعملاب

 هنأ دنع تيا مَنِ لف ور ني تن ِهِيَلَع كر لَو اولاَقَو# : زيزعلا
 يبن كنأل ةلّلضملا مهئاوهأل ةباجتسا الف ًاذإ . .©"04 ثيم ٌريرَئ أن آَمَّتِإَو
 نولوقي اوناك اذإ امأ . . اهنوبلطي يتلا تازجعملا ىلإ جاتحت الو ٌلسرم

 ١7. :ةيآلا ءدوه ةروس )١(

 )١( :ةيآلا .توبكنعلا ةروس 6٠.
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 بير 0 مهف «كيلع ءارتفالا يف مهتداعك ءنآرقلا يرتفت تا كنأب

 الإ يغتبت : ال كنأ اودجول ..اورصبتساو ءاوركفت ول ذإ قولا

 506 ب لدن مهل قع ةرانإو «مهسوفن نماوك نم ةيلهاجلا لالتسا

 ال اوناك اذإف . .موقأ يه يتلل يدهت «تانّيب ٍتايآ مهيلع هولتت يذلا

 هللا دنع نم هنأو «نيقتملل ٌىده هيف بير ال باتك هنأ نوقّدصي

 بر نم  أذإ - ريذن الو غالب الف) كدنع نم هيرتفت كنأ نوعّديو

 نم لك اوعداو ؛«تايرتفم هلثم روس رشعب اوتأف» 0

 ءالعو لج هللا نود نم رمألا اذه ىلع مكتدعاسم عيطتسي هنأ نورت
 نيقداص متنك نإ اذه . .نآرقلا اذه ّىلع لزنأو ًالوسرو ًايبن ينثعب يذلا

 . .ٌئرتفم نآرق هنأب  مكئاعّدا يف

 وه «ىتأ ماقم يأ يف «نيكرشملل يدحتلا نأ هعم نّيبتي امم

 . .نيحو ةبسانم لك يف انومضمو اصن فلتخي ال يذلا «هسفن يذدحتلا

 «مومعلا هجو ىلع ؛هلثم ثيدحب اوتأي ْنأ مهادحتي نآرقلا نأب ينعي اذهو

 مهلو ءنّيعم ٍفرظل وأ «ةنيعم ةلاحل وأ ءنيعم عوضومل صيصخت نود
 مهنأ نومهوتي نيذلا نم «نوديري نم كلذ لجأ نم اوراتخي ْنأ

 , 376 َتيِقِدَص أوناك نإ ءوِلْمَم ِثيِدَح أونأَلَقظ . . هلثمب نايتإلا نوعيطتسي

 .مهيلع لهسأ ّرمألا نودجي مهلع .«يدحتلا اذه ةرئاد ىيضت مث

 - نوزجاع ًامتح مهو - نآرقلا لثم ثيدحب اوتأي ْنأ نع اوزجع ْنِإف : يأ

 امك ؛مهدنع نم هنورتفي «لئامم ٍنآرقب اونأي ْنأ بولطملا ْنأب اوّنظو

 نآرقب سيل اون :أي نأ مما نآرقلا اذه َّنِإف «هدنع نم دمحم هيرتفيا
"0 

 ٍرْضَع أونأَه لف هنرتفأ تولوُقي مآ . .هروس لثم روس رشعب اوتأيل لب «هلثم

 )١( :ةيآلا ءروطلا ةروم 5.
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 86 ئبنلا مهيلع هولتي يذلا ءلوقلا سفن نم نوكت ثيحب ولي رَوُس
 يف لمحي امنإ يّدحتلا اذه لثمو . . .ًانآرق سيل هنأ نوعّديو ءانآرق
 باطخلا نأل .مهنأشل ريقحتلاو .مهردقل راغصتسالا نم ًاعون هتايط

 مهتدعاسمل اوعدي نأب «دمحم» اي مهل ؟لق» :للجلا رمألاب ِهَّبْنَو يبنلل

 .ةغالبلاو ؛ةحاصملا ةذباهج نم كلذ ىلع ًةردقم مهيف نوري نم لك

 . .مهاوعد يف نيقداص اوناك نإ اذهو .«فيلأتلاو مظنلا نسحو «نايبلاو

 نأ ىلعو .مهزجع ىلع ديكوتلا وه امنإف .ةقداص ريغ مهاوعد نأ امأ

 .اعم يَ ّيبنلا ىلعو ؛نآرقلا ىلع ءمه ءمهنم ةارتفالا

 لك يف هنأش ءانه يدحتلاف «ةوعدلاو غيلبتلا ثيح نم امأ

 هجو يف تبثي نأب ميركلا بنلل ًاقيدصتو ًةرزاؤم الإ سيل «تالاحلا

 نم .ىدهلل هتوعد هب نولباقي امب هردص قيضي الو .نيكرشملاو رافكلا
 َيبنلا اذه َّنأ اوملعي يكلو ..هيلع ءارتفالاو رابكتسالاو تنعتلا

 لوق الإ مهيلإ غّلبي ال هنأو .لّوقتلاو قالتخالاو ءءارتفالا نع موصعم

 نوبلطي الف «مهدانع حامج حبكي ام كلذ يف لعلو . .نيملاعلا بر

 زاجعإل هب نوعربي اوناك امم كلذ ىلإ امو «قراوخلاو تازجعملا هنم

 . . !لئاط ىندأ نود نم هَ يبنلا

 ةروسب اونأي ْنَأ نيرفاكلا ىدحتيو) لدتفعتفر ال .ُنآرقلا - *

 (هلثم نم

 ٌةروسب أونَأَف اًبَع لع انْ امم بير يف منك نإَّو» :ىلاعت هللا لوقي
 م 2 م - 5 2ع م 9 مدر 2 .٠

 . 176 َنِوِددَص َرْشنُك نإ ملأ ٍنوُد نم مُكَءآَدَهُس اوعداو ولم نَم

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس 77.
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 زّيح قيضأ ىلإ نكلو «يدحتلا ةرئاد رصح هنأ ًاضيأ ظحالن انهو

 نم ةدحاو ةروسب ولو اوتأي نأ مهوعدي امدنع .نآرقلا جسن نم نكمم

 روسلا ضعب يف لاحلا يه امك «تايآ ثالث نم تناك ولو ىتح هلثم

 روس لثم نم ةدحاو ةروسب ولو اوتأي نأل يّدحتلا اذهو . .ةينآرقلا

 صخش ىلع ءارتفالا درب طقف قلعتي رمألا َّنأل سيل «نآرقلا

 هذهف  تازجعملا نوبلطي مهو  مهلايخ حامج حبكب وأ «435 بنلا
 يهف .معأو لمشأو عسوأ يه يّدحتلا فادهأ ّنألو لب «ةينيقي رومأ

 ْذإ «لكك ةوعدلا ىوتسم ىلع نوكت نأ بجيو «لكك ةوعدلا لوانتت
 ثيح «ةديقعلا لصأو «ةوعدلا رهوجب قلعتت «ساسألا يف ةيضقلا

 لثم نم ةدحاو ةروسب اوتأي نأ) نيرفاكلل ٌّيدحتلا اذه قبس هنأ دجن
 ةلدألا نايبت عم .مهّبر هللا اودبعي ْنأل ًاعيمج سانلا ٌةوعد ؛(نآرقلا

 سائلا اياَنَي» : ىلاعتو كرابت ّىحلا لوقب كلذو «ةدابعلا هذه ةيقح

 كَل لج ىلا *َنوُمَنَت مُكَلمل كِل نب نيدو ٌمَقلَح ىلا كير اوذبغأ
 كل اقدر ٍترمَقلا نم ءدب َجََأَك هآَم آَمَكلأ َّنِم لَو هكَِب هآَمَلََو اًسو َصْيأْل
 اًنرَبَع لع الر امص ٍبْبَر يف منك نإو# َنوُمَلَ َمُسأَو اذادنأ نب أوُنَمَجَج اَلَف

 . "0 َنيِقِدَص َرْشُك نإ ّشَأ ٍنوُد ني مُكهآَدَهس ْأوُعْدَأَو ِِْخَم نم ْةَروُب أوأت

 ةديقع ىلإ ةوعدلا اهنإ : ةياغلا يهو .قلطنملا يه انه ةيضقملاف

 ىلع بجوتست يتلا ةوعدلا يهو .. يبو دمحم اهلمحي يتلا ديحوتلا
 «ًائيش اونوكي ملو ءمهقلخ يذلا مهّبر اودبعي ْنأ ءسانلا لك «سانلا

 يف - سيلو ءًائيش اونوكي ملو ءاعيمج مهلبق نم نيذلا قلخ املثم
 هذهو ..نيملاعلا برو .مهُبر وهو .هللا الإ قلاخ نم  ةقيقحلا

 )١( :ةيآلا ءةرقبلا ةروس 75-5١.
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 نوقّتت دقف ءمكبر هللا متدبع نِإف «سانلا اهيأ مكحلاصل يه ةوعدلا

 .ٌباذعلاو َباقعلا هتدابعب

 «قلاخلا ديحوت ىلع ةيسحلا نيهاربلاو ةيلقعلا ةلدألا امأ

 سانلل نوكي ال يتلا ةيساسألا ءايشألاب ةلمجم يهف هتدابع ةرورضو

 .مهلقت يتلا ضرألا :ةميظعلا ءايشألا هذه اهنإ . .اهنودب ةايح

 هنمو «ٌىح ءيش لك هنم هللا لعج يذلا ءاملاو ؛مهلظت يتلا ءامسلاو
 . .اهموعطو اهناولأو ءاهعاونأ فالتخا ىلع تارمثلا نم قازرألا هذه

 ءاقبلا الو ءشيعلا مكنكمي ال اهنودب يتلا قازرألا هذهو ءءاملا اذهف

 ركذلا قيداصم دّيؤت يتلا نيهاربلاو دهاوشلا نم ضعب يه ء«ًءايحأ

 ء؛دمحم# هلوسرو هدبعل ضرألاو تاوامسلا بر هيحوي يذلا ميكحلا

 رمألا يتأي ةلدألا دعبو ..ةفاك سانلل قحلا نيدو ىدهلاب هثعب يذلا

 نوملعت متنأو ةدابعلا يف هعم مهنوكرشت ًادادنأ هلل اولعجت الف : مزاجلا

 هَلِإ الف ءضرألاو تاوامسلا يف دحاو ٌهَلِإ ءوه الإ هّلِإ ال يذلا هللا هنأ
 . !هاوس دوبعم الو « هريغ

 «تايآلا نم ِديْلَب دمحم انني ىلع انلزن اممادينر يف متنك نإو
 يف .«يه يتلا هروس لثم نم ةدحاو ةروسب اوتأف .«نآرقلا يف روسلاو

 وأ «ةيوامسلا بتكلا نم باتك يأل «ةقلطم ةروصب دام ءاهتقيقح

 نآرقلا نم عضوم لك يف امك يدحتلا اذه يف ةوعدلاو

 لب «فلاسرلا نمر يف : نيكرشملاو رافكلا ىلع ةروصقم تسيل - ديجملا

 نم ٌلَّنم نآرقلا نأب نوُرقي د ال وأ نوكشي نم لكل ًادبأ ةمئاق ةوعد يه

 دقف هللا نود نم اذهب مهل دهشي نم مهعم اوعديلو . ىلاعت هللا دنع
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 هَقْلَخ ىف لدعلاب ًامئاق َوُه الإ َهَلِإ ال» هنأب هسفنل ىلاعتو هناحبس دهش
 ابك ذيل اوثوأو ٌةكتللاَو َوُهاَكإهَلِإ ال هنآ هَمأ َدِهسظ : ميركلا هلوقب كلذو
 هّيبنو هدبعل دهش امك .76"2ةيكحَمْلا ٌرِْلا َوْه الإ َهلإ آل القلب
 اًراَمْلَو## :ىلاعت هلوق «هتوعدو هنيدب ناميإلاو قدصلاب هلي دمحم

 مهد امو ٌةلوُسَرو هلأ َّقَدَصو لوس هَ كدََو ام اذنه أوُاَك بالا نمل
 كليا لأ آمي ُدَهْنَي ُهَّنَأ نكَلا» :ىلاعت هلوقو :«274ًمِيَِمَتو اًننميإ الإ
 . 9 6َديَِس َّأب َقَكَو نوُدَبْمَي ةَكِهَلمْلاَو ومِن مَن

 امب ةرخآلاو ايندلا يف ءدابعلا اهيأ مكيلع «ًاديهش هللاب ىفكو»

 هتداهشو . .نيبملا نآرقلاو «ميكحلا ركذلا نم دمحم هّيبن ىلإ لزنأ

 ةجحلا يه (هلالج لج) هتداهشو . . حارصلا قحلا يه (العو َرع)

 هدبع ىلإ لزنأ امب اوباترت الو ..!ًادادنأ هلل اولعجت الف . .ةقداصلا

 تاوامسلا يف ٌءيش هنع بزعي ال يذلا هملعب هلزنأ ء(دمحم»

 . .ضرألاو

 الو ءدحأ نم سيل :ًافلس ةموسحم ةجيتنلاف لاح لك ىلعو

 ْنأ ىلع نيرداقب  اوعمتجا نئل - ضرألاو تاوامسلا لهأ الو «ةعامج

 تقاض يذلا يدحتلا اذه ناك كلذلو .نآرقلا لثم نم ةدحاو ةروسب اوتأي

 . قلطملا زجعلا هلباقم يف ناكو «ةدحاو ةروسب ولو نايتإلا ىلإ هتحاسم

 هلْئمب اوثأي ْنأ (نيلقثلا) ٌناجلاو سنإلا ىّدحتَي ُنآرقلا - ؟

 اذه ٍلِْمِب وأي نأ لع َنِجحْلاَو سنالا ِتََمَسْجأ ِنَل لق# :ىلاعت هللا لوقي

 )١( :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس 18.

 :ةيآلا .بازحألا ةروس (؟) 77.

 ةيآلا ءءاسلا ةروس )م : ك١65.
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 م حج رح مسرب ما يسرع
 اذنه ىف ساّنلِل انفَّرَص دقلو# اريهظ ٍضْعَبِل ممضعب تناك ولو .هِلْثِمِب نونأي ال ِناَءرَْل ًَّ هس 1 1 هما ._ 7 ََ - رم َ . .٠

 , 4)1 اروُم كح الإ سائل رك أَ ثم لك نم نافل ١ ا 1710 كسك ب شع

 ىلع ديزي امدعب تبث دقف «بير الو ةرذعتم نآرقلا ةضراعم نإ
 ةمئادلا ةيسحلا ةزجعملا وه نآرقلا اذه نأ «نامزلا نم ًانرق رشع ةعبرأ

 . . مهنيعأب اهنورصبيو «مهناذآب اهنوعمسيو «مهيديأب سانلا اهسملي يتلا

 عنص نم تسيل اهنأ ىلع ليلدتلل اهتاذب ةيفاك  ةزجعم ةيأ  ةزجعملاو
 نايتإلا نع مهئاقاطو مهئاردق ترّصقو «مهتزجعأ امل اّلِإو ءرشبلا
 هيف رّيغي نأ عيطتسي دحأ الف .نآرقلا ةقيقح ىلع قبطني ام اذهو .اهلثمب
 اذه يعدي نأ وأ ::.:نيدلا موي ىلإ ةروس.ىآ يآ وأ «ةزابه وأ: ةظفل
 ليدبت وأ «ربيغت يأ ّنأل !نآرقلا هبشي ام وأ ًانآرق هيعّدي ام نوكيو «رييغتلا

 لمجمو ةيغالبلاو ةيوغللا نآرقلا صئاصخل ًارقتفم نوكي .فيرحت وأ
 اهنمضتت يتلا فادهألاو ءتاظعلاو يناعملا نع ًالضف «هنايبو هجسن
 نآرقلا يدحت ناك انه نمو . . . هلوانتت يذلا قايسلا يف «ةداع «تايآلا

 نيرفاكلاو نيكرشملا لاثمأ ءهللا دنع نم لّزنم هنأ اوركنأ نمل هزاجعإب

 مهتذخأ نيذلا سانلا عيمجو مه .لعفلاب مهزجع تبث نيذلا «ًاعيمج
 «نآرقلا لثمب اوتأي نأ ىلع ةعاطتسالا نوكلمي مهنأ اونظف «مثألاب ةزعلا

 نواعتلاب «برغلا يف هوُفّلأ يذلا باتكلا كلذ ىلع ةثيدحلا ةلدألا رخآو
 يذلاو .(ناقرفلا) هومسأو .هلهأو نآرقلا ىلع نيدقاحلاو نيروتوملا عم

 . . . !ضرألاو تاوامسلا نيب ام دعبلا نم نآرقلا نيبو هنيب ام َّنأ تبث
 مل ّينآرقلا زاجعإلا نأ مهلاب نع باغ دق نآرقلا ةقيقحل نيركنملا ٌلعلو
 اهحرطيل اهادعتو لب .ءمهدحو سنإلا ةحاس ىلع هيدحت ةلأسم حرطي

 .4894و 88 :ناتيآلا ءءارسإلا ةروس )١(
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 سنإلا روصق تابثإ يدحتلا اذه نم دصقلاو .ًاضيأ نجلا ةحاس ىلع

 امهنم سنج لك هب عتمتي امم مغرلا ىلع نآرقلا لثمب نايتإلا نع نجلاو
 دقف «ناسنإلا ةيحان نم امأق . .!امهقلخ يف ايازملاو صئاصخلا نم

 ةصيصخلا يهو «رايتخالاو كاردإلا هب يذلا لقعلاب ميركلا هقلاخ هايح

 ْنأ ىلع رداق ًأذإ وهف . .ضرألا هذه ىلع تاقولخملا ديس هتلعج يتلا
 وأ هتقاط نع ًاجراخ ناك ام الإ ءءاشي ام عنصي وأ «لمعي وأ «لعفي
 ميركلا نآرقلا َّنإف ءنجلا ةيحان نم امأو . .هلايح ًازجاع ىقبيف «هتردق

 نأ اهتطصساوب عيطتسي ةقراخ تاردق يطعأ دق قولخم هنأب انل نّيبي هسفن

 نم ٍتيرفع نع نآرقلا رابخإ كلذ ليبق نمو «قراوخلاو تازجعملا يتأي

 ةكلم شرعب ّيتأي نأ ىلع رداق هنأب هيثقت ناميلس يبنلل لاق امدنع نجلا

 .هماقم نم موقي نأ لبق ءسدقملا تيب ىلإ نميلا نم ؛«(سيقلب) أبس
 مكحب ةقراخ ٍتاردق نم نجلا هب عتمتي ام ىلع ليلد اذه يفو

 نم وهو .«باتكلا نم ملع هدنع» يذلا نأ دجن امنيب . .مهنيوكت

 كلذ لعف دقو «كفرط كيلإ ٌدتري نأ لبق هب كيتآ انأ :هل لاق «سنإلا
 امم ًاملع همادختساب ناك كلذ ّنكلو ؛تاظحل يف اهشرعب هاتأو ءأقح

 ءاش اذإ «تازجعملا ققحتت نأ نكمي اهلضفب يتلا «هتايآ نم هايإ هللا هملع

 . . تاظحل يف سيقلب شرع لقن ةزجعم اهنمو ؛ هللا

 ّيبنلا ثعب نأ قبس دقف .«شرعلا كلذب نايتإلا ءارو ببسلا امأ
 اهُموقو هيتأت ْنأو .«هللا مسب» :هنأ هاوحف ًاباتك نميلا ةكلمل ناميلس
 كلت ىلإ تلضو. دق تناك ناميلس كلملا ةرهش نأ قذبيو: >- نيملمم

 اهنأ نّيبي امنإ «كلذ نم ًائيش ركذي ال ينآرقلا قايسلا َّنكلو ءدالبلا
 ىديبأف «نوعنصي اذام اوريل ءاهموق نم الملا ىلع باتكلا تضرع
 تلاقف ءلاتقلل مهدادعتسا نوبراحملا ةداقلاو طالبلا ةيشاحو «.ناهكلا
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 أولعجو اهوُدسفَأ ةَرَف أوحد اذإ كولملا َّنإ» : ىلاعت هللا لوق هنّيبي امك مهل
 نم «لاعفألا كلت لثمو يأ 2004 ولَعْفَي َكِلَدَكَو 2 آهلهأ َةَّرِع

 ًةونع ادلب نولخدي امدنع كولملا امهنايتأي نيذللا لالذإلاو ءداسفلا

 . .نيحتاف ٌةاَرَغ انوؤاج اذإ باتكلا اولسرأ نيذلا ءالؤه لعفي كلذك
 درلا اهءاجف ءهّدر ىرتل «ةيده ناميلس َىبنلل لسرت ْنأ تررق اهدنع

 ءهيلإ باهذلا ررقت اهلعج امم ءاهب تعب يتلا لاومألا ضفرب مساحلا

 «نميلا نم اهجورخب ناميلس َّيبنلا ملع املف . .اهموق نم ًالملاو يه

 اهيدل ام اهئيجم دنع نّيبتيل «هيلإ لصت ْنأ لبق اهشرعب هوتأي ْنأ بلط
 َلَق ْنَدآَجاَنلكل :ىلاعت هللا لوقي . .نميلا دالب مكحت ْنأ اهنكم ملع نم
 نع ديت كاك اماَهَدَسو#َْندْيخ كي اهم نع ردا اًسيوُأَو وخ هك تْلاَف ِكُشرَع دكه
 شرعلا اذه ٌلثمأ :اهل ليق يأ .0"2َيِرك ِرْرَق نِمْنَنك اي ِهَّسأ نود
 50 اهّنكلو ءهتفرع اهنأ ينعي امم ..!وه هنأك :تلاق ؟ِكشرع

 :تلاقل ؟كشرع اذهأ :اهل ليق ول ذإ ءاهيلع اوهّبش امك ؛مهيلع

 ًاملع اهيدل َّنأب ءاهباوج نم هنت ناميلس يبنلل دّكأت دقو ..معن

 هللا ةدابع نعو «قحلا ناميإلا ىلإ ءادتهالا نع اهّدص ْنكلو ءةفرعمو

 ةحونمملا تاردقلا كلت عمو ..نيرفاك موق نم تناك اهنأ ؛ىلاعت

 ىلع اونواعتيو ءاوعمتجي ْنأب مهل نآرقلا يدحت ناك ءنجلاو سنإلل

 نيرداق ريغ مهنأ ىلع مزاجلا رمألا ناك مث . .نآرقلا اذه لثمب نايتإلا

 بضغ اوقتي ْنأب - مهتردق يفن ىلع  بيقعتلا هعبتأ مث . .كلذ ىلع

 ًادوقو اوناك الإو .مهرفكو مهدانع ىلع نيّرصم اوقبي الأو ءمهبر هللا

 منك نإَو» :ىلاعت قحلا لوق هنّيبي امك «نيرفاكلل تدعأ يتلا رانلل

 . 47و 17 :ناتيآلا ءلمنلا ةروس )١(
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 ادهش ارغأا# ءِلْنَم نم ٌوَروُس اونَأَم امِوْبَع لع انت امي ٍبْيَر يف 0

 ةراججلاو ساّنلأ اًهدوفو لأ رالأ اوف أولَعَمَت نو أوُلَمفَت 0 ناف# نيو ِدَْص د

 . 7 6َنرفَكْل َتَّدَ
 كلذ نم:دعبأ ىلإ ةقيقحتلا هذه نايبت يف يئارقلا صنلا يمريو لب

 «نجلاو سنإلا نم لك قلخ اهب زيمتي يتلا صئاصخلا نإ ذإ «ريثكب

 نم مهف ٠ ءاليحتسم أرمأ مهنيب اميف نواعتلا ىلع مهعامتجا لعجت

 املع . . ةقاطلا يف وأ ةئيهلا يف ءاوس «نيوكتلا يف نيفلتخم نيسنج

 انسنج نيب َّنأ ملعن اننكلو ؛نجلا نيوكت ةيفيك العف يردن ال اننأب
 مهنأ لاثملا ليبس ىلع اهنمو ؛ءيش لك يف ةريبك تافالتخا مهسنجو

 َّنِم َّنأ نّيبت ةينآرقلا صوصنلاو لب . .مهارن ال ثيح نم نم اننوري
 نيلينيللا ب ترميو#» ٠ يلاعت هلا لرد بف امك تو طاح رع دع نح ناجل

 يفو .274نيِظفنَح ْمُهَل اكو َكَللَد نود الَسَع ترُلَمْسيو مل تبوُسوُمَي نم
 الاي اسلوبها تام حيز سلع ) :ىلاعت هلوق
 ادع نم ُهفِناَ أ نع مهن عري نمو وير نإ بيدي ني لمعي نم ّنِجْلأ نمو

 تنصر ِروُدَفَو 1 بارا قت ليثامتو بيرت ني سي ام مل َنوُلمَعَي © ريس

 . 274 ٌروُكَشلا فِي نم ليلو اركش دواد لا اَوْلَمَع

 نجلا نم نيطايشلا َّنأ وهو ءًايرهوج ًارمأ نيبتن نأ ّدب ال انهو
 نيب ريخلا ىلع نواعت وأ قافتا دوجو تبثي ملو .«ناسنإلل ودع مه
 «نيطايشلا َّنأ «ءنآرقلا يف تباثلا نمو لب «نيفلتخملا نيسنجلا نيذه

 نع مهودصيل مهنولضيو سانلا نووغي امنإ «سيلبإ ليبق نم مهو

 .74و 7 :ناتيآلا .ةرقبلا ةروس )١(

 .87 :ةيآلا «ءايبنألا ةروس (1)
 .17١و ١7 :ةيآلا كبس ةروس ()
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 وهف .ةيكلت ناميلس نيبنلل نولمعي اوناك ام امأ ..ىلاعت هللا ليبس

 دقلو لب .ةالصلل ٍدبعم ةماقإ نم نكمتي يك ىلاعت هللا نم مهل ريخست

 هّبر رمأ فلاخي هنإف دقت ناميلس عيطي ال نم نأ مهّبر مهدعوت

 سانلا نيب ةوادعلاو فالتخالا نم كلذك رمألا ناك نغلو

  اوعمتجا نئلو ..اودضاعتي وأ اونواعتي ْنأ نكمي الف نيطايشلاو

 مهضعب ناك ولو ءاولعفي نلف :نآرقلا اذه لثمب اوتأي ْنأ ىلع  اضَرَف

 سنإلا يّدحت قايس يف «ينآرقلا ٌصنلا تالولدم نم َّنِإ مث
 مهنمو نونمؤملا مهنم نجلا نأ ءنآرقلا لثمب اوتأي ْنأ ىلع نجلاو

 نيرفاكلا لثم نآرقلا َنوضراعي نم مه نيرفاكلا ءالؤه ّنأو «نورفاكلا
 ءالؤه الو ءالؤه يدجت ال ةضراعملا كلت تناك نَكَلَو «سنولا نم

 لكشت يتلاو «هنوضراعي نم لكل ينارقلا يّدحتلا ةيضق لثمو

 قئاقح كلانه .ءنجلاو سنإلا يتحاس ىلع هللا ٌباتك اهحرط ةقيقح

 نإف ءاهتفرعم ىلع سانلا ٌتحو ميركلا نآرقلا اهدروأ دق اهريغ ةريثك
 ىلع فوقولا وأ ءاهكاردإ نم اونكمتي ملو «سانلا ىلع تيصع

 الإ اوبأ نيذلا نم اميس الو «سانلا نم روصق اذهف اهتاياغو اهنيماضم

 هلوق هيلإ ريشي ام اذهو .ديجملا هباتكو .ىلاعت هللاب نيرفاك اونوكي نأ

 لإ نياّئلأ دك قف لكم لك ني ِناءْرشْلا اًذنَه ىف سل انَّرَس َدَتلَوط :ىلاعت
 , .13)# ريك

 )١( :ةيآلا ءءارسإلا ةروس 84.
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 امهيف نيذللا ىنعملاو ىنبملا يف - بسحو - ًاديرف نآرقلا سيلو

 ىلع نيهارب نم همدقي امب هلماكت يف دّرفتيو لب ءزاجعإلا نيماضم
 هيلإ يدهي امو «ءضرألاو تاوامسلا قلخ ميظع ىلعو «قلاخلا ةمظع
 َّنأ يأ . .ماكحألاو جهانملا نم نيبي امو ءداشرلاو ناميإلا لبس نم
 ةايحلابو ءايندلا ةايحلاب قلعتت يتلا اياضقلا نم ناسنإلا فقوتسي ام لك
 هيو .نآرقلا اهب ءاج دق ةرخآلا
 ىضق دق ىلاعت انّبر َّنأ اَلِإ ,نآرقلا تايآ اهيلع يوطنتو هللا ملع اهب
 207 «نجلاو سنإلا ىلع ةقلغم ىقبت ْنأ ءّيلزألا هملع يف

 . .نجلا تاردق الو ءرشبلا تاقاط اهيلع ردقت ال يتلا

 ءاوتحا يف قمعلاو لومشلاو عاستالا كلذ ىلع نآرقلا ناك اذإف

 «لاثمألاو .صصتقلاو ءرابخألاو .ءتاظعلاو اياضقلاو يناعملل تايآلا

 ردقت لهف . .جهانملاو ءلُثُملاو «ميقلا لضفأ ىخوتت يتلا فادهألاو

 صئاصخلا نم هب تزيمت امهمو ءاهسنج ناك امهم  تاقولخم
 ْنأ ىلع اعم نيلقثلل يدحتلا ناك كلذلو ؟هلثمب نايتإلا ىلع  ةيتاذلا

 . اديكأو ًاتباث كلذ نع امهزجع لباقملاب ناكو «نآرقلا اذه لثمب اوتأي

 ًاروفك الإ سانلا رثكأ ىبأ دقف نآرقلا لامك نم مغرلا ىلعو

 هب دّرفتي امو ءديجملا باتكلا اذه هب فصتي ام اوقدصي ملف . .ًادانعو

 الإ اوبأف .نجلاو سنإلا ىوتسم قوف هلعجي يذلا زاجعإلا نم
 هللا لوق وه سيلو ءِةّيْنَي دمحم دنع نم هنأب ءاعدالاو ةكحامملا

 . .!قحلا

 «نآرقلا ةقيقحب رارقإلا مدعو رفكلا ىلع رارصإلا اذه ببسبو

 لوقي - ميظعلا نآرقلا اذه ةقيقح يف  ًالدج ءيش رثكأ ناسنإلا ناك
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 سى ارتد تبت اج

 نسنإلا َناَكَو لثم لكح نم ساّنلِل ِناَءْرَفْلا اًده ىف اَنْفَرَص دَقْلَو# :ىلاعت هللا

 . 204 رت رح
 نوعّدي نوكرشملاو رافكلا ناك امدنع انل نيبت دق لدجلا اذهو

 نوبسني اوناك امدنع ىرخأ ًءراتو «نآرقلا لّوقتي ِكُكلَو دمحم ّنأب ًةرات

 هيلع هلوزن ىلع هنولداجي اوناك امدنع وأ ءهدنع نم هارتفا هنأب هيلإ

 نوديري اوناك امدنع وأ . .ةدحاو ٌةعفد وأ ًةدحاو ًةلمج سيلو ءًاقرفتم

 ليبق نمو . .هتوعد نعو ؛هنع سانلا فرصل كل يبنلا زجع راهظإ

 ردقي ال يتلا تازجعملا مهبلط وأ «حورلا نع ٌيزيجعتلا مهلاؤس كلذ

 نم اوبلطي ْنأ لاحلا مهب غلب دق لب .ريدقلا ّيلعلا هللا الإ اهيلع

 امك ءمهيلع هولتي يذلا نآرقلا اذه ريغ نآرقب مهيتأي نأ ْةّيْلَو يبنلا

 : ىلاعت هللا لوق يف نيبتي

 يْنَأ انقل َنوُجْرَب ال تلا َلاَف تسيب اَنناَياَ مِهيَبَع َلْئُت اًدِإَول

 لإ عت نإ ين كَل نم هل ذأ نإ بوك اَم لهب وأ اذه ربعنا
 . "74 يِظَع روب َباَذَع قر ُتْيِصَع نإ ُفاَحَأ ةفإ تل كب ام 4

 اوقدصي ملو .مهّبر هللا ءاقل نوجري ال نمب رفكلا غلب دقف لجأ

 نم مهيلع ىلتي ام لك اوركني نأ ءباسحلاو ثعبلاب ديعولاو دعولا
 ممألا صصق مهل يورتو «لاثمألا مهل نّيبت يتلا ءديجملا نآرقلا تايآ

 يتلا ةايحلا عقاو نم دهاوشب ةيبيغلا اياضقلا مهل نّيبت يتلا وأ «ةرباغلا

 ةهلآ ةدابع مهيلع بيعتو مهمالحأ هفست يتلا كلت وأ ءاهنوشيعي

 اذه ريغ نآرقب مهيتأي ْنأ ِدِّقَج ّيبنلا نم نوبلطي اوناكف ..!ةاعدم

 )١( :ةيآلا .فهكلا ةروص 64.

 ١6. :ةيآلا ءسنوي ةروس (؟)
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 الو .مهتادابعو مهدئاقعب ٌءاردزإ هيف نوكي الف هلّدبي نأ وأ «نآرقلا

 . .تادابعو فيلاكت مهيلع ضرفي

 يف هيل, نيمألا لوسرلاو .يداهلا ّىبنلل ىلاعت هللا ٌباطخ ناكو

 ءالوسر ًاّيبن هثعب ةقيقح مهيلع دكؤيو «مهرّكذي ْنأ ءكلذ ىلع ّدرلا
 هسفن ّيبنلل الو ءٍدحأل نكمي الف «قحلا هللا لوق وه نآرقلا نأ ةقيقحو
 مهل لوقي نأ هل ىلاعت هّبر هيجوت ناكف . .ًائيش هيف رّيغي نأ وأ هلّدبي ْنأ

 ٌرشب الإ انأ امف ءيسفن ءاقلت نم هلذبأ نأ يل يغبني ام :هادؤم ام

 نإ نآرقلا اذهو .نيملاعلل ًاريذنو ًاريشب يّبر هللا ينراتخا دقو ءمكلثم

 فاخأ ينإو «ترمأ امك هغلبأو يحولا عبتأف ّيلإ ىحوي يحو الإ وه
 ليربج يلع هب لّرنتي امك ًالماك يحولا غلبأ الف  يّبر ٌتيصع ْنِإ
 . . ميظع موي باذع - نيمألا

 ءاش ول :هانعم ام مهل لوقي نأ ىلاعتو كارابت هّير رمأ ناك كلذكو
 هتولت امو «هلزنأ ام «هايإ مكغلبأ اَّلأو ءنآرقلا يلع لزني الأ هلل

 مكئابأ برو «مكئبرو يّبر هللا ءاش نكلو ..هب مكملعأ الو «مكيلع
 «قحلا نيدلاب ينلسري ْنأو «ةوبنلا ةمعنب ّيلع لّضفتي ْنأ «نيلوألا

 لبق ًارمع مكيف تثبل دقف . .مكيلع هولتأ يذلا نآرقلا اذه ّىلع لزنأف

 ىلع ّدتما يذلا رمعلا اذه ةليط َعّدأ ملو ءالوسر ًايبن هللا ينثعبي نأ
 نم اعيش مكيلع لتأ ملو ةلاسر الو. ة رش ل ةلش فييرا قذف

 يتلا يتايح ةريس نوملعت متنأو «نولقعتو «نوركذتت الفأ 2.يحو

 !؟مكينارهظ نيب اهتشع
 ّيبنلا ىلع لّزنتت تناك يتلا تانّيبلا تايآلا هذه نم مغرلا ىلعو

 يذلا يدحتلا نم هتلمح امو .كرشلاو رفكلا لهأ ةهجاومل ميركلا

 اولظ دقف .ديجملا نآرقلا ةمظع مامأ هرغصو «ناسنإلا فعض رهظُي
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 هنوجاحيو «هنولداجي : 55 ّيبنلل مهبيذكت ىلعو . مهدانع ىلع

 هنأ ينعي اذهو .نيبملا قحلا ةوعدل اوعاصني وأ اولقعي ْنأ نود لطابلاب

 رثكأ ىبأف .لائمألا نم نآرقلا اذه يف ىلاعت هللا فّرص ام مهعم عفني مل

 نع عافدلل مهتقيرط تناك كلذلو .لالضلاو ءّرفكلا الإ سانلا

 وأ لقع نود «نآرقلا اذه يف نولداجي ام رثكأ اولداجي نأ :مهرفك

 نل  هوضفرف ىدهلا مهل نّيبت امدعب  رفكلا اذه ةبقاع امنإ ..ربدت

 . .نيبملا نارسخلا الإ ءّهلإلا لدعلل ًاقفو .نوكت

 ّينارقلا يدحتلا حمالم ضعب  ه

 :روطلا - 84و 88 :ءارسإلا_ 1١ :دوه "7 :ةرقبلا) ديجملا نارقلا

 نيرمأ ديكأتل نيكرشملاو نيرفاكلا ىلع لمحت يهو (*”5و

 :نسرهوج

 . ؟نيقتملل ىده هيف بير ال باتكلا كلذ» وه نآرقلا نأ :لوألا

 هلوسرو هدبع ىلع ىلاعت هللا دنع نم يحولاب لّزنم هنأ :يئاثلا
 .نيملاعلل ًاريذنو ًاريشب ُهّنعب يذلا لَو دمحم

 ّيبرع ناسلب لزنأ دق نآرقلا اذه َّنأ وهف ءهيف يّدحتلا هجو امأ

 هنإف كلذ عمو «نايبلاو ةغالبلاو ةحاصفلا لهأ مه برعلا َّنأو «نيبم

 ٍةغالبو ءصوصخم مظن ىلع لزن هنأل ءهلك مهمالك نع فلتخي
 انه نمو . .امهنم ًائيش اونادي نأ نوعيطتسي الف نيتصوصخم ٍةحاصفو
 ىتح «ينآرقلا زاجعإلا تازيم نم ءادألا بولسأو ريبعتلاو «ظفللا ناك

 يتلا  ةغالبلا َّنأ ليلدلاو . .مهتغلب ُنآرقلا لزن نيذلا .مهسفنأ برعلل
 : تاقبط ثالث ىلع نوكت  اهدايسأ مهنأب نونغتي اوناك
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 يدحتتلاو .نكمم اهطسوأو اهاندأو ءزجعم اهتاقبط ىلعأف
 ثيح نم امأ .. ةغالبلا ثيح نم اذه .اباعلا ةقطلا يف عتو ياارفلا

 سنإلا هنع زجعي ام اذهو ءءيش لكل نايبت نآرقلا يفف يناعملا
 - هلثم نم ءيشب نايتإلا مدع نع  مهزجع ناك انه نمو .«ناجلاو

 ةقيقح ىلعو .ِةّيْلَِ, دمحم قدص ىلع اتباث ًاليلدو .مهيلع ًةجح
 . .ىلاعت مهّبر تايآ هنع مهغلبي يذلا يحولا

 نم زاجعإلا هيف رهظي امب عقو امنإ يذحتلا َّنألف «ةدحاو ةروسبا ةرمو

 لهأ نم مهريغ ًاريثكو - نيكرشملاو نيرفاكلا َّنأب انملع اذإ مث
 ءاهيف ةداوه ال ةيسفن ًابورح هعابتأو ْكيْنَو ىبنلا ىلع اوّنش دق - باتكلا
 نع سانلا ّدصل - اهتاذب  يفكت يتلا ةلذضملا تاعاشإلا كلت ةصاخبو
 اهلجأ نم اولذب «ةيلعف ةيلاتق ًابورح نيملسملا ىلع اوّنش امك «ةوعدلا
 «لذلاو ءلتقلاو «ةميزهلا الإ مهل توت مل اهنأ اّلِإ ءلاومألاو سفنألا
 يف برعلا لئابق رئاس ىلع اهب نوعتمتي اوناك يتلا ةدايسلا باهذو

 ّيبنلل نوبذكملا ناك مك انكردأل ءهلك كلذ انملع ول لجأ . .ةريزجلا
 يذدحتلا ناك مكو ..!نيبم لالض ىلع نآرقلل نوضراعملاو ٍةي

 الو «ةلاهجلا بكرم نوبكري الف ءمهدشر ىلإ مهديعي ْنأل ًايرورض

 يتلا ةعاطتسالاب ىتح مهزجع ىلإ اهلك تدأ دقو «ةميزهلا بكرم
 ةيمالعإلا بورحلا كلتف ..فيلأتلاو «مالكلا :يهو اهنوكلمي

 اوردق ول ذإ ءاذه مهزجع ىلع ناهربلا يه ءاهوسرام يتلا ةيلاتقلاو

 رسيأو نوهأ كلذ ناكل «هلثم نم ءيشب نايتإلاو «نآرقلا ةضراعم ىلع
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 عبني رمأ اذهو . .سفنألاو لاومألا لذبو «لاتقلاو بورحلا نم مهيلع

 - بعصألا ىلإ لهسألا نع لدعي الأ هيلع يلمت يتلا ناسنإلا ةعيبط نم
 يذلا فدهلا هليني نأ لهسألا نأش نم ناك اذإ - نشخلا بكري نأ وأ

 قيرط نع «نآرقلا ةضراعم مهيلإ ةبسنلاب ناك لهسألا رمألاف . .يغتبي

 رهظ يذلا لاتقلا كلذ وهف بعصألا رمألا امأ ءهلثم نم ءيشب نايتإلا

 مَن نمو .ةوعدلا ىلع ءاضقلل نيملسملا ىلع اهوّنش يتلا تاوزغلاب

 َّنإو .كلذ مهل ىّنَأ نكلو . .!نآرقلا باهذ ينعي يذلا يحولا ةتامإل

 مهسالفإو مهزجع تابثإل  هتاذب  ًايفاك ناك بعصألل مهرايتخا درجم
 ةيقادصم ىلع ديكأتلل يلاتلابو «نآرقلا لثم نم ءيشب نايتإلا نع
 . !يدذحتلا

 َّنأ ًامامت كردي ءهيناعم هقفيو ءنآرقلا ىلع علطي نم َّنأ ىلع

 وه لب «هتايآ نم ةيآ وأ ءهروس نم ةروس دودح دنع فقي ال هزاجعإ

 لاق يتلا «ةينارونلا فرحألاب ٍةَحَتَتفُم ةريثك روس علطم يف بصتتي
 باتكلا اذه َّنأ ينعي امنإ اهيف روسلا ضعب حاتتفا َّنِإ : نيرسفملا ضعب
 يف يتلا فورحلا كلت نم غوصم وه ىلاعت هللا دنع نم لّزنملا

 فورحلا هذه لامعتساو حاتتفالا اذه لثم َّنِإ ةقيقحلا يف امنيب «مهيديأ

 هيلإ بهذ ام ّنإو «سانلا ىلع ًاقلغم ًارس ىقبي ءروسلا لوأ يف
 يذلا داهتجالا نم ايري ودعي ال .«تاريسفتلا ىتش يف نو نيسملا

 . . هبحاص هيلع بائي

 مالك نم سيل تبث امك هنأ وهف .نآرقلا زاجعإ ةقيقح امأ

 نأ ىلع ميظعلا ّيلعلا هللا نم مزاجلا ديكأتلا اذه ناك امل الإو ءرشبلا

 نوزجاع مهنإف .«نآرقلا لثمب نايتإلا اولواحو ءاولواطت ول نجلاو سنإلا

 ل نق : ىلاعت هلوقب نيبملا راذنإلا ناك كلذلو «ًاقلطم ًازجع كلذ نع
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 . 27 ةيككلي تديأ ةاَجْفلَو سال اهُوفَو ىلا رات أوْ و أون
 اذه لثمب نايتإلا اوعيطتست نل يأ 4أوُلَعْفَت نَو» : مزاجلا ديكأتلاف

 لدي امنإ ..!نامزلا لواطت امهمو ءآلبقتسم الو ءًارضاح ال نآرقلا
 اذإ : . !مكزجع وهو ًافلس ةموسحم ةجيتنلا نأ وهو ءدحاو ءيش ىلع

 اذه لثمب اوتأت نل مكنأ نودناعملا سانلا اهيأ اوكردأو ءاولقعاف

 نوكي فوسف نآرقلاب مكرفكو ءمكدانع ىلع متيقب نإ اّلِإو «نآرقلا
 هيلع نوّرصت يذلا رفكلا اذه ببسب مكل تدعأ يتلا رانلا ىلإ مكريصم

 الأ «تاذلاب مكسفنأ نم ّيسحلا ناهربلاو «ّىلقعلا ليلدلا توبث دعب

 . .نآرقلا لثمب نايتإلا نع قلطملا مكزجع وهو

 - نجلاو سنإلا  اعم نيلقثلل وه هُمْ نآو» :باطخلاو
 مايق ىلإو ءنآلا ال «اولعفت نلو» .ةمأ وأ ءليج ىلع ًاروصقم سيلو
 هيضراعم عيمج هجو يف ةجح نآرقلا اذه لظي فوس لب «ةعاسلا
 هلك نيدلا ىلع هنيد رهظُيو ءًالوعفم ناك ًارمأ هللا يتأي ْنأ ىلإ «هيبّذكمو
 . . .نورفاكلا هرك ولو . .نوكرشملا هرك ولو

 نيمرحملا ليبس نيبتستلو هتايآ هللا لّصفي كلذكو - 5

 هب هير لإ او نأ وفاتي َنذلا وب ٌِذنأَو» :ىلاعت هللا لوقي
 ةذّدملاِب مهب َتوُعدي َنيِذلا مرت الو* ومَن هلل عَ الو ٌنَِو ونود ني مهل

 ءالؤتهأ ووقف ٍضْعبإ مهضعب َنَتق كلكم ملط نو َنوُكَتَف َمُهَدْرطََم وَوَع
 َنوُمْؤَي ذَا َكهآَج اَدإَو*َبركِحّشاب ملعب ُهَلَأ سيلأ آني نم مهي هنأ كم نثر راسا >2 ه-_-“كخ ًُْظ و -ً سس 72
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0 0-0 
 تالا ل 1 كت ملص ءودْسَب ْنِم باث ّمُش َةَردهحي اوس

 . "14 مرسلا لس َنيِيستَو
 ّرم» :لاق دوعسم نبا نع متاح يبأ نباو يناربطلاو دفحأ فوز

 «بيهصو «ّترألا نب بابخ هدنعو هللا لوسر ىلع شيرق نم ألملا
 !دمحم اي :اولاقف «نيملسملا فاعض نم مهريغو رامعو «لالبو

 ءالؤه تدرط 7 !؟اننيب نم مهيلع هللا نم ءالؤهو ءءالؤهب تيضرأ
 هلوقب ًاميكح ًاركذ 4 هع نيملسملا 0 هللا لزنأف «كانعبتال

 هلوق ىلإ تايآلا مهي لإ ورح نأ َنوُفاَحي نبذل هي رزنأو» : ىلاعت

 . 4َنيمرْجَمْلا ليم َنيِيَسَتِلَو» : ىلاعت
 ةسلاجم نوقيطي ال مهنإ .اودجو امنيأ نيربكتسملا ةصق اهنإ

 يف مهايإو نونوكي فيكف .مهترشاعم الو «نيفعضتسملاو ءارقفلا
 !؟زييمتلا مدعو ةاواسملا نم دحاو ىوتسم ىلعو ءدحاو سلجم

 لك يف ىلوألا ةناكملا مهدحو مهل نوكت نأ نوديري مهنإ
 بلق ناطبري نيذللا ناميإلا ةيضق يفو «ةديقعلا رمأ يف ىتح . .!ءيش

 ناسنإلا ةقالع ىلع ًةروصقم ّىحلا ةلصلا نالعجيو «هّبرب ناسنإلا

 . . هقلاخب

 اوطرتشا امدنع «هنوديري شيرق ةماعز نم نوكرشملا ناك ام اذه

 نم مهدرطي ُنأو «نيملسملا فاعض هنع دعبي ْنأ لَو ّيبنلا ىلع
 ال مهنألو .مهتسلاجمب مهل حمست ال ةيعامتجالا مهتناكم ّنأل هسلاجسم

 ّنكلو ..ديدجلا نيدلا يف ةيساوس مهاّيإو اونوكي ْنأ نوضري

 )١( :تايآلا ءماعنألا ةروس 867 886,
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 نا نفرق نم «ءاربكلا» كيلوأ ةوعدل بيجتسي نأ ىبأ هللا لوسر

 رابتعا يأ ميقي ال هقانتعا ىلإ وعدي يذلا ٌمالسإلا َّنأل يهيدب ٌرمأ اذهو

 ىنغلا ساسأ ىلع سانلا اهب زيامتي يتلا ةيعامتجالا قراوفلل ٍنزو وأ

 َّض :ىوقتلا وه مالسإلا يف سايقملاف . . فعضلاو ذوفنلا وأ .رقفلاو

 الو ءناطلس الو ءهاج الو ءلام الف . . 4 يدق وم َدنِع ومرح

 يهف يهف .ىوقتلا اّلِإ هريغ ىلع ًةمركم ٍناسنإ َّيأ يطعت نأ نكمي ةناكم

 لعجتو «سانلا اهب ىّلحتي يتلا ميقلا هب نزوت يذلا قحلا نازيملا

 . ضعب نم ىلعأ ٍةبترم يف مهضعب

 نايبت ريغ نم رمت نأ نيكرشملا نم طورشلا كلتل نكي ملو
 عمتجملا يف تاقالعلا اهيلع موقت نأ بجي يتلا دعاوقلا ضعبل

 نأ هيلع نإ ذإ ؛هفقوم ىلع لَو ّىبنلا تّبثي حولا لزنف .يمالسإلا

 الف مث نمو «نيبملا ريذنلا نم ةلزنملا تايآلا لمحت امب «ءسانلا غلبي

 «ناميولاب ةرماع بولقب هيلإ نوهجوتيو ءمهبر نودبعي نيذلا درطي
 امأ . .نورفاكلا هرك ولو نيدلا هل نيصلخم ءاسملاو حابصلا يف هنوعدي

 مهانغ وأ مهرقف نأل ءدحأ نأش نم سيل اذهف ءافعض وأ ءارقف مهنأ

 كلمي الو «هللا ديب هرقف وأ هانغ َنإف هسفن ّيبنلا ىتح هللا نم ٌرّدقم

 هللا لوسر درطي اذاملف ًاذإ ؛ىلاعتو هناحبس هللا اّلِإ نأشلا اذه دحأ
 ةوعدلا لمحي يذلا وهو .«هلوح نم نيفعضتسملاو نيكاسملاو ءارقفلا

 َرَئآ نأب - ًاضرف  َلعف ولو . .ةاخاؤملاو .ةلادعلاو ءةمحرلا نيد ىلإ
 اشاحو «نيملاظلا نم ناكل ءسانلا نم مهريغ ىلع نيربكتسملا

 ةباجتسالا يف ًاعطاق هضفر ناكف «نيملاظلا نم نوكي ْنأ هللا لوسرل

 نوعّدي نّمم «ءالؤه ىلع اذام مث !شيرق نم ةاغطلا كئلوأ ةبغرل
 نإ امأ . .!مهحلاصل اذهو ؛مالسإلا يف اولخد ول موقلا يف ًةدايسلا
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 .مهقتاع ىلع عقي بنذلاف «ةيهاولا راذعألا كلت لثم نيعّدم ءاوضفر

 َّنأل «هنيعب ملظلا وهو ءمهكرش ىلع ءاقبلل ًاميمصت اّلِإ ينعي ال اذهو
 . . .!نوملعي اوناك ول ميظع ٌملظل كرشلا

 . . '"24َنركّشلب مَلَعْأب ُهّنَأ سيل آمي

 مل اذإ «ةنتف هتاذب وه نيكاسملا نينمؤملا ىلع رابكتسالاف..

 ىدهأ مهؤارقفو مهيلاوم نوكي نأب مهسوفن عنتقت ملو «مهلوقع لّقتت
 .رودصلا يف ام ملعي هنأل ءهب هللا مهالتبا ام يه ةنتفلا كلتو .مهنم

 نم مهيلع هللا ّنم ءالؤهأ :مهلوقب مهتنسلأ ىلع ةنتفلا كلت ترهظ دقو
 ءاج ام ناك ول هنإ !؟«دمحم» هيلإ وعدي يذلا ريخلا ىلإ مهادهف ءاننيب

 َّنم الو ءاَنِم ّلضفأ هللا مهلعج املو «هيلإ انوقبس امل ًاريخ «دّمحم# هب

 نحن اننأ لاحلاو . .هنيد ىلإ انيدهي نأ ريغ نم انكرتو ءاننيب نم مهيلع
 مهلوق كلذ ..!ماقملاو ةدايسلا يوذو «لاملاو هاجلا باحصأ

 مهراكفأو مهنونظ ًاركنتسم مهيلع ٌدري َنآرقلا ّنكلو .مههاوفأب
 نم مهيلع معنأ ام ىلع مهّبرل 4َنِرحَّشلب مَلَعأِب ُهّمَأ َسْيَلَأ» : ةميقعلا
 يتلا معنلا مظعأ نم  يناسنإلا موهفملاب  ٌدعُت يتلا «مالسإلا ةمعن
 نوهجوتي الو «ىلاعت هللا الإ نودبعي ال نيذلا «هدابع ىلع هللا اهب نمي

 ءالؤه ملعي ىلاعت هللاو ...ميركلا ههجول الإ ركشلاو دمحلاب

 ءاهنوقحتسي مهنأل ركشلا ةمعنب مهّصخف «نيركاشلا نينمؤملا
 ٍءازج نيب ام ناتشو . .مهركش ىلع نيركاشلا ءالؤه هناحبس يزجيسو
 رفكلا مرج ىلع مومذم ءازج نيبو «مالسإلاب ةمعنلا ركش ىلع دومحم

 )١( :ةيآلا «ماعنألا ةروس 08 .
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 نيدحاجلاب ملعأ وهو «همعنأل نيركاشلاب ملعأ هللاو ..!كرشلا وأ

 . معنألا هذهل

 نونمؤي نيذلا «نينمؤملا ميظعتب ًادمحم هنن ىلاعت هللا ٌرمأي مث
 فير نم هيلإ لزنأ امب نوقدصيو ءًانيبم ًانآرق مهيلع اهولتي هللا تايآب
 مالس :مهل لوقي ْنأِب ميظعتلا كلذو ..باتك نم هلبق نم لزنأ امو

 هيلإ انيدهي امك ءمكب ةمحرلا نم هسفن ىلع مكبر ىضق امب مكيلع

 حر بسك ْحَيلع مكس لاَ نم أ 1 و9 : ىلاعت هلوق
 منَ حلصأو ودب ني بات رش واهب اوس مكن لع ْنَم مَن َةَمَحَيلَأ ِهِسفَت ّلَع

 . 06يوم
 نأ نوفاخي الف «ةحارلاو ةنينأمطلاب مهسوفن المي يذلا مالسلا هنإ

 هتفأرو هتمحر نع اودعبي نأ الو هلو هللا لوسر سلاجم نم اودرطي

 قاما نان مود عا يذل عملا نتز  ررر وه لأ ف
 هيشفي يذلا مالسلابو هللا نامأب اومعني ْنأل ًالهأ اوناكف «مالسإلا ىلإ
 مهرشبي هللا نإف ؛مهيلع ماعنإلاو مهميركت يف ةدايزو . .مهنيب لوسرلا

 بات مث «ةلاهجب ًاءوس مهنم لمع نم هنأ «ةمحرلا سفن ىلع بتك هنأب
 . .ميحر روفغ ىلاعت هنأف .هلل ًاصلاخ ءهلمعو هتين حلصأو ءهدعب نم

 ناكو ءًاءوس لمع نم رذع لبقي نأ هّنين ٌرمأ لجو َّزع هللا َّنأ ينعي اذهو
 «هّبر ىلإ بانأو رذتعا نمل ةمالسلاب هرّْشبي مث ءءوسلا اذه ًةبقاع لهجي
 كلذو ءًادكؤم ًاباجيإ ةمحرلا هسفن ىلع بجوأ هالومو ُهّبر َّنأب هنمؤيو لب
 مهتافرصت ضعب يف اوأطخأ مث ؛هتايآب اونمآ نيذلل ةمحرلا هذه لعج نأ

 .هب مهملع دعب نم «مهأطخ نع اوبات مث «لهج نع

 )١( :ةيآلا «ماعنألا ةروس 84.
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 ناك يأ «ةلاهجب ًاءوس لمع نم هنأ# :صنلا لمتحي دقو

 باكترال ةمزالم اهنأب ةلاهجلا رّسفي ضعبلا نأل هيف هوركملل الهاج
 اذه ةبقاع َّنأ ملع هنأ وأ «ةلاهج نع اّلِإ ُنمؤملا بنذي امف «بنذلا
 ليلقلا َعفنلا هراثيإل الهاج َلِعْجَف ءلجاعلا رثآ هنكلو ؛ةهوركم ءوسلا
 لوق هلثمو .ةمئادلا ةيفاعلا ىلع ةلئازلا ةعتملاو «ةريثكلا عفانملا ىلع
 نم تروُبوسي مث والهج وسلا َنوُلَمَعَي يذل لأ لع ُهَبَوَتلَأ اَمَّنِإ9 : ىلاعت هللا م م 2 رب م ب ركام سل ت0 د22 مرر يم +2 1 5

َ 
 يتلا ةبوتلاف . .('74اًيكصَح اًمِيلَع ُهَّمَآ اكو مَع هلأ بوي َكِلْوأَف بري .

 .ةيصعملا نولمعي نيذلل هسفن ىلع هللا اهبتك يتلا ةمحرلا نع ىّنأتت

 نم نوبوتي مث ءمهّبر نوصعي مهنأب نيلهاج اوناك مهنأل يه امنإ
 هللاو .مهتبوت هللا لبقي كئلوأف .«توملا مهكردي ْنأ لبق يأ «بيرق

 ال مث «ةيصعملا هببسب نوبكتري يذلا مهفعضبو .هقلخي ميلع ىلاعت

 ةيلباق نم مهسوفن يف لعج امب ميكح هناحبس وهو .اهيلع نورصي

 مث ءىرخأ ةرم ةيصعملا يف عوقولا مدعو .«فعضلا اذه زواجتل

 . .ةرفغملاو ةبوتلل ًابلط مهّبر ىلإ عوجرلا

 . "14مل لم َنيِيستِلَو بتبآْلا ُلِصَفم َكِيَدَكَو»
 ءديحوتلا ىلع تالالدلا نم انمّدق ام لثم يأ «كلذكو»

 ءوسلا نولمعي نيذلل هللا ىلع ةبوتلاو «ةمحرلاب ءاضقلاو «ةوبنلاو
 .«ججحلا نّيبن يأ .؛تايآلا لّصفن» ..هنع نوبوتي مث ةلاهجب

 اذه لوقي ام ةحص ىلع اهحّضونو ةّلدألاو دهاوشلاو «نيهاربلاو

 .رافكلا كئلوأ هلوقي ام نالطبو ءلوسرلا

 وأ «لئاسلا وأ عماسلا فرعيل يأ : 4َنيِمرْجَمْلا لس َنيِيَئَسَتِلَو»

 )١( :ةيآلا ءءاسنلا ةروس /١0.

 () ةيآلا «ماعنألا ةروس : 6 .
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 ليبس  بصنلا ىلع «ليبس» تناك لاح يف  «دمحم» اي تنأ فرعتل

 يصاعملا باكتراو «دانعلاو رفكلا نم هيلع مه امو ؛نيمرجملا
 ام ؟نيمرجملا ليبس» ب دارملا َّنِإ :ليقو . .رانلا ىلإ ةيدؤملا مئارجلاو

 لتقلاب رمألاو .مهنم ةءاربلاو «نعللاو «لالذإلا نم هب هللا مهجلاع
 يتلا يزاخملا نم كلذ وحنو «نينمؤملل مهتبراحم لاح يف يبسلاو

 اهلزني يتلا تابوقعلا وأ «نينمؤملا دي ىلع ميكحلا ميلعلا مهب اهلزني
 . . . مهبونذ ىلع ٌريدقلا َّيلعلا اهب

 ُلِصضَقن َكِلَدَكَو» :ةيآلا يف هب هبشملا امو هبشملا ام :لئُس اذإو

 : باوجلاف ؟4بلا ليس يتلو تبل
 هنأل بصن عضوم يف هيبشتلا اذه ءاج دقو «هيبشت ةادأ :فاكلا

 .«لّصفن» لوعفم

 .فوذحم رمضم ىلع فطعلل «نيبتستلو» يف «واولا»و

 ليبس َنيبتستلو» «سفنلا حالصإو ٍةبوتلا ٌباوث اومهفتل :هريدقتو
 روفغلا مهبر نم ةمحر نوجري الو «نوبوتي ال نمم «نيمرجملا
 . ىقلأ ام ىلع ًاليلد ىقبأ اميف َّنأل فذحلا ءاج وأ «ميحرلا

 هذه يف تمدقت يتلا تايآلا يف ركذ ام انّيِب امك :ىتملا نأ وأ

 قحلا رهظيل ءاهيلت يتلا ىرخألا تايآلا نّيبنو لّصفن كلذك ءةروسلا

 . .اهبانتجا ىلإ راصُيف نيمرجملا قيرط رهظتو «هب لمعُيف

 هبحاص هلمعي ءوس لكل ًالماش ءاج دق صنلا َّنأ نيبتي اذه نمو»
 يف ىرخألا صوصنلا َّنأل كلذو .هلمع حلصأو هدعب نم بات ىتم
 .هدعب حالصإلاو ناك ًايأ - بنذلا نم ةبوتلا لعجت ميركلا نآرقلا

 .«ةمحرلا نم هسفن ىلع ىلاعت هللا بتك امب ةرفغملل ةبجوتسم
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 هللا لسرب ناميإلا  ةئلاثلا ةرقفلا

 همك طسابك اّلِإ هللا نود نم مهنوعدي نيذلا ةباجتسا تسيل -
 . هغلابب وه امو ءاملا ىلإ

 م عم ء مم 2

 بال .دنوط نم وعدي أَو يل هوم مل :ىلاعت هللا لوقي

 لإ َنرْفَكْلا ءاَعد امو 20011100
 (1) لص

 لِ هلِإ ال» ةداهشب صالخإلا ةملك يه ىتلا .قحلا ةوعد نإ

 ريخلاو «حالصإلاو «حالصلا تاوعد نم اهتحت يوضني امو ««هللا

 .هدحو هلل اهعيمج يه ..مالسإلاو ءمالسلاو .ناميإلاو «ىوقتلاو
 ىلع وهو «ريخلا هديب ءدمحلا هلو «كلملا هلف ءهل كيرش ال يذلا
 هلل ةدابعلا نوكت ْنأ .هلك دوجولا تايضتقم نم ناكف . .ريدق ءيش لك

 هذه ميقتست يكلو . .ادحأ مهّير ةدابعب دابعلا كرشي ال َّنأو ءهدحو

 .مهراصبأو مهعامسأ اهب رثأتتو .مهتدئفأو سانلا لوقع يف ةوعدلا

 يقلي ْنأ م85 ّلوسرلا ىلاعت هللا رمأ دقف .مهحراوجو مهساوح رئاسو
 - ةفاك سانلا ىلعو لب - لالضلاو رفكلا لهأ ىلع تانّيبلا ججحلا

 نم ْلَق# :ىلاعت هلوقب يديكوتلا ءيريرقتلا لاؤسلا ةقيرطب 3

 تملا نم نحل جري نمو رصْبأْلاَو مَمّملا كِلمَي نَّمُأ ٍضرألاو ِكمَّسلأ نم مُكَفْرَري
 .ىربكلا اياضقلا هذهف . . ."74 ألا بدي نمَو َيحلأ تم تمل 7
 تحرط ام اذإ 0 ء«يرشب نئاك لك نايك سمالت يتلا

 )١( :ةيآلا ءدعرلا ةروس ١5.
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 ةيلقعلا نيهاربلاو ججحلا نم «ةدئفألاو راصبألاو عامسألا ىلع

 ىلع تحرط ام اذإ اياضقلا هذه نإ لجأ . .نآرقلا اهمدقي يتلا ةيسحلاو

 ضرفت مث «مهرعاشمو مهلوقع كّرحتو «مهّزهت نأ ّدِب ال «سانلا
 نيبملا ٌّقحلا اوعار ّنإف هرارقإلاب وأ ءراكنإلاب ام اوبيجي نأ مهيلع

 ءامسلا نم قزري نم َّنأب مهنم ّنَيب ٌرارقإ 2 يأ 204م نوت
 نم ّيحلا جرخي نمو بألا عمسلا كلمي نمو «ضرألاو
 ىلإ ءامسلا نم رمألا رّبدي نمو «يحلا نم تيملا جرخيو «تيملا

 الَقأ# :دمحم اي مهل لقف «هللا» وه اولاق اذإف . .ىلاعت هللا وه ضرألا

 هلو ءادحاو أهلإ هب نونمؤتف «نيتملا ٌّيوقلا مكبر | ًاذإ - 6078 نوف
 00 ةوعد هدحو

 درجم «رارقإلا نوكي ال ىتح .يريرقتلا ّرمألا ُيحولا عباتيو لب

 كلت لكل لعافلاو لعاجلاو «قلاخلا َّنأ ىلع ديكوت امنإو ءرارقإ
 قحلا مكبر هلل وه «قئالخلا رومأ رّبدي يذلاو «ءايشألاو اياضقلا

 وعد 0 هللا َّنأ ىلع رحل يتأي كلذلو «مئادلاو مئاقلا «يلزألا

 ناك لكل الإ نسل َدبَب اَداَمَ 51 تر هي ”ٌكلدَمه : ىلاعت هلوقب قحلا
 عم ءّقحلا مكبر هللاب ناميإلا نع نوديحت فيكف . , 20 حرف

 . . !؟مكفارتعاو مكرارقإ دعبو «نيهاربلاو ججحلا كلت

 ةوعد هل»و «قحلا هلوق ناكف «دابعلا اهيأ 4 در دن 5لاذف#

 ةينلاب هيلإ مكهجوت ناك اذإف ؛ًءاعدو ًامالستساو ءٌةدابع «قحلا

 )١( :ةيآلا ءسنوي ةروص 1١".

 :ةيألا ءسنوي ةروس (؟) 1١"7.

 )( :ةيآلا ءسنوي ةروس 77 .
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 بيجي هناحبس هنإف .«قداصلا ناسللاو «نقوملا بلقلاو .ةصلاخلا

 . .هاجر نم لمأ بّيخي الو «هاعد اذإ يعادلا ةوعد

 نيكرشملا نأش وه امك ءهللا نود نم مهنوعدي نيذلا امأ

 ءّرضت الو عفنت ال ٍةيمهو ٍتاروصتل نودّبعتي اوناك نيذلا «نيرفاكلاو
 يف مهيلع نولكتيو «سانلا نم مهلاثمأ ىلع نودمتعي نيذلا نأشك وأ

 نود نم مهنوعدي نيذلا كئلوأ لكف . .مهبلاطم لينو مهجئاوح ءاضق

 «قحلل ًافالخ نوكي ْنأ الإ ءءيشب مهل نوبيجتسي ال «قحلا مهّبر هلل
 نولصحي يتلا جئاتتلا كلت َلْئِم َّنإف كلذلو ..!لطابلا عم ًايشامتمو

 ءاملا ىلع لصحي ام لثمك «قحلا نابسح يف اهتميق ثيح نم اهيلع
 وهو «رهن ةفض ىلع وأ «عبن قوف وأ ءرئب ةفاح ىلع فقي ُقآمظ لجر
 ةفقلتتف ءهيلإ عفتريل هوعدي امنأكو ءهِتفك هيلإ طسبيو «ءاملاب قّدحي
 روصتلا نم ٌبرض اذهو . . !يوتريل ُهَمَف هعدوي مث ؛«ناحوتفملا هافك

 درجمل ةيئاقلت ةروصب ءاملا عفتري نأ لاحم هنأل «ءيشب هعفني ال يذلا
 هلاحف . .هأمظ يوريل «هنم فرغيو مدقتي ْنأ نود «هيلإ هيفك طسبي نأ

 ْيَمكب ءاملا فارتغا مدع يف هتهالب ىلع لدي يذلا فّرصتلا اذه يف
 وأ «ناثوألا نم مهيلع نولّوعي وأ ءمهنوعدي نيذلا كئلوأ لاح لثمك

 ٍتاوعد مهل مهتاوعد ىقبت ذإ ىلاعت هللا نود نم رشبلا وأ «تانئاكلا

 كلذلو . .ّقحلا ىخوتت الو «قحلا ىلع ةينبم ريغ اهنأل ًةدسافو ةلطاب
 نع ةجراخلو .ٍناتهبو ٍلالض ةوعد .قحلا هللا ريغل ةوعد لك تناك

 ننس ىلع جورخ لك ناك كلذكو «قحلاب ةموكحملا ةايحلا ةعيبط
 ىلع بترتت يتلا جئاتنلاف ؛عايضو نالطب ىلإ وه امنإ ءقحلا طباوضو
 ررقي امدنع ميركلا نآرقلاو . .نارسخلاب ًافلس ةموسحم لطابلا لامعأ

 ىلع هب لّلدي ْنأ ديري امنإ ؛ءاملا ىلإ هيفك طسابلا لاثم يف ةقيقحلا هذه
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 هوجوو «مهتافرصتو «مهتادابع ىلإ مهنوكر ىلع يأ «نيرفاكلا ءاعد
 دقو لب «نيملاعلا بر نابسح يف ةدئاف الب بهذت اهلكف «مهكولس
 يف لإ عقي ْنأ نكمي ال لطابلا بلط ّنأل ءاهباحصأ ىلع ةبيخلاب ٌدترت

 فالخي كلذو «لالض يف الإ عقت ْنأ نكمي ال نيرفاكلا ةدابعو ءلطاب

 ءايبنألا نم .هللا دوجو ةقيقحب ناميإلل ةوعدلا اولمح نيزذلا

 هدابعو نيحلاصلا هللا ءايلوأ نم مهيده ىلع راس نمو «نيلسرملاو

 نييبنلا ثعب ةقيقحب اونمؤي ْنأ سانلاب ًايرح ناكف «نينمؤملا

 امك «ىلاعتو كرابت مهّبر نم هب اوؤاج امب اوقدصي نأو «نيلسرملاو
 . ةيلاتلا ةكرابملا تايآلا هنّيبت

 جون هر سيب ني تيلآ | أَ كأي ال :ىلاعت هللا لوقي
 مُهَلَسَر مهن ءأَج 2 ل! م م مهرعب 7 ترذلاو د 0 ٍداَسعَو

 ىتلانِإَو .دي مّسِْسَْأ امين ان اولاَقَو هه ف مهيأ أ أودرَف ٍتدََيَمْلاب

 ِتوْمَّسلأ ٍرِطاَف لَم هنأ يفأ ٌرُهلُسُم تلاَق# ٍبِرُم ِهّلِإ تنوعت اَمَم 8

 أولا مس ىعَسُم لجأ نزإ ْمْكفَوْيَو ُكيونُذ نم مكحت رفع كول ضن ضل
 رمل سس ماس وعدد 0

 اَنوَأَف انُواَباء دعت 0 اًمع نود نأ نوب 500 ميك حا مسن و7

 د أ كلو تصلب كم الإ دق : نإ ْمُهْلْسو مهل كاَت# يم نط

 هلا َلَعو هَل ندب اَّلِإ نطلب هكا نأ آَنَل كاك اَمَو ودبي ني هي نم لَ

 . 014 ومما لَكَ

 ىلع اوّرم نيذلا ماوقألا ءابنأب نيرفاكلاو نيكرشملل ريكذت هنإ

 -١١, 4 :تابألا ,ميهاربإ ةروس )١(

221-5١ 



 نم اوؤاج نيذلاو ءّدومثو ٍداعو حون موق لثم ؛مهلبق نم ايندلا هذه
 اوبأف «مهتيادهل لسرلا ثعب يذلا هللا الإ مهملعي ال ريثك مهو ,مهدعب

 مهو ء«ريذنلاو ريشبلا نم هب اوؤاج ام لكب لسرلا اوبذكو «ةيادهلا

 ىلإ هي مُتْلِسَْأ امي انفك اَنإ8 :نولوقيف «ةحارص كلذ نع نونلعي
 ءمهرودب «نوركني اوناك لسرلا َّنكلو . . © بيرم يل انوعدت امم كش

 نم كلذو ءمهكش «مهتاوعدب نيكاشلا ىلعو «مهرفك نيرفاكلا ىلع
 .ئداه راوح ودبي امك وهو «نيقيرفلا نيب نيصرلا راوحلا اذه لالخ

 لسرلا كئلوأ هيلإ وعدي يذلا قحلا ىلع ةعنقملا هتالالدب غيلب

 . .نودتهملا

 دطاف وهو .ٌكش - ىلاعت - هللا دوجو ةقيقح يفأ :لسرلا تلاق
 .مكسوفن ىلإ كشلا بكستي نأ نكمي فيكو ؟ضرألاو ٍتاوامسلا

 وه هنأيو ىلاعت هدوجو ةقيقح ىلع لدي ضرألاو تاوامسلا يف ام ّلكو

 ءهب ناميإلل مكوعدي يذلا  هتمظع تلج وه هنإ ؟ميظعلا قلاخلا

 ىلع متررقأ دقو ءّرذلا ملاع يف متنأو هب مكقثاو يذلا قائيملاب المع

 ةوعاتل نعلم هل خنت اهو : .نوملسم هل متنأو مكبر وه ىلاعت هللا َّنأ

 قحلا هللا ةوعد قدص ىلع تانّيبلل نولماحو «ناميإلاو ديحوتلا
 ناميإلا ىلإ دابعلا اهيأ ءريبكلا ّيلعلا هللا ُمُكَبر ْمُكُعْدَي نإو . .هدابعل

 رفكلا ءارج ءاهومتفرتقا يتلا مكبونذ نم مكل ٌرفغيل امثإف «ىدهلاو
 يه مكيلإ لمحن يتلا ةوعدلاف .قالطإلا ىلع يصاعملا ربكأ وه يذلا

 ايندلا يف مكحالفو .مكريخل ةوعدلا هذهو «قحلا هللاب ناميإلل ةوعد

 .نوملعت ال ام مكبونذ نم مكبر مكل َرْفَغ متنمآ متنأ نإف ءةرخآلاو

 .نيدلا موي باذعلا نم مكيجني هنأل ةمحرلا ىهتنم وه نارفغلا اذهو

 ثيحب «هوغلاب متنأ دودحم لجأ ىلإ مكرخؤي امدنع عسوأ هتمحرو لب
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 3 نمو («ةدايعلاو ةعاطلا نم مكتاف امع ضيوعتلل ةحسف مكل نوكت

 .ةاجنلاو زوفلا مكل لفكي يذلا ناميإلا جهنم ىلع ةماقتسالا

 « هللا نم نولسرم مكنأب هنومعزت ام ٌقّدصن نل ءالك :رافكلا لاق

 نم ّلسرلا ثعبي ال هللاو ءانلثم رشب اّلِإ متنأ ْنِإ ءانيدهل نوثوعبمو
 ْنإف ءانؤابآ دبعي ناك امع انودصت نأ نولواحت متثج امّنإو . .!رشبلا
 ةرهاظلا ججحلاو «ةنّيبلا نيهاربلاب انوتأف ءمكتوعد يف نيقداص متنك

 . . !نوعدت يتلا ةّيلوسرلا ىلع

 مكمامأ نحن اهو . مكلثم رشب الإ نحن نإ :مهلسر مهل تلاق

 ىلاعت هللا ةنسو . .اهريغ يعّدن الو ءاهركنتن ال يتلا ةيرشبلا انداسجأب

 وهو «.مهتغلبو .مهسفنأ نم الإ موقل ًالوسر ثعبي الأ هقلخ يف
 «ةلاسرلا لمحو ةوبتلا ةمعنبو ءميظعلا لضفلا اذهب نمي  هناحبس -

 اننأ ةفرعملا قح نوفرعت متنأو .نيحلاصلا هدابع نم راتخي نم ىلع

 مكنيب انشع دقو «نطوملاو مدلاو محللا يف مكناوخإو .مكموق ءانبأ

 ؛هيلإ مكوعدن امب اونمآف ..مكبرو انّبر نم السر انثعب لبق ًانمز

 لاثمألاو .صصقلاو ماكحألاو .تايآلاب مكل اهطسبن امك انتاوعدو

 مكيتأن ْنأ امأ .انقدص ىلع تانّيبلا اهيف ةيسحلاو ةيلقعلا ةّلدألاو

 كلذ هل نوكي ْنأ لوسر وأ َيبن ّيأل سيلف  نوبلطت امك  تازجعمب

 ىلع هتازجعم رهظأ ًَءاش نإف «ىلاعت هنم تازجعملاف ءهللا نذإب الإ

 رشبلا نحن ءانل ناك امو ءّلجو َّرع هل رمألاف اّلِإو ءهلسر يديأ
 وأ ناهرب يأب يتأن وأ .هللا ءاشي نأ الإ ردع هيأ يتأن نأ «مكلاثمأ

 . .انثعب يذلا هللا نم انيلإ ىحوُي امب الإ ةجح

 «سانلا ىلع ةجحلا نوقلي هللا لسر ناك فاطملا ماتخ يفو
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 نيدلا نم انيلإ لزنأ امبو ءهلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب اًنمآ دقل :نيلئاق

 لكوي ىلاعت هيلإ ذإ .هبسح وهف ءاميرك ابر هللاب نمؤي نمو .ىدهلاو
 يف هللا ىلع لكوتن نحنو .هدابع ةيادهو .هتياده يف ًاعيمج ٌرومألا
 .هامح الإ ىمح ىلإ نكرن الو .هنوع الإ نوع ىلإ تفتلن الو ءانتوعد

 هلت بويأ ءاعد اهلاثمو ءايبنألا ءاعد ةغالب

 :ىلاعت ُهَّللا لوقي

 بصب ُنطِبَتلا َىَسَم نأ همي دات ْذإ برأ دبع ردداو»
 وم < م تدك هم ومو ريع د 2س سا ع لل سد رع م مهري ورب بم 2 ى

 مهلثمو ٌملهَأ هل انبهوو# بارسو درأب انه كلجرب ضكرَأ # ٍباَذَعَو

 , 2046 ٍبَبلألا يلو ئرُِوو نم هَ

 ركذتي ْنأب هيلو دمحم ميركلا هلوسرل ىلاعت هللا نم ًةاساوم اهّنإ
 هلوقب ىلاعت هبطاخف «ءالبلا نم هب َعَقو امو ءةَت ّبويأ هاخأ

 يف ةليمجلا ةغيصلا زربت انهو . .«ُهَّيَر دان ذإ َبْوََأ اند ْركْداَو» :زيزعلا

 يذلا ءادنلاف . . !ٌبر اي :ًايدانم هتوص عفري وهو « ةقتت بويأ ءاعد

 عم قامعألا نم عبني ٌءاعد وه ءهّبر ىلإ نمؤملا ناسنإلا هيف هجوتي
 ءاعدلا نع هقرفي ام اذهو .حراوجلا يف مالستساو .بلقلا يف ةرارح

 كلذلو .ًايدانم سيلو ءآيعاد نوكيف ««ينمحرا ّمُهَْللا» :لاق ول امك

 دشأ ةفهلو ءةمحرلا بلط يف ُئمعأ ةخرص ءادنلا يف ىقبت
 . . ةياجتسالل

 : ىلاعت هبرب ريجتسي وهو هين تويأ ءادن هيلع ناك ام اذهو

 )١( :تايآلا ءص ةروس 4١ -47.
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 ناطيشلا اذه !ثر اي : يأ ؛ٍباَّذَعو ٍبصْنُب ٌناطيشلا َيِنّسم ينإ يبر»

 اي كيلإ عّرضتأو كلأسأف «ينبّذعف يل سوسوو «ينبعتأف ينّرضأ دق

 ريقف انأو : . يلع كمكحب ضارو ُكدبع انأف «ينع هفرصت نأ ٌبر

 .«فوؤر اي يب كعنص ليمج ٌبستحمو «؛كلئالتبا ىلع رباصو «كيلإ

 . .ميحر أي

 .ىلاعت هبرب هتقث ىهتنمو ءدبعلا دنع ناميإلا قدص زربي انهو
 همالآ يف ديزي ناك ام نكلو ء«ءالبلا ىلع ًارباص ناك هيك بويأف

 ْنأب دهجي نيعللا اذهو ءناطيشلا نم سواسولا كلت ةيدسجلاو ةيسفنلا

 نهوي ام سأيلا مومس نم هبلق يف ثفني ْنأو ءاهربص هسفن نم عزتني
 اولع هللا ىلاعت  هبر ىلع مقني ىتح ٌّيضيرحت ٍديكب كلذو «هلامتحا
 قبي ملف «ةّيرذلاو ٌَدلولا همرحو «لاملاو ةحصلا هنم بلس هنأل  ًاريبك

 هلاومأو ءاوتام دق مهترثك ىلع هدالوأف . !باذعلاو ضرملا الإ ءيش هل

 دق اهناعطق ةرثك ىلع هيشاومو هماعنأو .«تددبت دق اهترفو ىلع هقازرأو

 كلذ اميس الو .هل ٌتّدح ام لك نم مغرلا ىلعو ءنكلو . .تعاض

 ًارباص هلئلت بويأ َّلظ دقف ءماوعأ ذنم هانضأ يذلا لاضعلا ضرملا
 هيلإ ءاعدلاو «ديجملا ديمحلا هبر ركذ نع يني ال «ميظعلا ءالبلا ىلع

 ام اذهو . .دئادشلا كلت ىلع لامتحالا هسفن يف يّوقيو ءهمحري نأ

 ؛هب عاقيإلاو .هل ديكلا ىلع ًارارصإو ؛هيلع ًادقح ٌدادزي ناطيشلا لعج

 سواسولا ٌسد ىلع هديك ٌبصناف ؟ليمجلا ربصلا كلذ ىلع هاري وهو
 طونقلاو «سأيلا ىلإ هعفد اهنأش نم َّنأ َّنظ يتلاو ءهسفن يف ةئيبخلا
 «ىنغلاو ةورثلا نم هيف شيعي ناك ام هل نّيزي ناك ْذِإ . .هّبر ةمحر نم
 هاجلاو لاملا نم ٌرعأ مه نيذلا ءدافحألاو دالوألا نم هب سنأي ناك امو
 عقو يتلا ةاسأملا مجح هل رّوصيل دوعي مث . .نمؤملا دنع ناطلسلاو
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 ا . .ةعجر ريغ ىلإ كلذ لك هنع بهذ دقو ءاهب

 . . !ميظعلا ءالبلاو ءديدشلا ضرملا مالآ نم يناعي امو ءهسفن يف

 0 يدم سل اوي

 نوكيل ءالبلا يف هعقوأ مث «ةلاسرلا لمحل هّبر هابتجا يذلا .نيصلخملا

 ىدم ىلع نونمؤملا هب يذتحي الاثم ءالتبإلا ىلع ُهرِصو .هللاب ُهناميإ
 نع هفرص يف ًاتيمتسم ناطيشلا هل َدَعَق كلذلو ءهدعب نم نامزألا

 نم مّربتلاو ءرججضتلا قيرط كلذ ىلإ كلسي وهو «هللا ىلإ هجوتلا
 «ميجرلا ناطيشلا ئسخ نكلو . .رباصلا َّيبنلا اهيلع ناك يتلا ةلاحلا

 ءارباص ادبع الإ «فاطملا ةياهن يف ءدَجو امف ءهدوهج لك تباخو

 . هردقو هئاضقب ًامّلسمو «ىلاعت هللا رمأل ًاملستسم ءًابستحم

 هلكت بويأل هتسوسوب ٍفتكي مل هَّنِإ ناطيشلا لمع يف ليقو
 ال ناكف ءهنع داعتبالا هموق ينبل نّيز لب ءهيلع ضرملا دادتشا َناّنإ

 نأ ىلع مهضّرحي ناكو لب ال ؛مهنم ٌدحأ نوعلا هل مدقي وأ ءهروزي
 ءاقبلاب بغرت تناك ْنِإ «مهتويب يف مهيلع لخدت ال ىتح هتأرما اوفاجي

 ام اذهو . .سانلا كئلوأ رئاس نود نم هتاساومو ءاهجوز ةمدخ ىلع

 يذلا ملألا نمو ءهل ناطيشلا ررض نم ًاريثك ىذَأتي هلكت بويأ لعج
 يتلا ضرملا مالآ نم ُكْشي ملو «ففأتي مل هنأ نيح يف ءهببسب هلاني
 ماي وين

 ال اهلاوط ناك «نينس عبس هملأو هباذع ىلع هيك ٌبديأ َرْبَص

 هللاب ةذاعتسالاو .ءهسفن نم هسواسو درطو «ناطيشلا ةمواقم نع ا

 قداص ءاعد ىلإ نيبملا ودعلا اذه سواسو اليحم .هنم ىلاعت

 ٌريصبلا عيمسلا ُهّب لع ؛نيدباعلل خراص ءادن ىلإ هسئاسدو «نيلتبملل

 هتمحرب  هيجنيو (هنع هلعبيف .هيلع ناطيشلا طّلست نم ةيلدو
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 نمحرلا هللا نم ةباجتسالا تناكو ..هلالضإو هتنتف نم  ةعساولا

 ديدب ةللجرب يضكرا# هنآ هيلا .نطرألا «توبأ هنع ىلإ .عيضرلا
 رفق ةاقلا ىرت فتم كنا تحب نم كلل ردي رعلا اذه كلدعي
 ىفشت هنم تبرشو «هب تلستغا اذإ ءدراب ٌروهط ٌءام وهو ؛كيلجر دنع
 هيئكت بويأ داك 5 ذإ «نيملاعلا بر ةئيشم تققحتو . . هللا نذإب

 ًداعو ؛ءادلل رثأ لك هنع بهذ ىتح ءاملا كلذب لستغيو «برشي

 . .لبق نم هيلع ناك امم نسحأب ةحصلا روفوم «نفاعم

 ىلع ىلاعت هللا هب ّنتما يذلا ميظعلا لضفلا .«كلذ دعب ءرهظي مث

 هاطعأ امك .مهعم مهلثمو هلهأ هل بهو ْنأب « ةنكتظ بويأ رباصلا هدبع

 نيذلا هدالوأ نم هيلع ضّرع كلذبو ءهعم هلثمو دّدبت يذلا هلام ّلك
 لكو .كلمي ناك ام فاعضأ قازرألاو ماعنألا نمو «مهفعض اوتام

 ىف نوركفتي نيذلا بابلألا ىلوأل ةظعو «ةمعنو ىلاعت هنم ةمحر كلذ

 يف - يه «ةميسج ثادحأب ٌةئيلم اهنودجيف «ميركلا ّيبنلا كلذ ةايح
 كلت ّنأو ءريدق ءيش لك ىلع هللا َّنأ ىلع تانّيبم تايآ - ةقيقحلا
 لب ءهدحو بويأ يبنلا ىلع  ةرورضلاب  ةروصقم تسيل ثادحألا

 نم ريثك ةايح يف  ىرخأ هوجوب رهظي - ليثم اهل نوكي نأ نكميو
 مهّبر ةدابع نع نوعطقني ال نيذلا نيرباصلا «نيحلاصلا هللا دابع
 . .بوطخلا مهتمهاد وأ .فورظلا مهيلع تبلأت امهم ءهركشو

 تيواو# < لاغت هلوقب ئرخأ ةرمأ 0 ةباجتسالا كلت دكأتتو

 م بجسم تيمي تأ َتنأو مضل يسم ّنَأ هدير ئدان ْذِإ

 انينِع نم َهَمَي ْمُهَمَم مُهَلْتِمَو ٌمَلْهَأ ُهَتِيَتاَدَو رص ني وي ام اَمَفَمْكَف

 . "74َندِبَمْلِل ئَرْكِذَو

 .34و م :ناتيآلا ,ءايبنألا ةروس )غ1
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 يناعملا سفن دجن «ص) ةروس يف امك «ءايبنألا» ةروس ىف انهو

 يتلا هللا ةمحر ىلإو «بويأ ّيبنلا اهيلع ناك يتلا ةلاحلا ىلإ ريشت يتلا

 ىلع ًاديكوت ةروس نم رثكأ يف هتصق رركي ميركلا نآرقلاو .هب تلح
 ظافلألا غوصو «ةغالبلا صوصنلا يف عمتجت ثيحب ءاهيمارمو اهتاظع

 راصتخالاب ةراتو .باهسإلاو بانطإلاب ةرات ةبولطملا يناعملا يدؤتل
 ىلإ ًاهيبنتو «ماهفألا يوذل ةربع كلذ يف نوكيل ءظفللا يف ليلقتلاو

 «بولسألا اذه لثمب يتأي يذلا باتكلا نأ .وهو ءراصبألا يوذ

 رشبلا َّنأل . . .رشبلا فيلأت نم سيل ءادألا يف ةقيرطلا هذه لمعتسيو

 يف رثكت ظافلأبو ةفلتخم غيصب يناعملا سفن نايبت ىلع نوردقي ال

 سرجلاو عقولا ةرم لك يف اهل نوكيو ءرخآ عضوم يف لقتو «عضوم
 يه ةصقلاف . .بولقلا يف رثألا سفن نايدؤيو «ىنعملا نازربي ناذللا

 «اهسفن نوكت داكت ظافلألا ةيبلاغو «هتاذ وه بولسألاو ءادألاو ءاهنيع

 يتلا يناعملا يه كلذكو .ناصقن وأ ةدايز الب ةروس لك نم نيتيآأ يفو

 رشني يذلا وهو «ةمعنلا بهيو يطعي يذلا وه هللا َّنأ ىلع سانلا ّلدت
 دابعلا بيصي ام امأو .دويق الو دودح الب هدابع ىلع ةعساولا هتمحر

 هللا صحمي ضراوع اهنإف .ءالملاو ةدشلا نم وأ .ءاسأبلاو ٌرضلا نم

 رجألا نم نوقحتسي امب نيرباصلا نيدباعلا بيثيو .بولقلا اهب
 هبر هيفشي نأ نم هايند يف ةنئتقت بويأل ًةمركم ٌمظعأ سيلو . .ءازجلاو

 هبر هل ديعي ْنأ نم هب لزنت ةمحر ٌعسوأ سيلو ..لاضعلا هضرم نم

 ءاوتام نيذلا هئانبأ نع هضّوعي نأو ..ةيويحو ًابابش رثكأ ةَجوز

 لبق هدنع ناك ام فاعضأ تاريخلاو قازرألا نم ميركلا قاّررلا هيلع

 . .ءالتبالا
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 ملو سأيي مل ذكي بويأ َّنأل - ةغلابلا ةظعلا انهو  كلذو

 ربص لب ؛هغزنو ناطيشلا ةسوسول عضخي ملو «هبر ةمحر نم طنقي
 هللا ركذ نع هناسلو هبلق عطقني ملف هيلع لكوتو ىلاعت هللا مكح ىلع

 يف هلاح ناك امك .ءاّرضلا يف هيلع ءانثلاو رخو «هتدابع نعو

 هللا دابع نم هنأل ةميظعلا ةكرابملا ةمحرلا كلت قحتساف ءءاّرسلا

 ءهريبص لثم اوربص نِإف نيدباعلل ىركذل لَم يف َّنِإو .نيرباصلا
 «ىلاعت هللاب قداصلا مهناميإ ىلع ًةرم :نيترم رجألاب نوباثي فوسف

 كلذو .ةدشلاو ءالتبالا يف مهربص ىلع ًةرمو «ميركلا مهرب ةقثلاو

 . ميظعلا زوفلا وه

 فسوي نيبنلا ليوأت هلاثمو ءهئايبنأل ىلاعت هللا هبهي يذلا ينُدّللا ملعلا
 . ثيداحألا

 ِثيداحألا ٍليِوَأَت ني َكُمَلَمُيَو كير َكِييَجي َكِلَدكَو» > :ىلاعت هللا لوقي
 نإ قطنإو مهن ُلَبق ني َكِيَوأ كلَ اَهّتأ آنك بوحي لا كعو كللع متم ديو 0

 .006 22 عع كب
 «ىلاعت هللا اّلِإ هملعي ال يذلا بيغلا ملع نم وه ُنِنْدَللا ُملعلا

 نع ًابوجحم ءانونكم ار هبيغ لعج دقو .ةداهشلاو بيغلا ملاع هنأل

 ًائيش هناحبس هند نم هملعيف «هدابع نم ىلطصا نم الإ . هقئالخ

 وأ ٌىلبقتسم ثدح ىلع وأ «يمخ ٍرمأ ىلع لدي دق امب « هبيغ نم

 . .ناكملاو نامزلا يف ةعقوتم ريغ ةنيعم ٍةُثداح

 نم ه8 بوقعي ّنب فسوي مّلع ام 0

 لن امك .مانملا يف لصحت يتلا ءايؤرلا ريبعت : يأ «ثيداحألا ليوأت
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 كيفطصي يأ ««كبر كيبتجي كلذكو» :هنبال ة بوقعي لوق هيلع

 عطتسي مل ام ىؤرلا ليوأت نم كملعيو «لبق نم كءابآ ىفطصا ام لئم
 ىلعو «ةوبنلاب كيلع هتمعن ءّمث نم .متيو ؛هّبيغو هّرس َهقفي نأ كريغ
 لبق نم ُكِيَوِبأ ىلع ةميظعلا ةمعنلا هذه ّمتأ امك لِيَ بوقعي لآ
 ّقحأ مه نمو .هقلخب ٌعيلع كبر َّنأل ,2")ٌقاحسإو عيهاربإ
 يتلا تالهؤملا نم نم مهبهي امب «مهب هعنص يف ميكح .ءابتجالاب

 . .اهلاقثأو ةوبنلا ءابعأ لمح نم مهنكمت

 ىلع اورمآت دق هتوخإ َّنأ هيت فسوي ةريس يف فورعملا نمو
 ءاورثآ ةريثك تاشاقنو تارواشم دعبو . .ًاعفاي ىتف لازي ام وهو «هلتق
 الإ ءًاقرغ تومي هلع .ءاملاب ةءولمم رئب يف ه هوقلي نأ ء«هولتقي ْنأ لدب

 ىوآ ةرخص ىلإ هاجنأف «نونظي امم ىوقأ تناك ىلاعت هللا ةئيشم نأ
 . .رثبلا بناج يف اهيلإ

 اوقتسيل ءاملا دري نم اولسرأف «ةراجتلل ةلفاق رورم فداصو

 ءرصم ىلإ راجتلا كئلوأ هذخأيل .ولدلا لبحب فسوي قلعتف «ءهنم

 لاقو . .نوعرف ىدل لوألا ريزولا يأ .رصم زيزع ىلإ ًادبع هوعيبيو

 وأ انعفني ْنأ ىسع ءاندنع هتماقإب .هاوثم يمركأ :هتأرمال لجرلا اذه

 .- ًادالوأ اقزري مل امهنأل  أدلو هذختن

 العو َّّزع هللا ميلعت ىلع ةينآرقلا صوصنلا يف ديكوتلا دوعي انهو
 لبقم يف ًاميظع انأش هل لعجيس يذلا «ثيداحألا ليوأت نم فسويل

 فسوي ؛8ك8 بوقعي دلو نمو «بوقعي كان قاحسإ دلو نمو ءقاحسإ هن ميهاربإ دلو نم )١(
 نآرقلا امهنع لاق كلذلو .هيبأ نم ٌفسويل نيّدج اناك قاحسإو ميهاربإ نأ يأ « هنن
 . .«كيوبأ»
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 الأ يف كويل انْكَم َكِلَدَحَر» :ىلاعتو كرابت قحلا لوقيف «همايأ
 نيالا رك َّنكلَو .ورثأ لع ُبِلاَع ُهَّسَو ثيداحألا ليون نم ُمُمَلمِْلَو
 انمركأو ءرثبلا راطخأ نمو ءلتقلا نم هانّيجن امكو يأ .204 مَع

 ءرصم ضرأ يف هل انكم كلذ لثمو .هتأرماو رصم زيزع ىدل هاوثم

 ىّرصم ٌريزع - فسوي يأ  ّوُه ٌنوكيل «ثيداحألا ليوأت نم هملعنلو

 «ءيش هزجعي الف ءءاشي ام راتخي ىلاعت هللاو . .كلملا نئازخ ظفاحو

 رثكأ ّنكلو «ةئيشم وأ ٍرمأ لك ىلع ًامئاد بلاغلا وه ّينسلا هرمأ ّنأل
 2 يقلل ةوملعي ل نورفاكلا نم ضانلا

 زيزع ةعمس ىلع ًاظافح نجسلا ٌفسوي عدوأو «مايألا ترادو
 ىصعتساف .هسفن نع هتدوار امدنع .هتجوز رمأ حضتفا نأ دعب .«رصم

 ءاشحفلاو ءوسلا هنع فرصيو ءهمصعي ْنأ ًءاش يذلا «ىلاعت هللا لضفب

 . . نيصلخملا هدابع نم نوكيل

 سفن اعدوأ نيبتف عم نينس عضب نجسلا يف فسوي ىضمأو
 ءارمخ رصعي هنأب ًاملح ىأر دق امهدحأ ناكو ؛اهيف سبح يتلا ةفرغلا
 ابلطف ءهنم ريطلا لكأت ًازبخ هسأر ىلع لمحي هنأب ًاملح رخآلا ىأرو
 انكتب الإ ونامت ماَمَط اَمُكَِنأَي ال : لاق امهايؤر ليوأتب امهئبني نأ هنم

 اَمأ :امهل لاق مث .204قر ِينمَلَع امم اَمكِلَد انكي نأ َلََم بَ
 رخآلا امأو .ًارمخ هيقسيف ءهديس ةمدخ ىلإ دوعيو جرخيف امكدحأ
 ليوأت اذه . .هنم لكأتل هسأر ىلع طحتو ريطلا حراوج يتأتف .بلصيف

 فسوي لاقو .. ىؤرلا ليوأت نم ينمهلأو ير ينملع امم ءامكايؤر
 . .ًاملظ سوبحم ينإف «كديس دنع ينركذأ :امهنم جان هنأ ّنظ يذلل

 )١( :ةيآلا ءفسوي ةروس 7١.

 ال : ةيآلا « فسوي ةروص )س0
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 امدنع .فسوي ةايح يف ةمساحلاو ءةلصافلا ايؤرلا تناك مث
 ٌعبسو «فاجع ٌعبس نهلكأي ٍنامس ٍتارقب عبس همانم يف كلملا ىأر

 . .تاسباي ّرخأو رضخ ٍتالبنس

 ءايؤرلا كلت ينعت ام هل اورّسْفي نأ هلوح الملا نم كلملا بلطو

 .نيملاعب مالحألا ليوأتب نحن امو «مالحأ ثاغضأ هذه :اولاقف

 رداق فسوي َّنأ ء.نجسلا نم اجن يذلا كاذ ءٍودم دعب ءرّكذتو

 ايؤر هيلع ّصق املف .هنجس يف هيلإ هولسرأف «ىؤرلا ليوأت ىلع
 ءاريفو ًاريخ هللا مكقزريف «نينس عبس نوعرزت :فسوي لاق .كلملا
 . .هولكأتل نوسردت ام الإ ءدسفي الئثل هلبانس يف هوكرتاف متدصح امف

 عبسلا نم هومترخدا ام مكل نوكيف «ةبدجم نينس عبس يتأت مث

 ماع كلذ نم ىيتأي مث .بدجلا كلذ ةمزأ زايتجا ىلع انوع تابصخملا

 . .ةضئافلا عورزلاو ءرطملاب سانلا هيف ثاغي

 :هل لاق هب ءيج املف «يسفنل هصلختسا هب ينوتتا : كلملا لاق

 ؟ىرت اذامف ءانرمأ ىلع نيمأو «ةناكم وذ انيدل مويلا كنإ

 ظيفح ينإو رصم ضرأ نئازخ ىلع ينلعجإ :فسوي لاق
 .رومألا ريبدتب ميلع «ةنامألل

 «بجي امب رمأي ءانيكم ءلعج ْنأب ءبلط ام نوعرف هالوأو
 .سانلا حلاصمو «كلمنا ةناكم ىلع ًاظافح ءمرحي اًمع ىهنيو
 «هبيغ نم هل فشك امب يأ ؛هندل نم فسوي ىلاعت هللا َمّلَع ام لضفبو

 هلوق اهيلع لدي يتلا ةقومرملا ةناكملا كلت هغولبل ًاببس ملعلا اذه ناك

 يأ .204455 ْثْيَح اهني اَوبَتَي ٍضْرأْلا ىف َفْسْوبل انكم َكَِدَكَو» : ىلاعت
 )١( :ةيآلا ء.فسوي ةروس 0١.
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 انكم كلذك «ءنجسلا نم صالخلاو ثيداحألا ليوأتب هيلع انمعنأ امكو
 ضراعم الف ءءاشي ثيح لزنم ّيأ اهنم لزني «ضرألا يف مكحلا هل

 اهب بيصي ىتلا هتمحرو هللا لضفب هلك كلذو . . . هيلع ةسيسد الو .هل

 فسوي مهنمو «نينسحملا رجأ عيضي ال ثيحب ءهدابع نم ءاشي نم

 . قيدصلا

 تمد نفسو ةوخا ناعم يدجلاو لنتلا تاون لس امننسو
 نأ ريغ نم ةنسح ةلزنم مهلزنأف «ةريملا ءارشل رصم ىلإ نيطسلف
 رابخأ فرعيل مهجردتسا .«هرشعم نسححو هئاكذب هّنكلو .هسفنب مهفّرعي

 مهزّهج اًملف ؛«نيماينب» رغصألا هيخأ عم ىرج ام اميس الو ءهلهأ
 َّنِإ ةريم مهطعي ملو «ىرخأ ًةرم مهل ليكي نل هنأب مهربخأ ءمهزاهجب
 .- مهل هترماسم ءانثأ «هنع هوربخأ يذلا  رغصألا مهيخأب هوتأي مل

 هبحي هابأ تلعج «تافص نم هيف ام ىريل .هديري امّنِإ هنأ هتجح تناكو

 . . مهيلع .فسوي هاخأو .هرثؤيو

 مهوخأ مهعمو ءرصم ىلإ ىرخأ هرم فسوي ةوخإ داعو

 .هرمأ ةقيقحب «نيماينب» هقيقش ملعأ مث ؛هيدل ًامارك مهلزنأف :«نيماينب»
 عضوب رمأ «مهتعاضب زهج املف ءامهتوخإ نع ّرسلا متكي نأ هيلإ بلطو
 هيقبتسيف «قراس هنإ هنع لاقي ىتح ««نيماينب» لاحر يف كلملا عاص

 باحصأ نم قرس دق كلملا عاوص َّنأب يدانملا ىدان امدنعو . .هيدل
 :لاقو اهدنع لخدت «هتوخإ ماهتا فسوي ناوعأ لواحو ء«ريعلا

 ُهّرغ دقو مكدحأ هنأ نّيبتو ءهرمأ فشك ْنِإ «قراسلا ءازج امف
 !؟لعف ام لعفي نأ ناطيشلا

 ؛©204نييدقلا ىزجي كد موج وهم لن ىف دهم نم فر الم »
 )١( :ةبآلا .فسصوي ةروس 10.
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 يلثم قراسلا ميرغتو .«برضلا نوعرف ىدل ةقرسلا باقع ناكو

 نأب كلذو « قّرتسي ٌقراسلا ناك بوقعي لآ مكح يف امنيب «قورسملا

 ىلإ هل ًادبع لظيو «قرس ام ةميق رادقمب ءهل قرس نم ىدل ًادبع لمعي
 ىِزْحَي َكِلَدَك » :مهلوق هيلع لديام اذهو . .ًالماك هّقح ٌدرتسي نأ

 نيقراسلا هب يزجن يذلا باقعلا وه دابعتسالا كلذ لثم يأ «َيِيِدلْطل
 نيملاعلا ّبر ةئيشمب تناك ثادحألا كلت لكو . .انجاهنمو انتعرش يف

 ةليسولا ىلاعت هّبر همهلأ دقف . . تتقن فسويل ًانيكمت ءاهرّيسيو اهريدي
 دوعي مث ؛هدنع هيقبتسيل «قرلا ةلئاط تحت «نيماينب» هاخأ اهب ذخأي يتلا

 هوبأ ىناع امو .هتوخأ عم هل ىرج امو :هرمأ ةقيقح ىلع نوعرف علطيو
 هن لركل لع لدي انك دباخ ىلخ هردجيوا ملا نو هلكت بوقعي

 آني نأ لإ ِكِلَمْلا نيد ىف هاَحَأ َنُحَأَيل نك ام َك تسوي انذك كدك ) : ىلاعت
 رم ٍُ

 يي م 7 يذ لك قوفو : , 004 ءلع ِرْلِع ىز لك َقْوَفَو مف نم لكيم عفرن هللأ

 ملعلا كلذ .رشبلا ءالؤه مولع قوفو .هنم ملعأ وه نم رشبلا نم ملع

 ًارزن هنوك ودعي ال كلذ لكو .نيصلخملا هدابعل هللا هبهي يذلا يندللا

 ٌتعبلاو ةمايقلاو ٌثوملا  ةعبارلا ةرقفلا

 توملا  الوأ

 نودقتعي نم  تاذلاب  باتكلا لهأ نم ٌريثكو لب «سانلا نم

 يف ًابوتكم نكي مل هنأ ىنعمب «ةيرشبلا ةايحلا ىلع ليخد توملا َّنأب
 هءالتبا دارأو هقلخ لب ؟؛مدآ ىلاعت هللا قلخ امدنع .ظوفحملا حوللا

 )١( :ةيآلا ءفسوي ةروس 5/,7.
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 يهو «ةئيطخلا ٌمدآ بكتراف ..!هنم نوكي ام روهظ ملع ملعي ىتح

 عيمج َّنأ رابتعاب  ةماع ّيرشبلا سنجلا ةئيطخ ىلإ اهرودب تّرج يتلا
 كلسي ْنأ دعب «ةئيطخلا ىلع ةبوقع توملا ناكف  مدآ ءانبأ مه رشبلا
 نع ًاريفكت «ءضرألا ىلع باذعلا ةلحر (مدآ نبا هتفصب) ناسنإلا

 هاوغأ امدنع ؛هيبأ ةثيطخ ىلإ اهرودب دوعت يتلاو ءاهبكتري يتلا ةئيطخلا

 . نيعللا سيلبإ
 ناسنإلا َّنأو «رشبلا ةايح ىلع ًاليخد سيل توملا َّنأ ءقحلاو

 هقلخ دق ىلاعت هللا َّنِإ لب ءادّلخم ًادلاخ ايندلا ةايحلا يف ىقبيل قلخي مل
 هنأ امك ؛توملاب ىلوألا هتايح يهتنت ثيحب ءاموتحم ًاريصم هل لعجو
 ءربصلا ىلع هدابع قلاخلا هب ربتخي ءًءالب نوكتل ةايحلا قلخ دق ىلاعت
 الو «هريغ اهلإ نودبعي الف «مهّبر ةعاط يف رارمتسالاو ءلامتحالاو

 .هاوس ابر هتدابعب نوكرشي

 ام سانإزل ىلا * رق مَ لع َكَع وهو كلشلا هدي ىلا كرب : ىلاعت هللا لوقي

6 

 لوقيو .74'2ُروُمَمْلا ُرِزَعْلا َوْهَو اَلَمَع نحل يكن حول ةؤيللَو تول َّقََح
 . ")4 راركاْلآَو لل ود يَ ُهمَو صبي * لاَ ْنَم لك » : ىلاعت

 - ًاقلطم  كلملا هلو ءضرألاو تاوامسلا كلام وه هللا َّنِإ لجأ
 ءيش لك ىلع وهو .كلملا هديب يذلا كرابتف ؛هكلم يف ٌدحأ هكراشي الف

 الف ءءاشي ام مهل رّدقيو ءءاشي فيك ًاديبعو ًاقلخ هكلمب فرصتي ءريدق
 «ةقيقحلا هذه يف لداجي نأ ٍدحأل زوجي الو . .هكلم يف ءيش هزجعي

 ننسلل هدايقناو .ءهقلاخل هعوضخ يف هلك دوجولا ةعيبط اهيلع لدت يتلا

 . .دوجولا اذه ريبدتو رييستل «ميظعلا قلاخلا اذه اهدجوأ يتلا مظنلاو

 .77و 7١1 :ناتيآلا ءنامحرلا ةروس (؟)
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 لب ءةايحلاو توملا ٍقلخ دقف .قلخلاب درفت هناحيس هنألو

 ميركلا نينا هيلع“ لدي هك ب ةايسنلا: قلع اهيا ترحل لهو
 مّنحت لصألا يف ةايحلاو .توميل الإ قلخ ام هنأ تاسنإلا كرقتل

 نم 0 هيطعأ يذلا رايتخالا نمض كلذو «لمعلاو ةكرحلا هيلع

 نيذللا ةدارإلاو لقعلا كلمي اهاضتقمب يتلاو «ةيرشبلا هصئاصخ
 هرماوأل لثتميو - لجو رغسالر ةعاطب لمعي ْنأ نيب , راتخي هنالعجي

 يتلا ٌبونذلاو ّيصاعملا بكتريو «هبر ةداعي ناكر ذأ نيبو «هيهاونو
 . .ديعبلا لالضلاو «ناتهبلاو ءرفكلا يناعم دّسجت

 وأ ةحصلا نم «ٌةداع «ُناسنإلا اهيف ٌرمي ىتلا تالاحلا امأو

 ْنأ نكمي ام لكو . .ءاقشلا وأ ةداعسلاو ءرقفلا وأ ىنغلاو «ءضرملا

 .ءالتبا هلك كلذف ..تالاح نم ىربكلا نيوانعلا هذه تحت جردني

 ةبقاعلا نوكتف «نيصاعلا نم نيعئاطلا صخميل هدابع هللا هيف نحتمي
 نأ لع... لمع ها ةرمل عوربلا ةنقاضو « الميع ديا نمل ةةمحتلا
 «بير الو «ٌبساحم هنأو نت هنأ ناسنإلا داقتعاب نهر هلك كلذ

 . .ايندلا ةايحلا يف لعف ام ىلع توملا دعب

 نأ ىلع  ةيلقعلا نيهاربلاو «ةيسحلا دهاوشلاب  عقاولا انّلديو

 ال يتلا «ةتباثلا ننسلا نم يأ «هقلخ يف هللا ننس نم امه ةايحلاو توملا

 ةئيطخلل ءهذه ةلاحلاو «نوكي الف . .ليدبت وأ ليوحت يأ اهيلع أرطي

 هَ ءرش وأ ريخ نم هنع ردصي ءيش يأل الو ءمدآ نبا اهبكتري يتلا

 . . !يرشبلا دوجولا يف ةتباث ةنس سيل هّنأو «توملا ةركف ثودحب ةقالع
 نم الو بيرق نم ال «ناسنإلل اهيف لخد ال يتلا هللا ننس نم توملاف

 وأ «ناسنإلا اهبكتري يتلا يصاعملا نإف .كلذك رمألا ماد امو . .ديعب

 يذلا روحملا يه لب «توملل ًاببس يه تسيل ءاهب موقي يتلا تاعاطلا
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 «توملا دعب هريصم اهئوض ىلع ررقتي يتلا راثآلاو جئاتتلا هيلع بترتت
 نيب زيميل «ءالتبا ةايحلاو توملا هللا لعج كلذلو .باسحلا موي يف

 خفنو ءَّناسنإلا ٌروصملا ٌئرابلا قلخ امدنعف . .المع نسحأ مهيأ هدابع

 ءايندلا راد ىف ةايح هل ىضق امنإف ءايوس ارشب نوكيل هحور نم هيف

 ةايحلا هل نوكتل ىرخأ ةرات هبيحي من «هيف تومي ىّمسم ًالجأ هل ىضقو
 ىتح ثعبلاو ةمايقلا اهقبست ْنأو دب ال ىرخألا ةايحلا كلتو . .ةيدبألا

 امنإ ّيرشبلا قلخلا راسم َّنأب تبثي ام اذهو ..هؤاضقو هللا رمأ ققحتي
 اهبقعي مث ءرشبلا ينب نم نئاك لك ةدالو يه يتلا «ىلوألا ةأشنلاب أدبي

 ةايحلا ةلجع رمتست .ةاحي ثوم يأ ءوحنلا اذه ىلعو ..توملا

 ةأشنلا يهو .روبقلا يف ذ نم هللا ٌثعبيو «ةعاسلا موقت ْنأ ىلإ ةيرشبلا

 ةيدبأ ةايح راسا رك درع «ةمايقلا موي يف ٌباسحلا نوكي مث . ةيناثلا
 «ةمايقلا موي ىنعم امو «توملا ىنعم امف . .رانلا يف وأ «ةنجلا يف ام

 ؟باسحلاو ثعبلا ىلع نيهاربلاو ةلدألا يه امو

 يتلا ايندلا ةايحلا راد نيب لصافلا اذه وه «ةقيقحلا يف .«توملا

 «ةايحلاو ءاقبلا راد يه يتلا ةرخآلا رادلا نيبو ءرابتخالاو ءالبلا يه

 ةرْخلا َراَدلَأ كإَو تلو ٌرهلاَل ايدلا ةوحلا هذه امو# : :ىلاعت هللا لوقل

 قح كلذ نوملعي سانلا ناك ول يأ '04توُمَ رج ناككو ردا ىهل
 اورثآ امل «ةيدبألاو ةمئادلا ةايحلا يه ىرخألا ةايحلا نأ وهو ؛ملعلا

 ال يذلا لجاعلا بعللاو «ئراطلا وهللا ةباثمب يه يتلا ايندلا ةايحلا

 ىلع ىلاعت هللا لضف نم ناك كلذلو ءًاعيرس بهذيو ىضقني نأ ثبلي
 ةعاطب هلمع نسح املك ءاقيدصتو قمع هناميإ دادزا املك هنأ نمؤملا

 ةحار ال» : بنَ, مركألا لوسرلا لوقي . . هّبر ءاقل ىلإ هقوش رثكو «هللا

 )١( :ةيآلا .توبكسعلا ةروس 54.
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 يف ًاببس توملا ىلإ نمؤملا قوش سيلو ..7'2«هّبر ٍءاقلب اَّلِإ نمؤمل
 يذلا اهبعلو اهوهل نم فوخ وه ام ردقب «ةايحلا بعاتم نم هبوره

 نع هفرحي دق هفعضو «ًافيعض قلخ ناسنإلا َّنأل ؛هللا ةيصعم ىلإ ٌرجي
 «سفنلا ىوه هيلع بلغ ام اذإ «بونذلاو ماثآلا باكترا ىلإ ةعاطلا

 . .©"06 قر َمِحَراَماَلإ يشلأب ةَراَمَأَل سْفَنلأَّنإ#ل :ذإ

 تحت ًايوضنم ىقبي امنإ نمؤملا دنع توملا بح َّنأ ىرن اذلو
 ريخ لك يف يل ةدايز ةايحلا ٍلَعَجا .. .ُهلَّلا» :روثأملا ءاعدلا موهفم
 ءاعدلا راطإ نمض ًايوضنم وأ ن6 رش لك نم يل ةحار توملا لعجاو
 ِتّناك اذإ يِيْفَوَتو «يل ًاريخ ٌةايحلا تناك ام ينيخأ َمُهَّللا» :بيطلا
 ريق ريخ ٌةافولا

 ءالتبالا راد نم هصّلخي يذلا توملا ءاقلب نمؤملا حرفي امكو

 .«توملا ىلع راصتنا ةمايقلا نأل «ةمايقلا مويب رشبتسي هنإف ءءاقشلاو

 .دولخلا ةايح ىلإ ثاعبنالاو

 ةقيقحو «ًابوهرم ًاقح ىقبي ءرمألا عقاو يف «توملا َّنأ ىلع
 ْنأ ىّنمتيف «ةعاطلا ىف رّصق نإ توملا نم فاخي دق نمؤملاف ؛ةفوخم

 توملا فاخي هنإف رفاكلا امأ . .هتاف امع ضّرعي ىتح هلجأب ُهّبر دمي

 . .اهفرخزو اهعاتم هبلسيو ءايندلا يف هئاوهأو هعماطم نم همرحي هنأل

 ميلاعت نم َّنِإف ءرهقو ةرارم نم توملا يف امم مغرلا ىلعو
 ني : ىلاعت هللا لوق يف «ةميركلا ةيآلا هب اننبنت ام ةليصآلا مالسإلا

 لل اخ

 امو ظن نّم مهو ُمَبَحح ئَضَق نم مُهْنَمم هلع هَل أوُدَهع اًمْأوُقَدَص لاَ َنيِمْؤْْل

 .918 مقر «يذمرتلا نئس )1(

 .07" :ةيآلا .فسوي ةروس ()

 . 44891 مقر ثيدح ءملسم حيحص )6

 . ةىلال#؟ مقر كيدح « يراخبلا )5(
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 رب سم مرر

 تطقسأ نيذلا هللا ٌلاجر مه نونمؤملا ءالؤهو :274اَييدي َْرب
 اوناكف ءمهسوفن يف توملا نم فوخلا يناعم ةيمالسإلا ٌميهافملا
 هللا ليبس يف بنج 2 ىلع نوفاخي ال نيذلا نيدهاجملا كتئلوأ

 نوقثي يذلا ءايلوألاو «نوقيّدصلا ًاضيأ نينمؤملا نمو . .اوليُق

 وأ «ضرم نم نوعزجي الف .ءيش لك تعسو يتلا ةيمحربو ؛مهبرم

 مهر دعوا ىلإ ةتثمطم مهتشوتت ثماد' ام 6تاوملا :ىلإ يدؤي دق مره
 . .ةمحرلاو وفعلاب

 ةيشخلا هذه لمحت ام لكبو  ًالعف توملا نوشخي نيذلا امأ

 موي مهريصم ىلع نوقلقي نيذلا مهف  بعرلاو بهرلا يناعم نم
 نونوكي يتلا مئارجلا ىتشو «ناودعلاو مثإلاو ملظلا ءارج نم «ةمايقلا
 نيذلا ةمايقلا مويب نورفاكلا مهلثمو .ةيويندلا مهتايح يف اهوبكترا دق

 - ًالصأ امهب نونمؤي ال - باسحو ثعب نم ًافوخ سيل توملا مهبهري
 ؛ءانفلا ىلإ مهب يدويو .توملا اهايإ مهبلسي يتلا ايندلا هذهب اعمط لب

 مهتابغر لك اودفنتسي ىتح ءايندلا يف ٍليوط ءاقبب نوعمطي اوناك امنيب

 هذه ىلع ًاليوط ءاقبلاب ريكفتلا درجم َّنَأ نيح يف / . مهعماطمو

 اوناك ول فئازلا لمألاو .عداخلا مهولا نم ٌبرض وه امّنِإ ءضرألا
 يف ليوطلا ءاقبلا اذه لثمب ولو هسفن عدخي ًادحأ نظن الو . .نولقعي

 ءّسملا يف هعقوأف كلذ هل نيز دق ناطيشلا نوكي نأ الإ ءايندلا ةايحلا
 وبأ وهو «مدآ َّنأب جاجتحالا اّمأ . .!بوذكملا ملحلا وأ .هّتعلا وأ
 نع رصاقلا ةجح كلتف دولخلا ةركف ببسب ةياوغلا يف عقو دق «ةيرشبلا

 ىلع ًاعيمج رشبلا ينب د نم هتيزذو .مدآ قلخ نم ةيهلإلا ةمكحلا كاردإ

 امدنع مدآ انيبأ نم ٌةتلف تناك اهّنأ ءبير ال ءنكلو ..ضرألا هذه

 )١( :ةيآلا «بازحألا ةروس 77.
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 نم ٌهجوزو وه َلَكأ ام اذإ ءدولخلا هل نّيزو ءهسفن نع ناطيشلا هلفاغ
 داع ام ناعرس مدآ نأ اّلِإ .اهنم بارتقالا نع امهّبر امهاهن يتلا ةرجشلا

 .بانأو هّبر ىلإ باتف ءهاوغأو ءهّلزأ دق ناطيشلا نأ ملعو ءهسفن ىلإ
 «- ةقلطم ةروصب  رشلاو ريخلا نيب ام ةايحلا يف عارصلا ناك انه نم

 هسفن ىلع دهعلا ذخأ نأ ذنم .مدآ ينبل ناطيشلا ةسوسو هساسأ امنإ

 . مهيلع هل ليبس ال هنإف «نيصلخملا هللا دابع الإ «نيعمجأ مهئاوغإب

 ةيركفلا اياضقلا مهأ ىدحإ حضون ْنأ انيلع ًامازل ناك .كلذلو

 ءىصعف «مدآ ناطيشلا اهب لزأ يتلا دولخلا ةيضق يهو الأ «ةيناميإلاو

 امدنعف . . باسحو ةمايق نم هءارو امو .توملا ةيضق اهب طبترت يتلاو

 ةيرشب ةايح يف «ضرألا ىلع شيعيل هقلخ امنإ «مدآ ىلاعت هللا قلخ
 ليلدلاو «ءضرألا هذه يف فالختسالا ةمهمب موقيل مث نمو «ةيويندو

 ُلَمَجبَأ أوُلاَق َةَميِلَ ٍضرَأْلا ىف ُلِعاَج ٍْنِإ8 : ةكئالملل ىلاعت هللا لوق قادصم
 ملعأ هي َلاَم كَل ٌسِدَمُنَو َكِرَمَحي ٌحَبَ نك هآمْولأ ُكِفْسيَو ايف ُدِسْفُي نما
 . (1)# َنوُمَلَعَت الام

 يف ال «ناسنإلا هيف فلختسي يذلا ناكملا يف نوكت ةفالخلاو
 ال هتكلمم ضرأ ىلع هتفالخ نوكت ءًاكلم فلخي يذلاف ؛رخآ ٍناكم
 ىلاعت هللا نّيب دقو ؛ةلصب اهيلإ تمي ال ىرخأ ٍةكلمم ضرأ ىلع
 يف ٌَلِعاَج نإ ضرألا وه هتيرذو مدآ فالختسا ناكم َّنأ ةكئالملل
 ةنج هامدق أطتل وأ «شيعيل قلخي مل مدآ َّنأ ينعي اذهو ؛ « ٌةَفيلَس ٍضَرَأْل

 ناك ول اّلِإو ءضرألا هذه ىف فالختسالا ةمهم ّيدؤي نأ لبق .دلخلا
 ةرامعل فالختسالا اذه نوكي نأ بجو امل كلذ فالخب رمألا

 ةايحلا هذه يف هتيرذو مدآل ءالتبالا نوكي ْنأ بجو املو «ءضرألا

 )١( :ةيآلا .ةرقبلا ةروس 8٠.
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 نم نوكيل ءروشنلاو توملا مهيلع قحي نأ كلذك ّبجو املو ءاينذلا

 مدآ َّنأ امبو . .ةيدمرسلا رانلا يف باقعلاو ءدلخلا ةنج يف باوثلا ّمَن
 نأ سيلبإ عاطتسا دقف  ًاعطق  دلخلا ةنج يف نيعللا سيلبإو لباقتي مل
 .هدنع نم سيلبإ هعدتبا يذلا 0 «ليمجلا ملحلاب يوغي

 لَه ُمَداَكي لاق ْنطِيَشلا ِهّيَلِإ َسْوُسوَفل :زيزعلا هلوقب ىلاعت هللا انربخي امك
 ريم ماس ع ١ سر

 , 074 قي اَل كو رك َوَرَجَس لع كد
 هبر ا دقو .هودع ناطيشلا نأ ىلإ هّبنتي ْنأ مدآ ىلع ناكو

 ودع اذه َّنإ مدعي اَنلفَفم : ىلاعت هلوقب ةركاملا هبيعالأ نم ميلعلا عيمسلا

 كنور الو اهي عوج الأ كلَ نإ * حقشتف مشتق ٍةَّنَجْلا نم امتحرْحم الق كجورلو كَ

 كلتبو ءةنجلا كلت ْتَّدِعَأ دقف ..20 شت الو ان اف اًوَمظت ال

 نوكتل مث ءائمز هجوزو مدآ اهيف شيعيل ءاصوصخ تاقنضاوعلا

 ىرخأ ةيحان ىلإ طوبهلا لبق ءاهيف ناعقي يتلا ىلوألا ةنتفلل قلطنملا
 ءاهيف تومت نل كنأ مدآل لقي مل ىلاعت هللا َّنأ تفلملاو ؛ضرألا نم

 ءهجوزو مدآ ىلع  ةقيلخلا ءدب ذنم  ًابوتكم توملا ناك كلذلو

 . . .امهلسن نم ّمدآ نبا لك ىلعو

 كلذف ءُهّلزأو ها وغأ ىتح ناطيشلا ةوادع مدا يسن اذامل امأ

 ةلاح يفو .دولخلا ةركف لايح هيلع بلغ دق ّيرشبلا هفعض ْنأل
 هكاردإو «رينتسملا هريكفت ناسنإلا نع  ةداع  بيغي فعضلا اذه

 لب ..مدآ انيبأ عم لصح امك ًامامت ءهروظحملا يف عقيف «يعاولا
 ودعلا اذه َّنأ يسنف ءدولخلا ةركفب ذخؤي هلعج يذلا فعضلا وه
 دولخلا رس فرعي ناك ول ْذِإ ءهلوقي ءيشب قوثئولا نكمي ال نيعللا

 ١٠١ :ةيآلا ءفط ةروس )١(

 1١17 -١١9. :تايألا ءهط ةروس (؟)
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 . !امهل ودع هّنأل ءّطق هجوزو مدآ هيلع لد امو ءهسفنل هب ظفتحال
 ةيرشبلا سفنلا هيلع يوطنت يذلا فعضلا الول هنأ نّيبتي كلذبو

 ىلع «هتجوزو وه .مدن ام ناعرس هنكلو ..ىوغف هير مدا ىصع امل

 ةرفقيلاو ىفعلا بلطي ةيلإ عرفتو: امهبر» ىلإ .ايانلا :«ةيضمملا كلل
 انَل َرفَْت ل نإو انَسفَنَأ ائدلَط اَنَبَر اَلاَمأل : ىلاعت هلوقل ًاقادصم ؛ةمحرلاو

 فعلا ثور هلال انهن ر.اهفل تاهت: 106 نردكلا نو ركل نو
 2 : ىلاعت هلوقل ايبن هلعجف ءهادهو هّبر ّمدآ ىبتجا مث «ةرفغملاو
 0 ا وعر 20 ل

 ضارعأ 0 مدآ نع كلذب تلازف , ")6 ئَدَمَو ِهْبَلَع باف مير هلينجأ

 هللا يضري امب ةعاطلل طشنو «سيلبإ هودع اهب ُهَّلْزأ يتلا ةيصعملا كلت

 . لجو ٍّزع
 مدآ اهبكترا يتلا ةيصعملا َّنأ يهو «ةماه ىرخأ ةقيقح زربت انهو

 - ايضرم ازئاف جرخ هنكلو «هّبر نم اناحتماو ًٌءالب تناك  ةوبنلا لبق -

 ضرألا ةرامع ليبس كلسيل  باوصلا ىلإ هاده يذلا لقعلا لامعإب
 ةيرذلا هذه نم نوكيلو ءهدعب نم هتيرذو وه  ةيضقلا روحم انهو -

 . .نورفاك ماوقأو ءنودتهم ماوقأ

 نييبنلا نم ةراتخملا ةلثلا كلت امإ :ٌُمهف نودتهملا امأف

 ءالؤه امإو «ةئيطخلا نع ىلاعت هللا مهمصع نيذلا نيلسرملاو

 ام ناعرس نكلو «ةيصعملا نوبكتري دق نيذلا .مهّبر هللاب نونمؤملا

 . نيرفغتسم نيمدان ءريدقلا ّيلعلا مهبر ىلإ نوبوؤيو ءنوبوتي

 ناطيشلا ليبس اوذختا نيذلا مهف مدآ ينب نم نورفاكلا امأو

 يف رشلا رذب يف هليبقلو هل ًاناوعأ اوناكف - هللا ليبس نم ًالدب

 ١77. :ةيآلا ىهط ةروس )١(

242-27 



 يف عارصلا دجوي نأ ًاموتحم ناكف .ضرألا يف داسفلا رشنو «سوفنلا
 لهأ نيب وأ «ةدحاولا ةنايدلا لهأ نيب عارصلا اذه نوكي ْنأو ءضرألا

 عماطم ىلع تاعارصلا نع كيهان «ةددعتملا تادقتعملاو تانايدلا

 هذه ىلع ناسنإلا دوجوب طبترم كلذ لكو ..اهرورغو اهعتمو ايندلا
 .«ىلاعت هللا ةدابع :امهو اهيف فالختسالا نم ةياغلابو .ءضرألا

 ةئيرذو شيعيل قلخ دق :هنئيلن مدآ َّنأ ىلع لدي امم . .ضرألا ةرامعو

 .ةرخآلا رادلا ىلإ لاقتنالا لبق ءضرألا ىلع

 مل هيئكتن مدآ َّنأ ىلع ةينآرقلا صوصنلا اهيلإ انيدهت يتلا ةلدألاو
 ةنجلا هذه ّنأل  دلخلا ةنج يف ىلوألا هتايح نم ًارطش شيعيل قلخي
 «ةريثك يهف  ةيناثلا ةأشنلا دعب امل يأ ءايندلا ةايحلا دعب امل تّدعأ دق

 :اهنمو

 ينعي اذهو .نيعللا سيلبإ هيف هعمطأ امدنع ءدولخلاب مدآ عمط - ١

 دنع «ةلاحم ال «تيم هنأو «ىّمسم ًالجأ هل َّنأ ملعي ناك مدآ َّنأ
 يذلا رسلاب ًاملاع نوكي دق سيلبإ َّنأ مّهوتف «لجألا كلذ لولح
 . .اهنع َيِهن يتلا ةرجشلا كلت يف نوكي امبر هنأو .توملا عنمي

 «توملاب يضقت هقلخ يف هللا ةنس نأ هل نيبت ام ناعرس هنكلو

 . .هادُهو هّبر دعو ىلإ ّنأمطاو باتف

 يتلا ةنجلا يأ ؛ةرخآلا رادلا يه دولخلا اهيف نوكي يتلا ةنجلا َّنأ - ١
 ىلع ًاقافو ًءازج «نيقتملل تّدعأ ضرألاو تاوامسلا اهضرع

 زايتجا ىلإ جاتحي كلذ ٌنكلو .تاحلاصلل مهلمعو .مهناميإ
 «بصنلاو .دكلاو ءءالبلا نم هب لفحت ام لكب ايندلا ةايحلا

 ًامئاد هيلع لّوعملاو «ءالتبا اهلك ةايحلاف .لامتحالاو ءربصلاو

 . .هلوسرو هلل ةعاطلا لبس عابتاو «ةيصعملا كرتل سفنلا رهق وه
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 مظعألا لوسرلا اهفصو يتلا يه ةرخآلا يف ةنجلا ّنأ - *
 ىلع َرْطَخ الو تطعم ندا لو .ثأر يحال امد : هلق هلوقب

 (")رَشَب بلق

 «نذأ لكلو «نيع لكل «ةيفانلا ال١ دجن ميركلا لوقلا اذه يفو

 فوسو . . ةلئيتت مدآ بلقو نذأو «نيع اهيف امب ءبلق لكلو

 تافصاوم نم اضعب ءةنجلا نع ثيدحلا دنع ءدعب اميف نّيبتن

 تاففصاوملا يهو .ميركلا نآرقلا يف تدرو امك ءدلخلا ةنج

 َّنأ هعم جتنتسن امم . .هانركذ يذلا هثيدحب لوسرلا اهانع يتلا

 تاموقم نم ءيش اهيف نكي مل هجوزو مدآ اهيف شاع يتلا ةنجلا

 نأ اهب هللا دارأ ةّيَح ةيرجت ناك مدآ عم لصح ام َّنأو ءدولخلا

 ناطيشلا طّلستي نأ نكمي فيك «هدعب نم هتيرذلو «ءهل نّيبي

 سفنلا ىلع ىغطت نأ ةلفغلل نكمي فيكو «مهيوغيف مهيلع
 نع يفتخي يذلا  ودعلا كلذ نأ فيكو «ةياوغلل بيجتستف
 ةيصعم يف هعقويل هدعيو ناسنإلا يمي «عداخم ءركام  راظنألا

 . الإ سيل هّبر
 ظفل نأ ىلع ّيسحلا لاثملاو «ّيوغللا ناهربلا مّدقي نآرقلا نأ - 5

 ةرخآلا ةنج ىلع قلطي مل ةنّيبملا هتايآ يف درو يذلا «ةنجلا»

 هايملا هيف رفاوتت ليلظ ناكم لك فصو ىلع لمتشا لب ءاهدحو

 تاذ ةقيدحلا»ب ةغللا ىف فرعي ام وهو . ةبيطلا ةايحلاو رامثلاو

 اذهو .(0«تضرألا نسوذرفلا و: ةينعلاو: 6 0ةرجيشلاو لخنلا

 )١( ص ؛ةءزج «يراخبلا حيحص ١؟1.

 . تروريب /١571« ةعبط .7١1ص «؟ةنجلا» ةظفل ءا١ ءزج . يوغللا ناتسبلا مجعم )(

 .قباسلا عجرملا (*)
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 ظفل هيلع قلطأو «ميركلا نآرقلا هانع يذلا وه ّيضرألا سودرفلا

 المج نجر التم مل بِرْمآَو# :ىلاعت هللا لوق ىف امك ««ةنجلا»
 و ام حرص رس

 ()4ئَرز امه اَلَمَعَو ٍلْمَس ًهتنَفَحَو بنَ ني لين اًهَمْخِ ع"
 ٍلاَمِشو نومي نع نان هيا مهبكسَم يف إَيَسِل ناك دَقَل : ىلاعت هلوقو

 هلوقو ؛04'2ُدُمَخ برو بط هدب مل اورُكفأو مكي ِقْذَي نم أوك
 نم ىِرْجَت ٍباَنْعَأَو ٍلِبِخّن نم ُةَّنَج ُمَل بوكت نأ ْمُكِْدَحَأ ُدْويأ9 :ىلاعت
 اقم يرد لو هكا ُهَاَسمأَو ِترمَتلا نكح نم اهو ل ُرئهَأْلا اَهنْحَ
 ٍتيآلا ْمُكحَل نأ وبي كِلَدَك تقرأه 96 هيف ”راحصغإإ آُهَباَصأ
 , 206 توؤكفتت كلم

 نم ًاعون تناك (ناطيشلا وأ) سيلبإب ٌمدآ اهيف ىقتلا يتلا ةنجلا َّنأ - ه
 امل ءدلخلا ةنج  ًاضرف - تناك ول اهنأل ءّيضرألا سودرفلا
 ىصع ْنأ ذنم ًالصأ هيلع ةمّرحم اهنأل اهلوخد ناطيشلل نكمأ
 امل ءىبأو عنتماف ءمدآل ةكئالملاو دجسي نأ هرمأ امدنع ءهّبر

 يتلا ةرجشلا َّنأب ملعي ناك هنأ ولو . .ءايربكلا نم هسفن هل تنيز

 راصف اهنم لكأل دولخلا حنمت ةرجش ًالعف يه مدآ اهيلع لد

 هيقبي نأب هللا ىلإ هبلط عم ًامامت ضقانتيو ىفانتي ام اذهو ءًادلاخ
 ْنأ نم «كلت هلاهمإ ةدم لالخ نكمتي يك «نيدلا موي ىلإ ًايح
 ناطلس هل سيل نيذلا «نيصلخملا هللا دابع الإ ءمدآ ينب يوغي
 .فاطملا ةياهن يف تيم هنأب هتفرعم تبثي هلك اذهو . مهيلع

 .دلخلا ةنج هلوخد مدع ىلع ّيفاضإ ليلد تيم هنأب هرارقإو

 ١6. :ةيآلا ءآبس ةروس (؟)

 .755 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (*)
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 نيوكت هنم يذلا نيطلا نم ناك مدآ قلخ نأ ًاضيأ كلذ دكؤيو

 مدآ َّنأ ينعي امم - ميركلا نآرقلا هيلع انلدي امك - ضرألا هذه
 يف سلو «ةدظلا نمرألا هله دينو ىلع لدط ناكمإ يف ناحل

 ديم ابفو مكَفلَح اَني» : ىلاعت هللا لوقل ًاقادصم دلخلا ةنج

 . 20 نرخ ّن كج اهو

 ذحأ اهبف ىقيي الو «نافو تّيم ضرألا هذه ىلع قولخم ّلك َّنأ 5

 الع نملك 8 :زيزعلا هللا لوقل ًاقيدصت «قالطإلا ىلع ًايح

 . ")4 راركلاو لل وذ َكيَر ُهَبَو قبو نا
 ىدحإ تناك مدآ اهيف قلخ يتلا ةنجلا َّنأ انل نّيبتي ةلدألا هذه نم

 نكمت يتلا رصانعلا لك اهيف يتلا «ضرألا هذه 6 ضرألا هذه تانج

 «لخنلا رثكي ثيح اهعاقب ىدحإ يف ُهّبر هقلخف ءاهيلع رشبلا ةايح نم

 ةبيط ةعقب اهلعجي امم ءراهزألاو عورزلاو ءهايملاو ءرجشلاو بنعلاو
 هللا دعو يتلا دولخلا ةنج ريغ يهو . .ناحيرلاو تارمثلا لك نم اهيف

 روبعلا امّنِإ .نيقتملا هدابع نم تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا اهب ىلاعت

 . .باسحلاو ثعبلاو ةمايقلا مث «ٌتوملا هليبس ةنجلا كلت ىلإ

 «لاثمألا يوتحت يتلا اميسالو «ةينآرقلا تايآلا ىلإ لقتتنو

 يف لاوحألا هيلع نوكت امو ءاهنأشب سانلا ةريحو «ةمايقلا موي نايبتل
 . لئاهلا فوخملا مويلا كلذ

 ةمايقلا موي - ًاينا

 ام*َنوُصرْعُم َْلَفَع يف مهو مِهِباَسِح ساّنلِل برتكأ# : ىلاعت هللا لوقي

 )١( :ةيآلا ءهط ةروس 68.

 .70و 517 :ناتيآألا ءنمحرلا ةروس (؟)
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 ةوورد #2

 مهبول ةيهال #َنوبَمْل 2 ةوعمتسأ الإ ثدخحت * مدت دف ركصو نت موي

 ْرْشَأَو رْخَِسلا تروثأتقأ مكسب ٌرَئم الإ اًذده لَه أول نَا وجل أويس
 , 007 سرور

 . .ةمايقلا مويو ءةعاسلا بارتقا نع نيملاعلا بر نم ريذنلا هنإ

 نم هب نمآف «نيبملا ريذنلا اذه ِهَيْلَي مظعألا ّيبنلا لمح دقو

 الو «ريذنلل اوعمتسي نأ نوديري ال «نيضرعم نورفاكلا ّلظو «نمآ
 «ةرخآلا نع ٍةلفغ يف نوشيعي اوناك دقف .ةظعوملا لبقت يف نوبغري

 ءاهءارو اوقاسناف .مهتلغش دق ايندلا ةايحلا َّنأل ءباسحلا موي نعو
 مدعو «ناميإلاو ىدهلل ةوعد لك نع ضارعإلاو ةلفغلا يف اوعقوو

 .© ْمُهِباَسِح ساَّنلِل ٌبرتفا# : ىلاعت هلوق هلمحي يذلا ريذنلل ثارتكالا

 هب لّرنتي ناك يذلا ريذنلا بقاعت وه ميركلا نآرقلا هيلإ َتْفلَي امو

 لحي فوس ام نّيبي امب سانلل ِهّتْبَم بلا ٌعالبو ؛ ىلاعت هللا نم يحولا

 . .يورخأ باسح نم هدعب نم مهرظتني امو «ءيويند ِءانف نم مهب
 اعدم ورع هود مهّنكلو «نيبملا ريذنلا ىلإ نوعمتسي اوناكو

 ةيهال مهبولق َّنأل «هتيمهأ وأ هتيدجل رابتعا يأ امنود .ةهكفتلاو وهلل
 ؛ةينثولاو رفكلا مهيلع بلغ ذإ .ديعولاب رثأتلا نعو «قحلا عامس نع

 . ٌةرخآ ًاراد ايندلا هذه ءارو اوري ملف

 تالولدم نوهقفي اوناك نيكرشملاو رافكلا َّنأ نم مغرلا ىلعو
 اوناكو لب ءِتانّيب ٍتايآ ْدَيْبَي ُيبنلا مهيلع هولتي يذلا «ميكحلا ركذلا

 .!ةحاصفو ةغالب لهأ مهنأل ءةوالطو ةوالح نم اهيف ام نوقوذتي

 «مهسوفن يف تايآلا كلت ريثأت نورعشتسي اوناك مهنأ نم مغرلا ىلعو

 )١( :تايآلا ؛ءايبنألا ةروس ١ - ".
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 اهَتَفَتساَو ايأوُدَمَحَو يب وو نودع
 ًاملظ ليئارسإ ونب لعفي ناك امك ًامامت) ..276لمَو اًمنْظ يم
 قدصي مل كلذلو .(ههكظ ىسوم هب ءاج امب ناميإلا نع 0

 ءالؤه ةجحو هللا لوسر هنأب اونمؤي ملو هبي دمحم ةيلهاجلا لهأ
 وأ ّنبنلا ّنأل ءالوسر الو ًايبن نوكي ْنأ نكمي الف «مهلثم رشب هنأ

 نم - مهّتظ بسحب  نوكي نأ بجي هّبر نع غّلبي يذلا لوسرلا
 . .رشبلا نم سيلو ةكئالملا

 دقف «ُةّيْلُذ ميركلا لوسرلا اذه ىلع يئجتلاو «ةلاهجلا يف ةدايزو

 ءرحسلا ودعي ال هب يتأي ام َّنأو ءرحاس هنأ هماهّناب نوصاوتي اوناك

 ام َّنأ نوملعي مهو «هوعبتي ْنأ وأ ؛هسلاجم ىلإ اوبهذي ْنأ مهل زوجي
 .- مهئاوهأو مهنونظ بسحب  رحسلا هبشي ام وأ ءرحسلا وه مهل هلوقي

 نيكرشملا لعل ءريذنلا ولت ريذنلا لمحي ميكحلا ركذلا ناكو
 اّلِإو . .مهسوفن المي يذلا ّىغلا نع نودوعيو «نووعري نيرفاكلاو
 هنّيبي امك «تبسك امب سفن لك ىزجُت فوسو ءِتآ ميلألا باذعلاف

 5 اوك نا ُلوُف باَدَعْلآ م مهيأ موي ساّنلأ رِذَنَوَ :ىلاعت هللالوق

 1 : مثدسفأ اًروطحت ْملوأ للا عي عجتتو كَتَوَعَد بي بر ٍلصَل قنعف

 22 يو رهسشنأ اوملَظ نذل نا هداه رارر ل كحل ان لت
 ًاضيأ وهف ..986"2لاَمنَألا ْمُكَل اَنيَرَصَو رهب انْلَصَم فك نكح

 بير ال ِتآ ةمايقلا موي َّنأب سانلا رذني يكل ميني ّيبنلا ىلإ باطخلا
 هللاب كرشلا وأ ءرفكلاب مهسفنأ اوملظ نيذلل باذعلا لمحي هنأو ( هيف

 . .نوملعي اوناك ول ريبكل ةرخآلا باذع َّنإو «ىلاعت

 )١( :ةبآلا ءلمنلا ةروس ١84.

 .55و 44 :ناتيآلا .ميهاربإ ةروس (؟)
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 موي اهيلع نونوكي يتلا لاوحألا سانلل رّوصي هنأب نآرقلا ةمظعو
 لك لعجي ًاقيقد ًاريوصت - ايندلا ةايحلا هذه يف اولاز ام مهو  ةمايقلا

 مامأ الثام ةمايقلا موي دهشي هنأك « هينأعم ىعبو «باتكلا اذه أرقي نم

 .نوفئاخ مهلكو ءرشحلا يف تدشتحا دق سانلا عومج همامأو ( هيليع

 ءرمألا اوقحتسا دقو) نورفاكلا لوقيف «ءباسحلا نورظتني .نوعشاخ

 :هادؤم ام (باذعلاب مهيلع ّيضقم هنأ ًايقي اوملعو

 « بيرق لجأ ىلإ ولو ءايندلا ىلإ انعجرأو «باذعلا انع رخأ انّير

 ةوعد ُبِجُن هاما تلو .ديدج نم اهيف ماقملا انب لوطي ال ثيحب

 نمؤبو .كاّيإ الإ دبعن الو ٠ كناحبس تنأ الإ هلإ ال نأب دهسنو ءقحلا

 اهيلإ وعدي يتلا داشرلاو ىدهلا لبس عبتنو .؛كلسر ىلع انتيتآ امب
 . !!لسرلا ءالؤه

 مويلا كلذ دهشم يف اوراص دقو كلذ مهل ىّنأ نكلو

 . . !؟ميظعلا

 ال ٌةينآ ةعاسلا َّنأب ءايندلا يف مهو «لبق نم ريذنلا مهءاج دقف
 نيذلا رشبلا ّلك ثعبي هنأ يأ ءروبقلا يف نم ثعبي هللا َّنأو ءاهيف بير

 د دمحم نييبنلا متاخ ىتحو هاكقت مدآ ذنم ضرألا هذه ىلع اوقلخ

 تيقبو «لسرلا ٌمهعم بهذو «ماوقألا بهذ دقو . .ةمايقلا موي ىلإو

 كلت نع ًداحو .هّبرب رفك نمل ميلألا باذعلاب رذنت يتلا هللا نيد ميلاعت

 فحص تءاج مث ..ةجح هللا ىلع سانلل نوكي ال ىتح ميلاعتلا

 لزن ىنح «ةيوامسلا بتكلا نم اهريغو ليجنإلاو ءاروعلاو . ميهاربإ

 الو  اهرثكأ ناكو تأ ةمايقلا موي َّنأب سانلل مرق اهلكو .نآرقلا

 ثعبلاو «ةعاسلا ءابنأ نم نمضتي هنأل «نآرقلا انانتو ةغالب امير

 اهدعب نوكي ال ثيحب «ةظعاولا ةنّيبلا تايآلا نم يفكي ام باسحلاو

249-848 



 فقو دقو ءايندلا راد ىلإ ًاعوجر بلطي ْنأ وأ : حتحي ْنأ ٍناسنإ يأل

 دق ءًاعيمج سانلا َّنأو اميسال ءباسحلل ءرابجلا زيزعلا يَدي نيب
 بوجوب «نمزلا ّرم ىلعو ةبراقم وأ ةرشابم .ىرخأ وأ ةقيرطب اورذنأ

 . . !دوهشملا مويلا كلذل دادعتسالا

 ةيوامسلا بتكلا يف ءاج الو «عقاولا ايند يف سيل هنأ ةقيقحلاو

 هللا قلخ دقف ؛توملا دعب ءايندلا ةايحلا هذه ىلإ عوجر نع ءيش ُيأ

 «نيلسرملاو ءايبنألا ناسل ىلع «سانلا ٌربخأو ءًةايحلاو ٌتوملا ىلاعت

 «ٌقح ٌتوملا َّنأ «نيبملا نآرقلا اذه يف ةصاخيو ءاهلزنأ يتلا هبتك يفو
 رف  ىنسحلا ةبقاعلا َّنأو ءٌقح باسحلا موي َّنأو ءٌقح َتعبلا َّنأو

  رانلا يف  باقعلا نأو ؛تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلل  ةنجلا

 ةلاض لامعأب مايقلاو .ةدساف دئاقع قانتعاب مهسفنأ اوملظ نيذلل

 نم اهنأ الإ «بيغلا رومأ نم تناك ْنإو ءاياضقلا هذهف . . ةللضمو

 «نوكيف . .اهلك ةيوامسلا تالاسرلا اهتدّكأو ءاهتنّيب يتلا ةيهلإلا نئسلا

 ىلإ مهتداعإ نوملاظلا بلطي نأ لاحملا نم برض «كلذك لاحلاو
 ةيؤر نم لوهلا َّنأ ودبي ءنكلو ..!بيرق لجأل ولو ءايندلا ةايحلا
 باوجلا مهيتأيف .عوجرلا بلط ىلإ مهعفدي يذلا وه ءٍذئموي باذعلا

 ىلع ًابينأتو «ًاتيكبت  ةكئالملا مهل لوقتو لب . .عوجر ال ْنأ :ًامساح
 اونوكحَت ْمَلَوأ»9 :ىلاعت هلوق هنّيبي ام ايندلا مهتايح يف اوطّرف ام

 امل نا نسم ىف مُمَكَسَو»لاَوَر ني مُكحَل اَم ُلَم ني مشمس
 . ."74لاتنآلا مُكل اَسْبَرَسَو زهب اننصم َقِيك ْمُْكحَل ربو رهن
 مهتايح يف هب نومسقي مه اوناك ام مهعماسم ىلع نوديعي ةكئالملاف

 .46و 5 :ناتيآلا ؛ميهاربإ ةروس لل
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 عيمج اهيف يتلا .مهتالجس يف ةظوفحم كلت مهناميأو ءايندلا
 .ةظيلغلا ناميألا نم هب نوفلحي اوناك اًمع مهئبنتل اهب مهنوتأي .مهلاوقأ

 نونمؤي ال مهنأل «توملا دعب ىرخأ ٍةايح ىلإ ٍلاوز نم مهل ام هنأ
 ةكئالملا حتفت كلذلو ..باسحلا وأ «ةمايقلاب الو ءةرخآلاب

 نامزلا يف تيصحأ دقو «هب نومسقي اوناك ام مهيلع أرقتل .مهتالجس

 .«باسحلا موي ىلإ مهل هوظفح مث ءظفللاو ثيدحلا سفنبو «ناكملاو
 . . . !راكنإلل ٍةجح ةيأ مهيدل نوكي الئل

 اوناك امو «مهئاميأ َّنأ نيرفاكلا كئلوأ رمأ نم بيجعلاو
 .مهلدت ةيرشبلا ةايحلاف . . !ًارابكتساو ًادانع الإ تناك ام ءهب نومسقي

 ءامماو ًايوعشو «تاعاسجو ادارفآ «رشبلا نأ -«نافزلا دف. ناعو

 ناك نكامأ يف نوشيعي مهسفنأ مه مهنأو «لوزتو شيعت اهلك تناك

 دق ماوقألا كلت نأ ًاضيأ نوملعي مهو .اهرامعإ ىلإ مهوقبس دق مهريغ

 رّمد دق ريدقلا ّيلعلا هللا َّنأ نوملعي مهو لب .رامدلاو ءانفلا اهب لح

 يف باذعلاب مهكلهأو ءمهارق نيضاملا نم بوعشلاو ممألا ىلع
 مهل نّيب دق ىلاعت هنأو . .ةرخآلا ةايحلا يف باذعلا لبق ءايندلا ةايحلا

 - نوربتعي اوناك ول  ةربع اونوكيل نيقباسلا ماوقألا كئلوأب لعف فيك

 ءرفكلا يف نوجلي امدنع «دابعلاب ىلاعت هللا لعفي ام ىلع دهاوشو

 برضي ةددجتمو «ةمئاد ٍتالثم ىقبت اهعيمجو !لالضلا يف نودامتيو

 لاثمألا كلت نوكتل ءديجملا هباتك يف مهلاثمأ سانلل ىلاعت هللا اهب

 ءايحأ نم مكف . .!موي لك يف ةايحلا ددجت عم اهيناعم ددجتتو ع

 لايجأو بهذت لايجأ نم مكو ءاودلو دق ءايحأ نم مكو !اوتام دق

 اهلكو ءاهريغ ممأب ىلاعت هللا اهلذبو «تكله دق ممأ نم مكو . .يتأت
 . سانلل هللا اهبرضي يتلا لاثمألا هنع تربع اًمم
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 نم لكل نيبملا ريذنلا لمحي يذلا ٌّقحلا باتكلا «نآرقلا هنإ

 نيذلل باذعلاب ديعوو ديدهتو ء«ةمايقلا مويل نايب هيفو . . المع ًءاسأ
 ,4)20 كُن ني ُلَهَمل . !مهسفنأ اوملظ

 مامأ اننأ دجن «ةمايقلا موي ثدحي اذام انل نّيبي امدنع نآرقلاو

 . ضرألا وأ ءامسلا يف ءاوس ءانب طيحي يذلا نوكلا يف لماش بالقنا

 يف مهعزفيو «نيرفاكلا لاب لغشي امه ناك بالقنالا اذه ّنأ ولو

 رهاظ يف  فارتعالا مدعو «مهدوحج نم مغرلا ىلع ءمهسوفن ةرارق
 بالقنالا كلذ ىلع ةلادلا تايآلا لمحي يذلا يحولا ةقيقحب - رمألا

 د يف هيلع نوحليو ءْهيْبَو يبنلا نولأسي اوناك كلذلو «ينوكلا

 لاثمأ ضعب حوضوب هنّيبت ام اذهو . .!اهتقو نوكي ىتمو «ةعاسلا نع
 . ميركلا نآرقلا

 ةعاسلا نع ِهَْ, ىبنلا لاؤس ١

 دن امام لق اهم نبأ عال نع كولي« : لجو زع هللا لوقي
 كنك َكَيوُنَتَسي ١ كتب الإ مين ال ْضاْلاَو ٍتومَسلأ ىف لَ وه الإ آبو اس لقي

 . 74 ئكتي 1 نيل فخ لَو لأ دعاها لاَ
 امب - ًايرهاظ ولو - نورتهتسي نورفاكلا ناك َمِل :لاؤسلاو

 امنيب  ةمايقلا مويب ناميإلا ىلإ ةوعدلا نم ةيوامسلا بتكلا هب تلفح

 نوكت ىتم :لوقلا نوددري مهو ءاهنع لاؤسلا نع نوكفني ال مه
 . !؟العف ةعقاو يه لهو ؟اهثودح نوكي فيكو ؟ةعاسلا

 )١( :ةيألا ءرمقلا ةروس 6١.

 )١( :ةيآلا .,فارعألا ةروس /١41.
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 ام لَو دمحم َّيبنلا نامز يف نيكرشملا نأ ءًانيقي «باوجلاو
 كلذ ذاختا يلاتلابو ءهزجع راهظإو «هجارحإل الإ ةمايقلا نع هولأس
 موقت موي «ميلألا باذعلاب مهرذنأ اذإف . .هنع سانلا داعبإل هيلع ةجح

 ىتمو «يه ىتمو :نيلئاق داتعملا مهبولسأ ىلإ ةرشابم اوأجل «ةعاسلا

 نبأ َدعاَسلا نع َكَتوْلَسِي# :ىلاعت هللا لوق هنّيبياماذهو ؟اهتقو نوكي

 ؟اهعوقو ىتم يأ 24 هس

 الإ اقول ابجي اك قر َدنِع هُمْ ا ْلِْد :يحولانم باوجلاو
 نم ٍدحأ ىلع ىلاعت هللا هعلطي مل يذلا بيغلا ملع نم ةعاسلاف . .« وه

 بيغ نم يهف «هناحبس وه الإ ةعاسلا نوكت ىتم ملعي الف .هقلخ

 هدابع ىلع عنتميو ءميكحلا ميلعلا هب درفت يذلا ضرألاو تاوامسلا

 اهداجي نع ةعانتلا نع عودلع رععي كللذلو اهتولخ. لق اهبن ملغلا
 َقَلَخ ذنم اهل هرّدق يذلا داعيملا يفو ءاهتقو يف اهرهظيو ءاهّبر
 يي

 َّنأل ءةمحرو مهب ةفأر وه امنإ دابعلا نع ةعاسلا ملع بييغت ّنإو
 ميظعل ءضرألاو تاوامسلا لهأ ىلع - بير الو  هلمح لقثي اهملع

 يف لجسلا ّيطك ضرألاو تاوامسلا ّىطك :اهيف ثدحي امم لوهلا

 بالقنا نم كلذ ىلإ امو . .سمشلا ريوكتو «موجنلا راثتناو «بتكلا
 ال ةمايقلا موي عقي امف . .(ىرخأ تايآ يف هضعب ىرنس امك) نوكلا يف

 حبصي هنأل هقئاقد ةفرعمو «هملع لمح ىلع نيكردملاو «ءالقعلل لَبِق

 بولقلا هذه ردقت ال دقو «مهبولق اهئبع تحت حزرت يتلا مومهلا نم
 مهل حلصأو .دابعلل ىعدأ ناكف . .رجفنتف «ءبعلا ده. لمست ىلع

 نأ مهل ىلوألا لب ءاهعوقو ىتم اولأسي اَلأو ءةعاسلا تقو اوملعي الأ

 رع هللا ةعاط ىلع اوموقي نأو «تاحلاصلا لمعو ناميإلا ىلإ اوردابي
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 ءاهل نيدعتسمو «نيئّيهم اونوكي ىتح .هتيصعم نع داعتبالاو «ٌلجو
 نمو .اهعوقو نع مهُبولق ةيهال ءٍةلفَغ يف مهو ء«ةتغب مهيتأت ال ىتح
 دروأ دقف «ةلفغلا كلت لثم يف اوقبي ال ىتحو «دابعلاب هللا ةمحر ميظع

 دادعتسالل ًاهيبنت كلذو ءاهقبست يتلا تارامألا ضعب ركذ ميركلا نآرقلا
 . . !اهل

 ملعي الأب ىضق دق لالجلاو ةزعلا بر نإف ؛لاح لك ىلعو
 فوس اهنأب مهرذحي هناحبس هنكلو .مهب ةمحر ؛ةعاسلا تقو دابعلا

 ام اهيلع تالالدلاو اهتارامأ نم مهل رهظي ْنأ دعب امّنإو .ةأجف يتأت

 نوكرشملاو «سانلا ّحلأ اذإ امأو ..اهب اوقدصي نأ مهب ضرتفي

 نع ًامئاد لأست يأ ءاهنع دي كنأكو .«دمحم» اي اهنع كلاؤسب

 :ًاديكأتو ءاراركت مهل لقف ءاهب ًاملاع نوكت ىتح ءاهتقو

 دق هناحبس وهف . . «َنوَُلَعَي ال سياتل َرْثْكأ ّنكلو هَل َدنِع اَهُمْلِع اَمَّنِإ 9

 نوملعي ال مهرثكأ ّنكلو .دابعلا نود نم هدحو هدنع ةعاسلا ملع لعج

 هللا وهف «هوملعي ْنَأ هدابعل زوجي ال «ملع نم هسفن هب هللا صتخا ام َّنأب
 نكمي لهف ءضرألاو تاوامسلا ّبر وهو «ءضرألاو تاوامسلا يف

 ًاذإ !؟هودبعيل الإ مهقلخ امو هسفنل هلعج ملعب هدابع ضعب كرش نأ

 هللا دنع اهملع نأل ءةعاسلا نع اولأسي نأ دابعلا ءالؤهل زوجي الف
 . .هدحو ىلاعت

 يذلا فقوملا سفن دجن ميركلا نآرقلا نم ىرخأ ةروس يفو

 ىتمو «ةمايقلا موي نع لاؤسلاب ِدِنَو ّيبنلا ىلع رافكلا هب حلي ناك

 ني تأ مو انس نأ ةماعلا ع كَمَا : ىلاعت هللا لوقيف ءاهتعاس نوكت
 .ءاصقتسالاب َملعلا ىّرحتي يذلا ملاعلا : ىفحلا )1(
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 تتر مل و هس

 لإ اًوثبي رق اهو موي مهئأَك هءاهدسخي نم ٌرْذنم تأ آمَِإ « اهلهم َكْيَر لإ * اه
0 

 ىتمو «ةمايقلا موي هب لحي يذلا تقولا نع نبنلا اهيأ كنولأسي
 هنأ املاط .مهعماسم ىلع اهركذ نم رثكت تنأ اذاملو ءاهعوقو نوكي

 هملعي الف كّبر ىلإ اهملع ىهتنم َّنأ املاطو ءاهنع ملع كدنع سيل
 1 ريغ

 نونمؤي ال نيذلا رافكلا ءالؤه ًانيقي ملعي يك مهل لقف
 اهبقاوع ىشخيو ءاهفاخي نم رذنتل اهركذ نم رثكت تنأ امنإ  ةعاسلاب

 مهل تنّيب امهم ريذنلا اذهب اونمؤي نل مه اوناك نإو ءاهب نينمؤملا نم
 نأ ديكألا رمألاو . . مهريصم ذئموي هيلع نوكي دق امو ءاهلاوهأ نم

 «نيعلا مأب اهنوري موي .ءنودقتعي فوسو ءاهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا

 - اهلك ايندلا مهتايح يف اوقبي مل مهنأك وأ - مهروبق يف اوقبي مل مهنأك
 نأ « ىحضلا نم اهبقعأ امو ةدحاو ةليل وأ « ةيشع الإ اهعوقو لبق

 لاوهأ دوري مهو .مهيلع ٌيصع ةلافيحو «مهناهذأ يف ىوطي نمزلا

 يف ناك نم ىلع باذعلا ٌقحي فوس ةعاسلا مايق دنع هنأ ًانيقيو
 نم نآرقلا مَّدق امم مغرلا ىلع ءانزو اهل ميقي الو ءاهاشخي ال هايند
 . .اهتقيقح دكؤت تاظع نمو, لوسرلا نلعأ امو «تايآ

 . ةمايقلا موي ىنوكلا بالقنالا ثودح  ؟

 بسب *«مارللا نيلي مق لو #ةَِتْلا روب مق آل» : ىلاعت هللا لوقي

 )١( :تايآلا .تاعزانلا ةروس 47 -47.
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 لكني # مما رجل ننال دي لب# مب َىَوُض نأ لع َبِردَص لت منع مني نأ ننال
 , "106 ميني

 سفنلاب ٌمسقي الو «ةمايقلا مويب ٌمسقي ال هنأ ىلاعت هللا لوقي

 جاتحت ال يتلا ةديكألاو ةنئاكلا قئاقحلا نم ةمايقلا موي َّنأل . .ةماوُللا
 مهثعبي نأ دعي ءدوهشملا مويلا كلذ نوري فوس سانلاو ءمسقلا ىلإ

 ال ىلاعت هللاف ةماوللا سفنلل ةبسنلاب رمألا كلذكو ..روبقلا َنِم هللا

 الأ اهبحاص ريكذت ىلع تبأدف «ةمايقلا مويب تنقيأ اهنأل ءاهب مسقُي
 .هلامعأ ةعجارم نع ىناوتي اّلأو ءايندلا ةايحلا رهاظمب عدخني
 ءاهب لمعلا ىلع مواديف تاحلاصلا نم اهيأ نّيبتيل .هلاوقأو هتافرصتو

 .اهنم ريخب اهنع ضّوعي ْنأل ىعسيو ءاهيلع مدنيف تائيسلا نم اهيأو
 اهنمو «ةريثك ثيداحأ ةماوللا سفنلا نع تاريسفتلا يف ءاج دقو

 ام .هسفن مولي اّلِإ هارت ام ءهللاو «نمؤملا َّنإ» :يرصبلا نسح لوق
 رجافلا َّنإو ؟يسفن ثيدحب تدرأ ام ؟يتلكأب تدرأ ام ؟يتملكب تدرأ
 ول :رشلاو ريخلا ىلع مولت» : ةمركع نعو .«هسفن بتاعي ام ًامدق يضمي
 : ًاضيأ هنعو . موؤللا سفنلا يه : سابع نبا نعو .«!اذكو اذك ٌتلعف

 نعو .«هيلع مولتو تاف ام ىلع مدنت» :دهاجم نعو .«ةمومذملا ةماوللا

 اهبحاص مولت يتلا سفنلا اهنأ «ليزنتلا رهاظب هبشألاو .«ةرجافلا» : ةداتق

 ثيح نم ٌرشلا ىلعو ءريصقتلا ٌتيح نم ريخلا ىلع ءرشلاو ريخلا ىلع
 ءاهب مسقلاب حّولي هناحبس هللا َّنأل ةحلاصلا سفنلا يهو . هلعف ىلع مدنلا
 . . .اهب يهلإلا مسقلل هيبنتلا اذه ناك امل اهحالصب ةميظع نكت مل ول ذإ

 َّنأ ىلع ديكأتلل وه امنإ ءهنع يلاعتلاو مسقلاب حيولتلا اذهو

 ا : تايآلا « ةمايقلا ةروس )1(
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 زشني فوس ىلاعت هللا َّنأو ءهيف بير الو «ةمايقلا موي ءِتآ ثعبلا
 نوفقيو ءروبقلا نم سانلا ٌجرخيل ًامحل اهوسكيو «ناسنإلا ماظع
 عمجي نأ ردقي نل ىلاعت هللا نأ بسحي ناسنإلا ناك اذإف . .باسحلل

 َّنأب نيقي ىلع ناسنإلا اذه لثم نكيل آذإ «تيلبو تّمر نأ دعب ءهماظع
 ىتح :ًافاهت تناك امك اهديعيو .هماظع لك يوسي ْنأ ىلع رداق هللا

 رداق ىلاعت هنأو ءهْيلجرو ِهّْيدي يف عباصألا رغصأ فرط وهو «هنانب
 ىتح ءيش اهنم صقني ال «ةلماك اهعضاوم يف هماظع بيكرت ةداعإ ىلع

 عباصألا فارطأ يف َّنألف ًاصوصخ ؛«نانبلا» ركذ امأو . .هيف مظع قدأ
 يتلاو «هريغ نع هزّيمتو «ناسنإ لك ةيوه تبثت يتلا تامصبلا كلت

 ةلئامتم وأ ةهباشتم تامصب دوجو مدع ؛ةيئاهن ةروصبو ءأيملع تبث
 ءرشبلا نم تارايلملا هذه نم دحاو لكل ذإ «سانلا نم نينثا دنع

 هتامصب دحاو لكل . .مهب قحلي فوس وأ «مهقبس نمم دحاو لكلو

 . .هصخش ىلع لدتو ء«هنع فّرعت يتلا «هب ةصاخلا

 نم ناسنإلا ئشني ْنأ ىلع رداق ىلاعت هللا َّنأب ينآرقلا نايبلا اذهو

 عمجي نل ْنأ بسحي يذلا مرجملا ناسنإلا ىلع درلل وه امنإ ءديدج
 وأ نمؤي نأ ديري الو .هروجف يف ًامدق يضمي نأ ديري هنأل .هماظع هللا

 نم نوئزهتسي نيمرجملا دجت كلذلو .ًاباقعو ًاباسح كلانه َّنأب قّدصي
 ةقيقح ٌتوملا نوري مهنأ نم مغرلا ىلع .ثعبلاو «ةمايقلا ةركف

 مهل ىَنأ نكلو . .!توملا ةركف نم اوّرفي نأ نولواحي مهنأو «ةنهار

 ولو ىتح ءاوناك امنيأو ءاوهجوت امنيأ «مهيقالي فوس توملاو كلذ

 . !ةديشم جورب يف نيئبتخم اوناك

 «ةمايقلا موي فصول َينآرقلا نايبلا اهيلوي يتلا ةيمهألا زربت مث

 هّبر ىلإ دوعيف نايبلا اذهب رثأتي ءهّيغ يف رداسلا ءرجافلا ناسنإلا لعلف
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 0 0 :ىلاعت هلوق يف كلذو ءامدان ءًابئات ىلاعت

 آن لآ ُشارْفْلاَح سال نو موي# عامل م َكئردأ

 00ه شوفنملا ِنِهِمْلاَك

 امب ظفللا رايتخا ىرج دقو «ةمايقلا موي ءامسأ نم مسا ةعراقلاف

 ءاعارس ثادجألا نم سانلا هيف جرخي يذلا ّوجلا كلذ عم بسانتي

 عرق ىلع ديكأتلاو .علهلاو عزفلاب بولقلا عرقي هنأ هيف لاقي ام لقأو
 ام :بججعتلاو ماهفتسالا لكش ىلع ظفللا راركتب يتأي بولقلا

 ركذلا يف تباثلاو !اهركني نمم ًاناجهتساو ءاهنأشل ًاميظعت 4ُةَعراَمْلآ

 ةمايقلا مويل الّصفم وأ المجم ًافصو ملعي رشبلا نم دحأ ال ْنأ ميكحلا
 ملعي دحأ ال كلذكو .ًامامت هيف تيب يلا ثادحألاو «ةقدلا هجو ىلع

 قوف اهنأل «ميظعلا مويلا كلذ يف سانلا لاوحأ هيلع نوكت ام

 7 مهيتأي يذلا فصولا دودح دنع ء مهملع فقي امنإ . .مهتاروصت

 «هترثكل ءرشتني يذلا شارفلاك نونوكي مهنإ ثيح نم َّينآرقلا نايبلا

 ىلع ليلدتلل شارفلاب سانلل هيبشتلاو .اهيطغيف ةعساو ءاجرأ يف ةفاثكب

 «ةفاهرلاو ةيساسحلا نمو «نهولاو فعضلا نم ٍذئموي هيلع نونوكي ام
 شارفلاك .مهرئاصم ىلإ نوقاسي مهو ؛ءيش ىلع نوردقي ال ثيحب
 ىلع تفاهتيو «ءرانلا ىلع ىعادتي وهو «هتليح ةلقو هفعض ىف امامت

 عوقولا دعب تالفإلا ىلع ةردقلا هل نوكت ْنأ نود «قرتحيف .ءوضلا

 . .سانلا نع اذه .اهئوض ثاعبنا اهيلإ هدشي يتلا ءرانلا يف

 ًءابه حبصتو ءاهنكامأ نم ةمايقلا موي علتقت اهنإف «لابجلا امأ

 نم هتجلاعم دعب شفن يذلا .«فودنملا فوصلاك هضعب قوف ًامكارتم

 )١( :تايآلا ؛«ةعراقلا ةروس ١ 6.
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 ةرئاطلا ةوك نم علطتن امدنع هروصتن دق دهشملا اذهو . .!دجنملا لبق

 اهبحستو اهريثت حيرلاو اهضعب ىلع ةمكارتم انتحت نم رمت مويغلا ىرنف
 ىلإ بّرقي دق مويغلل دهشملا اذهو . .ىلاعت هللا ءاشي ثيح ىلإ افسك

 ودبت ةريبك ًالتك لكشي يذلا ءشوفنملا فودنملا فوصلا ةركف انناهذأ

 يف حايرلا اهتّرجف ءاهنكامأ نم تعلتقا يتلا «لابجلاك اهيرظانل
 . . !ءيشب اهتمواقم ىلع ىوقت نأ نود ءءاضفلا

 نآرقلا ريشي ةمايقلا موي نوكلا يف ثدحي امل رخآ فصو يفو

 : ميظعلا ٌيلعلا هللا لوقيف ؟؛سانلا لاوحأو لابجلاو «ءامسلا ىلإ نيبملا

 نكت موي# :ىلاعت لوقيو «274ناَهرلَك ُهَدَرَو ْتَماَكم ُةآمّسلأ ِتّفَشفَأ اً

 . "741ج يح لي الو# نملك لال نوكتو# لهل هلمصلأ
 يحوت امك «هلّيختن وأ هرّوصتن نأ نكمي يذلا لوألا دهشملا َّنِإ

 فالخ ىلع ءرمحألا ميدألاك حبصت ءامسلا نأ وه ءانه صوصنلا هب

 ذإ «ضرألل قرزألا نوللا نم ءءاضفلا داور اميسالو «سانلا هدهشي ام

 ءامسلا نأ ينعي اذهو «ءارمحلا ةدرولا لكش ىلع اهنم ءازجأ يف حبصت

 لاكشأ ىلإ لوحتت لب اهلاح ىلع دوعت ال ينوكلا بالقنالا ثدحي موي

 ًافلتخم نوكيف رخآلا دهشملا امأ . .ىلاعت هللا اّلِإ اهملعي ال ةديدج

 اهضعبو «بكاوكلاو موجنلاب ةءولمم  مولعم وه امك  ءامسلاف أمامت
 رونلا ضرألا انمأ اهنم دمتست يتلا ءسمشلا لثم «ةيران ًالتك لكشي
 «ةمايقلا مويف . .ّىسمشلا ماظنلا يف بكاوكلا دحأ اهرابتعاب ةرارحلاو

 فوس اهنإف «ةبهتلملا ةيرانلا لتكلا كلت ىف راجفنالا ثدحي امدنعو

 ودبت ءامسلا لعجي ام اذهو ةاهناعاعش اون اهمول هنلإ ليي اهداك كذا

 ٠١. مل : تايآلا ٠ جراعملا ةروس )0
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 نم بكاوكلا نابوذ دعب «ةباذملا نداعملاك وأ (لهملا) ّىلغملا تيزلاك

 وأ ءاهبكاوك نابوذ يف ءامسلل هيبشتلا اذه ّلعلو ...راجفنالا ةرارح
 فوصلا هنأك ضعبلا هضعب قوف اهرابغ عيمجتو اهراثتنا يف لابجلل

 رهاوظ ىلع تاريبغتلا نم أرطي اًمع سانلا ماهفإل وه امنإ «شوفنملا
 كلتو قفاوتي ديدج عضو ىلإ سانلا لاقتناو ءةمايقلا موي نوكلا
 «سانلا ىلع ادج قاشو ءريسع عضو كش االو  هنإ . .تارييغتلا

 لعجت .مهيرتعت يتلا فوخلا رعاشمو ءاهنوري يتلا لاوهألا َّنِإ ثيحب
 الو بيرق هلاب ىلع رطخي الف .هلاحل ًامتهمو ءهسفنب ًاّينعم دحاو لك

 هيلع وه اًمع «رخآ اًبحم ٌبحم يأ لأسي الو لب ءهنع َلأسيل «قيدص
 ىلع ىغطي يذلا عزجلاو .عزفلاو ءعلهلا ببسب «مويلا كلذ يف هلاح

 .ميمح رمأل مّنهي وأ «بيرقب رعشي الو «ءيشب ركفي الف ٍناسنإ لك

 نم صالخلاو ءهسفنل ةاجنلا ٌبلط مويلا كلذ يف هدنع ءيش مهأ َّنأل
 . .هب طيحت يتلا لاوهألا عرق

 ةبارق نع ريبعتلل «ميمح» ظفل نآرقلا راتخا فيك انل نيبتيو
 الو «ةبارقلا الف كلذ نم مغرلا ىلعو «ةقفشلاو ةدوملا ةلصو ءمحرلا

 كلت ىف رثأ اهل نوكي ْنأ نكمي «ةيوقو ةميمح تناك امهم ةقادصلا

 ١ . !ةعاسلا
 نأ دعب ةمايقلا موي ضرألا كككفت ينآرقلا ٌنايبلا ٌتّوفُي الو

 تاكو ُلاَبْلْاَو ٌصْرَأْلا ُفِجْيَر موي :ىلاعت هللا لوقيف «ةّصارتم ةلتك تناك

 َنوَعَو ّلِإ الس © يلع اًدِهَس الوْسَر يكل آنلسَرأ نإ *اليِهَم ابيك ُلاَبِْ
 , 17 هاكرو اًدْهَأ ُهَنْدَعلف لوسيل بَوَعَرِو ئصعَم# لوس

 « ضرألا يف ثثدحي كلذك .ةمايقلا موي ءامسلا يف ثدحي امكو

 14-١17. :تايآلا ءلمزملا ةروس )١(
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 3 2 د

 يه لزالزلا ّلعلو  اهيلع ام لك ككفتيف برطضتو «فجرت موي
 رامدلا نم ثدحت دق امو «ضرألا بارطضا ىلع ّيسحلا لاثملا

 ءاهناكرأ ضّوقت يتلا ةكرحلا كلت يف ضرألا فجرت مويو - لتقلاو

 تفسن دقو ءاهرودب ككفتتو لابجلا اهعم فجترت ءاهكسامت ددبتو

 لثم ريصت ىتح ءاهعضاوم نم لاهنت لب ءاهنم ءيش ىقبي الف اف

 . ةيتاعلا فصاوعلا هورذت يذلا لمرلا نابثك

 هيف مّيخي يذلا وجلا كلذ لثم يف َّينارقلا صنلا انعضي امدنعو

 نيرفاكلاو  ةماع سانلا ركذيو دوعي «بولقلا ىلع ديدشلا فوخلا
 لمحي ريكذت هنكلو «لسرلل ةباجتسالا مدعب - ةصاخ نيكرشملاو

 هلوقب كلذو «لعفأو ىوقأ سوفنلا يف هريثأت نوكيل . خيبوتلاو عيرقتلا

 نب دمحم» وه «سانلا اهيأ مكسفنأ نم «اًلوُسَر يبل اَنلسْرَأ نإ : ىلاعت

 لوسرلا اذهو .مالسإلا قانتعاو ءناميإلا ىلإ 0 قهللا دبع
 ءايبنألا قدص ىلعو ءهتمأ ىلع ًادهاش ةمايقلا موي نوكي فوس
 سانلا لكل «غالبلا نم مهيلع ام اوُدأ مهّْنأب .مهعيمج نيلسرملاو

 «قحلا نيدو «ىدهلاب هانلسرأ دقلو ..مهتيادهل هللا مهثعب نيذلا
 انلوسر نوعرف ىلإ هلبق نم انلسرأ امك .ءلالضلاو ّىغلا نع مكدريل

 نع ةاهنيو وه الإ هلإ ال يذلا هللاب ناميإلا ىلإ هوعدي يكل ءىسوم
 ىلاعت هللا ّرمأ ٌنوعرف ىصعف «ةلطابلا ةيبوبرلاو ةيهولألا ءاعداب هنايغط
 مثإلا يف ًانايغط دادزاو لب ءرّبكتو «ميركلا هلوسر هلمحي يذلا

 كلذو ءًاديدش ًاباذع هبذعو ءآليبو ًاذخأ لجو ٌّرع هللا هذخأف
 هللا دَحَأ اذكهو . .نيبملا قحلا ةوعدل لاثتمالا مدعو «هنايصع ببسب

 .منهج يف باذعلا هرظتنتي ثيح ءربكتمو صاع لكل رابجلا زيزعلا
 . ريصملا سئبو
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 ءازج لثم هؤازج نوكيل « ىمعأ ةمايقلا موي رشحي هللا ركذ نع ضرعُملا -*

 ىلاعت هبر تايآب نمؤي مل نم

 نع ٌضَرْعَأ ْنَمَو ىَقْسي الو لِي الف ىاَده عبَتأ ٍنَمَق# :ىلاعت هللا لوقي
 00 ل ا د ا م م تاي ا ا 6. 2 م د 9

 َقئرْسَح َمِل ّبَر َلاَف# ئمْعَأ َةَمديِقْلا مْوَي مرُسَحَو اكنَص ُةَسِعَم مل َّنإَف ىركح
 #01 رم سس 7 م طع 2224 هو سيمو و 2 م ع 2 س2

 ىرْجت َكَِدكو © ىس مويا َكدكَو ايه اني كتلأ َكِلَدَك لاق# اريِصَب تك دقو ئمعأ
 ا 72 ربا ىو 7 م هو 0 0-4 0

 الو لضي الف هّبر ىده عبّنا نم ّنأب ,ميركلا نآرقلا هررقي ام اذه
 نم هحيري هسفن يف نانئمطالا ثيح ءايندلا ةايحلا يف ال .ىقشي

 ءازج ىفوي ثيح «ةرخآلا ةايحلا يف الو «ةديدش تدب امهم باعتألا

 تاوامسلا اهضرع تانج هّبر هلخديو «ةحلاصلا هلامعأو هناميإ

 . .ضرألاو

 ىقشي الو لضي ال لجو َّزع هللا ىده عنا نم َّنأب ريرقتلا اذهو
 َّنألو ءءاقشلا ًامئاد همزالي لالضلا َّنأل «ةيرشبلا سفنلل جالع مهأ وه

 تاياغلا قيقحت نعو «ميقتسملا قيرطلا نع ناسنإلا دعبي لالضلا
 وأ رفاكلا ّلضي يتلاو ؛نمؤملا اهموري يتلا ايلعلا لثملاو فادهألاو

 ةريحلا يف عقيف ءةيوسلا اهقئارط نعو «ةميوقلا اهلبس نع كرشملا
 ىلعو . .ءاقشلا بورض نم اهلكو ء.دكنلاو مهلا همزاليو .قلقلاو
 حرشي يذلا رونلا وه «ىلاعت هللا نم ىدهلا نِإف .لالضلا اذه سكع

 اذه انل ققحتي يكلو .ريخلا بورد سوفنلل ءيضيو .قحلل رودصلا

 امب لمعلاو «نيملاعلا ٌبرل ةعاطلاب ّمايقلا انيلع َنإف .يداهلا رونلا
 ركذ هبحاصي مل ام حالص وأ ءىضر هيف لمع الو ءةعاط الو .هيضري

 )١( :تايألا ءهط ةروس 177-1١74.
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 هيلع ءانثلاو ءدمحلاو «حيبستلاو ءريبكتلاو «ليلهتلا يف ىلاعت هللا

 تايقابلا» :ميركلا نآرقلا اهامس ام وهو .(هتمظع تلج)
 امو : ِةّتْلَي هللا لوسر اولأس امدنع اهحيضوت ءاج دقو .«تاحلاصلا

 . هللا ناحبس يه : ِهتْبَو لاقف ؟هللا لوسر اي تاحلاصلا تايقابلا يه

 ام لك ىلع لمتشت يهف . .()«ربكأ ُهّللاو هللا الإ َهَلِإ الو ءهلل ٌدمحلاو
 ةايحلا يفو ءايندلا ةايحلا يف ناسنإلل ٍنأْش لك ىلعو ءدوجولا يف

 . .ةرخآلا

 ةشيعم هل َّنإف «نايدلا دحاولا هللا ركذ نع ضرعأ نم امأو
 ينعي هللا ركذ نع ضارعإلاو .ءاقشلاو ملألاو بعتلا اهماوق ءاكنض
 مزالي يذلا .ناطيشلا عابتا يلاتلابو « هبر عم ناسناإلل ةلص ةيأ عطق

 باكترا ىلإ هعفديو «هئبر هللاب قداصلا ناميرلا نع لاضلا ناسنإلا

 نم هيوغي امبو ءاهعماطمو ايندلا عتم نم هل نّيزي امب ءماثآلاو يصاعملا

 ردكأ ءاعاو وده دب اهتقيتحي يف ب نها تلا هتامرستلا يف نقولا
 لمأت وأ . . ةورثلا ٌعمج هبعتي مك ّينغلا ًالثم لمأتف . تا

 «قافنلاو ملظلاب ًاغوبصم ناك اذإ ةصاخو همكح هيقشي مك مكاحلا

 رورغلا عاتم ىلإ ايندلا هتدش ناسنإ يأ لمأت وأ . . !داسفإلا و داسفلاو

 فوخلاب روعشلا هبلق يف مدعنا دقو .ءدكلاو قرعلاب اهءارو ثهلي حارف
 . !ءاقشلاو عايضلا يف يف عقوف « هللا نم

 سفنلا «ةئئمطملا سفنلا نم «ًايثدبم «ناعبنت ةداعسلاو ةحارلاف
 ريغ روصت يأ َّنإف اّلِإو .هاده ىلع ريسلاو « هللاب ناميإلاب تألتما يتلا
 نكمي الو .ءناسنإلل ودع وهو ؛«هرورغو ناطيشلا لمع نم نوكي كلذ

 املك ةوادعلا َّنِإ لب .هدعسي وأ هديفي ام ىلإ هودع ديب ذخأي ْنأ ودعلل

 ١1848٠. مقر «دواد وبأ نئس )غ1(
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 نم ًاديزم تثروأ - ناطيشلا نم مدآ ينب ىلع دشأ ودع الو  تدتشا

 ًاموكحم ناك دقف كلذلو .ةساعتلا يف تعقوأو «بعاتملاو مومهلا

 ءًاكنض ًةايح شيعي ْنأ «ناطيشلا ةياوغ عنا ام اذإ ءمدآ نبا لك ىلع
 اهعاتمو ءاهتاذلمو ايندلا عماطم ىلع قلقلاو «ةريحلاو .؛كشلا اهؤلم

 . !لئازلا

 يأ ىلعو ءادوعقو ًامايق هللا ركذي يذلا نمؤملا فالخب اذهو
 ققحي هلعجي امب «قلخلا يف ركفتيف . .ناك لاح يأ ىلعو ؛ءناك بنج

 ىلإ هنايدهي هناميإو هريكفت نأل .دوجولا عم ةلعافتم ةروصب هتيناسنإ
 هيلإ يدهي ام اذهو .ضرألاو تاوامسلا هللا قلخ هبجومب يذلا قحلا

 يف ٌنورَكَنَسَو ٌمهِبوُنِج َلَعَو اًدوُعُفَو امي هلأ َنوُرْكَدي َنِذْلأ# ” نمجرلا لوق
 0 م 2 ا ا

 , )6 رَّأ باَّدَع اَِقَق َكَئنَحْبُس َكَتنَحْبْس الطب اذه َتْقَلَخ اَماَنَيَر ٍضردل او ٍِتوْمَّسلَأ قلَخ

 0 هللا نمض» :لاق هنأ © سابع نبا نعو

 . .ةرخآلا ىف ىقشي الو ءايندلا يف ّلضي ال نأ هيف امب لمعو نآرقلا

 يل باتكلا وهو «نيبملا رونلا وهو «ميكحلا ركذلا وه نآرقلا نذل
 نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا «نيقتملل ىده هيف بير

 . ميكح زيزع ندل نم ليزنت « هفلخ

 الو ٌلِضي ال نيبملا هنآرق يده ىلع راسو ءهّبر هللا رَكَذ نمف ًاذإ
 هرشحيو ءاكنض ًةشيعم هل َّنإف «هّبر هللا ركذ نع ضرعأ نمو ..ىقشي
 . ميقتسملا طارصلا ىلإ يدتهي الف «ىمعأ ةمايقلا موي ىلاعت هللا

 يا لل ةمايقلا مون هير كعيعاو

 . . ؟ديرأ ام لعفأو ءديرأ ام ىلإ رظنأ «نينيعلا حّتفم ءأريصب ايندلا

 )١( :ةيآلا .نارمع لآ ةروس ١81.
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 اذه لثم يأ ىمعأ هللا كرشحي كلذك :ٌّقحلا ٌباوجلا هيتأيف
 هدوجو ةقيقح ىلع ةلادلا ىمظعلا هتايآ َّنأل ءهللا كرشحي رشحلا

 كسفن يفو .نوكلا ةحفص ىلع كنتتأ دق هتدابع ىلإ ةيعادلاو «هناحبس

 لب «هل هبأت مل كلذ لكو . .نيلسرملاو ءايبنألا ناسل ىلعو «كتايحو

 امكف "7 اهتذختا وأ «تربكتساو «هللا تايآب تدحجو «هتيسن

 كلذكف ءًامامت اهتيسن ىتح ايندلا اهنع كتهلأو هللا تايآ نع تدعب

 هتمحرب ىلاعت هللا مهلمشي ال نيذلا فوفص يف لمهتو «ىسنت مويلا
 نمحرلا وفع هيلع نولهأتسي ائيش مهسفنأل اومدقي مل مهنأل «ةعساولا
 ةمحر نم نايسنلاب هيلع مكَُح ْنَمو . .نيملاعلا بر نارفغو ءميحرلا

 باذعلا يف ًادلاخ منهج يف كرتُي نأ هريصم َّنِإف «ةمايقلا موي هلل
 الف «ّيسنملا ةباثمب هلعجي يذلا وه ءاذه مئادلا هدولخ امنأكف ءميلألا

 . .رانلا نم ًاقتع وجري

 هب اودتفال هعم هلثمو اعيمج ضرألا كلم نيملاظلل ّنأ ولو 1

 ضراْلا ىف اَماوُمكَظ تمر َّنَأ ْوْلَو) : ميكحلا زيزعلا هللا لوقي
 ملام أ ست محل ابو ٍةَسيِقْلأ موي باَنَعْلا هوس نم وب اودنفَأَل ُمَعَم ُملْنمو اًعيِج
 دا 2 أوكي

 ضرألا هذه ىف ام رّوصتن نحنو ءريكفتلا انلطأو رظنلا انعمأ ول

 نم اهراهنأو اهراحب يف امو «ةنيفدو ةرهاظ زونكو «تاورثو لاومأ نم
 امو «تابنلاو «راجشألاو «نارمعلا نم اهرهظ ىلع امو .تاريخ

 .4ا/ :ةيآلا ءرمزلا ةروس )١(
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 ؛«تارشحلاو رويطلاو تاناويحلا سانجأل ممأ نم اهيف ىلاعت هللا لعج

 كلت ىلع اهيف قازرألا ءميكحلا ربدملا «ىلاعت هللا مّسق فيكو
 اهيف لعج امو «ءضرألا يف هللا ٌقلخ ام َّنأ انل نيبتل «ةيحلا تاقولخملا
 ترثك امهم ءذدعيو ىصحي ْنأ نم دعبأ «قازرألاو لاومألا نم

 . .تايئاصحإلاو تاساردلاو ثاحبألا

 «سانلا ضعبل ةصاخ ةيكلم يف َعِمُج كلذ لك َّنأ انلّيخت ولو
 تلحو ء«هلثم وأ هفعض هيلع ةدايزو ءاعيمج ضرألا يف ام اوكلمف

 مهل ًءادف هلك كلذ اومدقي ْنأل نيدعتسم مهلعجت يتلا ةمساحلا ةظحللا

 . . !باذعلا كلذ ءوس نم مهسفنأ هب اودتفال «ميلألا باذعلا نم

 نيذلا كئلوأ ةمايقلا موي اهيلع نوكي يتلا لاحلا يه هذهو

 َّنأ ولف «ىلاعت هللاب مهكرشو مهرفك ببسب ءايندلا يف مهسفنأ اوملظ
 «باذعلا نم مهسفنأ هب اودتفال هعم هلثمو ًاعيمج ضرألا يف ام مهل

 نم مهل ادب هنأل ؟اذامل . .بيهرلا مويلا كلذ يف مهل ّدعأ يذلا
 اعقاو هنوبسحي اونوكي مل ام - قحلاو لدعلاب  هدابع ىلع هللا ءاضق

 بترت ام ةهجاومو ءاهب رارقإلا نم صانم ال ةغماد ةقيقحو ءالعف
 ةقيقحب نوبذكي اوناك مهف . .ايندلا ةايحلا يف اوناك موي اهراكنإ ىلع

 ايحن ايندلا انتايح الإ يه نإ اولاقف ءباسحلاو ثعبلاو «ةمايقلا موي
 كلذ فالخ مهراظتناب ناكف .نيثوعبمب نحن امو اهيف تومنو

 قحف ءاقح باسحلا اودجوو ءأقح ةمايقلا موي اودجو دقف ..هلك

 .ءادفلا نع روصتلا نم عونلا اذه قوسي ميركلا نآرقلاو

 «باذعلا كلذ رادقم سانلا رعشتسي ىتح «ذئمْؤوِي باذع نم صالخلل
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 هيف لبقي ال ةمايقلا موي َّنأ اورّدقي ىتحو . .ميلأو ديدش وه مكو

 ناسنإلا بستكا ام ىلع ىفوألا ءازجلا نوكي لب .ءادف الو «ضيوعت

 أدبي امنإ باذعلا كلذ نم صالخلا َّنأ اوملعي ىتحو ءايندلا هتايح يف
 «ةنسحلا اياونلاو «قداصلا ناميإلاب ءضرألا هذه ىلع انه نم

 ٌلَمْعَي نَمَو#ْمَرَي اريح ْوَرَدَلاََقْنِم ْلَمْمَي نَمَم» . .ةحلاصلا لامعألاو
 هناحبس وهف «("0ٍديِمَعلَل ملط َكّيَر امو .(4)0ْءَرَي اوس ْوَرَد َلاكقْنِم
 , 29ردد َلاَمعي هيي ال>

 :هل ليقف .«توملا دنع عزج هنأ ردكنملا نب دمحم نع يور

 جلاريو# :لجو َّزع هلوق هللا باتك نم ةيآ ينتذخأ» :لاق ؟عزجتأ

 يل ودبي نأ فاخأو «ةياآلا هذه ىنتذخأ دقل؛ هللاو . , (4) وع ام تاس

 . .«بستحأ نكأ مل ام ىّبر هللا نم

 هيلع تدرو دق «ةمايقلا موي نيملاظلا هجاوي يذلا باذعلا اذهو

 َنيِذْلأ َّنإ © : ىلاعت هللا لوق لثم نم «نيبملا نآرقلا يف ةريثك صوصن

 ٍباّذَع ْنِم هوي أوُدَتْفِيِل محم ُمْنِوَو اًيَِج ٍضرأْلا فان مهل تأ ْول اورفكح
 ,س ةيهول د ع

 0 6 لا ب ع م

 روض رص رم للا لا سة سا سس 5 ودير ع 1 1م مة سرر مصب يسم وي

 . 9 داَهِإ ستي هج مهنوأَمو ِباَسِِلَل ُءوس مط كبلؤوأ هي اودَسفال معم ملْثِمَو

 نيِدَلِل ل :ىلاعت هلوقو 9 45يلأ ُباَدَع َمَلَو ٌمُهْنِم َلَيقُن اَمََمِعْلا موب
 ب هر 0 54 خخ ب ىم - 0007 3 2 ملص سم

 اًميِج ٍضرالآ ىف ان مهل تأ ول مل اوبِحَتْسي مل تميزلاو نوسحلا مهبل ًاوباَجَسسا

 .8و ا/ :ناتيآلا «ةلزلزلا ةروس )١(

 . 15 :ةيآلا .ءتلصف ةروس (')

 4٠. :ةيآلا ءءاسنلا ةروس ()

 .77 :ةيآلا ءةيئاجلا ةروس (14)

 ."7 :ةيآلا ءةدئاملا ةروس (8)

 ١4. :ةيآلا ءدعرلا ةروس (1)
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 ةياغلاو .ءدحاولا فدهلا رهظي اهم صوصنلا هذه يف

 . .ميلأ باذع نم «سانلا نم تائفلا كلت رظتني ام زاربإ يأ «ةدحاولا

 تَيرَيِل »9 ةرابع ا :ةيآلا ءرمزلا ةروس يف لمعتسا دقف
 . .«اوملظ

 . .؟ًاورَفَكح َنِدْلا» :ةرابع ."5 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس ىفو

 . .«ًاوْييِجَتْسَي ل تيِدْلاَو» :ةرابع ١8 :ةيآلا ءدعرلا ةروس يفو

 اوبيجتسي مل نيذلاو ءاورفك نيذلاو ءاوملظ نيذلا كئلوأف

 موي مهتّينمأ مظعأو . ىلغأ يه ام . .اينذلا ةايحلا يف مهو مهبرسل

 !؟باذعلا كلذ نوهجاوي

 يف ام مهل َّنأب اومّهوتي ْنأ سانلا كئلوأ ٌلايخ هروصتي ام دعبأ نإ
 فرصتلا قح مهلّوخت «مهل ةمات ةيكلم هنوكلمي مهنأو ءاعيمج ضرألا

 نآرقلا يف اهقيمعو «يناعملا ميظع نمو . .نوؤاشي فيك هيف قلطملا

 سيل - ضرفلا ليبس ىلع نكلو مهولا كلذ لثم هللا باتك يراجي نأ
 أوُدَتقِيِل ٌمصَمُمْنِمَو اًميِمَج ٍضْرأْلا ناَم مهل بأَوْلُط :لوقيف ..-الإ
 ضارتفاو «ةينمألا درجم ىلع لدت يتلا ««ولالا هذه عم ذإ ..*ِ
 لوحتي ْنأ وأ «ةقيقح نوكي ْنأل لباق ريغ ضارتفالا اذه نإف «ةيكلملا

 موي باذع نم ءادتفالا َّنأل مث نمو ءألوأ هتلاحتسال «ةقيقح ىلإ
 ال ىتح هلّبقت مدعو .مهنم لّبقتي نأ نكمي الو لب ءٍدراو ريغ ةمايقلا

 يفف ؛ضرألاو تاوامسلا هيلع موقت يذلا يهلإلا لدعلل ًافالخ نوكي
 وهو ءنابسحلا يف نوكي يذلا وه لامعألا نازيم هدَحو «ةمايقلا موي

 الو .سفنألاب ال ًءادف لبقي الو ءٌةرذعم لبقي الو ًاضارتعا لبقي ال

 ىدتفي ْنأ نكمي يتلا ءايشألا لكب الو «تاكلتمملاب الو .لاومألاب
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 رشبلا باسح يفو «يرشبلا دوجولا يف ٌةنس سيل لدعلا َّنأل ..اهب
 . .هلك نوكلا لادتعاو ماظتنال ةينوك ةنسو لب .بسحو ةمايقلا موي
 : ليوحت وأ ليدبت يأل لباق ريغ ننسلا لعج دق ىلاعت هللا نأ امبو

 نم ناكف .27ديوتت رم تنسب َدَي نو اليد ِدَنَأ ِتنُِل َدَي لن»
 يأ لّبقتُي الأ يهّلإلا لدعلا تايضتقم نمو لب «ةيهلإلا نئسلا تايضتقم
 ةباجتسالا نع نيضرعملاو نيرفاكلاو «نيملاظلا لامعأل ِءادتفا
 موي باذع نم مهيجني ْنأ نكمي ءيش ال هنأل ؛هللاب ناميإلا ٍتاوعدل
 . . ةمايقلا

 ول َتِنأرأ : ةمايقلا مم موب رفاكلل لاقُي» :لاق هنأ مدي 7 يبنلا نعو

 :ُهَل لاقيف .معن : لوقف ؟هب يبت تأ ابقك ضرألا هب كل ناك
 اال مويلاف لَمفَت مل ايندلا يف هنم لقأو َكِلَذ نِم َرَسِنأ َتْلِبْس قل

 ءادفلا َنِم ْمّدقُت ام ٌكَديفَي ْنَلو .ناطْلُسب ٌةَيِحْضَت وأ ٍلامل ٌقافنإ َكْعَقْنَي
 . "7«كدانِعو َكرْفُك ببسب كفنل ُهَتبَلَج يذلا ٍباذَعلا نع

 ًءازجو ًءازع ةمايقلا مويب ناميإلا : ةظعوم

 نم نيبحملا لكل َّيقيقح ءازع هيف ةمايقلا مويب ناميإلا َّنأ قحلاو
 وأ «ءباحصألا وأ .ءبراقألا وأ ءةوخألا وأ «ءانبألا وأ «ءابآلا

 الو ءتوملا دنع ىهتني ناسنإلا رمأ ناك ولف . .نالخلا وأ .ءاقدصألا
 تهتنا دق انوقراف نيذلا انئابحأب انتلص تناكل «توملا اذه دعب ةمايق
 نأ هنأش نم اذهو . .اقالطإ مهتيؤرو مهئاقلب لمأن دعن ملو ءدبألا ىلإ

 ءازع ّنكلو «مئادلا ىسألاو «ىربكلا ًةرسحلا ببسيو .بلقلا بعتُي

 )١( :ةيآلا ءرطاف ةروس 17 .
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 نوقاليس مهنأ وه  تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نم  نيبحملا

 حضاولا لاثملا ْدُْك مظعألا لوسرلا ةريس يفو .ةمايقلا دعب مهءابحأ

 ةنيدملا ةداس ا ةرارز نب دعس َدِهْشْتْسا دقف .ءازعلا اذه ىلع

 نم نوملسملاو 5 لوسرلا داع املف .«دحأ» ةكرعم يف  ةرونملا

 ٍنزحو ةرارمب مهالتق نوكبي ةنيدملا يف سانلا اودجو «ةكرعملا كلت
 ةبيصملا للج ٌمقو «نينمؤملاب ميحرلا لوسرلا تفل دقو .نيديدش

 ّْنِإ ءٍدعس ْمأ اي مهيلهأ يرشبو ءيِرِشْبأ» :اهل لاقف ءدعس مأ ىلع
 انيضر» :دعس مأ تلاقف .«اعيمج ةّئجلا يف اوُقْقاَرَ دق مُهالَن

 237 هللا لوسر اي اذه دعب مهيكبي نم سيلو ءاملاس هِي هللا لوسرب

 ءايحأ هلا يف ولع ناشطالا ذه دعب مكي نان وسلا ل

 ءاوفلخ نمل وعدي نأ ِهّدنَي لوسرلا تلأسف تداع اهنكلو ..نوقزري

 نِيخأو ٠ : ْمُهَتبِيِصُم ربَجاو .مهبولق ن َنّزَح ْبِهْذَأ َمُهّللا» : نم لاقف

 ناميإلا لهأ نيب عمجت ةمايقلاف ..2)هاوُهْلَخ ْنَم ىلع َفْلُحلا
 يفو ءايندلا يف مهقرف دق توملا نوكي ْنأ دعب «ةنجلا يف حالصلاو

 َّنأب ءاقبسم نوفرعي مهنأل ءرشبلا ينبل ءازعلا نوكي عامتجالا اذه
 ةعاطلا نم اولمع امب مهتلكاش ىلع اوناك اذإ «مهراظتناب مهءابحأ

 يحوي امم ؛ميعنلا ةنج يف دولخلا ىلإ يدؤت يتلا ةحلاصلا لامعألاو

 يفو ءانبر بضغ نم انفوخ يفو ءانناميإ يف نيقداص نوكن نب انل
 نم نيحلاصلا ءابحألا ءاقل ىلع صرحن ىتح «نيرخآلا عم انلماعت

 مئادلا انقارفل ًاببس توملا ناك الإو ءانتايرذو انجاوزأو انيلهأو ءانناوخإ

 ءداشرإلاو هيجوتلاب ءابحألا ءالؤه رصاحن نأ انب ضرتفي امم . .ٌمهنع

 )١( 4ص 17ج ةيبلحلا ةريسلا 590.
 .قباسلا ردصملا (؟)
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 يف - ىلاعت هللا ءاش نإ - مئادلا ءاقللا ىلإ ًادحاو مهايإو انليبس نوكيف

 . .دلخلا ةنج

 نم َّنإف «ةّبحملا بولقلل ءازعلا لمحي ةمايقلاب ناميإلا َّنأ امكو
 ملاعلا اذه ريغ رخآ ملاع ىلإ نينمؤملا راظنأ لّوحي ْنأ ًاضيأ هنأش
 امك «ةينافلا اهتاوهشو «ةلئازلا ةايحلا عتم مهنيعأ يف رغاصتتف .ينافلا

 «تاورثلاو «ءبصانملا يف عامطألا كلت لك مهدنع لءاضتت

 عابتأ ىلع اميس الو ءايندلا لهأ ىلع تغط يتلا تامرحملا لالحتساو

 اوصعي ىتح «ناودعلاو مثإلا يف مهعقوأو «مهاوغأ نيذلا ناطيشلا

 . هلكت مدآل دوجسلا نع ربكتساو ءهّبر ىصع امك مهر

 نع بّيغملا  مويلا كلذ لعجي هنأ ةرخآلا مويب ناميإلا ةيمهأو

 نودعتسيف «نينمؤملا ناهذأ قرافت ال ء«ةنهار ًةقيقح هنأك  سانلا نيعأ
 لاثتمالاو «ىلاعت هللا ةعاط ىلع مايقلاب كلذو .هتاقالمل نوأيهتيو ءهل

 هتدابع نع مهيهلي الو «لغاش هللا ركذ نع مهلغشي الف «هيهاونو هرماوأل
 سفنلا عم عارصلا «عارصلا كرتعم يف نوشيعي مهنإ . .نوهال الو ءوهل

 .مهئاوهأو مهتابغرو «مهعامطأ يف سانلا عم عارصلاو ءءوسلاب ةرامألا

 . .قحلا ىلع لطابلاو «ريخلا ىلع رشلا لواطت يف ةايحلا عم عارصلاو

 .مهقلاخب مهتلص ىلعو ءمهّبر عم مهدهع ىلع نونمؤملا ءالؤه ىقبيو
 . . لصوي ْنَأ هب ىلاعت هللا رمأ ام نوعطقي الو .دهعلا نوثكني الف

 هللا دابع نم نينمؤملا اندجو امل ءًاقح ةمايقلا نكت مل ولو

 . نيكرشملاو نيرفاكلا نع نوزيمتي نيحلاصلا

 عماطم ىلع ًاعيمج سانلا كلاهتل ءّاقح ةمايقلا نكت مل ولو
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 ءاوهألا كلت عم تبهذلو ؛هللا نود نم ةهلآ مهءاوهأ اوذختاف ءايندلا

 ءريخلاو قحلا يناعم تلطبلو ءايلعلا لثملاو «ةيقالخألا ميقلا يناعم

 ام ٌلقأ «ةلتاق ةرئاج ةيدام ءهلك كلذ نع ًاليدب «ءسانلا ايند يف تّلحو

 . . !ضيضحلا ىلإ ناسنإلا ةماركب يدوت اهنأ اهيف لاقي

 قثت يتلا ةنئمطملا سوفنلا تدجُو امل ءًاقح ةمايقلا نكت مل ولو

 يوذ نم سانلا ناكلو ..ةيضرم ةيضار اهبر ىلإ عجرت فوس اهنأب

 يف ًاداسف نوثيعي نيذلا  مهدحو مه ءوسلاب 30 ضوفنلا
 دولخلا ةنج لعجو ءاقح ةمايقلا موي لعج يذلا هلل دمحلاف . . ضرألا

 ءالؤه لعجي يذلا وه ناميإلا اذه 1 . .اقداص ادعو نينمؤملل

 ملاعلا اذه لك نم ًانأش مظعأو ءربكأ وه ام ىلإ نوقاتشي ٌراربألا

 وأ نوعمجي وأ ءنوزوحي ام لك نم منعا وه ام ىلإو ؛يويندلا
 سفنلا يف لخدُي ال ءًاريبك ناك امهمو ءايندلا عاتم َّنأل ..نولاني
 ءاهبر ءاقلب اهوجرت يتلا ةنينأمطلا وأ روعشلا نم عون ّيأ ةنمؤملا

 سوفن يف ًاميظع قوتلا ناك كلذلو .ةرخآلا يف هناوضرب ٌروفلاو
 مهيلع هناسحإو هلضف ىلإو ىلاعت هللا ةمحر ىلإ نيحلاصلا نينمؤملا

 ضرألا ىلإ اورظن دق مهدجن كلذلو . .باسحلا موي ةرفغملاو وفعلاب

 دق عراصتم ملاع يف «ءابرغ مهسفنأ اوربتعاف «.ةشحوم ةبرغ ناكمك

 ملاعلا ىلإ مهقوش ءهلباقمب .ناكف .!داسفلاو ذبانتلاو ٍدقحلاب َئلُم
 يف دلخلا ملاع ..نامألاو دولا ملاعو ءءاقنلاو رهطلا ملاع ءرخآلا

 . .نيقتملل تدعأ ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنج

 باسحلاو ثعبلا ثلا

 ديحوتلا ةديقع اهيلع موقت يتلا ةيرهوجلاو ةيساسألا رومألا نم
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 ةايحلا يف مهلامعأ ىلع مهتبساحمو «ثعبلا موي سانلا ءايحإب ناميإلا
 يف دولخلا ىلإ امإ ةرخآلا ةايحلا يف مهريصم ررقتي يكل ءايندلا
 . .ىلاعت هللا ءاش ام اّلِإ اهيف نيدلاخ رانلا يف ءاقبلا ىلإ وأ ءةنجلا
 ةقيقح ىلع لدت يتلا ةينآرقلا لاثمألا نايبت انه لواحن فوس كلذلو

 اهدعأ يتلا ةنجلا فاصوأ ةفرعم ىلإ ةقحاللا ةرقفلا يف دوعنل «ثعبلا

 . نيقتملل ىلاعت هللا

 َّنإ آلأ ضرألاو ٍتَوْمَسلأ ىف امون َّنِإ آلآ# :ىلاعتو كرابت هللا لوقي

 , 114 سو ِهَيَلِإَو ٌتيِمَسَو .يني ره #* نومي ال مهربكأ كلو َّقح هَل َدَعَو

 وهف .ًاديبعو ًاقلخو اكلم ضرألاو تاوامسلا يف ام هلل َّنِإ الأ

 يف زيزعلا ءءاشي امفيك هكلمب فرصتي نأ ىلع رداقلا «كلملا كلام

 الف «قازرألاو رادقألا مّسقو «ننسلا عضو «ءهعنص يف ميكحلا «هقلخ

 ءّيلزألا عساولا هملع يف هب ىضق امم هلك دوجولا يف ءيش تلفي

 .انيقي اقح ثعبلاب هدابعل هدذعو ناكف

 ءازجلاو ثعبلاب هللا دعو َّنأ نم انناهذأ يف ىنعملا ميقتسي انه نم
 نم قدصأ نمو «قحلا هللا لوق هنأ هتيقحأ ىلع ليلدلا يفكيو .قح

 يهو «سوفنلا يف ةلعل كلذ نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو !ًاليق هللا
 فوس لجو رع - هللا َّنأب نونمؤي ال مهنأل «ثعبلاب قيدصتلا مدع

 امك «ءايحأ نودوعي فوس تاومألا نأو «ةمايقلا موي قئالخلا يبحي

 ركنمو «ثعبلل دحاج لك ىرت كلذلو ءايندلا ةايحلا هذه يف اوناك

 :ًابجعتم لأسي «قحلا اذهل
 نم دوعأ ْنأ نكمي فيكو ؟يتوم دعب نم العف ثعبأ فوس لهو

 .085و 06 :ناتيألا ءسنوي ةروس )١(
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 انأو هيلع تنك ام ىلإ - ربقلا يف لالحنالاو ءانفلا اذه دعب  ديدج

 ؟ًاروثنم ًءابه وأ بارت ترصو ؛يماظع تيلبو ءيدسج ينف دقو «ٌيح
 ؟باقعو باوث هيف ًاباسح يثعب ةءارو َّنأ ًاقدصو ًاقح لهو

 همامتها ٌبصناو «ىرخأ ةقيرطب ناسنإلا اذه لثم ركف ول نكلو

 ءايندلا هذه يف سوسحملا ٌيداملا هدوجو ىلع ؛ ّيقيقحلا هدوجو ىلع

 :ناتباث نارمأ هل رهظل

 حوري ّيح نئاك وهف «هراكنإ نكمي ال ّيسحلا هدوجو نأ :لوألا

 .حورو سفنو دسج نم هنيوكت لماكب كرحتيو «ءيجيو

 لب «ّيرشبلا ٌدوجولا كلذ هل تبثُي امك «ّىمتح هتوم َّنأ :يناثلاو
 . .لاوزلاو ءانفلا اهلاطي نأ دب ال يتلا اهلك ةيحلا تانئاكلا دوجوو

 ةقيقحك هب هساسحإو «هل هكاردإو ءناسنإلل يلعفلا دوجولا اذه لثمف

 قئاقحلا نم امه ء«هب ةينيقيلا هتفرعمو «ّىمكحلا هتوم كلذكو «ةنهار

 يف ءاوس جئاتن نم اهيلع بترتي امل اهنايبتب ميركلا نآرقلا متهي يتلا
 باتكلا اذه َّنإف ءكلذ لجأ نمو .ةرخآلا ةايحلا يف مأ ءايندلا ةايحلا

 قلخ يذلا َّنأ وهو «ثعبلا ىلع ّيلقعلا ناهربلا ناسنإلل مدقي نيبملا
 ًةرم هبيحي ْنأ ىلع رداقل «هتامأ مث ًارمع هايحأو :«ةرم لوأ ناسنإلا

 امك «ةيناثلا ةأشنلا ىلع رداق ؛ىلوألا ةأشنلا ىلع رداقلا ّنأل «ىرخأ

 جاتن نم ًائيش عنصت امدنع ناسنإلا اهيأ تنأف . .كلذب لقعلا مكحي

 «كيرظان مامأ وأ «كيدي نيب العف ًادوجوم حبصي نأ دعبو .كلقع

 . . ةيناث ةرم هعنص ديعت نأ كيلع نوهأ نوكي هترمد وأ هتككف اذإ كنإف

 قلخ يذلا هللاب كنظ امف «قولخملا تنأو كتردق هذه تناك اذإف

 ىلع رداقب سيلأ ءاهتاقولخم نم كلعجو ءًاعيمج ضرألاو تاوامسلا
 ؟ديدج نم كءايحإ ديعُي نأ
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 نيب تاقالعلا مكحي يذلا نوناقلا ةيواز نم رمألا انذخأ ول مث

 نأ اندجول «لصفتو يضقت يتلا يه ةلادع دوجوب رقي يذلاو «سانلا

 «ضرألا ةلادعف . .ّيرشبلا عمتجملا حالصل ساسألا يه ةلادعلا هذه

 نم يتلا لئاسولا يه «ةاضقلاو مكاحملاو نيناوقلا نم اهل يضتقي امو

 .رارقتسالاو ماظنلا ضرفتو «ةايحلا نوصتو .قوقحلا ظفحت نأ اهنأش

 «رشبلا لاوحأ تبرطضال «ةلادعلا نم ةيرشبلا ةايحلا تلخ ول الإو

 « باغلا ةعيرش لثم يف سانلا سشاعو ءداسفلا معو «ىضوفلا تداسو

 ىلإ ةراشإلا عم اذهو . .باسح الو .عدار الب فيعضلا يوقلا لكأي

 لدعلا ققحي ملو .ًاموي ةلماشو ةلماك نكت مل ضرألا يف ةلادعلا َّنأ
 ةحابتسا لعفب نوريثك هتضبق نم تلفأ لب ..!ًانمز هفادهأ لماك

 لصحي دقو لب .هناطلس ىلع يدعتلاو ؛همظنو هنيناوق قرخو ءهتمرح
 نوكي ْنأو «هوبساحي ْنأ لدب سانلا بساحي يذلا وه يناجلا حبصي ْنأ

 تحتو «ةلادعلا» مساب كلذ لكو . .هونيدي ْنأ لدب مهنيدي يذلا وه

 ّيرشب عمتجم يأ َّنِإف «هلك كلذ نم مغرلا ىلعو . .اهرصبو اهعمس
 .لدعلا رمأ اهب طاني ةيئاضق ةطلس الب شيعلا هنكمي ال

 يف ةلادعلا ةضبق نم اوتلفأ نيذلل نكمي له :لاؤسلا نكلو

 !؟ةقلطم ةروصب ءازجلا نم اوبرهي ْنأ ءايندلا ةايحلا

 مل يذلا ءازجلا َّنأب نوري .ثعبلا ةقيقحب نونقوي نيذلا َّنِإ
 ول ذإ . .باسحلا موي ةرخآلا يف ققحتي ْنأ دب ال .ءضرألا ىلع ققحتي

 وأ .عادخلاو ركملاب ضرألا هذه ةلادع نم اوتلفي ْنأ نيمرجملل ىّنست

 مهل حاتت دق يتلا ملظلا لئاسو نم ةليسو ةيأب وأ «ةوقلاو لطابلاب
 قاقحإو «باسحلل مهراظتناب نوكي فوس َيىهلإلا لدعلا نإف ..انه
 . .هملاظ نم مولظملا فاصنإو ءقحلا
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 لدعلا انركنأ مث نمو «ثععبلا انركنأو ءكلذ فالخب انلق ول اّلِإو
 ملاظلاو «بذاكلاك قداصلا نوكيف .ًءاوس هّدضو ٌءيشلا ناكل ءّيهلإلا

 نمؤملاو ءلهاجلاك ملاعلاو ءرئاجلاك لداعلاو ؛مولظملاك
 قحلا نيبو ءرشلاو ريخلا نيب زييمتلا ًالصأ ىفتنالو . .رفاكلاك
 تاوامسلا تماق امل كلذ ناك ولو . .ةليذرلاو ةليضفلا نيبو «لطابلاو

 لب «ةيرشبلا ةايحلا قوطنم فلاخي امم كلذ نأل ..!ضرألاو

 يف ةلادعلا دوجو مدعب  ًالدج  انررقأ ولو .هرسأب دوجولا قوطنمو
 ساسأ ناكل «ةرخآلاو ايندلا يف ّيهلإلا لدعلا دوجو مدعبو «ضرألا

 ءيش ميقتسي ال اهدنعو ءأطخلا ىلع ٍنْيمئاق دوجولا ساسأو «ةايحلا

 بلقلاو «لقعلا َّنأ الإ .ًامكح ٌدساف وهف ٍدساف ىلع ينب ام َّنأل .ًادبأ
 لوقي هلك نوكلا ماظنو .دوجولا ةعيبط نإو لب «ناسنإلا يف نادجولاو
 ام لكو نوكلا يف ام لكو «ناسنإلا ةايح يف ام لك َّنأل .كلذ فالخب

 .باوصلاو قحلا ىلع مئاق ءمكحم ماظن قفو ّينبم دوجولا يف
 مليم خيم نلعو لدا لوا نحف 0 هذان ناسا ىلع رحارمو
 ام اذهو .ءيش لك يف ًايلعفو ًايقيقح لماشلا ماظتنالا لعجي لماكتم

 ىرتف «ضعبلا مهضعب نيب نوزيمي ذإ «مهسفنأ سانلا سح يف هدجن
 ًانالف َّنأو ءرئاج ًانالفو «لداع ًانالف َّنأ ىلإ ريشي ةهادبلاب مهمكح
 هيلع بلغت هريغ امنيب «ةلضافلا قالخألاو ةديمحلا تافصلاب ىلحتي

 ةيرشبلا ةايحلا َّنأ ىلع لدي امم . .ةدسافلا قالخألاو ةميمذلا تافصلا
 . . ماظتنالاو قحلا  لصألا يف  اهماوق

 اهبقعي نأ دب ال ٍناسنإ لك ةايح َّنأ ةيهيدبلا قئاقحلا نم سيلأ مث
 ّيئاهن ًءانف اّمإ :نيرمأ دحأ هيلع بترتي نأ ّدب ال توملا اذه َّنأو ءتوملا
 ىرخأ ةايعبامإوب ...ةناس ىف هلق ام لكاس نيكو ناننتإلا عم قهكرو
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 اذهو :ىلوألا ةايحلا يف مّدق ام ىلع ناسنإلا بساحي اهيفو «توملا دعب

 . . !ةقيلخلا دهع ذنم ةيوامسلا تالاسرلا هب تلاق يذلا حلا وه

 هبيكرت ثيح نم هسفن ناسنإلا ىف ة هدجن ام ثعبلا ىلع رخآ ليلدو

 يتلا يه ةنيعم صئاصخ هيف عدوأ دق ميظعلا هقلاخ َّنأ كلذ : ّيناسفنلا

 ُهلآو «لقعتلا ةيصاخ اهمهأو ..ىرخألا ةيحلا تانئاكلا ىلع هتزّيم

 ناسنإلا اذه ٌقلاخلا مزلأ دقف ةيصاخلا هذه لباقم يفو .زييمتلاو كاردإلا

 . .هودبعيل الإ سنإلاو نجلا ىلاعت هللا قلخ امو لب «هتعاطو هتدابعب
 مدعو «ةعاطلاو ةدابعلاب ءزيمملا لقاعلا ناسنإلل .فيلكتلا ناك كلذلو
 ثعبلا ناك فيلكتلا اذه ساسأ ىلعو .مئإلاو ةيصعملا باكترا

 نيذلا نيعئاطلا نم اوناكف ءاوقدص نيذلا هللا ٌّنملعيل .ءازجلاو باسحلاو

 نيذلا نيبذاكلا هللا ٌنملعيلو ءنونقوي مه ةرخآلابو «بيغلاب نونمؤي
 . .ءازجلاو ةرخآلاب الو «باسحلاو بيغلاب ال اونمؤي ملف اورفك

 دوجولا اذه ناك الإو «يرشبلا دوجولل ةيمتح ةجيتن وه ثعبلاف
 مل ناسنإلا قلخ َّنأب انررقأ اذإف . .هل ةياغ الو لب ؛هيف ةمكح ال ءًاثبع
 بصتنت ثيح «ثعبلا ةرورضب رارقإلا ًامازل ناك «ةفداصم الو ًاثبع نكي
 .ايندلا ةايحلا ىف هولمع ام ىلع سانلا ةبساحمل هقحلا ةيزاوملا

 هلإ هنأبو .ىلاعت هلل دوجو ةقيقحب ناميإلا هقبسي ثعبلا ةقيقحب رارقإلاو

 ام سفن لك ىفوتل «ةمايقلا موي ناّيدلا وهف ؛هل كيرش ال ال ءدحأ دحاو

 اس ْوَرَد لاكفْنم ْلَمْمَي نَمَو# ُمَرَ اريح ْوَرَدلاََفْتِي ْلَمْمَي نَمَف «تبسك
 نونمؤي نيذلا ةيوامسلا تالاسرلا عابتأ مهدحو سيلو ..20ْمَرَي

 تدقتعا دق ةرباغلا ممألا نم ةريثك ًاماوقأ َّنِإ لب ,باسحلا مويبو ةرخآلاب
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 دجي ثيح راثآلا تافاشتكا هيلع تلد امك «توملا دعب ىرخأ ةايحب

 ماعطلا يناوأو لب ءّيلحلاو «تاودألا :ىتوملا روبق يف ءاملعلا

 دعب اهلمعتسيف ؛ةرضاح نوكتل «تيملا عم اهنوعدوي اوناك يتلا بارشلاو
 . .(رصم يف ةنعارفلا روبق اهيلع لاثملاو) ةيناث ايحي ْنأ

 يتلا صوصنلاب تءاج دق ًاعيمج ةيوامسلا تالاسرلا تناك نئلو

 ميركلا نآرقلا نإف ءهيلع ةيلقعلا نيهاربلابو .ثعبلا ةقيقحب لوقت
 تاأالتما  ةفاك سانلا ىلإ ةمتاخلا ةيوامسلا ةلاسرلا لمح يذلا -

 نيهاربلاو «ةيلقعلا ةلدألاو ءماكحألا نمضتت يتلا تايآلاب هصوصن

 هللا نأو ءاهيف بير ال ةقيقح ثعبلا َّنأ دكؤت يتلا لاثمألاو ةيسحلا

 . روبقلا يف نم ثعبي

 ثعبلا ىلع ميركلا نآرقلا اهقوسي يتلا نيهاربلاو ةلدألا نمو

 ييحي فيك هيري نأ هّبر لأس هين ميهاربإ ءايبنألا ابأ نأ

 قرفيو «ريطلا» نم ةعبرأ حبذي نأ ىلاعت هللا هرمأف .ىتوملا

 . ءايحأ هنيتأيف ءهيلإ ّنهوعدي مث ؛هلوح نم لابجلا ىلع ٌنهءازجأ
 يفِرَأ بر معز لاَ ذِإَو» :ىلاعتو كرابت قحلا لوق هنّيبي امك
 دعم َلاَ ىِك َيبَمظل نكلو لب لاَ يؤ مو لد قمل م فيَ
 دش از ني ٍلَبَج لك كَع لص رش كَل نرسم را ني همي
 . "14 يح كَ هنأ ْمَلعَو اسيعَس َكَْأ َنُهْعد
 هلكن ميهاربإ َّنأ ةميركلا ةيآلا هذه دصاقم نم ٌلدتسن ْنأ نكميو

 ءريطلا نم ةعيرأب كسمأ هنأ يأ . ىلاعت هبر هب هرمأ ام لعف دق

 )١( :ةيألا «ةرقيلا ةروس 7١9.
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 ةدع ىلع اهعزوو ّنهءازجأ طلخ مث ءئازجأ ٌنهعطقو «نهحبذف
 ىلع ء.رويطلا كلت هتتأف .هيلإ ٌنهاعدو «ناك ثيح ىلإ داع مث «لابج

 «ةايحلاب ةضبان ءاهعيطقتو اهحبذ لبق هيلع تناك يذلا لاحلا سفن

 ميهاربإ بلق نانثمطال ناهربلا تناكف ؛ريدقلا يلعلا اهّبر نذإب كلذو

 رييست يف ميكح «ءيش هزجعي ال زيزع ىلاعت هللا َّنأ ىلع هين

 نكي مل ولو .ريدق ءيش لك ىلع وهو «ىتوملا يبحي هنأو «هتاقولخم
 ىلع ًالصأ ةيضقلا ترطخ امل «كلذ ىلع ناهربلا ةماقإب قلعتي رمألا

 رّيغي نأ نكمي هنادجو ىلع ِءيش يأ أرط املو ءءايبنألا يبأ بلق

 ميهاربإ َّنأ نيبملا نآرقلا يف ديكأو تباث وه امك ذإ «هناميإ قدصب

 00 ءةعاطو ءاناميإ :هّبر عم دهعلا سفن ىلع ناك هان
 َههَمَأ راك ميه نإ :هنع ىلاعت هللا لاقف ءالكوتو ًاباستحاو

 . .2904 َنيِكْمْلأ نب كي َرَلو اًمنَح

 : نيرمأب يحوت اهّنأ ةعبرألا رويطلا ةيآ قيداصم نم ْنِإ مث

 ىلإ هليبس وه ميكحلا زيزعلا هّبرل دبعلا بلق نانئمطا نأ :لوألا
 ءايبنألا وبأ اهيلإ لصو يتلا ةبترملا ىلإ هب ىقري نأ نكمي يذلا ءدشرلا
 ريخلا لعف يف وأ ءهتعاط ىف ءاوس ءةودق ًامامإ نوكيف ٠ فكيت ميهاربإ

 . .هدصاقمو ههوجو ةفاكب

 اهيف هدبعل هتباجتساو «بيجم بيرق العو رع هللا نأ :يناثلاو

 ٍفيدجت امنود .قئاقحلا ةفرعمل هيعس يف دبعلا اذهل ةمركمو «ىضر
 . .ةفرعملاو ملعلا ةنامأ ىلع

 )١( :ةيآلا ءلحنلا ةروس ١٠١

279-48 



 كلذ لثم ىمسأ امو ء«ميكحلا نآرقلا تايآ تالولدم مظعأ امف

 . .نيحلاصلا نم ٌيبنل ميكح زيزع ٌبر نم ءاطعلا

 تيمس دق «ميركلا نآرقلا روس ربكأ يهو ««ةرقبلا ةروس» نأ 5
 هللا اهيف ايحأ ةسوملم ةيسح ةعقاو تنمضت اهنأل مسالا اذهب

 ينب نم لجرلا كلذ ةصق انركذ نأ قبس دقف . .ًاّيم ىلاعت

 نتف رداوب ىلإ ىّدأ امم ؛هلتاق فرعُي ملو ءلِتُق يذلا ليئارسإ
 نّيبي نأ ُهّبر اعدو ءرمألا ىسوم هللا ُىبن كرادت ْنأ الول «مهنيب

 ةرقب اوحبذي نأ :نكات ىسوم هّيبن هللا رمأف «لتاقلا هموق ينبل

 ميكحلا زيزعلا انّبر هايحأ ءاولعف املف ءاهضعبب ليتقلا اوبرضيو
 ىلعو «ةداهشلا ملاع يف ةعقاولا كلت تناكف . .هتلتق ىلع لدف

 وبِرْمأ انْلَعَعل :زيزعلا هللا لوقل ًاقادصم ليئارسإ ينب نم ىأرم
 يأ 74نئِقْنت كلَ .هينب+ ْمُكحبْرو ٌقؤَمْلا ها يي َكَِدَك أبت
 هللا مكيريو ثعبلا يف ىتوملا هللا يبحي ليتقلا كلذ ءايحإ لثم

 نم ةسوسحملا ءايشألا ىلإ اهب نورظنت يتلا نيعلا ةيؤر هتايآ
 امك هايحأ يذلا ليتقلا اذه ةيؤر تايآلا كلت نمو ءمكلوح

 ناك امك هتدوعو ءتوملا نم هءايحإ نيعلا مأب متدهاشو ءمتيأر

 نيمرجملا ىلعو .تعقو فيك لتقلا ةثداح ىلع دهشيل هتوم لبق
 . .هولتق نيذلا

 ًاقادصم .هللا نذإب ىتوملا يبحي ناك ةنئكن ميرم نبا ىسيع نأ
 هن َةَمِلكَي ٍدلُرَيَبُي هَّمأ َّنإ ميمي ةكيتلملا ِتَلاَق ْدإ» :ىلاعت هللا لوقل

 7 ارا يا ممم ل

5 

 يت ا ياخ 0 هم د .٠ رم م ص حرم ل2 2

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس /.
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 لو ىل نوي نأ َتَر َتلاَق *َتيِحِلدَّصلأ َنِمَو دهكو ٍدَهَمْلا يف و ساّنلأ

 7 لوقي امّنِإَف ارمأ خمَك و اَذإ ْداَكَم ام ُنلْخَي ُدَّمأ ٍكِلَدَح َلاَك كَ نسحتَي

 اجب 1 را *لييالاو ةنروتلاو ةمكجلاو بتكلا ُهُمْلَمْيَو# نو

 تي مكحل قا نأ مكين ني يي مكن دق نأ لين

 0 ىو هم نإ ألم ُنْكَيَم ويف عمن رمل 7

 3 2 هلل ِنْدِإِب ٌقوملا أ أَو تصبو

 نب ماس ايحأو .مهل دلوو اوشاعف .رشاعلا ةنباو .زوجعلا نبا ايحأو

 َّنأ الإ . ثعبلا ىلع ليلدتلل اهتاذب ةيفاك ةينآرقلا دهاوشلا هذهو

 بلطتف ءءاضولا اهرون ىلإ ةنمؤملا بولقلا بذجت ميركلا نآرقلا تايآ
 نم فشتسن نأ لواحن فوس كلذلو ادا هللا ملع نم ةدازتسالا

 «ثعبلا ةقيقح انناهذأ يف تبثي يذلا ضعبأ ديجملا باتكلا اذه تايأ

 كلذو «ةيضقلا هذه ىلع لاثمألا اهيف تبرض يتلا تايآلاب نيدشرتسم

 اذه ةمدقم ىف انرشأ امك  «هيبشتلا فاك» وأ (لَثَم» ةظفل تدرو امثيح

 نأ عمطن يتلا نآرقلا لبس نم رخآ ًاليبس لاثمألا هذه نوكتف  باتكلا

 .نيّدلا موي انزوفو انتاجن هيف ام ىلإ انيدهت

 دعب  ثعبلا ىلع اهب لدتسن ىتلا ةينارقلا لاثمألا كلت نمو

 ْ : ةيلاتلا لاثمألا  توملا

 )١( :تايآلا ءنارمع لآ ةروس 40 48.

 .نارمع لآ ةروس نم 44 ةيآلا ؛نيلالجلا ريسفت (؟)
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 ثعبلا ةقيقح ىلع ٌةلاد ٌةيآ «هثعبو هتتامإ يف ريزعلا لثم ١

 ُتْدَل لاق َتْنَب َْك ل6 ٌهَنسبَُك و اَع ٌدَعَأم 02 مد اَهِتوم َدَعَب هَل وِذَنَه .ىجحي َّنَأ ْلاَك اِشوُرُع ع ةَيِواَح ىهو ْوَيَؤ َلَع رك ىِدَلَك وأ» : ىلاعت هللا لوقي

 ماَظوْلأ كِإ رظنأو سياتل ةكيا َكََمْجَناَو َكِراَمِح َلِإ رظنأَو 2 مل كلباَرََو كلام لإ دنت راح هت تفز لب لاق يدي سب وان
 ريت ب م

 لك لع َهّلأَّنَأ ملع 1ة ][ ربت اكل امهَل اهوطخت اهي نُم تيَطح

 ."96كيت موت
 نيهاربلاو ةلدألا نم ُمّدقت امب ىلجتت نآرقلا قئاقح ةيقادصم َّنإ

 ركذلا لوانتي امدنعف ءءاوسلا ىلع هبلقو ناسنإلا لقع بطاخت يتلا

 هدجن «هريكفتو ناسنإلا لاب لغشت دق يتلا اياضقلا نم ةيضق ميكحلا
 هنع بهذتو «هبلق َنِئمطت ْنأ اهنأش نم يتلا يناعملاو ظافلألا لمعتسي

 جالعلا نم لمحت امب كلذو هقرؤت تناك يتلا مهلاو قلقلا سجاوه

 كاذ ةصق يف كلذ زربي امك ؛ةيضقلا هذه لوح هتالؤاست لكل يفاشلا

 رثأ ال ءاهشورع ىلع ةيواخ اهآرف ةيرق ىلع ّرم يذلا نمؤملا ناسنإلا
 نأ ناكف ؟اهتوم دعب هللا هذه يبحي ىَنَأ :هسفن يف لاقف «ةايحلل اهيف

 ةقيقح ىلع سانلل َةيآ هلعجيل ءهايحأ مث .ماع ةئام ىلاعت هللا هتامأ

 . .ىتوملا ءايحإو ثععبلا
 رابخإلا دّرجم تسيل انه صوصنلا اهاخوتت : يتلا دصاقملاف اذإ

 هعم لصح امو .ىتوملا هللا يبحي فيك فرعي نأ ديري نمؤم هلاق امع

 ناهرب هربخ يف نوكيل لب «ثعبلا ةقيقحب انيقيو اناميإ هدازف تاذلاب

 )١( :ةبآلا «ةرقبلا ةروص 7866 .
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 هللا َّنأ ىلع اهب نولدتسي ءناكمو نامز لك يف سانلل ةيآو ءدكؤم
 مهل مدقي يذلا نآرقلا اذه لالدتسإلل مهليبسو «تيميو يبحي ىلاعت

 ءايحإلا يف ىلاعت هللا ةردق ىلع ةيلقعلا نيهاربلاو ءةيسحلا ةلدألا

 هنأل ءقحلا ىلإ يدهي «مهيديأ نيب ًادبأ مئاق ٌباتك وهو «ةتامإلاو
 . .ىلاعتو كرابت قحلا

 ءريزعلا وهو) نمؤملا لجرلا َّنأ ربخت ةميركلا ةيآلا هذهف
 .«ثعبلا ةيضق نم هبلق نانئمطال قوت هسفن يف ناك (نيرسفملا عامجإب

 ىلإ ءرودصلا يف ام ملعي يذلا ءريدقلا ُهَبر هقاسف «ىتوملا ءايحإو
 نم اهوزغ لعفب ةقورحم ءةمودهم ٍدئموي يهو .سدقملا تيب
 «اهشورع ىلع ةيواخ» ةلاحلا كلت ىلع اهآر املف . لباب كلم «رّصنتخب

 . .«اهتوم دعب هللا هذه يبحي ىنأ» :لاق

 ضعب ىلع لدي ام  ًاليلق ولو انه دارطتسالا يف لعلو
 تناك امك «نينمؤم اوناك ولو «سانلا نم ريثك دنع ريكفتلا بناوج
 كش يأ  قداص نمؤم وهو  هسفن يف نكي مل ذإ .ريزعلا عم لاحلا

 ةايحلا ريغ ىرخأ ةايح كلانه نأ وهو ءهب نمؤي يذلا قحلاب بايترا وأ
 ؛ةمايقلا موي َّنأو اميس ال .نئمطي ْنأ هبلقل ديري ناك هنكلو ءايندلا

 نم اهلك «نيملاعلا بر يدي نيب فوقولاو ءروبقلا نم سانلا ثعبو
 ةيفيك نع تاروصتلا ضعب ناسنإلا دوارت دق يتلا .«بيغلا رومأ

 مهمامأ نوكي ْنأ الإ «مهليلغ يفشي ام اودجي ْنأ نود نم ءاهثودح
 لك لاب ىلع رطخت دق تاروصتلا هذه لثمو . . كلذ ىلع عطاس ناهرب

 تاروصت يهف - هللا حمس ال  ًاكش وأ ءآبجع كلذ سيلو .انم دحاو

 امك هلكت ميهاربإ ءايبنألا يبأ لاب ىلع ًالثم ترطخ دق راكفأو

 كلذلو - هتصق ددصب نحن يذلا - ريزعلا لاب ىلع ترطخو - انيأر
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 اهب نئمطتف «ةلدألاو نيهاربلا انيطعتل ةنّيبملا تايآلاب ديجملا نآرقلا ىتأ

 . .انسوفنو ءانبولق

 .ىيش ىلع لد ْنِإ «ميركلا نآرقلا يف هجوتلا اذه َّنِإ ءلجأ
 ًاعفاد ناسنإلا سفن يف َّنأ - ّيرشبلا خيراتلا دادتما ىلعو لدي امّنإف

 عقاولا قيرط نع ثعبلا ةقيقحب ّينيقي ملع هيدل لصحي ْنأب ايوق
 لجأ نمو «ةهبشلا هروتعت امبر يلالدتسالا ملعلا َّنأل ءسوسحملا

 هلاثمأو ءهدهاوش ميركلا نآرقلا قوسي .لوقعلا نم ةهبشلا هذه ةلازإ

 اهب ٌلدتسيف «لبقتسملاو رضاحلل ةربع نوكتل «يضاملا يف لصح امم

 هيقتسي نأ نكمي يذلا ّىسحلا ٌناهربلا ُهَديؤي امب «ثعبلا ىلع ناسنإلا
 نع ًامئاد ملعلا لصحي ْنأ ًايرورض سيل هّنأب ملعلا عم اذهو «عقاولا نم

 ناسنإلل ماد ام ءاياضقلا نم ةيضق لكل وأ ءسوسحملا عقاولا قيرط

 نكمي يتلا ةيضاملا ثادحألاو عئاقولا صيحمتو ءريكفتلا ىلع ةردق

 ثحبي يتلا ةقيقحلا ىلع وأ ءاهديري يتلا ةيضقلا ىلع اهب لدتسي نأ
 اذإف .هعانقإل نييفاك ّيركفلا رظنلاو «ّيلالدتسالا ملعلا نوكيف ءاهنع
 ءبع ناك عنتقي ملو َيلالدتسالا ملعلاب ةقيقحلا وأ ةيضقلا هل. تتبث

 ثادحألا وأ .خيراتلا ثادحأ َّنِإ رخآ ىنعمبو .هقتاع ىلع ةيلوؤسملا
 ديري يذلا ءيشلا نع هعانقإل تانّيبو .ناسنإلل دهاوش ىقبت ةقباسلا

 هيف انل نكي مل َْنِإ ّيرشبلا خيراتلل ىنعم الف الإو .هنم نقيتلاو هةكرعم

 ىلإ ءادتهالا دارأو .ءثعبلا يف ركفت دق ريزعلاف ..ةربع وأ لاثم

 هسفن لأسيو «ركفي وهو هنكلو . .ثعبلا لوصح تبثي يذلا ناهربلا

 تابثإل هسفنب هسفن ىلع دهاشلا نوكيس هنأ هدلخ يف ردي مل .؛كلذ نع

 هقّرؤت نم لكل  ًاناهرب - ةيآ هلعجيس ىلاعت هللا نأو «ثعبلا ةقيقح
 . .مدآ ينب نم ثعبلا ةركف
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 يف «تناكو ةوفغلا هتذخأ مث . .ركفف «ملعي ْنأ ريزعلا دارأ دقل

 . .نمزلا نع هبّيغ ليوط مون اهنأكو هتتامإ «ةقيقحلا

 هنأ الإ . .ًائيش ملعي ال وهو .نمزلا نع ةبيغلا كلت دعب قافأو
 : هل الئاق هّبر نم يحولا هءاجف ؛كاردإلاو يعولا لماكب ناك

 . .اهيلع تنك يتلا ةلاحلا كلت ىلع يأ ؟«َتثبل مك»

 . !الإ سيل تاعاس عضب هيف ثبل دقو «يداع

 سفن يف تنأو «ماع ةئام تثبل لب» :هل لاق ّيحولا ّنكلو

 ىلإ رظناف «ءسبلت يذلا بوثلا سفنبو «ةئيهلا تاذ ىلعو ءناكملا

 ريبغت يأ «ىرت امك ؛كيلع أرطي مل ءآدبأ ؟ريبغت نم ىرت له كلاح
 كماعط ىلإ رظناف» كمامأ رخآلا ناهربلا مث .ماع ةئاملا هذه لالخ

 ىلع ماعطلا يقب لب «ةعيبطلا لماوع امهدسفت ملف ««هّنستي مل كبارشو

 يقب كلذكو ءلكألل ًاحلاص «ةحئارلاو نوللاو معطلا نم ءهلاح

 وهو .«نسأي ملو ءرخبتي ملف هلاح ىلع برشت يذلا كريصعو ؛كؤام
 . .برشلل حلاص

 ىلإ رظناف» نآلاو :ةدّكؤملاو ةلادّلا ةربعلا هيري يحولا عبات مث

 الإ ةيقاب نم هل ىرت لهف «كتوم دنع كبرقب فقي ناك يذلا «كرامح

 ىنفيو ىلبي ناك لهف موي ضعب وأ ًاموي ٌتمن ولف ؟ةيلاب ماظع ضعب

 ىلاعت هللا ديعي فيك .ماظعلا هذه ةيقب ىلإ رظنا مث ؟ىرت ام وحن ىلع
 اهضعبب اهطبرو ءاهبيكرتو اهلكش لماكب رامحلا ماظع ءاشنإ اهنم
 . .ديدج نم ًايح هثعبي مث ءًامحل اهوسكي فيك مث «ضعبلا

 فيكو «؛هلك كلذ مت فيك ةدرجملا نيعلاب ىري ريزعلا ناكو
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 حملك هلك كلذ ثدح دقو «ماع ةئام لبق ناك امك ًايح هرامح ىوتسا

 «؛ريدق ءيش لك ىلع هللا َّنأ ملعأ» :لاق رمألا هل نّيبت اًملف .رصبلاب
 . .نوكيف «نك :هل لوقي ْنأ ائيش دارأ اذإ هرمأ نأو

 قوت نم ريزعلا هدبع سفن يف ام ىلاعتو هناحبس هللا ملع دقل

 يأ ءهرامح ىفو ءهسفن يف ّيسحلا ليلدلا هاتأف «ثعبلا ةقيقح ةف

 ءاشنولاو نيوكتلا ةملك يهو «نك» :ٍةدحاو ةملك نع قثبني يذلا ليلدلا

 :قئاقح ثالث نم نقيتسي «ازيزع» تلعج يتلا يهو !ءاشنإلا ةداعإو

 دق نمزلا َّنأ «هعور أده ْنأ دعب هل نّيبت ْذِإ ؛ثعبلاو .توملاو «قلخلا

 اهلك ءايشألا ملاعم َّنأل .سدقملا تيب ىلإ هلوصو ذنم هيلع اليوط ّرم

 ناينبلا نئف - اهراوجو سدقملا تيب تحبصأو .هلوح نم تريغت لق

 .مدهلا نم اهيف اهآر يتلا ةلاحلا ريغ ىلع  سانلا ةكرحو ةرامعلاو

 . .ىلاعت هللا هتيمي ْنَأ لبق .ءايحألاو ةايحلا ةردنو

 نم ُنآرقلا اهديعي ٌةئداح :ثعبلا ةقيقح ىلع ٌرخآ ٌناهرب اذهو
 - ريدقلا ّىلعلا هللا اهءاش امك  سانلل ةيآ اهظفحيو «ءنامزلا رباغ

 ىلع «.لايجألا تبقاعت وأ «ءنمزلا لاط امهم ءركفلا لهأ اهب لدتسيل

 لك ىلع هللا نأ» :ريزعلا ملع امك ءاوملعيلو «ةدكؤم ةقيقح َتععبلا َّنأ
 .«ريدق ءيش

 ٌرداق وهف ضرألاو تاوامسلا َقلََخ ىلاعت هللا َّنأ امك  ؟

 َوُهاَدِإَف ٍةَعطُت نم ُهَسَقلَع اَّنأ ننال َري َرَلَوأأظ :ىلاعت هللالوقي

 لق# ٌميِمَر هو مظِعْلا حي نَم َلاَق ُمَقَلَح َىََو اًلَنَم ال بَرَسَو* نم ٌِبسصَح
 اس ىلا خس خر 5 7 هر و ضرع نخل ير كك ل ىك# سا م

 َنِم ركل َلَعَج ىِذلا# ٌمِيِلَع ِقْلَح ٍلكِب وهو ْمَرَم لُوأ اهاشنأ ىِذْلا اًهيِحن
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 رص 2 .

 ٍتَوْمَسلا َقَلَح ىِرْلا سّيلوأ# َنوُدِهِوُت ُهنَي رثنأ آَدِإَف انت ِرَضْحَألا ٍرَجَّلَ

 أ 5إ .ةنأ امكإ « ثيعأ لخلاَْو ل ل قدي نأ لع ٍرِددقي َصَْألَو
 هَِو يَ لك تكلم دبر ىِذَلا َنَحْبْدَم# وكيف نُك مل َلوُقَي نأ اًيَس
 , 174 وعي

 يتلا ةيسفنلا برحلا يف لدجلا تالوج نم ةديدج ةلوج اهنإ

 درلا ناك يتلاو .هتوعد ىلعو ٍذدَِم ّيبنلا ىلع اهنونشي نوكرشملا ناك
 سانلل نيهاربلا يقتست ةينآرق تايآب  هتمظع تلج - هللا نم يتأي اهيلع

 هذه يف امك 0 تاوامسلا يف هنودهاشي اممو «مهسفنأ نم

 مهقلخ لصأب نيكرشملا رّكذت يتلا نادجولاو ريمضلل ةعذاللا ةزخولا
 ءمهسوفن ىلإ يعولا ديعي ام ريكذتلا اذه يف ٌلعلف .نيهم ِءام نم
 نع اوعنتميف «ناخلا اذه يف رطنلا نيب مهم يتلا ةلفغلا تل ليو

 .توملا دعب مهئايحإ لوح ميقعلا مهلادج يف هو يبنلا ةمصاخم

 .ديدج نم مهنعبو

 نم بارغتسالاو بجعتلا هيفو «َّينآرقلا صنلا يتأي كلذلو

 الإ لداجي الف .ءقحلل اميصخ هسفن بّصني يذلا «ناسنإلا» اذه فقوم

 ّينم نم ٍةفطن نم هقلخ دق هّبر هللا َّنأ ناسنإلا ّري َملوأ :لأسيل لاا
 ةروص لمجأ يف «نيهملا ءاملا نم قلخلا اذه دعب هاوس مث ١ ىنمي

 يعدتست ةميظع ةمعن هقلخ يف ىري ْنأ نم ًالدبف 5 .ميوقت نسحأو

 هيف هلَمج ام ىلع هركشو هدمحو «هيلع هقلاخ لضفب فارتعالا

 نهولا نم هيف امو «نيهم ِءام نم هقلخ لصأ ىسني هب اذإ ءهنّسحو
 برضي امب «ثعبلا راكنإل هماصخو هلادج يف يوقتسي مث .«فعضلاو

 )١( -/ا/ :تايآلا ءسي ةروس 47.
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 ّيهو ًماظعلا يبحُي ْنَم» :لوقيف «ىلبت يتلا ماظعلا هذهب لَثَم نم
 1؟ميِعَر

 امدنع  دودحملا هريكفت قوطنمل ًاقفو  ةيوق هتجح َّنأ نظي وهف
 الف . .تّبفنتو هماظع جرت فيكو «توملا دعب ناسنإلاب لحي اذام ىري
 يف ناك امك امامت ديدج نم هئايحإو ءاهبيكرت ةداعإ ةيناكمإ قّدصي

 ماظعلاب نوتأي اوناك نيكرشملا َّنأ ىلإ ًاقباس .انرشأ دقو ء«ايندلا هتايح

 امك ًايوس ًارشب اهديعيو اهييحي هللا ناك ْنِإ ٍميَْي ّيبنلا نولأسيو ةميمرلا

 «تاياورلا يف درو ام ىلع ءهسفن رمألا وهو و... لثأو نب: نضاعلا لعن

 وعدي ءافصلا ىلع وهو هيَ ّيبنلا نم برتقا فلخ نب َيبأ» نأ نم
 اي : لاقو هخفن مث .هفك يف أامظع َتفو «مالسإلا يف لوخدلل سانلا

 هللا ُثَعْنَي : ههْلَك يبنلا هباجأف ؟مرأ امدعب اذه هللا ثعبيأ !دمحم

 دنتسا دقو .' )هُئهج ران َكُلِجْدُي مث .َكيِيْحُب ب يب كُنيِمُي مث ءاَذَه

 نورفكي نم عيمج ىلعو ؛نيعللا كرشملا كلذ ىلع هدر يف ْةَينَم يبنلا

 هلوقب ميكحلا ركذلا يف هيلع لّرنت يذلا هّبر رمأ ىلع .ثعبلا ةيقحأب

 لو .©)4 ٌءِيِلَع ٍقْلَح ْلُكَب َوْهَو ْرَرَم لو اهأَسنَأ َىِدْل ايي لُك» : ىلاعت

 نم ةرم لوأ اهأشنأ يذلا ىلاعت هللا ريغ ميمر يهو ماظعلا يبحي نمف

 ىلع ًاروصقم قلخلا سيلو «ميلع قلخ لكب هناحبس وهف ؟نيهم ءام
 رويطلا وأ تاناويحلا ىلع الو «نسلألاو سانجألا فلتخم نم سانلا

 راجشألا ىلع الو .لاكشألاو عاونألا فلتخم نم تارشحلا وأ

 لك ًاضيأ لمشي قلخلا َّنِإ لب . .ناولألاو فانصألا ىتش نم تاتابنلاو

 ىلاعتو هناحبس هللا الإ اهملعي ال قئالخ نم ضرألاو تاوامسلا يف ام

 . (نيلالجلا ريسفت) يدسلاو رييزلا نب ةورورعو ةمركعو دهاجم نع متاح يبأ نبا هج رخأ )1(

 حلا : ةيآلا « سي ةروص )0
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 اهتلصو «اهنيب اميف اهطابتراو ءاهنتسو ءاهصئاصخو ءاهتانيوكت يف

 نمو ءًاملع ءيش ّلكب طاحأ دق ىلاعت هللا نإ ثيح نمو «كلذل
 نايبلا ىدعتت ةينآرقلا صوصنلا نإف .ٌميلع ُهَقَلَْخ ٍقلخ ّلكب هنإ ثيح
 ريثأتلا تاذ ةيسحلا ءايشألا نم ضعب ىلإ ماظعلا ءايحإ ةداعإ نع

 لك ىلع هللا َّنأ» ىلع لثملا اهب برضتل «ناسنإلا ةايح ىلع رشابملا
 يذلا وهف «توملا دعب َناسنإلا يبحي يذلا وه هنأ امكف ««ريدق ءيش

 نكلو ..نودقوي هنم مه اذإف ًاران رضخألا رجشلا نم سانلل ٌلعج

 دعب ءايحإلاب كلذ ةقالع امو ء«رضخألا» رجشلاب ليلدتلا اذه اذامل

 ؟توملا

 ءرضخألا رجشلا عطقن امدنع هنأ ّيهيدبلا باوجلا نوكي دق

 كلذ نم ٌدعبأ ًةربعلا نكلو . .رانلل ًادوقو حبصي مث «سبيب ىتح هكرتن
 ىلع تزكترا يتلا ةثيدحلا هتافاشتكا يف ملعلا هيلع انّلد ام يهو ريثكب

 لامعتساب هيلإ انراظنأ ميركلا نآرقلا هجّجوي يذلا ءرجشلا يف رارضخالا

 هيف رضخألا رجشلا نأ ملعلا نّيب دقل لجأ . .«رضخألا رجشلا» ريبعت

 يتلا يه ةقاطلا هذهو ءاهب ظافتحالاو ةيسمشلا ةقاطلا صاصتما ةيصاخ

 كلذلو ؛ةرارش لقأل ولو .قارتحالا وأ كاكتحالا دنع رانلا دلوت

 ءاهيلع ةرطيسلا بعصي ثيحب «ءءارضخلا تاباغلا ىف قئارحلا لصحت

 نم ٍةعساش تاحاسم ىلع يضقت نأ لبق ءفايحخألا ضعب يف

 ءارضخلا قاروألا يف ُنزتخُت يتلا ةيسمشلا ةقاطلا َّنأ يأ . .راجشألا

 ىرن ام ىلع رانلا رعتست مث .ببس يأ درجمل رجفنت يتلا يه ةعنايلا
 . .كانه وأ انه قئارحلا كلت يف
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 صاصتما يأ) رضخألا رجشلا يف ةيصاخلا هذه عدوأ يذلا َّنِإو
 اهلمحي ىتلا ةيلخلا يف عدوأ يذلا وه (اهب ظافتحالاو ةيسمشلا ةقاطلا

 ةرهاظلا هاوقب ناسنإلا اهنم دّلوتي يتلا ةقاطلا كلت ّيونملا لئاسلا

 ِءام نم ناسنإلا قلخ نيب ام ميكحلا ركذلا طبري انه نم .ةيفخلاو

 نيبو ءايوس ارشب هلعجت يتلا ةفاطلا هيف نمكت يذلا « نيهم فيعض

 نمكت يتلا ةمعانلا ءاسلملا قاروألا اميس الو بطرلا رضخألا رجشلا

 صنلا طبري امك . .ةيتاعلا اهاوقب رانلا دلوت يتلا ةيسمشلا ةقاطلا اهيف

 ءايحإ ةداعإو ءهتوم دعب ناسنإلا ءايحإ ةداعإ نيب انه  ُننآرقلا

 «ضرألا يف اهروذج تكرت ام اذإ اهقنور ىلإ ةقرتحملا ةرجشلا
 . ديدج نم اهب ءانتعالا ىرجو

 «قلخلا يف ًانأش كلذ نم مظعأ ىلإ ةينآرقلا صوصنلا انيدهتو

 قي نأ َكَع ِرِدَعِب َصضْرَأْلاَو ٍتومَسلا َقَلَس ىِرْلَ سيلَوأ# : :ىلاعت هللا لوقب

 يف راغصلا ّيسانألا ءالؤه لثم ْنِم ؟#مهلثم» ْنِم يأ ؟« رهلتم

 يذلا َّنأ كلذ . .ضرألاو تاوامسلا ىلإ سايقلاب مجحلاو قلخلا

 نم هيلع نايوتحت امل «قلخلا اذه ميظع عم «ضرألاو تاوامسلا قلخ

 رداقل  هدحو قلاخلا الإ اهملعي ال يتلا  ىوقلاو تاقاطلاو .ءايشألا

 يف نودتشيو «نومصاخي نيذلا سانلا ءالؤه لثم قلخي ْنأ ىلع

 قلخ يذلا نأ اوملعل «ءنوركفتي اوناك ولو . .ثعبلا راكنإب مهماصخ

 ًاسانأ قلخي ْنأو .مهينفيو .مهكلهي نأ ىلع ٌرداقل ضرألاو تاوامسلا

 مهنأ ٌتيح نم مهفالخ ىلع نونوكي نكلو «ةئيهلا يف مهلثم ْنِم
 الو .«ثعبلا نوركني الف .هتعاطو هللا ةدابع ىلع نوموقي .نونمؤم

 هذه تسيلأ . .نوقطني مهنأ املثم ,قح هنأ عم «هتقيقحب نومصاخي

 رداقلا «ميلعلا قالخلا َّنأل ,ىلب ؟هدوجو يف ٌناسنإلا اهرعشتسي ةقيقح
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 لوقي نأ ًائيش قلخي نأ دارأ اذإ هّرمأ امنإ «ميظعلا قلخلا اذه لثم ىلع
 .رمألا درجمل لاحلا يف دجويف يأ ,ءنوكيف «نك : هل

 اهل تحتفناو ءانلوقع اهتربدتف ءاهدحو ةقيقحلا هذه انيعو ولو
 عطقني ال حيبست يفو «ىلاعت هلل ةمئاد ةدابع يف شيعن نأ بجول انبولق

 لك توكلم هديب يذلا هللا ناحبسف .ميركلا ّبرلاو ءميظعلا قلاخلل
 . .ةرخآلا يف :«نوعجرت هيلإو» «ثعبلاو ؛ةايحلاو «توملا :ءيش

 . ثعبلاب اّلِإ هللا ىلإ عوجرلا اذه نوكي نأ ليحتسمو

 ًاديدج ًاقلخ مهثعب راكنإل نولاضلا اهبرضي يتلا لاثمألا " 

 2 م2 وم مم 6 ل رع سم م حم رسل م لى 5 و 1 5

 َنوُعيِطَس الف اوُلَصَف لاثمَألا كل وير فص رظنا# :ىللاعت هللا لوقي
 مد -

 00 >2 مو سى ج2 هس مرر

 أ ٌةَراَجِح أنك لق# اًديِدَج اَهَلَح َنوُبوعِبم اول اناقرو املظَع انه اذ أوُلاََو# اليس
 26 ظسصد م | م 00 7 هلع رع ع ورا ب رع ماسر ملم ير م م

 لَوأ ْمكَرَطَف ىلا لف انديِصِي نم َنوُلوفيسف رثرودص ف ريكي امم اًملَح ْوأ*اًديِدَح

 موي * يرق تبوكَي نأ نسَع ْلُق وه قم تولوميو مهسوءر كِل َنوُصِقسَف رقَرَم
 , 2176و الإ مَ نإ نونو ءودْمححب نبتت مُكوْعَدي

 «نيكرشملاو ِدّيْبَي ّىبنلا نيب لادجلا دهاشم نم رخآ دهشم هنإ

 لمحت اهنأ ةميركلا تايآلا هذه ىف ديدجلا ّنكلو . .ثعبلا ةيضق لوح

 .مهثعب ىلع رداق ىلاعت هللا َّنأ تبثي يذلاو ءمههبجي يذلا يدحتلا

 لاكشأ نم رخآ قلخ يأ وأ ءاديدح وأ ًةراجح وأ ءًاسانأ اوناك ٌءاوس

 كلذلو .دوجولا نم هلازأ مث «هدجوأ ءىش يأ وأ .هتاقولخم سانجأو

 : هانعم امب ٍةيْلِو يبنلا ةبطاخم يف يحولا هجوتي

 )١( :تايآلا «ءارسإلا ةروس 48 -67.
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 امك - كنوهبشي مهو لاثمألا ا

 لإ َنوُعبتَت نإ نوميدلفلا ُلوُ أوفي ذإ © روحسم ٍلجرب - 1 كيلع ءارتفالا مهل ولحي

 نم كلد ىلإ امو نهاك وأ هرعاش كنوهبشي وأ (1) هيَ ل

 لاثمألا كلتب اوُلَض مهنكلو . .!كنم لينلل اهنوعدتبي يتلا بيذاكألا

 َّنأ ريغ نمو .كيلع اهنوقلطي يتلا تاهيبشتلا وأ ءاهنوبرضي يتلا
 .ناهربلا اذه نع نوزجاع مهنأل «ءيش يأب اهيلع ناهربلا اومدقي

 ةيأ نع ٍديعب :04"2ٍريِظَع نع لح َكَِإَرط مهسفنأ يف نونقوي مهنألو
 يذلا وه «ثعبلا ةقيقح نيبت يتلا تايآلا رّبدت نع مهلالض َّنِإو . ةهبش
 امك «ةقيقحلا هذه ىلإ مهلصوي يذلا ليبسلا ىلإ ءادتهالا نع مهدعبي

 يف ءانفلا لح امدعب  ةشه ًاتافرو .ةرخن ًاماظع انك اذإأ :مهلوق يف
 ؟اديدج ًاقلخ دوعنو ثعبن لهف - بارت ىلإ تللحتو انداسجأ

 وأ ؛ةالقع ارشب :اهنوروصتت لاح ةيأ ىلع اونوك :مهل لق
 ال امم ءهحفت بعسل ءيش 25 وأ الم ادو وأ ًةيساق ٌةراجح

 نع مكتاروصت لثم نم «ًاريبك هنورت دق امم رخآ ًاقلخ وأ .لقعي
 «متنك ام آيأف . .رشبلا نم مظعأ قلخ يأ وأ ؛ءادشأ ةربابج وأ ٍةقلامع
 !نوثعبت فوسف «مكقلخ ناك ام ًايأو

 ؟ديدج نم ًءايحأ انديعيو انثعبي نم نكلو :نولوقيسف

 رداقلا َّنأل .ًائيش اونوكت ملو «ةرم لوأ مكقلخ يذلا :مهل لق
 مكثعبو .توملا دعب ةيناث مكئاشنإ ىلع ٌرداق «ًءادتبا مكئاشنإ ىلع

 نوهأ يه لب ةداعإلا ىلع رداق ءدبلا ىلع رداقلا نأل .ًاديدج اّيح ًاقلخ

 . . هيلع

 )١( :ةيآلا ءءارسإلا ةروس /41.

 .4 :ةيآلا ,ملقلا ةروس (؟)
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 ةجحب ال اهتعراقم نوعيطتسي ال تلا .ةغلابلا ةجحلا هذه لايحو

 ىلع لدت يتلا مهيدل لعفلا ةدر ّينارقلا صنلا روصي .ناهرب وأ

 : زجعلا

 امدنعو اذكه ..4؟ٌوُه يم تولوُفَيَو ميسور َكلِإ َنوُضِفِْيف

 ةراشإ مهباقر قوف اهنووليو ء.مهسوؤر نوكرحي فوسف ءٌدرلا مهييعي
 وه ىتمو :نولوقي .ٍفافختساو ءازهتسابو ءمث «عانتقالا مدع ىلع
 !؟هب اندعت يذلا ثعبلا اذه

 .هبرقب يئاجر ىهتنم هنإ . .«ًابيرق نوكي ْنأ ىسع» :مهل لقف
 َّنأب «ّيبنلا اهيأ ءمهركذ ْنكلو ..!بذاكلاو انم قداصلا نّيبتي ىتح

 هناحبس وه الإ اهتقول اهروهظ يف اهيلجي الو «يّبر دنع اهملع ةعاسلا
 هللا نم ّىلإ ىحوي ءٌيحو وه امّنِإف .مكل هلوقأ ام امأ . .ىلاعتو

 ءروصلا يف هفكغ ليفارسإ خفني موي «هيف بير ال ثعبلا َّنأ ىلع
 هللا دمحب نوحّبست متنأو «نيعرسم نّيبلم .ثادجألا نم نوّبهتف

 ًانمز اّلِإ هيف مخثبل ْنِإو ءٍتابس يف متنك مكنأ نونظتو «هيلع ءانثلاو
 . !اليلق

 امهم ؛ٌبيرق ِتآ لك َّنأ ةقيقح ةقيقح لوخب كرت نحلل مالك نمو

 .«لزت مل ةرخآلاب كناكر «نكت مل ايندلاب كنأك» : :هلوق ( ادعت ناك

 ايندلا يف مهكفإ لثمك ثعبلا موي نيرفاكلا ٌفّلَح - ؛

 ٍِفْعَض دب ْنِم َلَعج مث ٍفْعَض نّي كَفَلَح ىِيَلأ ُهَنَأ» : ىلاعت هللا لوقي
 0 ملأ وهو ٌءاَمِن ام ريمم ا” ع صاصاع 00

 مويو# َررَفْلا ميلا وه م هادف ام قاع ةلكو اقع ورق لكي نه لمح عش

 لاقو#ن هوي اونك َكِلَدَك دعاك ريع أوثِمِل ام َنوُمرَجمْلا مسي َهَع ةَعاّسلا موُهَت لمس مو رب رجس لس م
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 ورم وءم -و2

 ِثَعَبْلا موي اًدنهف ُثَعِبل مل ع يع سوح
 مش الو 5و هدم اوللط تلا علي ال زوي« نول ال رش | 7

 زن ملل لول يو ذم ف كرم ذقته
 كنك بيث نأ علب كلك هايم ل أ نإ هد يل

 0 م ل د

 . 0 ٍِل نيل أ َكَنَفْخَبْس الو 0 ل َدَعَو نإ ٌريِصآَف *# وملعب

 اهعطقي يتلا ٌرمنلا لحارمل نايبت ةميركلا صوصنلا هذه علطم يف
 0 .مهتامم ىتحو مهتدالو ذنم ءرشبلا ونب

 َهَلَح دَمو# ارو هَ نون ال يلا : ىلاعت هلوق يف امك ؛«راوطألا» ةظفلب

 تتاب اهنأل «ةلدأو نيهارب ىلإ جاتحت ال راوطألا هذهو ؛74"2راوط
 نولقتنت متنأو «ةايحلا هذه يف ّيسحلا مكدوجو هدكؤيو ءًاينيقي املع

 . .روط ىلإ روط نم

 يف نمكي يذلا فعضلا وه ء؛هيف هللا مكقلخ يذلا لوألا روطلاو

 لمحت يتلا ةفطنلا اهنكلو «نيهم ِءام نع ةرابع يه يتلا .ّينملا ةفطن
 متنأو ءاهيلع نونوكت يتلا فعضلا تالاح مث نمو ءمكدوجو روذب

 اهتاذب لدت تالاح اهلكو .. ًالافطأ متنأو مث ٠ .مكتاهمإ نوطب يف ةنج

 ةوقلا روط ةلوفطلا ةلحرم دعب يتأي مث . .ةليحلا ةلقو تسلا لع

 هجوضن لامتكا ناسنإلا اهيف غلبي يتلا «بابشلاو ةوتفلا مايأ يف

 . .مدآ ينب نم لكل ىلاعت هللا ردق امبسح .«يسفنلاو يدسجلا

 ةروصب «ناسنإلا لقتني ثيحب .ءفعضلا ىلإ عوجرلا أدبي ءمث
 اذه اهحمالم نمو ةلوهكلا روط ىلإ «نينسلا رورم عمو ؛«ةيجيردت

 ا نع : تايآلا «مورلا ةروس )0(

 .5١1و ١7 :ناتيألا ءحون ةروس (')
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 اهرثكأو «ةخوخيشلا لماوع هعم بّرستتل ءمكسوؤر وزغي يذلا بيشلا
 ريصي نأ ىلإ ءائيشف ًائيش اهتومو «ةيويحلا ايالخلا فعض ًاريثأت

 .افعض هتالاح ٌدشُأ يف هلعجت يتلا .«ضارمألا موجهو «باصعألا

 فعضاا َّنأل لع دعب كني ال كَل ٍرمملآ لدن كإ دي نم ٌركسمو# لب
 .كاردإ نم هيلع ناك ام هدقفي ةيركفلاو ةيدسجلا هاوق يرتعي يذلا

 1 م ىلاعت هلوقل «٠ سيكنتلا وه اذهو «ملعو زييمتو

 . ")4و الم قل يف
 «ةريثك تالولدم اهل يرشبلا نئاكلا اهيف رمي يتلا راوطألا هذهو

 نوملاظلاو نورابجلا اميسالو  سانلا ركفتي ىتح «ءانفلا ةركف اهزربأو

 .مهرمع نم ةرخأتملا ةلحرملا ىلإ لوصولا نوقبتسيف .مهسفنأ يف -
 ءرابكتسالاو طلستلا نم هيلع مه اًمعو .مهيغو مهيغب نع نوذتريو

 هذه نم ٍلاوز ىلإ مهريصم نأ نوملعي امْنإ ءمهركفت يف مهنأل

 َّنِإ مث . .!ءيسلا وأ بيطلا مهركذ الإ رثأ نم مهل ىقبي الف «ةايحلا

 سانلا طبرت يتلا ةلصلا دوجول عفادلا نوكت ْنأ بجي هذه ءانملا ةركف

 ام ءاتاتب ناهذألا نع بيغت الأو «عطقنت الأ بجي يتلاو ,مهقلاخب

 ىلإ مهعوجر ّنأب :مهل لوقتل ءمهرظتنت ةخوخيشلاو ةلوهكلا تماد
 امّنِإ اهيلإ اولصو يتلا سيكتتلا ةلاح ّنأل ءابيرق تاب دق ىلاعت مهر
 نونمؤي ال اوناك ْنِإ اّمأ ..!ايندلا هذه ةقرافمل نيبملا ريذنلا ينعت

 كلذ مهغولب مث نمو ءّيداملا مهدوجو ََنإف «ءباسحلاو ثعبلاب
 ؟ريصم يأ ىلإو ؟نيأ ىلإ نكلو «مهلاوز ىلع ةلدألا مهأ نم فعضلا

 ٠١ :ةيآلا ءلحنلا ةروس )١(

 .38 :ةيآلا .سي ةروس (؟)
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 نوركتي ْنَم رظتني يذلا ريصملا نع ةباجإلا لبقو . . !نولقعي اوناك ول

 ناسنإلا ةيانع هججوت ةينارقلا صوصنلا نأ ىلإ هابتنالا نم دب ال ؛ثعبلا
 نمو «هناحبس وهف .204ُميِرَمْلا ميما َوْهَو ني اَمٌقلْخَيط هللا َّنأ ىلإ
 ءرشبلا ءالؤه نم ءاشي ام قلخي «ناسنإلا ةايح يف راوطألا كلت لالخ

 ُئمعلا مهنمو ؛نوعاّمسلاو ّمصلا مهنمو «ءايوقألاو ءافعضلا مهنمف

 قلخلا يف ريدقتلا اذهو .!ءاحصفلاو مكبلا مهنمو .نورصبملاو

 ««ميلعلا» وه «ىلاعت هللا نأل .ةمكحو ملع نع الإ نوكي ال يرشبلا

 ىلعو «قلخلا ىلع «ريدقلا» وه هنأل ٍةرذقو ٍةئيشم نع اّلِإ نوكي الو
 تاوامسلا يف ءهتاقولخم ّلك َّنأ ليلدب ءقلخلا اذه نوؤش ريبدت
 يف وه ٍمَْي لع ٍضرالاو تملا يف نم ُمُلََِيا9 ذإ ءهيلإ ةجاحب «ضرألاو
 . . تاقولخملا كلت نوؤش نم "76وأَم

 كلت ىلعو «قلخلا ّرمأ َّنأ ةينآرقلا صوصنلا رّرقت ْنأ دعبو

 نايبت ىلإ لقتنت «ىلاعت هلل نأش وه ءرشبلا ءانبأل تالاحلاو ءراوطألا

 يف نم هللا ثعبيو «ةعاسلا موقت موي نينتمؤملا لاحو نيمرجملا لاح

 هذه ىلع اورم نيذلا ءًاعيمج رشبلا ىلاعت هللا يبحُي موي يأ .روبقلا

  ةعاسلا موقت موي اّمأ . .مهنم ةقيلخ رخآ ىلإو هنتتت مدآ ذنم ضرألا

 ءاتاومأ اوناك مهنأ (نوكرشملاو رافكلا) نومرجملا كرديو  ةمايقلا

 بلغي نكلو ء«ءايحأ مهتدوع نم لوهذلا مهبيصي ةعاسلا كلت يفف

 .روبقلا يف مهو .مهتوم يف اوثبل ام مهنأ نومسقيف مهمارجإ مهيلع
 مهفلح يف قدصلا نع نوفرصُي امك يأ . .نمزلا نم ةدحاو ةعاس ريغ

 اذهف . .ثعبلاب نوبذكي مهو ايندلا يف نوكفؤي اوناك كلذك  ذئموي

 .014 :ةيآلا «مورلا ةروس )١(

 .79 :ةيآلا ءنمحرلا ةروص (1)
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 نم مايق مهو ىتح «ناتهبلا مهيلع ىغطي ذإ «ًامئاد نيمرجملا نش

 ال ةليوط ًاروهد مهمل دق توملا ّنأب نوقدصي الف «ليوطلا مهداقر

 . . ثعبلا دنع مهايحأ مث «مهتامأ يذلا مهّبر اّلِإ اهادم ملعي

 نولوقيف رشبلاو ةكئالملا نم َناميإلاو َملعلا هللا مهانآ نيذلا امأ

 مكتوم يف متثبل دقل ءهللاو ىلب ءراكنإلل مويلا يعاد ال :نيمرجملل
 يف ًابوتكم هلعجو ؛هملع قباس يف مكل ىلاعت هللا هرّذق يذلا نمزلا

 متيقب دقو «قئالخلا عيمجل رادقألا هيف تطخ يذلا .ظوفحملا حوللا

 ال متنك مكنكلو «هب متبّذك يذلا ثعبلا موي اذهف «ثعبلا موي ىلإ ًاتاومأ

 لالظ يف متثبل متنك اذإ هدعب مهي الف ءالعف عقاو هنأو .قح هنأ نوملعت
 . .نودعوت متتك يذلا مويلا ققحت دق اهو ءًاريصق مأ ًاليوط توملا اذه

 قفارت يتلا قئاقحلا نم ىرخأ ةقيقح صوصنلا ررقت ًاضيأ انهو
 - اهي نوربتعيو ةقيقحلا هذه دنع نوفقي سانلا تيلو  ثعبلا موي
 ٌراذعأ  هللاب كرشلا وأ رفكلاب - مهسفنأ اوملظ نيذلا عفني ال ٍذئمويف

 قحلل مهراكنإ ىلع ىبتعلا مهل بلطي وأ «مهبتاعي دحأ الو ءاهنودبي
 نوبتعتسي ال مهنأ امك «ءيشب مهترذعم عفنت ال ذئمويف !مهايند يف

 لج هللا َّنأل كلذف .مهباتعتسا مدعو «مهراذعأ لوبق مدعو .ًالصأ
 .يدهت يتلا تالاسرلاو ءابنألاب نيلسرملاو نييبنلا ثعب دق هلالج

 نم سانلل هيف هللا برض يذلا نآرقلا اذه اميس الو ءًاعيمج - اهب اوبذكف

 «بيذكتلاو رفكلا سانلا بتجتيل ءصصق لك نم هيف ٌصقو «لثم لك
 تسق نكلو «قيدصتلاو ناميإلا قيرط .ٌيوسلا قيرطلا ىلع اوريسيلو

 مويو ءةرخآلا ةركف لوبق نع مهعامسأ اوًمصأو .مهنم ريثك بولق
 ملو ءهتاظعو هماكحأو .هصصقو «نآرقلا لاثمأب اوأبعي ملف .ثعبلا

 اهلمحي يتلا ديحوتلا ةديقع قانتعال ِدّدُبَو هللا لوسر ةوعدب اورقي
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 مَن اَل» ثيح ثعبلا موي هيلإ اولصو ام ىلإ اولصو ْنأ ناكف ؛نآرقلا

 . © ٌنوبنعَس مهالو مهُبرْذَعم أ أونلَظ حيل

 املو .ثعبلا موي نيمرجملا لاح هيلع نوكي امل نايبلا دعبو

 ةزعلا بر - ىلاعت هللا بطاخي ءناميإلاو ملعلا اوتوأ نيذلا مهل هلوقي
 وُ َةَياَي مُهَمْنِج نيّلَو» : ميركلا هلوقب يبو ًادمحم ِهّيبن - لالجلاو
 يأو «ةغلاب تناك امهم ةجح ةيأف . . 4 َنوُلِطْنم الإ ْرْسَأ نإ اورفك َنِنَل

 هب مهيتأي ًاحضاو ناك امهم ليلد يأو ءاعطاس ناك امهم ناهرب

 نل نيرفاكلا َّنِإَف ةرهابلا ةزجعملاب مهءاج ولو لب - ط5 هللا لوسر

 مهرفك فقي الو . .ىلاعت هّبر نم هيلإ لزنأ امب اونمؤي نلو ءهوقدصي
 ام َّنأب هعابتأو هنومهتي لب «ناميإلا مدعو «قيدصتلا مدع دودح دنع

 لِ ْرْمَأ ْنإل :مهل نولوقي ذإ «ليطابأ الإ سيل هيلإ مهنودشري
 نآرقلا اهلمحي يتلا ةجحلا هتاذ دحب وه ماهتالا اذه ّنكلو . . 4 َنوُنِْبُم
 باتك هنأب نمؤي ملو هب ملع وأ باتكلا اذه هيلإ َلَصَو نم لك َّدِض

 نم لك كلذكو « ثبَو دمحم ىلع لن يذلا هللا يحو هنأو .قحلا هللا

 ىقلي فوسو «ةمايقلا موي ىلإ هيلع ةمئاق ةجحلا نإف ءهيف ام عبقتي مل
 ةتباثلاو ةليصألا ةقيقحلا ىلع رّثؤي ام اذهو . .نيملاعلا بر مامأ اهتبقاع

 مهيلع ءاوس اورفك نيذلا نإ :يهو نيبملا نآرقلا اهيلإ انيدهي يتلا
 مهرذنأأ ءاوسو .مهرذني مل مأ هنامز يف كي هللا لوسر مهرذنأأ

 اودتها ءاوسو «مهورذني مل مأ ِهّيلَي لوسرلا دعب نم مالسإلل ةاعدلا
 :نونمؤي ال . .!نونمؤي ال مهنإف ءمهروهظ ءارو هذبن اورثآ مأ نآرقلاب

 ىلعو مهعمس ىلعو ؛مهبولق ىلع متخ ميكحلا زيزعلا هللا َّنأل
 بولق ىلع هللا عبطي كلذك . .ميظع باذع مهلو «ةواشغ مهراصبأ

 نآرقلا هب ءاج يذلا قحلا اوملعي نأ نوديري الو .نوملعي ال نيذلا
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 .نيبملا باتكلا اذه اهيلإ وعدي يتلا ديحوتلا ةديقع اوقنتعي ْنأ الو

 6 هللا لوسر يذؤي ناك مك دهشي ةيمالسإلا ةوعدلا خيراتو
 ٌىده ءنآرقلا اهلمحي يتلا ةديقعلا كلتل ةباجتسالا مدع هملؤيو

 مهتياده ىلع سانلا صرحأ هيب ناك هنأل «بولقلل ًارونو «لوقعلل
 ىلإ هاّيإ ًايعاد ىلاعت هير هبطاخي اذلو .ديجملا ديمحلا طارص ىلإ
 مهدانع ىلع مهرارصإو ءرافكلا ىذأ ىلع «ربصاف» . .ربصلا

 ءارم ال ّقح مهب ديدشلا باقعلا لازنإب هللا دعو َّنأ ملعاو مهبيذكتو

 كّتظيغي الو .«ثعبلاب نونقوي ال نيذلا ءالؤه كُنرفتسي الو «هيف
 ىلإ مهترخآ ذإ «كيلع لّزني يذلا يحولاب نوقدصي ال نيذلا ءالؤه
 بلقنم ّيأ اوملظ نيذلا ملعيسو ءهيف بير ال ِتأ مهباسحو «ٍلاوز

 روبقلا نم جورخلا كلذك ءاملاب ةتيملا ضرألا ىلاعت هللا يبحي امك  ه

 اهسَيَرَو اهب فك رهَفوَم كمَسلأ َلِإ أورظني لفأ# :ىلاعت هللا لوقي
 جور لَك ني اَبِ اشْنأَو سور ايف اَنْ اَهَسَدَدَم ضرالاَو# جور نم الل اَمَو ل + سا 7م أخسر سس أ يا - 12 64 100
 < سم1 لع ع2 رع هس م ل 27222 وع ف ل لإ معسل هل ب ِ
 هب اًنَسيْنَأَف كركم كام ِءامّسلا نم انلزنو#ٍِبينَم ربع لكل ْئَدْذَو ةروس# حيهب

 موس و 2 لم
 هدب هي ايكو اب انيك ملط ا يقساب َلْحَدلاَو# ٍديِصْلل ٌبَحَو بنج 29

 تيل حمو تلا نيل حج : ىلاعت لوقيو .("7 4ع َكِدَك ذِي
 . ")4 تور َكَِدكو اهتم دعب صرالا نحو يل نم

 يف قلخ ام ىلإ هدابع راظنأ هجوي يذلا ردتقملا رداقلا هللا ناحبسف

 ١. 75 : تايآلا «ق ةروس )غ1

 518 : ةيآلا ءمورلا ةروس )س0
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 ءانب هتايآ نمو .ميلعلا قالخلا هنأ ىلع دهشت تايآ نم ضرألاو ءامسلا

 لصي ام سيل ءامسلاو . .سانلا اهيأ ءاهنورت ٍدمع الب مكقوف نم ءامسلا
 هفاشتكا اوعاطتسا ام وأ ءمهقوف يمارتملا ولعلا نم ٌبسحو ءّرصبلا هيلإ

 ٍتاوامس عبس ىلع لمتشتل عستت ءامسلا لب «حيسفلا نوكلا داعبأ يف

 «ديدش ءانبلا يف ماكخإو ٍنيتم ُكسامتب ضعب قوف اهضعب ولعي ءًاقابط

 قفو اهتناتم ىلع لظتل اهنإو ءاهةانب دسفي ققشت وأ ٌبيع اهللختي ال ىتح
 قلاخلا هعدوأ يذلا مغانتلا حور اهنيب فلؤي ةقيقد ةمظنأو ءةتباث ننس

 مدقلا فئاط اهمهدل ناقتإلاو ماكحإلا اذه الول اَلإو . .اهناينب يف ميظعلا
 ىمظعلا هللا تايآ نمو . .ةايح الو ضرأ الو «ءامس تيقب امف «نهولاو

 لب ؛عساولا ريبكلا نوكلا اذه يف هدحو ناقتإلا الو .هدحو ماكحإلا سيل

 ؛ءامسلا ةحفص المت يتلا بكاوكلاو موجنلا هذه لامج نم هارن ام ًاضيأو
 رداصم امأ «نيرظانلل ةنيز نوكتل راونألاب عشتو ءءاوضألاب ألألتت يهو

 ملعلا لهأ بسحو .ٌيركفلا رظنلل رخآ لاجم يهف راونألاو ءاوضألا كلت

 طقتلت يهو «ةلئاهلا هداعبأب نوكلا ةعس مهدصارم نّيبت نأ ءامذفت

 رّدق امك «ءاهتاياغ ىلإ بهذتل ةيئوضلا نينسلا نيبالم نم ةينآلا ءاوضألا
 . ميظعلا قلاخلا اهل

 هذه قلخ يف كلذكف .تانّيبم تايآ ءامسلا قلخ يف امكو

 كلف يف حبسي ًاريغص ًابكوك تناك ْنِإو يهف . . اهيلع ايحن يتلا ضرألا

 لعج ْذِإ «ريكفتلاو رظنلا يعدتسي ام اهئانب يف َّنأ اّلإ «ّيسمشلا ماظنلا

 مكحُتل ةتباث «ّيساور ًالابج اهيف بصنو ةدتمم ًالوهس اهيف ىلاعت هللا

 .اهفارطأ برطضت وأ ديمت الف اهسيراضت نيب ٌنزاوتو ءاهكسامت

 . جيهب جوز لك نم اهقلاخ اهيف تبنأ ام ضرألا هذه لامج نمو

 اهيف تبنأ امم ىصحُت الو دَعُت ال يتلا فانصألا نع ىّنك دقو
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 امدنع ذإ «جوازتلاو ءريكذتلا ماظن ىلع مئاق اهنم الك َّنأل «جوز»لاب
 «قنورلاو ةلحلا لمجأب لمتكت يتلا ءاشنإلا ةيلمع أدبت حاقللا لصحي

 عنصلا يف تايآلا لماكتتف ,بولقلل ةجهبو «نويعلل ةعتم اهيف يتلاو

 . .ءامسلاو ضرألا نيب ام لامجلاو

 عجري نمؤم ٍدبع لكل ةظعو ؛ةرصبت ىلاعت هلعج دق كلذ لك
 قح هعيطيو «ةدابعلا قح هدبعيف «ىلاعت هّبر ىلإ ٍنأْش لكو ءرمأ لك
 رظنلا يفكي ْذِإ . .ودابع ىلع لضفلا نم قلاخلل ام ملعي هنأل «ةعاطلا

 ضرألا هذه ىلع شيعلل لبسو ؛ةايحلل تاموقم نم مهل قلخ ام ىلإ
 «ةايحلا تماد ام هديجمتو هركذ يف اوُنَي الف ءهوّسدقيو هوحبسي ىتح

 مهمأ نيوكت يف ام سانلل نيبت ةمكحلاو لب .راهنلاو ليللا ماد امو

 هب قلاخلا اهّدمأ امو ءاهفارطأ فلتخم نيب لماكتو ماكحإ نم ضرألا

 فلتخم نيب نم ؛.ةايحلل ةحلاص اهدحو اهلعجت ةينئيوكت رصانع نم

 . . .يسمشلا ماظنلا يف ةرايسلا بكاوكلا

 اذهف :ةلفغلا نم ظاقيإلاو رّصبتلاب ةريدج سانلل ىرخأ ةركذتو

 هب ذإ ءضرألا ىلع ةايحلا ببس وه ءامسلا نم هللا هلزني يذلا ءاملا

 نوتومي الف ٍةدلب لك لهأ ييحيو ءاهسابيو اهفافج دعب ضرألا يبحي

 يذلا وه ءًاكرابم ءامسلا نم هللا هلزنُي يذلا ءاملا اذهف .ًاعوج وأ ًاشطع

 نم تانجلا ىلاعت هللا هب تبني يذلا وهو ءٌزتهتو يوترت ضرألا لعجي
 ءىلتمت يتلا لوهسلاو لوقحلاو «ةرمثملا ريغو ةرمثملا راجشألا

 هب ىنغت يذلا وهو «ماعنألاو سانلا هنم لكأي يذلا ءديصحلا ٌبحلاب

 اذه هلاثمو ءاهعاونأو اهراهزأ فالتخا ىلع قازرألاو تاريخلاب ًةايحلا

 اهرثكأو «تارمثلا ىهشأ سانلا يطعتف هديقانع بكارتت يذلا لخنلا
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 هرّدقف ءيش لك قلخ يذلا ء«ميكحلا زيزعلا ريدقت كلذو . .ةدئاف
 . .اريدقت

 ءاملاب ةبدجملا ةدلبلا وأ .تاوملا ضرألا ىلاعت هللا ييحي امكو

 نم مهجرخيو .تاومألا يبحي كلذك ءءامسلا نم هلزني يذلا كرابملا

 َكَِدَك ايم ُهَدلَب ءهيايرتفَف# :ىلاعت لوقي .,ثعبلا موي روبقلا

 , 23074 وخبر
 مهجورخو «مهئايحإ لوح نيرفاكلا لوقع ةهبشلا تلخد اذإف

 نمو «مهلجرأ تحت نمو «مهقوف نم دهاوشلا يه كلتف ءروبقلا نم
 قزرلا اذهبو «جيهب جوز لك نم تابنإلا اذهبو «ءاملا اذهب .مهلوح

 يف ديدج نم ايحيو تابنلا تومي امكو ..تارمئثلا لك نم ريفولا
 كلذك ء.هل ةددحملا تيقاوملا يفو .ءلوصفلا لالخو ؛مساوملا

 ىلإ اورشحتل ءأتاومأ متنك نأ دعب روبقلا نم سانلا اهيأ نوجرخت
 هللا الإ اهملعي ال يتلاو ءاهيف بير ال يتلا ةعاسلا موقت موي ءمكبر

 دعب ضرألا ءايحإو ءءامسلا نم ءاملا لازنإ يف ّنإو . .هدحو «ىلاعت

 دهشم مهلاب نع بيغي الف «بابلألا يوذل ةددجتم ةركذت ءاهتوم

 نآرقلا كلذ ىلع انثحي امك هل نودعتسي لب «ةمايقلا موي جورخلا

 ميهافملاو ميلاعتلا نم هب لفحت امو هتايآب رصبتلا لالخ نم .ميركلا

 :ىلاعتو كرابت قحلا لوق هيلإ يدهي امك ةرخآلاو ايندلا رومأ لوح
 . . !؟('04 [هئاَمَفَأ ٍبوُلق ّلَع مأ َتاَءرَمْلأ َنوربََي الفأ»

 ةايحلا هب لعافتت يذلا ّيعيبطلا بناجلا اذه ىلع نآرقلا دكؤيو

 لازنإ يف امهريثأتو ,باحسلاو حايرلا نع ىرخأ تايآب «ضرألا ىلع

 )١( :ةيآلا .فرخزلا ةروس ١١.

 )١( :ةيألا ءدمحم ةروس 784.
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 ةيفيك نع انل ةربعملا لئالدلا نوكتل ءرامثلاو تابنلا جارخإو ءرطملا

 . .ىتوملا جارخإ

 هيمو ئَدَي ب اذ حلا ُلِسُْر ىلا هدو :ىلاعت هللا لوقي

 ص نم وب اًنَجَرْحَأف املا هب اَنلََْف ٍتَيّم ركل ُهَئْفَس اَلاَمي اًباَحَس َتلقآ 15 يح

 ندب هنأ جرحي ُبيَِطلَأ و * كرر ملم ّنوَمْلا ير كدلك ٌترَمّتل

 , 074 َنوكَفَي ِرَوَعِل تن الا رن كك ادكن الإ ني ال بح ىو

 هب انييخأف سيم أب لإ ةذشم اع دينك كلا لأ َىِرْأ هنو » : ىلاعت لوقيو

 ناب ةكرابملا تايآلا هذه يف ًاضيأ انهو (")ه را َكِلَدَك ابتوم دعب ضرالا

 ضعب ركذ عم نكلو ءءامسلا نم ىلاعت هللا هلزني يذلا ءاملا ةيمهأل

 يتلا حايرلا ةوق اهنمو ءرطملا طوقس يف رثؤت يتلا ةيعيبطلا لماوعلا

 ءاضف يف ةنيعم ةيحان ىلإ (ءاملاب ةئيلملا يأ) لاقثلا باحسلا لمحت

 - هللا نذإب - ًارطم لزنتف ةدوربلا لماوع اهل رفاوتت ثيح ءضرألا

 يطعتف تاعورزملاو راجشألا يوريو «ةفاجلا ىشطعلا ضرألا يبحي

 .دايعلل ابيط اقزر تارمثلا لك نم

 ام ةعيبطلا ىوق َّنأ ىلع لدت قايسلا اذه يف ةينآرقلا ةتفللاو

 وهف «سانلاب هللا ةمحر الول لزنيل ناك ام ءاملا َّنأو .عمتجتل تناك

 ءرطملا لوزن ىلع اهب اورشبتسيل حايرلا لسري يذلا - هتردق تلج
 نم فئاكتي يذلا باحسلا لقنتو ٍّبهت نأ حايرلا هذه رمأي يذلا وهو
 لزني نأ رطملا رمأي يذلا وهو «سمشلا ةرارح نع جتانلا هايملا راخب

 اهيف وبرتل .«تابنلا جرختو يوترتف «ٌتاومو فافج هضرأ ٍدلب قوف

 11 رح

 .6084و هال :ناتيآلا .فارعألا ةروس )١(

 . 8 :ةيآلا ءرطاف ةروس (')
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 هللا يبحي امكف .دابعلل ًانسح ًاقزر فانصألاو عاونألا لك نم تاريخلا

 نم ىتوملا هناحبس جرخي كلذك «هيلع رطملا لازنإب تيملا دلبلا ىلاعت
 ءءاملا لازنإ نع لثملا اذه انل قوسي ميركلا نآرقلاو ..ثادجألا

 «لطهي ّرطملا انيأر املك «ةمايقلا موي ثعبلا ركذتن انَّلعل ضرألا ءايحإو
 هل دعتسنف «ميظعلا مويلا كلذ انلاب نع بيغي الف «تبنت ضرألاو

 . .ةمحرلاو ةرفغملا بلطو ةعاطلاو .ناميإلاب

 نآرقلا يف ىرخأ تايآ نم يحوبو - طبرلا نم انه دب الو

 «تاومألا نيب بدت ةكرحلا لعجي يذلا روصلا يف خفنلا نيب - ميركلا

 نم أشنت ثيحب ءرطملا لمحي يذلا باحسلا كّرحت يهو حايرلا نيبو
 ةايح باحيسلاو حايرلا ةكرح يفف : نيتلاحلا يف ةديدح ةايح ةكرحلا

 ةايح ثعبلا ةكرح ىفو .«ىرخألا ةيحلا تانئاكلاو تابنلاو ناسنإلا

 «روشنلا» وه كلذو «سانلا نم تاومألا

 نايبت ىلع رشؤت ديجملا صنلا اذه تاتفل نم ىرخأ ٌةتفل ٌدجنو

 لامعالا نيب قراوفلا ىلع ليلدتلل «ةثيبخلا ضرألا نم ةبيطلا ضرألا

 هضرأ بارت نوكي يذلا بيطلا دلبلاف .ةئيسلا لامعألاو ةحلاصلا

 نوكي يذلا دلبلا امنيب ؛ًايكز ًايمان نوكيو ةلوهسب هتابن جرخي ًاحلاص
 سانلاو . .ءيشب عفني ال ثيبخ تابن الإ هنم جرخي ال ءأدساف هبارت

 رفاكلاو «حلاصلا نمؤملا مهنم ْنِإف - ضرألا نيط نم مهو  كلذك

 «هتئيب ىف هتيبرتو «هسفن ىف ةيتاذلا هتادادعتسا بسحب لكو .قسافلا

 «ةحلاصلا نمؤملا لامعأل بيطلا تابنلاب لثميل ّىنارقلا هيبشتلا ىتأيف

 ّيسحلا هيبشتلا اذه يف َّنِإو .ةدسافلا رفاكلا لامعأل ثيبخلا تابنلاو

 ضرألاك ريخلل ًءاعو اهلعجيف ءهسفن ىلإ ةدوعلل ناسنالل ايوق ًاعفاد
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 . ةثيبخملا 0 ا عاا ؛ةبيطلا

 نم وحنلا اذه ىلعو يأ .4َوْكُْفَي ِرَوَمِل ٍتيَآلا ٌفِرَصن كلَدك»
 هتمعن نوركشي موقل ةلادلا تايآلا 0 هللا نّيبي ةيسحلا دهاوشلا

 ءام يفو «باحسلاو حايرلا يف نمكت يتلا صئاصخلا كلتف . .هلضفو

 نيب ام قراوفلا نايبتو «تارمثلا جارخإ نم هيلإ يدؤت امو ءرطملا
 ىلع رثؤي امم اهلكو - تابنإلا يف ةميقعلا ضرألاو «ةبيطلا ضرألا
 «ةمعنلا ةقيقح نوملعي سانأل دهاوشو ةلدأ يه امنإ - ةايحلا

 «تاريخلاو قازرألا نم مهاتآ ام ىلع مهّبر نوركشيو

 امكف ؛نمؤملا نم الإ «ةداع ءنوكي ال «نيملاعلا ٌبرل ركشلاو

 ءانثلاو دمحلا نع كفنت الف ءةنمؤملا ٌبولقلا ميكحلا ٌركذلا يبحي

 . .تارمشثلاو تابنلاب ىنغتف ضرألا ٌءاملا يبحي كلذك «ميظعلا قلاخلل

 نوكي ال ةايحلا حالص َّنأ ىلع ديكوتلا نكمي ينآرقلا نايبتلا اذه لثمبو

 . .ركشلا بيط نم الإ نوكي ال ةايحلا بيطو .برلقلا حالص نم الإ
 .ميركلا معنملا هلل ًارخآو ًالوأ رمألاو

 .رخآ ًاقلخ انئشنيو انلاثمأ لدبي ْنأ ىلع رداق ىلاعت هللا

 ثا فام «وَم اوم ع نقل : ىلاعت لا لوقم
 َلَيَب نأ < حلع# َنقوُبْسَمِب ّنْغ اَمَو َتْوَمْلا كسب اََرَدَه نحع# نوفا نحت مَآ :هَئوُفلَع

 . 004 َيوردَدَي الولف لول ب دنت يلم

 َناميإلا ةيمالسإلا ةديقعلا ميلاعت بلص نم َّنأ ًاحضاو تاب دقل

 )١( هال :تايآلا ء«ةعقاولا ةروس -57.
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 مل ْنِإ ءثعبلا ةقيقحب د ولا ول ل ملا
 داقتعالا رثأ ميركلا نآرقلا انل نيبي يكلو .ةقلطم ةروصب هركنت

 هانزربأ امك  انل قوسي هنإف «ةرخآلا ةقيقحب ناميإلا هنمو ءبيغلاب

 ال امم انقلخ ةقيقح نمو ءانتايح عقاو نم ةيلقعلا نيهاربلا  ًارارم

 . .هراكنإ وأ هلهاجت نكمي

 سانلل نيملاعلا ّبر ةبطاخم انه نآرقلا هيلإ هّبني ام لوأو

 يف َّنأ ركني دحأ ال ذإ . .«َنوهَدَصت اَلْوَف مُكَنفَلَ نحل م :ميركل هلوقب
 لكو لب «موي لك سانلا اهشياعي ةريثكو هةريدك قل ةايحلا هذه

 مكحب ءريكفت عضوم دوعت ال «ةّيئيقي ٍتاملسم ٌدعُي ام اهنمو «ةعاس

 ٍفالتخا عضوم نوكي ام اهنمو ءاهل مهتشياعم يف اهوفلأ يتلا ةداعلا

 ىلإ ٍةرظن نم دئاقعلا كلت نع قثبني امو ءاهنوقنتعي يتلا دئاقعلا مكحب
 .مهدوجو يف هيلإ نوحمطي وأ ءنوديري ام ىلإو «مهلوح نم ءايشألا

 ىلع نونمؤملاف . .!قلخلا ةيضق سانلا نيب ةيفالخلا اياضقلا نمو

 ءيش ّلك قلخ يذلا وهو ءميلعلا قالخلا وه ىلاعت هللا َّنأب نيقي
 نوزعي امنإ «قلاخلا وه هللا نأب نوركني نيذلا امنيب . .ًاريدقت هرّدقف

 «تالعافتلا نم اهريغ وأ ءةيجولويبو ةيواميك تالعافت ىلإ قلخلا

 نحنو ..«ةيحلا تانئاكلا روطت» مهتايرظن بسح كلذ نومسيو

 دقو «ناسنإلا نيوكت يف ثحبي يذلا ثيدحلا ملعلا ىلإ ءالؤه ليحن

 يذلا «قيقدلا ّيجولويبلا ماظنلا َّنأ .كشلا لبقي ال امب ءهيدل تبث
 ذنم ّنآرقلا هراوطأ دّدح يذلا ماظنلا سفن وه ءرشبلا قلخ هيلع موقي
 باتكلا اذه يف لّرنتي ْنأ ًاقح ناكف ماع ةثامعبرأو فلأ ىلع ديزي ام

 نوقدصي الو ءنونمؤي ال نيذلا لوقعل ظاقيإلا اذهو لب «حاجتحالا
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 هلوقب كلذو .مهقلخ يذلا وه هَّنأو «قلاخلا وه هتمظع تلج هللا َّنأب
 «تاذلاب مهسفنأ نمف ناهربلا امأ . 4تْوَدَصت اَْولَف َمُكَنَفلَح ُنَحح# : ىلاعت

 لجرلا ءام يقتليف «ةأرملا محر يف لجرلا هعضي يذلا ّينملا اذه نم

 ءاهردص نم ىيتأي يذلا ةأرملا ءام عم (هرهظ نم) هبلص نم يتأي يذلا

 مث نمو «نينجلا نيوكت مث لمحلا ىلإ يدؤي يذلا لعافتلا أدبيل

 خيبوتلا لمحي يذلا لاؤسلا لكش ىلع ناهربلا اذه يتأيو . .ةدالولا

 متنأأ - نوركنملا اهيأ - نونمت يذلا ّينملا اذه متيأرفأ :معيرقتلاو

 اذه َّنأ متيأرل «تاذلاب ةيرشبلا سفنألا نم ةعبانلا قئاقحلا نولقعت
 اذه دنع ًاميقع كلذك هلعج نمف ءًنايحأ ًاميقع نوكي دق هسفن ّينملا

 ًاميقع ةأرملا هذه لعج نمو ؟رخآلا دنع باجنإلل ًالباقو «لجرلا

 متيأرفأ ؟ىلاعت هللا ءاشي ام تانبلاو نينبلا نم دلت نأل ةحلاص اهريغو

 'ةفلج يذلا وه هللا مأ ؛هنوقلخت متنأأ هنونمت يذلا ّينملا اذه

 الهف هللا قلخ نم ناكف هنوقلخت نيذلا متنأ متسل مكنأ :باوجلاو

 !؟ةنهارلا ةقيقحلا هذهب نوقدصت

 ُهَلَعَج دق توملا اذهف .توملا يهو :مكتايح يف ىرخأ ةقيقحو
 الو :هيف تومي ًالجأ ٍناسنإ لكل ردقو .ناسنإلا ىلع ًارودقم ًاردَق هللا

 ىتم ُهُرمأ امنإ ءتوملا ةقئاذ سفن لك نأل .هنم تلفي ْنأ ٍدحأل نكمي

 . هلالوع زب وهو هل نأ نق كلف :ةلقولا للصم تنك دوك
 ءيش الو لب ءءاشي ةعاسو «ءاشي نم تيمي ْنأب قوبسم ريغو ءزجاع

 .مهريغ نيرخآب مهلدبتسي ّنأو ءًاعيمج سانلا تيمي ْنأ نع هزجعي
 مكقلخ يذلا ماظنلا سفن ىلعو «مكقلخ لثم نم نيرخآلاب يتأي دقو
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 هدابعو « ىلاعت هلل ٌرمأ وهف ءًافلتخم رخآ ًاقلخ نوكي دق وأ . هاضتقمب

 ةصتخا يذلا بيغلا ملع يف لخدي هنأل ؛هرارسأ ةفرعم نع نوزجاع

 .هتاقولخم نم ًادحأ هب كرشي ملو «ةيسدقلا هتاذل قلاخلا

 بقاعتت مث «ّينملاب أدبت :نيهارب ىلإ جاتحت ال ةلدأ هذه اذإ

 نم ىلوألا ةأشنلا هذهف ..توملاب يهتنتل .يرشبلا قلخلا راوطأ

 ةيناثلا ةأشنلاب مكركذت نأ ةريدج ءملعلا قح سانلا اهملعي يتلا «ّىنملا

 ةيناثلا ةأشنلا ىلع رداق «ىلوألا ةأشنلا ىلع رداقلا ّنأل «توملا دعب
 موي ةيناثلا ةأشنلاب نولئمؤتف ىلوألا مكتأشن نورك الولف .ةمايقلا موي

 . !ثعبلا

 َنَمآ ْنَمِل ٌتبجَع» : ةنئقت بلاط يبأ نب يلع مامإلا لوق نمو

 .«ىّرخألا ًةأشنلا ٌرِكنُي فيك ىلوألا ةأشنلاب

 رشتنم دارج مهنأك روبقلا نم اهجورخ يف عومجلا دهشم -

 ٌدَجمْرُم ِهِف اَمْكَب ألا َنِي مهب دَتْلَو» :ىلاعت هللا لوقي
 ٍءْىش 0 000007 ا هي رتو رم روع معد 2و هرظ مد 09 م مام

 م و ل

 يتلا ممألا رابخأ لمحي يذلا ءيحولا ىقلتي هيي ٌىبنلا ناك دقل

 نالعجي نيذللا لالضلاو دانعلا نع ٌيهنو ٌرجز اهيفو ءاهلسر تبذك

 مدع ىلع .روقو وتع يف نوجليو ءهتوعد نع نوضرعي نيرفاكلا
 الف ءمهنع ىلوتي نأ ىلاعتو كرابت هّبر نم باطخلا هءاجف .هقيدصت

 .86- 5 : تايآلا هرمَقلا ةروس )1(

308 504 



 نم ىجرت ةدئاف ال ْنأل .هتوعد نع نيربكتسملا عم هسفن دهجي

 نوُقالُي فوسو «مهرظتني رشحلا مويف ءمهحصن يف لمأ الو ءمهيده
 !نوركني اوناك ام ارضاح

 انل ىءارتل «ةنّيبملا تايآلا هذه يف ريكفتلا انعمأو ءانلّمأت ولو

 ْنِإ ام نيذلا «نيمرجملا نيرفاكلا كئلوأل هروصت يذلا دهشملا

 ليفارسإ ُْكَلَملا وهو  يعادلا وعدي موي .ىربكلا ةحيصلا نوعمسي
 «مهتوم نم سانلا ظاقيإل - روصلا يف ةخفنلاب زيزعلا هّبر نم فلكملا
 ةعقر يف رشتنم دارج مهنأك .ةدحاو ةعفد مهروبق نم اوجرخي ىتح

 رادقم نع روصتلا انل برقيل ٌصنلا يتأي سانلا دادعأ ةرثكلو . .ةعساو
 هيف موحي يذلا ءاضفلا يف ةرثكب رشتني يذلا دارجلا دهشمب ءاهعومج

 لك نع رّبعي دق دهشملا اذه لثمو ..اهوسكيف ةيحان ىلع طحي مث
 الإ مهددع ملعي ال نيذلاو - ضرألا ىلع اوقلخ نيذلا رشبلا كئلوأ

 يذلا توصلا هاجتاب نوعرسيو «ثادجألا نم نوبهي امدنع  مهقلاخ

 نم ةعشاخ مهراصبأو .مامألا ىلإ مهسوؤر نودمي مهو ,مهاعد

 ةعاس َّنأ اونقيأ دقو .سوفنلا يرتعي يذلا فوخلا نمو ءلذلا

 ام ىلع ءاهءازج لانت ْنأ نم سفن لكل ّرفم ال ْنأو «تلح دق باسحلا

 . اهايثد يف تبسك

 اونمؤي مل نيذلا نيرفاكلل رخآ ًادهشم ّينآرقلا ريبعتلا انل مسري مث

 دعي ملف . .«رسع موي اذه» :نولوقي مهو باسحلا مويب لبق نم -
 نأ ًالهس دعي ملو  ًالعف اوثعب دقو - ثعبلا اوركني ْنأل لاجم نم

 عماجمب ذخأي عزفلاو .مهسوفن ىلع ىغطي لوهلاف «نوديري ام اولّوقتي
 سيل ذإ .مهيلع قاشو ريسع موي هنأ ىلع لدي ءيش لكف . . مهبولق
 .مهسفنأل هومدق ريخ نم سيلو ءربكألا عزفلا نم مهمصعي ناميإ نم
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 ,مهايند يف يقب ايندلل اولمع ام لكف ؛مويلا كلذ يف مهل بوسحم وه

 ًاريسع نوكي نأ قحف .مهثعب موي ًةرضحم ةئيسلا هتبقاع اودجو نكلو

 موي ازه١ :نولوقي مهو (هنع مه كوربعي امك « مويلا كلذ مهيلع

 ..«رسع

 ىلإ يعادلا وعدي موي «نيرفاكلا لاوحأل ريوصتلا اذه يف ٌلعلو
 مهدشريو «مهايند يف سانلا ظعي ام (لاوهألا نم هيف امل) ركن ٍءيش

 كلذ اولعجيل ءاودعتسيف ءباسحلاو ثعبلابو «ىلاعت هللاب ناميإلا ىلإ
 . . !مهيلع ًاريسع ًاموي هودجي ْنأ لدب ءالهس ًاموي مويلا

 مويل دهشملا سفن انيتأي «ميركلا نآرقلا نم ىرخأ ةروس يفو

 ةدم نع مهنيب نوتفاختي مهو «نيمرجملا لاح هيلع نوكي امو ءرشحلا
 ا : ىلاعتو كرابت قحلا لوقيف ءايندلا ةياوج رم

 امي ْمْلَع أ نمَغ# مْ لإ سَ نإ مهس 20 ' نوُسفنَحَتَي *اقرز زيموي َنيمِرْجَمْلا رشحت حو

 000 يا رن هكر قس ب و

 رشح نع ثدحتي هناحبس هن . .«ًاليق هللا نم قدصأ نمو#

 ءايندلا مهتايح يف اهوتأ يتلا ةيمارجإلا لامعألا كلتل ًاعبت «نيمرجملا

 نوسحي ءًلاقثأ مهفاتكأ ىلع تمكارت دق ءاهعونتو اهترثك ىلع يهو
 اوزواجتو ؟ييماعجلا 3 دقف رشحلا موي يف اهئبعو اهلقث رادقمب
 قحبو هلالج َّلج مهّبر ٌّقحب اوطّرفو «ىلاعت هللا اهّدح يتلا دودحلا
 ءونت يتلا ةليقثلا لامحألا ةباثمب تراص ىتح ء«دابعلا قحبو «مهسفنأ

 . . !اهلمحب مهروهظو مهفاتكأ

 )١( :تايآلا ىط ةروس 3٠١17 -٠١4.
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 مهتايح اوألمو «هركذ نع اوضرعأو مهبرب اورفك مهنأ كلذ

 اودتعاف «سانلا يف ةمذ الو الإ اوعاري ملو «ناودعلاو مثإلاب ايندلا

 نوبساحي مئارج مهلامعأ تناك كلذلو «مهفرقح مهوبلسو . مهيلع

 . . !نوقحتسي يذلا باقعلا نولانيو .اهيلع

 ؟تابنحلا ىباقلا رعخم هوي هيمعسملا فكنلرا لاح نورك ميفكت

 نم اوبهي ىتح «ةقافتسالا ءادن مهيتأيو ءروصلا يف خفني ْنِإ ام

 ىتح رشحملا ىلإ اولصي ْنِإ امو ..!علهلا اهألمي بولقب ثادجألا

 ةمدصلا ةدش نم تدبف داوسلاو ءبوحشلا اهاطغ دق مههوجو نوكت

 راثآلا هذه لثم ىرن امك أمامت «قاقرزالا اهيلع بلغي ةديدج حيمالتب

 «عزفلا وأ قلقلا مهيلع رطيسي امدنع نيمودصملا «نيفئاخلا هوجو ىلع

 يفو . .دوهشملا مرجلاب مهطبض ءارج نم وأ ءضرملا ءارج نم امإ
 .نولوقي .مهسفنأ نع ةيرستلل نيرفاكلا كئلوأ نم ةسئاي ةلواحم

 ةايحلا يف انثبل مك :هفعض ةدشل عمسي ال داكي «تفاخ توصب

 !؟ايندلا

 «ةزيجو ةدم الإ يه نإ يأ « امنع الإ منَ نإ» : مهضعب لوقيف

 . مايأ ةرشع ىدعتت ال

 تناك ايندلا مهتايح َّنأب مهولا وأ «نظلا اذه لثم اذامل نكلو
 ؟تادودعم ًامايأ زواجتت ال اهنأ ىتح «ةريصق

 اهلك مهتايح راصتخا نوديري امنأكف «مهيلع رشحلا موي ريثأت هنإ
 مهيلع رطيس املك ذإ «ةليلق مهبونذ نوكتل «ةليلق ٍلايلب ضرألا ىلع
 مهمئارج َّنأب نظلا مهيلع بلغ املك «ةريصق تناك مهتايح َّنأب مهولا
 اوسحأ املك سكعلا ىلعو .ديدشلا باقعلا لمتحت الو ةدودعم تناك
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 يتلا ماثآلاو يصاعملا ٌديدع مهل ىءارت «ةليوط تناك مهرامعأ نأ
 . . !اهئارج نم باذعلا رعاشم مهب تقاحو .مهايند يف اهوبكترا

 هنولوقي امو ءمهسوفن ةرارق يف هنونمتي ام َّنأ صنلا انل روصيو

 ام دحأ عمسي ال ىتح ؛مهنيب اميف رس هنوديري «ضعبلا مهضعبل
 اوناك يذلا بأدلا سفن ىلع كلذو .نوسماهتي امب ملعي وأ «نولوقي

 نوكيحيو «مهمئارجل نودعي مهو ءايندلا ةايحلا يف هنوكلسي
 . . !ءافخلاو ءّرسلا يف مهدئاكمل

 يف ىتح «.مهنإ !؟ءابغلاو لالضلا ىهتنم كلذ سيلأ نكلو
 رّسلا ملعي وهو ءريبخلا ميلعلا وه هللا نأب اورقي نأ نوديري ال ءرشحلا

 ناك كلذلو . .نسلألا قطنت امو .ءرودصلا يفخت ام ملعيو «ىوجنلاو

 يزلا قب مهظحل نورس م ملي ىلع قبس أ ىلع لا

 4َنوُلومي امي مَعَ نحن
 يف ًابولسأ مهلثمأو «ءايغلاو هيومتلا يف ةقيرط ٍمهلثمأ نأ ودبيو

 نأ نكمي ام ىصقأ ىلإ ةبذاكلا هينامأ هب تطش دق ءاهدلاو ةكنحلا

 يتلا رازوألا لقث نم هلاثمأ نيمرجملا نعو ؛.هسفن نع هب ففخي

 . 41مل تنل نإ» :لوقيف ءاهنولمحي
 ًاريسع باسحلا نوكي ْنأ نوديري ال ..مهينامأو هينامأ كلتف

 رثكأ ايندلا ةايحلا يف مهثكم نوكي الأب  ًاًنظو ًامهو - نولمأيف ؛مهيلع
 . . !دحاو موي نم رثكأ لب «مايأ ةرشع نم

 مهو ؛رشحلا موي يف مهف مدلل ّينامألا مهتّرغو اوبذك نكلو

 . . !باسحو باتك لكلو «نيملاعلا بر يدي نيب فوقو

 «ثعبلا موي نع ميكحلا ٌركذلا هب مهدشري ام ّسانلا يفكي لهف
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 نيرداس أوقبي الو «ميحرلا روفغلا مهبر ىلإ اودوعيو .هب اونئقوي ىتح

 ؟لالضلاو ّىغلا يف

 نيلوألا ةلوقم لثم ثعبلا راكنإ ةلوقم - 4

 فو هيو ضل كانك وهو# :ىلاعت هللا لوقي

 ام لِ اوُلاَف لب# توهمت الفأ ٍراَهَتلاَو للا تكي هلو ُتِيَو يم
 , 37 نوم وأ امنظعو ابارث ايكو اًنْمِو اًدوَأ أولاَق# ولولا موو رطل لس لس حل لس ب هسا د

 ءاقداص ًاناميإ سانلا اهب نمؤي ْنأ بجي يتلا ةقيقحلا يه هذه
 جوازتلا مهل رَّدق مث ,ءضرألا يف مهقلخ يذلا وه ىلاعت هللا َّنأ يهو

 فالتخاب تاعامجلاو لئابقلاو بوعشلاو «ممألا هذه تناكف ءرثاكتلاو

 امم مغرلا ىلع ضرألا يف ةرامعلا هذه تناكو . .اهناولأو اهتتسلأ

 .روجفلاو ىوقتلاو .لطابلاو قحلاو .رشلاو ريخلا لامعأ نم اهلخادتي

 يتلا ةبئادلا ةكرحلا هذه يف ةايحلا لعجي امم ..اهريغو ..اهريغو

 . .اهقافآو اهيناعم لكب يرشبلا سنجلا ةريسم نع رّبعت

 دعب هنأ يه ءانه ينآرقلا صنلا اهريثي يتلا ىرخألا ةقيقحلاو

 يف انأرذ يذلا «ىلاعت هللا ىلإ رشحن ْنأ دب ال ءانيوطي يذلا توملا

 ءانلامعأ ءازج ىقلتف ءناّيدلا دحاولا يدي نيب انباسح نوكيل ءضرألا

 قلخخ يذلا وه ىلاعت هللا ّنأب انيدهي نيبملا نآرقلاو .انيديأ تبسك امو
 كلُمْلا ديب ىَِلَا كرت :ىلاعتو كرابت قحلا لوقب «ةايحلاو توملا

 لا
 وه ةايحلاو توملا قلخي يذلا نأ رومألا تايهيدب نمو . . ")4 ُدْوُهَمْل

 ىِزْلَ
- 

 َلاَق

 )١( :تايألا ,نونمؤملا ةروس 1/4- 487.

 )١؟( :ناتيآلا .كلملا ةروس ١ .39و
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 امك «ةينآرقلا صوصنلا نم ريثك هدكؤي امل ًاقبط «تيميو يبحي يذلا
 يف صوصنلل نوكيل . .«كلملا»و «نونمؤملا» يتروس يف لاحلا يه

 ىلع لدت يتلا اهتاءاحيإو اهنيماضم نيتكرابملا نيتروسلا نيتاه نم لك
 هللا َّنأ تاءاحيإلاو نيماضملا كلت نمو . .ريدق ءيش لك ىلع هللا َّنأ

 هدابعل رابتخاو ءالتبا امهيف نوكيل ةايحلاو توملا قلخ دق العو ّنع
 ةايحلا فالتخا يف ىلاعت هرمأ امو ..هايند يف المع نسحأ مهيأو

 ليللا فالتخا يف هرمأك الإ ءسانلا ىلع نابقاعتي امهو توملاو

 ةرودل ًاعبت ءرصقلاو لوطلاو ءرونلاو ةملظلا نيب امهبقاعتو ءراهنلاو
 انل نوكي ثيحب «لماكتملا ّينوكلا ماظنلا اذه يف اهسفن لوح ضرألا

 طبرلا ودبي انهو . .توملاو ةايحلا ىلع ٌناهربو «ليلد امهبقاعت ىف
 نم ليللا هينعي امو «ةانحلاو ةكردتلا نم: اوتلا هيتعيس ام عيينة ورلا ان

 ثيح سانلا عقاو ىلع ًامامت قبطني امب كلذو ..توملاو نوكسلا

 الإ ليللا مهيلع يتأي الف ءدكلاو لمعلل نوطشنيو مهراهن يف نوّبدي
 تلج) هللا كسميف ءالعف سفنألا هيف ىفوتت ثيح مونلا مهذخأيو
 لجأ ىلإ ىرخألا لسريو «توملاب اهيلع ىضق يتلا سفنألا (هتمظع
 ريدقتلا اذه لقعن الفأ «ميكحلا زيزعلا ريدقت هلك كلذو ..ىمسم

 ؟نقونف ةمكحلا هذه كردنو «ربتعنف

 َّنِإف ةيسحلا نيهاربلاو «ةيلقعلا ةلدألا هذه نم مغرلا ىلعو

 نولوألا لاق ام لثم اولاق لب . .ةظع وأ ةربع اهنم اوذخأي مل نيرفاكلا
 لاق .داحلإلاو رفكلا يف مهتلكاش ىلع مه نمو .مهدادجأو مهئابآ نم

 لثم مهنم نوكي فيكف ؟نوثوعبمل اّنِبَأ ًاماظعو ًابارت انك اذإأ :نولوألا

 ىلبتو «ٌتومن نأ ليحتسي هنأب لوقلل مهعفدي يذلا «بارغتسالا اذه

 دوعن مث «ةيلاب تاميظع ضعب الإ اهنم سيلو ؛ًابارت حبصتف ءانداسجأ

314-14 



 ةلدألل مهبيذكتو قئاقحلل مهراكنإ نوكي نأ الإ !؟ديدج نم ايحنو
 . .نيبملا لالضلا وه كلذو ءرابكتساو تنع درجم ةغمادلا نيهاربلاو

 رانلاو ةنحلاب ناميإلا : ةسماخلا ةرقفلا

 مئادلا هيعسو ؛حومطلا ىلإ هتعزن ناسنإلا ةايح يف ظحالملا نم
 عيمجب لسوتيو ءدهجيو ءّدكي هارنف .نامألاو ةحارلاو شيعلا دغر ىلإ

 قيقحت اهتطساوب عيطتسي يتلا ةيداملا لئاسولابو ءةيركفلا ىوقلا
 عفاودلا فالتخال ًاعبت ءرخآو ٍناسنإ نيب ءٌةداع «فلتخت يتلا هفادهأ

 ناسحإ ءارو الثم عفادلا نوكي دقف ..سانلا نم ٍدحاو لك ىدل

 وهف كلذلو «ىلاعت هللا ناوضر لينو ءرجألا بسك ءاغتبا نسحملا

 تاجاحلا باحصأل نوعلا دي ّدمو «نيجاتحملاو ءارقفلا ةدعاسم رثؤي

 ءروهظلل بح امنود ءريخلاو ربلا لامعأب مايقلاو «نيمورحملاو
 : ةريند تباكم يف عمط اهتودو ؛هريغ ىلع يلاعتلاو

 ءأتحب ًايدام ناسنإلا ىدل عفادلا نوكي دقف كلذ فالخ ىلعو
 وأ «ناطلسلا وأ هاجلا وأ ءىنغلا قيقحت ىلع ًالثم ةّبصنم هدوهج ىرنف

 ةليسو ةيأ لامعتسا نع نوريثك ددرتي ال دقو . .ايندلا عماطم نم اهريغ

 مضه وأ «نيرخآلا باسح ىلع رمألا ناك ولو ىتح .مهبلاطم لينل
 دنع ءيش لكف ..ةعورشملا مهحلاصم ىلع ءاضقلا وأ ءمهقوقح

 . !!مهينامأو مهتابغر ققحي هنأ املاط ءرّربم ايندلا بالط

 اهلجأ نم لمعي يتلا بلاطملا عيمج نيلثملا نيذه ىلع سقو
 رهظت اهنكلو ةددعتم تاياغ كانهو ءةعونتم عفاود كانهف «سانلا

 ةيعون ددحت يتلا يه لامعألا هذهو ..سانلا اهيتأي يتلا لامعألاب

 ةدعاق ىلع «ةرخآلل مهيعس ددحت يتلا يهو ءايندلا ةايحلا يف مهتكرح
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 لوخدلا نم امهبقعي امو .باقعلاو باوثلاب  مهناميإ مدع وأ  مهناميإ

 . .رانلا وأ ةنجلا ىلإ

 : ةيضرألا ءايشألاب رانلاو ةنجلا ىلع ليثمتلا  الوأ

 نسا رع لَم نو نأ اه َنوُفَتمْلا دعو ىبْل تأ ُلَكَه : ىلاعت هللا لوقي
 اه مَ صم لس نم بأ هوز وَ رت نأ عصي دن
 َمُطَقَف اًميِمح آم وُقسَو ٍراَلأ يف ٌدَِخ َوُه نك مجبر نم ونمو تشل لك ني

 , #07 دم

 هلا انك ني ىرجي نوما دع عو يبل ةنَجْلا ُلَمٍ : ىلاعت لوقيو
 . "74 راَنلأ َنيرْفكْلا ىَقْعَو ا تييذلا َىَفُع َكْلَي اهْلِظَو ناد اهلك

 ميهافملل ًاقبط - سانلا لامعأو . .اهراثآو اهجئاتتب 0

 بسحب كلذو .ةرخآلا يف مهرئاصم ررقت يتلا قيرطلا يه  ةيمالسإلا

 انل هنّيبي ام اذهو .اهوأترا يتلا تارايخلاو ءاهوضترا يتلا تاياغلا

 :ةرخآلا ىلإ لوصولا لبق ةقبسم ةروصبو ءحوضوب ءميركلا نآرقلا
 ثيح ةنجلاب زوفلاب ميركلا مهّبر مهدعو دقف نوقداصلا نونمؤملا امأف

 ثيح رانلا يف دولخلاب نيصاعلاو نيرفاكلا دعوت امنيب ؛ميقملا ميعنلا

 . ميلألا باذعلا

 هللا الإ ملعي ال يتلا ةيبيغلا اياضقلا نم امه رانلاو ةنجلا نأ امبو
 برقي نأ انير ءاش دقف ءامهتافصو امهقلخ ةيفيكو ءامهتقيقح ىلاعت

 «سانلا ةايح سمالت يتلا ةيسحلا ءايشألا قيرط نع ناهذألل امهتروص

 أم نم ةرشابم مهيلع رثؤت يتلا ءايشألا اميس الو ءاهرهاظم ىتش يف

 نع لثملا مهل برضف . .خلإ ءاقشو ةداعس وأ «نكسم وأ سبلم وأ

 6 :ةيآلا «دمحم ةروس )غ1(

 .86 :ةيآلا .دعرلا ةروس )١(
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 ىلع  اهمهأو ءضرألا يف اهنوري يتلا ِءايشألا هذهب ةنجلا تافص
 0 ل ا ركل اا وح قالطإلا

 نآرقلا دجن اذلو . .ءاملا نود نم ةايح ءّيح نئ نئاك ّيأل وأ «ناسنإلل

 نعو «ةنجلا نع ثيدحلا ضرعم يف ءاملا ركذ ىلع ًامئاد زكري ميركلا
 رثكأو ءّراهنألا َةّنجلا ٌصخ اميف ركذف .ةيحلا تانئاكلا نعو «ةايحلا

 نمو «عتملاو تاذلملا نم هيوتحت امب اهفاصوأو اهعاونأ نايبت نم
 كلذو ءةداعسلاو ةحارلا نم هيلع ثعبت ام اميس الو تانسحلاو دئاوفلا

 ًامئاد ًادولخو «ىلبي ال ًاعساو ًاكلمو ءًاميقم ًاميعن ةنجلا انل رهظت ىتح
 ىف «نيتميركلا نيتيآلا نم كلذ ىلع لدتسن امك «ىنفي الو ىضقني ال

 لامعتساب كلذو «ةنجلا فصوب ةيآ لك أدبت ثيح «ةرقفلا هذه علطم

 نم اهيف ام يأ . .«كلذك» ىه ةنجلا ةفص نأ يأ «ةنجلا لثَم» ةرابع

 ريغ ءصئاصخب زيمتت يتلاو ءاهنع ثيدحلا يرجي يتلا «ءايشألا كلت
 ِءام نم ٌراهنأ اهيف ةنجلاف ؛سانلا اهيأ اهنوفرعت يتلا ضرألا هذه ءايشأ

 .ةمالسلاو ةحصلا تاموقم لك هيف ءرهاط ّيقن ءام نم يأ «نسآ ريغ

 «ةرفولاو ضيفلا نع ًاضيأ ريبعت هيف تافصاوملا كلتبو «ءاملا اذهو

 .ةراهطلا نع ريبعتو . . عاطقنا نودب ءاطعلا يف ةيرارمتسالاو «قفدتلاو

 يتلا ضرألا راهنأ فالخب «سفنألا يفو نادبألا يف ءافصلاو ءاقنلاو

 تافلخملاو .«تاروذاقلا نم هب عئلتمت ام ةرثكل داسفلا اهطلاخي دق

 . .ناسنإلا هثدحي يذلا ثولتلا ٍتابْبسم نم اهريغو ةيعانصلا

 رّيغتي ال نبل نم ًاراهنأ اهيف َّنأ ةنجلا فاصوأ ىلع لاثمألا نمو
 يتلا ضراوعلا نم امهريغ وأ ٌداسف وأ ةضومح هروتعت الف ءهمعط
 اهل حرشنت يتلا ,2'”رمخلا نم راهنألا كلذكو .ضرألا نبل بيصت

 وأ ةجح ْذْخُنُي ْنأ زوجي ال ميركلا نآرقلا يف رمخلا ركذ نأ وه انه هيلإ ةراشإلا ردجت ام نإ )١(
 - هلوؤي امك وأ ضعبلا نظي امك «ةايحلا هذه يف رمخلا برش ةحابتسا ةيناكمإ ىلع ًاجاتنتسا
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 ضرألا رمخخ يف دهعن ام ريغ ىلع يأ .نيبراشلل ةذل نوكتف رودصلا

 ةالضف اذه . يعولل ٌنادقفو [ ةفخحلاو ءيقلا اهبرش قفاري ام ًايلاغ يتلا

 رمألا كلذكو . ةيسهنو ةيدسج ضارمأ نم اهنامدإ هب ببسي امع

 ال ىتلا بئاوشلا نم صلاخلا «ىمصملا لسعلا نم راهنألا ىلإ ةبسنلاب
 هطلاخي دق يذلا ضرألا لسع ىف امك .هنولو همعطو ؛هصاوخ ريغتت

 . سانلا يديأ عنصت امم داسفلاو شغلا

 «لسعلاو رمخلاو نبللاو ءاملا نم ةايحلل تاموقملا كلت قوفو

 ءاهناولأو اهعاونأ فالتخا ىلع تارمثلا ّلك ةنجلا تابيط ىلإ فاضُي
 كلذو . .رشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو «تأر نيع ال امم

 نم ةأّربملا تارمشلا اهنأ نع الضف ءريخو ةدئاف يذ جاتن لك نع ريبعت

 ةينآرقلا صوصنلا ةقوشت ان لكو 1 .ضرألا رامث بيصي دق ثبخ لك

 ةمالسلا ريفوت ىلع نيعي امو «ةايحلا تاموقم ىلع ًالاثمأ الإ سيل
 انلعجي ام اذهو . .ايندلا ةايحلا يف ةيلقعلاو ةيسفنلا ةحصلاو .ةيدسجلا

 هذه انايد نع فلتخم ءىش لك ثيح . ةنجلا فاصوأ ىف ركفتن

 اهلكأ» ةنجلا كلتو .ميقملا ميعنلاو دولخلا ةايحب نيقيلا ىلإ دوقي هنكلو

 الو ًاسمش اهيف نوري الف ءمئاد «اهلظ١و :لكؤي اّمع ليلدتلل يأ «مئاد

 كرشلاو رفكلا ركذي نآرقلاف . .ثيبخ مّرحم ليلحتل ةئيبخ ةلواحم يف ءرخآلا ضعبلا -

 ًاعبط !؟ةحابم اهلعجي اهركذ لهف «ةمّرحملا ءايشألا وأ رومألا وأ اياضقلا نم اهريغو قافنلاو

 لكب حيطي ام اذهو . .نيرادلا يف سانلا ةايح ىلع اهريثأتو ءاهتيهام نايبتل اهركذي لب ءال

 َّنإف ةنجلا رمخخ ركذب قلعتي اميفو . .ديجملا نآرقلا نم لينلل فدهت يتلا ةثيبخلا تاليوأتلا
 اهيلع ليثمتلا ناك امنإو «ًائيش اهنع فرعن الو اههنك كردن ال اهتاريخو ةنجلا بياطأ لك

 الو ءانناهذأ ىلإ ةدارملا يناعملا بيرقتل ءًايسفن هيرغت ينلاو «ناسنإلا اهفرعي يتلا بياطألاب
 يتلا ةيسحلا روصلا لالخ نم كلذو . ةنجلا يف نيانلا رظتت دنت يتلا ةمئادلا ةداعسلا ىنعم اميس

 مهيلع تمّرح ةيعرشلا ماكحالا نأ الإ اهب عتمتلا يف ةاوبغرو «ةيضرألا مهتايح يف اهوفلأ

 ىلع ةنسلاو باتكلا يف ديكوتلا ناك كلذلو .رمخلا ىلإ ةبسنلاب لاحلا وه امك ءاهضعب

 .ًامزاجو ًاعطاق ًاميرحت رمخلا ميرحت
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 «خانملا يف تافالتخا الو .سقطلل تابلقت نوفرعي الو "'7«أريرهمز
 امم . . . ءاقش وأ قلق الو «بعت وأ ّدك الف 2)«ًاليلذت اهفوطق تللذو»

 قسانتي ام لكبو ءرورسلاو ءةرضنلاو «ةداعسلا ءاوجأ لكب يحوي
 .دولخلاو ميعنلا بابسأ عم بسانتيو

 ]| اَوعراَسو# :ىلاعت انّبر لوقيف «ةنجلا كلت عاستا ىدم امأ

 904 َنيِقَتمْلِ ْتَّدِع درع ٌضْرَأْلَاَو ٌتومَسلأ اهْضْرَع َةَّنَجَو ْمُكبَر نم َوَرِْفْمَم

 لَمَسل را و يَ ني َرفتَم لإ اثياَس» :لياعح دوو

 وذ 0 ع نم ِهَنْؤِ م ِهَهأ ُلْضَف َكِلَذ هِلْسرَو هلل أب أونمأ تدلل ٌّتَّدِعَأ ٍضرالَاَو

 ةئنجلا -- يأ . .ةعسلا :ينعي نيتيآلا يف ضرعلاف 274 ٍيَِمْلا ٍلْضَتل
 ءاهضعبب امهؤازجأ تلصو ول ضرألاو تاوامسلا ة ةعس اهتعس

 هللا 0 «ماركلا هلسرو ىلاعت هللاب اونمآ نيذلل تدع دق ةنجلا

 هذه ىلع انه اهحاتفم ءةنجلا كلتو ..يصاعملا كرتو تاعاطلاب
 هدابع نمحرلا تحي يتلا ةرفغملاب الإ دحأل اهباوبأ حتفت الف «ضرألا

 ملو «دابعلا ءالؤه ٌثوملا مهدي نأ لبق ءاهيلإ قباستللو لب «عارسإلل
 . !ةمحرو هنم ةرفغم اولانو «مهّبر ىلإ اوبات دق اونوكي

 تافصلاو حمالملا كلتب ىلاعت هللا اهفّرع يتلا ءةنجلا كلت لجأ

 اوبنتجا نيذلا ءهدابع نم نوقتملا اهب دعو يتلا يه «صئاصخلاو
 ءاياطخلاو بونذلاو يصاعملا نع اوهتناو .قافنلاو كرشلاو رفكلا

 كرابت مهبر ناوضر لين ىلع لمعلاو .ىوقتلا قيرط ىلع اوراسف
 رع هللا ركذ نع ءيش مهيهلي الو ءاهنينافأو ايندلا مهيرغت ال ىلاعتو

 ١4. :ةيآلا ءناسنإلا ةروس (؟)

 . 7177* :ةيآلا «نارمع لآ ةروس (5)

 7١. :ةيآلا هديدحلا ةروس (4)
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 ىلإ نوتفتلي ال ١ نيقداص ١ نينمؤم «نيرهطتم ًاسانأ اووتسا ىتح .لجو

 .«قداصلا ناميإلاب مهئرابو مهقلاخ هللا ىلإ نوهجوتي لب ءايندلا ضرع

 ةرفغملاب زوفلا مهل نوكي ْنأ ٌّقحف .«بيطلا لمعلاو ؛ةصلاخلا ةينلاو

 . .ةنجلا يف مهابقع نوكت نأو  ميحرلا روفغلا نم  ةمحرلاو

 لثم .ميقملا ميعنلا كلذ لثم لثم يف دلاخ وه ْنَم له : لباقملابو

 اهركذي يتلا ٌرانلا كلت يه ران يأو ؟ميحجلا ران يف دلاخ وه ْنَم

 وهو قيرحلاو « للتي وهو بهللا اهنم رعشتسن يتلاو «ميركلا 0
 له . .؟اهُئيْلأ هفقلت ءيش لك لكأتل لواطنت يهو ممحلاو «لعتشي

 نم اهل نوكي امو ًالثم تاباغلا يف علدنت يتلا نارينلا دِهاشم لّيختن
 ءاضفلا ىلإ خيراوصلاب عفدت يتلا ةقرحملا ةقاطلا كلت ٌرّوصتن مأ ؟لعف

 قوف ليست اهممح ىرن نحنو نيكاربلا ةروث ركذتن مأ ؟ةوق نم اهل امو
 هذه راثآ كردن امكف ؟رذت الو يقبت الف ءراهنألاك ضرألا حطس

 نكمي ام رّوصتن نأ ىلوألاف ءايندلا انتايح يف رانلا نع ةيسحلا ءايشألا

 ءدحاج رفاك لك لاح هيلع نوكت فوس امو .منهج ٌران هيلع نوكت ْنأ

 الف ءاملا بلطيف «رانلا كلت نوتأ يف ىّظلتي وهو «دينع قفانم لكو

 اهعطقي ىتح هئاشحأو هئاعمأ ىلإ لصي ْنِإ ام ءًاميمح ًءام الإ ىقسُي

 ىلع ًاطيسب ًالاثم سوسحملا انعقاو نم ّيقتسن نأ انلو . .هنايلغ ةدشل
 لحي امو ءاندولج هنم ضعب بيصي دق يذلا ّىلغملا ءاملا نم كلذ

 «يلغي يذلا ءاملا اذه لثم انبرش اذإ امأ . . هئارج نم روفلا ىلع اهب

 انءاعمأ عطقي فوس هنأل ءانفاوجأب لح يتلا ةثراكلا يه كلتف

 يف رانلا  ركذت درجم ولو - رّكذتن ْنأ انل لهف . .لادج الب انءاشحأو

 مهو ءاذإ .مهلاح نوكت فيكو «ٌسانأ اهرعقو اهطسو يفو «ةرخآلا
 . . ! ؟رانلا هذهل دوقو
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 رانلا باحصأ ةايحو ةنجلا لهأ ةايح - ايناث

 وأ ءةنجلا يف ميعنلا نع اهلثامي امو «ةيسحلا روصلا كلتو...

 دقو «ميركلا نآرقلا نم ةديدع عضاوم يف درت «رانلا يف باذعلا نع

 يف ةدرفنم اهدحو ءيجت لق وأ . ةدرجم وأ ةيونعم روص اهعم ءيجت

 نيب قرافلا ىلع انفّرعيل نآرقلا اهقوسي اهلكو «ةيعقاوو ةّيسح روص
 نيدلاخ «ةيقاب ةايح يف ءميحجلا باحصأ لاحو «ميعنلا لهأ لاح

 . .ًادبأ اهيف

 لأ» نيصاعلا نم نيقتملا ملعي ءًاعيمج رشبلا قلخ يذلا هللاو

 يف رثؤي ام ملعيو «قلخ نم ملعي وهف «('74ُريخا ُثييَ و َقلح نع
 هباتك يف لزنأ دقف كلذ لجأ نمو ..مهلاوحأ حلصي امو .مهسوفن

 هللا ىوقت ىلع اوراس مه نإ «ةميلس ةيبرت مهيبرت يتلا تايآلا نيبملا

 . .ميوقلا هجاهنمو

 ءاهيلع ىلاعت هللا مهرطف يتلا ةرطفلا ىلع سانلا قلخ ناك دقلو

 يدهت نأ اهنأش نم ينلاو «ةيورخآلاو ةيويندلا مهتايحل حلصت يتلا يأ

 ْنأ نيب رايخلا يف وهف ؛ًاروفك امإو ًاركاش امإ نوكيل ٌليبسلا ناسنإلا
 بْلْغي ْنأ وأ ءىوقتلا لهأ نم نوكيف هسفن يف ريخلا تادادعتسا يّرقي
 اوده نيذلا امأف .ةيصعملا باحصأ نم نوكيف رشلا تادادعتسا اهيلع

 «بيغلاب اونمآو ءهلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب اونمآف «ىوقتلا ىلإ
 «نوحلفملا مه كئلوأو .مهّبر نم ىده ىلع كئلوأف ةالصلا اوماقأو

 ُلَعَجِْمَس ِتَحِلَضأأ اوُنِمَعَو اوُنَماَح يذل َّنِإ# :ىلاعت هلوق مهيف قدصو
 04م م

 )١( :ةيآلا .كلملا ةروس ١4.

 3ك : ةيآلا «ميرم ةروس يق
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 يتلاو ميركلا نآرقلا اهمسري يتلا ةيسحلا روصلا تناك كلذلو

 مهعابط عم مءالتتو .ةيمالسإلا مهتيبرت عم قفاوتت .ةنجلا ةفص نيبت

 . مهناميإو مهقيدصت لضفب اهوبستكا يتلا «ةنيللا

 «ناميإلا ىلع رفكلاو .ىدهلا ىلع لالضلا اوراتخا نيذلا امأو

 .مهاوغأف ناطيشلا ءارو اوراس نيذلا كئلوأف ءقدصلا ىلع قافنلاو

 اورشنو «ضرألا يف اودسفأف «لئاذرلاو يصاعملا يف مهعقوأو

 نكي ملو «نمحرلا ةعاط مهسوفن لبقتت مل كلذلو «ءنايصعلاو قوسفلا

 ديعو هيلع قحف ء«راثلاو ةنجلا نع وأ «ءباسحلا نع روصت مهيدل

 اين ألا إ ع لدتا نيو منَ ُباَذَع اوك يلو : زيزعلا هلوقب هللا

 0 ياي أ د طا نيك 26٠ و لت ني ذب

 قعشَم نيد : اتت« رص يشأ ن2 ان لي نقال 6م
 ا كَل

 ىلع لب ءمهدحو نيقتملا ىلع ةنجلا يف ةايحلا رصتقت 95
 0 ا . كلذك مهجاوزأ

 كبآرألا َلَع ٍلَلِظ ىف رْهُجورَأَ رم * نوهكف ٍلْعّس يف ميل ةجلا نكيَصَأ
 , 04 َنركَتم

 تاعاطلا نم هب اوماق امب اهولخد نيذلا كئلوأ ء«ةنجلا باحصأف

 يف نيمعان .ءديعسو ٍءينه لغش يف اونوكي ْنأ مهل قح «تادابعلاو

 .ريبك كلمو .ميقم ميعن يف دولخلا ةايح مهبهو يذلا ن نمحرلا بق

 .نيذلا كئلوأو . «ّلملا 2 ٌتاحَرّدلا مك كيلر » : ىلاعت هدعول ًاقيدضت

 )١( :تايآلا «كلملا ةروس 5 -١١.

 () 65و 66 : ناتيآلا « سي ةروس
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 هبيغ يف هماقم نوفاخيو مهّبر نوشخي اوناك ءايندلا ةايحلا يف مهو
 قحلا لوقل ًاقادصم ةرخآلا يف ناتتج مهل نوكت فوسف .نونكملا
 , #17 ناتج وير ماَقَم ٌفاَس ْنَمِلَو# : ىلاعتو كرابت

 بعت الو بصن الو لغش ال ثيح) ةنجلا باحصأ لغش امأ

 نورتفي ال . .ريبكتلاو ليلهتلاو «حيبستلا وهف (ّيضرألا انموهفمل ًاقفو
 الإ هلإ الو ءهلل دمَحلاو هللا ٌناحبس» :تاحلاصلا تايقابلا دادرت نع

 يف مهف ..435 هللا لوسر ناسل ىلع تدرو امك ««ربكأ هللاو ءهللا

 يف مهو . ميلحلا مهبرو .ميركلا مهالوم ىلع ءانثلاو «دمحلاب لغش

 ماقم ىلإ اوهتنا املك يتلا .ىمظعلا هتايآبو ءهئالآ يف ريكفتلاب لغش

 : ىلاعت هلوقل «ةنجلا يف ىلعأ ةجرد ىلإ اوقترا ءاهب مهملع نم نيعم
 فرع نم وه .هّبر ماقم فاخي يذلاف .7"2ِناَب ير ماَقَم َفاَس َنَمِلَول
 هبر هأوبف ءهبضغ ىَقَّناو ءهعاطأو ءهدبعف «ةفرعملا قح هلالج لج ُهّبر
 . .ميعنلا راد يف هب قيلي يذلا ٌماقملا ميركلا

 مهقفارت يتلا ةداعسلا كلت نيقتملا ىلع ًاضيأ هللا لضف نمو

 نومضني نيذلا .مهتايرذ نم حلص نمو .مهجاوزأ عم مهعامتجاب
 نوشيعي ثيحب ءايندلا ةايحلا يف مهحالص ىلع مهل اماركإ مهيلإ
 نكاسم يف ةمخفلا كئارألا ىلعو «ةفراولا لالظلا يف ءًاّيوس نيعمتجم
 ناولأ لكو «تارمثلاو تالوكأملا بياطأ لك مهلوانتم يفو «ةفيلأ

- 
 .ًاقدصو ًاقح ءاهنولهأتسي يتلا ةداعسلا -

 .«تارهاطلا تاجوزلا «نيقتملا نينمؤملا روبح يف ديزي اممو

 )١( :ةيآلا .نمحرلا ةروس 4١.

 :ةيآلا ؛نمحرلا ةروس (؟) 45.
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 .نهجاوزأ ريغ ىلإ نهراصبأ دتمت ال يتاوللا ءرظنلاو روعشلا تافيفع

 : ميركلا هلوقب نيبملا هنارق يف ىلاعت هللا

 نم » "74 نآج الو مهم لإ َننِيطَي زل فزطلا ْترِصَق نيد
 204 نوكتلا رثؤللا لئمأَك «ِّع ٌرخَو» كلذك ,276ايملاو ثواب
 ف وأ ىوو ام نجلا لهأ يل ين الزعل ني نم نإ ثيح

 يبر ٍةّرعو» :اهجوزل لوقت اهنأ نم :ةينَو هللا لوسر نع هذ ٌيرافغلا

 كتتِجوز ينلعج يذلا هل دمحلاف ةنلم نعل ايم علا ىف ىرأ اب

 تاكرابملا نه ةنجلا يف تاجوزلا تناك كلذل 1! «ىجوز كلعجو

 تانوصملا ٌتارهاطلا َّنهو لكلا لامجلا تاوذ «نيعلا روحلا نم

 ىلع ًاديكوت  ّنهجاوزأ لبق نا الو لسن هز 1420 يقين مل يتاوللا

 ا اركإ يف ٍ ةدايزو 0 رل

 نوصملا هللا فمان هئاقنو ع .ناجرملاو

 . .نيع هشدخت ملو ءدي هبقثت ملف ءرظنلل وأ ٌلسملل ضرعتي مل يذلا
 .دلخلا ةنج لامجب غبص يذلا «َنهلامجب نيعلا روحلا نه اذكه

 :رعاشلا لاق ؤلؤللاب ةأرملا فصو يفو

 ٍنونكم رهوَج ْنِمٌثزيم .ص اًوغلا ٍةَوَلْؤوَل لثم ًءارهز َّيُهَو

 .01 :ةيآلا .نمحرلا ةروس )١(

 .64 :ةيآلا ءنمحرلا ةروس (؟)

 .77و 77 :ناتيآلا «ةعقاولا ةروس (؟)

 .امهال مكر «هجام نبأ نتس 6

 .ّنهضتفي مل :ٌنهئمطي مل ()
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 نوفوطي نيذلا ناملغلل ميركلا نآرقلا هدروي فصولا اذه لثمو

 نوذذلتي يتلا ا بياطألا مهل نومدقي مهو ءةنجلا لهأ ىلع

 004 ولو هتك مهل مهل دالي مَع ُك رق لاق هلا لقرب اهي

 . "04 كوت ماو تأ اذإ وُ ند مَع تطول : ىلاعت لوقيو
 ةيسح ٍناعم نع ةيانك ءتاجوزلل فاصوألا كلت لك نأ ىلع

 َّنأ امك .ًءاشنإ ةنجلا يف ىلاعت هللا ّنهئشني «ةيكز ةبيط «ةفيطل تايسفنل
 نأ يهو نيبملا نآرقلا اهب ىتأ ةماه ةلالد ةميركلا تايآلا يناعم يف
 «ىثنألاو ركذلا نيب ام عامتجالا يف ّيرشبلا ىشغي امك ىشغي ّينجلا

 ةروس» نم ٍتايآ يف تءاج ةنجلا يف روحلل تافصاوملا كلت َّنأل

 هللا نأ ينعي اذهو سنإلاو نجلا رشعم بطاخت يتلا ؟نمحرلا

 ٍتاجوز سنإلا نم نيقتملا «نينمؤملا بهي امك  ىلاعتو هناحبس -
 نم نينمؤملا بهي كلذكف ءمهلبق نم ٌدحأ ّنهئمطي مل ءٍتارهاط
 مع داح اهو.“ مهلبق نم ْنج نهئمطي مل ؛ٍتافيفع ٍتاجوز نجلا
 هدابع ىلع همعِن ذو «مهّبر لضف نم نولاني امب دوو «نينمؤملا ىلع

 . نيحلاصلا

 :ىلاعتو كرابت هللا لوقي «ةنجلا لهأل ةيونعملا ةلاحلا نعو

 . )4 وعل ٌةَرْصن رههوجو ىف ُفِرعَتل
 ريم ساو م2 م

 , 47« لستم 5 يف ام اًنْعْرنَو
 هم

 م2 جرم ص

 ىَتَل هلل دب دمر وُلاَمو ما محن نم ىرجت َلِغ ْنِّي مِهِروُدَص ام انعزنو

 )١( :ةيآلا ءروطلا ةروس 784.

 :ةيآلا ,ناسنإلا ةروس (؟) 1١8.

 )*( .؟4 :ةيآلا «نيففطملا ةروس

 ) )8:ةيآلا هرجحلا ةروس !14.
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 نأ اونو يلب اير لم ْتَدَب دل هم اَنَدَه ْنَأ ل هيجي و ِ ده اًندَدَه
 , 00)# نمي رشم امي اَموُمُمُ :روأ لل كَل

 بوثب نولفري امّنِإ - اهيف نومّكنم مهو - ةنجلا لهأ 1 كلذ
 حفطت يتلا مههوجو نم كلذ فرعيو .نامألاو مالسلاو ةحصلا

 نم مهرودصا يا رمي مع ربعت يتلاو ءرشبلاو ةماسولاو «ةرضنلاب
 ءدسح وأ ٍدَّمِح وأ لِغ لك اهنم ىلاعت هللا عزن دقو ءءاقنلاو ةراهطلا

 يف اوخآت امك «نيصلاخلا دولاو ةّبحملا ىلع ةرخآلا رادلا يف اوخآتف

 مهريغ نع مهزيم يذلا يماسلا ّيناحورلا نيدلا «مالسإلا ىلع ايندلا

 يذلا .قداصلا ناميإلا رهوج سفن ىلع مهنإ مث ..نيرادلا يف

 الف «مهيلع ميركلا مهبر لضفب ًانانتماو ًافارتعا ةرخآلا يف مهديزي

 هنودمحيو «هنودجميو هنوحّبسي «ىلاعت هللا ركذ نع مهتنسلأ فك

 هيلإ مهقفو امو «مهنيدل مهف نم ىلوألا مهتايح يف هيلإ مهاده ام ىلع
 ميعنلا كلذف . .دّيؤملا دلاخلا ميعنلا اذهب اوزاف ىتح ءقحلل عابتا نم

 مهلعج ْنأب مهيلع هلضفو «ىلاعت هللا ةياده ىلإ هّدرم «هيف نولفري يذلا
 «ةيادهلا هذه مهل تناك امل .هقيفوتو هللا لضف الولو .نيدتهملا نم

 :ىلاعتو كرابت ىقحلا لوقي .ميظعلا زوفلا كلذ مهل ناك املو

 يزجن ءءازجلا كلذ لثمو يأ ؟04َنينِسْحُمْلا قي َكِلَدَكَو»
 «ةرخآلا يف ُنإو «ليبسلا ءاوس مهيدهن ْنأب ءايندلا يف َّنِإ «نينسحملا

 ناميإلا اونسحأ نيذلا نم مهنأل كلذ لكو ..ةنجلا مهلخدن نأب

 مهبر نم مهؤازج كلذ ناكف .«لمعلاو لوقلا اونسحأ امك «.ةعاطلاو

 :نتقن حون هيبن ىلع ىلاعت هللا هب لضفت ام ءازجلا اذه لثمو . .ميركلا

 ١4. :ةيآلا .ءصصقلا ةروس (؟)
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 َكِلَدَك نإ :ميركلا هلوقل «قرغلا نم مهاجنأ امب هعم اونمآ نيذلاو
 باذع نم اونمآ نيذلاو ًاحون انيجنأ امك يأ 27 4َنيِنِسْحْمْلا ىز
 يذلا ءازجلا سفن وهو . .نينسحملا يزجن كلذك «نافوطلاب كالهلا

 َكلَدُك اَنإ «َنيِساي لإ َلَع مَلَسا# : نيبملا هلوقب «نيساي لآ» يبنلل ىلاعت هبهو

 يزجن كلذك «هعم نمآ نمو هانيزج امك يأ 0 )4 َنيِنِسْحُسْل ىِزَحي

 فن نيقمْلا نإ # : ىلاعت 0 ًاقادصم «نيقتملا ءازج وهو . . نينسحملا

 1 نإ *َنوُنَمْسَت رك امي اعزه اويرْشأو أولك *نوهتنم امم هكَوفو# ٍنوبَعَو ٍلْلِظ

 . 204 ينتمى

 يضري امب انرسو ءميركلا نآرقلا يف تايآلا ىناعم انكردأ ًالهف

 نم نوكنف «ميقتسملا طارصلا ىلإ هناحبس انيدهي ىتح «نيملاعلا بر

 . !؟ميعنلا تانج يف نيقتملا نمو «نينسحملا

 )١( :ةيألا .تافاصلا ةروس ٠م

 )١( :ناتيآلا .تافاصلا ةروس ١١ و١1.

 ) )5:تايآلا .تالسرملا ةروس  5١.15و
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 تكالارْصَتلا

 يدا ناكل اند تنال 7

 ا
 نم هيف دجن ام ءديجملا نآرقلا اهب دّرفت يتلا ايازملا نم لعل

 ركذ نع مهضارعإ وأ ,ءىوقتلاو ىدهلل مهلوبق بسحب سانلل يفينصت
 اهتايوففو .ديحوتلا هديقع يله :كرملاوب ينعلل  فراخإو « هللا

 ام ىلإ مهدشريو نينمؤملا هجوي امب هلاثمأ تلفح كلذلو . .ةيناميإلا
 «نيرفاكلا تافص نّيِبي امبو ..بناج يف ..مهحالفو مهريخ هيف
 قيرط ىلع مهلديو ءهللا تايآب نيبذكملاو نيكرشملا تافصاومو

 مهبر مهدعي امبو «ةلّلضملاو ةلاضلا مهتادقتعم نع يلختلاو .ىدهلا

 اوّلَظ اذإ «ميلألا باذعلا نم هب مهدعوتي وأ «ةرفغملاو ةبوتلا لوبق نم

 نم .رهظُيل . .رخآ بناج يف. .مهمئارجو «مهرابكتساو «مهّيغ ىلع
 ءالؤهو ءالؤه لامعأو تادقتعم ىلع بترتت يتلا جئاتنلاو راثآلا ءّمث

 :لصفلا اذه يف ثحبن فوس اننإف اذه ىلعو . .نيرادلا يف

 .نينمؤملل ينآرقلا داشرإلاو هيجوتلا نم حمالم -

 . ةاعدم ةهلآل نيرفاكلا ةدابع 3

 . ادَدِق ٌقئارط باسحلا موي بهذت نيرفاكلا ٌلامعأ -
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 .نيرفاكلاو نينمؤملا نيب ٌقراوفلا -

 .مهسفنأل نيكرشملا ملظو كرشلا -

 . مهّلاعفو نيقفانملا ٌتافصاومو ٌقافنلا -

 . ءاوهألا ُمُهْعابَناو ضرألا ىلإ هللا ِتايآب نيبذكملا ُدالخإ

 0 نمو . 70 ايندلا ىف زوفلا لاثو كازكوا 0 وهو « هللا

 . .ةرخآلا

 نأ نكمي امو ءاهفرخزو ايندلا ةايحلا عاتم نأ دج ٌنبسحي الو

 وأ .«ناطلسلاو ذوفنلا نم لاني ام وأ «ةورثلاو ىنغلا نم ناسنإلا روحي

 َّنِإ لب «هتاذب ىوصق ةياغ َّدعُي نأ نكمي . 0

 لكف .قالطالا ىلع اهلجاو -تاياغلا ىمسأ وه ىلاعت هللا ناوضر

 ٌدؤت مل ْنِإ ةميقعو ةلطاب نوكت لثملاو ميقلاو «تاروصتلاو «لامعألا

 اياونلاو لوقعلاو .رئامضلاو .«بولقلا لكو . . هتعاطو هللا ىضر ىلإ

 الو . .هأآدهب يدتهتو « ىلاعت هللا ىلإ هّجوتت مل َّنِإ ةرئاحو ةلاض نوكت

 نايكلاب فصعي يذلا عدصتلاو ءاهمومهو ةايحلا ءاقش نأ دحأ ٌّنئظي

 نكمي .!عوجلاو «ضرملاو .باذعلاو .قلقلاو ءرهقلا نم يرشبلا

 نعو .كلسي يذلا ميقتسملا قيرطلا نع نمؤملا ناسنإلاب ديحي نأ

 ًءاجرو ءاناميإ هديزي ءالتبالا نم هبيصي ام لكف «عبّتي يذلا قحلا

 نيقيلا ىلعو «هقلاخل دايقنالاو ميلستلا ىلع ّينبم هناميإ َّنأل ءباستحاو
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 وه اذهو  لدعلاو ةمكحلاب ديري امب مكحيو ءءاشي ام لعفي هللا َّنأب
 ةيسفن راثآ هل هللا ةئيشمل مالستسالاو ٌناميإلا اذهو . .مالسإلا ىنعم

 ءاههجاوي دق يتلا ةاناعملا ريثأت نمؤملا نع فمخت ْنأ اهنأش نم ةماه
 . !هيف عقي دق يذلا ءالتبالا ىلع هرّبصتو

 ةزيم َّنِإف ءهردقو هللا ءاضقب ميلستلاو ىضرلا اذه بناج ىلإو

 «ىلاعتو كرابت هبرل ركشلاو دمحلا ىلع هتمادتسا «هريغ ىلع نمؤملا

 لب ءهدحو هاتأ ام ىلع هبر دمحي ال هنأ هريغ ىلع نمؤملا لضفو لب
 ليزجو لضفلا عساو نم هدابعو لح عيمج ىلع قدغي ام ىلعو

 ةيناكمإ مدع يلاتلابو ءاهؤاصحإ وأ اهدع سانلل نكمي ال يتلا ةمعنلا

 ال ذأ كدي اودع نو : ىلاعت لول اقيدضتا ءاهراذنقه نوت

 رثكأ ناميإلا اذه لثم ناسنإلا حنمي نأ نكمي ءيش الو . 204 مو

 يهف «ءصوصخلا هجو ىلع ديحوتلا ةديقعو «ةينيدلا ةديقعلا نم

 يهو «ةيادهلاو رونلاب ةئيضم اهلك ةايحلا بناوج لعجت يتلا اهدحو
 يتلا اهدحو يهو ءًانانئئمطا بولقلاو «ّماكز سوفنلا المت يتلا اهدحو

 دوزت يتلا اهدحو يهو ء.قئاقحلا ناقيتسا ىلع اهثحتو لوقعلا ريئت

 اورشني ىتح «لامتحالا ىلع ربصلاو لمعلا ىلع ةقاطلاب نينمؤملا
 . سانلا نيب حالصلاو ريخلا

 سوفن نأ ًايلج انل ودبي «ةيرشبلا ةايحلا عقاو ىلإ رظنلا نمو

 نم لبقتتو «ةينيدلا دئاقعلا نم قنتعت امل ًاعبت نيابتت اهنإ لب .رفكلاو
 هلك كلذل امو .كلت وأ ةديقعلا هذهو فلآتت يتلا .ميهافملاو راكفألا

 )١( :ةيآلا ؛ميهاربإ ةروس 4".
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 راسمب قلعتي ام ىلعو .«سانلا فادهأو لويمو كرادم ىلع ريثأت نم

 اذهو .: اهيق نودجارتي تلا ةيممتجملا ةئيبلا ىف شيعلا طمنو «مهئاع

 ةيكزلا سوفنلا دجن ثيح «ةفلتخم عاونأ ىلع سوفنلا لعجي ام
 ةيصاعلا سوفنلا اهلباقميو ءدحألا دحاولا هلل ةّمِلّسَملا «ةنمؤملا

 . .ةنجاملا ةيداملا سوفنلا وأ ءةرجافلا ةقسافلا سوفنلاو «ةرفاكلا

 نيب طّبختت يتلا ةبذبذملا ةقفانملا سوفنلا كانه ءالؤهو ءالؤه نيبو

 . . !امهنم ْيأل جهنم ىلع ٌرقتست الف «نطاب ٍرفكو ءرهاظ ناميإ

 اهمهلأ دق ىلاعت هللا نإ ثيح نمو «ةيرشبلا سوفنلا نأ ىلع
 انداشرتسال ًاقفوو ءانروصت يف جرخت اال اهنإف ءاهاوقتو اهروجف

 : اهنوك نع «نيبملا نآرقلاب

 ةيدتهملا «ةنمؤملا سوفنلا يهو ىلاعت هللاب ةلص ىلع ًاسوفن اّمإ -
 . .ًاقح ةّيقتلاو

 وأ «ةرفاكلا سوفنلا يهو ىلاعت هللاب ةلص لك تعطق ًاسوفن اّمإو -

 .ًالعف ةّلاضلاو «ةكرشملا

 ةيادهلا سوفنلا بهي يذلا وهف «ميكحلا زيزعلا هللا مكح ىقبيو

 «هدابعب ملعأ هنأل ءءاشي نم يدهيو ءءاشي نم لضيف «لالضلا وأ

 . .ةيادهلل ًالهأ نوكي وأ .لالضلا مهنم يغتبي نمو

 ءايبنألا ةريسم َّنأ ءيرشبلا خيراتلا ىدم ىلع تبث دقلو

 ربع ةكرابم ةريسم تناك «مهتايح حالصو سانلا ةيادهل نيلسرملاو

 ثعب ناك ىتح «نامز اهنم ولخي ال تاثعبلا كلت تلاوت ثيحب .روصعلا

 باتكلا ناكو «سانلل ًةادهم ةمحر هللا دبع نب دمحم نييبنلا متاخ

 اهيف قلع امم سوفنلل ءافشلا لمحي يذلا نآرقلا اذه وه هيلع لزنأ يذلا
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 يتلا ضارمألا نم اهمهاد دق ام وأ ,كرشلا نم اهيلع نار وأ «ةينثولا نم

 يتلا ةيجالعلا هتكرحبو ءديجملا باتكلا اذهف . .ًاقافن وأ ًاروجف اهديزت

 .ّىوقتو ًاناميإ نيئمؤملا ديزي امنإ «ةيفاصلا سوفنلا فاغش سمالت
 يف اذهو .ةرخآلاو ايندلا يف اهريصم ىلإ ةنئمطم مهسوفن لعجيو

 باحر ىلإ مهدري يك .ناميإلا نع اوهات نمل جالعلا مّدقي يذلا تقولا

 طرشلا ّنكلو . . ميحرلا باؤتلا هللا رونب مهبولق يبحيو «ةرفغملاو ةبوتلا
 بر هيف عدوأ ام لكب  ةعانق نع  لوبقلاو «نآرقلا ةفرعم نيتلاحلا يف

 رظن تفل يعدتسي ام اذهو . .!موقأ يه يتلل يدهت ٍتايآ نم نيملاعلا

 «راتهتسالا وأ نارجهلاب نآرقلا نع نوضرعي نيذلا اميس الو «هيلإ سانلا

 نع مهضارعإ ناكو «رابكتسالا وأ بّصعتلاب هراكنتسا نورثؤي نيذلا وأ
 نولمحي ًاعيمج ءالؤهف ...!ًاريصقت وأ ابّصعت وأ ءادمع هللا باتك

 دابعلا عيمجو  مهريصم نأل «نيذلا موي اهنوقالي فوسو «ةريبك ًارازوأ
 مهتايح لك ىلع مهبساحي يذلا «ميكحلا زيزعلا وهو «مهبر هللا ىلإ -
 «لامعألا نم اهب لصتا ام وأ «ةديقعلاب اهنم قلعت ام ءاوس ايندلا

 كلذ لكف . .ةلصب ةرخآلا ىلإ تمي ام لك نع ًالضف ءاياونلاو لاوقألاو

 ٍذئموي ةبقاعلاو «ةرخآلا يف ناسنإلا اهيقالي جئاتنو راثآ هيلع بترتي
 ْنأ امإ :امهل ثلاث ال نيرمأ مامأ رايخلاب سانلا َّنأ ينعي امم . .نيقتملل

 ىلإ ةمتاخلا ةيوامسلا ةلاسرلا باتك هنأل «ميركلا نآرقلاب اودشرتسي

 اوضمي نأ امإو ؛هرون ىلع اوريسي نأ ىلاعت هللا مهرمأ دقو «نيملاعلا

 يذلا .ناّيدلا دحاولل ةرخآالا يف مكحلاو «نيبم رونو هللا نم ىده ريغب

 اهل نوكي ثيحب ءايندلا ةايحلا يف هيلع تناك ام ىلع سفن لك بساحي

 هللا ناكو ءتائيسلا نم تبستكا ام اهيلعو «تانسحلا نم تبسك ام

 . ًاميكح ًاميلع
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 هيف بيرل ُبتكلا كِلَذم نآرقلا ناك اذإ :نضعبلا لايهذفو
 ؟تخسن دق هتايآ نم ًاضعب دجن اذاملف .("' !4 َنيِقنمَلَل ىده

 نأ ناسا روحي الف يل ٌنأش رمألا اذه َّنأ الوأ : باوجلاو
 «نآرقلا هباتك نم تايآ ضعب خسني ْنأ ىلاعت هللا ىضق اذإف هيف شقاني

 .دابعلا ةحلصم لجأ نم كلذف ءاهلثم وأ اهنم ريخب يتأيل ءاهسني وأ

 اذه نأ ٌناسنإلا ملعيل مث . .رسُعلا مهب ديري الو رسيلا مهب ديري هنأل

 نأ كلمي نم ةخيكم“ تلج تب. ةدخنو" وهو « هللا 0

 افرح ولو هيف لّدبي ْنأ ردقي نيملاعلا يف دحأ ال امنيب «هتاياب ترص

 نم ٌرثكأ دوجو نم - دصق ريغ وأ دصق نع  ًانايحأ ٌعاشي امو ءادحاو

 يهو لكشف ليواقأو .«تاهرت كلتف .«فالتخا اهيفو ءٍدحاو ٍنآرق

 نأ نمؤمب ردجي الف «نيملسملا نيب ةقرفلا ةعاشإل ءارتفاو سد ضحم

 هلذنأ امك دحئاوب نار ءوه ءوه نآرقلاف . ّنظلا باب نم ولو ها

 ةباحصلا هعمج امكو ءِةّينَي نيمألا لوسرلا هغلبأ امكو :«نيملاعلا بر

 اذه أرقن «نيملسملا نحن ءانلكو . .ةدشارلا ةفالخلا دهع ىف رايخألا

 وأ «هيلع لاخدإلا نوديري نيذلا بهذيلف .هيدهب يدتهنو نآرقلا
 - هلزنأ يذلا ىلاعت هللا َّنأل .ميحجلا ىلإ هصوصن ضعب يف ريوزتلا

 ىلإ ًاظوفحم لظيسو .هظفح دق  همسرو هتايآو «هتاملكو «هفرحأب

 هللا ةردق ىلع دهاوشلا نم نآرقلا يف خسنلا ناك كلذلو .نيدلا موي

 وأ هنري تأ اهي وأ يا نم ْحََ اَمل :نيبملا هلوقل ًاقادصم ؛ ىلاعت

 وه ىلاعت هللا َّنأ ينعي اذهو .4)"2 ردم ءع لك لع ملأ نأ ملت ملأ اهيْمِم
 هنآرق يف سيل «رييغتلاو «ليدبتلا رمأ هنمو «ريبدتلاو رمألا يلو

 )١( :ةيآلا ءةرقبلا ةروس 7.

 ) )1:ةيآلا «ةرقبلا ةروس ٠١١.
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 ةكرابملا ةيآلا لزنأ كلذلو ؛دوجولا يف ءيش لك يفو لب «ءبسحو

 امنإ .مكح نم وأ ءَويآ نم يسني وأ ىلاعت هللا خسني ام َّنأ انل نّيبتل

 يف ةدايز ءرخخآ ٌصنو «ىرخأ ٍةغيصب نكلو ءاهلثم وأ اهنم ريخب انيتأيل

 دقو «دابعلا حلاصل نآرقلا يف تلزنأ ماكحألاف .انل ليهستلاو عفنلا

 ٌمكح .اّيسنم لعجُي وأ .خسنُي امدنعف «هنوقيطي ال اّمم اهضعب نوكي

 هنع مهضّرعي ريبخلا فيطللا َّنِإف ءمهقهرت دق يتلا ماكحألا كلت نم
 ىهتنم اذهو «ءهلامتحا ىلع نوردقيو «هنوقيطي امم يأ «هنم ريخب

 «بسحو مهل ٌريخ هنأل سيل «ةدابعل ميركلا ىلوملا هديري يذلا ريسيتلا

 لوبقب مهبر مكحل عوضخلاو ةعاطلا ىلع نينمؤملل ةيبرت ًاضيأ هنألو لب
 هعابتاو ًارسي رثكألا مكحلاب مث نم كسمتلاو ءآرسع رثكألا مكحلا

 خسنلا يف ىرت ثيح سفنلل ةيبرتلا بناوج مهأ نم هذهو . .هب لمعلاو
 سفنألا تحي يكل ميركلا اهّبر فاطلأ نم ًادئاز ًافطلو ءةيفاضإ ةمحر

 وأ «للحملاب اهبّغرت يتلا ءاوس ءاعيمج ماكحألا لّبقت ىلع ةنمؤملا

 . مرحملا نع اهاهنت

 عقي ناك امنإ .ماكحألا يف ّيئزجلا ريبغتلا وأ .خسنلا َّنأ ىلع
 اذإف  انلق امك  ةيوبرت دصاقملو «دابعلاب افطل نآرقلا تايآ ليزنت عم

 ىتأ نايسنلا ملاع يف اهئاقلإ وأ ءةيآ '')خسنب ىلاعتو هناحبس هللا رمأ ام
 ةيآلا هب تلّرنت يذلا نأشلا وأ مكحلا ناك يأ اهلثم وأ ءاهنم ريخب

 لد دقو «خسن دق هتايآ نم ٌليلق ميركلا نآرقلاو . ةّيسنملا وأ ةخوسنملا

 دعب باتكلا اذه نوكيل ةخوسنملا تايآلا نيب مث ءهسفن نآرقلا اهيلع

 يأ لبقت ال يتلا ةتباثلاو ةيئاهنلا هتغيصب لمتكا دق «يحولا عاطقنا

 0 ا
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 اهدعب ّيحو ال هنأ رابتعاب «نايسن وأ خسن يأ الو .ليدبت وأ ليدعت

 نوت هتنيامك ةدعب دال «نييبنلا متاخ وه «ًادمحم» نأل «ليزنت الو

 نَعْييل رخاَحو هلأ لوسَر نكللم يكلاَجَر ني رسل آب أبأ دمحم ناك ان :ىلاعت هللا

 ءانثأ دقي يملا هيلإ ريشي ام ًاضيأ وهو .١2)76اًجيلَع يَ ٌلُكَي ُهَنأ ناك

 ًالأ» :بلاط يبأ نب ّيلع همع نبال هلوق يف «ةرسعلا ةوزغ يف هرفس
 0 ىسوم ْنِم َنوراه ةلزنمب ينم َنوكت ْنأ ُديرت
 حلصي ام ٌُريخ هنأ ىلع ًانيقي لدي ميركلا نآرقلل ةيئاهنلا ةغيصلا تابثو

 ظفحي ْنأ زيزعلا انبر رمأ نم ناكو . مهايندو مهنيد نوؤش يف سانلل

 ىلع ةايحلا دمي يذلا نيعملا ىقبيل :نيثباعلا ثبع نم باتكلا اذه
 نآرقلا ظفح انل نّيب دقو ءدابعلا ىلع ماعنإلاو ةينابرلا ةمحرلاب ضرألا

 نأ ٌدحأ ردقي الف .74"2َنوُظِفْحْل مل اَنِإَو رْكّذلأ اَنْلَر نحن اَنإ 9# :ىلاعت هلوق

 ٍةظفل ةيأ لامج هّوشي نأ وأ «ليدبت وأ فيرحت يأب هتايأ نم ةيآأ سمي

 . ليدعت وأ ريوزت يأب هظافلأ نم

 نم ضعب ىلع لصح يذلا خسنلا كلذ َّنأ ىلع دكؤن ْنأ ىقبيو
 ناهذأ يف رقويل نآرقلا همّدقي ْنأ ديري ٌناهرب وه امّنِإ نآرقلا تايآ
 وهو «تابآلا لّرني يذلا وهف . .«ريدق ءيش لك ىلع هللا َّنأ» سانلا
 ام لعفي نأ ىلع رداقلا وه امك ًامامت ءاهتابثإ وأ اهخسن ىلع رداقلا

 ْنأ ًائيش دارأ اذإ هرمأ نأل ءءاشي ىَّنأو ءءاشي ىتمو ءءاشي امفيكو ءءاشي

 يف تاملسملا نم ةقيقحلا هذهب ناميإلاو . نوكيف «نك :هل لوقي

 هللا َّنأ» :نيبملا د نقيأو ءناسنإلا نمآ ًالهف . .ديحوتلا ةديقع

 )١( :ةيآلا ,بازحألا ةروس 4١٠.

 .1١؟١١ص .هجام نبا نئص )0(

 .6 :ةيآلا ءرجحلا ةروس (')
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 اذهو . . !؟نيملاعلا بر نم ُلّرنم ٌنآرقلا نأو ««ريدق ءيش لك ىلع

 «نينمؤملل ايازم نم نآرقلا اذه يف ام ٌفشتسن يك ليبسلا وه ناميإلا

 تامهملا نم هيلإ اوبدتنا امو .فيلاكت نم مهقتاع ىلع ّعِضَو امو

 . .«؟نينمؤملا»ب نوفصوي مهتلعج دق اهيعمجو . .ءابعألاو

 تامسلاو صئاصخلا كلت نم ضعب ىلع لدتسن نأ نكميو

 «ةديجملا لاثمألا اهيف تدرو يتلا ةكرابملا تايآلا لالخ نم نينمؤملل
 : ةيلاتلا لاثمألا اهنمو

 :هسدمإ ُمثُكَي وعرف لام ْنَم ُنمْؤُم َلَجَر َلاَدَو» :ىلاعت هللا لاق
 كي نِإَو كت ني تندتلاب ُّءَج دَقَو هلأ نر َلوُقَي نأ الر َنوُلَمَقَنأ

 9 هلأ نإ : هيب ىلا ضمتَب ُحَيسب ًداَص كَ نإ ُةيِذَك يلف بز

 نَمَف ٍضْرَأْلا يف َنِرِهْنَظ َمْويلَأ ُكِمْلأ ُهُكَل رس ٌفِرسُم وه ْنَم ىِدَج
 الإ كي آو أ مال كير 0 هللا سب نم اًنرمصني
 أ لثم# ٍباَرحّدْلا ِْوَ َلْثَي مُكِيَلَع ُفاَعَ ”يفِإ موفي رف موفد نَمأَء ِرَلأ َلاَمَو# ِداَسَلا لمس

 م م هك ريم 2

 062 ان ُدبرُي هلأ امو 5 دومتو ٍداَعو جون موق باد

 وه ليق) نوعرف لآ نم نمؤم لجر ةصق ةميركلا تايآلا هذه يف

 ٌنوعرف ىبأ املف «سانلا نع هللاب هناميإ متكي ناك (هريزو وأ همع نبا
 ةيغاطلا كلذ حارو «ناميإلل - مالسلا هيلع - ىسوم َيبنلا ًةوعد
 فقي مل «ميركلا ّيبنلا اذه لتقل ةدعلا نودعيو «هتناطب عم رواشتي

 تافص نم َّنأل ًاتكاس الو ءًاجرفتم نوعرف لآ نم نمؤملا لجرلا

 )١( :تايآلا ءرفاغ ةروس 78 -1١".
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 الو «مئال ةمول هللا يف فاخي الأ جو ٍناكم وأ ٍنامز يأ يف نمؤملا

 قدصب «ءهدجن كلذلو ءهفتح هيف ناك ولو .قحلا لوق نع عروتي

 ىلع رمآتلا نع اوّمكي يك «حصنلاب هئلمو نوعرفل ىّدصت دق «هناميإ
 : مهل لاقف هلت: ىسوم لتقف

 تازجعملاب مكءاج دقو :«هللا ّيبر لوقي ْنأ» الجر نولتقت فيك
 هيذك َّنِإَف «لوقي اميف ًابذاك 1 نِإف .هناميإ قدص ىلع تارهاظلا

 َّنأل ءهّدحو هبذك رزو لمحتي فوسو ءرمألا ةياهن يف فشكي فوس

 الإ فاطملا ةياهن يف يقالي الف ءباذك فرسم وه نم نعل ىلاعت هللا
 ذإ «مكل ًاريخ هتوعدل مكتيبلت يف َّنإف ءًاقداص ُكَي ْنإو . .هبذك ةبقاع
 ىتح هوعبتاف «باوثلاو رجألا لينو «هللا نم ةرفغملاو وفعلا مكدعي وه

 ءٌرفاك وه نم يدهي ال هللا َّنأل «هب مكدعي يذلا ٌباذعلا مكب لحي ال
 . . !هّبر هللا ىلع هبذك يفو هكرش يف فرسم

 مويلا متنأ موق اي :ًالئاق هموقل ُهَحصن نمؤملا لجرلا عباتي مث
 يف مكحلاو كلملا يف نوبلاغ متنأو ءهرصم ضرأ نومكحتو .نوكلمت

 ّْنِإ ءهسأب ةذشو ءهللا باذع نم انيجني نمو انرصني نمف «ضرألا
 مكلتق وأ «ىلاعت هللاب ناميإلا ةوعد نع مكرابكتسال ٌباذعلا اذه انءاج

 هللا باذع نم ٍذئموي مكل ٌرِصان ال هنإف ؟هراصنأو ىسوم ّيبنلا

 . . !ينوعيطأو يلوق اوعمساف

 . .مهب ةفأرو «مهيلع افوخ مهل حصنيو «مهركذي نمؤملا اذهف
 اوتصنت ال :هلوح نم الملل لوقيف «مثإلاب ةزعلا هذخأت نوعرف ّنكلو

 ««باوصلا» وهو .ىرأ ام الإ مكيرأ ام ءهوقدصت الو «لجرلا اذهل
 . !مكتايح يف مكزعو ءمكدجم وهو ««داشرلا» ليبس الإ مكيدهأ امو
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 ديزيل ءهْئَلَمو ةيغاطلا ىلع دري لب «نوعرف لآ نمؤم تكسي ملو
 ام ةدشل «ةاجنلاو ةمالسلا مهل رفوي نأ ةمهو «مهريذحتو مهفيوخت يف

 دض تبَّزحت يتلا ةقباسلا ماوقألا باصأ ام ٌلثم مهبيصي ْنأ فاخي

 نودب مهلتق ىلع تمدقأ وأ ءءازهتسالاو بذكلاب مهتمرف ءاهئايبنأ
 امع لثملا مهاطعأو . .راثدنالاو رامدلاو .كالهلا مهب لحف .قح

 ذإ ءمهدعب نم اوؤاج نيذلا مهريغو .دومثو ٍداعو جون ماوقأ تتاصأ

 ال هنأل «كرشلاو رفكلا ىلع مهرارصإ ءارج نم هللا بضغ مهب قاح

 ولو .ىلاعت هللاب اهكرش وأ ءاهرفك نم ةيرشبلا سفنلا ىلع دشأ ملظ
 «نيلسرملاو نّييبنلا ناسل ىلع اهتءاج يتلا قئاقحلا ماوقألا كلت تلقع

 ًاملظ ديري ال - ّلجو َّرع هللا َّنأ .ناوألا تاوف لبق «تكردأل

 كالهلا لازنإب ةدعو ّنكلو «ملظلا نع هّزنم  هناحبس  هنإ لب «دابعلل
 سنج نم مهب لح يذلا ُباذعلا ناكف .قحلا وه نيرفاكلا ماوقألاب
 .هوبكترا يذلا لعفلا

 هتظفح يذلا هدحو نوعرف لآ نم نمؤملا كاذ حصن نكي ملو

 مهل نابأ دقف . .هموق ينبل 2: بيعش يبنلا حصنو لب «نآرقلا ٌلائمأ
 مهدانع ىلع اوّرصأ نإ 1 الإ مهل متوعد نم كيري. ال هَّنأ

 باصأ يذلا كالهلا لثم .مهكاله كلذ ةبقاع َّنِإَف ءهل مهتفلاخمو

 ناسل ىلع ء«ىلاعت هللا لوق هيلإ يدهي ام اذهو .مهريغ ًاماوقأ

 وأ جون موق باَصأ آَم لم مُكحْببِصُي نأ قاس ْمْكَتمِرص ال روميو : ذقن بيعش

 يذلا كالهلا كلذو 0 )4 ديِعَب مُكحنَي وُ موق امو جيللص مَ وأ روه مو

 نم َّنأ «ةديدع تايآ يفو «ميركلا نآرقلا ربخي ماوقألا كئلوأ باصأ

 .م884 : ةيآلا دره ةروس )1
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 :ىلاعت هلوق كلذو ءهب سانلا ربتعيل ضرألا يف ًادهاش ىقبي ام هراثآ

 َنوفكللو ملح هلأ رعد مهلك نم نا ُهَبَع نك فك أوُرظَسِم ٍضْراْلا ىف اوربي لأ
 تيرم لخير, . مهلبق اوناك نم ةبقاع لاثمأ نيرفاكللو يأ 2374ه

 ىلع ًالاثم خيراتلا ىلع .نوعرف لآ نمؤم فقومو « ههتيات بيعش يبنلا
 ام اذهو .سانلل ةيعوتلاو حصنلا ةيقح ةيقحأ ىلع ًادهاشو «ناميإلا قدص

 .دادبتسالاو ملظلا هجو يف نوفقي امدنع نيحلصملا عيمج ىلع يرسي

 ةيضق لثم ةيروحملا اياضقلا نم اهريغو «لدعلاو قحلا اياضق ةرصانمو
 ىلإ ةجاحلا دشأب سانلا ثيح مويلا لاحلا يه امك ءرفكلا وأ ناميإلا

 - نوعرف لآ نمؤم مهلاثمو «لسرلا عابتأك - نيقداصلا نينمؤملا دوجو

 نأو «حالصإلاو ربيغتلا ءاول اولمحي ّنأل نولهؤم مهدحو مه نيذلا

 ملاظملا نم ةايحلاب طيحي ام لك ةبراحمو «ةيعوتلا حالس اورهشي
 فقوتي ىتح «يصاعملاو رورشلا نم ايندلا هب لفحت ام وأ «دسافملاو

 ءضعبلا مهضعب عم مهتاقالع يف هيلإ سانلا ردحني يذلا روهدتلا اذه

 مايأ لاحلا هيلع تناك امع ءًاداسفو ًاءوس ّدشأ مهلاوحأ تتاب امدعب

 الإ ءيشل ال . هيتتت ىسوم لتق ىلع ٌرصي ناك يذلا .نوعرف ةيغاطلا
 ١ . هللا يّبر لوقي نأ»

 امم اهدهشن ىتلا عاضوألا هذه ىلع سانلا يقب اذإ هنأ ًانيقيو

 سوفنلا يف عيشي اممو ءداحلإلاو ملظلاو روجلا نم ضرألا هب ئلتمت

 نإف «لطابلا ءارو دايقنالاو ءقحلا نع داعتبالاو ءناميولل ءافجلا نم
 دقو «بير الب لاح قحاسلا باذعلاو ؛ةلاحم ال ٍتآ ّيعامجلا كالهلا
 .نونظي وأ سانلا مهوتي امم ريثكب برقأ نوكي

 ٠١ : ةيآلا «دمحم ةروس 6
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 ؛هيلع مه امو .هيف مه ام سانلا كرادتيلف «ريذحتلل ةوعد هذهو

 مُهَفنأ اَوناَك نكلو» دال اًْلَظ ٌديِرُي ُهَّسأ امو# . .ناوألا توفي ْنأ لبق

 . © َنوُمِلظَ

 انو 1و وشو هلل ايي وما ىلا اياك : ىلاعت هللا لوقب
 22 2 نيو 67-1 هي هد دع 4 اس | + سس يد وبب عل 4: 22
 رس نإ *َنوعمسل ال مهو انعمس أولاق يِذْلاَك اونوكت الو#َنوعمسَت مّسأو هنع
 مهمل ارح يف هلأ مل ولو# دقي ال يذلا مك مس هلأ دن تدل
 . "14 توُسرفُم مْ ووتل مُهَمَمسآ وَ

 نينمؤملل ميظعلا ّيلعلا ةبطاخم ةينآرقلا صوصنلا هذه يف زرابلا
 نم ٌريدقت هنأ باطخلا يف ةزيملاو . .4اوَُماَء تِذَلأ اًهَيَأِيا# :ةرشابم

 نيذلا ءالؤه نم «مهاوس ىلع مهل ليضفتو ءاونمآ نيذلل نيملاعلا بر
 اوسيل مهنأل اهنولهأتسي الو «ةبطاخملا هذه فرشب نومعني ال

 . .نينمؤمب
 «قدص ةعاط :ىلاعت هلل ةعاطلاب ٌرمأ هنإف باطخلا ىوحف امأ

 «قيدصت ةعاط :#: دمحم هلوسرل ةعاطلاو ..ءادتهاو ىوقتو

 هتفلاخم مدعو «هكرت وأ ءهنع يلوتلا مدع مث نمو «ءصالخإو ؛عابتاو
 . . هنع تردص ِةّنس وأ .لوق وأ ؛«يأر وأ ءرمأ يف

 نامز لك يف اودجو امنيأ ءًاعيمج نينمؤملا ىلع ٌمئاد ضرف ءهلوسر

 .ةفيرشلا هتتس فلخو ءديجملا نآرقلا غلب دق كد لوسرلاف .ناكمو

 .؟7"- ٠١ :تايآلا ؛لافنألا ةروس )١(
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 ىلع ضرفلا ناكف .رخآلا عم مزالتم  ةنسلاو نآرقلا  امهالكو

 امهف ءامهب كسمتلا لب ءامهكرت وأ امهنع ضارعإلا مدعب نينمؤملا
 .اهل ماصفنا ال يتلا ىقثولا ةورعلا

 . .ٌريذحتلا «ضارعإلا نع ّيهنلاو «ةعاطلاب ّرمألا اذه قفاريو

 نيذلا نيقفانملاو «نيكرشملاك اونوكي الأب نينمؤملا ٌريذحت يأ
 هب ظعي امو .«تايآلا نم ولتي ام «دمحم» نم انعمس :نولوقي

 نوكي مهعامس ّنأل .«نوعمسي ال»  ةقيقحلا يف مهو ..!سانلا
 حاتي يذلا عونلا نم أ . عافتناو ربدت عامس سيلو ءًايرهاظو ًايحطس

 . قامعألا يف سوفنلا ةسمالمو .بولقلا ىلإ ذافنلل لاجم هل

 كئلوأ لثم اونوكي الأب نينمؤملا نيملاعلا بر رذحي «لجأ
 ةقيقح يف ءمه امنيب ءانعمس نولوقي نيذلا كئلوأ لثم ..سانلا

 ملعلاو «ظاعتالاو ءرّبدتلا هيف يذلا عامسلا نع نونوكي ام دعبأ ءرمألا

 راص ىتح «عانتقا وأ مهف يأ نم ًاولخ مهعامس لعجي امم ؛ةوعدلاب

 كردت ال نكلو .ةمهبم ًاتاوصأ عمست يتلا ءاّمصلا باودلاك مهلثم

 قطنلا ةغل كلتمت ال اهنكلو .تاوصألا قلطت يتلا ءامكبلاو ءاهيناعم

 هل ةلهؤم ريغو «نايبلاو قطنلا اذه نع ةزجاع اهتعيبطب اهنأل «نايبلاو
 نيب ةبترم اهاندأ يأ ءهللا دنع باودلا ٌرش نم تناكف ءاهقلخ ىف

 . ىلاعتو هناحبس اهقلخ يتلا ٌباودلا

 .لقعت الو «عمست ال ءامجع تاناويحلاو مئاهبلا كلت تناك اذإف
 امك  ناسنإلل سايقلاب  باودلا ّرش تناك كلذ لجأ نمو .«قطنت الو

 «ةايحلا يف ىعسيو بدي يذلا ناسنإلا لاب امف «ميلعلا ٌقالخلا اهفصو

 عتمتي املثم .ماهفإلاو قطنلا ةمعنبو .كاردإلاو لقعلا ةمعنب عتمتي وهو
 كلت لامعتسا نع هعانتما يف هلاب ام ءلجأ ..رصبلاو عمسلا ةمعنب
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 ققحي ىتح باوصلاو قحلاو ءريخلا لبس ىف «تاكلملاو كرادملا

 لوقو «قحلا هعابتا مدع يفو «قحلل ةعامجب مدع يف هنإ ؟هتيناسنإ

 دقف دق هنأكو ءاهلثم ريصيل باودلا كلت ةبترم ىلإ ىّندتي ءقحلا
 ملف - ًاناسنإ لصألا يف هتلعج يتلاو - هل ةزيمملا صئاصخلاو تاكلملا

 ةيرشبلا هتروصب الإ ءءىشب هللا دنع باودلا رش نع فلتخي دعي

 ْ . . ةرهاظلا

 ةباجتسا ةيأ نم مهسوفن تلخ نيذلا «سانلا ءالؤه لثمو

 نم ةرذ مهيف هللا ملع ولو ءريخ مهنم ىجري الأ موتحملا نم «قحلل
 يذلا «ديفملا عامسلا ىلإ مهاده ناكل ءدشر لوبقل ًادادعتسا وأ ءريخ
 ةظقيلا عامس ىلاعت هللا مهعمسأ ولو . . !عافتنالاو زييمتلا لمحي

 .مهنم رايتخالا يتأي يك «مهليبس ىلإ مهالخ مث ءظاعتالاو ءرّبدتلاو

 دنع نم ادوحجو ادانع الإ ءيشل ال .,كلذ نع نوضرعي فوس مهنإف

 ضارعإلاو ءرابكتسالا ىلع نوّرصي مهدجن كلذ لجأ نمو ! . مهسفنأ

 .مهبر ةعاط نع مهتدارإب نوجرخيف «نيحلاصلاو ءايبنألا تاوعد نع

 نم الدب ءاهرورغو ةايحلا عتم ءارو ضكرلاو .ناطيشلا ةياوغ نيرثؤم
 نيرسخألا نم اوناكو .«مهيف ريخ ال اوناكف ءاهدولخو ةرخآلا ميعن

 . الآم

 سئي امك ةرخآلا باوث نم اوسئي مهيلع هللا بضغ موق ةالاوم مدع

 . روبقلا باحصأ نم رافكلا

 ْمِهئَلَع ُهَّلَأ بضع مْ الون ال أَويماَ نيل امأكي# :ىلاعت هللا لوقي
 , #2307 رولا بححأ نم ٌراَفْكْلا سبي امك َةَرْخألا نم أوُسي دق

 ١7. :ةيآلا «ةنحتمملا ةروس )١(
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 نع اودعتبا نيذلا ءرافكلاو نيكرشملا عم اهسفن لاحلا ًامئاد اهنإ

 ةيعاوطب هتدابع نع اوجرخو «ىلاعت هللا دوجو ةقيقحب ناميإلا
 ةرم نينمؤملل ريذحتلا لزني كلذلو . .لتاقلا بضغلاب اوؤابف «رايتخاو
 نوكت مهتالاوم مدعو ..مهيلع هللا بضع ًاموق اولوتي الأب «ةديدج
 ببسلاو . .ادبأ ءيشب ءافلح الو ءاقدصأ الو :ًاناوعأ مهوذختي الأ

 بوضغملا سوفن عم .ةنمّوملا سوفنلا فلتأت ْنأ نكمي ال هنأ كلذ يف

 . هتياده نع نيلاضلاو ا

 اوذختي الأب مهيلإ رمألاف «نينمؤملا دابعلاب ةمحرلا ىهتنم اذهو

 اذهف .مهل ةايلوأ ناميإلا لهأ ةءادعأو «ةيناسنإلا ءادعأو هللا ءادعأ

 لثم نأل ءمهيلع صرحلاو نينمؤملا ةياعر ىلع هرهوج يف موقي رمألا
 «لطابلاو رشلا قيرط ىلإ مهدوقتو «مهنيد مهيلع ُدسفت ةالاوملا كلت
 كلذ . .ءايعدألا ءايلوألا كئلوأ الصأ اهيف عقو يتلا ةكلهتلا يف نوعقيف
 ًاءوس مهتبقاعو «هنم ًاسوؤيم مهريصم نوكي مهيلع هللا بضغ موق َّنأ
 سئي امك اهب مهنيقي عم  ةرخآلا يف ةاجنلا نم اوسئي دق مهف «َءالبو

 اذإ امو «ةرخآلا نع ءيشب مهنوئبني الف ءروبقلا باحصأ نم رافكلا

 يف اوراص امدعب ؛تاومألا رافكلا سئي امك وأ . .ٌرانو ةنج اهيف ناك

 ىندأ مهل نوكي نأ نم «بير الو ٍتآ باسحلا نأ اوفرعو «مهروبق
 مهو ءاوسئي دق رافكلا نأ  ىنعملا نوكي امبر وأ .ةنجلا يف ظح

 ىلع اوريسي ىتح «ىرخأ ةرم ايندلا ةايحلا ىلإ ةدوعلا نم ,مهروبق يف

 هللا سو .توملا دعب ايندلا ىلإ ةدوعلا مهل ىنأ نكلو «ىدهلا قيرط
 يف دولخلا مث «باسحلاو روشنلا الإ ّتوملا ّبقعي الأ .هقلخ يف

 .رانلا يف وأ ةنجلا

 بضعغ نيذلا ريصم ىلع انلدي يذلا ّينآرقلا لثملا اذه عورأ امف
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 اودس نأ دعب «باذعلا نم مهب قيحي دق ام انل نّيبيو ءمهيلع ىلاعت هللا

 . صالخلاو لمألا لبس عيمج .مهسفنأ ىلع . مهيديأب

 هللا راصنأ نويراوحلا ناك امك «هلل ًاراصنأ اونوكيل نيئمؤملا ةوعد 4

 مم نى لَك هَ اص وو اما 2 : ىلاعت هلل لوقي

 قون نم ْنَم ةَفِيأَط تّيماف مّ كا نحن 2 َنويراَوْل لاق هَ 7 ئراصنأ ّنَم نم َنييِراَوحْلِ

 , 0076 ره أوس ودع عائم أ اد دلك تركي ليونإ
 اونوكي ْنأب مهّبر نم نينمؤملل ٌرشابم ٌءادن ًاضيأ وه ءادنلا اذهو

 وهو «.ردتقملا رداقلا وه  هناحبس هنأ هلع . ميوقلا هنيدل ًاراصنأ

 هورصنيل ؛هدابع نم ةدعاسم وأ ةنوعم ىلإ 19 الف «نيتملا يوقلا

 لكو «رمأ لك هيلإ دوعي يذلا فّرصتملاو ٌيلولا هنأل ءرمأ يأ 7

 ام لعفيو «ديري امب رمأي .«ضرألاو تاوامسلا هتضبق يفو لب ..
 ةديقع قانتعاب هللا ٌراصنأ اونوكي نأب نينمؤملل ءادنلا هّنكلو ا

 يهو .مهقانعأ يف ةنامأ نم ةديقعلا هذه هب مهمزلت امو ءديحوتلا

 ءمّيقلا هنيد لمحل مهدعب نم ةاعدلاو «نيلسرملاو ءءايبنألا ٌةرصن

 «ةايحلا تالاجم يف لمع ّجهانمو «ءضرألا قافآ يف ةياده لعاشم

 .رشبلا نيب حالصلاو ريخلا معي ىتح
 رمأ َناميإلا َّنأب يحوي ميركلا صنلا اذه َّنِإف كلذ نع ًالضفو

 لمعلاب نرتقي مل نإ يفكي ال هدحو هنكلو «ةايحلا يف ّيرهوج
 بجاولا وعدي امدنع ةصاخبو هللا نيد ليبس يف داهجلابو «حلاصلا

 ىلع ءاضقلاو «داسفلاو رشلا ةبراحمل داهجلا اذه لثم ىلإ سدقملا

 .نايصعلاو قوسفلاو «ملظلا
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 اونوكي يك أَ ّبنلا اوعبتا نيذلا نيملسملل ُينابرلا ٌرمألا اذهو

 سفن هتايط يف لمحي امنإ «مالسإلا هنيد رشن ىلع اولمعيف هلل ًاراصنأ

 ىلإ هنت ميرم نبا ىسيع «حيسملا ديسلا اهقلطأ يتلا ةوعدلا

 ؟«هللا ىلإ يراصنأ نم» : مهل لاق امدنع «2'نييراوحلا

 هلل دبع كب اّنمآ دقف .!«هللا راصنأ نحن :نويراوحلا لاق»

 ًايبن كلعجو .ةمكحلاو باتكلا هللا كانآ دقو .ليئارسإ ىنبل الوسرو
 . .ايح تمد ام ةاكزلاو ةالصلاب كاصوأو «تنك امنيأ ًاكرابم كلعجو

 نيب انسفنأ دّنجن نحن اهو .هب انمآو .هانقذص دقو ءانل تلق ام اذهف

 هيمحنو «هنع ٌبذنو «ٌىدهو ًارون هلمحت يذلا هللا نيد ٌرصننل كيدي
 . .نيركنملاو نيريكتسملا ةهافشو + نيثباعلا ثبع نم

 نيذلا «ةهتت# ميرم نبا ىسيع ءايفصأ مه نويراوحلا كئلوأف
 اوناكف ءهئيد ةرصن ىلإو ءدحألا دحاولا هللاب ناميإلا ىلإ هّتوعد اوبل

 .ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ هراصنأ ءاقح

 ّيبنلا ثعب يف اوفلتخا دق ليئارسإ ينب َّنأ مولعملا نمو
 سلا َّنأب 0 مهو - مهتم“ هبال تنمآف « ل32: ىسيع

 ىلاعت هلل دّيأف .ةرفاكلاو ةنمؤملا : مل يخل 3

 مهئادعأ ىلع اوحبصأف .سأبو ةوق نم مهحنم امب ءرصنلاب نينمؤملا
 . .نيرهاظ

5 7 1 - 0 
 ةليلق ةئف هب تنما ذإ 6-5 دمحم ةثعب دنع دهشملا سفن رركتيو

 ةقيرط نسحو ء مهسابل يف صلاخلا ضايبلاب اوزاتما نيذلا مه - روحلا نم  نويراوحلا )1(

 .اهنوضيبي يأ «بايثلا نوروحي اوناك مهنأل كلذك اوَّمُس ليقو !مهشيع
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 رثكأ ركنأ امنيب «نيراتخم نيعئاط مالسرإلا يف اولخدف ءدوهيلا نم

 ناكو . .قحلا ىلإ هتوعدب هوقدصي ملو .هتلاسرب اورفكف «هتوبن دوهيلا

 دهع اوضقن نأ «ةينالعو ًارهج دوهيلا هرهظأ يذلا رفكلا اذه ةعبت نم
 ىلع مهمادقإ ناك مث .هل مهتوادع يف نيكرشملا اورزآو ءهللا لوسر

 مهل تناكف ءهرصنب نينمؤملا دّيأ لجو ّزع هللا َّنكلو .نيملسملا ةلتاقم

 لاتقلا دهاشمو .تاعازنلا فلتخم يف نيكرشملاو دوهيلا ىلع ةبلغلا

 .ةيمالسإلا ةوعدلا ةايح نم ةبقحلا كلت يف تعقو يتلا

 ةئامعبرأو فلأ ىلع ديزي ام ءاضقنا دعبو ,؛مويلا ةلاحلا يه اهو

 دوهيلا نم ةوادعلا هذهب سكعنت «سمألاب اهلثمك «ةنس نيرشعو ٍنامثو

 هلهأو مالسإلا ىلع مهبولق ألمي لظ دق دقحلا َّنأ ودبي ْذِإ .نيملسملل
 يف مهل ةلود اوماقأ ىتح اودهجف ءميوقلا نيدلا اذه رجف غوزب ذنم

 كلت مايق ذنم تأدب مث . . .«ليئارسإ ةلود» يه ّيمالسإلا ملاعلا بلق

 لتقل ةيفخلاو ةرهاظلا مهبورح  ينارصنلا برغلا نم دييأتبو - ةلودلا
 ملاعلا نودجتسيو .نولمعي اولاز امو لب .مهتاورث بالتساو نيملسملا

 «ةيلودلا ربانملاو لفاحملا يف معدلاو «حالسلاو لاملاب مهدميل

 نيملسملا عاضخإ مهمهو ءطلستلاو ةوقلا مهل رفوي ام لك ميدقتو

 موقت ال ىتح روذجلا نم مهدوجو تاموقم ثائتجاو لب .مهلالذإو

 اياضقلا رثكأ يف مهيلع ةبلغلا قيقحت مهنكمأ دقو ..!!ةمئاق مهل

 ةبراحم يف ةيمنهجلا مهتاططخم لعفب كلذ لكو «فورأظلا بلغأو

 نم نيملسملا ٌباصأ ام امأ ..!هنع سانلا اودعبي ىتح مالسإلا

 ءالكشو ًاحور مالسإلا قيبطت مدع يف نمكيف ناوهلاو فعضلا

 بلطو نوعلا مهنم نوسمتلي ءمهئادعأ ناضحأ يف مهتئامتراو

 يلختلا َّنِإ لب ال .هلل ًاراصنأ اولظي نأ نع مهدعبأ ام اذهو .ةدعاسملا
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 يذلا وه «ةيداملاو ةيونعملا هلاكشأ فلتخمب ءداهجلا ةركف نع

 .مهرماوأل نوعضخيو ٠ مهنيدبو مهب ًارش نوديري نمل نيعبات مهلعج

 أف .!ءايربكو ٍةفالص لكب مهدض اهنوذختي يتلا فقاوملل نوعاصنيو

 ريدقلا ّيلعلا مهبر مهوعدي نيذلا «نيملسملا نيب .نونمؤملا مه

 نم ًاددجم اوضهنيف هنأ َراَصنَأ اوك أوثما نبذل امأك# :هل اراصنأ اونوكيل

 ؟ميوقلا مهنيد اهيف نورصني يتلا ةظقيلاو يعولا ةلاح ىلإ تابسلا ةلاح
 دلاخلا هللا باتك «نآرقلا مهضحي نيذلا نونمؤملا كئلوأ مه نيأو

 «مالسإلا ةمأ سأيت نل ءال ؟ةداهشلا وأ رصنلا :نيينسحلا ىدحإ ىلع

 نم اهب قيحي ام لك نم مغرلا ىلع .هللا ةمحر نم « يَ ادمحم» ةمأ

 ةرصنلاب دوهيلل ايلك هدهعت يف اميس الو ءاهيلع هتيناودعو ملاعلا ملظ
 ْنأ دب الو . .ىلاعت هللا يسن هنأكو ملاعلا اذه ودبيل ىتح .!معدلاو

 ةقرقتلا لاقثأ اهفاتكأ نع لزنتف ءاهتلاصأ ىلإ ديحوتلا ةمأ دوعت

 ال َهَلِإ ال» ةيار ديدج نم عفرتل ؛ناوهلاو فعضلا ٌبابسأو مامشالاو

 ةوعدل ةبيجتسم لم لوقو ةين :ةقافخ هللا لرش دمحم هللا

 . . © نأ داَصنأ نَح» :نوفتهي راربألا اهؤانبأو «يعادلا

 . اهلاثمأ رشع هلف نينمؤملا نم ةنسحلاب ءاج نم ه6

 ٍةَعَنَسلَأِب ءآَج نمو اهِلاَتْمَأ مسح ُمْلَف ٍةََسحلاب هاج نم# :ىلاعت هللا لوقي
 م1

 . 00 نومك ال ْمُهَواَهَلْمم الإ تكرم ا

 حوللا يف ّيصحم ٍرمأ ٌلكو «نأش ٌلكو ءءيش لك َّنأ امك

 هيلع ّيصحمو .ٌبوتكم ناسنإلا هب موقي لمع لك كلذك ءظوفحملا

 )١( :ةيآلا «ماعنألا ةروس ١5٠١
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 ةلحر يف هومزالي ْنأ ىلاعت هللا مهلكوأ «نيمركم ةكئالم لبق نم

 هلامعأ نوكت ىتح ءرش وأ ريخ - نم هنع ردصي ءىش لك اوتبثيو ؛هرمع

 هحراوج مث نم دهشتو «هلامعأ ّباتك ذئموي أرقيف «نيذلا موي ةرضاح

 عساو نم َّنإو ٠ . تائيسلاو تانسحلا نم باتكلا اذه يف نود ام ىلع

 تعابشت اميف ١ سانلا ىلع لضف وذ العو ّلج هنأ . هدابعب هللا ةمحر

 يتأي الف بو نو ل «تانسحلا نم نينمؤملل

 ىهتنم اذهو .اهلثم نم تانسح رشع هل بتكتو الإ ةنسح ٌنمؤم

 .نيملاعلا بر نم ةمحرلاو مركلاو .دوجلا

 ا ءيسملا ناسنإلا اهبكتري يتلا ةئيسلا امأ
 .لدعلا ىهتنم اذهو .ءطقف اهردق ىلع الإ باقعلا نوكي الو .ةدحاو

 .دابعلاب ةفآرلاو فاصنإلاو

 ٌدعُت امم رثكأ ةمايقلا موي باسحلا اهيلع نوكي يتلا تانسحلاو
 اهيف لخدي املثم ءهسفنو ناسنإلا نيب ام ةينلا اهيف لخدتف ءىصحت وأ

 . ةمرتحملا سفنلا ءايحإ

 لامعأو ءاهعاونأ ىلع تاعاطلا : تانسحلا نم ََّنإف كلذ ىلعو
 وأ «موص وأ . ةالصب ماق نمف . . تتأ ٍلكش يأ ىلع ريخلاو ويلا

 . ٌتانسح اهيف هل تناك . .جح وأ «ةاكز وأ ءةقدص

 وأ «ًاعئاج معطأ نمو ءاريسأ و اهني وأ :ًانيكسم ناعأ نمو

 كلذ يف هل تناك . .ًاضيرم راز وأ «َنايرع اسك وأ ءٌناشطع ىقس

 . تانسح

 هلف هامح وأ فاواد وأ .هاقس وأ .همعطأف ناويحب فأر نمو لب
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 يذهو ءديحوتلا ةديقع قانتعا ءاهامسأو تانسحلا لجأ نمو

 ؛ هللا ليبس يف داهجلاو «ىلاعت هللا دوجو ةقيقحب ناميإلا ىلإ نيرخآلا

 رسلا يف هللا ةفاخمو .بيغلاب ناميإلاو ء«هلللا 00 يف قافنإلاو

 انيلإ ديب امع ةاهوتسو تاكيستلا كللت نع انانخ لقيلو.:نلعلاو

 لهأ لاؤسو «مّلعتلاو ملعلا بلط :لثم نم هب انرُمأي وأ مالسإلا
 «نآرقلا ةءارق ةعباتمو «نيدلا يف هقفتلاو ءةفرعملا دّصقتو ءركذلا

 . . ةفيرشلا ةيوبنلا ةريسلا لالخ نم ٍههَْي هللا لوسرب ةودقلاو

 ءعضاوتلا :لثم اهلك قالخألا مراكم كلذ ىلإ فضأ

 .ةفاظنلاو ءءايحلاو «ةفأرلاو ءراثيإلاو ءقدصلاو «ءمحارتلاو

 مدعو ءرشعملا نسحو «ءةبحصلا نسحو «.ةسايكلاو ء.ةفايضلاو

 ةيهاركو .قسفلا ةيهاركو .بذكلا ةيهاركو «ةبيغلا مدعو ؛ةميمنلا
 . .ناسنإلل بتكت يتلا تانسحلا نم اهلك هذهف . .داسفلا

 هدابع اهيلإ يدهي «ىلاعت هللا نم قيفوت ىه ًاعيمج تانسحلاو

 . نيعئاطلا نيدباعلاو «نيقداصلا نينمؤملا

 اهريغص «تانسحلا ىه ام كردي نأ ناسنإلاب ًاريدج ناكف
 تلج :هنأل :ةتدابع ئح .ةير.اشلا دّيعل تانثألا اهملع ولو ...اهريبكو

 هؤامسأ هيلع انلدتو «ةيهلإلا هتافص هيلإ انيدهت امك ةدابعلل لهأ (هّتمظع

 .هّدابع هب دمي ام ىلإ ةفاضإلاب «ىلاعتو هناحبس هنإ مث .ىنسحلا

 هنإف « لضفو ءاطعو «ةمعن نم - نيركنملاو نيصاعلا ىتح - ُهَقْلخو

 موي ٍتانسح رشع ايندلا يف اهنوتأي يتلا ةدحاولا ةنسحلا نم مهل لعجي

 ارهش ماص نمو «تاولص رشع هل تبسح ةالصب ماق نمف : باسحلا

 . .مهارد ةرشع هل بسح ًامهرد قفنأ نمو ءرهشأ ةرشع هل بسح
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 رشعب ميركلا داوجلا اهفعاضي ةيونعم وأ ةيدام ةنسح لك اذكهو

 ءاهردقب يأ اهلثمب الإ ةئيسلا ىلع يزاجي ال لباقملاب امنيب ءاهلاثمأ
 .ناصقن وأ ةدايز نود

 بونذ عيمج تحّمال «تائيسلا رفغي نأ ميحرلا روفغلا ءاش ولو

 الثل ءطقف اهلثمب ةئيسلا لعج يذلا َيهْلإلا لدعلا هنكلو «نينمؤملا

 ةمحرلا ىهتنم اذهو «ٌفاجحإ هب قحل وأ مِلظ هنأب «ٌيسملا رعشي
 رشعب  ةنسحلا لثم  ةئيسلا بسحي ْنأ انبر ءاش ول ذإ «ميركلا هّبر نم

 هيلع جاجتحالا وأ ءهرمأ ةضراعم ىلع هدابع نم ردقي نمف ءاهلائمأ

 الف هلك رمألا عجري هيلإو ءرّبدملاو رّدقملا وهو ءرداقلا قلاخلا وهف

 «ضرتعي نأ هدابع نم ٍدحأل سيلو ءهئاضقب وأ هريدقتب هدابعل نأش
 ةنسحلا لعجف «ًةَّرفغمو ةمحر ةّدابع َّعِسَو دق ىلاعتو هناحبس هنكلو

 .ىقحل عايض الو «لمعل ملظ الف . طقف اهلثمب ةئيسلاو ءاهلاثمأ ةرشعي

 امكو ءديجملا هباتك يف هسفن فصو امك .ملظلا نع هّزنم ىلاعت هللاف

 نيملاظلا دعوتيو «ملظلا هركي هناحبس وهو .نوحلاصلا ةدابع هفرعي

 لعج اذإ دابعلل ملظ ّيأ كانه نوكي ْنأ لقعي لهف ءديدشلا باقعلاب

 ؟هلثم بنذلا ءازجو ءاهلثم ةيصعملا ءازجو ءاهلثم ةئيسلا ءازج مهُبر
 ىلع ىلاعتو هناحبس مّرح يذلا وهو ءملظ هلدع يف نوكي نأ هلل شاح

 . . ملظلا هسفن

 نمو ءردابل «هتقيقح ىلع َّيهلإلا لدعلا اذه دبعلا كردأ ولو
 لب . .ةفعاضم ًافاعضأ هل فعاضت ىتح تانسحلاب نايتإلا ىلإ « هتعاس

 ةرعش رادقم ولو هّريغ ملظي ملو «ةعطاق ةروصب هسفن نع ملظلا دعبألو

 راشأ ام اذهو «باسحلا موي ىفوألا ءازجلا هل نوكي كلذبو ءةدحاو
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 ىلاعت هللا َّنأ ٌقّدصملا ٌقداصلا ىنئّدح» :هلوقب 2# ّيرافغلا رذ وبأ هيلإ

 . "0اهدَمْغَأ وأ ةذجاو ةئيسلاو دير وأ ع سلا : لاق

 هللا معنأب مهدوحجو مهسفنأل نيرفاكلا ملظ  ةيناثلا ةرقفلا

 دوجو ةقيقح ىلع لدي نوكلا يف ءيش لك ّنأب رركنو «ددرنو
 لهأ ّنكلو .ميكحلا ربدملاو «ميظعلا قلاخلا وه هنأ ىلعو «ىلاعت هللا

 امهريسي دحاو ُهَلِإ ضرألاو تاوامسلل نوكي ْنأ اوركنأ ةلفغلاو لهجلا

 وأ ليدبت يأ اهيلع أرطي ال ةتباث اهلعجو ءاهرّدق يتلا نئسلا قفو

 تر. ناعلاو: ىشالا نهد نيملاعلل نوكي نأ اوريكتنا "انك «ليوخت
 الف ؛ةنكس وأ ةكرح لك مهيلع يصحيو ؛هئايلع نم مهبقري ءدحاو

 . ءامسلا يف الو ضرألا يف ةيفاخ هيلع ىفخت

 لهأ ةدابع تناك رابكتسالاو راكنإلاو ءلهجلا كلذ ببسبو

 نم ديسجت وأ «مهلايخ نم ةعدب يه ةددعتم ٍةهلأل لالضلاو رفكلا

 تناك نإ .مهرودص يف يتلا «مهسوفن اولأسي نأ نود ؛مهيديأ عنص

 ةردق ىندأ اهل سيل يتلا «ةموعزملا ةهلآلا كلت لثم ةدابعب ًاقح لبقت
 ًاضيأ اهل . !ءيش يأ لعفت نأ اهيلع ليحتسيو لب «ءيش لعف ىلع
 نم ًاعون اهولعجو .ءامسلا يف ًةدوجوم اهورّوصت يتلا ةيمهولا ةهلآلا

 ال يذلا لايخلا نم ًابرض نوكت نأ ودعت ال ةقيقحلا يف يه امنيب بيغلا
 وأ نانويلا ناك يتلا ةهلآلا كلت اهيلع ةلثمألاو «ةلصب عقاولا ىلإ تمي

 بكاوكلا اهلثمو ..اهب نونمؤي «ةرباغلا ممألا نم مهريغو نامورلا
 رطيسي ًاَقَلَأو ءمهاوق قوفت ٌّىوق اهيف اوأر مهنأل .سانلا اهدبع يتلا

 )١( مقر ثيدح ؛لبنح نب دمحأ دنسم ٠١084
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 يتلا «ةراجحلا وأ ءراجشألا كلت كلذك اهلثمو ..!مهكرادم ىلع

 «نيعلا مأب نوري مهنأ عم ؛ةهلآ اهولعج مث :مهيديأب ليثامت اهوتحن
 الو ءاهيف ةكرح ال دماوج درجم اهنأ سوسحملا عقاولاب نوكرديو
 . . !ءيشب رضت الو عفنت ال يهو ءاهل نادجو

 وأ .قارعلا يف ذورمنلا لثم اهوسدق يتلا ةيرشبلا ةهلآلا امأ

 نيصلا دالب يف وأ ءامور يف روطاربمألا وأ ءرصم يف نوعرفلا

 ءرشبلا نم ةقرفتم ًابابرأ تدبع يتلا نادلبلا نم اهريغ وأ . . سرافو

 تدسجت عقاولا يف امنيب ءمسالا اَّلِإ ةيهولألا نم اهل نكي ملف
 ء«ةوطس نم نوكلتمي ام لعفب اوعاطتسا «سانلا رئاس لثم صاخشأب

 مهومكحي ْنأو ,مهسنج ينب نم نيرخآلا ىلع اوغبي نأ ذوفنو ةردقو
 نود هلك كلذو . .مهناطلسل اونعذأو .مهل اوداقناف «نايغطلاو ملظلاب

 ةردق ىندأ .ةهلآ مهسفنأ اوبصن نيذلا ءصاخشألا كئلوأل نوكي نأ

 مهلعجي وأ ءأافعض ةيرشبلا مهتفص نع مهجرخي ءيشب نايتإلا ىلع
 . . !ةسادق رشبلا ىوتسم قوف

 «كرشلاو ءرفكلا نم ًابيورض تناك تادابعلا كلت لكف ...
 وأ «ةيرشبلا ءاوهألاو تيغاوطلا ةدابع اهنأل ..لالضلاو .لهجلاو

 ةدابع وأ «لاملا ةدابع مويلا يه امك نامت قتلا نع فارحنالا ةدابع

 نم اهريغو «ةدحاجلا ةيفسلفلا تايرظنلاو ءارآلا قانتعا وأ «ناثوألا

 يفاجتو «ةيرشبلا ةرطفلا فلاخت يتلا ةيناطيشلاو «ةيداملا تادقتعملا

 يف ناسنإلا ةريسم ىلع ةئيسلا اهراثآ ةدشل «ةيناسنإلا ةعيبطلا

 . .ضرألا

 ةفئاز دئاقع اذكه قنئتعي امدنع ناسنإلا يف بجعلا ناك انه نمو

 ًابراض ىمعلا نوكي مكف . .!سيدقتو ةدابع عضوم اهلعجي مث «ةلطابو
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 هنود نم ذختيو «ىلاعت هللا دوجو ةقيقح ركني نم ةريصبو رصب ىلع
 وأ .داحلإلا وأ ءكرشلا وأ ءرفكلا يف هسفن عقوي ىتح ةهلآ

 تاحفص نم ةحفص لك ىلع ًاعقوم هللا مسا ىري الفأ ..!؟قافنلا

 ىلع ًةموسرم ُهَراَثآو «هتاقولخم نم قولخم لك يف ةيداب هِتايآو «نوكلا
 ؟هلك دوجولا يف ةريبكو ةريغص لك

 هللاب سانلا نمؤي ال ىتح سوفنلا يف ًايوق لالضلا نوكي مكو
 فقو امدنع كلذو «ةقباسلا نورقلا تلعف امك ءهلسرو هبتكو هتكئالمو

 هجو يف - مارجإلاو ملظلا روصع عيمج يفو - كرشلاو رفكلا لهأ
 تالاسرلاب نيملاعلا بر نم نوثعبي اوناك نيذلا نيلسرملاو ءايبنألا

 مهلاعف ىلع لثملا ىلاعت هللا برض دقو . .ةقداصلا ميلاعتلاو «ةيداهلا

 امك .مهلبق نمو نوعرف لآ هيلع بأد امب ةللضملا مهبيذاكأو «ةلطابلا

 ملأ تاعي أورفك ْمهِلََق ني َِدلاَو َتْوَعَو ٍلاَءٍِأَدَك » :ىلاعت هلوق هنّيبي
 : ىلاعت هلوقو «(74ِاِهْلا يدك رم هلأ نإ دود ُهَأ ْمهدمْل
 مهوب مهككلفأك موتر تتعب أوبك طلق نم ياو روعي لاء بادَح»
 . .©"24 تييبيآط أوثأك لو وع لاء آر

 ءاورفك نيذلا ىلع نوعرف لآب لثملا ىلاعت هللا برض امكو
 لثملا ىلاعت هللا برض كلذك «نيملاظ اوناكف «هللا تايآب اوبّذكو
 رثكأ مهنم دحاولا لوط ناك ذإ ءدالبلا يف اهلُثم قَلْخُي مل يتلا «ِداع»ب

 اهوذختاو مهيداو يف روخصلا اورفح نيذلا «ًومثو «عارذ ةئام نم

 نابضق اودتوي نأ رمأي ناك يذلا داتوألا يذ «نوعرف١»و .مهل ارد

 ىلإ هّيَلجرو هيدي اوّدش ًادحأ بذعي نأ دارأ اذإف ءبشخلا وأ ديدحلا

 ) )1١:ةيآلا «لافنألا ةروس 87 .

 :ةيآلا .لافنألا ةروس (؟) 04.
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 يف اوغط ام ىلع لثملا مهب ىلاعت هللا برض كئلوأف . .داتوأ ةعبرأ

 08 كير لعف فك ب لأ#ٍ :ىلاعت لاقف .داسفلا اهيف اورثكأو ءدالبلا

 ىِذ وعرف * داو َرْحّصلأ اوُباَج نزلا دومتو * ددلِللا يف اهلئِم قلي ل ىلا #ٍدامِمْلا ٍتاَذ

 اوس كر ْمِهِيلَع بصق *َداَسَفْلا ايف ورك ان*دلْلا يف أوْمَط نذل * انزل

 مهرزآ نمو «ةكم يف ةاغطلا نكي مل و. .")6و داَصْرْلاَ َكّبَر نإ ِباّذَع
 895 دمحم ىلع اوركنأ اميف «ماوقألا كلت نم لضفأ «ةريزجلا لهأ نم

 ناك يتلا نآرقلا تايأب مهبيذكتو «ةفاك سانلل الوسر هثعبو «هتوبن

 ناك يتلا مئارجلاو «ماثالا نيبي ديجملا نآرقلا ءاجف . .!مهيلع اهولتي

 يألو ءاوشاع رصع يأ يف دالبلا يف نودسفملاو «ةاغطلا اهبكتري

 مهلاوحأ روصت يتلا لاثمألا لالخ نم ءاومتنا ٍةيرشب ٍةعامج

 .ىرخأ انايحأ ءَةلّصفم ةروصب وأ ءانايحأ ؛ةلمجم ةروصب مهعاضوأو
 : ةينآرقلا لاثمألا كلت ليبق نمو

 نآرُقلا ٍتايآ لثم اولاقل نوؤاشي ول مهنأب نيرفاكلا ءاعدا ١

 ان هَ ولاَمْمِمَس دما اَندياَء مهبل لادا : ىلاعت هللا لاق

 يتلا ةبذكلا يه كلت . .274َنيلَوألا ْرِليَسأ الإ آد نإ ْأَدََه َلْثِ
 نم يتأي ثراحلا نب رضنلا ناك ذإ ءاهوقذصيل اوداك ىتح اهوقلتخا

 تافارخلاو ريطاسألا نع ثدحتت يتلا بتكلاب اهريغو سراف دالب

 : مهل لوقي مث ءاهب مهثدحيو ؛هلوح نم سانلا عمجيف «ةموهوملا
 ريطاسأ الإ يه ّنِإ .«دمحم» مكيلع اهولتي يتلا 2 ىلإ متيأرأ

 ام انعمس دق ءداضلا ةغل انتغلو «شيرق يف دايسألا نحنو . . !نيلوألا

 . .اهلثم انلقل ءاشن ولو «تايآلا نم انيلع هولتي

 )١( :تايآلا ءرجفلا ةروس 5 -١5.

 )١( :ةيآلا «لافنألا ةروس ١”.
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 ام لوأو .ىلب !؟اذه مهلوق يف نيبذاك اونوكي ملأ ْنكلو

 ةاتع مهلوح اوعمجو ءاريثك اوبّرج مهنأ كلت مهبيذاكأ ضحدي
 لثم نم ٍءيش يأب اوتأي نأ ىلع اوردقي ملو «ةغالبلاو ةحاصفلا

 «نيبملا نآرقلا اذه ىلع ءارتفا درجم مهتاصّرخت لك تناكف . .!نارقلا

 تاملظلا نم سانلا جرخيل ٍهّيْبَب دمحم ىلع نيملاعلا بر هلزنأ يذلا

 ناميإلا باحر ىلإ لالضلاو رفكلا يسآم نم دابعلا لقنيو ءرونلا ىلإ

 حالصلا دالبلا يف عيشيو «ةنينأمطو ًءاجر سوفنلا المي امب «نيقيلاو
 . .حالصإلاو

 «ةريزجلا هبش يف نيكرشملا نم تّنعتلاو فلصلا كلذ نكي ملو
 نوعي اوناك نيذلا ءدوهيلا نم ركملاو ءاهدلا كلذو ءةصاخ ةكم يفو

 دقو «شيرق نم ةمغطلا كئلوأ سوفن يف فوجألا رابكتسالا حور

 مل «لجأ .!ه: يبنلل ةوادعلا ىلع «ةينالعو أًرس .ًاعيمج اوفلاحت

 يتلا تاروانملا نم ًةروانمو ءرمآتلا تاقلح نم ةقلح الإ كلذ نكي

 اوناك ول نيح يف . .نآرقلا تايآ نع سانلا فرص اّْلِإ فده اهل سيل
 اوّرقأل «ةيبرعلا ةغللا يف عاب نم مهدنع ام عمو .مهسفنأ عم نيقداص

 ًاميكح ًاركذو ًانيبم ًالوق «هللا نم ًاقح لّرتتت امنإ تايآلا هذه ّنأب
 اهيقنيو ءاهب قلع يذلا أدصلا نم اهولجي يك ةيرشبلا سفنلا ةبطاخمل

 هترطف ىلإ ناسنإلا دوعيف ءاهيلع تبلغ يتلا ثئابخلاو ناردألا نم

 ىلإ ًاعوط داقنيف «هقامعأ يف نمكي يذلا قحلا فّوشتيو «ةميلسلا
 هللا معنأ نيذلا طارص «ميقتسملا طارصلا ىلإ يدتهيو «هللاب ناميإلا

 قرؤي ناك ام لعفلاب اذهو . .ءاوسلا ىلع ةرخآلاو ءايندلا يف مهيلع

 يذلا مالسإلاب ناميإلل ةوعدلا يف اودجو مهنأل .«نيكرشملا كئلوأ

 ٌةوعد ««هللا لوسر ًادمحم َّنأو هللا الإ َدَلِإ ال» ْنأ ةداهش ىلع موقي
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 ديدج دهعل سسؤت ةينابر ةديقع قانتعاو «ةددعتملا ةهلآلا ةركف حرطل
 ثعبب قيدصتلاو .دحألا دحاولا هلل صالخإلا هماوق «ةيرشبلا يف
 قانتعاو مالسإلا يف لوخدلاف ًاذإ . . سانلا ةفاكل ًالوسر هيو «دمحم»
 رشبلا ناطلس ىلع درمتلل ًانالعإ ءيش لك لبق لّْثمُي امنإ ديحوتلا ةديقع
 هللا ىلإ رارفلاو ءاليصفتو ةلمج دابعلا ةيمكاح نم جورخلاو ءرئاجلا
 .هنوديري شيرق نيطايش نكي مل ام اذهو .هدابع يف هلدع ىلإو .ىلاعت

 نوكلمي ام لكب بهذُي ْنأو «ةيلهاجلا مهعاضوأ لدبي نأ هنأش نم ّنأل
 ةريزج هبش لئابق لك ىلع ةدايسلا مهالوأ يذلا ذوفنلا وأ .ناطلسلا نم

 . مهلالغتسا نم ءارقفلاو ءافعضلا ررحي هنأ نع الضف .«برعلا

 نم اهفلاح نمو .«ءشيرق برح تناك كلذلو ..!مهل مهدابعتساو
 كلذ ىلع مالسإلا دضو ل َيبنلا دض ىرخألا لئابقلاو «دوهيلا

 ركملا اميسالو «تاودألا فلتخم اهل لسوتت يهو «ةراذقلا نم وحنلا

 ىلع هيومتلا مث نمو ؛ةيادبلا ذنم هودمتعا يذلا ركملا كلذ .َّيبنلاب

 هذه يف ظحالن امك .ءعادخلاو بذكلاب برعلا نم ريهامجلا ةماع

 اذه لثم لوق ءنوؤاشي ول «نورداق مهنأ «لطابلاب مهئاعدا نم ةلوجلا

 . .نآرقلا

 يتلا يه .ةكم يف نيكرشملا رابك ىدل تاهاجتالا كلت َّلعلو
 مهنيب نم زرب دقو .«سانلا عادخ يف ةنقاهدو .بذكلا يف ةاهد مهتلعج

 عم راجتالا هتداع نم ناك دقف ..ثراحلا نب رضنلا ؛ثيبخلا كلذ
 رابخأو .مجعلا رابخأ لمحت يتلا بتكلا كانه يرتشي ناكف «ةريحلا

 لهأ اهب ثدحيو ءدوعي مث «نيلوألا ريطاسأ نم اهلجو .ممألا نم مهريغ

 وه امنإ ةينآرق تايآ نم ْهّيْبَو ؛دمحم» هولتي ام َّنأب مهايإ ًامهوم ءةكم
 ّسانلا نولعجيو لب ءرضنلا نوقدصي اوناكو .بتكلا كلت نم ٌدوخأم
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 يتلاو «مهسوفن ىلع ىغطت تناك يتلا ةثيبخلا عفاودلا ببسب هنوقدصي

 راكنإو ءؤه# ّيبنلا بيذكت لجأ نم قئاقحلا فيرحت مهيلع تضرف
 . . يحولا

 كرابت هّبر نع الإ ًةدحاو َةيآ غّلبيل ناك ام < بنا َّنأ ةقيقحلاو

 ناكمإب ناكو .ّلجو َّنع هللا لوق الإ سانلا ىلع أرقيل ناك امو «ىلاعتو
 اورجي نأ - نوريثك ٍذئموي مهو - شيرق نم ةحاصفلاو ةغالبلا لهأ

 «نآرقلا تايآ نم ٍهّيْلَ# دمحم مهيلع هولتي ام نيب ةطيسب ةنراقم درجم

 «تافارخلاو ريطاسألا بتك نم ثراحلا نب رضنلا مهل بلجي ام نيبو

 تافارخو «نآرقلا قئاقح نيب ًاعساش نوبلاو «ًاديعب قرفلا اودجي ىتح
 هللا لوق وه بير الو - نآرقلا نأل ءرضنلا اهلمحي يتلا بتكلا كلت

 ةغالبلاو ةحاصفلا يف تلع امهم هينادت ْنأ رشبلا لاوقأل نكمي الف «قحلا

 «نيلقثلا هب يد يذلا زاجعإلا هتمس نآرقلا َّنأو اميس ال .ةمكحلاو

 أذإ . .هزاجعإب فصتي ْنأ ضرألا يف هريغ باتك يأل نكمي ال يذلاو

 تايآ انعمس دق :اولوقي نأ .مهريغ وأ ءشيرق يكرشمل زوجي فيكف
 ضحم مهلوق نوكي ْنأ الإ !؟تايآلا هذه لثم انلقل ءاشن ول ءنآرقلا

 نآرقلا رون اوئفطي نأ اودارأ دقف ..ةقيقحلا يه كلتو .ءعادخو بذك

 . .نورفاكلا هرك ولو هرون متم هللاو «مههاوفأب هللا رون نم وه يذلا -
 امو .سوفنلا يدهيو :بولقلا ءيضي ًآنيبم ًارون لازي ام نآرقلا وه اهو
 يف نيعدملا فونأ نم مغرلا ىلع اهسفن تضرف يتلا ةزجعملا لازي

 أرمتساو «ءسوفنلا ىلع ىغط كرشلا نكلو .اهبراغمو ضرألا قراشم

 لجأ نم مهكرش مهيلع بلغي نأ َّذُب ال ناكف «نايغطلاو يغبلا لهأ ُهَرُيُع
 اوربناف ءنآرقلا ةبراحمب الإ نوكي ال اذهو . .مهحلاصم ىلع ظافحلا

 . ةياهنلا يف نآرقلا مهيلع رصتنا ىتح «برحلا كلتل
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 يف نيركاملا رافكلا كئلوأ نيب نم ةريغملا نب ديلولا ناك كلذكو

 .مهعجاضم ضقي يذلا قحلا توص تاكسإ ىلع اوعمجأ نيذلا .ةكم

 هنوعفدي ديلولا نم ًاريخ ةودنلا راد يف ليوط شاقن دعب اودجي مل ذإ

 نأ لباقم «هتوعد نع يلختلا ىلع هضوافي يك هِيَ ّيبنلا ىلإ باهذلل
 هذخأ ءهءاج املف . .ناطلسلاو كلملاو لاملا نم ديري ام هل اومدقي

 هعماسم ىلع ولتي وهو ءةنسحلا ةظعوملاو «نيللاب ِةّيْلَو مظعألا لوسرلا

 اهل رعشقت يتلا تالالدلاو يناعملا ميظع لمحي ام نآرقلا تايآ نم

 نع ًازجاع هلعجو «ٌديلولا ٌسّرخأ امم «بولقلا اهنم ٌفجوتو «دولجلا
 يدي نيب وهو - ٍدبُي مل ذإ ءاهب فلك يتلا ةمهملا لوح ةملك ةيأب هوفتلا
 َيبنلا اهلمحي يتلا ةوعدلل الو «نآرقلل ةضراعم ةيأ - يو هللا لوسر
 .هسلجم نم ماق ىتح .فوخلاو لجولا هبلق ءلمو ءأتكاس لظ لب « ذي

 ىرج ام ةقيقحب مهربخيل «شيرق نم نيمعزتملا ىلإ ًاعرسم بهذو
 دقف ءارظتنم ناك امكو . . ٍةْلَب «دمحم» ةضوافم ىلع هتأرج مدعو هعم

 ثفني لهج وبأ ىربناف .هفقوم ىلع نبجلاب هومهتاو ءراكنتسالاب هوهجاو

 : هل الئاق ديلولا هجو يف بارغلاك قعزي وهو «هبضغ دقح

 ةرصنلا كل اودعأو «لاملا كل اوعمج دق كموق نإ مع اي

 «هءارآ دّئفتل وأ ءهتوعد نع نحت ىك هيرغتو «دمحم» ىلإ بهذتل

 نأ نود هدنع نم تجرخ كنإ لوقتل تئج مث . . .هتاءارتفا ضحدتو

 !؟هرمأ نع توكسلا ىلع هضوافت وأ 6 ءىشسب ةحاعت

 . .!الام اهرثكأ نم ينأ شيرق تملع دقل :ديلولا هل لاقف

 ركنم كنأ كموق غلبي ًالوق «دمحم» يف لقف :لهج وبأ هل لاقف
 .!هراكو ءهل
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 ينم ملعأ لجر مكيف ام هللاوف ؟لوقأ اذامو :ديلولا هل لاقف

 ًائيش «؟دمحم» هلوقي يذلا هبشي ام هللاوف .هديصق وأ هزجرب الو ءرعشلاب
 هالعأ ٌدينمل هنإو «ٌةوالطل هيلع َّنإو «ًةوالحل هلوقل َّنِإ هللاوو .اذه نم
 . .هتحت ام مطحيل هنإو «هيلع ىلعُي امو ولعيل هنإو «ُهَلْفسأ ٌقرشم

 وهو «حوبذملا ريطلا لثم ضفتني نيعللا لهج ابأ لعج ام اذهو

 ىتح كموق كنع ىضري ال هللاوف ؟هنأشو هكرتن لهو :ديلولل لوقي

 .!«دمحم» يف لوقت

 . .ركفأ ينعدف :ديلولا لاق

 نأشب ٌلوقي ىتح هركف دانز حدقي ةريغملا نب ديلولا سلجو
 2 ئلاعت هن ةفعيوا . شيرق هنع ىضرت ًالوق «دمحم)

 يش يشرقلا كلذ  نوفخي امو نودبي ام ملعيو ءسانلا رودص يف ام

 يتلا ههجو ريباعتل ريوصتلاو ةقدلا ىهتنم اهيف ءٌةْغيلب ٍتايأب ءركاملا
 ىلع دقح نم هبلق يف امو «لاعفنا نم هسفن يف ام ىلع لدت
 أثحب هركف دانز حدقي وهو «هيلع ودبي يذلا رثأتلا َرادقمو « ولا

 كلذب فلاخ ولو ىتح «شيرق ءاوهأو .هءاوهأ قفاويو هلوقي امع
 ميظعو «لوقلا غيلب نم هنم عمس امو «َبنلا يف هدجو ام ةقيقح
 ةلاحلا كلت رهظت يتلا ةنيبملا تايآلا هذه يف هفصو ءاجف .هانعم

 قي ل »دف نك ليَ كَ هَنِإٍ :ىلاعت هلوقب ةريغملا نب ديلولل

 الإ اذه نإ # بوي رع لإ آَده نإ ٌلاَفف# ريكتسأو بدأ ء مث َرَسبَو 0 مث ران م #َرَذدَم
 . 30) ربل ُلوَ

 مث .لتقلاب نيعللا رفاكلا كلذ ىلع لاعتملا ريبكلا هللا مكح هنإ

 )١( :تايآلا ءرثدملا ةروس 2-14 58.
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 امب ديجملا نآرقلا ىلع لّوقتلا نم رّدقو ركف امل - ًارركم - لتقلاب
 ىلع (ذمحم» اهولتي يتلا تايآلا َّنأب ًابذكو ًاروز هئاعّدا نمو .هيف سيل

 باقعلا اذه لثمو . .نيرحاسلا لاوقأ نم ذوخأم ٌرحس يه امنإ سانلا

 مامت  هملعل ناك امنإ «ةريغملا نب ديلولا ءدقاحلا رفاكلا كلذل

 نم ٍدحأ دنع نم سيلو ؛ لَو «دمحما دنع نم سيل نآرقلا نأ  ملعلا
 رايها برا نار اوصل كلي ارك دا وخلا ضال «سانلا
 نم اهُعيلبو ءاهلوخدم نم اهححيحص :برعلا ةغل فرعي هنأب هسفن ىلع

 ينب نم ًاوتع مهدشأو نيكرشملا ظلغأ مامأ  ٌرقأ دقو .اهكيكر
 فيكف ؛؛هيلع ىلعي امو ولعي» لوقل دمحم نم هعمس ام ّنأب - هموق

 ةيقحأ شيرق الم ىلع نلعي اّلأو «ةقيقحلا هذهل ركنتي نأ هسفنل زيجي
 هتفرع يذلا قحلا فالخب لوقي نأو ءادمحم» قدصو ء«نآرقلا

 .! ؟ةسفن

 ءارئاح ٌدقاحلا كلذ زربي «هتاكرحو ءههجو تارامأ ريوصت يفو

 نأ ديري هلوح نم موقلا ىلإ رظن ةركف هل تحال املك هنأكو ءأكبترم
 ءمهجتلاو سوبعلا ىلإ ديدج نم دوعيل ءاهكرتي نأ ثبلي ال مث ءاهلوقي
 يف ىرخأ ةرم قرغي مث . .حولكو ضابقنا نم هسوبع قفاري ام عم
 ىلع لظيو . .ًاحولكو ًاضابقنا كلذ هديزيف ءرسبيو سبعي مث «ريكفتلا

 هلعجت يتلا «ةثيبخلا ةركفلا دجي ىتح هسفن يف مّزأتلا نم ةلاحلا هذه
 ءهبذكو هرفكب قطنيف ءقحلا عابتا نع ًاربكتسم «ناميإلا نع ًاربْدُم
 وه ْنِإ ءةرضملا نع نثور ركس الإ ىه نإ ةةمحنم# هلوقي اذن نأ اعدم م

 . .!!رشبلا لوق الإ

 ٌنكلو . هريكفت هيلإ هداق امك «ةريغملا نب , ديلولا ريدقت ناك كلذ

 ؛لتقلاب هيلع ردص دق .قباسلا هملع يف ءناك ردتقملا رداقلا مكح
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 سولت ورحل هلوقب عيطفلا تاعلا رخأ امك يوكو فرص هلي

 انلَعج اًمو# َرَّكَع َدَعْسِي اَهيلَع# رسل ةعاَرل# ردت الو قب ال# رس م ام كرد 0

 وأ نيل نت رك ل ضال مدا او ةكلم الإ را بح م
 يأ لولو نويؤنلاو بككلا ايو يأ بايد الو كي أر ع اع

 ا هي نم دم ٌلِضِي َكَِدَك التم ادب 2 دن اذا نورفكلاَو سم موو ف

 , 004 ربل و الإ امو وه اَّلِإ كير دوج كلامو
 بذاك ىلع ؛ىلاعتو كرابت قحلا نم «قحلا هللا مكح هنإ لجأ

 ناك هللا ّيبنل هبيذكتو ءًاحارص ناك نآرقلاب ُهَرْفك ّنأل . شيرق ٍةاتع نم
 «ىلاعت هللا تايآب بذكم لك هقحتسي يذلا مكحلا هنإو ::. اخاوت

 لضفأ هيلع) دمحم ميركلا هلوسر ةوبنب نمؤي الو ءديجملا هنآرقبو
 .(مالسلاو ةالصلا

 نيذلا «نيكرشملاو نيرفاكلا ىلع الب ٌدشأ الو .ٌظعأ سيلو
 ران يف هب نودلخي ميلألا باذعلا نم ءهوبذكف مهبر نم قحلا مهءاج

 اليلدت «لتقلاب ميركلا نآرقلا ههّبشي يذلا ٌباذعلا كلذ .ةقرحملا منهج

 امو .لتقلا نم ناسنإلا ىلع ىسقأ ءيش سيل هنأل «هتوسقو هتدش ىلع

 نأشلا تاذ منهج 50 نايبتل الإ ءازجلا عون ىلع تايآلا ديكوت

 هتلعج الإ اهيف لخدي ًائيش رذت الو «ءيش ىلع يقبت ةبت ال يتلا «ميظعلا

 نأ نيغ: نم“ نكلو -ءاهرانل ًادوقو: ليحتل .ءاماهتلا همهتلت ذإ .«ءازش
 لب «يهتنيو اهرمجب قرتحي نأ وأ ءيضقنيو ٍدامر ىلإ اهيف ليحتسي
 ام دشأك ءاقرح لتقلا باذع هدواعو ناك امك داع هدلج جضن املك

 . ناك

 )١( :تايآلا ءرثدملا ةروس 71-1١"
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 .هلسر ىلعو ؛هللا تايآ ىلع نيرتفملا يوشت منهج ران َّنِإ لجأ

 نمو ..لوزي الو لوحي ال «مئاد باذعب اهيف نوبلقتي ذإ ءًادانعو ًابذك

 نيرفاكلا لتقت يهو ميظعلا نأشلا كلذ (منهج) رقسل ناك كلذ لجأ
 . .!!ميلألا وحنلا كلذ ىلع

 رشع ةعست منهج ىلع لعج ىلاعت هللا َّنأ ةميركلا تايآلا نّيبتو
 نم مهو ءرانلا باحصأ  هناحبس  مهاّمس دقو .ًاسراح يأ ؛ًانزاخ

 .ددحملا ددعلا اذهب ءهرشع ةعست مهتدع لعج اذامل امأ .ةكئالملا

 ءاورفك نيذلل ةنتف ةدعلا هذه نوكت يكلف .ناصقن وأ ةدايز نودب

 ٍتلقلا ىلع الإ نوعقي الف ءاهتفرعم نع ثحبلا يف نوهيتي ثيحب
 تايآلا هذه لوزن دعب ءرافكلل ةئتفلا كلت ًالعف تزرب دقو . . طّبختلاو

 يق كل جاروب دلع لمح ىلع :اهزخأ نم عودت تاقملا
 مهنمو ؛الثم اهب ىلاعت هللا ًدارأ اذام غلبي ْنأ نود ؛هتقشأ ىتح ءاهانعم
 رهاظب اوفتكا ذإ ءددعلا ةلآضل ةيرخسلاو ءزهلا لمحم ىلع اهذخأ نم

 يذلا لهج وبأ ناك ءالؤه نمو ؛هدصاقم يف ريكفتلا ءانع نود «صنلا

 مكنوبذعي نيذلا هللا دونج َّنأ (ذمحم» معزي ..!شيرق رشعم اي :لاق

 ةئم زجعي لهف ءاددع سانلا رثكأ متنأو ءرشع ةعست مه ءرانلا يف

 ؟مهنم لجر نع مكنم لجر

 ال !شيرق رشعم اي :دشألا ابأ ىعدُي شيرق نم رخآ لاقو
 «ةرشع اذه نميألا يبكنمب مكنع عفدأس انأ ءرشع ةعستلا مكتلوُهَي

 منهج ةنزخ َةَّذِع َّنأ حوضوب هعم نّيبتي امم . .ةعست رسيألا يبكنمبو
 ءاهريسفت يف اوراتحا مهنأل .نيكرشملاو رافكلل ٌةنتف تناك امنإ

 ةرخآلا يف ريصملا ةركف نم بعرلاو ةيشخلا مهتذخأو لب ءاهديدحتو
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 هلعفت فوس امو «رقس» مهل رّوصي وهو ءنآرقلا اهب مهددهتي يتلا

 . .نيمغار اهيلإ نوداقني نيذلا رشبلاب

 . .ةكم يكرشم ةيحان نم اذه

 مل مهتدع ديدحتو ءرانلا باحصأ ركذ إف «باتكلا لهأ امأ
 مهبتك يف ءاج ام تبثي هنأل .نآرقلا ةيقحأب ًاناقيتسا الإ مهدزي

 نوقدصيو «هوعبتيف قحلا نوفرعي مهلعجي ام اذه يف لعلو «ةيوامسلا

 ةديقع اوقنتعيو «مالسإلا يف اولخديف 5 دمحم ّيبنلا ثعب
 . .ديحوتلا

 هنأ نوملعي مهنأل ءددعلا دنع نوفقوتي ال مهنإف «نونمؤملا امأو

 ءميظعلا منهج نأش رّوصت ىلإ مهريكفت فرصني لب ءمهبر نم قحلا
 ٍتانج مهبر مهّدعي مه امنيب ٠ ءميلألا باذعلا نم نيرفاكلل اهيف دع امو

 ًاناميإ نودادزيف «نيقتملل تدعأ «ءضرألاو تاوامسلا اهضرع ٍدلخ
 «باتكلا لهأ هنم فّوختي الو ٌباتري ال ددعلا اذه َّنإ مث . .ًاباستحاو
 لكوأ يذلا :«ميكحلا ميلعلا هللا ناحبس :نولوقي لب ءنونمؤملا الو

 مايقلا نولمتحي الو ءرشبلا اهيلع ردقي ال ةميظع فيلاكتب هتكئالم ىلإ
 .قافنلاو كشلا لهأ نم ءضرم مهبولق يف نيذلا نأ نيح يف . . .اهب

 َّنأ ينعي امم ؟ًالثم ددعلا اذهب ُهّللا دارأ اذام :نولوقي نيرفاكلا نمو
 .ةمكحلا نع نيلاض مهلعجيو مهرّيحي رانلا باحصأ «ةكئالملا ددع
 ةلاحب نذؤي ام اذه مهلوق يفو لب «لثملا اذه نم ىلاعت هللا اهديري يتلا

 ةنتفلا لثم يأ ؛كلذك ..مهسوفن اهب اوعقوأ يتلا لالضلاو عايضلا

 ءاهتمكح نع مهلضتف «نيرفاكلا سوفن يف ةكئالملا ةدع اهعقوت يتلا

 كلذك ءاناميإ نودادزيف نينمؤملا بولق لخادي يذلا نانئمطالا لثمو

 ءاوس «هللا دونج ددع امأ . .ءاشي نم يدهيو ءءاشي نم ىلاعت هللا لضي
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 اوفلك نيذلا وأ :ةرخألا نوؤش نم اهريغب وأ ءمنهجب اوفلك نيذلا

 بر هؤاشي رمأ لكل اوُدعأ نيذلا وأ «ةفاك ا نوؤشبو ء«دابعلاب

 امو .ىلاعتو هناحبس وه الإ مهددع ملعي الو .مهملعي الف نيملاعلا

 «نيرفاكلا ةنتف وأ ءاهتنزخ وأ ءمنهج ءاوس  ًاعيمج رومألا هذه

 نم ءرشبلل ىركذ اّلِإ - نينمؤملا ناميإ ةدايزو .باتكلا لهأ ناقيتساو
 . .رّبدتلاو ركفتلل مهفقوتست : ْنأ اهنأش

 ّبتكلا أونوأ يل َبارب الو# :لوقلا درو َمِلَو :ضرتعم لأس اذإف
 ءافتنا ىلع نآلدي ناميإلا دايدزاو «ناقيتسالا نأ عم 4 نول

 ء«كشلا يفنو «نيقيلا تابثإ مهل لصح اذإ هنأل :هل ليق ؟بايترالا

 ةنيكسل اعف رثكأ ناكو .مهنيد ىلع نانو ءاديكأت كلذ مهداز

 «نيككشملاو «نيباترملا فالخب نونوكيف ؛مهبولقل ةحارو ءمهسوفن
 فعضتو ء«ةلاهجلاو ةبيرلا لعفب مهسوفن لكاتت يذلا نيرفاكلاو

 . .ءالتباو ةنتف اهلكو «لالضلاو قافنلا ريثأتب مهتانايك

 هللا مهفصو يذلا «نيقفانملا ركذ ناك َمِلَو :رخآ لأس اذإو

 كي ملو .ةكم يف تلزنأ تايآلا نأ عم 4« ٌّسَرَم مهيولق ىف يذلا 8و هناحبس
 نايب ىلإ فدهي صنلا َّنِإ :هل ليق ؟ةنيدملا يف رهظ امك «قافن اهيف

 ىلع نولبقُي ال نمم ءٍناكم لك يف ةبذبذلاو كشلاو «بيرلا لهأ لاح
 ضارمألاو دقعلا ىلإ يدؤت يتلا ةنتفلل ةسيرف نولظي ءالؤهف ءمالسإلا

 ىلع لدت اهنأ قوف  ميركلا نآرقلا نم صوصنلا هذه نوكتف «ةيسفنلا

 مهف ىلإ اليم مهسوفن يف ثعبت يتلا لماوعلا مهأ نم - مهلاوحأ
 نم نوصلختي كلذبو «ءاّنغلا هضاير يف لوخدلل مث نمو ؛مالسإلا

 هللا نإ هللا ىده نم هلك كلذو .مهضارمأ نم نوفشيو ءمهدقع

 . . ءاشي نم يدهي

367  ”61/ 



 باتك نم ُهَللا لزنأ ام َلثم ُلِزنَأس لاق ْنّمِم ملظأ سيل - ؟

 ديدي ىلا ُقَدَصُم كَم هلأ ُبَتك َدعَول : ىلاعت هللا لوقي
 منال لع مَع دب َنوُنمْوِب دجال َنوُِمْؤ نيدو ان وح ْنَمَو ئرعْلا ( مآ د

 نمو 5 هن حبل ىيوأ لاَ ذأ ايدك" لع طرأ مم ملأ ْنمو# وظف
 ةكيتلملاو ِتْوْل ِتْرَمَع ىف َنوُمِيَطلَا ذإ كرت سد مَ لأ ام َلْمِمَلْنِم رأس لاَ

 نود تنك امي ٍنوُهْلا َباَذَع تورت مو ب م
 62-000 دعا نم ثقي قلك تا

 «ٌباتك هنأبو «نآرقلا ةقيقحب ةركذتلاب ةميركلا صوصنلا هذه أدبت
 ًاضيأ كرابم هنأو ؛اهلهأو ضرألا هتاكرب ّمعتل ءاكرابم «ىلاعت هللا هلزنأ
 000 .ةمحرو ّىده هلبق نم تلزنأ يتلا ةيوامسلا بتكلا هقيدصتب

 - ىرقلا مأ رذنيل نوه دمحم هلوسر ىلع ميكحلا زيزعلا هللا

 ةكم 0 رابتعابو ٌيحولا هيلع لزن ثيحو «شيعي ناك ثيح - ةمركملا
 «ضرألل زاكترالا ةطقن اهتحت وأ ءضرألا روحم قوف هللا اهلعج دق

 ةريزجلا هبش قطانم يلاهأ نم اهلوح ْنَم ىلإ راذنإلا اهنم قلطنيل
 هللا هديري يذلا ىدملا لصتف مالسإلا ىلإ ةوعدلا قلطنتل مث .برعلا

 . .ةرومعملا فارطأ فلتخم يف ًاعيمج سانلا عامسأ غلبتلو «ىلاعت

 :اهزربأو «ةريثك تالالد هل اهلوح نمو ىرقلا مأ راذنإب ءدبلاف

 تناكف «ضرألا يف هللا ةدابعل ينب تيب لوأ يه «ةفيرشلا ةبعكلا َّنأ -
 ّمأو لب «براغملاو قراشملا يف نوملسملا اهمؤي يتلا دجاسملا ّمأ

 . .نيملاعلا بر هلل سانلا دّبعتي ثيح اهلك ةدابعلا نكامأ

 تيبلا اذه ٍدعاوق مفر اداعأ دق هيت ليعامسإو ميهاربإ نأ

 .4و 97 :ناتيألا .ماعنألا ةروس )١(
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 . لجو َّلع ُهَدنع ةسدقملا هتناكمل ءامهبر نم رمأب «قيتعلا

 انف انت ةتعياتقو ,ىرقلا مأ نم وه نييبنلا متاخ ٍدّيْبَو ادمحم َّنأ 8

 ىلع عقي يذلا ءءارح راغ يف دّبعتي وهو هيلع يحولا لزن امدنع

 . ةمركملا ةكم ضرأ نم ءرونلا لبج ةمق ىلعأ

 روحم ىلع عقت ملعلا لهأ تبثأ امكو هللا اهَّزعأ - ةبعكلا َّنأ

 راهن ليل ةمئادلا اهتكرح يف اهروحم لوح رودت يتلا ءضرألا
 .اهيلع نمو ضرألا ىلاعت هللا ثري نأ ىلإو «تاونسلا رادم ىلعو

 نيد ىلإ ةوعدلل ءادتبالا ةطقن يه ىرقلا مأ نوكت ْنأ ًاقح ناكف
 بلق ىلع نآرقلا لزنأ امدنع ؛ىلاعت هللا دارأ امك ءديحوتلا

 هغلبي ىربناف «ضرألا نم ةكرابملا ةعقبلا كلت يف ِهيَو دمحم

 ةيبيغلا رومألا نع ربخي ام ةقيقحبو «هب ناميإلل مهوعديو «سانلل
 ريغ وأ - ةالصلا لثم - ضئارفلا نم هب يتأي امب وأ - ةرخآلا لثم -

 اهلوانتي يتلا نوؤشلاو عيضاوملاو ماكحألاو اياضقلا نم كلذ

 ةدراش كرتي ال يذلا لماشلا عماجلا باتكلا ربتعي ثيحبو «نآرقلا

 زيزعلا انبر ًءاش امك ةلمجم وأ ةلّصفم ةروصب اهركذو الإ ةدراو الو

 «قح ةمايقلا موي َّنأو «قح اهنأ ةرخآلاب نونمؤي نيذلاف . ميكحلا

 نيهاربلا مهل مدقي يذلا نآرقلا اذهب نونمؤي .قح باسحلا ّنأو
 اذلو .اهب ناميإلا ىلإ مهبولق نئمطي امب ةرخآلا ةقيقح ىلع ةلدألاو

 ءاهعيمج ىرخألا مهضئارف ىلعو :«مهتاولص ىلع نوظفاحي مهارب
 .ةرخآلا باذع نم افوخ

 املظ نوعسي نم سانلا نم َّنإف «نينمؤملا ءالؤه فالخ ىلعو

 سخبو «ةيصعملاو «كرشلاو ءرفكلا :اهنمو .هعاونأ ىتشب دايعلا ىف
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 ام وأ ؛ملاظملا هذه نم ةدحاو هيدل نوكي نم لكف . .مهءايشأ سانلا

 بيذكتب هللا ىلع ىرتفا نمم ملظأ سيل نكلو . .ملاظ وهف ءاهلئامي
 ارز ىعذي امك «ىلاعت هللا دنع نم لزنم ريغ نارقلا نأ معزو «هتايآ

 !ٌىرتفم نآرقلا َّنأب نولوقي مهو «نيرفاكلاو نيكرشملا نم ريثك ًاملظو
 يأ «ةقيقحلل مهريوزتو مهليطابأ لك بّذكي ءالعو َّزع هللا ّنكلو
 هلزنأ دقو ءهللا باتك وه نآرقلا ْنأ يهو «ةقلطملاو ةتباثلا ةقيقحلا

 نآرقلا صوصن يفتكت ال كلذلو «دابعلا ةايحل ًاحالصإو ءارؤتو ىده

 ىلع «هلثم نم ةروسب اوتأي نأ مهادحتتو لب «لطابلا لهأ بيذكتب
 اذه نك اًمو# : ىلاعت هللا لوقي ءكلذ نوعيطتسي اوناك ْنِإ «ءارتفالا هجو

 بير اَل بكل َليِصْفَتو يدي نب ىذا َنيِدص كلو ِهَّلَأ ود ني رشي نأ ناقل
 نيشقتتا اتا نورتو ةيوشم اواك لف ةئرفا نار اة ةيكلا نت نمد
 يدك ٌةلبوأت مي اَمَلَو .ويلوي أولي ل امي ودك لب*َنودس مك دإ هنأ نو
 . ."04 تيب هع ترك تيك زن هلي نزل بدك

 هنأب لاقو «ةوبنلا ءاعداب هللا ىلع ىرتفا نمم ملظأ سيل كلذكو

 ىلع ىرتفا نمم ملظأ سيل كلذكو . .ءيشب هيلإ ّحوي ملو «هيلإ ّيحوأ
 اهنأل ردقلا ليلج نم اهل امو و هللا لوسر ىلع ةلزنملا ءٍنآرقلا تايآ
 كلت نم هللا لزنأ ام لثم لزنيس هنأب لاقو ءميظعلا يلعلا هللا مالك
 . . . !اهلثمب اوتأي نأ ىلع نيلقثلا تزجعأ يتلا ةكرابملا تايآلا

 وهو «ًايرتفمو ًاباَّذك هللا دنع دعي كلذ نم ًائيش لعفي نم لكف
 تقمو ةيهارك نم ملظلا اذه لمحي ام عم «نيملاظلا ّدشأ يلاتلاب

 هللاف .نينمؤملا راربألا هدابع نم نإو «نيملاعلا بر هللا َّنِم نإ «هبحاصل

 امزاج ايهن هنع ىهنو ءاريثك هنم رذح دقو «ملظلا تقمي ىلاعتو هناحبس

 )١( :تايآلا .ءسنوي ةروس /82-51"7.
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 مهيلع عقي نيذلا اياحضلا كئلوأ ةصاخو ؛هدابع رقأ مث .نيبملا هباتك يف

 امنإ ىربكلا تاروثلا َنإف لعفلابو «نيملاظلا هجو يف اوروثي نأ «ملظلا
 خيراتلاو «سانلا ايند يف داسفلا روهظو «نايغطلاو ملظلا ببسب تناك

 ًءادتعا «هتعيبطب ءملظلا ناك كلذلو ..!كلذ ىلع دهاش ْريخ يرشبلا

 لالجلا يذ ةيسدق ىلع ةَءادتعا ناك اذإ فيكف «سانلا قوقح ىلع

 .مهقلاخو سانلا عيمج بر وهو هيلإ دلولا وأ كيرشلا ةبسنب ؛ماركإلاو
 هب صخ يذلا يحولا لثم ىلاعت هلل ٌنأش وه رمأ ىلع ءادتعا ناك اذإ وأ
 . .يحولا اذهل مهافطصاو «مهراتخا ْنَم نيحلاصلا هدابع ْنِم

 امك «هللا لزنأ ام لثم لزنأس لاق نمو» لوزن بابسأ يف ليق دقو

 ناك حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع نأ ا

 زيزع» لثم نم هيلع َيلمأ اذإ ناكف ءِدْيَي ّيبنلل يحولا باتك نم
 أ :دازو .؛هوحن يدّسلا نع جرخأو . .ميحر روفغ :بتكي .«ميكح

 ىلإ يحوأ دقف ءهيلإ ىحوي «دمحم» ناك نإ : لوقي ناك حرس يبأ نبا

 ًاعيمس» :دمحم لاق هللا لزنأ ام لثم ُتلزنأ دقف «هلزني هللا ناك ْنإو

 « فشكنا حرس يبأ نبا رمأ نكلو ... هيك هيلع :انأ تلقف .«ًاميلع

 ْمُهْمه ناك نيذلا ,شيرق نم رفكلا لهأب قحلو «مالسإلا نع جرخف
 :ىلاعت هللا لوق هتبثي امك ءراشتنالا نم مدار رون عنم ربكألا

 , 217 َنورَكلا ةركح ْوَلَو ور مم ُهَّمأو موه هلأ رون اوئفَطي ل َنوُيِرِي

 ةمليسم هلثمو لب ءًانيعل ًاباذك هدحو حرس يبأ نبا نكي ملو ٍ
 هبش يف ةيمالسإلا ةوعدلا نايرس علطم يف ةوبنلا ىعدا يذلا «باذكلا

 يفو «تاءاعدالا وأ ,تاوعدلا كلت لثم ةبراحم لجأ نمو . .ةريزجلا

 تانّيبلا تايآلا ديجملا هباتك يف ىلاعت هللا مكحأ دقف ءتتأ ٍنامز يأ

 )١( :ةيآلا .فصلا ةروس 8.
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 ملظلا عاونأ دشأ نم هذعتو «يحولا ىلع ءارتفا وأ بذك لك مرحت يتلا

 . .اوتع

 ؟ههملظ عون ناك ًايأو «نيملاظلا ريصم ام نكلو :لاؤسلاو

 ٍتْوْلَأ ٍترمَع ىف َنوُمِلِدَطلَا ذإ كرت ٌولو# :ىلاعت هلوق هنّيبي ام اذه
 «برضلاب نيملاظلل مهيديأ وطساب .. 274 ميل اَولعِساَب ٌةكيكَمْلاَ
 ْنِإ باذعلا اذه نم مكسفنأ اوجرخأ :مهل نولوقي مهو .بيذعتلاو

 باقعلا نم تالفإلا اوعيطتست نلو ءاوردقت نل نكلو . .!نيرداق متنك

 متنك اميو «مكيلإ يحوأ هنأب بذاكلا مكئاعدا ببسب نوقحتست يذلا

 .نوضرعت ةميركلا هتايآ نع متنك امبو «قحلا ريغ هللا ىلع نولوقت

 هومتردق امف «نودعوت متنك يذلا مكموي اذهو .نوربكتستو نولاعتتو

 ام لك ىلع نوبساحتس مكنأو «نوثعبت مكنأ متبسح امو ءهردق قح

 .نوبذكت متنك امب نوهلا باذعلا نوزجت مويلاف . .متلقو متبذك

 - ملظلا يف نوقرغيو ءاذه سانلا فرعي فيك هللا ناحبس ايف

 . لجو ّرع هللا نم ًاديدش ًاتقم توقممو مّرحم وهو ناك عون يأ نم

 ىلع مأ ؛هيدهب نوعفتنيو «ملظلا نع ىهني يذلا نآرقلا نورّبدتي الفأ
 . !؟اهلافقأ بولق

 هللا لسر ىتوأ ام ّلثم اوتؤُي نأ نيرفاكلا دارم ٠

 < خ يهم جم ع ه2 142 خس رجس ىاسا» 5
 لَم قون ٌقَح َنِمْون نأ أولاَق هَياَء َمهتَداَج اًدِإَو# : ميكحلا زيزعلا لوقي

 هه يبس س6 س و ص دع 2. 2و ٍءو 2 4 اكس راس ست ري سرع

 . "74 َنوزكَتي أون امي ٌديِدَس ُباَّذَعَو ِهََّأ دنِع

 )١( :ةيآلا ؛ماعنألا ةروس 4 .

 :ةيآلا «ماعنألا ةروس (؟) ١74.
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 نأ اهنأش نم ةيواسأم ةلاح «ةريثك نايحأ يف ءرورغلا لكشي دق

 كلذ . . !رورغملا اهيلع نوكي يتلا لاحلا رهاظ فالخب «ةقفشلا ريثت

 «ٍتاثوروم ءاّرج نم ناسنإلل ةيتأتملا ةيسفنلا ضارمألا نم رورغلا نأ
 ةداج نع فرحنت اهتلعجف .سفنلا اهب تبرشأ عزاون وأ «تارثؤم وأ
 ريغ نم  ةريرشلا سوفنلا هفلأت يذلا ثيبخلا ضرملا اذهو . باوصلا

 نونظي نيذلا «نيربكتسملا بيصي ام ًاريثك  هرطخو هتحادفب رعشت ْنأ
 .رومألا مئاظعب نايتإلا ىلع ًةردقمو «مهريغ ىلع ًاولع مهسفنأ يف

 ضرملا اذه لعف دق نيبشرقلا نم ًاضعب نأ ودبيو . . !سانلا رئاس نود

 مهيلع اهالتو «نآرقلا تايآ نم ةيآ مهتءاج اذإ اوناكف «مهبولق يف ُهّلعف

 ىلع لزنأ ام لثم انيلع هللا لزني ىتح نمؤن نل :اولاق «نيمألا هلوسر
 . تايآلا نم «دّمحم)

 ًارابكتسا شيرق ةاغط دش ٍيموزخملا ة ةريغملا نب ديلولا ناكو

 نب دمحم نيل ةّوبنلل لهأ وه هنأب ىري ناك ْذِإ «هسفنب ًادادتعاو

 نكي ملو ؛ةهاجو رثكأو ءالام ىنغأو انس هتف ربكأ هنأل ءهللا دبع

 ٌّيبنلا أدب نأ ذنم «ةديدع تابسانم يف .«كلذب ةرهاجملا نع عروتيل

 ام ىلع «تناك ةوبنلا ٌينامأو . .مالسإلا ىلإ مهوعديو .سانلا رذني

 نب ورمع لهج يبأ لاثمأ «نيرخآلا شيرق فالصأل ملح ةباثمب ءودبي
 لطأ دق يبن روهظ نأل «ةيمأ نب برح نب رخص نايفس يبأ وأ ءماشه
 هنأب مهداقتعال .برعلا ةريزج هبش يف دوهيلا هل جوري ناك هنامز

 . . مهينارهظ نم نوكيس

 شيرق يف ةةماعزلا نايفس يبأو لهج يبأ مامتها لج ناكو
 لاملاو ءدهجلا نم ايتوأ ام لكب كلذل لمعلاو ءالوأ اهتسائرو
 دجملا وه كلذو «ةوبنلاب ةماعزلا نرتقت نأ ناملحي اناكو ..هاجلاو
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 هبحاصل لاق نأ موي كلت هتعزن نع لهج وبأ َمّصفأ دقو . .!ديلتلا

 اومعطأ :فرشلا فانم دبع ونبو نحن انعزانت دقل١ : قيرش نب سنخألا

 ٌبكرلا انيذاحت اذإ ىتح .انيطعأف اوطعأو ءانلمحف اولمحو ءانمعطأف

 كردن لهف ءءامسلا نم يحولا هيتأي يبن انم :اولاق ء.ناهر ئسرفك انكو

 . "3)هقدصن الو ًادبأ هب نمؤن ال ىرعلاو تاللاو ؟اذه لثم

 سوؤر هنم ذختا دق ةلاسرلاو ةوبنلاب للف دمحم ثعب َّنِإ لب ال
 نأ اوقيطي مل مهنأل «ةيروحم ةيضق  فئاطلاو ةكم نيب ام  نيكرشملا

 رابكلا مهئامعز دحأ نم لقألا ىلع وأ . مهيديأ نم رمألا اذه تلفي

 ورمع نب دوعسم وأ  ةكم يف - يموزخملا ةريغملا نب ديلولا لاثمأ
 يف ذوفنو ريثأت نم نيلجرلا نيذهل ناك امل - فئاطلا يف - يفقتلا

 ءألملا ىلع اهحضفو .كلت مهتعزن نآرقلا رهظأ دقو .موقلا سوفن

 . ")4 مَع نيرا نت ٍلُجَر لع نامل اًده ل كَ اولَوَول : ىلاعت هللا لوقب

 مهناميإ اوطبري ْنأو ءلجو َّزع هللا ىلع مه اوطرتشي نأ امأ
 «لالضلا ىهتنم اذهف ..!هللا لسر لثم مهيلع َلّرنُي يحوب

 وهف ..«هتلاسر عضي ثيح ُملعأ هللا» :نأل ءرورغلاو ءرابكتسالاو
 لمحل لهأ وه ْنَمو . مهنم ٍدحاو لك لاحب ملعأ وهو .دابعلا قلاخ

 وأ فذ: دمحم ءافطصا َّنإَو : . ةلاسرلاو ةوبنلا ءابعأب مايقلاو ءةنامألا

 ٍدابعل سيلف ءهدحو هلل نأش وه نيلسرملاو ءايبنألا نم هوقبس نم

 ْنأ ؛مهانآ اميف هلضفل نيدحاجو ءمهيلع هللا ءامعنل نيركنم ءٍفاعِض

 نيزت ْنأ الإ . .هل الهأ اوسيل ام «اناتهبو ارورغ ءاوعدي وأ ءاوضرتعي

 3١". :ةيآلا .فرخزلا ةروس (؟)
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 لثم مهسوفن يعّدت نأ وأ «ضارتعالا كلذ لثم مهمالحأ ةهافس مهل

 ٌدعُي مهضارتعا درجمو لب . .لشاف لطاب هلكو . .ناتهبلاو رورغلا كاذ

 راَعّصلا الإ ءمرجلا اذه لثم اومرجأ نيذلا ةبقاع امو . ًاحداف ًامرج

 «نوركمي اوناك امب ديدشلا باذعلاو ءرابجلا زيزعلا هللا دنع ّلذلاو

 . ةثعبلاب هنم قحأ مهنأ نوعّدي مهو ءهيي# ٍدَّمحم هيبن ىلع نورمآتيو

 بسحب اّلِإ اونمؤي الأ اوأرف ءرابكتسالاو رورغلا اورثآ دقل

 ىدهلا نع اوهاتف .ءمهحلاصم ىلع ًاسايقو .مهتاعزنو مهئاوهأ
 ةملك مهيلع تقح نكلو ؛ مهنأش كلذف مهلاح كلتو امأ . . حالصلاو

 باذعلا نولانيسو '74َنيِعَمجَأ ساّئلأو ِةّنجْلا َنِم َمَثَهَج َنالنأل» : مهبر

 نرخ ديو كوركمي اونأك اهيذيذغلا

 نينمؤملل ةياده نمو , هدابعل ريخ نم ىلاعت هللا ءاشي ام امأ

 : ىلاعت هلوق هُنُيِبْيف نيربكتسملاو نيركنملل لالضإ وأ «نينقوملا

 ]مج ملي بدو دكت كف حسي ٌميِدَهَي نأ ُهَّنأ دري نمف#»

 لع سبأ هنأ ُلصَْع كاك لعتلا يف دي اًبأَحح ابيحاَديِ ص
 074 سرب ل يذ

 تر لوقب ديجملا نآرقلا اهررقي يتلا ةقلطملا قئاقحلا نم

 لاجم ال ةقيقحلا هذهو 204 ظل َِشأ َد دنع تيل 97 : نيملاعلا

 هللا دري نمف . ىلاعتو كرابت ّقحلا نمو .ٌّقحلا لوقلا اهنأل ءاهراكتإل

 ئئلتمتف «نيدلا اذهل هردص حرشي «هريخ هيف ام ىلإ هدابع نم يدهي نأ

 ١١8. :ةيألا ءدوه ةروس )١(

 ١706. :ةيآلا «ماعنألا ةروس (؟)

 ١9,. :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (9)
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 دقو .هب كاسمتسالا يعاود هيف يوقي مث .هيلق هب نئمطيو «هحراوج هب

 :لاق ؟هللا لوسر اي هردص هللا حرشي فيك :هللا ّلوسر ٌةباحصلا لأس
 كلذل لهف :اولاق .«حِسفتَتو ُهَل حرشنيف نمؤملا بلق يف هلل ُهفِذُقَي ٌرون»

 راد ْنَع يفاجّنلاو ءٍدولخلا ٍراد ىلإ ةبانإلا» :لاق ؟اهب فرعُي ةرامأ نم

 . "):توملا ءاقِل لبق ٍثوملل ُدادعتسالاو ءِرورْغلا

 ال يذلا «ناميإلا رون ىلإ هيدهي نأ ىلاعت هللا ديري نم نأش اذهف

 ْ . مالسإلاب اّلِإ نوكي

 قع اقف ةرشص»لعجي ةنإف هلت نأ قلاغت هللا ري: قف أمآ
 ناطيشلا سواسو هيلع بلغتو لب ءهاده لّبقتي الق «مالسإلا باعيتسا

 َّنأب العفو ةقيقح  رعشيف .هبلق ىلع طغضتو :هردص ألمت ىتح
 ءامسلا ىف هب فذقي امنأكو .طغضلا اذه ةدش نم قاض دق هردص

 عردلاو غلا دتشا .ًاعافترا دوعصلا اذه يف دادزا املكو ءًادوعص

 .هحور ضبق دنع توملا ةعاس نم رسعأ هيلع ريصي ىتح هردص ىلع

 يف دعصي امدنع «ناسنإلا َّنأ ةيملعلا تافاشتكالا تَّلد دقو

 وه هيلإ ةجاح ءيش ٌرثكأ نوكي ء«ضرألا ةيبذاج نم جرخيو ءءاضفلا

 ال هنأ امبو . ضرألا هذه ءاضف جراخ هدوجو مدعني يذلا نيجيسكوألا

 عم ءاقانتخا هتوم ىلإ يدؤي هنادقف َّنِإف «نيجيسكوأ الب ناسنإلل ةايح
 ةحربملا مالآلابو ءردصلا قيضب روعشلا نم قانتخالا اذه بحاصي ام

 . .هريغ نم مالآلا هذهب ىردأ ةيبلق ةمزأ هبيصت نم ٌلعلو .هنع ةجتانلا
 «سواسولا هيلع طلسي ذإ ىلاعت ُهَّللا هّلضي نم لاح يه اذكهف
 ءاضفلا يف دّعصي امنأك هسفن مزأتتف «بارطضالاو قلقلاو «مومهلاو

 )١( ةيآلل نيلالجلا ريسفت حرش ١78 ؛نآرقلا لئاضف «يمرادلا ننسو ؟ماعنألا ةروس نم ص٠١.
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 نأ لثملا اذهب انل نيبي نأ هللا ءاش دقو .ةايحلاب ُهّدمي نيجيسكوأ الب
 «نيقيقحلا اهتحارو اهئانه ماوق وهو ءناسنإلل ةايحلا وه مالسإلا

 ءبولقلا قلقو ءرودصلا قيضل الإ لاجم اال هنإف مالسإلا نودبو
 مل نآرقلا َّنأ ىلع ليلدلا ناك انه نم .سانلل سؤبلاو ٍءاقشلا ةمزالمو

 باتكلا اذه لزنأ لب . .عمتجم ىلإ وأ ةمأ ىلإ وأ «ليج ىلإ لّزنُي
 ةياده رون مالسإلا ناك كلذلو . .روصعلا لكلو «سانلا لكل ميركلا

 رون نيعم نم ّيقتسي نأ ٌدارأ نم لكل ةفرعمو ملع ردصمو ءداشرو

 . هللا

 ةدش نم ايندلا هذه يف ناسنإلاب باذعلاو مالآلا لحت امكو

 ىلع رداق ريغو ءاهباعيتسا نع ًاقيض هردص لعجت ىتح لالضلا
 نم ىلع ًاماليإ ٌدشأ نكلو . .ةرخآلا باذع نوكيس كلذك ءاهلامتحا
 نيدلا هدحو هنأل ءِيْبَي دمحم بلق ىلع لزنأ يذلا مالسإلاب نونمؤي ال
 كد :ىلاعت هلوق امأ .رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا ٍجرخُي يذلا

 : ينعي انه سجرلاف .204 توؤُي ال ذل َلَع سجل ُدَنَأ لص
 ءرودصلا يف جرحلاو قيضلا كلذ لثمو :ىنعملا نوكيف .باذعلا

 مهءاج امدعب «مالسإلاب نونمؤي ال نيذلا ىلع باذعلا ىلاعت هللا لعجي

 . .ديعبلا لالضلا اّلِإ مهرفك ةبقاع تناك امو ءًاروفك الإ اوبأف «يدهلا

 ليَ ُرأ قلي وأ هكا مهي نأ الإ وري لَه :ىلاعت هللا لوقيو
 مش اوك نيو ُهَنَأ ملط امو ٌرِهِلَق ني َنيِلا َلَس َكَِك
 ضبقل يتأت ةكئالملا الإ رافكلا رظتني له يأ .04"2ترئِيظَي

 موي وأ ءايندلا يف نإ هللا باذع مهيتأي نأ ىلإ نولهمي وأ ءمهحاورأ

 . 158 :ةيآلا ؛ماعنألا ةروس )١(

 .77 :ةيآلا ءلحنلا ةروس (؟)
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 نم مهلبق نم نيذلا لعف دقف .رافكلا ءالؤه لعفي امكو .!؟ةمايقلا

 باذعلاب هللا مهذخأف مهلسر اوبذك امدنع ؛ةقباسلا تاعامجلا وأ ممألا

 . .نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو هللا مهملظ امو ,ميلألا

 ا حي

 2 ل
 , #07 سسوُلمْمي أو يَ

 «ةايحلاو توملا : ىتش ةيّسح ًاروص ّينآرقلا صنلا اذه انل مسري

 اهنم لكلو ءناسنإلا ةايح اهنم ولخت ال روص عبرأ . .مالظلاو رونلاو
 ةايحلا هذه نم ًايئاهن مدعنيو هدسج ىنفي توملا يفف . هيلع غلابلا هريثأت

 .ةكرحلا نم هب ئلتمي ام لكب هدوجو دست ةايحلا ىفو ءايندلا

 ةياهن ىلإو ءهمأ نطب ىف هنيوكت ذنم كلذو ؛ةيويحلاو ءطاشنلاو

 . .هنم ّرفم ال يذلا هلجأ لولحو .«هرمع

 «ةمئادلا هتكرح يف ناسنإلا شيع ىلع ةلالد هيف َّنِإف رونلا امأ
 يذلا ريثأتلا وأ هب طيحي امب رثأتلا نمو «لمعلاو طاشنلاو ةحصلا نم

 ةئيبلا ىلإ ةيدرفلا ةقتوبلا نم ءةداع «قلطني يذلاو .هطيحم يف هثدحي

 ىتح هريثأت عستي امبرو ؛هيلإ يمتني يذلا عمتجملا ىلإ اهنمو «ةيلئاعلا
 نوفلخي نيذلا غباونلاو ذاذفألا لاح يهو «ةيناسنإلا باحر ىلإ لصي

 . . نيعمجأ سانلا ةايح ىلع رثؤي دق ام ءراثألا نم

 مدعو .«نوكسلا ينعي هنأل ءرونلا سكع ىلع وهف مالظلا امأو

 )١( :ةيآلا «ماعنألا ةروس ١77.
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 هنأ يأ ءريثأتلا وأ جاتنإلا وأ ةكرحلا نم نكمت يتلا تاموقملا دوجو

 عم لعافتلا نم هنكمي يذلا ءاطعلا نع ناسنإلا تاقوعم مهأ نم

 : فين كت وأ ؛هيلإ لصي دق ءيش لك يف «ةايحلا

 روصلا هذه نم هيلإ انهجوي َّنأ ينآرقلا صنلا ديري ام مهأ ّلعلو

 تابثإ عم «ناميإلاو رفكلا نيب زييمتلا وه ءانيلع اهتاريثأتو «عبرألا

 سانلا نيب هيعسو «ةايحلا ىلإ تيم ةداعإ يهو انناهذأ يف ةبيجع ةروص
 ناسنإلا اهنم دوصقملا ةروصلا هذهو .هتوم لبق هيلع ناك امم لضفأب

 ريبكلا ّيلعلا هّبر هيدهيف «هرفك يف تيملا ةباثمب نوكي يذلا ءرفاكلا
 «ناميإلا اذه ىلع لظي يكلو .هتايح نوكت هناميإ يفو «ناميإلا ىلإ

 اذهو «ءةايحلا تارثع نم هيدهي امئاد ارون هل لعج دق ىلاعت هللا َنِإف

 امبو .ةظعوملاو «ةمكحلاو «ملعلا نم هيف امب نيبملا نآرقلا وه رونلا
 يرتعت يتلا ضارمألا نم رودصلا يف امل ءافشو «نادبألل ةحار نم هيف

 ًانايحأ - ليحتل ىتح ناسنإلل ءاقشلا اهيف اهماكحتساب ببستو «سوفنلا
 «يفاشلا «يداهلا رونلا اذه وه نآرقلاف . قاطي ال ميحج ىلإ هتايح

 هللا لوق يف امك ءةيآ نم رثكأ يف ف ؟رونلا»ب نآرقلا ةيمست تءاج دقو

 اذهو .4)21 كح وَمَا هو نر ىلا رْولأَو لوو اوما : ىلاعت
 .هناسل ىلعو «هبلق يف نمؤملا هلمحي نأ نكمي  نآرقلا يأ - رونلا
 اوان »ا وكاعع امركم ننال اناث ةىنادلا ياي يلميو هلا ورع
 ٌلَكَم نوكي ّْنأ نكمي له :وه لاؤسلا ّنكلو ..اهتاظعو اهماكحأ
 رونلا ىلإ تاملظلا نم هجرخأف ءهنع ىلاعت هللا يضر يذلا نمؤملا

 لهجلا تاملظ يف ىقبي نم لثمك - ناميإلا ىلإ رفكلا نم يأ -
 ؟اهنم جرخي ال رفكلاو

 )١( :ةيآلا «نباغتلا ةروس 8.
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 دقو .رونلا سكع يه ةملظلا َّنأ لوقلا تايهيدب نم ّنإف ءال
 ةيمست تدرو املثم «ةملظلاب لهجلا ةيمست ميركلا نآرقلا يف تدرو

 يف عباقلا «لاضلا لهاجلا وه ءّاذإ رفاكلا نوكيف . .رونلاب ناميإلا

 الف ًايناميإ اري ىري الو اان املع رصبي ال تاملظلا بهايغ

 . .ىلاعت هللا يضري امب ءءايشألا قئاقح ىلإ يلاتلاب يدتهي

 «تيملاو يحلاب ءامهفصوو «رفاكلاو نمؤملا نيب ام ةنراقملابو

 :ىلاعت هلوق اهنمو «ةديدع تايآ يف فصولا اذه ميركلا نآرقلا دروأ
 106 ل ب َىَّبِإَ

 . ")6ك نك نم َرِذنِإ»

 اا ىوَتَس امو"

 ؛رونلا»ب «ملعلاو «ناميإلاو «نارقلا نع ريبعتلا ناك انه نمو

 .لهجلاو .رفكلا نع ريبعتلا ناك امك . ءادتهالاو راصبولا وه يذلا

 ٌنآرقلا ىّمس كلذلو «هيتلاو ىمعلا ةباثمب وه يذلا «مالظلا»ب لالضلاو

 يف امك « هتريصبو هرصب ةملظلا يطغت يذلا «ىمعألا»ب َرفاكلا ميركلا

 :ىلاعت هلوق

 1474 ٌريِصْلاَو ألا ىِوَتْسي اًمَو»
 نم لثم يأ .04*2يغأ رم نك يف َْيَر ني كي لأ انأ ب نأ

 . . !؟ةعطاسلا ةقيقحلا هذه نع ىمعأ وه

 8١. :ةيآلا ءلمنلا ةروس )١(

 ١/. :ةيآلا ءسي ةروس (؟)

 .77 :ةيآلا ءرطاف ةروس (*)

 .18 :ةيآلا ءرطاف ةروس (:4)

 ١8. :ةيآلا ءدعرلا ةروس (0)
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 نيرفاكلا ريغ نونمؤملا ناكو .رفكلا دض ناميإلا ناك كلذلو
 نيز كلذكف «تاعاطلاو ناميإلا نينمؤملل نّيز امكو . .ءيش لك يف
 . بونذلاو يصاعملا نم نولمعي اوناك ام نيرفاكلل

 ؛نينمؤملا بولق رمعي ناميإلا لعجي يذلا وه ىلاعت هللاو
 ؛نيرفاكلاب نجلاو سنإلا ْنيطايش طيحت امنيب ؛نييضرم نيضار اوناكف
 .مهلاعفأو مهلاوقأب ّنمحرلا نوصعيف «ناتهبلاو لالضلا يف مهعقوتف
 .نيرساخلا نم ةرخآلا يف مهو ؛نيدسفمو «نيَلاَض ايندلا يف اوشيعيل

 دسأ نم تّرف يتلا ةيشحولا رمحلاك هللا ركذ نع نوضرعملا

 مخ منك *َنيِضرعُم هكدا نع ْملاََنط :ىلاعت هللا لوقي
 ال لب الك *ةرثكُم مح قي نأ مهتم هىرمأ ل ُديرُي لب# روس ني تّرف# ريت
 نب نأ لإ نوري ابو* نكد كك سم رك ُرَبِإ لك *ةرفيألا َتْواَحَع
 . )رفا لهأو وتلا لَ وه

 يذلا باتكلا وه ميكحلا نآرقلا نأ فصنم لقاع لكل ًايلج ودبي

 مهبرب دابعلا طبرت نأ بجي يتلا ءقحلا ةلصلا ىلإ سانلا يدهي
 هذه مهل نمؤت يتلا ضئارفلاو تادابعلا نايبت لالخ نم .مهقلاخو
 امك . .ةرخآلا رادلا ىلإ ٍنامأب ايندلا ةايحلا زايتجا ىلع مهنيعتو ءةلصلا

 جهانمو «ةيدرفلا كولسلا ٌدعاوق ءهسفن تقولا يف ءمهل ددحي

 حور ىلع ةّينبم اهديري يتلا ةيناسنإلاو ةيعمتجملاو ؛ةيلئاعلا تاقالعلا
 ةماركلا ىلإ ءيسي ام لك نع ًاديعب ةماقتسالاو فلآتلاو «يخآتلا

 اههججوت ىفو ء«ةبئادلا اهتريسم يف ةيرشبلا ةايحلاب رضي وأ «ةيصخشلا
 لزنأ امب مكحلل ًالماكتم ًاجيسن هلك كلذ لكشي ثيحب «ىلاعت هللا ىلإ

 )١( :تايآلا ءرثدملا ةروس 548 -65.
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 مظعم َّنإف كلذ نم مغرلا ىلعو . . ضرألا لهأ ماكحأ رئاس نود ءهللا
 ظعتو «ةّتايآ ركذُت يذلا نآرقلا نع يأ .««ةركذتلا» نع نوضرعي سانلا

 رثكأ عم عفنت نأ ريغ نمو ؛هيلع بجاو وه امبو «ناسنإلل قح وه امب
 مهضارعإ ءازج اوقالي نأ دب ال ناكف ..!ءيشب ةركذتلا هذه سانلا

 نأب ميكحلا زيزعلا مهُبر مهدّعوتي ثيح «ةرخآلا يف  هيلإ ٌرجي امو -
 لئثس ولو ..!نيدلا موي مهل حّتفت فوس (منهج) رقس باوبأ

 : مهباوج

 مم ٌصوْح انكر # َنكسمْلا مهن كن رلو# َنيصَمْلا تي كن ل أولاَق»
 . )4 ُنيِقَيْلَأ انتَ وح #نيزلا روب بركن اكو# َنيِضياَخ

 .«باسحلل انثعب مث «توملا انانأ ىتح يأ . .«ُنِقَلأ انَنَأ يح

 . . !انيقي اقح ءهب انبذكو ءهانرفك ام اندجوف

 !؟تاذلاب رشحلا مويو «توملا دعب مهناقيتسا عفن ام ْنكلو

 ال ٌثيحب «مويلا كلذ ىلإ لوصولا لبق ءدشرلا ىلإ اودوعي مل اذاملو
 ىوقتلا لهأ وهو «ىلاعت هللاب مهطبرت يتلا ةلصلا نع نيضرعم نوقبي
 مهنكميو ؛ًاعيمج سانلا رهظأ نيب ٌمئاق نآرقلا َّنأو اميسال «ةرفغملاو
 اولمعو اونمآ نيذلل ىنسحلا ةبقاعلا نم هب مهظعي امم اوديفتسي نأ

 املثم قح وه يذلا ثعبلا ةّيقحأ نم هب مهركذي اممو «تاحلاصلا

 لاح ُهّبْشي نآرقلا اذه َّنِإف «نايبتلاو ةظعلا يف ةدايزو . .نوقطني مهنأ

 ةيشحولا ريمحلاب ءاهدصاقمو اهماكحأ رّبدتو ءهتايأ نع نيضرعملا

 ./ل - 1#" :تايآلا «رثدملا ةروس )1
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 يف مهف ؛اهتايح ىلع ًافوخ هنم ٌرفتو .دسألا ةيؤر درجمل رفنتست يتلا

 .مالسرإلا قانتعا مدعو .هللاب ناميإلا نع ايندلا يف مويلا مهضارعإ

 يذلا دسألا نم ًافوخ ءاهبوره يف ًامامت ةيشحولا ريمحلا لثم

 . .اهسرتفي

 نع ضارعإلا نأل ؛يليثمتلا سايقلا عيدب نم ربتعي هيبشتلا اذهو

 كلت َّنأ امكف «لالضلاو لهجلا ىلع ليلد وه هنارق يف هللا تايآ

 ىلإ اهتزيرغ اهدوقت  لقعت ال يتلا - ةشحوتسملا ةيربلا تاناويحلا

 مهنأكو ءنآرقلا نع نوضرعي نيذلا ءمه ءاذكه ءرطخلا نم رارفلا

 نع هبييغتل مهدوهج لك نورفنتسيف ءمهدوجو ىلع ًارطخ هيف نودجي
 َّنأ .ىرخا ةقيرطب «ينعي اذهو . .!سانلا نم مهريغ ةايحو .مهتايح
 كاردإلا اهيف يتلا لوقعلا باحصأ مهو هللا ركذ ص نيضرعملا

 رطخلا نم برهت يهف ؛ءامجعلا تاناويحلا كلت نم ّلضأ - زييمتلاو

 يذلا نآرقلا نع نوضرعي مه امنيب ءهنم ٌءيش اهتزيرغ مهاد املك

 ءاذهو. .ةرخآلا باذعو ءايندلا ماثآ نم  هوعبتا ول  مهذقني

 اهنأ ينعي هنأل ««ةرفانلا» نم غلبأ «ةرفنتسملا» ريبعت َّنأ ىلإ ةفاضإلاب

 وه امك ًامامت ,برهلا ىلع هثحيو ءأضعب اهضعب رفنتسي اهفوخ ةدشل
 نويقشيو 4 ةزيصارت نينا :«ميكحلا» ركدلا نع نيضرعملا لاح
 ةروصب هللا تايآ ركذ نم نورفني مث ءهنع ضارعإلا ىلع ًاضعب مهضعب

 . ةيعامج

 مث نمو .نآرقلا قدصب رارقإلا مدعو تنعتلا اذه اذامل نكلو

 رفكلا لهأ ديري اذامو ؟ةظعوملاو «ةركذتلا» نم هيف ام ىلع رابكتسالا

 الو «قحلا الإ لمحي ال باتك نم لالضلاو قافنلا لهأو ءداحلإلاو
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 لّزني ْنأ مهنم ئرما لك ديري له ؟ميقتسملا طارصلا ىلإ الإ يدهي
 ْنأ مهنم دحاو لك ديري مأ ؟ناميإلا ىلإ هوعدي ءامسلا نم باتك هيلع
 هللا دّحوي ىتح باقعلا نم وفعلاو «ةءاربلا يف ةفيحص هيلع لّزنتت

 ًالوسر نوكي ْنأ ئرما لك عمطي مأ ؟نيملاعلا ّبرل ًاملسم نوكيو
 ئرما لك ىطعُي نأ وأ ءكلذ نم ءيش نوكي نأ لاحمو ؟هيلإ ىحوي

 الو «ةرخآلاب نونمؤي ال مهنأ يه ةيضقلاف . .!هاوه قفوو ءديري ام
 ريثك يفو ءاهنأشب نآرقلا هب مهركذي امم مغرلا ىلع ءاهباذع نوفاخي
 عقي بنذلاف «ةركذتلا» اوركنأو ءاوضرعأ نإف ..هروسو ء«هتايآ نم

 نولاني موي ةرخآلا باذع نم نونقيتسي فوسو ؛مهقتاع ىلع
 «ةركذت١ وهو «.قح وه نآرقلاو ءقح قحلا نأل «نيبملا نارسخلا

 َّنأ ىلع . .اليبس هّبر ىلإ ذختاو هب نمآ ءاش نمف «بينم دبع لكل
 لب ءًاعيمج سانلل الو ءنيضرعملل دوعي ال فاطملا ةياهن يف رمألا

 يف اوركاذتي وأ «ٌسانلا رّكَّذي نأ نكمي الو .هدحو ىلاعت هلل رمألا
 .كلذ مهل هللا ءاشي ْنأ الإ ءهتظعو نآرقلا ةمكح يفو «ةرخآلا رومأ

 ىوقتلا لهأ وهو «نيعمجأ هدابع نع ّىنغ  هناحبس وهف
 هترفغمو ءهنع هبر وفع دابعلا ءالؤه نم ٌدحأ لهأتسي الو .ةرفغملاو

 تعفن نإ دِدَدَه# :ميركلا هللا لوقل ىركذلا هعفنت نم الإ ءهل
 مم 2و2 عم

9 

 27 يا ر ظسوو مسا ص سس سل 2 -ء سم حي رع 000

 تومي ال مث#ئركلا را لصي ىِذْلا ىقشالا اهبتجنيو * ىنحي نم ٌوَديس# ىلا
 ب مصرع حج م 5: 2 م هم سوم 7ص سس م 2 هلي ميم ثعاسا

 ةزيحلا َنورْيْوَت لب * رصف دير مسأ ركذو # قرت نم ملفأ دق#ىَيع الو اف
 سا 0 ء 4 .م 1 و ٍ دس و 7 مل دوور حر

 َمِهرِإ فحص # لوألا ٍفْحَّصلا ىنَل اذنه َّنِإ*ىقبأو ريح ةرخيألاو# ايدل
 - ١

 , 006 سومو

 )١( :تايآلا .ىلعألا ةروس 4 -14.
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 لقعت ال يتلا مئاوسلاك اورفك نيذلا لثمو - 5

 الإ ْعَمْسَي الام ُنِعْني ىلا ٍلثَس اوُرَهَك َنِدَلَأ ُلَّمَمَو9 : ىلاعت هللا لوقي
 , 204 نقم ارم 02000 + ادم ديو ع

 ةروصلاب ءدّسجي وهو ينآرقلا لثملا ةغالب ًاضيأ ىلجتت انهو
 ىلإ مهنوكرو ءديحوتلا ةديقتل اورفك نيذلا ةباجتسا مدع ءةّيسحلا

 لثمك اورفك نيذلا لثمف «لسرلا ةوعد نع مهناذآ نيّمصم ءديلقتلا
 .ًاقيعنو ًاخارص اّلِإ هنم عمست الف «ماعنألا نم ًاعيطق دوقي يذلا يعارلا

 مهفت ال اهنأ اَّلِإ . .ةراجحلاب ًاقشر وأ ءاصعلاب ًاليوهت اّْلِإ هنم ىرت الو
 كاردإلا ةكلمب ةدوزم ريغ تاقولخم اهنأل ءائيش هلك كلذ نم
 نع 5 «ناميإلا ءادن نع ٌمص ءاورفك نيذلا مه اذكه ..زييمتلاو

 ال مهف نذإ . .ىلاعت هللا تايآب رّصبتلا نع ٌّيمع «قحلا ةملكب قطنلا

 اوريسي ْنأ بجي يذلا ّىوسلا قيرطلا ُنونّيبتي الو «ةقيقحلا نولقعي
 هللا ٌلوق مهيلع قحف «لطابلاو «لالضلا تاوعدل اوداقنا لب ؛هيلع
 . 4نوُلَقْمَي ال مهَف ئنع مكب مم : ىلاعت

 كلذكو .ةربإلا بقث يف ٌلمجلا لخدي ىتح ةنجلا نورفاكلا لخدي ال -

 نيمرجملا ءازج
 ل ع دق ال عاكس ايل أويَدَك تيرا َّنإ# :ىلاعت هللا لوقي

 ىِرْمَت َكِلَدَحَو ليال مس 000 بوب
 . "76 َيِمرَجْمْ 1

 اوبَّذك نيذلا نأ ءةعطاق ةروصبو «ينآرقلا صنلا اذه مزجي

 )١( :ةيآلا ءةرقبلا ةروس ١7١.

 :ةيآلا .فارعألا ةروس (؟) 6٠
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 يتلا  ءامسلا باوبأ مهل حّنفُت ال ءاهعابتا نع اوربكتساو ؛هللا تايآب
 اهب ةكئالملا جرعي امدنع  ىلاعت هللا اهمحري يتلا سوفنلاو حاورألل حتفت

 امل قحلا اوركنأ ْذِإ .سفنألا ثبخأ نم اوناك كئلوأ َّنأل ءتوملا لاح
 :بزاع نب ءاربلا نعف . .ةئعللا مهيلع تقحف ءهنع اوربكتساو ؛مهءاج
 «ءامسلا ىلإ اهب دعصي هنأو ءرجافلا حور ضبق ركذ هني هللا لوسر نإ

 :هرارتيا 3 يجلا ىرلا دهام :اولاق اّلِإ ةكئالملا نم الم ىلع ّرمت الف

 ىهتني ىتح .(ايندلا يف اهب ىمسي ناك يتلا هئامسأ حبقأب) نالف نب نالف

 أرق مث ..هل حتفي 7 ءهل حتفتسُيف ءايندلا ءامسلا ىلإ اهب

 ١. ”«ءامسلا باوبأ مهل حّتفت ال» : ةَي هللا لوسر

 نم راصف «نيرفاكلل حنت ال ءامسلا يف ةمحرلا تالوبأ نأ اهو

 ىلع لثملا ٌّقدأ ىلاعت هللا برضي انهو . ةنجلا لوخد مهيلع ليحتسملا

 َنوُلَحَدي الو : لجو ٍّرع لوقي ْذِإ ققحتلل لباق ريغو «ليحتسم وهام

 وهو «ةربإلا بقث وه طايخلا ْمَسَف . . 4 لاَ وس ىف ُلَمَ َحِلْي َّقَح َهَّنَجلآ

 ؛«ةربإلا مرخ نم قيضأ» لاقيف ءكلسملا قيض نع لثملا هب برضي ام
 ماسجأ» :لاقيف «ةيحلا ماسجألا ربك نع لاثم وه لمجلا مسج َّنأ امك
 لثملا اذه يف ىدبتت ىتلا ةعورلاو ..«ريفاصعلا مالحأو لامجلا

 عقاو ىلإ ةدّرجم ةركف نم ؛«ةلاحتسالا» موهفم ليحي هنأ ّينآرقلا

 همسجب «لمجلا لوخد ةلاحتسا نم كلذ ىلع ٌلدأ سيلو « سوسحم

 طرشف ءانبايث اهب طيخن يتلا «ةريغصلا ةربإلا بقث يف ءريبكلا
 لمجلا دهشم انرّوصت ول ذإ «قالطإلا ىلع ققحتلل لباق ريغ ةلاحتسالا

 باعيتسال بقثلا اذه عستي نيح هنأ انرّوصت ولو «ةربإلا هذه بقث مامأ

 نكمي ءامسلا يف ةمحرلا باوبأ َّنأب رّوصتن ْنأ نكمي ٍذئنيحف «لمجلا

 1717 مقر ثيدح يقهيبلل ناميالا بعش )3
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 لبقي طقف اهنيحو ءاهنع اوربكتساو هللا تايآب اوبذك نيذلل حّئفت نأ

 ريصي ْنأ ىلإو «نآلا امأ . .ةنجلا هواك «مهتبوت لبقت وأ مهؤاعد

 َّنِإف  ًاعطق لاحم اذهو  طايخلا مس يف لمجلا لوخد ًانكمم
 فوس مهنأ ينعي امم «ةنجلا لوخد أ عنتمي فوس نيرفاكلا

 «قلطم ةلاحتسالا طرش َّنأل ءاهيف نودلخي فوسو «رانلا يف نوعبقي
 . .ًادبأ ققحتلل لباق ريغو

 مدع اهنع اوربكتساو هللا تايآب اوبذك نيذلا ءازج نوكي امكو

 فالتخا ىلع نيمرجملا ىلاعت هللا يزجي كلذك «ءةنجلا مهلوخد

 نيقفانم «نيكرشم وأ نيرفاك اوناكأ ءاوس «ةيمرجلا مهلاعفو «مهفانصأ

 مهؤازج يلاتلاب «نوكيل «ةنجلا لوخد مهيلع مرحي يذلا .مهمارجإ

 هللا لوقب هارقلا نيف رخآ فوم ىلازكأ ب هوقو ريصبلا سئشبو «رانلا

 ْتَسَحي الو أونوميف َمهيَلَع ىضْقي ال َمََهَج - داب ّرُهل أورفك َنيِذَلاَو , 0

 ىربكلا ةماطلا انهو . . 004 ردكم لم ىري َكيَدَك اًهِباَذَع ْنَم
 .مهيلع ىضقي ال مهف ءرفكلا ةرارمو 00 يتلا

 ففخي الو «هنم اوقلخ يذلا لصألا ىلإ يأ ءبارت اودوعيو ءاوتوميف
 ىلع اودرم نّمم «روفك لك ءازج وه يذلا رانلا باذع نم ءيش مهنع

 . .ىلاعت هللا ءاش ام اهيف نيدلاخ رانلا يف نوقبيف «ملظلاو رفكلا

 مهلبق نم نيذلا لاثمأ نيرفاكلا ىلع ريمدتلاب ىلاعت هللا ديعو 4
 نم نبذل ةبقنع َنَك فِ اورظنُي ٍضراْلا ىف اوي رقأ# :ىلاعت هللا لوقي

 ."5 :ةيآلا ءرطاف ةروس )١(
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 ال َنرفَكْلا ّنأو أونما“ ندا لوم هما أب َكِلَد#*اهْلَمَأ َنرفَكْلِلَو متع هلأ َرعَد مهل -
 . 0376 مك لوم

 ىلع تّم يتلا ةيرشبلا ماوقألاو تاعامجلا نأب راركتلل ةجاح ال
 «سانجألا ةددعتمو «ةريثك تناك .ةن مدآ قلخ ذنم ضرألا هذه

 نايبتلل ًاقفو نكلو . . . شيعلا قئارطو .ةيركفلا بهاذملاو «دئاقعلاو
 نوبّذكي نيذلا ماوقألاب نالحي ًامئاد اناك كالهلاو رامّدلا َّنإف ءَىّنآرقلا
 ةيلعفلا ةكرعملا َّنأل . .لالضلاو رفكلا ىلع نوّرصيو «نييبنلاو لسرلا

 اذكه ءرفكلاو ناميإلا نيب ةمئاقلا ةكرعملا يه ايندلا ةايحلا هذه يف
 . .نورفاك نورخآو «نونمؤم سانأ ضرألا يف ماد ام ىقبتسو «تناك

 امدنع نيرفاكلا ىلإ ناريشت امهو «ناتميركلا ناتيآلا هيلإ انتفلت ام اذهو

 .اهيلع ءاضقلا نولواحيو اهنوبراحي «ةيمالسإلا ةوعدلا هجو يف اوفقو
 .رهقلاو رابكتسالاو ءذوفنلا ىوق نم مهيدل ام ّلك كلذل نيلسوتم
 صوصنلا ينأت ثيحب . .داتعلاو حالسلاو «لاملا نم نوكلمي ام ٌلكو

 .ةوقلاب ناميإلا لهأ ىلع نورهاظي نيذلا نيرفاكلا كئلوأ ىلع ضقنتل
 نم نيذلا نطاوم نم ةيقابلا ملاعملا كلت ىلإ مهراظنأ دشت يهو
 ريمدتلا ماكر تحت ءانفإلاو «كالهلا نم مهب لح ام راثآ اوريف .مهلبق

 نيرفاكلل نوكي فوس هتاذ ريصملا َّنأ رّرقتل دوعت مث .مهباصأ يذلا

 ىلعو ءرفكلا ىلع اوٌرصأ مه ْنِإ هللا لزنأ ام اوهرك نيذلا لكلو -
 فوس مهنأ يأ «نينمؤملا ىلع مهبرح لالخ نم ءهلوسرو هللا ةبراحم
 َنيرْفَكْلِلو ميل هلل رمد# نيذلا مهو .مهلبق نم نيذلا ةبقاع نوقالي

 )١( :ناتبآلا ءدمحم ةروس ٠١ و١١.
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 دجن «دمحم ةروس» يف ةئيبملا تايآلا نم قايسلا سفن يفو
 نيرفاكلل ٌديعولاو ديدهتلا ىلع قبس دق ءرصنلاب نينمؤملل ّدعولا
 : ىلاعت هللا لوقي .مهلامعأ لاطبإو لالضإلاب

 اسم اورق َنيِدلاو # كَم ادقأ تييَو حرصت هلأ اورصنت نإ أنما“ َنيِزْلا اًيأكي»

 ىف أوُرِيي رتقأ# زُهككمأ طبخات ُهَنأ ٌلْزنأ آم اوُمرُك َرْهَنأِ, كَِد# ره َّلَسَآو ْمَل

 , "74ه نيكو ل هَل رم دهم نمل ٌةبنَع 6 تنك وري دل
 نيد اورصني نأ طرش ءرصنلا :اونمآ نيذلا لامعأ ىلع ةبترتملا جئاتنلاف

 ىلع ةبترتملا جئاتنلا ّنإف «لباقملابو . .هليبس يف اودهاجيو ءهللا

 .مهلامعأ طابحإ ءارج نم لمألا ةبيخو .ةساعتلا :اورفك نيذلا لامعأ

 هللا لزنأ امل ةيهاركلا ليعافم نم اهل ناك ام لك لاطبإو ءاهلاطبإ يأ

 . .حالصإلل ةوعدلا وأ ,فيلاكتلاو «ماكحألا نم ىلاعت

 لوم هَل نب َكِلَذ نيرفاكلا رهقيو «نينمؤملا هللا رصني اذامل نكلو

 ىلع ولعي يذلا قحلا رهظ انهو 276 لم ال َنِرْفَكْلا ّنَأو أونا نيل
 «هللا نيع ىف ًاذإ وهف ءهالوم هللا ناك ءًانمؤم ناك نمف ؛هغمديف لطابلا
 .كاونمآ نيذلا ىلوم هللا َّنأبا بجوت ةمكحلاو لب ؛هللا نم هل رصنلاو

 ليبس يف مهسفنأو مهلاومأب نودهاجيو «هنيد نولمحي نيذلا مه مهنأل

 نم اَّلِإ ءمهل ريصن الو ىلوم الف نورفاكلا امأ .نيدلا اذه ةرصن

 هيلع لدي امك ءًاضعب مهضعبل مهاياضق ةرزاؤم لجأ نمو «مهسفنأ
 يأ 220 نيكي أنك امي اًضعَب َنيِلاظلا صعب ْلَون َكِلاَدَكَو# : ىلاعت هللا لوق

 خل بنام

 ٠١.  ا/ :تايآلا «دمحم ةروس )1(

 ١١ : ةيآلا «دمحم ةروس )0(

 . ١58 :ةيآلا ماعنألا ةروس (0)
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 لعجن كلذك .27ضعبب مهضعب نجلاو سنالا ةاصع انعّتم امك

 نم نوبسكي اوناك امب ضعب ىلع نيملاظلا ضعبل ناطلسلاو «ةيالولا
 ْنأ نم ًانأش رقحأو .لقأ يهف مهتادوبعم امأ . . يصاعملاو ملاظملا
 . .رصنلاب مهّدمت وأ مهل انوع نوكت

 نيذلا ىلوم وه ىلاعت هللا نوكي نأ :تباثلا قحلا جهنم وه اذهو

 ًارداق ىلوم مهل سيل نيرفاكلا َّنأو «مهنأش عفريو ءمهَّزعي يك ءاونمآ

 نم ّزعي وهو ًاعيمج هلل ةّزعلا َّنأل ءٍةعفر وأ ٍةّزع ةيأ مهل ققحي ْنأ ىلع

 قوت كمل كيم َمُهَنلا» :ميركلا هلوقل ًاقادصم ءءاشي نم لذيو ءءاشي
 ع

 كدي ءاَمَك نم َلْذَتَو ُهاَمَن نم ٌرِو ُءاَمَك نَمِم َكِلُمْلا ٌعْنَبَو ُءاَمَت نم تكدلملا 20 يتيم 0 ايل يي ل ا ا ةهووص رت ل سلس اهناايي
5 2 

 ١4 4 ص سرر راع محد هرج ©

 ا 74 بدم وت لع كن رْيَحْل

 موي نيرفاكلا لامعأ ىلع ةبترتملا جئاتنلا  ةثلاثلا ةرقفلا

 باسحلا

 دابعلل ناحتما ةضوعبلا لثم ١

 ابلاغ ءسانلا نع ردصت يتلا لامعألا َّنأب لوقلا يهيدبلا نم لعل

 ءاميرك وأ اليخب ءانمؤم وأ ًارفاك ناك ْنِإ هيلع لدت يتلا يه ناسنإلا
 5 . خلا : . الهاج وأ اميكحت ءاملاظ وأ ًالداع ءًاعاجش وأ انابج

 ىلاعت هللا ّنِإف «نيرفاكلا نم نينمؤملا نيبتن ْنأ نكمي يكلو

 ره نجلا َرَشْمَمْي اصيح ْمُهَرُسَحي َمْوَيَو» :ىلاعت هلوقب ماعنألا ةروس نم ١74 ةيآلا يف هنايب قبس امك )١(

 .4انل كذبك هعيلا انج اننبَو ضب انعَب متت انبَر الا ني مهيأ لاو نينالأ ني مكس
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 ٌّنحلا لثملا هنأ نوملعيف اونمآ نيذلا اًمأف «ةضوعبلاب ءام ًالثم برضي
 ةضوعبلا َّنأ املاط ءناجهتسالا وأ ةبارغلل وعدي ام هيف سيلو «مهّبر نم
 ةبارغ الو «لثم برضم نوكي ْنأ نكمي هللا قلخ ام ّلكو هللا قلخ نم
 اذه اهيلإ يمري يتلا ةياغلا نع نولضيف اورفك نيذلا امأو ؟؛كلذ يف

 ؟4لَكَم اًددَهي نأ ار ام :نولوقيف «لثملا

 ةَضوُعَب ام الَمَم َبِرْضَي نأ ءَحَتسَمي ال َهَّأَّنِإ 9: ميكحلا زيزعلا لوقي
 اررَفَكح نذل َّمأَو مهر ني نحل ُّن وملف اوُنَماَء لَ مَ قوق امه

 امو انيك هلع رت ار تجوب لموت لَكَ اَددهِ هلا دارأ ادام تمولوفيف

 .204يِقِسَْلا اَّلِإ هيب لي

 ءانلوح نم ةايحلا يف دجن ام لثملا اذهل تالولدملا نم َّنإو
 . !ماظعلا اهدئاوف اهل نوكي دق ءايشألا راغص َّنأ ىلع انلدي يذلاو

 كل يدبت مك هجولا يف يه يتلا نيعلا هذه يف الثم «تكفت ًالهف

 هذه تصحفت ًالهو ؟ًاسماد ًامالظ ةايحلا تناكل اهالولو ءدهاشم نم

 نأ اوداكل اهالولو سانلل ةسبلأو باوثأ نم طيخت مك «ةريغصلا ةربإلا

 رجشلا نم ءارضخلا ةقرولا يف َّنأب تفرع له مأ ؟ًةارع ًةافح اونوكي
 زاغ هلعافت نع جتني يذلا «ّيليفورولكلا ليثمتلا نمكي تابنلاو

 يه ةريغصلا ةقرولا هذهف ؟ةيحلا تانئاكلا ةايحل ٌّيرورضلا نيجيسكوألا

 ,راهنلا ءانثأ نوبركلا ديسكوأ يناث ٌصتمتو نيجسكوألا انيطعت , يتلا

 مث .مهشياعم ىلإ نوئيجيو نوحوري مهو سانلا نع هرارضأ ٌفختف
 ماين لاح يف مهو  ليللا يف ماسلا زاغلا كلذ «ثفنت يتلا اهسفن يه

 ناك اذإ هنأ ىلع ليلدتلل ءلبق نم لغملا اذه ركذ ىلع انيتأ دقلو) 7١. :ةيآلا ؛ةرقبلا ةروس )١(

 رغصأب ليثمتلا نود لوحي ءيش الف ءضرغلا نايبو ؛«ىنعملا فشك لثملا نم دارملا

 .(تافولخملا
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 سيلأ . .اهرارضخا ىلع ىقبتف نيجيسكوألا هنع اليدب ذخأتل - نوكسو

 ؛ةليمجلا ةرهزلا هذه ىلإ تيأر له مأ ؟نولقعي موقل ىربك ةيآأ كلذ يف
 يف ةحارلل ةئعاب ءرظنلل ةجيهب ءرطعلل ٌةحاَرف ءاهرغص ىلع يه مك
 السع عنصت يتلا  ةريغصلا ةرشحلا  ةلحنلا تلمأت له مأ ؟سوفنلا
 رغصأ يهو ,ةلمنلا لمع تسعلت له مأ ؟سانلل ءافشو ةذل هيف ايفاص

 ؟لوقعلا شهدي امظنم اعمتجم ميقت فيك فرعتل ؛ةلحنلا نم ريثكب

 نم طيحملا اهب ئلتمي يتلا ةريغصلا ءايشألا ّلك كلذ ىلع سقو
 هذه ةيمهأ ىلع اهتاذب ةظع يهو «ةريثك مفانم اهيف انل َّنإف ءانلوح

 ليلدتلل لاثمألا اهب اوبرضف «سانلا مامتها ٌرادم تناك كلذلو «ءايشألا

 لعف امك .مهتايح يف عقانملا كلت يناعم ىلع وأ ؛ةماه رومأ ىلع

 :لاقف ءريغصلا عوبريلاب لذلا ىلع لثملا برض نيح قدزرفلا

 ؟ابارتلا رفتحي عوبريلا نم ًاتيب لذأ نوكي ءيش لهو
 الف ءًاردقو ةميق ءيش لكل لعج دق ميكحلا ميلعلا هللا ناك اذإو

 هنأو اميس ال «ىلاعت هللا قلخ نم وه ءيشب نيهتسي نأ ناسنإلل يغبني

 اهفرعن ال دقو ءاهيلإ يدتهن دق «ةغلاب ةمكح قلخ لك يف لعج
 مغرلا ىلع «ةضوعبلاب لثملا هيفو نيبملا ليزنتلا ناك كلذلو . .ًادبأ

 . !الثم اذهب هللا دارأ ام ىلع هب لدتسن يك ءاهنهوو اهفعض نم

 «ميركلا نآرقلا اهقلطي يتلا قئاقحلا ىدحإ «تالالدلا هذه نمو

 نم ٍءيشب ءام ًالثم برضي نأ يحتسي ال ميظعلا قلاخلا َّنأ يهو
 .اهفعضأو ءايشألا رغصأ نم ناك ولو ىتح «هتاقولخم

 ضعب َّنأب لاقيل ىتح «تاقولخملا ةعيبط نم ةايحلا َّنأ كلذ
 ةفيلألا تاناويحلا كلذكو ء«ءايحلاب رعشت ءدورولا اميسالو :تابنلا
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 نيذلا هللا دابع نم «تاذلاب نينمؤملاو سانلاب فيكف ءةشحوتملاو

 لوقي ناك امك «ناميإلا بعش نم ةبعش»و لب «ضرف ءايحلا َّنأب نوري

 ؟235 ميركلا مهلوسر

 عيمسلا وه ىلاعتو كرابت مهّبر نأ «ًانيقي «نودقمتعي نونمؤملاف

 هيف نوجريو اَّلِإ ءيشب نوتأي الف «مهلاعف لكب ميلعلا .مهلاوقأ عيمجل

 نم نينمؤملا ءايح ناكف ءهبضغ بانتجاو ءزيزعلا مهالوم ىضر
 يصاعملا باكترا نع مهل ةعدارلاو لب «ةعناملا لماوعلا مهأ «مهّتر

 اذإف «ءىشلا نع ضابقنالا وه ءايحتسالا نأل الإ كلذ امو .بونذلاو

 وأ «( ةنعع هز هاهني يذلا ءيشلا اذه لعف نم ءايحلاب نمؤملا ٌسحأ ام

 «هكرتب رومأم وه امع ضبقنا «هب مايقلا هبر هرمأي ءيشل هلعف مدع نم
 بكترا هنأب هسفن ةرارق يف رعش الإو ءهلعفب رومأم وه ام ىلع مدقأو

 وأ «نيناوقلا وأ سيماونلل ةفلاخم وأ .هيهاونو ىلاعت هللا رماوأل ةفلاخم

 اهقسانت عم فلآتي وأ ءاهيلع ريسي َّنأ ىلاعت هديري يتلا مظنلاو فارعألا

 (هتمظع تلج) هللا ىلع قبطني ال هلك اذهو : .نوكلاو ةايحلا ءانب يف

 يذلا وهو .ءمظنلاو نيناوقلاو فارعألاو سيماونلاو . ننسلا قلاخ هنأل

 دارأ ام اذهو . . هماظتناو هلك دوجولا ماوقل اهربديو اهريديو ءاهريسي

 ال وهف ءءايحتسالا نع هسفن ًاهّرنم ءانل هنّيبي نأ  هلالج ّلج  ُهّللا
 ةضوعبلاب ناك ولو «لثملا اذه ناك ٌاَيأ ءام الثم برضي نأ يحتسي
 ةياغلا امأو . .اهنم ًانأش ّلجأ وأ ءربكأ وه امب وأ «ةليئضلا «ةريغصلا

 نع نونمؤملا هب زيمتيف ءدابعلل ًاناحتما هلعجي يكلف لثملا اذه نم
 . .نيرفاكلا

 وأ همجح وأ هلكشب اهل ةقالع ال ءيشلاب ليثمتلا يف ةربعلاف ًاذإ

 لئاسو ءالصأ ؛لائثمألا نأل .هيناعمو هتافص فدهتست ام ردقب ءهعون
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 رقحي ْنأ وأ «براضلا بيعي ام اهبرض يف سيلو ءريصبتلاو ريونتلل
 رابتخا ءاتفرعلا» لاجل 39 كير لاقت ةللاو د. هب توريفملا هىتخلا

 نم قَحْلأ ُهنَأ تروم اوئَحاَع ترزلا اًنأط 4 سوفتلا ناختماو :تولقلا
 لوبقلاب هنع ردصي ام لك نرقلتي مهلعجي مهّبرب مهناميإ َّنأل 04ه
 يف ًارون مهناميإ ناكف ؛نأشلا بحاص نم رمألا وهف ٠ .ميلستلاو نيقيلاو

 قيدصتلا .ناميإلا اذه يف لخديو . مهكرادم يف ًاحتفتو .مهبولق

 ٌقيدصتلاو «نيعلاعلا ايدو ًاريكيو هللا نم 007 ذو دمحمب

 ناميإلا ال ءاليصفتو ًةلمج هبر نم ٍدَمحم ىلع لزن يذلا نآرقلاب
 مهو دوهيلا لعفي ناك امك ءرخآلا ضعبلاب ناميإلا مدعو ءهضعبب
 . .نينمؤملا ةيحان نم اذه . .اهضعبب نورفكيو ةاروتلا ضعبب نونمؤي

 ؟الثم اذهب هللا دارأ اذام :نولوقيف اورفك نيذلا امأ

 نوئدأتي الو «ء(هللا رفغتسأ) . . !ًاراقو هلل نوجري ال نم لاؤس هنإ

 نونيّبتي الو «ميظعلا ّىلعلا مهّبر ماقم هاجت دابعلاب قئاللا بدألاب

 مهلوق نولوقي ..ريبكلا وأ ريغصلا ءيشلاب لثملا برض يف هتمكح
 امنأك ءراكنتسالاو ضارتعالا ةغيص يف  روصقو لهجب كلذ

 لثم رودصب «نينمؤملا سوفن يف .كيكشتلا اوعرزي ْنأ نوديري
 مهراكنإو «لثملل مهربدت مدعل الإ كلذ امو .ىلاعت هللا نع ةضوعبلا

 . .لثملا اذه نم هللا ةمكح كاردإ نع مهلّضي مهرفك ّنأل .قحلل

 لئملا ءارو امب - ريذحتلاو ديدهتلا لكش ىلع باوجلا مهيتأيو

 لِضي اد اكو نك وي وكرر نكح و لجل :ريدتلاو ركفتلاب رمأ نم

 .4َيِقِسَتلأ اَّلِإ يب

 سانلل برضي ىلاعت وهو ..هللا رمأ نم لالضلاو ىدهلاف
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 نيذلا امأف . .ًالالض نيلاضلا ديزتو ءىده نيدتهملا ديزتف ٠ . مهلاثمأ
 كرابت قحلا نع رداص هنأل .ءٌّقح وه مهّبر نم نم لثملا َّنأ نوملعيف اونمآ

 . . سانلا ىلع ةيفاخ نوكت دق ةقيقح ءىشني هنأل ةياده وهو «ىلاعتو

 درو اذإف «هللا تايآب نونمؤي ال «لصألا يف ءمهف ءاورفك نيذلا امأو

 راكنتسالا هلوح نوريثي مهنإف .تايآلا ضعب قايس يف ام لئم

 ةظعلا وأ ءةمكحلا وأ ءٌّقحلا نع سانلا اورفني ىتح ءناجهتسالاو

 لثملا ىلاعت هللا لزنأ امل هنأ ليلدلاو . .ينآرقلا لثملا اهاخوتي يتلا

 نوقفانملاو ءرافكلا لاق 7.توبكنعلا تيبب لثملا وأ 27 .بايذلاب
 ىلع ًادرو !؟ةسيسخلا ءايشألا هذهب ًالثم هللا ًّدارأ اذام :دوهيلاو

 َبِرْضَي نأ ءحَسْمَم الأ َهَنَأَّنإ8 :نيبملا ُهَّلوق «ىلاعت هللا لزنأ مهراكنتسا
 © اَهَقْوَف امق ةّضوعب ام التم

 اهقوف امف ةضوعب ام الثم

 «ىنعملاو ةلالدلا يف اهنينقاو ينآرقلا لثملا جهن نوكي يكلو

 اَمَوابيَك ءوي ىدْفَيَو اريك .وب لِي :ىلاعت هلوقي بيقعتلا ءاج

 نم ًاريثك لثملا اذهب ل هناحبس هللاف . .4َنِقِسَتْلا اَّلِإ ديب ٌّلِضي

 رفكلاو قافنلاو لالضلا يف مهف ء.هللا هب يتأي ام نولبقي ال نيذلا

 يدهيو . .الالض ةريغصلا ءايشألاب لثملا مهديزيف .نوهمعي

 . هتظعو ٍىلاعت هللا ةمكح نوكردي نيذلا نم ًاريثك لثملا اذهب هناحبس

 الإ هب لضي امو ..نومعني ناميإلاو قيدصتلاو ىدهلا يف مهف

 ابا ل اولي نأ ومآ نوث ني توت تيل كر أوعِمت وعيت لكم َبِرُس ساّنآ اهات : ىلاعت هلوق )01(

 ءجحلا ةروس] بول ا, بلدا مس هن ُوْدَهَتَسي ال اكِيَس باد يدي نيو ل اوممَْجَأ ولو
 13/7 : ةبآلا

 هم همر

 َسَعَوَأ َنِلَو 0 َتَرَحنا نوبكنملا 1 ةاسيازأ مش مش تود نم أوُدَحْل تلا لثم» : ىلاعت هلوق )2(

 4١[. :ةيآلا ؛تربكنملا ةروس] 64مل اوناَكح وَ ٍنوُبَكَسْلا ُتل ٍتوبْل
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 .مهّبر ةعاط نع اوجرخف «لبق نم مهبولق تقسف نيذلا «نيقسافلا
 ءالؤه ةعنص امأ .ميركلا هنآرق هيلإ يدهي يذلا ميقتسملا قيرطلا نعو

 ءهَقَكِيم ِدْعَب ْنِم هَل دْهَع َنوُصُعتي َنِذَلا» :ىلاعت هللا لوق اهتّيبيف «نيقسافلا

 ْمْه كِكْوأ ٍضْرَأْلا ىف َتوُديْفيَو َلَصْوُب نأ هوي ُدَّمأ رَمَأ آم َنوُمطْقَيَو
 تافصلا هذه لثمب نوفصتي نيذلا نوقسافلا كئلوأف . .274 َسوُرِيَصْل
 َّنِإ مث . .ةرخآلا يف رانلا ىلإ مهريصم َّنأل «نورساخلا مه «ةئيبخلا

 «قلخلا يف هللا ةردق نايبت ينآرقلا لثملا اذه اهلمحي يتلا تالالدلا نم

 نيفراعلل لاثم اهنأ الإ .«ةرئاط ةريغص ةرشح تناك نإو .ةضوعبلاف

 َّنأب يحوت يتلا ةلدألاو تايآلا نم تاقولخملا يف امم نولدتسي نيذلا
 هنأ هيت قداصلا رفعج نع يور دقف ا قالخلا وه ىلاعت هللا

 رغص ىلع ةضوعبلا ْنأل لثملا اذه ىلاعت ُهَّللا برض امنإ» :لاق

 هللا دارأف .هربك عم ليفلا يف قلخ ام عيمج اهيف هللا قل ءاهمجح

 .هعنص بيجعو .هقلخ فيطل ىلع نينمؤملا كلذب هّبني ْنأ ىلاعت

 .«هتردق ميظعو

 فصاع موي يف حايرلا هورذت دامرك نيرفاكلا لامعأ " 

 7 رفعنا هيت ١ دك تل ْلئَثِط :ىلاعت هللا لوسقسي
 وه تلإ نس لع أربسكح اَنِم هةر 1 نيت روي و هنا دي تكتف

 . "74 ديلا ُلَلَّصلأ

 الو «ناسنإلا ةيصخش نع رّبعي ام ريخ يه لامعألا َّنأب بير ال

 . 717 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس )١(

 لاثمالا هثدحت يذلا ريثأتلا نايبل لثملا اذه يف ثحبلا قبس دقل] ١8. :ةيآلا .ميهاربإ ةروس )١(

 .[سفنلا يف ةينآرفلا
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 .ًانمؤم ناسنإلا ناك ْنإف ءرفكلا وأ ناميإلا ىلع اهزاكترا ةيحانل اميس
 اًرش مهيلع رفاكلا لامعأ سكعنت امنيب «سانلا نيب ريخلا عاشأ

 ناسنإلا راكفأ نع ريبعتو «سفنلل ةآرم يه لامعألا َّنأ امكو

 ىلإ هقيرط ًاضيأ اهنإف ءاهب نمؤي يتلا ةديقعلا ةصاخبو ءهميهافمو
 لامعأ ىّدبتت فيكف ..هرظنتي يذلا ريصملا ىلإ هليبسو «ةرخآلا
 !؟نيملاعلا برل سانلا عيمج فقي ثيح .«باسحلا موي نيرفاكلا

 يذلا دامرلاب نيرفاكلا لامعأ ىلع لثملا ىلاعت هللا برض دقل

 نكي مل هنأكو ءاروثنم ًءابه هدّدبتف .فصاع موي يف حيرلا هورذت

 نرتقي ال ٍدهج وأ يعس وأ لمع لك نأ ينعي اذهو . هلصأ نم ًادوجوم

 فوس هنأل «ةرخآلا يف هل اعنا جئاتن الف .«ىلاعت هلل صاللخإلا َةّينب

 وه «هدحو ىلاعت هللاو « يهلإلا لدعلا نازيم يف فاطملا 1

 . . هلامعأ ىلع ناسنإلا بساحي يذلا

 روصلا رئاس يف امك «ةيلجو ةيقن لثملا اذه يف ةروصلا رهظتو
 شه هتعيبطب دامرلاف ؛ةينآرقلا لاثمألا اهنيماضمو اهرطأ ددحت يتلا
 لماوع نم لماع وأ .ناسنإلا نم ةكرح مامأ دعضصي» آل ::فيعو

 عقت ٍءيش يأ ةيتاعلا هحاير كرتت ال ٌفصاع موي ُهأَيَف اذإ فيكف .ةعيبطلا

 ءدامرلا اذه نم ءيش ىقبي لهف ىتدّدب وأ «هتعلتقا وأ ءهتمده اّلِإ هيلع

 ىلإ اهفذقت ءٍةرثعبم ٍِتاَرذ ىلإ هليحتو ءاهقيرط يف حايرلا كلت هورذت مأ
 اذه لثمك نيرفاكلا لامعأف . .!؟مدع يف اهنأكو ريصت ىتح «ديعب ليعب

 ةيبلسلا وأ ةيباجيإلا اهراثآ اهل نوكي دقو .عّونتتو رثاكتت دقف . .دامرلا

 اهنأل .باسحلا موي عفن وأ ةدئاف ىندأ الب ىقبت اهنكلو ءايندلا ةايحلا يف

 وأ ةرهشلا نم ايندلا يف اهيلع مهءازج اولان دق مهف ةيباجيإ تناك نإ
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 ْ يف اوبسك اًمم نوردقي ال مهف «ةرخآلا يف امأ ..لاملا وأ ءهاجلا

 مهيلع دترتوب ليل :ةهاوث وأ ءرجأ نم ٍءيش ّيأ اولاني نأ مهايند

 زوفلاو ,ءقحلا بسكلا َّنأ رابتعاب اندم ًانارسخ «ذئموي «ةئيسلا مهلامعأ

 هللا نم ًاباوث اَلِإ نوكي ال ءهلامعأ نم ناسنإلا هوجري يذلا ميظعلا

 َّنأ ىنعملاو .نيحلاصلا هدابع هب ءىفاكي يذلا :ةّئاحبس وهو «ىلاعت
 تالاسرلا تءاج امب ناميإلا مدع ىلع موقت يتلا نيرفاكلا لامعأ

 «ةيمارجإ ًالامعأ اهلعجي ام وه ءاهتضهانمو ءاهبيذكتو «هب ةيوامسلا
 . .باسحلا موي نوقحتسي يذلا باقعلا اهباحصأ قتاع ىلع بتري امم

 ءايندلا يف اهب اوماق يتلا نيرفاكلا لامعأل ةيباجيإ جئاتن لك ددبتت كلذبو

 ةامرلا فصاع موي يف حيرلا دّدبي امك ءاثبع اهعم مهدوهج بهذتو

 نأ هيلع بجول .هسفن نم هَسفن ناسنإلا فصنأ ولو . . فيفخلا شهلا

 امف ؛نيرخآلا هاجت وأ ءهسفن هاجت هب موقي لمع يأل دودرملاب رّضبتي

 ناك ءهعرشل ًاقفاوم «ىلاعت هللا هجول ةينلا صلاخ هلامعأ نم ناك

 ناك لب ءالعو ٍّرع هللا ريغل اهنم ناك امو ؛هيلع باوثلا لانو لو

 لوبقم ريغ وهف ءافدحو اهرورغو ايندلا ةايحلا عاتم بلط ىلع ًاروصقم

 .مهريغ نورفاكلا اهب ٌلْضُي يتلا لامعألا كلت لثمو . .الصأ «هللا دنع

 يه ءاصوصخ نينمؤملاو ءًامومع سانلا نيب داسفإلا اهناش نم نوكيو

 مهلعجتو بونذلاو اياطخلا نم ةليقث ًءابعأ اهباحصأ قتاع ىلع عضت يتلا

 هللا لوقل اقادصم سانلا ىلع هب نورتفي اوناك اًمع ةمايقلا موي نيلوؤسم

 مو يك كيلطَخ لحن اليس وعيت أوما <س دلل أورَعك َنِذَلا ٌلاَمَو# : ىلاعت

 عم ل نتا اكوا 0
 . 274 توفي اوناك اع ٍةَمسيقْلا موي َنَُسسِلَو َمِاَعنأ

 75 ١و ١ ؟ : ناتيآلا «توبكنعلا ةروس )00(
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 ءاهب موقي يتلا لامعإلل مييقتو ٍريكفت ةفقو ٌناسنإلا فقو ًالهف
 . . !؟هيلإ لوؤي فوس يذلا ريصملا يف لّمأت مث

 يدئاقعلا ساسألا ىلع يوطني لثملا اذه َّنأ لوقلا ةصالخو

 ىلع ءّينبم ريغ المع ناك امف «ناسنإلا هب موقي ام لك ةجيتن ىلعو
 لصت يتلا ىقثولا ةورعلاب كّسمتي الو «ىلاعت هللاب ناميإلا نم ةدعاق

 ءابهلاك اككفم المع نوكي .ىلاعت هللاب ثعابلا لصتو «ثعابلاب لمعلا

 ؛هدحو لمعلا وه هيلع لوعملا سيل ذإ ماظن الو هل ماوق. ال ءدامرلاو

 :ةيلآ ةكرح لمعلا َّنأل ,ءىدجألاو ّمهألا وه لمعلا ىلع ثعابلا ّنكلو
 ناك اذإف «ةياغلاو دصقلاو ثعابلاب الإ ةلآلا نع ناسنإلا اهيف فلتخي ال
 آزوف ةرخآلا يف هؤازج ناك هللاب ناميإلا وه لمعلا ىلع ثعابلا

 بهذي هنإف .هللاب هل ةلص ال لمعلا ىلع ثعابلا ناك اذإ امأ ءاميظع

 ناك انه نمو .نيبملا نارسخلا ىلإ ةرخآلا يف يدؤيو .حايرلا جاردأ

 «ٌديمبلا ُللَّصأ وه كّلِلذ# :ىلاعت هلوقب نيرفاكلا لامعأ ىلع بيقعتلا

 نع لالضلاو «ناميإلا نع لالضلاو «ةقيقحلا كاردإ نع لالضلا يأ
 ديعبلا لالضلا نم كلذ لكو سانلا نيب ب حالصإلاو ّيتاذلا حالصإلا

 سلا ىزاوجلا ىف عرب ىلا

 هل نّيبتيل «ميركلا نآرقلا روصو ٌدِهاشم ٌناسنإلا لمأتيلف ءالأ

 .ناوألا تاوف لبق صالخلا قيرط ىلإ يدتهيلو ءّيغلا نم ٌدشرلا

 ٍتاملظك وأ .َءام ُنأمظلا هبسحي عاقب بارسك نيرفاكلا لامعأ -“

 00| ضعب قوف اهضعب
 2 ٍةَعِيقب بارك هلم أورفَح ريكس ندلاو» :ىلاعت هللا لوقي

 28 م دنع هَل دجوو اعيش هدجي ل مآ اَدإ وح ٌءآَمٌناَئَمَظل
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 انما هنأ لس ل و اه ذك 3 ذكي ل آذإ نت 2 3 7
 د

 . 074 رون نم

 نيرفاكلا لامعأ راهظإل ميركلا نآرقلا هقوسي ءرخآ لاثم اذهو

 ثيح نم وأ .عداخلا بارسلاك ىودجلا ةميدع اهرابتعا ثيح نم
 اهضعب تمكارت تاملظ طسو لوازُت اهنأكو هيف دّسجتت يذلا راطإلا

 هيبشتلا يتأيف ءرون نم صيصب ىندأل اهنم ذافنلا حيتت ال ءضعب قوف
 .لامعألا كلت اهتزرفأ يتلا جئاتنلل ًاقباطم

 نم دب ال ءانه ينآرقلا لثملا هيلإ يمري ام باعيتسا نكمي يكلو
 تافص نم ًاضعب نّيبت يتلاو ءهقبست يتلا صوصنلا ىلإ ةراشإلا
 اف ركن مَهرت نأ هم نأ وبي ف) : ىلاعت هللا لوقب كلذو ع

 »ط 000 ابف مل حبش ٌمُمَس

 هللا مهَيِرَجِل * ردصتألاو كبولقْلا هيف بَلْ امي َنوُفاَحي كَل يو ركض 7
 1 باَسِح ريغي آي نم قري هللاو ءوليضف ني مهديزبو أولم ام َنَسْحَ

 هللا نذأ يتلا ءدجاسملا دايترا ىلع نوبأدي لاجر نونمؤملاف ..

 هللا مسا اهيف ركذي «رهطلاو ةعاطلاو «ةدابعلل ًاتويب مفرت نأ ىلاعت

 «لاصآلاو ودغلا تاقوأ يف هدمحب نوحبسيو .هنوسدقيو «هنودخح ويف

 عيب وأ ةراجت مهيهلت الو ءاهنأش مظع امهم ايندلا لغاشم مهيهلت ال

 نم ءيش ال ..ةنيزلاو عاتملا نم كلذ ريغ الو ءهبساكم تغلب امهم

 موي نوفاخي «ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإو هللا ركذ نع مهيلي كلذ

 )١( :ناتيآلا ءرونلا ةروس  79و1١0.

 )١( :تايآلا ءرونلا ةروس 75 -78.
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 ءءاجرلاو .فوخلا نيب راصبألاو بولقلا هيف بلقتت يذلا ةمايقلا
 ام نسحأ مويلا كلذ يف مهيزجيل ءميركلا هللا ةمحر ىلإ نيعّلطتم

 زوفلا وه كلذو ًاباوثو ًارجأ هلضف نم مهديزيو لب ءايندلا يف اولمع
 . . ميظعلا

 ٌفارتعالاو «هللاب قداصلا ٌناميإلا ثرّوي ام ناسنإلا اهيأ تيأرأ

 «ىلاعت هركذ ىلع ةمادتسالاو ؛هيهاونو هرماوأب ٌمازتلالاو ءهِنئِمو هتابهب
 . ؟تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا هلاني لضف نم ..هركشو هدمحو

 مهتائيس تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نع رّفكي ىلاعتو هناحبس هللاف
 نم نونمؤملا هوجري ام اذهو . .نولمعي اوناك يذلا نسحأ مهيزجيو

 . .نيدلا موي ىلاعتو كرابت مهبر

 «ىجتري عفن ال «مهل ةلّلضم ةعداخ مهلامعأف اورفك نيذلا اّمأو
 بارس ىلإ هعافدناب نآمظلا اهغلبي يتلا ةياغلا الإ ءاهنم لمؤت ةياغ الو
 .ةرفقم ءابدج ٍةالف يف «سمشلا ساكعنا الإ دجي ال ثيح «ءعداخ

 الإ ءًائيش دجي ال هّنكلو ؛هقير اهب لبي ِءام ةرطق ءارو ًاثهال اهيف ضكري
 .لمألا ةبيخو «غارفلا ىلإ هداقو ءهّساوح عدخ يذلا بارسلا كلذ

 لوصحلل اورفك نيذلا شطع نّيبيل َنآمظلا ٌينآرقلا لثملا راتخا دقو
 نم ءاوقاليل «مهتومب لوزت ام ناعرس يتلا «ةيويندلا تابستكملا ىلع
 عاتم ءارو نوثهلي مهف .ةرخآلا يف ًانيبم ًانارسخ مهلامعأ ةرمث مث
 «لامعألا ءارو ضكرلا يف مهسفنأ نودهجيو «نودكيو ءايندلا ةايحلا

 باعتألاو تاقشملا نودباكي ام ًاريثكو «تاكلتمملاو لاومألا ةزايحو

 قوف مهل يلميو مهيطعي ْنأ ميكحلا زيزعلا ءاشي دقو . . كلذ ليبس يف

 امو .عرازملاو روصقلاو رودلا نم نوكلمي ام َّنأ اَلِإ .نوبستحي ام

 تاصروبلا يف لاومالا نم نورمثتسي امو ءداوملا نم هب نورجتي
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 يطعي امدنع ىلاعت هنأل .مهحلاص يف ةقيقح نشيل ٠«فراصملاو

 نكلو . .نوهمعي مهنايغط يف مهّدمي يك كلذ لعفي امنإف «نيرفاكلا
 لك نم ًائيش اودجي نل مهنإف .ةمايقلا موي باسحلا يتأي امدنع
 .مهءارو اهوفّلخ ذنم تبهذ اهنأل ءايندلا يف مهتازاجنإو مهتابستكم

 ًاعيمج تناك اهنأل مهراظتناب ةرضاح ةميخولا اهبقاوع اودجوو لب
 نولمعي اوناك ام ءازج مهبر مهاقوف ءمهّبرب رفكلا ىلع ةينبم ًالامعأ
 امنا مهِسفنأَل يح مط لمن امن اورفك يذلا َنيَسحي الَو» :ىلاعت هلوق كلذو

 . 2074 ٌنيِهُم ُباَذَع ْمَكَو اَمْفِإ اداري حل لت

 ةلاح يف هدابعو .هقلخ عمد بساحي لب « باسح نع باسح

 مهبساحي فيك : مالسلا هيلع يلع نينمؤملا ٌريمأ لئس دقو 1 . ةدحاو

 5 .«ةدحاو ةلاح يف مهقزري امك١ : لاقف ؟ةدحاو ةلاح يف ُهَللا

 َّنأل .ءباسحلا موي مهعفني ٌريخ اهنم لمؤي ال نيرفاكلا لامعأف
 ثهلي وهو .نآمظلا هنم ىظحي ال يذلا . عداخلا ءاملا بارسك اهلثم

 امبرو ءأمظلا ةدايزو قاهرإلا ىلع الإ ءضرألا نم واخ عاق يف هءارو

 . .كالهلا

 اهنإف «نيرفاكلا لامعأ نع ًانايب ةينآرقلا صوصنلا انديزت يكو
 قامعأ يف ةنكادلا تاملظلاب  عداخلا بارسلا ىلإ ةفاضإلاب  اههبشت
 ولعيو «مطالتت هجاومأ تلعجف ةفصاعلا جايرلا هلع تح ءّيجل رحب

 عمسي الو .ءيش هيف ىري الف «مالظلا كلاح ليل طسو ًاضعب اهضعب

 ًاضيأ وه «مكارتم باحس اهقوف نمو «ةمطالتملا عاوبالا تاوصأ الإ

 )١( :ةيآلا «نارمع لآ ةروس ١078 .
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 ىلعو ءرحبلا فوج يف تاملظلا هذهف . .هداوس ةدشل ةملظلا متاق

 هلك وجلا لعجت هقوف نم باحسلا يفو ءهجاومأ ايانث يفو ءهحطس
 هذه طسو يف هئاتلا لعجتو «ةيؤرلا هعم ليحتست ؛مالظب ًامالظ
 ال هنأ ىتح «قاطي ال ام ملألاو ةرارملاو فوخلا نم يناعي تاملظلا

 ةدش نم «هيرظان نم اهبرقيو اهعفري ْنأ لواح ول هدي ىري داكي
 بيكرتلا ةقد يف رظنلا انعمأ ولو . .ةاجنلاب لمأ لك هدقفي امم «ةملظلا

 هذه دّسجي نأ ّينهذ روصت يأ ىلع لاحتسال ةينآرقلا صوصنلا هذهل
 تاحاسملا ليحتل تعمجت يتلا ةيتاعلا تاملظلا نم ةبيهرلا ةلاحلا

 هيف عراصتت ءداوسلا متاق ءِكلاح ليل ىلإ اهتلتحا يتلا ةعساشلا

 قوف .ةملظ قوف ءةملظ يف ةمطالتملا جاومألا عراصتك «تاكرحلا

 ..!ةملظ

 نع نْيلثم ةديجملا صوصنلا هذه انل مدقت وحنلا اذه ىلعو

 رفكلا تاملظ يف اهباحصأب ٌفذقتو لب «ىلاعت هللا دنع اهتبقاعو اهراثآ
 نوري نورفاكلا دوعي الف ءرئاصبلا يمعتو نويعلا ىشغت يتلا لالضلاو

 قحلا ىلإ مهيدهي ْنأب ًاليفك ناك يذلا «نيبملا قحلا رون نم ًائيش

 .هوعبتا ول اميف باوصلاو

 هللا هدهي مل نمو ««رون نم هل امف ًارون هل هللا لعجي مل نمو»

 ليلدتلل نيلثم انل ىلاعت هللا ٌبرضي اذكهو ..ٍداه نم هل امف ىلاعت

 . .ناميإلا يدهو «قحلا رون نع نيضرعملا ىلع

 دنع هنكلو :«ءيش ىلع هنأ هسفن نظي نم لاح نّيبي لوألا لثملاف

 دئاقعلا نم عبتا ام َّنأو ءًالّلضم ًالاض ناك هنأ دجي قئاقحلا فاشكنا
 ءاوهأو ًاعدب تناك هدئاقع ىلع ةّينبملا لامعألا نم هب ماق امو .ةدسافلا
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 هنظي يذلا بارسلاب نآرقلا اههبشي كلذل .َىِهلإلا لدعلا نازيم ىف

 ١ .ءام ُنآمظلا

 فلاخت يتلا لامعألا رئاس كلذك «نيرفاكلا لامعأ يه امكو

 َّنأل ءباسحلا موي نارسخلاو ًةرسحلا اّلِإ جتنت ال يهف ءهللا عرش
 باذعلا وه لامعألا كلت باحصأ هيقالي فوس يذلا ءازجلا

 . .نيهملا

 مهنكلو «قحلا اوفرع نيذلا لاح ىلع قبطنيف يناثلا لثملا امأ

 ةملظو «لهجلا ةملظ :ثالث ٍتاملظ يف اوهاتف «لطابلا هيلع اورثآ

 اودغف ؛هومّلعت يذلا مهملعب اوعفتني مل مهف . .ريصملا ةملظو .سفنلا
 هفنتكت ءّيجل رحب يف هئاتلاك مهلثم راصو .نيلهاجلا نم اًرش

 رحبلا تاملظب ةلصتملا «ةنكادلا ءادوسلا بحسلا هقوف نمو «تاملظلا

 تاملظ نع ًاريبعت تناكف ءرونلا وأ ةيؤرلا ذفانم لك هيلع دست ىتح

 بلط وأ «ِةبوت ةيأل ةلباق دوعت ال ىتح رفكلا اهيف دتشي يتلا سفنلا
 . .ناميإلا ىلإ عوجرلا وأ «ةرفغم

 ءاملا ركذف . .ةديفمو ةميظع ىرخأ تالالد ًاضيأ نيلثملا يفو

 رحبلا ركذو .ّيحلا نئاكلل ءاملا ةيمهأب يحوي ءهيلإ نآمظلا ةجاحو

 ريفوت يف - اهيوتحي يتلا هرصانعو هصاوخ يف - هتيمهأ ىدم نيبي
 هذه ىلع ةايحلا لصأ وه ءاملا ناك انه نمو .ناسنإلل قزرلاو ريخلا

 انآ ن6 قرت لك ثلا ياكل »ل ١ نيملاتلا تو هبي امك« ضرألا
 كلذكو ؛ناسنإلا بلق ألمي يذلا غارفلا رّوصتن انلعجيف بارسلا لثم

 امهالكو .ناسنإلاب قيحي يذلا ءاقشلا اهعم روصتن يتلا تاملظلا لثم

 ءانف يف لجبعُت يتلا لماوعلا نم نامهم نالماع  ءاقشلاو غارفلا -
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 ءاهنودب يوتست ال تاموقم ةايحلل نأ ةجيتنلاب ينعي امم ..ناسنإلا
 . .اهتاذب ةايحلا ىلع بالقنالا ىلإ يدؤي امنإ تاموقملا كلت باهذو

 نينمؤملا لامعأ لباقتت ءاهيلع بالقنالاو ةايحلا ءاوتسا لباقتبو

 «ةايحلا هنم ثعبنت يذلا رونلاب ناميإلا مهدمي نونمؤملاف «نيرفاكلاو
 امأ .ةايحلل ىنعم لك غرفي يذلا رفكلا مالظ نم نوناعي نورفاكلاو

 دولخلا نوكي ثيح ةرخآلا يف ريصملاب قلعتت اهنإف ةيئاهنلا ةياغلا
 مالظ يف نيرفاكلل دولخلا لباقم يف .ميعنلا ةايح يف نينمؤملل

 . . ميحجلا

 ّينآرقلا لثملا اهب اندمي يتلا تاظعلاو تالولدملا ميظع لمأتنلف
 . .رئاصمو جئاتن نم انلامعأ ىلع بترتي ام انناهذأ ىلإ برقي يكل

 ىلاعت هللا معنأب ترفك يتلا ةيرقلا لثم - ؛

 يه ع حاب يب سا ل كي ار دوص 4كهد وهم م امد 5 نب” 2

 3 همر جس ص

 عوجلا سايل ُهَّسأ اَهَفدَأَف مّن 2 ترفكحف ِناَكَم 11 نم اًدَعَر اهفرِر اًهيتَأي

 . )4 َنوُعَنَضَي أوناَكح امي ِفْوَحْلأَو

 «تارورضلا نم دعت لدعلاو رارقتسالاو نامألا َّنأب ورغ ال

 كلت نع ةيمهأ لقي الو «يرشب عمتجم ّيأل ةيساسألا تاجاحلاو
 يتوأ اذإف ؟هئانبأ سوفن يف نانئمطالاو «ةمالسلاب روعشلا .تاموقملا

 كلذف .شيعلا يف ةيهافرلاو ريفولا ٌقزرلا  معنلا كلت لك عم  سانلا

 نم ٍدرف لك ىلع بجوي امم .عمتجملا اذه ىلع ميظع هللا نم لضف

 .[:يسايقلا لثملا» ىلع هب ليلدتلل ًاقباس لثملا اذه ىلإ انقرطت دقل] *١١. :ةبآلا .لحنلا ةروس )١(
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 هدمح نع ًالضف .هاذه ىلع ريسلاو .هتعاطو «ىلاعت هللا ةدابع هسانأ

 . .لاصآلاو ٌودغلا يف هركشو

 دارفألا بجاو نع .ةعامجلا نم ركشلاو دمحلا بجاو لقي الو

 َّنإف اّلِإو . .ناكم لك نم اهيلع قفدتي ريفولا قزرلا ىرت يهو ءاهيف
 ةعامج  هلهأ ىلعو عمتجملا ىلع ّرجي فوس ةينابرلا معنلا نارفك
 رفكلا ةبقاع انل نّيبتت يكلو .رومألا مئاظعو ءروبثلاو ليولا  ًادارفاو
 عيشي نمألا ناك ٍةيرق نع لثملا اذه انل برضي نآرقلا َنإف «هللا معنأب
 تاريخلا اهيلع قفدتتو ءاهءاجرأ ٌمعي نانئمطالاو ءاهعوبر يف

 دغرلا اهؤلم ٍةايحب معنت اهلعج امم ءناكم لك نم قازرألاو

 .رهدلا ةلئاغ نم فوخلا نعو .عوجلاو زوعلا نع اديعب ءراهدزالاو
 . شيعلا قيضو

 يف ألالتت ناميإلا ٌراونأ لعجت نأ لدب «ةيرقلا هذه ّنكلو

 كلذ نع نويت كايناجرا يف حدصت دمحلاو ءانثلا ديشانأو ءاهتاحاس

 اهثيجي ىتح ؛هئاطعو هقزر دوحجو ءاهيلع هللا معنأب رفكلا ىلإ هلك

 .عوجلاب اهتيافكو ءةجاحلاب اهقزر لّدبيف ءريدقلا ّىلعلا هللا مكح
 اوناك امب اهلهأل ًءازج ءءاقشلاب اهتنينأمطو .فوخلاب اهتمأو
 . . نوعنصي

 اننأكف ءةيسحلا ةروصلاب فوخلاو ّعوجلا ُينآرقلا لثملا ُرّهظيو
 لب ال مسجلا ٌبوثلا ٌسّبلتي امك ةيرقلا كلت يف سانلا ناسّبلتي امهارن

 منت يتلاو ءاهنودتري اوراص يتلا ةسبلألاب حضوأ لكشب ةروصلا ىذدبتتو

 نوقوذتي ىلاعت هللا مهلعجي يكل كلذ لكو ؛ةجاحلاو زوعلاو رقفلا نع
 «ةنينأمطلا معط نوقوذي اوناك امك ءرقفلاو فوخلاو عوجلا معط
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 يف هريثأتو .نامرحلا اذه لثم عذل يف لعلف .ديغرلا قزرلاو «ىنغلاو
 اذه ةبغم ءوس نم اوفاخيف «مهسفنأ ىلع نوقفشي مهلعجي ام «سوفنلا

 نم مهب ام رّيغي هللا لع .مهسفنأب ام اورّيغيو .مهب لح يذلا لّوحتلا
 لالا ءوش

 لعج دقف ؛؛: «دمحم» ثعب دنع ةكم لثَمَك ةيرقلا هذه لثَمَو

 عقي ال ًانئمطم آنمآ ًادلبو ءًامارح ًادلب اهلعجو ءمارحلا هتيب اهيف هلل

 هبش لهأ ىلعو لب ءاهل ةرواجملا ىرقلا ىلع عقي ناك امم ءيش اهيلع

 شيعلاو «بهنلاو بلسلاو وزغلل ةضرع اوناك ثيح ءاعيمج ةريزجلا
 قزرلا نأ امك .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا عاضوألاو فورظلا أوسأ يف

 «ةبعكلا ةرايزل يتآلا جيجحلا عم .ناكم لك نم ةكم ىلع قفدتي ناك

 لمحت يهو نميلاو ماشلا دالب نم اهيلإ مدقت يتلا ةيراجتلا لفاوقلا عمو
 ريغ ٍداو يف اهدوجو َّنأ عمو ..فانصألاو عاونألا ىتش نم عئاضبلا

 ملو «مدعني مل هنأ الإ ءرامث الو اهيف ءامن ال ءابدج ضرأو «عرز يذ
 ميهاربإ ءاعد ذنم رارقتسالاو نمألا تارمثو «شيعلا دغر مهنع عطقني

 ُتنَكَسَأ نإ آّيَر# :قحلا لوقلاب ميركلا نآرقلا هتبثي يذلا هننتين ليلخلا
 07 لمَ ةَلّصل اوم ابر مرسلا كب دنع نو ىذ ربع داوي قب قّسَرْذ نم

 . ."74 نوفي رُهَلَمَل ِترمَّتل ني مُهفررأَو مهلا ةئومت نياثلأ سي
 ري ؛مهيلع صيرح ٠ «مهسفنأ نم لوسر معنا دقو ءاهلهأب ًايرح

 ءانب دنت ليعامسإ هنباو داعأ يذلا ميهاربإ نيد هّنيدو «قحلا نيدلاب

 ًايرح ناك معن . .ةئينأمطلاو نمألاب هراوجب نومعني يذلا مّرحملا تيبلا
 هنيدب اونمؤي ْنأو «نيمألا ّىبنلا اذه اوقذصي نأ ةكم لهأب

 .”ا/ :ةيآلا ؛ميهاربإ ةروس )١(
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 اورتفاو ء«هوضراعو .هوبّذدك .كلذ نم ًالدب «مهنأ اّلِإ . .!هورصانيو
 ًاملظ ىذألا هوعبتا نمبو «هب اولزنأو ءةلطابلا تاءاعدالاب هيلع

 «ناوهلا مهتحاسب لزنو «لذلا ةكم لهأب قاح ْنأ ناكف . .ًاناودعو

 ! و دمحم ةوبنب قيدصتلا ىلإ مهمظعم ٌرطضاو مهتكوش ترسك ىتح
 نم ًادغر اهقزر اهيتأي «ةنئمطم ٌةنمآ ةكم تداعف «مالسإلا يف لوخدلاو

 . .ناكم لك

 يتلا ةيرقلا نع ميركلا نآرقلا انل هّبرض يذلا لثملا وه كلذ

 عوجلا اهب قاح ىتح هللا معنأب ترفكف «ةنئمطم ؛ةنمأ تناك

 معني ٍدلب يأ ىلع ءنامز لك يف قبطني يذلا لثملا وهو . .فوخلاو
 ىسني ىتح ءايندلا ةايحلا ٌعاتم هّرغيو «ةمعنلا ةّرطبتف ءمالسلاو نمألاب
 - هتردق ِتْلِج هللا هقيذي نأ دب ال ناكف . .همعنأب رفكيو ءهّللا ركذ

 هئاجرأ يف معيو «ةيداصتقالا تامزألا هب لحتف ,فوخلاو عوجلا سابل

 ىتح «هلهأ عنصي امب كلذو .داسفلاو قسفلا هيف رشتنيو «فوخلا

 . ءاقشلاو ءوسلا نم ةيرزملا ةلاحلا كلت ىلع اوريصي

 نيرفاكلاو نينمؤملا نيب قراوفلا  ةعبارلا ةرقفلا

 ًاقساف ناك نمك سيل ًانمؤم ناك نم ١

 مآ * نوحي اّل أَفِساَ تناك نَمك اًْؤُم نك نمت : ىلاعت هللا لوقي
 نيل اًمأو# َتوُثمَسي أوناك امب الزن ىوأملا ُتَنَج هك تحلل ولحوم نبدأ خد 1 دم هوم

 ساس هةر 01
 ٌباَذَع أوُقوُذ مهل َلِبِقَو ايف أوُديِعَأ اهني أوحيرح نأ اودارأ املك دل مهو اوفس

 , 2307 عَنوْ وبل هب شك ىلا راَّثلأ

 )١( :تايآلا .ةدجسلا ةروس ١8 5١.
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 .دادضألا دوجو ةايحلا اهيلع تينب يتلا ننسلاو دعاوقلا نم

 لمعلاو .رشلا هتهجاوم يفو ريخلاو «لطابلا هلباقمبو قحلا دجن ًالثمف
 كلذو .خلإ . .مالظلا هدضو رونلاو ءروجفلاو قسفلا هسكعو حلاصلا

 «ميقتسملا ٌقيرطلا «ةقيقحلا نع ثحابلا «لقاعلا ناسنإلل َنّيبتي

 هللا عرش قفو ءضرألا يف فالختسالا يناعم ققحيو ءهكلسيف

 نمؤملا نوكي الأ ءاهاّيِإ ةقيقحلا قوطنم قفو «ًايعيبط ناكف . .هلدعو
 نولمعي نيذلا لثم تاحلاصلا نولمعي نيذلا نوكي اّلأو .قسافلاك

 ىوأم لكلف .ءالؤهو ءالؤهل ريصملا سفن يلاتلاب نوكي اَلأو «تائيسلا
 اولمعو اونمآ نيذلاف ..نولمعي اوناك امب ًاقافو ًءازج ءهيلإ يوأي

 عرشلا ىلع ةماقتسالاو «ىلاعت هللا ةعاط ىلع لمعلا مهبأد .تاحلاصلا

 نع نيفرحنملا «نيقسافلا نع ايلك نوفلتخي مهنإف كلذلو «ميوقلا
 يف نيب نوكي مهفالتخاو ..هعرش نع نيدراشلا .هناحبس هللا ةعاط

 ءازجلا يف نووتسي الف يلاتلابو .كولسلاو ريكفتلاو ءروعشلاو «عابطلا
 ةايحلا يف ةدحاو مهرئاصم نوكت الو .ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال

 وذنه امو# : ىلاعت هللا اهنع لاق يتلاو ا ةايحلا يه اهنأل .ةرخآلا

 اواكَح و هي ىهل َةَرْخآْلا رادلا َكِإَو 0 وهل الإ اندلا ةرحلا

 تانج مهلف ٍتاحلاصلا اولمع نيذلا نونمؤملا امأف .274تروُمََْي
 ًاميركت «لزانم نم فويضلل ءٌةداع ءَّدَعُي امم ىهو ءالزن ىوأملا

 يف اوثاعو ءاوقسف نيذلا امأو .رابتعالا يف 9 ةدايزو ءامارتحاو

 يف ءاهنم جورخلاب اوّمه املك يتلا رانلا مهاوأمف ءاداسف ضرألا

 نم نوتألا رعق ىلإ اوُدرو ءاهيف اوديعأ ءاهقيرح نم رارفلل ةلواحم

 )١( :ةيآلا .توبكنعلا ةروس 34.
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 0104 .هب مثك ىِذَل ٍراَثلآ ادع أوقوذ# : مهل ليقو ءاهميحج

 ..فبيذعتلاو عفدلا نمو ' خيبوتلاو عيرقتلا نم كلذ لمحي ام عم

 نوفذقي مث «تالفإلاو برهلا نم مهعنمل .مهب َكِسْمأ دقو مهروصتتف

 .ريصملا سئبو منهج ران نم ةقيحسلا يواهملا يف

 «نوتسي ال اَمِساَف باك نَمَك اًيمْرُم َّنَك نَمَفْأ# : ىلاعت هللا لوق اَمأ

 . 9(يلع ىلع ٌديلولا هيف رختفا) امهنيب ناك مالك يف ءطْيَعُم

 تاحلاصلا نولمعي نيذلا نيب ةينارقلا صوصنلا تزيم امكو

 أو : ىلاعت لاقف ؛راجفلاو نيقتملا نيب تزيم كلذك .نيقسافلا نيبو

 َنيَِّنمْلا لَمْ ْمأ ٍضْرَأْلا يف َنِدِينَمْلَك ِتَحَِّصلا ْالِسعَو اوُنَم'َ َنيِدلأ لمَ
 نينمؤملل ةكم رافك لاق امدنع تلزن ةيآلا هذه َّنِإ ليقو ؛"704رَّبُيْلك

 هنآ هسفن تقولا يف اهنكلو ..نوطعت ام لثم ةرخآلا يف ىطعُ اَنِإ
 نوكي الأب «ىلاعت هللا ىضق اميف ةمكحلا نع ريبعت ىه ةيهلإ ةنس لمحت
 ريسي يذلا جهنملا َّنأل ءراجفلاك نوقتملا الو «نيدسفملاك نونمؤملا
 نونمؤملاف .هدصاقمو هتاقلطنم يف فلتخم ءالؤهو ءالؤه هيلع

 ىلع ثكوريسي راجفلاو نودسفملاو «هّللأ جهنم ىلع نوريسي نوقتملاو

 داسفلا لوح ًامئاد موحت يتلا . مهئاوهأل ةمدخ اهنوعدتبي ىتلا جهانملا

 )١( :ةيآلا .ةدجسلا ةروص 7١.

 لاوش "ا ط .156ص .ةرهاقلا «قورشلا راد ١ يربطلا مامإلا ريسفت رصتخم ٠«قورشلا فحصم )0

 ريبج نب ديعس قيرط نم ركاسع نباو يدحاولا جرخأ» :نيلالجلا ريسفت يفو . .ةيرجه 17
 انانس كنم ٌدحأ انأ :بلاط يبأ نب يلعل طيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولا لاق :لاق سابع نبا نع
 نَمَفأ» :تلزنف ءقساف تنأ امنإف تكسا :يلع هل لاقف .كنم ةبيتكلل المأو ءاناسل كنم طسبأو
 يف «لوزنلا بابسأ رظنا]. 18 :ةيآلا ءةدجسلا ةروس 4َنْوْسي ال اَفِساَف تناك نَمَك اًِْوُم نك
 .[نانيل «توريب «عيمجلل ملعلا راد نيلالجلا ريسفت نم 657”ص

 .784 :ةيآلا ءص ةروس (7)
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 نيدسفملاك نينمؤملا لعجي الأ ةّيئسلا هللا ةمكح نم ناكف !روجفلاو
 . . .راجملاك نيقتملا الو «ضرألا يف

 عيمسلاو ريصبلاك نمؤملاو .ّمصألاو ىمعألاك رفاكلا ١"

 ريِصِلاَو ْرَصأْلاَو ئأْلاك مرت لَم : ميلعلا عيمسلا لوقي
 . 074 نوم ا الكم نومي له يمس

 ةروس» يف ةميركلا ةيآلا هذه تقبس يتلا صوصنلا عّبتتي نم َّنِإ
 . .نينمؤملا تافص نع نيرفاكلا تافص ضعبل انايبت دجي ةدوه

 نوبلطيو - مالسإلا وهو هللا ليبس نع نودصي نيذلا مه نورفاكلاف

 ةرخآلاب مهف مث نمو - لالضلاو رفكلا يهو  ةجوعملا لبسلا
 نيذلاو «تاحلاصلا نولمعي نيذلا مهف نونمؤملا امأ ..نورفكي

 هللا ةمحر ىلإ مهبولق تنأمطاف «نيبملا قحلا ىلإ مهبر مهاده

 ةربعملا ةيالا هذه تءاج دقف ماهفإلاو حيضوتلا يف ةدايزو . .هناوضرو

 ىمعألا هب فلتخي ام لالخ نم نيقيرفلا نيب فالتخالا ىلع لدتل

 نم ةايحلا يف دهاشمو عقاو وه امم «عيمسلاو ريصبلا نع ءّمصألاو

 وأ رظنلا نع نيزجاعلا نيقاعملا ضعبب ًايموي يقتلن ثيح ءانلوح
 راصبألا يوذ نم ءاّحصألا نع ًامامت نوفلتخي نيذلاو .عمسلا

 ةكرحلا يف نولثامتي الو ءروعشلاو ةروصلا يف نووتسي الف ءعامسألاو
 . .لمعلاو

 نع هتريصب تيمع يذلا رفاكلا نع لاثملا امه مصألاو ىمعألاف
 .نيبملا قحلا عامس نع هانذأ تدسو ءناميإلا قيرط ىلإ ءادتهالا

 55 : ةبآلا ؛دوه ةروس )3(
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 رون ىلإ ىدتها يذلا نمؤملا نع لاثملا امه عيمسلاو ريصبلاو

 يف نايوتسي ال امهالكف .قحلا عامس نم هسفن تألتماو «ناميإلا

 يف عيمسلا ريصبلاو ءمصألا ىمعألا يوتسي ال املثم ايازملاو تافصلا

 .كولسلاو ةكرحلا يفو «نيوكتلاو ةقلخلا

 الفأ «ًادهاشمو ًاّيسح ًالثم مهتايح يف ٌسانلا هاري ام اذه ناك اذإف

 رّذحيو هّبنيل ءلَكَم نم هيف ىلاعت هللا برض امو نآرقلا لوق آذإ نوركذتي
 فرع ىتمو ؟ٌمصألاو ىمعألاك رفاكلا لعجي يذلا رفكلا ةبغم نم
 يف مهريصم ىلع هّراثاو «مهرفك ىلع نورمتسي فيكف كلذ نورفاكلا

 ّنكلو ؟ايندلا هذه يف ممّصلاو ىمعلا نم ًءالب ٌمظعأ ىرخألا ةايحلا

 .نوظعٌتي الو نورّكذتي الف ءنورفاكل مهبر ءاقلب سانلا نم ًاريثك

 الأ هظعي هبحاصو ةعاسلا ركنيو هللا ةمعن دحجي امهدحأ نيَلِجر لثم -
 . هقلخ يذلا هللاب رفكي

 أ نتعب نهد المج الَعم مل ِترْذآَول : ىلاعت هللا وق
 رجم أديس هن لم هلو اَهلُأ كل لانو راي العجول اًهتفْفَحَو
 ٌرعأو الام كني راك أنأ هدوم وهو يحصل َلاَقَف رش ْمَل تاكو *اربت اَمُهَلَلِي
 نأ آموداَدَبأ دوز دي نأ ُنظأ آم لَوْ ٌملاَط وَ ُمَمنَج لحوم

 3“ 00 ه4 ىلع ادا 4 ل امو مص عع رعت رسم رجا ع سل يحس اي سل 6-4
 وهو ميحاص ممل لاق#اباقنم اهْنِم اريخ َندجأل قر َلِإ تددر نيلو هَمياَف ةعاسلا

 سس عي# مسرب ةنرس 2 ل موس ص يل وع 7 8 30 00 1 2 1 3 1
 قر هلأ وه أنك *الجر كيوس مث قفطن نم مث بارت نم كقلخ ىِذْلاِب ترفكأ :هرواح

 نإ هَ ال هه ال ُهَّلأ ها ام تلق َكَلَسَ َتْلَسَم ذإ اَلْوَلَو#اَدَحَأ رب كلش لَو
 مَع ٌلِسْريَو كين نِم اريح بؤ نأ هير ئَسصم*ادَوَو الام كن لأ نأ ٍنَرَت
 ُمَل ْعيِطَسْسَت نلف ارْوَع اهْؤام حيصي ٌوأ*اَْلَر اًديِعَص حيض ِءاَمَّسلأ نم اناَبْسُح
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 اوديو اهشورع لع ُيواَح ىو ابف ّىفنأ آم لع ِهََفَط تلقب َحِبصََف ورمي طيِحْلَو الط ٌُل ل 92م وك حيض - 7 و
 رءء م  ةلعر | | 4 م م

 ناك امو هلأ نود نم مَيورَصن و 1 لق برب كرشأ ل ىبنلي

 , 904 هنح كمبو رت رح َرْه ىو ُديكوْلا َكِاَُه# رص

 ّيبنلل باطخلا لمحي ةميركلا تابآلا هذه علطم َّنأ حضاولا نم

 نيذلا درطي ْنأ هولأس نيذلا نيكرشملا كئلوأل ةلثم برضي نأ 0

 نيمئاقلا نينمؤمللو «©")ههجو نوديري يشعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي
 . لجأ «هاضرو هتمحر نوديري هئاعدو هحيبستو . ىلاعت هللا ركذد ىلع

 .ءاوس ٍدح ىلع «نينمؤملاو نيكرشملل ِهَوبَو ٌمركألا لوسرلا برضي نأ
 «ةرمثملا راجشألاب نيتءاّنغ نيتنج امهدحأل هللا لعج ءنيلجر لَئَم

 ال لق رخآلا امنيب ءامهنيب رهن نم ه ةرجفتملا هايملاو «ةعنايلا عورزلاو

 ةاردق لخآو ءًانأش ُمظعأ وه ام هيدل ْنكلو ءهلك كلذ نم ًائيش كلمي

 بترتي ام لثملا اذه نم نّيبتي يكل . .هّبر هللاب قداصلا ناميإلا وهو الأ

 سانلا ةامح قصاللت يتلا جئاتنلاو راثالا نم نيلجرلا نم لك فقوم ىلع

 قايس هيلع ىنبي يذلا مهألا روحملا لعلو لب .مهتادقتعم يف اعيمج

 هب نوزيمتي دق امو «مهتايح يف ةيويحلاو ةيسيئرلا رومألا مهأ هرابتعاب
 . .هيطعمو قزرلا بهاو هاجت داقتعالاو ريكفتلا يف ضعبلا مهضعب نع

 «سانلا نع ةفلتخم جذامنل ٌريوصت ةينآرقلا لاثمألا يف ناك اذإو

 نمؤملاو «بذاكلاو قداصلاو ؛ىبارملاو نسحملل اروص دجن ثيح

 .414 - 77” :تايآلا .فهكلا ةروس )١(

 ُدَه اَلَو ُمَهَجَو َنوُديِر يَ ةْذَدَمْلاِب مُهّيَر نودي َنيِذْلا مم كَسْنَت ريسآَو» :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ (5)
 . [58 :ةيآلا .فهكلا ةروس] 4 مَع كانبع
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 مهتعيبط ىلع بلغ نمل ًاجذومن لثملا اذه يف َّنِإف . .خلإ قفانملاو
 ناك مهيدل ام لك َّنأ اوّتَظ ىتح «ةورثلاو كالتمالاب زازتعالاو «رورغلا
 مهذمأ يذلا وه مهقلخ يذلا نأب ريكفت ىندأ امنود . مهيديأ عنص نم

 لعج يذلا وهو .كالتمالاو لمعلا لبس مهل نيب يذلا وهو . مزعلاب

 مهل نّيبتل نآرقلا اوأرق مهْنأ ولو . . .تاريخلاب ىنغت مهتانجو مهقئادح

 و لب «ىلاعت هللا وه مهيلع قيضيو هدابعل قزرلا طسبي يذلا نأ
 هلوقل ًاقادصم «نونمؤي موقل ٍتايآ هقييضت وأ قزرلا طسب لعج يذلا
 ٍمَوَقَل تمل َكِلَد يف َّنِإ ٌرِدَقَيو ُءاَسِي نمل قررا طسب هلأ َنأ اورب ْمِلوأأ# :ىلاعت

 . 0 َيوبمْوي

 امدنع ةيبرتلاو هيجوتلاب اندميو «ميركلا نآرقلا هب انظعي ام اذهو

 هنأل ءهكلم نم هير هللا هانغأ امهدحأ «نيلجر نع ًالثم سانلل برضي

 .«هذهجو هريكفت نم يأ « هذنع نم هانغ نأ نظف «كلملا كلام وه

 هرعت ال ءىدهو رون ىلع راسف «ناميإلاب هبلق ٌميركلا هّبر الم رخآلاو

 انوكي نأ دب ال ناكف ؛ًادحأ هّبر ةدابعب كرشي الو ءايندلا ةايحلا

 اه وتو أريكفتو ءاداقتعا نيفلتخم

 كنيذ نيب عمجت تناك ةبحصلا َّنأ تايآلا قايس نم ودبيو

 ناك ذإ «ةيداملا امهعاضوأ نيب ريبكلا زيامتلا نم مغرلا ىلع «نيلجرلا

 «ليخنلاو «ءانغلا قئادحلاب نالفحت ناتنج  هيلإ انرشأ امك  امهدحأل

 .هسفنب وهزي هلعج ام اذهو «ةقفدتملا هايملاو ءعورزلاو «بانعألاو

 حارو «نمؤملا هبحاصب ءاج مسوملا ّرع مايأ يفو .. .هكلمب رخافيو
 تازاجنإ» نم ققح ام هيريل ءعساولا كلملا اذه ءاجرأ يف هب فوطي

 ةشم : ةيآلا ؛مورلا ةروس )1(
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 . .نيلجرلا نم لك عبط نع فشكي يذلا راوحلا أدبي انهو ؛«ةريبك

 :هرواحي وهو هبحاصل لاقف

 رمثملا رجشلا نم هب ناينغت امو نيتنجلا نيتاه ىلإ ىرت كلعل

 ةطسبنملا عورزلاو ٠ اي يذلا ءاطعملا لخنلا نمو .هعاونأ ىلع

 رهزلا جيرأ نم قشنتو «ةفراولا لالظلا ىلإ رظناو . .امهئاجرأ نيب

 يوريف ءامهلالخ رججفتي يذلا رهنلا اذه ءام نم كفوج ًالماو . حاوفلا

 هلاكشأ فالتخا ىلع عرزلاو ءرجشلا نم اهيف امو قئادحلا هذه

 لاومألاو رودلا نم يدنع امو ءانه كلملا اذه لكف . .هعاونأو

 «ةلئاط لاومأ نم هيف تلذب امو «يتميزعو يتمهب ناك امنإ «هريغ
 «يبحاص اي «ينلعجي ام اذهو ..ةعساو ةربخو ملعو .دهج نمو

 كالمألاو ءعساولا ىنغلا بحاص لب «2"ارفن ٌّرعأو ءآلام كنم رثكأ
 . .ةريثكلا

 «ىرخأ ىلإ ةيحان نم هبحاصب فلديل يهابتملا كلذ فطعنا مث
 وهو «,كانه ىلإ يتميو ءاه بتل .ٍةرضن ىلإ ةرضن نم هب روديو
 بلغ نأ ىلإ «ًءاليخو ًاوهز هديزي امب حرشلاو :تنقولا نط نكذل

 :لاقف .هسفنل هملظو «مهاولا ُهّنظ هيلع

 امو ؛ ًادبأ عورزلاو رامشلاو تاكلتمملا هذه ّلك ديبت نأ نظأ ام

 هذه يف مئادلا ءاقبلا هنإ لب « باسحو ثعب اهيفو ةمئاق ة ةعاسلا نظأ

 قنورلا اذهو «نيتنجلا يف ىنجلا اذه لكل نكمي لهو ءضرألا

 ! ؟اددب بهذيو «فلتي نأ ءامهب فحي يذلا لامجلاو

 .ًةريشع ربكأو ءادالوأ رثكأ :ًارفن ٌرعأ )١(
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 هسفن ىأر نأ كلملا ٌرورغ هيلع ىغطو ءمثإلاب ةزعلا هتذخأ مث

 : ةلئاق فدرأف « ىنغتسا

 بسحب - يّبر ىلإ تددرو  ًاضرف  روشنو ةمايق تناك نئلو -
 يبلقنم يف قئادحلا هذه نم ًاريخ رثكأو .عسوأ اكلم ّندجأل  كمعز

 ءايندلا هذه يف انه ىرثأو .«كلتمأ ْنأ ىلع تردق امك يننأل . .!كانه

 ءركفلا بحاص انأو ؟ىرخأ ةايح يف كلذ ىلع ردقأ ال اذاملف

 .ديرأ ام ققحأ ينلعجت يتلا تاموقملا يهو «مزعلاو «ةدارإلاو

 دعب ّندجأل «يبحاص اي لجأ . .!تنك امفيكو «تنك امثيح «بغرأو
 . . !ايلقنم يايند نم اريخ «هنع ينثدحت يذلا توملا

 «ىلاعت هلل كلملا نأب ًانيقي ملعيو ءانمؤم الجر هبحاص ناكو

 لاني الو ءًادقن وأ ًاراقع كلتمي نأ ٍناسنإل ىّتأتي الف ءهدحو هنم قزرلاو

 لج وهو ءًاعيمج هلل ةزعلاو هلل كلملاف «هللا ءاشي ْنأ الإ ًابصنم وأ ًآَرِع

 وأ كلملا وأ قزرلا لعجيو .باسح ريغب ءاشي نم قزري هلالج
 . .مهيلع َةّنمو ةمعن هلعجي ام ردقب :هدابعل ًءالتباو ةبرجت ناطلسلا

 : هبحاصل لاق «هناميإ قلطنم نمو «كلذلو

 اي «ملعت الأ ؟كيلع ميركلا كبر معنأب تدحجو ترفكأ -
 كاّوس مث ءقفطن نم مث «بارت نم كقلخ دق ىلاعت هللا َّنأب ءيبحاص
 .ركفلا ةوق نم كبهوو ءاهيلع تنأ ىتلا ةروصلا هذه ىلع الجر

 كتلعج يتلا بابسألا لكب كّدمأو ءرايتخالا ةيرحو «ةدارإلا ةكلمو

 كماقأ يذلا كلملا اذه نع ًالضفو !؟ينجت ام ينجتو «ئشنت ام ئشنت

 «كنيع مهب ٌرقت نيذلا دالوألاو لهألا كبر كبهو دقف ءاليكو هيلع
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 هللا ءطع نم كلذ ّلك ّنأب تركف لهف ؟كتايح مهدوجوب يوتستو
 . !؟ميركلا كبر لضف نمو ءريدقلا

 كتاردق لكو «ةيدسجلاو ةيركفلا كاوق لك نإ يبحاص اي لجأ
 اهب ّنَّنمت ٌتابه هيلع تنأ اه لكو «ىلاعت هللا قلخ نم ىه كتاقاطو

 ّمهاو تنأف ءكنم ملع ىلع هيت ترا دق قنا تعلق نإت «فلع
 . !لضفلل ٌدحاجو ةمعنلاب ٌرفاكو ءءوطخممو

 : الئاق هّبحاص ظعي نمؤملا لجرلا عبات مث

 ًادرف ءادحأ ًادحاو اهلإ هللاب ٌتنمآ «ىبر هللا وه ءانأ ءنكل

 .كلملا يف هل كيرش ال هنأل ءانخأ قر ةدابعب كرشأ الو ءآدمص

 .ريدق ءيش لك ىلع وهو

 دق هللا ءاش ام :تلقو هذه كتنج تلخد ْذِإ الول «يبحاص ايف
 بهيو ؛نيتملا يوقلا وهف «هللاب ةناعتسالاب الإ ٍدبعل ةوق الو «يناطعأ

 ًالامتحاو ًاربصو «ةوق يّبر ينحنمي مل ولو .هدابع نم ءاشي نمل ةوقلا

 . .ةياقس الو ءاسرغ الو ءاثرح تأشنأ تنك امو لا عم ياكم

 ول «لجأ . . هّبر هللا نذإب الإ لمع وأ ريكفت ىلع ةردق كلمي دحأ الف

 - فسألل ايو  كنكلو ؛ىقبأو كل ًاريخ ناكل ءكلذ تلقو تلخد

 يطعي يذلا وه نيملاعلا برو .كتتر هللا َّنأب نمؤت مل كنأل لعفت مل
 . !عنميو

 : هبحاصل لوقلاب نمؤملا اذه صلخي مث

 وهف «يّبر رمأ نم اذهف «أدلوو الام كنم ّلقأ انأ ِنَرَت ْنِإو»

 دمحلا الإ كلمأ الو .يتيرذ يل قلخو «يقزر يل رّدق يذلا هناحبس

 ٍةمعنو «ليزج ٍءاطع نم ينبهوو «يل رّذق امل يبر ىلع ءانثلاو ركشلاو
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 «يايند لجاع يف كيتتج نم ًاريخ يبر ينيتؤي ْنأ ىسعف ءٍةميرك
 هللا ءاشي ْنأ الإ ءدحأل ًامزالم رقفلا الو ءدحأ ىلع ًاركح سيل ىنغلاف
 . لاعت

 ام ّنأب ٌنظي ٍناسنإ ّىأف !يبحاص اي دعب كل لوقأ ام يردأ امو

 رذحيلف «هيلع لضف ىلاعت هلل سيل ّنأو .هدهجو هذك نم وه هيدل
 هذه َّنأب ىعّدت تنك ّنإف .ردقيو ءاشي نم قزري هدحو وهف ءهللا بضغ

 لسري ْنَأ ىلع رداقلا وهو «نيملاعلا ٌبرب كّظ امف ءديبت نل نئانجلا
 ْنأو «سمألاب نغت مل اهنأك ءادرج حبصتف «ةقحاملا قعاوصلا اهيلع
 مث !؟رامث اهيف تبني الو ؛ءام اهيف رقتسي ال ًءاسلم ةدلص اهضرأ لعجي

 رهنلا اذه رمأي أشي ْنِإ وهو ءانرواحت عمسي يذلا ىلاعت هللاب كّنظ ام

 حبصأ ْنِإ هريغ ٍرهَنَب كبر هللا اّلِإ كيتأي نمف «ءضرألا نطاب يف يفتخيف
 . . !هل رثأ الو ءاروغ هؤام

 اهيف ام ىلع اهبساحف «كسفن ىلإ عجراو .كّبرو يبر هللا قتاف

 . . !روظحملا يف ثعقو الإو ءرورغلاو ّىغلا نم

 . . !هيلع هلضفب دحاجلا «هبر معنأب رفاكلا ٌّنظ ناك كلذ ...

 . .!هل نمؤملا حصن ناك كلذو ...

 ام ىلع - ّلظ لب ءداشرإ الو حصن هعم حلفي مل رفاكلا ّلعلو
 كلت تأشنأ يتلا يه هتردقمو هّنفو هملع َّنأب ًارباكم ءادناعم  رهظي

 اه نكلو . .اهلكأ يتؤت اهلعج يذلا وه هدهجو «قئادحلاو نيتاسبلا

 ةيشع نيب ذإ .. .ريدقلا زيزعلا هّبرب نظلا ءوس ةبقاع نيعلا مأب ىري وه
 هنم ءىش لظ امو .«كلمي ام لكب طاحأ دق كالهلا ناك اهاحضو
 يأ ءءامسلا نم ًانابسح هكالمأ ىلع لسرأ رابجلا رداقلا هللا ّنأل ءامئاق
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 ذخأ «هرمثب ّلح ام ىأر املف . .ًائيش اهنم رذت ملو اهتقرحأ ًةقعاص

 دهج نم لذب امو «ٍلام نم قفنأ ام ىلع ًارّسحتم ءًامدان «هيفك بلقي
 :لوقي وهو ىلاعت هّبر قحب طّرف امم ناكف همدن دشأ امأ . . !هليبس يف

 َّنأ كردي ةعورملا ةاسأملا هتلعج دقف :«ًادحأ يّبرب كرشأ مل ينتيل ايا
 هلل رمألا َّنأ نقيأو «ىلاعت هللاب كرش وه .هلامب هرورغو «هتوقب هءاعدا

 . .هنيعب كرشلا وه نيقيلا اذهب قيدصتلا مدعو «ةرخآلاو ىلوألا يف

 ىلع ةيناكمإ ةيأ سانلا نم ٍدحأ الو ءوه ال ؛هيدل نكي مل ًاعبطو
 الو .هتاهابم ةاعدم اوناك نيذلا ءانبألا الف ءةحدافلا هتراسخ هضّوعي نأ

 تناك «هانغ ىلع هنولّجبي اوناك نيذلا نم مهريغ وأ ةريشعلا وأ لهألا

 نم ةئف ةيأل نكي ملو لب ..كلذ نم ءيش ىلع ةعاطتسالا مهيدل

 ءدقف ام ةداعتسا نم هنكمت يتلا بابسألا نم هٌّدمي ام كلمت نأ سانلا
 اهريخست ىلع ردقي يذلا هدحو وهو ؛ىلاعت هللا ديب بابسألا ّنأل
 ةئف١ هتر معنأب دحاجلا رفاكلا كاذل نكت مل كلذلو .هدابع ةمدخل

 . .ةياهنلا يف ذ «ًارصتنم ناك امو هللا نود نم هنورصني

 نيب زييمتلل ىلاعت هللا هبرض يذلا لثملا اذه ةيمهأ ىلع ليلدتللو

 دق هنت قداصلا رفعج مامإلا َنإف ءرفاكلا ريكفتو «نمؤملا ريكفت
 ىلإ عزفي ال فيك فاخ نمل تبجع» :لاقف ةيماسلا هيناعم ىلع فقو

 ىلاعت هللا تعمس ىنإف .274ُليِحصَولا َمَعيَو ُهَّأ اَنبَسَح# : هناحبس هلوق

 تبجعو .74"2 وش همسي مل لطول ومي اوَلَدنَ : اهبقعب لوقي
 ف َكَمْحْبس َتَأ الإ هَ آل : هناحبس هلوق ىلإ عزفي ال فيك ّمتغا نمل

 )١( :ةيآلا ,نارمع لآ ةروس ١07/7.

 :ةيآلا .نارمع لآ ةروس (؟) 1١7/4.
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 :اهبقع لوقي ىلاعت هللا تعمس ينإف , 3074 َيملنَظلا ني تنك

 تبجعو .204َنينِمْؤُمْلا ىجُش كَلِلَدَكَو ْمَمْلا َنِم ُهَكَبيَو مل انِبجَتْسَ»
 كو هنأ لإ تير ُسيفَدٍ : ىلاعت هلوق ىلإ عزفي ال فيك هي َركُم نمل

 :اهبقعب لوقي لجو رع هللا تعمس ىنإف , 274 دابلاب اي ريض هلل

 لاوز نم فاخ نمل تبجعو . . 4 أوركحم ام ٍتاَئِيَس ُهَّنَأ ةلقوف
 هلوق ىلإ عزفي ال فيك قزرلا ةَعَس دارأ نمل وأ ءاهءاقب ٌبحأو ةمعنلا

 لوقي لجو َّّرع هللا تعمس ينإف 2204 الإ وهال هلأ َهآَس ام : ىلاعت

 , 00 قي نم اريَخ ِنيِنْؤُي نأ ير ىَسعُف» : اهبقعب

 نآرقلا يف لاثمألا دصاقم نم َّنأ مدقت امم انل نيبتي اذكهو

 رورغلا هذخأي الف «ًايناسنإ ِهقَلُح بيذهتو ءًيناميإ ناسنإلا ةيبرت ميركلا
 هّبر لضفب فارتعالا ةمعن كلملا هبلسي الو ء«ةفرعملاو ملعلا ءاعّداب

 كلم وأ عساو ملع نم ايندلا ةايحلا هذه هل تنّيز امهم كلذو «هيلع

 ىلع هركشيو «ىلاعتو كرابت هّبر دمحي ْنأ ناسنإلل ريخلا نمف .رماع
 هدحو هنأ نمؤي َّنأو .ءاطعلا نم هيلع ضيفي وأ «معنلا نم هب هّدمي ام

 يذلا هناحبس وهو ءردقيو ءاشي نمل قزرلا طسبي يذلا وه ىلاعت
 ةيالولاو «ءانفو ءالتبا راد ايندلاف .لاعفألاو اياونلا ىلع بيثيو يزجي

 نودحاجلا ىعَّدي امع هنأش لجو «هللا ناحبسف .قحلا هلل كلملاو

 .نوركنملاو

 .41/ :ةيآلا «ءايبنألا ةروس )١(

 .88 :ةيآلا ءءايبنألا ةروس (؟)

 .44 :ةيآلا هرفاغ ةروس (؟)

 .46 :ةيآلا ءرفاغ ةروس (4)

 .”94 :ةيآلا .فهكلا ةروس (6)

 1٠ :ةيآلا .فهكلا ةروس )١(
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 ضر رتل حب عا سس © - ٠

 نأ نع َكِلد الب ابيب امو َصْرْلآَو آَمَلأ انقل امو# : ىلاعت هللا لوقي
 نبيل تحلل ابححَو اوبس ني لمي نأ را َنياورتك ليَ اردُك
 هيَ اوبن كرم كلا ُهَنلَرَأ بتك# ٍرَّبْتلَك َنيِقَسمْلا لَمْ مآ ٍضرَألا يف
 . 2724 ببَدلا اونو َرْكَدَتلَو

 «ضرألاو ءامسلا قلخ ةقيقح  ًالعف  ٌناسنإلا كردأ لهف...

 موكحم ءيش لك َّنأ ناسنإلا نقيأ لهو !؟َنهنيب امو «َنهيف ام لكو
 !؟ريدقلا زيزعلا هللا رمأب

 ْنأ ءضرألاو ءامسلا قلخ ةمظعو ةيقحأ ىلع ليلدتلل يفكي دق

 وهو لهذم ثيدح فاشتكا نم .كلفلا ملع هيلإ لصوت ام قوسن

 كردن ىتح «ةيئوض ةنس رايلم رشع ينثا ةفاسم نم يتالا رونلا طاقتلا

 بلقلا عوشخ ىنعم ام ملعن ىتحو «ضرألاو ءامسلا قلخ ىنعم ام
 . .ميظعلا قلاخلا هللا ركذل

 ةلدألا اهضحدت الو .لقعلا اهنقيتسي يتلا قئاقحلا نمو

 تاوامسلا قلاخ وه هللا نأ .اهتيقدص دكؤتو لب «ةيملعلا نيهاربلاو

 وه آلِ امي امو َصْدْلاو مَا انقل امو» : ىلاعت هلوق نأو «ضرألاو
 َّنظ فالخب كلذو ءالادج وأ ًاليوأت لمتحي ال يذلا ءّقحلا لوقلا

 امنإ ءامهنيب امو ضرألاو ءامسلا قلخ َّنأب نوعّدي مهو ءاورفك نيذلا
 يوتست نأ اهل فيكو «ةفداصملا هذه تءاج فيك امأ . .!ةفداصم ناك

 أمم . .!ليلد وأ ٍناهربب هيلع ّنوتأي ال ام اذهف .ميظعلا قلخلا اذه يف

 ديكوتلا فالخب كلذو ءاقلطم انالطب الطابو ءاثبع مهّنلظ لعجي

 راحفلاك نيقّنملا الو .نيدسفملاك نينمؤملا هللا لعجي ال - 5

 )١( :تايآلا ءص ةروص 77 78
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 امو: .نرألاو ءامتسلا قلت ام: ىلاغتو:ةتاحيس.هثلا نأ وهو. ٠ نئآرقلا
 ًاعادباو «ءاشنإ مدعلا نم امهتأشنأ يتلا ةّينسلا هتدارإب لب ءًالطاب امهنيب
 ضحديو «يفني ام وه ينآرقلا ديكوتلا اذهو . .امهل قباس ليثم الب

 اذه ىلع مهددهيو لب «ثيبخلا ركاملا مهّنظو «نيرفاكلا كئلوأ َمْعَز

 نم منهج رعق يف مهب قيحي امو ءرانلا يف باذعلاب بذاكلا نظلا
 . .نيهملا باذعلا

 «ًالطاب امهنيب امو ضرألاو ءامسلا ىلاعت هللا قلخي مل امكو
 نوكي الأ ًاقح ناكف «نيرفاكلا لثم نينمؤملا هناحبس لعجي مل كلذكف
 .ضرألا يف نيدسفملا ريصمك تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ٌريصم

 قلخ ىلاعت هللا َّنأب كلذ . . . !راَجفلا ريصمك نيقتملا ريصم نوكي الأو
 اهضّرعيل «ء«ضرألا يف نيكمتلا ةيلباقو ءٌدادعتسالا اهبهوو «سفنألا

 ٌدعأ فيلكتلا اذه ساسأ ىلعو . . فيلكتلاب ةميظعلا عفانملل كلذ دعب
 نم ٌراصف . .ةنيهر تبسك امب سفن لكف ءّباقعلاو باوثلا اهل

 مهيف عدوأ امب اوعفتنا نيذلا كئلوأ ميركلا ىلوملا لعجي نأ ليحتسملا

 «ريخلا لمع ىلعو «ناميإلا ىلع تلبقأ «ةرّين لوقا ةريخ سوفن نم
 اوعرزو ءًاداسف ضرألا يف اوثاعف ؛ءقحلا نع مهسوفن تهات نيذلاك
 ىلوملا لعجي نأ ليحتسملا نم ّراص هنأ امك . .ناكم لك يف ّرشلا

 .ىدهلاو ىوقتلا بورد ىلع نوريسي نيذلا «نيقتملا هّدابع زيزعلا
 نوديحي ال ًاجهنم نايصعلاو قوسفلاو روجفلا مهسفنأل اوذختا نيذلاك

 «سانلا نيب ريخلاو لدعلا نورشني الو «هلسرو هللا نوعيطي الف ءهنع

 مهدصاقم نيمأتو ءمهحلاصمو مهئاوهأ ءارو ضكرلا مهبأد لب

 ام لكو .دوحجلاو طلستلاو رهقلا اهيلإ قيرطلا ناك ولو ىتح مهتاياغو
 لزنأ دق ىلاعتو هناحبس هللا َّنإف اذلو ..هقلخ يف هللا ةنس فلاخي
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 لاجملا نوكي ثيحب «نيقتملل ٌىده ءهيف بير ال .ًاكرابم ًاباتك نآرقلا
 لدت امو «هتايآب اوركفتيو ءهومهفيو «هوأرقيل سانلا عيمج مامأ ًاحوتفم
 سانلا ٍريخ ىلإ دوقت يتلا ميقلاو «تاظعلاو ماكحألاو ننسلا نم هيلع

 لمحت امب سانلا اوركذُيو «بابلألا ولوأ ركّذيلو . .ةرخآلاو ايندلا يف

 ءاهرهاوظ دنع نوفقوتي الف ءدصاقمو تالالد نم نآرقلا يف لاثمألا

 لثم ناك اّلِإو «ليبسلا ءاوس ًاعيمج مهيدهتف اهقامعأ ىلإ نوذفني لب
 )روبن ةرهم وأ ءاهٌردتسي ال رورد ةرقب هل نم لَئَمَك ملعلاو ركذلا لهأ

 ال ةريفو قازرأو تاكلتممو تاريخ هل نم لثمك وأ ..اهدلوتسي ال

 اهرامث ينج نيرخآلل كرتيو ءاهيلع ًاسراح هسفن ميقي لب ءاهب عفتتي

 . .اهدئاوفو

 ٌسانأ َنآرقلا اذه ارق دق» :لاق هنأ ههتت# ىلع نب نسحلا نعو
 مهدحأ نأ ىتح ُهّدودح اوعّيضو .هقورح اوظفح . هليوأتب مهل َملع ال

 ِهَللاو دقو ؛ًافرح هنم ٌتطقسأ امف نآرقلا ٌتأرق دقل ِهَللاو :لوقيل

 0 للا اف هلك ةطقبأ

 نينقوملا ءارقلا نمو .نيربدتملا ءاملعلا نم انلعجا

0 0 

 ةأرما اونمآ نيذلا لثمو .طول ةأرماو حون ةأرما اورفك نيذلا لثم 0

 نارمع تنب ميرمو .َنوعرف

 جون تارمأ أورفُك تدلل التم هَ َبَرَصل :لجو رع هللا لوقي
 م جسرا ب

 امنع اَينْغي لف امُهاَماَحَف ند نيس ؟داسب نم ندع تدع اًناكح طول ترم

 . باجنإلا ةريثك :روثن )١(
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 اوْنَماَء حدَلَل الاثم ُهَّشَأ بَرَصو# َنيِناَدل م َراَّثلأ الخ دأ َليَو اًعيَس هلأ ّنِم
 2 اللا هرم ءم سم نال سدد

 ءهِلَمَعَو َنوَعَرِف نم نحو َةَّنِجْلا يف اسيِب كَدنِع يل ِنْبأ بر تلاق ذإ َنوَعَرِ َتَأَرُمَأ

 نم هيف اسنخَفتف هجره ْتْنَس تنصح يلا نري نأ مرو مليا ِوْوَقْلا ني حجو
 , 074 َنيِدنتفْلا نم تاكو وبك اهي اهمر رز ِتلَمِلكِي ْتَقَّدَصَو انِحوُر

 ةرشعلا ثروت ةبيطلا ةبحصلا َّنأ ةايحلا ىف هيلع فراعتملا نم

 كلانه ىقبي ْنكلو «ةئيسلا ةرشعلا ثروت ةئيسلا ةبحصلا َّنأو «ةبيطلا
 مهّضعب عفني ال ثيحب «ةدعاقلا هذه نع ْذشت يتلا تالاحلا نم ريثك
 هللا ىصوأ كلذلو «نيلسرملاو نييبنلا عم تناك ولو «ةبيطلا ٌةرشعلا

 الأ .نيبملا هباتك نم ةميرك ٍتايأ يف لَو دمحم َّيبنلا تاجوز ىلاعت

 اذهل ًاماركإو «لب 5# هللا لوسر نم ّنهتبحصل ءاسنلا يقابك َّنكي
 نأب ةقومرم ةناكم ىلاعت هللا نهاطعأ دقف ءّنهل ًاماركإو «لوسرلا
 ام م رمألا اذهل ًاديكوتو ..تانمؤملاو نينمؤملا تاهمأ َنهلعج

 - ىلاعت هللا ٌبرض دقف ؛مالسإلا يف ةأرملا لضفل ٍنايبت نم عبتتسي
 00 نيدلل العقد ميرحتلا ةروس نم )٠١ - ١7( ةميركلا تايآلا
 .نوعرف ةأرما اونمآ نيذلل الثمو ءٍطول يبنلا ةأرماو «حون يبنلا ةأرما

 ءمارمو ٍداعبأ نم لاثمألا هذه نم ٍلثم لك لمحي امل نارمع تنب ميرمو

 ءايبنألا ةبحاصم لوح ناهذألا طلاخت دق ةهبش لك يفن اهتعيلط يف يتأي

 مهداشرإو مهتاوعدب عفتني مل ْنِإ ءأئيش ينغت ال يتلا «نيلسرملاو
 اذهو .ةعاطلاو ناميإلا وم لاعفألاو اياونلا يف سايقملا نأل «ناسنإلا

 دق :هيثوعبم ةفلاخم وأ هللا ةيصعم عم لوسرلا وأ يبنلا ةبارق َّنأ ينعي

 ولو ىتح «ىبرقلا ةلص تناك امهم «ًاكالهو اليو دشأ اهتبقاع نوكت
 ماحرألا يوذ نم مهريغ وأ «لاخلا وأ معلا وأ «نبالا وأ ةجوزلا تناك

 )١( :تايآلا ءميرحتلا ةروس ١7-51١.
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 هلوسرو هللا ةعاط عم رفاكلا ةبحاصم َّنِإف لباقملابو . .بسنلا ةبارقو
 ناسنإلا رجأ يف ديزت دق لب .هترفغمو ىلاعت هللا ناوضر بجحت ال

 . .باذعلاو ملألا اهقفار اذإ اميس الو «هباوثو

 تيبلا يف ىتح .مهتمزالم وأ هللا لسر عم شيعلا نأ نايبلو
 ىلاعت هللا برض دقف ءهللا باذع نم ناسنإلا ينغت ال دق ؛ّيجوزلا

 ءهللا لسر نم نيلوسرل نيتجوز اتناك «نيترفاك نيتأرما الثم سانلل
 اَمأ ىرخألاو ءرفاكل ًاجوز امهادحإ تناك نيتنمؤم نيتأرما رخآ ًالثمو
 يف هتلالدو .ىوقأ سوفنلا يف لثملا ريثأت نوكيل كلذو «ميرك َيبنل

 ءٍطول ةأرماو «حون ةأرما اورفك نيذلل لثملاف . .حضوأ قيداصملا

 اهجوز ةوعدب امهنم لك نمؤت ملف «نيدلا يف امهيِجوز اتناخ ناتللا
 امهنم لك تدمعو لب ؛لمعلاو ةديقعلا يف هجاهنم لبقت ملو  ّيبنلا

 . هللا نيد ىلإ هتوعد نومواقي نيذلا ءهموق ينب دنع اهجوزب ةياشولل
 ىلع ّرانلا دقوت ْنأ ىلع «هموق نم ألملا عم ترمآت هين ٍطول ةأرماف
 سانلا ةياده نود لوؤحلل كلذو .مهنع ٌبيرغ هاتأ املك لزنملا حطس

 تعب امدنع لعفلاب لصح ام اذهو . !هتوعد لاشفإ يلاتلابو هيدي ىلع
 يف ىلاعت هرمأ اوققحي يكل «ءلاجر ةروص ىلع ةكئالملا نم ةثالث هللا
 .ًافويض طول ىلع ةكئالملا كئلوأ ٌلخد نإ امف .نيدسفملا طول موق
 تيب ىلع موجهلاب موقلل ةمالع ءاهران تدقوأو هتأرما تعراس ىتح

 يف موقلا كئلوأ كلهأو ناك ام ناكو .هفويض ىلع ءادتعالاو ءاهجوز

 انير هفصو ةيكتت طول ةأرما نم لعفلا اذه لثمو .تاذلاب ةليللا كلت

 ّيبنلا دض نيرفاكلا ةدعاسم يف بصي ناك هنأل «ةنايخ هنأب ىلاعت
 سيلو ءاحارص ارفك ناك كلذبو «هللا ىلإ ةوعدلل ةنايخ وهف .«لسرملا

 رّسفي نأ دحأ لواح نإ ءرخآ لجر عم ىننزلا وأ يغبلا عون نم ةنايخ
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 نيناوقلا موهفم يف «ةنايخلاف .ةءارتفاو ةسيسد وحنلا اذه ىلع رمألا

 ىمظعلا ةنايخلا لاقيف .ةديدع تالولدم اهل ةيعرشلاو ءةيعضولا
 لاقيو «يفيظولا بجاولا ةنايخ لاقيو «نطولا ةنايخ اهب نودصقيو

 اًمِإَول لاغنألا ةروس يف ىلاعت هللا لوقيو (هئاشفإب يأ) 0 ةنايخ

 اياب :ىلاعت لوفي )4 هوس لع متل ْذبَأن هناي ٍمْوَق نم تفاح
 . ."0نومامت متنأو خكينتمأ ونوع لوسرلاو هللا ًاوُنوُحم ال انما َنيِزَلَ

 تالولدم يهو ؛ةنايخلا ىلع لدت يتلا تايآلا تالولدم نم اهريغو

 دعبأو لب  تالولدملا هذهبو .ايندلا لهأو نيدلا فارعأ ىف ةحيحص

 امدنع طول َيبنلا ةأرما ةنايخو «حون َيبنلا ةأرما ةنايخ تناك - ًارثأ

 «ديحوتلا ةديقعب انمؤت مل يأ ؛نالمحي يتلا ةوعدلا رمأ يف امهاتناخ

 . .اورفك نيذلل الثم امهب ىلاعت هللا برض كلذلو .رفكلا ىلع اتيقبو

 يف َداز سكعلا ىلع لب ءائيش امهنع نغي مل نيا نم امهجاوز نإ
 ءامهيجوز ةوعدب انمؤت نأ امهب ىلوألا ناك هنأل ءامهماثآو امهبونذ

 هت دليوخ تنب ةجيدخ تلعف امك «ةوعدلا هذه رشن ىلع امهانيعتو
 ام لك تلذبو .ةّيلَي دمحم اهجوز ةوبنب تنمآ ةأرما لوأ تناك يتلا

 ذوفنلا نم هب عتمتت تناك ام لك تلمعتساو «لاومألا نم كلمت

 هنيدب ناميإلاو 0525 ثوعبملا ّيبنلا اهجوز بناج ىلإ فوقولل
 ةأرماو «حون ةأرما نم رفكلا كلذو ..نيدلا اذه رشن ىلع لمعلاو

 :باسحلا موي امهل لاقي فوسو .ديدشلا باذعلا ًامكح هتبقاع طول
 . نيلخادلا عم رانلا الخدا

 تنب ةيسآ ««نوعرف ةأرما» اونمآ نيذلل ًالثم ىلاعت ُهَّللا برضو

 )١( :ةيآلا ,لافنألا ةروس 684.

 )'( .؟1/ :ةيآلا ,لافنألا ةروس
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 ةقئاط :( فلس ىلاعت هللا ٍتدبعف .مالسإلا ىلإ تدنها يتلا ءمحازم

 ألملاو وه «هرفكو ءنوعرف اهجوز ةّينثوو تاهرت نع ًاديعب «ةراتخم
 هنأب ىعّدا يذلا ءرابجلا ةيغاطلا كلذ تيب يف تشاع دقف .هموق نم

 «ةيبوبرلا هئاعدا نم أزهت اهسفن ةرارق يف تناك اهنكلو ؛«ىلعألا مهبر»

 .نوعرف اهجوزل اهتقيقح ترهظ ىتح «همالحأ ةهافس نم رخستو

 ةلئاعلا ةلالس نم اهنأل اهلتق ديري ال هنأ ًايعّدم .كلذ نع اهاهنف

 هللاب اهناميإف «هتاديدهتب ُهَبأت مل اهنأ اَّلِإ . كلملا يف هتكيرشو ءةكلاملا
 .ةقداصلا ةنمؤملا يهو «يلاتلاب اهنكمي الو ءًاتباثو اكيعاز ناك ىلاعت

 ايندو «لئاز ِكْلُم لجأ نم «ميظعلا ّىلعلا هللا ةدابع نع ىلختت نأ

 اهناميإو اهنيقي ىلع هتين# محازم تنب ةيسآ تتبث دقف كلذلو .ةيناف

 ليقو . !اهلتق ىلإ ردابف هفاخأو نوعرف بضغأ ام اذهو . .ىلاعت اهبرب
 يف اهئاقلإب رمأو ءداتوأ ةعبرأب اهدشو «لابحلاب اهْيَلجرو اهّْيَدي طبر هنإ

 وندب تّسحأ املف .ةريبك ةرخص اهردص ىلعو «بهاللا سمشلا ٌّرح

 اني كَدنِع يب نب َبَر# :تلاق «ءارعلا يف تومتس اهنأب تنقيأو ءاهلجأ

 هللا باجتساف ؟ 4َنَِِِل َِوَقْلا َنِم نيو ِهِلَمَحَو َنْوَعَرِف نم نحو ٍةَنَجْلا يف

 نوعرف نم اهاجّبنو هللا ةعاطو «مالسإلا ىلع اهتامأو ءاهتوعدل ىلاعت

 كلت قحب اومرجأ ءاورفك نيذلا الملا نم نيملاظلا موقلا نمو ءهلمعو

 عاونأ ّدشأ مهب نولزني اوناك نيذلا هللا دابع نم اهريغو «ةنمؤملا

 . .ملاظملا

 «ةيصعملا بكر ْنَم لك عمطل ًاثاثتجاو ًاعطق لثملا اذه يف َّنإ مث
 لعجو لب ال ءابرقألا وأ ءابسنألا نم هريغ ٌحالص هعفني نأ لمأي وهو
 موي ذِإ «نينمؤملا ىلع ًاهناو دابعلا نم ةربابجلا ةيصعم ىلاعت هللا

 نم'الإ «ءيش يأ الو .ةبحص الو .نونب الو لام عفني ال باسحلا
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 دق ناكو .قافنلا نم رهطلاو , هللاب ناميرلا هؤلم ؛ ؛ميلس بلقب هللا ىتأ

 .ايندلا ةايحللا يف ًاحلاص لمع

 يتلا «نارمع تنب ميرم» ةايحب ىذدبتي اونمآ نيذلل رخآلا لثملاو

 ٌرمأ لح ىتح ؛«ةدابعلاو ةسادقلاو رهطلا يف تشاعو ءاهجرف تنصحأ

 هحور نم هيف خفنو «بأ ريغ نم اهنطب يف ىسيع اهئبا هناحبس قلخف هللا
 رع هللا دنع ةعيفر الكت ميرم ةديسلا ةناكمو . .ًاميرك ًالوسر نوكيل
 تناكف «ةلّزنملا هبتكو هعئارشب تنمآو ءاهبر تاملكب تقّدص دقف ءالعو

 . . هئايلع يف هسيدقتو «هتعاط ىلع نيبئادلا «نيعيطملا نيتناقلا نم

 ةثالث ىلع تلمتشا ميرحتلا ةروس يف ةميركلا تايآلاف آذإ
 نيذلل لثملا امأف . .اونمآ نيذلل نْيلثمو ءاورفك نيذلل لثم :لاثمأ
 .هلسرو هلل هتوادعو ءهرفك ىلع بقاعي رفاكلا َّنأ ىلع يوطنيف اورفك

 زا تس ةيعل نع نتمزعلا نيبو هنيب ناك ام .هرفك عم ءهعفني الو

 عيمج ّنأل . .ةبارقلا وأ ةلصلا بابسأ نم ببس يأ وأ «ةرهاصم ةلص

 وأ ءهدحو هللاب ًالصتم اهنم ناك ام الإ «ةمايقلا موي عطقتت بابسألا

 مدع عم ؛جاوزلا وأ ةرهاصملا وأ ةبارقلا َّنأ ولف . بِي هلوسر دي ىلع
 ةلصلا تعفن تناكل «ءيش يف عفني .«حلاصلا لمعلا مدعو «ناميإلا

 ةلص يأ ءامهيتأرما نيبو ةهتكت ٍطولو حون نيب ةمئاق تناك يتلا

 هابأ ىصع يذلا ههلكتن حون نبا عفنت مل ةوبألا ةلص َّنِإ مث .ةيجوزلا

 يبنلا مع بهل ابأ ة ويلا هل عت مل انك ةاقولتلا ىف كرخر
 بهل وبأو حون ُنباف ءهيخأ نبا ةلاسرب رفكلا لإ ىبأ يذلا يب دمحم

 ةوعدب يناثلا نمآ الو .هيبأ ةوعدب لوألا نمؤي ملو ءامهرفك ىلع الظ

 را ءائيش هنبا نع ٌحون نغُي ملو ءائيش هيخأ نبا

 نيش هتأرما نعدنتت ٍطولو حون نم لك نعي مل امك ؛ًائيش همع
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 بيرم ٌلثمو «نوعرف ٍةأرما لثم :امهف اونمآ نيذلل نالثملا امأو
 .نارمع ةنبا

 اذإ ًائيش هرضي ال رفاكلاب نمؤملا لاصتا َّنأ نّيبيف لوألا لثملا امأ
 يف ًائيش عيطملا رضت ال يصاعلا ةيصعمف .هلمعو هرفك يف هقراف

 يف «ةريثك ًانايحأ ءثدحي امك .ايندلا يف اهب ررضت ْنإو «ةرخآلا
 دحب ربتعي يذلا لاصتالا وهو .نيرجافلا ةرفكلا عم ناسنإلا لاصتا

 نأو ءاّقح ًانمؤم هسفن ةرارق يف نوكي نأ ىلع .نمؤملل ًاررض هتاذ
 مل املك يأ ءاليبس كلذ ىلإ عاطتسا املك «ناميإلا اذه يحوب لمعي
 دقف «نوعرف ةأرما عم لاحلا وه امك ..نيرفاكلا نم ٌةيذأ هيف نكي

 اهسفن ةرارق يف اهنكلو . .هرورشو هنايغطو ءاهجوز رفك ىرت تناك
 مل اهنأ املاط ًائيش اهرضي ال هب اهلاصتاف «ناميإلا ةقداص ةملسم تناك

 سانلل هي دمحم هغّلب يذلا مالسإلا َّنأب ةراشإلا عم اذه .هلعف لعفت
 رفاكلا اهجوز ةدهع ىلع ىقبت نأ ةملسملا ةنمؤملا ةأرملا ىلع عنم دق
 ةأرما تلواح ام اذهو ءاهنيدو اهناميإ ظفحت ىتح هتقرافم اهل حاتأو

 . .رفاكلا اهجوز دي ىلع لتقلا اهؤازج ناكف «هلعفت ْنَأ ةنمؤملا نوعرف

 يتلا . دكت نارمع تنب ميرم ناكف اونمآ نيذلل يناثلا لثملا امأو

 . .نوعرفك ًارفاك جوز الو .هفت# طول وأ حونك ًانمؤم اهل جوز ال

 نيب موقت نأ نكمي يتلا تالصلا نّيب دق ّينآرقلا قايسلا نوكيف

 مث نم يتأتو هبر نيبو هنيب ناسنإلا اهميقي يتلا ةلصلا اهمهأو .سانلا
 يف كلذ زربيو ..كلذ ىلإ امو ةرهاصملاو محرلاو ةبارقلا ٌتالص

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةينآرقلا لاثمألا

 . حلاصلا نمؤملا لجرلاب ةلص اهل يتلا ةرفاكلا ةأرملا ١

 .رفاكلا لجرلاب ةلص اهل يتلا ةحلاصلا ةنمؤملا ةأرملا - "<
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 نم ال «لاجرلا نم دحأب اهل ةلص ال يتلا ءارذعلا ةنمؤملا ةأرملا - ٠"

 الو اهتلص اهرضت ال ةيناثلاو .اهببسو اهتلص اهعفنت ال ىلوألاف

 اهتلص املاط «دابعلاب اهل ةلص دوجو مدع اهرضي ال ةئلاثلاو .اهيبس

 . .قثوألا يه ىلاعت هللاب

 ةيناسنإلا تاقالعلا طبري ام ةعيدبلا رارسألا نم لائمألا هذه يفو

 يتلا اياضقلا نم رارسألا هذه يف اًمع الضف ءناميإلاب - ابيرقت اهلك

 جاوزأ ركذ لاثمألا قبس ثيح ءاهلماكب ةروسلا قايسو بسانتت

 ّنهّتلص نهعمنت نلف .ةرخآلا رادلا ندري ملو ءهلوسرو

 ةيجوزلا امهتلص ٍطولو حون يتأرما عفنت مل امك ءه# هللا لوسرب

 . نيميركلا نيييبنلاب

 مهسفنأل نيكرشملا ملظو كرشلا  ةسماخلا ةرقفلا

 هلي كرش ال َنقبْي ْمظي وهو .هيبأل ُنَمْفل لَ ْدِإَو© :ىلاعت هللا لوقي
 ميظعلا ملظلا اذه وأ ءهللاب كرشلا اذهو 294 ٌديِظع دلل َكرَتلا تإ
 عماجمب ذخأت يتلا روصلا عورأب هنّيبتل ديجملا نآرقلا يف لاثمألا تءاج

 : ةيلاتلا ةكرابملا تايآلا يف تدرو دقو .بولقلا

 حيرلا هب يوهت وأ ريطلا هفطختف ءامسلا نم ٌرخ امنأكف هللاب كرشي نم ١

 قيحس ناكم يف

 : ىلاعتو كرابت هللا لوقي

 )١( :ةيآلا ءنامقل ةروس ١7.
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 هل ةاَمَتُح ٍروُزلأ تن اوصل ندد نع ضبرلا أونيتجاف»
 هب ىوْهَت وأ رْيَطلا ُهَفطْخَسَف ِءآَمَسلا نو ٌرَحاَمَتَاَكَف هَّلأِب كرش نمو وي َنيكِرْتُم ٌريغ

 . 2204 قس >س ِناَكَم يف ميرا

 قلطملا رمألا وه لب ءَنيقّتملا هدابعل نيملأخلا كر. نم ريلحت هنإ

 ةروصب - سفنلا سند وه يذلا «ءسجرلا نع مزاجلا ءماتلا يهنلاب

 : .ِنآ يف يدسجو يسفن سجن يه يتلا ناثوألا ةدابع هنمو  ةقلطم

 نم برعلا ةريزج هبش يف هنولعفي نوكرشملا ناك ام هروص نمو
 . !اهدنع تايحضألا حبذو ءروذنلا ميدقتو .مانصألل مهدبعت

 كرشلا وأ سجرلا وهو «تادابع نم هلئامي امو كرشلا يأ سجرلا وه

 . !هبانتجاب ىلاعت هللا رمأي يذلا

 اهراهظإل ةقيقحلا ريوزتو .بذكلا يأ ؛ةروزلا لوق اوبنتجا»و

 نإ  بانتجالا اذهب اونوكت ىتح ءهيلع يه يتلا اهعقاو ريغ ىلع
 ال يذلا هللا ليبس وه يذلا «ميقتسملا قيرطلا ىلع نيرئاس  متلعف

 - ىتأ ةروص ةيأ ىلعو - هللاب كرشلا نأل ءهب نيكرشم ريغ هيف جوع
 ءاهتراهطو سفنلا ءاقن بوشيو ؛بولقلا ثوليو «لرقعلا تيضي

 ةداهش ريغ ةداهش لكف . .ناكملاو ٌبوثلا ةساجنلا بوشت امك امامت

 بذك لكو ءراهقلا دحاولا هللا ةدابع ريغ ةدابع لكو .«هللا الإ َهلِإ الد
 ريغ ىلع اهراهظإو هللا اهديري يتلا قئاقحلل ريبغت وأ «هللا ىلع

 . .هب ًاكرشو «هللا ىلع ًءارتفا نوكي كلذ نم ِءيش يأن ٠ .اهعقاو
 امنإ ديحوتلا ةديقع فالخب ةلوقم وأ ريكفت وأ داقتعا لك ّنإف كلذكو

 ءًاحداف اللز هعابتاب ناسنإلا ل يذلا «مومذملا كرشلا نم ترض وه

 هللاب كرشلا نأل «هتايح يف ةيصعم وأ ةئيطخ ربكأ هئارج نم بكتريو

 .,"١و : ناتيآلا ١ جحلا ةروس )00(
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 ٌينارقلا صنلا هّبشي كلذ لجأ نم . .ادج ميظعو «سفنلل ميظع ٌملظل
 ءامسلا اذه نم «يهاش نم طقس امنأكف هللاب كرشي يذلا ٌناسنإلا

 ةفقلتتف ءهداعبأو هولع ىدم فرعي قلخلا نم دحأ ال يذلا ءانقوف

 مث ءاعطق ًاعطق هماظع رّسكتو ءًبرإ ًابرإ همحل قّرمتل .حراوجلا ٌرويطلا

 . ةيحان لك يف هءازجأ يرذت وأ ءاهلصاوح يف هعلتبت

 مَلعأ» : جاجزلا لاقو . .«همحل فطخت ديري : سابع نبا لاق

 ءامسلا نم َرخ نم دْعَبك قحلا نع هتدابعب كرشأ نم َدْعَب نأ هناحبس ُهَللا

 .«اهلصاوح يف اعلم قزمتف ءريطلا هتفطتخاف

 حيرلا هب تفصع امنأكف «هللاب كرشي نمل ةيناثلا ةروصلا يتأت مث

 الف ءهل رارق ال روغلا ديعب ,قيمع ناكم يف هب توهو «ةيتاعلا ءاجوهلا

 هب يوهت امدنع هيلع ٌموتحم كالهلا َّنأل .ةاجن يف لمأ ةمث هل نوكي

 . قيحس ناكم يف حيرلا

 .العو لج هللاب كرشي نمل ًابعرم ًادهشم انل مسرت ةميركلا ةيآلاف
 ءاهتاوطخ بقاعتو اهفنع عم ةكرحلا ةعرس دهشملا اذه يف ىٌدبتتو
 .(ءافتخالا ةعرسب) رظنملا ضرع دنعو (ءافلاب) ظفللا ءدب دنع ةصاخو

 ناميإلا قفأ نم يوهيف هللاب كرشي نم لاحل ةقداص ةينآرق ةروص يهو
 مل هنأك مدعلا يف عايض لب ءٌداجن الو ءهل رارق ال ثيح ىلإ قماسلا
 . ًادبأ نكي

 دبعيو «هللاب كرشي نم لاحل هتقباطمو لثملا اذه قدص لمأتف
 : نيرمأ هيبشتلا اذه يف دجت كنأ ىلإ هبتنا مث . .هريغب نيعتسيو هاوس

 لجرلاب ىلاعت هللاب كرشي نم هّبْشُي هنأل بكرم هيبشت هنأ :امهدحأ
 روصي هنألو ءةاجن هعم ىجري ال ًاكاله هسفن كاله يف ببست يذلا
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 هتقزم مث ءاضفلا يف ريطلا هتفطتخاف ءامسلا نم ٌرخ نم ةروصب هلاح

 « ةقيحس ةيدوأ يف هب توهو .حيرلا هب تفصع وأ .اهلصاوح ىف اقزم

 . قامعألا ةديعب

 ءازجأ نم دحاو لك لباقيف «قرفملا هيبشتلا نم هنأ :امهيناثو

 يف ديحوتلاو ناميإلا بش دق نوكي اذه ىلعو .هب لّئمملاب لّئمملا
 يه اهنأل اهب امهطبر مث ءءامسلاب امهفرشو امهتعسو امهولع
 نم طقاسلاب ديحوتلاو ناميإلا كرات هبش مث . .امهطبهمو امهدعصم

 دكأت ثيح نمو «كالهلا عوقو ثيح نم «نيلفاس لفسأ ىلإ ءامسلا
 نع قزمم لك اهقزمتو هءاضعأ فطخت يتلا ريطلاب ىّنك دقو .نارسخلا
 يلوتسي ناطيش لكف .هكاله ناظم ىلإ هدوقتو هيرغت يتلا نيطايشلا
 .هماظعو همحل نم ةعزم ريط لكل امك «هداقتعاو هريكفت نم ءزج ىلع

 ىلع هلمحي يذلا هاوه يهف قيحس ناكم يف هب يوهت يتلا حيرلا امأ
 نودلا ناكملا وهو .«قحلا نع هدعبأو ءٍناكم لفسأ يف هسفن ءاقلإ

 ُلِضَي َكِلَدَحح» :ىلاعت هللا لوقي . كرشلاو رفكلا ةملظ هيطغت يذلا

 ةدابع نوبنتجي ال نيذلا لالضإ لثم يأ .74'2 ٌاَيرُم ُكِرَسُم ّوُه ْنَم هَ
 هللا لضي كلذك ءكرشلا ببسب ءروزلا لوق نوبنتجي ال وأ «ناثوألا

 تانّيبلا هب تدهش ام لك هبذكب زواجتم ,.هكرش يف ٍيفرسم .ُكرشم لك
 . . . لسرلاو ءايبنألا تاوعد قدص ىلع

 هفعض يف بابذلا لثم هللا نود نم مهنودبعي نيذلا فعض - "

 تكرإ مل أوعمَحْسُأف لَم برص سان اًهيَأِي :ىلاعت هللا لوقي

 .4# :ةيآلا ءرفاغ ةروس )١(
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 00 أوعمَتجأ ولو اب ا يود نو تنوعا : تبي
 قمح هلل 1 0 2 لو بلاط ٍّ . 9 يور < 0

020000 : 

 : يناسنإلا دوجولا قافآ لك لمشي يذلا «ماعلا ريفنلاو ءادنلا هنإ

 ِسَم مامأ مهنأ اودجول ءٌعمسلا سانلا حاصأ نئلف !«شاّنلأ ائأيج

 « مهتادقتعم رهوج يف ةلفغلا نم هبنتلاو .ةركذتلاو «ةظعلل مهل برض

 ةبسانم وأ ءةصاخ ةلاح ىلع ليثمتلل سيلو ءمهدوجو ساسأو

 ْنأل ىلاعتو كرابت قحلا ءادن مهوعدي يذلا لثملا اذهو .ةرضاح

 قحلا َّنأ يهف ةدعاقلا امأف :ةقيقح تبثيو ةدعاق عضي «هل اوعمتسي

 نم هريغ ةدابعو .قحلا يه ىلاعت هللا ةدابعف «لطاب لطابلاو .قح
 نود نم «تادوبعملا كلت َّنأ يهف ةقيقحلا امأو .لطابلا يه هتاقولخم
 ىتح ءًاريغص وأ ًاريبك ءهوأش ناك امهم .قلخ يأ ىلع ردقت ال هللا

 لوقلا امهررقي  ةقيقحلاو ةدعاقلا - .امهالكو . .ًابابذ ناك ولو
 ولو ابأبذ أوقلحي نأ هلا نوذ نم تروغنت َ حيِلا ىرإ» :نيبملا قداصلا

 . . 4م اوعَمَتَب

 تادوبعملا كلت نم ءهللا نود نم نوعدت نَم َّنِإ :سانلا اهيأ اي
 وأ ءرشب نم وأ «ناثوأو مانصأ نم ءردق الو اهل َنأش ال يتلا ءةاعّدملا

 انه فيش وأ .ءامسلا يف ةقلتخم ةهلآ نم وأ ءةرايس بكاوك نم

 «قزرلا بلط يف مكنيعت وأ «ناطلسلا وأ «ةيفاعلاب مكذمت اهنأ نومعزت
 هلك اهنوع بلطو ءاهل مكتاوعد ّنإف ...!هنوغبت دق ٍءيش ّيأ وأ

 ىلع ردقي ال اهضعب وأ ؛تاقولخملا كلت َّنأل ءهنم ىودج الو .ٌلطاب
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 نوقلطت يتلا «ةقرفتملا بابرألا كلت َّنأ ليلدلاو ؛هللا ءاشي ْنأ اَلِإ ءيش
 ةيناكمإ ىندأ وأ «ةردق ىندأ اهيدل سيل «ةهلآ ةيمست  ًافازج  اهيلع

 نم بابذلا َّنأ عم «هيلع اونواعتو هل اوعمتجا ولو بابذ قلخ ىلع
 . .ضرألا ايند يف ًارغص لقألا ةيحلا تانئاكلا

 ثيح نم ربكلاو رغصلاب ًاطونم قلخلا يف رمألا سيل نكلو
 وه «تارشحلا نم ريغصلا بايذلا قلخ يذلا ذإ .لاكشألاو ماجحألا

 ةدود رغصأو «يشحولا روثلاو «ةفارزلاو «ليفلاو «لبإلا قلخ يذلا

 وهو لب ؛نفع بارش وأ ماعط يف وأ ءةرمث نطب يف وأ «ةرخص يف

 كلت امأ . .ًادادنأ هللا نود نم ذختا يذلا ناسنإلا اذه قلخ يذلا

 نم قلخلا َّنأل .ءقلخلا ىلع ردقت الف  ًالصأ  ةقولخملا دادنألا

 ءيشني يتلا ةيلخلا ٌرسب هناحبس درفت دقو «ميلعلا قالخلا هللا تافص
 «ةايحلا بهي يذلا زجعملا ّرسلا وهو ءًاعيمج ةيحلا تانئاكلا اهنم

 وأ ريطلا وأ ناويحلا هقلخ يف نايسو «ةلمنلا وأ بابذلا هقلخ يف ناّيسف

 ًاقفو: «ءاوش قلكلا دب يف اهلكف ءضرألاو تاوامسلا وأ «ناسنإلا

 نكي يأ «تاقولخملا َّنأ تبثي ام اذهو . . ميظعلا قلاخلا ةئيشمل

 ءًابابذ ناك ولو ىتح «ٌىح نئاك يأ قلخ نع ةزجاع ءاهعون وأ اهسنج
 فيعضلا «ريغصلا بايذلل ينارقلا لكملا رايتخا يف ةمكحلا زربي امم

 هيدل مهوتي نمل ةفصلا مادعنا دكؤي 2همعضو هرغص يف بايذلا لثم

 لب «بيجعلا ينآرقلا بولسألا عيدب نم اذهو . .قلخلا ىلع ةردقلا

 . . ينآرقلا لثملا يف زاجعإلا ةعور نمو

 يررملا فعضلا زاربإ يف عسوأ ةوطخ ينآرقلا ريبعتلا وطخيو

 ل اَكَمَم بابل مهي نإو# : ىلاعت هللا لوقي امدنع كلذو . مهتادوبعمل
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 اهزجعو ءاهنهو فقي ال ةموعزملا ةهلآلا كلتف ..«ُهْنِم وُدِقْنَتْس
 اذه اهبلسي ْنِإ اتاتب اهنأش مدعنيو لب «بابذلا قلخ اهتعاطتسا مدع دنع
 وأ هذاقنتسا ىلع ةليسو وأ ةردق ةيأ كلمت ال ثيحب ًائيش بايذلا

 يرطلا .ءفيفخلا نئاكلا اذه َّنأب ىحوي ام اذهو ..هنم هعاجرتسا
 ءاهئايشأ بالتسا يف اهبلغي هنأل تادوبعملا كلت نم ىوقأ وه ليزهلاو

 مهّلَسِ نإَو# :ىلاعت هلوقب دارملا لعلو . .هنم اهذاقنتسا نع زجعتو
 وأ ءضارمألا ضعبل ًاببس نوكي دق بابذلا نأ وه 4اَكْيَس ٌباَمْذل
 وأ لسلا تابوركيم نم ءانايحأ «لمحي امل ءةايحلا ىلع ءاضقلل

 نم ءاهريغ وأ .نويعلا دمر وأ .«ايراطنزيدلا» وأ .«ديئوفيتلا)»

 اذامل تيأرفأ . .هيلع يضقت دق وأ «هبيصت ْنَم يذؤت دق يتلا ضارمألا

 «عابسلا» ةظفل الثم لمعتسي ملو (تاذلاب بابذلا) ّينآرقلا لثملا راتخا

 هوذقنتسي ال ًائيش عابسلا مهبلست نإو» :لاق ول هنأل «بابذلا نم الدب

 اذهو .مازهنالا لدب ةقثلابو .فعضلا لدب ةوقلاب كلذ ىحوأل «اهنم

 يَأف «ُبايذلا هبلسي دق امم مظعأ ًائيش بلست ال دق عابسلا َّنأ ملعلا عم

 كلذو «ةايحلا ناسنإلا نم بلسي نأ ىلع .هتيصاخب ءرداق امهنم
 هنكلو ..!بابذلا هل هببسي يذلا ضرملاب وأ .عابسلا نم هسارتفاب

 . .!!لّمأتف ءميظعلا ّينآرقلا بولسألا

 :ابقعم لوقي امدنع يحوملا ريوصتلا يف ّينآرقلا لثملا لسرتسيو

 ةهلآلا :فعضلا ىهتنم يف امهالكف 4ُبوُنظَْلَو ُبِاَظلا كمَس9
 اهنودبعي يتلا ةهلآلا تناك اذإف . .ءاوس ٌدح ىلع بابذلاو «ةاعّدملا

 ريقحلا نئاكلا وهو .تابذلا اهبلسي ام ذاقنإ نع ةزجاع هللا نود نم

 .هنم ًافعض ٌدشأ ةهلألا كلت َّنأ كلذ ىنعمف ءهفعضو هلازهب فورعملا
 نأ سابع نبا نع ىوريو : .اهتراقحو اهناوه ىلع ءيش لدأ اذهو
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 اهسوؤرو «نارفعزلاب (مانصألا) مهتهلآ ماسجأ نولطي اوناك نيكرشملا

 .ءىوكلا نم بابذلا لخديف «باوبألا اهيلع نوقلغي مث «لسعلاب
 ناك امو ىنآرقلا صنلا نيب سابع نبا نم طبرلا اذه ىف ّلعلو . . هلكأيف
 مزهي ناك بابذلا نأ تنك ةييجلا ةروضلا رهظي ام نوكرشملا هلعفي

 سيدقتلا راهظإ نوديري اوناك امدنع ىتح . مهسفنأ نيكرشملا كئلوأ

 كلذ رهاظم لك مهبلسيو بابذلا يتأيف ءاهل نودّبعتي يتلا ناثوألا كلتل

 ال يتلا ةهلآلا كلت ةناهمب نوركفتي كلذ مهلعجي ْنأ نود . . سيدقتلا

 ال ًافاعض مهتهلآو اونوكي نأ أقح ناكف . . !ةليئض ةرشح ةلئاغ اهنع درت
 نمل مهكاردإ مدع َّنِإو ؛ريدقلا ٌّيلعلا هللا نود نم ءيش ىلع نوردقي

 ىلإ مهب ىَّذأ ام وه ًاعيمج ةئيشملاو ةردقلاو «ةوقلا ًانيقيو ًاقح كلمي
 ةنيهملا ةهلآلا كلت نم اولعجف «يروعشلاو يركفلا طاطحنالا كلذ

 َّقح هنأ اوردَقاَمَو9 مهنأ مهمالحأ ةهافس نم غلبو «ىلاعت هلل ءاكرش

 امبو ؛ماركإلاو لالجإلاو سيدقتلاو «ميظعتلل لهأ وه امب 4دوِرّدَ
 نوكت ال يتلا ىنسحلا ءامسألاو ءايلعلا تافصلا نم هناحبس هب فصتي

 .ةلاهجلا ىدم ىلع لدي امنإ كلذ لكو ..نيملاعلا ّبر هلل الإ

 نيكرشملا كئلوأ بولق ىلع عبط يذلا كرشلا ىدم ىلعو «لالضلاو
 قلخ ىلع ردقت ال ةهلآ العو َّزع هللا نود نم نوعدي نيذلا نيرفاكلاو

 ام اذهو . .!رمألا اذه ىلع ةهلآلا كلتو نوكرشملا عمتجا ولو «بابذ

 ال يتلا مهتادوبعم ىلعو «مهيلع قبطني لثم عورأ بابذلا رايتخا لعجي
 . .ءيشب ٌرضت الو عفنت

 وه ًاتيب تذختا توبكنعلا لثمك ءايلوأ هللا نود نم اوذختا نيذلا لثم

 تويبلا نهوأ

 ٍلَثَمُك ءآيبؤأ هللا نيود نِماوُدَمحَأ لا ُلَثَم# : ىلاعت هللا لوقي
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 اوناَك- ول بربك تنل توبا .سصأ َّنِإَو اني ْتَدَمُعأ وبكل
 ذوتلا رفع نع نم .دنفذ نو ترش ان ملي لل ذإ» تولت
 َقلَح# َنوُمِلبَمْلا الإ آهْلَقْمَي اَمَو ُنياَّنلِ اهُيِرْصَن ٌلسمْأْلا كلتو# ْمحَحَن

 . "7 َيِنمْوُمْنِل ٌدَبَأَل َكِلَذ ىف كرإ ّقَحْلاِب ٌصرأْلاو تونَمَسل ُهّمَأ

 ريوصتلا يف ةيعقاولاو ةقدلا نع رّبعي هنأ قوف «لثملا اذه َّنِإ

 ناعمإب هصوصن لمأتي نم َّنِإف .(باتكلا اذه ةمدقم يف هيلإ انرشأ امك)

 - ًافرع ٌيلولاف ؛ةرصنلا ىلع «ةداع لدت يتلا «ءايلوأ» لامعتسا هتفلي

 نوكي دق رصانلا َنأل ءرصانلا نم غلبأ ءًاذإء وهف «ةرصنلل يلوتملا وه

 نم عفادب ةرصنلا ىّلوتي يذلا وه يلولا َّنأ نيح يف «هريغ رمأب ًارصان
 مهتهلآ نم اهنوجري نوكرشملا ناك ام يه ةرصنلا هذهو ءهسفن
 نل «ءايلوأ ىلاعت هللا نود نم اوذختا نيذلا َّنأ ينعي اذهو . .ةّيمنصلا

 درج :اهنأل نوم: نأ رست :ةرآ ىلع .كليلرألا دالوعب قب :ازالفخي
 رضت الو عفنت الف .كارح الو اهيف سح ال .ةدماج تاقولخم

 نهوو ٍفعض ليلدو .مهو درجم وه اهتيالوب مهداقتعاو لب . .ءيشب

 ينبت يتلا توبكنعلا لثمك كلذب مهلثم ناكف . .مهسوفن يف ام ىلع

 «ةقيقحلا يف ءهنكلو ؛رطخلا يفالتل اهليبس نوكيل ءهيلإ يوأت آتيب
 «ةطيسبي ةسمالم درجم نم قزمتلل ٍلباق «يفيفخو يقر جيسن نع ةرابع

 مكحب اهنأ الإ هد. وأ ذرب نم ةلئاغ هلو. .ارطخخ اهنع درت ال كيحب

 ىلع اهل ةليح ال هنأل «هيلإ يوأتو ءهجسنت  توبكنعلا يهو  اهتعيبط
 ليلدتلل ىلاعت هللا هبرض امّنِإ لئملا اذهو . . ًةيامحو ةناتم ّدشأ تيب ءانب
 ةرجاع  تاقولخم نم نوجتري نيذلا رشبلا كئلوأ مالحأ ةهافس ىلع

 ةيمهأو . .!ةرصنلاو نوعلا وأ ةيامحلاب مهّدمت ْنأ  اهتانايك ةيامح نع

 )١( :تايآلا «توبكنعلا ةروس 1١ - 45.
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 َّنأ امكف «ةلطابلا تادقتعملا ةشاشه نيتي هنأ ينآرقلا ليثمتلا اذه ةلالد
 يه ةموعزملا نيكرشملا ةهلآ كلذكف «تويبلا نهوأ توبكنعلا تيب
 نيح وأ «ةجاحلا تقو مهيلإ نوأجلي «ةايلوأ اهودختي ْنأ نم نهوأ

 ةحضاولا ةنّيبلا هذهو «ةقيقحلا هذه نوكرشملا كردأ ولو ..ةرورضلا

 مانصألا ذاختا ىلع اومادتسا امل ميركلا نآرقلا اهيلع مهلدي يتلا

 هللا َّنِإو .. .ًائيش مهل نوعيطتسي ال ءايلوأ ىلاعت هللا نود نم ناثوألاو
 ام ملعيو ءءايشألا كلت نم هنود نم نوعدي ام ملعي ىلاعتو هناحبس

 يف ميكحلا وهو .هكلم يف زيزعلا وه هنأل .مهئايلوأبو ء«مهب طيحي

 معن .6َنوُمِدصْلأ اَّلِإ آسهّلَقْمَي اَمَو نياَنلِل اهيِرْضَن ُلَسَمأْلا كْزَيَو9
 مهنوعدي ءايلوأ اهذاختاو «ةموهوم ةهلآل مهتدابع يف نيكرشملا لثم نإ
 .ةدابعلاو داقتعالا يف فعضلا ىهتنم وه  نومهوتي امك - ةرصنلل

 يف ةياغ وه يذلا اهتيب ءانب يف توبكنعلا لثمك كلذ يف مهلثمف
 مهل نيبتي ىتح سانلل هللا اهبرضي لاثمألا كلتو .ناوهلاو فعضلا

 لاثمألا كلت لقعي ال نكلو ءفيّزلا نم ةلاصألاو «لالضلا نم قحلا

 انه ودنا ةوورتقا قب هللا اوراقك نيذلا ءءايشألا ق قئاقحب نوملاعلا الإ

 . ًادحأ مهّبر ةدابعب نوكرشي الو «ًانيقيو

 ناك ْنإو «سانلا عيمجل ٌةركذت ديجملا نآرقلا يف لاثمألا 55
 . .هب لّثمملاو لكَّملا نيب ب هيسلا هجو ملعي نم الإ ةركذتلا يعي ال

 تارقع ناغ ةقيتحلا تفتت 3 | لثملا اذهب نوكرشملا أزهتسا كلذلو

 ثدحتي ٍدمحم ّبر َّنِإ» :اولاقف .مهبولق ىلإ لخدت ملو «مهماهفأو
 مل هيبشتلا َّنأل «فخسلا ىهتنم اذه يفو .«توبكنعلاو بابذلا نع
 ال مهنأل الإ كلذ امو .مهلوقع هبني مل ليثمتلاو .مهرعاشم ّرهي
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 كرشلا لهأ نأش وهو .ًاليبس لضأو ماعنألا نم أظح لقأ مهف .نولقعي
 الو «ىلاعت هللا لاثمأ نولقعي ال .ءناكمو نامز لك يف لالضلاو

 ناميإلا لهأ نوكي مهفالخ ىلعو ..!ةغيلبلا اهتاظع نوملعي

 ىلاعت هللا اهبرضي يتلا لاثمألا مامأ نوفقي ذإ «ءقحلا ةوعد انمار

 امو «لاثمألا كلت ةقيقحب نيفراع .«نيقدصم «نيعشاخ نآرقلا ىف

 ايندلا تايرغم نعو ةقاضلالاز كرشلا نع يهنلا نم هيلإ فدهت

 بوجوو ءاهرداصمو ىوقلل ٍنايب نم هيلإ يمرت ام وأ ؛اهتاءاوغإو
 ىتح كلذ لكو «ىوقلا هذه مادختسا يف ةتباثلا نئسلا قفو لمعلا

 ةديقعلاو «كرشلا نم ناميإلاو «لطابلا نم قحلا  امئاد  نّيبتي

 ْ . .ةدسافلا دئاقعلا نم ةحيحصلا

 نوسكاشتم ءاكرش هكلتمي لجر ٍلئمك هتادوبعم ددعت يف كرشملا لثم - ؛

 كَم لك ني ناءِرفْلا اذه ىف سال اسرَص َدَقْلَو» :ىلاعت هللا لوقي

 هيف الم الم هللا برص وني ْمُهَلَعل جو ىذ رع اير انو * نو كدي هلع

 ل مرتك لب هن دم اثم ِنابوَئَسي لَه لمَ اًمَلس اَْمَرَو َنوكَسَتم رش
 , 074 نومك

 هناحبس هيف ٌبرض دقلو .نيبملا هللا ٌباتك وه ميركلا نآرقلا

 أدبملاب قلعتي ام لكبو «مهتايح رومأب مهرّصبي لثم لك نم سانلل
 . مهايندو مهنيد يف يداهلا هرون ىلع نوريسيف «داعملاو شاعملاو

 ْنأ - تاذلاب  نآرقلا نوعبّتي نّممو .«سانلا نم لومأملا ناك كلذلو
 ناعم تاذ «ةلماش «ةعماج ٍلاثمأ نم هيف ام اوربدتيف «كلذ اوركذتي

 . .لاثمألا هذه هتلوانت ام لكب ًاملع مهطيحت ٍتالولدمو
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 ّىبنلا هَل دمحم بلق ىلع نيملاعلا بر ُهلْزنأ ُنآرقلا اذهو

 ناكف «نيلسرملل ًاديسو نييبنلل ًامتاخ هثعب يذلا ؛يبرعلا يمألا
 وه امك ءأموكحم ناكو « نيبم ٌىبرع ٍناسلب نآرقلا نوكي ْنأ ًاموتحم

 لمحي هنأل «ءهيف جوع هل انارق نوكي نأ . ظوفحملا حوللا يف ردقم

 نم مظعأو لب «ةفاك سانلل ةمعن اهمّنأو «ةيوامسلا تالاسرلا لمكأ

 دمحم هأّرقَيل ءقحلا ىلإ يدهيو «قحلاب هلزنأ «قحلا هللا لوق هنأ كلذ

 كبسلا نسح هيف اودجيف ءحيصفلا ّيبرعلا ناسللاب سانلا ىلع هيي

 ىلإ دوقيو .هزاجعإ رّرقي امم .ىنعملاو ىنبملا ميظعو «.ةغايصلاو
 رفكلاو «كرشلا ةصاخو «يصاعملا نع ّسانلا دعبُت يتلا هللا ىوقت

 . .داحلإلاو

 نيب يتلاو «نآرقلا اذه يف سانلل هللا اهبرض يتلا لاثمألا نمو

 هيف مصاخي .نوديدع ءاكرش هكلمي لجر نع لثملا اذه «كرشلا ءوس

 موقيل هسفن عزوي فيك فرعي آل مهني راتتم وه امتي ءاضعب مهضعب

 اذه نودّسجي نم ٌبرقأ تويبلا ىف و مدخلا نوكي دقو .مهتمدخ ىلع

 «لزنملا ةديس نم تاميلعتلاو رماوألا ىقلتي دق مداخلاف ؛ ّينارقلا لثملا

 تايلططلل نوك دق لكوم . دافحألاو دالوألا نمو «ةرسألا بر نمو

 ىلع مايقلل ههيجوت يف هتقيرط هل نوكي دق ّلكو ءاهتيبلت : مداخلا ىلعو

 نيكسملا اذه لعجي امم . .ًاعيمج مهتمدخ ىلع وأ اين تر

 فيك فرعي ال «ةفلتخملا مهتاعزنو «ةبراضتملا مهئاوهأ نيب عيضي

 ءاضرإ نع ًازجاع هلعجي يذلا رمألا «لعفي اذام يردي الو .فرصتي
 الي راصف .هتاهاجتا تقّرف ءمهتمدخ لوح مهتافالخ نأل ءمهنم دحأ

 هئاطعإ يف كراشتي يذلا لجرلا اذه وأ .مداخلا اذه نكلو . .عفن

 مهتاعزنو مهؤاوهأو مهعابط فلتخت دق  نوديدع صاخشأ َرماوألا
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 لجر نع هكولس ةقيرطو ؛هتايح فلتخت نأ دب ال  ةسكاشملا ّدح ىلإ

 هنم بلطي يذلا وه ءدحاو ديس ةدارإل عضخي هنأ اَّلِإ ؛هلثم رخآ

 ةنامأب هبجاو يدؤيف ءهب فلكي امو ءهنم بلطُي ام فرعيف .هفلكيو

 يوتسي لهف .رييستلاو ةيرومأملا يف ٍدحاو جهنم ىلع هنأل ءةعرسو
 نيب تتشملا لجرلا كلذ عم ءدحاو ديس ىلإ عطقنملا لجرلا اذه

 ؟ةايحلا عقاو يف ًادحاو امهلثم نوكي لهو ؟نيرفانتم نيريثك ٍدايسأ

 لثمي نأ نكمي نالجرلا ناذهو . .الثم «ديكأت لكب «نايوتسي ال امهنإ

 ةدابعلاو ةديقعلا يف نايوتسي ال نيذللا ,كرشملاو نمؤملا ىلع امهب
 هلسرو هبتكو هتكئالمو «.ىلاعت هللا دوجو ةقيقحب نمؤملاف .هجوتلاو

 هبلق نوكيو «ةنئمطم هسفن نوكتف ءميوقلا نيدلا يده ىلع ريسي
 ال رهف كلذبو ءادحاو ابر دبعيو ءدحأ ٍدحاو هّلإب نمؤي هنأل ءاحاترم

 .كوكشلاو ءاوهألا هعزوتت يذلا وهف كرشملا امأو .ىقشي الو لضي

 عيضيف «تاهبشلاو تابغرلا هعزانتتو «ةسلابألاو نيطايشلا هفذاقتتو

 الو ءهيجوتلا يف ةحار دجي ال اقلق ءاسووهم ريصيو ءاعيمج اهنيب
 .ءاقشلاو لالضلاب هيلع ًاموكحم نوكي كلذلو «ةيوطلا يف ةمالس

 نيطايشلا هسبلتت يذلا كرشملا لاح نيب قرافلا وه اذه لجأ

 تابغرلاو «ةبراضتملا ءاوهألا يف عيضيل ءكرشلا نوتأ ىلإ هفذقتف

 دحاولا هللا ةدابع ىلع ميقتسي يذلا نمؤملا لاح نيبو ؛ةحماجلا

 ةمعن هناميإ نم هل تناكف «ةعاطلاو نيقيلا ىلإ ُهّبر هاده دقو ءدحألا
 معنأو .هاده يذلا ىلاعت هبر ىلع ءانثلاو دمحلا قحتست ىربك

 هدحو هانديعف انب فطل ذإ ءًامئاد ًادمح ؛«هلل دمحلا»ف . . .هيلع

 ىلعو انيلع ةغباسلا ةمعنلا يه هذهو .ديحوتلاو َناميإلا هل انصلخأو

 ا د ناسا قو حل سادسا درا
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 .ةميظعلا ةمعنلا هذهب نورقي ال سانلا رثكأ َّنكلو .هيلع ءانثلاو

 ءةموهوم بابرأ ىلإ نوذوليو .مهيلع ىلاعت هللا لضف نودحجيف
 باذعلا يف مهّريصم نولهجي مهنإ مث . .ءاقشلاو قلقلا يف نوشيعيف
 ناك كلذلو .ركنملا مهدوحجو «ةلاضلا مهتدابع ىلع مهرظتني يذلا

 هلاثمأب نّيبي ْذِإ «ةماقتسالاو ىدهلل حضاولا ٌقيرطلا وه نآرقلا ٌجاهنم

 نالطبو ناميإلا ةقيقح هماكحأب زّيميو ءكرشملا لاحو :«نمؤملا لاح
 نوأجلي ال مهنأل .قئاقحلا هذه نع نولفاغ سانلا رثكأ ّنكلو ءرفكلا
 ىتح «ىلاعت هللا ىلإ نوبيني الو ءهادهب اودتهي ىتح «نآرقلا ىلإ

 . .هامحب اومتحي

 مهسفنأ نم سانلل الثم هللا برضه

 امني مْكَّل له يأ َنَماَلَتَم مُكل َبَرَص : ميكحلا زيزعلا هللا لوقي

 مُكِيَفِْحُك ْمُهَنوُفاْح ةاَوَس ويف رف مُكَتْفَدر ام ف ءاكرش ني مُكدْميَأ تكلم

 , 076 توَُقَمَي مَوَقِل ِت ِتْيآْلا لضم َكَِدَك ُكَسْشن

 هذه لئاوأ يف دجي  ميركلا نآرقلا يف  مورلا ةروس أرقي نم
 يفو .مهسفنأ يف اوركفتي نأ ىلع سانلا ثحت يتلا تايآلا ةروسلا

 قلخ ام هتمظع تلج هللا َّنأ نّيبت اهنأ امك . ضرألاو تاوامسلا قلخ

 وه هنأو ١ ئمسم ٍلجأو .قحلاب الإ امهئيب امو ضرألاو تاوامسلا

 عجري ثيح .ىرخألا ةأشنلا يف «هديعي مث «ءيرشبلا قلخلا أدبي يذلا

 ةوعدلا هذه لثمو ..ةرخالا ةايحلاو .«.باسحلل مهبر ىلإ سانلا

 يمرت امنإ نوكلا رهاوظو «ةيرشبلا ةايحلا رهاوظ يف لمأتلاو ءريكفتلل
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 «ميظعلا قلاخلا وه هنأو «ىلاعت هللاب ناميإلا ىلع سوفنلا نيطوت ىلإ

 . . .ضرألاو تاوامسلا يف ءيش لك قلخ يذلا

 نم يعدتست «ناهذألا يف رقتست ْنأ بجي يتلا ةقيقحلا هذهو

 ىلع نيهاربلاو ةلدألا نم َّنأو .ىلاعت هللا ةينادحوب رارقإلا سانلا
 أدبي يذلا وه هنأ ءالعو َّزع هلل ةقلطملا ةيبوبرلاو «ةقلطملا ةيهولألا

 مهداجيإ يف نيعضاخ : افصل سانلا نوكي ثيحب .هديعي مث قلخلا

 يلعلا مهبَر ىلإ مهرئاصم ريرقتو مهنوؤش ريبدت يفو «ءمهئاشنإو
 وأ تدرو يتلا ءاوس  نيبملا نآرقلا تايأ هيلإ انيدهت ام اذهو . .ريدقلا

 . .مدآ ينب قلخ يف هللا ةنس نع ثدحتت يتلا  لاثمألا اهيف درت مل

 ةيادب يف ٠ نوضفري اوناك برعلا ةريزج هبش يف نيكرشملا ْنكلو
 ةيسحلاو ةيلقعلا ةلدألاب تايآلا هذه هتبثت امب قيدصتلا .ةوعدلا

 نم هّتْلَو يبنلا هاّيإ مهغّلبي ناك يذلا ّقحلل اونعذي مل كلذلو «ةيوغللاو
 الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا ديجملا هللا باتك وه نآرقلا َّنأ

 مهل برضت يتلا ةكرابملا ةيآلا هذه تلزنأف كرشلا تادقتعم كرت ىلإ

 يف كرشلا ىنعم  ةفاك سانلا ماهفإو  مهماهفإل «مهسفنأ نم لثملا

 «قعاصلا جاجتحالا نم لثملا اذه لمحي ام عم «ةقرفتم بابرأل دّبعتلا

 تكلم ام نم مكل له» :خيبوتب مهلأسي وهو .مهلوقعل عيرقتلاو

 اهيأ ءانوربخأف . .!؟ءاوس هيف متنأف مكانقزر ام يف ءاكرش نم مكناميإ

 يف ءاكرش نم مهنوكلمت نيذلا ءاقرألاو ديبعلا نم مكل له .«نوكرشملا

 يف نوواستم مهايإو متنأف «تاكتلمملاو لاومألا نم مكانفزر م

 ًةداع .مساقتي املثم مكقازرأ مكومساقي نأ اوفاختل ىتح ةكارشلا

 ام َّنأ سابع نبا رّسف دقو ؟مهنيب اميف ةكرتشملا لاومألا ُدادنألا ٌءاكرشلا
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 مكوثري ْنأ مكديبع نوفاخت» :لاقف «ثرإلا وه ءانه «صنلا هيلإ يمري

 اهيأ ءنوكلمت ام َّنأ مأ . .«ًاضعب مكضعب نيب مكسفنأ نوثراوتت امك
 مكعزاني وأ ءمكرطاشي نأ نوديرت الف ءمكل صلاخ وه «نوكرشملا

 َّنأل «مكلاثمأ سانأ عم ةكراشملا ًانايحأ نوهركت دقو لب !؟دحأ هيف
 يي «ضعب ىلع مهضعب يغبيل ءاطلخلا نم ًاريثك

 نم دحأ مككراشي ْنأ نوفكنتستو امك نوفا: تيب 0

 يف ءّآذإ .نوكرشت فيكف ..نوثروت وأ نوكلمت امم ٍءيشب مكديبع
 اوكرشت الأ قاثيملا مكيلع ذخأ دقو «هديبعو هتاقولخم ضعب هللا ةدابع
 مكقزر ام يف هل ءاكرش َقَّلخ نّمم نولعجت فيك مأ ؟ادحأ مكبر ةدابعب

 . 0! ؟انئاكرشل اذهو هلل اذه : متلقف

 نم الَعَم مُكَل َيَرَص و لاعب نإ كركي انللي لدحلا ةعور ريختر:

 رشب مهو ؛مهديبعو .مهيلاومب ًالثم مهل ٌبرض ىلاعت هنأ يأ 4 مْكِيْشأ

 كلذ عمو ءمهسنج نم يأ .مهسفنأ نم لثملا ناكف ؛ ؛«مهلثم

 الك «ةدام ءايشأ يف مهل ءاكرش كيلاملاءالؤه نوكي نأ نومظعتسي
 هلل ءاكرش ةريقحلا ؛ةدماجلا ءايشألا ضعب اولعجي ْنأ نومظعتسي

 نودّبعتي امبر وأ «ىفلز هللا ىلإ مهبرقت 0 ةهلآ اهنوذختيف «ىلاعت
 يف مهديبع مهكراشي نأ نوزيجي ال مهنإ . .!هللا نود نم ءاهل

 نم ضعب يف هكراشت ْنأ لجو ّزع هللا تاقولخمل نوزيجيو .مهقازرأ

 نورظني ام وه رصاق رظن يأو !؟اذه وه ئطاخ مكح يأف . . !هتافص

 . !؟دوجولا قئاقح ىلإ هب
 هلل اَذَسه اولاَقَف اًبيِصت يمنألاو ِبْرسحلا ترم أند اَنِم هن اوُلَمَجَو») :ىلاعت هلوقل ًاقادصم )١(

 لِي وهم لي تاكحح ات هلأ لإ لِي الك ويكمل تناك امك انش ادم مهر
 .[177 :ةيآلا ؛ماعنألا ةروس] « َبرْمُكعَحُي اَم 2 مِهبكش كإ
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 لوقعلا باحصأل تايآلا اهلّصفت يتلا لاثمألا ليمج نم اذهو
 ةيعبتلا ةرصآ نمو «لالضلاو لهجلا ةقبر نم ةررحتملا «ةرّينلا

 جئاتتلا كاردإو «ةتباثلا قئاقحلا ةفرعم ىلاعت هللا مهبهي ثيحب «ديلقتلاو

 نآرقلا يف لاثمألا برض ناك كلذلو . .اهيلإ نوعسي يتلا ةحيحصلا

 نوفقيو ءاهيناعم نولقعي موقل تايآلا ليصفت يف لخدي امم «ميركلا
 «ةظعوملاو «ةمكحلا نم اهيف ام اوربدتي يك ءاهيمارمو اهداعبأ ىلع

 . .داشرإلاو هيجوتلاو

 ىلعألا لئملا هللو ءوَّسلا لثم ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلل 5

 م مُهَلَو ةَحَبْس تي هب َنوُلمجَول :ميكحلا زيزعلا لوقي
 ِوْوَقْلا نب رولي # يك َرْهَو اوم ُمُهَجَو َّلط قنأْلاِ مُهدَحأ َرْيْب اًدإَو# توتي
 ال ندي * َنوُمكَحي اَم آس الأ بالا ىف ْمُسْدي ْدأ بوه لع مكس هوب ري ام هوس ني
 . 074 ٌرِدكملآ ُريرَمْلا وهو لخألا ُلتَمْلا هيو وَلا لَم رخل تومي

 نآرقلا اهاخوتي يتلا فادهألا مهأ نم ّنَأ ًاحضاو تاب دقل
 يتلا ةئطاخلا ميهافملاو تاروصتلاو «تادقتعملا بيوصت ميركلا

 وه امك .نارسخلاو لالضلا ىلإ ءالعف ؛مهدوقتو «سانلا ىلع رطيست
 وأ «ةميدقلا تايلهاجلا يف تاداعلاو ؛تادقتعملا نم ريثك يف لاحلا

 . . !اهرهاظم عشبأو أوسأ يف سانلا اهشيعي يتلا ةثيدحلا ةيلهاجلا يف

 نم ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف نوكرشملا هب يرتفي ناك ام كلذ ليبق نمو

 اوناك ذإ . .!دلولا وأ هل كيرشلا ةبسنب كلذو ىلاعت هللا ىلع بذك

 هلل دابع مه ةكئالملا امنيب .هللا تانب مه ةكئالملا نأ نومهوتي

 ىلع نومئاد مه لب ءهنوصعي الو ءمهبر رمأب نولمعي نومركم
 . .نورتفي الو .نولمي ال .هتدابع ىلعو ءهسيدقت

 5٠١ 6 ا/ل : تايآلا ءلحنلا ةروس )غ1(
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 نم هيلإ نوبسني اوناك امع هسفن ىلاعتو هناحبس هللا هَّرن دقو

 كيرش هل نكي ملو ءادلو الو ةبحاص ذختي مل هلالج لج وهف .ديسجت
 ًاولع نوفصي امع هللا ىلاعتف «لذلا نم ّيلو هل نكي ملو .كلملا يف
 ال امو ءهتافص نم سيل ام ميظعلا قلاخلل نوبسني نم ئسخو ء«اريبك

 مهريدقت ىلع ًاليلد نوكي نأ ودعي ال يذلاو ءهلالجو هتزعب قيلي
 الإو «ىلاعت هللاب نظلا ءوسو ةهالبلا نم مهب مكحتي ام ىلعو «لهاجلا

 ام مهلو .تانبلا هناحبس هلل اولعجي ْنأ ىلإ لاحلا مهب لصي فيك

 اورقي نأ ةميسجلا ةعبتلا كلت نم مهيفعي الو !؟روكذلا نم نوهتشي

 طامنأو ءاهوثرو يتلا ةحيبقلا تاداعلا ىلإ ئطاخلا داقتعالا كلذ

 ةيهارك ىلع يلاتلاب مهتلمح يتلاو ءاهنوشيعي اوناك يتلا ةئيسلا شيعلا
 ثيحب «مهكولس يف رهظي ناك امك «َنهباجنإ يف ةبغرلا مدعو «تانبلا

 ًاحلاك ّدوسأ ادب ىتح ههجو ٌرهفكا هل تدلُو ىثنأب مهدحأ رّشب اذإ هنأ

 قنحلا نم هسفن يفو ءظيغلا نم هبلق يف تدّلو امو .ىرشبلا ءوس نم
 . .رئاعلا سيعتلا هظح ىلع

 ناك دقف ءهنزحتو ءكرشملا ظيغت ىثنألا ةدالو تناك ام ةدشلو

 ءراظنألا نع ًاديعب ءهسفنب يلتخي ثيح الجخ .موقلا نم ىراوتي

 يف اهّسدي مأ ءاهيبريف ةّيح هتديلو كرتي ْنأ نيب ددرتم «رئاح وهو
 «ةيسفنلا تالاحلا ىقشأ رّوصي ام اذهو . .!اهنم صّلختيو «بارتلا

 «ةيلهاجلا ىف نوكرشملا اهشيعي ناك «ةيعامتجا تاثوروم نع ةجتانلا
 . !ثانألا نم ةديدجلا ديلاوملا اودئي نأل مهرثكأ عفدت تناكو

 تناك يتلا مهتايح ىلإ اهدرمف ةيلهاجلا تاثوروملا كلت امأ

 ؛تانبلاو ءاسنلل يبس نم امهقفاري ام عم «بلسلاو ءوزغلا ىلع موقت

 ىلع مهفوخ نم رثكأ «هراع نم نوفاخي اوناك يذلا رمألا وهو
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 راعلا كلذ مهيلع ٌرجت الئل ءاهتدالو نيح ىثنألا دأو نورثؤيف . مهتايح

 وقت يتلا «ةلحاقلا ءارحصلا يف مهتايح َّنأ كلذ ىلإ فاضي نيشملا

 تانبلا يف نوري مهتلعج دق ءزوعلاو رقفلا ىلعو «شيعلا فظش ىلع
 «قزرلا بلط يف - ًابلاغ  نحدكي ال ّنهنأل «ةلئاعلا ىلع ًايفاضإ ائبع
 لكشي يذلاو ءهلك كلذ ءارو ام امأ . .لاجرلا لثم ؛نلتاقي الو

 ىلإ مهداق يذلا يداقتعالا فارحنالاو لب «يساسألا يركفلا رصنعلا

 كلدحو# 0 و رو ءمهتانب دأو

 َمُهَوُدْرُيِل ْمُهُناَكُش مِهِردَلْرَأ َلْنَع َنيِكْفَملا تري ريثكحل تَََز
 2065و ٌمِهجَع أوُسيْلَلَو

 يتلا ةيآلاو «ةيآلا هذه نيب انطبر اذإ اَّلِإ ىنعملا ميقتسي الو
 مانصألل اولعج امك مهنأ اهنم نّيبتي يتلاو «7"2ماعنألا ةروس يف اهتقبس

 ىلإ هنوفرصي ثيحب «ماعنألاو ثرحلا نم ابيصن اهل نودّبعتي يتلا
 بيصنو ىلاعت هللا قح نيب ام ةمسقلا كلت مهل اونيز نيذلا ءاهتندس
 مهؤزاكرش مهل نيز ام كلذ لثمو يأ .كلذك «ءةندسلا كئلوأ

 ىف مهوكلهيل تانبلا مهدالوأ لتق .نجلاو سنإلا نم ء.نورفاكلا

 كرشلا اذهو ءهللاب كرشلا الإ نيدلا نم نوملعي الف «مهترخآو مهايند

 يتلا ةميرجلا كلت ةعاشب كاردتسا نع نوهوتي مهلعجي يذلا وه

 وه «نهقلخ يذلا ىلاعت هللا ّنأب نونمؤي الو «مهتانب دأوب اهنوبكتري
 هتاقولخم عيمجل قزرلاب لّمكتي ام لثم ّنهشيعب هناحبس لّمكتي يذلا

 . . . ةيحلا

 )١( 15ا/ :ةيآلا «ماعنألا ةروس .

 اًذَهو مهم هي ادم اولاَقَف اًبيِصَت منألاو ِثْرَحلا برو ارد اَمِه ِهَّلب اولَمَجَر» : ىلاعت هلوق (؟)

 اهبكيخ لإ لِمَ َرُبَم هَ تاك اكو هَل لإ ُلِصصي الك َمويَكَيِْل تاكح امم سبيد
 ؛ ةيآلا «ماعتألا ةروس] © َترئُكَحْحُي ام َءآَسم 5*7 ١[.
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 ليضفتو «تانبلا دأو ةيلهاجلا مكح هفرع ام أوسأ َّنِإف كلذلو
 دق هناحبس وهف .هقلخ يف ىلاعت هللا ةنسل ًافالخ .ىثنألا ىلع ركذلا
 ءركذلا قلخ امك ىثنألا قلخف «ةدحاو سفن نم ًاعيمج سانلا قلخ

 ىلع سانلا ةايح ترمتسا امل ىئنأو ركذ نم رشبلا قلخ الولو
 يف ىئنألاو ركذلا نيب ام عمجي يذلا ةيجوزلا ماظن الولو «ضرألا

 لك كلذب تفتنالو ءءاسنلل وأ لاجرلل دوجو يقب امل «ةدحاولا ةلئاعلا

 مهرئثاكتو رشبلا ءالؤه قلخ تاياغ نم نأ عم . . !رشبلا قلخ نم ةياغ

 اوس ةكلعجو قَدأو ني ُكَتفلَح اَنِإ سانلأ اهأتي» : ىلاعت هللا لوق هنّيبي ام

 يف ماظنلا اذه 006 . 20د هس ادع مركما د ارك ليام

 نيب لضافت نوكي الأ هتازيمم نمو .ىثنألاو ركذلا ىلع موقي قلخلا
 ىلع ةأرملاو ةأرملا نيب وأ «ءلجرلاو لجرلا نيب الو «لجرلاو ةأرملا

 قلخ مركأف .ىوقتلا ساسأ ىلع لب «قرعلا وأ نوللا وأ سنجلا ساسأ

 لاثتمالاو ءهتعاطو ءهتدابع يف مهاقتأ ىلاعتو هناحبس هللا دنع هللا

 وأ ناك ًاركذ  ديدجلا دولوملا َّنأ نع ًالضف اذهو . .هيهاونو هرماوأل

 بجي ؛«ةيهّلإ ةمعنو لب «ةكربو ءريخ هنأ ىلع هيلإ رظني نأ بجي - ىثنأ
 انيدهيو لب ءهيلإ ريشي امك «ةياعرلاو مامتهالا نم قحتست ام اهؤاطعإ
 ريخلا ىلع ليلدك ةراشبلا زيت : لدعتلا امدنع «ميركلا نآرقلا هيلإ

 امم هلك كلذو . . . «قنألاب مهدحأ رْث + اًدإَو## :ىلاعت لاق ذإ «مداقلا

 ءوس ىلإ 2 .كاردإلاو ةفرعملا يف هنع نيديعب نويلهاجلا ناك

 نايك اورّمحو ءلجرلا نأش اومركأف .مهشيع ةواسق ىلإو مهتادقتعم
 ضرف امدنع ءاهباصن ىلإ رومألا داعأو مالسإلا ءاج ىتح «.ىئنألا

 هللا رمأ امب هقح ةياعرو «هتمارك نوصو «ناسنإلا ةايح ىلع ظافحلا

 )١( :ةيآلا «تارجحلا ةروس ١.
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 ةميرج كلذ رابتعاو «ةمرتحملا سفنلا لتق هميرحتب كلذو «هب ىلاعت
 ماكحألا اهررقت يتلا دودحلل ًاقفو «يناجلا اهيلع ُبّفاعُي ؛ةركنم

 دأو ةميرج ىلع ءاضقلا ماكحألا هذه لضف نم ناكف .ةيعرشلا

 ظافحلاو لب «مدا ينب نم قولخم لكل ةايحلاب قحلا مارتحاو «تانبلا

 .تارمثلاو قازرألاب سانلا ينغت يتلا ىرخألا ةيحلا تانئاكلا ىلع

 . .ةيتايحلا دراوملا نم ريثكلابو «لامجلاب ةيعيبطلا ةئيبلا ينغتو

 لدي هنأ هرثآم نمو «للزلا نم مصعت يتلا ةديقعلا وه مالسإلاف
 لب «هتاقولخم عيمج قزري وهف «ىلاعت هللا نم قزرلا ْنأ ىلع ناسنإلا

 . باسح ريغب ءاشي نم قزريو

 قيرفت امنود - ناسنإلل رظني هنأ ًاضيأ ةديجملا مالسإلا رثآم نمو
 .هقلخ يذلا هّبر ىلع ميرك قولخم هنأ ىلع  ىئنألاو ركذلا نيب

 .هسفن رطشو .لجرلا ونص اهنأ ىلع ىثنألل رظني امك ؛هلدعف ءهاوسف

 لماع يه املثم «عمتجملا ءانبو «ناسنإلا ءانب يف يساسأ نكر يهو

 .ناسنإلا ةيناسنإ قيقحت يف يرهوج

 ال يذلا يناسنإلا اندوجو ىلإ رظنن ْنأ مالسإلا انديري اذكه

 ةدوكلا :طئاوز ساسأ ىلعو ؛ةأرملاو لجرلا دوجوب اّلِإ ميقتسي
 اقادصم «.هللا عرشل اقفو امهعمجت يتلا ةيجوزلا ةايحلا يف محارتلاو

 اهيل اونْكَسَتِل اميوزَأ مُكِسفنَأ نم ركل َقَلَح نأ هيَ ْنِمَول :ىلاعت هلوقل
 لهف . .("76رركَفتي ِمرَمِي يبل كلذ يف نإ ُهَمَْيَو ُهَدوَت مكي َلَعَحَ
 ٌثيح نم .ةيجوزلا ةقالعلا ينبي فيك اوريل مالسإلا ىلع سانلا لبقأ

 ةفلإلا ةقالعو «نانئمطالاو نكسلا ةقالع اهلعج دق ىلاعت هللا َّنأ

 )١( :ةبآلا ءمورلا ةروس ١؟.
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 دحتت ثيحب «ةمحرلاو ةبحملا ىلع موقت ةقالع اهلعجو لب «ةفأرلاو
 هذه ميقتست الو . .نيدسج يف ةدحاو سفن امهنأكف نيجوزلا رعاشم

 كلذلو ءرخآلا مويلاب ناميإلاو هللا ىوقتب الإ يناسنإلا دوجولل ةرظنلا

 لتق نم كرشلا هببّسي يذلا ءوسلا نع ثيدحلا دعب ينارقلا نايبلا ءاج

 ُلَتمْلا هنو وَلا لثم ةرْخآلاب َتْويمْوي ال َنِدَلِل# :ىلاعت هللا لوقب ءدالوألا

 نإ ًاريثك نوأبعي ال ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلاف ؛ 4 ٌمِكمَلأ ٌرِزَمْل َرْهَو لعل
 مهف ؛ةثيبخ وأ ةبيط مهتملك تءاج وأ .ةئيس وأ ةنسح مهلامعأ تءاج

 نأ مهؤوسي ال كلذلو ءًاباقع وأ ًاباوث الو .ةرخآ الو ًاباسح نوبقتري ال
 دنع دعُي يذلا عينشلا لعفلا اذه ىلع .تانبلا دأو ىلع اومدقي
 لب ال .ًالالضو ًالهج اهرثكأو «ًةحابقو ًاءوس لامعألا ّدشأ نينمؤملا

 سيلو . .رعاشملا ةواسفو بولقلا ىمع ىلع ليلد مالسإلا رظن يف وه
 لك اهب موقي ْنأ نكمي يتلا ءوُّسلا لامعأ ىلع ًالاثم اّلِإ تانبلا دأو

 لاح وه امك «ةرخآلاب نمؤي مل اذإ .ءشاع ٍنامز يأ يفو ءٍِناسنإ
 ناكف ..!هتمرب يرشبلا خيراتلا ربع نيدحلملاو نيكرشملاو نيرفاكلا

 لثملا ىلاعت هلل نوكي ْنأ اقح ناكو ءءَّْسلا لثم مهل نوكي ْنأ ًاقح
 يتلا ىنسحلا ءامسألاو ايلعلا تافصلا يف قلطملا لامكلا يأ «ىلعألا

 .هكلم يف زيزعلا هناحبس نوكي ْنأ ًاقح ناكو ؛ىلاعتو هناحبس اهب دّرفت

 يذلا هناحبس وه لب .«ءيش هيلع عنتمي ال يذلا «هعنص يف ميكحلا

 نمو .باوصو لدعو قح وه ام قفوو ءاهعضاوم يف ءايشألا عضي
 ريبكلا ءوسلا كلذ نيكرشملا ىلع لجو ّزع هللا باع دقف كلذ لجأ

 ةفاضإ هركي ناسنإلا ناك اذإف ؛مهسفنأل هنوضري ال ام هيلإ مهتفاضإب

 ىلإ هفيضي ْنأ هل زوجي فيكف ؛هيف هاري يذلا ىضتقملل هسفن ىلإ حيبقلا

 . .نوكرشي امع ىلاعتو هناحبس ؟ماركإلاو لالجلا يذ هللا
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 - ٍدابعل نودّبعتي نوكرشملا -
 22 ٠ 1 جتروعر

 يأ مم م يا يا يووم سل مهو
 ارغذأ لق اي نوئمتَم تانات ركل أ يتوب انغأ قيل نأ 1< هر 4 20 - أ ل تم

 ١

 . 10و ام نوب 1

 ىلع ةعطاقلا ججحلا ضعب ناتميركلا ناتيآلا ناتاه قوست

 َّنأ اوكرديو ءاوعي ْنأب مهرئامضو مهلوقع بطاخت يهو «نيكرشملا
 تاقولخمو «مهلاثمأ ٌدابع الإ مه ْنِإ «ىلاعت هللا نود نم «نودبعي ام

 ةعضاخ تادوبعملا كلت نوكت نأ ًابوجو ناكف .هتاقولخم دادع يف

 لدب كلذ :نع تححضفال :قلطنلاب ةلوخم تاك ولو. :«اهقلاخك ةتيفمل

 اذلو) ليلذتلا يأ ءديبعتلا مكحب فرعي ام وه عوضخلا اذهو . عوشخو

 . (ءوطوم قيرط يأ ءدّبعم قيرط :لاقي

 ةريضتا ةنورترملا يلم موس تلا ةطاخما اشيا هيلع لديو
 كلذو 0ع يع اس او طعاوم امدنع
 :ىلاعت هلوق هنّيبي امك «ءهتناطب ةمدخو هتمدخل مهريخستو .مهلالذإب

 . ")4 ليست وب َثدّبَع نأ َلع ابعت ةمضن كاتو# 2 2و

 كلت ةيدوبع ىلع اهديكوتب ىوقأ حبصتو ءةجحلا نيبتستو

 اهب وعدي ةوعد ةيأل اهتباجتسا مدع لالخ نم «ىلاعت هلل تادوبعملا

 .مهوعداف «نيكرشم اي نومعزت امك ةهلآ تناك ول ذإ . .نوكرشملا

 .486١و ١94 :ناتيآلا ,فارعألا ةروس )١(

 .77 :ةبألا ءءارعشلا ةروس (1)
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 ءاوبيجي الأ يعيبطلا نمو ؛ةهلآ اهنأب نيقداص متنك ْنِإ مكل اوبيجتسيلف

 الب ٍتادامج نم رثكأ اوسيل «مهنيوكت ةقيقح يف مهنأل ءاوبيجتسي وأ
 هب نوزاتمت يذلا كاردإلا نم ٍةمودعم ًءايشأ وأ «مهيف ةايحلا ثعبت حور

 ولو ىتح  مكتادوبعم لعجي امم «ضرألا يف تانئاكلا نم مكريغ نع

 امهب لضف نيذللا ماقملاو ةبترلا يف مكنود  ءامسلا يف اهومتمهوت
 ىنعم هعم ميقتسي ال ام اذهو «تانئاكلا كلت لك ىلع مدآ ينب قلاخلا

 نم ًاردق ّلجأو ءًانأش ىلعأ نوكي ْنأ بجي دوبعملا َّنأل ءاهل ةدابعلا
 مكلوقع متبهذأ دق اونوكت ْنأ اَلِإ ؛لقعلا هب مكحي امل ًاقفو «هيدباع
 . . !كرشلاو رفكلا هببس اذهو ءٌىدس مكصئاصخو

 ام ناوه ىلع يّسحلا ناهربلا يتأي «ةيلقعلا ججحلا دعبو
 :بينأتلاو عيرقتلا ةغيصبو «نيكرشملا نآرقلا لأسيف «ةهلآ اهنأ نومعزي
 له مأ ؟اهب نوشمي لجرأ ىلاعت هللا نود نم نوعدت يتلا مكتهلآل له

 ناذآ مهل له مأ ؟اهب نورصبي نيعأ مهل له مأ ؟اهب نوشطبي ِديأ مهل

 «ناسنإلا ىف قلاخلا اهلعج دق ءاضعأو ساوح هذهف ؟اهب نوعمسي

 ةحاس كلف كردعت زييمتلاو كاردإلا ىلع ًارداق هلعجت فئاظوب اهدؤزو

 نأ لوقلا يهيدبلا نمو ؟يناسنإلا هدوجوو هنايك عم لعافتيو «ةايحلا

 مكنم لقأ اهلعجي امم «مكلثم تاكلملا كلت اهنوعدت يتلا ةهلآلل سيل

 ىندأ ناك نمل اودّبعتت ْنأ مكرمأ بيجع نم نوكيف «ةبترم ىندأو ءانأش

 زيزعلا هللا نود نم مهوعدت ْنأ هنم بجعأو .ةمركمو يل مكنم

 ىلع مهنورت متنأو ..!نوعلاو ددملا مهنم نوجرت ةايلوأ .«ميكحلا

 نم ةعيضولا ةروصلا كلت ىلعو .قلخلا نم ةنيهملا ةلاحلا كلت

 صئاصخ نم ميركلا مكبر مكابح ام اوكردتست نأ ريغ نمو ءزجعلا
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 يف ٌنسنإل انَعلَح دقل# : ىلاعت هلوقل ًاقادصم ؛ميوقت نسحأ يف مكتلعج
 , (30)# رميت نحل م 2-4

 ةجحلا يقلي امدنع ىلاعتو هناحبس هللا نأ هيلإ هابتنالا ردجي امو

 ٌناذآ وأ ٌنيعأ وأ ءٍديأ وأ ءلجرأ مهتهلآل سيل ْنأب نيكرشملا ىلع

 يتلا ىرخألا تاقولخملا رئاس لثم ٍتاقولخم مهنأ ىلع ديكوتلل كلذف

 ْنأ نود ءريطلاو ناويحلاو ناسنإلا نم ساوحلا هذه لثم اهل لعج
 ىلاعت هللا َّنأ نومعزي نم هيعّدي يذلا ديسجتلاب ةقالع ىندأ كلذل نوكي

 ال هنإف ٍةهلآ دوجو نم نوكرشملا يعدي امف ؛هتروص ىلع ناسنإلا قلخ
 تاوامسلا يف دحاو ٌهَلِإ هللا اّْلِإ هلإ ال» هنأل ءالصأ اهل دوجو
 رذحيلف . .«ءيش هلثمك سيل» وهو «ليثم الو هل هيبش الف «ضرألاو

 .كرشلاو رفكلا يف ةدايز اهنأل ءديسجتلا ةركفب نودقتعي نم ًاذإ

 ةقلطملا هتيبوبرو هتيهولأو هللا ةينادحوب نيقي ىلع اونوكيل مهليحنو
 ريو دم دهر ورق

 مون لو ةنيع مخ
 متل هواء 20

 أت 5 ملأ ىلا وه الإ هَل 7 هس : ىلاعت هلوق ىلإ

 1 هندي الإ ءهَدْنِع مُفْنَي ىَذَّلا 1 نَم ضرلا يف امو َتونَمَّسلا ىف ام ُهَل

 آه اَمب ال هدِمْلِع نم ٍءَىَس وطي الو مهمل مو ةهيدلأ

 74 نيت ليلا َوهَو امهظنِح موي لو ٌضّرلاَو ٍتومَسلَأ ُهِّيِس

 نم نوعدي ام َّنأ ّيسحلا ليل ليلدلاو يلقعلا ناهربلاب تبث دقو امأ

 مم : ىلاعت هلوقل ًاقادصم ةدساف دئاقعو ةلاض ماهوأ دّرجم هللا نود

 يطأ ني اج أ لزنأ ان كت رش اهوُمتِنَبَس هم عل الإ يهود نم َنوُدبَت
 ال ساّئلأ ٌررَكأ َّنك لو يقل نيل َكِد داي دل أدم اَلأَر َرَمآ هَ الإ مْكَحْلا ِنإ

 )١( :ةيآلا ءنيتلا ةروس 4 .

 :ةيآلا ءقرقبلا ةروس (؟) 706.
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 ىلع مهتهلآ َناوهو «نيكرشملا َناوه حضفي ام ّنإف . . ."'4#2تومَلْعَ
 «نيكرشملا ىّدحتي ّْنأِب هِي دمحم هللا لوسرل للجلا رمألا .ءاوسلا

 هل لوقي ذإ «مهتاءاعداو مهمعازم لاطبإل .ةديدج ةلواحم يف كلذو

 ماب ملقا . «نوُرظن الف نوُديك م كاك وعد ٍلْقط : ىلاعت هّبر
 لجو رع هللا نود نم نوعدت نيزذلا مكلاثمأ تاقولخملا ءالؤه

 مهل نومدقت امدنع اميسالو «ةعفنملاو ةرصنلاو ددملا مهنولأستو

 اهنوسبلت ةوسكلاو ةيلحلا روذن وأ «مهمادقأ دنع اهنوحبذت يحاضألا

 مكلاومأ يف مكل ءاكرش مهنولعجت امدنع وأ .مهداسجأ لكايه

 نأ  مهاّيإو اونواعتو  ءاكرشلا ءالؤه اوعداف ..2"”هكقازرأو

 0 «نيعا ةفرط كلذ يف يتواهبت الو :يرعلهي
 نكلو ..!مهعقاو تبثي امكو «مهقلخ هيلع لد امك .ًادبأ !؟مكل

 97 كِِشَر 2000 : لبق نم طول يخأ لاق امك مكل لوقأ
 ام ّنأب «يلوق مكقدصيو ء«هيلإ مكوعدأ يذلا قحلا يناعم كردي

 ؛هل اوعمتجا ولو بابذ قلخ ىلع نوردقي ال هللا ةدابع يف نوكرشت

 دبع ينإف ءانأ امأ ؟زيزعلا 7 هللا نود نم مهل نودّبعتت اذإ فيكف

 0 كلذلو .ادحأ يّبر ةدابعب كرشأ الو ءهلوسرو ء«هللا

 َقَْس لَ نإ حِكَم لع ءأوُلَمْعَأ ِمْوَقَيَو# :هموقل بيعش يخأ لاق امك

 ططستم نإ اكو ظلك ره كرت ديم ٌباَذَع ِهِيتَأَب نم تنوُملَمَت

 ير ّرمأ ٌرظتنم مكعم ينإ «مكرمأ ةبقاع ءوس اوبقتراف يأ 0247 ُبِقَر

 4٠ :ةيآلا .فسوي ةروس )١(
 . ماعنألا ةروس نم ١77 ةيآلا مجارت (؟)

 . ل4 : ةيآلا .دوه ةروس )م

 ,.4* دوه ةروس ١)
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 هب ينثعب امب لماع ينإف ىلاعت هللا رمأ يتأي ْنأ ىلإو . . !مكل لحي يذلا
 ءينرصني فوس هنأب ٍنيقي ىلع هللاو ينإو «نيبملا غالبلا نم هناحبس

 اذكهو . . !ليلضت يف اّلِإ مكديك امو ء هللا نود نم مكل ٌرصان ال متنأو

 لثم  برعلا نيكرشملا دنع ةينثولا كلت نأ نّيبي ينآرقلا لثملا َّنإف

 ةيأ نم ةيلاخ ءاقح ةيلهاج ةينثو الإ تسيل - ىرخألا تاينثولا رئاس
 ةينثو اهنأ ىلع نآرقلا صوصن اهروصتو لب ؛اهتاذب رابتعا وأ ةميق
 ةميركلا هتايآ قيداصم يتأت كلذلو «يرشبلا لقعلا نازيم يف ةطحنم
 يلختلا ىلع مهّضحتو «ةلفغلا نم مهظقوتو نيكرشملا لوقع بطاختل

 نيبتل مث نمو . ىلاعت هللاب كرشلا ةعباتم يف دانعلاو رارصإلا نع

 فدابعب ميحر فوؤر هللا َّنأو هلل ٌدابع مهنأ ىلع نيكرشملا كئلوأل

 . .ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو «هب كرشي نأ رفغي ال هناحبس هنكلو

 مهف ؛مهءابآ اهيلع اًوفلأ يتلا ةداعلا نم مهصّلخي ام هلك كلذ يف ٌلعلف
 يتلا ةهلآلا كلتل دّبعتلا نع نوهتني ثيحب .نوعرهي مهراثآ ىلع

 نوميقيو «ىرخأ تاقولخم يف اهنومهوتي يتلا وأ «مهيديأب اهنوعنصي

 . !راهقلا دحاولا هلل الإ نوكت ال يتلا ٌّقحلا ةدابعلا مث نم

 هدابعب ريبخ لثم ةاعدملا ةهلآلا نالذخ نع مىبنُي ال 4

 ام أوهوم 0 و 1 و ل

 ا 2 0 للا 0 اس ح7

 237 ريح ُ لثم كنس الو حكرشب نورفكي ةَمايقْلا مويو كل اوباكجتسأ

 دئاقع ناوه ىلع ميركلا نآرقلا تايآ يف ديكوتلا ٌٍبصني ًامئادو

 نآرقلا تايآ بطاخت كلذلو .ةموعزم ةهلآ مهذاختاب نيكرشملا

 )١( :ةيآلا ءرطاف ةروس ١4.
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 لثم لقاعلا ناسنإلا اهيأ ء عضت ال مِلو :هل لوقتل «ناسنإلا ةكرابملا

 اهتاقلطنمو اهتيهام يف ٌركفتتو «لقعلا رهجم تحت دئاقعلا كلت

 كيدل تبثلو ءأقح ةدساف دئاقع اهنأ تدجول تلعف ولو !؟اهدصاقمو
 ىدلو  روعشلاو لقعلا نابسح يف نوكت نأ ودعت ال ةهلآلا كلت نأ

 درجم  ىلاعت هللا دوجو ةقيقحب نونمؤي نيذلا سانلا نم نيبالملا
 اذه رصانع لامتكال اهداجيإ ةيهلإلا ةمكحلا تضتقا .«تاقولخم

 اهذختاف ءهسفن ىلع ىّنجت امك ءاهيلع ىّنجت ناسنإلا َّنأ اّلِإ ءدوجولا
 رطف يتلا ةرطفلل ًافالخو «ءلالضو لهج نع كلذو .هللا نود نم ةايلوأ

 الأ نيكرشملا ىلع َةنّيبلا ٌةيآلا هذه حرطت انه نم . .!اهيلع سانلا هللا

 ليبس ىلع ْذِإ ؛هللا نود نم اهنوعدي ةهلآ تاقولخملا كلت نم اولعجي
 اهنوك  مهءاعد يعت الو ءمهمالك عمست ال يهف «هيبشتلا وأ ةاكاحملا

  ناسنإلا ةايح نم ٍظح ىندأ اهل سيل ءايمع ؛«ءامكب ءءاّمص تادامج

 مهل بيجتست ال يهف ءاهنوعدي نم ةءاعد ءًاضارتفا ءتعمس ولو
 نم اربتت «نيملاعلا بر اهقطني موي «ةمايقلا موي اهنإ لب ال ..ءيشب
 اهنإو لب .ةدابعلا يف العو َّزع هللا عم اهاّيإ مهكارشإ نمو ءاهل مهتدابع
 لالضلاو ةفسلا ءرافكلاو نيكرشملا كئلوأب ءلصو فيك ّنجهتستل

 نود نم اهودبع ىتح يروعشلاو يركفلا طاطحنالا نم دحلا كلذ ىلإ

 . . . !هتمظع تلج هللا

 مهئوُربتو «مهل نيكرشملا تادوبعم ركنت ىلع نآرقلا ديكوتو
 هللا ملع نم .لصألا يف ءوه «ةمايقلا موي مهتدابع نمو مهنم

 هلوقب ءديجملا هنأرق يف هب انربخأ .«ىلاعتو هناحبس هنكلو «بيغملا
 ُمِهِب ْتمطَعَتَو باّدصْلأ اورو اوُعََتأ تريلا َنِي اوس َنِدَلأ اَرَبَتْدإ» :نيبملا
 َكَدَك انو أوُمّربَت انك تم ارت ُهَرك انآ كأ ول أوي َنِْلأ لوو« بابل
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 انرابخإو . 2١7 ٍراَئلأ َنِم َنيِجِرَكِ مُهاَمَو مَع ٍتْرَسَح َمُهَلْمعأ هلا مهي
 «نوكرشملاو نورفاكلا اميس الو ءاعيمج سانلا نقيتسي ىتح كلذ نع

 ءايندلا يف مهو ًءاوس ؛هدابع نوؤش نم نأش لكي ءيبخ ىلاعت هللا ْنأ

 ناكف .ىلاعت هرمأب ةموكحم دابعلا ءالؤه رئاصم َّنأو «ةرخآلا يف وأ
 ريبخ لثم «ءناسنإلا اهيأ «كئبني الو ؛ ميلع ريبخ ٍندل نم رابخإلا

 . حالصو ةياده كل نوكيف «ظعتتو كردت كّلعل .هقلخب

 لوق لثم وه .ةزجعم مهيتأت وأ هللا مهملكي الول «نيكرشملا لوق 4

 مهلبق نم نيذلا

 آَيِتْأَم وأ ُهَّسَأ اَمَمْلَكُم اَلْوَل ّنوُمّلحي ال َنِذْلأ ٌلاَمَول :ىلاعت هللا لوقي

 َنيَب ده مُهبولف َتَهَبَتَت ٌمِهلَوَف َلْثَم مهل نم ترذلا َلاَق كَلِلدَك ٌةَياَد

 . "04 تودي ِمْوَمِل تيل

 ال نيذلا» نم ديكلا كلذ بجعلا ريثت يتلا رومألا نم لعل. .
 هللا َّنأ مهقيدصت مدعب ءةكم يف نيكرشملا نييمألا نم يأ :«نوملعي

 يف كلذ ىدبتيو نيملاعلل ًاريذنو ًاريشب كَ ادمحم لسرأ دق ىلاعت

 لكب اهوعباتو «*آ5 ىبنلا ّدِض اهوّنش يتلا ةيمالعإلا برحلا كلت

 فقوتتف «ءهنع ا اودعبيو «هزجع اورهظي ىتح «.ةسارشو ٍةفالص

 اوناك ام .كلت مهبرح هوجو زربأ ناكو ..نومهوتي اوناك امك «هتوعد

 ؛هللا انملكي الول» مهلوق يف امك «تازجعملا نم 5 يبنلا هب نوبلاطي

 . !هلوسرو هللا يبن كنأب قدصن اّنكل .«كثعب يذلا وه هنأب انربخيو

 )١( :ناتيآلا ةرقبلا ةروس  175و١517.

 :ةيآلا ءةرقبلا ةروس (؟) ١١4.
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 مأب اهارن يتلا (تازجعملا) تايآلا نم «ةيآ انيتأت» الول :مهلوق وأ

 . . !هيعّدت امب نمؤنل اليبس نوكت دقو «نيعلا

 ال يتلا تازجعملا نم يه اهنوبلطي اوناك يتلا تايآلا نأ عقاولاو

 امو لب . هنودصقتي اوناك ام .لعفلاب ءاذهو :...«رنشبلا اهيلع ردقي ال

 ت5 يبنلا ىلع ُيحولا اهيف لّزنتي ناك يتلا ةدملا لاوط هبلط يف اوبل

 تنع ىلع لدت يتلاو ءاهنوبلطي اوناك يتلا تازجعملا نمو

 هتبثي ام «هتوعدو «مركألا يبنلل مهتوادع يف «نيكرشملا كئلوأ ثبخو

 : كلذ ليبق نمو «ةفيرشلا روسلا نم ددع يف «ميركلا نآرقلا

 هوسمليف قر يف ًاباتك هيلع هللا لزني ْنأ د يبنلا نم اوبلط ْنأ

 مهيلع در العو َّزع هللا نكلو ..(كشلل ىفنأ نوكيل) ممهيديأب

 ًاورفك َنيِذل َلاَقَل حيييأب هوُسمَلَف ٍساطَرَو يف ابنك َكيَلَع انلَرن ْولَو» : قحلا هلوقب
 , 317 5 ا رحب الإ اَذع نإ

 ىلاعت هللا ٌدرف . .ةوبنلاب هل دهشي كلم هيلع لزنأ الول :اولاق نأ

 مدا َىضَل كلم اَنَرأ زل كلم هلع ل 17 اناكو» :نيبملا هلوقب مهيلع

 ")45و اهئ
 جاتحي الف ءًاينغ هلعجي ىتح هبر نم زنك هيلع لزنأ الول :اولاق نأ
 ايبن هثعب هللا ّنأب قدصن نلف الإو ء«سانلا رئاس لثم لمع ىلإ

 الأ رم قيفيالاب «ىلاعت هبر نم ةاساوملا هتءاجف 4 لوو

 :ىلاعت هلوقل ًاقادصم .تايآلا نم مهيلع هولتي امم جرح يف نوكي

 ا, :ةيآلا ؛ماعنألا ةروس )١(

 م :ةيآلا .ماعنألا ةروس (؟)

459 08 



 رسم ص ار را ل هه

 لأ كَل اوُلومَي نأ َكرْدَص ءِي قيِإَسَو كلإ تمحو ام صعب كرات َكَلَمَتٍ
 . 274 ٌليحصَو وك لك لَ هلو يذم تأ آمن كلم معَ آحج زأ يك هَ

 يبنلل ركنملا مهيدحتو «تازجعملا تابلط يف ًاريثك اولاغو لب

 مهب تغلب ىتح «باذعلا نم هب مهدعوتي امب مهفافختساو «او
 هتمظع تلج هللا اوري نأ نوبلطي يذلا دحلا ىلإ ةهافسلاو ةحاقولا
 ةسلسلا هذه كلت مهتالاغم ىلع لدتو . .ًانايعو َةلباقم هعم ةكئالملاو
 هللا باتك يف «ءارسإلا ةروس» اهتظفح امك «ةيزاجعإلا بلاطملا نم

 نايغطي نيذللا لالضلاو لهجلا ىدم ىلع ًادهاش نوكت ىتح ؛ديجملا

 العو َّزع هلل نوجري الف «نيكرشملاو نيرئاخلا بولمو لرفع ىلع
 . . !!ًاماقم ةّوبنلل الو ءاراقو

 اًءوُبلب ٍضرألا َنِماَنَل َرِجَفَت ٌقَح كل حرت ناولاَمو# : ىلاعت هللا لوقي

 نم تيب كل َنْوَي زأ# اليم ٍةَكِبكَمْلاَو هَّسأب قت وأ امسك اَنِكلَع َتْمَعَر اَمَك هآَمَّسل

 . "هالي اال تنك ْلَه قر
 25 يبنلل هنولوقي ةكم يف نويمألا نوكرشملا ناك ام نأ ىلع

 نم زاعيإب هبلغأ يف كلذ ناكو  تازجعملا نم هنم نوبلطي اوناك ام وأ

 دقف .ةيوامسلا تالاسرلا دوهع يف ًاديدج نكي مل - برثي يف دوهيلا

 )١( :ةيآلا ءدوه ةروص ١1

 :تايآلا فارسإلا ةروس (؟) 4٠ 47.

 ) )6:ةيآلا ؛ءءاسنلا ةروس ١67
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 ني ٌهَديكم اَنَْع َلْزَتِم نأ كلير ميتشَي لَه َمِيَرَم نك ىتبمت نورا
 يزجلا هبش برع نم نيكرشملا لق لثم لق دف 17. . ! 4ِهَمَسلأ
 «ىلاعت هللاب ناميإلا مدع يف  ًاعيمج  مهبولق تهباشتف ٠ .مهلبق ماوقأ

 «نييراوحلا ناميإ يف فعضلا كلذ ببسب وأ ؛هلسرو هئايبنأ قيدصتو

 مهب يدوي ْنأ نكمي ناكو .كشلا نم تاظحل يف مهبولق ىرتعا يذلا

 ىلع مهتبثو ءهتمحرب ىلاعت هللا مهكرادت ْنأ الول «كالهلاو رفكلا ىلإ

 لباقمب ْنكلو . .مهّيبن اهولأس يتلا ةدئاملا مهيلع لزنأف «مهناميإ

 هّبذعي فوسف ءاهدعب مهنم رفكي نم َّنأب ُهئاحبس مهدعوت «كلذ
 نإ را ىلع هل 7 0 0 نم م هبذعي 0 00

1 500 

 تايآلاب هيئوعبم دّيؤي ناك ىلاعت هللا َّنأ نيبملا نآرقلا تبثأ دقلو

 قدص ىلع ةمساحلا نيهاربلا نوكت ىتح «ةرهاظلا تازجعملاو «ةلادلا

 ءاضقناب تازجعملا كلت تضقنا دقو ؛ميوقلا هللا ليبس ىلإ تاوعدلا

 َّنأ الإ ءضرألا يف اهراثآ نم ضعب اّلِإ اهنم ٌّقبي ملو ءدوهعلا كلت

 ىدم ىلع  ةّيح دهاوش ىقبتل ميركلا نآرقلا يف تظفح اهرابخأ

 . .نيبملا قحلا رون ىلإ يدتهيو .«ظعتي ْنأ ديري نم لكل  نامزألا

 ةزجعملا َّنأ ىلع «ةلاجع ىلع ولو .ديكوتلا راركت نم دب ال انهو
 راصبألاو عامسألا نع بيغت نلو .يضقنت نل يتلا «ةمئادلا ةّيسحلا

 لمحت يتلا تايآلا نم هيف امو ميركلا نآرقلا اذه وه «ةمايقلا موي ىلإ

 )١( :ةبآلا ؛ةدئاملا ةروس ١١7

 )١( :ةيآلا ؛ةدئاملا ةروس ١١6.
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 بلقلا يف ًانيقي اهلعجي امب ديلي دمحم ةّوبن ىلع نيهاربلاو ةلدألا
 اولض نيذلا نيكرشملا عم كلذ عفن ام نكلو .ةيفاصلا سفنلاو «ميلسلا

 نيقيلا ةحار دجي يذلا نإو ؟ناميإلا ةوالح معط اومرحو «نيقيلا نع

 ةنينأمط اهيف دجيو «هنيقي قادصم ميركلا نآرقلا تايآ يف دجي «هبلق يف

 يذلا وه نيقيلا امنإ «نيقيلا ئشنت ال تايآلاف «هريمض ةحارو «هسفن

 «حيحصلا يقلتلل بولقلا ٌءّيهيو ءاهتقيقح ىلإ ٌنئمطيو ءاهتلالد كردي
 ءادتهالا نع اولض نيذلا نوكرشملا هيلع مه ام سكع ىلع هلك كلذو

 يلعلا هللاب ناميإلا نع اوهاتو ءْةَيَْي دمحم انديس ةؤوبنب نيقيلا ىلإ

 لمعلاو .بولقلا ةنينأمطب روعشلا ةمعن نم اومرح ىتح «ميظعلا
 . . .نونقوي موقل تايآلا نايب ناك كلذلو . .ةّيح رئامضب

 دومثو داع ةقعاص لثم ةقعاص باذعب نيكرشملا راذنإ- ٠٠

 ٍنئَمْوَي ىف َسْاْلا َقَح ىلا َتورُمُكَل كتب ْلْثط :ىلاعت هللا لوقي
 ايف َرَدقو ا كََمَو هو نم َىماَم اذ لعحَو#* نعل بو كِل ادادلأ هل َنوََ
 ِضْرالَو ال َلاَمَم ُناَحُد ىو ملأ لإ بوتس م َنِالَسز هآَوَس يأ همر :ي امو
 لك ىف حسو نوب ىف تاوعَس عبس َنهدَصَتَم# باطن آلَ هيك وأ امو اين
 َنإَك* م يلَعْلا ٍريرَمْل ردت َكِلَد طمس حيبتمسي ايدل آمل ميرو اعين لمس
 ١ ساي نى سيك سس كس و 00 رم

 ا 7 هوُمَتَو داع ةَفِهبَص َلْثَم ٌةَفِهَص :رذنأ لق اوضرَع

 را ثني دمحم هلوسرل ىلاعتو كرابت هللا نم باطخ هنإ

 ناجهتسالا ةجهلب مهل لوقيف «.هيلع مه يذلا رفكلا نم نيكرشملا

 :هاذؤم ام راكنتس الاو

 )١( :تايآلا «تلصف ةروس 9 ١.
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 ءاكرش هل نولعجتو «ميظعلا قلاخلا وهو «هللاب نورفكتل مكنئأ

 ال مكلاب امف ؟ةيبوبرلاو ةيهولألاب دّرفت يذلا وهو .قلخلا اذه يف
 بئاجع نم مكتايح يف نودهاشت اممو .مكسفنأ يف امم نوربتعت

 ضرألا يف نورت امم هلك دوجولا ماظتناو ءعنصلا عيدبو «قلخلا

 . . !نومكحت ام ءاس الأ !؟ءامسلاو

 «نيموي يف ضرألا قل دق هتردق تلج هللا نأب نوملعت الأ

 5 ديمت الف اهنزاوت ظفحت يتلا لابجلا نم ّيساورلا اهيف لعجو
 يح ٍءيش لك هنم لعج ًاروهط ًءام ءامسلا نم لزنأو اهيف كرابو

 .مكماعنأو مكعورز هب نوقستو «هنوبرشت ةبوذع هيف ام ءاملا اذه نمو

 نونّيزتت ىلحو .مكل ًاتاوقأ هنم نوداطصت ةحولم هيف ام ءاملا اذه نمو
 . .نومعنت اهب يتلا ةريفولا تاريخلا هذه تناكف . . !نورجتتو اهب

 ةانابق كا دقف .نيملاعلا تر ضرألا يف كراب ام ىلع ٌلدت اهلكو

 اودتهتل تاوقألا اهيف رّدقو .مكتايح ُماوق اهيف نوكيل اهبارت نم مكقلخ
 تاقالعلا لالخ نم اميسالو .مكقازرأ قئارطو مكشيع لبس ىلإ

 رفاضتت نأ بجي يتلا ءبوعشلاو ممألا نيب أشنت يتلا تالدابملاو

 ميلعلا هرذق امم كلذ لك . . .مهعفنو ديالا ريغ ىف اعل :اهدويح

 اذه ةرثك نم نيبجعتملا وأ «نيلئاسلل ءاوس مايأ ةعبرأ يف ميكحلا

 .هريدقتو هريبلت بيجع نمو «هعونتو قلخلا

 وأ ءرصقلا وأ لوطلا ثيح نم «ةعبرألا مايألا هذه لولدم امأ

 سيياقم َّنأل . . !ىلاعت هللا ملع يف اذهف ءاهتقرغتسا يتلا ةينمزلا ةدملا

 اهسفن لوح ضرألا ةرود نع ةئشان يه امنإ نمزلا نع ضرألا لهأ

 اهنع جتني يتلا سمشلا لوح اهترود نعو ءراهنلاو ليللا دّلوت يتلا
 اهل ةقالع ال سيياقملا هذهو ..ةيوجلا لاوحألاو لوصفلا فالتخا
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 هيف تنوكت يذلا نمزلاب الو «ضرألا هيف تنوكت يذلا نمزلاب
 دعب «ضرألا نيوكت َّنأ نم ملعلا لهأ لاق ام هليلدو . عبسلا تاوامسلا

 يل ترب يح لير انام قرات لإ سجل صارت عل

 ىلع ترقتسا ىتح ةريثك ةيجولويج روصع اهيلع ترم مث «تبّلصتو
 . نهارلا اهعضو

 نم اهيف امو «ءضرألا هذه اهنم فلأتت يتلا داوملا نع امأو

 ءرخص نم ةرشق اهفلت ةرك ضرألا َّنِإ :ملعلا لهأ لوقيف .«تاوقألا

 نم ةقبط ًاعيمج ءاملاو رخصلا فلتو «ءام نم ةقبط رخصلا رثكأ فلتو
 «نحنو : ةردقمو ةفورعم داعبأ اهل ةكيمس زاغلا نم ةقبط يهو ءءاوه

 هذه يف اعيمج شيعن «تابنلاو ريطلاو ناويحلا انعمو ءرشبلا ونب

 «نيجيسكوأ» نمف . .ةايحلل ةحلاص ضرألا تلعج يتلا ءاوجألا

 ءاوهلا نوبرك نمو . .ةءايحأ انئاقب ىلع ّلدت يتلا انسافنأ دمتسن ءاوهلا

 لكأي يذلا ناويحلا لكأنو «تابنلا لكأن نحنو .همسج تابنلا ينبي

 . .انماسجأ ينبن ناويحلا محلو تابنلا اذه نمو «هريغو تابنلا هرودب

 يتلا تاكربلاو تاريخلا ةرفوو .تاوقألا ريدقت ىلإ ريشي هلك اذهف

 اهعزوو «ءىصحت الو دعت ال ًاسانجأو ًاعاونأ اهلعجو .قلاخلا اهمّسق

 لك عم نيبسانتملا ةبرتلاو خانملا بسحي ضرألا عاقصأ فلتخم نيب

 اهرادقم ملعي ال يتلا ةعبرألا مايألا يف هلك كلذ ّمت دقو .اهنم عون

 . ىلاعت هللا الإ اهانعمو

 ديسجتلا ينعي ال انه ءاوتسالاو . .4 ْناَحَد ىو ِءَمسلَأ لإ وتس مه

 دلت د و لاصلا ف اه تاكل نامزلا ءاوتحا الو ءةكرحلاو

 9 «ىلاعت هلل ءاش ام يأ .ةدارإلاو دصقلا ينعي امنإو - رشبلا ينب نم

 اهلعجت يتلا ننسلا نم ءءامس لك يف  ريدقتو ٍةمكح نعو - ئشني
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 ماظتنا لماكتي ىتح .ىرخألا تاوامسلا نئس تاموظنم عم ةمظتنم

 . .هأشنأ يذلا ىلاعت هللا ةيئشمل ًاقفو هريبدتو هرييست يف ءهرسأب نوكلا

 بيترتلل تءاج اهّنأب يحوت ال «هتسأ مث ةرابع َنإف كلذ ىلعو
 عفرأ ّسحلا يف ءامسلا نأل ءٌيونعملا ءاقترالل نكلو «ٌّينمزلا

 . .ىقرأو

 ام اذهو . .4 ندي اً آنلاَم ارك ؤأ اًمْوَط اين ِضْيَدَللَو ا لاتقل
 نع ٌذَشي الو «مداسمالاو .ةعاطلاب هقلاخ ىلإ هلك نوكلا دايقنا دّكؤي

 يف ناسنإلا اذه الإ ضرألاو تاوامسلا ّبرل عوضخلا نعو ةعاطلا

 يف هل ءاكرش مهلعجي ةايلوأ هذاختاو «ىلاعت هّبر ةدابع نع هضارعإ

 ام اذهو «هتيادهل لسرلاو ءايبنألا تاوعد هلوبق مدع يف مث «ةدابعلا

 حليو ءضرألاو تاوامسلا هيلع تماق يذلا قحلا نع فرحني هلعجي

 باطخلا ناك كلذلو . .!دوحجلاو داحلإلاو رفكلا يف ىلاتلاب

 داع ةّقِعاص لثم ةّقِعاص مكئرذتأ :ُلَقَف اوضّرغأ ْنِإف» : هي ع

 مدعو .مهرفكو مهكرش ىلع مهٌدَعوتي يذلا راذنإلا وهو 5
 «ةرباغلا ماوقألا كلت ذخأ يذلا ٌباذعلا مهب لحي نأب «قحلاب مهلوبق
 ىلع مهعبت نمو .ةكم لهأ قالي مل نإف . .ميشهلا ديصحلاك اهلعجو

 ام مهبذعي الأب ىضق ىلاعت هللا َّنأل) «مهايند يف باذعلا اذه «كرشلا
 نونمؤملا كلانه ماد امو .مهينارهظ نيبو «مهيف امئاق مي ٌيبنلا ماد

 موف أو مهبل هلأ تاكح امر : ىلاعت هلوقل «هللا نورفغتسي نيذلا

 هللا بّذعي مل ْنِإ ءلجأ ..("14 نفت ْمُهو ْمُهَبْذَعُ ُهَّمَأ ناك امو
 ةايحلا يف «مهرافغتسال ةباجتساو ِةيَْو مظعألا يبنلل ىمرك سانلا

 ) )1١:ةيألا «لافنألا ةروس 77.
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 ملعيسو .ةرخآلا يف بير الو  باذعلا نوقالي فوس مهُّنإف ءايندلا

 .نوبلقني بلقنم ّيأ  كرشلاو رفكلاب  مهسفنأ اوملظ نيذلا

 لبق نم مهؤابآ دبعي امك الإ نوكرشملا دبعياه-١

 اك الإ َنوُدُبْمي ام ِهاَلْؤتم ُدبَمي اَمَم قبر يف كت اَلق# : ىلاعت انبر لوقي
 ٠" وِ ام رك

 مرتم سس ىبرخ 2و 2ث رف هد ريرتسص ع وربما

 , 2176 ٍصوُقنم َرْبَع مهب دوم اَنِإَ لبق ني مهب دعي

 .دودولا فيطللا هللا نم سانيإلا لمحي هنكلو .هيجوت هنإ

 نم هفوفا نتن هجم امم كك ىتذأ هيدلا توكر ةلاب نو تيه ةلرسرل

 َّنأ ةّلعلاو . .ىفلز هللا ىلإ مهبّرقت اهنأ مهاوعدب «ناثوألاو مانصألا
 اوراتخا نإف «لبق نم مهؤابآ دبعي ناك ام لثم اَّلِإ نودبعي ام ءالؤه

 بهذت الف ءّيبنلا اهّيأ «هيلإ مهوعدت يذلا ىدهلل ًافالخ «ةّيمنص َةينثو

 عاتم نم ايندلا يف مهبيصن مهوقومل اّنإو ؛تارسح مهيلع كسفن
 - ظوفحملا حوللا يف كبر هب ىضق امم  هءارو نوثهلي يذلا رورغلا

 «باذعلا نم ةرخآلا يف صوقنم ريغ مهبيصن مهوفومل انِإ كلذكو
 تايآب اوظعَتي مل امبو .هللاب اوكرشأ امب «ةملاظلا مهلامعأو مهلاعف ىلع
 . .©")4 كييَع ٌدلْطَل َكرَقلا كرإ» مهل نيبت يتلا هللا

 نيطايشلا سوؤر هنأك نوملاظلا اهنم لكأي يتلا موقزلا ةرجش علط - 7

 مل لق اذإ أونا ْمُهَّنِإ # َنيِمِرْجُمْلأب لعن َكِلَدَك اَنإ# :ىلاعت هللا لوقي

 يلا هج لب ْنوُنْجَح ٍيعِاَسِل ايها وِ اًنيأ َنولوفيو#َوريكَتسي ُهّسأ الإ هَل ل

 )١( :ةيآلا دوه ةروس 1١9.

 :ةيآلا ءنامقل ةروس (؟) ١.
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 الإ # ولمس مك اَمالإ نوري امو ريلَأْلا ِباَدعْلا اوُمِآَد كن َنَِسْرملا َّقَدَصَو سم سم ىو ار 2 مسلوب طاع 00 2-2 هلم ل مرح عوف 2 ع عاب
 ٌلع# َنلأ تسب ىف#َنوُمركُم مهو هكرف# مولعَم قرر مه كيلو * َنِصَلَحُمْلا نأ داَبع هدسوي 2م يم .يىدم ود ا هياا#+ رك د يرن يبا دوم هع مس

 م 0 <. هن وي- أ 2 راج هم نا ل م 06 2 21
 مه الو لؤوغ اهف ال#نيِيِرْسِلِل وذل ًءاضيب # نعم نم أك مِهيلَع ُفاَطُي# َنيَِِقْنَم رمرس

 لع ُُعَب لئن نوُكَ ني نكي نزلا ترهق مكسعو* ورب بع
 ةَدَصمْلا َنِمل َكّنوأ لوفي # نمر يل نك فِ ْمُهنم ٌلِأَك َلاَق#َنوْلَآَستي ضب اول َِقّدَصِمْلا َنمَل َكَّن ]اد َنوُل آت

 هوس يف هد ملطاَ# َنوُمِلَطُم مث لَه َلاَه»*َنْسَمل ان اًمظعَو اناث اكو اَننِ
 ْنح اَمَنأ*َنرَصْحُمْلا ّنِم تكل قر ُهَمَعِي اَلوَلَو# ندم تدك نإ هت َلاَق# يحج

 اذنه لثيل# مَع وعلا وه اًذله نإ *َنيْدَعَمب نحن امو وألا اندنوم الإ#َنيَتِيِمِب 00 700 دوس ل ا هني سم لق ظنا سكب »* كارو يل
 ُهَنَنِف اَهَنْلمَب اَنإ*موََّرلا ُهَرَجَس ْمَأ اَلْرَن ريح َكِلدَأ*َنوُلِلَمْلا ٍلَمَعِيْلَ 7م أ 2-0 خ2 0 .٠ ٌٍ 9 م7 رم مر

 شور منك اهعلط#ريحجلا لأ ىف جرم ٌهرَجَس اَهَنِإ*َنِيِبَطِ 5
 0 سي( سمع موعدك 20 ة#ةيد م6 سو ماوررم»ب ضو م اطلروع .ردم 10

 ْنم اًبوَسَل اَبيَلَع ْمُهَل َّنِإ مث*نوظُبلا اهم َنوُِلاَمَه ابْن َنوْلكآَل مهَنإَف#ِنيِطَبّنل
 ْمِرئاَم لع مهَم#َناَص هكا اولا مهن # محملا لول مُهَمِحْرم َّنِإ م# ريح 00 اص هر يع لا ريكا ري 11 1.ي هم هد 2 2# 8
 رظناف# َنِرِذُم ميف السن دَلَو*َنَِرَأْلا رثكأ ْمُهَلْق ّلَص ذَقَلَو# نوع

 . 74 َنِصلْخُمْل ِهَّأ داب اَلإ#َنيَدَمْلا بقع نك َفْيكح ص نم

 «نيمرجملاب ٌريدقلا ىلعلا هللا هلعفي ام تانّيبلا تايآلا هذه رّرقت

 هللا الإ َهَلِإ ال١ :مهل ليقو ءديحوتلاو قحلا ةوعد ىلإ اوعد اذإ نيذلا

 ال مهنأل «ةاعدلاب نوفختسيو ؛نومّربتيو «ةوعدلا هذه نع نوربكتسي

 ثرإ هنأ نودتعي امب نيعّرذتم ؛كرشلاو ةينثولا نع ّيلختلا نوديري

 ٍنونجم رعاشل ءانؤابآ دبعي ناك امو ءانتهلآ كرتنأ :نولوقي ذإ «ثوروم
 كلتف . . ! ؟انتايح نم اهتدابع لصأتسي نأ ديريو ءآرابتعا اهل ميقي ال

 يف 2 هللا دبع نب دمحم مظعألا يبنلا نع ةلطابلا مهتلوقم تناك

 .4 74 :تايآلا «تافاصلا ةروس )١(
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 رعاشل» مهتهلآ كرت مهفاكنتساو ءديحوتلا ةديقع نع مهرابكتسا
 قحلاب مهلوبق مدعل الإ ءيش ال  اناودعو املظ  هومهتا امك ؛نونجم

 . .هب ءاج يذلا

 ىلع امهالكف «ةبذاكلا ةمهتلا كلتو «رابكتسالا كلذ لثم ّنكلو

 امهرذيل لالجلاو ةزعلا بر ناك ام «نيكرشملا ةحاقوو ءامهتحابق
 فاك اذهو «ءهناحبس هدنع قلطملا امهنالطبل «بيوصت امنود ناّرمي

 نأل وعدم هنأو اميسال ءديهش وهو عمسلا يقلي ْنأ دارأ نمل هت هتاذب

 اهيأ ًادبأ . . 4مل َقْدَصَو يحلب هج لب :العو لج هلوق ىلإ عمتسي
 الو ءًانونجم الو ءايعدم ذيب «دمحم» سيل :تويذاكلاو نوربكتسملا

 ًانآرق هولتي «هّبر دنع نم قحلاب ءاج دقو «هللا يبن هَّنِإ لب . . !ًارعاش

 ةعيرشلا ١ ىلإ :نيانلا هز يدتهبت «نوفلعي عزل جوعا ىذا ريع ًايبرع
 نمو ..ةدسافلا دئاقعلاو عئارشلا نم اهريغ نود «قحلا ةيمالسإلا

 اههوجو زربأو « هي ميركلا يبنلا اذه اهلمحي يتلا ةوعدلا لوصأ

 نييبنلا نم دحأ نيب قيرفت امنود ءهلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ناميإلا
 مدآ ذنم «ةنمزألا فلتخم ىلع ضرألا يف اولاوت نيذلا نيلسرملاو

 ءاج دق ْهكَْب «دمحم» ناك اذإف . .نييبنلل ًامتاخ ءوه ءهثعب ىتحو هين

 هماهتا زوجي لهف «لبق نم اولخ نيذلا نيلسرملا قّدصو ءقحلاب
 مكمكح ُءوس نوكي نأ اَّلِإ ءةحصلا نم اهل ساسأ ال ةلطاب ىواعدب
 َتِبَك كَل اَم# :ىلاعت هللا لوقب يراكنإلا لاؤسلا مهيتأي كلذلو «هيلع
 |0317 سس م

 اهراثآ فقت ال يتلا «ةميركلا تايآلا هذه تلزن كلذ لجأ نم
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 مكح اهيف نوكيلو لب «بسحو ؛©5 دمحم يبنلا نع ةمهت ةيأ يفن دنع
 يف مهريصم ررقيو .مههوجو عفصي امب «نيمرجملا كئلوأ ىلع هلل
 «نوربكتست متنك ام ىلع رِيَأْلا ِبَدَمْلا ايباََل كَّنِإ» ميلألا باذعلا

 لَعفَت َكِلدَك اَنإ» . . مكايند يف نولمعت متنك ام لك ىلعو «نولوقتو
 مكلاعف ءارج نم «ءهلوسرو هللا نوقاشت امبو «متنأف : . 4 َنيِمِرَجْمْلا

 نولصتس كلذلف «قحلاو لدعلا نازيم يف ةيمرج لاعف اهلكو «كلت
 مهمئارج ىلع باذعلاب نيمرجملا يزاجن كلذ لثم اّنِإ ؛ميلألا باذعلا

 نم ٌدحأ اهنم برهي نأ نكمي ال يتلا قحلا ةلادع يه هذهو . .ةركنملا

 َرمأ ذإ «نيملاعلا بر كلذب ىضق امك «مهلاطتس يهو .«نيمرجملا
 لجأ نم سانلا ىلع سانلا نم نايغطلا مدعو «ضرألا ايند يف لدعلاب

 اَلأ# تريلا َمَّصَوَو اهم اَمّسلاَو» : ىلاعت هلوقل ًاقادصم «قحلا قاقحإ

 هيلع تماق يذلا طسقلاو لدعلا نازيم هنإ لجأ .274ناَريِمْلا ىف أوه
 ناك ولو ءًاعيمج لامعألل باسحلا نازيم وهو ءضرألاو تاوامسلا
 نأ ىهلإلا لدعلا تايضتقم نم ناكف ؛ رش وأ ريخ نم ٍةرذ لاقثم لمعلا

 اننا اهي نافقم ىلع «وبلالا تاذقلا نيمرجتلا نريعتسلا ءازع هركب
 . . .مئارجلا نم اوبكترا امو ءرورشلا نم

 روصيل ميركلا نآرقلا دوعي «نيمرجملا لاحل نايبلا اذه دعبو

 دولخلا راد يف نولاني امو «نيصلخملا هللا دابع نم نينمؤملا لاوحأ

 :هيهاونو هرماوأ ةعاطو ءدحألا دحاولا هللا ةدابع يف مهصالخإ ىلع

 تابّيطلا لك نم هكاوف «مولعم قزر مهلو «ءنودعبم باذعلا نع ءالؤهف
 زيزعلا مهالوم اهب مهمّرك «ءضرألا ايند يف اهب مهل دهع ال يتلا

 .8و / :ناتيآلا ءنمحرلا ةروس )١(
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 « ميقملا ميعنلا تانج يف رورسلاو روبحلاب نولفري مهو «ميكحلا

 ىتح «ةقرشم ةعصان ووجوب نيلباقتم «ةمعان كئارأو ررس ىلع نيئكتم

 ًانامأ مهضعب عم مهعامتجاو ؛ةنينأمطو ًةحار  هتاذب  مهلباقت نوكي

 ءرمخ نم سوؤكب مهيلع فاطي ميركلا ماقملا كلذ يفو . .ًامالسو
 ةيقن ةرمخل اهنإو ؛ مهمامأ نايعلل ةرهاظ . ةيراج راهنأ نيعم نم ألمت

 ْيأ اهروتعي الف «نيبراشلل ةصلاخ ةذل « عصانلا ضايبلا لثم ةيفاص

 امم اهيف لوغ ال امك «ةهاركو ًةرارم اهنم ُرَّزقتت سفنلا لعجي دق بوش
 «سأرلا يف ًاعادص ببسي وأ «كاردإلاو ّيعولا دقفيو .لوقعلا لاتغي

 اَبنَع مال ٠ .ايندلا رمح يف لاحلا يه امك (7نطبلا يف ًاعاجوأو
 دارا اجلا ردح يأ ينال .ركسلا ةدشل ءيقلاب *تروورنب

 ٍءْيَقو دعو كم م تارخ َعبرأ اهبف نإ : ليقو) ايندلا رمخ نم

 هب نوذّذلَتِي «ةنجلا باحصأل ًابارش ّدِعَأ دمت هنإ لب . .(لوب ةرثكو

 . .ريبكلا ميعنلا يف  ةريفولا قازرألاو تابيطلا فلتخم مهدت امك

 كلذك مهدنع َّنأ ةنجلا لهأ ىلع ىلاعتو كرابت هللا معنأ نمو

 ديحت الف .نهجاوزأ ىلع فرطلا تارصاق .تارهاط تاجوز

 َّنِهل فرطي الف َّنهدنع مهنسحلو .مهل نهّبح ةدشل مهنع َّنْهٌراظنأ

 لماكتي يتلا «ةعساولا نهنويع نم مهريغ ىلإ ٌةرظن ليمت وأ «ٌنفج
 صضيب ّنهنأكف ءرشعملاو سنألا ةمشحو «ةئيهلا لامج عم اهلامج

 وأ «حير وأ رابغ نم ءيش هيلإ لصي الف «معانلا اهشيرب روتسملا ماعنلا
 هيبشتلا اذه َءاج دقو .- نوصملا وه نونكملاف - ةبئاشب هبيشي دق ام

 لامجلا نم هيلع ّنه ام رادقم ىلع لديل «ةنجلا لهأ تاجوزل

 )١( كالهلا ىلإ يدؤي هنال ءلوغ عجولل لاقي .
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 سنألا عم قفاوتي امبو «للخ وأ بيع لك نم يلاخلا ءنوصملا

 امد ةنحلا ٠ ةأنع عم ًاماجسنا كلذ لكو .مارتحالاو بدألاو «ةفلإلاو

 .ّيفرلاو ومسلاو .فافعلاو ةراهطلا نم اهيف

 .ميعنلا تانج يف مهو «نيصلخملا هللا دابع لاح يه كلت
 امع نولءاستي ءضعب ىلع مهضعب لبقُي ذإ «لاحلا كلت ىلعل مهنإو
 هللا مهاده فيكو ..!ىتش تايرغم نم ايندلا ةايحلا يف مهب ّرم

 اذه ىلإ اولصوو «ميقتسملا طارصلا ىلع اوراسف «هتعاطل ىلاعت

 رفكلا لهأب لح امع نولءاستيو نوركاذتي مه اميفو . .ميظعلا زوفلا
 ركني ءايندلا يف ٌبحاص يل ناك ينإ :مهنم لئاق لاق ءكرشلاو

 اقح نيقّدصملا نمل كنإأ :لوقيو ينتكبي ناكف «باسحلاو ثعبلا

 ءابارت انرصو ءانتم ام اذإأ «ينربخأ ؟فيكو ؟روشنلاو ثعبلاب
 ايحنو «هيلع تناك ام ىلإ هذه انماسجأ دوعت «ًةتتفم ًةرخن ًاماظعو
 ال .ءال ؟ايندلا هذه يف انلعف ام ىلع نادنو «ٌبساحنل ديدج نم

 الف «لوزنو .ءىنفن توملا دعب اننأل ءهثودح نكمم اذه نأ دقتعأ

 . باسح الو ثعب

 يعم نوعلطم متنأ له :هناوخإل ًالئاق ةنجلا بحاص عباتي مث
 ناك ام ىلع ءايندلا يف نيرقلا كلذب لح ام ىرن انلع «ميحجلا ىلإ

 ؟هديعوو ىلاعت هللا تايآب بّذكي

 .مهيخأل ةنجلا باحصأ هلاق ام ةينآرقلا صوصنلا نّيبت الو

 مهدعو ام اْوَقال نيذلا «ميحجلا باحصأب مهل َنأش ال ْنأب مهفُي نكلو
 .مهراكنإ ىلع ءازجلا نم نوقحتسي ام اولانف ءارضاح هب هللا

 . . .مهايند يف لالضلاو رفكلا يف اوعس ام ىلعو .مهبيذكتو

 علطاف ءبحاصلا كلذ لآم ةدهاشملاب نّيبتي ْنأ دارأ مهاخأ ّنكلو
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 ءميحجلا ءاوس يف هآرف  رانلا باحصأ ةيؤر نم نكمي ٍناكم نم

 كنإ .هللات :هل لاقو هادانف . .نيهملا باذعلاب اهران طسو يف بلقتي

 يناده امب يبر ةمعن الولو ؛رانلا هذه يف ينكلهتو ؛كعم ينيدرتل تدك

 . .تيقملا ريصملا اذه ىلإ نيرضحملا نم كعم تنكل «ّقحلا ىلإ

 لك هيلع ناك امو ءايندلا مهتايحب هئيرق ركذي نمؤملا اذه اميفو

 امهنم ّلك هيلإ راص امو .جهنلاو لمعلاو ةديقعلا يف فالخ نم امهنم

 لك «نولمحُي اوناك موي «تاومألا دهشم هل ىءارت «ةرخآلا رادلا يف

 لاقتنالا كلذب دّسجتي يذلا .توملا ىنعي ام كردأف .ريخألا هاوثم ىلإ
 ةئنجلا يف ةيدبأ ةايح لب توم ال ثيح ءءاقبلا راد ىلإ ةينافلا رادلا نم
 :لوقي وهو «هئرابو «هقلاخل هحيبست ةدواعم ىف قلطناف . .رانلا ىف وأ

 هلل دمحلاو «ديجملا ديمحلا هطارص ىلإ انايند يف اناده يذلا هلل دمحلا
 اّلِإ ىه ْنِإ هللا لضفب ُدعب نيتيمب نحن ام هللاوف ءانايحأو انتامأ يذلا
 راد يف ةايحلا هذه انل نوكتل ءايندلا انتايح تبقعأ يتلا ىلوألا انتتوم
 ام ةعساولا هتمحر نم اهيف ىلاعتو كرابت انير انيلع غبسأ يتلا .دلخلا

 .ميحجلا يواهم يف #0 ندعم نت امو اكن ام اهنك أن انانكي

 . هتمحرو هللا لضفب اذهو

 هيتؤي الضف َمعظعأ سيلو ءميركلا هللا اهيزجي ةمعن َمسوأ سيلو

 - ايندلا راد يف  تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا هدابعل ميكحلا زيزعلا

 اذه ٌءيجي كلذلو . .ةنجلا مهلخدأ يذلا «ىلاعت هنم ناوضرلا اذه نم

 ٌروَمْلا وه اذنه َّنإ# :نيبملا هلوقب ىلاعت هدمحب نوحبسي مهو مهل دييأتلا

 عورأ نم ةتفل هذه نوكت دقو . . 4 َنوُلَِمْلا ٍلَمَمَيلَم اذنه ٍلْدمِل 8و .4 ممل

 هللا لضفب نوفرتعي مهو «ةنجلا لهأ ناسل ىلع تدرو ىتلا تاتفللا

 «نينمؤملا ينآرقلا ٌصنلا اهب لقني ٌةلقن نوكت نأ نكمي امك . .مهيلع
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 ٌّقحلا ٌدعولا مهل نوكتف «ميعنلا ءاوجأ ىلإ ءايندلا يف نولازي ام مهو

 الو ءهتعاط ىلعو «هللا ةدابع ىلع الابقإ نودادزيف .ءهنوجري يذلا

 نم مهاده ام ىلإ .هيلع ءانثلاو دمحلا يف ىلاعت هركذ نع نورتفي
 «لطابلا ةبراحمو قحلا ةرصانمو «حلاصلا لمعلاو ؛ناميإلا قدص
 اقح ناكف . .ميظعلا زوفلاو ةيادهلاب ىلاعت هللا ةمحر العف اولاني ىتح

 نيذلا «نولماعلا لمعيلف ميظعلا زوفلا اذه لثملو :ًالدعو ًاقدصو

 ليبس ىلعو ءمث .ةنجلا لوخد يف ىفوألا ءازجلا اولاني ْنَأ نوديري
 ءاّزعأ هب نولزني ًالزن ًاريخ نوكي ميقملا ميعنلا كلذأ :ةنراقملا
 . ؟اروفوم ًءازج رانلا لهأل تدعأ يتلا موقزلا ةرجش مأ «نيمّركمو

 يذلا ّرملا رجشلا ثبخأ نم لاقي امك اهنإ ؟موقزلا ةرجش امو

 ثيبخ لك ىلع ىلاعتو هناحبس ُهَّللا اهب لّثم دقو «ةماهت ضرأ يف تبني
 !؟هلكأو هيلإ ةجاحلا ىلع ًاربجم ناك اذإ فيكف ءهآرم ناسنإلا حبقتسي

 مهريحت «نيملاظلل ةنتف ميلعلا ريبخلا اهلعج دق ةئيبخلا ةرجشلا هذه َّنإ
 اذإ فيكف ءرجشلا قرحت رانلا َنِإ :نولوقيف ءرانلا طسو اهعولطب

 ٍلْسَأ هيف ُجُرحت هَرَجَس اَهَنِإ» : ّينآرقلا ديكأتلا ءاج كلذلو . .!؟اهتبنت

 لوط غلبت ىتح عفترتو ءميحجلا ران رعق نم تبنت اهنأ يأ . *ميحجلا

 . .قارتحا يأ اهبيصي ال ءاهلاح ىلع لظتو «ةرعتسملا رانلا كلت ةنسلأ

 ْنأ نكمي يتلا :«نيطايشلا سوؤر هنأك» ءاهرمث يأ ءاهعلط اّمأ

 علطل هيبشتلا اذه امو . .ةماّسلا ةهيركلا نيباعثلا سوؤر لثم اهليخّنتن

 . سوفنلا يف هحابقتسا ةحادفو «هتعاشب ةدش تابثإل الإ موقزلا ةرجش

 .علهو فوخ نم انيف ثعبي امو «ناطيشلا سأر لّيختن امدنع نحنف
 ال اننأل ءاننهذ نع ةروصلا كلت داعبإ ىلإ عراسن اننإف ءزّرقتو ةعاشبو

 سوؤرك علطلا كلذ ناك اذإ لاحلا فيكف . .!اهلامتحا قيطن
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 .مهيديأب هفطق ىلع نيجاتحم اوناكو ءرانلا لهأ ماعط وه «نيطايشلا

 ؟فوهلملا مهعوج هب اودسيل

 ام وه ةئيبخلا موقزلا ةرجش هيطعت يذلا علطلا كلذ َّنِإ ءلجأ
 «نيمثآلا رانلا لهأل ًاماعط  رادقألا هديب يذلا  دابعلا بر هلعج

 نول مَُنَف# : ىلاعت هلوقل ًاقادصم ءمهنوطب هنم ئلتمت ىتح هنولكأي

 . "74 تولثبلا اهني توام ان
 يهف «ةينآرقلا صوصنلا قايس يف لمأتنو فقّوتت نأ انب ردجيو

 ةهكاف نم هيف ام عم) ةنجلا يف ميعنلا كلذأ :لؤاستلا حرطت امدنع

 نيبراشلل ةذل رمخ نم اهنأو «ىّمصم لسع نم راهنأو «يرط محلو
 انيدهت اهّنإف !؟موقزلا ةرجش مأ ًالزن ٌريخ (تابيطلا نم كلذ ريغو
 كلذو «تاذلاب ةرجشلا هذه قلخ يف ىلاعت هللا ةمكح ىلإ ةرشابم

 نإ 9 ايندلا هذه يف نيمثآلا نيملاظلل ةنتف ىلاعتو هناحبس اهلعجيل

 ةوعدلا خيرات يف تبث امكو ءلعفلابو ..4َنِيِطْل ُهَنْنِف اَهَنَْمَج
 درو يتلا تايآلا ءةكم يف نيكرشملا سوؤر عمس امل ْذِإ ةيمالسإلا

 :اولاقف ءهللا تايآ بيذكت ىلإ اورداب «موقزلا ةرجش نع نايبلا اهيف

 وبأ مهدازو ؟قرتحت الو ميحجلا لصأ يف ةرجشلا هذه تبنت فيك

 موفرلا ةرجش: اه وردت لغ «نشيرت رشعح اي لاق «ةيرخس لهج
 نئل هللاو .دبزلاب برثي ةوجع الإ يه ْنِإ ؟؛دمحم» اهب مكفوخي يتلا
 يتأي ناك لهج ابأ نأ ًاضيأ ةياورلا يفو . .ًاقيزمت اهنقّرمنل اهنم اًنكمتسا
 دمحما هب مكدعي يذلا موقزلا اذهف ءاومقزت :لوقي مث ءرمتلاو دبزلاب
 . . ؟ هللا ديع نبا

 )١( :ةيألا «تافاصلا ةروس 55.
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 ماعطو ةنجلا لهأ ماعط نيب ميظعلا قرافلا نايبت دعبو اذكهو

 ةنتف موقزلا ةرجش لعج نم ةيهلإلا ةمكحلا نايبت دعبو ءرانلا لهأ

 اهّتبنم ثيح نم .ةرجشلا كلتب فيرعتلا ىلع صوصنلا يتأت « نيمثآلل

 لهأ رارطضا ثيح نمو ءاهرامث ةعاشب ثيح نمو ميحجلا طسو يف

 هللا َّنإف «ناهذألا يف ٌةدّرجم ًةركف «موقزلا ةرجش» ىقبت ال يكلو

 هنأرق نم ىرخأ ةروس يف نحلو اهيلع بحلا لكلا ترضي ىلاعب
 يف لْقَي ٍلْهَمْلاك * ِرِيَذْل ُءاَمط# ٍروُكَّزلَأ ٌتَرَجَس َتَرَجَس بِإ# :ىلاعتهلوقب

 206 ربيكلا ْلَمَك * نوبل

 ةرجشلا كلت نم  ريبكلا مثإلا يذ  ميثألا هلكأي يذلا ماعطلاف

 يف يلغي .ىمحملا دوسألا تيزلا يردرد لثم يأ .لهملاك وه

 هنإف «هنطب ًالميو ميثألا هنم لكاي امدنعف ءرانلا ىلع ءاملا يلغك نوطبلا

 .ميمحلا نم ةرارح ّدشأ ًءام الإ دجي الف « عرسيف ءانيدنع املظ ملعب

 هلكأ يذلا علطلاب جزتميو بهاللا هفوج ىلإ لصي نأ امو «هبرشيف

 «صوصنلا نم لدتسي امك ءودبيو 1 .هءاعمأ عطقي ًاطيلخ ريصي ىتح

 لب «ميحجلا طسو يف سيل هنوبرشي يذلا ميمحلا نم بوشلا كلذ نأ

 ىلإ - مهبرش دعب  نوعجري مث «هيلإ نوعرهي مَّنهج نم ام ةيحان يف

 مُهمحرم نإ مو ة ةرعتسملا رانلا ثيح .ميحجلا لصأ يف مهّرقتسم ناكم

 ام ءءوس ىلإ ٍءوس نم نوبلقتي رانلا لهأ َّنإف كلذبو «(" "4 جلا لإ
 كفنت ال يتلا «ةديدشلا بئاصملاو «لاوهألا كلت يف نوبلقتي اذامل

 )١( :تايألا «ءناخدلا ةروس 17 -437.
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 َمُهََباَء أَمْ مَُّنِإْ© ببسلاف - 7-0 ءالبلا وه كلذ و -  ًادبأ مهنع
 دمتل . ١«(. )# نوح 5 * ميتا نع ع ء ْمُهَف* َنلَاَص

 «قحلا هللا قيرط « «ميقتسملا فلا نع نيلاضلا ةدابع يهو . مانصألا

 لثم ىلع اوراس ءنآرقلا يدهب اودتهيو «مالسإلا يف اولخدي نأ لدبف

 مهف «قحلا نع ًايمع «لطابلا مهديلقت ىلع اًوّضمو «مهئابآ لالض

 3 نوعفدي امنأك نوعرسي «يكولسلا جهنلاو «ةدابعلا يف مهراثآ ىلع
 «ةيضاملا ماوقألا نم نيلوألا رثكأ مهلبق ّلض دق ءالؤه لثمو . .ًاعفد

 . .باوثلاب نيرشبمو «باقعلاب نيرذنم مهنوتأي لسرلاو ءايبنألا ناكف

 ملو .كرشلاو رفكلا نع اووعري ملو ؛مهتاوعدل اوبيجتسي مل مهنكلو
 رانلا يف مهنأ ةميخولا مهتبقاع تناكف ء«مارجإلاو ملظلا نع اوعدتري

 صامد اتك َيِْلأَّنإ :ىلاعتو كرابت قحلا لوق هنّيبي امك نودلاخ
 بْنَع ُتَقْحي ال ايد َنِرَِح# َنيِعَمْمَل ساّتلَأَو َةَكَيْكمْلَو 0 5

 6" 7 تورط ماكو ب

 نيذلا  ةرباغلا ماوقألا كلت نيب نم  نيصلخملا هللا دابع امأ

 :ةليلق هلق ءنامز لك يف ءاوناكو «نيلسرملاو نييبنلا اوعبّتاو ءاونمآ
 اوصلخأ امب كلذو .ماوقألا كلتب لحي ناك يذلا كالهلا نم اوجن دقف

 لضفلا وذ ؛مهّبر امهل مهّصّلخأ امبو «ةعاطلاو ناميإلا يف مهسفنأ مه

 . .ةرخآلا يف زوفلاو ءايندلا يف ةمالسلا اولاتف «ميظعلا

 سائلا رئاس لثم ٌرشب 6 ئبنلا -

 كهل ام َءْلِإ جوي كلْنُم تب أنأ آمَنِإ لُق# :زيزعلا ىلوملا لوقي

 نودبعي مهءابأ اودجو دقل

 .70و 58 :ناتيآلا «تافاصلا ةروسص )غ1

 .57١و 1١11١ :ناتيآلا «ةرقبلا ةروس )١(
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 , ")4 َنيِكِرَتَمَلَ ليو ليوو وفخم أو ديل اوميِقَساَف دجبو هللإ

 نيكرشملا ىلع ًاًدر ناك ء؛: دمحم ىبنلل ىهلإلا رمألا اذه
 ةيئاعدلاو ةيسفنلا برحلا كلت هيلع اوّنشو ءهتوعد يف هوضراع نيذلا
 اهعبّتا يتلا ثبخلاو ركملا عاونأ نمنع دقو ؛هنع سانلا اودصي يك
 لوبق مدعب سانلا مامأ رأجلا نودّصقتي اوناك ْنأ نوكرشملا كئلوأ

 نولوقي اوناكف ءِدِّلَي هللا لوسر هب مهرذنيو مهرشبي ام ىلإ عامتسالا

 ءيش اهيلإ ذفني الف ٍةيطغأب ةفلغمو ءاهتانونكم ىلع ةقلغم انبولق :هل
 اننيب نمو لوقت امم ائيش عمسن الف ءرقو انناذآ يفو ءهيلإ انوعدت امم
 .كتوعد نعو .كنع انبجحي ام وه ءدقتعملا يف فالخ كنيبو

 هيلإ انيدهي ام اذهو ءانتهلآ ةرصن ىلع نولماع اّنِإ .كنيد ىلع لمعاف
 نمو فو اَنناَذاَ فو هيل انوع اَمَم َةَمِححَأ ىف اًنبوُلُق اوُلاَقَو## :ىلاعت هللا لوق

 , ")4 َنوُلِمنَع اَنَنِإ لَمْعَأَف باح َكِييَبَو اً

 ٌلق# :ىلاعت هلوقب هي هيلإ ىحوأ امب الإ هلو يبنلا ُدر ناك امو

2211111111 
 مهل نّيبي ْنأ ِهكْنَِب هيلع ناك دقف . , "0 (َرمَك يَ اب ري الو اكس

 هيلع موقي نأ ناسنإلاب ردجي امو «هتلاسرو «هتايح فنتكت يتلا قئاقحلا

 قم ادحا اهثر ةداتنعي كرتشي آلأو .حلاصلا لمعلاو .دحاولا هللا ةدابع نم

 ام 25 يبنلا در لوانت ثيحب يأ . .تاقولخملا نم ًائيش وأ «سانلا
 يب ّنكلو ءءامسلا نم ًالزنم ًاكالم ٌتسلف .مكلثم ٌرشب انأ امّنِإ :هاوحف
 يدهت يتلا ةينآرقلا تايآلاب يلإ يحويو . ينافطصاو ينراتخا دق ىلاعت

 .5 :ةيآلا .ءتلصف ةروس )١(

 )١( :ةيآلا ءتلصف ةروس 6.
 )( :ةيآلا .فهكلا ةروس ٠١١
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 اهنورتشت دق يتلا ةفيزملا ةهلآلا هذه لثم ةدابع ركنتو .ميوقلا هنيد ىلإ

 .مكتويب يف اهنوبصنتو .مكيديأب اهنوعنصت دق يتلا وأ ءةعلس يأ لثم
 . . !اهتدابع ىلع نوموقت مث

 «سانلا اهيأ ء.مكظعأ «ّىلع لزنتي يذلا يحولا اذه يده نمو

 ءءامسلا يف الو «ضرألا يف ال ٍةددعتم ٍةهلآل دوجو ال نأ اونقوت ْنأ

 نيصلخم هللاب اونمآف ءهل كيرش ال .وه الإ هّلِإ ال يذلا هللا مكهّلِإ امنإو
 ةماقتسالا هذه نأش نم َّنأل «هتعاطو هتدابع ىلع اوميقتساو «نيدلا هل
 امم رافغتسالا ىلإ مكذخأتو «مكيلع حّنفتت ةمحرلا باوبأ لعجت نأ

 .مككرش ىلع متيقب ْنِإ امأ . .ًاميحر ًاروفغ هللا نودجتسو ءهب متكرشأ
 َكِيَلْوَأ# :ىلاعت هللا مهنع لاق نيذلا مكلاثمأو متنأ «نيكرشملل ليوف

 . .©206 تتهم أوناَك اَمَو ْمُهْنَرَحَم تحب امه ئه َهلَكَّصلا ارك َنِذْل
 اوناك ول مهرظتني امم مهل ٌليوو «مهيديأ تبسك امم مهل ليوف
 رادقم نّيبي ام (تلّصف) ةروس نم (1) ةيالا يف لعلو ..!نوملعي

 .ةوعدلا نع ضارعإلا نم اهيقالي ِهيْبَي ّيبنلا ناك يتلا ةاناعملا

 ءربصلا هنم بلطتي كلذ ناكو ؛كرشلا ىلع هموق ينب نم رارصإلاو
 هسفن ىلع اهرثأو «ةاناعملا كلت ةدش نم مغرلا ىلع لامتحالاو

 الف «ىلاعت هللا هجول ًاصلاخ (هيلع هللا تاولص) هلمع ناك ذإ ؛ةيكزلا

 اذه عابتا يف َّنأل «مهبولقو سانلا لوقع ىلإ مالسإلا لاصيإ الإ موري
 نيذلا «نوملاظلا اهرّدقي ال «ةينابر ةمحر هاده ىلع ريسلاو «نيدلا
 . .روصعلا رادم ىلع رفكلاو كرشلا بهايغ يف اوهات

 هنأو ءريصبلا عيمسلا وه ىلاعتو كرابت هللا نأ نقون امدنع نحنو

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس ١5 .
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 نوقالي امل ,ةمحرلاو فطعلا نيعب نيلسرملاو نييبتلا ىلإ هناحبس رظني
 ىلع طغضت ىتلا فقاوملا كلت اميسالو «ةوادعلاو رابكتسالا نم

 ربصلا داز ةيمهأ كردن اننإف . .مهتاوعدل ةباجتسالا مدع نم مهبولق
 دقو «مهيلع ْذِإ ..هب لّمجتلل مهوعدي ميركلا مهبر ناك يذلا

 مهرودص قيضت ًالأو ءاوربصي ْنأ «ةنامألا لمحل هناحبس مهافطصا

 ربصلا قيرط وه ةوعدلا قيرط نأل «نيرفاكلاو «نيكرشملا تنع نم
  ةوعدلا راصتنا نم دشني اميف  ربصلا اذه هبجوتسي ام لوأو «ليمجلا

 ميلستلا مث .هلبس حاتفنا مدعو «هتارامأ رخأتو ءرصنلا ءاطبإ لمحت

 ىفويل كلذ لكو ..ىلاعتو هناحبس ٌردقي امب ىضرلاو هللا ةثيشمل
 . .باسح ريغب مهرجأ «ةراتخملا ةلثلا كلت باحصأ

 نيقفانملا تافصاومو :قافنلا  ةسداسلا ةرقفلا

 لاعفأ نيبت يتلا ةينآرقلا لاثمألا ىلع فرعتلا لبق دب ال

 لدت يتلاو ءاهب نوزيمتي يتلا تامسلا ضعب ىلإ قرطتلا نم «نيقفانملا

 نم اهيف ٌشّشعي ام ةدشل ةئثيبخ ضارمأ نم مهسوفن هيلع يوطنت ام ىلع
 يف داسفإلاو بذكلا نم هيلإ عزنت امو .عادخلاو شغلاو «قافنلا

 :زيزعلا هلوقب نيقفانملا ىلاعت هللا هب فصي ام ىلإ رظناف .ضرألا

 هللا َنوُعِددحُب *َنيِنِمْؤُمب مُهاَمَو ٍزيآْلا ِوَويْلابَو لأب انما ُلوُعَي نم نان نول
 ُمُهَداَرَه ٌسَرَع مِهبوُنُم ىف*َدوُرعْنَي امو ْحُهَْشْنأ الإ َتوُعَدْخي امو أوُمَماَ َنيدْلأَ
 يف اوُدِسْنُم ال ْمُهَل لَو اَدإَو*َنوُبِذْكَي أوناك امي ْدئيِلَأ ُباَذَع ْحُهَلَو اضَرَم ُهَّأ

 . 07 4ةرلقنتب ال نكلو دود يفتلا مخ مَنِ ةلأ* ىروملضم َُح ام اولا ضرك
 : مهلاعفأو مهلاوقأ يف نيقفانملا غبصت ءوسلا نم تافص عبرأ

 )١( :تايآلا «ةرقبلا ةروس 4 -١17.
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 . .نينمؤمب مه ام

 ..: اوثمآ نيذلاو: هللا نوغو اخي

 . .بذكلاو قافنلا ضرم مهبولق يف

 . . ضرألا يف نودسفم -

 داسفلا ىلعو «ةغوارملاو عادخلا بح ىلع اولبج دق نوقفانملاف

 نم هب نوموقيو ؛هيلإ نوأجلي ام َّنأ نومهوتي ٠ ضرألا يف داسفإلاو
 ءاوهألا نيب بذبذتلاو «ءايرلاو بذكلاب سّبلتلاو «سيلدتلاو ةنهادملا

 مهّدمت «مهتايحل ةسيئر رصانع ةباثمب كلذ نومهوتي . .عماطملاو
 مهبلاطم لينو ءمهتاياغو «مهبرأم قيقحتل ةردقلاو ةقاطلاب

 نأو .مهبولق يف ضرم هلك كلذ َّنأب اورد ام مهنكلو ..! مهتاوهشو

 يف مهضرم ىلع مهديزي «مهاوجنو مهّرس ملعيو ؛مهقلخ يذلا هللا
 الإ «ةاجنلا يف لمأ يأ مهل دوعي ال ثيحب ءرفكلا يف ًاضرم «قافنلا
 متأ ىلع نيقفانملا نأ انل ودبي دقف .. مهرفكو مهقافن نع اودوعي نأ

 وه كلذ نكلو .اهب نوشيعي يتلا قرطلا بسحب «قنورلاو لكشلا
 يفكي ذإ ؛ هللا قلخ حبقأ نم مهتليخد يف مه امنيب .طقف مهتايح رهاظ

 .عادخلاو «قلمتلا نينافآ نم ناطيشلا اهسرامي يتلا لاعفلا اوسرامي ْنأ
 يف نكلو «هليبق نم اوريصيو «هيلإ اوداقني يع بذكلاو ةغوارملاو

 نم هب مهفصت امب ةميركلا تايآلا هيلع ّلدت امك ءمدآ ينب سابل

 دابعلل سيلو . .ًالعف ناطيشلا تافص نم يه يتلا ةئيسلا تافصلا

 مهلاعف اوريو «مهلاوقأ اوسّملتي نأ الإ « هللا رونب نوري نيذلا «نينمؤملا

 عابتأ مهنأو .مهقافن ةقيقحو .مهئاوهأو مهعزاون ةقيقح اوكردي ىتح
 ام تافصلا كلت نمف . . !نيدسفملا نيقسافلا هليبق نمو لب «ناطيشلل

 َنوُقِفَتمْلا 9 :ىلاعت هللا لوقب كلذو ًانايبت ميركلا نآرقلا هب انديزي
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 ٍفوُرْعَمْلا ِنَع َنَوْْنَيَو ٍركنملاب توُرُمْأَي ضعَب ْنِم مهضَعَب َتَقِفَمْلاَ

 7 «شبلا م هقيتلا تر عييت هاو يرش
 يتلا ةنيطلا سفن نم يأ ضب روش تقيل ةثيتتلا»

 ءدحاولا ءيشلا ضاعبأك صئاصخلاو تافصلا يف نيهباشتم مهلعجت

 مهلاعف نمو . . !اهنّولت يف ةءابرحلاك ةكرحلاو كولسلا يف نيهباشتمو
 بذكلاو «عادخلاو ءرفكلاك) ركنملاب نورمأي مهنأ :مهيلع لدت يتلا

 فورعملا نع نوهنيو . .(يصاعملاو «شحاوفلا نم اهريغو ءداسفلاو

 (تاعاطلا نم اهريغو ءجحلاو .موصلاو «ةاكزلاو «ةالصلاك)
 ّربلا هوجو ةفاك يفو ءهللا ليبس يف قافنإلا نع مهيديأ نوضبقيو

 هتردقب اوركفتي ملو «هتعاطو هركذ نع اريحرعا هللا اوسن . .ريخلاو

 لكو ..هفطل نم نييسنم مهكرتو .مهنع هناحبس ىّلختف ءهشطببو
 نوجراخلا :0"2نوُفِسَمْلا ْمُه َنِقِفَتَمْلا كرإ» نقيتسن انلعجي كلذ
 امفيك داسفلاو قافنلا د نيذلاو ءىلاعت هللا لزنأ ام دودح نع

 .!مهسوفنو ءمههوجو حْبقي ام وهو ءاوهجوت امثيحو ءاوراد

 هب دعي امب نيقفانملا ّدِعَي ميكحلا زيزعلا َّنإف هيلع مه ام ببسبو

 هَل دعو : 0 ءمنهج ران يف ءاوس مهف «رافكلا
 هلأ وتعلو ع ايف َنبيَِح ٌمَهَج را َراَتْكْلاَو ِتففَُمْلاَو َنِقِفَتَمْل
 . 265 تاَتَع 3

 نأب ءرافكلاو تاقفانملاو نيقفانملل العو َّزع هللا دعو وه اذه

 . . 4اَيف َنييِلَخ ٌممهَج َراث» مهئبقاع نوكت

 .51/ :ةيآلا «ةبوتلا ةروس (؟)
 . "4 : ةيآلا .ةبوتلا ةروس )2
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 ٌمَدْعَو هنأ ُفِلَي ال قح هللا دعو َّنأل ءققحتلا انه هانعم دعولاو

 ره رجلا نع مهو اينذلا وحلا َنِي اره اًرهدلك َنوُسَلْعَي # يروملعي ال سائلا رثكأ َّنكلو
 , . "04م

 تاقفانملاو نيقفانملا عضي هنأ ينارقلا ّصنلا نم ٌحضاو هنا امك

 نوكي مك :ينعي امم ..ريصملا يف رف راقكلا عفادخاو ىوتسي ىلع

 سفنب هلهأ حبصي ىتح ويسلاعلا تبر دنع ًامّرحمو ءًامومذم قافنلا

 . !رافكلا عم ةلزنملا

 يهف ءاهيف اودلخي نأب ًاقح هللا مهدعو يتلا منهج ران امأ

 كلذ بسانتي ذإ ءدشأ ٌباقع اهءارو سيل هنأل «ًاباقعو ًءازج مهبسح
 ءريطتسملا ّرشلا نم مهيديأ تمدق ام عم ءاهميحج يف ميقملا باذعلا

 نيذلا هللا دابع نم مهريغ اوملظ املثم .مهسفنأ هيف اوملظ يذلا

 هتمحر نع مهداعبإب 4 هللا مهتعلو# . . مهملظ رش نم مهتايح توتكا

 اوقبأ ولو . .رفكلاو قافنلاب مهّليك حفط نأ دعب ؛ءيش لك تعسو يتلا

 «ناميإلا نم ءيشل ءمهرمع نم «.لقألا ىلع «ًةريغص ةحاسم

 تدوأ يتلا «ةيدمرسلا ةنعللا مهب تقحل امل ءريخلا لعفو «ىوقتلاو

 يذ هللا نم عفاد هل سيل يذلا .ميقملا باذعلا كلذ ىلإ مهب

 . . جراعملا

 يف ءرافكلاو «تاقفانملاو نيقفانملا َّنأ ميركلا نآرقلا نّيبيو اذه

 .مهلبق نم نيذلا لثم مه امنإ هيل و ءاوشاع ٍنامز يأ

 هللا لوقي «ءنورساخلا مه اوناكف «ةرخآلاو ايندلا يف مهلامعأ تطبح

 انو الون رَثْكأو رف مك دم اواك مُكدَبق ني يل » :يلابت
 مك 7 تريلا مَتْمَتْس 1 اًمكح ٌدكَفلْمم معتم 2 مهل ( 2 اوم

 .الو ” :ناتيآلا .مورلا ةروس )١(
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 ةرضآلاو انا يف هلم تطِبَح كيبل أراك ىّلأ ْمْدْعَم مهبل
 نيقفانملا رظن ميركلا نآرقلا هّجويو ..74"2نوُرِدَكْلا ْمُه كيلوا
 مهتتأ نيذلا «ةيضاملا ماوقألا رابخأب اوربتعي ْنأل رافكلاو «تاقفانملاو

 ءمهوبذكف ءناميإلا ىلإ مهوعدت يتلا تانيبلا تايآلاب مهلسر
 مهسفنأ اوناك نكلو «كالهلا كلذب مهملظيل هللا ناك امف ءاوكلهأف

 نم تريلا أب ْمِهمأَي لَأط :ىلاعت لوقي ءرفكلاو قافنلا عابتاب ءنوملظي
 مهن ٍتكِويملَف ينم بدحسأَو مين وطَو دوَُتَو راحو جون وَ مليم

 ذم 2و كي ملا 0 ل

 لعل تاظعلاو دهاوشلا نم نيبي اميف «ميركلا نآرقلا وه اذه
 ًالإو ؛نيضاملا نم ةربعلا نوذخأي ءرفكلاو قافتلا ىلع اودرم نيذلا

 بلقنم يأ اوملظ نيذلا ملعيسو تأ هتردق تلج هللا دعو نإَف

 . نوبلقني

 رافكلاو) نيقفانملا نع ةريثك ًالاثمأ ميركلا نآرقلا قوسيو اذه
 : ةيلاتلا تايآلا نم نيبتي امك .(مهلثم مهو

 لثمك وأ ءنوهمعي تاملظلا يف اوكرُت نيذلا لثمك نيقفانملا لثم ١
 ملظم رطام موي يف قعاوصلا مهب تطاحأ نيذلا

 آمك ُنِمؤمأ اوُلاَق سال َنَماَد امك ومما ْمُهَّل َلِقاًدإَو# :ىلاعت هللا لوقي

 اَولاَق اوُنَماَ َنيَِل أوُهَل اًدإَو *َنوُمَلَمَي ال نكلو هاَهَفَسلأ مه َمُهَّنإ لآ ُءاَهَمَسلأ َنماَ

 وب زبي هنأ وُمِرْبَكَسُم نع اَمَنِإ مُكعَم اَنإ ولاَق َمهنيِطنَْس لإ أوَلَح اًدإَو انما

 )١( :ةيآلا «ةبوتلا ةروس 568.
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 تحب امه ئَدُهلاب ُهَلَلَّصأ اورتشأ َنيِذْلا َكِهَلْوأ *َنوُهَمْمَي َيِييْفط يف مدي ساس صاع هدء م ه2 جم ع 1م تك _يرط ى.نم ريسدع ىلا مولع . ركون
 ل ا حل مءط [ 4 نع اسس ف مس
 اَم َتءآَضَأ آّملق ارا َدَموَنسأ ىِدْلا ِلَثَمَك َمُهُلَكم #رَئْهُم أوناك اَمَو ْمُهترْ

 ن ع ك3 خم» نربي ال سلط ىف ْمُهَكَرَو ميرو هلأ َبَهَد ُمآْوَع
 م هر 7 ل لال اال ها 1 . سوم م سد ع ترب ص

 نم مهناذاَد يف مهعينصأ نولعجي قربو دعَرو تنلظ ِهيف ِءاَمَّسلا نم بيصك وأ# نوعجرب

-- 

 8 ست ممم ج

 < »م ري
 ءآَضأ املك ْمُهَرَصِبأ ُتطخي نَا دكب# كلاب طي ُهَنأَو بملأ ٌرْدَح ٍقِعْوَّصل و

 هم كر هربا ْعْنَسب بَعد هلا اع وَما حلم لَ او ِِفاَوَنَم مه
 . 004 ونت لك لع

 يف عمتجملا َّنأ دجي «ةفيرشلا ةيوبنلا ةريسلا خيرات ىّرحتي نم
 ةعونتم ًافايطأ مضي ناك ءاهيلإ ِْبَو يبنلا ةرجه دعب ءةرونملا ةنيدملا

 اقالطنا مهتافرصتو ءمهتاهجوت يف نوفلتخي اوناك نيذلا «سانلا نم
 لق اًذإَو9 نيذلا «نوربكتسملا مهنم ناكف ؛ مهتادقتعم يف مهفالتخا نم

 «ةكهمُسلا َنماَ مك نون اولاَقط ءآنيد مالسإلاب « شاّنلَأ نما آَمك وُ! مُهَ
 ٌدرف «نيكاسملاو ءافعضلا اميسالو د يبنلا باحصأ مهب نونعيو

 ال كلو هَهَفْسلأ ْمُه ْمُهَّنِإ آلآ» :نيبملا هلوقب مهيلع ىلاعتو هناحبس هللا
 . .© َنوُملَعَي

 «قاقشلاو قافنلا لهأ «نيربكتسملا بناج ىلإ ةنيدملا يف ناكو

 ءحالصإو حالص ةعيرشو .ىوقتو ىده نيد مالسإلاب اونمؤي مل نيذلا

 مهنع ئبنت تناك امك ؛مهبولق يف ناميإلا لخدي اّملو ءاوملسأ لب
 هللاب انمآ :لوقلاب نونهادي مهدجت «نينمؤملا اوقل اذإف :مهلاعف

 نيذلا ,كرشلاو رفكلا سوؤر نم مهئامعز ىلإ اولخ اذإو .!هلوسرو
 نيدلا يف مكعم اّنِإ :اولاق ؛«مهنيطايش» مهنأب ىلاعت هللا مهفصو

 )١( :تايآلا «ةرقبلا ةروس ١ - 7١.
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 مهانيقل اذإ يعّدنف ةّيْلَو ؟دمحم» عابتأب نوئزهتسم نحن امّنِإ ءايندلاو

 يف اننأ اّلإ وتم نيييرت كاحلا نماط ىف عب يح .هتوعدب انمآ ان

 لعجي ام اذهو .. !مهّيبن ىلعو مهيلع ًادقح سانلا ٌدشأ انبولق

 - ًابذكو ًاقافن - نينمؤلل مهتدوم نودبي :نيناسلو نيهجوب نيقفانملا

 نولوقي مهو ««مهنيطايش»ب اًولتخا اذإ مهل ءاضغبلاو ةوادعلا نورهظيو

 نم اوتأ نيذلا «نيئباصلا» كئلوأب «َنوُمِزْبَْسُم نع اَمَنِإ ْمُكَمَم اَنِإ8 :مهل

 َّنأ اوبسح ام مهنكلو ..برثي يف انه مهرصانو مهعبات نمو ءةكم

 يف نولغويو «قحلا نع 4َنوُهَمْمَي ونفط ىف ُمُدُمَيَو مب ائرِبَتَس هلل
 :نولعفي اذام نوردي ال «نيرئاح «نيددرتم 0 ثيحب «لطابلا

 هلل صالخإلاو ناميإلل مهوعدي يذلا ةرطفلا ءادن ىلإ نوعمتسيأ
 ءرفكلا نم ىلاتلابو «قافنلا نم لاحلا سفن ىلع نولظي مأ . .مهقلاخ

 نوعاصنيو «مهرماوأب نورمتأيف «مهئامعز ىلإ نوداقني مهلعجي يذلا
 !؟.هناطلسل

 رفكلا اوبحتساف «ىدهلاب ةلالضلا اورتشا نيذلا موقلا لثم سئب

 امف ءهضيقنو ضيقنلاب اورجات نيذلا موقلا لثم سئبو .ناميإلا ىلع
 «قحلا ىلإ نيدتهم اوناك امو ءددّرتلاو قافنلا يف مهتراجت تحبر
 . . !ًالمع نيرسخألا نم اوناكف «هللا رون نع ًاديعب مهقافن مهعفدف

 يذلا لثمك  قافنلا هيلإ مهرجي امو - نيقفانملا ءالؤه لّثَمو
 ءأفدتساو رصبأف «هلوح ام ترانأ املف .ةسماد ةملظ يف ًاران دقوتسا
 .ديدج نم هلوح مالظلا ّلحو «ةأجف هران تأفطنا «فاخي امم َنِمأو
 تاملظ يف هكرتو ءرانلا كلت رونب بهذ يذلا ىلاعت هللا نم رمأب كلذو

 يف ظحالنو) . .ءيش ىلإ يدتهي الو ءًائيش رصبي ال «ةفيخملا ةبهرلا
 : ىلاعت لاقف .«يذلا» ىنعمل ةاعارم ريمضلا عمج هنأ ّينآرقلا صنلا
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 لثملا نوكي ىتح كلذو 4 َنوُرِصْبب ال وتمْلظ يف َمُهَكَرَو مهوب هلا َبْهَدل
 يف مالسإلا رون عطس ْنأ دعب «نيذلا ءًاعيمج نيقفانملا لاحل الماش
 لظو «نيكرشملا نم هتعامج ىلإ مهنم داع نم ٌداع «ةرّونملا ةنيدملا
 نورهظي «قافنلا نم ةلاحلا سفن يف ءمهدوجو ىلع اوفاخ ْنَم

 ةأطو تحت .بعرلا نم ةيسفن ةلاح يف ءنوشيعي مهنكلو «مالسإلا

 اهب لكآتت يتلا رعاشملا ىتشو .«فوخلاو ةريحلاو «قلقلاو «ةاناعملا

 «ةرئاحلا مهسوفن ىطغ يذلا قافنلا مالظ كلذ ناكف . .مهؤاشحأ

 يف نوعبقي فوسف ةرخآلا يف امأ . .ايندلا ةايحلا يف اذهو . .ةبعتملا

 ميكحلا ميلعلا مهفصو كلذلو . .نيلفاسلا لفسأو ءميحجلا تاملظ

 .قحلا عامس نع مص مهف . .4َنوُمِحْيب ال َمُهَف ع مكب مما : مهنأب

 اهمدقي يتلا ىدهلا لبسو «ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب عافتنالا نعو

 ةملك لوق نع مكب مهو .نيبملا نآرقلا تايآ نايبت يف ميركلا لوسرلا
 قطنت الف «ةملكلا كلت مهتقراف ىتح ءاهب مهنيطايش ةهجاومو «قحلا
 يف هراثآ نوري الف .ىلاعت هللا تاي نع وع مهو .مهتنسلأ اهب

 مهلوح نم ءيش لك يفو .مهسفنأ يفو «ضرألاو تاوامسلا توكلم
 ىلع ديكوت اذه يفو . .ًادبأ هنوعبتي الف .ىدهلا قيرط نع اوُلَض ىتح
 قطنو عمس نم مهل ىلاعت هللا اهقلخ يتلا ساوحلاب اوعفتني مل مهنأ

 اهلمع لطعتف .مهيدل تتام دق ساوحلا كلت نأكل ىتح ءرصبو

 .هعابتاو هقانتعاب ريدقلا ّيلعلا مهّبر مهرمأي يذلا مالسإلا ةفرعمل

 الف «مهسوفن يف ناتهبلا ششعو «مهلوقع ىلع ٌلالضلا رطيس كلذبو
 . ةياده وأ رون ىلإ نوعجري

 لاح ىلع قبطني - نيرّسفملا ضعب لوقي امك  لثملا اذهو

 ثعب نورظتني اوناك دقف . دمحم انيبنو انديس مهتاداعم يف دوهيلا
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 ينب نم «ليجنإلاو ةاروتلا يف مهدنع ًابوتكم هنودجي يذلا ّىمألا ّيبنلا

 مهل دكأتو ءاآيبرع ًانآرق هيلع لزنأو .ةكم لهأ نم هللا ُهّنعب املف ءدوهي
 كلت هيلع اوّنش اذامل امأ !هودسحو هوبذك ءدوعوملا َيبنلا وه هنأ

 هيف يذلا عرشلاب ءاج دق  مهألا اذهو  هنألف ؟ءاوعشلا برحلا

 عادخلاو ابرلا نع يهنلاو رجزلا هيفو ءءاشحفلاو ءوسلا ىلع صاصقلا
 اهولعجو .مهايند يف اهوفلأ يتلا رومألا نم اهريغو ..ةسيسدلاو

 ةاروتلا هب مهرمأت ام فالخب كلذ لكو .مهتايح يف ًاموسرم ًاجاهنم
 لمحي رامحلا لثمك مهلثم راصف ءاهولمحي مل مث ءاهولّمح يتلا

 ينم هللا لوسر دهع ىلع نيقفانملا كئلوأ رود فلتخي الو . .!ًارافسأ

 تاعامجلا ةضهانمل مويلا نوقفانملا هب موقي يذلا رودلا نع

 امك «نيملسملاو مالسإلا ىلع ةيبيلصلا بورحلا نالعإو ؛ةيمالسإلا
 يكريمألا سيئرلا باطخ لثم نم ةريثك ةلدألاو .!ًاراهج رومألا رهظت

 عنمو 2«م١١٠٠ (ربمتبس) لوليأ ١١ ثادحأ دعب (شوب جروج) كاذنآ

 يف تاسسؤملاو سرادملا يف سأرلا باجح ءادترا نم تاملسملا

 لودلا نم ددع يف ُهَْلَ# مظعألا لوسرلل ةئيسملا روصلاو ءاسنرف
 نم مث «ناتسناغفأ لالتحاو ءايناملأ يف ابابلا ةرضاحمو «ةيبوروألا

 نم تومي يك ينيطسلفلا بعشلا ةرصاحمو «قارعلا لالتحا هدعب

 ةيمالسإلا ةمواقملا ىلع ةدابإ برح نشو ؛ضرملاو عوجلاو «رقفلا
 نم اهعنمل ناريإ يف ةيمالسإلا ةيروهمجلل يدصتلاو «نانبل يف اهبعشو
 ؛نلعلا يف هلك اذهو . . !ةيملس ضارغأل يوونلا اهجمانرب لامكتسا

 . . !رابكتساو رارصإبو

 نم نوعضي امب .!رطخأو ىهدأ رومألاف .ءافخلا يف امأ

 «تارماؤملاو سئاسدلا نم نوكيحي امبو .«تاططخملاو تاساردلا
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 ىلع ةصاخ زيكرتلاو «ةيمالسإلا دالبلا نيب ةقرفتلاو نتفلا ثادحإل

 ةمألا فرصل ءىضمأ حالسك هنودمتعي يذلا يبهذملا نحشلا

 ةدحو برضو «مالسإلا رشن يف سدقملا اهبجاو ءادأ نع ةيمالسإلا
 نيب دجت كلذ لك نم مغرلا ىلعو . .مهفوفص قشو «نيملسملا ةملك

 .مهتاططخم يف نوريسيو .مهتاسايس ىلع مهنوعباتي نم نيملسملا

 . .!!هلهأو مالسإلا ىلع ءاضقلا اهيف ناك ولو

 تقو يأ نم رثكأ «ةيرورضو ةحلم مويلا ةجاحلا لعجي ام اذهو

 اماكح  مهرظتنت يتلا راطخألا ةّيدج ىلإ نوملسملا هّبنتي يك «ىضم
 رمأ ةفلاخم ىلإ  نييقيقحلا  مهئادعأ ةالاوم يف اوقلزني الأو - ًابوعشو
 200 عأوَدَعَت الو اًصيمب هلا ٍلبحي أوُبِصَتْأو» : نيبملا هلوقب العو َّرع هللا
 :ىلاعت هلوقو ..مالسإلا ميوقلا هنيد وه - نوملعت امك - هللا لبحو

 وُ :ىلاعت هلوقو 2274 مِقكُس رم لإ َىِدُه دم مَعَ سول
 در لولا ني كلت زق لإ نيس وكت 1 لت
 امك «ميظع ءازج وهف هللاب نومصتعي نيذلا ءازج امأو . .(") ُريِصتل

 ٍوَمحَر يف مُلِعْدْيَسَم .وي اومصتعأو هللا اوَُماَء يل اًمأَق# : ىلاعت هلوق هنّيبي
 . (474ًميََِسُم اطر هَ ويدِمَيَو ٍلْصَعَو هن

 لاوحأب رثكأ ًاحاضيإ ةينآرقلا صوصنلا انديزت ْنأ لجأ نمو

 نيب مهبلقتو «مهتعيبط نع فشكي رخآ الثم انل مدقت اهنإف «نيقفانملا
 ةرازغب رمهني يذلا رطملا يف لثملا اذه ةروص ودبتو .رفكلاو ناميإلا

 . 7١7 :ةبآلا ءنارمع لآ ةروس )١(

 ٠١١. :ةيآلا ءنارمع لآ ةروص (؟)

 ١) ا : ةيآلا «ءاسنلا ةروص .
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 قربلا الإ ىرُي الف ءاهلك ءاجرألا مالظلا يطغي ثيح ةكلاح ةليل يف

 فصاوعلاو .فصقي يذلا دعرلا اّلِإ عمسُي الو راصبألا فطخي يذلا
 قعاوصلا كلتف مالظلاو رطملا كلذ يف لاوهألا ٌدشأ امأو ؛رجمزت يتلا

 لك دّدبتو «هبيصت نم لك لتقتو ءهيلع عقت ام لك قرحتل لزنت يتلا
 . .ًاتش اهلوح نم ٍءيش

 يف سانلا ضعب رّوصتن امدنع لثملا اذه يف ةظعوملا زربتو
 نوعضي مهو «بناج لك نم مهب طيحأ دقو «دئادشلا كلت طسو

 ءاهتاوصأ ّيود نم توملا رذح قعاوصلا نم مهناذآ يف مهعباصأ

 الو ءًائيش رذت الف ءضرألا ىلع ءامسلا نم ٌضقنت يهو اهران ةلعشو

 «تاملظلا كلت ناّبإ مهلاحف .هيلع يضقتو الإ ءيش ىلإ لصت

 تاملظ تطاحأ نيذلا نيقفانملا لاحك «ةرّمدملاو ةلتاقلا دئادشلاو

 «بذكلاو عادخلابو «ناتهبلاو لالضلاب اهتألم ْنأ دعب .مهبولقب رفكلا
 يف ةنينأمط الو «لابلا يف ةحار نودجي الف .قوسفلاو داسفلاو

 نم هلك اذهو ..ريصملا ىلع فوخلاو قلقلا مهلتقي لب .«سفنلا

 الف «ةردقمو ًاملع نيرفاكلاب طيحم لجو َّرع هنأل مهل هللا لالضإ
 مهرس يف نيقفانملا رمأ نم ءيش هتوفي ال املثم ءمهرمأ نم ءيش هتوفي

 . مهأوجنو

 :رعاشلا لاق «ةطاحإلا ىنعم نعو

 مْلَّسلا ىلإ ًاعيمج اوُلاَم اأر ْدَق امب اوُنَّقَيَت ام اذإ ىتح مهب انطخأ

 فاعف مرعع رعاشلا لوقي امك ءادشأ ٌموق طيحي امدنعف . .

 مهنإف ”مهخفيت نم تالفإلا وأ .مهتهجاوم ىلع نوردقي ال

 نيرفاكلا لاب امف ًاذإ . .مهتدارإو مهمكح ىلع نولزنيو مهل نوملستسي
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 طيحم ىلاعت هللاو ءهلوسر مكحو «هللا مكح ىلع نولزني ال نيقفانملاو

 وهو «نيتملا ّيوقلا وه هنأب نوري ال وأ ؟بناوجلا عيمج نم مهب
 هللا كلم يف نوهئاتلا ء.نوزجاعلا ءءافعضلا مهو . .هدابع قوف رهاقلا

 .ميظعلا يلعلا هلل نوملستسي الو «نوهقفي ال مهلاب امف .!؟هناطلسو
 ال مهل امو !؟ناميإلا باحر ىلإ اودوعيو .قافنلاو رفكلا نع اولختيف
 نيعباقلا دهشمل ذب ال ناكف !؟هديعو مهعدري الو .هللا يدهب نودتهي

 ةروص انيطعي نأ .هقعاوصو هدعرو هقربب ريزغلا رطملا تاملظ طسو
 ءايندلا يف نيقفانملاو نيرفاكلا ىلاعت هللا اهب طيحي يتلا ةدشلل ةيسح
 . . .نيملاعلا ٌبرل .داهشألا موقي مويو

 قيرطو .حضاو جهنم ىلع ٌرقتست ال يتلا ةيوتلملا مهلاعف نع امأ

 ةكرحلا كلتب ّينآرقلا صنلا اهروصيف «نيرخآلا عم مهلماعت يف ميقتسم

 كتئلوأ اهوطخي ةوطخ لك يف قلقلاو فوخلا نع منت يتلا ةرذحلا

 فوخلا تاعفد نيب مهدجن ذإ .ءامهدلا تاملظلا مهب تطاحأ نيذلا

 حولي يذلا ءاجرلا تاعفد نيبو «مهراصبأ فطخي داكي يذلا قربلا نم

 «قربلا عطقنا اذإو «ءتاوطخ عضب هيف اوشم قيرطلا مهل ءاضأ املك

 اوريسي الثل مهنكامأ يف نيرّمسم اوفقو .مهيلع قبطأف مالظلا داعو

 عايضلا مهفليو «ةقيحسلا يواهملا يف اوطبهيف .ءىده ريغ ىلع
 . .ّيئاهنلا

 - نيرفاكلاو نيقفانملا نع  سانلل هللا اهبرضي لاثمألا كلتو

 قلقلا نم ءرفكلا وأ «قافنلا هب مهعقوي ام رادقم مهل نّيبتي ىتح
 مهبهو دقو اميسال .نوظعتي مهّلع «ءالبلاو ةدشلا نمو «ةريحلاو

 لبسلا مهمامأ حتفت نأ اهنأش نم يتلا ساوحلاو كرادملا مهقلاخ

 ام ًابلاغ ءرفكلا هلثمو «قافنلا َّنأ اَلِإ . .قحلا ةيؤرو ىدهلا عامسل
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 الب اهليحيل ءامامت اهلشيو لب ءاهلطعيف تاكلملا كلت ىلع ىغطي

 نيرفاكلاو نيقفانملا عمسب بهذل ريدقلا زيزعلا هللا ءاش ولو .ىودج

 ءيش لك ىلع هللا َّنِإ ءًائيش نورصبي الف مهرصببو ءًائيش نوعمسي الف
 لب ءاهدحو مهساوحب سيل ءبهذي ّْنأ ىلع ريدق هناحبس وهف .ريدق

 امو ءءاشي ام قفو .لاح ىلإ لاح نم «ةلماك ةروصب ءمهلدبي ّنأو

 ٌرداق وه امك ءتامودعملا دجوي نأ ىلع ٌرداقلا هللا ناحبسف . . .ديري

 ظ .!تادوجوملا مدعي ْنأ ىلع

 نم ًاريثك لمتحي «ةرقبلا ةروس نم «ةينآرقلا تايآلا يف لثملا اذهو
 بولق ىلع قلغأ يذلا رفكلا ءتاملظلاب ىنع نوكي دقف :ىرخألا يناعملا

 نوكي دقو . .ناميإلا رون نم ءيش اهلصي ال ةملظم تراص ىتح نيقفانملا

 .قربلابو . .رفكلاو قافنلا ىلع باذعلاب ديعولاو فيوختلا .دعرلاب ىنع
 اذإ اوناك نوقفانملا امنيب ..اهيدهيو بولقلا ريني يذلا نآرقلاب ناميإلا

 ةوالح لخدت نأ وأ ءهب اوظعتي ْنأ ةفاخم اوأنو اوضرعأ نآرقلا اوقف

 ىلع متخ هناحبس هنكلو .هعامس نم نوبرهي اوناكف «مهبولق ىلإ هتوالت

 .مهادهو مهعمسأل ءاش ولو ؛نآرقلل ةيهاركلا كلت ببسب مهبولقو مهناذآ

 اوهركف «قافنلا نم ةلاحلا كلت ىلع مهتلعج ىدهلل مهتيلباق مدع نكلو

 . . !نمحرلا اوصعو «نآرقلا

 «ةدقوتسملا رانلا نع امهدحأ :نيلثم ةميركلا تايآلا يف ىرن نحنو

 قارشإو ةءاضإ ٌرون :رانلا يفف . .ءامسلا نم رمهني يذلا رطملا نع رخآلاو

 يف ءرانلا َّنأل .ءايحألاو سانلل ةايح :ءاملا يفو ءراصبألاو عامسألل

 يف لزنأ يذلا يحولا يف نوكيف .ةايحلل ةدام ءاملاو ءرونلل ةدام ءاهلصأ

 هلزني يذلا قربلا لِبَق ءاهتايحو بولقلل ٌةرانتسا ءامسلا ّبر نم نآرقلا
 تدرو كلذلو ءا!تاملظلا ءيضي يذلا رونلا هنمو ءامسلا نم هناحبس
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 ةيلباق ًامئاد رونلا يفو ؛«ًارون»و «ًاحور» «ميركلا نآرقلا يف يحولا ةيمست

 ىتح «قولخم يأل رمتست وأ ةايح ميقتست َْنأ نكمي ال رون ريغبو «ةايحلا
 «ةيوطرلا لعفب بهذيو «تتفتي هلعجي دق هيلع ةملظلا رارمتسا نإف دامجلا

 . .ةعيبطلا لماوع نم اهريغو

 هب لزنأ يذلا يحولا نم نيقفانملا طخ نأ ريدقتلا نوكيو

 اذهو .اهب عفتنيو هلوح نم ءيضتل ًاران دقوتسا نم لثمك ءُنآرقلا
 مامضنالا نم عافتنالابو «هتينارونب اوّسحأف مالسإلا يف اولخد مهنأل

 مهبولق ىلإ جلي مل ناميإلا َّنأ امبو ْنكلو «ةيمالسإلا ةعامجلا ىلإ
 رانلا يف َّنأل .«مهرانب» لقي ملو - مهرونب هللا بهذ دقف ءاهألميو

 نوعفتني دق يذلا قارحإلا يقب ةءاضإلا تبهذ ْنِإف «قارحإلاو ةءاضإلا
 ةدئاف ىندأ ناسنولل ىقبت ال «بولقلل يداهلا رونلا بهذ اذإ امنيب هب

 هلوقب بقع كلذلو ءرونلا اذه نودب لطاب يش لك َّنأل ءءيش نم

 لهجلاو رفكلا تاملظ يف يأ #2 َنوُرِصْس ل سمْلَظ يف ْمُهكرَو» : ىلاعت

 . .بولقلاو راصبألا يمعت يتلا ملظلاو

 ةميركلا ةينآرقلا تايآلا مهنع تثدحت نيذلا نوقفانملا ءالؤهو

 يف ةدحاو ةلكاش ىلع اوسيل مهف ءْنأو رصع لك يف نيتوافتم مهدجن

 ىقتسا نم مهنمف .ميلاعتلاو ةجحملا ىلع جورخلاو «قورملاو «غيزلا

 .دكارلا نسآلا ءاملا ٌبعي لحولا ىلإ دترا مث ؛ يفاصلا ناميإلا عبن نم

 دعب هلالض يف ًاهئات «ىتياوغ يف ًارداس ًايفاص ءًامئاه لظ نم مهنمو

 | ترند برضو .«بذعلا لهنملا نع 0'2َروزا نأ

 ("0ةَرئاعلا ٍةاَّشلا ْلْثِم يتفانملا ُلَتَم» : هيْلَذ ئبنلا لاق نيقفانملا يفو

 .فرحناو هنع لدع يأ ًاراروزا ءيشلا نع ٌروزا )١(

 . عبتت امهيأ فرعت ال نيعيطق نيب ةرئاحلا :ةرئاعلا ةاشلا (؟)
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 : ه8: لاقو . ")هذه ىلإ ةرمو هذه ىلإ ًةرم اًمُهني ُددرَتَ «نيمنغلا نيب
 ّنِم يدون ُهَعطَمَت ةي نأ غلب املف هيف عسي رهن يف لجو لثم قفاتملا لثنا

 ء«تباجأف انُماه نم َيِدوُن مث ء«توّصلا كلذ ىلإ َعِجَرَف ءرخآلا بناجلا

 , 20و َرْهَأَف "3 يذآ الَع ْذِ ءهِددرت يف وه امنيبف .عجر مث

 هللا تايآب نوئزهتسيو نورفكي نيذلا ةسلاجم نع نينمؤملا يهن - ؟

 ٍتياَ ممم اَذإ نأ بتِكلا يف َمُكَِِلَع َلَزَ 0 هللا لوقي

 د رع تينخو اوسو قع متم اودع قَه اي اربكتلَو 0 أ
 . 174م َممَهَج ا ىف َنرْفكْلاَو 0 ْعِماَج 0 9 0 اذإ

 نع هيف مهاهني «نينمؤملا ىلع للجلا هرمأ ىلاعت هللا لّزن دقل
 اوناكأ ءاوس ءاهب نوئزهتسيو هللا تايآب نورفكي مهنوعمسي نم ةسلاجم

 نع نوثدحتي اوناك وأ ؛ةيلستلا ليبس ىلع وأ ءدصق نع كلذ نولعفي

 مهاهن دقف . .ٌناودعو ّمثإ هيف يذلا ليبقلا اذه نم ثيدح ّيأب مالسإلا

 اوناك اّلِإو «هريغ ثيدح يف اوضوخي ىتح .مهتسلاجم نع ىلاعت هللا

 ملا يفوت
 ْنَم» :فيرشلا هلوقب و هللا لوسر يهن ةيآلا هذه يحو نمو

 .ٌرمخلا اهيلع ُرادُي ةدئام ىلع سلجي الف ٍرخآلا مويلاو هّللاب ُنِمْؤُي ناك

 1١17. مقر ؛ملسم حيحص )1(

 .ديدشلا جوملا :ّيذآلا )١(

 ١1198. مقر «ملسم حيحص هل

 6١م٠ : ةيآلا «ءاسنلا ةروس 0(
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 : ىلاعت هلوقل ءمثإلا يف ْمُهَلْثِم ْمُكَلعجت نيقفانملاو رافكلا ةسلاجم ّنإو
 . .2304 رهو ان يثِإ >

 دأب ديفت اهلكو .ىنعملا اذهب ىرخأ تايآ ميركلا نآرقلا يفو
 ىلع نونوكي امدنع «مهب عامتجالا وأ «نيقفانملاو نيرفاكلا عم دوعقلا

 نم سولجلا ناك اذإ الإ ءاعرش هنع ّنهنم «مالسإلا مرحي امم ٍءيش

 هللا نيدب نيعمتجملا فيرعت وأ ءسلجملا نع مارحلا كلذ عفر لجأ

 لجأ نم هنأل «نمؤملا هيلع بائي امم اذهف «نيدلا اذه ىلإ مهتيادهو
 كلذكو . .ناسنإلا حلاصل هعّرشو «نيملاعلا ٌبر هب ّرمأ يذلا ّقحلا

 مهي ضرغ وأ ٍنأش ّيأل نيرخآلا عم لوادتلا وأ لماعتلا ّنإف
 يف ةكراشملا وأ «ةراجتلاو عيبلاك ءٍتاسسؤم وأ ًادارفأ «نيملسملا

 اهنم ىجري يتلا قيثاوملاو تادهاعملا دقعل ناك اذإ وأ «لاملا وأ لمعلا

 ىلع بجوي امم كلذ لكف «  ِةمأ وأ دلبك  نيملسملل حلاصم نيمأت

 مارتحاب قلعتي ام ةصاخبو «ماعلا حلاصلا ليبس يف هب مايقلا نيملسملا

 مهنطو ءانبأ عم نوملسملا هتحت يوضني يذلا يعامتجالا دقعلا

 نيناوقلا مارتحا صخ اميف وأ ءاومتنا دقتعم وأ نيد يأل ءدحاولا

 تاعمتجم يف نوشيعي امدنع نيرخآلا قوقح ىلع ظافحلاو «ةمظنألاو

 يف نوملسملا دعقي الأ مهملا . .ةيمالسإلا تاعمتجملا ريغ «ةيبنجأ
 اميسالو «ءهدابع قوقحو «ىلاعت هللا قح ىلع ءادتعا اهيف سلاجم

 وأ ءرمذتلا ءادبإ نع اوتكسو ءاولعف اذإف «ينيدلا دقتعملا يف مهقح

 مهلثم نونوكي مهّنإف .هللا تايآب نيئزهتسملاو نيرفاكلا ىلع جاجتحالا
 نم سانلا كئلوأ اوبناجي ْنأ مهيلع مّتحي ينيدلا مهبجاو َّنأل «مثإلا يف

 )١( مقر ءملسم حيحص ٠١9١.
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 اسلجم نمؤملا سلجي نأ قافنلا بتارم 9( ذإ «قافتلاو رفكلا لهأ

 «ىضاغتيو .تكسي مث ءاهب ءازهتسالا وأ هللا تايآب رفكلا هيف حابي

 يف ردص ةعس وأ ءامْلِج وأ ءيأر ةيرح وأ ءاحماست كلذ يّمسيو

 «ةيلخادلا ةميزهلا يه «ةقيقحلا يف ءْنِكلو . .!هيلع ربصلاو .هلّبقت

 امنيب «ةيهاولا عئارذلا كلتب هسفن ىلع هّوميف «نمؤملا لاصوأ يف بدت
 . . !ناوهلاو فعضلاب ًاسّبلتم نوكي

 هذه ترتف ام اذإف «ناميإلا تاموقم نم ىه هللا نيدل ةيمحلا َّنِإ
 دقو .نيدلا ءادعأ ةهجاوم يف ةعانم وأ فقوم لك اهدعب راهنإ ةّيمحلا

 «ةنيعم ةعيرذ تحت وأ ءام ٍةحلصمل رمألا لوأ يف ةيمحلا هذه تبكت

 - ةنمؤم وأ - نمؤم لك ىلع ناكف . .كلذ دعب ىشالتتو دمهت اهنكل
 لداجي ْنأو «نيدلا اذه نع عفادي نأ ء«هنيد ىلع لواطتلا عمسي

 اوملظ نيذلا الإ ءنسحأ يه يتلاب ءباتكلا لهأ اميسالو نيرخآلا

 - مالسإلا ىلع اهريغ وأ ةيمالعإلا وأ ةيسفنلا برحلا راهشإب  مهنم
 سلجملا عطاقي ْنأ هيلع ناك «ملظلا اذه لثم ىلع ًارارصإ َدَجو اذإف

 لوأ ربتعي توكسلا اذه لثم ّنأل .«عاصنيو تكسي ْنأ ال ءهلهأو

 رفكلاو ناميإلا نيب ربعملا وهو «هب نمؤي يذلا ٌقحلل ةميزهلا لحارم
 هدابع ىلاعت هللا رمأ امل كلذك نكي مل ول اّلِإو . .قافنلا رسج ىلع
 ظافحلاو «هللا ةدابع مهل حيتت ال يتلا دالبلا نم اورجاهي ْنأ نينمؤملا

 ةسرامم مهل ىنستي ثيح ءةعساولا هللا ور ىلإ «مهنيد ىلع

 :ىلاعت هللا لوقي كلذ يفو «هيهاونو هللا رماوأل ًاقفو مهمالسإ

 . 104 ٍنوُرِبعَأَف َىَيإف ةعيمو ىضرَأ َّنِإ أَوُنماَ َنِذَلأ َىِداَبَب ٍ

 )١( :ةيآلا .,توبكنعلا ةروس 05.
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 نورفكي نيذلا عم دوعقلا نع نينمؤملا ىلاعت هللا يهن يف َّنِإو

 «ةردقلا عم ركنملا راكنإ بوجو ىلع ةلالد ءاهب نوئزهتسيو هللا تايآب
 ئطخم وهف هيلع ةردقلا عم بجوملا اذه كرت نمو .ةرذعملا لاوزو

 «نيقفانملاو قاّسفلا ةسلاجم ميرحت ىلع ًةلالد يهنلا يف َّنأ امك ؛مثآ
 نونمؤملا نوكي ال ىتح ؛قافنلاو قسفلا اورهظأ ام ءاوناك ةعامج يأل

 . مثإلا يف مهل ءاكرش

 نم ّصتقي ْنأ لالجلاو ةزعلا بر دٌعوت دقف .ءلاح لك ىلعو

 رفكلا ىلع ايثدلا ىف اوعمتجا امك ْذِإ ؛اميح نيقفانملاو نيرفاكلا

 يف مهلك مهعمجي 7 هناحبس ىضق دقف «.هب ءازهتسالاو «نآرقلاب

 . .نولمعي اوناك ام ىلع ديدشلا باقعلا ثيح «منهج

 نع نينمؤملا يهن ةرشابم يلت يتلا ةيآلا يف - دجن نحن اهو

 دق امم نينمؤملل ميظعلا يلعلا ريذحت  قافنلاو قسفلا لهأ ةسلاجم

 هلوقب كلذو «يغبلاو ّىغلا نم نوقفانملاو نورفاكلا مهيلع سرامي

 داع كم كت أ واكون مت كل 56 د يوسي : ىلع
 هْكَحي همم ٌنينِمْؤُمْل ني مُكَمتمَتَو يلع دحََم رَلأ اولاَك بيت د َنيرْفَكْلِل ناك

 .006ي عنؤلا لع كبه لمت وة  طصتي
 نورفاكلا هسبلي ناك يذلا قافنلا هوجو نم رخآ هْجو اذهو

 رودي لاتق يأ اهنع رفسي يتلا جئاتنلا نورظتني اوناك دقف ؟نوقفانملاو
 «ىلاعت هللا نم ٌرصن نيملسملل ناك نإف ءمهئادعأو نيملسملا نيب

 يمحنو ءانتقيرط ىلع دهاجن ؛نيدلا اذه يف مكعم ْنكن ملأ :اولاق

 تّلح اذإو ..!ةمينغلا نم ًابيصن انوطعأف .مكقازرأو مكلايع

 يف نولمعي اوناك امب نورخافي مهئادعأ ىلإ اوبلقنا «ةميزه نيملسملاب

 )١( :ةيآلا فاسنلا ةروس ١5١.
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 نوعلاب مكطحن ملأ :نولوقيف «نيملسملاب ةميزهلا كلت قاحلإل ّرسلا
 يف دهجن ملأ ؟هعابتأو «دمحم» رابخأب مكلسارن ملأ ؟مكروهظ يمحنف

 ىسعو ءانرومأ لك يف ءاوس مكاّيإو نحنف ؟مهنيب عاقيإلاو «مهليذخت

 هب ءاج يذلا نيدلا اذه نمو ءمهنم حاترنف امو مهب اورفظت نأ

 ا

 امهم نكلو ءناكمو ٍنامز لك يف نيقفانملاو نيرفاكلا لاح هن
 مهنيب مكحيس هتمظع تلج هللا ّنِإف ركملاو لالضلاو «تنعلا نم اوغلب

 لخديو ؛ةّنجلا نيقداصلا نينمؤملا لخديف «ةمايقلا موي نينمؤملا نيبو
 . . .رانلا نيقفانملاو نيرفاكلا

 ءادعأ ّنإف ءيهلإلا لدعلا ققحتيو «ةمايقلا موي يتأي ْنأ ىلإو
 تاردقلاو تاقاطلا لك دشح نع اوفقوتي نل نيملسملاو مالسرلا

 ام لك ىلع ءاضقلا وأ «ةيمالسإلا تاكرحلا عيوطتل ةيداملاو ةيركفلا

 هذه هب موقت ام اميس الو ءاهّدض ةئيبخلا عيراشملل اهيدصت يف هب موقت
 اهنع ضفنتل «ةيمالسإلا ةمألا فوفص يف يعولا رشن نم تاعامجلا

 ةيرشبلل ةدايرلا رودب مايقلل ديدج نم ضهنتف «لذاختلاو فعضلا بوث

 لع َنرْفَكْلإ هنأ لع نأو» :زيزعلا هلوقب هللا هب اندعي ام اذهو ؛ءاعمج

 ٌَرصنلا نيرفاكلل ريدقلا ٌئلعلا هللا لعجي نل ءادبأ ..« يبس َنينِموْل

 ىلإ ًاريخأ اليبس الو «نينمؤملا ىلع  فاطملا ةياهن يف  روهظلاو
 .هيهاونو هللا رماوأ نونمؤملا عاطأ ام ءمهاوق لاصئتساو .مهرهق

 نم نوكلمي امب نينمؤملا ءادعأ ٌنرتغي الف . .مهنيد ةرصنل اودهاجو
 نم نودعيو .تاططخملا نم نومسري امو «تاورثلاو «ةحلسألا

 «نيملاعلا بر ريدقت ىف ٌءابه اهلكف «ةينمألا ةزهجألاو شويجلا

 اذه ءادعأ هرك ولو ع هنيدل ةبلغلا لعجي فوسو
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 ئَدْكْلاي ُملوْسَر َلَسَرَأ ىرَلأ َوْه» :ىلاعت هلوقل ًاقادصم كلذو «نيدلا

 هلوقو 2.208 َنررْتْمْلا رك ْوْلَو هلك نزلا َلَع ُمَرهظِل ْيَحْلَأ ِنِيِدَو
 دلع ندا َلَع ٌمرهظِِل ْقَحْلأ ٍنيِدو ئَدُهْلأي موس َلَسْرَأ ىلا َرْهط :ىلاعت
 نّيبي ىلاعتو هناحبس هللا َّنإف «ىرخأ ةيحان نمو "04 اًديهّس ِهَّنَأب كو
 : ىلاعت هلوقب كلذو ءمهسفنأ هب نوعدخي امب ئطاخلا نيقفانملا مُهوت

 َكاَسك اوُماَق ةرَلّصلا لإ أوُماَم ادإَو ْمُهْعددَح َوُهَو هَل َنوُعحي َنيِقِفتَمْلا َّنِإ»
 لإ آل كلْوَس لإ آل َكِد نب َنيْدْبَرُم اليل الإ هَمَأ توُشدُي الو ساّنلأ نود

6 
 و ص رو ” 2 ىو 8 را

 . "7 ةأيبسس مل دي نق هلأ ٍللضُي نَمَو هالو

 ام ريغ راهظإب العو رع هللا نوعداخي مهنأب نوقفانملا مهوتي دق
 ىلع ًةعامج نوبّلؤي مه امئيب «هللا نيد ًةرصن اوعَّدي نأك .نونطبي

 امنيب نيملسملا اياضقب مامتهالا نودبي وأ ءالثم ىرخأ ةيمالسإ ٍةعامج
 دق وأ ءةيصخشلا مهحلاصم ىلع ظافحلا يقيقحلا مهّمه نوكي

 نوقلتخي مث «تالاحلا نم ريثك يف ةحضاولا ريغ فقاوملا نوذختي

 ىلإ رمألا مهب لصي دق ىتح .«فقاوملا كلت ريربتل ججحلاو ءراذعألا

 عادخلا نم طامنأ اهلكو ..!ةبذاك ٍدوعو ءاقل ةمألا ءادعأ عم ؤطاوتلا

 مهو «نكلو . .ّلجو َّنع هللا اهب نوعداخي مهنأ نونظي امنيب . مهسفنأل

 ميلع هنأب ىلاعت هلوق ىلإ نوغصي الأ «هتايآ نوعمسي وأ «نآرقلا نوأرقي

 لب «مهيولق هيلع يوطنت امو ءمهسوفن يف ام ملعي ءرودصلا تاذب
 ربدت عامس .«نوعمسي ال اوناك اذإف . .!؟ىفخأو ّرسلا ملعي ىلاعت هنأو

 هناحبس هَّنأ ىلإ نونطفي الفأ «ميكحلا زيزعلا مهُبر لوقي ام ظاعّتاو

 .”7 :ةيآلا «ةبوتلا ةروس )١(

 47١1و ١47 :ناتيآلا ءءاسنلا ةروس ()
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 ًاجاردتسا كلذ نوكيل  ًارهج وأ ًاّرس  نولعفي ام نولعفي مهكرتي
 .حوضوب نّيبي هللا باتك اذهو !؟مرجلاو مثإلا يف ةدايز هؤازجو ءمهل

 ءايندلا يف مهرمأ حاضتفا وه هب هللا مهيزاجي امم ّنأ ءةيآ نم رثكأ يفو

 ام ىلع هعلطيو «ةْبَو ميركلا ٍلوسرلا ىلع لّزنتي ٌيحولا ناك كلذلو
 ناك امك ؛مهتاولخ يف هب نورمآتي امو «مهرئارس يف نوقفانملا نطبي

 ىلإ اوماق اذإف :نيشملا مهكولسو مهتاكرح لمجم يف كلذ رهظي
 نوبهذي الو لب ؟نيلقاثتم «ىلاسك اوماق - نينمؤملا عم - ةالصلا
 الإ ىلاعتو كرابت هللا نوركذي الو . ًاعادخو ةنهادمو «ةاءارم الإ ةالصلل

 نم مه لب «نينمؤمب مه امو «نونمؤم مهنأ ىلع اورهظيل ءاليلق
 ىلإ الو ءرافكلا ىلإ نوبستني ال ءناميإلاو رفكلا نيب نيرئاحلا

 ةيصخشلا مهحلاصم ىلع صرحلا نيب نيرئاحلا نم مه وأ . .نينمؤملا
 ىولتت امك مهتريسم يف نوؤلتي «نينمؤملا رهظمب روهظلا نيبو

 مهسوفن يف سيلو ؛ةءابرحلا نولتت امك مهلاوقأ يف نونوُلتيو «يعافألا
 «لالضلاب مهيلع ىلاعت هللا مكح ناكف . ةلّلضملا ةيناطيشلا عزاونلا الإ
 «ناميإلا ىلإ هدري نأ نكمي ليبس الو لب ءهل يداه الف هللا للضي نمو
 هناحبس هنم لالضإلاو هل ًالهأ ناك نمل هللا ىده ىدهلا َّنأل
 نم ةمألا ىقوو «هللا اناقو ء!ناطيشلا قيرط نوكلسي نيذلل ىلاعتو

 ' . ! مهقافن

 ةدئسملا بشخلاب نيقفانملا هيبشت ٠"

 ُهّأو هَل لوسرل َكَنِإ ْدِبَتن أوُلاَ نوففنتملا كَءاَج اَذإ 9 : ىلاعت هللا لوقي

 أوَذَصَف هن مبكتأ أودت «نوبذَكْل َنيقِنيتمْلا َّنإ ُدَبْنك ُهّلَأَو ملوسرل كن مَع
 ويلف لع عيطق أورفك مش اونما+ مهما َكِلَذ#* َنوُلَمََي و6 ام آس أ ليس نَع

 ممك ميول ممم أولوُقَي نإَو ٌمهًماَسا كبت مهر اذإَو*َنوُهَقَعي ال هَ
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0 
 0 دمحم ب ةرور 000 بز ردن تانلا تايآلا 0

 نورهظي ٠ ثيح - :هوقاح اذإ 500 ب يل .ءامهدلا ةتكنلا هذه

 لوسرأ َكَنِإ دشن اوُلاَق8و - مهبولق يف نونطبي ام فالخ مهتنسلأب
 تعطس يتلا ةقيقحلا سمالت تناك ْنِإو «ةداهشلا هذه ّنكلو . .!«ِهّسَأ

 ىدهلاب هلسرأ ىلاعت هللا َّنأ « ِهَْبَي ىدهلا لوسر َنلعأ ْنأ ذنم اهراونأ

 نع ةرداص اهنأل (« بيوصت نيل جاتحت ةداهش اهنأ الإ .قحلا نيدو

 َكَّنِإ ُمَلَعَي هنأَو# :ىلاعت هلوقب بيوصتلا اذهل نايبلا ءاج دقو «نيقفانملا

 ؛24 ًادمحم ّنأب هللا ملعو . . ©َنْوْبذَكَل َنيِقِيممْلا نإ ُدَهْنَب ُهّنأو ٌمْلوسَ
 بجي هيلعو لب «قفانم وأ ٌرفاك الإ هب ٌمصاخي الو .نئاك وه هللا لوسر

 .لصألا يف وه ىّرمأ اذهو «هلوسرل  ٌدّمحم اي  كْنِإ ملعي العو

 هنأل ءمهتداهش ىلإ جاتحي الف .مهتنامأو نيقئاعلا عوط نع جراخ

 َّنإ مث . .يلزألا هملع يف ىلاعت هدارأ امو «ةيهلإلا ةئيشملاب قلعتي
 تاذ مهتداهش نوك نم ًاماقم ىندأو ءًانأش لأ مه نيقفانملا ءالؤه

 ءدقحلا نم نونطبي امب ميلع هنأل « ىلاعت 0

 تلج هللا َّنأ ًاتقم مهيفكيو «كنيد ىلعو دمحم اي  كيلع ةنيغضلاو
 ءهب هللا كلسرأ ام اوهرك دقف . .نوبذاكل نيقفانملا َّنِإ دهشي هتمظع
 اوذختا . .مئاظعلا نم هب نوفلحي ام ّلكو «مهناميإ اوذختا مهّتكلو

 )١( :تايآلا ء:نوقفانملا ةروس ١ -5.
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 مهسفنأ ىلع - ٍءيش لك لبق - اونمأي يكل ءاهب نورتتسي َهّنُج كلذ

 هب نوطشني امل ءاطغلا ةباثمب ءّمث نم ءرّتستلا اذه اوذخَّتيلو ؛مهلاومأو
 يف لوخدلا نع هللا ليبس نع سانلا نودصي مهو « ءافخلا يف

 بذكلا نم ليواقألا ىتشب نيدلا اذه ىلع ءارتفالاو - مالسإلا

 لاعفلا نم كلذ ىلإ امو .ءكوكشلا ةراثإو «تاعاشإلا ٌثبو «يئجتلاو

 يف ناوهلا - بير الو  مهثروت يتلاو ءءوسلا ةرئاد يف لخدت يتلا

 ىلع مهلامعأ اونب دق نوقفانملاف ..ةرخآلا يف نارسخلاو ءايندلا

 امب ءالعفو المع اورفك مث «ةيادب اونمآ مهنأب كلذ ءاياونلا ءوس ةيفلخ
 لوسر ةرصانمل دادعتسالا نودبي اوناك ذإ «ةهوبشملا مهليعافأ نم ادب

 «نونمؤملا اهدوقي يتلا ايارسلا يف وأ «هتاوزغ يف هعم جورخلاو «هللا

 نأ نودّمعتي اوناكو لب . .!هئادعأ عم هل اوديكيو اوبهذي ْنأ اوئبلي ال مث

 مهنوفؤخي امب لاتقلا نع سعاقتلا ىلع مهوضّرحيو «نينمؤملا اولذخي
 .مهدارمو . .نامزلا لئاوغل لهألا كرتو ءدالوألا ماتيإو «لتقلا نم هب

 ةقرفلا رشنو «نينمؤملا سوفن يف ةذدرلا حور ثب «.هلك كلذ ءارو نم

 نع مهفرصي ام ءرمآتلا اذه لثم يف لعل ءمهفوفص نيب قاقشلاو
 ةيصعملا امأ ..!نومهوتي نوقفانملا ناك امك ءداهجلا يف مهبجاو

 ةيادب اونمآ مهنأ ءنولمعي ام أوسأ تناكو ءاهوبكترا يتلا ىربكلا

 نأ نوديري :هيلع نورمآتي اوحارو «نيدلا اذهب اورفك مث ءمالسإلاب
 ةاعدمو لب «ءبسحو ًاقافن سيل كلذو ..!مههاوفأب هللا رون اوئفطي

 نكلو . .!هللا لزنأ ام لصألا يف اوهرك دق مهنأل ؛لالضلاو رفكلل

 ىلع عبطف ءمهرفكو بسانتي امب ٌّقحلا وهو ءالعو َّزع هللا مكح ناك

 . .ناميإلا اهيلإ ذفني الف ءاهرفك ىلع اهقلغي يذلا متاخلاب مهبولق

 ىلع ىلتت هللا تايآ هنّيبت يذلا ناميإلا اذه يناعم 4َنوُهَقْفَي ال رهف»
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 5 لوسرلا نوعيطي الو ءرّيدت عامس نآرقلا ىلإ نوعمتسي الو ؛ألملا
 ام وأ ءنونلعي ام فالخب هلك كلذو .قدص ةعاط هب مهرمأي امب

 .مهماسجأ كبجعت مهتيأر اذإف . .ةعداخ ِةقمّتم ٍلاوقأ نم هيف نورهظي

 مالكلا قنورب نوعربي اوثدح اذإو «ميظعلا قلاخلا عنص نم اهنأل

 رهاظم اّْلِإ سيل «مهتروص نيسحتل هب مايقلا نولواحي ام َّلك وأ «مهيف
 نيقفانملا كئلوأ هّبشي «قلخ نمب ملعأ» وهو مهقلخ يذلا هللاف «ةعداخ

 «ةيانعب ةلوقصم ءًءاسلم نايعلل ودبت ؛ طئاحلا ىلإ ةدّئسملا بشخلاب

 اهكّرحت داكت الف ءاهلخاد سوسلا رخن دق .اهفوج ءاوخو ءاهتشاشه

 اهتيلباق ىدم ةنلعم حّنرتت مث ءكدي تحت اهعولض قّقشتتو الإ

 قدصأ «ةدّنسملا بشخلاب» نيقفانملا لاوحأل هيبشتلا اذهو . .!تّتفتلل

 يتلقو فوخ نم هب نوسجوتي ام ليلدب «مهنطابو مهرهاظ نع ربعي ام
 جورخلل دادعتسا يأل وأ «نونمؤملا اهب موقي ةيعامج ةكرح ةيأل

 مه مهنأو يلو ءاذن ةباثمب كلذ نم ٍءيش لك نوبسحي ْذِ ؛لاتقلاو

 ىلع لدي امَّنإف ءِرمأ ىلع 0: ْنِإ اذهو .مهيلع ء ءاضقلل نوفدهتسملا

 لكأتي املثم « سجاوهلا نم مهبولق لكاتي ام ىدمو . يسفنلا مهقلف

 نم عزجلا وهف مهقّرؤي ناك ام رثكأ اّمأ . .سوسلا نم بشخلا بلق

 .ءاوه مهتدئفأ َّنأب نورعشيو لإ «ريفنلا ءادن نوعمسي الف .«توملا

 يف لاغشنالاب نوعرذتي وأ .مهئباخم يف يطلتلا ىلإ نوعراسيف

 اميسالو .«لئاسولا ىتشب لاتقلا نع داعتبالا نوديري مهنأل ءمهنوؤش

 سوؤر مهو ١ مهنيطايش عفدنيو لب «ةعداخملاو بذكلا ىلع دامتعالا

 ىتح راظنألا نع نيفختم «نيرفاكلا مهناوخإ دنع ءاجتلإلا ىلإ «قافنلا
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 . !لاتقلا ىلإ جورخلل ؤّيهتلا عامس درجمل نبجلا رهظمب اورهظي ال

 بيرملا» :َّنأب لوقلا لعجيو «بيرم كش يف مهلاعف ّلك لعجي امم
 مهنع لاق امك ؛ًودعلا ْمُه» اوناك كلذلو . رت وا سا

 يفختسملا ٌودعلا اذه ىلإ نينمؤملاو هلوسر هناحبس ةّبنو «ىلاعت هللا

 تيفعتلا عم نكلو ..ءيشب مهونمأي اأو «مهورذحي يك «قافنلاب

 هلأ ْمُهَلْئََق# :زيزعلا هلوقب نيقفانملل عيرقتلاو خيبوتلا لمحي يذلا

 رابج هب ىضق امك ,؛نوقحتسي يذلا ءازجلا وه اذهو . «َنوُكَقْؤُب نأ

 نمو «ةلاحم ال لوتقم وهف هللا هلتاق نم نأل .ءضرألاو تاوامسلا

 امب رهقلاو ةبلغلاو «لتقلا مهيلع قح دقو .ًامتح بولغم وهف هللا هبلاغ
 .قافنلاو ءايرلا نم نولسوتي اوناك امبو «نوكفؤي اوناك

 امدنع ناطيشلا لثمك نيرفاكلا مهناوخإ ةرصن يف نيقفانملا لثم - ؛
 رفاكلا نم أربتي

 َنوُلوُفي اوُعَفأَ تريل لإ رت ّلأ» :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي

 ميِظ الو حكعم كرجل مسج 3 رخأ نيل بنكلا ٍلْهَأ نم اورمَك نذل مهنوخيل

 اه نيه ةفيكل نإ دبي نر خكرشتل ريو دو أ نمل كي
 ره َرَبدأْلا تلو مورست نيكو متو ] أوي نيكو ْمُهمَم توزع
 ت2 0_ ري لا م

 #نوهقفي ال مو سَ لف مهيدذش يق ذَدأدثْل « كورت

 2 سار عر

1 

 ديرشس مهس دج هلو نم وأ صحم ىف يف / [كوابب ةيرق رت فدا رتل كدا لإ اًعيِنج توب

 نم ندا ٍلمك *توُلقْمَي اّل موه َمُهَتْأِ َكِلَ َْهَس مُهبولُفَو اي ْمُهْبَسْح
 0 ا ل صر 0

 ندضإل] لاق 1 1 مل تك هل ُباَذَع محل مهم أ لابو أَو د بيرق مهل

 مو مف ه

 ناك *َنيِئِلَمْلا بر هنأ ٌفاَحَأ نإ كلم ىرب لإ لاق َرْثَك اَنَلَم رفكأ
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 يسيل

 أوما بزل ماكي «َنيِمِلِدَطلأ اورَج َكِلّدَو ايف ند ٍراّئلأ يف اَسنَأ آََتبَِع

 الو # َنوُلَمَعَت اَمِب ام ُنيِبَح هَل نزلا اقلا نا ترا رك دال هلأ أوُعَتأ

 بأ ىو ال*َنوُفِسَمْل مه َكِهَلْوأ يف د هنن هَ هلأ أوت َنيذلك اونْوكَم

 ص 0 اًدَه اًلنَأ ول َنوُرِباَمْل مُه َةَّنَجْلا بحضأ ِدَدحبْل ْتَصأَو ٍراَّلَآ

 سيال اهيِرْضَت ُلَْمألآ ا ا ل
 1 (1)# تر 1 ا ل

 ميكحلا ركذلا يتأي ةديجملا اهتايآو «ةينآرقلا روسلا نم ريثك يف
 يتلاو «نونمؤملا اهب ىلحتي يتلا ةليبنلا تافصلاو ايازملا نايبت ىلع

 «ضعبلا مهضعب ىلإ مهدشت يتلا ةيمالسإلا ةوخألا ةطبار يف مهرهصت

 ةديقعب َنوُمَسيف «لاجآلاو نينسلا يف ىدامت امهم «نامزلا ةلسلس ربع

 اهاخوتت يتلا فادهألا نمو لب ..هلوسرو هلل صالخإلاو ءديحوتلا

 راهظإ «نينمؤملا اياجسو لاصخ نايبت نع الضف ؛«ةينارقلا تايآلا
 نيبو مهنيب - لكشلاو رهوجلا يف  ةديعبلا تافالتخالاو قراوفلا

 ٌىده ىلع اوراس «تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاف ؟نيقفانملاو رافكلا

 مالسإلا اولمح دقو ءركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي «مهبر نم
 ىلإ تاملظلا نم سانلا جرخي يذلا نيدلا هنأل ءٌقحلل ةياده لعشم

 ىلع مهف ءكرشلاو رفكلا لهأ امأ . .ىلاعتو كرابت مهبر نذإب رونلا

 اوبَلأَت «ةكم يف مالسإلا روهظ ذنمو .مهّنأ ذإ ءامامت دل نب نبع
 لئاسولا لكب «هتوعدلو  ًايصخش - هل نودصتي اوحارو هَ: يبنلا دض
 «ةرجهلا تناك املف ؛نيحلا كلذ يف اهنوكلمي اوناك يتلا ةحاتملا

 مهضعب ةرصن ىلع رافكلاو نوقفانملا دهاعت «ةنيدملا يف قافنلا رهظو

 )١( :تايآلا ءرشحلا ةروس 1١-5١.
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 رارسأ اوفشتكي ىتح ةعداخملاو ءايرلا رود نوذخأي نوقفانملا : ضعبلا

 اهنم اوذفني نأ نكمي يتلا تارماؤملا نورّبدي رافكلاو «نيملسملا

 ًابنج نوفقيو ءرافكلاو نوقفانملا فتاكتي نأ ىلع ..!مهيلع ءاضقلل

 ىلع لّزنتي ميكحلا ركذلا ناكف .نيملسملا لاتق نيحي ةعاس بنج ىلإ

  ةصاخ  نوقفانملا ناك امو «ءادعألا كئلوأ رمآت ًانّيبم ٍمَي هللا لوسر

 اهب نوعي يتلا ةعداخلا ٌينامألاو «ةبذاكلا دوعولا نم هب نولسوتي

 امك «نيملسملا دض مهترصن يف باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا مهناوخإ

 لوسرلا هجوت يتلاو  اهددصب نحن يتلا - ةميركلا تايآلا هذه يف

 امب . . باتكلا لهأ نم دوهيلاو نيقفانملا لاعفأو لاوقأ ىلإ هيلي مركألا

 : هادؤم

 (جرزخلاو سوألا نم) اوقفان نيذلا ىلإ «دمحم» اي ءّرت 3

 ْنأ ىلإ بقرتلا يف ًاعمط امنإو «ةيادهلاب ًابح ال .مالسإلا يف 0

 بسانتي يذلا فقوملا نونلعيف .«كئادعأ نيبو كنيب رومألا قت

 ١

 ينب نم مهناوخإل نولوقي ءاوقفان نيذلا ءالؤه ىلإ ّرت ملأ
 اوتبثا : كنيدب اورفك نيذلا دوهيلا نم .باتكلا لهأ نم مهو «ريضنلا

 عابتأ نم راصنألاو نورجاهملا ءالؤه مكنغي الف ءمكتناكم ىلع
 نجرخنل مكرايد نم متجرخأ نئل . .مهكسامتو مهتوق رهظمب «دمحم»
 . .ًادبأ مكيف هعيطن الو ءانيلع «دمحم» مكح قيطن ال اننأل ءمكعم

 نحنف «لاجرلاو حالسلاو لاملاب مكتدمنو ءمكترصننل متلتوق نئلو

 . !ءارضلاو ءاّرسلا يف ءاوس مكايإو

 «نوبيكل من ُدَبْدَي هَنأَرل نوبذاك مهنأل مههاوفأب مهلاوقأ كلتو
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 . !ةعداخلا دوعولا نم «ريضنلا ينب دوهي نم مهناوخإ ىلع نوقدغي امب

 .نيبملا قحلا  هللاو يه مهبذكب ميظعلا شرعلا بر ةداهشو

 مهرايد نوكرتيو «مهعم نوجرخي ال .مهرايد نم اوجرخأ نئلف

 ىلع - مهورصن نئلو «مهنورصني اال اولتوق نئلو . .اهيف اوشاع يتلا

 «نيملسملا سأب نوري نيح ءرابدألا ّنّلويل - ريغ ال روهظلا ليبس
 َّنأ كلذ . .اهنيعب ةيعب ةميزهلا وه مهبوره درجم َّنأل « ترورصتب ال مش

 ةرارق يف نوملعي اوناك دوهيلا نم اورفك نيذلاو «نيقفانملا كئالوأ

 فيضأ اذإف «نيملسملا عم ةهجاوملا ىلع نوردقي ال مهنأ ءمهسوفن

 يف مهدوجو ىلع مهصرح - مهتامس نم ربتعي يذلا  نبجلا ىلإ
 يتلا يعاودلا مهأ نم كلذ نإف ؛ةورثلاو كلملاب نوعتمتي ثيح برثي

 نئلو . .مهرايد نم اوجرخأ اذإ ءريضنلا ينب عم نوجرخي ال مهلعجت
 ذإ ءعادخ درجم كلذف «لاتقلا يف مهعم نوفقي فوس مهنأب مهودعو

 ىتح مهئادعأ ةنهادمل اوبهذيو ءرابدألا اولوي ىتح لاتقلا أدبي ْنأ ام

 . .مهضرأ يف مهئاقبو مهتايح ىلع اونمأي
 .مهتوقب اورصتني نأ نكمي ال ءالؤهف «ريضنلا ينب ةيحان نم امأ

  ىدعتت الف ؛مهناوخإ اهب مهدعو ىتلا ةرصنلا اّمأ ؛مهدحول مهسأبو

 فلتخم ىلع «.مهف أذإ . . .قافنلا درجم  لاوحالا نم لاح يأ يف
 . .نورصني ال .هوجولا

 لوح «ةميركلا تايآلا هنّيبت امك .«لعفلاب لصح ام اذهو

 ةنيدملا دوهي نم ريضنلا ينب نيبو نيملسملا نيب ترج يتلا ثادحألا
 . .ةرونملا

 اهبقع امو ءدحأ ةكرعم دعب «ةقئاضلا يف نوملسملا عقو امل ذإ

 تتاب ةصرفلا َّنأ «ةنيدملا يف دوهيلاو نوقفانملا ىأر .«ثادحألا نم
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 ةرماؤم اوربدف ءهعابتأو ِّيْرَج «دمحم» ىلإ ةيضاق ٍةبرض هيجوتل ةيتاؤم
 لإ ثعبف «مهربخب هيلإ ىحوأ ىلاعتو كرابت هّبر َّنأ الإ «هلايتغال

 .هدهع اوضقن مهنأل «ةنيدملا نم جورخلاب رمألا بِي هللا ٌلوسر
 تناك ريضنلا ينب ةفالص َّنأ ودبيو ..هيف مهنّمأ يذلا قاثيملا اوعطقو

 ةصاخو ديبي «دمحم» رمأل خوضرلا نوقيطي مهلعجت نأ نم ربكأ

 ءجورخلا مدع ىلع لولس يبأ نب ّيبأ نب هللا دبع مهضّرح امدعب
 «نيملسملا ةلتاقم يف جرزخلا نم هموق ينب عم مهرصني ْنأب مهدعوو

 مّدقي ملف «مهرايد يف نوملسملا مهرصاحو . .مهلاتق ىلع اومدقأ اذإ

 نم مهتلم ًءانبأ الو  ةنيدملا يف قافنلا سأر ناكو  لولس نبا مهل

 مهسفنأ اودجو املف «مهنع راصحلا كفل ةدعاسم وأ نوع ّيأ ءدوهيلا

 .هلوسرو هللا مكح ىلع اولزن ءدحأ نم مهل ةرصن الو «نيديحو

 . .مهتاكلتمم عيمج مهءارو اوفلخو مهرايد نم اوجرخو

 هتبثث ام وه ةيخيراتلا ةبقحلا كلت يف لصح يذلا ثداحلا اذهو

 «نيقفانملا عاضوأ نايبت ىلإ هنم ذفنتل ءرشحلا ةروس يف ةينآرقلا تايآلا

 «ةنيدملا يف دوهيلا ةصاخو .باتكلا لهأ نم مالسإلاب اورفك نيذلاو

 اهلك ةريزجلا هبشو

 كلت نم نّيبتي امك ءريضنلا ينب جورخل يساسألا لماعلا ناكو

 يف ةبهر ّدشأ مهنوري اوناك ذإ ءنيملسملا نم فوخلا «تانّيبلا تايآلا

 سوفن ىلع ترطيس دق ةبهرلا كلت ّلعلو ؛العو َّّزع هللا نم مهرودص

 نمو ؛ِكسامتو ٍةدحو نم نيملسملا يف نودجي اوناك ام ءارج ءدوهيلا
 بيطو ءِناميإ نع كلذو «هللا ليبس يف ةداهشلاو توملا ىلع مادقإ
 نك ملظلا عر نيساعيا امو ىلا ليس ىف ذاهحلا جلطتاو . رطاخ

 نونمؤملا اهب زّيمت يتلا تامسلا مهأ نم ٌدعُي ءّقحلا قاقحإو «سانلا
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 يتلا ةديقعلا لجأ نم توملا فاخي ال نم َّنأ كلذو ؛خيراتلا ربع

 «ىلاعت هللا نم هفوخ الإ ءآدبأ ًائيش هدعب فاخي ال هنإف ءاهب نمؤي
 نمؤملاف . .هؤابحأو هللا لهأ مهنأل ءهللا نودبعي نيذلا نم هفوخو

 ْنأ اهنأش نم ٌةوقو ةقاط  هتاذب وه .لاثملا اذه ىلع نوكي يذلا

 يف  ةبهر ٌدشأ حبصي ىتح «هئادعأ بولق يف بعرلاو فوخلا ثعبت
 لثم نينمؤملل تناك دقو . . !راّبجلا يوقلا هللا نم  ةفيعضلا سوفنلا

 «نيقفانملاو نيرفاكلا نم مالسإلا ءادعأ رودص ىف ءاقح «ةبهرلا هذه
 ةوقلا ىنعم ©4نوُهَقْفي ال موك تأ َكِلَّذ# ةبهرلا كلت ءارو ةنماكلا ةلعلاو
 وه هتردق تلج هدحوو اهم هلل ةوقلا نأ نوكردي الو «ةيقيقحلا

 ًائيكمت اًمإءهدابع نم ءاشي نمل ةزعلاو «ةعنملاو ءةوقلا بهي يذلا

 اًمإو ؛نينمؤم اوناك نإ لدعلاو قحلا اوميقي ىتح دابعلا ءالؤهل

 . .نيقفانم وأ نيرفاك اوناك نإ ًامثإو ءامرج اودادزي ىتح مهل ًاجاردتسا

 هل ٍدابع نم نوفاخي ام ردقب ءراهقلا دحاولا هللا نم نوفاخي ال نيذلاف
 كلذلو ؛ديعبلا لالضلا يف اوعقوف 274ٍردَ َّنَح هنأ اوَُدَق امو كئلوأ
 يف ةيداملا ةوقلا ىلع نودمتعي مهنأ الإ ءسوفنلا فاعض مهدجت

 ةنيدملا يف دوهيلا لاح هيلع ناك امك .مهبورح ّنْشو«مهفقاوم نالعإ

 مهارق يف اّلِإ نيملسملا نولتاقي اونوكي مل ْذِإ ربيخ يفو «ةرونملا
 َّنأ مهنم ًاظ «ىرقلا كلتب طيحت ةكيمس ناردج ءارو نم وأ ةّيصحملا

 اهو ..مهيلإ نيملسملا لوصو نم مهتعنامو ءمهل ةيماح مهنوصح
 يذلا يرصنعلا لصفلا رادجب مويلا دوهيلا اهدّسجي ةروصلا سفن يه

 .ةكئاشلا كالسألا نم ناردجلابو «نيينيطسلفلا نيبو مهنيب هوماقأ

 )١( :ةيآلا «ماعنألا ةروس 4١.
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 ةيبرعلا لودلا نيبو مهنيب دودحلا فلت يتلا ةبقارملا تاريماكو

 . .ةرواجملا

 مُهُسأَب8 نوكي َّنأ مهسوفن ناوهو .دوهيلا فعض رهاظم نمو

 نوقّدشتيو ء«داتعلاو حالسلا ةرثكو «.ةوقلاب نوهابتيف 4ٌةِبِيَع ا مه

 «ةعنام ةعماج ٌةوق مهبسحت كلعجي امب «ةيركسعلا بيلاسألاو ططخلاب

 يف نومهوتي ام اذه لعل وأ . .!نورهقي ال ءقدشو سأب يوذ ًاهوقو
 ملاعلا عانقإ نولواحي امو «ةيمالعإلا مهلئاسو نم رهظي امك . مهسفنأ

 .«فوجأ ءاعّدا نع منت امّنِإ «ةوقلاب كلت مهترهاظم ّنكلو ...!هب

 مهراكفأ فالتخاو .مهبولق قرفت ةقيقح اوفخي نأ نوديري مهنأل

 رئاصمب مكحتلا ةيفيكو ءمهريغ ىلع ةرطيسلا بيلاسأ لوح مهئارآو
 ىلع صرحلاو ءايندلا بلط يف مهئاوهأ ةدش نع ًالضف «نيرخآلا
 ام اذهو ..يقالخأ وأ ينيد مازتلا يأ نع ًاديعب ءاهفرخزو اهعاتم

 نمو لب . .مهنيب اميف ىتح بذاكتلاو قافنلا ىلع نوشيعي مهلعجي

 لكبو «لاملاب مهنوّدمي نم ىلع ىتح نوربكتسي مهنأ مهرمأ بيرغ
 اولعجي ّنأل نولهؤم مهدحو مهنأب مهعانقإ لالخ نم ءةوقلا بابسأ

 لود نيبو  ًامومع نيملسملاو  برعلا نيب ًامئاد ةمكحتسم ًةوادعلا

 يف معدلاب مهّدمي نأ  قرشلاو برغلا يف  ملاعلا ىلع َّنأو .برغلا
 مهئادعأ برضل ةمات ةيزوهج ىلع اوقبي ىتح نوبلطي ام لك

 مهنم بلطي ةعاس اّمإو  دوهيلا مه نوؤاشي ةعاس امإ ؛نيملسملا

 .عادخلاو ركملاب 0 .مهدوجو نوطبري اذامل امأ .!كلذ

 يتلا ننسلا 4تروُئِقَمَي ال ٌمْوَق ْمُهَنَأِب 8 كلذف ءرابكتسالاو ةسرطغلابو
 اهاضتقم نمو ا تالا بوعشلاو ممألا ةايح اهيلع موقت
 لصت امدنع رادحنالا يف أدبت نأ َّدِب ال ءاهوأش غلب امهم ءةمأ لك َّنأ
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 ءاهدحو اهسفن ىلع اهرادحنا رصتقي الو ؛اهتاردق ىوتسم ىلعأ ىلإ

 مهّنأ امك ؛اهب طبترت يتلا تاعامجلا وأ ممألا نم اهريغ ىلعو لب

 هللا اهب طبري يتلا ننسلا ءًاضيأ نولهاجتي مهنأل 4ترِقَْي ال مَن
 نمو .نيقفانملاو نيرفاكلا ديك اهب نهويو «نينمؤملا بولق ىلع ىلاعت
 هلوقل ًاقادصم ءرصنلاب نينمؤملا نك َدَعَو ام نئسلا كلت

 ّثباث ّىِهَلِإ دعو وهو ..(074َنيومْلا ٌرَصَت اَنَِلع اًفَح تاو : ىلاعت
 ريضنلا ينبل لصح ام رسمي اذهو . نسل .«نيرفاكلا كالهإب

 ةوقلا ءاعّداب مهسفنأ مهتّرغ دقف ؛ةرونملا ةنيدملا ىف دوهيلا نم

 سأر  لولس يبأ نب يبأ نب هللا دبع دوعُو ءًارورغ 00 .ىنغلاو

 ٌدجي امدنع نيقفانملا ةداعك ءمهلذخ هنأ اَلِإ ,مهل ةرصنلاب  قافنلا
 مهنورذيو .مهئافلح نع نولختي مهنإف .فقوملا ذداختا نيحيو .دجلا

 عقاولا اذهو . !مهسفنأب اهيف مهوعقوأ يتلا ةرثعلا نوقالي مهروهظ ءارو

 ىلإ تدأ ةديدع ىرخأ لماوع نيب نم ناك ريضنلا ونب همهفي مل يذلا

 عاقتيق ينب نم مهناوخإب لح امب اوربتعي نأ نود .ةنيدملا نم مهجارخإ

 نإ طمأن «نامألاب مهل ْدَتْنَي هللا لوسر دهع اوضقن نيذلا «لبق نم

 . . !ريسي نمزب ريضنلا ينب جارخإ لبق كلذ ناكو . مهئالجإ

 نب يبأ نب هللا دبع «قفانملا كلذ ىلاعتو هناحبس ٌّقحلا كرتي ملو
 ايندلا يف هيزخي يذلا لثملا برضف .هقافن يف ًاداسف ثيعي «لولس يبأ

 ف9 لاَ َرْمَك امل ٌرفَكأ ننإلل َلاَق دا ٍنَطيَّشل ٍلََص» :ميكحلا هلوقب

 يف قفانملا كلذ لثم ناك دقف .© َنيِبِلْعْل بر هلل ُفاَحَأ نإ كلم هى

 دوعولاب ناسنإلا ينمي اميف ناطيشلا لثمك «ةرصنلاب ريضنلا ينبل هدوعو
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 هكرتو «هنع نلخت «ةيصعملا ىف ةَعقَوَأَو .هاوغأ اذإ ىتح «ةعداخلا

 نوقفانملاو «باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا لعف امك ًامامت . .هريصمل
 هللا لوسر ىلع دقحلا نم ريضنلا ينب رودص هب اورغوأ امب «برعلا نم

 نأ دعب مهولذخ مث .مهل ةوادعلا نالعإب مهورغأو «نيملسملاو

 ؛ رشحلا لوأل مهتاكلتممو مهرايد نم جورخلاو «ءاليلا ٍيف مهوعقوأ

 عقو ام نأ الإ . . مهبولق لكأت داكت ةرسحلاو ؛نيروهقم ءلذأ اوجرخف

 ةنايخلا نم مهسفنأ مهل تلّوس امو « مهيديأ عنص نم ناكو .عقو دق

 . # تروملظي مهسفنأ اوناك نكلو رهمسظي ُهَئادناأ باك اًمو# ردغلاو

 تافرصت تناك يذلا «ةنيدملا يف قافنلا دهشم لمتكي يكلو
 نأ دب الف ءءاهدلاو ثبخلا ىلع ّىح ٍلاثمك هدّسجت لولس يبأ نبا

 «ليئارسإ ينب نم الجر َّنأ تاياورلا يف ءاج ثيح «خيراتلاب دهشتسن
 ءايندلا يف هدهزو «هناميإ ةوقب هتيص عاذ دق ««اصيصرب» ىعدُي ناك

 غلب دقو «سانلا داشرإو «ىلاعت هلل ةدابعلا الإ ٍءيش لك نع عاطقنالاو

 امك هللا نذإب ؛نداعملا اميسالو .ىضرملا يفشي ْنأ ٌناميإلا هب
 ال هّنأل ؛هيلع ناطيشلا ةظيفح راثأ ام اذه لعلو ..  ةياورلا لوقت

 ربكأ يف هعقويل مزعلا ٌدشف 0 ىلع هكرتيو ًانمؤم ىري نأ قيطي
 هب يدؤتو «نيملاعلا بر ةعاط نع هفرصت نأ اهنأش نم يتلا رئابكلا
 هوتأ نأ «اصيصربا»ل هلئابح ناطيشلا بصن امم ٌناكو . .!رفكلا ىلإ

 ةأرملا هذه لامج نم ناطيشلا ذختاف «نونجلا نم اهيفشي ُهَّلع ءقأرماب

 َرتسي نأ لدبو ..هنم تلمحف ءاهتعقاوم هل نّيزف «هتياوغل ةليسو
 ءاهلتق ىلع مدقأ ءاهنينج ظفحيو اهظفحيل «لالحلاب اهجوزتيو ءاهيلع
 ىعّذا مث . .هتميرج ملاعم سمط ىلع رداق هنأ هنم ًانظ ءاهرثأ ءافخإو
 هلعف فشكي نأ ىلاعت هللا ٌءاشيو ..اهناكمب هلهجو ءاهبوره

511-١١ 



 بلصلاب هيلع َمِكُحف «نيقفانملاو نيرفاكلا نع الاثم نوكيل «يمارجإلا
 هل سوسوف «ةيضاقلا ةبرضلا هبرضي ْنأ ناطيشلل نكمأ انهو . .لتقلاو

 نأ اّلِإ هيلع امف ,ءلهس ٌرمأ توملاو باذعلا نم ةّصالخو ء«هتاجن َّنأ
 يف - هنيد ىلع هعابتاو .«كلملا ةعاط ىلإ ةدوعلاو .هللاب هرفك نلعي

 هرفك رهظي امب الملا ىلع خرصي «اصيصرب» حارف ..!- رفكلا
 ردص دق مكحلاف «هئادنو هخارصل ُهَبأي مل ًادحأ َّنكلو ..!حارصلا

 ناطيشلا َّنأ ودبيو . .!ةايحلا ىلإ ةأرملا ديعي نل مكاحلل هتعاطو «هيلع
 هتوادع ؛اصيصرب»ل نلعي نأل هثبخ هعفد لب ءهلعف ام لكب فتكي مل

 نإ # : كرفك ىلع ناسنإلا اهيأ تم :هل لوقي وهو «هب ةتامشلاو .هل

 ءامهتبقاع تناك اذام ْنكلو . . 4َنيِئِلَْلا بر َهَّنَأ ٌفاَحَأ هْيِإ كلنَم رب
 تباث وه امكو ءَناطيشلا امأ . . «اَبيف نِلَح ِراَّتلَأ يف اَمَْنَأ اميَتِع َناَكَف»
 نم ناكو ءهّبر رمأ ىصع دقف ءأاعيمج ةيوامسلا تالاسرلا يف

 رانلا هلاخدإ «ءةمايقلا موي مث «ةيدبألا ةنعللا هؤازج ناكف «نيرفاكلا

 بكتراو «ىنّرلا ةيصعم فرتقا دقف «اصيصري» امأو ..اهيف ًادلاخ

 موي «هتبقاع ناكف . .ًاحارص هللاب هرفك نلعأ مث .دمعلا لتقلا ةميرج

 كلذو ..اهيف ًادلاخ ءرانلا يف هعم هنأ ءناطيشلا ةبقاعك «ةمايقلا

 نم هيلإ ٌرجي امو ءرفكلاب مهسفنأل نيملاظلا ءازجو ءامهؤازج
 .بونذلاو يصاعملا

 ناكملاو نامزلا يف ىدعتت اهنأ ةينآرقلا لاثمألا تامس نمو

 ضعب وأ «لوزنلا بابسأ اهب اهطبرت يتلا ةيدرفلاو ةيعامجلا ثادحألا

 ىدم ىلع  ًادارفأو ٍتاعامج  سانلا ىلع قبطنتل «تاريسفتلا
 نيقفانملا نم ريضنلا ينب ىلع مقو يذلا عادخلا سيل ذإ «ةايحلا

 نم مهجارخإ هتبقاع ناكو « لَو «دمحم» نيدب اورفك نيذلا «دوهيلاو
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 يف دلاخ هّنأ هتبقاع ناكو رفك يذلا ناسنإلل ناطيشلا عادخ وأ «ةنيدملا

 هللا نوصعي نيذلا سانلا ةبقاع ىلع ليلدتلل الإ كلذ سيل لجأ . .رانلا

 .كرشلاو ءرفكلا لهأ نم هليبقو .ناطيشلا ةياوغ نوعبتيف «ىلاعت
 يرشب ناطيش  كرشملا وأ رفاكلا لثم  قفانملا ناسنإلاف . .قافنلاو

 «نيرخآلا ىلإ هءاوغإ دمي مث ءءوسلا يف اهعقويو ءهسفن يوغي

 مهسوفن يف ٌسديو ءاهيلع سانلا هللا رطف يتلا ةرطفلا نع مهفرحيل
 هل نيزي امب ناسنإلا ةياوغ أدبتو ..نايصعلاو قوسفلاو ءداسفلا

 .هيلع اهرمأ نيوهتو «ةيمارجإلا لامعألاو ءراكفألا نم ناطيشلا

 .مرج لوأ يف يصاعلا عقو اذإ ىتح . .اهئارو نم اهينجي يتلا دئاوفلاو

 يذلا ريمضلا زخو نيب ناسنإلا بّلقت ىلاوتيو «هريغ مرج ىلإ هش
 ىتح ءاهب موقي يتلا لامعألا ةوالح ءارمتسا نيبو «ةرطفلا هكّرحت

 «ةيصعم ةيأ هيلع نوهت اهدنعو .هسفن يف حالصلاو ريخلا روذب تومت
 اذإ اّلِإ كردلا اذه ىلإ ناسنإلا لصي الو . .بكتري ةميرج وأ «مثإ وأ

 هامح ىلإ نكري الو ءهرمأب هيلإ بيني الف ءهقلاخ هللاب ةلص لك عطق

 ةياوغل عايصنالا هب ىدامتي دقو . .هرافغتساب هيلإ أجلي الو «هتكرحب
 ىلع مكح دق نوكيف «هللا ةمحر نم سأيلا يف هعقوي ىتح ناطيشلا

 : ىلاعت هللا لوقل ًاقادصم .يدبألا كالهلا هريصم يذلا ءرفكلاب هسفن

 ءالؤهف ..294َنوْرِفَكْلا موَقْلأ الإ ِهَللأ جور ني ُسَعِبأي ال ُمَنِإ و
 نوريصي ثيحب ءايندلا بح مهرثكأ ىلع بلغي نيذلا مه.نورفاكلا
 مهنأل كلذو .مهئاوهأو مهعامطأل نيداقنم «مهتاوهشو مهتابغرل ًاديبع

 ام اهيف سوسوي «ناطيشلل ًاعترم اهولعجف «مهسوفن ةقيقح نع اولفغ

 )١( :ةيآلا .فسوي ةروس /41.
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 ذخأ يذلا نيبملا ودعلا وه ناطيشلا َّنأ اوسن دق ءالؤه نأ وأ . .ءاشي
 ناطيشلا اوذختا ءالؤه َّنأ وأ . .مدآ ينب يوغي ْنأِب دهعلا هسفن ىلع

 هذه رشنت يتلا ةيرسلا تايعمجلا اوأشنأو «ةعانق نع هودبعف ءأيلو

 ءارغإلا لئاسو ىتشب بابشلاو نايتفلا فوفص يف اميسالو «ةدابعلا

 «ةيطم ناطيشلا مهذختا دق نورفاكلا ءالؤه لكف . . ركنملاو ءاشحفلاو

 «ةيركفلا تاردقلاو «تاقاطلا نم مهيدل َّنأ مهسفنأل اومعزف

 نأ مهنكمي ام ةيداملا ىوقلا نم نوكلمي مهنأو ؛ةيدسجلاو ةيروعشلاو

 «نوديري يتلا تادقتعملاو ئدابملا اوضرفيف «ملاعلا دايسأ» اونوكي

 امك «ةيويحلا مهدالب حلاصمو» ءةيصخشلا مهعامطأ مدخت يتلاو

 يتلا «ءانعرلا ةيداملا هذه ىلإ مويلا ملاعلا لصوأ ام اذهو . . !نوعدي

 نم« سانلا ىلع تضرفو «ةيناسنإلا لثملاو ميقلا نع ًاليدب تاج

 هنينافأو هلاكشأب ايندلا ةايحلا عاتم ىلع اوكلاهتي نأ ءنوردي ال ثيح
 .قداصلا ناميإلا مدع هلك كلذ ءارو مساحلا ببسلاو . .اهعيمج

 قفانملا وأ ءكرشملاو «ىلاعت هللا دوجو ةقيقحب نمؤي ال يذلا رفاكلاف

 اونوكي ْنأ دب ال ءالؤهف . . .قافنلا وأ كرشلا يعاود هيلع تبلغ يذلا

 نيذلا «سنإلا نم ناطيشلا ليبق مهو لب ؛ناطيشلل ًاناوعأ ًاعيمج
 . .ًاداسف ضرألا يف نوثيعي

 ىلإ ةدوعلل مهنيعي ام ٌريخ َّنأ اوملعل ةقيقحلا هذهل سانلا َهّبنت ولو
 هناحبس هللا ىلإ عوجرلا وه ةيناسنإلا مهتلاصأو ءةيرشبلا مهترطف
 ىلع تلزنأ يتلا هللا ميلاعت ّنأل ؛هيهاونو هرماوأب لمعلاو «ىلاعتو
 يتلا فعضلا لماوع لك نم صالخلا لبس اهدحو يه لسرلا ناسل

 ةبراحمل ةعفادلا ةيونعملا ىوقلا لكشت اهنأل .سوفنلا ىلع أرطت

 ؛لمعلا ام نكلو . .ّنجلاو سنإلا نم نيطايشلا تاءارغإو سواسو
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 ىضوفلا هذه اوشيعي ْنأ مهيلع ًاموكحم ناكف .ناميإلا سانلا كرت دقو

 عادخلا نمو «قسفلاو روجلا نمو .داسفلاو ملظلا نم ةمراعلا

 هدعو ٌناطيشلا ققحي نأ يلاتلابو . .كرشلاو رفكلا نمو .قافنلاو

 .مهيلع ناطلس هل سيل نيذلا ؛نيصلخملا هللا ٌدابع اّلِإ «سانلا ءاوغإب
 . .ةرفغملاو ىوقتلا لهأ ًاقح اوناكف

 ؛ٌةّديعو يشخو «ىلاعت ُهَّبر فاخ َناسنإلا َّنأ ول ةقيقحلا يفو

 ةميركلا تايآلا نم نّيبتي ام اذهو .نمحرلا ىصعو ناطيشلا عاطأ امل

 هلوقب كلذو ءةحضاو هدابعب ىلاعت هللا ةمحر راثآ اهيف ودبت يتلا
 ٍدَمِل ْتَمَدَق ا ٌسْنَم ْرظدَتلو هَل اوُهَّنأ انماء حلا اياب :ميركلا م و

 ص ريتال ىلا

 نأب اونمآ نيذلل ةظعوم يهف :2774نوُنَمََت امير هَل نإ هاون
 مايقلا وأ «مادقإلا نم فوخلاب نوكت هللا ىوقتو «هلالج لج هللا اوت

 ئرما لك رظنيل يناّبرلا رمألا اذهو هلل ةيصعم هيف نوكي دق لمع يأب
 هنأل ءرشلا وأ ريخلا لمع نم ةمايقلا موي هدغل ايندلا هذه يف ِمَّدق ام
 مث .نيبملا نارسخلا وأ ميظعلا زوفلا ثيح «نيدلا موي هيلع بساحم

 ىلاعت هللا رماوأل لاثتمالا مدع نم فوخلاو «ىوقتلا ىلع ديكوتلا يتأي

 هنع ٌبْزعي الف 4َنوُلَمْمَ اَمب يبس هنأ نإ هلأ اوُقَتاَو# :ىلاعت هلوقب هيهاونو
 لامعألاو .لاوقألاو ءاياونلاف .ءامسلا يف الو ضرألا يف ةرذ لاقثم

 عيمسلا وه هنإ الأ ءاهب ريبخ وهو ءاعيمج هناحبس اهملعي لاعفألاو
 . ميلعلا

 اوسن نيذلاك اونوكي الأب اونمآ نيذلا هدابع ىلاعت ُهّللا رمأي مث
 نومدقي الف . مهسفنأ مهاسنأف .هقح ءادأو «هتدابعو هتعاط كارت هللا

 )١( :ةيآلا ءرشحلا ةروص ١4 .
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 الوإ» باوث وأ رجأ نم أظح لانت اهنولعجي الو ؛ةيكزت الو ًاريخ اهل
 امدنع مهنأل 4َنوُتِسَمْلا ْمُه َكِهَلْوأ يشأ حهنسنأت هنأ أوم نيد اونركَت
 لجو نود ّيصاعملا نوبكتريف «روظحملا يف نوعقي «ىلاعت هللا نوسني
 يتلا يه اهنأل ءاهلامهإو سفنلا نايسن نم اذهو «ءيش نم فوخ وأ

 ةعاط نع نوجرخيي نيذلا نوقسافلاف . .باقعلاو باسحلا اهيلع عقي

 هللا نوعيطي نيذلا نينمؤملاك اوسيل .نوقفانملاو نورفاكلا مهلثمو «هللا

 الف . .ًءازجو ًاريصم اووتسي الأ ًاقح ناكف .هتدابع قح هنودبعيو

 «نينمؤملا نم ةنجلا باحصأو «نيرفاكلا نم رانلا باحصأ يوتسي
 ءًاذإ . .ّيدبألا ميعنلاو ءريبكلا باوثلاب نوزئافلا مه ةنجلا باحصأ َّنِ

 «ىلاعت هللا نوشخي نيذلا نينمؤملا :نيقيرفلا نيب ٌميظع ٌقرفلاف
 يه اهو ..ءيشب هنوشخي الو ءهللا بضغ نوقتتي ال نّمم مهريغو

 اًعْسَِح ُمَسيأَرَل ٍلَبج لع َناَرُملآ انَهاَنَأ رنه : ىلاعت هلوقب ىربكلا ةربعلا
 لجو َّّزع هللا مالك وه ديجملا نآرقلا اذهف . .4وَّلأ ِةَيْمَح ني اًعَدَصَتُم

 . .هللا ةيشخ نم ًاعدصتم ًاعشاخ هتيأرل لبج ىلع هناحبس هلزنأ ولو

 روق ومد امج لك «اكصألا' ةانحلا ني هيرك ودعي آل لكلا
 عمو «كلذ نم مغرلا ىلعو . . كسامت ةدشو .بيكرت ةناتمو «ةبلص
 لبجلا نذآو .نآرقلا هيلع ىلاعت هللا لزنأ ول هنإف .هعافتراو همجح ربك

 ًاعشاخ هتيأرل «نآرقلا اذه اهلمحي يتلا ةنامألا يعيل .هفيلاكتو همهفب

 ُتوْمَّسلأ ُداَكَت8و لبجلا عدصتي ال فيكو . .هللا ةيشخ نم ًاعدصتم

 ةمظع نم اهيلت يتلا قوف ةدحاو لك قشنتف .274َنِهِقَرَف ني ترطب
 لزنأ امو .هللا ةيشخ نم عدصتيو عشخي دامجلاف !؟لاعتملا ريبكلا هللا

 )١( :ةيآلا ءىروشلا ةروس 8.
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 الو «نآرقلا اذهل نوهبأي ال نيقفانملاو نيرفاكلا نم سانلاو .نآرقلا ىف

 . . !رابجلا مقتنملا هللا نوشخي

 سانلل هناحبس ُهَّللا اهبرضي «نيهاربو تاظعو لائمأ يه كلتو

 - نوذتحيف «نوربدتيو «نوربتعيو ءاهب نوركفتي مهلعل «نآرقلا يف
 هللا نوفاخيو «لبجلاب لثملا هيلع برص يذلا دامجلاب  لقألا ىلع

 نآرقلاف .نيقداص نينمؤم نونوكيو «نوميقتسيف «هنوشخيو ىلاعت
 باتكلا اذه ةمظع سانلا كردأ اذإ ءصالخلاو ةاجنلا قيرط هدحو

 .ميوقلا هجهنو «ميقتسملا هقيرط ىلع اوراسو .ديجملا

 ام لوانتت يتلا ةميركلا تايآلا هذه ةبسانمبو .فاطملا ةياهن يفو

 امو كتي هللا لوسر مايأ ةرونملا ةنيدملا يف ريضنلا ينب عم لصح

 ؛مويلا دوهيلا لاوحأ دنع فقوتلا نم دب ال «نينمؤملل هيجوت نم هبقعي
 «نيملسملل مهتوادع يف جهنملاو ةعيبطلا سفن ىلع نولازي ام نيذلا

 رامدلا تالآو ةحلسألا عاونأ ٌدشأب مهتلتاقمو «مهيلع بورحلا َّنشو

 يغبلا لاعفأ ىوقأب مهيلع نوربكتسي مث نمو ءاهب نونّصحتي يتلا
 «هرسأب ملاعلا لود اهب نوعدخي مهنأ نع ًالضف ؛ءاهدلاو ركملاو

 نوصحلا كلت لدب ءاهءارو نومتحي سيراتم اهاوق نم اوذختيل

 مه اهف ..ةريزجلا هبش يف مهدادجأو مهئابآل تناك يتلا ردجلاو

 ىوقأ «ةيمالسإلا دالبلاو نيملسملا دض نومدختسي «مويلا مهارن امكو
 رثكأو «ةيركسعلا تاصاوغلاو تارئاطلا ثدحأو ؛ عفادملاو تابابدلا

 تادعاسملا مهل هرفوت كلذ لكو «ةينقتو امدقت ةيبرحلا بيلاسألا

 قوف اذهو «ةقيدصلاو ةفيلحلا لودلا مهل اهصصخت يتلا لاومألاو
 ةناسرت تراص ىتح اهنوزوحي يتلا ةيرذلا لبانقلاو ةيوونلا تالعافملا
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 عّنصت لازت ام يهو «ةيوون ةلبنق يتئم ىلع ديزي ام نزتخت «ليئارسإ»
 . .ةنس لك يف عونلا اذه نم ةلبنق ةرشع يتنثاو رشع نيب

 اهنونشي دوهيلا ناك يتلا ىربكلا بورحلا يف رظنلا انعمأ اذإو

 ناك ةأجافملاو ةتغابملا رصنع َّنأ دجن اننإف ءبرعلا نم نيملسملا دض
 «ةيركسعلا مهتلآ تناك ذإ ءرصنلا مهل تققح يتلا لماوعلا مهأ نم

 تانيصحتو ةحلسأل لماش هبش ًاريمدت ثدحت «ةصاخ ةروصب ناريطلاو

 نكمي يذلا طيطختلا دامتعا ينعي اذهو ..ةكرعملا ءدب لبق برعلا

 يلاتلابو «ةنكمم ةفلك لقأبو .نكمم تقو عرسأب برحلا بسك مهل

 ءارو نم اهنوديري يتلا ةرطيسلاو ةنميهلا مهل رفوت يتلا طورشلا ضرف
 . . !يتاروتلا مهروظنمل ًاقفو «بورحلا كلت

 «ةيركسعلا ةوقلاو ءّينقتلا قوفتلا نم دوهيلا غلب امهم نكلو
 تارئاطلاو «ةرمدملا خيراوصلا نم اوبلجتسا وأ ءاوجتنأ امهمو

 يف مهنإف ةيوونلا سوؤرلا لمحت يتلا تاصاوغلاو جراوبلاو «ةروطتملا

 رهن مهشأب» ءانبج «ءافعض موق مهسوفن لخاد يفو «مهتقيقح
 .نيملاعلا بر مهفصي امك 4 قس هبل اعيِج ْرُهْبَسْحت ٌدِيِرَس

 سانلا رئاس لثم رشب مهنأل لسرلا قيدصت مدع  ةعباسلا ةرقفلا

 ثهاللا بلكلا لثمك هللا تايآب اوبذك نيذلا لثم_ ١

 اًهنِم عكف اني ُهئمَتاَ لأ ات َمهيلع ُلثأَو : ىلاعت هللا لوقي
 لآ ٌرلخأ :ُدَنِكَلَو اني ُهَنََقز امْئِشي ولَو# حرواَتْلا نم َناَكَم نطل ُهَسََ

 ه.-ِ س اص »#ر ا تر ٠.2 022 0 04 ٌع صحا ور اع

 هَحَت زأ ْتَهْلَي ِهْيَلَع لِمْحَخ نإ بلكحلا ٍلئمك ٌمُلَنَف هوه عَن ٍضراْل
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 َمُهّلَمَل َصَصَقْل ِصْسصْقَأم انياب ابك ترذلا ِرَرَمْل 3 0 0

 17 نومي أونا مُمَسُفن تك تلا وقل الم هلس# َوُرَكَفَتَي
 هللا تايآب اوبّذك نيذلا ريصمب ةميركلا تايآلا هذه يحوت

 اهومّلعي ىتح .تايآلا هذه يف ام ملع هللا مهاتآ نيذلا كئلوأ اميسالو

 نم الدب ٌنكلو «رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخي ٌىده نوكتف «سانلا
 ىلإ نودلخيو «ملعلا اذه ةمعن نم مهبر مهبهو اًّمع نولّختي كلذ
 كلذلو . . .!اهرورغو ايندلا هذه عاتم الإ عمطم مهل سيلو «ضرألا
 ىخوتي يذلاو «ىلاعت هللا دوجو ةقيقحب ةقيقحب ناميإلا ىلع ٌينبملا ملعلا ناك
 اهارد يف مولعلا ىمسأ وه هللا ىضر ء ءيش لك لبق .ناسنإلا هيف

 الإ عساولا هملع نم ًائيش ناسنإلا مل ام ميظعلا قلاخلا َّنأل ؛ةيناسنإلا

 عاضوأ ميظنتو «سانلا يقرتل ٌيركف جاتن لضفأ مولعلا نوكتل

 ىلع عفانملا هذه رصتقت الو . .ةيرشبلا راسم بيوصتو «تاعمتجملا

 يتلا مولعلا ّلك لوانتتو لب «ضعبلا نظي امك ءاهدحو ةينيدلا مولعلا
 ةيوامسلا بتكلا هب تءاج امو «هللا عرش عم اهرهوج يف ضقانتت ال

 . .موقأ يه يتلل يدهت يتلا ميلاعتلاو ماكحألا نم

 . !رخآ ءيش هتاقيبطتو «ٌءيش ملعلا َّنإَف ودبي ام ىلع ْنكلو
 وأ .ءايزيفلا وأ ءءايحألا مولعو ءلاملاو ءداصتقالاو «بطلا مولعف

 ةيسايسلا مولعلاو .كلفلاو ايجولويجلا مولعو ءءايميكلا
 ةمدخ «لصألا يف ىخوتت امّنِإ ىرخألا مولعلا رئاسو . .ةيعامتجالاو
 نم ىلعو «ءاملعلا ىلع ذخآملا تناك انه نمو ..مهعفنو سانلا

 مهمولع نم ًاريثك اولّوح ْنأ «ةايحلا تالاجم يف مولعلا قيبطت نولوتي

 )١( :تايآلا .فارعألا ةروس 8/١ ل/الا١ .
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 ىلع ةيرحبلاو ةيربلا ةايحلاب رارضإلاو لب ءرشبلا ةايحب رارضإلا ىلإ
1 

 1 .ءاوس دح

 برآم ىلإ مولعلا ريخستب طقف نمكي ال ريطتسملا ّرشلا ٌلعلو
 راكفألاو ئدابملا يفو لب ءسانلا باسح ىلع ولو «ةيويندو ةيدام

 ةدابعو «كرشلاو رفكلاك ءةدسافلا دئاقعلا عيشتو .«تبنُت يتلا

 .داسفلاو «ملظلاو «لتقلاو «مارجإلا حيبت يتلا كلت وأ .ناطيشلا

 ىلإ هتايحب يرزيو «ناسنإلا ةمارك ردهي ام لكو «يقالخألا لالحنالاو
 ءّرهقلاو ءّلهجلاو ءرقفلاو .عوجلا ىرن نأ دب ال ناكف . . !ضيضحلا
 ايند يف مظاعتتو يرشتست ةيسفنلاو ةيدسجلا ضارمألاو ءءاقشلاو

 ًايفاقث وأ ًايملع ءٌيركف جاتن ّيأ َّنأب لوقلا نكمي انه نم ..!سانلا
 «هنيعب لطابلا وه امَّنِإ ءناسنإلل ءوسلاو ّبشلا هتايط يف لمحيو .ناك
 . . !ميلألا باذعلا اّلِإ ءنيملاعلا بر دنع هبحاصل سيلو

 زيمتي يتلا صئاصخلا رهوج ملعلا لعج دقف ديجملا مالسإلا امأ

 هيلإ انيدهي ام اذهو «ضرألا يف تاقولخملا رئاس ىلع ناسنإلا اهب

 ةنريم أ اح يرشبلا دوجولا ماوق نأ ىلع هنم لدتسن امدنع .ميركلا نآرقلا

 :نايساتسا ناتكواخ

 :ناسالا ةلفع# لوألا

 كاردإلا هب يذلا .لمعلا ةكلمب ناسنإلا ديوزت : ينائلاو

 تناك لقعلا اذهبو .هدبعف «ىلاعت هللا فرع لقعلا اذهبو ءزييمتلاو
 . .ضرألا رّمعف فراعملاو مولعلا

 يف (ةيرشبلا ابأ) مدآ ىلاعت هللا قلخ ْنأب نانكرلا ناذه ىّلجتيو

 هلوقل «ملعلا ةمعنب ؛هقلخ ةمركم دعب «هيلع معنأ مث «ميوقت نسحأ
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 تانئاكلا نم تايمسملا عيمج يأ 041'2هلك ءآَسأل مَداَء َمّلَعَول : ىلاعت
 . .اهصئاصخو ءايشألاو

 ةايح يف ةيمهأ نم ملعلل ام ىلإ مالسإلا ةرظن دكؤي امو
 دمحم انّيبن بلق ىلع ىلاعت هللا هلزنأ يذلا يحولا لوأ نأ وه «ناسنإلا

 هملع نم َناسنإلا مّلع امم - مّلعتلاب ّللجلا ُهّرمأ لمحي ناك امنإ «
 َكّيرو أرقأ# قلع ْنِم ننال َنلَخ# َقلَس ىلا َكيَر يسب أرْفأ# :ىلاعت هلوقب - عساولا
 . .06©2ني رام ننال ركع كلا لع ىلا« مهل

 لّزنتت يتلا تايآلا «دمحم» اي أرقإ . .4َقلَح ىِلأ َكْيَر ينأب أرثأ»
 يحولا نيمأ اهاّيإ كؤرقُي يتلا ةيفيكلابو ءانيبم ًايبرع انآرق كيلع
 يك اهدصاقمو اهيناعمو اهظافلأب كبلق عامج يف اهظفحاو ؛ليئاربج
 تايآلل كغالبو كملعت نوكي ْنأ ىلع . .سانلا نم اهغالبإ نكمتت

 ءدوجولا اذه رّدقو قلخ يذلا كبر مساب كيلع لّرنتت يتلا ةينآرقلا
 نم «ناسنإلا» قلخ يذلاو «تاقولخملا نم دوجولا اذه يف ام لكو

 ٍةغضم ىلإ ةقلعلا هذه لّوحتت مث «محرلا رادج يف قلعت جاشمأ ٍةفطن
 ًايوس ًارشب ءرونلاو ةايحلا ملاع ىلإ جرخيل «نينجلا اهنم نوكتي ٍةقْلْخم
 .نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف «ميوقت نسحأ يف

 ٌيحلا هنأيو «ةيسدقلا هتاذب مركألا كرو . . 4 مالا كيو أرثأ#
 الو ضرألاو تاوامسلا هّيسرك عسو «ماركإلاو لالجلا وذ .ٌمويقلا

 همعنأ تاضويف يف مركألا كبرو . .ميظعلا ُيلعلا وهو امهظفح هدؤي

 وه ىلاعتو كرابت هنأ همرك ليمج نمو «هتاقولخم ىلع هتامركمو هتابهو

 )١( :ةيآلا ءةرقبلا ةروس 1١"7.

 )'( :تايآلا ,قلعلا ةروس ١ 6.
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 ةيفيك ىلإ ناسنإلا ىده دقف . . لني ل ام َنّنإْلا لع رقاب َرَلَع ىِدلا»
 ةءارقلاو ةدهاشملاب ملعتلا اذه لئاسو فاشتكا هل حاتأو «ملعتلا

 نم هيف عدوأ امب - هلّوخ مث ..«ملقلاب :اهنع رّبع يتلا) ةباتكلاو
 اذإ الإ هغلبي ْنأ هتعاطتساب نكي مل ام ملعلا نم طيحي ْنأل  تاكلم
 . . 976 ه[5 امي الإ ولع نم وتد َنوُطِحُي الو هللا ءاش

 اذه  ةراضلا سيلو ةعفانلا  مولعلل ناك ءيحولا اذه ىضتقمبو

 . . مالسإلا يف ميظعلا نأشلا

 : كلذ نم رثكأو

 مهريغ ىلع ومسلا بتارم ىلعأ يف ءاملعلا ىلاعت هللا عضو دقف

 نيرخآلا ىلع اهب لّضفتي مل ايازم نم هب مهّصخ امي كلذو ءرشبلا نم
 :ايازملا كلت نمو ءمهسنج ينب نم

 ىلع ًادوهش ءاملعلاو ءةكئالملاو «ةيسدقلا هتاذ لعج ىلاعت هللا َّنأ

 يف لدعلاو طسقلاب هتيموّيق ىلعو «ةيهولألاب هدّرفتو «هتينادحو
 َوْه الإ هلإ ل ُمَنَأ نأ َدِهَسظ :ىلاعت هلوقل ًاقادصم ءهلك دوجولا

 . "04 يكحَملا ديلا وهاك هلإ ل استلام ريا أوو ٌةكيتلملاَ
 نيذلا دابعلا مه ءاملعلا َّنأ ديجملا هنآرق يف انل نّيِب دق ىلاعت هللا َّنأ

 امَنِإ َكِلِلَدَك » :ىلاعت هلوقل ًاقادصم «ًانيقيو ًاقح ىلاعت هللا نوشخي
 اذه يف ام نوكردي نيذلا ءاملعلاف 70 انكم ودابِع نم َهَّنأ ىنح

 هذه لثمبو ءنوكلا اهيلع موقي يتلا ةمظنألاو نئسلا نم دوجولا

 ١8. :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (؟)
 . 48 : ةيآلا «رطاف ةروس يل
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 كلذ َّنأب نونمؤي «رييستلاو ريبدتلا يف ماكحإلاو «عنصلا نم ةقدلا
 :ضرألاو تاوامسلا ثر:وه ةنحاو هلإ نعالا ردضي نأ كسل
 نم ءاشي نم عفري هنأ هتردق لالج نم َّنأو ءريدق ءيش لك ىلع هنأو

 ءاملعلا لعجي ام اذهو . .ملعلا بتارم يف اميس الو « تاجرد هدابع

 ةيشخو ...ىلاعت هللا نم مهتيشخ قمعتت ءملع اودادزا املك

 ًءاملعلا ءالؤه دجي امك هنأ اهيناعم يف لمتحت دق «ىلاعت هلل ءاملعلا

 ءاهناولأو اهلاكشأ يف عونتلا اذهو 27 «لابجلاو رامثلا يف فالتخالا
 ؛ماعنألاو .©7سانلا سانجأ يف فالتخالا اذه نودجي امكو

 نوكردي «مهريغ نم رثكأو ؛ءاملعلا مه .مهنإف ءٌباودلاو رويطلاو
 نالدي نيذللا عونتلا اذه يفو .فالتخالا اذه يف قلاخلا ةمظع
 مهتيشخ بابسأ نم كلذ ناكف .هقلخ ميظعو «ىلاعت هللا ةردق ىلع

 اوري مل نيذلا سانلا ةيبلاغ نع مهتزّيم يتلا ةيشخلا يأ «ىلاعت هللا

 نم تاقولخملا هذه ىلإ مهكرادم دي وأ . مههابتنا تفلي ًائيش

 زيزعلا مهبر مهابح امب مهريغ ىلع ءاملعلا لضف ناكف ؛مهلوح

 ربع يتلاو «ةعيفرلا ةناكملا نمو «ةيشخلاو ءةمكحلا نم ميكحلا

 . ."7«ءايبنألا ٌةثرو ُءاملعلا . .» : هلوقب هيي مركألا لوسرلا اهنع

 َديحي نأ ًدارأ نم امأ . . .هلهأو ملعلا ىلإ مالسإلا ةرظن يه هذه

 لاجل نمو امو اًخُم رمت وب انْرحأَف هام وكمل ّنِ َلَرأ أ نأ رت زلآ» :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ )١(
 .[؟9ا/ :ةيآلا .رطاف ةروس] 4 دوم بيرو اهنولأ فلست محو و نبي ادد

 ِوِداَبَع نم نأ ىتحي اَمَنِإ ىِلَدَك ميلا ٌفِلم منألاو باودلاو نياثلا برمو» را هلوق ىلإ ةراشإ ()
 .[98 :ةيآلا ءرطاف ةروس] 4 ٌروُفَح ريع ُهََّأ كر | ايكللا

 . ١17896 ثيدح يقهيبلل ناميإلا بعش (*)
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 ءداسفلاو ملظلا اهيلع بلغي تالاجم يف اهقبطيل ءاملعلا اهيلإ لصوت

 هاتآ يذلا دوهيلا ءاملع دحأ لثمك هلثمف .ءاوهألاو عماطملا قيقحتو

 .هبلقو هلقع نم اهعزتنا لب ءاهظفحي مل هنأ اّلِإ «هتايآب ًاعساو ًاملع هللا

 اهءارو هفلختو ءاهندب نع اهدلج ةيحلا عزنت امك ءهرهظ ءارو اهكرتو

 ناك ؛«ءاروعاب نب ءاعلب» َّنأ ةياورلا يفو . .ةطّقرم ٍةرشق نم رثكأ سيل
 عاب مهل ناكو « هنككتت ىسوم يبنلاب اونمأ نيذلا ليئارسإ ينب ءاملع نم

 ينب رابحأ نم ةيغاطلا ةئفلا َّنأ ودبيو ..ةاروتلا ماكحأ مهف يف
 هتلمح ببسب ميركلا مهيبن : نم ًايداعم ًافقوم تذختا دق «ليئارسإ

 .«سانلا ىلع مهطّلستو 00 اميسالو مهداسف دض ءاوعشلا

 ءافخلا يف لمعت رابحالا نم ةئفلا كلت تحارف . .ليلاضألاب مهعادخو

 .؛ءاعلب١ اهب عتمتي ناك يتلا ةيملعلا ةناكملل ارظنو ؛هللا ّيبن نم لينلل

 ركذي ْنأ ىلع «عيفرلا بصنملاو «لاملاب رابحألا ضعب هاوغأ دقف
 مهل ىذصتي نأ لدن . !هيذؤت يتلا توعنلاب همهتيو ءءوسلاب ىسوم

 تايآلا اهيفو «ةراوتلاب ملع نم هللا هانآ امل ًارظن - ينابرلا ملاعلا كلذ

 «نيواغلا ءاملعلا ىلإ داقنا دقف - هنتع ىسوم هيبن ةناكم ىلع لدت يتلا

 ءرفكلا يواهم ىلإ ردحنا ىتح «ةيويندلا تابغرلاو تاوهشلاب ًابح

 . .لالضلا راضوأ يف قرغو

 هريمض رخسيو «هملع نم خلسني املاع هَماَمأ ناطيشلا ّدجوو

 ناكف «هل ًاعيطم ًاعبات هلعج ىتح .ةدسفملا هسواسوب هعبتأف «هئاوهأل
 . .نيواغلا نم

 ول ذإ «يواغلا كلذ ىلع ىلاعت هللا مكح ةينآرقلا تايآلا نّيبتو

 هعفرلو «ةيملعلا هتناكم ىلع اتباث «ءاروعاب نب ءاعلب» لعجل هناحبس ءاش

 هناحبس هملع يف ناك نكلو . . !ةيماس ةناكم ىلإ هايإ هاتآ يذلا ملعلاب
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 يف ريخلا تادادعتسا ىلع رشلا تادادعتسا بلغي لجرلا اذه نأ
 لهاجم ىلإ ناميإلا قهاش نم طبه ىتح ةبرجتلا يف عقو نأ امف ءهسفن

 . ثهلي هكرتت وأ ثهلي هيلع لمحت نإ بلكلا لثمك هلثم ناكف ءرفكلا

 نم يتأي هنأل ءسفنلا ىلع ًاثراط ًارصنع ٌدعي رفكلا ناك اذإو
 تايآب رفكلا َنإف ءاهيلع سانلا هللا رطف يتلا ةرطفلا هتفلاخمل اهجراخ

 نم ةبترم ىندأ ناسنإلا لعجي ءاهب ناميإلاو ءاهناقيتسا دعب هللا
 سيلو «ناويحلا اذه نيوكت يف ةيصاخ ثاهللا َّنأ رابتعاب «بلكلا
 ىدل ثاهللا «رانملا ريسفت» بحاص حّضويو ؛هيلع ًاثراط ًارصنع

 نوكيو .ناسللا جارخإ عم ديدشلا سفنلا وه ثهللا» :لوقيف .«بلكلا
 يف ثهليف بلكلا امأو . شطعلاو ءايعإلاو بعتلا ةدش نم بلكلا ريغل

 هددهت هيلع تلمح ءاوسو «هبصي مل مأ كلذ هباصأ ءاوس ءلاح لك

 بلكلا َّنأ يرطيبلا بطلا يف تبث دقلو .«ًاعداو ًانمآ هكرتت مأ برضلاب

 نم زرفت الف «هيمدق نطاب يف ليلقلا الإ ةيقرع ددغ هسمج يف دجوت ال
 ءصقنلا اذه نع نيعتسيف .همسج ةرارح ةجرد ميظنتل يفكي ام قرعلا

 تاّرملا نم ًاددع هسفنت ةدايزب يأ .ثاهللاب «ةرارحلا ميظنت ةفيظو يف

 ضيرعتب كلذ نوكيو «ىرخألا تاناويحلا ىدل يعيبطلا سفنتلا قوفت

 قيرط نع هثفنو ءاوهلا يقلتل يسفنتلا زاهجلا لخاد نم َربكأ ةحاسم

 .همف نم يجراخلا حطسلاو ؛ناسللا

 ام يجولويبلا نيوكتلا نم وحنلا اذه ىلع بلكلا قلخ يف لعلو
 هريغ نع هزّيمت ةيتاذ صئاصخ ةيحلا تانئاكلا نم عون لكل َّنأ ىلإ ريشي
 ام اهعونتو صئاصخلا كلت دّدعت يف َّنأ امك ءىرخألا عاونألا نم
 ىتح - قولخم لك ةجاحو «ميظعلا قلاخلا ةمكحو ةردق نع يبني
 رّضبتلاو رّكفتلا «ناسنإلا» نم يعدتسي ام اذهو ؛هقلاخ ىلإ  دامجلا
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 هاوق ىلإ ّنكري ْنأ هسفنل ْدحأ زاجأ امل ءلعف ولو ءهلوح نم قئالخلاب

 . .ىلاعت هللا ءاشي ْنأ الإ ءءيش ىلع ةردقلا هيدل َّنأ مهوتيو «ةيتاذلا

 ٌرتغاف قاتلا ىلع تالا رب ىف لا ,ةقيقحلا هذهب نمؤي مل نمو
 دلخأ ٌرِشب وهف ملاع ريغ وأ ناك ًاملاع همولعو ةيفارتي ءهسفنب

 هههبّشي يذلا ينآرقلا لثملا هيلع قبطنا ىتح هاوه عبّتاو ءضرألا ىلإ
 قلقلاو .«بعتلاو «ءايعإلا ةأطو تحت اّلِإ شيعي الف ءثهاللا بلكلاب
 تاوهشلاو «تابغرلا ءارو ثهللاو ءايندلا ضارعأ نم ةدازتسالل ًابلط
 هتلبجو «ةيرشبلا هتنونيك هلك كلذ هيسني دقو ؛هئاوهأو هعماطمل ًاعابشإ
 نم يضقي الف .فيعضلا ناويحلا فاصم ىلإ هب يوهيو .ةيناسنإلا

 :رعاشلا لوقي امك هلاحف «هبرآم اهيف ىهتنت الو «هبلاطم ايندلا هذه

 . برأ ىلإ اّلِإأ )ٌبَرأ ىَهَتْنا الو 1اس هضم دعا يشن

 نكمي ام برغأ اذهو . . © انِيياَع اوبَدُك يذلا وَما ُلَتَم َكِلَذ9ِ
 نم مهتدارإب اوطبهي نأ نوضتري نيذلا سانلا نم ناسنإلا ةّروصتي نأ

 تايآب اوبذك نيذلا موقلا َّنأ كلذ .ناويحلا ةبت 2 ةيناسنإلا قهاش

 مهتابآ اوفلأ يتلا تادقتعملا نع يلختلا نوديري ال نيذلا مه هللا

 ةمظنألا مهتقاس نيذلا موقلا مهو . .نوعرهُي مهراثآ ىلع مهف ءاهيلع

 ءطئاحلا ضرع اهميلاعتو نايدألاب اوبرضف ءاهتايرغم ىلإ ةيداملا

 ةدابع نم نوفنأي نيذلا موقلا مهو ..رفكلاو لالضلا يف اولغوأو

 . .ناطيشلا ةعاط ىلإ نوفرصنيو «نمحرلا

 ةرظن تايآلا هذه ىلإ اورظن ءهللا تايآب اوبّذك نيذلا َّنأ ول لاحلاو

 ةنينأمطلاو ءريخلا ّلك ٌريخلا اهيف اودجول ٍلالدتساو راصبتسا

 .ةجاحلا وه :برألا )١(
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 اورثآ اولعفي نأ لدي مهنكلو . .«حالفلاو حالصلاو  حايترالاو

 0 مهيلع يلا عجواكي ءاهييذكت

 هكرتت وأ .ثهلي هيلع لمحت نإ يذلا .ءبلكلا لثم اونوكي ْنأ -

 ءاهب نيبذكملا ىلع مكحلا لمحت يتلا يه هللا تايآ َّنِإ لجأ
 نم ةرذ ولو اهلاطت ْنأ نم ىمسأو ىلعأ يهو . .ةرجف ٌةرفك مهنأب

 رون نم هب عشت امو «تاظعلاو تانّيبلا نم هب حضنت امل , مهبيذكت

 اهنأ يفكيو . .هللا رونب اهنماوكو سوفنلا بناوج ءيضي يذلا ىدهلا

 ام نكلو .. اقدصو اقح نوكت ىتح نيملاعلا بر نم ةلزنم تايأ

 لب .نولهجي امك  هللاب ذوعن هّللا تايآ يف سيل بيعلاو ٠ لمعلا

 نيذلا « هللا تايآب نيبذكملا سوفت يف لالضلاو لهجلاو «ٌبيعلا

 «نيبملا قحلاب ناميإلا ىلإ مهبولق يدتهت الف ءضرألا ىلإ اودلخأ
 ١ ميقتسملا طارصلا ىلع ريسلل ةظع وأ ةركذت يأ مهسوفن لبقت الو

 ءاهرورغ عاتم ءارو مهعافدناو ءايندلا ةايحلا بلط يف مهلثم ناكف

0 

 اهيأ ءمهيلع صصقاف . .4َنوُرْكَفََي ْمُهَّلَل صصقْلا سمت
 صصقلا يورتو يو يو

 اوقدصي مل نيذلا .«تاعامجلاو بوعشلاو ماوقألا نم «نيرباغلا نع

 هب لفحت امب نوركفتي مهَّلعل ءرامدلاو كالهلا مهب ّلحف «نيلسرملا
 ىلع مهريكفت مهلمحيف .ةظعوملاو ةربعلاو «ةمكحلا نم صصقلا هذه

 ثيح «ناميإلا باحر ىلإ جولولاو «هللا تايآب بيذكتلا راكنإ
 . .نامألاو ةنينأمطلا

 لثمف .َنوُمِلَظي أوناك َُمَسْفنَأَو انياب أوُبَدَك َنِبِدَلأ موق الم هَس»
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 نيذلا موقلا لثم وه .هثاهل يف بلكلا لثمك هللا تايآ نع خلسنا يذلا

 ريهشتلاو .حيبقلا مذلا هيف َّنأل «لثملا أوسأ نم وهو هللا تايآب اوبذك

 اذه مهسفنأ نع اوضفنل ةيناسنإلا ةماركلاب اورعش ولو ؛مهب حيرصلا
 هذه نوصخخفتي اولبقأو ءهللا تايآ هب مهفصت يذلا ناوهلاو لذلا

 اهتنقيتسا اذإ «ةليفك يهو ءاههوجو فلتخم ىلع اهنوبلقيو «تايآلا

 قيداصم ربدتو ءاهديدرتو اهتوالت ةوالح ىلإ مهبذجت نأب .مهسوفن
 اونوكي نأ نم ًالدب «ةرخآلاو ايندلا يف نيزئافلا نم اونوكيف ءاهيناعم
 .نيبملا نارسخلا مهريصمو ؛هللا تايآب نيبذكملا نم

 «ةلفغلا نم هيلع مه اًمع اوعجري َّنأب مهظعي ميركلا نآرقلاو لب

 كلذ يف َّنأل «ناميإلا باحر ىلإ . .رفكلا وأ .بذكلا وأ «ةياوغلا وأ

 , "04 تومي ْمُهّلمْلَو تيل ُلِصَفن َكَِدَكَو» : ىلاعت هللا لوقي مهل ًاريخ
 نيذلا تافص نم ًاضعب لاثمألا لمحت يتلا تايآلا يف انّيب امك يأ
 مهريصم هيلإ لوؤيس ام تايآلا هذه يف نّيبن كلذ لثمو ءانتايآب اوبذك

 انتايآب نينمؤملا نم اونوكيف «مهبيذكت نع نوعجري مهلعل «باذعلا نم
 امع ةرفغملاو وفعلا مهّبر نولأسي مث .هوعبّتيف «نآرقلا اذه يف لزنأ امو

 أشي نإ .مهب فيطللا «هدابعب ريبخلا وه ىلاعت هللاو . .لبق نم هوتأ

 . نيحلاصلا هدابع يف مهلخديو .مهتائيس مهنع رْفكي أشي ْنِإو «مهبذعي

 مهلثم ٌرشب هنأل هنوعد جون موق نع نيرئاكلا بيدحت -؟

 امهم أوُدبَعأ ورمي ٌلاَقَف ِقِمْوَم لإ احم اسوأ ْدَقْلَوَ» : ىلاعت هللا لوقي

 )١( :ةيآلا .فارعألا ةروس 7١1/54 .
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 يآ هن اًدكي انعَِس ان ةكبكم لَ هلأ هس و ْمُطحِيَم َلَسصَتي د ديو
 . "20و

 .«نونمؤملا» ةروس يف «نيتكرابملا نيتيآلا نيتاه قبس دقل

 رارقإلا ىلإ «لمأتلاو ريكفتلا قيرط نع .ناسنإلا ذخأت يتلا ةلدألا

 :ةلدألا كلت نمو «قلاخلا وه ىلاعت هللا نأب نيقيلاو

 ًارشب ىوتسا ىتح رخآ ًاقلخ هؤاشنإ مث ,نيطل نه قاستألا قلعت

 : . نيف ملا ُنَسَحُأ هلا كراَبَ# ايوس

 ا 5

 «نوكلا اذهل رييستو ريبدت نم ءاشي امب اهبر رمأ قيقحتل .قافآلا يف

 .اهكالفأ يف رودت يتلا ةرايسلا مارجألا نم هيف ام لكب

 ءىلتمت ٍتانج هب أشنأف ًءام ءامسلا نم لزنأ ىلاعتو كرابت هللا َّنأ
 .دابعلل ًاقزر تاكربلاو تاريخلاب

 نم اهيف مهل امب سانلل ةربع ماعنألا يف لعج دق العو لج هللا نأو
 . .ةريثك عفانم

 ةنّيبلا يتأت ريبدتلاو قلخلا ىلع ماظعلا دهاوشلا كلت نايبت دعبو

 يذلا جون موق يف لاثملاو «هئايبنأو هللاب مهرفكو ءدابعلا دوحج ىلع

 ور :مهل لاق ذإ ءدحألا دحاولا هللا ةدابع ىلإ مهوعديل ُهّبر هلسرأ

 ةغلابلا ةجحلاو . ةقداصلا ةوعدلا يهو . 4 دهريخ دل نم حل امه أوُدبَع

 يف هل كيرش "لف «هدححو هل ةدابعلا ّنأو « هللا الإ هل هل هنأ ىلع

 ١ مهتايح دوأ اهيفو «مهب طيحت يتلا ءالألا كلت ةلدألاو 5 . هتدابع

 )١( 74و 77 :ناتيآلا «ءنونمؤملا ةروس .
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 ةرطفلا فلاخي اذام مث . .!اهنع يضاغتلا وأ اهراكنإ نكمي ال يتلاو

 يه لهو ؟هريغ ِهلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي :حون مهل لوقي امدنع
 دهشيو «هلك دوجولا اهيلع موقي يتلا قحلا ةوعدلاو «قحلا ةملكلا الإ

 ةلصب ىلاعت هّبرب ًاطبترم نوكي امدنع ءدوجولا اذه يف ام لك اهب
 نع اوذش هيت حون موق ّنكلو ؟ةعاطلاو .ءعوضخلاو ؛«ةيدوبعلا

 نم اورفك نيذلا الملا لاق ذإ ,«قحلا ةوعدلا اوضفرو .«قحلا ةملكلا

 : مهدايسأو مهؤاربك مهو «هموق

 .مكلثم رشب اّلِإ لجرلا اذه امف ءًاحون اوقدصت ال ءموق ايال

 نأ امأ . هتدابع ىلإ اننوعدي ةكئالم لزنأل هللا ءاش ولو .هللا نم لسرم

 يف اذهب انعمس امف ءًاكالم سيلو ءرشب وهو «ةوعدلا هذهب ًاحون ثعبي
 . .ةقباسلا ممألاو «ماوقألا نم نيلوألا نيد يف الو «لبق نم انئابآ نيد

 طبرت يتلا ةقيضلا ةرظنلا كلت يف ءموقلا كئلوأ روصق ناك انهو

 ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلل ام اوكردي َْنأ نود «مهلثم لجر صخشب ةديقعلا

 . .مهترخآو مهتايح حالصإو «مهسوفن حالص يف قيمعلا رثألا نم

 صخشلاب ناميإلا طبر يف ةقيضلا ةرظنلا كلت نم ًارثأ دعبأو

 1 :نولوقي امدنع هللا دوجو ةقيقحب اوّرقي نأ :ىلاعت هللاب سيلو

 هّلِإ ال هنأب ناميإلا نعو «هتدابع نع نوبغري مث .4ةكِتَلم لأ هلأ هس
 . .هشطب اوفاخي وأ هللا بضغ كلذ يف اوقتي نأ نود «هريغ

 نايب عم ميرك ٍلوسر نم ةوعدلا كلت ضفر ءارو ةلعلا ام

 نيذلا .مهتداقو مهئاسؤر اياون يف نمكت تناك امنإ «ةيسحلا دهاوشلا

 جرت لك « مهنم لجر نوكي نأ اوبأف .«مهسوفن يف رابكتسالا لعبا

 مهرارقإ نأل « .مهيلع ةعيفرلا ةلزنملا هل نوكت نأو هللا نم 0
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 ديلاقم نولوتي نيذلا لك ىدل اهتاذ ةرظنلا ىه كلتو .ًادبأ هب نوضري
 ىلإ ةوعد رهظت امدنع .مهناهذأ ىلإ ردابتي ال هنإف ءةماعلا نوؤشلا

 ال هنأو .«بذاك ةيعادلا َّنأ وهو ءدحاو ءيش الإ ءحالصإلاو حالصلا
 ةدايقلا يف مهتكراشمو .ةماعزلا ىلع مهتسفانم الإ هنوعد ءارو نم ديري

 يف ابغار نكي مل َْنِإ اذه .مهعم مئانغلا ماستقا مث نمو ءمكحلاو

 - نوبراحي نيذلا ْنَظ كلذو .!هسفنل ءيش لكب راثئتسالاو «مهئاصقإ

 لثمك مهلثمف «سانلا ةايح يف .حالصإلاو رييغتلا تاوعد  ًامئاد
 نع سانلا اودصف تانيبلاب مهيبن مهءاج «حون موق نم اورفك نيذلا

 ءارج نم حوت موقب لح اذام نكلو 0 !نيملاظلا نم اوناكو « هللا ةدابع

 ؟مهرفك

 نآ# تي تكل نإ برق لإ واكس َدَقلَول : ىلاعت هللا لوقيي
 أورتَك يل الملا َلاَمَق# ميل ِرْوَب َباَذَع ُّْدَيلَع ُفاَحَأ َّيِإ َهّمأ الإ أدت ا
 انوار ْمُه تذل الإ كلَعَمأ كلن اَمَو اَنلَْو اًوَمَب اَّلِإ كلن اَم ءوِمَرَق نم

 نإ يمر موَقي لاف« تيبِذك ْمُكَكظَن ْلَب ٍلْضَف نِاََِلَع كَل كر امو يأرلأ ىداب
 ال رْسأو اوك لكلَع تبيعه ءونع نم هَمتَر ىللاََو قر ني نبي لع ُتْك
 . "74 َنوُهِرَك

 هنايبت دعب «دوه ةروس» ىف ميكحلا ركذلا هب ءاج ام اذه 2070

 حيضوتلل لاثمألا ءاطعإو «بيهرتلاو بيغرتلاو ءديعولاو دعولا
 لاقف ءهموق عم حون يبنلا ةصق ركذب هلك كلذ بقعأ ذإ «لالدتسالاو

 وهو . 4 يي ِّذَت كل يفإ يرق لإ ا اَلَسنَ دَملَو : ىلاعتو هناحبس
 )١( :تايآلا ءدوه ةروس 76 -78.
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 نلعيل هموق ىلإ ًاحون لسرأ يذلا وه ىلاعت هللاف .ةدودعملا تاملكلاو

 ٌريِذَت مل نإ 9 :حيرصلا لوقلاب لب للجو وأ ٍةبراوم ريغ نم ؛مهل
 هيكقن ٌحون هيف لباقي يذلا دهشملا لعجي ينآرقلا ريبعتلاو .#ٌيِيُم
 سانلل لوقي وه امنأكف ءةيضام ةياكح ال ءةرضاح ةعقاو هنأكو هّموق

 امَّنِإ ءهدعوب مكرشبتو «هللا ديعوب مكرذنت ةيوامس ةلاسر يأ َّنِإ :نآلا

 . .اجَوِع هنوغبت اًمع مكاهنتو ءةماقتسالاو ىدهلا قرط مكل نّيبتل
 هللا نم قيفوتب .يعاولا لقعلا هيلإ يدهي ام ءسانلا اهيأ ءاوعبّتاف

 نإف . . !نيطايشلا نم ةسوسوب : ةلاضلا ءاوهألا نع اودعتياو «ىلاعت

 باذعلا مكيتأي موي «ميلأ موي باذع نم مكيلع فاخأ يّنإف ءاولعفت مل

 اذهف .نولمعت متنك ام اوقوذ لوقيو .مكلجرأ تحت نمو مكقوف نم

 وهو ءهموق هب رذني هكتت حون ناك امع روصتلا ضعب كلذ
 باقرب نيمكحتملا كئلوأ ءهموق نم ألملا َّنكلو . .قحلا ىلإ مهوعدي
 الإ كارن ام :اولاقو ؛ناميإلل هتوعد ةيبلت ٍدانعو رارصإب اوضفر «سانلا
 لب ءرشبلا نم هللا مهثعبي نيذلا لسرلا نوكي نأ يغبني امو ءانلثم ًارشب
 اهوذختا يتلا ةجحلا كلت دنع اوفقوتي ملو ..نيبّرقملا ةكئالملا نم

 امو# :هل اولاقف ءةيهاولا مهتاجاجتحا تلاوت لب .مهّيبن بيذكتل ًاساسأ

 سيلو «ءارقفلا فاعضلا كئلوأ ««اَمْزاَرَأ ْمُه تذل الإ َكَميأ كلنَر

 ذنم كل مهعابتا ناك امو ءواج الو ٍلام نم ال ءانئيب ةناكم وأ نأش مهل

 روهت نع لِ ««يأرلا يداب» كئارآ رشنو .كتلاسر نالعإب تأدب

 نم ًالوسر ءًاقح .تنك نإ ةفرعمل ريدقت وأ ركفت امنودو ءٍةلجعو
 . . ! هللا
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 ميدقتو «ةبراوملا نم حون موق نم الملا كئلوأ سئي نأ دعبو

 ةحارص اونلعأ «هتوعد ةعباتم نع هينث يف حلفت مل يتلا «ةيهاولا عئارذلا

 ٍلْضَف نِماَلَع ْمُكَل ئَراَمو» :اولاقف «هنيد ىلع هعبّتا نملو .هل مهبيذكت

 نيذلا مه موقلا يف ةلزنملاو لضفلا باحصأ نأ مهداقتعا يفف

 نم مهتنسلأ هب حضنت ام اّمأ . .ناطلسلاو ةهاجولاو «لاملا نوكلمي

 ذدئاقعو ءةريرش راكفأ نم مهسوفن هيلع يوطنت امو ءٍناتهبو ٍرفك
 ال كلذف «ةثيبخ عزاونو ءاوهأ نم مهبولق هيلع يوطنت امو ءةدساف

 . . مهنابسح ىف هل نأش

 «نينمؤملا نورقتحي  ةداع  مهف ءايندلا لهأ رثكأ ةلوقم كلتو

 لهأ امنيب ءمهيف سيل امب مهنوّمذيو ؛مهتادقتعم يف مهنوبذكيو
 هللا دنع مهقدصأو هللا ىلع هللا قلخ مركأ مه ,ةقيقحلا يف «ناميإلا

 نع ةمهتلا عفري نأ حون ىلع اقح ناكف هللا دابع نيب انأش مهالعأو

 :مهل نلعي وهو «قحلا مهيري نأو .هعابتأ نعو هسفن

 هناحبس يناتآو «يّبر نم ٍةريصب ىلع تنك ْنِإ متيأرأ !موق اي

 ركشلاب هلدابأ الفأ - ينعبتا نمبو يب  هدنع نم ًةمحر ةّوبنلا ىلاعتو
 هيفو «هللاب ناميإلا ىلإ مكوعدأ تنك نإ متيأرأ !موق ايو ؟دمحلاو

 امك «يتوعد مكيلع تيَمُع دقو .باذعلا نمو ءرفكلا نم مكصالخ

 ءاهومتركنأف ّيلع تلزنت يتلا ةينابرلا ةمحرلا مكيلع تيَّمع

 مكربجن وأ ءاهب مكمزلن لهف «نينمؤملا نم ينعبتا نمو انأ يننومتبذكو
 يموق ينب هركأ الو «نييبنلا نأش وه اذه سيل ءال ؟اهب عافتنالا ىلع

 هاركإ ال» هنأل «كلذب ترمأ امو لب ءاهاركإ هللا نيد يف لوخدلا ىلع
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 . .ةنّيبلا مامأ اّلِإ مكعضأ ْنإو «ىدهلا اّلِإ مكل لمحأ ْنِإ .«نيدلا يف

 مهل نّيزي ءًاماع نيسمخ اّلِإ ٍةنَس فلأ هموق يف ٌحون ثبلو

 مل مهنكلو ءنايصعلاو قوسفلاو رفكلا مهيلإ ضغبيو ؛ناميإلا
 ىلاعت هللا هاجنأف ؛نوملاظ مهو نافوطلا مهذخأف .هتوعدل اوبيجتسي

 هلوقل ًاقادصم «نيرفاكلا موقلا كالهب رمألا يضقو «ةنيفسلا باحصأو

 ٍلْرْمَم يف تاكو ُمتبأ ٌحون داو لابجلاك جوَم يف مهب ىرَم ول :ىلاعت
 تري نُمصْمَي ٍلَبج لإ واتس َلاَق#َنرفَكْلا ْمَم نكت الو اَنَعَم بكس قبب
 نم نام ُجوَمْلأ ام َلاَحَو مصر نَماَِإ هَل ِرْمأ نم مول مِصاَع ا َلاَد مْ
 , )4 َسقَرُْمْل

 نم ةليوطلا ةدملا كلت لالخ «ءيني ال ههنتتت حون ناك دقف..

 .هتوعد قدص ىلع اليلدت .هموق ينبل تانّيبلا ميدقت نع «نمزلا

 عابتاو «هللا نيد ىلإ مهيدهت نأب  نولقعي اوناك ول  ةليفك هتانّيب تناكو

 اّمغلا مهّبر اورفغتسي ْنأب مهل حصني ناك هنأ كلذ ليبق نمو ؛هلوسر

 نيبتي امك «ةكربلاو ثيغلا مهيلع لزني ْنأ رافغتسالا اذه نأش نم ْنأل
 يدع َءآَمّسلأ ٍلِسْرب *اَراَفَغ ناك ُمَّنِإ كبَر اورفْغَتْسأ ُتْلَقَدظ :ىلاعت هلوق نم

 موق يأف . .74"2اَرنأ كَل لمْيو ِتّنَج كَل لَمَو نيو لوم ُقدِدْيَو* ردم
 ىتح «مهبر نم رافغتسالا بلط ىلإ ةباجتسالل نوعراسي الو نولقعي
 كلت لك مهتايحو مهرايد معتو «تاكربلا كلت لك مهيلع ضيفت
 . .نيرفاك  حون موق لثم  اونوكي ْنأ اَلِإ «تاريخلا

 . .5او 57 :ناتيآلا ءدوه ةروس )١(

 51٠١-17. :تايآلا ءحون ةروس )١(
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 هيجوت ىلع مهثحي حار .كلذ نم ٌءيش مهعم عفني مل اّملو

 مث ةقلع نم مث «ىنمي ينم نم ٍةفطن نم مهقلخ راوطأ ىلإ «مهراصبأ
 مث . .ًائيش نوملعي ال مهتاهمأ نوطب نم مهجرخيل ءٍةَقَلْخم ٍةغضم نم
 : ىلاعت هلوقل ًاقادصم «ةوقلاو فعضلا نيب مهلاوحأ بلقت مهل نيبي
 ديس ىَنَلأ ُهّأ»

 . .204 ريفا يللا َوُهَوٌةآَني املي ُهَبيَسَو اًمْعَص
 .اهيلإ هموق ينب هابتنا تفلي حون يبنلا ناك يتلا تانّيبلا نمو لب

 اور رأ» ىلع هلرفل انادعب «ضرألاو تاوامسلا يف قلخلا اذه

 سمَّشلا َلَمَْجَو ارون نيف َرَمَقْلأ َلَمَجَو# انبي ٍتوَْمَس َمْبَس هللا َقلَح بِك
 هذهو ءرينملا رمقلا اذهو .مكفوف نم تاوامسلا هذهف ..2 "74ج
 ةيسحلا ةلدألا نم .تسيلأ ءاهب نوعفتنت اًمم اهلكو ءةجاهولا سمشلا

 «ضرألا هللا طسب فيك نوركفتت الأ مث ؟ميلعلا قلاخلا هللا ةردق ىلع

 اهيف لعجو اهرامثو اهتاريخ نم اولكأتل ءاّنغلا لوهسلا هذه اهيف لعجو
 َلَمَج ُهَنَأَول :ىلاعت هلوقل ًاقادصم مكشاعم ىلإ اهنوكلست يتلا قرطلا

 . "04ج البس ان وكلَتَسَل © ًطاَسب َصْرأْلا يل

 ةمظع ىلع نيهاربلاو دهاوشلا كلت لك نم مغرلا ىلعو
 ًاعفن مهدجي مل ِهّنإف «هتدابع ىلإ مهوعدي ححون ُيبنلا ناك يذلا «قلاخلا

 ناميإلا نع اوربكتساو ءمهرفك ىلع اوّرصأ لب ءاهنم ٍءيش يأ
 امك «مانصألاو ناثوألا نم مهتهلآ ةرصن ىلإ نوعادتي مهو ءارابكتسا

 ل 4 صم نين وس يمس اص ل“ يه 5 َ ع ال 2أك

 قوُعَيَو تومي الو اعاوس الو او َنرَدن الو .كتهلا+ َنرَدن الاولاَقَو# : ىلاعت هلوق هنيبي

 .04 :ةيآلا ءمورلا ةروس )١(

 )١( :ناتيآلا ءحون ةروس ١5 و١5.

 .١7و 1١4 :ناتيآلا ءحون ةروس (*)
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 هللا نود نم ةهلآ اهوذختا. يتلا مهمانصأل ءامسأ يهو «رََّو

 . . !نوكرشي امع ىلاعتو هتاحبس

 اوّرم املك مهنأ ءاهيلإ نوأجلي اوناك يتلا ةهافسلا بيلاسأ نمو

 نم كلذو «.هعابتأ نمو هنم ةيرخسلا اودّمعت «كلفلا عنصي وهو «هب

 قاض ىتح ءًاريبك ًاركم هعابتاب نوركمي امو «هب هنوبذكي اوناك ام ٍةلمج
 ةدش نم مغرلا ىلع .لامتحالا ىلع ًارداق دعي ملو ءهردص مهب
 مهوعدي ناك ءاماع نيسمخو ةيامعست لاوط هتانأو .هلامتحاو «هربص

 ْنَأ دعب هتوعد تناكو «كالهلاب هموق ىلع اعدف . . !هللا ةدابع ىلإ اهيف

 امي سبي الق َنماَمدَق نم اّلِإ َكِمْوَق نم حْؤُي نآ ُمّنْأظ : ىلاعت هللا هيلإ ىحوأ
 الو «نيرفاكلا كلهي نأ هّبر ىلإ هبلق هّجوت ناكو ؛؟274َتوئَمْفي أوُناك
 ٌرفكلا رهظيو «هدابع اوّلضي ال ىتح رايد ضرألا ىلع مهنم ىقبي

 َفرفكْلا نم ٍضرأْلا َلَع ردن ال َبَر ون َلاَثَو# :هلوق هتوعد نمو «ناميإلا ىلع
 . 7 اراَمَكح اباد الإ أدي الو كداب أوُلِضيب ْمُهَرَدَت نإ كن راي

 لك نم ةديدش ةرازغب لطهت راطمألا تأدبو .هللا رمأ ءاجو

 يف رجفتت يهو نويعلا ءدحاو نأ يف ءاهبحاصتو «ءامسلا يف ةحفص

 لابجلاك مظاعتتو «مطالتت جاومألا تراص ىتح .«ضرألا نم ٍةعقب لك

 ىنوكلا ثدحلا كلذ نآرقلا انل رّوصيو . .هللا رمأ قّمحتيف «ةيلاعلا

 اننا قنلاَم بج صر َربَقَو# رَبي 1ع كمل برأ آيت : ىلاعت هلوقب
 كالهإب ىضق يذلا ريدقلا يلعلا هللا رمأ وهو ..("0َرِرُو ده ٍرمأ خَع
 . . .اهرسأب ضرألا ىطغ نافوط يف ءاقرغ نيرفاكلا

 ."5 :ةيآلا دوه ةروس )١(

 .77و 7١ :ناتيآلا «حون ةروس )0(

 .١؟و ١١ :ناتيآلا ءهرمقلا ةروس (*)
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 يهو حون ةئيفس «نافوطلا كلذ يف «ةيهلإلا ةزجعملا تناكو

 «نينمؤملل ًانامأ نوكتل «ةيتاعلا جاومألا يف حجرأتتو «مهب يرجت

 يف تاكو ْمَنْبَأ عون ئَداتو ِلابجلاك جوم ىف مهب رت ول :ىلاعت هلوقل
 نُمِصَمَي ٍلَبج لإ َىِواَنَس َلاَق*َنَِكلا ْمَم كَم الو اَنَعَم بكصأ بي ٍلْرْعَم
 نم تاك جوملا امم لاو محي نَماَلِإ هلأ ٍرْمأ نم ْمْوْلآ ّمِصاَع ال َلاَ ءآَمْلأ بري
 , 3074 َوَرُْملا

 كلذ مضخ يف انل زربي يذلا «عّورملا يناسنإلا دهشملاو
 هنبا ىلع ًافوهلم «ةنيفسلا ةفاح ىلع فقي وهو حون ةيؤر «نافوطلا
 هكردي نأ لبق عرسي ْنأ هيداني وهو ءهعم بكري نأ ىبأ يذلا دينعلا

 . . ! «َيِرفَكْلا ْعَم نكن الو انَعَم بكحرأ َيَبَي9 :هل لوقيف «هقرغيف جوملا
 لاقف «لابجلا يطغتل ًاريثك عفترت نل هايملا َّنأ مّهوتي هنبا ناكو

 . .قرغلا نم ينيجنيو .4 هلمْلا ني نُمِصْنَي ٍلَبَج لإ قواتس» :ةنئاذل

 رم َنِم مولا َمِصاَعاَلط :ّينب اي لاق .بكري ْنأ هيلع حلي بألا داعو

 للا محر نم الإ كالهلا نم ٌدحأ وجني نلو «هئاضقل دار الو نأ

 الو «يوأت نيضارأ الو .مصعت لابج الف «ةاجنلا هناحبس هل دارأو

 ءهلوسرو هللاب ّينب اي نمآف «ىلاعت هللاب ناميإلا اّلِإ ينغي مويلا ءيش
 . .ةاجنلا كل بتكيو «هللا كمحري ءانعم بكراو

 نيب جوملا لاحو ءاهلابجو ضرألا ىطغ ىتح جوملا مظاعتو
 . .نيقرغملا نم ناكف «هنباو حون

 َلاَحَو# :ىلاعت هلوق ءهللا ةمحر نّيبت يتلا ءانه «ةينآرقلا ةتفللاو ْ

 بقري ال ىتح «هعمسي وأ رخآلا ىري امهدحأ دعي ملف 4ْجْوَملأ اَمْبتْبَب

 .4"و 47 :ناتيألا ءدوه ةروس )١(
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 فوؤرلا لعجف ءأملأو ًارطفت هبلق ديزيف ءهقرغ يف ِهنبا طّبخت ٌحون
 . مولكلا بألا اذهب ةمحر .هيرظان نع هبجحي جوملا ميحرلا

 يداهلا يبنلا وأ ءرفاكلا هنبا عم نمؤملا بألا ءاوس «حون ةياكحو

 قحلا ىلإ مهتوعد يف نينمؤملا ةياكح اهسفن يه «نيلاضلا هموق عم
 امنإ ميركلا نآرقلاو .ملظلاو ءادعلاب مهل نيرفاكلا ةلباقمو .ناميإلاو

 مهصصق انل يحوت ىتح «نيرباغلا نم مهريغو «حون موق ةصق قوسي
 يذلا داسفلا اذه يف ءانراظنا مامأ ةرضاح اهنأكو «ةموسرملا اهدهاشمب

 نوداني نونمؤملا امنيب . . سانلا يديأ تبسك امب رحبلاو ّربلا ىف رهظ

 . .!بيجي نم سيلو «ىلاعت هللا قيرط ىلإ «نيدلا ىلإ ةدوعلل
 هنم نولكأي امم لكأي .مهلثم أرشب مهلوسر نوكي نأ ٍداع راكنإ *" 

 .نوبرشي امم برشيو

 م رهِرعَب نم انأَنَأ َّْذ# :ىلاعت هللا لوقي
 اودكَو أورتك نيل هموق نم ُهلَمْلا لاو *نوقتن الفأ دوري هل نم كَل امه أوثيعأ نأ
 ب بي ربي اذنه اَماََدلَا يملا يف ْمُهتفْرَأَو َوَرحَلا لَم

 ان رت قَديَبَأ# ورحل اذ نإ كلن ارسم مشعل 00 ُبرَشَيو
 ل نأ اطعام رُْكَي هن

 ىلاعت هللا مهأشنأ نيذلا ءداع موق نع ةميركلا تايآلا هذه ربخت

 يف هللا اوقّني ْنأو «هريغ ٍهلِإ نم مهل ام ءدحألا دحاولا هللا اودبعيل هنن

 . !لقعلا نازيم يف اهل نأش ال ةّيمنص ِةهلآ ٍةدابع

 )١( :تايآلا ءنونمؤملا ةروس 75-17١.
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 «هللاب اورفك نيذلا ء(موقلا يف ةداقلاو خويشلا مهو) ألملا نكلو

 مهدايسأ لثم نونمؤي الف «موقلا رئاس مهعَِّئاف  ةرخآلا ءاقلب اوبَّذكو
 مهوخأ مهيلإ اهلمحي يتلا ةوعدلا كلت اوركنأ  باسح الو «ثعبب

 اهنأل ءرونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخت نأ اهنأش نم يتلاو ءدوه
 ججحلا مهيلإ مّدقف . .ىلاعتو كرابت ٌّقحلا ىلإو ءّقحلا نم ةوعدلا

 «ىنغلاو فرتلا نم هيف نوشيعي امم «مهتايح عقاو نم نيهاربلاو

 .مهيلع ىلاعت هللا اهب معنأ يتلا ةريفولا قازرألاو تاريخلا نع نايتأتملا

 عزنيو ءءاشي نم كلملا يتؤي «قزرلا ردصمو كلملا كلام هدحو هنأل

 «هدابع نم ءاشي نمل قزرلا طسبي يذلا وهو ءءاشي نمم كلملا

 ودبي نكلو . .ءاشي ام ردقبو ؛هدابع نم ءاشي نم ىلع قزرلا قّيضيو
 عنص نم هنأ اونظ يذلا .عساولا ىنغلا ءارج نمو ءٍداع موق َّنأ
 ءاشحفلا ىلإ بلقني يذلا فرتلا ّنأل .قئاقحلا نع مهامعأ دق «مهيديأ
 دسفي ْنأل ًاماه ًالماع «نايحألا بلاغ يف .نوكي دق ءركنملاو

 يقلتو «ميلسلا ريكفتلا سح بولقلا دقفيو ءرعاشملا ظلغيو «ةرطفلا
 طباوضلا عضي مالسإلا دجن كلذلو ..اهل ةباجتسالاو «قحلا ةوعد

 نأب ءاينغألا مزلتو «لالحلا بسكلا سانلا ىلع ضرفت يتلا ةيعرشلا

 ءةاكزلا ءاتيإب كلذو «مهلاومأ نم دابعلا قوقحو ء.هللا قوقح اودؤي

 اذه عضي امك «ناسحإلاو ّربلا هوجو يف قافنإلاو ءتاقدصلا ءاطعإو

 ءركنملاو ةشحافلا مّرحت يتلا ةيقالخألا طباوضلا ميوقلا نيدلا

 .يمالسإلا عمتجملا ىلع لخدت ال ىتح تاقبوملا نم امهريغو

 املك ذإ «هيهاونو ىلاعت هللا رماوأ نع ةيهال ةيمالسإلا ةعامجلا لعجتو

 يعامتجالا مسجلا لخاد نوفرتملاو نوقسافلاو ء.نودسفملا رثك

 دسفي نفعلاك مهلاثمأو ءالؤه ّنأل ءمسجلا اذه برخ املك :نمؤملا
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 لعلو ..ميثارجلاو ةئبوألا هيف حبست يذلا عقنتسملاك وأ ءهلوح ام

 رئاس لثم مهلعج يذلا وه .ٍداع موق هيلع ناك يذلا فرتلا كلذ

 «ةيحالصإلا نيلسرملا تاوعدل «نمزلا ّرم ىلع ءتّدصت يتلا ماوقألا

 ايندلا ةايحلل وفهت يتلا اهتاروصت قاطن نع ةجراخ ٍتاوعد اهتربتعاو
 كلت سانأب ىأني ام اذهو ءةيحور تارابتعا ةيأ امنود ءاهتيّدامب
 .ىوقتلا ىلوألا هتاموقم نمو «ةرخآلا ةايحلاب ركفتلا نع تاروصتلا

 ىلع ًابيرغ ناكف . .باتعلاو باوثلاب ناميإلاو «ىلاعت هلل دابعلا ٌبحو
 .مهيلإ هللا نم ٌلوسر هنأ يعّديو ءمهنم ّلجر موقي ْنأ ٍداع موق روصت

 فيكف .«نوبرشي اًمم برشيو «هنم نولكأي امم لكأي هنوري مه مث
 مل ًادبأ . .!؟مهلثم ٌرشب وهو هبضغ ءاقّثاو .هللا ةدابع ىلإ مهوعدي

 الملا فقوف هللا نم ًالوسر دوه مهوخأ نوكي نأ موقلا كئلوأ غستسي

 مهتلمح يف نيدمتعم «هنع سانلا نوذدصي ءهتوعد هجو يف مهنم

 نأ هسفن هل لّوست نم لكل ديعولاو ديدهتلاب كلذو «لطابلا حالس
 هلاومآ نم هنامرحل ًاضّرعم نوكي فوس هنأل «هعبّتيو هب نمؤي
 ْنأب لبقي الأ «فرتلا ىلع شيعي بعشل يعيبطلا نمو .. ! هتاكلتممو

 نم ٍدوعو لباقم هيلع داتعا يذلا شيعلا نم طمنلا كلذ نع ىّلختي

 كلذ يف ذإ . . !اهنع ًائيش نوكردي ال ةيورخأ ٍةايح لوح «مهلثم رشب
 ءمهروصتل ًاقفو بعصلا نمو لب ..!بقاوعلا ةلومأم ريغ ةفزاجم

 نم اويحي نأ «ةميمر ماظع اياقبو «ًابارت اوراصو اوتام ام اذإ مهنأ

 .تاهيهو . .!اهيف توم ال ةيدبأ ٍةايح ىلإ روبقلا نم اوئعبيو «ديدج
 . . !اهدعب ةايح الو ءايندلا هذه يف انه ةايحلاف ,كلذ نوكي نأ تاهيه

 نيب ةلصلا عاطقنال الإ نيفرتملا نم فقوملا كلذ نكي ملو
 "لف .ميركلا هقلاخب ناسنإلا لصت يتلا ةيولعلا ةحفنلا نيبو مهبولق

540-2٠ 



 ىلإ لوصولل «مهريبدتو مهقلخ يف مهبر ةمكح اوكردي نأ نكمي
 ىقلي ال رّيخلاف ؛ضرألا هذه ىف اهلامكب ققحتت ال ىتلا ةديعبلا ةياغلا

 امنإو ..:كلذك ريرشلاو ««ايندلا ةايحلا هذه: يف .لماكلا ةفارج
 نونمؤملا لصي ثيح «باسحلا موي كلانه ءازجلا اذه نالمكتسي
 ال يتلا ةدلاخلا ةايحلا ىلإ ءريخ نم مهسفنأل اومدق امب «نوحلاصلا

 الف نيقتملا مهلاثمألو .مهل تَّدِعَأ دق يهف .«بصن الو اهيف فوخ

 نع اودصو ءاورفك نيذلا كلذك لصي امنيب . .ادبأ اهنع نولوحتي

 مهرظتني نكلو ءأدبأ اهنع نولوحتي الف «ةيدبألا ةايحلا ىلإ هللا ليبس
 هللا لوقل ءبارت نوكي نأ رفاكلا ىّئمتيل ىتح ..ريعسلا باذع اهيف

 , 2074 تك ب كلا لوَيَول : ىلاعت
 ؛ًاداع» تلمح يتلا يه ةئطاخلا تاروصتلاو «ةيداملا ةايحلاف ًاذإ

 ؛هيلع ءارتفالا تالمحب هوهجاويو ««ادوه» مهاخأ اوبّذدكي نأ ىلع

 .فاطملا ةياهن يف ءّبنلا اذه دجي مل كلذ لايحو . وعد هيرخو

 , "74 نوت امي فَ درصنا بر َلاَق# :هاعدف ىلاعت هّيرب راصنتسالا الإ

 لسرأف «نيرفاكلا موقلا ىلع هلوسر ةرصنب قحلا هللا دعو حو

 ىلإ هتلوح الإ ؛هيلع ترم ءيش نم رذت ال يتلا 4مم حب بِرلأ» مهيلع

 ام# قمل ميلا مِِنلَع السر ذِإ اَع فول : ىلاعت هللا ل وقل ًاقادصم لاب تاتف

 ")4 ويملك ُهْنَلَمَج الإ هلع ْتنأ ءّىَع نم ُرَدَ

 ىدم انل نّيبي ىتح « تملا حيرلا كلتل ينآرقلا فصولا اذهو

 يأ ميقعلا ةأرملا امك ذإ .«مهتايح ىلع رثألا نم اهتايط يف لمحت ام

 غ٠ :ةيآلا ءأبنلا ةروس )١(

 ."4 :ةيآلا .نوئمؤملا ةروس (؟)

 .47و 4١ :ناتيآلا «تايراذلا ةروس (6)
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 «دابعلل ربع نوكيل .هللا رمأب اذهو) ءدلت الو لمحت ال يتلا ءرقاعلا

 نكت مل اهنإف «ميقعلا حيرلا» كلت كلذك (كلذ يف بنذ ةأرملل سيلو

 .ةكلهم احير تناك لب ا يرذت وأ ءارجش حقلت الو ءًارطم لمحت

 هنّيبيف «ميقعلا حيرلا كلت ءارج نم ءكداع» ريصم امأ . . عباصألاب تفي
 عبس ْمِيلَع اَهَرَحَس# ٍةَيِاَع ٍرَصْرَص جيرب اوُكِلْمْأَ ٌداَع َمأَو# : ىلاعت هللا هلوق

 ىلا اس

 5 اب مَ كرس اهي وقل فرق ًاموشح واي ةَيمَتو لاَ
 ام ةيتاع  ّرحلا وأ - دربلا ةديدش ءءاجوه :رصرص خير اهنإ

 داع موق ىلع هللا ٌرمأ اهردس دقو .اددب هتلعجو الإ ءيش ىلع يتأت

 ال ةكلهم ًٌةرداه ًةفصاع مهتتأف «سأبلاو ةوقلا نوعي اوناك نيذلا

 ؛ًاموُسُحا مايأ ةينامثو لايل عبس ةدم ءاهّدر وأ ءاهلامتحا ىلع مهل ةقاط

 اهرارمتسا يف - اهل ًاهيبشت كلذو «مهربخ عطقتو مهرثأ مسحت يأ

 « ىرخأ دعب ةرم ,ءاذلا هب ىروكي يذلا مساحلا ّيكلاب  ةدملا كلت

 اهل ًاهيبشت وأ . .دوجو هل ىقبي الف رسحني ىتح يأ ءمسحني ىتح
 ءايندلا هذه نم مهلصأتستو .مهرمأ مسحتل مهب تلح تلا ةدشلاب

 لوصأ مهنأك ءارعلا يف نيحورطم «ىعرص ًاموق ءاهئارج نم «مهارتف
 اذه دكأتيو . ءارتهالاو ءاوخلا نم اهباصأ امم تطقسو « توه لخن

 0 ا ول ل ا

 24 رمت لت يع

 .الو ١ :ناتيآلا ؛ةّقاحلا ةروص )١(

 ١4 - 7١, : تايآلا ءرمقلا ةروس )0
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 هلوسر راذنإ اهعم حلفي ملف هللا تايآب ٍداع ٌةليبق تبذك دقل
 ةيتاع ًارصرص ًاحير مهيلع هللا لسرأف .كالهلاب اهل هدعوتو .ميركلا
 نأ رابتعاب «لتاقلا مؤشلاب ةئيلم ءةسحن مايأ ةينامثو لايل عبس ةدمل

 َّنأ ودبيو . .باذعلاو رهقلاو «ليولا بلجي يذلا ريذنلا وه سحنلا
 ! «مهيلع ٌدتشت ةفصاعلا كلت اوأر امل ءاورداب دق موقلا كنئلوأ
 مهنكاسم عزتنت تناك حيرلا ةوق نأ الإ ءاهبيدارسو مهلزانم يف ءابتخالا

 موقلا ىرتف .ءاوخلا يف ءاهيف نمو : ةددبم اهرذتو «ساسألا نس

 اهب فذقو «ةقيمعلا اهروذج نم تعلتقا لخن لوصأ مهنأك «ىعرص

 ام ىلإ هدرم امنإ لخنلاب داع موقل هيبشتلا اذه َّنِإ ليقو .ةلمهم «ةيواخ
 ةهجاوم نم مهنكمت «نادبألا يف ةناتمو «ةماقلا يف لوط نم هيلع اوناك

 . .ءاّرضلاو ءاسأبلا

 ل ٌراَجْعأ متت » ةقاحلا ةروس يف لخنلا زاجعأ (ثينأت) امأ
 ةاعارمف « مت ل دبع أك » :رمقلا ةرؤس يف (اهريكذت)و 4 ٍةيِواَح

 يف « نييقيسوملا دنع عاقيولل ةاعارمو ل بسانتل

 ًاعيمج مهعرص دق توملا َّنأ ىلع ليلدتلل مث نمو .“' ”نيعضوملا

 ةوقو .داسجألا يف ةطسب نم هيلع اوناك امم مغرلا ىلع ءًاثانإو ًاروكذ

 .لامتحالا يف

 الإ .اهتقيقح يف داع موقب كتفت يهو ءحيرلا كلت تسيلو

 يف ٌحَلَّنِإَو# ؟لحنلا» ةروس يف امك ثينأتلاو ريكذتلا هيف زوجي (لاعفأ) نزو ىلع ريسكت عمج لك ل

 «اًتوُب ىف اَمِم كيفن :«نونمؤملا» ةروس يف امنيب ؛- ركذم - 4 يولي فاني كبح ةرِمَل يشن

 دق ميركلا نآرقلا نوكيف . . 4متر ٌفِمُت>و «اهئولآ ٌفيَصَمُتل :رطاف ةروس يف هلئمو - ثنؤم -
 باتك يف ةيزاجعإلا ةغالبلا نم اذهو ءرخآ ناكم يف تْنأو ءناكم يف ركذ امدنع عاقيإلا ىعار
 . ديجملا هللا
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 «ضرألا هذه يف هتردق تلج اهدجوأ يتلا ةعيبطلا ىوق نم دوق
 هللا ءاشي ام ىلإ اهرّيسيو اهعفدي ام نيناوقلاو ننسلا نم اهل لعجو
 ىوقلا َّنأ ينعي اذهو . .نأشلاو رمألا بحاص وه هنأل ءديريو ىلاعت

 دونج  يمالسإلا موهفملا يف يه ةيعيبطلا ريغو ةيعيبطلا ءاعيمج
 ل ل هلل
 ًادونج ؛«ميقعلا حيرلا» كلت مهتءاج كلذلو ءاهّبر رمأل بيجتست نأ

 ىلع هورثآ يذلا رفكلا ءاّرج نم مهدوجو لصأتست 7 ؛ هلل
 . .ناميإلا

 رظتحملا ميشهك اوناكف ةحيصلاب دومث موق كاله  ؛

0 

 اذ 0و دوت ٌتبَدَك # : ىلاعت هللا لوقي

 م اَدَغ َنوُملْعَيَس# رش ُباَّذَك وه لب ايي ١ نم هيلع كذلأ َىلأ# ٍرْعُس سو ٍلَكَص ىف

 2 5 هآملأ نأ مهتبتو# ريطصَو وبقت يَ هنن ِةَقاَنلَأ ًاوُلِسْرُم نر لآ ٌباَذَكْل

 ب 1 نإ # ردن ىباَذَع ناك 35+ نطاعنف ُمْملَس أوراق رسم برش - سس

 . "14 ريتش بيك أوك هو ةَْبص موب
 ؛دومث» ةليبق بيذكت ربخ تايآلا هذه يف نيبملا ٌنآرقلا صقي

 ينب ىلإ ىلاعت هللا هلسرأ يذلا .حلاص مهوخأ اهب مهدعوت يتلا رذنلاب

 موق ميظعلا قلاخلا صخ دقو .ىدهلاو ناميإلا ىلإ مهوعديل هموق

 لوطو سأبلاو ةوقلاب ««داع» ٌموق «لبق نم ءٌصخ امك :«دومث»
 نم مهاتآ ام ىلع هوركشيو ىلاعت هللاب اونمؤي ْنأ لدبف ..ةماقلا

 ًالوسر ثعبُي نأ هيت حلاص مهيخأ ىلع اوركنأو اورفك «ءامعنلا

 )١( :تايآلا ءرمقلا ةروس 7 1١".
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 سيلو «هللا هلسري هدحو انلثم ًارشبو «هعبتن انم الجرأ :اولاقف «مهيلإ

 نمو «لاملا يوذ نم الاجر انم هللا لسري مل اذاملف !؟هقدصي نم هعم

 يفل اذإ اَنِإ هانعبّتا نئثلو ءهعبّتن نل ءال !؟ناطلسلاو ةوقلا باحصأ

 !ال ؟انلك اننيب نم يحولا هيلع لزنأ هنأ حيحص لهو !نونجو لالض

 ربكتم ءٌرشأ وهو «ةّوبنلا هئاعدا يف قذاح ءٌبذاك وه لب !هقدصن ال

 هللا نع لنمو هنإ هلوقن

 لثم نوريثي مهتلعج يتلا ء«دومث» موق تاروصت تناك اذكه
 ةقيقح يف اوهبتشا دقف ..ةدحاجلا ةيراكنتسالا تالؤاستلا كلت

 ءادحاو نوكيو «مهنم رشب ىلع لزني ال ّيحولا َّنأ اومهوتو ,فيلكتلا
 .رشبلا نم ءايبنألا ناك نإ .صاخشأ ةدع ىلع فيلكتلا ىقلُي لب

 يتلا تايآلا نم هب مهرذنأ امب اوبذكو « دانثتتت مهيبن اوقدصي مل كلذلو

 . نيرفاكلل باذعلا لمحت

 « مهسوفن ىلع رطيسيل ءىطاخلا داقتعالا كلذ لثم نكي ملو

 نم اّلِإ اهلمحل حلصي ال ةلاسرلا ّنأب «مهيدل كاردإلا مادعنا الول
 ال رايتخالا اذه يف ةيضقلاف .ةيماسلا ةمهملا هذهل ىلاعت هللا هراتخي

 نب راكنتسالا مهل قحي الف لجو َّرع هرمأ نم اهنأل ءرشبلا ينب ينعت
 «نيلسرملا ددع ىف اولداجي ْنأ مهل قحي الو ء!الوسر مهدحأ نوكي

 وهف «ةقلطملا هللا ةدارإ نع ريبعت ضحم ةلاسرلاو ةوبنلاب ثعبلا نأل

 «عساولا هملع يف َّنأل ءنيحلاصلا رايخألا هدابع نم ءاشي نم يفطصي
 ىلع نورداق رشبلا نم ةوفصلا ءالؤه َّنأ ءءيش لكب طاحأ يذلا
 نم فيلكتلا طورش نوفوتسي مهنأو «قدصب ةنامألا ءابعأ لمحت

 ءابعأ لمح ىلع ةردقلاو ءَقْلُخلا ةحامسو «ةريرسلا ءافصو ؛ةراهطلا
 ىلاعت هلل رمألا لب ءرشبلا ديب سيل ءاذإ ءرمألاف .ةلاسرلا وأ ةوبنلا
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 رم هج ل

 اوناك دومث موق ّنكلو ("04ُمَتلاَسر ْلَصْجَي ُتْيَح ُهَْمأ هنأ ءهدحو
 لوسرلا هجو يف اوراثف ؛ةقيقحلا هذه باعيتسا ىلع نيرداق ريغ
 ...ةوبنلا(ءاعالاب ةارتفالاو .«وظنلاو + تاذكلاب ةتوسهتر «مهيلا ثوعبملا
 اورصأ ْنِإ  ماهتالا اذه ىلع باذعلاب ةداهشلاو بيغلا ملاع مهدعوتف

 ُباَذكلا وه نم ًابيرق نوملعي فوس مهنأب ةلوسر مهدععوت امك هيلع
 نوبذكي ال .لسرلا ّنأل «لوسرلا اذه وه نوكي .نل ًامتحو::ةرئعألا

 . .ىحلا ىلإ مهتاوعد يف سانلا ىلع نوبذكي الو ءمهبر هللا ىلع

 بلط نع مهمالحأ تقّتفت ءاهسكع ىلع ناهربلا اوعيطتسي مل

 ِتأَداَنْتم رسب الإ تأ ام» : كن حلاص َّيبنلا مهيخأل اولاقف ءةزجعملا

 وأ ةيآلاو . .هللا نم لسرم ّيبن كنأب 974 تّيِدَّصلأ َنِي َتنُك نإ ٍةَياَِ
 ْنأ ءمهبلط يف تناك ءاهب يتأي ْنأ ىلع ردقي نل هّنأ اونظ يتلا ةزجعملا

 .ءاربو ًءارشع ٌةقان .مهرايد دنع ةبضهلا يف .ءروخصلا نيب نم جرخت

 . . نيدهاشلا نم اهيلع ءمه ءاونوكيو

 ةجحلا مهيلع ميقي ْنأ ءريدق ءيش لك ىلع وهو ءهللا ءاشيو

 .ققحتت فوس اهوبلط يتلا ةزجعملا َّنأب هلوسر ىلإ ىحوأف «ةنّبلاو
 اورقي مل نإ مهب ّلحت ةنحمو .مهل ةنتف نوكتس ةقانلا كلت ّنكلو

 ال فوسف «هللا هؤاشي يذلا تقولا كلذ ىلإو . .اهلاسرإ دعب ءهقدصب

 ربصيو بقتري نأ وه هيلعو «هنم ةيرخسلا نعو «هتيذأ نع نوفقوتي
 فوس ام بقري نأ هيلع امك 204 َرَطْمَأَو َيْبمَيرَفص :كلذ ىلع

 ١514. :ةيآلا «ماعنألا ةروس )١(

 )١( :ةيآلا ءءارعشلا ةروس ١01.
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 مهل تلسرأ ولو ىتح ءهوقدصي نل مهنأل ءةزجعملا دعب نوعنصي

 ةدشو ٍتنع نم هيقالي ام ىلع ربّصلا نم هل دب ال ناكف .ةقانلا

 ٌريخ وهو «ءهموق نيبو هنيب مكحيو هللا رمأ نيحي ىتح «بيذكتو
 . نيمكاحلا

 يبنلا مهاعدف . .ةقانلا تلسرأو هللا نذإب  ةزجعملا تققحتو

 . .اولعفي ملف ءهقيدصت ىلإ حلاص

 ْنأ ىلاعت هير هيلإ ىحوأف .ءالتبالاو ةنتفلا تقو لح دقف ًاذإ
 «ةقانلا هبرقت الف «مهموي هّنوُدِرَي «ةقانلا نيبو مهنيب ةمسق ءاملا اولعجي

 الف ءاهموي هدرتو .نوؤاشي ام هنم نولمحيو .نولستغيو .ءنوقسيف

 ةمسق كلذ يفو . .هنع اهذص وأ «ءاملا نم بارتقالاب ءاهيلع نوروجي

 موي برش اهل نوكيو ءءاملا نم موي ٌبرش مهل نوكي نأب «ةلداع
 و

 . . !ةزجعملا ققحت لباقم «مولعم

 مأب ةزجعملا كلت اوأر امدعب ءادوملا موق لعف اذام نكلو

 نودحاج مهنأل ءاهب اورثأتي مل مهنإ ؟ًامامت اهوبلط املثمو «نيعلا

 ..تنورفاك ةأاسف مهنأل .مهبولق يف ناميإلا ثعبت ملو .«نوركنم

 اوراتخاف «ةقانلا لتقل ةديكم اوربد امدنع .مهسفنأل ًاملظ رثكأ اوناكو
 ةعينشلا ةمهملا كلت هيلإ اولكوأو :«أرادق» ىعدي مهرارشأ نم ًادحاو

 لتساو «ةقانلا دصق مث «ةرمخلاب هفوج ألمو ريّرغلا ريّرشلا اذه بهذف

 . .!موقلا ةاتع هنم بلط امك ءاهحبذ مث ءاهرقعو هفيس

 راتهتسالاو لب «ثبعلا كلذ دعب هللا باذع ناك فيك نكلو

 لسرأ دقل ؟هرمأ اوفلاخ نإ باقعلا دَشَأِب مهدعوت دقو «ىلاعت همكحب

 مهأجافف ةنكقن نيمألا ليربج َرَمأ ليقو «نيرومأم ةكئالم مهيلع
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 لوح عضوت يتلا كاوشألاو ناصغألا قاروأك مهتلعج ٍةدحاو ٍةحيصب

 تسي اذإف ءاهيلإ ةسرتفملا شوحولا لوخد نم ماعنألا ةيامحل ةريظحلا

 َىَنأ حايرلا هورذت ًاميشه تراص ىّتح .اهمئاوقب اهتساد .«تطقاستو

 ةحيص الإ تناك ْنِإ « هت حلاص موق ««دومث# ةبقاع كلتو . .تبهذ
2 

 ىتلا ةريظحلا ميشهك نيمطحم .«ىعرص «ءنودماخ مه اذإف ءةدحاو

 لسير انإ# :ىلاعت هلوقب ميظعلا يلعلا هللا قدصو «ماعنألا اهيلإ ىوؤت

 . 2174 رايتلا بيك اوك هيو هب
 ربق نم نمؤي مل ذإ ٠. © َنيِرِْؤُم مهرثك | ناك امو ةيآل كلذ يف نإ ةليبق م نمؤي مل ذإ . "76 نيني مهن نك امو ديك كيد ىفَّإ»

 نم .حلاص َيبنلاو ىلاعت هللا مهاجنأ نيذلا مه «ليلق الإ ؛دومث»

 . . كالهلا

 هموق ينب لثم رشب هنأل رحسلاب بيعش يبنلا ماهتا ©

 * نأ ُلوسَر مل ٍنإ « نون الأ بيعُس َمَه َلاَدْدِإاٍل :ىلاعت ُهَّللا لوقي
 هرج اس سلوم لاس سس 2 سل سك ىلإ سك ل تر سل رس ياك سس ةم 2م 0

 أوؤوأ* َنيبلَمْلا بر كلع الإ ىرَجُأ ْنِإ ٍرجَأ نم ِهْيَلَع مكلكسأ امو نوعيطأو هلأ اوت
 ساّنلا اسحب الو# مِقَمْسْلا ساطشقلاب اونزو#َنيرريخمْلا نم اونوكَت الو لكل

 اندَيَع طَيسأت# َنيِنكْلآ نمل َكْنْطَت نو اَننَم رسب الإ َتنأ آمو*َنرَحسشلا نم تن
 . "74 َنوُلَمَعَت امي مّلعَأ نر َلاق# َنوِدَصلأ ّنِم كنك نإ ََِمَسلأ نم اَنَك

 ىتح اهرئاظح يف ماعنألل عضوي يذلا تابنلاو رجشلا قاروأ نم سبايلا وه :رظتحملا ميشهلا )١(

 لوح ًاجايس عضوت يتلا كاوشألاو ناصغألا نم سبايلا وه وأ ؛هنم ىقبت ام سودتو .هلكأت

 لوحت هسابي دعب اهمئاوقب هتساد اذإف «ناويحلا عابس نم اهريغ وأ «بائذلا نم اهيمحتل ةريظحلا

 . .حايرلا هورذت ميشه ىلإ

 . ١68 :ةيآلا ءءارعشلا ةروس (؟)

 ١188.  ١الال :نائيآلا ,ءارعشلا ةروس (9)
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 مهوعدي « يكن اع مهاخأ نيدم ىلإ ىلاعت هللا لسرأ دقل

 مهتاداع نع اولختي ْنأب مهظِعيو ؛وه الإ هّلِإ ال يذلا هللا ةدابع ىلإ
 . .مهتاراجتو «مهتالماعم يف عادخلاو شغلاك ءاهوثرو يتلا ةئيسلا

 نم ضرألا يف هوجولا عشبأب رهظي يذلا داسفلا ةبقاع نم مهرذحيو
 اهريغو .ءروجفلاو قسفلا كلذ ىلإ فضأ . .ابرلاو ءانزلاو «لتقلا لثم

 يف غولولا نوئرمتسيو «رافكلا اهفلأي يتلا مئارجلاو حئابقلا نم
 ٍةبرقم ىلع نونطقي اوناك دقف ..؟نيدم» لهأ لعفي ناك امك ءاهتاقبوم

 داشرإل «ءالدألا لمع بسكلل ًةليسو مهرثكأ ذختا دقو «ندرألا نم

 ماشلا دالب نيب ام اهتالحر يف ةقطنملا كلت ربعت يتلا ةيراجتلا لفاوقلا

 .ءتقولا عم ءمهلعج ام اذهو «نميلاو زاجحلا هاجتاب وأ ءرصمو
 . .مهروجأ ةدايزل اهزازتباو «لفاوقلا كلت لاقتناب نومكحتي

 ٍطمن ىلإ اولّوحت «مهباسحل ةراجتلا نوطاعتي اوحار َّنأ دعبو
 ليكلاب بعالتلا ةشحاف اهعشبأ ناك ءةلماعملا ءوس نم ديدج

 ءارش قيرط نع «مهقوقحو مهءايشأ سانلا اوسخبي ْنأو «نازيملاو
 ىلع ءارشلاو عيبلا يف ةقرسلا دمعتو «ةيلعفلا اهنامثأ نم لقأب عئاضبلا

 ليكلا يف نوديزيو ءمهقح نوفوتسي سانلا ىلع اولاتكا اذإف ءءاوس ٌدح
 اوناكف ءنازيملاو ليكلا نوصقني سانلل اونزو وأ اولاك اذإو ءمهحلاصل

 مهلاعفأ تداز مث . .27باذعلاب ىلاعت هللا مهدعوت نيذلا نيففطملا نم
 نوبلسي مث «لفاوقلا ىلع نوطسيو «قرطلا نوعطقي اوراصف «ةيمرجلا

 - اهتيامح نم الدب  اهلاجر نم نولتقي نم اولتقي نأ دعب ءاهلامحأ

 ْمُهونَرَو وأ مهولاك اَدإَو*َنوفوتسَي نيالا لع اولاعآ اَنِإ َنِلا»َنيِفْيطُملِل ٌلِبو» :ىلاعت هلوقل ًاقادصم )١(
 - ١ :تايآلا ؛نيففطملا ةروس] 4َنيِلَمْلا بر سال موب موي © مِظَع ميل © نوثوعتم مت كيلؤأ ُنظب الأ َنوُيُِم
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 9 يس هب ىو تم

 أومن الو رهءايشأ سلا اوسخ اَلَو» مهل بيعش مهيخأ ريذحت ناك كلذلو

 يف ّىدص ّيأ هتيغ بيعش يبنلا ةوعد قالت ملو . .َنيْفُم ٍِضْرأْلا يف
 لاعفلا نع ىهنت اهنأل ءاعطاق ًاضفر اهوضفر ْنأ اوناكف ءمهسوفن
 عابتاب مهمزلتو ءمهئابآ نع اهوفلأ يتلا ةميمذلا تاداعلاو «ةعينشلا

 نيذلا سانلا ىلعو «ضعبلا مهضعب ىلع يغبلا مدعو «ةماقتسالا

 «ىلاعت هللا بضغ ءاقتال هتوعد مهعم عفنت ملو ..مهراوجب نوّرمي

 مهو ءروفنو وتع يف اوبل لب ءهيلإ مهيدهي امك هتعاطب لمعلاو
 ناك اًمع ىلختن ْنأب كرمأت بيعش اي كتالصأ :نولوقيف «هب نوئزهتسي
 ام انلاومأب لعفن الأب انيهن ىلع كلمحي كناميإ مأ !؟انؤابآ دبعي
 كتّئظن نإو ءانلثم رشب الإ تنأ امو ءروحسم لجر تنأ امنإ . .!؟ءاشن
 انيلع لزني ءاندعت يذلا باذعلاب انتأف . .ةوبنلا كاوعد يف نيبذاكلا نمل
 . !انيلإ الوسر ثوعبم كنأب نيقداصلا نم تنك ْنِإ «ءامسلا نم ًاعطق

 ىلع ةعبتلا مهيلع ىقلأ هنكلو ءرحسلاب هومهتاو ء«هوبذك دقل
 هنّيبي يذلا هلوقب ءمهتقبس يتلا ماوقألا باصأ امب مهركذف .مهقتاع

 آم لم مكَببِصُب نأ فاق َمْكَتمِرَج ال َِوَمَيَو# : ىلاعتو كرابت قحلا لوق
 دقف . .74'2ديعي مكنت رو وَ اَمو جِلدص َمْوَ وأ دوُه موه وأ جيف موق َباَسأ
 ال !موق اي :مهل لوقي وهو ًاحضاو مهل بيعش ّيبنلا ريذحت ناك

 ةضراعملا مكتعفدت الو «ةيهاركلا يأرلا يف مكعم يفالتخا مكئبسكُي

 هيلع مكلأسأ ال امب  ينوعيطت مل ْنِإف ءءاضغبلا ىلإ يداشرإو يحصنل
 مكبيصي نأ فاخأ ينإف مكبر نم ةمحرو «مكتيادهب آابُح امنإو ًارجأ

 كالهإلا نم ٍدوه موقو «نافوطلاب قرغلا نم حون موق باصأ ام لثم

 )١( :ةيآلا دوه ةروس 48.
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 ءانقلا نم طول موقو ءةحيصلاب توملا نم حلاص موقو ءميقعلا حيرلاب
 مهكالهو .مكبرقب ٍظول موق لزانم كلتو . مهسوؤر ىلع مهارق ريمدتب
 نيذلا ماوقألا مكلت باذع يف َنإف ..مكنع نمزلا يف ديعبب سيل

 ىلعو . !باذعلا نم مهباصأ ام مكئبيصي الف « تانّيب ٍتاظع مكوقبس

 مهب ّلحف ءاوربكتساو اوبأ دقف ءديعولاو ريذحتلا كلذ لك نم مغرلا
 :زيزعلا هلوقب ىلاعتو هناحبس هللا هنع ربخأ يذلا ةّلظلا موي باذع

 امو يل َكِلَد ىف نإ #ِرِيِظَع موت باّذع ناك ْمَنِإ لَظلا موب باذع ُمُهَدْحَأَف هوب 0

 , 2076 َننمْوُم ّ مهر

 امدنع «نورسفملا بهذ امك .ةّلُظلا موي» باذع ناكو ..
 ثعب مث «ةقرحملا رانلا اهنأك «سمشلا ةعشأ مهيلع ىلاعت هللا طّلس

 «صالخلا هيف اونَظ ءاعساو الظ ترشن «ةريبك ةباحس مهقوف نم
 نأ ام مهنكلو ؛قاطي ال يذلا ّرحلا ةدش نم اهتحت نولظتسي اوعرسأف
 نم ةريبك عطق ةباحسلا كلت نم مهيلع طقاستت تأدب ىتح اوعمتجا

 ٍدحأ ىلإ لصي ال ران نم ًاعطق نوكت نأ مهضعب حجر  ٍفيثك ٍناخد
 موب َباَذَع َنَك# كلت ةّلظلا موي باذعف ءاقرح وأ ًاقانتخا هعرصو الإ

 دق امب ءريكفتلاو لُمأتلا يعدتست ةيآل مويلا كلذ يف َّنإو . .© ٍريِظع

 موقب لزن املثم «نينمؤملا ىلع نورفاكلا مهيف رثكي موق لكب لزني
 . 4َنيمْؤُم مُهربكأ َنأك امو## بيعش

 . مهلثم نّيَرشبل ناميإلا نع هئلمو نوعرف رابكتسا -

 ٍنطْلَسو انياب نوره هاَحلو سوم اَنْلسَْ مثال :ىلاعت هللالوقي

 .0٠9١و ١88 :ناتيآلا ءءارعشلا ةروس )١(
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 استي يرسل نأ اَولاَمَم#*َنيِلاَع امم أونكو أوريكتساف -وُياَلَمَو توعزؤ لإ © نم
 , 074 َنِكَلْهمْلا سب واكف اَمُهوبَدَكَم * نودي اَنل اَمُهُسْرََو

 نآرقلا يف اهركذ درو دق رصم نوعرف عم « نكات ىسوم ةصق

 ءروسلا يف تءاج امنيأ اهتكلو ءرخآ يبن يأ ةصق نم رثكأ ميركلا

 يف دحاو هلإ ىلاعت هللا نأب ناميإلل ةوعدلا ةقيقح رّوصت اهدجن
 َّنأ الإ . .كلملا يف هل كيرش ال دحاو برو «ضرألاو تاوامسلا
 ىسوم هيلإ مهاعد امب اورقي ملو ءاهلماحو ةوعدلا اوبّذك هالمو نوعرف
 دق ةيغاطلا نوعرف ّنأو اميس ال ءقحلاو ىدهلا نم ةتك#ت نوراه هوخأو
 مكبر انأ» :مهل لوقي - هللاب ذايعلاو  ناكف .سانلل ًاَّبر هسفن لعج

 اسهّيأتي نوِعرِف لاَهَو# : ىلاعت هللا لوق هنّيبي امك مهل لوقي وأ !!«ىلعألا

 . 04 ىلع دكني مكحَ ُتنِي امل
 هنأ ىلع لدت يتلا ةقداصلا تانّيبلاب ههت ىسوم هءاج دقل ...

 الإ ءاج ام هنأب سانلا مهوي نأ الإ ًةليح نوعرف دجي ملف ءهللا لوسر
 نم اَمحرْخَ انتج َلاَقل :هل لاق كلذلو ءرحسلاب مهضرأ نم مهجرخيل
 ىلع ليئارسإ ونبو تنأ يلوتست نأ لجأ نم ؛"74ئَموُمَي كح امض
 َكليْإَلَف» ءاذه لعفت كعدن نل ءال نكلو ؟اهمكحو رصم كلم
 (104 ىرش 06م تأ ون ُمُهِفم ال ادعزم كيو انني لع .هلنَ رحيم
 ٌننيبنلو «هقوفيو لب ءكرحس لثم رحسب كتيتأن نأ ىلع نورداق نحنف
 لعجاف ءانترحس ةاراجم ىلع كتردق مدعو ءانيلع كناوه ىدم سانلل

 ناكم يف نكيلو «تنأ هفلخت الو «نحن هفلخن ال ًادعوم كنيبو اننيب

 .584- 486 :تايألا ءنونمؤملا ةروس )١(

 ."4 :ةيآلا .صصقلا ةروس )١(

 . 617 :ةيآلا ءهط ةروس (0)

 .08 :ةبآلا ءهط ةروص (#4)
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 «ةوبنلا كئاعدا بذك ٍذئدنع اوريل ءًاعيمج سانلل ةيؤرلا هيف يوتست
 . .يدجي ال يذلا كرحس فعضو

 نم ًافئاخ .ءهسفن يف ًاشوشم ناك َنوعرف َّنأب يحوي ام اذهو
 يذلا ضوافتلا لالخ نم كلذ رهظيو . . هئكت ىسوم هب ءاج ام ةقيقح

 يرجت يذلا عامتجالا ناكمو نامز نّيعي نب هل رمألا كرتو ءهعم هارجأ
 كلانه ناك «مدقلا ذنمو ءهنأ ىلع كلذ لدي امك .رحسلا ةارابم هيف

 «نايحألا ضعب ىف تناك اهنأو ؛ةماهلا اياضقلا لوح يرجت تائحابم

 امهديدحت متي ناك ٍنامز يف دقعت ةماع تاعامتجا يف لصحت

 . .ةعزانتملا ءاقرفألا لبق نم امهيلع قافتالاو

 هيككت ىسوم نيب ام ترج ىتلا تاثحابملا كلتل نكي ملو

 هل امب ّيسايسلا اههجو كلذك اهل ناك لب .طقف ّينيدلا اههجو نوعرفو

 .نوعرف ةطلس تحت نوشيعي اوناك نيذلا ليئارسإ ينب ىلع ريثأت نم

 دابعتسالا ناولأ لكب مهدبعتسيو «لالذإلا عاونأ نو مهلذي ناك يذلا

 نيملاظلا نأش وه اذهو «مهتبلغو مهرئاكت نم هكلم ىلع ًافوخ

  ةداع  نوجّرحتي ال مهف . .مكحلا ةذس يف نونوكي نيذلا ةاغطلاو

 دشأ باكترا ىلإ كلذ ىّدأ ولو «ةطلسلاب ظافتحالل ءيش يأ لعف نم

 امك ًامامت . .ةيناسنإلاو رشبلا قحب ةيربرب اهعنشأو «ةيشحو مئارجلا
 نم ليئارسإ ينب لاصئتسال ةيمارجإلا هتالواحم يف لعفي نوعرف ناك

 «ًءايحأ مهثانإ ءاقبتساو ءروكذلا مهديلاوم لتقب كلذو ءدوجولا

 ىتح «لامعألا نم كلهملاو ٌقاشلا يف مهتاهمأو مهئابآ ريخستو

 . .هموق ينبلو هل اديبع مهلعج

 ءامهبر نم تانّيبلاب ههنت# نوراه هوخأو ىسوم هءاج نأ املف

 نوعرف لاق ءمهبذعي الو «ليئارسإ ينب امهعم لسري ْنأ هالأسو
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 ينعي اذهو ؟ىسوم اي كرحسب انضرأ نم انجرختل انتئجأ :ىسومل

 ىلع ءاليتسالل ديهمت وه ؛ةيدوبعلا نم ليئارسإ ينب قالطإ نأ هرظنب
 لج ناك «ةرحسلا عمج امل هنإف كلذلو . .رصم يف ضرألاو مكحلا

 امْنِإ نوراهو ىسوم َّنأب مهماهيإ ىلع ًابصنم «هتناطبو وه «همامتها
 : ىلاعت هللا لوق هنّيبي امك ءمهضرأ نم مهجارخإو رصم مكح ناديرب

 ابهذِبو امهرحس مُكِضْرَأ نم مك ايري نأ ٍناَدِيِر نرسل ناله نإ الامل
 . 37 ثمل ٌُكَيقيرطب

 يكل مهيلع هددشتو «ةرحسلاب نوعرف عامتجا نم ناك ام ناكو

 اهدجوو . .ىسوم ىلع ةبلغلا نم مهنكمت يتلا رحسلا عاونأ لكب اوتأي
 ًاروجأ مهيزجي نأ نوعرف اولأسف ءريبكلا بسكلل ةيتاوم ةصرف ةرحسلا

 ٌولعيو ءءاطعلا ليزجب مهدعوف !!هيضرُي ام ىري فوس هنأل «ةيلاع

 ىأر دقل ؟ةقيقحلا يف لصح اذام نكلو .!هدنع ميركتلاو ةلزنملا

 يتلا «ةدماجلا اصعلا ليوحتب مهل ترهظ يتلا ىربكلا هللا ةيآ ةرحسلا

 اهنونظي سانلا اولعج يتلا مهلابح فقلي ّيح ٍنابعث ىلإ «ءىسوم اهاقلأ
 نكمي ال رحسلا ّنكلو .رحسلا ةوق نم مهراظنأ مامأ ىولتت ٍتايح
 امأ . .ةيح تانئاك ىلإ دماوجلا لّوحي نأ  ًاديدشو ًايوق ناك امهم -
 ءردتقملا رداقلا هللا ةئيشمب الإ نوكي الف «ضرألا ايند يف لصح .ْنِإو

 ةّيقيقح ٍةيح ىلإ ةيبشخلا ىسوم اصع لّوح يذلا للجلا هرمأ يف امك

 ةزجعملا نوري مهو ءاونمآف ءةرحسلا اهامر يتلا لابحلا علتبت

 ءهموق نم ًلملاو نوعرف امأ .نيملاعلا ترل اودجسو «ةقراخلا

 اوناك مهنأل «ُينابرلا ٌناهربلا كلذ مهعم عفني ملو مهرفك ىلع اوّرصأف

 1 : ةيآلا ءهط ةروس )1
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 ناكو ..!توربجلاو ملظلاب سانلا مكح نوئرمتسي نيذلا ةاغطلا نم

 .خذبلاو ءارثلاو ء«ةوقلاو ناطلسلابو «مهيلاعتو مهرابكتساب ًارهاظ كلذ
 .!اضعب مهضعب ىلع سانلا اهب ىلاعتي يتلا ةيداملا رهاظملا رئاسو

 اًولاَتَفط :اولاق ذإ ِهِئلمو نوعرف رابكتسا نم ًابناج ينآرقلا صنلا نّيبيو
 نيرشبل اونمؤي ْنأ نوربكتسي مهف ؟ 4َنوُديِنَع اَنل اَمُهُمرَقَو اسي ِنيرَسل نأ
 دوجو ةقيقح ًالصأ نوركني مهنأل ءهللا نم نيلوسر انوكي ْنأو «مهلثم

 ينب نم نيلجرل نونمؤي فيك مث ..!ةقلطملا هتيهولأو «ىلاعت هللا
 «ضرألا ةعارزب مهنومدختسي «مهدنع ٌديبع موق مهو .ليئارسإ
 عاونأ ىتشب مهنورخسيو «عناصملاو لغاشملا يفو «لالغلا عمجو

 .رهقلاو «لالذإلاب اّلِإ مهنولماعي ال مث . .مهحلاصم ةمدخل ريخستلا

 يف هقحو «ناسنإلا ةمارك رده ىلإ يدؤي ام لكو «لتقلاو بيذعتلاو
 كلذ نم ليئارسإ ينب يجني نأ «ىلاعت هللا ةئيشم تناكف . . !ةايحلا

 نوريسيو ءرصم يف ةنمؤملا ةعامجلا اوناك مهدحو مهنأل «باذعلا

 ةيغاطلا ىلإ مهنم نيلوسر هناحبس ثعب نأ ناكف «بوقعي لآ ةّلم ىلع
 ينب ليبس يّلخيو «هدادبتساو هنايغط نع يوعري هلع .نوعرف
 اوبَّذك نيرفاكلا موقلا َّنكلو ..!رصم نم اوجرخيف «ليئارسإ

 نم اوناكف «باقعلا مهيلع نحف «ءيشب امهل اونمؤي ملو «نيلوسرلا
 . . !نيكلهملا

 كلذو «نيعمجأ مهقارغإب مهنم مقتنا فيك ىلاعت هللا ركذ دقو

 َمُهَتْلَمَجَد# حمل َُهَتْسَرْغَأَف ْمُهْنم اَمَمتنَآ اَنوُفَساَم آَّمَلَقط :زيزعلا هلوقب

 , 37 نرخ اَلَتمَو اَفَلَس

 .655و 06 :ناتيآلا .فرخزلا ةروس )١(
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 ءنوعرف ةيغاطلا ءملاظلا كلذل فاطملا ةياهن تناك كلتو

 جرخي نأ هيئكتت ىسوم عاطتسا دقف .لالضلا ىلع هوعبتا نيذلا هئلملو

 ربخلا لصو ام ناعرس نكلو . .ليللا فوج يف رصم نم هموق ينب
 ءاحنأ لك نم هدونج عمج مث «ماعلا ريفنلا هروف نم نلعأف «نوعرف ىلإ
 ىلع مهتدابإو «ليئارسإ ينبب قاحلل هشيج سأر ىلع بكرو «دالبلا
 . ميلا يف مهقارغإب ًاعيمج هدونجو هكلهأ ىلاعت هللا ّنكلو .مهيبأ ةركب

 (فرخزلا ةروس نم 55و 54) نيتيآلا يف نيبملا نآرقلا هزجوي ام اذهو

 :ىلاعتو هناحبس هلوق امأ .ىنعملا ةلالدو ريبعتلا ءادأ يف عئار زاجعإب

 يذلا بضغلا اذه َّنكلو ءانوبضغأ اًملف :هانعمف .4اَنوُفَساَء اَمّلَف#

 ىسوم بضغ ىلع ليلدت ةقيقحلا يف وه امنإ «هسفن ىلإ ىلاعت هبسني
 ةزعلا بر بضغي نأ قولخمل نكمي ال هنأل ءةوتب نوراه هيخأو

 نمو ؛هلثم ًاقولخم بضغي ْنأ ىلع ٌةردق قولخملل ناك ْنِإو «لالجلاو

 مهكرش ىلع نيكرشملاو «مهرفك ىلع نيرفاكلا رارصإ َّنأ كلذ ليبق
 .نيحلاصلا هءايلوأو ءهلسرو ء«هللا ءايبنأ - ماودلا ىلع - بضغي ناك

 هئادعأ نم ضرألاو تاوامسلا رابج ماقتناب ىٌّدبتي ناك بضغلا اذهو

 «قحلا لجأل الإ نوكي ال ىلاعتو هناحبس هماقتناو ءهلسر ءادعأو

 مهبضغ يفو «هللا يضري ام مهاضر يف نأل «نيحلاصلا هئايلوأ لجألو

 ىسوم نم بضغلا كلذ ناك املف «ىلاعت هللا بضغي ام

 .هدونجو نوعرف كالهإب ىلاعت هللا نم ماقتنالا ناك ءةنك#: نوراهو

 اهفصي يتلا ةقيرطلابو «كالهلا اذه هناحبس لعج مث .نيعمجأ مهقرغأف

 ةربع «ميظعلا دوطلاك قرف لك ناكف رحبلا قلفنا امدنع ءنآرقلا

 لع ءمهربخ ىلع نوفقي نم لكل ًالثمو «نيعمجأ سانلا نم نيرخآلل
 . .مهلاعف لثم نولعفي الف «مهيغ نع مهعدري ام كلذ يف
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 نولسرملا اهءاج يتلا ةيرقلا باحصأ لَم

 ذإ # َنوُلَسرَمْلا اهَداَج ذإ َةيَرَفْلا بأ اُلَنَم ل ُبرْضآَو» : ىلاعت هللا لاق

 لِ مْ مولا َنوُلَسْرُم مختل نإ ولاَ لاَ اعف امُهوبَدَكَم نين مهل آَنَلَسْرأ
 وادي كَ

 كشأإ ان دلعي انبر أولا َنوبدَكَت الإ ْرْسَأ نإ ءْيَس نم نحيل َِرَنَأ آمَو التم ٌنَشَ
- 

 رو رش لب ٌررَكم نإ ْمكَسَت رتل اولاق# بأ ُتاَدَع ام ْوُدَتَسِتَو كتمت
 نم أوُعَِتأ *َنيَسرمْا أوُعمتأ موني َلاَف ئئنتي لج ِةَبِدمْلا اصقأ نم جو نوفر
 نيم دي« نوُعحر هبل ٍفَرطَم ىلا دبع آل َن امو#َنوُدَسْهُم مهو ارجأ ٌيكدَتَس ال

 ٍلْخَدَأ ٌليِق* نوُعَمْسأَه كبَر ثنما تيا *نبيُم ٍلَكَص ىنَل نإ لإ *نوُدِقَي
 لع الَرَأ آمو* يكد نب نكَمحَو َقَر يل ٌركَع امي* نومه يَ تب لَه
 اذ دو حبس اَِّإ ْتنَك نإ *َنيلزنُم انك امو ِلَمَسلا م رنج نم وِدْحَب نم مو

 هب وناك اَّلِإ ٍلوُسَر نّي مِهَِأَي ام ِداَبِْلا َلَع ةَرَْحن #َدوُدِِتَح مه
 , 17 ومرسي

 5# دمحم هلوسرل ىلاعت هللا نم ٌباطخ تايآلا هذه علطم يف

 يه ليقو - ةيرقلا لهأ نع ًالثم  ةفاك سانللو  ةكم رافكل برضي نأب
 دقف ..رفكلا كرتو .ناميإلا ةوعدب نولسرملا اهءاج ذإ  ةيكاطنأ

 نم نينثا ةيرقلا كلت ىلإ ثعبي نأ هت ميرم نبا ىسيع ىلإ يحوأ
 هللا نم حولا امهزّرعف ؛امهوبذك اهلهأ ّنكلو ؛نييراوحلا هراصنأ
 ةثالثلا عمتجاف ءامهفقوم يّوقيو امهرزأ دشي «ءثلاث ٍلوسرب ىلاعت

 )١( :تايآلا ءسي ةروس 1 50.
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 مهّلع «ةيرقلا كلت لهأ حالصل ءاهب اولسرأ يتلا ةوعدلا نايبت ىلع

 مهيتأيف ءكرشلاو رفكلا نوذبنيو ءديحوتلا ةديقعب ناميإلا ىلإ نودتهي
 . . !مهب طيحي ام تائيس نم قاتعنالا

 متنأ ام :اولاقف «ءنولسرم مهيلإ 3 ةيرقلا لهأ مهقدصي ملو

 نم نامحرلا لزنأ امو ءرشبلا نم ٍاوسيل نولسرملاو ءانلثم رشب الإ

 لمح نم نومعزت اميف «نوبذكت اّلِإ متنأ ْنِإ «هيلإ اننوعدت امم ٍءيش
 . . هللا ىلإ ةوعدلاو .ةلاسرلا

 لمحل رشبلا ةيحالص مدعب ةيكاطنأ لهأ داقتعا َّنأ ودبيو
 كلذو «نيضاملا ماوقألا نم مهريغ داقتعاك ناك «ةيوامسلا تالاسرلا

 ىلع سبتلت ال يك ٌينابر ٌرمأ امَّنِإ رشبلا نم لسرلا رايتخا َّنأب لهجلل
 ىلع اوثعبي نأ بجول ةكئالملا نم لسرلا ناك ول ذإ ؛رومألا سانلا

 امدنع ةيوامسلا ةلاسرلا َّنِإ مث ؛سابتلالا لصحيف ءرشبلا ةروص
 ءسوفنلا يف ة اهريثأتل ىعدأ نوكي كلذ نإف رشبلا نم دحأ اهلمحي

 نأ 87 لوقعلا ىلإ اهميهافمو اهتايأ لاصيإ يف ىدجأو
 لبسو «مهريكفت قرطبو ءمهلاثمأ سانلا لاوحأب ىردأ نيئوعبملا
 . .نورمؤي امب اّلِإ نولمعي ال نيذلا «ةكئالملا نم مهشياعم

 كل ّانِإ ءكَمياَنَبر اولاَت# :نيلئاق ةيكاطنأ لهأ ىلع نولسرملا درو
 نع مكغلتن امب نوقداصل اّنإو .04"2 ثيل ُمَلبْا اّلإ ندع امو#*َوُنسرمَ
 لمحت يتلا تايآلا نم هن ميرم نبا ىسيع هلوسرو هللا دبع ناسل
 وعديو ءاهب رّشبي يتلا ميلاعتلا ةيقحأو قدص ىلع نيهاربلاو ةلدألا

 ايندلا يف مكحالص هيفو ءمكل ريخ كلذف متيدتها نإف .اهيلإ

 . .ةرخآلاو

 )١( :ناتيآلا ءسي ةروص ١١ 09و ١.
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 معو ءاّنع سبحتا رطملاف .مكب انمءاشت اّنِإ :ةيرقلا لهأ لاق
 «بلحتو ىعرت شاوم الو .ومنت عورز اندنع دعي ملف «ءانرايد فافجلا

 . ميلأ ياو مكّنمجرنل «مكتوعد

 مكمزاليو ١ مكعم مدريطلو .مكمؤش :نولسرملا لاف

 ثعبت اهَّلع هللا رمأ نم ةيآ اَّلِإ رطملا 00 امو «نورفاك موق مكنأل

 دعب ضرألا ءايحإو ءرطملا لازنإ ىلع رداقلا وه هنأ ىلع ريكفتلا مكيف

 رشني نمو «هتمحر يدي نيب تارشبم حايرلا لسري نمف اَّلِإو ءاهتوم
 لهف . .!؟هلالخ نم قدولا جرخيف ءًافسك هلعجيف ءامسلا يف باحسلا

 هناحبس وهف ؟كلذ ىلع رداقلا هدحوو ءوه اّلِإ هّلإ ال يذلا هللا الإ
 «ةمحرلا هنمو «قزرلاو ةكربلاو «ريخلا هنمو «نيبملا قحلا ىلاعتو

 بحاصي هنم ءيش الف انيلإ هنوبسنت يذلا مؤشلا امأ . .ةرفغملاو وفعلاو

 قحلا ىلإ ءادتهالا ديرت ال يتلا ةرفاكلا سوفنلا همهوتت لب .هللا لسر

 هماعنإو هلضفب مترٌكُذو هللا ةدابعل مهتيعُد اذإأ مكلاب ام مث . .نيبملا

 يف نوفرسم موق متنأ لب . .!؟مؤشلاو بذكلاب اننومهتت «هدابع ىلع
 تاوامسلا يف ام هل حبسي يذلا وهو «ىلاعت هللا ريغل ةدابعلاو ءكرشلا

 . .ميكحلا زيزعلا وهو ضرألاو

 مهَعفدو «مهديدهتو نيلسرملا بيذكت ىلع نورفاكلا رباثو

 « مهتنيدم ءانبأ دحأ ءاجف . .نيلسرملا كئلوأب ءوسلا لازنإل مهديك

 «ةنيدملا فارطأ نم ديعب ٍفرط يف ميقي ناك ءراجنلا بيبح ىعديو

 .بضغلا نم ٍةمراع ٍةجوم يف سانلا رهمجت ثيح ىلإ ًاعرسم ىعسي
 ا اوعبتا «موق اي :لوقي مث «ىلاعت هللاب هّناميإ «ريهامجلا ّمامأ نلعيل

 ارجأ مكنولأسي ال نم اوعبتا .نيقيلا قحلل نودهي نيذلا «نيلسرملا
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 بيصأ دق يدلو َّنأ نوملعت دق !موق اي . .نودتهم مهو .مكتياده ىلع
 ريغ نم ةلئاط ًالاومأ نيفارعلاو ءابطألل هئافش يف تلذب دقو ؛ماذجلاب
 «نولسرملا ءالؤه ينيتأي ْنأ نيملاعلا بر هللا ءاشيو ءهب ينوؤاج عفن

 تلواح دقو .ماذجلا نم هللا نذإب ىفشيف «ينبا ةجلاعم ىلع اوّبكني ْنأو

 ىلإ ينوعدو «فورعملاب يئاطع اوّدرف ءاولعف ام ّرجأ مهيطعأ نأ ًادهاج

 ازيزع ءادحاو اهلإ هللاب تنمآف «ميوقلا هنيد ىلإ ءادتهالاو .هللاب ناميإلا

 .نيلسرملا ءالؤه اوعبتاو ءيحصن اولبقاف ؛اردتقم

 .مهتهلآ ةدابع نع َّيّلختلا هيلع نيركنم .هرمأ يف هوّجاحو
 . . !هللا ةدابع ىلإ نوكرلاو

 . .ينادهف يلع معنأو «ينقلخ يذلا دبعأ ال يل امو :مهل لاقف

 . .توملا دعب نوعجرت هيلإ مث .مكتيمي مث .مكايحأف «ًاتاومأ منتك دقو
 ٌرضب ٌنمحرلا يندرُي نإ .ناثوألا وأ مانصألا نم ةهلآ هللا نود نم ذختأأ

 ءاهل ةعافش ال هنأل .هدنع يل عفشت نأ ةموعزملا ةهلآلا كلت عيطتست الف

 نوكي نأ وأ «نيملاعلا ّبر دنع ةعافش اهل نوكي ْنأ نم لذأو رقحأ يهو
 نأش مانصألا هذهل نكي مل نإف . .ةّدشلا دنع ذاقنإلا ىلع ةردق اهيدل

 يفل ًاذإ ينإ .تلعف نئلو «هللا نود نم ةموهوم ةهلآ اهذختأأ ءركذي
 ام تعبتاف «لطابلا نم قحلا يل رهظ دمحلا هللو نكلو .نيبم ٍلالض

 ينوعمساف «مكترب هللاب تنمآ ينإ . .لالضلاو رفكلا نم ينذقنأ

 ةاجنلا مكل بتكيو ءاهيف نوكي مكصالخ لعل يتوعد يف ينوعيطأو
 ةنيدملا ىصقأ نم ءاج يذلا ,ءنمؤملا لجرلا ةياهن تناكو . .!زوفلاو

 ىف درو امك) ةراجحلاب رافكلا همجر ْنأ «هللا لسر نع دوذلل ىعسي

 هعاقؤو .هناميإل اديهش ىضقو «هئامدب أجّدضم ّرخف (تاريسفتلا ضعب

 . . قحلا نع
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 ىلإ نيلسرملا كئلوأ لاح نع ًائيش ءيبني ال ميركلا نآرقلاو
 لهأ َّنأ قايسلا نم مهفي نكلو . .لتقلا مهريصم ناك لهو «ةيكاطنأ
 كلذكو . .لبق نم مهودعوت امك مهوبّذعو مهومجر دق ةيرقلا كلت

 ةلقن انلقني لب .نمؤملا اهب لتق يتلا ةيفيكلا نع نآرقلا ربخُي مل

 ىلإ ةكئالملا ةحنجأ ىلع لمح هنأو «ىيفوت هنأب يحوت ةعيرس

 ُهَّللا دعو ام اذه .«ةنجلا لخدا ليق» ةنجلاب هورّشب نيذلا ءءامسلا
 ءافولاو «ناميإلا قدص نم هيلع هللا اودهاع ام ىلع «ءادهشلا هدابع
 نمؤملا كلذ هلان يذلا ميظعلا زوفلا رادقم نّيبتن مث . .ىلاعت هدهعب
 نوماعي ىوق َتلثِي» :لاق هنأ هنع ُنآرقلا ربخي ذإ ةنجلا هلوخد هللا دعوب

 يف نودهشتسي نيذلا نيحلاصلا نم .4َنيِهْرْكُمْلا َنِب ٍقَلَعَبَو ٍنَر يل َرَمَع اَمِ
 يأو « هللا ةرفغم نم مظعأ باوث يأف . .هلسرو هئيد ةرصنو «هللا ليبس

 ؟ةندبلا رخل عا قوق ىو لي هوتيل هنيركس قب قرأ هازج
 .نولماعلا لمعيلف اذهلو

 هذه يف ميركلا نآرقلا انل اهنّيبي يتلا ةيساسألا قئاقحلا نمو

 يه لب «ةرخآلا نع ةلصفنم ريغ ايندلا ةايحلا َّنأ «ةميركلا تايآلا
 ةوطخ اّلِإ سيل توملا َّنأو «ناسنإلا صخي ءيش لك يف اهب لصتت

 تاملظ نمو ؛ءامسلا باحر ىلإ ضرألا قيض نم نمؤملا لقنت ةلصاف
 رثألا امأ .قحلا ةنينأمط ىلإ لطابلا روج نمو «نيقيلا رون ىلإ لهجلا
 ملاع ىلإ ءانفلا ملاع نم ناسنإلا لقني هنأ وهف توملل مهألاو ءرشابملا

 يف امإ :ةيدمرس ةيدبأ ةايحو دولخ لب «ءانف الو توم ال ثيح ءءاقبلا

 يف داهشتسالاو .قداصلا ناميإلا ءازج امو ..ةنجلا يف امإو «رانلا

 َّنأ ام ٌلثم نيقيلا قح اذهو .ةنجلا يف ميظعلا زوفلا الإ ىلاعت هللا ليبس
 ٌنئظي الو . . !ةنوئيد الو ءةمايق ال هنأ دحأ ّنمهوتي الف .نوقطني سانلا
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 لمع نمو «هرفك هيلعف رفك نم «ىلاعت هّبر دنع ًالضف هل َّنأِب دحأ
 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ءالؤهف . .نودهمي مهسفنألف ًاحلاص
 رجألا نم ميظعلا لضفلاب مهيلع هللا نمي نيذلا مه ءايندلا ةايحلا يف

 يتلا هتمحرو لجو رع هللا ةرفغم الولو .باسحلا موي «باوثلاو

 َّنأل ءزوف نم نينمؤملا ءالؤهل ىتح ناك امل «ءيش لك تعسو
 نكلو «ءنسحيو ءيسي دقو «بيصيو ءىطخي دق - هتعيبطب - ناسنإلا
 ةفك ىلع حجرت مهتانسح ةفك نأ .مهريغ نع نونمؤملا هب زيمتي ام

 نم لإ «تانسح مهتاثيس لد يذلا ءهللا ةمحر مهلمشتف ءمهتائيس

 ءادهشلا ءالؤه نمو .«باسح ريغب ةنجلا هلخدي نأ ىلاعت هللا ًءاش

 ءراجنلا بيبح لتق ناك كلذلو ؛هللا ليبس يف اولتق نيذلا راربألا

 هلقن يذلا لصافلا ءنولسرملا اهءاج يتلا ةيرقلا باحصأ نم نمؤملا

 نع ًاعافد دهشتسا هنأل «ةنجلاب دعولا باحر ىلإ ايندلا راد نم ًاعيرس

 نمو .مئال ةمول هللا يف فاخي نأ ريغ نم «قحلا ةملك لاقو «قحلا

 امب ُهُموق ملعي ول ىنمتي ؛ةماركلاو ىضرلا نم هبر هاتآ امب هحرف ةدش
 . .نيمركملا نم هلعجو ءهبر هل رفغ

 نم) ءامسلا نم ةكئالم ءهتوم دعب نم هموق ىلع هللا لزنأ امو

 ءالؤه لثم لزنُيل هتمظع تلج ناك امو «باذعلا ءوس مهنوموسي (دنج

 ضرألا لهأ عّوريل وأ ءريبخلا فيطللا وهو سانلا كلهيل ةكئالملا
 نم هدنج ةرصن ءاشي ْنأ اَّلِإ «مهتاقالمب مهل لبق ال ءامسلا نم ٍدنجب
 ءالؤهف ء.ههوجو فلتخم يف قحلا نع نوعفادي نيذلا «نينمؤملا هدابع

 اذه مكحو «ىلاعتو هناحبس هريغ اهملعي ال دونجب ىلاعت هللا مهدمي

 ا ريررعلا موقلا هلو نإ هاف
 - هلا ع سام

 . . نودِمِنَحَ مه مه اًدِإَ ةدهنو هَ لإ ْتَن م نإ# «نيلسرملا تيذك يتلا
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 تدمخأف ةحيصلا كلتب هين ليربج ٌراّبجلا زيزعلا هللا رمأ دقف

 ..نلورفاك مهو اوتامف . مهسافنأ

 نوسنيو «لطابلا ءارو نوهيتي فيك ءدابعلا ىلع ةرسح ايف ..

 موي ىلإ باذعلا ريخأتب هنم ةملك الولو ءريدقلا ّيلعلا وه هللا َّنأب
 يف فاعض دابعلاف . .ًاراّيد ضرألا هذه ىلع ىقبأ امل باسحلا
 رمأب - ةدحاولا ةحيصلا َّنأل .فعضلا ىهتنم يف مهو لب «ةقيقحلا

 نآرقلا لّصفي ملو . !ماؤزلا توملا مهب لزنُتو ءىعرص مهيدرت - هللا
 ناك نكلو «مهردقل ًاريغصتو «مهنأشل ًاريقحت ةيكاطنأ لهأ كاله ٌربخ

 نم مهوقبس نمم نيريثك ماوقأو ؛ةديدع ةرباغ ممأ ريصم لثم مهريصم
 «نوئزهتسي هب اوناك الإ يبن نم مهيتأي ام مهلثم اوناك «نيلوألا

 مهكاله ىضمو .ًانايغطو ًاشطب مهنم ٌدشأ كلهأو «ىلاعت هللا مهكلهأف
 قحلا تاوعدل ىّدصتيو «هللا لسر ٍبّذكي نم لك ىلع نامزلا يف ًالثم
 فين نم اَنْلَسْرَأ َمكَو9 :ىلاعت هللا لوقل ًاقادصم «دابعلل اهنولمحي يتلا
 امظب مهي َّدَسَأ اكلهأت «َنوُمِرِبتْسَي .وب |وناك اّلِإ ين ني هيلي امو* نول
 . 4و الأ لَكَ ا

 رصع نم ام هنأب ءًاضيأ .يحوت ةميركلا صوصنلا َّنأ دجن انهو

 ةديقع قانتعا ىلإ هموق ينب وعدي ًالوسر وأ ابن هللا ثعبو اّلِإ ٍنامز وأ
 نوبذكي اوناك ماوقألا َّنكلو . .ىلاعت هللا عرش ىلإ ماكتحالاو ءديحوتلا

 امإو «مهتدئفأو مهلوقع ىلع رطيسي يذلا لهجلا ببسب اّمِإ هللا تايآب

 مكح ناكف «ىلاعت مهّبر نم قحلا لوبق يف دانعلاو رابكتسالا ببسب

 )١( :تايآلا ءفرخزلا ةروص 8-5.
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 :ىلاعت هلوقب نيبذكملا نيقباسلا نم ماوقألا كلت ىلع زيزعلا هللا

 كئلوأ نم ًالُكو .204ايَِت اَبيَم اَلُكَو لتنال هلل اَنَرَم الُكَر9
 دعب الإ | مهكلهن ملو «مهيلع ةجحلا ةماقإل لاثمألا هل انبرض ماوقألا

 اوعبتاو اونمآ نيذلا اَّلِإ موق لكل ًالماش ًاكالهإ انكالهإ ناكو ءراذنإلا
 «صوصنلا هذه يف  نيبذكملا نيلوألا رئاصم نايب ناكف . .نيلسرملا
 نم مهعبت نمو ءةكم لهأل ةظعومو ءةماع سانلل ًةربع  اهريغو

 هب اوئزهتسي الأو ءمهيف ثوعبملا ّيبنلا اوبذكي الثل «ةيلهاجلا برع
 ٌةوق مهنم َّدشأ اوناك دقو «لبق نم ماوقألاب قاح ام مهب قاح اّلِإو

 +. كفو الاه كا وبنو اضأبو

 ءلثملا نم اهيف امو «ةنيبملا تايآلا هذه نم ٌفشتسن نأ نكميو

 لهأ اهدعب ٌنرّتغي الف ءريدقلا يلعلا هلل ًاعيمج ىوقلا درت ةينوك ٌةنس

 هذه اولوقي اَلأو «ةناصح وأ ٍناطلسب َّندتعي الو ءسأب وأ ٍةوقب ضرألا
 ةئف تبلغ ٍةليلق ةئف نم مك ذإ. .!ةيوون ةلود هذهو :ىمظع ةلود
 اميسالو «ةوقلل تسيل  ةقيقحلا يف  ةنسحلا ةبقاعلاف ءهللا نذإب ةريثك

 ةلودلا هذه هب مزتلت امب لب ؛ةمشاغو ةملاظ ةوقلا هذه تناك اذإ

 «ةليضفلاو قحلا تاموقم نمو .«فاصنإلاو لدعلا دعاوق نم كلت وأ

 نسح كولسو «قداص ناميإ نم هريغ وأ ءرملا اذه هب ىلحتي امبو

 وأ «.دارفألا ىوتسم ىلع ءاوس .كلذ ادع امو . .حلاص لمعو

 مهرظتني امب دابعلا نم فافختساو ءءاره وهف «لودلا وأ تاعامجلا

 . .باسحلا موي
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 اد ميَصَعأ بوند َلْثَم ابونَد أوملَظ َنيِذَِ َّنَي# :ىلاعتو هللالوقي
3-1 20 , 

 اهلحارم يف اميسالو «ةيمالسإلا ةوعدلا خيرات يف تباثلا نم

 بازحألا نم مهعبت نمو .ةكم لهأ نم نيكرشملا ىوق َّنأ «ىلوألا
 نالعإ يف ترفاضت دق .«باتكلا لهأ نم دوهيلاو «بارعألا لئابق نم

 نينافأ لك اهيف اومدختسا .هباحصأو د يبنلا ىلع ةيجمه برح

 ىلع ءاضقلل ةسئاي تاالواحم يف «لاتقلا لئاسوو . ةياعدلاو «ةسايسلا

 ناك مهفده َّنأل «نيملاعلا ّبر نم ِهّيْبَو دمحم اهب ءاج يتلا ةوعدلا
 ةيلهاجلا تاداعلا كلت اميسالو «شيعلا طامنأو ةكرشلا ىلع ءاقبلا

 مل هنأكو «ناسنإلا ةمارك نم طحت ءاهنم ريثك يف «تناك يتلا ةئيسلا

 «نيملاظلا» فصو لعجي ام اذهو . .تاوهشلاو ءاوهألل ًادبع اّلِإ قلخي
 . .كرشلاو رفكلا لهأ نم اوناك مهنأل ءاعيمج كئلوأ ىلع قبطني

 اونلعأو «باتكلا لهأ نم مهنأ عم 0 «لمحم١ نيدب اورفك دوهيلاف

 هيلإ وعدي يذلا نيدلا نم لضفأ مانصألل مهتدابع َّنأ ةحارص نيكرشملل
 مانصألل نودبعتي اوناك «مهبناج نم نوكرشملاو ..!هيْلَي «دمحم»

 «كرشلاو رفكلا ىلع  نوكرشملاو دوهيلا  ًاعيمج اوقتلاف «نائوألاو

 . 4 يبنلا دض بّزحتلا ىلإ مهعفد يذلا يساسألا لماعلا وهو
 سيل ديجملا نآرقلا ماكحأل ًاققوو . .ديحوتلا ةديمع قانتعال هتوعدو

 يف مّرحم ءيش نم امف «كرشلاو رفكلا لهأ نم ةايحلا يف ًاملظ رثكأ
 . .ةيويندلا مهضارغأو ءمهحلاصم مدخي ام هيف اوأر اذإ .ءالؤه فرع

 )١( :ةيآلا «تايراذلا ةروس 64.
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 هيلإ يدؤي امو «ملظب املظ هللا عرش يف ءايلك مهلامعأ تناك كلذل

 يتلا بونذلل لحم يه يتلا ءدسافملاو مئارجلا نم  ةداع - ملظلا

 لوقي امدنع ينآرقلا صنلا هنّيبي ام اذهو . .نيملاظلا قانعإ ىف مكارت

 نإف يأ : 4 بح بوند َلْثَم ايونذ أوملَظ َنِذَلِل َّنإَه# : ىلاعتو كرابت ّقحلا

 بونذ لثم ًابونذ «مهعم ا شيرف يكرشم نم نيملاظلا ءالؤهل
 ىلاعت هللا مهكلهأ دقو «مهلبق ممألا نم كرشلاو رفكلا يف مهباحصأ

 اذه لِي دمحم يبنلا ةوعدل نودصتي نيذلا لجعتسي الف  مهبونذب

 مل نإ  نولاني فوس مهف «ةميخولا هبقاوع نوملعي اوناك ول ؛كالهلا
 .ةرخآلا يف صوقنم ريغ باذعلا نم مهبيصن  ةلجاعلا هذه يف نكي

 «بير الو ءِتآ لجألاف . .مهلاجآل هللا رمأب نورخأتسم مهنأ ادب ْنِإو
 .ٍذئموي «نيملاظلا ىلاعت هللا يزجيسو «ئىدس اوكرتي نل ةمايقلا مويو

 .ضرألا يف ٍداسفو «مئارج نم ملاظ لك بكترا ام رادقمبو «مهملظب

 ٌةبحص مه نيملاظلا َّنأب يحوي 4م ٍبْونَد َلْئَي8 ينآرقلا ريبعتلاو
 نامز يأ ىلإ « ءملظلا مئارج باكترال مهضعب عم نيمزالتم نوري مهنأك

 يذلا ريصملا سفن يف ًاضعب مهضعب ةبحص نع ًالضف اذهو . .اومتنا

 نامزلا نيب روصعو روصع تربع دقف ..ةرخآلا يف هيلإ نولوؤيس
 «برعلا ةريزج هبش يف مهعم بازحألاو شيرق ةاغط هيف شاع يذلا

 نآرقلا ّنإف كلذ عمو «مهلبق نم نوملاظلا اهيف شاع يتلا ةنمزألاو

 ةملاظلا ةنيطلا سفن نم ًاعيمج مهنأل «جوِأ» مهيمسي نيبملا
 . . !ةيغاطلا

 مهلبق نم تلخ يتلا تالْنَملاب نيبذكملا رابتعا مدع

 نم ْفَملَح ْدََقَو ٍةََسَحْلا لبق ِةَحنَّسلاِب َكَطجْعَتسو## :ىلاعت هللا لوقي
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 ُديِرَسَأ كلير َّنِإَو ْمِهِملُظ لع نيَدِل ََرِفْتَم ودل َكّيَر َّنِإَو تكتمل ُمهِلْ
 . "7 اميل

 َّنأو «ةروسلا هذه يف تايآلا نأ ىلع ديكأتلاب دعرلا ةروس أدبت
 كرابت هبر نم قحلا وهو هيي 25 يبنلا ىلع لزنأ دق ءهعيمج نآرقلا

 يذلا «ىلاعت هللا دنع نم 0 نونمؤي ال سانلا رثكأ ٌنكلو «ىلاعتو

 .شرعلا ىلع ىوتسا هناحبس هنأو ؛اهنوري دمع ريغب تاوامسلا قلخ

 ميكحلا زيزعلا ريدقت قفو هكلف يف يرجي لك ءرمقلاو سمشلا ردبساو
 اهيف ىسرأو ضرألا طسب يذلا وه ىلاعت هنأو ؛دابعلا حلاص هيف امل

 نينثا نيجوز اهيف تارمثلا لك نم لعجو ءراهنألا ىرجأو «لابجلا
 شيعلا نم مهل نككمت يتلا ةريفولا قازرألاو تاريخلاب سانلا ّدمتل
 نكسيل هرمأب نابقاعتي ءراهنلاو ليللا قلخ يذلا وه هنأو ؟ءايحأ ءاقبلاو

 مهشياعم ءارو راهنلا يف اودكيو «ليللا يف ةحارلا ىلإ اودلخيو سانلا

 عورزلا تبنتف «ةبيط ًاعاقب ضرألا يف لعج يذلا وه هنأو ؛مهتاياغو
 تبنت الف عيرلا ةليلق ءاهرواجتو اهقصالت اعاقبو ء«ةبيطلا رامثلاو
 . .ًاريخ يطعت الو اعز

 «نولقعي موقل َنيهاربو ٍتايآل ريبكلا قّلَحلا كلذ يف َّنِإو
 اولقعي مل نإف .ريدق ءيش لك ىلع هنأو «قلاخلا ةمظع نوكرديف

 ىلع ىلاعت هللا ةردق مهراكنإ هنم بجعأو .نجهتسمو بيرغ كلذف

 يبل تاطخلا ىف و كللذ نكي امك نليدج نما عهتاجا ةداعإو فعلا
 نو م ثا ذو موف بجسم ِبَجََم نإَوِ) : ىلاعت هلوقب «ميكحلا هّبر نم

 )١( :ةيآلا ءدعرلا ةروس 5.
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 مهقاتعأ ىف لكْمَألا َكِهَلْوَو برب اورَمك يذلا َكِهَلو ديِدَج ٍقَح ىََ

 يف امم مغرلا ىلع ْذِإ :«04"2ُدَح اف ْمُه ِراَذَأ ُبْححَأ َكََلْوأَو
 ّيلعلا هللا ةردق ىلع اهسفنب لدت يتلا تالا ا تاوامسلا

 اّلأو «ثعبلا اوركني ّْنأ بجعلا نم هنإف ءريبدتلاو قلخلا ىف «ريبكلا

 .ديدج نم مهئايحإ ىلع رداق «قلخلا كلذ قلخ يذلا هللا نأب اوقدصي

 ةايحلا يف لبق نم اوناك امك ًارشب مهتداعإو ءبارت اونوكي نأ دعب

 كئلوأ ءديدج قلخ يف نوثعبي فوس مهنأب نونمؤي ال نيذلاو .ايندلا
 ىلإ اهب نورجي .مهقانعأ يف لالغألا كئلوأو .مهّبرب اورفك نيذلا
 .نودلاخ اهيف مهو ءرانلا

 اهم نوأرهيو: «ةورحس اوناك ةيكرشملاو زافكلا نأ ودنيو

 ّيبنلل نولوقي اوناكف ءباذعلا كلذ نم ميكحلا ركذلا هب مهدعوتي

 ءامسلا نم ًافسك انيلع لزنأف ءاقح «دمحم) اي هب اندعت ام ناك نإ : هي

 . . !ديدج قلخ يف انثعبو ءانكاله اهيف نوكي

 باذعلاب ْْيَِو ّيبنلا نولجعتسي اوناك ءزهلا اذه لثمب «لجأ

 يأ .«تالثملاب» اوربتعي نأ ريغ نم . .«ةئيسلاب كنولجعتسيو»

 اهب لّزنت يتلاو .مهلبق نم اولخ نيذلا نيبذكملا نم مهلاثمأ تابوقعب
 نم لمحت ام عم «سانلا عماسم ىلع اهولتيل 5 يبنلا ىلع يحولا
 مهليغ نع مهدرت تاظعو اربع نوكت اهّلعل .ةلدألاو نيهاربلا

 .ديعولا مهعم عفني مل «هنآرقو هللا تايآب نيبذكملا ّنكلو .مهلالضو

 نإف كلذ نم مغرلا ىلعو . . مهملظو مهوتع يف اوججل لب ءظعولا الو

 )١( :ةيألا ءدعرلا ةروس 6.
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 سانلاب هتمحر الولو «مهملظ ىلع سانلل ةرفغم وذل دمحم اي - كّبر
 بنذلا رفاغ .بوتلا لباق هناحبس وهف «ةباد نم اهرهظ ىلع كرت امل

 .هوصع نمل باقعلا ديدش هناحبس وهو ؛هوعاطأ نمل

 4ِةََسَحْلا لَم َةَمَملَاِب كَجْعَتيو # : ىلاعت هلوق لزن امل هنأ يورو

 .شيعلا ادحأ انه ام هرواجتو هلا وْفَع الؤل» : 18/5 ّيبنلا لاق  ةيآلا

 : هلل لاقو 2'ههتَرِفْغَمو ِِوْفَع ىلع ٍدحاو لك َلكّنال ُهباقعو ُهُديعو الولو
 . ْمهِسْفنأل مهملظ ْنَع هزواجتو هوفعو هللا ة ةّمحر َرْدَق سانلا مَلْعَي ْوَل»

 هتَمْفَنَو هلاكنو ساو هللا باذع َرْذَق سائلا ملْعَي ولو ٠  ْمُهْنيعأ ثتّرَقل

 نآرقلا هيلإ تفلي ام نأ ىلع .9"2«ّنِيَع ْمُهَل ْتْوَق َالَو «ُعْمَد ْمُهَل َْقَر ام
 ءايندلا ةايحلا يف مهبيذاكأ ليباحأب نوفتكي ال نيبذكملا ْنأ وه ميركلا

 نأل .مهتامم دعب ىتح ,مهسوفن قرافي ال يذلا ٌلالضلا مهعدخيو لب
 ثعبلا موي هل نوفلحيف .«لالجلاو ةزعلا بر ىلع بذكلا اولعتفي

 «نونمؤم مهنأ ىلع ءايندلا يف سانلل نوفلحي اوناك امك «باسحلاو

 ميلعلا عيمسلا ّنكلو «ءيش يف مهعفني دق ٍذئموي مهفلح َّنأ نوبسحيو
 هلوقب 00 ةوياكلا ف ءاوفلح امهمو . مهنأ ميركلا هنأرق يف نّيِبي

 هلآ نك لع بأ وبنو دك كج اك لل ثم امي هلل هيلي مزط : ىلاعد
00 

 رصقلاك ررشب نيبذكملا يمرت منهج ران- ٠

 ىذ لِي لإ اوم *َنوبِدََت ءدي رثش ام لإ اوقِلَطنا # : ىلاعت هللا لوقي

 .6ه ص «تايدلا باب ؛.يذمرتلا ننس )1

 1684 : مقر ءملسم حيحص )0

 1١4. :ةيآلا ءةلداجملا ةروس (*)
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 رن < ع ع2 عاد نر ترس هه “م ءىءء يد 200 و ل سم م
 تلمح مناك # رصقلاك رك ىررد اهنإ #*بهللا نم ىتغي هلو ٍليلظ ال # بعش ِثلل

 )10 40 يلا 1 ا -و

 ١. #7 َنِيَرْكَشَِل ِذِيمْوَب ليو# رفص

 موي «نيبذكملل نورومأملا ةكئالملا هلوقي امل نايبت اذهو

 باذع نم هب نوبذكت متنك ام ىلإ اوقلطنا ايه :هادؤمو «باسحلا

 َكِْيَر لع نك # اميلأ اباذع اهنودرتو ءانيقي اقح اهنودجت مويلاف ءرانلا
 ْ , "0 اًيضْفَم امتَح

 ريغ نم رخآ ىلإ ناكم نم ودعلا ةغل ينعي قالطنالا نأ امبو
 مّئهج ىلإ رافكلا نوُعُدي ةكئالملا َّنأ ىنعملا نوكيف .فقو وأ ثكم

 منهج ران يف «موتحملا مهريصم ىلإ عارسإلل ًارجز مهنورجزيو ءاعد

 نعو . مهمامأ نم تاهاجتالا نع ةيانك كلذو .ءبعش ثالث اذ ًانكاد

 يهو) مهئارو نم اهيف اوناك يتلا ةهجلا اوفلخ مهنأل .مهلامشو مهنيمي

 ال هلظ توري اوتفتلا امفيك مهف :.:اهنلإ نودوعي هلف (باسحلا ناكم

 يتلاو ءايندلا ةايحلا يف اهوفلأ يتلا لالظلا نم تسيل اهنكلو «ةنكاد

 لالظ اهنإ لب ءّرحلا ةدشو سمشلا جهو نم اهتحت دّربتلل سانلا أجلي

 ينغي الو ءمنهج ران نم دعاصتي « ضعب قوف هضعب مكارتم ناخد نم

 نم ىظلتت يتلا رانلا كلتو ؛اهنم ثعبنملا بهللا نم ًائيش مهنع ْدري وأ

 لك ءررشب مهلوصو لبق مهيمرت ءاهيلإ نيقوسملا ىلع ابضغ .ظيغلا
 دهشملا كلذ فصو يفو . . هعافتراو هئانب يف ريبكلا رصقلاك ةرارش

 هب فذقت يذلا ررشلا مجح نايبتب ةينآرقلا صوصنلا يفتكت ال «ميظعلا

 ."4 - 754 :تايآلا ؛تالسرملا ةروس )١(

 ١. :ةيآلا ؛ميرم ةروس (1)
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 رفصأ هنول نوكي ال ذإ ىرخأ ةّيسح ةروصب هيلع لّثمت لب «منهج ٌران
 دوسألا ناخدلاب هطالتخال ءهبشي لب «ةداع ءررشلا نول لثم ًاجاهو
 .«ارفص» اهيمست برعلا تناك يتلا دوسلا لامجلا نول .دعاصتملا

 رقتسم يه .ةرخآلا يف رانلا كلتو ؛ةرفصب اهدولج داوس بوشل

 ءالؤه َّنأ ولو . .باسحلاو ثعبلل نيركنملاو «نآرقلا تايآب نيبذكملا

 باذع هبقعي «ثعب دوجول نكمم لامتحا ّلقأ .مهروصت يف اوعضو
 يتلا قئارحلا هذه نودهاشي مهو «مهرظتتني ام اوكردأل «مّنهج ران يف

 فيك «ةيطفنلا تآشنملا وأ «تاباغلا وأ «ةينبألا ىف ًانايحأ بشت

 بهللا ةنسلأ اهنم عفترت فيكو ءدوسألا فيثكلا ناخدلا اهنم دعاصتي

 ىلع ءاضقلاو .حاورألا يف قهز نم هيلإ يدؤت امو ءقراحلا
 ةظعو ًةربع نارينلا هذه يف اودجول كلذ يف اولمأت ولف . . . تانئاكلا

 ةروص انل مرت ةينآرقلا صوصنلاف !!نوهمعي مهّتغ يف اولظ اّملو
 يف مهرقتسم ىلإ ًاعارس قالطنالاب نورمؤُي مهو نيبذكملل ةّيسح
 نم ٍةفيعض سوفنبو «ناوهلاو لذلا نم ٍةيرزم ةلاحب نونوكي ذإ «رانلا
 باحس نم مهّموجو مِهادي ام ًاباذعو ًأرهق مهديزيو .فوخلاو علهلا

 بهللا نم ثعبني لتاق ررش نم رياطتي امو ءراحلا دوسألا ناخدلا
 نوتألا كلذ يف مهب فذقي ْنأ لبق ءهب نومرُي يذلا . ججأتملا

 ليوف .ميظعلا ءالبلاو .ميلألا باذعلا اوقالي ْنأ ًاقح ناكف . .رعتسملا
 . .ميحجلا ران يف مهتبقاع يه مكلتو «نيبذكملل ذئموي

 ١ مهلبق نم اوضم نيذلا ةبقاع لثم اّلِإ نونمؤي ال نيذلا ةيقاع سيل- .

 ُتنيَألا نمت امو ٍضراْلاَو ٍتوْمَّسلا ىف ادام اورظنأ ٍلق# :ىلاعت هللا لوقي
 6 و و مصرع 00 ساو م م 04 1-0 م ل م 0 مح سرب 2 رم رقم

 مِهِلِبَق نم اَولَح يذلا ِماَيأ لْثم الإ َنورِظني لهف# َنونِمْؤَي ال ٍمْوَف نع رذتلاو
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 ديد أونما تلو السي قبب ٌرث»تيامُسْلا سرت ْمكمم نإ أكلت ل
 , 074 َنيِنِمْؤمْلا جن اَمِتلع اًقَح

 تاوامسلا قلخ يف ركفتلل ىلاعتو هناحبس هللا نم هيجوت اذهو

 «لوقي نأب ةّ# ميركلا لوسرلا هيبنت قايس يف يتأي وهو .ضرألاو
 اورظنا :هانعم ام ء«هتوعد قدص ىلع نيهاربلاو ججحلا نوبلطي نيذلل

 تاوامسلا يفف :ربعلاو لئالدلا نم ضرألاو تاوامسلا يف اذام

 لماكتم «عنصلا عيدب ٍنوك يف هللا رمأب تارّيسملا بكاوكلاو موجنلا
 قلخ قدأب تكبح ىتلا تارادملاو كالفألا اهيفو «ماظتنالاو قسانتلا

 ةعساولا راحبلاو «راهنلاو ليللا بقاعت : ضرألا يفو . .ريدقت مظعأو

 يتلا ةطسبنملا ضرألاو .«يساورلا لابجلا اهيفو «ةيراجلا راهنألاو

 اهيف قلخ يتلاو لب ءاهراهزأو اهرامث علطأو ءاهراجشأو اهتابن جرخأ
 ..رصح تحت عقي ال ام تارشحلاو تاناويحلاو رويطلا عاونأ نم

 هيلع ردقي ام اوربدت مث ؛ددعتلاو عونتلا اذه يف رظنلا اونسحأو اورظناف

 . ردتقملا رداقلا

 نم ٍدازب بلقلاو لقعلا دمي ضرألاو تاوامسلا يف رظنلاو
 تاباجتسالا نم ٍدازبو «ةريصبلاو رصبلا يوذ دنع تالمأتلاو رعاشملا

 ناميإلا ىلإ وعدي 7"2رظنلا نأ يأ . .رّبدتلاو رّكفتلا يوذ دنع تارثأتلاو
 . ميكحلا ميلعلا هنأب ناقيتسالا ىلإو ءًادوبعم برو ءًادحاو ًاهَلإ قلاخلاب
 ججحلاف ..!نونمؤي ال موق نع رذنلاو تايآلا ينغت امو نكلو

 51١١-1١7. :تايآلا ءسنوي ةروس )١(

 ام عقوتل تابثلا وهو .ةدرجملا نيعلاب هتبؤر بلطي امك ءركفلاب هكاردإو ءيشلا بلط وه :رظنلا )س0

 هترمأ دق نكت ملف ؛ينعقوت :تلق ول امأ ؛كعبتأ ىتح ينرظتنا :لوقتف .لاحلا نم نوكي

 . تابثلاب
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 الو ينغت ال اهعيمج .نوكلا يف ةثوثبملا تايآلاو .«ةمدقملا نيهاربلاو

 الو  ًالصأ - ضرألاو تاوامسلا قلاخب نونمؤي ال موق دنع ديفت

 ةلدألا نم مهل ىّدبت امهمو - اعبت  ناميإلاو ةيادهلل ًادادعتسا نوكلمي
 ةيحلا تاقولخملا يف تايآلا نم مهل رهظ امهمو « ؛ةدكؤملا نيهاربلاو

 مهبولقو «ةفاجلا مهلوقع يف رثؤي ال كلذ نم ًائيش نإف .ةدماجلاو
 مأب قلخلا يف تايآلا ىلإ نورظني مهنإ . .ةدحاجلا مهسوفنو «ةقلغملا

 وه طقف مهينعي ام َّنأكو ؛جاتنتسا وأ لالدتسا ريغ نم نكلو «نيعلا
 نم قلخلا اذه تالالدو قئاقحب ركفتلاو رصبتلا نع ضارعإلا

 ؟ضارعإلا اذه نم «ةياهنلا يف ءنورظتتي اذامف ءمهقوف نمو «مهلوح
 نم اورذنأ دقو «نوتّيم مهنأ نوفرعي مهو «ةرخآلا يف نولمأي اذامو لب

 بقاوعلا اّلِإ مهمامأ سيل ؟اونمؤي ملو راذنإلل اووعري ملف «لسرلا لبق
 اذه . مهلبق نم اولخ نيذلا مايأ لثم مايأ يف مهيلع لحت يتلا ةميخولا

 .ةّرهفكم ووجوب مهّبر نوقلي ثيحو ةرخآلا يف امأ ءايندلا ةايحلا يف

 باذعلا مايأ هدعبو روع باسحلا مويف ةنادم ماثآو ( ةرقتسم بونذو

 يذلا ديحولا ءيشلا ةلعلو .مهرظتني ام اذه . .ميلألا ليوطلا

 وهو هع ند .هب رذني بِي هللا لوسر ناك ام كلذو . .!نوقحتسي

 رذحتو ء«هب رذنت - نامزلا ىدم ىلعو  نآرقلا تايآ ىقبت ام ُهَئاذ

 نأ اّلِإ ه5 لوسرلا ىلع امف نونمؤي ال نيذلا بجتسي مل نإف . .هنم

 هلوقب : 0 امك «ىلاعت هللا رمأ نم نوكيس امب راظتنإلل مهوعدي

 . .4يرطَتْسلا ري مكعم نإ اوُيلَسأَك له :مهل لوقي نأ «نيبملا
 هنتر كلب نيرتتملا نيكس «نوكرشملاو رافكلا اهيأ اورظتناف

 نم نيقداصلا نينمؤملا لعجو .يتمأ ىلعو «مكيلع ًاديهش ينلعج دقو
 :نيبملا هلوقل ًاقادصم «قحلا هللا دعو اذهو «سانلا ىلع ءادهش يتمأ
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 ًاقادصمو :27 وسر َنْوَعرو لإ ًانلسرأ 5 كَتلَع دهس الوُسر يبل انلسََأ اَنإ ٍ
 ٌنوُكَيَو ساّنلأ َلَع ةآَدَهُش اووُكَحنِل اطَسَو هََمَأ ْكتلَمَج َكَِدَكَو» : ىلاعت هلوقل

 يف أوُدِهْنَجَو» :قحلا هلوقب نينمؤملل هباطخو «04"2ًاَديِهَّش ْمُكَِلَع وُ
 مكي لَم جرح نم نأ يف دكَلَع َلَمَج امو ْمُكَدَبيَجَأ ْوُه ءوداهج ّنَح هَ

 2ك انيبح لنا هزكي اذه ور لق ني نيلخلا كنت 2 دوي
 كوم وه هَ أوُمتعَو وكر اواو "لص اود يدا لع آد اوت
 . ."74ُر يتلا َمقنَو كولا معي

 نيذلا موقلا رظتني ام ةديجملا ةينآرقلا صوصنلا نم نيبتي اذكهو

 اَلَح لأ ما َلْئِم الإ »9 نورظتني ام . . !ىلاعت هللا رمأ نم «نونمؤي ال
 لحت تناك يتلا باذعلا مايأ ثادحأو مئاقو لثم يأ .«َمِهِلْبَق نم
 نّيِبي تايآلا هذه هب تءاج يذلا بيقعتلا ّنإف ءالؤه فالخبو . .مهب
 باذعلا كلذ نم نوجان مه مهعابتأ نم اونمآ نيذلاو هللا لسر نأ
 دن اَمِكَلع اًقح َكِلَذَك أونماء بردو اًنلْسر جن ّرُث# : ىلاعت هلوقل ًاقادصم
 ًاقح ناك ؛مهعم اونمآ نيذلاو لسرلل ءاجنإلا كلذ لثم يأ 4َنيِنْؤُمْل
 فلتخمو ءهعم اونمآ نيذلاو كلو دمحم ّىبنلا «نينمؤملا يجنن نأ انيلع

 نم اوناكف «تاحلاصلا اولمعو «تاعاطلاب هلل اوصلخأ نيذلا نينمؤملا

 هيلع ًاقح ءاجنإلا اذه لالجلاو ةّرعلا بر لعج دقو ..نيدتهملا
 نع ىلاعت هللا عفادي امك ْذِإ .مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ هنأل ءهناحبس
 موي هتمحرب هناحبس مهدمغتي كلذك ءايندلا ةايحلا يف اونمآ نيذلا

 .نيزئافلا نم اونوكيل .باسحلا

 )١( :ةيآلا ءلّمزملا ةروس ١6.

 )١( :ةيآلا فقرقبلا ةروس ١47.

 .ال4 :ةيآلا .جحلا ةروس (؟)
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 4 .٠ 57 وو و -

 # ميتال هل نقال طلاب
 4 0 اسي م

 لئاسملاو اياضقلا عونتو ةرثك .سانلا ةايح يف ةتباثلا قئاقحلا نم

 وأ يعمتجملا وأ «يدرفلا ىوتسملا ىلع ءاوس «مهب طيحت يتلا

 تادتقعملا ىلع ةّينبم لئاسملاو اياضقلا كلت نوكت ام ًابلاغو ؟يلودلا

 تاهجوتلاب سكعنتو «مهسوفن يف ةلّصأتملا ةيركفلاو ةينيدلا

 جهانملا ىلع اهرودب رثؤت يتلاو ءاهل نولمعي يتلا تاعلطتلاو
 اميف اهنوميقي يتلا قيئاوملاو تاقالعلا ىلعو ءاهنؤشني يتلا ةمظنألاو

 ةايحب طيحي ام ّلك ميركلا نآرقلا يف لاثمألا تلوانت امكو

 امو ءرودصلا يف رودي ام نّيبتل سفنألا راوغأ ىلإ تربس دقف «سانلا

 مكحتي امو «تاعامجلاو «دارفألا تافرصتو كولس ىلع سكعني

 ةظعوملاو ةمكحلاو «بولسألاو « ةغايصلا لالخ نم كلذو . مهتايحب

 نيب رايخلا مامأ ناسنإلا عضت ْنأ اهنأش نم يتلاو ءاهب تءاج يتلا

 ضفارلا وأ ديؤملا فقوملا ذاختا وأ ءام ةيضقل ضفرلا وأ لوبقلا

 ناسنإلا دمي ام ةينآرقلا لاثمألا يف َّنأ امك ..ىرخأ نود ةلأسمل
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 ريسلاو «هقلخ يذلا هّترب هناميإ قدصو قفاوتت 7 يتلا ةميلسلا تاموقملاب

 ميهافملاو ميقلاو لثملا هاجت ةيناسنإلا هتعزنو مجسني امبو ؛هاده ىلع

 لاثمألا هذه َلِفَْعَت ْنأ ريغ نم كلذو . .ةيماسلاو ةبئاصلا تارّوصتلاو

 لمعلا يف رايتخالاو .داقتعالا يف أطخلا ىلع بترتي دق ام َنايبت ةيناّبرلا
 ٍتانه نم «ةقيقحلل يّدصتلا يف ةرباكملا ىلع وأ .فقوملا وأ

 «هتريصبو هريمض يف ةلئام ٌناسنإلا اهدجي ام ابلاغ ءرورشو ءيواسمو
 .لداعلا باسحلا موي هراظتناب ةرضاح بير الو  اهدجي فوس وأ

 هعنص دق ناسنإلا نوكي يذلاو ءهنم صانم ال يذلا ريصملا ةاقالمو

 رذحيلف :لوقلاب ريذنلا بجوي ام اذهو ؛ايندلا هتايح يف ءانهه «هِيِدَيِب
 مهاهلأ نيذلا رذحيلف ..رباقملا اوراز ىتح ٌرئاكتلا مهاهلأ نيذلا

 رذحيلو . . مهترخآب اوحاطأ ىتح امهنينافأ ةرثكب ناطلسلاو مكحلا

 «نونب الو لام عفني ال موي «نينبلاو لاومألا يف رثاكتلا مهاهلأ نيذلا

 نيب عضن انه نم . . !ميلس بلقب هللا ىتأ نم الإ ناطلس الو هاج الو

 3-9 مهاياضق مهأ جلاعت يتلا ةينآرقلا لاثمألا سانلا يديأ

 حالصلاو داشرلا لبس ىلإ مهيدهت اهلع اهدصاقمو اهيناعمل ىلاعت هللا

 . .ىلاعتو كرابت هنذإب

 ام لوح اهب ءادتهالل العو َّّرع هللا انقفو يتلا ةينآرقلا لاثمألاو

 اهضعب دجن نأ نكمي «سانلا ةايح يف اياضقلا مهأ هرابتعا نكمي
 ٍدصق نع هللا باتك يف راركتلا اذه ءاج دقو «ةيآ نم رثكأ يف ًارركم

 يذلا قايسلل ًاقفو .قمعأو حضوأ ةروصب هلولدم يطعي ىتح ءٍةدمكحو
 هيناعم نم ضعب نايبت ىلع اروصقم انلمع نوكيف ينآرقلا لثملا هيف دري

 انمهلي ْنأ ىسعف - كلذل انالوم انقفوي ام ردقبو هنم ةمكحلاو ءهيمارمو
 ًالضف لانن انَّلع «هدابعل ٌةمدخ ٌباوصلاو ٌّقحلا هيف ام ىلإ ميركلا انُبر
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 ءميظعلا لضفلا وذو «ميركلا داوجلا وه هّنِإ الأ ءهتمحرو هاضر نم

 لطابلاو قحلا  ىلوألا ةرقفلا

 ًءافُج بهذي يذلا دبزلا لثم لطابلا ١

 ديو ني مْ ل دما لق ٍضرأْلاَو توسل بر نم لفل : ىلاعت هللا لوقي

 ىِرَتَْس ْلَه (أ ٌريِصَبلاَو ىَأْل ىوَتْسي ْلَه لق ارم الو الو امنت مال ال نكي ال آل دو
 ا مابا يس حو داك وقل هاكرَش هي اج نأ أَو تش 0 7 وس هس و _رعتر م مآ وه - 1

 ريم و

 اًديُر ُلْيَملَأ َلَمَسْحاَف اهردَقِب ةيد ةيدوأ َتلاََف هام ءاَمَّسلا ني ٌلْيَنَأ# ْرَْهَفْلا دولا وهو

 2 سل هلأ ُبرْضَم َكِلّذُك مل رع ديو نم ذأ لِ اعتبأ ٍراَلأ ىف ِهَيَلَع َنودوون اَمِهَو
 مسام

 هلل ُبِرْضِ َكِلَدَك ٍضرَأْلا ىف ْككَتِف سائلا عقني أم امام َقُج ْثَه ه2 ليلا مآ
520 

 ىلع ًاّيح «ناسنإلا» ماد ام ًادبأ فقوتت نلو ةيراض ةكرعم اهنإ
 نل وهو «لطابلاو قحلا نيب ًامئاق عارصلا ماد امو «ضرألا هذه

 «ةقيلخلا ءدب ذنم ةكرعملا هذه تدجو دقو . . !ةمايقلا موي ىلإ فقوتي
 .مهلك اودجسف «مدآل اودجسي نأ ةكئالملا ىلاعت هللا ٌرمأ موي

 ناكو «ربكتساو «ىبأ دقف - مهنيب ناك يذلا  ")سيلبإ اَلِإ .نوعمجأ

 )١( :ناتبآلا ءدعرلا ةروس ١١ و١7.

 :فهكلا ةروس نم 60ةيآلا يف ٌنآرقلا هّسنج نّيبي امك نجلا نم وه لب ؛ةكئالملا نم سيل سيلبإ (؟)
 . «ةدير ٍرمأ ْنَع ىَسَمَف نِحْلا نم ناك سيلبا الإ اوُدَمَف مدل ازدجسا ةكيلتلل اله ذِإَو 9
 ةفرعم انيلع سيلو .ىلاعت هللا ملع نم اذهف ,نجلا نم وهو .ةكتالملا نيب هدوجو ناك اذامل امأ

 انل سوسوي وهو ءانودع وه سيلبإ ْنأب ملعن نأ ام يضتقي يضرألا اندوجو ناك ذإ .كلذ
 ةبلغ انل نكمي ىتح هلوسرو هللا ةعاطب لمعن نأ ىلوألا ناكف «بونذلاو يصاعملا يف انعاقيإل

 .ًاعيمج رشبلا ةياوغو ءانتياوغ يف نودهجي نيذلا ,ءنجلاو سنإلا نم هليبقو ناطيشلا
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 هقلخ يذلا مدآ نم لضفأ هلعجي ءران نم هقلخ َّنأب هّتظل «نيرفاكلا نم
 نيبو «لطابلاو قحلا نيب عارصلاو نامزلا كلذ ذنمو . .نيط نم هللا

 امدنع «ًالجاع (ناطيشلا) سيلبإ هأدب دقو ؛امهّدشأ ىلع رشلاو ريخلا

 امهُبر امهاهن يتلا ةرجشلا نم الكأف ءدولخلا (ءاّوح) هجوزو مدآل نّيز
 دغرلا ةايح نم سيلبإ هجرخأ كلذبو ءمدآ ىوغف ءاهنم بارتقالا نع
 ةايحلا هذه ىف رابتخالاو ءالتبالا ٌبراجت هّئيرذو شيعيل «ةنينأمطلاو

 سيلبإ ركل هبا دعب ةيحض لوأ مدآ نبا ليباق ناكو لب ءايندلا

 كلت تناكف . . !هلتقف «ليباه هاخأ ّلتقي نأ هل سوسو ْذِإ ءهعادخو
 هيلإ عمجف ؛ناطيشلا اهنم عفدنا يتلا قالطنالا ةطقن ةباثمب ةميرجلا

 وأ ّينيد عزاو يأ نم اوتفت نيذلا سانألا ءالؤه نمو «ناجلا نم هليبق

 ليعافأ عاطتسا نإ مدآ ينب لك «سوفن يف سديل . ّيقالخأ طباض

 نتفلا ردبو ءًاضعب مهضعب لافغتسا ىلإ اهلالخ نم نوذفني يتلا ةياوغلا

 . .لجو ِّزع مهّير ةعاط نع مهدعبي امب مهتايح داسفإو «مهنيب اميف

 5 ةسلابأ مه نم مدآ ينب , نم ناكف ءهدعو سيلبإ قدص دقف لعفلابو

 .مهنأل ؛رشبلا ةروصب اورهظ ولو ىتح «نجلا نم هتيرذو سيلبإ نم
 نع الو «ناسنإلا ٍتاسدقم سدقأ كاهتنا نع نوعروتي ال «عقاولا يف

 مئارجلا خراصلا اهلاثم َّلعلو «ةيرشبلا قحب مئارجلا عظفأ باكترا
 بوعشلل شيعلا تاموقم بلسو «ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا

 ىلع دهشت امك .مهعماطمو نيبلاسلا ةدارإل اهعاضخإو .ةفعضتسملا
 «تاوزغلاب ءيلملا «ليوطلا اهخيرات ربع ناسنإلا ةريس كلذ

 يذلا ءالبلا عاونأ لكو . .ملظلاو .داهطضالاو «لتقلاو «بورحلاو

 . !ضرألا هذه ىلع مهدوجو ذنم سانلاب قيحي

 اهراثآو اهلالظب يقلت رشلاو لطابلا لهأ لامعأ ىقبت فوسو
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 نع اودعب املك مهو . .!اهبراغمو ضرألا قراشم يف سانلا ةايح ىلع

 رفكلا يف اولغوأ  هدابعل ىلاعت هللا هاضترا يذلا نيدلا  مالسإلا

 نايصعلاو قوسفلاو «داسفلا هئارج نم .رهظو «ءلالضلاو كرشلاو

 امنودو «ةيعضو نيناوقو ةمظنأ يف رجاوز وأ عداور امنود . .ملظلاو

 .«لكشلا ثيح نم الإ ةيلودلا تادهاعملاو قيثاوملاب ديقت وأ مارتحا

 لئابح يف عوقولا نم تلفي وأ ملسي نلو . .!طقف نايحألا ضعب يفو
 ْنكلو . .ىلاعت هللا محر نم الإ .نجلاو سنرإلا نم هليبقو .ناطيشلا

 .مكحلاف «باسحلاو ثعبلا موي نع نولفاغ مهو .سانلل ليو

 قوف رهاقلا وهو ءضرألاو تاوامسلا ّبر ءراهقلا دحاولا هلل ءٍذِئموي

 «ةنجلاب زوفلاب تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا يزاجيو بيثي .هدابع

 وه هللاق ؛رانلا يف باقعلاب ضرألا يف اودسفأو اورفك نيذلا يزاجيو

 ةرهاظلا لامعألا ملعيو .سمهلا ىتح «.لاوقألا عمسي ؛ميلعلا عيمسلا

 ّرسلا يف ناسنإلا نع ردصي ام لكو ءاياونلاو لامعألاو لاوقألا

 . .نلعلاو

 يدي نيب سانلا فقي ْنأ ىلإو ؛ةعاسلا موقت ىتحو نآلا نمو
 يف نيرداس نوقبي فوس ضرألا يف نيدسفملا نإف «نيملاعلا بر
 امنإ كلذب مهو .مهريغلو مهسفنأل ةراضلا لامعألاب نوتأيو ء«مهيغ

 ىلع مث نمو ءالوأ .مهسفنأ مه .مهيلع نيطايشلاو ةسلابألا نورصني
 ةقلغم ةرجح يف عبقي يذلا اذه نيكسم ْنكلو . .!ناميإلاو قحلا لهأ

 ..!لالغتسالا وأ راكتحالا وأ ءبلسلا وأ ءلتقلل ططخي وهو

 هلوخت ةناكم بحاصو ءردتقمو رداق هنأ مهوتي يذلا اذه نيكسمو

 هءاوهأو هعزاون مدخي امب هتارارق ذختي مث ءةيحالصلاو ةطلسلا
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 . .!قحلا دض لطابلا رصني يذلا اذه نيكسمو ..!ةيويندلا
 .قح توملا َّنأ  اوبّذك وأ  اوسن نيذلا كئلوأ عيمج . .ٌنيكاسمو
 . . .!هيف بير ال ِتآ باسحلا نأو «قح ةمايقلا َّنأو

 دنع نم ًانفو «ًةراهمو «ًةرِدَقم اهنونظي يتلا لامعألا ّنإو
 اوهات دقف . .نيدلا موي رانلل ًادوقو مهلعجت فوس يتلا يه .مهسفنأ
 بحس اهب فّكتت يتلا تائيسلاب  نوتأيو  اوتأف «ةقيقحلا هذه نع
 نع اودعب دقلو . .هءاوضأو قحلا راونأ بجحت يتلاو «هلالظو لطابلا

 ءرشلا تامطل تحت ءونت ريخلا تاحفن اولعجف .مهقلاخو مهر

 نم تفخي ةلادعلا توصو «ثيبخلا ةلوص نم ىراوتي لمعلا حلاصو
 ةلود َّنأب ءمهب قيحي ام ءوس نم .«سانلا نظيل ىتح . .ملظلا ةعقرق
 ؟ةايحلا عقاو هنأ مأ مؤاشت اذه له . .!ةعجر ريغ ىلإ تلاد دق قحلا

 . . !نومكحي نوفصنملا نولقاعلا

 . .!«ةفوصوملا لامعألا» كلت باحصأ اي مكديور نكلو

 ىغب امهمو ءرشلا لحفتسا امهم هنأ مكيدل ًامولعم نكيلو

 اذه لالخ نم قئبني ًارون ٌسانلا ىري ْنأ دب الف ءمكنم تيغاوطلا
 . . !رئاجلا لالضلا اذه ةيدام نيب نم قلأتي ًءانسو «سمادلا مالظلا

 عمجتسي ّنأ دب ال ْذِإ ءتيغاوطلا اهيأ مكديور لجأ .!مكديور

 مهو «قاتعنالا بورد ىلع نوقداصلا نونمؤملا ٌمفدنيو ءهاوق ٌّنحلا

 تقطنمت ولو «ةيرشبلا ةسلابألا مهبهرت الف .يداهلا هللا رون نولمحي

 ةمظنأ مهفيخت الو ««نيجورديهلاو ةرذلا لبانقبو «ةوقلا بابسأ لكب
 تاططخملابو ««رتويبمكلا» نينافأ لكب تحّلست ولو «ةملوعلا
 .نوعدتبت امم اهريغو لاملا نيناوقو ةسايسلا ةمظنألاو ؛ةيداصتقالا

 راتس تحت «ملاعلا بوعش ىلعو لب «مكبوعش ىلع اهنوضرفتو
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 هللا راصنأ مهو هللا دونج مه نونمؤملاف . . !يلودلا نوناقلا دعاوق

 تلج هللا مهدعوو لب ؟؛هللا ملع يف نوبلاغلا هللا لوحب  مهف

 ءالعإ وهو ؛ماودلا ىلع دحاو مهفده َّنأل «هئادعأ ىلع رصنلاب هتردق

 نومدقيف «ىلفسلا يه اورفك نيذلا ةملكو ءايلعلا يه اهلعجو هللا ةملك

 .ةبراوم ريغب رييغتلا نودشنيو «باسح ريغب ةيحضتلاو ةداهشلا ىلع

 هللا يف نوفاخي ال ءٌقحلا نم هيلع نومدقي ام ىلع نومدقي مهو مهنإو
 نم َّنأل مهرصني نأ لالجلاو ةزعلا بر هللا ىلع ًاقح ناكف ؛مئال ةمول

 ال لا رثكَأ َّنكَلو مدعو هم ُتِِْي اَلَِّنَأ دعو# ُهْرصنِي هَلارُصْنَم

 , 2174 بَ ره وَلا نع مهو ايدل قويا َنِم ارهدط َنوُملَعي# مل
 - اًنإف العو َّزع هللا دعوب ًاقيدصتو ءنآرقلاب انناميإ نمو

 - ًامئاد هل َّنأو «مئاقو تباث قحلا َّنأ نم نيقي ىلع  ةفاك نونمؤملاو
 بر لوقب ءةلاحم ال لئاز .قهاز لطابلا امئيب ءًاراصنأو ًاباحصأ

 نأ هقلخ يف ىلاعت هللا ننس نمف .74"2اًووُهَّر ناك للا َّنإ# :نيملاعلا
 ةلوج لطابلل َّنأل ,نمزلا لاط ْنإو ,ءفاطملا ةياهن يف ءٌقحلا تلغي

 . ةعاسلا مايق ىلإ ٌمودت قحلا ةلوج ّنكل ءّةعاس
 تدب وأ «ةملظمو ةمتاق تءارت امهم روصلا َّنإف ءانه نم

 َّنإف .قحلا راصنأو نينمؤملا ةهجاوم يف ةرهاقو ةفصاع ثادحألا
 هرطف يتلا ةرطفلاب - ّيدتهي ْنأب 'ناسنإلا» اذه ىلع ًادوقعم لظي لمألا

 نوكت ةيادبلاو .لطابلا ةبراحمو قحلا ٍةرصُن ىلإ  اهيلع ىلاعت هللا
 نآرق نم و دمحم هلوسرو هدبع ىلع ىلاعت هللا لزنأ امب ناميإلاب

 ىلإ مهيدهت يتلا قئاقحلا سانلل نّيبيو .موقأ يه يتلل يدهي نيبم

 8١. :ةيآلا «ءارسإلا ةروس (؟)
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 اوبلغتي نأ نونمؤملا عيطتسي هدحو ناميإلا اذهبو . .ميقتسملا طارصلا

 اونوكيل «ةيناسنإلا يف مهئارظن عم اوقفاوتي َّنأو ءناطيشلا ةسوسو ىلع
 هرك ولو نيدلا هل نيصلخم هللا راصنأ نمو .هلل ًادنج نوعمجأ مهلك
 .نورفاكلا هرك ولو ءنوكرشملا

 ةروس نم 7١و ١ نيتيآلا يف انل مدقي ميركلا نآرقلا وه اهو
 قحلا تابث دكؤت يتلا لاثمألا  امهددصب نحن نيتللا  دعرلا

 َّنأ انل نيبتي امهيناعم فافشتسا نمو .هءانفو لطابلا لاوزو «هتموميدو

 :نيكرشملاو رافكلا لأسي ْنأب ؛5 ًادمحم هيبن رمأي ىلاعتو هناحبس هللا
 فّرصيو ءامهرّبدي نمو ««ضرألاو تاوامسلا بر ْنَم» :مهل لق

 ؟نيناوقو ننس نم قلخ امب امهلاوحأ

 لطابلا لهأل هلأسي يك نمؤم لك قتاع ىلع ىقلم لاؤسلا اذهو
 لهأ ىلع ٌباوجلا مجعتسي فوس ًاعبطو .!باوجلا مهنم بلطيو
 ْمُهَهَباج امدنع نيكرشملاو نيرفاكلا ىلع مجعتسا امك «مويلا «لطابلا

 مهمانصأ نأب  ءاعدالا ىتح - اوعيطتسي مل مهنأل «هللا لوسر هب

 .ضرألاو تاوامسلا تقلخ يتلا يه اهنودبعي اوناك يتلا مهناثوأو

 «نودقتعي وأ نونظي نيذلا نم ًاءوس ّلقأ اوناك نيكرشملا كئلوأ ٌلعلو

 نم تدجو دق ضرألاو تاوامسلا ّنأب ِتآ ٍنامز يأ يف وأ «مويلا

 اهل نوكي نأ ريغ نم «ةيتاذ ةيئاقلت ةروصب وأ «ةفداصم درجمل مدعلا

 ٍتاروصت ٌضحم داقتعالا وأ ّنظلا اذه لثم ْذِإ ءاهدجوأ دق دجوم

 ىلع اهتاذب مكحتو ءاهئطخ ىلع اهسفنب لدت «ةئطاخ راكفأو «ةطولغم
 قلخ يذلا وه ىلاعت هللا ْنأب نوركني نيذلا َّنأو ةصاخ ؛اهداسف
 نيح يف .مهراكنإ ىلع عنقم ناهرب يأ اومدقي مل ضرألاو تاوامسلا

 مل يتلاو :ةعطاقلا نيهاربلاو ةلدألا نم ريثكبو .تبثأ دق نآرقلا نأ
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 نإو ضرألاو تاوامسلا تاقولخم اهضحدت ْنأ عيطتست نلو «عطتست

 بر وه العو لج هللا َّنأب ٌنآرقلا تبثأ دقل لجأ ..كلذل تعمتجا

 دقي مل ْنِإف ..امهربدمو ءامهقلاخ وهو .ءضرألاو تاوامسلا

 «بير الو ءاهتتقيتسا دقف ءًارهجو ًانلع «ةقيقحلا هذهب نوركنملا
 اوناك وأ ءاهنومتكيو ةقيقحلا هذه نوملعي اوناكأ ءاوسو ..!مهسوفن

 «نيبملا قحلا نع تفرحنا دق مهلوقع َّنأل اهنع نولضي وأ ءاهنولهجي

 عيرقتلاو «تيكبتلا يناعم لكب ءاولأسُي ْنأو ءاهب اوهجاوي نأ دب الف
 مهنأ نورت متنأو ءمهل نوّدبعتت ةايلوأ هللا نود نم متذختافأ : خيبوتلاو

 امك «ءايلوأ نم متذختا ام سئب !؟أ؟ض الو ًاعفن مهسفنأل نوكلمي ال

 امَّنِإ ٌلاَقو# : ىلاعت هللا لوقب 00 ءايبنألا وبأ كلذ نع رّبع

 ٌرْفكَي َةَملَيَقْل رو رع يذلا لحل ىف 2 2 4 هلئأ ( نود نم مدخن
 ل اَمَد خال 00

 ني مكحل امو ٌراَنلا رار ان تشن قتلو تير تشك

 لب ريعان كلو او م ةماقلا موي عل نركب نل الا + 114 كير

 نورفاكلا اهيأ «مترّصبت ولو .!مكبسح يهو ؛ ةمكاوأت رانلاو نعالنتلا

 عمسلاو بلقلاو لقعلا نأ متدجول «ةرصبتلا ٌّقح  دركرحملاو

 الو ًاعفن مهسفنأل نوكلمي ال نيذلا َّنأب نومكحي كئلوأ لك ءرصبلاو

 هديب نم َّنأ نيح يف ءرصانلا وأ يلولا تاموقم ىندأ مهيدل سيل ًاًّرض

 ءانكن نه رع ءرضلاو عفنلا هديب نم وه «ضرألاو تاوامسلا توكلم

 نوكي ْنأ ًاقح ناكف «ةميزهلاو رهقلاب ءاشي نم لذيو ءرصنلاو ةبلغلاب
 ًاقح ناكو ءرصانلاو يلولا وه نوكي نأ ًاقح ناكو ءالعو لج هللا وه

 . .مهل ىلوم ال نيرفاكلا َّنأو ءاونمآ نيذلا ىلوم هناحبس نوكي نأ

 .؟06 :ةيألا «توبكتعلا ةروس )١(
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 مدقي هنإف .ناهذألا ىلإ ةقيقحلا هذه ميركلا نآرقلا برقي يكلو

 ءريصبلاو ىمعألا نيب ام قراوفلا نم سانلا دجي امب ةيسحلا نيهاربلا

 كلذك «ءريصبلاو ىمعألا يوتسي ال امك ذإ ءرونلاو تاملظلا نيب امو

 رفاكلا نع ينآرقلا ريبعتلا ىَّنك دقو ؛رونلاو تاملظلا يوتست ال
 ءهللا نود نم دبعي هنإف رفاكلا امأف . . ريصبلاب نمؤملا نعو «ىمعألاب

 هلاثمأ سانأل دّبعتي وأ «ةّيمنص لباعت وأ ءةيمهو تاروصت درجم

 :ةيداحلالا تادقتعملا كلت ةيرشبلل تمّددق امل اع ؛عوضخلاو ةعاطلاب

 ريصي ىتح سوفنلا ىلع ىغطت تاوهشلاو تابغرلاو ءءاوهألا تلعجو
 يل دل نت تأ ضد ةفيركلا ةرآذلا ةيلغ لدم اذك اول دمع اهب احتما
 يواهم يف عقو ىتح «ةريصبلا ىمع ىلع ءهاوه ءارو قاسناف .#هنوه
 . . !ناتهبلا

 نم كلملا يتؤب يذلا 0 بر هللا دبعي هنإف نمؤملا امأو

 هديب ءاشي نم لدَيو «ءاشي نم دق «ءاشي نمم كلملا عزنيو ءءاشي

 هبرل نمؤملا ةدابع تناك كلذلو ءريدق ءيش لك ىلع وهو ءريخلا
 . ىدهلاو ةريصبلا رون ىلع ةمئاق ىلاعت

 لاثمألا سانلل ىلاعت هللا برضي ء«ناهذألا ريونت يف ةدايزو

 تاملظلا يوتست له نيبملا هنآرق يف مهلأسيو ءرونلاو تاملظلاب

 امهنأ مأ ءصئاصخلا سفن امهلو ءدحاو سنج نم امه لهف ؟رونلاو
 ال رونلاو تاملظلا تناك اذإف ؟لماشلا نوكلا ماظن يف امهتعيبطب نادض

 نمؤملا اهيف ريسي يتلا هللا ةدابع ءآذإ «يوتست نأ نكمي الف «نايوتست

 هلل دابع «ةقيقحلا يف ءمه ءءايلوأ ةدابع عم ءهّبر نم ةيادهو رون ىلع
 ٌرفكلا هللا نود نم ةايلوأ مهنوذختي نمل نونّيزي مهنأ الإ «ىلاعت
 . . سفنألا تاملظ نم اهلكو .؛عماطملاو ءاوهألا ةدابعو «لالضلاو
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 ال يذلا ّيّسحلاو ّيلقعلا ناهربلا ةينارقلا صوصنلا فيضت مث
 هللا لوقي امدنع كلذو «ءنظ وأ ملع يأب وأ ةجح ةيأب هضحد نكمي

 له معن . . 4 مولع نال هبت ِهتلَحك ْأوُفلَ كرش هِي اول مآل : ىلاعتو كرابت

 لثم ائيش اوقلخ دق هللا ةدابعب مهنوكرشي نيذلا لهو ؟هللا ريغ قلاخ نم
 نأ وأ ءًارجح وأ ًةرمث قلخي نأ ىلع دحأ ردقي له عقاولا يفو ؟هقلخ

 مغرلا ىلعو  ناسنإلا هلعف ام لك لهو . .!؟ًاتوبكنع وأ ًابابذ عنصي
 هللا قلخ دق ءايشأل تافاشتكا درجم اَّلِإ  مولعلا نم هيلإ لصوت امم

 نكمي لهو ؟قلاخلا وه هنأل ءاهدوجو نيناوقو اهتمظنأو ءاهلصأ
 نم اهريغ ّنأبو «هللا قلخ نم يه ءايشألا ضعب نأب لوقلا وأ ريكفتلا
 الف نيكرشملا ىلع تاقولخملا تهباشتف ؛هقلخ يف هلل ءاكرش قلخ
 ؟اهقلاخ نوفرعي

 اذهف .هللا نود نم ٌقلاخ هنأب ىعَّذا دق ًادحأ َّنأ سانلا ملعي مل

 . .قلاخلا وه ىلاعت هللا َّنأ ىلع ةغمادلا قئاقحلا نم وه قلطملا ىفنلا
 ال ضرألاو تاوامسلا يف تانئاكلا نم ًادحأ نإف ءكلذ نم برقأ «لب
 .«برغملا نم قرشت سمشلا لعجي نأ ىلع رداق هنأب ءاعدالا ىلع ردقي

 نأ وأ ءارون مالظلا وأ ءامالظ رونلا ليحي ْنأ وأ ,ءقرشلا يف بيغت وأ

 ذه لا وج الاوت بوتقي نأ يأ !ًاليل راهنلاو ءًاراهن ليللا لدبي

 نع ًازجاع ناسنإلا ناك نإف !هلك نوكلا اهيلع موقي يتلا «ةيهلإلا نئنسلا

 ردقي لهف «ىلاعت هللا اهقلخ يتلا نئنسلا نم ٍةنس ةيأ ليوحت وأ ربيغت
 !؟قلخلا ىلع

 !ناسنإلا اهيأ ايف

 نيهاربلاو «ةغمادلا قئاقحلا نم لّصنتت نأ تلواح ّْنإو «كنإ
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 رارقإلا نع كدعبت تايرظن وأ دئاقع وأ ًاراكفأ كسفنل عدتبتو ءةعطاسلا

 . !ليبسلا اذه ىف كعفني ام دجت نلف «قلاخلا وه هللا نب

 .«تفشتكاو تعرتخا امهمو كرو .«.تركف امهم كنإو

 هيتؤت نأ هللا كل ًءاش امم وه هلك كلذ َّنإف . . !تعنصو تلعف امهمو

 هذه يف َّلعلو لب .ىلاعتو كرابت هللا قلخ نم هلصأ يف ودعي ال وهو

 ًازفاح كل رفوي ام ءناسنإلا اهيأ ءاهققحت وأ اهيلإ لصوتت يتلا ءايشألا
 ءملعلا لهأ نم ريثك لعف امك .ىلاعت هللا دوجو ةقيقحب ناميإلل
 يتلا لالدتسالا قرطو «مهبراجتو مهثوحب مهتداق نيذلا ةفسلفلاو

 ىف دهاوشلا نم نإف كلذلو . .ىلاعت هللاب ىنيقيلا ناميولا ىلإ اهودمتعا

 ةباصإلا وأ ءةيسفنلا ةحصلا روهدت ىلع لدت يتلا تالاحلا نع ةايحلا

 مدعو ءيحور غارف ةلاح يف نولظي سانلا َّنأ «ةيباصعلا ضارمألاب
 نإ - مهبولق تدقتعا امهمو «مهلوقع تأشنأ امهم  يلخاد رارقتسا

 هللا ريغ دابعلل ّىلو ال هنأبو .هللا الإ هّلِإ ال هنأب ًاعطاق ًارارقإ اورقي مل

 ًارادتقا يعدي نم لكل رهاقلاو «ءقلخ لكل قلاخلا هدحو هنأبو

 ةايح ىرجم لعجو «ءيش لك قلخ دق هناحبس وهف ..ًاكالتماو
 نحنو ءانب ًاريدج ناكف .هئاضقو هريدقتل ًاعضاخ اهداجيإ وأ ءايشألا

 نأ انب ًاقيلخ ناكو . .ًادحأ هتدابعب كرشن الو «هدبعن ْنأ هللا قلخ نم

 فيز لوح ء«نيبملا هباتك يف ءانل اهبرضي يتلا لاثمألا ّيناعم كردن

 نود نم ءايلوأ نم نوذختي ام نالطبو «نيدحلملاو نيرفاكلا ةدابع
 . .!نأش وأ رمأ يأ يف .ءاكرش نم هل نولعجي ام داسفو ء«هللا

 نيئاهرب هل مدقي هنإف ًانايبت ّناسنإلا ٌديجملا ٌنآرقلا اذه ديزي يكلو

 امو يراجلا ءاملا نع لثملا امهو «لطابلاو قحلا نيب ام زيبمتلل نيرخآ
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 ءاهنابوذ ءانثأ اهولعي امو نداعملا نع لثملاو «هفاتلا دبزلا نم هولعي

 ةَيدْوَأ َتلاََف آم املا ني ٌلّزَنأ» ىلاعت هللا لويد .هنم عفن ال ٍدبز نم

 ديز عمم وأ ِةَيِلِج آغيبأ ِراَّلَأ ىف ِهْيَلَع َنودَقوي اَنِمَو ا دير ُلْيَسلَأ ٌلمَسْحاَف اهردقب

0000 

 يف قفدتيف ءاريزغ ًارطم ءامسلا نم ىلاعت هللا هلزني يذلا ءاملاف
 «بارتلا نم هقيرط يف نوكي ام لك لمحي «ةفراج ًالويس ةيدوألا
 ثدحت لويسلا هذهو ..اهريغو بطحلاو قرولاو .شقلاو «ءاثغلاو

 ءاوهلا يف عيقاقف لكش ىلع ءيفطنتو «ىشالتت ام ناعرس «ٌةوغر ًامئاد

 .اهنم: ود الو اهعم اهفرحت يتلا :تالضفلا يهبل ءاهيف ريخال
 ؛ عفني يذلا وه تاوجفلاو ةيدوألا يف ًاقفدتم ىقبي يذلا ءاملا هدحوو

 لحيف ءاهيوريف ضرألا ىلإو ءاهيذغيف راهنألا ىلإ بهذي ثيح
 يذلا ةيدوألا هايم دبز لثمو . .ىنجلاو ريخلا رثكيو ءءامنلاو بصخلا

 يرجي يتلا ةضفلا وأ بهذلا نم ٍنداعملا ٌدبز كلذك «عفن الب يفتخي

 يتلا كلت وأ «ةنيزلا تاودأو ّيلحلا اهنم غاصتل ءرانلا قوف اهبيوذت

 ساحنلاو صاصرلاو ديدحلا نم تالآو تاودأو ناوأ اهنم عنصت

 تقو نداعملا هذه لئاس ولعت يتلا ءراذقألاو ةئيبخلا داوملاف ءاهفالخو

 .هدحو ندعملا ىقبي امنيب ءاهنم صلختلاو اهحرط يرجي ءاهنابوذ
 ىرج يتلا ةيفاصلا نداعملا لكو «عاتملاو ةيلحلا نوكي هنمو

 ..اهجارختسا

 ولعيو ءرهظي دق لطابلاف .ةايحلا هذه يف لطابلاو قحلا كلذك

 يف .ًاحورطم ًءافج بهذي َّنأو دب ال دبزلا لثم هنكلو ءًايبار ودبيو

 )١( :ةيألا ءدعرلا ةروس ١0 .
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 وه هنكلو «دودحم هرثأ ّنأو ءاتكاسو ًاثداه ودبي دق قحلا نأ نيح

 ءاهتوم دعب ضرألا يبحي يذلا ءاملا ىقبي امك «ةياهنلا يف ىفبي يذلا

 .ًاعاتم وأ ةيلح هنم سانلا عنصي يذلا يفاصلا ندعملا وأ

 لثم يف ىلاعتو هناحبس هللا اهبرض لاثمأ ةثالث هذه» :ةداتق لاق

 بولقلا هبشو ءءامسلا نم لزني يذلا ءاملاب نآرقلا لوزن هّبش :دحاو

 :هيناعم يف ركفتو ءنآرقلا رّبدت يف ىصقتسا نمف «راهنألاو ةيدوألاب
 يضر نمو «ريثكلا ءاملا ذخأي يذلا ريبكلا رهنلاك هنم ًاميظع أظح ذخأ

 هنم ًاظح ّلقأ ناكو «ةلمجلا ىلع قحلاب قيدصتلا ىلإ هاّدأ هيناعم رهاظب
 ناطيشلا سواسوو تارطخلا هَّبش مث ..لثم اذهف .ريغصلا رهنلاك

 ءءاملا نيع نم ال ةبرتلا ثبخ نم كلذو ءاملا قوف ولعي يذلا دبزلاب
 تاذ نم ال اهتاذ نم نوكي هنإف كوكشلا نم سفنلا يف عقي ام كلذك

 بهذت كلذك «ءاملا وفص ىقبيو الطاب دبزلا بهذي امكف .قحلا

 َنودَووي اَمِمَو# . .ناث لثم اذهف .قحلا ىقبيو ًالطاب ًءابه كشلا لياخم
 وفطي يذلا ثبخلا لثم رفكلاف . .هرخآ ىلإ تم أَيِ عتب ِراَأ يف هيلع

 يذلا يفاصلا ندعملا لثم ناميإلاو «هب عفتني ال وهو ندعملا ىلع

 اهنّيبيو لاثمألا ىلاعت هللا ٌبرضي كلذك . .«ثلاث لثم اذهف .هب عفتتي

 اهب يدتهتف مهراصبأل اهضرعيو :؛مهعامسأ ىلع اهيقليف «سانلل
 ٌبرضي امدنعف ..رفكلا مالظ نع ةديعبلا «ةرّينلا ةنمؤملا بولقلا

 هب ليستف «ءضرألا ءايحإل ءامسلا نم هلزنأ يذلا ءاملاب لثملا هناحبس

 امكو .ناميإلاو قحلاب ءىلتمت يتلا بولقلا كلذب ديري امنإ «ةيدوألا
 رفاولا ملعلا عسي نمؤملا بلقلا كلذك ءريثكلا املا ٌريبكلا يداولا َُسي
 الإ عسي ال ريغصلا بلقلا نإف ءريغصلا يداولا امكو . .رينملا ىدهلاو

 ان

 ًابولق َّنأ يأ ©اَهرَدَقِب ةَيِدوَأ َتاََظ هناحبس هلوق ىنعم نوكيف . .هبسحب
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 امك هنإف كلذلو . .هلمح عيطت : ام ردقب ىدهلاو ملعلا نم تلمتحا

 نم هنايرج يف فداصي ام ءامسلا نم هللا هلزنأ يذلا ًءاملا فرجي

 امدنع «ملعلاو ىدهلا كلذكف ءاهددبيل ءاهولعي امو ةنسآلا لاحوألا

 ام لك سوفنلا نم ناعلتقي امهنإف «نينمؤملا بولق امهب ءيلتمت
 يف رقتسيل ءاجراخ اهناحرطيو تاوهشلاو تاهبشلا راثآ نم اهطلاخي

 . .هدحو ناميإلا رون «ةرهاطلا بولقلا كلت

 رفكلا مالظ نم لاقتنالا هعبتتسي يذلا «سفنألا يف رييغتلا ّنكلو

 جالعلا يتأي ىتح لاصئتسا ةيلمع هقفارت نأ دب ال .ناميإلا رون ىلإ

 ةيلمعب ضرملا لاصئتسا ىلإ رطضي دق حاّرجلا نأ امكف .ًايفاش

 امدنع ىدهلا كلذكف .ةاناعملاو ملألا نم كلذ قفاري ام عم . ةيحارج

 ةيادبلا يف ٌجرحلاو ٌقيضلا ناسنإلا ىدل ريثي ْنأو دب ال .بلقلا ىلإ ذفني

 اهحرطيو «تاهبشلا ىلع هللا ٌرون بلغتي ىتح ءًائيشف ًائيش ىوقي مث

 راثآلا َّنإف «نيقيلاب شعتتيو «ناميإلاب بلقلا نئمطي امدنعو

 يفو .ةعاطلا ىلإ عرستو «ةدابعلل طشنتف ندبلا ءاضعأ رئاس ىلإ لقتنت

 : نمؤملا رعاشلا لوقي كلذ

 و
 ءهضهمنألاٍةداّبِهلل ُتْطَقَن ًابْلَم ٌةياَدِهلا ِتّلح اذإو .

 «لئاط الب ٌهَدبز بهذي يذلا فراجلا ليسلا لثمب دوصقملاف ًاذإ
 تاوهشلاو تاهبشلا «ىمرُيو ُهدبز وفطي يذلا باذملا ندعملا لثمبو

 - اهنع ًالدب هيف تبثيل ءردصلا جراخ نمؤملا بلقلا اهظفلي يتلا
 نم هريغ عفنيو .ءهبحاص عفني ناميإلا اذهو .صلاخلا ناميإلا

 املكو ءرفكلا لهأ ددع لقي ءناميإلا لهأ رثكي امدنعو .نينمؤملا
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 ىلاعت ُهَّللا قهزي نأ ىلإ «لطابلا ةعقر تقاض «قحلا ةحاسم تعستا
 . .هلهأو ّقحلا رصنيو .هلهأو لطابلا

 ءريخلا مهب ديري امنإ «لاثمألا سانلل برضي امدنع ىلاعت هللاو

 ا ا و ما ةفأرلاو

 لامعألاو ءاياونلاو «تاداقتعالاو تاوعدلل َلَعَج امو ؛رئاصم نم

 . .رادقأ نم لاوقألاو

 ةثيبخلا لطابلا ةملك لثمو .ةبيطلا ةرحشلاك ةبيطلا قحلا ةملك لثم  ؟

 . ةثيبخلا ةرحشلاك

 ٍَرَجَمك ٌةَبِقط هَ الََمَُّنا َتْرَس تنك َرئ مل : ىلاعت هللا لوقي
 هير نذإي نع لك اهلكأ قؤث «وامستلا ىف اًهْعفَو تيب الس ٍةَبَيَط

 مرام مر ب عَ هر

 َوَرَجْتك ٍةَثيَِح ةنط لّثْمو *نرَكَدَي رُْهَلَع ساّنلِل ٌلاَتمَأْلا 2 تبرطتو
 صم م َ م ظم

 وَلا اونا بيلا مل َث تسب # راق نم اهل ام ٍضألآ قو نم ن تثتحا ةثيِخ
 و م حس ّ عم 2 - دل 0 5

 اَم ُدَّسأ ُلَمْفَبَو َنيِكَعلا ُهَنأ لِ ورا ٍفَو ايدل ةزيمأ يف تال

 . .قحلا ةملك يه ةبيطلا ةملكلا

 . .لطابلا ةملك يه ةثيبخلا ةملكلاو

 ضرألاو تاوامسلا قلخ دقو .قحلا وه ىلاعت هللا َّنأ كلذ
 «قحلا 0 ىلع ًامئاق هلك دوجولا ناكف ١ ىمسم ٍلجأو قحلاب

 يف ءيش ّلك ناكف . .«نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش ام :اهدامعو

 عم هقسانتو «قحلاب هتلص ىلع ًامئاقو .قحلاب ًاطيترم دوجولا اذه

 .5714-77 :تايآلا .ميهاربإ ةروس )١(
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 ءرشبلا نحن انل ةبسنلاب امأ . .هلك نوكلا ىوتسم ىلع اذهو .قحلا

 ةيرشبلا سفنلا يف ًاريثأت رثكأ ءيش سيلف ءنوكلا اذه نم ءزج نحنو

 ريصتف .بولقلا نئمطيو ءرودصلا هللا حرشي اهب .ءقحلا ةملك نم
 يف قحلا ميقتسي ىتح «لالضلا ةهجاومو ؛لطابلل يدصتلا ىلع ةرداق

 ايند يف حالصلا عيشتو ؛ةليضفلا رشنتو ءريخلا ءيشنت يتلا هت ريسم

 . اهلك ةايحلا يفو لب «سانلا

 ةبيطلا ةملكلا ىلع «ميركلا نآرقلا يف «لثملا ناك انه نمو

 ةيرتلا قمع قمع يف «ةتباثلا روذجلا تاد عةييطلا ةرجشلاب  قحلا ةملك

 ناصغألاو عورفلا تاذو .اهعالتقا ىلع ٌريصاعألا ىوقت الف

 ةرجشلا هذهو .اهريسكت ىلع حايرلا ىوقت الف ةكسامتملا «ةكباشتملا
 عفتني ىتح ءاهّبر نذإب «نيح لك يف اهرامث يطعت يتلا يه ةبيطلا

 . اهجاتنو اهريخب سانلا

 يف شيعتو ءاطعملا روذبلا نم َتْبْنَت «ةبيطلا ة ةرجشلا يه امكو

 ةذيذللا رامثلابو «ةفراولا لالظلاب اهقوف نم ولعت مث «ةحلاصلا ضرألا

 المت يتلا «ةبيطلا ةملكلا كلذك «نيح لك اهلكأب سانلا عفنت يتلا

 .ةعاطلاو ناميإلا ىلع بولقلا ٌتّيثتو .ءصالخإلاو قدصلاب سوفنلا

 تيمعو ءاهراجشأو ةبرتلا تدسف دلو «ىلاعت هللا نذإب كلذ لكو

 . .اهتادقتعمو بولقلا

 يف رشلا عرزت يتلا يهف  لطابلا ةملك  ةثيبخلا ةملكلا امأ

 .داحلإلاو نايغطلاو ملظلا رصانتو «سانلا نيب نتفلا رشنتو «سوفنلا

 درجمل لاوز ىلإ اهريصم نوكي نأ  اهتافصاوم هذهو دب الف
 يف نيئماكلا فعضلاو ةشاشهلا ببسب ءاهب قحلا حاير كاكتحا
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 . .اهنومضم يف اهلمحت يتلا رارضألاو راطخألا ببسبو ءاهتعيبط
 اهعورف ٌدتمتو «جيهتف طشنت دق يتلا ةثيبخلا ةرجشلاك نآرقلا يف اهّلَكَمو

 نم اهلوح ام ىلع ىغطت اهنأ ضعبلا ىلإ ليخيل ىتح ءاهنوصغو
 تقولا يتأي نيحو «ةليزه ىقبت عقاولا يف اهنأ الإ «تابنلاو رجشلا
 . .دوجو الو ءرارق اهل ىقبي الف ضرألا قوف نم تئتجا دق اهارت

 ضرألا ةواخر ىلعو «ثبخلا ىلع ومنت ةثيبخلا ةرجشلاو ءال فيك
 عالتقالل ةضرع ريصتف «ةبرتلاب ثبشتلا ىلع روذجلا دعاست ال يتلا

 «ضراع يأ اهيلع أرطي ْنأ دّرجمل وأ «حايرلا اهيلع بهت نأ درجمل
 .اهسرغ يذلا حالفلا ديب اهكيرحت ناك ولو ىتح

 وأ «ةبيطلا ةرجشلاب ةبيطلا ةملكلا هبشي يذلا لثملا فقي الو

 امك «لثملا دودح دنع ةثيبخلا ةرجشلاب ةثيبخلا ةملكلا هبشي يذلا لثملا

 ريوصت وه امنإ «نينمؤملل عيجشتو نيبيطلل ءازع درجم هنم دصقي ال
 َّنأو اميس ال «لطابلا ىلع سيلو «قحلا ىلع موقي يذلا ةايحلا لصأل
 َّنأ سانلل ىءارت نإو ءدبأ ناينفي ال ليصألا ريخلاو تباثلا قحلا

 الو ءدوجولا يف ناليصأ امهف .لانملا بعص وأ ؛ءيطب امهققحت

 رشلاو لطابلا امهيلع بلغت نإو .ءانف وأ لاوز امهلاطي نأ ْنكمي

 ةبلغ نإف  هدوجو ماوقل هتمداصمو ءهسفن ناسنإلا داسف ببسب

 داسفلاو ءامهلخاد نم لكآتلا امهيتأي مث نيح ىلإ نوكت فوس نيذه

 . .ةعجر ريغ ىلإ نابهذيف ءامهتعيبط نم

 يتلا يه ءريخلاو قحلا نم لثمت امو «ةبيطلا ةملكلا نإ مث
 دقو .ةتباثلا قئاقحلا ىلع يوتحت اهنأل .نامزألا بقاعت عم ددجتت

 يفو «ةيوامسلا تالاسرلا يف اهيناعم عورأب ةبيطلا ةملكلا تلثمت

 ىلع ةمئاقلا ديحوتلا ةديقع نم يقتسي اهعيمجو .ةقداصلا تاوعدلا
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 بر نم قحلا ىلع ةتباثلاو ءادحأ ًادحاو ًاهلإ ىلاعت هللا دوجو ةقيقح

 ْنِإ ةقيقح الف .ناسنإلاو ةايحلاو نوكلا قلاخو «ضرألاو تاوامسلا

 .ٌقحلا هددم نكي مل ْنِإ ريخ الو «قحلا اهّساسأ نكي مل

 ةملكلا نع لثملا برضي امدنع ميركلا نآرقلا َّنأ ىرن اذكهو
 «ىلاعت هللاب ناميإلا ةبيطلا ةملكلاب ينعي امنإف «ةبيطلا ةرجشلاب ةبيطلا

 ةبيط ةايحلا لعجت يك ءاعيمج ةيوامسلا تالاسرلا هب تءاج يذلا

 ءسجر هنأل رفكلا ةثيبخلا ةملكلاب ينعي نيح يف . .حالصلاو ناميإلاب

 َناسنإلا دعبي اًمم هلك اذهو ءامهثتابخو قافنلاو كرشلا نم هفداري امو

 ء«عورفو قاسو «قورع نم ةرجشلل دب ال ناك املو . .هقلاخو هّبر نع

 ةقاسو «نيقيلاو َّملعلا ةُقورع نوكت ناميإلا كلذكف ءرمثو قروو
 ةبترتملا جئاتتلاو ٌراثآلا هٌرمثو ؛ةحلاصلا لامعألا ُهّعورفو ءٌصالخإلا

 تالماعمو «ةميرك قالخأو «ةديمح تافص نم ةحلاصلا لامعألا ىلع

 هدابعو ىلاعت ُهَّللا اهدمحي يتلا لالخلاو ايازملا نم اهريغو «ةبيط

 لوقلاب اونمآ نيذلا اهيلع ىلاعت هللا تّبثي امم اهعيمج ىهو .نوحلاصلا

 . ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف تباثلا

 ةرجشلاك هلثمف قافنلا وأ كرشلا وأ ءداحلإلا وأ ءرفكلا امأ

 .مسلا رامثو ىذألا قاروأ لمحتو «ةئيبخ ضرأ يف تبنت يتلا ةئيبخلا
 نم ىلاعت ُهَّللا ضّيقي ىتح ولعلاو ءامنلا يف ةثيبخلا ةرجشلا لواطتت دقو

 ءاهرثاكت نم ةبرتلا صلخيف راثدنالاو سابيلل اهحرطيو ءاهلصأتسي
 مومذم ثيبخ لكو «ةثابخلا ةرجش اهنإ ..اهرارضأ نم ءايحألاو

 هّمذف ءةثابخلا عبتا دقف ًاكرش ذختا وأ ءًارفك دقتعا نم َّنِإو .نوعلمو
 نولعفي نيذلا مه لطابلا لهأو . .رارق نم هل امف ريخلا هنعلو «قحلا

 ريخلا نوبراحيو ءهلهأو قحلا نوهركي مهدجن كلذلو .«ثئابخلا ةداع

595 _ 06 



 .مهملظ ببسب ىلاعت هللا مهّلضأ نيذلا نيملاظلا نم اوناكف ؛هيلعافو

 ًاقادصم «قالطإلا ىلع ةياده مهل ٍنوكت الف .«َنيِمِلبَملا ُدَنأ ٌلِضْيَو»

 . .206َنيرِصَت ني م اَمَو هَأ َّلَصأ ْنَم ىدبَب مقل :ىلاعت هلوقل
 هيلع يوطنت امب ميلع هنأل نيملاظلا لالضإ نم «ُهآَمَي اَم ُهَسَأ ُلَعْفَبَو»

 ام ُهَنَأ ُلَمَْيَو9 لباقملاو . .لطابلا ةرصانمو «ثبخلا نم مهرودص
 جلاصلا ملعلاو «نيبملا قحلا طارص ىلإ نينمؤملا ةياده نم 4ُءآَش

 لإ ايما“ َنيِدلا دال ها َنإَو» : ىلاعت هلوقل ًاقادصم .ميوقلا «اولسلاو

 «بيطلا لوقلا يف مهل العو َّزع هللا ىده رهظيو ؛ ")4 ريقَتْسُم طْرص
 : ىلاعت هلوقل ًاقادصم «ميوقلا قحلا ليبس عابتاو «نسحلا قلخلاو

 . "74دك طم لإ أودهَو لوقلا م بيلا َلإ اَدُهَول

 «ةثيبخلا ةملكلا» ىنعم نع ملعلا لهأ نم لجر لئثس دقو
 الإ ًادعصم ءامسلا يف الو ءًارقتسم ضرألا يف اهل ملعأ ال» :باجأف

 َّنِإ» :هلوق سابع نبا نع يور دقو ؛«ةمايقلا موي اهبحاص مزلت نأ

 عقاولا اذهب هبرض لثم وه امنإو .دعب هللا اهقلخي مل ةثيبخلا ةرجشلا
 يهو (««ةبيطلا ةملكلا» اهفالخبو ؛«ررضلاو ثبخلا ىلع لدي يذلا
 ءمدآ ينب ىلع ًادهع تن تناك يتلا ,«هللا الإ لإ ال١ ةداهشب ديحوتلا ةملك
 اونمآ نيذلا يلاعت هللا تشي شي يتلا ةملكلا يهو ا )يالصألا يف مهو

 مهزوف ىلإ اليبس نر «ةرخآلاو ايندلا يف اهيلع تباثلا لوقلاب
 . ةنجلاب

 .؟4 :ةيآلا ءمورلا ةروص )١(

 .64 :ةيآلا ءجحلا ةروس (؟)

 .؟"14 :ةيآلا .جحلا ةروس ()

 كيري تنل مهن حل عَ ْيهَدِجعَأَو ْمُهتَيِرُد هروهظ ني مدام وب ْنِم َكّبر َذَحَأ ْدِإَو» : ىلاعت هللا لوقل ًاقادصم )5

 . 4غ اَذَه ْنَع انْ اَنِإ ملا مي اووُعَت نأ ًائَدِهَس قياولاَ
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 برضي كلذك .قحلا نوعبتي نونمؤملاو «لطابلا نوعبتي نورفاكلا ' 
 . مهلاثمأ سانلل هللا

 ليل هلل لس نع اهُدَسي ارك يلا :ىلاعت هللا لوقي
 2 س4 مربس 2 مربا درع بمطال م م مساس ام مرن سس 2 صرع ل مرام

 مبيت نم ىلا وهو ٍدَمحم ّلَع َلْزن امي أونماءو ٍتَحِلَصل أوُلِمحو وُبَماَ نيذلاو # َمُهَلَمْعأ
 و

 أوي اثم نيل نو لِ اوما أورفك تأ نأ َكِلَد# لاب َمكَسآَو حيتتتبس مَع ريك ريم صب ©

 نيعب ثادحألا للحيو «ةيرشبلا تاعامجلا خيرات ىلع فقي نم

 مث «سانلا نع تيفخأ يتلا تامولعملا وأ قئاثولا ىلع علطيو «ةرصبم

 اتناك ام ًابلاغ ءءاضغبلاو ةوادعلا َّنأ دجي .«نمزلا نم نيح دعب ترهظ

 امنإ «ضعبلا مهضعب نيب رفكلا لهأ تافرصتو سوفن يف نامكحتت
 قلعتي امدنع :حلاصملا نم مهقّرفي ام لوح مهتاضقانت لك نوسانتي
 ىلع ءًامئاد ,.مه رفكلا لهأ َّنأ دجن كلذلو «مالسإلا لهأب رمألا
 نع فلتخي ءريصبلا عيمسلا هللا مكح ّنكلو . . ؛ناميإلا لهأ ضيقن

 نأب انل نّيبي ديجملا هنآرق وه اهو «ءضرألا لهأ لمعيو ططخي ام لك
 ىلع مهبرحو ءمهتوادع يف هَّسأ ٍليِبَس نع اودَصو اورفَك َنبِْل
 ىلاعت هللا ّلضأ دق  هادهو هللا ليبس ىلإ نوعدي نيذلا  نينمؤملا

 ءًاعرفو ًالصأ «ةفلاخم اهنأل ءريخ وأ ىده ىلع عقت الف «مهلامعأ

 اونمآ نيذلا مهو ءهادهو هللا ليبس ىلإ نوعدي نيذلا امأ .هللا عرشل

 نم قحلا وهو هيلي دمحم ىلع َلّزُن امب اونمآاو تاحلاصلا اولمعو

 قحلا لوقل ًاقادصم مهلاب حلصأو مهتائّيس مهنع مهُبر رّْمك ءمهّبر
 ١-”. : تايآلا .دمحم ةروس 60
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 ل 2 20 0 هك

 دَّمحن لع 0 يو ساس :ىلاعتو كرابت

 0 97 قدصب اونمآ نيذلاف 04ه: َمَكَمْلَو عتابَس ْمْهَْنَع ريك َحِيَر ني

 كلذ لعفب تاحلاصلا اولمعو «قحلاو 0 نم 0 امو ةيوامسلا

 هنأب اوّرقأو «ميرك ٍنارق نم ذِي دمحم ىلع لزن امب اونمآ مث «ناميإلا

 مهلاح حلصأو .مهتائيس مهنع هللا رّفك ءالؤهف ءمهّبر نم قحلا وه
 . . عجاضملا ضقتو «لابلا قلقت يتلا يصاعملا نوبكتري الف م

 .مومهلا هل بلجتو «ناسنإلا قّرؤت يتلا يه بونذلا َّنأ ىنعي اذهو

 ا ا ا رملي نيذلا نع

 اَّلِإ - سانلا نيعأ ىلع هب نورهظي ام فالخب كلذو  مهملاظم باكترا

 وأ ٍةرارم ةيأب نورعشي الف «مهرودص يف مهبولق تيمع نيذلا نيملاظلا
 ىعفألا بايسناك مهتاحاجن ءارو نوباسني لب «مهلاعفأ ءاّرج نم ةبآك

 اودهاجو «ىلاعت هللاب اونمآ نيذلا اّمأ . . !اهتسيرف عالتبا دعب اهركو ىلإ

 ْذِإ ءًامامت كئلوأ ضيقن ىلع مهف ءهطخسو هبضغ ءاقتال مهسفنأ

 .مهتافرصتو مهرعاشم يف نيحاترم - اومتنا نيد يألو - مهدجن

 وهو ٍةَي «دمحم» ىلع لري امب اونمآ اذإ ءهلضف نم ىلاعت هللا مهديزيو
 ريكفتلا يف ةماقتسالا - ذئدنع  نوجهتني مهف ؛مهّبر نم قحلا

 هللا نوصعي الف ءريمضلاو بلقلا ةحار  ًامئاد - نودشنيو .كولسلاو

 َّنإ # : ىلاعت هلوق العفو ًالوق ًامود مهتابح جهنو . مهرمأ ام ىلاعت
 , )6 توُيَرْحي ْمُهاَلَو ْمِهيَلَع ُفَوَح ام اوُمَقَمْسأ مث هَ ار ْوْلاَف َنذل

 بِلا َن وب نيا نيقتملا نم م لهأ نأش ًاضيأ اذهو
 © يضر هذ

 كِل و أ أمي تيوسؤ نيدو # 2 توقفي مهَسفْرر مقر وَلَا لومصيو

 )١( :ةيآلا .فاقحألا ةروس ١ .
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 مه كيتلؤأو , مهي نم 7 ىداه م لع كلو # نو نونقو مهر ةرخآلابو كِل نم لأ مو

 امب ءريسفت وأ ٍنايب ىلإ جاتحت ال ةميركلا تايآلا هذهف 00ج نوُحلْممْل

 تامس نم مهابح امبو «مالسإلا لهأ نم نيقتملا ىلاعت هللا فصو

 اوملظ نيذلا الإ . .حالفلا نم مهدعو امبو ىدهلاو نيقيلاو ناميإلا
 ةبوت هللا ىلإ اوبوتي ملو «يصاعملا باكتراب  نيملسملا نم  مهسفنأ
 . !مهبر هللا ىلع مهباسح كئلوأف ءًاحوصن

 - اهددصب نحن يتلا  «دمحم» ةروس علطم يف تايآلا َّنِإ ليقو
 ءاورفك دق ةكم لهأ رثكأف .راصنألا يفو ءةكم لهأ يف تلزن دق

 يف نن .ههدزهج ه1: نات كلذ :مهلامعأ ةاتعس لقانا ليس نع اوذضو

 ىلإ كلذك اولظو . .نيملسملا عم مهلاتق يف مهمزهو «ةوعدلا ةبراحم

 3+ هللا لوسر يدي ىلع ةكم حتف متو «ةيمالسإلا ةوعدلا هللا رصن نأ
 اونمآ نيذلا مهف راصنألا امأ . .نيهركم وأ نيعئاط مالسإلا يف اولخدف

 ؛ةلَو يبنلا ةرجه لبق مالسإلل نوعدي اوحارو ِهّثأَِ+ب دمحم ىلع َلّزُن امب
 ام اوقدصو «هلوسرو هلل اوصلخأ دقو لب «ةرّونملا ةنيدملا يف مهيلإ

 امب مهناميإ ببسبو .ًالعفو ًاقح ةرصنلا لهأ اوناكف «هيلع هللا اودهاع

 مهّبر مهل رفغ دقف ءمهّبر نم قحلا وهو 5 «دمحم» ىلع لّزن

 نم مهلاوحأ يف رّيغ امب مهلاب حلصأو .مهبونذ نم فلس امو «مهتائيس
 يف ةوخإ ىلإ ةيلهاجلا يف امهيلع اوناك نيذللا «نيمئادلا لاتقلاو ةوادعلا

 «مهترخآ ىلإ مهسوفن تنأمطاف «حالصإلاو حالصلا مهبأد «نيدلا

 . .ميظعلا زوفلا وهو «ةنجلا لوخد ىلاعت هللا مهدعو امب كلذو

 نوعيتي مهنأ ىلإ هدرم ءاورفك نيذلا لامعأل لالضإلاو

 )١( :تايآلا «ةرقبلا ةروس 7 - 06.
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 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نع «تائيسلا ريفكت امأو . .لطابلا

 نآرقلاب نودتهيو 0 نوعبشي 0 ىلإ هدرمف ٠ ؛مهلاب 00

 امو .ناميإلاو رفكلا ثيح نم ا سانلل ىلاعت هللا نّيبي وحنلا

 لزنأ يذلا قحلا نم ناميإلا لهأ عبتي امو «لطابلا نم رفكلا لهأ عبتي

 مه لهو «ةرخآلا يف مهريصم 53 لوؤي فوس ام مث نمو «مهبر نم
 .نوملعي ال نيذلا امأ ..ةنجلا باحصأ نم مأ رانلا باحصأ نم

 .!مهل اسعتف «مهدنع قحلاو لطابلا ىوتسا نيذلاو

 ٌنوراق يتوأ ام لثم مهل نوكي نأ ايندلا ةايحلا نوديري نيذلا ينمت - 5
 .هاجلاو لاملا نم

 نية مهّيلع قف وُ ِمَْف ني تاك َنْرَع نإ ٍ :ىلاعت هللا لوقي
 بِي ال هنأ نإ عت ال هُم لذ رفا لأ ةتتأب أوت أ ٌمَحتاَمم َّنِإ ام زو تدعم م ورمم د 2 6 سل ع

 20 َكَبِصَن حرشت الو رجل َراّدلَأ ُهَّنَأ كللتا“ أّميف و«

 مم ال هّسأ َّنِإ ٍضْرأل ا دي هلل نمل انك نيم
 سي وِ ني فَ د هلأ كأ ملي ملَوأ عين ول لع مُسَِأ آَمّنِإ َلاَم*َندَِْمْل
 اع جرخف# نومرجملا م ا و أر هني دنا 2 ور
 ُمَّنإ ُكِوينَق حقفأ آم : لم ان بِي يذلا زل تورو تريلا لآ بيير ىف يَ

 ما ْنَمْل ُرْبَح هلأ باو ْمُك يو مهلا أونوأ تيذلا لاك اكو* ريع ديَح ردأ
 نم مل ناك اَمَف ص 1 ل ِدِراَديَو هب اًمْفَسنَخ *َنوريكصلا الإ هي الو عَ لع

 اع ينل هيت تناك امو أ ا نِم ميورصني ّةَحِف

 نق نأ ةلزل دقو .ودابع نم ب نإ قززَ لتي هلل كأي وفي سيال
 ش 0074 ودك يوم الو 51 اني ٌفسَحْل امدع هنأ

 )١( :تايآلا .صصقلا ةروس 10١- 47.
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 اميف هيبشتلا نسحأو ليثمتلا عورأب ينآرقلا ريبعتلا ىّلجتي انه
 يتلا ةمنلل رحت «هبر. لضف دحجي يذلا ناسنإلل ةروص نم انل مسرب

 هرورغ ىلإ كلذ ّدرم ّلعلو . . .ريثك ٍلامو ءريفو ٍقزر نم هيلع اهضافأ
 . .رهدلا فورص نم ريدقلا يلعلا هلربهي لني دق اه: هيساتتو « هسفنب

 لأم ف اللعاب ن1 2 داطاب ب نعدي يللا رق ةةنانإلا اذه لثمف

 ملع نم كلم امب ناك امَّنِإ ءةهاجوو ٍةناكم نم هيلإ ّلّصو امو «ىنغو
 ٌلالغتسا ىلع ةقئاف ةردقو ءءاكذو ةكنح نم هب عتمت امبو .«ةفرعمو

 نوغلبي دق نيذلا نأب .ةريثك انايحأ 000 ل

 نيذلا قيرط نوراق راتخا دقف دّقف . .(همع نبا : ليقو) ىس وم موق نم

 امدنع كلذو .مهل ء ءالمع 9 نولعجيو . نيدلا ءادعأ نولوتي

 الكوأت ؛ناماه لوألا هريزوو «نوعرفل ْاَعَبَت نوكيل ءاهلك هتايح رحس
 - هتريشعو هلهأ مهو - ليئارسإ ينب ىلع تّصنتلاو طلستلا ةمهم هيلإ

 لاومألا نم اهلصاح عمجو .مهيلع ةيزجلا ضرف ةفيظو هتيلوتب كلذو
 عّروي داز امو ءنوعرفل ضورفملا بيصنلا يدؤي ثيحب «لالغلاو
 نع ًالضف اذهو . .!هنئازخ يف يقابلا عمجيو «هتناطب ىلع هنم ًاءزج
 هيلع ىفخي ال ثيحب «تاعامجو ًادارفأ .هموق ينب تاكرحت لك ةبقارم

 ركملا لئاسوو يغبلاو ةوقلا بابسأ ّلك كلذل نوراق ذختا دقو
 ليئارسإ ينب :ب نم دّنجف ؛هبرام ققحيو «هدايسأ يضري ىتح .ةسيسدلاو

 ءمهموق ينب ىلع ًانويع اونوكيل .ةلاذنلاو ةساسخلا يف هونص مه نم

 ىتح «هنم نيبرقملاو ذه ىسوم ةقحالم  ةصاخ ةروصب - ىصوأو

 :.+ !ةئولعفي نأ ::ةنقوهوقي ان لك دصري نأ هل ىّستي
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 عمجي ىربناف ءٌّدح دنع فقتل نكت مل نوراق عماطم َّنأ ودبيو

 ٍفوخ وأ ءريمض نم عزاو نود يضارألاو رودلا كلتميو «تاورثلا

 ملو «ةعيرذ ةيأ تحت هموق ينب لاومأ ةقرس يف رّصقي ملف . .!هللا نم

 نم مهنامرحو «ديدهتلا بيلاسأ ىتشب مهتاكلتمم بلس نع ناوتي
 بعصي ًاّدح هتورث تغلب ىتح «ملظلا عاونأ فلتخمب مهقازرأ
 .هلابب رطخي ملف «نوراق ةريصب ىمعأ دق ىنغلا كلذ ّلعلو . .هريدقت
 امو ءىرقلاو نيتاسبلاو يضارألا نم كلمي ام نأ تلغي ردي ملو

 نم سدكي امو ءةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلا نم عمجي

 نم ةبصع تناك يتلا تاعدوتسملاو نزاخملا يف قازرألاو لالغلا

 كلذ ّلك َّنأب ركفتي مل ًادبأ . .اهباوبأ حيتافم لمح نع زجعت لاجرلا

 ملعأ ىلاعت هنأل ءًءالتباو ةنتف ناك امنإ هاتآ ام َّنأو .ىلاعت هللا ءاطع نم

 يف نطبي امو «عادخلاو عشجلا نم لجرلا اذه سفن هيلع يوطنت امب
 . .ةمعنلا نارفكو «قافنلا نم هبلق

 يف ةنماكلا رشلا عزاون نوراق رهظأ فيك ميركلا نآرقلا انل نّيبيو

 تاوعد نوبذكي نيذلا نيدسفملاو نيربكتسملل الاثم نوكيل ءهسفن

 ينب نم ٌةبصع تدمع دقف ..ةلّلضملا ءاوهألا نوعبتيو ؛نيلسرملا
 يغبيو ملظي اّلأو ءًارِطَب الو ًارِشأ نوكي الأب هظعوو هحصن ىلإ هموق
 :هل اولاق ذإ «سانلا ىلع

 بحي ال هللا َّنإف ءزونكلاو لاومألا ةرثكب حرفت ال !نوراق اي

 .ناطلسلاب سانلا ىلع نولواطتيو .ىنغلاب نوهابتي نيذلا نيحرفلا

 قدصتتف «ةرخآلا رادلا ؛لاملاو هاجلا اذه نم «هللا كاتآ اميف غتباو

 ىلع كموق ينب دعاستو «نيجاتحملل نوعلا ٌمدقتو «ءارقفلا ىلع
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 ام ردقب مهفاتكأ حيرتو «ضرملاو عوجلاو زوعلا نم مهئابعأ فيفخت

 طيحت يتلا بعاتملا لاكشأو «لذلاو ناوهلا لاقثأ نم هيلع عيطتست

 . !هئلمو نوعرف نم مهب
 بدحلا يف ءانؤاجر ينعي الو :اولاق ذإ ءهحصن يف اودازو لب

 «ءارثلاو ةناكملا نم هيلع تنأ ام نيبو كنيب لوحن ْنأ ,ءكموق ينب ىلع
 كل يهف ءايندلا نم كبيصن سنت الو «ريخلا لعفإ : كل لوقن نكلو

 .كتايحب عتمتو «هللا كقزر ام تاّبيط نم ٌلكَف ءاهبياطأو اهذالمب

 هترخآل لمعي امك هايندل لمعي يذلا «نمؤملا لقاعلا هب عتمتي امك
 امك «تاقدصلاب ءنوراق اي نسحأو . . !ىقبأو ًاريخ ةرخآلا تناك َْنِإو

 تاورثلا نم تعمج امو .كلملا نم هيلع تنأ امف «كيلإ هللا نسحأ

 هيف لعج دقو «هلضفو هناسحإ نم هللا كاتأ امم وه امنإ «ةيعوألا يف

 «نيمورحملاو نيلئاسلاو «ىماتيلاو ؛نيكاسملاو «ءارقفلل ًابيصن

 ربكلاب عساولا كبر ءاطع لباقت الف ءنيجاتحملا دابعلا نم مهريغو
 . .ةفأرلاو .فطعلاو ءدوجلاب نكلو «ءالعتسالاو

 «ضرألا يف داسفلاو يغبلا لهأ تقمي ىلاعت هللا َّنِإ «نوراق اي
 مكحتلاو «نيروهقملا دوهج لالغتساو .سانلا قوقح بالتسا امف

 اَّلِإ ةوشرلاب رئامضلا ءارشو «ةسيسدلا امو . .دابعلل ملظ الإ باقرلاب
 بحي ال العو لج هللاو .ٌداسفإو ٌداسف هلك اذهف !سانلا ىلع يغبلا
 مهرطبأ نيذلا نيحرفلا بحي الو ءًاداسف ضرألا يف نوثيعي نيذلا
 . ناطلسلاو ىنغلا

 نآرقلا هنّيبي امك - حصنلا كلذ لك ىلع نوراق باوج ناكو
 . 4 يدع مْ لع َمُيوُأ آمَّنإه :لاق ْنأ  ميركلا هصرع سس

 هنأ نظي وهو «نوراق هيف عفو يذلا نيبملا لالضلا وه اذهو
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 الولو 5 .هركمو هعادخو هنربحب عساولا هاجلاو «ريثكلا لاملا يتوأ

 يف ذوفنلا اذه هل ناك املو ءهالوأ ام نوعرف هالوأ ام هتاردقو هتاءافك

 . !هتكلمم ءاجرأ يف ةرهشلا كلتو .هطالب

 كلملا ّنأب ينعي امَّنِإ هموق ينبل عطاقلا نوراق باوج َّنأ ودبيو

 ٍنأش وأ «هرومأ نم رمأب لخدتي نأ دحأل سيلو «هزونك زونكلاو .هكلم

 يطعي وأ «ءارقفلا ىلع قدصتي نأ ديري ال وهف ..هنوؤش نم

 مهف ءاعيمج مهل ًاقحسو لب ال . .نيمورحملا دعاسي وأ «نيجاتحملا
 .!هرماوأو نوعرفل اوعاصني مل مهنأل .مهسفنأل ءاقشلا اوبلج دق

 نع لابلا ّينغ وهو .مهلغاشمب هسفن كريو ءمهمومه لمحي اذاملف
 .!؟كلذ

 .لاملاب َنيّف «هبلق ىلع هللا عبط يذلا ءرورغملا ةلوقمل اهنإو
 ىلع ماعنإلا يف ىلاعت هّتمكحو «ةمعنلا ردصم يسنف «ناطلسلاب ّيِمعو

 «باسح ريغب ءاشي نم قزري يذلا وه ىلاعت َهّللا ّنأب ملعي ملأ . !هدابع

 لام ناك امو ؛ُهَيلَتبيلف رفاكلا قزر ْنِإو ءهنحتمي يكلف َنمؤملا َقَرَر نإف
 ءربكتم دحاج لكل ًالاثم نوكيل ءهّبر نم ًاميظع ءالتبا الإ نوراق

 َّنأ ُنظي يذلا سانلا نم مكف .ةيرشبلا يف ًاروركم ًاجذومن نوكيلو
 انك كسب وأ قش نأ هل نآو :فاغ نيس اههدخحو امه هذكو هيلغ

 اذهو . .!حلصُي ام وأ لاملاب دسفُي ام ىلع بّساحم ُريغ هّنأو فانكن

 الإ سانلا يف نوعاري ال نيذلا نيرشألا «نيرطبلا نم ٍقرام لك ريكفت
 نونمؤي ال مهنأل ءالضف الو ًاَّمح العو لج هلل نوعاري الو هّّمِذ الو
 هديب ءءاشي نّمم كلملا عزنيو ءءاشي نم كلملا يتؤي «قاّزرلا وه هنأب

 . .ريدق ءيش لك ىلع وهو ءريخلا
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 َّنأب ركفتي ملو «هملعب هلام عمج هنأب مهوتي نوراق ناك دقل

 ّنكلو «ةورثو ىّنغو الام هنم رثكأ اوناك «نيقباسلا نم - هريغ - نيريثك
 . .مهتاورثو ءمه ءًاعيمج مهكلهأ هناحبس َهّللا

 فحت ءاليخلاو ةنيزلا رهاظمو «جرخي نأ نوراق ةداع نم ناكو

 مشحلاو يلاوملاو «عابتألا نم هلوح ْنَم ةرثكل «بناج لك نم هب
 . .هبرآمل مهرخسي نيذلا مدخلاو

 ءايندلا ةايحلا نوديري نيذلا  ًةداع رهبت رهاظملا كلت لثمو

 ام لثم انل تيل اي :اولاق هتتيزب هجورخ ىلع جّرفتلل اوّفطصا اذإ اوناكف
 هّنِإ) ءةّرعلاو ةناكملا نم ةهاجولا هذهو «ةورثلاو لاملا نم نوراق ىتوأ

 اوناكف «ناميإلاو ملعلا ىلاعت هللا مهانآ نيذلا امأ . .!«ميظع ٍظح وذل
 ىنغلا َّنأ نوملعت الأ .هاجلاو لاملاب نوّرتغملا اهيأ مكليو :مهل نولوقي
 نمل نشأو ٌريخ هللا باوث َّنأو !؟ةعاطلاو ناميإلا ىنغ وه يقيقحلا

 ىلع نورباصلا الإ .باوثلا اذهب «ةنجلا ىَّقلُي الو ءًاحلاص لمعو نمآ
 يهل - هللاو - ةرخآلا راذلا ّنأو .هتيصعم نم نوبراهلا ءمهبر ةعاط

 مه نم لكو .نوراق يتوأ امم ٌريخ يهو .نونمؤملا اهدشني يتلا ةايحلا

 . .!نوملعي اوناك ول داسفلاو رطبلاو «ىنغلا لهأ نم هتلكاش ىلع

 نيذلل ًالثم ٌنوراق نم لعجي ْنأ ءلالجلاو ةزعلا بر ُهّللا ًءاشيو
 . .نيملاظلاو «نيربكتسملاو «نيدحاجلا نم ضرألا يف نودسفي

 زونكلا نم اهيف امو) هرادبو ءهب فسخ هنأ ديجملا هنآرق يف نّيِبيف
 مهديس بأد ىلع اوراس نيذلا «عابتألا نم هعم نمو :تاووشلاو

 مهل ًارقتسم دحأ ملعي الو ءاهنطاب يف ضرألا مهتعلتبا ىتح (ربكتملا

 امل هللا ّرمأ هسفن نع عفدي نأ نوراق َرِدَق لهف .ىلاعتو هناحبس ُهّللا الإ

 هب لح يذلا هللا باذع نم هصّلخيو هرصني نم دجو لهو . .!؟هءاج
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 هنع عفدي نَم وأ ؛كالهلا هنع عنمي نم دجي مل ءالك ؟هعم نمبو

 نم نيجانلا نم الو .هلاعفب نيرصتنملا نم نوراق ناك امو «باذعلا

 نوراق ناكم اونوكي نأ سمألاب اوّنمت نيذلا ىلع حابصلا علطو

 .مكليو :ضعبل مهضعب لوقي .«نومدان مه اذإف ءهاجلاو ىنغلا يف

 قزرلا عسوي «ٌميلع ءيش لكب ىلاعت هللا نأ نورت الأ «مكرمأل ًابجعو

 ام لثمب انيلع َّنم هللا َّنأ ولف ؛ءاشي نم ىلع قزرلا قّيضيو ءءاشي نمل
 . .نيرساخلا نم اّنكل ءهب فسخ امك انب فسخ مث «نوراق ىلع َّنم

 ءاوهألا نع دعتبنتف «همعنو هئاطعب ىضرنو ىلاعت هللاب نمؤن الأ انل امو
 اوناك امهم «نورفاكلا حلفي ال هنأل ءرفكلا لهأ يدرت يتلا تاوهشلاو

 نولصي فوسف «ةرخآلا يف امأ !؟ايندلا ةايحلا هذه يف حاجنلا نم هيلع

 ةنجلا تذدِعأ املثم «نيربكتملاو نيرفاكلل تدعأ يتلا ريعسلا ران

 نيب ًاداسف نوغبي الو «ضرألا يف ًاولع نوديري ال نيذلا نينمؤملل
 . نيقتملل ةبقاعلاو «دابعلا

 جاجحلاو لادحلا  ةيناثلا ةرقفلا

 يف ءيش رثكأ ناكو «لثم لك نم سانلل نآرقلا يف هللا فرص دقل-١

 . هلدج ناسنإلا

 تم ٍلكح نسل نارا اد ىفاَْفَرَص دَفَلَول :ىلاعت هللا لوقي
 , 1704 الرب ينس رحَأ نسما نك

 .04 :ةيآلا .فهكلا ةروس )1١(
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 : ىلاعت هللا لوق ةميركلا ةيآلا هذه يف انفقوتسي نأ بجي ام لوأ

 .ءيش لكب فّرصتملا وه ىلاعت هّنأب يحوي يذلا .اَنْفَرَص ْدَقَلَول
 اذه يف لعج «ةقلطملا هتئيشم نع مني يذلا فترصتلا اذه ىضتقمبو

 لاثمألا هذه يف نوكيل ءلثم لك نم - ًاسنج  ًالثم سانلل نارقلا

 حالص هيف ام ىلإ مهديب ذخأيو «قئاقحلا ىلإ مهيدهي ام «سانجألا»

 اياضق نع لثم لك نم نآرقلا يف دجن كلذلو . .مهترخآو مهتايح

 سفنلا تابلقت نعو «مهلاوحأو سانلا نوؤش نعو «ةايحلاو قلخلا

 قلعتي ام لك نع يأ . .اهدادضأو ةعيفرلا لثملاو ميقلا نعو ءاهئاوهأو
 ناسنإلا ٌمهت يتلا ةيكولسلاو ةيروعشلاو «ةيركفلاو «ةيدئاقعلا رومألاب

 رومأ نم لاثمألا هذه لوانتت ام ىلإ ةفاضإلاب ءهداعمو هشاعمو هأدبم يف

 انّير ءاش يتلا باسحلاو «ةمايقلاو «رانلاو «ةنجلاو «ةكئالملاك ةيّبيغ

 ىلع ةمجعمو ءةدرجم يناعم ىقبت الف ءانناهذأ ىلإ اهبّرقي نأ ىلاعت

 لاب لغشت دوعت الف ء«ىنآرقلا لثملاب ةدّسجمو ةرّوصم لب انمامهفأ

 اج يركا ةارتا لكل يف هدي 9 ةاييلع انج ديرب ةااسنإل
 . .اهلوح هليلغ يفشي

 هتغالب كرديو ؛ةينأعم مهفيو .نآرقلا أرقي نم نإف لعفلابو

 ءاهحوضوو اهتيلومش يف  يوطنت ةليلجو ةريثك ةلثمأ هيف دجي
 يف ةميلسلا ناسنإلا ةرطف عم مءالتي ام ىلع  اهليصافت يف ًانايحأو

 نم «ةيرشبلا سفنلا يكزت نأ اهنأش نم يتلا ىلاعت هللا ننس عم اهقفاوت

 امو :«لئاسولا نم اهذمي امو ءاهتلاصأ ىلإ ةدوعلل اهوعدت ام لالخ

 لب ٠ . حالصلاو صاالخلا برد يف اهدوقت يتلا قرطلا ىلإ اهيدهي

 ناهربلا نم :مدقت ام ىلإ ةفاضإلاب  اهنأ نآرقلا يف لاثمألا ةزيمو
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 نيعب ةذخآ «ءاوسلا ىلع بلقلاو لقعلا بطاخت امّنِإ  ةجحلاو ليلدلاو

 دق امو «ملعلاو مهفلا يف تاجرد نم ناسنإلا غلبي دق ام رابتعالا

 . .ساسحإلاو روعشلا يف عونت نم هسفن يف لعافتي

 «ٌناسنإلا اهيف لداج دقف لاثمألا هذه ةمظع نم مغرلا ىلعو

 اهعقو ةبلاغمل ىعسمو ةلواحم يف ءاهلك نآرقلا تايآ يف لداج املثم

 ناكف «هتايح يف اهتقيقحو اهتيقادصم نم لصنتلاو .هسفن ىلع اهرثأو
 را ص ع

 . 4الَدَج هنن رْركَأ9 هقلاخ هفصو امكو .هاعسم يف

 اهنأب ىلجتت ةميركلا ةيآلا هذه اهجسنت ىتلا ةينارونلا ةلاهلاو
 يف فّرص دق ىلاعت هللا نأل .ءهرسأب ّيناسنإلا كولسلا ةحاسم يطغت

 نوكلاب قلعتي ءيش ضرعي الف .«لثم لك نم سانلل نيبملا هباتك
 نمؤملا امأ . .نآرقلا اذه يف الثم هيلع دجنو الإ ناسنإلاو ةايحلاو

 نأ ريغ نم هب عفتنيو «هعبتيف «ىلاعتو كرابت هّبر نم قحلا هنأ ملعيف
 راكنإ ىلإ هسفن لالض هدوقيف رفاكلا امأو ..هتيقادصم يف مصاخي

 لداجو ءاهّضراعف «ةيوامسلا بتكلا عيمج لبق نم ركنأ امك «نآرقلا

 نيذلا نيلسرملاو نييبنلا ٍبَّذك امك «هبتك يف تلزنأ يتلا هللا تايآ يف
 رثكأ رفاكلا نم لدجلا كلذ ناك ىتح مهّبر نع تايآلا غالبإب اوفلك

 َلزنأ امل ىّدصتيو اّلِإ ةبسانم وأ ًافقوم كرتي الف «هتايح يف ًازورب ءيش
 نع عفاديو لإ ةحاس وأ لاجم يأ يف كرحتي الو ؟ تايآ نم هللا

 هلادج ىلع ىقبي ْنأ ًارّدقم ناكف :«نيكرشملاو نيرفاكلا تادقتعم

 تايآب عفتني ال ثيحب .ىلاعت هللا قيرط ىلإ يدنهي الأو .هماصخو
 . . . !ديعولا وأ دعولا نم تلمح امهم هللا
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 ًالدج الإ ىلاعت هلل هتيدوبع يف ًالثم ىسيع نورفاكلا برض ام - ١

 . مدآ لثمك هللا دنع ىسيع قلخ ُلَتَم أ

 با ني ُمكَلَح مدا ٍلَكَمَك أ َدنِع سبع َلَكَم َكدإ» : ىلاعت هللا لوقي
 . )١( «نويكُيَم نك ُدَل لاق مث

 ريثك دنع ًابيرغ أرمأ ودبي دق بأ ريغ نم ميرم نبا ىسيع قلخ َّنِإ
 يلعلا هللا ىلع ريسيو لهس ٌرمأ هنأ نوملعي نينمؤملا ٌنكلو ؛سانلا نم
 «سوفنلا يف عقوأو .ةموصخلل عطقأ نوكيل كلذك هلعج دقو ؛ ريدقلا

 لاق مث ءراخفلاك لاصلص نم ءضرألا بارت نم ّمدآ هللا قلخ امك ذإ

 ةرهاطلا همأ نم يسع ىلخ ناك كلدكو ابوس اريثي ئوتنساف «نك :هل

 0 , همي ملوي «دارجع» م يرن
 ايس داَرأ آَذإ دةرمأ آمن © : ىلاعت هلوق هنّيبي يذلا «هللا رمأ نع ًاريبعت

 3 نوكي نأ ءّاذإ ءّدحأ ّنبجعي الف .©"76ُيوُكَسيَ نك ملل

 ةنس ىلاعت هللا هلعج يذلا ةيجوزلا ماظنل ًافالخ 0

 هللا مالس) هقلخ ّنأل «ىئثنألاو ركذلا نيجوزلا عامتجاب ءرشبلا دلاوتل
 ذإ «ةقلطملا هللا ةئيشم نع ٌريبعت وه امنإ ءاهدحو ىثنألا نم (هيلع

 قلخلا نوكي ةملكلا هذهبو .ءيشلا نوكيف «نك :ةملك» درجمل

 رمألا اذه نيبتن ْنأ نكميو . .ريبدتلاو ريدقتلا يوتسيو ء«ءاشنإلاو

 ةنوصملاو «نيمألا ليئاربج كلملا نيب راد يدلا راوحلا يف حوضوب

 :ليربج اهيلإ ىلاعت هللا لسرأ امل ذإ . هنت: نارمع تنب ميرم ةرهاطلا

 94( وبال لس
 .09 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس )١(

 .87 :ةيألا ءسي ةروس ()

 /١. :ةيآلا ؛ميرم ةروس هيف
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 . "7 هايَقَم تنك نإ كن ِنْميلا دوعأ َنِإ كفل

 . "74 ايسر اًمَلُع ِكَل ّبهأل كبَر ُلوُسَر أنأ آمن َلاَمط
 . 204 أ مَ رت ىنَسَسََيمَلَو ملغ يل َنكَب نأ كلاَثل

 دم
 ع هلا لح م ماتا ارا يضل تلا

 ان ةمحرو ساّنلِل هيا :هَلَصْجَتِلَو نيه لع وه كير َلاَو ِكِلَذَك ٌلاَدل

 نم كلذك رمألا : هنتتغ ليربج اهل لاق يأ «2؟”4ًيِضْقَم ارَْأ تاكو
 ايكز ًامالغ كل بهأل ينلسرأ دقو «بأ ريغ نم كنم مالغ قلخ

 نأ دارأ دقو .«ىلاعتو هناحبس نّيه هيلع ٌرمأ وه كبر لاق دقو ءةخفنلاب

 هرمأ ناكو ؛هب نمآ نمل هنم ةمحرو «هتردق ىلع سانلل ةيآ هلعجي

 .انتحتر ايققم ناف
 يذلا نأل ءّنّيه ىلاعت هللا ىلع وه رمأ ّلكو ءِنأش لك «لجأ

 نأ هيلع نوهأ .قباس لاثم ريغ نه «ضرألاو تاوامسلا قلخ عدبأ

 «ىلب ؟نادجولاو لقعلا ُهّرقي ام كلذ سيلأ «بأ ريغ نم ًارشب قلخي

 :ءيشلل لاق اذإف «هتملك» وه هرمأو «ميلعلا قالخلا وه ىلاعت هنأل

 ِتَوْمَسلا َقَلَخ ىَِلا سْيَلَوأ# : ىلاعت هلوقل ًاقادصم كلذو «نوكيف «نك

 دا اَذإ هرم آمن« ميلا ُنّلَخأ َوهَو َلَب ْمُهَلْمِم قلي نأ كَع ٍرِددَقِب صَل
 نأ زوجي الف ساسألا اذه ىلعو .6)22 ُوْكَسيف نُك ُمَل َلوُقَي نأ اًكِبَس
 تو هنا قدرت ام «هريغ يف وأ قلخلا يف ءاوس «ىلاعت هللا ّرمأ ينبن

 «ةنيابتملا هنيناوقو «ةدودحملا ناسنإلا سيياقم ىلع «لالجلاو ةزعلا

 )١( :ةيآلا ميرم ةروس ١8.

 :ةيأآلا ءميرم ةروس (؟) 18.

 ) )5:ةيآلا .ميرم ةروس ٠١.

 ) )4:ةيآلا .ميرم ةروس 7١.

 ) )60:ناتبآلا ءسي ةروس  4١.487و
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 «ةردقم ننس اهمكحت نوؤش هقلخ يف ىلاعت هللف . . ةبلقتمل ١ هتمظنأو

 وأ لّدبي ْنأ هناحبس وه ءاشي نأ اَلِإ ليوحت الو اهيف ليدبت ال «ةتباث

 دقلو ..كلذ نم اهديري يتلا ةظعوملاو ةمكحللو ( ةننس يف لوحي

 : ىلاعت هلوق هتبثي ام ميرم نبا ىسيع قلخ يف ةظعوملاو ةمكحلا تناك
 لا ع جا رس

 ال و م وم ىلا و

 5 . © ةمحرو ساّنلْل هياء :هلعجتلو

 ءايحألا نم سنج لك يف لعج ّْنأ قلخلا يف هللا ةنس تناك اذإو

 هنإف «ىثنألاو ركذلا نيجوزلا ىلع موقيو ءرئاكتلاو دلاوتلل ًانيعم ًاماظن
 نيب ام جوازتلاب كلذو ءمدآ ينب قلخ هيلع موقي يذلا ماظنلا سفن

 لاحم «ماظنلا اذه نع جورخلا َّنإو ؛(ىثنألاو ركذلا) ةأرملاو لجرلا
 ىسيع قلخ امدنع هناحبس هرمأ ناك امك «ىلاعت هللا رمأب اَلِإ نوكي ْنأ
 ةمحرو سانلل َةيآ «ءارذعلا هّمأو هلعجيل «بأ ريغ نم هفكيلَت ميرم نبا

 قلخلا يف هرمأو «ميظعلا قلاخلا وه هللا ْنأب مهركذت مهيلع ًةجحو لب
 ..«ُنَف ى» :ءيشلل لوقي نأ

 ىلاعت هللا اهعدوأ يتلا تاموقملا ىلع جورخلا نم ّنِإف كلذكو

 يف ءاهتاوم دعب تاموقملا كلت ءايحإ «باجنإلل ةأرملاو لجرلا يف
 ةجوز عم نأشلا وه اذهو ..دلتو .لمحتف دوعتل . ميقعلا ةأرملا

 نيعستلا) ًاّيتع ربكلا نم تغلب دق ةراس ةديسلا تناك ذإ « هن ميهاربإ
 هللا َّنأب ةكئالملا ناسل ىلع ٌةراشبلا اهّجوزو اهتءاج امدنع (اهرمع نم

 امم اهذخأي بجعلاو ءاهأبخم نم تلبقأف .ميلح مالغب امهرشبي

 اَهَهَبَو ْتْكَصَف ََّرَم ىف ترم ِتِاَف# :ىلاعت هلوق هيلع لدي امك ؛تعمس
 ِكلَدَك اولهم : هللا لسر نم ةكئالملا باوج ناكو . 4)١(! يع ُروُجت ْنلاَمَو

 )١( :ةيآلا «تايراذلا ةروس 79.
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 لاق «ةراشبلا يف انلوق لثم يأ "04ُمِيَِمْلآ مكمل َوْه ْمَنِإ فلير لاَ
 ؛نّيه هيلع وهو .ءقحلا وه كبر لاق امو «ميلح مالغب اهورشب :كبر
 . .هقلخب ميلعلا «هعنص يف ميكحلا وه هنإ الإ

 هلكت ميرم نبا ىسيع قلخ يف ةمصاخملاو لادجلا

 هيبنل ةجح ةيآلا هذه لزنأ لجو َّزع هللا َّنِإ» :ّيربطلا لوقي
 يف هوجاح نيذلا نارجن ىراصنت نم ٍدفو ىلع ني لمحم

 ©: َّيبنلا ىلع اومدق نارجن لهأ نم ًاطهر َّنأ كلذو . .هلتيظ ىسيع
 ىسيع :اولاق ؟وه نم :ه5 لاقف ؟انبحاص ركذت كنأش ام :هل اولاقف

 0 .هتملكو هحورو هللا ٌدبع وه : 6 لاقف !!هّللا ٌدبع هنأ معزت

 جرخ مث «ميرم فوج يف لخدف .هكلم نم لزن هللا وه هنكلو كل

 ؟بأ ريغ نم قلخ اناسنإ طق تيأر لهف .هرمأو هتردق انارأف «اهنم

 . ةيآلا . . 2004 مداَ ِلَمَمَك وأ َدنِع ىَسِع َلَثَم َكِإ# :ىلاعت هللا لزنأف

 دق «ةكتالملا نودبعي اوناك نيذلا نيكرشملا ضعب َّنأ ودبيو
 ىدهأ نحن :اولاقف «ةميركلا ةيآلا هذهب اوعمس امدنع ةجهبلا مهتذخأ

 هللا 1 لزنف .ةكئالملا دبعن نحنو ءايمدآ اودبع مهنأل «ىراصنلا نم

 اًمُعَهِلْأَ اَوُلاَفَو# ودعي نم كلم اد الم ٌمَيرَمننأ َبِرُصاَمْلَول : ىلاعت

 كان نجل نإ «ةوطصخ لج لإ كَ امره أ د
 ىف دكه كن اَنْ 1 انن ولو#ٌليبَرْسِإ يبل الم ُهَنْلَعَحَو

 نما : ةيآلا «تايراذلا ةروس )1(

 )١( مقر ملسم حيحص ؛يربطلل نآرقلا ريسفت ١6١.

 ) )9هال :تايآلا .فرخزلا ةروس 50.
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 نم مهفلاح نمو «نيكرشملا يّدصت ىلإ لبق نم انرشأ دقل
 كلذ هوجو زربأ نم ناكو ءاهروهظ ذنم ةيمالسإلا ةوعدلل «بازحألا

 يبنلا نيب اهذشأ ىلع تراد يتلا لادجلا ةكرعم يف لثمت ام يدصتلا

 نيذلا نيكرشملا نيبو ءدحألا دحاولا هللا ةدابع ىلإ هتوعد يف لي

 يفو ..!كلذ ريغ وأ .ةكئالملا وأ ناثوألاو مانصألا نودبعي اوناك

 فوس مهنأب نيكرشملا دعوتت يتلا تايآلا تلّزنت لادجلا كلذ مضخ

 ًادوقو  «ةهلآ» اهنوربتعي امم هللا نود نم نودبعي امو .««مه» نونوكي

 . .رانلل

 تايآ يف ًالدج ءيش رثكأ ناك هنأ يربعزلا نبا رفاكلا نع ىوريو
 ّمكنإ» : ىلاعت هلوقب نيكرشملل هديدهتو هللا ديعو لزن املف ؟ هللا

 ترك ؤل»* تورو اهل رس ْمَّنَِهَج بصح هنأ نيود نم َنوُدَبَعَت اَمَو
 كلذ عمس امل لجأ :74"2قُدْيدَح اب َلُكحَو ًاهودرو ام هه الو
 :لاقو ٠ هني ىبنلا ىلإ ءاج « هللا ديدهت رفاكلا

 !؟؛دمحما اي ممألا عيمجلو انتهلآلو انل اذهأ

 : ًاعطاق ٍِهِينَو هباوج ناكو

 ممألا عيمجلو .ةموعزملا مكتهلآلو .ةكم يكر شم أي مكل وه

 . . !هتايآو هللاب ترفك ىتلا

 : يربعزلا نبا لاق

 نوديعي ىراصنلا سيلأ  ةبعكلا ترو 2« دمحما اي كتمصخ

 .484و 44 :ناتيآلا :ءايبنألا ةروس )١(
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 ءالؤه ناك ْنِإف ؟ةكئالملا حيلم ونبو ءاريزع ٌدوهيلاو «ميرم نبا ىسيع

 . . !مهعم انّنهلآو نوكن ْنأ انيضر دقف ءرانلا يف

 ةيرخسلل ٌةدام نيعللا رفاكلا كلذ لادج نم نوكرشملا ذختاو

 فقوم يف حبصأ دق ميم «ًادمحم» َّنأ موهوملا مهنظ يفو ءرّدنتلاو
 َّنأ اًوسن نكلو . .!مهتمصاخمو مهلادج عفدي ْنأ عيطتسي الف ءجرح
 يفنلا اهيف ام ةينآرقلا تايآلا نم لزنأف ءريصبلا عيمسلا وه ىلاعت هللا

 هنولّؤقتي ام ّلك َّنأو ؛كت ميرم نبا ىسيع لوح ةهبش ةيآل قلطملا
 مهذاختا نم  ةكئالملا وأ ءريزع لوح وأ  ميركلا َّيبنلا اذه لوح

 ءةحصلا نم هل ساسأ الو :«لطاب وه امّنِإ «هللا نود نم ةهلآ وأ ًابابرأ

 ىرتفا نم لك مه  نومصاخُي فوسو «ىلاعت هلل دابع ًاعيمج مهنأل

 تايآلا نّيبت امك . .باسحلا موي لطابلا ءاعدإلا كلذ لثمب مهيلع

 نيحرف مهلعج امو «دابعلا ءالؤه لوح نوكرشملا ُةّمهوت ام َّنأ ةينآرقلا
 يبنلل ًةمصاخمو ًالدج اّلِإ سيل ؛هل نوقّقصيو نوكحضيف «نيئزهتسم
 هن كَلُمَوَ اد اَتَم َميرَم نبأ َبِرصاَمْلَوط : ىلاعت هللا لوق هنّيبي امك « ديت
 2 2-0 سر 0 20 207 2 ع 57 7 ىوؤةر 50 هك رو 2

 م ره لب الدج الإ كل هويرض ام وه م رح اَْعَهِلأَ ًاولاَقو# َت وَّدِصي
 01ج م <
 8 نومصح

 ءايبنألا يتروس يف ةدراولا تايآلا طبارت نم ًاحضاو ودبيو

 الثم هوبرض ام ءديعب نم الو بيرق نم ال «لوانتت ال اهّنأ .فرخزلاو

 ريزعلا وأ ءىسيع عم انتهلآ نوكت نأ انيضر :مهلوقب هيتتتث ىسيع نع
 ءمهلادج ضحدل تلّزنت امّنِإو ةميركلا تايآلا كلت َّنأل . .ةكئالملا وأ

 يتلا ةّيمنصلا ةهلآلاو «نيكرشملا َّنأ دكؤتل مث نمو «مهتنسلا سارخإو

 اهل مهو منهج دوقو ًاعيمج مه «ىلاعت هللا نود نم اهل نودبعتي

 )١( 88و هال :ناتيآلا .فرخزلا ةروس .
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 نم تادوبعملا كلت تناك ولو ..كلذب هللا ىضق امك ء«نودراو
 اهدّيعتي نمو يه تناك امل .ءنومعزي امك .«ةهلآ» ناثوألاو مانصألا

 كلذلو . .27لعتشملا اهميحج يف نيدلاخ ءرانلل ًادوقو نيكرشملا نم

 لوح ةهبش ةيأ نع ةتتت ىسيع يبنلا هيزنت نآرقلا يف درو امثيحو
 ام لوح نيكرشملا لاوقأ هتاذب لعجي هيزنتلا اذه َّنإف «هتيبوبرو هتيهولأ
 منت ةحداف ةطلاغم دّرجم  ةكئالملا وأ ريزعلا وأ - ىسيع نع هب اْوَنَع

 تاحيص اهوقلطأف «مهرودص يف ناطيشلا اهثفن يتلا رعاشملا نع

 ةدابع يف مهسفنأل ًارربم اولعجي يكل ًاوزهو ًاقيفصتو ءةيرخسلل
 كلذ لثمو «ةلطابلا ليواقألا كلت درجم رربملا ناك ولو «مانصألا

 سمط ىلع لمعلا يهف ةئيبخلا مهتياغ امأ ..قيفصتلاو كحضلا

 0 ا ؛نآرقلا اهب لّزنتي يتلا قن وئاقحلا

 ىسيع نع هيلي دمحم َّيبنلل ّلثملا اوبرض ام نيكرشملا نأ نّيبت
 ًالدج الإ ملا ا ا

 نآرقلا لمعتسي امدنعف ..قحلا نع هيف اودعبيل «لطابلاب ةموصخو
 تدرو يتلا «لقاعلا ريغل يهو ةام) ةظفل نيبم يبرع ناسلب لزن يذلا

 ْنأ ذم هناحبس هب ىضق دقو ؛ٌينابر رمأ وهف «ةرخآلا يف رانلل ًادوقو ةراجحلاو سانلا نوكي نأ امأ )١(

 هذه نآرقلا دكأ دقو . .!نورفاكلاو نوكرشملا هكردي ال ام اذهو .ءضرألاو تاوامسلا قلخ

 يف نّيب وه امكو «ءايبنألا ةروس نم 44 ةيآلا يف نّيِب وه امك ءةيآ نم رثكأ يف ةيورخألا ةقيقحلا

 ىلع ىلاعت هللا لّرني ام قدصب باتري نم لك نايدحتت نيتللا ةرقبلا ةروس نم 74و 7 نيتيآلا

 ءمهبير ىلع اولظو ءاولعفي مل ْنِإو ؛هلثم نم ةروسب اوتأي نأ «نآرق نم دمحم هلوسرو هدبع
 امم بر يف منك نإَو» :ىلاعت هللا لوقي ؛ةراجحلاو سانلا اهدوقو ن 000 رانلا اوقتيلف
 نو امنت مل نوه شك نإ ملا ٍنوُد ني ٍمُكءآَدَهْس اوُعدأَو ءهِلْنَم نم ٌمروَسِب أوُنأَف اِوْبَع لع ان

 .[؟14و ٠” :ناتبآلا «ةرقبلا ةروس] 4َنرْفَكْلِل ْتّدَِأ َُراَجْْلْلَو ٌساَنلأ اَهُدوُهَو ىتْلأ َراَنلأ اومن اوُلَعفَ
 نيرفاكلل تّدعأ ةراجحلاو سانلا اهدوقو نأو ءٌقح رانلا نأ ىلع  نآرقلا يف ديكوتلا اذه لثمو
 ةتباثلا ةيهلإلا ننسلا نم يه .نآرقلا اهنع ثّدحت يتلا ةيبيغلا قئاقحلا نأب سانلا نقيتسي ىتح
 بر نم هب ًايضقمو ؛ًايمتح ًارمأ رانلا نيكرشملاو نيرفاكلا لوخد ناكف ؟لوحتت الو لدبتت ال يتلا

 .[4 :ةبآلا «ناسنإلا ةروس] 4 (يِمَسَو اللْغأو اَلِسَلَس َنِرفَكْلِ اندَمعأ نإ > : نيبملا هلوقب «نيملاعلا
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 يهف :4 منهج بصح أ نيود نم َنوُدِبَعَت امو محن # : ىلاعت هلوقب
 .4ْحَكَحَّيإ» هلوقب نيكرشملا لوانتت اهّنأ ىلع عطاسلا ناهربلا

 .«نودِبعت امو# لقاعلا ريغ نم مهتادوبعمو مهمانصأو مهناثوأ لوانتتو

 .(نيكرشمك) مهيلع ًابصنم ديعولا يتأي امدنع ىنعملا ميقتسي ثيحب
 ةحاصفلا لهأ مهو مهب ردجي ناكو :(ةدماج ءايشأك) مهتهلآ ىلعو

 العو لج هللا َّنأ اوكردي يكل ,يوغللا قرافلا اذه اونّيبتي ْنأ «ةغالبلاو
 .ةلطابلا مهتاءاعداو «مهنونظ لك نع «ىسيع هدبعو هّبن هّرني ْنأ دارأ

 تناكف ءماصخلاو لادجلا درجمل الثم هولعجي نأ اودارأ مه امنيب
 نارقلا نّيبيو لب ال ..اهيف نيدلاخ رانلا ىلإ ءمهتهلآاو مه .مهتبقاع

 نوكي كلذف ءالوق ولو «ةيهولألا يعي هللا دابع نم ٍدبع ّيا نأ ميركلا

 نم هلِإ تو مهني لقي نمو# :ىلاعتو كرابت قحلا لوقب منهج هؤازج
 وأ «قولخم يأف :©04نييَقلا ىِم كلذ ُمَتهَ بِي كَم .نوث
 بر هللا نود نم ُهَلِإ ينإ :لوقي ءءامسلا يف وأ ضرألا يف نئاك
 . .ريصملا سئبو منهج هلخدي العو َّزع هللاو ءاملاظ نوكي «نيملاعلا

 «نيرفاكلا ىلاعت هللا يزجي .منهج يف ءازجلا اذه لثم يأ .كلذك

 . .مهلاثمأ نم نيملاظلا ّلكو .نيكرشملاو

 وه وأ هللا وه هنكيات ميرم نبا ىسيع ّنأب داقتعالا وأ ٌنظلاو لب
 ,("!ةلهابملا ةيآ اهنمو «نيبملا نآرقلا تايآ نم ريثك هلطبأ دقف هللا نبا

 ءاج يذلا نارجن ىراصن دفو ىلع ؛5 ّيبنلا اهضرع نأ ام يتلا
 كلذ يعّدي ناك امك ههثكتَت ىسيع ةيتوهال لوح هيَ يبنلا ةرظانمل

 .؟8 :ةيآلا «ءايبنألا ةروس )١(

 اَموَنَب نم همِف َكَّجأَح ْنِمَقظ :ىلاعت هللا لوق كلذو ؛نارمع لآ ةروس نم 7١ ةيآلا يف ةلهابملا تدرو (؟)
 تنل لصْجتَم ْلَبْبَم رك خكشنأو اشنآو كضَو اكسو رك ةنبأو «ةنإا ٌمتئاَواَع لكَ لل ني َكءآَج
 . ؟وزكعلأ لع هل
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 ىتح ةلهابملا مهيلع مركألا لوسرلا ضرع نأ ام ءلجأ . .دفولا

 ريصم هيلإ لوؤيس امب ديكألا مهملعل ءاهيف لوخدلا نع اوعنتما

 مهنأل الإ ءضفرلا كلذ ناك امو . .!نيبذاكلا نم اوناك اذإ نيلهتبملا
 ةتباث ةقيقح وأ ةلأسم لوح هورظاني نأ ال هين در 1 يبنلا نولداجي اوؤواج

 7 ىري « نيقيرف نيب ٌةداع  نوكت ةرظانملا نذل كلذو .ةديكأو

 ديري هنكلو «شاقن عضوم نوكت يتلا ةلأسملا يف ٌّقح ىلع هسفن قيرف

 نيب نوكيف لادجلا امأ ؛هلئاسوو هتقيرطب هاري امك  ّىحلا نّيِبي ْنأ
 ىلع ىرخألاو «قح ىلع يوطنت امهادحإ . نيتفلتخم رظن يتهجو

 دفو ناك امو .ًالطبم رخآلاو ءاقحم نيقيرفلا دحأ نوكيف ءلطاب

 نف اتمح اويرهف» لام أل الا وجالا ب ودم ان ىلع ةيزيدن اكن
 نم قداصلا قيرفلا نبت ت نأ اهلوصح لاح يف اهنأش نم ّنأل .ةلهابملا

 .لطابلا قهزتو ّقحلا ٌّقحت يتلا ةقيقحلا رهظت نأو «بذاكلا قيرفلا

 لكل ةغماد ٍةلدأ نم لمحت امب ميركلا نآرقلا صوصن هيلع انلدت ام اذهو

 بهذي ةقيقحلا نايب يف ةدايزو . .ديهش وهو عمسلا ىقلي نأ دارأ نم
 مهنأ ىلع نيرفاكلاو نيكرشملا راهظإ ىلإ «فرخزلا ةروس» يف صنلا

 اوريصي ىتح «لطابلاب قحلا عفد يف نولداجي مهف ؛نومصخ مرق
 لب اَلَدِج الإ كَل ُهويَرَصاَم8# : ىلاعت هللا لوقل ًاقادصم ا

 نم (59) ةيآلا يأ «يلت يتلا ةميركلا ةيآلا ٌقيداصم ىّلجتت مث

 اَّلِإ وه ْنِإ» دقت ىسيع ةقيقح ىلع اهديكوت يف «(فرخزلا ةروس)
 - ةنّيب ةيآ هلعجو «ةميركلا ةوبنلا ةمعنب هئر هيلع معنأ هللا دابع نم «ذبع

 كلذو «نيملاعلا نم مهريغلو . ليئارسإ ينبل ب ىلاعت هتردف ىلع

 هللا هلعجو يأ 4 ّليِرَسِإ بأ التم اثم هتتلعحيو # 8# .ءبأ دود مأ نم هتدالوب
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 هنأو .هقلخ يف ىلاعت هتردق ىلع ليلدتلل «لثملا هب برضُي اّيح ًادهاش

 ءيش لك ىلع وهو ءءاشي ام قلخي «ميلعلا قالخلا وه هناحبس
 الف «ليئارسإ ينبل هقلخ يف ًةديرف ةيآ ىلاعت هللا هلعجو لب ..ريدق
 يف ٍرمأ يأ مهيلع سبتلي الو «ىلاعت هللا ةردق يف كش يأ مهطلاخي

 «سانلا نم ةئفلا كلت سوفن يف امب ملعأ ىلاعت هّنأل هت ىسيع ةّوبن
 ةديرفلا هتدالو يف نكت مل ليئارسإ ينب ىلع ةجحلا َنإف كلذلو
 ُهُمْأ هب ْثتأ امل ذإ ءدهملا يف الفط لازي ام وهو هقطن يفو لب ءبسحو

 اهنومهتيو «مهبضغ ماج اهيلع نوّبصي ليئارسإ ينب رابحأ ماق «هلمحت
 ءاسن ىلع اهُبر اهافطصا يتلا ةرهاطلا لواحت ملو ؛هيف يه سيل امب

 يك اهلفط ىلإ تراشأ لب «لطابلا مهماهتا اهنع عفدت نأ ؛نيملاعلا
 نم ألملا مامأ تن ىسيع قطن امدنع ةيناّبرلا ةيآلا تناكو ءهوملكي

 .مهل لاق ذإ ءاكرابم اًيبن هثعبو «ىلاعت هلل هتيدوبع ادكؤم «ليئارسإ ينب
 : ىلاعت هللا لوق هنّيبي ام ءهرمع نم ًامايأ غلبي مل ًالفط لازي ام وهو

 تنكح ام نأ مراَبُم قَلعَجَو »ب ىلَمَجَو بكل َقلَتاَ ِهَّسأ ُدْبَع ْنِإ َلاَده
 ماء

 اراَبج قلمي ْمَلَو قدري اًرييو*ايح ُتْمُد ام َرْرَكَرلاَم َةَلَصلاب تصَوَأَو
 يذلا ميركلا نآرقلا كرابتو «ميظعلا قلاخلا هللا كرابتف ..١2)4اًنِتَ

 ةيآو لب «ليئارسإ ينبل َةيآ ميرم نبا ىسيع ىلاعت هللا لعج فيك انل نيب
 عطاقلا ليلدلاو ءُيحلا لثملا مهيدل نوكيف «نيعمجأ سانلل ةمحرو

 ىلع نولبقُيف .هقلخ يف ةقلطملا هتثيشم ىلعو «ىلاعت هللا ةردق ىلع
 . .هيهاونو هرماوأل لاثتمالا يف هتعاط ىلعو «ةدابعلا قح مهر ةدابع

 نوركني مهنم ريثك ّلظ لب «ليئارسإ ينب عم ٍءيشب عفني مل كلذ َّنكلو
 )١( :تايآلا ءميرم ةروس 0-7١ 37"7.
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 هللا ءايبنأ بيذكت يف مهخيرات ربع تبث امك هتان ميرم نبا ىسيع ةّوبن

 نيذلا «نيرفاكلاو نيكرشملا نآرقلا تايآ عفنت مل كلذكو . .!هلسرو

 لادجلا يف مهنأش «لطابلاب ةموصخلا يف ًاجاجل سانلا ٌدشأ اوناك

 يذلا مويلا اذه ناسنإ نأش «قحلا ىلع لطابلا ةرصنل «ةموصخلاو

 ادعت ءهحلاصمو هئاوهأو هعزاونل ًاقفو ةايحلا رومأ رثكأ رّسفي نأ لواحي

 قطنملا» هيمسي ام ىلع نايحألا رثكأ يف دمتعي وه لب .قحلا نع

 برأملا قيقحتل اهعدتبيو اهطبنتسي نيهاربو ججحب هنم ديؤملا «ّيلدجلا
 نيرخآلا قوقح ىلع دعت اهيف ناك ولو «ةيتاذلا عفانملا وأ «ةيصخشلا

 نيمأتل ىعست يتلا لودلا نأش كلذ يف درفلا نأشو ..!مهحلاصمو

 قرطلاو «بيلاسألاو ءلئاسولا نع رظنلا فرصب اهحلاصم

 رربت اهدنع ةياغلا نإ ذإ ؛كلذل اهلمعتست يتلا تايجيتارتسالاو

 «نيرخآلاب ررضلا قاحلإ ىلإ رومألا اهب تدأ ولو ىتح ؛«ةليسولا
 دمعت امدنع «ةريثك نايحأ يف لصحي امك ؛مهلتقو .مهقوقح ردهو

 . .!اهبرامو اهعماطم قيقحتو ءاهتاططخم ذيفنت ىلإ ةملاظلا لودلا

 نيذلا برصلا دي ىلع «وفوسوك» ميلقإ يف لصح ام سمألا يف هلاثمو
 رذقأ مهيلع اونشف ءةقطنملا كلت نم نيملسملا عالتقال اوططخ

 نم ناك ثيح ؛نينمؤملا ىلع نورفاكلا اهئشي ْنأ نكمي يتلا بورحلا

 «نامزلا دبأ ىلع راعلاب اهباحصأ ٌمصت يتلاو « ةفرشملا ريغ  ؛اهرثآم»

 .مهتاكلتمم ريمدتو «مهتامرحو نيملسملا تامارك ىلع يدعتلا

 - هتعاشب ىلع هلك كلذ نم أوسأو . !مهندمو مهارق نم مهريجهتو

 ةيرصنعلا ءارج نم نيملسملاب برصلا اهلزنأ يتلا ةيعامجلا رزاجملا
 ثئابخلا نم كلذ ريغو «نيفدلا دقحلاو :«ينيدلا بصعتلاو «ةيقرعلا

 وأ ؛ةيقالخأ ةزيم ةيأ نم ةيواخ اهتلعجو «برصلا سوفن تألم يتلا
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 باحصأ لك ىلعو «نيملسملا ىلع ًاماليإ ّدْشأ لهف . .ةيناسنإ ةغزن
 برصلا كنلوأ اهبكنرا يتلا مئارجلا كلت نم ملاعلا ي ىف ةّرحلا رئامضلا

 يداحلا نرقلا علطم يف ّدجتسا ام اّلِإ ؛نيرشعلا نرقلا ةياهن يلاوح
 يتلا ةيدامتملا ةيناسنإلا مئارجلا نم ءاّيح لازي ام لاثملاو «نيرشعلاو

 يف قارعلا لالتحا ذنم  مهعم فلاحتلا تاوقو  نويكريمألا اهبكتري

 نييقارعلا نم اياحضلا ددع براق ىتح .م١٠٠7* ماع (سرام) راذآ

 ناسنإ نويلملا ىلع ديزي ام '''مويلا ىتحو وزغلا ةيادب ذنم اوطقس نيذلا
 تالواحم ىلإ ةفاضإ كلذو !نابشلاو ءءاسنلاو خويشلاو لافطألا نم

 ةيفئاطلا نتفلا ةراثإ نع كيهان .قارعلا خيرات يف ةراضحلا ملاعم سمط

 نولتحملا اهسرامي يتلا ةيمارجإلا تاططخملا نم اهريغو ةيبهذملاو
 ًاملظو ًاًوتع ّدشأ ملاعلا يف مهتروص لعجي امب ءمهؤافلحو نويكريمالا
 . .ميدقلا يف قارعلا اولتحا امدنع ةرباربلا ةروس نم ةعاشبو

 .هلهأو مالسإلل مهتوادع وأ نيرفاكلا ديك ىلع لاثملا برقأ امأ

 (يليئارسإلا) ينويهصلا ناودعلا يف ىدّبتيف «هلالتحاو قارعلا وزغ دعب

 مئارجلا ىلع ليلدتلل يفكيو ؛م١٠٠7“ ماع (ويلوي) زومت يف نانبل ىلع
 ىلع تقلأ اهّنأ «نيينانبللا قحب ةيربعلا ةلودلا اهتبكترا ىتلا ةيناسنإلا
 0 يتلا ةيرذلا ةلبنقلا ةوق قوفي ام اهتارئاط لبانق نم ءايربألا
 و «.يكازاكان قوفو ءاميشوريه قوف ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا

 5 .ةيدوقنع ةلبنق نويلم ىلع ديزي امب نانبل بونج يضارأ تّطغ

 املاط «ةليوط ةدملو «ةرمتسم ةروصب سانلا لتقو «مارجإلا يف ًاناعمإ
 ردصم لكشت يتلا «نيتاسبلاو لوقحلا ىلع ةعزوم لبانقلا كلت تيقب
 يفو «هلالتحاو قارعلا وزغ يف ّلعلو .!ةقطنملا كلت يلاهأل شيع
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 بعشلا ىلع ةيدامتملا ةميرجلا يفو نانبل ىلع ةيجمهلا برحلا
 يف ملاعلا هيلع نوكيس امب «رشبي» ام . .م1954 ماع ذنم ينيطسلفلا

 نورفاكلا اهّئشي يتلا بورحلا هذه لثم َّنأل !!نيرشعلاو يداحلا نرقلا

 ًايلاثم ًاريبعتو لب ءٌةحضاو ًةروص الإ تسيل نيملسملا دالب ىلع
 ؛ةقيقحلا يف ءاهنكلو ؛نيملسملاو مالسإلل اهنونكي يتلا ةموصخلل

 عابتأل اودعو « هللا نيدل ًاميصخ ناك نم لكل ًاقيقد اننا امر دعت

 نم َنْسفإْلا َقَلَح» :ىلاعت هللا لوق نم كلذ مهفن امك .«نيدلا اذه

 قولخم هنأ نم مغرلا ىلعو «ناسنإلاف .74"2نيُِم ٌميِصَح َرْهاَدَِم َةَمْطَن
 هقلاخ دي َّنأ نم مغرلا ىلعو ءىنمُي اذإ ينم نم «ةنيهم ٍةفطن نم
 هنإف ءايوس ًارشب ريصي ىتح ٍروط ىلإ ٍروط نم هلقنت ريبخلا فيطللا
 «هيلع ىلاعت هبر لضف ىسنيو «ةنهاولا ةفطنلا كلت نم هقلخ ىسني
 كلذ ىسني . .ميوقت نسحأ يف اهيلع هدجوأ يتلا ةروصلا هذه ىسنيو

 ءهتمعن ىلع ينثيو ءهدمحيو هّبر ركشي ْنأ لدبو «هاسانتي هنأ وأ ءهلك
 نوؤش يف لطابلا لدجلا اذه لثم هماصخ ةليسوو .ءهمصاخي هب اذإ

 . .(نيملسملل ًائيهوت) ايندلا نوؤش يفو (مالسإلاب ةيهارك) نيدلا
 حنجت يتلاو «قحلا ءامصخل ةيرشبلا ةعيبطلاب رقتسم لدجلا َّنأ ةلعلاو
 . .نيملاعلا بر هللا نينيبم ًاماصخأ مهلعجت ىتح مهب

 ٍضرأْلا ىف ُهكَهَلَم ركنم الع ُهََْم ْوَول :ىلاعت هلوقامأ
 لهأ لّدبل ءاش ول هتمظع تلج هنأ ىلع رخآ ليلدف «04'2َنوُمْنَح

 ىلع رداق هناحبس هنأو ءمدآ ينب لثم اعيمج نوقولخم دنع ةكئالملا

 .4 :ةيآلا ءلحنلا ةروص )١(

 )١( :ةيآلا .«فرخزلا ةروس 35١.
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 ءمهريغ تاقولخمب مهلك ضرألا لهأ لّدبي نأ ىلع رداق «ءيش لك

 ىلع نوفلخي ٍضرألا يف ةكئالم مهسفنأ سانلا نم لعجي ْنأ وأ

 رداق هتردق تلج هللا ناك اذإف . .نيملاظلا اهلهأ كالهإ دعب اهترامع

 قلخي ْنأ ًابجع نوكي لهف ؛ةكئالم سانلا نم لعجي ْنأ ىلع
 نأ ىلع رداقلا هناحبس وهف «؟هيف هقلخش يذلا لاثملا ىلع :يقن ىسيع

 مدآ قلخ لثم ءاوس «ءاشي يتلا ةيفيكلابو ءتاقولخم نم ءاشي ام قلخي

 ءرشب اهسسمي نأ نود ةرهاطلا ٍةَمأ نم ىسيع قلخ لثم وأ .بارت نم

 امأ . .(ىسيع) ًادلاوت وأ (مدآ) ًاعادبإ قولخملا نيب كلذ يف قرف البو

 امهو سانلاو ةكئالملا نيسنجلا َّنأ يهف «قايسلا اذه يف ةديعبلا ةياغلا

 قلاخلا وهو «هللا الإ َهَلِإ ال هنأل «ةيهولألل ناحلصي ال «تاقولخم

 .هأوس دوبعم الو ءهريغ قلاخ ال يذلا

 دلو نمحرلا ذاختا ىلع ًالثم ةكئالملاب نيرفاكلا ٌبرض “ 
 رع ل

 ر ا از هدا نموا محو :ىلاعت هللا لوقي

 َبَرَص امي مهُدَحَأ َرَضِب اًذإو# َنينَْلا ُحدَمْسَو تان ليان دع م ا* بم

 ف رهو َةيلمْلآ ىف ًاوَنْكُ موأ# عيظك_َوْهَو ادَوَسُم ُمُهْحو لَ التم ٍَعَ
 مهل أو ُدِهَسأ ان امنا | ِننْمَسلأ ُدَبع ْمُه نبدا ةكيتلملا ل
 0042و 1

 وأ ناهرب ىلإ دنتسي ال يذلا نظلا مكحب  رافكلا لعج دقف

 اوناك ولو . . !هللا تانب ةكئالملا :اولاق ثيح ءًادالوأ ىلاعت هلل ليلد
 رع هيلإ ةكئالملا ةبسن نأل .دلولا هلل اوبسن امو «كلذ ا

 ةبارقب مهصيصخت َّنأ امك «مهنع ةيدوبعلا ةفص ةلازإ ينعت امّنِإ لجو

 )١( :تايآلا .ءفرخزلا ةروس 15-16.
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 نأل ءدالوألا ءالؤه ىلع ةيهولألا ةفص قاصلإ ينعي امّنإ هلل دلاوتلا
 هل سيلو لب ؛ةكئالملا ىلع قبطني ال ام اذهو .دلاولا نم ءزج دلولا

 رئاس لثم نوقولخم «هلل ٌدابع ةقيقحلا يف مهنأل .بجوم نم
 ؛هقلاخل ادلو قولخملا نوكي ْنأ لصألا ىف ليحتسي هنألو ؛هتاقولخم

 يتلاو «ّيرشبلا سنجلا ةايح يف اهدهعن يتلا ةبارقلا ةلصب هل بيرق وأ
 ْ 0 .!ّمدلاو دلاوتلا ةطبار ىلع موقت

 يذلا رفكلا وه امنإ «لطابلا نظلا اذه لثمب ناسنإلا ءاعدا َّنِإو

 كلذ نع هسفن هَّزن دقو ءدلوي ملو دلي مل ىلاعت هللا َّنأل ءهيف ةهبش ال
 ذيج غّل*«دَمسَلأ ُهَّنأ«ٌدحَأ ُهَّنَأ وه لف :ىلاعتو كرابت هلوقب هلك

 هلل ٌناسنإلا لعجي امدنعف . .24'"2:حآ اًوُهُك مل نكي ْمَلَو* دلي َمَلَو

 ءنّيِبلا رفكلا اذإ وه كلذف ءآدلو هدابع نم ضرألاو تاوامسلا كلام
 رهاظ ءروفك وه كلذ دقتعي وأ «ءكلذ لوقي يذلا ناسنإلاو «حضاولا

 . .4ُنيِبُم ٌروُمَكْل نكضإلا َّنإ# :ىلاعت هلوق هنّيبي امك ءرفكلا

 لثم ؛برعلا نم نيكرشملا كئلوأ ىلع هلالج لج هللا ركنتسيو
 لطبي ام «مهفرعو مهقطنمب .مهل نيبيف «قرخألا روصتلا كلذ

  ةكئالملا ذختا هنأب نومعزي مهو .مهمالحأ هفسيو «مهاوعد

 دنع مهل ةمركم يأف لاب مه .مهافصأو «تانب  نيقولخملا

 قلخي امم ذخّتيو .نينبلاب  نوكرشملا ءالؤه مه مهصخي ىتح مهبر

 مهلوق َّنِإ ؟روعشلا هفلأي وأ «لقعلا عم كلذ ميقتسي لهو .!؟تانبلا
 ملف .مهكرادم ّلشو «مهرئاصب ىمعأ يذلا «لهجلا نم ًابرض الإ سيل
 ءدلو امو دلاولا نيبو «هدابعو قلاخلا نيب زييمتلا ىلع نيرداق اودوعي

 )١( :تايآلا ءصالخإلا ةروس ١ 4.
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 هيف ناسنإلا عقوي يذلا ملظلا عاونأ ىتعأ وهو ءرهاظلا رفكلا يف اوعقوف

 ةيلهاجلا برع نم نيكرشملاو رافكلا كئلوأ قطنم َّنإو لب . .هسفن
 يذلا وه - هل ًادلو هدابع نم ذختا قلاخلا َّنأ نومهوتي نممو -
 ٌدابع .مهسفنأ مه .مهنأل «ليبقلا اذه نم مهل لوق لك لطبيو , مهبّذكي

 دابعلا بسني الأ ةدابعلا بدأ نمو .هوركنأ مأ كلذب اورقأ ءاوس ىلاعت هلل
 دابعلا ءالؤه ناك اذإ فيكف «هتمظعو هسدق لالجب قيلي ال ام مهقلاخل

 كلمي يذلا ءمهبر ىلإ هنوبسني مث «هنوهركيو ءءيش نم نوؤاتسي
 . . !؟دوجولا يف ءيش لكبو .مهدالوأو .مهتايحب فّرصتلا

 نم عّدصتت ْنأ داكت ضرألاو تاوامسلا َّنأ ؛كلذ نم ًارثأ دعبأو
 لب . . !ًادلو نامحرلل َّنأ ىعّدت امدنع ضرألا لهأ نم تاعامج داقتعا

 هارت هاقلل ازلوقر أ انيطع اراكنإ مهبلع ركر ىلاعتو لاحم نيل
 داكن اد انس منح دَعَا نما َدحتأ اواَقَر9 :نيبملا ىحلا
 اًمو*اَنَلو نمل وعد نأ هاذه ُلاَبْلَل ريو ُصّياْلا ُقَمْنَيو هني َنْرَطَمَتي تونس
 ٍنَمَيلا قالا ٍضرَألاَو ٍتاومَسلا ىف نم لك نإ هالو َدِخَي نأ نحيل ىتبي
 ؛هّبر يتأي فوس «ضرألاو تاوامسلا يف نم لك «لجأ , , "20م

 نولقعي الفأ «هب هتمحرو هتفأر اّلِإ يغتبي ال ءًاليلذ ًادبع «ةمايقلا موي
 ! ؟4 دلو نمل اَوَعَد نأ# : مهتميرج ةحادف ىدم

 ىلإ نوبسني اوناك نيذلا «ةيلهاجلا برع نم ريثك لاح يه كلتو
 ليلدب ءٌتانب مهل دلوت نأ نم نوفنأي مه امنيب «تانبلا ذاختا ىلاعت هللا
 َوهَو اوم ُمُهَحَو ّلَظ التم ِنَمّيلِل برص اَمِي مْهُدَعَ َرْيِب اًدإَو» :هنأ
 ءالؤه نم ىثنألاف «ةيهلإلا ةمكحلا ىضتقم ثيح نمف . .04"2 ٌعِيِظَك

 . 945 - 848 :تايآلا ءميرم ةروس (01)
 ١7. :ةيآلا .فرخزلا ةروس (؟)
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 :ةنبالاو ءٌمألا يهو ءريوصت نسحأ هللا مهروص نيذلا رشبلا

 نأ بجي «يعامتجالا اهعضوو ءاهقلخب يهو . .ةجوزلاو .تخألاو

 4 َرْيب اًدِإَو9 كلذب اهقلاخ اهفصي امك «دلوت امدنع ةليمج ىرشب نوكت
 ةدالوب ٌريخلا يأ . .ريخلا نع ةداع ءيبني امم يه ىرشبلاو - ةيآلا -

 اذه ةمعن رّدقي نكي مل يذلا ءّيبغلا يلهاجلاف كلذ عمو « ىثنألا

 ههجو ٌّدوسا اهب رّشب اذإف ءٌّةنبإ هل دلوت نأ ًاريثك هؤوسي ناك ءقلخلا
 ءاهربخ درجمل ؛ظيغلاو ؛دمكلا نم هبلق يف شيجي امع ًاريبعت ٌرهفكاو
 «موقلا نم رارفلا الإ ءهمهوتي يذلا يزخلا نم هل ًاعيلم دجييا ذأف

 لوط الو هل ةليح ال «بوركم ميظك وهو «هدحول رع يف دارفالاو

 هيلع فعاضتت مث . .!هتساعتو هظح بدني ْنأ الإ ءهب رّشُي ام ىلع

 تفرتقا ام ةلفط اهدئيو «بارتلا يف اهسديأ :ركفي وهو ءهنازحأو ُهُمالآ

 ىلعو ءاهريصم ىلع قلقلا نم ريثك اهتايح يفو «ةّيح اهيقبي مأ ءًأبنذ
 . . !؟اهيلإ يمتني يتلا ةريشعلا ريصم

 ىلاعت هلل اوبسني ْنأب نيكرشملا كئلوأ دنع ناك قرخأ ريكفت ّيأف

 ناك ٍديلب روعش يأ وأ !؟مهسفنأل نهنوهركيو :«ٍتانب ٌقلخي اًمم»
 .ةداع ءَنْأَشَتُي نم ّنهو «تانبلا هلل اولعجي نأ .مهيلع ىغطي

 مدعو ؛ةقرلا نم يوثنألا ّنهقلخ ةعيبطل ًارظن ةعدلاو ةئيزلاو «ىلحلاب

 ام «ةيدسجلا ةينبلا يف فعضلا اذه لعلو !؟لاجرلاك ةدشلا لامتحا

 «لوقعلا فاعض ّنهنأ ىلع ءاسنلا ىلإ نورظني نيكرشملا لعجي ناك

 وأ ءماصخ مدتحا اذإ لاجرلا اهكلمي يتلا تانّيبلاو ججحلا نكلمي الف

 .مهسلاجم يف ةكراشملل ْنهْتوعدي اونوكي مل كلذلو ..!شاقن

 رومألاو «تاررقملا ذاختا نع ًاديعب نيقبي نأ بجي ّنهنأل «مهيداونو
 . !موقلا اهيلع مزعي يتلا
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 راَئّشلاو راعلل َةّبلجم ّنهرابتعا ناكف َّنههاجت مومهلا ربكأ امأ

 يف ةليح الو «ةيامح ىلع ّنهل ةردق ال هنأل ,ىرخأ لئابق مهتزغ اذإ

 امم ؛ةيدوبعلاو يبسلل ّنضّرعتي امبر لب ءضايحلا نع دوذ وأ عافد

 . .ًاعيمج برعلا نيعأ يف اهيزخيو ءاهلك ةليبقلا فرش نم طحي
 ءاهتايبلس فلتخمب ءءاسنلا ىلإ ةرظنلا كلت نم مغرلا ىلعو

 ., . !ٍتانب ٌنهذختاو ؛ًثانإ ةكئالملا قلخ ىلاعت هللا َنأب نوّمهوتي اوناك

 تناك يتلا ءاهلبلا ءاقمحلا ةيلهاجلا كلت نم ةنوعر ٌدشأ دعب لهف
 . . !؟ميظعلا يلعلا هللاب ٌنظلا كلذ لثم ىلع نيكرشملا لمحت

 ٍتاداع تاملظ ىف نيكرشملا تقرغأ دق ةيلهاجلا تناك نئثلو

 َّنإف «تانبلا دأو خراصلا اهلاثمو «مارجإلا ّدح ىلإ لصت تناك ٍةميمذ
 مهنأب ةكئالملا نع مهروصت تلعج ىتلا اهسفن يه ةيلهاجلا كلت

 . .! كلذ ىلع ةنّيب ةيأ مهيدل نوكي ْنأ ريغ نم ءاعبطو «ثانأ

 «نيكرشملا ىدل ةهبشلا كلت ةلازإل) ميركلا نآرقلا لأسي انهو

 فئيكو :(ةكئالملا نع رّوصتلا سفن هيدل نوكي نم لك ىدلو لب

 وأ ةكئالملا اوأر له مأ ؟مهقلخ اودهشأ ؟ِتانب ةكئالملا نأ نوفرعي

 ؟ثانإلا نم مهسنج اوملع ىتح مهقلخ اونياع

 ءاعّدالا َّنأ يهو «تايهيدبلا ىدحإ ىلإ ةراشإلا نم انه ّدب الو

 نوكي نأ ضرتفي  ةتباثلا قئاقحلا نم نكي مل نإ - ءيشلا ةحصب

 .ةيلهاجلا برع .مهو . .هتيهام نيبيو «هتبثي يذلا ليلدلاب ابوحصم
 لكب  مهنأل «ةكئالملا سنج ىلع ٍناهرب وأ ليلد يأ مهيدل نكي مل
 ىلع مهعم اوشيعي ملو «تاوامسلا يف مهقلخ اودهشي مل - ةطاسب

 يتأت يتلا «ةينآرقلا تايآلا نم هيحوتسن ْنأ نكمي ام َّنِإ مث ؟؛ضرألا
 زجعي «ةفيطل ماسجأ ٌتاوذ ءةيح تانئاك مهنأ «ةكئالملا ركذ ىلع
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 «رشب ةئيه ىلإ ةيكئالملا مهتئيه نع اولّوحت اذإ الإ ,مهتيؤر نع رشبلا
 ميرم ةديسلل لّثمت امدنع «نيمألا ليئاربج ىلإ ةبسنلاب لاحلا وه امك
 .ًايوس ًارشب 4 دمحم يبنلل لثمتي ناك امدنع وأ بوس ًارشب ءارذعلا

 لقني ناك املثم - ىلاعت هّبر نم هيلإ يحولا ًالقان «نايحألا ضعب يف
 دعب ثبلي ال مث  يحولا نيمأ هنأل نيلسرملاو نييبنلا رئاس ىلإ ّيحولا
 ىلإ جورعلا عيطتسي يكل يكئالملا هسنج ىلإ دوعي نأ هتمهم يدؤي نأ
 مهنع نيكرشملا لوق ّنإف «كلذك ةكئالملا نأش ناك اذإف ؛تاوامسلا
 درجم نوكي ْنأ نم لوقلا كلذ ودعي ال ؛هللا تانب مهنأبو .ثانأ مهنأب

 ةعبت لامتحا مهيلع ناكف .مهقلخ ةقيقحل حضاف روزو «لطاب معز
 بتكتسو «ىلاعت هللا ىلع مهئارتفاو مهبذك ىلع دهشت يتلا مهتلوقم

 نولأسي فوس مهنأل , مهباتك تاحفص ىف نودبو .مهيلع مهتداهش

 ع هللا يدي نيب ًارضاح ءيش لك نوكي موي « باسحلا موي اهنع

 نيحل ظفحت فوس مهتداهشو «ًالطاب اودهش دق نوكرشملاف :! لخبو

  ًامكح  باقعلا اهيلع بترتي فوسو ءاهب نوهجاوُيف «مهباسح
 دقلو لب . .ةيلوؤسملا نع مجانلا مرجلا وأ رزولا ردقب نوكي باقعلاو

 وه هنأب ىلاعت هللا ىلع اورتفا دقف «كلذ نم دعبأ ىلإ نوكرشملا بهذ

 .مهودبع ام هناحبس ءاش ولو ,ةكئالملا ةدابع نع مهعنمي مل يذلا

 هوغاص ام ىلعو «ةميظعلا ةيرفلا هذه ىلع ميكحلا ركذلا يأ مهقحاليف

 :ىلاعت هللا لوقب كلذو ءاونظ ام بيذكتو ءاولاق ام لاطبإب ءاهلوح

 اَلِإ ْمُه ْنِإ ْمْلِع نِم كليتي مُهَل ام مُهََدَِع ام ْنَمَيلَأ آس ول أوناََد»
 ةيلهاجلا برع نم نيكرشملاو رافكلا ريكفت نأ ودبيو . .217 نصري
 : تاطلاغملا نم ةلسلس ىلع دقعنا دق

 )١( :ةيآلا ءفرخزلا ةروس ٠١
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 . . ثانإ ةكئالملا َّنِإ :اولاقف

 . . هللا تانب ةكئالملا َّنِإ :اولاقو

 . . © مهند ام نحيل ءاَس ول اولاَدَو»

 لج هللا ىلع ةكئالملل مهتدابع يف ةيلوؤسملا اوبَّتر اذكهو
 ولو «هللا ىضرب الإ ةكئالملا اودبع ام مهنأ مهمعزب كلذو ءالعو

 دنع نم ٌةعدب يه امنإ ةلوقملا كلتو ..!مهودبع ام نمحرلا ءاش

 الو .ةكئالملا ةدابع مهل ىضترا دق هللا ّنأب ٌملع مهل سيلف .مهسفنأ

 يه ْنِإف ,مهودبع ام نمحرلا ءاش ول هنأ ىلع ًاناهرب وأ اليلد نوكلمي
 نم لطابلا ةلاحإ اهب نوديري ةئطاخ تاروصتو «ةبذاك معازم الإ
 اوعقوأ يذلا حدافلا أطخلا انهو ..!هنأش لج هللا ىلع مهدنع
 هللا ءاشي امب ةقلعتم مهتدابع َّنأب نودقتعي اوناك اذإف :هب مهسفنأ

 ءاوقدصي مل اذاملف «ةكئالملا اودبع ام ًَءاش ول هنأو «هدابعل يضتريو

 ٌقيلأ اذهو  هدحو هللا ةدابعل مهوعدي ناك يذلا ِةتََْو هللا لوسر ءاذإ

 نود نم نوذختيو ءكرشلا ىلع نورصي اوناك لب  ةدابعلاب ىمسأو

 يف تسيل ةيضقلاف ؟2374اريِك اًولع َنولوعي اًمع لمَتَو مَتَحَبَس# هل ًادادنأ هللا

 ةينادحوب اونمؤي مل مهنأل لب لجو َّزع هللا ةئيشم ىلع مهتدابع ةلاحإ
 ءاوكرشأف «ةينثولا مهيلع تغط نأ ناكف ءهل كيرش ال هنأبو ءهللا

 نم اهب هللا لزنأ ام اهوّمس ءامسأ الإ يه ْنِإ «ةموعزم ةهلآ اودبعو
 ّلج هللا ىلع كلت ةلطابلا مهتدابع اولاحأ مث .ناهرب الو ليلد
 ::.. هلابك

 )١( :ةيآلا .ىارسإلا ةروس "47 .
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 «ءيش نم هنود نم اودبع ام هللا ءاش ول هنأ لومعزي اوناكو لب

 : ىلاعت لوقي يس نم هنود نم اومّرح الو , مهؤابآ الو م ال

 هلو ا واَنأَع ل6 نتخ ووت ني ونود نف ادع اَم دنا انه ول اورد تع تبدل لاَقو#

 ملل اَّلِإ ٍلسَرلا َلَع ْلَهَف ْمِهِلْبَق ني تدل لحم َكِلَدَك ٍوْوَع نم ءوِنوُد نم اًنْمَبَح
 نم اهريغو ماحلاو .ةريحبلاو «ةيئاسلا نومرحي اوناك دقف 2106 نيِْل

 .مهتهلال ابيصنو «هلل اييصن اهيف نولعجيو .ثرحلاو ماعنألا

 هنود نم انمّرح الو «ءيش نم هنود نم اندبع ام هللا ءاش ول :نولوقي

 . !هللا ةئيشمب وه انميرحتو انكارشإف ءاهؤابآ الو نحن ءءيش نم
 نولوقي ام ّنأل ؛كلت مهليطابأ ٌبذكي ىلاعتو كرايت ٌّىحلا ّنكلو
 مهسفنأ نم لوضو مهداجا املف ؛هوثراوت ديلقت الإ وه نإ نولعفيو

 نم نيذلا بّذك امك ةويذك ةثوروملا تادابعلا كلت كرت ىلإ وعدي

 هّسأ ءآَس ول اوَرْمَأ َنِذَلأ ُل اوفيَس» :ىلاعت هلوق هنّيبيام وهو ءمهلسر مهلبق

 مهم ني تبذل بدك َكَِدَك ْمِوَع نم اَنْمَرَح اَلَو اَنْوآَبا لَو اًَحصَرْدَأ آم
 ْنِإَو نظل اَّلِإ َتوُعبَنَت نإ آنآ ُوْجرْحُسف ِوْلِع ء ني مُكَحَدنِع ْلَه ْلُق انحأب اوُهاَد مح

 ىلإ .مهؤابآو مه «مهميرحتو مهكرش ةلاحإف . . .(")4 وصوم اَّلإ رش
 ءالؤه بَّزك امك ذإ «٠ بذاك ادي الإ وه نإ « ىلاعت هللا ةئيشم

 مهاتأ ىتح مهلبق نم نيذلا بّذك كلذك ءةكم لهأ نم نوكرشملا

 5 يبنلل ىلاعت هللا باطخ ىتأي انهو . .ديدشلا هسأب اوقاذف هللا باذع

 العو َّزع هللا ّنأب ملع نم مكدنع له ؛دمحم» اي مهل لق هادؤم امب

 مكل هللا لحأ ام مكسفنأ نم اومّرحت ْنأ ىضريو ءكرشلا مكل ىضري

 كلذب ملع نم ٌءيش مكدنع ناك نِإف ؟ثرحلاو ماعنألا نم هدابعلو

 )١( :ةيآلا «لحنلا ةروس 76.

 .144 :ةيآلا «ماعنألا ةروس (؟)
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 امم ءيشب مكدنع ملع ال ْنأ حلاو . !ليلدلاو ةنئيلاب انل هوجرخأف

 200 هاميَع يل نم نب ال نطل نإ طلو نظلا الإ هيف نوعّبتت نإ «نوعّدت

 ا

 «لالضلاو رفكلا ىهتنم كلذو . .نونظي نوكرشملا ناك ام كلذ

 نيملاعلا بر بيذكت يف ىلجتي امك «قحلا ريوزتو «ناتهبلا ىهتنمو
 ال اوناك مهنأ ٌقحلاف . . «َنوُصْرَْع اَّلِإ َرْثنأ ْنِإَو9 :زيزعلا هلوقب مهل

 لصحي ْنأ نكمي الو . .هل كيرش ال 0 جلا
 - هللاب ذايعلاو هللا ةدابع يف نوكرشي اوماد ام «نيقيلا اذه لثم مهل

 . .ةموهوملا تاروصتلا نم اهريغ وأ «مانصألاو ناثوألا وأ ؛ةكتالملا

 نم هب مهلام «أشي مل» وأ «هللا ءاش ام١ ىلإ ةلاحإلا نم نوعَّدي ام لكف

 . .رفكلا ىلع ّينبم لطابو «مهدنع نم ٌبذك اّلِإ وه ْنِإ .ملع

 لاثمألا هل اوبرض امب 25 دمحم تافص لوح نيكرشملا لادج  ؛

 ف ِئنَيَو اعط لكْأَي لوُسَرلا اًذَه ٍلاَم اوُلاََو# : ىلاعت هللا لوقي

 زأ داك هلإ قلي ٌوأ*يِذَ ٌّمَمَم وكيت كلم ِهْنَلِإ ٌلِزنَأ آل قاونالا

 الجر الإ توعبَتَت نإ ترث لاكَو اسهني لكي ٌهَنَج مل ُنْوكَت
 , "7 اليبس ٌنسيِطَتْسَي الف ْاوُلَصَف َليْمَأْلا كلأ اويَرَص بِي :ظنأ# اًروْحْمَ

 كشلا هيلع بلغي يذلا ءريكفتلا لدج نم ديدج عون اذهو

 هللالوسر وه نب ًادمحم انديس َّنأب اونمؤي مل نيذلاف . .!رئاحلا
 زم ورملاو

 ناك ول هنأ  داقتعالا نم رثكأ نظل مهيلع بلغي «نييبنلا متاخو

 و

 ةلاسرب هثعب قدصت يتلا تازجعملاب ةدفأ و ناكل :لوهسر دمحم

 .1-4 :تايآلا «ناقرفلا ةروس (؟)
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 يف ءيجيو حوريو «هريغ لثم لكأيف هتايح شيعي هنأو امأ ؛مالسإلا
 امو «نيكرشملا نونظ تناك كلتف ..!لوسرب سيل وهف «قاوسألا

 :نولوقي اوناك ذإ . . هتوبن - مهمعزب  اوضحديل هب نولداجي اوناك
 يف يشميو «سانلا لكأي امك ماعطلا لكأي لوسرلا اذهل ام

 َّنأب نومهوتي اوناك مهنأ يأ ؟رخآ رشب يأ لثم شاعملل ًابلط قاوسألا

 : مهلوقب كلذ ىلع نوبقعي مث «:مكيلتم اركب نوكي الأ بجي لوسرلا
 ةكئالم نم كلم هيلإ لّرني ال اذاملف .هللا نم اثوعبم اقح ناك ول

 !؟كرشلاو رفكلا ةبقاع نم هب مهدعوتي امل ًاريذن هعم نوكيف ؛ءامسلا

 دق ميكحلا زيزعلا َّنأب مهنع باغ دقو . .ملعلا نم مهغلبم كلذ

 نوسحي مهنأل ءمهسفنأ سانلا نم لسرلا ثعبي نأب ىضق

 مهف ّمُث نمو «مهثعاوب نورّدقيو «مهقاوشأ نورعشتسيو «مهسيساحأب
 سانلا دجي تافصلا هذه لثمبو .. .مهصقنو مهفعض ىلع نوفطعي

 موقيو «مهيفو مهعم شيعي «مهلثم ًاناسنإ مهيلإ ثوعبملا لوسرلا يف
 ةّوبنلا ٌتامس الإ مهنع هزّيمت ال ل

 يتلا ةديقعلل ةّيح ةمجرت هتيصخش لعجتو ءأطخلا نع همصعت يتلا
 هتكرح يفو .هلامعأو هلاوقأ يف ءهتايح نوكت ثيحب «غّلبيو لمحي
 .مهبراجت ضرعت مهراصبأو مهعامسأ مامأ ةفوشكم ةحفص ءهنكسو

 ؛هيلإ برقأ مهسوفن نوكت اذكهو .مهلامآ مسرتو .مهلكاشم جلاعتو
 ةقيرط هلو «مهتعيبط ريغ ةعيبط هل ًاكَلَم نوكي نأ نم ًالدب «مهلثم هنأل
 الو «مهلثم يشمي الو لكأي الف «ءيش لك يف مهتقيرط ريغ ةايحلا يف
 نورثأتي ال مهف يلاتلابو .مهتافرصتو مهلامعأ لثم فرصتي الو لمعي

 لاثملا الإ | مظعألا لوسرلا ةايح امو ..مهنم ٍلوسرب رئثأتلا سفن هب

 حد دق دَقل# :ىلاعت ُهّلوق اهنّمضتي يتلا ةقيقحلا هذه ىلع ربكألا
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 اهييؤملاب مُكحَِع ير ْرْثَنع ا ِهّكَلَع ُريِرَع مُكحيشَأ ْنِي فكاوُسَر

 2# وو يأ لوسر ىف و ]نك َدَّمَل> ' ىلاعت هلوقو 0 14 دست كود

 . "74 اريك هلل كو رخيألا مولا هللا ارجرب ناك نم

 . .مهسفنأ سانلا نم لسرلا ثعب نم هللا ةمكح يه كلت «معن

 اوردقي ملو «ةّينسلا ةمكحلا هذه اوكردي مل رافكلاو نيكرشملا ّنكلو

 ريسيو ءًاديور ًاديور مهب ٌومسيل .مهيلإو مهنم ثرعبملا لوسرلا ةميق
 نيييننلا متاخ نع اولاق كلذلو .نسحألاو لثمألا وحن ةوطخ ٌةوطخ مهب

 ءاروحسم الجر عبتي امنإ هعبتا نم إو ءرحاس هنإ :هنع

 . .نونجلاب هلقع ىلع ًابولغم ءًاعودخم

 ىلع ٌميركلا يِبنلا اهيأ كومهتاف هلام كل اوْبَرَص فك رظنأ»

 نأ اونجهتسا فيك لّمأتو . .نونجمو ؛نهاكو ءرعاش كنأب «كبر
 ًالثم كعم نوكي ال اذامل :اولاقف «مهتايح لثم ةيداعلا كتايح نوكت
 كير كينغي ال اذامل وأ . .رذنتو غّلبت ام سانلا قدصيل :كديؤي كلم
 يف كلعجي وأ «ءامسلا نم ًارنك الثم كيلع لزنيف «شاعملا بلط نع

 . .هقازرأو هرامث نم لكأت ناتسب ًالثم كل نوكيف شيعلا نم ٍدغر

 اولض تاصّرخت درجم كل اهوبرض يتلا لائثمألا كلت تسيلأ ءنكلو

 كرمأ لاطبإل نوكلمي الو ء«ًاليبس هيلإ نوعيطتسي الف .ىدهلا نع اهب
 «ةيرغتسملا لاثمألا كلتب «مهتالّيختل نانعلا اوقلطأ فيك رظنا ؟ًائيش

 كلت مهتّدش فيك رظناو . !كّبر نم كيلإ لزنُأ يذلا ّنحلا اوكردأ امف

 : ىلاعت هللا لوق مهيلع قحف «ليبسلا ءاوس نع اوُّلض ىتح تاليختلا

 )١( :ةيآلا ءةبوتلا ةروس ١74.

 ) )1:ةيآلا «بازحألا ةروس 7١
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 نيذلاف . .274 رابح رْيَكَتَم ِبلَه لك لع ُهّنأ ُمَبظَي َكِلَدَك اونم'َ َنِذَلأ
 ٍلالض ىلع الإ مه نإ «مهءاج ٍناهرب وأ «ملع ريغب هللا تايآ يف نولداجي

 . .نينمؤملا دنعو «ىلاعت هللا دنع ةيهاركو ًاتقم مهلادج ربك . .ٍناتهبو

 نم وهو .ةوقلاو توربجلا هسفن يف َنظيو «قحلا عامس نع ربكتسي

 ضرملاب هالتبال ريدقلا ُىلعلا ًءاش ول ذإ هللا دنع تاقولخملا فعضأ

 ءاش ولو !؟سانلا ىلع هب ربجتيو «ربكتسي ام هل ىقبي لهف .هدعقي يذلا

 نأ دعب ًاموكحم هلعج مث  هيعّدي يذلا  هدجمو هناطلس نم هلزنأل هللا

 ىلاعت هللاو . . ًاّينغ نأ دعب ًاريقفو ءًاديس ناك نأ دعب ًامداخو ءًامكاح ناك

 ال ثيحب ءءاشي نم لذيو ءءاشي نم ٌرعيف ءءاشي ام لعفي نأ ىلع ٌرداق

 الف ءاونمآ نيذلا تقمو «ىلاعت هّبر تقم يَعّتي ْنأ اَلِإ ناسنإلا مامأ ىقبي
 ! ؟ًارابج ًاربكتم نوكي

 ليئامتلا مهتدابع لوح هموقو هيبأل دلت ميهاربإ لادج ٠

 هوي انهو ُلْبك ني مدر َيِهيِإ آنا َدَقِلَول :ىلاعت هللا لوقي
 سصر سارص ع ل لا ص 1 مس هع 2 بير هم ” يلا "و 0 ل 2 2

 اندم اولاق*نوفكنع اطل مشنأ ىلا لِثامَتلا زله ام ءهيوقو هيبال لاق ذإ*َنيِمِلَْع
 هلع هل 2 مس ا سرر كيس سم د سرنا سمك 7 0 1

 انتمِجأ اولاق# نيم للض ف مكفاباو متن 1 دل لاق# تربع ال انَءاَباء
 ّلَع أنأو يرهرطق ىَذَلا ٍضرالاو تول بر يب لب لاق#نيرعلللا نم تنأ م يأ رم وسكر 0 م م صر  مسسم ىف يل رسوم م هم ال 7 ه 2 نمد

 (7) ني ا
 ٠. ”#نيرهدشلا نم كلذ

 )١( :ةيألا هرفاغ ةروس 6".

 :تايآلا .ءايبنألا ةروس (؟) 65-801١.
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 عالطالا لالخ نم هيلي ميهاربإ ءايبنألا يبأ ةريس ىلع فقي نم

 هاتآ دق ىلاعت هللا َّنأ ء.حوضوب هل نيبتي «ميركلا نآرقلا تابآ ىلع
 حبصي يذلا روطلا غلبي نأ لبق نم يأ «ةركبم نس ذنم ىدهلاو دشرلا

 اذهو ؛ةلماك ةروصب زييمتلاو كاردإلا ىلع ارداق  ةداع  ناسنإلا هيف

 كردي هلعج ام تاكلملا نم هسفن يف عدوأ دق ميركلا قلاخلا َّنأ ينعي

 يف تاقولخملل هتابقارمو هتادهاشم لالخ نم «ىلاعت هللا دوجو ةقيقح

 ةيمتح ةجيتن الإ ناك ام ركبملا كاردإلا كلذو . . ضرألاو تاوامسلا
 ءيلتمت ُهَسِفن تناك امل ةباجتساو ءاهيلع َلِبج يتلا ةيناسنإلا ةرطفلل

 ىلاعت هللا هل رّدق امم ءكلذ لكو . .ىدهلاو دشرلا تادادعتسا نم هب

 هبلق يف لخدي الف ءناميإلا قداص نوكي يكل «ءقباسلا هملع يف

 يتلا اهدحو ديحوتلا ةديقع نوكت لب «ةدسافلا دئاقعلا نم ءيش

 ؛هحراوج فلتخم ىلع رونلا كلذ سكعنيو .هسفن يف اهرون لغلغتي

 «نيملاعلا ّبر نم ًالوسرو «نيحلاصلا نم ابن نوكي ْنأل هلّمؤي امب
 كلذبو . .هتعاطو هبر ةدابع نعو ؛قحلا نع ليمي ال ًافينح ًاملسم

 نيهاربلاو ججحلا كلتما .ميركلا هقلاخ هل هبهو يذلا ركبملا دشرلا

 َدشرلا مهل نّيبي هّموق ءاجف ءءاحمسلا ةيفينحلا ىلإ هّتوعد ديؤت يتلا

 يتلا ليثامتلا كلت نود نم «ىلاعت هللاب ناميإلل مهوعديو «هيتوأ يذلا

 ٍلادج يف هنوجاحي اوربناو لب ءهقيدصت اوبأ هموق َّنأ اَلِإ . . !اهنودبعي

 مهئابآ لثم هيلع اوبأد يذلا لهاجلا ديلقتلا فخس رهظي

 مانصألا نم ليثامتلا هذه ام :هموقو هيبأل ميهاربإ لاق . .مهدادجأو

 ! ؟اهتدابع ىلع نوفكعت يتلا ناثوألاو

 اهيلع انكو «مهراثآ ىلع انرسف «نيدباع اهل انَءابأ اندجو :اولاق
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 ٍناهرب يأ الب ١ مهتجح تناك كلتو) . .اهتدابع نع ديحن ال «نيفكاع

 ىندأ الب ءهللا نود نم ةهلآ اهوذختا مهنأ ىوس («يلقع ٍليلد وأ

 كلت قدص نم مهؤابآ هيلع ناك امل رّبدت وأ ءصيحمت وأ ءريكفت

 . (ةينثولا ةدابعلا

 «ةدابعلا يف نيبم ٍلالض يف مكؤابآو متنأ متنك دقل :ميهاربإ لاق

 .تادوبعم ليثامتلا هذه نولعجت فيكف ؛قحلا نع حضاو هيت يفو
 مكيديأ عنص نم ةيهاو تادامج يهو «ةسادقلا ةفص اهيلع نوعلختو
 ثيحب «يمرلاو ميطحتلل ةلباق اهنأ نورت الأ !؟مكشاعمل اهب نورجاتتو

 . . !؟اهيف عفن ال يتلا ءايشألا رئاس لثم حبصت

 َّنأل الإ «ةدابعلا كلت هموق ىلع ةننتتغ ميهاربإ راكنإ ناك امو

 ديلقت نم سيلو ءايلعلا لثملاو ميقلا نم عبنت امْنِإ ءقحلا ةينيدلا ةديقعلا
 :ةيلقعلا نيهاربلا ىلع موقت امنإ قحلا ةدابعلا َّنأ امك ؛دادجألاو ءابآلا
 «قحلاب قيدصتلا ىلع نادجولاو بلقلا داقعنا ىلعو «ةّلادلا ججحلاو

 ديلقتلا ىلع ِةّنبم ةيفلخ ةيأ نم ًاررحتم ًاقيلط ريدقتلا يتأي ىتح
 هموق 232 ميهاربإ َهَجاو امدنعو ..ءىطاخلا ريكفتلاو «ىمعألا

 راكنإلا اّلِإ اودجي مل .مهتادقتعم ضقنت يتلا ةسوململا قئاقحلاب
 نردد سعه

 ؟4 نعل ني َتنَأ م يلب اَثتِجَأ» :اولاقف «هيلإ مهوعدي امل ضفرلاو
 امنأكف ءمهسوفن يف ةرقتسم ةديقع مهل تسيل نم لاؤس اذهو

 .مهيلع رطيس يذلا مهولا ريثأت مهيدل امهلطع دق ةدارإلاو ركفلا
 .ًالزه اهّيأو ءّاقح لاوقألا يأ :نوزيمي الف ءهوعبّنا يذلا ديلقتلاو

 ديحوتلا ةديقعب نونيدي ال نم هيف طبختي يذلا لالضلا وه اذهو
 يف اهتماقتسال ءريمضلاو لقعلا اهعم ميقتسي يتلا «ةحضاولا ةعصانلا
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 ام ءديحوتلا ةديقع نم ميهاربإ موق سوفن ءاوخ ناكف ..سفنلا
 هنأ مأ ءهّبر نم قحلاب مهءاجأ نوردي الف «ةطلاغملا كلت يف مهعقوأ

 ام ىلإ مهنوعديف «مهتدئفأو سانلا لوقعب نوئبعي نيذلا «نيبعاللا نم
 كلذ نم هنن ميهاربإ نيأو ..!ٌّقح هنأ ىلع هب .مه ءنونمؤي ال
 ًانقيتسم «ىلاعت هّبر نم اقئاو ءاقداص ًانمؤم ناك دقف «ثبعلاو بعللا

 ٍةقرفتم بابرأل ةلطابلا مهتدابع ةَبجي نأ دعب هدجن كلذلو .هتوعد نم

 بروي لب لَو : ٌنحلا مهبر وه نم مهل نّيبيل دوعيا «ليثامتلا نم

 , "76َنِرِهَّشلأ ني ولد َلعأنأَو يرهرطف ىذَلا ٍضراْلاَو ٍتْوتل

 مانصأو ليثامت الو .مكلثم ًارشب مكبر سيل .دابعلا اهيأ ال

 . !اهنوطتمت ءاوهأ الو «هءارو نوئهلت الام الو .دباعملا يف اهنوميقت
 «لاثم ريغ نم ًاعادبإ ٌّنهقلخ يذلا ضرألاو تاوامسلا بر مكبر لب

 . . ّنهنيب امو «ّنهيف امب .ّنهمكحت يتلا مظنلاو نئسلا نهماوق لعجو

 . .!لالضلا اّلِإ قحلا دعب امو ءٌقحلا مكبر وه اذه

 ناهربلاب ًاديؤم «هلوق ىلإ ًانئمطم ءهيلع هللا مالس ءهنوكلو
 قلخلا اذه ىلع نيدهاشلا نم هنأ مهل دكأ ءهموقل همدقي يذلا عطاقلا

 ىلإ هاده اميو ءدشرلا نم ُهَّبر هللا هاتأ ام لضفب هفرع دقو «ميظعلا

 تاوامسلا توكلم قئاقح نم ريثك ىلع نيدهاشلا هبترم غلب ىتح قحلا

 بلقلاو «ةذفانلا ةريصبلاب ميركلا هّقلاخ اهاّيِإ هارأ يتلا ضرألاو

 هللا ةينادحو ىلع قئاقحلا كلتب لدتساف ءهل امهبهو نيذللا .ءكردملا

 . . ةقلطملا هتيبوبرو ىلاعت

 5١ : ةيآلا ءايبنألا ةروس )1(
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 ءاوهألا نوعبتي نيذلا  ةئلاثلا 0

 لب ماعنألاك مهلعجي مهكرادمو مهساوحل سنإلاو نجلا ليطنت

 . نولفاغلا ْمُه كئلوأ لضأ ْمُه

 ممل ينال نبل سم اريدكح َمَتَهَجِل اند َدَقْلَو9 :ىلاعت هللا لوقي

 وملاك كلو ابي نومي ال نك ْمَكَو ابي َنوُرِهُي ني حلو ابي َنوهقَفي
 , 07« تولع ” 0 مه كلو

 نجلا نم ا

 يف بتكو «هب ىضفق امبو «لزألا ذنم هملع نونكم يف هنأل «سنإلاو

 رفكلا مهيلع بلغ دق «مّئهجل نيقولخملا كئلوأ َّنأ ءظوفحملا حوللا
 تبلغ يتلا ةلفغلاو لالضلاو ؛لهجلاب مهبولق ىلع عبطف ءكرشلاو
 اولطع ىتح مهلالضو مهرفك تاهاتم يف اوداقناف ءمهترطف ىلع

 نم اوناكف «ىدهلاو ناميإلا اهب اوكردي ْنأ نكمي ناك يتلا مهتاكلم

 مهريخ اهيف يتلا لبسلا كولس نعو يدلل ةييح نع نياداعلا
 دق «سنإلاو نجلا ٌقلخ يذلا وهو «ىلاعت هللا َّنأ كلذ . .مهحالصو

 .يعتو عمست ًاناذآو ءرصبتو ىرت ًانويعو ,كردتو زّيمت بولق مهل لعج
 ساوحلا كلت ةعيبط اودسفأ  فسألل ايو  مهنم ًاريثك ّنكلو

 نمو «ةزيمملا صئاصخلا نم ٌقلاخلا اهيف 5 امو «حراوجلاو
 قلعتي اميف ءاوس ءاهب عافتنالل ةأّيهم اهلعجي امب ءريخلا تادادعتسا

 مهنأ ببسب «مهعئابطل مهداسفإ ناكو . . مهسنج ينب ةايحوأ «مهتايحب

 «قحلا نوكردي الف «لالضلاو لهجلا فالغأب مهبولق ىلع اوقلغأ دق

 نورصبي الف «ةريصبلا ىمعب مهنيعأ ىلع اوسمطو «ىدهلا نولبقي الو

 )١( :ةيآلا ؛فارعألا ةروس ١98.

 ال بو

 نأ مه لب
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 هللا ةردق ىلع لدي يذلا «قلخلا ميظع نم ضرألاو تاوامسلا يف ام

 عامس ءاهب نوعمسي الف بيذكتلا ةيشغأب مهناذآ ىلع اوبرضو «ىلاعت
 ٌتاوعد يهو .لسرلاو ءايبنألا نم نيرذنملاو نيرشبملا تاوعد ءرّبدت

 ثعبتو «ةلفغلا نم ةظقيلا ىلع  نامزلا ىدم  مهّتحت نأ اهنأش نم
 . .هتمحرو هتاضرم لينل لمعلاو «ىلاعت هللا ةفرعمل ثحبلا حور مهيف

 يتلا «ماعنألاك ءمهكرادمو مهساوح ليطعت مهلعجي نأ ّدب ال ناكف
 ىلع تسيل اهنأ ماد ام ءزّيمتو لقعت نأل ةّدعم ريغ ءامجع اهتعيبطب
 ةمعنو «لقعلا ةبه ليطعت َّنِإ لب ال ..زييمتلا وأ لقعلا نم ءيش

 يك - سنإلاو نجلل ىلاعت هللا اهبهو يتلا ءعامسلا ءاطعو ءراصبولا
 مهتاقاط لك فرص ىلإ يدؤي امّنِإ « ًادحأ هتدابعب اوكرشي الف هودبعي

 لب ؛ماعنألاك مهلعجي ام اذهو «كرشلاو رفكلا تالاجم يف ةيويحلا

 - زئارغ نم اهيف زكر ام مكحبو  ماعنألا هذه ذإ . .ماعنألا نم لضأ

 - سنإلاو نجلا كئلوأ مه امنيب ءاهراضم نع دعتبتو ءاهعفانم بلطت
 .مهدوجو ةمعن نوعّيضي  ريدقتلا قح مهقلخل مهريدقت مدع مكحبو

 ىلإ اوطبهي نأ ًاموتحم ّناكف :«مهتدارإب يأ «ًةيعاوط مهتناكم نودقفيو
 ةياغو .مهقلخ ةميق نع سيل  ةلفغلا يه كلتو «ماعنألا نود ٍةبترم

 مهقلاخب مهطبري يذلا ميوقلا جاهنملا نعو لب - بسحو مهدوجو
 نجلا َّنأ كلذ ..ًارقتسم تءاسو ءًابصح منهجل اوناكف «ميركلا
 نأ ٌتَمَلَع امو ءدحألا دحاولا هللا اودبعيل الإ اوقلخ ام سنإلاو

 هذه ىلع مهنم نيريثك ةايح مقتست مل ْنِإف .274 ٍنوُدْمل اَلِإ نال
 تاوامسلا يفو لب ءمهدوجو يف ءيش لك ماوق يه يتلا .ةدايعلا

 كرابت مهبرب رفكلا قيرط اوراتخا دق نونوكي مهنإف ءًاعيمج ضرألاو

 )١( :ةيآلا «تايراذلا ةروس 05.
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 هلوق مهيلع ٌّقحف .مّئهج ىلإ مهدوقت يتلا لبسلا اوراتخاو «ىلاعتو

 , . 74 نينالأو َنْلَل بي اريكح َمَتَهَجِل انا َدَقَلَو» : ىلاعت

 «ماعنألاب سنإلاو نجلا كئلوأ هبشي امدنع ميركلا نآرقلاو

 ةرورنم ىلإ ًاعيمج نيدينحلا هثيدقأ ةيريباقتإ اهتم لبغأ ههنإ لوقيو
 عمسلا نم قلاخلا مهيف عدوأ امع نيلفاغ نونوكي الف «مهقلخ ةاعارم

 ةعاط يف اهولمعتسيو ءاهقح اهوفوي ْنأ مهيلع يتلا ةدئفألاو راصبألاو
 ىلاعت هنم لضف هيبنتلا اذه يفو ؛؟نيلسرملاو نييبنلا قيدصتو «هللا

 . ىقتاو ىعو نمل ىنسحلاو «هدابعب ةمحرو

 . اليبس لضأ مه لب ماعنألاك اهباحصأ ليحي ٌةهلآ ءاوهألا ذاختا - "

 ِهْيََع ُنوْكَت تنأفأ هنبوه مهل َدَححأ ٍنَم تيمرأأل :ىلاعت هللا لوقي
 ْمُه لب ملعنألاك الإ مه نإ وُلِقَمَي وأ تروغمسي مُهركأ نأ بسحت َا*اليكصو
 . "74ليبس لَ

 . . قحلا نيدو ىدهلاب 00 دوك هلوتسز ىلاعت هللا بتعب دقل

 نم دوزتي وهو مالسإلا ةوعد نيمألا لوسرلاو .ميركلا ّيبنلا اله لمحف

 هنأ نم مغرلا ىلعو .موقأ يه ىتلل يدهي امب هل هّبر ماهلإ نمو .نآرقلا
 سانلل مّدقيو «ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب «هيلإ هللا لزنأ ام غلبي ناك

 ىلع ةيسحلا ةلدألاو دهاوشلا مهل قوسيو «ةيلقعلا ججحلاو نيهاربلا

 ءرفكلا سوؤر عم حلفي مل ًائيش ّنإف ءاهلامكو اهتيقحأو ءهتوعد قدص
 نوبّلؤي اوحارو «لئاوألا نيملسمللو «هل اوّدصت نيذلا كرشلا 0ةنقاهدو

 ١798. :ةيآلا «فارعألا ةروس )١(

 .44و 17” :ناتيألا .ناقرفلا ةروس (؟)

 يحالف ميعزو ءرجاتلا :ًاضيأو .ةّدح عم فّرصتلا ىلع ّيوقلا :مّصلابو رسكلاب اقهّدلا :ةنقاهد (6)
 . برعم ءميلقإلا سيئرو .مجعلا
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 مهنوبراحيو .ءازهتسالاو ىذألاب مهنم نولانيو «لئابقلاو رئاشعلا مهيلع

 يو لوسرلاو كلذ لك .ركملاو ديكلاب - ةوعدلا علطم يف اميس الو -

 .مهتياده لجأ نم ةينضملا دوهجلا لذب نع يني الو : لفي ال رباع

 . .نوهمعي هيف يذلا لالضلا نم مهلاشتناو

 + لوسرلا نع ففخي يحولا لزن ءريرملا عقاولا اذه ءازإو

 كنئلوأ سوفن ةقيقح هل فشكيو ءهيجوتلاو سانيإلاب همومه ضعب
 كلت اولعجف ءايندلا بحو تابغرلاو .«تاوهشلا مهيلع تبلغ نيذلا

 مانصألاو نائوألا نم ةهلآلا كلت اهنود ءاهنودبعتي ٍةهلآ ةباثمب ءاوهألا

 . ىفلز هللا ىلإ  اهتدابعب  مهبرقت اهنأ اومهوت يتلا

 عماطملا ترطيسو «؛ةهّوشملا اهتاروصت لكب ةيلهاجلا تغط دقل

 تاب ىتح «ةلاضلا سوفنلا ىلع ةفرحنملا اهعزاون لكب لويملاو
 هعفني الف ء«هاوهل ًاكولمم ًادبع نوكي نأ ءاهل داقْنا نم ىلع ءاموتحم
 دعتسم ريغ هنأل .ةظعوم هعم يدجت الو .ىدهلل لباق ريغ هنأل يده

 نم هل ًاظفاح ءاليكو هيلع لوسرلا نوكي لهف ًّاذإ . . . ظعولا لوبقل
 «نيبملا غالبلا اّلِإ لوسرلا ىلع ام َّنأل ءادبأ ؟ُهَلضأ يذلا هاوه عاب

 نم ءاوهألا باحصأ سوفن ءاوخ - يهلإلا يحولابو - ًاتباث ىقبي هنأ الإ
 مهيلع اهولتي يتلا تايآلا دصاقمو يناعم رّيدتو .عامسل ةيلباق ةيأ
 تايآلا هذه مهل اهمدقت يتلا نيهاربلا قيداصمو «ُهَتيَب هللا لوسر

 وأ تروغمي مهركأ نأ ُبَسحت م #1 :ىلاعت ُهّبر هل لوقي كلذلو ةميركلا
 رافكلا ءالؤه رثكأ نأ دمحم اي بسحت ال .ًادبأ !؟4َترلِقَس

 ذإ . . كبر نم كيلإ لزنأ يذلا ٌّقحلا نولقعي وأ نوعمسي نيكرشملاو

 ءاوخ نم ءزج ىلإ ولو «ٌناميإلا ذفني ْنأ اولبقو «ةرطفلا اورياس ول
 مهسوفن يبحت نأ «مهيلع ىلتت يتلا هللا تايآ نأش نم ناكل ءمهسوفن
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 «ةتيملا ضرألا ءامسلا نم لزني يذلا رطملا يبحُي امك ءرفكلاب ةتيملا

 نم ءيش ىلع اوسيل مهنأ الإ 3 . ةايحلل ةراضنلاو ءامنلا اهنم جرخيف

 ا مهف .ةنيفد تاهاعو واربا ني رودسعلا انت «نآرقلا

 :هريباعت زيمت الف ءاخارصو اذن عفست ىلا ماعنألاك كلذ يف مهلثمو

 خارصل بيجتست هذهف ؛ماعنألا نم لضأ مه لب ال ؛ هتاياغ لقعت الو
 بلطل يرطفلا اهدادعتسا لعفب .«يعارملا يف اهدوقي يذلا يعارلا

 كلتل اوعاصنا ءةهلآ مهئاوهأ نم اوذختا نيذلا امنيب ءءاملاو ألكلا

 ىتح «ةيرشبلا مهصئاصخ نم ءيشب نوعفتني اودوعي ملف .ءاوهألا

 . .نيبملا نارسخلا وه كلذو «ةرخآلا يف كالهلا ىلإ مهؤاوهأ مهتداق

 - نآرقلا يف لاثمألا لكو لب  ينآرقلا لثملا اذه لامج لعلو

 يناعملا كلت ىلإ اندشري وهو «ةيناسنإلا انتيبرتل ًاجاهنم انل مدقي هنأ

 نم لضأ ءيش ال ْنأب انل لوقتل «ةيرشبلا تاذلا ىلع ءوضلا طلست يتلا

 لك هدقفيل ىتح «هيلقو هلقع ىلع ٌلاضلا هاوه ىغطي امدنع ناسنإلا

 نم هجرخي ام اذهو ١ حيحصلا رايتخالاو .ميلسلا زييمتلا ىلع ىلع ةردق

 . . !ًاليبس لضأ وأ «ةميهبلاك ريصيل يرشبلا هروط

 ييسر ا اا لا

 نع ٌلِضِيِل ب بدلا ري ب م مز) نا

 اني يلع لن اذإو# نهم باع ع هالو ابره امدح و لع بطي هلل لبيس

 . 274 رِيلَأ ٍباَدَع 5 قو جلا نة اهتستي راع بخيت سم نإ

 .و ١ :ناتيآلا ءنامقل ةروس )١(
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 ثيدحلل مهّبح سانلا نم ريثك ةايح يف ةعئاشلا ءاوهألا نم
 «ةناصرلاو ّدجلا ىلع ءازهتسالاو ةيرخسلا نوبلغي ثيح «يماللا

 سون :يف ىوهلا اذه يرشتسي دقو. .ةهكفتو ًالزه كلذ نومسيو
 - ثيدحلا ةرثكو «مهزّيمت ةمس ةرئرثلا حبصت ىتح ,نيهاللا كئلوأ

 امنأكف ءاهنع عالقإلا نوعيطتسي ال ٍةداع ةباثمب - ءيذب ُمالك هلّلخت ولو

 لب ال ء«ًءارش لاملاب ثيدحلا وهل اورتشي نأ نوديري .لوقلا مهايعأ اذإ

 عمجو «ةيلستلاو ةهاكفلا بتك ءارو نوعسي  عقاولا يف - مهدجتو

 هنوربتعي ام ىلع اولصحي ىتح - اهنامثأب  ايديموكلاو وهللا ةطرشأ
 كلت مه .مهبسكت اًمع الضف «مهثيداحأ ىلإ سانلا بذجت تاقّوشم
 .!حازملا يف ديدج بولسأو ءردنتلا يف ةدئاز ٍةربخ نم لئاسولا

 علا قوذلا نم - ةيعامتجالا فارعألا يف مهدّرجي ام كلذ َّلعلو

 نم .مهتلكاش ىلع اوسيل نيذلا «سانلا ىلع عنميو «نسحلا قلخلاو
 . . !مهمارتحا وأ ء.مهعم سولجلا

 يذلا نيشملا وحنلا ىلعو «ثيدحلاب وهللا اذه لثمو

 دعبي ْنأ هنأش نم َّنأل «ةماركلل ردهو «تقولل ةعيضم وه «هنوسرامي
 امع ًالضف ءدّبعتلاو ةعاطلا بدأب بدأتلاو ىلاعت هللا ركذ نع ناسنإلا

 ملع ريغب وأ ملعب كلذو هللا ليبس نع نيرخآلا لالضإ نم هيلإ ٌرجي
 نم هطيحم ىلعو ءهسفن ناسنإلا ىلع ةميخولا هبقاوعو ؛ةئيسلا هراثال

 ٍةلاح يف «هنوبراحي الو .عقاولا اذه نولبقتي نيذلا حيصي ثيح ؛هلوح
 . . !نيمسلا نم ثلا اهينعي ال يتلا «ةالابماللا نم

 امف «ةحابقلاو ةهافتلا ٌةداع مت عمتجملا يف بادآلا تناك اذإو

 نييبنلا تامارك ىلع نولواطتي نيثباعلاو «نيهاللا كئلوأ لاب

 ْنأ ءاركن ةميرج ةيأو !؟ةيهلإلا ةزعلا ماقم ىلع ًانايحأو لب «نيلسرملاو
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 ام اذهف !؟حازملل ةدام اهنولعجيو «ًاوزه هلالج لج هللا ليبس اوذختي
 ءوسو هلهجب ؛هنأل ؛هؤاوهأو هبهاذم نكت أيأ ءهّبر هاجت دبعلاب قيلي ال

 دابع نيب ءاشحفلاو ءوسلا عيشيو .داحلإلاو رفكلاب عقي هب امنإ -

 ا 7

 ربعي يذلا لاثملا لهج يبأ نيعللا كلذ ءازهتسا يف دجن انلعلو

 .ةيرخسلاو ءزهلل ًاعوضوم اهذختيو «ملع ريغب هللا ليبس نع ٌلضي نّمع
 «شيرق ةداس اي اومّقزت :لوقيو دبزلاو رمتلاب يتأي كرشملا كلذ ناك دقف
 ميكحلا ركذلا يآ لزنف ..«دمحم» هب مكدعي يذلا موقزلا وه اذهف

 فوس موقزلا ةرجش َّنأب ءًاعيمج ريبكلا مثإلا يوذ دٌعوتيو «هدعوتي

 يف راخلا ءاملا يلخك .مهنوطب يف يلغي تيزلاك يهو .مهل ًاماعط نوكت

 ٌماَعط# روفر ٌتَرَجَّ ّنإ# :ىلاعت هلوقل ًاقادصم .هنايلغ ةورذ

 . 004 ٍِيمَحْلا لَعَك *نوطبلا يف لقي ٍلْهُمْلَك * ميل

 يذلا ثيدحلا وهل الإ هل مه الو ءهتايح فرصي نمل ًابتف ...

 لدعلا ىضتقمب هتبقاعو «هللا ليبس نع نيرخآلا لضيو ؛هسفن هب لضي
 باذعلا يقالي ثيح ءريصملا سئيو منهج نوكت فوس ءّيهلإلا
 .ىهاللا اذه َّنِإو . .ايندلا ةايحلا ىف ةّتتاهمو بسانتي يذلا نيهملا
 7 «نيبملا نآرقلا تايآ هيلع ىلتت اذإ هسفن وه كتهتملاو .يهاسلا

 اهل عامتسالا نع ىَّلو «باوصلا ةداج ىلإ درو ءهِحالصإ لجأ
 ميظعلا يآلا بجحي ًآلقث هينذأ يف ّنأك وأ ءاهعمسي مل هنأك ًاربكتسم
 يذلا «هلالض ىدم ىلع ليلدتلل اذهو . .!هيلقو هينذأ ىلإ ذافنلا نع

 ناكف ءقحلل عامتسالاو .ىدهلا يّقلت نم هساوح نيبو هنيب لوحي

 )١( :تابآلا .ناخدلا ةروس 47 -45.
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 لمحت ةراشبلا نأل  «أوزه» هب رَشُب دقو . .ميلألا باذعلاب هدعوت
 هللا تايآ عامس نع ضيغبلا رابكتسالاو ؛«تيقملا وهللا امنيب  ريخلا

 . .ديعولا اّلِإ لمحي ال ءاهب عافتنالاو

 مهءاوهأ اوعبتا نم لثم سيل هّبر نم ةنيب ىلع ناك نم - 4

 ناسنإلا ىري ْنأ «لالضلا ىلإ ٌرجت يتلا ءاوهألا نم كلذكو . .

 ءوس لامعا +نمانلا اهريخت امكو «عقاولا يف «يه امئيب .ةنسح هلامعأ

 نم نيب زيميل ّينآرقلا لثملا يتأي كلذلو . .رشلاو ىذألا الإ بلجت ال

 لعف الإ يتأي الف «هفرعو قحلا ىأرف ىلاعت هّبر نم ٍةنّيب ىلع ناك
 :هلمعب ًاعودخم ناك نم نيبو «نيرخآلا عفنو ىوقتلاو ءربلاو ءريخلا
 . هجئاتنو هلصأب ٌءّيس وهو ءاتسح هاريف «هب ًارخافم

 .ِِلَمَع هوس مل نير نمل ءوْيَر نم مني ٌلَع ناك فأل :ىلاعت هللا لوقي
 . 06مم

 «ةجحلاب يأ «ةنّيبلاب ىلاعت ُهَبر هاده نم يوتسي نأ ليحتسم !ال
 ءانسح هآرف هسفنل ٌرفكلا نّيز نم عم ءةنسحلا ةظعوملاو «ليلدلاو

 «مانصألاو ناثوألا ةدابع يف مهءاوهأ «نيرفاكلا نم هلاثمأو ءوه عبتاف

 بلق نم عزاو امنود «تامرحملا باكتراو تاوهشلا يف غولولاو
 . . !عمست نذأ نم عدار وأ ءرصبُت نيع نم عنام وأ «لقعي

 صنلا هلمحي يذلا بينأتلا وأ خيبوتلا اذه ّلثِم ناك كلذلو
 ركذ نع اوضرعأف .مهءاوهأ اوعبتا نيذلا نيكرشملاو رافكلل َّينآرقلا

 ةنيب ىلع ناك نم َّنأ ىلع ديكوتلا اذه ناكو «ميوقلا هليبس عابتاو «هللا

 )١( :ةيآلا دمحم ةروس ١4.



 ؛ًانسح هنظ ىتح هلمع ءوس هبجعأ نمك نوكي نأ نكمي ال ؛هبر نم

 : : الامو اريضم نايرخف الو «ًءازجو ًاباسح نايوتسي ال امهف

 اليدبت مهلاثمأ لّدِب ءاش اذإو .مهاوق ٌدشو سانلا قلخ هللا ©

 كك هم هر ةلاكلا وني ةلؤك <كرإ» : ىلاعت هللا لوقب
 5 56 تح مس ه2 سرد 25 مسعد سوا سار 2 000 وَ

 رك ىذه نإ # اليدب مهلتثمأ انلدب انئِش اذإو مهرس انددشو مهتقلخ نحن *#

 , 17 ديييَس وير لإ دنت لس نَمَه

  ةلجاعلا نوبحي نيذلا ءالؤه يأ «سانلا رثكأ لاح يه هذهو

 نورذيو ءرورغلا عاتمو ةنيزلاو تاوهشلا نم اهيف امب  ايندلا ةايحلا
 - ًامكح  توملا دعب يتأي يذلا مويلا كلذل مهروهظ اوريديف .ةرخآلا

 هل نوبسحي الف «هئابعأب ليقث موي هنأب نولهجيو ءادبأ هنوسني مهنأكو
 رازوألاو لاقثألا كلت مهنع ففخي يذلا دازلاب هل نودّوزتي الو ءًاباسح

 .ةمايقلا موي وه .ميظعلا مويلا كلذو ..مهايند نم اهلومح يتلا

 تفخ نمف «مهلامعأ اوريل ًاتاتشأ سانلا ردصي ذئمويو . .ةنونيدلاو

 نع هبلق لفغأ هنأل هيلع ًاريسع هدجي فوسف ؛هلامعأ حلاص نيزاوم

 ام تاحلاصلا نم لمعي ملو هل ٌدعتسي ملف «ليقثلا مويلا كلذ ركذت
 ةرخآلل نوعسي الو «ةلجاعلا نوبحي نيذلا ءالؤهو . .هلاقثأ ففخي

 ملظ لكبو «ةينانأو ةراهم لكب ايندلا ةايحلا نولوازي نيذلا مه ءاهيعس

 «عفانمو عماطم نم هقيقحت نوعيطتسي ام اوققحي يكل ءرابكتساو
 ضرألا يف - ةداع  نودسمي نم مه .ءالؤهو . .!تايغرو ءاوهأو

 «لاملاو تاكرشلا نم اوكلم امب وأ ءؤوفنو ٍةوق نم مهيدل امب نيرتغم

 )١( :تابألا ءناننإلا ةروس /ا7”  794.
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 ؟هلك كلذ مهل نيأ نم نكلو . . !ةيفاعو ةحص نم هب نوعتمتي امب وأ

 . © ٌمُهَرَتأ ًَئْدَدَسَو ْمُهَتفَلَح نخل : نيملاعلا بر لوقي 0 رج 2 و

 ةمكحلا ىضتقمبو .مهقلخ يذلا وهف !؟هللا اّلِإ قلاخ نم لهو

 دّوزو «نيتم بيكرت نم مهنادبأ دش امب «ةوق مهيف لعج ءاهؤاشي يتلا
 مث «جاتنإلا ىلع نيرداق اونوكي ىتح مزعو ةدارإو ءريكفت نم مهسوفن
 .ةكرحلاب ةئيلم مهيدل ةايحلا توتسا ىتح .مهلوح نمب مهرزأ
 وهف ؛ىلاعت هللا لضفب كلذ لك سيلأ نكلو ..ةهاجولاو بسكلاو

 نم مهنكمأو «دابعلا ءالؤه رسأ دش يذلا وهو ءًاعيمج هدابعل ىلوملا
 وأ ءائيش اولعفي نأ مهل نكمأ امل هتثيشم الولو «ةايحلا رامغ ضوخ
 نيّرتغملا كئلوأ نإف كلذ عمو ..قالطإلا ىلع ءيشب اوعفتني نأ

 هدمح نم قحتست ام «مهيلع اهغبسأ يتلا هللا ةمعن اوطعي مل ءايندلاب

 اولعجو «ةمعنلا هذه اودحجو لب ال ؛هيلع ءانثلاو هركشو «هناحبس

 ءمهالوم ءاش ولو «ميوقلا ليبسلا نع اوَلضف .مهئاوهأل ًاديبع مهسفنأ

 ثيح نم ال .ًالماك ًاليدبت مهلاثمأ لّدَبَو .مهكلهأل مهيصاون كلامو

 كلذ ىلاعت هللا ءاش ولو  اهيلع سانلا قلخي يتلا ةروصلا وأ ءةقلخلا

 مدعو «مهبر ةعاطو «ناميإلا لوبقو .«عابطلا ثيح نم نكلو « ناكل
 ةايحلا هذه يف ىرن انك اذإو . .مهرظتني يذلا باسحلا موي نايسن

 نآرقلا يف ّنِإف «ةرخآلا نورذيو «ةلجاعلا نوبحي نمل ًاذوفنو ًاحاجن

 وه امنإ ءهب ىلاعت هللا مهّدمي ام نأ انل نّيبي ام تايآلا نم ميركلا

 مهدعوتي ام اوّركذتي مل اذإ .مهسفنأل ًاريخ هنوبسحي الف .مهل جاردتسا

 ىلإ ركذتلا اذه ءارج نم اوذختيف «ةنوئيدلاو باسحلا نم مهير هب

 ىدهلا ليبس ىلاعت ِهّبر ىلإ ذختي ْنأ أشي مل نم امأ ءاليبس مهر
 ةرضاح اهلك .فايند ةليصحو «هلامعأ جئاتن دجي فوسف «ىوقتلاو
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 سانلا ركذتيلو . قحتسي يذلا ءازجلا لائي ثيح .هراظتنابو همامأ

 هللا ءاشي نأ اَلِإ ءيش نم نوؤاشي امو «ىلاعت هللا ديب رمألا نأ ًاعيمج

 هناحبس هنأل «ىلاعت هللا ةئيشمب اّلِإ ةيش مهل نوكي الو «ققحتي الف يأ

 ىضتقمبو «مهب ًاميحر ًافوؤر «مهتياده يف ًاميكح ءهقلخب ًاميلع ناك
 ءًاميلأ ًاباذع نيملاظلل ٌدعأ امنيب ؛ةنجلا ءاشي نم لخدي ةعساولا هتمحر

 * اًميكَح اًميِلَع نك هلأ َّنإدَّسأ هلَمِي نأ لِ َنوُماَمَت امو# ىلاعت هلوقل ًاقادصم

 . "14 ادم لَو ومحو ف هَ نم لدي

 . (ًءاوحو مدَآ) مهنَوبأ نتف امك ٌناطيشلا مهنتفي الأب مدآ ينب ئهن 5

 نيدلا نع مهجرخيف ناطيشلا مهنتفي الأب مدآ ينب ىلاعت هللا رّذحي
 .ةنجملا نم مهُيَوبَأ هتنتفب جرخأ امك «ةماقتسالاو

 مبوب عرخأ اك نطِبَّتلا مكي ال ماء نَبَي9 :ىلاعت هللا لوقي
 يب ربسس سا ومرت سر ربا ىلع لل عَ 5 ليل تحسس رس رس ركل سرس و يس رتل حرس رن 7 0100

 ال تح نم مليِِفَو وه كثري ِهَّنِإ امهتءوس امهيريل امهسايل امهْنَع عني نجلا َنْم

 . "14 ومو لَن ةيلزأ يللا العجب ان مو
 ًاريخ سانلا تاءوس يراوي يذلا سابللا ىلاعت هللا لعج دقل

 ام اذهو مهل ٌريخ . حلاصلا لمعلا نم ىوقتلا سابل وه املثم ءمهل

 هللا ريذحت اهبقعأ يتلا (فارعألا ةروس) نم (77) ةيآلا هيلإ يدهت

 «نيدلا نع مهَّلضي ال يك «ناطيشلا ةياوغ نم مدآ ينبل هناحبس

 مهرمأيو لب .مهل اهبصني يتلا دئاكملا يف اوعقيف .قحلا نع مهفرصيو
 باكترا مهل نّيزي يذلا ناطيشلا ةسوسول مالستسالا مدعب مهر

 )١( :نائيآلا ءناسنإلا ةروس ٠" 1١".

 .717/ :ةيآلا «فارعألا ةروس (؟١)
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 ةرامألا سفنلا  ًةداع  اهيلإ ليمت يتلا ءيصاعملاو شحاوفلا

 - مهيأ ٌناطيشلا ىوغأ امب كلذ ىلع ٌناهربلا نقلا مّدق دقو . ءوسلاب

 نع امير اههاهن يتلا ةرجشلا ىلع امهلد امدنع - هد ءاوحو مدآ

 ناكف . .دلخلا ةرجش اهنأب  ًالايتحاو ًابذك  ًايعّدم ءاهنم بارتقالا

 نمآلا ناكملا نم يأ ءةنجلا نم امهجارخإ ءاوغإلا كلذ ببسب

 نامعني ىلاعت هللا امهلعج ثيح «تارمثلاو تاريخلاب ءيلملا «ليلظلا

 رّدقم وه امك امهرابتخا نيحي ْنأ ىلإو «نمزلا نم ًاحدر ةداعسلاب هيف

 هيفف «ناطيشلل ٌجارخإلا بسن دق صنلا َّنأ امأ . .هللا ملع قباس يف
 . .ءالتبالا اهيف يتلا ةنتفلا ريثمو ءةياوغلا ببسم وه هنأ ىلع ديكأتلا

 اهياويع طا ا ية اوعل شضت
 تناك ءاوحو مدآ اهأدتبا يتلا ةايحلا نأ ىلع لدي اذهو . .امهتاءوس

 يف اعقو املف «.ءاوهألاو عزاونلاو تاوهشلا نم ةصلاخ «ةيفاص

 نأشب ىتح ءامهدوجو ىلإ امهترظن لّدبتت ْنأ نم دب ال ناك ءءاوغإلا
 تظقيتسا يتلا امهرعاشمو فلتأي ثيحب ؛هؤادترا امهيلع يذلا سابللا

 . .امهيسفن يف اهنومك نم

 ةنتف ةنتف اوقتيو ءاورذحي نأب مدآ ينب ىلع ديكوتلا ءاج كلذلو

 «مكعم ًامود عباقلا اذه «ُنطِتَّشلأ ْمُكََِنفَي ال مدا بي ناطيشلا

 « يور ال ُتْيَح ْنِم ُمُليقَو ره كسري ُهَّنِإ 8 ءمتنك امئيح مكقحالي يذلا
 نت نم نورك (نيطابغلا يأ) مولعج نئاقتالل نإ : سابع نبا لاق

 ّنكاسم مدآ ينب رودص نم اولعجف .مهقورع يف مدلا ىرجم مدآ

 َنِي *ِياَكلآ ٍروُدُص ف ٌسوْسَوُي ىِزلاؤ :ىلاعت لاقامك ءمهل

 ونبو «مدآ ينب نوري نيذلا ءنجلا نم هليبقو ناطيشلا نم يأ ء4ِةَنَجْل

 . .مهنوري ال مدآ
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 ديدشل هارت ال ثيح نم كاري ًاًودع نإ ِهّللاَو» :ةداتق لاقو
 الف مهارن ال انك اذإ انأل كلذ لاق امنإو ءهللا مصع نم اّلِإ ةنوؤملا
 اميف رذح ىلع نوكن ْنأ يغبنيف «ءاوغإلاو ديكلاب انل مهدصق فرعن

 نم نوكنو «ناطيشلل عضخن ْنأ ةفيخ سواسولا نم انسفنأ يف هدجن

 . . «هئايلوأ

 نوكي ْنأب انيضق انَأ يأ .4َنْْبوُي ال َنِدَلِل هيو َنيِلَعّل اََمج اَنِإٍ
 ىلع ءًاضعب مهضعب عم ؛نورصانتي مهنأل «نيرفاكلل ًادايسأ نيطايشلا
 «نيطايشلا َّنأ ىلإ ًاهيبنت «نونمؤي ال نيذلا» ٌصخ امنإو .لطابلاو رفكلا
 .نيظقيتملا نينمؤملا رابخ نم نونكمتي ال ؛ءاوغإلا يف مهداهتجا عم
 نيدسفملاو «نيقسافلاو «نيملاظلا ةرفكلا نم نونكمتي امنإو
 اياظم .نهتوملختسي .(نيكولطم .ةبافعيب مهنودعتعي :نيذلا :«نيلقتملاو
 . مهسفنأل مه مهنالذخ ببسب ءالوأ مهيلع مهداقحأو مهمومس ثفنل

 هليبقو ناطيشلل نكمأ ول ءمدآ ينب سنج لك ةياوغلا لاطتل مث نمو
 . .!كلذ

 اهئانف ىف ايندلا ةايحلا لثم  ةعبارلا ةرقفلا

 ديصحلا تابنلاك اهئانف يف ايندلا ةايحلا لثم امنإ ١

 طاتخأف آملا ّنِم هتلزنأ وام اَنّذلا ةويحلا ُلَتم اَمَّنِإ#© :ىلاعت هللا لوقي
 ْيزأَو اهي ُسيالا بدم 1ذإ ةَهح ممنأْلاَو سلا لعاب ام ٍضْرأْلا تان هه
 نأك اًديِصَح اًهَتْلَمَجَف اا وأ اليل انرمأ آهنَتأ [َِيَلَع تورش ْمَُبأ اهْلَمَأ كرات

 . "74 ةوركَتَي روم بنبآلا ُلِصْفم َكَدك سينئالاي سقت
 )١( :ةيآلا ءسنوي ةروس 784.
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 ةايحلا بادهأب سانلا قلعت ىدم تبثي ةيرشبلا ةايحلا عقاو َّنِ
 امك «تابغرلاو تاوهشلا ّبُح نم مهل ني ام ءارو يعسلاو ءايندلا

 ولسنا تري ٍتوِهَّشلَا ٌبُح سّنلِل َنّيْزإ# : ىلاعتو كرابت قحلا لوق هيلإ انيدهي

 اذهو !©9)ئَمْلا ثم ْمَدنِع ماو انندلا ززهكلا عنكم كليك ير
 ًادعتسمو «عساولا اهّمضخ يف ٌقراغ «هايند ىلإ دودشم ناسنإلا َّنأ ينعي
 قرطلاب ولو ىتح «هبرآمو هتاياغ ىلإ هلصوي نأ نكمي ام لك لعفي ْنأل
 هبر ةعاط ىلع راسف «ناميإلاب ىلاعت هللا مصع نم الإ ؛ةعورشملا ريغ

 يف ةنتفلا رهاظم مهأ نم ّنإو . .سانلا نم هريغك نتفُي ملف ءهاوقتو
 تنّيزو «سانلا مظعم ناهذأ ىلع ترطيس يتلا راكفألا كلت «ةايحلا

 تاهاتم يف اوقرغ دقف ملعلا لهأ ىتح .ءيش لكل ًاسايقم ةوقلا مهل

 ديحولا رايعملا ربتعي ثيحب .مولعلا نم ررضلا وأ عفنلا ريباعم ديدحت
 «مهتافاشتكا تالاجم يف مدقتلا ولت مدقتلا زارحإ وه مهنم ريثك ىدل

 ةيفيك ىلإ علطتلا مدعو .«كلذ ىلع بترتت يتلا جئاتنلل رابتعا امنود
 ةياغلا وه راثئتسالاو ةرطيسلا بح لعجي يذلا «مولعلا كلت قيبطت

 ! !ةايحلا يحانم فلتخم يف مولعلا كلت نوقبطي نيذلا ىدل ىوصقلا

 مولعلا مدقت ءارج نم ناسنإلاب مكحتت يتلا تابغرلا كلت لثمو

 ةايحلا فّيكي ْنأ ىلع رداق هنأب نظلا ىلإ هودحت يتلا يه «ةيداملا

 هتدارإل ةعاوطمو ءهيدي نيب ةنّيل ةنيجع اهنأكو ءاهتمرب ةيضرألا
 نطفي مل هنإف «هتابغرو هئاوهأو هتايرظن لك نم مغرلا ىلعو . .!همزعو

 مظنلا عاونأو «ندمتلا لاكشأ لكل ناك ام  ىسانتي ةلغل ' وأ دب

 )١( :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس ١8.
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 راثآ نم «هللا عرش نع ةديعب اهلعجو اهعدتبا يتلا مولعلاو تاعيرشتلاو

 تابلطتم هب هقهرت ام اميس الو .؛ةيسفنلاو ةيدسجلا هتحص ىلع ةئيس
 هبعت روذج قّمعتف «موي دعب موي دادزت اهارن يتلا ةدجتسملا ةايحلا
 . .!هقلقو هئاقشو

 همولعب ايندلا ىنغأ هنأب ىهابتلا كلذ «ناسنإلا اذه ىف بيرغلاو
 «هنع ةعيبطلا لئاوغ دري ّنَأ هزجع رادقم فرعي يف «هتافاشتكاو

 ؛ةيتاع حاير وأ لزالز وأ «تاناضيف نم مكف ..هلوح ام لك نعو
 ديبتو برختو ءرمدت يهو ةيتاعلا اهاوق مامأ ًافئاخ ًاهودشم فقو

 نم نكمتي ملو «سانلا ةايحب كتفت ضارمأ نم مكو . !هينابمو هتآشنم
 عورزلا مساوم حاتجت ضارمأ نم مك وأ . !اهلئاوغ ءردل اهيلع ءاضقلا

 . !اهرارضأ يفالت نع ًأزجاع فقيو رامثلاو

 «موتحم ءاضق در يف هنهوو ناسنإلا فعض ىلع ةيح دهاوش اهنإ

 هللا ءاضق هدحو وهو . .هب دتعي ام لك هبلسيف .هحاسب لزني رودقم ردق وأ

 دق وأ ءىسآملا نم هبيصي دق امم هعلهو «ناسنإلا زجع رهظي يذلا ىلاعت

 بارخلا نم هتادوجومو هئايشأب لحي دق امم وأ ءءانفلا ىلإ هب يّدؤي
 نوملعي «سانلا رئاس نود نم مهدحو «نونمؤملاو . . عايضلاو رامدلاو

 هدابع ةايح ىف ريدقتلاو عنصلاو .ةمكحلا نم ءاشي اميف مهبر نم قحلا هنأ

 نآرقلا ريذحت ناك انه نمو ..نولقعي وأ نوركذتي وأ نوشخي مهلعل

 هلاعف ءوس نم «ةئيبملا هتايأ يف عضوم نم رثكأ يفو «ناسنإلل ميركلا
 هفارصناو ءايندلا ةايحلا هذهب هلاغشنا هيلع هيعنو «ليولا هل بلجت دق يتلا

 اذهل ههيجوت ّمُث نمو ..اهلاحوأو (")اهراضوأ يف ىتح اهتمدخ ىلإ

 .امهوحئنو ةعصقلاو ءاقّسلا ةلاسُغ وأ نبللاو مسّدلا خسو : ةكرحم :ٌرَضَولا :اهراضوأ 0
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 ءرَخأو مَّدق امب رخافتي الأو .هداجمأو هلاعفب وهزيو ٌرتغي الأب ناسنإلا
 ديري ام الإ ُهُّمه نوكي ال ثيحب ىوصقلا هتياغ ايندلا هذه لعجي اّلأو
 ءرمعلا نم غلب امهم هنأب ركذتلا وأ تافتلالا نود ءاهنم هيلع لوصحلا

 ةمظع ْنِإ . .هذه هايند يف هل ءاقب الو ءٍِناف هنإف هلاجلا لب تلصو امهمو

 ايندلا هّمه لعجي ال يك .ناسنإلا هيلع يّرت امب انه ىّلجتت ديجملا نآرقلا

 ءارو نم ىغتبي ْنأو ءءاوس دح ىلع ةرخآلاو ايندلل لمعي ْنأو ءاهدحو

 نمر ونأعلا ءاعدلا اذه هنّيبي امك ءهيلإ ىلاعت هبر ناسحإب رارقإلا هلك كلذ

 يف انا بر ُلوُهَي نم مُهْنِمَول :ىلاعت هلوق يف ميركلا مهبرل نينمؤملا
 . )4 ٍراَكلَأ ٌباَدَع اَنِقَو ٌةَصَح َةَرْألا فو كس اند

 ةءاّتبو ةيباجيإ حورب ايندلا ةايحلا ىلإ رظني نأ هيلع ناسنإلاف

 نكلو .ءضرألا هذه رامعإ ىلع ءالعف «ةبصنم هدوهج لعجي ثيحب
 ىلإ ةوعدلاو ءريخلا لعفو «حلاصلا لمعلا كلذل لّسوتي نأ طرشب

 امم هسفن مرحي نأ نودو ؟سانلا نيب مالسلاو ىدهلا رشنو «قحلا

 نكلو . .اهجهابمو ةايحلا عتم نمو «تابيطلا نم ىلاعت هللا هل لحأ

 وه هتمارك ىلإ ءيسي وأ «هبر اهيف يصعي ال يتلا دودحلا نمض «ًامئاد

 نع فوزعلا نإف كلذلو .مهتيناسنإو سانلا ةمارك ىلإ وأ «هتيناسنإو

 َكَبِصن حرشت الو# ميركلا هكرقل ١ «ىلاعتو كرابت انّبر رمأ فلاخي ايندلا

 ْنَم ْلُقط :ىلاعت هلوقو "04 َكَيِإ هنأ َنَسْمَل ًامكح نيمو اين تر

 يف هناحبس وهو . "7 ٍقْررل ص 0 .وداّبعل رح يل هس ََسيِز َمَرَح

 كير لِلَو# ٌبَصنأَف تعرف اذهل :هل لوقي ميركلا هلوسرل هتبطاخم

 57١١. :ةيآلا قرقبلا ةروس )١(

 .الال :ةيآلا «صصتقلا ةروس (؟)

 .":؟ :ةيآلا .فارعألا ةروس (6)
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 ةالصلا نم تغرف اذإ هنأ تاريسفتلا ضعب , يف درو دقو , , 17 بعأ

 يناعم لمتحي دق صنلا نأ الإ . .ىلاعت كّبر ىلإ ءاعدلا يف دهجاف

 اهنمو «ةريثك ًانوؤش 6 هللا لوسر قتاع ىلع َّنأ ثيحب .عسوأو ٌدعبأ
 ؛«نيملسملا نوؤش ةياعرو .سانلا ىلإ اهلاصيإ يف ةوعدلا نوؤش

 ىلإ امو ..هتحارو هتمالسو هتحصب مامتهالاو 4 نوؤش ةياعرو

 يف دهج هلك كلذ نم غرف اذإ ىتح ءايندلا ةايحلا نوؤش نم كلذ
 . . ميركلا هالوم ىلإ ءاعدلا

 ضحت ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا تناك ّىهلإلا يحولا يده ىلعو
 لمعلا ىلع مهضحت املثم ءاهريخ لاونل ايندلا كرت مدع ىلع نينمؤملا

 مكريخ سيل» : 25 هللا لوسر لوق اهنمو ءاهباوثب اوزوفي يك ةرخآلل
 ْنَم ّدخأ ْنْم مكريخ نكلو لل الو ؛ةرَخآلل اَينذلا َكَرَت ْنَم

 ُمُكْفْلب اهوُلجَتزا اينذلا ٌةبطملا معن» :92: هلوقو 0 ا هذه
 لمعاو ًادبأ شيعت كنأك كايندل 0 : 6 هلوقو .")«ةرخآلا

 . '*/«أدغ ٌثومت ٌكّنأك َكترخآل

 «ةرخآلاو ايندلل لمعلا يف نزاوتلا ىلع مئاق ّيمالسإلا روصتلاف

 اهلحتري يتلا ةيطملا يه ايندلا َّنأل ءاهباسحو ةرخآلا ةفك حيجرت عم
 يتلا يه ءانه هايند يف ةحلاصلا لامعألا َّنِإ ثيح «ةرخآلل ناسنإلا

 يه لامعألا تناكف ءرانلا ىلإ ةئيسلا لامعألاو ءةنجلا ىلإ هدوقت

 رمم راد - سوسحمو دهاشم وه امكو - ايندلاف . .دازلا يهو ةيطملا

 .8و ؛ :ناتبآلا ءحرشلا ةروس )١(

 .18486 مقر «لبنح نب دمحأ هاور (5)

 ١١9. مقر «لبنح نب دمحأ هاور (*)

 4١"7. مقر «لبنح نب دمحأ هاور (8)
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 جئاتنلا نأ كردأ ةقيقحلا هذه ىعو نمو .ءاقبو رقم راد ةرخآلاو «ءانفو

 يف حايرلا جاردأ بهذت ْنأ نكمي ال ايندلا هذه لامعأ ىلع بترتت يتلا

 سفن لك يزجيل ةمايقلا موي قحلا نيزاوملا ميقي َّيهلإلا لدعلاف «ةرخآلا
 هله ىف دووم وه املاط: ةاسألا ىلع ناك كلذلو. ::تينتك امن
 مأ ل اميف ءاوس ءاذه هدوجو هاجت هتابجاو يدؤي ْنَأ «ةايحلا

 هبلق لفغأ نم َّنأ ودبي نكلو . .ماعلا حلاصللو نيرخآلا عفنل لمعي اميف

 ايندلا عاتم ىلإ فرصناف .ةقيقحلا هذه نع لض دق .ىدهلا نع

 اهعامطأ يف قرغو ءاهتاذلمو اهتاوهش يف سمغناو ءاهرورغو

 هيدؤي نأ دب ال يذلا باسحلا نع هتمعأو «ةرخآلا هتسنأ ىتح اهبساكمو

 لمعي ام ابلاغ يذلا «ناسنإلا اذه لثمف . .نيملاعلا ّبرل دابعلا فقي موي

 لك هيلع يصحي ىلاعت هّبر نأ كردي املق «هايند يف داسفلا رشنيو ءءوسلا
 نالجسي نْيَكَلَم هب لكوأ دقو «هتانكس نم ٍةنكس لكو ؛هتاكرح نم ةكرح
 ايئدلا كالتمال هلمعو ههجوت يف هلثم راصف . .هلعفي وأ هلوقي ام لك

 هللا هلزني يذلا ءاملا اذه لثم  ةرخآلل ركذي لمع امنود - اهتزايحو

 لكأي امم ضرألا تابن هب طلتخا اذإ ىتح ءءامسلا نم ىلاعتو كرابت
 يتلا ءارضخلا جورملا نم اهتنيز ضرألا تذخأو «ماعنألاو سانلا

 راجشألابو ءاهناولأو ءاهعاونأ فالتخا ىلع راهزألاو عورزلاب ءىلتمت
 رامثلا نم تاريخلا هذه لك َّنأ ٌُسانلا نظو ءاهرامث تعنيأ يتلا

 مهنأو «مهدوهجب تناك امنإ ناولألا نم جهابملا كلت لكو «بوبحلاو

 اهلعجيف ًاراهن وأ اليل اهيتأي ىلاعت هللا رمأب اذإ ءاهب فّرصتلا ىلع نورداق

 ًاحاير وأ ءاهعلتقتف ءاجوه ًاحاير اهيلع طّلسي ْنأب كلذو ءًاروثنم ًءابه

 «ًاسابي لالغلاو مساوملا لعجتو «نيتاسبلاو تاباغلا قرحت ةيتاع ةراح

 ًاضارمأ اهل ضّيقي وأ «ءيش لك رمدت يتلا تاناضيفلا اهيلع ثعبي وأ
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 ءيش لك ريصي ىتح عورزلا فلتتو ءرامثلا دسفتو «يشاوملاب كتفت
 ىلع نكت مل ضرألا َّنأكو «ناكم لك يف حايرلا هورذت شهلا ديصحلاك
 هيلع تناك امم ءيشب َنْعَت مل ْنأكو «ةنيزلاو فرخزلا نم لاح

 «قاب ميعن الو .مئاد اهيف عاتم ال :ايندلا ةايحلا لثم اذكه . .سمألاب

 . . ميكحلا زيزعلا ريدقت كلذو «لئاز اهيف ءيش لكو «مئاق لامج الو

 ةيسحلا دهاشملاب ةايحلا عقاو انل رّوصي هنأ لثملا اذه ةيمهأو

 مساوملا رادم ىلعو «ضرألا عاقب فلتخم يف سانلا اهاري يتلا

 مث ءدمهي نأ مسوم لك ةياهن يف ٌتابنلا ثبلي ال ثيحب .لوصفلاو
 ةكرحلاب ٌمعت ضرالا نوكت نأ دعب ءهروذج عالتقا نيحيو «سببي
 َّنأ ناسنإلا عور يف تبثيل كلذو . .ةورثلاو ىنغلاب ئلتمتو ءةضبانلا
 «موي لك اهيلع ٌرمي يتلا دهاشملا كلت لثم  ةلاحم ال  ءانف ىلإ هتايح

 ةقيقحلا يف اهّنكلو . .هابتنا وأ تافتلا يأ اهريعي الو ءاهنع لفاغ وهو

 قيلخف .هكلم يف فرصتلا ىلع هتردقو .هقلخ يف ىلاعت هللا تايأ نم

 اذه َّلَجأ َّنأو «ىلاعت هلل هلك رمألا نأ ىلع لدتسيو ءربتعي نأ ناسنإلاب
 لوزيو ءايندلا هذه نم بهذيف ءًامامت هدعوم يف ىتأي فوس ناسنإلا

 هللا لصفي كلذك .رثأ هل ىقبي الف هورذتو حيرلا هلمحت ميشه لثم

 .ايندلا ةايحلا هذه دعب مهرئاصمب نوركفتي موقل ةلادلا تايآلا

 يف ايندلا ةايحلا نع ةقيقحلا هذه ميركلا نآرقلا دكؤيو

 57 را ايدل ةويمْلا َلَثُم مَ بِرْمأَول : ميكحلا زيزعلا لوقيف «ىرخأ
 رم ص ها رع

 ْىَث طا نأ ناو حيل هور اميِشه َحْبْصأَ ضر كناث ءوي طا ءاَمَسلأ
 , 07 ردََقُم و

 )١( :ةيألا .فهكلا ةروس 48.
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 لثم مهل برضي ْنأب 2 دمحم بنلل العو ّلج هللا رمأ هنإ
 نم ءاملا لزني ردتقملا رداقلا هللاف . .اهئانفو اهداجيإ يف ايندلا ةايحلا

 حبصي ام ناعرس مث ءجحضني مث ؛ضرألا تاين هب طلتخيف ءءامسلا

 ء.رامثلا عاطلو «عورزلا ءاملا اذهب تبنت دق وأ . .حايرلا هورذت ًاميشه

 اذن اهله اةباهلع كلا هنا لامري اهجوشت لبق نك
 تابنو رطملا نم رصانعلا سفن مدختسي َّينآرقلا قايسلاف

 نأ سانلل ًاكرات «حايرلاو ميشهلا نم ّيسحلا دهشملا سفنو «ضرألا

 ًادارفأ - مهدوجو اهب مدعني ىتلا ةعيرسلا ةايحلا ةياهن يف اوركفتي
 ردقي يذلا وه هناحبس هنأل .قلخلا يف هللا ةنسل ًاقفو - تاعامجو

 ثيحب «ّيح نئاك لك ىلع امهردقي امك .هدابع ىلع توملاو ةايحلا

 ءاهءارو قاسني الو «ةينافلا ةريصقلا ةايحلا هذهب ناسنإ يأ ٌرتغي ال

 .اهل لمعي نأ ريغ نم ةرخآلا ًاكرات
 ريصقت يف ّىظفللا قسنلا مدختسا دق ميركلا نآرقلا نأ ظحالنو

 هيلع 00 يذلا بيقعتلابو ءراصق لمج ثالث يف ءدهاشملا ضرع

 هَ بدأت سيلا ب هاب دب طلتخأت# - )4 اًديِصَح اًهَئلَمَجَمل  «ءافلا»

 0 لثم ءًاعيرس اهئانفو «ةايحلا رصق ةركف ديكوتل "74 ورد
 امو «ةايح اهرصقأ امف .ًاميشه حبصيو «سيبي ىتح علطي نإ ام يذلا
 يف دهاشملا اهب لمتكت يتلا ةربعلاو .!ريدقلا ّيلعلا هللا ىلع اهنوهأ

 ,ةنونيدلاو باسحلل ىتوملا ثعب مث « ضرألا يف ةتامإلاو ءايحإلا

 ًاهيوم دنب صال ع تيَكح هنأ تمم رْئاَء لإ زظأن» :ىلاعت هلوقب نيبتت

 . 74 كيم ءن لك لع وهو ٌقومْلا حمل كلذ َّنإ

 .؟4 :ةيآلا ءسنوي ةروس )١(

 . 148 :ةيآلا .فهكلا ةروس (؟)

 نك : ةيآلا ء«مورلا ةروس )6
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 مث وهزيو ومني تابنلا لثمك سفنألا ىوهت اميف ايندلا ةايحلا لثم - ؟
 .ًاماطح نوكي

 ةايحلا نع رخآ لثمب رابتعالا ىلإ ىلاعتو كرابت انبر انهجويو
 يأ «سانلا ةايح يف ام ىلغأو ّزعأ لوانتي انه لثملا ّنكلو ءايندلا

 ا امنأ اوملعأ> :العو رع لوقيف .دالوألاو لاومألا
 وريم م22 1 00 1 م سوس مورا س2 رخر

 0 رافكل تع ٍلَثَك ِرُذَرَأْلأَو ولأ ىف "و كَسدِب رخافتو ةنيزو

 2000 0 ُباَذَع ألا فو امنطح 2 وكي 6 ارو ةحراف جب 2

 106 رشلا خت كمال اجد يللي

 ةياغلا ىلع ديكوتلل كلذو ءايندلا ةايحلا لوح ةينارقلا صوصنلا

 هتلفغ نم ناسنإلا ظاقيإ يهو «صوصنلا هذه اهيلإ يمرت يتلا ةيساسألا
 نم كانه هرظتني امو «ةرخآلل لمعلا ىلع هئحو .ءانفلا ىلإ هريصم نع

 . . ءازجلاو باسحلا

 «ميركلا نآرقلا يف لاثمألا اهلوانتت يتلا ةيسحلا ةروصلا كلتو

 00 يا يو

 كلذكو . .رانتيو ددبتي يذلا ميشهلا ديصحلا نمو (ءهوهزو هرهاظم

 يتلا ةنيزلاو وهللاو «عاتملا لوح رعاشملاو راكفألا ىلإ ةبسنلاب رمألا

 ةعصق ىلع عايجلا تفاهت اهيلع نوتفاهتي مهارثو « سانلا نتفت

 نم هيلع داتعا يذلا ناسنإلا فولأم نم نوكي دق كلذ ّلكو . . !ماعطلا

 ىلإ هراظنأ دشي هنأ ميركلا نآرقلا لضف َّنأ الإ ءًامامتها هريعي ْنأ ريغ

 ام اميس الو .هلوح نم ٍءيش لك يف لمأتلل هوعديو هب طيحي ام لك

 )١( :ةيآلا ءديدحلا ةروس ٠١
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 يف صاخ ٌوأش هلو لب «هيلع رشابملا هريثأت هل نوكيو ءهتايحب قلعتي

 اندوجو ىلع هريثأتو هتيمهأ ةدشل ًارظن ءرشبلا نحن ءًاعيمج انتايح
 ٌىنغو .دالوألا باجنإو «لاومألا بسك هب ينعنو ء«هرسأب ّيناسنإلا

 هللا لوق ىلإ انيدهي امدنع نيبملا نآرقلا نإ نهكتلا وأ ليوأتلا نع
 ىلإ ردابتي ام لوأف .20يّدلأ َةوّيَحْلا هَ َنوُنِْلاَو َلاَمْلاا :ىلاعت
 ةزايحو «لاملا بسك لجأ نم رمعلا نونفي سانلا نأ فيك ناهذألا

 ىلع لمعلاو «نينبلا باجنإل نودهجي فيكو «قازرألاو تاكلتمملا
 اهّبحأو ءمهدنع ءايشألا َّزعأ ّنأل ؛يعيبط رمأ اذهو . .مهتابلطتم ريفوت

 هّبني ام ٌنكلو . .ةايحلا يف ليلج ٌرمأ اذهو . .ءانبألا مه مهبولق ىلإ

 دادتعالا اذهو «ءانتقالاو كلمتلا يف رخافتلا اذه ميركلا نآرقلا هيلإ

 امم . .!سانلا ةايح يف ٌدهاشم وه ام ىلع ءدافحألاو دالوألا دوجوب

 رخافتلا اذه ببسب ةرخآلا نوسني دقو ءايندلا ىلع نيصيرح مهلعجي

 سفن يفو نآرقلا مهدشري امنيب ءدالوألاو لاومألا يف رثاكتلاو مهنيب

 دنع ربح ٌتَحِليَّصلا ُتَيِقَبْلاَو» : ىلاعتو كرابت قحلا لوق ىلإ ةكرابملا ةيآللا

 9 74 الم ريو ابان كي

 ةزيرغ نع ًاريبعت الإ تسيل لاومألا ءانتقا يف ةبغرلا َّنأ حيحص
 . .عمطلاو «ءانتقالاو كلمتلا بحب ناسنإلا ىدل رهظت يتلا «ءاقبلا بح

 يف ىلاعت هللا هعدوأ يذلا روعشلا وه دالوألا نأ كلذك حيحصو

 امهريغو فطعلاو نانحلاب رهظت يتلا عونلا ةزيرغ هقلطنمو ةيرشبلا سفنلا

 ىلإو «عامتجالا ىلإ ناسنإلا ةعزن َّنِإ ثيحب «ةوبألاو ةمومألا رعاشم نم

 نوكيل .؛باجنإلاو جاوزلا ىلإ هعفدت يتلا يه ةيناسنإلا هتميق قيقحت

 )١( :ةيآلا .فهكلا ةروس 4١ .

 :ةيألا .فهكلا ةروس (؟) 15 ,
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 هذه يف مهدوجو ةيرارمتسا نع ًاريبعتو «ءابآلا نع ًةروص ءانبألا

 نأ «هنساحمو هتيمهأو هترورض ىلع هنأش نم سيل كلذ َّنأ الإ . .ةايحلا

 اهل نوبسحي الو ؛مهمامتها اهنولوي ال ثيحب ةرخآلا نع مهفرصي
 ىلع ةينافلا ايندلا ةايحلل مهراثيإ هّبشي ينآرقلا لثملا ءاجف . .!ًاباسح

 ًاميشه نوكي مث «ُهّئابن ''9َراَفكلا بجعأ يذلا ثيغلاب ةيقابلا ةرخآلا رادلا
 سرغلاو ةحالفلا يف «ًةداع ء.نوحدكيو .نودكي عاّرزلا َّنأ كلذ . .ًايناف

 تاقوأ يتأت مث ؛هللا نذإب اهلكأ مهعورز يتؤتف رطملا يتأي مث ءرذبلاو

 كالهتسالاو لامعتسالا ىلع ءيش لك عزوتي مث .ءداصحلاو فاطقلا

 اذإ امأ . .لاوحألا نسحأ يف اذهو «هل رثأ ال ًاماطح ءّدعب نم «ريصيل
 نسحأ يف ودبتو ءرامثلاو عورزلا جيهت دقف «كلذ ريغ ىلاعت هللا دارأ

 ءاهناوأ لبق اهيلع يضقي ام يتأي مث ءاهباحصأ بجعي امب اهقنور
 نأش اذكه ..هيف عفن ال ًاماطح نوكت مث .ءتومتو لبذتو ءرفصتف
 ًالجأ هل َّنأب ريكفتلا نع َناسنإلا اهلغاشمب ٌمامتهالا فرصي ءايندلا ةايحلا

 عرزلا يف لاحلا وه امك ًامامت «هتوم ةعاس هب لحي ْنأ دب ال ءتوقوم

 دنع فقي ال رمألا ّنكلو . .رثأ هل ىقبي الف دّدبتي مث ءاماطح ريصي يذلا

 َّنِإو .هقلخ يف ىلاعت هللا ةنسل ًاقفو ةرخآلا كلانه لب «ةايحلا هذه ةياهن

 هّبر ةعاط نع هتدعبأف ءايندلا اهيلع رثآ نمل ًاديدش ًاباذع ةرخآلا يف

 لهأو هئايلوأل اناويشرو هللا نم ًةرفغم ةرخآلا يف َّنِإو . .هناوضرو

 يهتنت ال اهنأل «ةمئادلا ةايحلا يأ «ناويحلا يه ةرخآلا ٌرادلاف . هتعاط

 راص يذلا تابنلاك مدع ىلإ ريصت الو ءايندلا ةايحلا هذه يهتنت امك

 . .ةيدبأو ٌةموميد مث ءءازجو باسح يه لب «حايرلا هورذت ًاماطح

 )١( بارتلاب روذبلا يطغي يذلا عرازلا  ٌةخل  رقاكلا يناعم نم نأل «عاّرزلا :راقكلا .
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 نم اهيف امبو ءوهللاو ةذللا نم اهيف امب  ايندلا ةايحلا هذه امو

 عداخ اتم الإ  دالوألاو لاومألا يف رثاكتلاو «سانلا نيب رخافتلا

 زوفلا ىلإ ةلصوم اهيف لامعألا لحي نكت مل نإ .لهجو ٌرورغو

 «سانلا ناهذأ يف هحححصي نأ ّينآرقلا لثملا ديري ام اذهو . .ةرخآلاب

 .عداخلا رورغلا نع مهدعبت يتلا قئاقحلا ىلع مهسوفن ىيبريو
 . .ينافلا رثاكتلاو «لئازلا رخافتلاو

 يف ايندلا» :ناونع تحتو (رّسفملا فحصملا ةمدقم) باتك يف

 وأ فوسليف نم ام» :يدجو ديرف دمحم ذاتسألا لوقي ««نآرقلا رظن

 اهتافآ يلاوتل اهنم ىكتشاو ايندلا رقحو الإ دوجولا يف لمأتم وأ رعاش
 يهو الإ ةحار الو «ملأب ةبوشم يهو الإ اهيف ةذل الف .اهتارسح عباتتو

 سانلا ٌنكلو . لهاج الو ملاع الو ِكِلَمِل ٌفصَن ملف . بعتب ةبوحصم

 نِإو .ءمهرفاكو مهنمؤمو «مهلهاجو مهملاعو .مهكولممو مهكلام
 اودحتا «ضقانتلا ةياغ ىلع اهيف مهقئارط َّنأ الإ مذلا اذه يف اودحتا

 ءاهيلع نوبلاكتملا مهنمف .ةجيتنلا يف اوفلتخاو ءةمدقملا يف مهلك

 عطاقتلا ىلإ ًايدؤم بلاكتلا كلذ ناكف ءاهماطح عمج يف نونافتملا

 وهو .اصيغنت مهتايحو ءاصقن مهايند ديزت يتلا رورشلا دمعتو «ذبانتلاو
 نم ًابجعو مهسفنأل ًاحدق سانلا دشأ هيف نوعقاولا «ضقانتلا ديدش لاح
 اهذبنو اهنع عطقناف «لاحلا هذه ايندلل فرع نم سانلا نمو .مهلاح

 مسقلا ناك اذإ نكلو .")دّوألا مّيقي دو ('1هلَحلا دسي امب الإ اهنم أبعي ملو
 مسقلا ة ا ا ب

 «. .ةدامب الإ ةبلغ الو «بلغ نمل ايندلا َّنأل ءلوألا

 .ةجاحلا : ةلخخلا )١(
 .جاجوعالا :دوألا (؟)
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 «ٌنآرقلا دروأف «نيهاجتالا نيذه ىلع سانلاو مالسإلا ءاج دقو
 بح علتقي ام تاظعلاو ءربعلا نم « سانلل مالسإلا ةلاسر لمحي يذلا

 يف رظنلا رصق رادقم مهيريو ءاهبح يف نيروهتملا سوفن نم ايندلا
 الإ ايدل هزيحْلا اَمَو» :ىلاعت هللا لوق يف نيبتي امك ءاهبادهأب قلعتلا

 بدم نإ يعط - 04ه بِ الإ آند هوبا امّو» - 74 روما تم
 انام وأ الل رمأ اهلتأ [َبيلَع وردم ْمأ اَهْلَمَأ رو َتَنَيَرأَو اَهَفرحُر سيال
 دل ةزيبجلا َلَتَم مَ ترضآو» - "74 ليتألاب قت مل نأك اًديِصَح اهتمت
 'ورذا اًميِثَح حض ٍِضْيَأْلا تاب دي َدَلتْخاَك مشل َّنِي ُهَنْلْرَأ نك
 . . 4ع

 هلمعي نأ ّيحلا ىلع بجي امب عوفشم ايندلا ةايحلل نايبلا اذهو

 لهأ عمي هل ىبح .ةداملا ىلع لوصحلا ءارو يعس نم هايند يف

 َكَبِصَن ست الو :ىلاعت لاقف «ةيداملا ممألا رسأ تحت مالسإلا

 «قحلا بلط هنم دوصقملا ماد ام «ًاريخ» لاملا ىّمسو .4اًينَّدلأ حرم
 :ىلاعت لاقف «ًالضف» هاًّمسو «ةَّيِصَوْلأ اًرْيَح َكَرَن نإا#ف :ىلاعت لاقف

 ملو ءأريخ نكي مل لاملاو . لأ ٍلْضَف نم أوكَتبأَو ٍضرأْلا يف اوُرِشَتنَت»
 ءمحر عطقب ذوخأم ال ءّلِح نم بستكم هنأل الإ هللا نم ًالضف نكي

 . بارخ ىلإ ٌرجت ٍةسفانمب الو

 نيتلصخ هلهأ سوفن نآرقلا ٌبّرشأ ةيلاعلا ةمكحلا هذهب

 ١86. :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس )١(

 .7” :ةيآلا «ماعنألا ةروس (؟)

 .74 :ةيآلا ءسنوي ةروس (9)

 . 40 :ةيآلا .فهكلا ةروس (4)
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 دَوأ ميمي ام ذخأ :امهتيناثو ءاهقاشعل ايندلا كرت :امهالوأ «نيتيماس
 نم ًانيد ىرن الو .اهتيبذاج رسأ يف عوقولا نم نم مهيمحيو .اهنم مهتايح

 ىلع نوملسملا راس دقو .وحنلا اذه ىلع ةلأسملا هذه لح نايدألا

 اوسسأو  مهرثكأ يف مهتانكسو مهتاكرح ىلع رهظف .موهفملا اذه

 نس: ةليضقلا ىبشا :لدغأ قلع تماق :ةلئقاف هنآ اني هتالغات“ نع
 - . «ساّئلل ْتَج 4 ِحْعَأ ِهَمأ عمتك » : مهيف ىلاعت ُهَّللا لاق

 ايندلا ةايحلا عماش نك «ةنجلاب ُهَبر هدعو نم له “" 

 مَّنَم هننعتم نك هيف هَل وهف انسح ادعو هئئدعو نمفأ# : ىلاعت هللا لوقي

 , 074 َنيرَصحُمْلا َنِمِةَسيِقْلا مَْب وه مث ايندلا ويحل

 ريصمو «نمؤملا ريصم نيب عساشلا نوّبلا ةميركلا ةيآلا هذه نيت
 . .رفاكلا

 فوس «ةنجلا هلاخدإب ًانسح ادعو ُهّير ُهَدَعو يذلا نمؤملاف . .

 هللا َّنأل لاحم ال قّقحم اذهو «هتعاط ىلع ًاروفوم ًءازج هّبر دعو يقالي

 قنور لائيل لبسلا ُهّبر هل حاتأ نم امأ .هدعو فلخي ال هتمظع تلج
 ةرق نينبلا نم هقزرو .نامألاو نمألاو ,ةحصلا ةمعن نم ايندلا ةايحلا

 عاتم نم كلذ ىلإ امو .ذوفنلاو ةهاجولا هل رفوي ام لاملا نمو «نيع
 هيلع َّنأو .معنلا هذه ردصم وه ىلاعت هللا َّنأ كردي ملو ءايندلا ةايحلا
 لب «هنيد ةرصنو هلل ةعاطلا نم معنلا هذه هيلع بجوتست امب لمعي نأ

 ىتح  هئاوهأو هعماطمو «هتاوهش عابشإل هلضف نم هللا هاتآ ام لك رْحس

 امب مهقوقح لكأو «سانلا نم هريغ باسح ىلع عابشإلا كلذ ناك ولو

 ١" : ةيآلا ٠ صسصقمملا ةروس )1
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 وأ دحاجلا وأ رفاكلا اذه لثم ُهُعلبي ام ّلك َّنإف العو َّنع هللا طخسي

 نيرضحملا نم نوكي مث «باسحلا موي هيلع ًالابو اَلِإ نوكي نل «ُهّلمعي
 هدوحج ىلع ءازجلا لانيل ءاهّركُم ةوقلاب اهيلإ قاسي يتلا رانلا ىلإ
 بولسألا اذه لثمو . .هللا ةيصعم يف هلاعف ءوسو 57 هبر لضف

 رقويل امنإ «يريرقتلا لاؤسلا ةقيرطب ةميركلا ةيآلا هدروت يذلا ينآرقلا

 ءًاريصم يوتسي ال .ةنجلا يف هللا دعوب زاف نم َّنأ :انبولقو انلوقع يف

 اهيلإ نوعَدُي مهو ءرانلا ىلإ نيرضحملا نم نوكي نم عم ؛ةمايقلا موي
 يف هيفال وهف انسح ادعو هللا هلعو نم يوتسي ال ادبأ . .ةلذو اعد

 ًاصلاخ نوكي ةنجلا ميعن َّنأل ءرانلا ىلإ ًارضحم ناك نم عم «ةئنجلا
 وهو ءأميلأ أ اباذع نوكي رانلا محجاعي ؛لوزي ال متادبوهو الماكو

 .نيملاعلا بر هللا ءاش ام اّلِإ لوحي ال قاب

 ةينآرقلا لاثمألا يف داشرإلاو ةيبرتلا  ةسماخلا ةرقفلا

 اهيلإ اندشرت يتلا ةيبرتلا هوجو صعب ضعب ةرقفلا هذه يف لوانتنو

 حالص هيف ام ىلإ اهراونأب يدتهن انّلع ميركلا نآرقلا يف لاثمألا

 يتلا «مالسإلا يف ةيوبرتلا رثآملا نمو .انتاعمتجم ريخو ءانسوفن

 : ةيلاتلا اياضقلا «ةينآرقلا لاثمألا ضعب نم اهجاتنتسا نكمي

 . ايندلا ةايحلا يف ءالتبالا

 . هلامعأب نوهرم ناسنإلا -

 . ةيعبتلاو ديلقتلا -

 . ٌدَضْلا ُهَّسم اذإ ىلاعت هللا ىلإ ناسنإلا هجوت -

 . هللا ةعاط ريغ يف هلثمو «هللا ليبس يف قافنإلا لثم
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 . سانلا ةايح ىلع ابرلا ريثأت

 . ةعاضرلاو ثرإلا مكح

 . ةقّلطملا هتأرماب جوزلا ةقالع -

 . مارحإلا يف ديصلا لتق ماكحأ

 .ناميألاو دوهعلا ضقن نع يهنلا -

 .هلثمل ةدوعلا نع يهنلاو «ضارعألاب نعطلا نم ريذحتلا -

 رمثملا ناتسبلا باحصأ باصأ ام هلاثمو ايندلا ةايحلا يف ءالتبالا ١

 ةنتفلل ٌضَّرعمو .ءاقشلاو ءالتبالل لحم ةايحلا هذه يف ناسنإلا

 وأ «ةيسفنلا ضارمألاب وأ «ةيندبلا هتحصب ءرملا ىلتبي دقف .ءاوغإلاو

 يف ةراسخلاب ىنمُي دق وأ ..هتامرحو ءهتماركل ضّرعتلاب ىلتبي دق
 . .ًاقيض هقزر نوكي دق وأ هتاكلتمم عيب ىلإ رطضي دق وأ «هتراجت

 «نايحألا رثكأ يف ءءرملا بيصت يتلا تالاحلا نم كلذ ىلإ امو

 ررضلا تالاح َّنأ ينعي اذهو ..ةيداملا وأ «ةيونعملا رارضألاب

 ميكحلاو .ضرألا هجو ىلع ؤرما اهنم تلفي ال دقو «ةريثك ءالتبالاو

 ءربصلاو يّسأتلا بوجوب هسفن عنقأ ْنَم وه ءءالتبالا يف عقي يذلا

 ءءازعلا هبهي يذلا «ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ اهلك رومألا در ْنَمو

 ةبيصملا عقو نم للقيو «هءالب هنع ففخي امب «لامتحالا ىلع ةردقلاو

 . !هيلع

 وأ ًابصنم دّلقتي دقو «ةورثو ئنغ ءرملا بيصي دق لباقملابو
 هاجلا وأ ءناطلسلاو مكحلا يوذ نم نوكي دقو .ةقومرم ةناكم
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 هنأ كريب اهدع ةنعتا ىلا: و يا « هتايح

 داشرلا قيرط عبّتيو «هبر ليبس كلسيف «ىلاعت هللا نم ٌءاطعو ّهَّنِم

 ةمعنلا هرطبت امدنع ةمقن يهو ؛نيرخآللو هيوذلو م ريخلاو

 طباهم يف عقيف ءهتسوسوو ناطيشلا ةياوغلو ءهاوهل داقنيف ءهنتفتو
 رماوأب ءيباع ريغ داسفلاو قوسفلا راضوأ يف لزي وأ ءطلستلاو رّبكتلا

 دق فرصت وأ لمع وأ لوق لك يف  همارحو هلالحب ٍلابم ريغو ءهبر

 اهتنيزو اهعاتم ءارو ءآدبأ ءايعاس ءايندلل ًادبع ريصي ىتح هب موقي
 . .اهرورغو

 ميكحلا نآرقلا يف  ةريثك يهو  ةميركلا تايآلا تدمع اذهلو

 امبو «ةيداهلا لاثمألاو صصقلا نم هل مدقت امب «ناسنإلا ةيبرت ىلإ

 دق ام َّنأ اهعيمج نّيبت يتلا «ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلا نم هب لفحت
 يف هرابتخال ناحتمالاو ءالتبالا ليبق نم وه ءرش وأ ريخ نم هبيصي

 نأ ىري وهو اميسال «ىلاعت هّبرب هناميإ ىدمو .ءيش لك لبق هسفن

 اوماد ام «ءالتبالل نوضرعم هلثم مه «تاعامجو ًادارفأ ءاعيمج سانلا

 لح دقف ءءيرما ةايحب ءوس لح نإف . .ضرألا هذه ىلع نوشيعي

 ٌتاعامج اهلثم تأر دقف «ةعامج حاسب ءامهد تعقو نإو «هلثم هريغب

 ًاناميإ الإ نينمؤملا ديزي ال ءالتبالا َّنأ قرافلا نكلو «ةريثك ىرخأ
 . . !ًالالضو نتف الإ نيرفاكلا ديزي الو ءًاميلستو

 ام هلأ َلَتْبِلَو 9 : ىلاعت هللا لوقب هنايب ّينآرقلا صنلا ديري ام اذهو

 يأ .204ٍروُدُصلأ ِتاَدي ادلع ُهَنأَو مكيف ىب ام َصِيسْسِلَو َُكِوُدُم ىف
 مكبولق يف ام زّيميلو ءصالخألاو ةعاطلا نم مكسوفن يف ام هللا ربتخيل

 )١( :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس ١84.
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 لك ٍتاذب مميلع هللاو . .نورهظتو نودبت امب كلذو .قافنلاو رفكلا نم

 يف مهتقيقح ىلع سانلا رهظيل هرابتخا امَّلإو ءاهقامعأ يف امو سفن
 قداصلا ءرفاكلاو نمؤملا مهيف رهظيف .كولسلاو روعشلاو ءريكفتلا
 نم لك صئاصخ نّيبي ُنآرقلا ءاج كلذلو . . يصاعلاو عئاطلا «قفانملاو

 ًاجاهنم مّدقيل مث  هلاوحأب ملع ىلع ٍناسنإ لك نوكي ىتح  تائفلا كلت
 عمو «هترطف عم قفاوتت ؛ٌةميلس ًةحيحص ةيبرت ناسنإلا ةيبرتل ًالماكتم
 ةيبرتلا هذه اهيلع موقت يتلا سسألا نمو ؛هقلخ نم ةياغلاو .هصئاصخ

 ةايحلا هذه يف رابتخالل ًامئاد ضرعم هنأب هداقتعاو ناسنإلا روعش
 يف ام ربتخيلا «هللا رمأل هّدرم امّنِإ ءّرش وأ ريخ نم هباصأ امف ءايندلا

 «ضتبلا مهمقعي , نع هب نوزيمتي دق امب :مهتافربعت ىف امو داع سوفت

 وأ ةحتاو ًايطارف وأ ةيفاع  ءالتيالا نذل «نيمسلا نم ٌثغلا فشكنيف

 .مهعابط يف سانلل كحم مهأ  ًةلذ وأ ةهاجو ًاقيبضت وأ ًءاطع .ًاقلق

 نوكي دقو ؟لعفلا درو لعفلاو ءروعشلاو ريكفتلا يتحاس يف مهكّرحتو

 نونقيتسي ذإ «ةرثؤم ةيناسفن ةيبرت لماع «مهنم ريثك ىدل ءءالتبالا يف
 مهب ديري امّنِإ  ءالتبالا يف اوعقوف  مهمرح وأ مهاطعأ امبو ءمهّبر نب
 ام ملعي وهف «ءالتبالا اذه يف ةّينسلا هتمكح ىضتقم اوكردأ ْنِإ «ريخلا

 ضرألا يف ةيفاخ هيلع ىفخت الف «ىفخأو ّرسلا ملعيو لب ءمهرودص
 اولمعو اونمآ نيذلا صخميل هدابع ربتخي هناحبس هّنكلو ؛ءامسلا يف الو

 ةيادهلا لبس عبّتا نمف «تائيسلا اولمعو اورفك نيذلا نم «تاحلاصلا

 هلضفو «هتمحر يف ةدايز كلذف ءميركلا نآرقلا اهب ءاج يتلا داشرلاو

 ربصلاو «ءالبلا لامتحا ىلع مهل نيعم ريخ نوكيو .هدابع ىلع ىلاعت

 . .نيرباصلا ءازج اولاني ىتح ةدشلا ىلع

 هيجوتلاب «ءمهريغ نم رثكأ ةداع نيينعم «نونوكي نونمؤملاو
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 نأ بجي ةلاسر باحصأ مهنأل ءديمحلا هللا باتك هب مهدوزي يذلا

 مهتايلوؤسمو «رطخأ مهتاعبت تناك كلذلو .سانلا ىلإ اهولصوي

 لذبلا نم ًاديزم امئاد مزلتسي ناميرإلا ةورع ىلع ظافحلاو . ربكأ

 بّلغتلا نم ُهّنكمت يتلا تامّرقملا نمؤملل نوكت ىتح ءدلجلاو دهجلاو
 نآرقلا ةيبرت لصاقم نم ناكف ءهضرتعت يتلا باعصلاو تابقعلا ىلع

 ىوقتو « سفنلا لّمصتو ١ جاجوعالا موقتو . مزعلا كيكت نأ ميركلا

 يه ةيلوؤسملا ْنأ فرعي يذلا نمؤملاو ..ناسنإلا ىدل ةدارولا

 يف امل صيحمت وه ءالتبالا ّنأو «دابعلا حالصإ هيف امل .فيلكت

 هنأل «ىلاعت هللا ناوضرب زوفي هنإف ءساسألا اذه ىلع لمعيو «بولقلا

 .ةرخآلا يف حالفلل لصوملا قيرطلاو ءايندلا يف حالصلا قيرط راتخا

 تبلغ ٍناتسب باحصأب ءالتبالا نع ًالثم انل ىلاعت هللا برضيو
 .ىلاعت هدنع نم فئاط مهناتسب ىلع فاطف .عمطلا ٌةعزن مهيلع
 زِهتولب نإ يا لا تايآلا هذه هنّيبت امك «هرّمدو هقرحأف

 كيرى ترج نط هدر سي الو * َنيِحبصُم اهتمِرَسيل أومَضأ ْذإ نَا بح آول ا

 َنيِمِرَْص م © نإ كير لع اودغأ ِنَأ # َنيِحِبصُم أوداننَف * ميرّصلاك َتَحَبْصْأَه *# َنوُميَت هو

 تل« يق رز اقوم ثيم ريع ل تيل ال نأ * نوحي رهو اوُفلَطنأَف *

 نحب أولا * نمسح اكو يل لفأ رك مس لاَ # َنوُموُرَ ُنَح لب * َتولآَصل ناو امرأ
 سنس احن آبي أولا * مولي نب "لع مهب لبقأَف * تيل اك نإ آن 7

 اراك ول دكأ ويلا ثاكفو تدل كرك * توني ابر لإ آذإ آني ارح ادد ّل آن

 قي كل ام * َنيِيِرْبْلاَ َنيِديمْلا ُلَمَجَتن ريدم واوا دوروك كد

 . 04 م

 )١( :تايآلا ءملقلا ةروس ١7 -55.
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 نبا نع متاح يبأ نبا جرخأ امك .تايآلا هذه لوزن بابسأ يف

 0 مهوذخ :ردب موي لاق لهج ابأ َّنأ .جيرج
 نإ يأ هولك بن اَيَلَب انك هوب نإ » :تلزنف ءًادحأ مهنم اولتقت الو

 «نيملسملا ةميزه ىلع مهتردق مدع يف «ةكم لهأ نم نيكرشملا انولب

 ةنجلا باحصأ انولب املثم مهتوقو مهترثكب مهدادتعا نم مغرلا ىلع

 َّنأ ىلع رابخإ انهف ًاذإ . مهتنج باصأ ام در ىلع اوردقي ملف (ناتسبلا)
 يف امك «ءالبلا اذه لثم َّنأو «نيكرشملاب هلزنأ ىلاعت هللا نم ًءالب ةمث
 نوكتو «مه مهلاعف نم يتأت امنإ «سانلا بيصت يتلا دئادشلا مظعم

 موي ةكم لهأب لح يذلا ءالبلاف . .ةئيسلا مهلامعأو مهاياونل ًةجيتن
 ءاهب ىلاعت هللا مهلذأ يتلا ثادحألاو .فقاوملا نم هريغ يف وأ ءردب

 بيسب اهلك تناك «نوفرتقي اوناك امب مهب 55 يتلا بئاصملاو

 دكؤي كلذلو .ميوقلا هنيد ىلإ ةوعدلا ةبراحمو 0 ّيبنلل مهتوادع

 كلت باحصأ ىلتبا امك .ًاقح مهالتبا دق نيملاعلا بر َّنأ صنلا انل
 . .مهتين ءوس ىلع ةنجلا

 مهنأب لوقت ةنجلا كلت باحصأ نع ثدحتت يتلا تاياورلاو

 قئادحلا اهيف رثكت يتلا «ةينغلا نميلا ىرق نم ةيرق يف نوشيعي اوناك

 ةفاسم ءاعنص نيبو اهنيب َّنِإ ليقو) اهفالتخا ىلع عورزلاو نيتاسبلاو
 الجر ناك دقو «مهيبأ نع ةنجلا كلت اوثرو مهنأو «(اليم رشع ينث
 هناتسب رامث نم كسمي ال ناكف ءاريثك ًاقزر هلضف نم هللا هاتآ دق ًانمؤم

 .ىبرقلا يوذ ىلع يقابلاب قّدصتي مث «هلايعو هيفكي ام الإ َينغلا
 «هئانبأ ىلإ ناتسبلا كلذ َلآ تام املف .ءارقفلاو نيكاسملاو ىماتيلاو

 ناسحإلا وأ «نيكاسملا ىلع قدصتلا نوبحي ال ءعمط باحصأ اوناكو

 .داوجلا نسحملا مهوبأ هيلع ناك ام فالخب «نيجاتحملل
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 اودعاوت ءداصحلاو فاطقلا تقو َناحو ؛ٌبسوملا لح املق

 مهارت ال ىتح «سانلا نع ةسلخو «نيركاب مهثرح ىلع اودغي َّنأ ىلع

 اولكوتي نأ ريغ نم «ينجلا يف مهتميزع ىلع نودمتعي مهو ء«نيعألا
 4 َنْوُنَتَس الو» :ىنعم اذهو .هللا ءاشي ْنأ الإ :اولوقي ْنأب يأ هللا ىلع

 هللا ءاشي ْنأ اَّلِإ وأ ؛انقازرأ ينجن الأ هللا ءاشي ْنأ الإ :نولوقي ال يأ
 سومانل اقفو ذإ . .كلذ لعف نم اننيكمت مدع وأ ؛كلذ نم انعنم
 « هللا ءاشي نأ الإ ققحتلل نيلباق َر 0 ةين ةيأ وأ «مزع 25 َّنِإف «ةايحلا

 رُكذأو دا َءآَسَي نأ الإ # ادَغ كلل لع نإ هَ 0 1 : ىلاعت هلوقل

 ىلعف . , #17 اًرَعير اًذُه ْنِم برَهَأل قر نسر - نأ وسع َلَقَو 5 اذإ كير

 1 ىتحو .هللا ءاش ْنِإ :لوقي ْنأ ءيش يأ لعف يوني امدنع ناسنإلا

 هيلع لكوتيو «ىلاعت هّبر ركذيو دوعي نأ .هركذت لاح .هيلعف ءّيسن
 لعفأ نأ عيطتسأ الو :وأ . .هللا ءاش ْنِإ كلذ لعفأس :هلوقب ينثتسيو

 . .هللا ءاشي ْنأ الإ كلذ

 . !ناتسبلا كلذ باحصأ ِةْين يف نكي مل ام اذهو

 .مهرامث فاطقو مهثرح ىلع ودغلا يف مهمزع ىلع اولكتا دقف

 اومانف ءمهيلع قدصتلا نم ءارقفلا نامرح ىلع اودعاوت نأ دعب

 ءاش دق ميكحلا زيزعلا نكلو ؛ مهتئيشمو مهتين تناك اذكه . . نينئمطم

 يف نوطغي مهو «ليللا يف مهتنج ىلع ثعبف ءنوؤاشي ام ريغ

 .ءادوس يأ ."0:هيرصلاك» تحبصأف .اهتقرحأ ةراح اعين  مهمالحأ

 :ةوخألا كئلوأ ىدانتف .رجملا علطو . سمادلا همالظب ميهبلا ليللاك

 .54و 77 :ناتيآلا .فهكلا ةروس )١(

 ام :تابنلا وأ رجشلا نم ميرصلاو .رخآلا نم امهدحأ مارصنال راهنلاو ليللا امه :ناميرصلا (1)

 . تفطق يأ .هرامثأ تمرص
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 نوديرت متنك نإ مكعورزو مكبانعأو مكرامث ىلإ نيركبم اودغا نأ

 .مهنيب اميف ثيدحلا نوُرسُيو «نوتفاختي مهو ءاوقلطناو .!اهفاطق
 َناتسبلا مهيلع لخديو «مهب قحليف «نيكاسملا نم ٌدحأ مهعمسي التل
 !هبيصن ذخأيف

 وأ قنح ىلع وأ ؛ءارقفلا نامرحب ٍدصق ىلع يأ ؛درح ىلع اودغو»

 . .العف مهنامرح ىلع نورداق مهنأ نومهوتي مهو «مهوتأي نأ بضغ

 «بانعأ الو راجشأ الف . .اهورظتني مل يتلا ةأجافملا تناكو

 مهتنج ْنأل هتمرب ناكملا يطغي دوسأ دامر لب «عورز الو .ةهكاف الو

 . .«ميرصلاك» تحبصأ

 اهوكرت دقف ءاهنع قيرطلا اوُلَض مهنأ ةنجلا كلت باحصأ ّنظو

 كلت ةباحس نم رثكأ اهنع اوبيغي ملو ءاهئامن جوأ يف سمألاب
 .مهمامأ نوري ام ءةلهو لوأل ,نوقدصي ال مهلعج امم . .!ةليللا

 نيلاضب انسل ءالك :اولاق «ةمدصلا لوه نم اوقافتسا نأ دعب مهنكلو

 ًءازج ريدقلا ّيلعلا انبر انمرح دقو : ةوهورحم نكح لب ءانكلم نع
 نم هيتؤي يذلا هللا لام نم قدصتن الأ انمزع امدنع ءاناياون ءوس ىلع

 ؛ءالبلا اذه يف انعقوأف ءاياونلا نع لفاغب هللا امو «باسح ريغب ءاشي

 نم انسوفن هب انل تلّوس ام ىلع ًاباقع «ءامهدلا ةبيصملا هذه ىفو
 . .ةاكزلاو «ةقدصلا يف ىلاعت هللا رمأل لاثتمالا مدعو ؛عمطلا

 ردجأ ناك «يأرلا يف ًالادتعاو «لقعلا يف ةحاجر مهطسوأ ّلعلو
 نوحبست الول مكل لقأ ملأ :لاقف «مهباصأ اميف ببسلا مهل نّيبي نأ ىلع

 ام «هللا ناحبس :اولوقتف «ةريفولا تاريخلا كلت مكاتآ دقو «ىلاعت هللا

 نم انك الولف «ميظعلا يلعلا هللاب اّلِإ ةوق الو لوح ال هللا ءاش
 وهو هللا دنع نم قزرلا نأ انرّدق الولو ؛نيمورحم انك امل «نيحّبسملا
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 انعمط الولو لب ءانل ًاريخ ناكل ءّنملاو ءاطعلاب هدابع ىلع لّضفتي
 ىلع فاط امل «مورحملاو لئاسلل بيصن انرامث يف نوكي اّلأ انّمزعو
 اوفرتعاف . . !نيملاظ الإ انك ْنِإ ءانل ًآّبتف ءاهقرحأف انّير نم فئاط انتنج
 مهضعب لبقأ مث ؛ نيجاتحملاو مهيلهأو .مهسفنأ هب اوملظ امو . مهبنذب

 نأ ديري امّنأكو ءهريغ ىلع ةعبتلا يقلي ّلكو ءنوموالتي ضعب ىلع
 ةرسحلاب روعشلا نم هبقعي امو ءهسفن ىلع ملظلا كلذ عقو نم لّصنتي

 رارقولا مهيف ف كّرح دق مهباصأامو ءكلذ مهديفي اذام نكلو . . مدنلاو

 . .هدابع قوقحو «ىلاعت هللا دودح نيزواجتم «نيغاط اوناك مهنأب

 6 .لوقلاو يأرلا يف باوصلا ىلإ نودوعي مهدجن كلذلو

 نمي نأ انبر ىسع :نولوقيف «مهتاف ام مهيلع ضّرعي ْنأ ىلاعت مهّبر

 0 انشيعو انقزر ردصم تناك يتلا انتنج نم ٍريخب انيلع

 . ميحر روفغل انّبر َّنِإ «ةرفغملاو وفعلا بلطو «ةبانإلاو ةبوتلاب

 هيف ءمهسفنأل نيملاظلا نع ىلاعت هللا هبرض يذلا لثملا اذهف
 ىلع اونظي لاو. :ءاوهلظي. هلا. يهيج نتانلل :ةلاصيس»ةني ةيكوت
 «نيصاعلاو ؛نيكرشملا لعف نم كلذ نأل .«نيكاسملاو ءارقفلا

 نيرفاكلاو نيقفانملاو

 َّنأ :وهو ءديعولاو ريذحتلاب هيجوتلا كلذ هناحبس مدتخا دقو
 لهأ ّباصأ يذلا باذعلا لثم ًاباذع هل ّنإف «ةايحلا هذه يف ملظي نم

 مالآو «قزرلا نامرح نم مهفرصت ءوس مهل َبّبست امب ءةنجلا كلت
 ناتسبلا باحصأل باذعلا كلذ لثم يأ «باذعلا كلذك» سفنلا

 : هلوقب هناحبس بّقع ديعولا دعب مث . . هللا ّرمأ فلاخ نمل تاذعلا

 اذه لثم «ةرخآلا باذع نم نيأو «©َنوُمَلْعَي رع وأ رك ٍةَرْحألا باذعلو»

 يف عوقولا وأ «قزرلا وأ لاملل فلت هيف نوكي يذلا ءايندلا يف باذعلا
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 هتيهام نوملعي اوناك ول ريثكب ربكأ ةرخآلا باذعف . .!ملألاو ضرملا

 اودبعل نيقيلا ملع باذعلا كلذ نوملعي اوناك ولو ؛هتموميدو «هعونو

 ىتح مهر ةاضرمل « مهرامعأ لاوطو . مهتيلكب اوفرصناو «ىلاعت هللا

 .نوقتتملا امأ . نيمرجملل عا يذلا باذعلا كلذ نع مهسفنأ اودعبي

 قيرط ىلع ايندلا ةايحلا يف نوريسي مهنإف .هللا ٌباذع نوفاخي نيذلا

 . .ميعتلا تانج ةرخآلا يف مهّبر دنع مهلو «ىوقتلاو حالصلا

 هلُسُر اوقّدصو «َنيدلا ىلاعت هلل اوصلخأ نيذلا نونمؤملا مه نوقّتملاو
 لمك نيذلا نيملسملا نم ءديحوتلا ةديقع باحصأ نم اوناكف

 .هناحبس ههجول مهلمع اوبستحاو ..ًالمعوألوقو «ةين :مهناميإ
 . مهريغلو مهسفنأل اونسحأو

 «نينسحملا نيملسملا ءالؤه ةرخآلا يف ىلاعت ُهّللا لعجي لهف
 اذه نومكحت فيكو .!نورفاكلا اهيأ مكل ام ؟نيصاعلا نيمرجملاك

 لضفأ ىطعُت فوسف ُهللا انَثَعَب ْنِإ :نينمؤملل اولوقت لأب دسافلا مكحلا
 دحأ ٌنئَظي الو «كلذ اومهوتت 7 ال !ال ؟ريصملا يف مكلثم نوكن وأ . مكنم

 نيملسملا ميكحلا زيزعلا لعجي نلو ..قحلاو لدعلا اَّلِإ ىلاعت هللا

 ىقَتاو عاطأ نمف . .مهرقتسم يف تاجرد مهنم لكل لب «نيمرجملاك
 . ميحجلا ران هل تناك رفكو ىصع نمو «ميعنلا تانج هل تناك

 اهلثمب ةئيسلا ءازجو هلامعأب نوهرم ناسنإلا

 لمع ّْنَمَو هلم الإ 5 رجم آلف ٌهَنَيَس لمع نَم# 00 هللا لوقي

 اذ وَ هلل توخي كهوف تروؤم وَ نأ نر
 (1) باس

 5 : ةيآلا « رفاغ ةروس )1(
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 .هئاسحإ مظعأ امو !نيئيسملا ىلع ىلاعت هللا لدع مظعأ ام

 !نينسحملا ىلع هدوجو

 ءاهلثم اّلِإ اهيلع ىزاجي الف «ةيصعم بكتري وأ ةئيس لمعي نمف
 اونمآ نيذلا امأ .لقأ الو رثكأ ال .ءباقعلا نم قحتست ام رادقمب يأ

 هللا مهقزر اممو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأو .«تاحلاصلا اولمعو

 لزنأ امو ِهْيلَو دمحم نييبنلا متاخ ىلإ لزنأ امب نونمؤي نيذلاو «نوقفني
 «ةنجلا نولخدي كئلوأف «ىلاعت هللا ةاضرم اَّلِإ نوغتبي الو ءهلبق نم
 ءردقب ردق ال يأ «باسح ريغب ١ عساولا هللا قزر نم ءاهيف نوقزريو

 اذه ناك ولو . ميظعلا :لضفلا نم هناحبس هللا مهعسوي ام ردقب لب

 دق ىلاعت هنأ اّلِإ . .هتيافكو هبسحب ناكل طقف لمعلا رادقمب ءازجلا

 ةمحر كلذو «تائيسلا فعاضت اَلأو «تانسحلا فعاضت ْنأ ىضترا

 قيرط يف مهل عناوملاو بذاوجللو «مهفعضل ًاريدقتو «هدابعب هنم
 .تائيسلل ةرافك اهلعجو «تانسحلا مهل فعاضف ؛«ةماقتسالاو ريخلا

 . باسح ريغب اهيف ىلاعت هللا مهقزر «ةنجلا ىلإ اولصو مه اذإف

 هع الذري مم آر ارح تاي اوبك َنيِْلاَو9 : : ىلاعت هللا لوقيو
 كيت مللت لا ني الطف ممم تق آمنأك صاع نم ِهَّلأ َنَم 0

 ؛تائيسلا لعف ىلع اوبأد نيذلاو يأ 00 نوح ايف م 0 0

 ةباثمب نوكت ىتح ءاهبلط يف ًامئاد نوّدجي لب ؛اهنع يس الو
 امع لثمألا ريبعتلا يه ناسنإلا لامعأ َّنأل  هنوموري يذلا بسكلا
 ءازج» مهؤازجف - .0"2تائيسلا نم بستكا وأ تانسحلا نم بسك

 .77 :ةيآلا ءسنوي ةروس )١(

 ةروس - «نَبَستْكأ اَم اَهلَعَو تيك اَم اَهَل اَهَمَسُو الإ اَسْنَن ُهَّمأ ُكْيَكُي ال» :ىلاعت هلوقل ًاقادصم (1)
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 نل ءايندلا ةقفص نم هب اوجرخ يذلا باقعلا َّنأ يأ ««اهلثمب ةئيس

 ريغ نم ؛اهوفرتقا يتلا ةئيسلا رادقمب اَّلِإ يهّلالإ لدعلا ىضتقمب نوكي
 «تائيسلا نم اوبسك ام ءازج نولاني نيذلا ءالؤهو . .ناصقن وأ ٍةدايز

 نأ ؛ةلّذلا ةدش مهقهرت ىتح ٍِناوهلاو ٌلذلا ةأطو تحت اوعقي نأ دب ال
 ةناهإلاب 0 همزالي ام ًابلاغو نقلا ىلع ل سوا اعلا

 يف مكارت أشني أشني ءلّذلاِب روعشلا ىلإ (باقعلا) ءازجلا نمف . .راسكنالاو

 عفدي وأ عنمي ام نودجي ال مث «قاهرإلا كلذ ىلإ يدؤي «تابوقعلا

 هديب رمألاو «ريدقلا زيزعلا هللا نم مهعنمي نم ذإ «كلذ نم ًائيش مهنع

 للأم اَمطِق مُهشوُجَو َتَي َتيِيْفَأ آنك » مهف ؟هتئيشم ىلإ ءيش لك عجرمو
 حبصت «يزخلا نم نوقالي ام ةدشلوا «لاحلا كلت يف مهف © ملم

 . .ميهبلا ليللا مالظ نم ًاعطق كيما اننأكت:ةةقناق ءادوس مههوجو

 يف هوجولا ىلع عضوت يتلا ةعنقألا هذه لثم ًامامت اهروصتن نأ نكميو

 - ايندلا يف انه نكلو ؛ةقرسلاو لتقلا مئارج يف وأ ءركنتلا تالفح
 موي كانه امنيب ءيديألاو هوجولا نع ةعنقألا كلت خلست ام ناعرس

 ةبهرلا ةدش نم كلاحلا داوسلاب من 7 هوجولا ْنِإف ةمايقلا

 اوبستكا نيذلا ىلع لدتل ناوهلاو ةلّذلا نم امهقفاري امو «فوخلاو
 باحصأ كئلوأو ءهللا ةمحر نع ل مه كئلوأو «تائيسلا

 .نودلاخ اهيف مه ءرانلا

 ةتعبلاو ديلقتل ةجلا * 

 7 اماَدَنأ هلأ نود نم ٌدِخَّنَي نم ساّدلأ حرمو# : ىلاعت هللا لوقي

 د همم و 20000 < قم رم 00 ا الا - و
 ١ باَدَمْلَ نوري ذإ أوملظ نذل فرب 00 2 دش اونماء َنيِذَلَأَو هللا بك

 ءءء

 ومسح ترذألا نم أوُعبتأ ّن نذل أربت دا # باّدمْلأ د ديد 2 و اًعيِمج هَل دوق
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 ابنه ٌهرَك اَنل كأ ول اومن َنِدْلا َلاَمَو# ُباَبْسَأْلا هب َتَمَطَمَتَو باَدَصْلأ اَوأََو
 1 هك كس مسمع هر م25 وَ مع ا يرسم 2ك 1

 َنيِجِرَحَب مه اَمو ْمِهلَع ٍتْرَسَح ْمُهَلَسْعَأ هلأ مهري َكِلَدَك انو أوُمَربَت امك ْمُهت
 , 04 ٍداَيلأ َّنِم

 «لقعلا ةمعنل ًاليطعت َّدعُي ْنأ نكمي ديلقتلا َّنأب لوقلا نم ريض ال
 نأ ريغ نم مهريغ نوعبّتي نيذلا مه نودلقملاف .كاردإلا ةقوشلا ا رثباو

 ءارقتسالاو ثحبلاو ءريكفتلا يف اهتاقاط ليغشت ىلع مهتاكلم اوُثحي

 لئاسملاو اياضقلاب نيكملا ناميزلاو , مزاجلا داقتعالا ىلإ لصوتلل

 نم مهريغ ينعت دق امك «مهسفنأ مه مهينعت دق يتلا فقاوملاو

 يتلا ةيسفنلاو ةينهذلا مهنيوكت صئاصخ نوتيمي كلذب مهنأكف ؟سانلا

 وأ ناميإلا اهتعيلط يفو «ناسنإلل ةيويحلا تالاجملا يف رثؤتو رثأتت

 عامسل ةيلهألا يدقاف نوحبصي عضولا اذه يفو . .ينيدلا داقتعالا

 ديلقتلا لعفب - مهيّلختل ءمُهفتو ءٍرّصِبتو ءرّبدت عامس قحلا ةوعد
 امب ناسنإلا اذه ميظعلا قلاخلا اهب ٌصخ يتلا ةمعنلا نع  ىمعألا

 نيذلا نيكرشملا نأش اذهو . .رايتخالل ةيرحو ةيتاذ ةدارإ نم هبهو

 نيعادلا ةوعد عم نوبواجتي الف ؛ءايلوأو ءادادنأ هللا نود نم اوذختا

 َكْعاَنِإَو َةَّمَأ َحِلَع اَنَآَباَء ائْرَجَو اَنِإ » :نولوقي لب ءميوقلا هللا ليبس ىلإ

 .مهديلاقتو مهتاداعو ءمهتادقتعم ىلع اّنإو يأ .74"2َيُدَهُم مهِرَئاَ

 جرخن نل اننأل «ناثوألاو مانصألا مهتدابع يف نودتهم مهبو «نورئاس

 نم داقتعالا كلذ ناكف . .!رّثأ نم مهنع انثرو امو ءانئابآ ةلم ىلع

 نيبو مهيب هوماقأ يذلا باجحلا ةباثمب اهولعج يتلا بابسألا ةلمج

 136-١1317. :تايآلا «ةرقبلا ةروس )١(

 .77 :ةيآلا «فرخزلا ةروس (')

 675 _ "ا/6



 «نيدلا اذه رون مهنع اوبجحيل «مالسإلاب مهءاج امدنع هلي يبنلا

 هللا نيد ىلإ ءدعب ءنودتهي الف ءمهبولق ىلإ هذافن نود اولوحيو

 سيلو) «انيد مالسإلا نولبقي ال نيذلا سانلا لاح يه هذهو . . !ميوقلا

 ءاج ينآرقلا صنلا َّنأل .(مهدحو ِهْبَي يبنلا نمز يف نوكرشملا كئلوأ
 ديلقتلا اوعبتا نيذلا سانلا ءالؤهو . .#نياّنلأ َنِمَو : ىلاعت هلوقب ًامومع
 اذه لثم مهنم ىلاعت هللا لبقي ال .قحلا نع صيحمت امنود ةيعبتلاو

 ىلع ٌلدت ًالاثمأ نآرقلا يف مهل برض كلذلو «ةيعبتلاو ديلقتلا

 نم نوذختي ٌسانأ هيف دجو ٍناكم وأ ٍنامز لك يف مهراثآو مهتادقتعم

 مهنوذختي ًاصاخشأ وأ ءاهيلإ نودّبعتي ٍتانئاك وأ ءًامانصأ هللا نود

 نوعلا دي دمو «مهتدعاسمب مهتاردق ىلعو «مهيلع نودمتعي ةايلوأ

 ام اذهو ..!ىلاعتو هناحبس هيلع ٍلكوت وأ هللاب ٍناميإ امنود مهل

 لج هللا ريغل مهتيالوو «مهتدابع َّنَأل ؛لالضلاو كرشلا يف مهعقوي

 كرابت هللا مسا بناج ىلإ تركذ اذإ ءرهاظ وأ ّيفخ كرش اهلك العو
 عزن اذإ فيكف . .!هللا بح عم هبلق يف ءرملا اهكرشأ اذإ وأ ؛ىلاعتو

 يذلا بحلاب دادنألا كلت درفأو  هللاب ذايعلاو هللا بح هبلق نم ءرملا

 نسحأ يف هدجوأ يذلا .هلل نوكي نأ اَلِإ يغبني الو لب ءزوجي ال
 لاوحأ يه كلتو ..!؟ةمعنلا نم ىصحُي ال امب هيلع ّنمو «ميوقت

 . . !نوعرهي مهراثآ ىلع مهو «نيكرشملا

 ءمهقلاخ هللاب اونمآ مهنأل 0وَتي اب ٌّدَنأ اَوْنَماَء َنيِدلاَد»
 ميناقألا هذه نم دحاو لكو .مهيلع معنملاو .مهيداهو .مهالومو

 تألتما اذإ فيكف . .مهتناكم تناك امهم رشبلا رئاسو ءمهيلهأو
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 مهّبح لعجت الفأ «''ايلعلا هتافصو ىنسحلا هللا ءامسأ يناعمب مهسوفن

 دقل ؟ةلداعم وأ ةيراقم وأ ةنزاوم لك نم ًاولخ ام

 ةعاطو ءاّبح هودبعف «ىلاعت هللا دوجو ةقيقحب - ًابلقو ًالقع -
 ءًابهرو ًافوخ ةيلإ اوباأو «ةانثو ًانانتماو ءاركش ةودمحو 6

 بح نم ّدشأ لجو َّزع هلل نينمؤملا بح نوكي نأ ًاقح ناكف . .ًاعمطو
 : نيهجو نم كلذو ًادادنأ هللا نود نم اوذختا نيذلا

 .هتيبوبرو ىلاعت هللا ةيهولأ ةقيقحب ّينيقيلا مهملع :لوألا
 يذلا هللا وهف ءكرش لك نع هوهُزنو .ةعاطلاو ةدابعلا يف هل اوصلخأف

 . ميحرلا نامحرلا وه .ةداهشلاو بيغلا ملاع وه الإ هلإ ال

 نأبو «ًءادتبا معنملا وه هنأب ملع نع هّبح يف مهصالخإ :يناثلاو

 فيطللا هنأل «هتثيشمب الإ وكي ال مهنوؤش ريبدتو ءمهلاوحأ حالص
 هدابع نم لبقي ةّيسلا هتمكح ىضتقمب هنأو ؛روفغلا دودولاو «ريبخلا

 «نيركاشلا ةدابع هودبعي ْنأ مهيلع بجوف ءريثك نع وفعيو ليلقلا
 مهالوم «ىلاعت هلل مهبح نوكي ْنأو «نيقتملا ءاجر هتمحر اوجريو

 . .رخآ ءيش يأ نم ًابح ّدشأ ءمهديسو

 نامحرلا وه اّلِإ هّلِإ ال يذلا هللا» :ثيدحلا يف امك العلا هتافص وأ  ىنسحلا هللا ءامسأو )١(
 5 روصملا ئرابلا قلاخلا ءربكتملا رابجلا زيزعلا نميهملا نمؤملا مالسلا سودقلا كلملا «ميحرلا
 «لّذملا ٌرعملا «عفارلا ضفاخلا «طسابلا ىضباقلا .ميلعلا حاّتفلا ؛قازرلا باهولا ءراهقلا رافغلا
 يلعلا ءروكشلا روفغلا ءميظعلا ميكحلا ءريبخلا فيطللا .لدعلا مكحلا .ريصبلا عيمسلا

 ءدودولا ميكحلا «عساولا بيجملا ؛بيقرلا ميركلا «ليلجلا بيسحلا ؛تيقملا ظيفحلا ءريبكلا
 ءيدبملا .يصحملا ءديمحلا َّيلولا «نيتملا ّيوقلا ؛ليكولا ءٌقحلا ديهشلا ؛ثعابلا ديجملا

 مدقملا ءردتقملا رداقلا ءدمصلا ٌدحألا ءدجاملا حاولا ُموّيقلا ٌيحلا ؛تيمملا يبحملا ؛ديعملا
 «فوؤرلا ءّوفعلا مقتنملا «باؤتلا ُربلا .لاعتملا ٍلاولا ءنطابلا رهاظلا ءرخآلا لوألا ءرخؤملا

 .عفانلا راضلا .عناملا «ينغملا ّينغلا ,عماجلا طسقملا ؛ماركإلاو لالجلا وذ ؛كلملا كلام
 .- يذمرتلا هاور  «روبصلا ٌديشرلا ثراولا ؛يقابلا .عيدبلا ؛يداهلا رونلا
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 ديد َهَّمأ َنأَو اميِمجج هني هرقل َّنَأ باَدَمْلا َنوَي در اًومَلَظ َنِدَلا ىَر ْوَلَول
 نود نم ًادادنأ اوذختا نيذلا مه ؟اوملظ نيذلا مه نمو . .«ٍباّدَمْل
 مهل اوناك نيذلا نم مهريغ مهعم اوملظو .مهسفنأ اوملظف «ىلاعت هللا

 باذع نوملاظلا ءالؤه ىري ولو . .مهلثم ىلاعت هللاب اوكرشأو ءأعبت
 اوناك نيذلا ثيح ءميظع دهشم موي يف ءمهب لزنيس يذلا هللا

 ٌلالغأ مهقانعأ يف «نويعلا قرز ءهوجولا دوس ضرألا يف نوربكتسي
 «ةلاحم ال ًاعقاو كلذ نوري ولو ..!نوحمقم مهف ناقذإلا ىلإ يهف
 اهلك ةزعلاو ةمظعلاو «توربجلاو ةدشلاو «سأبلاو ةوقلا نأ اوكردأل

 نولّوعي وأ ءهيلإ نودنتسي اوناك ام ّلك َّنأو .راّهقلا دحاولا ىلاعت هلل
 وأ .مهتيامحل هل ةردق الو نأش الو .«لطاب وهف هللا نود نم هيلع

 ًاملظ ديري ال هللاو ءهللا ءاشي نأ الإ نوع يأب مهدم وأ مهترصن

 . . !دابعلل

 نوري مهتيل ايو  ايندلا يف اوملع ول مهنأ :ىنعملا ريدقتف اذإ

 كلمي الف «هدحو ًاعيمج هلل ةوقلا َّنأو هللا باذع ةّدش  نوملعيو

 الو «ًادادنأ هنود نم اوذختا امل . .ةوقلل بابسأ ةيأ هناحبس هريغ دحأ

 ءٍةلطاب ٍةدابع ىلع موقي يذلا مهئابآ ديلقت اوكرتلو ءًائيش هب اوكرشأ
 كلذ لثمب مهريغو مهسفنأ اوملظ املو !ءاوخ نم تادقتعم ىلعو

 . . !ميظعلا ملظلا

 موقي موي «ةمايقلا موي ذإ .كاوُعَبَتَأ ذأ َنِاوُعبَأ َنِذلأ ربت ذإ
 «ةموعزملا ةهلآلاو «ءاسؤرلاو ءابآلا أّربتي كلانه «باسحلل سانلا
 .مهتادقتعم يف مهوعبّتا نيذلا نم نيعوبتملا ٌرئاسو ةقرفتملا ٌبابرألاو

 لب .مهنم ؤّربتلا ذح دنع رمألا فقي الو ..مهجاهنم ىلع اوراسو
 - اهيح باذعلا اوأر نيح كلذو .مهديلقتو مهلالض مهيلع نوركنيو
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 نيحو ءأرمز منهج ىلإ نوقاسيو «مهب لحي - نوعوبتملاو نوعباتلا
 ماحرألاو ةبارقلا بابسأ لك (مهتدئفأو مهسوفنب يأ) مهب تعطقت

 يف مهطبرت تناك يتلا تالصلا لكو .دهعلا وأ فلحلا وأ «ةدوملاو

 عفنلا رادم َّنأل .ةرخآلا يف ءيشب مهعفنت دعت مل ثيحب ءايندلا

 هسفن تبسك امو ؛هدحو ناسنإلا لمع اّْلِإ نوكي نل رجألاو باوثلاو
 - . .ضرألا هذه ىلع ىلوألا هتايح يف

 َنِذْلا لاول : نيعباتلا رود يتأي «نيعوبتملا نم ؤربتلا كلذ دعبو

 ىلإ ةدوع انل نأ ول يأ 4م أوم رمت امك مهم ًادبَتَنْف درك اَنل كأ ول أوعبَت

 نم كانه أبت اننإف ءانيأر ام هللا باذع نم انيأر دقو ءايندلا 0

 نلو .مهب ّيدتقن نلو ءانهه ءانم .مه ءاوأّربت امك مهانعبتا نيذلا

 نيب مصاختلاو يداعتلاو ءؤّربتلا دهشم :رثؤم دهشم نم هل ايف
 نمو ءرخآلا رزو نم لّصنتي نأ ديري لكف ٠ . !نيعوبتملاو نيعباتلا
 ةرخآلا يف اوراص دقف .ةدوع مهل نوكت ْنأ ٌتاهيه نكلو . .هل هلالضإ

 امكو . .ايندلا راد ىلإ عوجر ال ثيح  باسحلا ىلإ اورضحأو
 هللا مهيري كلذك ؛نيلّلضملا نيلاضلا عابتاب ءمهلامعأ تائيس مهل تدب

 نورسحتي مهف ؛رهقلاو ةعوللاو «مدنلا اهؤلم ءتارسح مهلامعأ ىلاعت

 ةديقع كرتو ءةيصعملاو كرشلا يف اهوبكترا يتلا مهلامعأ ىلع

 يذلا باوثلا رادقم ٍذئموي اوكردأ مهنأل «ىلاعت هلل ةعاطلاو «ديحوتلا

 باوثلا كلذ ىلع مهترسح تناكف «تاعاطلا اولعف نيذلا ُهلاني
 يذلا باذعلا نع أملأ لقت ال «ةمئاد ًةرسح .مهنم عئاضلا «ليزجلا

 نم مغرلا ىلع ءهسفن باذعلا كلذ سنج نم نكت مل نإ ؛هيف نوعقي
 سنج نم «ةداع .يه .ءيشلا ىلع ةرسحلا َّنأل .هماقم لوطو ءهتدش
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 نم ايندلا يف مهلامعأ ىلع «ةرخآلا يف مهترسح تناكف ءيشلا اذه

 يتلا يه اهنأل . لئاط الو ءاهنم ىودج ال يتلا «لامعألا كلت سنج

 .اهنم نيجراخب مه امو ءرانلا يف مهريصم تلعج

 هنع رضلا فشك دعب هلل ٍءاعُدلا نع ضارعإلا ناسنإلل نِتُر امك - ؟

 ا ل 0( 09 : ىلاعت هللا لوقي

 َنيؤِرَسْمْلِل نير َكِلدَك َُمَت ٌمَسَم رض ل انعدب ْرَل نأك َّيَم ُمَّرُص ُهنَعاَمْفَتَك اَنَلَ

 , #3074 ررتمْسي انك

 رايت عم ًاعوفدم لظي ناسنإلاف .رّركُم ٌيرشب جذومنل ٌةروص اهنإ»
 .ةروفوم ةحصلاو فرست ىغطيو «بنذيو ءيطخي : ةايحلا

 كلانه َّنأ هتردقو هتوق ٍناَبإ يف ركذتي نم سيلو .ةيتاوم فورظلاو

 تاعاس َّنأل ءمحرو هللا ىده نم الإ .ًازجع كلانه نأو' اعف

 يذلا ناسنإلا اذه نكلو . «ىغطي ىنغلاب ساسحاإلاو ع ءاخرلا

 هردص قيضي . .ًاعوله ًاعوزج ٌدضلا ُهَّسم اذإ هارت «ةوقلاب ٌدتغي ناك
 .هب لح يذلا ءالبلا هنع بهذي ىك هبر هلل ءاعدلا الإ دجي الف «ةّدشلاب

 ءركفي الو ءبّقعي ال قلطنا ءرَّضلا هنع فشكو ءهّير هل باجتسا اذإف

 هقشك نمو ءرضلا اذه ين هعقوأ نم :هسفن لأسي ال وه مث ءرّبدتي الو

 . .راتهتساو عافدنا نم البق هيف ناك ام ىلإ دوعي ْنأ ثبلي الو لب ؟هنع

 ةيآلا هروصت ءاهوذ رركتي هدجن يذلا رشبلا نم جذومنلا اذه

 . . هئاقشو هئانه يف ءهبعتو هتحار يف .هتانكسو هتاكرح يف ةميركلا

 ”١ : ةيآلا « سنوي ةروس )0(
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 يف عقو اذإف :ةداوه داي ءاججلا حرسم ىلع عفدنم .كرحتم .لماع وهف

 ذولي «ىلاعت هللا اّلِإ دجي ال هنإف ءهوركم يأ هب قاح وأ ءءالب وأ ةنحم

 هيبنج ىلع هبلقت يف ْنِإ ءناك لاح يأ ىلع ءاجرلاو ءاعدلاب هامح ىلإ

 شوشتلا امهكّرحي نيذللا همايق وأ هدوعق يف نإو ءقرألا نم
 ىلع لامتحالا مدعو «قلقلا نم هيلع .نوكي ام ةدشل بارطضالاو
 . .ٌرضلا

 بلط يفو ؛ىلاعت هلل هلاؤس يف ًادهتجم ٌتاسنإلا كلذ لازي الو

 الاوز الإ ةضرَع نييلو .ديحي الو هنع عطقني ال . هناحبس هنم ةيفاعلا

 يف ريكفت يأ نود (؛ةدشلاو ملألا نم هباتني امو «بركلا نم هيلع وه

 ىلاعتو هناحبس هللا فشك ام اذإف ..ةرخآلا ىف رجألا وأ باوثلا لين
 ىلع « رم نامألاو نمألا هل ٌداعأو ىالبلا هنع عفدو .ّرضلا هنع

 ءءاجرلاو ءاعدلا نع ضرعأو «رباعلا رورم اهيف ناك يتلا ٌرضلا ةلاح
 نم هصّلخي نم ىلإ اجتلاف لوهج وأ ٌملاظ ٌةّضرتعا نمك هلثم ناكف
 «بلط يذلا نوعلا هل مّدق اذإ ىتح ؛هب ثيغتسيو .للذتي وهو ءهرش

 . .هل ركش ةرداب يدبي ْنأ وأ «هيلإ تفتلي ْنأ ريغ نم هنع ًاضرعم ىو

 نم جّدومنلا اذه ناك اذإف . ! ربتعيل .هعم ىرج امب لّمأتي ال دقو لب

 يذلاب كلاب امف «ليمجلا 0 ركنملاو دحاجلا ناسنإلل الاثم نشا

 ىلإ دوعي ْنأ هدعب ثبلي ال مث ءُهَّسم يذلا ّبضلا هنع ىلاعت ُهَّللا فشكي

 ملو «ىلاعت هللاب رجتسي مل هنأكو «ةوقلا رهاظم ءارو عافدنالا نم هبأد

 نأ راسكناو لدَو ءاجرب هلأسي مل هنأك وأ .رضلا هنع فشكي ْنأل هع ُهَعذَي

 ًاقيرف نأ كلذ نم أوسأو . . !؟ملألا هنع بهذي ْنأو ءةدشلا هنع ليزي

 يف ىلاعت هيلإ ةبانإلا دعب نوئثبلي ال ءمهنع ٌرضلا هللا فشك نيذلا نم

 لالخ نم هّللاب كرشلا يف مهدهع قباس ىلإ اودوعي َّنأ «ةدشلا

 ةعاطل ةالابم َةّيأ الو ءرجاز الو «حباك نود «ةايحلا رايت عم مهعافدنا
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 - 0 م نام كم سنار . 95

 نهم ميرا وعد رص سانا سماذإول : ىلاعت هللا  لوقي ؛ءاعد وأ «ةبانإ وأ

 اذه نأش امف 2174 َنِْرَشي م مهرب ممم يف اًذإ ةَمحَر ُهْنِي مهقاذأ آَدإ مث هَل
 اميف هاسنيو ءةدشلا تقو اّلِإ ىلاعت َهَّللا فرعي ال يذلا رشبلا نم قيرفلا

 نوسنيو .ريخلا لعف نودحجي نيذلا ريكلا ءالؤه لاب امو ؟كلذ ادع

 نم فصو مهيلع قبطني له ؟فورعملل نوركدتيو . عينصلا نسسح

 ٌرِضلا فشكت يتلا ىلاعت هللا ةمحر نوسني نيذلا مه ءالؤهف . .نيملاعلا

 .ءوسلاب ةرامألا مهسوفن تاوهش ىلإ ىمعألا مهدايقنال ءمهسمي يذلا

 ّيغلا لهأل نجلاو سنإلا نيطايش نّيزت امكو لاح لك ىلعو
 يف نوسمغنيو «لطابلا ىلإ نوفرصنيف «مهتاعزنو مهئاوهأل مالستسالا
 ىلاعت هلل ءاعدلا ُءالبلا وأ ٌرضلا ْنُيِزي امكو «هللا ركذ اوسني ىتح رشلا

 «ءاخرلا تقو هللا ركذ نع ضرعي مث «ناسنإلا ىلع امهتدش تقو

 نم نولمعي اوناك ام «هللا دودح اوزواجت نيذلا نيفرسملل نّيُز كلذك
 .ناميإلاو ريخلاو قحلا اوكرتف .ةّلاض تافرصتو ؛«ةركنم لاعف
 يتلا دودحلل زواجت نم هيف ام اوسحي نأ ريغ نم مهفارسإ يف اورمتساو

 . !دابعلا حلاصل ىلاعت هللا اهضرف

 عر 3 00 ةيآلا هذه 7

 لعب ةيفاعلاو 98 لعب احلا 2 ادإ مهّبر اوسني الأ ا

 ليزجو .مهل ىلاعت هعينص نسح ًامئاد اوركذتي نأ مهيلع لب . ءالبل

 )١( :ةيآلا ءمورلا ةروس 7
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 «ليمجلا عينصلاو «ةمعنلا ماود هولأسيو هوركشي ْنأو «مهيلع هتمعن

 ربصلا بوجو ىلع ىلاعت هللا نم ًاهيبنت اهيف نأ امك .ميظعلا لضفلاو
 لاحلا رييغت يف ًالمأو «باوثلل ءاغتباو رجال ًاباستحا ةنحملا دنع

 ىلاعت هللا ليبس يف قافنإلا ءازج  ه

 لبانس عبس تتبن تتبنأ ةبح لثمك هللا ليبس يف مهلاومأ نوقفتي نيذلا لثم - أ

 لأ لبس يف مهو َنوُفِفني نذل لَكَم# :ىلاعتو كرابت هللا لوقي
 هه َمِل ُكِينَي ُهَنَأو َةَبح ُهَكاَي َوَرِْيَس لك يف ٌلياتَس ّمْبَس تس َةَّبَح لس
 211011101110110 ضو
 04 1 درتي قالو ةهئلع وح اآلَو هيو دنع رع بَل ىذأ هلو

 نآرقلا هيلإ انيدهي ام اذه . .(74[َيَّذلا ووّمَحْلا ةَبز َنوئسلاَو لاَمْلآ»

 يف .ءوه .هعمج يف ناسنإلا دهجي يذلا لاملا اذهف . .ديجملا

 ريغب ءاشي نم قزري يذلا : ميركلا داوجلا هللا نم ءاطع .لصألا

 ناسنإ نيب فلتخت دق لاملا اذه بسكل لئاسولا ّنكلو .باسح

 ا معنلا مظعأ نم ةمعن لاملا نوكي دق كلذلو .رخآو

 نإ مقنلا مظعأ نم ةمقن نوكي دق وأ «لالحلا بسكلا قيرط نع ءاج
 ىلع لالحلا لاملا بحاص عّسو نإف ؛مارحلا بسكلا قيرط نع ءاج
 مهاسو «ةينالعو ًارس تانسحلا نم رثكأو «قافنالا هوجوب هلايعو هسفن
 هذه عيمج يفف خلإ . .نيكاسملاو ءارقفلا ىطعأو «ةيناسنإ عيراشم يف

 . .ىقبأو هل ًاريخ هقافنإ نوكيو هللا ليبس يف قفنأ دق نوكي هوجولا

 .535و 711 :نانيآلا «ةرقبلا ةروس )١(
 . 1١ :ةيآلا .فهكلا ةروس (؟)
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 « هعمجمب عشجلا هيلع بلغو .هلامب لاملا بحاص عمط اذإ امأ

 ملو «هلايعو هسفن ىلع لخب مث .«ةورثلا سيدكتو هزانتكا ىلع بلاكتو

 الو ءهيلع لزنت ةمقن نوكي دق لاملا ْنإف ؛ةقدصب قدصتي وأ ةاكز عفدي

 هللا قوقح هيف عاري مل هنأل .هتاصحإو هّدع يف ءاقشلاو بعتلا الإ هلاني

 نم هلام عمج ناك اذإ ىربكلا ةّماّطلا نوكت مث .هدابع قوقحو . ىلاعت

 هروب لامي نوكر تقؤستو .هعمج يف هللا طخسأ دق نوكي ؛« ءانهف مارح

 . .ىلاعت هبر ةاقالم دنع . هيلع

 «هللا ليبس يف قافنإلا «ةنمؤملا سوفنلل ميركلا نآرقلا نّيز دقو

 ٌنئادلا ٌةداع ضرقُي امم هلل ضرق ةباثمب وه قافنإلا اذه نأ آنّيبم

 وه هللاو  انسح اضرق هللا ضرقي نم ّنأو  سانلا ايند يف نيدملل
 . "0ةمايقلا موي هل هفعاضي  باهولا قازرلا وهو «هدابع نع ّىنغلا

 اهعمطو «سوفنلا مشل يفاشلا جالعلا ّينآرقلا موهفملا اذه يف لعلو

 ىلإ اهعفديو «ريتقتلاو صرحلا اهنم )لتسي وهف ؛لاملا بح يف
 .رطاخ بيطو «ةحامسب قافنإلاو لذبلا

 هوجو يف قافنإلا ىلع لثملا ىلاعتو كرابت ٌقحلا انل برضيو
 . ءاطعملا دّيجللا تابنلاب هللا ليبس يف قافنإلا وهو - ريخلاو ّربلا
 تتبنأ اذإف ءةدحاو ةلبنس الإ ًةداع تبنت ال ىتلا .ةّبحلا رذبي ناسنإلاف

 «ةبح ةئام ةلبنس لك يفو «ةلبنس اهنم لك سأر يف «عورف ًةعبس ٌةبحلا

 لضف نوكي اذكه . .ةبح ةئامعبس تطعأ دق نوكت ةذدحاولا ةّبحلا نإف
 الو . .ّينآرقلا ليثمتلا انل هزربي امك ءهللا ليبس يف نوقفني نيذلا

 ديو لقي هو ردك َمْنَأ ل ٌمَهِاَضَه اًَسَح ارم هنأ ُضِرْفُي مي ىِيّلا اد ن نّم» :ىلاعت هللا لوقي )١(

 .[1146 :ةرقبلا] + وجي ِهكَلِإَو
 . نم هج رخأ «هدّرج : :الَس ٠ ءيشلا ْلَس : + لتسي )0
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 اذإ .ةدحاو ٍةبح نم ٍلحاو عذجب لبانسلا هذه لثم روصت دحأ ّنبرغتسي

 اهبلإ كسا اس الإ تسيل ةئحلاو .ُتبنملا وه هتئيشم تلج هللا ناك

 رصانعلا نم اهريغو «ءاوهلاو ءاملاو ءةبرتلا ىلإ ٌرِيسأ امك «تابنإلا

 دعب لهف . .ريبكلا ءامنلا كلذ ّلك يطعت ةدحاولا ةبحلا هذه لعجي امم
 نم نينسحملا هدابعل فعاضي ْنأ ىلع رداق ناّئملا ناّئحلا نأ ركني نم

 نآرقلا يف ليثمتلا اذه لثم َّنأ ملعن امدنع ةصاخو ءءاشي ام ردقب رجألا
 يف ةقفن َّلك َّنأو ءاننيعأ مامأ ةلئام اهنأك فاعضألل ًاريوصت اّلِإ سيل
 ْنأ نكمي هنأ وأ ءًافعض نيعبس ةرخآلا يف اهرجأ فعاضي دق هللا ليبس
 امف . .ةرم ةئامعبس ةدحاولا هتقفن لداعي ءايندلا يف ًاقزر قفنملا ىطعُي

 ىلعو «مهلذب ىلع هوقحتسا دقو «نينسحملا هدابع ىلع هللا َمرك مظعأ
 . . هللا نذإب نيح لك اهرامث ينؤت ريخلل روذب نم مهسوفن يف ام

 دابعلا ةدعاسم لجأل ريخلاو ّربلا هوجو ىف قافنإلا اذه لثمو

 هنيد رشنو «ىلاعت هللا ةملك ءالعإل قافنإلا انأش هنع لقي ال «دابعلل

 ىلعأ وه ام ْنكلو ؟ىلاعت هلل دوعي هيف رمألاف .هرجأ ةفعاضم امأ ءميوقلا

 لينو .«سفنلا لذب ىتح هللا ليبس يف داهجلا ءرجألا يف ًاماقم هنم

 ينل اهبأكي » :زيرعلا رك نيملاعلا ٌبر هب رمأ يذلا داهجلا وهو «ةداهشلا
 امأ ؛2 )4 ٌريِصَمْلا سْنِيَو ٌدّنَهَج َمُهنَوَْمَو سلع ظلغأو َنيِِفَتمْلاَو راَذُكَحْلا دهب

 هلوق اهنمو .«تايآلا نم ٍريثك يف ميركلا نآرقلا هنّيب دقف نيدهاجملا رجأ

 نير مظْعأ مش لم هلأ لس فاو ده كَم أوم يلا : :ىلاعت
 * ري اهف ل ٍتَّكَجَو نوُضِرَو هْنُم رم ٍةَمَحْرِ مُهبَر مهربي رفا ره جو مس

 انيأر كلذ لجأ نم .74"2 ٌءيِيَع ٌرَجَأ ههَدنع هنأ َّنِإ ادبأ آبف تريردخ # مق

 )١( الا” :ةيآلا «ةبوتلا ةروس .

 )١؟( :تايآلا ءةبوتلا ةروس 7٠١ -77.
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 ال اوناك ذإ هللا ليبس يف داهجلا ىلع سانلا ٌصرحأ لئاوألا نيملسملا

 ءادأل يمالسإلا شيجلا زهجتو .مهسفنأ زيهجتل مهلاومأ لذب نع نوناوتي

 سوفنلاو جهملا لذبو «لاتقلا ضوخ ىلع مادقإلا مث .سدقملا هبجاو

 هذه لثمف . .ىلاعت هللا ناوضر لين لجأ نم ءسعاقت وأ لقاثت يأ نود

 ىلإ لصتو «ةفعاضم ًافاعضأ هللا ءاش اذإ  نوكت داهجلا يف تانسحلا
 ءاهلاثمأ رشعب ةنسحلاو «ةنسح داهجلا ريغ يف ةقفنلا نوكت امنيب «تائملا
 . ميركل انّيرو انالوم ديري امب نهر ةفعاضم لكو

 «لجو َّزع هتاضرم جا نمو «ىلاعت هللا ليبس يف قفني نمو
 ال وأ ءيطعي نم لالذإو «قفنأ ام دادعتبو ءْنملاب قافنإلا اذه عبتي الو

 « لجأ . . هيلإ ٌُنَسحُي نم ةمارك ىلع لواطتلا يف ٌىذأ قافنإلا اذه قفاري

 ءالؤهو ًاميظع مهبر دنع مهرجأ ناك «هللا هجو ءاغتبا نوقفني نيذلاف

 وأ نوطعي مهنأل «ةمايقلا موي نونزحي مه الو ءمهيلع فوخ ال
 جرخيف ءريخلا لمع ٌبحبو ءةمحرلاو ناميإلاب ةمعفم مهبولقو نولذبي

 وأ عزج ريغ نمو ,ءمهيديأ نم هجورخ لبق مهبولق نم ءٍذئنيح ؛لاملا
 هقافنإ ّنأو هللا لام لاملا نأ نوملعي مهف .ةجاح وأ رقف نم عله

 . . هللا ليبس يف نوكي ْنأ بجي جي

 ةرخاز نوكت امدنع مارتحالاو ريدقتلاب ةريدج ةايحلا نوكت مكو

 بكوم يفف . .ةيخس سفنو ٍبّيط بلق نع رداصلا ءاطعلا اذه لثمب

 اهيف هجّتي بطلا ٌناسنإلاو زوعلاو ةجاحلا يوذ نم نوريثك دجوي ةايحلا

 .هعبطب امهرك ناك اذإ | اضوضصخو .نيرخآلل نوعلا ذمو لذبلا ىلإ ًامئاد

 - كش الب  هنإ . .اهئانبأ لاوحأو .هتمأ لاوحأب ًارعاشو «هتديقعب ًارثأتم

 تاجاح ّدسو «ةمألا حلاصم نيمأتو «هللا ةملك ءالعإل قفني نأ بحي

 . نيجاتحملا هنطو ءانبأ نمو «نيدلا ىف هتوخإ نم نينمؤملا
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 ةرخآلاو ايندلا يف هفعاضيو هناحبس ُهّللا هلبقي يذلا قافنإلاو
 شدخي وأ سانلا تامارك يذؤي ال هنأل .ناسنإلا ردق نم عفري

 ءاقنو 0"2ةّيحيرأ نع .لصألا يف ءًاثعبنم نوكي هنألو ءمهرعاشم

 . .هتاضرم ءاغتباو ءهدحو ىلاعت هللا ىلإ اهجتم نوكيو «ةيوط

 نأل .ىلاعت هللا دنع هوركم وهف ىذأو ّنم هيف يذلا قافنإلا امأ

 ال ةيرشبلا سفنلاو . طحنم سيسخ روعشو مول اهيف ةهيرك ةرهاظ َّنملا

 اذإ ّنملاف .ذخآلا لالذإ يف وأ ءالعتسالا يف ةبغر الإ تطعأ امب نمت

 قفنملا سفن يف ريثي امب ررض .ءاوس دح ىلع ذخأآللو قفنملل ررض هيف
 . .مازهناو راسكنا نم هسفن يف ريثي امب ذخآلل ىذأو «ءاليخو ربك نم

 دارأ امنإو «نوطبلا ءلمو ةجاحلا دس درجم قافنإلاب مالسإلا دارأ امو

 يف هريظنو ««نيدلا يف هيخأب هل ًاطبرو «يطعملا سفنل ةيكزتو ًاريهطت

 الو «نيجاتحملا نع عنم ريغ يف هيلع هللا ةمعنب هل ًاريكذتو «ةيناسنإلا
 ءذخآلا سفنل ةيدنتو ةيضرت فينحلا نيدلا هدارأ امك ..مهيلع نم

 ساسأ ىلع ةعامجلا ريست اذكهو . . .نينسحملاب ةبيطلا هتالصل ًاقيثوتو
 ةهلجحو اهماوق نوكيو .يعامجلا نواعتلاو يعامتجالا لفاكتلا نم

 قافنإلا ليحيو ءهلك اذهب بهذي ّنملاو . .اهفادهأ ةدحوو اههاجتا

 هنأل ءديلاب ءاذيإلا هبحاصي مل ْنِإو ٌىذأ وهف .ةقرحم ًارانو .أفاعز امس

 ةدحو قزميو «قافنإلا قحمي يذلا ءاذيإلا هتعيبطو هتاذ يف لمحي
 .دارفألا نيب داقحألاو مئاخسلا ريثيو «عمتجملا

 هللاو «باوثلاو رجألا قحتسي نم وه هللا ليبس يف قفني نمف
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 هيلع ىفخت ال ءاهيلع ٌبيثم ءاياونلاب ٌميلع هنأ امك .بضني الو هؤاطع
 . ءامسلا يف الو ضرألا ىف ةيفاخ

 هللا ليبس يف قافنإلا ىلع ةلاد ةلثمأ ميركلا نآرقلا يف امكو

 روهظلا بح ليبس يفو «ًءاير قافنإلا ىلع ةلاد ةلثمأ هيف كلذك

 . ىلاعتلاو

 هللا ةاضرم ءاغتبا قافنإلا لثمو  ًءاير قافنإلا لثم ب

 لظلص 2س صاع هلا رت سم راس رس ص سلك ٍّ 5

 مكيف َدص اولي ال أونا“ َنِذَلَأ اهيأتَي# : ىلاعتو كرابت ٌّقحلا لوقي
 الالم طم هور ىهةءدورمر 22 6. ص ا 00007 .ة ساو همر رعد

 ٌمُدَثَمَه رخآلا َوَيْلاَو هللاب ْنِمْوِي الو ساتلا هكر ملام فني ىذلاك ئذألاو َنَمْلأ
 ص رع 1 يي

 ذم

 امي وْنَ لَع توُنِوَفَي ال ادْلَص ٌمكَصَرَف لياَو ُهَباَصأَف بار هلع ٍناَوْعَص ل 2-2 ل هم ل تم م خال 0 سس ص تحل يكد ل سباع
 مرسم وه 1224 رس ب 0 2 46 4 ديس يب حا 01+ ه2 و20

 ءاصيبا مهلومأ توقفني َنيِذْلا لثمو * َيرفَكْلا موقلا ىدهي ال هللاو أوبسكح
 سارع »+ 0 7 --_0 ذآ هت 5 م .م يك عحوم ءءء 0-6

 0 00 202 .ِ 00 ةظوص ار ريتا م 1 - 00-2 م

 دوبأ# ريصب نولممت امي هللاو لطف لباو اهبِصِي مل نإ ِنيَفْعِص اهلكأ
 اهيف أ هلا اهي نم ىؤَص باَتْعاَو ضف ني هَنَج مل تركت نأ كد - 2٠ج ءم -ِ_ ى ا 0 ا ا سرب 7 ى 4

 م 03 - هك ع اماما م 42 ” رت م 2000 >7

 ران ِهيِف ناَصْعِإ آَهَباَصأَف كاع ةيرذ مَلو ربكلا هباصأو ترمتلا لك نِم

 .اهيلع انّيَّبري نأ نآرقلا ديري يتلا رثآملا نم ىرخأ ةرثأم كلت

 . .ةقدصلا رجأ طبحي ىذألاو «لمعلا باوث لطبي ءايرلا َّنأ يهو

 يف فعض ىلع لدي ؛ّيرشبلا عمتجملا ضارمأ نم ضرم ءايرلاف
 اهكلسي يتلا ةغوارملا ءايرلا اذه قيرطو .قلخلا يف ٍءوسو «ةيصخشلا
 بساكمو عفانم ىلإ لوصولا ديري عداخم نّولتم لك  ةداع -

 )١( :ةرقبلا ةروس 75550-15514.
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 ةزعو «هتماركل ًاباسح «لوألا ماقملا يف .بسحي ْنأ نود «ةيصخش

 1 ةناضألا "1 كتيمو ةسف

 اهيلع موقي يتلا ناكرألا نم انكر ةقدصلا لعج امدنع مالسإلاو

 ىلع ًاصرحو «هلامو قّدصتملا سفتل ةيكزت اهب ىصوأ امنإ «نيدلا اذه
 .ةجاحلا ةأطو هنع عفريو «عوجلا ةلئاغ هنع عنمي يكل ا هيخأ

 ىذألاو نملاب مهتاقدص اولطبي الأب اونمآ ن نيذلا ىلاعت هللا ىهني كلذلو
 «نملاب نهتمت الأب هتمارك ىلع اوظفاحي ُنأو .ةقدصلا قحتسم ىلع

 لل اسس امل اكلم ل سيب الن يأ كمي الا: روش ىو
 . .ةمقنو ًءاقش اهليحيو لب ةقدصلا ىنعم طقسُي ام اذهو .ةساعتلا

 ّنملاب مهتاقدص اولطبي الأب اونمآ نيذلا ىلاعت هللا ىِهنَي امدنعو
 .سانلا مامأ ًءاير هلام قفني يذلاك اونوكي ال ىتح كلذف ءىذألاو

 نم لضف وأ ءازج لين يف ةين ىندأ نود راظنألا تفلو ءروهظلاب ًابحو

 هلثمف ءرخآلا مويلاو هللاب هناميإ مدع ىلع ليلد كلذ يف هؤايرو . .هّْبر
 .ديدش رطم هيلع لزن .بارت هيلع سلمأ رجح لّئَمك هئايرو هقافنإ يف

 نوناتملاف . .ةلقأ نق نقلل البق هكرتو :نينارت م هلع اه قرت

 بهذي «يئارملا كلذ ةلكاش ىلع مه «ىذأ مهتافنإ نوعبتي نيذلا

 ال مهنأل ةعفنم وأ ةدئاف نم ءيش ىلع نوردقي ال ءٌّىدس مهقافنإ

 : كلَد هللا لوسر لوقي اذه يفو ةرخآلا يف ًاباوث وأ ًارجأ هل نودجي
 هللا لطبأ دقف .هيلع ّنَم وأ مدلعلاب ةاذآ مث ًافورعم ِنِمْؤُم ىلإ ىَدْسَأ ْنَم١

 موي ميلأ باذع هل ناّئملا َّنأ مظعألا لوسرلا نّيبيو لب ؛()هتّقدص

 مهيلإ ُرظني الو «ةمايقلا موي ُهّللا قانا ٌةثالث» : 485 هلوقب ةمايقلا

 ."ص .تاقدصلا باب .هجام نبا هاور (؟)
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 ُهَراَزإ ٌلبْسُملاو .ىطغأ اَمب ُناَّملا :ٌميلإ ٌباذع ْمُهَّلو مِهيْكَرُي الو

 ل هنو بيقعتلا ناك كلذلو .2')بذاكلا ٍفّلَحلاِب ُهَتَعلِس ٌقفنملاو

 نوقحتسي الف «هللا ةاضرم ءاغتبا نوقفني ال نيذلا .#َيِرفكل موَْلا ىدُهي

 اهيلع باوثلا قاقحتسا نود لاحو ءاهعيمج

 ّلثملا قوسي ميركلا نآرقلا نإف «ءاير قافنإلا ىلع لثملا لباقمبو
 صالخإلا نم مئاعد ىلع زكتري يذلا قافنإلا يأ ءَيلاثملا قافنإلا ىلع

 امهم «قافنإلا اذهو .سفنلا يف ناميإلا تيبثتو «ىلاعت هللا ىلإ برقتلاو

 مهلاومأ نوقفني نيذلاف ءعطقني ال هءازجو «ةمئاق هتبوثم َّنِإف «هتميق تناك
 دنع ريبك ٍلضف باحصأ مه ءمهسفنأ نم ًتيبثتو ؛هناحبس هللا ٍةاضرم ةءاْغتبا

 اّمع ًاريبعتو «باوثلاب ىلاعت هدعول ًاقيدصت نوقفني مهف .ريدقلا ّىلعلا مهّبر

 لداعم لاملا َّنأل «ناسحإلا بحو .؛دوجلا نم مهسوفن ةرارق يف هيلع مه

 مايقلا نم سفنلا ىلع قشأ هلذب وأ هقافنإ نوكي دقو لاقي امك - سفنلل
 . .جحلا وأ موصلا لثم ةقشم اهيف يتلا كلت ىتح .ىرخألا تادابعلاب

 ةريصب ّدشأ اهلعجيو ءاتيبثت اهيف ناميإلا ديزي دق سفنلا نم عبانلا قافنإلاف

 ءالؤه قافنإ ُلََمو «نيقيلا قح ةرخآلا يف باوثلا ىرتل ىتح نيدلا يف
 ينآرقلا هيبشتلا هاّمس دقو .وتسم عفترم ٍناكم يف ناتسب لثمك نينمؤملا

 «نسحأ ؛ةداع ءاهتبن نوكي يتلا - يوتسملا عفترملا ناكملا يأ  ؛ةوبر»

 لطم اذإف . .ءاملا اهيف عمجتي يتلا ةضفخنملا ضرألا نم رثكأ اهعيرو

 اًمع نيفعض لداعت ًالالغو ًارامث ىطعأ ءٍةوبر يف ٍناتسب ىلع ًاديدش رطملا

 هنإف ءًافيفخ يأ ءالط رطملا لزن اذإو يداعلا مسوملا يف هيلع نوكت

 .8"5 مقر .ملسم حيحص )10(
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 رثك َءاوسو . .وكزيو رمثي :هانجو هقنور ىلع ناتسبلا ءاقبل ًايفاك نوكي
 ةاضرم ءاغتبا مهلاومأ نوقفني نيذلا تاقفن كلذكف . .ّلق مأ هيلع رطملا
 وكزت مهتاقفن ءالؤهف ءريخلاو ةقدصلا بح ىلع مهسفنأ نم ًاتيبثتو «هللا

 .هب مهيزاجيف «ريصب نولمعي امب هللاو . تّلق مأ ترثك هناحبس هللا دنع

 لثم ًاريثك ًاقافنإ امإ نوكي دق قافنإلا َّنأ سانلل نّيبي لثملا اذهو

 ةعس نع ربعي لوألاف .فيفخلا لطلا لثم ًاليلق ًاقافنإ وأ «لباولا رطملا
 هيلإ بهذ امك .ةعسلا نود ام يأ «قزرلا ةلق نع يناثلاو «قزرلا

 ةاضرم ءاغتبا قفنملا نأ يدنع هبشلا هجوو» :لوقي ذإ رانملا بحاص
 «هبلق صالخإو هسفن ءاخسو هصالخإ يف وه هسفن نم تيبثتلاو هللا

 هرب ةرثك يف بصخلا ةميظعلا ءرجشلا ةفتلملا «ةبرتلا ٍةديجلا ٍةنجلاك

 يف َّمّسوو ٌقدغأ ريثك ريخ هباصأ نإف «هتعس ردقب دوجي وهف .هناسحإو
 ال هّربو «مئاد هريخف .ردقب هنم قفنأ ليلق ريخ هباصأ نإو . قافنإلا

 ّنملا باحصأو ءايرلا لهأك ّيضرع ال ّيتاذ هيلع ثعابلا نأل «عطقني
 :20ةييلا:نوذ اهون «قزرلا دق رع راع ٌلطلاو لباولاف .ءاذيإلاو

 :ىىذألاو ءايرلا ةبقاع نيبتل كلذ دعب ةميركلا تايآلا يضمت مث

 ٌرهَْأْلا اهتحَت نم ىرجَت ٍباَنَعَأَو ٍلِخّن ني َّنَج ْمَل َبوُكَت نأ ْمُكَحْدَحَأ دو
 ِهيِف ٌناَصْعِإ اًهَباَصَأف ُكاَفَعُص 5 ٌمَلَو ريكلا ُباَصَو تملا ٍلُكحِن واف
 , 06تقررسَُم

 «هكاوفلاو ليخنلا راجشأب ةينغ ءةنج هل نوكت ْنأ مكدحأ دويأ

 ةقفادلا هايملا اهيف يرجتو ءاهناولأو اهعاونأ ىلع عورزلاو بانعألاو
 ءًايناف ًاخيش حبصأف ربكلا هباصأ مث ءهللا نذإب نيح لك اهلكأ يتؤتل

 .اضر ديشر دمحم خيشلل رانملا ريسفت )١(
 . 775 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس )١(

691. 04١ 



 نوردقي ال ءافعض ءٌراغص ةيرذ الإ هل سيلو «هتنج ةياعر نع ًازجاع

 اهباصأ مث ةنجلا كلت لثم هل نوكت ْنأ مكدحأ ٌدويأ ءلجأ ؟ءيش ىلع
 هل نوكت نأ نود .ةقرحملا هرانب اهرمدو ءاهلك اهيلع ىتأف راصعإ

 ام در ىف ةليح ٌةيأ - نيزجاعلا راغصلا - هتيرذل وأ  مرهلا خيشلا وهو

 مهنأل .ءفلت يذلا مهقزر ىلإ ةجاحلا نسمأب مه تقو يفو مهب قاحأ

 ؟ريقن ىورش نوكلمي الف ءرقفلا يف اوعقو
 نم لثملا اذه يف مهل برضي امب «نينمؤملا ىلاعت هللا لأسي اذكهذ

 ءاطعإ يف نواهتلا ىلع نيبم ريذن نم لثملا اذه لمحي امبو ءةظعلا

 ؛ائمو ًءاير مهلاومأ نوقفني نيذلل ًالثم هلعجي امك . .ةاكزلا ءاتيإو ءةقدصلا

 قفني يذلا كلذكو ؛ةقدصلاب نسحي الو «ةاكزلا نم هبيصن عفدي ال يذلاف

 هلام بهذي  امهيلاثم ىلع مه نمو  كاذ وأ اذهف ءهب سانلا َيئارْيِل هلام

 «هتقفن رجأ ىلإ جاتحاو «ةمايقلا موي ناك اذإف ؟هيلع هللا هرجأي الف ءًءابه

 وأ باوث الب ايندلا ةايحلا يف تلظو «ءايرلا وأ ٌحشلا اهقرحأ دق اهدجو
 قافنإلا يف رمعلا ىنفأ يذلا «ةنجلا كلت بحاص لثمك هلثم نإ . .رجأ
 اهاتأ ءاهريخل تجاتحاو هلايع ترثكو «ربك اذإ ىتح ءألامو ًادهج اهيلع

 . ةجاحلا تقو ًائيش اهنم دجي ملو ءاهتقرحأف مومس حيرب هللا رمأ

 ةيرع نم ا ةيعتلا بلت :ليتين «ةزرشحلا" ىلع لذي زككلا اذه
 :هوجو

 رخافتلاب ًالجاع هئاير نم عفتني امبر هقافنإ يف يئاري يذلا ّنِإ :الوأ
 اريبك حبصي امدنع رهاظملا هذه عطقنت ام ناعرس نكل ءروهظلا بحو

 . ىسألاو ةرسحلا هسفن يف ثروي امم ؛هسفنب يهابتلا نع ًازجاعو

 يف لصحي ال ايندلا ذألم لجأ نم هللا ةعاط لمهي يذلا َّنِإ :ًاينا
 لامعألا ىلإ هترخآ يف جاتحي وهف .مدنلاو ةرسحلا ىلع الإ ةرخآلا
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 لعلو .اهتاريخو اهرامث ىلإ هتيرذو ةنجلا بحاص ةجاحك ةحلاصلا
 يذلا بابشلا نم سئي امدعب مظعأ نوكت ىينافلا خيشلا اذه ةرسح

 . ءاطعلاو لمعلا ىلع ةيناكمإ هيدل دعي ملف .ىلو

 ةيرشبلا ةايحلا | عقاو نم اخذو انل روصي لثملا اذه نإ : اثلاث

 دقو :ةقليخم لو «همسج فعض يف ريبكلا خيشلا اذه لثم دجن ثيح

 ىلع نوردقي ال ءارقف نونوكي دق وأ هيلع نوفطعي ال ةيرذ هل نوكت

 خيشلا اذه رّسحتي امكف ءأمتاد هيلع َةلاع اونوكي مل ْنِإ ؛.ءيشب هعفن
 قفني يذلا وأ «ّىذأو انم قفني يذلا رّسحتي اذكه «ةقباسلا هتايح ىلع

 امم «نيذلا موي حلاص لمع يف هل رخذ ال هنأل ءايندلا هتايح يف ًءاير

 اذإ حلاصلا لمعلا ىلإ نوكي ام جوحأ ناسنإلا َّنأ ةياهنلا يف ينعي
 . ايندلا هنع تعطقنا

 مكل هللا نيبي «قافنإلا نع ركذ ام مكل هللا نّيب املثم يأ «كلذكا

 «نوركفتت مكلعل تالالدلاو تاظعلا اهيفو لاثمألا لمحت ىتلا تايآلا

 . لوربدتتو «نورظنتو

 هتكلهأف موق ثرح تباصأ مومس حير لثمك نيرفاكلا قافنإ لثم - ج

 آو مهلاومَأ َمُهْنَع نت نأ نآاورفَك يذلا نإ :ىلاعتو هللا لوقي
 ىف َنوُقِفَني م لتدوير ا بمآ كيكو يَ آني مُر
 ْمُهَفَنأ اوملظ ٍمَوَه َتَرَع ْتِباَصَأ ٌّرِم ايف جير ٍلَئَمَك اَينَدلا َةذَيَحْلا ذه
 , 01 2 ام ٌمُهَسْفنَأ نكلَو هَل 0 27 َ و

 باذع نم مهدالوأ الو مهلاومأ مهنع عفدت نل اورفك نيذلا َّنِإ

 )١( :ناتيآألا .نارمع لآ ةروس  1١1و١١9.
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 َّنأ ٌثيح نم «ينآرقلا ّصنلا اذه نم ةمكحلا رهظت انهو . .ًائيش هللا
 ِءيش ّرعأب «ةدْشلا وأ رطخلا تقو ءهسفن نع عفدي نأ نكمي ناسنإلا

 .دالوألاب ةناعتسالا قيرط نع وأ «لاملاب ةيحضتلا ةطساوب اّمإ «هيدل

 «ةمايقلا موي امأ ءايدلا ةايحلا يف اذهو . .!ةدشلل مهضّرعت دق يتلاو

 ؛مرجملا اميس الو .ناسنإلا بلطي ال ثيح أمامت افلتخم نوكي رمألاف

 مهيف نمب .ضرألا يف نم لكب ىّحض ولو ىتح ءهسفنب ةاجنلا الإ

 هين مادو + ِتاَذَع َنِم يتقي ول مجمل دوب مهتم ل ىلاعت لوقي .هؤانبأ

 مث اًميِح ٍضْال ىف نمو # يرق ىّلَأِهلِصََو * ِهِخّأَو ءهيحلصو #

 مهلاومأب مهؤادف ٍذئموي نيرفاكلا عفني لهف اذإ ...204هجْني
 َّنأ ظوفحملا حوللا يف بتك دقو «هللا باذعل دار الف ءالك !؟مهئانباو

 ىري دقف ءدوهشملا مويلا كلذ ىلإ لوصولا لبق نكلو
 قدغيو «هلضف نم نيرفاكلا ايندلا هذه يف دمي ىلاعت هللا َّنأ نونمؤملا
 ذئاذللا ىلع قافنإلا نم مهل باط ام نوقفنيف ءهمعن نم مهيلع
 «نيجاتحملا نوطعي امبرو لب ؛ناوعألاو ةناطبلا ىلعو «تاوهشلاو

 ٌةداع نوكي ال كلذ َّنأ اّلِإ «ةيريخلاو ةيعامتجالا تاسسؤملا نوئشني وأ
 يف مهتديقع حلاصم وأ ؛مهحلاصمل ةمدخ امنإو ءريخلا لمعب ًابح

 الف «ريخلا هوجو يف هضعب ناك ولو :مهقافنإ ىتحو . .كرشلاو رفكلا
 ناوضر لينل ًاقافنإ نكي مل هنأل ءيهلإلا لدعلا نازيم يف هل ةبقاع
 ليبس يفو ءايندلا لجأ نم ًاقافنإ ناك لب ءهللا ليبس يف وأ ءهللا
 نفاتم ف وأ ءرفكلا يف نيرداس «نيرفاك نم هنأ املاط ءايندلا

 )١( :تايآلا ؛جراعملا ةروس ١4-1١١.
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 - درب وأ ٌرح نم  َّرِص اهيف حير لثمك مهقافنإ لثمف .قافنلاب نينّولتم
 ءمومس حير هنأل ءراجشألاو عورزلا فلتيو «نادبألاو هوجولا حفلي

 ىلاعت هللا مهملظ امو . .توميو يوذي ىتح موق ثرح بيصي نإ ام
 اوملظ نيذلا مه نكلو - ثرحلا كلذ عيضي امك - مهتاقفن عايضب

 رفكلاب هيهاونو هرماوأ اوفلاخو ءهللا دودح اوزواجت امدنع مهسفنأ
 رجأ عيضي دودمملا هللا لبحب كسمتلا نم تالفنالاف ..قافنلاو
 نيذلا لك ءازج كلذو ءريخلا هرهاظ يف ناك ولو ىتح هلك مهلمع
 ماركلا هلسر ناسل ىلع العو لج هللا لزنأ ام دودح نع نوبكتتي
 . (مهيلع هللا تاولص)

 لمعل ةميق ال ْنأو ءلذب ىلع يدجي ءازج ال ْنأ رّرقتي اذكهو

 هللا بح هثعاب ناك اذإ الإو .ناميإلا جهنمب طبترا اذإ اَّلِإ «عفني
 الف «قحلا هللا لوق وهو «كلذ ميركلا نآرقلا رّرقي امدنعو .هتعاطو

 نيذلا اّلِإ «هلوق وأ ءهللا رمأ يف لداجي الو .ناسنإل ٌةملك هدعب ىقبت
 . رينم باتك الو ىده الو «ملع ريغب هللا تايآ يف نولداجي

 ناطيشلا سم نم نونجملا طبختي امك اّلِإ نوبارملا كرحتي ال ” 

 موُقَي اَض الإ َنوُموُعَي ال ايلا َنوُلُكحْأَي تريِذْلا# :ىلاعت هللا لوقي
 2 عزم 5 رم + 2+ سا مح جت سس ع شذ م

 هللا َّلحَأَو أبل لم يبل امنإ أوُلاَف مهني َكِلَذ نيَمْلا َنِم ُنطَِّشلأ ُهَطَبَحَتي ىِزَل
 ةفداو هور ءد م ومر م هر كم 5 ماس مصرم | رس 00 سا م ل م س7

 رس لإ :هرمأو فلس ام ٌمَلَف ئهّشأف وير نم ةظعوم ماج نمَه أبل ْمّرَحَو ميل
 ريل م جر

 م هر 7 2 هم 4 دع مد سىس ودمر هلل م
 تحصل أوُنِمَحَو اوُنَماَح ترِذلا نإ *ميثأ ٍراَهَك لك ّبِحُي ال ُهَشَأَو ٍتَقَدَصل

 -00 د.
 هر“ تنام مه كم ال ه2 هم ها يم سهرتر ربت تورس يو ا ل

 مه الو ْمهيلَع فوخ الو ْمِهْيَر دنع مهرجأ مهل ةركلا اوناَءَو ةولَصلا اوماَقأَو
 رو هل سرر ه_--“ _ِ ا 2. 2 0 0 2 آ يم هو رعد

 سسك ازيرا ّنِم ىقب ام ًاورَدو هللا أوهَنَأ اونماع تزل اهيأكي * تر ووري
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 رب درر ريلي 27 رز.
 سوءر مكحلف متبت مكبت نإو لولو لل َه برحي ايدك ١ ًاولمعت 3 نإق# نيمو

 006 سر َنوُمِلظت ال ْمُكِيومَأ

 امنإ بيطلا قافنإلا نع ثدحتت يتلا ةينآرقلا تابآلا لك َّنِإ
 نيكاسملاو ىماتيلاو «ىبرقلا يذ ءاطعإو «هللا ليبس يف قافنإلا دمحت

 نم كلذ ىلإ امو «نيمولظملا نع ةيدفلا عفدو «نيمراغلاو ليبسلا نباو

 ءميركلا رجألا نم قفنملل ام نّيِبت يذلا تقولا يف كلذو ءربلا هوجو

 ًقادصم كلذو «ءةرخآلا ةايحلا 0 ًالجآ وأ ءايندلا ةايحلا يف الجاع

 ةَسناَكَعَو اَرِس ِراهَّلاَو ِلَبْلاِي مُهَلوْمأ وُمِفْنُي لاا :ىلاعت هلوقل
 ."06حر ب ورح 0 570 اَلَوْمُهَيَر دنع ٌمُهَرْجَأ ْمُهَلَ ّمَهلَف

 لوقيف ءابرلا يف ِهَّللا مكح يتأي قافنإلل آرت نايبلا اذه دعبو
 هلَبكَتَي ىلا ُموُقَي انك الإ َنوُموُمَي ال ازيا نوكأ : تريلا » :ىلاعت

 ءابرلا يذخآل هناحبس هيطعي يذلا هيبشتلا اذهو . «نيَمْلا َنِم ُنطِيَّسل

 ناطيشلا اهكرحي لب «َّيناطيش عفاد اهكرحي ءٌةزوزهم ةروص مهل مسري
 الإ  ةمايقلا موي مهروبق نم نوموقي ال نيبارملا َّنِإ ثيحب « هسفن

 ابرلا يلكآل ةمالع هذهو . .نونجلا نم ناطيشلا هعرصي يذلا موقي امك
 يذخأآ ىلع ةروصلا هذه قبطنت نأ نكميو . ةمايقلا موي اهب اوفرعي ىتح

 «ًةريثك ًانايحأ «هبشي ام مهتافرصت يف ىرن ثيح ءايندلا ةايحلا يف ابرلا

 اميس الو ءةليسو ةيأب هيلع لوصحلاو ءلاملل مهبح ةدشل نونجلا

 وأ لاحلا يف لاملا رادقم ىلع ةدايزلا وهو ءابرلا نوذختي امدنع

 .نكيعلاو بسكلل ًاليبس . لجألا

 )١( :تايآلا «ةرقبلا ةروس 71/8 5784 .

 :ةيآلا ءةرقبلا ةروس (؟) 715 .
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 ٌتيأر ِءامَّسلا ىلإ ليئاربج يب َّجَرَع اًمل» : هِي هللا لوسر لاق

 ءالؤه ْنَم :ُتلقف .هنطب مَظِع ْنِم ٌردقي الو َموقي ْنأ ْمُهُدَحأ ُديري ًاماوقأ
 موقي امك اّلِإ ّنوموقي ال ًابّرلا نولكأي َنيذلا ءالؤه :َلاق ؟ليئاربج اي
 ابرلا ىطاعتي نمل ريوصتلا اذهف . .06'2لسملا َنِم ٌناطيشلا ُهطّبَحَتَي يذلا

 هغلبت ام سحلا ىلإ غلبيل يونعم ٍديدهت يأ ناك امو .حضاو ديدهت وه
 سوسمملا ةروص ..ةكرحتملا .ةيحلا ء.ةمسجملا ةروصلا هذه

 ةيؤر اوركذت اذإ «سانلل ةدوهعم «ةفورعم ةروص يهو ..عورصملا

 ّينارقلا صنلاف . .ةلوؤسماللاو ةيعاواللا هتاكرحب طبختي وهو نونجملا

 رعاشم ةشاجتسال سفنلا عازفإ يف َّيئاميإلا اهرود ّيدؤتل اهرضحتسي
 مهماظن يف «مهتداع فولأم نع مهجرخُت ةفينع ةّره اهزهو «نيبارملا
 . ةدئاف نم ابرلا مهل هققحي ام ىلع مهصرح يفو .ّيداصتقالا

 امنإ :اولاق مهنأ ببسب ناك «نيبارملا سمي يذلا عرصلا كلذو

 .ةئطاخ ٍةهبش يف اوعقوف .حبرلا يفو ءزاوجلا يف ابرلا لثم عيبلا
 ققحي هنإف ابرلا كلذك ءأحبرو ةدئاف عيبلا ٌققحي ف ؛ امك هّنأب مهُنظ يهو

 حبرلل ةلباق ةيراجتلا تايلمعلا ّنأل «ةيهاو ةهبش يهو : اهيياوو ةدقاف

 لك يف .حبرلا ةقفحم ةيوبرلا تايلمعلا نوكت نيح ل .ةراسخلاو

 طانم انهو ءايرلاو عيبلا نيب قرافلا وه اذهو ؛اهيف ةراسخ الو ءةلاح

 هرارضأل اّلِإ مالسإلا يف مّرحي مل ابرلا َّنأ ىنعمب ؛ميرحتلاو ليلحتلا
 مو و ل « سانلا ىلع ةغيلبلا

 ياو «لاملا س أر ىلع دتاوفلا اهيف مكارتت يتلا ابرلا هل
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 لك يفو لب ءاهدحو ةراجتلا لامعأ يف ابرلا نوكي الو ..سالفإ

 اذإ ىتح .ةنادتسالا ىلإ ةجاحلا بحاص وأ ءرسعملا اهيف أجلي ٍةلاح

 هضرقي يذلا «يبارملا ىلإ ءوجلل ٌرطضي هنإف «هنيعي نم دجي مل
 ةبسنلا هذه نوكت دقو ء«لاملا سأر ىلع ةيوئم ةبسن لباقم ءلاملا

 يا ا ووسام سوسو يب

 عيب ىلإ ٌرطضي مل ْنِإ اذه .سفنلا قشب اّلِإ يبارملا نئارب نم صلختلا
 وأ هراقع نع .هلغتسي يذلا يبارملل 0 وأ ءهتسسؤم وأ ءهتيب
 . . !ايندلا ماطح نم ءيش هل ىقبي ال ىتح هكلمي لوقنم ريغ ٍلام يأ

 ًالصأ أجلي الف .ديدستلا ىلع ٌةردق هيدل نوكت ال يذلا جاتحملا امأو
 يف ةدعاسملا ّدي هل دمي نم دجي ال جاتحملا اذه لثمف «ةنادتسالا ىلإ

 هعقوت ىتح ةجاحلا هذه هبلغت دقو ؛ هتجاح ىلع ىقبيف «يوبرلا ماظنلا
 يف رارقتسالا عزعزت دق ةيعامتجا وأ ةيشيعم وأ ةيداصتقا ةلكشم يف

 . . !هتايح

 ىلاعت هللا مكح نوكي الفأ «يوبرلا ماظنلا حمالم نم ضعب اذه
 ضرملا اذه اهفلخي يتلا تافآلا نم سانلا صّلخي ام ابرلا ميرحت يف

 نآرقلا يف ُدرلا ءاج اذامل مهفن انه نمو !؟عمتجملا يف يداصتقالا
 ًاميرحت ابرلا ميرحتب ألا لم عيبا نإ 9: :اولاق نيذلا ىلع ميركلا

 دقف . . < مّرَحَو يبل هللا َّلحأو» :ىلاعت هلوقب كلذو ءًامزاج

 يذلا ابرلا مّرحو ءالالخم ابنك ةلغتتو هيف ابر ال يذلا عيبلا هللا لحأ

 اهضرفي يتلا ةدايزلا :نّيَءوس ىلع  ليلق لبق انرشأ امك  يوطني

 نيب فورعملا لبس عطقو .هضرقي يذلا لاملا سأر ىلع يبارملا

 هموهفم يف «عيبلاف ؟اليقث ائبع جاتحملا لمحت ىلإ يدؤي يذلا «سانلا

 ضَوَع ريغ يف ةدايز ابرلا امنيب .ءضّوعب نيعلا ىلع دقع وه «يعرشلا
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 لك : 5# هللا لوسر لاق .سنجلا يف ةدايز وأ ءلجألا يف ريخأتلل

 . "بر َوْهَف عْفت ىلإ ٌرَج ٍضْرَق
 دعت ةيعامتجالا ةفآلا هذه َّنأب يحوي ام ابرلا ميرحت ةلع يف َّنِإو

 ماع هجوب رجاتملاو شياعملا ليطعت ىلإ يدؤت يتلا لماوعلا مهأ نم

 رفعج لاق دقو .ةدايزب الإ لاملا ضرقي ال يبارُملا َّنأ املاط
 عنتمي الثل ابرلا ميرحت يف هناحبس ُهَّللا دّدش امنإ» : :ةئ# قداصلا
 . .«ًادفر وأ مهنيب اميف ًاضرق فورعملا عانطصا نع سانلا

 ءربتعاو ركذتو ءرجزناف يأ 4من دير نْي ةظِعوم مج ن9
 هرمأو ءهنم ٌدرتسُي الف «يهنلا لبق فلس ام هلف ؛(ابرلا لكأ نع عنتماف)

 عيبلاب هايإ ًاهّبْسُم ابرلا لكأ ىلإ داع نم امأ .ىلاعت هللا ىلإ هنع وفعلا يف
 اوصع مهنأل ؛نودلاخ اهيف مه راثلا باحصأ كئلوأف «لالحلا يف

 ناكف ؛«.هيطاعت نيدّمعتم اولظو ءابرلا نع يهنلا يف ىلاعت هللا رماوأ

 كردأ نم» : ههتيان رقابلا دمحم لاقو .رانلا يف مئادلا ءاقبلا مهؤازج

 اًمأف . فلس ام هنع هللا عضو «ةيلهاجلا يف هيلع ناك امم باتو مالسإلا

 دعب هرمأو .طقف هلام سأر هلو ءهذخأ هل زوجي الف ءدعب ضبقي مل ام

 يف هلكأ نع همصع ءاش ّْنِإ ؛ىلاعت هللا ىلإ ميرحتلاو ةظعوملا ءيجم

 داع نم ّنإف كلذلو .قحتسي امب هلماع يأ «هلذخ ءاش ْنِإو «هنع هئاهتنا
 . «اهيف ًادلاخ رانلا يف نوكي ْنأ قحتسا دقف «ميرحتلا دعب ابرلا لكأ ىلإ

 ابرلا قحمي» هنأ ةميركلا تايآلا مكحم يف ىلاعت هللا نّيبي مث

 قحمي هناحبس وهف . .«ميثأ رافك لك بحي ال هللاو تاقدصلا يبريو

 «لباقملاب امنيب .هتكربب بهذيو ؛يوبرلا لاملا سأر صقني نأب ابرلا

 8٠. ص 0 .ةبيش يبأ نبإ فّنصم )1
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 لمع نم وه ابرلا نألو ؛اهباوث فعاضيو اهيمنيو تاقدصلا ديزي
 رفاك .هرمأل صاع يأ بحي ال ىلاعت هْنِإف هللا رمأل يصاعلا ناسنإلا

 .الجآ وأ ًالجاع ْنِإ هباقع لانيس وهو .هلكأب رجاف ءابرلا ميرحتب

 اوتآو «ةالصلا اوماقأ نيذلا نونمؤملا مهف تاقدصلا باحصأ ام

 نم مهيلع فوخ الو .مهبر دنع ميظعلا مهرجأ مهل نيذلا «ةاكزلا

 نيرفاكلا لاطي يذلا باقعلا نم ةرخآلا يف نونزحي مه الو .«باذعلا

 . .شحاوفلا باحصأو ءابرلا يلكأ نم

 يقب ام كرتب مهرمأيل «ةرشابم نينمؤملا هناحبس ُهَّللا بطاخي مث
 نأش نم َّنأل «مهناميإ يف نيقداص اوناك ْنِإ ءابرلا نم مهل ًاّقحتسم
 ضعب بلاط امل تلزن ةيآلا هذه نإ ليقو) هّبر رمأل لاثتمالا نمؤملا
 يئابرلا يهنلا اذهو . .(لبق نم مهل ناك ابرب  يهنلا دعب - ةباحصلا

 نع اوّلختيف .تقو لك يف مهسفنأ اوبساحي يكل «نينمؤملا عيمجل وه
 ام اولعفي مل ْنِإف . ةياهن ال ام ىلإ هوكرتيو «مهتايح يف دجو نإ ءابرلا

 هلوسر نم تركو «ىلاعت هنم برحب مهرذني هنإف هب هللا مهرمأ

 سوؤر َّنِإف ءهنع اوعجرو اوبات َنِإف .مهل ديدهت اذهو .ميركلا
 مهنم اهنوذخأي ةدايزب مهريغ نوملظُي الف «ةدايز الب مهيلإ داعت مهلاومأ

 . .اهمامتب مهل داعت يتلا لاومألا سوؤر يف صقنب نومّلظُي الو ءًابر

 ءالبلا بلجي وهو «نيتملا يوقلا هللا نم ٌثوقمم ءاذإ ءابرلاف

 لاق .لاومألا سوؤرو سوفنلا يكزت يتلا تاقدصلا فالخب .باقعلاو

 اويل هنأ أ ُقَحَمَي» ْلِق ىلإ َُتبقاع ّنإف َرْثَك ْنإو ابرلا ّنإ» : هي هللا لوسر

 , 20 ِتقَدَّصلا بردو
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 نكلو . .ابرلا يف ِهّيْبَو هللا لوسر ةنسو «ىلاعت هللا مكح اذه
 امنيب ءةقدصلل لباقملا رخآلا هجولا ابرلا اولعج دقل ؟سانلا لعف اذام

 ءةحامسو ءءاطع ةقدصلا َّنأ نيح ىفف ءُّنَيب امهنيب فالتخالا

 سندو «ةراذقو ٌبلس ابرلا َّنإف «ءلفاكتو نواعتو ؛ةاكزو .ةراهطو
 ابرلاو .ّدر الو ءضوع الب لاملا نم ىطعُت ةقدصلا َّنأ كلذ .ةرثأو
 نم وأ نيدملا 58 نم ةعطتقم ةمّرحم ةدايز هعمو نيدلل دادرتسا

 ةجيتن وه حبرف هنادتسا يذلا لاملاب لمع دق ناك ْنِإ هدهج نم .همحل

 ذخأ دق ناك وأ ءرسخ وأ حبري مل ناك َْنِإ همحل نمو ؛هدكو هلمعل

 . . .ًائيش حبري ملو .هلهأو هسفن ىلع هقفنأف ةجاحلل لاملا

 ّحص ْنِإ  ةقدصلل لباقملا رخآلا هجولا - ابرلا - وهف ّمث نمو
 دعب ابرلل ّينارقلا قايسلا ضرع ناك اذهل !حلاكلا هجولا وه امنإ كلذ

 نم هيف اًمع فشكي ءًارْقنم ًاضرع هضرع دقو .ًةرشابم ةقدصلا ضرع

 يف داسفو ؛عشجلا يف ٌرشو .بلقلا يف فافج نمو «ةعانشو حبق
 .حمسلا. بيطلا هجولا يهف ةقدصلا امأو .دابعلل كالهو «ضرألا

 ةبحملاو ةفلإلا دطويو «ءضرألا حلصيو .عشجلا درطي يذلا رهاطلا

 الق سائلا لوم ف اويل اير نم مّستاَء اًمو# : ىلاعت هللا لوقي «دابعلا نيب

 . 74 هشيم مه كلو أ دننو يودي فوكو ني ربل آمَنَ دن أوبر
 ام ةيلهاجلا رومأ نم هلاطيإ مالسإلا دارأ رمأ عيظفت نم غلبي ملو

 غلب ام ىنعملاو ظفللا يف ديدهتلا نم غلب الو . .ابرلا عيظفت نم غلب

 ىف ابرلل تناك دقلف «ةغلابلا ةمكحلا هللو .ابرلا رمأ ىف ديدهتلا

 ٠ حلاكلا ههجو نم ةحيبقلا بناوجلا نكلو ءهرورشو هدسافم ةيلهاجلا

 )١( :ةيآلا ءمورلا ةروس 8".
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 يف تفشكتو مويلا تدب امك ةيلهاجلا عمتجم يف ةيداب اهلك تناك ام

 ميمدلا هجولا كلذ يف لمامدلاو روثبلا تناك الو .ءرضاحلا انملاع

 ةلمحلا هذهف .ثيدحلا انعمتجم يف مويلا تفشك امك اهلك ةفوشكم

 يذلا «تيقملا ماظنلا كلذ ىلع تانيبلا تايآلا هذه يف ةيدابلا ةعزفملا

 يف عجافلا عقاولا ءوض ىلع اهتمكح مويلا فشكتت «يوبرلا ماظنلا وه

 . ىلوألا ةيلهاجلا يف ةفشكتم تناك امم دشأ «ةيرشبلا ةايح

 اذه لامكو «نيدلا اذه ةمظعو هللا ةمكح ربدتي نأ ْدرُي نمو

 نكي مل ام ملاعلا يف يرجي امم مويلا كردي ءابرلا ميرحت يف جهنملا

 ام ةايحلا عقاو نم همامأو «ةرم لوأ صوصنلا هذه اوهجاو نيذلا هكردي

 لكأت ىتلا ةلاضلا ةيرشبلاف ؛ًاعقاو ًارشابم اح ًاقيدصت ةملك لك قّدصي
 يف ءّيوبرلا ماظنلا اذه ءارج نم ةقحاملا ايالبلا اهيلع ٌٍبصنت ابرلا

 ٌبصت هللا نم ًابرح - ًاّقح - ىقلتتو . .اهداصتقاو ءاهنيدو ءاهقالخأ

 ربتعت ال يهو ءانوعكو اقمأو «تاعامجو ًادارفأ باذعلاو ةمقنلا اهيلع

 1 قفت الو

 «نالباقتم ناماظن امه :َيمالسإلا ماظنلاو «ّيوبرلا ماظنلاو

 ناقفاوتي الو «ساسأ يف ناقفتي الو ءروصت يف نايقتلي ال ناداضتم

 ضقاني فادهألاو ةايحلل روصت ىلع موقي امهنم الك َّنِإ .ةجيتن يف
 نع فلتخت سانلا ةايح يف ةرمث ىلإ يهتنيو «ةضقانملا مامت رخآلا
 ابرلا ىلع ةلمحلا هذه تناك مث نمو ..فالتخالا لك ىرخألا

 ِبرَحِي اونَدَه 8 :بعرملا ديدهتلا اذه ناكو «ميركلا نآرقلا نم ةعزفملا
 رويمم 2 م

 : «هلوسرو هللأ نم

 «نيرخآلاب ًاميحر ًاقيفر هلعجيو ناسنإلا شعني ّيمالسإلا ماظنلاف
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 «ىلاعتو هناحبس هللا هجو ةءاغتبا لب ءواجب بح الو َّهَّنِم ال هلام قفنيف

 . مورحملاو لئاسلل ًامولعم ًاّقح نمؤملا لام يف لعج يذلا

 يتلا هتاعيرشت يف ناسنإلا ةعيبط دسفأ دقف ّيوبرلا ماظنلا امأ

 ًالودو ءتاعامجو ًادارفأ اهتايح يف اهتقشأو ءاقحس ةيرشبلا تقحس
 ؛ًايسفنو ًاًيقالخأ نيطحنملا نيبارملا نم ٍةنفح ةحلصمل ءابوعشو

 ءالؤهو اوم اومن داصتقالا ٌومنو ءلاملا ةرود يف اللخ تثدحأو

 اهيف نوبقري الو ءةمذ الو الإ ةيرشبلا يف نوعاري ال نيذلا نوبارملا

 دهجل ةيئاهنلا ةليصحلا مهيلإ عجرت نيذلا مهدحو مه ءةمرح الو ًادهع
 دئاوف ةروص يف كلذو .مهئامدو مهقرعو نييمدآلا ٌدكو ءاهلك ةيرشبلا

 يف «مهدوهج نم ءامد ةطقن الو .«قرع ةبح مه اولذبي مل ةيوبر

 لظ يف نوكلمي ال «ةيوبر ِكونب باحصأو ًادارفأ «نوبارملاف
 ذوفنلا - بلاغلا يف  نوكلميو لب ءهدحو لاملا «يوبرلا ماظنلا

 «حيحص ٌينيد روصت الو «ةميلس راكفأ مهيدل نكت مل املو . .ًاضيأ

 مهنإف «لئثمملاو قالخألاو نايدألا ةياكح نم نورخسي اوناك امل لب

 ءاشنإ يف هنوكلمي يذلا لئاهلا ذوفنلا اذه نومدختسي لاحلا ةعيبطب

 «لالغتسالا ةدايز نم مهنكمت يتلا تاعورشملاو راكفألاو عاضوألا

 برقأو ..قئاوع ةيأ مهفادهأ ةسخو مهعشج قيرط يف فقت الو
 نم نسآ عقنتسم يف اهطاقسإو ةيرشبلا قالخأ ميطحت يه لئاسولا

 .هنوكلمي مهرد رخآ نوريثكلا اهيف عفدي يتلا «تاوهشلاو ذئاذللا

 عم كلذو .ةبوصنملا كابشلاو دئاصملا يف لاومألا عيمج طقست ثيح

 امم ؛ةدودحماللا مهحلاصم قفو ّىملاعلا داصتقالا نايرج يف مكحتلا

 فارحنا ىلإو ءداصتقالا ملاع يف ةفورعملا ةيرودلا تامزألا ىلإ ىذأ
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 يف عمجتت نيذلا نيبارملا نيلومملا ةحلصم ىلإ يعانصلا جاتنإلا

 .ةيملاعلا ةورثلا حيتافم مهيديأ

 هذهب ةفورعم نكت ملو  ثيدحلا رصعلا يف تمت يتلا ةئراكلاو

 نيذلا نيبارملا ءالؤه نأ يه  ىلوألا ةيلهاجلا يف ةعشّبلا ةروصلا

 دق «ةيلام تويب وأ دارفأ ةروصب يضاملا نمزلا يف نولثمتي اوناك

 ةفاضإلاب «ةيلاملا تاسسؤملاو فراصملا ةروصب نآلا نولثمتي اوحبصأ

 ام ًابلاغ ةعونتم لاكشأب نوباري نولازي ام نيذلا ءاينغألا دارفألا ىلإ
 باحصأ عاطتسا دقو . .ءاطسبلا سانلا لاومأ ةقرسو لايتحالا اهلخادي

 لخاد «ةفيخم ةلئاه ةطلس نم مهيدل امب «ةريبكلا لاومألا سوؤر

 اميو «ةيمانلاو ةمدقتملا ةلودلا ىوتسم ىلعو ءاهجراخو مكحلا ةزهجأ

 كلذ يف ءاوس ءاهلك ضرألا يف مالعإلاو هيجوتلا لئاسو نم نوكلمي

 لاسرإلا تاطحمو «ةذتاسألاو تاعماجلاو .«بتكلاو .فحصلا

 لعفب لجأ ..اهريغو حراسملاو امنيسلا رودو ةيعاذإلاو ةينويزفلتلا
 ريهامج نيب ابرلا لكأ غّوست ةماع ةيلقع اوئشني َْنأ اوعاطتسا ؛هلك كلذ

 نوبرشيو «مهموحل نوبارملا كئلوأ لكأي نيذلا «نيكاسملا رشبلا

 ءاحيإلل ةعضاخ ةيلقعلا هذه اولعجو . .ٌيوبرلا ماظنلا لظ يف مهءامد

 ساسألاو «لوقعملا َّيعيبطلا ماظنلا وه ابرلا َّنأب مومسملا ثيبخلا
 اذه «تاكرب» نم هنأو «ّيداصتقالا ومنلل هريغ ساسأ ال يذلا حيحصلا

 نيذلا َّنأو .!برغلا يف ّيراضحلا مدقتلا اذه ناك ««هتانسح»و ماظنلا

 ريغ  نييلايخلا نييديلقتلا نينيدتملا نم ةعامج هلاطبإ نوديري
 لُّثُمو تايرظن درجم ىلع هذه مهترظن يف نودمتعي مهنأو - نييلمعلا

 ول هلك يداصتقالا ماظنلا داسفإب ةليفك يهو ؟ عقاولا نم اهل ديصر ال

 ّيوبرلا ماظنلا نودقتتي نيذلا ضرعتيل ىتح .!هيف لخدتت ْنأ اهل حمس
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 رشبلا ءالؤه نمو لب .مهدحو ماظنلا يعناص نم سيل «ءةيرخسلل
 اياحض لجأ . !هتاذ ماظنلا اذهل ةسئاب اياحض رمألا ةقيقح يف مه نيذلا

 هرطضت يذلا ءهسفن ّيملاعلا داصتقالا نأش مهنأش «ماظنلا اذهل
 اهعيمجو - ةيداصتقالا تاالتراكلاو «ةيلاملا تاسسؤملا تاعومجم

 تازهلل ضرعتيو ءّيوس الو ّيعيبط ريغ ًانايرج يرجي ْنأل - ةيوبر
 هليخادم نأل «عفن ىلع ةيرشبلا هيف لصحت ال ثيحب ءةمظنملا ةيرودلا

 مساب كلذو «ءءامدلا يصاصم «بائذلا نم ةثولم ٍةنفح ىلع ًاركح لظت

 .٠ . !ةملوعلاو «ّرحلا داصتقالاو . ةيمنتلا

 ماظنلا مايق نإف «ةريرج نم ابرلل ام لك وه هدحو اذه سيلو

 لاومألا باحصأ نيب ةقالعلا لعجي ّيوبرلا ساسألا ىلع ّيداصتقالا
 .ةرعتسم ةسكاشمو ةرماقم ةقالع .ةعانصلاو ةراجتلا يف نيلماعلا نيبو

 «ةدئافلا نم ةبسن ىلعأ ىلع لوصحلا يف دهتجت ةيوبرلا فراصملاف

 عفتريف «هيلإ ةعانصلاو ةراجتلا رارطضا ديزي ىتح لاملا كسمت مث نمو
 يف نولماعلا دجي ىتح هعفر ىف فراصملا رمتستو «ةدئافلا رعس

 باحصأ باسحل نولمعي ها اوسيل مهنأ ةعانصلاو ةراجتلا

 نم مهل ةدئاف ال هنأو «نوبارملا كئلوأ مهدك ًةرمث ينجي ذإ «لاملا

 الو «ةدئافلا هب نوفوي ام ىوس مهيلع ردي ال هنأل .لاملا اذه مادختسا

 مدختسملا لاملا مجح شمكتني ٍذئدنع . . ديهز ءيش الإ هنم مهل لضفي

 ةرئاد عناصملا قّيضتو «نييالملا اهيف لْعشت يتلا تاالاجملا هذه يف

 .داسكلا معيو ءءارشلا ىلع ةردقلا لقتف .«لامعلا لطعتيو ءاهجاتنإ

 لاملا ىلع بلطلا َّنأ نوبارملا دجيو .تاقالعلا يف بارطضا لصحيو
 ضفخ ىلإ نودوعي ٍذئتيح .فقوتي نأ داك وأ ريبك دح ىلإ صقن دق

 ةعانصلا يف نولماعلا ةنادتسالا ىلع لبقيف ءارارطضا ةدئافلا رعس
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 نم ٍفوخب لمعت ةايحلا ةرود دوعتو ءديدج نم ةعارزلاو ةراجتلاو
 ةيداصتقالا تامزألا عوقو ىلإ يدؤي امم كيلاود اذكهو . .ديدج

 .ةمئاسلاك اهيف نورودي اذكه رشبلا لظيو «ةيرود ةروصب ةيملاعلا

 «نيبارملل ةبيرضلا نودؤي نيذلا مه نيكلهتسملا عيمج نإ مث
 ةدئاف نوعفدي ال راجتلاو نيبعانصلا ّنأل «ةرشابم ريغ ةروصب نكلو
 مهف «نيكلهتسملا بويج نم الإ ابرلاب اهنوضرتقي يتلا لاومألا
 لهأ ىلع اهّئبع عزوتيف ءةيكالهتسالا علسلا نامثأ يف اهنوديزي
 . ةياهنلا يف نيبارملا بويج يف لخدتو دوعتل «ضرألا

 تاحالصإلاب موقتل تاموكحلا اهضرتقت يتلا نويدلا اّمأ

 اهتدئاف نودؤي نيذلا مه اهاياعر نإف «ةينارمعلا تاعورشملاو

 ةدايز ىلإ رطضت تاموكحلا هذه ْنِإ ذإ «كلذك ةيوبرلا تاسسؤملل

 كرتشي كلذبو ءاهدئاوفو نويدلا هذه اهنم ددستل ةفلتخملا بئارضلا

 يهتني املقو .فاطملا ةياهن يف نيبارملل «ةيزجلا» هذه عفد يف درف لك
 ىطعُت يتلا نويدلا ىلع ةبترتملا جئاتنلا َّنِإ ذإ ءدحلا اذه دنع رمألا
 يذلا ّيداصتقالاو ّيسايسلا رامعتسالا يف نمكت امّنِإ ءتاموكحلل

 لاح يف .«بورحلا نوكت مث ؛ةنيدتسملا لودلا بيبالتب كسمي
 رامعتسالا اذه ببسب «ةيلودلا حلاصملا يف براضتلا لوصح
 ّيملاعلا داصتقالا نييارش يف لغلغتي يذلا .ثيبخلا ّيناطرسلا

 . . !هرسأب

 هبويع َّنأل «ّيوبرلا ماظنلا بويع نم طقف ًاضعب ٌُدرون انه نحنو
 نيملسملا هيبنت ىلإ هنم صلخنل ردقلا اذهب يفتكن نكلو ءىصحت ال

 :تيقملا يوبرلا ماظنلل مالسإلا ةيهاركب قلعتت ةيساسأ قئاقح ىلإ

 عيمج سوفن يف ةنقيتسم نوكت نأ بجي يتلا :ىلوألا ةقيقحلا
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 مالسإلا يف ىلاعت هللا عرش ام نيب قفاوت وأ فالنتأ ال هنأ «نيملسملا

 .ةقيقحلا هذه ىوس امو . .ٍناكمو ٍنامز لك يف «ّيوبر ماظن دوجوو

 امنإ ,.مهريغ وأ نيد لاجر نم ىواتفلا باحصأ هلوقي نأ نكمي امم

 لدج يف لوخدلل ةجاح امنود ءريغ ال بسكتلل ةاءارمو لجد وه

 لالحلاف «ةدئافلاب لماعتلل اهب نوتفي يتلا تارربملا فلتخم لوح ميقع

 ّيمالسإلا روصتلا ساسأ َّنأل «ةمايقلا موي ىلإ مارح مارحلاو «لالح
 يف ةيلمعلا هجئاتنب مث نمو ؛ٌيوبرلا ماظنلاب ارشابم امادطصا مدطصي
 . مهتاروصتو سانلا تاقالع

 يف ال «ةيناسنإلا ىلع ءالب ّيوبرلا ماظنلا َّنأ :ةيناثلا ةقيقحلا

 اهتايح ميمص يف كلذك لب .بسحف ةايحلل اهروصتو اهناميإ
 اهقحسيو ءأقحم رشبلا ةداعس قحمي ماظن عشيأ هنأو «ةيداصتقالا

 ءالطلا نم مغرلا ىلع «نزاوتملا ّيناسنإلا اهومن لطعيو ءًاقحس

 ومنلل ةرورض هنأكو ماظنلا اذه هيف ودبي يذلا ءعاّدخلا ّيرهاظلا
 . ماعلا يداصتقالا

 «ةيرشبلا ةعامجلا ةايح دسفي ّيوبرلا لماعتلا َّنأ :ةثلاثلا ةقيقحلا

 لاملاو .ةماع ةفصب ةرثألاو عمطلاو ءهرشلا حور نم هئبي امب اهنماضتو

 همه لب «ةيرشبلل تاعورشملا عفنأ ءيشني ْنأ همه سيل ابرلاب نادتسملا
 عشبأ ةراثتسا نم ًانايحأ اّينأتم حبرلا ناك ولو ءاحبر اهرثكأ ءيشني ْنأ

 «ةعالخلا رود لاثمأ اهب بّبستي يتلا لويملا رذقأو زئارغلا رهاظم

 . اهلاكشأ ىتش ىلع راكتحالا تاسسؤمو «يهالملاو ءرامقلا ةيدنأو

 وه لوألا هببسو ..!ضرألا ءاحنأ رثكأ يف مويلا دهاشم وه امك

 . يوبرلا لماعتلا
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 مرحي نيح وهف «لماكتم ماظن مالسإلا َّنأ :ةعبارلا ةقيقحلا

 اهنم يفتنت ثيحب ةيعمتجملا ةايحلا بناوج مظني ءٌيوبرلا لماعتلا
 يداصتقالا ومنلاب ساسم نودبو .لماعتلا نم عونلا اذه ىلإ ةجاحلا

 هيف عمجتت يذلا لاملا تيب دجوي ّيمالسإلا ماظنلا يفف .درطملا

 ةماعلا عيراشملا ىلع اهقافنإ داعيف - سمخلا انايحأو - ةاكزلا ةليصح

 بحاص وأ .ةنهم وأ ةعنص بحاص لكل لمعلا صرف نمؤت يتلا

 اها يرجي ةاكزلا لام نمو . . يويحلا هلاجم نكي يأ «٠ صاصتخا

 يأ «نيمراغلا ىلعو «نيجاتحملاو نيكاسملاو ءارقفلا ىلع عيزوتلا

 نم وأ ةصاخلا مهلاومأ نم مهنويد دس ىلع نوردقي ال نيذلا نينيدملا
 رطضي الو « جاتحم يمالسإلا عمتجملا يف ىقبي ال ثيحب . . مهباعتأ

 ىَدؤُت امدنع «لاملا َّنأ ينعي امم . .ابرلاو ةدئافلاب لماعتلا ىلإ نيدملا
 يرجي لب ءمهدحو ءاينغألا نيب ةلوُد نوكي ال ءاهقحب ةاكزلا هنم

 ءانبأ رئاس ىلع «ةاكزلا لصاح وه يذلا «ةورثلا نم ءزج عيزوت

 «ناردألا نم عمتجملا ةيقنتو «ةلادعلا نم هيف ام كلذ ىفو . عمتجملا

 . .ًالصأ ةيناسنإلا ةايحلا دسفي يذلا ابرلا اذه اهتعيلط ىفو

 نآرقلا لاثمأ يف َّنأ فيك ءحوضوب نيبتن نأ نكمي مدقت امم
 ةايحلا يف َّنأ كلذ ..قافنإلاو ةعاطلا ىلع سفنلل ةيبرت «ميركلا
 يف رهظت مل نإو .ةرطفلل لصألا يف ةمزالم اناكوأو سيياقم

 لواح ولف ..ةمزلم ةمظنأو دعاوق لكش ىلع ةيناسنإلا تاعمتجملا

 دجلا امهلباقمبو «بعللاو وهللا نيب ام ةنراقم يرجي نأ ناسنإلا

 ؛ةيلستلاو ةعتملا ىلع اهفرصي يتلا تاقوألا َّنأ هل نيبتل «ةناصرلاو
 يف نأ مهوت ولو ىتح ءاهتاذلم يضقنت ام ناعرس لسكلاو ءاخرتسالاو

 «ىقبت امنيب . .ةينآو ةيتقو رعاشم نع ةرابع نوكت اهْنِإف «ةدئاف اهتذل
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 همزالت دقو ءاهرامث يتؤتو اهلذبي يتلا ٌدوهجلاو لامعألا «ةقيقحلا يف

 هذه يف هرمع لاوط .حلاصلا لمعلا نم تناك اذإ ءةنسحلا اهجئاتن

 هكردن نأ .ىرخأ دصاقم عم «ّينآرقلا صنلا انديري ام اذهو . .ةايحلا

 نإَو وهلو بحل اييذلأ ُهْوَيلل اَمَّنِإ8 :ىلاعت هللا لوقب «ةميركلا ةيآلا هذه يف

 نم مُكحِنَِم ِهَلَأ ليس يف أُقِفنُدإ توعتت هكلْؤم رْثأاع# كَدسَسأ َجرْطَم
 ب رم ل حو

 . «١7 ركلتمأ ابوك ال مث مريع امو لِدَبَتَي

 فلتخم ىلع ةكرح نم هيف ّجضت ام لكب ايندلا ةايحلا هذه اهنإ

 . .ةينالمعلاو ةيروعشلا تاحاسلا

 يف بلقتي دق .ًاضرعو ًالوط ةايحلا تاحاس عرذي وهو ناسنإلاو

 ال مث .ءذجلاو لمعلا نيبو ءوهللاو ةعتملا نيب «تالاحلا نم ريثك

 ىّهلت امهمو «يقاب هنأ َّنَظ امهم .ىرخأ ةايح ىلإ اهنع لّوحتي ْنأ ثبلي
 نم ناك ولو  ناسنإلا رمع رصقل ًارظنو . .دهتجاو حدك وأ «ثبعو

 لثم ًامامت يأ ءنيع ةضمو اهنأكو ودبت ايندلا ةايحلا َّنِإف  نيرّمعملا
 ءرابكلل ةذللاو ةيلستلا تاقوأ لثم وأ «لافطألل وهللاو بعللا تاقوأ

 ًاراثآ اهءارو تفّلخ ولو «ةعجر ريغ ىلإ بهذت مث ءاهتعاسل نوكت يتلا
 ايندلا ةايحلا ةقرافمب هيلع ٌموكحم ناسنإلا َّنأ ينعي اذهو . .ةنيعم
 . .ىلاعت هللا دنع ظوفحملا حوللا يف هل بتك يذلا ءهلجأ لحي ةظحل
 ام ًاريثك لب ءاثئبع بهذت املق هتايح ةريسم لالخ هدوهجو هلامعأ ّنكلو

 هل ًاحاجن ريتعت ٍتازاجنإ نم موقيو «تاحومط نم ققحي اميف سكعنت

 )١( :تايآلا ءدّمحم ةروس 58-751,
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 تاموقم كلانه امّنِإ . .ةرخآلا يف هزوف ىلإ يدؤت املثم «هتايح يف

 .ىوقتلاو ناميإلا اهتعيلط يفو «ميركلا نآرقلا اهيلع انثحي «كلذل
 ءوهللاو بعللا ةباثمب نوكت نأ درجم نم ايندلا ةايحلا ناجرخي ناذللا

 حلاص يف يه يتلا ؛هيهاونو ىلاعت هللا رماوأب مازتلالا عباطب اهناعبطيو
 ام اذهو . .هنع ءاهتنالا اورمأ اميفو هب َمايقلا اورمأ اميف ًءاوس «دابعلا

 ينب نم نيرخآللو لب .هدحو هسفنل سيل «ةرمثم ناسنإلا ةايح لعجي

 حلاص ةبلغ نيب ةطيسب ةنراقم ّنأل «نيدعبألاو مهنم نيبرقألا .هتدلج
 ىلعو  درفك  ناسنإلا حاجن ىلع امامت انلدت «هنم ءيسلا ىلع لمعلا

 . .نوحلاصلا دارفألا هيف شيعي يذلا عمتجملا حالص

 نم ناك نإف «هترخآل ناسنإلا يعس هلك كلذ نم مهألا نكلو

 «باوثلاو رجألاب هدعي ميركلا نآرقلاف .تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا

 ةفك حَجرُي امم اهعيمجو «تانسحلا نم ىلاعت ٌهبر هل فعاضي دق امو

 . .ةرخآلا يف زوفلل هنازيم

 نيماضم نم َّنأ ؛لاجملا اذه يف ةيمالسإلا ةيبرتلا دصاقم نمو
 يف نمؤملا ناسنإلا قفني ْنأ ءلمعلا حلاصب مايقلاو «ىلاعت هلل ةعاطلا

 وهو - ميركلا انّبر َنِإف كلذ عمو .ىوقتلاو ّربلا هوجو يفو ؛هللا ليبس
 قازرألا نم سانلا ىلع معني امب ميظعلا لضفلا وذو «قاّررلا

 مهرمأي ْنِإ هنأل ءاهّلك مهلاومأ اوقفني ْنأ سانلا لأسي ال  تاريخلاو
 .مهيدل لخبلا رهظيو «مهسوفن يف ٌحشلا كلذ كرحي دقف اهلك اهقافنإب

 ءاج يذلا «مالسإلا نيدل داقحألاو ناغضألا ءهرودب «جرخي ام اذهو

 ةيكزت ىلاعت هللا اهدارأ ةضيرف يهو ؛لاملا يف ةاكزلا هضيرف ماكحأب

 لاملا ءامن ىلإ يدؤت اهنأ نع الضف «لخبلاو حشلا نم اهقتعو سوفنلل
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 امأ . .نينمؤملا ةايح يف تباث وه امك .هتدايزو  هتيكزت ترج يذلا

 لسغتو .بولقلا نيب  ًةداع - فلؤت ةاكزلا ّنِإف «ةيناسنإلا ةيحانلا نم
 «ءاينغألا لاومأ نم نؤطعُي امدنع ءارقفلا َّنأل ءءاضغبلاو ءانحشلا اهنع

 قيفوتلاب مهل ءاعدلاو ءمهعينص نسحب فارتعالا اّلِإ مهعسي الف
 ةدومو ةبحم نم مهبولق يف ءاطعلا اذه ثروي ام قوف «ةعسلاو

 لئاسلل مولعم قح ءاينغألا لاومأ يف نكي مل اذإف ..نيقدصتملل
 نماضتلا ميهافمب باهذلا كلذ ىنعمف  ةقدصو ٍةاكز نم  مورحملاو

 ةنيغضلاو دقحلا رعاشم بالجتساو .عمتجملا ءانبأ نيب فلآتلاو

 ناك انه نمو . .هدابعل ىلاعت هللا هاضري ال ام اذهو . . ضعبلا مهضعبل

 ٌيكّرلا قافنإلا ىلع «نينمؤملا اميسالو ءسانلا ٌتحل ينآرقلا هيجوتلا

 ؛مالسإلا ىلإ ةوعدلا ليبس يف قافنإلا :ههوجو نمو ؛بيطلاو
 مايقلل قافنإلاو «نيجاتحملاو ءارقفلا عاضوأ ةجلاعم لجأ نم قافنإلاو

 . .ةفاك عمتجملا ءانبأ حلاصم نّمؤت يتلا ةيئامنإلا عيراشملاب

 سانلا نم ًاريثك َّنإف لئاضفلاو ايازملا هذه نم مغرلا ىلع نكلو
 نوكي دق لام يأ لذب نع نومجحيو «قافنإلا اذه لثم مهعابط ىبأت

 ىلع دترت فوس لخبلا اذه ةبقاع امنإ . .ىوقتلاو ّربلا ىلع نواعت هيف
 يف ًاهوركم نوكي دق لب ال ءايندلا هذه يف هل لضف الف .هسفن ليخبلا
 ٍّيأ «لخبلا اذه ءارج نم رخّدي ال دق هنأ نع الضف «يعامتجالا هطسو

 صانم ال يذلا ,باسحلا يدؤي موي ءرشحلا موي هجاتحي دق ٍديصر
 ولو «بيطلا هقافنإ مدعو «هلخب ءارج نم ةنهار ةرسحلا دجيسو ءهنم
 . .هايند يف هلام نم ٍءزجل

ن نع لخبي امْنِإف لخبي نمو» «لخبي نم سانلا نمف « لجأ
 «هسف
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 مهرمأي امو .مهقافنإو مهلاومأ نع َّينغو ءدابعلا نع ينغ ىلاعت هللاو

 يف .مهف ءةرخآلا يف هب مهعافتناو ءايندلا يف مهريخل وه امنإ هب
 ريخلاو «قزرلا نم هللا دنع ام ىلإ  ًامئاد  ءارقفلا .ةقيقحلا

 ىلإ الو «دابعلا قافنإ ىلإ جاتحي الف ءهّلك ٌريخلا هديب َّنأل ةمحرلاو
 رجألا بسكو «سفنألا حالصل ةعاطلاب رمألا وه امنإ «سانلا ءاطع

 نأ ىلع ٌرداق هنإف «مهبر 0 نع سانلا ءالؤه ىّلوت نإف .باوثلاو

 ةعاطلا نع يلوتلا يف مهلاثمأ نونوكي ال مث مث ؛مهريغ ًاموق لديك

 اوثري ْنأل ٌردجأو ءمهنم ًاريخ نونوكي لب ا مدعو .لخبلاو
 . مهقازرأو مهلاومأ

 يف نآرقلا دروي «سانلا ةايح يف قافنإلا ةيمهأ ىلع ليلدتلا يفو

 مدعل راكنتسالا نم ءيشب نينمؤملل ىلاعت هللا باطخ رخآ عضوم

 الو هللا لام نم الإ .ءلصألا ىف ءئيش نوكلمي ال مهو «قافنإلا

 امو : ىلاعت لوقيف «هتمحرو در مهبر دوج نم الإ ءيشب نودوجي

 . 076 نيرو تول تمّ هَل لس يناقش الأ كل
 هلل وه ضرألاو تاوامسلا ثاريمف «ةقيقحلا ىه هذه لجأ

 يف هقح اودؤيل «ثاريملا اذه يف نوفلختسم مه امنإ سانلاو ىلاعت

 نم هلاقتناو هلوادت يرجي ناك ْنإو «هيف اوفلختسا ام لكو «مهّبر ليبس

 «قحلا ثاريملا كلام ىنإ لوؤيس هنأ الإ «مهنيب اميف ليج ىلإ ليج
 يف نوقفني ال سانلا لاب امف كلذك رمألا ناك اذإف .ىلاعت هللا وهو

 سانلا اهيأ مكل امو «لجأ ؟قافنإلا ىلإ مهوعدي يذلا وهو هللا ليبس

 نيب ٌةنامأ هلعج يذلا لاملل كلاملا وهو هللا ليبس ىف اوقفنت الأ

 ١٠ : ةيآلا ءديدحلا ةروس )10
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 هذه اْوَعَت نأ مكيلع ناكف «ليكولا نم هكلم يف ىلوأ كلاملاو «مكيديأ

 هللا رمأل لاثتمالاو ةعاطلا ءازج اولانت ىتح اهيدهب اولمعتو «ةقيقحلا

 . ميظعلا يلعلا

 ىدحإ يه .ريخلا هوجو يف قافنإلل ىلاعت هللا نم ةوعدلا هذهف

 ىلاعت هللا ةعاط ىلع سوفنلا ديجملا نآرقلا اهيف يبري يتلا لبسلا

 .لاثتمالا اّلِإ مهيلع امف .قافنإلاب مهرمأ اذإف ءهتثيشمل عوضخلاو
 هذه لعفت ّْنأ اريدج ناكف ..هناحبس هرمأل ةباجتسالاو ءةعاطلاو

 يف قافنإلا ىلإ مهدوقت نأو ءدابعلا سوفن يف اهلعف ةيمالسإلا ةيبرتلا
 . هللا ليبس

 ٌنهَقزر هل دولوملا ىلعو نهدالوأ نعضري نأ تادلاولا ىلع أ

 . كلذ لثم ثراولا ىلعو .«فورعملاب ٌنهْئوسكو

 م مياس

 نيلِماَك نوح ّنْهَدلوَأ َعِضْر ُتَدِولاَوط : ىلاعتو كرابت ٌّقحلا لوقي
 الإ سفك كلكم ال 'يوزتماب َنمجوتكو نفذ مل دووم َلَعَو صايم نأ دارأ نمل
 اان نق َكِلَذ لِ ِثراَوْلأ َلعَو وِ مَ دوُلوَم الو اَهدلوي 'هَدِلَو َدآَسَصت ال ًاهعسو

 , 20046 طب نوم ايل نأ اوسع هَ اوُّنأو ولاَ يِلاَ آم مَمْلَس اد

 ماكحألا نم ًاريثك ميركلا نآرقلا يف ةرقبلا ةروس تنّيب دقل

 ةعاضرب قلعتت يتلا ماكحألا تدرو «قالطلا ماكحأ دعب ذإ «ةيعرشلا

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس 777.
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 نيب «ةمئاق ةقالع كلانه ىقبت ثيحب .«قالطلا لوصح دعب لافطألا

 «ةعاضرلا روط يف اوماد ام «دالوألا ةحلصم لجأ نم ءَنْيَقّلطملا
 تءاج يتلاو ءامهدالوأب نْيَقَلطملا طبرت يتلا بسنلا ةقالعل ًاعبت كلذو
 دب الف ءنْيَدلاولا نيب كرتشملا شيعلا رذعت اذإف .ةيجوزلا ةرشعلا ةرمث
 نم ةلاح لك يفوتست «ةلّصفم ةقيقد ٌتانامض راغصلا عضُولل نوكي ْنأ
 وه يذلا «ميحرلا زيزعلا هللا الإ تانامضلا هذه ضرفي نمو .تالاحلا
 ىلوأو ..مهيدلاو نم مهب محرأو ٌربأو ءمهسفنأ نم سانلاب ىلوأ

 قاسنت ال ىتح .عيضرلا اهلفط هاجت ةقلطملا ةدلاولا بجاو تانامضلا

 ىلع مرغلا عقيف «ةيجوزلا تافالخلا اهدسفت دق يتلا اهتفطاع ءارو

 هعضرت ْنأِب «همأ قنع يف هل ضورفم قح وه بجاولا اذهو «عيضرلا

 نآرقلاو .ةعاضرلا متي ْنأ جاوزألا نم ديري نمل «نيتلماك نيتنس
 دادتشال ىلثملا ةدملا اهنأل ءرادقملا اذهبو ءةدملا هذه ددحي ميركلا

 نم امهريغو «ةفأرلاو «نانحلا ىلع هتئشنتو «ةيدسجلا لفطلا ةيئب

 ام اذهو ..اهعيضر مف يف مألا يدث اهبكسي ْنأ نكمي يتلا رعاشملا

 ومنل ةيرورض نيماعلا ةدم نأ ربتعت امدنع ءمويلا ةيبطلا ثوحبلا هتبثت

 ةليلجلا معنلا َنِمو . .ةيسفنلاو ةيندبلا هتحص يف ًاميلس ًاًومن لفطلا

 لبق رمألا اذه ميكحلا ميلعلا هللا مهمَّلع ْنأ ةيمالسإلا ةعامجلا ىلع
 ٌتاحبألا ٌممألا هيلع يرجت نأ لبقو ءملعلا لهأ نم هفاشتكا
 - نيكورتم لافطألا ىقبي الأب ريبخلا فيطللا ىضق دقف . .!براجتلاو

 لبق سانلا ىلع قبطي ناك يذلا لهجلل  اهرخذو ةيناسنإلا ديصر مهو

 ةيمهأ نايبت اهنمو ءمالسإلا اهب ءاج يتلا ةيعرشلا ماكحألا لوزن
 ةمحر مالسإلا ناك كلذلو ؟ءانبألل تاهمألا نم ةيعيبطلا ةعاضرلا

 يفو .ءاشت ام هنيعم نم فرغت نأ اهنكمي ثيح «ءاعمج ةيئاسنإلل
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 نونوصي فيك «ءةفاك سانلل نّيبي ام ءديجملا مالسإلا باتك «نآرقلا

 مهُير مهل هقلخ جدع ْمهأب «مهومن نوجلاعي فيكو .مهراغص

 كلتو «نيتلماك نيتتس ةدمل مألا بيلح نم ةعاضرلا وهو الأ  ميركلا

 ةليوط ٍلايجأ لبق سانلا ىلع اهغبسي نأ هناحبس ًءاش يتلا ةمحرلا يه

 كرت وحن تاهمألا عوزن نم ٍتابقح لبقو «ةيملعلا مهثوحب نم
 ايندب عيضرلا ةجاح يبلت ال يتلا ةيعانطصالا قرطلاب اهلادبإو ؛ةعاضرلا

 ةيحان نم ةراض أراثآ هتحص ىلع فلخت امبر سكعلا ىلع لب الو

 . ىرخأ وأ

 يفو «ةعاضرلاو ةناضحلا ةدلاولا ىلع ىلاعت ُهَّللا ضرف دقف ًاذإ
 نب اّقح - عيضرلا دلاو يأ هل دولوملا ىلع اهل ضرف هسفن تقولا

 نسحو «.فورعملاب ةوسكلاو قزرلا نم هيلإ جاتحت ام اهل مدقي
 «ةعبتلا يف نيكيرش - امهيلك  بألاو مألا لعج كلذبو .ةلماعملا

 هوبأو :ةنافسشلاو: تنادتلا# و امك هما : عيضرلا امهلفط هاجت نْيَلوؤسمو

 يدؤي امهج لكو . هاعرتل ءالامجإ ةقفنلاو ءءاسكلاو ءاذغلاب اهّدمي

 قهري الف اه الإ ٌسْقَن هنت لكم 0 :هتقاط دودح ىف هبجاو

 ردق ىلع نوكي فيلكتلا َّنأ يه ةماعلا ةدعاقلا نأل ءرخآلا امهدحأ
 عيبصرلا ني نندلارلا نجحا ديا يودي . ةعاطتسالا يأ عسولا

 < وروي ل ولم الو اهلي اهََِو َدآَسَصُت ال» :رخآلا ةّراضمل ًايبس
 هلصفب اهددهيف ءاهلفط ىلع اهتفهلو مألا ةفطاع بألا لغتسي الف

 بألا ةفطاع يه لغتست الو . .لباقم ريغ نم هعاضرإب لبقت وأ ءاهنع

 . ةظهابلا ةقفنلا ءابعأبو ءاهبلاطمب هلهاك لقثتل هل هبحو هدلو ىلع

 ثراولا قتاع ىلع عضي امدنع .دلولل ىلاعت هللا ةلافك يضمتو
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 . .هتايح يف بألا قتاع ىلع ناك يذلا لثم «هتافو لاح يف «بألل

 ناك يذلا لثم هّمأل مّدقي ُهّيلو نإف «ثراولا وه هسفن عيضرلا ناك اذإف

 يعرشلا مكحلا َّنِإ لب . .ةوسكلاو قزرلا نم اهل همدقي نأ هيبأ ىلع

 ثراولا نكي يأ «ىفوتُملا بألا ثراو ىلع بجاولا اذه ضرفي
 نامضل ىنسحلاو فورعملاب مألا يطعي ْنأ فلكملا وهف «هتكرتل

 ققحتيو «ةياعرلاو داشرإلاب هيفرط دحأ ققحتي يذلا ّيلئاعلا لفاكتلا

 رطاخمل ضرعتي ال لفطلا َّنإف اذكهو .تاعبتلا لامتحاب رخآلا هفرط
 ةكرت نم ٍنالوفكم هّمأ ٌّنحو هّقح َّنأ املاط ءهدلاو تام اذإ عوجلا
 . .يعرشلا هثراو وأ بألا

 لامكتسا ىلإ دوعي «طايتحالا اذه ينآرقلا صنلا يفوتسي امدنعو

 َحاَنُج اَلَق ٍرْواَتَو اهي ٍضاَر نع اَلاَصِي اًدارأ نإ :ةعاضرلا تالاح
 امطفي نأ «ثراولاو ةدلاولا وأ «ةدلاولاو دلاولا ءاش اذإف . .«4اَمِهََع
 وأ عيضرلا ىدل ءهاوس وأ ّيحص ببسل «نيماعلا ءافيتسا لبق لفطلا

 ىضرلاب رمألا اذه مت اذإ امهيلع ّمثإ الف يأ ««حانج الف» «مألا ىدل

 لوكوملا عيضرلا ةحلصم يف رواشتلا لالخ نمو ءامهنيب قفاوتلاو

 طارتشا َّنأ ينعي امم «هتيامح امهيلع ضورفملاو «هتياعر امهيلإ

 «ةيبرتلاو ةياعرلا ةيحانل عيضرلا ةحلصم يف وه امنإ رواشتلاو يضارتلا

 داعبإو ةيانعلاب عيضرلا اذه ةطاحإل مزلي ام لكو .شيعلا فيلاكتو
 عيضت دق امبر هالول يذلا ؛رواشتلاب الإ نوكي ال اذهو «هنع ررضلا

 ٌمثإ ةمث نوكي ال ثيحب «ُةْيَلِؤاَك ىلع ىلاعت هللا اهضرف يتلا هقوقح
 . .لفطلا ةحلصم نمؤي ام لك لوح يضارتلاو رواشتلا نم امهيلع

 اوبلطت ْنأ متدرأ اذإ يأ 4ك اوُعِضََْس نأ تدر نوط
 «ةعاضرلا نع تاهمألا عانتما لاح يف «مهتاهمأ ريغ عضارم مكدالوأل
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 ضرم وأ «بيلحلل عاطقنا مألا عم لصحي نأك «بابسألا نم ببسل

 مكيلع فوخ الف . « وتم ُميلاَ آم مُتَمْلَس اد ُملَع َحاَج القط :هريغ وأ
 ام تاعضرملا ىلإ متملس اذإ ل اذه يف 0 وأ باقع الو

 . سفنلا بيطو «ليمجلا فورعملاب ةرجألا نم ّنهل هءاتيإ متدرأ

 عراشلا هّدح ام ةزواجم يف يصاعملاب عوقولا يف هلأ اوُعَنأَول
 ديكألا نامضلا ىقبي ىلاعت هنم فوخلاو هللا ىوقت َّنِإو ء.مكل سدقألا
 َنوُلصت اي هلأ َنأ اوماَعَأو# ٠ . عيضرلل ديحولا نامضلا وه لب «ةياهنلا يف

 ءايافخلاو اياونلا ىلع علطي لازي الو .هنولمعت ءيش لك ىري 4س
 .نولمعت امم ءيش هيلع ىفخي الف «تافرصتلاو لامعألا ىلعو

 نييثنألا ظح لثم ركذلل :ةماعلا هتدعاقو .دالوألل ثاريملا

ؤصَوب # :ىلاعت هللا لوقي
ح لدم و دلي كح دلو ف هَل مَا د

 نييعنالا ِظ

 فضلا انهن هدو تاك نإَو درت انقل نودع قتلا نر دن 1
 ١ 1و4[ كي ل دلو 1 36 دب 1 كم شئشلااََْو دسك لِِهنَ 1 5 ع "َ 2 روك < 4 - 1 اي يذل
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 و نا 2ع فل 0 < عروش م م 6
 صو د َةَِيِصَو ٍدْعَب نم سدسلا 0 0 وهل ن نإف ثلثلا هال هاون 1

 2 عوم هم م اًمقَن كل 2 7 م ظءم
 نإ هللا حرص ةسّصيِو عفن كل ب َمُهْبَأ َنوُرَدَ ال مُكْواَأَو مك آباد نيد وأ آه

 , 07 4[ميكَح اًعِلع ناك َهَّسأ

 د نم هرهطو «ثراوتلا ماظن ٌينآرقلا جهنملا عضو دَمل

 9 هينضوب أدبي ثيح ءيضولا قفألا كلذ ىلإ هعفرو .ةيلهاجلا راكفألا

 00 كدر ه هنأ دؤِيِموي» : ىيلاعت كرك دالرالا ىف لجأ

 هبجوأو هدابع مزلأ ام ىلاعتو هناحبس هللا اياصوف 4 نييسدْلا كح

 )١( :ةيآلا ءءاسنلا ةروس ١١.
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 نيّتنثا ٌبيصن ركذلل ثاريملا يف لعج نأب ةليلجلا هاياصو نمو ؛مهيلع
 فصنلا امهلو «ةكرتلا فصن هل نوكيف .هعم اتعمتجا اذإ هتاوخأ نم

 «سنجل ًةاباحم ىلاعتو كرابت انّبر نم عيزوتلا اذه يف سيلو .رخآلا

 يرتفي امك وأ ميوقلا مالسإلا نيد ءادعأ معزي امك سنج باسح ىلع

 نزاوت ٌرمأ رمألا َّنأل «نيعمجأ سانلا نم ةلهجلا نيدلا اذه ىلع
 ماظنلا يفو «ةرسألا نيوكت يف ىئثنألا ءابعأو ركذلا ءابعأ نيب «لداعتو

 ًافلكم حبصي ةأرما جوزتي يذلا ملسملا لجرلاف .َّيمالسإلا ّيعامتجالا

 يهو وأ .هعم يهو ءاوس «ةلاح لك يف اهنم هئانبأ ةلاعإو ءاهتلاعإب

 امأ .ةيعرشلا ماكحألا اهتددح يتلا دودحلا نمض كلذو ءهنم ةقلطم

 نكي مل اذإ اهسفن ةلاعإب موقت ْنأ اّمِإ جاوزلا لبق اهنإف «ةملسملا ةأرملا
 اهدلاو لثم نم ءاهتبارق يوذ نم لجر اهتلاعإب موقي نأ امإو «ّيلو اهل

 وه حبصي جوزلا َّنِإف جاوزلا دعب اًمأو ءاهماحرأ دحأ وأ اهتوخإ وأ

 .اهليفكو اهليعم

 لبق نم ةياعر عضوم نوكت ْنأ بجي ءجاوزلا لبق ىثنألا َّنأ يأ
 اهيلع قافنإلا محرلا ةلص مهيلع ضرفت نيذلا ءروكذلا ماحرألا يوذ

 يف ءبعلاف جاوزلا دعب امأ ؟راوتعالا نم زرحبو «.ةنوصم ىقبت ىتح

 الو 10 هقن ةقزتم ةنسلا هن« جررلا قلاع ىلع لب اهبلع ناغالا

 فعضي - لقألا ىلع  ًافلكم ّلجرلا لعجي امم «لاح يأ ىف ءانبألل
 ءابعألا  ةداع  هتجوزو مساقتي جوزلاف . .هتلئاع هاجت ةأرملا ءابعأ

 ْنأ هدحو هيلع امنيب «ةدحاولا ةرسألاو ءدحاولا تيبلا ىف ةيونعملا

 ًاصاخ الام كلمت ةجوزلا تناك ولو ىتح ءاهلك ةيداملا ءابعألا لمحتي
 ةيحانلا نم هرم «ةجوزلل ةبسنلاب نيترم هءابعأ فعاضي امم ءاهب
 ال امنيب قافنإلا ّبجاو هيلع َّنأل ةيداملا ةيحانلا نم ةرمو «ةيونعملا
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 .ةيدام ةقفن ةيأ اهيلع سيل هنأل ٌةدحاو ًةرم الإ ءابعألا «ةجوزلا لمحتت

 عيزوتلا اذه يف مرغلاو منغلا نيب قسانتلا ودبي امك لدعلا ودبي مث نمو
 . ميكحلا

 نم امهيلع داز نم مكح نيتنبلا مكح َّنأ ىلع ةمألا تعمجأ دقو
 اذإف :هانعمو ءامهقوف امف نيتنبلا مكحل نايب ةميركلا ةيآلا يفف «تانبلا

 مدق هنأ الإ .ثّروملا كرت ام اثلث نهلف «قوف امف نيتنثا ٌتاثراولا تناك
 . «ِنْيَتنْنَأ قوه ُآَسن دك نإق# :ىلاعت هلوقب «نيتنثالا» ىلع «قوفلا» ركذ

 هنأ 25 ّيبنلا نع يوُر ثيح فيرشلا ثيدحلا ًاضيأ هحضوي ام وهو
 مَرْحَم وذ وأ اهُجوز اهعمو الإ مايأ ٍةثالث ٌقوف ًارفس ٌةأرما ٌرِفاسُت ال» :لاق
 يف مكحلا ركذ نأ دعبو . .اهقوف امف مايأ ةثالث رفاست ال هانعمو 2'!"اهل

 نوكت امدنع ةأرملا ثرإ نّيبي داع «نيتنثا قوف ّنك ْنِإ ءاسنلا ثرإ

 . .ثروملا كرت امم 4 ُفَصَيِلَأ اَهَلَف ٌةَدِحو ْتنَك نإو# ةدحاو

 ََز اَمِم ٌسُدُحلأ اَمْبْنَم ٍرِحو لكِ هْيَوبَأِلَول : نْيَدلاولا ثاريم ركذ مث را ل رح
 طوخ مل نأ نإم ثلا ديُدَم ُداَوبأ دُدكِرَوَو أو ُدَل نكَي ل ني لَو ل نك نإ
 ذافنإ دعب اّلِإ ثاريملا عزوتي ال لاوحألا كلت لك يفو .4ْشّدُشلأ ِهَيََِ
 يتلا نويدلا دادس دعبو ءاهب ىصوأ دق ثروملا نوكي يتلا ةيصولا

 . .هيلع ةبجوتم نوكت

 عوجرلا بجي ثرإلاو اياصولاب ةقلعتملا ماكحألا كلت نأ ىلع
 بهاذملا فلتخم ىدل ءاهقفلا ءارآ ىلإ اهتاليصفت يف اميسالو ءاهيف

 يف ثحبلا قاطن نع جرخت اهنأ نايبلا نع ينغو ؛ةفورعملا ةيمالسإلا

 6 مقر ءملسم حيحص )غ0(
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 سأب ال امنإو ءاهئاظم يف اهيلع فوقولا نم دب ال ناكف «باتكلا اذه
 نم ١١ ةيآلا يف ةدراولا ةريخألا ةسمللا دنع ءاليلق ولو .فقوتلا نم

 بأ مهيأ َنوُرْدَم ال مُكؤاَسأَو كابا : ىلاعت هلوقب كلذو . ءاسنلا ةروس

 يه ةسمللا هذهف . .4 اميِكَح اًمِلع َنك أَنِ ِهَمَأ ترص دحيم انت كل
 ؛ثرإلاو اياصولا ماكحأ نم ىلاعت هللا ضرف ام هاجت سوفنلا بييطتل

 نم وأ «مهئانبأ ىلع مهئابآ راثيإ ىلع ةمحرلا مهلمحت دق نم كلانهف

 ثرإلا نم ربكألا بيصنلا مهل نولعجيف ءانبألاب ةفأرلا مهيلع بلغت دق

 هرعاشم حجرأتتو ءراتحي نم مهيفو ؛باصنلا زواجت هيف ناك ولو ىتح
 تائتفا يأ نود هتيصو يف لدعيف ءانبألا بحو «ءابآلاب ةمحرلا نيب

 ةنيعم تاهاجتا ديلاقتلاو فارعألا ضرغت دقو . .ءالؤه وأ ءالؤه ىلع

 امب لمعلل مهريذحت يعدتسي امم ءاهتاعارم نولواحيف «نيئّروملا ىلع

 ةحار بولقلا ىف بكسي نأ ثرإلا نايبت نم ةريخألا ةسمللا هذه ىف

 هذحو ةثأ ءانبألاو ءابآلا رعشي ْنأو . ىلاعت هرمأل ميلستلاو ىضرلا

 ؛ةحلصم مهل برقأ مهيأ الو ءاعفن مهل برقأ ماحرألا ٌيأ نوردي ال

 نوؤش نم مهل هرّبد اميف ًاميكح «.هقلخب ًاميلع لزي مل هناحبس وهف
 ضارعأ نع اديعب هللا ىوقتب لمعلا مهيلع ضرفي امم .مهتايح رومأو

 . .ايندلا

 لزن اهيفو ؛ةلالكلا مكح ىلإ «ةلجاع ةروصب ولو «ريشن نأ يقب

 : ىلاعت هللا لوق

 ءءء . 2
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 امه سك ايل م آثرت وهو كر ام فص اهل تح
 هنأ نيب نيددألا ظح لو ىذا ضو الامي هو اك ام نامل

 . 08 اكيِلَع 2 اميلبع ءئَش ل هلو اوُلِضَت نأ مُكحَل

 ضئارفلا ماهس ءاسنلا ةروس لوأ يف ىلاعتو هناحبس هللا نّيب امل

 :هتاحيس لاقف .كلذ نم ىقب ام نايبب ةروسلا هذه متخ ا

 اي كنم ىوتفلا اوبلط ْنِإ يأ .4َْدَكلا ىف مكي هن لت كبت 9
 امف . ا | مكل نّييي ُهَّللا : لقف ةلالكلا يف دمحم

 ْنِإ يأ 4 دلو ُمَل سل كله اذرمأ ِنإ# : هناحبس هلوقب ةفّرعم يه ؟ةلالكلا يه

 بسنلل مسا ةلالكلا 0 ءدلاو الو ةنبا الو نبا هل سيلو صخش تام

 دلولا نأ امك ءدلولا قيصل دلاولاو ءهب قيصللا نود تيملاب طيحملا

 .«تاوخألاو ةوخإلا نم نيطيحملا ةلالكلا تعمج كلذلو ءدلاولا قيصل

 هل سيلو ءصخشلا اذه تام نإف (نيقيصللا نيدلاولاو دالوألا نود)

 نأ يأ دلو اه حي نإ ا وفر ا هن اَهَلْق ّتْحُأ ,هلو# دالوأ

 ءدلاو الو دلو اهل سيلو يه تتام نإ امأ ءهتكرت فصن ثرت تخألا

 اني ٍناَدلتلأ اَمُهَلَف - نيتخأ يأ - ِنْيتَنْنَأ انك نوط ءاهتكرت لك ثري اهوخأف

 .4 نيبال اح لكِ كدلِلَه ءآَضو اَلاَجَي ٌءَوْحِإ انك نإ .امهوخأ كر
 ًاقفو مهنيب اميف ةكرتلا مسقتف ءطقف تاوخأو ةوخإ كرتو تام نإ يأ

 0 : ركذلل) ةيساسألا ثاريملا ةدعاقل

 هلل اهلك رومألا دري يذلا ٌينارقلا بيقعتلاب اهلك ةروسلا منتخُت مث

 لوقيف «ءاحمسلا هتعي رسب تابجاولاو قوقحلا ميظنت طبريو ١ ىلاعت

 هللا نيبي يأ # ًاءيلع ِءّىَش لكي هنأ اوُلِصَت نأ كحل هنأ نيب : ىلاعت
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 هنإف ءاهوعارت ملو متللض اذإف ءاهنع اولضت ًالثل ثرإلا ماكحأ مكل

 نم هدابع هيلإ جاتحي ام عيمجب ميلع وه امك .هنولعفي ٍءيش لكب ميلع
 . مهداعمو مهشاعم رمأ

 ءاسنلا ةروس لوأ يف تءاج يتلا ةيآلا تنّمضت دقف انرشأ امكو

 جاوزألا ثاريم نايب اهتلت يتلا ةيآلاو ءدلاولاو دلولا ثاريم نايب

 يتلا ةيآلا تنمضتو ءمألا لبق نم تاوخألاو ةوخإلاو تاجوزلاو

 ءمأو بأ نم تاوحخألاو ةوخإلا ثاريم نايب ةروسلا اهب تمتح

 ف بأ نم 0 مدع دنع .طقف بأ نم لا 0

 0 ا ب رحم ًاعيمج سانلا ةايح

 . ءاهقفلاو ءاملعلا تافلؤم يف

 ةقلطملا هتأرماب جوزلا ةقالع / 

 تابجاو نم ٌنهيلع يذلا لثم قوقح (ةماع تاجوزلاو) تاقّلطملل -أ

 نط لي اَكَو ْوور هَل نهيِبصنأِب صبري تَقْلطمْلَم# : ىلاعت هللا لوقي

 نهد قحأ يح نهلوعيو حلا ويوم نمو نك نإ نها هيف هنأ ّقَلَخ اَم َنْمْسْكَي نأ

 77 فوصل َنِولَع ىلا ُلْثِم َّنَطَو احكشإ أكدارأ نإ ُكِلّذ ف ف

 يف لوخدلا لبق نرظتتي ْنأ تاقلطملا ىلع ىلاعت هللا ضرف دقل
 دعب رهطلا وه ءرقلاو) قالطلا نيح نم يضمت ءورق ةثالث .ديدج جاوز

 يف ىلاعت ُهَّللا قلخ ام نيفخي وأ نمتكي نأ ّنهل لحي الو .(ضيحلا

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس 7784.
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 الف ءرخآلا مويلاو ىلاعت هللاب تانمؤم ّنك ْنِإف . .لمحلا نم ّنهماحرأ

 ىقبي كلت صبرتلا ةدم يفو .ٌنهلمح نمتكي ال يأ «كلذ نلعفي

 ةايح ىلإ ةدوعلاو فالخلا حالصإ اودارأ ْنِإ «ّنهّدرب ّنحأ َنهَجاوزأ

 ال .ةدعلا ةدم يف وأ ءّيعجرلا قالطلا اذه يفو .ةكرتشملا ةيجوزلا

 نوكي نأ ىلوألاو) تاقلطملل يأ نهلو .َنهيف نهجاوزأ ريغل ٌّقح

 يذلا لثم .0"2فورعملاب قح نهجاوزأ ىلع (ةفاك ءاسنلل مكحلا

 نم ربتعت انه «فورعملا» ةملكو .فورعملاب قح نم ٌنهيلع لاجرلل
 اهنأل «ةددعتملا قوقحلل وأ «ةمجلا دئاوفلل ةعماجلا ةبيجعلا تاملكلا

 ةيوستلاو ءررضلا وأ ةراضملا كرتو ةرشعلا نسحب قلعتي ام لك عمجت

 قوقح ةأرملا ىلع لجرلل نوكي كلذ لباقمو .ةقفنلاو ةوسكلا يف

 (هنم نينجلا) هءام ظفحت ّْنأو «هريغ شارف يف لوخدلا مدعو «ةعاطلا

 ىلإ . .لئاط الب هقفتتو هردهت الف هلام ظفحت ْنأو .هطاقسإ دمعتت الف

 وحن امهنم لك «ةأرملاو لجرلا ىلع هناحبس هللا هضرف امم كلذ ريغ

 ءءاسنلا ىلع مهقوقح يف ةيلضفأ ٌةجرد لاجرلل ىقبي نأ ىلع ءرخآلا

 لّبجعملا رهملا يف نههاجت قوقح نم مهيلع بترتي ام لباقم
 يتلا ةيساسألا ةدعاقلا ىلإ ةدوعلا يأ «مئادلا قافنإلا يفو ءلّجؤملاو

 جوزلا قتاع ىلع عقت يتلا ءابعألا َّنأ يهو «ةيجوزلا ةطبارلا اهيلع موقت
 . مالسإلا يف ةأرملا ىلع ًادبأ ضرفت ال ةقفنلاو رهملا نم

 اوقفنأ ام: لم رافكلا ىلإ مهتجاوزا تيعف نينلا نيملسسلا ضيوعتاد ب

 ماعم ر ِراَدْكْلا لإ كسي ني هيَ لكنا ناو :ىلاعت هللا لوقي

 .ىندألا وه كلذو ءاهجاوز لبق ّيلهألا اهطيحم بحم يف تناك موي ةجوزلا ةلماعم يف هيلع فراعتم وه امك يأ )1
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 آم َلْثَم مهجور ٌتيهذ جرا 0

04 , 

 لاجر ةمصع ىف َّنك «تاجوزتم ءاسن تملسأ مالسإلا ردص يف

 نم اوحبصأ ٍلاجر ةمصع يف تاكرشم تاجوز تيقبو « نيكرشملا نم

 ىَدأ - ىلاعت هللا مكحل اذافنإو - ةيآلا هذه تلزن املف .نيملسملا
 يف لوخدلا نيبأ يتاوللا «تاكرشملا مهتاجوز ٍتاقفن نوملسملا

 اوطعي ملو «لثملاب لمعلا اوبأ نيكرشملا ّنكلو .ّنهوقلط مث «مالسإلا

 نم ةيضقلا هذه نيبي ىلاعت هللا مكح لزنف . . ائيش تاملسملا مهتاقلطم

 ءرفكلا لهأ رايد ىلإ نيملسملا لاجرلا تاجوز تبهذ اذإ هنأ ثيح

 ىلإ نيهذو «نهمالسإ دعب نهضعب دترا اذإ وأ «كرشلا ىلع نهئاقبل

 متمنغو متوزغ مث .ّنهل نهفوقح نوملسملا اهيأ متيّدأو . نيكرشملا

 هه امه مهجاوزأ تبهذ نيذلا اوتآف ءرافكلاو نيكرشملا لاتق يف

 تارفاكلا وأ ءتاكرشملا مهتاجوزل اوقفنا دق اوناك ام رادقمب «ةمينغلا

 ائيش نيملسملا جاوزألا ءالؤه ىلع اوصقنت الو ءاهريغو روهملا نم
 ىوقتلاو ع جروس وب 6 ىزلأ هنأ اوَفَّتآَو# . .هوعفد يذلا كلذ نم

 اذه اهنمو ؛هناحبس هللا رمأ زواجت مدعو «يصاعملا بانتجاب نوكت
 ىلإ مهجاوزأ تبهذ نيذلا مكناوخإ ؛نوملسملا اهيأ ءاوتؤُت نأب مكحلا
 هبابسأ تماد ام ًايراس مكحلا اذه ىقبيو . . ّنهيلع اوقفنأ ام لثم رافكلا

 . .اهعافترا مكحب عفترا هبابسأ تعفترا اذإف «ةمئاق

 0 مل

 ةنَ نمو رح تأويل أوثق ؟ ال أونمام َنيِذْلا ابار # : ىلاعت هللا لوقي

 ١١. :ةيآلا «ةنحتمملا ةروس )١(
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 وأ َةَبمَكْلا ْمِلب ايده كن ٍلَدَع اَوَذ وب ْمُكَحي ومْنلأ َنِم لق ام لتي رف اًديعَتم ينو

 داع نَمَف فلم اَنَع هنأ اًهَع ورتأ لابو ودل اًماَيِم كِل ُلَدَع ل

 , 217 ٍرَقي أ وذ "يع ُلَو هن هنأ مقيم

 مهو ؛نينمؤملا ىلع ٍديصلا ٌميرحت ةميركلا ةيآلا هذه يف

 . .ةرمعلل وأ جحلل نومرحُم

 لأ لكأ ةاويغ لك :ليقف ءديصلا ىنعم يف فلتخا دقو

 . لكؤي

 .«همحل لكؤي ام وه١ : ليقو

 (اهلك ةكم لمشيو) مارحلا تيبلا قاطن يف ًادمعتم داطصا نمو

 ام لثم ماعنألا نم مّدقي نأب هؤازجف ءّورمع وأ ٌجح يف مارحإلا تقو

 يهأ ةلئامملا هذه يف فلتخاو .ٍناويح وأ ٍريط نم داطصا ام يأ لت

 ةلئامملا َّنأ ملعلا لهأ مظعم هدمتعا يذلاف . .ةقلخلا يف مأ ةميقلا يف

 «ةرقب ههبشو شحولا رامح يفو «ةندب ةماعنلا يفف «ةقلخلا يف ةربتعم

 ةميق ٌديصلا مّوقي» :يعخنلا ميهاربإ لاقو .ةاش بنرألاو يبظلا يفو

 . .ةميقلا يف ةلئامملا ربتعاف .«معنلا نم ُهّلثم هنمثب ىرتشُي مث ةلداع

 ميدقت نكميف ةقلخلاب ةلثامملا ناكمإ دنع هنأ انيأر يف مكحلاو

 لوصحلا يف داما مدع دنعو هاو ناويحلل هباشملا ناويحلا

 يأ هنمثب ىرتشُيو لوتقملا ناويحلا مّرقي نأ نكمي هباشم ٍناويح ىلع
 نازيمي نالداع نالجر يأ 4 كلذ يف مكحيو . .رخآ ناويح

 ىو سام م عم سر

 باصأ يذلا نأ يأ # َدَمْكْلا لب ايده دَه# .اهتميق ناردقيو «ءايشألا هايشأ

 )١( :ةيآلا «ةدئاملا ةروس 46.
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 يف هرحني ثيحب ءأيده هب َمِكُح ام يدهي ةرمعلاب مرحم وهو .ديصلا
 ْوَأ» .ىئنمب هرحن وأ هحبذ جحلاب ًامرحم ناك نإو ؛ةبعكلا ةلابق ةكم

 نم هلثم مّوقي نأب ديصلا لتق نع رْفكي ْنأ يأ 4َنيكسَم ٌماَمَط هَرَعَك

 موصي نأ وأ ؛؟نيجاتحملاو نيكاسملا ىلع هتميقب قدصتي مث «معنلا

 ام لك نع ًادحاو ًاموي مايصلا نوكيو .مايألا نم ًاددع كلذ لباقمب
 ةبوقع لانيل ديصلا لتق نمل ًءازج كلذو .حمقلا نم َنيّدُم هتميق يزاوت

 . . هلمع

 هموصي وأ هعفدي يذلا ءازجلا اذه ىمسي فيك : لئاس لأسي دقو

 . .!ةحلصمو ةمعن يهف ةدابع تناك اذإف ؟ةدابع وهو «لابو» نمؤملا
 بكترا نأ دعب ديصلا لتاق ىلع فيلكتلا دّدش هناحبس هللا َّنِإ باوجلاف

 دعب هَلَْمَك ءمارحإلا تقو ديصلا اذه لتقي الأب رومأم وهف ءًادمع هلعف
 َّنأل هيلع لقثي امب ءاهنع ريفكتلا بجوتست ةيصعم َباكترا ينعي رمألا
 .نيتقؤم نامرحو بعت نم هيف امل دسجلاو سفنلا ىلع لقثي موصلا

 لايولا قوذتي هنأكو يأ ءهنع ربعي امب ّينأرقلا صنلا ومسي لقثلا اذهو

 امل محشلا نم ليئارسإ ينب ىلع مّرخ ام هلاثمو .«هرمأ لابو قوذيل)»

 . مهل ةحلصم هيف ناك ّنِإو «مهيلع كلذ لقثف ٠ «تبسلا يف اودتعا

 هيلإ «داع ََسَو# هميرحت لبق ديصلا لتق نم «َكَلَس اَنَع مع هلا افع#

 هاصع نمم «اَقِينَ وذ# هرمأ ىلع بلاغ 4 ريع ُهَأَو دن هنأ مقلنيف»

 .هرمأ فلاخو

 ناميألاو دوهعلا ضقن نع يهنلا

 جوسنملا اهلزغ تضقن يتلاك دهعلا ضقان لثم -أ

 َنمْيأْلا اوضقنل الو ٌرُثدَهلع ادِإ هنأ دَهَسب أوو 8 :ىلاعت هللا لوقي
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 1 ا ا ا نإ الي ْمُكحْنلع هلأ ْمُسَعَج دقو اهنيك د دب م ورتء رص د تما سم

 مكسب لسد ةتدمبأ ودعت اًناكحنأ وَ ِدَعَب ب اماما 2 ةرمفا ىلا اوم

 اهةعكيا يدل ير أدب هدأ طوي اك وَ ني نأ ذأ تركت نأ
 , 206 َنِلتعَق هن 0

 .دوهعلاب ءافولا ةليضف مالسإلا اهيلع صرحي يتلا لئاضفلا نم

 ّنأل «ةلجخم ةصيقن دهعلا ضقن ناك كلذلو .قيثاوملا ىلع ظافحلاو
 ضقني نم ْنأ كلذ .هدابع قحو / ىلاعت هللا يجن ناين دعي فاشل

 مزتلي الأو «سانلا دوهع ضقني نأ لهسلا نم ؛هيلع ُهّبر هللا دهاع ام

 بلجت يتلا ءرطاخملل ةضرع تالماعملا لعجي امم ؛ةقادص وأ ءافوب

 «تالصلاب رامدلاو ىذألا قحلتو «ةيونعملاو ةيداملا رارضألا

 يف  مدقت امل هنأ دجن انه نم .اهفالتخا ىلع قيثاوملاو ءطباورلاو

 ءاشحفلا نع يهنلاو .ءناسحإلاو لدعلاب رمألا ركذ  لحنلا ةروس

 ٍدْهَحب افرول : ىلاعت هلوقب بيقعتلا اذه هعبتأ ؛2"ناودعلاو ركنملاو

 وحن سانلل هيجوت هيفو «4اهِيِيكت َدْنب َنسْبَدلا اضفت الو ْمُتدَهِنع اد هَ

 ْنإف .ناميألا ضقن نع ٌيهنو .دهعلاب ءافولاب مهل ٌرمأو ءريخلاو قحلا
 هلعف هيلع اجاو.ناض ًآنسح ًائيش لعفي نأ ىلع ىلاعت هّبر ٌدحأ دهاع
 َمسقأ وأ دحأ فّلح ّْنِإو «(رذنلاب ءافولا هنمو) ءهّير عما هدهعت ًامازتلا

 «ىلاعت هللا مساب مارباو دقع هيف مسقلا وأ فلحلا اذه نإ «ىلاعت هللاب

 هيلع ًاليفك ىلاعت هللا ّلعج هنأو اصوصخ ةةتاميأب نقلا هدعب زوجي الف

 . هيدؤيو هظفحي ء ءيشلاب ليفكلاو . كلذ يف

 .57و 9١ :ناتيآلا ءلحنلا ةروس )١(

 نمنيَو فرشْلا ىذ ياَتيإَو ندسَحاإْلاَو ٍلدَمْلا ٌرُمأي هنأ َّنِإ» : ىلاعت هللا لوق : ةبآلا لحنلا ةروس (؟)

 . < تورطت مكحْلتل كظوَي ينَبلاَو ٍرْكحْشلَو لكحل نع

727 "7 



 هللا َّنأ هسفن ىلع دكؤي امنإف «ىلاعت هللاب مسقي امدنع ناسنإلاو

 الو ءهب يَفّيَس هنأو ءهيلع مسقأ يذلا رمألا اذه ظفحيو لفكي ىلاعت

 رمألا ناك اذإ) هب مايقلا نع عانتمالا يف وأ ءهئافو يف هدعوب ثنحي

 «ىلاعت هللاب فلحن وأ مسقن امدنعف .(هنع عانتمالا وأ رمألا يفنب قلعتي

 .دوهعلاب ٍءافو نم « َوُلَعْفَت اَم ُمَلْمَي هلأ َنإ# :كلذ ملعي هناحبس هنإف

 الو ضرألا يف ةيفاخ هيلع ىفخت الف ميلعلا عيمسلا هنأل ءاهل ضقن وأ

 . ءامسلا يف

 لمشيو .35 لوسرلل نيملسملا ةعيب لمشي هللا دهعب ءافولاو

 وه دهعلاب ءاقولاو .نيملاعلا بر هب رمأي فورعم ىلع ٍدهع لك
 ال ةققثلا هذه نودبو .« سانلا نيب , لماعتلا يف ةقثلا رصنع ءاقبل نامضلا

 نِإ نيدهاعتملا لجخُي ينآرقلا صنلاو . ةيناسنإ موقت الو . عمتجم موعي

 .مهيلع اليفك ىلاعت هللا اولعج دقو ءاهديكوت دعب ناميألا اوضقن

 0 0 3 اهب ءافولل الفاك 00 :مهدرهع ىلع ةدهتا

 ىصخيو كر وهو 0 هل يال  مكرومأ

 ىلاعت هنأل «هاضري ال لعف نم اورذاحف . مكتانكسو مكتاكرح مكيلع

 . .هب نوموقت لعف لكو «لمع لك ملعي

 لاقف ءدوهعلا نوضقني نم ىلع ًالثم ىلاعتو هناحبس برض مث

 ءاجف . 4ك َوَرُه ِدْمَب ْنِم اَهَلْزَع تَضَقَن لك اوُْوْكَت الو» : لجو ّرع
 لثم اونوكي الأب مهّبر مهرمأي ثيح .سانلا ةايح عقاو نم لثملا اذه
 ام لحتو دوعت مث .ماكحإب اهفوص لزغت يتلا ءاقمحلا ةأرملا كلت

 ةكايح يف حلصت ال ةرثعبم أطويخ وأ ةقرفتم ًاعطق يأ ءاثاكنأ هتلزغ
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 وهو «ةكم نم لجرل ناك هنإ لاقيو .اهب عافتنالل ءيش عنص وأ «بوث
 تلزغ اذإ تناكو .«ةطير» ىعدت تنب .ءدعس نب بعك نب ورمع

 نكلو .ةكم ءاقرخب بّقلت تناكف ءاهتقامحل هتضقنو تداع فوصلا
 لوانتي ماع لثم هنأل «لثملا اذهب ةدوصقملا يه ةكم «ةطير» تسيل

 ةروص مهل مسريل هيبشتلا يتأيف ءدوهعلل ضقن اهيف يتلا سانلا لامعأ

 لك نأ نورت الفأ ؛موي لك هنوري دق مهتايح نم عقاوب ضقنلا اذه
 يف رمألا هّوشتو .بجعتلاو ريقحتلاب يشت هيبشتلا تايئزج نم ةيئزج
 لمع حيبقت :انه دوصقملا وه اذهو ؟بولقلا يف هحّبقتو «سوفنلا

 .هريقحتو ههيوشتو «ضقنلا

 تدنن انك رو دب نم اًهَلْرَع تَصَقَن أك اوْوكَم الو»
 هنم نوكي الو  ءيشلا يف ْلَخْدُي ام وه لخدلاف .4ُخكَنب لحد ٌوَسسَ

 وأ ءًادهع وأ ءًاقاثيم نومربي لئابقلا نم ضعب ناك دقف .هداسفإل

 امب ءافولا ىلع ٌناميألا نوظلغيو «ىرخأ لئابق عم افلح نودقعي
 ةنهادملا نم ًاعون اّلِإ نكت مل كلت مهناميأ َّنأ اَّلِإ ؛هيلع اودهاع

 ةحلصم اوأر اذإف . . !مهمازتلا قدص ىلع مهئافلح ةنأمطل ةعداخملاو

 كرت ىلإ نوردابي ْذِإ ءكلذ نع نوعروتي ال مهنإف ءدهعلا ضقن يف مهل

 ءأددع 0 ددج ءافلح عم قافتا دقعل «نيقباسلا مهئافلح

 تروكَت نأ# :ىلاعت هلوق هيلع لدي ام اذهو .ةعنمو دوق ّدشأو

 0 ىوقأو ءارفن رعأ (ةليبق) ةعامج نوكت نأ يأ دم نم قرأ

 ةعامجلا هذه لثم اودجو اذإف ءمهنع عافدلا يف رهظأو «لاتقلا ىلع

 اوناك يذلا فلحلل رابتعا يأ امنود ءديدج فلح يف اهعم اودهاعت

 يتلا ٍناميألاب طئاحلا ضرع نييراض «ةقباسلا ةعامجلا عم هوماقأ
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 نيهبآ ريغو لب ءهطورشب مازتلالاو فلاحتلا ىلع ظافحلل اهوظلغأ

 ثكن َّنأ اورد ام ٌنكلو .دهعلاب ءافولا ىلع العو َّلج هللا داهشإب
 ةماركو نأش نم طحي امب ءادج ةئيس اراثآ بّتري ْنأ هنأش نم دوهعلا

 هلقأو «تاعامجلا نم اهريغ ىدل اهتعمس ىلإ ءيسيو «ةئثكانلا ةعامجلا

 «ةنيشملا لامعألا كلت لثم لاطبإ لجأ نمو . .ردغلاو ةنايخلاب اهمصو

 ناميألا ضقن مدعو «هدوهعلاب ءافولا» ىلاعت هللا رمأ ةميمذلا قالخألاو
 «ءافولاب مازتلالا ىلع ادهاش ىلاعت هللا اولعج اذإ ةصاخو ءاهديكوت دعب

 ءءافولاب ًاليفك هناحبس هولعج دق نيدهاعتملا َّنأ هانعم هللا َداهشإ َّنأل

 ْنِإو ءمكل ريخ وهف ٌءافو ناك ْنِإف «4َتوُلَعْفَت اَم ٌماَمِي8 :ىلاعت وهو
 ديدهت ىلإ اوُعصُي ْنأ الإ نيفلاحتملا ىلع امو ءمكل رش وهف ًاثكن ناك
 نود ءطقف ةيويندلا ةحلصملا نورمضي اوناك ْنِإ ءمهل ميظعلا يلعلا هللا

 . .تاعامجلا نيب تاقالعلا حاجنل ساسأك دهعلا ىلع ظافحلا

 «هنوري امع اّينأتم دهعلا ضقن نوكي نأ صنلا لولدم يف لخديو

 ٍتادهاعم لودلا دقعت ْنأب كلذو ««ةلودلا ةحلصم» .مايألا هذه يف

 نع فارطألا ةددعتم تادهاعم 0 ىرخأو ةلود نيب  ةيئانث

 ضقن ىلإ ةدهاعتملا لودلا ىدحإ ردابت مث لودلا نم ةعومجم

 اهارت ىرخأ ةلود عم ةليدب دهاعم دقعل ءٍدحاو فرط نم ةدهاعملا

 درجمل ةدهاعملا ضقنت اهنأ وأ «لبق نم اهتدهاع يتلا نم ًةوق ىبرأ

 . . !ضقنلا ىلع اهضّرحت «ىرخأ ةلود ءاضرإ

 تادهاعملاب ءافولا مّمحي يذلا مالسإلا يف هدجن ال ام اذهو

 َّنأل «تارربملا تناك امهم ءدحاو فرط نم اهضقن مدعو قيثاوملاو
 وأ ءاهدقع ىلع ءاوس نيفرطلا ةدارإ ٌقفاوت تادهاعملا يف لصألا
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 ءدحاو فرط نم اهّضقن ناك اَلإو ءاهليدعت وأ «ةدهاعملا ءاهئاغلإ
 .عادخلاو «شغلا نم لصنتلا اذه لمحي ام عم «ءافولا نم ًالصنت
 َدَعَب َنمْبَأْلا# لولدم ىلع قبطنيو . . .ةيلودلا تاقالعلا يف داسفإلاو

 ضعب اهب ىّنغتت يتلا «فرشلا تاقافتا» وأ .فارعألا اهديك

 يف رمضت امنيب ءاهنيماضم ىلع حاتفنالا وأ ءاهسابتقال وعدتو «لودلا
 وأ ةبيرق نوكت دق فادهأ قيقحتل «ةغوارمو ًاَّشغو ءًاعادخ ءافخلا

 . .!اهل ًارتس فرشلا قافتا وأ «يلودلا فرعلا نم ذختتو «ةديعب

 ءاهريغ عم اهتاقالع عم ايناطيرب اهب تفرع ام رثكأ «فرشلا تاقافتاو»

 اهل يدبتو «ءىرخأ ٍلود وأ ٍتاعامج نم بّرقتتو «نهادت ام ًاريثك ذإ

 تاياغلا كلت رهظت مث «ةروظنم ريغ تاياغ ىلإ لوصولل «نطبت ام ريغ

 دعو” «نيرشعلا نرقلا يف زربألا لاثملاو ءديعبلا وأ بيرقلا ىدملا يف
 دعولا وهو ؛نيطسلف ضرأ ىلع مهل يموق نطو ةماقإب دوهيلل «روفليب
 ةيداليم م911١ ماع ذنم  ةئيسلا اهليعافم جتنت ُهَّراآ تلاز ام يذلا

 شيعت ثيح .؛طسوألا قرشلا» ةقطنم هنومسي ام ىلع  مويلا ىلإو

 قلقلاو بارطضالاو رارقتسالا مدع نم ةلاح ةقطنملا هذه يف بوعشلا

 - «ينويهصلا نايكلا» اهنشي يتلا بورحلا ءارج نم .ةمئاد ةروصب

 لودلا ىلع  كاذنآ ايناطيرب ةيجراخ ريزو .هروفليب» دعو هدجوأ يذلا

 مئاد ضيرحت نم يناودعلا نايكلا اذه هب موقي امو «ةرواجملا ةيبرعلا
 ةقطنم يف ةلود ةيأ ةاداعم ىلع - ايناطيربو اكريمأ اميسالو  برغلل

 امك «ليئارسإ ةلود» ةحلصم عم اهتسايس قفاوتت ال «طسوألا قرشلا»

 اننوسو « ناثيلو «ىنينطبلفلا دع ةزادعلا ةبات ىف ةناسلل نهال وه
 دوعو» ىلع رخآلا لاثملاو ...!ناريإ يف ةيمالسإلا ةيروهمجلاو

 دالب يف نيسح فيرشلا ةلودلا هذه هب تعدخ ام «ةيناطيربلا «فرشلا
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 يذلا .نوهامكم نيبو هنيب ترج يتلا تالسارملا لالخ نم ءزاجحلا

 نع مهلالقتسا لين ىلع برعلا ةدعاسمب لئاسرلا كلت يف دهعتي ناك

 بناجب اوفقيو «نيينامثعلا ىلع ةروثلا اونلعي نأ طرش «ةينامثعلا ةلودلا

 ةروثلا تماق يذلا تقولا يفو . . !ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف ءافلحلا

 ءءافخلا يف ءاسنرف عم دقعت ايناطيرب تناك «نيينامثعلا دض ةيبرعلا

 ىلإ يبرعلا ملاعلا ميسقت ىلإ تدأ يتلا ؛وكيب - سكياس» ةدهاعم

 لماوع لك .؛بادتنالا َنمز «ناترماتملا ناتلودلا اهيف تعرز ٍتاليود

 وأ ةوق نم ةمئاق برعلا دالب يف ٍةلود ةيأل موقي ال ىتح «ةقرفتلاو ةنتفلا

 ةرماؤملا كلت ةجيتنب ًالعف ققحت ام وهو ءٌّزجان ٌيلعف لالقتسا وأ ءةزع
 نوهامكم هعطق يذلا «فرشلا دعو» ةرمث تناك ىتلا .ءةعدخلا

 نت طوب برع لوم داخل نم الدب نإ كيج هيلا روح يتيرشلا
 اههجو يف ميقأ مث «ةفورعملا ةيلاحلا لودلا تئشنأ «يبرعلا قرشملا

 هذه نيب اميف فالخلل اببس هدوجو درجم نوكيل «ينويهصلا نايكلا»

 «مدقتلاو ومنلا مدعو .فعضلا نم ةلاح ىلع اهءاقب يلاتلابو .«لودلا

 يه هذهو . .ءاوس دح ىلع ىيبرغلا ملاعلاو .دوهيلا حلاصم مدخي امب

 دوعولا نع فلتخت ال يهو «ةيناطيربلا «فرشلا دوعو» جئاتن ضعب
 «ثلاثلا ملاعلا لود نم اهريغ برغلا لود مظعم اهب عداخت يتلا

 . . !ةرشابملا ريغ وأ «ةرشابملا اهتنميه تحت هئاقبإل

 صوصنلا اهلمحت يتلا ةيمالسإلا ميهافملا ةيمهأ انل نيبتت انه نم

 ءاهضقن مدعو ءدوهعلاب ءافولا ىلع ىلاعت هللا رمأ دكؤت يهو ةينآرقلا

 .«فرش قيثاوم وأ «ةيلود فارعأ وأ .ءتادهاعم لكش ىلع تناك ءاوس

 مثإلا ىلع ٍنواعت وأ ٍدهاعت يأ مّرحيو لب ءّرقي ال مالسإلا ّنأل
 قوقح بالتسا ىلع وأ ءنايصعلاو قوسفلا ىلع وأ .ناودعلاو
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 اهحلاصمو ضقانتي امب «لودلاو بوعشلا تاورث لالغتساو ءسانلا
 نيب تاقالعلا ءانب ديري مالسإلاف . . !ةدعصألا فلتخم ىلع ةعورشملا

 .دوهعلاب ءافولا نم ةميلس سسأ ىلع لودلاو بوعشلاو تاعامجلا

 هللا هلفكي ًارمأ اهب مازتلالا لعجيو: لج ؛ .اهماكحأو اهطورش ضقن مدعو
 اهنوميقي يتلا تاقالعلا لالخ نم سانلاب رارضإلا ديري ال هنأل «ىلاعت

 . .اضعب مهضعب عم

 ةيمالسإلا ةعامجلا اهيلع تأشن يتلا تاموقملا ةلمج نم اذهو

 كلذ ىّلجت دقو . .لوألا يمالسإلا دهعلا يف «ةيمالسإلا ةلودلا ءانبو

 تاقالعلاو تالماعملا ىف ةفاظنلاو قدصلابو «ةقثلاو ةنينأمطلا رعاشمب

 هل تناكو «مالسإلا هيلإ لصو ٍناكم لك يف بوعشلاو دارفألا نيب

 : ميركلا هلوقب انرمأي امدنع ىلاعت هللاو . . سانلا نوؤش ةياعرو «ةدايقلا

 ًارابتخا لمحي ينابرلا رمألا اذه َّنِإَف 4 َرُثدَهَع اذإ هلأ لايج مب اوفوأو#

 اورصني نأ نوبغري نملو «مهنيب اميف ةرصنلل و نينمؤملل
 مهب صّبرتي ردع ىلع مهترزاؤمو «مهددع ةلقو ,مهفعض يف نينمؤملا
 . .ًاردتقم ءارداق ودعلا اذه ادب ولو ءرئاودلا

 لب ءاهدحو ةيويندلا تاقالعلا ىلع دوهعلاب ءافولا راثآ فقت الو

 هللا َّنأ ميركلا نآرقلا نّيب دقف . .ةرخآلا يف سانلا ريصم ىلإ اهادعتت
 موي مهل نيبيل ءدابعلا هب ربتخي ءالتبا دوهعلاب ءافولا لعج دق ىلاعت

 نودب اهضقن ىرج اذإ اميسالو .دوهعلا كلتل مهضقن ةبقاع ةمايقلا

 هلل نوكي ثيحب «مهنيب اميف تافالخلا نم هيلإ رجي امو .ءقح هجو
 نيذلا بذعيو ءاودهاع اذإ مهدهعب نيمزتلملا بيثي ْنأب مكحلا هناحبس

 ضقن لك نأ انل نّيِب دق مركألا لوسرلاو .اهديكوت دعب دوهعلا اوثكن

 ناك هيف نك ْنَم ٌعبرأ» :ِهُك لاقف ءردغ .بير الو ءوه امنإ دهعلل
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 قافّنلا َنِم ةلضخ هيف ثّناك نُهنِم :م ٌةَلْضِخ هيف ثناك ْنَمو . اصلا ًاقفانُم

 اذإو َرَدَغ َدَهاَع اذإو ءَبَّذَك َتّدَح اذإو «َناخ َنِمَنْؤَأ اذإ : هع ىتح

 للظلاك ٌجوم كلفلا يشغ اذإ 210000

 زكي هلأ تغيب رحل يف قي كد نأ ٌرئ رَثأ» :ىلاعت هللا لوقي
 اَوَعَم للظلم وم مُهيشَع اذإو# ٍروُكَش ٍراَّبَص لل تبدل ُك َكِلُذ ىف نإ هيي ء نم

 لإ انياب ُدَسْخَي امو دنت مهنيا لإ مه ان هع ل

 , 274 روُمَك ٍراَكَح لك

 هتايآ ىلإ هساوحو هلقع كرحيو «ناسنإلا هابتنا هّجوي ىلاعت هللا لوق

 نم اهتيؤر ىلع اوداتعا نأ دعب ءرشبلا ماهفأ ىلع تيفخ يتلا هناحبس

 ءاملا حطس قوف اهنايرجو ءرحبلا يف يرجت كلفلاف . .!تايآلا كلت

 هللا نم ةمعنب اّلِإ نوكي نأ نكمي ال هنأل «ىلاعت هللا تايآ نم وه
 لقعلا انبهو املو ءرحبلا انل رحس امل ريدقلا زيزعلا ءاش ولو «هلضفو

 .انحلاصم اهتطساوب ققحنل ميلا قوف اهفذقن مث «نفسلا كلت عنصنل

 يف يرجت يهو كلفلا دهشم يف ريكفتلا ناسنإلا نعمأ ولو

 ةنّيبملا ةلدألا نم يأ «ةينابرلا تايآلا نم اهنأ ًاًّقح كردأل ءرحبلا

 ةيحطس ةرظنب اهيلإ رظنن الأ انيلع بجوت ثيحب «ىلاعت هللا ةمحرل

 ًامتح اندوقت ْنأ اهنأش نم ءةرصبتو رابتعا ةرظنب اهب لمأتن لب «ةرباعو

 )١( (يبهذلا مامإلل رئابكلا) ملسمو يراخبلا ءاور .

 :ناتيآلا ءنامقل ةروس (؟)  7١."7و
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 اهبرقأو «سانلل ِتانّيب ٍتايآ رحبلا يف كلفلا نايرج يف َّنأب رارقإلا ىلإ
 ثعبني ًاطغض راحبلا هايم ةفاثك يف لعج ىلاعت هللا َّنأ ناسنإلا ملع ىلإ
 ىقلملا مسجلا لقث لمحي نأ ءاملا عيطتسي يكل ىلعأ ىلإ ىندأ نم

 هل ترفوت اذإ ءهنزو غلب ام غلاب ءوفطي هلعجي نأو ءهتحفص ىلع
 نوناقلا كلذل ةجيتنو . .عنصلاو لكشلاو مجحلا يف نزاوتلا طورش

 ليطاسألا نم تارامعلا كلت تناك ءءاملا يف ىلاعت هللا هدجوأ يذلا

 لهستف «تاراقلا فلتخم نيب تاطيحملاو راحبلا بوجت ىتلا ةيراجتلا

 تاقالعلا ةماقإ ققحي امب .علسلا تالدابمو صاخشألا لاقتتا ةيلمع

 ناسنإلا نم يعدتسي ام كلذ يف سيلوأ . .اهبوعشو «ضرألا ممأ نيب

 اذهل هناحبس هيلع ءانثلاو ءةليزجلا ةمعنلا هذه ىلع ىلاعت هلل ركشلا

 ؟ريدق ءيش لك ىلع هنأب رارقإلا مث «ميظعلا لضفلا

 نمل ةريثك ؛هيف يرجت يتلا كلفلا نمو ءرحبلا اذه نم ةربعلاو

 نم راحبلا نوبوجي نيذلا فداصي دق ام اهنمو . .!ىعوف «لّمأتو ءركف

 لثم يأ) للظلاك اهلعجتف جاومألا ىلع ٌبِهت «ءاجوه ٍةيتاع فصاوع
 اهكرتتو ءاهلزلزتف نفسلا ىلعو «(اهتحت ام للظت يتلا ةيلاعلا لابجلا

 - ةراحبلا ّنظيل ىتح «بناج لك نم راطخألا اهفذاقتت .كالهلل ةضرع
 ًابلاغو . . .موتحملا توملا نم مهل ةاجن ال َّنأ  اهنتم ىلع باكرلاو

 ةنيفسلا ىلع ظافحلل مهدوهج ىراصق نولذبيو «مهعيمج نونواعتي ام
 ءيش ىلع نوردقي ال مهنأ اّْلِإ ؛ٌعيلا مهعلتبيو «ةفصاعلا اهمطحت الئل
 ظحاليو ..ةاجنلاو صالخلا مهل ىلاعت هللا ءاشي نأ اَّلِإ ءكلذ نم
 - نوهّجوتي «ةوق الو مهل لوح الو .مهادلا رطخلا كلذ مامأ ءمهْنأ

 ىلإ مهيجنيو «مهب فطلي يك هللا ىلإ ءاعدلاب  مهداقتعا ناك ام ًانئاك
 ةروصب هسفن ىّرعتت ناسنإلاف «ةظعلاو ةربعلا نمكت انهو ؛نامألا رب
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 اهتادقتعم نم  ةّدشلاو رطخلا نم ىوصقلا ةلاحلا يف - ةيهيدب

 ءاهب قثت تناك يتلا ةموهوملا «تاردقلا» كلت نم دّرجتتو ؛ةئوروملا

 اهربتعت ثيحب ءاهيلإ نئمطت تناك يتلا ةعداخلا «ىوقلا» كلت نم وأ

 ءاهدحو ىقبتل ءاهيلع لّوعي ناك امم ءيش ىلع ردقت ال «ةلطاب اهلك

 ةميلسلا ةرطفلا هذهبو ءاهيلع هللا هرطف ىتلا ةرطفلا «ناسنإلا لخاد يف

 يف ريخألا هأجلمو «هذالم دجي هنأل «هئراب ىلإ ًاعوط هدايقنا نوكي
 ْنَمو . .ءاعدلاب ًاعشاخ عكري ىلاعت هللاب نمؤملا ىرتف . .ىلاعت هتمحر
 1 هيديو هيرظانب عفري هدجن . ىلاعت هللا دوجو ةقيقحب نمؤم ريغ ناك

 هللا هع :هل لوقت هَسفن نأكو .يلاعألا يف وه ْنَم وعدي .ءامسلا

 . !ةاجنلا كل نوكت يك هتئيشمل ملستساف «ىلعلا تاوامسلا يف

 سف ئي ام لصفت تناك ين لولا عج - طوقس دعب يعيبط رمأ
 دوعت يكل ةجرحلا فورظلا يف ة ةرطفلا بلغتت ذإ .هقلاخو ناسنإلا

 . .ةمحرلاو وفعلل ًابلط 0 ىلإ هجوتلاب ناسنإلا سفن ميقتستو
 اهب رمي يتلا تالاحلا وأ فورظلا كلت لثم يف نمؤملا لّمأتي امدنعف

 رمأل عودصلا يف غلابلا ٌرثألا هل نّيبتي ءّربلا وأ رحبلا يف ءاوس «سانلا

 ىلإ لّسوتلا وه ءاعدلاف ؛('0يل َبِحَتْسَأ َنوُعَدأ# :زيزعلا هلوقب هللا
 . ةدابع ءاعد لك ناك كلذلو .رومألا نم رمأ يأ يف نيملاعلا تر

 جوملا مهاشغي امدنع .مهلثم ىلاعت هللا ٌبرض نيذلا امأ

 .مهاجن اذإ مهدجن «ناميإلاو ةينلا هل نيصلخم هللا اوعدف .«للظلاك

 وهو «دصتقم مهنمف : :ءاوهألا مهب تقّرفت دق «نيملاس ّربلا ىلإ اوداعو

 ركنتي يذلا وهو .دحاج مهنمو ؛.هيلع هللا دهاع يذلا دعولاب ربي يذلا

 5 :ةيآلا «رفاغ ةروس )غ1(
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 ًاذإ امهف ..هرفكو هدوحج يف قرغيف ءةاجنلا هل نّمأ يذلا رداقلل

 امأف . .ركنم دحاج فنصو ءدصتقم ركاش فنص «ءرشبلا نم نافنص

 ءرمألا يف حالصو «ةميقتسم ةقيرط ىلع نوكي يذلا وهف ءدصتقملا

 ىلإ ءاخرلاو نمألا هب عفدي ال .دهعلاب ءافوو «ناميإلا يف تابثو
 قح َلِماك ٌفوي مل نإو «ًاركاش «ًاركاذ لظي لب ءراتهتسالاو نايسنلا
 ركشلاو ركذلا يف ُهءافو ٌفوي ملو لب هب هعنص ليمج ىلع ىلاعت هللا
 دحاجلا امأو . . «دصتقم# ىلاعت هاّمس انه نم .!لهأتسي يذلا ُهَّقح

 ةدوعلاو ءرطخلا لاوز درجمل «ةاجنلاب هيلع هللا ةمحر ركني يذلا وهف
 ناميإلا ىلع هللا دهاعي مل ُهَبلق ّنأكو ءقيض يف عقي مل هنأكف ءّربلا ىلإ
 الإ نوكي ال «ىلاعت هللا تايأب دوحجلا اذه لثمو . .ءافولاو قيدصتلاو

 ديدشلا وه روفكلاو ءردغلا ديدشلا وه راّتخلاو) .روفك راّتخ لك نم

 هّبر تايآب دحجي نمب انه قيلت ةيفصولا ةغلابملا هذه لثمو .(رفكلا

 كلت يف ميركلا هّبرل صلخي هتلعج يتلا هترطفل ركنتي نمبو «هريبدتو
 ثبلي ال مث «جاومألاو ريصاعألا نيب اهشاع يتلا ةمساحلا تاظحللا

 .نيبملا هرفك ىلإ دوعي نأ ةاجنلا دعب

 هلثمل ةدوعلا نع ىهنلاو ضارعألاب نعطلا نم ريذحتلا ٠

 ُمُك نإ ادب فلثمل ًاودوعت نأ ا 0 :ىلاعت هللا لوقي

 . "74 تيم

 عوضوم يف ِثدح ىلع ًابيقعت تءاج نإو ةميركلا ةيآلا هذه
 هناحبس هللا ةظع يهو ةلماش ةيمالسإ ةدعاق لمحت اهنأ اّلِإ .ضارعألا

 )١( :ةيآلا ءرونلا ةروس ١7.

 /ا”ا/ا  737



 سانلا ىلع لّوقتلا وأ ءاهب نعطلاو ضارعألل ضرعتلا مدعب ىلاعتو
 ةظعلا لب «ةدّرجملا ةظعلا دح دنع ّينارقلا صنلا فقوتي الو .ءوسلاب

 ىلإ «ءضارعألاب نوفدجملا اهيأ ءاودوعت الثل يهانلا رمألاب ةنورقملا

 ام يناعم نوربدتتو .هئايبنأو «هلسرو ؛هّللاب نونمؤت متنك نإ ءًادبأ هلثم

 . ىلاعتو كرابت مكبر هب مكظعي

 «سوفنلا يف ًارثأ هغلبأو «ةيبرتلا بيلاسأ لمجأ نم ٌدَعُي اذهو
 ىنعمو لب .«.بسحو ريذحتلا ىنعم انه لمحي اال «ةظعلا» ظفل نوك

 ةظفل نإ مث .ك«اّدبأ ءولثمل اوُدوَُت نأ» مكاّيإو . .!مكرّذحي يأ ءرمألا

 يفتخي ثيحب «ةعطاق ةروصب «مزاجلا يهنلا لمحت يتلا يه «ًادبأ»

 اميسالو :يمالسإلا عمتجملا ءانبأ ناصّيو «ضارعألل ضّرعتلا ًايئاهن

 كلذ لكو . .ةيعامتجالا ةايحلا برخت يتلا تائيسلا مهأ نم .ءاسنلا

 مُكْنك نإ رمألاو ةظعلاب عافتنالا ىلع مهناميإ قيلعت عم
 لمعلا كلذ ةعاشب مهل فشكتت نأ نكمي ال نونمؤملاف . . © حرينمّؤُم

 رمألا هنأشب اوقلتي ُنأو «نآرقلا اهحضوي ىتلا ةروصلا هذهبو ؛حييبقلا

 .ىوقتلاو ناميإلا لهأ مهو ءهلثم ىلإ نودوعي مث «يهانلا

 هللا مهاهني ام «كلذك نينمؤملل ةينابرلا ةيبرتلا نساحم نمو

 يبنلا اذهل ام نونمؤملا فرعي نأ ةسايكلاو ةقايللا بدأف «مهنيب اميف هب

 مهو ىتح هيذي نيب ءادألا اونسحيف .ىلاعت هئر دنع ةمركم نم

 نزلا اميَأَي» :ىلاعت هللا لوقي ءًاضعب مهضعب نوبطاخي وأ هنوبطاخي
 مكسب ٍرهَجُك وقلب مل اورهَجج الو َيّبلأ ٍتْوَص قوه مُكَتاوَصَأ أوعْفرَت ال اوما
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 فوؤر :هللا ناحبسف 207َنورعْنَس ال رْسأَو كللمعأ طَبحم نأ ٍضْعِبل

 .مهنع فعلا ءمهيلع ربصلاب ٌميلح ءمهحلاصمب ٌميلع «نينمؤملاب
 .مهسفنأل ٌريخ ُهَلك كلذو «نينمؤملا ءالؤه يبريو هجوي امب ميكحلا

 . .يمالسإلا عمتجملا ءانبأ ىلع ةيباجيإلا هتاساكعناب نيرخآللو

 صوصرم ناينب مهنأك ًافص هليبس يف نولتاقي نيذلل هللا بح ١
 َنَص ولبس يف ترتقي حدا ُبي هنأ َّنإ» : لجو َّرع هللا لوقي

 :ىرشلا انمهن يسحب« بسنلا نوكي دق 1118 وشم ركن عمت
 لك لبق  انّبح ناكف ءانسوفن يف ىلاعت هللا اهعدوأ يتلا رعاشملا ىمسأ

 نيذلل مث . .ءاقدصألاو براقألاو لهألل مث . . .هلوسرو هلل  ءيش

 ف نإ . .انلوح نم ىرخألا تانئاكلل مث نمو . . تاحلاصلا نولمعي

 ةعاطلاو «ةصلاخلا ةينلاب نرتقا اذإ  ناسنإلاب ىقري نأ بحلا اذه نأش

 نع فلتخي هلعجي ام اذهو .ةكئالملا ةبترم ىلإ  ىلاعت هلل ةماتلا

 . . !هتيناسنإب حيطي ىتح ناسنإلاب حنجي دق يذلا ىوهلا

 ىلاعت هلل ناسنإلا ٌبح سفنلا حالص تاموقم نم ناك اذإو

 .معنلا نم هئاصحإ ىلع ردقي ال امب هيلع معنأو .هدجوأ يذلا ءهقلاخ

 هللا تح َّنإف . .تاعاطلا نم ٍةعاط ةباثمب بحلا اذه نوكي ثيحب
 ةمحرلا ماسوو «ىضرلاو فطللا ةورذ وه هدابع نم ٍدبعل ىلاعت

 دبعلا اذه اهب ىظحي نأ نكمي يتلا تامركملا نم اهريغو . .ةعفرلاو

 هلأ ديجملا هنآرق يف ىلاعتو هناحبس انل نّيب دقو .. هترخآو هايند يف

 ةتاقاط تين اك «نيدواعت يأ .ًافص هليبس يف نولتاقي نيذلا بحي

 )١( :ةيآلا .تارجحلا ةروس 7.

 ةيآلا .فصلا ةروس )س2 : .
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 يونعملا معدلا نم مهمزلي امب نيلتاقملا دعت ءاوس هتايناكمإو

 ةميزعلا حور مهيف يوقي امب - لاتقلا يف ةكراشملاب وأ .يداملاو

 لاتقلا وهو الأ ,ءيماسلا مهفده يف ةصارتم ةلتك مهلعجيو ءةيحضتلاو

 .محالتلاو «نواعتلا اذه يف هئاحبس مههبشي كلذلو «هللا ليبس يف

 .«ممصملا دوهج هيف ترفاضت 2«.صوصرم ناي مهنأك .«فتاكتلاو

 كسامتف ضعب ىلإ اهضعب هؤازجأ تّدُش ىتح «ذقنتملاو «ءاّبلاو

 ةرصنل دحوألا ليبسلا وه هللا ليبس» َّنألف هيبشتلا اذه اذامل امأ
 نم دسافملاو ملاظملا عفرو ةنيشملا ءانبأ نيب ىوقتلاو ربلا رشنو (هنيد

 اودهاجف ءاونمآ نيذلا اّلِإ ليبسلا اذه راتخي ْنأ ٌقحأ نمو «مهتايح

 . .ميكحلا زيزعلا هللا بحب اوظح ىتح مهسفنأو مهلاومأب

 هلثمب ءادتعالا ىلع درلا بجاو - ١

 ئدتغأ مصاص تو راو بدلا ما ربا : ىلاعت هللا لوقب
 كس /

 , )4 سيتم َعَم هلل نأ ًاوملعأَو هلل أوقَتأَو كك ئَدّتِعأ اَمِلْثِمب ِهْيَلع أوُدَّعأَ ْكدلَع س 2ر64 ع اع 2+ 259 لو + ه4« 22 2م يكل ل الا درا 22 رص ع

 ىلع ماق مالسإلا َّنأ ءهرسأب برغلاو لب «نوقرشتسملا ىعّدإ
 روصت قباس نع رداصلا «.دقاحلا يّنجتلا قلطم كلذ يفو «لاتقلا

 امل «ةوقلا لامعتسا الول هنأ سانلل اورهظي ْنأ نوديري مهنأل «ميمصتو

 .اهيلإ لصو يتلا تاراقلا يف عساولا راشتنالا كلذ مالسإلا رشتنا

 مل .هئارو نم نيملسملاو هيو دمحم مالسإلا لوسر نأ ةقيقحلاو
 اودصقي ملو ملظل ًادر وأ ٌّىذأل ًاعفد الإ اولتاق الو .لاتقب موق اوأدبي

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس ١84.
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 ىلع سانلا فيرعت لجأ نم الإ ٍةكرعم ضوخل اورطضا وأ ءأدلب
 سانلا نود ٌلوحت يتلا ةيسفنلاو ةيداملا زجاوحلا ةلازإو «مالسإلا
 نيملسملا ةياغ تناك دقف ..«هللا ةملك ءالعإ» جهنم ىلإ لوصولل

 بر كلذب مهرمأ امك «سانلا ىلع قحلا مهنيد ضرع يف صخلنتت
 هولخ هلبقي مل نمو ءاراتخم هيف لخد نيدلا اذه لبق نمف «نيملاعلا

 5/8 ىلاعت هللا لوق مالسإلا يف ةيناميإلا دعاوقلا نم َّنأل «هنيد ىلع

 ىلع نيساّسدلا بذك حضفي َينآرق صن اذهف . "04نرلَأ ىف هاف
 لدعلا دوسي نأ نوديري ال مهنأل .قحلا هللا نيدل نيهراكلاو «مالسإلا

 «تامرحلا ٌناصتو ءاهباحصأل قوقحلا ىَّدؤُتو .ءسانلا نيب
 . .تاعامجلاو دارفألا نيب قالخألاو لثملاو .«ميقلاو «تاسدقملاو

 هذه يف شا مزهنيو «ريخلا دوسي نأ نوديري ال مه ةزيجو ةملكبو

 مهعماطم ىلع يضقو ءمهدوجو نزاوت ٌلتخال اّلِإو ءضرألا
 ةمئاق لازت ام يتلا ,:ةضرغملا مهتالمح تناك كلذلو . .مهتاوهشو

 . .نيملسملا دضو « مالسإلا ىلع ةرعتسمو

 مهتاسارد وأ ؛مهراكفأ نكت آيأو ؛مالسإلا ءادعأ رمأ نكي ْاَيأو

 ماكحأ ضعب نمضتت يتلا لاثمألا مّدقي ميركلا نآرقلاف .مهتاططخمو

 لش ملف . نيح لك يف نيقفانملاو نيلاغملا ىلع ٌدرت يهو «لاتقلا

 نم نأ ّيسدقلا لوقلا اذه ىنعمف © اَرَلْل ِرْبَكلأِب ٌمرَل ٌرْبَتلا» :ىلاعت هللا

 هل اهلفكي يتلا تانامضلا َمرحي نأ هؤازج مارحلا رهشلا ةمرح كهتني

 مارحلا تيبلا ىلاعت هللا لعج دقو ..نامألاو نمألا نم رهشلا اذه

 رهشألا لعج امك «ناكملا يف مالسلاو نمألل ةحاو (ةفيرشلا ةبعكلا)

 )١( :ةيآلا ءقرقبلا ةروس 5051.
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 «تامرحلا اهيف ناصّتل كلذو «نامزلا يف مالسلاو نمألل ةحاو مرحلا

 هذهب لظتسي ْنأ ىبأ نمف . . ءوسب دحأ اهيف سمي الو «ءامدلا بجحتو

 ًاضيأ وه َمّرْحُي نأ هؤازج ناك ءاهنم نيملسملا مرحي نأ دارأو «ةحاولا

 تامرحلا َّنأل .هتامرح ناصت ال .تامرحلا كهتني يذلاف ..اهنم

 ةحابإلا هذه نإف كلذ عمو  تكهتنا اذإ اهلثمب صتقي يأ - صاصق

 الف .اهنودعتي ال ٍدودح يف اهوعضي نأ نيملسملا ىلع بجوت «درلاب

 ؛اهردقبو ةرورضلل اّلِإ لاتقلا هيف مرح يذلا رهشلا يف لاتقلا ًالثم حابُي
 مهولتاقف مارحلا رهشلا يف .نوملسملا اهيأ ءمكؤادعأ مكلتاق اذإف

 اهلغتسي ال ىتح تعفترا هيف لاتقلا ةمرح َّنأل ءهلثم مارحلا رهشلاب

 مكبر رمأل ًالاثتما كلذو .مكيلع مهرصنل ًاببس نوكتو «مكؤادعأ

 يأ .*مكيَلَع ئَدّتغأ مه ٌصاَصِح ٌتْلاَو ال ِرْبَدلاي مرا ُرهَلا : ىلاعت
 هباقعو ءهلثمب هئادتعا ىلع هؤازجف ءمكيلع ءادتعالاب مكملظ نمف
 يدتعملا لانت يتلا ةبوقعلا ىّمس دقف ..مكل هملظ ردق سفن ىلع
 ّنكلو .ىذألاو ررضلا ىلع هموهفم يف يوطني ءادتعالا َّنأل :«ًءادتعا»
 ئَدّتَْأ اَمِلْئِيِب م هلثمبو ءادتعالا ردقب اّلِإ ةبوقعلا زّوجي مل يهلآلا لدعلا
 ةبوقع اهنكلو «ةبوقع يناثلاف «ًاروج لوألا ءادتعالا ناك اذإو :4 لَ

 هنوكل ةّلعلاف «قاقحتسالا رادقم ىفو «سنجلا ىف ُهّلثم هنأ امأ .ةلداع
 رادقملاو سنجلا يف هلثم وهف اذلو :قوض ءادتعالا َّنأ امك ءاررض

 َعَم هلأ َن اَومَلَعَو9 ءهنع مكاهنو هب مكرمأ اميف 4 هنأ اوُهَّتآَو# .ةفصلاو
 . .رصنلاو نوعلاب 4َنيّيملَ

 وأ ًائيش َبَصَع نم َّنأ ىلع ًاضيأ ةلالد ةميركلا ةيآلا هذه يفو
 يف ةروصلا قيرط نم نوكي دق لئملا َّنِإ مث .هلثم در همزلي «هفلتأ
 (صئاصخلاو عونلاو سنجلاو ةيمكلا يف اهرادقم يأ) لاثمألا تاوذ
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 ّيبدألا ضيوعتلا هليبق نمو ءهل لْثِم ال اميف ميقلاك «ىنعملا قيرط نمو

 ميلاعت عورأ ام هللا ناحبس ايف . .كلذ هباش امو ملألا نع ضيرعتلا وأ

 . .!بصغلاو ءادتعالا ةلاح يف ىتح لدعلا نيزاوم ميقي وهو مالسرلا

 مهلبق نم اولخ نيذلا لثمب نينمؤملا يّسأت -

 َنبدَلأ لَم دأب امل ا 1 00 هللا لوقي

 000 أ لهي ّقَح اورو هآضلاو ءاسأبلا مهَتَسَم مكمل كلم نم اع

 0 يو عمو

 : نيتيحان نم ةكرابملا ةيآلا هذهب اوربتعي ّْنأ نيملسملاب ريدجل هنإ

 قلقلاو رقفلاو سؤبلا) ءاسأبلا مايأ َّنأل «ءالتبا ةايحلا َّنأ : ىلوألا
 دق ( . . ملظلاو ءادتعالاو ةنحملاو ضرملا) ءارضلا مايأو ) .ةدشلاو

 الأ مهب ًاقيلخ ناكف ءمالسلاو ةعدلا مايأ نم رثكأ سانلل ةمزالم نوكت

 ًاباذع نوعقوتي ام ردقب «حرف وأ ةحار وأ ةداعسب ةبذاك لامآ ىلع اولّؤعي

 . ءاقشو ةساعتو

 ةنجلا ىلإ لوخدلاو ءةليضف ءالبلا ىلع ربصلا َّنأ :ةيناثلاو

 يّسأتلا اميس الو «نيقباسلا نينمؤملاب يّسأتلا ناكف «هراكملاب فوفحم

 يف - نينمؤملا ٌربص يوقي ام «نيمايملا هباحصأو ذو هللا لوسرب

 لزن دق ذإ ءمهب بعاصملاو دئادشلا لوزن دنع  ٍناكمو ٍنامز يأ

 ٌريبك ٌءالبو ءٌميظع ٌبرك ءرايخألا راربألا كئثلوأ «لئاوألا نيملسملاب

 هللا رصن ءاج ىتح اوربصف .ءادعألا ةهجاوم يف

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس 7١4.
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 ىلاعت هللا ىلإ هججوتلاب انرتقي ُنأو دب ال يّسأتلاو ربصلا اذهو
 ةيسفنلا ةلاحلا هذه نيوكت يفو .اهمالآو بئاصملا فّمخي ْنأب هئاجرو
 ىلع ةوق نم مهبهي امب «نينمؤملا هدابعل هللا نم رصنلا تارامأ لوأ

 ملألا ىلع ةرطيسلا نكمي ىتح ء«هوركملا ىلع رابطصاو ؛ةدشلا لمحت

 . هيلع راصتنالاو

 ًاديدش ّىذأ ةكم يف اوّل دق نوملسملاو 5 لوسرلا َّنأ كلذ
 .مهيلع ءالؤه اهَّئُش يتلا تاعارصلا هدعب نم تناك مث «نيكرشملا نم

 دئاكملاو ردغلاو «ةنيدملل بازحألا راصحو «ةيلاتقلا كراعملا اهيف امب

 «باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا «نيكرشملا كئلوأ عم ءاهيف فقو يتلا

 سوفن نع مالآلل ةيرست ةميركلا ةيآلا هذه لوزن ناكف . .نوقفانملاو

 نم هب مهظعت امب كلذو «مهبولق نع ءابعألا لقثل ًافيفختو «نيملسملا
 باذعلاو ءادعلا مهلاثمأ نونمؤملا اهيف ىقال يتلا ةيلاخلا ممألا رابخأ

 . .ةنجلاب دعولا مهل ناكو «مهنيد ىلع اوربصف «نيينثولا رافكلا نم

 نينمؤملا ىلإ ًاهجوم صنلا علطم يف باطخلا ءاج انه نم
 اهنولخدت ةنجلا مكل َّنأ اولوقت نأ  نونمؤملا اهيأ  «متبسحأ» :ةرشابم
 نم ةمكحلا اّمأو ؟مكلبق نم نيذلا يلّثبا امك نولتبُتو «نونتفُت ال متنأو
 لمعلا وأ ةينلاب  اوقدص نيذلا العو ّزع هللا نملعيلف ءالتبالا اذه

 . .نينمؤمب مه امو اّنمآ نولوقي نيذلا نم نيبذاكلا نملعيلو  رهاظلا

 نم اولخ نيذلا ربص امك اوربصت ملو ةنجلا اولخدت ّْنأ متبسح مأ

 نم مكوقبس نيذلاف ؟رصنلاو جرفلا الإ ربصلا دعب سيلو .مكلبق
 باصملاو «ةَّدشلا نم اوقالو ««ءاّرضلاو ءاسأبلا» مهتّسم نينمؤملا

 ناكف ءهيلع هللا اودهاع ام اوقدص مهنكلو .ءنوهركي ام باذعلاو

 دق «ءاّرضلاو ءاسأبلا» كلت لثمو ..ىلاعت هللا نم رصنلا مهفيلح
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 «بعتلاو .دهجلا نم اوقال امل «بازحألا» ةوزغ يف نيملسملا تباصأ

 دوهيلا بيلأتو .مهعقاوم ماحتقال نيكرشملا تالواحيو ءرهسلاو

 كلذ ناكف «بقاوعلا مخوأب رذني مهب طيحي ام لك تاب ىتح مهيلع

 اونمآ نيذلاو لوسرلا لوقي ىتح مهسوفن ٌباصأ يذلا لازلزلا ةباثمب
 يذلا «هّللا رصن ىتماا : مهيلع ةدشلاو ءاليلا كلذ يهانت لعب .هعم

 هنأ الإ .4 ببر َسأ ٌَرَصَّنِإ الأ# :ىلاعت هللا رمأب يحولا لزنو ؟هب اندعو

 "ل ثيحب .نينمؤملا فقوم اهّمهأو «هقاقحتسا طورشب نجر

 مهمزعو «ةكرعملا يف ةياهنلا ىتح اوتبث اذإ اّلِإ هللا ٌرصن نوقحتسي
 تءاج يتلا ةيتاعلا ىوقلا كلت مامأ اوتبث اذإف ءهللا نيد ةرصن مهتينو

 مهيدل ناك اذإو  ىلاعت هللاب اهكرشو اهرفك ىلع  (')مهلتاقتو مهوزغت
 يدتملاو ءءاشي نم هيتؤي هللا نم الإ ٌرّصن ال ْنأب عطاقلا نيقيلا
 َّنأ ينعي اذهو . .ًابيرق ٍتآو ءِتآ هللا ٌرصن َّنإف ءءاشي يتلا ةمكحلا

 نوعلطتي مهنإف ءاهتورذ ىصقأ مهب ةنحملا تغلب ول ىتحو «نينمؤملا
 اذهو :204اَوُعْنَم اًدَعَو تاو» هب هللا مهدعو يذلا رصنلا ىلإ ًامئاد

 .دادعتسالاو ءطيطختلاو .«ىعولا نم هيلع ىنبي امو « ىلاعت هللاب نيقيلا

 نأ يأ ؛«ةنجلا لوخدل مهلهؤي يذلا وه نسحلا ءالبلاو يدجلا لمعلاو

 هللا ىلإ قداصلا هّجوتلاو ربصلاو .تابثلاو ,داهجلا :ةيساسألا هتاموقم

 . .هأاوس ام لافغإو ءهدحو ىلاعت

 ٌرصن ال نأ لوقت يتلا ةيمالسإلا ةدعاقلا هذه ىلع ديكوتلا يتأيو

 ُدَكِف املا نبَمَكِف ىف ٌةَياَء مك داك ْدَقظ :ىلاعت هلوقب ءهللا دنع نم الإ

 .بازحألا ةوزغ يف )١(

 .8 :ةيآلا ءءارسإلا ةروس )١(
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 عمر 6 ءروم هس سا سلا ره سمس خل سم هور جم م لامع مو
 هللاو ٍنيملا ىأر مهْيلثم مهنوري ةرفاكم كَخلَو مللا ليبسس يوي لّتلقت
 8 4 لكاس 0 سا . امس سرع ع 1 سمع ريو

 . "74 رصأْلا لؤأل هرقل كليك ىف كا دأب نم ورضي ديب

 عم نوملسملا لباقت نيح «ردب» ةعقوم يف لصح اًمع نايب اذهو

 ةثالثو ةثمثالث ىلع نوديزي ال ءًاددع ّلقأ اوناك نوملسملاف .نيكرشملا
 ددع ناك امنيب «ريسيلا رزنلا الإ ةّدعلا نم مهعم سيلو ءالجر رشع

 نيججدم .ةكم نم اوجرخ دقو .فلألا ىلع وبري نيكرشملا
 روزجلا رحتنو ءرمخلا برشن ىتح عجرن ال :نولوقي مهو «حالسلاب

 اهل ىقبتو ءاشيرق اوباهيف سانلا كلذب عماستيف .نايقلا انل برضتو
 اوعنميو هللا ليبس نع اودصيل كلذ لكو ..برعلا ىلع ةدايسلا

 ينس هيجوتبو «ىلاعت هللا يهن ناكف . .مالسإلا يف لوخدلا نم سانلا

 يرق اوجرخ نيذلا نيكرشملا فتلوأ رفع اونوكرب الا :«قيملسملل

 نم اوُجَرَح نيل اوُنوُكَم اَلو# : ىلاعت هلوقل «مهتوقب نيّدتعمو .مهسفنأب

 (") ليي َنوُلَمْمَي امي ُهََأَو هلل لبس نَع َوُدصَيَو نسال هآَضرَو اًرَطَب مهيد
 هللا ليبس يف لتاقت يهو نيملسملا ةئف :ردب موي اتقتلا ناتثفلا ناتاهف

 «كرشلا ىلع ءاقبلا ليبس يف لتاقت يهو «شيرق نم رافكلا ةئفو
 نيملسملا ىلإ نوكرشملا رظنو ..مكحلاو ةدايسلا ىلع ظافحلاو
 مهو مهماحتقا ىلإ اوردابف .2مهتدعو مهددع ةلقل فلصو فافختساب

 نوملسملا امأ ..!سأر ةلكأك الإ مه امف «مهب مكيلع :نولوقي

 «ِكسامتلاو ٍةوقلا ٌفاعض «سأبلا يليلق نيكرشملا هناحبس ُهّللا مهارأف
 امك .مهرمأ اوناهتساو .«مهيلع اوأرتجاف «لاتقلا ىلع ممهلا فاعض

 )١( :ةيآلا ءنارمع لآ ةروص ١.

 8ا/ :ةيآلا «ءلافنألا ةروس (؟) .
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 يف مُتيِقَتْلا ذإ مه ومكر ذإو# : زيزعلا هلوقب 00 بر كلذب ءيبني

 نم تناك .ةيؤرلا هذه لثمو , 04 يي مهنيع لل ْمُكْلْيَمبَو اليلَق مكْييعَأ

 هنم رصنلا َّنأل «نيرفاكلل ليذختلاو 0 رصنلا بابسأ مهأ

 : نوكي نأ نكمي ىلاعت

 َهَمِف ْتَبَع دي َمَكِف نم مكح» «لاتقلا يف ةبلغلاب امإ

 .رومألل يعيبطلا ىرجملا فالخ ىلع اذهو 0 )4 سا ندب :ةريثك

 ناكرتي ال نيذللا «عطاقلا ناهربلاو «ةغمادلا ةجحلاب ةبلغلاب امإو
 نآرقلا يف ه ةريثك اهيلع تايآلاو .ماصخلا ناعطقيو «لادجلل الاحم

 . . ميركلا

 .مهرئاصبي نورظني نيذلا ءراصبألا يلوأل ةربع كلذ يفو

 ذفني نأ ىلع رداق «ىلاعتو هناحبس هللا َّنأ نوريف ؛مهلوقع نولمعُيو
 اهفلأي يتلا ةيداعلا نئسلل ًافالخ هرهظيو ءرومألا نم رمأ يأ يف همكح
 ةفرعمو ةربعلا كاردإل عاويلقفعو دفان ةريصب نم دب الف اذإ . . سانلا

 نم سيلو ,راهنلاو ليللا نم ةظحل لك يف ُرمت : ةربعلاف الإو ؛اهتقيقح
 .اهيمارمو اهداعبأ ىلع فقي نم وأ ءاهيعي نم سيلو ءاهب ربتعي

 مهبراقأ يْهَن يف اورفك نيذلاك اونوكي الأب نينمؤملل ىلاعت هللا ٌرمأ - ؛

 قزرلل ًابلط رفسلا وأ داهجلا نع

 ًاولاقو أورن َنيِدَلاَك اونوْكَم 1 نيل اي> :ىلاعت هللا لوقي

 مرعب مل سال هري ل

28 
 وليك امو اهنامام ان ٌدَدْنِع ١ ل رع اون وأ ٍضْرأْلا ىف ًاوُبَرَص اذ اذإ مهناوخإل

 ) )1١:ةيآلا .ءلافنألا ةروس 44.

 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟) 7149.
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 و _-

 : 0 2-6 .٠ 1 ىلا تي 200 دم وهي ص
 م ريح ةمح هللا نص ة رومشه هللا لييسس ىف متلَتيق نيلو# ريصب

 204 روطسخ
 «نيكرشملاك اونوكي نأ نيئمؤملا ىلاعتو هناحبس هللا ىهني

 وأ «مدلاب ةبارقلا تالص نيملسملاب مهطبرت تناك نيذلا نيقفانملاو

 نيملسملا نم دحأ تام اذإ هنأ ببسب كلذو ؛ةقادصلاو راوجلا تالص

 يف مهضعب دهشتسا اذإ وأ «ءقزرلا بلطو ةراجتلا ءاغتبا مهرافسأ يف

 ناكف ءمهدوجو وأ مهنيد نع ًاعافد لاتق يأ يف وأ .مهتاوزغ

 ول :نولوقيو ءةرسحلا نودبي مهئاقدصأ وأ .مهبراقأ نم نوكرشملا

 يف ءاوس مهاّيإو نحنو ءانتعامج نمو ءانينارهظ نيب يأ ءاندنع اوناك
 . .اولتق امو ءاوتام ام «لاتقلا رطخو ءرافسألا ةقشم ريغ نم «شيعلا

 لعجيل .مهلوقك اولوقي نأ نع مهاهنيو «نينمؤملا ىلاعت هللا رّذحيف
 مهاياون نكت يأ .مهبولق يف ًةرسح .مهرمأ ةبقاع يف نيكرشملا لوق
 مئازع طيبثت كلذ ءارو نم اودارأ ءاوس ءاهيلإ نومري يتلا ةياغلا وأ

 رف قوقل عورخلا نع ميليدختل وأ «نيحاحم هارقل' ارغيل نطؤحلا
 نم نولتقي نم ىلع ًالعف نورسحتي اوناك اذإ ىتحو ..!هللا ليبس
 المت تناك ءلاح لك ىلع «ءةرسحلاف  اضرف  مهبحصو مهبراقأ

 ءمويدلعب ًاموي مظاعتت مالسإلا ةزع نوري مهو: ءاورقك نيذلا بولق
 .داهجلا نيدايم نوضوخي مهو ءمئانغو ةعنم نودادزي نيملسملاو

 :بيقعتلا يتأي اورفك نيذلا بولق يف ةرسحلل نايبلا اذه دعبو

 - ملا ربا ىلا حك يس سرع رس مس ويل ١ ص هس حاس
 نولمعت مب هللاو تيميو حش هللا مهيولق ىف ةرسسح شارح هللا لعجيل

 )١( :تايآلا ,نارمع لآ ةروس ١65 و!١6.
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 .هل بورضملا لجألا يفو «هدابع نم ًءاشي نم 2174 ٌثيْمَو يب ُهَنأَول
 نانم الو: +نضماامل ذار الو. مده اهلارخوم الو عرخلا امل ءدقعاولف
 هدحبو وهو «ةايحلاو توملا بابسأ كلمي يذلا وه هللاف .مكح امم

 ٍنامز وأ ٍلاح يأ يفو ءرضحلاو رفسلا يف سانلا تيمي نأ ىلع رداقلا

 يف سانلا ناكأ ءاوس بورضم ٌدعومو ءدودحم لجأ لكلف ءٍناكم وأ
 برحلا حاس يف وأ «قزرلل حافكلا نيدايم يف وأ «مهيلهأ نيبو مهتويب

 . ةديشم جورب يف اوناك ولو توملا مهكردي ذإ : ةديقعلا نع اعافد

 َّنأ اَلِإ ءسانلا ىلع .ٌةداع ؛ىفخت ال سانلا لامعأ تناك اذإو
 تاقالعلا يف ءاوس .نامتكلا يط ىقبي دق لامعألا كلت نم ًاريثك

 رهظت وأ ءرهظي نأ دب الو «ةيلودلا وأ ةيعمتجملا وأ ؛ةيصخشلا
 امأ . .سانلل ةبسنلاب اذه ؛ةديدع نينس دعب ولو اهراثآ وأ ءاهايافخ

 ملاع هناحبس هنأل مولعم رمأ لكو :فوبكم ءىشا لكف ىلاعت هللا دنع

 هّبر َّنأ هسفن ةرارق يف رعشيو «ناسنإلا كردي امدنعف ؛ةداهشلاو بيغلا
 «هلاعفأو هلامعأب ريصب «هلاوقأل عيمس وهف ءديرولا لبح نم هيلإ برقأ

 يف هبيغرتل ًايوق ًالماع بير الو  نوكيس كلذ ٌنإف «0"2هاياونب ميلع
 هللا ليبس ىف ناسنإلا دهاج ام اذإف .ةيصعملا نم هبيهرتو .ةعاطلا

 نع ًاعافد رآ ءنينلا اذه:لييس ىف دهشتلا وأ ؟هنيد ضايح نع أدوذ

 ءارو ًايعس ضرألا يف برضي حار ام اذإ وأ ؛هدوجوو هتماركو ءهضرع

 تاالاحلا كلت لثم يف هل ْنِإف ءهرفس يف تامو «لالحلا بسكلا

 نينمؤملا لكي ال ىلاعت هللا َّنأ كلذ . هّير نم ةمحرو «هيبونذل ًةرفغم

 هج لَو هنأ باَدَمَك سياتل مد لََج هنأ يف ىو آد أب اكمام وعي نم يلا نمو : ىلاعت هللا لوقي (1)
 ٠١[. :توبكنملا] «َنيِمَلَمْلا ٍروُدُص يف امي ملعب ُهّنأ بَل َوأ مُكَمم نكح نإ لول لبر نمرصت م 0 يا سا ع لا 2. 2 2 .
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 «ةيرشب تارابتعا ىلإ الو ءةيصخش داجمأ ىلإ  ماقملا اذه يف

 هتعاطب مهبولق قلعيو «ةرفغمو ةمحر نم هدنع ام ىلإ مهلكي هنكلو
 لمعلاو  ةمحرلاو «ةرفغملاو ءوفعلا بلطف .هناوضرو هوفعب ًاعمط

 ٌريخو ءداجمألا نم نوزوحيو «لاومألا نم نوعمجي امم ٌريخ - اهلاونل
 ىنسحلا ةبقاعلا ْنأل ءايندلا ةايحلا ضارعأ نم بولقلا هب قلعتت امم

 يف هزوف ءرخآ ءيش يأ لبق «نمؤملا مامتها رادم نوكت ْنأ بجي يتلا

 . .ميقملا ميعنلا ثيح ةرخآلا

 ل ول

 مله اَهيلْغَم ممَبِص ُمَمَآ َدَق ةَبيِصُم كَتَنَصَأ آل َوأ» :ّلجو ٍّرع هللا لوقي

 .9076ٌة وك يك ع هَل نإ اكل دنع نيه لد نأ
 ءيشب اوطّرفي ْنأ يغبني ال ٌقئاقح نينمؤملل ةيناّبرلا ةيبرتلا يف نإ

 عم قداصلا مهبواجتل كلذف «ةريفو مهيلع قفدتت معنلا اوأر اذإف ءاهنم

 اليلق اوفرصنا نإو .هيهاونو هللا رماوأ عم ةصلخملا مهتباجتسالو «ةديقعلا

 . .ةرشابم مهيلع هساكعنا اوري نأ دب الف ءهجوتلا اذه نع ًاريثك وأ

 زيزعلا هجاوي امدنع «ءحوضوب ةقيقحلا هذه رهظت ةميركلا ةيآلا يفو
 . .مهسفنأ دنع نم هنأبو ««دحأ» موي مهباصأ ام ةقيقحب نينمؤملا ميكحلا

 ؛مهنم ًالجر نيعبس ةداهش تناك «دحأ» موي نيملسملا ةبيصم َّنأ كلذ

 نيعبس رسأو ءالجر نيعبس لتق «ردب» موي نيكرشملا ةبيصم تناك امنيب
 لاق «دحأ» مويو . . نيملسملا تباصأ يتلا ةبيصملا يلثم ْيأ ؛ نيرخآ
 ىقلتي يذلا هنو هللا لوسر انيفو اذه انل لصحي فيك : نيملسملا ضعب

 يأ هجويف ..!؟هتاضرم ليبس يف دهاجن نحنو «ىلاعت هللا ةيرخلا

 )١( :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس ١58.
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 ءمكسفنأ دنع نم وه امنإ :مهل لوقي نأل ِهّيثَي ّيبنلا ميكحلا ركذلا

 فيك نولءاستي مهو ءةشهدلا كلت امأ ..ىلاعت هللا دنع نم سيلو

 رماوأل ةامرلا ةفلاخم يف ناك دقف «بيرقلاو رّشابملا ببسلا َّنِإف نومزهُي
 ريس نكي يأ «مهنكامأ ةمزالم مهيلع ضرفت تناك يتلا «ونَي هللا لوسر
 .رماوألا هذه اولمهأ مهنكلو .مهدض وأ نيملسملا حلاصل ةكرعملا

 ءرافكلا مهئارو نم ٌفتلاف ؛ةلجاعلا بساكملاو مناغملا ءارو اوعفدناو
 يف نيملسملل ًاققحم رصنلا ناك ْنأ دعب «ةيداملا ةميزهلا مهب اوعقوأو
 تناك مناغملا ءارغإو ءبسكلا سجاهف اذإ . . حابصلا ذنم ةكرعملا ةيادب

 نيببسم اوناكف «ةلفغ ةعاس يف ةامرلا سوفن مهاد يذلا عمطلا نم رعاشم

 نأ مهيلع ام اذهو . .نيعمجأ مهناوخإبو مهب تلح يتلا ةبيصملل

 دقو .!مهب لح ام نوبرغتسي الف ءمهسفنأ دنع نم ناك هنأ يأ «هوملعي

 نم امهو «نيغلابلا ةظعلاو ٌسردلا ةبيصملا كلت يف نوملسملا َدَجو

 هديب ءيش لك ىقبي ْنكلو «نينمؤملل ىلاعت هللا اهديري يتلا ةيبرتلا دصاقم
 لزني ْنأ ءاش اذإو ءمهَّرَصَت نيملسملا ٌرصني نأ ّدارأ اذإف «ىلاعتو هناحبس

 يف ءاوسو ءاهريغ يف مأ ةكرعملا كلت يف ءاوس .مهَمَّرَه ةميزهلا مهب

 كلمي الو .هللا ديب اهلك رومألا َّنأل ءالبقتسم وأ ًارضاح ءرخآ وأ لمع
 هرمأ َّنأل ءهللا ءاشي ْنأ اّلِإ ًائيش مهسفنأل ءنوعمجأ سانلا الو «نونمؤملا

 اهب ىرجأو «ةايحلاو ءنوكلا اهيلع ماقأ يتلا ننسلا قفو يرجي
 هللا َّنأل ءهردقو هللا ءاضقل ًاقفو رومألا ّيضمت ْنأ ًاقح ناكف «ثادحألا
 .ريدق ءيش لك ىلع

 نم دقف هنأ ىدُحأ» ةكرعم اهب تءاج يتلا 0 وللا نمو لب

 لاقف (لّمخم راثد) ءارمح ةفيطق نوملسملا اهزاح يتلا مئانغلا نيب

 )١( 547ص ؟ج ««نييبنلا متاخ# انباتك يف سوردلا كلت انّبب دقل 777 .
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 ماهتالا نم عون هنأكو يأ ءةجاحل اهلمعتسا ٍةْي8َ بنلا لحل : مهضعب

 لدغ نمو لكَ نأ يَ َناَك اَمَو# :ىلاعت هللا لوق لزنف «ةمينغلا عيزوت يف
 . 176 ةوثلطي ال ْمفَو ثنا يفت لح نو جن مبا مي لعام ِأ
 رقيب يقل ين كل ب طم كل كيا ركل نأ كر

 ءايبنألا نأل يبن لك نعو لب ءهدحو 05 دمحم ىبنلا نع (ةمينغلا يف

 ٍةدعاقب ميكحلا ركذلا عبتأو لب . .أطخلا وأ ةنايخلا نع نوموصعم

 ىلاعت هللا ناوضر عبتي نم ْنأب كلذو ؛يهلإلا لدعلا دعاوق نم ساسأ

 كرابت لاقف .هتيصعمل هللا نم طخسب عجري نم لثم سيل هتعاطب

 سنو همهَج ُهنوَأَمو هلأ لأ ني لحس أب نك وللا َنوْصِر عبتأ نمفَأ# :ىلاعتو

 يصاعلا ريصم لثم عئاطلا ريصم نوكي نأ ليحتسي ثيحب .("74 ٌريِصْل
 .هاقليس يذلا ريصملا سئبو منهج هاوأم يذلا

 هللا باذع نوشخي امك لاتقلا نوشخي نيذلا نوملسملا

 ةركشلا اوتو كيدي الك كَل ملأِ) : ىلاع ُهَّللا لوققب
 مءأ وأ هسا َةيْنَمك نما نوحي ْمُهْنَم فو اَذإ ُلاِْلا ْميِيَلَع بك اَنَلَه كَل او

 0 عم ل بؤ لجأ لإ 121 <[ لاا الع تبع يراك هين
<6 

 . ")4 الي َنوُملُ الو قل نمل ُريَح هيلو

 ةوعدلا روهظ ةلحرم يف نيملسملا نم قيرف لاحل نايب اذهو

 : ه» يبنلل نولوقيف .لاتقلل مهدادعتسا نودبي اوناك دقف ؛ةكم يف

 هلباقن الو (نيكرشملا نم ىدألا اذه ىلغادل كرسو اي نينكاس تت

 مث .«دعب لاتقلاب رمؤأ مل» :مهل لوقي ِهدْنَم يبنلا ناكف !؟لئملاب

 ١51. :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس )١(

 )١( :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس ١517.
 )*( .الال :ةيألا ءءاسنلا ةروس
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 نأب كلذو مهلاوحأ ٌحالصو ءمهسوفن ةيكزت هيف ام ىلع مهّضحي
 نع ىهنلاو فورعملاب رمألا اوكرتي ال ْنأو .مهتاولص ىلع اوظفاحي

 نم اوديزيل ةجح نيكرشملا ىطعي رمأ ّيأ اوفلاخي ال ْنأو ءركنملا

 ضرف املف . .نيدلا اذه يف هللا رمأ ققحتي ىتح .مهناوخإ ىذأ

 اوناك نيذلا نم قيرفلاب اذإ «ةنيدملا يف مهو نيملسملا ىلع لاتقلا

 امامت «شيرق عم ةهجاوملا نوهركي .ءةكم يف لاتقلل دادعتسالا نودبي

 نم ٌةونع َيبنلا جارخإ اوهرك امكو «مهرايد نم ةرجهلا اوهرك امك
 هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف «.هلتق ىلع نوكرشملا رمآت ْنأ دعب «هتيب

 : ىلاعت هللا لوقي . .نيملسملاو مالسإلا ىلع ًاريخ تناك يتلا ةرجهلاب
 سطل صم .٠ 07 مه مهرج ىمك# ب سم سل

 كول ينجب *َنوُهرَكُل َنيِِمْؤمْلا نم ابر َّنِإَو يحلب كبي نم كير َكَجَرْحأ امك »
 ناس <

 ةبسانملا اّمأ . .2374َنوُرظْني ْمُهَو ِتوَمْلآ َلِإ َنوفاَسم اََنأك نيت امَدَسَب َيَحْلأ يف
 امدنع تناك دقف «لاتقلل مهتيهارك نوملسملا كئلوأ اهيف ىدبأ يتلا

 شيرق ريع ةاقالمل الجر رشع ةئالثو ةيامثالث يلاوحب هيبه يبنلا جرخ
 .ماشلا دالب نم اهب داع دق برح نب رخص «نايفس ابأ َّنأ مهغلب دقو

 رقفلا ةلئاغ مهنع اوففخيل اهومنغي نأ اودارأف «ةكم ىلإ هقيرط يف وهو

 اوفلخ نأ دعب .«ةرجهلا يف نوكرشملا اهب مهعقوأ يتلا ءعوجلاو

 ىلإ ىهانتو . .هنوجاتحي عاتم لكو .مهتاكلتممو مهلاومأ لك مهءارو
 نع عافدلل اهداتعو اهديدع لماكب تجرخف «نيملسملا م سشيرف

 ةهجو رّيغ نايفس ابأ َّنأب ربخلا اهءاج قيرطلا يفو «ةيراجتلا اهتلفاق
 دارفا . .اهيلع موجهلا نم تجنف .؛لحاسلا قيرط ىلإ ريعلا ريس
 نأ الإ «نيملسملا ةهجاوم نود ءةكم ىلإ عوجرلا نيكرشملا ةيبلاغ

 نم مهلاصئتساو نيملسملا لاتقل ةعباتملا الإ ىبأ لهج ابأ مهدئاق

 .5و 0 :ناتيآلا ,لافنألا ةروس )١(
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 ىلع ناك انهو ..«ردب» ةلحم اولصو ىتح مهريس اوعباتف .دوجولا

 هانعم كلذو «ةنيدملا ىلإ ةدوعلا امإ :نيفقوم دحأ ذاختا هِي يبنلا

 ءارغإ يلاتلابو «نيملسملا فعض ىلع ةلالدو «ةهجاوملا نم بورهلا

 .شيرق ةهجاوم امإو ..ةنيدملا وزغل مهجورخ ةعباتمب نيكرشملا
 ةرثك نم مغرلا ىلع «لاتقلا ىلع نيملسملا ةردق تابثإو

 هوقفاوف ءرمألا يف هباحصأ رواشف ..حالسلاب مهقوفتو «نيكرشملا
 عضولا نيملسملل ِة## لوسرلا نّيبي ْنأ دب ال ناكو ..لاتقلا ىلع
 ىلاعت هللا ٌمُهدعو دقو «لاتقلا ىلع مهّضحي ْنأو ؛هيلع مه يذلا

 رعو ٌرصنلا اًمإو ءةنجلا لوختو ةداهشلا امإ :نيينسحلا ىدحإ

 مل مهنأل ةهجاوملا هرك يذلا قيرفلا كلذ لادج زرب انهو ؛مالسإلا

 كَل اح ٍنيئماَطلأ ىَدَحإ هلأ ْمُكَدِهَي دول :ىلاعت لوقي ءاهل اودعتسي
 ءويمِلكَي ّقَحْلا ني نأ ُهّنأ ُديِرُمَو كل ُبوُكَت ٍَةَكْوّشلا ِتاّذ َريَغ نأ تود
 «ءاسنلا ةروس» يف ينآرقلا نايبلا يتأيو . "74 نيِرفكْلأ رياد عطقيو

 يذلا قيرفلا ىلع فوخلا اهيف رطيس يتلا ةيسفنلا ةلاحلا نع فشكيل

 : نيرمأ نيب مهف «لاتقلا ضوخ هركي ناك

 يف 5 يبنلا ةعاط مدعو «ىلاعت هللا رمأل لاثتمالا مدع امإ
 . . هللا باذع هيف اذهو «نيكرشملا لاتق

 . .توملاو لتقلا باذع هيف اذهو «نيكرشملا لاتق امإو -

 ءالؤه لعج دق رشبلا ةعيبط مزالي يذلا فوخلا َّنأ ودبيو

 نم ةيشخ دشأ وأ «هللا باذع ةيشخك شيرق نم نيكرشملا لاتق نوشخي
 ًاعزج ّمهلاو قيضلا نم ةلاحلا كلت يف «مهمهاد ام ةدشل باذعلا اذه
 ابر :نيلئاق «مهّبر اوجاني نأ ىلإ لاحلا مهب لّصو ىتح «توملا نم

 .ا/ :ةيآلا «لافنألا ةروص )١(
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 نأ هنولأسيف «ينامألا مهّبر ىلع نونمتي وأ !؟4لاَئفلَأ اًنيَلَع تك َرِل

 آنئرَحأ ةّلؤ اير : نيلئاق «نمزلا نم ٍنيح ىلإ ولو ءتوملا مهنع لجؤي

 ىلع قح توملا َّنأب نوكردي اوناك مهنأ ينعي اذهو .. !« ب ٍلجأ لِ
 ّنكلو «هريغ وأ لاتقلا يف ءاوس ءنوتيم مدآ ينب لك َّنأو «دابعلا باقر

 مل ةبرجت لوأ يفو ءًاددع مهنم رثكأ سانأ عم ٍلاتق ضوخل مهتأجافم

 لغتو:: "130 نع لاخلا كررعش ياعم دن مان ايس ارمرخي

 امو ءايندلا ةايحلا عاتمب ناسنإلا قلعت ىلإ ُهدرم ام ءهلك كلذ نم مهأ

 كلذلو...:ةيرفتو اهيلإ هذكن يتلا عفانملاو ذئاذللاو بياطألا نم اهيف

 امهم <«ُنيلع اًيدلأ م علم : مهل لوقي نأ لَو ًادمحم هّيبن ىلاعت هللا هّجوي

 .نوناف مكنأ املثم ءانفلا ىلإ لوؤي فوسو ءاريبك مكنيعأ يف ادب

 اي متنأو . .هتعاطو هّبر رمأب لمعو «ىقتا نمل ريخ ةنجلا يف ةرخآلاو

 نوملظُت الو «باسحلا موي مكقوقح نوسخبُت ال فوس نينمؤملا رشعم
 طيخلاك هنأل اليتف يمس دقو «ةاونلا قش ردقب ولو يأ) ليتف رادقمب ولو
 لب ؟ليلقلا ايندلا عاتم ىلإ ميظعلا ةرخآلا رجأ نع نوبغرت لهف (لوتفملا

 نأ نكمي توملا َّنأ ىلإ مهراظنأ تفلي نأل ؛6 يبنلا ٌيحولا هجويو
 ناكم يأ يفو «نيح يأ يف لب ءًامتح لاتقلا يف سيل ناسنإلا كردي
 :ىلاعت هلوق وه كلذو ء.توملا فوخ لاتقلا نوشخي الف 0

 , 204 َودبَنُم جوب يف مك ولو ُثوَمْلا يكد أنوكَت امتي

 «ءاسنلا ةروسا يف ةميركلا ةيآلا هاجرت يتلا ة رثؤملا ةظعلاف اذإ

 نم فوخلاو .ناميإلا نيب اهبلقت يف ةنمؤملا سفنلل ريوصت :يه
 نورهظي امك - ًاروهتو ًاعافدناو ًةسامح سانلا ٌّدشأ نوكي دق . هوركملا

 ّدجلا ٌدجي امدنع - ًةميزهو ًارايهناو ًاعزج مهّدشأ  ةيداعلا لاوحألا يف

 . اله : ةيآلا .ءاسنلا ةروس لل
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 دق «ةغلابم امهيف رهظت نيذلا عافدنالاو ةسامحلاف - لاتقلا نيحيو

 سيلو .فيلاكتلاو فقاوملل َينالقعلاو ّيلعفلا ريدقتلا مدع نع نانوكي

 ةلق امهيلع ثعابلا نوكي دقو «هريغ وأ لاتقلا ىلع رارصإو ةعاجش نع

 7 بلط ىلإ ناسنإلا عفدي امم «ىذألاو قيضلا ةأطول لامتحالا

 . راصتنالاو ةكرحلا فيلاكتل رابتعا امنود «لكش يأب راصتنالاو

 ءروصت امم ٌّئشأو ءرّذق امم لقثأ تناكو «فيلاكتلا هذه هتهجاو اذإ

 ءطقف ٌتْبَيو . .ًارايهناو ًالوكن مهرثكأو ءاعزجو ًاعزف سانلا ّدشأ ناك

 مهو «ىذألاو قيضلا نولمتحيو ءمهسفنأ نوكسمي اوناك نيذلا كئلوأ

 ام رادقمو ءرصنلا مهفلكي ام رادقم مهتفرعمل ءهتذع رمألل نوعي

 نوعفدنملا ناك يذلا تقولا يف اذهو .هليبس يف مهسوفن لمتحت

 .رومألل مهنزوو ٍمهلهمت مهبجعي الو «ًافاعض مهنوربتعي نوروهتملاو
 ءالمحت ّدشأو ءارظن دعبأ ناك نيقيرفلا ٌّيأ نيبتي ةكرعملا يف نكلو

 . رصنلا قيقحت ليبس يف ًامادقإ رثكأو

 امنأكف اهايحأ نمو .ءًاعيمج سانلا لتق امنأكف ًاملظ ًاسفن لتق نم -ا/

 ًاعيمج سانلا ايحأ

 نع ميكحلا نآرقلا ربخي «نيملسملل ةيبرتلا ضرعم يفو
 يف رهظي امك «مدآ يئَبا نيب فرصتلاو يأرلاو ةديقعلا يف فالتخالا

 :ىلاعت هللا لوقيف .؛ليباق هيخأل ليباه ٍناسل ىلع ّيناميإلا ءهّجوتلا اذه

 ب هلأ فاح قا كلف ا د لإ عي لاي الام نان 1:3, تلت الو

 00 َكِلَدَو ٍراَل ٍبْنَحضَأ نم َنوُكَتَف َك َكْمِإَك ىمثإب أوس نأ ُديِرَأ هْيإ *َنيِملْعْل

 انناسصام# ل بصف ٌمَلنََف هيج لَك 57 ٌتعّوْطَف  َنيِالَل

مُيِرْيل ٍضْرَأْلا ىف تحبي ابَِغ
 تر رجع قليوب ّلاَم د هر ىروي فيك ٌُ

 ال

 ا ل م مر ا هع هع سس ا سس راس ل با 7

 كَ 1 نم # َنيِمِددَّنلأ نم َحَبصْأَف 5 ةووس َىِروأَ بعل اذه َّلْثِم ند
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 َدَقَل 2 نأ ان يل ذم هل هج تال ساكس
. 

 مهني اريثك َّنإ َّدث ٍتكيبلاب اَنلُسَُر َمُهَنَدآَج
 , 3076 توفر

 اهبكتراو ءضرألا هجو ىلع تعقو ىلتق ٍةميرج لوأ ةياكح اهنإ
 َنابرق لّبقت هناحبس هللا ّنأل ة:لياه هيخأ قحب هينين مدآ نب ليباق

 .دحاجلا ليباق نابرق لّبقتي ملو «نمؤملا ليباه

 دقو «نيوخألا نيب راد يذلا راوحلا كلذ انه قايسلا انل نّيبيو

 ينلتقتل كدي ّيلإ تْدَدم نئل : ' ليئاه هل لوف «هيخأ لتق ىلع ليباق مزع

 يرتفا نأ ريغ نمو «كقحب أطخ بكترأ نأ ريغ نم ءًاناودعو ًاملظ

 ٌدمأ نلف «ّىدلاو قحب وأ «ىلاعت هّقحب ةيصعم فرتقأ وأ ءابذك هللا ىلع

 .نيملاعلا بر هللا فاخأ ينإ «ملظب كئدابأ نلو .كلتقأل كيلإ يدي

 املظو ,ءكسفنل ًاملظ كمثإبو «يلتق مثإب كّبر ىلإ ٌّمجرت نأ ديرأ ينإ
 ءازج كلذو ءرانلا باحصأ نم نوكتف .«كقتاع ىلع هلمحت اذهب «يل

 . نيملاظلا

 امع هينثيل «لتقلا ةميرج نم هقافشإ هيخأل ليباه رّوص كلذبو
 ًاصوصخ .هاوه هيلإ هعفدي يذلا اذه نم ةردفتسلو «هسفن هب هدوارت

 «لتقلا ةميرج رزو هل ضرع دقف .ٌيئقتو عيدو ءملاسم ءخأ هاجت

 هللا نم فوخلاب فعاضملا مثإلا نم صالخلا هل نّيز مث ءاهنم هذقنيل
 رشلا فرص يف ناسنإ ةغلبي ام ىصقأ كاذو اذه نم غلبو «ىلاعت

 ءريرشلا جذومنلا كلذ «ليباق هاخأ ّنكلو .ناسنإ بلق نع هعفاودو

 ىلع ليباق ٌرصأف ءريذحتلاو حصنلل ُهَبْأي مل «يرشبلا سنجلا نم

 )١( :تايآلا :«ةدئاملا ةروس 7-1748”7.
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 نم حبصأو هلتقف ءهيخأ لتق هسفن هل تنّيزو «هتميرج باكترا
 هنع بهذو ةرخآلاو ايندلا كلذب رسخ هنأل «نيرادلا يف نيرساخلا

 .نيبملا نارسخلا وه كلذو ءامهريخ

 مل لتقلا عفاد ّنأل «هب عنصي ام ٍردي مل هاخأ ليباق لتق نأ دعبو

 لتقلا اذه ءوسلاب ةراّمألا هسفن هل تلّوس لب «هتلبج يف ًازوكرم نكي

 ىلإ ٍناكم نم هب نارودلاو «هرهظ ىلع هلمح ىلإ هرطضا امم ؛هعدتباف
 يهو - ةحئارو ًالكش هنن ةفيج ا ىتح «ناكم

 هيلجربو هراقنمب بارتلا شبني حار .همامأ ًابارغ هللا ثعبف  ةأوسلا

 ىتح هيلع بارتلا لاهأ مث ءأتيم ًابارغ اهيلإ رج ءةرفح رفح ىتح
 الو ءاهلمح يتلا «هيخأ ةفيج رتسي فيك ليباق َيرْيل كلذو «هاراو
 نوكأ ْنأ تزجعأ ىتليو اي :ليباق اهدنع لاقف : .!اهب لعفي ام فرعي
 مل امبرو .نيمدانلا نم حبصأف ؟يخ أ ةأوس يراوأف بارغلا اذه لثم

 «ىلاعت هللا ىلإ ةبوتلا هيف نوكت يذلا هجولا ىلع هنم مدنلا اذه نكي

 بعتلا ىلع ًامدن ناك لب ءدمعلاو رارصإلا قبس عم تناك هتميرج َّنأل
 ْنأ دعب هيخأ نامثجب ًالّقنتم ءارئاح ناك نيح هباصأ يذلا قلقلا وأ

 . تيملا نفد ةقيرط ُهَمَّلعو «تبارغلا كلذ ىلاعت هللا تعب ىتح ءهلتق
 نبا ىلع َناك الإ ًاملظ سفن ُلتقُت ال» : 2 هللا لوسر لاق دقو

 «كلذ لجأ نم .200لْثقلا ْنَس ْنَم َلّوأ هنأل ءاهمد نم ٌلِْك لوألا ْمَدآ
 «ليباق اهبكترا نم لوأ ناكو «ةعشبلا ةميرجلا كلت بيسبو يأ

 هللا مكح دقن .هتمرحو لتقلا مرج ةحادفل .دابعلا ىلع لتقلل ًاميرحتو

 «لتقلل ًابح سانلا رثكأ مهنأب هناحبس هملعل - ليئارسإ ينب ىلع ىلاعت
 نم هنأب  ًاناودعو ًاملظ «نيرخآلل ءارشابم التق وأ ءاببست مهرثكأو لب

 ١١١4. مقر «ملسم حيحص )1(
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 لتق نم وأ  اهيلع ًءادتعاو ًاملظ يأ  لتقلل قاقحتسا ريغب ًاسفن لتقف
 وأ نطولا ةنايخ وأ «ىنز وأ ءرفك نم ضرألا يف هاتأ ٍداسف ريغب ًاصخش
 يرزتو ١«سوفنلا دسفت يتلا رورشلاو حئابقلا نم اهريغو ةمألا

 نم ةبقاع لثم هتبقاع امنأكف يأ ««ًاعيمج سانلا لتق امنأكف» . . سانلاب

 تناك ْنأ دعب اهصّلخف «ةمرتحم ًاسفن ايحأ نمو ءًاعيمج سانلا لتق

 وأ رفكلا نم ررحتت نأ ىلع ًأسفن دعاس وأ .ءتوملا كشو ىلع

 سانلا ايحأ امنأكفا» « ضرألا يف داسفلا رشن نع اهّدر وأ كربلا

 يتلا تاقبوملا كلت نم ًاعيمج مهررح امّنأكف وأ .لتقلا نم «ًاعيمج

 نم ءازج لثم هؤازج امنأكف يأ . .نودسافلا اهب مهعقوي نأ نكمي ناك

 لتقي نم نإف كلذ لجأ نم . .داسفلا وأ لتقلا نم ًاعيمج سانلا صلخ
 ءامصخ مهنأكو نوريصي ًاعيمج سانلا َنإف ءاناودعو ًاملظ ًاناسنإ
 .مهنم ًايأ لتقي ْنأ نع عروتي ال لتاقلا امنأكو نورعشي مهنأل «لتاقلل
 وأ «قرغ نم ًاناسنإ ذقنتسي نم َّنِإف لباقملابو . .كلذل هتصرف هتتاو اذإ
 نم ًاناسنإ يدهي نم وأ «ةلتاق ىرخأ ةدش ةيأ وأ « ضرم وأ قيرح

 للز نع هدعبيف ًارجاف وأ ًاقساف وأ ًادساف حلصي نم وأ ءرفك وأ لالض
 يزاوي ام رجألا نم «تالاحلا كلت نم لك ىف «هل َّنِإف . .ةيصعم وأ
 ءايحإب هلألا «ًاميمجت يناثلا علتض] ول ىأ ايم يناثلا ةقنأ قل ةزجأ
 ىدسأ دق هنأكو نوكي ةئيسلا سفنلا حالصإب وأ «ةمرتحملا ٍسفنلا

 نس نم» ::7 هللا لوسر لوق هيلإ يدهي ام وهو .ًاعيمج مهل ًافورعم
 ةَنُس ّنَس ْنَمَو ,ةمايقلا موي ىلإ اهب َلِمع ْنَم رْجأو اهُرجأ َُلَق ةنَسح ٌةْْس
 , ')«ةماَِقلا موي ىلإ اهب َلِمَع ْنَم ُرْزوَو اهُرْزو ُهَلَف َةَئَْس

 ىلاعت ُهّللا اهقلخ ٍةايح ىلع ٌءاضقلا سيل «لاح لك يف لتقلاو
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 يف عمجلاو دحاولا نيب قرف الو ءاهتمرحل كتهو لب «ءبسحو
 نع سانلا عانتما بوجوو .«سفنألا نأشل ميظعت اذه يفو ..كلذ

 لتقل ضّرعتملا نأل ءاهتمرح نع ةاماحملا يف ةبغرلاو ءاهل ةءاسإلا

 َعظع ءًاعيمج سانلا لتق امنأك «لتقلا اذهب هنأ روصت اذإ ءّةدحاو سفن
 ؛ُهَعّجشف كلذ هنيع يف مظع اهءايحإ دارأ نم كلذكو طبق كلذ هيلع

 سانلا لتق امّنأكف «منهج هؤازج ًاملظ سفنلا لتاق َّنِإف لاح لك ىلعو

 لئاقلاف امهيَفْيَسِب ناملسملا ةَجاوَت اذإ» :25 هللا لوسر لاق
 ؟لوُفَملا لاب امف «لِتاقلا اذه هللا لوسر اي :اولاق .رانلا يف لوتقملاو
 . .''0:هبحاص لْبَق ىلع ًاصيرخ َناك هْنِإ :لاق

 لسر مهتءاج نيذلا ليئارسإ ينب ىلع هللا مكح انل نّيبتي انه نم
 يف اوُحلأ ةزجعم مهتءاج املك اوناك مهنكلو «ةريثكلا تازجعملاب هللا
 ىلع يدعتلا يفو «لتقلا يف اودامتو ءرفكلا يف اوجلو ءديزملا بلط
 يف ًافارسإو «ىلاعت هللا دودحل ًازواجت مهلاعف تناكف .ءسانلا قوقح
 . .ضرألا يف داسفلا رشنو ؛ملظلا

 نيرباصلل ٌريخ ربصلاو .هلثمب نوكي باقعلا - 8

 نيَلَو يب مُّسِنِقوُع اَمِلْنِمب اوبقاَمَف رُسََاَع َنِإَول :ىلاعت ُهَّللا لوقي

 باقعلا لازنإ ةيفيك يف هدابعل نيملاعلا بر نم هيجوتلا هنإ
 ام لثمب هبقاعيلف 57 ىدتعا يذلا ةبقاعم دَحأ دارأ نإف . نيدتعملاب

 )١( :مقر ءملسم حيحص 57841.
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 يلوأ اي ةايح صاصقلا يفو «سفنلاب سفنلا : هيلع ديزي الو هب بقوع
 عفري لب «ًةرشابم هيلع ىدتعملا نم نوكي ال باقعلا اذهو .بابلألا

 ًاقيبطت «ىلاعت هللا لزنأ امل ًاقفو «لدعلاب يضقي يذلا مكاحلل هرمأ
 . باقعلا يف ةينآرقلا ةلثامملا ةدعاقل

 َّنأ كلذ ..هدحأ» ةكرعم دعب تلزن ةيآلا هذه َّنِإ ليقو

 بلطملا دبع نب ةزمح مهنمو «نيملسملا ىلتقب اولّكم امل نيكرشملا
 ةبتع ُتنب دنه تّقش ثيح - هللا ليبس يف ىغولا دسأو ءَّيبنلا مع -

 بضغلا شاج «هنذأو هفنأ تعدج مث ءاهتكالو هدبك تذخأو «هنطب

 ءايحألاب ّنَلُثمُتَل مهنم ىلاعت ُهّللا اننكمأ نثل :اولاقف نيملسملا سوفن يف
 نوكي نأو «ليثمتلا نع ىهنت ةكرابملا ةيآلا تلزنف «تاومألا لبق مهنم

 . . طقف لتقلاب لتقلا باقع

 وأ ءءادتعا وأ .ملظ لك يف ماع مكح يه ةميركلا ةيآلا نإ مث

 طقف ىزاجي امنإ بصاغلا وأ ءملاظلا وأ .يدتعملاف .هوحن وأ بصغ

 ةردقملا عم وفعلاو «باقعلا وأ صاصقلا كرت ّنكلو ..هلعف لثمب

 .ةرارمو ملأ نم مهباصأ ام ىلع نوربصي نيذلا نيرباصلا لمع كلذف

 ليزج مهليني هنأل نيرباصلل ريخ ؛ءالبلا ىلع ربصلا عم وفعلا اذه يفو

 ناجيهل طبضو «لاعفنالل ٍةمواقم نم ربصلا هجاتحي ام ببسب «باوثلا

 نكمي الف «ةينضم ابلاغ نوكت ةيسفن ًادوهج يعدتسي ام وهو .بضغلا
 .ناسنإلا ىلع ربصلا ةمعن الول اهلامتحا

 وعدي ميركلا نآرقلا ّنكلو .لثملاب صاصقلا يه ةدعاقلاف ًاذإ
 ربصلا ىلإ وعدي امك .وفعلا اذه ىلع ارداق ناسنإلا ناك املك وفعلا ىلإ

 وأ ءةملسملا ةعامجلا دادعتسا ةلاح يف اميس الو «ةدشلاو ءالبلا ىلع

 هذه لثم يف  ربصلا نوكيف .«ناودعلا فقوو رشلا عفدل اهبقرت
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 اهل نزو ال مهصاخشأف . .ةوعدلل ًةدئاف ٌرثكأو ءارثأ ّيمعأ  تالاحلا

 يعدتست اهتريسم تناك اذإ وأ «ربصلا رثؤت ةوعدلا ةحلصم تناك اذإ

 نأش نم ناك اذإ ام «كلذ لجأ نم ٌلامتحالا مهيلع ًامازل ناكف ءوفعلا

 ءاهماكحأب طيرفتلا وأ .هللا ىلإ ةوعدلاب ةناهتسالا ربصلاو وفعلا

 عيمج يفو .ىلوألا يه - لثملاب صاصقلا يأ - عفدلاب ةدعاقلاف
 نيرباصلل ريخ وهل ءالتبالا ىلع ربصلا َنإف تالاحلا

 ا لثمب بقاع نم ةلاح يفو

 نمو كللذ# : ميركلا هلوق انل هنّيبي امك هللا ّرصن لاني ْنأ همكح ّنإف

 كمل هنأ نك كر لأ ةيرسَيَل دلع ني هش هر م ام يذيب كَ
3 

 ٌيدتعا يذلا َّنأ ْنِم م ؛دمحما اي كل هانّيب يذلا رمألا كلذ َّنأ يأ

 وأ ؛هملظ ام لثمب ملاظلا ىزاجو بقاعو ءاملظ «نينمؤملا نم هيلع

 َنِإف «ناودعلاو ملظلا ةدايزب هيلع َىغُب مث «هولتاق امك نيكرشملا لتاق

 نيذلا نيملسملا عم لصح ام اذهو . .هيلع ىغب نم ىلع ُهّنَرّصنيِل هلل
 هللاب اونمآ مهنأل الإ .ىيشل ال مهيلع ًايغبو ًاملظ مهرايد نم اوجرخأ

 ىلع يغبلاو ملظلا مّرح دق هّئاحبس هللا ناك اذإ نكلو ..هلوسرو

 نوصو «سفنلا نع عافدلا قح مهيلع بجوأ ىلاعت هنأ الإ فدابع

 ىتح  قوقحلا هذه نونمؤملا سرام ُنِإف «تاسدقملاو تامرحلا

 رفع ىلاعت هنإف . مهسفنأو مهتوعد نع ًاعافد - مارحلا رهشلا يف لاتقلا

 . . مهلاتق ىلع مهل روفغ «نينمؤملا نع
 لمشيو لب «ءدودحلا هذه دنع ميكحلا زيزعلا هللا وفع فقي الو
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 اوحلصأف «مالسإلا يف اولخدو .كرشلا اوقراف نيذلا «نيبينملا نيبئاتلا

 دق اوناك نيذلا عم اميس الو «ايندلا ةايحلا هذه يف مهرومأو . مهسفنأ

 هابتنالا بجي امو ..هلبق ام ٌبْجَي مالسإلاف .مهوملظو مهيلع اْوَعِب

 ىلع ًاصاصق باقعلا نوكي ْنأ هطرش ءهيلع يغُب نمل هللا رصن َّنأ هيلإ
 نم معقو ام باقعلا زواجتي ال نأو ءأرطب الو ًاناودع ال «ءادتعا

 . .ةالاغم وأ ةدايز الب نوكيف .«ناودعلا

 وفعي يذلا دبعلا ءازج امف ءروفغلا وفعلا وه ىلاعت هللا ناك اذإو

 يف ةدراو الو ةدراش كرتي ال لداعلا مكحلا ىلاعت هللا نإ ؟هملظ نمع
 لاقف «فورعملاب نيفاعلل ًاميظع ارجأ هناحبس لعج دقو ءديجملا هنآرق

 ال مَنِ مل لع مْ لَو اه مهم كس َوعَ أورَعَوط : ىلاعتو كراست
 . 7 6يييأ ُِي

 .ءامدلاو تاحارجلا يف صاصقلا ينعي 4 اهدي هدم وَ اوَرَجَو
 :ىلاعت لاق امك ىلوألا ةلباقم يف اهنأل ةئيس ةيناثلا هناحبس ىّمس دقو

 يه ةئيسلاف ؛4خيلَع ئَدَتْعَأ ام ٍلْئِمب ِهْنلَع أودّتعم ِْنِلَع ئدّتْغأ نسل

 . .هلثم هوركمب هباقعف «هوركمب هريغ لان نمو «هوركملا

 يأ نأ َلَع ُمرَجَت َملْتآَو اَهَع ْنَمَّهط :لاقف وفعلا هناحبس ركذ مث

 هنع ُوفعملا نيبو هنيب اميف رمألا حلصأو «قح هدنع هل نّمع افع نمف
 بحي ال ىلاعت وهو «ةلاحم ال .هرجأي هناحبس هللاو .هللا ىلع هباوثف
 «هدابعب فيطللا هللاو .هباقع مهيلع بتريف ملظلاب نيئدابلا «نيملاظلا

 هنإف كلذلو «ةمحرلاو .فطللاب هبلق المي نأ نمؤملا هدبع نم بحي

 معنُيل نكلو ملاظلا نع وفعلا يف مولظملل ًابيغرت ال ءوفعلا ىلع هئحي

 )١( :ةيآلا ءىروشلا ةروس 4١.
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 يكلو «باوثلا ليزجب «ملاظلا نع هوفع لالخ نم مولظملا ىلع
 : لاق هنأ يَ, ّىبنلا نع يور دقو . لضفلاو ناسحإلا بح ىلع هّضحي

 ؛ةّنجلا ٍلُحْدُيلَف هللا ىلع ُهرِجأ َناك ْنَم :ٍدانُم ىَداَن ةمايقلا ٌموي ناك اذإ»

 نولخديف .«سانلا نَع َنوفاعلا :لاقُيف ؟هللا ىلع ُه -أ يذلا اذ ْنَم لاقي

 يذلا ىلاعت هللا ىلع هرجأ نم باوث وه اذهف '00؛باسج ريغب نجلا

 ملعيل .فيرشلا هثيدحب متي هللا لوسر هَتّيبو ؛ةميركلا ةيآلا يف درو
 ةنجلا نولخدي ذإ .ءرجألا كلذ رادقم .ةصاخ مهنم نوفاعلاو «سانلا

 ؟ةمحرو ًاباوثو ًارجأ كلذ نم مظعأ لهف «باسح ريغب

 هيلع ىشْعُي يذلاك رودت نيقفانملا نويع لعجي لاتقلا نم فوخلا

 توملا نم

 مله مهناوخا ال يعلو كتي يق ةوعملا هللا لعب دق# :ىلاعت هللا لوقي

 َنورظظَي مهب ُفَوْلَل هج و كيل م أ «اليت لإ سأبلا نوني الو ان
 فسيفأس 9 تع ارق ثرملا نيو ع ذي ىرلك مهن رودَن كِل
 َكِلَذ َناكو مُهَلسَعأ ُهَّل هلل طبخلق اوُبمْوي ل َكِيَلْوُأ ريل لع َدَّحِشَأ ٍداَدِح ٍةَنِسلأ

 هنأ ول اوثَي ثار أي دو ًايعدي م بك الا نوحي # ايس هللا َلَع

 الإ اوكف ان كف اوناك َوَلَو كيان ْنَع ولحس بارغألا ىف بواب

. 2465 
 نيذلا «نيقوعملا سوفن يف امب هللا ملع ريرقتب صنلا اذه أدبي

 مهناوخإ نوعدي مهو .ةملسملا ةعامجلا فوفص يف ليذختلاب نوعسي

 جورخلا مدعو «مهلزانم يف دوعقلا ىلإ قافنلا لهأ نم مهلثم مه نيذلا

 5١١9. مقر ءملسم حيحص )1
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 «ًادمحم» اوُلخو ءاوبراحت الو انيلإ اوُّمله :مهل نولوقيف :لاتقلا ىلإ
 . . !كالهلا مكيلع فاخن انإف «مهليبس ىلإ هعابتأو

 . .ًامامل الإ داهجلا نودهشي ال يأ اك اّلِإ َسْأَبلا بني اَلَو»
 ًابلطو ًءاير وأ ءمهسفنأ ىلع ًافوخ هنوتأي امّنإف ءانايحأ ءموتأ ْنِإو
 . ىلاعت هيلع ٍفاخ ريغ مهركمو ؛هللا ملعل نوفوشكم مهف «ةمينغلل

 : لجو َّرع هلوقب سانلا ءالؤه لثم تامس زاربإل نايبلا يبنأي مث

 يفو لب .ةدعاسمب وأ لامب مكنونيعي امل امْلق ءءالخب «ةق كب
 هعم لحو ء«لاتقلا ءاج اذإف ءمكعم رعاشملاو فطاعتلاب ةزازك مهسوفن

 رودت مهنيعأو - دّمحم اي  كيلإ نورظني مهتيأر .مهبولق يف فوخلا
 ةلاح يهو .توملا تاركس نم هيلع ىشغي اذإ هانيع رودت يذلاك

 .توملا ىلع نوفراشي نيذلا دنع ةفرعملا مامت ءابطألا اهفرعي ةروركم

 «ةفولأم ريغو ءةيداع ريغ ةكرحب ءاهرجاحم يف مهنيعأ رودت ذإ

 يهف نيقفانملا دنع امأ .ةلاحم ال مهب لاح ّتوملا نأ ىلع اهب نولدتسي
 .فوخلا اذه نكلو ..لاتقلا يف توملا نم فوخلا ةدش ىلع ليلد
 .عضولا لّدبتي ْنأ دعب 00 كئلوأ سوفن نم دّدبتي ام ناعرس
 «مهنورت ذإ « ٍداَدِح ٍةَنِسلأ أب مُكِوُفَلَس فول َبَحَد اًدِإَهل :نمألا ءيجيو

 دعب مهتاوصأ تعفترا دقو «ءابتخالاو دوعقلا نم اوجرخ ءِذئنيح

 شاعترا لك اولّدبو «ةجرشحلا دعب مهجادوأ تخفتناو «توفخلا

 ةعاجشلاو «لاتقلا يف البلا  ٍءايح ريغب  نيعذم «ةكرحلاب

 . .!ًالعف مهنم ةيرخسلا ريثي ام كلذ لكو ..ةكرعملا يف لاسبتسالاو
 .مهسفنأب دادتعالا ٌدح دنع غرافلا رورغلا اذه 7 فقي ال مث

 «مالكلاب مهئاذيإ ىلإ نوبهذي لب «نيقداصلا نينمؤملا ىلع فّوشتلاو

 نيقفانملا نم تافرصتلا كلت لثمف . .ةبرذ ةطيلس ةنسلأب مهتلداجمو
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 لب ءواطع وأ ٍلذب ٍّيأ يف ءالخب ءريخلاب نيملسملا ىلع ًةحشأ مهنوكل
 ناك امنإو «ةقيقح «اوبمْوُي ل كيلؤأ» . مئانغلا ةمسق دنع مهنوُقاشيو

 ًالامعأ نكت مل اهنأل .مهلامعأ هللا طبحأف «ًاقافن ناميإلل مهراهظإ
 كلذ ناكو .ىلاعت هللا هجو اهب اودصقي ملو «باوثلا اهيلع نوقحتسي
 .انّيه ءاريسي هللا ىلع طابحإلا

 ىلع ةدشلا بزحت ةرم لك يف مهبأدك - هيلع نونوكي ام امأ

 نوبسحي # ز ردا ل الاب ا را ا نينمؤملا

 بارعألا ىف توداب هنأ قل فدو ُتاَرَحْذْلا أَ 0 ًاوبهزي مل بحت

 ام اذهو .«اليق ال أولم اَم ْحِف أوناك ْرَكَو كياَبَأ نع توُلَكَسي

 ذخأي فوخلا ّلظ ذإ ين ساب يضيع

 هللا طّلس امب ءاتتش نيكرشملا قّرفت نم مغرلا ىلع «مهبولق عماجمب

 ىلع رطيسي مهولا يقب دقف ..مهتمزهف حايرلا نم مهيلع ىلاعت
 ملو «ةنيدملا راصح اوكرتي مل ٌبازحألا ْنأ نونظي مهو نيقفانملا

 «ينآرقلا صنلا اهنع فشكي ىتلا مهينامأ امأ . .ةكم ىلإ دعب اوبهذي

 (تأي ّنإَو١ «ةنيدملا وزغل بازحألا ىيتأت الاب ءمهتبغر يف نمكتف
 ىلإ نوئجتلي «ةيدابلا ىف اوناك مهنأ ول .نودوي ىرخأ ًةرك ٌبازحألا

 مهنإف «كلانه مهو ىتح «لاتقلا ءاوجأ نع نيديعب «بارعألا براضم

 نم مكب لح اذامو . مكرابخأ نع لاؤسلاو «قلقلا نع نوكفني ال

 . . !نولوقي اذامو .نوعّدي اذام هساسأ ىلع اومسريل ءرصن وأ ةميزه

 ًاردق اّلِإ اولتاق امءديدج نم بازحألا ىتأ ول اميف ءمكنيب اوناك ولو
 ناك كلذلو ..!هللا نيد رصنب ًابح ال .مهسفنأ نع ًاعافد ءاريسي

 سيل رييعتلا نم ًافوخو «ًءاير «لاتق يف نوكراشي ٍةرم لك يف . مهلاتق
 ةيمالسإلا ةعامجلا عم نوشيعي اوناك نيذلا نوقفانملا كئلوأو ..الإ
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 نولكشي امنإ «ةرّونملا ةنيدملا يف اهفوفص نيب نوطرخنيو «ةئشانلا
 لكو «ليج لك يف هدجن يذلا «يرشبلا قافنلا نع رّبعملا لاثملا

 تاذو «نبجلاو فوخلا نم حمالملا سفنب سانأ عم رركتي وهو .ليبق

 . . !عادخلاو «نؤولتلا نم تافصاوملا

 مُهَءادعأ ٌباصأ والإ | ملأ نينمؤملا بيصي ام  ةعباسلا ةرقفلا

 ةلثم ملأ

 مك نإ نول مسنأو اورج الو أوُِهَت اَلَو# لجو زعل لوقي

 اَهُلِواَدَ 006 كي مدل ّسَم ْدَقَف مو كسَحَنَي نإ *َنيِنِمْؤُم

 بي ل هنو ةَدَبُع كَم ديو اهم تيا هما َمَمِلَو سياكل
 01 الملأ

 هنإ .!نينمؤملل ميكحلا زيزعلا نم ةاساوملا هذه مظعأ ام

 يف ٍدهج نم مهبيصي ام ىلع ةمحرلاو ةفأرلا نيعب مهيلإ رظني رظني هناحبس

 يف نوكيس رصنلا َّنأل «سأيلاو نهولا نع مهاهني نكلو «رافكلا لاتق

 رك ا ل ا :دكؤم دعو وهو .مهل ةياهنلا

 . "#07 توُملعَي ال سلا

 لاتق نع اوفعضت الأب ىلاعتو هناحبس هنم ٌرمأ وهف 4اوُنِهَت اَلَول
 متنأو مكبيصي دق ام وأ مكباصأ ام ىلع *ًاوَرْمَع اَلَو» . .رافكل

 تااليوو «دئادشلا متيفال نإ ؛ هللا ليبس يف نولتاقتو نودهاجت

 مكنأل نورفاظلا ,نورصتنملا متنأ يأ ,4َنْولَعأْلاظ ًامئاد متنأف .لاتقلا

 .50١و ١78 :ناتيآلا ءنارمع لآ ةروس )1١(

 ١. :ةيآلا ءمورلا ةروس (1)
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 متنك نإ «هللا نذإب ةبلغلا مكل نوكتسو .لطابلا ىلع مهو «قحلا ىلع
 . .باوثلاو رصنلاب مكل هللا دعو نيقدصم

 دقف ءٌبَصن وأ ملأ وأ «ٌحارج مكبصي ْنِإ يأ 4م كنسي نإ»
 تلزن دق ةاساوملا هذه َّنِإ ليقو . . . ُهّلثم حرق نيكرشملا ٌموقلا باصأ
 نبا نع .«دحأ» موي يف نيملسملا باصأ ام ىلع نيملاعلا بر نم

 ّيهابتلا ديري لبجلا نايفس وبأ دعص ؛دحأ» موي ناك امل» :لاق سابع

 ال مهل ءانيلع َّنْلْعَي ال مهّللا» : هَشَْي هللا لوسر لاقف «نيملسملا ىلع

 0 ( مويب ًاهؤي :هتوص ءلمب نايفس وبأ ىدانف . .«كب لِ انل َةَوَق

 ال :اولوقف . .هوبيجأ» : هد لاقف ..لاجس برحلاو ءلود مايألا

 ىّزُع انل :نايفس وبأ لاقف .«راثلا يف مكالتقو «ةنجلا يف انالتق « َءاَوَس

 .«مكل ىَلْوَم الو وب هللا :اولوق» : ؛25 يبنلا لاقف .مكل ىّرُع الو
 ىَلغَأ ىلاَعَت هلل» : * ّيبنلا لاقف .لّبُه ّلعأ :نايفس وبأ لاقف

 دنع فقوتي مل رمألا كلو ...: ناقش وبا فرضتاو...... ""0هلجتاو
 ٌرصنلا نيملسملل ققحت مث ءةكم خحتف متو مايألا تراد لب ؛دحأ»

 راشتنال ةمدقم رصنلا كلذ نوكيل «ةريزجلا هبش ءاحنأ لك يف رزؤملا

 . .اهبراغمو ضرألا قراشم يف مالسإلا

 اسوس لس رل برب وو

 ىلاعت هللا فيرصتب كلذو ©سياّتلأ َنْيَب اَهَلِواَد مايل َكِنَيَو»
 نيملسملا ىلع ةنحملا فيفختب «نيرفاكلاو نيملسملا نيب ب مايألل

 «مهيلع رافكلا ةرصنب سيلو «ىرخأ ًانايحأ مهيلع اهديدشتو .ًانايحأ
 لدت ةرصنلا َّنِإ ذإ «ءنيملسملا ىلع نيرفاكلا رصني ال ىلاعت هللا ّنأل
 وأ نيملاظلا الو «نيرفاكلا بحي ال ىلاعت هللاو «ةبحملا ىلع

 .48ص .7ج « ماشه نبال ةيوبلا ةريسلا لل
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 هلوسرو هللا نوبحي نيذلا نينمؤملا ىلع ءالؤه رصني الف «نيدتعملا
 نيذلا امأ ءاونمآ نيذلا يلو ىلاعتو هناحبس هللاف ؛ ُهَلوسرو هللا مهبحيو
 يف ةدعاقلا َّنِإ مث . .ناطيشلا مهالومف ءمهكلف يف راد نمو ءاورفك
 وه ىلاعت هللا َّنأل .ةّينكر ةدعاق يه ؛«هللا دنع نم رصنلا ّنأ»ب مالسإلا
 .رصنلاو ةبلغلا بابسأو .ناطلسلاو ةوقلا بابسأ كلمي يذلا هدحو

 يه اهلعجو هتملك ءالعإل دهاجي نم بناج يف ًامئاد هناحبس وهو
 نوكت نأب ىضق هرمأ ّنكلو . .ىلفسلا يه اورفك نيذلا ةملكو ءايلعلا

 ةوقلا يفو «ةميزهلاو رصنلا يف سانلا نيب ةلوادتمو «ةبلقتم ايندلا مايأ

 اهيف هتبغر ّلقتلو ءًامئاد نمؤملا اهيلإ نئمطي ال يك كلذو .فعمضلاو

 ىلإ فرصنيف ءهرظن يف اهضَرَعو اهنأش نوهي ذإ ءاهيلع هصرحو
 اًمع ريثكب رثكأ ءًاماقم ولعي يذلا ةرخآلا ميعنب زوفيل ىلاعت هللا ةاضرم

 . .ايندلا يف هلاح هيلع ناك

 ًانيح ةلوّدلا لعجي ام «سانلا نيب مايألا ةلوادم يف َّنإو

 يذلا هجولا ىلع ناميإلا يف سانلا لخديل ؛مهيلع ًانيحو «نينمؤملل
 تناك ول هنأل «.ةدئافلاو عفنلا ساسأ ىلع ال .ناميإلا اذه هوعدي

 ليبس ىلع ناميإلا يف نولخدي سانلا ناكل ؛نينمؤملل ًادبأ ةلودلا
 . . حيحصلا تئاعبإلا عفادلا ققحتي ال كلذبو «ةعفنملاو لأفلاو ِنْمَيلا

 ؛ءاخرلا تقو يف وه امك «ةدشلا تقو يف عفادلا اذه دجو اذإ امأ

 نم هّبر دنع هلعجيو «نمؤملا نأش يلعي يذلا قحلا ناميإلا وه كلذف

 لخي مل مظعألا ُيبنلا هرضح عضوم لك َّنأب ةراشإلا عم اذهو

 ىلع نينمؤملل دكأتيل «هتياهن يف امإو ءرمألا ءادتبا نم امإ ءرفظ نم
 «نيدلا ضايح نع دوذلاو ءداهجلا يف هلل صالخإلا َّنأ نامزلا رادم
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 يذلا ّقحلا ّدعولا وهو ءرصنلاب هللا دعو قيقحت ةموتحملا هتجيتن امنإ

 , .نامزألا هريغت ال

 هقلخ يف ىلاعت هلل هس سانلا نيب مايألا ةلوادم يف َّنِإ مث
 اياونلل ًاقفو سانلا نم ءالؤهل وأ ءالؤهل نوكت ةلودلا َّنأ يهو «يرشبلا

 لايعألا فكلهم : تولقلا ثدرطو.ةاناونلا تقع نإ ةلانعألاو
 بلطو ةعداخملا ىلع رئارسلا توطنا اذإ اّمأ «لاعفألا ٍتعفتراو
 ىلإ علطتلاو ءديحوتلا ةديقعب قداصلا ناميإلا نود «ةيتاذلا عفانملا
 مزهتو ءرثعبتت تادارإلاو .قّرفتت دوهجلا نإف .ةعامجلا حلاصم نيمأت

 . .اهريغ ٌةعامج ةلودلا يف لحتل ةعامجلا

 نم ىلاعت ُهّللا هدارأ ًارمأ مايألا ةلوادم يف َّنأ «كلذ ىلإ فاضي
 كسي دوو اثم: بيلا هلأ كسي ميركلا هلوقب هنّيب دقو هدابع

 امهدحأ ركذي ىنغتساف - نيرفاكلا نم نينمؤملا هللا ملعيلو 4 ادم

 رهظي امب هللا مهملعيلو - نيرفاكلا ركذ نع يأ رخآلا نع (نينمؤملا)
 هليبس يف داهجلا َناَبِإ هيف نونافتي امبو «ءالبلاو ةدشلا ىلع مهربص نم

 هللا نذإب وه امنإ ٍريخ نم مهبيصي ام َّنأِب نيقي ىلع مهو ءالعو َّزع
 - نينمؤملاب ىلاعت هللا ُمْلِعو هللا ملعب وه امّنِإ برك نم مهبيصي امو

 نكي مل هنإ ينعي ال ٠ هانم أ هنأ ََملَوٍ : ميركلا هلوق هنّيبي امك

 هَللاو . .هدعبو مهناميإ راهظإ لبق مهملعي وهف .مهب ًاملاع هناحبس
 ملعيو ءناسنإلا قلخ يذلا وه ءًاملع ءيش لكب طاحأ يذلا ىلاعت

 انئاك هملع ناكف ءهسفن هيلع يوطنت امو «ّيرشب درف لك عبطو َةّليج
 «لامعألاو لاعفألاو لاوقألاب سانلل ارهظي ْنأ لبق رفاكلاو نمؤملاب

 سانلل نكمأ «هتقيقح ىلع رفاكلا رهظو «هتقيقح ىلع نمؤملا رهظ اذإف
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 رفاكلا ىلعو «هناميإب نمؤملا ىلع اوّلدي ْنأو ءامهنيب اوزيمي نأ

 يف «نيرفاكلا ملعيو «نينمؤملا ملعي ىلاعت ُهَّللا ناك اذإو
 ةلوادم يف َنإف .مهتافرصتو مهلاعفأو مهلاوقأ يفو .مهبولقو مهعئابط

 نينمؤملا نم ْذخَني نأ يهو «ىرخأ ٌةمكح  ًاعيمج  سانلا نيب مايألا

 يف ةيحضتلاو ةداهشلا ةلوادملا مايأ تعدتسا املك نيرخآلا ىلع ءادهش

 نوكي «لطابلا عم ًاعراصتم قحلا ىقبي نيح لك يفف ؛هللا ليبس
 مه  مهلاثمأو  نوقفانملاو نورفاكلاو ءقحلا راصنأ مه نونمؤملا

 «تاعازنلا بشنتو ؛ءالؤهو ءالؤه نيب مايألا بلقتتو .لطابلا راصنأ
 «نينمؤملا نم ىلتقلا طقسيو .«بورحلاو لاتقلا ىوتسم ىلإ لصت دقو

 مهلتق َّنِإ لب «سانلا نيب لوادتملا ىنعملاب ًاتاومأ اوسيل ءالؤه ّنكلو
 ىلع ءادهش مهنم هناحبس ذختيل .هدابع ىلع ةئيبلا وه هللا ليبس يف

 كلت يف مأ «ةيلاتقلا كراعملا كلت يف ءاوس ؛نيمرجملاو نيملاظلا

 ىلع نوكت مهتداهشو .لطابلاو قحلا نيب ام ةرئادلا «ةمئادلا ةكرعملا

 ىلاعتو كرابت مهّبر دنع مهل امل ًارظن ءنايصع وأ ةعاط نم اونياع ام

 ىعرصلا ءادهشلاف .نمانلا نم معرب ىلع عير ماعمو «ةيلاع ةبترم نم

 نيملاظلا هجو يف ٌقحلل ءادهشلاو «هللا نيد ةرصُن لجأ نم لاتقلا يف

 ٍلاغ ٌلكو لب « سفنألاو جهملا ةداع نولذبي نيذلا مه «نيرئاجلاو

 هللا ىلع قيقحف ء«نيئمؤملا لامآ ةياغ يهو ء«هللا ةاضرم ءاغتبا سيفنو

 ءايندلا يف ًالتق ةداهشلاب مهريغ ىلع مهمركيو مهراتخي ْنأ لجو رع

 سانلا فقي موي «نيملاظلاو نيمرجملا ىلع ةرخآلا يف داهشإلابو
 . نيملاعلا تر يدي نيب باسحلل

 وأ ءمهرفك وأ ءمهملظ ىلع ©نيولظلا ٌبِحْي اَل ُهَنَأَول ةجيتنلا يفو
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 نونمؤملا اهددري يتلا هللا باتك ةحتاف يفف . .مهنايصع وأ .مهداسف

 ناميإلاب مهبولق اهيف رمتعت ةبسانم لك يفو ءمهتاولص يف
 طارصلا» مهيدهي نأ ميركلا مهّبر ىلإ مهؤاعد نوكي .ىوقتلاو

 « مقل طرصلا انيهأ» اق كلوت اب انك يكمل

 ؛ 4َنيَلاَصلأ 1 مه بوضخملا رع مم تعا تريلا لطرف

 ال هللا مهبحي ال نيذلا نم اوناك نوُلاَضلا ,مهيلع بوضغملا ءالؤهو
 يف اروهظ وأ ةبلغ «نيملاظلل انيأر اذإف .ةرخآلا يف الو ايندلا يف

 72 ال ءمهل ًاجاردتسا نوكي كلذف «سانلا نيب مايألا لوادت

 «نيقتملا نينمؤملل ةنسحلا ةبقاعلا َّنأل ؛ىلاعت هللا نم ةبحم الو

 مءةرخآلا ة ةايحلا يف مهل يهف .ةينافلا ةاحلا هده نت نحب محل دنإل

 نجلا أَو ِراَيلأ ُبكضَأ وتس ال» :ّيهلإلا لدعلا نازيم يف هنأل
 ف -

 ء«فلختت 0 ها سانلا رومأف 0 يف رومألا اهب 0

 رهظتو «ثادحألا يرجت : كلذ لالخ يفو ءًافازج يضمت ال ةردقمو

 ىلع ريتسلا طخ نونمؤملا ف رشتسا اذإف «تاياغلا نيبتسنو , عئاقولا

 اهيف كرحتت يتلا نئسلاب اوديقتو .قيرطلا يضام يف ناك ام ءوض

 ىلع اودمتعي ملو «هنوديري يذلا رصنلا بابسأب اوذخأو .ثادحألا

 نونوكي مهنأل «نيكمتلاو رصنلا ًالعف اوزاح . نيملسم مهنوك درجم

 ىلع اولمعو .هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع اوراس دق ةقيقحلا يف

 . هللا ةملك ءالعإ

 )١( :ةيآلا نرشحلا ةروس ٠١.
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 يه اهيلإ راصبألا هجويو انه قايسلا اهيلإ ريشي يتلا ننسلا نمو
 «سانلا نيب مايألا ةلوادم نمف .خيراتلا ىدم ىلع نيبذكملا ةبقاع

 ىلع نينمؤملا ىدل ربصلا ةوق ناحتماو ءرئارسلا صيحمتل ءالتبالاو

 كلذ عتات سزوكي ْنأو دب ال «نيرباصلل رصنلا قاقحتساو ءدئادشلا

 يف ًاوريِسَف ننس :ُكِلَبَق نم ْتلَخ َدَقل :ىلاعت هلوق «نيبذكملا ٌنحم هلك
 مهرمأ رخآ ناك ثيح « .74(2َييبْرَكَتْلا ُةَبِهَع َناَك َفِيك اورظناَف ٍضَرأْل

 : ىلاعت هلوق «نيملاظلاب طيحي ىلا هنيع كالهلا وهو ؛كالهلا ىلإ

 . "74 تييلبطلا ٌةَبِقَع حراك َفِنَك زظنأف مِهلَبم نم َندلا ْبْذدَك َكِلَدَك »

 نيتيآلا يف صوصنلا اهب لفحت يتلا ننسلا كلت ضارعتسا نمو

 هذه َّنأ فيك حوضوب نيبتي درع لآ» ةروس نم ٠١4١و 9
 يف لامتحالا ىلع نينمؤملا عجشت من يهو «قحلا جيرأب قبعت صوصنلا

 نينمؤملا اسس مل يذلا ءحرملا لمحت يف ةاساوملاو «ةدشلا

 ىلعأ - ٍلاح ّلك ىلع - مهو .كلذك مهءادعأ باصأ امئإو .ءمهدحو

 ةبقاعلاو ءاعييتمو ًاقيرط مهنم ىدهأو ءافدهو ةديقع مهئادعأ نم

 ىلع هللا نذإب رودتس ةرئادلاو هللا نذإب مهل ًامتح نوكتس ةنسحلا

 .اومتنا ةديقع وأ أدبم يأل وأ ءاوبستنا ةفئاط وأ ةئف ةيأل نيملاظلا

 مالسإلل مهتوادع ىف دوهيلا  ةنماثلا ةرقفلا

 هللا تايآب اوبَّذك نيذلا .دوهيلا نم موقلا لثم سئب ١

 لثمك اَه حي مل مث هر أول هذَا ل لّثم# :ىلاعت هللا لوقي
- 

 ا

 )١( :ةيآلا «نارمع لآ ةروس /7717 .

 :ةيآلا ءسنوي ةروس (؟) 4".
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4 
 ىِدَبي ال ُدَّسَأَو هلأ تاتي أوبَّذَك َنَِلأ هوت لكم قب ًناتشأ لمَ راحل 2 ري _

 , 2034 مقل مَع 1

 ةروص ءاطعإل ريباعتلا ءاقتنا يف هتقد ّينأرقلا هيبشتلا صئاصخ نم

 ءاهزاربإ ديري يتلا يناعملا وأ «ىنعملا نع ةذاحنأو ةحضاو «ةيلج
 فراعلا .لقاعلا عسي ال ثيحب ؛اهاححوتي يتلا ربعلاو سوردلا راهظإو

 ءادألا ةغالبب ًاروهبم «ّلجو ّزع هللا لوقل ًاعشاخ فقي ْنأ الإ فصنملاو

 ربعي ام «ةيسحلا اهروصو «ةينآرقلا لاثمألا هيباشت نمو .نايبلا ةمظعو

 ةاروتلاب ذخألا مدع يف  مهريغو  مهسفنأل دوهيلا ملظ ةقيقح نع

 ذخأ دوهيلاف ؛ ةتتقت ىسوم ىلع تلزن يتلا ةعيرشلا تنمضت يتلا

 ءديحوتلا ةديقع نم اهيف امب اونمؤيو «ةاروتلا اولمحي نأب دهعلا مهيلع
 اهلزنأ امك ءداعملاو شاعملل ةحلاصلا ةعرشلا نم توتحا امب اولمعيو

 ءاهب اودتها الو ءاهردق قح اهورّدقي مل دوهيلا َّنكلو .نيملاعلا بر

 اورّيَعف .كلذ سكعب اولمع لب «حالصو ريخ نم اهيف امب اوعفتنا وأ
 عرش ام اورّوزف هللا دودح اوّدعتو لب . .هولذبو ءاهيف لزنأ امم ًاريثك

 رفكلا وهو «لجعلا بح نم مهبولق يف اوبرشأ امب و
 نأ درجمل كلذ ناكو «ةينثولا مهيلع تذوحتسا ىتح «حارصلا

 مهتّرج مث . .ىلاعت هّبر ةاقالمل انوي نيعبرأ ةدم ىسوم 2 ٌيبنلا مهقراف
 ءايندلا فرخز يف عمطلا ىلإ .مهبولق قرافت مل يتلا «ةينثولا كلت

 ىلع تدعاس ةيفاضإ لماوع كلذ يف ناكف .لاملا بحب ءالتبالاو

 يف اورمتساف :«ىدهلا .نع .وهرئاصب ةمعتو + قحلا نع::عهلالض
 ىلع طلستلاو يذدعتلاو .لاملا ءارو نيثهال مهئاوهأو مهعماطم

 )١( :ةيآلا ءةعمجلا ةروس 6.
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 ىتح ةرخآلا نع ايندلاب اوضر مهنأ يأ . .!مهقوقحو سانلا تاردقم

 - مهيدهل لزنأ يذلا «ميركلا هللا باتك  ةاروتلا لمح يف مهلثم راص

 ةفرعملاو ةمكحلا يف ةميقلا بتكلا هرهظ ىلع لمحي ءرامحلا لثمك

 ةضأ قولكم ريغ هنأل «بتعتلاب الإ رشي نأ حي نأ ريغ: 3م «ملعلاو

 !اهلمحي يتلا بتكلا نم ءيش ىندأب عفتني نأ نكمي الف «ةفرعملل

 اولمعي مل مهنأل مهدحو دوهيلا ىلع سيل لثملا اذه قبطنيو

 ا نآرقلا ينتقي نم لك ىلعو لب «ةاروتلاب

 . هتايآ رّبدت يف ركفتلاو ا لذيي ا مر كر

 نيذلا درهرلاك اونوكي نأ نيملسملا ىلع يغبني الف !؟ةاروتلا دوهيلا

 مهيلع ل ىنح « هيف ام فاللخيب اولمعو «ٌيوامسلا مهباتك اورجه

 هللا مهُمذف سا تباع أوبَدَك نذل ِروَقْلَأ ْلَثَم شي» : ىلاعت هللا لوق

 هللا ّنأل «هاده رونو ( هتمحر عساو نع مهدعبأو «كلذ ىلع هناحبس

 ةلالضلا مهرايتخاب مهسفنأ اوملظ دق مهو ء«نيملاظلا موقلا يدهي ال

 نم ةنعلو ًايضغ مهؤازج ناكف «هللا تايآل مهبيذكتبو .ىدهلا ىلع

 .نيدلا موي ىلإ مهب نالحي ء«ميكحلا زيزعلا

 .ٌةوسق دشأ وأ ةراجحلاك ةيساق دوهيلا بولق - "

 سَ ؤأ وراججلاك َىِهَم َكِلَد دب نب مُكَبوُلُف ْتَسَف 206 2 ىلاعت هللا لوقي

 م ومسلم م 2 2

 دما أهم عَ قش امان َنِإَو ركهنألا هن جدني ام َوَراَجْلا َنمَّنِإَف ةوسنا

 . (0) نوم اَنَع ٍلِفَتِب ُهَلأاَمَو أ َةَيسَح َنِم بْعي امل اَتِمَنِإَ

 ) )1١:ةيألا «ةرقبلا ةروس 4/.
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 يتلا ىربكلا ةزجعملا ةميركلا ةيآلا هذه لبق َّينآرقلا قايسلا دروي

 ءايحإ يف ىلاعت هللا ةردق ىلع لدت يتلاو «نيعلا مأب دوهيلا اهآر

 اهنم ءزجب اوبرضيو «ٌةرقب اوحبذي نأ هللا مهرمأ امدنع كلذو « ىتوملا

 لاتتقالا ىلإ مهب يدوي داك اديدش ًافالتخا  هيلتاق يف اوفلتخا ليتق

 نم هولتق نيذلا ىلع ّلدف «تيميو يمحي يذلا هللا هايحأف « يعامجلا

 يه ةزجعملا كلت نكت ملو . .هتعاسل هللا هتامأ مث .هتمومع ءانبأ

 قدص ىلع اوتّبْنَيل ليئارسإ ينبل ريدقلا ّيلعلا اهاتأ يتلا ةديحولا

 رحبلا جاومأ قالفناك :ةريثك اهريغ تازجعم اوأر دق مهف . .ناميإلا

 ضرأ ىلإ رصم ةيحان نم اهنم نوربعي يتلا تارمملا لعجو رمحألا
 ءاملا رّجفت اوأر امك . .هنايغطو نوعرف ملظ نم اوجنيف ؛ةسباي ءانيس

 انيع ةرشع يتنثا قاثبناو «هاصعب ىسوم اهبرض نأ درجمل ؛ةرخصلا نم
 0 . رشع ينثالا مهطابسأ نم ُطبس نيع لك نم برشي ءاهنم

 ّرخف ميظعلا هللا رون هيلع ىّلجت نيح لبجلا كد نم اودهش

 بهذ امدنع ليئارسإ ينب رابحأ نم هقفار نمو وه ًاقِعَص هنتنن ىسوم
 ّنملا لازنإ ًاضيأ اهوشياع يتلا تازجعملا نمو . .ىلاعت هّبر عم هتاقيمل

 يف هْيَتلا ءانثأ ءايئرم ائينه امهنم اولكأيل ءءامسلا نم مهيلع ىولسلاو
 . ةرفقملا ةلحاقلا ءانيس ءارحص

 نيعلا مأب ليئارسإ ونب اهآر  اهمظعأ امو - تازجعملا كلت لك

 املف .!نينمؤم مهرثكأ نكي مل كلذ عمو ءمهلايجأ اهنم تققحتو

 هللا رهظأ .«مهلالض ىلع اوّلظو .ةشهدملا ةرقبلا ةزجعم تلصح
 ىدهلا نع مهتدعبأ يتلا تاعزنلاو ءاوهألا نم مهبولق 15 ال ىلاعت

 يأ 4# كلذ دعب ني مُكيوُلُم ٌتَسَف مثال : مهايإ ًابطاخم هناحبس لاقف «ناميإلاو
 دشأ وأ ةراجحلاك اهتواسق يف تراص ىتح «ةرقبلا ةزجعم دعب نم
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 لثم يه امنإ مهبولقل ميكحلا ميلعلا اًهثروأ يتلا ةفصلا هذهو , .ةوسف

 اهيف رثؤي الف .ظاعتالا نعو .رابتعالا نع بولقلا كلت ٍداعتباو وبنل

 «ليئارسإ ينب بولق يف رثؤت مل ةميظعلا تازجعملا تماد امف . .ءيش

 اهنوكل ةراجحلاب مهبولق هيبشت ءاجف ..!كلذ دعب اهيف رثؤي ءيش الف
 دق ام ؛ةراجحلا نم َّنأل ةراجحلا نم ةواسق ّدشأ ىه لب «ةيساق ةبلص

 برستي بوقث وأ قوقش هيف ام اهنمو «ةعيبطلا لماوع لعفب ٌقريو نيلي
 وأ نويعلا هنم سجبنت ىتح ءاضرع وأ الوط «ٌقشني ام اهنمو .ءاملا اهنم

 كدت يتلا ءاّمصلا ةيرخصلا لابجلا اهنم َّنِإو ءراهنألاو عيبانيلا رجفتت

 ةراجحلا تناك اذإف . . ميظعلا هركذ نمو «ىلاعت هللا ةيشخ نم طبهتو

 ءدوهيلا بولق نم ةواسق لقأ اهتوقو اهتبالص ىلع لابجلاو روخصلاو

 تأرامهم « هللا تايآلو هللا ركذل نيلت وأ عشخت ْنأ بولقلا هذهل ىنأف

 ةوسق ىلع تقلغأ دقو نمؤت ْنأ اهل ىّنأو !؟ةلادلا هتازجعم نم

 ناتهبلاب تالتما دقو رابجلا زيزعلا َهَّللا دبعت ْنأ اهل ىّنأو !؟لالضلا

 يني دمحم ثعبب ٌقّدصت نأ اهل ىّنأو . .!؟عادخلاو ركملاو «قافنلاو

 !؟نيلسرملا اوبذكو ؛قح ريغب ءايبنألا اولتق دق ليئارسإ ونبو

 دقل ؟مهرودص يف دوهيلا اهلمحي يتلا كلت ةيساق بولق َّيأ معن

 . .!ةوسق دشأ وأ اهتواسق يف ةراجحلاك اهنأب نيملاعلا بر اهفصو

 َّنِإف هللا ركِذ ريغب َمالكلا اوُرْبَكُت ال» :فيرشلا ّيوبنلا ثيدحلا يفو
 ُبلقلا هللا ّنِم ساّنلا َدعبأ َّنإو .بلقلل ةوسق هللا ركذ ريغب مالكلا َةرثك

 ةَواَسِقَو .نْيعلا دوحج : ءاّقَّشلا نم غعبرأ» : هيي هلوقو . ١7 يِساّقلا

 , "0«اينّدلا ىلع ص ّرحلاو .لمألا لوطو «بلقلا

 .٠11مقر «لبنح نب دمحأ هاور )١(

 ١1ص .؟”ج .يذمرتلا نئس )((

 لالا/ا  777



 بولق يهف هللا ةيشخب  ضبنت ال ءةيساق دوهيلا بولق َّنألو

 اَمَع ٍلِفََعي ُهّلأ امو : مهل لجو َّنع هديدهت ناك كلذلو «ةرفاك ةيدجم

 اهريغو .ةوسقلاو «ةجاجللاو ءاوتلالاو .قوسفلاو درمتلا نم © َنْوُلَمْمَت

 هللا سيل ءدوهيلا اهيأ ءهذه مكلامعأف «لطابلاو لالضلا لامعأ نم

 لجألا ىلإ مكرخؤي هناحبس هنكلو ءاهلمهم وأ ءاهنع لفاغب ىلاعت
 . .نولمعت متنك امو ,.نورمضت متنك ام باقع اورتل ,دوعوملا

 عاتم ْيأو ءيندلا عاتملا نوذخأي مهنأ ةثوروملا دوهيلا تاداع نم “"' 

 هلثم

 ضرع َنودَحَأَي بتكلا | رو فلَح مهب نم فلخف) : ىلاعت هللا لوقي

 كي موك دعي أ د وحي ملم ملْخَي ضرع ميتأي نإو ال رفغيس نولوفيو فدا اًذَه

 تردلُل يَح ةرغيألا رادلاو ٌةيِف ام أوسردو َّقَحْلا الإ هللا َلَع أولوقي ال نأ ِبَنِكْل
 , 074 َنوُلَقَمَت آس

 نيب شاع نيذلا .دهتتت ىسوم موق دعب نم ءَفَلَخ دقل
 اذهب اولمعي مل مهنكلو . .مهفالسأ نع ةاروتلا اوثرو ٌفلخ «مهينارهظ
 لب ءمارحلاو لالحلا ماكحأ نم هيف ىلاعت هللا لزنأ امو «باتكلا

 نوذخأي «فرخزلاو ةنيزلاو «عاتملا نم ايندلا ضارعأ ىلإ هنع اوفرصنا

 ناك ًاَيأ ءهيلإ اولصي وأ .هيلع اوعقي نأ درجمل َبْرقو ءلّجعت ام هنم
 نم فئازلا نوعبّتي اوناك مهنأ امك ءمارح نم وأ ءائيند ناك ولو «هعون
 مهلعج امم ءةصيقنو ةهافس هيفو ًايضرع ناك ولو «لعفلاو لوقلا

 ابرلاو ءعادخلاو شغلا لثم ءوسلا قرط نوكلسيو ّيصاعملا نوبكتري
 نم كلانه ام رخآ ىلإ . .ناودعلاو ملظلاو «سدلاو ةنتفلاو «ةوشرلاو

 )١( :ةيآلا «فارعألا ةروس ١159.
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 رادلا وه يذلا .ىندألا ملاعلا اذه ضارعأ نم اهلكو «تاركنملا

 هنم لكأي ٌرضاح ُضَرَع ايندلا» :لاقف سابع نبا اهنع رّبع امك «ةينافلا
 عاتمب اونتف دق دوهيلاف اذإ . .«ضرع ايندلا عاتم ٌعيمجو ءٌرجافلاو وبلا
 هللا نأ يأ !انل رفغيس :نولوقي مهو «نيّرصم «نييئاد هوذخأف ايندلا

 لابقإلا يف اودامتيل ءبذاكلا نظلا اذه ءارو اوأبتخا دقو .اًنع وفعيس

 نوردابي هنولعفي اوناك يذلا لثم ضرع مهيتأي املكف ءايندلا هذه ىلع

 نم نولوقي مث «ةيصعم هيف َّنأ اوملع ولو ىتح هب لمعلاو ؛هذخأ ىلإ
 يش مهعيمي نك ولها قلع لذي اههااذعو . !انل هللا رفغي :ديدج

 مهسفنأ هب لّوست ام لكب نوتأي لب . .ٍنايصع وأ .قوسف وأ ٍداسف نم

 نيذلا  ءالؤه ىلع ذخؤي ملأ نكلو . . . !ةرفغملا لمأ ىلع 0
 الأو هللا ىلع اوبذكي الأ ةاروتلا يف ٌقاثيملا  ماكحألا يف نوشت

 هلوسر ىلع ىلاعت هللا لزنأ ام فالخ هيلإ اوفيضي الأو ا

 اوملعي ملأ مث !؟ديعولاو دعولا نمو .ماكحألا كلت نم هيكتقن ىسوم

 ! ؟بونذلا ىلع رارصإلا عم «ةرفغملاب ٌدعو ةاروتلا يف سيل هنأ

 ءارو اهوكرت مهنكلو ءاهيف ام اوفرعو ةاروتلا اوسرد دقل

 يف اهريثأت يفتني نأ يعيبطلا نم ناكف .اهفالخب اولمعو ؛مهروهظ

 ةديقعلا نأش وه اذهو . .مهلاعفو مهاياون اهدعب ميقتست الأو «مهبولق

 هللا قح ةياعر نود «ظفحي ملعو «سردت ةفاقث درجم ىلإ لوحتت نيح

 ؛ملعلاو «ناميإلاو ىدهلا ماكحأ نم اهيف لزنأ امب لمعلا وأ «ىلاعت

 ٍمهيولقو «ميركلا نآرقلل نيسرادلا نم ريثك لاح  فسألل ايو وهو

 ًالوصو .هيناعم اوفّرحيو «هقئاقح اولّوأتيل هنوسردي مهنإ ٠. !ةديعب هنع

 امنيب ءايندلا ةايحلا ضرع مهلينت يتلا ةضرغملا ىواتفلل جراخملا ىلإ

 ةحلملا ةبغرلا ةيرشبلا سفنلا يف لدعي ءيش ال ذإ . .ىقبأو ريخ ةرخآلا
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 اهزجحي وأ ؛ضرألا هذه ضارعأ نم اهل حولي ضرع لك ةزايح يف
 جايه اهيف ءىدهي وأ «يغبلاو ملظلا نع اهفكي وأ ءعشجلاو عمطلا نع
 .نوقّتي نيذلل ريخ اهنأو ءةرخآلاب نيقيلا الإ ءتاوهشلاو بئاغرلا

 ؟4 َنوُنِقمَت الث نولي يردن يح ُهرِغبألا ٌُراَدلآَو» :ىلاعت لاق كلذلو

 اورثؤت ىتح «سانلا اهيأ هولقعتو هب اوركفتت ْنأ بجي يذلا وه كلذف
 . . .لجاعلا اهعاتمو ايندلا هذه ضارعأ ىلع ةرخآلا

 ىراصنلا لوق لثمو .دوهيلا لوق لثم نييمألا نيكرشملا لوق -

 ئَرصتلا ٍتلاَقَو ْىَّس لع ىَرصَتلأ ٍتَسِبِل ُدوُهَيْلا ٍتلاَهو## :ىلاعت لوقي
 6 م او ج نع سس تم تا ل ع م ملول يعن صا سر مكي -__

 ُمِهِلوَق لْثِم نوملَعي ال َنيِذْلا َلاَف َكِلدَك بتكلأ َنوُلْني ْمُهَو ءْىَس َلَع دوهَيلأ ِتَسِيل
 . 04 َنوُِلَتْحي هو أوناك امية موب مهب مُكَحي هنأ 0-0 مو رع كل تي يا ا رص 2

 يف هب ّدتعُي ْنأ نكمي ءيش ىلع ىراصنلا تسيل :دوهيلا تلاقو
 دوهيلا تسيل :ىراصنلا تلاقو !دوهيلا اّلِإ ةنجلا لخدي نلو «ةديقعلا
 !ىراصنلا اّلِإ ةنجلا لخدي نلو «نيدلا يف هب ٌدتعُي ْنأ نكمي ءيش ىلع

 وأ اًدوُه ناك نَماَلِإ هّنجْلا َلْخْدَي نآأوُلاَمَول : ىلاعت هللا لوق هنّيبي امك
 . 24 ترنيَص رُثنُك نإ ُْتَنَمُي ااه نّه ْمُهُيِناَمَآ كلت كرس
 ىلع سيل مهريغو «قح ىلع مهنأ نوعدي امهنم ةنايد لهأ لك ناكف

 ميرم نبا ىسيع َّيبنلا ثعبب اوفرتعي مل دوهيلا نأ ينعي اذهو .
 ام لكب اونمؤي مل ىراصنلا نأو ؛هيلع لزنأ يذلا ليجنإلاب الو « هنتي

 مهنأ عم . .دوهيلا اهب لمعي يتلا ماكحألاو ميلاعتلابو «ةاروتلا يف ءاج

 مهيلع بجوي يذلا مهباتك نولتي لكو .باتكلا لهأ نم ًاعيمج

 )١( :ةيآلا «ةرقبلا ةروس ١١7.

 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟) ١١١.
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 نييبنلا ىلع ىلاعتو كرابت انبر اهلزنأ يتلا ةيوامسلا تالاسرلاب قيدصتلا
 امهضعبل نيتنايدلا لهأ نم راكنإلا اذه يف لعلو .ًاعيمج نيلسرملاو
 مهيلع لخدت الأب ءًامومع مالسإلا لهأو «نينمؤملا هّبني ام ضعبلا
 درو نيذلا  نيلسرملاو ءايبنألاب مهناميإ َّنِإ لب ال «ءيشب هنم ةهبشلا
 نم وه ؛ديجملا باتكلا اذه مهيلإ راشأ وأ  ميركلا نآرقلا يف مهركذ

 هل لون آمي ُلوُسَلأ َنَماَحل 0 هللا 00 ةيمالسإلا ةديقعلا بلص
 ره آذآ م سرءم 2 2 0 ىو بكر 2

 نم : ردحأ تسريب فر ل ءولَسَرَو 1007 و للاي نَمأَ ّ دووم ءدبر نب

 اذهف . , 224« كتلا كى تكتل ا كم سلو كنيس اولاتهو ويشن

 قرن الا* ؛ هللا لسر نم دحأ نيب نوقرفي ال نيذلا مالسإلا لهأ ناميإ
 ضعبب ناميإلا يف ةهبش ةيأ مهنع دعبي ثيحب «ءولَسُر ني رحأ تيب

 وه مهناميإو .ىراصنلاو دوهيلا لعف امك ءضعبب رفكلاو .لسرلا
 «نارفغلا هنولأسي مث ءاهنوعيطيف هتايآ نوعمسي يذلا مهّبر نم قحلا

 . .ةرخآلا يف مهريصم هيلإ نولكويو

 تسيل :اولاقف ليجنإلا يف لزنأ ام ةقيقح دوهيلا ركنأ امكو

 ةارولاب لزنأ ام ةقيقح ىراصتلا ركنأ امكو ءءيش ىلع ىراصنلا

 نوملعي ال نيذلا نويمألا لاق كلذك «ءيش ىلع دوهيلا تسيل :اولاقف

 برع نم نوكرشملا لاق يأ .ليجنإلا وأ ةاروتلا ماكحأ نع ًائيش

 مل اننأل ءانيلع ىلتت يتلا نآرقلا تايآب نمؤن نل :مهلوق لثم ةيلهاجلا
 مهب ىأن لهجلا ّنأل كلذو . .!هقّدصن ملو يبن .«ًادّمحم١ َّنأ نمؤن

 ةيتايحلا هقئاقحو نيدلا اذه ىدهب ملعلاو  ةيادب  مالسإلا لوبق نع

 دق ّينآرقلا ّصنلا نأ ينعي ب اذهو .باتكلا لهأ لوق لئم اولاقف «ةيبيغلاو

 .؟5486 :ةيألا فقرقبلا ةروس )١(

781-5١8١ 



 هنودجي يذلا متلو ّىمألا ّيبنلا ةفص نوملعي اوناك نيذلا نيب ىواس

 دوهيلاك) هودناع مهنكلو :ليجنإلاو ةاروتلا يف مهدنع ًابوتكم

 هللا نيد نع ائيش نوملعي اونوكي مل نيذلا نيكرشملا نيبو (ىراصنلاو

 . (ةيلهاجلا برع لثم) نيبملا قحلا وهو

 ىراصن وأ ءةنيدملا دوهيب هصيصخت نكمي ال ُينآرقلا ٌصنلاو
 لكعبو . . هللأ لوسر عم اورظانتي نأ نوديري اوؤاج امل . نارجن

 يتلا ةينآرقلا تايآلا اهمدقت يتلا ةلدألاب اوعنقي مل اّملو «ليوط جاجح

 نأ اوبأ مهنأ اّلِإ ةلهابملا ىلإ ماكتحالل مهاعد ءمهعماسم ىلع اهولتي
 أَصن نكي مل ينآرقلا ٌصنلاف . .ءيش ىلع نوولي ال اوبهذو ءاولهابي
 دوهيلا تالوقم هجاوي ًاماع ًاصن ءاج لب «ةثداحلا كلتل ًاصاخ
 يف نيكرشملا يأر يكحي مث «ءالؤهب ءالؤه ُهَبْجَيو «ىراصنلاو

 :نوملعي ال مهنأب نآرقلا مهفصو نيذلا مه نوكرشملاو .ًاعم نيتفئاطلا
 «باتكلا لهأ نم كئلوأ لاوقأ لثم يأ .4َنوُمَلَعي ال َنِذَلأ َلاَم َكِلَذَك ©

 اونوكي ملو «نيعم نيد ىلع اونوكي مل نيذلا ,برعلا نم نوّيمألا لاق

 الو ًاريثك دعتبت ال ريطاسأو تافارخب كسمتلا نمو «ماهتالاو ةقرفلا

 كلذ ليبق نمو .ءكرشلا يف مهريطاسأو .مه مهتافارخ نع عفترت

 نوفصي امع هللا ىلاعت ؛ هلل تانبلا هيف نوبسني يذلا ّيفارخلا مهداقتعا

 يتلا يه باتكلا لهأ نيب تافالخلا كلت َّلعلو «..!ًاريبك ًاًولع
 : مهلوق لثم اولاقف .«مهتادقتعم يف نودهزي برعلا نيكرشملا تلعج

 امهنم ةفئاط لك تناك امك يأ «ءيش ىلع ىراصنلا الو ءدوهيلا تسيل

 . ىرخألا ةفئاطلا قحب لوقت

 نيب فالخلا تالوقم عيمجلا ىلع لجسي ميركلا نآرقلاو
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 ةيكلم يف ىراصنلاو دوهيلا ىوعد دينفت بقع كلذو «ضعبلا مهضعب

 نأ نين مل . © ائراَصت وأ اًووه َناَك نَماَلإَدَّنَجْلا َلْخَدَي نآأوُلاَقَول : ةنجلا

 هيف أوناك اَميِف ٍةَسْل مْ مهب ْمُكَحي هلت : ىلاعت هللا ىلإ مهيف مكحلا رمأ
 قادصم ا مكح ىلإ ةلاحإلا هذهو .4َنوُلَتْحي
 نودمتعي الو .قطنم نم مهنيهارب نودمتسي ال موق ةهجاوم يف قحلا

 لهأ مهدحو مهنأب ةلطابلا مهاوعد بيسب «ليلد ىلع مهججحب

 موي مهنيب مكحلا هل ناكف ءهللا مهاده نيذلا مهدحو مهنأبو «ةنجلا

 ةنجلا لخدي نم مهيريف ءايندلا يف نوفلتخي هيف اوناك اميف ةمايقلا
 . انايع رانلا لخدي نمو ءانايع

 يتوأ ام لثم تازجعملاب نايتإلا ْيَْر دمحم يبنلا ىلإ بلطلا -

 ىسوم

 امني فو ا اواَم اون نينا ْمُهءآح نمو : ىلاعت هللا لوقي

 نإ أَوُلاَو ارهلظت مهلظت : نار أولم لم ني سوم نأ آنب ارد مّلَوَأ 5 خوموم <وأ

 رك نإ ُهْعَيَأ امهم ئدمأ وه هلا ِدنِع ْنِي بنكي أونأَم لك نورفك لحب
 1 0174 يفي

 حارو «ىلاعت هللا دنع نم ّقحلا ُنيدلا ؛مالسإلا مهءاج امل ..

 «ىلاعت هبر نم رونو ىده ىلع .نيدلا اذه ىلإ وعدي هيلو دمحم ٌنبنلا

 :اولاق مث .هوقدصي ملو  رمألا ةيادب يف  هتّوبن ةريزجلا لهأ هيلع ركنأ

 ءاننيعأ مأب اهايإ انارأو «تازجعملا نم ىسوم يتوأ ام لثم يتوأ هنأ ول

 ةدحاو ةلمج هيلع لّرنت نآرقلا َّنأ ول :اولاق وأ !ُهَقَّدصن ْنأب ركفن انكل
 !ّيبن هنأ ملعن ىتح ٌردجأ كلذ ناكل ءىسوم ىلع ةاروتلا تلّزنت امك

 .464و 14 :ناتيآألا ءصصقلا ةروس )١(
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 لَوْ :نيبملا هلوقب مهاوعد ىلعو 0

 اهب تءاج يتلا تانّيبلاب اوقدصي ملف «٠ 4 زق ني قو آمي أورْهَكحَي

 يذ ريغ ًاييرع ًانآرق ُلّرتت يتلا هللا تايآب اونمؤي مل امك ءقاروتل
 ءاهدعب نم نآرقلاب اورفك مث «لبق نم ةاروتلاب اورفك دقف ..!جوع

 يأ «# اًرهلظت ِناَرْحِس# : نيس قمل نيباتكلا نيذه نع اولاق امدنع

 يذلا رحسلا نم امهيف امب ضعبلا امهضعبل نالمكمو «ناهباشتم امهنأ
 اهنالمحي ةبذاكلا رحسلا ىوعدب اوفتكي ملو . . مهلوقع نانلا لشي

 انإ يأ «نورفك لك نإ اولا لب «نيملاعلا بر نم نيلزنم نيباتكل
 نم لكب انإو ءامهتّوبنب نمؤن الف «نورفاك دمحمو ىسوم نم لكب
 . . !هللا نم نالزنم ناباتك امهنأب نمؤن الف «نورفاك نآرقلاو ةاروتلا

 ءارج نم ميت 3 يبنلا هجو ىف راكنولا اذه نوكرشملا ىعذا دقو

 ينيرق نه كرخلا سوو راكعب قف «رقكلا نم هلع ورهلا قمرات

 قدصو ذي دمحم ربخ يف مهنوتمتسي .«برثي يف دوهيلا رابحأ ىلإ

 نوكي ْنأ دوهيلا ركنأف «ةاروتلا يف مهدنع ًابوتكم هنودجي امم «هتلاسر

 لثم ٍتازجعم هنم بلطت نأ شيرق ىلإ اوزعوأو ءدوعوملا ّيبنلا وه
 لطخ نيبيو «مهيلع دري ميكحلا ركذلا لزنف « ةغتات ىسوم اهيتوأ يتلا

 امك ءرحس هنأ اومعزف لبق نم ىسوم يتوأ امب اورفكي ملوأ : مهاوعد

 5 |؟ٌرحس وه و دّمحم ىلع لّرنتي يذلا نآرقلا اذه َّنأ نومعزي

 «هنيد يف لخدنو ««ىسوم» باتكب نمؤن الف نورك لعب ان :اولاق
 . .هنيد يف لخدنو ؛دَّمحم» انيلع اهولتي يتلا تايآلاب نمؤن الو

 «نيكرشملاو نيرفاكلا عم ريسي «ميركلا نآرقلاف كلذ عمو

 هللا ّنأب انل نيبي امدنع كلذو . جارحإلاو عانفإلا يف ىرخأ ةوطخ
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 نوقدصت ال متتك ْنِإ :هانعم ام مهل لوقي نب هيو ًادّمحم ُهّيبن رمأ ىلاعت

 هللا دنع نم ٍلّزنم باتكب اوتأف «لبق نم ةاروتلاب اوقدصت ملو ءنآرقلاب
 مكاوعد يف نيقداص متتنك ْنِإ هعبّتأف «نيباتكلا نيذه نم ىدهأ نوكي
 ليحتسم وهو لب «هنوعقوتي اونوكي مل طارتشا اذهو ؟َنيِلّزنم ريغ امهنأ

 وهو هللا دنع نم باتكب اوتأي ْنأ مهل نيأ نمف . .!مهيلع قيقحتلا
 نورفاك ءالؤه َّنِإ مث ..ًءاشي ثيح هتلاسر لعجي هتئيشم تلج
 ىلع نوّرصيو «ةيادهلا نوبأيو «قحلا نع نوفكنتسي ءنوكرشمو

 يذلا ديجملا نآرقلا اذه نم ىدهأ باتكب اوتأي نأ مهل نيأ نم لب ؟هللا

 هللا دنع نم نيدب اونمؤي ملف «ةيلهاجلا لهأ دقتعم كلذ ناك دقل

 رع هللا ثعب اًملف ءمهلوقع ىلع كرشلاو رفكلا ةنميه ببسب :ىلاعت

 يف هتوعدل اودصت .ىدهلا ىلإ مهاعدو ,مهسفنأ نم الوسر مهل لجو

 ايند ىف ةكرابملا تاحوتفلا اوققحو شويجلا اوداقو . نيملسم

 ىلع اولظ دقف ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ امأ ..ضرألا

 مغرلا ىلع .مهنيب اميف ةمئاق نيدلا يف ةوادعلا لازت امو «مهتادقتعم

 بورحلا نم تباث وه امك «نيملسملاو مالسإلا ءادع ىلع مهقافتا نم

 ةمألا ىلع ءرخآلاو نيحلا نيب اهنونشي يتلا ةيفخلاو ةرهاظلا

 عئارذلا فلتخم كلذل نيلسوتم ًادارفأو ٍتاكرحو ءًالود :ةيمالسإلا
 . !ةلطابلا بيذاكألاو

 ةمكحلاو باتكلا نم مهؤايبنأ يتوأ ام لثم دحأ ىتؤُي ْنأ دوهيلا دسح 5

 اونماَء بتكلا لَه ْنِّم هَمِياَط تلاَثو# :ىلاعتو كرابت قحلا لوقي
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 اوم الو# وجب هلل مي اوك راه هو اوما تي لع لأ عيل
 هواي وأ ميت وأ آم َلْغَي دحأ هَيْوُي نأ لنا ىَدش ده نإ لق ركن عيت نسل الإ

 5-5-9 باو هلأ مكي نم قم أ هي ضأن لكي سرس ص 0

 ىرفو ربيخ يف دوهيلا رابحأ نم ءالجر رشع يئثا 4 ىوري

 اورضحيو ءًايرهاظ مالسإلا يف ه اولخدي نأ ىلع اوأطاوت (ةنيرع

 نأ لجأ نم .هرخآ اودتري مث ,راهتلا حضو يف نيملسملا تاعامتجا

 مث «هيف ام انفرعو ءمالسإلا يف انلخد دقل :لوقلا سانلا يف اوعيشي
 «ّيبنب سيل «دّمحم» نأ اندجوف ءاننيب اميف انرواشتو ءانبتك يف انرظن

 رواسي دقف كلذ انلعف نئلف . .لطاب هنيد ّنأو «بذاك هنأ انل رهظو

 ملع اندنعو «باتك لهأ اننإ اًنع نولوقيو ءادّمحم» باحصأ كشلا

 نوذوليو «مهنيد نع نوعجريف «مهيلع كلذ رثؤي امبرو ..مهنم رثكأ

 ..ءاكل قتلا نين:هيلع اوئاك ام ىلإ .ذادؤعي امير: لب هان

 اولاعت :ضعبل مهضعب  فوع نب ثراحلاو ديز نب يدع مهنم  دوهيلا

 سبلن ىتح «ةيشع هب رفكنو ٌةودغ هباحصأو دّمحم ىلع لزنأ امب نمؤن

 هللا ا تسامح ع .مهنيد مهيلع

 :هلوق ىلإ . .ةيآلا «ليتلاو نعل [ ل ترش للا لمأتت# + 0

 نمل الإ اونمؤت ال : مهنود نيذلل مهرابحأ لوقت هرهيل تناك : لاق 54

 . 11م ىَدُه ئَتُْلآ َّنإ» :هللا لزنأف «مكنيد عبت

 .ال””و ال” :ناتيآلا .نارمع لآ ةروس )١(

 .ل١ :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (؟)

 .الا“ :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (')

 ٠ :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (4)
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 ءاهنوعدتبي دوهيلا ناك ىتلا «ةثيبخلا سئاسدلا نم ضعب كلذ
 الأب مهيصوت مهرابحأ تناكف ءهنيدو 425 يبنلا نع سانلا اوفرصيل
 . .مهنيد عبت نمل اّلِإ اونكري الأو .مهلاثمأ دوهيلاب اّلإ اوقثي

 «ضرألاو تاوامسلا ّبر ىلع ىفختل ٌةلمحلا كلت نكت ملو
 ةنقاهد اوناك نيذلا ءرابحألا كئلوأ اياون فشكت ةينآرقلا تايآلا تناكف

 نينمؤملا ىلع مهرمات يف اميس الو .دوهي ينب نم قافنلاو رفكلا يف
 ةميكحلا تايالا تناك هسفن تقولا يفو «ءمهنيد نع أاوعجري ىتح

 لك ةهجاوم يف هنيكمت هنأش نمو ءُهْْبَم يبنلل ّينابرلا هيجوتلا لمحت
 ةيسدقو ةيقدص ىلع ًاخراص ءادتعا لكشت يتلا تاءارتفالاو «ليلاضألا

 هيجوتلا كلذ ليبق نمو ..سانلا ىلع اهولتي يتلا ةينآرقلا تايآلا

 . . «ِهَّشَأ ىَدُه ئَدُهْلأ َّنِإ ْلك# :ىلاعت هلوق ٌينابرلا

 هناحبس لزنأ دقو .هللا ىده ىدهلا َّنِإ :«دمحم» اي مهل لق
 ميهافملاو يناعملا ةحضاو ةينآرق ٍتايآب ىدهلا اذه تانّيب

 مكاوس ٍدَحأ ىلع اوركنت الو ءدوهيلا اهيأ ءاودحجت الف . .تالالدلاو

 نم نونمؤملا مكّجاحي ْنأ اوبجعت الو .مكؤايبنأ ّيتوأ ام لثم ىتؤُي نأ
 مكيلع ناك اّلإو . .!ةمايقلا موي ءمكّير دنع مكوبلغيو ؛مالسإلا لهأ

 هناحبس وهو .يّبر نم قحلا وهو ءهيلإ مكوعدأ امل ناعذإلاو لوبقلا
 هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب ينلسرأ يذلا
 يف اولخدتو «يل اونمؤت مل ّنِإف . .نورفاكلا هرك ولو . . .نوكرشملا
 . .هب اننوفلاخت اميف مكنيبو اننيب مكحي ىلاعت هللا نإف هللا نيد

 اَنِإ :اولاق دوهيلا َّنأ» وهو ءكاًحضلا هلاق ام هاجتالا اذه معديو

 نوبولغملا مه مهنأ ىلاعت هللا نّيبف ءاننيد يف انفلاخ نم انّير دنع ٌحاحن

 ةجحلا ووذو «نوبلاغلا مه نينمؤملا َّنأو ءمهل ةغماد ةجح ال نيذلا
 . .«حيرصلا ّقحلاو ةغمادلا

787  741/ 



 عسا و هو اكل نم هت ه هلأ دس , ّلْضَفْلا َّنِإ لق :ىلاعت هلوقامأ

 امّنِإ «ةرخآلاو ايندلا معن رئاسو «ةيادهلاو ةّوبنلا نأ :ريدقتلاف «4ٌيِلَ
 نم يفطصيو راتخي نأ لضفلا اذه ليلدو «ىلاعت هللا نم لضف يه

 ريدجو لهأ وه نمب ميلع هنأل «؛ةلاسرلاو ةوبنلل هدابع نم ءاشي
 .دابعلا ءالؤه حلاصمب ملاع ءٌداوج ءةمحرلا عساو وهو . .اهلمحب

 ءاشي ثيح هتلاسر لعجيف

 امك  «نارمع لآ ةروس» يف ةدراولا صوصنلا انفقوتستو

 يذلا مالسإلا َّنأب كردنل  بابلألا يوذ نم قدم ِثحاب لك فقوتست

 هاضترا يذلا نيدلا وهو «هللا نيد وه ب 3+ دمحم بلق ىلع ًانآرق لزنأ

 يف نّيبي ْنأ ىلاعتو كرابت هتمحر نم ناكف ءةفاك سانلل نيملاعلا بر
 ناك يتلا تارماؤملاو سئاسدلا نم نيدلا اذه هل ضرعتي ام هباتك
 وأ ةبلغلا وأ ءروهظلا نم نيدلا اذه عنمل لالضلاو كرشلا لهأ اهكيحي

 نورقلا لالخ ءهللا نيد ءادعأ هب ماق امب كلذ ىّدبت دقو . . !راشتنالا
 اَلِإ  هفشك ىلإ ليبس ال ام يمالسإلا ثارتلا يف اولخدُيل «ةلواطتملا

 نم ءردصيو مدراس اي نطانلاب :نكنلا ىبابلا ل نقود دوج نوح
 اهلكو «ةيمالعإلا تالمحلا نم ّنْشُي امو «تاساردلاو تافلؤملا

 ركنُي الو . .هنع سانلا داعبإل اّلِإ ءيشل ال «مالسإلا هي وشت ىلإ فدهت
 تحلفأ دق هلهأو نيدلا اذه ىلع تاءارتفالاو تارمؤملا كلت َّنأ ٌدحأ

 .ديجملا نآرقلا ىلع تائتفالا يف لإ هللا .«تاالاجملا نم ريثك يف

 . ميظعلا هلضف ىلع هلل دمحلاف «ةمايقلا موي ىلإ هظفحب هللا لفكت يذلا

 يفو هثادحأ ىف اوريغو ؛يمااصإلا خيراتلا يأ ارنرخو اسد ديل لجا

 ئتح :ةفيرجلا ةيوبنلا ةريسلا يف , اوبعو اوعضوو ءرابكلا هلاجر ريس

 نع 57 لِ «هوررخحو ةوققح الاجر فيرشلا ثيدحلل هللا ضيق

 .دودحملا ّيناسنإلا دهجلا
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 داكي ال ًاهيت هوكرت ىتح َينآرقلا ريسفتلا يف ًاضيأ اوُّسدو لب
 «نيقرشتسملا لعف نم كلذ لكو !قيرطلا ملاعم ىلإ هيف ءيفي ثحابلا

 «نيملسملا دالب يف ةقومرم ةيركف ةناكم نولتحي نيذلا مهتذمالت وأ

 مالسإلا ءادعأل اودؤيل «ةيبيلصلاو ةينويهصلا نيع ىلع نوعَئِصُي نيذلاو

 اذه لازي ام مث . .نورهاظلا ًءادعألا اهتيدأت كلمي ال يتلا تامدخلا

 هنم ةاجنلاو نامألا ةباثم لازت امو .ًادرطمو ًامئاق ءاذه انموي ىلإ «ديكلا
 يف هتراشتسال هيلإ ةدوعلاو .ظوفحملا ناآرقلا اذهب كسمتلا :يه

 ميركلا نآرقلا نأ ىرن انه نم .نورقلا هذه لاوط ةبشانلا ةكرعملا

 لهأ نم قيرف اهلذبي ناك يتلا تالواحملا كلت ضعب انل ضرعي

 ام يتلاو .ىدهلا نع اهدرو اهنيد يف ةيمالسإلا ةعامجلا ةلبلبل باتكلا

 ءنورقلا ربع مهفالسأ اهعبتي ناك يتلا ءاهسفن قيرطلا يه لازت
 . .مهنم لينلاو «نيملسملا فاعضإل

 دنع نم نآرقلا ّنأب يبنلا لوق لثم ىلع ٌدهشي ليئارسإ ينب نم دهاش -

 . ىلاعت هللا

 ردك دما داع نا نإ 2371: قامت دل راف قحنلا كوت
 موَقْلا ىدهي ال هنأ كإ ٌتيكتساَو َنَماَف ءوِلْنِم ْلَع ٌليَِرسِإ ب نم ٌدِهاَس دس
 , 00ج اناا

 ينوربخأ :دوهيلل لوقي ْنأب هيي ًادّمحم هين هناحبس ُهَّللا بطاخي
 هب مترفك مث هللا دنع نم نآرقلا اذه ناك ْنِإ مكلاح اذام دوهيلا اهيأ

 امو «ةاروتلا نوملعي نيذلا رابحألا نم  ليئارسإ ينب نم دهاش دهشو

 ٠ : ةيآلا .«فاقحألا ةروسص )1(
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 لوقأ ام لثم لاقو  يتلاسرو يتوبن قدص ىلع قحلا نم اهيف لزنأ
 متربكتساو «نمآف هب قّدص مث «ىلاعت هللا دنع نم وه نآرقلا نأب مكل
 ملظلا مترثآ ْنإف !؟نيملاظ نونوكت الفأ «ناميإلا اذه نع متنأ

 . «َنيِيِدلطلأ موقلأ ىدَهَي ال هنأ َّنإ »ف ءمكسفنأل

 هذه تلزن : لاق ةنأ صاقو ىبأ نب دعس نع ناخيشلا جرخأو

 نمآ يذلا ليئارسإ ينب نم دهاشلا وهف ءمالس نب هللا دبع يف ةيآلا
 دمحم نييبنلا متاخ بلق ىلع هلزنأ دقو «ىلاعت هللا دنع نم هنأ نآرقلاب

 .«ّيف تلزن» :لاق هنأ مالس نب هللا دبع

 ٌرابحأ مالس نبا اهب هجاو يتلا قحلا ةداهش نم مغرلا ىلعو
 «همالسإ هيلع اوركنأ دقف .نيدلا رومأب مهملعأ ناك يذلا .دوهيلا

 دمحم ثعب ةقيقحو «نآرقلا ةقيقحب رارقإلا نع اوربكتساو هناميإو

 الف ء.ةيادهلا نع مهسفنأب اوأن نيذلا نيملاظلا نم اوناكف 00

 رابحأ رابك فقوم نم ناك ام ليلدلاو . .!لالضلا ىلع اّلِإ نوعقي
 ناميالل يي هللا لوسر هيلإ مهاعد امو .ةنيدملا ىف دوهيلا

 نأ ىلعو , هللا باتك هنأ ىلع (1)ءاللس نب هللا دبع ةداهشو «نآرقلاب

 مالسإلا يف لخد دقو ءدوهيلا رابحأ رابك نم ناك مالس نب هللا دبع نأ ةيوبنلا ةريسلا بتك ركذت )١(

 لجرلا اذه نكي ملو .هولتقي ال ىتح دوهيلا نم هموق ينب نع همالسإ ىفخأ هنأ اّلِإ ًاراتخم ًاعئاط
 ةحناس نوكرتي ال دقو .تهب موق مهنأل «مهديك نم يو هللا لوسر ريذحت يف ًادهج ٌولأيل

 دقعو ءهيلإ مهرابحأ رابك اعدف .مهاياون ربتخي نأ هللذ لوسرلا دارأو . .هب اوردغي ىتح

 اميفو ءرابخألاو ماكحألا نم هيلع لزنأ اميف مهججاحو ءٍةحراصمو ٍةفشاكم عامتجا مهعم

 .هقيدصت اوضفر مهّنكلو ءهب ةراشبلاو هتفص نم ةاروتلا يف مهدنع ابوتكم هنودجي
 . ؟مكيف مالس نب نيصحلا لجر يأ : هل ٌيببنلا ٍظتيح مهلأسف . .!نآرقلا ةّيقحأب رارقإلاو

 انربحو انديس نباو انديس :اولاقف (هللا دبع : هللا لوسر هاّمسف نيصحلا همسا ناكو)

 -دحأل ناك ام .هللا ذاعم :اولاق .!؟«ملسأ نإ متيارفأ» : ه5 يبلا لاقف . .انملاعو
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 مهن وس ىلاعت هللا لوق مهيلع قحف اوربكتسا مهنأ الإ هللا لوسر ًادمحم
 . © َنيِيَِطلأ َمْوَقْلأ ىدَهَي ال هنأ َّنِإ»

 هللا لوسر هادانف ءهتيؤر مهيلع عنمت ٌةيواز يحتتي مالس نبا ناكو ..!ملسي نأ انرابحأ رابك نم

 يذلا يمألا ّيبنلا اذه يف هللا اوقتا ءدوهي رشعم اي :لاقف .مهملكيو مهيلإ ينأي نأ

 نأ دهشأو ؛هللا لوسر هنأ دهشأ ينإو .هتفصو همساب ةاروتلا يف ة مكدنع ًابوتكم هنودجت

 :اولاق ءدحاو ٍناسلبو ,ْنكلو ..!اوشهدف . .هللا دنع نم وه هيلع لزني يذلا نآرقلا

 يذلا اذه :لاقو هآيإ لوسرلا ىلإ رظنف . .!انّرش ناو انرش تنأ !مالس نب اي َتبذك

 ..اردغو روجفو بذك لهأ مهنإف .مهرمأ نم ملعأ تنك
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 يف ةرم :نيترم لأسُي َملسملا َّنأ ةيناميإلا انتيبرت يف روثأملا نم
 بيجيف «ءاينذلا ةايحلا يف هب نمؤي ناك اًمع «باسحلا موي ةرمو ( هربش

 : دّدرت ىندأ نودبو «قداصلا ٌنمؤملا

 . يبر هللا

 «ينيد مالسإلاو

 ؛ىباتك ُنآرقلاو

 ( ييبن لَو ذمحمو

 فو: ذلا هنا ةعاسلا ناو. نع نانلاونو ردع علا نأ قهشأو

 : :تلقلا هيلع نقلا ام نابللا هي:قدسي الزوق هاو: ةنَكو
 ًدارأ دقف ؛ايندلا ةايحلا ىف هلك هرمع رصتخت نمؤملا نم ةداهشلا هذهو

 نم ىتأو «ميركلا هلوسر ةعاطو .هتعاط ىلع ماقف ؛ اريخخ هن ىلاعت هللا
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 ءانئمطم ًانمآ ميركلا ُهّبر هب ىقلي ام تاحلاصلا لامعألاو تانسحلا
 نيذلا «نيحلاصلا يف هتلخدأف ءهب تفح يتلا هتمحر لضفب كلذو

 : ىلاعت هلوقل ًاقادصم ءةيضار ٍةنئمطم سوفنب مهّبر ىلإ نوعجري
 طار # ربع يف دايم ٌدينيار كبَر لإ ىجنأ# هَئيمظُمْلا شنتلا اهيل
 . 07 قت

 نآرقلا ىف لاثمألا ىخوتت ام ىه ةيناميإلا ةيبرتلا هذه لثمو

 يتلا ىرخألا اياضقلا ٌبعوتسن نأ نكمي ىتح ءاهاّيإ انميلعت ميركلا
 ميلاعتلاو «ميهافملا نم هب رخزت امل ًارظن «لاثمألا هذه اهلوانتت

 نيهاربلاو دهاوشلاو «ةلدألا نم هب لفحت امو ؛ايلعلا لثملاو تاظعلاو

 نم نوكلاو ةايحلاو ناسنإلاب طيحي امم ةعساو تاحاسم ىطغت ىتلا

 .هرسأب دوجولا اهيلع موقيل ريدقلا ّيلعلا اهأشنأ يتلا نئسلاو «قئاقحلا

 : نينثا نيرمأ لوانتب اذه انباتك متخن نأ انفّرشيو

 بر هب صتخا امو ؛ماركلا هتباحصو هللا لوسر دمحم نع لثملا أ
 نم دحأك نسل َنهتلعج ةزيم نم مظعألا َّيبنلا اذه ًءاسن نيملاعلا

 ىلإ نهئامتناب قيلت يتلا ىوقتلا ىلع َنهتايح تماق ّنِإ «ءاسنلا

 .نينمؤملا تاهمأ ّنهتلعج يتلا يهو «ةّوبنلا يصوصخ هل ٍتيب
 لهأ هب نمآ ام لثمب سانلا نمآ ْنِإف «مالسإلاب ناميإلا ةيمهأ نايب - ب

 ءاش اميف هللا ةغةبص وهو «هللا نيد هنأل ءاودتها دقف نيدلا اذه

 مهل لمكأ ثيح «حالفلاو حالصلا نم هدابعل ىلاعتو هناحبس

 نآرق نم يداهلا ّيبنلا ىلع لزنأ امب «هتمعن مهيلع ٌمتأو ' مهنيد

 «ةيادهلا اومار ْنِإ هريغ ىلإ ضرألا لهأ جاتحي الف ءديجم

 .552- 37 : تايآلا ءرجفلا ةروس )1
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 زيزعلا مهبر كلذ مهل دارأ امك ءمالسإلا جهن ىلع ريسلاو

 . ميكحلا

 نسح يه يتلاو «نيرمألا نيذه لوح ء«ةميركلا لاثمألاو

 . .لاثمأ ةثالث يف اهيلإ ىلاعتو كرابت انبر اناده دق «ماتخلا

 ةاروتلا يف مهلثم كلذ : هباحصأو ِهَتَْي هللا لوسر ٍدمحم ِتافص ُلْثم ١

 ليجنإلا يف مهلثمو
 م راس مر تل 2 رص اع ًءءد 2 2 2 8 5

 ءامحر راثكلا لع ُءاَدِسأ :هعم نيِذَلاو هللا لوسر دمحت# :ىلاعت هللا لوقي
 7” هى رارب . سرعار ةكر ساس 2 سا نع سام ع سلم رج الا كر رو لل سوس هل

 .٠ هم | ٠ ٠ ٠ 8 .٠ ٠ 5 .8

 رثأ ْنَم مههوجو يف ْمهاَميِس اناؤضِرو هللا نم الضف نوغتبي ادجس رز مهكرت مهيب

 لفت مَ مط جرف عزك ليلا ىو طرت ف تم كِل وشل  2رس 2 راس حا سل 00 ل 6 مرت
 أودع أوما يذلا هما َدَعَو راّقكْلا مهب ظبقيل ايلا جني ءوقوس َلَع ئرَتَسأَت

 , 174 ًميِلظَع اًرَجَلو هَرْفَم مُهْنِم تحصل
 هللا لوسر دمحم تافص نم ضعبل نايب ةكرابملا ةيآلا هذه يف

 اذهبو «ةئيضولا ةروصلا هذهب تدرو .ماركلا هباحصأ تافصو ِدّدَ

 .اهنع ىلاعت هللا يضر يتلا ةديعسلا ةديرفلا ةعامجلا ىلع ليمجلا ءانثلا

 نيم نم َنوَوألا َنرْئتلاَول : زيزعلا هلوقب نيبملا هاضر اهغّلبو
 تب مح دلو نع اوْسََو منع هلل َر سخي مُهوُعَبت لَو راسل
 . "04 هيما دوما َكِلَم ادب آَبيف َنيَِخ ٌرهذألا اَهََحَخ ىرَجت

 ل «لمحم» ّيبنلا مسا ىلع ضصنلا «حتملا» ةروس يف درو دقو
 عسم هور رعد

 .4 هنأ ُوُسَر دمحم :ىلاعتو كرابت ٌّقحلا لاقف ؛هنأشب ةهبش لك ليزيل

 ٠١١. :ةيآلا ةبوتلا ةروس (؟)
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 لاقف 00 همساب تيمس ىتلا ةميركلا ةروسلا ىف كلذك درو امك

 موهير نإ وهو دمحم لع ]رن امي أوسماءو تنحلدمل اولمجو اونماء تييذلاو 006 +25 نم كيل َوغَو ريع لع لرب ان أثماَءَو تكلي اونو أنما حيزلو# : ىلاعت
-- 

 .ةيرم الو .كش الو .دعب ةهبش الف . . 2074 َمَلَصأَو حتا مُهْنَع رى
 . ه8 دمحم ىلع لّزن ام ْنأبو «هللا لوسر ًادمحم َّنأب دهشي ىلاعت هللاو

 يهو «ةيلوسرلا نإ مث . .نيملاعلا برو «نينمؤملا بر نم قحلا وه
 انأش تسيل «سانلا ايند ىلإ ميظعلا يلعلا هللا ةلاسر لمحل ٍناسنإ ثعب

 فرع «رشبلا نم ٌدحأ هيلإ حمطي ام ىهتنم وه ءّيِهَلِإ نأش لب ءيرشب
 ناميإلا قاثيمب مازتلالل هحخراوجو ةسفن تاّيهتف «ةرطفلاب ىلاعت ُهّبر
 اذإ ىتح ءّرذلا ملاع يف مهو ءمدآ ينب ىلع العو لج هللا هذخأ يذلا
 نود ءرشبلا ينب نم ناسنإلا اذه تعب «هناحبس هرمأ ءاجو هللا ًءاش

 لهأ ىلإ هللا ةلاسر غالبإب فيلكتلا ىَّقلتيل ءالوسر ًاّيبن «هريغ
 ةدهع اهيفو ءٌزايتماو «ٌءاقتناو ٌءافطصا اهيف ءّأذإ «ةلاسرلاف . . ضرألا

 هضرفي امب مايقلاو «ةنامألا ءبع لمحت ميكحلا ُهّبر هل رّدق نم ىلإ

 مهنم راتخملا لمحي ءرشبلا نم ٍةليلق ٍةلقل ةديرف ةيزم يهو . .فيلكتلا
 اذه مث نم «معنيل ءّومسلاو ةعفرلا فرشو «ةمحرلاو ىضرلا ماسو

 نم ميظعلا لضفلاو «ليزجلا ءاطعلاب  ًالوسر ًارشب هللا هراتخا يذلا

 سيل اهقيداصمو اهدصاقمو ءاهلوصأب ةيلوسرلاو ..نيملاعلا ّبر

 لعافت يه لب «نيعم رشب ٍتامس ىلإ فاضي نأ نكمي ًادّرجم ىّئعم
 «يركفلا اهقاتعنا ىلإو ءاهحالصو اهريخ ىلإ ةيرشبلا ةدايقل ٌيويح
 رهطتف «ةلاسرلا هلمحت يذلا ٌّقحلا رون نم ىقلتت امب «يسفنلا اهنمأو

 ةنينأمطلا اهل ّبلجي نأل ٌةاعدم هلك اذهو . .اهثادجو وفصيو . .اهُبولق

 )١( :ةيآلا ءدّمحم ةروس ".
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 حورل رهوجلا يه , يناعملا هذهبو ؛.ةيوامسلا ةلاسرلاف . .ةداعسلاو

 حالصإل قداصلا جاهنملاو «ةايحلا عم رخازلا لعافتلا اذه ةكرح
 هللا تاولصف ..ةايحلا هذه دعب ام ىلإ رصيتسملا علطتلاو «ءةايحلا

 . .ةياده لسرو «ًءايبنأ هدابع نم ثعب نم ىلع همالسو
 نأ سانلاب ٌيرحف 4 هنأ ُلُسي ُدَمَحَحط :لوقي لجو َّنع هللا ناك اذإو م هور 2922-2

 ٌدحاو ُهَلِإ وه الإ َهَلِإ ال يذلا «ميركلا هبر دنع لوسرلا اذه ةيسدق اوكردي
 الإ - نوكلا يف  دوبعم الو «هريغ َهَلِإ الف ء0ضرألاو تاوامسلا يف

 دق هللا نم ٌيحولا ناك اذإف . .ريدق ٍءيش لك ىلع وهو ءريخلا هديب هاي

 : ميركلا هلوقب هئايلع نم هناحبس هبطاخ دقو هللا لويعر اذيعيف نأ نذأ
 يفو «ءضرألا لهأ ملع يف نوكيل كلذف .74'2ٍريِظَع تلح َلَمَل َكَنَو ربو 0س

 .هللا ىدهب لمعلاو «ىلاعت هللاب ناميإلل ليبس ٌمهأ َّنأ .ءامسلا لهأ ملع

 نم يعدتسي يذلا رمألا ..85 دّمحم ةلاسرو ةوبنب قيدصتلا وه امن

 امك ؛مالسإلا رشن يف هترصنو .هلوح فافتلالا هنامز يف اوشاع نيذلا

 هذه ىلإ نوتأي نيذلا سانلا لك نمو لب «ةقحاللا لايجألا نم يعدتسي

 قحلا وهو 85 دّمحم ىلع لزنأ امب َناميإلا ؛ةعاسلا مايق ىتحو ءايندلا
 نذل اهبْمْحَأَس ل َتَعِنِسَو َيَمْحْيَو# : ىلاعت هلوقل الافتما ءهبر' نم

 لا لولا بم هلا هانت ادني مم هلو دكا تؤ
 درا م 1 لضضالاَ دو ف يف مه دم اركب ٌمَتوُدَحي ىِزَل سلا
 ْعَضيَو تنبح ٌمِهيْلَع مرحو ِتنبيِطل 2 ص :ُمْلأ نع 2 مهني و

 هورسصتو هورَّبَعَو وب اوما تدل 3 0 يل لكيلا و سس هن
 نيد ريع غتبي نمو , , "#0 َنوُحِلْيْتْلأ وم به َكِتَلْوَأ ممم لأ : ىزْلَ 0

 )١( :ةيآلا ءملقلا ةروس 4.

 )١( :ناتيآلا «فارعألا ةروس ١65 ولا١9.
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 .ةمتاخلا ةيوامسلا ةلاسرلا لمحي يذلا مالسإلا وهو ءِدِبْنَو دمحم

 ًاقادصم ؛قحلا هللا نيد هنأل .هنم لبقي نلف «نيلماكلا َجاهنملاو ةعرشلاو

 َيبَي نمو : ىلاعت هلوقو «274ةَكَسإلا هم دنع تيّوأ َّنإظ : ىلاعت هلوقل
 . ")4َنِرِيَخْلا ّنِم ةَرْضِآْلا يف وهو هن َلَبقِي نلف ايد ٍعلَسإْلا ريغ

 هل ةمتاخلا ةيوامسلا ةلاسرلا ًءابعأ لمحي يذلا فيلكتلا َّنألو

 دمحم فيلكتلا اذهل راتخا دق هناحبس هنألو «ىلاعت هللا دنع ٌميظع ٌنأش
 يأ هجوي نأ سانلاب ةينابرلا ةمحرلا نم ناكف «تاذلاب ٍهتْنَو هللا دبع نبا

 «ةلاسرلا هذه لماح تافص ضعب اونّيبتي يك مهتيانع ميكحلا ركذلا

 : ىلاعت هلوق اهيلإ يدهي امك .ءهوقدصو هب اونمآ نيذلا تافص ضعبو

 نك نا ) مُهنرت مهدي هاجر راَثكْلا لع ةّدِشَأ همم َنبذَلاَو ِهمأ ُلوُسَي ُدَيَمتٍ

 . 4 نوصل نم اَلْضَ
 ام ؛هتافص ىلع ةلالدلا يف يفكيف ِهَّْي هللا لوسر ٍدَمحم نع امأ

 نع امأو . "ميظع يتلخ يلعل كنإو» :هل لاق امدنع هب ىلاعت بر ُهَم

 ادا كئلوأ دّدشت نم غلب هنإ ليق دقف ماركلا هباحصأ تافص

 سمت ال ىتح نيكرشملاو رافكلا بايث نم نوزّرحتي اوناك مهنأ ءراربألا

 انمؤم ٌنمؤم ىرَي ال ناكادلا موج اج مهمحارت نم كلب اهي ويلا

 1 . هيدي نيب ًاليلذ هبسحتل ىتح هل عضاوتو هيلإ دّدوت مث «هحفاص ال

 هتسلاجم نع عقرتيو .هنع هفنأب خمشي هتيأر أ ارفاك فداص اذإ نيح يف

 لاق امك نونمؤملا كئلوأ ناكف . .!لعف وأ لوق نم ءيش يف هتاكاحمو

 . "7 َىرفَكلا لع َوَّزِعأ َنيِمْومْلا َلَع ََلْأأط :ىلاعتو كرابت مهّبر مهنع

 86 : ةيآلا «نارمع لآ ةروس )1

 .64 :ةيآلا .ةدئاملا ةروس (*)
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 «ةوعدلا غالبإ كرتعم يف هوقفار نيذلا مدي «دّمحم» باحصأ كئلوأ

 نيذلا كلذكو . . ميركلا لوسرلا اذه ثعب ذنم اهءاول اولمح نيذلاو

 نمو ضرألا ىلاعت هللا ثري نأ ىلإ مالسإلا رشن ىلع نولمعي نولظيس
 ةينب «ًالمعو ًالوق هميلاعت قئنتعاو «مالسإلا عِبَّتا نم َّنأ كلذ . .اهيلع

 دارفألا ةيبرتب ماقو «مالسإلا قالخأب سانلا لماع نمو .ةصلاخ
 هنامز دعتبا امهم 35 ٍدَمحم عم وه «ةيمالسإ سسأ ىلع تاعامجلاو

 . .روصعلا هب تدتما وأ «هنع

 باحصأ نم نوكت نأ ديرت  ملسملا ناسنإلا اهيأ تنك اذإف

 امهعبّتاف «ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا ٌنآرقلا كمامأف ٍدّيْبَي «دَمحم»

 ايو . .ِهْيْلَي هللا لوسر عم كتباحص ٌّمتتل ءامهيدهو امهيحوب لمعاو
 هللا يدي نيب فقت تنأو اهليعافمو اهراثآ ىّقلتت فوس ةبحص نم اهل

 بخري هيَ هللا لوسر كلبقتسا دقو ؛نيدلا موي ءراهقلا دحاولا

 كبحأف «هلوسرو هللا تببحأ ءالماع ءًايستحم .ًانمؤم ًايباحص كايقلب

 :1 هل ونمو هللا

 راكفألاو بولقلا نيب براقت وه ٍهْيْيَو دّمحم ةباحص نيب محارتلاو

 هنأ امك ؛ناودعلاو مثإلا نع داعتباو «ىوقتلاو ربلا ىلع نواعت وهو

 ءرحانت الو «ذبانت الف ؛مالسإلا ساسأ ىلع نيملسملا نيب مئادلا لعافتلا

 .«فرص َيمالسإ هجوت لب . .ةيفئاط الو ةيبهذم ةيبصع الو «لتاقت الو

 .ءامحر َنوملسم «مويلا ,ءنحن لهف . .هلوسرو هللا ىلإ ةصلاخ ةوعدو

 !؟ضعبلا انضعب نيب ًءامحر «رافكلا ىلع ءاّدشأ نوكن ْنأب ركفن ىتح

 مهيرت# كنأ ءهي# دمحم ةباحص نم اوناك نيذلا تافص نمو

 نوعكار :مهتالصب مهف 4 اًناوْضِرَو لأ نم اَلْضَف َنوَْبِي ادّجس اَكَر
 مظعأ سيلو . .ىلاعت هللا ىضر نم ةمعنلا ةدايز نوسمتلي .نودجاس
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 دقف ىضرلا اذه لان نم َّنأل ؛هدابع نم ٍدبع ىلع هللا ىضر نم لجأو
 . .نيرادلا يف زاف

 هذهف © ٍدوُجُسلا ِرَأ ني مههوُجُو يف ْمُهاَميِسل َّنأ كلذك مهتافص نمو
 ةرثك نم يه .مههابج ىلع وأ .مههوجو يف رهظت يتلا ةمالعلا
 كلت نم عشت داكت ةينارونلاو قارشإلاو ةءاضولا ىرت ثيح ؛.دوجسلا

 عوشخلا ةلاح لمي هنأل 4 ِدوُجُلا» ظفل راتخا دقو .ةنمؤملا هوجولا
 عوشخلا اذه رثأ ناكف .اهروص لمكأ يف ىلاعت هلل ةيدوبعلاو عوضخلاو

 .ءايربكلاو ءاليخلا ىراوتت ثيح هجولا حمالم يف وأ .ةهبجلا يف

 2و ديزي يذلا «ليبنلا عضاوتلا اهناكم لحيو .ةسرطغلاو يلاعتلاو

 اث يه لب .ةثدحتسم تسيل ةروصلا هذهو . جرو ةساكَو : فكل

 0-0 ذ اهركذ ءاج ؛ةميدق يهف مث نمو ؟ ردقلا ةحول يف مهل

 06 هللا مهفّرع يتلا مهتفص نع رّبعتل رولا يف ْمُهّلَم َكِلَدل
 يف اهركذ ديعأ مث نمو « ةلثكت ىسوم َيبنلا ىلع لزنأ يذلا باتكلا

 يف ْرُمُلَسَو نكت ميرم نبا ىسيع ّيبنلا ىلع هلزنأ يذلا باتكلا
 - ليجنإلاو ةراوتلا  ناباتكلا ناذه لمح اميف ةصاخو :4ليضإلا

 تافصل لماكتلاو قباطتلا نوكي ىتح «يبرعلا ّيمألا َيبنلاب ةراشبلا

 يتلا  ثالثلا ةيوامسلا تالاسرلا يف ًاقباطتم . لسرلا كئلوأ ةباحص

 .نوقداصلا نونمؤملا مهب يدتقيف  نآرقلاو ليجنإلاو ةراوتلا يف تلزنأ
 .نامزلا ىذم ىلع هل راصنأ ثوري ةقيقحلا يف مه نيذلا

 تدرو يتلا فاصوألا كلتبو  هباحصأو هيي «دَّمحم» لثم امأ

 رخُأ جرزك » ينآرقلا هيبشتلا يف وهف - 0 يي

 . هتلوصخ-و هتوق نم ًارضن هخرف جرخي .ٌّىرق ما عرز وهف و وهف .© عطس

 رزاؤي دوعلا نأ املثم «هرزاؤيف ءهدشي لب دوعلا فعضُي ال خرفلا اذهو
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 ىلع ٌيوتسيل مث «ءيلتمتو هقاس عفترتو «عرزلا ظلغتسيل هدشيو هخرف
 ةروص هذهف . .ءالتماو ةماقتسا لب ءءانحنا الو هيف جوع ال ءهقوس
 نيفراعلا «عاّرزلا نم ةربخلا لهأ سوفن يف هعقو امأ «كرابملا عرزلا

 باجعإلاو ةجهبلا عقو وهف ءرئابلاو هنم رمثملا «لباذلاو هنم يماناب
 وهف جيهبلا بصخملا يمانلا عرزلا اذه بحاص امأو . «مزلا ُبِحَ

 لَّزَتُت يتلا تايآلا ظيفحتب فيقثتلا ّبولسأ دمتعا يذلا ِهَتبَو هللا 0
 فنك يف اووضنا نيذلا «لئاوألا نيملسملل اهيناعم نايبتو هيلع

 اونوكي نأ «ةوعدلا رجف ذنم هعم مهو هراربألا كئلوأل قحف ءمالسإلا

 .«فعضو ةلق يف اوأدب ثيح «هجهن ىلع اوريسي َّنأو «ماركلا هتباحص

 .ظيغلا ريثي مهلاعف عقو ناكف ءهوجولا نسحأ ىلع اووقو اورثك مث
 نأب يحوي رافكلا ةظاغإ دّمعتو . .رافكلا سوفن يف دقحلاو دمكلاو

 هذه نوكت نأ اًيرح ناكف ءهلوسر ةعرزو ؛هللا ةعرز يه ةعرزلا هذه
 .هئادعأ ةظاغإل ًةادأ ىلاعت هللا مهلعج نيذلا هيو يح لبنا ةعرزلا

 ةعامجلا هذه ةفص دلاخلا هباتك يف ميكحلا ميلعلا هللا تبثي اذكهو

 هلك دوجولا بلص يف تبنت يتلا . 8 هللا لوسر ةباحص ةةراتتتملا

 لاعف يعت قئالخلا لعجت يتلا ةيولعلا ةحفنلاب هؤاجرأ اهعم بواجتتو
 مالسإلابو ءًاردتقم ًازيزع ابر هللاب اونمآ نيذلا رشبلا نم رايخألا كئاوأ
 نم ءاونوكيل . .نيلسرملل ًاديسو «نيببنلل ًامتاخ ة# ٍدمحمبو ءأانيد

 ناميإلا ىلع لبقتف «مهدعب نم ةيرشبلا لايجألل لاثملاو .جذومنلا ّمث

 حاسلاو جالسإللل اهني يت لمعلا ىلعو .دوجولا اذه برب قداصلا
 هباتك يف هب مهفصو امب ميظعلا ٌيلعلا مهمّرك دقل . ساد ساو

 نم مهدعو امب ٌةمحرو ًالضف مهدازو «ميركلا هلوسرل ًافيرشت ٠ .نيبملا

 ةَرِفْغَم مُهنِم تحصل أوُلِممعو أوما نذل هلأ دعو# ميظعلا رجألاو ةرفغملا

 هللا نم دعو يه يتلا ةنجلا وه ميظعلا رجألا اذهو . .©[ميِلظَع اًرَجلَو
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 هللا نم ةرفغمب اهنولخدي .تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلل ىلاعت

 هلوقل ًاقادصم «نيقيدصلاو نييبتلا عم ًاقيفر كئلوأ نسحو ءةمحرو

 اونمآ نيذلا ىلاعت هللا دعو امكو .«لجأ ..6)2تِقّئمْلا ُدَّنأ ىُجي
 تانج لوخدب ميظع ٌرجأو ةرفغم مهل نوكت نأ تاحلاصلا اولمعو

 . مهئازج لثم 4 ترقّتملا هنأ ىزجي َكِلَدَدك » ءندع

 ىلاعت ُهّللا هَّبرض يذلا ّلثملا َداعأ دق ميركلا نآرقلا نوكي اذكهو
 هِي دمحم ىلع هفاصوأ قبطنتل «ليجنإلا يفو ءةاروتلا يف

 ةالصلا لضفأ هلآ ىلعو هيلع) دّمحم وه عرزلاف . .هباحصأو

 «ةباحصلاو ؛هتيب لهأ مه (عرزلا اذه خّرفي ام يأ) ٌءطَّشلاو ؛(مالسلاو

 عرزلا لوأ نوكي ام ةداعو . .تاحلاصلا اولمع نيذلا نونمؤملاو

 لوح ناك نم عيمجو .نونمؤملاف «محالتيو ىوقيو ظلغي مث ءًاقيقد
 نكلو «باذعلاو ىذألا َنوُقلتي اوناك ءرمألا لوأ يف «هثَي هللا لوسر

 مهناميإ لعقيو .ءمهسوفت يف اوفعضي ملو .مهمالسإ يف اونهي مل
 «كسامتت مهتوق تأدبو «تقولا عم .رثئاكتي مهددع حار ءيوقلا

 ةعامجلا كلت اوراصو ءاوظلغتساف .مهرمأ ىلع اووتسا ىتح

 « صوصرملا ناينبلاك ضعب رزأ اهضعب دشي يتلا «ةصارتملا ةمحالتملا

 ةدحو نم هيلإ تلصو امب مهتكبرأو «نيكرشملاو رافكلا تظاغأ يتلاو
 ىلع ارداق ودعلا دعي مل ثيحب .ةدشو ٍةعنم تاذ .ةكسامتم ةيمالسإ

 . . !ىّئمتيو «لمأي ناك امك ءاهيلع ءاضقلاو اهرهق

 )١( :ةيآلا ءلحنلا ةروس ١".
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 ءانع دعب اّلِإ تغلب ام غلبت مل ةيمالسإلا ةعامجلا َّنِإف لعفلابو
 ىلع عقي ربكألا مهلا ناكو . ىصحت ال باعصو ةريرم قاشمو «ليوط

 رمأ َّنألو «ةوعدلا لماحو «ةلاسرلا بحاص وه هنأل ءلوسرلا قتاع
 ءربصي نأ هيلإ ىلاعت هّبر ةوعد تناك كلذلو ءهتيلوؤسم نم نينمؤملا

 : ىلاعتو كرابت هلوقل ًاقادصم ؛ىناعو دباك امهم لمحتيو

 كرات نأ اَلْزل# موظكم رهو ئدان ذإ ٍتولَل ٍِحاَصَ نت الو كير كمي يضع »
 ١) - ا - 10 ع ىآبآ سل مرا مس حص 1

 , 78سم ْنِم ملعجف مير هبلج ف # مومذم وهو ءارعلاب دش واير نّه 0

 ىَضَق يذلا هّبر مكحل ربصي نأ قْنَج هللا كوس ىلع ناك دعي

 نمو . . ضرألا ىلإ ةيوامسلا هتالاسر ةمتاخ ّْلبيل الوسرو ًايبن نوكي نأ

 لتاقي لأ « ةّكعب يذلا هير هيلإ ههجوي يذلا ربصلا اذه نيماضم

 دوي ىتح .«مهتوادعو مهتنع نمو .مهاذأ نم هلان امهم «نيكرشملا

 رهقيو «هءايلوأ رصني يذلا . هللا دنع نم رصنلا ٍذئئيح هيتأيف «لاتقلاب هل

 . . هءادعأ

 ام ىلع نو لوسرلل ٌةاساوم ربصلل ةوعدلا هذه يف ناك اذإو

 الأب يهنلا ًاضيأ لمحت اهنأ اّلِإ .مهتوربجو موقلا ِتّنَع نم هيقالي ناك
 .مهرفكو هموق لهج ىلع ربصي مل يذلا ءةّيتت سنوي ّيبنلاك نوكي
 ْنأ لبق ءامّربتم ءًءاتسم ءابضغم مهنيب نم جورخلا يف لجعتساف
 ىلإ ىلاعت هللا هلكوأ ْنأ ناكف ءجورخلا اذه يف ىلاعت ُهّبر نذأتسي

 يناعيف «ةديدش ثالث تاملظ يف «عبقيل ءهفوج يف هعلتبا ريبك توح

 نطب ةملظو ؛«متاقلا رحبلا ةملظو ءميهبلا ليللا ةملظ يف دباكيو
 مومهم ءموظكم «تاملظلا كلت طسو يف وهو ؛هنإو .قناخلا توحلا

 )١( :تايآلا ءملقلا ةروس 44 - 65٠

 805 م6



 وفعلا بلطو «ةبوتلاو مدنلا ءاعدب هّجوتلا الإ دجي مل .ٌمومغم
 َتنأ الإ هلإ الذ :ىدان ذإ ءوه الإ هلإ ال يذلا هللا نم ء:ةمحرلاو

 هتكردأو ءهئاعدل ُهئاحبس باجتساف . 4َنِيليظلا ني بنك نإ ٌكَدحْبْس

 نطب يف يقبل ميركلا هبر نم ةمعنلا هذه هتكرادت ْنأ الولو « هتمحر

 ىلإ توحلا نطب نم هب فذقو ءذبنل وأ «نوثعبي موي ىلإ توحلا
 ّنكلو «(«هيلع مالُي امب ىتأ هنأل) مولم يأ مومذم وهو ءارعلا ضرألا
 . نيحلاصلا نم ًايبن هلعجو «هّبر هابتجاف «هتكرادت ةينابرلا ةمحرلا

 َنِيَقْنا نإ ٍءاسنلا نم ٍدحأك َنْسَل هلو نبنلا ًءاسن - '"

 هال 50 ماو مسعر

 نكسل يّنلآ انني 9 : : لجو َّزع هلوقب ّيبنلا ًءاسن ىلاعت ُهَللا بطاخي

 مس ءظام وي لل هم رار حلم ا سم دو

 نلِقو ضرم ءهبلق يف ىِزْل ٌمَمظِق لوقلاب َنَمَصْحَت الف َنايقْتأ نإ ءاَسْنِلأ نم ٍدمأَكَح

 202 _ 0 لَ

 مالسإلا روصت يف ةيساسألا ميقلا ددحي ميركلا نآرقلا ءاج دقل

 ؛4 ّيبنلا تيب يف ةّيحلا اهتمجرت دجت نأ يغبني ميقلا هذهو .ةايحلل

 هللا وجري ناك نمل ةودقلاو «ةوسألا وه تبنلا نأل ءةصاخلا هتايحو

 نأ بجي هتيبو هلوقو «هلمعو « هّتوبن يف ةنزيص َّنألو ءرخآلا مويلاو
 .نيدلا موي ىلإ نينمؤملا راظنأل ًأطحمو ًةرانم لظت

 ناتيآ تلزن دامعلا عيفرلا «ميركلا يوبنلا تيبلا كلذ يفو

 ةايحلا َنْدَري ْنأ اًمإف :قيرطلا َّنهل ناددحتو ه8 ّئبنلا ءاسن نارّيخت

 . ةرخآلا رادلاو ميركلا هلوسرو ىلاعت هللا َّنْدِرُي ْنأ اًمإو ءاهتنيزو ايندلا

 )١( :ةيآلا .بازحألا ةروس 37”.
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 ةّيحْلا تدرش نشك نإ َكِيوُراَل لف بل يأتي :ىلاعت هلوق يف كلذو

 , 7 [ميِظع اج نُكَسِم ٍتَدِيَحمْلِ دع هلأ نو ةرجألا َراّدلأو ُمَلوُسَرو
 ملو .فافكلا شيع هتيب لهألو هسفنل ه8: ٌّنبنلا راتخا دقف ٠

 دقف «عاتملا نع زجعلا ببسب كلذ نكي ملو . ةيانع لقأ ايندلا َعاتم ْرُِي

 كلذ رّدقت برعلا تناكو «هلك اهلام ةجيدخ ةرهاطلا ُهجوز هل تمّدق

 ةوعدلا عبات مث . هللا ليبس يف مركألا لوسرلا هلذبف «ةلئاط ٍةورثب لاملا

 ءيفلا معو «ُمئانغلا ترثكو «ةريزجلا هبش يف ضرألا هل تحتف ىتح
 لهأو وه لظ كلذ عمو .داز الو لام هل نكي مل نَم ِهِعابتأ نم ىنتغاو

 مدقيو «تاريخلاو تاقدصلاب دوجي .فشقتلا ةايح نوشيعي هتيب

 ىلع ءالعتسالاو :«لئاز ٍناف وه امع فوزعلا ًاراتخم ءايادهلاو تابهلا

 ههجول ًاصلاخ هللا دنع ام الإ يغتبي ال ءاهعاتمو ايندلا ةايحلا ةنيز
 يف دهزلاو «ءشيعلا فظش نم طمنلا اذه لثم بجعي ال دقو .ميركلا

 لوقي ّنأب ىلاعت هّبر هبطاخيف «نمؤملا ّيبنلا اذه ءاسن ءاهرسأب ايندلا
 ءايندلا ةايحلا نذرت نشك ْنِ : نيرمأ 5 رايخلا يف ّنتنأ : هجاوزأل

 ٌنتنأو ْنُكَحْرَسَأ مث «ٌمولعم ّح عاتملا نِم ْنُكلف اهتتيز ىلإ فارصنالاو
 دقف ةرخآلا َرادلاو هلوسرو هللا نذرت ٌنُّدنك ْنإو . . تادماح ,«تايضار

 ىلعو ءشيعلا فظش ىلع ربصلاب) ٌنكنم تانسحملل ىلاعت هللا ٌدعأ
 ؛ّيعيبطلا نمو . .ةرخآلا يف هاقلتس ءاميظع ًارجأ (هلوسرو هللا ةعاط

 «ةرخآلا رادلاو هلوسرو َهّللا َنْدرُي نأ ءنينمؤملا ٌتاهمأو هجاوزأ ّنُهو

 يف عشي يذلا ةلاسرلا رون عم ًابواجتو «ةوبنلا تيب يف هللا جهنمل ًاقيبطت

 .79و 78 :ناتيآلا «بازحألا ةروس )١(
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 هللا تّبحأ ةيتاذ نم عبانلا «ّيوبنلا رايتخالل ًالاثتماو «تيبلا كلذ ءاجرأ
 . . هتاضرمو هاوقتب تلمعف « ىلاعت

 تاهمأ - هتاجوز ىلإ ءةرشابم ٌُينابرلا باطخلا هجوتي مث
 هلوقب ءاسنلا نم نهريغل تسيل ةّيصوصخ ّنهل ًانّيبم - نينمؤملا
 لولب َنْعَصخَم الم َنيبقَنأ نإ آلا نم راك اكد َيَيلا سي : ةتاحبش
 ءءاسنلا نم ٌنهريغك نسل ّيبنلا ءاسنف اذإ . ُضَرم هَ ىف ىلا عَم

 هللا هراتخا يذلا ِهّيْنَي ّيبنلل ًاجاوزأ نهنوكل ءءاسنلا نم ٍدحأك َنْسَلو لب

 ةالصلاب نينمؤملا رمأف «نيلسرملا َدّيسو «نييبنلا ٌمتاخ نوكيل ىلاعت

 «تاوامسلا يف هيلع ةتكئالمو هناحبس وه يلصي امك هيلع مالسلاو

 َِرْلأ اأكي بلا لع َنوُلَصِب ُهئَكِبََمو ََلاَّنِإ # : نيبملا هلوقل ًاقادصم

 ًةزيم ُهُتعاب هل لعج يبنلا اذهف . .94اًيِ اوُمَيَسَو هع ونس أنما
 ىلاعت هللا نأ ةعيفر ةجردو ًافاقفاو افريخا ةنقكرو:- افيفحي : ءايبنألا ىلع

 نأب نينمؤملل هللا رمأ ناكف ءهيلع نولصي هتكئالم َّنأو «هيلع يلصي

 املكو لب «ةالص لك يفو «ةالصلل ناذأ لك يف هيلع اومّلسيو ءاولصي

 يبنلا ناك اذإو .0"2ةبيطلا ةالصلاب مهتنسلأ ريهطت نينمؤملل ٌباط

 ؛ًاضيأ لاجرلا نم هريغك سيل هنإف «ءايبنألا يف دحأك سيل يلي دّمحم

 هللا نيقتا نإف . .ءاسنلا نم ّنهريغك هؤاسن نوكت الأ بجو كلذلو

 ادمن الا يلع نك ءءاسنلل سيل ام ّنهبر دنع رجألا نم ّنِهَل ناك

 لثم لجرلا هابتنا تفلي ام اهنع ردصي دق ةأرملاف . ٌّنهريغ هلعفي دق ام

 )١( :ةيآلا «بازحألا ةروس 85.

 لآ ىلعو ٍدمحم ىلع لص مهللا» :اولوق :لاقف ؟كيلع ةالصلا فيك :هل ليقف هللا لوسر لثس (؟)

 تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو .ميهاربإ لآو ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم

 مامإلا ريسفت رصتخم .قورشلا فحصم :عجاري) .ٌديجم ٌديمح كنإ .ميهاربإ لآو ميهاربإ ىلع
 .( .ها79ا/ لاوش "ال: ط 0 ٠ ص .ةرهاقلا .قورشلا راد .يربطلا

808 4 



 يف ظفللاب قفرتتو .لوقلاب عضختف هئيدحب اهرثأت وأ ءاهتوص ةربن

 هذهف . .هسفن يف ةنتفلا جيهيو .هبلق يف عمطلا ريثي دق امم «هتبطاخم

 راثت يتلا «ةضيرملا بولقلا دجت ثيح ّيرشبلا فعضلا يف ةزيم

 يبنلل اجوز تناك ولو «ةأرما لك هاجتو ءْنآ لك يف ةفطتو
 دنع كولسلا دعاوق نس ناك كلذلو .نينمؤملل امو 2 ميركلا

 نسا نساانا ضلختالو «سندلا نم ةلماك ةراهط ال هنأ نيملسملا

 . . ساسألا نم كلذل ةريثملا بابسألا عنتمت ىتح

 ء5## َنبنلا ءاسن ىلإ يتأي ىلاعت هللا نم ريذحتلا ناك اذإو

 ءاسنب لاحلا فيكف «نيملسملا نم رابكإو ٍلالجإ عضوم نك يتاوللا
 الأ ٠ . !؟ءيش لك يف فاعزلا ّمسلا شيعت يتلا «ةرضاحلا تاعمتجملا

 «نهتاربن يف نئنختي ءاسنلا َّنأ فيك ءتاعمتجملا هذه يف ىرت

 فاته لكو ءاهتنيزو ىثنألا ةنتف لك نعمجيو «نهتاوصأ يف نعّيمتيو

 ىتح حضاف ٌرَعّثو «خراص ِثْنأت يف هنقلطي مث «هتاريثمو سنجلا
 نأ نكمي فيك لب . . !؟ةراهطلا نع نوكت ام دعبأ ّنهتيرثكأ تحبصأ

 : يتاكرصو «قهتاوذب نءاتقلاو ,تراملا رجلا اذه يف رهطلا ٌفري
 ةنتفلا ردصم ّنهنأ ىلع «بلاغلا ىف «ّنهيلإ رظنُي - ٌنهتاوصأو

 امَّنِإ ءسجرلا كلذ !؟ًاتوقمم اجو دمي نأ نكمي ام كو .ءاوغإلاو

 ءاريهطت مهرهطي ْنأو «ميركلا هّيبن تيب لهأ نع هبهذي ْنأ هللا دارأ

 كلذلو . .لاجرلاو ءاسنلا نم هللا قلخ عيمجل ةحلاص ةودق اونوكيل

 هدا نبا ةيب) 08 و5 يبنلا ءاسن ميكحلا ز زيزعلا هّبني

 ماتخ يف نههرمأ مث . . لعفلا يف الو لوقلا يف ال هَل ني ماك

 نانسحألا ىلع الاد. «ًافيفع .ءارتخ' وت ةورعَم الق نلفَو» : ةكرابملا ةيآلا
 ةأرما نيب نوكي نأ يغبني ال ذإ «ٌنكريغل ةودق ّنكتف «ثيدحلا 5
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 الو ءٌنحل ءاهجوز ريغ لجر يأو لب ءاهمراحم ريغ نم لجرو

 ىلإ الخدم كلذ نوكي ال يك «ٌةباعد الو .«لزه الو «زذه الو .ءاميإ

 ةشحافلاب يتأي دق يذلا ءوسلا ىلإ مث نمو «ةلامتسالاو .عوضخلا

 يذلا وه ءمهنيوكت ةعيبطبو هقلخب ٌميلعلا «ميظعلا قلاخلا هللاو

 لوقلا نيعاري يك «تارهاطلا نينمؤملا تاهمأل ريذحتلاو رمألا هجّجوي

 ءًةعاطو ءاناميإو ءنيد ةنمزألا ريخ ناك نهنامز َّنأ عم ءسانلا عم
 . .ةدئفألاو لوقعلا ألمي ًارون ّرقتسا يذلا ءمالسإلا لظ يف ًاقالخأو
 «نامزلاو ناكملا يف تشاع امئثيح «ةملسملا ةأرملا ىلع ًابوجو ناكو

 تاهمأ هب بطاخ يذلا همكح يعارتف «ىلاعت هللا لوقل لثتمت نأ
 لدب فورعملا لوقلا دوسيو ءداسفلا لدب رهطلا معي ىتح «نينمؤملا

 . . شحافلا لوقلا

 نايدألا يف ىلاعت هللا ةغبص مالسإلا

 اوف دقه. دما آم لأم نو : ىلاعتو كرابت هللا لوقي

 ْنَمَو هلأ ةَعَبص# ميل ٌعيِمَسلأ وه وهو دن َكِنْنين ٍفاَمِش يف ْمُه ان اول نَِ

 4 "1 مو.

 00 نودبنَع مل حنو ٌةَعِبسِص هلأ رم 1 رهف

 دوهيلا َّنأ اهطارتشا يفو ءاهلولدم يف ىنعت انه  ىلوألا ةيآلا

 مالسإلا َّنَأ ثيح نم «نوملسملا اهيأ هب متنمآ امب اونمآ ْنِإ ءىراصنلاو
 هلوسرو هدبع ىلع لزنملا هللا ُمالك وه نآرقلا َّنأو «قحلا هللا نيد وه
 َّنأو هللا اّلإ َهَلِإ ال» هنأ ةداهشب اودهش مث «هلي هللا دبع نب دمحم
 بلق يف ةداهشلا هذه بكست امل ءاودتها دقف ««هللا لوسر ًادمحم

 .178و /١9 :ناتيآلا .ةرقبلا ةروس )١(
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 نيملسملا ىلإ باطخلا هيجوت ناك كلذلو .دشرلاو ةيادهلا نم نمؤملا

 ءاودتها دّقف «ءهب متنمآ امب - ضرألا لهأو  باتكلا نلهأ نمآ ْنِإ هنأ

 «نيدلا اذه نع اوفرصناو ءاولوت ْنِإو .ميقتسملا قيرطلا اوكلسو

 مات ًانيدو «ةيوامسلا تاالاسرلل ًامتاخ ًانيد هب أوفرتعي ملو هودحجو

 «مهسوفن ةرارق يف فالخو ءعازنو قاقش يف مه امنإف . ةفاك سانلل

 هيلإ وعدي يذلا قحلا اوقراف دق نونوكي مهنأل .مكعم مهلماعت يفو
 نيفلاخم اوراصف .مهؤاوهأ مهل هنّيزت يذلا لطابلاب اوكسمتو .مكنيد

 ةوادعلا برد كولسو .ماصخلا قيرط يف نيرئاس . هدابعل هللا دارأ امل

 امك ًامامت «مهنوؤشو مهرومأ فيرصتل ءاهب نوحلستي يتلا برحلاو
 ٌنكلو . هيلي ّيبنلا دهع ىلع نوقفانملاو نوكرشملاو رافكلا لعفي ناك

 دّمحم اي عدن ْمَحِيْكَبَت » كلذلو ءءيش لك ىلع ٌعلطم ميلعلا عيمسلا

 وه هنأل «كنيد ءادعأ ىلع كرهظيو كيفكي امبو .رصنلا نم كدعي امب

 ملعيو ءرهجلاو رسلا يف مهلاوقأ عمسي وهو ءوه الإ َهَلِإ ال يذلا ُهّللا
 أاوعقويو ء« هللا ليبس نع اودصيل نوططخيو نولمعي امو .مهلاوحأ

 ءدّكؤم ردصم وه 274 ِهَنأ َةَمِب# :ىلاعت هلوق يف ريبعتلاو

 مهلانبأ تيبثتل باتكلا لهأ اهب موقي يتلا سوقطلا 4 هنأ همي » ريبعت اهّلمتحي يتلا يناعملا نم )١(
 ءام) يف هنوسمغي مهنإف ديدج دولوم مهل دلوي امدنع ىراصنلا لعفي ام هليبق نمو . مهنيد ىلع

 اذهب ١4 دا ةَعَبِس9 نوكتف .هب ةينارصنلا ةفصل ًاقاصلإو دولوملل ًاريهطت اهنوربتعي يتلا «ةيدومعملا
 ىراصنلاو .ًادوهي مهدالوأ نوغبصي دوهيلا نإ ليق كلذلو .ةقيرطلا كلت ىلع ريهطتلا «ىنعملا
 نعع يور ام لوؤي اذه ىلإو .ةينارصنلاو ةيدوهيلا مهءانبأ نونّقلي يأ «ىراصن اهءانبأ غبصت

 مهونقلي الأ يأ .مهدالوأ اوغبصي الأب بلغت ينب ىلع دهعلا ذحخأ هنأ نم .هه» باطخلا نب رمع

 .نيدلا نم نوؤاشي ام يأ 4 ِهَّنأَدْعَبِم ١ مهسفنأل اوراتخيف ءاوغلبي ىتح مهوكرتي ْنأو «ةينارصنلا
 ةراهطلا رثأ نم ةدهاشملاب ىّدبتت يتلا صخشلا ةئيه ةباثمب هنأل «ةغبص» نيدلا يمس :ليقو

 .بوثلا يف غابصلا رهظي امك نمؤملا ىلع رهظت يتلا ةليمجلا راثآلا نم اهريغو ةالصلاو
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 ىلاعتو هناحبس َهّللا َّنأ يأ .(انغبص) رَّدقم لعفل ًايوصنم ءاج كلذلو

 .«بوثلا ىف : غابصلا رهظي امك ءانيلع رهظت ةغبص نيدلا اذهب انَعَبَص دق

 نينا اذله لرنأ دق كاعتوبةلاحبم هللا ّنأ ىتعحلا ىقو. ٠ . هناولأب هزّيميو

 قيرط نع هماكحأ نّيبو «ضرألا لهأ هيلإ جاتحي ءيش لك يف ًالماك

 راصف .لاوز وأ ليدعت وأ ناصقن اهيلع أرطي ال يتلا ُدْيْدَي ميركلا هلوسر

 ريغ «هلصأ ةباثمب ريصيف بوثلا هب غبصُي يذلا ّيلصألا غابصلاب اههيبشت
 .راوبلا وأ وحملل لباق

 ِهَسَأ دنع كيرلا ّنإ# : ىلاعت هلوقب مالسإلا يف هللا ةغبص دكأتتو

 ٌوْهَو ُدْنِ َلَبقي نلف ايد لسا ريع َْيْبِي نمَو# : ىلاعت هلوقو . 7 4دَكْساْلَ
 ولأ بري ٌنَسْحَأ نَمَوال :ىلاعت هلوقو .4!"2َنريَلا نب ريل يف
 نمو لب ؛ :ىلاعت ُهَّللا هب ينأي ام لثمب ينأي نأ ردقي نم يأ 4 ٌةَعِبم

 امك نيدلا اذه لزنأ دق هناحبس وهف ؟ةغبصو ًاعنُص ىلاعت هللا نم نسحأ

 عينصلا اذه نسحي هللا اَّلِإ دحأ الو .كلذ ىلع رداقلا هنأل ءءاشي
 .ثعابلا وهو «عناصلا وهف .ديري ام لعفي هلل اّلِإ دحأ الو «ليمجلا
 نيدلا اذه عبَتي نم َّنإو : .هدابعل حلصأو عفنأ وه امب ملاعلاو وهو

 نوكي ءهليمجتو هنييزت نسحأو «هتغبص ىلاعت هللا ّنسحأ يذلا «ميقلا

 . .نيدباعلا نيحلاصلا هدابع نم

 دكا
 نول هب ٍ : ىلاعت 0 اذه انبادك ملكت نحو

 نم 7 هذه حققتن نأ انردقو انيلع 7 نأ هدذمحنو 14 ام هلل

 بناوج ضعب زاربإو نايبت يتأي يكل «ديجملا نآرقلا يف لاثمألا» باتك

 )١( :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس 14

 :ةبآلا «نارمع لآ ةروس (؟) 46.
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 ميركلا ءىراقلا ىلع اهعم لهسيف .لضفأ ةروصب لائمألا هذه ةمظع

 انلمع لّبقتي ْنأ ىلاعت هوجرنو .اهتاياغو اهداعبأو ءاهِتاظعو اهرّبِع ُمهف

 ١م 813
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 .يربطلل .ميركلا نآرقلا ريسفت -5© :ريسفتلا
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 . ةيبلحلا ةريسلا 45

 . لكيه نيسحح لمحم دمحم ةايح <30

 .روظنم نبا .برعلا ناسل 9 7

  - 7٠يدابازوريفلا .«طيحملا سوماقلا .

  4يديبزلا ءسورعلا جات
 . يزارلا .حاحصلا راتخم 4
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 ةيآلا مقر ةحفصلا مقر

 ةرقبلا ةروس

 ١١ هروب هلأ ّبَهَد ُمكْوع اَمْت ءآَأ آََلهاَرآ َدَموَتْسأ ىلا ٍلئََك َحُوْنَكَم9 - 1
 فو 4 .هِْمَم نم ةروُسب أونأَف انوبع لع انلْرناَمَم بير يف مدكح نإو9 11 - 7١ :. هادم ملالأب يهم هم ماكي هم علاش ع
 « اَهَقْوَف امه ةَضوُمَب ام الَمَم بِرْضَي نأ هيحَتْمَم ال هنأ َنِإ 9# - 791 - اس ع ل 20 0 ل ا ع سرع ماع م 2م <

 "1 « الَمَم اَدنهِب هَل َدازأ 1دام ترهب أودَكح َنِلا َمأَول - 7-041١

 0 «اهبني زآآمئَب مع ٍتَتاَهِنُيزأَةَياََنيمَنَتاَمط 020
 ١٠ 2 4 رهين تَهْمَتَت ٌمهِلوَم لت مهي ني تلا لاَ ِلَدَكط- 20146
 نم ماذا معَ َنوُلَمجيّقَرَو دعَرَو تحل وف ِآَمَتلأ ني ٍبَيَصك وآل - 20

 1 « توَمْلا ردح َقِعْوَّصل

 نيدو هلأ بسك مجوبي ادادنأ هلل نود ني ُدِضْتَي ص ِساَنلا ترو 2004
 ل « كني اح دم أَوُيَماَد

 5؟5

 ّنِم نيجرحبي مهاَمَو مولع ٍتدرسَح ْمُهَلْمْغَأ هللأ مهري َكِلَّذَك » 7176 - 4 م سا مرسم

 ١ / «ٍراَذلأ

 ٌلباَكَس َعْبَس ْتَسْنَأ ٍةَّئح ِلَشَمك هَل لس يف َمُهَكْومأ َنوُمِفَتُي َنيذَلا لكم ---0208*
 37-205 0 0 -ء 9 هآهلر .
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 "و آلا مقر ةحفصلا مقر
0-4 

 ار ملام ٌقِفْنُي ىِزّلاَك ىدألاو َنِمْلأِب ينقص الطب ال أُم!" َنيِذلأ اهي 0 144
 او باس بار هع ٍناَوْعَص لسمك ُمُهََمَه مآل مْ هب و

 .. «َنِريَكلا مصل ىوهي ال هنأ أوأوبسكح ان وون َلَع توُروْفي ال لص مك

 18 4« هع د ال ام قِمْنِي ىِزَل 5 1

 ف «نوكتنَت مكحلمل نابآلا مك هنأ أ نيب كِلَدَك » 6-141١
 لاله 2 أزيرا مَرَحَو عب أ لك أِلا لشي مها ات اولا مت َكيَدط- 20 2 ير

0 2 

 قفرفوا « َكِلد ُلْنِم ْثراَوْل 56 71

 374 « 152 طع أَو هلع لاَ إو فول َّنِهلَع ىلا ُلْم َنهَو فق

 ١4 « لع ىَرَتَع ( اَمِلْثِمِب ِهَئِلَع أوُدّتَع ا 8 ,”

 كلم نال َنيِذْل تم حيي امكَو ةصكمبلا أوُلُعَدَت نأ مشب 8 "7
0 1" 

 7 «ةوَ ُدَمأ وأ َراَجل نهي لد دنت اي كبولُق تق نط - 27
 ٌنوُيكَت دك اَن هر ءد 207 رو هس هيقدر

 تن اع جرح هل نأ ايف مَ اسفن ملف ذ ْذِإَو# 8٠" ٌنومكَت ُ

 0/1 5 ب دك ًايَِْبب ءبِرْضَأ الع

 لع ُدوُهَيْلا تسيل ىئرصتل لو وخلع ركلات ُدوُهْلا تلاَمَو» 0/46

 ١ هي أ( َلاَم َكِلَدَك ٌبككلا َنوُنتَب َُهَو ِءْيَع

 نفي « ًاوكتفأ ِدَّنَ ٍدَعف .وب مُتدَمَء آم ٍلْغِ أُمَماَم نقل - 414

 "04 ثَنَا ِوِذنَه .ىتُيَّنَأ لاك اَهِشوُرُع ّلَع ُةَيِواَح َهو َةَيَو لع رص ىِدْلَك ؤأط - 7386-4

 نارمع لآ ةروس

 ماب م « ٌقنالاع كو ّذلا سيلو» - 0

 14-48 «١ نوم لك ُمَل ُلوضي امن ارم ا ل "41

 1 « ريالا ٍةَحِئْيَك ِنيلْيلأ تري مٌكحَل ُقْلَمَأ نأ - 14

 هو 24كم لك ُهل لاَ مش باي نم ٌمكَلَ مدا ِلَكَمَ 06 504-44
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 َتْرَع ْتباَصأ ٌرِماَهبف جير ٍلئَمَك ايدل ووَيْلا هذه ىف َنوُقِفني امّلَتَم» - 1
 ١١١ 4ع 00 ٌَسفنَأ اوملظ موه

 65 «اورَمَك نبذل اوبك ال أونما< َنبدلا اياتي» - 7145-4

 ّمَأ ٍليِجَص ف ريك ٌهكِف املا نْيَتَِو ف 5 يل داك دم - 217
 2 رهو ُُ 5 .:. ىو ها عم مس 2غ

 ١ « نيَمْلا أر ْمِهَتَيْنَي مُهَتَوَرَي هزاكح كرْمْأَو

 ١1١ .. «مكشنأ دنع َنيَوم لادن ٌملُهاَيْنم مب دقة ُكتَبصأ آَملَوأط- 0-2006
 اهوا ْمابألا كيو مْلْنَم حرك َمْوَملا سم دََف حو كنسي نإ»- 20

 ١4 « سال َنْيِ

 0 «ةيوأ آم ليصل توي كآ هم ىَدُه ملا نإ لقط - 27

 ١ .١١١ يي نبوة هوو هم ني حسب هب مك هلأ نو بأ نأ 330

 ءاسنلا ةروس

 رهو ام ُرَُكي هس تيا مَا نأ تكلا ىف كحيل لري َدَمَوط- 2245
 ١ © هلي اذ كْنإ هوِرْيَط ِثيِدَح ىف اوُسوحي ٌقَح مُهَمَماوُدعفَن الها

 ١ « نيس دي ُلْثِم وذل دلو هنأ كيِموب»س- 001
 18 « يلا ٍظَح ُلْثِم كده هنو الاي وح ارث نإو#- 2١

 // 4 ةيْفَح َدَمأ دل هنأ ةَبنَمُك سلا تم اذ لفل متع بيك اًنقاط - 2 20

 ةدئاملا ةروس

 ١" .. «َنِيِدَتلأ نب حبت يأ ةَءْوَس َىروََم بدلا اذنه َلْمِم نك نتبع 60

 َلَتَامَنأكحَم سأل ىف دام أ سدت ربِ سنت َلَصَق نم 0200
 7١ «اًميِمَج سائلا ال اَنأَكحَن اًهاَيَحأ ْنَمَو اَميِيَْج َساَّنلأ

 ايم كسي كَ سوح أَو دبس وثقت الاس َنيدْلا ايأيط - 2“
 دمع مل هر

 0 ومَن نم لقا ليَ
 5١ «ةَمْيِقْلا موي ٍباَذَع َنِم وي أوُدَتْفِيِل هصم ملْئِهو9--0020200 7 #2 يت ىلإ | رغس جما رب سس 2 يح ل

 823 م7“



 ةيآلا مقر ةحفصلا مقر

00 

 ا « يلاَتمأ ممأ الإ ِهَيحاَني ٌريِطَي رهط اَلَو ضال يف ةَبآَم نياتو# - 0

 ٠6ه « تيمرجمْل ليس ييسر ل لصف َكِلَدَكَو ١١١5-7

 ١٠١ 41ه الإ هكر اه وكنا آج نمو اهلا ُرْهَع طوف هج ج - ني
 74 « مالم ّقوأ آم َلَمِع قو وم يح نموت ون نأ أوُلاَف هيام حهتَدآَج اًدإو» - ضف

 نر تكلياَدُك ايي جراَتب سيل ٍتمُنُظل يف ملحم نمُك سياّنلآ# - 7207/8 5

 0 « توُلَمَعي اوناك ام نفك

 يف دَكَّصَي اَنْأَك ابرح اًهْيَص ٌمرْدَص ْلَصِخَي ملص نأ دري نمو الا ا

 (١ 2 ل تأ لع سر هَ هّمأ ُلَصْجي كلذ لمص

 0ع «ٍضْعب مهضعب انَثَف كَدكَر## 5١1-0١

 |( « اسمي َنيَِطلَأ صعب لون َكِلَدَكَو » - 1

 4 َمِمِدْلَو 1 َلَعَف يكشملا تي ريثكحإ تَبَر َكِدكو9 - غم

 ٌهوُلَعَف اَم هَ اك لَو ميو ْمِهَتَلَع اوُسِْلَسِلَو ٌمُهوُدَرُيِل ْمُهُراَكش

 ضي 4

 اَنمّرَح اَلَو اَنْوآَساء ةَلَو اَنككصَرْمأ آم دَّسأ ءآَس ول ارم َنِذَلأ لوُفَيَس 514
 24م2 .

 مُكحَدنِع ْلَه لق انسب أوُهاَد َّقَح مِهلََق ني تلا بدك َكِلَدَكح ٌمَهَعْنِي
 ١ 4 َنوُصْوَخ الإ نأ نو نطل اّلِإ توم نإ آن هوجن ِوْلع نم

 فارعألا ةروس

 امال 00 0 كنك كولي » "00

 توركحَر مُكّلَعل ٌقوَمْ ٌقوملا جر َكلِلَدَك ب ِتدرمُتل أ لك نم وب اًنَجَرْحَأَم» - قدي
 ل ُهئاَبَت جرح ُبيِطلأ ُدََبْلاَ

 د 4 َنويكَمَي رول تيا فرصن َكِإَدكح

 ٠ 2 َنيِمِرَجْمْلا ىرْجي كَِدَكَم ذه اين وس يف لمَ َمِلب َّقَح َةَّنَجْل َةّنَجْلا َنولُحَدَي و <38
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 ةحفصلا مقر

  - 1١كلن داي نأ نود ني تروُعَد َنِذْلأَنِإ ل «

 لولي هتك أ تلم هع لن إ نكحلا لك تق) - 01-4
 4 َنويْكَفَتَي ْحُهَلَمل َصصَقْلا ٍصُصْخأَت انياب اوبك تريل رمل ُلَثَم

 «نوُملظي اراك حمسْمنأَو ايا اوبَدَك سيلا وَلا الم لسه - 2200

 هةَّنَجْلا ني كِيوَبَأ عرخأ اك ُنطِيّشلا مكتفي ال مدام بيش 2 024017

 ّ ووفيو ألا اًدَه سرع َنوُذْحأَب بتكلا اوُنرَو ٌفِلَح مهدد نم َفلَحَع9 - 4

 4و أ أي ملم ُضْرَع مهي نَِوانَل رفغيس

 « توُمِجَرب ْمُهلمْلَو تيل ٌلَصَفَن َكِلَّدَكَو» 34

 لاقنألا ةروس

 4َنوُعَمَسي ال ْمُهَو نعوسْأْوْلاَ دلك وكس اَلَو لذ
 و ل | 0

 « اذنه َلْنِم اَنَلََل ٌءآَمَت َوَلاَمْفِمَس دق أوُلاَق امسي هبا 55 مواب

 . 4َنوُهِرَك 0 إو ّيَحْلاب َكِيِبي نم كير َكرَحَأ امك 38 - 216

 نع َروُدُصَيَو سان ءآَسِرَو رطب مريد نم أجر نيك أنوع ال الوؤ 745

 « ليم َنوُلَمَعَي اَمي ُهَنأَو هللا ٍلِبَس

 ل تنل ل تاي انك ايم نييلت سرب لم باتك» د ٠١
 « باّتِعْل ٌديِدَس د وف هلأ 95 رهيب

 مُهتكلفأك حتر تي أود ملف نينو وَ لم بأَدكحح» - 220
 « تيل اوناع لعوب وَعَو ّلاَم آَمْفرْغَأَو ْمِهِبَوُذ

 « ِءآوَس لع متل ذِي هتاَيْح وق نم تشات مَ ط1

 ةبوتلا ةروس

 رخبآلا واو أب نماء مك هيكل يس راو ال أ ةَياَمِس ٌملَمَجَأؤ - وه
 . «َنيِاطلآ مما ىيهي الأ أَو ِهََّأ دنع َنْوَتنم ال هَل ليم ف َدَهنَجَي
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 ةيآلا مقر ةحفصلا مقر

 اكو ال أ وأ َرَكْكأو رف كم د َّدَسَأ اواك يبق نم دلك » - م

 قلعت كح كيت. .... كول متت وف تنل
 53 ثلا هم كلير: رخل ايدل يف

 سنوي ةروس

 أوراق لق مهِلبق نم علا 0/1
 6١ َنيرظمْسْلا يري حكعَم نإ

 00 ةؤيحلا لكم اَمَنِإ #9 507-44-4

 5 « لَو سن عيا
 نول لاَ مهو الذيب نيس زج نايت اوبك يلو - 706

 "0 و لا امك رسما
 ١ َتوُلَمَسي أوناك اَمَنيِوِرْسَمْلِل نير َكِلَدَك # - 34

 ف ل 9
 ع

 ليو مب أي امو هلع وطي َرَل ام اونَدَك لب ورش يمل 3 كل

 0 « تيلبطلأ ُةَبِقنَع راك نبك وظن هلي ني نيا بدك َكِيدَك

 ١١1 « َنيِنِمْؤُمْلا ج ُباَمِلع اًفَح َكَدك أونا داو 0 8 هال"

 دوه ةروس

 نب © تيرم ٠ ِهِلْشم روس ٍرْشَعِب اوم لم رت تولوقي 6 ١4

 ذأ التم ٍناَوومَسي لَه لَه ْعِمّسلأو ِريِصلاَو رَصألاَو ىلا برم نم 4١
7-6 1 

 مرتو اسس

 انارأ ْمُه تريلا الإ كلمت كلير انوا اًرَمب الإ كلبي ام - ها
 <” « تييذك عكلظت لَ اي ٍِلَضَف ني 1 ادلع ْمُكَل ئَر امو يأ ىواب

 ٠١9 .. لبق ني مهاب ل 1.51
 قي لزم يف تاكو مت عون داو لال جوم يف مهب ىَرَج هول - نامثاب_ م+*:#

 5 # . م نك الو انعم بكصَرأ

 826 م55



 ةيآلا مقر ةحفصلا مقر

 ردو موف وأ جون موق باس آم لَم مُكحَبِبصب نأ ةاَقْس ْكَتمِرجي ال روميو 0-200١ مرح مت
 8 4 دعب مُكحنَي لأ فانوس

 فسوي ةروس

 م ل م م

 لطو كلكلع ُمَتَمْفِي ٌمِدِبو ا يي 1
 1 4252 طبع طم كرة قت مه لي نمي جلع اهّنتأ امك ٌبوُقْعَي لاَ

 ها تعول امْكَم َكِلَدَكَر9 - 7

 ل « ترْوُملعي اَل نسال ركحأ َّنكْدَلَو .ورئأ لع بَ ُهَّسأَو

 نمار ُبيِن ُهآََب ُثْح انبي ٍضْرأْلا ىف َفسْوي انكم َكِدكَول- 2202
 6 4 َنيِيِيحْمْلا َرْج عيالهم

 4 «َنِوِدَلا ىِزْجي َكِدَك ٌمْرَج َوُهَم وللي ىف ديم سوات! 2 377

 دعرلا ةروس

 "ه «ًاهلليَو ةباد اهلك بنل امك ني ىرجي نوُعَتمْلا َدِعُو ىلا ةَّنَجْلا ُلَئَث - 35١5-8

 1 ها فلي

 : « تدَمْلا هلق نم تلح َدََوةَكَسَحْلا َلََه ةَئدتلأب َكلبَمَتيِو» - 016 -

 وم لك قل د لف لع للا هبت مِهِقْلَحَك اوفس ءاكرش ِهَنب ولج َمأآ# - ه4

 ١ 4 ولأ وهو
 ممم هرو

 2 ثري كد جير عتمة يأ :( را أ ىف ِهّيَلَع َنودَه دقو اًممو# - 684 _ ه8

 يف ُكُكَمَيَ ساّنلآ مَعَ امام هج ُبَهْدَي ُريَرلا اَنأَت لطتلاو نحل
 1 0 أ ثري كيك يل

 4 «ْئنأ رم نك كلك در ني ديب نأ آنئأ كنب سأط - "م
 َلَكَلَْأ .... لابتي تي و ير اوباَجَسَس َنِدَلِلط- 230

 ١48 «داهملا نيو دَهَج مهو مو ِباَسِْلَل ُءَوُس وس

 827 - م"



 ةيآلا مقر ةحفصلا مقر

 ميهاربإ ةروس

 2 : ىف ميلا هي ْتّدَتْسَأ ٍواَمَرَك هلع ٌمِهَيَرِب اوُوَمك تيل ئه 5-6
- 

 رع 2 14 « ٍفِصاَع

 20177 ا | »ٍِ

 ُدُيَمَي تناك اًنَعاَنوُدِصَت نأ َتوُدِرت الدم رسب الإ مسأ نإ اولاَقل - قمل
 9 4 وابا

 آنَل كراك امو داب نم دمي نم لع ٌَنْمَي هلأ َّنكلَو مكصْلتم رسال نَخنإ# 20100١
 ١ < توئمؤملا لكي هل َلَعَو هلأ ذإب الإ كلشي مُكَِبأَت نأ

 هَ نَم لع ٌنمَي هَل َنكلَو مكحنم رم الإ نَح نِإ ْمُهْلْسَر مهلك نط 020١
 ١١ 4« ودبي نم

 اًهُنَسأ بِ ورك ُهَبيطُهَمِي الم هنأ َبّرَص تك َرَيمَلاط - 200
 ب «ولمسسلأ ىف اَهَعْرفَو بِ

 "6 نرتب رْجَّلَعَ سايل َلاثَتألآ هنأ برضو - 097 -*

 51 4 ٍراَرَق نساَهَلاَم ٍضَرَأْلا قوه نِم تنسج ِةَندح َوَرَجَتُك ْةَتِبح دم ُلَثمَوط 002007
 4-4 - 730١َلاَمََألا ُُككلاَسْبَرَصَو زهب انْلَصْم فِي عُكحل َبَو9 3

 لحنلا ةروس

 01 © ةَّنِبَمَطُم هَنِماَء ٌتاَكح َةَيرَق الم هنأ برسول - 307 - 1٠6

 1 «قاحِاَل لك ني سأل - 30٠
 7 « نوم ال مسنأو هلي هلأ َّنإ لاما هَ أونرَصَ الفل - في

 7“ «اكوُلمَم ادبع الثم هنأ برص# - 7

 7ك « مكحبأ امُهَدَأ ٍنِلْجَ الم هَسأ بَرَصَو9 - في
 .٠ 2 ٌرِيملأ ُرِرَمْلآ رهو لَا لَم هيو ءوَسلأ لَم ةرخيآلاب تومي اَلَندَِلل - 447-74

 ملا مْ كَل نيبو وبها مكحول امن قم ني قرأ دمُأ توك نأ
 ب

 4 َنوُصِليحت هيف رك ام

828 - 6 
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 ةيآلا مقر ةحفصلا مقر

 ٌرْيَح وهل متربص نيلو هب مُسِبقوُع اَم ٍلْئِمِب أوبقاَعَف َمُحَقاَع َنَِو9 -
 ف « َنييسَصلْل

 ىزجي َكِدَك تولع اما حل لهدا اهو ني رج اهيوُلحَدي ندع ُتَنَجاٍ -
 *ا « تيقتملا هنأ

 نيم نِذَلا لَ َكِلَك فلير رمأ قلي وأ ةكحبملا ُمهيِنأَك نأ آل يطَي لم» -
 مو « تروخلظي ْمُهَضَأ اراك ن لَو هنأ هملظ همم اًمَوَر 5

 لون وع نو ءوينود نادم هَ أو ءْدَأ تررلا لاقو» -
 اناس 10 »ل صدع ءءء _ص-ص 01

 ّلَع ْلَهَْف مِهلَبَق ني حيل لَم َكِلَدَك وْىَن ني .نود نم اَنْضَرَح الو انٌؤأِساَ

 نا «نيِبلا ٌمكبلأ الإ لْسْل

 ءارسإلا ةروس

 أي اك يلا ادع يب أَم نأ قع بلآ ثلا تتش نأ قط -
 44-46 « لمي

 44 « ٍلَثَم ِلُك نم 0 اًدنه ىف ساّئلل افَّرَص دَقْلَو9 -

 1 4سم لالا كل ارم تي زظأ) -
 4 0 ولي نأ خلع ٌرِداَم9 -

 فهكحلا ةروس
 00 م رع ه<و< لم

 اقَئفَنَحَو بتعأ ْنِم نيج اهِدحأل المج ِنََّْي الَنم مَ ْبِرْسأَو 17 -

 4 اني مس لَ
59 

 انت مشاية لك اي تبن للم يات ٠
 64ه 2 4ارئْفُم وَ له لع هَل ناك با هورذن اميِشيه َحَبْصَف ٍضْرأْلا تاب هي

 رو قُتل دمت نأ لَه أ دل قو تدي اداَدو كبل نك ون ل9 -
 ل « اددم . هدب انج

 ديره أي نك نق يو 'هلإ مكمل آن لب جحر كلذ أن آمن لو -
 0١ «(ذمُل ير ةدابسب لري الو اصلن المع ُلَمَعيْلَ
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 ةيآلا مقر ةحفصلا مقر
 2 < هد ادأ

 ”وإ
 ننال َناكَو لم ٍلُكَح نم نين ناَءّْْلا اذه ب اَنَّرَس ْدَقَلَو9 1١1-05

 هو م

 هط ةروس

 0 ااا ا _ 06

 « للا مُكيقيرطب اه ديو امهرحسب مُكِضْرَأ ْنِم مك اجرخي نأ ناديي - هم5

 «ةَسِرل ْمُهُلَمَأ ُلوُمْيْدِإ9 - 3٠١7
 « نيا كد ابي اََِلَم َكْ َكِدَك لَه - 2005
 4 وير تاب صوم ملَو َفرَسُأ نم رجب كِدكَول- 33207
 «اًكَرَم انام هلأ َكِلَدكَر©ش- 2011

 ءايبنألا ةروس

 سا نع 235 00 هم مءم هريس ل ا ل 0

 «َنيديملل ئركحزو انِدِنِع ْنم ةمحر مهعم مهلثمو ٌمْلَهَأ هسِيَتاَءَو9 - ففي
 ع سءوص مس وع رج
 - 4 َنِمْزُْلا ىجُ كلَِدَكَو ْمَمْلا َنِيُهَسَييَو مانبي 2320 »

 « َنيككَع ال نأ ولأ ٌلِئاَمَتلا هِذَهاَم ءويوَمو هس َلاَقْذِإ8 22 77* هةءاو

 «َنيِيلدَطلا رت ِلَدَك 0075

 جيلا ةروس
 «نتَي يني هلأ َكيَدكَر»- 207
 ُهُفطْخَسَف ِءآَمَّسلا و رح امَنَكَ لاب كري نمو# - ول

 يتِحَس ٍناَكَم يف عزل دب

 هم

 ىِوُهَت وأ رْيَطلا

6 

١ 

 هم

 نا

 ظ:١,(؛

 لف

 لفي

 لير

 م

 م84

 كب

39> 

 لح

 ني

 هلل نوم ني كررت تررألا كرإ اكل اشو لكم ترث شأن اهات - 406 - 416
7 
 مهني نإ ٌةلاوُعمَكْ ولو اوصل نأ دالاس باجمد دل

 «ٌبوُلطمْلاو بلإطلا تفعَض

 830 - م

 يبس اه

 فنا



 ةيآلا مقر ةحفصلا مقر

 هّيرصنبإ هيلع ب مث هب بقوع ام لم ّبَهاَع نَمَو كلي» - ١
 س مهرب سم عود

 3 4م ريم دنا ىمإ ذأ

 نونمؤملا ةروس

 م1 « يرولوالا َلاَقاملْنِم اولاَق لب

 لّضَفي نأ ديرب كلن رتب الإ اذه ام وهوه نيم أورغك َنذَلأ الملا لامع

 نضر © نويرشَت اَمِع ُكَرْشَيو هن نول أَن اَنِم لأي كلم 50 ه4

 . «تهئيتأ خا انت اتي رثتلل نوجه
 د «نوُديِ ان امُهُسْوَهَو اين نسل نم اوال - 2207

 رونلا ةروس

 4 « كلم نيأَلَس نا نيالئمو#- 0203١
 2 « بسم بف ززكفبي وو لكم ضياْلاَو توسل ُرْو ديل - 17 - ه8

 ؟ 4 رد كرك انك ٌةَجاجْرلا # - لش

 ناز 4 ءيلع هَ لحب ُهَشَأَو نياّنلل َلَمأْلا هنأ بيرضتو » - انس

 م «آمناَتمَظل ُهْبَسحي ٍةَعيِمب برك هلتعأ اررفكم نيدو 0204٠>

 2 « نبل ريف تك قأ» ٠٠

 ١1 « َتِنمْوُم مك نإ ادبأ ءملتِمل أوُدوُمت نأ هلأ كظمي9 - 7/١

000-00 

 9 « البس ري تا أويَرَم تيكح ٌرظنأ» - ل

 ميعتألاك الإ مه نإ تر 0 ُبَسْنَت مآ - نمل
 : «الايبص ٌلَصْأ هَلْ 06

 ١م 831



 ةيآلا مقر ةحفصلا مقر

 ف يو 2

 لبني الو# 00 ُهئلَبرَو كاف نب تيل َكِلَدح9ِ» لسد
 كلسْنِ اَّلِإ ِلَدَمِب كلوني او ؟يينق نسمي ٍقمنآي كلكنمي الإ لكتب

 ورسم 1 رسحْأَو َقَحْل وحلا

 ءارعشلا ةروس

 7 « ٍويِظَمْلأ وظلم يقْرف لك َناَكَم َقلَمنَ رجلا هلاَسَسَب برشا نأ - 20064
)20 

 141 «َنييِدكْلا َنِمَل كنظت نإواَنلتِم يشب الإ تنأ امو - 24

 ١٠650 « تقدّم ّنِم تنك نإ ٍةَياَنِب ِتْأَقاملْنَي رب الإ تأ آما» - 2:3

 لمنلا ةروس

 لذ اهلهأ درع أولو اًهوُمفَأ رم ادم اَدإ كُلما نإ كلَت#_--0860
 " « نوُلَمَفَي َكِلَدَكَو

 0000 «يوم كولي ني لل انتو وه هن تلو كسر اَدكَحَأ لَ ََةساََظل- 332080

 صصقلا ةروس

 ١ 4 َنيِديَحْمْلا رج كِيدُكَو » - نفر

 8 « ريدم لَو ّناَج اك د اَهاَراَمَلَ ُكاَصَع لأ أَو 168 5
 َّنِإ ٍضرأْلا يف داسفلا غبت ا لو كَ ُدَّمأ نمل امكح نييكَو» - 300

 7 «َندِسفمْلا بحال

 ل «ُنوُرْنَق توأ آَمَلْنِم اَنل َتْيَي ايّدلأ ةويحلا تيوديرب تلا أ لاق ع

 اند وويل متم ُهَنصَنَم نص يقل ٌرَهَف انسخ اًدََو ُهَسْدَعَو نمفأ# - 35
 0 4 يخل نيم برهم ماس هو 1 لم م م سى مع

 اهون ني لآ ع ءاحج اًملف# امم

 رس



 ةحفصلا مقر

 هم و2« 2 ماب همر 2 ا  ىبصص ع ص ءم م هم 22 رو

 اَنِكَع ُدَّهأ َّنَم نأ لَو ٌدِدَفَيو وابي ْنِم هآَمَي نَمِل ٌقْرَرلا شتي هلأ كاكيو » - 1

 4 ةرثزيكملا خل ل هناكَ ار تنك

 توبكدنعلا ةروس

 ٍنوبكنَمْلا لَدَمَك ءآسيلؤأ ِهَّنَأ يود نم اوُدَمعأ لا ُلَئَمه - 488 0144 هال 1
 ةص

 « نيب تَدَممَأ
 سم ريت ج١٠

 «َنوثيصلا الإ آسهّلَقْمَي اَمَو َنياَنلِل اهيِرْصَن ُلكمأْلا كلزتو» - 2 4م
 هام سرك رج مر وص م < يهم را 0 0 ا

 َنِمَو هي تونمؤي بنكلا مهنئا نذل بتكملا كلل الزنا كِلَدَكَو» - ليل
 ايلا راع ماع © مس تحلل ا س

 « نيكل اَّلإ آني ُدَسْجي امو هب ُنِمْوُي نم الو

 مورلا ةروس

 مام َرَِغاوممَ ام َنوُمرْجُمْلا مِسْفب ُةَماَسلَأ ْموُعَت مويو#- 22019“

 4 َنوكَفْوب اوناك كِلَدَك
 هع هش - 14 4 ١ يورم همر

 « لم لع نم ناضل اذنه يف ان اَنْبَرَ دقو - 744 - ٠١
 « توُمَلْعي ال يذلا ٍبوُلُق لع هنأ عبطي كللَدَك »8-0004
 ءاكمرش نم مكسب تكلم اَم ني كَل له كَم ْنَماَلَتَم كَل َبَرَسل - 445 -

 5 ع م 3 >0 0 م م2 ينحر ار . . كل

 َكِلَدَك مكَسْفنَأ كنك َحُهَوفاَ هاوس هيف رف َمُكَتْفَرَر ام

 4 َوُلِقْمَي موَقِل ِتْآْلا ُلِصَفَ
 دعب سرألا ىو يلا سم تنيلآ عمو تملا مَآ عبو - ١-44"

 « توعيرخع َكِلَدَكو اهيوَم
 « كلا ُريِرَمْلا وْهَو ضرالاو تول يف ليلا ُلكمْلا هَلو9)- 201٠١

 نامقل ةروس

 4ٍؤدِو ينئكح الإ كدب الو كفلَح امس 204
 هيد نك اهَعَمْ ل نك ايكَسسُم َلَواَْشِيا هلع َلْاَدِإَول- 000١

 مد وه نم م/ور

 « وِ يادي هَرَشف او

 833 ب م3"
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 ةيآلا مقر ةحفصلا مقر

 هلع 2 121 جر اخ م ل م
 مهل نط هل يضع نأ اوعد لئظلا عون ميغ الت - 20“

 انض « روفك ٍراَنَح لك الإ ايا ُدَسْحياَمَو دِصنْفُم مهنمف ِربلا لإ

 ةدجسلا ةروس

 14 «َنْوَنَسي اَّل اَمِساَه باك نَمَك اممْوُم نك نمفأأ - 76 8048« ٠١

 بازحألا ةروس

 توما َنِم هيلع ئَتشي ىِذْلك مهنبعأ رودت كِل تورطنب مهستأر فول احا 00004
 وثم دل كلو حلا لَ ةَحِأ ِداَدِ قتل مكحول ولا بَعد اذ

 14 « كي هم َلَع كد ناو هَلْ هَل لبن و
 ةارعرماو ء م دو هجر م 0000

 نفي 4 آلا نم ٍدحأك نكسل َيّنلأ هاني - م١8

 أبس ةروس

 ريد 22 مك سل وع حج م مد هع مدع ومع 2كعظ ع مم يصوم
 هَفِذن انرمأ نع مهني عري نمو . . . . ٌرِهَش اورو ربش اهودغ برلا نئميلسلو 9 - اوا

 ص صصص رع رص رح

 ند «باَولك ٍناَفعيو ليثلمتو بيراحض راض نبي ُآََ امم َنوُلَمَعي © ريس ِباّذَع ْنِم

 رطاف ةروس

 9 « رولا كِلَدَك .٠-8
 لم ل 2 ل ىلع عل 0 ءر نم م 02 ا موم ب ا. .ّ

 ٍةَمئيفْلا مونو حل اوناحجتسا ام وعم لو د ءاعد وعم ال رهوعدت نإ# - ىلا
 24 . م سود مر م 3

 ١ 4 ريح ّلْثم كن الو ككرشب َنورفكُي
 1 «ألكلتلا وداي نينا شب اننِإ درك »- 00 و مدوعو

 سضص مع ساس

 «””“ 4 روُدَكح لك ىِرج َكَِدَك » - انني

 سي ةروس

 ١64 - َنور ام. هم نم مُحلاَنقلَسَوا» © :1

 <,7,ىئآ 4 ٌءيِوَر هو مظِمْلا يحي نَم َلاَق ٌمَقَلَ َِبتَو التم اَنَل برسول - 3832-4
 مرا ا

  - 32000١ْرُهَلْنِي قلي نأ كَع ٍرِدَشِب ٌصْرَأْلاَو ٍتوْسَتلأ َقَلَح ىلا سلو « 5"

834- 7 



 ةحفصلا مقر

 © نوُلَسرمْلا اَهءاج ذإ ٍةيَرقْلا بصصأ اَلََم مل برضو - ه6/
 روم ع2 2 م 2غ _-

 4 َنوبدكَن الإ ْرْسَأ نإ ءْيَع نم ُنحَيل لنا امو اسلم ْىَسباَلِإ رْسَأ مولا - همها/

 تافاصلا ةروس

 4 َنيِمِرْجُمْلاِب ٌلعفت َكِلَدَك اًنإ #9 4176-1

 4 نونُكَم ضيم نيْدَك ا - 5

 « َنوُلَِمْلا ٍلَمَمَيِلَف انه لدِمِل 9 - 5

 نيا سور ُمَنك اهُعلطط 2020
 4 َنيِنيِحُمْلا رحم َكِدَك نإ - ضف

 ص ةروس

 4 بألا ىلؤأمل كرو َنم َحَر مُهَعُم مُهلْنَو ملأ :لاموول#- 0001
 51 >7 ا مساس #6 52 ماض ع م شعم

 ٍضرأْلا ىف َنِدِسْفَمْلَُك ِتَحِلَّصلأ اوديو اوُسَماَءَنِِدْلا ُلَمْح أ - 2084٠
2 

 4 ٍراَبّملك َنيِعَّمْلا ُلمْجح أ

 رمزلا ةروس

 وب أوَدنْفأل ُمعَم منو امج ضل ىف اماوُملظ حم رلإ نأ لَو 2060م
 6اس هم سول برعم تب

 4 ِةَمَِيِقْلا موي ٍباَدعْلا هوس نم

 ةيآلا مقر

 ذب

١6 

54 

 عو/

 "1 .. © َنوُردَذَب مُهَّلَعَل ٍلتم له نم نامل اذه يف ساّنلِل اَيَرَص دَقَلَو - 41١ 440٠ ءه* 1
 و ما |” بعسل ب و سر مك د ىو 2 ل 26 ع ل رم رص سرع خخ

 ناوي لَه ٍلْجَرَل املس الجرو َنوُسكْستم ُماَكَرَس هيف الجي الثم هللا ب 2 م

 «لَثم

 رفاغ ةروس

 يأ لني * ٍباَرحَأْلا ِرْوي َلَْم كِككَع فال هْوِإ مْوَمَي َنَماَدَىِذْلأ لاو 02
 ع ممم ل ل رم ل رت 2

 « هيعَب ني َنيِذْلأَو دومَتو واكو جون مو
 « هلم الإ رج اه هَقَنيَس َلِيَع ْنَمص- 020 مس حرت 2

835 6 
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 ةيآلا مقر ةحفصلا مقر

 6 «ٍراّبَج ريَكَتم بلف ٍلكَص لع ُهّنَأ عبطي َكِلَدَك 9 - 0

 1 4َنوُدَحَجي ِهَنأ تتيتب اواَك بدلا كمْ َكِلَدَك »9 - 48 - 5

 تلصق ةروس

- 

 لب 4 دوُمَتَو ٍداَعْةَفِعَص َلْثَي ٌةَفِمَص حير لُفَهاوضْصَأ ن9 0147

 1 «دِحو هَل كهل امنأ لإ خوي كلنم ستبأتأ امَنإ لق - 2022 40/0

 ىروشلا ةروس

 ١١ 4 ٌريِصْل عمت َرُمَوٌد وس لِمَ سيل 041

 فرخرزلا ةروس

 9 «َنرْخآْلَل الئمو اَفْلَس َمُهَتلَمِجَح9 - 0066 "4

 رهو دوس ُمُهَعَو لع الكم لتي َبَرْعاَمِب مُهدَح َرْْفاَدإَ 114 -5
 1 4 هيك

 ١١ .. « توُرْمم َكِلَدُك انِسَم ُهَدلب .هيانرتنَأف ردع اءامولمَسلا م َلَّرَت ىَدْلاَوط - 3٠070١

 0 « نول ُنَتَم ئَضَمَو اًسظَب مهني َّدَسأ اكلْهَأَت 9 - 0

 ها/ « تودي ُهْنِي كلم اَذإ الَثَم َمْيَرَم نبأ َبرْصاَمْلِو# - 5707-571-75

 69 4 َليوبرَسإ قت التم ُهَتلَعَحَو ِهّيَعاْمََتأ ٌدِبَعاَلِإ ره نإ 020

 ناخدلا ةروس

 5-45 « ٍمِيِيَحْلا لْمك *نوطبلا يف ىلفَي ٍلَهَمْلاَك 9 1475-00

 فاقحألا ةروس

 بْنَ هَ َدهَسَو .وب ُئرفكَو هلأ دن ْنِم ناك نإ ريم لْفل - >0"
 هذ

 ْ متكتسأَو نما ودم َّلَع ليس

 836 م75



 ةحفصلا مقر

 ؛ةزإ دمحم ةروس

 4 قمة ديرب اوشا ديو لآل لككط - 01“
 «ٍرَلأ ىف دَِح َوُهْنَص 9 - ضم

 « هس م #2 رتس مس سا هير 8 04 . 0 ما

 مِهلَْق ني دل ُهَبِلع نك فك أوُرظنق ٍضرالا ىف اوُريِسي رَْأأل - 5417-5
 "يل ج5 02 مو ىاجرص ف

 «اهَمأ َنِفَكْلَو لع ُهَمأ رمد ىو ري 2

 مهب ني حلا أوعبأ اوما يذل أو لليل اوعَجأ أورفُك بيلا َنأب َكِلَده - 0437 - 4
 « هلأ سل هنأ ُبرْضَي َكَِدُك

 4« مر أَبو وَ موسم نر نكك وير ني وني َكَعَلَم نّفأأل- 3304
 4« كلتا اوك ال رد كَوِعاَمو لبسي الوَتَت نيو - 04

 حتفلا ةروس

 يف رُمثكمو رولا يف مُهّلَتم َكِلَذ دوُجسلا ِرَأ ني مههوجبو ف َمُهاَميِسل - 7/917 - 78-4
 بحسب .هقوس لع ئوتسأَه ظَلْغَتَسََ موا مَتَطَس جرخأ عزك ٍلِضاْل

 مرام ع 4

 تارجحلا ةروس

 رْسأَو خللمعأ لب نأ ضعَل مُكحِضَس رهَجُك ٍلوَقلاب ملاورَهج الو 02054
 4 معا

 فى ةروس
 هرم س سم 2-5 مم م وبس تا( رم

 « يول َكِدَك امم هدب .دب انيِمحَأَو» - 1,11

 تايرانلا ةروس

 نمط كَم آمل نحل مَنِ ٍضرألاَو كمل َتروَعط- 217*

 «نؤينتتب ذل نيش يم لني (ٌواوَلَط نيل هَل - هده

 837 ما
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 ةيآلا مقر ةحفصلا مقر

 هَنلعأ ءََع نم رد ام ممل حلا مْويَعاَلَسْأْإ اَء فوط - 2200١
 4 ٍوِبلَك ُهَتلَمَجاَّل

 « َفِلُيَرَلاَم ِكِيَدَك اولا 1

 روطلا ةروس

 < كَ ولو ع زجل اني يك كله - 0
 « يقيد أوناك نإ ولم ٍثيِرَح أون - 140 - 0١

 رمقلا ةروس

 4 ِرَصِلاِب جنك هدو الإ ارم اَمو» 18-6 "١١

 « نم دارج منك ِثاَدْيَنلا نم نوري - م

 4 رطل ميه واكد ديو َةَْبَس َميَعالَسْرَأ ]9-2005
 « ِرِعَقَُم لن ُراَجْعَأ مب همك سائلا منت - 0:

 نمحرلا ةروس
 « يلتخلا# ربا ىف تاكل رول هول - ١
 «ٌناَجْرَمْلَأَو توابل َّنبمَك » ا

 اًخَصْلاَك ٍلدَصَلص نِم َنسنإْلا َقلَخ9 -
 اميل

 0 زو تاك ةآَعكلأ فَ اذ - 6

 ةعقاولا ةروس

 «َنوُمَلَعَت ال ام ىف َمُكَكِشْننَو كلتمأ لِوب نأ لع - 3٠6

 «نوخسلا ولؤللا سماك 9 "1

 ديدحلا ةروس

 لوألا يف ناَكَتو كسير راقب ةَيِزو وهو بل ايدل يملا اَنأاومكعأ 9 - هال ١
 4 مالح نكي مماَردضُم هه حبي مناَب راَُكْلا بي ٍثِْ هَ ِلَمَك ولولا

 838 - م4

 كك

 ١0

32> 

 قع

51 

7” 



 ةيآلا مقر ةحفصلا مقر

 "1 « اوما دلل ْنَّدِهُأ ٍضْرلاَو لَمَسلا ٍضْرَمَك بسر َةَنَجَو» - ا

 رشحلا ةروس

 16 4مل ُباَذَع َجلَو هرم لاو أفاد يبرق ْمِهِلبَق ني نيل لمسك » - نر

 ٠١ «تدَي *ىرر نإ َلَقَرْقَك اَمَل اًمَلَق رفكحأ نسدإلل ٌلاَقْذِإ طبل ٍلََك 9 نا

 4 «نوُمِستْلا ْمُه كلو يشأ هدأ هَ اوم نبل اوك الو»- 2004

 " <« ترتب مْ نين اهم لكتألا كفتر» - ١
 ةنحتمملا ةروس

 سبب امك َةَرْجآْلا نم م أوُسَي َدَق هيلع ُهّنأ بضع اًمْوَفَأَو اوننالا» <ظظك جك

 ١ « روبقلا بأ نم ُراَدَكْل

 ١١ «ًارذتنأ مَن : مهجور تبعد حريرلا اًواَن» - ,/ىغ

 فصلا ةروس

 0 « صوص 2 وك اه ٍَ اَفَص هِلَِِس ىف تولت تلا ُبيهَنأ نإ ) - 74

 َنتِراَوحْنل هم نب ىَسيع لاَ اك ٌراَصنأ اونو ًاوثما“ نبذل اني - نذ

 ١ « هنأ دان يح َنوُيراَوما لاَ هللا لِ يراصنأ َنَم

 ةعمجلا ةروس

 ه  «ةائمأُل أ ُلِمْحي ِراَمِحْلأ ٍلَمَمَك اًموُليحي مل مث درت اونَيْح َنيِدلا لَم - 377 - ؛ه

 0 «ِدَنَأ تاتي اوّدَك نذل وقل ُلَكَم سئب» - 16

 نوققانملا ةروس

 رع ع4 . بش يب عمل َْمتصْووفَب نإَو ماسبب احمل َكُب دق مهران - 1

 ع در
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 ةحفصلا مقر

 قالطلا ةروس

 « نهدي ِضْنأْلا نيو اوس َمبس َقلَح ىلا هنأ 9 - ليج

 ميرحتلا ةروس

 هز تارتاو و كرنأ اديك تيلإ لكم دنل ترسو - 4+
 4َنْوَعَرَف تأرمأ أنما بسِنرَل الَمَم ُهَللأ بَرَصَو» - 1.32

0 
 « نيم انمي أوهضأ ذإ هلل بح يوب نك هت اَنإ 8 - /

 4 ميتا كيتا » - /

 « نولي أم ول رك ولا ثان تاما كك ا 7

 نوت فِي كلام َنبمزبمَم نبيلزشلا ُلمجَتَتْأ» - 1

 « نول لَك حَساَلَو كبَر يي يسن - 201

 ةقاحلا ةروس

 « قير لجل نع ساب مرا فرت9 - 2001
00 

 « نملك ُلاَبْنَل ُنْوكَبو * ٍلهملاك همس ٌنوَْت موي# - "3

 لمزملا ةروس

 «لوش د لإ ذأ 5 كلم اذه الور يكل السل نإ - 0/4

 رثدملا ةروس

 هم ضي َكَِدك اَماَدَبي ف انام نويل سر موي ىف نينا لِما - 8

 « لني نم ىدَبيَو كني م

 #4 رفتتم 1 مهن » - مما

840 ٠ 
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 ةيآلا مقر ةحفصلا مقر

 (رهدلا) ناسنإلا ةروس

 ١ -  1465«اَنيِدَي مهكتنأ لدبي اَذِإَو ٌمُهَرْسَأ اَمْدَدَنسَو َمُهتَفَلَح نخل 14

 تالسرملا ةروس

  0١ا «”ذُس تلم وَ * ِرْدَتلَم رّرصكبب ىَئاَبإط-

 ه1 تأ « َنيِنِسَحْلا ىَري كيك ادإ» - ضف

 تاعزانلا ةروس

 6# ١ - «ش 3 نعال الب هوَ ميم 4
 رجفلا ةروس

 «ِدَكِلأ ناَهَلْني ْنَلخم ل ىلأ» - ا 4

 ةعراقلا ةروس

  - 104ٌلاَسبجْلأ ُنوُكَتَو *ِثوُنِمْلا ٍشرَفْلاَح ٌساّنلأ ٌنوُكَي مْوَب9

 هو 4 « شوُفنَمْل نها

 ليفلا ةروس

 ١ ١ ٍلوُكْأَت ٍفصَُك ُْهَلَمَج 4 0

 6١م - ]841





 اا ةمدقملا

 000001 ] ] ] ] ]1 1 لثملا :يديهمت لصف

 نا مدقلا ذنم لثملا ةأشن  ىلوألا ةرقفلا

 8 ةراعتسالاو هيبشتلاو ليثمتلاو لثملا نيب زييمتلا  ةيناثلا ةرقفلا

 0 لثملا يناعم  ةثلاثلا ةرقفلا

 7 . لثملا عاونأ  ةعبارلا ةرقفلا

 00000000011 لثملا دئاوف  ةسماخلا ةرقفلا

 ١ ميركلا نآرقلا يف لاثمألا ةيّئفو صئاصخ  ةسداسلا ةرقفلا

 1 ميركلا نآرقلا يف لاثمألا صئاصخ -ًالوأ

 ه ميركلا نآرقلا يف لائمألا ةّينف  ًايناث

 ه9 ... ميركلا نآرقلا يف لاثمألا اهاخوتت يتلا فادهألا  ةعباسلا ةرقفلا

 م6 ةينآرقلا لاثمألا يف اهنيماضمو اهموهفم ةديقعلا : لوألا لصفلا

 0 ىلاعت هللا دوجو ةقيقحب ناميإلا  ىلوألا ةرقفلا

 843 م4“



 15 ميظعلا قلاخلا وه ُهَّللا  ًالوأ

 11 ًاهابشأ هل اولعجت الف هل َلَكَم ال ْنأ ملعي هللا نإ  ًايناث

 ير ا ضرألاو تاوامسلا يف ىلاعت هللا رون لَم - ًاثلا

 18 ل انيمي هلا ىوقلا دمام ًاعئاو

 عساولا هللا ملع ةباتكل اربح راحبلا ٌءام يفكي ال - ًاسماخ
 ل وس وو اددم هلثمب انئج ولو

 000000 رصبلاب حْمَلَك ٌقّمحمو ٌذفان ىلاعت هللا ُرمأ - ًاسداس

 74 ' .هبتكو هللا ةكئالمب ناميإلا  ةيناثلا ةرقفلا

 00 ا ظوفحملا حوللا ةيهام  ًالوأ

 000 ا نآرقلا ةقيقحب ناميإلا  ًايناث

 0 111 هللا لسرب ناميإلا  ةثلاثلا ةرقفلا

 ل يم ٌثععبلاو ةمايقلاو ٌتوملا  ةعبارلا ةرقفلا

 ا كو ساما فطاسسااطا ينام توملا ًالوأ

 00000 ةمايقلا موي - ًايناث

 0 009 باسحلاو ثععبلا - ًاثلاث

 ل رانلاو ةنجلاب ناميإلا  ةسماخلا ةرقفلا

 1 ةيضرألا ءايشألاب رانلاو ةنجلا ىلع ليثمتلا  ًالوأ

 ا رانلا باحصأ ةايحو ةنجلا لهأ ةايح  ًايناث

 1 سام ةينآرقلا لاثمألا يف سانلا فانصأ : يناثلا لصفلا

 0 نينمؤملل داشرإلاو هيجوتلا نم حمالم  ىلوألا ةرقفلا

 8 هللا معنأب مهدوحجو مهسفنأل نيرفاكلا ملظ  ةيناثلا ةرقفلا

 8قهدج 14



 .. باسحلا موي نيرفاكلا لامعأ ىلع ةبترتملا جئاتتلا  ةثلاثلا ةرقفلا

 5700 نيرفاكلاو نينمؤملا نيب قراوفلا  ةعبارلا ةرقفلا

 05000000 مهسفنأل نيكرشملا ملظو كرشلا  ةسماخلا ةرقفلا

 م ا م و ست 0 نيقفانملا تافصاومو «قافنلا  ةسداسلا ةرقفلا

 .. سانلا رئاس لثم رشب مهنأل لسرلا قيدصت مدع  ةعباسلا ةرقفلا

 ةينآرقلا لاثمألا ةجلاعم : ثلاثلا لصفلا

 5 سانلا ةايح يف ةرثؤملا اياضقلا مهأل

 55ش 100 ..... لطابلاو قحلا  ىلوألا ةرقفلا

 01000000 جاجحلاو لادجلا  ةيناثلا ةرقفلا

 0000 ءاوهألا نوعبّتي نيذلا  ةثلاثلا ةرقفلا

 000 اهئانف يف ايندلا ةايحلا لثم  ةعبارلا ةرقفلا

 251 ةينارقلا لاثمألا يف داشرإلاو ةيبرتلا  ةسماخلا ةرقفلا

 .. ُهلثم ملأ مُهَءادعأ ّباصأو الإ ملأ نينمؤملا بيصي ام  ةعباسلا ةرقفلا

 /ظ52”شصش 985 مالسإلل مهتوادع يف دوهيلا  ةنماثلا ةرقفلا

 ل ةمتاخلا

 000 باتكلا عجارم

845 - 6 




