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 دقو ؛ ءازجلاو ثعبلا ةلاسرلا.ديحوتلا» ةيمالسرالا ةديقعلا لوصأب ىَنَعُت يهو ةيكم دوه ةروس
 اهس ال نيكرشملا ىذأ نم هاقلي ام ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلل ةيلست ليصفتلاب ءايبنألا صصقل تضرع
 تايآلا تناكف 6 ةهيدخ » هجوزو « بلاط يبأ » همع ةافو دعب هيلع ترم يتلا ةبيصعلا ةرتفلا كلت دعب

 . تابثلاو ربصلا يف مهب ىسأتيل « ءالتبالا عاونأ نم لسرلا هناوخرال ثدح ام هيلع صقت يهو هيلعلّرزنتت

 الو للخ هيلإ قرطتي الف « هتايآ تمكحأ يذلا , ميظعلا نآرقلا ديجمتب ةميركلا ةروسلا تأدتبا #

 رصانعل تضرع مث . . دابعلا حلاصم نم ةيفاخ هيلع ىفخت ال يذلا « ميلعلا ميكحلا ليزنت هنأل ؛ 2. ضقانت

 قيرفو 2. ىدهللا قيرف : نيقيرفلا نيب ةنزاوملا عم « ةيلقعلا ججحلا قيرط نع « ةيمالسزالا ةوعدلا

 امك اههنيب تقرفو ٠ نيرفاكلاو نينمؤملا نيب لئاطلا قرافلا هب تحّضو نيقيرفلل ًالثم تبرضو . لالضلا

 نايوتسي له « . عيمسلاو ريصبلاو ؛ . مصالاو ىمعألاك نيقيرفلا لّثمإ» رونلاو تاملظلا نيب سمشلا قرفت

 . ؟ 4نورّكذت الفأ ؟ ًالثم

 نم جني مل هنأل ء يناثلا رشبلا بأ مالسلا هيلع « حون » ةصقب ةثدتبم ماركلا لسرلا نع تثدحت مث *#
 لوطأ وهو . ضرألا هجو ىلع نم لك قرغو « ةنيفسلا يف هعم اوبكر نيذلا نونمؤملاو حون الإ نافوطلا
 . ًاربصو ءالب مهرثكأو , ًارّمُع ءايبنألا

 ةميركلا هدوهجلا ًاديلخت « همساب ةميركلا ةروسلا تيمس يذلا مالسلا هيلع « دوه » ةصق تركذ مث

 مهماسجأ ةوقب اورتغا نيذلا « نيربجتملا ةاتعلا « داع ه موق ىلإ ىلاعت هللا هلسرأ دقف « هللا ىلإ ةوعدلا يف
 مهنع ثيدحلا يف تايآلا تبهسأ دقو « ة ةيتاعلا رصرصلا حيرلاب هللا مهكلهأف ؟ ةوق ة انم دشأ نم : اولاقو
 لكرمأ اوعبتاو ؛ هلسر اوصعو مهبر تايآب اودحج داع كلتوإ» نيربجتملا نيربكتملل ةربعلاو ةظعلا دصقب
 .4 دوه موق راعل ًادعُب الأ , مهبر اورفك ًاداع نإ آلآ هلوق ىلإ . . . دينع رابج

 « نوراهو ىسوم » ةصق مث « بيعش د١ ةصق مث « طول ) ةصق مث« حلاص ه هللا يبن ةصق اهتلت مث #
 يف تاظعلاو ريعلا نم صصقلا هذه يف امب رشابملا بيقعتلا ءاج مث . نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص
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 رث ىسمرلا ص نرسل ل جرل وت مس ٠ سدا تب

 ىذ لك توي و ىمسم لجأ لِ انسح اعلم عديم هِي أوبو مكبر اورفغتسا أو 2 ريش ريذت

 لاعب هلق نإ ديصحو مئاق اهنم كيلع هصقن ىرقلا ءابنأ نم كلذإ» نيلاظلل ىللاعت هللا كالهإ
 . «ديدش ميلأ هذخأ نإ ةملاظ يهو ىرقلا ذخأ اذإ كبر ذخأ كلذكو

 مدلج اهب راما تلذرب «:لسسرلا صن ركذ نيف ةمكلا نايبب .ب ةميركلا ةروسلا ل

 هلوق ىلإ ٠ ا 3 0 هن ام لسرلا ءابنأ نم كيلع

 قسانتيل هب تأدب امك ديحوتلاب ةروسلا متخت اذكهو «نوملعت امع لفاغب كبر امو « هيلع لكوتو هدبعاف

 ال هجو ىلع هب ىنأ اذإ رمألا مكحأ : لاقي داسفلا نم منملا : ماكحإلا «تمكحأ» : ضنتتنغللا
 هيلإ ريصت ىذلا ناكملا «اهعدوتسم# ايندلا يف ةيلإ يوأت يذلا ناكملا «اهرقتسم# داسف وأ للخ هيلإ أرطتي

 : يبطرقلا لاق نينسلا نم ةدودحم ةدم يأ نمزلا نم ةدملا ىنعمب انه ةمألا #ةدودعم ةمأ# توملا دعب

 عابتأ « نمزلاو نيحلا , ريخلل عماجلا لجرلا « ةلملا . ةعامجلا : هجوأ ةينامث ىلع قلطي كرتشم مسا مألاو
 وهو ًاقح ىنعمب ةدحاو ةملك «مرج ال» ىئالتو عاض «لضإ#» بايتراو كش «ةيرم» خلا "'”ءايبنألا

 عمسي ال يذلا «مصألا» عوضخلاو لذلا : تابخإلاو اوعضخو اوعشخ «اوتبحأ» هيوبيسو ليلخلا لوق

 . ممص هبو

 ولحو مالكلا ولح ًالجر ناك « قيرش نب سنْخألا ٠ نأ سابع نبا نع يبطرقلا ركذ : لوزتلا ُببس
 نونثي مهنإ الأ» هللا لزنأف ءوسي ام ىلع هبلقب هل يوطنيو . بحي امب لكي هللا لوسر ىقلي . قطنملا
 , 9ةيآلا #. هنم اوفختسيل مهرودص

 فورحلا هذه لاثمأ نم بكرم هنأو . نآرقلا زاجعإ ىلإ ةراشإ «رسلا» : رثسيفللا
 ليلج باتك وه ىأ «هتايآ تمكحأ باتك# ىرأ هللا انأ : هانعم نأ سابع نبا نعو « ةيئاجحلا
 لالحلا رومأ هيف تنيُب يأ «تلّصُق مئإ» للخ الو ضقانت هقحلي ال ؛ حم ايظن هتايآ تمظن « ردقلا

 اهلّصف هللا دنع نم ىأ «ريبخ ميكح ندل نم# داعملاو شاعملا رومأ يف دابعلا هيلإ جاتحي امو « مارحلاو

 ًالا» ليصفتلا نسحأ ةلصفمو ماكحبالا نسحأ ةمكحم تناك اذلو , رومألا تايفيكب ملاعلا ريبخلا 0

 «ةمأ ىلع انءابآ اندجو انإ» هلوقو « نمزلا نم نيح يأ «ةمأ دعب ركداو# هلوقو . ةعامج يأ «سانلا نم ةمأ هيلع دجو ىلاعت هلوقك )١(
 . 8/4 يبطرقلا (؟) . خلا نيدو ةلم يأ
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 نحو عمري ل 64 ٍريبك م وي باع ركل فاَحَأ َنإف اونو نإ لق لَ
3 

 2 صر ص ع اش را رس رص ير ا رس رو دع ع 2 را اا ا ا ا را لا ا ل لا

 وشن ل نوط امو دورا لغم ماي دوب يحال ةنمأوفختسي موو دول مكن آلأ كد

 ا لم م رم و وا ارم م لراس م ا مرب

 لَكِ اهعدوتسمو اهرقتسم عبو و اكرر هَل لع الإ ضرألا ىف باد نم امو# د رودصلأ تاب مل

 قولبيل ءاملا لع هش رع ناك ورأي تس ىف ٌضرألاو تاولمسلا َقلَح ىذا َوهَو يد لييبم بنتك ف جر سلوم سدو 2 سم ىآ هب

 حاج »ج

 نم مكيلإ لسرم يننإ يأ «ريشبو ريذن هنم مكل يننإ» هللا الإ اودبعت الثل يأ «هللا الإ اودبعت
 اوبوت مث مكبر اورفغتسا نأوإ» متنمأ نإ هباوثب مكرشبأو ٠ مترفك نإ هباذعب مكرذنأ . ىلاعت هتهج

 ًاعاتم مُكعتي» ةبانإالاو ةعاطلاب اهيلع اوميقتساو ةبوتلا اوصلخأو بونذلا نم هورفغتسا يأ ٍ«هيلإ

 لجأ ىلإ# شيعلا دغرو . قزرلا ةعس نم ةليلجلا عفانملاب ايندلا هذه يف مكعتمي يأ «أنسح

 ,نسحم لك يطعيو يأ «هلضف رلضف يذ لك تؤيوإ» مكرامعأ ءاهتنا وه دادحم تقو ىلإ يأ « ىّسسم

 ينإف» نمحرلا ةعاط نع اوضرعُتو ناميالا نع اولوتت نإو يأ «اَولوت نإو» هناسحإ ءازج هلمع يف
 هيف ال ربك هنأب باذعلا فصوو « ةمايقلا موي باذع مكيلع فاخأ يأ «ريبك موسي باذع مكيلع فاخأ

 ءيش لك ىلع وهو» توملا دعب مكعوجر العو لج هيلإ ] يأ #مكعجرم هللا ىلإ ةديدشلا لاوهألا نم
 ميظع ديدهت ةيآلا يفو ١ ءىش هزجعي ال ٍبّذك نم ةبقاعم ىلعو مكئايحإ مث ' مكتتامإ ىلع رداق يأ «رسيدق

 سلاجي ناك قيرش نب سنخألا يف تلزن : ل ل

 نيكرشملا ةاداعم نع ربخأ : يبطرقلا لاقو «!رهظي ام فالخ رمضيو هبحيل هنأ فلحيو قي هللا لوسر

 ةوادع ىلع مهرودص نووطي مهنإ ىنعملاو "”مهلاوحأ هللا ىلع ىفخت هنأ نونظيو . نينم ؤملاو ليكي يبنلل

 نوشغتسي نسيح الأ» مهرمأ حضتفي ال ىتح هللا نم اوفختسي نأ كلذب نوديري ٠ نينمؤملاو يبنلا

 امو نونطبي ام ىلاعت ملعي يأ «نونلعي امو نورسي ام ملعيإ مهايثب نوطغتي :نيح يأ «مهبايث
 ادم هكداوا هج هو د ه1 لوقت : ةيآلا نأكو نورهظُي

 باد نم اموإ» بولقلا يف امب ملاع يأ «رودصلا تاذب ميلع هن ]) مكلاوحأ نم ةيفاحخ هيلع ىفخت

 هللا لفكت الإ ناويحوأ ناسنإ نم ضرألا هجو ىلع بدي ءيش نمام يأ هاهقزر هللا ىلع الإ ضرألا يف

 «اهعدوتسمو اهرقتسم ملعيو# قزارلا وه ناك قلاخلا وه ناك ايكف « ًامركو ىلاعت هنم ًالضفت هقزرب

 («”نفدتف هيف تومت يذلا عضوم ا اهعدوتسمو .« ضرألا نم هيلإ يوأت ثيح اهرقتسم : سابع نبا لاق

 ظوفحملا حوللا يف ٌرّطسم « رامعألاو « رادقألاو « قازرألا نم لك يأ «نيبم باتك يف لك»

 هيفو « ايندلا مايأ نم مايأ ةتس رادقم يف اهقلخ يأ «مايأ ةتس ىف ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا وهو»

 مايأ ةتس يف اهقلخ رصبلا حملب تانئاكلا قلخ :ىلع رداقلا هلإلا نإف رومألا ف ينأتلا ىلع دابعلل ثحلا

 )١( رحبلا (”) . © /4 يبطرقلا (؟) . 5:7 /© رحبلا ٠١4/8 .
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 مس سام سرالوم ي# روما موس ري سم ع وزو 0 مامر

 ّقاَحَو متع اقورصم سبل ىتتاَي , موي الأ لا ا با مات نإ

 نت ٌرونك سول هنا ه نيه مهن تينت نأ نيكو يت وسم «ويأوك ن مسو
 رصسمصس سا 2 راس را سر ا 36 هم صل اس سس للعسل سس هل وم لل موال ها مع

 أوُريص نَا الإ نجر روخَق حرم هل 1 تناك رو نق هن ب اللا نيلو

 لوَدَص ءهب ُقيآَصو كيلو حوحو ام صعب كرا َنلمَلَف هج ريك باو ةرفغم مك كبتلْوأ تاحللَصلا ألمع
 هتحت ناك ام يأ : يرشح زلا لاق ءاملا ىلع امههقلخ لبق شرعلا ناكو يأ «ءاملا ىلع هشرع ناكو»

 نسحأ مكيأ مكولبيل# ” ضرألاو تاومسلا لبق نيقولخت اناك ءاملاو شرعلا نأ ىلع ليلد هيفو « قلخ قلخ

 مكلامعأ بسح مكيزاجيو ء ءيسملا نم نسحملا رهظيف مكربتخيل ةغلاب ةمكحل نهقلخ يأ 4ًالمع
 مكنإ ةكم رافك نم نيركنملا كئلوأل دمحم اي تلق نئلو يأ #توملا دعب نم نوثوعبم مكنإ إ تلق نئلو»

 رافكلا نلوقيل يأ 4نيبم ٌرحس الإ اذه نإ اورفك نيذلا نلوقيل» باسحلل مكتوم دعب نوئعبتس
 ىلإ باذعلا مهنع انرخأ نئلوؤ» فوشكم حضاو رحس الإ نآرقلا اذه ام روشنلاو ثعبلل نوركتملا
 ؟ لوزتلا نم هعنمي ام ءازهتسا نلوقيل يأ 4هسبخيام نتوقيلإ) ةليلق نمزلا نم قدم ىلإ يأ «ةدودعم ةمأ
 مهنع ًاعوفدم سيل باذعلا مهيتأي موي هنإف اوهبتنيلف الآ يأ «مهنع ًافورصم سيل مهيتأي موي الأ»

 انقذأ نئلو# نوئزهتسي هب اوناك ام ءازج مهب طاحأو لزن يأ 4ن وئزهتسي هب اوناك ام مهب قاحر »

 معنلا نم اهريغو قزرلاو « نمألاو , ةحصلا نم معنلا عاونأب ناسنوالا ىلع انمعنأ يأ 4ةمحر انم ناسنإلا

 ديدش «هللا ةمحر نم طونق يأ «طونق سوئيل هنإ» هنم معنلا كلت انبلس مث يأ «هنم اهانعزن مثإ»
 نم هب لزن ام دعب نم ةمعن ناسنإالا انحنم نئلو ىأ «هتسم ءارض دعب ءامعن هانقذأ نئلو# هب رفكلا

 رقفلا عطقنا يأ « ينع تائيسلا بهذ نلوقيل» ةدشلاو ضرملاو رقفلاك « ءالبلا نم هباصأ امو . رضلا
 ىلع مظاعتم « . اهب رتغم ةمعنلاب رطب يأ «روخف حرفل هنإإ» مويلا دعب ينبيصت نلو بئاصملاو قيضلا و
 اولمعو اوربص نيذلا الإ» معنلا دنع رطبيو « دئادشلا دنع طنقي نمل مذ ةيآلاو ؛ يتوأ امب سانلا
 « ءايعتلا يف ريخلا نولعفيو « ءارضلا ىلع نوربصي نيذلا نينم ملا الإ ناسنإالا ةداع هذه يأ 4تاحاصلا

 تافصلاب نوفوصوملا كئلوأ يأ هريبك رجأو ةرفغم مهل كئلوأ» نوئسحم ةمعنلاو ةحملا يتلاح يف مهف

 كلذو ريبك هنأب باوثلا فصوو : رحبلا يف لاق ةنجلا وه ةرخآلا يف ٌريبك رجأو 5 مهبونذل ةرفغم مهلة ةديمحلا

 ههجو ىلإ رظنلاو . مهنع هللا اضرو . باذعلا نم نمألاو . يدمرسلا ميعنلا نم هيلع ىوتحا امل
 يتأي نأ لك هللا لوسر ىلع نوحرتقي نوكرشملا ناك #كيلإ ىحوُي ام ضعب كرات كّلعلاف» ”ميركلا
 لزنأ ام ضعب كرات دمحم اي كلعلف : هل ىلاعت هللا لاقف نآرقلاب نوئزهتسي اوناكو . كلم هعم يتأي وأ زنكب

 )١( رحبلا(؟) 2. "م. /؟فاشكلا 5.5/6 .
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 مسارب ريس يس[ رم غم ََْش م رس هس ةايسومو

 يوي مأ ه> بكد و ل كارت تأ[ د مج ذأ دكت لأ كو اوعي أ

 02م 3 يقلص منك نإ قود نت متنا صارو توف. يقيس فتاك نقف

 ديري الك نم هج تويم أ لكم الإ كال كلو طأ ملعب لأ من وملحق ابيع لإ
 5 لال رس ع ىرتص رس سر

 ال | ةرعآلا ىف ْمُكسيَل نيا كبتلوا © ضف نوُسَحببال ايف هو ابيف مهلكمتأ ميلف ون اتنيِزَو يندب
 مر وس رو

 نمو هْنم دهاَش هواشيو هير نم ةَديب ىلع ناك نق ني َنولمْع انكي قطب ايف أوُهتَسام طبول

 ام مهغيلبت نم كردص قيضيو يأ «كرد ص هب قئاضوإ» مهئازهتسال هاي مهغلبت الف كبر نم كيلإ
 هاداع نمب ةالابملا مدعو ةلاسرلا غيلبت ىلع يي ضيرحت ضرغلاو « بيذكتلا ةيشخ كبر نم كيلع لزن
 هعم ءاجوأ# ريثك لام هيلع لزنأ اله اولوقي نأ لجأل يأ «ّرتك هيلع لزنأ الول اولوقي نأ»

 «ريذن تنأافإ» مالسلا هيلع هتمهم ًاددحم ىلاعت لاق ٠ انحرتقا | هقدصي كلم هعم ءاج يأ كلم

 ىلع مئاق يأ «لسيكو ءيش لك ىلع هللاوإف هللا باذع نم نيمرجملا فوختًارذنمالإ دمحم اي تسل يأ

 هارتفاو نآرقلا اذه دمحم قلتخا نولوقيأ لب يأ #هارققا نولوقي مأ» مهلامعأ مهيلع ظفحي دابعلا نوئش

 روس رشعب اوتأف كلذك رمألا ناك نإ يأ «تايرتفم هلثم روس رشعب اوتأف لقإ» ؟ هسفن دنع نم
 يأ «هللا نود نم متعطتسا نم اوعداو» ءاحصف برع متنأف تايرتفم ةغالبلاو ةحاصفلا يف هلثم

 اوبيجتسي مل نإفإط ىرتفم نآرقلا اذه نأ يف «نسيقداص مقنك نإإ هناحبس هللا ريغ متكش نمب اونيعتسا

 كلذ نع اوزجعو ةنواعملل مهومتوعد نم مكل بجتسي مل نإف يأ «هللا ملعب لزنأ افأ اوملعاف مكل
 الإ دوبعم الو بر ال يأ وه الإ هلإ ال نأوإف هللا نم يحوب نآرقلا اذه لزن امنأ نوكرشملا اهيأ اوملعاف
 لعن اوملسأف ,يأ ٌرمأ هانعمو ماهفتسا هظفل #ةنوملسم متنأ لهف# زجعملا نآرقلا اذه لزنأ يذلا هللا

 ًءاعدتسا هانعم ماهفتسالا : ليهستلا يف لاق «٠ « كلذ نم عنام رذع مكل قبي ملذإ ةعطاقلا ةجحلا هذه روهظ
 لشمب نايتيالا نع مهزجعل مالسإالا ةحص ىلع ليلدلا ماق امل اوملسي نأ رافكلل مازلإو « مالسإالا ىلإ
 طقف ايندلا ميعن ةحلاصلا هلامعأب دصقي ناك نم ىأ «اهعنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم "”نآرقلا

 نم اهبف نوحي امب مهلارعأ روجأ مهيلإ فون يأ «اهيف مهابعأ مهيلإ فونإ ةرخآلاب دقتعي ال هنل
 لاق مهروجأ نم ًائيش نوصقنُي ال ايندلا يف مهو يأ «نوسخيي ال اهيف مهوز» قزرلاو نمألاو ةحصلا

 ةنسح هل سيلو ةرخآلا ىلإ يضفي مث « ايندلا يف هتانسحب هللا هازاج هتّينو همه ايندلا تناك نم : ةداتق

 يف مهل سيل نيذلا كئلوأإ» ""”ةرخآلا يف اهيلع ٍباثيو ايندلا يف هتانسحب ىزاجُيف نمؤملا امأو « اهب ىطعُي
 طبحو» دّلخملا اهباذعو منهج ران الإ ةرخآلا يف مه سيل ايندلا مهفده نيذلا ءال ؤه يأ «راسنلا الإ ةرخآلا

 )١( ؟/7 ليهستلا ٠١ . رصتخملا (؟) 714/7 .



 دوه ةروس ٠٠ )1١(

 ع 2
 4 2 م هواك وم د2 ه2 فما زا ها تا سوك # دود لك د سرب ريب اش ِ يب دش يلم رايب يلي

 كن الف مدعوم رانلاف بازحألا نم ءويرفكي نمو ءدب نونمؤي كيللوأ ةمحرو امامإ خوموم بلتك ءهلبق
 ّ سس م ع ع مص و 2 ريل و6 جامع مسا رب را 2 ممم ها 2 رصاص م سا ظاءو 0 -2- 5

 ابذك هللا ىلع ئرتفأ نم ملظأ نمو © فتونمّؤب.ال سانا رثكأ نكللو كير نم قم هنإهنم ةيرم ىف

 ع
 - 2 م صم ما مم مم مري لاوسم خم المإل_ ما 3 هوة » ِ 007 رسوم س1 را رعخجلم سا سال ممل رلورب اس سم(

 ن١ نييلظلا لع هَّلآ ةنعل الأ مرر قع أوبدك نيذلا هالؤته دنهش ألا لوقيو مرر لع نوضرعي كيتلوأ
 م م26 ع رام مس 2 سم 0 يا 31 رص رب ل باح 2 د2 2# 2 كو 5

 نب زجعم اونوكي رل كبتلوأ يإ) نورفلك مه ةرشألاب مهو اجوع (بنوغبيو هللا ليبس نع نودصي نيذلأ
 رز باد ز8: ةسويش وه مر مو همءو ل وم و طاق اعد ريب اس مطعم صا مسا .آ1ع

 امو عمسلا نوعيطتسي أوناك ام باذعلا ممل فعاضيءاسيلوأ نم هللا نود نم مهل ناكح امو ضرألا ىف

 ام ل طابو اهءازج ايندلا يف اوفوتسا دق مهنأل ةح اصلا لامعألا نم هوعنص ام لطب يأ «اهيف اوعنص ام

 ٍةنيب ىلع ناك نمفأ#» تاريخلا نم ايندلا يف نولمعي اوناك ام لطاب يأ قبس امل ديكأت 4ن و لمعي اوناك
 «ء نونم ؤملاو للي ينلا وهو 2 ىلاعت هللا نم عطاس ناهربو 2 حضاو رون ىلع ناك نمفأ يأ «هبر نم

 نم يوتسي الف . ًأديعب ًانيابتو , ًاريبك ًاتوافت امهنيب نأ ديري ؟ ايندلا ةايحلا ديري ناك نمك يأ فوذحم هباوجو
 نبا لاق هقدصب هللا نم دهاش هعبتيو يأ «هنم دهاش هولتيو# اهتتيزو ايندلا دارأ نمو « هللا دارأ

 باتك نآرقلا لبق نمو يأ «ةمحر و ًامامإ ىسوم باتك هلبق نمو مالسلا هيلع ليربجوه : سابع
 يأ «دب نونمؤي كئاوأ» مهيلع لزن نمل ةمحرو ريخلا يف ٌةودق ىسوم ىلع هللا هلزنأ يذلا ةاروتلا
 نم هب رفكي نمو# قيدصتلا قح نآرقلاب نوفادصي ميهبر نم رون ىلع مهخأب نوفوصوملا كئلوأ
 ةلاحم ال اهدري منهج ران هلف , نايدألاو للملا لهأ نم نآرقلاب رفكي نمو يأ «هدعوم ٌراتلاف بازحألا
 هنإ يأ #«كبر نم قحلا هنإ» نآرقلا اذه نم كش يف نكت الف يأ «هنم ةيرم يف كتالف»
 بر ليزنت هنأ نوقدصي ال يأ «نونمؤي ال سانلا رثكأ نكلو# هللا دنع نم لّزنملا ثباثلا قحلا
 ىلع بذكلا قلتخا نمم ملظأ الو ىغطأ دحأ ال يأ «ًابذك هللا ىلع ىرتقفا نمم ملظأ نمو نيملاعلا

 ىلع قلخلا ةلمج يف ةمايقلا موي نوضرعي يأ «مهبر ىلع نوضرعُي كئلوأ» هيلإ دلولاو كيرشلا ةبسنب هللا
 نيذلا ةكئالملاو قئالخلا لوقيو يأ «مهبر ىلع اوبذك نيذلا ءالؤه داهشألا لوقيو» مهكلامو مهقلاخ
 سوءر ىلع ةرخآلا رادلا يف مهتحيضف ضرغلاو . هللا ىلع اوبذك نيذلا ءالؤه مهلامعأ ىلع نودهشي
 , هللا ىلع مهئارتفاو مهملظل «نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الأ) ًالاكنو ًايزخ مهب ٌريهشتلاو داهشألا
 « قحلا ابنا نع سانلا نوعنمي يأ هللا ليبس نع نودصي نيزذلا هللا ةمحر نم درطلا : ًةنعللاو

 يأ ةجوعم ليبسلا نوكت نأ نوديريو يأ «أ جوع اهنوغبيو# هللا ىلإ لصوملا ىدهلا ليبس كولسو
 نودحاج يأ «نورفاك مه ةرخآلاب مهو» مهئاوهأ بسح ىلع ًاجوعم هللا نيد نوكي نأ نوغبي
 نم نيتلفم اوسيل يأ #ضرألا يف نيزجعم اونوكي مل. كئلوأ» روشنلاو ثعبلل نوركتم ةرخآلاب
 مهعنمي وأ مهالوتي نم مهل سيل يأ «ءايلوأ نم هللا نود نم مهل ناك امو مهلهمأ نإو هللا باذع
 مهمارجإ ببسي باذعلا مهيلع فعاضي يأ ةفناتسم ةلمح «باذعلا مهل فعاضي# هللا باذع نم



 لل رشع يناثلا ءزجلا

 0 م رم 2 مم وسع 5 يربو ريس

 ةريألا ىف مهن مرحبال 0 نورتفي أوناك ام مُهَع ٌلَصَو ءبسفنأ أاورسخ نيل َكبتلوأ هج تورصّببأ اك

 ةاسرل ص جا - مالمو غو

 ايف م مه 4 ٌبادبلو مهر 5 أدب و تحلصلا أ ومحو أوما نيد ١ َّش جنو با مه

 م س مال وص مد[ حصا

 نورك دقه الفم ناب وتس له عيمجلاو ر يصبو مصالاو أل اك ِنَقبرَمْل لَم * ي َنوُدِلَح

 هتفعاضمو باذعلا ديدشت ببس يأ #«نورصبُي اوناك امو عمسلا نوعيطتسي اوناك اسم » مهءايغطو

 اوعفتني ملف « هعابتأ نع ًايمع ؛ « قحلا عامس نع اّيص اوناك مهنكلو . ًارصبو ًاعمس مهل لعج هللا نأ مهيلع

 « ةرخآلاو ايندلا ةداعس اورسخ ىأ #ةمهسفنأ اورسخ نيذلا كئلوأ» ساوح نم هللا مهحنم امب

 اوناك ام مهنع باغو يأ «نورتفي اوناك ام مهنع لضوإ» منهج ران مهوخدل مهسفنأ ةحار اورسخو

 رسخأ نم ةمايقلا موي مهنإ | اقح يأ «نورسخألا مه ةرخآلا يف مهنأ مرج الإ» ةلآلا ةعافش نم هنومعزي

 ىطظلب نانجلا نع اوضاعتساو « ةيقابلا ىلع ةينافلا اورثأ مهن أل مهنم ًانارسخ نبأ ادحأ ىرت الو ١ سانلا

 اونمآ نيذلا نإ لاقف ءادعسلا نينم ؤملا لاح ركذ « 0 رافكلا لاح ىلاعت ركذ امل مث « نارينلا

 نانئمطالا وهو : تابخرالا حئاصلا لمعلاو ناميالا عم اوعمج يأ «مهبر ىلإ اوتبخأو تاحلاصلا اولمعو
 يف نومعنم يأ «نودلاخ اهيف مه ةنجلا تاجسا كافل هتدابعل عاطقنالاو اهل حوتتتلاو هناحبس هيلإ

 . مصألاو ىمعالاك» نيرفاكلا قيرفو نينم ؤملا قيرف يأ 4نيقيرفلا لفشمإ» ًادبأ اهنم نوجرخي ال ةنجلا

 ريصبلاب نينمؤملا قيرفو . مصألاو ىمعألاب نيرفاكلا قيرف هّبش : يرشختزلا لاق «عيمسلاو ريصبلاو

 . ممصلاو ىمعلا نيب عمج نم لاحك بيجعلا نيقيرفلا لاح ىنعملاو "”قابطلاو فللا نموهو . عيمسلاو

 لاح سيلف ًالثم نايوتسي ال يأ يراكنإ ماهفتسالا الشم نايوتسي لهإ رصبلاو عمسلا نيب عمج نمو
 ةداعسلا ليبس ىلإ يدتبم الو ةلالضلا تالظ يف طبخي نم لاحك هئايضب ءيضتسيو قحلا رون رصبي نم

 لهأو . ناميالاو ةعاطلا لهأ نيب قيرفتلا ضرغلاو ؟ نوظعتتو نوربتعت الفأ ىأ 4نو ركذت الفأ»
 . نايصعلاو دوحجلا

 . عيظفتلاو ليوهتلل ريبكلا مويلا ىلإ باذعلا ةفاضإ «ريبك موي باذع» - ١ ؛ هغالتلا

 . «ريشبو ريذن» نيبو «ءارضو ءامعنا» نيب كلذكو قابط امهنيب *نونلعي امو نورسي ام - ؟

 : نارفكلا ريثك سأيلا ديدش يأ ةغلابملا غيص نم «روفك سوئيإ» -

 لثم يأ هبشلا هجو فذحو هيبشتلا ةادأ دوجول لمجم لسرم هيبشت هيف «#مصألاو ىمعألاك» - ؟

 . ريصبلا اوعيمسلاك نم ملا قيرفلا لثمو.عمسلاو رصبلامدع يف مصألاوىمعألاك رفاكلا قيرفلا

 «”نيباذكلا ةبوت بنذلا نع عالقإ الب رافغتسالا : نيح اصلا ضعب لاق : 28 تطأ /

 )١( يبطرقلا (؟) . "ملال /؟.فاشكلا 4/" .



 دوه ةروس ١" )١١(

 لثمب نايتإالا نع او زجع ايلف  ميركلا نآرقلاب يدحتلا دعب ءاج روس رشعب يدحتلا : 4 دق و

 ىلع لاتشالاو ةحاصفلاو ةغالبلا يف هلثم ةروسب نايترالاب مهادحت او زجع امل مث 2. روس رشعب مهادحت نآرقلا

 : هلوقب مهضعب اهمظن دقو ةعستلا عاونألا يهو اهملاثمأو ةيعيرشتلا ماكحألاو تابيغملا

 لكم الب رعش تيب ىف اهكيبنأس رفرحأ ةعست ُنآرقلا اهنإ الأ
 لكم ءةظع ء ةصق « ٌريذن «ٌريشب ةباشتم ءمكحم « مارح . لالح

 «نيقتملل ةبقاعلا نإ ربصاف . . ىلإ . . هموق ىلإ ًاحون انلسرأ دقلو» : ىلاعت هللا لاق
 . (49) ةيآ ةيابن ىلإ (76) ةيآ نم

 ءارتفابدل مهماهتاوؤإل هللالوسرل مهبيذكتو. ةكملهأ نمنيرفاكلا دانعىلاعت ركذ امل : همسسمانملا
 لوسرلا ةيلستلو . دناعو بّذك نمل ةربعلاو ةظعلاك نوكتل نيرفاكلا هموق عم حون ةصق انه ركذ . نآرقلا

 . مهماوقأ عم مه ىرج امو نيلسرملا صصق درسب
 ءافعضلاو ءارقفلا مهب دارملا : انه لذارألا هانلذارأط مهتداسو موقلا فارشأ «أالملا» : يىشعفغللا
 . ذك نع يمع 4تيسف) لعفي ام يلايالو هل قل ال يذلا لفاسلا نعم كَ عج وهو «ةلسلاو
 : برعلا مالك يف لدجلا «انتلداجإ هرمأ هيلع يفخو ٠ همهفي ملو هيلع سبتلا ىن ىنعمب « اذك هيلع يمعو

 رانلا دقوتسم «رونتلا» عمجلاو درفملا ىلع قلطيو ةنيفسلا 4كّلُفلاط رقتحت «يردزتإ» ةموصخلا يف ةغلابملا
 دقف ) ثيدحلا هنمو هعنم اذإ همصع : لاقي عنام # مصاع# رقتساو تبث وسري ءىشلا اسر «اهاسرم#

 برقب لبج «ىدوجلا» هتصقنأ هّئضغو هسفنب صقن ءاملا ضاغ #ضيغ# ( مهءامد ينم اومصع

 . لصوملا
 # ري صوص اا ماس عرب

 مو : َباَدَع ولع ُفاَُأ نه الإ اوُدُبحَتاَل نأ نأ هج نيبم ريذن ركل نإ ةهموق ّلِإ احون اًنْلَسرأ دقو

 اذار مَن الإ كعب كرامات الزام هدو نم أ ورك َنْأ الما َلَقَف © ديسيلأ

 ضرألا تالتما نأ دعب هموق ىلإ ًالوسر هانلسرأ يأ «دموق ىلإ ًاحون انلسرأ دقلو» : ناسا
 ال نأ ظ اونمؤت مل نإ هللا باذع نم فوحمو مكل ٌرذنم ينأب يأ4نيبم ٌريذن مكل ينإ» مهرو رشو مهكرشب
 يأ «ميلأ موي باذع مكيلع فاخأ ينإ# هدحو هللا ةدابع يهو ديحوتلا ةوعدب هانلسرأ يأ هللا الإ اودبعت

 ةداسلا لاق يأ «دموق نم اورفك نيذلا اللا لاقفإ مل ؤم ديداش موي فاد هر متدع نإ مكملع تاخا ىلإ

 اهلعمل رشبلا نم ردحأ يف اهلعمي نأ دارأ و هلل نأو : ةربنلاب هنم قحأ مهنأب ضيرعت هيفو : يرشغزلا

 امنإو : ليهستلا يف لاق سانلا ةلفس الإ كعبتا امو يأ «انلذارأ مه نيذلا الإ ك كعبتا كارن امو» (7ههيف

 )١( ”م1/9؟فاشكلا ,



 5-5 رشع يناثلا ءزجلا

 نشمي 0 مول طرعم وم

 ل مرآ موقني لاك هج نيبذلك كنت لب ( ٍلضَق نم اَيلعْرَل نكن امو ير ىداب
 ا ل عر ءآ شم عام ماع مم وخل ع عر 9 سى ء 0 مم مل واس دك م ولم سمس مس ا سع

 ا وكدا روبط روع وزع ندعو كال

 ا هام ى6[١

 ا

 وقلي و زج َنولهجت موك ركشسرأ ين 91و ميو أوقللم مهن وما نيل دراطب نأ آم هلأ لعالإ يرد مل رعزلعو ار ريوس ج7 ا شا 9
 همام م جام د وس أل اع صام 2 لص هع رع ريرب اص

 20000 ,ارن عين الرا زوو ةزرك تلقا مث درط نإ هللا نم ىفرصني نم

 ها ع - و هم لعل د8 زى 2 رثس م رعرس ى سوري ورو اسس ص تل را 2 سس سس ووو سل

 نمل اذإ نإ ميقا ع هاري هللا موي نمل ركشيعأ ردت نيد ٌلوهأ اكو كلم ىلإ لوق ّ

 لب . كلذك رمالا سيلو « هاجلاو لاملاب وه فرشلا نأب ًاداقتعاو مهنم ًالهج مهرقفل كلذب مهوفصو

 اموإ» ةيور وأ ركفت ريغ نم يأرلا رهاظ يف يأ «يأرلا يداب» "7 مهلومخو مهرقف ىلع مهنم فرشأ نونم ملا
 فاقعيتياوب«ب ةرثلل مكلف وي انيلع فزرشو ةيرم لم ككعاتتالو كل ئرتامو ىأ 4 لصف نع انيلع وكل ئزن

 : نيهجو نم ًاحون اوجحم نأ اودارأ « هنوعدت اهف نيبذاك مكنظن لب يأ #نيبذاك مكنظن لب ةعباتملا

 . هعابتا يف اوًورَتي مل كلذ عم مهنأ : يناثلاو . ةوسأ الو ةودق اوسيل موقلا لذارأ هل نيعبتملا نأ : اههدحأ

 موقت الأ مهضرغو ٠ ةيور الو ة ةركف ريغ نم كلذ ىلإ اورداب امنإو . هب ءاج ام ةحص ىف ركفلا اونعمأ الو

 يف مهعم فطلت «يبر نم نب ىلع تنك نإ متيأرأ موق اي لاقإ» هقدصو هب نمآ نم مهنم نأب مهيلع ةجحلا

 يبر نم يلج رمأو ناهرب ىلع تنك نإ موق اي ينوربخأ : حون مهل لاق يأ ناميالا ىلإ مهتلاقسال باطخلا

 # مكيلع تيمعف» ةوبنلا يهو هدنع نم ةضاخ ةياده ينقزرو ىأ «هدنع نم ًةمحر يناتآوإ» ئاوعد ةحصب

 مكهركنأ يأ «نوهراك ال متنأو اهومكمزلنأ# ناعالا رون نع ةداملاب مكباجتحال مكيلع رمألا يفخف يأ

 لعفن آل يأ راكنإلل ماهفتسالاو ؟ ا نوركنم نوهراك مكنأ لاحلاو اهب ءادتهنالا ىلع مكربجنو اهلوبق ىلع

 الو . أرجأ ةوعدلا غيلبت ىلع مكلأسأ ال يأ الام هيلع مكلأسأ ال موق ايو9نيدلا يف هاركإ ال هنأل كلذ
 وه هنإف هللا نم الإ يباوث بلطأ ام يأ «هللا ىلع الإ يرجأ نإ ينومهتت ىتح الام ةحيصنلا ىلع بلطأ

 ؛ يللجم نع ءافعضلا نينمؤا ءالؤه دعبم تسلو يأ «اونمآ نيذلا دراطب انأ اموإ» ينيزاجيو ينييثي يذلا

 فيكف هبرقب نوزئافو ؛ مهر ىلإ تورئاص مهن :| ىأ # مهم راوقالم مهنإ#» متبلط امك ينع مهدراطب الو

 0 نونظتو ٠ . مهدرط نوبلطتف مهردق ترا موق مكنكلو يأ #نولهجت ًاموق مكارأ ينكلو» ؟ مهدرطأ

 ؟ مهتدرطو مهتملظ ن | هللا باقع ينع عفدي نم يأ «مهتدرط نإ هللا نم ينرصني نم موق ايو» مهن ريخ

 نئازخ يدنع مكل لوقأ الوإ» ؟ هنع نورجزنتو مكيأر أطخ نوملعتف نوركفتت الفأ يأ «نوركذت الفأ»

 مكل لرقأ الو يأ «بيغلاملعأ الو يانغل ينوعبتت ىتح ريثكلا رفاولا لاملا يدنع مكل لوقأ ال يأ هللا

 تلسرأ ةكئالملا نم ينإ مكل لوقأ الو يأ «كّلَم ينإ لوقأ الوإ# ةيبوبرلا يب اونظت ىتح بيغلا ملعأ ينإ

 )١( ليهستلا 9/3١ .



 دوه ةروس 1 )١١(

 مرصو س سس ج

 ب َنيِقدنصلا نم َتنُك نإ اندعتام : انَئأَف لد َتْركُكأَف اَنَدَبْأَك حبي أولاك َنيِمِلَطل

 الرو ا س4 مغ رص ل تى َّن

 ٌناكنإ ركل َحصنأ نأ ٌتدرأ نإ ىحصن مث دكعقني الو 2 نب زعم من مو ها ناي ل
 0م مو هم ملام )ل زو سس و مسرب رس مدس ص ويري غم سو ا سهر“ عرب ورام

 اناو ىيارحإ ىلعف هير نإ نم هما نومي أ يو َنوعَجْرت هيلو كبر وه يوغي نأ ديرب هل

 هم رس حس حل

 هج نولي أوك اع سب الق نما دق نما َكْوَف نم َنصّؤم نأ ملجأ لِ ىوأو © هج نوما *ىِر
 هس ربا كُنْ راس حاس ل سمس راسو 2 سف ل 2 ساس امص سس رولا اس سل

 امكحو كلفل أ عنصيرو 0

 سلس ريطعوم موش ءم مم و هك 52 كه ُلط 2

 ومَن فوق 2 َنورَكْسَن زك رخل نق ام ورحت نإ لاق هنم م أورفش ء هم نم الم هيلع

 ءال وه لوقأ الو يأ «ًاريخ هللا مهّيتؤي نل مُكنيعأ يردزت نيذلل لوقأ الو» ياوعد يف ًابذاك نوكأف مكيلإ
 يأ «مهسفنأ يف اب ملعأ هللا» قيفوتلاو ةيادهلا هللا مهحنمي نل مهرقفل مهومترقتحاو يب اونمآ نيذلا ء ءافعضلا

 باقعلل ًاقحتسم ًاملاظ نوكأ كلذ تلق نإ ينإ يأ «نيملاظلا نمل ًاذإ ينإ» مهرئارضو مهرئارسب ملعأ

 ترثكأف انتمصاخ دق : مالسلا هيلع حونل حون موق لاق يأ 4انلادج ترثكأف انتلداج دق حون اي اولاقإ»
 يف ًاقداص تنك نإ هب اندعت تنك يذلا باذعلاب انتئاف يأ «نيقداصلا نم تنك نإ اندعت امبانتأَق» انتموصخ

 ءاش نإ هب مكيتأي يذلا وهف يلإ ال ىلاعت هيلإ باذعلا ليجعت رمأ يأ «ءاش نإ هللا هب مكيتأي افإ لاقإ» لوقت ام

 نأ تدرأ نإ يحصن مكعفني الو» هناطلسو هكلم يف مكنأل ابره هللا نيتتافب متسلو يأ «نيزجعمب متنأ امو»
 هللا دارأ نإ يأ «مكيوفي نأ ديري هللا ناك نإإ» مكل يحصنو مكايإ يريكذت مكعفني الو يأ «مكل حصنأ

 وه# ؟ مكلالضإو مكتواقش هللا دارإ نإ مكل يحصن عفني اذام ىنعملاو مدقت ال باوج وهو مكلالضإ

 ىلع مكيزاجيف مكريصمو مكعجرم هيلإو « مكنوئش يف فرصتملاو مكقلاخ وه يأ «نوعجرت هيلإو مكبر
 نإ لقو» "”هسفن دنع نم نآرقلا اذه دمحم قلتخا شيرق رافك لوقيأ يأ 4هارتفا نولوقي مو مكل امعأ
 الو « يبنذو يرزو يلعف نآرقلا اذه تيردفا دق تنك نإ دمحم اي مهل لق يأ «يمارجإ 'يلعف هئيرتفا

 ةيآلاو « مكبيذكتو مكرفكب مكمارجإ نم ءيرب انأو يأ 4 نوم رجئامم ءيرب انأو# يتري رجب متنأ نوذحخا وت

 دانعلا ين حون موق نم نيكرشملا فقومك ةكم يكرشم فقوم نأ ىلإ ةراشإالل حون ةصق نيب ضارتعا

 كعبتي نل هنأ ,حون ىلإ هللا ىحوأ يأ «نمآ دق نم الإ كموق نم نمؤي نل هنأ رقت ىلإ يحوأو» بيذكتلاو

 مهرفك ببسب نزحت الف يأ «نولعفي اوناك امب سئتبت الفط لبق نم نمآ دق نم الإ كتلاسرب قّدصيو
 انتياعرو انظفحبو انرظن تحت ةنيفسلا عنصا يأ «اننيعأب كّلُقلا عنصاو# مهكلهم ينإف كل مهبيذكتو
 مهيف عفشت ال يأ «اوملظ نيذلا ىف ينبطاخت الو كرمأن اك يأ : دهاجم لاق كل انميلعتو يأ «انيحوو»

 نولوقيأ ىنعملاو حون موق ىلإ دئاع ريمضلا نأو حون ةصق ةلمج نم ةيآلا نأ ىلإ نايحوبأو ةيطع نبا بهذو ء نيرسفملا رثكأ يأر اذه (1)
 . خلا رابخألا هذه حون ىرتفا



 1 رشع يناثلا ءزجلا

 2 مور ر 52 و ص ماس همم 8 م جر »#ج مد ةما

 لك نم ايف ْل يختلف رونشلا اوان رمأ اج اذ وح © ميقم ُباَذَع هيَ ُلحيو هيب ُباَدع هيأ نم
- 

 قلو ا ل ا يامال رئودوو جاسم صاصس 0

 ايف اوك رأ لاقو * يجزم اَّلِإَهَعَم نما ا لول هيلع قبس نما ٍنيِْثَأ جور
 ل

00 

 ناك ,هنبأ حون ائداَتو لابنك جوم ىف مي ىرجت ىو 2 محرر ٌروُفَعَل بر 1 اهنرجب هللا مس

 ةيضام لاح ةياكح «كّلقلا عنصيو# نافوطلاب ًاقرغ نوكلاه ىأ « نوقرغم مهنإ# ةلاحم ال مهكلهم ينإف

 4و ا لع ير دلع اى ةنيفسلا حون عنص يأ نهذلا يف اهراضحتسال
 مويلا تحبصأو « أبن سمألاب تنك حون اي : اولاقو اوكحضو هنم اوءزه هموق ءاربك نم ةعامج هيلع رم الك

 رخسنس اّنإف يأ 4نورخست امك مكنم رخسن انف مويلا انم اوءزهت نإ ىأ هانم اورخست نإ لاق !! ًاراجن
 فوسفإ ءازهتسالاو ةيرخسلاب ىلوأ متنأف « نآلا انم مكتيرخس لثم نوقرغت امدنع لبقتسملا يف مكنم
 ىأ «هيرخي باذع هيتأي نم# ءازهتسالاو بيذكتلا ةبقاع نوملعت فوس ىأ ديدهتو ديعو «نوملعت

 باذعوهو عطقني ال مئاد باذع هيلع لزنيو يأ «ميقم باذع هيلع لحيوط قرغلا وهو هنيهيو لدي ْباذع

 2 يذلا رونتلا نم ءاملا راف يأ «رونتلا رافوإ» نافوطلاب دوعوملا انرمأ ءاج يأ انرمأ ءاج اذإ ىتح» منهج
 هجو رونتلا : سابع نبا لاقو . هموق كالهل ًادعومو حونل ةمالع كلذ هللا لعج : ءاملعلا لاق رانلا هب

 صضرألا جو ىلع ءاملا تيأر اذإ : هل ليق ٠ ضرألا رونت ضرألا هججو يمست برعلاو : يربطلا لاق ضرألا

 « روفت ًانويع ضرألا تراص يأ ضرألا هجو رونتلا : ريثك نبا لاقو ةنيفسلا ىف "”كعم نمو تنأ بكراف

 اناقإ» "”فلخلاو فلسلا روهمج لوق اذهو . ًءام روفت تراص رانلا ناكم يه يتلا رينانتلا نم ءاملا راف ىتح
 ىثنأو « ًاركذ : نينثا تاقولخملا نم فنص لك نم ةنيفسلا يف لمحا يأ «نينثا نيجوز لك نم اهيف لما
 دارملاو « هكالبب هللا مكح نم الإ كءاسنو كدالوأ ًاضيأ كتبارق لمحاو يأ «لوقلا هيلع قّبس نم الإ كلهأو»
 هعم نمآ اموإ» كعابتأ نم نمآ نم كعم لمحاو ىأ «نمآ نمو# « ةلعاو » هتأرماو « ناعنك » رفاكلا هنبا هب

 نبا لاق ٠ ةنس نيسمخو ةئامعست ةدم يهو مهنيب هتماقإ لوط عم ريسي رزن الإ حونب نمآ امو يأ «ليلق الإ

 «هورععاوتاك + ليقو-. ًاسفن نيعبسو نينا اوناك : عك نعو مه ؤاسن مهنم ًاسفن نينامث اوناك : سابع
 نوكي هللا مساب « ,ةئيفسلا يف اوبكرا هب نمآ نمل حون لاقو يأ «اهاسرمواهي رجب هللا مساب اهيف اوبكرا لاقو»

 يرجت نيح هللا مسب ىنعملا : يربطلا لاق اهرارقتساو اهوسر نوكي هللا مسابو . ءاملا هجو ىلع اًييرج

 ميحر « نيبئاتلا بونذل رتاس يأ «ميحر روفغل يبر نإ ©” فقت نيحو ريست نيح يأ . ىيسرُت نيحو

  جاومألا طسو مهب ريست ةنيفسلاو يأ «لابجلاك جوم يف مهب يرجت يهو» قرغلا نم مهاجن ثيح نينم ؤملاب
 رطملا لسرأ هللا نأ ىوُر : ىواصلا لاق هفطلو هتيانعو هللا نذإب « عافترالاو مّظعلا يف لبجلاك يه يتلا

 كلذ نآل هيف زبخي يذلا رونتلا وه : لاق نم ٌلوق اندنع لاوقألا هذه ىلوأو : لاق رونتلاب دارملا يف فلسلا لاوقأ يربطلا مامإالا ركذ نأ دعب (1)
 . ؟0٠32 775 رصتخملا (؟) . 4٠0/17 يربطلا رظنا . رهشألا بلغألا ىلع لمحي هللا مالكو . برعلا مالك نم فو رعملا وه

 44/١7 يربطلا (6). 717 ./7 ريثك نبا رصتخم (5)



 دوه ةروس 3 )1١(

 7 م و م 5 له - 00

0 

 مال لَه
5 

 مدا مو مو لاو ع هع رع رع را ص جو ص ل ل حرص هس هع 0

 كءآم ىجلبأ ضراتي ليو يق عنو كي لمحو نسا
- 

 >-ٍ ه5 جا مومو

 قارا نيت
 مصرع جب مصاص حج لاس لح ير لع رتل تس -ٍ ا هام مس عل

 )ٍض فتنييظلا م ِوَعَلل 51 اير ا را د ا ا
5-5 3 

١ 

 سم5 م عم ا ٠

 10 لَم 49 نيِكتحلاركخأ َتنأَو حلاو فأن نبأ نإ ب لَم 4 هير حوت ئداتو

 هم سرع 2 مد هو مولع

 )ش َنيِلهْنخبأ نم َنوُكَت نأ َكظعأ نإ دو ل ننلا لعشال ر | كلهأ نم سيل

 انرجفو رمهثم ءامب ءامسلا باوبأ انحتفف# ىلاعت لاق امك عيباني ضرألا نم ءاملا جرو هلو اعزب قعنرأ
 () ءيش لك قرغأ ىتح ًاعارذ نيعب رأ لبج ىلعأ ىلع ءاملا عفتراو «ردق دق رمأ ىلع املا ىقتلاف ًانويع ضرألا

 مل اهنم ٍةيحان يف ناكو ةنيفسلا ريس ليبق « ناعنك » هدلو حون ىدانو يأ «لزعم يف ناكو هنبا حون ىدانو»
 «نيرفاكلا عم نكت الو» قرغلاب كسفن كلهت الو انعم بكرا يأ «انعم بكرا ينب ايإط نينم ؤملا عم بكري

 نم هب نصحتأ لبج سأر ىلإ دعصأس ىأ «ءاملا نم ينمصعي لبج ىلإ يوآس لاق نوقرغي امك قرغتف يأ
 هل لاق يأ «محر نم الإ هللا رمأ نم مويلا مصاع ال لاق# لابجلا سوءر ىلإ لصي ال ءاملا نأ هنم ًانظ . قرغلا
 ناكف جوملا امهنيب لاحو# هللا همحر نم الإ هباقع نم يجان الو هللا باذع نم مويلا موصعم ال : حون هوبأ

 يعلتباو يقشنا يأ «كءام يعلبا ضرأ اي ليقو» قرغف رحبلا ٌجوم هدلوو حون نيب لاح يأ 4نيقرغملا نم

 ضرألا راوغأ يف بهذ يأ «ءاملا ضيغوإ» رطملا نع نكبمأ يأ « يعلقأ ءاس ايو» ءاملا نم كهجو ىلع ام
 و ا 6 قرغ نم قارغإب هللا رمأ مت يأ «ّرمألا يضقو# ءاملا صقن : دهاجم لاق

 ًاكاله يأ «نيملاظلا موقلل ًادعب ليقو# لصوملا برقب يدوجلا لبج ىلع ةنيفسلا ترقتسا يأ «ىيدوجلا

 كاله مومع ىلع ةلالدلا نم ةيآلا يف ام ىفخي الو : يسولألا لاق ةيئاعد ةلمج يهو هللاب رفك نمل ًاراسخو
 باصأ ؛ قرغلا نأ يور ام هيلع لديو « ةنيفسلا لهأ ادع ام ضرألا لهأ كاله مومع ىلع لب « ةرفكلا
 هتعفر ءاملا اهغلب اهلف اهبكس لع حسو املا هناي هلي اهردص ىلع هتعضوف اهلل 'يبص اهعم ةأرما

 يأ «يلهأ نم ينبا نإ بر لافف هّبر حون ىدانوإ» "”اهمحرل ضرألا لهأ نم ًادحأ هللا متر ولف « اهيديب

 كدعو نإو» مهتاجنب ينتدعو دقو يلهأ نم « ناعنك  ينبا ن] تر“ لاقف هيلإ ًاعرضتم هّبر حون ىدان

 اي لاق» قحلاب نيمكاحلا لدعأ هللأ اي تنأو يأ «نيمكاحلا مكحأ تنأو# هيف فلُمخ ال قح كدعو ىأ «ّقحلا
 هنأل مهتاجنب كتدعو نيذلا كلهأ نم سيل اذه كدلو نإ حون اي : هبر هل لاق يأ «كلهأ نم سيل هنإ حون

 سيل ام نلأست الفإ» حلاص ريغ ٌءيس هلمع نإ يأ «حلاص ريغ لمع هنإإ رفاكلاو نمؤملا نيب ةيالو الو رفاك
 نم نوكت نأ كظعأ ينإإ ؟ باوص ريغ مأ وه باوصأ ملعت ال ًارمأ ينم بلطت ال يأ «ملع هب كل

 )١( /؟ نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح  .. 5١5يناعملا حور (؟) ؟١/519.
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0 3 

 0 هلسبلام كلاسأ نأكبةعأ نة لف "ماركو فطام يل ١ . لهجلاب هل

 هدداهشو ةنرخأ ريح نم ركأاو كانت ىكراذنتو .خ ىتلز لفتت الإو ىأ 4 نيرساخلا نم نكأ نتخرو

 يأ «كعم نم ممأ ىلعو كيلع تاكربو# نمأو ةمالسب ةنيفسلا نم طبها يأ هانم مالسب طبها حون اي ليق#»
 ىلإ نم ؤم لك اذه يف لخد : ا يبطرقلا لاق « ةنيفسلا لهأ نم كغم نم ةيرذ ىلعو كيلع ةميظع تاريخو

 ةرفكلا مهو ايندلا ةايحلا عاتم مهعتمن كعم نم ةيرذ نم ىرخأ ممأو ىأ # مهعتمنس ماو 29ةمايقلا موي

 نم كلت» منهج باذع وهو ميلألا باذعلا ةرخآلا ف مهقيذن مث : يأ «ميلأ باذع انم مهسَي مث نومرجملا

 يأ «كيلإ اهيحونإ» اهدهشت مل يتلا ةفلاسلا بويغلا رابخأ نم اههابشأو ةصقلا هذه يأ «بيغلا ءابْنأ
 دنع الو كدنع نكي مل يأ «اذه لبق نم كموق الو تنأ اهملعت تنك ام» يحولا ةطساوب دمحم اياهب كملعن
 غيلبتب هللا رمأ ىلع ربصاف يأ «نيقتملل ةبقاعلا نإ ربصافإ» نآرقلا اذه لبق نم اهب ملع كموق نم ردحأ
 . نيكرشملا ىذأ ىلع كي هل ةيلست هيفو . هللا ىقتا نمل ةدومحملا ةبقاعلا نإف . حون ربص اهك ةوعدلا

 ال ًةزافمكلس نمب . هيلع اهئافخل ةجحلاب يدتهي ال يذلا هّبش «مكيلع تمعن ١ : ةغالتلا
 . ةيليثمتلا ةراعتسالا ليبس ىلع اهيف ىمعأ ًاليلد عبتاو . اهكلاسمو اهقرط فرعي

 . عيرقتلاو راكنإإلل ماهفتسالا 4نوركذت الفأ»  ؟

 . ءازهتسالاو مكهتلا هب داري رمألا «اندعت امب انتئاف» “٠

 هنأ نايبل كشلا ىلع ةلادلا «نإ» ب ءاجو يمارجإ ةبوقع يأ فذحلاب زاجم « يمارجإ يلعف» - 4

 . « نومرجت ام ءيرب انأو» قّقحم هنإف مهمارجإ فالخب «هتيرتفا نإ# ضرفلا ليبس ىلع

 « هللا نيع كتبحص ه رفاسملل لاقي ظفحلاو ةياعرلا نع ةيانك نيعألا «اننيعأب كلفلا عنصاو»

 . هظفحو هللا ةياعر يأ

 )١( ليهستلا ٠١6/7 . يبطرقلا (؟) 18/9 .
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 . ةيعيدبلا تانسحملا نم امهالكو « صقان سانج

 هيجنأ نأ كتدحر نيذلا كلهأ نم سيل هنإ "يالا يصعب طق رب اسما تشب امو . ًانم ؤم نكي

 , 2©كعم

 2 هل ةاجن ال هل حالص ال نمف « هتعيرشو هنيد لهأ « ءاحلصلا مه هلهأ نأ ىلع ةيآلا تهبن : لوقأ
 . ةيندبلا ةبارقلا ال « ةينيدلا ةبارقلا ةيلهألا رادمو

 ميمت وأ سيقب اورختفا اذإ هاوس يل بأ ال مالسإلا يبأ

 « . . يعلقأ ءامس ايو , كءام يعلبا 'ضرأ اي ليقوإ ةيآلا هذه عمسًايبارعأ نأ يور : هعضفيطل
 لهأ حصفأ ناكو - « عفقملا نبا » نأ ىوريو . نيقولخملا مالك هبشي ال نيرداقلا مالك اذه : لاقف ةيآلا

 ارقي هعمسف يبصب موي مف ءاروسا سو ًالصفم هلعجو . مالك مظنف نقلا ضراعي نأ مار - هنامز
 مالك نموه امو ؛ ًادبأ ضراعُي ال اذه نأ دهشأ : لاقو « هب أدب دق ناك ام احمو هتيب ىلإ عجرف ةيآلا

 . ؟”رغبلا

 . اهتيام دئاوفلا عئادب نم توحو . اهتياغ زاجعإالا رارسأ نم تغلب ةيآلا هذه : هيسينت

 اهرارسأو اهفئاطل راهب متها دقو ؛ نايبلا قاطن هنع قيضي ام ةيونعملاو ةيظفللا نساحملا نم تعمجو

 يف ةبسانملا : عيدبلا نم ًاعون نورشعو ًدحأ ةيآلا هذه يف : هارث بّيطو هللا همحر لاق ثيح نايحوبأ ةمآلعلا

 « ءايسلا رطم دارملا «ءامس اي» يف ٌراجملاو « ءامسلاو ضرآلا ركذب ةقباطملاو «يعلباو يعلقأ» هلوق

 يضقو#» يف ليثمتلاو « ةريثك ناعم ىلإ ةراشإ اهنإف «ءاملا ضيغوإ يف ةراشإالاو « يعلقأ» يف ةراعتسالاو
 ظفلف «يدوجلا ىلع توتساو» ىف فادرإالاو , نيجانلا ةاجنو نيكلاهلا كالهإ نع رمألاب ربع «رمألا

 ف ليلعتلاو , ناكملا اذهب نكمتلا يف ةغلابملل ًادصق «يدوجلا ىلع# ظفلب هفدرأ مات مالك توتساو

 زاجيرالاو ٠ مهل مذ ًاضيأ وهو «نيملاظلا موقللا ًادعب» يف سارتحالاو , ءاوتسالل ةلع هنإف «ءاملا ضيغو#
 « ةاواسملاو . حاضيبالا : يهو هوجولا ةيقب دّدعو . ةّمجلا يناعملل ًابعوتسم ريصقلا ظفللاب ةصقلا ركذوهو

  ةلباقملاو . ميهستلاو . سينجتلاو ؛ نيكمتلاو « نايبلا نسحو « ميسقتلا ةحصو ؛ قسُنلا نسحو

 .  فصولاو. بيذهتلاو

 « نآرقلا لالظ يف بطق ديس ريسفت نم تافطتقم »

 : هصن ام لاق ثيح ناوضرلاو ةمح لا هيلع « بطق ديس » مالسإالا ديهش ريسفت نم تارقف انه لقننو

 ةقففي /8 رحبلا نم داملا رهنلا (*) 0 يناعملا حور( 61/١5 يربطلا )١(



 13 رشع يناثلا ءزجلا

 ةصقلا هذه لثمل شيرق يكرشم لابقتسا ىلإ « ةبيجع ةتفل قايسلا تفتلي حون ةصق نم عطقملا اذه دنعو ه
 ؟ هارتفا نولوقي مأ# صصقلا اذه يرتفي ًادمحم نأ مهاوعدو هلك لوسرلا عم مهتصق نوكت نأ هب هبشت .يتلا
 مارجإ هنأ فرعأ نو « هتعبت "لو مارجإ ءارتالاف «نومرجت اح ءيرب انأو يمارجإ 'لعف هير نإ لق

 ضرغ ةيدأتل تءاج امإ األ نآرقلا يف ةصقلا ,قايس فلاخي ال ضارتعالا اذهو . هبكترأ نأ دعبتسمف

 ىلإ يحوأوإ» هرمأو هبر يحو ىقلتي حون دهشم ؛  ًاينا ًادهشم ضرعي حون ةصق يف قايسلا يضمي مث . نّيعم
 يأ انيحوو اننيعأب كلقلا عنصاو .نولعفي اوناك امب سِئنبَت الف نمآدق نم الإك موق نم نم ْؤي نل هنأ حون
 3 راذنإلا ىهتناو ٠ مرصمو زج دقي 4 كرترتم مهنإ اوملظ نيذلا ف ينبطاخت الود انميلعتو انتياعرب

 رم |ملكو كلفلا عنصيوإ» كلفلا عنصي حون لهشم : ةصقلا دهاشم نم ثلأثلا دهشملاو . لدحجلا ىهتناو
 ًالثام هارن نحنف . هتادجو هتيويح دهشملا يطعي يذلا وه عراضملاب ريبعتلاو «هنم اورخس هموق نم ألم هيلع
 لوقي ناك يذلا لجرلا نم نورخسي .ء نورخسميف هب نورمي نوربكتملا هموقو « ريبعتلا اذه ءارو نم انلايخل

 ةظحللا تلح امدنغ ةئبعتلا دهشم : عبارلا دهشملاو . ًابكرم عنصي ًاراجن بلقني وه اذإ مث . لوسر هنإ مهل
 لئاملا دهشملا يتأي مث © . . نينثا نيجوز لك نم اهيف لمحا انلق رونتلا رافو انرمأ ءاج اذإ ىتح» ةبقترملا

 «نيقرغملا نم ناكف جوملا امهنيب لاحو. . . لابجلاك جوم ف مهب يرجت يهو» نافوطلا دهشم : بوهرملا
 فالآ دعب اننإو . نايقتلي ةيرشبلا سفنلا ىف لوهو . ةتماصلا ةعيبطلا ف لوه : نالوه انه لوهلا نإ
 ف مهب يرجت يهو» . دهشملا دهشن اننأك انذخأي لوحلاو  قايسلا عباتن نحنو  انسفنأ كسمنل نينسلا
 « ءاعدلا ةباجإ ىبأي رورغملا ىتفلا هنباو . ءادنلا ولت ءادنلاب ثعبي فوهلملا دلاولا حونو «لابجلاك جوم
 لك يهتنيو «نيقرغملا نم ناكف جوملا امهنيب لاحو# ةفجار ةفطاخ ةعرس يف فقوملا مسحت ةرماغلا ةجوملاو
 ميخيو ٠ ةفصاعلا أدهتو . نآرقلا ريوصت يف ةزراب ةمس كلتو . باوج الو ءاعد نكي مل نأكو « ءيش
 رمألل امههاتلك بيجتستف . لقاعلا ةغيصب ءامسلاو ضرألا ىلإ باطخلا هجويو .رمألا ىضقيو . نوكسلا

 يضقو ءاملا ضيغو . يعلقأ ء ءامس ايو كءام يعلبا ضرأ اي ليقوإف ءامبسلا فكتو ضرألا علبتف ٠ . لصافلا

 . «نيملاظلا موقلل دعب ليقو ىدوجلا ىلع توتساو رمألا

 # ا #ا#

 «ديحي ديمح هنإ تيبلا لهأ مكيلع هتاكربو هللا تمحر . .ىلإ . .ًادوه مهاخأ راع ىلإو» : ىلاعت هللا لاق

 . (/*9) ةيآ ةياهن ىلإ (00) ةيآ نم

 يهو « ةميركلا ةروسلا هذه يف هللا اهركذ يتلا صصقلا نم ةيناثلا ةصقلا يه هذه : َهَبَساَتملا

 ا « دوه ةروس » ةروسلا تيمس اذهلو . باهسإلاب ىلاعت اهركذ دقو « داع هموق عم دوه ةصق

 يزن. لا ةكنلا ةراشبو ميهاربإ ةصق مث ٠ ةروسلا هذه يف ةثلاثلا ةصقلا يهو دومث نع ثيدحلاب

 . ةعبارلا ةصقلا
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 : ٌراردملاو , ءاخسب رطملا تبكس اذإ ردت ءامسلا ترد نم ًاعباتتم ًاريثك «ًاراردم» : حب تشفغغللا
 سأرلا مدقم يف رعشلا تبنم : ٌةيصانلا «اهتيصان © كباصأ «كارتعا# ةغلابملا ةينبأ نم وهو ّردلا ريثكلا
 : ةديبع وبأ 0 هل | نعذي الو قحلا ٍلبقي ال يذلا 0 دينعلا هدو ريكلا) رابجلا «رابجو

 هركن : و ع للا لاقي ىوشمبا# ليلا را نع

 : رعاشلا لاق هدهع ام ريغ ىلع هدجي نأ وهو دحاو ىنعمب هركذتساو هركنأو

 «"اعّلصْلاو بيشلا الإ ثداوحلا نم تريك يذلا ناكامو ينئركنأو

 . يجوز «يلعب» سحأو رعشتسا «سجوأ# نيتغللا نيب رعاشلا عمجف

 5 موُقلي . َنوُرتَمم الإ متن نإ رو لإ نب ممل أودبعأ موق لَ رم مه عَلَ

 ا مث زكبر ًاورفغتسا موقنيو د 4 نوقع وأ ير ىلا لع الإ ىَرْحأ نإ لا

 رول ل وس عءرصرص ملص ص مى سم

 ةَئَيَب انتقام دوهيأولاَك 2 َنيمرجم أولو الو ركْبوُف لإ ةوق ف دري واراردم ميل < ءامسلا لسرب هيلإ
 ا

 موق اي لاقإط دوه همسا مهنم ًايبن داع ةليبق ىلإ انلسرأ دقلو يأ هًادوه مهاخأ داع ىلإو» : ريس فنلا
 هريغ ٌدوبعم مكل سيل يأ #هريغ هلإ نم مكل امإ» ناثوألاو ةفآلا نود هدحو هللا اودبعا ىأ ههللا اودبعا

 ال هنأل « ؛ العو لج هيلع نوبذاك الإ هللا ريغ مكتدابع يف متنأ ام يأ «نورتفم الإ متنأ نإإل ةدابعلا قحتسي

 الإ يرجأ نإ» ًاباوث الو ءازج غالبلاو حصنلا ىلع مكنم بلطأ ال يأ هًأرجأ هيلع مكلأسأ ال موق ايإط هاوس هلإ
 الف كلذ نع نولفغتأ يأ «نولقعت الفأ» ينقلخ يذلا هللا ىلع الإ يئازجو يباوث ام يأ « ينرطف يذلا ىلع

 عيرقتلاو راكنإالل ماهفتسالاو ؟ نيمأ حصان مكلوه مكنم ءازج ةدارإ نود ريخلا ىلإ مكوعدي نم نأ نولقعت

 ةعاطلاب هيلإ اوعجرا يأ «هيلإ اوبوت مث» كارشرالاو رفكلا نم هورفغتسا يأ «مكبر اورفغتسا موق ايو»
 رطملا مكيلع لسري يأ #اراردم مكيلع ءامسلا :لسري» ديحوتلاو نامييالاب كسمتلاو هنيد ىلع ةماقتسإلاو

 ةبوتلاب دوه مهرمأف «. نوكليي اوداك ىتح نينس ثالث رطملا مهنع سبح ناك ًاداع نأ يور 2 ًاعباتتم ًاريزغ

 ببس « رافغتسالاو ةبوتلا نأ ىلع ليلد ةيآلا ىفو « رطملاو ثيغلا لوزتب كلذ ىلع مهدعوو رافغتسالاو

 : دهاجم لاق مكراخفو مكزع قوف ًارخفو ًزع مكدزيو يأ «مكتوق ىلإ ةوق مكدزيوإ) راطمألا لورنو ةحرلل

 اولوتت الو» ؟ «ةوق انم دشأ نم# اولاق ىتح شطبلاو ةوقلا ةياغ ف اوناك مهنإف , ” مكتدش ىلإ ةدش

 انتئج ام ُدوه اي اولاق» ماثآلا باكتراو « مارج ذل لع ني دعم الإ كوعدأ اع ارضع ال ىآ 4 نمزج

 ةدشل وأ « مهدانع طرفل هولاق اغإو : يسيرا لاق كقدص ىلع لدت ةحضاو ةجحب اننتج ام يأ © ةنيبب

 )١( يربطلا (7) . 55/9 يبطرقلا 68/11 .
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 نوف © 8 قمم طار لع ل اهيا مب«مالإ ول ا 56
 سرا سس هام 2 2 0 هع مام حراس رص يا جس سال را اص ص ع 5 معي ةوقسة ع يلب دقق أوُلوَت

 لك ىلع ىبر نإ اعيش ,هنورضت الو دكر يَغ اموَق بر ُتلْخَتسيو كبل ةدب تسر آم مشب دقق

 هج ظييل ٍباَذَع نم مِهنبجواَنم ةمحرب دعم أونما نيا ادوه انجن انما ءاج اَملو كز) ظيفح وىَق

 كلوق لجأ نم مانصألا ةدابع نيكراتب انسل يأ #«كلوق نع انتطآ يكراتب نحن امو# 7 قحلا نع مهامع

 هوبسن مث « هنيد يف مهوخد نمٌطينقت ةلمجلاو . كتلاسرو كتوبنل نيقدصمب انسل يأ 4نينمؤبب كل نحن اموإ»

 انتحلا ضعب كباصأ الإ لوقن ام ىأ «ءوسب انتهلا 'ضعب كارتعا الإ لوقن نإ اولاقف نونجلاو لبخلا ىلإ
 « ةافج اوناك موقلا نأ ىلع ةمدقتملا مهتبوجأ تلد : يرشغزلا لاق اهتدابع نع انتيهنو اهتببس امل نونجب
 ا ا وس ل د سلا حا

 ين دوه لاق يأ كمللا دهسشأ ينإ لاق#( مق مقتنتو رصتنتاهنأ راجح اودع كح 2 وانتم لبو هطرفم

 ءيرب يننأب موقلا اهيأ ًاضيأ مكدهشأو يأ ص107 ءيرب ينأ اودهشاو# ىسفن ىلع هللا دهشأ
 متنأ يكاله يف اولاتحاف يأ «نورطُُت ال مث ًاعيمج ينوديكف» مانصألاو ناثوألا نم هللا ةدابع يف نوكرشت تام

 فجر ناك مالا هيلع هنإف . تازجعلا مظحأ نم اذهو : دومملاوبأ لاق نيع ةفرط ينولهمت ال مث مكتهلآو

 لي عيتجو ٠ متملا ضاقت يسخو سرت دقو | قل الخلا اع ةزع نم ردعلا حلا ب ادردن

 نم : : يرشغزلا لاقو "نيب ًاروهظ كلذ نع مهزجع رهظو , ءيش ةرشابم ىلع اوردقي ملف هل يدصتلا

 . ةدحاو سوق نع هنومري «, همد ةقارإ ىلإ ًاشاطع ةمأ 0 لجر مالكلا اذبم هجاوُي نأ تايآلا مظعأ

 مكرمأ اوعمجأف» حون لوق هلثمو . مهبلاخم هيف بشنت بشنت الف , مهنم همصعي هنأو هبرب هتقثل كلذو

 يكلام ىلاعت هيلإ يرمأ تضوفو هللا ىلإ تأجل ينإ يأ «مكبرو يبر هللا ىلع تلكوت ينإ» "04 مكءاكرشو

 ٍتحتو هتضبق يف يه الإ ضرألا هجو ىلع بدت ةمسن نم ام يأ «اهتيصانب ذخآ وه الإ ٍةباد نم امإ» مككلامو

 نإ» قلخلاب هتالابم مدعو هللا ىلع هلكوت ةوقل ليلعت ةلمجلاو . رهقلاو كلملل ليثمت ةيصانلاب لخألاو ؛ هرهق

 ل 0 ا 0

 ا

 املوإ» مكركمو مكرش نم ينظفحي وهو . ءيش لك ىلع بيقر هناحبس هنإ يأ «ظيفح ءيش لك ىلع يبر نإ»

 )١( يسولألا 1١7/4١ . )7( دوعسلا وبأ ("*) . 4." /؟ فاشكلا #/ ١8 . )7 )4/*40فاشكلا .



 دوه ةروس 5 )١١(

 رك دود مو ةام هارد وأ وسلس ةء وس 8زلؤ 3 نو دمام ه ه رب سمروو ص مو

 نم ايا لَم نو مينأو ١ دبع راج لك نأ باو هلمز أوصعو مير تن تنياعي أود داع كلو

 مرن ع لص صل رت سرا س4 2 ع 2 هس 2 00

 ب ” لاَ مَ رمَعأ مَ لَو #4 جت) دوه مْوَعداََل دعب ال مهيد أرق ادع نإ أميل موي

 هدر ريجرترب ارب سم ملا سرا ددومل ى خالو ف ص اص اسس وو رب رو

 ل ديم ةدرقتتسل هاكر يتتنلاو شالا ننام هريغ هللِإ نم ” ملام للا ودبعأ

 هم سال روم ل س92 خد سهم

 منو ن3 ابا ديعبام دعت نأ امينا ذه لَ وجم انيِف َتنكدَف حلَصيأ ولاَ عج بين ٌُببرَق َقَرَّنإ

 هعم اونمآ نيذلاو ًادوه انيجن» ميقعلا حيرلا نم مهب لزن اموهو . باذعلاب انرمأ ءاج املو يأ «انرمأ ءاج

 باذع نم مهانيجنو# مهيلع انم ةمعنو ميظع لضفب نينم ؤملاو ًادوه باذعلا نم انيجن يأ ه«انم ةمحرب

 لخدتو . نكاسملا مدهت تناك يتلا ةرمدملا حيرلا يهو . ديدشلا باذعلا كلذ نم مهانصلخو يأ « ظيلغ

 ةيواخ لخن زاجعأك اوراص ىتح مههوجو ىلع مهعرصتو « مهرابدأ نم جرختو هللا ءادعأ فونأ يف
 « مهب لح اذام اورظنا داع موق نم نيبذكملا راثآ كلت يأ مهراثآل ةراشيالا «مهبر تايآب اودحج داع كلتو»

 اوصع يأ «هلسر اوصعو#» ؟ هتينادحو ىلع ةلادلا قافآلاو سفنألا يف هتايآ اوركنأو « هللاب اورفك نيح

 نايصع هل مهنايصع نأ نايبب , مهدانعو مهرفك لامكل ًاراهظإو . مهلاحل ًاعيظفت هعمجو ءأدوههلوسر
 رمأ اوعاطأ ىأ «دينع رابج لكرمأ اوعبتاو» ديحوتلا ىلع مهتملك قافتال نيقحاللاو نيقباسلا لسرلا عيمجل

 هذه ىف اوعصأو ل ءاربكلاو ءاسؤرلا هب ديري + هلبقي الؤ هل ندي ال. ئذلا نع تتاح.« هللا لع ربكتسم لك
 ًاضيأ ةمايقلا مويو يأ 4ةمايقلا مويوإ» ايندلا يف هللا ةمحر نم درطلاو ةنعللاب اوقحلأو يأ «ةنعل ايندلا
 ةنعللا ىنعمو ؛ ةرخآلاوأ ايندلا يف ًابحاصمو ًاعباتمو مه ًافيدر نعللا لعج : ىزارلا لاق ةنعللا مهقحلت
 فرحب ليوهتو مهرفكل عينشت . ؛د اذه «مهير اورفك داع نإ الأ "ريخ لك نمو ىلاعت هللا ةمحر نم ٌداعبالا

 اوبذك ذإ هتمعن اودحجو « هريغ اودبع د مهرب او رفك ًاداع نإ اوهبتناف الأ يأ داع مسا راركيبو هيبنتلا

 نم هللا مهدعبأ يأ «دوه موق اعل ًادعب الأ ةرخآلا يف ةنعللاو « ايندلا يف ةنعللا اوقحتساف . هلوسر

 دقلو يأ «ًاحاص مهاخأ دومث ىلإو» ةنعللاو كالح اب ةيث ةيئاعد ةلمج يهو . مهيبأ ة ةركب نع مهكلهأو « ريخلا
 يأ «هريغ لإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي لاق مالسلا هيلع حلاص وهو مهنم ًايبن دومث موق ىلإ انلسرأ

 نم مكقلخ أدتبا ىلاعت وه يأ «ضرألا نم مكأشتأ وه# هاوس دوبعم بر مكل سيل هدحو هللا اودبعا

 نونكست اهناكسو اهراّمع مكلعجيأاهيف مكرمعتساوإ» ةفطن نم هتيرذ مث بارت نم مدآ قلخف «٠ ضرألا

 يأ «بيجم بيرق يبر نإإ» ةعاطلاب هيلإ اوعجرا مث ؛ كرشلا نم هورفغتسا ىأ «هيلإ اوبوت مث هورفغتساف» اهب

 نوكت نأ يجر اج ىل لذه لإ وذم انك تحف لال ارا لال هن نا نع همنا بي

 حلاص اي اناهنتأ يأ هانؤابآ دبعي ام دبعن نأ اناهنتأ» كيف ان ؤاجر عطقنا اهتلق |ملف ةلاقملا كلت لبق ًادّيس انيف
 يف نوكاشل اننإو يأ «بيرم هيلإ انوعدت امم كش يفل اننإو» ؟ انؤابآ اهدبع يتلا ناثوألا ةدابع نع

 )١( يزارلا رخفلا ١4/15 .



 فب رشع يناثلا ءزجلا

 1 - ل 1 هس مصم مد 7

 1 . هلركم هم هل دك الس ما سم امس جم اسعم مسارب ما مرر ريرزو يم دياو

 ل 6330 نع زر ع 20 وة لن

 رع
 قوم صار م سرر 70لا 0 اا مص م سرا سر خصص سس لا ع مم نمسا

 دع كلذ ماَيأ ةقللم ركراد يف أوعتمت َلاَقف اهورقعف 29 ُبيِرَق ٌباَّدع رك ٌلخأَيَف 5900
- 2 

 2 هس مودم ريصسم ىةرلسا سلس دووم هو 0

 كبر د انيةمجرب ,هعم أونما< نيذلآَو احللص ايجي ارض اج اَمَلَف 2 ٍبوُدُكَمِريَغ

 1 5- ها رع ل ع سلا ع همهم هلا مو

 وئْغَي ل نك نيون مهر ليد ىف حبو ةَحبَصلا اول َنياَدَحأَو 49) ُريِزَعْلا ىوُمْلأ وه
 عَ

 2 َلاَ ؛ املس أول ئرذبلاب يه انلسر ثداجذقلو هج دوامي بير اورذك دوق نإ آلا

 تنك نإ ينوربخأ يأ « يب ر نم ةنيب ىلع تنك نإ متيأرأ موق اي لاق ةمهتلا بجوي بيرم كرمأو , كاوعد
 هللا نم ينرصني نمفإ ةلاسرلاو ةوبنلا يناطعأو يأ «ةمحر هنم يناتاوإ# يبر نم ةحضاو ةجيحو ناهرب ىلع

 يننوديزت ايف يأ «ريسخت ريغ يننوديزت |مف» ؟ هرمأ تيصع نإ هللا باذع نم ينعنمي نمف يأ «هتيصع نإ

 نو رسخت ينعي «رسغ ريغ : ىيرشحمزلا لاق ريخلا نع داعبإو ليلضت ريغ هللا رمأ نايصعو مكتقفاومب

 نم تجرخ اهنأل اه فير هللا ىلإ ةقانلا فاضأ #ةيآ مكل هللا ةقان هذه موق ايو» '”اهنولطبتو يلامعأ

 يف لكأت اهورذفإ» يقدص ىلع ةمالعو مكل يتزجعم ةقانلا هذه يأ مهبلط بسح هللا ةردقب ءامص ةرخص

 باذع مكذخأيف موسب اهوسق الوإط اهقزر مكيلع سيلف هللا ضرأ يف برشتو لكأت اهوعد يأ هللا ضرأ

 ل ل ا ءوسلا نم يشب اهولانت ال يأ «بيرق

 لاق نوكلهت مث مايأ ةثالث مكدلب يف شيعلاب اوعتمتس تما : حلاص مهل لاقف ةقانلا اوحبذ يأ ماي ةئالث مكراد

 موي اوماقأف ءاعبرألا موي ترقعف ٠ « نيقابلا ىضرب ناك هنآل لكلا ىلإ فيضأو مهضعب اهرقع امنإ : يبطرقلا

 ريغ قح دعو يأ «بوذكم ريغ دعو كلذو» رحألا موي باذعلا مهاتأو تيسلاو ةعمجلاو سيمخلا

 نمو ًاحاص انيجن مهكالهإب انرمأ ءاج |ملف يأ #هعم اونمآ نيذلاو ًاحلاص انيجن انرمأ ءاج ملف هيف بوذكم

 مويلا كلذ ناوه نم مهانيجنو يأ «رذئموي يزخ نمو# هللا نم ميظع لضفو ةمعنب يأ هانم ةمحربإ» هب نمآ

 رهاق هرهقي الو ٠ بلاغ هبلغي ال . هكلم يف زيزعلا . هشطب يف يوقلا يأ «زيزعلا يوقلا وه كبر نإ هلْ
 اهل تعطقت ء ءايسلا نم ةحيص مهتذخأ يأ 4نيمئاج مهرايد يف اوحبصاف ٌةحيصلا اوملظ نيل ذخأو»

 اوميقي مل نأك يأ هاهيف اونْقَي مل نأك» تمثج اذ[ نرطلاك مهب كارح ال ىتوم نيدماه اوحبصأف « مهبولق

 اورفك دومث نإ موقلا اهبأ اوهبتناف الأ يأ «دومشل ًادعب الأ مهمر .. اورقكأ ومنا هلأ اهو مَعَ ملو مهرايد يف

 تصتلا نك هذه #« ىرشبلاب ميهاربإ انلسر تءاج دقلو» ةنعلو ًاكالهو . ًادعبو مهل ًاقحسف مهبر تايآب

 ميهاربإ 7 موق كالهرال مهاتلسرأ نيذلا ةكئالملا تءاج يأ نيبذكملا هموق كالهو طول ةصق يهو ةعبارلا

2 

 )١( يبطرقلا (7) . 4مم فاشكلا 4/ 5٠١ .



 دوه ةروس )١١( "2ع

8 
 هم صر ص ارا 2 م موس راع <

 فحنال أولا ةقيخ مهْنم سجيوأو ممكن هبلإ لصتال مهيدي 1ر الف 4 ذينح ٍلجعي ءاج نأ تين اَق

 ْتَلاَك يد َبوَقْعَي قع ءآرو نمو قعتإب اهنترشبف تكحَصف دق هاك ,مأماو هج طوق كنان
 رع

 راموس ع ع مس و صا نسا ع مصاص وو الس اسأل ع

 تمر هلل مآ نم نيبجعتا أولاَق 2 بيحت ؛ئكأ اًدنه نإ انيك ٍلَْباَدَمَو روت انأو دل قلبو

 هي ديع دي دير تنبلا لغأ ودع كرو

 , ًافايضأ مهنظف ميهاربإب اوًرم طول موق باذعل ةكئالملا هللا لزنأ امل : يبطرقلا لاق « ”قاحسإب ةراشبلاب
 ناملغلا ةروص ىلع أكلم رشع دحأ اوناك : يدسلا لاقو . سابع نبا هلاق ليفارسإو ليئاكيمو ليربج مهو
 مكيلغ مالس : ميهاربإ مهل لاق يأ «مالس لاق» ًامالس هيلع اوملس يأ «ًامالس اولاقإ# "”هوجولا ناسحلا

 تابثلا ىلع لدت يهو ةّيمسا ةلمج اهب ءاج هنأل مهتيمت نم نسحأب ةيحتلا مهيلع در : نورسفملا لاق

 مهل همدقف يوشم لجعب ءاج ىتح هئيحم رخأت الو أطبأ اف ىأ «زينح لجعب ءاج نأ ثبل اهف# رارمتسالاو

 ءرقبلا مالسلا هيلع ميهاربإ لام ناكو ؛ ليسحلا ١ ىمسيو ةرقبلا دلو : لجعلاو : ىرشحغزلا لاق

 ©« نيمس لجعب » هيلع لديو همسد رطقي يذلا : ليقو دودخأ يف ةاحملا ةراجحلاب ىوشملا : ذينحلاو

 مهركتأ هنم نولكأي الو ماعطلا ىلإ مهيديأ نودمي ال مهآر املف يأ « مهر هيلإ لصت ال مهيديأ ىأر ملف

 معطي ملف فيض مهب لزن اذإ برعلا ناك : داك ىف تلا وفرح مهتم احا وا # ةفيخ مهنم سجوأو#

 يأ «طول موق ىلإ انلسرأ انإ فخت ال اولاقإ» «ارشب ب هسفن ثدحي ءاج هنأو ريخب ءيجي مل هنأ اونظ مهماعط نم

 ةمئاق ٍهتأرماوإ» طول موق كالهإل انلسرأ دقو ؛ لكأن ال كبر ةكئالم انإف فخت ال : ةكئالملا تلاق
 كالبب ًاراشبتسا تكحضف مهمالك عمست رتسلا ءارو ةمئاق « ةراس » اهمساو ميهاربإ ةأرماو يأ 4تكحضف

 وه دولوم هيتأيو اهل ًادلو قاحسإب ةكئالملا اهترشب ىأ *بوقعي قاحسإءارو نمو قاحسإب اهانرشبف# طول موق

 ايو يفحل اي : ةبجعتم ةراس تلاق يأ «ًاخيش يلعب اذهو ٌروجع انآو دلأأ ىتليوي اي تلاقإل اهدلول ًانبا بوقعي

 ءيشل اذه نإط ؟ دلولا انيتأي فيكف ًأضيأ مره خيش ميهاربإ يجوز اذهو ةّئسم ةأرما انأو دلأأ يبجع

 ع ةنس نيعستو عست ةنبا رلئموي تناك : دهاجم لاق ةداعلا هب رجت مل بيرغ ءيشل رمألا اذه نإ يأ *بيجع

 قلخ يف هتمكحو هللا ةردق نم نيبجعتأ يأ هللا رمأ نم نيبجعتأ اولاقإل مس نيرشعو ةئام نبا ميهاربإو
 يأ تيبلا لهأمكيلعهتاكربومللا تمحرإ هللا ةردق ىلع بجع ناكمب اذه سيل ؟ نيمره نيجوز نم دلولا

 « هتاذو هتافص يف دجمم دومحم ىلاعت هنإ يأ «ديجم ديمح هنإإ» ميهاربإ تيب لهأ اي مكيف كرابو هللا مكمحر

 . ةراشبلا نم قبس امل عيدب ليلعت وهو « هدابع نم ديجمتلاو دمحلل قحتسم

 لزني رطملا نآل لسرم زاجم وهف رطملا ءامسلاب دارملا «ًاراردم مكيلع ءامسلا لسري9-١ : ةعغالتلا

 , 51/4 يطرقلا (5) . دلولا رهاظلاو : يرشغتزلا لاق طول موق كالبب : ليقو . دلرلاب ةراشبلا يه ىرشبلا (1)

 . ؟67 يواضيبلا (0) . 7١/١١ يربطلا (4) . 4.4 /؟ فاشكلا (*)



 < رشع يئاثلا ءزجلا

 . ردلا ريثك يأ ةغلابملل «أراردم » ظفلو ءامسلا نم

 . زيجعتلا ىنعمب + رمأ «ًاعيمج ينوديكفإل ١

 تحتو هكلمو هللا ةضبق يف مهو قلخلا هبش ةيليثمت ةراعتسا «اهتيصانب ذآ وه الإ ةباد نم امإط

 . هتيصانب سرفلاو ريسألا داقي امك هتيصانب هيلع رودقملا دوقي ىذلا كلاملاب هناطلسو هرهق

 ىلع علطم وهف ىلاعت هكلم يف لدعلا لامك نع ةفيطل ةراعتسا # ميقتسم طارص ىلع يبر نإ - 4

 8 هب مصتعم هدنع عيضي الو 3 ملاظ هتوفي ال دابعلا رومأ

 ديدش رمألا نأ نايبل ءاجنإالا ظفل يف راركتلا «ظيلغ باذع نم مهانيجنو . . ًادوه انيجنإل - ١

 . بانطإللا اذه ىمسيو  ريسي لهس اال ميظع

 نايصع هل مهنايصع نأ نايبو مهلا عيظفت هيفو ًادوه مهوسر اوصع يأ «هلسر اوصعوإ» -

 . ضعبلا ةدارإو لكلا قالطإ باب نم لسرم زاجم وهو . نيقحاللاو نيقباسلا لسرلا عيمجل

 ليوهت يف ةغلابملل « داع » ظفل ةداعإو هيبنتلا فرح ريركت «يداعل ًادعب الأ . . ًاداع نإ الأط -

 . مهاح

 هللا دهلثأ ينإ» :لاقافإو مكدهشأو هللا دهشأ ينإ : مالسلا هيلع دوه لقي مل : ةيبنت
 ايش امههنيب ةيوستلاو نيتداهشلا نيب كيرشتلا ديفي الكل كلذو #«نوكرشت ام ءيرب ينأ اودهشاو

 ! ؟ريقحلا دبعلا ةداهش نم ريبكلا ىلعلا هللا

 . (88) ةيآ ةياهن ىلإ (/4) ةيآ نم

 هيلع اورم نيذلا ةكئالملا مهو . ميهاربإ فويض ةصق نع ثدحتت تايآلا لازت ال : ةبسسمانملا
 مهرورم تايآلا تركذ دقو « هل مالغ ةدالوب ةراسلا ةراشبلاب هورشبو « طول موق كالهإل مهقيرطب مهو

 لهأ عم بيعش ةصق تركذ مث 04 ةسماخلا ةصقلا يهو ءرامدلاو لاكتلا نم هموقب لح امو طول ىلع

 : تاظعو ربع صصقلا هذه عيمج فو 3 نوعرف عم ىسوم ةصقو 2. نيدم

 يف ديدش «بيصعإ ةبوتلاو عوجرلا : ةبانإالا «بينم» عزفلاو فوخلا «عورلا» : حتحفغللا
 : رعاشلا لاق رشلا

 بيصع قارعلاب موي كل نكي ,لئاو نب ركب ضر الإ كنإو
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 ةدعر يف عرسأ يأ ًاعارهإ لجرلا عرهأ لاقي ةدعر عم عارسبالا عارهإالا : ءارفلا لاق نوعرسي «نوعربيإ»

 : ناسح لاق هلذأو هناهأ :هازخأ« نوزْخُن » ©بضغ وأ درب نم

 قعاوصلا ىدحإ توملا لبق كاقلو كلام نب بّيَتع اي يبر كازحخأف
 راص ىتح خبط نيط 8 ءارفلا لاقو 2 ةذيبع وبأ هلاق رجحلا نم ديدشلا : نيجسلاو ليجسلا # ليجس#

 ةمالعلا يهو اهسلا نم ةمّلعم «ةموسم# لوزنلا ف ضعب قوف هضعب عباتتم «دوضنم# رجآلاك

 : رعاشلا لاق ةوادعلا : قاقشلا # يقاقش#

 «”قاقشلا معط متدجو فيك و ةلوسر ينع غلبم نم لأ

 1 ةناعالاو ءاطعلا «دفرلا» لخدملا «درولا» مهب ىوقتي يتلا هتريشع : لجرلا طهر «كطهر#»

 ع3 ملم 2-8 تداوي رمص مص مصاص يامر

 ٌبينم وأ مل مهر 43 وأ موق يفالدنج هربا اجو عقلا مهم إنع بها

 . 0 رومروم #4 ملة م ص

 ْتَءاَج اًملَو ج دودرم ريغ باذع هل ىمأ ءاج د إم نع ضِرْعَأ مهري
 000 سل سيم مص ريما راو ص ر# اسس ل مير مورو

 لبق نمو هبلإ نوعربب رهموق هةءاجو 6 ٌبِيِصَع مْوي ادم َلاَقو اعد مب ٌقاَضَو م ءّىم اطول انلسر

 هسجوأ ىذلا ةفوخلا ميهاربإ نع بهذ الف يأ «عورلا ميهاربإ نع بهذ املف» : راسيفللا

 دلولاب ةراشبلا هتءاج يأ «ىرشبلا هتءاجوإ ةكئالم مهنأ ملع نيح هفويضل هيلق نامطاو , هسفن ٍف

 ريخأت هضرغو « اطول موق كالهإ نأش ف ا لداجي ذحخأ يأ «طول موق يف انلداجي»

 لاق «ةيرقلا هذه لهأ وكلهم انإ» :ةكئالملا تلاق ال :نورسفملا لاق نونمؤي مهلعل مهنع باذعلا
 (ف ال : اولاق ؟نوعبرأف :لاق ءال :اولاق ؟مهوكلهتأ نيملسملا نم نوسمخ اهيف ناك نإ متيأرأ :محل

 لاقف ال اولاق ؟مهنوكلهتأ ملسم دحاو لجر اهيف ناك نإ متيأرأ :مهل لاق ىتح مهعم لزنتي لاز

 نإ" «نيرباغلا نم تناك كارما الإ هلهأو هيجل اهيف نب ملعأ يحن اولاق . اول اهيف نإ مه
 فسأتلاو هوأتلا ريثك يأ «بينم ةاوأ» هيلإ ءىيسملا نم ماقتنالا يف لوجع ريغ يأ «ميلحل ,ميهاربإ

 : ةكئالملا تلاق يأ «اذه نع ضرعأ ميهاربإ ايإ» هللا ةعاط ىلإ ٌعاجر بينم « هبلق ةقرل سانلا ىلع
 ءاج يأ «كبررمأءاجدقهنإ» مهباذعب ءاضقلا ذفن دقف طول موق يف لادجلا كنع عد ميهاربإ اي

 عوفدم الو مهنع وفو رصم ريغ ب اذع مهب لزان يأ دودرم ريغ باذسع مهيتأ مهإوو» مهكالهإب هللا رمأ

 مهنأ رهظ هنأل ء رجضو ءوس هباصأ أطول ةكئالملا تءاج امو ىأ «مهب ءيسأطول انّلسر تءاجاّنو»

 هموق نم مهيلع ةيشخ مهئيجمب هردص قاض يأ «أعرذ مهب قاضوإ» هموق نم مهيلع فاخف رشبلا نم

 هموق ءاج يأ «هيلإ نوعرهي هئوق هءاجوإ» رشلا يف ديدش يأ «بيصعأ موي اذه لاقو# رارشألا

 . 40/١7 ىربطلا رظنا (؟) .  يبطرقلا يف اذك لطخاألل تيبلاو ةلاسرلا ىنعمب انه لوسرلا (؟) . 74 /4 يبطرقلا (1)



 0 رشع يناثلا ءزجلا

 روم .ِ و صرع سر سرس ح6 22 م رس ماو 0و9

 سيلا َىِفيَص ىف نوزخن الو هللا اومَتاف مكحل رهطأ نه ناَنب وتم مقلي ب لك تاب نكي

 وف ركب ىل نأ وكف و ثامنا ٍقح نيلي ىف تعدل 7 ٌديشَر ٌلَجَر ركدم

 ويلان يطفي دبي ًاولصي نأ كير لسر نإ طوب الت © ديدَش نر لإ ةعياء ذأ
 هموم ع ءم 2 عور ممم - ماس وم 2 مال. «س دوس

 اًنَبَق 0 يرقي حْبصلا سيل حببصلا مهدعوم نإ مهباصأ ام اهبيصم رهنإ كن مآ الإ دحأ زكنم تعتلي

 نولمعي اوناك لبق نمو ًاعفد كلذ ىلإ نوعفدي مهنأك فويضلاب ةشحافلا بلطل هيلإ نوعرسي
 نيح اويحتسي مل كلذلف ةشحافلا لمعو لاجرلا نايتإ مهتداع تناك نيحلا كلذ لبق نمو يأ #تانئيسلا
 فايضألا تأر امل ةرفاكلا طول ةأرما نأ مهعارسإ ببس ناكو : يبطرقلا لاق نيرهاجم اهل نوعربم اوءاج
 الاج مهلثم تيأر امةيف ةليللا فاضأ ده اطول نإ : مهل تلاقف اهموق سلجم تتأ ىتحن تجرح , مهلامجو
 ءاسن ءالؤه : طول مه لاق يأ «مكل رهطأ نه يتانب ءالؤه موسق اي لاقؤف ”هيلإ نوعرهي اوءاج رلئنيحف
 ةيبرتلاو ةقفشلا يف هتمأل بأ يبن لك نأل يتانب لاق امنإو ٠ لضفأو مكل رهطأ كلذف نبب مكجئزأ ةدلبلا

 يفويض يف ينونيهتو ينوحضفت الو هللا باذع اوشخا يأ 4يفيض يف نور الو هللا اوقتاف»

 اولاق» ؟ حيبقلا نع عنمي لقاع لجر مكيف سيلأ يأ خيبوت ماهفتسا يأ «ديشر ّلجر مسكنم سسيلأ#
 « برأ نم ءاسنلا يف انل امطول اي تملع دقل : هموق هل لاق يأ «قح نسم كتانب يف انل ام تملع دقلا

 هل اوحرص « روكذلا نايتإ وهو انضرغ ملعت تنأو يأ «ديرن ام ملعتل كنإو» نهيف ةبغر انل سيلو
 اهب مكاذأ عفدأ نأ عيطتسأ ةوق يل ناكول يأ «ةوق مكب يل نأ ول لاق هللا مهحّبق ثيبخلا مهضرغب
 هريدقت فوذحم «ول » باوجو « مكيلع ينرصنت راصنأو ةريشع ىلإ أجلأ يأ «ديدش , نكر ىلإ يوآوأ»

 هللا نأ كي ديري "'( دسيدش نسكر ىلإ يوأي ناك دقل أطول يخأ هللا محر ) ثيدحلا يفو مكب تشطبل

 دعب ًايبن ثعبي مل ىلاعت هللا نأ انل ركذو : ةداتق لاق يوقلا هدنسو ديدشلا هنكر وهف . هديؤمو هرصان ناك
 راصنألا نم هعاطقناو هفعض ىلع طول رسحت ىلاعت هللا لسر عمس نيحو .""”هتريشع نم ةعنم يف الإ طول

 انلسرأ كبر لسر انإ : طولل ةكئالملا تلاق يأ «كيلإ اولصي نل كبر لسر اَنإ طول اي اولاق»

 مهب جرخا يأ «ليللا نسم رعطقب كلهأب رْسأف» هوركم الو ررضب كيلإ اولصي نل مهنإو مهكالهإل
 تفعلي الوإ» *'ليللا نم ةيقبب كلهأو تنأ مهرهظأ نيب نم جرخا يأ : يربطلا لاق ليللا نم ةفئاطب

 نع اومن . اوكله امك كلهتس اهنإف كتأرما الإ هءارو مكنم دحأ رظني ال يأ «كتأرما الإ دحأ مكنم

 تتفتلا باذعلا ةده تعمس اد طول ةأرما نإ : يبطرقلا لاق مهتيرق ىلع مهدابكأ رطفتت الثل تافتلالا

 نم كتأرما بيصي هنإ يأ «ميباصأ ام اهبيصم هنإ» «”اهلتقف رجح اهكردأف ! هاموقاو : تلاقو

 )١( يناعملا حور (5) . ًاعوفرم ةريره يبأ نع ناخيشلا هجرخنأ (0) . اله /4 يبطرقلا ١7/3١8 . ) )4يربطلا ١7/26 .

 يبطرقلا (ه) ٠١ /4م .
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 نب امو كي دف موسم ١ دوم ل ناجم اًنرطماو اهلفاس هيلع انلعج انرمأ ءاج ماس سا ل نس 2 موصم موم جس صاع لص صاع اس ١ صح ص سس لح سل
 ل

 ا رك م ريل هه لم ص ص حس ع هل

 أاوصقنت الور هريغ هللإ نم ملام هلل أودبعأ موقلي لق ايش مها ندم لإ 5 هج دب ظل

 م ماج . هم م 0 ا ا

 ناريملاو لكما أوفوأ موقنبو 2 طببخم روي َباَدَع ركْيَلَع ْفاَحُ قو ريب + عكر قنا لكما

 سسيلأ# حبصلا مهكالهو مهباذع دعوم يأ «حبصلا مهدعوم نإ كموق باصأ ام باذعلا

 لاق ؟ًابيرق حبصلا تقو سيلأ : هل اولاقف هموق ىلع هظيغل باذعلاب مهلجعتسا 4بيرقب حبصلا

 ءارو نم مهنع هموق لداجي ذخأو هباب قلغأف . هوحن اوعره فويضلاب اوعمس امل طول موق نإ : نورسفملا
 . مهايإو انعدو بابلا حتفا : طول اياولاق بركلا نم طولب ام ةكئالملا تأر |ملف . رادجلا اوروستف . بابلا
 , ءاجنلا : نولوقي مهباقعأ ىلع اوفرصناو « اومعو مهنيعأ سمطف هحانجب ليربج مهبرضف بابلا حتفف

 . رجفلا لبق هعم نمب ىرس أطول نإ ! مث «مهنيعأ انسمطف هفيض نع هودوار دقلو# ىلاعت لاق امك ءاجنلا

 نم اهاندأ ىتح ضرألا موخت نم سمح يهو طول موق نئادّم علتقاف ليربج هللا رمأ مهباذع تقو ناح امو

 هللا مهعبتأو ةبولقم اهلسرأ مث . بالكلا حابنو . ةكيدلا خارص ءامسلا لهأ عمس ىتح . اهيف امب ءامسلا
 مهب انبلق باذعلا تقو ءاج |ملف يأ 4اهّلِفاس اهيلاع انلعج انّرمأ ءاج املفإ ىلاعت لاق اذهو ةراجحلاب
 ناملا كلت لهأ ىلع انلسرأ يأ «ليجس نم ةراجح اسهيلع انرطمأو# ًالفاس يلاعلا انلعجف ىرقلا
 يف اهضعب . ةعباتتم يأ «دوضنمإل اهتدشو اهترثكل رطملاب اههّبش ؛ « نيطو ران نم ةديدش ةبلص ةراجح

 هب ىمري نم مسا رجح لك ىلع بتك دق : عيبرلا لاق ةمالعب ةمّلعم يأ «كبر دنع ةمّوسم» ضعب رثإ

 نم يه امو# "”ضرألا ةراجح نم تسيل اهنأ ىلع ليلد «كبر دنع# هلوقو : يبطرقلا لاق

 يف اهيلع نورمي مهنإف « شيرق رافك » كموق نع ةديعبب "”ةكلهملا ىرقلا هذه ام يأ «ديعبب نسيملاظلا

 رخبلا لب ترعب اجاجأ ارحب ددلا كلت عيضوم نا دز نورسفملا لاق ؟ نوربتعي الفأ مهرافسأ

 اهيلت يتلا ضرألاو «طول ةريحب» مساب رهتشا دقو ناويحلا نم ًائيش يذغت ال ههايم نأل « تيملا

 هذه يف ةروكذملا صصقلا نم ةسداسلا ةصقلا يه هذه هًابيعش مهاخأ نيدم ىلإو» ًائيش تبنت ال ةلحاق

 « مسهاعأ لاف اذهو ةليقلا سفن نم بيعش ناكذفو ٠ ًاييعش ماأ نيدم ةليبف ىلإ انلسرأو يأ ةروسلا

 الو» هاوس بر مكل سيلف هدحو هللا اودبعا يأ «هريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي لاقإ»

 فيفطتب اورهت رشا دقو. .ةازيلاو لايكملا يف مهقوقح ضادلا اوضقنت ال يأ 6 نازيملاو لاببكألا اريسضهت

 لاق نازيملاو ليكلا صقن نع مكينغت ةعس يف مكارأ ينإ يأ «ريخب مكارأ ينإ# نزولاو ليكلا

 ىأ «طيحم موي باذع مكيلع فاخأ يبننإوإ» "”معنلا نم ةرثكو « قزرلا نم ةعس يف ىأ : يبطرقلا

 ايو ةمايقلا موي باذع هب دارملاو . دحأ هنم تلفي ال ٠ . كلهم موي باذع اونمؤت مل نإ مكيلع فاخأ ينإ

 سانلا اوسخبت الو» لدعلاب سانلل نزولاو ليكلا اومتأ يأ ةطسقلاب نازيملاو لايكملا اوفوأ موق

 )١( يبطرقلا (”) . ملاظ لك نع ديعب ءيشب ةراجحلا كلت امو يأ ةراجحلا ىلع دوعي ريمضلا ليقو (؟5) . 49 /4 يبطرقلا 4/ 48 .



 ل رشع يناثلا ءزجلا

 ملا ة دوم ىء 0 هم حس ص

 تنك نإ ركل ريح هلا سيق ُتّيقب © نيدسفم ضرألا فاونْعَت آو مهءآَيشَأ َساَنآوسَبتالَو طلاب

 مامود 8 جأآ دمع 00 ا ص رم رع ما 7 00 ا

 لعفن نأوا انؤابا# ء كبعي ام كرتت نأ كل يهات كئتلصأ بيعشلي بشي أل ©© طيف معتم نيمو

 يكد ب نيب لع تنك نإ عي ءرأ موَقني لَك © ديد عقلك لفك نا
 3 5 موك سم م

 دابا الإ ين تفز امو تعطتسا ام حكضإلا ل دير نإ هنع كلبا ام لإ كَِلاَحأ نأ دير مو 2208

 داسفلاب اوعست الو يأ «نيدسفم ضرالا يف اونعت الوإ) ًائيش مهقوقح نم مهوصقُت ال يأ «مهءايشأ

 نم مكل هللا هاقبأ ام يأ «نينمؤم مقنك نإ مكل ٌريخ هللا تِّيقب# داسفلا دشأ ينعلاو 5 ضرألا يف

 ريخ هللا ةعاط يأ : دهاجم لاقو هديعوو هللا دعوب نيقدصم متنك نإ « مارحلا نم هنوعمجت امم ٌريخ لالحلا

 انأ امنإو اهب مكيزاجأو مكلامعأ مكيلع ظفحأ بيقرب ' تسلو أي طيب معيع انا امو» «”مكل

 مهرمأ ال «انؤابآ دبعي ام كرتن نأ كرمأت كتالصأ بيعش اي اولاق#» رذنأ نم رذعأ دقو ؛ ْغّلِبم حصان

 ليبس ىلع هيلع اودر . نازيملاو ليكلا ءافيإبو ٠ ناثوألا ةدابع كرتو ىلاعت هللا ةدابعب مالسلا هيلع بيعش

 اذه نإ ؟ ان ؤابآ اهدبع يتلا مانصآلا ةدابع كرتب انرمأت نأل كوعدت كتالصأ : اولاقف ءازهتسالاو ةيرخسلا

 . نازيملاو ليكلا فيفطت كرتن نأب كرمأتو يأ «ءاشن ام انلاومأ يف لعفن نأ وأ» لقاع نع ردصي ال

 نيعونلا نيذهب هرمأ هيلع او ركنأف . سخبلا كرتو . ديحوتلاب : نيئيشب مهرمأ ًابيعش نإ : رخفلا مامبالا لاق
 دقو . سخبلا كرت ىلإ ةراشإ «انلاومأ ف لعفن# هلوقو . ديحوتلا ىلإ ةراشإ «ان ٌؤابآ دبعي امإ» هلوقف

 نأ يورو « نيدلا راعش رهظأ اهنأل ةالصلا هيلع قلطأو ؟ كلذب كرمأي كّنيد : ىنعملاو ٌنيدلا ةالصلاب داري
 كتالصأ» مهلوقب اودصقف ء اوكحاضتو اوزماغت يلصي هوأر اذإ هموق ناكو ةالصلا ريثك ناك ًابيعش

 ةعلاطم نم اذه : لوقتف ًادساف ًامالك ركذي مث أبتك علاطي ًاهوتعم تيأر اذإ امك . ءزهلاو ةيرخسلا «كرمأت

 لاق ؟ دشرلاو ملحلاب فصتملا لقاعلا تنأل كنإ ىأ «ديشرلا ميلحلا تنأل كنإ» ؟ 2بتكلا كلت
 لاق 87 مالكلا اذهب ل كلذ هل اولاق هللا ءادعأ مهنإف هب نوئزهتسي : يربطلا

 يبر نم ناهرب ىلع تنك نإ ينو ربخأ : بيعش بيعش مهل لاق يأ « يسبر نسم ةنيب ىلع تنك ن نإ متيأرأ موقاي
 ريثك مالسلا هيلع ناك دقف . لالحلا لاملا يناطعأ ا «ًانسح ًاقزرهنم ينقزرو# ةوبنلاو ةيادهلا وهو

 ٍنيقيو ١ ةحضاو ةجح ىلع تنك نإ ينوربخأ يأ ىنعملا هيلع لد فوذحم باوجلاو : يرشختزلا لاق لاملا

 اة ا اع م ع حصيأ ةقيقحلا ىلع يبن تنكو « يبر نم

 نع مكاهنأ تسل يأ «هنع مكابنأ ام ىلإ مكفلاخأ نأ ديرأ امو «كلذل الإ نوثعبُي ال ءايبنألاو

 هب مكرمآ ايف ديرأ ال يأ 4#تعطتسا ام حالصإلا الإ ديرأ نإ ىسفن هب رمآ امب مكرمآ امنإو هبكترأو ءيش

 قيفوتلا سيل يأ «هللاب الإ يقيفوت امو يتعاطتسا ردقب مكرمأ حالصإو مكحالصإ الإ هنع مكابنأو

 )١( يربطلا ٠٠١/١5 . ىربطلا (”) . 59/148 يزارلا ريسفت (؟) 17/7١ - ) )5/؟ فاشكلا 42١ .



 دوه ةروس(1١) . 7

 طةسم ال7 وس رار هم سما جما م 7 ءورم م هم

 موق وأ جون موق باصأآم لثم مبيصي نأ ِقاَقش ركتمرجياَل موَفاَيو 4.49 بينتو هيلع

 محر ف ٍِ نهي اوبر م مكبر اورفتتساو © : جت خي طرت و جلل وأ دو
 هرب نام ص سر مص 2 1 وسوم سمس و هع 2

 تآمر قس ات لَم هن اع اريثك هَقفْناَم بيعُشمب '٠ ألك هيض دودو

 ممل رو رو سا هدم غم 00100

 تو امي ىبر د امره زم ءآرو هوُهذحنأو هلآ نم مِيلَع ْنعأ ىطقرأ مو موفي ب َلاَق يو ٍزيِزعب ابل
 هرم همر و

 تل هيي باد هينأَ : نم راسل فرع ردع ىلإ 67 قالا ليت و 8 طيح

 عيمج يف تدمتعا هناحبس هللا ىلع يأ «بينأ هيلإو تلكوت هيلع هتنوعمو هناحبس هدييأتب الإ ريخلا ىلإ
 يتوادع مكنبسكي ال يأ 4 يقاقش مكئمرجي ال موق ايو#» ةبانإالاو ةبوتلاب عجرأ ىلاعت هيلإو , يرومأ
 باصأ اك باذعلا مكبيصي يأ * حلاص موق وأ دوه موق وأ حون موق باصأ ام لثم مكبيصي نأ#
 ىلع يتاداعم مكنلمحي ال : ىنعملا نسحلا لاقو ةفجرلاب حلاص موقو ٠ حيرلاب دوه موقو . قرغلاب حون موق
 موق نم نيملاظلا رايد امو يأ ةدييعبي مكنم طول موق اسمو «”رافكلا باصأ ام مكبيصيف ناميالا كرت
 اورفغتسا يأ «هيلإ اوبوت مث مكبر اورفغتساو» ؟ ! نوربتعتو نوظعتت الفأ . ديعب ناكمب طول

 ميظع العو لج هنإ يأ دودو ميحر يبر نإ» ًاحوصن بوت هيلإ اوبوت مث . بونذلا عيمج نم مكبر

 مهّيبنل اولاق يأ «لوفت ام أريثك فق ام بيعش اي اولاقإ» بانأو بات نمل ةبحملاو دولا ريثك « ةمحرلا
 نونف ىلع لمتشملا همالك اولعج : ىبسولألا لاق هب انثدحت امئ ًاريثك مهفن ام : : ةناهتسالا هجو ىلع بيعش

 كردي الو ؛ هانعم مهفي ال يذلا نايذهلاو طيلختلا ليبق نم . فراعملاو مولعلا عاونأو . ظعاوملاو مكيلا

 يأ «ا فيعض انيف كارل اًنِإول 0 ( ءايبنألا بيطعخ ) فيرشلا ثيدحلا يف درو امك هنأ عم هاوحف

 اموإ» راجحألاب ًايمر كانلتقل كتعامج الولو يأ «كانمجرل كطهر الولو# اننيب اهف رع الو كل ةوق ال
 ٌرعأ يطهرأ موقاي لاسقإ» كمجر نم عنتمن ىتح مرتخ الو مركمب اندنع تسل يأ «زسيزعب انيلع تنأ

 كرابت برلا بانجل ًاماظعإ ينوكرتت الو يموق لجأل ينوكرتتأ يأ مهل خيبوت اذه ؟ «هللا نم مكيلع

 زعأ اوناك هطهرو بيعش موق نإ : نمابع: نيا لاق ؟ مركأو هللا نم مكدنغ زعا يتريشع لهف"؟ ىلاعتو

 يأ «ًايرهظ مكءارو هوقزختاو# ؤانث لجو انبر رع ٠  مهدنع هللا نأش رْغصو هللا نم مهيلع

 لاق لثم اذهو « هب ابعُي ال رهظلا ءارو ذوبنملا ء ءيشلاك هنومظعت الو هنوعيطت ال مكروهظ فلخ هللا متلعج

 «”اهيلإ تفتلي ملو اهكرت يأ ه هرهظ ءارو هتجاح لبن : لجرلا ةجاح ضقي مل اذإ لجرلل لاقي : يربطلا

 ايوإ» اهيلع مكيزاجيسو ةئيسلا مكل امعأب ًاملع طاحأ دق العو لج هنإ يأ «طيحم نولمعت اب يبر نإ»

 يتقيرط ىلع لماع ينإ مكتقيرط ىلع اولمعا يأ ديدش ٌديدهت «لماع ينإ مكتناكم ىلع اولمعا موق

 )١( يربطلا (9) . 177/17 يناعملا حور (5) 2. 9. /4 يبطرقلا ١7/1١5 . ) )5يربطلا ٠١5/17 .



 نأ رشع يناثلا ءزجلا

 مس خمسا يلا موم ري مم و رلس ع ومر سوما ص جرب سس نأ ناس سو
 َنيِذْلا تّدخأوانم ةمحر رقم أوما َنيؤاوابيعش انج ام اج اًمَلَو © ٌبيقر ركعم ىإ أوبقترأو

 يح اتاك هن نايم ل هدو وتوالت اعلا ع اج مصاص مل مم سمس كك - ه 2 م دةقم لسد 2 ىو ثم د
 م د مصعا هل سمع م حس موغعو و 604 مم ربع

 2م

 00 روجر <ج 2 رار سس ساس مو رسول ق8 ع

 يزل هلق قربا, جرا زا كرا قررا حفلا رهموق مدقي 99 ديش 27

 يلا رقم جر

 © دوفرملا دفِرلا سن

 فوسو» ةرباصملاو مالسإالا ىلع تباث انأف . ةوادعلاو رفكلا نم هيلع متنأ ام ىلع اوتبثا : لوقي هنأك

 وه نمو» هنيهيو هلذي باذع هيتأي يذلا نوملعت فوس يأ #هيزخي باذع هيتأي نم نوملعت
 رظتنم يننإ مكرمأ ةبقاع اورظتنا يأ #بيقر مكعم ينإ اوبقتراو» بذاكلا وه نم نوملعتو يأ «بذاك

 انيجن مهكالهإب انرمأ ءاج امو يأ هانم ةمحرب هعم اونمآ نيذلاو ًابيعش انيجن انرمأ ءاج امو
 كتلوأ ذخأو يأ #ةحيصلا اوملظ نيذلا تزخأو» مه انم ةميظع ةمحر اببيسب هعم نينم وملاو ايعش

 '”وههداسجأ نم مهحاورأ تجرخف ةحيص ليربج مهب حاص : يبطرقلا لاق باذعلا ةحيص نيملاظلا

 مهتتأ هنأ انهه ركذو : ريثك نبا لاق مهب كارح ال نيدماه ىتوم يأ «نيمثاج مهرايد يف اوحبصأف»

 مهباذع موي مهيلع عمتجا ةدحاو مأ مهو ٠ 2 ةلظلا موي باذع ءارعشلا فو 3 ةفجر فارعألا فو . ةحيص

 اوميقيو اوشيعي مل نأك يأ «اهيف اونغَي مل نأك# ©”هبساني ام قايس لك يف ركذامنإو «٠ , اهلك مقنلا هذه

 هتمحر نم نيدم هللا دعبأ الأ يأ : يربطلا لاق «دومث تدعب امك نيدمل ًادعب الأ» كلذ لبق مهرايد يف

 اتتايآب ىموم انلسرأ دقلو» "مهب هطخس لازنإب هتمحر نم دومث مهلبق نم تدعب امك « هتمقن لالحإب

 ىسوم انلسرأ دقل : ىنعملاو ةروسلا هذه ف صصقلا رخآ يهو ةعباسلا ةصقلا يه هذه #«نييبم ناطلسو

 نوصعرف ىلإ ديلاو اصعلاك « ةرهاب تانيبو . ةرهاق ٍتازجعمب هانديأو 0 هي ةيهلإ فيلاكتو ماكحأو عئارشب

 هللا رمأ اوصعو نوعرف رمأ اوعاطأف يأ نوع رف رمأ اوعبّئافإط هموق فارشأو نوعرف ىلإ يأ «هئالمو

 لهج وه امنإو . ىده الو دشر هيف سيل هنأل ديدسب نوعرف رمأ امو يأ «ديشرب نوعرف ّرمأ امو»
 ايندلا يف مهمدقتي ناك اك ةمايقلا موي رانلا ىلإ مهمامأ مدقتي يأ «ةمايقلا موي هّموق مديل لالضو
 يه لوخدملا لختدملا سئب يأ «دوروملا ٌدرولا سئيوإ» منهجران مهلخدأ يأ «راسنلا مهدروأفإ»

 موسيوإ» ايندلا يف ةنعل مهل هللا هلجع يذلا باذعلا قوف اوقحلأ يأ «ةنعل هذه يف اوعبتأو»
 ءاطعلاو ناعما نوعلا سئب يأ «دوفرملا دفرلا سستب» ةمايقلا موي ىرخأ رةنعلب اوفدرأو يأ «4ةمايقلا
 . نيرادلا يف ةنعللا يهو . ممل ىطْعملا

 5/١7. يربطلا (#) . 781/7 رصتخملا (؟) . 59/4 يبطرقلا )١(



 دوه ةروس(١١١1 ضي

 . ةيعيدبلا تايسبلا يرغو تال اهنيب «هتءاجو .. ٌعورلا بهذ#-١1: ةهغالتلا

 . مهل هللا هاضق يذلا باذعلا نع ةيانك 4كبر رمأ ءاجإ»- ؟

 . خيبوتلاو بجعتلل ماهفتسالا «ديشر لجر مكنم سيلأ# -*

 2 هتريشعو هموق اهم دارملاو ةراعتسا هذهو : ىيضرلا فيرشلا لاق «ديدش نكر ىلإ يوآ وأ# - :

 ءاجو .٠ نيصرلا ءانبلا نكر ىلإ دنتسي ايك هناوعأ ىلإ دنتسيو « هتليبق ىلإ أجلي ناسنإالا نآل هل انكر مهلعج

 مهوي هنأل غلبأ انهه فذحلاو . داسفلا نم هب متممه ام نيبو مكنيب تلحل : هريدقت ًافوذحم «ول » باوج

 . "لاكتلا ظيلغو ءازجلا ميظعب

 . قابط اههنيب «اهلفاس اهيلاعإ  ه
 نأ رابتعاب مسجب سيل مويلا نأ عم مويلل ةطاحإالا دنسأ يلقع زاجم هيف «طيحم موي باذع» - ١

 . نامزلل ٌدانسإ وهف « هيف نوكي باذعلا

 : هب ثرتكي الو رهظلا ءارو ىقلي يذلا ءيشلاك ةيليثمت ةراعتسا هيف «ًايرهظ مكءارو هومتذختاو»

 .هنم ءاقستسالل ءاملا ىلع رورملل لاقي لصألا يف دورولا نأل ةينكم ةراعتسا هيف «رانلا مهدروأف» 4

 ىلع همدقت يف نوعرف هّبشو ءدورولا وهو همزاول نم ءيشب هل زمرو هب هبشملا ركذ فذحو دروي ِءامب رانلا هبشف

 درولا نأل هل ديكأت «دوروملا درولا سئبوإ هلوقو شطعلا رسكيل ءاملا ىلإ نيدراولا ىلع مدقتي نم ةلزنمب هموق

 «نولمعت امع لفاغب كبر امو . . ىلإ . .كيلع هّصقن ىرقلا ءابنأ نم كلذ»: ىلاعت هللا لاق
 . )١77( ةيآ ةياهن ىلإ )٠١٠( ةيآ نم

 انه ركذ ءرامدلاو لاكنلا نم مهمنأب لح امو.« نيلسرمللا صصق ضعب ىلاعت ركذ ال : َةَبََساَنملا

 لجإااعلا ماقتنالاو نيبذكملل ةبوقعلا ليجعت ىلع ًادهاش نوكت نأ يهو . صصقلا هذه درس نم ةربعلا

 هيف سانلا ماسقناو ةمايقلا موي تايآلا تركذ دقو « هئايبنأو هئايلوأل هترصنو هللا ديبأت ىلع ًاناهربو « مهنم

 لكوتلاو . ىذألا ىلع ربصلاب كي لوسرلا رمأب ةميركلا ةروسلا تمتخو . ءايقشأو . ءادعس : نيقيرف ىلإ

 5 مويقلا يتلا ىلع

 . 158 نايبلا صيخلت (1)



 انذيإ رشع يناثلا ءزجلا

 لاق نارسخلاو كالا : بابتلا «بيبتتإ دوصحملا عرزلاك لصاتسم «ديصح» : صتحفغللا
 ::ليبل

 07بيبشتلا مكاذو دوعي ليل دج بحاص ّلكو "تيلي دقلف

 نأ ريفزلا : ثيللا لاقو سّنّنلا در : قيهشلا «قيهشو» ىرجلا ةدش نم سّقنلا جارخإ : ريفزلا «ريفز#

 لاقو "”ةدشب سْمّتلا كلذ جرخي نأ قيهشلاو , هجرخيو ديدشلا ّمغلا لاح يف سّمْنلا نم هردص لجرلا ألمي
 اذإ هذجي هذج نم عوطقم «ذوذجم» هرخآ لثم قيهشلاو ء رامحلا قي لوأ لثمريفزلا : ةغللا لهأ ضعب
 لوأ نم ةفئاطلا يهو ةفلز عمج : فلّزلا «ًافلُز» هب اضرلاو ءيشلا ىلإ ليملا : نوكرلا «اونكرت» هعطق
 تبّرُق «ةنجلا تفلزأو# ةبرقلا يهو ىفلزلا نم اهلصأو : ليللا تاعاس لوأ يه : تلعب بلاك لدللا

 . بيرو كش 4«ةيرم# شيعلا ةعسو ةمعنلا هترطبأ يأ فرتم نالف لاقي رطبلا فرتلا «/اوفرتأ»

 , ةنيدملا ىصقأ يف ةأرما تجلاع ينإ : لاقف يك ينلا ىلإ ءاج ًالجر نأ دوعسم نبا نع : :لفدلا ثم
 ترتس ول هللا كرتس دقل : رمع هل لاقف ! تعش ام ف ضقاف اذه انأو اهسمأ نأ نود نم اهنمتبصأ ينإو

 يفرط ةالصلا مقأوإ» ةيآلا هذه تلزنو لجرلا قلطناف ٠ « ًائيش هيل هللا لوسر هيلع دري ملف ٠ . كسفن ىلع
 . هيلع اهالتف هاعدف ًالجر ةِلكدللا لوسر هعبتاف 4تائيسلا نيهذي تانسحلا ( 3 ليللا نم ًافلزو راهنلا

 0 م ع نسلم اه ص تحرص رس لل مارو مم سو ما مل

 آف مهسفنا اونا نحو متنا ع ديت داع مف فلاي نيد

 همام سس ج2 مس رعيوم ٠ كىوع همه

 هه بيَِْنربَع ْمهوداَزاَمَو ليو همأ اج امل وت نمل نوم نيدو نا مكن نع نق

 0 ا

 َتاَح نمي كلذ ىف نإ هج ُديِدَع "يأ مخ نإ هت وك رفا َدَحَأآَذإ كبر ٌذْخَأ َكلدكَو و

 يتلا ىرقلا رابخأ نم صصقلا كلذ يأ «كسيلع هّصقن ىرقلا ءابنأ نم كلذ :رثسفللا
 مئاق اهنمإ» يحولا قيرطب هنع كربخنو دمحم اي كيلع هصقن . لسرلا مهبيذكتو مهرفكب اهلهأ انكلهأ

 هلهأب رثدنا دق بارخوه ام اهنمو « هئاينب يقبو هّلهأ كله دق رماعوه ام ىرقلا هذه نم يأ «ديصحو

 مهكالهإب مهانملظ امو يأ «مهسفنأ اوملظ نكلو مهانملظ امو دوصحملا عرزلاك رثأ هل قبي ملف
 مهنع تنغأ امف# هتمقنو هللا باذع اوقحتساف يصاعملاو رفكلاب مهسفنأ اوملظ نكلو « بنذ ريغب
 تعفد الو « هللا نود نم اهودبع يتلا مهتلا مهتعفن ام يأ 4 يسش نم هللا نود نم نوعدي يتلا مهتما

 امو مهباذعب هللا ءاضق ءاج نيح يأ «كبر رمأ ءاج اَّنإ» هباذعو هللا باقع نم ًائيش مهنع
 ىرفقلا قى ذإ كبر ذخأ كلذكوإط ريمدتو ريسخت ريغ ةحلالا كلت مهتداز امو يأ بيعت ديغ مهوداز

 ىلاعت ذخأي . نيبذكملا نيملاظلا ىرقلا لهأ هب هللا ذخأ يذلا كالهالاو ذخألا كلذ لثم يأ #«ةملاظ يهو

 )١( /ه رحبلا (؟) . 48 /4 يبطرقلا 58١ . )”( يبطرقلا 9/١١١ .



 دوه ةروس (11) 8

 مون م46 ا ل رر مظو روواس لس صرع رورو رو23 اظطلوم رم ص

 موي ب () دودغم لجألا ال برن امو نيج دوهشم مول كلذو سال هل عومجم موي كلذ ةرخألا َباَد

 5 ممال سم امر ءلطع 2 َ 46 هم 2 مال# را عويا ةهس 2< ماس اس  عَس

 0629 قييشو ريفز ايف 0 نزلا امأق د رك اسال

 ريم مدع

 ًاودعس 0 00 * © يأ
1 3 ٠ 2 

2 

 1 - 2 4 م4 همم ىلع

 هللا نإ) ل يك فتي الام ملاظلا راذنإ نم يآ فو ىسولألا لاق ا 0 هباذعب
 عجوم هباذع ََن يأ «ديدش مجلا هذخأ ن نإ# «0ةيآلا أرق مث ) هتلفي مل هذصخأ اذإ ىتح ملاظلل يلمُيل

 هذه يف نإ يأ ا باذع فاخ نم ةيآل كلذ يف نم ديعولاو ديدهتلا يف ةغلابم اذهو .ء ديدش

 يأ # سانلا هل عومجم موي كلذإ» ةرخآلا يف هباقعو هللا باذع فاخ نمل ةربعو ةظعل رابخألاو صصقلا

 ءايسلا لهأ هدهشي يأ «دوهشم موي كلذو#» باقعلاو باوثلاو باسحلل ق قئالخلا هيف عمتجي

 لجاأل الإ هر خؤن امو# (”رجافلاو ربلا هدهشي : سابع نيا لاق نورخألاو نولوألاو 2 ضرألاو

 رخأتي الو مدقتب ال « هللا ءاضق هب قبس نّيعم نمزل الإ - ةمايقلا موي - مويلا كلذ رخ ؤن ام يأ «دودعم

 نافل نذإب الإ ا ا ا دل اكل همم الل

 ةدشب 0 م رم

 لاق ريمحلا تاوصأب منهج يف مهخارص هّبش : 5 نبرسفلا يفعي لاق 3 ةدشب سفْتلا در وهو «قيهشو#

 «”2قيهش هرحآو ريفز هلوأ ءرامجلا توص رانلا 3 'رفاكلا “ توص : ةداتق نع هتياور يف : ىربطلا

 تاومتسلا تمادام ماودلا ىلع أدبأ منهج يف نيثكام يأ #« ضرألاو تاومسلا تماداماهيف نيدلاخ#»

 ماود مث هاد اذه : تلاق ًادبأ ماودلاب ءيشلا فصت نأ ثدارأ اذإ برعلا نإ : يربطلا لاق ضرألاو

 تمادام : ديز نبا لاق مهنيب هب نوفراعتي امب هؤانث لج مهبطاخف « ًادبأ مئاد هنا ىنعمب ضرألاو تاومسلا

 دارت نأ اهدحأ : :ناهجو هيف : 8 ىرشغزلا لاقو ©ًادبأ اهيف نيدلاخ ىنعملاو ًاضرأ ضرألاو 3 ءاهس ء (سلا

 0 عاطقنالا يفنو ديبأتلا نع ةرابع نوكي نأ : يناثلاو ٠ دبألل ةقولخم ةمئاد يهو اهضرأو ةرخآلا تاومهس

 «نيينذملاو رافكلا معت «اوقشإ ةظفل نأل . "”ديحوتلا لهأ يف ءانثتسالا «كُبرءاش 0

 اهنم نوجرخي مث منهج ران يف نورهطي مهنإف ١ نينم ؤملا نم ةاصعلا ةواقشلا لهأ دولخ نم هللا ىنثتس

 كبر نإإ» «نيدلاخ اهولخداف متبط# : مهل لاقيو ةنجلا هللا مهلخديو 0

 هئاضقل دار الو . همكحل بّقعم ال , راتخيو ءاشي امك بذعيو محريديري ام لعفي يأ «ديري امل لاف

 #4 /9 فاشكلا (©) ١7//1١١11 ٠ يربطلا (4) . ١١1ا//7١ يربطلا (7) . 45/8 يبطرقلا (؟) . 17//7*1 يناعملا حور )١(

 . 58/9 يبطرقلا رظناو ءانسالا ىنعم يف نورسفملا اهركذ ةرشع هجوأ دحأ وهو يربطلا رايتخا اذه ()



 3 رشع يناثلا ءزجلا

3 
 0 جرس ما ىدرب حارمالم تاس ا ررولد ص بارز_ل رزرور ةء مو
 ريغ مهيصن مهوفومل انإو لبق ني مهؤابأ* ديني امكحالإ نوديعيام ءالؤكه دبعي امم ةي صف

 3 2 2 رس ع س2 عا رص ص رص لق رص هس رص حرص رع م ريدر مصاص رد 00 و م

 منإو مهنيب ىضقل كور نو تقبس ةماك الولو و هيف ٌنِأَف َبتكْلأ ىّسوُم انا دَقَلَو (ج) صوُفنَم

 . [ديمرو مبووص رو مصاص رام 92 رد ج4 م ام ج2 مس ملم روض سام

 ترم امك مقتسأف ()) ريبخ َنولمعي امي رهنإ  مهتأ كرفان الإ كج بوني دلع يل

 لصاروخ 75 0 0 2 امم صاص رع ل

 امو راثلا ركسمتق أومَلَظ نذل َلِ ًاونك ري الو 22 يصب وَمَن ام وكن اوغطت الو كعم بات نمو

 اذه «كبر ءاشام الإ ُضرألاو تاومسلا تماد ام اهيف نيدلاخ ةنجلا يفف اودِعّس نيذلا اًمأو»

 يف نورقتسم م إف راربألا ءادعسلا امأو يأ مهنم انلعجا مهللا « ةداعسلا لهأ» يناثلا قيرفلا لاحل نايب

 ضرأو ةنحلا تاومس تماد اموأ . ضرألاو تاومسلا ماود اهيف نومئاد . ًادبأ اهنم نوجرْخُيال ؛ , ةنحلا

 ريغ ءاطع يأ «ذوذجم ريغ ءاطعإ# ماودلاو دولخلا مهل ىلاعت ءاش دقو « ىلاعت هتئيشم بسح ةنجلا
 ةدابع نم كش يف نكت ال يأ «ءالؤه دبعي ام ةيرم يف كتالف# ةياهن ريغ ىلإ دتمموه لب « « مهنع عوطقم

 «لبق نم مهؤبآ دبعي اسمك الإ نودبعي امإف مهنيد داسف يف كش ال ىنعمب لالض اهنأ يف نيكرشملا ءالؤه
 0 لَو لوسرلل ةيلست هذهو . ناهرب الو ةجح ريغ نم ًاديلقت مهئابأل نوعبتم مه يأ

 هلثم مهب لزتيسف مهفالسأب لزن ام كغلب دقو . نيبذكملا نيلاضلا نم مهقبس نم لاح مٌهاح ذإ ع مهنم

 نبا لاقو صوقنم ريغ ًالماك باذعلا نم مهءازج مهيطعنسو يأ «صوقنم ريغ مهبيصن مهوفومل انإوإ»

 : يربطلا لاق «هيف ًفِلَتْخاَف باتكلا ىسوم انينآ دقلو# «"رشلاو ريخلا نم مهل رق ام : سابع
 ىسوم انيتآ دقلف « كل ءالؤه بيذكت دمحم اي كنزحي ال : هل هموق يكرشم بيذكت يف هيبن ًايلسم ىلاعت لوقي

 لعف امك ٠ مهضعب هب قدصو . مهّضعب هب بذكف , باتكلا كلذ يف فلتخاف . ناقرفلا كانيتآ امك ةاروتلا

 باسحلا ريخأتب قباسلا هللا مكح الولو يأ «مهنيب يضُقل كبر نم تقبس ٌةملك الولو» "7كموق

 .قبس نكلو «ء هتءاسإب ء ءىيسملاو . هناسحإب نسحملا يزوجف ايندلا يف مهنيب يِضُقل ةمايقلا موي ىلإ ءازجلاو

 نم كش يفل كموق رافك نإو يأ بيرم هنموكاش يفل مسينإوإ» باسحلا موي ىلإ ءازجلا ريخأتب ردقلا

 إو يأ «مهارعأ كبر مهئيفويل للك نو ؟ لطاب مأوه ّقحأ نوردي الذإ , مهل ٍبيِرُم نآرقلا اذه
 نولمعي اهي هنإ» ةرخآلا يف اهءازج كبر مهيفويسو مهلامعأ ءازج اولاني ل نيرفاكلاو نينم ؤملا نم ًالك
 يأ «ترمأ اسك ٌمفتسافإو اهيلع مهزاجيسو . اهريبكو اهريغص . ًاعيمج مهلامعأب ميلع يأ «ريبخ

 نمو يأ #كعم بات نمو#» كبر كرمأ اك ةماقتسالا ىلع موادو تيثاو هللا رمأ ىلع دمحم اي مقتسا

 امي هنإ# مراحملا باكتراب هللا دودح اوزواجت ال يأ «اوعطت الو» كعم نمآو رفكلاو كرشلا نم بات

 اوملظ نيذلا ىلإ اونكرت الو اهيلع يزاجيو مكلامعأ ىلع علطم ىلاعت هنإ يأ «ريصب نولمعت
 لاق منهج ران مكسمتف ةرجفلا ةقسفلا نم مهريغو ةالولا نم ةملظلا ىلا اولي ال يأ راسنا مكسمتف

 . 17/17 ىيربطلا )١( 079/97 يربطلا ()



 دوه ةروس )١١( 0 1 انو

 تنسَ َنِإ 00 ملول قرط ةَلَصلا مق أو هه تيرم مي نيل نم نيل

 سم ع

 يثني ولك هو يضل عنج أننا هو يؤ لاك: زك تتنك ند

 ه رم م 2 دوم ل جة 00 4 مل وم

 وقرأ ام أول َنيل عب عبتأو مهنم انين نمت اليل الإ ضرأل ا ىف داس نع نومي ةيقب ةَيقب أولوأ ركلبق نم

 ال هر سرع س1

 لعجلا كبر ءاَسْوَلو 0 َنوُحِلَصِماَهَلهَأَو ملظب ئرقلا كال كبَر نكاَمَو 485١ نيم رج * أوناك و هيف

 ناك اذإو ٠ . مهيلإ مكنوكرب رانلا مكسمتف ليم ىندأ مهيلإ اوليمت ال يأ ريسيلا ليملا وه نوكرلا : يواضيبلا
 ' ملظلاب نيموسوملا نيملاظلا ىلإ نوكرلاب كنظ اهف « كلذك ًاملظ ىمسي ام هنم دجو نم ىلإ ريسيلا "نوكرلا

 نم مكل سيل يأ «نورصنُنُت ال مث ءايلوأ نم هللا نود نم مكل امو ! ؟ ”ليملا لك مهيلإ ليملاو
 لهأ نارجه ىلع ةلاد ةيآلاو : يبطرقلا لاق ءالبلا كلذ نم مكرصني نم نودجت ال مث هباذع نم مكعنمي

 ىلع ملاظلا ةبحص امأو . ةدوم نع الإ نوكت ال ةبحصلا ْذِإ ةيصعم وأ رفك مهتبحص نإف يصاعملاو رفكلا

 ىلع ةبوتكملا ةالصلا مقأ يأ «راهنلا يفرط ملصلا مقاو» «”رارطضالا لاحب يهنلا نم ةانثتسمف ةّيقتلا

 نبم ًافلزو» ”راهنلا افرط اهبنأل زصعلاو حبصلا ةالص دارملاو . هرخآو راهنلا لوأ اهلاكو اهمامت

 «تائيسلا نبهُدُي تانسحلا نإ ءاشعلاو برغملا اهب دارملاو . راهنلا نم ةبيرق هنم تاعاس يأ «لييللا

 سمخلا تاولصلا) ثيدحل . رئاغصلا بونذلا رقكت سمخلا تاولصلا اهنمو ةحاصلا لامعألا نإ ىأ
 ىلع اولدتساو ُسمخلا تاولصلا تانسحلاب دارملا : نورسفملا لاق ( ٌرئابكلا تبدا ام اهنيب امل ةرافك
 : لاق ثيح ريثك نبا رايتحخا وهو مومعلا اهب دارملا نأ رهظألاو , روهمجلا لوق اذهو , لوزنلا ببسب كلذ

 ًاضوتيف ًابنذ بنذُي ملسم نم ام ) ثيدحلا يف ءاج امك ةفلاسلا بونذلا رفكي تاريخلا لعف نإ ىنعملا
 ةظفاحملاو ةماقتسالا نم روكذملا كلذ يأ «نيركاذلل ىركذ كلذإ» «:( هل رفع الإ نيتعكر يلصيو

 يأ *«نينسحملا رجأ عيضي ال هللا نإف ٌربصاو» نيدشرتسملل ٌداشرإو نيظعتملل ةظع ء ةالصلا ىلع
 نينسحملا باوث عيضي الهو كعم هللا إف نيكرشملا ىذأ نمو هراكملا نم ىقلت ام ىلع دمحم اي ربضا

 ةيضاملا ممألا نم ناك ًالهف يأ #«صضرألا يف داسفلا نع ن وهني َميقب ًأاولوأ مكلبق نم نورقلا نم ناك الولف»
 انيجنأ نممًاليلق الإط ضرألا يف داسفإالا نع رارشألا نوهني ٌرايخأ ةعامجو ٠ لضفو لقع وُنوُأ مكلبق
 ةيآلا يف « الول » : رحبلا يف لاق اَوجَنَف داسفلا نع اون 2 مهنم ًاليلق نكل يأ عطقنم ء ءانثتسا #مهنم

 لا ولا 2 وا ا تل ل

 ىأ «هيف اوفرتأ ام اوملظ نيذلا عسئاوإ» ”'هركذ مدقت نمو دومو داعو حون موقك دتهت مل يتلا ممألا كلت

 0 ةرخآلا ىلع اهورثآو تاذللاو لاملاب لاغتشالا نم هب اومعُن امو ؛ مهتاوهش ةملظلا. كئلوأ عبّناو

 . ؟ا/1 /ه رحيلا (8) . 568 /؟رصتخملا (4) .. سابع



 يا رشع يناثلا ءزجلا

 2-2 - اإل ل مم م تام آم ص سام رعاص سارا. مر و آلا صرع ص م ا ل م

 مهج ٌنالمأل - ةمك ْتَمَو قل كد كبر مير نمالإ ه2 نفت دو الو ةدحأو اا
 هور مل م

 هذله ىف كَ جو ةلماَوُم هدب تبع دكئاَم لسرلا ءابنأ نم َكيَلَع صنت الكو 49 َنيِعمبأ سالو نخب نم

 ل ص صر ص ساس ب ص جا ع ل سل سس تيس مدو ص جماع خو

 اورظتنأو هذ َنوُلمَع ان ْركناكَملَع اولمع أ نونمؤيرال نيذلل لُكو «18] َنيِئِمْؤمل ئو ذو ةظعومو قحلآ

 كلوا هيلع لوقو هيأ رأ 2 ل ص 000

 ٍ «نوحلصم اهُلهأو ملظب ىرقلا َكِلْهَيل كبر ناكاموؤ مارجمالا ىلع نيرصمًاموق اوناكو يأ 1
 دلا نع هّزنم ىلاعت هنأل مهلابعأ يف نوحلصم اهّنهأو لظ ىرقلا كلهي نأ ىلاعت هللا ةداع ترج ام

 مهلك مثلا لعب لا ءاشول يأ «ةنحاو مآ سانا لعب كير هاش ووؤف مهيصاعمو مهرفكب مهكلي او
 محر نم الإ نيفلتخم نولازي الو» ةمكحلل كلذ لعفي لعفي مل هثكلو « مالصإلا ةلم ىلع نيدتهم نينمؤم

 الإ . يسوجمو « ينارصنو .« يدوهي نيب ام ةددعتم للمو ٠ ىتش : نايدأ ىلع نيفلتخم نولازي الو يأ «كبر

 مهقلخ يأ ةبقاعلا مال ماللا #مهقلخ كلذلو» قحلا لهأ مهو هلضف نم هللا مهاده انما

 ؟. يقل ةداعسلاو ءافقلاب الجول و ىحلا ئوبطلا لاق ديعسو قش: نيبام مهقالتخا هبفاعلا نوكتل

 رمأ مت يأ «نيعمجأ سانلاو لا نم منهج نالمأل كبر ٌةملك تقوإط "”ريعسلا يف قيرفو « ةنحلا يف قيرف

 ةنمضتم ةلمجلاو : ىسولألا لاق ًاعيمج ةرجفلا ةرفكلا نم سنإالاو نجلا نم منهج دامي نب «ؤاضق لفنو هللا
 نم سيلبإ عابتأ نم منهج نألمأل ديلاو ؟ لاق هنأكو "ياللا يف اللب ءيج اذلو مسقلا ىنعم

 يتلا رابخألا هذه لك يأ #«كداؤف هب تبثن هن ام لسرلا ءابْنَأ نم كيلع صقن ًالكو» نيعمجأ نحلاو سنإالا

 نيمطتو 3 ةلاسرلا ءادأ ىلع كتيبثت دصقب :يه افإ  نيقباسلا لسرلا رابخأ نم دمحم اي كيلع اهانصصق

 «قحلا هذه يسف كءاجوإ» اوربص !مك ربصتف ةوسأ نيلسرملا كناوخإ نم ىضم نمب كل نوكيل « ٠ كبلق

 يأ « نينمؤملل ىركذو ةظعومو» قداصلا ينيقيلا أبنلا كيلع هللا اهصق يتلا ءابنألا هذه ف كءاج يأ

 ظعاومب مهعافتنال ركذلاب نينم ملا ' صخو ٠ نيربتعملل ةربعو ةظع هيف ام ًاضيأ رابخألا هذه يف كءاجو

 ٍمكجهنمو مكتقيرط ىلع اولمعا يأ «نولماع اّنِإ مكتناكم ىلع اولمعا نونمؤي ال نيذلل لقو# نآرقلا

 ليدهت «نورظتنم اَنإ اورظتناو# ديعولاو ديدهتلا هانعمو ٌرمأ وهو 3 انجهنمو اةقيرط لغ نراماع انإ

 يأ «ضرألاو تاومسلا بيغ هللوإ» هللا باذع نم مكب لحي ام نورظنتم انإ ] انب لحيام اورظتنا يأ رخآ

 ا لرد يال نأ لك رسال عسر هيروب ةملعيو هديب كلذ ك١ |مهيف يفخو باغ ام ملع

 لكوتو هديعافإ» مهنم ماقتنالاب رافكلل ديدهتو دك يبنلل ةيلست هيفو عاطأ نم بيثيو« ىصع نم مقتنيف

 هيلع لكوت نم فاك هنإف 2 هاوس دحأ ىلع دمتعت الو 2 كرمأ هيلإ ضوفو 3 هدحو كبر دبعا يأ «هيلع

 . 158/17 يناعملا حور (7) . ١7/ ١44 ىربطلا )١(



 دوه ةروس 74 )١١(

 . هلمعب الك يزاجيو « دابعلا لامعأ نم ءيش هيلع ىفخي ال ىأ «نولمعتاًمعلفاغب كبرامو»

 ىلع مئاقلا عرزلاب اهناردجو ىرقلا راثآ نم يقب ام هّبش «ديصحو مئاق اهنمه ١ : ةَمغالاَتبلا
 . ةينكملا ةراعتسالا قيرط ىلع لجانملاب دوصحملا عرزلاب رثأ هل قبي ملو هلهأ عم كله ام هّبشو « هقاس

 ١ - بلسلا قابط هيف «مهسفنأ اوملظ نكلو مهانملظ امو .

  9ىرقلا لهأ ذخأ ىأ لهألا نع ٌزاجم «ىرقلا ذخأ اذإ .

 ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو قابط ا .
 . بترم رشنو فل هيف «اودعُس نيذلا امأو . . اوقش نيذلا امأف# ه

 . ردقلاو ءاضقلا نع ةيانك انه ةملكلا #كبر نم تقبس ةملك الول#-5

 . قابط اههنيب «تائيسلا نبهذي تانسحلا نإ

 . قاقتشالا سانج امهنيب «نيركاذلل ىركذإل -
 صوصتنلاب هب ٌعوطقم تباث ءرانلا يف رانلا لهأو « ةنجلا يف ةنجلا لهأ دولخ : هني
 توبثلا ىلع ةلالدلل نآرقلا بولسأ يف لمعتسا دقف ةروسلا هذه يف ةئيشملاب ءانثتسالا امأو « ةديدعلا

 ءىيش سبلو اهرّيغل ءاش ولو ىلاعت هتتيشمب تناك امنإ رومألا هذه نأ نايب هركذ يف ةتكنلاو « رارمتسالاو

 . ىلاعت هتثيشمب اهلك جورخلاو دولخلاو ء ةواقشلاو ةداعسلاو « رفكلاو ناعالاف « هتئيشم نع جراخ

 تدرفأ ريخلا لاعفأب رماوألا نأ يهو ٠ ةينآرقلا ةغالبلا نم ةفغيطل ىلإ باهشلا راشأ : ةريكاكف

 تعم تايهنملا يفو # ربصاو « ةالصلا مقأو 2 تيرمأ امك مقتسافو» ىنعملا يف ةماع تناك نإو هع يبنلل

 . ةيانعلا يف اذك «اوملظ نيذلا ىلإ اونكرت الو , اوغطت الو ةمألل

 « دوه ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

«## * 



 نك

 0 ا
 ُْ هو قمع ول ةدعْئدخإ اهنا َ 0

 وصلا تعدين 71

 يبن ةصق نع ثيدحلا تدرفأ دقو « ءايبنألا صصق تلوانت يتلا ةيكملا روسلا ىدحإ فسوي ةروس

 نم « دئادشلاو نحملا بورض نمو « ءالبلا عاونأ نم مالسلا هيلع هاقال امو « بوقعي نب فسويو هللا

 كلذ نم هللا هاجن ىتح . ةوسنلا رمآت يفو . نجسلا فو . رصم زيزع تيب يف « نيرخآلا نمو هتوخإ

 بيرقلا ىذأ نم هاقال امو «ء ةدشلاو بركلا نم هيلع رم امب دي يبنلا ةيلست اهب ٌدوصقملاو . قيضلا

 ديعبلاو

 عتملا اهصّصَق يفو . اهئادأو « اهريبعتو . اهظافلأ يف . ديرف دف بولسأ ةيركلا ةروسلاو #

 حورلا نايرج بلقلا ٍف- اهتسالسو اهتقرب يرجتو « قورعلا يف مدلا نايرس سفنلا عم يرست . فيطللا

 امنأ الإ « ديدهتلاو راذنرالا عباط بلاغلا يف- لمحت يتلا . ةيكملا روسلا نم تناك نإو يهف «٠ دسجلا يف

 وج لمحي ء قيقر سيلس ؛ . فيطل عتمم بولسأ يف « يري هيرط تءاجف « ناديملا اذه يف اهنع تفلتخا

 لهأ اهب هئكفت ام ميرمو فسوي ةروس و : نادْمم نب كلاخ لاق اذهو « نانحلاو ةفأرلاو « ةمحرلاو سنألا

 . "”« اهيلإ حارتسا الإ نوزحم فسوي ةروس عمسي ال » :ءاطع لاقو « ةنجلا يف ةنجلا

 نم ةبيصعلا ةجرحلا ةرتفلا كلت يف ء « دوه » ةروس دعب ةلككهللا لوسر ىلع ةميركلا ةروسلا تلزن

 دقف نأ دعب صخألابو . نينم ملا ىلعو هيلع تابكنلاو دئادشلا تلاوت ثيح ؛ هِي مظعألا لوسرلا ةايح

 ريخو « ريصن ريخ هل ناك يذلا « بلاط ابأ » هّمعو « ةجيدخ » نونحلا رهاطلا هجوز : هيريصن مالسلا هيلع

 ماع » ب ماعلا كلذ فرع ىتح « نينم ملا ىلعو هك هللا لوسر ىلع ءالبلاو ىذألا دتشا |مهتافوبو « نيعم

 . « نرحلا

 لوسرلا هيف يناعي ناك يذلا تقولا كلذ ينو ؛ ميركلا لوسرلا ةايح نم ةبيصعلا ةرتفلا كلت .ىف#

 ميركلا هين ىلع لني هناحبس هللا ناك « شيرف ةيلهاج يف عاطقنالاو . ةبرخلاو ٠ ةشحولا «ثونمؤلاو

 : مالسلا هيلع هيبنل لوقي ىلاعت هللا نأكو , نيلسرملا صصق ركذب . همالآل ًافيفختو « هل ةيلست ةروسلا هذه

 قيضلا دعب نإو « أجَّرَق ةدشلا دعب نإف ؛ . كل مهئاذيإو . كموق بيذكتل عجفتت الو دمحم اي نرحت ال

 )١( نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح 7787/5 .



 فاسوي ةروس 6 1١9(

 دئادشلا ناولأو « نّحلاو ايالبلا فوئص نم هل ثدح ام ْمعَتو « فسوي : كيخأ ىلإ رظنأ « ًاجرخت
 هجر ناحل ل يمر ضو ول حدر ةنوخإ يحي نحيملا بورض نم هلان امو « تابكنلاو

 دعب نجسلا ةنحم مث . ءارغالاو ةنتفلا قرط ىتشب ؛ب هسفن نع هتدوارم مث ٠ هل اهقشعو هب زيزعلا ةأرما قلعت

 ٌرضلا ىلع ربصو « ةديقعلا ليبس يف ىذألا ىلع ربص امل هنأ فيك هيلإ رظنا !! شيعلا دغرو ّرعلا كلذ
 ناكف ٠ اهنئازخ هللا هكّلمو ءرصم ضرأ يف ًازيزع هلعجو , رصقلا ىلإ نجسلا نم هللا هلقن « ءالبلاو
 سفنلا دّطوت نأ دب الف « يئالب ىلع ربص نمو ؛ يئايلوأب لعفأ اذكهو . . مركلا ز زيزعلاو « عاطملا ديسلا

 امو ربصاوؤط «لسرلا نم مزعلا ولوأ ربص امك ربصاف) نيلسرملا نم كقبس نمب ءادتقا « ءالبلا لمحت ىلع
 .« نوركمي امم قيض يف كت الو مهيلع نزحت الو . هللاب الإ كربص

 رشا لمحت تءاجو «هاقلي امع لك هللا لوسرل ةيلست قيدصلا فسوي ةصق تءاج ا|ذكهو

 رسيلا نمو « قيضلا دعب جرفلا نم دب الف , ءاييثألا برد ىلع راس نمل ةئينامطلاو « ةحارلاو ء« سنألاو

 ءاينألاو ء ةبيجعلا رابخألا عئاورب تالفاح . تاغلاب تاظعو « ربعو سورد ةروسلا فو ء رسعلا دعب

 . «ديهشوهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نمل »ل ةبيرغلا

 راسو « ربصلاب كّسمت نمل ءرصنلا برقب رّشَب . . اهرومرو اهناءاحيإ هذهو . ةروسلا وج وه اذه
 ترج دقو « حورجلل مسلبو « بلقلل ىولس يهف « نيصلخملا ةاعدلاو . نيلسرملاو ءايبنألا قيرط ىلع
 , عسوت نود زاجيإب نكلو «رابتعالاو ةظعلا ١» دصقب . ةديدع نطاوم يف ةصقلا ريركتب ميركلا نآرقلا ةداع
 دقف فسوي ةروس امأو ١ للم وأ ةمآس نود رابخألا عامس ىلإ قيوشتللو . ةصقلا تاقلح عيمج لاتسال

 ىلإ ريشتل « لسرلا صصق رئاسك رخآ ناكم يف رركت ملو « بانطإو باهسإب ةعباتتم انه اهتاقلح تركذ

 . باهولا ىلعلا ِكِلملا ناحبسف « بانطإالاو زاجيإالا يتلاح يفو ٠ لصفملاو لمجملا يف « نآرقلا زاجعإ »

 هوجو يف , دحاو ىنعمب اهرركو « نآرقلا يف ءايبنألا صيصاقأ هللا ركذ : يبطرقلا ةمالعلا لاق
 ملف . اهرركي ملو مالسلا هيلع فسوي ةصق ركذو « نايبلاو ةغالبلا تاجرد ىلع « ةنيابتمظافلأبو . ةفلتخم
 هللا قدصو . لمأت نمل حضاو زاجعيالاو « رركملا ريغ ةضراعم ىلع الو . رركملا ةضراعم ىلع فلاخم ردقي

 ! « . . بابلألا ىلوأل ةربع مهصصق يف ناك دقل»

 »ف # *

 «نينسحملا يزجن كلذكو ًاملعو ًابكح هانيتآ . . ىلإ . . نييبملا باتكلا ُتايآ كلترلا» : ىلاعت هللا لاق
 . (؟7) ةيآ ةياهن ىلإ )١( ةيآ نم

 ةعباتملا ةغللا يف هّلصأو ًاضعب هضعب ربخلا ٌعابتإ 4#صّصقلا» يلجلا رهاظلا «نيبملا» : : سيت لمفغللا
 زيزعلا. هباتك يف هللا انيلع اهصق يتلا رابخألا صتصقلاب دارملاو هرّثأ يعبتا يأ # هيّصُق هتحأل تلاقو#:

 ردصمو اي ٌقرلا ةيملحلا ىأر ردصم : ىسولألا لاق ةيؤرلا ءاتلاب يهف ةظقيلاب امأو مانملاب ةصاخ #اي ٌؤرلا#
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 «كيبتجيإ» "”« ضمّ نم نويعلا يف ىلحأ كاي ؤرو » هلوق يف يبننملا ء ءىّطخ اذهو ةيؤرلا ةيرصبلا
 داز ام : ءارفلا لاق ةعامج «ةبصع# هتلصح ىأ ءيشلا تيبج نم هلصأو رايتخالاو ءافطصالا : ءابتجالا

 ةبايغإ» هؤاقلإو ءيشلا يمر : حرطلا «هوحرطا» ًادعاصف ةرشعلا ةباصعلاو ةبصعلاو . ةرشعلا ىلع
 عترلا : بغارلا لاق باطو ذل ام لكأ يف عمتي «عّتريإ) رظانلا نيع نع هتبيغل هب يمس هروغو هرعق «بجلا

 : ءاسنخلا تلاق ريثكلا لكألا هب ديرأ اذإ ناسنإالل راعتسيو مئاهبلا لكأ يف هتقيقح

 «رابدإو لابقإ يه امُنِإف تركدا اذإ ىّتح تستر ام ْمّنرت
 .موقلل يقتسيل ءاملا دري يذلا دراولا «مهدراوط تنّيز «تلوس» نيرفاسملا «ةرايسلاف
 رو
 نم هتوخإ عم هل لصح امو فسوي ةصق نع لي هللا لوسر اولأس دوهيلا نأ يور : لوزتلا سس
 . ةروسلا تلزنف بوقعي دالوأ

 مم ص نم ساس جسد # دال مل ىرار# موس 8 س2

 كيلع صقت ْنَحح يح نولقْعَت لعل ايي رعان'ةرق هنئلرنأ اَنإ ند نييمْلا بتتكلاَتنَ ٠6 كلب رثا

 هه همم[

 فسوي لاَ ْذِإ 25 َنيِلفلَعْل نمل ءهلّبَق نم تنك نإَو َناََرَْلَ ادم َكْبَلإ انيحوأ امي صصَقلا نسحَأ

 ؟زجعملا باتكلا تايآ فلأتت اهلاثمأو فورحلا هذه نمف .زاجعإلا ىلإ ةراشإ «رلا» : ركسيمنلا

 « هنايب يف زجعملا باتكلا تايآ يه دمحم اي كيلإ تلزنأ يتلا تايآلا كلت يأ «نيبملا باتكلا تايآ كلت»

 هانلزنأ انإ» هقئاقد سبتلت الو هقث هقئاقح هبتشت ال يذلا . هيناعم ف حضاولا . هنيهاربو هججح يف عطاسلا
 يكل يأ «نولقعت مكلعلا» ةيبرعلا فرحألا هذه نمًافل ؤم ًايبرع ًاباتك برعلا ةغلب هانلزنأ يأ «ًيبرع ًانآرق
 «ريدق هلإ وه امنإو « ًارشب سيل زجعملا باتكلا اذه ةيداعلا تاملكلا نم عنصي يذلا نأ اوكردتو اولقعت

 دمحم اي كثدحن نحن يأ «صصقلا نسحأ كيلع ُصقت نحنإ» نيملاعلا بر نم لزنم ّيحو مالكلا اذهو

 انئاحيإب يأ «نآرقلا اذه كيلإ انيحوأ امبإ» نايب نسحأو . مالك قدصأب « ةقباسلا ممآلا رابخأ كل يورنو
 نأ لبق نم تنك كنأ نآشلاو لاحلا نإ و يأ «نيلفاغلا نمل هلبق نم تنك نإو» زجعملا نآرقلا اذه كيلإ

 ال يمأ كنأل « , كعمس غرقت ملو . كلابب رطخت مل «  ةصقلا هذه نع نيلفاغلا نمل نآرقلا اذه كيلإ يحون

 نيح ركذا يأ . ةصقلا ةيادب انه نم «ًابكوك رشع دحأ تيأر ينإ تبأ اي هيبأل فسوي لاق ْذِإظ بتكت الو أرقت

 بكاوك نم ًابكوك رشع دحأ تيأر « ةبيجعلا ايؤرلا هذه مانملا يف تيأر ينإ يبأ اي بوقعي هيبأل فسوي لاق
 ةدجاس رمقلاو سمشلا مانملا يف تيأرو يأ 4نيدجاس يل مهتيأر رمقلاو سمشلاوإ يل ةدجاس تّرخخ ء امسلا

 تناك رشع دحألا بكاوكلا : نورسفملا لاق ًايحو مهيف ايؤرلا تناك : سابع نبا لاق بكاوكلا عم يل

 اهدقفل لثم وهو . تريدأو تلبقأف هيلإ ثنح هتركذ اذإف تعتر هنع تلفغ املكف اهدلو تدقف ةرقب فصت (؟).174 /١؟ يناعملا حور )١(
 3181/1١17 يربطلا (6) . ةرقبلا ةروس لوأ يف عوضوملا لوح قيقدلا قيقحتلاو ةعطقملا فورحلا لوح هانبتك ام رظنا (”) . ًارخص اهاخأ



 افسويةروس (١؟) 1

 818 الس سدد ماامو ممم مل[ روقم س 1

 ٌصصَقتال ( ُ ب َلاَف يح َنيدجيس ىل مهتياررمقلاو سْمْشلاو ابكر كح َرَدع دع تيار نإ تب أتي هيبألا
 0 2و همر مو أ 78

 كو دبره دكر جني دع نسف نبا اذنك كادت كنوع كابير
5 

 هم جا ص صصص رس تا ا بسم سمغ ريب سامو 8 ير 1
 قرر يه لب لبن م كيوب جلع اهمنأ امك بوقعي لا حلعو كيل رهتمعن متو ثيداحأ الآ ليروأت نم

 ٌتسويل اولاَق ذِإ 2 يلب اسلل ٌتنيا# ةدَيَوْعِإَو تسوي ىف َناكَدَّمَل « يد ”مكح مع َكّبَدَدإ ريرب ريسو رب لس 2 مصاصرو مد مساس سات
 سرع عمر

 بأ نإ ةَبصع نحو انم انيبأ لإ بح هوحخأو
 رويس جي مكر عم 05 2

 اضرا اًضْرَأ هوحرطأوأ َف َفسوي أوف 70 نيم ” لاَ ف اناب

 هيبأب هعاججاو ايؤرلا هذه نيبو « ةنس ةرشع يتنثاكاذ ذإ هنس ناكو . هاوبأ رمقلاو سمشلاو « هتوخإ

 ربخت ال : بوقعي هل لاق يأ 4كتوخإ ىلع كايؤر صصقت ال "يب اي لاقإ» ”ةنس نوعبرأ رصم يف هتوخإو
 نإ» اهّدر ىلع ردقت ال ةميظع ةليح ككالهإل اولاتحيف يأ «ًاديك كلاوديكيفط كتوخإ ايؤرلا هذهب
 ىلاعت هللا نأ فسوي ايؤر نم بوقعي مهف : نايحوبأ لاق ةوادعلا رهاظ يأ 4نيبم ودع ناسنإلل ناطيشلا

 هتوخإ دسح نم هيلع فاخف « نيرادلا فرشب هيلع معنيو . ةوبنلل هيفطصيو « ةمكحلا نم ًاغلبم هغّلبي

 كلذك ةميظعلا ايؤرلا هذه لثم كارأ امكو يأ «كبر كيبتجي كلذكو» » '”مهيلع هايؤر صقي نأ هاهنف

 كيلع هتمعن متيو» ةيمانملا ايؤرلا ريسفت كملعي ىأ «ثيداحألا ليوأت نم كملعيو# ةوبنلل كبر كراتخي

 لبق نم كيوبأ ىلع اهّنأ اك بوقعي كيبأ ةيرذ ىلعو كيلع هماعنإو هلضف ممتي يأ «بوقعي لآ ىلعو

 ءافطصالاو ةلاسرلاب قحسإ كدجو ميهاربإ كدج ىلع كلذ لبق نم ةمعنلا لمكأ امك يأ *قحسإو ميهاربإ
 هتوخإو فسوي يف ناك دقلإ» هقلخل هريبدت يف ميكح « لضفلل لهأ وه نمب ميلع يأ «ميكح ميلع كبر نإ»
 ذإ» مهرابخأ نع نيلئاسلل ؛ تاظعو ربع رشع دحألا هتوخ] و :تقسوي ربخ ق ناك دقل أ # نيلئاسلل "تايآ

 هللاو : اولاق نيح يأ مالسلا هيلع فسويل ىلوألا ةنحملا يه هذه هانم انيبأ ىلإ بحأ هوخآو فسويل اولاق

 رانا ا ل انيبأ دنع نم بحأ « نيماينب » هوخأو فسويل
 ردقن « ددع ووذ ةعامج نحن لاحلاو يأ «ةبصع نحنوإ ةدحاو تناك امهمأ نأل ةوخإ ًاعيمج مهو# هوخأو»
 باوصلا نع رجورخو إطخ يف هنإ يأ «نيبم لالض يفل انابأ نإ» نيريغصلا فالخب ؛ ء رضلاو عفتلا ىلع

 هودارأ ول ذإ نيدلا لالض اوديري مل : يبطرقلا لاق ةبحملاب انيلع هاخأو فسوي هراثيال « حضاو ْنِيِ
 يأ «ًاضرأ هوحرطا وأ فسوي اولتقا# "”ةرشع ىلع نينثا راثيإ يف ُنيِب طخ يف هنأ اودارأ امنإو « اورفكل

 كلذ دنعف يأ #*«مكيبأ هجو مكل لخيط ةلوهجم ةديعب ضرأ يف هوقلأ وأ فسوي اولتقأ

 فرصو انع هلغش فسوي نإ ىنعملا : ى يزارلا لاق مكيلع لبقُيف ءمكيبأ بح بح مكل وفصيو صلخي

 اذه دعب نم اوبوتتو يأ «نيحلاص ًاموق هدعب نم اونوكتوإ © ليملاو ةبحملاب انيلع لبقأ هدقف اذإف « هيلإ ههجو

 )١( يبطرقلا (7) . 78. /8 رحبلا (؟) . ؟*6/؟ نيلالجلا ىلع يواصلا 1 /9*١ . ) )4يزارلا ١4/44 .



 75 رشع يناثلا ءزجلا

 0 رت ريس ص رع را را ىلا اسس سس ع روس ار سس ًَ هس 6 را ا

 / ما ان 0 َنيحِلَص موق هدب نم أوثوكتو كيب ركيبأ هجو ركل
- 

 امس يت ص نع رورب سم 2 مآ[م ياا نأيي أ ير هز رب سري راع سس نس را

 رهل انإو ٌفسوي لع انئمات ال كلام اَن ذل , أولا جد .تيلعتف منكن ةراَيسلا ضعب هطقتلب يحب

 ريل 2 ع سى موس ص حط حصا كل ص ص ل حا

 ُفاَحَأو هب أوبهذَت نأ نحيل ىلإ َلاَف و توظفت هلانإو بعليو عئرب ادغانعم هلسرا 0 َنوحصنَتَ

- 

 هورس | يع 4مورب معد 0 ا ا ىلا ع س رظسس يرسل شل +

 وبعد اَسلق وج نورستحل اذِإ ان ةبصع نحو د61 لاا ياقلب مارا نأ

 مهابأ وهاجَو يي َنورعْتساَل مهو اًدنه مر مهبل هبل ايار بق بديع نوعي نأ اوعمجاو ءهب

 مهوخأ مهل لاق يأ «بجلا ةبايغ يف هوقلأو فسوي اولتفت ال مهنم لئاق لاق» نيح اص ًاموق اوحبصتو بنذلا
 «ةراّيسلا ضعب هطقتلي# هروغو بجلا رعق ىف هوقلأ لب فسوي اولتقت ال : بوقعي دلو ربكأ وهو ")6 اذوب »

 , كلذب اوفتكاف هنم صالخلا نم دب ال ناك نإ يأ «نيلعاف متنك نإإط نيرفاسملا نم راما ضعب هذخأي يأ

 كل ثدح ءيش يأ ىنعملا«فسوي ىلع ات ال كل (م انابأ ا اولاقإ» هريغ يأر نم ًارش نوهأ هيف هيأر ناكو

 هل ديرنو هيلع قفشن نحنو ىأ «نوحصانل هل انإو» ؟ كؤانبأ ًاعيمج نحنو . فسوي انيخأ ىلع انمأت ال ىتح
 ء فسويل ةبحملا ةياغ يف مهنأ مهيبأ دنع او رهظأو مالكلا اذه او ركذ مّْرعلا اومكحأ امل : نورسفملا لاق ريخلا

 ديرنو هبحن نحنو هيلع انفاخت مل : اولاق مهنأكو مهنم هفوخت يف هيأر نع هولزنتسيل ؛ هيلع ةقفشلا ةياغ فو

 « باطو ذل ام لكأ يف عستي « ةيدابلا ىلإ ًادغ انعم هلسرأ يأ «بعليو تري ًادغ انعم هلسرأ» !! هب ريخلا

 اودكأ . هوركمو ءوس لك نم هظفحن نحنو يأ 4نوظفاحل هل انإوإف هريغو قابتسالاب بعليو وهليو

 هثارف ينملؤيل هنإ : بوقعي مهل لاق يأ هب اوبهذت نأ يننزحيل ينإ لاقط نوبذاك مهو ماللاو نإب مهمالك

 مكتلفغ لاح يف بئذلا هسرتفي نأ فاخأو يأ «نولفاغ هنع متنأو بئذلا هلكأي نأ فاخأو# هنع يربص ةلقل

 امه هايإ هتقرافمو هب مهباهذ نأ : (هدحأ : نيئيشب مهيلإ رذتعإ : يرشختزلا لاق ةجحلا مهنقل هنأكو « هنع
 اولاقإ» '"”مهبعلو مهيعرب هنع اولفغ اذإ بئذلا نم هيلع هفوخ : يناثلاو « ةعاس هنع ربصي ال ناك هنأل هنزحي

 ءايوقأ ةعامج نحنو بئذلا هلكأ نثل هللاو يأ مسقلل ماللا «نورساخل أذإ اَنِإ ةبصع نحنو بئذلا هلكأ نئل
 مهعم هلسرأف يأ فوذحت مالكلا يف «هب اوبهذ (ملفإ» رامدلاو راسخلاب انيلع ىعدُي نأ نوقحتسمل انإ ءادشأ
 بجلا روغ يف هئاقلإ ىلع اوقفتاو اومزع يأ« بج اةبايغ يف هولعجي نأ اوعمجأوإ» هيبأ نع هب اودعتباو هوذخأ املف

 اذه مهلعفب كتوخإ نربختل فسوي ىلإ انيحوأ يأ «نورعشي ال مهو اذه مهرمأب مهئنبنتل هيلإ انيحوأو»

  هسينأت يحولا اذه ةدئافو : يزارلا لاق ٠ فسوي كنأ تقولا كلذ يف نورعشي ال مهو كب هولعف يذلا

 وءاجوإ» ةنحملا هذه نم صالخلا هل لصحيس هنأب . هبلق نع ةشحولاو مغلا ةلازإو « هسفن نيكستو

 مهءاكب بوقعي عمس امل هنأ يور « نوكيي مهو اليل ءاشعلا تقو مهيبأ ىلإ اوعجر يأ «نوكبي ًءاشع مهابأ

 )١( يزارلا رخفلا (#) .4 48/9 فاشكلا (7) . ةداتق لوق وهو « ليبور هوه ليقو سابع نبا لوق اذه ١6/ 1١٠١.



 فسوي ةروس ةليق] ءءء

 2 م عالم 00 رص ص اس هس ص ل ري مر ممل ل ل حام م حاس 7 ا 00

 ل يؤم تنمو بنل أَم دنع تسوي نك قيمنا اق نيو َنوُكْبي

 سدوو مامارل و ه و يف مس ومو او ع جسر عا

 زيوس غلط كن ياارك سف لم َنيفدنَص كولو

 كم ادم رب '” لَ ُُو َلْدَأَف ْمهدراو أوُلسرأَف رايس ْتءاَجَو َنوُقسصَت ام لع ٌناَعَتسمْلا هلأ
 مس ريعوم م وم مال ل ومد م عد وس ًّئ مرعب سعر 20 سمس اع كش ع1

 0 ردها نيديفان6تةطوشتت هات سيو رقت جدت امي ملع هللآو ةعاضب هورساو

 يف وأ . وعلا يف قباستن يأ «قبتسن انبهذ انإ انابأ اي اولاق» ؟ فسوي نيأو « يب اي مكل ام : لاقو « عزف
 بئذلا ءاجف اهظفحيل انجئاوحو انبايث دنع فسوي انكرت يأ «بئذلا هلكأف انعاتم دنع فسوي انكرتو» يمرلا
 عقاولا يف انك ولو ةلاقملا هذه يف انل قدصمب تسل يأ «نيقداص انك ولو انل ٍنمؤمب تنأ امو هسرتفاف

 داكي : ليق كو « بايترالا ىلع لدي مهنم لوقلا اذهو ؟ انلوقب قئاو ريغو انمهتت تنأو فيكف فيكف . نيقداص

 ردصملاب فيصو «٠ بذاك مدب هبوث ىلع اوءاج يأ «بذك مدب هصيمق ىلع وءاجو 9 ينوذخ لوقي بيرملا

 بوقعي اوءاج املف صيمقلا اهمدب اوخطلو ةاش اوحبذ : سابع نبا لاق هئيعو بذكلا سفن هنأك ةغلابم
 قشي ملو ينبا لكأ بئذلا اذه ملحأ ام» : لاق هنأ يورو "”صيمقلا قرخل بئذلا هلكأول متبذك : لاق

 متمعز امك سيلو فسوي يفًارمأ مكسفنأ مكل تنيز يأ هًأرمأ مكسفنأ مكل تلوس لب لاق ! ؟ « هصيمق
 وهو يأ «نوفصت ام ىلع ناعتسملا هللاو» هيف ىوكش ال ليمج ٌربص ىرمأ يأ «ليمجربصف#» هلكأ بئذلا نأ

 قيرطلا كلذب اورم نورفاسم موق يأ #ةرايس تءاجو بذكلا نم نوفصت ام لمحت ىلع ينوع هناحبس
 ىلع اوطبه ىتح نوميه اوقلطناف قيرطلا اوئطخأف رصم ىلإ نيدم نم نوريسي موق ءاج : سابع نبا لاق
 نم اوثعب يأ «مهدراو اولسرأف#«" نارمعلا نع ةديعب ةرفق ىف بجلا ناكو . فسوي بج اهيف يتلا ضرألا
 يف فسوي ناكو هولد ُدراولا ىلدأ امل : نورسفملا لاق رئبلا ىف رف هواد لسرأ يأ «هواد ىلدافإو ءالل مف يفتسي

 ليبس ىلع هلاق# مالغاذه ىرشب ايلاقىدان هلامجو هنسح ىأر املف جرخف لبحلاب قّلعت رئبلا رعق نم ةيح

 زاف ثيح كاناوأ اذهف يلاعت لاقو ىرشبلا ىدان هنأك : دوعسلا وألف هتماجو همت يشبتل حرفلاو رورسلا

 . ةعاضبلاك ًاعاتم رصم ضرأ يف هوعيبيل سانلا نع هرمأ اوفخأ يأ «ةعاضب هوّرسأو» 9 ةليلج ةمعنب
 اومزع امو . مهرارسأ هناحبس هيلع ىفخي ال يأ «نولمعي امب ميلع هللاوإ» هتعامجو دراولا ىلع دوعي ريمضلاو
 قيدصلا فسوي ةايح يف ةيناثلا ةنحملا يه هذه «ةدودعم ٌمهارد سخب نمثب هورشوإ» فسوي رمأ يف هيلع

 [مهرد نورشعوه صوقنم ليلق ,نمثب رئبلا نم هوجرختسا نيذلا ةراملا كئلوأ هعاب يأ قاقرتسالا ةنحم يهو
 مهنأل هيف نوبغري ال نيذلا نيدهازلا نم فسوي يف اوناكو يأ «نيدهازلا نم هيف اوناكو سابع نبا لاق امك
 يذلا لاقو» نامئثألا سخبأب هوعاب كلذلو . مهيديأ نم هدّيس هعزتنيف أقبآ ًادبع نوكي نأ اوفاخو هوطقتلا
 لاق اندنع هتماقإ يمركأ هتجو زل رصم ةنيدم نم هارتشا يذلا لاقو يأ «هاوثم يمركأ هتأرمال رصم نم هارتشا

 )١( يربطلا  . 151/1١يزارلا (؟) ١8/١١6 . )”( /؟ دوعسلا وبأ 48 .



 م رشع يناثلا ءزجلا

 سارا ر# ةوس 2 - ا رم مد 0 ةديدوم ا بوس

 زمسويل ام كل كد ادلو مدت وأ اتعقتي نأ جومع هلوئم ىرك أ ةهنأ رمال رم نم هئركشأ ىلا َلاَكَو

 هم - ولع 0

 املو يو َنوسعَي ل سا رقخأ نو وأ بهو يدل بل نب ,هملعتلو ضرألا ىف

 مرا اا

 ا َنيِنسْحُمْلا ىِزَجت َكِدكَو حو امسح هيما ءبهدشأ غلب

 وأ انعفني نأ ىسعإ» "”رصم نئازخ ىلع ناك ىذلا زيزعلا وهو « ريفطق » هارتش ا ىلا نيا اكل سابع نبا

 انكم كلذكوإ» دلو امه دلوي نكي مل ثيح هانبتن وأ غلب اذإ تامهملا ضعب انيفكي د نأ ىبسع ىأ «ًادلو هذختن
 همّلعنلو» نامأو زعب اهيف شيعي رصم ضرأ ىف ًانكمتم هانلعج بجلا نم هانيجن اكو يأ «ضرألا يف فسويل

 ءيش 0 هزجعي 0 «مرمأ ىلع بلاغ هللاو» تامانملا ٍضعب ريبعتل هقفون يأ ا 0

 يرجن كلذكو» نيدكلا ل ًاهفقر ينكح هانيطعأ يأ 00 ل هتوقو هتدش

 . مهلارعأ يف نينسحملا يأ «نينسحملا

 . هنأش ولعو لامكلا يف هتبترم دعبل ديعبلاب ةراشالا 4تايآ كلتش ١- : ةّمغاللَتلا

 . لمجم لسرم هيبشت «كيوبأ ىلع اهمتأ اك» - ١
 بكاوكلا نأل ةراعتسا هذه : ىضرلا فيرشلا لاق «رمقلاو سمشلاو ًابكوك رشع دحأ# -*

 نم لعف اهيلع قلطأ امل اهنكلو « ةدجاس : لاقي نأ هجولا ناكف لقعي ال امم رمقلاو سمشلاو
 . 9ءالقعلا لعف نم دوجسلا نأل لقعي نم ةفصب فصوت نأ زاج لقعي

 ردصملاب ءيجو بذك يذ مدوأ هيف بوذكم مدي دارملاو بذكلاب فصوي هل مدلا #«بذك مدب# ع

 . ةغلابملا قيرط ىلع

 ؟ يكبت اهارت امأ ةيمأ ابأ اي: يبعشلا لاقف تكبف حيرش ىلإ تمكاحت ةأرما نأ يور : هتّفيطل
 .. قحلاب الإ يضقي نأ ناسنإالل يغبني ال « ةبذك ةملظ مهو نوكبي فسوي ةوخإ ءاج دقل : يبعشلا لاقف

 طابسألا مسغأب كلذ ىلع اولدتساو ءايبنأ فسوي ةوخإ نأ ىلإ نيرسفما ضعب بهذ 1 6
 بوقعيو قحسإو ليعامسإو ميهاربإ ىلع نأ امو انيلع لزنأ امو هللاب انمآ لقو» ىلاعت هلوق يف نو روكذملا
 هيلع هّبن امك بوقعي ةيرذ نم لئابقلا مه امنإو بوقعي دالوأ اوسيل طابسألا نأ حيحصلاو «طابسألاو
 يعسلاو . دسحلاف « ةعينشلا لاعفألا هذه لثم ىلع اومدقأ امل ءايبنأ فسوي ةوحخإ ناك ولو . نوققحملا

 يفانت يتلا رئابكلا نم كلذ لك . بجلا ىف فسوي ءاقلإو . بذكلاو . لئقلا ىلع مادقإالاو . داسفلاب

 )١( /1؟ ىربطلا 8/١ . يزارلا رخفلا (”) . 114 نايبلا صيخلت (؟) 18/1٠١١ .



 ففسوي ةروس (١؟) ش 3

 نبا ةمالعلا هلاق ام رظناو « فيصح لقع هلبقي ال  مئارجلا هذه عم  ءايبثأ مهنأب لوقلاف « ءايبنألا ةمصع
 . قيقدو فيطل هنإف . نأشلا اذه ىف هللا همحر ريثك

 «نينس عضب نجسلا يف ثبلف . . ىلإ . . اهتيب يف وه يتلا هتدواروإط : ىلاعت هللا لاق
 . (4 ؟) ةيا ةيابغ ىلإ (77*) ةيآ نم

 ضرعت ام انه ركذ « رصم زيزع عم رصقلا يف ةماقإلا نم فسوي هب مركأ ام ىلاعت ركذ امل : همَسانملا

 هنم رهظ امو « ةمراعلا ةئتفلا كلت مامأ هدومصو « زيزعلا ةجؤز نم ءارغبالاو ةئتفلا عاونأ نم مالسلا هيلع هل

 1 هتراهطو هتفع ىلع اناهرب كلذب ىفكو « ةشحافلا لمع ىلع نجسلا لوخد رثآ ىتح ةهازنلاو ةفعلا نم

 هنمو بهذو ءاج اذإ دوري دار نم ةذوخأم نيلو قفرب بلطلا :ةدوارملا ©هتدواروإ# : صىكتفللا

 هنم تبلط يأ هسفن نع هتدوار ةأرملا فو ءاهسفن نع اهدوار : لجرلا يف لاقي ٠ ذلكلا بلطل دئارلا

 رارقتسالا عم ةماقإالا ءاوثلاو )2 يماقم «ىاوثمإ ملهو لاعت ىنعمب رمأ لعف مسأ «تيهو اهتعجاضم

 رطاخلا ىلعمب يتأيو  هوذخأيل مهوسرب تمأ لك تّمهو »ظهنمو 2 دصقلاو مزعلا ىنعمب يتأي مهلا «تمه»

 : رعاشلا لاق مزع نود سفنلا ثيدحو

 ©ايدا وف نم ىوشهلا ٠ تاليلغ تيفش ادب ول ةنيثب نم مهب ثتممه

 «ءوسلاو# نفث ثيدخ ور ناك فسوي نم مهملاو 2 ميمصتو مرع مه ناك زيزعلا ةأرما نم مهلاف

 عطقلاو قشلا : ثدقلا «تاقؤ ىنزلا هب دارملاو هحبق ىهانت ام # اشحفلا »© هو ركملاو . روجفلاو .ركنملا

 ةليحلاو ركملا : ديكلا «نكديك» ادجو هايفلأط» ضرعلا يف لمعتسي ّطقلاو , لوطلا يف لمعتسي ام رثكأو
 أطخأو . بنذلا دمعت اذإ ءىطاخ وهف لجرلا ءىطخ : يعمصألا لاق بنذلل نيدمعتملا 4نيئطاخلا»
 ءاديوس فاغشلا : جاجزلا لاق اهبلق ءاديوس ىلإ هبح لصو بح اهفغشإ» "”دمعتي ملو طلغ اذإ ء ءىطخم

 . هيلإ لام اذإ وهللا ىلإ ابص : لاقي لمأ «بصأ#» بلقلا

 ملا مل همك 8 مس اوم يم سم ص دوك ماص هس هوس م م

 نسحا يرو هنإ هللا داعم َلاَق َك تيه تلاقو َبدوبأْلا تقّلَعو هسُفَن نع اه ىفَره تل هتدوارو

 بجلا ةنحم دعب ةشلاثلا ةنحملا يه هذه «هسفن نع اهتيب يف وه يتلا هتدواروإ» : رثاسفللا
 زيزعلا ةأرما تبلط : ىنعملا لوسعملا همالكب عداخملا لعفي امك نيلو ,قفرب بلطلا ةدوارملاو ء قاقرتسالاو

 ةليسو لكب هيلإ تلسوتو « اهعقاوي نأ نيلو قفرب هتعدو « اهعجاضي نأ هنم اهتيب يف فسوي ناك يتلا
 تناك يبطرقلا لاق اهقالغإ تمكحأو فسوي ىلعو اهيلع ثويبلا باوبأ تقّلغ يأ «باوبألا تّلغو»

 ىشخيام ةمث سيلف شارفلا ىلإ عرمأو مله يأ «كل تيه تلاقوإ» ””اهسفن ىلإ هتعد مث اهتقّلغ باوبأ ةعبس

 : دوعسلا وبأ لاق ءوسلا لعف نم هللاب ًاذايع يأ «هللا ذاعم لاقإ «” اهيلإ عرسي نأب هترمأ : رحبلا يف لاق
 ام ىلع رينلا ناهربلا نم هللا هارأ امل « هنم صالخلل ىلاعت هللاب ذاعي نأ بجي لئاه ركنم هنأ ىلإ ةراشإ اذهو

 .. 18 /ه رحبلا (6) . 15/4 يبطرقلا (5) . 71ه ةبيتق نبال نآرقلا بيرغ (؟) . 155/8 يبطرقلا )١(



 عا رشع يناثلا ءزجلا

 ةاممو و هام و امص وريني مس رعي 2 --

 م د 3 نأ اَلَوُل يا نوما حف ال, هنإ ىاوثم

 ماس صال مسح ص ورق نا مر ع فو لوو معاد و ضشرووص ” تعا ب اور

 اهديس ايفلأو ربد نم صيف ْتدَقَو باَبْلآ اهبَنَساَو ج7 َنِصَلخُمْل اندابع نم رت اقفل ةوسلآ هلع

 ينمركأ يذلا زيزعلا يديس وه كجوز نإ يأ «ياوثم نسحأ يبر هنإ» "”ءوسلا ةيابنو حبقلا ةياغ نم هيف
 نوملاظلا رفظي ال يأ«نوملاظلا حلفي ال هنإ» ؟ همَّرَح يف ةنايخلاب هيلإ ءيسأ فيكف يدهعت نسحأو
 يف هعاقيإ تلواح زيزعلا ةأرما نأ ىلاعت ربخأ مث . ءوسلاب ناسحبالا نوزاجملا نونئاخلا مهنمو . مهبلاطمب
 دقلو» لاقف كلم اهديك نم هظفح العو لج هللا نأ الولو . ءارغإلا لئاسو لكب هيلإ تلسوتو « اهكارش
 اهنع اهفرصي ال ةشحافلا ىلع ًامزاج ًامزع . ميمصتو ردصقو مزع نع هتطلاخمب تّمه يأ «هب تمه

 ىلإ هتوعدو ٠ باوبألا قيلغت نم تمكحتسا نا دعب . ةوقلاب اهتعواطم ىلع هرابجإ تدصقو . فراص

 ع ةيرشبلا ةعيبطلا ىضتقمب اهيلإ هسفن تلام يأ «اهب مهوإ» بابلا ىلإ برهلا ىلإ ٠ هرطضا ام . عارسوالا
 مانيالا لاق '"ريبك قرف نّيمهلا نيبف ء دضقو مزع نود « ,سفن ثيدح اهتبغر دنع لوزنلاب هسفن هتثدحو

 ىلع هيسفن هلمحتق درابلا ءاملا ىري فيصلا يف مئاصلاك عبطلا ليموأ لابلاب ءيشلا ٌروطخ مهلا . : : رخفلا

 ظفح الول يأ فوذحم هباوج «هبر ناهرب ىأر نأ الول# 29 هنع هئيد هعنمي نكلو . هبرش بلطو هيلإ ليملا

 دييأتلاو ظفحلاب همصع هللا نكلو ٠ هب هسفن هتثدح ام ىضمأو اهطلاخل هل هئمصعو . فسريل هئياعرو هللا

 يذلاو «٠ قاّسْفلا داحآل هئبسن زوجي الام فسويل مهُضعب بسن : رحبلا يف لاق ةّئبلاءيش هنم لصحي ملف

 : لوقت امك ناهربلا ةيؤر دوجول يفنم وه لب « « بلا مه هنم عقي مل مالسلا هيلع « فسوي د نأ هراتخأ

 تلعف نإ : هريدقتو ؟تلعف نإ ملاظ تنأ » : برعلا لوقكو «هللا كمصع نأ الول بنذلا تفراق
 « مهلا ىفتناف ناهربلا ةيؤر دجو هنكلو اهب مهل هبر ناهرب ىأر نأ الول : ريدقتلا انه كلذكو ملاظ تنأف

 اهضعب ضقاني ةبذاكتم لاوقأ اهنأل « كلذ ٠ نم ءيش مهنم ردحأ نع حصي ال هنأ دقتعنف فلسلا لاوقأ امأو

 اهم همه نإ ب دوعسلا وب اقول ةمصعلاب مح عرطتلا نص الش الا نانيف نفعت و يام امرك ماش

 قبس ام ىلإ ىري الأ « ًايرايتخا ًادصق اهدصق هنأ ال « ًايلبج ًاليم . ةيرشبلا ةعيبطلا ىضتقمب اهيلإ هليم ىنعمب

 ليجست الإ وه لهو « نيملاظلا حالفإ مدعب همكحو «. هنع هترفنو هل هتيهارك لاك نع ءىبنملا هماصعتسا نم

 يه امنإف « ناتخلا سلجم سلجو . نايمهلا لح هنإ : ليق امو ؟ امكحم ًاليجست هنم محلا رودص ةلاحتساب
 ىلع هانتبث يأ مءوسلا هنع فرصتلا كلذك» 9ناهذألاو لوقعلا اهذرتو . ناذآلا اهجمت . ليطابأو تافارخ

 هيلع هنأ لع ةعطاف ٌةنيحو 2 ةنيب ةيآأ هذهو ء«روجفلاو ركملا هتغفرضتل ءارخالاو ةننفلا مفاود مامأ ةفعلا

 لاق [لف ؟«ءاشحفلاو ءوسلا نع هفرصنل » لاقل اومعز ايك ناك ولو « ةيصعملاب ؛ مه هنم عقي مل مالسلا

 ةفعلا كاجول نع سلم اع اضل قرف فاول جا ترا ديف كلحنأ لع لد 42 قرع

 يأ ماللا حتفب «4نيصّلخملا اندابع نم هنإ» هحبق ىهانت يذلا ىنزلا هنع فرصنل يأ «ءاشحفلاو» ةمصعلاو

 مهلاو ءرئصقو مزع مه ناك اهنم مها . ىنعملا يف فالتخالا عم ظفللا يف قافتالا يهو ةلكاشملا باب نم اذه (؟) . 39/9 دوعسلا و بأ (1)

 . 57/9 دوعسلا وبأ (8) . ؟ة48 /6 رحبلا (4) . ١١5/18 يزارلا رخفلا (#) . سفن ثيدح ناك هنم



 فسوي ةروس (١؟) م

 1 ِج
 3 0 11-0 هك رم 8 4# مر و8 سس ارث غ3 مرر 2 17 لا ا ا اا 000

 ىسفن نع تدور ىه لاق يِ) ملأ باذع وأ نجس نأ الإ اًءوس كلهاب دارأ نم ٌءازحب ام تلاق بابل ادل
- 

 سرب ربرب صاع 2 سدى 2س وم مظلم » مم ساس وو ل ل ل الا يأ ع

 دق رهصيِق نك نإ و 2 نيبذلكْلا نِموهو تّقدصف لبق نمدق ,هصبق ناك نإ اهلهأ نم دهاش ديشو
 طع

 هربم همر جير 59 ريع مريم رعو عر ربما مل ةدم 027 2 امم مدد ع هع وو

 نك ديك نإ ن ديك نم ,هنإ لاق ربد نم دق ,هصيش اءر اسلف يد نيقدلصل أنموهو تبذكف ربد نم
- 

 - سو م 7 2 م اة م اسم الد داوص و م مر ا مع ريب عار

 ةوسن لاقو * 22 نيعطاخلنا نم تنك كنإ كبنذل ىرفغتساو اذنه نع ضرعا فسوي مظع

 مهيوغي نأ عيطتسي الف ١ هتلاسرو هيحول مهراتخاو مهافطصاو 2 هتعاطل هللا مهصلخأ نيذلا

 لازت الو. بابلاوحن ناقباستي امهو اهجوز مودقب ةبيجعلا ةأجافملا نم لصح امب ىلاعت ربخأ مث . . ناطيشلا
 تدقوإ بلطلل يهو . برهللوه « رصقلا باب وحن اقباست يأ «بابلا اقبتساوإ» يناويحلا اهجايه يف يه
 ادل اهديس ايفلأو» هصيمق تقشف هتبذجف هقحلت تناك اهنأل فلخ نم هبوث تقش ىأ «ربُد نم هصيمق

 ةراهم هبشت ةقئاف ةراهمبو « هروضح ناوأ ريغ يف رضح دقو ةأجف رصقلا باب دنع زيزعلا ادجو يأ 4بابلا
 نأ الإ ًاموس كلهأب دارأ نم ءازج ام تلاقإ» ًابهتم ءيربلاو « ًامولظم ملاظلا حبصأف عضولا بلقنا سيلبإ

 « يسفن نع ينتدوار يه لاقإ) ًاعيجو أم ؤم ًابرض برضلا وأ نجسلا الإ هؤازج ام يأ «ميلأ باذع وأ نجسي
 نم دهاش دهشو# ءوسلا اهب تدرأ ينأ ال ةشحافلا ةفراقم ىلإ ينتعد يتلا يه : اهل ًابذكم فسوي لاق يأ
 اهلهأ نم هّتوكو : رحبلا يف لاق'”اهلاخ نبا ناكو « هللا هقطنأ دهملا ىف ًالفط ناك : سابع نبا لاق هاهلهأ
 نم وهو تقدصق لّبُق نم دق هصيمق ناك نإ "”ةمهتلل ىفنأو . فسوي ةءاربل قئوأو ٠ اهيلع ةجحلل بجوأ
 وهو تبذكف رّبُد نم َدَت هصيمق ناك نإو» بذاكوهو ةقداص يهف مامأ نم قش دق هبوث ناك نإ ىأ «نيبذاكلا

 قشُي نأ يقطنملا رمألا نأل . قداص وهو ةبذاك يهف ءارولا نم ىّش دق هبوث ناك نإو يأ «نيقداصلا نم
 نأ اهجوز ىأر املف يأ هرّبُد نم ّدُق هصيمق ىأر |ملف» براهلاوهو هل ةبلاطلا يه تناك نإ فلخ نم بوثلا

 نكلايتحاو نكركم ةلمج نم رمألا اذه نإ يأ «نكديك نم هنإ لاق ءارولا نم قش دق بوثلا
 امم صلختلل نكلايتحاو ةوسنلا رشعم نكركم يأ هركذ قبس امل ديكأت «ميظع نكديك ّنإ» ةوسنلا اهتيأ
 هركذت الو رمألا اذه متكأ فسوي اي يأ «اذه نع ضرعأ فسوي» ميظع ءيش نيربد

 عمتجملا يف « ةيقارلا ةقبطلا ١ نم ًةروص ودبت انهو : ناوضرلاو ةمحرلا هيلع بطق ديس لوقي « دحأل
 فسوي ىلإ زيزعلا تفتليف « عمتجملا نع اهناتك ىلإ ليمو « ةيسنجلا حئاضفلا ةهجاوم ىف ةواخر . ىلهاجلا

 ةهجاوم يف ةقابللا بولسأب نئاخلا جوز بطاخي مث . دحأل هراهظإ مدعو رمألا متكب هرمأيو ءيربلا
 « حيبقلا بنذلا اذه نم ةرفغملا يبلطاو يبوت يأ «كبنذل يرفغتساوإط قورعلا يف مدلا ريثي يذلا ثداحلا

 ىو « بنذلل نيدمعتملا موقلا نم يأ « نيتطاخلا نم تنك وكنإ» «”رهاوظلا ىلع ةظفاحم مهملاوه اذه نآأكو

 مئرالاب هشارف سيندتو « هتنايخ تدارأ نم مقتني مل ثيح ةريغلا ليلق ناك زيزعلا نأ ىلإ ةراشإ اذه

 )١( يربطلا ١7/ . 197لالظلا (”) . 7910/0 رحبلا (؟) .



 1 رشع يناثلا ءزجلا

 مس ص اس يدا ا مص ماض ريغ مو

 تعمس اَملَف نيم ٍللَص يف اهنا اك يق ءهسفل نع هك دوج ٍرزعلا ُتأرمأ ةئبدملاف
 تمم أ مرر مع لو لمس رك مظلوس امس لعرب ور ١» م دوؤملج وم ساما سك 2

 انإق نويل جرخأ تلاَقو انيكس نبنم ةدحاو لك تنا<و و اعكَمم نه ٌتَدَحعَْوَنِيلِإ تلسرأ نه كمي

 سرخام يارس 1000 رار واس در 0

 نكلذَه َتلاَق هد مو كَلماَّلِ اذنه َنِإاَرَسب اًدنَهام هَل شلح نلَقو نهدي نعطقو و هنريك | بهنيار

 © هنع اه ربص ال ام تأر اهنأل اهرذع هنأ وأ . ًالهس ةكيرعلا نيل اهجوز ناك : ريثك نبا لاق روجفلاو
 يقاس ةأرما : ةوسن سمخ نهنأ ىور .رصم ةنيدم يف ءاسنلا نم ةعامج لاق يأ #ةنيدملا يف ةوسن لاقو»

 نبا هلاق نجسلا بحاص ةأرماو ء باودلا بحاص ةأرماو . زابخلا ةأرماو . بجاحلا ةأرماو « زيزعلا

 دوارت زيزعلا ةأرما# ءاسنلا اهب ثدحتو ترهتشاو « دلبلا يف تعاش ةعقاولا كلت نأ رهظألاو  هريغو سابع

 ءاضقل هيلإ لسوتتو هعداختو اهعقاوي نأ اهدبعو اهمداخ نم بلطت رصم زيزع ةأرما ىأ «هسفن نع اهاتف

 عامسل ليمأ سوفنلا نأل « « عينشتلا يف ةغلابم زي يزعلا ىلإ اهتفاضإب نهحيرصتو : نايح وبأ لاق هنا اهرطو

 نآل هسفن نع هعداخت ايئاد يهف اهل ةّيجس راص كلذ نأ ىلع ةلالدلل «دوارت# ب نرّبعو « هاجلا ىوذ رابخأ

 ىتح هناشو - هباجح وهو - اهبلق فاّمّش هّبح غلب يأ «ابح اهفغش دق ""”رارمتسالاو ددجتلا ديفي عراضملا

 ببسب حضاو دشرلا قيرط نع لالض يف اهنأ دقتعنل انإ يأ «نيبم لالض يف اهارنل اًنِإ» اهدا ؤف ىلإ لصو
 ركاملا يفخي ا .ةيفخ يف ناك هنأل ًاركم هاهسو. نهئثيدحب تعمس املف يأ «نهركمب تعمس لفي اهبح
 نيعبرأ تعد :نورسفملا لاق ةميلو روضحل اهزنم ىلإ نهوعدت نهيلإ تلسرأ يأ «نهيلإ تلسرأ» هركم

 نم هيلع نثكتي ام نمل تأيه ىأ «أكتم نه تدتعأو» تاروكذملا سمخلا ءاسنلا نهنم تاوذلا نم ًةأرما
 ةهكافلا عاو اونأو ماعطلا نط تمدق يأ فوذحم مالكلا يف «ًانيكس نهنم قدحاو لك تتاو» «دئاسولاو شرفلا
 تاالوغشم نهو سوبا تلاقو يأ « نهيلع جرخا تلاقو» هب مطقتل ًانيكس نهنم ةدحاو لا ا د

 هنيأر (لف» نهنيب نم ري فسويو الإ نرعشي ملف ٌنهيلع جرا : نييديأ يف نيكاكسلاو ةهكافلا ريشقتب
 نحرج يأ © نيمذيأ نعطقو» نشهدو هلامح نم نتهبو ٠ هنللجأو هتمظعأ فسوي نيأر الف يأ «تربكأ

 تلاعتو .زجعلا تافص نع هللا هزت يأ «هلل شاح نلقو# ةئجافملا ةشهدلا طرفل نيكاكسلاب نهيديأ

 الإ وه ام يأ «ميرك كلم الإ اذه ْنِإط رشبلا نم اذه' سيل يأ «أرشب اذه امإف هلثم قلخ ىلع هتردق يف هتمظع
 يذلا نكلذف تلاقإ» رشبلا يف دجوي داكي الامم عئارلا نسحلاو . قئافلا لامجلا اذه نإف ٠ ةكئالملا نم كلم

 ةلول تلاقف نقاط ترد اهني تره اسال نسور سلا نما سقت ىلا كلن نحت ع «دبف تل

 )١( اهرصق يف ةبدأم نل تماقأ دقل : ناوضرلاو ةمحرلا هيلع بطق ديس ديهشلا لوقي (*) . 7.1/8 رحبلا (7) . 7417 /؟ريثك نبارصتخم «
 ةيقارلا ةقبطلا ءاسن نك نبهأ اذه نم كردنو ٠ ةمعانلا لئاسولا هذبب نذخ ؤي يتاوللا ٌنهو . روصقلا يف بدآملا ىلإ نيعدُي يتاوللا نهف المظهر 

 نم ذخ ؤيو « ماعطلا يف اهلمعتست ًانيكس نهنم ةدحاو لك تنآو أكتملا اذه نط تدعأو اياشحلاو دئاسولا ىلع تاثكتم نهو نلكاي هنأ ودبيو

 املف فسويب نهتأجاف ةهكافلا ريشقت وأ محللا عيطقتب تالغشنم نه انيبو , روصقلا لهأ اهيلع ناك يتلا ةيداملا ةراضخلاو فرتلا ةروص اذه

 نآرقلا لالظ . نيكاكسلاب نييديأ نحرجو نشهدو هتعلطل نتبب هنبأر 33/1١ .



 اقسويةروس (١؟) 66

 00 ا ب هد رق ركرلا مل يصح ص حام ١ صل م موص جرس 0006 هر

 كفروا انوكيلو نئجسيل ناجسيل رمرنأ# ام لعفي ل نيد ع لا هي يللا

 و نمل و ج4 2 2 ٍ

 روم ملمع مر م2 ةءور اصر # اص رع ص ل و ل لع ل عع جوس مح ل م

 أ تا يت هن اهدي كرت هَل باجتساف 2 نيله نم

 الماس اس حا سا 0 ياا ريورتر#ب ويم هر اس --

 رصعأ يسر لإ امضدحأ َلاَك نابع نجس اهَعَم لخدو 5) ٍنيح وح ,هننجسيل تلي الآ اوارام دعب

 نم هنم نتيقل اذام نرظناف .هتبحم ىف يت يذلا يناعنكلا دبعلا كلذ وه هومتيأر يذلا اذه : ةرصتتملا

 .هنم يرطو لانأ نأ تدرأ يأ «مصعتساف هسفن نع هُثدوار دقلو# !!باجعإالاو شهدلاو ناتتفالا

 ىلع لدي ةغلابمءانبءاصعتسالاو: .يرشخمزلا لاق ًافينع ءابإ ىبأو.أديدشاعانتما منتماف .هعم ينوهش يضقأ نأو

 مل نلو يأ «نيرغاصلا نم ًانوكيل ننجسيل هرمأ ام لعفي مل نئلو» ”ديدشلا ظفحتلاو غيلبلا عانتمالا

 رضحمب رضحمب ةدوارم ا هتدواع : يبطرقلا لاق نيناهملا ءالذآألا نم ننوكيلو سبحلاو نجسلاب ثريقاعيل ينعواطي

 فاللخ ؛ . ًالاقم الو ًامول ىشخت دعت ملو 3 ٍلعفي مل نإ نجسلاب تدعوتو 3 ءايحلا بابلج تكتهو 2 نهنم

 هبر ىلإ فسوي أحل جديلإ يننوعدي امم لإ بحأ نجسلا بر لاقإ» "”هنيبو اهنيب ًارس كلذ ناك ذإ اهرمأ لوأ

 « ةشحافلا فارتقا نم يسفن ىلإ بحأو يدنع ٌرئآ نجسلا بر : لاقف عرضتو عوشخ يف هيجاني لعجو
 هنحصن هتدعوت ال اهنإ ليقو ٠ حيولتلا وأ حيرصتلاب ةوعدلا يف تاكرتشم ًاعيمج نبنأل نهيلإ لعفلا دنسأو

 ينع عقدت مل نإو يأ «نهديك ينع فرصت ًالإو» نجسلا يف هسفن ءاقلإ نع هنيبنو . اهتعواطم هل نّيزو
 يأ «نيلهاجلا نم نكأو» ةيرشبلا ىضتقمب نهتباجإ ىلإ لمأ يأ «نهيلإ بصأ» نهنم ينمصعتو نهرش
 ةداصك لاعت هللا بانجب ةثاغتسالاو عرضتلا ليبس ىلع هلك اذهو . حيبقلا نم هيلإ يننوعدي ام ببسب
 هتسشو ٠ « نهركم نم هاجنف هءاعد هللا باجأ ىأ «نهديك هنع فرصف هّبر هل باجتسافإ» نيحلاصلاو ءايبنألا

 هيلع توطنا امو مهلاوحأب «ميلعلا# هيلإ نيئجتلملا ءاعدل يأ «عيمسلا وه هنإ» ةفعلاو ةمصعلا ىلع
 هّئئجسيل تايآلا اوأر ام دعب نم مه ادب مث هتياعرو هللا فطلب ةثلاثلا هتنحم فسوي زاتجا اذكهو . . مهتاين
 ةنع» يهو قيدصلا فسوي ةايح يف ةدشلا نحم نم ةريخألا يهو ةعبارلا ةنحملا ةيادب هذه # نيح ىتح

 ىلع ةعطاقلا لئالدلا دعب مهراشتسا نمو هلهأو زيزعلل رهظ مث ىنعملاو ءاخرف اهدعب ام لكو « نجسلا

 تسيأو فسوي اهيلع ىصعتسا امل زيزعلا ةأرما نأ يور . ةمولعم ريغ نمزلا نم ةدم ىلإ هنجس, فسويةءارب

 : مهل لوقي سانلا يف ينحضف دق يناربعلا دبعلا اذه نإ : اهجوزل تلاقف . رخآ قيرطب تلاتحا « هنم
 . هسبحت نأ امإو . رذتعأو جرخأف يل نذأت نأ امإف . يرذع راهظإ ىلع ردقأ ال انأو هسفن نع هتدوار ينإ

 يف هيلع يدوُثو . لبطلاب برضو « رامح ىلع لمحف هب رمأف : سابع نبا لاق هنجس هل ادب كلذ دنعف

 )١( يبطرقلا (7) . 7//451 فاشكلا ١78/9



 ه١ رشع يناثلا ءزجلا

 00 آس موس 2 0002 غل ريو خم سوم ري ا. سا ريم مو

 ني كلر نإ جيون هنم م ريطلا لكصأت اري ىبأر ٌقوَف لمحأ يلب رأ نإ رخآلا لاَ وع
 نمد : فا نا لكك ةدليوأتب 6تاست الإ نار 2 دوا رمل 82 22 0

 مهاربإ ىءابا< هلم تَحْتَ 9 تورك مه راب مودا ةلم تكرت إ قبر ىملع

 م ا ىلا سوا 2س
 سد هر مرام اب سوالب س

 رثكا ٌنككلَو سلا َلعواعفآ لَك نم كلذ وَ نم هلأ كتم نأ آَنَل ناك ام 25-00-

 اذه سابع نبا ركذ ام حلاص وبأ لاق « نجسي نأ هؤازجف هتديس دارأ يناربعلا فسوي نإ .رصم قاوسأ

 نم نارخآ ,لئنيح لخدأ هنأ قفتاو نجسلا فسوي لخدأ يأ *«نايتف نجسلا هعم لخدو# ”ىكب الإ ثيدحلا

 ينإ (هذحأ لاق» اههسبحف هاهسي نأ ادارأ اههنأب امهتا . هيقاس رخآلاو « هزابخ [هدحأ صاخلا كلملا مدخ

 لاقو كلملا هنم يقسأو رمخ ىلإ لوثي ًابنع رصعأ ينأ مانملا يف تيأر ينإ يقاسلا لاق يأ هًارخ رصعأ ينارأ

 ىلع لمحأ ينأ يمانم يف تيأر ينإ : زابخلا لاقو يأ «هنم ريطلا لكات ًازبخ يسأر قوف لمحأ ينارأ ينإ رخآلا
 ام ريسفتب انربخأ يأ *6نينسحملا نم كارت انإ هليوأتب انئبنإ# زبخلا كلذ نم لكأت ريطلاو « زبخ هيف ًاقبط يمأر
 ال لاق# ايؤرلا ريسفت ذيجي هنأ املع الامهايؤر نع هاربخأ ءايؤرلا ريسفت نونسحي نيذلا نم كارن انإ انيأر

 نايبب !ىكتربخأ الإ ماعطلا نم ءيش !ميتأي ال يأ «امكيتأي نأ لبق هليوأتب !ىتأبن الإ هتاقزرُث ماعط |امكيتأي

 امهئاعدل ًةئطوت «تابيغملا» ةفرعم اهنمو هتازجعمب |مهربخأ « امكيلإ لصي نأ لبق هتيفيكو هتيهامو هتقيقح
 ىلإ اههفعسي نأ لبق ميوقلا نيدلا ىلإ اهدشريو ديحوتلا ىلإ مههوعدي نأ دارأ : يواضيبلا لاق نامييالا ىلإ
 بيغلاب رابخبالا نم هل ةزجعم نوكي ام مدقف . داشربالاو ةيادهلا يف ءايبنألا ةقيرط وه ابك . هنع هالأس ام
 الو ةناهكب سيل تابيغملاب رابخإالا كلذ نإ« يبر ينمّلع امم اكلذ# ؟"ريبعتلاو ةوعدلا يف هقدص ىلع امهديل

 ملعلا كلذب يبر ينصخ يأ هللاب نونمؤي ال موق ةلم تكرت ينإ» هللا نم يحوو ماب وهاغإو . ميجنت

 نوبذكي يأ «نورفاك مه ةرخآلاب مهو هللاب نونم ؤي ال نيكرشم موق نيد تكرت دقو ةوبنلا تيب نم ينأل
 , ناميالا ناكرأ مظعأ امه ذإ « ءازجلا رادب ناميالاو . هللاب نامييالا : نيميظع نيلصأ ىلع هبن « ةمايقلا مويب

 نيد تعبتا يأ «بوقعيو قحسإو ميهاربإ يئابآ ةلم تعبت تعبتاو# ديكأتلا ليبس ىلع «مه» ةظفل رركو
 ٍعاهسالا يف امههتبغر ىوقتل « ةوبنلا تيب نم هنأ راهظإ ضرغلاو « لالضلاو كرشلا لهأ نيد ال « ءايبنألا

 ًائيش هللاب كرشن نأ ءايبنألا رشاعم انل يغبني ام يأ «ءيش نم هللاب كرشت نأ انل ناك امإ» همالكب قوثولاو هيلإ
 لضف نم ديحوتلاو ناميالا كلذ يأ «سانلا ىلعو انيلع هللا لضف نم كلذإ انيلع هماعنإو 0

 ال سانلا رثكأ نكلوف مهداشرإو مهتيادهل لسرلا ثعب ثيح سانلا ىلعو « ةلاسرلاب انمركأ ثيح انيلع هللا
 نم هيلع وه ام مالسلا هيلع ركذ امو . . هريغ هب نوكرشيف مهيلع هللا لضف نوركشي ال يأ «نوركشي

 ةدابع نم نييتفلا موق هيلع ام داسف ىلع لالدتسالا نسح ىف فّطلت ٠ لسرلا نيد وه ىذلا فينحلا نيدلا

 هدف يواضيبلا 2١ ؟.ا/ /ه طيحملا رحبلا قش



 فسويةروس(١؟) كو

 ود نم نوت م و افلا دول هلآ أَ َنوُقرفَمم باب رأ< نجل ىحاصتي ١ نونا سال

 35 هل أودعت الأ م دال شان نطْلُم نما هلأ َلَرنأ 7 ل
 نارام رهبر ٍقسيف امككحدحأ آمأ نجلا يجب يصب ع وطي رك نك مهل نيل كلذ 0120000

 م

 مالو 3 رود رامز مل علو و 000

 امهم جاَن هلأ نط ىذَلل َلاَكَو يود نايس هيف ىلا ملا ىضق هلو نم ولا لكان بصي تلصق رجلا

 8 نس مطب نجلا ىف تكونو ذ نطيل هاك كرر دنع نكح
 ةلآأ نجسلايف يبحاص اي يأ «راهقلا دحاولا هللا مأ ٌريخ نوقرفتم بابرأأ نجسلا يبحاص ايلل اقف مانصألا
 ةمظعلاب درفتملا « دحألا دحاولا ةدابع مأ ريخ « مانصألاك اهاعد نمل بيجتست الو رضت الو عفنت ال ةددعتم
 نود نم موقلا رشعم اي نودبعت ام يأ «مكؤابآو متنأ اهومتيمس ءامسأ الإ هنود نم نودبعت ام81؟ لالجلاو

 نم اهم هللا لزنأ امه تادامج اهنأل ناطلسلاو ةردقلا كلمت ال يهو ةهلآ اهومتيمس ةغراف ءامسأ الإ هللا

 ةدابعلا رمأ يف مكحلا ام يأ عهّلل الإ مكحلا نإ» ناهرب وأ ةجح نم اهتدابع يف مكل هللا لزنأ ام يأ «ناطلس
 الإ اهقحتسي ال هنآل . هل ةدابعلا دارفإب هناحبس رمأ ىأ عهاَيإ الإ اودبعت ًالأرمأ» نيملاعلا بر هلل الإ نيدلاو
 نيدلا وه هلل ةدابعلا صالخإ نم هيلإ مكوعدأ يذلا كلذ يأ 4 مّيقلا نيدلا كلذإ» لالجلاو ةمظعلا هل نم
 الو رضي الام نودبعيف هللا ةمظع نولهجي يأ «نوملعي ال سانلا رثكأ ٌنكلوإ» هيف جاجوعا ال يذلا ميوقلا

 ةهلآلا ذاختا ىلع ديحوتلا ناحجر ًالوأ مهل نيب نأب ةجحلا مهمزلأو مهتوعد يف مالسلا هيلع جّردت . . . عفني

 صن مث « ةدابعلاو ةيهولألا قحتست ال هللا نود نم اهنودبعيو ةحلآ اهنومسي ام نأ ىلع نهرب مث . ةددعتملا
 بولسألا نم كلذو .ء دمصلا درفلا دحألا دحاولا ةدابع وهو ميقتسملا نيدلاو ميوقلا قحلا وه ام ىلع

 ريسفت يف عرش مث . ةظعوملاو ةحيصنلاو . داشريالاو ةيادهلا مالق ثيح هللا ىلإ ةوعدلا يف ميكحلا

 هنأ ىأر يذلا امُأ نجسلا يف يبحاص اي يأ «أرخ هبر يقسيف |ىدحأ امأ .نجسلا يبحاص ايإ» لاقف امهايؤر

 ىلع ىأر يذلا رخآلا امأو «.رمخلا هديس يقس نم هيلع ناك ام ىلإ دوعيو نجسلا نم جرخيف ارم رصعي

 كلذب اههريخأ امل هنأ ىور : نورسفملا لاق « هسأر محل نم ريطلا لكأتف ةبشحخ ىلع قّلعُيو لتقف زبخلا هسأر

 اتبذك وأ اهقدص هللا ءاضقأ متو ىهتنا يأ «ناتيفتست هيف يذلا رمألا يضق» لاقف ًائيش انيأر ام الاقو ادحج

 ينركذا# يقاسلا وهو هتاجن دقتعا يذلل فسوي لاق يأ «امهنم جات هنأ نظ يذلل لاقو# ةلاحم ال عقاو وهف

 «هبر ركذ ناطيشلا هاسنأف» هب تملظ امم ينصلخي هّلعل يرمأ نع هربخأو كدّيس دنع ينركذا ىأ «كبر دنع

 يف فسوي ثكم يأ #«نينس عضب نجسلا يف ثبلف# كلملل فسوي رمأ ركذي نأ يقاسلا ناطيشلا ىسنأ أ

 , قولخملاب قثوو دمتعا هنأل ١ نينس عضب نجسلا يف ثبل امنإو : نورسفملا لاق , نينس عبس نجسلا

 عبس ءالبلا يف بويأ ماقأ : هبنم نب بهو لاق : يبطرقلا لاق العو لج قلاخلا ىلإ هتجاح عفري نأ لفغو

 . نينس عبس نجسلا يف فسوي ماقأو « نينس



 0 رشع يناثلا ءزجلا

 نموهو قابط «نيبذاكلا»و «نيقداصلا»و «تبذك»و «تقدص» نيب ١- : ةغالتلا
 . ةيعيدبلا تانسحملا

 . ثانيالا ىلع روكذلا بيلغت باب نم #نيئطاخلا نم#  ؟
 . ءافخيالا ىف هل اههبشل ةبيغلل ركملا ريعتسا «نهركمب تعمس# - *

 . نييديأ نحرج يأ حرجلا نع عطقلا ظفل راعتسا ثيح ةراعتسا هيف كلذك 4نييديأ نعّطقو» -

 . رمخ ىلإ لوئي ًابنع يأ نوكي ام رابتعاب لسرم زاجم «ًارخ رصعأ» - ه
 نم فسوي اي : هل لاقف هل ًابتاعم نجسلا ىف وهو فسوي ىلإ ءاج ليربج نأ يور :ةَدُئاَق
 « ىلاعت هللا:لاق ؟ بجلا نم كجرخأ نمف:لاق « ىلاعت هللا:لاق ؟ كتوخإ يديأ نم لتقلا نم كصلخ
 هللا : لاق ؟ ءاسنلا ديك كنع فرص نمف : لاق « ىلاعت هللا:لاق ؟ ةشحافلا نم كمصع نمف : لاق

 اي كلأسأ ينم ْتّلَز ةملك براي : لاق ؟! قولخمب تقثوو هلأست ملف كبر تكرت فيكف : لاق « ىلاعت
 يف ثبلت نأ كتبوقع نإف : ليربج هل لاقف ينمحرت نأ مالسلا مهيلع بوقعي خيشلاو هلآو ميهاربإ هلإ
 '”نينس عضب نجسلا

 يذلا . زجعملا نآرقلا راصتخا نم اذه «بابلا اقبتساو» ىلاعت هلوق يف ءاملعلا لاق : هينمت
 رسقلاب هربجت نأ ىلع تمزع . ىبأو هسفن نع هتدوار امل اهتأ كلذو ةليلقلا ظافلألا يف ةريثكلا يناعملا عمجي

 هلك كلذ نآرقلا رصتخاف اهنم بربي وهو اهسفن ىلإ هدرتل يه بابلا وحن اقباستف اهنم برهف « هاركرالاو
 . «بابلا اقبتساو# ةغيلبلا ةرابعلا كلتب

 « محلا ريسفت يف نيرسفملا ضعب تاحطش»
 ةفراقمب مه دق مالسلا هيلع فسوي نأ اومعز نيح نيرسفملا ضعبب ب مدقلا تقلزو ,ملقلا طش دقل

 يف ةلطابلا ةركنملا لب « ةيهاولا ةيليئارسإل | تاياورلا نم ريثكب ريسفتلا بتك ”ضعب تنحّتشو « ةشحافلا
 لجرلا سلجم اهنم سلجو « لاورسلا طابر لح فسوي نأ مهضعب معز ىتح « ناهربلا » و مهلا » ريسفت

 ام ريغ ىلإ هيبأ نم الجخ اهكرتو اهنع ماقف 5 هعبصأ ىللعاض اع « بوقعي » هيبأ ةروص ىأر مث « هتأرما نم

 ضعب ىلإ ةركدملا تاياورلا كلت تلخخد فيك يردأ تسلو . ماطخ الو اهل مامز ال . ةيهاو لاوقأ نم كلانه

 « ليطابأو تافارخ  دوعسلا وبأ ةمالعلا لوقي امك - اهّلكو «٠ نسح لوبقب مهضعب اهلبقتو ٠ ريسفتلا بتك
 « قيدصلا فسوي» نأ نيرسفملا كئلوأ نع باغ فيك مث ؟ ! ناهذألاو لوقعلا اهدرتو . ناذآلا اهجمت

 هذه اوهّزِنو . اوركفو اولقعا موق اي !! ءايبنألا تافص نم ةمصعلا نأو « ميرك يبن نبا ء ميرك يبن
 نم يبن اهبكتري فيكف ف مئارحجلا عشبأ نم ةميرج ىنزلا نإف . ليطابألاو تاهّرتلا هذه لاثمأ نع بتكلا

 : هوجو ةرشع نم مالسلا هيلع هتمصع ىلع طقف هللا باتك نم اهقوسأ ةلدألا مكاهو ؟ 0 نيمركملا ءايبنألا

 0 ياوثم نسحأ يبر هنإ هللا ذاعم لاقإل مزعو ةبالص لكب اهمامأ هقوقوو ديدشلا هعانتما : لوألا

 نم هصيمق تألقو بابلا اقبتساو# راصحلا هيلع تددشو باوبألا تقّلغ نأ دعب اهنم هرارف : يناثلا

 ..ربد 4 .
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 فسويةروس(١؟) 6ع

 . © . . هيلإ يننوعدي امم ىلإ بحأ نجسلا بر لاق ةشحافلا ىلع نجسلا هراثيإ : ثلاثلا

 لهف «ًاملعو ًامكح ُهانينآ» 4نيصلخملا اندابع نم هنإ# ةديدع نطاوم يف هيلع ىلاعت هللا ءانث : عبارلا
 . ؟ ىنزلا ةشحافب مه نم هلل ًاصلخم نوكي

 4 . . اهلهأ نم دهاش دهشوإ# ةغمادلا ةجحلاب دهملا يف وهو هللا هقطنأ يذلا لفطلا ةداهش : سماخلا
 . ةيآلا

 . # . مصعتساف هسفن نع هُثدوار دقلو» هتفعو هتءاربب زيزعلا ةأرما فارتعا : سداسلا

 0# نهديك هنع فرصف هبر هل باجتساف# ءاسنلا ديك نم هيجنيل هبرب هتثاغتسا : عباسلا

 سانلا ةلاقم عفدل نجسلا هلاخدإو هتءارب ىلع ةعطاسلا نيهاربلاو ةحضاولا تارامألا روهظ : نماثلا

 . «نيح ىتح هّئنجسَيل تايآلا اوأر ام دعب نم مهل ادب مث»
 لاب ام هلأساف كبر ىلإ عجرا# ةمهتلا نم هتحاس أربت ىتح نجسلا نم جورخلا هلوبق مدع : عساتلا

 . ؟ 4 . . نييديأ نعطق يتاللا ةوسنلا

 قحلا صحصح نآلا زيزعلا ةأرما تلاقإ هتءاربب ةوسنلاو زيزعلا ةأرما نم حيرصلا فارتعالا : رشاعلا

 لوقي ةللاو ! ! هتهازنو هتفع ىلع ًاناهرب كلذب ىفكو . «نيقداصلا نمل هنإو هسفن نع هتدوار انأ
2 

 . ليبسلا يدبي وهو قحلا

 #«نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو . . ىلإ . . نامس تارقب عبس ىرأ ينإ كلملا لاقوإط : ىلاعت هللا لاق

 . (58) ةيآ ةيابغ ىلإ (4) ةيا. نم
 ةبيجع ايؤر رصم كلم ىأر . نجسلا نم هجارخإو فسوي نع جرفلا هللا دارأ امل : هّبَسانملا

 هللا مهزجعأق اهليوأت نع مهأسو « همانم يف ىأر امب مهربخأو نيمجنملاو ةنهكلاو ةرحسلا عمجف ٠ هتعزفأ
 . نجسلا نم فسوي صالخ ف اس كلذ نوكيل ًاعيج
 ةفرعم : ريبعتلا 4نوربعت» ءافجع ىثنألاو فجعأ عمج ةفيعض ةليزه «فاجع» : ىتتسفغللا
 بطرلاب سبايلا اهيف طلتخا شيشحلا نم ةمزحلا وهو ثغيض عمج 4«ثاغضأ» ةيمانملا ايؤرلا ريسفت

 دعب ركذت «ركدأ» لطابلاب قحلا اهيف طلتخا تامانم طالخأ هانعمو مئانلا هاري اموهو ملُح عمج «مالحأ»
 هيلع رمتسا يأ بئاد وهف هلمع ىلع بأد : لاقي ءيشلا ىلع رارمتسالا : بآّدلا 40 نايسنلا

 عمج #مهاحر# ةعيفر ةناكم وذ «نيكم» نابو رهظ «صحصحإ# نورخدتو نوزرحت «نونصحت»
 «مكبطاحيإ ماعطلا يهو ةريملاب مهل يتان «ريمن» هريغو بكارلا عاتم نم بوكرملا رهظ ىلع اموهو لحر
 . ًاعيمج اوكلهت

 اكننآ اياكيَت سب َرئأوريطخ تلبس عمو تابع حس ٌنهْ أي ناس تارقيعيس ثكرأ نإ كمْ لق

 ينإ رصم كلم لاق يأ «فاجع عبس نهلكأي نامس تارقب عبس ىرأ ينإ ُكلملا لاقو» : ركسيفنلا
 لازُخا ةياغ يف ةليزه تارقب عبس نهرثأ يفو 3 ,سباي رهن نم تجرخ نامس تارقب عبس يمانم يف تيأر



 6 رشع يناثلا ءزجلا

 2 نييلنعب مدلحألا لب وأتينحت امو مدلحأ ثنَعضأ أولاَت يو توربعت ايةرلل متنك نإ ىيةر يف نوف 14 3 ءءء 22 فم سس سلك ف ل ع واسلا م رروم ل مث ىلع كل
 را أ هم مل ا واس اس ظل ل لَكَ

 عيَس ىف انف قيدصلآ بأ فسوي (ه) نولسرأق - هليوُأَتي 4 مكين انة ةمآ دعب ل دآو امهنم اجت ىلا لا 5
 ْمهَّلَعَل ساّنلا َلِإ عجزأ نمل تسب رخخاو ريضخخ ت دايس عيسو فاجع عيس نه أي نامع ترقب ىلا هام مسموم مع همام رو 4. مس جيورربرب هسا 00

 مس رعقما هم رو و 00 00 ا ا 0 020

 مع يه كولكات امن اليم الإ إ ةهلبتس ىف هوردف مدصح اق ابأد نينس عبس نوعرزت لاَ 4 نوملعي

 هيف ماع َكلَّذ دعب نم نأ م 0 ونصح نع الل الإ نه 1 ممَدَاَم ني ٌةاَدش ميس كلذ دعب نم تأ
 م

 ميس ًاضيأ تيأرو يأ ايؤرلا ةمتت نم اذه «تاسباي ٌرَخَأو رضخ تالبنس عبسوإف ناهسلا فاجعلا تلعتباف

 نهنلكأف رضخلا ىلع تاسبايلا توتلاف ٠ تدصحتسا دق تاسباي رخأ ًاعبسو اهُبح دقعنا دق رضخ تالبنس

 ايؤرلا هذه ريسفت نع ينو ربخأ يباحصأو يلاجر نم فارشألا اهيأ اي يأ 4ىايؤر يف ينوتفأ ألملا اهنأ اي»
 طالخأ يأ #مالحأ ثاغضأ اولاقإب اهازغم نوفرعتو اهريبعت نوديجت متنك نإ يأ «نوربعت ايؤرلل متنك نإإ»
 فرعن انسلو يأ «نيماعب مالحألا ليوأتب نحن اموإ» ةبذاك مالحأ : كاحضلا لاق اهل ةقيقح ال ةبذاك ايؤر
 نجسلا نم اجن يذلا لاقو يأ «ةمأ دعب ركداو امههنم اجن ىذلا لاقو# (0ةبذاكلا مالحألا هذه لثم ليوأت

 هذه ريسفت نع مكربخأ انأ يأ «هليوأتب مكئبنأ انأ» ةليوط ةدم دعب فسوي عم هل قبس ام ركذتو يقاسلا وهو
 ظفلب كلملا بطاخ « . اهليوأتب مكيتآل هيلإ ينولسرأف يأ «نولسراف# تامانملا ليوأتب ملع هدنع نمايؤرلا

 يف «قيدصلا اهبأ فسوي» "”نولسرأف لاق اذهلو ةنيدملا يف نجسلا نكي مل : سابع نبا لاق ميظعتلا

 لع لخدو نجسلا ىلإ | يقاسلا قلطناف هولسرأف :هريدقتو قايسلا هيلع لد فوذحم مالكلا

 دق ناك هنال ًاقيدص هامسو قيدنملا ايأ اي فسوي اي : هل لاقو فسوي

 قدصلا نم ةغلابم قيدصلاو .نجسلا يفاهآر يتلا ايؤرلا ريبعت يف هقدص برج

 يأ «تاسباي رخأو رضخ تالبنس عيسبيسو ,فاجع عبس نسهلكأي ناس تارقب عبس يف انتفأ»

 هباحصأو كلملا ىلإ عجرأل يأ 4نوملعي مهلعل سانلا ىلإ عجرأ يب ىلعلإ# ةبيجعلا اي ؤرلا هذه ليوأت نع انربخأ

 ىلإ عجرأيّلعلل لاق امن : رخفلا مامبالا لاق كتنحم نم كوصلخيو كملعو كلضف اوملعيل اهب مهربخأو

 ببسلا اذهلف اهنع ًاضيأ وه زجعي نأ فاخف ةلأسملا هذه باوج نع نيربعملا رئاس زجع ىأر هنأل #« سانلا

 يف هورذف متدصح امفإ» ةميزعو دجب نيبئاد نينس عبس نوعرزت يأ ابد نينس عبس نوعرزت لاقإ «يلعل لاق
 هلكأ متدرأ ام الإ يأ «نولكان امئًاليلق الإط سّوسي الثل هلبنس يف هوكرتاف عرزلا نم متدصح ايف يأ 6هلبنس

 نينس عبس ءاخرلا ينس دعب يتأي م : يأ «دادش عبس كلذ دعب نم يتأي مثإ» هلبنس يف يقابلا اوكرتاو هوسرداف

 الإ» ءاخرلا مايأ مترخدا ام اهيف ا يأ «نه متمدق ام نلكأي# سانلا ىلع طحقو ةدش تاذ تابدجم

 )١( يربطلا (؟) . قالطرالا ىلع مالحألا ليوأت فرعن انسل : ىنعملا ليقو ١7/998 . ) )9يزارلا 18/ 149.



 فسوي ةروس (١؟) ه5

 0 10 مسارب هل ساري 2 4 هو
 ام هَلعسف كير لِ عجزا َلَق ُلوُسلا هءاج اسف دب و كالو »دور هو سن آ ثاغب

 ءهسُفل نع ٌصصوي ندور ذِ ةؤطصلم لق هوي ينك قاب مف نضع نا ل 2ظ مه ار مرر رعه5 عع ةزرفو د مآ مد
 رد 2 ا د سو مس ام وم م اسع وءامم سو س

 ,هنإ و ءوسيفن نع هتدوران نأ يخل ٌصَحْضحنْلاِزلا ترن كلو ءوص نم هيلع اَنملعم هلل شاحن

 ماس رف مع باع 0000 دامو 3ئؤ

 َىسْشن ئربأ امو « يو نبا ديك ى ديال هلل نو يملا هنخأ ريفا عَمِلَ َكلاَو © نق دلصلا نمل

 سانلاثاغغُي هيف ماع كلذ دعب نم يتأي مث#» ةعارزلل هنوتبختو هنو رخدت يذلا ليلقلا الإ يأ «ن ونصحت امم ًاليلق
 هيفو . نوثاغيو سانلارطمُي هيف « ءاخر ماع ةبيصعلا بدجلاو طحقلا ينس دعب يتأي مث يأ 4نورصعي هيفو
 تالبنسلاو نامسلا تارقبلا مالسلا هيلع لوأت : يرشخعزلا لاق « هبصخ ةرثكل اهريغو بانعألا نو رصعي

 ًاكرابم ءيجي نسماثلا ماعلا ناب مهرب رشب مث « ةبدجم نينسب تاسبايلاو فاجعلاو ٠ بيصاخم نينسب رضخلا
 يقاسلا عجر الو يأ «هب ينوتتا كلملا لاقو» "”يحولا ةهج نم كلذو معنلا ريزغ ٠  ريخلا ريثك ٠ ًابيصخ

 ىيسفنب اهريسفت هنم عمسأل يل هورضحأ : لاقف كلذ نسحتسا هايؤر فسوي هبرّبعام هيلع ضرعو كلملا ىلإ

 فسوي لاق يأ «كسبر ىلإ عجرا لاق» فسوي كلما لوسر ءاج املف يأ «لوسرلا هءاج املفإ» هرصبألو
 ةوسنلا ةصق نع هلس يأ «نييديأ نعطق يتاللا ةوسنلا لاب ام هلأساف» كلملا كديس ىلإ عجرإ : لوسرلل
 تملُظ ينأو ؟ نجسلا تلخدو تسبح اذال يردي لهو ؟ ٌنهرمأ ملعي له نييديأ نعّطق ىتاللا
 ملعي نأو , ةعينشلا ةمهتلا كلت نم هتحاس أربُت ىتح نجسلا نم جرخي نأ مالسلا هيلع ىبأ ؟نهببسب

 نريد ابو رومألا تايفخب ملاعلا وه ىلاعت هنإ يأ 4ميلع نهديكب يبر نإإ مرج الب سبح هنأ ًاعيمج سانلا

 نهعم زيزعلا ةأرما اعدو ةوسنلا كلملا عمج عمج «هسفن نع فسوي نتدوأر ْذِإ نكبطخ ام لاق# يل رليك نم

 «”؟ةشحافلا ةفراقم ىلإ فسوي نتوعد نيح ريطخلا نكنأش ام :نمل لاقو فسوي رمأ نع نهلأسف
 وهو .ءءوسلا دارأ فسوي نوكي نأ هللا ذاعم ىأ «ءوس نم هيلع انملع ام هلل شاح نلق»
 نابو قحلا فشكناو رهظ يأ «قحلا صحصح نآلا زيزعلا ةأرما تلاقإ» هتفعو هتهازن نم بجعتو هل هيزنت
 ىلإ هثوعدو هتيرغأ يلا انأ يأ «نيقداصلا نملهنإو هسفن نع هدوار انأ#» هئافخ دعب

 فسوي ةءاربب حيرص فارتعا اذهو « يسفن نعينتداور يهو هلوق يف قداصو ةنايخلا نم ءيرب وهو يسفن
 ةءارب هلصو ال هلاقت فسوي مالك نم اذه نأ رهظألا «بيغلاب هْنخأ مل ينأ ملعيل كلذإ» داهشألا سوءر ىلع

 . غال /9؟ فاشكلا (1)

 نأكف ء للجلا ٌرمألا :بطنملاو « نيبوجتسي ةوسنلا كلملا رضحأو . كلملا ربخآف لوسرلا عجر : ةنحرلا هيلع بطق ديس ديهشلا لوقي (؟)

 نع فسوي نتدوار ْذِإ نكبطخ ام ريطخ نط نأشو للج نمل رمأ ىلإ ًاريشمو . ماهتالا ًاررقم نههجاوي وهف . نهرمأ ملعف ىصقتسا كلملا
 ةجرد غلبي يذلا ءارغبالا نم هيلإ نرشأ امو فسويل ةوسنلا هتلاق امو , زيزعلا تيب يف لابقتسالا لفح يف راد ام أئيش ملعن اذه نمو ؟ 6 هسفن

 ناك امثيح هنإ . ةيلهاجلا يه ًايئاد ةيلهاجلاف , خيراتلا يف لغوملا دهعلا كلذ يف ىتح اهئاسنو طاسوألا هذهل ةروص ليختن اذه نمو « ةدوارملا
 . 48/١1" نآرقلا لالظإ ! ةيطارقتسرألا بايت يدتري يذلا معانلا روجفلاو « عييمتلاو للحتلا ناك « ةيشاحلاو روصقلا تناكو . فرتلا



 هال رشع كلاثلا ءزجلا

 ريل سمو يارب رم يم 5

 هصِلْختسأ ةهب ىنوتن أكلم َلاَكَو )2 محرر ٌروُفَع نر نإ قر محرما هوي امل ال سفنلا نإ

 2 ملع طيح قاضيا يع ل يعج لَ هذ أ نيكم اَنيدَلمويْلا كد لاك همك امل ام متل
 سوا و ري م ا ما مول مو ع2 مم

 رحآ عيضن الو آس نم اَنِممحَرِإ ٌبيِصْن قبة ثيح (بنم أوبن ضرألا ىف ٌفسويل كَم َكلدكَو

 وعاصم ها ره رص سر - -ٍ عيد

 هيلع اولخدف ٌفْسِوي را 45 نوقتي اوناَكَو أونما< َنيَِْل ريح ةرشالا ربل 4 نيِنسحمْل

 3 ب همم م12 راسة اس ربا ربع ب ريس ب ع سر

 لكلا ىفوأ ىلا نورت الأ ويأ نْم حل أب ىنوثن أ لَ مهزاهجب مهرهج املو 29 َنوركنم وهل مهو مهفرعف

 يف هنخأ مل ينأ زيزعلا ملعيل ينءارب رهظت ىتح لوسرلا در نم هثلعف يذلا رمألا كلذ ىنعملاو هل ةوسنلا

 اموإ» هاطخ دّدسي الو نئاخلا قفوي ال يأ 4نينئاخلا ديك يده ال هللا نأوإ» اهنع تففعت لب هتبيغ يف هتجوز

 ىلإ ةلاّيم ةيرشبلا سفنلا نإف «٠ اههزنأ الو يسفن يكزأ ال يأ «ءوسلاب ةراّمأل سفنلا نإ يسفن ءىربأ

 نوكي الثل ء هسفن مضبيو هلل عضاوتي نأ دارأ : يرشخمزلا لاق عضاوتلا هجو ىلع فسوي هلاق . تاوهشلا

 روفغ يبر نإ8 ةمصعلاب هللا همحر نم الإ يأ «يبر محر ام الإ» :ًارختفمو ًابجعم اطاحبو . ًايكزم اهل

 هلعجا فسويب ينوتئا يأ «يسفنل ةصلختسا هب ينوتئا ُكلملا لاقو» ةمحرلا عساو ةرفغملا ميظع يأ «ميحر
 مويلا كنإ لاق همّلك (ملفإ» هملعو هتماهشو هتفع فرعو هتءارب ققحت ال كلذ لاق , يئاصلخخو يتصاخخ نم

 كنإ لاق همالك نسُحو « هلقعروفوو . هلضف كلملا دهاشو فسوي همّلكو هب اوتأ الف يأ 4نيمأ نيكم انيدل

 فسوي لاق يأ «ضرألا نئازخ ىلع ينلعجا لاق» ءيش لك ىلع نمتؤم « ةبترلا عيفر ةلزنملا بيرق مويلا

 هوجوب ميلع « ينتعدوتسا ام ىلع نيمأ يأ «ميلع ظيفح ينإ» كضرأ نئازخ ىلع ينلعجا كلملل

 ةيكرتلا باب نم وه سيلو . ناسحإالاو قحلا ةماقإو . لدعلا يف ةبغر ةيالولا هنم بلط امنإو . فرصتلا
 يأ «ضرألا يف فسويل انكم كلذكو» ةّيلاملا ةرازو مالتسال هتياردو هتكنحب راعشإلل وه امنإو ء سفنلل

 ثيح اهنم أوبتي9 قيضلاو سبحلا دعب ناطلسلاو ّزعلا هل انلعجو ء رصم ضرأ ف فسويل انكم اذكهو

 صخن يأ #ءاشن نم انتمحرب بيصنإ ديري |مك ةكلمملا ف فرصتيو ءاشي ثيح ًالزنم اهنم ذختي يأ «ءاشي
 هبر عاطأو هلمع نسحأ نم رجأ عيضن ال يأ «نينسحملا رجأ عيضن الوإ» اندابع نم ءاشن نم انلضفو انماعنإب

 نيقتملا نينم ؤملل ٌريخ اهباوثو ةرخآلا رجأ يأ «نوقتي اوناكو اونمآ نيذلل ٌريخ ةرخآلا رجألو» هل هفعاضن لب

 مظعأ نينسحملا ءال وه رخدُي ام نأو « ةرخآلا باوث وه ىلعألا بلطملا نأ ىلإ ةراشإ هيفو « ايندلا رجأ نم

 واخد يأ «نوركنم هل مهو مهقرعف هيلع اواخدف فسوي ةوخإ اجر ايندلا يف لجاعلا ميعنلا اذه نم”لجأو

 نبا لاق حمالملا ريغتو ء دهعلا دعبو , كّلْلا ةبيهل هوفرعي مل مهنكلو هتوخإ مهنأ فرعف فسوي ىلع
 ببس ناكو « "'هوركنأ اذلف ةئس نورشعو ناتنثا هيلع مهوخد نيبو بجلا يف هئاقلإ نيب ناك : سابع

 نم اورتشيل رصم ىلإ اوجرخف  دالبلا مع يذلا طحقلا ببسب مهدالب يف ةعاجم مهتباصأ مهنأ مهئيجم

 . ؟48 /؟ يواصلا ةيشاح (؟) . 48١ /؟ فاشكلا (1)



 فسوي ةروس )١11( ه4

 ص 22 راو رص 0 صال

 انو هبأ هْنَع دورس أولَف «) نوب قت الو ىدنع ركل لك الق هدب نوم 1 نإَف © َنيِلِزنمْلا ريخ أنو
 ىردمس حا 6 ترام و و. 22م

 مهلعل مهلها كإ كب أوان اًذإ اهتوفرعي مهلعل مهلاحر يف مهيعلَصِ اولَعَجأ هنايثفل َلاَثَو 2 َنوُلعَمَل

 عد نظم هلاَنِإَو و لكنت أف للان ع ان أل م بأ لإ ًاوعجر امل 0 نوعجري
 أوُحتَف امل عج نيج مسرع طفح رح هاف نم ديحأ لع زوشنمأ امك بلع كش له َلَ 5 ا

 : اولاق ؟ يدالب مكمدقأ ام : مهيلع ركنملاك لاق فسوي ىلع اولخد املف . فسوي هرخدا يذلا ماعطلا

 0 لاق « هللا ذاعم : اولاق ؟ انيلع « سيساوج» ٍدويع مكلعل : لاق « ةريملل

 ديلا ول ع اولاق ؟ مكريغ دالوأ هلو : لاق « هللا يبن بوقعي انوبأو ناعنك دالب

 مهازنإب رمأف . ةرشعلا نحن انثجو هنع هب ىلستيل هسبتحاف هقيقش يقبو - هيلإ انبحأ ناكو  ةيربلا يف كلهو

 لاقإ» مهرفس يف هيلإ نوجاتحي ام مهاطعأو ةريملاو ماعطلا محل أيه يأ «مهزاهجب مهزهج انو ”مهماركإو
 الأ يأ «ليكلا يفوأ ينأ نورت الأ» مكقدصأل نيماينب مكيخأب ينوتئا يأ «مكيبأ نم مكل خأب ينوتنا
 مهل نيفيضملا ريخو نافيضلا مركي نم ريخ ىأ *نيلزنملا ريخ انأو» سخب ريغ نم ليكلا متأ ينأ نورت

 ينوتأت مل نإ يأ «نوبرقت الو يدنع مكل ليك الف هب ينوتأت مل نإفط مهتفايضو مههازنإ نسحأ دق ناكو
 : رحبلا يف لاق مهدعوت مث مهبغر « ةيناث ةرم يدالب اوبرقت الو « ةريم مويلا دعب يدنع مكل سيلف مكيخأب
 نكل هيعدتسيو هيبأ ىلإ ردابي نأ ربلا ىضتقمف الإو هللا نم يحوب ناك مهد هيلع فسوي هلعف ام لك نأ رهاظلاو

 يأ #«نولعافل انإو هابأ هنع دوارتس اولاقإ ©"ىلوألا ايؤرلا رّسفتتلو « هتنحمو بوقعي رجأ ليمكت دارأ هللا

 اولعجا هنايتفل لاقو» كلذ نولعافل اّنإو . هنم هبلط يف دهتجنو ء هدي نم هعازتنا يف لاتحنو هعداخنس
 مهتيعوأ يف ماعطلا هب اورتشا يذلا لاملا اولعجا نيلايكلا هناملغل فسوي لاق يأ «مهلاحر يف مهتعاضب
 مهلعل» مهتيعوأ اوحتفو مهلهأ ىلإ اوعجر اذإ اهوفرعي يكل يأ 4مهلهأ ىلإ اوبلقنا اذإ اهنوفرعي مهلعل»

 1 و مهنيد نأ ملع هنإف ٠ اهوأر اذإ انيلإ نوعجري مهلعل يأ 4ن وعجري

 |ملف يأ «ليكلا انم عم انابأ اي اولاق مهيبأ ىلإ اوعجر ملف (لفإ هيلإ دوعلا ىلإ مه ىعدأ كلذ نوكيف مارحلا لكأ

 انيخأب تأن مل نإ لبقتسملا يف ليكلا عنمب انرذنأ دقل انابأ اي مهعاتم اوحتفي نأ لبق - هل اولاق مهيبأ ىلإ اوداع

 اناخأ انعم لسرافإ» انقدص ققحتيل اناخأ بلطف انتصقب هانربخأو سيساوج اننأ نظ رصم كلم نإف « نيماينب

 نأ دونا 01 10 يلا تربح نب هتسيش هداج ال ندا انتا م ليلا لايك

 فيك: بوقعيمه لاق يأ «لبق نم هيخأ ىلع مكتنمأ امك الإ هيلع مكْنمآ له لاقإو هوركم هلاتي نأ نم هظفحن

 نأ فاخأف ؟دهعلا متنخ مث ء هظفح يل متنمض نأ دعب متلعف ام فسوي هيخأب متلعف دقو نيماينب ىلع مكنمآ

 ف يل «ظفاحتريخ هللاثإ هللا ظفحب قئأ امنإو « .مكظفحب الو مكب قثأ الانأف ؟هيخآل متدك |مك هل اوديكت

 )١( /ه طيحملا رحبلا (7) . 748 /7 نيلالجلا ريسفت 77" .
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 ماما عموسد 0 هم هر ع سا جرحب ا صرخباس ل راك سل طرد و سا كارل سرس ص ع ار ع هل ل و ل

 ناَحَأ محم اَنلهَأ ريمو الإ تدر انتعلضب ءوذله ىقبتام انابالب نب أرق موولإ تدر مهتعلضب أودجو مهعتم

 2مم رورب جال ورا مم رع ها وص من 0

 طا نأ لِ دي ىلا هلأ نم اقثوم نونو وح كم أ ذآ لا عجيب لكل ربك

 0 ا -اذ هع -

 باوبأ نم أود أو دعا لب نول ال يلو )كو لوم لعلك مهتم هوت عالق ذك

 م عما مال لو رص مرو ص ١ ناصص ع كَ ماع حصص - را أَي أ

 6 نولك وتملا لكوتيلف هيلعو تلكوت هيلع هالك نإ ون نم هلا نم د ينغأ آم و هر عتم

 ع

 اهْلَضَق َبرَقْعِي نفل باح الإ ووك نم نو مهن نم نكن موب هرم تح نموها

 هظفحب ىلع ني نأ وجراف « هتوخإو هيدلاو نم محرأ وه يأ «نيمحارلا محرأ وهوإ» مكظفح نم ٌريخ هللا

 يتلا ةيعوألا اوحتف امو يأ * مهيلإ تدر مهتعاضب اودجو مهعاتم اوحتف املو » نيتبيصم ىلع عمجي الو

 بلطن ميش "أو ؟ يغبن اذام يأ «يغبن ام انابأ اي اولاقط مهعاتم يف ماعطلا نمث اودجو ةريملا اهيف اوعضو
 ا ثيح نم نإ دق ماعطلا نمث اذه يأ هنيلإ تدي ادعاضب ذه ؟ اذه نم مظعأ كلا مركإ نم

 لازنتسا كلذب اودارأ !! نمثلا انل درو « ليكلا انل ىفوأ . ناسحإالا اذه قوف ديزم كانه لهف « ىردن

 « هراكملا نم هظفحن يأ «اناخأ ظفحنو# انلهأل ماعطلاو ةريملاب يتأن يأ «انلهأ ٌريَمو» هيأر نع مهيبأ

 , ريعب لمح هل انباحصتساب دادزنو ىأ «ريعب ليك دادزنو» هلاسرإ ىلع ضحلا يف ةغلابم خألا ظفح اور ركو
 رشع داما مهعنمو لامج ةرشع لم مهاطعأف  ماعطلا نم ريعب ليك الإ دحاولا يطعي ناك ام هنأ يور

 ىنتح مكعم هلسرأ نل لاق هئاخسل هؤاطعإ كلملا ىلع لهس يأ «ريسي ليك كلذإ» مهوخأ رضحي ىتح

 ًادهع ينوطعت ىتح رصم ىلإ نيماينب مكعم لسرأ نل : مهوبأ مهل لاق يأ «دب يتئنأتل هللا نم ًاقثوم نوتؤت
 ىقبي الو ء هصيلخت ىلع اوردّقت الف اوبلغُت نأ الإ يأ «مكب طاحي نأ الإ يلع هندرتل هللاب اوفلحتو ًادكؤم

 « مهقثوم هونآ |ملفط يدنع ًارذع كلذ نوكيف مكّلك اوتومت نأ الإ : دهاجم لاق كلذ ىلإ ةليحوأ قيرط مكل
 لاقو# كلذ ىلع بيقر ديهش هللا يأ «ليكو لوقن ام ىلع هللا لاقط دك ؤملا دهعلا هوطعأو هل اوفلح املف ىأ
 لاق دحاو باب نم رصم اولخدت ال يأ «ةقرفتم باوبأ نم اولخداو ردحاو باب نم اولخْدَت ال "ينب اي
 لجرلا لخَدُتّقح نيعلاو « ةبيهو لامج لهأ اوناك ذإ نيعمتجم اولخد نإ نيعلا نم مهيلع فاخ : نورسفملا

 يريبدتب مكنع عفدأ ال يأ «ءيش نم هللا نم مكنع ينغأ اموإ» ثيدحلا يف ءاج امك ردقلا لمجلاو « ربقلا

 العو لج هلل الإ مكحلا ام يأ هلل الإ مكحلا نإ» ردقلا عفدي ال رذحلا نإف « مكيلع هللا هاضق ام ًائيش
 هيلعوإ» تقثو هبو تدمتعا هدحو هيلع يأ «تلكوت هيلع ءيش هعنامي الو . دحأ هكراشي ال هدحو

 ثيح نم اولخد انو هيلإ مهرومأ اوضوفيلو , ناميالاو لكوتلا لهأ دمتعيلف هيلعو يأ 4نولكوتملا لكوتيلف
 يأ «ءيش نم هللا نم مهنع ينغي ناك امإ» مهوبأ مهاصوأ اك ةقرفتملا باوبألا نم اولخد يأ «مهوبأ مهرمأ

 ةيشخ الإ يأ «اهاضق بوقعي سفن يف ٌةجاح الإ» ًائيش هللا ءاضق نم مهنع عفديل نيقرفتم مهوخد ناك ام

 قيرطب هايإ انميلعتل عساو ملع وذل بوقعي نإو يأ «هانملع امل ملع وذل هنإوإ» هينب ىلع هنم ةقفش نيعلا



 فسوي ةروس (١؟) د(

 م راسو ع ماس را م 8 ريس رع

 هج نوملعي ال سانا ٌرككأ نكْنلو هلئملع امل ملعوذأ رهنإو

 رذحلا هعفدي ال ردقلا نأ ةوبنلا رونب ملع هنأل . بوقعي ىلع ميظع ىلاعت هللا نم ءانث اذهو . يحولا

 يف مهعفنت يتلا مولعلا نم هءايفصأو هءايبنأ هب هللا صخ ام نوملعي ال يأ «نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو»

 . ةيضاملا لاحلا ةياكحلا عراضملا ةغيص «تارقب عبس ىرأ ينإ9-١ : ةمعغالتلا

 . قابط «تاسبايو . . رضخإ» نيب كلذكو قابط امهنيب «فاجعو . . . نامس» - ؟

 نم طلتخملا وه ثاغضألا نإف اهفطلأو ةراعتسالا عاونأ غلبأ نم اذه «مالحأ ثاغضأ# "٠

 « هوركملاو بوبحملا نم اهيف امو مالحألا طالتخا هبشف . ضعب ىلإ هضعب مومضملا شيشحلا

 . ةريثك فانصأ نم عومجملا شيشحلا طالتخاب رشلاو ريخلاو

 ةباجإ يف ًاعمط لا ؤسلا لبق ءانثلا مّدق دقف لالهتسالا ةعارب نم اذه «قيّدصلا اهبأ فسويإ» - ؛
 . هيلطم

 وهف اهيفهورخّدا ام سانلا لكأي امنإو لكأت ال نينسلا نأل يلقع زاجم هيف «نهل متمدق ام نلكأي»

 . مئاق هّليلو مئاص دهازلا راهم : ءاحصفلا لوقك نامزلا ىلإ دانسإالا باب نم

 لإ دوقلاو 3 ىواهملا ف عفدلا ةرثكب سفنلا فصو يف ةغلابم ةرمأ لقي مل # ءوسلاب ةرامأل - +

 . ةغلابملا ةينبأ نم «لاعف » نأل ىواغملا

 . قابط ركنأو فرع نيب «نوركنم هل مهو مهفرعفإط -

 ىلع ظفللا ةدايز وهو بانطإ هيف «ةقرفتم باوبأ نم اولخداو رلحاو باب نم اولخدت ال8 -4

 قابط » ىمسي ام ةيعيدبلا تانسحملا نم ًاضيأ هيفو , سفنلا نم ىنعملا نيكمت هّثدئافو « ىنعملا
 . « بلسلا

 1“. 0000 302 : 95 5 . ءاسم

 . مالسلا هيلع هتهازنو فسوي ةفع ىلع ًاناهرب اذهب ىفكو ( يعادلا تبجأل فسوي ثبل ام نجسلا

 هأبن ىتح ةوهش ليم هيلإ نلمي ءاسنلا لاز ام مالسلا هيلع فسوي نأ ءاملعلا ضعب ركذ : هَ فطل

 . هنسح نع هآر نم لك هتبيه تلغشف ةوبنلا ةبيه هيلع ىقلأف « هللا

 «نيعمجأ مكلهأب ينوتأو . . ىلإ . . فسوي ىلع اولخد املوط : ىلاعت هللا لاق

 . (87) ةيآ ةياهن ىلإ (14) ةيآ نم
 انابيب
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 ألا 6 نيماينب مهعمو رصم ىلإ ةيناثلا ةرملل فسوي ةوخإ ءيجم نع تايآلا ثدحتت : هةيكسانلا

 ةعيرش مكحب هدنع فسوي هزجتحاف . هلحر يف عاوصلا رهظ نيح هنأش نم ناك امو . فسويل قيقشلا

 . هرصبب نزحلا بهذ ىتح هيدلو دقفب مالسلا هيلع بوقعي ىلع ةنحملا مامت نم ناك ام مث « بوقعي

 لكل ليق ىتح لامعتسالا رثك مث لامحآلا اهيلع يتلا ليلا «ريعلا» نزحت «سعبت» : صتحتسغللا
 « تلوسإ» ليفك «ميعزإ» ةياقسلا وهو ثّنؤيو كي هب لاكي يذلا عاصلا : عاوصلا « عاوص) ريع ةلفاق
 ةصقانلا ناك تاوخأ نم لازت الو أتفت ال ©أتفتا» هيدبي الو همتكي نزحلا نم ءىلتمم # ميظك» تلهسو تئيز

 : رعاشلا لاق كالهلا ىلع يِفْنثُي يذلا ضرما : صرحلا «ًاضرَح»
 2 5 2 0 57 ىلا ع 2-7

 اضرم ينداز امدقو ينضرماف يمه ىرس

 اضرحخلا ثروي امن م ويلا لبق بحلا كاذك

 : سسسحتلا «اوسسحتفإ» مهو مغلا دشأ : ثلا «يثبا» لقعلا وأ مسجلا يف داسفلا صرحخلا لصأو

 لمعتسي سسجتلا نأ امكريخلا يف لمعتسيو قيقدلا ءاصقتسالا عم هيلع فّرعتلاو . ساوحلاب ءىشلا بلط
 . خيبوتلاو بينأتلا : بيرثتلا «بيرثت الإ رشلاو ريخلا يف لمعتسي ليقو ءرشلا يف

 مهزهج (َنلَق © َنولمَعي أوناك امي سيئبت الف ةلوخأ انآ لإ لاَكهاََأ هبل طعوا# سوي لع ولحد اَمّلو 00 2 م عمو مو عاش ل طع دطع» لع. ق6 عاق "ع عانوا وع دب عا تار عم طعام نا عطب

 د مهم أوفق هج فرتكه (أ دووم ذأ يعأ لَو يف لقتال هزم
 اخأ هيلإ ىوآإط فسوي ىلع بوقعي دالوأ لخد نيحو ىأ «فسوي ىلع اولخد الو» : ركسيفللا
 الفإ» همتكتساو كلذب هربخأ . فسوي كوخأ انأ يأ «كوخأ انأ ينإ لاق نيماينب قيقشلا هاخأ هيلإ مض يأ

 لاق ريخب انعمجو انيلإ نسحأ دق هللا نإف ىضم اهف انب اولعف امب نزحت ال يأ «نولمعي اوناك امب ستتبت
 يقبو تيب يف نينثا لك لزنأ مث مهتفايض نسحأو مهمركأ هيلع فسوي ةوخإ لخد امل : نورسفملا
 انأ : هل لاقو « هقناعيو هيلإ همضي فسوي تابف . يعم نوكيف هل يناث ال اذه : لاقف ًاديحو «نيماينب »

 مهرهج املفإ» ربخلا متكي نأ هرمأو هدنع هئاقيرال لاتحيس هنأ هملعأ مث « اوعنص امب نزحت الف فسوي كوخأ

 فسوي رمأ يأ «هيخأ لْحَر يف ةياقسلا لعجإ ةريملاو ماعطلاب مهلبإ لمحو مهتجاح ىضق الو يأ 4 مهزاهجب
 ىدان يأ «نذؤم نأ مث» نيماينب هيخأ عاتم يف  رهاوجلاب عصرم بهذ نم ٌعاص يهو  ةياقسلا لعجُتنأب

 موق متنأ يأ «نوقراسل مكنإ» نورفاسملا بكرلا اهبأ ايو ليبالا باحصأ اي يأ «ريعلا اهتيأ» دانم

 مهيلع اولبقأو اولاقإ» هيخأ كاسمإ نم ةحلصملا نم كلذ يف امل ةقرسلاب مهيمري نأ لحتسا امنإو . نوقراس

 فونو ؟ مكتفايض نسحنو مكمركن ملأ : اولاق مهيلإ نودانملا لصو امل : نورسفملا لاق ؟ «نودقفت اذام

 مهتن الو كلملا ةياقس اندقف : اولاق ؟ كاذ امو ىلب : اولاق ؟ مكريغب لعفن مل ام مكب لعفنو ؟ ليكلا مكيلإ

 عاض اذام مهولأسو مهيلإ اوتفتلا يأ 4نودقفت اذام مهيلع اولبقأو اولاق# : ىلاعت هلوق كلذف مكريغ اهيلع



 افسوي ةروس 3١ )١17(

 اَنقجام مع دَعَا أولَف عج معَر ءدبانأو رعب لمح ءهب ءاج نملو كِلَمْلا عاوص دقْفت أولَق هج َنودقْفَ سو ا رس رص ص ص رس ص سل لل ا ساكس مس رو ه-_ ل سمح اس سر ريل سس ب رس - 2
 - - - 2 مرحي و “كآ#آ 0000 - ا

 ىف دجو نم ,هؤازحب أولاق 3) نييذلك متنك نإ رهؤازح اف أولاق عج نيقرس اك امو ضرألا ىف دسفنل ىلا مص هر, لس ئاا_سس ىو ريس د . جس وع شا دمظ سد مومو ل م إم ع سل ,دعجم ل < 2
 2-3 0 2 ع سرا يور و مس س6 عام سد 2 9 وم 00 ورع سهم .-

 ءاعو نم اهجرختسا مث هيخأ ءاعو لبق مهتيعواب ادبف . نيماظلا ىزجت كلذك ,هو'زحج وهف ءهلحر
َ 

 سوم هسا 00 0
 س6 م. 04

 3 2, تاما 42 5-0 لملم ع مر طم سر ع 20 0 .ًٌّ َّح رع 6
 .قوفو ءاَسل نم تلجرد عفر هلل امس نأ الإ كلملا نيد ىف هاخأ ٌدخأيل ناك أم ىسويل اندك كلاذك هيخأ

 ع ]ل ا 0 - 21 - م

 « بدألا نسح ةاعارم ىلإ مه ٌداشرإ «انكرس اذام» لدب «نودقفت اذامإ» مهوق يفو ؟ دف اذامو مكنم
 عاوص دفن اولاق) مهوباجأف مهعم بدألا اومزتلا اذهو « ةقرسلا ةمهت ىلإ نيئيربلا ةبسنب ةفزاجملا مدعو

 ائيلإ هدرو لايكملاب انءاج نملو يأ «ريعب لمح هب ءاج نمو رهاوجلاب عّصرملا كلملا لايكم انم عاض يأ «كلملا

 انتج ام متملع دقل هللات اولاق» كلذب نماضو ليفك انأ يأ «ميعز هب انأو» هل ةزئاجك ماعطلا نم ريعب لمح
 نأ دصقب انئج ام موقلا اهيأ متملع دقل هللاو : نيبجعتم اولاق يأ بجعتلا ىنعم هيف مسق «ضرألا يف دسُقنل
 اذه لثم لعفن الو ءايبنأ دالوأ اننأل طق ةقرسلاب فصوُي نمم انسلو يأ 4نيقراس انك امو» مكضرأ يف دسفن
 درك ٠ مهتنامأ طرف نم مهنم اوفرع امل مهسفنأ ةءارب ىلع مهملعب اودهشتسا : يواضيبلا لاق حيبقلا لعفلا

 هؤازج امف اولاق» "”دحأل ًاماعط وأ ًاعرز لوانتت الئل باودلا هاوفأ مككو. مهلاحر يف تلعج يتلا ةعاضبلا
 يف دجو نم هؤازج اولاق# ةءاربلا ءاعدا يف نيبذاك متنك نإ مكتعي رش يف قراسلا ةبوقع ام يأ «نيبذاك متنك نإ
 هنم قّرَس نمل ًاكولمم حبصيو قرتسُي نأ هعاتم يف عاصلا دجوي يذلا قراسلا ءازج يأ «هؤازج وهف هلحَر

 وه مهنم لوقلا اذهو « اههاثمأو ةقرسلاب هللا دودح ىدعت نم يزاجن كلذك يأ 4نيملاظلا يزجن كلذك»

 يأ «هيخأ ءاعو لبق مهتيعوأب أدبف» ةيمالسرالا ةعيرشلا يف يديألا عطقب خسن دقو بوقعي ةعيرش يف مكحلا
 اوعدا امل مهنإف ةمهتلا عفدو ةليحلا مامت نم اذه: نورسفملا لاق نيماينب هيخأ ءاعو لبق مهتيعوأ شيتفتب أدب

 مهتيعوأ شيتفتب أدبف فسوي ىلإ مهب اوقلطناف ًادحاو ًادحاو مكتيعوأ شيتفت نم دب ال : مهل اولاق ةءاربلا
 « هب مهفذق امم هللا رفغتسا الإ ءاعو رظني الو ًاعاتم حتفي ال ناك هنأ انل ركُذ : ةداتق لاق « نيماينب » ءاعو لبق
 هلحّر يف رظنت ىتح ككرتن ال هللاو :اولاقف ًائيش ذخأ اذه نّظأ ام : لاقف موقلا ٌرغصأ ناكو  هوخأ يقب ىتح
 ءاعو نم اهجرختسا مث# ىلاعت هلوق كلذف هيف عاوصلا اودجو هعاتم اوحتف املف « انسفنأو كسفنل بيطأ هنإف

 « ءايحلا نم مهسوءر ةوخبالا سكن هنم اهجرخأ |ملف , نيماينب هيخأ عاتم نم عاوصلا جرختسا يأ «هيخأ
 كلذك يأ «فسويل اندك كلذك» ليحار نبا اي انهوجو تدوسو انتحضف هل نولوقيو هنومولي هيلع اولبقأو
 ناك ام يأ «كيملا نيد يف هاخأ لخأيل ناك ام» هدنع هاخأ يقبتسيل ةليحلا هانمهأو فسويل انربدو انعنص

 الإ» قرَس ام فعض مرغيو برضُي نأ هدنع قراسلا ءازج نأل . رصم كلم نيد يف هاخأ ذخأي نأ فسويل
 هل هماهإو هللا ميلعتب تناك ةليحلا كلت نأ ىلع ةيآلا تّلد دقو ء هنذإو ىلاعت هتثيشمب الإ ىأ «هللا ءاشي نأ

 )١( يواضيبلا 110" .



 داو رشع كلاثلا ءزرجلا

 سا ىر سيمر ءس ا مرو م 2 رص رو ممم . همس عادم هسا ع رو مسا ه لم

 سرك ع ع رجب[ لاس حج رعبا لو ل دلوك دع ماع عم 2 ع ع 00 ا 2 1 3 1 1 8 م

 | زيرعلا اهالي ولات 22 نوُفصت ام ْمعأ هللا اناكم رش متنأ َلاَق مه اندحا ذخف اريبك اخيش ابا جهل نإ
 دلع

 سا ربا سه رب سم عل لمص ص ص اص هل هل ا سرا 21ج 0م لله هل 2 ١» 5و ص صا سم يا ظم هرم

 ُُش 7 900 و سس 4 0 ةصعملا نم نوملئظل اذإ انإبهدنع انعلتم اندجو نم الإ ذخاننا هللأ ذاعم لاق هي نينسحملا هرم كتير انإ مهناكم
 م 2

 ْمطَكام لبق نيو هل نم اقوم بط َدَحُأ دق ل ابأ نأ أولت لأ مري لاا أوصل هئم أوستن
 مس ا ةاعر# ى ا مع ىلا ور ريس يامال يس ه6 03 م آم م 200 ا - معو 5

 0 اوعجرأ نيمكلحلا ريخ وهوىل هللا كمحيوأ ىلا ىل نذاي نيح ضرألا حرب أ نلف فسوي ف

 رملع يذ لك قوفوإ» فسوي انعفر [ى اندابع نم ءاشن نم لزانم ملعلاب عقرن يأ «ءاشن نم تاجرد عفرنإ»
 : نسحلا لاق نيملاعلا بر وهو غلابلا ملعلا يذ ىلإ يهتني ىتح هنم ملعأ وه نم ملاع لك قوف يأ «ميلع
 "”ملاع لك قوف ريبخلا ميلعلا هللا : سابع نبا لاقو هللا ىلإ ملعلا يهتني ىتح ملاع هقوف الإ ملاع سيل

 ء فسوي نونعي هلبق نم قيقشلا هوخأ قرس دقف قرس نإ يأ «لبق نم هل َّمأ قرس دقف قرسي نإ اولاق»
 يف ةلوقلا كلت ىفخأ يأ « مهل اهدبي ملو هسفن يف فسوي اهرسأف# هاخأو فسوي اهب اومرو ةقرسلا نم اولّصنت

 مكاخأ متقرس ثيح ةلزنم رش متنأ يأ هًاناكم رش متنأ لاق مهعم ًافطلت هتوخبال اهرهظُي ملو اهمتكو هسفن

 امب ملعأ هللاو» هسفن يف هلاق امنإَو مالكلا اذهب مههجاوي ملو « ءيربلا ىلع نورتفت متقفط مث مكيبأ نم

 يأ فاطعتساو ماحرتسا هًاريبك ًاخيش بأ هل نإ ٌريزعلا اهمأ اي اولاقإ» نورتفتو نولوقتت امب ملعأ يأ «نوفصت
 «هناكم اندحأ ٌدخفإ» هقارف عيطتسي داكي ال نّسلا يف ريبك خيش هابأ نإ لجبملا ديسلا اهيأ اي نيفطعتسم اولاق
 كناسحإ ممتأ يأ «نينسحملا نم كارن انإ» ةقفشلاو ةبحملا نم هتلزنمب هدنع انسلف انم ًادحاو هلدب الخ ىأ

 نأ نم هللاب ذوعن يأ «هدنع انعاتم اندجو نم الإ ذخأن نأ هللا ًداعم لاق ناسحإلاو ليمجلا انتدوع دقف انيلع

 هلوقب ريبعتلاو : يسولألا لاق كلذ انلعف نإ نيملاظ نوكن يأ «نوملاظل أذإ انإ» هريغ مرجب ًادحأ ذخأن

 هنم اوسأيتسا (ملفؤ» "”بذكلا نع زارتحالاو قحلا .قيقحتل « قَرَس نم » لدب «هدنع انعاتم اندجو نم#

 ًابناج اولزتعا « ءاجرلا نم ىودج ال نأ اوفرعو « أمات ًاسأي مهبلط ةباجإ نم اوسئي املو يأ «ًايجن اوصلخ

 لاق يأ «هللا نم ًاقثوم مكيلع ذخأ دق مكابأ نأ اوملعت ملأ مهريبك لاق نورواشتيو نوجانتي سانلا نع

 يف متطرف ام لبق نمو# ؟ مكيخأ درب ًاقيثو ًادهع مكابأ متيطعأ دق سيلأ « ليبور ١ وهو انس مهربكأ

 حربأ نلف ؟ نآلا هيلإ نوعجرت فيكف ؟ فسوي يف مكطيرفت نوركذت الأ اذه لبق نمو يأ 4فسوي

 يل هللا مكحي وأإ» اهنم جورخلاب يبأ يل حمسي ىتح رصم ضرأ قرافأ نلف يأ 4 يبأ يل نذأي ىتح ضرألا
 لدعلاب الإ مكحي ال هنأل نيمكاحلا لدعأ هناحبس وهو يأ «نيمكاحلا ريخ وهو يخأ صالخب يل مكحي يأ

 ىرج ام ةقيقحب هوربخأف مكيبأ ىلإ اوعجرا يأ «قّرَس كنبا نإ انابأ اي اولوقف مكيبأ ىلإ اوعجرإ» قحلاو

 .74 /3 يناعملا حور (3) . 50/1 يربطلا (1)



 فسوي ةروس ةنحف] 5غ

 هوم مو سور ساو ص - م 505 م مدع ص مس ل تصح ل ل ل عل ل ع سم سة رس و ل ل مرا 8غ

 ىتَلأ ةيرقلا لكسو 0 نيظفاح بيغلل م امو انعام الإ انديش امو قرس كنبأ نإ اناباثي اولوقف ركيبأ

 هك 3 هالو م اع ووو ع ع د22 حم ساس < + مم 0006-5 م همم اس 2

 ىسع ليمجب ريصف انما ركسفنا ركل تلوس لب لاق يود نوقدنصل انإ و اهيف انلبقا لأ ريعلاو اهيف انك
3 

 ري مورس نس تسل ص را رت ل ص 1-00 م 0” سو مرا مو سر را اي ا م م ا

 هاتيع تضيب أو فسوي لع قساتي لاقو مهنع كونو يور مكحلا ملعلا وه ,هنإ اعيمج مي ىنيتاي نأ هل
 | - مومو رمش ةم مع رول هع 1س 200 0 1 لا 2 سا را ع ع سس ل ولو

 انيأر دقف انملعو انقيت امب الإ دهشن انسلو يأ هانملع امب الإ اندهش امو» قرس نيماينب كنبا نإ هل اولوقو
 ةيرقلا لأساو» قائثيملا كانيطعأ نيح قرسيس هنأ انملع ام يأ «نيظفاح بيغلل انك اموإ» هلْحَر يف عاصلا
 نع مهأساو اهلهأ ىلإ لسرأ يأ : يواضيبلا لاق ثدح ام ةقيقح نع رصم لهأ لأساو ىأ #اهيف انك يتلا

 اوناك ناعنك نم موق مهو مهعم انئج يتلا ةلفاقلا ًاضيأ لأساو يأ #اهيف انلبقأ يتلا ٌريعلاو» "”ةصقلا

 مكسفنأ مكل تلوس لب لاق هرمأ نم كانربخأ ايف نوقداص يأ «نوقداصل انإوإل ةرفسلا هذه يف مهتبحصب
 قبس ال «نيماينب» ىلع رمآتلاب مهمهتا « اهومتذفنف ٌةديكمو ًارمأ مكسفنأ مكل تلهسو 'تنْيز يأ يًأرمأ

 مهب ينيتأي نأ هللا ىسع» هللا دنع يرجأ ًابستحم ربصلا ىوس دجأ ال يأ 4ليمجٌربصفإ» فسوي رمأ يف مهن
 ملاعلا يأ «ميكحلا ميلعلا وه هنإ» ًاعيمج مهتي ؤرب ينيعرقيو « ب لي هللا ينط نإ ىلع يا ادب

 اي لاقو» مهنم عمس ال ةهارك هدالوأ نع ضرعأ يأ «مهنع ىّلوتو» هفيرصتو هريبدت يف ميكحلا يلاحب
 هرصب دقف يأ «نزحلا نم هانيع تضيباوإ» فسوي ىلع ينزحو يترسح ايو يفه اي يأ «فسوي ىلع ىقسأ
 يف كلذ متكي هنكلو ًاأظيغو ًادمك بلقلا ءولمم يأ «ميظك وهفإ هيدلو ىلع ًانزح ءاكبلا ةدش نم" ىشعو
 نأ عم فسوي ىلع فسأت امنإو : دوعسلا وبأ لاق ءايهدلا ةيهادلا كلتل بوركمو مومغم وهو . هسفن

 يف ًاعماط اههتايحب ًاقثاو ناك هنألو هاسني ال هبلق عماجمب ًاذخآ ناك فسوي ركذ نأل هيوخأ ةبيصم ثداحلا
 نزحلا : يزارلا لاقو' هلضفو هللا ةمحر ىوس هئاجر ةلسلس كرحي ام هنأش يف نكي ملف فسوي امأو اهسايإ

 : رعاشلا لاق نازحألا ريثيو ىسألا ثعبي ىسألاو . سفنلا يف نماكلا ميدقلا نزحلا يوقي ديدجلا

 «كلامربق هلك اذهف ينعدف ىسألا ثعبي ىسألا نإ هل تلقف

 نوكت وأ ًاضَرَح نوكت ىتحإ» هيلع عجفتتو فسوي ركذت لازت الو أتفت ال يأ «فسوي ركذتأؤتفنِوّللات اولاق»
 يثب أوكشأ امإ لاقإ» تومتو ةرسحو ّىمأ كلهت وأ كالحلا ىلع ًافرشم ًاضيرم نوكت ىتح يأ «نيكلالا نم
 يذلا وهف هللا ىلإ كلذ وكشأ امنإو مكيلإ ينزحو يمغ وكشأ تسل : بوقعي مهل لاق يأ «هللا ىلإ ينزحو

 لوط نم يانيع تيشع : رعاشلا لاق هيلع تراص ةواشغ نأك ءاكبلا ةدش نم ىري ال داك ىتح فعض رصبلا يشع (؟) . 758 يواضيبلا )١(

 فسوي صيمقب رضلا هنع هللا فشك ىتح تاونس تس رصبي ال يقبو فسوي ىلع هنزح ةدش نم هرصب دقف بوقعي نإ : تنورسفملا لاق : اكبلا

 . 19/14 يزارلا رخفلا (4) . همه /# دوعلاوبأ (” . «.. ًاريصب ٌدتراف ههجو ىلع هاقلأ» ىلاعت هلوقب اولدتساو



 53 رشع ثلاثلا ءزجلا

 م0 هارب جت اسمو رع و ما ري مو اس ما ل

 ٌفسوي نم هاوس اولا بي 42 توما ملل نأ لبو فمان 1

 عون ف َنورفنكلا وقل الإ هَل جور نم سمي يال ره ا حرر نم أوصت الو هبخأو

 مول موا صصواخس ص تامر مور مطرد

 أن اني ل انيلع قدصت و ليكحلا ال فوأُ ةل ةلج معصب انفو رضلا الهو انس ريع اهم , ولاَ
 سمس عمصس 21غ هس 2 رو ص سس

 فسوي تنل َكّنوأ ولاَ 45 نود منذ همحأو قسوم معقم لع له لَك »نصل ىزْم

 هر ور مسوغ 2 . 00 كس و نيل

 4 ٌنيِنسَحمْلا َربَأ عيضب ال هلل نِإَف ر يصبو قي نم رهن انيلع هللا نم دق أ آدهو تسوي نأ ل

 نآوجراف متنأ نوملعت ال م هناسحإو هتمحر نم ملعأ يأ «نوملعت ال ام هللا نم ملعأوإ» هيلإ ىوكشلا عفنت

 يأ «هيخأو فسوي نم اوسسحتف اوبهذا ين رب ايل بسحأ ذل ثيح نم جرفلاب يتأبو يب فطايو يحي

 نم اوسايت لوإف مكساوحب هيخأربخو هربخ ىلع اوفرعتو فسوي اوسمدلاف هنم معتج يذلا ضوملا لإ بهذ

 يأ «نورفاكلا موقلا الإ هللا حور نم سأيي ال هنإ# هسيفئتو هجرفو هللا ةمحر نم اوطنقت ال يأ «هللا حور

 زيزعلا اهي اي اولاق هيلع اولخد (مفإ» العو لج هتردقل نوركتملا نودحاجلا الإ ىلاعت هتمحر نم طنقي ال هنإف
 اي اولاق اولخد املف فسوي ىلع اولخدف رضم ىلإ نيعجار اوجرخف يأ فوذحم مالكلا يف «رضلا انّلهأو اسم

 ةعوفدم ةئيدر ةعاضبب انئجو يأ #ةاجزم ةعاضبب انئجو © طحقلاو بدجلا نم ةدشلا انلهأو انباصأ زيزعلا اهبأ

 2 "'”ماعطلا نمث يف لبقت ال ةئيدر مهمهارد تناك : سابع نبا لاق ًاراقتحاو اهنع ةبغر رجات لك اهعفدي

 ةءادرل هصقنت الو ليكلا انل مهتأ يأ «ليكلا انل رفواف» افاطعتساو ًاماحرتسا راسكنالاو لذلا هل اورهظأ

 «نيتدصتملا يرجي هللا نإ# ةعاضبلا ةءادر نع ةحماسملاب وأ ©'"انيلإ انيخأ درب يأ «انيلع قدصتو» انتعاضب

 راسكنالاو قيضلاو ماحرتسالا نم دحلا اذه ىلإ رمألا مهب غلب الو .. ءازجلا نسحأ نينسحملا بيثي يأ

 يأ ؟ «نولهاج مقنأ ْذِإ يخأو فسويب متلعف ام متملع له لاقإ هرمأ نم همتكي ناكامب مهل حابف ةفأرلا هتكردأ

 ام : لوقي هنأك ةعقاولا ميظعت ضرغلاو ؟ مكشيطو مكبابش لاح هيخأو فسويب متلعف.ام نوركذت له

 ًاضيرحتو . مهل ًاحصن هلاق امنإو : دوعسلا وبأ لاق ! هيلع متمدقأ ام حبقأ امو فسوي يف متبكترا ام مظعأ

 فسوي تنأأ : نيب رغتسم نيبجعتم هتوخإ لاق يأ «فسوي تنال كننأ اولاقإ» "”مهيلع ةقفشو ء ةبوتلا ىلع

 نم يأ «انيلع هللا نم دقو قيقشلا يخأ اذهو فسوي انأ معن : لاق يأ « يخأ اذهو فسوي انأ لاق ؟ ًاقح

 قتي نم هنإ ىأ «ربصيو قتي ب نم هنإ# ةلذلا دعب ةزعلاو ؛ ةقرفلا دعب عاّتجالاو .. ءالبلا نم صالخلاب انيلع

 عيضي الو مهرجأ لطبي ال يأ «نينسحملا رجأ عيضي ال هللا نفط نحملاو ايالبلا ىلع ربصيو هبقاريف هللا

 أ لع هيبعلل رمفلا عضوم نينسحملا عضوو : يواضيبلا لاق ءازجلا ىفوأ هيلع مهيزجي لب مهناسحإ

 بنذلاب رارقإو ةئيطخلاب فارتعا هانيلع هللا كرثآ دقل هللات اولاقإو 'ربصلاو ىوقتلا نيب عمج نم نسحملا

 ه , / دوعسلا وبا (7) . ةعاضبلا ةءادرل ةحماسملا دارملا نأ يربطلا راتخاو حيرج نبا لوقاذه 05.١ ماه يزارلا )١(

 . 5594 يواضيبلا (4)



 ففسويةروس )١9( الذ

 وهو مكحل فآَرْفْفَي مويْلا بلع َبزَن ال َلاَك يو َنيِيطتَكن اك نو ايل هللا كرا َدَعَ لَنا سمسرللل جاربا مري ل لن سس 2 روز وسم 2 م م مور لع

 هه يعم كلاب ىنوثأو اروصب تأ ىبأ هْجَو لع هوُقْلأَف اًذنَه صيِمَقب وبهذا 7 َنيِحرلا مر

 اننأ اننأشو انلاحو يأ 4نيتطاخل اًنك نإوإ» ملح او ملعلاو , ربصلاو ىوقتلاب انيلع هللا كلّضف دقل هللاو يأ
 مكيلع بيرثت ال لاق» انناهأو كمركأو « انلذأو هللا كّرعأ كلذلو . كب انعنص ىذلا انعينصب نيبنذم انك

 مهل ءاعد «مكل هللا رفغي» وفعأو حفصأ لب ةبوقع الو مويلا مكيلع بتعال : فسوي مهل لاق يأ «مويلا
 ا العو لج وه ىأ «نيمارلا محرأ وهو مهنم طرف امل هنم ميركت ةدايز اذهو ةرفغملاب

 : يربطلا لاق «يبأ هجو ىلع هوقلأف اذه يصيمقتب اوبهذإإ» دحأ لك نم هدابعب محرأ « ةمحرلاو ةرفغملاب

 كي هرصب بهذ اولاقف مهيبأ نع مهلأس هتوخإ هسفن فّرع ا فسوي نأ

 هيلإ عجري يأ «ًاريصب تأي» كلذب هيلع رورسلا لاخدإو « هتايحب هيبأ ريشبت فسوي دارأو . '”هصيمق

 .٠ بوعي دالوأ نم ةيرذلاو لهألا عيمجب ينوئيجو يأ « نيعمجأ مكلهأب ينوتأو » هرصب

 : «نذؤم نّذَأ يف كلذكو قاقتشالا سانج هيف « مهزاهجب مهزهج الواط - ١ : ةغالتلا

 . قابط امهنيب «اهدبي ملو . . اهرسأفط - ١
 . فاطعتسالل بانطإ هيف «ًاريبك ًاخيشإ»

 . ةيلحملا هتقالع لسرم زاجم «ةيرقلا لأساو# - 4

 . قاقتشالا سانج فسويو فسألا يتظفل نيب #«فسوي ىلع ىفسأ اي»  ه

 . أاتفت ال هللات يأ فذحلاب زاجيإ «أتفت هللات »8 - ١

 اهميمش ذلي يتلا حيرلا ميسنت وهو حولا ريعتسا ةراعتسا هيف هللا حور نم اوسأيت الول -0

 : ةدشلا دعب ينأي يذلا رسيلاو 2 ةبركلا دعب يتأي يذلا جرفلل 3 اهميسن بيطيو

 (ملفإ» ةيآلا هذه أرقي الجر عمس ًايبارعأ نأ « افشلا» هباتك يف ضايع يضاقلا ركذ : هّفيطلا
 ةيآلا نأ كلذو . ""”مالكلا اذه لثم ىلع ردقي ال ًاقولخت نأ دهشأ : لاقف «ًايجن اوصّلخ هنم اوسأيتسا

 يف مهذخأو 2 نطبل ًارهظ ءارآلا مهبيلقتو 2 مهريغ نم مهدارفناو 3 سانلا عيمجل مهلازتعا ةفص تركذ

 ةيآلا كلت تنمضتف 2 ثداحلا ركذ نم هيلع نودروي امو 5 هيلإ مهدوع دنع مهابأ هب نوقلي ام ريوزت

 . ةليوطلا ةصقلا يناعم . ةريصقلا

 «نونمؤي موقل ةحرو ىدهو . . . ىلإ . . . مهوبأ لاق ربعلا تلصف املوإ» : ىلاعت هللا لاق

 ةميركلا ةروسلا ةيابن ىلإ (44) ةيآ نم
 )١( نآرقلا زاجعإ ثحب افشلا باتك (؟) . ها//١9 يربطلا .



 ا رشع ثلاثلا ءزجلا

 وهو فسوي ىلع مهلوخدو ءرصم ىلإ مهرسأب بوقعي ةرسأ ءيجب نع تايآلا ثدحتت :كتتمانلا

 لمشلا عاتجاو . همأو هيبأ عم هل رشع دحألا هتوخإ دوجسب ايؤرلا قيقحتو . كلملا ةمظعو ناطلسلا زع يف

 ةلادلا نوكلا بئاجع ىلإ راظنألا هيجوتب ةميركلا ةروسلا متخت مث , ردكلا دعب سنألا لولحو ؛ ةقرفلا دعب
 يلوأل ةربع مهصصق يف ناك دقلإ» تاظعلاو ربعلا نم نآرقلا صصق يف امو « ةينادحولاو رق

 !! «بابلألا

 وهف فرخ نم لجرلا مالك رُثَك اذإ : يعمصألا لاق فّرَخلا ىلإ ينوبسنت «نودّنفت» : يتسغللا
 الو دنفم خيش : لاقي مره نم لقعلا راكنإو فّرخلا وهو دّتفلا ىلإ ةبسنلا دينفتلا : يرشغزلا لاقو دنمملا
 باوصلا نع كباهذ «كلالضإ» "”اهربك يف دنفتف يأر تاذ اهتبيبش يف نكت مل اهنأل , ةدنمم زوجع لاقي
 يرجلا ىلع اهلمحيل اهسخن اذإ ةبادلا بكارلا غزن نم هلصأو ىوغأو دسفأ «غزن# ةيدابلا «ودبلا»
 مهاشغي باذع #« ةيشاغ# داجيرالاو قلخلا نع ةرابع راص مث قش اذإ رطف نم هلصأو عرتخمو عدبم «رطاف#

 : 0 ةظع «ةربع# انباذع «انسأبإ» ةأجف «ةتخب»

 َكِلَلَص ينل كنإ هنأت أ ارت هج نون نال فر 2 ال وال لا ات

 5 مآ مك لْثأ لأ َلَ مشا ا ءاج نأ اَملَف كت دَقْلآ

 حير دجأل ينإ مهوبأ لاقإماشلا ىلإ رصم نم ةقلطنم تجرخ ىاهريعلا تلصف اًنو» : ركسمسيفقثلا
 حير تجاه : سابع نبا لاق فسوي ةحئار مشأل ينإ هتبارق نم رضح نمل بوقعي لاق يأ «فسوي

 ىلإ ينوبسنتو ينوهفست يأ «نودنفت نأ الول» "7لايل نامث ةريسم امهنيبو فسوي صيمق حير تلمحف
 كلالض يفل كنإ هللات اولاقإل يح هنأ مكتربخأل هريدقت فوذح «الول» باوجو لقعلا باهذوهو:فّرخلا

 يف كطارفإب , ميدق باوصلا قيرط نع باهذو أطخ يفل كنإ هللاو : هدنع نمو هتدفح لاق ىأ «ميدقلا

 دق فسوي نأ مهداقتعال كلذ اولاق امنإو : نورسفملا لاق هئاقلل كئاجرو « هركذب كجهلو . فسوي ةبحم

 لمح يذلا اذوهي هاخأ ريشبلا ناك : دهاجم لاق راسلا ربخلاب رشبملا ءاج املف يأ هر يشبلا ءاج نأ (ملفط تام

 بوقعي هجو ىلع صيمقلا ريشبلا حرط يأ «ههجو ىلع هاقلا» «”هتنزحأ |ى هحرفأ : لاقف مدلا صيمق
 الام هللا نم ملعأ ينإ مكل لقأ ملأ لاقإ» شاعتنالاو رورسلا نم هل ثدح ال ًاريصب داع يأ «ًاريصب ٌدتراف»

 يلع هدريس هللا نأو فسوي ةايح نم هنوملعت الام ملعأ ينأب مكربخأ ملأ : هئانبأل بوقعي لاق يأ 4نوملعت

 يال ام هللا نم ملعأو هللا ىلإ ينزحو يثب وكشأ امنإ» هلوقب مهركذ : نورسفملا لاق ؟ ايؤرلا ققحتتل

 يأ ىلع ! كلملاب عنصأ ام لاق ءرصم كلموه : لاقف ؟ فسوي فيك ريشبلا لأس هنأ يور «نوملعت

 بلط ه/انَبوُنذ انل ريثغتسا انابأ اي اولاق» 7 ةمعنلا تمت نآلا : لاق « مالسإالا نيد ىلع : لاق ؟ هتكرت نيد

 فسوي عم انبكترا ايف نيتطخم يأ «نيتطاخاتكَّنإظ مهلوقب مهأطخب اوفرتعا مث مهنم طرف امل مهل رفغتسي نأ ه ؤانبأ

 . 5١59/18 يزارلا (؟) . "1/1 يربطلا ("” . 4 يبطرقلا (؟) . 2.4/51



 افسوي ةروس 14 )١١(

 رهنإ قر ركل رفغتسا أ ٌفوس لاَ © َنيِعطَح انك اَنِإ بوند امل رفغتسأ انابأتي اولاَق مج َنوُمْلُعَت اَلاَم 2 هم سرس رب وسو 0 2 صل ربط مس ل جس 001
- 

 © نينما# هللا ءآَش نِإّرَص ٌرَصم أولخدأ َلاَقَو هرب لإ طوا# فس للحد انف ه» محل روفْلا وم
 لم طم 0 ا ا ا لص وو مصاص جسم هم

 دقو اَمَح ىتَر اَهَلعَج دك لبق نم ىنبر ليوا اذنه تبي َلاَثَو ّّ هل أو رخو شرعا لع هيون عفرو

 2 هم ع صو ص مس مام دآ د

 نإ قوم نيبو ىِبب ناطبنلا عر نأ دعب نم ودَبْلا م مب« اجو نجلا نب ينجبرمأ ذإ نإ نسخ

 2 ره لمس سس و م سم

 ليوان نم ىنتملعو كآن نم نتا َدَق َبَر 0 مك أ َمِلَعْلا و هَ اقبال تيك قر

 ىلإ برقأ نوكيل رَحسلا ىلإ كلذ رَّخخأ: نورسفملا لاق رافغتسالاب مهدعو 4 يبر مكل رفغتسا فوس لاق

 رتاسلا يأ «ميحرلا روفغلا وه هنإإ 2 ةباجإالا ةعاس ىرحتيل ةعمجلا موي ىلإ مهرخأ : ليقو ةباجإلا

 ىلع مهولهأو هؤانبأو بوقعي لخد الف ىأ «هيوبأ هيلإ ىوآ فسوي ىلع اولخد (ملفإ دابعلاب ميحرلا بونذلل

 لك نم نينما رصم ةدلب اولخدا يأ «نينمآ هللا ءاش نإ رصم اولخدا لاقو# |مهقنتعاو هيوبأ هيلإ مض فسوي

 كلملا ريرس ىلع امهسلجأ يأ «شرعلا ىلع هيوبأ عفرو# ًانميتو ًاكربت «هللا ءاش نإ لاق امنإو ءهوركم

 دوجسلا ناك : نورسفملا لاق هيلع مهوخد نيح هتوخإو همأو هوبأ هل دجس ىأ «ًادّجس هل اورخو» هبناجب
 ىف اهتيأر يتلا ايؤرلا ريسفت اذه يأ «لبق نم يايؤر ليوأت اذه تبأ اي لاقوإط ةدابع ال ةماركو ةيحت مهدنع

 ذإ يب نسحأ دقوإ» مونلا يف اهتيأر امك تعقو ثيح ًاقدص يأ كأاقح يبر اهلعج دقإ» ريغص انأو يمانم

 هنم ًامركت بجلا ةصق ركذي ملو : نورسفملا لاق نجسلا نم يجارخإب ىلع معنأ يأ «نجسلا نم ينجرخأ

 منال ةيدابلا نم مكب ءاج يأ «ودبلا نم مكب ءاجوإط مهنع افع نأ دعب مهعينص مهركذيو هتوخإلجخُي الث

 رضحلا ىلإ ةيدابلا نم مهلقن ثيح بوقعي لآ ىلع هللا ةمعنب مهركذ ع نيطسلف ةيدابب منغو لبإ لهأ اوناك

 مهيلاهأو هدالوأ نم هعم نمو وه رصم لخد بوقعي نأ ركذ : ىربطلا لاق رصمب ةرسألا لمش عمتجاو

 ْعَرَت نأ دعب نمإ» "” فلأ ةئاتس ىلع ةدايز مهو اوجرخ موي اهنم اوجرخو . ةئام نم لقأ مهو مهئانبأو
 رمأ نم ردقلا اذه ركذو : نايحوبأ لاق ءاوغبالاب يتوخإ نيبو ينيب ام دسفأ يأ « يتوخإ نيبو ينيب ناطيشلا

 فيطل يأ «ءاشي ل فيطل يبر نإ» '"ًاعقوم نسحأ تناك ةدشو الب رْثِإ تءاج اذإ ةمعنلا نأل هتوخإ

 ميلعلا يأ «ميكحلا ميلعلا وه هنإإ اهب نورعشي الو سانلا اهسحي ال ةيفخخ ةقدو فطلب هتئيشم قّقحي ريبدتلا

 ةئس نيرشعو ًاعب رأرصم يف فسوي عم ماقأ مالسلا هيلع بوقعي نإ : نورسفملا لاق هعنص يف ميكحلا هقلخب

 داع امل مث. ةمث هنفدو هسفنب فسوي ىضمف « قحسإ هيبأ بنج ىلإ ماشلاب نفدي نأ ىصوأ دق ناكو تام مث

 مئادلا كلملا ىلإ هسفن تقات مودي ال هنأ ملعو هرمأ مت الف ٠ ةنس نيرشعو ًاثالث هيبأ دعب شاع رصم ىلإ

 يأ «كلملا نم ينتيتآ دق بر# لاقف قحسإو ميهاربإ نيحلاصلا هئابآ ىلإو هللا ءاقل ىلإ قاتشاو . دلاخلا

 دعب رافغتسالاب مهدعي هنإف مولكم يناسنإ بلق ىلإ ةراشإ نم ولخت ال ؟4فوسإ» ةملكب هترابع ةياكحو : ةمحرلا هيلع بطق ديس لوقي (1)
 .*"48 /8 رحبلا (”).7»7/1 يربطلا(؟) . حيرتسيو نكيو وفصي نأ



 37 رشع ثلاثلا ءزجلا

 وراس م ل سى سام سرت ص1 جسر مو[ عا ع سام جمود

 52 سئ امو 1 مهو - ا َتنكاَمَو َك كيلر يح بيغلأ 0

 7-30 ساس م وسوو ب جمر و عار عري م

 ضرألاو تاوئمسلا ىف ةيا< م نيأكو ي) َنيِدعْللم ذاّلِوه نإ رخأ ني هلع سلام نمو

 و سلوم ررس و ع #ث ور ير مو هلام موس ع طم

 نم ةينلغ مهيأ نأ اونماقأ و توك شم مهو ال لل مك نمؤي امو (يف ٌنوضرعم اْنَع مهو اهيلع نورمي

 ريسفت ينتملع يأ «ثيداحألا ليوأت نم ينتملعو# ايندلا ةمعن نم كلذو . ناطلسلاو هاجلاو ّزعلا ينتيطعأ
 ىلع امهقلاخو ضرألاو تاومسلا عدبم اي يأ * ضرألاو تاومسلا ٌرطافإ ملعلا ةمعن نم كلذو ءايؤرلا
 ينفوت» نيرادلا يف ينوتشو يرومأ يلوتم بر اي تنأ يأ «ةرخآلاو ايندلا يف ييلو تنأ# قباس لائم ريغ

 ظفحي نأ هبر ىلإ لهتبا , نيح اصلاب يقاحل لعجاو « ًايلسم كيلإ ينضبقا يأ «نيحلاصلاب ينقحلأو السم
 ةماقإب كلذ دعب بيقعتلا يتأي مث . قيدصلا فسوي ةصق يهتنت انه ىلإو « هيلع تومي ىتح همالسإ هيلع
 يذلا كلذ يأ «كيلإ هيحون بيغلا ءابنأ نم كلذإ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةوبن ةحص ىلع ناهربلا

 اًنإو «٠ ٍيحولا لبق اهملعت نكت مل يتلا ةبيغملا رابخألا نم , هتصقو فسوي رمأ نم دمحم اي هنع كانربخأ

 اوعمجأ ْذِإ مهيدل تنك اموإ ةلاسرلا ىوعد يف كقدص رهظيل « ريوصت قدأو هجو غلبأ ىلع اهب نحن كملعُت

 هئاقلإ ىلع مهرمأ اوعمجأو مهيخأ ىلع اورمآت نيح فسوي ةوخإ عم ًارضاح تنك امو يأ «نوركمي مهو مهرمأ

 ةقيقح ىلع فقت ىتح مهدهاشت مل دمحم اي كنإف ٠ مهعم هلسريبل هيبأبو هب نو ركميو نولاتحي مهو بجلا يف
 يأ لت يبنلل ةيلست هذه «نينمؤمب تصرح ولو سانلا ٌرثكأ امو» ريبخلا ميلعلا نم يحوب كتءاج انإو ةصقلا

 امو» رفكلا ىلع مهميمصتل كل نيقدصمب مهداشرإ يف تغلابو مهنايإ ىلع تصرح ولو قلخلا رثكأ سيل
 لقثي ىتح ةرجأ دشرلاو ريخلا ىلإ ءاعدلاو . حصنلا اذه ىلع مهنم بلطت امو يأ «رجأ نم هيلع مهأست

 هتوالت يف بلطت ال تنأو « نيملاعلل ريكذتو ةظع الإ نآرقلا اذه ام ىأ «نيملاعلل ٌركذ الإ وه نإ» مهيلع

 تايآلا نم مك يأ «ضرالاو تاومسلا يف ةيآ نم ٌنّيَأكو» اودرمتي ملو اولبقل ءالقع اوناكولف . الام مهيلع
 رمقلاو سمشلاك ضرألاو تاومسلا يف ةنئاكلا « هتينادحوو العو لج هللا دوجو ىلع ةلادلا تامالعلاو

 ليل اهنودهاشي يأ «اهيلع نورمي» بئاجعلا نم امهيف ام رئاسو . راجشألاو راحبلاو لابجلاو . موجنلاو
 بجعتت الف ,نوربتعي الو اهيف نو ركفي ال يأ 4نوضرعم اهنع مهوإ» راكيالاو يشعلاب اهيلع نورميو .راهن
 امو» بجعأو برغأ هتردقو هللا ةينادحو ىلع ةلادلا تايآلا هذه نع مهضارعإ نإف كنع مهضارعإ نم

 هللا عم اوكرشأ اذإ الإ كموق نم نيبذكملا ءال ؤه رثكأ نمؤي ال يأ «نوكرشم مهو الإ هللاب مهرثكأ نمؤي

 يف مهوق كلذ نمو : سابع نبا :لاق مانصألا هعم نودبعيو قزارلا قلاخلا وه هللا نأب نورقي مهنإف 0 هريغ

 نم ةيشاغ مهيتأت نأ اونمأفأ# )7 « كلم امو هكلمت «٠ كلوه ًاكيرش الإ ٠ كل كيرش ال كّيبل» : مهتيبلت

 )١( ؟ا/7/9 يبطرقلا .
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 2 2 ل وك ع ل
 م أنأ ةريصب لع ها و ل نورس مهو ةََْب ةعاسلا مها وأ هلأ ٍباَدع 7
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 هم جاسم م 0ص ا تحس

 للف نب موا تين الجال كنق نياتلسرأآسو 0 نيك شمل نم انأ امو هللا نحبسو تعبت

 هو صدور < ضصالاو معيبعيململ 0 يس رعس هع 0
 وهما نذل رح ةرعألا را لبق نم نا ةبقع كبك وٌ ضل ىف أ وريست 1 َقَأ ئرقلا

 0 و ماس سل سل ل مم د7228 هسش رمل عرب# و م سوسو همم مع

 انساب دري الو أل مكن ماب أوبذك ذك مهن اونظو لسرلا سعيتسا اذإ حبس ني نولقعَت الق

 نكللو ئَرتفَي (كيدح ناك ام يبنألا زال | ٌةَرَع بصَصَق ىف ناك ْدَقَل 62 َنيِمِرجُمْلا مْوَقْلأ نع

 مهو ٌةتغب ةعاسلا مهيتأتوأ» ؟ مهلمشتو مهاشغت هللا باذع نم ةبوقع نوبذكملا ءال ؤه نمأفأ «هللا باذع

 يراكنإ ماهفتسالاو ؟ نوعقوتي الو نورعشي ال ثيح نم ةأجف اهلاوهأب ةمايقلا مهيتأت وأ يأ #نورعشي ال

 اهيف جوع ال ةميقتسم ةحضاو يجاهنمو يقيرط هذه دمحم اي لق يأ 4يليبس هذه لقإ» خيبوتلا ىنعم هيفو

 ٍنايب ىلع . هتعاطو هللا ةدابع ىلإ وعدأ يأ « ينعبتا نمو انأ ةريصب ىلع هللا ىلإ ًاوعدأ» ةهبش الو كش الو
 ءاكرشلا نع هناحبس ههزنأو يأ #« نيكرشملا نم انأ امو هللا ناحبسو» يب نمأ نمو انأ ةحضاو ةجحو

 انلسرأ امو يأ «مهيلإ يحون ًالاجر الإ كلبق نم انلسرأ اموإط نيكرشملا نم تسلو دحوم نمؤم انأف : دادنألاو

 ةكئالم الو ءاسن ال الاجر يأ : ىربطلا لاق ء امسلا نم ةكئالم ال رشبلا نم ًالاجر الإ دمحم اي كلبق نم
 ف نأ معز وأ ٠ رشبلا نم يبنلا نوكي نأ ركنأ نم ىلع در ةيآلاو « "انتعاط ىلإ ءاعدلل انتايآ مهيلإ يحون

 0 نسحلا لاق يداوبلا لهأ نم ال راصمألاو ندمْلا لهأ نم ىأ «ىرقلا لهأ نم# تايبن ءاسنلا
 آل راصمألا لهأ نم اوناك امنإو : نورسفملا لاق "”نجلا نم.الو ءاسنلا نم الو طق ةيدابلا لهأ نم ًايبن

 ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرالا يف اوريسي ملفأ» ة ةوسقلاو ءافجلاو لهجلا مهيف ىداوبلا لهأو « ملحأو ملعأ

 نيقباسلا ممألاب لح ام ربدتو ركفت رظن او رظنيف ضرألا يف نوبذكملا ءال ؤه رسي ملفأ يأ «مهلبق نم نيذلا

 ةرخآلا رادلا ىأ اوفتا نيذلل ٌريخ ةرخآلا ٌرادلو» خيبوتلل ماهفتسالاو ؟ كلذب نو ربتعيف نيبذكملا عراصمو

 !! نونمؤتف نولقعت الفأ يأ «نولفعت الفأإ» رارق اهيف سيل يتلا رادلا هذه نم نيقتملا نينم ؤملل ريخ

 نأ لسرلا نقيأ يأ «اوبذك دق مهنأ اونظو» مهموق ناميإ نم لسرلا سئي يأ «لسرلا سأيتسا اذإ ىتح#

 اهيف مكحتست يتلا ةظحللا يفف . بركلا دادتشا دنع رصنلا مهانأ يأ «انرصن مهءاجإ مهوبذك مهموق

 الماك رصنلا ءىب م ةظحللا هذه يف « هللا ريغ يف لمأ ىقبي الو . قناخملاب بركلا اهيف ذخايو . ةدشلا

 موفلا نع انسأب دري الوط نيرفاكلا نود مهب نينمؤملاو لسرلا انيجنف يأ «ءاشن نم يجْنَف ط ًالصاف ايساح

 «بابلآلا يلوأل ةربع مهصصق يف ناك دقلإ» مهب لزن اذإ نيمرجملا نع انشطبو انباذع دري الو يأ 4نيمرجملا

 اذه ناك ام يأ «ىرتفي ًاثيدح ناكامإ» ةرينلا لوقعلا يلوأل ةركذتو ةظع هتوخإو فسوي ةصق ىف ناك دقل يأ

 امل ًاقدصم نآرقلا اذه ناك نكلو يأ «هيدي دي نيب يذلا قيدصت نكلو#» قلتخت ثيداحأ وأ ىورُث ًارابخأ نآرقلا

 . 4 يبطرقلا (5) . 4١/98 يربطلا (1)



 0 رشع ثلاثلا ءزجلا

 سمس ريب ىع » هو اك دوم م روث عر مس سر م هام ةالد مو م < 2

 072 نونمؤي وقل ةمحرو ىدهو ٍءَىش لك ليصفتو هيدي نيب ىذلا قيدصن

 لالحلا ماكحأ نم هيلإ جاتخُيام لك نايبت ىأ «ءىيش لك ليصفتوإ» لبق نم ةلزنملا ةيوامسلا بتكلا نم هقبس
 باذعلا نم ةمحر و ةلالضلا نم ةيادهو ىأ #«نونمؤي موقل ةمحرو ىدهو# ماكحألاو عئارشلاو )2 مارحلاو

 . هيهاونو هرماوأب نولمعيو هب نوقدصي موقل

 برضلا !ذهو ماللاو ّنإو مسقلاب مهمالك اودكأ «كلالض يفل كنإ هللات ١-8 : هعغالتلا

 . تادكؤملا عاونأ عباتتل «ًايراكنإ» ىمسي

 ميدقت ةيآلا يفو كربتلل اهب ءيج ةيئاعد «هللا ءاش نإ ةلمج «نينمآ هللا ءاش نإ رصم اولخدأ# - ؟

 . هللا ءاش نإ نينمآ رصم اولخدا : هريدقت ريخأتو

 , بيلغتلا باب نموهف مألاو بألا هب دارملا هاوبأ «ادجس هل اوٌرخو شرعلا ىلع هيوبأ عفروإ - *

 هيوبأ سلجأ مث هل اودجس يأ امل هميظعتب مايهالل ًاظفل مدقت نإو رورخلا نع رخؤم عفرلاو

 . كلملا شرع ىلع

 عامإ» مسا نيب ةيضارتعا «تصرح ولو ةلمج «نينم ؤمب تصرح ولو سانلا رثكأ امو» - 4
 . هدحو العو لج هللا ديب ةيادحلا نأ ةدافإل ضارتعالا اذهب ءيجو « اهربخو ةيزاجحلا

 . رجأ نم نآرقلا غيلبت ىلع مهأست امو يأ فاضم فذح ىلع اذه يرجأ نم هيلع مهاست امو ه

 وهو «عجسلا» ةيعيدبلا تانسحملا نم هيف «نوكرشم مهو الإ» «نوضرعم اهنع مهو» 15

 . ريخآلا فرحلا ىف نيتلصافلا قفاوت

 ركذ نم ضرغلا نأ ىلع «بابلألا يلوأل ٌةربع مهصصَق يف ناك دقلإ ىلاعت هلوق لد : ةِسنت

 فسوي جارخإ ىلع ردق يذلا نأ ةصقلا هذبب رابتعالا هجوو « رابتعالاو ةظعلا . رابخألاو صصقلا هذه

 هتوخإو هيبأب هلمش عمجو ٠ ةيدوبعلا دعب رصم هكيلمتو . نجسلا نم هجارخإو « هيف هئاقلإ دعب بجلا نم

 نأو « هنيدراهظإو ٠ هناش ءالعإو . لكك دمحم زازعإ ىلع ٌرداق ٠ عاّجالا نم سأيلاو ةليوطلا ةدملا دعب

 لكي هللا لوسرل ةزجعم كلذ ناكف « بويغلا نع رابخإالا ىرجم راج ةبيجعلا ةصقلا هذهب رابخإلا

 (« فسوي ةروس ريسفت هقيفوتو هللا نوعب ىهتنا »
* + > 
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 ريرقت نم «ةيندملاروسلل ةيساسألا دصاقملا لوانتت يتلا «ةيندملا روسلا نم دعرلا ةروس
 . نوكرشملا اهريثي يتلا هبشلا عفدو « ءازجلاو ثعبلا »و « ةلاسرلا »و « ةينادحولا »

 عوطس عمف « هتينادحوو هللا دوجوب ناميالا ةيضق . ىربكلا ةيضقلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا *#
 هتردق لامك ررقت تايآلا تءاجف . نمحرلا ةينادحو اودحجو « نآرقلاب نوكرشملا بدك ٠ هحوضوو قحلا

 « رامثلاو عورزلاو , راهنلاو ليللاو , رمقلاو سمشلاو « ضرألاو تاومسلا يف « هقلخ بيجعو « ىلاعت
 . عيدبلا حيسفلا نوكلا اذه يف هللا قلخ ام رئاسو

 ىلع ةعطاقلا نيهاربلاو ةعطاسلا ةلدألا ركذ دعب مث « ءازجلاو ثعبلا تابثإ يف تايآلا اهتلت مث #

 لطابلاو قحلل نيلثم نآرقلا برض . رضلاو عفنلاو « ةتامرالاو ءايحبالاو , داجيرالاو قلخلاب العو لج هدارفنا
 وفطيف « ءاثغلا هقيرط يف فرجي وه مث « باعشلاو ةيدوألا هب ليستف « ءامسلا نم لزني ءاملا يف : امهدحأ

 ةيلحلا ضعبو يناوألا اهنم غاصتل باذُت يتلا نداعملا يف : يناثلاو هيف ةدئاف ال ىذلا دبّرلا ههجو ىلع
 ٍلحمضيو ًءافج بهذي نأ ثبلي ال يذلا . ثبخلاو دبزلا نم نداعملا هذه ولعي امو . ةضفلاو بهذلاك
 ًادبز ٌليسلا لمتحاف اهردقب ةيدوأ تلاسف ًءام ء ءامسلا نم لزنأ» يفاصلا يقنلا ندعملا ىقبيو « ىئالتيو

 . لطابلاو قحلا لثم كلذف تايآلا « . . ًايبار

 ىمعألاب لشملا ممل تبرضو « ةواقشلا لهأو ةداعسلا لهأ فاصوأ ةميركلا ةروسلا تركذو

 نم لسرم هنأو ةلاسرلاو ةوبنلاب هلوسرل هللا ةداهشب تمتخ مث . نيقيرفلا نم لك ريصم تنيبو . ريصبلاو
 لا

 هللا ةردق اهيف ىلجتت يتلا « ةبيجعلا ةينوكلا ةرهاظلا كلتل «دعرلا ةروسإ تيمس : ةينفسللا

 ةمحرلا نيب هيف هللا عمج باحسلاو « باحسلا نم هتردقب هلزنأو « ةايحلل ًاببس هللا هلعج ءاملاف 5 هناطلسو

 عمجو ٠ ءانفإالا قعاوصلا يفو « ءايحبالا ءاملا فو . قعاوصلا لمحيو رطملا لمحي وهف . باذعلاو

 . ران هب ءام هب باحسلا اذه : هتردق رارسأ نم نيضيقنلا ممج : لئاقلا لاق امك بئاجعلا نم نيضيقنلا

 !! هللا ةردق مظعأو لجأ اف

 ونص عمج «ناوئيصإ» دومع عمج : ليقو عمج مسا وهو مئاعدلا : دّمَعلا هدَّمَعِو : ضتكنفغللا
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 2 نونمؤيرال سانلأ رك | نكنلو حلا كبر نمكيَلِ َلِتَأ ىذلاو ستكحلا تانيا: كلت رملا
 م
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 لجأل ىرجب لك رمقلاو سمشلا رفتو شرعلا لعئوتسأ مث اهنورت دمر يغب تاوئمسلا عفر ىذا هللأ
 ما سم صام سس بخ 02 م ا -ٍ 2 له ءطمم - را ل جس ممم و هم سو# جمل س سرب 6# مغ

 ابيف لعجو ضرأل ا دم ىدلا وهو 6] نونقون ركبرواقلب ملعل تليآل الصفي صال ريدي ىحسم

 ةرجشلل ناك اذإف « بألل هتلثامملٌوْنيِص معلل ليق هنمو ُلْدِملا هلصأو ةرجشلا لصأ نع جراخلا نصغلا وهو
 يمهو َةَّلُتَم عمج «تالثَملا» دعا ىلإ ديلا هب دْشُت قوط وهو لغ عمج «لالغألا» ناونص يهف عورف ةدع
 «براسإ# راغوأ صقن ٌءاملا ضاغ «ٌضيغت# ةلئاهملا نم بقاَعمْلاو باقعلا نيب امل كلذب تيمسو ةبوقعلا

 بقعي ةكئالم «تابقعمإ» راظنألا نع يفختسي ال راهنلا حّضوب هقيزط يأ هبْرس يف بهاذلا : براسلا
 . ةمقّتلاو كالهإالاو ةوقلا 4لاَحلا» ضعب بقع مهضعب يتأي يأ ًاضعب مهضعب

 بهذا : لاقف برعلا ةنعارف نم راّبج ىلإ ًالجر ثعب كي هللا لوسر نأ سنأ نع : لوزتلا بيس
 لوسر كوعدي : لاقف هيلإ بهذف « ىل هعداف بهذا : لاق تاع ٌرابج هنإ : هللا لوسر اي لاقف يل هعداف

 هللا لوسر ىلإ عجرف ؟ ساحن نموأ ؟ ةضف نموأ ؟ وه بهذ نمأ دمحم هلإ نع ينربخأ : لاقف ِلككهللا
 2 يل هعداف ةيناثلا هيلإ عجرا : لاقف ؟ كلذ نم ىتعأ هنأ كربخأ ملأ : هل لاقو لجرلا لاق امي هربخأف لِ

 تعقوف تدعرف هبسأر لايح ةباحس هيلع هللا ثعب ذإ هلداجي وه انيبف , مالكلا كلذ هيلع داعأف هيلإ عجرف

 هللا يف نولداجي مهو ءاشي نم اهب بيصيف قعاوصلا لسريو# هللا لزنأف هسأر فحقب تبهذف ةقعاص اهنم
 2©"”#لاحملا ديدش وهو

 كلت» '”ىرأو ملعأ هللا انأ :هانعم سابع نبا لاقو ”نآرقلا زاجعإ ىلإ ةراشإ «رملا» : رييسيفللا
 يأ «قحلا كبر نم كيلإ لزنأ يذلاو» باتك لك قاف ىذلا ءزجعملا نآرقلا تايآ هذه يأ «باتكلا تايآ
 ددرتلاو كشلا لمتحي الو . لطابلاب سبتلي ال يذلا قحلا وه نآرقلا اذه يف دمحم اي كيلإ يحوأ ىذلاو
 ريغب تاومسلا عفر ىذلا هللاا» سانلا رثكأ هب بذك هئالجو هحوضو عمو يأ «نونمؤي ال سانلا رثكأ نكلو»
 اهنورظنتو اهنودهاشت مكنوك لاح ءيش ىلع دنتست ال هتردقب ةمئاق « ءانبلا ةعفترم اهقلخ يأ «اهنورت دمع

 ًاولع شرعلا قوف الع يأ «شرعلا ىلع ىوتسا مثإ ميكحلا عدبملا قلاخلا دوجو ليلد كلذو . مئاعد ريغب
 يأ « ىمسم لجأل يرجي لك رمقلاو سمشلا رْخسو «ليطعت الو هفييكت الو ميسجت ريغ نم هلالجب قيلي
 هرمألا ربدي» ايندلا ءانف نمز وه نّيعم نمز ىلإ ىلاعت هتردقب ريسي لك « دابعلا حلاصملرمقلاو سمشلا لّلذ
 كلذ ريغو ةتامإو ءايحإو « مادعإو داجيإ نم توكلملا نوئشو قلخلا رومأ هتردقو هتمكحب فرصي يأ

 . ةرقبلا ةروس ريسفت لوأ يف ةعطقملا فورحلا حيضون رظنا (7) . ١65 لوزنلا بابسأ )١(

 . باتكلا اذه نم فارعألا ةروس يف فلسلا لاوقأ رظنأ (4) 943١/17 يربطلا (*)
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 وقل تلب با كد ىف نإ َراَنل ليل ىئْفُي دن نجر ابيف لعَج تاما نكح نمو ارثمنأو ىسور

 هم مسورلا لول روم م رو مو برم ذو جاع م مها سءسدن)# تامم ر» ص ممارو م ءأكعإ م ل م

 زوري نشأ نطل ركب علا و هان

 رو ممم يب صوص سيما صصص رص ل نس سرا ل

 بجعف بجعت نإو * 0 َنولقْعَي مْوَقَل تل ب17 َكِلَد يف نإ لك الآ ىف ضخ لع اهَضْعَب ُلْصَمنو دح

 داعملاب اونقوتو ء هللا ءاقلب اوقدصتل يأ «نونقوت مكبر ءافلب مكلعل اهحضويو اهنيبي يأ #« تايآلا لصفي»

 ىلاعتوه يأ «ضرالا دم يذلا وهوإف هتوم دعب ناسنإلا ءايحإ ىلع ٌرداق وهف هلك كلذ ىلع ردق نم نأل « هيلإ

 هنأ ضرغلاو 2 هب عوطقم كلذ نإف اهتيو رك يفاني ال اذهو « ةحيسف ةدودمم اهلعجو ضرألا طسب هتردقب

 امل ًانايدوو ًالابج اهلك تناكولو «. ناويحلاو ناسنإلا اهيلع رقتسيل قافآلا ةدتمم ةحيسف ةعساو اهلعج ىلاعت

 ضرألا نم ةعطق لك نأل « ريوكتلا عم دملاو طسبلا ظفل ىفانتي الو : ليهستلا يف لاق اهيلع شيعلا نكمأ

 ةتباوث ًالابج ضرألا يف قلخو يأ «يلآور اهيف لعجوإ» "”ضرألا ةلمجل ريوكتلا انإو « اهتديح ىلع ةدودمم
 لك نموإ» تايراجلا رابنألا اهيف لعجو يأ 4ًاراهنأوط « مكب ديمت نأ» هلوقك اهلهأب برطضت الثل خساور
 اههنيب 'متيل ىثنأو ًاركذ نينثا نيجوز تارمشلا عاونأ عيمج نم اهيف لعج يأ 4نينثا نيجوز اهيف لعج تارمشلا
 عاونأ نم عون لك نم لعج يأ : دوعسلا وبأ لاقو 'ةميكحلا هتنس قبط رثاكتلاو باصخإالا بابسأ

 ولحلاك معطلا يف وأ « دوسألاو ضيبألاك نوللا يف امإ . نيفنصو نيبرض ايندلا ىف ةدوجوملا تارمثلا

 ليللا يشغب# «©كلذ هبشأ امو درايلاو ٌراحلاك ةيفيكلا يف وأ . ريبكلاو ريغصلاك ردقلا يف وأ . ضماحلاو

 يف نإ يأ «نوركفتي موقل تايآل كلذ يف نإإ ًائيضم ناك ام دعب (ملْظُس وجلا ريصيف هايإ هسبلُي ىأ «راهنلا
 «نوركفتملا» صخخو « ركفتو لمأن نمل هتينادحوو هتردق ىلع ةرهاب تامالعو تالالدل هللا عنص بن داجع

 عطق ضرألا يفو# ركفتلاب الإ كردي "ل بيجعلا عينصلا نم تايآلا هذه هيلع توتحا ام نأل ركذلاب

 « ةبيط ضرأ : سابع نبا لاق ضعب نم اهضعب بيرق تاقصالتم ةفلتخم عاقب ضرألا يف يأ 4تارواجتم

 راجشأ نم ةريثك نيتاسب يأ #بانعأ نم تاتجو» « تبن د5 ال اهبنج ىلإ هذهو « هذه هس ةخّبس ضرأو

 بوبحلاو عورزلا عاونأ ةرواجتملا عطقلا هذه فو يأ «ناونيص ريغو ناونيص ليخنو عرزو# بنعلا
 ةدحاو ةرجش هنم تبني ام اهنمو «رثكأف ناترجش ردحاو لصأ نم هنم تّْنَي ام اهنم . بطرلاو ليخنلاو

 نكلو « ةدحاو ةبرتلاو , ردحاو ءامب ىقسي لكلا يأ «لكألا يف ضعب ىلع اهضعب لّضفنو دحاو ماب ىَقْسُي
 ضييألا بنعلاو 2 ىرثمكلاو « . خوخلا اهيف نوكي ةدحاولا ضرألا : يربطلا لاق موعطلا تافلتحم راشثلا

 ٍبرش ىلع اهعيمج عاتجا عم ضعب نم لضفأ اهضعبو . ضماح اهضعبو , ولح اهضعب ء دوسالاو
 ىلع در كلذ يفو « ربدتو لقع نمل ةرهاظ ةرهاب تامالع يأ «نولقعي موقل تايآل نك كلذ يف نإ» ”دحاو

 لك نأ يهو ًاييرق الإ مهنحبو مهملع قيرط نم رشبلا اهفرعي مل ةقيقح هذه : لالظلا يف لاق (1). 150/1 ليزنتلا مولع يف ليهستلا (1)
 مضتف ءرخآلا جوزلا اهتاذ يف لمحت اهنأ نّيبتروكذ اهسنج نم احل سيل نأ ًانونظم ناك يتلا تاتابنلا ىتح « ىثنأو ركذ نم فلأتت ءايحألا

 . 97/1 يربطلا(4) 917/8 دوعسلا وبأ (”) . ١/7/0 لالظلا . دوعلا يف ةقرفتم وأ ةرهز يف ةعمتجم ثينأتلا ءاضعأو ريكذتلا ءاضعأ

 . 58/17 قباسلا مجرملا سقن (5)



 3 رشع ثلاثلا ءزجلا

 2 ا ا 0 سل م خخ سر جرب 2 لال حد

 َكبلْوأَ مهقاتعأ ق لدكألا َكبتكوأَ مص ارق نيل كبتكذأ ديدج يَح نكن اب'رت اك اذوأ مهلوق

 ط رم رو هاما بام مسوس صصص م م امرل ىيم وس ريب م

 تلم مهِلبَك نم ْتْلَح ٌدَكَو ل ُص نود مهران بحت

 هيلع لأ الول أورمك َنيذْلا لوُقَيو يح باع ُديدَمَل كبَر نإ | مولع كَ ني رم وأكد نإ
 مورس صاع رف سا

 دادزت امو ماَحرأْلا ضيفت امو نأ أ لك لمحت ام لع هلل يح د داه موق 0 تن ب 0 ل

 نم دمحم اي بجعت نإ يأ «ديدج قلخ يفلائأ ًابارث انك اذئأ مُهوق بجعف بجعت ْنِإوإ ةعيبطلاب نيلئاقلا
 مهراكنإ نإف ؟ ديدج نم ثعبنس له ًاتافر انحبصأو انتم اذئأ رافكلا لوق نم بجعأ وه ام سيلف ءيش
 راجشألاو .« ضرألاو تاومسلا نم انركذ ام ءاشنإ ىلع ردق ىذلا نإف , هنم بجعتُي نأ قيقح ثعبلل
 نيذلا ءالؤه يأ «مهرب اورفك نيذلا كئلوأ» مهتوم دعب مهتداعإ ىلع ٌرداق راهنألاو زاعتبلاو راثلاو
 موي مهقانعأ يف لسالسلاب نوُلْغُي يأ «مهقانعأ يف لالغألا كتلوأو» هللا ةردقل نودحاجلا مه ثعبلا اوركنأ
 الو اهيف نوتومي ال ًادبأ اهيف نودلخت منهج يف مهو يأ نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كتلوأو» ةمايقلا

 ءاخرلا لبق ةبوقعلاو ءالبلاب دمحم اي نوكرشملا كلجعتسي يأ «ةنسحلا لبق ةئيسلاب كنولجعتسيو 9 نوجرْخُي
 تضم دقو يأ «تالثُلا مهلبق نم ْتَلَخ دقو» ءازهتسا ايندلا باذع نم هب اودّده ام اولجعتسا ؛ ةيفاعلاو
 ىلع سانلل ٍةرفغم وذل كبر ّنإو» ؟ نوظعتي الو نوربتعي ال مه اف  نيبذكملا نم محلاثمأ تابوقع
 مهلهمي لب نيملاظ اوناك نإو ةبوقعلا ممل لجعي ال , سانلل ميظع حفص وذل كبر نإو يأ «مهملظ

 نرق .هبونذ نم بتي ملو يصاعملا ىلع ٌرصأ نمل باقعلا ديدش يأ «بافعلا ٌديدشل كبر نإ و» اهريخأتب

 اورفك نيذلا لوقيو» فوخلاو ءاجرلاو « ةبهرلاو ةبغرلا نيب دبعلا ىقبيل هباقع ةدشو هملح ةعس نيب ىلاعت
 ىلع لدت ةزجعم دمحم ىلع لزنأ اله شيرق رافك نم نوكرشملا لوقيو يأ «هبر نم ٌديآ هيلع لزنأ الول
 ء رمقلا قاقشناك ةلزنملا ةقراخلا تايآلاب اودتعي مل : رحبلا.يف لاق !! ىسيعو ىسوم تازجعم لثم هقدص
 تنأ امإ» "”ىرخأ تايآ ًادانع اوحرتقاف تازجعملا هذه لاثمأو عباصألا نيب نم ءاملا عبنو . رجشلا دايقناو

 لوسر لك نأش كنأش ءرّضبمو رذحم الإ دمحم اي تنأ تسل ىأ اوحرتقا امل باوج هداه موق لكلو ٌرذنم

 ام ملعب هللا دابعلاو نوكلا رّبدم ىلإ اهرمأف ةقراخلا تايآلا امأو هللا ىلإ مهوعدي يبن موق لكلف ٠ ,. كلبق

 ؟ صقان مأ مات ؟ ىثنأ مأٌركذوه له اهنطب يف ىثنأ لك هلمحت ام ملعي يذلا هدحو هللا يأ « ىثنأ لك لمحت
 امو يأ هبدادزت امو# همامت لبق نينجلا ءاقلإب ماحرالا هصقنت هصقنت امو يأ «ماحرألا ضيِغت امو» حيبق وأ ' نسح

 رثكأل عضولاب دادزت امو , رهشأ ةعست نم لقال عضولابضيغتام : سابع نبا لاق ةعستلا رهشألا ىلع دادزت

 هدنع ءيش لكو» «”ماتلا دلولا : دايدزالابو . صقانلا طقسلا : ضيغلاب دارملا هنعو « رهشأ ة ةعست نم

 ملاع» ةعفنملاو ةحلصملا بسح هزواجتي ال دودحم ردقب ىلاعت هللا دنع ءايشألا نم ءيش لك يأ «رادقب

 )١( داز (7) . ”51//ه رحبلا المسيرة/١4” .



 دعرلا ةروس (15) أ

 مك 1 201 . يس م 22 را مرو

 سا الام راموس ءص سا مص يضم يم *س ا رإر موصل ظر ءءء مير مرا ناس 000

 سس ,ةنوظفحي ء ءهفلخ نمو هيدي نيب نم تلبقعم ر : 1 جربي لو بختم نوع

 00 س9 مك صو رت ساصرللا اص ١ سرع ل ري ل سرت ص صر

 نم ممل امو رهل دم القا ءوس روق هَّسَأ دار ا أوريغب ل ىح مووقيام ريغيال لأَن م نأ

 مص م2 ها لل ص رح ل ل وك حاس ١ وس

 ءودنح دَعَا حسو 4 ٌلاَقَقلأ َباَحّسلآ ني ءاَعمَطو افوخ قربا كيرى وه © لاو نم هنود

 00 لاحملا يدش وهو هللا ىف د نودع مهو 4 : نام بيع ٌقعاوصلا لسريو 4 ءهتفيخ : نم ةكيتلمْلاَو

 ال "يئرملاو يفخلل لماش ىلاعت هملعف . ًاروظنم ًادهاشم ناك امو سحلا نع باغ ام ىأ «ةداهشلاو بيغلا
 هزنملا هتردقب ءيش لك ىلع يلعتسملا هنود ءيش لك يذل | نأشلا ميظعلا يأ «لاعتملا ريبكلا» ءيش هيلع ىفخي

 بولقلا هثرمضأ ام ىلاعت هملع يف ىوتسي يأ دب رهج نمو لوقلا رسأ نم مكنم ءاوسإ» ةلثاملاو ةهباشملا نع
 رتتسم وه نم كلذك هدنع يوتسيو يأ «راهنلاب براسو ليللاب فختسم وه نمو# ةنسلألا هب تقطن امو
 يفختسي ال نلعتسم راهنلا حّصوب هقيرط يف بهاذوه نمو « ءافتخالا ةياغ يف وهو ليللا تاملظ يف هلامعأب
 يتأي هظفح يف بقعتت هب ةلكوم ةكئالم ناسنإلا اذهل يأ «تابقعم هلإ» روهظلا ةياغ يف وهو لمعي اهف
 نمو ناسنإالا مامأ نم يأ «هفلخ نمو هيدي نيب نم» ةيموكحلا رئاودلا يف سرحلاك ضعب بقع مهضعب
 الإ ردبع نم ام : دهاجي لاق ىلاعت هرمأب ٌراضملاو راطخألا نم هنوظفحي يأ «هللا رمأ نم هنوظفحي» هثارو

 ام اوريغي ىتح موقب ام رّيغي ال هللا نإ "”ماوهاو سنإالاو نجلا نم هتظقيو همون يف هظفحي هب لكوم كلمو
 هذهو « ةحيبق لاوحأب ةليمجلا مهلاوحأ اولدب اذإ الإ اهآيإ مهبلسي الو موق نع هتمعن ليزي ال يأ «مهسفنأب
 معنلا كلت اورفك اذإ الإ ةزعو نمأو « ةمعنو ةيفاع نم موقب ام لدبي ال ىلاعت هنأ ةيعاتجالا هللا ننس نم

 لهأ نم سيل هنإ : كموقل لق نأ ليئارسإ ينب ءايبنأ نم يبن ىلإ هللا ىحوأ » رثألا فو يصاعملا اوبكتراو

 ىلإ نوبحي ام مهنع هللا لوح الإ هللا ةيصعم ىلإ اهنم نولوحتيف هللا ةعاط ىلع نونوكي تيب لهأ الو « ةيرق

 ال يأ «هل درم الف» مبا ذعوأ موق كاله ىلاعت دارأ اذإو يأ «ًاءوس موقب هللا دارأ اذإو» " ؟نوهركيام

 باذعلا مهنع عفدي "يلو هللا نود نم مل سيل يأ «لاو نم هنود نم مهل اموإ» دحأ كلذ در ىلع ردقي

 قربلا سانلا اهيأ مكيري يأ نوكلا يف ةثبنما ىلاعت هتردق راثآل نايب اذه «قربلا مكيري يذلا وهه ءالبلاو

 « "ثيغلا يف ًاعمطو قعاوصلا نم ًافوخ : سابع نبا لاق «ًاعمطوأفوخ» باحسلا لالخ نم فطاخلا
 دابعلاو دالبلا ةايح هب يذلا راردملا رطملا هءارو نوكي دقو «. ةرمدم قعاوص هبقعي ام ًابلاغ قربلا نإف

 دعرلا حبسيو#» ريثكلا ءاملاب ةلّمحملا ةفيثكلا بحسلا قلخي كلذك هتردقبو يأ «لاقثلا باحسلا م ىشنيو»
 ًافوخ ةكئالملا هل حّبستو « هيلع ءانثلاو هدمحب ًانرتقم ًاحيبست هل دعرلا حّبسي , يأ «هتفيخ نم ٌةكئالملاو هدمحب
 ربخي ال ىلاعتوهف تاوصألا كلت مهفت مل نإو اهب نمؤنف نآرقلا اهيلع لد ةقيقح ةح دعرلا حيبستو « هباذع نم

 )١( ريسملا داز ©” . 71785 /؟ ريثك نبا رصتخم يف اذك متاح يبأ نبا هجرخأ (؟) 118/17 يربطلا 4/١"
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 وه امو هق مبلل َلإ 4 هْيَفَك طسبك الون م َنوبيجَتسياَل ء هنود نم نعد يلا قلة 7

 هرم ال و م رز مم ع

 اهركو اعوط ضْألاو توسل ف نم دج و © لكس يفالإ نير فغكحلا آحد امو ءهضيبي

00 

 هاَيلوأة ةهيود نم مدحت لك هل ضْرأأْلاَو تاَولمَسلأ ُبَر نم لق ف نور ِلاَصآلآو ودعا مهللظو

 مصايب و د جر اسم جلا سم هما رم هك ع 000 ةهماص

 روُتلَو تلا ىويسَت لَم وصلا ئنالا يَ له لماوضاكَو امنَن ميش ! نورك ئاَ

 «ءاشي نم اهب بيصيف قعاوصلا لسريو» «هدمحب حّبسي الإ ءيش نم نإو» لاق امك قح وه امن الإ
 ةكم رافكو يأ «هللا يف نولداجي مهو ءاش نم اهب كلهم ةمقن ةرمدملا قعاوصلا .لسري يأ

 ىلاعت وهو ىأ «لاحملا ديدش وهو» ثعبلا ىلع هتردق ىفو هتينادحوو هللا دوجو ىف نولداجي

 هجتت ىلاعت هّلل يأ «قحلا وعد هل هاصع نمب ماقتنالا ىلغ رداقلا ٠ لاكتلاو شطبلاو ةوقلا ديدش

 ةهلآلاو يأ «هنود نم نوعدي نيذلاو» ءاجتلالاو ءاعدلاب هدحو دبعي نأب قيقحلا وهف قحلا ةوعدلا

 ماعد مهل نوبيجتسي ال يأ 4# ءيشب مط نوبيجتسي ال» هللا نود نم رافكلا مهوعدي نيذلا

 طسبي نمك الإ يأ «غلابي وه امو هاف غلبيل ءاملا ىلإ هيفك طسابك الإ ًءادن 0 نوعمسي الو
 :دوعسلا وبأ لاق عمسي الو سمي ال دام ُءاملاو ءهمف ىلإ ءاملا لصيل هيدانيو هوعدي ديعب ب نم ءاملل هيفك

 يردي ال مئاه ناشطع لاحب ًالصأ ءيش ىلع مهتفآ ءاعد دنع مفوصح مدع يف نيكرشللا لاح هّبش

 هنوكل ًادبأ همف غلاب ءاملا سيلو همف ىلإ هلوصو يغبي ءاملا ىلإ ديعب نم هيفك طسب دق لعفي ام

 عايض يف الإ مهتهلآل مه ؤاجتلاو مهواعدام يأ 4لالض يف الإ نيرفاكلا ءاعد اموإ» ”هشطغب رعشي ال ًادامح

 لهأ داقنيو عضخي هدحو هللو يأ «ضرألاو تاومسلا يف نم دجسي هللوإ ديفي الو يدمي ال هنأل راسخو

 رفاكلاو .ًاعوط دجسي نمؤملا : نسحلا لاق نيهراكو نيعئاط يأ «ًاهركو ًاعوط» ضرألا لهأو تاومسلا
 ًاضيأ مهالظ دجستو يأ «لاصآلاو ودغلاب مُهالظو» زارطضالاو عزفلا ةلاح يف يأ ("ًاهرك دجسي
 لك هل نادوءءيشلك رهف يذلاهناطلسو ىلاعتهللاةمظع نع رابخإلا ضرغلاو .هرخاوأو راهنلا لوأ يف هلل

 هرمأل مالستسالاو عوضخلا ةياهبن يف لكلاو « نييمدآلا لالظ ىتح تانئاكلا عيمج هلال داقني هنأب « ءيش

 ربدمو ضرألاو تاومسلا قلاخ نم نيكرشملا ءال ؤهل دمحم اي لق ىأ «ضرالاو تاومسلا بر نم لق ىلاعت
 هللا : ًاتيكبتو اعيرقت مهل لق يأ «هللا لقإط هللا نود نم اودبعامب ةيرخسلاو مكهتلل لاؤسلاو ؟ امهرمأ
 ةجحلا ةماقإل ًامازلإ - مهل لق يأ «رضالو ًاعفن مهسفنأل نوكلمي ال ءايلوأ هنود نم متذختافأ لقط اههقلاخ

 ٌرّضلا عفد ىلع الو ٠ مهسفنأ عفن ىلع نوردقي ال مهو هنود نم مهومتدبعو ءاكرش هّلل متلعجأ مهيلع

 اذه «رونلاو تاملظلا يوتست له مأ ريصبلاو ىمعألا يوتسي له لقإ» ؟ مهريغل هنوعيطتسي فيكف  اهنع
 رونلابو لالضلا تايلظلابو . نم ؤملا ريصبلابو رفاكلا ىمعألاب دارملاو « هللا ريغ ةدابع يف مههالضل ليثمت

 )١( دوعسلا وبأ ٠١7/7 . ينطرقلا (؟) 51/4" .



 دعرلا ةروس )١9( ؟ة

 صسرعرعع م عر ء ورم رعومو وامام مصر يصص و رئاصمل بس _سرل ل قريع 2+

 جه ْرْهَمْلا دحاولأ وهو هم لك قلخ هّللأ لق مييلع قاحللا هبلشتف ءهقاكت أاوقلخ ءاكَرش لأولعَج مأ

 نما يوتسي ال كلذك .رونلاو تاللظلا يوتست ال اكو . ريصبلاو ىمعألا ىوتسي ال ا ىأ ىدهلا
 حضاو لطابلاو قحلا نيب قرافلاف . ءايضلا كلذ ةيؤر نغ يمع يذلا كرثملاو . قحلا ءايض رصبي يذلا

 مالظلاو رونلا نيب قرافلا روهظ رهاظ لالضلاو ناميالا نيب قرافلاو . ريصبلاو ىمعألا نيب قرافلا حوضو
 مأ يأ مهب + مكهتلاو مهيلع جاجتحالا مامت نم اذه *«مهيلع قلخلا هباشتف هقلخك اوقلخ ءاكرش هلل اولعج مأ»

 نم هللا قلخ نوردي الف مهيلع رمألا سبتلاف هللا اهقلخ يتلاك تاقولحت اوقلخ ل نوكرشملا ءالؤه ذختا

 قلخت مل ةموعزملا ةهآلا هذه نوريو « هللا قلخ نم ءيش لك نوري مهنإف عذال مكهتوهو ؟ مهتملا قلخ

 ماقأ املو « نيكرشملا لوقع هيلإ لصت امطحأو فخسأ كلذو « هللا نود نم اهنودبعي هلك اذه دعب مث ًائيش

 عيمجل قلاخلا هللا يأ «راهقلا دحاولا وهو ءيش لك قلاخ هللا لق» حضاولا نايبلا اذهب ءاج مهيلع ةجحلا
 هتردق تحت ءايشألا عيمجو ٠ ءيش لكل بلاغلا « ةيبوبرلاو ةيهولألاب درفنملا وهو « هريغ قلاخ ال ءايشألا

 . هرهقو

 : يلي ام عيدبلاو نايبلاو ةحاصفلا هوجو نم ةميركلا تايآلا ف : ةغالتبلا
 ولع ىلع ةلالدلل ديعبلا ةلزنم اهل ًاليزنت «باتكلا تايآ كلت# يف بيرقلا نع ديعبلاب ةراشرالا - ١

 . هنايبوهزاجعإىف لماكلابيجعلا ب اتكلا يأ ميخفتلل باتكلا يف «لأ» و اهتلزنم ةعفرو اهنأش

 ءاطغلاب ليللا ةملظ ةطساوب راهنلا رون ةلازإ هّبش «راهنلا ليللا يشغي# يف ةيعبتلا ةراعتسالا

 . ةيونعملا رومألل ةيسحلاةيطغألاب ةرهاظلاءايشألاةيطغت ىلإ ريشملا « يشغي ظفل راعتساو فيثكلا

 يفو «رهجو . . ّرسأ» يفو «ةداهشلاو بيغلا» يفو «دادزتو . . ٌضيغت# يف قابطلا -9
 «ًاهركو ًاعوط» فو«ًاعمطو ًافوخ» ىفو رهاظلا براسلا نأل «براسو . . مفختسم»
 . ةيظفللا ةيعيدبلا تانسحملا نم اهلكو

 . ضرألاو تاومسلا قلاخ هللا يأ «هللا لق# ف فذحلاب زاجيرالا

 ءاملا ةباجتسا مدعب امل نيعادلل مانصألا ةباجتسا مدع هّبش «هيفك طسابك» يف يليثمتلا هيبشتلا ©

 . ددعتم نم عزتنم هبشلا هجوف دعب نم هيلإ هيفك طسابل

 ظفل راعتسا «رونلاو تاملظلا ىوتست له مأ ريصبلاو ىمعألا ىوتسي له# يف ةراعتسالا -

 . لقاعلا نم ؤملل ريصبلاو لهاجلا كرشملل ىمعألا ظفل كلذكو نامالاو رفكلل رونلاو تايلظلا

 1 امك راهنلاو ليللاب دايعلا لايعأ ىلع نويقاعتي مهخأل تابقعم ةكئالملا ثيمس : ةييشستت

 . . رصعلاو رجفلا ةالص ىف .نوعمتجيف راهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم مكيف نوبقاعتي ) ىراخبلا

 . كيذا



 55 رشع ثلاثلا ءزجلا

 : لوقي دعرلا توص عمس اذإ ناك لك يننلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يور : هَد ءاحف 00

 نم لوقي ةريره وبأ ناكو (ريدق ءيش لك ىلعوهو هتفيخ نم ةكئالملاو هدمحب دعرلا حّبسي نم ناحبس)

 ٠ (7هتيد ىلعف ةقعاص هتباصأف املاق

 «قاو نم هللا نم محل امو . . ىلإ . . ءام ءارسلا نم لزنأ» : ىلاعت هللا لاق
 . (*6) ةيآ ةياب ىلإ (17) ةيآ نم

 « لطابلا ةوعدو , قحلا ةوعد : نيتوعد ضرألا يف نأ ةقباسلا تايآلا يف ىلاعت ركذ ال : همام
 نيلثم انه ىلاعت ركذ . . لطابلا ةوعد يه هنود نم نودبعي ام ةوعدو . قحلا ةوعد يه هللا ةوعد نأ ركذو

 هبقعأ مث ٠ يغلاو دشرلاو ء لالضلاو ىدهلا نيب قرفلا حضتيل . هبزحو لطابلاو . هلهأو قحلل اهبرض
 . ميحجلا راد يف نيرفاكلاو ٠ ميعنلا راد يف نينمؤملا لآم ركذب

 ًالحمضم «ءافجإ ًاخفتنم ًايلاع «ًايبار# ليسلا هلمحي ىذلا ءاثغلا : ديزلا «اديز» : صحسمفغللا
 ناكملا هلصأو شارينلا «داهملا هب ىمرو هفذق اذإ دبزلاب ءاملا افج : لاقي «"هل ءاقب الو هيف ةعفنم ال ًايشالتم
 ىلع ءازجلا ىمسيو ةبقاعلا «ىبقع#» عفدلا : ٌءردلاو نوعفدي «نوءرديإ» ةحارلاو مونلل أطوملا دهمملا
 هب ماقأ اذإ ناكملاب ندع : لاقي دولخو تابثو رارقتسا «ندع# لعفلا بقع نوكي هنأل ىبقع لعفلا

 ةرقو حرف «ىبوطو» ىنفيو يهتني مث : لجأ ىلإ هب عتمتي ءيش لك «عاتم» قيضي «ردقيإل عم عسوي #طسبي#
 : سأيلا «سأييإ» ""ًابيطو ًاريخ تبصأ هانعمو فلو ىرشبك باط نم ردصم : يرشخمزلا لاق نيع
 نم لعاف مسا «قاوؤ ةدملا هل لّوطو هلهمأ اذإ هل هللا ىلمأ : لاقي تلهمأ *تيلمأ» ءىيشلا نم طونقلا
 . هنع رضلاو ىذألا عفد اذإ ىقو

1-7 
 نمرلل اودجسا : لكك يبنلا مهل لاق نيح شيرق رافك يف تلزن : سابع نبا لاق : لوزتلا بيس
 هيلع وه الإ هلإ ال يبر وه لق نمحرلاب نورفكي مهوإ» هللا لزنأف ؟ انرمأت امل دجسنأ ؟ نمحرلا امو : اولاق

 , #2 باتم هيلإو تلكوت
 رود و م اددو سا صم مرسال سام

 وأ ةيلح هآَعب اراثلكىف هيلع نود ميو ايار ادبَر لبسلا لمتحاف اهردقب ةيدوأ تلاسف ءام ءامسلان م َلّرأ

 ىأ «اهردقب ٌةيدوأ تلاسف» ًارطم ءامسلا نم ىلاعت لزنأ ىأ همام ءارسلا نم لزنأ» : ريميل
 لمتحاف# هرغص زادقمب ريغصلاو . هربك رادقمب ريبكلاف « هَبسَحِب لك اهتعس رادقمب ةيدوألا هايم ترجف
 ءءاثغ نم ليسلا هلمحي اموهو هقوف ًايلاع ًادبز راطمألا نم ثدح يذلا ليسلا لمح يأ 4أيبار ًادبز ليسلا
 يف حلا لثمف« رفكلاو ناميالاو .لطابلاو قحلل هللاهبرض لثم اذه : يربطلا لاقءاملاهجو ىلعرهظت ةوغرو
 ءًايلاعأدبز ليسلا لمتحافءضرألا ىلإ ءامسلا نم هللا هلزنأ يذلا ءاملا لثم. هلالحمضا يف لطابلاو هتابث
 قحلا يلثم دحأ اذهو . لطابلا وه هب عفتني ال يذلا دبزلاو ٠ ضرألا يف ثكمي يذلا يقابلا ءاملا وه قحلاف

 )١( يبطرقلاو ١ها/ لوزتلا بابسأ (4) . 554/5 فاشكلا (*) . "87 /ه رحبلا (؟) . 798/9 يبطرقلا ١8/8" .



 دعرلا ةروس 43 )١17(

 ريتا رت ساسرلا اس تن و رسل سل ل م رام رست و جا[س 2 م ركزت ساس لل سرس سلس
 لع ع ش - ع

 ُتْكمِيف سائلا عقنيام امأو كاهج بهذي دبل امأق لطنبلاو نحل هَل برص َكلَذك هلم دبر علم
 مي اوباجتسا نيذلل ج لاتمألا هللا برْصَي كلادك ضرألا ف تاور سم 0000 عربا

8 
 ريب م سموم ام ةروس 1

 ره اوبيجتسا ل نيذْلاو عي
- 

 مج - م سر سة سل 5-2 مسار ىرص أ ع و مر جدع 0 ا ا را 5 ء6مم 2 و 2 وِ

 سيو ماهج مهلبوأمو باسحلا ءوس مه كبتلوأ ةهب أودتف ال ,هعم ,هلثم اعيمج ضرألا ىفاممهل ناآول

 هدو[ ع2 سمسا ع
 ع

 يب ببْنألا | راو دي اَمإ عمعأ وه نك قحلا َكَبَر نم َكِبَلِإ لِزنأامعأ عم نأ « يد داهملا
 ىذلانمو يأ «هلثم ٌدبز عاتم وأ ةيلح ءاغتبا رانلا ين هيلعنودقوُي امجوطىلاعتهلوق ''”رخآلا لثملاو. لطابلاو
 يتلا ءايشألا وأ ةنيزلا بلط رانلا يف كبسُي امم ء« ساحنلاو ةضفلاو بهذلاك نداعملا نم سانلا هيلع دقوي

 قحلا هللا برضي كلذك# ليسلا دبر عفتني ال امك هب عفتني ال ٠ ليسلا دبز لثم دبز يناوألاك اهب عفتنُي
 ءاملا لثمك هرارقتساو هتابث يف قحلا لثمف . لطابلل لثملاو قحلل للا هللا برضي كلذك يأ «لطابلاو
 دبزلا لشمك هلالحمضاو هلاوز يف لطابلا لثمو . سانلا هنم عفتنيف ضرألا يف رقتسي يذلا يناصلا

 امم هيف ريخ ال يذلا دبزلا امأف يأ «ءافج بهذيف ديزلا امأف# لحمضيو ىبثالتي ءاملا هب فذقي يذلا ءاثغلاو
 ام امأو» ىداولا يبناج يف بهذيو قّزمتيو قرفتيو هفذقيو ليسلا هب يمري هنإف نداعملاو ءاملا هجو ىلع وفطي
 تبثيو ىقبيف صلاخلا ندعملاو . يفاصلا ءاملا نم هب سانلا عفتني ام امأو يأ « ضرألا يف ثكميف سانلا عفني
 ىدهلاو . لطابلاو قحلل لائمألا هللا نبي نيقباسلا نيلثملا لثم يأ «لاثمألا هللا برضي كلذك» ضرآلا يف

 هلل اوباجتسا نيذلا نينمؤملل يأ «ىَسُحلا مهبرل اوباجتسا نيذلل» ") اوظعتيو سانلا ربتعيل لالضلاو
 ىلإ مهبر اوبيجي مل يأ «هل اوبيجتسي مل نيذلاو» ميعنلا راد ةنجلا يهو ىنسحلا ةبوثملا ةعاطلاو ناميالاب
 لاومألا نم ايندلا يف ام عيمج محل ناكول يأ «ًاعيمج ضرألا يف ام مه نأ ول» نورفاكلا مهو هب ناكيالا
 نم اوصلختيل مهسفنأل ءادف كلذ لك اولذبل يأ «هب اودتفالإ» ايندلا يف ام عيمج لثمو يأ «هعم هّلثمو»
 ال اهلك مهبونذب نوبساحي : نسحلا لاق ءيسلا باسحلا مهل يأ «باسحلا ءوس مه كتلوأ» هللا باذع
 يأ «داهملا سئبو» منهج ران ةمايقلا موي هيلإ نووأي يذلا ناكملا يأ « منهج مهاوأموإ ءيش اهنم مهل رفغي

 «ىمعأ وه نمك قحلا كبر نم كيلإ لزنأ امنأ ملعي نمفأإ رانلا يف محل دهمملا شاريفلاو رقتسملا اذه سب
 يف طبختي يقب نمو دمحم اي كيلع.لزن امب قددصو نمآ نم ىوتسي له يأ يراكنإلا ماهفتسالل ةزمهلا
 يبأو ةزمح ىف تلزن سابع نبا لاق ةريصبلا ىمع هب دارملاو ؟ ىمعألاك هل بل ال لالضلاو لهجلا تاملظ
 ىلاعت دّدع مث « ةميلسلا لوقعلا ووذ اهب ربتعيو هللا تايآب ظعتي امنإ يأ «بابلألااولوأ ركذتي انإ» لهج

قحلل ًالثم برضي قايسلا عم يضمن مث » : هصن ام لالظلا هريسفت يف « بطق ديس و ديهشلا لوقي (1) 384/18 يربطلا )١(
 « لطابلاو 

 ةروص يف ههجو ىلع وفطي ءانُغ هقيرط يف ملي وهو « ةيدوألا هب ليستف ءايسلا نم لزنيل ءاملا.نإ « حيرلا عم ةبهاذلا ةوعدلاو ةيقابلا ةوعدلل
 ف عقي كلذك « ةايحلاو ريخلا لمحي يذلا ءاملا وه هنكلو ءىداه نكاس براس هتحت نم ءاملاو « ءاثغ دعب هنكلو خفتم بار ٌشفان وهو ء دبزلا

 ندعملا ىقبيو بهذي ُثبخ دعب هنكلو وفطي ثبخلا نإف . صاصرلاو ديدحلاك ةينآ وأ ةضفلاو بهذلاك ةيلح اهنم غاصتل باذث يتلا نداعملا .

 . كساقت الو هل ةقيقح الاحو رطم ءافج بهذي نأ ثبلي الو ًاخفتنم ًايبار ودبيو ولعيو وفطي لطابلاف . لطابلاو قحلا لثم كلذ : ءاقن يف

 . 4 حيرصلا ندعملاو , يبحملا ءاملاك ضرألا يف يقابلا هنكلو ًانكاس ًائذاه لظي قحلاو



 1 رشع ثلاثلا ءزجلا

 م22 م لوس ع ساس يع

 مهبر نوشحيو لصوي نأ هب
 م همام ع ع ماض جم 0 192 وا هيأ 00

 هللا عاام نولصي نيذلآو (ّينر) قدئيملا نوضقني الو هللأ دهعب نوفوي نيذأ
 ًِِ ها رتس مص ص ست مار .٠ م 2 , جر صومصعا ج سالس عا ساما سام د جرو رام مس 2 مس سر ص

 ارس مهلنقزر امم اوقفناو ةزلصلا اوماقاو مهر هجو ةءاغتبأ أوربص نيذلاو ير باسحل ةءوس نوفاحيو
- 

 3 جا صامل م ميس رز وس وم اع لم تم ممم حرص ع لك سل ١ سرس ل

0 

 0 هه هةىم مور 3 000 م 7

 ميوأبا2 نم حلص نمو اهنولخدي ندع تدنج 0 رادلا ىمع مهل كبتلوأ ةئيسلا ةنسحلاب نويرديو ةينالعو
 0ك دع

 2 رمد 5 مو دوربوم ما. م رظجسر 00 م سرا هدم 72 0 8 ةملد اء ج1

 2 رادل[ قع معنف مربصامب مجبلع مكس عز باب لك نم مولع نولخدي ةكبتلملأو موتلب رذو مهجوزأو
 مسارب يريم سم يع الم او مسأاسام ع ل ع ع

 هللأ
 دايلال مكر م عاو 0
 أم َنوعطَمِيو ءهقاكيم دعب نم هللا هع نوضقني َنذلاَو كبيللوا ضرأل ا ىف نودسفيو لصوينأ دب

 يتلا هيهاونو هرماوأ يهو هب مهاصو ىذلا هللا دهع نومتي يأ «هللا دهعب نوفوي نيذلا# لاقف مهتافص

 نيبو مهنيب ةدك وما دوهعلا نم مهسفنأ ىلع هوقثو ام نوفلاخي ال يأ 4قاثيملا نوضقني الوإ» هدابع اهب فّلك
 اهتلصب هللا رمأ يتلا ماحرألا نولصي يأ «لصوُي نأ هب هللا رمأ ام نولصي نيذلاو# دابعلا نيبو « هللا

 ءىسلا باسحلا نوفاخي يأ «باسحلا ءوس نوفاخيوإ ًايظعتو ًالالجإ مهبر نوبابي يأ «مهبر نوشخيوإ»
 ءاغتبا اوربص نيذلاو# هدودح ىلع نوظفاحم . هللا ةعاط يف نوداج مهتبهرل مهف ءرانلا لوخدل يدؤملا

 اهدودحب ةضورفملا ةالصلا اوُدأ يأ «ةالصلا اوماقأو# هللا ةاضرملًابلط هراكملا ىلع اوربص ىأ « مهر هجو
 ءافخلا يف مهيلع هللا اهبجوأ يتلا مهاومأ ضعب اوقفنأ يأ 4ةينالعو أرس مهانقزر ام اوقفنأو» اهتاقوأ يف

 نوعفدي : سابع نبا لاقو ربصلاب ىذألاو ملحلاب لهجلا نوعفدي يأ «ةئيسلا ةنسحلاب نوءرديو# ةينالعلاو
 عبتأو ) ثيدحلا فو تائيسلا اهب اوءرديل تانسحلا نولعفي ىنعمب "”لامعألا نم ءيسلا حلاصلا لمعلاب

 ءاج دقو ةنجلا يهو ةرخآلا رادلا يف ةدومحملا ةبقاعلا يأ «رادلا ىبقع مهل كئلوأ» (اهحمت ةنسحلا ةئيسلا

 ةدلاخ ةماقإ تانج يأ «مهتايرذو مهجاوزأو مهئابآ نم حّلص نمو اهنولخدي ندع تانجإ هلوق يف اهريسفت
 مهب متيو مهئاقلب اوسنأيل . مهدالوأو مهئاسنو مهئابآ نم ًاح اص ناك نمو راربألا كئلوأ اهلخدي
 كئلوأل ًاماركإ ءالؤه لزانم عفرتف . مهلامعأب ةيلاعلا لزانملا هذه نوقحتسي اونوكي مل نإو . مهرورس

 ةكئالملاو يأ «باب لك نم مهيلع نولخدي ةكئالملاوإ» هلوقب هنيب رخآ ًاماركإ مهلانإ مث . هللا لضف كلذو
 نم متملس يأ 4متربص امب مكيلع مالسإ» مهل نولوقي ةنجلا باوبأ نم باب لك نم ةثنهتلل مهيلع لخدت
 ماودب مهل ةراشب هذهو . ةعاسلا متحرتسا دقلف ىضم ايف متبعت نئلو « ايندلا يف مكربصب نحملاو تافآلا
 ىلاعت ركذ املو ء رانلا لدب ةندلا يهو مكتبقاع ةديمحلا ةبقاعلا هذه تمعن يأ «رادلا ىبقع معنف# ةمالسلا

 دعب نم هللا دهع نوضقني نيذلاو# لاقف ةميمذلا نيرفاكلا فاصوأ ركذب هبقعأ عستلا نينم ؤملا فاصوأ

 هب ناكالاو هتعاط نم مهيلإ دهع امب اولمعي نأ هلل مهسفنأ ىلع اوقثو امدعب مهدوهع نوضقني يأ «هقاشيم

 اهلصوب هللا رمأ يتلا محرلا نوعطقي يأ *لصوي نأ هب هللا رمأ ام نوعطقيو»

 دعبلا مهل حئابقلا نم ركذ امب نوفوصوملا كشلوأ يأ «ةئعللا مه كئلوأ» « ضرألا ين نودسمّيو»



 دعرلا ةروس )١( مك

 02020 درو مه ريب وررلرر 22 وع

 ةزيملا او اينالا ةزيشا أوس ل ا راق هللا يج راَدلآ ةوس مهو ةن ةنعللا مهل

 نم لضي ّسآ نإ | ل 0 ياء هيلع لِ ول ورك نيا لوقيو تر عنتم الإ ة ةَرسآلا ىف اينالآ

 جه بقل نمت أ زذبالا هن ذب ميبولف نيمطتو أونماع يذلا زج باَنأ ْنَم هيل ئدسي واس
 نم ْتَلَح دك ةّمأ ف كتر كاد © باعم نسحو م وط تنحلٌصلآ اولمعو أوما « َنيِدَل همام وس ريىيورعثم جب ريم ب صام ىف رس

 تطوي لعمال هنلإ آل نوم نق نم َنوردكَي مهو كِل[ آنبسزأ ىذا يطال أَن
 وهو ةرخآلا رادلا يف مهءوسي ام مهل يأ عرادلا ءوس مهو هتنج نم درطلاو . هتمحر نم

 نم ىلع عّسوي يأ «ردقيو ءاشي نمل قز رلا طّسْبَي هللا نيقتملا سكع ىلع منهج باذع

 يأ «ايندلا ةايحلاب اوحرفو» ةحلصملاو ةمكحلا بسح ءاشي نم ىلع قيضيو هدابع نم ءاشي

 ايندلاب حرف نمل هيفستو مذ هنمض يف رابخإ وهو . رطبو رّشأ حرف ايندلا ميعنب نوكرشملا ءال ؤه حرفو
 لوقيو# ةرخآلا ىلإ رظنلاب ريقح ءىشو ليلق يأ « خاتم الإ ةرخآلا يف ايندلا ةايحلا امو# هلوقب اهرقح كلذلو

 لثم هبر نم ةزجعم دمحم ىلع لزنأ اله ةكم رافك لوقيو يأ «هبر نم دي هيلع لزنأ الول اورفك نيذلا

 يدمي ٌءاشي نم لضُي هللا نإ لقإ» كلذ وحنو ىتوملا ءايحإ يف ىسيع ةزجعمو « رحبلا قلف ف ىسوم ة 00
 تايآلا هنع ينغت الف هلالضإ ءاشي نم لضُي ٠ لإ سيلو هللا ديب رمألا دمحم اي مهل لق يأ «بانأ نم هيلإ

 جرخ : : ليهستلا يف لاق ةبانإالاو ةبوتلاب هبر ىلإ عجر هنأل هتياده دارأ نم هنيد ىلإ دشريو « ًاعيش ربل

 2 اهنع مّتيمعف ةريثك تايآو نآرقلاب ِةْيكَي دمحم مكءاج دق ىنعملاو ةيآ اوبلط نيح بجعتلا جرخم مالكلاب

 نود ءاشي نم يدبو . تايآلا روهظ عم ءاشي نم لضي :لاعت هنإف رفكلا لع متيزلغو + اهريغ متبلطو

 اونمآ نيذلا مهو ةبانإالا لهأ ىدهي 0 لدب اذه كهللا ركذب مهثولق نئمطتو اونمأ نيذلا» "”كلذ

 هرارمتساو نانئمطالا ماود ةدافإإل عراضملا ةغيصب ءيجو « هديحوتو هللا ركذب مهبولق سنأتستو نكستو

 « نينم وما بولق نكستو سنأتست هللا ركذب نإف موقلا اهيأ اوهبتناف الأ يأ «بولقلا رمطت هللا ركب الأ»
 نيذلا» مُهبولق تزامشا هللا ركذ اذإ نيذلا سكع ىلع . باقعلا ءوس نم بارطضاو قلقب نورعشي الف
 معنو مهل نبع ةرقف ةح اصلا لامعألا لهأ نونمؤملا امأ يأ «بآم نسحو مه ىبوط تاحلاصلا اولمعو اونمأ

 كلذك» نيع ةرقو حرف «مه ىبوطا» : سابع نبا لاق بلقنملاو عجرملا يف ةداعسلاو ةءانهلا نم نوقلي ام
 دق ةمأ يف دمحم اي كانلسرأ كلذك كلبق نم ءايبنألا انلسرأ ايك يل (رمأ اهلبق نم ْتَخ دق ةمأ يف كانلسرأ

 مهغّلبتل يأ «كيلإ انيحوأ يذلا مهيلعأ و لتتل»ءايبنألا متاخ تنأو ممألا رخآ يهف « ةريثك ممأ اهلبق تضم

 تعسو يذلا نمحر لاب نو رفكي مهنأ لاحلاو يأ «نمحرلاب نورفكي مهو ميكحلا ركذلاو هيلع يحولا اذه
 هب مترفك يذلا نمحرلا نإ نيكرشملا ءالؤهل دمحم اي لق يأ «وه الإ هلإ ال يبر وه لق» ءيش لك هتمحر

 . 374/9 ليهستلا )١(
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 ردع د ممل داع مسمع 4

 ا  لياقتلا ورقمأ لمألا نتف كي وما نار َنأوَلَو ع ٍباَئم هَل
 ىهربغصمل سا عمو رظص سل اس ا ار لس بعص أ رمرووم دم ما

 أوعتص ام مهدت أورفك نيذلا لازي الو اميه سّشأ ىَدَش لإ هائل أ أونما# َنيِذْلا سكاي لفأ

 ورب ام ى.عو 02020 عر ص سر سم عم هةر -ٍ ةفع ءأ لة ل

 نيب لمس ىربتسأ دقو ق» داعيملا نلْخيا هل وح مهراد نم بيرق لحم وأ هع

 تيتكام نينا قع 62 ذك ت باَقع نك َنِيَكَن مدع أورَمَك َنيذّلل تيِكماَف كِل
 هدحو هيلع يأ #«باتم هيلإو تلكوت هيلع هاوس ىل دوبعم ال هب تنمآ يذلا يبر وه هتفرعم متركنأو

 رافك نم هاقلي امم لكي يبنلا ةيلست ضرغلاو , مكتدهاجم ىلع ينبيثيف يعجرمو يتبوت هيلإو , تدمتعا
 نم بابك كاكرل ىأ #لابجلا هب تّريس ' ًانآرق نأ ولو» ممألا مهلبق بذك دقف دانعلاو وحلا نم شيرق

 ضرألا هب تققش قش ىأ «ضدرألا هب تعطُق وأ» اهنكامأ نع تعزعزو لابجلا هتوالتب تريس ةلزنملا بتكلا

 اهايحأ نأ دعب تملكتو تباجأ ىتح ىتوملا هب تبطوخ يأ «ىتوملا هب ٍمُلُك وأ ًاعطق ريصتو عّالصتت ىتح

 , ريكذتلاو ةيادهلا يف ةياغ ةنوكل « نآرقلا اذه ناكل : هريدقت فوذحم «ول# باوجو . اهيلع هتوالتن هللا

 يف مهيدامتو . دانعلاو ةرباكملا يف مهولغل «اونمآ ال هريدقت : جاجزلا لاقو "”فيوختلاو راذنإلا يف ةياهنو
 اذه كلذ ناكل ركُذ ام هب م نأ ول : ىنعملاو بارضإلل لب «ًاعيمج رمألا هلل لبط داسفلاو لالضلا
 ءاشي ال لعافلاو رومألا عيمجل كلاملا وه هنأل « تايآلا نم اوحرتقا ام ىلإ مهبجي مل هللا نكلو « نآرقلا
 «ًاعيمج سانلا ىدحل هللا ءاشي ول نأ اونمآ نيذلا سأيي ملفأإل حارتقا وأ مّكحت هيلعردحأل نوكي نأ ريغ نم اهنم
 . هلرمألا نأل مهادحل مهتياده ءاشول ىلاعت هنأ اوملعيو « رافكلا ناميإ نم نونمؤملا ساييو طنقي ملفأ يأ
 اوعنص امب مهبيصت اورفك نيذلا لازي الوإ» «"رايتخالا ىلع فيلكتلا ءانب نوكي نأ ةمكحلا تضق نكلو

 فونص نم مهلاب قلقتو مهعامسأ عرقت ةيهاد مهرفكو مه امعأ ءوسب مهبيصي ةكم رافك لازي الو يأ «ةعراق

 اهنم نوعزفيف مهرايد نم ًابيرق ةيهادلاو ةعراقلا لحت وأ يأ «مهراد نم ًابيرق لحت وأ# بئاصملاو ايالبلا

 فلخي ال هللا نإ ةكم حتفب مهيلع كراصتناو مالسبالا راهظإب مهلا دعو يتأي ىتحإ اهررش مهيلإ رياطتيو
 ةيلست #كلبق نم | لسرب ءىزهتسا دقلو# هئادعأ ىلع مهترصنب هئايلوأو هلسرل هدعو فلخي ال يأ #«داعيملا

 نيذلل تيلمأف» مهئايبنأو مهلسرب نومرجملا أزهتسا دقف نوكرشملا كب أزهتسا اك يأ هك يبنلل سينأتو

 فيكف ىأ « باقع ناك فيكف# باذعلاب مهتذخأ مث د ةعدو نمأ ف مهتكرتو مهتلهمأ يأ # مهتذخأ مث اورقفك

 ظيفح بيقر وه نمفأ يأ #تبسك امب, سفن لك ىلع مئاق وه نمفأ#؟ بيذكتلاو رفكلا ىلع مهل يباقع ناك
 نمك : هريدقت فوذحم ربخلاو . ىلاعت هللا وهو دابعلا لامعأ نم ءيش هيلع ىفخي ال ناسنإ لك لمع ىلع
 نأل هباوج كرُثو : ءارفلا لاق ًائيش رمألا نم كلمت الو عفنت الو عمست ال يتلا مانصألا نم ةفصلا هذهب سيل

 . «اونمآ امل ريدقتلا نأ جاجزلا راتخاو يرشغزلا رايتخا اذه (1)
 نكلو . فلسلا ضعب نع لوقنم اذهو نزاوه ةغل يهو نيبتيو ملعي ملفا «اونمآ نيذلا سأيي ملفأ» ىنعم نأ ىلإ نيرسفملا ضعب بهذ (؟)

 . انيب امك ردابتملا هجولا ىلع اهمهف نكمي اماط ىلصألا اهانعم نع ةملكلا جارخبإل ةرورض ال
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 اورتك نيذلل نيز ل لقا نم رقي مأ ضرألا لميا ا ,ةنوكينت مأ مهوعس لق ءاك رش هلل اواعجو مه ريب سام 2 مصرا سم 2 5 2 رت ا ع ةم ل 2 2 ل
 ٌباَذَمَلو اينالا ةيملا ىف ُباَدَع مه يي داهنم هادم ياو ائس 0 - ل 50-2 0 سوا راما موؤع 5 ما يب سورا م

 مآ 0

 لاقو '”؟ مهئاكرشك هللا له : ليق هنأك «ءاكرش هلل اولعجو» 0 ا
 وأ ةح اص سفن لك ىلع بيقر مئاق وه يذلا هللافأ ينعي هللاب مهكارشإ يف مهيلع جاجتحا اذه : ىيرشغزلا

 « مهومس لق ءاكرش هلل اولعجوإ» ©”كلذك سيل نمك هءازج لكل دعأ دقو رش وأ ريخ نم تبسك امب ةحلاط

 اي مهل لق ٠ ةلاهجلاو ةراقحلاو زجعلا ىهتنم يف دادنأو مانصأ نم هعم اهودبع ةهلأ نوكرشملا لعجو يأ

 ملعي ال امب هنوئبنت مأ» ؟ هللا عم ةكرشلاو ةدابعلا هب نوقحتسي ام مهل له رظننل مهوفصو انل مهومس : دمحم
 يأ «لوقلا نم رهاظب مأ» خيبوتلل ماهفتسا وهو هناحبس مهملعي ال ءاكرشب هللا نوربخت مأ يأ «ضرالا يف

 اورفك نيذلل ني لبإ» لقعلا ةفاخسو لهجلا طرفل ٠ هل ةقيقح ال دساف ,لطاب نظب ءاكرش مهنومست مأ

 ىدهلا قيرط نع اوعنم يأ # ليبسلا نع اودصو» لالضلاو رفكلا كلذ ناطيشلا مه نيز ىأ #«مهركم

 يأ «ايندلا ةايحلا يف باذع مل» ةيدذبم دحأ هل اف هللا هللضي نمو يأ «داه نم هلامف هللا رللضي نمو#

 يأ «قشأ ةرخآلا باذعلو» نحملا رئاسو رسألاو لتقلاب ايندلا ةايحلا مده ىف لجااغ باذع ةرفكلا ءال وه

 مهيمحي نم مه سيلو يأ «قاو نم هللا نم مهل اموإ ايندلا باذع نم ًاماليإ دشأو لقثأ ةرخآلا يف مهباذعلو
 ١ هماقتناو هطخس مهنع عفدي وأ هللا باذع نم

 هيبشتب لطابلاو قحلا ىلاعت هش ةيآلا 6. . ةيدوأ تلاسف ءام ءاهسلا نم لزنأا» ١ : ةّعغالا لا

 رقتسي يذلا يفاصلا ءاملاب قحلا لّمف 3 ددعتم نم ٌعزتنم هيف هبشلا هجو نأل «ٍليثمتلا هيبشتلا » ىمسي عئار

 رهظت يتلا ةوغرلاو ديزلاب لطابلا لثمو 2 دايعلا عفتني هب يذلا نداعملا نم يفاصلا رهوجلاو 3 ضرألا ٍِف

 ةيآلا اهب يحوت يتلا ةروصلاو ٠ لحمضيو ىئالتي نأ ثبلي ال يذلا رهوجلا نم ثبخلاو عاملا هجو ىلع

 عفتني ام امأو ءافج بهذيف ديزلا امأفإ جاومألا هفذاقتت يذلا دبزلاك عارص يف امهو « لطابلاو قحلا ةروص»

 . لامجلاو ةعورلا ىهتنم يف ليثمت وهو #ضرألا يف ثكميف سانلا

 . ةيدوألا هايم تلاسف لصألاو هناكمل ءيشلا دانسإ نم يلقع زاجم «اهردقب ةيدوأ تلاسف» - ؟

 , لطابلا لاثمأو قحلا لاثمأ يأ فذحلاب زاجيإ هيف «لطابلاو قحلا هللا برضي كلذكإ» - *
 . بلسلا قابط اههنيب «اوبيجتسي مل نيذلاو . . اوباجتسا نيذلل# - 5

 ىمعألاب دارملا نآل ةيعبتلا ةراعتسالا ليبس ىلع ىمعلاب رفكلاو لهجلا هبش «ىمعأ وه نمكؤ» - ©
 . رفاكلا لهاجلا

 فاشكلا (؟) . ”# /4 ريسملا داز )١(



 م رشع ثلاثلا ءزجلا

 لضيإ»و «ردقيو طسبي» و «ةئيسلاو ةنسحلا» نيب كلذكو قابط امهنيب «ةينالعو ًارسإ» - ”
 . نيظفللا نيب داضتلل «يدبهو

 غيلب هيبسشت هيفف ةتقوملا تاجاحلا يف ناسنإالا هب عتمتسي يذلا عاتملا لثم الإ يأ « عاتم الإ»

 . هبشلا هجوو ةادألا فذحل

 اذإ مقبلا سبقلا نأ 4( ئهتانرخو مهعلاو واو منيان نم ملم تدر ؤل ةلرع فانا < هدم [كف
 . باسنألا لبح درجمب كسمتي نمل ةغرافلا عامطألل عطق هيفو . حلاصلا لمعلا هعم لصحي مل

 ةيآلا هذه يف « . . سفن لك ىلع مئاق وه نمفأإ ىلاعت هلوق يف يبيطلا مامإلا لاق : هيبملت
 هللا ريغ ةدابع يف دسافلا مهسايق ىلع مهل خيبوتلا : انوا ايلا ملف نم دوت لع ين عناب عاج

 ل او ا م عموم رهاطلا ل : اهيناث

 اذه ناكف ؟ نولوقت ام نالطبب ريكفت الو ةيور ريغ نم مكهاوفأب نولوقتأ يأ «لوقلا نم رهاظب مأ»
 ”ارشبلا مالك نم سيل هنأو زاجعإلاب هسفن ىلع ًايدانم جاجتحالا

 .ملع هدنع نمو . . ىلإ . . راهنألا اهتحم نم يرجت نوقتملا دعو يتلا ةنجلا لثمإ» : ىلاعت هللا لاق

 . ةميركلا ةروسلا ةياهن ىلإ (") ةيآ نم « باتكلا

 مث « ميعنلا تانج يف نينمؤملل دعأ ام ركذ ةرخآلا ىف رافكلل ًدعأ ام ىلاعت ركذ ال : َكَبَساَنملا
 1 هللا ةداهشب مالسلا هيلع هتلاسر قدص نايبب ةميركلا ةروسلا متحخو « ميلألا باذعلاب نيكرشملا دعوت
 . باتكلا لهأ نم نينمؤملا ةداهشو

 منأل كلذب اومبس ىراصنلاو دوهيلا بازحأ نم ةقرفتملا فئاوطلا «بازحألا» : صتفغللا
 نم رثألا ةلازإ : وحملا «وحمي» يعجرم ىنعمب يبآم يأ «بآم# ةدحاو ةديقع مهعمجت ال ةقرفتم تاعامج

 ظوفحملا 0 وأ هللا 0 هنم دارملاو بتكلا لك لصأ ا مأ» تابثيالا هسكعو اهريغ وأ ةباتك

 لإ تيما 00 تلاقو هال نور ويل تربع : يلكلا لاق : : لولاك
 نم ًالسر انلسرأ دقلو# ىلاعت هللا لزنأف « ءاسنلا نع ا

 . 0 «ةيرذو ًاجاوزأ مهل انلعجو كلبق

 )١( لوزنلا بابسأ (7) . نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح نع ًالقن ١88 .



 دعرلا ةروس )*١7( م4

 م 2 .٠ 0 5 عع هل أ رووا 22 مو

 يقع وقنا ىع كا اهلظَو آد اهلكأ رد ربل انك نم ىرج نوما دعو يتلا نخب لك *
 هَ مراكش نم باح نمو كبل لِرأ نم 0 كلا مهب َنيِدلاَو ع راّثلآ َنيرفَكْلا

 #* ملل مور ر» دولة م 02000 م عَ

 0 اًمكَح هنو َكلدكو بع هّيَلإَو أوعدأ هبل دب كر الو هما ديغأ ذأ ُتّرأ آم ل
 مس رك را رو سم ج4 سس لمص ما اسم م مو ري مدي قل م 5

 َكَِبَق نم السر اَنْلسر ادعو ي) قاو دولا نب هل نم كاملا نم هلام دعوه اوه تعبت ِنبلو
- 

 ه راش وس خم 200000 2ع ركل سس ح عيل ل

 هلأ أوحمب 2 بات لجأ لكس نأ نايا ةياعب ىنأي نأ لوس َناكامو ةبرذو اجاوزأ مم انلعَج

 ٍنأشلا ةبيجعلا ةئحلا ةفص يأ «رابنألا اهتحت نم يرجت نوقتملا دعو يتلا ةنجلا لثم# : رح يفللا
 اهرمث يأ «اهلظو مئاد اهلُكأ» راهنألا اهفرغو اهروصق تحت نم يرجت اهنأ نيقتملا هدابع اهب هللا دعو يتلا
 مهلآمو نيقتملا ةبقاع ةنحلا كلت يأ هاوقتا نيذلا ىبقع كلتإ» سمشلا هخسنت ال مث ءاذ اهلظو عطقني ال مئاد

 لزنأ امب نوحرفي باتكلا مهانيتآ نيذلاو# رانلا يهف راجفلا رافكلا ةبقاع امأو 0 «رانلا نيرفاكلا ىبقعو#

 يثاجنلاو مالس نب هللا دبعك - دمحم اي كعبتاو كب نمآ نمم-ليجنرالاو ةاروتلا مهيلإ انلزنأ نيذلاو يأ 4كيلإ
 ريكني نم بازحألا نمو# هب ةراشبلاو هتدص ىلع دهاوشلا نم مهبتك يف امل نآرقلا اذهب نوحرفي هباحصأو
 مهنيقي عم ةرباكم نآرقلا ضعب ركني نم ىت ىتش نايدأ لهأ مهو كيلع نيب زحتملا للملا لهأ نمو يأ «هضعب
 هللا ةدابعب ترمأ امنإ دمحم اي لق يأ «هب كرشأ الو هللا دبعأ نأ ترمأ امنإ لقإ» مهعم امل قفاوم هنأل هقدصب
 يريصمو يعجرم هيلإو سانلا وعدأ هتدابع ىلإ يأ #«بآم هيلإو اوعدأ هيلإ» هريغ هعم كرشأ ال هدحو

 نيب هب مكحتل برعلا ةغلب نآرقلا اذه انلزنأ ةقباسلا بتكلا لازنإ لثمو ىأ «ًايبرع ابكح هانلزنأ كلذكو»
 ءاوهألا نم هيلإ كنوعدي ايف نيكرشملا تعبتا نئلو يأ «ملعلا نم كءاج امدعب مهءاوهأ تعبتا نئلو# سانلا

 كرصني ٌرصان كل سيل يأ «قاو الو لو نم هللا نم كل ام» نيهاربلاو ججحلا نم هللا كاتآ امدعب ءارآلاو
 كلذ لثمب بطوخ اذإ موصحملا نأل سانلا ءاوهأ .عابتا نم ةمألا ريذحت دوصقملاو . هللا باذع نم كيقي وأ

 «كلبق نم ًالسر انلسرأ دقلو» '”ةمألا دارملاو. يلي يبنلل باطخلا : يبطرقلا لاق سانلا ريذحت ضرغلا ناك

 نم ىلع در وهو 2 نينبلاو ءاسنلا مهل انلعجو يأ «ةيرذو ًاجاو زأ م انلعجو» ماركلا لسرلا كلبق انلسرأ ىأ

 « ءاسنلاو ايندلا كرتو دهزلاب ًالغتشم ناكل ًاقح ًالسرم ناكول : اولاقو ءاسنلا ةرثك ِةفيلوسرلا ىلع باع
 نأ ل وسرل ناك اموإ» لسرلا نم مدقت نمكوه لب كلذ يف .عدبب سيل ةلكيأ دمحم نأ نيبو مهتلاقم هللا ٌدرف
 ىلع در اذهو . اهيف هل هللا نذأ اذإ الإ ة ةزجعمب هموق يتأي نأ لوسرل نكي مل يأ هللا نذإب الإ ٍميآِب يتأي

 لكو .ظوفحملا حوللا يف هللا هبتك باتك ةبورضم قدم لكل ىأ «باتك لجأ لكل# تايآلا اوحرتقا نيذلا

 «تبثيو ءاشي ام هللا اوحيإ» 2”هدنع وهف هبتك دق باتك هللا هاضق رمأ لكل : يربطلا لاق رادقمب هدنع ءيش

 )١( يربطلا (1) . 77/9 يبطرقلا 056/1 .



 م رشع ثكلاثلا ءزجلا

 س سمس سس جسرا 2 وِ ومص م م ا ةموهمرع هآ . ش2 -

 كيل امتإف آد ىلا ضع كنيرن ام نإ و عه تكلا م مهدنعو َتَنبَو و كان ام

 لم بيضا لس رثرلا اص ار وا اصرص اص س1 ا

 بقعمال ركحي هللآو قفار نم اهصقنَت ضل اناث اوريراوا يو ٌباَسحلا نيطو غلبلا

 مم ةربااريل ه 020000 م ريو صور سام ملأ سجس مورام هم 00 م رو

 سفن بخميس ف نبك منام دقو ج بالك عبره - ءدميكصمل

 وتبي تي أدي لاب قك لك السم تنك ا ورقك َنيدلا ُلوُكَيَو يج راذلا نمل فكل لحب
 يو بتكلا لع رهدتع نمو

 نود اهنم ءاشي ام تبثيو ٠ ماركلا ةكئالملا فحصو ماكحألاو عئارشلا نم هخسن ءاشي ام هللا خسني يأ

 «":اهنم غرف دق هنإف ةداعسلاو ءاقشلاو ةايحلاو توملا الإ هخسنيف ءاشي ام هللا لدبي : سابع نبا لاق رييغت
 يكييو تيبلاب فوطي ناك باطخلا نب رمع نأ يور ال ءايشألا عيمج يف ماع تابثرالاو وحملا نإ : ليقو

 5 باتكلا مأ كدنعو تبثتو ءاشت ام وحمت كنإف « هحاف ًابنذ وأ ةوقش يلع تبتك تنك نإ مهللا : لوقيو
 لصأ يأ «باتكلا مأ هدنعوإ) ًاضيأ دوعسم نبا لوق وهو دوعسلا وبأ هحجر دقو . 2"ةرفغمو ٌةداعس هلعجاو

 يأ« مهدعن يذلا ضعب كنيرن امناوِهاهَنك ءايشألا ٌريداقم هيف هللا بتك يذلا ظوفحملا حوللا وهو باتك لك

 باذعب كنيع رقن نأ لبق كضبقن ىأ «كتنيفوتن وأ» باذعلا نم مهاندعو يذلا ضعب دمحم اي كانيرأ نإو

 ميباسح انيلعو ةلاسرلا غيلبت الإ كيلع سيل يأ #باسمحلا انيلعو غالبلا كيلع انإفط نيكرشملا ءالؤه
 نينم ؤملل نكمناّنأ نوكرشملا ءال وه ري ملوأ يأ «اهفارطأ نم اهصقنن ضرالا يتأن انأ اوري ملوأ» مه ؤازجو
 ىوقأ نم كلذو ؟ مالسرالا راد ديزتو رفكلا راد صقنت ىتح ضرألا دعب ضرألا لوسرلل حتفنو مهرايد نم

 همكح بقعتي سيل يأ «همكحل بقعم ال مكحي هللاو» ""”مالسلا هيلع هلوسرل هدعو جنم هللا نأ ىلع ةلدألا
 يأ #مهلبق نم نيذلا ركم دقو» هاصع نم ماقتنالا عيرس يأ «باسحلا عيرس وهو# رييغت الو ضقنب دحأ

 ًاعيمج ركملا ٍبابسأ ىلاعت هل يأ «ًاعيجركملا هللف» كب شيرق رافك ركم اى مهئايبنأب اًوُلَخ نيذلا رافكلا ركم

 يأ سفن لك بسكت ام ملعي» نوملعي ال ثيح نم باذعلا مهيلإ لصوي وهف « هتدارإب الإ مهركم رضي ال

 ةرخآلا يف ةنسحلا ةبقاعلا نوكت نمل يأ «رادلا ىبقع نمل رافكلا ملعيسو» هيلع يزاجيف رشو ريخ نم

 هللاب ىفك لقإ» هللا دنع نم ًالسرم دمحم اي تسل ةكم رافك لوقي يأ 4ًالسرم تسل اورفك نيذلا لوقيو»
 يأ «باتكلا ملع هدنع نموإ» تازجعملا نم ينديأ مب يقدصب هللا ةداهش يبسح يأ «مكنيبو ينيب ًاديهش
 . باتكلا لهأ ءاملع نم نينم وما ةداهشو

 : يلي ام عيدبلاو نايبلا هوجو نم ةميركلا تايآلا ف : ةغاللتبلا
 ديس لاق () . 117/1١7 يربطلا (؟) . ناريغتي ال (هنإف ةداعسلاو ةواقشلاو توملاو ةايحلا الإ : لاق ثيح ًاضيأ دهاجم لوق اذهو (1)

 دعب ضرألا نم ةقيض ةعقر يف اهرصحتو اهئارثو اهردقو اهتوق نم صقنتف دسفتو رفكتو رطبت نيح ةينغلا ممألا ينأت ةبوقلا هللا دي نأ : بطق
 . لاهجلا تاحفن نم ةحفنو . رونلا تاقارشإ نم ةقارشإ هيفو ٌديدج ريسفتلا اذه : لوقأ تاطلسو دادتما تاذ تناك نأ



 دعرلا ةروس 44 )١179(

 : ًالمحي ًالسرم ىمسيو «هانلزنأ كلذكو» فو #« كانلسرأ كلذك» هلوق ىف هيبشتلا - ١

 . قباسلا ليلدب ربخلا هنم فذح مئاد اهلظو يأ «اهّلظو مئاد اهلكأ» يف فذحلاب زاجيإلا -

 . ةيعيدبلا :تانسحملا نم وهو #رانلا نيرفاكلا ىبقعو اوقتا نيذلا ىبقع كلت ىف ةلباقملا " 

 . «ًالسر انلسرأإ يف قاقتشالا سانج 4

 . #تبثيو . . وحمي» يف قابطلا - ه

 باب نم يناضإ ّرصق اهالكو «غالبلا كيلع امنإف» فو «هللا دبعأ نأ ترمأ امنإ» يف رصقلا -5
 . غيلبتلا ةفص الإ تافصلا نم كل سيل يأ ةفصلا ىلع فوصوملا رصق

 . «مهءاوهأ تعبتا نئلو» باهليالاو جييهتلا - 7

 . انباذعو انرمأ اهيتأي يأ «ضرألا يتأنط ىف لسرملا زاجملا - 8

 اهئاهقفو اهئاملع تومب اهناصقن نأ هاهفارطأ نم اهصقننإو ىلاعت هلوق مهضعب رشف : هكفيطل
 : مهضعب دشنأو هنع ةياور ف سابع نباو دهاجم نع ىورم اذهو ٠ حالصلاو ريخلا لهأو

 قرط تنمي اهنم ملاع تسي ىتم اهملاع شاع ام اذإ ايحت ٌضرألا

 ©1"ْفَّلَتلا اهفانكأ يف داع ىبأ نإو اهب لح ثيغلا ام اذإ ايحت ضرألاك

 اك

 )١( ريثك نبا رصتخم 17/ /3741 8
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 تكونَ ب بأ 5

 ا

ا 1 كن انااا
 م 

 ةَروُسْلا ب كَدي ني
 « ةلاسرلاب نامييالا « هللاب ناميالا » ةريبكلا اهوصأ يف ةديقعلا عوضوم ةميركلا ةروسلا تلوانت #

 لسرلا ةوعد تلوانت دقف ©« لوسرلاو ةلاسرلا » يسيئرلا ةروسلا روحم نوكي داكيو « ءازجلاو ثعبلاب ناميالا

 ءانبنألاف «ةيوامسلا تالاسرلا ةدحو ىنعم تحضوو .لوسرلا ةفيظو تيب , ليصفتلا نم ءيشب ماركلا
 هل ونعت يذلا قحلا هلإالاب سانلا فيرعتو « ناميالا حرص دييشتل اوءاج نيعمجأ مهيلع هللا تاولص
 مهنيب ناك نِإو . دخاو مهفدهو . ةدحاو مهّتوعدف «رونلا ىلإ تاملظلا نم ةيرشبلا جارخإو . هوجولا
 . عورفلا يف فالتخا

 « هوركشيو هللا اودبعي نأ ىلإ هموقل هتوعدو + مالسلا هيلع ىسوم ةلاسر نع ةروسلا تئدحت دقو *

 تايآلا تلوانت مث . دومثو « داعو . حون موقك ةقباسلا ممألا نم . لسرلل نيبذكملاب لاثمألا تبرضو

 تهتناتاروانمو تارواحس نم مهنيب ىرج ام تكحو روهدلاوروصعلا رم ىلع مهماوقأ عم لسرلا عوضوم
 ىحوأف , انتلم يف ندوعتل وأ انضرأ نم مكنجرخنل مهلسرل اورفك نيذلا لاقو» نيملاظلل هللا كالهإب
 . «ديعو فاخو ىماقم فاخ نمل كلذء مهدعب نم ضرألا مكتنكسنلو- نيماظلا نكلهنل مهبر مهيلإ

 مهعابتأب نومرجملا ءايقشألا يقتلي ثيح « ةرخآلا دهاشم نم دهشم نع ةروسلا تثدحتو
 نولطصي منهج ران يف عيمجلا سدكتب يهتني ؛ « ليوط راوح نم مهنيب رودي ام تركذو , ءافعضلا
 تبرض مث « ريعسلا يف لكلاف ءاس ؤرلا ىلإ اهوهجو يتلا مئاتشلاو تانعللا كلت عابتألا عفني ملف , اهريعس

 نايبب ةروسلا تمتخو « ةئيبخلا ةرجشلاو « ةبيطلا ةرجشلاب ؛ دولا ا
 . نيدلاو ءارجلا موي نيملاظلا ريصم

 ءافنحلا مامإو «ءايبنألا بأ رثآمل ًاديلخت «ميهاربإ ةروسو ةميركلا ةروسلا تيمس : ةّيمستلا
 مالسإالا نيدو ةحمسلا ةيفينحلاب ءاجو. ديحوتلا ةيار لمحو« مانصألا مطح ىذلا« مالسلا هيلع ميهاربإ

 ءانب نم هئاهتنا دعب تاكرابملا هتاوعد ميركلا نآرقلا انيلع صق دقو . نيلسرملا متاخ هب ثعب يذلا

 . ديحوتلاو ناميالا ىلإ تاوعد اهلكو , قيتعلا تيبلا
 مكنوقيذي «مكنوموسي» نولضفيو نوراتخي «نوبحتسي» رامدو كاله «ليو» : ست تتنفغللا



 ميهاربإ ةروس 3 )١5(

 ل 5 0

 رص وع ميجيلارمرا هل سم

 عا

 مل حس رب سس خا

 ] ديمحلا زيِزعْلا طارص ّلِإ مهجر نذإب رونلا َلِإ تظن سلا جوخ كيلإ هلئلزنا ٌتتك رقا

 لوبحتسل دنا تح ديد بَ ْنِم نر فاكس ُليَوَر ضْرأْلا فاو تو لآ ىفاَم ل ىلا هَل

 ل ةرخألا لع يلا يَ

 ع

 4] يكملوا نم ىدبيو آني نما لضيق م َنيبيِل ءهموق ناّسلب اّلإ لوسر نم

 ءابنأ هعمجو ربخلا : ابتلا «أبن» هيف ةهبش ال ًامالعإ ملعأ «نّذأت» لذلا هقاذأ يأ لذلا هماس : لاقي
 : رابجلا «رابج# مهئادعأ ىلع اورصنتسا «اوحتفتسا# عرتخمو عدبم «رطاف ناهربو ةجح «ناطلس#

 قيرط نع بهذي يذلا هل بناجملاو قحلل دناعملا : دينعلا «دينعإ) ًاقح هيلع ردحأل ىري ال يذلا ربكتملا

 رانلا لهأ داسجأ نم ليسي يذلا حيقلا : ديدصلا «ديدصإ# دوثعلا ليالا رش : برعلا لوقت . قحلا
 . هعلتبي «هُْعيسي» ةرارمب هعلب فلكتيو هاسحتي دي يأ «هعرجتي»

 نإ هلثمب اوتأف ةعطقملا فورحلا هذه سنج نم فلؤم زجعملا باتكلا اذه «رلا» : ركثسفتللا
 افإو تنأ هتشنت مل , دمحم اي كيلع هانلزنأ باتك نآرقلا اذه يأ «كيلإ هانلزنأ باستك# متعطتسا

 لهجلا تاملظ نم ةيرشبلا جرختل يأ «رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا جرخُملا» كيلإ نحن هانيحوأ
 يأ «ديمحلا زيزعلا طارص ىلإ» هقيفوتو هرمأب ىأ «مسهبر نذإب» ناميالاو ملعلا رون ىلإ لالضلاو
 هل يذلا مللا» ناكم لك يف دجمملا ,ناسل لكب دومحملا .بلاغُي ال يذلا زيزعلا هللا قيرط ىلإ مهيدهتل
 ىلع رطيسملا ,ء سانلا نع ينغلا «٠ ضرألاو تاومسلا يف امل كلاملا يأ «ضرألا يف امو تاومسلا يف ام

 باذعلل لاقث ةملك «ليو» : جاجزلا لاق «ديدش باذع نم نيرفاكلل ليووإ هيف امو نوكلا

 رافكلا كئلوأ تافص حضو مث « ميلألا هللا باذع نم مهليو ايو نيرفاكلل رامدو كاله يأ , ؟9ةكلهملاو

 ةايحلا ىلع ةينافلا ةايحلا نورث ؤيو نولضفي ىأ «ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلا نوبحتسي نسيذلا» هلوقب

 مالسرالا نيد نع مهنوعنميو سانلا نوفرصي يأ «هللا ليبس نع نودصي ١ ةيقابلا ةرخآلا

 لالض يف كنلوأ» مهءاوهأ قفاوتل ةّجوعم هللا نيد نوكت نأ نوبلطي ىأ 4 ًاجَوِع اهنوغبيو»
 الو حالص مهل ىجرُي ال , نيبم قحلا نع لالض يف ةميمذلا تافصلا كلتب نوفصتملا كئلوأ يأ «ديعب

 الإ لسرلا نم ًالوسر ةيلاخلا ممألا يف انلسرأ امو يأ «هموق ناسلب الإ لوسر نم انلسرأ اموإ» حاجن

 لضيفإ» ةلاسرلا نم ةياغلا متل : هدارم مهمهفيو هللا ةعيرش مهل نيل يأ «مسمل يي هموق ةغلب

 ديب كلذف ناميالاو ةيادهلا رمأ امأو غيلبتلا الإ لسرلا ةفيظو تسيلو ىأ «ءاسشي نم يدهو ءاشي نم هللا



 1 | | رشع ثلاثلا ءزجلا

 غوص مد مود وأ ةمصامص

 َكلد يف نمل مي مهرك دو روثلا َلِإ تملظلا سم َكَمَوَق جرعأ أ هتفبب ترمس دقلو

 ىس اك جا هرب وسع ري ضع

 نوعرف لا < * نب مد ذك لة اورك ذهول ىتوم لَ إو ١ روكَس راب يعل تل ل

 000- عموم وس م ورب سموا ام منال رب سرب اس رينا رخل

 2 دي مكي نة ل نؤمن نويحتسيو ف ءانب | نوحبذيو باّذعْل ةوس كنوموش

 مس مع ع ول هس ب را 1م ورب وعم مرمرة عدكم ء

 نمو متنا ًاورفكت نإ 5 وسوم م َلاَكو 68 ٌديِدَعَل آ ياَدعَنِإ مترفك نيلو ركنديزال مرش نبل كبر نذات ْذِإَو

 نم َنيّذلَو 7 داعو جوف موك ركلَبق نم نيل اوبن ركن رلأ يج دست دل هل نقاب ضّرألا يف

 زيزعلا وهو مكحملا هؤاضق هب قبس ام ىلع هتياده ءاشي نم يدبيو « هلالضإ ءاشي نم لضي هللا

 ىسوم انلسرأ يأ «انتايآب ىسوم اناسرأ دقلو» هعنص يف ميكحلا , هكلم يف زيزعلا وهو يأ «ميكحلا
 ىنعمب ةنريسفت نأ «رونلا ىلإ تاملظلا نم كموق ٌجرخأ نأ» هقدص ىلع ةلادلا تارهابلا تازجعملاب
 فو : نايحوبأ لاق ديحوتلاو ناميالا رون ىلإ رفكلاو لهجلا تايلظ نم ليئارسإ ينب جرخأ يأ ىنعملاو يأ

 ىلع لدي ام «سانلا جرختلإ» دمحمل هلوق فالخب هموق ىلإ ىسوم ةلاسرل صوصخ «كموق» هلوق
 رابص لكل تايآل كلذ يف نإ» مهيلع همعنو هيدايأب مهركذ يأ «هللا مايأب مهركذو» ©"ةلاسرلا مومع

 ذإو» ءامعنلل ركاش « ءالبلا ىلع رباص بينم دبع لكل تالالدو ًاربعل هللا مايأب ريكذتلا يف يأ «روكش
 .نم مكاجنأ ْذِإؤ مكيلع ةليلجلا هللا معن اوركذا يأ «مكيلع هللا ةمعن اوركذا هموقل ىسوم لاسق

 «باذعلا ءوس مكنوموسي» هتينابزو نوعرف نم دابعتسالاو لذلا نم مكاجن نيح يأ «نوعرف لآ
 روكذلا نوحبذي يأ «مكءاسن نويحتسيو مكءانبأ نوحبذيو» باذعلا عاونأ أوسأ مكنوقيذي يأ

 كلت فو يأ «ميظع مكبر نم الب مكلذ يفوو» راغصلاو لذلا عم ةايحلا ديق ىلع ثانيالا نوقبتسيو
 اولاق ةنهكلا نأ روكذلا لتق ببس ناكو : نورسفملا لاق ميظع مكبر نم مكل رابتخاو 'ءالتيا ةنحملا

 َنْذَأت ُذإو» دولوم لك لتقب رمأف , هيدي ىلع ككلم باهذ نوكي ليثارسإ ينب يف دلوي ًادولوم لإ نوعرفل
 ال ًامالعإ مكبر ملعأ نيحًاضيأ !وركذاو يأ ىموم مالك ةمت نم اذه «مكنديزأل مستركش نشل مكبر

 متدحج نئلو يأ «ديدشل يباذع نإ مترفك نسلوإ» يلضف نم مكنديزال يماعنإ متركش نئل هيف ةهبش
 ركشلا ىلع ةدايزلاب دعو امك ءرفكلا ىلع باذعلاب دعو . ديدش يباذع نإف نايصعلاو رفكلاب يتمعن

 نم سيأ نأ دعب ليئارسإ ينبل ىسوم لاقو يأ «ًاعيم ضرألا يف نمو متنأ اورفكت نإ ىسوم لاقر)
 نع ينغوه يأ ديمح ينغل هللا ٌنِإف)» ًائيش هللا اورضت نلف قئالخلا عيمجو متنأ مترفك نئل مهناهيإ

 ٍمكلبق نم نيذلا أؤبن مكتأي ملأ#» هرفك نم هرفك نإو دومحملا وهو هتاذ يف دمحلل قحتسم « هدابع ركش

 لح اذام دومثو داعو حون موقك ةبذكملا ممألا نم مكلبق نم رابخأ مكتأي ملأ يأ «دوملثو داعو حون موق

 الإ مهملعي ال» مهدعب اوءاج نيذلا ممألاو يأ «مهدعب نم نيذلاو# ؟ هللا تايآب اوبذك امل مهب

 . «.© /ه رحيلا )١(



 ميهاربإ ةروس (15) 3

 مسموم عرعر سرس ال 3 ىررلوم مك ىل
 انتم نإ أوثآو موموفأ ف عيد رف توي مم مك لال هال ينم
 ضْرألاَو تامل طك نأ مهلسر تل * © بيوم هبل [تئوعدَ ات َكَس ىّل انوع هب لس ع1 مم م سم # ع ع م - َ عم ءغ
 مزوس السم 2 عمم مل رام هر ربا ص م ءرك موس

 اًنودِصن / نأ وُ القمرا م ذإ ولف ىكسم لجأ قل كوتور ني متحف غل رثوعدي
 رع اس ل ظل سر هم وع 7 كلا 2 10 سمسراسلمل  رعربل 4س 0-0

 ىلع نمي هللأ نكللو ركلتم ربا نحت نإ مهلسر مه تلت ج يم يطل نأ انؤأبا6 ديعي ناك

 امو هج َنوُمْؤَمْلآ لكوَتَلف هَل َلَعَو لآ ند الإ نطل عيت نأ نك مو داع نم آني نم

 لئالدلاو . تاحضاولا ججحلاب يأ 4تانيبلاب مهلسر مهتءاجإ هللا الإ مهددع يصحي ال يأ عدللا
 : دوعسم نبا لاقو مهل ًابيذكت مههاوفأ ىلع مييديأ اوعضو يأ «مههاوفأ يف مهديأ اونرف» تارهابلا

 هب مكلسرأ هللا نأ متمعز امب انرفك يأ «هب متلسرأ امبانرفكانإ اولاقو» :ًاظيغ مهعباصأ اوضع

 نم بارطضاو قلقو . مكتوعد نم ميظع كش يف يأ بيرم هيلإ اننوعدت امم كش يسفل انإو»
 ؟كش هتينادحووهللا دوجو يفأ : مهلوقب لسرلا مهباجأ يأ «كش هللا يفأ مهلسر تلاقإ» مكنيد

 مهوقب هدوجو نيهارب ىلإ هابتنالا اوتفلاذهلو ةلدآلا روهظل كشلا لمتحي ال هنآل خيبوتلاو راكنإلل ماهفتسالاو
 نم مكل رفغيل مكوعدي» قباس لاثم ريغ ىلع امهعدبمو امههقلاخ يأ «ضرألاو تاومسلا رطافو

 دمأ متنمآ نإ يأ «ىمسم لجأ ىلإ مكرخؤيو» مكيونذ مكل رفغيل ناميالا ىلإ مكوعدي يأ «مكبونذ
 يأ «انلثم ّرشب الإ معتأ نإ اولاقإ» مككلهيف لجاعلا يف مكبقاعي ملو مكلاجأ ىهتنم ىلإ مكرامعأ يف
 نأ نوديرت يأ «انؤابأ دبعي ناك امع انودصت نأ نوديرت# انيلع مكل لضف ال انلثم رشب الإ متنأ ام

 ىلع ةرهاظ ةجحب انوتأف يأ 8#نيبم ناطلسب انوتاأف# ان ؤابآ اهيلع ناك يتلا ناثوألا ةدابع نع انوفرصت

 مكلثم رشب متلق امك نحن : لسرلا تلاق يأ «مكلثم رشب الإ نحن نإ مهلسر مهل تلاقإ» مكقدص
 : يرشختزلا لاق ةلاسرلاو ةوبنلاب ءاشي نم ىلع لضفتي يأ «هدابع نم ءاشي نم ىلع نمي هللا نسكلو»

 كلذ ءارو ام اًمأف « . اهدحو ةيرشبلا يف مهّلثم ٌرشب مهنأو مهلوقل اومّلسو مهنم ًاعضاوت مهلضف اوركذي مل

 ةجحب مكيتأن نأ انل يغبني امو يأ هللا نذإب الإ ناطلسب مكيتأت نأ انل ناك امو "”مهلثم اوناك اهف

 دمتعيلف هدحو هللا ىلع يأ «نونمولا لكوتيلف هللا ىلعو# هنذإو هللا ةئيشمب الإ انيلع هومتحرتقا ام ةيآو
 لكوتلا نم انعنمي ءيش يأ : لسرلا تلاق يأ «هللا ىلع لكوتن ًالأ انل اموإ» مهرومأ عيمج يف نونمؤملا
 ىلع ٌنربصتلو# هباذع نم ةاجنلا قيرط انرّصب دق هنأ لاحلاو يأ «انلبس اناده دقو# ؟ هللا ىلع
 نمي يدتقيل ةانيبن ىلع هلاثمأو اذه ْصْق امنإو : يزوجلا نبا لاق مكاذأ ىلع نربصنلو يأ «انومتيذآ ام

 مالك اوعمس امل مهنأ هحيضوتو ةقيقحلا ىلع لومحم لوألا لوقلاو «ظيغلا نم لمانألا مكيلع اوضعإ هلثمو زاجملا ىلع يناثلا لوقلا ىنبم )١(

 . هيف ىلع هدي عضوف كحضلا هيلغ نع كلذ لعفي امك مههاوفأ يف مييديأ اودر كلذ دنعف ةيرخسلا ليبس ىلع اوكحضو هنم اوبجع ءايبنألا

 . 6154 /؟فاشكلا (؟)



 3 رشع ثلاثلا ءزجلا

 را مل ها جاصاصام سس 000 هم هل ل

 2 نولكو تملا ٍلكوتيل ألمي 1م لع َنربصلَو 0 اًنئ ده ْدَقَو هلأ لع لكون الأ ان
 2ك ا عرب الق دا ف رو فرعوأ[س ا ءةود رقد ءالع قم ه2
 نكلجل هير ديلا سواكني فة انس أ ْنَم نجح مهلسر اورفك نيا لَكَ

 مس مص اسوا راموس س سحر رئي 2 واسر

 باخو أوحتْفَتْسآو 20 ديعو ف اخو ىاَقم ٌفاخ ْنَمِلَكِلَذ د 7 نم ضرأْلا ركشتكسملو  َنيِيِلَطل

 را ومو |دليل هل حل هه 00 هس يسم مع

 نم توملا هيئايو و هغيسن داكي. الو رهعرج (خه) ديدصٍءام نم قسو مهج ءديارو نم ) دينع ٍرابج لك

 ريب ص 4 هةموو مدرس هذ

 © ظيلغ باّدع ديرو نيو تيمي وه امو ناكم لك

 هانعم امئإو ًاراركت اذه سيل «نولكوتملا لكوتيلف هللا ىلعو# 9 "مهل ىرج ام ملعيلو ربصلا يف هلبق
 ادد يجو ندا ةظلاارع ب انضر يدر هيج لك. لع نكسر مرق نا لكرتلا ل داخل
 يف ندوعتل وأ انضرأ نم مكنجرخنل مهلسرل اورفك نيذلا لاقو#» نوربجتملا اهكلمي يتلا ةيداملا ةوقلاب
 مهيلإ ىحوأف# اننيد ىلإ ! نعجرتل وأ انرايك نهب مكاندرطتل هللاو راهطألا لسرلل رافكلا لاق ىأ «اضام

 مكننكسنلو# ني ربجتملا نيرفاكلا مكءادعأ نكلهأل لسرلا ىلإ هللا ىحوأ يأ ؟نيملاظلا نكلهنل مُهّبر

 يماقم فاخ نمل كسلذإ» مهكاله دعب مهضرأ ىنكس مكنحنمألو يأ «مهدعب نم ضرألا

 ىديعوو يباذع فاخو يدي نيب هماقم فاخ نمل نيملاظلا كالهإو لسرلل رصنلا كلذ ىأ 4 ٍديِعَ فاخو

 ,جررخأ أو . مهكالهإ ىلع ىلاعت مسقأ مهتلم يف ةدوعلا وأ لسرلا جارخإ ىلع اومسفأ الو : رحبلا يف لاق
 ىأ «دينع رابج لك باخو اوحتفتساو# «9"ادبأ اهيلإ ةدوع مه نوكي ال ثيحب كالهإلا نم مظعأ

 نم ىفسُيو منهج هئارو نسم قحلل دناعم ربجتم لك كلهو رسخو مهموق ىلع هللاب لسرلا رصنتساو
 الو هعرجتي# مدو حبق نموه ديدص ءام نم اهيف ىقسيو منهج رفاكلا كلذ ءارو نم يأ «ديدص رام

 نم توللا هيتأيو# هتهاركو هحبقل هغيستسي داكي الو « هترارمل ةرم دعب ةرم هعلتبي يأ «هغيسي داكي

 هباذع لمكتسيل تومي ال هّنكلو . ناكم لك نم هب ةطيحملا هبابسأب توملا هيتأي يأ 4تيمب وه امو ناكم لك

 . ظلغأو هلبق امم دشأ باذع هيدي نيب نمو ىأ «ظيلغ باذع هئارو نمو»

 : يلب ايف اهزجون عيدبلاو نايبلاو ةغالبلا نم ًاعاونأ ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغالتبلا

 رفكلل تايلظلا راعتسا ثيح «رونلا ىلإ ! تايلظلا نم سانلا جرختل» ف ةراعتسالا-١

 دئادشو بوركلا يشاوغ نع ةراعتسا « توم ا هيتأيو» كلذكو ٠ ناميالاو ىدهلل رونلاو . لالضلاو

 . هاقلي ام ميلأو هاشغي ام ميظع يف ةغلابم توملا تارمغ يف هنأب مومغملا فصوي دقف . رومألا

 . «ندوعتو نجرخنإ» نيبو « مترفكو متركشا» نيبو «يدهيو لضيإ» نيب قابطلا

 )١( /ةريسملا داز 8٠" . ) )5رحبلا 8/41١ .



 ميهاربإ ةروس 1 )١8(

 . «دينع راّبج» فو «روكش راّبص# يف ةغلابملا ةغيص

 3 خلا #دينع ( كديعب « ديدش» يف عجسلا ©

 5 5 -- . 5 تا 1

 كلذ يف رسلاو «واولاب «نوحبذيو# انهو واو ريغب «نوحّبذيإ ةرقبلا يف ىلاعتركذ : هلئاف
 باذعلا ءوس مكنوموسي لاق هنأكف «باذعلا ءوسإ هلوق نم قبس امل ًاريسفت ظفللا ءاج ةرقبلا ةروس يف هنأ
 نم عاونأب مهنوبذعي مهنأ. ىنعملا نأل ريسفت ريغ وهف ةروسلا هذه يف امأ «مكءانبأ نوحبذي# هلوقب هرسف مث
 . ملعأ هللاو لوألا ريغ باذعلا نم رخآ عون وهف ًاضيأ حييذتلابو باذعلا

 «رافك مولظل ناسنإلا نإ . . ىلإ . . دامرك مخلامعأ مهب رب او رفك نيذلا لثم » : ىلاعت هللا لاق

 . 0 5) ةيآ ةياهن ىلإ (18) ةيآ نم
 يف لاكنلاو باذعلا نم ممل دعأ امو « لسرلاب رافكلا ءازهتسا ىلاعت ىكح ال : هبسانملا
 ىلع هللا معنب ريكذتلاب اهبقعو ٠ عابتألاو ءاس ؤرلا نيب ةرظانملا ركذ مث . مهل امعأل ًالثم برض « ةرخآلا

 . هوركشيو هودبعيل دايعلا

 ناكملا زارّبلاو . ءافخلا دعب روهظلا : زوربلا «اوزرب» حيرلا ديدش 4فصاع» : نت تنفغللا

 رف يأ اذك نع ضاخ : لاقي برهمو ىجنم #صيحع# سانلل رهظت يأ ةزّرب ةأرماو . هروهظل معساولا
 خراصلا مكئيغم « مكخرصم# ربصلا ضيقن وهو ةدشلا لاتحا مدع : عزجلا «انعزجإ هنم بره ا دارأو

 : ةيمأ لاق ثيغملا خرصملاو , ثيغتسملا

 «ةرصن الو ءانغ يدنع مكل سيلو 202 خصم ريغ مكل ينإ اوعزجت الف
 ؤرما لاق ةقادصلاو ةبحصلا يهو ةلخ عمج «لاليخ» كالا «راوبلا» اهلصأ نم تعلتقا 4تئتجا»

 5 © و 2 0 م : ف ١

 ("”يلاق الو لالجلا يلقمب تسلف ىدرلا ٌةيشخ نم نهنع ىوهلا تفرص نبع

 . أب ود بأد لاقي ةدرطم ةداع ىلع لمعلا يف ءىشلا ٌرورم : ةغللا ف بؤدلا «نيبئاد»
 6 د

 ب 2 اا وقم ةدم# 2 2 دع م ص را .ء 2 يام ك2

 كلذ ونئث قع اوبسك امن نوردقي ال فصاع عروب ىف لا هي ثدتشاأ دامك مهلامحأ موير ا ورفك نيزلا لثم
 رافكلا لامعأ لثم يأ «حيرلا هب تدتشا ٍدامرك مهلابعأ مهرب اورفك نيذلا لثمه: ركسفللا

 هتلعجف حيرلا هب تفصع مامر لثم اهريغو محر ةلصو ٍةقدص نم رجألا اهب نوغتبي ايندلا يف اهولمع يتلا

 ةيآلا هذه هللا برض : يبطرقلا لاق حيرلا بوبه ديدش موي يف يأ 4فصاع موي يفإ ًاروثنم ءابه
 . ؟؟7ا//ه رحبلا (؟) . "ها/./4 يبطرقلا )١(



 10 رشع كلاثلا ءزجلا

 هس ورم يرق 26 مم حسا ريض ج

 0 ديدّج يقع ْأَيَو كمن امين يخلي ضرألآَو تاوئمسلا َقَلَح هللا نار لأ 2 ديلا ُلدَلْصلاَوه

 و امص رك مام م2 ل ل ل 3-0 مس 7 ام ص ىلا رام ص _- 2 0 ل ا

 منأ له اب دعانا وريكسما نيل اَوَمَعصاَاَن امي م يي بِ هللا لع َكِلَداَمَ
 مام ص صوص ل هم سام حصص ياصاص اس ج2 موس مم ةداد ل

 نم انلام روض م تغرب اني اوس ويطهر وق نم نم هلا ٍباَدَع نم نعوم

 محيلع ىل ناك امو كتفلخأف ركن دعوو يحل دعو رف دعو هللا | مال [ىضق امل ن ناطبشلا لَو ز) صيت ل صصص هل 2 روسو خس ىلا م ماماع سالو رق م سس ص 2

 هللا ريغ اهيف اوكرشأ ممخأل فصاع موي يف دامرلا ةديدشلا حيرلا قحمت امك اهقحمي هنأ يف رافكلا لامعأل ًالثم
 يف ّربلا نم اولمع ام باوث ليصحت ىلع رافكلا ردقي ال يأ «ءيش ىلع اوبسك ام نوردقي الط ""ىلاعت

 كلذ حيرلا هترّيط يذلا دامرلا نم ءيش ىلع ناسنرالا لصحي نأ عيطتسي ال امك . رفكلاب هطابحإلل ايندلا
 رت ملأ يأ «قحلاب ضرألاو تاومسلا قلخ هللا نأ رت ملأ# ريبكلا نارسخلا ىأ «ديعبلا لالضلا وه

 قلخ هنأو , داجيزالاو قلخلاب درفنا ليلجلا ميظعلا هللا نأ كتريصبب لمأتتو كبلق نيعب بطاخملا ابعأ

 ميظع رمأل نهقلخ امو ًاثبع نهقلخي مل يأ : نورسفملا لاق ؟ هتردق ىلع اهب لدتسُيل ضرألاو تاومسلا

 نبا لاق ءايحإالاو داجيإالا ىلع رداق ىك ءانفإللا ىلع ٌرداق وه يأ «ديدج قلخب تأيو مكيهذيأشي نإ 9

 هللا ىلع كلذ اموزف ”عوطأو مكنم ًاريخ مكريغ ًاموق قلخيو رافكلا رشعم اي مكتيم : ديري سابع

 ِهْلل اوزربو# ءىش هيلع بعصي الرداقلا ئوقلا إف هللا ىلع رذعتموأ بعصب كلذ سيل يأ «زيرعب

 ماميالا لاق رتاس هللا نع مهرتسي ال باسحلل اورهظو . ثعبلا موي مهروبق نم اوجرخ يأ 4ًايمج
 وهف هنع ىلاعت هللا ربخأ ام لك نأل لابقتسالا ه هانعم ناك نإو «اوزربوإ» ىضاملا ظفلب درو : رخفلا
 (9هكيرانلا باحصأ ةئحلا باحصأ ىدانو# هريظنو دوجولا يف لخدو لصح دق هنأك راصف 3 قحو قدص

 يف مهولضأ نيذلا ةداقلاو ءاربكلا ةداسلل ماوعلاو عابتألا لاق يأ «اوربكتسا نييذلل « ءافعضلا لاقف»
 هللا باذع نمانع نونفم مدنأ لهف) مكرمأ رمتان مكل ًاعابتأ انك يأ أ عبت مكل انكانإإ ايندلا

 اناده ول اولاقإ» عيرقتلاو خيبوتلل ماهفتسالاو ؟ هللا باذع نم ًاكيش انع نوعفاد متنأ له يأ «ءيش نم
 لالضلا انل لصح نكلو « هيلإ مكانيدهل ناميإلل هللا اناده ول : نيرذتعم ةداقلا لاق يأ ؟مكانيدهل هللا
 عزجلا انيلع يوتسي يأ «انربص مأ انعزجأ انيلع ءاوسإ#» عزجلا الو باتعلا انعفني الف مكانللضأف
 مهئاكبب ةنجلا لهأ كردأ اهنإ : ضعبل مهضعب لوقيف نوعمتجي رانلا لهأ نإ : يربطلا لاق ربصلاو
 ربصن اولاعت : اولاق مهعفني ال كلذ نأ اوأر (لف اوكبف . هللا ىلإ عرضتنو يكبن اولاعتف هللا ىلإ مهعرضتو

 لاقو "ه«انربص مأ انعزجأ انيلع ءاوس#» اولاق مهعفني ال هنأ اوأر املف ٠ , هلثم ري مل ًاربص اوربصف

 وأ برهم نم انل سيل يأ «صيحم نمانل ام#.60 ماع ةئاسمخ او ربصو « ماع ةئامسمخ اوعزج : لتاقم

 لفحم يف سيليإ اهب بطخي يتلا ءارتبلا ةبطخلا يه هذه «رمألا يضُق امل ناطيشلا لاقو» اجلم

 )١( ىزارلا رخفلا (*) . "ه8 /4 ريسملا داز (؟) . "87/9 يبطرقلا ٠١/١19 . ) )4يربطلا ١/ ٠٠١ . ريسملا داز (ه) 85/4" .
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 ميهاربإ ةروس (15)

 ىلا وامام د

 ىفإ ىعرضمم متنأ امو كر صم انأ م مشل اري لتكن لمعت ركود نأ الإ اطلس نم

 ننَج تاحلاصلا ومحو أونمأ# 0 م نيل َذ ا
 م 21 هم هع ب ةودد هم

 3 0110 يبد جاما سي ربا سول اس لص ل سل

 100000 جل تبا 2

 دعو مكدعو هللا نإ »رانلا رانلا لهأو ةنجلا ةنجلا لهأ لخخدو باسحلا نم ْغِرُف ل يأ منهج يف ءايقشألا

 ىأ «مكتفلخأف مكثدعوو# هدعو مكل ىفوف يصاعلا باقعو عيطملا ةباثإب ًاقح ًادعو مكدعو يأ «قحلا

 نم مكيلع يل ناكامو#» دعولا مكتفلخأو مكتبذكف ف باقع الو باوث الو ثعب لأ مكتدعو

 مكتوعد نأ الإ» يصاعملاو رفكلا ىلع مكرهقأف مكيلع رهقو طلستو ةردق يل نكي مل يأ «ناطلس
 النإ مكرايتخاب ىل متبجتساف نييزتلاو ةسوسولاب ةلالضلا ىلإ مكايإ ين ئاعد الإ يأ «يل متبجتساف

 ان مكنت بالا كإف مكن ودول نكلو ميلا ”لع ملل اومجرت لي مكس اومولو يسنو دول
 اب ترفك ينإ» هللا باذع نم يئيغمب متنأ الو مكئيغمب انأ ام يأ «يخرْضب معنأ امو مكخرصُم انأ

 نإ يأ «ميلأ باذع مه نيملاظلا نإ ةعاطلا يف هللا عم يل مككارشإب ترفك يأ «لبق نم نومتكرشأ

 0 « ةنجلا يف ةنجلا لهأ رقتسا اذإ نوكت امنإ ةبطخلا هذه : نورسفملا لاق مل ؤم باذع مهل نيكرشملا

 اقو "”نآرقلا هنع ربخأ امب ًابيطخ مهنيب ايف موقيف هعيرقتو سيلبإ مول يف رانلا لهأ ذخايف .رانلا يف

 ا قئالخلا هعمسي ران نم ربنم ىلع منهج يف ًابيطخ ةمايقلا موي سيلبإ فقي : نسحلا
 لاوحأ ىلاعت ركذ ال «مهمر نذإب اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا
 هللا مهلخدأ يأ ءاجرلاو فوخلا نيبو ةبهرلاو ةبغرلا نيب دبعلا ىقبيل ,ءادعسلا لاوحأ هدعب ركذ « ءايقشألا

 اهيف مهتيحت» هتيادهو هقيفوتو ىلاعت هرمأب ًادبأ اهيف نيثكام ةنجلاراهنأ .اهروصق تحت نم يربت تانج ىلاعت

 ةبيط ةملك ًالثم هللا برضإ فيكرت ملأ# ماركإالاو لالجإالا عم مالسلاب ةكئالملا مِهيَحُت يأ «مالس
 ةرجشلاب ناميالا ةملكل لّثمف « كارشإالا ةملكو ناميبالا ةملكل هللا هيرض لثم اذه «ةبيط ةرجشك

 ةرجشلاو « هللا الإ هلإ ال١ ةبيطلا ةملكلا : سابع نبا لاق ةئثيبخلا ةرجشلاب كارشالا ةملكلو « ةبيطلا
 ةدتمم اهناصغأو ضرألا يف خسار اهلصأ يأ «ءامسلا يفاهعرفو تباثاهلصأ#  «نمؤملا» ةبيطلا

 « هنيوكتو قلاخلا ريسيتب تقو لك اهرمث يطعت يأ ماهبر نذإب نيح لك اهلكأ يتؤت# ءامسلا وحن
 تققو لك يف هباوثو هتكرب هلانيو ءامسلا ىلإ دعصي هلمعو نم ؤملا بلق يف ةتباث ناميالا ةملك كلذك
 تملك لثموإ» نونم يف نوظعتي مهلعل لاثمألا مهْنِّيبيِيَأ «نوركذتي مهلعل سانلل لاثمالا ُهللا برضيوإ»

 قوف نم تشئجا# ةئيبخلا لظنحلا ةرجشك ةثيبخلا رفكلا ةملك لثمو يأ 4ةثيبخ ٍةرجشك ةفيبخ

 595/79 رصتخملا (7) . "85/9 يبطرقلا (5) . ١١١/١9 ىزارلا رخفلا (1)



 0 رشع ثلاثلا ءزجلا

 5-5200 م م مر طم م ع مرر ول

 تقي عار نم انام ضنا قرف نو تلة جمة هك لئمو دولي مهلعل

 مام ل وا ما ربسا ع م سوف هم

 02 آم هلأ لمقر ريالا لضيو وألا ايندلآ ةؤيحلا ىف تباثلآ لوَمْلِب أ أوم نيد هَل

 جو ُرارَقْل سالي مهب ١ اوبرا هما فك لأ تمن نيل لِمَ *
 مادو رم مس

 أوميقي أونما# َنيذلأ ىدابعل لق جالا لإ اك ريصُم نأ أوعتم لق ءهلييم نع أوصل اذاذأ هلل أولعجو
 00 موصم ما

 تام ٌقلَح ىلا هلا © لاو هي ميال موي نأ لبق نم يئاعو ارم مهنتك امو ففنبو ةالَصلا

 يأ «رارق نم اهام # اهلصأ تابث مدعل ضرآلا نم تعلتقاو اهروذج نم تلص ؤتسا يأ #ضرألا

 ام هبش : يزوجلا نبا لاق ةكرب الو عرف الو اه تابث ال رفكلا ةملك كلذك . تابثو ٌرارقتسا ال سيل

 هلإ ال٠ لاق املك نم ؤملاف « نيح لك يف ةانتجملا اهترمثب تقو لك يف هباوثو نائيرالا ةكرب نم نم ؤملا هبسكي
 « ىلاعت هللا ىلإ دعصي الو هلمع لبقي ال رفاكلاو  اهتعفنمو اهريخ ءاج مث ءامسلا ىلإ تدعص « هللا الإ
 يف تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تبثي» "”ءامسلا يف عرف الو . تباث ضرألا ف لصأ هل سيل هنأل
 الو نوغيزي الف ةايحلا هذه ىف ناميالا ىلعو «هللا الإ هلإ ال» ايحوتلا ةملك ىلع مهتبثي يأ هايندلا ةايحلا
 يف لثس اذإ ملسملا) فيرشلا ثيدحلا يف امكرب ربقلا يف نيكلملا لاؤس دنع يأ «ةرخآلا يفوإ نوني

 9(. .عاونمآ نيذلا هللا تبثي 8 ىلاعت هلوق كلذف هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهش ربقلا

 لمقيو» تاملا تقو نيكلملا لا ؤس دنع الو ةايحلا يف مهبدهب ال يأ. «نيملاظلا هللا لضيوإ ةيآلا

 ىلإ رت ملأ نولأسُي مهو لعفي امنع لأسُي ال رفاكلا لالضإو نمؤملا ةياده نم يأ «ءاشي ام هللا

 ةمعن اوريغ نيذلا كئلوأ نم عماسلا اهيأ بجعت الأ يأ بيجعتلل ماهفتسا «أرفك هللا ةمعن اولّدب نيذلا

 يف مهشيع لعجو . نمآلا همرح هللا مهنكسأ دقف ةكم رافك مه : نورسفملا لاق؟بيذكتلاو رفكلاب هللا

 طحقلاب هللا مهالتباف , هوبذكو هب اورفكو , ةمعنلا هذه ردق اوفرعي ملف وا دمحم مهيف ثعبو ٠ ةعسلا

 ءلوقب اهرسف مث مهتايفطو مهرفكب كالما راد مهموق اولزنأ يأ «راوسبلا راد مسهموت اولحأو» بدجلاو

 رقتسم مدهج تسئبو اهريعس نوقوذي منهج يف مهولحأ يأ «رارقلا سئبو اهنولصي مئهج»
 7 اولِضيل هتدابعك مهودبع نيلئامم ءاكرش هلل اولعج ىأ «هليبس نع اولضُيل ًادادنأ ولل اولعجو #

 ىلإ مكعجرمو مكدرم نإف ايندلا ميعنب اوعتمتسا يأ «رانلا ىلإ مكريصم نِإف اوعتق لسقإ» هللا نيد نع
 ٍيدابعل دمحم اي لق يأ «ةالصلا اوميفي اونمآ نيذلا يدابعل لقإ» ديدهتو ديعو وهو ؛ « منهج باذع

 ًارس مهانقزر امم اوقفنيوإ» لمكألا هجولا ىلع اهودؤيو مهيلع ةضورفملا ةالصلا اوميقيلف اونمآ نيذلا

 هيف عيب ال موي ينأي نأ لسبق نسم ًارهجو ةيفخ قزرلا نم هب مههيلع انمعنأ امم اوقفنيلو يأ 4ةينالعو

 )١( /4ريسملا داز . . "5٠يريطلا رايتخا وه ىأرلا اذهو يراخبلا هجرخأ (؟) :



 ميهاربإ ةروس 54 )١4(

 سما ص سرس را رص سل 1 2 00 ا لا م صم خمس ص سال تر

 1 5 م ىرجتل كافلأ ركل رخو ركل اقر نرغل نيو ب جراف ءاموامسلا نم لزناو ضرألاو
3 

 رب روك ص ا ا 5 0 رو رز ص رع رم موا تاو ]ل ل ص سن ص ص

 أسام لك صنم م مكتاكو < رابنأو ليلأ ركل رخو نبيا د رمَقلاو سلا كلر نعو © رابنألا كلر خو ةومتل

 ور ياص_ رو ريف صرص سس

 يد ٌراَمَك مولَظَل نيسنإلاَنإ خا دس نإو

 . .ةعافش الو ءادف الو . ةقادص الو ةعيابمب هيف عافتنا ال يذلا ةمايقلا موي يتأي نأ لبق نم يأ «لالخالو

 قلاخلا دوجو ىلع ةلادلا لئالدلا ركذب كلذ متخ ءايقشألاو ءادعسلا لاوحأ فصو يف مالكلا لاطأ امو
 لزنأو» قبس لاثم ريغ ىلع امههعرتخاو |مهعدبأ يأ «ضرالاو تاومسلا قلخ يذلا هللا لاقف ميكحلا
 جرخأ يأ "”«مكلًاق زر تارسشلا نم هب جرخأفإ رطملا باحسلا نم ل زنأ يأ «ءام ءامسلا نم

 للذ يأ «هرمأب رحبلا يف ى رجتل كلفلا مكل رخسو وهف هنولكأي دابعلل اقزر رامثلاو عورزلا عاونأ نمرطملاب
 يأ «رابنألا مكل رخسو) دلب ىلإ دلب نم مكتعتمأ اهيف نولمحتو اهنوبكرت « هتئيشمب ريستل ةريبكلا نفسلا

 مكل لّلذو يأ «نيبئاد رمقلاو سمشلا مكل رّخسو» اوعرزتو اوقستو اهنم اوبرشتل ةبذعلا رابخألا

 «راهنلاو ليللا مكلرخسو» مكشاعمو مكسفنأ حالصل « نارتفي ال ماظتناب نايرجي رمقلاو سمشلا
 ام لك نم مكانآو» مكشاعمل كاذو مكمانمل اذه . راهنلاب هلضف نم اوغتبتلو « ليللا يف اونكستل يأ
 لاحلا ناسلب هومتلأس امث « * مكتاعمو مكلاوخا خلضي امو 5 هيلز كوخ انعام لك تكاطلا يأ «ءوتستلا»

 , اهدعو اهرصح اوقيطت ال مكيلع هللا مّعِن ب اودعت نِإو ىأ «اهوصخت ال هللا ةمعن اودعت نإوإ» لاقملا وأ

 غلابم ناسنإأالا نإ يأ سنج مسا ناسنرالا «رافك مولظل ناسنإلا نإ ددع اهيصحي نأ نم رثكأو ربكأ يهف

 وكشي ةدشلا يف مولظ : ليقو هللا معنل ٌدوحج « هللا دودح هيدعتب هسفنل ملاظ , دوحجلاو ملظلا يف
 . عنميو عمجي ةمعنلا يف رافك ؛ عزجيو

 : يلب ام عيدبلاو نايبلا هوجو نم ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغالتلا

 . ددعتم نم عزتنم هبشلا هجو نأل «حيرلا هب تدتشا امرك مش امعأ» يليثمتلا هيبشتلا - ١

 . ©#ةبيط ةملك لثمو» اهلثمو 4ةثيبخ ةرجشك ةثيبخ ةملك لثموإ» لمجملا لسرملا هيبشتلا -

 تاومسلا : ىصحُت ال يتلا هللا معنب ةلئاملا هروطس قطنتف « هيعارصم ىلع نوكلا باتك حتمي انهو » : هللا همحر بطق ديس لوقي )١(
 رشبلا نكلو « راظنألا ىلع ةضورعملا ةينوكلا تاحفصلا هذه . رامثلاو راطمألا , رابنألاو راحبلا . راهنلاو ليللا ء رمقلاو سمشلا ء ضرألاو

 اذه نوكلا رخسم قزارلا قلاخلا وهو ًادادنأ ِهَّلل لعجب . رافك مولظل نانإالا نإ ٠ نوركشي الو نوربدتي الو « نوءرقي الو نورظنب ال

 قولخملا كلذل رخسم لئاغلا نوكلا اذه لكفأ : ةعدبملا ةشيرلا طوطخ هيف ريست « هئالآو هللا يدايال انه ضورعملا لئاشلا دهشملاو , ناسنإالا

 ةايحلاب يرجت راهخالاو . ةرخسم هللا رمأب كلُقلا هيف يرجت رحبلاو « رايثلا هب جرخت مث هاقلتت ضضرألاو « ءاملا اهنم لزني تاومسلا ؟ريغصلا
 « ؟ ! ركذي الو ركشي ال مث ناسنإالل كلذ لكفأ ٠ نابقاعتي راهنلاو ليللاو ١ نارتفي ال نابئاد رمقلاو سمشلاو . ناسنإلا ةحلصم يف قازرألاو

 . 1577/11 لالظلا



 3 رشع ثلاثلا ءزجلا

 فو «ينأيو . . بهذي» فو «ةئيبخو . . ةبيطإ» يفو «اهعرفو . . اهلصأإ» يف قابطلا -

 «مكسفنأ اومولو ينومولت الف يف بلسلا قابط - 4
 . «ًالثم هللا برض فيك رت ملأ# بيجعتلا ©
 . «اوعتمت لق ديعولاو ديدهتلا 5
 . ةغلابملا غيص نم لاعفو لوعف نأل «رافك مولظ# ةغلابملا ةغيص

 . خلا «رانلا . . رارقلا . . راوبلا» لثم فلكت نود عصرملا عجسلا -4

 «بابلألا اولوأ ركذيلو . .ىلإ . .دلبلا اذه لعجا بز ميهاربإ لاق ذاو# : ىلاعت هللا لاق

 . ةميركلا ةروسلا ةياهن (01) ةيآ ىلإ ("8) ةبأ نم
 ركذ « هللا الإ دوبعم ال نأو ةيهولألاب هدارفنا ةيعمسلاو ةيسحلا لئالدلاب ىلاعت ركذ ال : َهبسساَْنملا
 فتقوم ركذ مث 1 نائوألاو كرشلا مده ىف هتغلابمو 3 ديحوتلا نصح مالسلا هيلع « ميهاربإ » ءايبنألا ابأ انه

 رخآ بناج يف ءيشلا لعج هلصأو بّنجو بنج : لاقي ينحنو يندعبأ «ينبنجا» : صىتلتفغللا

 نيعرسم «نيعطهم» ىرت ام لوه نم ضمغت ال ةحوتفم نيعلا تيقب اذإ : رصبلا صّخش «صخششت»
 : رعاشلا لاق عرسأ اذإ ًاعاطهإ عطهأ لاقي

 "عامّسلا ىلإ نيعطْهُم ةلجدب مهارأ دقلو مّهراد ةلجدب

 نيدودشم 2 ةيلاخ «ءارهش هيلي نيب ام ىلع 6 رمصتتما لبقملا هسأر مفارلا : عنقملا « يعنقم»»

 # ىشغت# بوشلاو صيمقلا وهو لابرس عمج # مهليبارس دفص اهدحاو دويقلاو لالغألا «دافصألا»

 . يطغتو للجت
 سر سوس تر سامو 1 عوسلود 1 جا مم سرورل مر مصاص يىماو

 نم اريثك َنلَلْصأ ناإإ تر ١ ماضل بم نأ ىنبو أوان هب اله لبا تو مهو لَ أَ

 مدأق م دهس

 ىذ ريع داوي برم نم تنَكَسأ ل انبر هذ محر روُفَع َكّذَِ ناصع ن نمو مرت قبل نق 95

 ملهأ نمأي ,نمأ دلب ةكم لعجا يأ عانمآ دلبلا اذه لعجا بر مسيهاربإ لاق ذإو» ٠ ريسيفللا

 ضرغلاو ٠ مانصألا ةدابع يدالوأو ينبنجو براي ينمس| يأ «مانصألا دبعن نأ( ينبو ينبنج ينبنجاو» هونكاسو

 تلضأ مانصألا هذه نإ" بر اي يأ را سأك للصا سو إل ديا مالم ثم

 هنإف ديحوتلا ىلع ينعبتو ينعاطأ نمف ى أ *ينم هنإف ينعبت نمف# ناميالاو ةيادطا نع قلخلا نم

 . اك 0 00(



 ميهاربإ ةروس )١54(

 دل درو 1 ريم هك هةموو ما ص
 ل قربت ساني هدف لاك َةلَصلا أوميقيل نب مّرحمْلآ كتب 0

 ىفالو ضرألا فوم نيل لع قام نار ا تن لا 2 د

 بر كو ءآعذلا عيمَسل قد قَد ليمتب ريكا كعب بَ ع ُدنَخلا هه هآَمَسلا
 رواد هوم > ل ا ل ا هةموو - 0

 موقي موب. َنينمْومْلاَو ىدلولو يل رفغأ انبر جيل ءآ اعد لبقتو أانبر 1 ةؤلَصل قم ين

 بونذلا رافغ بر اي كنإف يرمأ فلاخ نمو يأ «ميحر روفغ كنإف يناصع نموإ» ينيد لهأ نم
 ءاجتلالاو للذتلل ًاراهظإو ةباجرالا يف ةبغر ءادنلا رّرك 4يقيرذ نم تنكسأ يسنإ ابر دابعلاب ميحر

 دنع عرز يذريغ داوبإط '"-رجاه يجوزو ليع امسإ يدلو  يلهأ نم تنكسأ ينإ انبر اي يأ ىلاعت هللا ىلإ
 انبرإ ىلاعت هللا اهفرش ةكم يداو وهو « مرحملا كتيب راج عوز هيا: سبلو ٍداوب يأ «مرحملا كتيب.
 ةالصلا رمش راب ناناحر قا ملل يوُهت سانلا نم ةدئفأ لعجاف ةالضلا اوميقيل

 ةدئفأ) لاق ول : سابع نبا لاق ًاقوش مهيلإ عرستو نحت ,سانلا بولق لعجاف يداولا اذهب مهتنكسأ
 «”نوملسملا مهف «سانلا نم#» لاق نكلو 9 مهلك سانلاو مورلاو سراف هيلع تحدزال (ساسنلا

 رامثلا عاونأ نم رفقلا يداولا كلذ يف مهقزراو يأ #نوركشي مهلعل تارمثلا نم مهقزراو»

 ًاقزر ءيش لك تارمث اهيلإ ىبجي ًانمآ ًامرحةكملعجف هءاعد هللا باجتسا دقوءكمعُن ليزج ىلعكو ركشيل

 امو ٌرسن ام ملعت بولقلا يف امل ملاعلا كنإ انبر اي يأ «نسلعن امو يفخُي ام ملعت كنإ انبر هللا دنع نم

 يف ءيش ىلاعت هيلع بيغي ال يأ «ءامسلا يق الو ضرألا يف ءيش نم هللا ىلع ىفخي امو رهظن
 دمحلا» ؟ اهدجومو اهقلاخ وهو هيلع ىفخت فيكف ؛ ءامسلا يف وأ ضرألا يف ناك ام اهنم ءاوس . تانئاكلا

 يتخوخيشو ينس ربك ىلع ينقزر ئذلا هلل دمحلا يأ #قحسإو ليعامسإ ربكلا ىلع يل بهو يذلا هلل
 ةئام نبا وهو قاحسإ هل دلوو . نيعستو عست نباوهو ليعامسإ هل دلو : سابع نبا لاق قاحسإو ليع امسإ
 متيقم ينلعجا بر هاعد نم ءاعدل بيجم يأ «ءاعدلا عيمسل يبر نإ "”ةئس ةرشع يتنثاو
 نم يلعحا بر اي يأ مالسلا هيلع ليلخلا تاوعد نم ةسداسلا ةوعدلا يه هذه « يتيرذ نسمو ةالصلا

 لاب انااا لدا از زغب رح دقو « اضل اهقيقي نل ين ا ىلع ظفاح

 يئاعد بجتساو لبقت يأ «ءاعد لبقتو انبر# نيدلا دابع اهنأل هتيرذو: وه ا نأ نم

 اهبو ةعباسلا ةوعدلا يه هذه «باسحلا موقي موي نينمؤمللو يدلاولو يل رفغا انبر» هب كتوعد اهف

 نيملاعلا برل سانلا موقي موي ٠ نينم ؤملا عيمجلو هيدلاولو هل رافغتسالاب عشاخلا عراضلا هءاعد ميهاربإ متخ

 همأ نوكن نأ دعبي الو : ىريشقلا لاق هلل ودع هابأ نأ هل نّيبتي نأ لبق هيدلاول رفغتسا : نورسفملا لاق

إ ماشلا نم همأ عم ليعامسإ هدلو لمبي نأ ىلاعت هللا هرمأف ميهاربإ ةجوز « ةراس » اهنم تراغ ليعامسإ تدلو امل رجاه نأ يور (1)
 ةكم ىل

 . ”54 /4 ريسملا داز (") . الا” /4 يبطرقلا (1) . ثيدحلا يف اك مزمز ناكم ةحود دنع امهعضوف



 ١ رشع كلاثلا ءزجلا

 ري مد. مم 2 يما ها را ريس صل سد حو 2 اى ارا دموم ولع 2 م ام م ير يري اع.

 2 رلصبألا هيف صخست ويل مهرخؤي امن نوط لمعي ام الفلغ هلآ بسحت الو ير باسل

 ري ا ريسم رب ا سعوا |[ م وو 2 جالس ٌةاموص ص اع

 ُلوُقَيَف ٌباَّدعْلا مييتأي موني . سائلا ذنأو ع اوم مهتدوفأو مهنرط ميملإ | دربال ميسور نقم نيعطمم

 رار ع راو | اس ريو مسا اعلا ا ص وس 2[ مامم م ص صل ع أ ماد مو ص عموما 0 ا

 لت ية كت 1 للا عيلة أي يل نودع

 عم أ - 2 - 2 0 ةملم ء م تلم - ا

 ذات جلبت 3 1007-00 تروم دقو ج تأ

 نم اهيف امو ةمايقلا دهاشم ىلإ قايسلا لقتنيو "٠ . . همأ نود هيبأل هرافغتسا ىف هرذع ركذ هللا نأل ةملسم
 اي ننظت ال يأ ؟نوملاظلا لمعي امعع ًالفاغ هللا نب سحت الو# مادقألاو بولقلا لزلزتت نيح لاوهألا
 لاق  ردتقم زيزع ذخأ مهذخأي مث ةاصعلا لاهمإ هللا ةنس نإف « ةملظلا لاعفأ نع واس هللا نأ دمحم

 هيف صخشت مويل مهرخؤي افإ » ” مولظملل ةيزعتو . ملاظلل ٌديعو اذه : نارّهِم نب نوميم
 ةحؤتفم لظتف « علشاو عزفلا نم راصبألا هيف صخشتت ٠ بيصع بيهر مويل مهرخ ؤي امإ يأ «راصباألا
 ام لوه نم مهنافجأ كرحتت ال ةحوتفم مهراصبأ ىقبت : دوعسلا وبأ لاق كرحتت الو فرطت ال ةتوهبم

 رظنلا ةمادإ عم مهسوعر نيعفار ءيش ىلإ نوتفتلي ال نيعرسم يأ «مهسوءر يعنقم نسيعطهمإ» "هنو ري

 ال يأ «مهفرظ مهيلإ دنتري ال» "0 دحأ .ىلإ دحأ رظني ال ءامسلا ىلإ رقتموي سانلا هوجو : نسحلا لاق
 عزفلا ةدشل لقعلا نم ةيلاخ مهبولق يأ «ءاوه مسهثدتنأو» عزجلاو فوخملا نم مهنويعب نوفرطي
 باذعلا مهيثأي نيح ةمايقلا موي لوه نم رافكلا دمحم اي فوخ يأ «باذعلا مهيتأي موي سانلا رذنأو»
 هللا ىلا نئموي نوملاظلا هجوتيف يأ «بيرق لجأ ىلإ انرْخأ انبر اوملظ نينذلا لوقيف» ديدشلا

 يأ «لسرلا غسبتنو كستوعد بجنإ# تاف ام كردتسنل بيرق ر نمز ىلإ انلهمأ انبر اي نولوقي ءاجرلاب

 نم مكل ام لبق نم متمسقأ اونوكت ملوأ») هب انوءاج ايف كلسر عبّتنو ناميالا ىلإ انل كتوعد بجن

 دارملاو ؟ ىرخأ راد ىلإ نولقتنت ال ايندلا يف نوقاب مكنأ اوفلحت ملأ : ًاتيكبتو ًاخيبوت مهل لاقي يأ «لاوز

 نيملاظلا رايد يف متنكس يأ «مهسفنأ اوملظ نيذلا نسكاسم يف مقنكسوإ» روشنلاو ثعبلل مهراكنإ

 رابخإالاب مكل نّيبت يأ «مهب انلعف فيك مكل نّيبتوإ» ؟ مهنكاسمب متربتعا ًالهف ٠ مهانكلهأ نأ دعب

 ملف ايندلا يف لاثمألا مكل انيب يأ «لاثمألا مكل انبرضو# مهنم انمقتتاو مهانكلهأ فيك ةدهاشملاو
 هللا دنعو# هلتق اودارأ نيح نينم ؤملابو لوسرلاب نوكرشملا ركم يأ «مهركم اوركم دقو# اوربتعت

 ٍ«لابجلا هنم لوُزَتل مهركم ناك نإوإط مهركمبو مهب طيحت هنإف ركملا اذه ءازج هللا دنعو يأ «مهركم

 نيسحت الفإ» هنم ىقوو مّصع هللا نكلو لابجلا لاوز ىلإ يد ويل ىتح ريثأتلاو ةوقلا نم مهركم ناك نإو يأ

 )١( "الل /4 ينطرقلا (4) . 7*1 /" دوعلا و بأ "”) . 77/1 يربطلا (©) . "اله /4 يبطرقلا .



 مهيهاربإ ةروس )١4( دل

 ؛ ص 2 م م2 .[جيموم رب وع سر ريبورمر مو 00 مص سمس و

 اوزربو تراهم ضرألا ريغ ضرال ا لدبت مولي © راشنآ وذ لِزعهأ نإ ا و

 ورم عري 2 ه- --

 مههوجو ئغتو نارطق نم مهلبيارس يو داَفَصأْلآ فَنيِنرقم ذوي نيمرجملا ىرتو يجِراهَملا دحاولا هَل
 اوما ديأوردنيِلو سيد مل ده ور بسجل ٌعيِرَس د َتبسكَم سَ طا ىزجبِل جرد ةيسالو وص 2 3 ع 00 هرم

 ببلألا أولوأو ديل دحو هنلإ وه امن

 ذخأو رصنلا نم هب مهدعو ام هلسر فلخي هللا نأ بطاخملا اهيأ ٌننظت ال يأ «هلّسر هدعو فلخت هللا
 ءاصع نم مقتنم ءيش هزجعي ال بلاغ ىلاعت هنإ يأ «مافتنا وذ زيزع هللا نإ نيبذكملا نيملاظلا
 0 5 ازا موي هئادعأ نم مقتتي يأ «تاومسلاو ضرألا ريغ ضرألا لئبت موسي

 اهعيمج قئالخلا تجرخ يأ «راهقلا رجالا هللا ن١ :ةاةنيطخ اهزلع لمعي لو , مد اهيف كفسي
 يف الو مهرود يف اوسيل 2 رقاو مهيقي الو « رتاس مهرتسي ال « . نيمكاحلا مكحأ 00 2 مهروبق نم

 يف نينرقُم رائموي نيمرجملا ىرتوإ» راهقلا دحاولا مامأ رشحملا ضرأ يف مه 0 ء مهروبق
 لاق لالغألاو دويقلاب مهنيطايش عم نيدودشم نيمرجملا رصبت بيهرلا مويلا كلذ يفو يأ 0

 نم مهليبارسإ#» لسالسلاو لالغألا يهو دافصألاب ميهباقر ىلإ مهلجرأو مييديأ ة ةئرقم يأ : يربطلا

 ىبرتلا ليوالا اهب ىلطُت . رانلا لاعتشا اهيف عرسي ةدام يهو نارطق نم اهنوسبلي يتلا مهبايث يأ «نارطق
 طيحتو اهولعت يأ «رانلا مههوجو ىثْغَتو» حيرلا نتنم نوللا دوسأ وهو . هتدحو هرحب برحلا قرحيف
 مكحأل ةمايقلا موي اوزرب يأ #تبسك ام سفن لك هللا يزجيل# رابكتسالاو ركملا ءازج , رانلا اهب

 «باسحلا عيرس هللا نط هتءاسإب ءيسملاو . هناسحإب ٌنسحملا. مهلامعأ ىلع هللا مبيزاجيل نيمكاحلا
 نم راهن فصن رادقم يف « يملا نم نوكي ام لجعأ يف قلخلاعيمج بسام .نأش نع نأش هلغشي ال يأ

 سنإ نم قلخلا عيمجل غالب نآرقلا اذه ىأ «ساشلل غالب اذههظ رثألا هب درو امك ايندلا مايأ

 نم اوفّوخيو هب اوحصنُي يكل يأ «هب اورذنيلو »8 تاظعلاو ربعلا نونف نم هيف امب.مهغيلبتل لزنأ «. ناجو

 نيهاربلاو ةحضاولا لئالدلا نم هيف امج اوققحتي يكلو يأ «دحاو هلإ وه امنأ اوملعيلو» هللا باقع
 باحصأ نآرقلا اذبم ظعتيلو ىأ «بابلألا اولوأ ركذيلو# دمص ٌدرف . ّدحأ دحاو ىلاعت هنأ ىلع . ةعطاقلا
 . حالصلاو ىهنلا لهأ ءادعسلا مهو . ةميلسلا لوقعلا

 بكاوكلا رئانتتو , راهنألا قشنتو راجشالا علقتو لابحلا ىوستف اهتافص ٌريغت انإو ضرألا كلت يه سابع نبا نعو 75٠/١7 يربطلا (1)
 : دشنأو

 . ١*"ال/# دوعسلا وبأ



 5 رشع ثلاثلا ءزجلا

 : يلي ام عيدبلاو نايبلا هوجو نم ةميركلا تايآلا تنمضت : 000

 اهغارفل ءاوهلاك مهمولق يأ هبشلا هجوو هيبشتلا ةادأ هنم فذح داوم 0-3 5 هيبشتلا

 ريغ لدبت تاومسلاو هنم فذح #« تاواهسلاو ا 55 فذحلاب راجيرالا

 . قبس ام ةلالدل تاومسلا

 “٠ «ءامسلاو 5 ضرألا# فو «نلعنو 25 يفخن» ىفو «يناصعو 1 ينعبت#» يف قابطلا :

 . «مهركم اوركمإ يف قاقتشالا سانج - ؛

 نساحم نم هذهو : يضرلا فيرشلا لاق «مهيل يوهت سانلا نم ةدئفأ اف يف ةراعتسالا- 5

 ريطتو ًاقوش مهيلإ عرست دارملاو طوبلاك ضافخنا ىلإ رلع نم لوزنلا ولا 5 ةقيقتسو ةراغتشالا

 «مهيلإ يوهتإ» ب ريبعتلا يف ام ةدئافلا نم هيف نكي مل ؟مهيلإ نحت» لاق ولو « أبح مهيلإ
 . "ناكملاب ميقملا نم نوكي دق نينحلا نأل

 ادلب اذه لعجا» ةرقبلا يف هريكنتو «ًنمآ دلبلا اذه لعجا ه انه دلبلا فيرعت ةمكح : هكففيطل
 نوكت نأو « أدلب لعجت نا هللا نم بلطف اهئانب لبق ناك ةرقبلا يفف «٠ ليلخلا نم ءاعدلا رركت هنأ «ًانمآ

 قيرفتلا ىف ٌرسلا وه اذهو."رارقتساو ,نمأ دلب يأ ًانمآ نوكت نأ هللا نم بلطف اهئانب دعب ناك انهو , ًانمآ

 . ميظعلا كباتك رارسأ مهف انقزرا مهللا , نيتيآلا نيب

 « ميهاربإ ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت د

* » *« 

. 3581/5 
 )١( نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح (1) . 184 نايبلا صيخشلت



 ا 5-5 92 : 5 ١

 5 تزعم جاها را 55 ١

 2 كااحبلاو ةيمالسإالا ةديقعلل ةيساسألا دصاقملا فدهتست يتلا ع ةيكملا روسلا نم رجيحلا ةروس ه#

 نامزألا ىّتش ث يف هللا لسرل نييذكملاو ةاغطلا ٍ[عراصم لوح رودي ةروسلا روحو « ءازجلاو ثعبلا « ةوبنلا
 نيذلا د دوي امبر# ديعولاو ليوهتلا نم لظب اعفلم . ديدهتلاو راذنإلاب ةروسلا تأدتبا اذهو , روصعلاو

 . «نوملعي فوسف لمألا مههليو اوعتمتيو أاولكأي مهرذ « نيملسم اوناكول اورفك

 نم امف « ماركلا لسرلا نم ةلالضلاو ةواقشلا لهأ فقوم تنيبو « ءايبنألا ةوعدل ةروسلا تضرع

 متاخ ةئعب ىلإ « مالسلا هيلع «حون» ءايبنألا خيش ةثعب ندل نم ٠ نولاضلا هموق هنم رخس الإ يبن
 .عييش يف كلبق نم انلسرأ دقلو» نيحو نامز لك يف ١ نييذكملا ةنس هذه نأ ةروسلا تنيب دقو . نيلسرملا

 . تايآلا «# . . نوئزهتسي هب اوناك الإ لوسر نم مهيتأي امو + نيلوألا

 راثآب قطني ىذلا ,. بيجعلا نوكلا اذه ةحفص ىف ةئبنملا ؛ تارهابلا تايآلا ىلإ ةروسلا تضرعو #

 كتيشنفا نضرألا هنيعحف ٠ ءايسلا كنوشم اءدن , ريبكل قلاخلا ةمظع لالجب دهشيو « ةعدبملا ديلا
 3 هلالجو هللا ةمظعب ةقطان اهّلكو .رشنلاو رشحلا دهشمف و 34 توملاو ةايحا دهشمف ٠  حقاوللا حايرلا

 ناطيش لك نم اهانظفحو ٠ نيرظانلل اهانيزو ًأاجورب ءامسلا يف انلعج دقلو# هتردقو هتينادحوب ةدهاشو

 .٠ تايآلا « . . ميجر

 هيلع مدآ قلخ يف ةلئثمم لالضلاو ىدهلا ةصق « ىربكلا ةيرشبلا ١ ةصق ىلإ ةروسلا تضرعو
 نفل رابكتساو « مدآل ةكئالملا ددجس نم.ىرج امو . نيعللا سيلبإ دودللا هودعو « مالسلا

 ٍلاصلص نم ًارشب قلاخ ينإ ةكئالملل كبر لاق ذإو# مدآ ةيرذل هدعوتو هللا رمأ ىلع هضارتعاو . دوجسلا

 . تايآلا 4 . . نونسم مح نم

 ًاتيبثتو ٠ مالسلا هيلع هللا لوسرل ةيلست « ءايبنألا ضعب صصق ىلإ ةروسلا لقتنت مدآ ةصق نمو #
 ( مالسلا مهيلع حلاصو , بيعشو . طول ةصق ركذتف . طونقلاو سأيلا هيلإ برسني الكل فيرشلا هبلقل
 . نييذكملا مهماوقأب لح امو



 و رشع عبارلا ءزجلا

 ديجملا باتكلا اذه لازنإب . هيلع ىمظعلا ةمعنلاب كي لوسرلا ريكذتب ةميركلا ةروسلا متختو
 نينم ؤمللو هل رصنلا برقب هرشبتو ١ نيكرشملا ىذأ نم هاقلي ام ىلع ناولسلاو ربصلاب هرمأتو . زجعملا

 . ةميركلا ةروسلا رخآ ىلإ * . . ميظعلا نآرقلاو يناثملا نم اعبس كانيتآ دقلو»

 . حلاص موقل ثدح.ام ركذ ىلاعت هللا نآل.« رجيملا ةروس و ةميركلا ةروسلا تيمس : هّيمسيتلا
 , اهونكسيل لابجلا نوتحني ءادشأ اوناك دقف  ماشلاو ةنيدملا نيب رجيملا يف مهرايدو  دومث ةليبق مهو

 ةحيص مهتءاج نونئمطم نونمآ مه انيبف « ءانف الو توم مهيرتعي ال . ةايحلا هذه فنودلخممهأكو
 . #نوبسكي اوناك ام مهنع ىنغأ ايف . نيحبصم ةحيصلا مهتذخأف#» حابصلا تقو يف باذعلا

 الولك ضيضحتلل 4امولإ ءىش بر يأ ةفوصوم هركن «ام» و ليلقتلل برهامّبَرؤ : ىتفغللا
 ف ءيشلا لاخدإ : كّلّسلاو 3 هلخدن #هكلسنإ» سانلا نم ةفئاطلاو ةقرفلا يهو ةعيش عمج « عّيشإ» ًالهو

 : جوربلا «ًاجورب# تعنمو تدم 4تركسإ» دعاصملا جراعملاو , دعص : جرع «نوجرعي» ءىشلا

 حرا يهو حقال عمج «حقاولو» اهتنيز راهظإ وهو ةأرملا جربت هنمو روهظلا هلصأو ةرايسلا بكاوكلا لزانم
 هل حاقللا لمحت يأ رجشلل ةحقلم وأ « ميقعلا حيرلا ىمست ريخب يتأت ال يتلاو . رطملا لمحت يتلا
 ريغتم نتنم #نونسم# دوسألا نيطلا : محلا «أمح» سبي اذإ ةلصلص هل عمسي سباي نيط 4لاصلص#

 . ةلتاقلا ةراحلا حيرلا «مومسلا» هب هتككح اذإ رجحلا تننس نم هلضأو ٌريغتملا وه : ءارفلا لاق

 نسحأ نم ءانسح كي هللا لوسر فلخ ىلصت ةأرما تناك : لاق سابع نبا نع : لوزا بيس
 يف نوكي ىتح مهضعب رخأتيو « اهاري الثل لوألا فصلا يف نوكي ىتح مدقتي موقلا ضعب ناكف « سانلا

 انملع دقلو مكنم نيمدقتسملا انملع دقلوإل هللا لزنأف هطبإ تحت نم رظن عكر اذإف رخؤملا فصلا
 . #2 نيرخأتسملا

 ولك اي ْمُهْرَذ 68 نيم اوناكول اركي اجل هد يب ناي ب بتكلا تل 3 1 كت رلا

 وهو ىلاعت للا عالج زجملا بيجعلا باتكلا اذه يأ نآرقلا زاجعإ ىلإ ةراشإ «رلا» : 2. ف 'لا

 تايآ هذه يأ #باتكلا تايآ كلت# ءارلاو ماللاو فلألا ةيئاجهلا فورحلا هذه لاثمأ نم موظنم

 ميظع نآرق يأ * نسيبم ٍنارقو# « ةيرشبلا ةقاطلا نع يلاعتملا . نايبلاو ةحاصفلا يف لماكلا 2. باتكلا

 اوناك ول رافكلا ىنمت بر يأ «اورفك نيذلا دوي رف بارطضا الو هيف للخ ال 2 نيب حضاو 2 نأشلا

 «اوعتمتيو اولكأي مهرذ# ةرخآلا لاوهأ ةنياعم دنع كلذو . نيملسم ايندلا يف اوناكول يأ «نيملسم

 )١( لوزتلا بابسأ ١84 يبطرقلاو ١/19.



 رجحلا ةروس (15) 1

 ل
 2 #خ ير مم ع بوع 1 -ٍ 2 4 سر 2 يري وهم 2 رر ع. سو ص ىو اعاس ص ص رسوم م سام لس سرا ص با رق ترص رص هع

 َقيْسْن ام يو مولعم ُباَك اًفوالإ ٍةيرَق نم اكلها امو يرد نوملعي فوسف لمألا مههليرو أوعتمتيو
 هر ص دلوو م سم 2005- و 6 عا روصو همم 4 َ 4-2 هه 4 يا 2 ل هم 2

 ةكبتلملاب انيتأت امول ير نونجمل كنإ رت ذل هيلع لن ىذا اهاكي أولاقو ير نورخعتسا امو اهلجأ ةمأ نم
 هءوممب م ءّوم روب ما م لاري هسا صاع ساسو ل نك نع لص و طهمظ 2 هم در اة مم بار 5

 3ذلأ انلزن نحن انإ يبد نيرظنم اذإأوناك امو قحاب الإ ةكيدلملا لزنن ام قد نيقدنصلا نم تنكح نإ
 مخ ص 3 22 82 م سمس ج6 مما م ا 2و م ح1 حمس ع 2 ا 0 ََ 0

 هب اوناكح الإ لوسر نم مييتاي امو نيلوألا ميش ىف كلبق نم انلسرأ دلو يد نوظفلحلا ,هلانإو
 وع و م رب رع ص اع وو . ٍِ ص 4 1 مو مرو مصر ما 2425 هامل ىلا لحم وعرلطو م م

 انحتف ولو © نيلوألا ةنس تلح دقو ءهب نونمؤبي ال ميد نيمرجملا بولق ىف ,لسن كلذك زج نوهت
- 

 لمألا مهلغشي يأ «لمألا مههليوإ ةينافلا مهايندب اوعتمتسيو « مئاهبلا لكأت امك اولكأي دمحم اي مهعد يأ
 ةمايقلا اوأر اذإ مهرمأ ةبقاع يأ #نوملعي فوسفإ# هللا باذع نم مهيجني اف ركفتلا نع. لجألا لوطب

 ىرقلا نم ةيرق لهأ انكلهأ امو يأ 4ةيرق نم انكلهأ امو» ديدهتو ديعو وهو ء اوعنص ام لابو اوقاذو
 ٍةمأ نم قبست امإ» اهكالهإال دودحم لجأ اهل الإ ىأ «مولعم باتك امو الإ» هللا لسر تبذك يتلا ةملاظلا
 اذهو : ريثك نبا لاق مهنع رخأتي الو يأ 4نورخأتسي امو هناوأ ءيجم لبق ةمأ كاله مدقتي ال يأ «اهّلجأ
 ©كالملا هب نوقحتسي يذلا داحلإالاو دانعلا نم هيلع مه امع عالقإالا ىلإ مهل داشرإو ةكم لهأل هيبنت

 نم اي : مكهتلاو ءازهتسالا ةهج ىلع ٍةِكَي دمحمل شيرق رافك لاق «ركذلا هيلع لّْزُن يذلا اهمأ اي اولاقو»
 يف ةغلابم ماللاو نإ ربخلا اودكأ . نونجمل ًاقح كنإ يأ «نونجمل كنإ9 كيلع لزن نآرقلا نأ يعدتو معزت
 اله ىأ «نيقداصلا نم تنك نإ ةكتالملاب انيتأت ام ول» مالسلا هيلع فيرشلا هماقمب ءازهتسالاو فافختسالا

 ام» مهيلع ًادر ىلاعت لاق !! هللا لوسر كنأ كاوعد ىف ًاقداص تنك نإ ةلاسرلاب كل دهشتل ةكئالملاب انتئج
 يأ « نيرظنم ًاذإ اوناك اموإ» هكالهإ اندرأ نمل باذعلاب الإ انتكئالم لّزنن ام ىأ «قحلاب الإ ةكئالملا لّونن
 لزتني ال هنأ هقلخ يف ترج دق ىلاعت هللا ةداع نأ ضرغلاو ١ ليجأت الو لاهمإ ال رذئدنعو ةلاحلا هذه ىفو

 نم جرخي هنأ ىلاعت هملعل هلك هتمأ عم كلذ ديري الوهو 2 لاصئتسالا باذعب مهكالهإ ديري نمل الإ ةكئالملا

 انلزن اننأش ةمظعب نحن يأ «ركذلا انلزن نحن اّنإ» اوحرتقا اوف مهيلع در هيفف . هللا دبعي نم مهبالصأ

 ةدايزلا نع هنوصن «ء نآرقلا اذهل نوظفاحلا نحنو ىأ «نوظفاحل هل اًنإو# دمحم اي نآرقلا كيلع
 ةدايزلا ىلع دحأ ردقي ملف . نآرقلا اذه ظفحب هللا لّمكت : نورسفملا لاق . رييغتلاو ليدبتلاو , ناصقنلاو
 هلوقل اهلهأ ىلإ لوكوم اهظفح نإف بتكلا نم هريغ ىف ىرج اى رييغتلاو ليدبتلا ىلع الو . ناصقنلا الو هيف
 هظفح نمض ثيح «نوظناحل هل اًنإو» ةيآلا هذه نيب قرفلا رظناو «هللا باتك نم اوظفحتسا امب# ىلاعت

 دقلو يأ «نيلوألا عيش يف كلبق نم انلسرأ دقلوإ اوريغو اوكدبف مهيلإ هظفح لكو ثيح ةقباسلا ةيآلا نيبو
 هب اوناك الإ لوسر نم مهيتأي امو نيلوألا ممألا قرفو فئاوط يف ًالسر دمحم اي كلبق نم انلسرأ
 لعف | ىنعملاو لك يبنلل ةيلست اذهو . هب اوءزهتساو هنم اورخس الإ لوسر مهءاج امو يأ «4نوءزهتسي



 1١ ال/ رشع عبارلا ءزجلا

 0 ربا ج6 رووس 2 سس _- الا عروس .٠ مساس 2 ص سس رق ل و.

 ١ َنوروحسم موك نح لب انراصبأ تكس ام ولاقت عي توحرعي هيف ألطف ءاَمسلا نماباب ميل

 2 - ها م ةةمس ريال 2 ل ََّك

 قرتس [ نما © حير نِطَبس لكن م اهنتظفَحَو 20 َنيرظلتلا اهّنيَرو اجورب ءامسلاوف العب

 موس اصاص هموم 001 عمد ألام مح 2

 هه نوُروَموْئَم لكن م ايف ابا ىو اهِفانيعْلاأهنددَم ضَرأْلاَو 2 ٌنيبم ُباَبش حبنا 0

 رع ساس را سرس رعت رثاس سرا سل سرس لمع هع ١ رتل نع 0

 ردَقب الإ هلِزتن امو هني ازح اندنعالإ ءْيَم نم نإ و(ي) نيق زري هل سل نمو شيلعم اهيف ركل انلعج

 يأ «نيمرجملا بولق يف هكلسن كلذكإ نزحت الف لسرلا نم كلبق نمب لعق كلذكف نوكرشملا ءال ؤه كب
 بولق يف هانلخدأو هانكلس امك . نيمرجملا بولق يف هللا ءايبنأب ءازهتسالاو لالضلاو لطابلا كلسن كلذك

 هللا ةنس تضم دقو نآرقلا اذهب نونم ؤي ال يأ «نيسلوألا ٌةنس َْتَّلَخ دقو هب نونمؤي ال» نيئزهتسملا كئلوأ

 نيهارب رفاوت مهصقني ال ةكم رافك نأ ىملاعت نيب مث ؟ رامدلاو كالحلا نم ءال ؤه برقأ اف « رافكلا كالهإب
 ءامسلا نم ًاباب مهيلع ٍانحتف ولوإ» لاقف نورئاس مهدانعو مهالض فو «نورباكم نودناعم مهف نايالا

 اولظف « اهباوبأ نم ًاباب مل انحتفو « ءامسلا ىلإ مهاندعصأ اننأ ضرف ول يأ «نوجرعي هيف اوّلظف

 مهترباكم طرفل  اولاقل يأ «انراصبأ تركس امنإ اولاقلا# توكلملاو ةكئالملا اودهاش ىتح هيف نودعصي

 دمحم انرحس يأ4#نور وحسم موق نحن لب دوعصلاو ءاقترالا اذهب تعدو انراصبأ تس امنإ  مهدانعو
 , جراعملا كلت يف نودعصي نوكرشملا لظ ول : يزارلا لاق نيبم رحس الإ وه امو كلذ انيلإ لّمخو
 يف اوكشل نوقفشم هتيشخ نم مهنيذلا ةكئالملاةدابعلإو هناطلسو هتردقو ىلاعت هللا توكلم ىلإ نورظنيو
 نآرقلاو . رمقلا قاقشنا نم تازجعملا رئاس اودحج ام دانعلاو رفكلا ىلع نيرصم اوقبو « ةيؤرلا كلت
 هتردقو هتينادحو ىلع ةلادلا نيهاربلا ىلاعت ركذ مث « 20هلثمب اوتأي نأ سنرال او نجلا عيطتسي ال يذلا زجعملا
 اهانيزوإ بكاوكلاو كالفألا اهيف ريست لزانم ءامسلا ىف انلعج ىأ ٍ«أاجورب ءامسلا يف انلعج دقلو» لاقف
 ءامسلا انظفح ىأ «ميجر ناطيش لك نم اهانظفحو# اهيلإ رظانلا رسُيل موجنلاب اهانيز يأ 4نيرظانلل
 نم الإ يأ «نييبم باهش هعبتأف عسسلا قرتسا نم الإ» هللا ةمحر نم دورطم نيعل ناطيش لك نم ايندلا

 اهيف انيقلأو اهانددم ضراألاو» هقرحأف بقاث باهش هقحلو هكردأف ءامسلا رابخأ نم ًائيش سلتخا

 يأ «نوزوم ءيش لك نم اهيف انتبنأو» ©” تباوث ًالابج اهيف انلعجو اهانعسوو اهانطسب يأ «يساور
 انلعجو# ريدقتو ماكحإو ٍةقدب . ةمكحلا نازيمب نوزوم عيش لك نم رامثلاو عورزلا نم ضرألا يف انتبنأ
 مكل انلعجو يأ «نيقزارب هل متسل نمو براشملاو معاطملا نم هب نوشيعت ام يأ *شياعم اهيف مكل

 نم نإو»» متنأ ال مهبارشو مهماعط قلخن اننأل ع نيقزارب هل متسل نم ماعنألاو كيلاملاو لايعلا نم

 اذإ اهنم ةريغص ةعطق لك نوكت ةميظعلا ةركلاو . ةمظعلا ةياغ يف ةرك ىضرألا نإ : يزارلا رخفلا لاق (؟) 500 يزارلا رخفلا )١(

 اهيلع لصحي دق هنأ عم ًاداتوأ اهامس «ًاداتوأ لابجلاوإ» ىلاعت هلوق ليلدلاو ةرك اهتأ عم اهطسب يف لاكشإ الف يوتسملا حطسلاك اهيلإ رظُن
 . ١9٠/19 يزارلا . انه اذكف ةيوتسم ةميظع حوطس



 رجحلا ةروس (18) 0

 نحل اَنإ و جل َنيِنزحم هل متنأ أمو هوجدنيٌمساف امءامسلا نم الاف حقول حير لاانلسراو يإ) رواعم حمم 2 رس رعيس را 2 سس ل لاا سويس حس تس لمع اس عسل هس حس مم دس ج1 2 رم 2
 سمس هم ورم او الاور ضو ع 020 م 030 020000 ريوسصام رب ريس ا

 وه كبر نو يح . تير خعتسملا انسلع دق و دَقلَو زكنم نيم دقتسمْلا الدلو زج دونر ولأ نحنو تيمو ء يجن

 هننَفَلَح َناَكَو يو نونَسُمإَ نم يدَصْلَص نم نسناس َدَقلَو ك2 جلع مكح نإ مهرس 3 م2 مم ص 00 ا 0 ةروروور
 روت مد سس

 ادق هج نوم مني ٍِدَصَْص نم ارتب قدح ىف. ةكبتلملإ كبَر لاَ ذإ وج ومسار َذ نم لبق نم
 هتاعدوتسمو هنئازخ اندنع الإ | مهعفانمو دابعلاو قلخلا قازرأ نم ءىيش نم ام يأ # هتئازخ اندنع لإ ءيش

 « حلاصملا بسح ىلعو ؛ هيلإ قلخلا ةجاح بسح ىلع الإ هلزنن ال نكلو يأ «مولعم ردقب الإ هلزنن اموإ»

 هقاروأ نع حّتفتيف رجشلا حّفلتو 2 ًءام رديف باحسلا حّقلت يأ «حقاول حايرلا انلسرأو» ديرنو.ءاشن امك

 باحسلا نم انلزنأف يأ «هومكانيقسأف ءام ءامسلا نم انلزنأفإ رجشلاو باحسلل لحفلاك حيرلاف . هماكأو

 ىلع نيرداقب متسل يأ 4نينزاخب هل متنأ امو» مكيشاومو مكضرأ برشلو مكايقسل ه هانلعج « ًابذع ءام

 معلوف ضرألا ىاراخم هانلعجل انئشولو . راهنألاو رابآلاو نويعلا يف مكل هظفحن انثردقب نحن لب ةنزخ
 نحنو تيفو ييحن نحنل اًنإو9؟«نيعمءابب مكيتأي نمف ًاروغ مك ؤام حبصأ نإ متي ةيأرأ لق# هلوقك ًاشطع

 نوعجرتي انيلإو اهيلع نمو ضرألا ثرن . قلخلا ءانف دعب نوقابلا نحنو انديب توملاو ةايح لا يأ 4نوثراولا
 مهنم تاومألا . نيعمجأ قلخلاب ًاملع انطحأ يأ «نيرخأتسملا انملع دقلو مكنم نيمدقتسملا انملع دقلوإ»
 نمو يحوه نم نورخأتسملاو مالسلا هيلع مدآ نذل نم كله نم لك نومدقتسملا : سابع نبا لاق ءايحألاو
 ضرغلاو . كي دمحم ةمأ نو رخأتسملاو . ةقباسلا ممألا :نومدقتسملا: دهاجم لاقو "'' ةمايقلا موي ىلإ نتابس
 دعب هملع لايكل نايب وهو . دابعلا لاوحأ نم ءيش هيلع ىفخي ال , رخأت نمبو مدقت نمب هملع طيح ىلاعت هنأ

 ءازجلاو باسحلل مهعمجي وه دمحم اي كبر نإو يأ «مهرشحي وه كبر نإو» هتردق لامك ىلع جاجتحالا
 . ءازجلاو ثعبلاو « ءانفلاو توملا ىلاعت ركذ الو . هقلخب ميلع هعنص يف ميكح يأ «ميلع ميكح هنإ#
 ءانفإالا ىلع رداق ءايحبالا ىلع رداقلا نأ ىلإ ريشيل . ةدحاو سفن نم مهنيوكتو مهلصأ أدبم ىلإ مههّبن
 يأ «لاصلص نم ناسنإلا انقلخ دقلو# : لاقف هورذحيل مدآ مهيبأل سيلبإ ةوادعب مهركذو  ةداعإالاو

 ا ا لا ا ل رسب نيك نس رعا نلك

 - سيلبإ مهسيئرو نيطايشلا يأ - ناجلا انقلح مدآ لبق نمو يأ #مومسلا ران نم لبق نم هانقلخ ناجلاو»

 انه ناجلاب ينع : نورسفملا لاق اهرحب لتقتف ماسملا يف ذفنت يتلا ةديدشلا ةراحلا رائلا نمو مومسلا ان نم

 يبا ةكاالبلا كبر لاق ذإو» سنالل لصأ مدآ نأ امال لصأ وهف نجلا تلسانت هنم نأل نجلا ابأ «سيلبإ»

 نم ًارشب قلاخ ينإ ةكئالملل كبر لوق تقو دمحم اي ركذا يأ «نونسم [ح نم لاصلص نم ارشب قلاخ

 رصحلا ىلع ال ليثمتلا ىلع لاوقألا هذه لمح ىلوألا : لاق مث رحبلا يف اهركذ تاليوأت نامثب ةيآلا ترسف دقو . يربطلا رايتخا اذه )١(
 . 48١ /ه رحبلا



 و رشع عبارلا ءزجلا

 سك مسا سدس مس رسال سا 243 ريما رصاص و ما 1 م 9 00 10 00 يي ل صصص راج

 نا سيلبإ الإ 2 ب) نوعمجأ مهلك ةكيللملا دجسف ذ 9 نيدجلس هل أوعق ف حور نم هيف تخفنو ورةليوس

 مروه ربا »< ما مه مام

 ربل دعبل نك أ ل لَ يج َنِدِيتلاَمَم َنوُكَماَلأَك لينال يي حارب

 هج ٍنيذلآ مْوَي لإ ةنعَلا َكِيلع ّنِإَو © مجرم ني عت لف ع نوم محم ليَصْلص نم هَل
 تا

 لَ 4 مولعملا تقول مو وب لِ جه َنبِرطمْلا نم كنف َلاَك يد َنوُبعَبي مو + لإ ينرظنأُف بر لاَ

 رمأب هايإ هفيرشتو 2 هل هقلخ لبق ةكئالملا يف مدآ ركذب هيونت هيف : : ريثك نبا لاق ٌريغتم دوسأ 2 سباي نيط

 تيوس ىأ «هتيوس اذإف» ©"ًارفكو ًادسح هل دوجسلا نع هودع ٍسيلبإ عانتماو . هل دوجسلاب ةكئالملا
 نم هيلع تضفأ ىأ «يحور نم هيف تخفنو» ءاضعألا لدتعم الماك ًاناسنإ هتلعجو , هتروصو هقّلَخ

 يحن دوجس , نيدجاس هلاورخ يأ 4نيدجاس هل اوعقف ًايحًارشب راصف يقلخ نم قلخ يه يتلا حورلا

 ميركتلاو فيرشتلا ليبس ىلع ىلاعت هيلإ حورلا فاضأ اففإو : نورسفملا لاق « ةدابع دوجس ال ميركتو

 عناصلا ىلإ ةعنصلاو ء كلاملا ىلإ كلملا ةفاضإ نم يهو « هللا رهش ! هللا ةقان « هللا تيب » هلوقك

 نأ ىبأ سيلبإ الإ# دحأ مهنم عنتمي مل ةكئالملا عيمج مدآل دجس يأ «نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسفإ»

 « رون نم مهو ران نموهف , "”ةكئالملا ريغ رخآ قلخ سيلبإ نأل عطقنم ءانثتسالا 4نيدجاسلا عم نوكي
 مهفوفص نيب ناك هنكلو « نيقيب ةكئالملا نم وه سيلف ؛ ىصعو ىبأ وهو مهرمأ ام هللا نوصعي ال مهو

 ىلإ كب اعد عاد يأو ؟ " دوجسلا نم كل عنامل ام يأ «نيدجاسلا عمن وكتألا كال ام سيلبإ اي لاق يملإلا

 مح نم لاصلص نم هتقلخ رشبل دجسأل نكأ مل لاق# خيبوتو تيكبت ماهفتسا وهو ؟ عانتمالاو ءايالا

 وهف 2 ريغتم ,سباي نوط نم قولخم وهو مدآل دجسي نأ يلثل قيلي الو يغبني ال : سيلبإ لاق يأ #نونسم

 نأ نم ربكأ هسفن هللا ودع ىأر ؟ لوضفملل لضافلاو « ريقحلل ميظعلا دجسي فيكف ران نم انأو نيط نم

 نم جرخا يأ «ميجر كنإف هنم جرخاف لاقإ ب هللا هر لاثتما ل ربك هعنقو 3 0 دحسي

 لاق» ثعبلا موي ىلإ ينرخأو ينلهمأ : نيعلل لاق 7 «نوشعتي م موي ىلإ ينرظُأف ' بر 7 ةيوقعلاو

 ىلوملا هباجأف دعب ب "توم ال ثعبلا نأل تومي الأ نوكعبي موي ىلإ | راظنإلا هلاك دارأ : يبطرقلا

 امي بر لاق# "ثعبُي مث سيلبإ توميف ٠ قئالخلا توم موي وهو مولعملا تقولا موي ىلإ راظنرالاب
 يصاعملا مدآ ةيرذل ٌننيزأل يأ «ضرألا يف مهل ننيزأل» يل كلالضإو كئاوغإ ببسب يأ 4ينتيوغأ

 ةفرط ةكئالملا نم سيلبإ ناكام هللاو ١ : يرصبلا نسحلا لوق مدقتو , فارعألاو ةرقبلا ةروس يف كلذ انققح دق (1) . ١١/5 رصتخملا )١(

 . 57/٠١ يبطرقلا (*) . يفاشلا نايبلا هيفف ١78 ص « ءايبنألاو ةوبنلا » انباتك رظناو « نيع



 رجحلا ةروس )١5( ليلي

 5 ا ى.غ عروس هام ءالر جمس مام  مومو#دم

 امل هج سلفنا قر ةئاعالب هج نيا ليرخألو نزلا نك نياك زرق عت

 مَهَج نإ و 4 َنيواَهَلآ نم كعب نماَلإ ْناَطْلَس م مضلع كلل سيل ىدابع نإ © مهقتسم لع طرص

 45 موُسْفُم زج مهنم باب لكل بوب ةعبس اه يو نيممجأ مهدعومل

 يأ «نيصتخملامهنم : كدابع الإ» نيعمجأ ىدهلا قيرط نع مهتّلضألو ىأ # نيعمجأ مهنيوغألو» ماثآلاو

 # ميقتسم يلع طارص اذه لاقو» هئاوغإ ىلع يل ةردق الف كتاضرمو كتعاطل كدابع نم هتصلختتسا نم الإ
 مهيلع كل سيل يدابع نإ يهو فلختت ال ًةيلزأ ةنسو 5 حضاو ميقتسم قيرط اذه : ىلاعت لاق يأ

 نأل 0 ءانثتسا *نيواغلا نم كعبلا نمالإ» مالم ىلع كل ةوق ال نينم ؤم ا يدابع نإ يأ «ناطلس

 زل تؤع رول طبل ضجر نعيش طلسم ع ٠ هللا نع نيدراشلا ىلع طلستي امنإ ناطيشلا

 اهنم نولخدي باوبأ ةعبس منهجل ىأ «باوبأ ةعيس اه» ًاعيمج هعابتأو سيلبإ دعوم يأ «نيعمجأ

 مهنم باب لكل» ضعب نم دشأ اهضعب تاكرد اهنأو قبط قوف قبط . قابطأ اهنأ يلع نع يورو مهترثكل
 ٍباب نم لخدي لك : ريثك نبا لاق « مولعم نيعم باب سيلبإ عابتأ نم ةعامج لكل يأ «موسقم ءزج
 . "هلمع ردقب كرد يف رقتسيو . هلمع بسحب
 : يلي ام عيدبلاو نايبلا هوجو نم ةميركلا تايآلا تنمضت : ةال لا

 ةدارإو لحملا قالطإ باب نم وهو اهلهأ دارملا 4ةيرق نم انكلهأ اموإ» يف لسرملا زاجملا ١

 . لاخلا
 ءيش لك ىلع هتردق هبش « هتردق لامكل ليثمت وهف «هنئازخ اندنع» يف ةّيليختلا ةراعتسالا

 .ةراعتسالا قيرط ىلعهتمكح هتضتقاام بسحب ءيش لك جارخإو.ءايشألا اهيف ةعودوملا نئازخلاب

 . «نيرخأتسملاو . . نيمدقتسملا# نيبو *تيمثو . . يبحنإ» نيب قابطلا - “

 . «نينزاخو . . هنئازخ# ىف قاقتشالا سانج -

 . خلا #نيرظنملا « نيلوألا ؛ نيمرجم لا لثم عمسلا ىلع عقو هل يذلا عجسلا  ه

 ليجنإالاو ةاروتلا ىلإ دمعف ؟ نسح أو حصأ اهبأ نايدألا نحتمي نأ دارأ ًالجر نأ ركذ : هّفيطل

 لع ةاروتلا ضرع مث ,. صقنو اهيف دازو ليمج طخب ةخسن باتك لك نم خسنف - ًاطاطمخ ناكو نآرقلاو

 هو رتشاف سسقلا ىلع هديب هخسن يذلا ليجنإالا ضرع مث ٠ لاملاب هومركأو اهوحفصتو اهولبقف دوهيلا ءاملع

 . "1/97 رصتخملا (1)



 5 رشع عبارلا ءزجلا

 ةدايزلا ضعب هيف اوأر املف هيف اورظنف نيملسملا خويش ىلع نآرقلا ةخسن ضرع مث « هومركأو ريبك نمثب
 مهربخأو همالسإ رهشأ هلتق دارأ الف . هلتقب مكحف ناطلسلا ىلإ هرمأ اوعفر مث هوبرضف هب اوكسمأ صقنلاو

 . 5/1١١ يبطرقلا ريسفت رظنا . قح نيد مالسإالا نأ فرعف نايدألا نحتما هنأو هتصقب

 «نيقيلا كيتأي ىتح كبر ٌدبعاو . . ىلإ . . نويعو تانج يف نيقتملا نإ» : ىلاعت هللا لاق
 . (49) ةيآ ةياهن ىلإ (40) ةيآ نم

 لهأ نم ءادعسلا لاح ركذب مهبقعأ . ميحجلا لهأ نم ءايقشألا لاح ىلاعت ركذ امل : َهَبسأَسملا

 كي هللا لوسرل ةيلست «حلاصو . بيعشو . طول» مهماوقأ عم لسرلا ضعب صصق ركذ مث « ميعنلا
 هيلع هتراشبب ةروسلا متخو , نيملاعلا بر ةينادحو ىلع نيهاربلاو ةلدألا ركذ مث . ربصلا يف مهب ىبسأتيل

 . نيئزهتسملا هئادعأ كالهإب مالسلا

 باذعلا يف نيقابلا 4نيرباغلا» نوعزف نوفئاخ «نولجو# ءايعإو بعت «بصت» : ص تحنفللا
 : لاقي ءٌراعلا هب همزلي ام هرمأ نم رهظُي نأ :ةحيضفلا «نوحضفت» سأيلا لامك :طونقلا 4نيطناقلا»
 : رعاشلا لاق سانلل هرهظأ اذإ حبصلا هحضف

 «هرفظلا نم تّمصُق دق ةمالقلا لم انحضفي داك لاله ٌءوض حالو

 نوددرتي ةدرؤسو ا رخل ير كداحو يأ 0 رد

 «ةكيألا» 9 ( هللا رونب رظني هنإف نم ملا ةسارف اوقتا ) ثيدحلا يفو سرفتلا لثم ركفتلاو تبثتلا هلصأو

 ةيضعتلا نمةقرفتم ًءازجأ «نيضعإ دومث هنكست تناك داو مسا «رجيملا» كْيأ اهعمجو ةّفتلملا ةرجشلا
 : نقيتم رمأ هنأل توم ا #«نيقيلا » قيرفتلاو ةئزجتلا يهو

 نيبو نركحفتا لاقف دوكدتضي ا 0 0 لوزالا ُبَجَس د

 '/ 0 ميل 0
 )١( /ه رحبلا 485 ٠ يبطرقلا (؟5) ٠١/47 .

 )*( يذمرتلا هاور ٠ ) )4يبطرقلا ٠١/74 .



 رجحلا ةروم (18) 1

0000 
 كت نإ لع ني مه مهرو لص نام اَنَعْتَو كج نينما< مل اًهولَحْدَأ 9 نويعو تلح يف َنيَقَتمْلأ نإ وم ياا 00

 5) محيرلا روقتلأ انأ أ ئدابع ئن مرطب مه نوب اف مسا 4 يق ورم

 ركن اَنِإ لَ امْدَلَس اواَقَق ه هيلع ولحد ْذإ 9 مهربإ فيض نع مهين ين تح ميألا ٌباٌَمْلاَوه ىباذع نأو

 2 نورشَبن مف ربكلا سم نأ لع نوم سبأ َلاَف يو يلع لب هلرشِنانإ لجوالات كج توجو
 اق َلَك يو َنوْآَصلأ ال ةدْيَ ةَحر نم طتقي نمو لك زج نيطننفلا منعم الف َنَكَلب كرو

 ةرخآلا يف مهل كرشلاو شحاوفلا اوقتا نيذلا نإ يأ «نويعو تانج يف نيفتملاْنِإ» : رخاسيفللا
 لاقي يأ «نينمآ مالسب اهولخدأ» لسعلاو رمخلاو ليبسلسلاو ءاملاب ةرجفتملا نويعلاو . ةرضانلا نيتاسبلا
 مهرودص يف ام انعزتوإ» ميعنلا اذه لاوز نمو توملا نم نينمآ ..تافآلا لك نم نيملاس ةنجلا اولخدأ : مه
 لاح يأ «نيلباقتم رس ىلع ًاناوخإ ءانحشلاو ءاضغبلاو دقحلا نم ةنجلا لهأ بولق يف امانلزأ يأ «لغ نم
 مهضعب رظني ال : ٍدهاجم لاق هجول اهجو نيلباقتم ررس ىلع : ءيش مهوفص رالكي ال نيباحتم ةوخإ مهنوك
 ا ردلاب ةلّلكم بهذ نم رنرسأ ىلع : سابع نبا لاقو ؛ماركالاو سنإالا ْق ةدايز ضعب افق ىلإ

 ال يأ #« نيجرخمب اهنم مه اموإ# بعتو ءايعإ ةنجلا يف مهبيصي ال يأ «بصن اهيف مهسمي ال9 ”دجربزلاو

 انأ ينأ يدابع ءىبنؤظرورسلاو ءافصلا راد اهنألم مئاد مه ؤاقبو ,دلاخ مهميعن .نودرطي الو اهنم نوجرْخي

 وه يباذع نأوإ» بانأو بات نمل ةمحرلاو ةرفغملا عساو ينأب نينم ؤملا يدابع دمحم اي ربخأ يأ «ميحرلا روفغلا

 هلوق ءاجو : نايح وبأ لاق بونذلاو يصاخملا ىلع ّرصأ نمل ديدش يباذع نأ مهربخأو يأ #« ميلألا باذعلا

 ةهجل حيجرت كلذ لكو (ملؤملا بذعملا ينأو) ةلباقملا هجو ىلع لقي مل ذإ فطللا ةياغ يف 4يباذع نأو»

 نيذلا ةكئالملا مهو . ميهاربإ فويض ةصق نع مهربخأو يأ « ميهاربإ فيض نع مهئبنو» ©" ةمحرلاو وفعلا
 اولاقف هيلع اولخد ذإ#» ليربج مهعم ناسح ناملغ ةروص ىلع ةرشع اوناكو ءطول موق كالهإال هللا مهلسرأ

 نوفئاخ اّنِإ ميهاربإ لاق يأ «نولجو مكنم ان لاق» هيلع اومّلسف ميهاربإ ىلع اولخد نيح ىأ هًامالس

 تلاق يأ «ميلع مالغب كرشبن اَنِإ لجوت ال اولاق» اولكأي ملف لكألا مهيلع ضرع نيح كلذو ؛ مكنم

 ينسم نأ ىلع ينوقرشبأ لاق# قاحسإوه « ءاكذلا ميظع ؛ . ملعلا عساو مالغب كرشبن انإف فخت ال ةكئالملا
 لاق ؟ ينورشبت ءيش يأبف ٠ مرلاو ربكلا ةلاح ىلع دلولاب نوهترشبأ ميهاربإ لاق يأ نورت ميف ريكلا
 تباثلا نيقيلاب كانرشب يأ «نيطناقلا نم نكتاالف قحلاب كانرشب اولاقإ داعبتسالاو بجعتلا هجو ىلع كلذ

 طنقي ال يأ يراكنإ ماهفتسا 4نوّلاضلا الإ هبر ةمحر نمطَنْقي نمو لاقإ» هللا ةمحر نم سأيت الو هدعبتست الف

 رماعلا بلقلا امأ . بابرألا برب نولهاجلا . باوصلاو ةفرعملا قيرط نوئطخملا الإ هللا ةمحر نم
 رابتعاب مالسلا هيلع ميهاربإ بجعت ناكو : ىواضيبلا لاق:طنقي الو سأيي الف , نمحرلاب لصتملا « ناهيالاب
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 ظذ>5 رشع عبارلا ءزجلا

 س مول عرب مرام 2 رياضص #2 مسا هش ىلا ما نعو ءاس 0-0 ' ا 1 سم6 2 2

 هج نم مهوجتمل نإ طول لال © نمر ْوَق لإ اَنْلسْرأ آن أولاَف 2١ َنوُلسرملا اهمأ ركبطح
 ل

- 

 2 نوزكنم موق ركنإ لاق 0 نولسرملا طول لاء ءاج املف جر نيربدْغْلا نمل اهني انردق ,هتأرمأ الإ 6 1 م سا 0 58 8 60 و خأأ . ءاأن كن هتا مأ مس رع ة روس سرت مس الر راو روب ريم هم جاء -ٍ مورو ام مس س2 سمو م لمة عج و 2
 »كرام سا 5 م ا. ماض سا را صام جت مس سمو م موصةم م ا لةخمو هرب صرإا ساس سس سامورا

 ٍلَبْلآ نم عطقب كلهأب ساق كو َنوُفدصل انو يحلب كدئبَتأَو ني نورتي هيف أونا اميكدنشج ُلَبأولَ
 م ب داس هد + مملوء ع٠ 2 58 ءدوالد لحام سمو ص ص ساو ريووم نس[ سر ء ا موم يد سل رام سوك م 2

 رياد نا صال كلذ هيلإ انيضقو نوصّوت ثيح أوضمأو دحأ ركنم تفتلي الو مهرابدأ عبتأو

 بسلم 207 - 0: ءموم بأ مه - 5 _ يق م وم مم ةيلل 2و8 بس م ةةدو لوم سمز_ل

 020 نوحضفت الف نيض التم َّنِيَلاَم 22 نورشبتسن ةنيدملأ لهأ ءاجو © .لزريحبصم ٌعوطُمم ِاَلْوته

 رزوجعو ناف خيش نم فيكف 2 نيوبأ ريغ نم ًارشب قلخي نأ ىلع ٌرداق ىلاعت هللا نِإَف ةردقلا نود ةداعلا

 و 1( امو مكنأش ام ميهاربإ لاق يأ «نولسرملا اهيأ مكبطخ اف لاقإ» ”باوجلا .كلذب مهباجأ كلذلو ؟ رقاع
 .موق ىلإ انبر انلسرأ يأ #نيصرحي موق ىلإ انلسرأ ان اولاقإ# ؟ ماركلا ةكئالملا اهيأ هلجأ نم متئج يذلا مكرمأ
 هلهأو طول عابتأ الإ يأ«نيعمجأ مهوٌُجنملانإ طول لآ ألا ططول موق نونعي مهكالهإال نيلاض نيكرشم
 دقف طول ةأرما الإ يأ «نيرباغلا نمل اهنإ انردق هّتأرما الإ» نيعمجأ باذعلا كلذ نم مهيجننسف . نينم ؤملا

 ةرفاك تناكو هتأرما طول لآ نم ىنثتسا :يبطرقلا لاق نيكلاهلا ةرفكلا عم باذعلا يف اهءاقب هللا ردق
 مالسلا هيلع أطول هللا لسر ىتأ اللف يأ «نولسرملا طول لآ ءاج |ملف# ©”كالحلا ف نيمرجملاب تقحتلاف

 هيف اوناكامب كانثج لب اولاقإ» ؟ نوديرت اذاهف مكفرعأ ال موق مكنإ مهل لاق يأ «نوركنم موق مكنإ لاق
 يذلا باذعلا لوزن وهو هيف نوكشي كموق هيف ناك امب كانئج . هللا لسر نحن لب هل اولاق يأ 4نورقمي

 لوقن ايف نوقداصل انإو مهباذع نم نيقيلا قحلاب كانيتأ يأ 4نوقداصل اّنإو قحلاب كانيتأو» هب مهتدعو
 رسو مهئارو نم نك يأ« مهرابدأ عيَتاو ليللا نم ةفئاط ىف كلهأب "رس يأ«ليللا نم عطقب كلهأب رئأف»
 ام ميظع ىري الئل هءارو مكنم دحأ تفتلي ال يأ «دحأ مكنم تفعلي الو» مهيلع نئمطتل مهفلخ

 : سابع نبا لاق لجو زع هللا مكرمأي ثيح اوريس يأ «نورمؤُت ثيح اوضماو» عاتريف مهب لزني
 كئلوأ نأ ميظعلا رمألا كلذ طول ىلإ انيحوأ يأ 4خوطقم ءالؤه رباد نأ رمألا كلذ هيلإ انيضقو# ماشلا ينعي

 مهكاله مت حابصلا لخد اذإ يأ «نيحبصم#» دحأ مهنم ىقبي ال ىتح مهرخآ نع نولصاتسُيس نيمرجملا

 نورشبتسي نيعرسم -طول موق مهو  مودس ةنيدم لهأ ءاج ىأ «#نورشبتسي ةنيدملا لهأ ءاجوإ» مهلاصئتساو
 كشلوأ ربخأ : نورسفملا لاق مهلاثمأ سانأ مهنأ مهنم ًانظ ء مهب ةشحافلا باكترا ىف ًاعمط . هفايضأب
 نإ لاق» "طول فايضأب ًاضعب مهضعب رّشبي نيحرف اوعرسأف ًاناسح ًادرم ًانابش طول تيب يف نأ ءاهفسلا

 5/١١*9. يبطرقلا(؟) 2. 75م5 ىواضيبلا )١(

 ةنيدملا لهأ ءاجو» ًاديض كانه نأب اوحرفف هوجولا حابص ًانابش طولت يب يف نأب موقلا عماست  :ناوضرلاو ةمحرلا هيلع بطق ديس لوقي (0)
 يف ىدملا اذه نع فشكي ه روجفلاو سنّدلا يف موقلا اهيلإ لصو يتلا ةعاشبلاو ةعاتشلا ىدم نع فشكي وحنلا اذه ىلع ٌريبعتلاو 4نورشبتسي

 - كئلوأ اغيب ناويحلا اهنع عفرتي يتلا ةينالعل ا.هذه : ةينالعو ًةرهج مهيلع نودتعي نابش ىلع روثعلاب نيرشبتسم ةعامج نوئيجي ةنيدملا لهأ دهشم



 رجحلا ةروس )١8( ليل

 م و م م م وص وص أل ةسس مم

 هلرمعل ز) نيلعلف تنك نإ ِقاَنب التم َلاَف يج َنيِلَعْلا نع كن لو اولاَك 2 نوزْح الو قع
 نس ساصرص صن ص نحل ص صل نع صرع هيل رص رع ع صو 2 يل رار ص 1# م روم ل مورص ص ست

 نوي مولع مألوف ثم عصا ملأت عج نوهت ميتركس نإ ممنإ

 ناك نإو 2 َنيِنمْؤَمْل يآ كلذ يفَذإ 0 يقم ليس لسبب ”يلاهنإ و 0 ٌنيعيوتملا تلب 717 َكَِدف نإ هن ليج

 ريب سوا مس جس م. ب وصم عيدال دو 2 أ

 رجلا باع ٌبْذَك َدَقَلَو © نيم رامإل امهنإو مهنم اَنمَقتنأَ 2 َنيِيِلئَظَل ةكيألا بح

 مهمامأ ينوحضفتو راعلا يب اوقحلُتف ءوسب مهودصقت الف يفويض ءال ؤه يأ «نوحضفت الف يفيض ءالؤه

 اولاق» هوركملاب مط ضرعتلاب ينونيهت الو ؛ هباقع مكب لحي نأ هللا اوفاخ ىأ «نورزت الو هللا ارقتاوؤن

 نأ كانيهن دق انسلأ ىنعملا : يزارلا لاق ؟ دحأ ةفايض نع كعنمن ملأ اولاق يأ «نيملاعلان عك هنت مَلَو 1
 ءال ؤه يأ «نيلعاف متنك نإ يتانب ءالؤه لاق» ؟ "”ةشحافلاب هاندصق اذإ سانلا نم و رلحأ يف انملكت

 هلوقب دارملا : نورسفملا لاق ةوهشلا ءاضق نوديرت متنك نإ مارححلا ىلإ اونكرت الو نهوجو رتف ءاسنلا
 اي كتايحو يأ «نوهمعي مهتركس يفل مهنإ كرمعل» هموقل أبأ ربتعي يبن لك نأل هتمأ تانب «يتانب#»

 طول ةصق نمض تءاج ةيضارتعا ةلمج هذهو , نوددرتيو نوطبختي مهلهجو مهالض يفل طول موق نإ دمحم

 ىلع مركأ ًاسفن أرب امو أرذ امو هللا قلخ ام» : سابع نبا لاق ًافيرشتو هل ًايركت ِِلكَيل وسرلا ةايحب اهسق

 مهتذخأ ىأ «نيقرشم ةحيصلا مهتذخأف هريغ رلحأ ةايحب مسقأ هللا تعمسامو هلع دمحم نم هللا

 انلعجف مهب اهانبلق يأ «اهلفاس اهيلاع انلعجف# سمشلا قورش تفو ةرمدملا ةكلهملا باذعلا ةحيص

 اوأر ىتح , اهروذج نم اهعلتقاو مهتيرق مالسلا هيلع ليربج لمح : نورسفملا لاق اهلفاسأ لزانملا يلاعأ

 مهيلع انلزنأ يأ «ليجس نم ةراجح مهيلع انرطمأو» مهب اهبلق مث كالمألا حيبست اوعمسو كالفألا
 رامدلا نم مهب لح ايف يأ 4نيمسوتملل تايآل كلذ يف نإ» منهج رانب خبط نيط نم رطملاك ةراجح

 نإو يأ «ميقم ليبسبل اهنإو» ةريصبلاو رصبلا نيعب نيلمأتملا . نيربتعملل تامالعو تالالدل باذعلاو

 نوزاتجملا اهاري ٠ سردني مل تباث .قيرطبل .هبضغو هللا رهق راثآ نم اهيف رهظ امو , ةكلهملا ىرقلا هذه
 باحصأ ناك نإو# نيقدصملل ةربعل يأ «نينمؤملل ٌةيآل كلذ يف نإإ» ؟ نوربتعي الف مهرافسأ يف
 -فتلملا ريثكلا رجشلا يأ ةكيألا باحصأ مهو - بيعش موق ناك نأشلاو لاحلا هنإو يأ «نيملاظل ةكيألا

 مهانكلهأ يأ «مهنم انمقتناف» نازيملاو لايكملا مهصقنو ء قيرطلا مهعطقو ٠ .ًابيعش مهبيذكتب نيملاظل
 هللا ثعبف , كالحلا نم اوبرق ىتح مايأ ةعبس مهيلع رحلا دتشا : نورسفملا لاق ةّلظلا موي باذعو ةفجرلاب

 مهتقرحأف أران اهنم مهيلع هللا ثعبف « اهب للظتلل اهتحت اوعمتجاو اهيلإ اوئجتلاف « ةلظلاك ةباحس مهيلع

 هفويض نع عفدي نأ لواحي ًابوركم فقوف طول اماف « ريظنلا ةمودعم ساكترالا نم ةلاح يهو . اهيلع نوظملتيو اهب نورهاجب نومرجملا موقلا -
 ةوخن اهبف دعي مل ةسومطملا ةسكترملا سوفنلا هذه نأ ملعي وهو هلل ىوقتلا نادجو شيجتسيو . مهيف ةيمدآلا ةوخنلا ريثتسي فقو . هفرش نعو

 . ١/١4" لالظلا « . عيطتسي ام لواحي هتدشو هبرك يف هنكلو , يناسنإ روعش الو
 . 44 /١؛يربطلا (؟) . ٠١7/19 يزارلا رخفلا )١(



 1 رشع عبارلا ءزجلا

 سا م ريوسو ير مصورعو ا ع 0010

 8 ينم اًنوسب لابفبأ نم نوني أون اك و00 نيض رغم انعأواكفاتتباءمهتِنَتاءو © يلَسَرمْلا
 هم صرع هل رو ء سور ج2 رول ءموقاب دب م2 رمو ا ورود م1

 تاولمسلا انفلخ امو نوبسكي اوناك اا 82 نيجرصم ةحيصل مهتدخ

 امر رع يل - 2 مصمم رس جا ديم رميا موصل ساس ل ل

 قل وه كبَر نإ نيد ليمحلا حْفَصلأ حَمْصاَفُهَينآَل ةعاسلا ثنو يأ اّلِإ امييب امو ضرألاو

 ِةوياَمعساَمَلِإ َكَبَنيَعَنَدَماَل يو مظعْلاَنا هرقْلاَو ىنائملآ سم اعبَس كانتا ءَدَقَلَو و مِلَعْل

 اَتنَرأامك هج نيم ريدّتلا اَنأّنإ قو 0 َنيِمَْملِ كحاب ضفخأو مصل نْرحناَلو ْمُسْنَم جاوز
 لهأ اي مهب نوربتعت الفأ حضاو قيرطلل بيعشو طول موق ىرق نإو يأ «نيبم ا امهنإو» ًاعيمج
 يأ مالسلا ل ما م ةعبارلا ةصقلا يه هذه «نيلسرملا رجحلا باحصأ بذك دقلو# ؟ ةكم

 لاق نورفاسملا اهيلع رمي ةيقاب هراثآو ماشلاو ةنيدملا نيب داو رجحلاو - ًاحلاص مهّيبن دومث تبذك

 انتايآ مهانيتآو# "74 نيلسرملا# لاق اذلو عيمدلا بذك امنأكف لسرلا نم ًادحاو بدك نمو : يواضيبلا

 ال اوناكو تناجتلا نم اهيف انوزةقادلا لب اجت لع هلا ذل: اهئا رجعت هاتاوأو أ #« نيضرعم اهنع اوناكف

 دنع اهثدألو وتو ةرخصلا نم اهجورخ : تايآ ةقانلا يف ناك : سابع نبا لاق نوظعتي الو اهب نوربتعي

 ملو اهيف اوركفتي ملف ًاعيمج مهيفكي ناك ىتح اهنبل ةرثكو . ةقان اههبشت ملف اهقل مظعو . اهجورخ
 نيمآ توين اهيف نوديف-لاشا نوشتي اوناك ىأ 4نينمآ ًاتويب لابجلا نم نوتحني اوناكو# "9 اهم اولدتسي

 نيح كالملا ةحيص مهتذخأ ىأ # نيحبصم ةحيصلا مهتذخأف» هللا باذع نم مهيمحت اهنأ نوبسحب

 عالقلا نم هنوديشي اوناك ام هللا باذع مهنع عفد ام يأ *نوبسكي اوناك ام مهنع ىنغأ امف# اوحبصأ
 اهضرأو اهءامس اهّلك قئالخلا انقلخ امو ىأ «قحلاب الإ |مهنيب امو ضرألاو تاومسلا انقلخ اموإل نوصحلاو

 داسفلا معي الثل نيبذكملا ءال وه لاثمأ كالهإ ةمكحلا تضنقا كلذلف ٠ قحلاب ًاسبتلم ًاقلخ الإ |مهنيب امو

 . هتاسحإب نسحملا ىزاجُيف ةلامم ال ٌةيتآل ةمايقلا نإو يأ «ليمجلا حفصلا حفصاف ٌةيت ةينآل ةعاسلا نإو#

 قالخلا وه كبر ّنإ» ميلحلا ةلماعم مهلماعو ءاهفسلا ءال وه نع دمحم اي ضرعأف « هتءاسإب ءىسملاو

 اي كانيطعأ دقلو يأ « يناثملا نم ًاعبس كانينآ دقلو# دابعلا لاوحأب ميلعلا . ءيش لكل قلاخلا يأ *ميلعلا

 يه نيملاعلا بر هلل كمحلا) ثيدحلا يفو ةالصلا يف اهتء ءارق راركت يأ ىتنت اهنآل ةحئافلا نع تايآ عبس دنع

 حجرأ لوألاو + كاوطلا عبسلا روسلا يه : ليقو (هّئيتوأ يذلا ميظعلا نآرقلاو يناثملا عبسلا

 ام ىلإ كينيع ندُم ال# ةيوامسلا بتكلا تالامكل عماجلا ميظعلا نآرقلا كانيتآو يأ «ميظعلا َنآرقلاو»

 اهنم مظعأ كانيطعأ ىذلا نإف . رافكلا ءال ؤه ضعب هب انعتم ام ىلإ رظنت ال ىأ «مهنم ًاجاوزأ هب انعتم

 مهناميإ مدعل نزحت ال يأ «مهيلع نزحت الو» ةمعن كيلع نآرقلا لازنإب ىفكو . مركأو فرشأو
 ريذنلا انأ ينإ لقوإ مهئافعضو نينم ؤوملا نم كب نمآ نمل عضاوت يأ «نينمؤملل كحانج ضفخاو»

 )١( ريسملا داز (7) . 78 ىواضيبلا 4/ 4١١ .)”( يربطلا رايتخا وه لوقلا اذهو يراخبلا هجرخأ .



 رجلا ةروس ١ )١5(

 يد َنوُلَمْعَأ وك امع ني مهلك كرو روف 7 َنيضعنا+ ره أوج نيذْلا َنيِمستَمْلا لع

 لل حمو يلا هج رسله تبعك نإ ع١ وكر فشلا ع ضرأو سْؤتاَضي عدس

 صو زجل هو و رأس 0 رن
 ةاس رو

 امكإ» رابجلا رمأ ىصع نمل راذنبالا يف نيبلا حضاولا . هللا باذع نم رذنملا انأ دمحم اي مهل لق يأ «نيبملا
 دوهيلا مهو باتكلا لهأ ىلع انلزنأ اى نآرقلا كيلع انلزنأ ىنعملاو هيبشتلل فاكلا «نيمستقملا ىلع انلزنأ

 نآرقلا اولعج نيذلا 8 نيمسق ىلإ اومسقناف . هضعبب اورفكو مهباتك ضعبب اونمآ نيذلا ىراصنلاو
 اورفكو ضعبب اونمآ : سابع نبا لاق ةفلتخم ًالاوقأ هيف اولاقو ةقرفتم ءازجأ نآرقلا اولعج يأ # نيضع

 « رعشو , رحس مهوقب هل مهبيذكتو نآرقلاب هموق عينص نع لَك هللا لوسرل ةيلست هذهو . ضعبب

 امع نيعمجأ مهتلأسنل كب روفإ» ةكم رافك لعف لثم بتكلا نم هريغب اولعف ةرفكلا نم مهريغ نأب ريطاسأو

 اب عدصافإ» ايندلا يف نولمعي اوناك امع نيعمجأ قئالخلا نلأسنل دمحم اي كبرب مسقأف يأ «نولمعي اوناك

 انإ» نوكرشملا لوقي ام ىلإ تفتلت الو . كبر رمأ غيلبتب رهجاف يأ «نيكرشملا نع ضرعأو ٌرموُي
 شيرق ديدانص نم ةسمح اوناكو مهايإ انكالهإب نيئزهتسملا كئادعأ رش كانيفك يأ «نيئزهتسملا كاتيفك
 فوسفإ مانصألاو ناثوألا نم هريغ هللا عم اوكرشأ نيذلا يأ «رخآ أفإ هللا عم نولعجي نيذلا»

 امب كردص قيضي كنأ ملعن دقلو» نيرادلا يف مهرمأ ةبقاع نوملعي فوس يأ ديدهتو ديعو «نوملعي

 عزفاف يأ #« نيدجاسلا نم نكو كبر دمحب حّبسف» بيذكتلاو ءازهتسالاب كردص قيضي يأ #« نولوقي

 يأ «نيقيلا كيتآي ىتح كبر ٌدبعاو هللا ركذ نم راثكيالاو ةالصلاو حيبستلا ىلإ هو ركم نم كلان اهف
 . لوزنلاو عوقولا نقيتم هنأل ًائيقي يمس . توملا كيتأي ىتح دمحم اي كبر دبعا

 : يلي ام عيدبلاو نايبلا هوجو نم ةميركلا تايآلا تنمضت : ةعغالتلا

 . اهولخدأ مهل لاقي يأ «مالسب اهولخدأ» يف فذحلاب زاجيإلا - ١

 «يباذع نأوإ» اهدعب ةيآلا عم «ميحرلا روفغلا انأ ينأ يدابع ءىبن# يف ةفيطللا ةلباقملا -
 . ةيعيدبلا تانسحملا نم اذهوءميلألا باذعلاوةعساولا ةمحرلا نيبو ةرفغملاوباذعلا نيب لباق دقف

 . لاصئتسالا باذع نع هب ىّنك « ٌعوطقم ءال ؤه رباد نأ» يف ةيانكلا "' 

 هدحو هلل وهو ًازاجم مهسفنأ ىلإ ريدقتلا لعف ةكئالملا دنسأ «نيرباغلا نملاهنإ انردقإل يف زاجملا -

 . ىلاعت هرمأب اولسرأ هللا لسر مهأل صاصتخالاو برقلا نم مهل امل كلذو



 0 رشع عبارلا ءزجلا

 . «*حفصلا حفصاف# ىف قاقتشالا سانجو «نيحبصم ةحيصلا# ىف صقانلا سانجلا

 . «ميلعلا قالخلا» ىفو «ميحرلا روفغلاإ# يف ةغلابملا ةغيص - 5

 . «اهلفاس اهيلاع# يف قابطلا - 7

 . #نيضرعم . نيحبصم . نينمآ# لثم ةديدع نطاوم يف فلكت الب عجسلا - 8

 . «ميظعلا نآرقلاو يناثملا نم ًاعبس# ىف صاخلا ىلع ماعلا فطع 4

 حانجلا ضفخب بناجلا ةنالإ هبش ثيح «نينم ؤملل كحانج ضفخاوإ يف ةيعبتلا ةراغتسالا - ٠
 تاراعتسالا غيلب نم اذهو . هيشملل هب هيما مسا ريعتساو لك يف ةقرلاو فطعلا عماجب

 . هيحانج ضفخ ناريطلا نع فك اذإ رئاطلا نأل

 نع لأسُي الوإ» هلوق نيبو «نيعمجأ مهلأسنل كبروفإ ةيآلا هذه نيب عمجلا : هسنت
 نوكي نطومف . نطاوم ةمايقلا نأ «#ناج الو سنإ هبنذ نع لأسي ال رلئمويفإ» هلوقو «نومرجملا مهبونذ
 لا ّؤس مهلاسي ال : سابع نبا لاقو . ةمركع لوق اذه.. هيف كلذ نوكي ال نطومو . مالكو لا ؤس هيف

 ؟ "هيف مكتجح امو نآرقلا متيصع مل : مهل لوقيف

 « رجحلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 اندم

 )١( يبطرقلا ٠١/517.



1١14 

 كلك هيناتا اوم مة نلا ةكؤتس (07) 0
 ينص ربا 0 يا

 ةروُسْلا يكذي نيد

 « يحولاو « ةيهولألا ١ ىربكلا ةديقعلا تاعوضوم جلاعت يتلا ةيكملا روسلا نم لحنلا ةروس

 يف حيسفلا ملاعلا كلذ يف ةيناذحولاو ةردقلا لئالد نع ثدحتت كلذ بناج ىلإو «روشنلاو ثعبلاو

 كلفلاو ) يمانلا تابنلاو 3 لطاحملا ءاملاو )» نايدولاو لوهسلاو »2 لايحلاو راحبلاو »2 ضرألاو تاومسلا

 يتلا دهاشملا كلت رحآ ىلإ 2 ليللا تاملظ يف نوكلاسلا اهب يدتبي يتلا موجنلاو , رحبلا يف ىرجت يتلا

 لج هللا ةينادحو ىلع ةلاد , ةدهاشم ٌةيحٌروص يهو . هرصبو هعمسب اهكرديو « هتايح يف ناسنإلا اهاري

 . تانئاكلا اهب عدبأ يتلا هتردق راثآب ةقطانو « العو

 دقف . مهئازهتساو نيكرشملا راكنإ لاجم ناك يذلا يحولا رمأ ءدبلا يف ةميركلا ةروسلا تلوانت

 , هب مهقوخ يذلا باذعلاب مهيتأي نأ كي لوسرلا اولجعتساو « ةعاسلا مايق اودعبتساو يحولاب اوبذك
 . ًاراتهتساو ءازهتسا اودازو ًالاجعتسا اوداز باذعلا رخأت املكو

 ةردق ىلإ راظنألا تفلب العو لج « هللا ةينادحو ١ أدبم ريرقت ىلإ ةميركلا ةروسلا تفده دقلو *:

 ىلإ هلقعب هجتيل ٠ يرشبلا هنايك يف ةحراج لكو . ناسنإلا يف ةساح لك تبطاخف « راّهقلا دحاولا هللا

 . اهركشب مايقلا مدعو . هللا معنب رفكلا ةجيتنب سانلا ركذت ةميركلا ةروسلا تعباتت مث #

 . دحاجو ناعم لك ريصم اهيلإ لوثي يتلا ةميخولا ةبقاعلا كلت مهرذحتو

 ريصلاو ء ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هللا ىلإ ةوعدلاب ِةيفََ#يل وسرلا رمأب ةميركلا ةروسلا تمتخو *

 . هللا ةوعد غيلبت ليبس يف ىذألا نم هاقلي اًنعوفعلاو

 ريشت يتلا ةغيلبلا ةربعلا كلت ىلع اهللاهشال « لحنلا ةروس » ةميركلا ةروسلا هذه تيمس: ةَتيمسيتلا
 . بيجعلا عنصلا اذهب ةيهولألا ىلع لدتو , قلاخلا عنص بيجع ىلإ

 | فطن نم ' و ءفد# رطق اذإ فّطن ميم « ناسنالا هنم نوكتي ىذلا نيهملا ءاملا ةفطنلا «ةفطت : س_تفشللا



 ل رشع عبارلا ءزجلا

000 

 م را ملام سس

 لع ءومأ نم حورلأب كس املأ لوني 99 نكي اع للعم , ا 0 َ ل الق هَل مأ أ
 م مر 6 ب هوك د 3

 ٌلثعت يلب ضرألاَو توبَمَسلا َقلَح يد نوُقئاَقانأ آلِ هنلإ آل رمت اورذنأ نأ هدابع نم ُءآَمب نم

 ةْفد ايف َرْكَن اهقلَح ممنألاَو لج يف يصحو قطع نم نسل لَ 5 نكي نمت

 ىعرملا نم يشعلاب يش ماوملا عوجر : حاورسلا «نوحيرثإ» دربلا نم ناسنإالا هب ءىدتسي ام : ءفدلا

 تيمس لقث عمج ةعتمألا : لاقثألا «مكلاقثأ» ىعرملا ىلإ ًاحابص اهب جورخلا : حارشلا «نوحرست#
 اذإ يه تماسو « ىعرت اهكرت ةيشاملا ماسأ 4نوميسُت» قحلا نع لئام «رئاج» لمحلا ةليقث اهنأل ًالاقثأ
 : لاقي لامشو نيمي نع ءاملا قشرْخملا لصأ «رخاومإ» عدبأو قلخ «أرذإف ةمئاس يهف تءاش ثيح تعر

 . برطضت «ديمت» توص عم ءاملا قشت ترج اذإ ةنيفسلا ترحم

 : ضعبل مهضعب رافكلا لاق «ةعاسلا تبرتقاإ ىللاعت هلوق لزن امل : سابع نبا لاق : ُلورمْلا بس
 مايألا تدتما ايلف « رظنن ىتح نولمعت متنك ام نضعب نع اوكسمأف تبرتقا دق ةفايقلا نأ معزيأ ًادمحم َّنِإ
 , ةيآلا "24 . . هولجعتست الف هللا ٌرمأ ىتأ» ىلاعت هللا لزنأف هب انفوَحُم امم ًائيش ىرن ام : دمحم اياولاق

 يذلا باذعلا اولجعتست الف ةعاسلا مايق برق يأ «هولجعتستالف هللا رمأ ىتأ» : رخسيغللا
 بجاو ناك امل : يزارلا لاق « هبرقو رمألا عوقو ققحتل يضاملا ةغيصب ىتأ امنإو 2 دم مكدعرا

 امع ىلاعتو هناحبس#» © عزجت الف ثوغلا كءاج : ثيغتسملل لاقي امك يضاملاب هنع ربع ةلاحم ال عوقولا

 نائوألاو دادنألا نم هريغ هب مهكارشإ نع سدقتو « نوملاظلا هب هفصي ايع هللا هزنت يأ 4نوكرشي

 نم ءاشي نم ىلعإ# هرمأو هتدارإب ةوبنلاو يحولاب ةكئالملا لّرنُي يأ «هرمأ نم حورلاب ةكئالملا لّرنب»
 نادبألا حاورألاب ايحت امك بولقلا هب ايحت هنأل ًاحور يحولا ىَّمسو . نيلسرملاو ءايبنألا ىلع يأ «هدابع
 يباذع اوفاخف هللا الإ دوبعم ال هنأ رفكلا لهأ اورذنأ نأب يأ «نوقتاف انأ الإ هلإ ال هنأ اورذنأ ْنأ»

 «قسحلاب ضرألاو تاومسلا قلخإ» لاقف هتردقو هتينادحو ىلع ةلادلا نيهاربلا ىلاعت ركذ مث . يماقتناو
 دّجمت يأ «نوكرشي امع ىلاعتإ ًافازج الو ًاثبع ال « ةقئافلا ةمكحلاو . تباثلا قحلاب |مهقلخ يأ

 ةنيهم فطن نم يرشبلا سنجلا اذه قلخ يأ «ةفطُت نم ناسنإلا قلخ# ريظنلاو كيرخلا نع سدقتو
 حضاو « هقلاخل مصاخم ارشب هلماكت دعب هب اذإف يأ «نيبم ميصخ وه اذإفإ» 'ينملا يه ةفيعض

 عموهو ةفطن نم قلخ دقل : يزوجلا نبا لاق ًادض ال ًادبع نوكيل قل دقو , دناعيو رباكي . ةموصخلا

 هتداعإ ىلع رداق ًالوأ هداجيإ ىلع ردق نم نأبو « هرخآ ىلع هلوأب لدتسي الفأ . ثعبلا ركنيو مصاخي كلذ
 «ءفد اهيف مكلإ» منغلاو رقبلاو ليالا يهو مكحلاصمل ماعنألا قلخو يأ «اهقلخ ٌماعنالاو» ؟ '”ًايناث

 )١( يزارلا (؟) . 455/4 ريسملا داز 7١4/19 . )”( ريسملا داز 476/4 .



 نلحتلا ةروس (15) ليش

 هر“ ليس عد 2. 1ع ل رار خس سو هس ل ١ ص لل

 أونوكم مل دلب لإ ركل ركلاقلا ألف هج وخل سو دوو نمل امي غادر اهنمو عفلتمو

 اَلاَم قلبو ةنبزو اهو رتل ريمح لاو َلَعْلاَو ليو هد محرر فو كبر نإ سيفنألا قبال هضلب
 دع

 رر

 41م ءامسلا نم ٌلَزَ تل هج يق سد اق زل جيو ليا دك ذل ليي جنت
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 داما لك نمو بنتغألاو ٌليخْلاَو نوتب لاو علا هي ل ثدني (ني) نومي هيف رش هنمو بارش هنم حل

 اهنمو عفانمو» رابوألاو فاوصألا نم نوشرتفتو نوسبلت امم دربلا نم هب نوئفدتست ام اهيف مكل يأ
 نم وهو نولكأت اهموحل نمو . رهظلا بوكرو ردلاو لسنلا نم ةديدع عفانم اهيف مكلو يأ «نولكات
 يئئاوملاو ماعنألا هذه يف مكلو يأ «نوحرست نيحو نوحيرُث نيح لامج اهيف مكلوإ مكل عفانمل مظعأ
 اهرظنمب عاتمتسالا لامج . ىعرتل ًاحابص اهّودُع نيحو . ىعرملا نم ًايشع اهعوجر نيح لامجو ةنيز
 مكلامحأ لمحتو يأ «سفنالا قشب ب الإ هيغلاب اونوكت ملردلب ىلإ مكلاقثأ لمحتو» ةهراف ةنيمس ةحيحص
 مكبر ْنِإإ) ةقشمو ردهجب الإ هيلإ اولصتل اونوكت مل ديعب رالب ىلإ اهلمح نع نوزجعت يلا مكتعتمأو ةليقثلا
 ليخلاو» مكب ةمحرلاو ةفأرلا ميظعل ماعنألا هذه مكل رخس يذلا سانلا اهعأ مكبر نإ يأ #«ميحر ةفوءرل

 ةنيز كلذك يهو بوكرلاو لمحلل ريمحلاو لاغبلاو ليخلا قلخو يأ «ةنيزو اهوبكرتل ريمحلاو َلاغبلاو
 : ثيدحلا لقنلا لئاسوك نآلا هنوملعت ال ام لبقتسملا يف قلخيو يأ «نوملعت ال ام قلخيوإ» لامجو

 0«2ناسنإلل هللا ميلعت نم وهو نامزلا هب 08 امم اهريغو ةثافنلا تارئاطلاو « تارايسلاو . تارطاقلا

 ىلإ هكلسي نمل لصوملا « ميقتسملا قيرطلا نايب العو لج هللا ىلعو يأ 4ليبسلا ٌدصق هللا ىلعو»
 هكلاس لصوي ال « هنع فرحنم قحلا نع لئام قيرط ليبسلا هذه نمو يأ «رئاج اهنموإ» ميعنلا تانج
 ءاش ول ىأ 4نيعمجأ مكادمل ءاش ولو ةيسوجملاو ةينارصنلاو ةيدوهيلاك . لالضلا قيرط وهو هللا ىلإ

 نمفإ رايتخالا ةيرح ناسنإلل عدي نأ هتمكح تضنقا ىلاعت هنكلو ًاعيمج مكادهل ناميالا ىلإ مكيدهي نأ
 نم مهيلع هب معنأ ام ىلاعت ركذ املو , باقعلاو باوثلا هيلع بترتيل «رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش
 ءارسلا نم لزنأ يذلا وه لاقف تانئاكلا يف ةثبنملا هتايآو ماظعلا معنلا رئاس ركذ يف عرش ٠ ماعنألا
 هوبرشتل ًاتارف ًابذع هلزنأ يأ «بارش هنم مكل# باحسلا نم ةرهاقلا هتردقب رطملا لزنأ يأ «ءام

 مكماعنأ هيف نوعرت ًارجش هنم مكل جرخأو يأ « نوميسُت هيف رجش هنمو» شطعلا ةرارح نكستف

 ىلع دحاولا ءاملا اذهب ضرألا نم اهجرخي يأ «بانعألاو ليخنلاو نوتيزلاو عرزلا هب مكل ُتِبَي9ِ
 بياطأ مكل جرخي راثلاو هكاوفلا لك نمو يأ «تارمثلا لك نمو اه:اولأو اهموعطو اهفونص فالتخا

 الو دوحج الب ناهذألاو بولقلا اهل ءيبم نآرقلاو . نامزلا لهأ اهملعي نكي مل بوكرلاو ممحلل لئاسو تدج دقل » : لالظلا يف لاق )١(

 نآرقلا ايه اذهو . اهاوس مدختسن الف ريمحلاو لاغبلاو ليخلا انؤابآ مدختسا امإ : سانلا لوقي ال ىتح# نوملعت ال ام قلخيو ظرجحت
 . ٠ لبقتسملا هنع ضخمتيو ملعلا هنع ضخمتي ام لابقتسال بولقلاو ناهذألا



 ا 1 رشع معبارلا ءزجلا

 ساو مرر ريم 1 0 ا لا را ا ل لاا لا صصص ١ جاع رك صرع ع ا

 9 تارخسم موجنلأو رمقلاو سمّشلاو رابلاو َليْلأ ركل رخعو 0 َنوكَفَتي روقل ةيبأل كلذ ىف نإ

 هر سل وك ا

 وقل يل كَ لَن هنو افلم ضرألا ىف كتارا يو َنوُلفعَ وقل تليأل كلذ يف نإ
 مصعاص هصرل ر سي رص نتا سنس اخ نس ىلا رج ١» هوم هك م الوم 2 سس ىو ربرؤلال مو مورس جاع م

 َكْلْفْلا ىو انوِسْلَ ةيلح هنم أوجرْخَبستَو ايرطامخحل هنم أولك اتِلرحبْلأر ع ىلا وهو لو نورك ذي

 رز عام يي سو ص سرا 4 2 رق ما و“ عع

 البسو ارلهناو ركب دي نأ ىمور هر ضرألا ىف قلو نورك ركلعلو ءدِلْضَق نم أوغتبتلو هيف رحئأوم

 ةردق ىلع ةحضاو ةلالدل راهثلا جارخإو ءاملا لازنإ يف نإ يأ «نوركفتي موقل ةيآل كلذ يف نإ ماعطلا
 رظنلا نآل نو ركفتيؤف هلوقب ةيآلا مت : نايح وبأ لاق نونم ؤيف هعنص ىف نوربدتي موقل هتينادحوو هللا

 ٌرمو ضرألا يف تعضو اذإ ةدحاولا ةبحلا نأ ىرت الأ ءركف لامعتساو « لمأت لضف ىلإ عاتجي كلذ يف

 اهلفسأو « ءاوهلا ىلإ ةرجش هنم دعصتف اهالعأ قشُيف هب خفتنت ام ضرألا ةوادن نم اهقحل نّيعم نمز اهيلع
 قاروألا جرختو ىوقيو ىلعألا ومني مث . قورعلا يهو ىرخأ ةرجش ضرألا قمع يف هنم صوغي
 ريدقتب كلذو عفانملاو لاكشألاو ناولألاو عئابطلا ةفلتخم ماسجأ ىلع ةلمتشملا , راثلاو مامكألاو ؛ راهزألاو
 راهنلاو ليللا لّلذ يأ «رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللا مكل رَّخسو» «ىلاعت هللا وهو راتخم رداق
 تارخسم موجنلاو» مكعفانمو مكحلاصمل نارودي رمقلاو سمشلاو , مكشاعمو مكمانمل نابقاعتي

 ٍتايآل كلذ يف ٌنإ» رحبلاو ربلا تاملظ يف اهب اودتهتل ىلاعت هرمأب اهكلف ىف ىرجت موجنلاو يأ «هرمأب
 ةميلسلا لوقعلا باحصأل . ةميظع ةرهاب لئالدل ريخستلاو قلخلا كلذ يف نإ يأ «نولقعي موقل
 نم ٠ ةبيجعلا رومألا نم ضرألا يف مكل قلخ امو يأ «هناولأ ًافلتخم ضرألا يف مكل أرذامو»

 يف نإ اهعفانمو اهصاوخو ؛ اهاكشأو اهناولأ فالتخا ىلع . تادامجلاو نداعملاو ؛ تاتابنلاو تاناويحلا
 هنرالق ىلاعت وهو يأ «رحبلا رّخس يذلا وهوإ» نوظعتي مموقل ةربعل يأ 4نوركذي موسقل ٌةيآل كلذ
 «ًايرط ًامحل هنم اولكاتل» هقامعأ ف صوغلاو هيف بوكرلل جاومألا مطالتملا رحبلا مككل للذ  هتمحرو
 يأ «اهنوسبلت ةيلح هنم اوجرختستو» هنوداطصت يذلا يرطلا كمسلا رحبلا نم اولكأتل يأ

 نفسلا ىرتو يأ «هيف رخاوم كلقلا ىرتو» ناجرملاو ؤلؤللاك ةسيفنلا رهاوجلا هنم اوجرختستو
 رخس يأ «هلضف نم اوغتبتلو» تاوقألاو ةعتمألا لمحت يهو هيف ةيراج رحبلا بابع قشت ةميظعلا
 «نوركشت مكلعلوإ ةراجتلاب مكشياعم لبس هقزرو هللا لضف نم اوبلطتلو رك امب اوعفتنتل رحبلا مكل
 يأ «مكب ديمت نأ يساور ضرالا يف ىقلأو» هلاضفإ ليلجو هماعنإ ميظع ىلع مكبر اوركشتلو يأ

 ةفيفخ ةرك تناك ضرألا نإ : دوعسلا وبأ لاق ليمتو مكب برطضت الثل تايسار تباوث ًالابج اهيف بصن
 تهجوت لابجلا تقلخ الف ببس ىندأب كالفألاك كرحتت نأ اهقحح نم ناكو ؛« لابجلا اهيف قلخُم نأ لبق

 ًاقرطو ًاراهنأ اهيف لعجو يأ «نودتهت مكلعل ًالبسو ًاراهتأو» "اهل داتوألاك تراصف زكرملا وحن اهلقثب

 )١( دوعلا وبأ (؟) . اله /ه رحبلا 1519/7 .



 لحتلا ةروس (19) +. ة

 ملا _ررور عل 2-5

 ود نإ و يح نو دب الف نعل نك قلي نأ ع َنودَمم مه مجنلابو تو جنود

 نم نوعْدي َنيذلاو ني َنوبلَعُ نو نورا لَنا نهج مح روفعل هلأ 1 ١

 راس وربي م رموز جرس 1 رع يس |

 هنلإ ركهتلإ 21 نوع نانا ثورعسسما انو واح ريغ تاومأ يج نولي مو اب : نواه نود

 ا ا ا ا سوم رام روس

 00 هللأ نأ جل هج دووم مهو مرنم مهولق5 5 ةرحألاب َنونمْؤياَل لاَ د و

 مراروأ اولمحيل 4 َنيِلوَأْلاريطنسأ وَ رورو آدم ل لف اذإَو كج ركنا بيبا هن
 ىلع اهب نولدتسي تامالعو يأ #نودتبي مه مجنلاب و تامالعو» مكدصاقم ىلإ اودتهت يكل كلاسمو

 ملاعم تامالعلا : سابع نبا لاق راحبلاو يراربلا يف اليل نودتبي موجنلابو « راهنألاو لابحلاك قرطلا

 يأ يراكنإ مدينسألا «قلخي ال نمك قلخي نمفأ» 2ليللاب نودتبي مه مجنلابو راهنلاب قرطلا
 ًالضف ًارض الو ًاعفن هسفنل كلمي ال نم نيبو « ةليلجلا معنلاو ةميظعلا ءايشألا كلتل قلاخلا نيب نووستأ
 مانصألا مهتدابعل لاطبإو ة ةرفكلل تيكبت وهو ؟ ليلجلا قلاخلا عم ريقحلا منصلا اذه نوكرشنأ ؟ هريغ نع

 نإوإ» رخآ ٌحيبوت وهو ؟ هللا ريغ ةدابع نم هيف متنأ ام أطخ نوفرعتف نوركذتت الفأ يأ «نوركذت الفاو

 نأ نع ًالضف اهددع اوطبضت ال مكيلع ةضئافلا هللا معن اودعت نإ يأ اهوصحُت ال هللا ةسعن ةمعن اوّرعت
 معني ثيح دابعلاب ميحر ريصقت نم مكنم ردص امل روفغ يأ #ميحر روفغل هللا نإ» اهركش اوقيطت

 هنو رهظت امو ا ا «نونلعت امو نورست ام ملعي هللاو» مهءايصعو مهريصقت عم
 «نوفلخُي مهو ًائيش ا ا

 مهنأ لاحلاو ًالصأ ءيش قل ىلع نوردقي ال مانصألاو ناثوألاك هللا نود نم مهنودبعي نيذلاو يأ

 يأ «ءايحأ ريغ تاومأ# ؟ هللا نود نم دبعت ةهلآ نونوكي فيكف « مهيديأب رشبلا مهعنص نوقولخم

 اهنودبعت فيكف « اهيف ةايح ال تادامج اهنأل رصبت الو عمست ال « . اهيف حاورأ ال تاومأ مانصألا 0

 ىتم مانصألا هذه رعشت ام يأ «نوشعبي نايأ نورعشي اموإ» ؟ ةايحلا نم مكيف امل اهنم لضفأ متن

 يأ «دحاو هلإ مكملإ» رعشي الو سحي ال ًادامج اودبع مهنأل نيكرشملاب مكهت هيفو « 0

 نيذلاف يأ «ةركنم مهيولق ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلافإ» هل كيرش ال دحاو هلإ ةدابعلل قحتسملا مكه
 ٍدوربكتم يأ «نورسبكتسم مهوإ» لجو زع هللا ةينادحو ركنت مهبولق ءازجلاو ثعبلاب نوفدصي ال

 ًاقح يأ «نونلعي امو نورسي ام ملعي هللا نأ مرجالإ» هلئالد تعطس امدعب قحلا لوبق نع نومظعتم

 منيربكتسلا بحي ال هنإ» نورهظي امو نوفخي ام ملعي مهلاوحأ نم ةيفاخ هيلع ىفخت ال يلاعت هللا نإ

 يأ نودحاجلا ءال ؤه لئس اذإو يأ «مكبر لزنأ اذام مل ليق اذإو» ناميالاو ديحوتلا نع نيربكتملا يأ

 هلزنأ ام : ءازهتسالا ليبس ىلع اولاق يأ 4نيلوألا ريطاسأ اولاقإ» ؟ ِةِيكي هلوسر ىلع مكبر لزنأ ءيش



 لفي عع كد ءزجلا

 0 5 م م رص اص كس ١ ل

 مِهِلَبَق نم َنيِدْلا كم َدَق و نورا نان رم نيل راو ل ا اك

 سا رروم اس راى رو ل هم را نمل جام 000 ا الا اا

 ه» تور تح ني باذعلا مه ا ا

 لل سا رسام ى م هيمو س22

 بازيلا اأ ذا لق موب دوت 54 ممدُك ل ىواكَرش أ لوقو مه ةمليقلا موب م

 وس نم لمَ انكم مَلَسلااوقْلاَك يسن ميا تلم دآم مهفوت نذل 2 نير فلكل لع ءوسلاو
 م راس ساس حرا رع سس مرا ل

 2 نولمعت منك اع ملع هلأ نإ لب

 نوسلجي نوكرشملا ناك : نورسفملا لاق نيملاعلا بر مالكب سيل نيقباسلا ممألا ليطابأو تافارخخ الإ سيل

 ليطابأ اولاق ؟ دمحم ىلع لزنأ اذام جاحلا دوفو مهلأس اذإ لك هللا لوسر نع نورُقني ةكم لخادم ىلع
 مهونذ اولمحيل ناتهبلا كلذ اولاق يأ «ةمايقلا موي ةلماك مهرازوأ اولمحيلإوا 220نيلوألا ثيداحأو

 عابتألا بونذ اولمحيلو يأ «ملع يغب مسولضُي نييذلا رازوأ نصوؤ» ءيش اهنم رّفكُي نأ ريغ نم ةلماك
 مهرازوأ اولمح كلذلو ةلالضلا يف مهب ىدتقُي ءاسؤر اوناك دقف « ناهرب وأ ,ليلد ريغب مهولضأ نيذلا

 ىلع هولمح يذلا لمحلا سئب موقلا اهيأ اوهبتناف يأ هيبنتلل الأ «نورزسي ام ءاس آلأ» مهولضأ نم رازوأو

 مهئايبنأب نومرجملا ركم يأ «مهلبق نم نيذلا ركم دقإ» رجزلا يف ةغلابملا دوصقملاو . مهررهظ
 علق يأ «دعاوقلا نم مبناينب هللا ىتاأف» يهل ةيلست اذهو . ةكم رافك لبق نم هللا رون ءافطإ اودارأو

 نسم فقسلا مهيلع ررخفإ» لسرلاب ركملا نم هومربأ ام داسفإال ليثمت اذهو . هسسأو هدعاوق نم مهخاينب
 يأ «نورعشي ال ثيح نم باذعلا مهاتأوإ اوتامو ءانبلا مدهتف مهناينب فقس مهيلع طقسف يأ « مهقوف

 نم ةيرخسللو ؛ كالحلاو رامدلل لماك دهشم ةيآلاو , مهاب ىلع رطخي ال ثيح نم رامدلاو كالغلا مهءاج
 ال مهريبدتو . دري ال مهركم نوبسحيو هللا ةوعدل نوفقي نيذلا . نيربدملا ريبدتو . نيركاملا ركم

 مسهنيبيو مهذيو باذعلاب مهحضفي يأ «مهزخي ةمايقلا موي مث» طيحم مهئارو نم هللاو ١ بيخي
 : خيبوتلاو عيرقتلا ليبس ىلع مل ىلاعت لوقي يأ «مهيف نوقاشت مستنك نيذلا يئاكرش نيأ لوقيو»
 3 مكل اوعفشيل مهو رضحأ ؟ ءايبنألا مهلجأ نم نوداعتو نومصاخت متنك نيذلا ءاكرشلا ءالؤه نيأ

 يأ «نيرفاكلا ىلع ًءوسلاو مويلا يزخلا نإ معلا اوتوأ َنيذلا لاق» مكهتو ءازهتسا بولسألاو
 نيذلا» هللاب رفك نمب مويلا طيحم باذعلاو ناوه او لذلا نإ ءايقشألا كتئلوأب ةتاهش ء الملا مالا اركب

 رفكلاب مهسفنأ يملاظ مهنوك لاح ةئيبخلا مهحاورأ ةكئالملا ضبقت يأ « مهسفنأ يلاظ ةكئالملا مهافوتت

 فالخ ىلع توملا دنع اوداقناو اوملستسا يأ «ءوس نم لمعن انكام ملّسلا اوقلاف» هللاب كارشإلاو
 انك ام انبر هللاوط داعملا موي نولوقي امك انيصع الو انكرشأ ام اولاقو « ةرباكملاو دانعلا نم ايندلا يف مهتداع

 متيصعو متبذك دق ىلب : لوقيو هللا مهبذكي يأ «نولمعت متنك امب ميلع هللا نإ ىلب» « نيكرشم

 . 484/8 رحبلا )١(



 لمحتلا ةروس (15) لكل

 ما همر ملء 2 مو ص ساس سوال نسا ل سوس

 2 نيِربكتملا ىوثم سْئِلف يب ندع هج بوز ايلفقات

 سئبلف» ًادبأ اهيف نيثكام منهج اولخدأ يأ «اهيف نيدلاخ منهج باوبأ اولخدافط نيمرجم متنكو

 . هللا ةعاط نع نيربكتملل ًاماقمو ًارقم منهج تسئب يأ «نييربكتملا ىوشم

 : يلي ام عيدبلاو نايبلا هوجو نم ةميركلا تايآلا تنمضت : هعغالتلا

 ١ تافتلالا قيرطب نيلجعتسملل باطخ وهف «نوقتاف» يف تافتلالا .

 نوقلخي الإ هلثمو مانصألا دبع نم ةهافسل ًاديكأت «ءايحأ ريغ تاومأ» يف بانطرالا بولسأ - ؟
 . «نوقلُخي مهو ًائيش

 . #نوحرستو نوحيرت# نيبو #نونلعيو نورسي# نيب قابطلا -

 . «ميحر روفغ» يفو «نيبم ميصخإ» يف ةغلابملا ةغيص - 4

 . «قلخي ال نمك قلخي نمفأ» يف بلسلا قابط ©

 . «نوقلخُي مهو . . نوقلخي ال يف صقانلا سانجلا - 5

 تهبش 4« مهقوف نم فقسلا مهيلع ٌرخف . . مهلبق نم نيذلا ركم دقإ» يف ةيليثمتلا ةراعتسالا - 7

 قيرطب مهكلهأف مهيلع طقسو ناينبلا كلذ مدهعاف مئاعدلا ديدش ًانايئب اونب موق لاحب نيركاملا كتئلوأ لاح

 ةرفح رفح نم » مهوقك مهئانفل ًاببس داع 2 مهئاقبل ًاببس هودع ام نأ هبشلا هجوو 3 ةيليثمتلا ةراعتسالا

 . « اهيف طقس هيخأل

 ىلع همعن نم اهيف هللا دّدع ام ةرثكل معُتلا ةروس لحنلا ةروس ىمست : يبطرقلا لاق : ةذشئاتَف
 . ©هدابع

*# * ٠ 

 ام نولعفيو مهقوف نم مهبر نوفاخي . . ىلإ . . مكبر لزنأ اذام اوفتا نيذلل ليقو#: ىلاعت هللا لاق

 . (950) ةيآ ةياهن ىلإ (” .) ةيآ نم «نورمؤي

 هنأ اومعزف نآرقلا يف اونعطو « هللا ةمعن اورفك نيذلا ءايقشألا لاح نع ىلاعت ربخأ امل : َهِّمَساَملا
 نيقتملل هدعأ.ام انه ركذ 3 ناوهلاو لذلاو ةحيضفلا نم ةرخآلا يف هيلع نونوكي ام نيبو «نيلوألا ريطاسأ

 راربألا نيبو « ةواقشلا لهأ لاحو ةداعسلا لهأ لاح نيب قرافلا رهظيل « ميعنلا راد يف ميركتلا هوجو نم



 لقد رشع عبارلا ءزجلا

 . نيقيرفلا نيب ةنراقملا يف نآرقلا ةقيرط ىلع راجفلاو

 فسخ «فسخيط هتبتك اذإ باتكلا تربز نم روُبز عمج ةيوامسلا بتكلا ربل : : يتنمغللا
 يأ ءيفي نآلءيف لظلل ليق هنمو بناج ىلإ بناج نم ليمي «أيفتيط ضرألا يف باغو بهذ اذإ ًافوسخ ناكملا

 : ةّمرلا وذ لاق لذلاو راغصلا روخدلاو « نوليلذ نورغاص «نورخاد# ىرخأ ىلإ ةهج نم عجري
 هو 0 8 5 ام مج سل ما# 5 يا 2

 "*رحج ىف كضرأ ريغ يف رحجنمو ل الإ قبي ملف

 2 - ف ومر ما مو ع طي

 ريخ ةرخأل أ رادلو ٌهَئسح اًيْندلآ هذله ىف أ ١ أوس نيل 0 ا ر َلَرنأ ادام اوَقَتأ َنيِذَّلل ٌلبقو #*ض

 معاصر وعم مصرس ل ل حاس ١ حس صد شرس ع صولا سل

 لاي كك نب 11 يقرا الا تانج ) َنيِقَمْلآ راد معن

 رلس سس ىلا رز همس 4 صا صارت رع - اهم خل م مع 5 لص صرع سا يسرلو

 له يور َنوُلمعت منك امي هَل 14 ا لع ملاوي ن يع كجلملا هوت يلا هلا
 0 ا ا 01 03 00 ل ىو مرام دا امر صدد #س عام م اوو

 نكللو هللا مهَسلَظ امو "يلتف نع نبل فاطر فيو رئأ نايا ةقلقلا كي تان نأ الإ نورظني

 اذامإ» ناميالاو ىوقتلا لهأ مهو يناثلا قيرفلل ليق يأ «اوفتا نيذلل ليقو» : رثاسفللا
 ف ناك اذه : نورسفملا لاق ًاريخ لزنأ اولاق ؟ هلوسر ىلع مكبر لزنأ اذام يأ «ًاريخاولاق مكبر لزسنأ

 يتأيف ٠ باذكو نهاكو رحاس هنإ : نولوقيف هرمأو دمحم نع نيكرشملا لأسيف ةكم لجرلا يتأي مسوملا مايأ

 لاق . 2”نآرقلاو ىدهلاو ريخلا هيلع هللا لزنأ : نولوقيف هيلع هللا لزنأ ام نعو دمحم نع مهلأسيو نينم ملا

 يف ةأفاكم نينسحملا ءالؤهل يأ «ةنسح ايندلا هذه يف اونسحأ نييذللإ» ميركلا مهئازجل أنايب ىلاعت
 راد نم مظعأو ٌريخ ةنجلا باوث نم ةرخآلا يف هنولاني امو يأ «ريخ ةرخآلا رادلو» مهناسحإب ايندلا

 تانج» يهو ةرخآلا راد نيقتملا راد معنلو يأ «نيقتملا راد معئلو» ةرخآلا ءاقبو اهئانفل ايندلا
 ٍنم يرجت ينلا نانجلا كلت نولخدي يأ «رابنألا اهتحت نم يرجت اهنولخديإ» ةماقإ تانج يأ «ندع

 دك نودب نوهتشي ام تانجلا كلت يف مهل يأ 4نوءاشي ام اهيف مسلإ) رابنألا اهروصقو اهراجشأ نيب

 هللا يزجي ميركلا ءازجلا اذه لثم يأ «نيقتملا هللا يزجي كلذك» بصتت الو عاطقنا الو . بعت الو
 ضبقت نيذلا مه يأ #«نيبيط ةكئالملا مهافوتت نيذلا# هرماوأب نيكسمتملا , همراحمل نيقتملا هدابع

 هللا ءاقلب مهسوفن ةبيط ؛ + ىصاخملاو كلرلا سند نم اورهطت لقا اراربأ ضرك نعت مهحاورا ةكاللا

 مهنوتأي ةكئالملا : سابع نبا لاق ةنجلاب مهرشبتو د «مكيلع مالس نولوقي»
 يأ «نولمعت مستكابب ةسنجلا اولخدأ» '"نيميلا باحصأ نم مهنأ مهتوربخيو ؛ هللا لبق نم مالسلاب

 ّرمأ يتأي وأ ةكئالملا مهيتأت نأ الإ نورظني له لامعألا حلاص نم ايندلا يف متمدق ام ةنجلا مكل ًائينه

 رظتني ام ىنعملاو ايندلاب مهرارتغاو لطابلا يف مهءدامت ىلع مهخيبوتو نيكرشملا عيرقت ىلإ مالكلا داع #كبر

 . 3١1/185 يربطلا ("”) . 5" /؟.١ ىزارلا (؟) . ١١5/١54 يربطلا )١(



 لحنلا ةروس (15) ايدك

 نيل لاَثَو ١ نوزع < هب أولأك ام مهر ٌقاَحو أولْمحاَم ٌتاَعِيس مهب ءاصاق يو َنوملَظَي مهسفنأ اوناك م لم را ص ص ل حراس سس 1 حاس را سارا ع لارا
 00 رس رع 0

 لعق كلذ ونيت نم هنود نعاني او ناب يروا و ارا رم

 أوبن هلل اودبعأ نأ الوس روما انعب ةقلو هج يذلا ملت الل لم لع موت نيل
 200 55 ماس ع يك لما ع دق رق د وع لادم سمسا سلا رو 8 و

 كن يع اورطناَك ضل ىف أوريسَ دكا هيَ ْتْفَح نم ميو هه ىد نم مق توُطلا
 نيبذكملا ريصم ىف سيل وأ . لجاعلا باذعلا لولح وأ ٠ مهب توملا لوزن امإ : نيرمأ دحأ الإ ءالؤه

 ىتح نيبرججلل نم مهلبت نم عنص كلذك يأ 4مهليق نم نييذلا لعف كلذكإ» ؟ ءانغو ٌةريع مهب

 مهيذعتب هللا ميلا ام يأ دوا مهبفنأ اوناك نكلو هللا 0 00 بادعلا مهب 7

 رفكلا لهأ لاق يأ #اوكرشأ نيذلا لاقو» ميحجلا تاكرد يف ميلألا باذعلا وهو مهئازهتسا

 رك ماس فدك هي كوم تسلا

 0 143 اوم قح وهو هب ا هللا هل ةمعطألاو تا هع

 لثم اوجتحاو 1 نيمرجملا نم مهلبق نم لعف ءازهتسالاو بيذكتلا اذه لثم يأ «مهلبق نم نيزذلا

 نأ دعب مهرايتخا ضحمب ناك كلذ لك نأو « مهيصاعمو مهرفكل مهبسك اوسانتو « لطابلا مهجاجتحا

 ىلع سيل يأ #نييبملا غالبلا الإ لسرلا ىلع ليهف#» رابجلا بضغو رانلا باذع مهلسر مهترذنأ

 لا لك يفانثعب دقلو# العو لج هللا ىلإ وهف ناميالاو ةيادحلا رمأ امأو . غيلبتلا الإ لسرلا

 لك اوكرتاو « هودحوو هللا اودبعا نأب قلخلا عيمج ىلإ لسرلا انلسرأ يأ «توغاطلا اوبنتجاو هللا اودبعا

 ىأ «هللا ىده نم مهنمفإ» لالضلا ىلإ اعد نم لكو منصلاو نهاكلاو ناطيشلاك هللا نود دوبعم

 نم 0 #«ةلالضلا هيلع تسّقح نم مهنمو» نمآف هنيدو هتدابع 21 هللا هدشرأ نم مهنمف

 نم مهنمف هللا ةوعد سانلا غيلبتل لسرلا لسرأ هنا ىلاعت ملعأ .رفكف ةلالضلاو ةواقشلا هل تبجو

 ةبقاع ناك فيك اورظناف ضرألا يف اوريسف#» هللا هلضأف رفك نم مهنمو . هللا هادهف باجتسا

 حئابذلا ضعبل مهميرحتو مهكارشا اولاحأ دقف . هللاب مهكارشإ ةلع يف نيكرشملا تالوقم نم ةديدج ًةلوقم هذهو » لالظلا يف لاق )١(
 ىنعم مهف يف أطخو بهو اذهو . . هلعف نم مهعنملاذه نم ًائيش اولعفي الأ  مهمعز.يف هللا ءاش ولف . هتئيشمو هللا ةدارإ ىلع . ةمعطالاو

 يف اهيلع صوصنم ةرهاظ هذه هئدارإو , تابيطلا نم مه هلحأ اماومرحي نأ مخ ىضري الو . كرشلا هدابعل ديري ال هناحبس هللاف . ةيهليالا ةثيشملا
 اذهف «توغاطلا اوبنتجاو هللا اودبعا نأ الوسر ةمأ لك يف انثعب دقلوإ هدعب ىلاعت لاق اذهو غيلبتلاب اوفلك نيذئا لسرلا ةئسلأ ىلع هعئارش
 « رايتخالا ةئيشم مهل عدي نأو 3 لالضلاو ىدهلل دادعتساب رشبلا قلي نأ ميكحلا قلاخلا ةدارا تءاش دقو « هدابعل هئدارإ هذهو 2 هرمأ

 . 51/1١4 نآرقلا لالظه ١.



 نفي رشع عبارلا ءزجلا

 رام وك م و 2 27 2 ما صا جلا ا

 تلا ج ارم نت قا اي عنب ١ هَل إف مهمه نع صرخت نإ يو نيكل هب :
 هم هيام ورز هوم مل ريس ص رص وار صوص سا مو مص حاض

 نيبيل َنوُمْلْعَي ال سالآ مك أ ّنكللو اح هيَلعاَدَعَو ّلَب تا ا

 7 سا رجا عر مورمأ اسم - م ا ةسصإلا ص رص ص

 وهل لوقن نأ هئندرا اذإ ٍهْئَنل انلوَف اَنِإ © نييذنك أوناك مت | ورك نيل ملعيلو هيف نوفلَسحي ىدل م

 ءء هر ما سد 0 م جر ص صل رس ىلا رخل ع عا ريب رع سل

 ًوناكول ربك | ةرخألا رحبالو ةلدسح ينال مهكوبتلا اوملظام دعب نم هلآ يف ا َنيِدْلاَو 0 نوُكَيَف 5

 لم رت صل تح سر ص سل راس هل

 02 ولك وي ميدر لعو أوربص َنيِذَلأ قرد َنوُسلع

 مكلعل نيبذكملا ممألاب لح اذام اورظنا مث ضرألا فانكأ يف شيرق رشعم اي اوربس يأ «نييذكملا

 صرحت نإ يأ كيل وسرلل باطخلا «لضُي نم يده ال هللا نإف مهاده ىلع صرخت نإ» ! نوربتعت
 ءوسب ةلالضلا هيف قلخي نميف أرسقو ًاربج ةيادهلا قلخي ال ىلاعت هنأ ملعاف رافكلا ءال ؤه ةياده ىلع دمحم اي

 دهج هللاب اومسقأو# ىلاعت هباذع نم مهذقني نم مهل سيل يأ «نيرصان نم مهلامو# هرايتخا
 نأب نيميلا ظيلغت يف نيغلابم مهناميأ يف نيدهاج نوكرشملا فلح يأ 4توهي نم هللا ثسعبي ال مهناهأ
 ىلاعت لاق ٠ تارذلاو ءالشألا قرفتو ىليلا دعب ًاريسع ًارمأ هوأرو ثعبلا اودعبتسا ٠ تومي نم ثعبي ال هللا
 نكلوإل هنم دب ال ًاعطاق ادعو كلذب دعو ٠ مهّتثعييل لب يأ اقح هيلع ادعو ىلب» مهيلع ًادر

 ملل نيبيل» روشنلاو ثعبلا نوركتيف هللا ةردق نوملعي ال مهرثكأ نكلو يأ «نوملعي ال سانلا رثكأ

 اوقلتخا ايف قحلا مهل رهظيلو , ثعبلا مهراكنإ يف مههالض فشكيل مهثعبيس يأ «هيف نوفلتخي يذلا
 مولظملاو ملاظلا نيبو . لطبملاو قحملا نيبو . يصاعلاو عيطملا نيب زييمتلا وهو لدعلا ققحيلو « هيف
 هللا دعول نوبذكملاو . ثعبلل نودحاجلا ملعيلو يأ 4نييبذاك اوناك مهنأ اورفك نيذلا ملعيلو#

 جاتحي ال يأ «نوكيف نك هل لوقت نأ هاندرأ اذإ ءيشل انلوق انإ# نولوقي ايف نيبذاك اوناك مهنأ قحلا

 هنأ ةقيقحلاو .ناهذألل بيرقت اذه :نورسفملالاق نوكيف نك ء ءيشلل لوقن انإف ءانعو دهج ريبك ىلإ رمألا

 «اوملُظ ام دعب نم هللا يف اورجاه نيذلاو# «نكا ظفل ىلإ جايتحا ريغب ناكل ًائيش دارأ ول ىلاعت

 مه يبطرقلا لاق هللا يف اودع ام دعب نم هناوضر ءاغتباو هللا نأش يف ةبارقلاو لهألاو ناطوألا اوكرت يأ
 ىلإ اور جاه مهول املف ٠ , اودارأ ام مهل اولاق ىتح ةكم لهأ مهب ذع « راّيعو باّبخو لالبو بيهص

 مهأوب : سابع نبا لاق اودقف مم ًاريخ ةنسح اراد مهتتكننل يأ «ٌدنسح ايندلا يف مهتتوبتلإ "”ةثيدما

 مظعأ ةرخآلا باوث يأ 4نوملعي اوناك ول ٌربكأ ةرخآلا رجالو» ةرجه راد مهل اهلعجف ةنيدملا هللا
 اوربص نيذلا مه يأ «نولكوتي مهبر ىلعو اوربص نيذلا# نوملعي سانلا ناك ول ربكأو فرشأو

 هرجأ نوغتبي هدحو هللا ىلع اودمتعاو . ناوخإلا اوقرافو . ناطوألا اورجهف « هراكملاو دئادشلا ىلع

 ٠١ ا//١. يبطرقلا )١(



 لحتلا ةروس (15) 4

 ريزلاو تنئيبْلاب و َنوُملعَتاَل منك نإ ذل لأ اولكسف ميل ىحون الاجر الإ َكِلبَك نم السر امو ظ م 02000 ال امواما سا و ع د 0 هه مش مكمل يأ م سم م وص تالطاس مع
 نأ تاعبسلا اوُركم نيا نمافأ (ج0 َنوركحَمَتي مهلعَلو مهبل لنا سائلل نوبت ذل كيل انتو سس # مو ري م ص ترو ع غد - 5 صرب ه3 مرر ج وم دمدسط م 0 ا ا ا ل
 م ربح سجس 2# مدع ررعع 6-2 < ءآ ور 7 س مع

 مها ملفت يف َمُهَدْحايْوَأ © تورعتتال ُتيح ْنِم باّذَعْلا مهيتابب وأ ضرألا مير هللا فسح
 سد ريض صم ساس وود هم سال 4 تا م دمدرمء2لةم هام . ةبي مم ص معامرع8#م سك 2 ع

 وش نم هللا قلخام لإ أوري رلوأ 0 محر فوكرأ ركبر نإف فوخحت ىلع مهذخاي وأ 2) نب زعم
 0377 هر 0 مرير سم سل مس ادرب يرو ربد يس ريب ه2 سم جت م - مس ورب ل نر ةصص

 ضر لامو توما ام دس لو ه) نورد مهو هلل ادجم لباسا ميلا نع مهل أوم
 ممألا ىلإ دمحم اي كلبق نم انلسرأ امو يأ «مهيلإ يحوُن ًالاجر الإ كلبق نم انلسرأ امو هتبزنمو

 اولاقو ِِي دمحم ةوبن شيرق وكرشم ركنأ : نورسفملا لاق كيلإ انيحوأ امك مهيلإ يحون ًارشب الإ ةيضاملا
 ال مستنك نإ ركذلا لهأ اولأسافإ» "تلزنف ًاكلم انيلإ ثعب ًالهف « ًارشب هلوسر نوكي نأ نم:مظعأ هللا
 نإ ًارشب اوناك ءايبنألا عيمج نأ مكنوربخي ليجنبالاو ةاروتلاب ءاملعلا شيرق رشعم اي اولأسا يأ «نوملعت
 مهقدص ىلع ةلادلا ةعطاسلا نيهاربلاو ججحلاب مهانلسرأ يأ «رسيزلاو تاتيبلاب» كلذ نوملعت ال متنك

 ةلفاغلا بولقلل ظقوملا ركذملا نآرقلا يأ «ركذلا كيلإ انلزنأو# ةسدقملا بتكلا يأ ربزلابو
 مهُلعلو» مارحلاو لالجلاو . ماكحألا سانلا فرعتل يأ «مهيلإ لّرُت ام سانلل نّيبتل»
 فسخ نأ تائيسلا اوركم نيذلا نمأفأ» نوظعتيف نآرقلا اذه يف نوركفتي مهلعلو يأ 4نوركفتي
 « ةودنلا راد يف هلتقل اولاتحاو ِةِكِيهللا لوسرب اوركم نيذلا رافكلا ءال وه نمأ له يأ « ضرألا مهب هللا

 يأ «نورعشي ال ثيح نم باذعلا مهيتأي وأ» ؟ نوراقب لعف امك ضرألا مهب هللا فسخي نأ اونمأ له

 وأ» اهب نوملعي ال ةهج نمو مه لابب رطخي ال ثيح نم « مهرارقتساو مهنمأ لاح يف ًةتغب باذعلا مهيتأي
 ءارشلاو عيبلاب مهلاغتشاو ةراجتلل مهرافسأ ءانثأ يف مهكلهي يأ «نيزجعمب مهامف مهبلقت ىف مهذخأي

 نيفئاخ مهنوك لاح هللا مهكلبم يأ «بفوخت ىلع مهذخأي وأ» هللا نو زجعي ال لاح يأ ىلع مهنإف

 ""ديدش فوخلا عم عقوتي ام لوصح نإف دشأو غلبأ نوكي هنإف : ريثك نبا لاق باذعلا لوزنل نيبقرتم

 «ءيث نم هللا قلخ ام ىلإ اوري ملوأ# ةبوقعلاب مكلجاعي مل ثيح يأ «ميحر فوءرل مكبر نإف»
 نمو راجحألاو راجشألاو لابجلا نم ءيبش نم ام هنأو هللا ةردق راثآ اوريو نورفاكلا ءال ؤه ربتعي ملوأ يأ
 ىلإ بناج نم اهلالظ ليمت يأ هلل ًادسجس لئامشلاو نيميلا نع هُنالظ اًؤيفتي» هللا قلخ ام رئاس
 «نورخاد مهو هتثيشمو هتدارإ نع جرخت ال , دايقناو ىملاعت هتئيشملا عوضخ دوجس ِهَّلل ةدجاس بناج
 كئلوأ هتعاط ىلع ربكتيو ىملاعتي فيكف هريبدتو هللا ةردقل ةداقنم ءايشألا هذه لكف نو رغاص نوعضاخ يأ

 يأ «نوربكتسي ال مهو ةكئالملاو ةباد نم ضرألا يفامو تاومسلا يف ام دجسي هللو# ؟ نورفاكلا

 )١( ريسملا داز 444 /4 . )١( "م /؟ رصتخملا ,



 1 رشع عبارلا ءزجلا

 م ا ئم رتل ص ص تمص سم ص سل س 2جم ام ريب لم يو هرم سم م سا رتام ريب سا سس لَك

 22 نورصعؤي ام نولعقيو مهَقوَف نم مهبر َنوُفاَحي © توريكتس ال مهو ةكيتلملاو و ةباد نم

 نوفاخيؤ» هتدابع نع نوربكتسي ال مهف ةكئالملا مهيف امب تاقولخملا عيمج داقنيو عضخي هذحو ىلاعت هل

 ىلع هرماوأ نولثتميو , هتمظعو هللا لالج نوفاخي يأ «نورمؤُي ام نولعفيو مهقوف نم مهر

 . ماودلا

 9 يلي ام عيدبلاو ناييلا هوجو نم ةميركلا تايألا تنمضت : ةعغالتلا

 ١ ًاريخ لزنأ اولاق يأ «ًاريخ اولاق» فذحلاب زاجيرالا .

 . «ءىيش نم هنود نم انمرحالو . . ءيش نم هنود نم اندبع ام 8# هلوق ف بانطإالا -

 نيميلا» ينو « لضُي نم يده ال» يفو «ةلالضلا هيلع ْتَّقحو . . هللا ىدّه» يف قابطلا -*
 : «لئامشلاو

 . ةغلابملا غيص نم ليعفو لوعف نأل «ميحر فوءرلإ يف ةغلابملا ةغيص - 4

 يف ةدايز «ةكئالملاو . . ضرألا يف امو تاومسلا يف ام دجسيإ يف ماعلا دعب صاخلا ركذ -ه
 . راهطألا ةكئالملل ميركتلاو ميظعتلا

 . #نورعشي . نورخاد .نوركفتي» يف عجسلا -5

 :ال ةوبنلا نأ الاجر الإ كلبق نم انلسرأ اموإ» ىلاعت هلوق نم ءاملعلا ضعب طبنتسا : ةدكئاَف
 . قيقد طابنتسا وهو . ةّيبن نهيف سيلف ءاسنلا امأو . لاجرلا يف الإ نوكت

 قافتاب 3 ةضحاد ةلطاب ةجح ردقلاب جاجتحالاو »م : : ةنسلا جاهنم يف ةيميت نبا لاق : 1

 هللا در «انؤابآ الو انكرشأ ام هللا ءاشولإ» نوكرشملا لاق املاذهو ٠ , نيملاعلا عيمج نم نيدو لقع يذ لك

 نوكرشملاو4#نوصرخت الإ متنأ نإو نظلا الإ نوعبشت نإ انل هوجرختف ,ملع نم مكدنع له لقههلوقب مهيلع
 ىنزلاوأ « هدلو لتق دارأوأ . رخآلا ملظول مهدحأ إف ٠ ةلطاب ةجحلا هذه نأ مهلوقعو مهترطفب نوملعي

 هنم اولبقي مل . اذه لعفأ مل هللا ءاشول : ٍلاقف كلذ نع سانلا هاهنف ملظلا ىلع ًارصم ناكوأ « هتجوزب

 ا . . هجو الب هسفن نع موُلل ًاعفد جتحملا اهب جتحي اإو :. هريغ نموه اهلبقي الو ةجحلا هذه

 «نوملعت ال متنأو ملعي هللا نإ . . ىلإ .. نيطإاوذختت ال هللا لاقوإ : ىلاعت هللا لاق

 . (95) ةيأ ةياهن ىلإ ( )١ ةيآ نم

 )١( زاجيإب رشاعلا ءزجلا ليوأتلا نساحم نع .



 لحنلا ةروس (1) نيف

 هدارفإب انه رمأ ؛ هناطلسل عضاخ ٠ « هللا رمأل ٌداقنم نوكلا ىف ام لك نأ ىلاعت ركذ امل : ةبسانملا
 ةليلحلا ةمعنب سانلا رّكذو 3 ةيلهاحجلا لهأ تاالالض ف لاثمألا برض مث 3 قزارلا قلاخلا هنأل ةدابعلاب

 . هو ركشيو هودبعيل

 مهو» هنمو ماد يأ ابوتضو ءىثلا بصو : ىرهوجلا لاق ًامزالو ًايئاد «ًابصاو» : ىتتفغللا

 توصلا عفر : راؤجلا 4نوراجتإ» بصاو هدعر ميزهو » : رعاشلا لاقو مئاد يأ «بصاو باذع

 : ةرقب فصي ىثعألا لاق حاص يأ راج : لاقي عرضتلاو ءاعدلاب

 ثا تيش نأ 0 د ليلو ع ع ًاثالث د تفاطف

 نهاد مح ال ايف ذيل 0 راو شرككلا ىلإ لزني 0 لبرلا : : ثلا «ثرفط لو ٍناوه

 « دالوألا دالوأ يرهزألا لاق : ةدفحلا «ةدفح# ءانع الب رّخسملا داقنملا وهو لولذ عمج عمج «ًاللذ» هبرش

 . ناوعألاو مدخلا 8 ةدفحلاو

 ضرألاو تاونمسلا ىفام هلو يد وَ دس ةلإ وه اعإ ناي اللا ل 3

 ُِت نورعجت هلق رضلأ ركسم اذ م 0 5 ٌنرَقت هك هَ ريَمَأ د
 همس ه رة هر هم

 فوسف أوعتمتف مهلذيتا آه أورفكيل يو َنوُكرثب ميري مم قب رف اَذإ كن ٌرصلا ٌَمكح اًذإ م

 ال قحلا هلإالا نإف نيهلإ اودبعت ال يأ «نينثا نيملإ اوذختت ال هللا لاقو» : رتسيغللا
 نود نوفاخ يأ «نوسبهراف يايإفإ دمص ٌدرف دحأ دحاو مكهلإ يأ «دحاو هسلإ وه افإ# ددعتي

 ةعاطلا هل يأ «ًابصاو نيدلا هلو ًاديبعو ًاقلخو أكلم يأ «ضرألاو تاومسلا يف ام هلوإ» ياوس

 راكنإلل ةزمهلا «نوقتتت هللا ريغفأ# ةصلاخ ةعاطلا هلو . قحلا هلالا وهف ًاتباث ًابجاو دايقنالاو

 نمل ةمعن نب مكي امو ؟ هديب الإ رض الو عفن الو + هريغ نوفاختو نوقتت تفيك ىأ خيب بوتلاو

 اذإ مث# هناسحإو هللا لضف نمف رصنو ةيفاعو ةمعنو ,قزر نم سانلا اهنأ مكيلع لضفت ام يأ 11

 نوعفرت هدحو هيلإف ءاسأبو ٍضرمو رقف نم ٌرّضلا مكباصأ اذإ مث يأ «نو رأجت هيلإف ٌرُضلا مكسم

 نود هيلإ الإ نوهجوتت الو . قيضلاو ةرسعلا ةعاس هدحو هيلإ نوأجلت مكنأ ضرغلاو. ءاعدلاب مكتاوصأ

 عجر ءالبلا مكنع عفر اذإ يأ «نوسكرشي مهبرب مكنم قيرف اذإ مكنع ٌرسفلا فشك اذإ مثإ ءاكرشلا

 '”كالهلا نم ةاجنلا دعب كارشرالا نم بيجعتلا مالكلا ىنعمو : يبطرقلا لاق هللاب كارشإالا ىلإ مكنم قيرف

 فوسفاوعتمتن» ءالبلاو رضلا فشك نم ىلاعت هتمعن اودحجيل يأ «مهانيتأ ام اورفكيل»

 رمأو هو . باذعلا نم مكب لزني امو مكرمأ ةبقاع نوملعت فوسف ءانفلا رادب اوعتمت ىأ «نوملعت

 . 3١8/١١ يبطرقلا (”) . .١١9/١ يبطرقلا (؟) . 118/14 يربطلا يف اذك رطملاب ققشنملا باحسلا : ميزهلاو ناسحل تيبلا (1)



 نحل رشع عيارلا ء ءزجلا

 0 ما عروس جا د هلم وع ذو طور هه 2 رول م رع ل حس 0

 َنولعجيَو 0 َنوَتفَت منك مع نعت نلكستل هللات مهتْفَرر ام ابيصت َنوُسَعَي ال امل َنولَعَجيَو كو َنوِسلْعَ

 علوم كلور 2 طول ةماس هم 2 رههمصمل ظل لو ا
 2 مظكو هو ادوسم هو لع قنالاب مهد رب اِإَو ١ دوم مَ هتدحبس تنبأ هل

 هرم مع دل وو لم سلا سل عمو 0

 ا َنومكححي ام< ءآسالأ بال ف رهسدي مأ نوه نلع يمل وري وش نقلا يع

 مهلظب سن هلأ داوي 011 ملال ألا لمن هلل ا م ةرخآلاب نونمّؤيال نبذل

 هج ودفاع دونت جة سم لجأ | 2ز مروي + كلو ةبآ5 نم الع كلام م

 نوملعي ال يتلا مانصألل نولعيب يأ #«مهانقزر امم ًابيصن نوملعي ال امل نولعجيو#» ديعولاو ديدهتلل

 منك امع نلأَسَشل ِهّللات» اهيلإ ًابرقت ماعنألاو عرزلا نم ًابيصن ""ةجحب الو ناهربب اهتيبوبر
 ,خيبوت لا ؤس دارملاو + هللا ىلع بذكلا نم هنوقلتخت متنك امع نلأسُتل نوكرشملا اهيأ هللاو يأ «نورسعفت

 تانب ةكئالملا اولعج نأ مهتهافسو نيكرشملا ءالؤه لهج نمو يأ «تانبلا هلل نولعجيو# عيرقتو.

 اتهلاو كلا اذه نع مظعتو هلا رت يأ هسناحبسإف نينلا م اولعجو تانبلا هلا ىلإ اوبسنف « هللا

 تانبلا نم نوفنأي مهنأ مهتهارك عم نينبلا نم نوهتشي ام مهسفنأل نولعجيو ي أ #نوهتشي ام مهلو»

 ههجو راص يأ «ًادوسم ههجو لمظ# تنب ةدالوب مهدحأ ربخأ اذإ يأ # ىشنألاب هدأ رش ذوو

 لوقت برعلاو « داوسلا ديري سيلو نزخحلاو مغلا نع ةيانكوهو : يبطرقلا لاق نزحلاو مغلا نم
 نم موقلا نم ىراوعيو» ايغو ًاظيغ ءولم يأ «ميظك و هوإل 0ههجو دوسا أهو ركم يقل نمل
 به تسميلو ةّيلب اهنأك ؛ ؛ تنبلا ببسب هقححلب يذلا راعلا نم افون هموق نم يفتخي يأ 4هسب رست ام ءوس

 لذ ىلع ىثنألا هذه كسميأ يأ «بارقلا .يف هّسدي مأ ِنوُش ىلع هكسمأ» عنصي اهف ركفي مث « ةيحل ع ةي

 ثيح . مهمكح ءاسو مهعينص ءاس يأ «نومكحي ام ءاس الأ# ؟ ةيح بارتلا يف اهنفدي مأ 5

 هللا ىلاعت . مهيلإ نينبلا اوفاضأو - ةراقحلاو لذلا نم ةجردلا كلتب مهدنع يشو - تانبلا مهقلاخل اوبسن

 اوقدصي مل نيذلا ءالؤهل يأ «ءوسلا لثم ةرخآلاب نوسؤي ال نيذلل» ًاريبك ًاولع نولوقي امع
 اهإإ صقنلاف . حبقلا يف لثماك يه يتلا ةحيبقلا ءوسلا ةفص . ًالهجو ًاهفس تانبلا هلل اوبسنو ةرخآلاب
 لامكلاو . نأشلا يلاعلا فصولا العو لج هل يأ «ىلعألا لشملا هللوإ هللا ىلإ ال مهيلإ بسني
 هريبدت يف ميكحلا 2 هكلم يف ٌزيزعلا يأ «ميكحلا زيزعلا وهو نيقولخملا تافص نع هزنتلاو , قلطملا

 ذا ؤي ول يأ «مهملظب سانلا هللا دخاؤي ولو» لاقف مهملظ عم دابعلاب هملح نع ىلاعت ربخأ مث
 بدي ًادحأ ضرألا ىلع كرت ام يأ 4ةباد نم اهيلع كرست امؤ» ةبوقعلاب مهلجاعيو مهيصاعمو مهرفكب

 نيعم ٍتقو ىلإ مهرخ وي نكلو يأ « ىمسم . لجأ ىلإ مهرخؤي نكلوإ» ناويحو ناسنإ نم اهرهظ ىلع
 ددحملا تقولا ءاج اذإف يأ «نومدقتسي الو ةعاس نورخأتسي ال مهلجأ ءاج اذإف» ةمكحلا هيضتقت

 )١( يبطرقلا (0 هللا مهاطعأ امئ ًابيصن دامج ابنأل اهل ملع ال يتلا مهتحلآل نولعجي ىنعملا ليقو ٠١/١١57



 لحنلا ةروس (11) نين

 هس مدوطلا ءعةم ع 2 تا ا لالا واعد مرر ةع ع مع, رررم ح[غ 2 0 ا ا

 7 نوطرفم ميمو راثلا ممل نأ مرحب ال ىسحلا مه نا بزكلا مهتنسلا ُْفِصَنَو و نوهكي ام هلل نولعجيو

 رم و لطرار مومو )854 م مل جظر مو ) مو2 ىظظطم مهدمم م دوق هدد و

 اَنْرأآمَو ك2 ملأ باَذَع مهو يلا مودم مهلتتأ نطل كَ كَ نيم ل .انلسرا دَقل هلأ

 وص ب دلك صح ص ه _رعممو ريرتم سس سلا

 و رق َمَرو ىدعو هيف أوفلتخأ ىذا م قيل الإ بتكلا كي

 يقسم رعت معئألا كت د جو نوُمَمسمي وقليل كل ىفاإ اسيؤم دعب صولا ايحأت

0 

 َنوُدَت بتعألاَو ليتل ترق نمو 2 نيب ايس اصِلاَح نمل مدو ترقب نم -هنوطب فام

 «ًادعوم مهكلهمل انلعجو» هلوقك اهيلع نومدقتي الو نمزلا نم ةريسي ةهرب نورخأتي ال مهكالهل
 قبس امل ديكأت وهو « نل مهتهارك عم تانبلا ىلاعت هل نولعجي يأ «نوهركي ام هلل نولعجيو»
 كلذ عمو نولعجي ام هلل نولعجي يأ «ىنسحلا مهل نأ بذكلا مهثنسلا ف صتوإ خيبوتلاو عيرقتلل

 ام ناكم حل انإ اق يأ «راسنلا مسنمل نأ مرج الة له مهنأو هللا دنع ىنسحلا ةبقاعلا مهل نأ نومعزي
 مث 2 "”نومّدقّسو اهيلإ نولجعم يأ «نوطرفم مهأو» باذع ابماذع ءارو سيل يتلا منهج - راق اوُلمأ

 ذه هلت لاقف ألا لمحت ىلع ربصلا يف مي هيلع هللا تاولص ىمأتيل لسرلا لاسوإ يف معن لاعت ركذ

 ىلإ ًالسر دمحم اي كلبق انثعب دقل هللاو يأ «مملاعأ ناطيشلا مه نّيَّرف كيلبق نم رممأ ىلإ انلسرأ

 تانيبلا نم هب مهوءاج ام مهيلع اوذرو لسرلا اوبذك ىتح ةحييقلا مه امعأ ناطيشلا نّسحف مهماوقأ

 يأ «ميلأ باذع مهو» رصانلا سئبو ايندلا يف مويلا مهرصان ناطيشلاف يأ «مويلا مهيلو وهن

 ام ىأ «هيف اوفلتخا يذلا مهل نّيبتل الإ باتكلا كيلع انازنأ اموإ) ملؤم باذع ةرخآلا يف مهو
 ىدهوإ» مهيلع ةجحلا موقتل ماكحألاو نيدلا نم هيف اوفلتخا ام سانلل نّيبتل الإ دمحم اي نآرقلا كيلع انلزنأ
 ىلاعت ركذ مث هب نمآ نمل ءافشو ةمحرو ؛ بولقلل ًةياده نآرقلا انلزنأو يأ #«نونمؤي موقل ةمحرو

 يأ «اهتوم دعب ضرألا هب ايحأف ءام ءامسلا نم لزنأ ُهللاو» لاقف هتينادحو ىلع ةلادلا هتردق ميظع

 كلذ يف َّنإ» اهسبيو ضرألا بدج دعب عر زلاو تابنلا ءاملا كلذب ايحأف باحسلا نم ءاملا هتردقب ل نأ
 ريكذتلا نوعمسي موقل هترادق ميظع ىلع ةرهاب ًةلالدل ءايحإلا اذه يف نإ يأ عن وعمسي ر موقل ٌهيآل

 ليرالا » ماعنألا هذه ىف سانلا ابمأ مكل نإو يأ «ةربعل ماعنألا يف مكل ٌنإو» هنولقعيو هنو ربدتيف

 هللا ةردق ىلع ةلالد اهريخستو اهقلخ يفف . ءالقعلا اهب ربتعي ةربعو ةظعل « زعملاو ناضلاو رقبلاو

 ماعنالا هذه نوطب يف يذلا ضعب نم مكيقسن يأ «هنوطب يف امم مكيقسُت» هتينادحوو هتمظعو

 «”عفانلا نبللاو صلاخلا بيلحلا كلذ مدلاو ثورلا نيب نم يأ «ًاصلاخ ًاتَبل مدوٌثرف نيب نمو

 . رانلا يف نويسنم نوكرتم « نوطرمُم ٠ : دهاجي لاقو « ءاملا بلط ىلإ قباسلا وهو طرفلا نم نسحلاو ةداتق لوق اذه (1)
 يغبي ال هللا ةردق نم خزرب امهنيبو هتيبو هنافنتكي مدلاو ثرفلا نيب أطسو نبللا قلخي هناحبس هللا نإف ةربعلل نايب ةيآلاو : يرشخعرلا لاق (؟)

 5 "18 /7؟ فاشكلا 8 لمأتو ركفت نمل هتمكح فطلاو « هتردق مظعأ ام هللا ناحبسف 3 ةحئار الو 03 معط الو « نولب هيلع امهدحأ



 نيف رثشع عبارلا ءزجلا

00000 

 ني ينم نأ للا لإ كبر نحوأو نوقع رْوَقلهي كلذ ىف نإ انس ارو اًركسُهْنم

 مس روب م رو رول عربوو هلم رو 002

 انوع نم جري اللُذ كير لبس ىلسأف ترمّشأ لك نم ىلع م يجدر بامبو ِرجّشلأ نمو اويب ِلاَبكبأ
 ةامدس و ور مصاصس م لس را رص سرس يح رع تح لك هع عر 5 موش ر# مر

 06 مدع او هج نهيق كل نأ ساّنلَل امش هيف ,هلاولأ فِلَمْحم ُباَرَ

 عج ردم معلن اع يلع دب ممم ال كل رمش كدر إذ دري نم مسمر

 تارمث نمو# هبرش نم هب *ِصْعي ال ًانيه ًاذيذل ٠ مهقلح يف رورملا لهس يأ 4نيبراشلل ًاغئاس»

 بانعالاو ليخنلا تارمث نم مكيلع هب هللا معنأ امم مكلو يأ «ًارسكس هسنم نوذختت بانعألاو لسيخنلا
 "دعب تمرح مث رمخلا يرحم لبق ةيآلا هذه تلزن اغإو : يربطلا لاق ركسي ًارمخ هنم نولعجت ام

 : ركسلاو , اهترمث نم لحأ ام : نسحلا قزرلا : سابع نبا لاق بيبزلاو رمتلاك «ًانسح ًاقز رو»
 هتينادحو ىلع ةرهاق ةلالدو . ةرهاب ةيآل يأ نو لفعي ٍموقل ةيآل كلذ يننإ) . اهترمث نم مرح ام

 اذهو « ناسنإالا يف ام فرشأ هنأل انه لقعلا ٌركذ بسانو : ريثك نبا لاق مهوقعب نوربدتي موقل هناحبس

 ميظعو « هتردق رهاب ىلع لدي ام ىلاعت ركذ املو . ؟"'اهوقعل ةنايص ةركسملا ةبرشألا ةمألا هذه ىلع هللا مرح
 ركذ « بانعألاو ليخنلا تارمث نم نسحلا قزرلا جارخإو . مدو ثرف نيب نم نبللا جارخإ نم هتمكح
 رومأو ةعيدب بئاجع اهيفو ةفيعض ةرشح يهو 3 لحنلا نم سانلل ًءافش هلعج ىذلا لسعلا جارخإ

 نأ لخنلا ىلإ كبر ىحوأو# ىلاعت لاقف هتمظعو هتردقو .عناصلا ةينادحو ىلع لدي اذه لكو « ةبيرغ

 اهمهلأ ىأ ةيادملاو ماهرالا : يحولا نم دارملا «نوشرعي امو رجشلا نمو توين لابجلا نم ىذختا

 .رجشلاو . لابجلا : ةنكمأ ةثالث يف اهيلإ ىوأت ةبيجعلا ةسدسملا اهتويب ءانب ىلإ اهدشرأو اهحلاصم

 اهنيهتشت يتلا رامثلاو راهزألا لك نم يلك يأ 4تارسمنلا لك نم يلك مئ#» سانلا اهينبي يتلا راوكألاو
 يلخدأ يأ «اللُذ كبر لبس يكلساف» لسع ىلإ اهليحي هتردقب هللا نإف ٠ ضماخلاو « رملاو . ولحلا نم

 اهنوطب نم جرخي» بايالا وأ باهذلا يف نيلضت ال كل ةرخسم اهنوك لاح ىعرملا بلط يف قرطلا
 « ضيبأو . رمحأ هنم ٌعونتم لسع لحنلا نوطب نم جرخي يأ «سانلل ءافش هيف هّناولأ فلتخم بارش
 رضي وهو سانلل ًءافش نوكي فيك : اولاق نإف يزارلا لاق ضارمألا نم ريثك نم سانلل ءافش هيف . رفصأو

 ناك ال لب ٠ لاح لك يفو « ءاد لكلو , سانلا لكل ءافش هنإ : لقي لقي مل ىلاعت هنأ باوجلاف ؟ ءارفصلاب
 ٍمىقل ةيآل كلذ يف نإ» ”ءافش هيف نأب فصوي نأب حلص ءاودألا ضعب نمو ضعبلل ءافش

 مث مكقلخ هللاو» هعنص عيدبو « هللا ةردق ميظع يف نوركفتي موقل ةربعل يأ «نوركفتي
 ا مكمل كاع ءاضقنا دنع مكافوتي مث ائيش اونوكت مل نأ دعب هتردقب مكقلخ يأ « مكافوتي

 «ًائيش ,ملع دعب ملعي ال يكل ظ فرخلاو مرا وهو رمعلا فعضأو ءدرأ ىلإ دري يأ «رّمُعلا لذرأ ىلإ

 « هقلخ ريبدتب ميلع يأ «ريدق ميلع هللا َّنِإإ لقعلاو ةوقلا ناصقن يف لفطلا هبشيف ملعي ام ىنيل يأ
 . "75/9 رصتخملا (#) . 7 /؟. ريبكلا ريسفتلا () 154/14 يربطلا )١(



 لحنلا ةروس (15) ليات

 ١: َتكْلماَم لع مهقزر ىدآر أوصف َنيلا اَق قرا يف ضب لع ركض لضمه . ريملاو 0 ه كر مم ا
 9 مو 2 0 رن م . ري ص ص م ا رعاموس مو ري

 نين مجاور نم هَل لعجو اجوزا ا ا هلأ ةمعنيفأ ها ءاوس هيف

 مس رعررم م م مري ورد دو. ع هموم 2 02000000 هل ص حاص ع كك هع دعه

 هَ نود نم نودبعيو نورفكي مه هلأ تمعنبو َنوُنمْؤي لطلاب تبطل نم كفر ةدفحو

 أ

 لَم هَللآَنإ ل لَ ملا أو ؛ِرطَت الق 2 ٌنوعيطتس باو كيم ضرألاو تاولمسلاَنماقز رمل كلج الام

 نه َنوُلَعَمال منَ

 لاق هتتامإ دعب هئايحإ ىلع رداق هنإف « لهجلا ىلإ ملعلا نم ناسنإالا لقن ىلع ردق امكف « هديري ام ىلع ريدق

 «قزرلايف ٍضسعب ىلع مكضعب لّضف هللاوإ» ؟”رمعلا لذرأ لإ دري مل نآرقلا أرق نم : : ةمركع

 يارب اولّضف نيذلا امف# كولمم كاذو كلام اذهو « ريقف كاذو ينغ اذهف قازرألا يف مكنيب تواف يأ

 مهقزر ايف كيلاملا مهديبعل نيكرشمب ءاينغألا ءال ؤه سيل يأ «ءاوس هيف مهف مهناهأ تكلم ام ىلع مهقز ر
 : سابع نبا لاق نيكرشملل ىلاعت هللا هبرض لثم اذهو . مهديبع عم كلذ يف اووتسي ىتح لاومألا نم هللا
 ةمعنيفأ# ؟ '”يناطلس يف يعم ىديبع نوكرشي فيكف «٠ مهئاسنو مهلاومأ يف مهديبع اوكرشيل اونوكي مل

 لعج هللاو# ؟ مهيلع لضفتملا معنملا وهو هريغ هعم نوكرشيأ يأ راكنإلل ماهفتسالا «نودحجي هللا

 فالتثالا لصحيل مكلكشو مكسنج نم ءاسنلا قلخ هتردقب ىلاعت وه يأ «اجاوزأ مكسفنأ نم مكل

 تاجوزلا ءالؤه نم مكل لعج يأ «ةدقحو نينب مكجاو زأ نم مكل لعجوإ مكنيب ةمحرلاو ةدوملاو
 نم مكقزروإ» مهتعاط يف نوعراسيو مهدادجأ نومدخي مهنأل ةدفح اومس « دالوألا دالوأو دالوألا

 هللا ةعغتتو نووي لظابلابفأ 3 .ناويللاو توبحلاو راهثلا نم ذئاذللا عاونأ نم مكقزر يأ «تابيطلا

 ماهفتسا وهو ؟ نمحرلاب نورفكيو ناثوألاب نونم وي هللا معن نم ركذ ام ققحت دعبأ يأ 4نورفكي مه
 دبعيو يأ «ًاتيش ضرألاو تاومسلا نم ًاقزر مه كلمي ال ام هللا نود نم نودبعيو» عيرقتلاو خيبوتلل
 ًاليلق مهقزرت نأ ردقت الو ء رجشوأ . عرز جارخإ ىلعالو ٠ , رطم لازنإ ىلع ردقت ال ًاناثوأ نوكرشملا ءال ؤه
 «لاشألا ِهَّلل اوبرضت الف تدارأ ول هيلع ردقت الو كلذ اه سيل يأ «ن وعيطتسي الو ًاريثك وأ

 ملعي هللا نإ» هيبش الو ريظن الو هل لثم ال ىلاعت هنإف . هابشألا هل اوهّبشت الو , لاثمألا هلل اولّثَت ال ىأ
 . قلاخلا ةمظع ردق نوملعت ال متنأو . قئاقحلا لك ملعي يأ «نوملعت ال مقتنأو

 : يلي ام عيدبلاو نايبلا فونص نم ةميركلا تايآلا تنمضت : ةعغالتلا

 ةبهرلاو ةباهملا ةيبرتل 4نوبهراف يايإف» ملكتملا ىلا ةبيغلا نم ةبيغلا ىلإ ملكتلا نم تافتلالا ١

 . يريغ اوفاخت ال يأ رصقلا ةدافإ عم بولقلا يف

 4/7*#”  رصتخملا (7؟) . 458/4 ريسملا داز )١(



 ١و رشع عبارلا ءزجلا

 . . نونئمؤي» يفو «اهتوم دعب ضرألا ايحأ» فو «نورخأتسيو . . نومدقتسي# يف قابطلا - "
 . «نورفكيو

 . «لك نم يلك» نيب صقانلا سانجلا -*
 ةضرتعم ( هناحبس ) ةظفلف «نوهتشي ام مهلو  هناحبس  تانبلا هلل نولعجيوط ضارتعالا -

 . حيبقلا لهجلا اذه نم قلخلا بيجعتل
 ميريدق ٌميلع»و «ميكحلا زيزعلا» يف ةغلابما ةخيص

 . «نورفكي نودحج ,نوشرعي« نولقعي» عجسلا- 5

 . «نوملعت فوسف اوعتمتف» ديعولاو ديدهتلا - ١

 مهتتسلأ يأ هعيدبو مالكلا غيلب نم اذه : باهشلا لاق «بذكلا مهتنسلأ فصتو# ىلاعت هلوق -8

 . ءافيه ىأ فيلا فصي اهدقو « ةرحاس ىأ «رحسلا ُفصت اهُئيعإ مهلوقك ةبذاك

 «نوركذت ملعل مكظعي . . .ىلإ . .ًاكولمم ًادبع ًالثم هلا برض» :ىلاعت هللا لاق

 )4٠( ةيآ ةياهن ىلإ (/ه) ةيآ نم

 نالطبل ًاحيضوت نيلثم ركذب هبقعأ ؛ هللا ريغل مهتدابع يف نيكرشملا ةهافس ىلاعت ركذاملا: 3-2 تالا
 اهضافأ يتلا معّنلا ضعبي سانلا ركذ مث ؛ ل 2 عمتت الوقت ال تلا ناثوألا ةدابع

 نيبينم نيعئاط لمعلا هل اوصلخُيو 6. هوركشيو هودبعيل مهيلع

 لايعوه يذلا ليقثلا : لكلا لك قطني ال يذلا سرخألا : مكبألا «مكبأذ : ّيتحسمغللا
 : رعاشلا لاق هلفكي نم ىلع هلقثل ًالك ميتيلا ىمسي دقو ريغلا ىلع

 «”ديدش ريغ لكلا مُظع ناك اذإ هبابش لبق لكلا لال لوكأ

 ليحرلاو رفسلا : ُنْعْظلا «مكنعظ» ًاناحلو أحمل هحمل لاقي ةفطخلا لثم ةعرسب رظنلا : حْمللا «حلج
 ام لك : لالظلا «ًالالظ» منغلل فوصلاك ليال ربولا «اهرابوأ» ةرفاسملا ةأرملا ةنيعظلاو لكلا بلطل
 رطملاو حيرلا نم يقيو ظفحي ام لكوهو لامحأو ليح لثم نك عمج هًانانكأط رجشلاو تويبلا نم هب لظتسي

 )١( طيحملا رحبلا 0١8/89 .



 لحتلا ةروس (15) لل

 ع
 م رئمورم وع 2 ري رز رت م بلا 2 مس مصاص رب نام 2 رك لست رك رع فمع ف

 ندوئسن له ارهجو ارس هنم قفني وهف انسحاقزر نم هلئقزر نموو ىف لع ردقي ال اكولمم ادبع الثم ةاوص #
 لع لكرعو وي لع رييااركبأ اضدعأ نيلجَر الثم هللا برَصو ١ >2 َنولعَي ال مهرتك ألب هلل دا 0 ٌٍُِ اص رص راع يح ل صر راع خا حصرا 2 ربو رم رس بارق راع 4 ج2 ع
 موم هما اج خس ص سلو 2

 بيغ طلو > ويقسم طارص َلعَرُمو لعلام نموه ىرتستب لع ربعي تأي ال هيوم امه وم

 . "لابرس وهف .عرد وأ ,صيمق نم هتسبل ام لك : جاجزلا لاق لابرس عمج «ليبارس» |مهريغو

 انسح ًاقزر انم هانقزر نمو ءيش ىلع ردد ال ًاكولم دبع ًالشم هللا برض» : رثسيفللا

 100 ا ل ا يس ا ع هبرخ لثم اذه
 نايس اههنأ عم « ءاشي فيك هرمأ يف فرصتي دي كلام رح نيبو ٠ فرصتلا نع زجاع ولم دبع نيب ىّوس نم

 ؟ تاقولخملا زجعأ هب نوكرشي ثيح نيملاعلا برب نظلا اهف « ىلاعتو هناحبس هلل ةيقولخملاو ةيرشبلا يف
 يأ ؟ «نووتسي له هللا هجو ءاغتبا ةينالعلاو ءافخلا ىف هلام قفتي ىأ «ًارهجو ًارس هنم قفُي وهف»
 « ءيش ىلع ردقي ال يذلا كولمملا دبعلاك مانصألاف . لثملا مه برص نيذلا رارحألاو ديبعلا يوتسي له

 نيبو هنيب ىَّوسُي فيكف « ءاشي فيك نوكلا يف فرصتملا وهو ؛ قزرلا هديبو . كلما هل ىلاعت هللاو
 دقف قحلا حوضوو لاثملا اذه نايب ىلع هلل ًاركش يأ «نوملعي ال مهرثكأ لب هلل دمحلا» ؟ مانصألا

 , قولخملاو قلاخلا نيب نووسي مهلهجو مههفسب نيكرشملا نكلو , ةعطاسلا سمشلا لثم ةجحلا ترهظ
 يناثلا لثملا وه اذه «ءيش ىلع ردقي ال مكبأ مهدحأ نيلجر ًالثم هللا برضو#» كولمملاو كلاملاو
 نئولاف ٠ "'”ىلاعت قحلاو نثولل بورضم لثم اذه : دهاجم لاق ةلطابلا مانصألاو قحلا هلإلا نيب قيرفتلل

 ىلع لك وهوإ» .رجش وأ ٌرجح امإ هنأل ةيلكلاب ءيش ىلع ردقي الو . ريخب قطني الو ملكتي ال مكبأ

 يف حجني مل هديس هلسرأ !ئيح يأ «ريخب تأي ال ههجوي (منيأ» هديس وأ هّيلو ىلع ةلاع ليقث يأ «هالوم

 «ميفتسم طارص ىلع وهو لدعلاب رمأي نمو وه يوتسي له فيعض . ديلب ٠ سرخأ هنأل هاعسم
 قحلا قيرط ىلعوهو « نايب حصفأب ملكتملا غيلبلا لجرلا كلذو . سرحخألا اذه ىواستي له يأ

 ةيوستلا نكمت فيكف « نيلجرلا نيذه نيب ىّوسَي ال لقاعلا ناك اذإو ؟ نآرقلا رونب ٌرينتسم . ةماقتسالاو

 بيغ هللو#» ؟ ميقتسملا طارصلا ىلإ يداها « ميلعلا رداقلا وهو هناحبس هللانيبو« ©” رجح وأ منص نيب

 ءاشي فيك قفني ١ ءيش لكل كلاملا وه هللاف . ناثوألاو هناحبس هسفنل هبرض لوألا لثملاف : نيلثم ىلاعت هللا ركذ : ميقلا نبا مامرالا لاق )١(

 توافتلا عم ينود نم اهنودبعيو لإ ءاكرش اهنولعجي فيكف . ءيش ىلع ردقت ال ةزجاع ةكولمم ناثوألاو « ًاراهتو ًاليلو « ًارهجو ًارس هديبع ىلع

 « ناسللاو بلقلا مكيأ وه لب « « قطني الو لقعي ال ؛ « مكبأ لجر ةلزنمب هنود نم دبعُي يذلا منصلاق يناثلا لثملا امأو ؟ نيبملا قرفلاو ميظعلا

 ىلعومهو لدعلاب رمأي « « ملكتم . رداق يح هئاحيس هللاو ؛ ةجاح كل يضقي الو . ريخب كيتأي ال هتلسرأ انيأ ؛ ةئبلا ءيش ىلع ردقي ال اذه عمو

 . "4/7 ريثك نبا رصتخم (7) . 48 /” . يزارلا (*) . ميقلا نبال نيعقوملا مالعأ . دمحلاو لامكلا ةياغب هل فصو اذهو . ميقتسم طارص



 1م رشع عبارلا ءرجلا

 ام م ' م 00 ل ا عو و مو د[ 2 همم 2 2000 8و اسمر خ . م6 هدر مك

 هللآو 80 ريدق ئيث لكى ع هلأ نإ برقاوهوا رصبلا حم الإ ةعاسلا سمأ امو ضرألاو تاونمسلا

 م 0 ده[ درس ص مول جيس صح 2 مرا رس ص ل ع رك ص ل اسوس لس حلا 221 مريب م ل م مدع

 هيج تورك لعل ديالا ورصبأْلاو عسل كَل ٌلَعَجو اعيش َنوُملعَت ال ركتاهمأ نوطب نم مْجرخأ
 0 سا وول دعا[

 لب هنأو ا ونبات كن 55 اإال نيك امنا يو نينا ل اوريرلا

 2 َت موص اص و جام م 0 مو , ملعت الأ دوأ 1 لدحر اكس 20 أ

 سمع ظاص صال لس خل مصاص 2 م.م

 2 5 لعجو الثلظ قلخ امت عرج لَو يد نبح َّلِ اعلم 0 آمِراَمَْأو اًهرابوأو اهفاوصأ

 تاومسلا يف راصبألا نع باغ ام ملعي 2١ بيغلا ملعب صتخملا هناحبس وه يأ « ضرألاو تاومسلا

 ةرظنك الإ ءيجملا ةعرس يف ةعاسلا نأش ام يأ 4برسقأ وه وأ رصبلا حملكالإ ةعاسلا ٌرمأامو» ضرألاو

 كلذلو اهئيجم ةعرسل ليثمت اذهو . نوكيف نك : ءيشلل لوقي ىلاعت هنأل برقأ وه لب , نيعلا فرطب ةعيرس
 نورفاكلا اهب بذكي يتلا ةمايقلا اهتلمج نمو ءايشألا لك ىلع ٌرداق يأ «ريدق ءيش لك ىلع هللا َّنإ» لاق

 ًائيش نوفرعت ال تاهمألا ماحرأ نم مكجرخأ يأ 4ًائيش نوملعت ال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخأ هللاو»
 اهب يتلا ساوحلا مكل قلخ يأ «نوركشت مكلعل ةدئفألاو راصبألاو عمسلا مكل لعجو# ًالصأ

 يف تارخسم ريطلا ىلإ اوري ملأ» هئالآ ىلع هودمحتو همعن ىلع هوركشتل نولقعتو نورصبتو نوعمست
 ناريطلل تالّلذم رويطلا اودهاشي ملأ : ىنعملاو هتينادحوو ىلاعت هللا ةردق ىلع ةلدألا نم اذه «ءامسلا وسج
 ضبق دنع طوقسلا نع نهكسمي ام يأ هللا الإ نهكسُي امإ» ضرألاو ءامسلا نيب عساولا ء ءاضفلا كلذ ىف

 « ةرهاظ تايآل ركُذ اهف نإ يأ «نونمؤي موقل تايآل كلذ يف ن9 هناحبس وه الإ اهظدسز ريكا
 مكتويب نم مكل لعج هللاوؤ» هللا لسر هب تءاج امب نوقدصي موقل ىلاعت هتينادحو ىلع ةرهاب تامالعو

 مايأ اهيف اونكستل ردملاو رجحلا نم تويبلا هذه مكل لعج يأ دابعلا ىلع هللا معنل دادعت اذه «ًانكس

 مايخلا يهو ىرخأ ًاتويب مكل لعجو يأ «ًاتويب ماعنألا دولج نم مكل لعجو» مكناطوأ يف مكماقم
 نوفختست يأ #«مكتماقإ مويو مكيعظ موي اهنوفختستإف ربولاو فوصلاو رعشلا نم ةذختملا بابقلاو

 اهرابوأو اهفاوصأ نسمو# رضحلاو رفسلا تاقوأ ىف يف مكيلع 5 ةفيفخ يهو . مكرافسأ يف اهلقنو اهلمح
 هب نوشرفتو نوسبلت ام زعملا رعشو « لبوالا ربوو « منغلا فيص نموا لوي «ًائانأ اهراعشأو

 قلخامم مكل لعج هللاو توما نيح ىلإ اهب نوعتمتتو نوعفتنت يأ «نييح ىلإ ًاعاتمو» مكتويب
 نم مككل لصعجوإ# سمشلا رح اهب نوقتت ًالالظ اهريغو ةينبألاو لبجلاو رجشلا نم مكل لعج يأ عًالالظ
 تناك امل : يزارلا لاق نوصحلاو فوهكلاك اهيف نونكست عضاوم لابحلا يف مكل لعجو يأ «ًاناتكأ لابجلا
 ضرعم ىف يناعملا هذه ىلاعت ركذ اذهلف « ةديدش رحلا عفدو لظلا ىلإ مهتجاحو ,رحلا ةديدش برعلا ُدالب

 )١( ىلبت نأ ىلإ اهب نوعفتنت : لتاقم لاقو . دهاجمو سايع نبا لوق اذه .



 لحنلا ةروس (15) ١74

 كلم كَسلع ,هتمعن مت كلك كساب ٌيقَت ل ٌليبَرسو رح ا كيقَت ليبرس رجل لا م2 جامل ىلا محمص رسعلو اع ًَّى ماس ربط ماس سداد 22و ما صال رول لع ص رع ل
 م هور رئئلو رم بما ر2272 ديو م امس مال ىلع رق سمو م جعار 2 م ه2

 يو َدورفكْلا مرو اتوركني م هللا تمعن َنوفرعي 2 نيبملا غلبلا كبل اعف أوّلوك نإَف زج نول

 م صام م عمو سور ج 200 2 هس تأ هلع 0

 َباَذَْلآ اوم نيل راَذإ و َنوبتعتسي مه الو أورَفُك َنيذَلل ندوب ال ماديه مآ لك نم تعبت مويَو
 مس * صخص ىو راس رب اس رب ا صص ل را 4 2

 ناكر هالؤتماتير اول مطهر شأ ذأ يل رة و هج نورتي هالو منع فل ففحن الف

 ضو سا د ذيموي هلل لِ أوَقْلاَو ج َنوبذدكَل ْركْنِإ َلوَمْلا مهل الا كنود نم أوم نكن

 فوصلاو نمطقلا نم بايثلا مكل لمعج يأ ه«رحلا مكيقت ليبارس مكل لمجو#» '”ةميظعلا ةمعنلا

 رش اهب نوقتت بايثلا هبشت ًاعوردو يأ «مكسأب مكيقت ليبارسو# دربلاو رحلا نم تل ناتكلاو
 نلف كيل اهب منو كل ءاشألا هذه قلخ ام لثم يأ يلع هممت مصب كلذكإل رح ا يف كئادع

 ىلع ردقي ال هنأ اوملعتو « ةيبوبرلا هلل اوصلختل يأ 4نوملسُت مكلعلإ» مكيلع نيدلاو ايندلا ةمعن مي
 اونمؤي ملو ناميالا نع اوضرعأ نإف يأ 4نسيبملا غالبلا كيلع افإف اوُلّوت نإفإط هاوس دحأ تاماعنإالا هذه

 نوفرعيإ» ةنامألا تيدأو ةلاسرلا تغّلب دقو غيلبتلا كتفيظو نأل كيلع ررض الف دمحم اي هب مهتثج امب

 نم اهنأب نوفرتعيو , مهيلع اهب معنأ يتلا هللا مّعِن نوكرشملا ءالؤه فرعي يأ «اهنوركني مش هللا ةمعن

 اهودحج مث ع هثوبن اوفرع كي دمح يه هللا ًةمعن : يدوب لير تلا ع مي ار دلل

 امأو مالسإلل يدتبي مهضعب نأ ىلإ ةراشإ هيفو ًارافك نوتومي مهرثكأ يأ «نورفاكلا مهرثكأو» "”هوبذكو
 رشحن ةمايقلا مويو يأ «ًاديهش ٍةمأ لك نم ثعبن مويو» لالضلاو رفكلا ىلع نوًرصمف مهرثكأ

 ال يأ «اورسفك نيذلل نذؤُي ال مسشإ» رفكلاو ناميالاب اهيلع دهشي اهيبن ةمأ لك يف ثعبنو باسحلل قئالخلا
 نأ مهنم بلطُي ال يأ «نوبتعتّسُي مه الوإ» هبذكو هنالطب نوملعي مهنأل راذتعالا يف اورفك نيذلل َنْذْوي

 لاق باقعلاو باسحلا تقو ءاجو . ءاضرتسالاو باتعلا ناوأ تاف دقف « لمعوأ لوقب مُر اوضرتسي

 ةدجوملا يهو بتعلا نم ةملكلا لصأو . بتاعلا يضري ام ىلإ هيلع بوتعملا عوجر يه ىبتعلا : يبطرقلا
 الف باذعلا اوملظ نيذلا ىأر اذإو» بتعأ دقف كترسم ىلإ | عجر اذإو ءابتع : : لاقي هيلع دجو اذإف

 يأ «نورسظنُي مه الوإ» ةدحاو ةعاس مهنع رّثَُي الف منهج باذع نوكرشملا ىأر اذإو يأ« مهنع فضي

 نيذلا مهءاكرش نوكرشملا رصبأ رذإم يأ « مهءاكرش اركرشأ نيزذلا ىأر اذإو» نولهمت الو نورخؤيال

 اوعدن انك نيذلا انؤاكرش ءالؤه اّبراولاق#ةيهولألا يف هللا ءاكرش مهنأ نومعزيو ايندلا يف مهنودبعي اوناك

 يف نيئطحم اوناك مهنأب فارتعا اذهو : يواضيبلا لاق كنود نم مهاندبع نيذلا ءالؤه يأ «كنود نم

 ايف بيذكتلاب ا يأ «نوبذاكل مكنإ لوقلا مهيلإ اوقلأف# «باذعلا فيفختل ساتلاو كلذ

 «ملّسلا ذئموي هللا ىلإ اوقلأو» مهبولق يف ةرسحلاو مغلا ةدايز بجوي ام كلذو « ديكوتو ريرقت يف اولاق

 . 595 يواضيبلا (4) . 15/٠١ يبطرقلا (م) . يربطلا رايتخا اذهو (؟) . 47/7٠ ريبكلا ريسفتلا )١(



 ١ ؟قب رشع عبارلا ءزجلا

 ساس و رتس 00# 001 7 مروم رث سم هر لو ريمو سو 2 سر 2  خوس

 راكي باعلا قاد مهد لأ لبس نع اود أوركم نيل » توون مهنع
0-2 

 0 ل صاع ص نص يس مس عع ىو

 انلزتو ل ص اًديَِت كي اَنْنِجَو ا ملم ادي هم لك ىف ُتَعَبت موي 0 كودسفي

 رود م ف ربو م هس + م مسا 000

4 نيراسملا ئرشو ةمحرو ىدهو وى لكل انايبت انليبت بنتكلا كيلع
 نسحِإْلاَو ٍلَدَعْلَأ صعأي هللا لإ م 

 ل 0200 يطع 4 دا ةسووم د13 ةه وم هد او دور مرورمل مورو -

 مج نود دي يلع يغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع ئهنيو ىرقلا ىذ تي 7

 اوناك ام مهنع لضوإ ايندلا يف رابكتسالاو ءابيالا دعب ىلاعت هللا مكحل نوملاظلا كئلوأ ملستسا يأ
 نأ دعب مهلآم نع ىلاعت ربخأ مث « هللا دنع محل عفشت مهتحلآ نأ نم نولمؤي اوناكام لطب يأ 4نورتفي

 لوخدلا نمع سانلا اوعنمو هللاب او رفك يأ «دللا ليبس نع اودصو اورفك نيذلا» لاقف مهلاح نع ربخأ
 مهخأل ٠ ء رفكلا باذع قوف منهج ف ًاباذع مهاندز يأ «باذعلا قوف ًاباذع مهاندز# مالسبالا نيد يف

 اوناك اميإ» ًاقافو ًءازج باذعلا مهل فعوضف ؛ رفكلا ةميرج قوف ىده لا نع سانلا دص ةميرج اوبكترا

 مهيلع ًاديهش ّةمأ لك يف ثعبن 0 ةيصعملاو رفكلاب ايندلا ىف مهداسفإ ببسب ىأ «نودسفي

 كب انتجوإ اهيلع دهشيل اهّيبن رقم ةمأ لك يف ثعبن نيح هلوهو مويلا كلذ سانلل ركذا يأ «مهسفنأ نم
 «.:يث لكل ًانايبت باتكلا كيلع انلّرنوإط كتمأ ىلع ًاديهش دمحم اي كب انئجو يأ «ءالؤه ىلع ًاديهش
 الو مهل ةجح الف نيدلا رومأ نم هيلإ سانلا جاتحي ام لكل ًاغيلب ًايفاش ًانايب رينا نآرقلا كيلع انلْزنو يأ

 ىرشبو ةمحرو ىدهوط "”ءىيش لكو 2 ,ملع لك نآرقلا اذه يف انل نيب دق : دوعسم نبأ لاق ةرذعم

 لدعلاب رمأي هللا نإ نيدتهملا نيملسملل ةراشبو « دابعلل ةمحزو . سولقلل ةياده يأ # نيملسملل

 « ىبرقلا يذ ءاتيإوإط قلخلا عيمج ىلإ ناسحإالاو سانلا نيب لدعلاب قالخألا مراكمب رمأي يأ «ناسحإلاو
 نع ىهني يأ ٍ« يغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنيو# هب ًاماتها ركذلاب ةلصخشو ءابرقألا ةاساوم يأ

 رشلو « لشي ٍريخل نآرقلا يف يآ ممجأ هذه : دوعسم نبا لاق لمع وأ « ,لعف وأ ٠ ٍلوق نم حيبق لك

 ملظلا وه يغبلاو « ةرطفلا هركنت ام لك ركنملاو . كرشلاو ىنزلاك هحبق ىهانت ام لك ءاشحفلاو 2” بنتي
 مالكب اوظعتتل يهنلاو رمألا نم عرش امب مكبدؤي يأ «نوركذت مكلعل مكظعيإ» لدعلاو قحلا زواجتو
 . هللا

 : يلي ام عيدبلاو نايبلا هوجو نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغالتلا

 مكبألاب نثولل ليثمت ةيآلا « . . مكبأ مهدحأ نيلجر ًالثم هللا برضوإ» يف ةيليثمتلا ةراعتسالا - ١
 . منصلاو برلا نيب ناتشو ريصبلا عيمسلا رداقلا عم , ًالصأ ءيشب هنم عفتني ال يذلا

 "  «رصبلا حملك# يف لمجملا لسرملا هيبشتلا .

 )١( يبطرقلا (5) م( /؟ رصتخملا ٠١/3158 .



 لحنلا ةروس (15) ١ع

 . «مكتماقإو . . مكنعظ» نيبو 4نوركنيو . . نوفرعي» نيبو «ًارهجو ًارسإ» نيب قابطلا -

 . لوألا ركذب ٌءانغتسا يناثلا فذح دربلاو ىأ «رحلا مكيقت ليبارس» يف فذحلاب زاجيرالا -

 ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنيو ىبرقلا يذ ءاتيإو ناسحبالاو لدعلاب رمأي هللا نإ» ةفيطللا ةلياقملا 5 ل

 . ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو ةئالث نع ىبنو ةثالثب رمأ «يغبلاو

 1 ماع وه يذلا تناسحإلا ظفل دعب « ىبرقلا يذ ءاتيإو» هنأشب ماههالل ماعلا دعب صاخلا ركذ -ك

 نم : الاقف هايتأف نيلجر بدتنا كَي ل وسرلا ربخ هغلب امل « يفيص نب مثكأ » نأ ركذ : هّفيطل

 لدعلاب رمأي هللا نإ» ةيآلا هذه انيلع الت مث هللا لوسر انأو « هللا دبع نب دمحم انأ لاقف ؟ تنأ امو ؟ تنأ

 نع ىهنيو « قالخألا مراكمي رمأي هارأ ينإ : لاق ةيآلا هيلع اءرق |ملف مثكأ ىلإ اعجرف ةيآلا « . . ناسحإالاو

 . ""ًابانذأ هيف اونوكت الو . ءاسؤر رمألا اذه ىف اونوكف « اهئواسم

 «ميحر روفغل اهدعب نم كبر نإ . . ىلإ . . . متدهاع اذإ هللا دهعب اوفوأو» : ىلاعت لاق

 . ).١١( ةيآ ةياهن ىلإ )9١( ةيآ نم

 مراكملا ةلمج ركذو , بيهرتلاو بيغرتلاو . ديعولاو دعولا يف ىلاعت ىصقتسا ال : هّمسسانملا
 ءالبلا ببس نايصعلا نأل « ىلاعت هللا رماوأ نايصعو قيثاوملاو دوهعلا ضقن نم انه ىلاعت رذح . لئاضفلاو

 . ةميركلا ةبيطلا ةايحلا نم ناميزالا لهأل هدعأ ام ىلاعت ركذ مث . نامرحلاو

 ضعب نم اهضعب ءيشلا ءازسجأ كف وهو . ماريالا ٌدض ضقنلا «اوضقنت» : يتحتنفغللا
 «ًالخد» لتفلا دعب ضقنلا : ثكدلاو ًاضاقنأ «ًاثاكنأ» ديكأتو ديكوت : لاقي تيبثتلا ديكوتلا «اهديكوت#
 ءىشلا دفن «دفنيا» لخد وهف ًاحيحص نكي مل رمأ لك : ةديبعوبأ لاق شغلاو ةعيدخلاو لغدلا : لخّدلا
 نإو ةمجع هناسل يف يذلا مجعألا : ءارفلا لاقو ةيبرعلا ملكتي ال يذلا يمجعألا « يمجعأ» ينف دفثي
 لام اذإ دحلاو دحل لاقي ليملا : داحلالا «نودحلُي 9 مجعلا نم هلضأ يذلا يمجعلاو . برعلا نم ناك
 . ةماقتسالاو دصقلا نع

 ناكو «ربج » هل لاقي ينارصن مالغ ىلإ ةورملا دنع سلجي ناك لك يبنلا نأ يور -أ : : لوزملا بيس

 ملعن دقلو» لجو زع هللا لزنأف يمورلا ٌربج الإ هب ب يتأي ام همّلعي ام هللاو : نوكرشملا لاقف بتكلا أرقي

 . ةيآلا "4 . . رشب همّلعي انإ نولوقي مهأ

 ًالالبو ًابيهصو ةّيمس همأو ًارساي هابأو رساي نب راع اوذخأ نيكرشملا نأ سابع نبا نع - ب

 )١( يبطرقلا (؟) 2. . "44 /؟ ريثك نبا رصتخم ١١/لالا١ .



 ١61 رشع عبارلا ءزجلا

 لوأ اهو -رساي اهجوز لتقو . تلتقف ةبرحب اهلبق ءىجوو نيريعب نيب « ةّيمس » تطبُرو , مهوبذعف
 هل لاقف لكي هللا لوسر ىلإ كلذ اكشف « ًاهركُم هناسلب اودارأ ام مهاطعأف راع امأو  مالسبالا يف نيليتق
 لزنأو ٌدعف اوداع نإف : لكي هللا لوسر لاقف « ناميالاب نئمطم : لاق ؟ كبلق دجت فيك : ميركلا لوسرلا
 . ةيآلا"”# . . ناميالاب نئمطم هبلقو هركأ نم الإ هناعإ دعب نم هللاب ا هللا
 رام و اس مص و 2 هل جمر مم ملل و سام جامم هماو ريئزهعسم

 ملعي هلل هللا نإ نك ذم دعب ناميَأْلا أوضقنت الو حده اذإ هلأ دهعب أوفوأو

 1 سرا ص سس سس سلا سل سا جا رب وريم موصى م عموم م

 نا كئيب الحد ركب َنوُدَ  اًداكنأ وف ديار َتَضََ تلا اوك الو © نوعا

 سا رو م دع مساع دو موم جلا م غايه دع وك

 و نوفل مف منك املا موب دك نو ا رم ا

 م عم وس جام ةربس سارلسم ل صم وس ع اس زك 214ج ظ س مسرع عع و نس ع اس

 هيج نول منك نع لت هاف نس ىدجو نم نم نضج نكات سود كتب + ءاشولو

 4 مرا وطء رزربا ماس( ل سرس 2 ص رع ل رس نس 1 ع ع لا ع صدأ نا م

 باّذع ركلو الم وسلا أوقوذتو اهتوبث دعب مد َلِزَعَف كندي الخد ركندمي ا اوذحتالو

 هناك ماقام ل دوهعلا ىلع اوظفاح يأ «متدهاع اذإ هللا دهعب اوفوأو» : رتسيفتللا

 ةعيبلا ناميأ اوضقنت الو يأ «اهديكوت دعب ناميألا اوضقنت الو» ماتلاو ءافولا ىلع اهودأو سانلا وأ 0

 ىلع أييقرو ًادهاش هللا متاعج يأ «اليفك مكيلع هللا ملعج دقو ىلاعت هللا ركذب اهقيث

 يقلك اونوكت الو اهيلع مكيزاجيسو مكلاعفأب ميلع يأ «نولعفت ام ملعي هللا ةعبلا كل

 فلحي يذلا ةيآلا تهّبش « "'هدهع ثكن نمل هللا هبرض لثم اذه «ًا اكنأ قوق دعب نم اطْزغ تضقن

 ناك : نورسفملا لاق ًاضاقنأ يأ ًاثاكنأ هلحت مث امكحم هلتفتو اهزغ لزغت ةأرملاب هضقني مث هدهع مربُيو دهاعيو

 ًالخد مكنايأ نوذختت# ! هذه قمحأ ام : نولوقي سانلا ناكو , هضقنت مث ًالزغ لزغت ءاقمح ةأرما ةكمب

 «ةمأ نم ىبرأ يه ةمأ نوكت نأإ» سانلا اهب نوعدخت ًاركمو ةعيدخ مكناميأ نوذختت يأ «مكنيب

 رثكأ نودجيف ءافلحلا نوفلاحي اوناك : دهاجم لاق اهريغ نم ألام رفوأو ًاددع رثكأ ةمأ نوكت نأ لجأل أ

 امي هللا مكربتخي امنإ يأ «هب هللا مكولبيافإ © "”كئلوأ نوفلاحيو ءالؤه فلح نوضقنيف ٠ . رعأو مهنم

 «نوفلتخت هيف متنك ام ةمايقلا موي مكل ننيِبيلو» يصاعلا نم عيطملا رظنيل دهعلاب ءافولا نم هب مكرمأ

 قلخل هللا ءاشول يأ «ةدحاو ةمأ مكلعجل هللا ءاش ولو» ًرشو ريخ نم هلمعب لماع لك يزاجيل يأ

 ءاشي نم لضي نكلوإ» نوقرتفي الو نوفلتخي ال . ةدحاو ةلم لهأ مهلعجو ء دحاو دادعتساب سانلا

 « ةواقشلل سانو ةداعسلل سان . مهرايتخال مهكرتي نأ هتمكح تضتقا نكلو يأ «ءاشي نم يديو

 منك امع ٌنلأستلو» ًالضف مهايإ هقيفوتب ءاشي نم يدبيو ٠ ًالدع مهايإ هنالذخب ءاشي نم لضيف

 اوذختت الو ريمطقلاو ليتفلا ىلع ىلع مكيزاجيف مكلامعأ عيمج > علا نب كلاس مث نأ نوعا

 ميد اولعجلو نايا اودقعت ذل ىل وهلا نان يطعن  ةحفايو اديك ره عب هجن ماكنا

 )١( يبطرقلا ٠١/ ١8٠ لوزنلا بابسأو ١57 . ريثك نبا رصتخم (”) . ةداتقو دهاجم لوق اذه (؟) 1191/1١



 اطامصاقلل لحن

 دقني ف دنعام قي َنوملعَ منك نإ ركل ريح وه هللا دنع ام الي امتناع أش ل 5 مط - - 2م ره ام ىلا مرا ةدروص مص ص 20 م
 م1 ه6 يم سار“ م مام اوم موس ى راس رم ةسالس يس ع ص جاع حصص

 نأ وأ يك د نم احللص لمع نم 9 َنوُمَعَ اوناك ام نسحب مهرح اوريص نيل ني جلو ق دي

 طع
 عامود م22 ا لا الا ل ا ا لل

 دعسان ترك اَذِإَف نوم أونا ام نسحب مهر مهن اب زجنلو ةبيط ةؤيح ,هنييحنلف نمؤم وهو

 هت ميزا نيطبشلأ نم هَل
 سم 2

 يأ «اهتوبث دعب مدق لزعف# "”ةينافلا ايندلا عفانم ضعب ىلع اولصحتل سانلا اهب نورغت ًاركمو
 ىلع ناك نمل لثم اذه :زيثك نبا لاق هيف اهخوسر دعب قحلا ةجحم نعوةماقتسالا قيرط نع مكمادقأ لزتف
 « هللا ليبس نع دصلا ىلع ةلمتشملا « ةثناحلا ناميألا ببسب ىدهملا قيرط نع لزو , اهنع داحف ةماقتسالا

 يف لوخدلا نع هببسب دصيف . نيدلاب قوثو هل قبي مل هب ردغ مث هدهاع دق نمؤملا ىأر اذإ رفاكلا نأل

 يويندلا باقعلا مكبيصي يأ «هللا ليبس نع متددص امبءوسلا اوقوذتو» لاق اذهو (؟”مالسبالا

 باذتع هكلوال ةريعلا ضتلاببس مالسإالا قانتعا نع مكريغ مكدصل مكءوسي يذلا لجاعلا
 ال ىأ عاليلق ًانمث هللا دهعب اورتشت  الو» منهج ران يف ريبك باذع ةرخآلا يف مكلو يأ «ميظع

 مستنك نإ مكل ٌريخ وه هللا دنع افإ» ينافلا ايندلا ماطحب هلوسر دهعو هللا رام
 . ةقيقحلا نوملعت متنك اذإ لجاعلا ايندلا عاتم نم مكل ريخ باوثلاو رجألا نم هللا دنع ام يأ 4نوملعت
 امو . لئاز ناف هنإف سانلا اهيأ مكدنع ام يأ « قاب هللا دنعامو دفَتي مكدنع امإف هلوقب كلذ لّلع مث
 اوربص نيذلا نيزجنلوإ» ىنفي ام ىلع ىقبي ام اورئآف « دامت الو هل عاطقنا ال' ء مئاد قاب هنإف هللا دنع

 ىلع يفاولا رجألا مهيطعنو . ءازجلا لضفأب نيرباصلا نييثنلو يأ «نولمعي اوناك ام نسحأب مهرجأ

 نوكيل ٠ لمعلا لضفأ ىلع ءازجلا لضفأ حنمب ميرك دعو اذهو 2 تائيسلا نع زواجتلا عم لامعألا نسحأ

 ىشتأ وأ ركذ نم ًاحلاص لمع نسمإ) هللا لضفب كلذ لكو . هاوس نود لمعلا نسحأ ىلع ءازجلا
 يأ أ هيل ةايح هتييحنلف» ناميالا طرشب ىثنأ وأ ناك ًاركذ تاح اصلا لعف نم يأ «نسمؤم وهو
 بيطت ال : نسحلا لاقو لايعألا حلاصل قيفوتلاو . لالحلا قزرلاو ةعانقلاب ةبيط ةايح ايندلا يف هئنيحنلف

 2" ةواقش الب ةداعسو ١ مقس الب ةحصو . رقف الب ىنغو . توم الب ةايح اهنأل ةنجلا يف الإ ردحأل ةايحلا

 امو « مه امعأ نسحأ ءازجب ةرخآلا يف مهُّئيزجنلو يأ «نولمعي اوناكام نسحأب مهرجأ مهتيزجنلو»

 ناطيشلا نم هللاب ذعتساف# نآرقلا ةوالت تدرأ اذإ يأ «نآرقلا تأرق اذإف» ! ءازج نم همركأ
 ةءارقلا دنع كل سوسوي اليك « هتارطخو ناطيشلا سواسو نم كظفحي نأ هللا لأساف يأ «ميجبرلا

 ملعي وهو مسقي يذلاف « نيرخآلا رئامض يف اهتروص هّوشيو ؛ ريمضلا يف ةديقعلا عزعزي ًاعادخو ًاشغ ناميألا ذاختاو » : لالظلا يف لاق )١(
 مهل مسقي نم دنع ةديقعلا ةروص هوشي هسفن تفولا يف وهو ٠ اهطارص ىلع مدق هل تبثت نأ الو ةديقع هل تبثت نأ نكمي ال , همسق يف عداخ هنا

 .« هللاب نينمؤملل هبرضي يذلا ءيسلا لثملا اذهب هللا ليبس نع مهدصي مث نمو « لخدلاو شغلل تناك هماسقأ نأ نوملعيو ءاثكني مل

 . رهظألا وهو سابع نبال لوألا لوقلاو 757 /؟ نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح () . معه ١/ رصتخملا )١(



 ١ رشع عبارلا ءزجلا

 م رم و سم د سلا رس اس سرس رخل

 نيو ,هتولوتي َنيِدْلا لع رةئلطلس اعإ © وك مهيد كلعو وثم! َنيدْلا لع نئطلس رهل سيل رهنإ

 مهَرْكأ ْلب 0 َتنأ ام أولا لِي اهب مع 0 ديا َناَكحَم ٌةَباَء اَنلَدْباَذِإَو عج ٌنوُكر م ءهب مه
 يلم ئّرْتِبَو ىدهوأونما+ يذلا تيكِبل ٍيَحلآِب كبر نم سْدقْلا حورر هلت لق 2 نوملعي ا رموروردم .و م رام و م

 رق
 هي نهم قرع ناسل ادله ىلا هيلإ نردعلب ىذا نامل َرَثِب رهسلعي امن نولوقي مهنا لعن دقلو مسمع 4# م سس لسرل را رص سرا "ست سرب رص 2 أ ركل

 ك0 ملأ 0 سو هلأ مييدجبال لأ تباع د نوما نيل َ 3

 ًطلست هل سيل يأ «اونمآ نسيذلا ىلع ناطلس هل سيل هنإ# هيف امب لمعلاو نآرقلا ربدت نع كدصيف
 ىلع نودمتعي يأ «نولكوتي مهبر ىلعوإ» نمحرلا فنك يف مهنأل رفكلاو ءاوغيالاب نينم ؤملا ىلع ةردقو
 نيذلا ىلع هترطيسو هطّلست امإ يأ «هنولوتي نسيذلا ىلع هناطلس فإد دئادش نم ميمان ايف هللا
 ةدابع يف نيكرشم اوحبصأ هئاوغإ ببسب يأ «نوكرسشم هب مه نسيذلاوإفًايلو مهل هنوذختيو هنوعيطي

 الدب اهانلعجو ةيآ ناكم ةيآ انلزنأ اذإو يأ #«ةيأ ناكم ًديأ انلدب اذإو»ع مهبراشمو مهمعاطمو . مهحئابذو

 هللاو يأ خ خيبوتلل تقيس ةيضارتعا ًةلمج لري امب ملعأ هللاوإ) اهمكحوأ اهتوالت خسنن نأب اهنم

 ضيرملل هنم ىطعي ءاودلا لثمك باتكلا اذه تايآ لثم ْنِإف , مهريخ هيف امبو دابعلل حلصأ وه امب ملعأ
 تنأافإ اولاق» ةمعطألا نم ىرخأ عاونأ نم هل حلصي امب لدبتسي مث . ءافشلا لئامي ىتح تاعرج
 يأ «نوملعي ال مهرثكأ لب# هللا ىلع بذاك لوقتم دمحم اي تنأ امنِإ نولهاجلا ةرفكلا لاق ىأ «رتفم
 اهيف ةيآ تلزن اذإ ناك : سابع نبا لاق ًالهجو ًاهفس كلذ نولوقيف هللا ةمكح نوملعي ال ةلهج مهرثكأ
 مهاهنيو « رمأب مويلا مهرمأي 2 هباحصأ نم رخسي الإ دمحم ام هللاو : شيرق رافك لاق تخسن مث ةدش

 «قحلاب كبر نم سدقلا حور هلّْزن لق#» ©"”تلزنف هسفن دنع نم الإ كلذ : لوقي ال هنإو ٠ هنع ًادغ

 نسيذلا تّبثيلا» لدعلاو قدصلاب نيمكاح لا مكحأ دنع نم نيمألا ليربج هلزن امنإ : دمحم اي مهل لق يأ
 ىرسشبو ىدهو) ًانيقيو أنامل اودادزيف نيهاربلاو ججحلا نم هيف امب نينمؤملا تّبثيل يأ «اونمآ

 نيذلا رافكلاب ( صضيي رعت هيفو « ىلاعت همكحل اوداقنا نيذلا مالسإالا لهأل ةراشبو ةيادهو يأ #«نسيملسملل

 نيكرشلا ةلاقم انملع دق يأ «ٌرسشب همّلعي افإ نولوقي مهنأ ملعن دقلوإ ىلاعت هلل اوملستسي مل
 يذلا ناسل» هلوقب مهيلع ىلاعت در دقو « يمورلا ربج » ميلعت نم نآرقلا اذه نأ مهاوعدو ةعينشلا

 ناسل اذهوإ» يمجعأ ميلعتلا هيلإ ! نوبسنيو همَّدع هنأ نومعزي يذلا ناسل يأ «يمجعأ هيلإ نودحلي

 ًادمحم ملعُي نأ يمجعأ هاسل نمل نكمي فيكف . ةحاصفلا ةياغ يف يبرع نآرقلا اذهو يأ «نيبم يبرع

 ٍ ! هنايبو هتحاصف يف زجعملا باتكلا اذه ةغالب قوذي نأ يمجعألل نيأ نمو ؟ نيبملا يب رعلا باتكلا اذه

 مهقفوي ال نآرقلا اذهب نوقّدصُي ال نيذلا نإ يأ «هللا هديب الادنلا تاي سو ولا

 . .١١5/7 يزارلا ريبكلا ريسفتلا )١(



 لما وس ل

 0 ا م

 3 -- »ف مد . همام ل جا ج ثم هب د

 رمل 0 1 2 كلَ 30 ع
 ركل# مك 11 اا ع جا عمم همم لم و م

 ض َنوفنَْلا مه َكبتلوأو را ايلول ا © نيرفكلا

 م ومو هةعم

 قل ديال سَ ناو

 مدة مامس

 450 تتوريدَطأ مه ه ةرشآلا ىف مسنأ مرحبال

 ةرخآلا ِف مهل يأ «ميلأ باذع مفو» ةداعسلاو ةاجنلا قيرط ىلإ مهيدهم الو ٠ قحلا ةباصإال هللا

 ال نيذلا بنكلا يرتفيافإ» 0و اذهو « ملؤم عجوم باذع

 4 هعدري ًاباقع فاخي ال هنأل 3 هتايابالودللاب نم ذي جا نفل ) هللا ىلع بذكي ال يأ «هللا تايآب نونمؤي

 مو اتا قا حل ف يقفل ردو رح ايدل ل حل يلا

 م الإ هيف هيف لسخد ام دعب نيدللا نع دقراو:رفكلا ةملكب ظقلت نم ىأ داب
 دترملا ةميرجل ظيلغت ةيآلاو « ًانيقيو ًاناهل لم هبلق نأ لاحلاو ًاهركم رفكلا ةملكب ظفلت نم الإ يأ «ناميالاب

 ا نورسفملا لاق ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلل ًاراثيإ دترا مث هقاذو ناميالا فرع هنأل

 : كي هللا لوسر لاقف رفك ًارامع نإ : سانلا لاقف ًاهركم اودارأ ام مهاطعأ ىتح هوبذعف نوكرشملا
 0 ٍيِكَي هللا لوسر راهع ىتأف « همدو همحلب ناعالا طلتخاو . همدق ىلإ هقرف نم ًاناعإ ءىلم ًارايع

 نم نكلو#» ”ُدّمف اوداع نإ : لاق ناميالاب ًانئمطم : لاق ؟ كبلق دجت فيك : كِل هللا لوسر هل لاقف

 مهو هللا نم ٌبضغ مهيلعف# هل هردص حرشناو رفكلاب هسفن تباط يأ «ًاردص رفكلاب.حّرش
 مينأب كلذإ مهمرج نم مظعأ مرج الذ 3 منهج باذع عم ديدش بضغ مهو يأ «ميظع باذع

 را ىلع والا ايندلا اورثآ مهن ذأ تيس باذعلا كلذ ٍِك «صغالا ىلع ايندلا ةايحلا ا

 حم دار هي مقخ يأ 0 مهيمسو يد نع هبل عبط نيذلا كئاوأ»
 #«نولفاغلا مه كتلوأو» هرصبت الو هعمست الو قحلل نعذُت ال ثيحب ًافالغ اهيلع لعجف مهراصبأو
 «نورساخلا مه ةرخآلا يف مهنأ مرج الا بقاوعلا ربدت نع ايندلا مهتلفغأ ةلفغلا ف نولماكلا يأ

 لاق مهيلع دوعت ةعفنم ريغ يف مهر امعأ اوعيض مهنأل ةرخآلا يف نو رساخلا مهن أ يف بير الو كش الو ًاقح ىأ

 ايندلا مهرايتحخاو « ميظعلا باذعلاو هللا نم بضغلا : يه تافص تسب ىلاعت مهفصو«” :نورسفملا

 )١( ريبكلا ريسفتلا .171/7٠ . ) )17/؟ يواصلا ةيشاح 779 ,



 لن رشع معبارلا ءزجلا

 سم -

 عز محرز روفَعْل اَمدْعَيْنمَكَبَ ل أوربصو أو دهلج مث أاوشتف ام دعب نم اورجام نذل كبَر نإ م

 كبر نإ مثإ» نيلفاغلا نم مهلعجو ٠ مهبولق ىلع عبطلاو . ىدحلا نم مهنامرحو . ةرخآلا ىلع
 مهنتف ام دعب هللا ليبس يف اورجاه نيذلل دمحم اي كبر نإ مث يأ «اونتُق ام دعب نم اورجاه نيذلل
 ىلع او ربصو هللا ليبس يف اودهاج مث يأ «اوربصو اودهاج مئثإ» باذعلاب مهنيد نع ةاغطلا نوكرشملا

 رفغيس ربصلاو داهجلاو ةرجهلا كلت دعب كبر نإ يأ «ميحر ٌروفغل اهدعب نم كب ر نإ# داهجلا قاشم

 . مهمحريو مه
 : يلي ام عيدبلاو نايبلا هوجو نم ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغالقللا

 هدهعب يفي ال مث فلحي نم ىلاعت هبش ةيآلا «اهزغ تضقن يتلاك اونوكت الو» يليثمتلا هيبشتلا - ١

 . هضقنت مث ًالزغ لزغت يتلا ةأرملاب

 لصاأ نال هيف نكمتلاو نيدلا يف خوسرلل مدقلا راعتسا هاهتوبث دعب مدق ٌلزتف» يف ةراعتسالا -

 يسحلا قالزنالا نع هب رّبع اهقالزناو مدقلا للز هبشي قحلا ةجحم نع للزلا ناك املو مدقلاب نوكي تابثلا

 . ةراعتسالا قيرطب

 «رقابو. .دفنيإ نيبو « يب رعو . . يمجعأ »9نيبو «ءاشي نم يدهيو ءاشي نم لضي9 نيب قابطلا - *
 اذإ يأ ببسلا ىلع بّبسملا مسا قالطإ نم لسرم زاجم هيفو «نآرقلا تأرق» قاقتشالا سانج - 4

 . نآرقلا ةءارق تدرأ
 هيفو ٠ خسنلا يف ةيهلالا ةمكحلا نايبل ةيضارتعا ةلمجلا «لّزْنَي امب ملعأ هللاوط ضارتعالا

 . سفنلا يف ةباهملا ةيبرتل ليلجلا مسالا ركذو . بئاغلا ىلإ ملكتملا نم تافتلا
 مالكلاو ةغّلل ناسللا راعتسا «يمجعأ هيلإ نودحلُي ىذلا ناسل» ةفيطللا ةراعتسالا

 : رعاشلا لوقك

 «2انوخت نأ كئبسح امو تنخو نيل انهديت وحلا نأسف
 © هموق ناسلب الإ لوسر نم انلسرأ امو# ىلاعت هلوقك ةغللا ىنعمب ناسللا لمعتست برعلاو

 امو « نيبملا حلاو « ميكحلا ركذلا وه نآرقلا نأ نآرقلا ةءارق لبق ةذاعتسالا يف سلا : ةحفيطل
 هيلإ ءىجتليو هللاب ذيعتسي نأب ةكرمأ « هسئاسدب بولقلا دسفيو ء هسواسوب تاهبشلا ريشي ناطيشلا ناك

 . ريبكلا يلعلا هللاب ةناعتسالا ىلإ جاتحيف ةلوهسب هعفد نع فعضت ناسنإالا ةوق نأل . نآرقلا ةوالث دنع

 «نونسحم مه نيذلاو اوقتا نيذلا عم هللا نإ .. ىلإ ٠ سفن لك يتأت موي» : ىلاعت هللا لاق

 ةمي ركلا ةروسلا ةياهن ىلإ (111) ةيآ نم
 .ءازجلا انه ركذ « هناّّجو هناسلب رفك نم لاحو .هناسلب رفك نم لاح ىلاعت ركذ امل : هبسسانملا

 نحل يبطرقلا )١(
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 ركذ مث « نيبذكملا ضعبل ايندلا يف لجاعلا باقعلا نم هّدعأ امو , ةرخآلا يف ناسنإ لك هاقلي يذلا لداعلا
 . ةديجملا هراثآ ءافتقاب ككل وسرلا رمأو . بينملا هاَوألا ميهاربإ ةصق

 ةمعن عمج «معنأ» بعت الو فلك الب أئينه أاعساو «أدغرإ» جاحتو مص اخت «لداجتو : : يتدكغفللا

 ةعاطلا وهو تونقلا نم ًاعضاخ ًاعيطم «أتناقإ» ريخلا لاصخل ًاعماج ًامامإ «ةمأ» ةدشلا عمج دشألاك
 نم « مالسإالا نيد لإ ةلطابلا نايدألا نع لئاملا : فينخحلا «ًافيح» هراتخاو هامطصا # ابتجا# عوضخلاو

 . ليملا وهو فئحلا

 رع سر
 نيعبسب نلثمأل هللاو ) هآر نيح هلك لاق دحأ ةوزغ يف نوكرشملا هب لّثمو ةزمح لت ان : لوزُملا سس

 . ةيآلا 04. هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف متبقاع نو ةميركلا ةيآلا تلزنف ( كناكم مهنم

 2002 م ريس سرج اس ا رب سل عال عام ع حس

 هلأ َبَرَصَو 002 َنولظيال ْمهَو ْتَلَع ام سفن لكح نونو اهسْفَن نع ٌلدلجُم سْفَن لك نا موي *

 00 روج > صمد صر لأ جالال هلو 2 و ل

 سال شاه ذاف هللا معنا ترفكف ناكم لك نم ادعراهقزر اياب ةنيمطم ةنمأ < تناك ٌةيرَك الثم

 مهو ُباَدعْلا مُهَدَحَأَ هوبدَكَف مهم لوسر مهءاج ْدَقَلَو 7 توعتضي أوناك ام فوشعاو عوخا

 مصاخت نيح ةمايقلا موي مهْرُكذ يأ «اهسفن نع لداجت سفن لك ينأت موي» : رك يللا
 ىطعُت يأ 4تلمع ام سفن لك ىقوُثو# اهريغ نأش اهمهي ال . اهصالخ يف ًايعس اهتاذ نع سفن لك

 مهروجأ نوصقتني ال يأ «نوسملظُي ال مهوؤ» ناصقن الو . سُخب ريغ نم تلمع ام ًءازج

 لهأل هللا هبرض لثم اذه «ةيرق ًالثم هلا برضو» ةيفاو ةلماك اهنوطعُي 0
 ةمقنب مهتمعن هللا لدبف ءاودرمتو اوصعف ةمعنلا مهترطبأف مهيلع هللا معنأ موقب « ء مهريغو ةكم

 نم ًادّعر اهقزر اهيتأي» ميعنو ةداعسو «رارقتساو نمأ ىف اهلهأ ناك ىأ «ةنئمطم ةنمآ تناك»

 مل يأ عهللا معنأب ترفكفإ» تاهجلا لك نم ةرثكو ٍةعسب قازرألاو تاريخلا اهيتأت يأ «ناكم لك

 يأ «فوخلاو عوجلا سابل هللا اهقتاذأف» قزر نم مهبهو امو « ريخ نم مهاثآ ام ىلع هللا اوركشي

 يأ #«نوعنصي اوناكامبإ» نامرحلاو عوجلاو فوخلا مالآ مهقاذأو , نانئمطالاو نمألا ةمعن هللا مهبلس

 « بصيخلاو ةئينأمطلاو نمألا يف اوناك مهخأل ةكم لهأ لثم اذهو : يزارلا لاق ٠ مهيصاعمو مهرفك ببسب

 طحقلاب هللا مهبذعف « هئاذيإ يف اوغلابو « هب اورفكف ِِلَي دمحم وهو ةميظعلا ةمعنلاب مهيلع هللا معنأ مث

 دقلو يأ «هوبذكف مهنم لوسر مهءاج دقلوإ» "'ماظعلاو فيلا اولكأ ىتح نينس عبس عوجلاو

 ملو هوقدصي ملف هبسنو هلصأ نوفرعي مهنم لوسر وهو ةرهاظلا تازجعملاو ةرهابلا تايآلاب دمحم مهءاج

 مهو باذعلا مهذخأف» سابع نبا لوق وهو ةكم لهأ مهب دارملا نأ ىلع ةلاد ةيآلاو « هتلاسرب اونمؤي

 ام اولكن#» ماثآلاو يصاعملا باكتراب نوملاظ مهو تابكتلاو دئادشلا مهتباصأف يأ «نوملاظ

 . 1178/9١ ريبكلا ريسفتلا (7) . 6037/4 ريسملا داز (1)



 ١ رشع عبارلا ءزجلا

 لم رس ص لال الا ص ص ع ا تت ارا سابا ل

 فه وُ هي منك نإ لأ تمي اوزكش أو ابيط الدلح هللا ركفزر امأولكف 0 نوسنظ

 م2 مموم وو 8 و همر مة

 0 داع 0 ٌرطْضَأ نق وولي يلا 00 مدلأو 0-0

 مك ا 2 0 ذآ 7_1 م

 مام حا عم ل مل عل رص حل

 5507 4 ”2000ا 5 نوتيلا بركن لأ لع نون

 هس سرت صرب ع و2 سم ير صوص ص سر مص ص ل ص ل ل

 أوأمع َنيذلل كبر نإ مث «2 َنوُملطَي مهسفنأ أوناك نكللو مهلتسلط امو رن هل ا
 مارب ممم مس سم م 2-2 رب سمرا ع ل

 م3 محير روُمكل اهدعَب نم كبَر نإ أوحلْصأو كل كلذ دعب نم وبات مم ةَلئَجي ءوسلا

 اوركشاوإ ًابيط ًالالح اهنوك لاح مكل اهحابأ يتلا هللا مّعِن نم اولك يأ 4ًابيط ًالالح هللا مكقزر
 0 كاي و نوصل محك نإ ةليلحلا عل لعدللا اوركتشاو يأ نواسيست ءايإ تحك نإ هللا كتب

 مدلاو ةتيملا مكيلع مرحافإ» لاقف مهل ةرضم هيف امث مهيلع همرح ام ىلاعت ركذ مث « هاوس ًادحأ نودبعت

 ريزنخلا محو مدلاو ةنلاك مكل ىذأ هيف ام الإ سان ابأ مكيلع مكبر مرحب مل يأ «رسيرزنخلا مو

 ةديقعلاو سفنلل ىذأ هيف نإ ىلاعت هللا ريغ مسا ىلع حبذ امو يأ «هبهللاريغل لمأامو»

 نم هللا مرح ام لكأل رطضا نمف يأ «مسيحر روفغ هللا نإف داع الو غاب ريغ رطضا نمف#»

 م 2 ًارطضم ناك نم ذخا ْوي ال ةمحرلا ميظع ةرفغملا عساو هللا نإف ناودع الو يغب ريغ نم تاروكذملا

 عفا دع ال ا ا يتلا ءاقلج نيام ولاولطج نيذلا نيكرشملا ىلاعت خّبو
 اذه بذكلا نم مكتنسلأ هفصت ام نأش يف نوكرشملا اهيأ اولوقت ال يأ مارح اذهو لالح اذه بذكلا
 ةبسنب هللا ىلع اوبذكتل يأ «بذكلا هللا ىلع اورتفتل» ناهرب الو ,ليلد ريغ نم مارح اذهو لالح
 ال هللا ىلع بذكلا نوقلتخي نيذلا نإ يأ «نوحلفي ال بذكلا هللا ىلع نورتفي نيذلا نإ هيلإ كلذ
 يأ «ميلأ باذع مسطو ليلق يلق عاتم» ةرخآلا ىف الو ايندلا يف ال مهبولطمب نورفظي الو نوزوفي

 ىلع مرح ام ىلاعت ركذ مث ٠ ملؤم باذع ةرخآلا يف مهو 62 لئاز هنأل ليلق ايندلا يف مهعاتمتساو مهعافتنا

 انمرح ةصاخخ دوهيلا ىلعو يأ 4لسبق نم كيلع انصصق ام انمرح اوداه نيذلا ىلعوإ) لاقف دوهيلا

 يذ لكو منغلاو رقبلا موحش يهو مهل ةبوقع ماعنألا ةروس يف هركذ قبس ام دمحم اي كيلع انصصق ام مهيلع

 نكلو ميرختلا كلذب مهانملظ امو يأ 4نوسملْظُي مهسفنأ اوناك نكلو مهانملظ امو# رفظ

 «مف تّلحأ ٍتابيط مهيلع انمرح اوداه نيذلا نم ,ملظبف» هلوقك كلذ اوقحتساف مهسفنأ اوملظ

 حئابقلا كلت اوبكترا نيذلل دمحم اي كبر نإ مث يأ 4ةلاهجب ءوسلا اولمع نيذلل كبر نإ مث»

 لمعلا اوحلصأو اوبانأو مهبر ىلإ اوعجر مث يأ اوحلصأو كلذ دعب نم اوبات مث هفسو لهجب

 ةيآلاو , ةمحرلا ميظع ةرفغملا عساو ىلاعت هنإ يأ «ميحر ٌروفغل اهدعب نم كبر نإ# للزلا كلذ دعب
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 0 ا

 4ك - كيل مل 2 م

 ةمأآ ناك مهر ذإ
 لإ هده هلبتجأ هم ل | اًراَش هج يكرم نيكي لَو اًمينح هَل انا مم رو دعو ء2 يام اوس

 ل
 هم هموم وأ 22

 ص مد 0

 نأ َكَيَلِإ انيَحوأ مث © نيحلنصلا َنمَل ةرخآلا ىف رهو يس ايدل ىف هلئيتاةو 079 ميقتسم طارص

 كبَر َنِإو هدانا نيل لع كن ليج انج كرا د اقينح مهربإ هلم عبتأ مرام -- . -ٍ ًُ م َ مه ع 5
 مور وار وم لو و مم

 تبخل ةطمرملاو كحاب ير ليسا ع عدا نوفل هيف أوكا ةعيقلا موب مهني كحيل 2-8

 مبَكاع إو هز» نيدتهملاب لع رهو "0 لعام كبر نإ ل ىه تلا مُهِدلَجَو ووش سا و .ءرور 21
 ًاعماج ةودق ًامامإ ناك ميهاربإ د يأ «ةمأ ناك ميهاربإ نإ» ةبوتلا بابل حتفو سانلا عيمجل سينأت
 نع ًالئام ىأ «افينحإف هرمأب ايئاق هبرل ًاعيطم ىأ هلل ًامتناق# هتلخل هللا هراتخا كلذلو ريخلا لاصخل

 دوهيلا ىلع درو قبس امل ديكات «نيكرثملا نم كي ملو# مالسإالا نيد . قحلا نيدلا ىلإ لطاب نيد لك
 هللا معن ركشب ايئاق يأ «همعنأل ًاركاشإ ًاينارصن وأ ًايدوهب ناك ميهاربإ نأ مهمعز يف ىراصنلاو
 دحاولا ةدابع ىلإو مالسيالا ىلإ هادهو ةوبنلل هافطصاو هراتخا يأ # ميفتسم طارص ىلإ هادهو هابتجا»

 نمل ةرسخآلا يف هنإو# ايندلا يف ليمجلا ركذلا هل انلعج يأ #ةنسح ايندلا يف هانيتآو# دحألا
 ملثو» نيحلاصلا تاماقم ىلعأ فو « ةعيفرلا تاجردلا باحصأ نم ةرخآلا ف وهو يأ «نيحلاصلا

 هيبن رمأ ةفيرشلا فاصوألا كلتب ميهاربإ ىلاعت فصو 1©ًافينح ميهاربإ ةلم عنا نأ كيلإ انيحوأ
 ناك امو# ةحمسلا ةيفينحلا ,هتلمو ميهاربإ نيد عابتاب دمحم اي كانرمأ مث ىنعملاو هتلم عبي نأ ٍةلكأدمحم
 معازم درل رخآ ديكأت وهو « ًايلسم ًافينح ناك امو «٠ ًاينارصن وأ ًايدوهي ناك امو يأ #نيكرشملا نم

 موي ميظعت نكي مل يأ 4هسيف اوفلتخا نيذلا ىلع تبسلا لسع اإ» هنيد ىلع مهنأ ىراصنلاو دوهيلا
 يف مهفالتخال دوهيلا ىلع ًاظيلغت لعج افنإو ع هنيد رئاعش نم الو ميهاربإ ةعيرش نم هيف لمعلا هلرتو تبسلا

 كبر نإو» ريزانخو ةدرق مهخسمف اوداطصاف هيف دايطصالا نع مهاهن ثيح . هللا رمأ مهنايصعو نيدلا
 ىيزاجيف «٠ ةمايقلا موي مهنيب ىلاعت هللا لصفيسو ىأ #نوفلتخي هيف اوناك ابف ةمايقلا موي مهنيب مكحيل

 اي عدأ يأ «ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىسلإ جدأ باقعلا وأ باوثلا نم قحتسي امب الك
 . عجليو مهيف رثؤي امب «٠ . نيللاو فطللاو « ميكحلا بولسألاب ةيسدقلا هتعيرشو هللا نيد ىلإ سانلا دمحم

 يتلا ةقيرطلاب نيفلاخملا لداجو يأ «نسحأ يه يتلاب مهلداجو# ةدشلاو ةوسقلاو بينأتلاو رجزلاب ال

 نمي ملعأ وه كبر نإ» نيللاو قفرلاو . نيهاربلاو ججحلاب ةلداجملاو ةرظانملا قرط نم نسحأ يه
 « نيدتهملا لاحو نيلاضلا لاحب ملاعلا وه دمحم اي كبر نإ يأ 4نيدتهم اب ملعأ وهو هليبس نع لض

 مالسلا هيلع ليلخلا بقانم هّدع نأ دعب هناكف هلم لالجإو يقول وسرلا ةلزنم ميظعت هيف 4 كيلإ انيحوأ مثإ» مثب فطعلا : نورسفملا لاق )١(
 هتعيرشب كسمتسم . ميهاربإ ةلمل عبتمرشبلا ديسوه يذلا يمألا كي ينلا نأ وهو « ةبتر عفرأو ٠ ًاردق هلك كلذ نم ىلعأ وه ام انهو : لاق
 . ًارخف كلذب ىفكو



 سمس مدلل جا 2 سالو مص ملزم دلظوم

 نحن الو هَ الإ كرْبَص امو ريصأو ه2 نيرباصلا ريخ وه مربص 525200007 أوبفاَمَق
 رم رص صج م دج سمر

 هز َنوُئسْحم مه َنيِدلاو أَنَا ملل نإ ه0 نورك اع قيض يف كن الو َمِوَط

 انيلعو غالبلا كيلع امإ « مهتياده كيلع سيلو « مهترظانمو مهتوعد يف ميكحلا قيرطلا كلست نأ كيلعف

 مكملظ نم نونمؤملا اهيأ متبقاع نإو يأ «هب متبقوعام لثمب اوبقاعف متبقاع نإو» باسحلا

 رقب امل « بلطملا دبع نب ةزمح » نأش ف تلزن : نورسفملا لاق اوديزت الو لثملاب هولماعف مكيلع ىدتعاو

 مُرْبِص نسئلو» مهنم نيعبسب 'نلثمأل مهب هللا ينرفظأ نئل : كب يبنلا لاقف « دحأ موي هنطب نوكرشلملا
 « ربصلا ىلإ بدن اذهو . لضفأو مكل ريخ وهف صاصقلا متكرتو متوفع نثلو يأ «نيرباصلل ريخوم
 اي ربصاو ىأ «هللاب الإ كربص امو ربصاو# لضفأ اهكرتو ةحابم ةبوقعلا نإف ء ءاسأ نم ةبوقع كرتو

 نزحت الو» هقيفوتو هللا ةنوعمب الإ ةعيفرلا ةبترملا هذه لانت ايف . هللا ليبس يف ىذألا نم كلاني ام ىلع دمحم
 قضي الو يأ «نوركميامب رقسْيض يف كتالوإو اونمؤي مل نإ رافكلا ىلع نزحت ال يأ «مهيلع
 اوما نيذلا عم هللا َّنِإؤ ديكلاو ركملا نم نوربدي امب الو , لهجلاو هفسلا نم نولوقي امب كردص
 هعم هللا ناك نمو « ةياعرلاو ظفحلاب نينسحملا عمو . هرصنو هتنوعمب نيقتملا عم يأ عن ونسحم مه نيذلاو

 . نيدئاكلا ديك هرضي نلف

 : يلي ام عيدبلاو نايبلا فوئنص نم تايآلا تنمضت : هةهغالتلا

 ةيهاركلا ثيح نم سابللا كلذ هّبش «فونخملاو عوجلا سابل هللا اهقاذاف» ةينكملا ةراعتسالا ١

 ةراعتسالا قيرط ىلع ةقاذرالا وهو همزاول نم ءيشب هيلإ زمرو هب هبشملا فذحو عشبلا را معطلاب
 . ةينكملا

 . «مارحو . . لالح# نيب قابطلا - ؟

 هنأشب ءانتعالا ةدايز ىلإ ةراشإ ملكتلا ىلإ ةبيغلا نع تفتلا «ةنسح ايندلا يف هانينآوط تافتلالا ©
 . هرمأ ميخفتو

 يتلا تالامكلا فاصوأ هعمجل ةريثكلا ةعامجلاو ةمالاك هدرفمب ناك يأ «ةمأ ناك غيلبلا هيبشتلا -

 : رعاشلا لاق (ى قلخلا يف تقرفت
 . «دحاو يف ملاعلا عمجي نأ ردكتس هنلا ىلع نسيوو

 « ةرظانملا ف فاصنإالا ىلع ثحلا ىلع «نسحأ يه يتلاب مهداجوإ ىلاعت هلوق لد : ةيحينيحت
 يأرلا ةرصناال لطابلا ”قاهزإو قحملا تابثإ دصقلا نأ هنم رهظي هجو ىلع « ةارادملاو قفرلاو « قحلا عابتاو
 . رخآلا يأرلا ةميزهو

 « ةنملاو دمحلا هللو لحنلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »
 # »ب <
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 را

 ةيانعلا نمةيكملا روسلا رئاس نأشك اهنأشع ةديقعلا نوثشب وئشب متهت يتلا ةيكملا روسلا نم ءارسإللا ة ةروس

 وه ةميركلا ةروسلا هذه ف زرابلا رصنعلا نكلو 6 ثعبلاو 2 ةلاسرلاو 0 ةينادحولا » نيدلا لوصأب

 هقدص ىلع ةلادلا . ةعطاقلا ججحلاو . ةرهابلا تازجعملا نم هب هللا هديأ امو . كي «لوسرلا ةيصخش »

 : مالسلاو ةالصلا هيلع

 متاخل ء يهبالا ميركتلا رهاظم نم ًارهظم تناك يتلا . ءارسبالا ةزجعمل ةميركلا ةروسلا تضرعت
 بئارغلاو بئاجعلا عنص يف العو لج هللا ةردق ىلع لدت ةرهاب ةيآو « نيلسرملاو ءايبنألا

 روي رونا نول مرو 30 ا عاملا

 . تايآلا

 قبقدلا ماظنلا نعو « ةينادحولاو ةمظعلا ىلع لدت يتلا « ةينوكلا تايآلا ضعب نع تئدحتو

 ةيآ انوحمف « نيتيآ راهنلاو ليللا انلعجوإ» لدبتي ال تباث سومان قفو ريسيو « راهنلاو ليللا مكحي يذلا
 . تايآلا « . . ليللا

 . اهيلع تثحف ٠ ةميركلا ةلضافلا قالخألاو « ةيعاوجالا بادآلا ضعب ىلإ ةروسلا تضرعتو #

 الإ اودبعت الآ كبر ىضقوإ ىلاعت هلوق نم ًاءدب لضافلا يلاثملا عمتجملا كانه نوكيل اهب يلحتلا ىلإ تعدو
 . تايآلا # . هايإ

 نييبلاب مكبر كافضاف[ل» ريظنلاو هيبشلا نع هزنلا « ريبكلا سا 0 « تانبلا نوهركي مهنأ

 . تايآلا « . . ًابظع ًالوق نولوقتل مككنإ ؟ ًاثانإ ةكئالملا نم ذختاو

 نيهاربلاو ةلدألا تماقأو 3 لدحلا هلوح رثك ىذلا )2 ءازجلاو داعملاو .روشنلاو ثعبلا نع تثدحتو

 يف نيكرشملا تنعت تركذو «ةدلاخلا ' لَك دمحم ةزجعم  ميظعلا نآرقلا نع تثدحت مث ,هناكمإ ىلع

 نيتاسبو ق قئادح ةكم لعجيو , راهنألا ممل رجفي نأ 3 نآرقلا ريغ ىرخأ ةزجعم اوبلط ثيح «مهتاحارتقا
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 . تايآلا # . . اعوبني ضرألا نم انل رجفت ىتح كل نم ؤن نل اولاقو»

 يذلا هلل دمحلا لقو» صقنلا تافص نعو « دلولاو كيرشلا نع هللا هيزنتب ةروسلا تمتخ مث
 1 «ًاريبكت هربكو لذلا نم يلو هل نكي ملو كلملا يف كيرش هل نكي ملو ًادلو ذختي مل

 يتلاءارسيالا ةرجعم ةرهابلا ةزجعملا كلتل « ءارسإلا ةروس »ةميركلا ةروسلا تيمس : هي ميسللا

 . ميركلا هيبن اهب ىلاعت هللا صخ

 ا 0 : نس غللا

 : رعاشلا لاق ناتغل ىرسو ىرسأ : لاقي اليل ٌريسلا : : ءارسإلا #ىرسأ# هناحبس

 مّلّظلا نم جاد يف ٌردبلا ىَّرَس امك مرح ىلإ اليل مرح نم تيرس

 لاقو ءاصقتسالا عم بلطلاو ددرتلاو ليللاب فاوطلا : سوجلاو . اوفاط : جاجزلا لاق «اوساجف#»

 انسمط «انوعو ًارامدو ًاكاله «ًاربتت» ةبلغلاو ةلودلا «ةركلا» بلطلاو ددرتلا وه سوجلا : يدحاولا

 يمس هيلع ردقملا هلمع #هرئاط# هرثأ بهذ يأ ىحمناف هتوحم لاقي رثألا باهذإ وحملا : ةغللا ءاملع لاق

 «اهيفرتم» لايشلا وأ نيميلا ةهج راط اذإ ريطلاب نومءاشتيو نولءافتي اوناك برعلا نأل رئاطلاب رشلاو ريخلا
 ًادورطم «ًاروحدمإ» اهّرح قوذيو اهلخدي «اهالصي» شيعلا ةَعّسو ةمعنلا هترطبأ يذلا معنتملا : فيلا
 . هللا ةمحر نم ًادعبم

 يلعلا هللا « هلالجب قيلي ال اع سدقتو هزت يأ هليل هدبعب ىرسأ يذلا ناحبسإ» : رييعفتلا
 يأ « اصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم» ليللا نم ءزج يف قي دمحم هيبتو هدبعب لقتنا يذلا ٠ نأشلا
 : نورسفملا لاق مارحلا دجسملا نيبو هنيب ةفاسملا دعبل ىصقألاب يمس ,و . سدقملا تيب ىلإ ةمركملا ةكم نم
 نم مزج يف ةديعبلا ةعساشلا تافاسملا هب عطق هنأو ٠ ءارسيالا ةدم ليلقتل ريكنتلا ظفلب «ًاليل» لاق امنإو
 «ناحبس# ظفلب ةروسلا ءدب ناك اذهو زاجعإلاو ةردقلا يف غلبأ كلذو ٠ ةليل نيعبرأ ةريسم تناكو ليللا
 حورلاب ءارسوالا ناكو « نيقولخملا تافص نع ىلاعت ههزنت ةياهنو . ةمكحلا غلابو ةردقلا لامك ىلع لادلا
 ةيسحلا تاكربلا عاونأب هلوح ام انكراي ىذلا يأ «هلوح انكراب يذلا» ًامانم ال ةظقي ٠ دسجلاو

 راهطألا ةكئالملا طبهمو ءايبنألا رقم هنوكبو « ماشلا دالب اهب هللا صخ يتلا راهنألاو راغلاب ء ةيونعملاو
 تاومسلا توكلم ىلع هعلطنو « ةميظعلا ةبيجعلا انتايآ دلي ًادمحم يرنل يأ «انتايآ نم هيرنل»
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0 

 مص جاع لسع روث اص ع هك 0 ا

 ك1 جوف عم انْلَمح نم ةبرُد د اليكصو

 هامص موصرب هما روم بس خر ومصمم جموس شه اري ىررم

 سب يل ىلؤا اَنَل اداّبع ركِيلع اَنْنَعب املوأ دعو ءاجاَدإَ يح اريك اول نلعتلو رم ضرألا ىف ندفع
 رار م سم[ سا ا يصب ص م م ص 2 ريك دوم -

 نينو لوما مدتددمأو مهيلع ةزكلا ركل انددر م يدالوعفم ادعو َناكَو ايلا لالخ وُ ديم

 ريغو ءايبنألاو ةكئالملاوع ىهتنملا ةردسو,رانلاوةنجلاو ىلعلا تاومسلا هيلع هللا تاولص ىأر دقف.ضرألاو

 وه ىلاعت هنإ ىأ «ريصبلا عيمسلا وه هنإ» ىلاعت هللا ةردق ىلع لدت يتلا تايآلاو بثاجعلا نم كلذ

 انينآو#» ًاميركتو ءافتحا تازجعملاو تاماركلا هذهب هصخ اذهلف « هلاعفأب ريصبلا . دمحم لاوقأل عيمسلا

 مهجرخي ليئارسإ ينبل ةياده ةاروسلا ىسوم انيطعأ يأ « ليئارسإ ينبل ىده مانلعجو باتكلا ىسموم

 يأ «ًاليكو ينود نم اوذختتالأ» ناميالاو ملعلا رون ىلإ رفكلاو لهجلا تاملظ نم باتكلا كلذ ةطساوب

 وهو ىصقألا دجسملا ركُذ امل: نورسفملالاق مكقلخ يذلا هللا ىوس مكرومأ هيلإ نولكت ًابر مكل اوذختت ال

 قايس نم بسانملا هناكم يف مهنع ثيدحلا ءاج ليئارسإ ينب هللا اهنكسأ يتلا ةسدقملا ضرألا بلق

 دقل « « ةنيفسلا يف حون عم اوناك نيذلا نينمؤملا ءانبأ ايو ةيرذ اي يأ «حون عم انلمح نم ةيرذإ» ةروسلا

 ركشلا ريثك ناك ًاحون نإ يأ هر وكش ًادبع ناك هنإ» هماعنإ ىلع هللا او ركشاف قرغلا نم مكءابآ انيجن

 يف ليئارسا يننب ىلإ انيضقوإ هللا ةمعنب ريكذتو فطلت مه ءادنلا ينو « هب اودتقاف لاح لك ىلع هللا دمحي

 نلصحيل يأ «نيترم ضرألا ف ندسفتل» ةاروتلا يف مهيلإ انيحوأو مهانملعأو مهانربخأ يأ «باتكلا

 لتق يناثلاو ايركز لتق داسفلا لوأ : سابع نبا لاق "”نيترم اهوح امو نيطسلف ضرأ يف داسفإلا مكنم

 ناودعلاو ملظلاب ًاريبك انايغط ةسدقملا ضرألا يف نوغطت يأ «أريبك أودع َنُلعَتلوؤ مالسلا امههيلع ىبحي

 يأ «انل ًادابع مكيلع انثعب» داسفرالا نم نيترملا ىلوأ يأ «امهالوأ دعو ءاجج اذإفإ هللا مراحم كاهتناو

 يف شطبو قوق باحصأ يأ هريدش رسأب يسلوأ» مكنم ماقتنألل نيرابج ًاسانأ انديبع نم مكيلع انطأس

 رصنتخب مهيلع هللا طّلس ءامدلا اوكفسو مراحملا اولحتسا ا. ليئارسإ ينب نإ : نورسفملا لاق ديدش برحلا

 لالخ اوساجف نيداسفلا لوأ كلذو « هدونجو وه مهينفي داك ىتح ًافلأ نيعبس مهنم لتقف لباب كلم

 ال بهنلاو بلسلاو لتقلاب مكلاصئتساو مكنع شيتفتلل نودغيو نوحوري تويبلا طسو اوفاط يأ «رايدلا

 ضقنلا لبقي ال ًامح ًامزج ءاضق ماقتنالاو طيلستلا كلذ ناك يأ «ًالوعفم ًادعو ناكوط دحأ نم نوفاخي

 ةبلغلاو ةلؤدلا مكل اندرو مكءادعأ انكلهأ متبنأو متبت ام مث يأ «مهيلع ةركلا مكل انددر مثط ليدبتلاو

 ةيرذلاو ةريثكلا لاومألا مكانيطعأ يأ «6نينبو رلاومأب مكانددمأو» ديدشلا ءالبلا كلذ دعب مهيلع

 هملع يف عقو ام بسح مهنم نوكيس امب ىلاعت هللا نم ٌرابخ] وه امنإو ٠ مازلإو رهق ءاضق سيل نيترم داسفإالاب ليئارسإ ينب ىلع هللا ءاضق (1)
 . ةبنتف يلزالا يملا



 ١ رشع سماخلا ءزجلا

 ه مسرع مق رو ور سم سعورا 2.5 ٠ و 57 عدد ماد

 اوعتسيل ةرخآلا دعَو هاج اَذِإَف قنابل و ةلخوتتا منسحأ نإ يراريفن رثك أ ركدنلعج
 اوسع عل 4 مرة ام مر سمس تام موك مرب ماع .ه مورو رررب وهم ص ورب سس رو

 كمر نا كبر نبع 0 ري ولاَ أوريتبِلو رم لأ هولخد امك دجسملا أولخديلو كهوجو

 ماو ور ص صراع رس مرو م2 ماع م اوم ما كو مد ربما س

 َنينمْؤمْلارشبيو موقأ ىه ىجَّلل ىدبب ناةرقلأ ادله نجد اريصخ نب ر فنك مهجن انلعجو اندع مدع نإو

 يج امي َباَدَع مُهاَنْدَمْعَأ ةَرمآلاب َتوُمْؤبال نان هد ميكا مهل نأ تاحلَصلا َنولمَعي نيل
 طع

 هامه رم مو هك“ م ص ل

 ةياَء نوح ٍنيِتياَ الر لنا كمبو جج الو دانون ,مءاعد شل ندسنإلا عدي

 نم ًالاجرو ًاددع رثكأ مكانلعج يأ أريفن رثكأ مكانلعجو» مكدالوأ تيبسو مكلاومأ تبن نأ دعب .ةريفولا
 ليئارسإ ينب اي اي متنسحأ نإ نإ يأ « مكسفنأل متنسحأ متنسحأ نإ# مكتلود اونبتو مكتوق اوديعتستل مكودع

 اهيلعف متأسأ نإو يأ «اهلف متاسأ نإو» ءىيشب اهنم هللا عفتني ال مكيلع دئاع هعفنو مكسفنأل مكناسحإف

 دعو ءاج اذإف» ةيصعملا هرضت الو ةعاطلا هعفنت ال « دابعلا نع ينغلا وهف . اهنم ءيشب هللا ررضتي ال

 ةرم مكءادعأ مكيلع انثعب هللا مراحم كاهتناو ىمحي لتقب مكداسفإ نم ةريخألا ةرملا دعو ءاج اذإف يأ «ةرخآلا
 لالذإلاب مكهوجو ىلع ةيداب ةباكلاو ةءاسملا راثآ اولعجيو مكونيهيل - يأ #«مكهوجو اوءوسيل# ةيناث

 ةرم لوأ هوبرخخ [ى هوبرخيف سدقملا تيب اولخديلو يأ «ةرم لوأ هولخد امك دجسملا اولخديلو# رهقلاو
 سوجب مهيلع هللا طّلس دقف « ًاريمدت هيلع اوبلغ ام اوكلهيو اورمديلو يأ «ًاريبتت اًوّلَع ام اورّيتيلو»
 هللا لعل يأ «مكمحري نأ مكبر ىسعإ ًاريمدت مهتكلمم اورّمدو مهولتتو ضرألا يف مهودرشف سرفلا

 هللا ىلإ اوعجر نإ مهنع باذعلا فشكب ىلاعت هنم دعو اذهو « متبنأو متبت نإ مكنع وفعيو مكمحري

 ةبوقعلا ىلإ اندع مارجيالاو داسفإالا ىلإ متدع نإو يأ «اندع متدع نإو# ةبجاو هللا نم #ىسع#و

 نوردقي ال نيرفاكلل ًانجسو ًاسبحم منهج انلعجو ىأ «ًاريصح نيرفاكلل منهج انلعجو» ؟''ماقتنالاو
 لاقف ةيوامسلا بتكلا رئاس اهب قاف يذلا ميركلا ليزنتلا ةيزم ىلاعت نيب مث , نيدبآلا بأ اهنم جورخلا ىلع
 امو ٠ لبسلا حضوأو قرطلا موقأل يده ميظعلا نآرقلا اذه نإ يأ # موقأ يه يتلل يده نآرقلا اذه نإ

 نيذلا نينمؤملا رشبيو يأ «ًاريبك ًارجأ ممل نأ تاحلاصلا نولمعي نيذلا نينمؤملا ٌرشبي واط بوصأو لدعأ وه

 «ًاميلأ ًاباذع ممل اندتتعأ ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا نوط ميعنلا تانج يف ميظعلا رجآلاب هاضتقمب نولمعي
 نيب ةيآلا تعمج دقو . ميحجلا راد يف ميلألا باقعلا ةرخآلاب نوقدصي ال نيذلا مهئادعأل نأب مهرشبيو يأ
 . ريخلاب اهل هئاعدك هسفن ىلع رشلاب وعدي يأ «ريخلاب هءاعد ّرشلاب ناسنإلا عديو» بيهرتلاو بيغرتلا

 مهيلع هللا طلسف داسفإالا ىلإ اوداع م ٠ . اهلك ةريزجلا نم مهوجرخأف نيملسملا مهيلع هللاطلسفداسفإالا ىلإ اوداع دقلو » : لالظلا يف لاق (1)

 مهيلع هللا ٌنطلسيلو « ليئارمإ» ة ةروص يف داسفوالا ىلإ مويلا اوداع دقلو «رلته » مهنيلع هللا طلسف ثيدحلا رصعلا ناك ىتح . نيرخآ ًادابع

 . « بيرق هرظانل ًادغ ّنإو . فلختت ال يتلا هتّنسل ًاقافو « عطاقلا هللا دعول ًاقيدصت باذعلا ء ءوس مهموسي نم
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 ُهنتَلَُصَت 5 ع م مع مما و ام ع اس مورا سك سا 2# عام و 9موصب لكس لا رم يسيودم اس 22

 هلنلصف ءْئش لكو بشي نينسلا ددعأ 0 0 ل اعجو ىللأ

0 
 م 4 هام ع 000 ” رو ورع م دو دمدآ

 قالا -_ - ل لا لسا سايس ع. 0

 اَيَلعَلْضَي انف َّلَض نمو و ل تي 52000007
 دفان اي رش ل صوم خاص ع سرر جرب عع مول لع روم مصع ل نم

 اهيفرتم انرم أ ةيَرق كلب نأ اندرأ اَذِإو نيف السر تعبت وح َنيِبذَعم اك امو ئرخارزو ةرزاورزت الو
 بونذي كبر, وك و جون دعب نم نورقلا نم علاق كنج ارم اَهنْمَمَدَق لوْ ايل َنَح ايف أوقَسَمَف ريب اس صاع ل ريب اويس# ررئور حم م موو ملام لاودوو مودم ة مد َِش

 هدلوو هسفن ىلع لجرلا ءاعد وه : سابع نبا لاق كلهل ريخلا ىف هل باجتسي |كرشلا يف هل بيجتسا ولو

 يأ «ًالوجع ناسنإلا ناكوإ "”هوحنو هرّمد مهللا هكلهأ ّمهللا : هل باجتسي نأ بحيال امب رجضلا دنع
 يف رظنلا نود « هلابب رطخي ام لكل عراسيو هسفن ىلع ءاعدلاب لجعتي . ةلجعلا ناسنيالا ةعيبط نمو
 هللا ةينادحو ىلع رين ناهرب اهنم لك يتلا . دوجولا اذه يف ةينوكلا هللا تايآ ىلإ ىلاعت راشأ مث « هتبقاع

 ةيآ انوحمف# انتردق لاو انتينادحو ىلع نيتميظع نيتمالع ىأ 4نيتيآ راهنلاو ليللا انلعجو# لاقف
 ًائيضم راهنلا انلعج ىأ «ةرصبم راهنلا ةيآ انلعجوإ هيف اونكستا املظم هانلعجف ليللا انسمط يأ «ليللا

 مكشياعم بابسأ راهنلا يف اوبلطتل يأ «مكبر نم ًالضف اوغتبتل» راصيإالا هب لصحيل رونلاب ًاقرشم
 , راهنلاو ليللا بقاعتب . ماوعألاو روهشلاو مايألا ددع اوملعتلو يأ #باسحلاو نيئسلا ددع اوملعتلو»

 رومأ نم رمأ لكو يأ «ًاليصفت هانلصف ءيش لكو» # يعسلاو بسكلل راهنلاو « نوكسلاو ةحارلل ليللاف

 وه امنإو فازجلاو ةفداصملل ًاكورتم دوجولا اذه رمأ نم ءيش سيلو 5 نييبت نسحأ هاني ١ نيدلاو ايندلا

 2 هب يزجم هلمعب نوهرم ناسنإالا نأ يأ «هقنع ىف هرئاط هانمزلا ناسنإ لكو» ميكح ريبدتو ريدقتب

 يأ «ًاروشنم هاقلي ًاباتك ةمايقلا موي هل جرخُيوإ» أدبأ هنع كفني ال قّدعلل ةدالقلا موزل هل مزالم هلمعو

 هلهاجت وأ هءافخإ كلمي ال ًافوشكم هلمع ىريف هتائيسو هتانسح هيف ًاحوتفم هل امعأ باتك ةرخآلا يف هل رهظن

 « تلمع امب اديهش مويلاا نوكت نأ ىفك كلمع باتك أرقإ يأ «ًابيسح كيلع مويلا كسفنب ىفك كباتكأرقإ»

 ىدتها نم يأ «اهيلع لضي افإف لض نمو هسفنل يدتهب افإف ىدتها نمإ» بيسح وأ دهاش ىلإ جاتحت ال

 دحأ لمحي ال يأ 4ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو» اهيلع هلالضو هرفك باقعف لض نمو « هل هئادتها باوثف

 ًادحأ نيبذعم انك امو يأ «ًالوسر ثععبن ىتح نيبذعم انك اموإ» هسفن ىلع الإ ناج ينجيالو ءدحأ بنذ

 انرمأ ةيرق كلهن نأ اندرأ اذإوإ» ةجحلا مهيلع موقتف نيرذنمو نيركذم لسرلا مهل ثعبن ىتح قلخلا نم

 ةعاطلاب ءاس ؤرلاو ةداقلاو اهيف نيمعنتملا انرمأ ماوقألا نم موق كاله اندرأ اذإو يأ «اهيف اوقسفف اهيفرتم

 «ًاريمدت اهانرمدف لوقلا اهيلع قحفإ» اورجفو اوقسفو انتعاط نع اوجرخو انرمأ اوصعف انلسر ناسل ىلع

 ) )1يبطرقلا ٠١/ 318



 ١م رشع سماخلا ءزجلا

 تك ا ال ا 0 2 م ع ع رب مو حام مص

 اهللصي ممهج هل انلعج مث ديرن نمل ُهاَّمّلاَم اهيف , ةااَنَحت لالا ديرب ناك نم 4 اريصب أربح ءهدابع
 مص جا

 رب روب سو ررزوم ص مرم شسواعد»و هر ملم مله ل للام صا يصور نع هلا اص ري ع سو رب رسال

 © اروكشم مهيعس ناك كيدلواف نيم هو اهيعس ال نعسو ةرحخآأل ا دارأ نمو يو اروحدم امومذم':

 هذ د هم اَنْزَصَق م وصرو مص ص سر مم بسمل_م ا

 مهضعب أن ندم َسَبك لنا عج ارو كبَر كاطع تاكو كير ءآطع نم اوتو هلت دم ايم

 ري إل ل ال لا مام و م اوص هه م مام اى جر عم ورب َح وهم سرع

 يو الوُدْحع اموُمْدَم دعت رحا< اهنلإ أ مم ْلعْج ال جو اليضفتر بك أو تجرد ربك ١ ةرالللو ضعب لع

 اهيفرتم انرمأ# : سابع نبا لاق ًاعيرُم ًاكالهإ مهانكلهأف نايغطلاو قسفلاب باذعلا مهيلع بجوف يأ

 نم انكلهأ مكوإ "”باذعلاب هللا مهكلهأ كلذ اولعف اذإف اهيف اوصعف اهرارشأ انطّلس يأ «اهيف اوقسفف
 دومثو داع موقك حون دعب نم مهانكلهأ لسرلل نيبذكملا ةيغاطلا ممألا نم ريثكو يأ «حون دعب نم نورقلا

 دقو مهنم هللا ىلع مركأ متسل نوبذكملا اهيأ مكنإ ىنعملاو شيرق رافكل راذنإ ةيآلاو : ريثك نبا لاق نوعرفو
 يأ هًاريصب ًاريبخ هدابع بوئذب كبرب ىفكو» "”ىرحأو ىلوأ مكتبوقعف قئالخلا مركأو لسرلا فرشأ متبذك
 ديري ناك نمإ» اهيلع يزاجيو اهرهاوظو اهنطاوب كردي دابعلا لامعأ ىلع ًابيقر كبر نوكي نأ دمحم اي ىفك

 مه هل سيل ىعسيو لمعي اهوطقف ايندلا هلمعب ديرب ناك نم يأ «ديرن نم ءاشن ام اهيف هل انلجع ةلجاغلا
 امومزم اهالصي منهج هل انلعج مث#» ديري أم لك ال اهميعن نم هليجعت ءاشن ام اهيف هل انلجع ايندلا الإ

 ةرخآلا دارأ نمو هللا ةمحر نم ًادورطم ًاريقح ًاناهم اهلخدي من منهج ةرخآلا يف هل انلعج مث يأ «ًاروحدم

 يل اهلمع ال لهو + ميقا ميلا نم ايف امو: ةرخالا راد دارأ نمو يأ «سؤم وهو اعيش ا ىعسر

 نوعماجلا كئلوأف يأ «أروكشم مهييعس ناك كنلوأفإ ناهيإالا قداص نم ؤم وهو تاعاطلا نم ام قيلي

 «لوبقلا نسحأ هللا دنع ًالوبقم مهلمع ناك. ناميالاو. حلاصلا لمعلاو . صالخإلا نم ةديمحلا لاصخلل
 نيذلاو « ايندلا اودارأ نيذلا نيقيرفلا نمولحاو لك يأ «كبر ءاطع نم ءالؤهو ءالؤه مالك هيلع اباثم

 يصاعلاو عيطملاو رفاكلاو نم ولا يطعنف ٠ ًاناسحإو انم ًالضفت عساولا انئاطع نم هيطعن ةرخآلا اودارأ

 اظضف فيك ر طال ددحأ نع ًامرنغ ًاسوبع لامن هزلطغ ناك ام ىأ 4ن وظح كيو ذاطع ناك ايرون

 اذهف ايندلا ةايحلا هذه يف قالخألاو قازرألا يف مهنيب انتواف فيك دمحم اي رظنأ يأ «ضعب ىلع مهضعب

 رادلا يف مهتوافتلو يأ «ًاليضفت ربكأو ٍتاجرد ربكأ ةرخآللو» ريقح كاذو فيرش اذهو « ريقف كاذو ينغ

 الو 2 تعمس ند الو « تأر ريع الام اهيفو رارقلا راد ةرخآلا نأل رادلا اذه يف توافتلا نم مظعأ ةرخآلا

 هدبعت أهلِ هريغ ذختت الو ًاكيرش هللا عم لعجت ال يأ «رخ اَهِإ هللا عم لعجت ال رشب بلق ىلع رطخ

 . نيعم الو كل رصان ال هنم ًالوذحت هللا دنع ًامولم ريصتف ىأ «ًالوذخ ًامومذم دعقتف#

 : يلب اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغاللتللا

 ."الا /؟رصتخملا (؟) .الا /؟رصتخملا )١(



 ءارسإالا ةروس (1+) ١لدك

 لامك ىلإ ريشي ظفلب هأدب ةداعلل ًاقراخ ًارمأ ناك امل هنأل «ىرسأ ىذلا ناحبس# لالهتسالا ةعارب ١
 . صقنلا تافص نع هللا هزنتو ةردقلا

 . «هدبعبإ# فيرشتلاو ميركتلا ةفاضإ - ؟
 4 «ةرزاو رزتو ًاولع نلعتلو» قاقتشالا سانج * 

 مهانرمأ يأ «اهيفرتم انرمأإ» كباتك أرقإ ةمايقلا موي هل لاقي يأ «كباتك أرقإ» فذحلاب زاجيإ  ه
 . اهيف اوقسفو اوصعف هللا ةعاطب

 ىلإ ءيشلا دانسإ نموهف هيف رصْنُي لب رصبُي ال راهنلا نأل «ٌةرصبم راهنلا ةيآط يلقعلا زاجملا - 5
 . هنامز

 نول ءافتي برعلا ناك املو ) ناسنإالا لمعل رئاطلا ريعتسا # هقنع يف هرث ئاط ةفيطللا ةراعتسالا 1

 ةراعتسالا قيرطب رئاطلاب رشلاو ريخلا سفن اومس ريطلاب نومءاشتيو

 هنأ ىلعلا تاومسلا ىلإ سدقملا تيب نم هجو رع مث سدقملا تيب ىلإ هئارسإ يف ةمكحلا : هّفيطا

 رمال ا ٠ ا لزنت نطومو 3 ءاينألا جاورأ عمجج

 ىمسأو تاماقملا 3 هنأل « هديعب ىرسأ#» ةيدوبعلاب ا هذه ٍِق ىلاعت هقصو : ا

 امل هتأوع ةوعدلا ماقم قو « ىحوأ ام هدبع ىلإ ىحواف» كلذك يحولا ماقم ىف هفصو اك٠ ةيلعلا بتارملا

 : ضايع ىيضاقلا لاق اذهو « هوعدي هللا دبع ماق

 اًيرثلا أطأ يصخشأب تدكو ًاهينو ًافرش ينداز امنو

 ًايبن يل دحأ ترّيص نأو ىدابع اي كلوق تحت يلوخد

 # ا # *

 نوعيطتسي الف اولضف . . ىلإ . .ًاناسحإ نيدلاولابو هاّيإ الإ اودبعت الأ كبر ىضقو» : ىلاعت هللا لاق

 . (44) ةيآ ةياهن ىلإ (؟7) ةيآ نم «ًاليبس

 لاح نّيبو . ةيدبألا ةداعسلاب زوفلل ًاساسأ حلاصلا لمعلاو ناميالا ىلاعت لعج ال : ةَبَساَنملا
 عمتجملا ناينب اهيلع موقي يتلا رجاوزلاو رماوألا نم ٌةفئاط انه ركذ , ةرخآلا رادلا هلمعب دارأ يذلا نمؤملا
 . ميظعلا نآرقلا اذه نم نيبذكملا نيكرشملا فقوم ىلاعت ركذ مث , لضافلا



 ١و رشع سماخلا ءزجلا

 طقس اذإ هنأ اهلصأو ء رجضلا : ُفألا يبارعألا نبا لاق مربتو رجضت ةملك «فأ» : يتفللا
 لاقت تحبصأ ىنح ةملكلا يف اوعسوت مث فأ وه لصاحلا توصلاف هليزيل ناسنإالا خفنف دامر وأ بارت
 نم ةبانإالاو ةبوتلا ريشك وهو باو عمج «نييباوألا» ةظلغلاو رجزلا : رهنلا «امهرهنت» هوركم لكل

 روسحم وه ريعبلل برعلا لوقت : ءارفلا لاق فرصتلاو ةقفنلا نع ًاعطقنم «ًاروسحبط عوجرلا ىنعمب بألا

 نمب هلام لك قفنأ نم لاح هبشف « اهتوق باهذل ريسملا نع تعطقنا اذإ ةبادلا تارسحو « هريس عطقنا اذإ

 لاق «ًاطيخط رقتفا اذإ لجرلا قلمأ « ةقافو رقف «قالمإ» ©”هتيطم اطقنا ببسب هرفس يف عطقنا
 نم ذوخأم نازيملا «ساطّسِقلا» "دمعتي مل اذإ أطخأو ء أطخلا دمعت اذإ | : اطْخَي ءىطخخ : يرهزألا
 لطابلاب فذقلاو تهبلا هلصأو ِهرّْثأ تعبتا اذإ نالف رثأ توفق نم ذوخأم عِبتت  مُفُْقَت» لدعلا وهو طسقلا

 ءاطلا وهو نانك عمج كا اب «اترص) ءاليخلاو ربكتا انه هب دارلاو حرفلا ةدش : حّرملا «احَرم»

 . ًالقثو امص ًأرقو» ءيشلا رتسي يذلا

 لقت لَه هاكر [مهدعأ ربكلا كَدنع نيم انسخ لون هايإ ذل اوديعت الأ كبر ئيضقو *

 مون جه رثص مو م مام مار رتل اص سر مو نصوم سم هامل

 امهمحرأ بر لقو ةمحرلا نم َلذلآ َحاَنَج انك ضفخاو يراه ر كح الوق امه لو مهر الو فا اممل

 كاد مس ءاإ] هل تك يم ا

 (©) اًروُفَع نيود نكد هَ نحلل أثوُكت نإ سوفت فام هدأ نكي 2 ًاريغص قار اَمَك

 لاقو هريغ اَنِإ اودبعت ال نأب رمأو ىلاعت مكح يأ 4هايإ الإ اودبعت الأ كبر ىضقو» : رضسيللا
 نيدلاولا ىلإ اونسحت نآب رمأو يأ «ًاناسحإ نيدلاولابو» هديحوتو هتدابعب ىّصو ينعي 4ىضقو# : دهاجم
 رهاظلا ببسلا امهنأل دلولا ىلع ميظعلا (مهقح نايبل نيدلاولا رب هتدابعب ىلاعت نرق : نورسفملا لاق ًاناسحإ
 اههيلإ دلولا ناسحإ نوكي نأ بجو ةميظعلا ةياغلا غلب دق دلولا ىلإ اههاسحإ ناك املو « هشيعو هدوجول

 ربك وأ اربك اذإ ةصاخبو امهبب كانيصوأ دق يأ «امهالك وأ امهدحأ رّبكلا كدنع نغلبي امإ» كلذك

 «كدنعو ىنعمو امههفعضل امهقوقحب مايقلاو ربلا ىلإ جوحأ رثئنيح اههنأل ريكلا ةلاح صخ امنإو  اههدحأ
 الو فأ ةملكك رجضلا رهظت ةملك لقأ نيدلاولل لقت ال يأ «فأ امل لفت الف كتلافكو كفنك يف يأ

 لقو» امههنم كبجعي ال ايف ظالغإب |مهرجزت ال يأ «|مهرهنت الو» ففأتلا ةملكب ولو ىتح ًائيس ًالوق امهعمست
 «ةعرلا نملذلا حانج امه ضيخاو» ميظعتو راقوو بدأ ابيط نيل انسح ًالوق امل لق يأ «ًيركًالوق امه
 اك امهمجرا ؛ بر لقو» اهيلع كفطعو كتمحر طرف نم عوضخو للذتب اه عضاوتو كبئاج نلأ يأ

 يف يلإ انسحأ امك ةعساولا كتمح رب 'يدلاو محرا بر اي كئاعد يف لقو ةمحرلاب امل عدأ يأ «ًاريغص ينايبر

 وأ ربلا ةدارإ نم مكسوفن يف مب ملعأ سانا اهيأ مكبر يأ «مكسوفن اب ملعأ مكب رإ» رغصلا ةلاح |مهتيبرت
 نود حالصلاو ربلل نيدصاق اونوكت نإ يأ «ًاروفغ نيباوألل ناك هنإف نيحلاص اونوكت نإ# قوقعلا
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 ءارسإلا ةروس (17 ادت

 0 مس رينا مورو

 نآكو يطب وت ًاوناك َنيِرْدبمْل نإ ١ اريِذَبتْرَدَبتاَلَو ليبسلا نب راو و نيكسملاو رهقح رقت اَذ تاءو

 روز روم . س رعود سم عد مام انس جر روم سا سم رب مو

 © اًروُسيم الرق مه لمَ اهوِجَر كبَر نم ةمحر ةافتبأ مهْنَع َنَصِرع امِإَو يو اًروُفكء هز ندطيشلا

 مو مام ص حس را رك وال هل را هل م ريس سس رس ع ص هس صل اص حرص رع

 فز لأ طسبي كبر ّنِإ © اروسحت اموَُم دعْفتَف طسبلا لكح اهطسنالَو َكقنع لإ وم لَ لجمال
 دع

 سم سيرا ريوس رع 0 م سو

 , ك ايإو مهقزرت نحت قتل ةَيْشَح ودل اوُعقَمالو ياريصب اريبخ ءودابعب ناكر 100

 مهر ىلإ اوداع اوأطخأ املك نيذلا مهو نيباوألل رفغيو مكتائيس نع زواجتي العو لج هنإف داسفلاو قوقعلا

 دلولا نإ مث نيدلاولا ميظعت بوجو ىلع تلد امل ىلوألا نأ ةيآلا هذه نم دوصقملاو : يزارلا لاق نيرفغتسم

 ةيرشبلا ةلبحلا ىضتقمب ترهظ لب قوقعلا لجأل تسيل ةوفهلا كلت تناك نإف |مهميظعتب لي ام هنم رهظي دق

 ءافعضلاو براقألا ىلإ ناسحبالاب ىلاعت رمأي نيدلاولا ىلإ ناسحيالا ةبسانمبو , ”نارفغلا لحم يف تناك

 نسباو نيكسملاو ناسحإإلاو ربلا نم هّفح كب ةبارق هل نم لك طعأ يأ ههّقح ىبرقلا اذ تآو» نيكاسملاو

 0 ل نيكسملا طعأو يأ «ليبسلا

 يف هلك هلام ناسنإ قفنأول : دهاجم لاق قح ريغ يف قافنإالا ريذبتلاو , ارذبم نوكتف هللا ةعاط ريغ يف كلام
 ىلاعت هللا ةيصعم يف ةقفنلا ريذبتلا : ةداتق لاقو ًارذبم ناك قح ريغ يف ادم قفنأ ولو 5 ًارذبم نكي مل قحلا

 حيبقتلاو مذلا يف ةياغوهو يهنلل ليلعت اذه «نيطايشلا ناوخإ اوناك نيرّذبملا نإ "”داسفلاو قحلا ريغ يفو
 رشلا يف نوقفنيو لطابلا يف نوقفني مهنأل , داسفإلا يف مههابشأو نيطايشلا لاثمأ اوناك نيرذبملا نإ يأ

 ةمعنلا قح يدؤي ال هللا ةمعن نارفك يف ًاغلابم يأ أر وفك هبرل ٌناطيشلا ناكوإ مهلاثمأ مهف ذ ةيصعملاو

 لو نيزراجتم ريغ قوتتملاو تاعاطلا يل هؤفشي نأ اهتحو ٠ ةمسنلا قح نود يال نورا اوضإ كلذك

 نع تضرعأ نإ يأ «اروسيم ًالوق مهل لقف اهوجرت كبر نم ةمحر ءاغتبا مهنع نضرمعُت امإو» نيرذبم
 الو ًاليمج ادعو مهْلعو نيل الهس ًالوق مهل لقف مهيطعت ام دجت مل اذإ ليبسلا نباو نيكاسملاو ىبرقلا وذ

 هدي تسبح نمكًائيش ًادحأ يطعت ال ًاعونم ًاليخب نكت ال يأ لخبلل ليثمت «كسفنع ىلإ ةلولغم كدي لعبت

 ًاطرفم ًاعسوت قافنإللا يف عسوتتالو يأ ريذبتلل ليثمت «طسبلا ' لك اهطسبت الو# هقنع ىلإ تدشو قافنإالا نع

 يأ «أر وسع ًامولم دعقتفإ) ًافرسم الو ًاليخب نكق ال ةيآلا نم ضرغلاو « ءيش كدي يف ىقيي ال ثيحب

 طسبي كبر نإإف هتيطم عاطقناب هرفس يف عطقنا نمك لاملا نم ًاعطقنم قلاخلاو قلتلا نم ًامومذم ريصتف

 طسابلا « ضباقلا وهو « ءاشي نم ىلع قّيضيو ءاشي نم ىلع قزرلا عّسوي يأ «ردقيو ءاشي نمل قزرلا

 .دابعلا حلاصمب ملاع هنإ يأ «ًاريصب ًاريبخ هدابعب ناك هنإإ» ةمكحلا بسح ءاشي امب « هقلخ يف فرصتملا

 ىفخي ام مهحلاصم نم ملعي ىلاعت وهف حلاصملا ةياعر لجأل لب لخبلا لجأل سيل قازرألا يف توافتلاو

 مهقزرن نحنإ» رقفلا ةفاحم مكدالوأ لتق ىلع اومدقُت ال يأ #قالمإ ةيشخ مكدالوأ اولتفت الو» مهيلع

 . ”اله /؟ رصتخملا (؟) . 147/9 ريبكلا ريسفتلا (0)



 غ- لا ءدحلا

 لايعأ رشع ىباخلا مزيل

 هر روم مع 00 2 ملم ود 2

 يتلا سفن ولفت الو 2 البيس ؛ ءآَسو هّنحف ناك رهن لهما عج امك ح6 معَ نإ

 © اًروصنم ناك هن ضقلا ف فيما ادم لي قلبا هلأ مَ

 مج الوسم ناك َدهَعْل نإ د اا دشتي حنس ه يلب اَلِإ ميلا َلامأ أوبرقت الو
 سل هءعم »و م م لإ سمع و ها م رلو سا  مسص حوو 228

 31 ىلا تثنالا جج اًلبوأَت نسحب كلذ مقسما ساق اونزو متاذإ لجل اواو

 قر ل ضرألا ىف شم الو هج اًلوكسم ” هْنع ناك كبل لك داَوفْلاَو َرصبْلاَو ممسلا َِ مَع

 ناك مهلتق نإ» مهببسب رقفلا اوفاخت الف مكقزرنو مهقز رن نحنف مكيلع ال انيلع مهزر يأ «مكايإو
 ةفاحم تانبلا نودئي ةيلهاجلا لهأ ناك : نورسفملا لاق ريطخ ٌمرجو ميظع ْبنذ مهلتق يأ «ًاريبك ًأطخ
 ٍنم غلبأ وهو ىنزلا نم اوندت ال يأ 4 ىنزلا اوبرقت الو مهقازرأ نمضو كلذ نع هللا مهاهنف راعلا وأ رقفلا

 ٌرِجي ام كلذ ريغو زمغلاو  ةرظنلاو « ةلبقلاو « سمّنلاك ىنزلا تامدقم نع يهنلا ديفي هنأل «اونزت الد
 هجرت هلعف ناك زال نإ يأ «ةشحاف ناك هنإإ لعفلا نع يهنلا نم غلبأ برقلا نع يهنلاف ىنزلا ىلإ

 الإ هللا مرح يتلا سفنلا اولتفت الو منهج ىلإ ًالصوم ًاقيرط ءاس يأ هًاليبس ءاسوإط حبقلا يف ةيهانتم
 ينازلاو . ًادمع لتاقلاو « دترملاك لتقلل بجوم يعرش ,قح ريغب اهلتق هللا مرح ًاسفن اولتقت ال يأ «قححلاب
 انلعج دقف هلتق بجوي رقح ريغب املظ لتُق نمو يأ «ًاناطلس هّيلول انلعج دقق ًامولظم لمُق نمو نصحملا
 «روصنم ناك هنإ لتقلا يف فرسي الفإط وفعلا وأ « ةيدلا ذخأ وأ , هنم صاصقلاب لتاقلا ىلع ةطلس هئراول
 ةيلهاجلا لهأ ناك امك دحاوب نينثا لتقي وأ هب لتي وأ لتاقلا ربغ لتقي نأب عورشملا دحلا زواجتي الف يأ

 يتلاب الإ ميتيلا لام اوبرقت الو» هصاصق يف ًالداع نكيلف همصخ ىلع هرصن دق هللا نأ هّبسحف ء نولعفي

 غلبي ىتحإف هرامثتساو هظفح يهو نسحأ يه يتلا ةقيرطلاب الإ ميتيلا لام يف اوفرصتت ال يأ «نبسحأ يه
 جًالونسم ناك دهعلا نإ دهعلاب اوفوأوإ هلام يف فرصتلا نسحيو دشرلا نس ميتيلا ب ىتح يأ مدن

 # متلك اذإ ليكلا اوفوأو» ةمايقلا موي اهنع نولأش مكنال نمادلا تا هللا عم تناك ءاوس دوهعلاب اوفو يأ

 نازيملاب اونز يأ «ميقتسملا ساطسفلاب اونزو» سْحَب الو رفيفطت : ريغ نم مكريغل متلك اذإ ليكلا اومتأ يأ

 0 ةماقإو ليكلا ءافو يأ «ًاليوأت نسحأو هي كلذ ةعيدخ الو لايتحا الب يوسلا لدعلا

 تلت لب كيني الو ملعت ال ام عت ال يأ ملع هب كل سيل امن الوؤو ةرخآلا يف لام نسحاو ايندلا

 ىلاعت للا نإف ؛ « ملعت ملو تملعو . عمست 7 ملو تعمسو ءرت ملو تيأر لقت ال : ةداتق لاق « ربخ لك
 موي لأسُي ناسنرالا نإ يأ «ًالوئسم هنع ا اوأ لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ "هلك كلذ نع كلئاس

 قا 6مم يضرالا ىف شن الرؤل دحر وت ةقينتتكا ايمو ديلطو  هريصب وا« هعمس نع: هساوح نع ةمايقلا

 )١( رصتخملا 07/9 .



 ءاربإلا ةروس ةنفز 1١

 مم سم سا رعربيصم معاصر م _روم رص ل سعد

 َكْبَلإ عوحوأ آم كلذ يو اهوُركَم َكَبَر دنع, كيس نك كلذ : لك الرع لاجل لي نو ضر

 نسا ب مكبر ركسفصاَفأ 6 اروحَدم امولم هج ىف يلتف رخا# اهل طك لجمال قاما نيل
 اء ول ص يي رادع ى ا لاو

 هدير مو أوك ذل نارا اًدنه ىف اَنََرَص َدَقَلَو جر أوظع الو َنولوفَتل ركن نإ ةكيتكملا نم دق

 مس مصل راع عو و2 مو ريب ريل مصاص رو

 َلعَتو ,هتدحبس يو اليبس شرعلا ىذ لإ اوْعَتبَأَ اًذإ نولوقي امك هه بدعم ناك ول لك ص اروفن اّلِ

 ليلعت اذه «ًالوط لابجلا غلبت نلو ضرألا قرت نل كنإ» ربكتملا بجعملا ةيشم ًالاتخم ضرألا يف شقال
 نلو ضرألا ىلع ربكتت فيك ؟ ربكتلا كب قيلي ال ليزه ليئض ناسنالا اهيأ كنأ ىنعملاو ربكتلا نع يهنلل
 لك نم فعضأو رقحأ تناف ؟ لوط اهغلبت نلو لابجلا ىلع مّظعتتو لواطتت فيكو ؟ ًاقشوأ ًاقرخ اهيف لعجت

 عيرقتو مكهت اذه يفو ؟ لابحلاو ضرألا نم فعضأ تنأو لاتختو ىلاعتتو ربكتت فيكف نيد اجلا نم ردحاو

 هلمع ناك هنع هللا ىبن يذلا روكذملا كلذ لك يأ «اهوركم كبر دنع نيس ناك كلذ لكإف نيربكتملل
 بادآلا نم مدقت ىذلا كلذ يأ «ةمكحلا نم كبر كيلإ ىحوأ م كلذ ىلاعت هللا دنع ًامرحمو ًاحيبق

 لعبججت الو ةديرفلا مكاو 2 ةغيلبلا ظعاوملا نم دمحم اي كبر كيلإ هاحوأ يذلا ضعب ماكحالاو صصقلاو

 منهج يف ىقلتف رشب وأ رنثو نم هريغ هللا عم كرشت ال يأ «أروصحدم ًامولم منهج يف ىقلتف رخآ الإ هللا عم
 ريك ماكحالا هب مت : يواصلا لاق ريخ لك نم ًادعبم ًادورطم قلخلاو هللا كموليو كسفن مولت ًامولم
 ةلطاب هنودب لامعألاو . اهساسأو ءايشألا سأر وهو « اهاهتنمو رومألا أدبم ديحوتلا ا

 برعلل خيبوتلا هجو ىلع باطخ #؟ ًاثانإ ةكئالملا نم ذختاو نينبلاب مكبر مكافصأفأ» «:ًائيش ديفت ال
 لع  هسفنل راتخاو روكذلاب مكصلخأو مكبر مكصخفأ ىنعملاو هللا تانب ةكئالملا نإ اولاق 8

 ًالوق نولوقتل مكنإ» ! ىندألا هسفنل راتخيو لسنلا نم ىلعألا مكل لعجي فيك ؟ تانبلا -
 ام هلل نولعجتو تانبلا هيلإ نوبسنت ثيح هتعاشبو هتعانش يف ًايظع ًالوق نولوقتل مكنإ يأ «ًاسيظع

 لاثمألا ميظعلا نآرقلا اذه يف سادلل اًئيب دقلو يأ «اوركذيل نآرسقلا اذه يف انقرص دقلو» نوهركت
 هيف مه |مع اورجزنيف . ةعطاسلا نيهاربلاو ةرّينلا ججحلا نم هيف امب اوركذتيل , ديعولاو دعولاو . ظعاوملاو
 . قحلا نع ًادعابت الإ ريكذتلاو نايبلا اذه مهديزي امو يأ «أروفن الإ مهديزي اموإ» لالضلاو كرشلا نم
 ول يأ هًاليبس شّرعلا يذ ىلإ اوغتبال اذإ نولوقي امك ٌةملآ هعم ناك ول لقإ» رابتعالاو رظنلا نع ةلفغو

 لالجلاو ةزعلا يذ ةبلاغم ىلإ ًاقيرط اوبلطل ًاذإ نوكرشملا ءالؤه معزي (مك ىرخأ ةحلآ هللا عم نأ انضرف

 هزنت يأ «ًارييبك ًاولع نولوقي امع ىلاعتو هناحبسإ» * ضعبب مهضعب ايندلا كولم لعفي !ى هكلم اوبلسيل
 ,6”7 ٠/7 نيلالجلا ىلع ىيواصلا ةيشاح )١(

 برفتلا ىلإ اليبس نوغتبي نودوبعملا كئلوأ ناكل نولوقت امكرمألا ناكول : ىنعملا نأ رخآلا هجولاو ةميركلا ةيآلا ريسفت يف نيهجو دحأ اذه (1)

 بسانملا وهو دوعسلا وبأ ةمالعلا لوقي امكرهظأ لوألا هجولاو , ربثك نباو ريرج نبا رايتخا اذهو . هيدل ىفلزلا نوبلطيو هتعاطو هتدابعب هيلإ

 . ميظع روذحم هيف مهلوق نأو راكنرالا يف حيرص هنإف «هناحبسإ» اهدعب ىلاعت هلوقل ةيالل



 5 رشع سماخلا ءزجلا

 مم ري سمر 2 مسا وة مرام خ2 -ٍ كيور 2

 ودمج حبس الإ 0 نيف نمو سرالاو علا ثومتلا 1 بت اريك اولع نولوقَب اع

 سا رإ ير ساما كر مو م م مورص مورص ص 2 ماما م غيور هو روم سم 3

 نوما كمان لارا تراب د ارو اهل ناك مهحيبسف نوهقفن : دوهَقْمَت ال نكللو

 ركص ميغ مس ّ كبَر ترك اّذِإَو 0 :اذا< فو هوهَمُفي نأ هك أ م ل نلَعَجَو و اروتسُم اباجج ةرخألاب
 مل موس ل رس ع سل سس ريو مل درسوا 3 مم هوم

 ئوجم مه ذإو كيلإ ٌنوعمتسا ْذإ ةدب نعمت < 1ع نم 40 اروفن مهرب لع أولو رهدحو و ناةرقلاف

 نإف « ًاريبك ًايلاعت ناتهبلاو روزلا نم هيلإ هوبسن امع انبر ىلاعتو « نوملاظلا كئلوأ لوقي امع سدقتو ىلاعت
 يف «شرعلا يذإ» ب هناونع دعب وُلعلا ركذو : باهشلا لاق ىمسألا هماقم هنع هّرنتي امه ةيريفلا هذه لثم
 يأ «نهيف نمو ضرألاو عبسلا تاومسلا هل حّبست» لالجلاو ةمظعلل بسانملا هنأل ةغالبلا بتارم ىلعأ
 الإ ءيش نم نإو# تاقولخملا نم نهيف نمو . تاومسلاو ضرألا هسدقتو ههزنتو « تانئاكلا هل حبست

 , "العو لج هتينادحوب دهاش « هللا ةمظعب قطان الإ دوجولا اذه يف ءيش نم امو يأ «هدمحب حبسي
 . اهفيفح يف راجشألاو « اهترضن يف نيتاسبلاو « اهترضخ يف لوقحلاو « اهتقرز يف هللا حبست تاومسلا
 لكلاو « اهراطمإ يفبحسلاو « اهبورغو اهقورش يف سمشلاو « اهديرغت يف رويطلاو ؛ اهريرخ يف هايملاو
 . هلل ةينادحولاب دهاش

 دحاو هنأ ىلع ُلدت ٌةيآ هل ميش لك يفو

 ناك هنإ» مكتاغلب تسيل اهنأل ءايشألا هذه حيبست نومهفت ال نكلو يأ ؟«مهحيبست نوهقفت ال نكلوإ»
 الولو . بانأو بات نمل ٌروفغ « ةبوقعلاب هاصع نم لجاعي ال دابعلاب ميلح ىلاعت هنإ يأ «ًأروفغ ًاميلح
 ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا نيبو كنيب انلعج نآرقلا تأرق ة اذإوإ ردتقم زيزع ذخأ رشبلا ذحخأل هنارفغو هللا ملح

 0 لا ا ا د تسسلم ذا
 ةنكأ مهبولق ىلع انلعجوإ» همكحو هرارسأ كاردإو نآرقلا مهف مهنع بجحي ًايفخ أباجح مهنيبو

 امص يأ «ًارقو مهناذآ يفو» نآرقلا اومهفي الئل ةيطغأ رافكلا ءال ؤه بولق ىلع انلعجو يأ # هوهقفي

 هللا تدّحو اذإو يأ «ًاروفن مهرابذأ ىلع اًولو هدحو نآرقلا يف كبر تركذ اذإوطا هعاتسا نم مهعنمي

 نحن يأ «هب نوعمتسي امب ملعأ نحنإ» ديحوتلا عاجسا نم ًابره كلذ نم نوكرشملا رف نآرقلا ولتت تنأو
 نوكرشملا ناك : نورسفملا لاق ةيرخسلاو ءازهتسالا يهو نآرقلل اهلجأ نم نوعمتسي يتلا ةياغلاب ملعأ

 ٍةِللَي ل وسرلل ةيلست ةيآلا تلزنف ءازهتسالا نيدصاق مقاولا فو عاتسالا نيرهظم وفي يبنلا دنع نوسلجي

 مث دمحم اي كتءارق ىلإ نوعمتسي نيح ىأ «ىوجن مه ذإو كيلإ نوعمتسي ذإ#» نيكرشملل ًاديدهتو

 تبن لك « ةرمث لكو ةرهز لك ٠ ةقرو لكو ٍةبح لك . رجح لكو َقاصح لك بلقلا روصتي نيح ديرف ينوك دهشمل هنإو و : لالظلا يف لاق )١(
 اهلك 0 ءاهسلا ناكس اهعمو ءاوهملاو ءاملا يف ةحباس ل كو . ضرألا ىلع ةباد لك « ناسنإ لكو ناويح لك ٠ ةفحاز لكو ةرشح لك « ةرجش لكو

 6 / لالظلا . « نولفاغلا هكردي ال ام دوجولا اذه رارسأ نم كردت وفصتو حورلا فشت نيحو 3 هالع يف هيلإ هجوتتو هللا حبست



 ءارسإلا ةروس )١7( اذ

 سا رب اس سم صمو عام ص م موأ سو مس مو 2سم موسرجذ هد رك را ع

 نوعيطتسا الف اولِضَف لاثمألا كأ أويرض َتِيك ر ظن( اروحسم الجر الإ نوع نإ َنومللظلا ُلوُقي د ذإ

 ه١ اليس
 لوقي نيح يأ «ًاروحسم ًالجر الإ نوعبتت ْنِإ نوملاظلا لوسقي ذإإ» ًارس مهنيب نوثدحتيو نوجانتي
 «اولضف لاثمألا كل اوبرض فيكر ظنا» همالك طلتخاف نجف رحس ًالجر الإ نوعبتت ام ةرجفلا كئلوأ

 دقو ! نونجم كنإ ةراتو . رعاش كلنإ ةراتو , رحاس كنإ كنع ةرات نولوقي فيك بجعتو دمحم اي رظنا يأ

 . نيبملا قحلاو ىدهلا ىلإ ًاقيرط نودجي ال يأ «اليبس نوعيطتسي الف» روزلاو ناتهبلا اذهب اولض

 : يلي ام عيدبلاو نايبلا هوجو نم ةيركلا تايآلا تنمضت : ةغالتبلا

 هل زمرو رئاطلا فذحو حانج هل رئاطب لذلا هّبش «لذلا حانج امل ضفخاوإ ةينكملا ةراعتسالا ١

 . ةينكملا ةراعتسالا ليبس ىلع حانجلا وهو همزاول نم ءىشب

 ليخبلل لدم «طسبلا لك اهطسبت الو كقنع ىلإ ةلولغم كدي لعجت الوإ ةيليثمتلا ةراعتسالا ١
 فكلا طسبب فرسلا هّب هيشو , اهدم ىلع ردقي ال ثيحب هقنع ىلإ تدشو ءاطعرالا نع هدي تسبح يذلاب

 . ًائيش ظفحت ال ثيحب

 «ًاروس» ظفلو لخبلا ىلإ «ًامولم» ظفل داع «ًاروسحم ًامولم دعقتف# بترملا رشنلاو فللا -*

 . تفرسأ نإ اعوطقم حبصتو ٠ تلخب نإ سانلا كمولي يأ فارسإللا ىلإ

 . «ردقيو . . طسبي# نيب قابطلا - 5

 . «نآرقلا تأرق ظ قاقتشالا سانج ©

 ١ ؟ «نينبلاب مكبر مكافص افأ» خيبوتلا .

 . «نولوقي امك ةحلا هعم ناك ولإ) ريدقتلاو ضرفلا -
 قزر ىلاعت ملق ةروسلا هذه يفف ةبيجعلا ينآرقلا ريبعتلا قئاقد نم لثم مامأ انه فقن : هتّفيطل

 مكقزرن نحنو» ءابآلا قزر مدق ماعنألا ةروس فو « مكايإو مهقزرن نحن» ءابآلا ٍقزر ىلع ءانبألا

 فو 6 دالوألا قزر ىلاعت مدقف مهببسب رقفلا عوقو ةيشخ ناك انه دالوألا لتق نأ كلذ ين رسلاو «مهايإو

 ! هرارسأ عورأ ام ليزنتلا رد هللف 0 ءابآلا قزر مدقف ًالعف ءابآلا رقق ببسي مهلتق ناك ماعنألا

 «ًعيبت هب انيلع مكل اودجت ال مث . . ىلإ . . ًاتافرو ًاماظع انك اذوأ اولاقو : ىلاعت هللا لاق

 . (59) ةيأ ةيابن ىلإ (49) ةيآ نم



 قل رشع سماخلا ءزجلا

 ةتابآ مسهف نع مسهيماعت ركذو . ميظعلا نآرقلا نم نيكرشملا فقوم ىلاعت ركذ ال : بسس ل
 م ةصقاركذ مث . دينفتلاو لاطبإالاب اهيلع ٌركو روشنلاو ثعبلا راكنإ ف مهتاهبش ركذب ةقدزأ , تانيبلا

 رفقا لع اورصأ نإ ديدتهتلاو ديصولاب مث دابغلا لع ةميظتملا "هنت ركذب اهبقعأو': رايتعالاو ةظعلل سلبا د

 . دوححلاو

 ضاضرلاو ماطخلاو تاشلاك ءش لك نم ليو رثكت ام تافُرلا «ًاتافر» : ص فغللا
 لاق 2 ءينلا نم نجعل لفسأو قوف ىلإ هكرح اذإ هسأر نالف ضفنأ لاقي : ءارفلا لاق «نوضغنُي»
 ءارغإالاو داسفإالا : ٌغزدلاو رشلا جّيبيو دسفي «غزني» «اعنقأو هسأر ىوحن ضَمْنَأ » : رجارلا

 هّلك هب بهذ اذإ عرزلا دارجلا كنتحا : لاقي لاصتتسالاو ةّيلكلاب ذخألا كانتحالا «نكنتحأل»

 لس و سر سس و رشا أ لاقي فختساو ٌعدخا «ززفتساو»

 عمج لجرلا «كيلجروإ» تاوصألا ُهبلَماو بّللاو . حايصلا وهو ى قئاسلا نم مبَلِجِب قوسلا بالجإلا
 راغصلا ىّصَحلا يه ءابصحلاو بصاخلا «ًابصاح» قوسي 4« يجزي» هيمدق ىلع ىشمي يذلا وهو لجار

 ءيشلا فصق نم ةدشب رسكت يتلا ةديدشلا حيرلاو هرسكي يأ ءيشلا فصقي ام فصاقلا «ًافصاق#
 ريصنلا وهو عيبتو عبات لاقي ًابلاط «ًاعيبت# توصلا ديدش افصاق دعرو « ةدشب هرسك يأ هفصقي

 . بلاطملاو
 نأو « ًايعذ اغلا مه لعجي نأ هلا لوسر اولأس ةكم لهأ نأ فاض نوعا ةلفرل[ سس و م آخذ
 مهيطعن تئش نإو « مهنم يبتجن مهب ينأتست نأ تئش ث نإ : ل لاقف ارعرزل لاخلا مهتع لحب

 0 ير لاقف . اوكلهأ اورفك نإف اولأس ىذلا

 . ةيآلا 4 . . نولوألا اهب

 ةرجشب مكفوخي ًادمحم نإ شيرق رشعم اي : لهجوبأ لاق نآرقلا يف موقزلا ةرجش ىلاعت ركذ امل- ب

 ام نوردت لهف «٠ . رجشلا تبث رانلا نأ معزي دمحمو ؟ رجشلا قرحت رانلا نأ نوملعت متسلا . موقزلا

 هب مكفوخي يذلا اذه نم اومقزت : لاقف هب هتءاجف . ًادبرو أرمت انيغبا ةيراج اي . دبّزلاو رمتلا وه ؟ موقزلا

 . 9 هًاريبك ًانايغط الإ مهديزي اف مهفوخنو نآرقلا يف ةنوعلملا ةرجشلاو# ىلاعت هللا لزنأف دمحم

 جيب سا  ى6 مم هر و م ريل اس روس سس رب روم ا او اسرار ل و م ع هد مر

 اديدح وأ ةراعح اووكح لق 3 0 اديدج اقلخ نوثوعبمل انوا املفرو املظع 5 اذوا اولاقو

 نوبذكملا نوكرشملا لاق يأ راكنإو بجعت ماهفتسا «ًاتاقرو ًاماظع انك اذنأ | ولاقو» : سسيفنلا
 ثعبُتس له يأ «أديدج ًاَقّلَخ نوثوعبل انثأ» بارتلاك ةتتفتم تارذو 3 ةرخد ًاماظع انحبصأ اذئأ ثعبلاب

 ةراجح متنكول دمحم اي مه لق يأ «ًاديدحوأ ةراجح اونوك لق ؟ ىنفنو ىلبن نأ دعب ًاديدج ًاقلخ قلْخُو

 )١( ريملا داز (”) . 155 ص يدحاولل لوزنلا بابسأ (7) . 775/7. ريبكلا ريسفتلا ©/ 88 .



 ءارسسإلا او 0 لىغع

 و و م حصا م 214 هر هم ع م رب رخص صل يآ عر 00 م كوص هك

 مهسوكر دب نوصَبف رم م َلوأ ف رطف ىذا لق ان ان نم نولوقيسف قرودص ىف ريكي (ماقلَخوأ

 ء2و 2 ما رب مسوس سرا را اع مو ل و مم ص ري را

 ال ميل نإ نونو ويت ويست ضدي موي جارت وكسب نأ جومع لق وه ئم َنولوفيو

 اودع نول ناك َن طيش نإ ا نسحأ ىه ىلا أولو ىدابعل لقو 2 اليلق
 .آط م ةاءم لا يمص ص م وص وج تنص ع َّ عام جا + 7 م تأ رم مآ مر 2

 لغأ َكُبَرَو تو اليكو مهبط َكسْلَسرَأ امو ركبذعيي اني نإ وأ زؤر ياك نإ كب لغأ كبر يانج

 . ءيش هزجعي ال هللا نإف ًاتافرو ًاماظع اونوكت نأ نع ًالضف مكئايحإو مكنعب ىلع هللا ردقل ًاديدح وأ
 ردقي ال فيكف هللا اهداعأل اهنم مكماسجأ تناكولو ءايشألا بلصأ يهو ةايحلا نع دعبأ ديدحلاو ةراجحلاف
 يف لغوأ رخآ اقل اونوك وأ يأ «مكرودص يف رّبكي ام اقْلَخ وأإ» ؟ ًتافرو ًاماظع متنك اذإ مكتداعإ ىلع

 : دهاجم لاق هللا مكثعييسف هيف ةايحلاٌروصت مكسوفن يف بعصي امم ديدحلاو ةراجحلا نم ةايحلا نع دعبلا
 لقانئانف دعب ةايحلا ىلإ اندري يذلا نم يأ ؟ «انديعي نم نولوقيسف» نوداعتسف متثش ام اونوك ىنعملا

 ةرم لوأ مدعلا نم مكأشنأو مكقلخ ىذلا ميظعلا رداقلا مكديعي مه لق يأ #«ةرم 5 مكرطف يذلا

 نولوقيو نيئزهتسم نيبجعتم مهسوءر نوكرحي يأ ؟ وه ىتم نولوقيو مهسوءر كيلإ نوضغنيسف»
 املك نإ ًابيرق نوكي هلعل يأ أبرق نوكي نأ ىمع لق» ؟ ةداعإلاو ثعبلا نوكي ىتمًاداعبتساو ًاراكنتسا

 رشحلا موي مكثعب نوكيس يأ ًاليلق الإ متثبل نإ نونظتو هدمحب نوبيجتستف مكوعدي مويا» بيرق تآوه
 ام مكنأ نورت ام لوحل نونظتو . هرمأل نوبيجتف رشحملا يف عاجالل العو لج لج برلا مكوعدي موي ربكألا

 ىف اولوقي نينم وما يدابعل لق يأ «نسحأ يه يتلا اولوقي يدابعل لقو» ًاليلق ًانمز الإ ايندلا يف متمقأ

 نإ» ىنسحلاب ًايئاد اوقطنيو هنسحأو هفطلأ مالكلا نم اوراتخيو ةبيطلا ةملكلا مهتارواحتو مهتابطاخت
 ةنشخلا ةملكلاب ةنتفلا ران لعشُيو ّرشلا سانلا نيب جي و دسفُي ناطيشلا نإ يأ «مهنيب غّرني ناطيشلا
 ٍسملتي نامزلا ميدق نم ناسنإالل ةوادعلا رهاظ يأ أن ًانيبم اودع ناسنإلل ناك ناطيشلا نإ» ناسللا اهب تلفي

 اتي نإ وأ مكعري أَسَي نإ مكب ُملْعَأ هكبر» هيخخأو ءرملا نيب ءاضغبلاو ةوادعلا ثدحيِل هناسل تاطقس
 مكبذعي أشي نإو , ناميالل قيفوتلاب مكمحري أشي نإ مكسوفن لئاخدب ملعأ سانلا اهبأ مكبر يأ «مكبذعي

 رافكلا لامعأ ىلع أ ظيفح دمحم اي كانلعج امو يأ «ًاليكو مهيلع كانلسرأ امو» نايصعلاو رفكلا ىلع ةتاماالاب

 رانلا لخخد كاصع نمو «ةنجلا لخد كعاطأ نمف ًاريذن كانلسرأ امنإ ناميالا ىلع مهرسقتل مهنع ًاليفك

 هدابعب ب ملعأ العو لج كبر يأ مومعلا ىلإ صوصخلا نم لاقتنإ ؟ضرالاو تاومسلا يف نمب ٌملعأ كيرو»
 ىلع در ةيآلاو « ءايقشألاو ءادعسلاب ملعأ وهو « هقلخ نم ءاش نم ةوبنلاب صخيف مهريداقمو مهلاوحأب

 نوكي فيكو ؟ًايبن بلاط يبأ ميتي نوكي فيك : اولاقو هللا لوسر ىلع ةوبنلا اودعبتسا ثيح نيكرشملا

 يأ #ضعب ىلع نيّيبنلا ضعب انلضف دقلو» ؟ ءاسؤرلاو رباكألا نود هباحصأ ءافعضلا ءارقفلا ءالؤه

 ميهاربإ انيفطصاف « ةديرف ايازمب مهانصصخو انتمكحو انملع بسح ضعب ىلع ءايبنألا ضعب انلضف



 و رشع سماخلا ءزجلا

 يب سام ص مس زريدوس هد اسم سرا ام عك صا را ساس ع ربا سا ريومس

 * 1! توعد نيل كيلو “5 قرار طع رطل قفك لب الق نرث نن

 عوس د مد - 0 يا يل ل هر له ل ص هر حس 62 7

 نحت الإ ةيرق نم نِإَو 2 اروُذَك ناك كير با نإ باتت نوفاحو ,هتمحر نوجريو برق امها ةليسول

 سس د5 عهصررل مر 00 ا وهمس سوم س ربا ىو 35

 لسرن نأ انعتم امو يد اروطسم بنتكلأ ىف كِل نك اَنببَع ناد اهوبَدعُم وأ ةمليقلا موي لبق اهوكلهم

 ريب يرعب سر و 0 ا 1 و

 » اقوم الإ تَيآلاب ٌلسْر امو اب اوُسلطَم ةرصبم قالا دوم انيتاةو نولوألا اهب بذك نأ الإ تنبألاب

 نيلوألا ديس هاناعجو جارعملاو ءارسإالاب ًادمحتو ؛ ميظعلا كلاب ناولسو ٠ ميلكتلاب نيمومو لكلاب
 يأ «ًاروبز دواد انينآو» هتمكح نع الإ ءيش ردصي ال ىذلا ميلعلا ميكحلا لعف كلذ لكو « نيرخآلاو

 اي لق يأ «هنود نم متمعز نيذلا اوعدا لق» باطخلا _لصفو ةمكحلا ىلع لمتشملا دواد ىلع روبزلا انلزنأو

 ىسيعو ةكئالملا ينعي : نسا لاق ىلاغت هنود نم ةلا مهنأ متمعز نيذلا اوعدأ نيكرشملا ءالؤهل دمحم

 الف ىأ «ًاليرحت الو مكنع رُضلا فشك ن نوكلمي الف هللا دنع انل نوعفشي مهنإ نولوقي اوناك دقف ًاريزعو

 مه ةليسولا مهبر ىلإ نوغتبي نوعدي نيذلا كتوأ» مكريغ ىلإ هليوحت الو مكنع ءالبلا مفر نوعيطتسي

 هيلإ نولسوتيو هللا ىلإ برقلا نوغتبي مهسفنأ مه هللا نود نم مهنوعدي نيذلا ةهلآلا كئلوأ يأ 4برقأ

 هتمحر مهتدابعب نوجري يأ «هباذع نوفاخيو هتمحر نوجريو» ؟ هعم مهنودبعت فيكف « ةدابعلاو ةعاطلاب
 نأ يغبني ديدش ىلاعت هباذع يأ «ًاروذحم ناك كبر باذع ّنِإ» هاضر ىلإ نوقباستيو هباقع نوفاخيو ىلاعت
 ًاباذع اهوبذعم وأ ةمايقلا موي لبق اهوكلهم نحن الإ ةيرق نم نإ و#» هلوصحو هعوقو نم فاخيو هنم رْذُُي
 امإ هللا اهكلهيسو الإ هلسر تبذكو هللا رمأ تصع يتلا ةرفاكلا ىرقلا نم ةيرق نم ام ىأ «ًاديدش
 ًايكح كلذ ناك يأ «ًاروطسم وطسم باتكلا يف كلذ ناك اهلهأل ديدشلا باذعلاب وأ يلكلا لاصئتسالاب

 : نورسفملا لاق «نولوألا اهب بّدكْنأ الإ تايآلاب لست نأ انعنم امو بختي ال ظوفحملا حوللا يف ًارطسم
 لابجلا مهنع حيزي نأو ءًابهذ افصلا مه بلقي نأاهنمةميظع ٍتازجعم و هللا لوسر ىلع نوكرشملا حرتقا

 هتمكح تّضتقا دقو .لاصئتسالا باذع اوقحتسا اونم وي مل مث اوبلط ام ىلإ مهباجأ نإ هنأ ىلاعت هربخأف
 "”اوبلط ام ىلإ مهباجأ ام ببسلا اذهلف نم ؤي نم مهدالوأ نم نأو نم ؤي نم مهنم نأ ملع هنأل مهلاهمإ ىلاعت

 ثيح ممألا نم مهقبس نم بيذكت ألإ كموق اهحرتقا يتلا قراوخلاو تازجعملا لاسرإ نم انعنم ام ىنعملاوأ
 خلا موق انيطعأو يأ هاه اوملظف ةرصبم ةقانلا دومث انيتآو» مهرمدو هللا مهكلهأت اوبذك مث  اوحرتقا

 لسا امو# هللا مهكلهأف اهولأس نأ دعب اودحجو اهم اورفكف ةحضاو ةعطاس 0 ةقانلا
 دابعلل ًافيوخت الإ فوسكلاو فوسخلاو دعرلاو لزالزلاك ةينوكلا د ا و دا



 ءارسألا ةروس 55 )1١7(

 رم رو نام جاو سم م 2 2 هر مو هم ص سل مس جا نا ماما ملورب ع ل

 ةنوعلملا ةرجشلاو سانلل ةئدف الإ كسير لآ اي لآ اًنْلَعَج 0 طاَخأ كبر نإ كِل (انلق ذإو

 ماج سده 0-2-2 هدم اثرمو , موز جا م سورتا نت سرب رب ص امص لرب سس

 سيلبإ ا أودجسَف مدل أودجأ ةبتلملا اَكلُق ذإ هيج اريبك انديْفط ال مديري اق مهفوُحَو نارا ىف
 2 درموك < م دوعأآل اص يماص مس ه2

 نكت ةمئيقْلا موي لإ نكزحأ نبل لع تمو ىذلا اًدنه كتير َلاَف «دائيط َتْقَلَح ْنَمِل دج لاَ
 مدد جم جا ريب مدمر

 نم ٌزِزْفَبسأَو 6 اروقوم 6ازحب رف و اج مهَج نَِف مهم كعك نق بهذ لاَ «» اُليلَق اَِّإ محير

 ذإو» "'نوعجريو ورب مهلعل تاي ءاش امي سانلا فوخي ىلاعت هللا نإ : ةداتق لاق يبصاعلا ن نم

 اك كراس د ع الا هل را ل

 اهكانيرأ يتلا ةيؤرلا انلعج امو يأ «سانلل ةنتف الإ كانير أ يتلا اي ؤرلا انلعج اموإ» تازجعملاو تايآلا نم

 دي ا ور اسوا الإ ء ءايسالاو ضرألا بئاجع نم جارعلا هلي انايع

 ع 0 ا ةرجشلاوإ» "مانم ينفر تبر اب

 ىأرو رانلاو ةنحلا ىأر هنأ ِدِئَك هللا لوسر مهريخأ الل : ريثك نبا لاق سانلل ًاضيأ ةنتف الإ موقزلا ة ةرجش

 اذهب اذه نم لكأي لعجو ًادّيُرو ًارمت انل اوتاه : ًايكهتم لهج وبأ لاق ىتح كلذب اوبذك موقزلا ةرجش

 ءالؤه فوخنو يأ أ ريبك ًانايغط الإ مهديزي اف مهفوخنو» "اذه ريغ موقزلا ملعن الف اومقزت: لوقيو

 رفكلا ىلع ًارارمتساو ًايغو ًايدامت الإ انفيوخت مهديزي اف ةرجازلا تايآلاو باذعلا عاونأب نيكرشملا

 ةرجشب فيوختلا ةقراخ الو « جارعلاو ءارصإلا فراخ مهتداز اع قرارت جوعم عفن اذإف + « لالضلاو

 ركذ اذهلو ناطيشلا ءاوغإ هببس نايغطلا اذه نأ ىلإ ىلاعت راشأ مث . لالضلا يف ًاناعمإو ءازهتسا الإ موقزلا

 انرمأ نيح دمحم اي ركذأ يأ 4سيلبإ الإ اودجسف مدآل اودجسا ةكئالملل انلق ذإوإف لاقف كلذ بقع هتصق

 ًاراقتحاو مدآ ىلع ًاراختفا ىبأو ربكتسا سيلبا الإ مهلك اودجسف ميركتو ةيحت دوجس مدآل دوجسلاب ةكئالملا

 يذلا ريقح ا فيعضلا اذهل ريبكلا ميظعلا انأ دجسأأ يأ يراكنإ م ماهفتسا «ًانيط تفلخ نمل دجسأأ لاق هل

 لاق يأ «يلع تمّرك يذلا اذه كتيأرأ لاقإ ؟ ينادلل دجسي نأ يلاعلل حصي فيك ؟ نيطلا نم هتقلخ
 ؟ كدنع ينم مركأ هتلعجو ىلع هتلضف يذلا قولخملا اذه ىرُثأ : هب ًارفكو برلا ىلع ةءارج نيعللا سيلبإ

 ةمايقلا موي ىلإ ًايح ينتيقبأو ينترظنأ نثل يأ ©ًاليلق الإ هتيرذ ُنكنتحأل ةمايقلا موي ىلإ نترخأ نئل»

 موي ىلإ يكالهإ ترخأ نئل : هبرل لاقف هللا ودعمسقأ : ىربطلا لاق لالضإالاو ءاوغيال اب هتيرذ نلصأتسأل

 منهج نإف مهنم كعبت نمف بهذا لاقوت 0 عهنم ًاليلق الإ | مهتلضأو مهئليمتسألو مهئلصأتسأل ةمايقلا

 نم كعاطأ نمف مهيف كدهج لذباو كُئرظنأ دقف بهذإ : العو لج برلا لاق يأ «ًاروفوم ًءازج مكؤازج

 . "85/19 رصتخملا (*) . 1١١/18 يربطلا (؟) . ١.4/18 يريطلا )١(

 . هللا مهمصع نيذلا نوصلخملا :ليلقلاب دارملاو 6 يربطلا (8)
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 رب رب رب ص صل يرانا دمم . حج مهام ا وددمو

 مهدعب امو مهذعو دلو ألاو لاومألا ىف مهكر او كير كب مع ٌبلجأَو َكئوَصِب مهنم ٌتعطَتْسأ

 عر مد م سرس ع ل 0 السل نع صام ص عل ام 02

 زي ىذْلا كبر © اليكو كير قو نيام عرش ذل ذل زلم ا هب انررغالو دعا

 مس ريومص م سام همو ه ريظموم | ومو 0

 نود نم َّلَص ِرحَبْلا ىف رضلا ركسم اّذِإ و 20 اهحر ركب ركب نك رهن اطقم اعتب رخبلا ف كلا

 ىف رمألاو : يبطرقلا لاق ءىش هنم مكل صقني ال ًافاو ًالماك ءازج منهج ران مهءازجو كءازج نإف مدآ ةيرذ
 ٍِى «كّوصب مهنم تعطتسا نم زمتساو» '”كانرظنأ دقف كدهج دهجا ىنعملاو ةناهإ ٌرمأ 4بهذا#

 لك هئوص : سابع نبأ لاق داسفلا ىلإ كئاعدب هعدختف هّرفتست نأ تدرأ نم كّرحو لهجتساو ففختسا

 َكِليخب هيلع ْبِلْجَأو» "”وهللاو ريمازملاو ءانغلا هتوص : دهاجم لاقو ىلاعت هللا ةيصعم ىلإ وعدي عاد

 نم مهيلع عمجا ىنعملا : يربطلا لاق لجارو بكار لك نم كدونجو كناوعأب مهيلع حيص يأ «كِيِجرَو

 هلي : سابع نبا لاق يتعاط نع وفرصلاو , كتعاط ىلإ ! ءاعدلاب مهيلع حيصي نم مهتاشمو كدنج نايكر

 هلاح ْتَلُكَم ليثمتلا دروم دراو مالكلا : يرشخزلا لاقو " ىلاعت هللا ةيصعم يف ,شامو بكار لك هلجرو

 مهقلقُيو ٠ مهنكامأ نع مهزفتسي ًاتوص مهب توصف موق لع عقوأ راوغم سرافب هيوغُي نم ىلع هطلست يف
 «دالوألاو لاومألا يف مهكراشو» ”مهلصاتسا ىتح ةلاجرو لايخ نم هدنجب مهيلع بلجأو . مهزكارم نع

 امأو . يصاعملا يف اهقافنإو مارحلا نم اهبسكبف لاومألا امأ . مهدالوأو مهلاومأ يف ةكرش كسفنل لعجا يأ

 مهدعيامو مُهَدِعو» ىنزلا دالوأ رثكيو روجفلا رثكي ىتح ءاسنلاب لاجرلا طالتخا نيسحتبف دالوألا

 ؛ مانصألا ةعافشب دعولاك . ةبذاكلا ينامألاو ةعداخلا ةيرغملا دوعولاب مهلع يأ «ًارورغ الإ ناطيشلا
 يف رورسلاو ةذللاب دعولاو . هللا ةمحر ةعسو ةرفغملاو وفعلاب دعولاو . مارحلا لاملا نم ىنغلاب دعولاو

 : رعاشلا لوقك تاقبوملا باكترا

 مرصتي ىدملا لاط نإو لكف قلو رورس نم بيصنب اوذخ

 يف مهمأل ءاوغبالاب طلست مهيلع كل سيل نيصلخملا ىدابع نإ يأ «ناطلس مهيلع كل سيل يدابع نإ#

 ركذ مث 2 كرشو كديك نم مه ًاظفاحو ًامصاع ىلاعت هللاب ىفك يأ «ًاليكو كبرب ىفكو» ينامأو يظفح

 رحبلا يف كلفلا مكل يجزي يذلا مكبر لاقف هتينادحوو هتردق راثآبو مهيلع همعنو هناسحإب دابعلا ىلاعت

 مكرافسأ يف هقزر نم اوبلطتل رحبلا يف نفسلا مكل رّيسي يذلا وه سانلا اهيأ در يأ «هلضف نم اوغتبتل

 رضلا مكسم اذإوإف كلذ بابسأ مهل لهس اذه دابعلاب ميحر ىلاعتوه يأ «أيحر مكب ناك هنإ» مكتاراجتو

 بهذ قّرْغلا نم متيشخو رحبلا يف بركلاو ةدشلا مكتباصأ اذإو يأ «هايإ الإ ن وعدت نم لض رحبلا يف

 : لالظلا يف بطق ديس لوقيو . 778/7 فاشكلا (4) . ١١8/1١8 يربطلا ("”) . 588/1٠١ يبطرقلا (؟) . 588/١١ يبطرقلا )١(

 ليخلاو تاوصألا اهيف مدختسُت ةبخاصلا ةكرعملا يهف . لوقعلاو رعاشملاو بولقلا ىلع ءاليتسالاو . ةطاحإالاو ةياوغلا لئاسول ميسجت هنإ »

 بوصنملا خفلل مهجردتسي وأ . ةئيصحلا مهزكارم نم مهجرخيو موصخلا جعزيف توصلا اهيف لسري . تازرابملاو كراعملا ةقيرط ىلع لاجرلاو

 . 81/1١8 لالظلا ؛ لاجرلا مهب تطاحأو . ليخلا مهنذخأ ءارعلا ىلإ اوجردتسا اذإف « ةربدملا ةديكملاو
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 8 سوق سدوو ص و“ قام يام

 لسري وأ بلا بناج ركب فسخي نأ منماَفأ هج اروفك ناسنإلا َناكَو مضرعأ ربل َلِإ كتمت املق هيب
 سال دور ودل ام ىو سور رب د2 همم

 جبرلا نم اصف ٌكلَع لسْربف ئرخأ هام هيف اك دعي ل متبارأ هز اليو ركل اودبلال أ يلع رتبت

 0 0 مص ريم علم

 ١ اعين هب انيلع ركل أودجتال مث محرَمَك ام ٠ مق رغيف

 ال ةلاحلا كلت ىف ناسنإالاف « « مكئيغي ًاثيغم هللا ريغ اودجت ملو ةهلآلا نم هنودبعت متنك نم مكرطاخ نع

 #«متضرعأ ّرَبلا ىلإ مكاّجن |ملفإ» ىلاعت هللا ىلإ عرضتي امنإو كّلقلاو كلكاو . نئولاو منصلا ىلإ عرضتي
 «ًاروفك ناسنإلا ناكوط صالخإلاو ناميالا نع متضرعأ ّربلا ىلإ مكجرخأو قرغلا نم مكاجن املف يأ
 سخي نأ متنمأفأ» لاقف ةميظعلا هتردقب ىلاعت مهقّرخ مث ' نمحرلا معن دوحج ناسنرالا ةعيبط نمو يأ
 ضرألا محب هنللا فيستا نجلا ف ىرعلا نم وجت نيح نانا هنأ صيانأ ىل هيلا بناج كب
 وأ ةفجر وأ لازلزب هماقتناو هللا شطب نونمأت فيكف ةظحل لك يف هللا ةضبق يف مكنإ ؟ اهنطاب يف مكيفخيف

 اودجت ال مث طول موقب لعف امك مكلتقت ء |مسلا نم ةراجحب مكرطمي يأ «ًابصاح مكيلع لسريوأ# ؟ ناكرب
 ةرات هيف مكديعي ن نأ متنمأ مأإ» ىلاعت هباذع نم مكظفحيو مكرومأب موقي نم اودجت ال يأ ليكو مكل

 يف متنأو مكيلع لسري يأ «حيرلا نم ًافصاق مكيلع لسريفإط ىرخأ ةرم رحبلا يف مكديعي ىأ «ىرخأ
 مكرفك ببسب مكقرخي يأ « مترفك اب مكقرغيفإ» هترمدو هترسك الإ ءىشب مثال  ةرّمدم ةديدش ًاحبر رحبلا

 . مكقارغإ ةعبتب انبلاطي وأ انم رأثلاب مكل ذخأي نم اودجت ال يأ ًعيبت هب انيلع مكل اودجت ال مث

 : يلي ام عب يدبلاو نايبلا هوجو نم ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغالتلا

كو ريكنذلا ديكأتل 4نوثومبل اتأ» يف ةزمهلا ريركتو «ًاماظع انك اذئأ» يراكنإلا يكمل ء ١
 كلذ

 . راكنإالا ةوق ىلإ ةراشإلل ماللاو نب هديكأت
 . «ًاديدحوأ ةراجح اونوك لق» رمألا يف ةناهبالاو زيجعتلا

 . «رحبلاو . . ربلا» ظفل نيبو «مكبذعيو . . . مكمحري نيب قابطلا

 . قبس ام ةلالدل فذَح مكنع رضلا ليوحت الو يأ # ًاليوحتالو» فذحلاب زاجيإالا

 . «هباذع نوفاخيو» . «هتمحر نوجري#» نيتلمجلا نيب ةفيطللا ةلباقملا -

 نع هعنمي ال هللا نأل ىلاعت هقح يف لاحم عنملا #تايآلاب لسرُت نأ انعنم امو» ىزاجملا دانسيالا -

 . نيلوألا بيذكت الإ تايآلا لاسرإ يك ناك ام يأ ف 5 8 ءيش هتدارإ

 . ةيببسلا هتقالع يلقع زاجم هيفف



 نم ىلع هطلست يف ناطيشلا لاح ْتَلْتُم «كلجرو كليخب مهيلع ْبلْجَأَو© ةيليثمتلا ةراعتسالا - م
 . مهلاصئتسال ءادعألا ىلع موجهلل هدنجيب حيصي ىذلا سدرافلاب هيوغي

 . رحبلا يف اهريخستو نفسلا رييست نم قبس امل ليلعتلاك هنأل «ًأايحر مكب ناك هنإ» لييذتلا -

 « ءاتلاب 4 ةيؤرإ» لاقي نيعلاب تناك اذإو ةيمانم نوكت نأ «ايؤرلا»ظفل يف بلاغلا : ةيبنت
 ةيؤرلااهب دارملا نأل بلاغلا ريغ ىلع تءاج «سانلل ًةنتف الإ كانيرأ يتلا ايؤرلاانلعج امو ىلاعت هلوقو
 اهيرأ نيع ايؤر يهو : سابع نبا لوق مدقت دقو جارعملاو ءارسبالا يف لكهللا لوسر اهآر يتلا ةيرصبلا
 . مالسالا نع مهضعب دترا املو سانلل ةنتف تناك امل مانم ايؤر تناك ولو « هب يرسأ ةليل كك هللا لوسر

 «ًاروفكالإ سانلا رثكأ ىبأف . . ىلإ . . رحبلاو ربلا يف مهانلمحو مدآ يتب انمرك دقلو لج : ىلاعت هللا لاق

 . (84) ةيآ ةياهن ىلإ (/.) ةيآ نم

 نم مهتيجنت نمو « رحبلا يف نفسلا رييست نم سانلا ىلع هب نتما ام ىلاعت ركذ ال : هّبسسانملا
 راس ىلع مهليضفتو . مهقزرو . مهتمركت نم يناسنإالا عونلا ىلع هب معنأ امب هّنملا ركذ ممت ءقرغلا
 .٠ نيكرشملا ءاوهأ عابتا نم هليل وسرلا رذح مث« ةرخآلا يف مهتاجردو سانلا لاوحأ ركذ مث « تاقولخملا

 لالض وأ ىده ىلع ناك ءاوس هريغ هب مناي نم لك : ةغللا يف مامإلا «مهمامإب» : حتنسفغللا
 ًاليتفإط رانلا وأ ةنجلا ىلإ هدوقي هلامعأ باتكل ًاعبات نوكي ناسنبالا نأل لامعألا باتك ىلع مامإالا قلطيو
 ليمت «نكرتإ ريقنلاو ريمطقلا هلثمو هفاتلا ريقحلا ءيشلل ًالثم برضيو ةاونلا قش ىف يتلا ةرشقلا : ليتفلا
 هريغو نطولا نم جورخلا ىلع لمحلل بابسألا نم ببسب جاعزيالا : زازفتسالا « كنو زفتسيل»

 نباو ديبع وبأ لاق تباغ يأ سمشلا تكلد لاقي بورغلا : كولدلا «كولدلإ ًاليدبتو ًارييغت «ًاليوحتو»

 : ةمرلا يذل دشنأو بورغلا كولدلا : ةبيتق

 كلاودلا تالفآلاب الو موجن اهدوقت يتاوللاب تسيل حيباصم

 قسغ «قّسَغ» بورغلل تلامو . لاوزلل سمشلا تلام : لاقي ليملا كولدلا لصأ : يرهزألا لاقو
 دعب ليللا ةالص : دجهتلا «دجهتفإ هتملظ تدتشا اذإ ليللا قسغ : لاقي هتملظو هداوس : ليللا
 . رعاشلا لاق . مونلا : ةوجطلاو 3 مونلا نم ظاقيتسالا
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 «ةدوجت لاوّتلا تألعب تتابف دوجه ٌقاَقرلاو اَنْئقرَط الأ

 . ًاريصتو ًانيعم «ًاريهظ» دعُبلا : ىأنلاو دعابت «ىأنإ# لطبو لاز «قهز»

 اذه هنع لآسن ًائيش انوطعأ دوهيلل شيرق تلاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع : لوْرمْلا بيس
 "74. . يبر رمأ نم حورلا لق حورلا نع كنولأسيو# هللا لزنأف حورلا نع هولس : اولاقف ! لجرلا

 . ةيآلا

 نمي ريثك لع ٍمهسْلْضَفو تابيطلا نم مِهسَقْررو حبلا ربل ىف مِهئْلَو مدا يب انمركح ٌدَقَلَو *
 و. لمعظم ص رص روم ام همر همم ا. سما عدم ورم هم مام مو م

 مهبلتك نوئرفيي كيشلوأف ءهليمبب رهبلتك وأ نك مهمشَمإب سانأ لك أعدل موي يِجاليضُت اَنَقَلَع

 ماس ريس سرا سس

 أوداك نو © اليبَس ٌلَصأَو ئمنأ ةزخآلا فوهف ىمنأ ةهذله ىف ناكح نمو 02 اليتق َنوماَظي الو

 , ملعلاو , لقعلاب تاقولخملا عيمج ىلع مدآ ةيرذانفرش دقل يأ «مدآ ينب انمركدقلو» : ركامسيفللا
 باودلا روهظ ىلع مهانلمحو يأ «رحبلاو ٌربلا يف مهانلمحو» مهل نوكلا يف ام عيمج ريخستو . قطنلاو
 رمتلاو ديزلاو لسعلاو نمسلا: لتاقم لاق براشملاو معاطملاذيذل نم يأ#تابيطلا نم مهانقز رو9# نفسلاو

 يأ «ًاليضفت انفلخ نم ريثك ىلع مهانلضفوإ» اهريغو ماظعلاو نبتلا ناويحلا قزر انلعجو ىولخلاو
 باودلاو مئاهبلاو نجلا نم تاقؤلخملا فانصأو تاناويحلا رئاس نم انقلخ نم عيمج ىلع مهانلضفو

 ناسنإ للك يدان نيح رشحلا موي ركذا ىأ #مهمامإب سانأ لكو عدن مويإ» كلذ ريغو ريطلاو شحولاو

 ميش لكوو» هيوقيو ناسنإلا لمع هيف ف لجس يذلا باتكلا مامإالاو , هءازج لانيو هل مّلسيل هلمع باتكب
 لعج هلل ًايقتم ثعُب نمف « « هيلع بتكف يلمأو لمع ام مامإالا : سابع نبا لاق 4نيبم ,مامإ يف هانيصحأ
 ءادعسلا مهو هنيميب هلمع باتك يطعأ نمف يأ «هنيميب هباتك يتوأ نمفإ» "”رشبتس ثبت أو هأرقف هنيميب هباتك

 مهنأل راشبتساو حرفي مهتانسح نوءرقي يأ «مهباتك نوءرقي كتلوأفإ هّلل نوقتملا ىهّنلاو رئاصبلا ولوأ

 ليتفلا رادقمب ناكولو ًائيش مهلامعأ روجأ نم نوصقنُي الو يأ «اليتف نوملظي الوإ» مهاميأب مهبتك اوذخأ

 ال ءبلقلا ٍيىمعأ ايندلا هذه يف ناك نمو ىأ *ىمعأ هذه يف ناك نموو» ةاونلا قش ىف يذلا طيخلا وهو

 دشأو ىمع دشأ ةرخآلا يف وهف يأ «ًاليبس لضأو ىمعأ ةرخآلا يف وهف ريخلا ىلإ الو قحلا ىلإ يدتبي
 هقلخو هللا معن نم َنّياع مع ىمعأ ايندلا هذه يف ناك نم : : ةداتق لاق ةاجنلاو ةداعسلا: قيرط نع «©ًالالض

 وأ ىده مامإ : ليقو ريثك نبا هحجر ام اذهو 175/16 يربطلا (”) . ١18 ص يدحاولل لوزنلا بابسأ (؟) . 08/٠١" يبطرقلا )١(

 ىلع ةمايقلا موي مهرشحنو# ىلاعت هلوقل رصبلا ىمعأ ةمايقلا موي رشحي هنأ دارملا ليقو بلقلا ىمع نم هلك اذه (4).. مهين : ليقو ةلالض مامإ

 . ةيآلأ « اهصو امكبو ًايملع مههوجو



 مالا تكاد ءزجلا

 لا ا ا لا ا ل

 تدك دق كَتَبَ نأ أ ةلولو ياليلح َكوُدَحتأْل اذ 0 ا ا

 00 ا ممل مس او وم يلي وم

 حج اريصت انبْلع كَ دجتاَ ا مث تامَم ( َفْعَضَو ةزيَخلا يعض َكدْدَدَأَل اذإ يو ايلف اعيش ميل م نكت

 ءه < عد - ساد مس رسوم جا ريب ما عمعو

 دق نم ةنس اَيِلَم الإ كَما َنوُعْبلي ال اذإ وان ةلوجرطيي ضر نم كوع ًاوداكنإو
 م م 0

 َناءَرقو ليلا ٍقَمَع لإ سْمّشلا كود ةَلَصلا مق أ اليوحت انين دجن الو نسر نم كبت اَنلَمرأ

 يذلا نع كنونتفيل اوداك نإو# ًاقيرط ًلضأو ىمع دشأ ةرخآلا رمأ نم هنع بيغي غي ايف وهف . هبئاجعو

 دمحم اي كيلإ هانيحوأ يذلا نع كوفرصي نأ اوبراق نيكرشملا نأ نأشلاو لاحلا ناك نإو يأ #«كيلإ انيحوأ

 ًاذإو» هميلاعت فلاختو كيلإ هللا هاحوأ ام ريغب يتأتل يأ «هريغ انيلع يرتفتل» يهاونلاو رماوألا ضعب نم

 نوكرشملا لواح : نورسفملا لاق ًاقيدصو ًابحاص كوذخ ال اودارأ ام تلعف ول يأ «ًاليلخ كوذختال
 كرتي نأ لباقم ههإ اودبعي نأ هل مهتمواسم : اهنم هتوعد يف يضملا نع ٍنَِي هللا لوسر اونئيل ةريثك تاللواحم

 يذلا قيتعلا تيبلاك ًامارح مهضرأ لعجي نأ مهضعب ةمواسم اهنمو . مهؤابآ هيلع ناك امو مهتملاب ديدنتلا
 مهرش نم هللا همصعف « ءارقفلا سلجم ريغ ًاسلجم مه لعجي نأ ءاربكلا ضعب بلط اهنمو . هللا همرح

 كانتبث نأ الول يأ «كانتبث نأ الولو» © هرصانو هظفاحو هيلو وه لب هقلخ نم دحأ ىلإ هلكي ال هنأ ربخأو
 اوبلط ام ىلع مهرياستو مهيلإ ليمت تدك ىأ هًاليلق ًائيش مهيلإ نكرت تدك دفل» كايإ انتمصعب قحلا ىلع
 باذعو ايندلا باذع كل انفعاضل مهيلإ تنكر ول يأ «تامملا فعضو قايحلا فعض كاستذأل ًاذإ»
 هللا لضف نايب ةيآلا نم ضرغلاو « باذعلا ةفعاضم قحتسي ريبك مرج ميظعلا نم بنذلا نأل . ةرخآلا

 ءيشلا ضعب مهيلإ لال هيتمصع نع ىلخت ولو « ةنتفلا نم هتمصعو . قحلا ىلع هتيبثت يف لوسرلا ىلع

 صققني ام ةيآلا يف سيلف ٠ ع هل هتيبثتو ىلاعت هتمصعل مهيلإ نوكرلا عنتما يأ دوجول عانتما فرح «الول»و

 ال يأ هًاريصن انيلع كل دجت ال مثإ ميركلا هيبن ىلع ميظعلا هللا لضفل نايب يهاامنإو ليل وسرلا ردق نم
 1 كد رول كا طمس دا وأ انم كرصني نم دجت
 ول يأ ًاليلق الإ كفالخ نوثبلي ال ًاذإو» ةكم ضرأ نم دمحم اي كوجرخي نأ مهجاعزإو مهركمب نوكرشملا

 نم مهلسر نوجرخي نيذلا عم لدبتت ال يتلا هللا ةنس قفو أريسي ًانمز الإ كجورخ دعب اوثبلي مل كوجرخأ

 ىلاعت هللا نكلو اولهمأ ام كلذ اولعف ولو ةكم نم لك يبنلا جارخإب ةكم لهأ مه : ةداتق لاق مهناطوأ
 هلسر د عم هلا ةداع مله يف اسر مكب ائسرأ دق نسل "جورب هر ىنح ها نع مهتم

 ًاريغتوأ ًاليدبت اهل دجت نل يأ «ًاليوحتاينسل د جت لوط مهرهظأ نيب نم اًهوسر تجرخأ ّقمأ لك كالهإ يف

 لاوز تقو نم اهتاقوأ يف ةالصلا ىلع دمحم اي ظفاح يأ #«ليللا قّسُع ىلإ سمشلا كولدل ةالصلا مقأ»

 ىلاعت هللا ماكحأ نم ءيش يف نيكرشملا ىلإ مهنم دحأ نكري الثل ةمالل فيرعت اذه نكلو . ًاموصعم هللا لوسر ناك : سابع نبا لاق )١(

 7/7١ يزارلل ريبكلا ريسفتلا (") 0/٠١." يبطرقلا . هعئارشو



 ءارسإلا ةروس (07 لف

 م مر جا

 اًماَقُم َكبَر َكَقَعَبي نأ جومع أ لفات هب دج ٍلبْلآ نمو 22 ١دوبشم ناكر ِجَّمْلا نار نإ ل

 جعار مورا ل ري رد

 5 اريصُ اندطلس َكندَل نم ل لَعْجَأَو قلص جرح جاو قدص ّلَخّدَم ىبلخدأ َبَر لقو () ادومحم

 نينمؤملا ةمحرو ةَفشَوهَم مناقل نم لكن يداقوُهَز ناك لطلب ؛ 3 نقلا َقَهَرَو قَحْلأ ءاَج ُلُقَو

 نآرقب اهنع ربع امنإو . رجفلا ةالص مقأو يأ «رجفلا نآرقو# ليللا ةملظ تقو ىلإ ةريهظلا دنع سمشلا
 0 ةكئالم هدهشت ىأ «ًادوهشم ناكر جفلا نآرسق نإ اهيف ةءارقلا ةلاطإ بلطت هنأل رجفلا
 . . رجفلا ةالصو « رصعلا ةالص يف نوعمتجيف راهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم مكيف نوبقاعتي) ثيدحلا
 وهو اًهاوز سمشلا كولدف « ةضورفملا تاولصلا ىلإ ةراشإ ةميركلا ةيآلا يف : نورسفملا لاق.ثيدحلا
 ةالص رجفلا نآرقو « ءاشعلاو برغملا ىلإ ةراشإ وهو هئملظ ليللا قَسُعو . رصعلاو رهظلا ىلإ ةراشإ

 مونلا دعب ليللا نم مقو يأ «كل ًةلفان هب ٌدَجهتف ليللا نموإط "”سمخلا تاولصلا ىلإ ٌرمر ةيآلاف . رجفلا
 موي كميقي دمحم اي كبر لعل يأ «ادومح ًاماقم كبر كشعبي نأ ىسعإ» كل ًاعوطتو ةليضف نآرقلاب ًادجهتم
 : نورسفملا لاق « ىمظعلا ةعافشلا ٠ ماقم وهو نورخآلاو نولوألا هيف كدمحي ًادومحم ًاماقم ةمايقلا
 ةيساو.هللا نم ىنبع + سابع نبا لاق اذهو فلختي الوهو ميرك دعو هنأل قيقحتلل هللا مالك يف « ىسعإ»

 ةلاخدإ | يأ قدص لخْدُم يربق ينلخدأ براي لق ىأ * قدص لخدُم ينلخدأ بر لقو »» عطقلا ديفت يأ

 « سابع نبا لوق اذه ًانسح ًاجارخإ ثعبلا دنع يربق نم ينجرخأ يأ «قدص جرْخم ينجرخأوإ ًانسح

 هجرخأ نيح كلذو ةمركملا ةكم نم هجورخو « ةرونملا ةنيدملا هلوخد دارملا : كاحضلاو نسحلا لاقو

 يأ هًاريصن ًاناطلس كندل نم يل لعجاو» "هيلع همالسو هللا تاولص هلتق ىلع اورمآت نأ دعب نوكرشملا

 ىلع هرصنف هءاعد هللا باجتسا دقو « كنيد اهب رعب كئادعأ ىلع اهب ينرصنت ةعّنمو ٌةوق كدنع نم يل لعجا

 وهو هٌوايضو قحلا رون عطس يأ «لطابلا ( قهزو قحلا ءاج لقو# نايدألا رئاس ىلع هنيد العأو . ءادعألا

 ناميالا رون قارشإ دعب ةينثو الو كرش الف ء مانصألا ةدابعو رفكلا وهو هراصنأو لطابلا قهزو « مالسإالا

 ةلوص هل تناك نإو 3 ىئالثيو لحمضي هنآل توبث الو هل ءاقب ال لطابلا نإ يأ «ًاقوهز ناك لطابلا نإ#

 ماع ةكم لخد امل هك يبنلا نأ يور . ًاعيرس وبخت مث ًايلاع عفترت ميشهلا ةلعشك لوزت ام ناعرسف ةلوجو

 لطابلا قهزو قحلا ءاج : لوقيو هدي يف دوعب اهنعطي لعجف نص نوتسو ةئامثالث ةبعكلا لوح ناك حتفلا

 ل ا ا ا الإ منص اهنم يقب اف «ًاقوهز ناك لطابلا نإ
 « لالضلاو لهجلا ضارمأ نم بولقلا ىف يفشب ام ميظعلا نآرقلا تايآ نم لّزننو يأ «نينمؤملل ةمحرو ٌءافش

 1 ء دسحلاو حّتشلاو . سنّدلاو ىوملا نم سفنلا أدص بهذُيو

 . نيرسفملا نم عامجإب ةضورفملا تاولصلا ىلإ ةراشإ ةيآلا هذهو : يبطرقلا لاق )١(
 .ناِكألا ىلع ثعبلاو ناميالا ىلع توملاب ءاعدلا صضرغلاو ثعبلا ظفل هقبس هنال رهظأ لوألا ىتعملاو , روهشملا وهو يربطلا لوقلا اذه راتخا (؟)

 . يراخبلا هجرخأ ثيدحلا لصأو 57/5١ يزارللريبكلا ريسفتلا (")



 5-5 07 رشع سماخلا ءزجلا

 تح دراما ا مم مو صو مسص 2

 0 اكلهم ذو ءهيناجاتو ضرع نسإلا لَ اَنْمَْنأ آد 4 اراَسحح الإ نيل ديزي الو

 زا يتوج كمي تأ نصر. ديا ع لف جا
 هلأ لح كك م وص مس صام ةامع مم .(

 دجال مث َكّيلِإ انيحْوأ ىذلاب َنيهَذَنَل انش نيو 2 2 اليت ا لما: نم ميتوأ آمو ىبر ضأ نم حورلا
 م نحمم رم اع 2 دو م َّي

 نكبأو سإلا تعمَتجأ نب ل 2 اريك كبل نك هلضف نإ كير ني ةَمتَر الإ هج اليك اَنْ

 هج م ومرور ماض سر ري عض رص صر حرص ع

 اذنه يف سائل اَمْفَرص دَقَلَو ه0 اريهلط ضخبل مهضعب َناكوَلو هلثعب نوال ناكر اذنه لمع أولا نأ مَع

 الإ هعامس دنع هب نيرفاكلا نآرقلا اذه ديزي الو يأ «ًاراسخ الإ نيملاظلا ديزي الو» نيبملا ريخلاو ةمكحلاو
 «هبتاجي ىآنو ضرعأ ناسنإاا ىلع انمعنأ اذإو» ًالالضو ًارفك نودادزيف هب نوقدصي ال مهنأل ًارامدو ًاكاله

  هتدابعو هللا ةعاط نع ضرعأ ً"ىنغو « رنمأو « ةحص نم معلا عاونأب ناسنإلا ىلع انمعنأ اذإو ىأ

 ًاسئاي حبصأ بئاصملاو دئادشلا هتباصأ اذإو يأ أسوي ناك شل هم اذإو) ًاربكو ارورغ هبر نع دعتباو
 سيأ ةدشلا هتباصأ نإو , رّبكتو رطب ةمعنلا هتباصأ نإف ناسنإالا نايغطل ليثمت ةيآلاو « هللا ةمحر نم ًاطناق
 لمعي لك لق» «ًاعونم ريخلا هّسسم اذإو « ًاعوزجّرشلا هّسم اذإ « ًاعوُلَه قل ناسنإالا نإ» هلوقك طنقو
 ةقرشم ناسنبالا سفن تناك نإف « « لالضلاو ىدهلا يف هتقيرطو هجهن ىلع لمعي ردحاو لك يأ «هتلكاش ىلع

 ةريرش ةئيس لاعفأ هنع تردص ةرفاك ًةرجاف هسفن تناك نإو . ةلضاف ةميرك لاعفأ هنع تردص ةيفاص

 هنع لض نميو باوصلا قيرط ىلإ ىدتها نمب ملعأ مكبر يأ «ًاليبس ىدهأ وه نب ملعأ مكبرف»
 رافكلا دمحم اي كلأسي يأ *يبر يرمأ نم حورلا لق حورلا نع كنولأسيو# هلمعب لماع لك يزجيسو

 اموإ» ةيربلا "بر الإ اهملعي ال يتلا ةيفخلا رارسألا نم اهنإ مل لقف ؟ اهتقيقح امو ؟ يه ام حورلا نع
 ىلإ رظنلاب لق مكملع نآل اللف ًائيش الإ ملعلا نم سانا ايا متينوأ امو يأ السيت لإ ملعلا م مينو
 نم نمحرلا ُهئِم وه يذلا نآرقلا اذه انوحمل اندرأ ول يأ 4كيلإ انيحوأ يذلا نبهذنل انئش نئلو# هللا ملع

 « هدادرتساب انيلع لكوتي نم دجت ال يأ «ًاليكو انيلع هب كل دج ال مثإ» انتردق يف كلذ نإف دمحم اي كردص

 ردصو كردص يف ًاظوفحم هانكرت كبر نم ةمحر ْنكل يأ «كبر نم ةعر ًالإ» هباهذ دعب كيلإ هدرو

 كاطعأو « نآرقلا كيلع لزنأ ثيح ميظع كيلع هللا لضف يأ «ًاريبك كيلع ناك هلضف ّنإ8 كباحصأ

 لوسرلا ىلع نانتمالا ةيآلاب دوصقملاو , نيرخآلاو نيلوألا ديسو نيلسرملا متاخ كلعجو . دومحملا ماقملا
 سنإلا تعمتجا نئل لقو هتمأ دارملاو مالسلا هيلع هل باطخلاو « هيف طيرفتلا نع هل ريذحتلاو نارثلاب

 عمتجاو قفتا ول يأ «ًاريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب نوتأي ال نآرقلا اذه لثبب اوتأي نأ ىلع ُنجلاو
 اونواعت ولو كلذ اوقاطأ امل نآرقلا اذه لثم اوتأي نأ اودارأو ناجلاو سنإلا نم نايبلاو ةحاصفلا بابرأ

 نم نآرسقلا اذه يف ساننلل انفرص دقلوإف دحأ رودقمب سيلو عاطتسي ال رمأ اذه نإف ًاعيمج كلذ ىلع اودعاستو

 بيغرتلاو « ريِعلاو تايآلاب قحلا مهل انحضوو « ةعطاقلا نيهاربلاو ججحلا مه انْيب يأ «لثم لك
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 ءارسإلاةروس 0001 )١7(

 ري رعلا ج 09 رك كرا ص ل مم سى 1 2

 © اروفك الإ سانلأ رثكأ كاف لغم لك نم ناءرقلأ

 الإ سانلا رثكأ ىبأ ةحضاولا ججحلاو ةمئاقلا نيهاربلا عمو ىأ «ًاررفكالإ ساتلا رشكأ ىبأف» بيهرتلاو

 . هلوسرو هلل ًابيذكتو قحلل ًادوحج

 : لي ام عيدبلاو نايبلا هوجو نم ةميركلا تايآلا تنمضت : هغالتلا

 باتكل انه ريعتسا دقو ةالصلا يف سانلا مدقتي يذلا ماميالا #« مهمامإب سانأ لك ةراعتسالا - ١

 . ةمايقلا موي همدقتيو ناسنإالا قفاري هنأل لايعألا

 مهروجأ باوث نم نوصقني ال يأ ةلقلل ًالثم برضي ًاليتف نوملظي الوإ» ةيليثمتلا ةراعتسالا - ؟
 . ةاونلا قش يف يذلا طيخلا رادقمب الو

 . «تاملا فعضو ةايحلا فعض#» قابطلا

 نأل ةالصلا اهم دارملاو رجفلا ةءارق يأ لكلا ىلع ءزجلا قلطأ «رجفلا نآرقو» لسرم لا زاجملا -5

 : ةيئزحلا ةقالعلاف اهنم ءزج ةءارقلا

 هلوق دعب ه«ًادوهشم ناك رجفلا نآرق نإ ةيانعلاو مايهالا ديزمل رامضإالا ماقم يف راهظرالا - ©
 . «رجفلا نآرقو»

 باتك ركذ دعب « ىمعأ هذه يف ناك نمو . . هنيميب هباتك يتوأ نمف» لامجإالا دعب ليصفتلا -5
 . لامعألا

 «قحلا ءاج» نيبو «قدص جرخم ينجرخأو» « قدص لخدم ينلخدأ#» نيب ةفيطللا ةلباقملا - ؟

 . «©لطابلا قهزو»

 عم بدألا ميلعتل رشلا هّسم اذإو . . ناسنإالا ىلع انمعنأ» هريغل رشلاو هللا ىلإ ريخلا دانسإ - 4

 . ىلاعت هللا

 ملاع لضاف خيش ىلإ ءاج ميركلا نآرقلا يف ةراعتسالاو زاجملا ركني نممًاملاع نأ ركذ 0 هتّفيطل

 ناك نموإ» ىلاعت هلوق يف لوقت ام خيشلا هل لاقف - ىمعأ ركنملا لئاسلا كلذ ناكو  زاجملا ىوعد هيلع ًاركنم

 هب دارملا مأ « رصبلا ىمعوهو ةقيقحلا ىمعلاب دارملا له «ًاليبس لضأو ىمعأ ةرخآلا يف وهف ىمعأ هذه يف

 . هتجح تعطقناو لئاسلا تهبف ؟ ةريصبلا ىمع وهو زاجملا

«# # * 



 وابو رشع سماخلا ءزجملا

 نم يلو هل نكي ملو . . ىلإ . . ًاعوبني ضرألا نم انل رجفت ىتح كل نمؤن نل اولاقو» : ىلاعت هللا لاق
 ةميركلا ةروسلا ةياهن )١١١( ةيآ ىلإ (40) ةيآ نم «ًاريبكت هربكو لذلا

 يبنلا قدص ىلع ةعطاقلا نيهاربلاو ةحضاولا لئالدلا نم هيف امو نآرقلا ىلاعت ركذ ام : ةبسسانملا
 حارشقاب مهلالضو رافكلا تنعت نع جذامن انه ركذ , هزاجعإ حوضوب مهزجع رهظف مهادحتو . يمألا
 تازجعملاو قراوخلا ةرثك عم هل نوعرف بيذكتو ىموم ةصق ركذ مث . ميظعلا نآرقلا ريغ ةيدام قراوخ
 ةردقلا لئالدب ةميركلا ةروسلا متخ مث , نيكرشملا بيذكت نع ةهللا لوسرل ةيلست هيدي ىلع ترهظ يتلا
 1 ةينادحولاو

 هتعطق اذإ ًافسك هفيسكأ بوثلا تفئسك : لاقي ٍنمدو ةئمدك ةقْسك عمجأعطَي هاقسك» :٠ : ست نمفغللا

 ٍدعصت «ىقرتإ» ةنياعم هًاليبقإ» ”ةعطق ديري ةَّْسِك ينطعأ زازبلل لوقي ًايبارعأ تعمس : ءارفلا لاق ًاعطق

 ًاليخب «ًاروتق» ''”ةلمج تئفط : تدمّهوءاهرمج نكس : تدمخو « اهبل نكس : رانلا تبخ «تبخ»
 طالخخأ نم موقلا نم عمجلا : فيفللا «ًافيفل» هكلهأ ٌودعلا هللا رَبَث : لاقي كالحلا : روبثلا «ًاروبثم»
 مهفيفلو مقلب موقلا ءاج : لاقي ىّتش لئابق نم سانلا نم عمتجا ام فيفللا : يرهوجلا لاق ىتش
 ال ثيحب هرَسُأ مالكلا يف تفاخ «تفاخت » ةم ةماقبالا لاطأ اذإ " ثّحم لاقي ةدملا ف لواطتلا : ثْحملا هك
 : رعاشلا لاق نيِحْللا جرت نكَذ عمج «ناقذألا» دحأ عمسي داكي

 فتنتو يداوعلا ريطلا نم عابس مهشونت هوجولا ناقذأل اورخف
 و م #آ
 دمحم ىلإ اوثعبا : اولاقف ةبعكلا دنع اوعمتجا شيرق ءاس ور نأ سابع نبا نع -أ : ةكورلانن
 - ًاعيرس مهءاجف كوملكيل اوعمتجا دق كموق فارشأ نإ هيلإاوثعبف , هيف اورذعُت ىتح هومصاخو هومّلكف

 تيا هقرت لع لخدأ ثرعلا ني دعم ع الا دمحم اي اولاقف مهدشر ىلع ًاصي رح ناكو

 تئج امنإ تنك نإف . ةعامجلا تقّرفو «٠ مالحألا تهفسو « نيدلا تبعو « ءابآلا تمتش تمتش دقل ؛ كموق ىلع

 كاندوس انيف فشلا بلطت امنإ تنك نإو ء ًالام انرثكأ هب نوكت ام انلاومأ نم كل انلعج الام بلطتل اذهب
 هي ا نحلا نم ًاعبات يأ - ار كيتأي يذلا اذه ناك نإو « انيلع

 الو مكيف فرشلا الو مكلاومأ بلطأ مكتتج ام . نولوقت د ام يب ام : هِي هللا لوسر لاقف « كيف رّذعُت

 . ةرخآلاو ايندلا يف مكظح وهف هب مكتئج ام ينم القت إف الومر مكيلإ يتعب هلا "كلو ٠ مكيلع كلل

 انضرع ام انم لباق ريغ تنك نإ دمحم اياولاقف ٠ مكنيبو ينيب هللا مكحي ىتح هللا رمأل ربصأ ىلع هودرت نإو
 ,؛ لابجلا هذه انل رّيسُي كبر لسف ٠ انم ًاشيع ًدشأ الو « ًادالب قيضأ سانلا نم دحأ سيل هنأ تملع دقف

 ًازونكو ًانانج كل لعجي نأ هلسو ؟ لوقت ام قحأ مهلأسن ىتح انئابآ نم ىضم نم ثعبيو « ًارامنأ انل ىرجيو

 ضرألا نم انل رجفت ىتح كل نمؤن نل اولاقوإ» هللا لزنأف انع كينغت ةضفو بهذ نم ًاروصقو

 . ةيآلا "4 . . ًاعوبني
 )١( يزارلل ريبكلا ريسفتلا 05/17١ . ) )7م68 /8 ريسملا داز (”) . 58/5 رحبلا .



 ءارسإلا ةروس (17*) الك

 هتوص عفر هباحصأب ىَلص اذإ ناكو . ةكمب يفتحم لكي هللا لوسر ناك : لاق سابع نبا نع - ب ٌ

 الو هيبنل لجو زع هللا لاقف . هب ءاج نمو هلزنأ نمو « نآرقلا اوبس نوكرشملا كلذ عمس اذإف « نآرقلاب
 . 2هًاليبس كلذ نيب غتباو اهب تفاخت الو كتالصب رهجت

 ا ما 6 .-م م مت رام 8 م 0( لآ 02200 ٍ اص رع ل 8 ع

 0 رجفتف بنعو لييحم نم ةنج كل نوكن وأ ©)اءوبني ضرأل نم انل رجفت نوح كل نمؤن نل اولاقو

 سم امص رار هآ م ص مودوم يارا م رطم هه # مار سوم م ومع ل س2 مص هرب 5 # | سام مم م

 كل نوكي وأ ه5) البق هكبتلملاو هاب ات وأ افسك اًنيلع َتْمحَر اي ءامسلا طقست وأ 2 اريج اهلالخ
 دق

 تم اص صول ير رز وج رت ل ر سلم سمسا جال

 له ىبر ناحِبس ْلَق رهؤرقن ابلتك انيلع لزنن نتح ك
 سر م 6 5 2 0 , مم بم روررب م سموم

 يقرل نيؤن نلو ءامسلأ ىف ئقرت وأ فرز نم تيب
 000 “خ11

: 
 مام اوس ورا 8س اج هم رب 2 م وع

 ارشب هللأ ثعبأ اولاق نأ الإ ئدملا هاج ذب ونسوي نأ سانلا عم امو قو الوسر ارّساَلِإ تنك
 3 00 ل مس ل م امم[ و لل ع ةست ان مالو رو

 © الوسرا

 م ص مرو لدول 0 5-2 ل فسم اسم , اهم سعد 2 2 رج مم سم < امص مصوتصص ص سن ع سحرل اع رش

 دير لب قك لف ع اًلوسر اكلم آملا نم موال َنينبمطم وشب ةكبتلم ضرال ف كول لف
 نآرقلا زاجعإ ٌنيبت امل «اعوبني ضرألا نم انل رُّجْفَت ىتح كل َنمْوُن نل اولاقو» : ريسيفتلا
 دمحم اي كقدصن نل نوكرشملا لاق ىنعملاو قراوخلاو تايآلا حارتقاب نوللعتي اوذخأ اوبلغو ةجحلا مهتمزلو

 يأ «بّتِعو ,ليخن نم ةنج كل نوكت وأ# ءاملا اهنم عطقني ال ةريزغ ًانيع ةكم ضرأ نم انل ققشت ىت
 اهيف رجفتت راهنألا لعبت يأ 4ًاريجفت اًهآلِخ رابنألا رجفتفإ بانعألاو ليخنلا عاونأ هيف ناتسب كل نوكي
 لعجت يأ ثلاثلا حارتقالا وه اذه هًافسك انيلع تمعز امك ءاهسلا طسُت وأ» ةرازغو قوقب اهطسو ريستو

 : نورسفملا لاق كب نمؤن مل نإ انبذعيس هللا نأ معزتو انفوخت تنك امك اعطي اعط انيلع طقاسنت ءامسلا
 ٍهللاب يتأت وأ» «ءامسلا نم ًاسك مهيلع طِقْست وأ ضرألا مهب افسخن شت نإ» ىلاعت هلوق ىلإ اوراشأ
 يأ «فرخز نم تيب كل نوكي وأ» مهارنف ًانايعو ةلباقم هتكئالمو هللا انل رضحت يأ «ًاليبق ةكئالم او

 ىتح كِيِقرل نموت نلو ءامسلا يف ىقرُت وأ» نيط وأ رجح نم ال بهذ نم ميظع ديشم رصق كل نوكي
 هللا ةنسب « ريبك لهجو مفس ىلع لدت اهّلكو , ريخألاو سداسلا حارتقالا وه اذه «هورفت ًاباتك انيلع لْزَتُت

 دوعت ىتح كدوعص درجمل كقّدصن نلو ملي ءامسلا ىلإ دمحم اي دعصتوأ يأ هلالجو هتمكحبو هقلخ يف
 ًارشب الإ تنك له يبر ناحبس لقإ) انسفنأب هؤرقن هلوسرو هدبع كنأ روشنم ىلاعت هللا نم باتك كعمو
 لاثمأ ينم اوبلطت ىتح هلإ انأ له هللا ناحبس : مهدانعو مهرفك طرف نم ًابجعت دمحم اي مهل لق يأ «ًالوسر
 سانلا عتم امو» ! ؟ دانعلاو دوحجلا اذه ملف مكيلإ هللا ينثعب رشبلا نم لوسر الإ انأ ام ؟ تاحرتقملا هذه
 نم نيكرشملا عنم يذلا ببسلا نإ يأ ؟ هًالوسر ًارشَب هللا تعبأ اولاق نأ الإ ىلا مهءاج ذإ اونموُي ْنَأ
 الو ًارشب نوكي اذاملف « رشبلا نم قلخلا ىلإ الوسر هللا ثعبي نأ داعبتسا وه تازجعملا حوضو دعب ناميالا

 اي مهل لق يأ 4نينئمطم نوشي ةكئالم ضرألا يف ناك ول لقإ» هلوقب مهيلع ىلاعت ٌدر دقو ؟ اكلم نوكي

 )١( ص لوزتلا بابسأ ١7٠١ .



 الإ رشع سماخلا ءزجلا

 سه ريم مس اس سم سيل سلا سل هم ىو سل ع 000 ٌّعو مدومم | جس

 مهل دجن نلف للضي نمو ا هلا دب نمو اريصب اربيخ -دابحب ناك , هنإ , ركناو نيب

 دع
 مريب مول هامل مدر 922م2 ع 2 وز ارث در لس سا ىو ع ص حرت رق رق حس 000

 مهلندز تبخ املك ماهج مهئوام اضو امكحبو ايم موهوجو لع ةمليقَ موي مهرشنو هر نا

 مس ركوش م در ريوس ج1 2م مع م طنوسرل صم صا

 2١# ديدَج الح َنوُبوعبمل انوأ الفرو امدظع م اًذوأ اواو اني ًاورفك مهي مه ازحب كلذ 7 اريعس

 موسم 2 رك س1 جرم ماما ل سرامولا س22 م اوغ در

 هيف بيرال الجأ مهل لمَ ملثم قاب نأ لع ردا ضرألاو توما َقاَخ ىلا هَللاَنأأ او

 و مل محال للا ا يلا مسالا دمحم

 ٌرشب ضرألا لهأ نكلو ةكئالملا نم ًالوسر مهيلع انلزنل يأ «ًالوسر أكلم مامسلا نم مهيلع انلزنل»
 مهنكميل مهسنج نم ًالوسر موق لك ىلإ لسري نأ هللا ةمكح ترج ْذِإ . مهسنج نم ّرشب مهيلإ لوسرلاف
 ىفك يأ «مكنيبو ينيب ًادييهش هللاب ىفك لقإ» نيكرشملا قطنمل ليهجتو هيفست اذهو « هتبطاختو هنع مهفلا

 مهيزاجيسو دابعلا لاوحأب ملاعلا ىلاعت وه يأ «أريصب ًاريبخ ودابعب ناك هنإ» يقدص ىلع ًادهاش هللا

 محل دجت نلف للضُي نمو ديشرلا ديعسلا وهف قحلا ىلإ هللا هدهي نم يأ دمها وهف هللا د نموإ) اهيلع
 نم مهنومصعي ًاراصنأ مهل دجت نلف هرايتخا ءوس ببسب قحلا نع هللا هللضي نمو يأ «هنود نم ءايلوأ

 ةينابزلا مهرج وجو ىلع ةمايقلا موي نوبحسُي يأ «مسههوجو ىلع ةمايقلا موي مهرشحنوإ» هللا باذع

 نورشمُي يأ [صو ًامكُيو ًايمعإ» هبيذعتو هناوه يف غلابي نمب ايندلا يف لعفُي امك منهج ىلإ مهلجرأ نم
 مهيلإ هللا دري مث نوعمسي الو نوقطني الو نوري ال ساوحلا ىدقاف ينعي ًامصو ًايكبو ًايمع مهنوك لاح
 ليق سنأ نع « مهنع هللا ىكح امب نوقطنيو اهريفز نوعمسيو رانلا نوريف مهقطنو مهراصبأو مهعامسأ
 مهيشمي نأ ىلع رداق مهلجرأ ىلع مهاشمأ يذلا : لاق ؟ مههوجو ىلع سانلا رشحُي فيك : هللا لوسر اي

 اهبف نكس املك منهج يف مهماقمو مهرقتسم يأ «ًارسيعس مهاندز ْتْبْخ املك منهج مهاوأمإ» ”مههوجو ىلع
 ًاماظع انك اذئأ اولاقو انتايآب اورفك مهنأب مهؤازج كلذ#» ©"ًارمجو ًاجهوو ةبهتلم ًاران مهاندز اهران تدمخو
 ثعبلاب مهبيذكتو هللا تايآب مهرفك ءازج باذعلا كلذ يأ «ًاديدج ًاقفلخ نوثوعبمل انتأ ًاتافرو

 دقو ؟ةيناث ةرم ثسعبنو قلخُتس ةتتفتم تارذو ,ةرضن ًاماظع انحبصأ اذئأ منوقو روشنلاو

 «مهلثم قلخي نأ ىلع ٌرداق ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا هللا نأ اوري ملوأ» هلوقب مهيلع ىلاعت در

 هضرأو هتاومسب لئاحلا نوكلا اذه قلخ يذلا ليلجلا ميظعلا هللا نأ نوكرشملا ءالؤه ري ملوأ يأ
 قيرطب ةداعإالا ىلع رداق ءايحإلا ىلع رداقلا نإف ؟هئانف دعب ناسنإلا دسج ةداعإ ىلع ٌرداق
 «اوَري ملوأ» هلوقب هتمكح رهابو هتردق ميظع ىلع ىلاعت مههُبن :رحبلا يف لاق ىرحألا
 هللا ةردق اوأر دق مهنأب مهيلع ٌجاجتحاو ةداعإلا ممداعبتسا ىلع خيبوتو راكنإ ماهفتسا وهو
 ميظعلا قولخملا اذه قلخب نورقي فيكف ءرشبلا هيوحت ام ضعب يتلا ةميظعلا مارجألا هذه قلخ ىلع

 . تناك ام رثكأ ةبهتلم تراص مث . رخآ ًاداسجأ اولدُب اهبل نكسف مهموحل تلكأ املك دارملا : ليهستلا يف لاق (؟) . ناخيشلا هجرخأ (1)



 ءارسالا ةروس 095 ١الى

 2000 م ه2 موا[ د مر | سم ربل ءمدءل [ 3

 نآكو قاقنإلا هيدَح 0

 ساس خرا# ع

 ءاَسب ضرألاو توما ترا ل الوقع لوآع تنل دق ل يو كنظأل ىلإ
 0 سا را سن | سل ر» لوس س12 سمو مساس

 انلقو ت5 اعيمج رهعم نمو هلنُق رغاف ضرألا نم مهرفتس نأ َداَراك جيجا روُبْمم وعرف َكَنظأَل ْنإَو

 لو يلو هو َيَخآرو هي ايل ركب اق ةَرئال دعو هاجد ضر أونكسأ لبو" سإ نبل ءودعب نم

 مهتومل ًاددحم ًادعوم نيكرشملا ءالؤهل لعج يأ «هيف بير ال ًالجأ ممل لعجو» ''” هتداعإ نوركني مث

 عم  نوملاظلا نورفاكلا ءالؤه ىبأ يأ «ار وفك الإ نوم لاظلا ىبأفإ هئيجم يف بيرالو كش ال « مهثعبو

 يأ « يبر ةمحر نئازخ نوكلقت معتنأ ول لق» لالضلاو رفكلا يف ًايدامتو ًادوحج الإ  هعوطسو قحلا حوضو
 قزر نئازخ نوكلمت متنكول : ٍتازجعملاو قراوخلل نيحرتقملا  نيرباكملا نيدناعملا ءالؤحل دمحم اي لق

 قافنإلا نع مت متعنتماو هب متلخبل ًاذإ يأ # قافنإلا ةيشخ متكسمأل اذإد دابعلا ىلع اهضافأ يتلا همعزو هللا

 : سابع نبا لاق لخبلا يف ًاغلابم ًاحيحش ناسنإالا ناكو ىأ «ًاروتق ناسنإلا ناكوإط اهدافن نم ًاقوخ
 « ؟"مهولا اهغلبي ال يتلا ةياغلا حشلاب فصولا اذه غلب دقلو : يرشغزلا لاق عون ًاليخب يأ «أروتق)
 تايآ عست يتوأ دق ىسوم اذوه اهو . ةدحاجلا بولقلا يف ناميالا ءونُت +ُد ال قراوخلا ةرثك نأ يملاعت ركذ مث

 دقل هللاو يل 4تانيب تايآ عست ىسوم اننأ دفلو) ًاعيجج كالا مهب لحف ٠ امو نوعرف اهب باذك مث تاني

 « ديلاو , اصعلا» يهو هللا دنع نم هب ءاج ام ةحصو هتؤبن ىلع ةلالدلا تاحضاو تابآ عست ىسوم انيطعأ
 ةروس يف اهنم سحخ ©« نيئسلاو ٠ رحبلا قالفناو , مدلاو . عدافضلاو . لّمَقلاو , دارجلاو , نافوطلاو

 تاقرفتم يقابلاو #تالصفم تايآ مدلاو عدافضلاو لّمفلاو دارحلاو نافوطلا مهيلع انلسراف# فارعألا

 مهنإف نوعرفو ىسوم نيب ىرج امع ليئارسإ ينب دمحم اي لأساف يأ «مهءاج ذإ ليئارسإ ينب لآساف»
 ملعلا اذه ديفتسي نأ ليئارسإ ينب لاؤس نم بولطملا سيلو : ىزارلا لاق ةاروتلا يف مهيدل امم اهنوملعي
 لاّؤس لاّوسلا اذه نوكيف لوسرلا هركذام قدص مهت املعو دوهيلا ةماعل رهظي نأ دوصقملا لب مهنم

 طبختتف ترحم دق ىسوم اي كنظأل ينإ يأ «أروحسم ىسوم اي كنّظأل ينإ نوعرف هل لاقفإ» "اداهشتسا
 ًاخيبوت ىسوم هل لاق يأ «رئاصب ضرألاو تاومسلا بر الإ ءالؤه لزنأ ام تملع دقل لاق» كّلقع
 ىلع ةدهاش ضرألاو تاومسلا بر الإ اهزنأ ام عستلا تايآلا هذه نأ نوعرف اي تنّقيت دقل : ًاعيكبتو

 يأ «ًاروبثم نوعرف اي كنظأل ينإو» دناعم ٌرباكم كنكلو هتمظعو هللا ةردقب سانلا صبت « يقدص

 ىسوم جرخ نأ نوعرف دارأ يأ «ضرألا نم مهزفتسي نأ دارأف# ًارساخ أاكلاه نوعرف اي كدقتعال ينإو

 نم انلقوإ» رحبلا يف نيعمجأ هدنجو نوعرف انقرغأف يأ «ًاعيمج هعم نمو هانقرغأف» رصم ضرأ نم هموقو
 . 87/5 رحبلا (7”) . 58 /؟١ ريبكلا ريسفتلا (؟) . 3945/9 فاشكلا (1)



 575 رشع سماخلا ءزجلا

 ماو مو ص صارم خ4 مام خم مز م وص جا اس ص

 ه© اًلِزَن هنو نُكحُم لع سّدلأ لَ مرفت دنقرق اناةرقو يف © اريذتو ارشبم الإ َكَسْلسَرَأ امو

 سمس سور ص رباع 0 ل د م 7 2 ةمسرل سرا ص ى

 نلحبس نولوُقي و م9 ادعت نادال | نوري مملع لب اَدإهلَبق نم لعل أوو نيد اوتو ؤالوأةدبأو أونما# ل

 يمراريبا ضرس 00 لا لا

 ًاوعذأ وأ ها وعد ألق ف 2 اعوشخ مهديزيو َنوُكبيناَكْذأْل َنورحيو و اًلوعفمل نير دعو ناكني اَنير

 مالو .ه بور امم و هموق »مرسم و روع

 40 اليبَس كلذ نيب غتب أو اهب تفاح الو َكناَلَصب رهجت الو حلا ةآمسألا هَ اوم امك نما

 ضرأ اونكسا هدنجو نوعرف قارغإ دعب نم ليئارسإ ينبل انلقو يأ «ضرالا اونكسا ليئارسإ ينبل هدعب

 رشحملا ىلإ مكروبق نم مكب انثج ةمايقلا موي ءاج اذإف يأ «ًافيفل مكب اننج ةرخآلا دعو ءاج اذإفإ» رصم
 ىلإ داع مث 5 ءايقشألا نم ءادعسلا رّيتو مكنيب لصفن مث . رجافلاو ربلاو « رفاكلاو نم ؤملا مكيف نيطلتخم
 « قحلاب ًاسبلتم نآرقلا اذه انلزنأو يأ «لزن قسحلابو هانلزنأ قحلابوإ) لاقف هردق ةلالجو نآرقلا لاح ميظعت

 هللا دنع نم لزنأ اذكهو نآرقلا اهيلع لمتشا يتلا لاثمألاو ظعاوملاو مكحلا هيف « بير وأ كش هيرتعي ال

 نمل رانلاب ًارذنمو عاطأ نمل ةنجلاب ًارشبم الإ دمحم اي كانلسرأ امو يأ ًريذنو ًارشبم الإ كانلسرأ امو»

 ىلع سانلا ىلع هأرقتل ًارجنم ًاقرفم هانكزن ًانآرقو يأ «ثْكُم ىلع سانلا ىلع أرق اَنْ ًانآرقو» ىصع
 ءىش دعب ًائيش هانكزن يأ هًاليزنت هانلّرنو» رسيأ هقئاقد ىلع فوقولاو « لهسأ هظفح نوكيل « لهمو َةدْوُت

 ىلع تازجعملا اوحرتقا نيذلا نيكرشملل باطخ هاونمؤت الوأ هب اونمآ لقؤ» حلاصملاو لاوحألا بسح ىلع
 ال هل مكبيذكتو «ألاك هديزي ال هب مكناميإ نإف اونمؤت ال وأ نآرقلا اذهب اونمآ ىأ ديعولاو ديدهتلا هجو

 اوءرق نيذلا ءاملعلا يأ «ًأدبجس ناقذألل نوري مهيلع لتي اذإ هلبق نم ملعلا اوتوأ نيذلا نإ ًاصقن هثروي
 « نيملاعلا بر ِهَّلل نيدجاس اوّرخف اورئأت نآرقلا اوعمس اذإ باتكلا لهأ يح اص نم ةفلاسلا بتكلا
 نولوقيوإ ملعأو مكنم ريخ وه نم هب نمآ دقف متنأ هب اونمؤت مل نإ : ىنعملاو مدقت امل ليلعت ةلمجلاو

 ةلاحم ال ًنئاك هدعو ناك هنإ هدعو فالخإ نع هللا ه هزنت نولوقي ىأ «ًالوعقمل انبر دعو ناك نإ انبر ناحبس
 نيكاب مههوجو ىلع نيدجاس ناقذألا ةيحانل نوُرخيو يأ «ًاعوشخ مهديزيو نوكبي ناقذألل نورخيو»

 وهو نيلاحلا فالتخا ريركتلا اذه ىف ةدئافلاو : يزارلا لاق هلل ًاعضاوت مهديزيو نآرقلا عامتسا دنع

 اودان يأ «نمحرلا اوعداوأ هللا اوععدا لقإ "نآرقلا عاهسا دنع نيكاب مهنوك لاح يفو دوجسلل مهرورخ

 نيذه يأب يأ «ىنسملا ءاسالا هلفاوعدت ام ًاَيأط «نمحرلا» مساب وأ 6هللا» مساب ليلجلا مكبر
 اوعمس راقكلا نأ ايس نورسفملا لاق اهنم ناذهو ىنسح اهعيمج هءاهسأ نأل نسح وهف هومتيدان نيمسإلا

 تلزنف نيهلإ وعدي وه اهو ردحاو هلإ ءاعدب انرمأيل دمحم ناك نإ اولاقف ( نمحر اي , هللأ اي) وعدي كك يبنلا
 ةالصلا يف كتءارقب دمحم اي رهجت ال يأ «اب. تفاخت الو كتالصب رهجت الو» دحاو ىمسمل اههنأ ةنيبم ةيآلا

 كلذ نيب غتباو» كفلخ نم عمست ال ثيحب كتءارقب رست الو هلزنأ نمو نآرقلا اوبسيف نوكرشملا كعمسيف
 . 584/71١ ريبكلا ريسفتلا )١(



 ءارسإلا ةروس(17) 14

 ه7 أبكت هيك و هل نكي رلو كلملا ىف هَل نكي دلو ادأو ْدَكي ل ىلا هل دلما

 مر دا 0 نآرقلا اوبس نوكرشملا هعمس اذإف ةءارقلاب

 هل نبكي ملوإ» هتيهولأ يف كيرش هل سيل أ ةيلبللا رز كرش هل ينك ماروت دولا ني د ىذا كلاما

 هنن ايو روك طنر دلل هب ام انك ةروسلا تينع ثمتخ «٠ لامكلاو ةمظعلاو « لالجلاو رعلا تافصب هركذاو

 . ريبكلا يلعلا وهو . ريصنلاو ىلولا ىلإ ةجاحلا نع ههيزنتو «كيرش الو دلو الب

 : يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغالتللا

 . ؟ «ًالوسر ًارشب هللا ثعبأ» يراكنإالا ماهفتسالا - ١

 . رشحلا رمأب ًاماتها 4ةمايقلا موي مهرشحنوإ ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا -

 . . رهجت» نيبو «ًاريذنو . . ًارشبم» نيبو «للضي نمو .. دبي نم نيب قابطلا -
 . «تفاختو

 . فورحلا ضعب ريغتل «ًاروشم»# و «ًاروسحم» نيب صقانلا سانجلا - 4
 ىسوم اي كنظأل ينإوإ» نوعرف ةلوق لباقم «ًاروبثم نوعرف اي كنطظأل ينإوإ» ةفيطللا ةلباقملا  ه

 اركب ًاريجفت اهالحخ راهخألا رجفتن» لثم بولسألا لاح ِْق ديزي يذلا نهرا عجسلا +1 -

 . «ًاروبثم نوعرف اي كنظأل ينإو . . ًاروحسم ىسوم اي كنظأل ينإ» لثمو «اريذنو

 ١ ءارسإالا ةروس ريسفت ىلاعت هدمحب مت «

 )١( ريبكلا ريسفتلا 7١/ 7١ .
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 0 نيك زوكل] قلوب م 37
 ضسعدامو 0 نا

 _ باو

 روسلا هذهو « هلل دمحلا ١ ب تئدُب سمخ روس ىدحإ يهو « ةيكملا روسلا نم فهكلا ٌةروس
 , هسيدقتو العو لج هللا ديجمتب ءىدنبت اهّلكو « رطاف . بس . فهكلا « ماعنألا . ةحتافلا » يه
 .٠ لايكلاو لالجلاو 2 ءايربكلاو ةمظعلاب هل فارتعالاو

 اهفادهأ ريرقت ليبس يف 2 نآرقلا صصق عئاور نم صصق ثالثل ةميركلا ةروسلا تضرعت

 يهو ؛ فيهكلا باحصأ » ةصق يهف ىلوألا امأ . . لالجلا ىذ ةمظعب ناميإلاو . ةديقعلا تيبثتل ةيساسألا

 3 مهنيدب ًازارف مهدالب نم اوجرخ نيذلا نونمؤملا ةيتفلا مهو 3 ةديقعلا ليبس ىف سفنلاب ةيحضتلا ةصق

 . ةليوطلا ةدملا كلت دعب هللا مهثعب مث 2 نينس عستو ةئامثالث ًاماين هيف اوثكم مث « لبحلا ىف راغ ىلإ اوئحلو

 ىرجامو « ملعلا بلط ليبس يف عضاوتلا ةصق يهو ١ رضخلا عم ىسوم ةصق 1 ةيناثلا ةصقلاو

 ىتح مالسلا هيلع ىسوم اهفرعي ملو « رضخلا » حلاصلا دبعلا كلذ اهيلع هللا علطأ يتلا ةيبيغلا رابخألا نم

 . رادجلا ءانبو ع مالغلا لتق ةثداحو « ةنيفسلا ةصقك رضخلا اهب هملعأ

 طسبي نأ لدعلاو ىوقتلاب هل ىلاعت هللا نكم كلم وهو « نينرقلا ىذ » ةصق : ةثلاثلا ةصقلاو *:
 . ميظعلا دسلا ءانب يف هرمأ نم ناك امو « اهبراغمو ضرألا قراشم كلمي نأو « ةرومعملا ىلع هناطلس

 ةيعقاو ةلثمأ تمدختسا « ثالثلا صصقلا هذه  اهفده ليبس يف  ةروسلا تمدختسا امكو #*

 ينغلل : لوألا لثملا « ةديقعلاب طبترم وه اهنإو . ناطلسلاو لاملا ةرثكب طبتري ال قحلا نأ نايبل . ةثالث
 امو ايندلا ةايحلل : يناثلاو . نيتنجلا باحصأ ةصق يف . هناميإو هتديقعب زتعملا ريقفلاو , هلامب وهزملا

 دوجسلا نع سيلبإ عانتما ةثداح يف ًاروصم رورغلاو ربكتلا لثم : ثلاثلاو . لاوزو ءانف نم اهقحلي

 . رابتعالاو ةظعلا دصقب لاثمألاو صصقلا هذه لكو . نامرحلاو درطلا نم هلان امو « مدآل

 ةبيجعلا ةصقلا كلت يف « ةينابرلا ةزجعملا نم اهيف ال « فهكلا ةروس » تيمس :ةيتفيسلا

 ”فكيكلا هناحشا ةضق ب رعلا

#6 #6 # 



 فهكلا ةروس (14) يي

 «ًادحأ همكح ىف كرشُي الو . . ىلإ . . باتكلا هدبع ىلع لزنأ يذلا هلل دمحلا» : ىلاعت هللا لاق

 . (؟5) ةيآ ةياهن ىلإ )١( ةيآ نم

 عخبلا لصأو ًاظيغ اهلتق اذإ هسفن لجرلا عخب : ثيللا لاق كلهمو لتاق «عخاب» : ا سك ئللا

 ليلا ف عستلا بقا «فهكلا) اهيلع تاب ال يتلا ضرأل : زّرجلا «ًازرج» ءارفلا لاق اك دهجلا

 ة«أططش» فهكلا باحصأ ءاهسأ هيف تبتك ىذلا حوللا « ميقرلا» راغ وهف ًاعستم نكي مل اذإو

 «روازتإ دعب لزنملا شو . دحلا زواج رمألا ىف طتشا : ءارفلا لاق دحلا ىدعتو ولغلاو روجلا : ططشلا

 ءانف يأ ا يس كا ع نا ال لا

 «انرثعأ» ال مأ ةبورضم تناك ًءاوس ةضفلل مسا: قرّولا « مكقروإ» ناكملا نم عسّنم «ةوجفإ» فهكلا

 . ةلداجملا : ءارملاو لداجت «رامت» انعلطأ

٠ 
 ه-

 0 داوص هم

 ٌرفْييو هندَل نم اديِدَس اسأب رذنيأ امي 2 7 هَل لعَجي لَو بتكْلا هدّبَع ّلع َلَزَأ ىذا هلل د دما

 مس يبى سا رمس ج73 رمو ص اع 2

 10126 سيل دذنو جانب ف ةهتم يجاتتح ارجأ مك تلحلاصلآ َنوَمْعَ ندا نينمؤملا

 يد ابنك الإ َنْووُقَ نإ موهوفأ نم حاط هج تو بابلو مط نم هدب مهم تح اكول رو رزوماكس هل > تك سس ل

 ميظعتلا عم لماكلا ءانثلا يأ «باتكلا هدبع ىلع لزنأ يذلا هلل دمحلا» : راس سفتلا
 يافا جرع هلا وس ملول ىلخا رئاس ىلعو هيلع ةمعن نآرقلا دمحم هلوسر ىلع لزنأ يذلا هّلل لالجإالاو

 يأ «أمّيقإ» ضقانت وأ بيع يأ هيف سيلو « هيناعم يف الو هظافلأ يف ال جوعلا نم ًائيش هيف لعجي مل

 هل لعجي ملو ابق باتكلا لزنأ ًارخؤملاو مالقملا نم اذه : يربطلا لاق ضقانت الو هيف فالتخا ال أيقتسم
 ًاسأب رذنيل# .©قحلا نع ليم الو عاجوعا الو « توافت الو هيف فالتخا ال ًابقتسم ينعي ًاجوِع

 نينمؤملا رشبيو#» ىلاعت هدنع نم ًاديدش ًاباذع نيرفاكلا نآرقلا اذهب رذنيل يأ «هنّدل نم ًاديدش
 مهل نأ» ةحلاصلا لامعألا نولمعي نيذلا نآرقلاب نيقدصملا رّشبيو يأ «تاحلاصلا نولمعي نيذلا
 00 ا م مل اهيف امو ةنجلا مهل نأ يأ «ًانسح ًارجأ

 كئلوأ فوخيو يأ ٍمأدلو هللا ذتا اولاق نيذلا رذنيو» ءاضقنا الو هل ءاهتنا ال ىذلا ميعنلا

 ًاماظعتسا راذنإلا رّركو ركذلاب مهصخ : يواضيبلا لاق ميلألا هباذع ل هلل اوبسن نيذلا نيرفاكلا

 كلذب مسحلام يأ «ملع نم هب مهامإ» ""'هركذ مدقتب ًءانغتسا هب رّذئُملا ركذي مل امنإو , مهرفكل

 ف ًاعيمج اوهاتف مهودّلق نيذلا مهفالسأل الو يأ «مهئابآل الو» ًالصأ ملعلا نم نم ءيش عينشلا ءارتفالا

 )١( يريطلا ١6/ ؟/؟ يواضيبلا (1) الكت :



 18 رشع سماخلا ءزجلا

 هةرارالا لياناتعا قا يشار ونمو مل نإ مهر را جلع َكَسْفَن عخدب َكَلعلَف

 َبنحمأ نأ َتْبسح ْمأ 22 ارحب اًديعص اًهيع ام َنولعنَمب نإ © الات نسحأ ممبأ مولتن ا 9

 َكندَل نم انتا امير اواك هكا لإ ةينفلا ىوأ دإ 2 ابحي انثي ن نم أو فاك ميقلاو فْهكلا
 مهتم 0 ال عع ا ل مم مص 04 هو

 مث 2 اددع نينس فُهَكْلأ ىف مِئاَذاَء جلع انبرضق يد ادّسر ارم نم 0 م انل هو ةمحر

 ا ا واو ءاديب
 الإ نولوقي نإ» نالطبلاو داسفلا ةياغ يف يهو 2 نيمرجملا كئلوأ هاوفأ نم تجرخ ؟ اهعظفأو اهعنشأ ام

 لتاق كلعلف يأ «مهراثآ ىلع كسفن عخاب كّلعلن» ًاروزو ًاهفسو ًابذك الإ نولوقي ام يأ «ًبذك
 اذهب اونمؤي مل نإ» ناميالا نع مهضارعإو مهيلوتو مهقارف ىلع ًانزحو اَّنغ اهكلهمو دمحم اي كسفن

 فسأتو نزحت نأ ءال ؤه قحتسي د ايف « مهيلع ًافسأو ةرسح نآرقلا اذهب اونمؤي مل نإ يأ «افسأ ثيدحلا

 نم اهيلع ام انلعج يأ اهل ةنيز ضرألا ىلعام انلعج انإ# مالسلا هيلع يبنلل ةيلست ةيآلاو « مهيلع

 مييأ مهولبنل» بكاوكلاب ءامسلا انيز امك ضرألل ةنيز اهريغو ةضفو بهذو عاتمو شايرو فراخز

 اهيلعام ن نولعاجل اًنإوإ» هترخآل ًالمع نسحأو هلل عوطأ مهيأ قلخلا ربتخنل يأ السمع نسحأ

 يتلا ءادرجللا ضرآلاك حبصت ىتح ماكرو ًاماطح ميعنلاو ةئيزلا نم اهيلع ام لعجنس يأ زر اديعص

 : ىنعملاو ليلو يبنلا ةيلستل تدرو ةيآلا : يبطرقلا لاق ةجبم ءارضخ تناك نأ دعب ةايح الو اهيف تابن ال

 موهنمو نم ؤيو ربدتي نم مهنمف ٠ , اهلهأل ًرابتخاو ًاناحتما كلذ انلعج ام انإف اهلهأو ايندلل دمحم اي متهت ال

 نأ تبسح مأإ» '”مهيزاجنس انإف مّهرفك كيلع نمظعي الف « مهيديأ نيب ةمايقلا موي نإ مث ٠ . رفكي نم

 راغلا فهكلاو , فهكلا باحصأ ةصق ءدب ؟ «ًابجع انتايآ نم اوناك ميقرلاو فهكلا باحصأ

 نظن ال : ىنعملاو روهشملا ىلع فهكلا باحصأ ءامسأ هيف بتك يذلا حوللا ميقرلاو ١ لبجلا يف عسنملا

 نم نوكلا اذه تاحفص يفف « هللا تابآ بجعأ يه  اهتبارغ ىلع  فهكلا لهأ ةصق نأ دمحم اي

 دق ؟ انتايأ بجعأ اوناك مهنأ تبسحأ : دهاجي لاق فهكلا باحصأ ةصق قوفي ام بئارغلاو بئاجعلا

 ىلإ نابشلا أاجتلا نيح ركذا يأ "”«فهكلا ىلإ ةيتفلا ىوأ ْذِإ8 مهنم "”بجعأ وه ام انتايآ يف ناك
 كنتمحر نئازخ نم انطعأ يأ «ةمحر كنندل نم انتآ انبر اولاقف» مهاوأم هولعجو لبجلا يف راغلا

 سونايقد ىمسي ًارابج أكلم نأ نورسفملا اهركذ امك فهكلا باحصأ ةصق ةصالخ (م) . ١٠١م /هريسملا داز (؟) . 804/٠١ يطرقلا )١(

 ال نم ؤم لك لتقيو مانصألا ةدابع ىلإ سانلا وعدي ناكو مالسلا هيلع ىسيع نمز دعب « سوطرط و ىعدت مورلا دالب نم َةدلب ىلع رهظ
 يف ثعبف رابجلا كلملا مّهربخ غلبو ًاديدش ًانزح اونزح كلذ ةيتفلا ىأر اهلف « ناميإلا لهأ ىلع ةنتقلا تمظع ىتح , ةلاضلا هتوعدل بيجتسي

 "بر انبرإ» اولاقو مهاميإ اورهظأو ههجو يف اوفقوف , تيغاوطلل اوحبذيو نائوألا اودبعي مل نإ لتقلاب مهدعوت كلملا دنع اولثم املف مهبلط

 حارب اورمو ًاليل اوب رهف مكيار اورتل دغلا ىلإ مكترخأ دقو مكنانسأ ةثيدح نايتف مكنإ : مهل لاقف 6 هنود نم وعدن نل ضرألاو تاومسلا

 لاقف مهيلع لومخدلا نم اوعزفو لاجرلا باه فهكلا ىلإ اولصو ارلف هدنجو كلملا مهعبتو فهكلا ىلإ اووآ حابصلا ناك املف مهعبتف بلك هعم
 - عستو ةئاهئالثِن وردي المهو نيمئان اوقبف مونلا فهكلا لهأ ىلع هللا ىقلأو « ًاشطعو ًاعوج هيف اوتومي ىتح راغلا باب مهيلع اودس : كلملا
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 نف نب ناطلس مهيلع نوتاي الول ةهلاءة هنود نمأوذحنأ انموق ءالؤته يد اًطط :اذإ دقل اهنلإ

 راس لا سس جا م ريبيري رار ىلا 22 سمج جا رع ول

 مكبر كل رشني فهكلأ لإ وأهلا اِّإ نوبي امو مهومتلزعاذإ و هج ابذك هللا لع ئرتفأ نم كك

 رع
 م سهير عم الم ل ع

 نيدشارلا نم انلعجاو هّلك انرمأ انل حلصأ يأ «ًادشر انرمأ نم انل ءيهو# ًاقزرو ةرفغم ةصاخخلا

 ةديدع نينس راغلا يف مونلا مهيلع انيقلأ يأ «ًاددع نينس فهكلا يف مهناذآ ىلع انبرضف» نيدتهملا
 2 5 7 1-0 هو 8 م 5 2

 باحصأ : نيبزحلاب دارملاو : ليهستلا يف لاق ؟ فهكلا يف اهومان يتلا ةدملل ًءاصحإ قدأ نيقيرفلا أ
 اوظقيتسا ا فهكلا باحصأ نم نابزحلا : دهاجم لاقو '”مهوأر ىتح مهيلإ هللا مهثعب نيذلاو .. فهكلا
 امب ملعأ مكبر : نورخآ لاقو موي ضعب وأ ًاموي : مهضعب لاقف فهكلا يف اهوثبل يتلا ةدملا يف اوفلتخا

 5 م

 صقن نحن يأ «قحلاب مهأبن كيلع صقن نحن» سابع نبا نع يورم لوألا لوقلاو « 20متئب
 مهرب اونمآ ةيتف مهنإإ» ناصقن الو دايز نود قدصلا هجو ىلع بيجعلا مهربخ دمحم اي كيلع

 انطبرو# انيقي مهاندزو نيدلا ىلع مهانتبثف هللاب اونمآ نابشلا نم ةعامج مهنإ يأ «ىده مهاندزو

 قحلا ىلإ ةنئمطم « ةخسار ةتباث مهبولق تحبصأ ىتح ربصلا مهانمهلأو مهمزع انيوق يأ # مهبولق ىلع

 رابجلا رفاكلا كلملا يدي نيب اوماق نيح يأ 4ضرألاو تاومسلا بر انّبر اولاقف اوُماق ْذِإظ ناميالاب ًةزتعم
 نل# مانصألاو نائوألا ةدابع نم هيلإ انوعدت ام ال ضرألاو تاومسلا قلاخ وه انبر اولاقف ةالابم ريغ نم
 نئل يأ أ ط طش ًاذإ انلق دقل» كيرش الب دحاو وهف هريغ هعم كرشن نل ىأ «ًاهلإ هنود نم اوعدن
 انموق ءالؤه# لالضلاو ملظلا يف انطرفأو , باوصلا نع اندّحو . قحلا انزواجت دق نوكن هريغ اندبع

 عفداملو ًاماعط ىرتشا مث ةدلبلا ىلإ قيرطلا تاطخأ لعل : هسفن يف لاقف اهلهأ نم ًادحأ فرعي ملو تريغت دق اهملاعم دجوف ةدلبلا لصو ىتح

 مث « نوبجعيو دوقنلا كلتل نورظني اوذخأو سانلا عمتجاو ؟ دوقنلا هذه ىلع تلصح نيأ نم : لوقيو هدي يف اهبلقي لعج عئابلل دوقنلا

 كلملا نمز نمو ديعب دهع نم اهنإ هل اولاق- , يموق مهارد اهنإ ًازنك تدجو ام هللاو ال لاقف ؟ ًازنك تدجو كلعل ىتف اي تنأ نم اولاق

 ىلع كلملا انهركأو ًةيتف انك دقل : هلوقأ امب دحأ ينقدصي ام هللاو لاق , ةديدع نورق نم تام اولاق ؟ سونايقد لعف امو : لاق , سونايقد

 مكيرأ فهكلا ىلإ يعم اوقلطناف , ًاماعط مهل يرتشال مويلا يباحصأ ينلسرأف فهكلا ىلإ انيوأف سمأ ةيشع هنم انب رهف ناثوألا ةدابع

 ىلإ اولصو نيحو ةدلبلا لهأو دنجلاو كلما جرخ هربخ عمس املف اح اص ًانم ْؤم ناكو  كلملا ىلإ هرمأ اوعفرو همالك نم اوبجعتف ؛ يباحصأ
 مهتالص نم اوهتنا ملف نولصي مهآرف مهيلع كلملا لخخدق ةالصلا ىلإ اوماقف سونايقد لسر مهنأ اونظف ليخلا ةّبلجو تاوصالااوعمسراغلا

 مهرمأ نوكيل مهثعب هللا نأ فرعو مهتصقو مهمالك عمسو ديعب نمز نم كله دق سونايقد نأو نم ؤم لجر هنأ مهربخأو كلملا مهقناع
 ةيآ

 . ًادجسم مهيلع نذختنل : سانلا لاقف مهحاورأ ضبقو مونلا مهيلع هللا ىقلأ مث سانلل

 )١( نيلالجلا ىلع لمجلا ةيشاح (7) . 18/7 ليهستلا 07/7 .
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 ٍنيِميْلأ َتاَذ مُسيلَقنو دوقر مهو اًاَْيَأ ميسو مور اذشرم ايلو ,هل دجت نلف ُللضي نمو دتهملا
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 رع وس
 و. يح ماو رلسع ريش ىلا ربع مس وتصل عا حلما م جم وا ياخ خماس ضد 2 9 در دلع

 مهنم تئلملو ارارف مهنم تيلول ميلع تعلطأول ديصولاب هيعارذ طسلب مهبلكو لامثلا تاذو

 مهيلع نوتأي الول» ةجح ريغ نم ًاديلقت مانصألا اودبع اندلب لهأ ءال ؤه يأ «ةهآ هنود نم اوذغت ا

 زيجعتلا «الول» ضيضحتلا نم ضرغلاو , رهاظ ناهربب امل مهتدابع ىلع نوتأي ًاله يأ «نّيب ناطلسب
 هللا ىلع ةبذك ًاذإ مهف مانصألل مهتدابع ىلع ةرهاظ ةجحب اوتأي نأ نوعيطتسي ال مهنإ اولاق مهنأك
 هللا ىلع بذك نمب ملظأ دحأ ال يأ يفنلا ىنعمب ماهفتسا «ًابذك هللا ىلع ىرتفا نمم ملظأ نمفإ

 مكموق ةيتفلا اهيأ متلزتعا ذِإو يأ «هللا الإ نودبعي امو مهومتلزتعا ًذِإوإ» ىلاعت هيلإ كيرشلا ةبسنب
 مكل رشني» فهكلا ىلإ اوئجتلا يأ «فهكلا ىلإ اووأف» ىلاعت هللا ريغ ناثوألا نم نودبعي امو

 لّهسُي يأ «ًا قفرم مكرمأ نم مكل ءيسهيو هتمحر مكيلع مّسويو مكب رطسبي يأ «هتمحر نم مكبر
 ٌروازتت تعلط اذإ سمشلا ىرستوإ راغلا اذه يف ءاشعو ءادغ نم هب نوقفترت امو قزرلا بابسأ مكيلع
 اذإو» نيميلا ةهج مهفهك نع ليمت تعلط اذإ سمشلا بطاخملا اهيأ ىرت يأ #نسيميلا تاذ مهفهك نع

 ال سمشلا نأ ضرغلاو لامشلا ةهج مهنع دعبُتو مهعطقت تبرغ اذإو يأ «لامشلا تاذ مهضرفت تبرغ
 يف يأ «هنم ةوجف يف مهو اهرحب مهيذؤت الثل هللا نم مهل ةمارك اهيورغ دنع الو اهعولط دنع مهبيصت
 نم كلذ هرخآ يف الو . راهنلا ءادتبا يف ال سمشلا مهبيصت ال ثيحب هطسو يفو فهكلا نم عسّنم
 مهيلع علطت سمشلا نأ ول : سابع نبا لاق ةرهابلا هللا ةردق لئالد نم عينصلا كلذ يأ «هللا تايآ

 ناميلل هللا هقفوُي نم يأ «دعهملا وهف هللا ده نم» "”ضرألا مهتلكأل نوبّلقُي ال مهنأ ولو . مهتقرخأل
 هللضي نمو يأ «ادشرم ًايلو هل دجت نلف للضُي نمو ًاقح يدتهملا وهف ةداعسلا قيرط ىلإ هدشريو
 مهتننظل رظانلا اهيأ مهتيأر ول يأ «دوقر مهو ًاظاقيأ مهّبسحتو» هيدبي نم هل دجت نلف هلمع ءوسب هللا
 نم مهبلقنو يأ 4لامشلا تاذو نيميلا تاذ مهب تو ماين مهنأ لاح او مهبلقتو مهنويع حتفتل ًاظاقيأ

 ءادشأ ةيتف مهنإ . مثعلت الو هيف ددرت ال , ًامساح احب رص ًاحضاو ةيتفلا فقوم ودبي انه ىلإو ٠ : لالظلا يف « بطق ديس ه ديهشلا لوقي )١(
 رارفلا نم دب الو . ءاقتلإلا ىلإ ليبس الف ناقيرطلا نّيبت دقلو « مهموق هيلع ام راكتتسا يف ءادشأ , مهنا يف ءادشأ . مهماسجأ يف
 ال مهو « اهب اورهاجو مهتديقع اونلعأ مه نإ ؟طسولااذه يف مه ةايح الو « رفاك ملاظ طسو يف ىدهلا مهل نّيبت ةيتف مهنإ . . ةديقعلاب

 ليبس الف , فشك دق مهرمأ نأ حجرألاو . هلل مهتدابع اوفخيو ةيقتلا ليبس ىلع ةهلآلا نم نودبعي ام اودبعيو موقلا اورادي نأ كلذك نوقيطي

 قيضلا فهكلا ىلإ نووأي مث مهنيب نوجانتي مهف مهرمأ اوعمجأ دقو . ةايحلا ةنيز ىلع فهكلا اوراتخي نأو هللا ىلإ مهنيدب اورفي نأ الإ مل

 . 1/1٠6 لالظلا . «نيللاو ءاخرلاو قفرلاب مهلمشتف اهالظ دتمتو ةمحرلا هيف رشتنت حيف فهكلا اذإف هللا ةمحر هيف نوحو رتسي ملظملا

 . 511١/١6 يربطلا (7)



 فهكلا ةروس (14) امك

 وكروت صعب وأ اموي امل أولا ذك بتم لَك ل م ءآَتيِل ْمهتْدعَب َكِلَدَكو و ابعر عور» لل رخل ل م - روع م اء كوم امو مب سا 5 ص ع اهرص رب سس سل ع
 هن قزري أَ اماعط نكزأ اهيارظنيلف نب ةئيدمْلأ َلِإ | ةوذم كفر وي مدحأ ًاوثعبأف ملل ام لعأ كبر روما . مول و#/ يل  مرسآ لسة[ عل موس ت2 م هبل ء رد ج25 2 م عع واط ح2 غل
 روخ سرع رع 8س رت سمع نا رس حس مرام ا عامر حا

 اًذإ أوحلفت نآو مهل يف كوديعب وأ كوم رب ركيلع اورهظي نإ مسن يوادحأ ركب ٌنَرعْنُب الو فطلتيْلو
 بَنِي نوعي ذإ آيف بيراك نأ قس أ دعو نأ أوُملعَمِل مِن اَنرَمحأ كَِدَك و كج ادب 00 لا ل ا

 يذلا مهبلكو يأ «ديصولاب هيعارذ طساب مهيلكو» مهماسجأ ضرألا لكأت الثل بناج ىلإ بناج

 ًبعر مهنم تئلُكو ًارارف مهنم َتيّلول مهيلع َتعَلّطا ول» مهسرحي هنأك فهكلا ءانفب هيديطساب مهعبت
 « ةبيهلا نم هللا مهسبلأ امل كلذو ٠ مهنم ًابعر ًابراه مهنم تررفل ةلاحلا كلت ىلع مهو مهتدهاشول يأ

 مهانثعب كلذكو# نوظقيتسي الو نوبلقتي « ظاقيألاك ًاماين رظانلا مهاري ذإ بعرلا ريثت مهتيؤرف

 هبشت يتلا ةليوطلا ةدقرلا كلت دعب مهانظقيأو مونلا نم مهانثعب كلذك مهانمنأ اى يأ « مهنيب اولءاستيل
 انتبل اوداق منيل مسك مسهنم لئاق لاق راغلا يف مهتماقإو مهثكم ةدم نع ًاضعب مهضعب لأسيل تول

 مويلا ضعب وأ ًاموي هيف انثكم اولاقف ؟ فهكلا اذه يف انثكم مك : مهدحأ لاق يأ «موي ضعب وأ ًاموي
 دق سمشلا نأ اونظ اوظقيتسا |ملف راهنلا رخآ يف هللا مهثعبو ًاحابص فهكلا يف اولخد مهنإ : نورسفملا لاق
 نينمم عستو ةثامثالث اومان مهنأ اورد امو . موي ضعب وأ اولاقف برخت مل اهوأر مث « ًاموي انثبل اولاقف تبرغ

 وذخف اهنع ثحبلا ءارو لئاط الو انتماقإ ةدمب ملعأ هللا ؛ « مهضعب لاق يأ «متثبل امب ملعأ مكبر اولاقإ

 ًادحاو اولسرأف يأ «ةنيدملا ىلإ هذه مكروب مكدحأ اوشعباف» عايج نآلا نحنف مكل عفنأو مهأ وه امب

 انل رتخيلف يأ «هنم قزرب مكتآيلف ًاماعط ىكزأ اهبأ رظنيلف» ةيضفلا دوقنلا هذهب ةئيدملا ىلإ مكنم

 ةنيدملا لوخد يف فظلتيلو يأ «ًأدحأ مكب نرعشُي الو فّطلتيلو» هنم انل رتشيلف ماعطلا بيطأو لحأ

 نإ يأ «مهتّلم يف مكوديعي وأ مكومجري مكيلع اورهظي نإ مهنإ» دحأ انرمأب رعشي ال ىتح ماعطلا ءارشو
 مهنيد ىلإ متدع نإو يأ «أدبأ ًاذإ اوحلُقُت نلو» لطابلا مهنيد ىلإ مكودري وأ ةراجحلاب مكولتقي اورفظي
 رهظي نأ نيرذح نيفئاخ مهنيب اهف ةيتفلا ىجانتي اذكهو . ادبأ ريخب اوزوفت نلف مهرفك ىلعمهومتقفاوو
 جورخلاو لوخدلاب فطلتلاب مهبحاص نوصويف ناثوألا ةدابع ىلإ مهدري وأ مهلتقيف رابجلا كلملا مهيلع

 اهكو يأ «اهيف بير ال ةعاسلا نأو ّقح هللا دعو نأ اوملعيل مهيلع انرثعأ كلذكو رذحلاو ةطيحلا ذخأو
 ال ةمايقلا نأ اونقويو ثعبلا ةحص ىلع كلذب اولدتسيل مهيلع سانلا انعلطأ كلذك مهمون نم مهانثعب
 نإف روشنلاو ثعبلا ناكمإ ىلع ةعطاق ةلالدو ةحضاو ةجح فهكلا باحصأ ةصق نوكتف . اهيف كش

 نوعزانتي ذإ» مهتامم دعب قلخلا ثعب ىلع رداق ماع ةئايئالث مهمون دعب.فهكلا لهأ ثعب ىلع رداقلا
 مهحاورأ ضبق مث مهيلع هللا مهعلطأ نأ دعب فهكلا لهأ رمأ ف موقلا عزانت نيح يأ «مهرمأ مهنيب
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 لإ اًدِجْسم معن مرأة او لا ل يملأ يابت هع أ يأ أولا 00

 را ساس وو سس 6 2س و رم سس سرا اس روس سس سرا رس ل لراس سرا رفا جا رو ع سس ع را را سل

 مهماَتو ٌةعبس َنولوقيو بلا 0 ةثللث نولوقيس

 .- رول 000-0 سرور سر مرا 7 م وو

 0 اس الو ارو أ يذل يرسل ليت الر ماعم دعب لأ قر لق مهلك

 تيك ذإ كيرركذار 0 نأالإ ي ادع كل 5 ٌلعاف ىنإ ءىأَتل ٌنوُفَم الو جو ادَحأ

0 

 أودادز آو نينس نأ تنل مهفْهَك فأن يو ادَسَر اًدنَه نم َبَرْقَأل ىفد ِنيدْبم نأ جوع لف

 مهيلع املع نوكيل اناينب مهفهك باب ىلع اونبا : سانلا ضعب لاق يأ «ًاناينب مهيلع اونبا اولافف»
 مهيلع نذختنل مهرمأ ىلع اوبلغ نيذلا لاقو» مهنأشو مهلاحب ملعأ هللا يأ «ميب ملعأ سيرو

 دبعنو هيف ىلصن ًادجسم فهكلا باب ىلع ن ذختتل : ةبلاغلا ةيرثكألا مهو رخآلا قيرفلا لاق يأ «ًادجسم

 دهع يف مهتصق يف نوضئاخلا موقلا ءالؤه لوقيس يأ «مهبلك مهعبار ةئالث ن ولوقيسؤ» هيف هللا

 ًامجر مهيلك مهسداس ةسمخ نولوفيوإ» مهبلك مهعبتي لاجر ةثالث مه باتكلا لهأ نم دلي لوسرلا

 يمري نمك ملع الو نيقي ريغ نم نظلاب ًافذق بلكلا مهسداس ةسخ مهنإ : ضعبلا لوقيو يأ «بيغلاب

 بلكلا وه نماثلاو ةعبس مهنإ ضعبلا لوقيو يأ «مسهبلك مسهنماثو ٌةعبس نولوقيوإط هفرعي ال ناكم ىلإ

 مهتدع ملعي ال يأ «ليلق الإ مهملعي ام مهددع ةقيقحب ملعأ هللا يأ «مهتدعب ملعأ يبر لق

 ىلإ ىهتنا ىتح مهّدع هللا نإ ةعبس اوناك ؛ « ليلقلا كلذ نم انأ : سابع نبا لاق سانلا نم ليلق الإ

 ركذ او «بيغلاب ًامجرإ» هلوقب هفدرأ يناثلاو لوألا لوقلا ركذ امل ىلاعت هللا نإ : نورسفملا لاق 2”ةعبسلا
 مالع ىلإ ملعلا در وهو لمكألاو لضفألا ىلإ هلوسر هّبن مث هلئاق رقأ هنأكف ءيشب هيف حدقي ملريخألا لوقلا

 ملاع, نقيتم لادج الإ دع ىف باتكلا لهأ لداجت الف يأ «ًارهاظ ءارم الإ مهيف رامت الف# بويغلا

 ةيافكلا كيلإ يحوأ ايف إف مهتصق نع ًادحأ لأست ال يأ «ادحأ مهنم مهيف تفتست الوإف ربخلا ةقيقحب

 ًادغ هلعفأس ينإ هيلع تمزع رمأل نلوقت ال يأ هللا ءاشي نأ الإ أ ًادغ كلذ لعاف ينإ ء ءيشل نلوقت الو»

 ةصق نع لئس ال لب يبنلا نأ ةيآلا لوزن ببس : ريثك نبا لاق هللا ءاش نإ تلقف ةئيشلاب هتنرق اذإ الإ
 اذإ كبر ركذاو »ا "”اموي رشع ةسمخ هنع يحولا رخآتف ( مكبيجأ ًادغ) : لاق فهكلا باحصأ

 لزإلا هللا ملقم ةرعختسمب كنق ىتدل اهلوف ترعب قابلا ءاقاإ لوقت ذا تبتر ناديت

 رمأ نم حلصأ وه ام ىلإ يندشريو ينقفوي هللا لعل يأ «ًأدشر اذه نم برقأل يبر ينيدهب نأ ىسع
 ةئامئالث نيمئان فهكلا يف اوثكم ىأ «ًاعست اودادزاو نينس ةئامثالل مهفهك يف اوشبلو» ىايندو ينيد

 ملعأ هللا يأ «اوثيل اب ملعأ هللا لقإ» «ًاددع نينسإ» ىلاعت هلوق يف لجأ ام نايب اذهو « نينس عستو
 ١ 418/7 ريثك نبا رصتخم (1) , ١؟5؟ /هريسملا داز )١(
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 إو نم ءونود نم مَكلاَم عمسأو ءديرصبأ ضرألاو تاومسلا بيع ره أثيل اَم : لعأ لألف يو است 0 و تام ناك اة م مع 5 ريب سام راس 6 507 م رس سال لس
  ادَحَأ :همكحححخ ىف لرش الو

 بيغلا ملعب صتخملا ىلاعتوه يأ «ضرالاو تاومسلا بيغ هله نيقيلا هجو ىلع فهكلا يف مهثبل ةدمب
 امو « دوجوم لكب هرصبأ ام ىأ « عيسأو وب ٌرِصْبَأ» ريبخلا ميكحلا مهرمأ نع عطاقلا ربخلاب كربخخأ دقو

 قلخلل سيل يأ « يلو نم هنود نم مهلام# تايلجلا كردي اى تايفخلا كردي ؛ عومسم لكل هعمسأ

 الو . ريظن الو ليثم الو كيرش هل سيل يأ «ًادحأ هسكح يف كلرسشُي الوإ» ىلاعت هريغ نيعم الو رصان
 . هاوس امع ينغلا هنأل ًادحأ همكحو هئاضق يف لبقي

 : يلي ابف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : هغالتبلا
 نيبو «دوقرو . . ًاظاقيأ نيبو 4للضيو . . يدهب» نيبو «رذنيو . . رشبي» نيب قابطلا - ١

 . #لامشلا تاذو . . نيميلا تاذه

 يناثلاو مهانمنأ لوألا ىنعم نأل « مهانثعب ملا ٠ . مهناذآ ىلع انبرضف# نيب ىونعملا قابطلا - ؟

 مهانظنيأ
 . «اولاقو . . اوماقط نيب صقانلا 0
 عًأدلو هللا ذختا اولاق نيذلا رذنيو» «ًاديدش ًاسآب رذنيلإ» ماعلا دعب صاخلا ركذب بائطإالا -
 رذنيل يأ لوألا لوعفملا فذح ةحاصفلا ليلجو فذحلا عيدب نم هيفو «٠ هللددلولا 0

 هًادلو هللا ذختا اولاق نيذلا رذنيو» هلوق يف يناثلا فذحو لوألا لوعفملا ركذ مث ٠ ًاديدش ًاسأب نيرفاكلا

 نم اذهو « هيلع يناثلا ةلالدل نيرذنملا لوألا نم فذحو هيلع لوألا ةلالدل باذعلا فذحف ًاديدشًأباذع

 . ةحاصفلا فطلأ
 . «ريصبأو هب عمسأإ» بجعتلا ةخيص 5

 لاحب نيكرشملا عم مالسلا هيلع هلاح هّبش «مهراثآ ىلع كسفن معخاب» ةيليثمتلا ةراعتسالا 5
 . مهيلع ًادجوو ًانزح هسفن كلبي داك وأ هسفن لتقب مهف بابحألا هتقراف نم

 امك ناذآلا ىلع باجحلا برضب ةليقثلا ةمانإالا تهبش 4 مهناذآ ىلع انب رضف» ةيعبتلا ةراعتسالا - 7

 دارملاو دشلا وه طب رلا نأل # مهبولق ىلع انطبرو# يف ةراعتسا دجوي كلذكو ناكسلا ىلع ةميخلا برضت

 |. ةيكوألاب ةيعوألا دشت اك مهبولق ىلع انددش

 «ًافرصم اهنع اودجي ملو . . هلوق ىلإ . . كبر باتك نم كيلإ يحوأ ام لتاوإ : ىلاعت هللا لاق
 . (88) ةيآ ةياهن ىلإ (؟1) ةيآ نم

 ةديقعلا ليبس يف ةلوطبلاو ةيحضتلا روص لثُُت يهو فهكلا لهأ ةصق ىلاعت ركذ ال : ُهَبََساَنملا

 ينب نم نيوخألا ةصق يف ةلثمم ةديقعلل رخآ جذومت يهو نيتنجلا بحاص ةصق ركذب اهبقعأ . ناميإلاو
 ايانث يفو . تاظعو ربع نم اهيف امو « نيتنجلا بحاص وهو رفاكلاو « هناميإب زتعملا نمؤملا : ليئارسإ
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 . ةيركلا ةينآرقلا تاهيجوتلا ضعب تءاج تايآلا

 لاق اذكه هيلإ تلم دقف هيلإ تأجل نمو . لام اذإ دخل نم هلصأو أجلم «ًادحتلم» : صتحتفغللا
 رمألا طفلا : ثيللا لاق « ليخلل ًامدقتم ناك اذإ طّرُق سرف مهوق نم دحلل ًازواجم أطرف ةغللا لهأ
 : رعاشلا لاق هيف طرفي يذلا

 «":ًاطرق ًابئاخ  ًارمأو ًاطش ينتفلك دقل
 هتبذأ ءيش لك : ةديبع وبأ لاق نداعملا نم بيذأ ام لك «لهملا» طئاحلاو روسلا : قدارسلا «اهقدارس»

 قربتسالا 4قربتساإ ريرحلا نم قيقرلا : سدنسلا «سدنسإ» له ا وهف ةضفوأ ساحن وأ بهذ نم

 '”اهسابلا ًُ وط جابيدلا قرسبتساو 1 - 0 2 نها رت

 . كرتن «رداغن) تابنلا ا سبايلا : ميشملا 6-0 ةقعاصلا يهو

 نم ون نأ تدرأ نإ : هل اولاقو لك هللا لوسر دنع اوعمتجا شيرق فارشأ نأ ىور : لولا بكس

 عمتجن نأ فنأت انإف مهريغو « ًابيهصو 2 ًابابخو « ًالالب » نونعي كدنع نم ءارقفلا ءال ؤه درطاف كب

 ةادغلاب مهتر نوعدي نيذلا عم كسفن ٌربصاوإف هللا لزنآف كدنع هيف نوعمتجي ًاتقو مهل نّيعتو ؛ مهب

 . ةيآلا "4 . . مهنع كانيع دعت الو ههجو نوديري ىشعلاو

 لمع م سي ص ا

 َنيْلآ مَ كفرا 0 ادَحَتْم هنود نم دن نآو ءهتمكل لدم ال كير بك < نم كيل ىحوأ آم لو

 مم سو يي روس رم سال رس صل رس سس سا ع رص رص جب رجم م رعي ونض

 مط الو اييذلا ةزيخ ا ني دو مهنع كانيع دعن الو ,ههجو نوديرب , ينعلأو ةودَعلأب مهبر نوعدي

 نم كبر كيلإ هاحوأ ام دمحم اي أرقإ يأ «كبر باتك نم كيلإ يحوأ ام لستاو» : : رثسقفللا
 نسم دجت نلو# هللا مالك لدبي وأر ّيغي نأ دحأ ردقي ال ىأ «هتالكل لديمال» ميكحلا ركذلا تايآ

 ةادغلاب مسهبر نوعدي نيذلا عم كسفن ٌربصاو# ًادبأ ىلاعت هللا ريغ أجلم دجت نل يأ «ًادحتلم هنود

 ءاسملاو حابصلاب مهر نوعدي نيذلا نيملسملا نم ءارقفلاو ءافعضلا عم كسفن سبحا يأ «يشعلاو
 ةلرصب فرصت ال يأ «مهنع كانيع دعت الوإ» ىلاعت هللا هجو مهئاعدب نوغتبي يأ «ههجو نوديريإ)

 نم ؤيل ءاس ؤرلا ناميإ ىلع ًاصيرح مالسلا هيلع ناك : نورسفملا لاق فرشلاو ىنغلا ى يوذ نم مهريغ ىلإ

 كئلوأ نع ضرعي نأو نينم ملا ءارقف ىلع هلابقإ لعجي نأ رمأف ؛ طق ايندلا ةنيزل ًاديرم نكي ملو مهعابتأ

 نبا لاق رخفلاو فرشلا مهتسلاجمب يغتبت يأ «ايندلا قايحلا ةنيز ديرت# نيكرشملا نم فارشألاو ءامظعلا

 )١( ريبكلا ريسفتلا  . 118/171١ريبكلا ريسفتلا (*) . 44 /5 رحبلا (؟) 91١/ ١١86 .
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 ءئاس2 مو م”ررا ار ا ا لا 22 2. - كك يمي 53
 :مٌويلف ءاش ا )ص أطرف ,هسا ناك و هئوه جدار هيلق انلفغا نم

 وج رلا نص رس ساو ع 7م ل عمو س2 َّص

 لهمل ًٍِء :اوثاغي >اغب 3 اوئيغتسا نإو 0 طاحأ اان َنيِِلدَطلل ننغإ اب مكجلت ةاحارتب

 َرْأ عيضنال ان ل اونما< نيل َنِإ © مقيم تءاسو بارشلا شب ا سوق عا ور صر
 م وومل ل موأ و - 2 6 نص سل سم فرع دخأ م

 بهذ نم َرواَسأ نم ايف نويل م مديح نم ىرجت ندع تانج + مه كبتلوأ ييَب) المع نسحأ نم

 نع هبلق انلفغأ نم عطُت الو ”ةورثلاو فرشلا باحصأ مهلدب بلطت مهريغ ىلإ مهزواجت ال : سابع
 نيدلا نع اولغش دقو « هللا ركذ نع ةلفاغ مهيولقف نينمؤملا درط كولأس نيذلا مالك عطت ال يأ «انركذ
 نم ةعامج هدنعو لك يبنلا ىتأ هباحصأو نصح نب ةنيبع يف تلزن : نورسفملا لاق ايندلاب مهبر ةدابعو
 حيو كيف ؤيامأ ؛ لي يبنلل ةنيبع لاقف اهيف قرع دق فوص ةلمش هيلعو « ىسرافلا ناملس ٠ مهنم ءارقفلا

 مهُحنف ءال ؤه الإ كعابتا نم انعنمي امو « سانلا ملسي انملسأ نإ اهفارشأو رضم ٌةداس نحنو ؟ ءالؤه

 تلزن اهلف اوبلط ام ىلإ مهبيجي نأ ةككهللا لوسر مهف ٠ . سلجم مهلو ًاسلجم انل لعجا وأ , كعبتن ىتح كنع
 يو لعج ىذلا هلل دهجلا) لاقو همن سلج عهإز ايلف ءارعنلا ءال وع شعاب هللا لوسر جرخ ةيآلا

 ناكوإ» هللا رمأ كرتو هاوه عم راس يأ «هاوه عبئاو» ( مهعم يسفن ربصأ نأ يبر ينرمأ نم يتتمأ
 ءاش نمو نمّؤيلف ءاش نمف مكبر نم قحلا لقوإ ًارامدو ًاكالهو ًاعايض هرمأ ناك يأ «ًاطرف هرمأ
 حيضوتب نابو قحلا رهظ دقل نيلفاغلا ءالؤهل دمحم اي لق يأ راذنإو ديعو هتقيقحو ٌرمأ هرهاظ «رفكيلف

 طاحأ ًاران نيملاظلل اندتعأ انِإه 4 مستثش ام اولمعاإط هلوقك اورفكاف متئش نإو اونمآف متئش نإف نمحرلا
 راوسلا ةطاحبإك اهروس مهب طاحأ ةديدش ةيماح ًاران هلوسرو هللاب نيزفاكلل انايع يأ «اهتدار مع
 اوبلطف شطعلا ةدش نم اوثاغتسا نإو يأ «هوجولا يوشي لهملاكامب اوئاغُي اويغتسي ب نإوإ» مصعللاب
 نم مهنم ِبْرَق اذإ مههوجو يوشي ىمحملا تيزلا ركعكوأ باذملا ساحنلاك ةرارحلا يدش ءام اوئيغأ ءاملا
 ةدلج تطقس يأ 20( هيف ههجو ةورف تطقس هيلإ برُق اذإف تيزلا ركعك ءام ) ثيدحلا يفو هرح ةدش

 هب نوثاغي يذلا بارشلا كلذ سئب يأ «اقترم تءاسو بارشلا سنبإ» منهج نم هللا انذاعأ هيف ههجو

 نمرجأ عيضن ال اّنِإ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ رانلا لهأ هب قفتري ًاليقمو ًالزنم منهج تءاسو

 يف نآرقلا ةقيرط ىلع ,؛ءادعسلا لاح ركذب هبقعأ ءايقشألا لاح ىلاعت ركذ امل «المع نسحأ

 هيمننو هديزن لب هيف صلخأو هلمع نسحأ نم باوث عيضن الانإ يأ .بيهرتلاو بيغرتلا
 مهفرغ تحت نم يرجت يأ «راسمنألا مهتحت نم يرجت» ةماقإ تانج مهل يأ «ندسع تانج مهل كئلوأ»

 لاق بهذلا رواسأب ةنجلا يف َنوُلَحي يأ «بهذ نم رواسأ نم اهيف نوُلحي» ةنجلا راهنأ مهلزانمو

 راوسو « ةضف نمراوسو . بهذ نم ٌراوس : رواسأ ةثالث هدي فو الإ ةنجلا لهأ نم دحأ سيل : نورسفملا
 . يذمرتلاو دمحأ هجرخأ (7) . ١6/7 رصتخملا )1١(



 ل رشع سماخلا ءزجلا

 رب سس لا سل صل هر سل ل 2 00 سا حيو را وه رع سس خلو سل

 جَمترم تنسو ُباَقلأ مهن كبارا لع اف وكم ٍقبَمسإَو سيدنُس نا اب نوسلبو

 ركوب رس لس خس يس ساس يس ع تحرس لع ها ص حرص يع ل مد ل ل ممر 2 حمم ريل اء

 هه رز انين يي اهتشتسو أ نو يي اروح أل عج - ٍنيلجر الثم م برضو *

 11 1 ل سس حصص اس ظل ع ١ رس هلل 000 مم صم ممل و م هم ةو

 وهو ءهبحلصل َلاََقرَت ,ه و أ ناكو 0 ارهمن امهلالخ انرجفو عه مل لو اهلك أ تناك ٍنيتنكبأ انك
- 

 ساس + لأم لَ هك سيصل رس سرا رت سل | سل ل سام ا ع ته مس# ربا سرع

 أم لاق ءهسفنل ملاظوهو ,هتنج َلَخَدَو 2 ارَمَن نع لام كم رك انأ هروح
 م 2 0

 فو «ريرح اهيف مهسابلو أؤلؤلو» لاقو ةضف نم رواسأ اولحو» لاق ىلاعت هللا نأل . ؤلؤل نم
 نولفار مهو يأ «قربتساو سدنس نم ًارضخ ًابايث نوسبليو»(ءوضولا غلبي ثيحنم ؤملاةيلح غلبت)ثيدحلا
 ةيآلا ىنعم : يربطلا لاق قربتسالا وهو هظيلغبو . سدنسلا وهو ريرحلا ى قيقرب ه ريرثلا نم رئاولأ يف

 3 جاييدلا نم قر اموهو سدنسلا بايثلا نم نوسبليو « بهذ نم رواسأ يلحلا نم نوسبلي مهنأ

 ررسلا ىلع ةنجلا ىف نيئكتم يأ «كئارألا ىلع اهين نيئكتم» «)نّحّتو هيف ظلغ ام وهو قربتسالاو

 توقايلاو ردلاب ةلّكم يهو بهذ نم ةرسألا كئارألا : سابع نبا لاق روتسلاو بايثلاب ةنيزملا ةيبهذلا

 تنسحو باوشلا معنإل 2"ةيباجلا ىلإ ندع نيب امو « ةليأ ىلإ ءاعنص نيب ام ةكيرألا , لاجحلا اهيلع
 يأ «نيلجر ًالثم محل برضاو# مهل ًاليقمو ًالزنم ةنجلا تنسحو . نيقتملا ءازج كلذ معن يأ هًاقفترم
 ينب نم ناوخأ امه : نورسفملا لاق لثملا اذه ءارقفلا درطت نأ كنم اوبلط نيذلا رافكلا ءالؤحهل برضا

 قفنأو , نيتقيدح هل امب رفاكلا ىرتشاف |مهيبأ نع الام اثرو ءرفاك رخآلاو ٠ نمؤم امهدحأ « ليئارسإ
 الثم اذه برضو « رفاكلا لام هللا كلهأف , هرقفب رفاكلا هرّيعف هلام دفن ىتح هللا ةاضرم ىف هلام نم ؤملا
 يأ «بانعأ نم نيتنج امهدحأل اناعجإ ةمعنلا هترطبأ يذلا رفاكلاو . هللا ةعاطب لمعي ىذلا نمؤملل
 (هانففحوإ ذيذللا بنعلا عاونأب نيرمثم «بنعلا رجش نم نيناتسب - رفاكلا وهو  !مهدحأل انلعج
 انلعج ىأ«ًاعرز امهنيب انلعجو» ليخنلا رجش نم رجايسب اهانطحأ يأ «لخنب
 عورأ نآرقلا هروصي جيب رظنملهنإو هرم اههنيب رجفتيو ًاعرز نيناتسبلا نيذه طسو

 عورزلا امههطسوتت , ليخنلا راجشأب نيتفوفحملا . مركلا عاونأب نيترمثملا نيتقيدحلا رظنم « ريوصت
 نيتقيدحلا نم ةدحاو لك يأ ًائيش هنم مِلظت ملو اهلُكأ تنتآ نيتنجلا اتلك» رامنألا امهنيب رجفتتو
 رهنلا انلعج يأ «أرمن [ىالخ انرّجفوإ) ًائيش هنم صقنت ملو بيطلاو ةدوجلا ةياغ يف اعناي اهرمث تجرخأ
 لاتفطر امثلاو هكاوفلا نم عاوتأ هيتنج نم رفاكلا خألل ناكو يأ رمت هل ناكوإ» نيتقيدحلا طسو ريسي

 هلداجي وهو نمؤملا هبحاصل نيتنجلا بحاص لاق يأ «ًارقت هن ٌرعأو الام كنم رثكأ انأ هرواحي وهو هبحاصل

 وهو هتنج لخدو» ًامدخو ًاراصنأ رثكأو . فرشأو كنم ىنغأ انأ : ىلاعتيو هيلع رختفيو همصاخيو

 ) )1١يبطرقلا (9) . 7847/18 يربطلا ١١/48" .



 فهكلا ةروس (14) كب

 سورس ربا ركل و س2 هياس دك ع تس يل ن 35 - رك

 وهو هبحاص هلك يو ابلَقنم انمار َّنَدِجَأَ قر لإ ٌثددر نيلو ةمجاق ةعاسل

 ماس مم سام ور سادس جال وربا مد 2و رو هر همس ام روزي رو

 قري كرشأ الو ىر هللا وه انكلل © الجر كوس مث ةَفطُن نم مث بارت نم كفل ىذا ترك أ: هرواحي

 301 َكنم ّنَقَأانأ نر نإ ابا مالم ام َتْلُق كنج َتْلَخَد ْدإ لولو © ادحأ 00 لا 2 سة سأل | سس 5 0 اج جر ص ص ص ع حرص ع حل تسلا روس
 يام 2 ل رع ص رك ع سل مسوس ص سل حب ل 51 ها ركعءملا ل و صام صرب

 حيض وأ اَقلَر اديعص حبصنق ءامسلا نمانابسح اهيلع لسريو كتنحج نم اريح نينو نأ ير سعف

 رك اس ع ع لل كك حر ع سل

 ج ابَلَط ,هل عيطتسل نآف اروغ اهو

 اونو راخشا نما اهيف اما هيرزو اهيفا هي تاوطي هقيدحلا لخدو نمآلا هيعا ديب ذخإ يأ «هسنغتل ملاط

 هذه ىنفت نأ دقتعأ ام يأ «أدبأ هذه َديبت نأ نظأ ام لاق» رفكلاو بجعلاب هسفنل ملاظ وهو 3

 ركذأو هتنج ءانف ركنأ . ةلصاحو ةنئاك ةمايقلا دقتعأ امو يأ #«ةمئاق ةعاسلا نظأ امو ادبأ ةقب

 ليبس ىلع  ثعب كانه ناك نئلو يأ «اهنم ًاريخ ندجأل يبر ىلإ تددر نئلوإ روشنلاو 0
 . ةبقاعو ًاعجرم يأ «ًابلقنم» لضفأو اذه نم ًاريخ هللا ينيطعي فوسف  معزت امك ريدقتلاو ضرفلا
 لاق يأ «هرواحي وهو هبحاص هل لاق هيلع يتماركل ةرخآلا ىف ينيطعيسف ايندلا يف اذه يناطعأ امكف

 كاوس مث ةفطن نم مث بارت نم كفلخ يذلاب ترفكأإ» هلداجيو هاخأ عجاري وهو ريقفلا نم ؤملا كلذ

 ماهفتسالا ؟ ًايوس ًاناسنإ كاوس مث ينم نم مث بارت نم كلصأ قلخ يذلا هللا تدحجأ يأ «ًالجر
 كرشأ الوإ» يقلاخو يبر وهف هللا دوجوب فرتعأ انأ نكل يأ 4يسبر ُهللا وه اثكلإ» خيبوتلاو عيرقتلل

 تلق كتنج تلخد ذإ الولو# هل كيرشال هدو دوبعملا روق هريق هللا عماشل ارشأ ال يأ «ًأدحأ يبرب

 نم اذه : تلق راهثلاو راجشألا نم اهيف امب تبجعأو كتقيدح تلخد نيح ًالهف يأ هللا ءاش ام
 هقيقوتب الإ هتعاط ىلع انث ةردق ال يأ للاب الإ ةودق الو نكي مل اشي مل امو ناكها ًءاش ايف « هللا لضف

 زتعتو كنم رقفأ يننأ ىرت تنك نإ : رفاكلل نم ؤملا لاق يأ «أدلوو ًالام كنم لقأ انأ نرت نإ هتنوعمو

 عنص نم عقوتأ ينإ يأ طرشلا باوج «كتنج نم ًاريخ نيتؤي نأ يبر ىسعف# كدالوأو كلام ة ةرثكب يلع

 « هب يناميرال كتنج نم ًاريخ ةنج ينقزريف ىنغلاو رقفلا نم كب امو يب ام بلقي نأ هناسحإو ىلاعت هللا

 اهيلع لسري يأ «ءامسلا نم ًانابسح اهيلع لسريو» كناتسب برخيو هب كرفكل هتمعن كنع بلسيو
 ال ءاسلم ًاضرأ ةقيدحلا حبصت يأ «ًاقّلز ًاديعص حبصتفإ» اهرّمدت ءامسلا نم قعاوص وأ اهحاتجت ًةفآ
 يأ «ًابلط هل عيطتست نلف ًاروغ اهؤام حبصي وأإ» رجش الو اهيف تابن ال ءادرج « مدق اهيلع تبنت
 هتداعإ نع ًالضف هبلط عيطتست الرئثنيحو , رجشلاو عرزلا نم اهيف ام لك فاتيف ضرألا يف اهؤام روغي

 . رفاكلا نع ميعنلا .لاوزب نمؤملا ٌءاجر قّقحتيف ةشهدملا ةأجافملا نوكتو انه راوحلا يهتنيو « هدرو



 13 رشع سماخلا ءزجلا

 همم قم م هام مل 22 مر لإ سام ل م 2
 29 ةرفأ ]يلوم مشورع ل ةيواَح ىهواييف قفنأ ام لع هيفك بلقب حبصاف ءورُمب طبحأو

 رونو 2 هو ريس عر هاو 7-

 هيَعَوم َيَلاَط ٌةيكوْلا كلل انه جو اًرصتنم ناك اَمَو هلأ نود نم ,هنورصني ةئف ره نكت رو 40 ادَحأ

 1 مس تم 2 ما #2 دوما بدم هول دلو م مملة ريل خذا. رو 5

 ضررألا ٌتاَبَن ءدي طلتخاق هامسلا نم  هننلزتا ولف اينذلا ةؤيحلا لم محل بوطآو ) بقع رخو اب اوك

 تقبلوا ةزيجلا هي َنونبْلاَو لاَمْلا ١ اردتقم ءْئَع لك لع هلا اكو ل اميشه بصق

 يه الم ريو ابوك كير دنع ريح تلحلاصلأ

 تكله يأ «هرمغب طيحأو» رامدلاو راوبلا دهشم ىلا راهدزالاو ةجهبلا دهشم نم قايسلا انلقني ةأجفو
 قفنأ ام ىلع هيفك بلقُي حبصأف# راثلاو عورزلا يف رامدلاو بارخلا اهيلع ىلوتساو ةيلكلاب هتنج

 برضي ىأ : يبطرقلا لاق بهاذلا هدهجو عئاضلا هلام ىلع ًانزحو ًافسأ نطبل ًارهظ هيفك بلقي يأ 4اهيف
 ةمّشهم ىأ «اهشورع ىلع ةيواخ يهوو» مدانلا نم ردصي اذه نأل ادن ىرخألا ىلع هيدي ىدحإ

 يسرب كرشأ مل ينتيل اي لوقيوإ ًابابي ًابارخ تحبصأف ناردجلا ىلع فوقسلا تطقس دق ةمطحم
 ىلاعت لاق مدنلا عفني ال نيح مدن 2 ةمعنلا رفك دق نكي مل نأ ىنمتي هللاب هكارشإ ىلع مدان وهو يأ ة«ًادحأ

 ناك اموإ» كالملا هنع عفدتو هرصنت ةعامج هل نكت مل يأ هللا نود نم هنورصني ةئف هل نكت ملوؤ»

 رخدفاو زتعا نيح دلولاو ةريشعلا هعفنت مللف 2 هناحبس هللا ماقتنا نع ًاعنتمم هسفنب ناك امو يأ «ًارصتنم

 لاحلا كلتو ماعلا كلذ يف يأ «قحلا هلل ةيالولا د باذعلا هئع عفدي نأ هسفنب عاطتسا امو مهب

 ٌريخو ًاباوث ٌريخ وه هءايلوأ رصني يذلا قحلا لولا وهف دحأ اهيلع ردقي ال هدحو هلل ةرصنلا نوكت

 برضاو# هاجرو هيلع دمتعا نمل ةبقاع ٌريخ وهو , هب نمآ نمل ةرخآلاو ايندلا ىف ًاباوث ريخ هللا ىأ «ًابْقع
 اهجرببو ايندلل رخآ لثم اذه « ضرألا تابن هب طلتخاف ءامسلا نم هانلزنأ ءاك ايندلا ةايحلا لثم مهل
 اهئانفو الاوز يف ةايحلا هذه لثم سانلل دمحم اي برضا ىنعملاو لاوزلاو ءانفلا يف نيتنجلا لثم هبشي عداخلا
 هفئاكتو هترثك نم ًاضعب هضعب طلاخو ًاريزغ ًيفاو تابنلا هب جرخف ء ءامسلا نم لزن عامب اهئاضقناو

 نيميلا تاذ حايرلا هفسنت ًاتتفتم سبيلا نم ًارسكتم تابنلا راص يأ «حايرلا هورذت ًاميشه حبصأف»
 يف ءيش هزجعي ال ءايحبالاو ءانفرالا ىلع ًارداق يأ «ًاردققم ءيش لك ىلع هللا ناكو لامشلا :تاذو
 ةايحلا هذه ةنيز دالوألاو لاومألا يأ «ايندلا ةايحلا ةنيز نونبلاو لاملا» ءامسلا يف الو ضرألا

 تايقابلاو» لوهجلا ىقمحألا الإ اهب رتغي ال لاوزو ءانف ىلإ لكلاو اهتنيز هذهو اهلثم كاذ , ةينافلا
 هلم ؤي ام ريخ يهف دابآلا دبأ اهترمث ىقبت ريخلا لامعأ يأ هًالمأ ٌريخو ًاباوث كبر دنع ٌريخ تاحلاصلا
 لك اهنأ ًاضيأ هنعو سمخلا تاولصلا يه تاحلاصلا تايقابلا : سابع نبا لاق هللا دنع هوجريو ناسنإلا

 الإ هلإ الو هلل دمحلاو ؛ هللا ناحبس ) ثيدحلا ىفو "ةرخآلل ىقبي لعف وأ لوق نم حلاص لمع

 . هللا ءاش نإ حيحصلا وهو : يبطرقلا لاق يربطلا هحجر ام اذه (1)



 فهكلا ةروس (148) 3

 ريو سا رمرلوسم ىسرل صوم سا مصل ل اس جولس ص ص حج ص
 اَكَص َكِيَر لع أوضرعو 0 5 ا و

00 2 6 

 يزن بنكللا فو 57 اًدعوم هل لَم نأ معز لب قرم لوقف اي ومتنَج
 ماس »طاع مالو م 2 0

 0 لإ ةريِك الو ٌةريْغَص رداغبال عكا ادم ِلم اَنْ نوف فام قم .فيمرجملا

 مس مر م سل 22 قل رس هس هل هل سس سا ساو رب مص سو

 ناك سيلبإ الإ اودع مدل ودها ةكيتلملل امل ْذِإَو )شه أ كَمَا رضا أولَمعاَم أودَجَوو

 . موو اب 1 ذه ١ هه نجا لاو ساس م6 _مةدمس عبس مس ع 3210 تالا ى8 جام ماممب ساو يس

 سب ودع مكحل مهو ىنود نم ءآيلوأ مهتيرذو هنوذختتفا ةوير مآ نع قسفف نحل نم

 ةمايقلا ركذ اهآمو ايندلا ركذ امل 4لابجلا رّيسن مويو# ( تاحلاصلا تايقابلا نه « ربكأ هللاو . هللا

 ىرتو ًائبنم ًءابه اهلعجنف باحسلا رّيسن اك اهرّيسنو اهنكامأ نم لابجلا ليزن موي ركذاو يأ اهلاوهأو
 دق ناينب الو رجش الو لبج نم اهرتسي ام اهيلع سيل نايعلل ةرهاظ ضرألا ىرتو يأ #ةزراب ضرألا

 نيلوألا انعمج يأ «ادحأ مهنم رداغت ملف مهانرشحو# ةرهاظ ةزراب يهف اهناينب مدهو اهابج تعلق

 بر ىلع اوضرع يأ «افص كبر ىلع اوضرُعو مهنم ًادحأ كرتن ملف باسحلا فقومل نيرخآلاو

 راحاو رليعص يف نيرخآلاو نيلوألا هللا عمجي ) ثيدحلا ينو ًادحأ دحأ بجحي ال ؛ « نيفطصم نيملاعلا

 ربقلا "ان ورمرو هما رك ةالصلا ىف فوفصلاك فص دعب أفص نوضرعُي : لئاقم لاق ( ًافوفص

 ةارع ةافح ان ريع دق + غيرقللاو خيرتلا هجر لخ افكلل لاقي يأ «ةرم لوأ مكانقلخ امك انومتئج

 «ادعوم مكل لعجن نلأ متمعز لب# ةرم لوأ مكانقلخ نيح مكتثيهك دلولاو لاملا نم مكعم ءيش ال

 فئاحص تعضو يأ «باتكلا عضوو# باقع الو باسح الو « ءازج الو ثعب ال نأ متمعز يأ

 نم هيف امم نيفئاخ نيمرجملا ىرتف يأ «هيف امم نيقفشم نيمرجملا ىرتفإ# مهيلع تضرعو رشبلا لامعأ
 ام ايندلا انتايح يف انطرف ام ىلع انكاله ايو انترسح اي يأ «استليو اي نولوفيوإ» بونذلاو مئارجلا
 ا ل ا و ل ا

 م ا )ع او اا ا ول
 سيلبإ الإ اودجسفن» ةدابع دوجس اال ميركتو ةيحت دوجس مدآل دوجسلاب ةكئالملا انرمأ نيح ركذا يأ « مدآل

 جرخ نجلا نموه ىذلا سيلبإ نكل ةكئالملا عيمج دجس يأ «هبر رمأ نع قسفف نجلا نم ناك

 نم ءايلوأ هتيرذو هنوذختتفأ» (7ةكئالملا نم ال نجلا نم سيلبإ نأ يف رض ةيآلاو .٠ هبر ةعاط نع

 مكل مهو هللا تود نم ءايلوأ نيطايشلا هدالوأو وه مدآ ينب اي هنوذختتفأ يأ «ودع مكل مهو ينود

 . 5١9/٠١ يبطرقلا )١(

 . 118 ص ةكئالملا نم نكي مل سيلبا نأ ىلع « ءايبنألاو ةوبنلا و انباتك يف هانركذ يذلا قيقحتلا رظنا (3)



 ١ رشع سماخلا ءزجلا

 000 0 مس جو رب صاع سوم حرقا سس 2

 هملأ لتتم ا م ا ايزل ار نيل

 مو 2 اعد 7-00 دوم مر ورق عع سم كم

50700 0 

 قلخ مهتدهشأ ام» نمحرلا ةدابع نع الدب ناطيشلا ةدابع تسب ىأ «ًلدب نيم اظلل سئب» ءادعأ
 نضرألاو تاومسلا قلخ ينود نم مهوقدبع نيذلا نيطايشلا ءال ٌؤه تدهشأ ام يأ «ضرألاو تاومسلا

 يا ا و ا ا

 ؟ ينود نم مهنوعيطت فيكف قلخلا يف ًاناوعأ نيطايشلا ذخمتم تنك امو يأ «ًادضع نيلضملا ذختم

 مكوعنميل يئاكرش اوعدأ : نيكرشملل هللا لوقي مويو يأ «متمعز نيذلا يئاكرش اودان لوقي مويو»
 ملف مهب اوثاغتساف يأ #«ممل اوبيجتسي ملق مهوعدفإ» نومعزت متنك | مكل اوعفشيو يباذع نم

 رانلا يهو ءال ؤه اهزاتجي ال ةكلهم نيدوبعملاو نيدباعلا نيب انلعج يأ «ًاقبوم مسهنيب اناعجوإ» مهوثيغي

 اهولخاد ممنأ اونقيأف مهيلع ًاقنح ظيغتت يهو اهونياع يأ «اهوعقاوم مسهنأ اونظف رانلا نومرجملا ىأرو»

 رات و ا لا و

 اهنم بره ا ىلع
 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةسغالتلا

 . «رفكيلف . . نم ؤيلف» نيبو «ىشعلاو . . ةادغلا» نيب قابطلا ١
 تءاسو بارشلا سئب» رانلاو «ًاقفترم تنسحو باوثلا معن ةنجلا نيب ةعيدبلا ةلباقملا

 هًاقفترم
 . هبشلا هجوو ةادألا ركذل ًالصفم ًالسرم ىمسيو «هوجولا يوشي لهملاك ماب هيبشتلا -8

 نم عزتنم هبشلا هجو نأل«نيتنج (هدحأل انلعج نيلجر ًالثم مهل برضاو» يليثمتلا هيبشتلا - 5
 . «هانلزنأ ءامك ايندلا ةايحلا لثم ممل برضاو» ىف ليثمتلا هيبشتلا دجوي كلذكو ددعتم

 . ًارئاغ يأ «ًاروغ اهؤام حبصي وأ» لعافلا مسا ىلع ردصملا قالطإب ةغلابملا  ه

 . هلامش ىلع هنيميب برضي مدانلا نأل مدنلاو رسحتلا نع ةيانك «هيفك ٍبّلقي» ةيانكلا - ؟

 . ؟ «ءايلوأ هتيرذو هنوذختتفا» بيجعتلاو راكنإلا -

 « هللا ناحبس » اهلضف روثأللا تاملكلا نه تاحلاصلا تايقابلا نأ ىلع روهمجلا : 4 يخط 7

 كلذب درو دقو « ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو  ربكأ هللاو . هللا الإ هلإ الو . هلل دمحلاو

 : دمحم اي لاقف يب يرسأ ةليل ميهاربإ ُتيقل : لاق لَو هللا لوسر نأ يذمرتلا فو هركذ مدقت ثيدح



 فهكلا ةروس (14) : لح

 : اهسارغ نأو . ناعيق اهنأو « ءاملا ةبذع . ةبرتلا ةبيط ةنحلا نأ مهربخأو مالسلا ينم كتمأ ءىرقأ

 . يذمرتلا هاور « ربكأ هللاو « هللا الإ هلإ الو .هلل دمحلاو ؛ هللا ناحبس

 هيلع عيطست مل ام . . ىلإ . . لثم لك نم سادلل نآرقلا اذه يف انفرص دقلو» : ىلاعت هللا لاق

 . (85) ةيآ ةياهن ىلإ (ه ؛) ةيآ نم ه«ًاربص
 نم اهيف امو ايندلا ةايحلل لثملا برضو « نيتنجلا بحاص ةصق يف لثملا ىلاعت برض امل : هّبساَنملا
 ةصقلا ركذ مث « رابتعالاو ةظعلا » يهو لاثمألا هذه ركذ نم ةياغلا ىلإ ىلاعت هّبن . لئاز عاتمو عداخ ميعن

 . ةبيجع ةّيبيغ رومأ نم اهيف امو « رضخلا عم ىسوم ةصق » ةثلاثلا

 احلل اذك ىلإ نالف لأو : ةبيتق نبا لاق ىجنمو أجلم «ًالثوم ًانايعو ًةلباقم 4ًالبت : ص تفغللا
 : ىثعألا لاق أجلملا : لئوملاو ًالوءوو ألأو هيلإ

 «لثي ال مث يلم تالا تلف «تيبلا "بز '”سلاصأ دقو
 فوج ىف كلسملا : برّسلا «ًابرب» ليوطلا نامزلا انه بّقحلاب دارملاو ةنسلا يهو ةبقح عمج 4أبقح»

 ًاركنم «ًا ركن مظع اذإ رمألا رمأ : لاقي ًايظعأرمأ «أرمإ» ةقشملاو بعتلا : بصُنلا «ًابصت» ضرألا
 . ًادج ًاعيظف

 م هو كا

 نأ .اسباسلا امو تم 429 ع مرتك أ ندسفإلا ناكو لكم لك نم سانلل نار اًدنه ىف انْفَرص دَقَلَو

 يو مدع

 لسرت لسرت امو تي) تال بالا ماي وأ وألا هن مينا نأ الإ مهمر انريتتسو دا مج دامو

 . م: هر ص 0 م جامو م 2 ل 20 000007 لا مورو

 0 لطبلاب انتكلا ف نيولنمو نيرشبم الإ نيلسرملا
 اورذنا امو يتنبأ اوذحماو

 نآرقلا اذه يف انّيب يأ «لثم لك نم سانلل نآرقلا اذه يف انقَرص دقلو» : ريسيفللا
 ةموصخلاو لدجلا ناسنإلا ةعيبطو يأ «ًالدج ميش رثكأ ناسنإالا ناكوإ ظعاوملاو ججحلا انر ركو 00

 نم َسانلا ملم ايا «ندملا مهءاج ْذِإاونمؤي نأ سانلا عنم امو» ةظعومل رجزني الو قحل بيني

 نأ الإ» ماثآلاو بونذلا نم رافغتسالا نمو ىأ « مهر اورفغتسيو# هللا نم ىدشلا ا

 باذعلا مسهيتأي وأ» كالهإلا يهو نيلوألا ةنس مهيتأت نأ مهراظتنا الإ يأ «نيلوألا ة ةنس مهيتأت

 نأ مهبلط الإ رافغتسالاو ناهيالا نم نم مهعنم ام هنأ ةيآلا ىنعمو ةلباقمو ًانايع هللا باذع مهيتأي يأ «الب

 ٍباذعب انتثا وأ ءامسلا نم ةراجح انيلع رطمأف» مهوقك ةهجاومو ًانايع هب اودعو يذلا باذعلا اودهاشي

 راذنإلاو ريشبتلا ضرغل الإ لسرلا لسرن ام يأ 4 نيرذنمو نيرشبم الإ نيلسرملا لسرن امو» 4 ميلأ

 لطابلاب اورفك نيذلا لداجيو» نايصعلا لهأل نيرذنمو ناِعالا لهأل نيرشبم .رامدلاو كالهالل ال

 )١( ؟ /5 طيحملا رحبلا ١ . ) )7رصتخملا يف اذك , ريثك نبا هراتخا يذلا ىنعملا ةصالخ اذه 7/ 4176 .



 ا رشع سماخلا ءزجلا

 مص صوص س2 ماع م راس س6 جامع

 مييولُق لع انلعج انإ 0 ام ىو اهنع ضَرْعَأَف دير تن اع لذ نم مَلَظأ نمو ل اوه
 1 قي

 ود روفعلا كبرو دبأ اذ اودي نآق دما ل مع نإ ا ياذا فو هوهَقَمي نأ أ نكأ

 َكلَبَو البوم ءهنود نم أودجي نأ ةعوم مسك لب تتتلا تلا مُهُدخاَويَوَل ة تو

 مج مب حهح حرب أل هلئمل سوم لاق ذِإ وقح اًدعوم مهكلهمل اَنلَعَجو أوملَظ امل مهلَتْكَلُم 5 أ ئرقلا

 ارواج املك هجابرسرحبْلأ ىف هل 4 ةليدس َدَحخاَو امهتوح ايل امني مم الب مْ 5 عج ابقح ىضمأ وأ نيرحبلا رم هم صر 35-0500 ا ا لا ا م 0 ََّق 1+ ه-[ 2

 نيح مهفو هولطبيو قحلا هب اوبلغيل لطابلاب رافكلا لداجي قحلا حوضو عمو يأ «قحلا هب اوضحُيل

 ينايآ اوُدتاو »9 نورخسيو نوئزهتسي امو ناهيالا نوديري ال تاذعلا نولجعتسيو فراوخلا نوبلطي

 ركذ نم ملظأ نمو ًءازهتساو ةيرخس باذعلا نم هب اوفّوُخ امو نآرقلا اوذختا يأ «ًاوُرُم اورِذْنَأ امو

 ىماعتف ةعطاسلا هججحجحو « ةنيبلا هللا تايآب ظعو نمم ملظأ دحأ ال يأ «اهنع ضرعأف ٍهبر تايآب

 « ةعينشلا مئارجلا نم هلمع ام يسن يأ هادي تمدق ام يسنوإ لاب اه يقلي ملو اهاسانتو اهنع

 ىلع انلعج يأ «هوهقفي نأ ةّنكأ مهبولق ىلع انلعج انإ» اهتبقاع يف ركفتي ملو « ةحيبقلا لاعفألاو

 يفو# ماكحألاو ظعاوملا نم هيف امب عافتنالاو « هرارسأ كاردإو نآرقلا اذه هقف نود لوحت ةيطغأ مهبولق

 ىلإ مهعدت نإوإ» عافتناو مهفت عاس هوعمسي نأ مهعنمي ًايونعم ًايمص مهناذآ يفو يأ «ًأرقو اهاذا

 ال مهأل ًادبأ كل اوبيجتسي نلف نآرقلاو ناميالا ىلإ مهتوعد نإو يأ «ًادبأ ًاذإ اودي نلف ىدملا

 ” رافعا كن وول ءاسبااج ال وخر الا لرد ةليتسم غيتس رق ىديرال « نرسم لو رقم

 مهذخاؤي ولإ» مهنايصعو مهريصقت عم دابعلاب ةمحرلا ميظع ةرفغملا عس او دمحم اي كبرو يأ «ةعرلاوذ

 باذع مهل لجعل مارجبإلاو وتفاعل لم ارتزتلا اه قاف يل ىإ « باذعلا ىل لسقت اركاب

 نأب هتنس ترج دقو « مهب ةمحر هب هنولجعتسي يذلا باذعلا مهنع رخؤيو مهلهمي ىلاعت هنكلو , ايندلا

 :ةمايقلا يف رخآ دعوم مهل يأ «ًالئوم هنود نم اودجي نل دعوم ممل لب» هلمهي ال نكلو ملاظلا لهمي

 يه كلت يأ «اوملظ امل مهانكلهأ ىرقلا كلتو» ىجنم الو أجلم هيف مهل اودجي نل لاوهألا هيف نوري

 انلعجو» اوملظ نيح مهانكلهأ بي بيعشو طولو حلاصو دوق موكا لاخلا نورقلاو ةفلاسلا ممألا رابخأ

 ةيآلاو ؟ نودناعملا نوبذكملا ا الفأ  ًامولعم ًاددحم ًاتقو مهكالهل انلعج يأ «ًادعوم مهكلهمل

 مجيدك هتف عببابشأ ام كيسي نأ نركرتلا اها اودع ىتعلاو: ريثك نبا لاق شيرق رافكل ديدهتو ديعو

 ال هاتفل ىسوم لاق ذإوإ» ”يرذُتو يباذع اوفاخف مهنم انيلع زعأب متسلو « لوسر فرشأو يبن مظعأ

 لاق نيح ركذا ىنعملاو ةميركلا ةروسلا هذه ىف ةثلاثلا ةصقلا يه هذه « نيرحبلا عمجم غلبأ ىعح حربأ

 )١( ريثك نبا رصتخم 4755/1 .
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 سه ام مو

 ينِإَف ةرْخصلا لَمْ َتيَءَرَأ لاَ هه بص ادم نمسا دق ان َدع انتَ هلل لَ

 مو را اعط رنا لس 8 و
0 

 امَكِنَد لاَ ع ابجي ٍرَحَبْنا ف ,هليبس َدَحمآَو مو ْذأ نأ نطل الإ هينلتنأ امو َتوُحلا تي
 ماو ضرع ا .- سرك سوس لل دوما مس ا أ سوما": رع رمش وم عر

 نم هلئسلعو اًندنع نم ةمحر هلئيت ا ءاندابع نم ادبع ادجوف عه اصَصَق اًهِرَناء لع ارق بانك

 هج امل اند

 رحبو سراف رحب ىقتلم ىلا لصأ ىتح ريسلا عباتأو ريسأ لازأ ال « نون نب عشوي » هاتفل ميلكلا ىسوم

 ناكملا كلذ غلبأ نأ ىلإ ًانامز ريسأ يأ «ًابقح يضمأ و أ» 2”نيرحبلا عمجم وهو قرشملا ةهج يلي امم مورلا

 ربخي نأ « عشوي » يسن نيرحبلا عمجم هاتفو ىسوم غلب الف يأ «امهتوح ايسن امهنيب عمجب اغلب املف»

 هعم ذخأي نأ ىسوم ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نأ ىور 2 بيجعلا رمألا نم هئم هدهاش امو توحلا رمأب يسوم

 يأ هًابرس رحبلا يف ف هليبس ذفتافإ» حلاصلا لجرلا كانهف توحلا دقف امثيحف لتكم ىف هلعجيف ًاتوح

 رحبلا يف لخدو للا نم جرخف ًايوشم توحلا ناك : نورسفملا لاق ًاكلسم رحبلا يف هليبس توحلا ذختا
 ةرهابلا هللا تايآ نم ٌةيآ كلذ ناكو هلوح ءاملا دمجو هيلع قاطلاك راصف توحلا ىلع ءاملا ةيرج هللا كسمأو
 نيرحبلا عمجموهو ناكملا كلذ اعطق املف يأ «انءادغانتآ هاتفل لاق ازواج املف مالسلا هيلع ىسومل
 يأ «ًابصن اذهانرفس نمانيقل دقل# ءادغلا ماعط انطعأ هاتفل ىسوم لاق ةاقالملل أدعوم لعج ىذلا

 لاق» ةرخصلا زواج نأ دعب راهنلا نم ًاءزجو ةليل راس دق ناكو ء بعتلاو ءانعلا رفسلا اذه يف انيقل
 هنم ىسوم بلط نيح « نون نب عشوي » ىتفلا لاق يأ 4توحلا تيسن ينإف ة ةرخصلا ىلإ انيوأ ْذِإ تيأرأ

 جرخ دقل ؟ بيجعلا رمألا نم ثدح اذام اهدنع تمن يتلا ةرخصلا ىلإ انأجتلا نيح تيأرأ ءادغلل توحلا

 تظقيتسا نيح كلذ كل ركذأ نأ 'تيسن دقو ةوكلا لثم هيلع حبصأو رحبلا لخدو لتكملا نم توحلا
 ذغختاو» ةبيرغلا هتصق نع كربخأ نأ ناطيشلا يناسنأ دقو يأ «هركذأ نأ ناطيشلا الإ هيناسنأ امو»
 هرمأ نم ىتفلا بجعتي . ًابجع هرمأ ناكو رحبلا ىف هقيرط توحلا ذختاو يأ «ًاببججع رحبلا يف هليبس
 يذلا اذه ىسوم لاق يأ « غبن انكام كلذ لاق# رحبلا لخدو ةايحلا هيف تّبدف ًايوشم ًاتوح ناك هنأل

 يف اعجر ىأ ًاصّصَق اههراثآ ىلع ادتراف حلاصلا لجرلا اقل وهو انضرغ ىلع ةمالع هنأل هديرنو هبلطت
 يأ «اندابع نم ادبع ادّجوف» قيرطلا نع اجرخي الثل لوألا |هرثأ ناعبتتي هنم اءاج ىذلا امهقيرط

 رضخلا دجو ىبسوم نأ ثيدحلا يىفو . توحلا اهدنع دقف يتلا ةرخصلا دنع مالسلا هيلع رضخلا ادجو

 ؟ "”مالسلا كضرأب ىنأو : لاقو هسأر عفرف كيلع مالسلا : هل لاقف ضرألا ىلع ًايقلتسم هبوثب ىجسم

 ىلع هللا اهرهظأ يتلا تاماركلا يهو ًاريبك الضفو ةميظع ةمعن هانبهو يأ «اندنع نم ٌةعر هانيتا»

 : ءاملعلا لاق بويغلا ملعوهو انقيفوتب الإ ملعُي ال انب ًاصاخ ًاملع يأ «ًاملع اًنُدل نم هاضلعو» 9 هيدي

 افإإو يبنب سيل مالسلا هيلعرضخلا نأ حيحصلا (م) . هللا ءاش نإ ًالصفم يتآيس ثيدحلا () . 51/1/16 ةداتق نع يربطلا لسقن اذكه (1)
 . ةيدوبعلا لضف قلخلل ابلعت ةيبيفلا رومألاو تاماركلا هذه هيدي ىلع هللا رهظأ دقو نيبرقملا هئايلوأو نيحلاصلاهللا دابع نموه
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 © اَريَص م عيطعسك نكن َلَف «© اًدْطر تلعب ٍنْلَعُم نأ قع َكعبنأ لَه وم مل لَ
 حج ا مام مصل رت سعب صر

 «#» ارم كَل ىصغأ الو اًرباَص هلا ءآَس نإ َندجَيَس لاَ © اربخ ءوب طحن لام قع ريصَت َتيَكَو

 ةئيفسلا ف 37 0 ُثدحأ كيلا تعبت نق لاَ 018

 لص
 0 ل يل أ هم

 اعش تك
 ارث 2 زر >2 م

 0 ا ا ا اص 0 صر

 ,هلئتقف امدلغ اقل 0 اًقلطنأف كج نم ىرأ نو نطمالو ثبيلاَي قع ال لاَ 2

 « هل ةيدوبعلا صلخخأ نمل هللا هثروي « يّنّدللا ملعلا » ىمسيو ىوقتلاو صالخرالا ةرمث ينابرلا ملعلا اذه
 ىسوم هل لاق# ةماركلاو ةيالولاو برقلاب هللا هّصخ نمل نمحرلا ةبهوه اًعإو ةقشملاو بسكلاب لاني الو
 يندشري ام كملع نم سبتقأل كتقفارم يف يل نذأت له يأ «ًادشر تملَع امم نملعُت نأ ىلع كعبُتأ له
 نوكي نأ يغبتي كلذكو ميركلا هللا يبن نم عضاوتو ةفطالم اهيف ةبطاخم هذه : نورسفملا لاق ؟ يتايح يف
 ال كنإ : رضخلا لاق يأ «اربص يعم عيطتست نل كنإ لاقإل هنم ملعتي نأ ديري نم عم ناسنإالا

 فيكو# يبر ملع بيغ نم تملع ينأل يعنص ىلع ربصت نل : سابع نبا لاق ىرت ام ىلع ربصلا عيطتست
 لاقإ» ؟ هنطاب ملعت ال تنأو ٌركنم هرهاظ رمأ ىلع ربصت فيك يأ أربح هب طحت مل ام ىلع ٌربصت
 نإ كرمأ يصعأ الو ًارباص ينارتس ىسوم لاق يأ «أرمأ كل يصعأ الو ًارباص هللا ءاش نإ يندجتس
 ءدب لبق هيلع طرش «ًاركذ هنم كلثدح ىتح ءيش نع ينلأست الف ينتعبتا نإف لاقؤ» هللا ءاش

 بدأل ةياعر هطرش ىبوم لبقف ٠ اهرس هل فشكي ىتح هتافرصت نم ءيش نع رسفتسي الو هلأسي الأ ةلحرلا
 ابكر اذإ ىتح اقلطنافط يسفنب كل هنيبأ ىتح هلعفأ امم ءيش نع ينلأست ال ىنعملاو , ملاعلا عم ملعتملا
 اوفرعف ةنيفس اهب ترم ىتح رحبلا لحاس ىلع نايشمي رضخلاو ىسوم قلطنا يأ «اهقرخ ةنيفسلا يف

 نأ ذعب ةنيفسلا حاولأ نم احول علقف سأف ىلإ رضخلا دمع ةنيفسلا ابكر |ملف رجأ نودب !يهولمحف رضخلا
 قرغتل ةنيفسلا تقرخأ : ًاركنتسم ىسوم هل لاق يأ «اهلهأ قرغتل اهتقرخأ لاقإ» رحبلا ةحل ف تحبصأ
 هبوث ذخأ كلذ ىأر مل ىسوم نأ ىوري « ًالئاه أبظع ًائيش تلعف يأ ار ًائيش تتج دقل» ؟ باكرلا
 لهأ قرغتل اهتقرخف مهتنيفس ىلإ تدمع رجأ ريغب انولمح موق : نضخلل لاق مث قرخلا ناكم هلعجف

 را ىلا أ 4 يلا عب حطيت ى ىلإ نأ لا لا ١١ طع اركح ردا تاق ول قل

 يننذخاؤت ال لاقط طرشلا هتفلاغ يف يفطلب هرُكذ ؟ يعينص نم ىرت ام ىلع ربصت ال كنأ رمألا لوأ نم
 ل يأ كرسمع يرصأ نم يندر الوز دهعلا ينايسنو طرشلا يتفلاخمب ينذخا ال يأ «تيسنامب

 يأ «هلتقف ًامالغ ايقل اذإ ىتح اقلطناف» رسّصلاب ال رسّيلاب ينلماعو كايإ يتبحص يف ةقشم ينفلكت

 ليمج هجولا ءيضو مالغ مهيفو نوبعلي ناللغب ًارمف نايشمي ةنيفسلا نم امههوزن دعب اقلطناو هرذع لبقف



 فهكلا ةروس 00 )١4(
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 مصاص سم سرنا 2 1م مدوآ ع امام هع هما ماو اس مم سا

 َتشَوَلَلَ ا ا راد اهي اج ضو نأ بقتال ثني
 ن6 بسن مود جم م هرمصص ص جرس صرع

 ه2 ارْيص بلع عطست لام ليَ كتبنا 3 ىتنب قارف اذنه َلاَق جو ارحب هيلع َتْذَحَت

 يأ « سفن ريغب ٌةّيكز ًاسفن تلتقأ لاق» ضرألا يف امر مث هديب هسأر علتقاو رضخلا هكسمأف ةروصلا

 «ًأرك ايش تنج دفلإ هب هب لتقت ىتحًاسفن لتقت ملو ًامرج بكترت مل ةرهاط ًاسفن تلتقأ : ىسوم لاق
 هنكلو ًالفاغ الو ةرملا هذه يف ًايسان ىبسوم نكي مل . . هنع توكسلا نكمي ال أبظع ًاركنم ًائيش تلعف ىأ
 ًاركنم يأ «ًاركن» انه لاقو « هدعول هركذت نم مغرلاب هعوقو ىلع ربصي ال يذلا ركنملا ركنُي نأ دصاق
 رطل لاقل مالا هدف درع انا يطرقلا ري ةقباسلا ةيآلا يف «ارمإط هلوق نم غلبأ وهو ًاعيظف

 مظع يف بوتكم اذإف هنع محللا رشقو رسيألا يبصلا فتك علتقاو بضغ «ةّيكز ًاسفن تلتفأ»

 تنأ كل لقأ ملأ يأ «أربص يعم عيطتست نل كنإ كل لقأ ملأ لاقإ» ؟"ًادبأ هللاب نم ؤي ال رفاك هفتك

 ههجاوي ملف لوألا يف هرقو : نورسفملا لاق ؟ ينم ىرت ام ىلع ربصلا عيطتست نل ديدحتلاو نييعتلا ىلع
 هنأ دجيو هسفنل ىسوم دوعيو . انه انه رذعلا مدعل « كلو هلوقب ههجاو يناثلا يف فلاخ املف باطخلا فاكب

 نع كتلأس نإ لاقإ» همامأ ةصرف رخآ اهلعجيو قيرطلا هسفن ىلع عطقيو عفدنيف « نيئترم هدعو فلاخ
 الف كلنم ردصي ام ىلع تضرتعاو ةرملا هذه دعب كيلع تركنأ نإ يأ « ينبحاصت الف اهدعي ءيش
 يدنع ٌروذعم تنأف يتبحاصم كرت يف لإ ترذعأ دق يأ «ًارذع يّندل نم تغلب دق» كعم ينبحصت
 «امهوفيضي نأ اوبأف اهلهأ امعطتسا ةيرق لهأ ايتأ اذإ ىتح اقلطناف» تارم ثالث كل يتفلاخل
 نومعطي ال أماثل اهلهأ ناكو ًاماعط ابلطف ةيكاطنا يه : سابع نبا لاق ةيرق ىلإ الصو ىتح ايشم يأ

 نأ ديري ًارادج اهيف ادّجوف» اههماعطإ وأ اههتفاضإ نع اوعنتماف «٠ ًافيض نوفيضتسي الو . ًاعئاج
 هديب رضخلا هحسم يأ «هماقاف» عقيو طقسي نأ كشوي ًالئام ًاطئاح ةيرقلا يف ادجو يأ «ضفني
 يأ «ًارجأ هيلع تذختال تئش ول لاقإ» سابع نبا نع يورم امهالكو هانب مث همده هنإ ليقو « ماقتساف

 ريغ عم فورعملا عينص ىسوم هيلع ركنأ ! ! ماعطلا ءارش ىلع هب نيعتسن ًارجأ مهنم تذخأ ول ىسوم هل لاق

 تدعق ل انرفيشي علف مهانفرضو  انوهعطي ملق مهانععطتسا وَ“: رضخلل لاق ىسوم نأ يور « هلهأ

 اذه : رضخلا لاق يأ «كنيبو ينيب قارف اذه لاق ! ًارجأ هيلع تذحتال تئش تش ول رادجلا مهل ينبت

 ةمكحب كربخأس يأ «ًاربص هيلع عطتست مل ام ليوأتب كشبنأس» كلوق بسح اننيب قارفلا تقو
 هللا محر) ثيدحلا ينو اهيلع عطتست ملو ىلع اهتركنأ يتلا ثالثلا لئاسملا هذه

 77/١١ يبطرقلا )١(



 "ا رشع سداسلا ءزجلا

 هما مسام 2 غصب د ما ىو عا. نقل نبل ير دع ماس ١ سرع ع ع ع

 © امض ةئيفَس لك دا كلم مهةارو ناك اييعأ نأ تدر حبلا َنوُلمع , َنيكنَسمِل ْتناَكَف هيأ ام
 روم رول مرقم مرر نزلا ءاعو ما الو عم ج موو ملل و5 خاب دعا دل يع 7 م8 ع مرل ل دلور ةءآم

 هنم اريخ امهبر امهدبي نأ اندراف ير ارفك و انديغطامهّمهري نأ اَنيشَكم ٍنينمُّؤم هاوبا ناكف مدلغلأ اماو

 هم هع امص هس ل رو عر لس حا ع ع رك حل ع ع ع ع رج

 ضو َاكو اَمه لك همته ةنيدملا ىف ستيم دكه راد 0 امحر برقاو ةْؤَكَر

 سام ررعورمرم صاع ع يم مظل مر ع و مو ص ع ل 2 8 ةاس ل #ءاغا ع ع طاع ع مط ل

 ملاَم ل ال لا هتّلعف امو كيو نم هم امه اجرختيو هدأ الي نأ كب اوف اًحلئص

 مأإ» "*(بجعلا رصبأل هبحاص عم ثبلولو |هرمأ نم انيلع هللا صقي ىتح ربص هنأ تددول ىسوم يخأ
 ملو ىسوم اهآر يتلا ةبيجعلا ثادحألل ليصفتو نايب اذه «رحبلا يف نولمعي نيكاسمل تناكف ةنيفسلا
 ةملّظلا ةعفادم ىلع نوردقي ال ءافعض سانأل تناكف اهتقرخ يتلا ةنيفسلا امأ ىنعملاو ًاربص اهل قطي

 د0 ةييخم واع اذن اهدرخي دورا يأ اكهبجا نا تورافإل تينكللا ديفتب رجلا با ةراختب

 ةنيفس لك ذخأي# ملاظ رفاك كلم مهمامأ ناك يأ #كلم مهءارو ناكو# ملاظلا كلملا اهبصتغي
 مالغلا امأو يأ «نيينمؤم هاوبأ ناكف مالغلا امأوإ» اهيف بيع ال ةحلاص ةنيفس لك بصتغي يأ «ًابصغ
 « ًارفاك عبط رضخلا هلتق يذلا م الغلا نإ ) ثيدحلا يفو نينم ؤم هاوبأ ناكو ًارجاف ًارفاك ناكف هّيلتق ىذلا
 هلمحي نأ انفشف يأ أ رفكو انايغط امهنهري نأ انيشخف (٠ ًارفكو نابخط هيوبأ قهرال شاعرلو

 اندرأف ىأ «ًامر "بزنقاو ةاكز هنم ًاريخ انتر امهدبي نأ اندرأف# لالضلاو رفكلا يف هعابّتا ىلع هّبح

 ناكف رادجلا اًمأو» هيدلاوب ةمحرو ًارب برقأو رفاكلا كلذ نم ًاريخ ًاح اص ًادلو هللا امهقزري نأ هلتقب
 نأ كشوي ناك يذلاو رجأ نود هّتينب يذلا رادجلا امأو يأ « امه زنك هتحت ناكو ةنيدملا ىف نيميتي نيمالغل

 (مهدلاو ناكو يأ «ًاحلاص امهوبأ ناكوإ نيميتي نيمالغل ةضفو بهذ نم ٌرنك هتحت:ءىبخ دقف طقسي
 ىوقتو « ءانبألا عفني ءابآلا حالص نإ : نورسفملا لاق دلاولا ”حالصل زنكلا |مل هللا ظفحف ًايقت ًاح اص
 نأ عينصلا اذهب هللا ٍداراف يأ «امهزنك اجرختسيو [مهدشأ اغلبي نأ كبر دارأف» عورفلا عفنت لوصألا

 حالصل امهب هللا نم ةمحر يأ كبر نم ًةجرإ رادجلا تحت نم (هزنك اجرختسيو امهدوع دتشيو اربكي

 رادجلا ةماقإو « مالغلا لتقو « ةنيفسلا قرخ نم تيأر ام تلعفام يأ 4يرمأ نع هتلعفامو» امهيبأ

 كلذ يأ «ًاربص هيلع عيطست مل ام ليوأت كلذ هماهلإو هللا رمأب هتلعف لب . يداهتجاو يبأر نع
 . اهنع كربخأ نأ لبق اهيف تضراعو اهيلع ربصلا عطتست مل يتلا رومألا ريسفت

 : يلي ام عيدبلاو نايبلا هوجو نم ةيركلا تايآلا تنمضت : ةَغاللَتلا

 . «ركذأو . . تيسنإا نيبو 4نيرذنمو . . نيرشبم#» نيب قابطلا ١

5 
 ) )1١حجرألا وهو ةرشابم [يهوبأ هنأ ظفللا رهاظو 3 عباسلا بالا هن ليق (") . ملسم هاور ةفا ناخيشلا هجرخأ ثيدح نم ءزج اذه



 فهكلا ةروس (14) فد

 ركذ دعب ةبترم اهب ءاج دقف «رادجلا امأو» «مالغلا امأو» «ةنيفسلا امأإ» بّنرملا رشنلاو فللا - ؟

 .ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو بترملارشنلاو فللاقيرطب رادجلا ءانبو مالغلا لتقو ةنيفسلا بوكر

 رفاكظفل فذح كلذكو « اهبيعأ هظفل ةلالدل فذح ةحلاص يأ «ةنيفس لك زاجييالاب فذحلا

 . «نينم ؤم هاوبأ ناكف# ىلاعت هلوق ةلالدل «مالغلا امأوط نم

 . همأو هوبأ ظفللاب دارملا «هاوبأ# بيلغتلا -

 فيطل نم رادجلا ىلإ اهدانسإو ءالقعلا تافص نم ةدارإلا نأل «صضقني نأ دي 0
 : رعاشلا لوقك زاجملا غيلبو ةراعتسالا

 "”ليقع ينب ءامد نع بغريو مارب يبأ ردص حمرلا ديري

 . «اندابع نم ًادبع» فيرشتلل ةفاضإالاو ميخفتلل ريكنتلا - 5

 . «ًابجع , ًابرس . ًاّبصنإ» لثم تايآلا سوءرل ةاعارم عجسلا -
 هسفنل رش هرهاظ ام دنسأ ثيح « كبر داراف» لاق كانهو «اهبيعأ نأ تدراف» بدألا ميلعت - 8

 . العو لج هللا عم بدألا دابعلا ميلعتل كلذو « ىلاعت هللا ىلإ ريخلا دنسأو

 « نيحيحصلا يف اك رضخلاو ىسوم ةصق »

 يأ لئسف ليئارسإ ينب يف ًابيطخ ماق ىسوم نإ ) : لاق هنأ لكي هللا لوسر نع بعك نب يبأ نع

 ًادبع يل "نأ هيلإ هللا ىحوأف ٠ هيلإ ملعلا دري مل ْذإ هيلع لجو زع هللا بتعف ءانأ : لاقف ؟ ملعأ سانلا

 لتُكم يف هلعجتف ًاتوح ذخأت : لاق ؟ هب ىل فيكف بر اي ىسوم لاق « كنم ملعأ وه نيزحبلا عمجتمم

 اعضو# ةرخصلا اينأ اذإ ىتح « نون نب عشوي » هاتف هعمو : ىسوم قلطناف « مث وهف توحلا تدقف |مئيحف

 6 ًابَرس رحبلا يف هليبس ذختاف رحبلا يف طقسف هنم جرخف لتُكملا ف توحلا برطضاو امانفامهسوؤر
 توحلاب هربخي نأ هبحاص يسن ظقيتسا املف « قاطلا لثم هيلع راصف ءاملا ةيرج توحلا نع هللا كسمأو

 اذه انرفس نم انيقل دقل انءادغ انثآ : هاتفل ىموم لاق دغلا نم ناك اذإ ىتح اههتليلو |ههموي ةيقب اقلطناف
 ىلإ انيوأ ْذِإ تيأرأ # هاتف لاقف - هب هللا هرمأ يذلا ناكملا زواج ىتح بصُّشلا ىموم دجي ملو لاق - 52

 ناكف لاق# ًابجع رحبلا يف هليبس ذختاو هركذأ نأ ناطيشلا الإ هيناسنأ امو توحلا تيسن ينإف ة ةرخصلا

 اعجر لاق« ًاصصق |ههراثأ ىلع ادتراف رغبن اّنك ام كلذ إف ىسوم لاقف ًابجع هاتفو ىسولو ًابرس توحلل

 ىْنأو : رضخلا لاقف ىسوم هيلع مّلسف بوثب ىجسم وه اذِإف , ةرخصلا ىلإ ايهتنا ىتح |مهراثآ ناصقي
 امم ينملعتل كتيتأ معن لاق ؟ ليئارسإ ينب ىسوم لاق « ىبسوم انأ : لاق ؟ تنأ نم ! "السلا كضرأب
  هينمَّلع هملعت ال هللا ملع نم ملع ىلع ينإ ىسوم اي. . 4 ًاربص يعم عيطتست نل كنإ لاق ل٠ ًادشر تملع

 ؟ مالسلا اهيف فرعي ال يتلا ضرألا هذه يف مالسلا نيأ نم ينعي (7) : 7588/16 يربطلا )١(



 5 رشع سداسلا ءزجلا

 كل يصعأ الو ًارباص هللا ءاش نإ يندجتس إظ ىسوم لاقف « هملعأ ال هكمّلع هللا ملع نم . ملع ىلع تنأو
 ىلع نايشمي اقلطناف# ًاركذ هنم كل ثدحأ ىتح ءيبش نع ينلأست الف ينتعبتا نإف طرضخلا هل لاقف < ًارمأ
 ابكر الف - رجأ نودب يأ - لون ريغب مهولمحف رضخلا اوفرعف مهولمحي نأ مه وملكف ةنيفس ترمف لحاسلا

 انولمح دق موق : ىسوم هل لاقف « مودقلاب ةنيفسلا حاولأ نم أحول علق دق رضخلاو الإ أجفي مل ةنيفسلا يف

 تناكو : كيهللا لوسر لاقو4أرمإ ًاثيش تئج دقل اهلهأ قرغتل طاهتقرخف مهتنيفس ىلإ تدمع لون ريغب
 ام : رضخلا هل لاقف ةرقن رحبلا يف رقنف ةنيفسلا فرح ىلع عقوف ٌروفصع ءاجو « ًانايسن ىسوم نم ىلوألا

 ةنيفسلا نم اجرخ مث « رحبلا اذه نم روفصعلا اذه صقن ام لثم الإ ىلاعت هللا ملع نم كملعو يملع

 « هلتقف هعلتقاف هسأر رضخلا ذخأف « ناملغلا عم بعلي ًامالغ رضخلا رصبأ ْذِإ لحاسلا ىلع نايشمي امه ائيبف
 يعم عيطتست نل كنإ كل لقأ ملأ لاق «أرك ًائيش تئج دقل سفن ريغب ٌةيكز ًاسفن تلتقأ» ىسوم هل لاقف
 نم تغلب دق ينبحاصت الف اهدعب ءيش نع كتلأس نإ لاق ف ىلوألا نم دشأ هذهو : نايفُس لاق ًاربص

 ديري ًارادج اهيف !ادجوف امهوفّيضي نأ اوبأف اهلهأ امعطتسا ةيرق لهأ اينأ اذإ ىتح جاقلطناف «ًارذع يدل

 ملو « انومعطي ملف مهانيتأ موق : ىسوم لاقف هماقأف هديب راشأ يأ  اذكه هديب رضخلا لاقف 4 ضقني نأ
 مل ام ليوأتب كئبنأس كنيبو ينيب قارف اذه» : رضخلا لاق «أرجأ هيلع تذختال تئش ول انوفيضي
 نم انيلع هللا صقي ىتح ربص ناك هنأ تددول ىسوم هللا محري : ِكيهللا لوسر لاق« ًاربص هيلع عطتست
 3 . ناخيشلا هجرخأ ! ! « |مهرابخأ

 تايآلاو رابخألا هيلع تلد ام ىلع ةتباث ءايبنألا تامارك » : يبطرقلا ةمالعلا لاق : ةحشن
 نم ميرم قح يف ىلاعت هللا ربخأ ام تايآلاف « دئاحلا قسافلا وأ دحاجلا عدتبملا الإ اهركني الو « ةرتاوتملا
 تناكو ةلخنلا تره ثيح اهدي ىلع رهظ امو « ءاتشلا ىف ةيفيصلاو . فيصلا يف ةيوتشلا هكاوفلا روهظ

 « مالغلا لتقو . ةنيفسلا قرخ نم رضخلا دي ىلع رهظ ام ًاضيأ لديو « ةيبنب تسيل يهو « ترمثأف ةسباي
 . 58/١1١ يبطرقلا . ه أ «رادجلا ةماقإو

 هبر ةدابعب كرشي الو ًاحلاص ًالمع لمعيلف . . ىلإ . . نينرقلا يذ نع كنولأسيو» : ىلاعت هللا لاق
 . ةروسلا ةياهن )١1١١( ةيآ ىلإ (88) ةيآ نم «ًادحأ

 « برغلا ىلإ ثالثلا هتالحرو نينرقلا يذ ةصقب اهبقعأ رضخلا ةصق ىلاعت ركذ املا : هانا
 صصقلا نم ةعبارلا ةصقلا يهو « جوجأمو جوجاي»هجو يف سل هؤانبو « نيدّسلا ىلإو ٠ قرشلاو
 : ةميركلا ةروسلل ليصألا فدمهلا وهو 2 نايالاو ةديقعلاب طبترت اهعيمجو 3 ةروسلا هذه ىف ةروكذملا

 . ةمكحلاو ملعلا يطعأ حلاص كلم وهو'نودقملا ردنكسالا وه «نينرقلا وذ : صتتفغللا
 : رعاشلا لاق ًالداع السم ناكو اهيراغمو ضرألا قراشم كلم هنأل نينرقلا يذب يمس

 دّئفم ريغ ضرألا يف الع ًاكلم ًاملسم يلبق نينرقلا وذ ناك دق

 . نميلا كولم نم ملسم كلم نينرقلا اذ نأ حجارلا )1١(



 فهكلا ةروس (14) "

 (7)ديس ميرك نم كلم بابسأ يغتبي براغملو قراشملا غلب

 . مدرلا «ًامدر» نيئيشلا نيب لئاحلاو زجاحلا : دسلا «ًادس» ءادوسلا ةنيطلا يهو ةأمحلا نيك دعو

 مدرلاف عينملا باجحلاك حبصي ىتح ضعب ىلع هضعب لعج ام مدّرلا نأل دسلا نم ربكأ وهو عينملا السلا

 لاق لبجلا ابناج «نيفدصلا» ةعطقلا يهو ةربّز هدرفم ديدجلا عطق «ديدحلا ربّ ج نيتملا نيصخلا زجاحلا
 ًابقثو ًاقرخ «ًابقنؤ باذملا ساحنلا : رطِقلا «ًارطت» عفترم ميظع ءانب لك فدصلا : : ةديبع وبأ

 برطضيو طلتخي «جرمو» هتققد يأ هتككد : يرمهزألا لاق ضرألاب قوس ًاكوكدم #« ءاكد»

 . "ىسودرف وهف هيلع طوحي ناتسب لك : بلع لاقو بنعلا هيف يذلا ناتسبلا : ءارفلا لاق # سودرفلا#

 نع كنولأسيو» هللا لزنأف نينرقلا يذ نع هيلو يبنلا اولأس دوهيلا نإ : ةداعق لاق -أ : لوزالا بيس

 . 9 ةيآلا « . . نينرقلا يذ

 الو « محرلا لصأو . قدصتأ ين 1 هللا لوسر اي لاقف كك يبنلا ىلإ لجر ءاج : دهاج لاق ب

 هب هللا لوسر تكسف « هب بجعأو كلذ ينرسيف هيلع دمحأو ينم كلذ ركذّيف , ىلاعت هلل الإ كلذ عنصأ

 . ”هًادحأ هبر ةدابعب كرشُي الو ًاحلاص ًالمع لمعيلف هبر ءاقلوجري ناك نمفإ» هللا لزنأف ًائيش لقي ملو

 ل لك نم هِيَ ضْرألا ىف , هما | © اًثذ ِهْنَم عبط أولنأس لك 5

 02 هكدا رس هل ل زل هه ا ا

 1 ةئمح ٍنْيَع ىف ٌبرْعَ امَدَجَو سْمّشلا ٌبِرْغَم مكب اَذِإ وح © اًبِبس ََبْأَف © ايس

 ؟ هنأش ام نينرقلا يذ نع دمحم اي دوهيلا كلأسي يأ «نيينرقلا يذ نع كنولأسيو» : سمضسينتلا
 انإإ» ًايحوو ًاثآرق هربخخو هأبن نم مكيلع صقأس مهل لق يأ «ًاركذ هنم مكيلع اولتأس لقإ» ؟ هتصق امو

 « نارمعلاو حتفلاو ناطلسلاو كلملا بابسأ هل انرسي يأ «أببس ءيش لك نم هانينآو ضرألا يف هلاتكم

 وذ نورسفملا لاق فرصتلاو ةردقلاو ملعلا بابسأ نم هضرغ ىلإ لوصولل هيلإ جاتحي ام لك ه هانيطعأو

 هل هللا نّككم ًانمؤم ًاكلم ناكو « نينرقلا اذ يمسف برغملاو قرشملا كلم « ينانويلا ردنكسالا هوه نيئرقلا

 نيذلا نأ يور امهيلع هللا تاولص دمحمو ىسيع نيب ةرتفلا ىف ناكو . حلصأو همكح ىف لدعف ضرألا يف

 دورمنف نارفاكلا امأو 34 نينرقلا وذو نايلسف نانمؤملا امأ « نارفاكو نانمؤم : : ةعبرأ ضرألا اوكلم

 غلب اذإ ىستح#» برغملا ةهج - راسو هل هللا هرسي ىذلا هقيرط كلس ىأ «ًاببس عبئأف» “رصنتخبو

 ءام يف برغت سمشلا و ىلإ هيو كم با نرش اهدجز ل تحال سردي نصيبا ترشد

 لاق ضرألا نويع نم نيع يف لخدت نأ نم مظعأ سمشلا نإف ةقيقحلا بسح ال دهاشام بسح نيطو

 يف برغت اهنأك سمشلا دجو تارامعلا نم ءيش هدعب قبي ملو برغملا ىصقأ غلب امل نينرقلا اذ نإ : يزارلا

 اذإ رحبلا يف بيغت اهنأك سمشلا ىري رحبلا بكار نأ امك ةقيقحلا يف كلذك نكت مل نإو ةملظم ةدهو نيع

 . 1ال7 لوزنلا بابسأ (”) . 1هال /5 رحبلا (؟5) . ١515/5١ يزارلل ريبكلا ريسفتلا )١(

 . ١©8ا//5 رحبلا (ه) . اله ١١/ يبطرقلا (4)



 " رشع سداسلا ءزجلا

 م زروال م حام ص س ء ةع 0000 كَم

 نإ دري مث هبذعن 0 ا جو انَنَح ميف دع نأ امإ و بْذَعُت نأ ام ِنيئرَقْلا اًذني

 م د4 ه٠ نيو والا ع 0 وق ها --ٍِ

 )رسب ام نم رهل 0 ,هلَقاًسللَص َلمتَوَرماَءْنماَمْأَو © اَباَدَعهبْدَحبف دير

 جارتس هنود نم مه لحج ل موق لع علت اَهَدَجَو سمّشلا لطم َعّلَب اَذِإ يح اببسعَبن م
 2 -ٍ ه2 ا 72 مرو ] سرر 0 يا ا

 اًميئوذ نم ٌدَجَو نيدسلا ني نيب علب اذ خهح  اًببس عَ مث © اربخ هيدَل ام اًنطحأ دقو كلَذَح

 ةراحلا نيعلا كلت دنع دجو يأ «ًاسوق اهدنع دجوو ©”رحبلا ءارو بيغت ةقيقحلا يف يهوُطشلا ري مل

 هل انلق يأ «ًانسح مهيف ذخعت نأ امإو بْذعُت نأ امِإ نيينرقلا اذ ايانلقإ» ماوقألا نم ًاموق نيطلا تاذ

 هريخف ًارافك اوناك : نورسفملا لاق ناميالاو ةيادهلا ىلإ ىنسحلاب مهوعدت وأ مهلتقت نأ امإ : ماهبالا قيرطب
 «هبّذعن فوسف ملظ نم اًمأ لاق» مهيلإ نسحيف مالسرالا ىلإ مهوعدي وأ 2 لتقلاب مهب ءذعي نأ نيب هللا

 هبذعبف هير ىلإ عجري مث يأ أرك اباذع ةبذعيف هبر ىلإ هي مش هلتقن فوسف رفكلا لعرصأ نم يأ

 هللاب نمآ نم امأو يأ « ىنسملا ًءازج هلف ًاحلاص لمعو نمآ نم اًمأوإ» منهج ران يف ًاعيظف ًاركنم ًاباذع
 يأ «أرْسُي انرمأ نم هل لوقنسوإ) اهيف معنتي ةنجلا هؤازجف تاحلاصلا دقو ايندلا يف لمعلا نسحأو

 نمف ىنسحلاب مهتوعد لداعلا كلملا راتخا.رّسيملالهسلاب لب قاشوه امب هفلكت الف ايندلا يف هيلع رسين
 ايندلا يف لاكتلاو ٠ باذعلا هلف رفكلا ىلع يقب نمو . ريسيتلاو ةنوعملاو « ةبيطلا ةلماعملاو . ةنجلا هلف نمآ
 يأ «سمشلا عِلطم غلب اذإ ىمحط قرشملا وحن هدنجب ًاقيرط كلس يأ هايس عبتأ مشإ» ةرخآلاو
 ىلع عْلطت اهدجوإف يئارلا نيع يف سمشلا علطم ثيح قرشلا ةهج نم ةرومعملا ىصقأ لصو اذإ ىتح

 مهل سيل ماوقأ ىلع قرشت سمشلا دجو يأ «ًارتيب اهنود نم ممل لعجن مل موق
 يف اولخد سمشلا تعلط اذإف سمشلا رح نم مهرتسي ام ءانبلاو سايللا نم

 حتفي نينرقلا وذ ىضم :ةداتق لاق مهبساكمل اوجرخ تبرغ اذإو « ضرألا تحت بارسأ

 « ةأارع بارسأ يف اموق باصأق سمشلا علطم ىتأ ىتح نمآ نم الإ لاجرلا لتقيو زونكلا عمجيو نئادملا
 و رك لا يلا دو كيل دل دبل وج يكل لا

 كلذك ”جنزلا مهنإ لاقيو ناينب هيلع تبثي ال ناكم يف اوناك مهنأ انل ركذو . مهشياعم بلط
 ل كتف رفك نمو هكرت نمآ نم قرشملا لهأب لعف كلذك يأ أرح يدل اه انما
 ملع الإ هب طيحي ال ثيحب لاجرلا ةرثكو ةمظعلا نم هرمأف . هدونجو هداتعو . هرابخأو هلاوحأب أملع انطحأ
 كيد لايشلا ةهتب ةلصوي برخألو قردملا نيب انلاغ افيرط كلى «ابيبت مينا مؤ يبخل تيظقلا

 « نيميظع نيزجاح نيب ةقطنم ىلإ لصو اذإ ىتح يأ «نيدّسلا نيب غلب اذإ ىمح» ةقهاشلا لابجلا
 انه ايهؤ نيثيشلا نيب زجاحلا : ُدّكسلاو : يربطلا لاق ناجيب رذأو ةيئيمرأ يلي امم كرتلا دالب ضرأ عطقنمب

 )1١( ريبكلا ريسفتلا 1١55/171١ .٠ )"( /ه ريسملا داز ١819 يربطلاو ١4/1١5 .



 فاهكلا ةروس (14) 4

00 
 اي 330 2

 لهف ضرألا ىف نودسْفم جوجأمو و نإ ني رمل ادلب ولاَ 48 لى نيس د نوداكيآل امو

 2 و 8 لودد مالوم ماذو -_ء داس ل دو مر موس هس وغ 2 ريب جراف م سس

 لا ا 7اس متل أع ب 1

 0 وو سام جرس حرص

 لاقارا 0 لَك ٍنيَفدصلا نيب ليواس ا ريتك نفع جاب

 روش ظمو رل صصص ل سس را رك يس ع ورسلا ماو

 (82 ابقن رهل اوعنطتسا امو هورهظي نأ اوعنطْسآ اقع ارق هيلع غرف يفوت

 م هلئاوغ ةدام عطقيل مهئارو نم جوجأمو جوجأي نيب ًازجاح نينرقلا وذ مدرف ٠ . اههنيب ام دس نالبج

 اموق نيدسلا ءارو نم دجو يأ «ًالوق نوهقفي نوداكي ال ًاموق امهنود نسم دجوإو "7 مهنع مهرشو
 لوقلا نوهقفي ال اوناك امن : نورسفملا لاق رسعو ةقشمب الإ مهناسل ريغ اناسل نوفرعي نوداكي ال نيفلختم

 اولاقإ» نامجرت ةطساوب الإ مهمالك مهف امو ؛ مهريغ ةطلاخم نع مهدعبو ؛ مهمهف ءطبو ٠ مهتغل ةبارغل

 جوجأي نإ : نينرقلا يذل موقلا لاق يأ «ضرألا يف نودسفم جوجأمو جوجأي نإ نينرقلا اذاي
 موق - '"ارصقلا يفًطرفم مهنمو , لوطلا يف ًطرفم مهنم ؛ هيوشت مهقلخ يف مدآ ينب نم ناتليبق  جوجأمو
 نوجرخي ٠ « رشبلا موحل ةلكأ نم اوناك : نورسفملا لاق رشلا هوجو رئاسو بهنلاو بلسلاو لتقلاب نودسفم

 ضرفن له يأ «ًأجرخ كل لعجن لهفإ هولمتحا الإ ًاسباي الو ٠ هولكأ الإ رضخأ نوكرتي الف عيبرلا يف
 رش نم انيمحي دس لعجتل يأ «ادس مسهنيبو اننيب لعبت نأ ىلعإط جارخو ةبيرضك انلاومأ نم ًاءزج كل

 ام لاق» ”بدألا نسح ةهج ىلع هنولذبي ام لوبقل مهنم ءاعدتسا اذه : رحبلا يف لاق جوجأمو جوجأي
 ينونياف» لال نم يل ةولذت امريخ كلو ةردشلا نم ىلع للا هطسبام يأ رصخ يبر هسف يتكم

 لعجأ يأ أدر مهنيبو ٌمكنيب لعجأ» لاجرلاو يديألاب ينونيعأف لاملا ىلإ يل ةجاح ال يأ «ةوسفب
 0 ءانبب عوطتو لاملا لوبق ضفر ثيح هنم ةماهش هذهو « ًانيصح ًازجاحو . ًاعينم ًادس مهنيبو مكنيب
 ناكملا كلذ يف يل اهولعجاو ديدحلا عطق ينوطعأ يأ «ديدحلا ربُر ينوتآ» لاجرلا نوعب ىفتكاو

 يأ «اوخفنا لاق نيلبجلا يبناج نيب ءانبلا ىواس اذإ ىتح يأ «نيفدصلا نيب ىواس اذإ ىتح»
 لاق#ؤ ءامحإالا ةدشب رانلاك مكارتملا ديدحلا كلذ لعج يأ ران هلعج اذإ ىتحإ» هيلع خيفانملاب اوخفنا

 ديدحلا عطقب هوتأ امل : يزارلا لاق باذملا ساحنلا هيلع بصأ ينوطعأ يأ «ًاريطق هيلع ٌعرفأ يوتا
 ىتح اهيلع خفانملا عضو مث ايهالعأ ىلإ نولبجلا نيب ام لست ثيحب تراص ىتح ضعب ىلع اهضعب عضو

 «مًادلص ًالبج راصو ضعبب هضعب قصتلاف يمحملا ديدحلا ىلع باذملا ساحنلا بص رانلاك تراص اذإ
 امو» هتسالمو هولعل هوروستيو هولعي نأ نودسفملا عاطتسا اهف يأ «هورهظي نأ اوعاطسا ابفإ»

 وذ قلغأ عينملا دسلا اذهبو « هتناخثو هتبالصل لفسأ نم هبقن اوعاطتسا امو يأ «ًابقن هل اوعاطتسا

 . 31/7/191١ ريبكلا ريسفتلا (4) . 154/5 رحبلا (*) . سابع نباو يلع نع كلذ ىور (؟) . ١16. /15 يربطلا (1)



 ب رشع سداسلا ءزجلا

 لم م واإاص ضرع 2 ا ا يبي نبت لبث سم

 ذيموي مهضعب انك رتو * 3 اَقَح قر دعو ناك و اك د لَعَج بر دعو جات قربت ادم لَك
 : 8 0 بوم مخصص م سا امامم ال اع جدلا مو م رع 8 0 06-0 و

 يلا جاع نير فلكل | ديموي هج انض ىعو © منَ هم رولا ف حفُنَو ضب ف يم
 هوم ص اريل موش ىررروعغ مءماس

 ىدابع أوحي نأ أ ورَمك َنيذلا بسلا 220 هوس نوعيطتسا ال اكو ىرأ ذ نسولف مهتيضأ تنك

 ه> الدمتأ َنيرسخألاب مكبَنن له لف هيو الر تير فنكلا امه اَنْدَمعأ نإ ايو زوم نم

 ع اًعنص وسحب منا نوبسحي مهو ايندلأ ةيجلا ىف مهيعس لص َنيِذ
 ةمعن دسلا اذه : نينرقلا وذ لاق يأ « يبر نم ٌةمحر اذه لاقإ» جوجأمو جوجأي ىلع قيرطلا نينرقلا
 كلذو جوجأمو جوجأي جورخب هللا دعو ءاج اذإف يأ « يسبر دعو ءاج اذإفو هدابع ىلع ةمحر و هللا نم

 سمألاب نكي مل نأك ًامدهتم داعو ضرألاب ًايوتسم هللا هلعج يأ «ءاكد هلعجو ةعاسلا مايق برق

 يهتنت انهو . . ةلاحم ال ًانئاك ةعاسلا مايقو دسلا بارخب ىلاعت هدعو ناك يأ «ًاقح يبر دعو ناكو»
 رلئموي مهضعب اتكرتو# ىلاعت لاق ةمايقلا دئادشو ةعاسلا لاوهأ نع ثيدحلا يتاب مث نينرقلا يذ ةصق

 جوم بارطضاك  مهترثكل - ضعبب مهضعب برطضي ةعاسلا مايق موي سانلا انكرت يأ م« ضعب يف جوي
 باسحلل مهانعمجف ةيناثلا ةخفنلا روصلا يف خفنو يأ «أعمج مهانعمجف روصلا يف خمتو» رحبلا

 انزربأ يأ «ًا ضرع نيرفاكلل رلثموي منهج انضرعوإف دحأ مهنم فلختي مل اعمج ردحاو ديعص يف ءازجلاو

 تناك نيذلا» ًاعزفم ًافيخم ًاضرع اهلاوهأب اهودهاش ىتح قئالخلا عمج موي نيرفاكلل اهانرهظأو منهج

 الف هتينادحوو هللا ةردق لئالد نع ًايمّع ايندلا يف اوناك نيذلا مه يأ «يركذ نع ماطغ يف مهنيعأ

 ةملظل ىللاعت هللا مالك اوعمسي نأ نوقيطي ال يأ «ًاعمس نوعيطتسي ال اوناكوإ» نوركفتي الو نورظني

 ةدهاشملا تايآلا نع مهيماعتو , ةيعمسلا ةلدألا نع مهضارعال ليثق اذهو : دوعسلا وبأ لاق مهبولق

 ةزمه لا «ءايلوأ ينود نم يدابع اوذختي نأ اورفك نيذلا بسحفأ# 'يمع مهتأكف راصبألاب

 ريزعو ةكئالملاك ينود مهنودبعي ةهلآ يدابع ضعب اوذختي نأ نورفاكلا نظفأ يأ خ خيبوتلاو راكنإلل

 فوذحم ماهفتسالا باوج : يبطرقلا لاق ؟ يباذع مهنع عفدي وأ مهعفني كلذ نأو «ميرم نبا حيسللو

 منهج انأيه يأ «ًالْزت نيرفاكلل منهج اندتعأ انإ» '"مهبقاعأ ال وأ , مهعفني كلذ نأ ٍاوبسحفأ هريدقت

 نم اهءارو مهل نأ ىلع هيبنتو مهب ' د هيفو : يواضيبلا لاق فيضلل دعملا لّرُئلاك مهل ةفايض اهانلعجو

 نيرفاكلا ءال ؤهل دمحم اي لق يأ «ًالامعأ نيرسخألاب مكئبتن له لقو» هنود منهج رقحتست ام باذعلا

 عاضو مهلمع لطب يأ «ايندلا ةايحلا يف مهّيعس لض نيذلا» ؟ هللا دنع سانلا رسخأب مكربخن له
 نونظيو نودبعتي نابهرلاو نوسيسقلا مه : كاحضلا لاق ةعاط هعم عفنت ال رفكلا نأل ايندلا ةايحلا هذه يف

 نونسحم مهنأ نونظي يأ «ًا نص نوئسحي مهنأ نوبسحي مهوط مهنم لبقت ال يهو مهعفنت مهتدابع نأ

 . 75/7 يواضيبلا (7) . 79/11 يبطرقلا (؟) . 7517 /© دوعسلا وبأ )١(



 فهكلا ةروس (148) "4

 هموم جلع يي يس يرار9 س6 عا ةاماو ريم ضاص 2م م اسوا

 كلذ هيو ف رو ةمليقْلا موي مهل مقن الق مهلامتأ تطبخ ءهباقلو مهبر تلب تلياعب اورفك نيذلآ كيتلوأ

 سو رص سرا ص رج صل يس را رت ل ل

 تاحلاصلا أولمعو أوتما# نب : يذلا َنِإ 0 اًوْره لسرو ىتايا# اي اورفك امي هج مهؤ ازح

 موس

 اذادم رخبلا تاك ول لك اًلوح اَْنع َنوُعَبي لايف َنيدِسَح جو الز 7 سودرفْلا ُتلدَج مه تنك
 جرا روس ”ةب نا ج  جمص هم صل مل اخ اس ص زل حس تحي اع الاس نص ل

 رلتمرس نأ امم لف «ي» ادم لغم انور و تم دقت نأ لبر حَبلادفََل َو مك

 ةدابعب هلي اََواحللَص المك لَمعَبَف_ هيَ راقي أوجد نك ند دعبول هنلإ كهل امعأ لإ ىحوي

 0 اَدَعَأ هر

 ثعبلابو نآرقلاب اورفك يأ « مهملمعأ تطبحف هئاقلو مسهبر تايآب اورفك نيذلا كئلوأ» مهلاعفأب
 الو نزو الو ةميق هللا دنع مهل سيل يأ «ًانزو ةمايقلا موي مل ميفت الفإ» مهل معأ تلطبف روشنلاو
 كلذو» "”( ةضوعب حانج نزي الف بورشلا لوكألا ليوطلا لجرلاب ىتْوُي ) ثيدحلا ينو ةلزنم الو ٌردق

 ببسب منهج ٌران مهتبوقعو مه ؤازج كلذ يأ «ًاوُرُه يلسرو يتايآ اوذختاو اورفك امب منهج مهؤازج
 امب اولمعو هللاب اونمآ يأ «تاحلاصلا اولمعو اونمآ تا هلسرو هللا تايآب مهئازهتساو مهرفك
 ًارقتسمو ًالزنم سودرفلا يهو ةنجلا تاجرد ىللعأ مهل ي ( «ألزت سودرفلا تانج مهل تناك هيضري

 يف : ةحاور نبا لاق ًالوحت اهنع نوبلطي ال أدبأ اهيف نيثكام يأ 4ًالويح اهنع نوبي ال اهيف نيدلاخإ»

 اذه « يبر تاملكل ًادادم رحبلا ناكول لقإ ًاليوحت الو اهنع اجور : نوفاخي سيل سودريفلا نانج
 هبئاجعو همكحو هللا تاملك هب تبتكو ًادادمو اربح ايندلا راحب تناك ول ىنعملاو هللا ملع ةعسل ليثمت
 هنأل دقني ال هللا مالكو . ىهتناو هترثك ىلع رحبلا ءام ينفل يأ « يبر تاملك دفنت نأ لبق رحبلا دفنل»
 نإاف رثكي ىتح هب هاندزو رحبلا ءام لثمب انيتأ ولو يأ «ًأددم هلثم انئنج ولو# العو لج هملعك وانتم ريغ

 انأ امنإ دمحم اي مهل لق يأ «دحاو هلإ مكحلإ امنأ لإ ىحوُي مكلثمٌرشب انأ امإإ لقإ» ىهانتي ال هللا مالك
 ءاقل وجري ناك نمفإ» هل كيرش ال دحأ دحاو هنأ مكربخأ نأ ينرمأوءيحولاب هللا ينمركأ مكلثم ناسنإ

 الو» ةدابعلا هل صلخيلف يأ «ًاحلاص ًالمع لسعيلف» هباقع فاخيو هللا باوث وجري ناك نمف يأ «هبر

 ام الإ لبقي ال هللا نإف ٠ ني ل ل

 ميركلا ههجول ًاصلاخ ناك

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغالتبلا

 ١ «برغمو . . علطم» نيب قابطلا .
 . 74# /4 حتفلا يف ظفاحلا هركذ (1)



 ا رشع سداسلا ءزجلا

 هجوو هيبشتلا ةادأ تفذح رارمحإالا ةدشو ةرارحلا ف رائلاك يأ ران هلعج» غيلبلا هيبشتلا -

 . ًاغيلب حبصأف هبشلا

 مطالتملا رحبلا جومب ضعب يف مهضعب لخادتو مهترثكل مههبش « ضعب يف جومي» ةراعتسالا -
 . ةيعبت ةراعتسا هيفف كلذل جومي ظفل راعتساو

 ضرعُتو نوربتعي الف نورظني اوناك يأ 4ىركذ نع ءاطغ يف مهنيعأ تناك ًاضيأ ةراعتسالا - 4
 .ليثمتلا قيرطب وه امإإو باجحو ءاطغيف ٌةقيقح مهنيعأ نكت ملونونم وي الف ةينوكلا تايآلا مهيلع

 سانج ًاضيأ ىمسيو فو رح ا ضعبو لكشلا ريغتل «نونسمُي مهنأ نوبسحيإ» صقانلا سانجلا
 . فيحصتلا

 فوسف ملظ نم اّمأ» لباقم « ىنسحلا ًءازج هلف اح اص لمعو نمآ نم امأو» ةفيطللا ةلباقلل
 . ةيآلا 4.

 اي ا ةحمط

 . راوبلا ىلإ يهتنت مث ةحبار ةححجان ةحلاص اهون

 « فهكلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مث »

 »با # +
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 ةيك 7 ةل 0 7
 انويتك كانو

 ل

 ةروُسلا_يكَذي نيد

 تيبثتو ٠ هب قيلي ال امع العو لج هللا هيزنتو « ديحوتلا ريرقت اهضرغو . ةيكم ميرم ةروس د“
 هللا دوجوب ناميالاو « ديحوتلا لوح رودي ةروسلا هذه روحمو « ءازجلاو ثعبلاب ناعالا ةديقع

 . نيلاضلا جهنمو « نيدتهملا جهنم نايبو « هتينادحوو

 «ىيحيوهدلوو « ايركز » هللا يبن ةصقب ةئدتبم ءايبنألا ضعب صصقل ةميركلا ةروسلا تضرع

 3 بو ركملا ءاعد عمسي 3 ءيش لك ىلع ٌرداق هللا نكلو 3 دلت ال رقاع َمأرما نم ربكلا ىلع هبهو ىذلا

 .٠ هيبنلا مالغلا هقزرو هءاعد هللا باجتسا كلذلو . فوهلملا ءادنل بيجتسيو

 ريغ نم لفطل اهباجنإو «ءارذعلا ميرم» ةصق يه كلت .« برغأو بجعأ ةصقل ةروسلا تضرعو

 راثآ لظتل « بأ الب مأ نم ىسيع داليمب ةقراخلا ةزجعملا كلت زربت نأ ةيهلالا ةمكحلا تءاش دقو .« بأ

 . راهقلا دحاولا ةمظعب « راصبألا مامأ ًةلئام ةينابرلا ةردقلا

 ءال ؤه نع ثيدحلا قرغتسا دقو «احون « سيردإ . ليعامسإ « نوراه . ىسوم . بوقعي . قاحسإ و

 اوءاج ًاعيمج لسرلا نأو « ةلاسرلا ةدحو » تابثإ كلذ نم فدهلاو . ةروسلا يثلث يلاوح ماركلا لسرلا

 1 ناثوألاو كرشلا لبنو , هللا ديحوت ىلإ سانلا ةوعدل

 هيف وثجي ثيح . بيهرلا مويلا كلذ لاوهأ نعو « ةمايقلا دهاشم ضعب نع ةروسلا تثدحتو ٍد#

 . اهل ًادوقو اونوكيو . اهيف اوفذقيل منهج لوح نومرجملا ةرفكلا

 تالالض ىلع تّدرو . ريظنلاو . كيرشلاو . دلولا نع هللا هيزنتب ةيركلا ةروسلا تمتخو

 . ناهرب ىوقأو « نايب عصنأب نيكرشملا
 مث « بأ الب ناسنإ قلخ يف « ةرهابلا ةزجعملا كلتل ًاديلخت « ميرم ةروس » تيمس : ةَيمييشْلا
 . مالسلا هيلع ىسيع داليم تقفار ةبيرغ ثادحأ نم ىرج امو . دهملا ف لفط وهو ديلولل هللا قاطنإ



 رشع سداسلا ءزجلا
 "؟و١

 سا معا ه2 2 هم ملص راس و 7-0 ه0 راموس ع سس هوم اج ب تل

 كي و ىفإ بر لاق يم ايفخ ًءادن ,هبر دان دإ م ايرث ز ,هدبع كير تحرر ذ 2 صعيهك
 0 هم را. تام 2 ساما مسلس و رع وس اك ل + . ما م مو 2 م ريي23 2 صلع هرم هدأ رئاودو

 تناكو ىوارو نم ىلوملا تفخ ىفإو (5) ايقش بركياعدي نك أ رلو ابيش سأرلأ لعتشاو ىنم مظعلا
 1 هك هع < همم مى ل عدو

 52 ايو كندل نم ل بهف ارقاع ىنأرمأ
 لاعتشالا « لعتشا#» ةوقلا فعض ٌنهولاو ْنِهَو وهف نيب نهَو لاقي فعض 4نهو» + ىكتنفللا
 سبيلاو ربكلا يف ةياهنلا : 'يتعلا «ًايتع» اهنس ربكل دلت ال يتلا : رقاعلا «ًارقاع» رانلا عاعش راشتنا
 : رعاشلا لاق ىلوو ربك خيشلا اتع : لاقي فافجلاو

 "ع نامُرلا يف ناك نم رذعُي الو ٌديلولا رذعي اهنإ
 لاق كتمحر ديرت كّينانحو اهدلو ىلع ةقانلا نينح نم هلصأو « ةبحملاو ةمحرلاو ةقفشلا : نانحلا «ًانانح»
 : ةفرط

 «2”ضعب نم نوهأ رشلا ٌضعب كيئانح انكفعي < ىعتلا تنشأ ردت اك
 «ًايرس» قلطلاو ةدالولا عجو دادتشا « ضاخملا» ةقلخلا يوتسم «ًايوس» تحنتو تدعتبا 4تذبتنا»
 . رمألا نم ميظعلا : يرفلا «اًيرف» هيف يرسي ءاملا نأل لودجلاو رهنلا : ىزسلا

 « اه , فاك » : أرقتو "نآرقلا زاجعإ ىلع هيبنتلل ةعطقم فورح «صعيهك» : رثسيفللا
 كيلع هصقن ايركز وردبعل كبر ةمحر ٌركذ اذه يأ «ايركز هدّيع كبر ةمحر ركذ» « داص , ْنْيَع . اي
 لاق عمسي داكي ال يفخ توصب هاعدو هبر ىجان نيح يأ «ًايفخ ءادن هبر ىدان ذإ» دمحم اي
 مظعلا نمو ينإ بر لاق ءايرلا نم دعبأو صالختالا يف لخدأ ءاعدلا يف ءافخيالا نأل : نورسفملا

 سأرلا لمتشاوط ريكلا نم يتوقتبهذو. يمظع فعض دقل : بر اي لاقف ةعارض يف اعد يأ « ينم
 بيت مل يأ «ًايقش بر كئاعدب نكأ ملو#» ميشحلا يف رانلا راشتنا يسأر يف بيشلا رشتنا يأ «ًابيش
 اهف هبيجتست تنك اهك نآلا يئاعد بجتساف ليمجلاو ناسحإالا ينتدوع لب تاقوألا نم تقو يف يئاعد

 . اهيف هعمطأو ةباجإلاب هدوع ىلاعت هنأو « ةباجتسالا نم هل فلس امب لسوت اذه : يواضيبلا لاق ىضم

 معلا ينب تفخ يأ «يئارو نم يلاوملا تفخ ينإوإ» © هعمطأ نم بّيخي ال نأ ميركلا قح نمو
 ال يأ «ًارقاع يتآرما تناكوإ ةوبنلاو ملعلا ةثارو اونسحي الو نيدلا اوعيضي نأ يتوم دعب نم ةريشعلاو
 ًاحلاص ًادلو كلضف ضحم نم ينقزراف يأ يلو كندل نم يل بهفؤ طق ًاللت مل وأ اهنس ربكل دلت

 )١( يبطرقلا  . 87/1١يواضيبلا (4) . ةرقبلا ةروس لوأ يف هانبتك ام رظنا (”) . ١الال /؟ رحبلا (؟) ١4/5 .



 ميرم ةروس (19) فلن

 2 موي دوص مور -2 هاد كىول حارس »سا رعبا ساس رع

 نم هَل لعجي ل حي ,هعمأ مكلغب كرش انإ ابرك ١ ضر تو ُهلعْجاَو ب بوقعي عي لاَ ْنِمثرََو نر
 ل6 ايي مكلا نب كب ذقت ارقاع ىلا أ تناَكحَو مدّلغ يل نوكي أ بر لَك هر امم لب وام م سرع 2 م سرو مع و د راس 2+ 2 كه را قور

0 

 كَما لَك هياء لجأ بر َلاَك هااكيَ كَمْ ُلْبَق نم َكَْفَلَ دو ُنْرَم َلِعَره كبر لاَ كد 10 0-20 رو مولل عزو عاصاص ل ماس رو ساس ما

 هوب أوحبس نأ ْمِهْلإ جيسوأَف بارخمْلا نم موق لع جرم هج ابوس لال تك ساّنلآ ملكت الأ

 دارملا : يواضيبلا لاق ةوبنلاو ملعلا يف هدادجأ ثريو ينثري يأ «بوسقعي لآ نم ثرسبو ينثري» ينالوتي

 كدنع ًايضرم بر اي هلعجا يأ «ًا يضر بر هلعجاوإف "لام ا نوثّروي ال ءايبنألا نإف ملعلاو عرشلا ةثارو
 نأ : يناثلاو ًافيعض هنوك : اهدحأ : ةثالث ًارومأ دلولا بلط ىلع مالسلا هيلع ايركز دق : يزارلا لاق

 كلذو دلولا لا ؤسب حّرص مث نيدلا يف ةعفنملل ًاببس ءاعدلاب بولطملا نوك : ثلاثلاو. ةتبلاهءاعد در ام هللا

 ايركز اي» ”ةرهاظلا بابسألا نع ىربتلاو هتوقو هللا لوح ىلع داتعالا نم هيف امل ًاديكوت ءاعدلا ديزي امج

 هتدانف# نارمع لآ يف امك ىبحي ىمسي مالغب ةكئالملا ةطساوب كرشبن يأ « ىيحي همسا مالغب كرشبن اَنإ

 مل يأ «أ يمس لبق نم هل لعجن ملط» «ىمحيب كرشبي هللا نأ بارحملا يف يلصي مئاق وهو ةكئالملا

 هل سيل : دهام لاقو هيدلاول هتيمست كرتي ملو هب ىلاعت ه امس قوبسم ريغ الف مسا وهف ىبحيب هلبق دحأ مسي

 ماهفتسا وهو ؟ مالغ يل نوكي فيك يأ «مالغ يل نوكي ىّنأ بر لاقإ» لامكلاو لضفلا يف هيبش

 يف دلت مل نسلا ةريبك يتأرما نأ لاحلاو يأ «ًارقاع يتارما تناكو# بيجعلا رمألاب رورسو بجعت

 ةياهن ةخوخيشلاو ربكلا يف تغلب يأ «ًايتِع ع ربكلا نم تغلب دقو ! ! زوجع نآلا يهو فيكف اهبابش

 نئمطي نأ دارأف 3 ةنس نيعستو نا هثأرماو <« ةئس نيرشعو ًةثام غلب دق ناك : : نورسفملا لاق رمعلا

 هللا لاق يأ نيه يلع وه كبر لاق كلذك لاق# مالغلا اذه اهب هقزري يتلا ةليسولا فرعيو

 لبق نم كتقلخ دقو# ىلع ٌريسي لهس هداجيإو هقلخو . نيريبك نيخيش نم هقلخأ رمألا اذكه : ايركزل
 لاق امكنم ىسحي قلخ ىلع رداق انأف ًاروكذم ًائيش كن ملو مدعلا نم كُتقلخ |ى يأ «ًانيش كت ملو

 ريقحلاو ليلجلاو , ريبكلاو ريغصلل قلخلا ةليسوف . هللا ىلع بعصو نيه قلخلا يف سيل : نورسفملا
 قلخلا ىلع داق مدعلا نم قلخلا ىلع رداقلا نِإف , سانلا رابتعا يف نوهأ وه اإو 4نوكيف نك ٌةدحاو

 لأ كستيآ لاقإ» يتأرما لمح ىلع لدت ةمالع يل لعجا يأ «ةبآ يل ل عجا بر لاقإ» نيمره نيخيش نم

 وس تنأو نهيلايلب مايأ ةثالث سانلا ميلكت عيطتست الأ كتمالع يأ «ًايوس لايلثالث سانلا ملكت

 هناسل سبح : ديز نبا لاقو ضرم ريغ نم هناسل لقّتعا : سابع نبا لاق ةلع الو سرخ كب سيل قلخلا

 ليجنرالا نكي مل ةاروتلا أرقيو حبسي كلذ عم وهو ًادحأ ملكي نأ عيطتسي ال ناكف

 مل سانلا مالك دارأ اذإف مالسلا هيلع ىبسيع ةدالو لبق اذه نأل دعب رهظ

 كلتب وهو ىلصملا نم مهيلع فرشأ يأ «بارحملا نم هموق ىلع جرخفإ» "”مهملكي نأ عطتسي
 )١( يواضيبلا )١( ىواضيبلا ١4/9 . ريبكلا ريسفتلا (؟) 1481/1١ . )”( يربطلا 07/15 .



 فلو رشع سداسلا ءزجلا

 مس مو ريو ىلظ موس مل ع ني دوو + يقل تا لع أ و 227

 م اقْن َناكَو هك اند نم 58 نانو هج اًيبص حلا هنت 1 تسال جا هاا

 8 ريب سرب سس يصل را ار سي ص يس يل رن سل ل ما ثول

 فك ْذآَو يت 2 ايح ٌتعِب موَيو توك مويو دلو موي هيلع مَلسو () اًيصع راج نُكَب دلو هيدلاوب ارو

 ليل م هس م هم را 02000

 محور اهيل السر اباَج هنود نم تَدمْتاَف يد ايت ء اناَكَم اَهلهَأ نم تدب ا ذإ مْرَع بّتكْلآ

 و اّبقَت تكس نإ ٌكدم نمر ُدوعَأ لإ ْتَلاَ دي اوس اب ا َلَََت

 و راهنلا لئاوأ يف هللا اوحّبس نأب هموق ىلإ راشأ يأ ها ةركب اوحبس نأ مهيلإ ىحوأف» ةفصلا

 مايأ ةثالث سانلا ملكت الأ كتيآ لاق#» نارمع لآ يف ىلاعت هلوقل ةراشرالاب سانلا عم همالك ناكو « هرخاوأو

 سلا غلبو ربكو ىبحي دلو املفريدقتلاو ف ذح مالكلا يف «ةوقب باتكلا ذخ ىيحياي» «ًازمر الإ

 لسا ل رس كلا او و دب ا يا هل هللا لاق هيف رمؤي يذلا

 ام : مهل لاقف بعلن انب بهذا : ىيحيل اولاق نايبصلا نأ يور . رغصلا لنم لقعلا ةحاجرو ةمكحلا

 باتكل مهفلا هانيطعأ ىنعملا : يربطلا لاق رهظأ لوألاو رغصلا ذنم ةوبنلا يطعأ : ليقو . تقلُخ بعّلل
 هيوبأب انم ةمحر كلذ انلعف يأ «ةاكزو اًندل نم ًاناّتحو» '”لاجرلا نس هغولب لبق هابص لاح يف هللا

 طق ةيصعمب مهب مل « هلل ًايقتم ًاح اص أدبع يأ «ًايفت ناكوإ ةميمذلا اصلا 0 ل كرر هلع فقع
 هيبأب اراب ه هانلعج يأ هًايصع ًارابج نكي ملو هيدلاوب ًاربوإ» بنذب لمعي مل ًارهاط : سابع نبا لاق

 يأ «ا يح ثعبُي مويو تومي موسيو دلو موي هيلع مالسوإ» هبرل ًايصاع ًاربكتم نكي ملو امهيل امهيلإ ًانسحم همأو

 نبا لاق هربق نم ثعبي مويو هتوم موي فو هتدالو موي يف . هثعبم نيح ىلإ هدلوم نيح نم هللا نم هيلع مالس
 "هللا ىلإ راقتفالاو . ةجاحلاو , فعضلا ةياغ ىف اهيف ناسنإالا نوكي يتلا نطاوملا يف هاّيح : ةيطع
 « ىبحي داليم»ةصق نم بجعأ يهو ةروسلا هذه يف ةيناثلا ةصقلا يه هذه «ميرم باتكلا يف ركذاو»
 دمحم اي ركذا ىنعملاو نسلا يف ريبكلا اهلعب نم رقاع ةدالو نم برغأ يهو ؛ لعب ريغ نم ءارذع ةدالو اهخأل

 نيح يأ «ًايقرش ًاناكم اهلهأ نم تذبتنا ذإ» هللا ةردق لامك ىلع ةلادلا ةبيرغلا ةبيجعلا ميرم ةصق

 يأ «ًاباجح مهنود نم تذختافإو هللا ةدابعل غرفتتل سدقملا تيب يقرش ناكم يف اهلهأ تلزتعاو تحت

 مالسلا هيلع ليربج اهيلإ انلسرأ يأ «انحور اهيلإ انلسرأف » ًازجاحو ًارتس اهموق نيبو اهنيب تلعج
 ةروص يف اهءاج : سابع نبا لاق ةقلخلا ماتلا رشبلا ةروص يف ال رّوصت يأ «ًايوس ًارشثب اهل لّمتف»

 ناسنإلا ةروص يف اه لمت امإ : نورسفملا لاق "”ةقلخلا ىوتسم رعشلا دّْعِج هجولا ضيبأ باش
 لدو « همالكل عاسلا لعن ريقت لو ترفل ةيكاملا ةرونصلا ف اهب اةيولو « هنع رفنت الو همالكب سناتستل

 دوعأ ينإ تلاقإ» ”نسحلا يف ةق 11 ا ةروصلا تال عدلا تدرج ا اهعروو اهفافع ىلع

 يمتحأ ينإ: تلاقف ءوسب اهدارأ امنإ نوكي نأ تيشخ *و تعزف هتأر املف يأ «ًايفت تنك نإ كنم نمحرلاب

 )١( يبطرقلا (؟) . 68/15 يربطلا ١١/88 . )*( رحبلا (4) . 71ا//ه ريسملا داز 5/318٠ .



 ميرم ةروس (19) م

 » هموم ومس لور رز 040

 أذوب تنسَ دل ى دوسي لأ تكا هج عراف كآ بم كي لوسرانأ ام[ لاَ
 روش ماس ا هاك هوس م هلم ع 0 08

 هز اًكِضْقَم ارم نو اند ٌةَمْثَرَو سان هيا بهلَعجتلو نيه لعوه كبر لاف كِلدك لَ ج يغب

 احح

 ل ا ا

 م تيلي تلا ةلَخنلا عّذج لِ ُضاَخسُمْلا اهَءاَجََف 5 اًيصَق اناَكَم ءوي َتّدَبنآَف ُهمَلَمَحَف 5
 0 ا ا

 اذنه لبق تم

 ع كَل :عْزْهَو يابس دخت كبَر لعب ذَق فرحا مهدات عج انما ْثنُكَو
 ا ١

 يو ادب بطر كْبَلَع طقس َهَْخَنلا

 انأافإ لاقإ» ينذؤت الو ينكرتاف ًايقت تنك نإ هريدقت فوذحم طرشلا باوجو . كنم هللا ىلإ ءىجتلأو
 الإ انأ ام : فوخلا نم اهدنع لصح ال ًاليزم ليربج اه لاق يأ «ًايكز ًامالغ كل بهأل كبر لوسر
 يأ 4 الخ نيل نكي بكا انزل تو ذل نع افلا امالغ كلل بيل كيل هللا د نم السرب ثم
 يأ «ًأ يغب كأ ملو ٌرسثب ينّسَسي ملوإ» ؟ ينم مالغلا اذه دجوي فص يأ ىلعو ؟ مالغ يل نوكي فيك
 رمألا كلذك يأ « نّيه ىلع وه كبر لاق كلذك لاقإ» ةينازب تسلو دلو ينيتأي ىتح جوز تاذب“ تسلو
 ةيآ هلعجنلوو ريسي لهس هللا ىلع كلذ نِإف : جوز كل نكي مل نِإو كنم مالغلا ءيجمب كبر مكح

 نودي ًايبن هتثعبب مهل ةمحرو ةبيجعلا انتردق ىلع سانلل ةلالد هئيج نوكيلو يأ هانم ةمحرو سادلل

 ملع قباس يف هنأل لدبتي الو رّيغتي ال هنم ًاغورفم ًأرمأ هدوجو ناكو يأ «ًايضقم ًارمأ ناكوإ هداشرإب

 لاق ءارذعلا ميرمو نيمألا حورلا نيب راوحلا ىهتنا «ًايصق ًاناكم هب تذبتناف هتلمحف» يلزألا هللا

 ديعب ناكم ىلإ تحنتو هب تلمحف اهفوج يف ةخفنلا تلخدف اهعرد بيج يف خفن ليربج نإ : نورسفملا
 ةدالولاب اهوّريعي نأ ةيشخ اهلهأ نع ًاديعب ًاناكم اهنطب ىف وهو  تلزتعاف نينجلاب تلمح اهنأ ةيآلا ىنعمو
 ةلخن قاس ىلإ ةدالولا ةدشو قلّطلا ملأ اهاجلاق يأ ةدكلا عذج ىلإ ضاخملا اهءاجأفإ# جوز ريغ نم

 ينتيل اي تلاق يأ «ًايسنم ًايسن تننكو اذه لبق تم ينتيل اي تلاقإل ةدالولا دنع هيلع دمتعتل ةسباي

 نحتمتو ىتبئس اهنأ تفرع ريثك نبا لاق ركذُي الو فرعُي ال ًاهفات ًائيش تنكو مويلا اذه لبق تم دق تنك

 ةدباع مهدنع تناك امدعبو « اهربخ يف اهنوقدصي ال سانلا نأ تفرع اهنأل توملا تنمتف دولوملا اذب

 نم كلملا اهادانف يأ « ينزحتألا اهتحت ْنِم اهادانفإ» ”تلاق ام تلاق كلذلو ةيناز ةرهاج حبت ةكسان

 ًاريغص ًالودج كل لعج يأ «ًاّيرس ئاتحت كّبر لعج دق رمألا اذهل ينزحت ال : اهل ًالئاق ةلخنلا تحت

 0 ا ا ل و ا ب ىرجي
 ىأ «ًاينج ًابطر كيلع طقتاشإ ةسبايلا ةلخنلا عذج يكرح يأ 4 ةلخنلا عدجي كبلإ يزهوو»

 هوا 1 حر والا لا د مولا نورسفملا لاق يرطلا يهشلا بطرلا كيلع طقاستي

 ةمارك كلذ نأ ملعتو اهملأ نكسيل كلذو . ًالودج ىرج يذلا بذعلا ءاملا نيع اهتيؤر دعب عذجلا تاوم

 )١( ريثك نبا رصتخم (7) . ًائيش كأ ملو قلخأ مل يأ «ًايسنم ًايسن تنكو» سابع نبا لاقو ةداتق لوق اذه 448/1 .



 ١6" رشع سداسلا ءزجلا

 لا يالا ا

 د 2 َئ يو و

 أن و تب (ه» اير اعبَع تن + لعرب ,هلمت اهموق ءهب ْتََأَف يو اًيسنإ
 م و ب هر مام طا

 لاَ يو اًببَص دهَمْلا ف تاكنَم ملكت فيك أولا لإ تَرَ 4 7 كمأ ْتناَكاَمَو وبوس أ عأ

 م آم لو 6 رسرلا  رسرل 0 راسم تا

 تمداَم ةركّرلاو ةزلصلاب تصوأو تنك ام نب مرام لحب يجيب لعَيَوَبتكْلا ين د < هللا دبع نإ

 اي اريج عجيل قدلوب ارو ١ ل

 ليبسلسلا بذعلا ءاملا اذه نم يبرشاو . يهشلا بطرلا اذه نم ىلك يأ « يب رشاو يلكفإ اخ هللا نم
 ًادحأ تيأر نإف يأ «ًادحأ رشبلا نم سيرت اًمإف» ينزحت الو دولوملا اذهب ًاسفن يبيط يأ «ًانيع يّرقو»
 تمصلاو توكسلا ترذن يأ «ًاصوص نممرلل 'ترذن ينإ يلوقفإ دولوملا نأش نع كلأسو سانلا نم

 اهيفكيل مالكلا نع فكلاب تريأ . . سانلا نم ًادحأ مسلكأ نل يأ «ايسنإ مولا مّلكأ نلفإ» ىلاعت هلل

 لمحت سافنلا نم ترهط نأ دعب اهموق تتأ ىأ «هّلمحت اهموق هب تَتأف» ةرهاب ةيآ نوكتف كلذ اهدلو

 اهرمأ اومظعأ اهنباو اهوأر |ملف يأ «أيرف ًئيش تدثج دفل ميرم اي اولاقإف اهيدي ىلع ىلع ىسيع اهدلو
 اي يأ «ءوس ءرما كوبأ ناك ام نوراه تخأ ايف ًاركم ًايظع ًائيش تج - دقل : اهل اولاقو هوركنتساو

 كمأ تناكامو يأ « ًايغبواَمُأ تناك امو ًارجاف ًالجر كوبأ ناكام ةدابعلاو حالصلا يف نوراه ةهيبش

 نوراه ناك : ةداتق لاق ؟ ةدابعلاو حالصلاب يفورعم رهاط تيب نم تنأو كنم اذه ردص فيكف ةيناز

 ام امهنيب نآل ىسوم يخأ نورابب سيلو « هب ”اهوهبشف حالصلاب ًاروهشم ليئارسإ ينب يف احلاص ًالجر

 يف هب هّبشُت ميرم تناك نيدهتجملا ليئارسإ ينب دابُع نم لجر نوراه : يليهسلا لاقو ماع فلأ ىلع ديزي

 مهن ملا يأ «هيلإ تراشأفإ '"ًاليوط ًارهد امهنيب نإف نارمع نب ىسوم يخأ نوراهب سيلو اهداهتجا
 نييجعتم اولاق يأ «ًيبص دسهملا يف ناك نم مّلكن فيك اوساق» هرلأسيو هوملكيل ىسيع ىلإ تراشأو

 ا يزارلا لاق ؟ همأ نابلب يذتغي ريرسلا يف لازي ال ًاعيضر ًالفط ملكن فيك
 "”نايبصلا هيف ملكتي ًاغلبم غلب ىتح ملكتي مل مث « مهملكو ههجوب مهيلع لبقأو عاضرلا كرت كلذ عمس
 و ا الا مهملك نيح همالك يف ىسيع لاق يأ «هللا دبع ينإ لاقؤ»

 نأ يبر ىضق ي أ «ًايبن ينلعجو باتكلا يناتآ» ا عسل

 ن أ الإ دب ال ًالزأ هللا هب مكح ام نإف هققحت ةدافرال يضاملا ظفلب ءاج افيو « يبن ينلعجيو ليجنبالا ينيت
 لح ا رد اج يال نعل رق 11 دل رف ليس وا هاك ام دم ير تى

 يتايح ةدم ةاكزلاو ةالصلا ىلع ةظفاحملاب يناصوأ ٍٍيأ «أايح تمد ام ةاكزلاو ةالصلاب يناصوأو»

 ينلعجي ملو يأ «ًايفش ًارابج ينلعجي ملو اح ًانسحم يتدلاوب ًاراب ينلعجو يأ «يتدلاوب ًاربو»
 . 7١8/171 ريبكلاريسفتلا (") . 48٠ /17 ريثك نبا رصتحم )1١( 797/15 يربطلا (0)



 هما ملول 35 4 رو دو دوم 00 رو ع حرس هي سل رع ل

 هيف ىذا لآ لوك مح نبأ ىسع كلذ ةدهإ ايح ثعبأ مويو' توم مود.و ثدلو عموم لع مللسلاو

 سس رزرور

 ىتر هللا نإ و نيج نوُكَبَف نك دل لوُقب انف امم حوض اذ مهن بهئاحبس دو نم دين لل الكام ا نوب

 7 ِج
 مساس يم رسحممع حااويض 3 سوة در ممدود رو لو راس حل

 موب وي دهشم نم أورفك نيد ليوف منيب نم باَرحُأْلا ٌفَلَتَحَأَ 8 مقسم طراد هوديعأف كبرو

 ةرسحا موي مهرذنأو جيب للَص ىلا نوُطلا نكات أي موي رصيأو ميو عمأ 2 ويظَع

 © توُنمْؤياَل م مهو و ةَلَفَغ ف ذمه ملا ضي د ذإ

 يأ «أيح ثعبأ مويو تومأ مويو تدسلو موي يلع مالسلاوإف يتايح يف ًايقش دحأ ىلع ًاربكتم ارظعتم

 حيسملا هب قطن ام اذه : يربق نم ًايح يجورخ موي يفو « يتامم موي فو , يتدالو موي يف ىلع هللا مالس

 « هلإ نبا الو « ًاهإ وه سيلف « هلل هتيدوبع ىسيع نلعي اذكهو . . دهملا ف عيضر لفط وهو مالسلا هيلع
 نود مأ نم هللا هقلخ ؛ . رشبلا رئاسك توميو ايحي « « لوسرو دبع انإ ٠ ىراصنلا معزي امك ةثالث ثلاث الو

 قسحلا لوق ميرم نباىسيع كلذإ» رشابملا بيقعتلا ءاج اذهو « ةرهابلا هللا ةردق ىلع ةيآ نوكيل بأ

 وأ « هللا نبا هنأ نم ىراصنلا هفصيام ال ميرم نب ىسيع يف قحلا لوقلا وه كلذ يأ 4نورخي هيف يذلا

 الو هلل يغبني ام يأ دلو نم ذختي نأ هلل ناكام» نورتميو هرمأ ىف نوكشيو ىنز نبا هنأ نم دوهيلا

 نك هل لوقيافإإف ًارمأ ىضق اذإ» كيرشلاو دلولا نع هللا هنت يأ «هناحبسإ ًادلو ذختي نأ هلزوجي
 هنأش اذه ناك نمو . بعتوأ قاناعم ىلإ جاتحي الو . ناكف نك هل لاق هب مكحو ًائيش دارأ اذإ يأ «ن وكيف
 نأش دلولا ذاختا نإ : لاق هنأك قبس امل ليلدلاك اذهو : نورسفملا لاق ؟ دلو هل نوكي نأ مهوتي فيك

 «نوكيف نك ء ءىشلل لوقي يذلا ينغلا رداقلا امأو , ءيش ىلع ردقي ال يذلا جاتحملا فيعضلا زجاعلا

 وهف « هدبع وه لب هلأنبا ىمسي ال «نكإ هوقي هدجوأ ثيحو ىثأا لابحإ ىلإ لولا ذاخلا يف جات لف

 امبو يأ «ميقتسم ًطارص اذه هودبعاف مكبرو يبر هللا نإو» ةرهابلا ججحلاب مهل مازلإو تيكبت

 يذلا ميوقلا نيدلا وه اذه ةدابعلاب هودرفيلف مهبرو هبر هللا نأ مهربخأ نأ دهملا يف وهو هموق ىبسيع هب رمأ

 ىسيع رمأ يف باتكلا لهأ نم قرفلا تفلتخا يأ « مهنيب نم بازحألا فلتخاف# هيف جاجوعا ال

 نيذلل ليوفإ» ىنز نبا هنأ معزي نم مهنمو , هللا نبا هنأ معزي نم مهنمف ٠ نيقرفتمًابازحأ اوراصو

 عيسأ » ءازجلاو باسحلا لوه دوهش نمو لئاحلا دهشملا نم مهل ليو يأ «ميظع موي دهشم نم اورفك
 يف مويلا نوكشلا نعل بيعرلا مويلا كلذ يف مهرصبأو مهعمسأ ام يأ «اننوتأي موي رصبأو مسهب

 موي مهرذنأو » يلج حضاو قحلا نع ةلفغو ردعب يف ايندلا هذه يف نوملاظلا نكل يأ «نيبم لالض

 نم ددزي مل ذإ رصقملاو ,نسحي مل ذإ ءىبملا رسحتي موي ةمايقلا موي مهفوخو قئالخلا رذنأ يأ «ةرسحلا

 يف مهو ريعسلا يف قيرفو ةنجلا ىف قيرف 5 سانلا يف هللا ٌرمأ يضُق يأ «رمألا يضف ْذإ» ريخلا

 نحن اننإ» روشنلاو ثعبلاب نوقدصي ال يأ «نونمؤي ال مهو نورداس ةلفغ يف مويلا مهو ىأ 4ةلفغ



 ”؟ 7 رشع سداسلا ءزجلا

 جر ي م رئي وم 2 م ريس سك < موصل جمس سا ع

 مج نوعجر. انبلإو (بَلع نمو ضرالا ثرن نحن انإ

 «نوعجري انيلإو# رشبلاو زونكلا نم اهيلع امو ضرألل نوثراولا نحن يأ «اهيلع نمو ضرألاث رن

 : يلي ام عيدبلاو نايبلا هوجو نم ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغالاتبلا

 . مسجلا فعضو ةوقلا باهذ نع ةيانك « ينم مظعلا نهوإ ةيانكلا - ١

 ريعتساو بطحلا يف رانلا لاعتشاب هترثكو بيشلا راشتنا هّبش هًابيش سأرلا لعتشاإ» ةراعتسالا - ؟
 . ةيعبت ةراعتسا هيفف رشتنا ىنعمب لعتشا هنم قتشاو راشتنالل لاعتشالا

 . #«توميو .. دلو#» نيب قابطلا

 . «ءادن . . ىدان» قاقتشالا سانج

 . عامجلاب ةيجوزلا ةرشاعملا نع ةيانك «رشب ينسسمي ملو» ةفيطللا ةيانكلا ©

 . «رصبأو . . عمسأ» بجعتلا ةغيص -5

 . ةعيدبلا تانسحملا نموهو هًايبن « ًايبص . أيغب , ًايرس» عجسلا -

 . اهاوس هيف ءيش ال ةرسحلل ضحم مويلا نأكل ىتح تارسحلا دتشت ةمايقلا موي يف : هسيسبت
 لهأو « ةنحلا ةنجلا لهأ لخد اذإ ) :لاق خدي لوسرلا نأ يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ملسم حيحص فو

 له : ةنجلا لهأ اي لاقيف « رانلاو ةنحلا نيب فقويف 3 حلمأ شبك هناك ةمايقلا موي توملاب ءاجي . رانلا ٍرانلا

 رانلا لهأ اي لاقي مث . توملا اذه معن نولوقيو نورظنيو  مهقانعأ نودمي يأ  نوبئرشيف ؟اذه نوفرعت
 ةنجلا لهأ اي : لاقي مث حبذيف هب رمؤيف ٠ توملا اذه معن نولوقيو نورظنيو نوبئرشيف ؟اذهنوفرعت له
 .( ةيآلآ # . 3 ةرسحلا موي مهرذنأو» أرق مث توم الف دولخ رانلا لهأ ايو 2 توم الف دولخ

 «ًايوس هل ملعت له . . ىلإ . . ًايبن ًاقيدص ناك هنإ ميهاربإ باتكلا يف ركذاوإ : ىلاعت هللا لاق
 . (58) ةيآ ةياهن ىلإ )4١( ةيآ نم

 نود نم هودبع ىتح ىسيع نأش يف ىراصتلا فالتخاو « ميرم ةصق » ىلاعت ركذ ال : َةِّمساَنمْلا
 ديحوت نم نمحرلا ليلخ هيلع ناك امب سانلا ريكذتل مانصألا هميطحتو « ميهاربإ ةصق ه ركذب اهبقعأ « هللا
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 وكرشمو « حيسملا اودبع ىراصنلاف , ًارجح دبع وأ ًارشب دبع نم لالضلا ىف ءاوسو « نايدلا برلا
 1 ناثوألا اودبع برعلا

 موق نم ًاليوط ًارهد هًايلم» قدصلا ريثك هانعمو ةغلابملا ةينبأ نم «ًاقيدص» : ىتحفغنللا
 : رعاشلا لاق هل تلطأ اذإ رمألا ىف نالفل تيلمأ

 "ًايلم تالمْرْلا هيلع تكبَو هتومل لابجلا مش تعدصتف

 رشلاب هفلس فلخي يذلا ماللا نوكسب : فلخلا «فلخإ» هب فطللاو ربلا يف غلابملا : يفحلا «ًايفح»
 : رعاشلا لاقو فلس ريخ فلخ ريخ هللا كلعج لاقي ريخلاب هفلخي يذلا اهحتفبو

 (”برجألا دلجك فْنَخ يف تيقبو مهفانكأ يف شاعي نيذلا بهذ

 . داشر وهف ريخ لكو ٠ يغ وهف برعلا دنع رش لك : ةغللا لهأ لاق ًالالضو ًارش : «ًايغ»
 ام رثكأ انروزت نأ كعنمي ام ليربج اي : قي هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نع : وزْلا بيس -. 010 ا
 . «©ةيآلا « . 8 كير رمأب الإ لزنتن اموإ» ةيآلا تلزنف ؟ انروزت

 حج
 الو رص الو عمس الامدبعَت ل تبكي هيب ا ,هنإ مهربإ بتكلا ىف أك ذو 5206 3 20 لم حاس ع 000 2000 7 2 ها قف 307 هدو يس

 ال تبأكي و اًيوَس اًطرص كدهأ حب اق تيل دا نيو تبكي و اي كَم

 4 اًيصع نحر نك َناطيْشلا نإ نطيل دبع

 نمحرلا ليلخ زيزعلا باتكلا يف دمحم اي ركذا يأ «ميهاربإ باتكلا يف ركذاو» : راسمفتلا
 ةوبنلاو ةيقيدصلا نيب ًاقماحت هيف ًاغلابم قدصلل ًامزالم ىأ «ًايبن ًاقيديص ناك هنإ9 مالسلا هيلع ميهاربإ

 مامإ هنآ عم انوألا نوديعي مث هيلإ باستنالا نومعزي ىذلا ميهاربإ لضف ىلإ برعلا هيبنت ضرغلاو

 ا قالا ةإزل اترلا ضال كام عنا قالا دلو ناجل داقملا

 اي « ناميالاو ةيادهلا وحن هل ًاليمتسم . هباطخب ًافطلتم هادان يأ «ًاثسيش كنع ينغي الو ٌرصبي الو ٌعمسي

 دق ينإ تبأ اي» ؟ ًارض كنع عفدي وأ ًاعفن كل بلجي الو ء رصبي الو عمسي ال ًارجح دبعت مل تبأ

 ماتصألل هتدابع يف عينشلا لهجلاب هابأ فصي ملو فطللاب حصنلا رّرك 4كتأي مل ام ملعلا نم ينءاج
 ا وس ل ا

 وهو كلاهملا نم ةاجنلا هيف ميقتسم قيرط ىلإ كدشرأ ينعطأو يتحيصن لبقا يي أ «ًايوس ًاطارص كدهأ

 ناثوألا ةدابعو رفكلا يف ناطيشلا رمأ عطت ال يأ «ناطيشلا دبعت ال تبأ ايإ» هيف جوع ال يذلا هللا نيد

 نمف « هبر ةدابع ىلع ربكتسم . نمحرلل صاع ناطيشلا نإ يأ «ًاييصع نمرلل ناك ناطيشلا نإ»

 . يراخبلا هجرخخأ () . ؟8 /؟١ يزارلا يف اذك ديبلل تيبلا (9) . 198/5 رحبلا )١(



 الا رشع سداسلا ءزجلا

 1 > 2 - سس ساس »#» هد 2م و فَ

 ىب ناكر هنِإ 00 م ا! قع لح لف يجي رق قالا قلد رب ك عسر هم سوح حس ١ نس
 هلل رز

 هم سدسو 252 سمو رئوكم م سا ري ساس ساس سرا را سد خا مرج

 نََف جاع ىبر ءاعدب َنوُك | الأ ةوسع ىبر اوعداو هلأ نود نم نوع امو ركلزتعاو و ايفح

 م امص واما | سس خم روم ما 0 00 مس اصول الر موسم ه مس وروما مال سال ممم

 امر نم مهل اًنبهوو 80 ايد اًنلَعَج المو َتوقْعَيَو و قلعت مهل انبهو هلأ نود نم نودي امو مهلزتعأ

 ”هدبع دقف هللا ةيصعم ىف ًائيش عاطأ نم نأل ةعاطلا نع ةدابعلاب رّبع امنإو : يبطرقلا لاق « هاوغأ هعاطأ

 ىنعملاو ةبقاعلا ءوس نم ريذحت «ًايلو ناطيشلل نوكتف نمحرلا نم باذع كّسي نأ فاخأ ينإ تبأ اي»
 مامإالا لاق نارينلا يف دولخلاب ناطيشلل ًانيرق نوكتو ميلألا هللا باذع كب لحيف كرفك ىلع تومت نأ فاخأ
 نع هنوص ِق ةبغرلاو بحلا ةدش ىلع ليلد باطخ لك يف ميتبأ اي» ظفلب مالكلا داريإو : رخفلا

 نالطب ىلإ ةلوأ ههّبن هنأل « نسحلا ةياغ يف مالكلا ميهاربإ بتر دقو . باوصلا ىلإ هداشرإو . باقعلا

 ريغ ناطيشلا ةعاط نأب هرّكذ مث؛  ىمعألا ديلقتلا كرتو لالدتسالا يق هعابتاب هرمأ مل ناثوألا ةدابع'

 ينإ» هلوقو . قفرلاو بدألا ةياعر عم مادقرالا نع رجازلا ديعولاب مالكلا متخ مث . لوقعلا يف ةزئاج

 اي يتحلا نع تنأ بغارأ لاق» ةوبألا قحل ءاضق هحلاصمب هبلق قلعت ةدش ىلع ليلد «فاخأ
 بجعتلا ىنعم هيف ماهفتسا ؟ اهنع فرصنمو يتهلآ ةدابع ميهاربإ اي كراتأ : رزآ هوبأ هل لاق يأ « ميهاربإ
 هوبأ لباق : يواضيبلا لاق لقاع نع ردصي ال اهتدابع كرت نأك نائثوألا ةدابع نع هضارعإال راكنيالاو
 اير ب «ٍتبأ اي» هلوق لباقي ملو همساب هادانف .دانعلا ةظلغو ةظاظفلاب داشريالا ف هفطلو هفاطعتسا

 هلوقب مدده مث , "لقاع اهنع بغري ال امم اهنأك ةبغرلا سفن راكنإال ةزمهلاب هردصو ربخلا مادقو « ينبا

 ىأ «ًأيلم ينرجهاو ةراجحلاب كنمجرأل يتلا بيعو متش ك كرتت مل نثل يأ «كتمجرال هعتت مل نئل»
 ةوسقلا هذهبو ؛ ىده لا ىلإ ةوعدلا ؛ رزآ » ىقلت ةلاهجلا هذبم . . ًادبأ : 'يدسلا لاق ًاليوط ًارهد ينرجها

 بلقلاو . ناميالا هبذه يذلا بلقلا نأشو .ناميإلا عم رفكلا نأش كلذكو. بّذهملا بّدؤملا لوقلا لباق
 الف انأ اّمأ : هباوج يف ميهاربإ لاق يأ « يسير كل سقفتساس كايلع الس لاق نايغطلا هدسفأ يذلا

 رفغيو كيدهم نأ هللا لأسأسو « ةوبألا ةمرحل كيذؤي ام دعب كل لوقأ الو 8 هوركم الو ىذأ ينم كلاني

 نوعدتامو مكلزتعأو» ينأشب ءانتعالاو يب فطللا يف ًاغلابم يأ «ًايفح يب ناك هنإ» كبنذ كل

 يبر دبعأو يأ 4 يبر وعدأو» مكرايد نع لحنرأو ناثوألا نم نودبعت امو مككرتأ يأ «هللا نود نم

 لأ هل ةدابعلا يصالخإ ببسب ًايجار يأ «ًايقش يبر ءاعدب نوكاألا ىسعإ ةدابعلا هل ًاصلخم هدحو
 مهتدابعو هموقو هابأ ميهاربإ لزتعا اذكهو . . مهتما ءاعدب مهتواقشب ( ضيرعت هيفو ؛ ًايقش ينلعجي

 مهظزتعا املفإ ًاريخ هضّوعو ٌةيرذ هل بهو لب ًاديحو هللا هكرتي ملف « ناطوألاو لهألا رجهو « نائوألل

 . 19/97 يواضيبلا (”) . 777/91 ريبكلا ريسفتلا (؟) . 111/11 يبطرقلا )١(
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 لص د رع هع مو جمس موك ه مو اص ماع هلو

 نزلا ايي نورا هاحأ انتحر م ره ايمو 0 1253111 هلئيدلتو

 دنع نمو ةكلاو ةزلصلاب هلأ ماي ناكو تر اين الوسر ناو دغرلا قداص نمد ليعلم سلتكلا

 ضرأ ىلإ ميهاربإ رجاه امل : نورسفملا لاق 4بوقعيو قحسإ هل انبهو هللا نود نم نوديعي امو
 ًادالوأ بوقعيو قحسإ هل بهوف . مهنم ٌريخ وه نم هللا هلدبأ . هللا يف هموقو هابأ لزتعاو . ماشلا
 امهو ,. قحسا نبا بوقعيو تراها دالوألا كئلوأب هموق قارف نع هتشحو امهم هللا سنآف « ءايبنأ
 ,. ءايبنأ ًابقعو ًالسن هل انلعج ىنعملا : ريثك نبأ لاق ليئارسإ ينب ءايبنأ امههلسن نم ءاج دقف ءايبنألا اترجش
 ا ءانلعج امهنم ردحاو لك يأ هًاسبن انلعج ًالكو» لاق اذهلو 2”ةوبنلاب هتايح يف هنيع مهب هللا رقأ

 « يويندلاو ينيدلا ريخلا لك بوقعيو قحسإو ميهاربإ - عيمجلا انيطعأ يأ «انتمحر نم مهل انبهور»

 : سانلا يف انسح ًاركذ مهل انلعج يأ «ًا يلع رقدص ناسل مسهل اناعجو» لمعلاو ملعلاو دلولاو لاملا نم
 ىلإ هلآ ىلعو ميهاربإ ىلع نولصيو ٠ ةيضرملا لاصخلا نم مم امل مهيلع نونثي نايدألاو للملا لهأ عيمج نأل
 يف ركذاوه# ©”سانلا ف ليمجلا ركذلاو . نسحلا ءانغلا مهانقزر يأ . يربطلا لاق ء ةعاسلا مايق

 ىأ «ًأصلخم ناكهنإ» ميلكلا ىسوم ربخ ميظعلا نآرقلا ف كموقل دمحم اي ركذا يأ « ىبسوم باتكلا
 ءرابكلا لسرلا نم ىأ «ًايبن ًالوسر ناكوإ# همالكل قلخلا نيب نم هافطصاو . هسفنل هللا هصلختسا
 روكذملا يبنلا نأش ميخفتل « ناك »ظفل داعأ امو « نيليلجلا نيفصولا نيب هل هللا عمج . راهطألا ءايبنألاو
 هانملك نيح نيميلا ةيحان نم روطلا لبج ةهج نم ىسوم انيدان يأ 4نألا ر وطلا بناج نم هانيدانو

 توكلملا نم ىسوم يندأ : سابع نبا لاق هانملك نيح ةاجانملل هانينذأ يأ «ًايجن هانبرقو» ةطساو الب

 ةاجانملل ء ءايظعلا ضعب هبّرق نمب ههبش : يرشختزلا لاق "'مالقألا فيرص عمس ىتح بُجُحلا هل تعفرو

 ٍءاخأ هيلع انتمعن نم هل انبهو يأ «ًايبن نوراه هاخأ انتمحر نم هل انبهووإ» كلم ةطساو ريغب همّلك ثيح

 ًادضع هلو هانلعج « يخأ نوراه يلهأ نم ًاريزو يل لعجاو #لاق نيح هئاعدل ةباجإ ًايبن هانلعجف نوراه
 كدج ربخ ميظسعلا نآرقلا يف دمحم اي ركذا يأ «ليعارسا باتكلا يف ركذاو» ًانيعمو ًارصانو

 يف ًاقداص ناك يأ «دعولا قداص ناك هنإ# ًاعيمج برعلا وبأ وهو « ميهاربإ نب | حب حيبذلا « ليعامسإ »

 ءايننألا نم ريغ ىف ًادوجوم ناك نإو دعولا قدصب ركذو': رمال ل في
 ميلستو ربصلا هديعاوم نمف « ءايبنألا نم هريغ هناعي مل ام دعولاب ءافولا يف ىناع هنألو « ًاماركإو ًافيرشت
 : ريثك نبا لاق ةوبنلاو ةلاسرلا نيب هل هللا عمج يأ «ًايبن ًالوسر ناكوإ هيلع هللا ىنثأ كلذلف حبذلل هسفن
 ةوبنلاب فصو ليعامسإو , طقف ةوبنلاب فصُو امنإ هنأل قحسإ هيخأ ىلع ليعامسإ فرش ىلع ليلد ةيآلا ىفو
 ناك يأ «ةاكزلاو ةالصلاب هلهأ رمأي ناكو» فو دمحم نيلسرملا متاخ ءاج ليع امسإ نمو « '”ةلاسرلاو

 . 1856/7 رصتخملا (4) . 195/6 رحبلا (") . 4/١6 ىربطلا (9) . 484/9 رصتخملا 0)



 فرق رشع سداسلا ءزجلا

 ل مس ل عقر

 © بلع اًناكحَم ُهََْقَرَو © ين اًهيدص نكن سرد تكلا فك ذو كو اًيضْوَم اب

 2 م 2 1 جا ص مصرس يا ل 2

 لير سيو مهرب ةيَرَذ نمو جوف مم املس نمو مال6 ةيرذ نم شيلا نم مول هلآ ممن ندا كيتلأ
 كوس ه رص

 ْفْلَخ ْمهدْعَب نم ٌفَلَك + 8 2 ايكو ادم أورح نحر تن 1 مولع لن نيام عَ

 كبل اًسِلدَص لم نماءو بات نم اَّلِإ يح اِّيَع َنْوَقْلَي ٌفْوَق تابلت ةزَصلااوُعاَصأ

 كوس /رووم مار ما ميسور ل 11 مس رى عل

 جاكم مدعو نكن قلاب ملح نَا دعو لأ ندع تت تنجح 6 اكس تومي الو ٌدَنَدبأ َنولَحد

 ةداعس ققحتت اهب يتلا ةاكزلاو  نيدلا دامع يه يتلا ةالصلا ةصاخبو « هللا ةعاط ىلع هلهآ ثحي

 دنع ىضرملا نأل حدملا ةياهن اذهو : يزارلا لاق هللا ىضر لان يأ «ًايضرم هبر دنع ناكوإ عمتجملا

 يأ «ًايبن ًاقيدص ناك هنإ سيردإ باتكلا يف ركذاو» "”تاجردلا ىلعأب هتاعاط لك يف زئافلا وه هللا

 هللا نم هيلإ ىحوم « هلاوحأ عي - يف قدصلل ًامزالم ناك هنإ سيردإ ربخ ليلجلا باتكلا يف دمحم اي ركذا

 اوناكو « طيخملا سبلو ملقلاب طخ نم لوأو « مدآ دعب لسرم لوأو , حون دجوه سيردإ : نورسفملا لاق

 هركذ انعفر يأ «ًايلع ًاناكم هانعفرو» ةفيحص نيثالث هيلع هللا لزنأ دقو  دولخحلا نوسبلي لبق نم

 يأ #نييبنلا نم مهيلع هللا معتأ نيذلا كئلوأ# هللا دنع ىفلزلاو ةوبنلا فرشب « هردق انيلعأو

 مهو  ةروسلا هذه يف مهربخ كيلع انصصق نيذلا « ماركلا هلسرو هللا ءايبنأ مه نوروكذملا كئلوأ

 نم يأ «مدآ ةيرذ نم# ةوبنلا فرشب مهيلعهللا معنأ نيذلا مهو - سي ردإ مهرخآو ايركز مهلوأ ةرشع

 ةيرذ نمو#» حون نب ماس ةيرذ نم هنإف ميهارياك «حون عم انلمح نممو» سيردإك مدأ لسن

 ىسومك ؛ بوقعي »وهو ليئارسإ ةيرذ نمو يأ «ليئارسإو» بوقعيو قحسإو ليع امساك « ميهاربإ
 انتلاسرل مهانيفطصاو ناهالل مهانيده نمو يأ «انيبتجاو انيده نمموظ ىسيعو ىيحيو ايركزو نوراهو

 نم اوكبو اودجس هللا مالك اوعمس اذإ يأ «ًايكبو أدّجّس اوًرخ نمرلا تايآ مهيلع ىلتت اذإؤف انيحوو

 ةيآلا ىفو : يبطرقلا لاق. ىلاعت هللا نم ىفلزلاو « سفنلا ومسو « ةبترلا ولع نم مهل ام عم هللا ةيشخ

 اوعيبَتاو ةالصلا اوعاضأ ٌفلخ مهدعب نم فلخف# ؛”بولقلا يف ًاريثأت نمحرلا تايآل نأ ىلع ةلالد
 تاوهشلا قيرط اوكلسو تاولصلا اوكرت ؛ ءايقشأ م مو ءايقتألا ءال ؤه دعب نم ءاج يأ. «تاوهشلا

 2 منهج يف داو يغ : سابع نبا لاق . رامدو راسخو رش لك نوقلي فوس يأ «ًايغ ن وقلي فوسف#

 بانأو بات نم الإ ! يأ «ًاحلاص لمعو نمأو بات نم الإ# «©هرح نم هللاب ذيعتستل منهج ةيدوأ نإو

 نم نوصققنُي الو ةنجلا يف نودعسُي كئلوأف يأ «ًائيش نوملظُي الو ةنجلا ن ولخدي كنلوأفإ هلمع حلصأو
 اهب مهدعو يتلا ةماقإ تانج يه يأ «بيغلاب هدابع نمر لا دعو يتلا ندع تانجإ ًائيش مه امعأ ءازج

 )١( يزارلا رخفلا 777/7١ . ) )7ةعبارلا ءايسلا ىلإ هعفر دارملا ليقو ,

 يبطرقلا (؟) ١1١/١١ . ) )4يبطرقلا 8/1١١؟١ .



 ميرم ةروس (19) ففي

 مل دس ما. م و سام تخسر سل ساء وه عمر 2

 نم اندابع نم ثرون يالا كب هه ايوة مف هذ هر تال

 ؟ َكْنَر نه وو حس رح نيس ريح ريس تب مح

 قهابسن نير ةاكانو كلذ ناتو انتل اذواتبرلا نيدو ل َكَيَر يضأبالإ لربع 506 ناكح

 جواتي هل لعن لَه تدلع ٌرطضآَو هداف امي اَمَو ضْرألاَ كتونمملا بر

 ىلاعت هدعو نإ يأ 4 ًايتأمهدعو ناك هنإ» ىلاعت هدعوب ًاقيدصت اهوري نأ لبق بيغلاب اهب اونمآف مهر

 لوضف نم ًائيش ةنجلا ىف نوعمسي ال ىأ «ًامالسالإ ًاوغلاهيف نوعمسي ال9 فلي الل صاحو تآ ةنجلاب

 مهول معني ءانثتسالاو « ماركو هينا تير لعل يلع كابالا يل نوعي نعل , مالكلا

 الو لك نودب براشملاو معاطملا عاونأ نم ةنجلا ىف نوهتشي ءب ام مهلو يأ «أايشعو ةركب اهيف مهقزر

 يتلا ةنجلا هذه يأ «ًايفت ناك نم اندابع نمثرون يتلا ةنجلا كلت» عاطقنا الو صفنت الو , بعت
 ليربج مالك نم اذه #كبر رمأب الإ لزنتن امو# نيقتملا اندابعل اهثرون يتلا يه اهلهأ لاوحأ انفصو

 ام هل هنذإو هللا رمأب الإ ايندلا ىلإ لّرئتن ام : ىنعملاو نمزلا نم ًةرتف هنع سبتحا نيح ٍةكهللا لوسرل
 طيحملا وهو . ةرخآلاو ايندلا رمأ . رمألا عيمج العو لج هلل يأ كلذ نيب امو انفلخامو انيديأ نيب

 ؟ هنذإو هرمأب الإ ءيش لعف ىلع مدقن فيكف « ةرذ لاقثم هنع بزعي الو ؛ ةيفاخ هيلع ىفخت ال ءيش لكب

 امهنيب امو ضرألاو تاومسلا بر دابعلا لامعأ نم أئيش ىسني ال يأ «ًايسن كبز ناك امو

 فيلاكت ىلع ربصا يأ «هتدابعل ربطصاوإ» هدحو هدبعاف اهيلفسو اهبولع ملاوعلا بر وه يأ «هدبعاف

 ؟ ًاريظنو ًاهيبش هل ملعت له يأ «ًايمس هل ملعت لهو ةدابعلا

 : يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغالتبللا

 ناسللاب ليمجلا ءانثلاو نسحلا ركذلا نع ىّنك هًايلع قدص ناسل مهل انلعجوإ» ةفيطللا ةيانكلا ١

 . ديلاب ءاطعلا نع ىنكي امك «قدص ناسل لاق كلذلف ناسللاب نوكي ءانثلا نأل

 قيرطب يلاعلا ناكملاب ةيماسلا ةلزنملاو ةميظعلا ةناكملا هّبش ًايلع ًاناكم هانعفرو» ةراعتسالا -

 5 ةراعتسالا

 . قدصلا ىف ًاغلابم يأ يبن ًاقيدص» ةغلابملا - "

 مهبتر ولعب ةداشإلل دعبلا ىنعم نم هيف ايف « معنأ نيذلا كئلوأ# ةبترلا ولعل ديعبلاب ةراشإالا -

 . لضفلا يف مهتلزنم دعبو

 . لكشلاو تاكرحلا ريغتل «فّلخ مهدعب نم فّلخ9 صقانلا سانجلا ©



 ففك رشع سداسلا ءزجلا

 . «ًايشعو . . ةركب# نيبو «انفلخ امو انيديأ نيب ام هل» قابطلا - 5

 . «ًايبن . ًايفح ؛ ًايلع» نيصرلا نسحلا عجسلا

 ءاي نع ضوع ءاتلاو , ءاعدتساو فطلت « تبأ ايو مالسلا هيلع ميهاربإ لوق يف :ةذُئاَْف
 - اهب ممم ال اذكر« بأ يدهس نآلا ةفاضإللا

 نيعبسو ًاسمخو ةئام رمعلا نم شاع مالسلا هيلع ميهاربإ نأ ريبحتلا يف يطويسلا ركذ : ةييسايادسا

 1 ءايبنألا ةرجش تعرفت هنمو . ةنس فلأ حون نيبو هنيبو , ةنس افلأ مدآ نيبو هنيبو «. ةلس

 »ا

 هاكر  منسرا كلا . . ًايح جرخأ فوسل تص ام اذئأ ناسنإلا لوقيو» : ىلاعت هللا لاق

 . ةروسلا ةياهن (48) ةيآ ىلإ (55) ةيآ نم

 ىساقيالا قرشلا ةاكوأ. نانغالاو ةظعلل ءاسنألا نعنع نم ةفاط لاش كذاك ةبتسانلا
 تاهبش ضعب انه ىلاعت ركذ  داعملا موي تابئإو « ءانفإالاو ءايحبالا ىلع هللا ةردق تابثإ ةميركلا ةروسلل

 نايبب ةميركلا ةروسلا متخو . ةعطاسلا نيهاربلاو : ةعطاقلا ججحلاب اهيلع درو روشنلاو ثعبلل نيبذكملا
 . ءايقشألاو ءادعسلا لآم

 ةدعق يهو لولا ةدش نم هيتبكر ىلع دعق اذإ انج : لاقي ثاج عمج هاّينج» : : ستتنفغللا
 : تيمكلا لاق ليلذلا فئاخلا

 ""انيترقم ةارّسلا َنوُد مهو اح :بهئارغ» وتكررت“ قيم
 لاق ةروشملاو ثدحتلل موقلا هيف عمتجي ىذلا : يدانلاو يدنلا «ًايدن» قحلا نع ًادرقتو ًانايصع «ًايتع»

 «ًاثاثأ» «”يدنب سيلف اوقرفت نإف ىدانلاو ةودنلا كلذكو مهثدحتمو م ءوقلا نملجي يدنلا : يرهوجلا

 ُنألا : ةغللا لهأ لاق . ءارغإلاو جييهتلا : 1« مررت حاس رطل 40١ تيبلا عاتم : ثاثألا
 «ًادفو» هتكرحو هلايلغو هو ٍلجرملا زيزأ هنمو جاعزالا ةدشو جييهتلا اهانعمو ةبراقتم زازفتسالاو ٌنهاو

 درولاو : 14 لاق ًاشاطع ةاشم «ًادرو» ًامركم ًازّرعم ةمركتلا ليبس ىلع مدقي يذلا وهو دفاو عمج

 ةيهادلا : : يرهوجلا لاق ًايظع ًاركنم «ًاذإ» (”شطعلل الإ هدري ال ءاملا دري نم نأل شاطعلل مسا

 . يفخلا توصلا : زكرلا «ًازكر» عيل رمألاو
 ل

 دا ير ا م

 )١( يبطرقلا ١/١١ . ريبكلا ريسفتلا (") . يرهوجلل حاحصلا (؟) 5879/51 .



 ميرم ةروس (19) 05-0

 م رو موسم 2ع 10-0 راموك

 0 رينو كسلا تا كتل مج ايَح ايي سلا
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 هاه
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3 
 6 اجلا © يبي : نيف لن نحت جي نتا لعق 7 أ ةعيش سوق سر سا 2 مو ل ع ماس جو

 ح2 انج ايف َنيِلَطا ردو وهنأ ندا ىَجحت م 0 اًيضْقَم اًمَتَح كبَر ل
 ًتشعُب مثاتم اذإ ينإف : لاق ليتل ياي رم دهر يقام عر نأ توت يأ ثعبت مث تومت ىتح

 . ”هًادلوو الام نيِتوأل لاقو ائتاياب رفك يذلا تيأرفأ» هللا لزنأف كتيطعأف لام مث يلو ينتتج

 ال يذلا رفاكلا لوقي يأ هايح جرخأ فوسل ُتِم ام اذنأ ناسنإلا لوقيو» : راسفللا
 جرخأ فوسف ًاتافرو ًابارت تحبصأو تم اذئأ : داعبتسالاو راكنيالا هجو ىلع توملا دعب ثعبلاب قدصي

 يف ةغلابملل « فوسل » ماللاو 2 (")هتوم دعب هتداعإ دعبتسيو بجعتي : كا ؟ ًايح ربقلا نم

 نأ ملعل ركذتولو ؟ ناك فيكو ؟ ناك نيأ 3 ىلوألا هتأشن نع ناسنإلا ةلفغ هو ؤشنم راكنإ وهو 3 راكنإالا

 اذه ركذتي ًالوأ يأ «ًائيش كي ملو لبق نم هانقلخ انأ ناسنإلا ركذي الوأ» روصتي ام رسيأ رمألا

 نأ ىلع ر داق مدعلا نم هقلخ يذلا هللا نأ مسيو. ؟ ةجاعزلا ىلع ةءادبلا لدي هقلخ لوأ دحاجلا بّذذكملا

 ثعبلا يف ٍةجح داريإ ىلع قئالخلا لك عمتجا ول : ءاملعلا ضعب لاق ؟ ءازجألا تتشن تعشتو ءانفلا دعب هديعي
 هلوق هزيظنو . 'ألوأ داجيإلا نم نوهأ ًايناث ةداعإلا نأ كش ال ْذِإ . اهيلع اوردق امل راصتخالا اذه ىلع

 ًنرشحنل دمحم اي كبروف يأ «نيطايشلاو مسيررشحنل كب روفإ» «ةرم لوأ اهأشنأ يذلا اهي لق»
 ةلسلس يف ناطيش عم رفاك لك رشحي : نورسفملا لاق مهووغأ نيذلا نيطايشلا عم ثعبلاب نييذكملا ءالوه

 ةدش نم بكرلا ىلع ًادوعق منهج لوح نيمرجملا ءال ؤه رضحن يأ «ًاّيثج منهج لوح مهنرضحنل مث
 «ةعيش لك نم نعزننل مشإ» رمألا ةدش نم مهمهدي امل مهلجرأ ىلع مايقلا نوقيطي ال ؛ عزفلاو لوهما

 مهنم نم يأ «ًايتع نمرلا ىلع دشأ مسا بعلم تلا ةعاجو فق لك نم ”نعزتتلودذعأت يل

 ا ل ا ا ا را ا ا

 مه نمي ملعأ نحن : يأ «أيلص اب ىلوأ مه نيذلاب ملعأ نحنل مثإ ًامرج رباكألاب أدبي : دوعسم
 ما ع فيعضت قحتسي نميو اهرحب ء هداطسالاو رانلا لولب قنا
 يدع, ناك رارقلل رفاكلاو رويعأل نمؤملا «رانلا لع دريسو الآ رجافدأ زب ب نم ادحأ مكنم ام يأ
 ميم تاك اوك لا ارم هاا ماش دج

 . 541/75١ يزارلا رخفلا (5) . 450 /؟ رصتخملا (؟) . 175 ص لوزنلا ببس رظناو ملسمو يراخبلا )١(
 ًادرب نمؤملا ىلع نوكتف اهلخخد الإ رجاف الو رب ىقبي ال . لوخدلا دورولا : سابع نبا لاقف دورولا ىنعم يف فلسلا ءاملع فلتخا (؟)

 هللا انراجأ حصأ لوقلا اذه لعلو , طارصلا زايتجا نيح اهيلع رورملا : دورولا : ةداتتو دوعسم نبا لاقو « ميهاربإ ىلع تناك ايكًامالسو

 . منهج نم



 "د رشع سداسلا ءزجلا

 عه ابك سموم ريح ٍنَقبِرَمْلا ىأ أونما< َنذّللأورَمك نيا َلاَق تدب انثي مُيلع لن اَذِإَ م رب اس سعر ربي 8+ لمص سور ل
 مالا مور ار خم و ا لخوازور ل علوم روميو ةدرم

 ادع نعل ددميلف ةلَلّضلا ىف َناكَنَم ْلُق © ًايعرَو ملك نسحأ مه نَرَق نم مهلبَف اله كو

 م »اكس 2 كا الرع واع م علو ل عم عم 2 يي عووطام م

 0 0 فعضاو اناكحُم كوه نم َنوَسْلْعِيَسَف ةعاسلا امإو َباَّذَعْلأ امإ | َنودعوي ام أوأر اذ خيح

 ل ماع 25 م2 واول م رص رك لص لس سل هو معو ربا سل ا 0

 تيءرفا 5 اذه ريخخو اباوث كبَر دنع ريح تنحل تتَيَقَبْلَو ىف اردن دا هللا ديو

 هج اًدلَوو الام يو َلاَقو اننئياعب رفكى ذل

 منهج يف نيملاظلا كرتنو يأ «اينج اهيف نيلاظلا رذنوإ اهيلع عيمجلا رورم دعب نيقتملا منهج نم
 نوقرافي نينم ؤملا نأو , اهيلاوحوثجلا دورولاب دارملا نأ ىلع ليلد ةيآلاو : يواضيبلا لاق بكرلا ىلع ًادوعق

 يأ «تانيب انتايآ مهيلع ىلتُت اذإوإ» 2” مهتاثيه ىلع اهيف ةرجفلا ىقبيو « مهتاجن دعب ةنجلا ىلإ ة ةرجفلا

 اورفك نييذلا لاقل يناعملا تانيب . زاجعإالا تاحضاو « نيبملا نآرقلا تايآ نيكرشملا ىلع تئرق اذإو

 نيقيرفلا يأ نينم ؤملا ءارقفل نوفرتملا ةرفكلا لاق يأ «ًايدن نسحأو ًاماقم م يخ نيقيرفلا يأ اونمآ نيذلل

 1 نيكرشملا نإ : يواضيبلا لاق ؟ ًاسلجمو ىدتنم مركأو أشيع بيطأو ًانكسم ْنسحأ- متنأ وأ نحن-
 6 ايندلا ظوظح نم مهل امب راختفالا يف اوذخأ , اهتضراعم نع اوزجعو تاحضاولا تايآلا اوعمس

 هلوقب مهيلع هللا ٌدرف . "مهرظن روصقل مهلاح نسحو مهلضف ىلع اهيف مهظح ةدايزب لالدتسالاو
 مهانكلهأ انتايآب نيبذكملا ممألا نم ريثكو يأ «اينر و ًاثاثأ نسحأ مه نرق نم مهلبق انكلهأ مكر
 الف , نيقحاللا كلهن نيقباسلا انكلهأ |مكف . ًارظنمو ةروص لمجأو « اعاتم ءال ؤه نم رثكأ اوناك مهرفكب

 اي لق يأ «أذم نمحرلا هل ددميلف ةلالضلا يف ناك نم لقإ» عاتملاو ميعنلا نم مهيدل امب ءالؤه رتغي
 وه ايف نمحرلا هلهميلف مكنمو انم ةلالضلا يف ناك نم : قح ىلع مهنأ نيمعازلا نيكرشملا ءال ول دمحم

 (”ديعولاو ديدهتلا يف ٌةياغ اذهو : يبطرقلا لاق هلجأ يضقنيو هبر ىقلي ىتح 2 هنايغط يف هعديلو « هيف

 يأ «ةعاسلا اًمإو باذعلا اًمإإف هللا دعو نم مهب لحب ام اوري ىتح يأ «نودعوُي ام اوأر اذإ ىستحإ»

 لاوهألاو دئادشلا نم ةمايقلا موي مههلاني امب ةرخآلا باذع وأ ء رسألاو لشتقلاب ايندلا باذع امل

 نيقيرفلا يأ قئاقحلا فشكتت نيح ذثدنع نوملعيسف يأ «ادنج ف عضأو ًاناكمرشوه نم نوسلعيسفإ»

 ًاماقم ريخإ» مهوق ةلباقم يف اذهو ؟ نونمؤملا مأ رافكلا مه له , ًاراصنأو ةئف لقأو « هللا دنع ةلزنم رش

 ًاناهيلو ةريصب . نيدتهملا نينمؤملا هللا ديزيو يأ «ىده اودنها نيذلا هللا ديزيو» ©«ًايدن نسحأو

 ٍف ًارخذ اهبحاصل ىقبت يتلا ةح اصلا لامعألاو يأ هًاباوث كبر دنع ٌريخ تاحلاصلا تايقابلاو» ةيادهو

 ريخو يأ «درمٌرسيخو » باوثلاو رجألا ثيح نم ضرألا لهأ هب ىهابتي ام لك نم هللا دنع ربخ ةرخآلا

 ةنيتوأل لاقو انتايآب رفك يذلا تيأرفأ» مئاد قاب ةرخآلا ميعنو لئاز ايندلا ميعن نإف « ةبقاعو ًاعوجر

 . ١44/1١١ يبطرقلا (”) . ؟١/؟ يواضيبلا (1) . ١4/7 يواضيبلا )1١(



 ميرم ةروس (19) فشل

 ريب هرم ءمور مس ه1

 0 اًدَمِبدَمْلاَنِم هل دمنو لوفي ام بئكتس الع و اَدَهَع ٍنَمْلا دنع دمت مأ َبْيَْلآ ملط

 هس ءرور عع شك ىلع 0

 ميتدابعب ا او ُهَهلاَ هللا نود نم أوُدَحتآَو جيو اد ادرق انياب وقيام هثرنو

 3 لك يض ان مهْرْوَك ني رفثكُلا لع نيس انْلَسْرَأ اَنأ م لأ 2 اًدض ميل َنونوُكَيو

 © ادَرو ْمَمَجَلإ َنيمرْجملا ٌقوسْنَو يي) ادفو نلمح َلِإ نيفصلا رثحت مري زا ذع مك دن

 جه اًدَهَع ناحل دنع دخل مال َةَعمَتلا َنوُكلَمِاَل

 رفاكلا اذه ةصق نم دمحم اي بعت يأ بجعتلل ماهفتسالاو « «7لئاو نب صاعلا ف تلزن «ًادلوو الام
 ىلع علُطا له يأ «بييغلا علّطاط نينبلاو لاملا ةرخآلا يف هيطعيس هللا نأ معزو هللا تايآب دحج يذلا

 وهف كلذب ًادهع هللا هاطعأ مأ يأ «ًادهع نمجرلا دنع ذهتا مأ» ؟ بويغلا مآلع هب درفت يذلا بيغلا

 عدتريل يأ رجزلاو عدرلل « الك » ٌةظفلو « هيلع در «لوقي ام بستكنس ًالك» ؟ نيقيو ةقث نع ملكتي
 هل ديزنس ىأ «ًأدم باذعلا نم هل ُدّمو» هيلع لوقي ام بتكنسف ةعينشلا ةلاقملا كلت نع رجافلا كلذ
 دلولاو لاملاب دادمبالا ناكم باذعلا ددم هل فعاضنو « هئازهتساو هنايغط ءازج هيلع هليطنو باذعلا ىف
 هعم لام ال ًاديحو انيتأيو ,هكالهإ دعب دلولاو لاملا نم هفلخي ام هثرنو يأ «ًادرف انيتأيو لوقيام هثرنو»
 نوكرشملا ذختاو يأ «ًازع مه اوتوكيل ةملا هللا نود نم اوذضختاوإ» دنس الو هل ريصن الو دلو الو
 ه«ًادض مهيلع نونوكيو مهتدابعب نورفكيس ًالك» فرشلاو علا اهب اولانيل هللا نود نم اهودبع ًامانصأ
 ا الا ا م و ةهلآلا نإف اومهوتو اونظ امكرمألا سيل يأ

 ىلع نيطايشلا اَنأ دمحم اي رت ملأ يأ 6أَزأ مهزؤت نيرفاكلا ىلع نيطايشلا انلسرأ انأ رت ملأ»

 ىلع مهيرغت يأ : يزارلا لاق يصاعملا اوبكري ىتح ًاجييهت مهجيهتو « رشلاب ءارغإ مهيرغت نيرفاكلا
 ال يأ «ادع مملدَّمن افإ مهيلع لجعت الفإ» ”تاليوستلاو سواسولاب اه مهجّيهتو مهنحتو يصاعملا
 ا مث ادع مهيلغ اهدعن نئاقنآو مايأ الإ ممل يبن مل ةئإف مهكاله بلط يف دمعع اي لجن

 نسعلا لإ يقلل نش وبزع مهّينس مهيلع ادعن ايكايندلا يف مهسافنأ دعن : سابع نبا لاق ديدش
 وللا ىلع دوفولا دفي امك قونلا ىلع نيبكار , نيمركم نيزّزعم مهبر ىلإ نيقتملا رشحن موي يأ «أدقو
 قاسُت امك نيمرجملا قوسنو يأ «ًادرو منهج ىلإ نيمرجملا قوسنو» مهماعنإو مهتماركل نيرظتنم
 ثالث ىلع ةمايقلا موي سانلا رشحي ) ثيدحلا يفو ءاملا ىلإ قاسث شاطع لبإ مهنأك ًاشاطع اشم مئاهبلا

 ع ريعب ىلع ةرشعو « ريعب ىلع ةعبرأو , ريعب ىلع ةثالثو , ريعب ىلع نانثاو . نيبهارو « نيبغار : نار
 يأ «ةعافشلا نوكله الإ» 0( اوتاب ثيح مهعم تيبتو « اولاق ثيح مهعم ليقت « راثلا ىلإ مهتيقب رجتو

 ناميالاب ىّلحت نم نكل يأ عطقنم ءانثتسالا «ًادهع نمحرلا دنع ذختا نم الإ» مهل عفشُي الو نوعفشي ال

 . ناخيشلا هجرخأ (6) .. 19٠/11 يبطرقلا (") . 797/71 ريبكلا ريسفتلا (1) . مدقتملا لوزنلا ببس رظنا )١(

 اليا



 ففي رشع سداسلا ءزج ا

 6 يم ريدك ور ةماعلا. بعاد دس # ساس

 رخو ضرألا قشنتو هنم نرطفتي ت توما داكن ياذإ ايم مدع يجادلو نحر َدَحغأ أولا

 تونَمّسلآ ىف نم لك نإ © اَدلَو دمي نأ نمل ىغَبْن امو 72 ادلو نامحرلل وعد نأ قي اذه ُلاَبَخأ

 ١ ادرَف ةمديقْا موي هيتاع مهو و اذَع ا اًدْبَع نامل ىناءالإ ضرألاو

 ٌرذنتو نيقتمْلا هيرشبل كناسلب هئئرسب انف جيجاذو نخلا مه لعجبس تحلصلا وَ أوما نيل نإ

 هج أخر مك عمم وأ دحأ نم مهم سح لَه رف نم مهلَبق جلهأ أكو هج أذ امْوَك دب
 ذتا اولاقوإ» « هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش » ٌدهعلا : سابع نبا لاق ةعافشلا كلمي هنإف حلاصلا لمعلاو
 دقل يأ مأذإ ًائيش معئج دقل» هللا تانب ةكئالملا نأ معز نمو ىراصنلاو دوهيلا ىأ «ًادلو نحرلا

 داكن ىأ « هتك نرطتتي تاوهشسلا دانك ةعانشلاو عنتلا ق ىغات يلع رك اركب موك هلل اعأ متنا

 ضرألا كلذكأَت قشنتو يأ اذه لابجلا ٌرفتو ضرألا ( و قشنتو# لوقلا اذه لوه نم ققشتت تاومسلا

 ذاختا هناحبس هب قيلي ام يأ «أدلو نمحرلل اوعد نأ» ةعينشلا ةملكلل ًاماظعتسا ًاده دهُّتو لابجلا كدنتو

 نيعملا نع ينغلاو « ريظنلاو هيبشلا نع هّزنملا وهو « ةجاح نع نوكيو ةسناجملا يضتقي دلولا نآل دلولا

 يولعلا ملاعلا يف رقولخم نم ام يأ «أد بع نمجرلا ينآ الإ ضرألاو تاومسلا يف نم لك نإؤط ريصنلاو

 مهاصحأ دقلإ ديبعلا لعفي ايك هل عيطم ٌداقنم « هيدي نيب عضاخ ليلذ « هلل دبع وهو الإ يلفسلاو

 موي هيتآ مهلكر» مهرومأ نم يش هيلع ئفخي الف منع . هملع طاحأو مهددع ملع يأ ادع مهدعو

 نإ# ريفخ الو نيعم الو . ريصن الو لام الب ؛ ًاديرف يح ةمايقلا موي يني درف لكو يأ ًدرف ةمايقلا

 نينم ما لاوحأ ركذ نيمرجملا لاوحأ ركذ امل دو نمحرلا مط لعجيس تاسحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا

 افإفط سانلا ىلإ مهببحيو مهبحي : : عيبرلا لاق ةدومو ةبحم نيحلاصلا هدابع بولق يف ممل ثدحيس ىنعملاو
 يبرعلا كناسلب نآرقلا اذه دمحم ايانرسي امنإف ىأ «ًأدل موق هب رذُتو نيقتملا هب رشبتل كناسلب هانرسي
 يديدش نيدناعم ًاموق هب فوختو « نيقتملا نينم ؤملا هب رشم 5 هربدت نمل ًاريسي ًالهس هانلعجو « هأرقت

 مهبيذكتب ممانكلمهأ ةيضاملا ممألا نم مك يأ «نرق نم مهلبق انكلهأ مكو» لادجلاو ةموصخلا

 تا ا و د ا 1 مك »و . لسرلا
 مهنم تشحوأو , رايدلا مهنم تلو اوكلهو اوداب م مهنأ ىنعملاو ؟ ًايفخ ًاتوص مهل عمست وأ يأ «ًازكر

 . ءالؤه كلبغ كئلوأ انكلهأ اف « لزانملا

 : يلي ام عيدبلاو نايبلا هوجو نم ةميركلا تايآلا تنمضت : هعغالتلا

 . ثعبلل ركتملا وه هنأل رفاكلا هب دارملا «ناسنإالا لوقيو صاخلا ةدارإو ماعلا ركذ - ١
9 :0 1 . 

 . «رذنتو . . رشبت» نيبو 6ايحو . .تم# نيب قابطلا  ؟



 ميرم ةروس (15) نقولا

 . « ناسنإالا ركذي داو 0 راكنإلا ايعسألا؟

 . «ادرو منهج ىلإ نيمرجملا قوسنو» «دفو ٠

 . يناثلا فرحا ريغتل «ًادرو ٠. ًادفو» ماتلا ريغ سانجلا ©

 يناثلاو «ًاماقم ٌريخ#» ىلإ لوألا عجر ثيح «ًادنج فعضأو اناكمرشإ» يف بترملا رشنلاو فللا - 5

 . قابط «رشو . . ٌريخ» نيب دجوي امك «ًايدن نسحأو» ىلإ

 . هببس ىلإ ءيشلا دانسإ نم وهف ةباتكلاب ةكئالملا رمأن يأ #لوقي ام بتكنس# يلقعلا زاجملا -

 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو مادو .ًادرف ءًاذع . ًادبعا لثم نيصرلا عجسلا 4

 اذإ ىلاعت هللا نإ ) : لاق 2 هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع هحيحص يف ملسم جرخأ :ةدئاتف

 بخ هللا نإ : ءامسلا يف يداني مث « ليربج هبحيف هّبحأف ًانالف ّبحأ ينإ : لاقف ليربج اعد ًادبع بحأ

 . «اذو نمحرلا مهل لعجيس# ىلاعت هلوق قادصم وهو ثيدحلا ( . . ءاهبسلا لهأ هبحيف هوبحأف أ انالف

 نم ةعامج هدنعو «ًادع مهد عن امنإ مهيلع لجعت الفؤ ةيآلا هذه أرق نومأملا نأ يور : ةفيبطل

 اهل نكي ملو , ددعلاب سافنألا تناك اذإ : لاقف هظعي نأ نومأملا هيلإ راشأف كاهسلا نبا مهيف ء ءاهقفلا

 :.رعاشلا لاق دفنت ام عرسأ ايف , ددم

 ًاءزج هب تصقتنا كنم سفن ىضم الكف دعت ْسافنأ كتايح

 6 ميرم ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت»
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 نيدلا لوصأ زيكرت اهضرغو « ةيكملا روسلل فادهألا سفن نع ثحبت يهو « ةيكم هط ةروس
 . «روشنلاو ثعبلاو « ةوبنلاو . ديحوتلا »

 ال ىتح . هحور ةيوقتو . هرزأ لش ىف . ِةْلككلوسرلا ةيصخش رهظت ةميركلا ةروسلا هذه يف
 يهو . ةيساسالا هتفيظو ىلإ هداشريالو . بيذكتلاو ءازهتسالاو . دانعلاو ديكلا نم هيلإ ىقلي امب رثأتي
 . نايالا ىلع سانلا ربجي نأ هيلع سيلو . ريشبتلاو راذنالاو . ريكذتلاو غيلبتلا

 تركذف . فيرشلا هبلقل ًانيمطتو كلب هللا لوسرل ةيلست « ءايبنألا صصقل ةروسلا تضرع
 اهنع ثيدحلا ىف ةروسلا مظعم نوكي داكيو رابجلا ةيغاطلا نوعرف عم « نوراهو ىسوم » ةصق ليصفتلاب

 ىسوم نيب لادجلا فقومو « ةلاسرلاب هفيلكت فقومو «ء هبرو ىبسوم نيب ةاجانملا فقوم صخألابو

 هيبن ٠ ىسومل هللا ةياعر ةصقلا كلت ايانث يف ىلجتتو . ةرحسلا نيبو هنيب ةزرابلا فقومو . نوعرفو
 . نيمرجملا ةرفكلا هئادعأل هللا كالهإو « هميلكو

  ةئيطخلا دعب مدآل هللا ةمحر هيف تزرب . فطاخ عيرسم لكشب مدأ ةصقل ةروسلا تضرعو

 . رشلا وأ ريخا قيرط رايتخال مهل رايخلا كرت مث . نيرذنمو نيرشبم لسرلا لاسرإب هتيرذل هتيادهو

 اهل زتهتو . نوكلا اهل فجتري تارابع يف « ةمايقلا دهاشم ضعب زربت ةميركلا ةروسلا ايانث يفو

 الإ عمست الف نمحرلل تاوصألا تعشخو ظنوكسلاو لوهذلا سانلا يرتعيو . ًاعزجو اعله بولقلا

 .4 اسمه

 « ةنجلا ىلإ نوعئاطلا دوعيو . لداعلا باسجلا مي ثيح , ربكألا رشحلا مويل ةروسلا تضرعو

 . نيمرجملا باقعو نينم ْؤملا ةباثإب ٠ فلختي ال ىذلا هللا دعول ًاقيدصت « رانلا ىلإ ةصعلا بهذيو

 ينأي ىتح هللا ليبس يف ىذألا لمحتو ربصلا ىف كل وسرلل ةينابرلا تاهيجوتلا ضعبب تمتخو #6
 . هللا رصن

 « هبلقل ًابييطت . مالسلاو ةالصلا هيلع ةفيرشلا هئامسأ نم مسا وهو « هط ةروس » تيمس : ةيمسلا



 هطةروس(؟0٠) عك

 كيلع انلزنأ ام هط# ءادنلاب هتفطالمب ةروسلا تأدتبا اذهو . دانعو دودص نم هاقلي امع هدا ؤفل ةيلستو
 . #ىقشتل نارقلا

 يداولل عسا «ىوط#» كرابملاو رّهطملا «سّدقملا» ران نم ةلعش : ُسِبَقلا «سبقب» : صحت فغللا
 يهو ير عمج «برآم# قرولا طقسيل رجشلا اهب طبخأ «شهأ» كالهلا : ىدرلاو كلهت «ىدرتف#
 5-5 يحانج ناهبشي ناسنإالا يدي نأل هابنج ناسنإالا احانجو بنجلا : حانجلا #كحانج## ةجاحلا
 : رعاشلا لو طابا هرزآف »©هنمو ا يأ هرزآ : 0 ةوقلا : رزألا «ىرزأ»

 ©0برضلابو ناعّطلاب هيب ىصوأو هور د مشاه انوبأ سيلأ

 . كئاقلب رست «اهنيع رقت رحبلا «ميلا»

0 

 لام 2 5
 سم و4 سو ملص جة س 2 م جماع | مود اع

 ضر ٌقَلَح ْنَم الين قي ني مَن ةركحألالإ وقتل َناةَرَقْلآ َكَيَلَع (َنَلَرَأآَم يب هط

 َتْختاَمو مب امو ضرأل أ ىف امو تاوئَمَسلآ ىف ام“ ,هلاجح ئوتسأ شرعا لع ْناَحْا يد ٌلعْلا تاومسلاو

 كلم لَمَو تح سما هامسألا أ رمال هبال ماج ّق قخأورسلا ْلعَي همَلِإَف لوَقْلاِب ره إو يح ىو

 زاجعإ ىلإ هيبنتلل ةعطقملا فورحلا 4ىقشتل نآرقلا كيلع انلزنأ ام . هط» : راثمسيقللا
 اغإ هب ىقشتل نآرقلا دمحم اي كيلع انلزنأ ام : ةيآلا ىنعمو . لجر اي اهانعم : سابع نبا لاقو ؟”نآرقلا
 تلاقف مايقلا لاطأف هباحصأو وه لص نآرقلا هيلع لزن امل لكك هللا لوسر نأ يور . ةداعسو ةمحر هانلزنأ
 ىأ « ىشخي نمل ةركذت الإ# ""*ةيآلا هذه تلزنف ىقشيل الإ دمحم ىلع نآرقلا اذه هللا لزنأ ام : شيرق
 نم ًاليزنت# نآرقلا رونب رينتسملا نمؤملا وهو , هباقع فاخيو هللا ىشخي نمل ًاريكذتو ةظع الإ هانلزنأ ام
 ةعساولا تاومسلا عفارو « ٍنوكلا عدبمو « ضرألا قلاخ هلزنأ يأ #«ىلعلا تاومسلاو ضرألا قلخ

 ىلع ليلد ىلعلاب تاومسلا فصوو : رحبلا يف لاق هلالجو هتوربجو هتمظع نع ٌرابخإ ةيآلاو « ةيلاعلا

 شرعلا ىلع نمرلا» «!ىلاعت هريغ نم اهٌوُلع يف اهلثم دوجو نكمي ال ذإ اهعرتخا نم ةردق ةمظع
 ٌءاوتسا هشرع ىلع ىوتسا يذلا نمحرلا وه لامجلاو لاهيكلا تافصب فوصوملا برلا كلذ يأ #«ىوتسا

 قش دلل "فليت بعايرج امك ليثمت الو . ليطعت الو. هيبشتالو ٠ ميسجت ريغ نم هلالجب قيلي

 تاومسلا : هّلك دوجولا يف ام هناحبس هل ىأ #ىرفقلا تصحت امو امهنيب امو ضرألا يف امو تاومسلا
 ثحتو هكلم لكلا . تانونكمو نداعم نم بارتلا تحت امو تاقولخملا نم اههنيب امو نوضرألاو . عبسلا

 «ىفخأو ٌرسلا ملعي هنإف لوقلاب ٌرهجت نإو# وأ لوقلاب دمحم اي ٌرهجت نإو يأ هناطلسو هرهقو هفرصت
 554/8 ريسملا دار رظناو كاحضلا لوق اذه (*) . ةرقبلا ةروس لوأ رظنا (7) . 147/1١ يبطرقلا رظناو بلاط يبأل تيبلا )١(

 . دعرلاو فارعألا ةروس يف حلاصلا فلسلا لاوقأ رظنا (64) . 5505/5 ىبلا (4)



 فرض رشع سداسلا ءزجلا

 رادنلا ىلع دجاو ياني مي“ لعل ران تسلا 3 ًاوثكمأ هلهأل لاقفاران ار ذإ 40 جوموم ثيدح انآ لعدم 0 ١

 و امو ا ل مع لس رب هس هل را اس اس ل 2

 72 ىوط سدقمْلآ داون ب كن َكْيَت مخك كبَر انأ نإ 0 خوسوملب ىدون اهلتأ املف يت ىده
01 

 © ىركذ ةرَلَصأ ا هَ انأ ب جنا هج ترب امي عشنا كئخ رتخأ انأو

 0 سال هلو يع سا

 هملعو « هنم هللا برق رعشتسي نيح بلقلاو « ىفخأ وه امو رسلا ملعي هنإف ًارهج هوعدي ناك اذإف دنس

 يأ «ىنسملا « ءارسألا هل وه الإ هلإ ال هللا» ميركلا برقلا اذهب سنأيو ىضريو نئمطي هاوجنو هرسب
 فو نسُحلا ةياغ ف يه يتلا ةنسحلا ءامسألا وذ « هاوس قجب دوبعم ال 2 ةينادحولاب درفتملا هللا وه مكبر

 # ىسوم ثيدح كاتأ لهو » ” (ةنجلا لخد اهاصحأ نم 4 ًاهيسا نيعستو ةعستولل نإ ) ثيدحلا

 ؟ ةبيرغلا ةبيجعلا هتصقو ىسوم ربخ دمحم اي كغلب له ىأ هيلإ ىقلُي امل ق نيوشتلا ةيرعو ريرعتلل ماهعمإلا

 ينإف كناكم يميقأ هتأرمال لاقف ًاران ىأر نيح يأ «ًاران ْتسنآ ينإ اوثكما هلهأل لاقف ًاران ىأرْذإ»
 أطخأ دق ناكو رض كيوي نيدف نم هلهاب ناسو لجألا قت نيحاذغ# سابع نبا لاق ًاران ترصبأ

 نم رانب رصب ْذِإ كلذك وه اهيبفٌررشاهنم جرخي الف دانزلاب حدقي لعجف ةيتاش ةملظم ةليل تناكو قيرطلا

 يلعل يأ « سبب اهنم مكينآ يلعلإ» هللا رون نم تناكو ًأران اهنظ اهآر |ملف . قيرطلا راسي ىلع ديعب

 قيرطلا ىلع ينلدي ًايداه دجأ يأ #ىدف رانلا ىلع دسجا وأ اهب نوتفدتست رانلا نم.ةلعشب مكيتأ

 يف دقت ءاضيب ًاران اهدجو رانلا ىتأ |ملف يأ «كِيلعن علخاف كبر انأ ينإ ىسوم اي يدوُن اهاتأ املف»

 بدألل ةياعر كيمدق نم نيلعنلا علخاف كملكأ يذلا كّبر انأ ينإ : ("!ىبس وم اي هبر هادانو ءارضخ ةرجش

 كترتخا اناو» ىوط ىمسملا كرابملا رهطملا يداولاب كنإف يأ 0 سدقللا داولاب كنإ» لبقأو

 ةلالحلاو ةبيهلا ةيابن هيف : يزارلا لاق كيلإ هيحوأ ا ِ عمتساف ةوبنلل كتيفطصا يأ «ىحوُي امل عمتساف

 انأ ينثإ» "هيلإ 2111111111 ميظع رمأ كءاج دقل : لاق هنأكف

 ديحوتلاو ةدابعلاب يندرفأف يريغ هلإ ال ةدابعلل قحتسملا هللا انأ يأ «يندبعاف انأ الإ هلإ ال هللا
 ىلع اهاتشال هبر ركذ ىلص اذإ : دهاجت لاق اهيف ينركذتل ةالصلا مقأ ىأ «يركذل ةالصملا مسقأر»

 ءاهنأش مظعل تادابعلا ةلمج يف ةلخاد تناك نإو ركذلاب ةالصلا صخ : ىواصلا لاقو (2راكذألا

 نإ ”ديحوتلا دعب نيدلا ناكرأ لضفأ يهف ٠ « حراوجلاو ناسللاو بلقلا لغشو « ركذلا ىلع اهئاوتحاو

 فيكف ىيسفن نع اهيفخأ داكأ ةلاحم ال ةلضاحو ةمداق ةعاسلا نإ يأ «اهيفخأ داكأ ٌةيتآ ةعاسلا

 وهو . فهتريل نايكلا نإو . فجيل بلقلا نإ : ةنعللاب هيلتاق لّمجو , ةمحرلاب هللا هدمغت بطق ديس لاق (1) . يذمرتلا هجرخأ (1)
 اهسنآ يتلا رانلا سمتلي بهاذوهو ٠ ميم تمصلاو . لماش مالظلاو « سماد ليللاو « ةالفلا كلت يف ديرف ىسوم . . دهشملا كلذ روصتب

 لالظلا 4ىوط سدقملا داولاب كنإ كيلعن علخخاف كبر انأ ينإ يولعلا ءادنلا كلذب بواجتي هلوح نم هلك دوجولا اذإ مث . روطلا بناج نم
 . 8" /* نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح (©) . ١9/57 يزارلا (4) . 19/77 يزارلا (#") . 8/١



 هط ةروس (70) فض

 0 لك 4 ل هس 2
 عبتأو ابي نمؤي ال نم اهْنَع َكُندصَي دَد ني عسل اهب سْفَن لك ئزجتلابيفخأ داك أ ةيتا< ةعاّسلأ نإ

 ام موسم و ما م

 ايف و ىمَنَع لع ابي شهأو الع أوك أ ىاَصع ىه لَك نيج ىسوملب كنس كامو جاكدعف هوه
 د

 اًمديِعْنَس نحئاَلَو اًهْذَح لاَ يح ىعْسَت ةّبَح َىم اد اهَقَلأَف يون سوني اهلا لَك قي ىَرنأ ُبراَكم
 ىتح هتمتك ءىشثلا ناك ين اوغلاب اذإ نولوقي مهنإف برعلا ةداع ىلع اذهو : دربملا لاق ؟ "!اهيلع مكعلطأ
 ام ءازج سفن لك لانتل يأ «ىعُْستامب ٍسسفن لك ىزَجُتل» أدحأ هيلع علطأ مل يأ يسفن نم

 مدعب مكح ىلاعت هللا نأ توملا تقو ءافخإو اهئافخإ نم ةمكحلاو : نورسفملا لاق رش وأ ريخ نم تلمع

 اولغتشال ٠ توملا تقو وأ ةعاسلا تقو سانلا فرعولف . راضتحالا دنعو ةعاسلا مايق دنع ةبوتلا لوبق
 رذح ىلع سانلا ًلظيل ء رمألا ىمع هللا نكلو «. باقعلا نم نوصلختيف ٠ . كلذ لبق اوبات مث يصاعملاب

 ال نم اهنع كنّدُّصَي الفإ» توملا مهئجافي وأ ةعاسلا مهتغبت نأ نم . مئاد دادعتسا ىلعو ٠ مئاد
 عبتاو» اهب نقوي ال نم اهب قيدصتلاو ةعاسلل بهأتلا نع ىسوم اي كّتفرصي ال يأ «اسهب نمؤي

 يأ «ىدرتف» هترخآل ًاباسح بسحي ملو تاوهشلاو ذئاذللا ىلع لبقأو ىوهلا عم لام يأ «هاوه

 يتلا هذه امو يأ #ىسوم اي كنيميب كلت امو# كالهلل ةمزلتسم ةرخآلا نع ةلفغلا نإف كلهتف
 نم ودبيس ام ىلإ هيبنتلاو ظاقيبالاو ٌريرقتلا ماهفتسالا نم ضرغلاو ؟ اصع تسيلأ ؟ ىسوم اي كنيميب
 لاق ةرهاقلا ةزجعملاو . ةرهابلا ةردقلا ىمومل رهظتل , ةيح ىلإ اهءالقناب ةسبايلا ةبشخلا يف هللا عنص بئاجع

 ام يرتد ؟اهفرمت يللا ةلاضع اكازيع ىف يتلا هدع امأ أ . ريرقتلا هجو ىلع كلذ هل لاق امنإ : ريثك نبا

 اهب شمال ىثملا لاح ىف اهيلع دمتعأ ىأ «اهيلع أكوتأ ياصع يه لاقو ؟ نآلا اهب منصن
 اهيف يلوإ) يمنغ هاعرتف اهقرو طقاستيل ناصغألا ىلع اهب برضأو ةرجشلا اهب رهأ يأ 4يمنغ ىلع

 لوقي نأ يفكي ناك : نورسفملا لاق كلذ ريغ رّحنُأ تاجاحو عفانمو حلاصم اهيف يلو يأ «ىرخأ برام

 يف ديزي نأ دارأف ٠ ءاةطسار الي ملكي هير لاك دقو ةظسايم ءاقف ماعلا نآل باوخا دار كلو ئابصع يف

 ىأ «ىسوم اياهلأ لاق ءانعلل بهّذُمو سفنلل حيرم بيبحلا مالكو «٠ باطخلاب ًاذذلت دادزيل باوجلا

 ا 0 اا

 علتبي ًاركذ ًانابعث تبلقنا : سابع نبا لاق ةعرسلا ةياغ يف كرحتتو لقتنت ةميظع ةيح لاحلا يف تراص اهاقلأ
 رمألا اذه ىأر امل : نورسفملا لاق "ًابراه لوو هنم رفنو هفاخ ٍءيش لك علتبي هآر املف ٠ . رجشلاو رخصلا

 بهذي يذلا رمألا اذه امس ال . فواخملاو لاوهألا ةي ؤر دنع رشبلا قحلي ام هقحل . لئاحلا بيجعلا
 دنع اهاقلأ اذإ عزفي ال ىتح ةلئاحلا ةزجعملا هذهب هل ًاسينأت ةاجانملا تقو ةيآلا هذه هل رهظأ انو .لوقعلاب
 فخت الو ىموم اي اهذخ : هبر هل لاق يأ «4فق الو اهذخ لاق دوعتو بردت دق نوكي هنأل نوعرف
 اهكسمأف . ةّيح ال اصع تناك امك ىلوألا اهتلاح ىلإ اهديعنس ىأ 4ىلوألا اهتريس اهديعنس# اهنم

 رحبلا رظناو فعض نم ولخت ال ىرخأ لاوقأ كانهو ةيآلا ريسفت يف حجرألا وهو يربطلا هراتخاو سابع نباو دهاجم لوق ةصالخ اذه )١(
 . 1١9/1١ يبطرقلا (#) . 4/7 /7 رصتخملا (؟) . ”* 7 /5 طيحملا



 فذ رشع سداسلا ءزجلا

 ما ممل سوؤمحل ا رب ل امص ىلا يياوص و ري جم ما صام سا صامت جلو ىلع 00

 نم كيرغل 22 ئرخأ ةيا ةوس ريغ نم ءاضيب جرخم كحانج نإ كدي مهحأو ير لوألا ابتريس

 © ىرمأ كرو © ىرَذَص يِلَحّرفأ بر لَك ق2 قط هر نوع لإ بهذ جىَربكْلا انننيا#
 دعو عام عاش ج6 هس رجب سا سأل مارس جاضو رعيمور لإ دس مرتد ير عائد وم

 ددْشأ ينج ىحأ َنورده قو لهأ نم اريزو يل لعجأو (20يلوق أوهَمْفَي 9 ىناسل نم ةدقع للحأو
 رب مل مارس سى مر م سل عع 00 [٠ »وع دعم 5

 «اريصبانب تنك ك نإ © اريك هلو ذو ياريتك كحبس ى يج ىرمأ ف هلارثأو © ىرزأ ةدب
 يو عسر ام كم قإ انيس ذإ ©© ئَرنأ هرم َكَدَع انتم دَقَلِو يج ىموسي َككْؤُم تيتو د لَ

 مث كطيإ تحت كدي لخدأ يأ «ءوُس رسيغ نم ءاضيب ٌجرخت كجانج ىلإ كدي مئمضاو#» اصع تداعف
 هدي لخدأ اذإ ناك : ريثك نبا لاق صرب الو بيع ريغ نم رمقلاو سمشلا ءوضك ةئيضم ةرين جرخت اهجرخأ
 ةيناث ةزجعم يأ «ىرخأ ٌةيآ» "ىذأ الو صرب ريغ نمرمق ةقلف اهنأك الألتت جرخت اهجرخأ مث هبيج يف

 نيتزجعم هللا هارأ . . ةميظعلا انتايآ ضعب كلذب كيرنل يأ «ىرسبكلا انتايآ نم كيرنلإ» اصعلا ريغ
 سأر نوعرف ىلإ هجوتي نأ هرمأ مث « ةرهابلا تازجعملا نم هب هللا هدّيأ ام ضعب يهو « ديلاو ء اصعلا »

 رّبكت هنإ نوعرف ىلإ تايآلا نم كعم امب بهذإ يأ 4 ىفط هنإ ن وعرف ىلإ بهذِإإ» نايغطلاو رفكلا
 هرونو هعسو يأ «يردص يل حرشا بر لاق ةيهولألا ىعّدا ىتح نايغطلا يف دحلا زواجو ربجتو
 ةوعدلاو ةلاسرلا ءابعأ نم ينتفلك امب مايقلا ىلع لهس يأ «يرمأ يل ٌرٌّسيو» ةوبملاو نايالاب

 يمالك اومهفي ىتح يناسل يف ةلصاحلا ةنّكّللا هذه لح يأ «يلؤق اوهقفي يناسل نم دفع لّثحاو»

 هديب نوعرف ةيحل رجف ريغص وهو وربح يف ةرم نوعرف هعضوف نوعرف تيب ف ىموم شاع : نورسفملا لاق
 ذخأ نإف . نيتؤل ولو نيترمج هيلإ دق . كلذ نايب كيرأسو لقعي ال هنإ : ةيسآ هل تلاقف . هلتقب مهف
 يف اهلعجف ةرمجلا ذخأف هيلإ مدقف . لقعي ال لفط هنأ تفرع ةرمجلا ذخأ نإو . لقعي هنأ تفرع ةؤلؤللا
 يندعاسي ًانيعم يل لعجا يأ «يخأ نوراه يلهأ نم ًاريزو يل لعجاو» «”ةسّبَح هناسل يف ناكف هيف

 يف هكرشأو» يرهظ بر اي هب يؤقتل يأ «يرزأ هب دّدشَأ» نوراه يخأ وهو يلهأ نم نوكيو
 يأ «ًاريثك كركذنو #* ًأريثك كحيسن يك# ةلاسرلا غيلبتو ةوبنلا ىف يل ًاكيرش هلعجا يأ 4يرسمأ
 يأ «ًاريصب اسنب تنك كنإ» كيلع ءانثلاو ءاعدلاب كركذنو كب قيلي ال امع كبيزنت ىلع نواعتن يك

 ملعي ال « هرزأ هب دشي هيخأب هنيعي نأ هبر نم ىموم بلط ء انلاعفأ نم ءيش كيلع ىفخي ال انلاوحأب ًاملاع
 هربكتو نوعرف نايغط نم ملعي امل ةمهملا يف هعم هكرشي نأو « ناتجلا تابثو . ناسللا ةحاصف نم هنم

 ننملاب ىلاعت هركذ مث « تبلط امو تلأس ام تيطعأ يأ «* ىسسوم ايكلُوُس تيتوأ دق لاق هتو ربجو
 ْذِإظ ةنملا هذه ريغ ىرخأ ةّنمب ىسوم اي كيلع انمعنأ يأ «ىرخأ ةرم كيلع انتم دقلو هيلع ماظعلا
 توباتلا يف هيفذقا نأ» كتاجن يف ًاببس ناك امم مهلُي ام اهانمهلأ يأ «ىحوُي ام كّمَأ ىلإ انيحوأ

 )١( ىربطلا رظنا (7) . 497 /؟ رصتخملا ١1/١164 هتلازإ ىلاعت هللا لأسف ةقلخخ كلذ ناك ليقو .



 هبط ةروس (20) اقل

 ةالم ص حمام 2 هام و1 ًّ مدل 22

 بم َكِيلَع َتيَقْلاَو ,هل ودعو ودع ُهّذْخَأب , لحاسلاب ملأ هقليْلَف ميلف هيفذُقأف توباتل[ ىف هيفذُقأ نأ
 0 لا ا م ص سل

 7 هب عد مم وع مس مهر سر 2ع . عم صاع ماس ع ل

 َكْمَأ لإ َكَسْعَجَرَ ,هلفكسي نم لع زكلدأ له ُلوُقََف كفخأ ينم ذإ )نبع لع عتصتلو نب

 م َنيدَم لأ ف ننس كَل نوم كَمْ لا َّنِم َكئْجتفاًسْفَن كتف بيعرف ا

 27) ئموملي رَدَق لع تعج
 نمو ؟ اذام مث ٠ لينلا رمت يف هيحرطا مث قودنصلا يف لفطلا اذها رقلأ نأ اهانمهلأ يأ «ميلا يف هيفذقاف

 نوعرف هذخأيو هئطاش ىلع رهنلا هيقلي يأ «هل و دعو يل ودع هذخأي لحاسلاب ميلا هفليلفإ» ؟ هملستي

 لاعفألا عطقأ رمألا ذِإ ذا ةغلابم رمألا ةغيصب ءاج ربخلا هانعم رمأ «هفليلف» : رحبلا يف لاق هودعو يودع

 نم كنع ربصي داكي ال ثيحب كتبع بولقلا يف تعرز يأ 4يسنم ةسيحب كسيلع انيقلأ وز '”اهبجوأو

 ىبرثلو يأ 4ينيع ىسلع عنصتلو» هقلخ ىلإ هببحو هللا هّبحأ : سابع نبا لاق نوعرف كّبحأ ىتح كار
 كنخأ يثمن نيح يأ «هلفكي نم ىلع مكلدأ له لوقتف كتخأ يش ذإإ» يتياعرو يظفحب هللا نيعب

 دعب همأ تيقبو عضارلا هيلع مرح هللا نأل أرما يدث لبقي ال لعج نوعرف لآ هطقتلا ل: نورسفملا لاق

 ىلع مكلدأ له :تلاقهتأرون وعرف تيب ىلإ تلصو املف « هربخ عبَتت نأ هتخأ ترمأف ةمومغم ميلا يف هفذق
 اهيدث تجرخأ |ملف ىسوم مأب تتاف اهراضحإ اهنم اوبلطف ؟ لفطلا اذه عاضر مكل دهعتت ةلضاف ةنيمأ ةأرما

 كرتأ نأ عيطتسأ ال : تلاقف رصقلا يف يعم ينوك : اه تلاقو ًاديدش أحرف نوعرف ةجوز تحرفف همقتلا

 هلوق كلذف ناسحبالا ةياغ اهيلإ تنسحأو معن تلاقف نوح لك هب كل يتآو يعم هذخآ نكلو يدالوأو يتيب

 . ككئاقلب رش يكل كمأ ىلإ كانددر يأ «نزحت الو اهنيع رقت يك كمأ ىلإ كانعجرفإ ىلاعت

 تلق يأ «فلا نم كانيجتف ًاسفن تلتقوإ) كقارف ىلع نزحت اليكلو ٠ كتاجنو كتمالسب نئمطتو

 : ملسم حيحص يفو « هتينابزو نوعرف رش كنع انفرصو لتقلا مغ غ نم كانيجنف ًاباش تحبصأ نيح يطبقلا

 لهأ يف نينس تشيلفإل نحملا نم عاونأب أبظع ءالتبا اا يأ «ًانوتف كانتفو» أطخ هلتق ناكو
 يأ «ىسوم اي ٍردَق ىلع تنج مثإل نيدم ضرأ يف بيعش دنع ةديدع نينس تثكم يأ «نِيْدَم

 . ةوبنلاو ةلاسرلل ردقم تقوو رلعوم ىلع تئج

 : يلب اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تمضت : ةغالتبلا
 ؟ «ىموم ثيدح كاتأ لهو# ءاغصإالا ىلع ثحلاو قيوشتلا ١

 . باطخلاب ًاذذلت باوجلا يف عسوت هنكلو ياصع

 . ؟١1 /5" طيحملا رحبلا (1)



 5 رشع سداسلا ءزجلا

 ناسنإالا بنجل ريعتسا مثرئاطلل حانجلا لصأ « كحانج ىلإ كدي ممضاوإ ةيحيرصتلا ةراعتسالا
 . ةراعتسالا قيرطب نيحانج ناتهجلا تيمسف رئاطلل حانجلا عضوم يف بنج لك نأل

 ريغ نم ءاضيبإ هلوق لثم دارملا ريغ مهوت عفري ءىشب ىتؤي نأ نايبلا ءاملع دنع وهو سارتحالا -

 . «ءوس ريغ نم#

 عنصي نمي ةءالكلاو ظفحلا طرفو ةياعرلا ةدشل ليث # ينيع ىلع عنصٌتلو» ةيليثمتلا ةراعتسالا

 . رخآلان يع ىلع عنصي نمب كلذل لّثمف هيلإ ! رظنلا ميدي بلاغلا يف ءيشلل ظفاحلانأل رظانلا نم ىأر مب

 , ىفخأ . ىشخي . ىقشتفإا» تايآلا رخاوأ يف ءاهبو ًالامج مالكلا ديزي يذلا نسحلا عجسل 5-١

 هلعجي نأ هبر نم هل بلط دقف نوره ىسوم عفن | هاخأ خأ عفن ام : ءاملعلا لاق :ةديئاتف

 . ًالسرم ًايبن هلعجو هءاعد هللا باجتساف ةلاسرلاب همركيو هل ًاريزو

 ؛ انس انف دالعوب قيوم لعاألا نوه لاضرك < ةبيتعات
 ىحوي ام كمأ ىلإ انيحوأ ْذِإظ نوعرف تيب يف ىّبريل لينلا يف هءاقلإو قودنصلا عنص همأ ماهلإ : ىلوألا ةنملا

 . «توباتلا ىف هيفذقا نأ

 . «ينم ةبحم كيلع تيقلأو» هبحأ الإ دحأ هاري ال ثيحب ىلاعت هللا نم هيلع ةبحملا ءاقلإ : ةيناثلا

 . «ينيع ىلع عنصُتلو» ةيانعلاو ةءالكلاب هل هتياعرو هللا ظفح : ةئلاثلا

 . «اهنيع رقت : يك كمأ ىلإ كانعجرفإ» ماركإالاو ماعنرالا عم همأ ىلإ هدر : ةعبارلا

 . «مغلا نم كائيجنو» يطبقلا هلتق دعب لتقلا نم ىسوم ءاجنإ : ةسماخلا

 # ىسوم اي ٍردق ىلع تئج مئؤقلاسرلاب هفيلكتو نيدم ضرأ نم هتدوع دعب هل هللا ميلكت : ةسداسلا

 . (/5) ةيآ ةياهن ىلإ (51) ةيآ نم

 قه هصخخ انت انه زكذ: علا وس اهئاطغإو هتاعم ةباجشناب رف لع سم لامر ك1 * ةيكساجملا
 نم راد ام ركذ مث « هللا ةوعد هغيلبتل نوراه هيخأ عم نوعرف ىلإ باهذلاب هرمأو « ءابتجالاو ءافطصالا

 3 نيملاعلا بر هلل مهدوجسو ةرحسلا رمأ نم ناك امو نوعرفو ىبسوم نيب راوح ا



 7 جر
 هطاةروس 3 )7٠8(

 ريخلا وهو ةعيّصلا ذاختا : عانطصالا لصأو , كترتخاو كتيفطصا 4كتعنطصا» : ضن تسفغللا
 : جاجعلا لاق روتفلاو فعّضلا : ىنولا «اينتإ# ناسنإ ىلإ هيدّسُت

 اهرب امو ىضم ام هليالا هل ٌرمَغ نأ ذم دمحم ىتَو (ف

 مكلصأتسي «مكتحمسي» ءاملا ىلإ موقلا مدقتي يذلا طرافلا هنمو « انتبوقع ىلإ ردابيو لجعتي «طرفي»
 : قدزرفلا لاق رعّشلل قلحلا ءاصقتسا هلصأو مكديبيو

 «فّلج وأ تحسم الإ لاملا نم ْعدَي مل ناورم نبا اي نامز ضعو
 «ىوجنلا» هرّمديو ناسنبالا كلبي هنأل مارحلا لالا : تحّسلاو , باهذإلاو كالهبالا يف لمعتسا مث
 . هسفن ىف فوخلا رعشتساو رمضأ *سجوأ# مالكلاب رارسيالا وهو يجانتلا

 جون, 2 | لإ آبمذا كرك ىفاينَن اوت ةلوخأو تنأ أ بهذا جىسفتل َك َكتحَبطِصأَو
 جاع طرفي نأ فانت اَنَنِإ انير الاَك 420 ىتحب وأو ذي ,هْلَعَل انِيَل الو ,هل الوقت م لم جم سى تكا ص سال ل سا حج ل ص سل ص

 وري سام ىلا السر ل ممم > مع ريل لم رم ا م 4 5
 دلع

 1 "رس نب انعم لسرأك كبر الوسر ان الوم هانا هز) ئرأو مهسأ امكعم ىننإ ذا فانت

 كوخأو تنأ بهذإ» يبحوو يتلاسرل كترتخا يأ «يسفن كتعنطصاو» : رثسيفللا
 ديلا انه تايآلاب دارملا : نورسفملا لاق يتازجعمو ينيهاربو يججحب نوراه عم بهذا يأ « يتايآب

 نبا لاق هحيبستو هللا ركذ يف ارّضقتو ارتفت ال يأ «يركذ يف اينت الوإ» ىسوم اهب هللا ديأ يتلا اصعلاو

 مى ًانوع هللا ركذ نوكيل . نوعرف ةهجاوم لاح يف هللا ناركدلي لبا هللا ركود نع ار لأ دارملاو : ريثك : ريثك

 يف ةياهنلا غلبو ربكتو ربت ىأ «ىفط هنإ نوعرف ىلإ ابهذإ» "هل ًارساك ًاناطلسو اهل ةوقو هيلع

 وأ ركذتي هّلعلإ ًاقيفر ًافيطل ًالوق نوعرفل الوق يأ «ًانيل ًالوق هل الوقفإ نايغطلاو ونعلا

 طرفي نأ فاخن اننإ انبر الاقإ هنايغط نع عدتريف هباقع فاخي وأ هللا ةمظع ركذتي هلعل يأ « ىشخي

 انيلع لجعي نأ ناهيالا ىلإ هانوعد نإ فاخن اننإ انبر اي : نوراهو ىبوم لاق ىأ #ىفغطي نأ وأ انيلع

 نم افاخت ال يأ «ىرأو عمسأ امكعم يننإ افاخت ال لاقإ# انيلإ ةءاسبالا يف دحلا زواجي وأ « ةبوقعلا
 الوسر انإ الوقف هايتأف» امكب لعفي ام ىرأو . اكل هباوج عمسأ نوعلاو ة ةرصنلاب امكعم يننإ هتوطس

 هنأ همالعال «كبرإ ظفلب ركذلا صيصختو ؛ كيل كيلإ انلسرأ كبر دنع نم نالوسر ان إ يأ #كبر

 قلطأ يأ «ميذعت الو ليئارسإ ينب انعم لسرأف» ةيبوبرلا يعدي ناك ْذِإ هلل كولمم دبعو بوبرم

 كانثج دق يأ «كبر نم ةيآب كاننج دق ةقاشلا لامعألاب مهفيلكتب مهبذعت الو ليئارسإ ينب حارس

 ىدتها نمل هللا باذع نم ةمالسلاو يأ «ىدهلا عسبتا نم ىلع مالسلاو# انقدص ىلع لدت ةزجعمب

 باذع نم مالنملا هب دصق اغإو باطخلا ءادتباب سيل هنأل ةيحبتلا هب دصقي مل : نوزرتفملا لاق هللاب نمآو

 )١( يبطرقلا (؟) . 158/15 يربطلا ١1١/518 . ) )7رصتخملا 4407/7 .



 فضي رشع سداسلا ءزخلا

 مصاص اعل ص الجو ع سس حج هرم

 لع َباَذَعْلآ نأ اَنَِلِإ وأ د اَنِإ 20 دمع
 2 2 ا 2

 نم لع مدلسلاو كبر نم ةياعب كنْمج دك

 ل م

 د 050 ئسوملب بر نف لاَ 4 َلوَنو

 نزلا عكست تب ىلا هج ىتبالو نر لجأ كف قرن منع لك ١ كمألا نقلا
 هوم وع مو صوص مدس لصرص خص ري و را ع ١ را رع رص ع ع ع رت وس

 ًاوعرأو أولك 2 قش تابت نم اج وزأ ة هاف كامو ءامسلا نم لزنأو البس ابيف ركل كلسو ادهم

 ةراث كج رحم امو رك ديعن اهو 1 ابنه * 5 يد ىَبنلا لرأَ تلي كلذ ىفَّنإ ل

 هاحوأ اهف هللا انربخأ دق ىأ «ىّنوتو بدك نم ىلع باذعلا نأ انيلإ | يحرأ دقانإ» هطخسو هللا
 «ىسوم ايامكبر نمف لاقإل ناميالا نع ضرعأو هللا ءايبنأ بذك نم ىلع ميلألا باذعلا نأ انيلإ
 ةياغل يبر نم : لقي ملو ؟ هفرعأ ال ينإف ؟ ىسوم اي هيلإ ينوعدت يذلا "برلا اذه نمو : نعرف لاق. ىأ

 ءيش لك ىطعأ يذلا انبر لاق» «امكبر نم# نوراهو ىسوم ىلإ هفاضأ لب هنايغط ةياهنو هوتع

 ةياغ يف باوج اذهو « هحلاصمو هعفانمل هاده مث هقلخخ ءيش لك عدبأ يذلا وه انبر يأ «ىده مثهفلخ

 قباطت يتلا ةئيهلا نيعلا ىطعأ دقف ء اهرمأب تادوجوملا عيمج ىلع هتلالدو هراصتخال نايبلاو ةغالبلا

 : يرشغتزلا لاق ناسللاو فنألاو لجرلاو ديلا كلذكو . عاجسالا قفاوي يذلا لكشلا نذألاو « راصيرلا
 نورقلا لاب امف لاق# فاصنإللا نيعب رظنو نهذلا ىقلأ نمل هنيبأو ةمنعاو يصح انةتناوملا اذه رد هللو

 لاق ؟ ًاقح لوقت ام ناك نإ اوبساحي ملو اوثعبُي مل مِل ؟ ةيضاملا نورقلا نم كله نم لاح ام يأ « ىلوألا

 جتحي نوعرف عرش , ىدهف ردقو «٠ قزرو قلخ يذلا وه هلسرأ ىذلا هبر نأب ىسوم ربخأ امل : ريثك نبا
 اهسلع لاقإ» "؟ هريغ اودبع لب كّبر اودبعي مل كلذكرمألا ناكّذإ مهاب ام : لوقي هنأك ىلوألا نورقلاب

 لضي ال» ظوفحملا حوللا يف رطسم يبر دنع اهلامعأو اهلاوحأ ملع : ىبوم لاق يأ «باستك يف يبر دنع
 لئالدلا هل يبي ىموم عرش مث . . اهنم ءيش هملع نع بيغي د الو يبر ءىطخي ال يأ #ىسني الو يبر

 دهملاك ضرألا لعج يأ «ًأديم ضرألا مكل لمج يذسلا» لاقف ةرهابلا هتردق راثآو هللا دوجو ىلع

 اهيف اهنوكلست ًاقرط مكل لعج يأ البس اهيف مكل كّلسوإ» مكب ةمحر اهيلع نورقتستو اهنودهتمت
 انجخافإ) ًاتارف ابذع َرطملا باحسلا نم مكل لزنأ يأ «ءام ءامسلا نم لّزنأوإ» مكحلاصم ء ءاضقل
 ةحئارلاو لكشلاو معطلا ةفلتخملا تاتابنلا نم ًاعاونأ ءاملا كلذب جرخأف يأ «ىَّتش تان نم ًاجاوزأ هسب

 اوعْراو اولك» هللا ةمظع ىلع ًاهيبنت ملكتملا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا هيفو , جوز اهنم فنص لك
 « هللا هجرخأ يذلا الكلا نم ىعرتو حرست مكماعنأ اوكرتاو راهثلاو تاتابنلا هذه نم اولك يأ «مكماعنأ
 ةحضاو تامالعل ركذ اهف نإ يأ « ىهُّنلا يلوأل تايآل كلذ يف ّنإ» مُعّنلاب مهل ًاربكذت ةحايإلل رمألاو
 ضرألا نم يأ «مكديعت اهيفو مكانقلخ اهنم# هتينادحوو هللا دوجو ىلع ةميلسلا لوقعلا باحصأل

 2 مال جر عمو 00 0

 0 رهفْلَخ حوت لك ئطغأ ىذا ّ
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 ك3 ننملا كتب رطب (َنمْديَو امهرخس ضر نم هب اجري نأ نادي ٍنرحلسل نادم نإ أولاَك

 نمو يأ «ىرخأ ًةرات مكجرخُ اهنمو# ًابارت نوريصتف مكتامب دعب نودوعت اهيلِإو سانلا اهيأ مكانقلخ
 دقلوإ لاقف هدانعو نوعرف ّوتع نع ىلاعت ربخأ مث . . باسحلاو ثعبلل ىرخأ ةرم -رخن ضرألا

 ع ديلاو « اصعلا نم ىسوم ةوبن ىلع ةلادلا تازجعملاب نوعرف انصب دقل هللاو يأ «اهلك انتايآ هانير أ

 اهنأ معزو اهحوضو عم اهب بدك يأ «ىبأو بّدكف# عستلا تايآلا رئاسو . دارجلاو . نافوطلاو
 « ىسوم اي كرحسب انضرأ نم انجرختل انتئجأ لاقل هرابكتساو هوت ةعاطلاو ناميالا نأ رس

 يأ «هلثم رحسب كنيتأنلف» ؟ رصم ضرأ نم انجرختل رحسلا اذهب يرن ناي : نوعرف لاق يأ
 كنيبو اننيب لعجافإ لوسرب ًتسلو رحاس كنأ سانلل رهظيل هب تئج ءج يذلا لثم رحسب كّئضراعنلف
 ال دعولا كلذ فلخن ال يأ 4و ًاناكم تسنأ الو نحن هل الإ عاتجا تقو انل نبع يأ أدعوم

 رشي نأو ةنيزلا موي مكدعوم لاقإ» '>ٌنيعم تقوو نّيعم ناكمب نوكيو كتهج نم الو انتهج نم
 يف سانلا عمتجي نأو - مهدايعأ مايأ نم موي: تالبعلا موي. عايجتالل اندعوم : ىبسوم لاق يأ « ىحض سانلا
 0 قهزيو قحلا رهظيل ةزرابملل مويلا كلذ نّيع الو : نورسفملا لاق راهنلا كلذ ىحض

 ىأ « ىنأ مث هديك عمجف نوعرف ىئوتف» سانلل هتزجعم روهظب راطقألا يف كلذ عيشيو , داهشألا

 لاَق هللا رون ءىفطيل ديك نم هعمج امو مهتاودأو ة ةرحّسلا هعمو دعوملا ىتأ مث ةرحسلا عمجف نوعرف فرصنا

 مكليو ىسوم مه لاقإ» "”يمعو لابح مهنم رحاس لك عما رحاس نيعبسو نينثا اوناك : سابع نبا
 ال مكليو : نوعرف مهب ءاج امل ة ةرحسلل ىسوم لاق يأ 4باذعب مكتحسيف ًابذك هللا ىلع اورتفت ال

 رسخ يأ «ىرستفا نم باخ دقوإ» لئاه باذعب مكلصاتسيو مككلهيف بذكلا هللا ىلع اوقلتخت

 هنم ةرحّسلا عمس الو . ىدّغلا ىلإ نوبوثي مهّلعل راذنبالاو حصنلا مهل مّدق .. هللا ىلع بذك نم كلهو

 اي ا ل مهلاه ةلاقملا هذه

 سانلا نع كلذ اوفخأو رحاس لوقب اذه ام : مهضعب لاقف ىسوم رمأ يف اوفلتخا يأ «ىوجنلا اورسأو
 اولاق يأ «امهرحسب مكضرأ نم مكاجرخي نأ ناديري نارحاسل ناذه ْنِإ اولاق» ًارس نوجانتي اوذخأو

 رحسلا اذهب اهنم مكجارخإو رصم ضرأ ىلع ءاليتسالا ناديري نارحاس لإ ناذه ام رواشتلاو رظانتلا دعب
 . 7١4/١١ يبطرقلا (7) . نيقيرفلا ىلع هتفاسم يوتست ًاناكم دارملا نأ يربطلا راتخخاو « ىو ًاناكم طريسفت يف ريثك نبا هراتخا اماذه )١(



 فلا رشع سداسلا ءزجلا

 هد امام 2 8غ -2 هدور مادوآ جم 0007 0 نق اع رعاه # ه4 ع 2

 قلت ل ولات جد خم نم ملا حلف دو افصأوتنا مث ركديك ًاوعمج اف
 2 يدرب 4

 © نئعست انأ مهر نم هّبَلِإ لحي ميصعَو مُهاَبح اَدِإَق أرق لب لَك هج جي ّقْلَأ ْنَم لَو

 هه موص | س سس عم 00

 ام ْفَمْلَت كنيمت ىفام ٍقْلأ هيد لعألا تأ كل نحال اَنلُك © ىموم ةفيخ ءهسيفَن يف سَجوا

 انماء ادم ةرحسلا قلاك © نأ ُتْيَح رعاسا حلقي 1 ًارعتص اع و

 بهاذملا لضفأ وه يذلاو هيلع متنأ يذلا مكنيد داسفإ امههضرغ يأ « ىلا مكتقيرطب ابهذيو»

 ناذه 00 د لوقلا بادهأ اوبذاجتو سلا يف اورواشت مهنأ رهاظلاو : يرشخغغزلا لاق نايدألاو

 اطيشتو امخ نوراهو ىبوم ةبلغ نم ًاقوح هريوزتو مالكلا اذه قيفلت يف معاوجتت تتاكف 4نارساسل

 اوراس اوي اوت كرس رمت نا كاس د اوت ع : مكديك اوعمجأفإ» "|هعابتا نم سانلل

 حلفأ دقو# نيرظانلا رودص يف بيهأ نوكيل نيفطصم ناديملا ىلإ اوتثا مث . ةدحاو سوق نع اومراو
 نوعرف هب مهدعو ام حالفلاب اودارأ : نورسفملا لاق بلغو الع نم مويلا زاف يأ * ىلعتسا نم مويلا

 انك نإ ًارجأل انل نأ اولاق» ىلاعت لاق ايك ميركتلاو بيرقتلا عم ةليزجلا ايادهلاو ةميظعلا تاماعنإلا نم

 نوكن نأ اًمإو يفلت نأ اّمِإ ىسوم اي اولاقإ» «نسيبرقملا نمل اذإ مكنإو معن لاق ؟ نييلاغلا نحن
 ةبلغلاب مهنم ةقث هوريبخ ؟ نحن أدبن وأ ءاقلإالاب تنأ أدبت نأ امإ : ىسومل ةرحسلا لاق يأ « ىقلأ نم لوأ

 : ىسوم مهل لاق يأ اوقلأ لسب لاقإ» ناديملا اذه يف مهمواقي ال ًادحأ نأ نودقتعي اوناك مهن :أل ىبسومل

 لوقلا تب ثيح مسيبدأ نم نسحأب بدألل ةلباقم كلذ لاق : دوعسلا وبأ لاق ءاقلإلاب مدنأ اوءدبا لب

 ىراصقو مهدهج ىصقأ اوغرفتسيو . مهعم ام اوزربُيل مهرحسب ةالإبملا مدعل ًاراهظإو ؛ ًالوأ مهئاقلإب

 ليي مهيصعو مُشابح اذإف» ©'هغمديف لطابلا ىلع قحلاب فذقيف هناطلس هللا رهظي مث ١ مهعسو

 يتلا ئصعلاو لابحلا كلت اذإف اوقلأف يأ ىنعملا هيلع لد فذح مالكلا يف « ىعست اهنأ مهرحس نم هسيلإ

 يحوي ٌريبعتلاو . اهنوطب ىلع ىعستو كرحتت تايح اهنأ - رحسلا ةمظع نم  اهئظيو ىسوم اهليختي اهوقلأ
 ىموم سحأ يأ « ىسوم ةفيخ هسفن يف سجوأف» برطضاو اهنم عزف ىسوم نإ ىتح رحسلا ةمظعب
 يأ «ىلعألا تنأ كنإ فخ ال ادنقإ» ًالئاه ًائيش ىأر هنأل ةيرشبلا ةعيبطلا ىضتقمب هسفن يف فوخلا

 يأ «اوعنص ام فقلت كنيمي يف ام ,قلأو» رصتنملا بلاغلا تنأ كنإف تمهوت اعف خت ال ىسوملانلق

 يذلا ّنِإ يأ «رحاس ديك اوعنص افإ» رحسلا نم هوعنص ام اهمفي ملتبت كنيميب يتلا كاصع _قلأ
 رحاسلا دعسي ال يأ «ىتأ ثيح رحاسلا حلفي الو» رحسلاو ةذوعشلا باب نم وه هولعتفاو هوعرتخا

 نوراه برب انمآ اولاق ًادّحس ة ةرحسلا يفلأف» لّلضم بذاك هنأل هبولطمب زوفي الو ناك ثيح

 اوأر امل نيملاعلا بر هلل ًادجس رفتنيح ةرحسلا ٌرخف ذ اوعنص ام تعلتباف هاصع ىسوم ىقلأف يأ «ىسومو

 سأرو قتعو مئاوق اذ « ًالئاه ًايظع ًانابعث تراص اصعلا ىسوم ىقلأ ال : ريثك نبا لاق ةرهابلا ةيآلا نم
 . لوقلا اذهب ةنهارلا ةعالا كلت يف هل ىلاعت هللا ىحوأ (”) . #/١7” دوعسلا وبأ (؟) . "فاشكلا )١(



001 5 
 دكان :

 ام هاما سر 2 سه وهلا موس رورزا#ب سرس مج ريس مس رمش سر

 00 رحسلا ركسلع ىذلا رق ريِبَكَل رهنإ اظل هاء نأ َلْيَ رهل متنما< لَك هيج مومو نوره برب

 تاس ر# لس 4 س1 نع س8 ع سوس سما ٠ ج ول 2 سام سأل سس را لو جار إس ح1

 ا

 ص ا هذله ىضَقَت ام 2 َتنَأآَم ضفاف 978 ىو تنئيبْلا نم انءاجام لع كربون
 رج سو ام رلو ع رع وو مصرس ١ رص ص جب ص را سم ع

 هير تأي نم رهنإ ضقبأو ريح هلو ل م هيلع انته | امو انديلطح انَلر فعلا انماء ان

 كلذ ىلإ نورظني سانلاو « هتعلتبا الإ ًائيش الن صحب قتلا نابل كلت ىلع تالت « سارضأو

 او لاو حلا يق نم سيل حان يلا لع رد عاشو كلذ را ياا 1 ًارامن ًانايع
 لطبو قحلا عقوو . ناهربلا حضت ذتأو ةزجعملا تماقف « هلل ًادجس اوعقو كلذ دنعف « هيف ةيرم ال قح

 هل متنمآ لاق# «”ةررب ءادهش راهنلا رخخآ فو . ةرحس راهنلا لوأ اوناك : سابع نبا لاق ء رحسلا
 كلذب مكل حمسأ نأ لبق هب ءاج امب هومتقدصو ىسومب متنمآ : ةرحسلل نوعرف لاق يأ «مسكل نذآ نأ لبق
 رحسلا مكمّلع يذلا مكسيئر هنإ يأ «رحسلا مكمّلع يذلا مكريبكل هنإ» ؟ ينونذأتست نأ لبقو

 مهوعبتي ال ىتح سانلا ىلع سبلُي نأ اذه هلوقب نوعرف دارأ اميإو : يبطرقلا لاق يكل اوبهذتل هع متقفتاف

 نم رأو مكيديأ نعطْمألن» لاقف بيذعتلاو لتقلاب مهدالهو مهدعوت مث  "”مهناميلك اونمؤيف

 وأ ىرسيلا لجرلاو « ىنميلا ديلا عطقب تافلتخم مكنم لجرألاو يديألا نعطقأل هللاوف يأ «فالخ

 ُسلعتلو» ةلثق رش ميك باو لخنلا ودع لع مكفلفلا نا «لختلا عوذج يف مكنبلصألو» سكعلاب

 فو مأ انأ له ءمودأو ًاباذع انم دش وه نم ه ةرحسلا اهعأ نملعتلو يأ # ىقبأو اباذع دشأ انيأ

 نل :ةرحسلا لاق يأ «تانيبلا نم انءاج ام ىلع كرْئْوُت نل اولاقط متنمآو هب متقدص يذلا ىبموم
 يذلاوإ) انكاله كلذ يف ناكولو ىسوم دي ىلع هللا نم انءاج يذلا ناميإلاو ىدهلا ىلع كلّضفنو كراتخن
 عناص تنأ ام عنصاف يأ #ضاق تسنأام ٍضقاف# انقلخ ىذلا هللاي نيمسقم يأ هللاب مسق «انرطف

 ىف انتبغرو ةلئاز ةيناف يهو ايندلا ةايحلا هذه يف كرمأ ذفني انإ يأ «ايندلا ةايحلا هذه يضقتافإ»
 ؛”اولاق ام اولاق كلذلف ةنجلا يف مهلزانم مهدوجس يف هللا مهارأ اودجس امل : ةمركع لاق دلاخلا ميعنلا
 انم ردص امو اهانفرتقا يتلا بونذلا انل رفغيل هللاب انمآ يأ «اناياطخ انل رفغيل انبرب اسآاتإ»
 رون ءافطرال ءانلمع يذلا رحسلا انل رفغيو يأ «رسحسلا نم هيلع انتهركأ اموؤط يصاعملاو رفكلا نم

 انيأ نملعتلو» هلوق باوج اذهو . ًاباذع ىقبأو ًاباوث كنم ٌريخ هللاو يأ «ىقبأو ريخ هللاوإلا هللا
 نوعرفل ةظع ةرححسلا مالك ةمنت نم اذه 4م نهج هل نإ مجم هبر أي نص هسنإإ) 4يفبأوأباذع د شأ

 اهيف تومي ال» منهج ران هل نإف « رفكلا ىلع هتومو يصاعملا هفارتقاب مرحموهو ةمايقلا موي هبر ىقلي نم يأ

 لمع دق ًانمؤم هتأي نمو "© ةئينه ةبيط ةايح ايحي الو . هباذع يضقنيف منهج يف تومي ال يأ «ايحي الو
 )١( يبطرقلا (؟) . 486/5 رصتخملا ١١/774 . )”( يبطرقلا ١١/558

 ) )4امل ًةايح ايحت الو اهاقش مضقنيف "توم ال سفنل ْنَم الأ 2: ىنعملا اذه يف يرابنألا نبا دشنأ



 514١ رشع سداسلا ءزجلا

 م كاف حصل دف انْ أ نمو 02 يَحياَلَو ابيف تومبال ْمُهَج ,4 َناَفاَمِر اي لا
 مم دا مى م 2 و دل

 هج طسرَم ه1 كلوا رح ربتألا اتيك نب ىو ندع تن 2 - يو لعل ٌتنَج

 مهل كئلوأف# تايهنملا كرتو تاعاطلا لمع دقو ًادّحوم ًانمؤم هبر ىقلي نمو يأ «تاحلاصلا
 تانجإ» هللا دنع ةعيفرلا لزانملا مه تاحلاصلل نولماعلا نونمؤملا كئلوأف يأ «ىلعلا تاجردلا
 نكاسملاو « تانمآلا فرُعلاو 3 تايلاعلا تاجردلا تاذ ةماقإ تانج يأ للعلا تاجردلل نايب «ندع

 رمخلا نم ةنجلا راهنأ اهرّرَسو اهفرغ تحت نم يرجت يأ «راهنألا اهتحت نم يرجت» تابيطلا

 كلذوإ ًادبأ اهنم نوجرخي ال امود ةنجلا يف نيثكام يأ «أدبأ اهيف نسيدلاخإ» ءاملاو «نبألاو « لسعلاو
 ةئام ةنجلا ) ثيدحلا ىفو . يصاعملاو رفكلا سند نم رهطت نم باوث كلذو يأ « ىكزت نم ءازتج

 هولاساف هللا متلأس اذإف ةجرد اهالعأ سودرفلاو 3 ضرألاو ءامسلا نيب امك نيتجرد لك نيب ام 3 ةجرد

 . (”(سودرفلا

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغاللتبلا

 كلملا هاري نم لاحب ءافطصالاو برقلا نم هب هلوخ ام هّبش « يسفنل كتعنطصاو» ةراعتسالا - ١
 , هتلخخل هراتخيو « هسفنل هعنطصيف ةديمحلا لالخلا نم هيف ا ةلزنملا برقو ةماركلل ًالهأ

 . ةيعبت ةراعتسا هيفف ء كلذل عنطصا ظفل راعتساو ةليلجلا هرومأل هيفطصيو

 قلخلا نيبو «اهيفؤيو «اهنم# نيب لباق ثيح «مكديعن اهيفو مكانقلخ اهنمإ» ةفيطللا ةلباقملا ” 
 . ةيعيدبلا تانسحملا نم اذهو ةداعإلاو

 هلثمو هيلع ىنعملا ةلالدل فذح مهلابح اذاف اوقلأف يأ « مهلابح اذاف اوقلأ لب» فذح زاجيإ -

 ىقلأف وهو ليوط مالك هنم فذح «كنيم يف ام قّلأو» هلوق دعب «ًادجس ةرحسلا يقلأف)
 ةلالدل فذحلا نسح امنإو « ًادجس ةرحسلا يقلأف رحسلا نم اوعنص ام تفقلتف هاصع ىسوم
 . فذح زاجيإ ىمسيو هيلع ىنعملا

 . *جرخنو . . ديعن» نيبو ©ايحيو .. تومي» نيب قابطلا - 4
 ةلباقملاو خلا «تاحلاصلا لمع دق ًانم ؤم هتأي نمو» نيبو هًامرجم هبر تأي نم هنإإ نيب ةلباقملا -
 . كلذ لباقي امب ىتؤي مث رثكأ وأ نيينعمب ىتؤي نأ يه

 . خلا «ىكزت « ايحي « ىرتفا  ىحّسض . ىوُسإ» لثم يف فلكتما ريغ نسحلا عجسلا -
 ريركتو « دي ديكأتلل ةديفملا 4نإ يهو تادك ْؤم ةدعب ربخلا دكأ «ىلعألا تنأ كنإ» تادكؤملا ٠

 هلل يا و«ةبلغلا ىلع لا دلا ولعلا ظفلو# ىلعألا ظربخ ا في رعتوج تنأ ريمضلا

 ع ىيذمرتلاو دمحأ هاور 23(



 هط ةروس (50) ؟ع؟

 . يناعملا ملع صئاصخ نم اذهو 3 هعورأو هغلبأ ام ليزنتلا رد

 نورسفملا ركذ دقو . هب مهداده ام ةرحسلاب لعف نوعرف نأ ةميركلا تايآلا ركذت مل : 2 0 7

 لوأ يف اوناك : سابع نبا لاق اذهلو ناعإلا ىلع اوتاف مهبلصو مهلجرأو مهيديأ عطقف هديعو مهيف ذفنأ هنأ

 . ةررب ءادهش راهنلا رخآ فو . ةرحس راهنلا

 «املع ءىش لك عمسو وه الإ . . ىلإ . . ىسوم ىلإ انيحوأ دقلو» : ىلاعت هللا لاق
 . (84) ةيآ ةيابن ىلإ (ا/ال) ةيآ نم

 ةيانع ىلإ انه تايآلا ريشتو ٠ نوعرفو ىسوم ةصق نع ثدحتت ةميركلا تايآلا لازتال : هبَسانلا
 ينب ىلع ىربكلا هننمو ىمظعلا هللا معنب مهركذتو 2 مهودع كالهإو مهئاجنإو . هموقو ىسومب ىلاعت هللا

 ركذت مث . اهرفكب هللا بضغل ضرعتلا نم مهريذحتو اهركش ىلع ةظفاحملا نم هب مهاصو امو . ليئارسإ

 . رخأ تايآ يف لصف ام انه ىوط دقو . لجعلا مهتدابعب ليئارسإ ينب ساكتنا تايآلا

 يغبني الام ىلإ دحلا ةزواجم : نايغطلا «اوغطّت» هقحل اذإ هكردأ ردصم ًاقاَحل «ًاكرد» : سس تتفعللا

 متفب : كلملا «انكلي» لفس ىلإ رلع نمطقس اذإ يوبي ىوه نمرانلا رعق يهو ةيوامما ىلإ راص «ىوهإ»
 ًارزوبنذلا يمس هنمو ًالاقثأ «ًارازوأ انتهج ٍٍس هكلمت انك رمأب هانعمو ةردقلاوةقاطلا: ماللا نوكسو ميملا
 فاطعتساللا ىلع لدت ةظفللاو يمأ نبا اي يأ 4 نبا اي» رقبلا توص : راوخلا «راوخ# ناسنإلا لقثي هنأل

 . تّيزو تلمح «تلّوس»
 همام واس ج1 حرص صرع

 هد ننال كرو سدت السي . رحبلا ىف َّ رمح ٌبِرْطأَف ىدابعب ِرْسأ نأ عموم كإ انبَحوأ دَقَلو

 ليءارسإ ىبني دلي ده امو هم رهموق َز ُنوعرف ٌلَصضْأَو ]2 مهيشحام مل نم مشق -هدونجي نوعرف مهعبنأَك

 نأ دب ىسوم ىلإ انيحوأ يأ «يدابعب رْسسأ نأ ىسوم ىلإ انيحوأ دفلو» :رتميهتلا
 رحبلا يف ًاقيرط مهل بر ضافإ» رصم ضرأ نم ًاليل ليئارسإ ينبب ب رس نأ نايغطلا يف نوعرف ىدامت

 «ىسشخم الو ًاكرذ فات الو هيلع نورمي سبا اقيرط ممل حبصيل كاصعب رحبلا برضا يأ اسي

 نم مهيشغف هدونجي ُنوعرف مهعبتأف» رحبلا يف قرغلا ىشخت الو 5 هدونجو نوعرف نم ًاقاحل فاخت ال يأ

 نم مهيشغو . مهباصأ ام رحبلا نم مهناصأف مهلتقيل هدونج عم نوعرف مهقحلف يأ «مهيشغ ام ميلا

 هموق ُنوعرف لضأو#» قرَّغلا دنع مهاهد امل ليوهتلا ديفي ريبعتلاو هللا الإ ههنُك ملعي ال ام لاوهألا

 امو» هلوق يف نوعرفب مكهت هيفو . ةاجن الو ريخ ىلإ مهاده امو دشرلا نع مهلضأ يأ «ىده امو

 دعب ليئارسإ | ينبل باطخ «مكودع نم مكانيجنأ دق ليئارسإ ينب ايه «داشرلا ليبس الإ مكيدهأ

 نيح مكيلع ةميظعلا يتمعن ليئارسإ ينب اي اوركذا ىنعملاو هدونجو نوعرف قارغإو رحبلا نم مهجورخ

 «نيألا روطلا بناج مكاندعاووإ» باذعلا ءوس مكنوموسي اوناك نيذلا هموقو نوعرف نم مكتيجن
 نوكل مهيلإ ةدعاوملا تبسن امو . نميألا ءانيس روط بناج هيلع ةاروتلا لازنإو ةاجانملل ىموم اندعو يأ
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 2 ع ل لأ مَع 0
 يأ «ىولسلاو نسم لا مكيلع انلزنوإف مهايندو مهنيد حالص ةاروتلا لوزن زن ىفذِإ 53 ةعجار اهتعفنم

 انم ًالضفت احل رويطلا دوجأ نم وهو ىولسلاو « لسعلا هبشي وهو ماب يتلا ضرأ يف متنأو مكانقزر

 مث . ةينيدلا ةمعنلاب مث . ءاجنإالا ةمعنب مهريكذتب أدب ثيح نسحلا ٌةياغ بيترتلا اذه ىفو . . مكيلع
 يذلا ذيذللا لالحلا نم اولك مكل انلقو يأ «مكانقزرام تابيط نم اولك# ةيويندلا ةمعنلاب

 ىلع ةيفاعلاو ةعسلا مكنلمحت ال يأ «يبضغ مكيلع لحيف هيف اوغطت الو» مكيلع هب تمعنأ
 هيلع لزني نمو يأ «ىوه دسفف يبضغ هلع للحي نمو يباذع مكب لزنيف يرمأل نايصعلا
 ينإو يأ «ىدتها مس ًاحلاص لمعو نسمآو ؛ بات نك راكنمل ينإو» يقشو كله دقف يباقعو يبضغ

 بيغرت ةيآلا يفو « ناميالاو ىدهلا ىلع ماقتسا مث . هلمعو هناي نّسحو كرشلا نم بات نمل ةرفغملا ميظعل
 يأ يأ 4ىسوم اي كموق نع َكلجعأ امو» سأيي اليك جرخملا نايبب نايصعلا ةدهو يف عقو نمل

 نم مهراتخا نيذلا ءابقنلا عم ىضم دق ىسوم ناك : يرشخغزلا لاق ؟ ىسوم اي كموق نع كب لجع ءىش

 «يرثأ ىلع ءالوأ مه لاق "”هبر مالك ىلإ ًاقوش مهمدقت مث بورضملا دعوملا لع روطلا ىلإ هموق
 يأ «ىضرتل بر كيلإ تلجعوإ» يدعب نونأي مهو ريسي ءيثب الإ مهمدقتأ مل ينم نوبيرق يموق يأ

 يف ببسلا نيب مث ًالوأ ىسوم رذتعا . ينع ىضر دادزتل هيلإ ءيجملاب ينترمأ ىذلا عضوملا ىلإ تلجعو

 سم كامو نق هتف ايلف لان للا يرانا هلا اجل لإ قولا ومو هكوغ لو فارس
 مهعقوأو يأ «يرماسلا ٍ مهُّلضأو» مهنيب نم كباهذ دعب نم لجعلا ةدابعب مهائيلتبا يأ «كدعب

 رقبلا نودبعي .موق نم ًاقفانم ًارحاس يرماسلا ناكو . لجعلا ةدابع مهل هنييزت ببسب ةلالضلا يف يرماسلا

 نأ هرمأو , نوراه هاخأ ليئارسإ ين , ىلع فلختسا دق هبر ةاجانمل ءاج نيح ىبموم ناك : نورسفملا لاق
 مهاعدو ًالجع اهنم عنص مث يلحلا يرماسلا عمج ىبوم ةبيغ ءانثأ يفو « هللا ةعاط ىلع ةماقإالاب مهدهعتي

 عجرفإ ًاموي نيرشعب مهدنع نم ىسوم جورخ دعب مهل تعقو ةنتفلا كلت تناكو هيلع اوفكعف هتدابع ىلإ

 ةاروتلا ذحخأو نيعبرألا ىفوتسا امدعب روطلا نم ىبسوم عجر يأ «ًافيسأ نابضغ هموق ىلإ ىسوم

 «ًاضسح ادعو مكبر مكدعي ملأ موق اي لاق لجعلا ةدابع نم هموق عنص ام ىلع نزحلا ديدش نابضغ

 )١( فاشكلا 48/8 .
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 نيل مجرب وح َنيِفكلع بلع حبت نأ أولا يح ىرشأ ًاوعيطأو ىنوعيتاق ندمحرلا كبر إم 1

 متدر |مأدهعلا مكيلع لاطفأ# خيبوتلل ماهفتسالاو ؟ رونلاو ىدهلا اهيف ةاروتلا لازنإب مكدعي ملأ يأ

 متدر أ مأ دهعلا متيسن ىتح نمزلا مكيلع لاط له يأ «يدعوم متفلخأف مكبر نم بضغ مكيلع لحي نأ

 نأب هودعو اوناكو : نايح وبأ لاق ؟ يدعو متفلخأف هبضغو هللا طخسس مكيلع لزني نأ اذه مكعينصب

 مهتدابعب هدعوم اوفلخاف . ًادبأ هللا رمأ اوفلاخي الو ؛ مالسلا هيلع ىبوم ةّنسو هللا نيدب اوكسمتي

 انك لب انرايتخاو انتدارإو انتقاطب دهعلا انفلخأ ام يأ «اكأب كدعؤم انفلخأ ام اولاقإ» (”لجعلا

 نوعرف لآ يلح نم ًالامحأو ًالاقثأ انلمح ىأ ٍ«اهانفذتف موقلا ةنيز نم ًارازوأ ان انكلو» نيهركم

 نوعرف لآ نم اهوراعتسا يتلا يلحلا يهو ًالاقثأ : ًارازوأ : دهاجم لاق يرماسلا رمأب رانلا يف اهانحرطف
 لاق رانلا يف موقلا يلح نم هعم ناك ام ىقلأ ىرماسلا لعف كلذك يأ «يرماسلا ىقلأ كلذكف»
 يف ىسوم أطبأ املف ٠ ء رصم نم مهجورخ لبق يلا طبقلا نم اوراعتسا دق ليئارسإ ونب ناك : نورسفملا

 ىلإ هوعفدو هوعمجف يللا نم مكدنع ام لجأل مكيلع سبتحا امإ : يرماسلا مهل لاق مهيلإ ] ةدوعلا

 مالسلا هيلع ليربج سرف رثأ نم ةضبق هيلع ىقلأ مث , ًالجع هنم مهل غاصو رانلا يف هب ىمرف « يرماسلا

 كلت نم يرماسلا مهل غاص يأ «راوخ هل أد ّسجًالجع مهل جرخأفإ) ىلاعت هلوق كلذف "”روخي لعجف

 ىسوم ُهلِإو مُكلِإ اذه اولاقفإ "رقبلا توص وهو ٌراوخ هل حور الب ًادسج ًالجع ةباذملا حلا

 يسن : ةداتق لاق , روطلا يف هبلطي بهذو انه ههلإ ىسوم ىسنف ىسوم هلإو مكهلإ ! لجعلا اذه يأ #يستف

 لجعلا ةدابع يف مهوقع ةفاخسل ًانايبو مهيلع ًادر ىلاعت لاق . هنودبعي هيلع اوفكعف ؛ مكدنع هير دوم

 اومعز يذلا لجعلا نأ نوملعي الفأ يأ «ًافن الو ارض مهل كله الو ًالوق مهيلإ عجري ألا نوريالفأ»

 ماهفتسالاو ؟ اه نوكي فيكف ًاعفن مهل بلجي وأ ارض مهنع عفدي نأ ردقي الو « ًاباوج مه دري ال مه هنأ

 احصان هوراع فلاب يأ هدب مث انإ موق اي لبق نم نوراه ممل لاق دقلو# عيرقتلاو جيبوتلل

 ينوعبئاف نمرلا مكبر نِإو» لجعلا اذهب متللضأو مثيلا امإ : مهيلإ ىموم عوجر لبق نم ًاركذمو
 نم هيلإ مكوعدأ ايف يب اودتقاف «٠ لجلال يرعرلا ره ةدابعلل اوححتلا مكبر نإو ىأ «يرتنأ اوهيطاو

 انيلإ عجري ىتح نيفكاع هيلع حربن نل اولاق# لجعلا ةدابع كرتب يرمأ اوعيطأو « هللا ةدابع

 ًايح راص هنإ ليق : يزارلا لاق 5 : ٠٠١/1١5 يربطلا يف اذك دهاجمو ةداتقو سابع نبا لوق ةصالخ اذه (؟) 7 ١١8/5 رحبلا )١(

 8 *٠١ /7؟ يزارلا 3 لجعلا توص هبشي توص هل جرخيف حيرلا هيف لخدت ذفانم هيف لعج امنإو ةايحلا هلحت مل : ليقو ؛ راخو



 نتن رشع سداسلا ءزجلا

 2م ل جلسوا هر ةاسأل ص  ى رس و

 دنا موني َلَ ج ىرمأ َتبَصَعْمأ ِنعِن 6| عَ مأساوي َلاَك كح ئسوم

 عام ع را وحرص يصر لع م مر ا مصورص اس ساس لس ريل م صم مو

 َكَبطَح اَق لاَ ©: ىلوق بقرت لو ليو 'رسإ ىنب نيب تقرف لوقت نأ ُتيشَح لإ يري نيب
 جا صل رص هس ري رص .١ رص رع ولا بص ص ماك ساس رك رس حس رلى يس م رك را سمس ساس ل ارنا نزف

 ىل تلوس للصواب لولا لأ نهض تب ديا وصبي ]مسرب لَك 0طن

 - - كد 03 000

 كه َكِهنلِإ لإ رظنأَو لق لام نك ذإ و تدعم لوقت نأ ةربخلا فكي تقذلك لق هج ىهن

 اي لاق# '»رم ألا يف رظننف ىسوم انيلإ دوعي ىتح لجعلا ةدابع ىلع نيميقم لازن نل اولاق يأ #ىسوم
 مهدجوو ىسوم -ر املف يأ فذح مالكلا يف ؟ « نعِبَتَت لأ اوُّلض مهتيأر ذِإ كسعنم ام نوراه

 نيح كعنم ءيش يأ : : هل لاقو هيلإ هرجي نوراه هيخأ سأرب ذخأو هلل ًابضغ ًالتما لجعلا ةدابع ىلع نيفكاع

 ؟ لالغفلا كلذ نع مهل رجزلاو مهيلع راكنإالاو هلل بضغلا يف ينعبتت ال نأ هللاب اورفك مهتيأر

 هب هاصوأ ناك ام وه هرمأو : نورسفملا لاق ؟ يتيصوو يرمأ تكرتو ينتفلاخأ يأ «يرمأ تيصعفأ»

 يي لا ل

 ال - يخأ اي يأ - يمأ نبا اي : ًاقيقرتو ًافاطعتسا نوراه هل لاق يأ « يسأرب الو يتيحلب ذخأت ال أ نبا اي
 طرفو هظيغ ةدش نم هلاهشب هتيحلو هنيميب هسأر رعش ذخأ : سابع نبا لاف يسأر رعشب الو يتيحلب ذخأت

 نإ تفخ ينإ يأ «ليئارسإ يسنب نيب ترف لوفت نأ تيشخ ةخ ينإ# هنكلم هللا يف ةرثغلا نأل هبضغ

 بقرت ملو# مهنيب ةنتفلا تلعشأ دقل : ل لوقتو كلذ ىلع ينمولتف مهنيبلاتق عقي نأ ةوقلاب مهئرجز
 رمألا كرادتتل مهيلإ عجرت ىتح ًائيش لعفأ الأ تيأر كلذ لجأ نمف ٠ مهيف يرمأ رظتنت مل يأ «*يلوق
 1 كا انا « ركاب اب ناس ايف ناب وكل دك راع راهن سابع نبا لاق كسفنب

 يرماسلا لاق يأ «هب اورصبَي ملامب ترص لاقإ# ؟ ىرماس اي هيلع كلمح يذلا امو ؟ تعنص

 ُكيقلأ (ف ةضبق هرثأ نم ضبقأ نأ يسفن يف يقلأف ةايحلا سرف ىلع كءاج ليربج نأ وهو هوري مل امتيأر

 سرف رثأ نم ًائيش تضبق يأ «اهتذبنف لوسرلا رثأ نم ةضبق تسضبقف ةايحلا هيف تْبد الإ ءىش ىلع

 تّئيزو تنسح كلذكو يأ 4« يسفن يل تلّوس كلذكو# راوخ هل ناكف لجعلا ىلع اهتحرطف ليربج
 يف كتبوقع : يرماسلل ىسوم لاق يأ «ساسم ال لوقت نأ ةايحلا يف كل نإف بهذاف لاقإ» ىسفن يل
 هوُسمي الو سانلا سامي الأ يرماسلا ةبوقع هللا لعج : نسحلا لاق دحأ كّسمي الو ًادحأ سمت لأ ايندلا
 كل ّنِإو يأ «دفلخت نل ًادعوم كل ٌنِإو» ةئحملا هيلع دّدش لجو زع هللا ًنأكو ايندلا يف هل ةبوقع

 لذلا ضرأ نم مهذقنأ يذلا مير اوسن ىتح روخي بهذ نم ًالجغ نوري ليئارسإونب داك ام ١ لالظلا ريسفت يف ةمحرلا هيلع بطق ديس لاق )١(

 يسن دقو انعم انه وهو لبجلا ىلع هنع ثحبي حار «ىسوم هلإو مكهلإ اذه اولاق حور ةدالبو ءركف ةهالب يفو . بهذلا لجع ىلع اوفكعو
 هيلإ قيرطلا لضيل ىتح هبرب لوصوم ريغ هنأب مهيبنل مهماهتا ةهافتلاو ةدالبلا ىنعم ىلا فيضت ةلوق يهو ء هنع لضو هبر ىلا قيرطلا ىسوم

 ةجرد نم لقأ ةجرد يف وهف هيف ةايح ال دسج هنأل مهءادن بيجتسيو مهوق عمسي ًايح نكي مل لجعلا اذهو . هيدهي هبرر الو يدتبي وه الف

 .«هحصن نم اوصلتو اووتلا ةباجتسالا نم ًالدب مهنكلو نوراه مهحصن دقلو « ةيناويحلا



 هط ةروس هرج قا

 6201 هلال ل ىذا هنآ كهل امِإ يو امس لآ ىف ,هئقسنتَل 2ع 0 مث رهتكرحتل افك اع هيلع َتْلَط ذل ٍُ 2

 «:> امل هَىَت 2 و

 اذه ىلإ رظنا يأ «ًافكاع هيلع تلظ يذلا كفإ ىلإ رظناو» فّلختي نل ةرخآلا يف باذعلل ًادعوم
 مث رانلاب هّنقرحنل يأ «ًافسن ميلا يف هنفسنتل مث هتقرحنل» هتدابع ىلع ًامزالم تيفأ يذلا لجعلا

 ىسوم لوقي يأ «وه الإ هلإ ال يذلا هللا مكحلإ افإإ» رثأ الو نيع هنم ىقبي ال رحبلا يف ادامر هّنريطنل

 يأ «ًاملع ٍءيش لك عسوإ هاوس بر ال يذلا هللا وه ةدابعلل قحتسملا مكدوبعم امنإ : ليئارسإ ينبل
 . ءامسلا يف الو ضرالا يف ءيش هيلع ىفخي الف ءيش لك هملع عسو

 : يلي ام عيدبلاو نايبلا هوجو نم ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغالتلا

 ١ - «مهيشغ ام ميلا نم مهيشغفإ» ليوهتلا .
 . «ىده امو . . لضأو» نيب قابطلا - ؟

 “٠ رامدلاو كالهلل لفس ىلإ ولع نم طوقسلا وهو يوه لا ظفل راعتسا «ىوه دقف# ةراعتسالا .

 . بونذلل ةرفغملا ريثك يأ «رافغل ينإو» ةغلابملا ةغيص - ؛

 د وا

 . ريسفتلا يف اهانيب ةديدع نطاوم يف فذحلاب زاجيالا -

 ١ هلا درر لا ل ما ساد ٠ خلا «ًافسن « ًاملع . ًاعفنلو «ىسفن .

  : 7يف ةخسار ةينثولا روذب تناك دقو يرماسلا ةنتف ببسب لجعلا ليئارسإ ونب دبع امل
 ىلاعت لاق امك هودبعيل ًالاثمت محل عنصي نأ ىسوم نم اوبلط نوعرف نايغط نم هللا مهجن امل كلذلو مهبولق
 ةلآ مهل امك انل لعجا ىسوم اياولاق مهل مانصأ ىلع نوفكعي موق ىلع اوتأف رحبلا ليئارسإ ينبب انزواجوإ»
 ! ! راوخ هل بهذ نم لجع ةدابع ىلع اوفكعي نأ ًاذإ بجع الف «نولهجت موق مكنإ لاق

 طارصلا باحصأ نم . . ىلإ . . قبس دق ام ءاينأ نم كيلع صقت كلذك#» : ىلاعت هللا لاق

 . ةروسلا ةياهن ىلإ (44) ةيآ نم « ىدتها نمو يوسلا

 « هللا نم حو صصقلا اذه نأ ركذب اهبقعأ . ليصفتلاب ىسوم ةصق ىلاعت ركذ الا : :ةيممانملا
 ربكأ نم كلذو « هيلإ ىحوأ ىلاعت هللا نأ الول ةبيجعلا ءابنألاو رابخألا هذبب ملع هل ناكام ٍةلطادمح نأو

 . ةلاسرلا قدص ىلع نيهاربلاو لئالدلا



 ندي رشع سداسلا ءزجلا

 : فصفصلا «ًافصفص# ءانب الو اهيف تابن ال يتلا ءاسلملا ضرألا : عاقلا «ًاعاق» : صتفللا
 ةبضفلاو لتلاك عفترملا ناكملا : تمألا «أاتمأ» هئاوتسا يف دحاو فص ىلع هناك ضرألا نم يوتسملا

 : ىرهوجلا لاق «دجستو هوجولا ونعت هتزعلو : ةيمأ لاق تعضخو َتَّلذ 4تنع» ًايفخ ًاتوص «ًاسممإ»

 2 لاقي صقنلا : مضحلا «ارضه» «هوجولا تنعوإ» ةيآلا هنمو هريغ هانعأو لذو عضخ ونعي انع
 (”هضعب نم عنملا مضخهلاو 3 هلك قحلا نم عنملا ملظلا نأ مضفهلاو ملظلا نيب قرفلاو هصقنأ اذإ هقح

 : ةعيبر يبأ نبا لاق اهرح هبيصي ىتح اهل زرب سمشلل ىحض «ىحضت»

 ©! رصحنيف يثعلاب اًمأو ىحلفيف تضراع سمشلا اذإ ًاميأ الجر تأر
 © امهنآوس» ًاقيض ًاديدش ناك اذإ كّْدض شيعو كّْئض لزنم : لاقي ةدشلاو قيضلا : كّنضلا «ًاكتض»
 . ميقتسملا قيرطلا «يوسلا طارصلا» اورظتنا «اوصبرتف# امهتاروع

 1 لج مَ هن ضرع نم م ارك ذ اندَل نم كنا َدَقَو نيس هب نع شف معَ كد

 راو سم سوم ه5 0-0

 رشحنو را حني موي هي المح ةَمْيَقلأ موي مه 5 ءاسو هيف َنيِلَع هج ارز ةمليقلا موب

 ُلوُقي ذِإ َنولوفي امب مّلعأ نحن «ت» اْثعاَلِإ م نإ مسي نومي ]2 ارز ذيموي َنِمِرَجمْل

 دمحم اي كيلع انصصق امك ىأ «قبس دق ام ءابنأ نم كيلع صن كلذك» : رثسيفللا
 ا ممألا رابخأ كيلع صقن كلذك ةبيرغلا ءابنألا نم هيف امو نوعرف عم ىسوم ربخ
 | : رحبلا يف لاق ةرهابلا تازجعملا ىلع ًايوطنم ىلتي ًانآرق اندنع نم كانيطعأ يأ «أركذ اندل نم

 0 «”مالسلا هيلع اهيتوأ تا زجعم ىلع لادلا . رابخآلاو صصقلا ىلع لمتشملا ركذلا هئاتبإب هيلع ىلاعت
 اد مار وا مل نادل اذه اس ضل د لا كر و ادي وم لسن سلف تع رجا
 ٍموي مهل ءاسو هيف نيدلاخ ف منهج يف هلقثي ايظع ًابنذو « ًاليقث المح ةمايقلا موي لمحي هنإف « هيف
 ٌرزولا هّبش . مهل ًالمح ليقثلا لمحلا كلذ سئبو . مهرازوأب باذعلا كلذ يف نيميقم يأ «ًالم ةمايقلا

 ليفارسإ خفني موي يأ «اقرُر شوي نيمرجملا رشحنو روصلا يف غفني مويف هلقثل لمحلاب
 هوجولا دوس نويعلا قرّز رشحملا ضرأ ىلإ نيمرجملا رشحنو ,ةيناثلا ةخفنلا روصلا ىف

 «ًارشع الإ مثيل نإ مهنيب نوتفاختي» هوجولا داوسو ن نويعلا ةقرزب مهُتقلخ هوشُن : يبطرقلا لاق

 : دوعسلا وبأ لاق لايل رشع الإ | ايندلا يف متثكم ام : نيلئاق ضعب ىلإ مهضعب ّرسيو مهنيب نوسماهتي يأ

 ا ا ل

 ًادحاو ًاموي الإ متثبل ام ًالوق مهدعأو مهلقعأ لوقي ذإ مهنيب نوجانتي امب ملعأ نحن يأ أم وي الإ معئبل نإ

 )١( يبطرقلا ١١/ . 549يبطرقلا (4) . 7178/1 طيحملا رحبلا (”) . 79/9 /5 رحبلا (؟5) ١١/5414 . ) )0دوعسلا وبأ #/ 154" .



 هطةروس (؟6٠) <34

 5 وامسك يَراَهْف : َلُقَف لابي نع َكَنوُلَعسيَو هيو اَمْوي الإ مْنَِل نإ ٌةَقيِرط مهتم
 مع مسوغ ٠ ل طر را أ نس مص هل 2 مرر ل

 تاوصالا تعشخو رك جيوعال ىعاذلا نوعي ذيموبي نو انما الو اجوعاسيف ئَرال (0 افصفص اعاق

 جه اُلوَق هل ىضرو ناحرلا هل نذأ نما ةعلَمّتلا عقنتاَل ذبموي يواسسَماّلِإ عَمْسُت الق نامحرلل

 مرا هوجوُلا تنَعَو #3 عجاكلع ءوي توطيحي الو مهفّلح مله ا مهيدي نيب ام معي

 رول ع ص صرع رك مج وع رو 9 مس مم سام ضال

 هج امهم الو امل ُفاَكي اكو ُنمْؤَم وهو تاحلدصلا نب لَمْعَي نمو (7)(بلظ لمح نم باخ دَقَو
 ل وى و4 س رجم ل2 هوس 4 ل 21

 ىلاعتف «هاركذ مك ٌتدْخيوأ َنوقَتب مهل ديعولا نم همض انَْرَصو اب سانا هنت اكل و

 : مهل لقف ةمايقلا موي لابجلا لاح نع كنولأسيو يأ «افسن يبر اهفسني لقق لابجلا نع كنولأسيوإ»
 ًاضرأ اهكرتيف ىأ «ًا فصفص ًاعاق اهرذيفإ اهريطيف حايرلا اهيلع لسري مث ؛ لمرلاك اهنّتفي يبد نإ
 ًاعافترا الو ًاضافخنا اهيف ىرت ال يأ هأتمأ الو ًاسجويع اهيف ىرست الإ) ءانب الو اهيف تابن ال ةيوتسم ءاسلم

 مهوعدي يذلا هللا يعاد سانلا عبتي بيصعلا مويلا كلذ يف يأ #«هل جوعال يعادلا نوعبتي لئموي»

 تْلذ يأ «نعرلل تاوصألا تعشخو# نوفرحني الو هنع نوغيزي هل ًاعارس هنوتأي رشحملا ضرأل

 ًاتوص الإ عمست ال يأ «ًاسه الإ عسمست الفإ العو لج نمحرلا نم ةبيه قئ وئالخلا تاوصأ تنكسو

 ةعافشلا عفنت ال رائمويإ» "رشحملا وحن اهيشم يف مادقألا سمهوه : سابع نبا نعو عمسُي داكي ال ًايفخ

 هل نذأ نملألإ ًادحأ ةعافشلا عفنت ال بيهرلا مويلا كلذ يف يأ هًالوق هل يضرو نمجرلا هل نذأ نم لإ
 « هللا الإ هلإ ال لهأ نم ايندلا يف ناك يذلا وهو ١ عفاشلا ةعافش هلجأل يضرو 3 هل عفشي نأ يف نمحرلا

 ةيفاخ هيلع ىفخت الف قئالخلا لاوحأ ىلاعت ملعي يأ ؟مهفلخ امو مهيديأ نيب ام ملعي# سابع نبا هلاق
 ”العو لج هتامولعمب مهمولع طيحت ال يأ عام لع هب نوطيحي الو# ةرخآلا رومأو ايندلا رومأ نم
 تاومسلا رابج راهقلا دحاولل قئالخلا هوجو تعضخو تلذ ىأ #مويقلا يحلل هوجولا تتعو»
 ةبيخلا ةمايقلا موي اونياع اذإ مهنأو ةاصعلا هوجو هوجولاب دارملا : يرشخمزلا لاق تومي ال يذلا ضرألاو
 هلوقك ىراسألا مهو ةائعلا هوجو لثم ةعضاخ ةليلذ يأ ةيناع مهّهوجو تراص . باسحلا ءوسو ةوقشلاو

 حجني ملو « هللاب كرشأ نمرسخ يأ «ًاملظ لمح نم باخ دقو "هاو رفك نيذلا هوجو تئيسإ»
 ناميالا طرشب ةحلاصلا لامعألا مدق نم يأ «نمؤم وهو تاحلاصلا نم لمعي نمو هبولطمب رفظ الو
 كلذكو# هتانسحل ًاصقنو ًاسخب الو « هتائيس ةدايزب أملظ فاخي الف ىأ «ًامضه الو ًاملظ فاخيالفإل
 اي كيلع باتكلا اذه انلزنأ ةبيجعلا صصقلا ىلع ةلمتشملا تايآلا لازنإ لثم يأ «ًايبرع ًانآرق هانلزنأ

 . ليهستلا يف هراتعاو هللا الإ ةقيقحلا ىلع هللا فرعي الذإ هتاذ ةفرعمب نوطيمحي ال : دارملا ليقو (؟) . 714/15 يربطلا (1)

 , 17/7" فاشكلا (")



 24 رشع سداسلا ءزجلا

 هام اص ص ها ماو

 4310 ا و كيل صفي نأ لبق نم ناةَرَمْلآب َلَجْعَت الو يَا كمْ

 0 مع صدد ر هول ء اس سد

 ًاودجسف مدآل أودجتا ةكيتلمللانَلُف ْذِإَو © و اَمّرَع , هل دج لو ىف لبق نم مدا لإ اَنَدِهَعَدَفلَو

 مصاص امج ماس مس ربة اص مرلا سل

 نإ ودون ةّنَبأ َنِماَمُكَنَجِرْحب ا َكجْوَرلَوَكأ ودع اذنه نإ مدا نق عج وأ سيلنإ الإ

 همس م ل تح مام ةغم 28 م

 مداكتي لاَ نطبّشلا هيل سوسو تو ئحضت الو ايف اومظما كنأو 0[ ئرعت الو ايف عوج الأ َكأ

 نم هيف انقرصوإ رشبلا قوط نع جراخ ةغالبلاو ةحاصفلا يف هنأ اوفرعيل ب برعلا ةغلب دمحم

 رفكلا اوقتي يك ىأ «ًاركذ مهطثدحتي وأ نوقتي مهلعل# ديعولاو راذنيالا هيف انررك يأ «ديعولا

 هللا ىلاعتف# يهاونلا بانتجاو رماوألا لاثتما اهنع أشني بولقلا يف ةظعوم مهل ثدحي وأ يصاعملاو
 نم نوكرشملا هب هفصي اع رابج لك هناطلس رهق يذلا قحلا كلملا سّدقتو هللا لج يأ «قحلا كلما

 الف نآرقلا ليربج كلأرقأ اذإ يأ «هيحو كيلإ ىضقُي نأ لبق نم نآرقلاب لجعت الو» هقلخ

 ناك : سابع نبا لاق تنأ هأرقت رذئنيحو هتوالت نم عرفي ىتح ربصاو هيلِإ عمتسا لب « هعم ةءارقلاب لجعتت
 هاهنف نايسنلا ةفاختو نآرقلا ظفح ىلع ًاصرح يحولا نم ليربج غرفي نأ لبق أرقيف ليربج ردابي مالسلا هيلع

 بر لقوإ# ">*«هب لجعتل كناسل هب "كّرحت ال» ىلاعت هلوقك اذهو : يبطرقلا لاق كلذ نع هللا
 الام ملعلا دئاوف نم هتلأسمب هرمأ : يربطلا لاق عفانلا ملعلا ةدايز لجو زع هللا لس يأ «أسلع يندز

 ملو يسنقإو ميدقلا نم ةرجشلا نم لكأي ال نأ هائيصو يأ «ّلسبق نسم مدآ ىلإ اندهع دلو "”ملعي
 اودجسا ةكئالملل انلق ذو هنع هانيهت اع ًاربصو ًامزح هل دجن ملو انرمأ يسن يأ «ًامْرع هل دجن

 يأ قلخلا نم ريثك ىلع هب هلضف امو هميركتو مدآ فيرشت ىلاعت ركذي «ىبأ سيلبإ الإ اودجسف مدآل

 ىبأ هنإف سيلبإ الإ رمألا اولثتماف ميركتو رتيحت دوجس مدآل دوجسلاب ةكئالملا انرمأ نيح دمحم اي ركذاو
 لاثتما . دابعلل ًايلعت نآرقلا نم روس عبنس يف ةصقلا هذه تررك : يواصلا لاق هبر رمأ ىصعو دوجسلا

 كل ردع اذه نإ ٌمدآ ايانلقف» '”مدآ مهيبأل سيلبإ ةوادعب مهل ًاريكذتو يهاونلا بانتجاو « رماوألا
 ةنجلا نم امكنجرخي الف# ءاوحلو كل ةوادعلا ديدش سيلبإ نإ هل انلقف مدآ انهبنو يأ «كجوزلو

 ةاعارم هئاقش ىلع رصتقا امإو , نايقشتف ةنجلا نم |مكجارخإال ًاببس نوكيف هاعيطت ال ىأ «ىقشتف
 ببعتتف ةنجلا نم كجارخإ يف ىعست نأ كاَيِإ ىنعملا : ريثك نبا لاق اهئاقشل ةئاقش مازلتسالو لصاوفلل
 الو اهيف عوجت الأ كال نإط !ةقشم الو فلك الب « ديغر شيع يف انه كنإف ٠ كقزر بلط يف ىقشتو

 «ىحضت الو اهيف ًامظت ال كئأوإ» يرعلا الو ٌعوجلا ةنجلا يف كلاني ألأ مدآ اي كل نإ يأ «ىرعت

 الواهيف بعت ال « روبكاو رورتلا راد ةلانأل» سمشلا رحالو اهيف شطعلا كبيصي الأ ًاضيأ كلو يأ

 قيرطب ةيفخ هثدح يأ «ناطيشلا هيلإ سوسوف# ايندلا راد فالخب أمظ الو رح الو ء بصن

 )١( يبطرقلا  . 36٠١/١١ىربطلا (؟) 77./1١ . )"( رصتخملا () . 56/8 نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح 145/5 .



 هط ةروس (7) ندا

 ما سلما ان كرم لص ص رص سا اص ساس لا ممم مل ل خ25

 اع ناصيف وسام تدب اهني اك و1 كَم خارجي لع كد لَه

 مس مو بو ملل هم و مل 2و 0 هك 5

 اي راع ل ا هبر را رهبر مدا ةوصعو ةّندكبأ قرو نم

 221 الل م ءقع 2 كم يما ىلا ريوس

 د لاَ 00

 له : نيعللا سيلبإ هل لاق يأ « ىليي ال كلم دْلخلا ةرجش ىلع كلْدأ له ٌمدآ اي لاق ةسوسولا
 هذهو ؟ ًادبأ لوزي ال يذلا مئادلا كلما لانو « ًالصأ تمي ملو دّلُخ اهنم لكأ نم ةرجش ىلع مدآ اي كلدأ
 مدآ لكأ يأ «امهتآوس امل تدبف اهنم الكاف ؟ ًاحصان نيعللا ناك ىتمو ةحيصنلا اهرهاظ ةديكم

 ناك يذلا رونلا نع ايرع : سابع نبا لاق امهتاروع امل ترهظف اهنع هللا امهاهبن يتلا ةرجشلا نم ءاوحو
 اعرش يأ «ةنجلا قرو نم امهيلع نافصخي اقفطو# '")(هجورف تدب ىتح هايإ |(مهسبلأ دق ىلاعت هللا
 مدآ فلاخ يأ «ىوفف هبر ٌمدآ ىصعوإ اهب ارتتسيل امهتاروع اهب نايطغيو ةنجلا قاروأ نم ناذخأي
 وبأ لاق ّودعلا لوقب رتغا ثيح ةنجلا يف دولخلا وه ىذلا بولطملا نع لضف ةرجشلا نم لكألاب هبر رمأ

 مسثإ» "اهلاثمأ نع هدالوأل غيلب رجزو اهل ميظعت - هتلز رغص عم - ةياوغلاو نايصغلاب ةفصو قو ::درعسلا

 لع تالا لإ ءادعو هبوب لبوتاولا هبرقف هبر هافطصا مث يأ «ىدهو هيلع باتف هبر هايتجا

 مدآل هللا لاق يأ ودع. ضسعبل مكّضعب ًاعيمج اهنم اطبها لاقإل ةعاطلا بابسأب كسمتلاو ةبوتلا
 فالتخاو شاعملاو بسكلا ببسي ودع ضعبل |مكتيرذ ضعب نيعمتجم ضرألا ىلإ ةنجلا نم الزنإ : ءاوحو

 ابطوخف |مهسفنأ يف رشبلا اههنأك العج رشبلا يلصأ ءاوحو مدآ ناك ال : يرشغتزلا لاق تابغرلاو عئابطلا

 نسمف# مكتيادهل لسرلاو بتكلا يتهج نم مكءاج نإف ىأ «ىده ينم مكيتأي اًنِإف» "”مهتبطاخت
 يف ىقشي الو ايندلا يف لضي الف سر عبَتاو يتعيرشب كّسمت نمف يأ « ىف الو ل ضياالف يادُم عنا
 يف ىقشي الو « ايندلا يف لضي الأ هيف امب لمعو نآرقلا أرق نمل ىلاعت هللا نمض : سابع نبا لاق ةرخآلا
 امو يرمأ نع ضرعأ نمو يأ «ًاكنض ةشيعم هل نِإف يرسكذ نع ضرعأ نمو "ةيآلا التو ةرخآلا

 هرشحنو» هرهاظ معنت نإو ةديدش ةيساق ةشيعم ايندلا يف هل نِإف ماكحألاو عئارشلا نم يلسر ىلع هتلزنأ

 هاسانتو هللا رمأ نع ضرعأ نم : ريثك نبا لاق رصبلا ىمعأ ةرخآلا يف هرشحنو يأ * ىمعأ ةمايقلا موي
 منت نإو هلالضل جرح قيض هردص لب « هردصل حارشنا الو هل ةنينأمط الف ؛ ايندلا يف ًاكئض ةايح هل نإف
 0 : لبقو « كشو ةريحو رقلق يف هاق نإف , ءاش ثيح نكسو ء ءاشام لكأو  ءاش ام سبلو هرهاظ

 لاق يأ «ًاريصب تنك دقو ىسمعأ ينت رشح مل بر لاق# «هيف هعالضأ فلتخت ىتح هربق هيلع

 اينيمس اني نملا كلذ لقول ؟ سب ايدل و كنح ديو للاب يدفع كلذ كان ران : رفاكلا

 )١( رصتخملا (5) . ؟هم/١ !يبطرقلا (4) .47 /9 فاشكلا (”) . ةحفصلاو قباسلا عجرملا سفن (؟) . 17# /7 دوعسلا وبأ 7//197 .



 0١" رشع سداسلا ءزحلا

 لو فرمأ نم ىزجت َكِلَدَكحَو هزه شت موب كلو ب اني كنب َكِلَدَك لَك هت اريصب مل مومو
 ع

 مس ريدر رزروم مور موق درو لم جر جرار

 َنوُسَي نورا نم مهلبق اكله زك ممل دبي ملفأ 22 ب أو دش ةريآلا بالو ديو تل اعبي موي

 لجأ امال كيو نيت "هاك اكوكو هيو ىبنلأ لول ت تي كلذ فنا ْمينككَسم يف

 ٍلْيْلأ يآَناد ْنمَو 7 ّلبَقو سمّشلا عولط َلْبَق كبَر دمحب حبسو 5 ام لع ريصأف هذ ىمسُم

 ةزيجلا ٌةَرْهَز مهم اجاوزأ ةهب اعّتم ام لإ َكسْنيَع تدّدمت الو هيو نصرت كعامل ٌفاَرْطأو حبس
 5 اهتكرتو اهنع تيماعتف ةيلج ةحضاو انتايآ كنتأ دقل : هل ىلاعت هللا لاق يأ #« ىستت مويلا كلذكو
 نمؤي ملو فرسأ نم ىيزجن كلذكو» ًاقافو ءازج باذعلا يف مويلا كرتُت كلذكو
 نم بقاعن هللا تايآب بيذكتلاو ةلنايخلل قفاوملا ءازجلا كلذ لثمو يأ «هبر تايآب
 ٌدشأ ةرخآلا باذعلو» تانيبلا هتايآو هبر مالكب قدصي س .تاوهشلا يف كايهنالاب فرسأ

 ال هنأل تابثأو مودأ اهءاذع 'نأل ايندسلا باذع نم دش منهج باذع يأ # ىقبأو

 يأ نورقلا نم مهلبق انكلهأ مك مل دهب ملفأ» ىضقني الو عطقني
 يف نوشه» مهلسرل نيبذكملا ةيلاخلا ممألا نم مهلبق انكلهأ مك كوبذك نيذلا ةكم رافكل نّيبتي ملفأ
 كلذ يف نإ ؟ نوربتعيو نوظعتي الفأ مهكاله راثآ نونياعيو دومثو داع نكاسم نوري يأ «مهنكاسم

 الولو# ةميلسلا لوقعلا يوذل ًاريعو تالالدل ةدئابلا ممألا هذه راثآ ف نك يأ «ىهثلا يلوأل ب تايآل

 سم تفوو مهنع باذعلا رأت هلا ءاضق الل يأ 4ىشسم لجو امال اكل كبر نم تقيس سلك

 ناكل ىمسم لجأو ةملك الولو ىنعملاو ٌريخأتو ميدقت ةيآلا يف : ءارفلا لاق مهب ًاعقاو باذعلا ناكل مهكالف

 يأ «نولوقي ام ىلع ربصاف# '0ىآلا سوءر لدتعتل هرخأ امنإو « مه ًامزال باذعلا ناكل يأ ًامازل

 لبقو سمشلا عولط لبق كبر دمحب حبسو# كموق نم نوبذكملا ءال ؤه لوقي ام ىلع دمحم اي ربصاف
 رصعلا ةالص اهو رغ لبقو ء حبصلا ةالص سمشلا عولط لبق كبرل دماح تنأو لص يأ «اهيورغ

 هرخآو راهنلا لوأ يفو ليللا تاعاس يف كبرل لصو يأ «راهنلا فارطأو حبسف ليللا ءانآ نموو
 ىلإ ةراشإ ةيآلا هذه نأ نيرسفملا رثكأ : يبطرقلا لاق كيضري ام ىطعُت كلعل ىأ «ىضرت كّنعل»

 ءانآ نموإط رصعلا ةالص هاهبورغ لبقوإ حبصلا ةالص «سمشلا عولط لبق» سمخلا تاولصلا
 « لوألا راهنلا فرط رخآ يف رهظلا نأل « رهظلاو برغملا ةالص «راهنلا فارطأو# ءاشعلا ةالص «ليللا

 رظنت ال يأ «مهنم ًاجاوزأ هب انعتم ام ىلإ كينيع نم ندم الوإ» '"ريخألا راهنلا فرط رخآ سمشلا بورغو

 ةايحلا ةئيز يأ «ايندلا ةايحلا ةرسهز# عداخلا اهجرببو ايندلا ميعن نم رافكلا نم ًافانصأ هب انعتم ام ىلإ

 قزرو» مهرفكي باذعلا اوبجوتسي ىتح ميعنلا اذهب مهربتخنو مهيلتبنل يأ هيف مهنتفنل» ايندلا
 . 5531/11 يبطرقلا (7) . ”** /ه ريسملا داز )١(



 هبط ةروس )0 2 0

 ريو سئس يع تس و هما مهو 1 مواسم دو» هم م لئم سم 2-0

 ار كلك ال اَتيَلع ريطصأو ةزاصلب كهأ ىمأو © قبو ريحت كي قروي ملال

 هذ ل ل ب

 هيج لوألا فحصلا فام هَ مِن :1أ دهر ني لباني اكو اولاَمو نهج ىف ٌةبقَعْلاو كقز رت نحن

 ٌلدّننأ لبق نم كتلي مالو ابل َتَْسَرَأ اكول ابر أول اقل لن باللي مهنتكَلمأ انو
 را ل ىو جس هع رس اس روعجممم » هدعش 2

 ع2 ىَدتْهَأ نم نمو و وسلا طارصلا بلحصأ نم نويلعتسف ومر صيرتم "لك لق هه ئَزَخنو

 ككل وسرلل باطخلا : نورسفملا لاق مودأو ينافلا ميعنلا اذه نم ريخ هللا باو يأ 4ىقبأو سيخ كبر
 ةالصلاب كلهأ رمأو» هللا دنع ايف ةبغر دشأو ايندلا يف سانلا دهزأ ناك مالسلا هيلع هنأل هتمأ هب دارملاو

 ال9 اهبادآو اهعوشخب اهئادأ ىلع تنأ ربصاو ةالصلاب كتمأو كلهأ دمحم اي عا يأ «اهيلع ربطصاو

 مهايإو كقزرب لفكتت نحن لب كلهأو كسفن قزرت نأ كفلكن ال يأ «كقزرن نحن ًاقزر كلأسن
 نمل ةنجلا يهو ةبقاعلا نسح يأ : ريثك نبا لاق ىوقتلا لهأل ةديمحلا ةبقاعلا يأ #ىوققتلل ةبقاعلاو#

 ؟ هقدص ىلع لدت ةزجعمب انيتأي ًاله نوكرشملا لاق يأ «هبر نم ةيآب انيتأي الول اولاقو» ©”هللا ىقتا

 مالسلا هيلع دمحمل ىربكلا ةزجعملا نآرقلاب اوفتكي ملوأ يأ «ىلوألا فحصلا يف ام ٌةَنْيب مهتأت ملوأ»
 ام نوكرشملا حرقا : رحبلا يف لاق عيرقتلاو خيبوتلل ماهفتسالاو ؟ ةيضاملا ممألا رابخأ ىلع يوتحملا
 ةقباسلا ةيهبالا بتكلا يف هب ريشبتلا قبس يذلا نآرقلا اذه نأب اوبيجأف تنعتلا يف مهحديد ىلع نوراتخي
 يأ «هلبق نم باذعب مهانكلهأ انأ ولو# «”ةمايقلا موي ىلإ ةيقابلا ةيآلا وهو زاجعرالا ىف تايآلا مظعأ

 انيلإ تاسرأ الول انبر اولاقل) مالسلا هيلع دمحم ةثعبو نآرقلا لوزن لبق نم ةكم رافك انكلهأ انأول
 لذن ْنأ لبق نم كتايآ عتنف» هعبشنو هب نم ؤن ىتح ًالوسر انيلإ تلسرأ ًاله انبر اي اولاقل يأ «ًالوسر
 دارأ : .نورسفملا لاق داهشألا سوءر ىلع حضتفنو باذعلاب لذن نأ لبق نم كتايآب كسمتنف يأ «ىزخنو

 ًارذع الو ةجح مهل كرتي ملف بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإ دعب هللا ىلع دحأل ةجح ال هنأ نّيبي نأ ىلاعت

 رصنلا نوكي نمو نامزلا رئاود رظننم مكتمو انم لك نيبذكملا ءال ول دمحم اي لق يأ «صسبرتم لك لسقإ»
 «يوسلا طارصلا باحصأ نم نوملعتسفإ ةجيتنلاو ةبقاعلا اورظتناف يأ ديدهت رمأ «اوصبرتف»
 يأ «ىدتها نمو# ؟ متنأ مأ نحن له ميقتسملا قيرطلا باحصأ مه نم بيرق نع نوملعتسف يأ

 فيوختلاو ديعولا نم برض اذه ىفو : يبطرقلا لاق لالضلا ىلع يقب نمو داشرلا ليبسو قحلا ىلإ ىدتها

 . ةميركلا ةروسلا هب تمتخ ديدهتلاو

 : يلي ام عيدبلاو نايبلاو ةحاصفلا هوجو نم ةميركلا تايآلا تمضت : ةغالتبلا

 ١ - لمجم لسرم هيبشت وهو «كيلع صقن كلذكو» هيبشتلا .

 يبطرقلا (") . ؟94؟ /5 طيحملا رحبلا 8 رع ريفا از ١١/558 .



 ؟؟ هط ةروس 00

 ةراعتسالا قيرطب ليقثلا لمحلاب رزولا هّبش «ًالمح ةمايقلا موي مهل ءاسو» ةراعتسالا
 . ةيحيرصتلا

 1 ةرخآلا رمأو ايندلا رمأ نع ةيانك # مهفلخ امو مهيديأ نيب ام ملعي» ةيانكلا # 

 : هًاريصبو - ىمعأ# نيب قابطلا -

 نسح رظنم هل رهزلا نأل راونلا وهو رهزلاب ايندلا معنل لّثم عايندلا ةايحلا ةرهزإط ىليثمتلا هيبشتلا ©

 . «اوصبرتف» ديدهتلاو ديعولا

 . «ًالوسر انيلإ تلسرأ» قاقتشالا سانج -

 «ىضرت « ىرعت « ىقشت» لثمو «ًاميلع . ايضه . ًاملظ» لثم فلكتملا ريغ فيطللا عجسلا -8
 . . . خلا

 هنأ كلذو « ريظنلا نع ريظنلا عطق ىمسي ةغالبلا نم عيدب رس ةيآلا يف : رصانلا لاق : هكفيطل
 دادعت قيقحت كلذ نم ضرغلاو . بسانتلا نم امهنيب ام عم ةوسكلا نعوحضلاو « عوجلا نع أمظلا عطق

 رخآ ًارس ةيآلا يف نأ ىلع 3 ةدحاو ةمعن تادودعملا نأ مهوتل هلكشب ًالك نرق ولو 0 اهفينصتو معنلا هذه

 . ”ىآلا سوءر كلس رثتنال عوجلاب أمظلا نرق ولو 2 لصاوفلا بسانت دصق وهو

 «ةعاس وأ «امويإ وأ «ًارشع» لاق نم لوق ةياكحب دارملا سيل : باهشلا لاق : هدُياََف
 « ركذ امب هتلق نع ربع هلاوز ةعرسل هنأ دارملا لب « هنييعت يف كشلا الو . ثبللا ةدم يف مهفالتخا ةقيقح

 . "هب قيلي ام ماقم لك يف ىتأو ةياكحلا يف ننفتف

«## > 
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 5202 ٠ 7 ّ ءااضإالا ةرونم 05

 ةروُسْلا_بكَدُي نيب

 2 ةينادحولا 3 ةلاسرلا ١ ةريبكلا اهنيدايميف ةيمالسإلا ةديقعلا عوضوم جلاعت يهو ةي ةيكم ةروسلا هذه

 . نيلسرملا ءايبنألا صصق نعو « اهلاوهأو ةمايقلاو ءاهدئادشو ةعاسلا نع ثدحتتو (« ءازحلاو ثعبلا

 انيب « ءازجلاو باسحلا نعو « ةرخآلا نع سانلا ةلفغ نع ثيدحلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا *

 باسحلا نع ةايحلا تايرغم مهتلغش دقو . بيهرلا مويلا كلذ نع ةلفغ يف مهو مهل حولت ةمايقلا

 . بوقرملا
 الو نوربتعي ال مهنكلو « نيرباغلا عراصم نودهشي مهو « نيبذكملا نع ثيدحلا ىلإ تلقتنا مث

 .٠ تاهيه نكلو ةثاغتسالاو عرضتلاب مهت تاوصأ اوعفر 34 باذعلا مهأجاف ام اذإ ىتح 2 نوظعتي

 اهف 2 ميكحلا ربدملا قلاخلا ةمظع ىلع هبنتل 3 قافآلاو سفنألا يف ةردقلا لئالد ةروسلا تلوانتو

 . ريبكلا هللالا ةدحوو « نوكلا ةدحو نيب طب رتلو 2 عدبأو قلخ

 نيكرشملا لاح ةروسلا ركذت « نيملاعلا بر ةينادحو ىلع ةدهاشلا 3 نيهاربلاو ةلدألا ضرع دعبو دي

 يف ةينوكلا هللا ةنسب كلذ ىلع بقعتو ٠ بيذكتلاو ةيرخسلاو ءازهتسالاب مالسلا هيلع لوسرلا نوقلتي مهو
 . نيمرجملا ةاغطلا كالهإ

 هيلع ميهاربإ ةصق نع باهسإالاب ثدحتتو . لسرلا ضعب + صصق ةميركلا ةروسلا لوانتت مث *:

 لعجي ام ناهربلاو ةجحلا ةوقو 3 نايبلا ةعاصن نم هيف 2 0-10 )0 نيينثولا هموق عم مالسلا

 : تاظعو ربع هتصق فو 3 مالستساو عونخ يف ةميزهلاب رقي مصخلا

 . حونو .طولو . بوقعيو . قاحسإ » نع ثدحتتف ماركلا لسرلا نع ثيدحلا ةروسلا عباتتو #

 زاجيإب « ىسيعو ء ايركزو ؛ نونلا ذو« لفكلا يذو« سي ردإو « ليعامسإو «٠ بويأو 3 ناهلسو 2 دوادو

 لسرملا هللا دبع نب دمحم نيلسرملا ديس ةلاسر نايبب متختو . اهل اوضرعت يتلا دئادشلاو لاوهألا نايب عم
 . نيملاعلل ةمحر

 ,ضارعتسا يف ماركلا ءايبنألا نم ةلمجاهيف ركذ ىلاعت هللا نآل٠ ءايبنألا ةروس» تيمس : ةتم تلا



 وق رشع عباسلا ءزخلا

 يف مهينافتو « هللا ليبس يف مهتيحضتو مهربصو مهداهج ركذو . ًانايحأ رصقيو ًانايحأ لوطي ٠ حرس
 , ةيرشبلا داعسإال ةوعدلا غيلبت

 «انمصقإ» همانم يف ناسنإالا اهاري يتلا ليواهألا يهو ثغض عمج طالخأ «ثاغضأ» : ّصتحتنغللا

 : ضكرلا 4نوضكري» ترسكنا اذإ هس تمصقناو هرهظ تمصق : لاقي بلصلا ءيغلا رسك : مّصقلا

 دومهلا دومخلاو تئفط راثلا تدمخ «نيدماح ظودعلا ىلع ًاثح لجرلاب ةبادلا برض ضكرلاو ةدشب ودعلا

 هسأرو هدبك باصأ هسأرو هدبك وحن هغامد باصأ : هّعمد « هغمديف# رانلا دوم اهيدكت توملا هب داريو

 . بعتلاو ءايعإالاب عطقنملا ريعبلا وهو ريسحلا نم ذوخأم نويعي #نورسحتسي»
 ايد

 هم ل 3

 ميجا هز لصطشس
 .مرييظ ريب ريس سس 2 مغ تعءامس عبرا .- 0-1 - 4 ثا ع ى م مر ل برب ل 9 2

 مهو هوعمتسأ الإ ثدحم مهر نم رث ذ نم مهينايامي) نوضرعم ِلْمَع ىف مهو مهباسح سانلل بف
 دص َظ

 مل عل اس 5 ل م 2 رس اوم يك اسم اس حسو رسم عج سود ىو ةاما[م ى رز وعرب 7 -ِ روس سس

 متناو رحسلا نوتاتفا كلئمرشب الإ اذنه له أوملظ نيل ىوجنلا أورسأو مهبولق ةيهال 22 نوبعلي

 - سوء يي سو غخ ريب مورو 0 رو م سم2 م سا اريب ىلت ةسسرلا رس ب ص 0110-0 موس ورمل سوم صام ص م

 لب .مالحا ثاغضا أولاق لب 40 ميلعلا عيمسلا وهو ضرألاو هامسلا ف لوقلا معي ىبر للق (ير) نورصبت

 مهلامعأ ىلع سانلا باسح تقو اندو برق يأ «ميهاسح سانلل برعقا» : رسمي غنلا
 ال « بيهرلا مويلا كلذ نع نولفاغ , تاوهشلا يف نوقرغتسم مهو يأ «نوضرعُم ةلفغ يف مهو»
 اغإو ٠ "نحط ةّينل ىحرو : مهتالفغ يف سانلا : لئاقلا لوقك اهل نودعتسي الو ةرخآلل نولمعي

 مهيتأي ام يأ 4ثدحم مهبر نم ركذ نم مهيتأي ام# بيرق تآ وه ام لك نأل بارتقالاب ةرخآلا فصو
 مهو هوعمتسا ًالإ# ريكذتو مهل ةظع هيف لوزنلا يف دآلجتم هللا دنع نم نآرقلاو يحولا نم ءىيش
 !”لهجلا ىلع اورمتسا ٌركذلا مهل دَّدج املك : نسحلا لاق نيئزهتسم نآرقلا اوعمتسا الإ يأ «نوبعلي
 نيذلا ىوجنلا اوًرسأوه هانعم ربدت نع ةلفاغ « هللا مالك نع مهيولق ةيهاس يأ «مهولق ةيهال»
 له ةيفخ مهنيب ايف اولاق يأ «مسكلثم رشب الإ اذه لهإطًارس مهنيب ايف نوكرشملا ىجانت يأ «اوسملظ
 متنأو رحسلا نوتآتفأ» ؟ قاوسألا يف يشميو ماعطلا لكأي مكلثم صخش الإ ةلاسرلا ىعدي يذلا دمحم
 هيلع دمحم هب ىتأ ام نأ اودارأ : يسولألا لاق ؟ رحس هنأ نوملعت متنأو رحسلا نولبقتفأ يأ #نورصبُت
 ام لك نأو اكلم الإ نوكي ال لوسرلا نأ مهداقتعا يف زكترا ام ىلع ءانب كلذو . رحسلا ليبق نم مالسلا
 ءامسلا ىف لوقلا ملعي يبر لاق# ©0نآرقلا رحسلاب اونعو رحسلا ليبق نم قراوخلا نم هب ءاج
 عيمسلا وهو ضرألاو ءامسلا يف لاقي امم ءيش هيلع ىفخي ال يبر نإ لَك دمحم لاق يأ «ضرألاو

 ُتاغضأ اولاق لب ديعوو مه ديدهت اذه يفو . مكلاوحأب ميلعلا . مكلاوقأب عيمسلا يأ «ميلعلا
 )١( /؟ ريثك نبا يف اذك ةيهاتعلا يبأل تيبلا ١.8 . ) )9يبطرقلا  )”9 2. 538/1١يسولألا ١9/9 .
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 و 2 - ( نونمؤي مهفأ اهلنكلهأ ةيرق نم مهلبق تنمأ# آم تجرأ لاك ك ةباعب انتايلف ىعاش وه لب هنرتفأ رب ع مع هلا م د ع موا مءم علوم جام مم مالمو مرإل مالإل ومر مدع

 ٌدَسَج مُهلئلعج امو د َنوُمْعَت ال منك نإ يذل لأ أولكس مل و ون الاجر الإ َكَلَبَق انلسرأ امو 100 00 ا ا مس رميملول ماىل وسلم هم تلال ري 0
 © نيف رسم اكلهأو هَل نمو مهلسيجنأف دعوا مهلتفدص م (ج ندين أوناك امو ماعطلا نول يال و ريو م سو مسالم ساما بم ٠2 دور طم دوموو293 2و مرر ما ع ع

 اًمَدَعَب انامل هَمِلاَع تناك ,ةيرَك نم انمصق كو يد نولقعت الفأ رك و ذ هيف ابنتك ركل انلرأ دَقل م اوم م12 5 مو ماع هم مارب سام سس و 0 ول نم هموم هدم
 هيف فام لإ اوعجرأو ًاوضك رثال © توضع رياهنم مه اذ انسب اوسحأ اسف و َنيرخا<اَمْوَق هادم م اةويع م رمز بل لوس ري م ادعي مالمو

 طالخأ هنإ نآرقلا نع اولاق ثيح حبقأو عنشأ وه ام ىلإ لاقتناو ىلاعت هتهج نم بارضِإ اذه «مالحأ
 ىتأ امو.رعاش دمحم لب يأ «رعاش وه لبا هسفن ءاقلت نم دمحم هقلتخا يأ «هارتفا لب#» تامانم
 بارطضا رهظيل ةريثكلا لاوقألا هذه مهنع ىكح : ليهستلا يف لاق ديجم عئار مالك هنأ عماسلل ليخي رعش هب

 يأ «نولوألا لسرأ اسكٍةيآب انتأيلفط '”ءيش ىلع نورقتسي ال نوريحتم مهف مهاوقأ نالطبو مهرمأ

 مهلبق تنمآ ام ةقانلاب حلاصو اصعلاب ىموم لسرأ امك هقدص ىلع لدت ةقراخ ةزجعمب دمحم انتأيلف

 ىلع اوحرتقا نيذلا ىرقلا لهأ ةكم يكرشم لبق قدص ام يأ «نونؤي مهفأ اهانكلهأ ةيرق نم
 اذهو : نايح وبأ لاق الك ؟ اهوأر ول تايآلاب ءالؤه قدصيفأ هللا مهكلهأف اوبذك لب تايآلا ٍمهئايبنأ

 اوناكل اوحرتقا ام مهانيطعأ ولف تايآلا مهئايبنأ ىلع اوحرتقا نيذلا نم ىتعأ ءال ؤه يأ راكنإو داعبتسا
 مهنم جرخيس هنأ هملعل مهئاقيإب مكح ىلاعت هللا نكلو لاصئتسالا باذع اوقحتساو كئلوأ نم لضأ

 ال رشبلا نم ًالسر الإ دمحم اي كلبق انلسرأ امو ىأ «مهيلإ يحون ًالاجر الإ كلبق انلسرأ اموإلل نونمؤم

 نإ ركذلا لهأ اولأسافإ» ؟ مكلثم رشب الإ اذهام : نولوقيو كتلاسر نوكرشملا ءال ؤه ركني فيكف ةكئالم

 ًارشب مهوءاج نيذلا لسرلا ناك له ليجنوال او ةاروتلاب ء ءاملعلا ةكم لهأ اي اولأساف يأ #نوملعت ال منك
 ءايبنألا انلعج ام يأ «ماعطلا ن نولكاي ال أدّسج مهانلعج اموإ» كلذ نوملعت ال متنك نإ ؟ ةكئالم مأ

 اموإ» نوتوميو نومانيو  نوبرشيو نولكأي رشبلا رئاسك مه لب ةكئالملاك نوبرشي الو نولكاي ال ًاداسجأ
 «ءاشن نمو مهانيجنأف دعولا مهانقتدص مث نوتومي ال ايندلا يف نيِدّلحت اوناك ام يأ «نيدلاخ اوناك

 نينم ؤملا مهعابتأ عم مسهئاجنإو مهيبذكم كالهإو مسهرصن نم هب مهاندعو ام ءايبنألا انقدص مث يأ

 اذهو . لالضلاو رفكلا يف دحلا نيزواجملا . لسرلل نيبذكملا انكلهأو يأ «نسيفرسملا انكلهأو»

 اي مكيإ نلزنأدقل لاو بأ قلل ماللا «سكركذ هيفا باتك مسكيلإ اسنازنأ دسقلإ» ةكم لهألفيوخت
 الفأ يأ 4نولقعت الفأ» مكتغلب هنأل مكّرعو مكُفرش هيف باتك هلثامي ال ًاديجم أيظع ًاباتك برعلا رشعم
 «ةملاظ تناك ةيرق نم انمصق مكوو» ؟ مالسلا هيلع دمحم هب مكءاج امب نونم ؤتف ةمعنلا هذه نولقعت

 «نيرخآ ام وق مهدعب انأشنأو» هلسر اوبذكو هللا تايآب اورفك نيذلا ىرقلا لهأ نم انكلهأ ًاريثكو يأ

 . 598/5 رحبلا (,) . 77/7 ليهستلا )١(
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 م يآ م و ياي ا - ًِ هم م - 1 ا ص 7

 9 اندر اول عج نيبعلل امهئيب 50 ءآمسلا اَنَقَلَح امو 2 َنيدماح اًديصح را م ودام 2 كس 3 1 هسوصال 0 ا مروصاص سرع

 اب ُليَوْلا ركَلَو قمار ادق هْهَمَدَيَف لطنبلآ لَ قحاب َ ُكذْفَتْلَب هج َنيِلَماَنُك نإ آندَل نم
 يب سام وصا مر يي هرم اس ل لس

 9 ٌنورسحتسا الو ءهتدابع نع َنوريكتسال رهدنع نمو ضْرَأْلاَو تاولَمَسلَأ ىف نم م هو و َنوُفِصَت

 سا رك ساس ص رع رس ال مو سل ظل ا

 جر تورتفي ال راهنلآو ليلأ نوحبسا

 ةساحب انباذع اوأر املق يأ #ن وضكري اهنم مه اذإ انسأب اوسحأ املف# مهدعب ىرخأ ةمأ انقلخو ىأ

 مهباود اوبكر باذعلا ةمدقم مهتكردأ امل :نايحوبأ لاق نيمزهنم نيراف نوب ره مه اذإ هلوزن اونقيتو رصبلا

 ةكئالملا مهل لوقت يأ «هيف متفرتأ ام ىلإ اوعجراو اوضكرت الط ""نيمزهنم نيبراه اهنوضكري
 شيعلا نيلو رورسلاو ةمعنلا نم هيف متنك ام ىلإ اوعجراو باذعلا لوزن نم نيبراه اوضكرت ال : ءازهتسا

 ىقرج امع نولأسُت مكلعل يأ «نولأس مكلعل# ةبيطلا مكنكاسم ىلإ اوعجرا يأ «مكنكاسمو#

 انكاله اياولاق يأ 4نيملاظ انك انِإ انليو اي اولاق#» خيبوتلاو ءازهتسالا باب نم هلك اذهو ؛ مكيلع
 كلت تلاز امفإ مدنلا مهعفني ال نيح اومدنو اوفرتعا . لسرلا بيذكتو كارشإالاب نيملاظ انك انإ انرامدو
 ًاديصح مهانلعج ىستح# اهنوددريو اهنو رركي اهولاق يتلا تايلكلا كلت تلاز اف يأ «مهارعد

 امو لجانملاب دوصحملا عرزلاك ىتوم ديصحلا لثم مهانكرتو باذعلاب مهانكلهأ ىتح ىأ #«نيدماخ

 ىلع ةلالد (مهانقلخ اهو ًالطابو ًاثبع كلذ قلخن مل يأ 4نيبعال امهنيب امو ضرألاو ءامسلا انقلخ

 ذختن نأ اندرأول» ميكحلا ربدملا قلاخلا دوجو ىلع قلخلاب اولدتسيو سانلا ربتعيل انتينادحوو انتردق

 ,ةجوز نم هب ىهلتُي ام ذختن نأ اندرأ ول ىنعملاو ًادلو هللا ذختا لاق نم ىلع در اذه : سابع نبا لاق «ًأاومل

 ول يأ *نيلعاف انك نإ» ةكئالملا وأ نيعلا روحلا نم اندنع نم هانذختال ىأ 4 اًنَدَل نسم هانذختال# دلو وأ
 «هغمديف لطابلا ىلع قحلاب فذقن لب هلعفن ملف ةمكحلل فانم هنكلو اندل نم انذختال كلذ لعف اندرأ
 فلات كلاه يأ «قهاز وه اذإف# هلطبيو هعمقيف عزعزتملا لطابلا ىلع نيبملا قحلاب يمرن لب يأ
 زوجي ال امب ىلاعت هللا مكفصو نمرامدلاو باذعلا رافكلا رشعم اي مكلو يأ 4نوفصت امم ليولا مكلوإ»

 ًاقلخو ًاكلم تاقولخملا عيمج العو لج هلو ىأ «ضرألاو تاومسلا ىف نم هلو# دلولاو ةجوزلا نم

 الو هتدابع نع نوربكتسي ال هدنع نمو# ؟ هل قولحتو دبع وه ام هب كرشي نأ زوجي فيكف ًافرصتو

 الو نويعَي الو مهالوم ةدابع نع نوربكتي ال هللا نود نم مهومتدبع نيذلا ةكئالملاو يأ «نورسحتسي

 هب قيلي ال امع هللا نوهزني ةمئاد ةدابع يف مه يأ «نورثفي ال راهنلاو ليللا نوحببس# نوُلُع

 )١( رحبلا 507/5" .
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 شيرعلا بر هلأ نئحبسف اندم هلأ الإ هَل آميف َناك ول 2 نوري , مه ضرألا نم طاع أوُدحتأ مأ هةموو س اص سوم مرورك 0 رك سرق
 ُت م مورو ع اى رو ركس را ل رع رس حرس هيا ل ع

 ركنلهر اوناه لق قي هوم نيأوثنلا أ 2 نولعس مر لب مع لكس ال يو َنوُفِصَي اَمع

 مارب 6 را يهم اص ى. ررامو مسرور ماع 2

 0 ا ا ل ل

 «نورشتُي مه ضرألا نم ةهآ اوذختا مأ» نومأسي الو نوفعضي الراهن ليل هللا نوركذيو نوّلصيو
 00 هتعاط يف نيبرقملا ةكئالملا نأو هل كلم ضرألاو تاومسلا يف نم نأو هتينادحو ىلع لئالدلا ركذ امل
 اهيف ةزمهلاو لب ىنعمب ةعطقنم «مأطو 5 مهمالحأ هيفستو مهمذو نيكرشملا خيبوت نم هيلع ناك ام ىلإ داع
 ءايحإ ىلع نيرداق ضرألا نم ةهلآ نوكرشملا ءالؤه ذختا له ىنعملاو راكنإلاو بجعتلا هانعم ماهفتسا
 هلالإ ةفص نم نآل ةقيقحلا ىلع ةهلاب تسيل يهف ءىش ىلع ةردقلاب فصتت ال ًادامج ةحآ اوذختا لب الك ؟ ىنوملا
 يأ ىلاعت هتينادحو ىلع ناهرب اذه «اتدسفل هللا الإ ةمآ امهيف ناكولإ ةتامإلاو ءايحبالا ىلع ةردقلا
 قلخلا يف "”عزانتلاو فالتخالا نم ةهآلا نيب ثدحي امل هلك نوكلا ماظن دسفل هللا ريغ ةحلآ دوجولا ف ناكول
 ؟ ةدحاو ةرئاد يف ناسيئر الو ١ ةدحاو ةنيدم ىف ناكلم دجوي ال هنأ ىرت الأ « ةبلاغملا دصقو ريبدتلاو

 امع ميظعلا شرعلا قلاخ دحألا دحاولا هللا هّرتت يأ «نوفصي امع شرعلا بر هللا ناحبسفإ
 لأسي ال يأ «نولآسُي مهو لعفي اّمع لأسي ال» دلولاو ةجوزلاو كيرشلا نم لهجلا لهأ هب هفصي
 يلع ةيراج اهلك هلاعفاف ميكح هنألو « ءاشي ام هكلم يف لعفي كلاملاو ءيش لك كلام هنأل لعفي امنع ىلاعت

 ًاماظعتسا راكنإالا اذه ررك «ةطآ هنود نم اوذختا مأ# ديبع ممنأل مهل ارعأ نع نولأسُي مهو . ةمكحلا

 اوتاه لقإل ؟ ميظعتلاو ةدابعلل حلصت هللا نود نم ةهآ اوذختا له يأ خيبوتلا يف ةغلابمو كرشلل
 يعم نمّركذ اذه نولوقت ام ىلع ناهربلاو ةجحلاب ينوتئا نيكرشملا كئلوأل دمحم اي لق يأ «مكناهرب
 يضنقي اماهيف سيل ليجنإالاو ةاروتلاك لبق نم يتلا بتكلاو يعم يذلا باتكلا اذه يأ # يلبق نمر كذو
 هومتمعز |هف ! ؟ ءايبنألا رئاس ىلع ةلّزنملا بتكلا يف مأ نآرقلا يف ؟ اذه لزن باتك يأ يفف « هللاب كارشإالا
 نع ههيزنتب ةدهاش ةقباسلا هللا بتك لب « + لقنلا الو لقفلا ةهجب نم ال ةجبح هيلع موقت ا ةحلالا دوجو نم

 نوملعي ال نيكرشملا رثكأ لب يأ «نوضرعم مهف ّقحلا نوملعي ال مهرثكأ لب دادنألاو ءاكرشلا

 . ناهيالا لئالد يف لمأتلاو رظنلا نع نوضرعم مهف ديحوتلا

 : يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغالتبلا
 ١ - «ةلفغ يف مهو» ميخفتلاو ميظعتلل ةلفغ يف ريكنتلا .

 )١( هضيقن رخآلا دارأو ًائيش (هدحأ دارأف نيلِإ انضرفول انأ كلذو نويلوصألا هدروأ يذلا عناهلا ىلع ليلد ةيآلا ف : نورسفملا لاق ٠ نأ امإف

 وه هتدارإ ذفنت يذلا لوألا نوكيف رخآلا نود امهنم دحاو ةدارإ ذفنت نأ امإو . نيضيقنلا عاهجا ةلاحتسال لاحم كلذو امهنم لك ةدارإ ذفنت

 . ًاَهِإ نوكي نأ حلصي الف ٌرجاع يناثلاو ٠ هلإلا



 "م رشع عباسلا ءزجلا

 . «ميلعلا عيمسلا ةغلابملا ةغيص - "

 فصو يف بارطضالا اذهو «رعاش وه لب هارتفا لب مالحأ ثاغضأ اولاق لب يقرتلا بارضيالا -*
 « لوألا نم دسفأ يناثلا مهوقف رينملا عطاسلا قحلل مهريوزت يف ريحتلاو ددرتلا ىلع لدي نآرقلا
 : يناثلا نم دسفأ ثلاثلاو

 ؟# نولقعت الفأ» يخيبوتلا راكنيالا - 5

 . ةدماخلا رانلاكو دوصحملا عرزلاك مهانلعج يأ «نيدماخ ًاديصح#» غيلبلا هيبشتلا  ه

 لطابلاو بلص ءىيشب قحلا هّبش «هغمديف لطابلا ىلع قحلاب فذقن لب ةيليثمتلا ةراعتسالا - 5
 مرجب يمر هنأكف ليثمتلا قيرطب لطابلا ىلع قحلا ةبلغل غمدلاو فذقلا ظفل ريعتساو وخر ءيشب

 . لطابلا قاهزإ يف ةعيدب ةغلابم ريبعتلا اذه يفو هّقشف لطابلا غامد سأر ىلع بلص

 . «نولأسُي مهو لعفي امع لأسي ال8 بلسلا قابط 7

 . # مكناهرب اوتاه لقظ مصخلل رجحلا ماقلإو تيكبتلا - 8

 لكأت تسلأ . سمّنلا مكل لعج امك حيبستلا مهل لعج يخأ نبا اي : لئاسلل لاقف ؟ ةجاح مهلغشت امأ
 .٠ "7حيبستلا مهل لعج كلذكف ؟ سفنتت تنأو بهذتو ءيجتو 3 سلجتو موقتو 2 برشتو

 «نوركنم هل متنأفأ . .ىلإ . .يحون الإ لوسر نم كلبق نم انلسرأ امو» :ىلاعت هللا لاق

 . )6٠( ةيآ ةياهن ىلإ (؟6) ةيآ نم

 ددعت نالطبو هللا ةينادحو ىلع نيهاربلاو ةلدآلا ماقأو نيكرشملا لاوحأ ىلاعت يب ال : هََساَنملا
 هتينادحوو هللا ةردق ىلع ةلدألا ةيقب ركذ مث ديحوتلا نايبل تءاج امن ًاعيمج لسرلا ةوعد نأ انه ركذ . ةهآلا
 . بيجعلا نوكلا اذه يف

 مأتلا يأ قتراف ءيشلا تقتر لاقي قتفلا دض وهو ماحتلالاو ّمضلا : قترلا هًاقّبر» : صحتسغللا
 عساولا قيرطلاو كلسملا وهو ّجف عمج «ًاجاجفإط برطضتو كرحتت «ديمت» جرفلا ةمضنملل ءاقترلا هنمو

 8 ةءالكلاو مكظفحيو مكسرحي « مكالكيو )وريح ءىيشب ههجاو اذإ هن : ءارفلا لاقو ةتغب هذخأ اتهم

 . ظفحلاو ةسارحلا

 )١( يبطرقلا (7) 2. "88 /ه ريسملا داز ١١/7940 .



 ءايبنألا ةروس (71) ا

 كحض لهج وبأ هآر املف . ناثدحتي امهو لهج يبأو نايفس يبأ ىلع 8 يبنلا رم اولا دس ل 0
 مفانم دبع ينبل نوكي نأ ركنت ام : لاقو نايفسوبأ بضغف ! ! فانم دبع ينب يبن اذه : نايف يبأل لاقو
 نب ديلولا كّمع باصأ ام كبيصي ىتح ًايهتنم كارأ ام : هل لاقو لهج يبأ ىلإ لي هللا لوسر عجرف ؟ يبن
 . ةيآلا "4 . . ًاوُره الإ كنوذختي ْنِإ اورفك نيذلا كآر اذإوط تلزنف ةريغملا
0 0-0 

 هلا هلال هلأ هيل حو ال لوُسَر نم َكِلَبَق نم سرا امو 01 ب
- 

 دما اونو يو نودبعاَف انأ
 ادامو.2 »و ةوز سور رخترس ري س2
 م 2 ل ءورسأب مهو لوما ,ةلوقبسلإا نيج نومكم دابع لب 00

 نم هللإ نإ مهنم لقي نمو * (20) نوقفشم ءهتيشخ نم مهو ع طا ملال فاو مهام موب 0 ىورثو حراس مر سمس يع 27 موم وس 22 02000 - 42-1 رم سيرروس مام ج
 اك ضْرَأْلاَو توما نأ أورفك نيل د -1رأ جج َنيِلقلا ىزج َكدك مهري كَم هنود

 نم ًالوسر دمحم اي كلبق انثعب امو يأ 4لوسسر نم كلبق نسم انلسرأ امو : ريمسيفللا
 هللا ىوس قحب دوبعم الو بر ال هنأ هيلإ انيحوأ الإ يأ اسنأ الإ هنلإ ال هنأ هيلإ يسحون الإ» لسرلا
 نعرلا ذمتا اولاقوإلا ًادحأ يعم اوكرشت الو ةدابعلاب ينوصخو يدحو ينودبعاف يأ «نوديعافإ

 ةكئالملا : اولاق ةعازخ نم يح مه : نورسفملا لاق ًادلو ةكئالملا نم هللا ذختا نوكرشملا لاق يأ «ًادسلو

 ةابع مه لب يأ «نومرسكُم ٌءابع لسب» نوملاظلا لوقي امع سدقتو هللا هنت يأ «هناحبسإ هللا تانب
 ةعاطلا ةياغ يف مهو ةيماس تاماقمو « ةيلاع لزانم يف هدنع نومركم مهف هللا مهافطصا نولجبم
 نأش مش هلوقي ىتح ًائيش نولوقي ال يأ «نولمعي هرمأب مهو لوقلاب هنوقبسي الط عوضخلاو

 مهيديأ نيب ام ملئعيإ» رماوألا نم رمأ يف مهر نوفلاخي ال نولمعي هرماوأو هتعاطب مهو نيبدؤملا ديبعلا

 ال يأ «ىضترا نملأألإ نو عفشي الوإ» ةيفاخ مهنم هيلع ىفخي ال مهب طيحم ىلاعت هملع يأ «مهفلَخ امو

 الإ هَلِإ ال ةداهش لهأ مه : سابع نبا لاق امك ناميالا لهأ مهو هنع هللا يضر نمل الإ ةمايقلا موي نوعفشي

 نوفرعي ميتال ةورادخ نوفلاع هةعرو هللا فوخ نم معو ا «نوقفشم هتيشخ نم مهو# هللا

 يأ «هنود نم هلإ ينإ مهنم لقي نمو» هللا ةيشحخ نم نودعتري 56 لاق هللا ةمظع

 لاق منهج هتبوقعف يأ «منهج هيزجن كلذف» هللا عم دوبعمو ُهَلِإ ينإ ةكئالملا نم لقي نمو
 هعوقو مزلي ال طرشلاو طرش اذه نأل ريدقتلاو ضرفلا ليبس ىلعو ديدهتلا هجو ىلع اذه : نورسفملا
 ىدعتو ملظ نم يزجن ديدشلا ءازجلا كلذ لثم يأ (نيلاظلا يزسجن ك'لذك) نوموصعم ةكئاللاو

 خيبوت ماهفتسا «امهانقتفف ًاهر اتناك ضرألاو تاومسلا نأ اورفك نيذلا ري ملوأ» هللا دودح

 اتناك صضرألاو تاومسلا نأ نودحاجلا ءالؤه ملعي ملوأ يأ ناثوألا ةدبع ىلع درو ةهلآ هللا عم ىعدا نمل

 )١( يناعملا حور !١/48 .



 <53 رشع عباسلا ءزجلا

 0000 سرا ساس مدع الخ 0200000 كو رص دج رص روب رص قلك و

 ليك نأ ىيدر ضرألا ىف اَنْعجَو دوم الفا نحس هت نكح آد َنِاَْلمجْوامُهسَْتنَ امن

 5. و ساو ميس طر روم رثو موصل مس ردو و 22 س2 ملا مور مام ة

 ابتلي نع مهو اظوفحم افقس + هد را ل ام
 لا ل 204 2 2 2 يل ل ل لا 00 هك

 نمرشبل اندعج امو يد 0ع كآن ف لك رمقلاَو سمشلاو راهلاو ليلا َىَلَخ ىلا هر ©: نوضرعم

 ررعرس سا سا هاس# 2

 يو نوديَكنأ مهق تم م نيإفا داخل َكابَق

 نسما لاق ؟ يه امك ضرألا رقأو يه ثيح ىلإ ءامسلا عفرو امهنيب هللا لصفف نيتقصتلمأ دحاو ًائيش
 تاومسلا تناك : سابع نبا لاقو 0ءاوه لاب امهنيب هللا لصفف نيتقزتلم ضرألاو تاومسلا تناك : ةداتقو

 ءاملا نم انلعجو# ؟”تابنلاب هذهو . رطملاب هذه قتفف تبت ال ًاقتر ضرألا تناكو « رطق ال ًاقتر
 الو ناويح الو ناسنإ هنودب شيعي الف ةايحلل ًاببسو ءايحألا لك لصأ ءاملا انلعج ىأ «يح ميش لك
 ديمت نأ يساور ضرألا يف انلعجو#» ؟ هللا ةردقب نوقدصي الفأ يأ «4نونمؤي الفأ# تابن

 اهيف انلعجوإل رارق اهيلع مهم رقتسي الف برطضتو ك ارحتت الثل تباوث ًالابج ضرألا يف انلعج يأ «مسهب
 مهدصاقم ىلإ اودتهي يك ةعساو ًاقرطو كلاسم لابجلا هذه يف انلعجو يأ «نودستمب مهلعل الس ا جاجف

 امك . ميلقإ ىلإ ميلقإو . رطق ىلإ رطق نم ًاقرط اهيف نوكلسي ًارغُت لابحلا يف لعج : ريثك نبا لاق رافسألا يف
 اهيف سانلا كلسيل ًةوجف اهيف هللا لعجيف هذهو دالبلا هذه نيب ًالئاح لبجلا نوكي ضرألا يف دهاشملا وه

 نم ةظوفحم ضرألل فقسلاك ءامسلا انلعج يأ «أ ظوفح ًافتس ءامسلا انلعجو»'”انهه ىلإ انهه نم

 يأ «نوضرعم اهتايآ نع مهو# نيطايشلا نم موجنلاب تظفح : سابع نبا لاقو طوقسلاو عوقولا
 ربعلاو ةلدألا رئاسو موجنلاو رمقلاو سمشلا نم هتردقو عناصلا دوجو ىلع ةلادلا تايآلا نع رافكلاو
 ةغلابلا ةمكحلا ىلع لادلا ديرفلا ميظنتلاو بيجعلا قلخلا نم ةردقلا دي هتعدبا ابف نوركفتي ال نوضرعم

 اهليل نم . اهتايآو تاومسلا يف رظنلا نع اولفغ نيكرشملا نأ ىلاعت نّيِب : يبطرقلا لاق ةرهابلا ةردقلاو

 اوملعل اوربتعاو اورظنول ذإ ةرهابلا ةردقلا نم اهيف امو . اهحايرو اهكالفأو ؛ اهرمقو اهسمشو « اهراهنو
 سمشلاو راهنلاو ليللا قلخ يذلا وهو 9كيرش هل نوكتاف أ ليحتسي ًادحاو ًارداق ًاعناص اهل نأ
 هئايضب اذهو . هنوكسو همالظ ىف اذه ًاراهنو ًاليل اهيف لعجف ةايحلا عّون ون : هتردقب ىلاعت وهو ىأ «رمقلاو

 ىلع نيتلاد نيتميظع نيتيأ رمقلاو سمشلا قلخو + نمكملاب و ىرخخا يهم مق ةران اله لوطي . هسنأو

 ناهتلاو ليللاو تكاوكلاو موجنلاو رمقلاو سمشلا نم لك يأ «نوحبْسَي كلف يف لك هتينادحو
 نمردحأل انلعج امو يأ «دلخلا كلبق نم رشبل انلعج اموإ ءاملا يف حباسلاك ةعرسب نوريسيو نورجي

 دمحم اي'تمم اذإ لهف يأ «نودلاخلا مهف تم نئفأ» ايندلا يف دولخلاو مئادلا ءاقبلا دمحم اي كلبق رشبلا

 لوقل ٌدر اذه : نورسفملا لاق ءانفلا ىلإ "لك لب كلذ مه نوكي نل ال ؟ ةايحلا هذه يف كدعب نودّلخيس

 )١( يبطرقلا  . 787/1١رصتخملا (") . 5448/8 ريسملا دار (؟9) ١/8.9 . ) )4يبطرقلا ١١/ 788 .



 ءايبنألا ةروس )1١( ف

 ةهائلس سرس خرا ما سمس ريالا ورا مورس هم د امج مس م 000 لا ءس و2

 ج
 ٍلَجج ْنِم ْنَسنإلا قلخ «إ ٌنورفلك مه نمل ذب مهو كتماءْو ذي ىدلا اذهأ اورهالإ كنود مسمع خ2 - 2 2 2 سم دلل موتر ء 8 رص ىلا سا 0 دم 2 256 مرو 2 0 و ٍّ
 0 0-0 07 م عل ا عوسوم هم مم ل ع ع 07 يم حمص يد 3 رص سل ص تي اا اص يس هانم

 ًاورفك نيذلا معي ول 20نيفدنص متنك نإ دعولا اذنه م نولوقيو © نولجعتست الف ىتلياءركيروأس
- 

 غم ا ءس سا رب ريب سارع الس ل ريربا ممم سة رى. وو هم هم ش2 2 4 خم

 هتغب مهيتأت لب 2 نورصني مهالو مهروهظ نع الو رانلا مههوجو نع نوفكحيال .فنيح

 رصنلاب هنيد هللا ىلوتو اوتام هلبق ءايبنألا نأب ىلاعت ملعأف 4نونملا بير هب صبرتن رعاشإ نيكرشملا
 مودي الو ءانفلا ىلإ قولخم لك يأ 4توملا ةقئاذ سفن لك كعرشو كنيد ظفحن اذكهف ٠ ةطايحلاو
 نم ركاشلا ىرنل معّنلاو بئاصملاب مكربتخنو يأ «ةسنتف ريخلاو ٌرشلاب مكولبنو# مويقلا يلا الإ
 ىنغلاو . مقّسلاو ةحصلاو « ءاخرلاو ةدشلاب مكيلتبن : نابع نبا لاق طناقلا نم رباصلاو « رفاكلا

 نوبحت امب مكربتخن : ديز نبا لاقو "”لالضلاو ىدهلاو . ةيصعملاو ةعاطلاو « مارحلاو لالحلاو . رقفلاو

 مكعجرم انيلإو يأ «نوعجرئانيلإو# !! "”مكربص فيك ىرنل نوهركت امبو . مكركش فيك ىرنل

 يبأك شيرق رافك كآر اذإ يأ 4ًاوُره الإ كنوذختي ْنِإ اورسفك نسيذلا كار اذإو» مكلامعأب مكيزاجنف
 راكنإ هيف ماهفتسا «مكتهلا ركذي يذلا اذهأ#» نولوقي هب ًاءوُزهمألإ كنوذختي ام هعايشأو لهج
 يأ «نورفاك مه نمحرلا ركذب مهو ؟ مكمالحأ هفسيو مكتملا بسي ىذلا اذه يأ بيجعتو

 ةيفإ دحج نم نوبيعي نوكرشملا ناك : يبطرقلا لاق هللا لوسرب نوئزهتسي كلذ عمو هللاب نورفاك مهو

 بكر يأ «لجع نم ناسنإلا قلخإل "”لهجلا ةياغ اذهو . نمحرلا ةيفيال نودحاج مهو مهمانصأ
 يف ةمكحلاو : ريثك نبا لاق ةرضم تناك نو ءايشألا نم ًاريثك لجعتسي الوجع قلُحف ةلجعلا ىلع ناسنإلا
 اولجعتساو مهنم ماقتنالا ةعرس سوفنلا يف عقو ِةْلكَئلوسرلاب نيئزهتسملا ركذ امل هنأ انهه ناسنرالا ةلجع ركذ

 يناصع نم ىلع يرادتقاو يماقتنامكيروأس يأ 4نولجعتست الف ينايآ مكيروأس» لاق اذهو «”كلذ
 ىلع نوكرشملا لوقيو يأ «نيقداص متنك نإ دعولا اذه ىتقم نولوقيو# هناوأ لبق رمألا اولجعتت الف
 ايف نيقداص نينمؤملا رشعم اي متنك نإ دمحم هب اندعي يذلا باذعلا اذه ىتم : ةيرخسلاو ءازهتسالا ليبس

 «مهروهظ نع الو رانلا مههوجو نع نوقكي ال نيح اورفك نيذلا ملعي ول# ىلاعت لاق هب انوهتربخأ
 طيحم هنأل مهروهظو مههوجو نع باذعلا عفد نوعيطتسي ال نيح باذعلا ةعاظف نورفاكلا فرعول يأ

 ديعولا يف غلبأ هنأل فوذحم «ولإ# باوجو : رحبلا يف لاق ديعولا اولجعتسا امل مهتاهج عيمج نم مهب

 وه مهلهج نكلو لاجعتسالاو ءازهتسالاو رفكلا نم ةفصلا كلتب اوناك امل : هلوقب يرشختزلا هردقو بيهأو
 ةقغب مهيتأت لبإ» هللا باذع نم مهل رصان ال يأ 4نورصنُي مه الوإل !”مهدنع هوه يذلا
 «نورظُُي مه الو اهّدر نوعيطتسي الف#» مهريحتو مهشهدتف ةأجف ةعاسلا مهيتأت لب يأ «مهتهبتف

 . ”1 /5 رحبلا (08) . 208/7 رصتخملا (4) . 7588/١١ يبطرقلا (*) . 86٠" /ه يزوجلا نبا () . 608/5 رصتخلل (1)



 فلن رشع عباسلا ءزجلا

 هام ساس مر م ه2 35 3 20

 أور نيا قال كلبك نو لو اربح دقلَو جج دورظني مه الو اًهدر َنوعيطتسي ال

 42 نوُضرْعم مهر رك ذ نعمه لب نمل نمو لينا نم لق يدوم دب 02

 ملول انعم لب 2 نوَبحصِي نم هالو ميسفنأرصت وعيت اننود نع مهتم هاء ْمَكمَأ

 هج وبلا هنأ اهفارطأ نم اًبصقنت ضر نأ اَنأ نوري الَفأ ا ّلاَط ٌهَح َمُهَءاَباََو

 لآ مصلآ عمس الو يونا, م رذنأ آم ل

 نم لسرب ءىزهتسا دقلو# راذتعاو ةبوتل نورخ ْوْيو نولهمُي الو مهنع اهفرص ىلع نوردقي الف يأ
 ريطخ نأش يلوأ لسرب ءىزهتسا دقل هللاو يأ نيكرشملا ءازهتسا نع لي هللا لوسرل ةيلست #كلبق

 لحو لزتف يأ 4نوءزهتسي هب اوناك ام مهنم اورخس نيذلاب قاحفو» دمحم اي كلبق نم ريثك ددع يوذو
 نم همّدقت نم نب ىلاعت هألس : نايحوبأ لاق هب نوئزهتسي اوناك يذلا باذعلا لسرلا نم نيرخاسلاب
 كلذكف ةرخآلاو ايندلا يف ًاباقعو ًاكاله اهُرَتَج مهئازهتسا ةرمث نأو ء مهم م ءازهتسالا مهمنأ نم عقو لسرلا

 ءالؤمل دمحم اي لق يأ #نمحرلا نم راهنلاو ليللاب مكرؤلكي نب لسق) "”نيئزهتسملا ءالؤه لاح
 ؟ مكب هلازنإ دارأ نإ | هماقتناو هباذع مكنع عفدي نمو ؟ مكتاقوأ يف نم<رلا سأب نم مكظفحي نم نيئزهتسملا

 يأ #«نوضرعم مهر ركذ نع مه لب هللا معن نم مهلان امب اوُرتْي اليك هيبنتو عيرقت لا ؤس وهو
 نم مهعنت ةهآ ممل مأ» نوربتعي الو نوركفتي ال هظعاومو هللا مالك نع نوضرعم نوملاظلا ءال ؤه لب

 نوردقي ال يأ «مهيسفنأ رصن نوعيطتسي ال ؟ انريغ باذعلا نم مهعنمت ةلآ مهأ يأ ثانتنود
 عيطتست ةهلآلا هذه تسيلو يأ 4نوبحصُي انم مه الوإ» ؟ مهيدباع نورصني فيكف ٠ مهسفنأ رصن ىلع

 ال يأ نوراجُت : نوبحصُي : سابع نبا لاق فعضلاو زجعلا ةياغ يف اهنأل هللا باذع نم اهسفن ريجت نأ
 يأ «رّمعلا مهيلع لاط ىتح مهءابآو ءالؤه انعتم لبإ» ”هراحجل بحاص ريجملا نأل دحأ انم مهريجت

 ةمعنو ءاخر يف مهراعأ تلاط ىتح ايندلا ماطح نم مهانقزر امب مهلبق نم مهءابآو نيكرشملا ءال ؤه انعتم

 الفأ يأ «اهفارطأ نم اهصقنن ضرألا يتأناثنأ نوري الفأ# كلذب او رتغاف مودي كلذ نأ اوبسحو
 ؟اهيلع نيملسملا طيلستو يبنلا ىلع حتفلاب اهفارطأ نم اهصقنتف مهضرأ يتآن اننأب نوربتعيف نورظني
 لب ؟ نوبولغملا مأ هذه ةلاحلاو نوبلاغلا مهفأ يأ راكنإالاو عيرقتلا ىنعمب ماهفتسا «نوبلاغلا مهفأ»
 مكفوخأ امنإ دمحم اي مه لق يأ # يحولاب مكرذنأ افإ لق نولذرألا نورسخألا نوبولغملا مه
 الو» لاكنلاو باذعلا نم هب مكترذنأ ام هللا نع ْعّلبم انأف ٠ , ىرهت ءاقلت نسال هللا نب 00

 نيذلا مصلاك مكدانعو مكلهج ةدشل نوكرشملا اهأ مكنكلو يأ «نورذتُي ام اذإ ءاعدلا مصلا عمسي
 يأ «كبر باذع نم ةحفن مهئتّسم نتلو# نورجزني الو نوظعتي الف راذنبالاو مالكلا سس ا

 . "87 /ه ريسملا داز (5) . 514/5 رحبلا )١(

 دم جس الم حس 2-2 -

 كبَر ٍباَدَع نم ةحفت مهتسم نيو (ي) مط َنورَدسيأم اَذإ 4



 ءايبنآلا ةروس (؟١) فل

5 
 سامو ماض هم رك و رو عد ظل حظ 00000 دما م » جود سدد هه - 6 قم سمح سس ا

 لاقثم ناك نإو اعيش سمن ملظت الف ةمليقلا مويل طسقلا نيزوملا عضنو (©0نييلاظ اك انإ انليوني نلوقيل
 مول

ِ 
 رك ص مساس م نزل 02 ا ماع موس | سمر 2 م 0-0 مم س ملأ موس#ا مور جاض 2م

 ارك ذو ًءايضو ناقرفلا نورنهو سوم انيئا# دّقلو © نيبسلح انب لقكو اهي انين لدرحت نب ةبح +. ى.مىما ٠ 0 ماا . صام 0ك . (8 5 9 ٠ 5 .٠

 مرور خس دع موس + كاس ملفا م عل سارع ير“ ل جم رس هع | جموم هد موموم م 2 سا عالؤم

 رهل متناقأ هلئلزنأ كرابم رك ذ اذنهو يود َنوقَفَشم ةعاسلا نم مهو بيغَلأب مهمبر نوشح نيذلا 22 نيقتملل

 انك اَنِإ انليو اي ٌنثوقيلإ ًاريسي ناكولو هللا باذع نم هب اورذنأ امم فيفخ ءيش مهباصأ نئلو
 عضنوإ» هللا لسر انبيذكتب انسفنأل نيملاظ انك دقل انكاله اي: نولوقيو مهتميرجب ٌنفرتعيل يأ «نيملاظ
 الف ةمايقلا موي يف لامعألا اهب نزوت يتلا ةلداعلا نيزاوملا ميقنو يأ «ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا

 لاقثم ناك نإوإ» هتءاسإ ىلع ٌءيسم داري الو . هناسحإ نم نسحم صقنُي الف يأ 4 نيش سفن ملظُت
 لاق اهانرضحأو اهب انئج لدرخ نم بح ةنز هتلمع ىذلا لمعلا ناك نإو ىأ اهب انيتأ لدرخ نم ةبح
 انب ىفكوإ» "”رغصلا يف لشم لدرخلا ةبح نإف . ةراقحلاو ةلقلا ةياغ يف ناك نإو يأ : دوعسلا وبأ
 ريذحتلا هنم ضرغلاو : نزاخلا لاق اهيلع ًايزاجم دابعلا لامعأل ًايصحم نوكي نأ كبرب ىفك ىأ «نيبساح
 ءيش نع زجعي ال ثيحب ةردقلا يفو ؛ ءيش هيلع هبتشي نأ نكمي ال ثيحب ملعلا يف ناك اذإ بساحملا نإف

 ءايضو ناقرفلا نوراهو ىسوم انيتآ دقلو# "”هنم فوخلا ّدشأ ىلع نوكي نأ لقاعلاب قيقحف
 لالضلاو ىدحلاو لطابلاو قحلا نيب ةقرافلا ةاروتلا نوراهو ىسوم انيطعأ دقلو ىأ 4نيقتملل ًاركذو

 ملو هللا نوفاخي نيذلا مه يأ «بيغلاب مهبر نوشخي نيذلا# نيقتملا نينمؤملل ًاريكذتو ءايضو ًارون
 هوري مل نإو هنوشخي مهف لامعألا ىلع يزاجي ًارداق ًايظع ابر محل نأ لالدتسالاو رظنلاب اوفرع مهخأل هوري
 ٌركذ اذهو#» نولجو نوفئاخ اهدئادشو ةمايقلا لاوهأ نم مهو يأ «نوقفشم ةعاسلا نم مهوإ»

 ريخلا ريثك ,ظعتا نمل ةظعو . ركذت نملٌركذ هيف نأشلا ميظع باتك ميظعلا نآرقلا اذهو يأ «هانلزنأ كرابم
 ةياغ يف وهو هل نوركنم برعلا رشعم اي متنأفأ يأ «نوركنم هل متتأفأ» مكتغلب مكيلع هانلزنأ

 نوكردي ناسللا لهأ نم مهنإف ةكم لهأل باطخلاو خيبوتلل ماهفتسالا : يخركلا لاق ؟ روهظلاو ءالجلا
 هركنأ ولف مهتيصو مهفرش هيف نأ عم مهريغ هكردي ال ام نآرقلا ةغالب نم نومهفيو «٠ هفئاطلو مالكلا ايازم

 . ؟9هؤادعو هتبصانم مه ناكل مهريغ

 : يلي ام عيدبلاو نايبلا هوجو نم ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغالتلا

 . «لوسر . . انلسرأ» قاقتشالا سانج ١
 . «اورفك نيذلا ري ملوأ» راكنإلاو بجعتلا هانعم يذلا ماهفتسالا - ؟

 )١( دوعسلا وبأ ١784/7 . )1( لمجلا ةيشاح "/ ١1 .2 )"( طيحملا رحبلا رظنا ١7/5" .



 ه رشع عباسلا ءزجلا

 . « اههانقتفف ًاقتر اتناك هلوق يف قتفلاو قترلا نيب قابطلا

 8 «رشبل انلعج امو» « يح عيش لك ءاملا نم انلعجو# ميمعتلل ريكنتلا - 5

 «ءاملا نم انلعجوإ هلوق دعب «راهنلاو ليللا قلخ يذلا وهو» بئاغلا ىلإ ملكتملا نم تافتلالا
 . دابعلا ىلع اهب معنأ يتلا ةليلجلا معنلاب ءانتعالا ديكأتل كلذو

 . «ريخلاو رشلاب مكولبنو ريخلاو رشلا نيب قابطلا -
 لوقك لجعلا سفن نم قولخم هنأك هلاجعتسا طرفل لعج «لجع نم ناسنإالا قلخ# ةغلابملا -

 6 برط مهلاجرو بحل مه ٌؤاسن» هلوقب ًاموق مهضعب فصوكو بعل نموه م بعللا مزال نمل برعلا

 ءاعدلا عمست ال يتلا مئاهبلاك مهخأل رافكلل مصلا راعتسا «ءاعدلا مصلا عمسي ب الو# ةراعتسالا 8
 3 ءادنلا هقفت الو

 . ةراقحلاو ةلقلا ةياغ يف ناك ولو لمعلا نع ةيانك 4لدرخ نم ةبحو# ةيانكلا 4

 . خلا #نورصني . نوحبسي . نودتهي» فيطللا عجسلا- ٠

 ضرألاو تاومسلا ىلا متيأرأ : لاقف ؟ راهنلا وأ لبق ناك ليللا له : سابع نبا لئس : 0
 . ”راهنلا لبق ليللا نأ اوملعتل كلذ ؟ ةملظ الإ اههنيب ناك له أقتر اتناك نيح

 : هل لاقف |هانقتفف ًاقتر اتناك ضرألاو تاومسلا نع هلأسي هاتأ ًالجرنأ رمعنبا نع : هبفيطل
 نبا لاقف هلأسف هيلإ بهذف سابع نبا ديري - كل لاق امب ينربخأف لاعت مث ؛ هلأساف خيشلا كلذ ىلإ بهذإ
 0 ا ل سابع

 ينبجعي ام : لوقأ تنك دق : رمع نبأ لاقف هربخأف رمع نبا ىلا لجرلا عجرف ٠ تابنلاب هذه قتفو ء رطملاب

 .. "ماع نارقلا ىف ينرأ دق هناب تسلط تالاف.« تارقف زيسفت ىف سابع نبا ةلارج

 «نيظفاح مهل انكو . . ىلإ . .نيملاع هب انكو لبق نم هدشر ميهاربإ انينآ دقلو» : ىلاعت هللا لاق
 . (85) ةيآ ةياهن ىلإ )2١( ةيآ نم

 امو « ءايبنألا نصتصت رخال كلذ 2 داعملاو ةربنلاو ديحوتلا ىلع لئالدلا نلسركاا ةبتسانلا

 )١( ةحفصلاو قباسلا عجرملا سفن (؟) . 615/17 ريثك نبا رصتخم .



 ءايبنألا ةروس ةفح] تا

 ةهبشم ةعونصملا ةروصلا وهو لائمت عمج «ليثاتلا» حالصلا هوجو ىلإ هاده «هدشر» : يتحتفغللا
 لاثمت لّثمملا كلذ مساو هب هتهبش يأ ءىشلاب ءيشلا تلثم : لاقي ىلاعت هللا تاقولخم نم قولخمب

 : رعاشلا لاق عطقلاو رسكلا : لجلاو ًاتاتف 4 ذاذج»

 «0فرط الو لصأ الف ًادامر اوسْمأ مهرباد هللا دج بّلهملا ونب
 ام ىلع ةدايز هنأل لفنلا هنمو ةدايز 4ةلفاناط لفسأ هالعأ ريصي ثيحب ءىشلا بلق : 4 «اوسكت»
 يعرلا : شفّتلا 4تشفنإ ديدشلا مغلا «بركلا ه دلولا ىلع ةدايز هنأل ةلفان دلولا دلول لاقيو هللا ضرف

 . عار الب تعر اذإ راهنلاب تلمهو « ليللاب تشفن : لاقي عار الب ليللاب
 هم ام س2 مك و ص رص 0 - 25 ا رص نسر ع ص نيج سلم حرص ١ حصص

 بلآ ليئاملا هذاهام ءدموقو هببأل َلاَق ْذِإ © َنيِمِلَع ءِباَكَو لبق نم رمَدْشر مهرب[ اناء دَقْلِو *
 اظمسسص مس حك الر هس اص - 0

 )ف © ٍنيبم ٍلَلَص يفك ابا و نأ منك دل َلاَف ك2 َنيِدَِعاَط نب آَندَجو أول يو َنوُفكَع ام متنأ

 صا ص 2 نس رس م ةاع وري8# 2 م ام

 انأو نهرطق ىذا ضرألاو تاونمَسلا ُبَر كبر لب لاك ت) َنييحالا نم تن م ّيَحْلآَب انَدَعِجَأ أولا

 اًذَذِج ْمهَلْعَجَف © َنيِرذَم أولو نأ دعب ممدتصأ ٌنديكأل هأَبَو © تدِهنلآ نم لد لع

 ىلإ هحالصو هادم ميهاربإ انيطعأ دقت هللاو يأ هدشُر ميهاربإ انيتآ دقلو» : ريسفللا
 يذ ةينادحو ىلإ لالدتسالاو رظنلل هانقفو ثيح هرغص نم يأ «لبق نم ايندلاو نيدلا يف ريخلا هوجو

 ام هموقو هبال لاق ذإ» ةوبنلاو لضفلا نم هانيثآ امل لهأ هنأ نيماع يأ «نسيملاع هب انكوإط لالجلا
 رزأ هيبأل لاق نيح يأ هرغص نم ميهاربإ هيتوأ يذلا دشرلل ٌنايب اذه «نوفكاع اهل مستنأ يتلا ليثاتلا هذه
 اه ٌريقحت «ليثاهلا هذه امإط هلوق ينو ؟ اهتدابع ىلع نوميقم متنأ يتلا مانصألا هذه ام نيكرشملا هموقو

 ًاديلقت اهدبعن يأ «نيدباع ا انءابآ اندجو اولاقإ» اهل مهميظعتب هملع عم اهب لهاجتو اهنأشل ٌريغصتو
 مكؤابآو مستنأ مستنكدفل لاقإ» "”لالضلا مهئابآ عينص ىوس ةجح مهل نكي مل : ريثك نبا لاق انفالسأل
 يه ذإ اهايإ مكتدابعب نيب إطخ يف مانصألا هذه اودبع نيذلا مكفالسأو متنك دقل يأ «نيبم لالض يف

 اهف ٌداج تنأ له يأ «نييبعاللا نم تنأ مأ قحاب انتنجأ اولاقف د الو رضت الو عفنت ال تادامج

 هيلع مه ام نوكي نأ اودعبتساو 3 مهيلع هراكنإ اومظعتسا ؟ حازم مأ قح كلوق لهو ؟ بعال مأ لوقت

 بعال ريغ لاق ايف داج هنأ ربخأو موق نع برضاف دجلا ال حازملا ليبس ىلع هلاق ام نأ اوزوجو « ًالالض

 تاومسلا بر وه ةدابعلاب ريدجلا مكبر يأ «نهرطف يذلا ضرألاو تاومسلا ؛ بر مكبر لب لاق#»

 انأو يأ «نيدهاشلا نم مكلذ ىلع انأو#» ةموعزملا مانصألا هذه ال نهعدبأو نهقلخ ىذلا ضرألاو

 وللاتو» ىواعدلا هب عطقت يذلا دهاشلاك ةعطاسلا ججحلاو ةعطاقلا نيهاربلاب ةينادحولاب و هلل دهاش

 رضلا لوصو يف نلاتحأو مكتحلاب ن ركمأل هللاب مسقأو يأ «نيربدم اونوت نأ دعب مكمانصأ ٌنديكأل

 )١( /ترحبلا 6م 2. "1١)١(المختصر؟/1١1١ه.



 مدبب رشع عباسلا ءزجلا

 ف انْعِهسأولاَ ١ َنيِلاَلا مَ مّن اًِتِهِلاَعي ادنه َّلَعَف نم ونت 2 وعر هبل مهل مَ ارييكاَّلإ
 اًدنَم َتْلَعَم َتنأءاولاك © َنوُدَْتي مِهَّلعَل ساّدلأ ٍنيَعأ خلع دب أوت أونا أولت كج مه رإ + 0

 لإ أومجرف © توقطني أون نإ ْمُهولَسَف اذنه َمُهريبك ,ُهلعَف لب َلَف © هارت اندهل
 عه َنوسظلا مرن أولاَفَف مهسفنأ

 هيف نوعمتجيو ةنس لك يف هيلإ نوجرخي ديع مهل ناك : نورسفملا لاق مكديع ىلإ اهنع مكباهذ دعب اهيلإ
 ضعبب ناك املف ميهاربإ مهعم جرخف ! ! اننيد كبجعأ انديع ىلإ انعم تجرخ ول : ميهاريإال رزآ لاقف
 مللاتو» مهرخآ يف ىدان مث اوضمو هوكرتف ىلجر يكتشأ ميقس ينإ لاقو ضرألا ىلإ هسفن ىقلأ قيرطلا
 ًاتاتف اهلعج ىتح مانصألا 2 «ًاذاذُج مهلعجف» ":اهظفحف لجر اهعمسف «مكمانصأ ثديكأل
 قّلعو ربكألا منصلا كرت : دهاجم لاق هرسكي مل هنإف ريبكلا منصلا الإ يأ «ممل ارسيبك الإ» ًاماطُحو
 نوعجري مهّلعل يأ نو عجري هيلإ مهلعل» ”مهيلع هب , تحيل هقنع يف مانصألا هب رسمك يذلا سأفلا

 اذه لعف نم اولاق# مهيلع ةجحلا موقتو هزجع مه نيبتيف مانصألا رك نمع هنولأسيف منصلا ىلإ

 اوأرو مهتما ىلإ اورظنو مهديع نم اوعجر ملف : هريدقت فوذحم مالكلا يف «نيملاظلا نمل هنإ انتغآب

 ملظلا ديدشل ةهلآلا هذه مّطح نم نإ : خيبوتلاو عينشتلاو راكنالاو ثحبلا ةهج ىلع اولاق اهب لعُق ام

 هل لاسقي مهركذي ىتف انعمس اولاقإل ريقوتلاو ميظعتلل ةقحتسملا ةهلآلا ىلع هتءارجل مرجلا ميظع
 مذلاب مهركذي ىتف انعمس «مكمانصأ نديكال هللاتوإ لوقي ميهاربإ عمس نم لاق يأ #« ميهاريإ

 يأ «سانلا نيعأ ىلع هباوتنأف اولاق» ! ةحلآلا مّطح يذلا وه هلعلف ميهاربإ ىمسي مهبيعيو مهبسيو
 ىلع هتمكاحم نوكت نأ ضرغلاو « هوري ىتح سانلا نم ىأرمب ميهاربإ اورضحأ هموق فارشأو دور لاق

 مهلعل يأ «نودهشي مهلعل» ربتعي نمل ةربع هباقع نوكيل مهلك سانلا ةرضحب داهشألا سوعر
 يذلا تنأ له يأ «ميهاربإ اي انتملاب اذه تلعف تنأأ اولاقإ» هب عنصي ام نوريو هباقع نورضحب

 ريبكلا منصلا اهمّطح لب ميهاربإ لاق يأ «اذه مهريبك هلعف لب لاقإف ؟ ميهاربإ اي ةحلآلا هذه تمّطح
 لاق اذهلو مهيلع ةجحلا ةماقإو مهئيكبت ضرغلاو . اهرسكف راغصلا هذه هعم اودبعت نأ بضغ هنأل

 لاق قطنلا ىلع نوردقي اوناك نإ؟اهرسك نم مانصألا هذه اولأسا يأ «نوقطني اوناك نإ مهولأسافإ»
 لاق اهك هللا نود نم ةحلأ مهنوذختيو مهنودبعي اوناك مهن :أ كلذو ضيرعتلا جرحت جرخ مالكلاو : يبطرقلا

 مهريبك هلعف لب ميهاربإ لاقف «ًائيش كنع ينغي الو رصبي الو عمسي ال ام دبعت مل هيبأل ميهاربإ

 مهنم ةجحلا مهيلع موقتف ؟ مهنودبعت ملف مهل لوقيف نورضي الو نوعفني الو نوقطني ال مهنإ اولوقيل اذه

 "”ةهبشلل عطقأو ةجحلا يف برقأ هنإف هسفن نم قحلا ىلإ عجري ىتح مصخلا عم لطابلا ضرف زوجي امك
 يأ «نوملاظلا متنأ مكنإ اولاقفإ» مهبولقب اوركفتو مهوقع ىلإ اوعجر يأ «مهسفنأ ىلإ اوعجرف»

 . 6٠١/١1١" يبطرقلا (") . 548/11 يبطرقلا (؟) . 741 /# نزاخلا ريسفت )١(

 دهلاعي



 ءايبنألا ةروس (؟1) 4

 رجع اص سل را رص لس سل عوممال د دود م جيم و مسموع ا _ءجر

 اعيش مكسعَمنيالام هلا نود نم َنوُدِبعَتَفأ َلَ عج نوت اكتم مام تسلع دق ميسور لع وسكن م

 .ع ع سر ساس ا حيض رت ريت اس رت ظل ساس ل را هم اس مور - عظام مس

 متنك نإ كتم ا ورصنأو ور أولاك عج ولقخَم كف نود نم َنوُدبَعَ اَمَِوركَن فأ عج كرس الو

 وع مدة سل مأجور 278 مورص مصاص

 هلنيجنو 5 نسأل مهتم اديك ءويأ أودارأو 0 مهربإ ع اَهَّلَسَو 1 ىنوُك راي انلُم كج َنيِلعَف

 م م حس هع م دهم مس صو | رر م وسم 2

 ةنهز نيحلص اَنْلَعَج الكو ةلفان بوقعيو قلم هلانبهوو 79 نيسعلل ايف كرب لأ ضرألا َل ىلإ ولو

 ةرباكملا ىلإ ناعذإالا نم اوبلقنا يأ «مهسوءر ىلع اوسكُت مئ#» قطني ال ام ةدابع يف نوملاظلا متنأ
 نأ ميهاربإ اي تملع دقل : : مهدانعو مهجاجلا يف اولاق يأ «نوقطني ءالؤه ام تملع دقل# نايغطلاو

 تهجوت رلئنيحو , ةحلآلا زجعب مهنم رارقإ اذهو ؟ اهلاوسب ب انرمأت فيكف بيجت الو ملكتت ال مانصألا هذه

 رو ائيش مكعفني ال ام هللا نود نم نودبعتفأ لاقؤ» مهفّتعيو مهخبوي ذخأف مهيلع ةجحلا ميهاريإل

 ًاحبق يأ هللا نود نم نودبعت الو مكل فأ» ؟ عفنت :ت الو رضت ال تادامج نودبعتأ يأ «مكرضي

 ؟ مكمينص حبق نولقعت الفأ بأ «نولفعت الأ هللا نود نم اهومدبع يتلا مانصأللو مكل نو مكل
 ليكتتلاو شطبلا ىلإ اولدع باوجلا نع اوزجعو ةجحلا مهتمزل ال «مكتملا اورصناو هوسقرح اولاقإ
 ًاقح اهيرصان متنك ن ! يأ «نسيلعاف مدنك نإ اهل ةرصنو مكتمل اان راثلاب ميهارب ! اوقرحا : اولاقف
 لاق ةغلابملل اذكه ةرابعلا تءاجو ةمالسو درب تاذ يأ 4م يهاربإ ىلع ًامالسو ًادرب ينوك ران ايانلق»

 نأ تيفوع نإ رذنتف ضرمت ةأرملا تناك ىتح رهش ةدم ًابطح هل اوعمج ميهاربإ | قارحإ اودارأ ال : نورسفملا

 نإ ىتح ميظع بهل امل ناكف ًاران اهومرضأو ضرألا نم ةرفح يف هولعج مث ؛ ميهاربإ قرحل ًابطح لمحت

 يف هومرو قينجنم يف هولعجو ميهاربإ اوقثوأ مث , اهرحو اهجهو ةدش نم قرتحيف اهقوف نم ٌرميل رئاطلا
 : لاقف ٠ كبر لآساف : ليربج لاقف ٠ الف كيلإ امأ لاق ؟ ةجاح كلأ : لاقف ليربج هيلإ ءاجف « رانلا
 قرحت ملو « "ميهاربإ ىلع ًامالسو ًادرب ينوك ران اي : هللا لاّمف « يلاحب هملع يلاّوس نم يبسحو»

 هب اودارأو» ”اهدرب ميهاربإ ىذآل «امالسو#» هللا لقي ملول : سابع نبا لاقو هقاثو ىوس هنم رانلا

 ثيح رساخ لك نم رسخأو سانلا رسخأ يأ «نسيرسخألا مهانلعجف# رانلاب هقيرحت اودارأ يأ «ًاديك

 «نيملاعلل اهيف انكراب يتلا ضرألا ىلإ ًاطولو هانيجنو» مهروحن يف مهديك هللا ٌدرف هللا يبنل اوداك
 ةرثكو بصيخلاب اهيف هللا كراب يتلا ماشلا ىلإ قارعلا نم ارجاه ثيح طول هيخأ نبا عم ميهاربإ انيجنو يأ
 رثكأو اهنم ءايبنألا رثكأ ثعب لجو ّزع هللا نأ اهتكربو : يزوجلا نبا لاق راجشألاور راهنألا ةرفوو ءايبنألا
 هبر لأس امدعب  ميهاربإ | انيطعأ يأ «ةلفان بوقعيو قاحسإ هل انبهووإ «"راجألاو بصخلا اهيف

 ميهاربإ لأس : نورسفملا لاق لا ؤس ريغ نم ًالضفو ةدايز يأ ةلفان بوقعي كلذك هانيطعأو قاحسإ - دلولا

 انلعج ًالكو» دلولاك دلولا دلو 'نأل لأس ام ىلع ةدايز ةلفان بوقعي هدازو قاحسإ هللا هاطعأف ًادلو هبر

 )١( يبطرقلا ٠0/1١" . ) )7ريسملا داز (") 814/5 رصتخملا 58/8" .



 ع ' رشع غباسلا ءزجلا

 دعب رق ان نمط عام ارا ارق عا 2 12 و طاح و ار م ص سا ل
 تاو را اب زلم مارا تاريح لْعف َمِيلإ انيحْوأو انمي ودبي ةمأ مهنَلعَجَو

 سصو رب صر رج رس 2 سوم وريم 78 موو دس ما رع سرور 7 موس

 موق أوناك مهن : تيتا ُلَمَعَ تاك يناير هلئبتو اسطو امك هي اطوأو (2) دع

 رم هد. هد م

 وهل انيجتساف لب نو اد اموات َنحِلَصلا تي 2 نعي ى ةقلقنا جب ةييوزت

 قو موق أوناك ممن | انياب رك نبدا رَمْلآَنَم هللرصتو 0 مظعلا ٍبْكْلا نمو هلهأو هلئيجتف
 0-0 6 ء-ٍ 000

 مهو مولا ْمَح دف ْتَمََذإ ثرح ا نكي ذإ َمبَسو دوادو © نأ مه
 ةمئأ مهانلعجو» حالصلاو ريخلا لهأ نم هانلعج بوقعيو قاحساو . ميهاربإ نم ًالكو يأ «نيحلاص
 مهيلإ انيحوأو#» هللا رمأب نيدلا ىلإ سانلا نودشري مهريغل ءاسؤؤرو ةودق مهانلعج يأ «انرمأب نوده

 ءاتيإو قالصلا ماقإو» لمعلاو ملعلا نيب اوعمجيل تاريخلا اولعفي نأ مهيلإ انيحوأ يأ «تاريخلا لعف
 لضفأ ةالصلا نأل ركذلاب امهصخ امنإو « ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإب يحولا قيرطب مهانرمأو يأ «ةاكزلا
 يف نيصلخم نيدحوم يأ #«نيدباعانلا اوناكو» ةيلاملا تادابعلا لضفأ ةاكزلاو . ةيندبلا تادابعلا

 : ريثك نبا لاق ديدسلا مهفلاو ملعلاو ةوبنلا اطول انيطعأو يأ «ًاملعو ًامكُح هانينآ ًاسطولو» ةدابعلا
 ىلإ رجاهم ينإ لاقوٌطول هل نمآف# ىلاعت لاق امك هعم رجاهو هعبتاو مالسلا هيلع ميهاريإب نمآ دق طول ناك
 رمدو هللا مهكلهأف هوبذكف « مودسو ىلإ هثعبو ًايبن هلعجو هيلإ ىحوأو املعو ًايكح هللا هانآف « يبر

 #« ثئابخلا لمعت تن تناك يتلا ةيرقلا نم هانيججتوإف '''زيزعلا هباتك نم: عضوم ريغ يف مهربخ ضف ابك مهيلع

 كلذ ريغو ليبسلا عطقو طاوللاك ةئيبخلا لابعألا نولمعي ًاوناك نيذلا مودس ةيرق لهأ نم هانصّلخ يأ

 نسم هنإ انتمعر يف هانلخدأو »هللا ةعاط نع نيجراخ ًارارشأ اوناك ىأ «نيقساف ٍءْوَس موق اوناك مسهنإ»

 يأ «لبق نم ىدان ْذِإ ًاحونو» نيحلاصلا اندابع نم هنأل انتمحر لهأ ف هانلخدأ يأ #«نيحلاصلا

 هلوقب هوبذك نيح كالهلاب مهيلع اعد « نيروكذملا ءايبنألا 1 ع لبق نمالموت لع اعد نيح جون ةبصف ركداو

 يأ «ميظعلا بركلا نم هلهأو هانيجنف هل انبجتساف» «ًارايد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع ر نت ال بر»

 ًايغو ًابرك ناك ىذلا قرغلاو نافوطلا نم - ةئيفسلا باكر - نينم ملا نم هعم نمو هانذقنأف هءاعد انبجتسا

 هموق رش نم هانعنم ىأ «انتايآب اوبذك نيذلا موسقلا نم هانرصنوإ» سافنالاب ذخأي داكي ًاديدش
 ّرشلا يف نيكمهنم اوناك يأ « نيعمجأ مهانقرغأف ٍمْوَم موس موق اوناك مهنإ» مهانكلهأو هانيجنف :ف نيبذكملا
 ناولسو دواد ةصق ركذاو يأ # ثرحلا يف نامكحي ْذِإ نايلسو ةوادو» ًادحأ مهنم قب نراعي مهانقرغأف

 هتدسفأف ًاليل موقلا من منغ هيف تعر تقو يأ «موقلا منغ هيف تشن ذإ» عرزلا نأش يف نامكحي نيح

 يأ هال نيملاع اههنم لك مكح ىلع نيعلّطم انك يأ «نيدهاش مهمكحلا كو

 )١( ه8 /؟ رصتخللا .



 ءايبنألا ةروس (71) اا

 00 0 هه هه يتلا هم رو - 3 سورس خا ص ص2

 0 سا لابي ددواد مم انرخسو املعو امكَح اننا لكَر َنمْيَلُس اَهتتمَهنت نيِدِهَِس

 حيل َنميلسِلَو ج) ووش من نأ لهم ني تمشي اعل كس هنو جيم

 كا

 م م ٍنيطليشلآ َنِمو (27© نيبلنع ِهْىَش 5 لعب اك وابيف كرنب لأ ضرألا لإ هرب ىرجت ٌةَمصَعع

 سا سا ربيس ع م ل حس ل هر ار

 458 َنيظفلح مهل انكحَو كلذ نود الح نيو أ نوصوغب

 هانيطعأ نايلسو دواد نم ًالكو يأ «ًاملعو ًابكح انينآ ًالكوإ ةيضقلا يف مكحلا نايلس انمهلأو انملع
 عرز ىلع امههدحأ منغ تلخد نالجر دواد ىلإ مصاخت : نورسفملا لاق ةوبنلا عم عساولا ملعلاو ةمكحلا
 ىلع نالجرلا جرخف « متغلا عرزلا بحاص ذخأي نآب ىضقف ؛ « ًائيش هنم قبُت ملف هتدسفأف ليللاب رخآلا

 قفرأ ناك اذه ريغب تمكح ول هللا يبن اي : لاقف هيلع لخدف هوبأ هب مكح امب هاربخأف بابلاب وهو نايلس

 ا ل اولا يحد راسا وسلا لاق ؟وهامو : لاق إ

 ىلإ منغلا تدر عرزلا جرخ اذإف . اهلسنو اهفوصو اهنابلأب | عفتنيو ملغلا عرزلا بحاص دعا 5 ناك

 اتهانجهفف ل ىلاعت هلوق كلذف كلذب امهنيب ىضقو يب اي تققو : : دواد هل لاقف ابر ىلإ ضرألاو اهبحاص

 حياد دواد عم حبست ريطلاو لابجلا انلعج يأ «رسيطلاو نحبسي لابجلا دواد عم انرخسوؤ» #ناميلس

 يلع رو هبواجتف ءاوها يف ربطلا فقت اب مرت اذإ ناكف روبزلا ةالتب هتوص بيطل كلذو : ريثك نبا لاق

 زاجعإالا ف لخدأو برغأو بجعأ اهحيبستو اهريخست نأل ريطلا ىلع لابجلا ركذ مّدق امنإو ":ًابيوأت لابجلا

 انملع يأ «مكل سوبل ةعئص ءانلعو» كلذ لعف ىلع نيرداق انكو يأ «نيلعاف انكوه داح اهنأل

 اكوا وهف حئافص تناكو دواد عوردلا عنص نم لوأ : ةداتق لاق هل ديدحلا ةنالإب عوردلا عنص دواد

 «نوركاش متنأ ٍليهف» ءادعألا رش لاتقلا يف مكينتل يأ «مكسأب نم مكدصْخُشل» (”اهقّلحو اهدرم
 هيلع دواد هيبن هب صح ام ىلاعت ركذ الو 2 مكيلع هب معنأ ام ىلع هللا اوركشا يأ رمألا هب داري ماهفتسا

 ةفصاع حيرلا ناولسل انرخسو يأ «ةفصاع حسيرلا نايلسلوإ لاقف ناولس هنبا هب صحخ ام ركذ مالسلا

 ضرأ ىلإ هتدارإو هتتيشمب ريست يأ «اهيف انكراب يتلا ضرألا ىلإ هرمأب يرجت# بوبهلا ةديدش يأ
 يأ «نيملاع ءيش لكب انكو# هكلم رقمو هنكسم تناكو « راهثلاو رابخألاو راجشألا ةرثكب ةكرابملا ماشلا

 نم نيطايشلا نمو#» ةمكحلا نم هملعن امل الإ ةناكملا كلت هانيطعأ اف رومألا عيمجب نيملاع انكو

 راحبيلا قايعأ نولخديو ءاملا ف نوصوغي نيطايشلا ضعب نابلسل انرخسو يأ «هل نوصوغي

 ىوس ىرمخأ ًالامعأ نولمعيو يأ «كلذ نود ًالمع نولمعيو# ءىلآللاو رهاوجلا هل اوجرختسيل
 يأ «نيظفاح مهلانكو# رشبلا اهنع زجعي يتلا رومألاو ةقهاشلا روصقلاو ندملا ءانبك صوغلا

 . هتعاط نع جورخلا وأ هرمأ نع غيزلا نع مهظفحن

 . 770/١١ يبطرقلا (75) . 81/5 رصتخملا )١(



 مابا رشع عباسلا ءزجلا

 : يلي ام عيدبلاو ةحاصفلا هوجو نم تايآلا تنمضت : ةَغالَتلا

 بالقناب لطابلا ىلإ قح لا نع مهعوجر هبش «مهسوءر ىلع اوسكُت مث#» ةفيطللا ةراعتسالا ١
 . ةراعتسالا قيرطب هالعأ هلفسأ حبصي ىتح صخشلا

 . #مكرضيو مكعفني# نيب قابطلا - ؟

 . درب تاذوأ ةدراب يأ لعافلا مسا دارأو ردصملا قلطأ «ًادرب ينوك# ةغلابملا_*“

 نم ةاكزلاو ةالصلا نأل «ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو تاريخلا لعف# ماعلا ىلع صاخلا فطع - ؛

 . اهلضفو |بنأش ولعل ًاهيبنت ركذلاب اهصخ امنإو تاريخلا لعف

 5 مالسلا هيلع دواد ماقم صاقتنا مهوتل ًاعفد «املعو ايكح انيثآ الكول سارتحالا

 . ةيلحملا ةقالعلاف ةمحرلا لزنت ناكم اهنآل ةنجلا ىف يأ «انتمحر ىف هانلخدأو» لسرملا زاجملا - 5

 «ءاخرإ» هلوقب رخآ ناكم يف اهفصوو 4ةفصاعإف هلوقب انهه حيرلا ىلاعت فصو : هين
 تناكو ةبيط ةنّيل تناك حيرلا نأل نيفصولا نيب ضراعت الو 3 ةئيللا يه ءاخرلاو 3 ةديدشلا يه ةفصاعلاو

 . ربدتف نيفصولا تعمجف فصاعلاك اهيرج ىف عرست

 ناعتسملا نمحرلا انبرو. . ىلإ. . رضلا ينسم ينأ هّبر ىدان ذإ بويأوإ»: ىلاعت هللا لاق
 . ةميركلا ةروسلا ةياهن ىلإ (87) ةيآ نم «نوفصت ام ىلع

 ًاريثك لان امو « ناولس . دواد طول « ١ حون . ميهاربا » ءايبنألا نم ةلمج ىلاعت ركذ امل : هكا

 ايركزو سنوي ةنحم ركذب اهبقعأ مث نحملا عاونأب هل هللا ءالتباو بويأ ةصق انه ركذ داع لا نع اح

 . مهب ىسأتيل لكي لوسرلل ةيلستلا دصقب كلذ ًلكؤ ىسيعو

 هل نونلا عالتبال ىّمم نب سنويل بقل نودلا اذو توحلا : نوئلا «نونلا اذه : صتسغللا
 8 بغرلا «ًابهرو ًابغر#» ةفيفع يأ ةنصحم ةأرماو نصح لجر 3 لاقي ةفعلا : ناصحإللا «تنصحأ#

 هللا ةمعن رتسي رفاكلا نأل رتسلا هلصأو دوحجلا : نارفكلاو رفكلا «نارفك# فونلا : بهرلاو . ءاجرلا
 : ةرتنع لاق رهظلا ةبدح نم ذوخأم ضرألا نم عفترا ام : بدحلا « بدح# اهدحجيو

 "”باديلا نم ىلإ مهرتاوت يناهدزا الو يادي تشعر ايف
 رانلا هب دقوت ام : بصحلا #بصح# عرسأ يأ ًانالسن لسني بئذلا لسن : لاقي نوعرسي #نولسني#

 )١( يبطرقلا ١١/841" .



 ءايبنألا ةروس (؟١) فرخ

 سي يذلا ةكرحلاو سحلاو توصلا : سيسحلا هاهسيسحإ» ديدش سفتو نينأ «ريفزإ هريغو بطحلاك
 . بولطملا لجسُي اهب نآل ةفيحصلا «لجسلا» مارجألا ةكرح نم هب

 بصح هللا نود نم نودبعت امو مكنإإ» ىلاعت هلوق لزن امل : لاق سابع نبا نع ةلورلا نس
 هئرضح ول : لاقف هوربخأو يرعبّزلا نبا اوتأو انتآ متش : اولاقو شيرق رافك ىلع كلذ قش « منهج
 هدبعت ريزع اذهو . ىراصنلا هدبعت حيسملا اذه : هل لوقأ لاق ؟ هل لوقت تنك امو : اولاق هيلع تددرل
 نإ هللا لزنأف مصخ دق ًادمحم نأ اوأرو هتلاقم نم شيرق تبجعف ؟ منهج بصح نم اههفأ ؛ دوهيلا
 . "#«نودعبم اهنع كئلوأ ىنسحلا انم محل تقبس نيذلا

 دحر
 مدس سرس فد د عام دج

 وي ني هوي" انفشكف ,هلاَبجَتْساَف © َنيِحرآ سر َتنأَو رضلأ دسم لأ جبر ئدان ْذإ ٌبويأو *
 سام اسس رك سس ع را رس ع هل راس 1 هل ساس ]ل

 لفكلا اكو سرْدإَو ليَمِإَو © َنيدينعل ئركذو اندنع ْنَم ةمحر مهعم مهلثمو , هلها هلئدتاءو
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 © َنيِريلصلأ نم لك

 رع هبر اعد نيح بويأ هللا يبن ةصق ركذاو يأ «هبر ىداستادإ بويأو# : سراسللا

 نم ًايبن بويأ ناك : نورسفملا لاق ةدشلاو بركلاو ءالبلا ينلان يأ «رسضلا ينسم ينأإط عوشخو

 ءالبلا طّلس مث ء ربصف دالوألا كلهأ مث ربصف هلام هللا بهذأف . ريثك لامو دالوأ هل ناكو . مورلا

 عّرضت كلذ دنعف ميظع بنذب الإ |! اذه هباصأ ام : اولاقف هموق نم الم هيلع رمف ربصف همسج ىلع ضرملاو

 ءاعدلاب حرصي ملو . ينحراف ةمحر مهرثكأ يأ #نيمارلا محرأ تنأو#» هرض هنع فشكف هللا ىلإ

 ام فطلتلا نسح نم هيف ناكف . همحربل ةمحرلا ةياغب هبر فصوو « فعضلاو زجعلاب هسفن فصو هنكلو

 يأ رض نم هب ام انفشكف» هعرضتو هءاعد انبجأ يأ «هل انبجتسافإ# بلطلاب حيرصتلا يف سيل
 ةعبس مهو هدالوأ تام : دوعسم نبا لاق جوهعم مهلثمو هلمأ هانيتآو» ءالبو رض نم هباصأ ام انلزأ

 ىنعملاو 5 59 تانب عبسو نينب ةعبس هتأرمأ هل تدلوو هل اويحأ يفوع املف ثانإالا نم ةعبسو روكذلا نم

 نم يأ «اندنع نم ةمحرإو عابتألاو دالوألا نم هل ناك ام لثم هتجوز نم هانقزرو ايندلا يف هلهأ هانيطعأ

 : يبطرقلا لاق ربص امك او ربصيل نيدباعلا نم هريغل ةركذتو يأ «نيدباعلل ىركذو#» هاَيإ انتحر لجأ

 لثم ايندلا دئادش ىلع ربصلا ىلع مهسفنأ اونُطو هربصو هتنحمو بويأ ءالب اوركذ اذإ مهن ال داّبعلل ًاريكذتو يأ

 0 لا سل . "همز لهأ لضفأ وهو بوي لعف ام

 يأ ةلضلا ذو سي ردإو ليف عزرا 5 يئاخر نيتك دا ةدملا يئالب يف تثكم امو هوعدأ نأ هللا

 اهنم هلاقتنا دعب ايندلا ىلإ دحأ عجري ال هنأل « . رظن هيف مهتوم دعب هدالوأ ايحأ هللا نأ دوعسم نبا نعرثألا اذه (1) . م117//١١ يبطرقلا )١(
 يفسنلا (5) 7117/1١ ٠ يبطرعلا (”) مهدقف نم لثم ًادالوأ هتجوز نم هضوع هللا نأ حيحصلاو مالسلا هيلع حيسملا ةزجعم نم ناكام الإ

 . مال



 5 رشع عباسلا ءزجلا

 ممم مع عما م ا ف ىلا مود وعن

 ل اًبضلعم َبْهَذ ذإ نونلأ 07 تت ا 0 انتمحر يف و مهلنلخداو

 لا 208 لع موب رص رص جي سمس اس مسسرب لح

 نيتي و ,هلانيجتساف ي» َنييَظلا نم تك كتلحيسا تنأ كل نكي ل نأ ت تنلظلا ىف ئدانق
 ريو صا

 7 نين مراولأ ريخ َتنَأَو اد ادرق ردنا بر ا دات د ايركَرو هج َنيمْؤمْلا ىجم َكلذكو

 لك يأ «ريرافا باكو لفكلا اذو ثيش نب سيردإو ميهاربإ نب ليعامسإ ةصق كموقل ركذاو
 ىذألا نم مهلان ام ىلع اوربصو هللا يف اودهاج ءربصلاو ناسحإالا لهأ نم ءايبنألا ءال ؤه نم

 نم مهنإ# ميعنلاو ةمحرلا راد ةنحلا مهحالصو مهربصب مهانلخدأ يأ «انتمحر ىف مهانلخدأو»

 هعلتبا يذلا سنوي ةصق كموقل ركذاو يأ «نونلا اذو» حالصلاو لضفلا لهأ نم ممغألا ىأ «نيحلاصلا
 ًابضاغم هدلب نم جرخ نيح ىأ «ًابضافم بهذ ذإ» همقتلا هنأل هيلإ بسُت توحلا وه نونلاو ؛ توحلا

 ىلاعت هللا لاق كلذلو مهنع جرخف مهنم رجض هباصأ ىتح نورفكيف ناميالا ىلإ مهوعدي ناك ذِإ هموقل

 لاق نم لوقو : نايح وبأ لاق هبرل ًابضاغم : لاق نم لوف. حضي الو «توشلا بحاضك نكت الو

 ىلاعت هللا ىلإ ةبضاغملا فرص زوجي ال : يزارلا لاقو ”ةوبنلا بصنم بساني ال ذإ هحرط بجي هبرل ًابضاغم

 نوكي نأ نع ًالضف ًانمؤم نوكي ال هللاب لهاجلاو . يهنلاو رمألل ًاكلام هللا نوك لهجي نم ةفص كلذ نأل
 ردقن نل نأ نظف» '”هلهأو رفكلل ًاضغبو . هنيدل ةفنأو « هلل ًابضغ تناك هموقل هُئبضاغمو « ًايبن

 وهف هيف هيلع قّيض يأ 4هُقزر هيلع ردُق نموإ هلوقك ةبوقعلاب هيلع قّيضن نل نأ سنوي نظ يأ «هيلع
 كلذ ةبسن زوجي ال هنأ فالخ الو . رفاك وهف هللا زجع ْنظ نم : رخفلا مامإلا لاق ةردقلا نم ال ردقلا نم
 .: ةيواعم هل لاقف ةيواعم ىلع سابع نبا لخد هنأ يور ! مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلإ فيكف نينم ؤملا داحآ ىلإ

 نظي : لاق ؟ يه امو : لاقف ؛ كب الإ ًاصالخ يل ادجأ ملف اهيف تقرغف ةحرابلا نآرقلا جاومأ ينتبرض دقل

 يف ىدانفإ ""ةردّقلا نم ال رّدقلا نم اذه : سابع نبا لاقف ؟ هيلع هللا ردقي نل نأ سنوي هللا يبن
 ةملظ اهنأل تالظلا تعمج : سابع نبا لاق توحلا نطب ىف وهو ليللا ةملظ يف هبر ىدان يأ «تاملظلا

 بر اي تنأ الإ هلإ ال نأب ىدان يأ «تنأ الإ هلإ ال نأ توحلا نطب ةملظو . رحبلا ةملظو « ليللا
 نيملاظلا نم تنك دقو . ملظلاو صقنلا نع بر اي تهّزنت يأ 4نسيملاظلا نم تنك ينإ كناحبس#»
 ءاعدلا اذهب وعدي بوركم نمام ) ثيدحلا ىفو ةنحملا ينع فشكاف نيمدانلا نيبئاتلا نم نآلا انأو يسفنل
 نم هانيجنو هتثاغتساو هعرضتل انبجتسا ىأ «مغلا نم هانّيجنو هل انيجتسافإل “*(هل بيجتسا الإ

 كلت نم سنوي انيجن امك يأ 4نينمؤملا يجُنُت كلذكو» توحلا همقتلا نيح هلان يذلا بركلاو قيضلا
 ينرذت ردع ىدان ذ ايركزو# انب اوثاغتسا اذإ لاوهألاو دئادشلا نم نينمؤملا يجنن ةنحملا
 الب ًاديحو ينكرتت ال تبر : ًالئاق بينم صلخت ءاعدهبر اعد نيح ايركز انلوسر ربخ دمحم اي ركذاو يأ «ًادرف

 #«نيثراولا ريخ تنأو# (ةأكيعستو ًاعست هتجوز نسو ةئام هنس ناك : سابع نبا لاق ثراو الو دلو

 )١( /؟1؟ يزارلا رخفلا ريسفت (؟) . ””ه /6 رحبلا 5١4 . )"( يزارلا رخفلا 7١5 /77 . ) )1دواد يبأ ننس ىف ثيدحلا لصأ .

 يزارلا (ه) 5١97/57 .



 ءايبنألاة روس (716) قل

 ا رك ع رس 9 جم مرو ري رى 2 أ مودم وةطم بوص 1 0 رم م اوع ص 06

 اًبعرو ابغر انتوعديو تاريخنا ىف نوعرلسإ رك م 6 انحلصأو يبجي ردل انبهوو رهل انيجتس
 هم تم ا م موس ص مو مص مملة م ه2 مص ىو ري صر

 ٌةياءاهتبأو اهلئلعجو اًنحور نم ايف انت ايعرف تنبح َّىّلآو نيو َنيعشلَح ال اوناكو

 200 1 جرب رص رع رس أك سة رع رع رز را ع ى ل4 س0 مس رك سس م ا م موس
 انيلإ لك مهنيب مهرمأ أاوعطقتو 8ه) نودبعأف ركبر انأو ةدحو مآ ركسنمأ ةوذلم نإ 4 نيمادعلل

 ه0 َنوبتنك ,َإَو ءهيعَسِل َناَرْفُككَف نمْؤُمَوْهَو ٍتاَحِللَصلا َنِم ْلَمْعَي نق © نوعا
 ءانف ىلإ ةراشإو ٠ ءاقبلاب ىلاعت هل حدم هيفو : يسولألا لاق تومي نم لك دعب ىقبي نم ريخ بر اي تنأو يأ
 هءاعد انبجأ يأ «هل انبجتساف# '”لجو زع هفطل بئاحسل ٌراطمتساو « ءايحألا نم هاوس نم
 اهانلعج يأ «هجوز هل انحلصأو» هتخوخيش ىلع ىحي همسا ًادلو هانقزر يأ « ىيحي هل انبهوو»
 اهلعجف ىلاعت هللا اهحلصأف ناسللا ةليوط قّللا ةئيس تناك : سابع نبا لاقو ًارقاع تناك نأ دعب ًادولو
 ممغأل ءايبنألا نم ركذ نم ءاعد انبجتسا انإ يأ «تاريخلا يف نوعراسي اوناك مهنإ» "”قّلُخلا ةنسح
 ابغر اننوعديو» تاحلاصلا لمعو تاعاطلا لعف يف نوقباستيو هللا ةعاط ىف نودجي نيح اص اوناك

 نيللذتم اوناك يأ «نيعشاخ انل اوناكوإل انباذع نم ًاعزفو ًافوخو انتمحر يف ًءاجرو اعمط يأ «ًابهرو
 تفعأ يتلا لوتبلا ميرم ركذاو يأ «اهجرف تنصحأ يتلاو# نلعلاو رسلا يف هنوفاخي هلل نيعضاخ

 ىلاعت ركذ : ريثك نبا لاق «ًايغب هلأ ملو ٌرشب ينسي ملإ) هلوقك مارحلاو لالحلا نعو ةشحافلا نع اهسفن

 دق ريبك خيش نم رللو داجيإ اهنإف هذهب ةطوبرم كلت نأل ىبحي هنباو ايركز ةصقب ةنو رقم ىسيع اهنباو ميرم ةصق
 ركذ الب ىثنأ نم ردلو داجيإ اهنإف بجعأ هذهو « اهبابش لاح يف دلت نكت مل زوجع ةأرماو نسلا يف نعط
 - اهعرد ةحتف يف خفنف ليربج انرمأ يأ «انحور نم اهيف انخفتف» '”اهدعب ميرم ةصق ركذ كلذلو
 فيرشتلا ةهج ىلع ىلاعت هيلإ حورلا فاضأو . ىسيعب تلمحف اهفوج ىلإ ةخفنلا تلخدف اهصيمق

 ىلع لدت قلخلل ةبوجعأو ةمالع ىسيع اهدلو عم ميرم انلعجو يأ «نيملاعلل ٌةيآ اهتباو اهانلعجو»

 اهيلع اونوكت نا بجي يتلا مكتلمو مكنيد يأ «ةدحاو ٌةمأ مكتمأ هذه ّنِإإ» سانلا اهب ربتعيل ةرهابلا انتردق

 : سابع نبا لاق ديحوتلا ةلاسرب اوءاج 0 5 مالسرإلا ةلم يهو ةفلتخم ريغ ةدحاو هلم سانلا اهيأ
 ةدابعلاب ينودرفأف ياوس براال مكهإ ان و يأ «نودبعاف مكبر انأو» دحاو نيد مكنيد هانعم

 « يدوب نمو « دحوم نمف ًابازحأو ًاعيش هيف اوحبصأو نيدلا يف اوفلتخا يأ «مهنيب مهرمأ اومطفتو»

 ةيآلا ىنعم : يزارلا لاق انيلع مهباسحو انيلإ مهعوجر يأ «نوعجار انيلإ نك د ىيسوجمو ينارصنو
 نيدلا يف مهفالتخال ًاليثمت هنومستقيو ءيثلا ةعامجلا عزوتت يك أعطت مهنيب ايف مهنيد رمأ اولعج

 نم ًائيش لمعي نم يأ «نسمؤم وهو تاح اصلا نم لمعي نمفإ» '"ىتش ىتش ًابازحأو ًاقرف مهتروريصو
 عيضي الو هلمع باوثل نالطي ال يأ «هيعسل نارقكالف» نايالا طرشب 0 ربلا لامعأو تاعاطلا

 )١( يناعملا حور ١07/ يبطرقلا يف اذك نيرسفملا رثكأو ريبج نب ديعسو ةداتق لوق لوألا لوقلا (؟) . ملا/ ١١/8" .
 /؟ رصتخملا (؟)  )5( . 87١يزارلا ريسفت (ه) . ةحفصلاو قباسلا عجرملا سفن 5194/55 .



 "7 رشع عباسلا ءزتجا

 اص اص ىلا جا سرج رس ور ع أ ص جب رص صارم أ ١ سرس ل ساس سرا  س ربل ع إلسا م يو

 جنوني ٍبَدَح لك نم هو جوجأمو جوج تحف اذ حْيح عج نورا مهن اهلتكلهأ يرق لعمار

 حم اص سص مور جه »< م اصح ص ع ع ل رس صر م ا او و غو دوو م معو

 نيت كلب ادله نم لمع فك دق ايون ورك نيا رلصبأ ةَصِخاَش َىه ادق نحل ُدِعَوْلا َبْغآَو

 1 ريق ساس سا رار ساس ساس ل

 ايف لكَو 7-2 ءاَكْوَم َناَكول © َنودرو اه من هج بصح هلأ نو د نم نودبعن امو ركنإ

 هه وُ فمر ف مك هج يَ
 قلخلا لابعأ ةباتكب ةكئالملا رمأ دارملاو هتفيحص يف هلمع بتكن يأ «نوبتاكهلانإو# هئازج نم ءىيش

 مهانكلهأ ةيرق لهأ ىلع منتمم يأ : سابع نبا لاق «نوعجري ال مَنأ اهانكلهأ ٍةيرق ىلع مارحو»
 نبا لاق نوبوتي ال يأ «نوعجري ال مهنأ» هنع ةياور فو ةيناث ةرم ايندلا ىلإ كالهلا دعب اوعجري نأ

 يف مهعوجر مهرفكل مهكالهإ نرد ةيرق لهأ ىلع عت ىنعل : رحبلا يف لاقو "”رهظأ لوألاو : ريثك

 ىتح يأ #جوجأمو جوجأي تحتف اذإ ىتح#» "”نوعجري رنئئيحف ةعاسلا موقت نأ ىلإ ناميالا ىلإ ايندلا

 نم عفترم لك نم مهترثكل مهو يأ «نولسني ٍبدَح لك نم مهوز» جوجأمو جوجأي دس حتف اذإ
 قيرط لك نم نوجرخي مهترثكل جوجأمو جوجأي نأ ذارملاو لوزنلا نوعرسي ةيحانو ةمكأ لك نمو ضرألا

 جورخ هللا لعج : نورسفملا لاق ةمايقلا تقو برتقا يأ «قسحلا ٌدعولا برتقاو» ضرألا يف داسفلل

 لماحلاك جوجأمو جوجأي دعب سانلا نم ةعاسلا ! ةوعسم نبا لاق ةعاسلا برق ىلع ًايلع جوجأمو جوجأي

 «اورفك نيذلا راصبأ ةصخاش يه اذإف» ""ًارابنوأ ًاليل اهدلوب مه ؤجُفت ىتم اهّلهأ يردي ال مّمتملا
 نم فرطت داكت ال مويلا كلذ لوه نم ةصخاش مهراصبأ نأ نيرفاكلا نأش اذإف يأ نأشلاو ةصقلل ريمضلا

 يف انك دق انكالهو انترسح اي يأ انليو اي نولوقيو يأ «ةلفغ يف انك دق انليو اي» عزفلا ةدشو ةريحلا

 لوقلا نع اوبرضأ 4نسيملاظ انك لب» بيهرلا مويلاو موئشملا ريصملا اذه نع ةمات ٍةلفغ يف ايندلا
 نيملاظ انك لب تايآلا انتهبنو لسرلا انتركذ ثيح ةلفغ يف نكن مل ىنعملاو ةملؤملا ةقيقحلاب اوربخأو قباسلا
 امو نوكرشملا اهبأ مكنإ يأ «هللا نود نم نودبعت امو مكنإ# ناميالا مدعو بيذكتلاب انسفنأل
 ام بصحخلا : نايح وبأ لاق اهدوقوو منهج بطح يأ «منلهج بصح#» مانصألاو ناثوألا نم هنودبعت

 امل معنأ» :ًازاجم الإ بصح هيلع قلطُي ال هب ىمرُي نأ لبقو « منهج ران يف هب ىمرُي يأ هب بصحي

 مغ مهمغ ةدايزل رانلا ف مهتادوبعم عم رافكلا هللا عمج انو ٠ مانصألا عم اهولخاد متنأ ىأ «نودراو

 يأ« فرعرو اع هنأ ءالوع ابر يسبب باذع ل هس هودي تا قالا موتي يونج

 نودبعملاو نودباعلا يأ «نودلاخ اهبف ل كوزط منهج اولخد ام ةفنآ اهومتدبع يتلا مانصألا هذه تناك

 يذلا سمّتلا توص وهو ريفز رانلا يف ةرفكلا ءالؤمل يأ «ريفز اهيف مهل نودّل منهج يف مهلك
 يف نوعمسي ال يأ «نوعمسي ال اهيف مهوإ» مولكملاو نوزحملا نينأ هبشي وهو مومغملا بلق نم جرخي

 )١( رصتخملا 7/ . 071١/؟ رحبلا (() . 788 /ه ريسملا داز (”) . ”#”28/5 رحبلا (؟) 40" .



 ءايبنألا روس (11) فحل

 امرا رس

 تش ام 1 2 م ابْنَ كيتو يسم نم مَ تفس نيل نإ

 سمس رماد يور وع ريرزب ريوس لص ل رول رس ماو رول د صصص اس ل م دل سس حب لل خس م رب رو

 0:5 نودعوت مك ىلا كو اذله لا يعاتب رن الا عرفلا مال يو دودلَح مهسفنأ

 00 وص ١ سها تسأل ماع 5 0

 انبتك دقلو هيج َنيلِعَف اكان 0 6 لوأ أدب < كفا مينا لع مك ىلع مَ

 ©: َنيدَع ملاعب ادم فذإ «ت> َنوُحيَسلا داب اْئرب صرألا نأ لا ِدَْب نمبر ىف

 ًامكُبو ًايمع مههوجو ىلع ةمايقلا موي مهرشحنوإ» ىلاعت لاق امك ًابص نورشحي ممنأل ًائيش منهج
 نبا لاقو ”رانلا يف كلذ رافكلا هللا عنمف ٠ نمو حور اهيف ءايشألا عامسو : < يطرقلا لاق «املصو

 « ًائيش نوعمسي الف ران نمر يماسم اهيف ءران نم تيباوت يف اولعج منهج ران ف دلي نم يقب اذإ : دوعسم
 يأ «ىنسمملا انم مل تقبس نيذلا ' نإ 2"ةيآلا الت مث هريغ رانلا يف ٍبّذذعُي هنأ مهنم دحأ ىري الو

 نوقوذي الو اهرح نولصي ال نودعبم رانلا نع مه يأ #نودعبم اهنع كئلوأ» ةداعسلا مه تقبس

 "يلج اهيف رافكلا ىقبيو قربلا نم عرسأ ارم طارصلا ىلع نورمي هللا ءايلوأ كئلوأ : سابع نبا لاق اهباذع

 تهتشا اميف مهو اهتوصو اهبل ةكرح الو رانلا سح نوعمسي ال يأ «اهسيسح نوعمسي الإ
 مهنزحي ال نيعألا ذلتو سفنألا هيهتشت ام اهيف مه ٠ نومئاد ةنجلا يف مهو يأ «نودلاخ مهسفنأ
 يأ «ةكئالمللا مهاقلتتو» اهنم نمأم يف مهنأل ثعبلاو ةمايقلا موي لاوهأ مهبيصت ال يأ «ربكألا حفلا
 اذه يأ «نودعوت متنك يذلا مكموي اذه نيلئاق مهنوئنهي ةنجلا باوبأ ىلع ةكئالملا مهلبقتست
 لجسلا يسطك< ءامسلا يوطن مويإ» رورسلاو ءانهلاب اورشبأف هب هللا مكدعو يذلا ميقا ةياركلا مو

 يطك : سابع نبا لاق اهيف بتك ام ىلع ةفيحصلا يط لثم أيط ءايسلا يوطن موي ركذا يأ «بتكلل
 ةافح مهرشحن يأ هديعُت ٍقلخ لوأ انأدبامك# ؛« « ىلع » ىنعمب ماللاف . اهيف ام ىلع ةفيحصلا

 ةلرُغ ةارع ةافح هللا ىلإ نوروشحم مكنإ) ثيدحلا ينو اهيف مهقلخ انأدب يتلا ةروصلا ىلع الرع ةارع

 هيلع ميهاربإ ةمايقلا موي ىسكي قئالخلا لوأ نِإو الأ نيلعاف انك انإ انيلعأدعو هديعن قلخ لوأ انأدب اك

 هب ءافولاو هزاجنإ انيلع مزال لدبي الو فلخُي الًدك ؤم ًادعو يأ «انيلع ًادعو» ثيدحلا ( . . '”مالسلا
 يفانبتك دقلو» ثعبلا عوقول ديكأت وهو . ءاشن ام ىلع نيرداق يأ «نيلعاف انك انإ#

 يف انرطس ام دعب نم يأ «ركذلا دعب نمإ دواد ىلع لزنملا روبزلا يف انرطسو انلجس يأ «روبزلا
 لاق نوحلاصلا نونمؤملا اهثري ةنجلا نأ يأ «نوحلاصلا يدابع اهثري ضرألا نأ» ًالزأ ظوفحملا حوللا
 ةمأ ثروي نأ ضرألاو تاومسلا نوكت نأ لبق هملع قباسو روبزلاو ةاروتلا يف هناحبس ربخأ : ريثك نبا

 ضرأ اهب داري هنأ اهيف ليق ام نسحأ : يبطرقلا لاقو نوحلاصلا مهو ةنجلا مهلخديو ضرألا قي دمحم

 . سابع نبا نع ملسم هاور (4) . 017 /5 ريثك نبا رصتخم ("”) . 46/١١ يبطرقلا (9) . ”48 ١١/ يبطرقلا )١(
 . ©1 4 /97 ريثك نبا رصتخم (ه)



 3 رشع عباسلا ءزجلا

 مسارب ب م1 ١ ل و سس ع

 هيو نوم مت لهن 0 هنلإ كهل أل نحو نت لَ 0 نيل حر الإ َكَتلَسْرَأ امو

 دوقتا يرش لي لإ 22 َنوُدعوُام ديب مأ ُبيرمأ أ نإ واو لع وشد لكَ ف أوُلوَك نإ
 ةام مةصدم | سمور 3 ملمع ول جدارو 00

 ننحا انيرو 20 محبو للف 02 ٍنيح ّلِإ عمو ركل ُهنف هَل ىرْذأ نإ و نو هز: َنوُمتَْنام اعيو

 هت عسل
 ىلاعت هلوق هيلع لديو دهاجمو سابع نبا لوق وهو مهريغو نوحلاصلا اهثرو دق ايندلا يف ضرألا نأل ةنجلا

 نيحلاصلا دابعلاب دارملا نأ ىلع نيرسفللا رثكأو «ضرألا انثروأو هدعو انقدص ىذلا هلل دمحلا اولاقو»
 اذه يف ّنِإ» ©"هللا دنع باتكلا مأ ٌركذلاو ء ةلزنملا بتكلا : روبزلا : دهاجم لاقو , “لكي دمحم ةمأ
 ظعاوملاو ديعولاو دعولاو رابخألا نم ةروسلا هذه يف روكذملا اذه يف 8 يأ «نيدباع رموسقل ًاغالبل

 امو# ناطيشلا ةعاط ىلع هللا ةعاطل نيرثؤملا ل ل

 انآ افنإ) ثيدحلا يفو نيعمجأ قلخلل ةمحر الإ دمحم اي كانلسرأ امو ىأ 4نيملاعلل ةمر الإ كانلسرأ
 ىلإ ىحوُيافإ لقإ» 'ةرخآلاو ايندلا ىف دعس ةمعنلا هذه ركشو ةمحرلا هذه لِيَ نمف ' (ةادهم ةمحر

 هلإ ةدابعلل قحتسملا مكه نأ يبر ىلإ ىحوأ انإ : نيكرشملا ءالؤهل دمحم اي لق يأ «دحاو هلإ مكه امأ
 همكحل اوداقناو هل اوملسأف يأ رمألا هانعمو ماهفتسا «نوملسم متنأ لهف» دمص درف دحأ دحاو

 مسك لقف يأ «ءاوس ىلع مكتتنذآ لقفو مالسسوالا نع اوضرعأ نإف يأ «اوّنوت نإف» هرمأو

 ام ديعب مأ صيفا يردأ ْنِإو دحأ نود ًادحأ صخأ مل مالعإالا يف ءاوتسا ىلع قحلاب مكتملعأ
 ةلاحم ال عقاو وهف ؟ ةعاسلا لجأ نوكي ىتم الو ؟ باذعلا كلذ نوكي ىتم يردأ امو يأ «نودعوت

 ملاعلا وه ُهَّللا يأ #نومتكت ام ملعيو لوقلا نمر هجلا ملعي هنإ» هدعبب الو هبرقب يل ملع ال نكلو
 نإو» هلمعب ًالك يزاجيسو . ىفخأو رسلا ملعيو . رئامضلاو رهاوظلا ملعي , ءيش هيلع ىفخي ال يذلا
 فيك ىرنل مكل ناحتما مكتبوقع ريخأتو لاهمإلا اذه لعل يردأ امو يأ «مكل ًةنتف هلعل يردأ

 هللا باذع مكيتأي مث نيعم نمز ىلإ اوعتمتستل ريخأتلا اذه لعلو يأ «نيح ىلإ عاتموإ) مكعينص

 انبرو» قحلاب اننيب لصفاو نيبذكملا ءالؤه نيبو ينيب مكحا يأ «قحلاب مكحا بر لاقو» ميلألا
 : .بيذكتلاو رفكلا نم هنوفصت ام ىلع ربصلا ىلع هللاب نيعتسأ ىأ «ن وفصت ام ىلع ناعتسملا نمرلا

 معنو رصانلا معن وهف . هدنع نم جرفلا عقوتو هيلإ رمألا ضيوفتب خلك يبنلا رمأب ةميركلا ةروسلا متخ
 . نيعملا

 )١( يبطرقلا  . 54/1١ركاسع نبا ظفاحلا هجرخأ () . هانركذ امم بيرقوهو ىربطلا ريرج نبا لوقلا اذه راتخا (؟) .

 مهءاج هنأل قلي نيلسرملا ديس لاسرإب قلخلا محر ىلاعتو هناحبس هللا نإف «نيملاعلل ةمحرإط لاق امنإو نينم ؤملل ةنحر : ىلاعت هللا لقي مل (4)
 دعب مهادهو « ةلاهجلا دعب مهملعو . ىلوألاو ةرجآلا يف ةريثكلا تاريخا هيدي ىلع اولانو . ىمظعلا ةواقشلا نم ةاجنلاو . ىربكلا ةداعسلاب

 . قرغلاو فسخلاو خسملاك باذعلاب مهلصأتسي ملو مهتبوقع رخأ ثيح هب اومحر رافكلا ىتح . نيملاعلل ةبحر ناكف ةلالضلا



 ءايبنألا روس (؟١) فكنا

 : يلي ام عيدبلاو نايبلا هوجو نم ةميركلا تايآلا تنمضت : ةهغالتلا

 . ينمحرا : لقي ملو «نيمحارلا محرأ تنأو» فطلتلا قيرطب ةمحرلل ضرعتلا - ١

 4 # نيمحارلا محرأ» قاقتشالا سانج <"

 . «نيحلاصلاو . . نيرباصلا» صقانلا سانجلا

 . «ديعب مأ بيرق نيبو «هديعنو . . انأدب# نيبو «ًابهرو . . ًابغر» نيب قابطلا - 5

 ةقانإ هلوقك فيرشتلا ةهج ىلع ىلاعت هيلإ حورلا فاضأ «انحور نم اهيف انخفنف» فيرشتلا ©
 . «دللا

 عيش ىلإ هيف مهقرفتو نيدلا يف مهفالتخا لْثم «مهنيب مهرمأ اوعّطقتو# ةيليثمتلا ةراعتسالا - ؟

 . ةراعتسالا فيطل نم اذهو 5 بيصن اذهلو بيصن اذه ءيشثلا عزوتت ةعامحلاب بازحأو

 «مكموي اذه ةكئالملا مهاقلتتو# هلوق هّلثمو . انليو اي نولوقيو يأ هانليو ايط فذحلاب زاجيإالا

 . نودعوت متنك يذلا مكموي اذه ةكئالملا مهل لوقت يأ

 ىلع ةفيحصلا 'يط لثم ًايط يأ «بنُكلل لجيسلا يطك ءامسلا وطن لصفملا لسرملا هيبشتلا - 4

 . اهيف بتك ام

 . اوملسأ يأ 8#نوملسم متنأ لهفه رمألا هب داري يذلا ماهفتسالا -4

 : ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو خلا «نوبتاك « نوعجار 3 نوديعافإ عجسلا ٠

 « ءايبنألا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »



 فحل

 نك يضلل رز 0
 عب دانا جايك ري

 ةروُسْلا_بكذي نيب 7

 رومأب ىعُت يتلا ةيندملا روسلا رئاس نأش اهنأش «٠ عيرشتلا بناوج لوانتت يهو ةيندم جحا ةروس #

 . ديحوتلاو . ناهيالا عوضومف « ةيكملا روسلا وج اهيلع بلغي هنأ الإ ةيندم ةروسلا نأ عمو « عيرشتلا

 ةروسلا يف زرابلا وه . اهلاوهأو ةمايقلا دهاشمو « ءازجلاو ثعبلا عوضومو . فيوختلاو راذنإالاو

 نذيالا نم ةيعيرشتلا تاعوضوملا بناج ىلإ اذه . ةيكملا روسلا نم اهنأ ءىراقلل ليخي داكيل ىتح . ةميركلا
 نم يه يتلا عيضاوملا نم كلذ ريغو « هللا ليبس يف داهجلاب رمألاو . ىدهلاو جحلا ماكحأو . لاتقلاب

 . يكملاو يندملا نيب ةكرتشملا روسلا نم ءاملعلا ضعب اهّدع دقل ىتح « ةيندملا روسلا صئاصخ

 مكلذ . لوقعلا هلوط شيطتو « بولقلا هل فجترت . فيم فينع علطمب ةميركلا ةروسلا تأدتبا *#
 رودلا كدي ال هنأل , ناسنإالا لايخ ىلع لوح لا يف ديزيو « ةعاسلا ىدي نيب نوكي يذلا فينعلا لازلزلا وه

 « نهلمح تاطقسملا لماوحلاو . نملافطأ نع تالهاذلا تاعضرملا ىلإ هلوه لصي لب . بسحف روصقلاو
 فتقوملا هتكلو . بارشلاو ركسلا .نم ءىبش مهب امو  رمخلا نم ىركس مهغأك نوحنرتي نيذلا سانلاو

 . تايآلا « . . ميظع ءيش ةعاسلا ةلزلز نإ مكبرا اوقتا سانلا اهمأ اي» بولقلا هل لزلزتت 3 يذلا . بوهرملا

 دعب ثعبلا ىلع نيهاربلاو ةلدألا ميقتل ةروسلا لقتنت . روشتلاو ثعبلا ةلدأ ىلإ ةعاسلا لاوهأ نمو

 . رشف ارش نإو « ريخف ًاريخ نإ هءازج ناسنإالا لانيل )ع ءازجلا راد ىلإ لاقتنالا مث 3 ءانفلا

 راد يف راجفلاو 3 ميعنلا راد يف راربألا نوكي ثيح 2 ةمايقلا دهاشم ضعب نع ةروسلا تثدحتو 01

 . ميحجلا

 ةرمدملا ىرقلا نع ثيدحلا تلوانتو « رافكلا لاتقب نذإلا نم ةمكحلا نع ثيدحلل تلقتنا مث د

 رقحأو زجعأ تادوبعملا هذه نأ تنيبو , مانصألل نيكرشملا ةدابعل ًالثم تبرض ةروسلا ماتخ ىفو



 جحلا ةروس 25 )١9(

 فهك ميهاربإ ليلخلا ةلم عابتا ىلإ تعدو , ًاريصب ًاعيمس ًاناسنإ قلخت نأ نع ًالضف ةبابذ قلخت نا نم
 : ديحوتلا نكرو 2 ناميالا

 ءانب نم ىهتنا نيح . مالسلا هيلع ميهاربإ ليلخلا ةوعدلأديلخت « جحلاةروس» تيمية ةهييدلا
 ٠ ضرألا ءاجرأ توصلا غلب ىتح لابجلا تعضاوتف «. مارحلا هللا تيب جحل سانلا ىدانو قيتعلا تيبلا

 4 كيبل مهللا كيبل» ءادنلا اوباجأو ماحرألاو بالصألا يف نم هؤؤادن عمسأو

 ٌتَعّضَرأ امك ةَع ةعض ع ' لعذر جمع 9 قمة إم كحَير اوُقّنَأ سائلا ابني

 نم ساّنلأ نمو (ٌي) ديل هلأ َباَّذع َنكْلَو ئَركسب هامو ئرلكس ساّدلأ ىَريَو اهلمح لمح تاذ ُُس عضو

 هنع لاز يأ عضوملا نع لز نم ةملكلا لصأو ةكرحلا ةدش : ةلزلزلا 4ةلزلز» : : ص فغفللا

 ءيشلا نع لهذ «لهذتو ء ءىشلا ليوهت يف لمعتست ةظفللا هذهو ؛« اهكرح يأ همدق هللا لزلزو . كرحتو

 عةقلع» ْعضُم ام ردق ة ةريغصلا ةمحللا : ةغضملا 4ةغضمإ» هريغوأ عجو وأ مه نم لغاشب هنع لغتشا

 يأ هفاطعأ ف رظني نالف : مهلوق هنمو بناجلا : فطعلا «هفطع# رظانلل راس نسح 4جيبي» ةقّلملا ةمات
 . ليلخلاو بحاصلا «ريشعلا » نيبناحلا ىلع عضوي هنأل فطعملاو فاطيعلا ءادرلا ىمسيو هبئاوج ىف

 هوعيطأو هللا باذع اوفاخ يأ رشبلا عيمجل باطخ مكبر اوفتا سانلا اهيأ ايف : راسيفللا
 ضعب لاق اذهلو همراحم بانتجاو هللا ةعاط : وه ىوقتلا يف لوقلا عامجو . هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب

 «ميظع ءىش ةعاسلا ةلزلز ّنإ8# كرمأ ثيح كدقفي ال نأو . كابن ثيح كاري ال نأ ىوقتلا : ءاملعلا

 روصتي داكي ال ميسج بطخو ميظع رمأ ةعاسلا يدي نيب نوكي يذلا لازلزلا نإ يأ ىوقتلاب رمألل ليلعت
 اهعلطم لوه نورتو ةلزلزلا كلت هيف نودهاشت يذلا بيصعلا مويلا كلذ يف يأ «اهنورت مويإ» هلومل

 نع ةعضرم ىثنأ لك  عزفلا ةدشو ةشهدلا عم  لهذتو لفغت يأ «تعضرأ امع ةعضرم لك لهذت»

 عيضرلا اهلفط وهو اهيلإ سانلا بحأ نع - ىرت ام لومل  لغشنتو اهلفط مف نم اهيدث عزنن ذإ , اهعيضر
 نم ردي ام لوه نم ناركسلا حنرت نوحنرتي ىراكس مهنأك مهارت يأ #ىراكس سانلا ىرتو#

 هللا باذغ نكلو# رمخلا نم ىراكسب ةقيقحلا ىلع مه امو يأ «ىراكسب مه امو» عزفلاو فوخلا

 تبلسو مهلوقع تراطأ اهدئادشو ةعاسلا لاوهأ نكلو ىراكسب اوسيل يأ مهاهد امل كاردتسا «ديدش

 نم ضعبو يأ «ملع ريغب هللا ىف لداجي نم سانلا نمو# نوقفشم هللا باذع فوخ نم مهف مهراكفأ

 لاق ليطابألا نم هيف ريخ ال ام لوقيو ناهرب الو ليلد ريغب هتافصو هللا ةردق يف عزانيو مصاخي نم سانلا

 ) نيلوألا ريطاسأ نآرقلاو هللا تانب ةكئالملا لوقي ةلدج ناكو ثراحلا نب رضنلا يف تلزن : نورسفملا

 ناطيش لك عبتيو# "7نيدرمتملا ةامعلا نم هبارضألو هل ةماع ةيآلاو : دوعسلا وبأ لاق توملا دعب ثعب الو

 . 8/4 ميلسلا لقعلا هاشرإ )١(



 "م١ رشع عباسلا ءزجلا

 مص وسرس رش رت رجع سر اسم اس 216 سس عرو

 باذع ىلإ هيدمبو و هلضي رهن هالوك نمو هلأ يلع بتك 82 ديب نط لك عِْيَو هلع ٍريَخب هلا ىف ٌلدجي

 هرب سايس سا ىرب س22 سول سا ريا سو سرس حاس مم وو م اص ص

 نم مث هلع نم مث فطن نم مث باَرتنم مدن اَنإَ تحب ني ير فنك نإ | ساّنلآ اهيا 2 ريعسلا

 وهاد لن وس يري يلو ىو رو م مممأطس عدل ودع همد26 سه 5

 اقلب الذل كج ىعسم لجأ ل هال امعزألا ىو نمل خضم

 يريم 6 مم سم موص سر 2 د

 ضر ل ايل رمعلا لد لإ دري نم منمو قوتي نم مدمو مكصّدُعأ

 «هالوت نم هنأ هيلع بتك» قحلا نع نيّداصلا رفكلا ءاس ؤرك درمتم تاع لكب يدتقيو عيطي يأ «ديرم

 نأف يأ «ريعسلا باذع ىلإ هيدب-و هلضُي هنأفإ يلو هذختاو ناطيشلا ىلوت نم هنأ ىضقو هللا مكح يأ

 ركذ امو . مكهتلا ليبس ىلع #هيدبيو ظفلب ربعو . ةرعتسملا منهج باذع ىلإ هقوسيو هيوغي ناطيشلا
 يف امههدحأ ثعبلا ناكمإ ىلع نيحضاو نيليلد ركذروشنلاو ثعبلل نيركنملا « هللا ةردق يف نيلداجملا ىلاعت
 يأ «بارت نم مكانقلخ اًنإف ثعبلا نم بير يف متنك نإ ساتلا اهمأ ايإ» لاقف تابنلا ىف يناثلاو . ناسنإلا

 مكلصأ انقلخ دقف مكبير لوزيل مكقلخ لصأ يف اورظناف مكتوم دعب مكئايحإ ىلع انتردق يف متككش نإ
 جارخإ ىلع ردق يذلاو , ةرم يناث مكديعي نأ ىلع رداق ةرم لوأ مكقلخ ىلع ردق نمو . بارتلا نم «مدآ»

 نم هلسن انلعج مث يأ 4ةفطُن نم مثإل مكروبق نم مكجرخي نأ ىلع رداق اهتوم دعب ٠ ضرألا نم تابنلا
 «ةقلع نم مث» '”هتلقل ةفطن يمس رطقلا : فطنلاو : يبطرقلا لاق لجرلا بلص نم فطني يذلا يمل
 نم ةعطق نم يأ 4ةغضم نم مث# هايملاو ضاوحألا لوح رهظت يتلا ةقلعلا هبشي يذلا دماجلا مدلا وهو
 ةقلخملا : ديز نبا لاق ةروصم ريغو ةروصم قلخلا ةنيبتسم يأ 4ةقلخم ريغو ةقلخم» غضمي ام رادقم محل

 يأ «مكل نيبنل» ءيش اهيف قلخي مل يتلا ةقلخم ريغو ١ نيلجرلاو نيديلاو سأرلا اهيف هللا قلخخ يتلا
 اذهب مكل نيبنل يأ : يرشخمزلا لاق انتمكحو انتردق رارسأ مكل نيبنل عيدبلا جذومنلا اذه ىلع مكانقلخ
 بارتلا نيب بسانت الو « ًايناث ةفطن نم مث « الوأ بارت نم رشبلا قلخ ىلع ردق نم نأو « انتردق جيردتلا

 ردا  ًاماظع ةغضملاو ةخضم ةقلعلا لعجي مث ؛ ع. رهاظ نيابت امهنيبو ةقلع ةفطنلا لعجي نأ ىلع ردقو « ءاملاو

 تبثنو يأ «ءاشن ام ماحرألا يف رقنو# ©"”سايقلا يف نوهأو ةردقلا ىف لخدأ اذه لب . هأدب ام ةداعإ ىلع

 نيعم نمز ىلإ يأ «ىمسم لجأ ىلإ هقلخ لماكتي ىتح اهيف رقت نأ اندرأ نم تاهمألا ماحرأ يف لمحلا نم

 هرصبو هعمسو هندب يف ًافيعض ًالفط نينجلا اذه جرخن مث يأ هًالفط مكجرخن مث عضولا تقو وه

 نم مكنمو» مكلقعو مكتوق لامك يأ «مكدشأ اوغلبتل مث ًائيشف ًائيش ةوقلا هيطعن مث . هساوحو
 ىتح رمعي نم مكنمو ىأ «رسعلا لذرأ ىلإ دري نم مكنمو# هبابش ناعير يف تومي نم مكنمو ىأ 4# ىفوتي
 ناك ام ىلإ دوعيل يأ «ًانيش ملع دعب نم ملعي اليكلإ» فرخلاو ةوقلا فعضو مرحلاو ةخوخيشلا ىلإ لصي
 هفرع ام ركنيو هملع ام ىسنيف « مهفلا ةلقو , لقعلا ةفاخسو « ةينبلا فعض نم ةلوفطلا ناوأ يف هيلع

 : ١47/6 فاشكلا (؟) . 5/11 يبطرقلا )١(



 جلا ةروس (750) فذ

 مءوغم 6 دو مدل دو 3 ا سا يمص سرع ه هم ماطس وام مام 2 ع2 جاو سس جو مه صا م جاع مس هك -

 ,هنأو قحلاوه هللأ نآب كلذ «»] جيبب جوز لك نم تتبنأو تبرو تزتهاءاملا اهيلع انلزنأ اذإف ةدماه

 عروم اب و - ماو ا 2 2 م ة#[م مر 2 مس سر 4 جرلا م و مورادم م ةام ملم لوةم مومو

 نيج روبقلا ىف نم ثعبي هللأ ناواييف بير ال ةيتا<ةعاسلا نأو ج) ريدق ٍءْئش لك ىلع ,هنأو كوملا يحي

 سا مس تا 010 0 مس الامم عير مل مه عض يما ع سعت مس ةىصم

 ٍليِبَس نع لضيل ءهفطع ىناث () ريدم تك الو ىدهالو يلع ريشب هللأىف لدلجي نم سانلأ نيو
 دله دع

 م دصدم و ةالمص ءا امم ه2 هاما م و هم هم رسام عودعم و و كعءل - وة 8 ل

 سيل هللا نأو كادي تمدق امب كلذ © قيرحلا َباّذع ةمديقلا موي ,هقيذنو ىزح ايندلا ىف رهل هللأ

 سالم يق سو ريس سه سا لامس ربع سل ى هم مصملع  رخريوضص

 لل
 ع مو. را 2 م - ماو م

 باقنآ ةنتف هتباصا نإ وءهب ٌنأمطأ ريخ ,هياصأ نإف فرح نع هلل دبع نم سائلا نمو نجر ديبعلل مدلظب
 2 - -- ص - -ٍ 2

 يه هذه «ةدماه ضرألا ىرتو» «قلخلا يف هسكنن هرمعن نمو# ىلاعت لاق امك هيلع ردق امع زجعيو
 اذإفإ» اهيف تابن ال ةتيم ةسباي ضرألا لداجملا اهيأ وأ بطاخملا اهيأ ىرتو يأ ثعبلا ناكمإ ىلع ةيناثلا ةجحلا
 دعب تييحو تدازو تخفتناو تابنلاب تكرحت رطملا اهيلع انلزنأ اذإف ىأ *تبرو تزتها ءاملا اهيلع انلزنأ

 هقنورو هئاهبب رظانلا رسي ام بيجع مفنص لك نم تجرخأو يأ 4جيهب جوز لك نم تتبنأوإ» اهتوم
 نأو ربدملا قلاخلا وه هللا نأ اوملعتل تابنلاو ناسنإالا قلخ نم روكذملا كلذ ىأ 4قحلا وه هللا نأب كلذ»
 ىتوملا ءايحإ ىلع رداقلا هنأبو يأ « ىتوملا ييحي هنأو» قحلا وه هللا نأب دهاشو هتردق راثآ نم نوكلا يف ام

 ال ةينآ ةعاسلا نأو# دارأ ام ىلع رداق هنأبو ىأ «ريدق ءيش لك ىلع هنأو# تابنلاب ةتيملا ضرألا ايحأ ايك

 يبجي يأ «روبقلا يف نم ثعبي هللا نأو» ةيرم الو اهيف كش ال ةنئاك ةعاسلا نأ اوملعيلو يأ «اهيف بير
 هللا يف لداجي نم سانلا نموط باسحلا فقوم ىلإ ءايحأ مهئعبيو امير اوراص امدعب مهديعيو تاومألا
 الو ةفرعملا ىلإ يدبي حيحص ملعب كسمت ريغ نم ىلاعت هنأش يف لداجي يأ «رينم باتك الو ىده الو ملع ريغب

 هذه : لوقي هنأكف خيبوتلا هجو ىلع هذه ررك : ةيطع نبا لاق ىوهملاو ىأرلا درجمب لب ةجحلا نيب رين باتك

 يناث#» «”ناهرب الو ليلد ريغب هللا يف لداجي نم كلذ عم سانلا نمو نايبلاو حوضولا ةياغ يف لاثمألا

 اذإ قحلا نع ًاربكتسم :سابع نبا لاق ًارفك هقنع ًايوال قحلا نع ًاضرعم يأ «هفطع
 ليبس نع لضيلط» "دخلا ريعصتك وهف ءاليخلاو رييكلا نع ةرابع فطعلا ينثو :يرشحتزلا لاق هيلإ يعد

 هقيذنو# ايندلا ةايحلا يف لذو ناوه هل يأ «يزخ ايندلا يف هل# هعرشو هللا نيد نع سانلا اصيل يأ «هللا
 يزخلا كلذ يأ «كادي تمدق امب كلذ# ةقرحملا رانلا ةرخآلا يف هقيذنو يأ 6قيرحلا باذع ةمايقلا موي

 ملظي ال لداع هللا نأو يأ «ديبعلل مالظب سيل هللا نأو» لالضلاو رفكلا نم هتفرتقا ام ببسب باذعلاو
 نم مفرطو بناج ىلع هللا دبعي نم سانلا نمو ىأ 4فرسح ىلع هللا دبعي نم سانلا نموإ هقلخ نم ًادحأ
 ىلع نوكي يذلاك بارطضاو قلق نع لب نيقيو ةقث نع هللا نودبعي ال نيذلانيبذبذملل ليثمت اذهو . نيدلا
 هبلق نود هناسلب هدبعي قفانملا وه : نسحلا لاق ّرف الإو رقتسا ةمينغ وأ رفظب ًسحأ ناف شيجلا نم فرط

 . حلاص نيد اذه : لاق هليخ تجتنأو ًامالغ هتأرما تدلو نإف ةئيدملا مدقي لجرلا ناك : سابع نبا لاقو
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 فدي رشع مباسلا ءزجلا

 ع 3
 0 ا 2 ه روم ري رع رم سلو واصل عل ص صج سجس سو مما م هام صر

 رهعفني الامو ,هرضي الام هللأ نود نم أوعدي ) نيل ناسا وه كلذ ةرحألاو ايندلأرسخ ءههجو نع
5 3 3 

 هّللنِإ هج ريدا سفك لوما سبل عفن ني برأ مو مل اعذب هو دعبل لص كد
 هم فل ل عر قش ماو راع فاسو 00 مما عم سا 2 يور مم وريم م سراب رع

 نظي ناك نم © ديرب ام لعفي هللا نإ رده الأ ابحت نم ىرجت تلنج تلحلاصلا أولم أونما6 يذلا لخدي
 رب ص ع را رح سا إل ترا ساس حرا سجس جاع حصل حر سس ص 2ث لا ماع يس صوص هع مع وص رس ررسربسل 2 ع

 © ظيغبام ,هديك نيهذي له رظنيلف عطقيل مث ءامسلا ىلإ ببسي ددميلف ةرخآلاو ايندلأ ىف هللأ هرصني نأ نأ

 يف ريخ هلان نإف ىأ «هب نأمطا ٌريخ هباصأ نإفإ» "”ءوس نيد اذه : لاق هليخ جتنت ملو هتأرما دلت مل نإو

 نم هب نتتفي ءيش هلان نإو يأ «ههجو ىلع بلقنا ةنتف هتباصأ نإوإ هنيد ىلع ماقأ ءاخرو ةحص نم هتايح
 يقشف هترخآو هايند عاضأ يأ «4ةرسخآلاو ايندلا رسخإ» رفكلا نم هيلع ناك ام ىلإ عجرف دترا ءالبو هوركم
 نم وعدي# هلثم نارسخ ال يذلا حضاولا نارسخلا وه كلذ يأ #«نيبملا نارسخلا وه كلذ# ةيدبألا ةواقشلا

 يأ «ديعبلا لالضلا وه كلذإ رضي الو عفني ال يذلا منصلا دبعي يأ «هعفني ال امو هرضي ال ام هللا نود
 وعديإل قيرطلا نع ًالاض هيتلا يف دعبأ نم لاحب مهلاح هبش . هدعب لالض ال يذلا لالضلا ةياهنوه كلذ
 هعقوتي يذلا هعفن نم عرسأ لذلاو يزخلاب ايندلا يف هرض ًادص وأ ًانثو دبعي يأ «هعفن نم برقأ هرسض نمل
 هرض ناكل هرض وأ هعفن انملس ول يأ: ريدقتلاو ضرفلا ىلع ةيآلا :ليقوم ةمايقلا موي هل ةعافشلا وهو هتدابعب

 اهب عفشتسي نيح هللا ريغ ةدابعب عفتني هنأ دقتعي نمل ًاليهجتو ًاهيفست تقيس ةيآلاو , "”هعفن نم رثكأ
 اونمآ نيذلا لخدي هللا نإإ9 بحاصلاو بيرقلا سئبو رصانلا سئب يأ «ريشعلا سئبلو ىلوملا سئبل»
 لاح ركذ نيبذبذملا نيقفانملا لاحو نيكرشملا لاح ركذ امل «راهنألا اهتحت نم يرجت تانج تاحلاصلا اولمعو
 راهنأ اهفرغو اهروصق تحت نم ىرجت تانج نيقداصلا نينمؤملا لخدي هللا نإ ىنعملاو ةرخآلا ىف نينم ؤملا
 ءاشي نم بيثي يأ «ديريام لعفي هللا نإ# نوربحي تانجلا تاضور يف مهو لسعلاو رمخلاو نبللا

 نأ نظي ناك نم هلدعب رانلا نيرفاكللو . هلضفب ةنجلا نينم ؤمللف . همكحل بقعم ال ءاشي نم بذعيو
 © ةرخآلاو ايندلا يف ِلك هلوسر هللا رصني نل نأ نظي ناك نم ىأ «ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرصني نل

 رظنيلف» هب قنتخيلو هقنع عطقيل مث فقسلا ىلإ لبحب ددميلف يأ «عطقيل مث ءاسسلا ىلإ ببسب ددميلفإ»
 اذهو : ريثك نبا لاق ؟ظيغلا نم هردص ىف دجي ام كلذ يفشي له رظنيلف يأ «ظسيغي ام هديك نبهذي له

 رصانب سيل هللا نأ ٌنظي ناك نم : ىنعملا نإف مكهتلا يف غلبأو ىنعملا يف رهظأ وهو سابع نبا لوق لوقلا
 ٍتايآ هانلزنأ كلذكو# ةلاحم ال هرصان هللا نإف هظئاغ كلذ ناك نإ هسفن لتقيلف بهذيلف هنيدو هباتكو ًادمحم
 تاحضاو تايآ هلك ميركلا نآرقلا انلزنأ ةغلابلا مكحلا ىلع يوطنملا عيدبلا لازنإالا كلذ لثمو يأ 4تانيب

 .781/1 رحبلا (؟) .11١//1؟ يبطرقلا )١(

 هللا رصني نل نأ نظي رافكلا نم ناك نم : اذه ىلع ىنعملاو لوسرلل « هرصني : يف ريمضلا نأ لوألا : نالوق ةيآلا ىنعم يف نيرسفملل (م)

 ببسي نظ نم : ىنعملاو هفن ناسنإالا ىلع دوعي ريمضلا نأ يناثلاو « ريثك نبا هحجر ام اذهو « دب ال هرصان هللا نإف لبحب قنتخيلف ًادمح

 . ليهستلا بحاص هحجر ام اذهو « هظيغب تميلو قنتخيلف هللا هرصني نل نأ همغ ةرثكو هردص قيض



 جملا ةروس (70) 0

 - 3 ه رج ص ع ترسو رشس اع 2 رو ع - 24 ع 00 52 سر

 نيعبددصلاو أوداه نيِذَلآو أوسماءَنيذْلا نإ نت ديري .رم ىدهي هللأ نأو تلنيب يلياع هلنلزتا كل و
 ص

 0 م م ذر مص مدع م2 عر د حو هود » رموس ع جس مع هامل مو ص تمم ل ريس رص 0 مع ست ىلا

 7 ديهش وش لك ىلع هلل نإ ةمديقلا موي مهي, لصففب هلآ نإ أوك رشا نيدو سوجملاو ئرلصنلاو
 هه مساس ص رص تت ص را سس سعب ع هم 3 م حو ريل هد ىلا هجر ىلا مس 21107 ىلإ م رقص خخ همعو ها امم دع

 ب اودلأو رجشلاو لابلبأو موجنلاو رمقلآاو سمشلاو ضر ألا ىف نمو تاوئمسلا ىف نم ,هل دجسي هللأ نأرت لأ
 ل

 ماس ع وس سو م ع ّ 2 و 0 مر 2 م و رس م 12 مصاص ري ص صج ل حاحا 2 سمس س» دى
 2 ٌءاسرام لعفي هلأ نإ مر كحم نم ,هلاف هللآ نري نمو باذعلا هيلع قح ريثك و سانلأ نم ريثكو

 ءاشي نم يدهي هاوس يداه ال ىداحلا وه هللا نأو يأ «ديري نم يده.َهللا نو ةقئارلا اهيناعم ىلع ةلالدلا
 نيذلاو# مالسلا هيلع دمحم عابتأ مهو هلوسرو هللا اوقدص يأ «اونمآ نيذلا نإ ميقتسم طارص ىلإ

 موجنلا نودبعي موق مه «نيتباصلاو» مالسلا هيلع ىسوم ىلإ نوبستنملا مهو دوهيلا يأ «اوداه
 نيذلاو» نارينلا ةدبع مه «سوجملاو» مالسلا هيلع ىسيع ةلم ىلإ نوبستنملا مه «ىراصنلاو»
 نيبو نينمؤملا نيب يضقي يأ «ةمايقلا موي مهنيب لصفي هللا نإإ» ناثوألا ةدبع برعلا مه «اوكرشأ
 ىلع دهاش يأ «ديهش ءيش لك ىلع هللا نإ رانلا نيرفاكلاو ةنملا نينم ؤملا لخديف ةلاضلا ةسمخلا قرفلا
 دجسي يأ «ضرألا يف نمو تاومسلا يف نم هل دجسي هللا نأ رت ملأ» نولمعي ام لكب ملاع هقلخ لامعأ
 ملاعلا يف تاقولخملا رئاسو نجلاو سنرالاو , تاومسلا راطقأ يف ةكئالملا « ًاهركو ًاعوط ءيش لك هتمظعل

 رئاس عم ىمظعلا مارجألا هذهو يأ «باودلاو رجشلاو لابجلاو موجنلاو رمقلاو سمشلاو» يضرألا
 سمشلا صخو : ريثك نبا لاق « عوضخو دايقنا دوجس هتمظعل دجست تاناويحلاو راجشألاو لابحلا

 .©ةرخسم ةبوبرم اهنأو اهقلاخل دجست اهنأ نيِبف هللا نود نم تدبع دق اهنأل ركذلاب موجنلاو رمقلاو
 اهببرجو هل ىمظعلا ملاوعلا هذه دايقناب هتيبوبرو هتيهولأب هدارفناو ىلاعت هتمظع نايب : ةيآلا نم ضرغلاو

 قح ريثكو#» ةدابعو ةعاط دوجس سانلا نم ريثك هل دجسيو يأ «سانلا نم ريثكو# هريبدتو هرمأ قفو ىلع
 « مركم نم هل !هف هللا ني نمو» هئاصعتساو هرفكب باذعلا هل بجو سانلا نمر يثكو يأ 4باذعلا هيلع
 بذعي يأ «ءاشي ام لعفي هللا نإ# هنع ناوحلا عفد ىلع دحأ ردقي الف رفكلاو ءاقشلاب هللا هناهأ نم يأ

 . هيلع دحأل ضارتعا الو ءرقفيو ينغيو . لذيو زعيو ؛« محريو

 : يلب اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغغاللتلا
 ةادأ تفذح « لوم لا ةدش نم ىراكسلاك يأ #«ىراكس سانلا ىرتوه» دكؤملا غيلبلا هيبشتلا ١-

 . هيشلاو هيبشتلا
 ١ - هللا رمأ ىلع درمتم ةيغاط لكل ناطيشلا ظفل راعتسا «ديرم ناطيش# ةراعتسالا .

 . « هيدبمو هثث هلضي# نيب قابطلا - *

 ء 614 /17 ريثك نبا رصتخم )١(



 م رشع عباسلا ءزجلا

 . «ريعسلا باذع ىلإ هيدهبو» مكهتلا بولسأ 4

 . «ةقلحم ريغو ةقلت» بلسلا قابط

 مث هل ةكرح ال مئانب ضرألا هبش #تبرو تزتها ءاملا اهيلع انلزنأ اذإف» ةفيطللا ةراعتسالا

 . ةيعبت ةراعتسا اهيفف هيلع رطملا لوزنب ةايحلا هيف بدتو شعتنيو كرحتي

 . رشلا وأ ريخلا لعفت يتلا يه ديلا نأل ةيببسلا هتقالع «كادي تمدق امب» لسرملا زاجملا - 8

 بارطضاو قلق نم هيف مه امو نيقفانملل لثم «فرح ىلع هللا دبعي نم# ةيليثمتلا ةراعتسالا 4

 ! عئار ليثمت نم هل ايو ٠ ةالصلاو ةدابعلا ديري ةيواحلا افش ىلع فقي نمب مهنيد يف

 ٠ «ههجو ىلع بلقنا ةنتف هتباصأ نإو . . هب نأمطا ريخ هباصأ نإف# نيب ةعيدبلا ةلباقملا- .

 ١ «مركم نم هلايف 3 نهم نيبو «هعفنيو 0 هرضي# نيب قابطلا :.

 . تايآلا نم ريثك نيب فيطللا عجسلا-7

 اهيدث ةمقلم عاضريالا لاح يف يتلا يه ةعضرملاو « عضرت نأ اهنأش يتلا عضرملا : ةديقاكف

 نم اهيدث عزنت ذإ لوهذلا يف مظعأ كلذ نوكيل عضرم : لقي ملو «ةعضرم لك لهذت# لاق اذهو اهلفطل
 1 عزفلاو لولا ةدش يف ةياغ كلذو - اهيلإ سانلا بحأ  يبصلا مف

 لاقف هاعدتساف ةئيشملا يف ملكتي ًالجر انهه نإ »: ىلعل ليق هنأ متاح يبأ نبا ىور : ب 7 7

 «تئش اذإ وأ ءاش اذإ كضرميف : لاق , ءاش امك لب لاق ؟ ءاشت امكوأ ءاشي امك كقلخ :٠ هللا دبعاي . هل

 تتش ثيح كلحخديف : لاق « ءاش اذإ لب : لاق ؟ تئش اذإ وأ ءاش اذإ كيفشيف : لاق. ءاش اذإ لب : لق

 كينيع نيب يذلا تبرضل كلذ ريغ تلق ول هللاو لاق ؛ ءاشي ثيح لب : لاق؟ ءاشي ثيح وأ
 ,ك0عت 5 لاب

 . (0) ةيآ ةياجن ىلإ (14) ةيآ نم ا
 هنيد يف ةموصخلا نم مهنيب راد ام انه ركذ « ةواقشلا لهأو ةداعسلا لهأ ىلاعت ركذ امل : هَّبسماَنملا
 نودصي نيذلا نيكرشملا ءالؤه رفك مظعو « هل ليلخلا ءانبو قيتعلا تيبلا ةمرح مظع ركذ مث « هتدابعو

 )١( ريثك نبا رصتخم 1/ 6178 ,



 جلا ةروس (77) ىلا

 «عماقم»# باذف هتبذأ يأ رهصناف ءىشلا ترهص ةباذإلا : : رهصلا 0 : را

 : ؟2رعاشلا لاق رذقلاو خسولا : 0 ند ل لوزهملا

 ًانابيتصو ًالمق مهلاوُلسيملو ًاثفت اوقلحي مل مهسوءر اوفح

 كخسوأ ام يأ كثفتأ ام : هرذقتست لجرلل برعلا لوقت . خسولا ةغللا يف ثفتلا لصأ : يبلعثلا لاق

 . هلل عشاخلا عضاوتملا : تبخملا 4نيتبخملا» "”كرذقأو

 ت2 هس درس هلم جام سلو ريس سرس

 مهسوكر قوق نم بصير اَن نم ُباَسي نا ا 1#

 ما عر عورمم ه

 ارح نأ ًاودارأ امك د ديدَح نم عملمم مهو جيد دولحبآو مينوطب ىفام ءهب رهصي 6 ممل

 ةرفكلا قيرفو « نيقتملا نينمؤملا قيرف نامصتخم ناقيرف ناذه يأ «نامصخ ناذه» : رك يللا
 نونمؤملا مه : دهاجم لاق هنيدو هللا لجأ نم اوعزانتو اوفلتخا يأ «مهبر ىف اومصتخا# نيمرجملا

 ل هللا روث ءافطإ نوديري نورفاكلاو . هللا نيد ةرصن نوديري نونم ؤملاف « نورفاكلاو

 لاق رانلا ىلإ اوراص اذإ اهوسبليل مهداسجأ ردق ىلع ران نم بايث مهل تلصف يأ «ران نم بايث مه تعطق

 ظفلب ركذو ٠ تيوسو تطيخ #تعطق# ىنعمو بايثلاك مهل سابل اهنأل بايثلاب رانلا تهبش : يبطرقلا
 ءاملا مهسوءر ىلع بصي يأ «ميمحلا مهسوءر قوف نم بصي « ققحملا عقاولاك هنم دوعوملا نأل يضاملا

 ءاشحألاو ءاعمألا نم مهنوطب يف ام هب باذي يأ «دولجلاو مهنوطب يف ام هب رهصي# منهج رانب يلغملا راحلا
 بصيل ميمحلا نإ) ثيدحلا ىفو اهتباذأل ايندلا لابج ىلع ةرطق هنم تطقس ول : سابع نبا لاق دولجلا عم

 وهو هيملق نم قرمي ىتح هفوج يف ام تلسيف . هفوج ىلإ صلخي ىتح ةمجمجلا ذفنيف مهسوءر ىلع
 يف هريثأت ناك مهسوءر ىلع بص اذإ ميمحلا نأ ضرغلاو : رخفلا مامإالا لاق © ( ناك امك داعي مث , رهصلا

 اوقسو» هلوق نم غلبأ وهو مهدولج بيذي |مك مهءاشحأو مهءاعمأ بيذيف , رهاظلا يف هريثأت لثم نطابلا
 اهب نوبرضي ديدحلا نم طايسو قراطم مهو يأ «ديدح نم عماقم مطو» #2 مهءاعمأ عطقف أيمح ءام

 |ملك» '” ( اهولقأ ام نالقثلا اهيلع عمتجاف ضرألا يف اهنم ةعمقم تعضو ول ) ثيدحلا يفو نوعفديو

 اودر اهمغ ةدش نم رانلا نم جورخلا رانلا لها دارأ املك يأ «اهيف اوديعأ مغ نم اهنم اوجرخمي نأ اودارأ

 عماقملاب اوبرض اهالعأ يف اوناك اذإ ىتح مهعفرتف اهبهلب مهبرضت رانلا نإ : نسحلا لاق اهيف مهنكامأ ىلإ

 ىذلا قرحملا منهج باذع اوقوذ : مه لاقي يأ #«قيرحلا باذع اوقوذو# *”ًافيرخ نيعبس اهيف اووهف

 )١( يبطرقلا يف اذك تلصلا يبأ نب ةيمأل تيبلا ١١/ ٠ه . يبطرقلا (؟) 80/1١7 . )”( يبطرقلا 17/7١ . ) )4لاقو يذمرتلا هجرخأ :

 يزارلا ريسفت (0) . دمحأ هجرخأ (5) . 77/7 يزارلا ريسفت (2) . بيرغ حيحص نسح 737/87 .



 فدي رشع عباسلا ءزجلا

 0 2 2 رب صاع ىف رعس م 2 و »وه مو 2 مو سم صم و عب عع. ل سم 0400

 تلنج تاحالصلااولمتو اونماء نيذلا لخدي هللا نإ قي رحل باذع أوقوذو اهيف أوديعأ مغ نم ابنم

 ويرارب يس سا م ويمر سوك د

 92 بطلا لِ أودهو 4نفإ ريح - اهيف 011018 هذ نمر واس م اهيف نولحيرامن الأ اهتحت نم ىرجت
 ها ل م سو رس ل

 هلَئْلعَج ىَدلآ مارد ِجْسَمْلاَو هللا ليبَس نع َنودصيو اورمك َنيذلا نإ 2 ديما طارص ّن لإ أوُدَهَو لوَمْل

 مهرب اناَرَبْذإَو ولأ ٍباَذع ْنِم هَقذُت لطب دال هيف دب / نمو دابا هيف ُفكَمْلا ءآَوَم ساّنلل

 يأ ساّنلآ ىف ذو © د 0 دوجسلاوك آو َنيِعاَقْلاَو َنيفياطلا | دب رهطو اعيش ىب كرمال تيَبْلأ ناكم

 باوثلا نم نيئم ؤملل هدعأ ام ركذ 2 رامدلاو باذعلا نم رافكلل دعأ ام ىلاعت ركذ امو 2 نوبذكت هب متنك

 لحدي يأ «رابنألا اهتحت نم يرجت تانج تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلا لخدي هللا نإ+ لاقف ميعنلاو

 نولحيإ» ةعونتملا ةميظعلا راهنألا اهروصقو اهراجشأ تحت نم يرجت تانج ةرخآلا ىف نيحلاصلا نينم ؤملا

 اهب نوديزتي ةئيزو ةيلحك ةيبهذلا رواسألا ةنجلا يف ةكئالملا مهسبلت يأ 4بهذ نم رواسأ نم اهيف
 ةنجلا يف مهسابلو يأ «ريرح اهيف مهسابلو» مه هللا نم ًاماركإ كلذك ؤلؤللاب نولحيو يأ «ًاؤلؤلو»
 مالكلا ىلإ اودشرأ يأ #لوقلا نم بيطلا ىلإ اودهو#» ريثكب ايندلا يف امم عفرأو ىلعأ هنكلو « ريرحلا

 وهو هللا طارص ىلإ يأ «ديمحلا طارص ىلإ اودهو» بذك الو ّوغل ةنجلا يف سيل ذإ عفانلا لوقلاو بيطلا
 هللا ليبس نع نودصيو اورفك نيذلا نإ لاقف نيكرشملا مئارج ضعب ىلاعت ددع مث . نيقثملا راد ةنجلا
 ءادألا مارحلا دجسملا نايتإ نع نينمؤملا نوعنميو مالسلا هيلع دمحم هب ءاج امباودحج يأ # مارخلا دجسملاو

 لاق امنإو ."ةيبيدحلا ماع مارحلا دجسملا نع قي هللا لوسر اودص نيح كلذو : يبطرقلا لاق هيف كسانملا

 نع دصلا مهنأش نم اورفك نيذلا نإ : ىنعملا نأكف رارمتسالا ىلع لديل عراضملا ةغيصب #نودصيو»

 هيف فكاعلا ءاوس سادنل هانلعج يذلا «هللا ركذب ميبولق نئمطتو اونمآ نيذلاإ» هلوق هريظنو هللا ليبس
 جراخ نم هيتأي يذلاو . رضاحلا ميقملا هيف ءاوس ًاعيمج سانلل ًاديعتمو ًاكسنم هانتلعج يذلا يأ «دابلاو

 نم هقذنإ» ةيصعمب هيف مهي وأ دصقلا نع ًاليموأ ًاءوس هيف دري نمو يأ « ملظب داحلاب هيف درسي نموإ» دالبلا

 ةئيس لمعي نأب مه ندعب عب اجر نأول : دوعسم نيا لاق عجوملا باذعلا عاونأ دشأ هقذن يأ #«ميلأ باذع

 انأوب ذإو+ (”تانسحلا فعاضت امك هيف تائيسلا فعاضت : دهاجم لاقو أبلأ ًاباذع هللا هقاذأ تيبلا دنع

 يأ «ًانيش يب كرشت ال نأ» تيبلا ناكم هانمهلأو ميهاربإ اندشرأ نيح ركذاو يأ «تييبلا ناكم ميهاربإل

 نيفئاطلل يتيب رهطو# "”يدحو يمسا ىلع هنبا ىأ : ريثك نبا لاق هلل ًاصلاخ قيتعلا تيبلا ءانبب هانرمأ
 لاق ةالصلاو فاوطلاب هيف هللا دبعي نمل راذقألاو ناثوألا نم يتيب رهط ىأ «دوجسلا عكرلاو نيمئاقلاو

 «”دوجسلاو عوكرلاو مايقلا وهو اهمظعأ ةالصلا ناكرأ نم ٍللاعت ركذ . نولصملا مه نومئاقلاو : يبطرقلا
 ميهاربإ غ غرف امل : سابع نبا لاق قيتعلا هللا تيب جحل مهل ًايعاد سانلا يف مانو يأ «جحلاب سانلا ف نذأو»

 . ال ١7/ يبطرقلا (4) . 578 /7 رصتخملا () . "© /5 يزارلا ريسفت (؟) . 71/19 يبطرقلا 1١(



 جلا ةروس (50 <«

 رم ع خر

 تمول يأ هلأ مم أو يومك عفلتم أوج )يتيح عقلك نما كلو لاَ وَ
 م جس يربو ربا روم رع ع سعا رم حاس و حامض مما 3 ساس 6 0

 تش طلت قت ع دنا تلاد هاك تلال كا

 ري مو هر رد عاج 2 ريت رورو سا مظل رصاص ل رس يس ع نزع

 ملعنألا كل 000 ردل ريخ وهف هلل تلم تمرح عي نمو كلذ ي) قينعْلا تيَبْلاب اوفوُطيلو

 غالببالا يلعو نذأ : لاق ؟ يتوص غلبي امو : بر اي لاق ٠ جحلاب سانلا يف نذأ : هل ليق تيبلا ءانب نم
 هب مكبيثيل تيبلا اذه جحب مكرمأ دق هللا نإ سانلا اهيأ اي : حاصو سيبق يبأ لبج ىلع ميهاربإ دعصف
 كيبل : ءاسنلا ماحرأو ٠ لاجرلا بالصأ يف ناك نم هباجأف . اوجخف رانلا باذع نم مكريجيو . ةنجلا
 ليزه لمج لك ىلع ًانابكر وأ مهمادقأ ىلع ةاشم كوتأي يأ «ر ماض لك ىلعو الاجر كوتأي» "كيبل مهللا
 لاق ديعب قيرط لك نم ةرماضلا ليلا يتأت يأ 4قيمع جف لك نم نيأيإ ةفاسملا دعب هكبنأو هبعتأ دق

 تايداعلاو# لاق ابك اهابرأ عم جملا اهدصقل اهل ةمركت « نيتآي» ليرالا ىلإ ريمضلا درو : يبطرغلا

 ةقانعاورضجحيل يأ 4مل عفانم ا ودها هللا ليس ىف تع نيحاخ ةمركت داوم لوح يف كأس

 ةينيد ةدابعلا هذه ةصتخم عقانم دارأ هنأل عفانملا ركن امناو : ىزارلا رخفلا لاق ةيويندو ةينيد ةريثك مه

 ةصيهب نم مهقزر ام ىلع تامولعم مايأ يف هللا مسا اوركذيوإ ' تادابعلا نم اهريغ يف دجوت ال ةيويندو
 مهقزر ام ىلعو هئامعن ىلع هلل ًاركش رحنلا مايأ يف هللا مسا اياحضلاو ايادهلا حبذ دنع اوركذيو يأ 4ماعنألا
 ركذ يلصألا ضرغلا نأ ىلع هيبنت هيفو : يزارلا لاق زعملاو منغلاو رقبلاو لييالا : يهو ماعنألا نم مهكلمو
 اولكفإ «نائوألاو بصنلل اهنوحبذي اوناك مهنإف كلذ يف نيكرشملا فلاخي نأو حبذلا دنع ىلاعت همسا
 سؤب هباصأ يذلا سئابلا اهنم اومعطأ يأ هريقفلا سئابلا اومعطأو» يحاضألا موحل نم اولك يأ 4اهنم
 . ههجو فو هبايث ىف هس وب رهظ ىذلا سئابلا : سابع نبا لاق راسعرالا هفعضأ يذلا ريقفلاو « ةدشو

 اوليزيل حبذلا دعب مث يأ «مهنفت اوضقيل مث ينغ هجو ههجوو ةيقن هبايث ٠ ا

 اوفويلو# رفاظألاو براشلا صقو ثعشلا ةلازإو ريصقتلاو قلحلاب كلذو مارحيال ميباصأ يذلا مهخسو

 لوح اوفوطيل يأ «قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو» هلل ةعاط رذنلاب ا «مهروذن
 لوأ هنأل هب يمس ميدقلا : قيتعلاو ٠ للحتلا مامت هب يذلا ةرايزلا فاوط وهو ةضافوالا فاوط قيتعلا تيبلا

 ضعب يف هباتك نم ةلمج بتاكلا مدقي امك : يرشغزلا لاق كلذ نأشلاو رمألا يأ «كلذ» سانلل عضو تيب
 مظعي نم يأ هللا تامرح مظعي نمو (*1ذك ناك دقو اذه : لاق رخآ ىنعم يف ضوخلا دارأ اذإ مث يناعملا

 هل ريخ ميظعتلا كلذ يأ «هبر دنع هل ريخ وهف مراحملاو يصاعملا بنتجيو نيدلا ماكحا نزلا هعرشام

 يف ينثتسا ام الإ ماعنألا عيمج مكل انللحأ يأ «مكيلع ىلتي ام الإ ماعنألا مكل تْلِحَأوط ةرخآلا يف ًاباوث
 اوبنتجا يأ « نم سجرلا اوبنتجاف## كلذ ريغو هللا ريغل حبذ امو ةقنخنملاو ةتيملاك ديجملا باتكلا

 اهميظعتو اهتدابع نع يهنلا يف ةغلابملا ةياغوهو . ساجنألا بنتجت (ى ناثوألا وه يذلا سجرلا

 )١( يبطرقلا (؟ . "1/ /؟* ىزارلا ١7/798 . )*( فاشكلا (ه) . 78 /7 يزارلا (5) . 74 /7* يزارلا ريسفت *



 حا رشع عباسلا ءزجلا

 ع - و 2 سوم - مم ل هدد 0000 2 2 - مو م هاع8 مو رع هل سمس جرب اس ج2

 هوي نيك شم ريغ هلل ءافنح (ج) روزلا لوق اوبنتجأو 9 وألا نم سجرلا أوبنتجاف ركيلع كتيامالإ

 2 صامل  صاص سل سا مرش َ مل ءعغ7- 2 م28 موسم سس 2 مد ةدم دة هم ه 4 هو

 مظعي نمو َكلَذ 82 قيس ناكم ىف ميل هب ىوب وأ ر يطلا هفطختف ءامسلا نمش امم اكف هلأ كرب نمو
 مدر  دصور م سالظ معربا كالا اس لا رب سل ل سا رعبا مرور دوس 2 م ل ل ا

 2 ٍقينعلا تيب لإ اهلح مث ىمسم لجأ لإ عفانماهيف مكحل 2 ٍبولقلا ىوقن نم انف هللأ ريكعش
 َظ َِظ

 مهام سرك عمر سوو سس رع ل سس مو[ م مش مس 6س معمم اس ساس ع ماس جرو 2 2 ع سم كر سس معسل 8 صار

 ًاوملسأ هلق دحاو هللإ ركهللإف مدع لا ةميوب نم مهقزرام لع هللا ممأ أورو ذيل اكسنم انلعج ةمأ لكلو

 انو ةلَصلا ىميقمْلاَو مبباَصأآم لع َنيربدَصلاو ميولُف تلو هاو د اذ َنيدلا > َنيِتِبْخمْلآرثََ

 قحلا ىلإ نيلئام يأ «هب نيكرشم ريغ هلل ءافنح» روزلا ةداهش اوبنتجاو يأ «روزلا لوق اوبنتجاو»
 يف كرشملل ليثمت «ريطلا هفطختف ءامسلا نمّرخ افنأكف هللاب كرشي نمو ًادحأ هب نيكرشم ريغ هلل نيملسم

 هب يوهت وأ قزمم لك هقزمتو ريطلا هفطختف ءامسلا نم طقس امنأكف هللاب كرشأ نمو ىأ هكالهو هلالض

 مظعي نمو كلذ# ةديعبلا كلاهملا ضعب يف هب توه ىتح حيرلا هب تفصعوأ يأ #قيحس ناكم يف حيرلا

 جحلا لامعأ اهنمو نيدلا رومأ مظعي نمو لاثمألاو ماكحألا نم مكل هللا هحضو ام كلذ يأ هللا رئاعش
 فاضأ : يبطرقلا لاق هلل نيقتملا لاعفأ نم اهميظعت نإف يأ 4بولقلا ىوقت نم اهنإفإ» ايادهلاو يحاضألاو

 مكل# "”هردص ىلإ راشأو ( انهه ىوقتلا ) ثيدحلا يفو بلقلا يف ىوقتلا ةقيقح نأل بولقلا ىلا ىوقتلا
 مثإ» اهرحن تقو ىلإ بوكرلاو لسنلاو ردلا نم ةريثك عفانم ايادهلا ف مكل يأ « ىمسم لجأ ىلإ عفانُم اهيف
 مرحلا فرشأ هنأل ركذلاب تيبلا صخو . ىنموأ ةكمب مرحلا يف اهحبذ ناكم مث يأ «قيتعلا تيبلا ىلإ اهلي
 نم ةقباسلا ممألا نم ةمأ لكل انعرش يأ «ًاكسنم انلعج ٍةمأ لكلو» «ةبعكلا غلاب ًايدهإ ىلاعت هلوقك
 ىلع ءامدلا ةقارإو كسانملا حبذ لزي مل هنأ ىلاعت ربخي : ريثك نبا لاق هلل ابرقت حبذلل ًاناكم ميهاربإ دهع

 نأو هللا مسا اوركذي نأ حبذلا دنع مهانرمأ يأ «هللا مسا اوركذيلط للملا عيمج يف ًاعورشم هللا مسا
 ةميهب نم مهيلع هب معنأ ام ىلع هلل ًاركش يأ «ماعنألا ةميبب نم مهقزر ام ىلع ىلاعت ههجول اوحبذي

 قلاخلا وه هنأل همسا ىلعو ىلاعت ههجول حبذلا نوكي نأ بجي هنأ ىلاعت نيب ٠ منغلاو رقبلاو لبرالا نم ماعنألا

 هلإ مكدوبعمو سانلا اهيأ مكبرف يأ «دحاو هلإ مكهلإف» ناثوألل نوحبذي نوكرشملا ناك اك ال قزارلا

 يأ «نيتبخملا رشبوإ» هتعاطو همكحل اوملستساو ةدابعلا هل اوصلخأف يأ «اوملسأ هلفإ» هل كيرش ال دحاو

 نيذلا# لاقف تافص عبرأب نيتبخملا ىلاعت فصو مث « ميعنلا تانجب نيعشاخلا نيعضاوتملا نيعيطملا رشب

 اهيلع.هلالج ةعشأ قارشإال مهبولق هركذل تشعتراو تفاخ هللا ركذ اذإ يأ «مه.ولق تلجو هللا ركذ اذإ

 يف نوربصي يأ «مهباصأ ام ىلع نيرباصلاو» نودهاشم هتمظعو هلالجلو , نوفقاو هيدي نيب مهنأكف
 يف اود ؤي نيذلا يأ «ةالصلا يميفملاو# هراكملا رئاسو نحملاو بئاصملاو ضارمألا ىلع ءارضلاو ءارسلا

 نم مهانقزر يذلا ضعب نمو يأ «نوقفني مهانقزر امتو» عوضخملاو عوشخلا عم ةلماك ةميقتسم اهتاقوأ
 . 05/١7 يبطرقلا )١(



 جحجلا ةروس 9 <”

 اة مودم د مد دوو يأ 2 م 41 م م 1 لملم هس ريل ل مودم ب هذ ومر 2 هلو وم

 فاوص اييلع هللا ممأ أو ذآف ريخ اهيف ركل هلل يثعش نم مل اهنلعج ندبلاو يز) نوقفني مهلنقزر
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 51 سل در 0 00لا يدب ري مس | سو ىو ري ير 4 مرو وو 7 جرم هر تمم سر ص ع سي ع ل دام و25 0

 نأ 5 نوركشل كلعل ركل اهننرخ كلذك رتعملاو عاقل اومعطاو ابنم اولكحف اهبونج تبجو اذإف
 َظ

 سام اص سلا ص رص ع عرس رص لبا رتل ص ير را سرا عل سس تيل سل ستصل سم اا سه لص ص راسل سس لول ولو سا ل هه

 رم و ركدن ده ام نإع هلأ ًاوريكستل كل اهرخش َكلَذَذ ركنم ئوقتلا هلاثي نكللو اهؤامدالو اهموحل هللأ لاني
0-1 - 

 ©© نينسحملا

 ًاندب تيمس - ةئيمسلا لبوالاو يأ «هللا رئاعش نم مكل اهانلعج ندبلاو# تاريخلا هوجو يف نوقفتي انلضف
 نم اهنوكو : ريثك نبا لاق هدابعل هللا اهعرش يتلا ةعيرشلا مالعأ نم اهانلعج  اهماسجأ ةماخضو اهتنادبل

 يف عفن : سابع نبا لاق «ريخ اهيف مكلإ» ")ىدبي ام لضفأ يه لب مارحلا هتيب ىلإ ىدهُت اهنأ نيدلا رئاعش
 لاح اهيلع ليلجلا هللا مسا اهحبذ دنع اوركذا يأ 4فاوص اهيلع هللا مسا اوركذاف» ةرخآلا يف ٌرجأو ايندلا
 ضرألا ىلع تطقس اذإف ىأ «ائونج تبجو اذإف» نهلجرأو نييديأ نففص دق تامئاق يأ فاوص ابهنوك
 اومعطأو ايادهلا هذه نم اولك ىأ «رتعملاو عناقلا اومعطأو اهنم اولكفإ توملا نع ًةيانكو هو « اهرحن دعب
 امب ىضارلا وه عناقلا نأ برقألا : يزارلا لاقو , "”سابع نبا هلاق لئاسلا يأ رتعماو ففعتملا يأ عناقلا

 كلذكإ» «لاح دعب ًالاح مهيرتعيو بلطيو ضرعتي يذلا وه رتعملاو  حاحلاو لا ؤس ريغ نم هيلإ عفدي
 اهماسجأ ةماخض عم مكل ةداقنم اهانلعج عيدبلا ريخستلا كلذ لثم يأ #نوركشت مكلعل مكل اهانرخس

 الو اهموحل نم ءىش ىلاعت هيلإ لصي نل يأ «اهؤامد الو اهموحل هللا لاني نلإ» هماعنإ ىلع هللا اوركشت يكل
 هناوضر مكبلطو هرماوأ مكلاثتماب مكنم ىوقتلا هيلإ لصي نكلو يأ «مكنم ىوقتلا هلاني نكلو# اهئامد
 ةداقنم اهلعجو مكل اهللذ كلذك يأ ديكأتلل هررك يأ #مكاده ام ىلع هللا اوربكتل مكل اهرخس كلذك#»

 . ميعنلا رادب زوفلاو ةداعسلاب

 : يلي امف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةعغالتا

 . هسبالب بوثلا طيحي امك مهب رانلا ةطاحإ نع ةراعتسا ران نم بايث مه تعطق ةراعتسالا - ؟

 . ةيدابلا نم مداقلا دابلاو ةئيدملا ِق ميقملا فكاعلا نأل ه«دابلاو 1 فكاعلا# نيب قابطلا

 لك نأشب ةيانعلل روزلا لوق اوبنتجاو ناثوألا نم سجرلا اوبنتجاف» لصفلا ةداعإب ديكأتلا -

 . بانطإالا عيدبلا ملع يف ىمسيو « ًالالقتسا

 )١( يزارلا (”*) *فلسلا نم ريثكو دهاجمو يعخنلاو ةداتق لوق وهو (3) .6ه 545 /7؟ رصتخملا ٠5/77



 0 رشع عباسلا ءزجلا

 وتتم هبشلا هجو نآل «ربطلا هفطختت « ءاهسلا نم رخ امنأكف هللاب كرشي نمو## ليثمتلا هيبشتلا ©

 . ددعتم نم

 . «اهيونج تبجو» صقانلا سانجلا ” 

 . لئاسلا رتعملاو ففعتملا عناقلا هنأل «رتعملاو عناقلا» نيب قابطلا 7
 . #نيتبخملا . نينسحملا# لثمو «قيتعلا . قيحس « قيمعإ» لثم فيطللا عجسلا - )

 دري نموإ مارحلا دجسملا يف الإ ةيصعملاب مها ىلع هقلخ نم ًادحأ ىلاعت هللا ذا ؤي مل : هينت
 ء بلقلا يقن ناسنإالا هيف نوكي نأ بجي ىذلا سدقملا ناكملا هنأل « ميلا باذع نم هقذن ملظب ماحلاب هيف

 ميحجلاب ريدج هامح يف كلملا ةمرح كهتتي نمف « هلل هتيلكب ًاصلاخ « ةريرسلا ىفاص « سفنلا رهاط

 . ميلألا باذعلاو

 «ريبكلا يلعلا وه هللا ناو . . ىلإ. . اونمآ نيذلا نع عفادي هللا نإ» : ىلاعت هللا لاق

 . (5 ؟) ةيا ةياهن ىلإ ("8) ةيأ نم

 .اودص رافكلا نأ ركذو « ةرخآلاو ايندلا عفانم نم هيف امو جحلا كسانم ىلاعت نيب ال : ةبكسانملا
 لاتقلا ةيعورشم نم ةمكحلا ركذو نينمؤملا نع عفادي هنأ انه نيب . ةكم لوخد نعو هللا نيد نع نينمؤملا

 . ىلاعت هللا ةدابع نم نينمؤملا نيكمتو . نيفعضتسملاةيامحو « تاسدقلا نع عطفا اهنمو

 ةعيب عمج © عيب# نابهرلاب ةصتخم يهو عفترملا ءانبلا يهو ةعموص عمج # عماوص# : : سس خحفغفللا

 ردصم «ركن# اتوكص ةيناربعلاب يهو : جاجزلا لاقو دوهيلا سئانك «تاولصو# ىراصنلا ةسينك يهو

 هعفانم لاطبإ ءيشلا ليطعتو ةكورتم «ةلطعم# ركتملا رييغت ٌراكنإالاو ٌريكنلا : ىرهوجلا لاق راكتإالا ىنعمب

 . ناينبلا عوفرم «ديشم»

 ْنِإَو ارش ناب نوفي نذَأ هج ٍروُمك ناو لك ببال هلل اوما َندْلا نع مفاده نإ «

 ع نيكرشملا سأب مهنع عفديو نينم ولا رصني يأ «اونمآ نيذلا نع عفادي هللا إف : رنثسقفلتلا
 هنإ يأ «روفك ناوخ لك بحي ال هللا نإ» مهنع مهديك فكو رافكلا ىلع مهئالعإب نينم ؤملل ةراشب هذهو
 : هريدقت فوذحم هيف اوملظ مهنأب نولتاقُي نيذلل َنِوَأل هللا ةمعن ردحاج ةنامأللل رن نئاخ لك ضغيي لاعت
 مه : نورسفملا لاق داهجلا يف تلزن متيآ لوأ هذه : سابع نبا لاق اوملظ مهنأ ببسب لاتقلا يف مهل نذأ
 بورضم نيب قي هللا لوسر نونأي اوناكو ًاديدش ىذأ مهنوذؤي ةكموكرشم ناك لي هللا لوسر باحصأ
 يهو ةيآلا هذه تلزنأف اورجاه ىتح مهلاتقب رموأ مل يناف اوربصا : مهل لوقيف هيلإ نوملظتيو حوجشمو
 ىلاعت وه يأ «ريدقل مهرصن ىلع هللا نإوإ» ةيآ نيعبس نم رثكأ يف هنع يبن امدعب لاتقلاب اهيف نذأ يآ لوأ
 نيذلا#» ءادهشلا رجأ اولائيل هتعاط يف مهدهج اولذبي نأ مهنم ديري هنكلو لاتق ريغ نم هدابع.رصن ىلع رداق



 جلا ةروس (؟0) ف

 ا وان نأ لإ قَحربَعب مهرليد نم أوج يدل © و ريت ] مهرصت لع هلل
 ا ا سامو همس ريل ى.ورو ممم وو سم مس م رو هم لي ال ا سوص مس ج

 هم نوصي اريدك ماب رك دست الم عبر يزط تسخر زخم يتقن لاا

 أومأو ةزكزلا أون او ةؤلصلا أومانأ ضرألا ىف مهندككحم نإ نيل يح عوق ا
 وو سل 4 روس و راموس 2 2 5 عومدو

 داعو جون موق مهلبق تب َتبَذك دَقَ هلوبْذكَي نإو 2 روما ةبقلع هلو رسلان وبنو فورعملاب
 0 ِِ - و م -

 نا لك أت برص ندم ُبَحْحأَو يو طو موو مهر موك 2 دونَ

 نبا لاق جارخوالل بجوم ببس ريغب ًاناودعو ًاملظ مهناطوأ نم اوجرخأ يأ «قح ريغب مهرايد نم اوجرخأ
 ناك ام ىأ «هللا انبر اولوقي نأ الإ» قح ريغب ةنيدملا لإ ةكم نم اوجرحأ هباحصأو ًادمحم ينعي : سابع
 ىأ «ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو»» ًادحأ هب اوكرشي ملو هللا اودحو مهنأ الإ بنذ الو ةءاسإ مه

 هنكلو رئاعشلا تلطعتو نايدألا لهأ ىلع كرشلا لهأ ىلوتسال ءادعألا لاتقو داهجللا نم هللا هعرش ام الول
 ىراصنلا سئائكو نابهرلا دباعم تمدهتل يأ «عيبو عماوص تمدخ» مهلاتقب رمأ نأب مهرش عفد ىلاعت

 دبعي يتلا نيملسملا دجاسمو يأ «ًارسيثك هللا مسا اهيف ركذي دجاسمو» دوهيلا سئانك ىأ «تاولصو»

 نيملسملا ةدهاجمب هنذإو . نيملسملاب نيكرشملا ىلاعت هفك الول هلأ ةيآلا ىنعمو « ًاليصأو ةركب هللا اهيف

 اوكرتي ملو « مهتادابع عضوم اومدهف مهنامزأ يف ةفلتخملا للملا لهأ ىلع نوكرشملا يلوتسال نيرفاكلل
 نوكرشملا بلخلو . دجاسم نيملسملل الو . سئانك دوهيلل الو «٠ د ا

 اهنأل ًافيرشتو اه ًايظعت «ًاريثك هللا مسا اهيف ركذيإ» فصولا اذبم دجاسملا صخ امنإو « نايدألا لهأ
 نإ » هلوسرو هنيد رصني نم هللا رصنيس هللاو يأ مسق «هرصني نم هللا نرصنيلو» ةقحلا ةدابعلا نكامأ

 هسفن فصو : ريثك نبا لاق بلغي الو رهقُي ال زيزع , ءيش هزجعي ال رداق ىلاعت هنإ يأ «زيزع يول هللا
 يف مهانكم نإ نيذلا» ©”بلاغ هبلغي الو رهاق هرهقي ال هتزعبو . ءيش لك قلخ هتوقبف « ةزعلاو ةوقلاب
 . ناسحإب نوعباتلاو راصنألاو نورجاهملا مه : سابع نبا لاق 4ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأ ضرألا
 ءالعتساو ًاكلمتو ضرألا يف ًاناطلس مه انلعج نإ نيذلا مه هللا ةرصن نوقحتسي نيذلا ءالؤه : ىنعملاو

 اوهنو ريخلا ىلإ اوعد يأ «ركنملا نع اوهنو فورعملاب اورمأو# ةاكزلا ءادأو ةالصلا ىلع اوظفاحو هللا اودبع

 مهلبق تبذك دقف كوبذكي نإوإ هريدقتو ىلاعت همكح ىلإ رومألا عجرم يأ «رومألا ةبقاع هللو# رشلا نع

 تسل كنأ ملعاف ةكم لهأ كبذك نإ يأ نيكرشملل ديعوو' للك لوسرلل ةيلست «دوملثو داعو حون موق

 رببماو م11 2. نييذكملا هللا كلهأ نأ ىلإ اوربصف اوبذُك ءايبنأ كلبق ناك دقف هموق هبذكي لوسر لوأ

 بيعش موقو طول موقو ميهاربإ موق كلذك بذكو يأ «نيدم باحصأو طول موقو ميهاربإ موقو»
 تيلمأف# ؟ هريغب كدظ ايف هتازجعم مظعو « هتايآ حوضو عم ًاضيأ ىموم بذكو يأ «ىموم بذكو#



 وع رشع عباسلا ءزجلا

 مهام الس ماش ماوس م م ور موآط مود سا مةقم مص 2 مود ضرم

 اطعم روواهشورع لع اح ةَمِلَعَو اههنكفأيَرَك تب نياك 42 ريكن ناك فيكف

 م م ار» سم رو رع سريم ل

 كل م

 َج
 رو نمو وع لاا أ ده“ عرفا < عع... لعرغجا لا تا سارق جاوي ضاع سو[ جو بوم

 مدعو هلأ فلي أو باذن َكَنوُلجعَتسَِو 5 رودصلاف ىتل ُبوُلَقْلآ ىمْعَت نكللو ردصبألا ىمعَت
 م ص سس ير لس هم مم واط مورمص سا سل صاد ماد م كريس يد دال جآامرم هامدم

 1 ل ا ل ب وال نم نس فلك َكَيَر دنع امو َنإَو

 00 4 لأ أولو أونما*َنيدلاَف © نيم ريذت كل انأ ا سانا اسماك لق 2 ٌريصُمْلا

 فيكف يأ يريرقت ماهفتسا «ريكن ناك فيكفإ» ةبوقعلاب مهتذخأ مث مهتلهمأ يأ «مهتذخأ مث نيرفاكلل
 ؟:ايارخ ةرايعلابو + ةلق ةرككلاب و ةمقث ةمعتلاب مهدبأ ملأ ؟ يلا نكي ملأ باذعلاب مهيلع يراكتإ ناك

 باذعلاب اهلهأ انكلهأ ةيرق نم مك يأ «اهانكلهأ ةيرق نم نيأكف» ةكم لهأ نم نيبذكملاب لعفأ كلذكف

 ضرألا ىلع اهفوقس ترخ يأ «اهشورع ىلع ٌةيواخ يهف# ةرفاك ةكرشم يهو يأ 4ةملاظ يهوه لماشلا

 تلطع رئب نم مكو يأ «ةلطعم رئبوإ» ةمدهم ةبرخم يهف فوقسلا قوف تطقسف اهناطيح تمدهت مث

 الب ًايلاخ حبصأ ناينبلا عوفرم رصق نم مكو يأ «ديشم رصقو#» اهلهأ كالهل اهنم ىقتسي ال تكرتف

 ملفأ يأ هاهب نولقعي بولق مل ّنوكتف ضرألا يف اوريسي ملفأ# ؟ ربتعملل ةربع كلذ يف سيلأ , نكاس 2

 نا بجي ام اولقع الهو !! رامدلاو لاكنلا نم مهب لح امب اوربتعيف رافكلا عراصماودهاشي كم لها راسي

 رجاوزلاو ظعاوملا اهب نوعمسي ناذآ مه نوكت وأ يأ «اهب نوعمسي ناذآ وأ» ! ديحوتلاو ناميالا نم لقعُي

 ىمع ةقيقحلا ىلع ىمعلا سيل يأ «رودصلا يف يتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبألا ىسمعت ال اهنإف»
 يفنو ديكأتلل رودصلا ٌركذو . ربدتي الو ربتعي ال بلقلا ىمعأ ناك نمف ةريصبلا ىمع ىمعلا امنإو . رصبلا
 نوكرشملا ءالؤه دمحم اي كلجعتسيو يأ «هدعو هللا فلخي نلو باذعلاب كنولجعتسيو# زاجملا مهوت
 نإوإ» داعيملا فلخي ال ىلاعت هنأل هادعتي ال لجأ هعوقول نكل « ةلاحم ال عقاو كلذ نإو . ءازهتسا باذعلاب

 مويك هقلخ دنع ةنس فلأ رادقم نإف لجعي ال ميلح ىلاعت وه يأ «نودعت امم ةنس فلأك كبر دنع ًاموي

 نم نيأكو# كلذ دعب لاق اذهو ؟ باذعلا ن ولجعتسيو هنودعبتسي ًاذإ ملف هملح ىلإ ةبسنلاب هدنع دحاو

 ملظلا ىلع مهرارمتسا عم مهتلهمأو مهكالهإ ترخأ ةيرق لهأ نم ريثكو ىأ «ةملاظ يهو اهل تيلمأ ةيرق

 عجرملا يلإو لاهمإالا 0 دعب باذعلاب مهتذخأ مث 5 يأ «ريصملا ىلإو اهتذخأ مث» ريخأتلا كلذب اورتغاف

 نأ ىلع ًاهيبت ةيآلا ركذ باذعلاب تلجعتسا ىتح ًاشيرق لهمأ دق ىلاعت ناك امل : رحبلا يف لاق بآملاو

 ريخأتب اوحرفي الف مهباذع نم دب ال هنإف مهلهمأو مه ىلاعت ىلمأ نإو ًاشيرق نأو اوكلهأ مث اولهمأ نيقباسلا
 امإ باذعلل نيلجعتسملا ءالؤه دمحم اي لق يأ «نيبم ريذن مكل انأ امإ سانلا اهمأ اي "5 ؟”ههنع باذعلا

 وأ باذعلا ليجعت يف لخد يل نوكي نأ ريغ نم نيب اراذنإ مكرذنأو هللا باذع مكفوخأ مكل رذنم انأ

 ميو /جرجبلا 0١



 جحلا ةروس (71) ع

 و ص و آط س صم رو

 لوس نم كبف نواس امو كد محلا بححأ كبلز جم انتنيا< ىف أوعس َنيذلاَو يد بو فرو

 000 هس مثل د و هس

 ملط ناو ءهقيلأ محي مث َناطِشلأ قيام هلا خسنيف 4 ءدقإنمأ 3 : ناطبّشلأ َقَلأ يَ اد ال نال

 اوعمج نيذلا نوقداصلا نونم ؤملاف يأ «ميرك قزرو ةرفغم م تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاف# هريخأت
 نيب : يزارلا لاق ميعنلا نانج يف ميرك قزرو مهبونذل ةرفغم مهبر دنع مهل حلاصلا لمعلاو نامعالا نيب

 هللا ثعمس اذإ : يطرقلا لاقو "”ميركلا قزرلاو ةرفغملا نيب هل عمجي ىلاعت هللاف |مهنيب عمج نم نأ هناحبس

 انتايآب اوبذك يأ «نيزجاعم انتايآ يف اوعس نيذلاو» "”ةنجلا هنأ ملعاف «ميرك قزروإ» لوقي ىلاعت
 مه كشلوأف يأ «ميحجلا باحصأ كتلوأ# هللا رون ءافطإ نوديري نيقاشم نيبلاغم اهاطبإ يف اوعسو

 : يزارلا لاق بحاصلاب ماودلا ثيح نم مههبش ؛ « اهلاكنو اماذع ديدشلا « ةعجوملا ةراحلا رانلا باحصأ

 لاقي نأ سايقلا ناكف ةيآلا هذه ىف ًايناث نيرفاكلا رذنأو ٠ ًالوأ نينمؤملا رشب مالسلا هيلع هنإ : ليق نإف

 باذعلا اولجعتسا نيذلا مهو نيكرشملا ىلإ قوسم مالكلا نأ باوجلاو «ريذنو ريشب مكل انأ امنإ»
 كلبق نم انلسرأ امو#» "”مهئاذيإو مهظيغل ةدايز مهباوثو نينمؤملا ركذ امنإو ٠ مهل ءادن «سانلا اهبأ»و
 ائيش ابحأ اذإ الإ يأ « ىنق اذإ الإ» ًايبن الو الوسر ًادمحم اي كلبق انلسرأ امو يأ *يسبن الو لوسر نم

 يتلا سواسولا ضعب هانمتيو هيهتشي ايف ناطيشلا ىقلأ ىأ «هتينمأ ىف ناطيشلا ىقلأ» هسفن هتيوهو
 لاق ( ةرم نيعبس مويلا يف هللا رفغتسأف يبلق ىلع ناغيل هنإ ) مالسلا هيلع لاق ( ايندلاب هلاغتشا بجوت
 الإ « هنينمأ يف ناطيشلا ىقلأ ىنمت اذإ الإ» : سابع نبا لاق : ىراخيلا فو هسفن ثّدح اذإ ىنمت : ءارفلا

 هتينمأ : لاقيو « هتايآ هللا مكحيو ناطيشلا يقلي ام هللا لطبيف هثيدح يف ناطيشلا ىقلأ ثّدح اذإ

 يبن الو ةلوسر انلسرأ امو : : ةيآلا ىنعمو « هلجأو ةيآلا ف ليق ام نسحأ نم اذهو : ساحنلا لاق «©هتءارق

 نييزتب هقيرط يف تابقعلاو سواسولا ناطيشلا ىقلأ الإ نامييالاو ةيادهلا هتمأل ىنمتو ءيشب هسفن ثدحف

 اي نزحت ال : هل لوقت لك لوسرلل ةيلست ةيآلا ناكو لوسرلا رمأل ةفلاخم مهسوفن يف هئاقلإو هموقل رفكلا
 ام هللا لطبيو ليزي يأ «ناطيشلا يقلي ام هللا خسنيف# '*نيلسرملا ةنس هذهف كل كموق ةاداعم ىلع دمحم

 ىلع ةلادلا هتايآ لوسرلا سفن يف تبثي يأ «هتايآ هللا مكي مثإ» ماهوألاو سواسولا نم ناطيشلا هيقلي

 لبق ام حصأ اذه (ه) . ريسفتلا باتك يراخبلا حيحص رظنا (4) . 47/77 يزارلا (”) . 59٠ /؟ رصتخملا (؟) . 41/7 يزارلا )١(
 لوسرلا نأ يهو « ةدودرم ةلطاب يهف نيرسفملا ضعب اهركذب علوأ يتلا قينارغلا ةصق امأو . نيرسفملا نم نيققحملا رايتخا وهو ةيآلا ريسفت يف

 ىقلأ «ىرخألا ةثلاثلا ةانمو 8ىزعلاو تاللا متيأرفأ» غلب املف نيملسملاو نيكرشملا نم رضحمب «ىوه اذإ مجنلاو» ةروس أرق مالسلا هيلع

 خلا نوكرشملا هعم دجسو دجس ةروسلا نم ىهتنا امو نوكرشملا كلذب حرفف « ىجترتل نهتعافش نإو ىلعلا قينارغلا كلت » هناسل ىلع ناطيشلا

 نوعطم اهتاور : يقهيبلا لاقو ةقدانزلا عضو نم يه : قاحسإ نبا لاقو هل لصأ ال لطاب ةصقلا هذه يف درو ام عيمج نإ : يبرعلا نبا لاق

 مل ثيدح اذه : ضايع يضاقلا لاقو حصت ال تاعطقنمو تالسرم تاياور يهو قينارغلا ةصق نيرسفملا نم ريثك ركذ : ريثك نبا لاقو مهيف

 نوفقلتملا , بيرغ لكب نوعلوملا , نوخر وملاو نورسفملا هلثممو هب علوأ امو ٠ ميلس لصتم دئسب دحأ هاور الو ةحصلا لهأ نم دحأ هجرخي

 يحو الإ وه نإ 8ىوملا نع قطني امو» ةروسلا سفن يف ىلاعت هلوق ةصقلا نالطب ىلع لدي امم : لوقأ . ميقسو حيحص لك فحصلا نم

 . يزارلا رخفلا ريسفت يف عطاقلا درلا رظناو ميظع ناتبب اذه كناحبس ! هنومعزي يذلا اذه لثمب موصعملا قطن فيكف «ىحوي



 رشع عباسلا ءزجلا
 احا ك

 1 ل 6 يق َنيِمِلَظأ نإ كيوت ةيساقلاو ضرع معيوف ىف نيله ص بدلا قام لجبل © ”
 عال يور رز عش ار ير

 داه هَللآَنِإ و ا هل تبت دي ونمو 0 0

 ىلع كس ع 2 2 و َ هم

 7 يحلم رع سرس

 ل تن تللح + فتيل وعام ني 02 د يلا جو ليت باذع

 وام وأ أولت مم هللا ليس ىف وراه نيل »نهم ُباَذَع مل َكبتكوأ فاننا أوبدككحو أورفك َنيذلاَو

 وبأ لاق اهعضاوم يف ءايشألا عضي ميكح ملعلا يف غلابم يأ «ميكح ميلع هللاو» ةلاسرلاو ةينادحولا

 لعجيل» '”مهيلإ ةسوسولا قرطتو ؛مالسلا مهيلع ءايبنألا نموهسلا زاوج ىلع ةلالد ةيآلا يفو : دوعسلا

 «صضرم مهبولق يف نيذلل ةدتفإ» ناطيشلا اهيقلي يتلا سواسولاو هبشلا كلت لعجيل يأ «ناطيشلا يقلي ام
 نيلت ال نيذلا نيرفاكلل ًةنتفو يأ «مه.ولق ةيساقلاو# بايتراو كش مهبولق يف نيذلا نيقفانملل ةنتف يأ

 قاقش يفل نيملاظلا نإو# ةبتعو ء رضنلاو « لهج يبأك ةاتع رافكلا نم صاوخ مهو « هللا ركذل مهيولق

 قاقشلا فصوو « هلوسرلو هلل ةديدش ةوادع يفل نيكرشملاو نيقفانملا نم نيروكذملا ءال ؤه نإو ىأ «ديعب

 يأ «كبر نم قحلا هنأ ملعلا اوتوأ نيذلا ملعيلو# ريخلا نع دعبلاو لالضلا ةياغ ىف هنأل «ديعب» ظفلب

 نآرقلا اذهب اونمؤي .يأ ف اونمؤيف# ىلاعت هللا دنع نم لزانلا قحلا وه نآرقلا نأ ملعلا لهأ ملعيلو

 اونمآ نيذلا يداه هللا ّنِإو » ضرم هبلقيف نم فالخب مهبولقدل نكستو عشخت يأ «مسببولق هل تبختف»

 لازي الو» ةياوغلاو ةلالضلا نم مهذقنمو ميقتسملا طارصلا ىلإ نينم ؤملا دشرم يأ «ميقتسم طارص ىلإ

 مهيتأت ىتحإ نآرقلا اذه نم بيرو كش يف نوكرشملا ءالؤه لازي الو يأ «هنم ةيرم يف اورفك نيذلا

 دنع الإ طق ًاموق هللا ذخنأ ام : ةداتق لاق اورعشي نأ نود ةأجف ةعاسلا مهيتأت ىتح يأ «ةتغب ةعاسلا
 موي باذع مهيتأي وأ# نوقسافلا موقلا الإ هللاب رتغي ال هنإ هللاب اورتغت الف مهتمعنو مهترغو مهتركس

 ام دلي موي لك نأك : دوعسلا وبأ لاق هدعب موي ال هنآل يقع يمسو ةمابقلا مري باذع مهيب أ يأ 4ع

 عضوو 2 اهباذع مهيتأي وأ : ليق هنأك ًاضيأ ةعاسلا هب دارملاو 2 أقع نوكي هدعب مويال امف ٠  مايألا نم هدعب

 الو هيف هل عزانم ال هدحو هلل ةمايقلا موي كلملا ىأ هلل ذئموي كللا» "”ليوهتلا ديزل ريمضلا عضوم كلذ

 لاق اذهو رانلا نيرفاكلاو ةنجلا نينمؤملا لخديف . لدعلاب هدابع نيب لصفي يأ «مهنيب مكحي» عفادم

 لامعألا حلاص اولعفو هلوسرو هللا اوقدص نيذلاف يأ «ميعنلا تانج ىف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاف»
 نيذلاو يأ «نيهم باذع مهل كئلوأف انتايآب اوبذكو اورفك نيذلاو» دلخلا تانج يف ميقملا ميعنلا مهل
 اورجاه نيذلاو» ميحجلا راد يف ريقحتلاو ةناهزالا عم يزخملا باذعلا مهل هلسر اوبذكو هللا تايآب اودحج

 وأ اولتق مث# هللا ةملك ءالعإال اودهاجو هللا ةاضرم ءاغتبا رايدلاو ناطوألا اوكرت يأ هللا ليبس يف

 )١( دوعسلا وبأ ١8/4 . ) )7دوعسلا وبأ ١9/5 .



 جحا ةروس (70) فلا

 سا مدد 0 لا ا ا وهم هر ذآ 2 كو رم لا

 2 ملح ملعل هللا َنإو رضاع يلب يزل انسح هفأ مهنكزر

 00 ماصار امص ١ حاسس ل

 هلآ نب كد هو روس ركل هآ وب قا  ديلتل وب غو يل بقاع ْنمو َكِلاَذ 2#

 سمس روم م ع1 ماو سمرا مادس

 وعدي ام نو حلاوه هللاَنِب كلذ 5 ه7 ٌريصب عيعم لأ ناو ٍليَلآ فرابتلا جلويو رالف َلْيَلأ جلوي

 ريب ماسر ا مدر م ل سم ,ة1م ل

 © ريِبَكْلا يلَمْناَوه هلا َنأَو لطنبلا وه ءهنود نم

 ال ًادلاخ ًايعن مهنيطعيل يأ «ًانسح ًاقزر هللا مهنقزريلإ» مهشرف ىلع اوتام وأ داهجلا يف اولتق يأ هاوتام

 ريغب قزري هنإف ىطعأ نم ريخ ىلاعت وه يأ «نيقزارلا ريخ وهل هللا نإو» ةنجلا ميعن وهو ًادبأ عطقني
 الو . تأر ٌنيع ال ام اهيف يتلا ةنجلا وهو هنوضري ًاناكم مهنلخديل يأ «هنوضري ًالخدم مهنلخديلإ) باسح

 نع ميلح نيلماعلا تاجردب ميلع يأ «ميلح ميلعل هللا نإو» رشب بلق ىلع رطخ الو . تعمس نذأ

 هللا هنرصنيل هيلع َيِفب مثإ» هملظ ام لثمب ملاظلا ىزاج يأ هب بقوع ام لشبب بقاع نمو كلذإ» مهباقع

 وفعلا يف غلابم يأ «روفغ وفعل هللا نإط مولظملا كلذ هللا نرصنيل ًايناث هيلع ملاظلا ىدتعا مث يأ

 رفغيو وفعي ماقتنالا ىلع هتردق لايك عم ىلاعت هنإف « . حفصلاو وفعلا ىلع ثحلاب ضيرعت هيفو « نارفغلاو

 نأ ببسي رصنلا كلذ يأ «لبللا يف راهنلا جلويو راهنلا يف ليللا جلوي هللا نأب كلذ» كلذب ىلوأ هريغف
 ليللا نم صقني نأب . رخآلا يف امهنم ًالك لخدي هنأ يأ راهنلا يف ليللا جاليإ هتردق تايآ نمو « رداق هللا

 عيمس يأ «ريصب عيمس هللا نأوإ» ءاتشلاو فيصلا يف سوملم دهاشم اذهو سكعلابو راهنلا يف ديزيف

 قحلا هلإالا وه هللا نأب كلذ ىأ «قحلا وه هللا نأب كلذ» ةيفاخ هيلع ىفخت ال مهلاوحأب ريصب هدابع لاوقأل

 ال يذلا لطابلا وه ناثوألاو مانصألا نم نوكرشملا هوعدي يذلا نأو يأ «لطابلا هنود نم نوعدي ام نأو»

 هنم ىلعأ الف ءايربكلاو ةمظعلا وذ ءيش لك ىلع يلاعلا وه يأ «ريبكلا يلعلا وه هللا نأوط ءىش ىلع ردقي
 . ربكأ الو

 : يلب ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : هعغالتلا

 . ةغلابملا غيص نم لوعفو لاعف نأل «روفك ناوخإ ةغلابملا ةغيص - ١

 . نولتاقي نيذلل لاتقلاب ندَأ يأ «نولتاقي نيذلل نذأ» هيلع قايسلا ةلالدل فذحلا

 . اذه الإ مهل بنذ ال يأ «هللا انبر اولوقي نأ الإ» مذلا هبشي امب حدملا ديكأت - "

 نيذلاو» نيبو «ميرك قزرو ةرفغم مهل تاح اصلا اولمعو اونمآ نيذلاف ©_نيب ةفيطللا ةلياقملا - 5

 . «ميحجلا باحصأ كنئلوأ نيزجاعم انتايآ يف اوعس

 . «لوسر نم انلسرأ امو» قاقتشالا سانج  ه



 ا رشع عباسلا ءزجلا

 . 4ك مث .. خشو نيب قابطلا -؟
 ميقعلا نأل تاراعتسالا نسحأ نم اذهو #ميقع موي باذع مهيتأي وأ# ةعيدبلا ةراعتسالا -

 2 ىضم دق نامزلا نأل راهن الو هدعب ليل ال هنأب مويلا كلذ فصو هناحبس هنأكف « دل ال يلا ةأرملا

 قيرط ىلع أبقع اهنيب نم مويلا كلذ لعجو ء« يللايلل نادلولا ةلزنمب مايألا تلعجف . ىضقنا دق فيلكتلاو

 . ةراعتسالا

 «ريصتلا معثو ىلوملا معنف . . ىلإ . . ٌءام ءارسلا نم لزنأ هللا نأ رت ملأ : ىلاعت هللا لاق

 . ةميركلا ةروسلا ةياهغ (78) ةيآ ىلإ (15) ةيآ نم
 هبنو ليللا يف راهنلاو راهنلا يف ليللا جاليإ نم ةرهابلا هتردق ىلع لد ام ىلاعت ركذ ال : هبممانملا

 ثعبلا تابثيال ةمدقملاك اهلعجو . هتمكحو هتردق ىلع لئالدلا نم رخأ عاونأب انه هعبتأ . همعن ىلع هب

 . دحألا دحاولا هللا ةدابع ىلإ نينم ّؤملا ةوعدب ةروسلا متحنو ٠ داعملاو

 شطبلا ةدشو رهقلا : ةوطسلاو . نوشطبي «نوطسيإ ًاناهربو ةجح ًاناطلس» : صتتغللا
 «يفطصيإ» اومظع «اوردقإ» ةعرسب هفطتخا : ءينلا باس «مهباسو هب شطب اذإ وطسي اطس : لاقي
 | : ةلملا «ةلمإ» قيض «جرحإ راتخيو يبتجي

 يي >1. مام 8 مع ا خ8 مس جس

 تونمسلا ىفامو "8 «2 ريح بطه نإ 20002 41م ءآمسلآ نم َلَرنأ هللا َّنأ ملأ

 ىرَجَ َكْفْنأَو ضرألا ينام مكسر لام 6 ُةيمحلا علا و لا َنإَو ضرألا فاو

 رم 00 ومو

 وهو © محرز ٌفوُهَرَل سانلآب مآ نحدد ال ا ضرألا لع عقت نأ هآَمّسلا كسْميو -هرمأب رخبلا يف

 نأ عماسلا اهيأ ملعت ملأ يأ يريرقت ماهفتسا «ءام ءامسلا نم لزنأ هللا نأ رت ملأ» : رحتي فثلا

 دعب ءارضخ ةشعتنم ضرألا تحبصأف يأ «ةرضخم ضرألا حبصتف# ؟ رطملا باحسلا نم لزنا هتردقب هللا

 نمزلا نم ةدم كلذك اهئاقب ةدافإو ةروصلا راضحتسال #حبصتف» عراضملا ةغيصب ءاجو . اهوحمو اهسبي

 نم ضرغلاو . طونقلا نم مهمولق يف امب ريبخ هدابع قازرأب فيطل : سابع نبا لاق «ريبخ ف يطل هللا نإ»
 توملا دعب ةايحلا ةداعإ ىلع ردق اذه ىلع ردق نمف روشنلاو ثعبلا ىلعو هتردق لاك ىلع ليلدلا ةماقإ ةيآلا

 ام عيمج يأ «ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هل» «مكيبحي مث مكتيمي مث مكايحأ يذلا وهوز» لاق اذهو

 ينغلا وهل هللا نإو» هناقتإو هريبدت ىلإ | جاتحم لكلاو 2 ًافرصتو ًاكلمو ًاقلخ ٠ العو لج هكلم نوكلا يف

 رخس هللا نأرت ملأ» لاح لك يف دومحملا وهو . دحأل جاتحي ال اهلك ءايشألا نع ينغ ىلاعتوه يأ «ديمحلا

 نم هيلإ نوجاتجي ام عيمج هدابعل رخس هللا نأ لقاعلا اهيأ رت ملأ يأ ىرخأ ةمعنب ريكذت «ضرالا يف ام مكل

 ةلقثملا ةميظعلا نفسلا رخسو ىأ «هرمأب رحبلا يف يربجت كلقلاو» نداعملاو رابنألاو راجشألاو تاناويحلا

 كسميو يأ «ضرألا ىلع عفت نأ ءامسلا كسيوإ هتثيشمو هتردقب مكحلاصمل رحبلا يف ريست لاجرلاو لامحألاب



 جلا ةروس (؟1) <«

 تك ل الا ا لا امو جرا جار حا جراد 00

 رك اكساتلتج نأ لكل ج زولكل نسإلا ني مسني الا

 سل ريس ج1

 ملغ هال ْمَف كولن نإَو © مِيقَتْسُم ىده َلَعَل َكّنإ كير لإ داوم [ ىف كنعِزَ

 عادم داس دق ماس را ص اص ل رف رس را ٌنولمَعَ روع

 اس فام مشيش أعم ل جو نوفل سي مكاو دبا ويكي كل

١ 6 

 هه

 م 00 مناط 00 دممإ هس ام سا
 سبل امو اننطلس سس مدي لمي لام هلل ن نود نم نودبحيو يجيه لع كلذ نإ بنك كلك نإ ضْرألاَو

 ةعاسلا مايق دنع كلذو ءاش اذإ الإ يأ «هنذإب ًالإ» اهيف نم كلهيف ضرألا ىلع عقت ال يك ءامسلا هتردقب
 شاعملا بابسأ مكل ايه ثيح مكل هتمحرو مكب هفطل نم كلذو يأ #«ميحر فوءرل سانلاب هللا نإ»
 ءاهتنا دنع مكتيمي يأ« مكتيب مث» ًامدع متنك نأ دعب مكايحأ يأ * مكايحأ يذلا وهو# هءالآ اوركشاف

 يف غلابم يأ «روفكل ناسنإلا ْنإإ» باقعلاو باوثلاو باسحلل مكتوم دعب يأ «مكييحي مثل مكلاجآ
 : لوقي هنأك نيكرشملا خيبوت تايآلا نم ضرغلاو رفاكلا ناسنإلاب دارملا : سابع نبا لاق هللا معنل دوحجلا

 انلعج ةمأ لكلإ» !! فرصتلاو قزرلاو قلخلاب لقتسملا وهو هريغ هعم نودبعتو ًادادنأ هلل نولعبجت فيك

 هلوقك "ًاجاهنمو ًادبعتمو ةعيرش مهل انعضو نيقباسلا ممألا نم مأو ءايبنآلا نم يبن لكل يأ هًاكسنم
 كنعزاني الف» عرشلا كلذب يأ هب نولماع مه يأ «هوكسان مه» «ًاجاهنمو ةعرش مكنم انلعج لكل

 رصع لك يف عئارشلا تناك دقف كالو كل تصرش ايف نيكرشما نم دحأ كعزانب ال يأ «رلا ف

 هيف عازنلا عسي ال ثيحب رهظ دق قحلا نأل لكي يبنلا ةعزانم يغبني ال يأ يفنلا هب داري يهنوهو . نامزو
 « ميقتسم ىده ىلعل كنإ) ةرهطملا ةحمسلا هتعيرش ىلإ و كبر ةدابع ىلإ سانلا ٌعدأ يأ «كبر ىلإ عداوإ»
 «نولمعت امب ملعأ هللا لقف كولداج نإو» ميعنلا تانج ىلإ لصوم ؛ ميقتسم حضاو قيرط ىلع كنإف يأ

 امبو ةحيبقلا مكلامعأب ملعأ هللا : مهل لقف مهيلع ةجحلا مايقو قحلا روهظ دعب كومصاخ نِإو يأ

 يأ 4نوفلتخت هيف متنك اميف ةمايقلا موي مكنيب مكحي هللا» راذنإو ديعو اذهو «ءازجلا نم اهيلع نوقحتست

 قحلا رذئنيح نوفرعيف ٠ نيدلا رمأ نم نوفلتخي هيف اوناك ايف نيرفاكلاو نينم وم لا نيب ةرخآلا يف لصفي هللا
 هللا نأ دمحم اي تملع دقل يأ يريرقت ماهفتسالا «ضرألاو ءاهسلا يف ام ملعي هللا نأ ملعت ملأإ# لطابلا نم
 يف رطسم هلك كلذ نإ يأ 4باتك يف كلذ نإ مهل اعأ هيلع ىفخت الف ضرأآلاو ءامسلا يف امب هملع طاحأ

 مث هيدلل ٌريسي هيلع لهس هتطاحإو هملع تحت تاقولخملارصح نإ يأ«ريسي هللا ىلع كلذ نإ طظوفحملا حوللا
 يأ «دللا نود نم نودبعيوإ» لاقف هلئالد حوضوو ء همعن ميظع عم رافكلا هيلع مدقي ام هناحبس نب

 ةجح هب دري مل ام يأ «ًاناطلس هب لزني مل ام» عمست الو عفنت ال ًامانصأ ىلاعت هللا ريغ شيرق رافك دبعيو

 لقعلا ةهج نم ملع هب مهدنع سيل امو يأ «ملع هب مه سيل امو» عرشلاو يحولا ةهج نم ناهرب الو
 هللا باذع مهنع عفدي رصان مهل سيل يأ «ريصن نم نيملاظلل امو ءابآلل ىمعألا ديلقتلا درجم وه امنإو

 )١( انه برقألا وهو : يزارلا لاق  جاهنملاو ةعيرشلا : كسْنملا : سابع نبا لاق .



 0 رشع عباسلا ءزجلا

 أراكم ني هوجو ىف فرم تي انثإ* مول ند هج ريصيأ ناي وي

 همه حا ا را تسللت حو »ا ةءمصم م ردع يب وص ص رعب سل 0 2و

 تيل لا هدول ميا لامي مييلع نولتي َنبدَلاب نوطسلي نوداكي را
 مس ريوم ام 2 اسوا لا اس سرس رص ع ل

 نأ هللا نود نم َنوعَدت نذل نإ ا برص سائلا اهات هيج ريصتلا شي ا

 ّج
 رو رو دد» مسار ع موس م روس رورو

 هيض بوالطملاو ٌباَطلا ٌفعَض نياولوتتال اعقب مور ريس ركل اوما

 0 7 ل01 مم حام رار 00

 عيمس هلال نيا ولم كلما نو أ © دز وقل هلأ نإ جهدك نحلل ودكم

 امو ةعطاسلا ةحضاولا نآرقلا تايآ نيكرشملا ءال ؤه ىلع تيلت اذإو يأ «تانيب انتايآ مهيلع ىلتُت اذإو»

 رافكلا هوجو يف ىرت يأ «ركنملا اورفك نيذلا هوجو يف فرعت# هللا ةينادحو ىلع ةعطاقل | ججحلا نم اهيف
 نينم ّوملاب نوشطبي نوداكي يأ #انتايأ مهيلع نولتي نيذلاب ن وطسي نوداكي# ةهاركلاو سوبعلاب راكنإالا
 وأ أوسأ وه امب مكربخأ له : مهل لق ىأ «رانلا مكلذ نم رشب مكئينأفأ لق» نآرقلا مهيلع نولتي نيذلا
 اج «اورقك نيذلا هللا اهدعوإل اهاكتو اماذعو يتوج زانال] ؟ ربع ىتطيو ناني وملل مكفيرت نم عشا

 ساننلا اهيأ اي» هيلإ نوريصي يذلا عضوملا سب ؟ب يأ «ريصملا سئبو# هتايآب نيبذكملا نيرفاكلل هللا اهدعو

 مانصألاو ناثوألا نم هللا نود نم دبعي امل ًالثم هللا برض نيكرشملا رشعم اي يأ هل اوعمتساف لثم برض

 يدل اوعمتجا ولو ًابابذ اوقلخي نل هللا نود نم نوعدت نيذلا نإإ» مكل لاقي ام اولقعاو ربدتلا قح هوريدتف

 ىلع تعمتجا نإو اهفعض ىلع ةبابذ قلخ ىلع ردقت نل هللا نود نم اهومتدبع يتلا مانصألا هذه نإ يأ
 ةعبرأل بابذلا صخو : يبطرقلا لاق ! هللا نود نم اهتدابعو ةحلآ اهلعج لقاعلاب قيلي فيكف . كلذ

 ندعي ال هرقحأو ناويحلا فعضأ وه ىذلا اذه ناك اذإف « هترثكو « هراذقتسالو . هفعضو « هتناهمل : رومأ

 ًابابرأو ٠ نيدويعم هلا اونوكي نأ زوجي فيكف « هتيذأ عفدو هلثم قلخ ىلع هللا نود نممهودبعنم

 ول يأ «هنم هوذقنتسي ال ًائيش بابذلا مهبلسي نإو# «ناهربلا حضوأو ةجحلا ىوقأ نم اذهو ؟ نيعاطم

 ةهلآلا كلت تعاطتسا امل مانصألا هب نوخمضي اوناك يذلا بيطلا نم ًائيش بلسو بابذلا فطتخا
 نم ريخلا بلطي ىذلا دباعلا فعض يأ «بولطملاو بلاطلا فعض# هتراقحو هفعض مغر هنم هعاجرتسا

 هومظع ام يأ «هردق قح هللا اوردق امو )”فيعض ريقح امهنم لكف «٠ منصلا وه ىذلا بولطملاو « منصلا

 «زيزع يوقل هللا نإإ» لاق اذهلو زيزعلا يوقلل ءاكرش - اهتراقح ىلع  مانصألا اولعج ثيح هميظعت قح
 ! ؟ريقحلا زجاعلاو زيزغلا ىوقلا نيب نووسي فيكف ٠ يلغي ال بلاغ 0 ينأ هزجعي ال رداق ىلاعتوه يأ

 يحولا غيلبتل ءاطسو اونوكيل ةكئالملا نم السر راتخي هللا يأ 4سانلا نمو ًالسر ةكئالملا نم يفطصي هللا
 لوسرلا نوكي نأ ركنأ نم ىلع در ةيآلاو , هدابعل نيدلا عئارش غيلبتل رشبلا نم السر راتخيو « هئايبنأ ىلإ
 هسفن متصلا بولطملاو , دباعلا بلاطلا : يدسلا لاقو ؛ بابذلا بولطملاو , منصلا بلاطلا : سابع نبا لاق (7) . 97/17 يبطرقلا (1)
 . هانرتخا يذلا وهو حجارلا وه اذهو



 جسحلا ةروس (5؟) نا

 56 رب ريدرمو ريم ءوو كى م 0 هم وعي عامر هم 2 0 جا هموم مرر هم وو -

 أودمجتأو اوعك رأ اونما نيذلا اهياكي ير روم ألا عجرت هللا ىلإ و مهفلخ امو ميديا نيبام لعب ك3 ريصب
3 

 0 ا دم و ذر سد م - ةم مو لا ةمارعب يد 3 و جد د12 لمدد سو لو 3 ومس هك و ف »» مع

 لعج امو ركلبتجأ وه ء هداهج قح هللأ ىف اودهنجو © 27 نوحلفت ركلعل ريحا اولعفأو ركبر اودبعأو
3 

 يد ص ريب يب اج 4 رع مس سا ل 0 م 0000 1 0 0 م 3 هر . 03 5 و همم

 اديوش لوسرلا نوكيل اذله ىفو لبق نم نيرلسملا ركلمس وه مهاربإ ركييأ ةلم جرح نم نيدلآ يف ركيلع
 هةموو مو ل د ا ا 000 2 2 هدم هعاورأط 2 مصاص مسلم ع رب و رب كر دس ا

 نوما معنف ركللوم وه هللا, اومصتعأو ةؤكز لأ أوتاءو ةؤلصلأ أوميقاف سانلا ىلع ءادهش اونوكتو ركيلع

 هه ريِصّنلأ معن
 4 مهفلخ امو مهديأ نيب ام ملعي» نولعفي ام ىريو نولوقي ام عمسي يأ «ريصب عيمس هللا نإ رشبلا نم
 لج هدحو هيلإ يأ «رومألا عجرُت هللا ىلإو#» لامعألاو لاوقألاو لاعفألا نم اورخأ امو اومدق ام ملعي يأ

 , نيعشاخ مكبرل اولص يأ «اودجساو اوعكرا اونمآ نيذلا اهمأ ايف اهيلع مهيزاجيف دابعلا رومأ درت العو
 ةدابعلاب هودرفأ يأ «مكير اودبعاو# ةالصلا ناكرأ فرشأ اههنأل دوجسلاو عوكرلاب ةالصلا نع ربع امغإو

 ةلصك تاربملاو تاريخلا عاونأ نم هللا نم مكبرقي ام اولعفا يأ «ريخلا اولعفاو» هريغ اودبعت الو

 ميعنب اورفظتو اوزوفتل يأ «نوحلفت مكلعل#» ماين سانلاو ليللاب ةالصلاو « ماتيألا ةاساومو « ماحرألا
 داهجلا قح هللا ةملك ءالعإل مكسفنأو مكلاومأب اودهاج يأ «هداهج قح هللا ىف اودهاجو» ةرخآلا

 لمكأب مكصخو ءهنيد ةرصنل ممألا نيب نم مكراتخا وه يأ «مكايتجا وه» ةقاطلاو عسولا غارفتساب

 الو قيض نم نيدلا اذه يف مكيلع لعج امو يأ «جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج اموإ» لوسر مركأو عرش
 يذلا مكنيد يأ #ميهاربإ مكيبأ ةلم» لاق اذهلو ةحمسلا ةيفينحلا يه لب نوقيطت الام مكفلك الو « ةقشم

 مكاّرس وه» هًافينح ميهاربإ ةلم أبق ًانيد» هلوقك ميقلا نيدلا هنأل هومزلاف ميهاربا نيدوه هيف جرح ال
 يضرو « نآرقلا اذه فو ةمدقتملا بتكلا ىف نيملسملا مكاهس "هللا يأ «اذه قو لبق نم نيملسملا

 اضيأ نآرقلا يفو « نآرقلا ىلع ةمدقتملا بتكلا رئاس يف هناحبس هنأ ىنعملا : رخفلا مامإللا لاق ًانيد مالسإلا

 ةماركلا هذبب مكصخ الف « ةروكذملا ةداهشلا لجأل ؛ مركألا مسالا اذهب مكاّمسو ممألا ىلع مكلضف نيب

 مكيلع دهشيل يأ «سانلا ىلع ءادهش اونوكتو مكيلع ًاديهش لوسرلا نوكيلإ هفيلاكت اودرت الو هودبعاف
 اونآو ةالصلا اوميقأن» مهتغّلب دق مهلسر نأ قئالخلا ىلع متنأ اودهشتو مكل ةلاسرلا هغيلبتب لوسرلا

 ةاكزلا عفدو ةالصلا ءادأب هتمعن ىلع هللا اوركشاف ةليلجلا ةبترملا هذه هللا مكراتخا دق ْذِإو يأ «ةاكزلا

 معنو ىلوملا معنفإط مكرومأ عيمج يف هللاب اونيعتساو اوقثو نيتملا هلبحب اوكسمتسا ىأ هللاب اومصتعاو»

 . نيعملاو رصانلا ىلاعتوه معن يأ «ريصتلا

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةمغالتللا

 )١( ملعأ هللاو حوجرم لوق اذهو 8 ميهاربإ ىلع دوعي ريمضلا 5 نسحلا لاقو . رهاظلا وهو دهاجمو سابع نبأ لوق اذه 8



 منح رشع عباسلا ءزجللا

 خلا « . . يرجت كلفلاو . ضرألا يف ام مكل رخس هللا نأ رت ملأ معنلا دادعتب نانتمالا - ١

 . ريرقتلا ديفي يذلا ماهفتسالا كلذكو

 . «مكييحي مث مكتيمي» قابطلا - ؟
 . دوحجلا يف غلابم يأ «روفكل ناسنالا نإإ» ةغلابملا ةغيص

 قحلا رهظ دقف كتعزانم مه يغبني ال يأ 4كنعزاني الف ءيشلا يفن هنم داري يذلا يهنلا - ؛

 . نابو

 هوركملا ىلع مههوجو نم لدتست يأ «ركنملا او رفك نيذلا هوجو يف فرعت# ةفيطللا ةراعتسالا_-ه

 . رشلا نالف هجو يف تفرع : مهوق لثم حيبقلا لعفلا ةدارإو

 ريغل مهتدابع يف رافكلا لثم يأ 4ًابابذ اوقلخي نل هللا نود نم نوعدت نيذلا نإ عئارلا ليثمتلا - ”
 ةصقلا تيمس : يرشحتزلا لاق ةدحاو ةبابذ قلخت نأ عيطتست ال يتلا مانصألا لثمك هللا
 . لاثمألا ضعبب اهل ًاهيبشت ًالثم ناسحتسالاب ةاقلتملا ةقئارلا

 دوجسلاو عوكرلا نأل اولص يأ لكلا ىلع ءزجلا قالطإ نم «اودجساو اوعكرا# لسرملا زاجملا -

 .٠ ةالصلا ناكرأ نم

 مكبر اودبعاو اودجساو اوعكرا# صاخلا نأشب ةيانعلا عم مومعلا ةداقإال صاخلا دعب ماعلا ركذ 8

 . معأب مث , ماعب مث . صاخب أدب «ربخلا اولعفاو

 : « جحلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 اننانال



 انكر

 ا 6 و 1 0 +
 عزان رع ا م 1412 ة ها ا نر

 ةروُسلا بذي نيب

 . ةلاسرلاو ديحوتلا » نم نيدلا لوصأ جلاعت يتلا ةيكملا روسلا نم «نونم ْؤملا » ةروس 4#
 يتلا ةميركلا مهلئاضفو مهرثآمب ةداشإو مهل ًاديلخت «نونم ملا ١ ليلجلا مسالا اذبم تيمس « ثعبلاو

 . ميعنلا تانج يف ىلعألا سودرفلا ثاريم اهم اوقحتسا

 يف .« بيجعلا نوكلا اذه يف ةروصم ةينادحولاو ةردقلا لئالدل ةميركلا ةروسلا تضرع

 ةثبنملا ةينوكلا تايآلا يفو « قئارطلا تاذ ةعيدبلا تاومسلا قلخ يف مث . تابنلاو « ناويحلاو « ناسنإلا
 ءراغثلاو هكاوفلاو 3 نامرلاو نوتيزلاو 3 بانعألاو ليخنلا عاونأ نم روظنملا ملاعلا يف سانلا هدهاشي اهف

 . العو لج هللا دوجو ىلع ةلادلا ةينوكلا تايآلا نم كلذ ريغو « راحبلا بابع رخمت يتلا ةريبكلا نفسلاو

 « نيكرشملا ىذأ نم هاقلي امع ِعِكَي هللا لوسرل ةيلست ءايبنألا ضعب صصقل ةروسلا تضرع دقو

 تضرع مث . ىسيع اهدلوو لوتبلا ميرم ةصق مث . ىسوم ةصق مث . دوه ةصق مث . حون ةصق تركذف

 ججحلا تماقأو ء.راهنلا ةعبار ف سمشلا عوطس عطس امدعب حلل مهترباكمو مهدانعو ةكم رافكل

 5 نولطبملا هيف لداجي ام مهأو « ةروسلا هيلع رودت ىذلا روحملا وهو . روشنلاو ثعبلا ىلع نيهاربلاو

 تاركس يف مهو راضتحاالا تقو رافكلا اهاقلي يتلا دئادشلاو لاوهألا نع ةروسلا تثدحتو

 . لجألا ىهتنا دقف تاهيه نكلو . لمعلا حلاص نم مهتاف ام اوكرادتيل ايندلا ىلا ةدوعلا اونمت دقو . توملا
 . ءادعس : نيقيرف ىلا سانلا مسقني ثيح ةمايقلا موي نع ثيدحلاب ةروسلا تمتخو . لمألا عاضو

 كلملا نيب ةرواحملا تلجسو . حلاصلا لمعلاو ناميالا الإ عفني الف بسنلاو بسحلا عطقنيو « ءايقشأو

 ! ! نوباجي الو نوثاغي الف اهيف نوخرطصي مهو رانلا لهأ نيبو رابجلا

 «نولمحت كلفلا ىلعو اهيلعو . . ىلإ . . نونمؤملا حلفأ دق» : ىلاعت هللا لاق
 . (717) ةيآ ةيابن ىلإ )١( ةيآ نم

 « ءيشلا نم ءيشلا جارختسا وهو لّسملا نم ةقتشم ةصالخلا : ةلالسلا4ةلالسؤ : حتحسغللا
 : ةيمأ لاق دمغلا نم فيسلاو . نيجعلا نم رعشلا تللس : لوقت



 نفيا رشع نماثلا ءزجلا

 «ةدوعتس اهّلك ةلالسلا ىنإو قضف ةنلالم نم ةيركلا قعرع
 نكمتم يأ نيكم ءيش اذه : لوقت خسار تباث «نيكم# هيبأ رهظ نم لسنا هنأل هيبأ ةلالس دلولا : لاقيو

 اهضعب نوكل كلذب تيمس عبسلا تاومسلا قئارطلاب دارملاو ةقيرط عمج «قئارط» خوسرلاو توبثلا يف
 هلصأو ماديالا : غبصلا « غبصإ» ىرخألا ىلع امههادحإ لعج اذإ لعنلا قراط : مهلوق هنمو . ضعب قوف
 ةلوكأملا تاناويحلا «ماعنألاو» غبص وهف هب مدت ؤي مادإ لك : يورحهملا لاق بوثلا هب نولي ىذلا وهو غابصلا

 . «منغلاو ءرقبلاو ء ليالا»

 هد توم فلا نع مه ناو لو ادوعدنَح مئاَكَس ف ْمُه َنيذْلا جو َنوُمؤملا َحلفأ ده
 ءاضأ ملدوكو موك سس 2 الاس رب ادا. ور سرعام عي سرب ص سل سرع سا عرش

 ْتَكَلْممْوأ مهجوزأ خعالإ ىف "توظف مهجورفل مه َنيذْلاَو ند نولعلف ةركزلل مه َنيِْلأَو
 0 همم و ا ملا سرا جرس م رعادو رار اس سوا[ ص مس ل ثيم ممدود سل رئيس ريوس راو ع ىلا مودع

 مهدهعو مهتلننمأل مه نيذلاو 02 نوداعل أ مه كبتلوأف كلذ ةارو ئغتب أنف < نيمولم ريغ مهنإف مهنلمعا

 2 تروظفاحب متوَلَص ّلَع مه ناو و نوع
 نونمؤملا بولطملاو ةيغبلا ىلع لصحو دعسو زاف يأ «نونمؤملا علفادق» : رثسييغتلا

 مهحاجنو مهرفظ قّقحت دقل لوقي هنأكف قيقحتلاو ديكأتلل «دقإو . ةليلجلا فاصوألا هذهب نوفصتملا

 نبا لاق «نوعشاخ مهتالص يف مه نيذلا» لاقف مهبقانم ىلاعت دّدع مث . حلاصلا لمعلاو ناميالا ببسب

 ءاليتسال هتمظعو هللا لالجل مهتالص يف نوللذتم نوفئاخ مه يأ نونكاس نوفئاخ : نوعشاخ : سابع

 :وغللا :ريثك نبا لاق لزهلاو متشلاو بذكلا نع يأ «ن وضرعم وغللا نع مه نيذلاو» مهبولق ىلع ةبيه ا
 ةاكزلل مه نيذلاو» ”لاعفألاو لاوقألا نم هيف ةدئاف ال امو .يصاعملاو ,كرشلا لمشي وهو لطابلا

 مهجورفل مهنيذلاو »هللا ىضرلابلط مهسوفناهبةبيط «نيكاسملاو ءارقفلل مهلاومأ ةاكز نودؤي يأ «نولعاف

 فشكو طاوللاو انزلا نم لحي ال (مع مهجورف اوناصو مارحلا نع اوُفع يأ عبارلا فصولاوه اذه «نوظفاح

لإ لاوحألا عيمج يف مدهجورفل نوظفاح مه يأ «مهئايأ تكلم اموأ مهجاوزأ ىلع الإ» تاروعلا
 نم ا

 كلذ ءارو ىغتبا نسفإ نيذخا ؤم ريغ مهنإف يأ «نيمولم ريغ مهنإف» تاكولمملا مهئامإو مهتاجوز
 يف دحلا نوزواجملا نودتعملا مه يأ «نوداعلا مه كئلوأف» تاكولمملاو تاجوزلا ريغ بلط نمف ىأ

 ال . اهحالصإو اهظفحب اهيلع نومئاق يأ «نوعار مهدهعو مهتانامأل مه نيذلاوإ داسفلاو يغبلا
 اهيف لح ديف تانامألا مومع رهاظلاو : نايحوبأ لاق اودهاع اذإ مهدهع نوضقني الو « اونمتئا اذإ نونوخي

 '”تانامألاو عئادولا نم ناسنإالا هنمتئا امو , داقتعاو ,لعقو لوق نم دبعلا هيلع ىلاعت هللا نمتئا ام

 سمخلا تاولصلا ىلع نوبظاوي يأ سداسلا فصولا وه اذه #نوظفاحي مهتاولص ىلع مه نيذلاو»

 ..7817/8 رحبلا (”) . ه8 /7 رصتخملا ريثك نبا (7) . "99 /5 طبحملا رحبلا )١(

١ 



 نونمؤملا ةروس (59) نضل

 دن ا موس جا

 ةَلدَلَس نم نلسنإلآ (اَنَقَلْخ دلو نإ نودي ايف مه سودرفْلأ َنوُنِرب نيا يو َنوُنروْلا مه كبتكوأ

 لم و ص صب رك ع .١.١ جب را ص ريع عرس د ع صاح بح قا ١ هع اص اع ع ير رخل سل سل

 تو ير هنو انج ل تح ب ور رص ربو ل كلج و نبط نم
 م2 حاس كسا 4 و رس ل هل ل ع ل رب س1 عج ير حس لع رص نع ص ع ص م ل رج اس | سس ب روب

 00 م ' »قاس ل د ا ع

 سيل هنأ باوجلاف ؟ ًارخآو الوأ تاولصلا ركذ رّرك فيك ليق نإف : ليهستلا يف لاق اهتاقوأ يف اهنودؤيو
 مه كنلوأ» ”نافلتخم امهف اهيلع ةظفاحملا انه ركذو . اهيف عوشتخلا ًالوأ ركذ دق هنأل . راركتب
 نوري نيذلا# ميعنلا ةنج ةثاروب نوريدجلا مه ةليلجلا فاصوألا هذهل نوعماجلا كئلوأ يأ «نوثراولا

 هولسف هللا متلأس اذإ ) ثيدحلا يفو ةنجلا راهنأ اهنم رجفتت يتلا ةنجلا يلاعأ نوئري نيذلا يأ «سودرفلا
 مه يأ «نودلاخ اهيف مه ©( ةنجلا راهنأ رجفت هنمو « ةنجلا ىلعأو ةنحلا طسوأ هنإف . سودرفلا
 هتردق ىلع نيهاربلاو ةلدألا ىلاعت ركذ مث . . ًالوح اهنع نوغبي الو . ًادبأ اهنم نوجرخي ال اهيف نومئاد
 سنج انقلخ دقل هللاو يأ مسق باوج ماللا #نيط نم ةلالس نم ناسنإلا انقلخ دقلو# لاقف هتينادحوو

 هانلعج مثإ» نيطلا نم لسنا هنأل مدآ وه : سابع نبا لاق نيطلا نم تلتسا ةصالخو ةوفص نم ناسنإالا
 رقتسم يف يأ «نيكم رارق يفؤ» لاجرلا بالصأ نم فطني ًينم هينبو مدآ ةيرذ انلعج مث يأ «ةفطن

 ًادماج ًامد قفادلا ءاملا يهو ةفطنلا هذه انرّيص مث يأ «ةفلع ةفطلا انفلخ مئثإ» محرلا وه نكمتم

 الو اهيف لكش ال محل ةعطق يأ ةغضم دماجلا مدلا كلذ اناعج يأ 4ةفضُم ةفلعلا انفلخفإ ةقلعلا هبشي

 انوسكف# ندبلل ًادومع نوكتل ةبلص ًاماظع محللا ةعطق انرّيص يأ «ًاماظع ةغضملا انفلخف» طيطخت

 مث يأ «رخآ ًاقلخ هانأشنأ مث اه: ةوسكلاك هه هانلعجو محللاب ماظعلا كلت انرتس يأ «امحل ماظعلا

 ًانيابم ًاقلخخ هانلعج يأ : يزارلا لاق ميوقت نسحأ يف رخآ ًاقلخ هانريصف حورلا هيف انخفن راوطألا كلت دعب
 ناكو ًاريصبو « مصأ اكو يم مكبأ ناكو ًاقطانو . ًادامج ناكو ًاناسنإ راص ثيح لوألا قلخلل
 .”نيفصاولا فصو اهب طيحي ال ةمكح بئارغو , ةرطف بئاجع هئاضعأ نم وضع لك عدوأو ٠ همكأ

 مكنإ مث ًاعنص نيعناصلا نسحأ هتمكحو هن ردق يف هللا ىلاعتف يأ *نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف»

 موي مكنإ مث# توملا ىلا نورئاصل ةايحلاو ةأشنلا كلت دعب سانلا اهيأ مكنإ مث يأ نوعي كلذ دعب

 ناسنوالا قلخخ ىف راوطألا ىلاعت ركذ املو « ةازاجملاو باسحلل مكروبق نم نوثعبت يأ 4نوثعبُي ةمايقلا

 مكقوف انقلخ دقلو# لاقف هللا دوجو ىلع ةعطاس ةلدأ اهلكو ضرألاو تاومسلا قلخ ركذ هتياهنو هتيادبو
 اموط» ضعب قوف اهضعب نأل قئارط تيمس . تاومس عبس مكقوف انقلخ دقل هللاو يأ 4قئارط عبس
 ءاسمسلا نم انلزنأو» مهرمأ ربدنو مهظفحن لب قلخلا رمأ نيلمهم انك امو يأ #نيلفاغ قلخلا نعانك

 م6 /9»* يزارلا رخفلا (#) . ملم هجرخأ (7) . غو /* ليهسلا (1)



 رشع نماثلا ءزجلا

 نه تورِدَقَل ءويٍباَمَد َلعاَنإَ ضرأْلا ف هلئكَسأَفِرَدَقِب "أ م ءآَمسلا نم امل اوم) َنيِلْفَع

 روُط نم جرح هرج ١ َنوُلك ان اهنمو ةريثك هكاوق ايف ركل بلتغأو لين نم تلْنج ءوي ركل اًناَدنأَ

 (َنيف ْدكلو اهنوطب فات مكيقسل ةربعل منألا ىف ل دو هج نكس يو خد تيت
 سيصل ير ا ص رح ع وج حرص هع مص صراع مرو

 هج نلمح كفل ٌلَعو اَيَلعو 4 نو ابمو ةريثك ع فلنم

 الف ًاليلق الو « ضرأآلا دسفيف ًاريثك ال ؛ ةجاحلا بسحب رطملاو رطقلا باحسلا نم انلزنأ يأ «ردسقب ءام

 ةجاحلا تقو هب اوعفتنتل ضرألا يف ًارقتسم ًاتباث هانلعج يأ «ضرألا يف هاسثكسأفإ» رامثلاو عورزلا يفكي

 ضرألا يف ريوغتلاب هباهذإ ىلع نورداق نحنو يأ : ديدهتو ديعو «نورداقل هب باهذ ىلعانإو»

 نولصت ال ىدم ىلإ ضرألا يف روغي لزن اذإ هانلعجلا انئشول : ريثك نبا لاق مكيشاومو متنأ ًاشطع نوكلهتف
 هلكسيف ٠ « ًاتارف ًابلع باحسلا نمرطملا مكيلع لزني هتمحرو ىلاعت هفطلب نكلو  انلعفل هب نوعفتنت الو هيلإ

 متنأ هنم نوبرشتف « رايثلاو عورزلا ىقسيو . رامنألاو نويعلا حتفيف اهيف عيباني هكلسيو ٠ ضرألا يف
 قئادح ءاملا كلذي مكل انجرخأف يأ #«بانعأو ليخن نم تانج هب مكل اناشنأاف» ©”هكماعنأو مكباودو

 رامثلاو هكاوفلا عاونأ نيتاسبلا هذه يف مكل يأ «ةريثك هكاوف اهيف مكلإط بانعألاو ليخنلا اهيف نيتاسبو
 رمتلاو بنعلاو بطرلاك ٌءاتشو ًافيص نولكأت تانجلا رمث نمو يأ «نولكأت ٍاهنموإ» اهب نوهكفتت
 « مادإالا ماقمو « ماعطلا ماقم ناموقي اههنإف |ههعفانم ةرثكل ركذلاب بانعألاو ليخنلا صح افإإو . بيبزلاو
 مكل انأشنأ ايو يأ «ءانيس روط نم جرخت ةرجشو» برعلا هكاوف رثكأ امهو ًاسبايو ًابطر هكاوفلا ماقمو
 تيْت» ىسوم هيلع هللا مّلك يذلا لبجلا وهو روطلا لبج لوح جرخت يتلا نوتيزلا ةرجش ًاضيأ ءاملاب

 نيلكالل مادإو ىأ «نيلكآلل غبصو# ةميظع عفانم هيف يذلا تيزلا ىأ نهدلا تبنت ىأ «نهدلاب

 ثيدحلا يفو , نهدلاو مدألا نيب ةرجشلا هذه يف هللا عمج « هيف سمُع اذا زبخلا نولي هنأل ًاغبص يمس

 اهيأ مكل نإو يأ «ةربعل ماعنألا يف مكل نإو» © ( ةكرابم ةرجش نم هنإف هب اونهداو تيزلا اولك )

 امم مكيقسنإ اهب نوربتعت ةغلاب ةظعل ٍمنغلاو رقبلاو ليالا» يهو ماعنألا نم مكبر مكل قلخ ايف سانلا

 عفانم اهيف مكلو» نيبراشلل ًاغئاس ًاصلاخ ابل مدو ثرف نيب .نم اهنابلأ نم مكيقسن يأ «اهنوطب يف

 نوبكرتو اهفاوصأ نم نوسبلتو « اهنابلأ نم نوبرشت : : ةديدع عفانم ماعنألا هذه يف مكلو يأ «4ةريثك

 ىلع اهيلعوو» كلذك اهموحلا نولكأتو يأ «نولكأت اهنمو# لاقثلا لامحألا اهيلع نولمحتو . اهروهظ

 ليلا ًذإف ءرحبلا يف نّسلا ىلع نولمحت امك ربلا يف ليإلا ىلع نولمحتو يأ «نولمحت كلفلا
 . رحبلا نئافس كِلفلا نأ ايكربلا نئافس

 : لي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةيركلا تايآلا تنمضت : ةعغالتلا

 )١( دححأ هجرخأ (؟) . 0517 /؟ ريثك نبا رصتخم .
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 ةدافإال 4عدق# نأ اك «نوتم ؤملا حلفأ دقه ققحتلاو توبا ةدافرال ىيضاملا ةغيصب رابخإلا ١-

 . ًاضيا قيقحتلا

 « . . نوضرعم وغللا نع مه نيذلاو . نوعشاخ مهنالص يف مه نيذلا# لامجإالا دعب ليصفتلا - ”

 . خلا

 مهتلفغ ٌنكلو توملا نو ركني ال سانلا «نوتيمل كلذ دعب مكنإ مثإ» ركنملا ةلزنم ركنملا ريغ لازنإ - “
 نيركنملا ةلزنم اولزن كلذلو راكنإلا تامالع نم نادعي جلافلا لكهلاب هل يدا دوما يعود

 8 ؟ ماللاو ند نيدك ومب ًادك وم ربخلا يقلأو

 اهضعب لعجي يتلا لعنلا قئارطب عبسلا تاومسلا تهبش «قئارط عبس# ةفيطللا ةراعتسالا

 . ةراعتسالا قيرطب ضعب قوف

 : «نورداقل هب باهذ ىلع انإو» ديدهتلا ©

 «نيقلاخلا 3 نيكم 2 نيط# كلذكو «نوداع 2 نوظفاح 3 نوعشاخ#» فلكتملا ريغ عجسلا -

 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو

 كلفلا ىلعوإ هلوق ىلإ 4ناسنإلا انقلخ دقلوإط هلوق نم تايآلا هذه يف ىلاعت ركذ : ةيبنت
 اهرخآ ةعست يهو قلخلا راوطأ يف ناسنإالا بلقت : لوألا « ىلاعت هتردق لئالد نم عاونأ ةعبرأ «نولمحت

 عفانم : عبارلا « ءامسلا نم ءاملا لازنإ : ثلاثلا . عبسلا تاومسلا قلخ : يناثلا . توملا دعب ثعبلا

 . « بوكرلابو ٠ موحللابو . فوصلابو « نابلألاب عافتنالا ١ عاونأ ةعبرأ اهنم ركذو تاناويحلا

 لوسر ىلع لزن اذإ ناك » : لاق هنع هللا يضر باطخملا ني رمع نع دمحأ مامإلا ىور : هداف
 لاقو هيدي عفرو ةلبقلا لبقتساف ةعاس موي تاذ انثبلف .« لحنلا ىيودك ههجو دنع عمسي يحولا لي هللا

 ضراو انضرأو « انيلع رثؤُت الو انرثآو . انمرحت الو انطعأو انهت الو انمركأو « انصقنت الو اندز مهللا )

 متخ ىتح «نونمؤملا حلفأ دقإ» أرق مث ةنجلا لخد ٌنهماقأ نم تايآ رشع لع لزنأ دقل : لاق مث (انع

 ,49 شثعلا

 «نوقتاف مكبر انأو . . ىلإ . . هموق ىلإ ًاحوت انلسرأ دقل» : ىلاعت هللا لاق

 . (01؟) ةيآ ةياهن ىلإ (”8) ةيآ نم

 قلخ يفو . تابنلاو « ناويحلاو , ناسنإلا قلخ يف ديحوتلا لئالد ىلاعت ركذ امل : ةَبَساَنملا
 امو ةقباسلا ممآلا نم نيبذكملا نم ةكم رافكل ًالاثمأ انه ركذ 2 هدابع ىلع همعن ددعو 2 ضرألاو تاومسلا

 )١( يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ هجرخأ .



 م. رشع نماثلا ءزجلا

 نب ىسيع ةصقب مث « نوعرفو ىسوم ةصقب مث ء دوه ةصقب مث « , حون ةصقب أدتباف ٠ باذعلا نم مهلان

 . تايآلاو لسرلاب نيبذكملل تاظعو ربع اهّلكو ' ميرم

 «نيلتبم» راظتنالا : صبرتلاو اورظتناف «اوصبرتف» نونج يأ ميجلا رسكب ةنج» : صتحفغللا
 : رعاشلا لاق دعي ىنعمب ضام لعف مسا 4تاهيهه نيربتخم

 "”اهعوجر كيلإ ًاتاهيه تاهيهو ابصلا نم نيضم ًامايأ تركذت
 هوحنو سبايلا بصقلاو شيشحلا نم هلمحي ام : ليسلا ءائغو ء سبي اذإ بشعلا : ءائغلا «ءانغ»
 يهو هيوبيس لاق اهلاعفأ عضاومةعوضوم رداصم اهوحنو ًارامدو ًاقحسو ًادعب :يزارلا لاق ًاكاله «ًادعب»

 عباتت «ىرتتإ» امن هنو رق «”اوكله ىأ ًادعب اودعب مأدعب» ىنعمو اهراهظإ لمعتسي ال لاعفأب ةبوصنم
 ءام #نيعم# ةيلستو ًابجع هب ثدحتي ام يهو ةبوجعأك ةثودحأ عمج #«ثيداحأ9 ضعب رثإ مهضعب ىتأي

 . ضرألا نم عفترملا ناكملا : ةوبرلا «ةوبر# نويعلل رهاظ راج
 >- م رت م1 0 م ص سر مدور وأ دام مر

 َلاَقَف يد َنَفَتَت الن جدري هلل ْنُم ركام هللا اودبعأ موق موق لاَ ءدموق لإ احون اَنْلَسَرَأ دَقَلَو
 مس ا[ سلس م ياس سم سرظ سم سس جت مسلس 9 راو دوس د2 وص ورام مو

 ريال هللأ ةاشولو ركيلع لضفتي نأ ديرب ركلتم رس الإ اذنه ام ءهموَق نم أورفك نيل أولملا

 ى مس كركم ل

 بر لاق 7 نرح وح ءوبأوصْيرف هنِج دي ٌلجَر الإ َوه نإ و َنيِلوأْلأ ابابا ف ادلب انعممام ةكبتلم
 ًَّ نو مري

 ١ نبك اس فرص
 ًايعاد هموق ىلإ ًاحون انلوسر انلسرأ دقل هللاو يأ «هموق ىلإ ًاحون انلسرأ دقلو» : ركمس يللا

 ملعيلو « هربص يف هب ىمأتيل . لوسرلا اذه ركذب هلي هللا لوسرل ةيزعت هذه : نورسفملا لاق هللا ىلإ مهل
 مكل سيلف هدحو هودبعا يأ «هريغ ِهلِإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي لاقفإ اوبذُك دق هلبق لسرلا نأ
 نيذلا الملا لاقف# ؟ هريغ مكتدابعب هتبوقع نوفاخت الفأ ىأ ديعوو ٌرجز 4نوقتت الفأ# هاوس بر

 رشب الإ اذه امإ» لالضلاو رفكلا يف نونعمملا مهؤاس ؤرو هموق فارشأ لاقف يأ «هموق نم اورفك
 بلطي نأ ديري رشبلا نم لجر الإ لوسر هنأ معزي يذلا اذه ام يأ «مكيلع لضفتي نأ ديري مكلثم

 ةوبنلا نوكت نأ اودعبتسا ءال ؤه لالضب بجعاو . .ًاعابتأ هل اونوكتل ةوبنلا هاوعدب مكيلع فرشلاوةسايرلا
 اكلم ثعبل ًالوسر ثعبي نأ هللا دارأ ول يأ «ةكئالم لزنأل هللا ءاش ولوإ» رجحلا ةيبوبرلا اوتبثأو « رشبل

 « ةيضاملا ممألا يف مالكلا اذه لثمب انعمس ام يأ «نيلوألا انئابآ يف اذهب انعمس ام » ًارشب نكي ملو
 يأ #نيح ىستح هب اوصبرتف» نونج هب لجر الإ وه ام يأ 4ةنج هب لجر الإ وه نإ# ةيلاخلا روهدلاو

 نم سي ام دعب حون لاق يأ 4نوبذك امب ينرصنا بر لاق# تومي ىتح ةدم هيلع اوربصاو اورظتنا

 )١( يبطرقلا ١7/ . 177ريبكلا ريسفتلا (7؟) 7/ 48 .



 نونمؤملا ةروس (79) اكل

 هموس تلو هم هع يصر أ سس ع هس ل ع إل ل لو ل ل وم تروم داس

 نيِنثأ ِنِجَو لك نم ايف َكْْساَك 0 اًنرمأ ءاج اًذِإَف انيحوو اننيعاب كلفلأ عض نأ هْيَلِإ انيَحْوَ
 ماا ماو رعود راسو ريد ونزل ال 027 و ردو 00

 َتنأ تيوتسأ اّذِإَف 7 نوقرغم مسن ع نيا ىف تبطَحم الو مهم ٌُلَوَْلا هّبَلع قبس نماّلإ كلها
 ركع سك 3و و 1 م ل ودود هر صاع اس س2

 اك رابم لَم ىلِزنأ َبَر لقو نق َنيِلئظلآ ِمْوَقْل نم مدحت ىلا دما ٍلْمَف كلفلآ كعم نمو
- 

 هض س6 2 مل سول ريو سا سمس عرس

 هذ نيرخاءاًنرَق مهدعب نم اناَسنأ مث ١ نملك تبل َكلَذ يف نإ جني ملا ريخ َتنأَو

 نذل هموق نم اكمل َلَثَو تح َنوُقَحن الف ا كك أودبعأ نأ مهنم الوسر مييف انْلَسَرَأَف

 هنأت اني لك أب كسل الإ ددسن ةايحلا ف مهتفرَأَو ةرعألا و ليد ارتك
 كلفلا عنصآ نأ هيلإ انيحوأف# يايإ مهبيذكت ببسب ةماع مهكالهإب مهيلع ينرصنا بر : مهناهإ
 انميلعتو انرمأب يأ 8#انيحوو# انظفحو انم ىأرمب ةئيفسلا عنصا نا كلذ دنع هيلإ انيحوأف يأ «اننيعأب

 هيف زبخي يذلا رونتلا يف ءاملا راف يأ «رونتلا رافو» باذعلا لازنإب انرمأ ءاج اذإف يأ «انرمأ ءاج اذإف»
 يأ «نينئا نيجوز لك نم اهيف كلسافإ هموق كاله ىلع حونل ةمالع كلذ هللا لعج : نورسفملا لاق
 ناويحلا كلذ لسن عطقني القل ( ىشنأو ركذ» نيجوز ناويحلا نم مفنص لك نم ةنيفسلا يف لخدأف

 مل نم كالهلاب لوقلا هيلع قبس نمل ًاضيأ كلهأ لمحاو يأ «مهنم لوقلا هيلع قبس نم الإ كلهاو»
 دنع نيملاظلل ةعافشلا' ينلأست الو يأ «نوقرقُم مهنإ اوملظ نيذلا يف ينبطاخت الوإ هنباو هتجوزك نم ؤي

 ىلع كعم نمو تنأ تيوتسا اذإف» قرغلاب مهيلع موكحم نوقرغم مهنأ تيضق دقف مهكاله ةدهاشم

 موسقلا نم اناجن يذلا هلل دمحلا لفقإل ةنيفسلا ىلع نينم ملا نم كععم نمو تنأ تولع اذإف يأ «كلفلا
 ناك ا حون نأل اولوقف لقي ملو «لقفو لاق او قرغلا نم مكايإ هصيلخت ىلع هللا اودمحا يأ 4نيملاظلا
 ينظفحي ًاكرابم ًالازنإ | ينلزنأ يأ «ًاكرابم الزم ينلزنأ بر لقو» مهل باطخ هباطخف ًامامإو محل ًايبن
 ريخ بر اي تنأ يأ «نييلزنملا ريخ تنأوإ) ةنيفسلا نم جرخ نيح اذه : سابع نبا لاق رشو ءوس لك نم
 لدتسي ربعو لئالدل حون ةمأ ىلع ىرج اهف نإ يأ «تايآل كلذ يف نإط كدابعل نيظفاحلاو كئايلوأل نيلزنمل

 مئإ» نيلسرملا لاسرإب دابعلل نيربتخم انك نأشلاو لالا نِإو يأ «4نيلتبم انك نإو راصبألا اولوأ اه
 داع موق مهو مهنوفلخي نيرخآ ًاموق حون موق دعب نم اندجوأ مث : يأ «نيرخآ ًانرق مهدعب نم اسنأشنا

 اودبعا نأ مالسلا هيلع دوهوه مهتريشع نم ًالوسر مهيلإ نسر يأ «مهنم ًالوسر مهيف انلسرأف»
 الفأ» هاوس بر مكل سيل هنأل ًادحأ هب اوكرشت الو هدحو هودبعا يأ «هريغ هلإ نم مكل ام هللا

 ءاقلب اوبذكو اورفك نيذلا هموق نم أألملا لاقوإ» ؟ مترفك نإ هماقتناو هباذع نوفاخت الفأ يأ 4نوفقتت

 يف ممهانقرتأو# باقعلاو باوثلا نم اهيف امو ةرخآلاب نوبذكملا ةرفكلا هموق فارشأ لاق يأ © ةرخآلا

 يشب الإ اذه ام ةايحلا هذه ف مهانمعنو اورطب ىتح ايندلا معن مهيلع انعسو يأ «ايندلا ةايحلا

 ام لكأي# مكلثم ناسنإ الإ | لوسر هنأ معزي يذلا اذه ام : مهل نيلضم مهعابتأل اولاق يأ «مكلثم



 انكلحلا رشع نماثلا ءزجلا

 سرا ها سرا سوعس  ركسم ي# ساس و مس 000

 مماَذِإ ركن ف دعي يو نورين اذ ركن ٌكَلئماَر متعطا نيلو نور 00
 #24 ص ص رب سا س

 0 0 ىه نإ © َنودعوت امِل تاي تاَبيَه *يت) توجرخم نأ امظعَو ابار م
 ل ل ل هز

 لَ © نيك هل نحن امو ابذك هلأ لع ئرتفآ لج الإ وه نإ يو َنيئوعبَم نام انو تو

 56 تلم يلب يلا مِهعَلَحَأَف و نمد نحصل للف امَع لَ )ع نوبدك اج قرصنأ بر

 هموم صام رم د1 21 و 7-0000 و

 2 نوف امو اهلج ةمأ نم قيام قد َنيرَاءانورُق مهدي نم اناَسنأ مث ي) َنيِشَطلآ م وَقلل ادعبف

 ىلإ جاتحم هنأل مكيلع هل لضف الف مكلثم برشيو مكلثم لكأي ىأ 4نوبرسشت امم برشيو هنم نولكات

 مكنإف هومتق دصو هومتعطأ نئلو يأ 4نورساخل ًاذإ مكنإ مكلثم ًارشب متعطأ نئلوإ» بارشلاو ماعطلا
 ىذلا قحلا لوسرلا عابتا اولعج فيك رظنا : دوعسلا وبأ لاق هعابئاب مكسفنأ متللذأ ثيح ًاقح نورساخل

 ىّنأ هللا مهلتاق ؟ اهءارو نارسخ ال ينلا مانصألا ةدابع نود ًانارسخ نيرادلا ةداعس ىلا مهلصوي
 يأ داعبتسالاو ءازهتسالا هجو ىلع ماهفتسا «ًاماظعو ًابارت متنكو مقم اذإ مكنأ مكدعيأ» "”نوكفؤي
 نوجرختس مكنأ يأ «نوسجرخم مكُتأ» ؟ ةيلاب ًااظعو نافر اوحبصت نأ دعب توما دعب ةايحلاب مكدعيأ

 ال تاهيه تاهيه# راركتلا نسح مالكلا لاط ا هنأل ًاديكأت «معُنأإ» ظفل رزكو مكروبق نم ءايحأ
 ال هنأ داعبتسالا اذهب مهضرغو  روبقلا نم جاري الا نم هنودعوت ىذلا اذه دعب دعب يأ «نودعوت

 "تومي يأ «ايحنو توسمنإ ايندلا ةايحلا هذه الإ ةايح ال يأ «ايندلا انتايح الإ يه ْنِإ» أدبأ نوكي

 لجر الإ وه نإ روشن الو ثعب ال يأ 4نيثوعبب نحن اموإ» رصعلا ضارقنا ىلإ انضعب دلويو انضعب
 رابخإالاو . ةلاسرلا نم هب مكءاج ايف هللا ىلع بذكي بذاك لجر الإ وه ام يأ «ًأبذك هللا ىلع ىرتفا
 نسي ال «زتاك اه يسرصلا بز لاقل رقي يف نيته هل نسل يأ « يسرب هل تت اسوؤل دعا

 مهبيذكت ببسب مهيلع ينرصنا بر ىنعملاو كالهلاب مهيلع اعد رفكلا ىلع مهرارصإ ىأرو مهناميإ نم نم مهيبن

 مهرفك ىلع نيمدان نوريصيس نامزلا نم بيرق نع يأ «نيمدان نحبصيل , ليلق امع لاقإ» يايإ

 مهاتلعجن» ًايلظ ال هللا نم ةلدع رمدملا باذعلا ةحيص مهتذخأ يأ «قنحلاب ةحيصلا مهتذخأفإ

 مهتحت نم ضرألا ال تفجر ةحيص ليربج مهب حاص : نورسفملا لاق ليسلا ءاثغك ىكله ىأ «ءافغ
 موقلل ًادعبف» ءيشب هنم عفتني ال يذلا ريقحلا هفاتلا ءيشلا وهو ليسلا ءاثخك ءائغ اهتدشل اوراصف
 هللا ةمحر نم مهل أدعب : لاق هنأك ةيئاعد ةلمج يهو , مهملظو مهرفكب مهل ًاكالهو ًاقحسف يأ «نيملاظلا.

 قئالخخو ام ءال ؤه كاله دعب نم اندجوأ يأ «نيرخآ ًانورق مهدعب نم انأشنأ مثإ» مهل ًارامدو ًاكالهو

 فذح مالكلا يفو . ليئارمإ ونب مه : سابع نبا لاق بيعشو طول موقو ميهاربإو حلاص موقك نيرخآ
 ام يأ «نورخأتسي امو اهلجأ ةمأ نم قبست ام هلوق هيلع لد مهانكلهأف مهءايبنأ اوبذكف : هريدقت

 . ١/4" ميلسلا لقعلا داشرإ )١(



 نونمؤملا ةروس (59) نذل

 وقل ادعبف ثيداحأ مهن لعجواضعب مهضعب انعبتأف هوبدك (ملوسر ةمأ ءاجام لع ارثن انلسر املس م 2. سر - م[ ارا صوص رع رع رك 0000100 لع ع2 2 همام 22 ملص ور 1
 سو م02 سس ريب ىلع

 اوبأكو ًاوريكتساف ءديإلمو وعرف لإ ت2 نهم اطلس اديب و < هاحأو يموم انلسرأ مث © َنونمْؤياَ

 سرور ص  ىارن صا ص سر رع 01 ا

 يو َنيِكلهملا َنمأوناكف امهوبدَكَف قو َنودبع انَلاَمهموَكو اَنلئم برسل نمْؤنأ اولاَقَف 2 َنيلاع موق
 ام هموم مور موس م م سل ئرلوم 22مم ص موس |( سمبرب

 رارق م تاّذ ة ةوبر ر لإ مهنتي واكو هيك بهماو ميرم نبأ انلعجو (50نودتهي مهلعل بيكا ىموُماَِدْاَ دقلو

 م 0 ميل َنوُلَمعَت امر ب الاس وْعأو تطل نم م أوك لسا اهياكي (ج) ٍنيحمو

 انثعب يأ « ارتت انلسر انلسرأ مثإ» هنع رخأتت الو مهكالهل ْنِيَع يذلا تقولا نع ةكلهملا ممألا نم ةمأ مدقتت

 د م ها سابع نبا لاق دحاورذشب ادجناو نيلاخم 0

 ٍمهاناعجر» رامدلاو كالملاب ضعب رثإ يف هيف انقحلا يأ 0 مهضعب تيتانؤ لاق 0
 ًادعبف# ةيلسنتو ًابجعت مهيلع ىرج امب سانلا ثدحتي «٠ ركذُت ثيداحأو ىورُث ًارابخأ يأ «ثيداحأ

 نوراه هاخأو ىسوم انلسرأ مث هلسرو هللا نوقدصي ال. موقل ًارامدو ًاكالهف يأ «نونمؤي ال موقل

 خلا «دارجلا , ديلا ء اصعلا » عستلا تايآلا يه : سابع نبا لاق تانيبلا انتايآب |مهانلسرأ يأ «انتايآب

 نوعرف ىلا |هانلسرأ يأ «هئلمو نوعرف ىلإ» مصخلل ةمزلم ةحضاو ةجحو يأ «نيبم ناطلسو»
 يأ #نيلاع ًاموق اوناكو# هتدابعو هللاب ناميإالا نع يأ «اوربكتساف# نيربكتملا هموق فارشأو ةيغاطلا

 انلثم نيلجر قدصنأ يأ «انلثم نيرشبل نمؤنأ اولاقف» ملظلاب مهريغل نيرهاق 2 نيذرهتم نر بكتم

 ؟ ديبعلاو مدخلاك انل نوداقنم نوراهو ىسوم موق نأ لاحلاو يأ «نودباع انل امهموقوإ ؟ امهعبتنو
 ىسوم انيتآ دقلو» رحبلا يف نيقرغملا نم اوناكف انيلوسر اوبذكف ىأ «نيكلهملا نم اوناكف اهوبذكف»

 ليئارسإ ونب اهب يدتهيل هئالمو نوعرف قزغ دعب ةاروتلا ىسوم انيطعأ يأ «نودتهم مهلعل باتكلا
 انتردق لايك لع لدت ةميظع ةزجخم ىسبع اهنياو ميرم ةصق انلعجو ىأ «ةيا هّسآو ميرم نبا ًاتاغجو)»

 نبا لاق سدقملا تيب ضرأ نم عفترم ناكم ىلإ اهاوأمو امهزنم انلعجو يأ «ةوبر ىلإ امهانيوآو»
 يأ «نيعمو ٍرارق تاذإ» تابنلا هيف نوكي ام نسحأ وهو . ضرألا نم عفترملا ناكملا ةوبرلا : سابع

 « ةطوسبم ةيوتسم ضرأ لك رقتسملا : رارقلا : يزارلا لاق نويعلل رهاظ راج ءامو اهيلع رقتسي ةيوتسم
 راهثلا لجأل هنأ ينعي . ءامو ررايث تاذ : ةداتق نعو . ضرألا هجو ىلع يراجلا رهاظلا ءاملا : نيعملاو

 اولك لسرلا اهيأ ايانلق يأ «ًاحلاص اولمعاو تابيطلا نم اولك لسرلا اهيأ ايذ "افوكاج اهب رتب
 ًاداشرإ لوسر لك هب ىصو هنامز يف لوسر لكل ءادنلاو . ةحلاصلا لامعألاب هللا ىلإ اوبرقتو لالحلا نم
 امب ملاع ين | يأ ريذحتو ديعو «ميلع نولمعت امب ينإ» ابرلا | اوقتا راجت اي : ًارجات بطاخت لوقت امك هتمأل

 . 1١/98 ريبكلا ريسفتلا )١(



 عوف رشع نماثلا ءزجلا

 م ل 6 0 ساس رك صر 2

 يه نوفا كبر اأو ةدحو هم ركشمأ ةهذلم َّنِإَ

 لسرلا عم اذه ناك اذإو ديعولا ف لكلا لمش : يبطرقلا لاق « مكرمأ نم ءيش ىلع ىفخي ال نولمعت

 نيد ءايبنآلا رشعم اي مكنيد يأ «ةدحاو ةمأ مكتمأ هذه ٌنِإو» ؟ ""مهسفنأب سانلا لك نظ اهف . ءايبنألاو
 اوفاخف يل كيرش ال مكبر انأو يأ «نوفتاف مكبر انأو مالسإالا نيد يهو ةدحاو ةلم مكتلمو . دحاو

 . يباقعو يباذع

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : كَ ةغالتلا

 نيعألا ىلع عنصلاب ةياعرلاو ظفحلا يف ةغلابملا نع رّبع هاننيعأب كلفلا عنص اه ةعيدبلا ةراعتسالا ١
 ظفحلا ركذ نم ًالدب نيعألا ركذب ءاج كلذلف هنيعب هتاعارم ميدي 8 ف ءىشلل ظفاحلا نأل
 . ةراعتسالا قيرط ىلع ةسارحلاو

 ىلع رونتلا ءاملعلا ضعب قلطأو « . سيطولا يمح مهوقك ةدشلا نع ةيانك «رونتلا رافوإ» ةيانكلا - ؟
 . ًازاجم ضرألا هجو

 . «ميلع نولمعتإ»و ©ًالزنم ينلزنأ» قاقتشالا سانج
 . #«نورخأتسيو . . قبست# نيب كلذكو «ايحنو تومن# نيب قابطلا -
 . لكشلا عم فورحلا ضعب رييغتل «انلسر انلسرأ» صقانلا سانجلا  ه
 هبشلا هجو فذح « هلاح ةناهمو هلاوز ةعرس يف ءاثغلاك يأ «ءانغ مهانلعجفو» غيلبلا هيبشتلا 5

 . ًاغيلب راصف هيبشتلا ةادأو

 مه ًامذ «ايندلا ةايحلا 3 مهانفرتأو 2 ةرخآلا ءاقلب اوبذكو 2 اورفك نيذلا» بانطإالا بولسأ - 9

 . تاعانشلاو حئابقلا مهيلع ًاليجستو

 رارق 3 نيكلهملا 3 نيلاع» لثشمو «نوجرخت 3 دوبرشت 3 نوقتت» لثم فيطللا عجسلا -4

 . «نيعمو

 0 « عمجلاو دحاولا ىلع قلطي رشبلا ظفل : ةهدذئاف

 الإ يه امو» هًادحأ رشبلا نم نيرت امإفط عمجلا ىلع هقالطإ نمو ؟ هانلثم نيرشبل نمؤنأ» «ًايوس
 . فاشكلا بحاص هدافأ «رشبلل ىركذ

 ةرسخآلاب نونمؤي ال نيذلا نإو . . ىلإ. . ًارُبر مهنيب مهرمأ اوعطقتف» : ىلاعت هللا لاق

 . (17/4) ةيآ ةيابغ ىلإ (88) ةيآ نم «نوبكانل طارصلا نع

 )١( يبطرقلا ١7/١758 .



 نونمؤملا ةروس (59) 5

 نم نيدرمتملا ةرفكلا رابعا زكذب هنعبتأ + نيلسرلاو ءاينألا سصق لاف رك ا: هيبتساتملا
 0 ًبازحأو هيدر ب رو لا

 0 اا ةلالضلاو ةريجلا

 نع بكن «نوبكانإ ءارولا ىلا عوجرلا : صوكتلا 4نوصكتنتإ# روثلا لعفي اك عرصضتلاب توضصلا عفر
 0 باعت كانلابو ردم ارك حصل

 سمس ارب سوس# 5 2 ل ساس ل ار سه رول صر

 يبت » ب كح عورتا مدل جو هلام ذل ارز متي مه رقت
 يدم ا عم مكاأع د1

 ةَيشحَح ْنَم مه نيل َّنإ م نورعشال لب تن كرا نول همت ل

 لاو تنكر ثباَل موري مه ناو 4 نووي مهر تلاعب مه َنيِاَو © دوُففَتم مير
 ًانايدأو ةديدع ًاقرف مهنيد رمأ يف ممألا تقرفت يأ هربت مهنيب مهرمأ اوعّطقتف» : رتسيفللا

 «نوحرف ميدل امي بزح لكل عاججالاب اورمأ امدعب ينارصن اذهو , يدوهي اذهو « يسوجم اذه ةفلتخم

 رساخلا لطبملا هريغ نأو « حبارلا قحملا هنأ ىري . هب بجعم هسفنل ًانيد هذختا امب طبتغم مهنم قيرف لك يأ

 يف نيكرشما ءالؤه دمحم اي كرتاف يأ ةكم رافكل ريمضلاو لَو لوسرلل باطخلا #مهترمغ ىف مهرذف»

 ديعوو كي هللا لوسرل ةيلست اذهو « مهتوم نيح ىلإ يأ #نيح ىتحو مخالصو مهلهجو مهتلفغ
 ايندلا يف مهيطعن يذلا نأ رافكلا ءال ؤه نظيأ يأ 4نينبو لام نم هب مهدمن اًمأ ن وبسحيأ» نيكرشملل

 سيل ًالك ؟ ناسحإإلا يف محل ةعراسمو ليجعت وه يأ «تاريخلا يف مط عراسنإل دالوألاو لاومألا نم

 لب يأ «نورعشي ال لبإ» لاق اذهلو مالا ةدايز ىلا ٌرارجتساو . مهل جاردتسا وه لب نونظي اىرمألا

 ؟ريخلا يف ةعراسم مأ جاردتسا وهأ ءرمألا يف اوركفتي ىتح روعش الو مهل ةنطف ال ؛ مئاهبلا هابشأ مه

 اولاقو مهنع هلا ىكح ارك مهنع هللا ضر يلد مهدالوأو مهلومأ نأ مهمعز يف نيكرذملا ىلع هر ةيألاو

 « بحي ال نلو بحي نمل ايندلا يطعي هللا نإ ) ثيدحلا يفو 4نيبذعمب نحن امو ًادالوأو ًالاومأ رثكأ نحن

 غلبأب مه :ركذو نينم ْؤملا حدمب كلذ تك مهدعوتو نيكرشملا مذ الو «٠ 00 (بحأ نمل الإ نيدلا يطعي الو

 ل ل ا ا

 « ةينآرقلا هللا تايآب نوقدصي ىأ «نونمؤي مهبر تايآب مه نيذلاو» نورذح هباذع فوخ نمو

 هناحبس هدوجو ىلع ةلادلا نيهاربلاو لثئالدلا يهو ةينوكلا هتايآو

. 5 2 0 
 دحاو هنأ ىلع لدت ةيا هل عيش لك يفو

 لاق ههجول لمعلا نوصلخيو هنودحوي لب 2 هريغ هعم نودبعي ال ىأ #نوكرشي ال مهرب مه نيذلاو»

 . دمحأ مامالا هجرخأ ثيدح نم ءزج )١(



 نيني رشع نماثلا ءزجلا

 مم ىرووإم مو مع عزو

 ا مهو تاريملا ىف نوع كبتأ ب توتير مو ّكِإ مهنأ ةّلجو مهبولقو أونا آم َنونْوي

 مس ريب عر سىس ع رو صح ةرلءو ما مول ريسرإرو

 ىف مهبولق لب > َنوَلظباَل مهو يلب طنب بك اًنبدل اهعسو الإ اسفن تكن الو 9 َنوُقلَس

 اًذإ ِباَّدعْلآب مهيقرتم اَْذَحأ 0 « َنوُلمدَع انك مه كلذ نود نم ُلتَمعَأ م مهو اذنه نم ةرمت

 لب « ةقباسلا ةيآلا يف لخاد كلذ نإف هلل كيرشلا يفنو ديحوتلاب ناميالا هنم دارملا سيلو : رخفلا ماميالا

 ام نوتؤُي نيذلاو» ”هناوضرل ًابلطو هللا را يا كرشلا يفن هنم دارملا

  ةقدصو َقاكز نم ءاطعلا نوطعي ىأ نينم ملا فاصوأ نم ةعبارلا ةفصلا يه هذه «ةلجو ميبولقو اوتآ

 نإ : نسحلا لاق مهلامعأ مهنم لبقت ال نأ نوفاخي مهو ربلاو ريخلا لاعفأ نم تابرقلا عاونأب نوبرقتيو
 نأ مهفوخل يأ «نوعجار مهبر ىلإ مهنأ» ًانمأو ةءاسإ عمج قفانملا نإو . ةقفشو ًاناسحإ عمج نم ملا

 مهبر لإ نوعجريس مهنأ مهداقتعالو ةحلاصلا لامعألاو تاعاطلا طورشب مايقلا ف اورّصق دق اونوكي

 اونآ ام نوتؤي نيذلاو» تلاقف ةميركلا ةيآلا نع كلي هللا لوسر تلأس ةشئاع نأ يور « باسحلل

 ايال): اهل لاقف ؟ لجو ّزع هللا فاخي وهو رمخلا برشيو « قرسيو « ينزي يذلا وهأ «ةلجو مهبولقو

 كئلوأ» ”(لجو زع هللا فاخ كلذ عم وهو قدصتيو 0 مىصيو 2 يللصي يذلا هنكلو ! قيدّصلا تنب

 لينل تاعاطلا يف نوقباسي نيذلا مه ةليلجلا تافصلا كلتب نوفصتملا كئلوأ يأ 4تارسيخلا يف نو عراسي

 اهيلإ نوقباسلاو اهب نوريدجلا مه يأ «نوقباس اهل مهو# نومرجملا ةرفكلا كئلوأ ال تاجردلا ىلعأ
 لوصح ىلع تلد ىلوألا ةفصلاف . نسحلا ةياهن يف تافصلا :هذه بيترت نأ ملعاو : رخفلا مامإالا لاق
 تلد: ةثلاثلاو , هللا ةينأدحوب قيدصتلا ىلع تلد: ةيناثلاو . يغبني ال امع زارتحالل بجوملا . ديدشلا فوخلا
 تاعاطلاب يتنأي ةثالثلا تافصلا كلتل عمجتسملا نأ ىلع تلد: ةعبارلاو , تاعاطلا يف ءايرلا كرت ىلع
 فككال او» "اهيلإ لوصولا هللا انقزر نيقيدصلا تاماقم ةياهنوه كلذو .ريصقتلا نم فوخلاو لجولا

 فاصوأ بقع ةيآلا هذبم ىتأ . ًافطلو اًنم ًلضفت قيطي ال ام دابعلا نم ًادحأ فكن ال يأ «اهعسُو الإ ًاسفن

 ناسنإلا ةقاط يف فيلاكتلا عيمج نأو مهتردق ف سيل امب اوفلكي مل نيصلخملا كتئلوأ نأ ىلإ ةراشإ نينمؤملا
 رش وأ ريخ نم اولمع ام اهيف رطس يتلا دابعلا لامعأ فئاحص اندنعو يأ «قحلاب قطني باتك انيدلو»

 وأ باوثلا صقنب ًائيش محلامعأ نم نوملظي ال يأ «نوملظُي ال مهوإ) لاق اذهلو اهيلع ةرخآلا يف مهيزاجن

 نم ٍةرمغ يف مهولق لب#» «ملظلاو فيحلا نم نيمأتو ديدهت ةيآلاو : يبطرقلا لاق باقعلا ةدايز
 ٍ«كلذ نود نم لاسعأ مهلو» نآرقلا اذه نع ةيامعو ,ةلفغو ءاطغ يف نيمرجملا ةرفكلا بولق لب يأ «اذه

 قحتل لبقتسملا يف امنولمعيس يأ 4نولماع ال مه كارشإلاو رفكلا ريغ ةريثك ةئيس لامعأ مهو يأ
 انذخأ اذإ ىقح» باذعلا ةملك مهيلع تقحف لامعآلا ءوسو رفكلا نيب اوعمج دقف ةواقشلا مهيلع
 لجاعلا باذعلاب ةايحلا هذه يف نيمعنتملا مهءاربكو مهءاينغأ انذخأ اذإ ىتح يأ 4باذعلاب مهيفرتم

 . ١74/175 يبطرقلا (4) . ١٠1ال /؟7ريبكلا ريسفتلا(7”) . دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا (1) . ١٠ا/ /؟7ريبكلا ريسفتلا )١(



 تونمؤملا ةروس 25 مذؤغ

 مَع أ صارم سرا رار ص سرا سرصرم م يلا سم رام تس 0 1

 ٌركِبَمْعَأ ع متنكف ركيلع قتل تبا تناك دق 2 ًادورصنت ال ان ك1 موي أورعجت ال ©2نورَعجي مه

 7 1ع أي لام مهعتاج مأ وقل اودي مفأ «2 ورجيم ريس ءدب َيركَسُم عج توصكتت
 مهْرَك أو َق آب ماجي الد دب وعي أ © نووي رمل عهق مظوسر وفرع ل ءأ © َنيِلوأل
 هو دو

 © َنوُهِرنَك حل

 نبا لاق ةثاغتسالاب مهتاوصأ نوعفريو نوحيصي مه اذإ يأ «نورأجي مه اذإ» رسألاو لتقلاو عوجلاك

 باذعلا نم مويلا اوشيغتست ال يأ «مويلا اوراجت ال» نينس عبس هب اوبذع يذلا عوجلا وه : سابع
 يتايآ تناك دق ةثاغتسا الو خارص مكعفني الف انباذع نم نوعنمت ال يأ 4نورصُت الانم مكنإ»
 يأ «نوصكتت مكباقعأ ىلع ممنكفإ مكيلع أرقت نآرقلا تايآ نوعمست متنك دقل يأ «مكيلع ىلتُت
 مهضارعإل ليثمت اذهو . هئارو ىلإ عوجرلاب هيبقع ىلع صكانلا بهذي اى تايآلا كلت نع نورفنت متتك
 : ريثك نبا لاق ناميالا نع نآرقلا ببسب نيربكتسم يأ هب نيربكتسمإ» فلخلا ىلا عجارلاب قحلا نع

 ريغ ىلإ ةناهك . رعش ء رحس هنإ نولوقي مالكلا نم رْجُشاِب نآرقلا نوركذيو نورمسي اوناك نآرقلل ريمضلا

 روكذم ريغ نع ةيانك يهو مارا تيبلا ىلا دئاع ريمضلا : يزوجلا نبا لاقو ")ةلطابلا لاوقألا نم كلذ

 يف سانلا رئاس فوخ عم هيف مكنمأل مرحلاو تيبلاب نورختفتو نوربكتست مكنإ : ىنعملاو رمألا ةرهشل

 نبا بهذم اذه . هتالوو هللا تيب لهأ نحنو «  ًادحأ فاخن الف مرحلا لهأ نحن : نولوقت ٠ مهنطاوم

 لوقلا وهو رجهلا مكرمس قف نولوقل نورمست ًاليل نيثدحتم يأ «نورجهت ًارماسإ» "”هريغو سابع
 اذه اوربدتي ملفأ يأ «لوقلا اورّيَدي ملفأإ مالسلا هيلع يبنلا بسو  نآرقلا يف نعطلا نم شحافلا
 ا عدا كا دوو يملا ل نآرقلا
 ينعي : دوعسلا وبأ لاق ؟ نيقباسلا مهئابآ يف هلثم تأي مل عدتبم ءيشب هللا نم مهءاج مأ ىأ «نيلوألا

 رتل ا نا وش

 يأ دمحم اوفرعي مل مأ يأ مهرخآ خيبوت «نوركتم هل مهف مهلوسر اوفرعي مل مأ» ؟ "هنو ركني نيأ
 مهئابآل هلثم ءاج دق مهءاجام نب ايناث و نأ ارقلاب عافتنالا كرتب ًالوأ مهخب بو ؟قالخألا نسحو قدصلا اوةنامألاب

 هيلع هنأ اوملع دقو نونجلاب هل مهماهتا أ أاعبارو هتنامأو هقدصو هبسنو بأ دمح نوفرعب مهنأب ًاثلاثو نيلوألا

 ًادمحتم نإ نولوقي مأ يأ «ةنج هب نولوقي مأ» هدعب لاق اذهلو ًانهذ مهبقثأو ًالقع مهحجرأ مالسلا

 «قحلاب مه مهءاج لب» دوحجلا يف مهنولتو . دانعلا يف مهننفت نم بيجعتو رخآ خيبوت اذهو . نونجم

 لطابلل هيف لخدم ال يذلا عطاسلا قحلاب دمحم مهءاج لب اومعز اهك امك رمألا سيل يأ بارضإلل * لب#

 عمو يأ «نوهراكّق حلل مهرثكأو# مالسإلا عئارشو ديحوتلا ىلع لمتشملا نآرقلابو ٠ هوجولا نم هجوب

 )١( دوعسلا وبأ (") . 587/8 ريسملا داز (؟) . 055 /7 ريثك نبا رصتخم 8/4" .



 نا رشع نماثلا ءزجلا

 جا ريامو 2 ممم حا را اس[ 003

 6 دما لب ل نوي وو ليزا ثلا تكتل شتا لقائات

 وك >2 م م مو 0 2 هَ ل سل لك ءد 000 - 4 5

 و ىع 38

 4و هب تيك ا 7 نونمؤي ا نيل َنِإو 2+ يقسم

 حلا عبتا ولو» فارحنالاو غيزلا نم مهبولق يف امل قحلا نوهركي نيكرشملا رثكأ نإ ةوعدلا حوضو

 ًايشمتمو . ةدسافلا مهئاوهأل ًاقفاوم - لدعلاو ديحوتلا وه يذلا  قحلا نم هوهرك ام ناكول يأ «مهءاوهأ
 هيولع عمجأ ملاعلا ماظن دسفل يأ «نهيف نمو ضرألاو تاومسلا تدسفل# ةغئازلا مهتابغر عم

 زجع نييبت هلك اذه فو : ريثك نبا لاق مهفالتخاو مهئاوهأ داسفل تاقولخملا نم هيف نم دسفو « هُيلفسو

 لب# «"هقلخل هريبدتو هلاعفأو هتافص عيمج يف لماكلا وه ىلاعت هنأو « مهئاوهأو مهئارآ فالتخاو « دابعلا

 هللا مهمركأ يذلا ميظعلا نآرقلا اذه وهو « مهفرشو مهرخف هيف امب مهانيتأ لب يأ «مهركذب مهانيتأ

 هل دايقنالا مهب قئاللا ناكو نآرقلا اذه نع نوضرعم مهف يأ نو ضرعم مهركذ نع مسهفؤو هب ىلاعت

 اي مهأست مأ يأ «ًاجرخ مهفأست مأ» نآرقلل ًايظعت « ركذلا» ظفل داعأو « مهزعو مهفرش هنأل هميظعتو

 ال دمحمف ناميالا مدعل مهيلع عينشت اذه يفو « نونمؤي ال كلذ لجألف ةلاسرلا غيلبت ىلع ًارجأ دمحم

 اي كل ٌريخ هؤاطعو هللا قزر يأ «ريخ كبر جارخف»؟هنوداعيو هنوبذكي ًاذإ اذاملف ًارجأ مهنم بلطي

 يطعي هريغو ٠ ةجاحل ال يطعي هنأل قزرو ىطعأ نم لضفأ ىلاعت وه يأ «نيقزارلا ريخ وهوو» دمحم
 وهو ميقتنملا قيرطلا ىلإ مهوعدتل دمحم اي كنإو يأ #«ميقتسم طارص ىلإ مهوعدتل كنإو# ةجاحل

 نيذلا إو يأ 7 نع ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا نإوإ» ميعنلا تانج ىلا لصوملا مالسإالا

 . هنع نوفرحنم ميقتسملا قيرطلا نع نولداعل باقعلاو باوثلاو ثعبلاب نوقدصي ال

 : يلب ايف اهزجون عيدبلاو نايبلاو ةغالبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغالسبلا

 هيف مه ام هّبش , ةماقلا رمغي يذلا ءاملا ةرمغلا لصأ «مهترمغ يف مهرذفإ ةفيطللا ةراعتسالا ١

 . ةراعتسالا ليبس ىلع همدق ىلا هقرف نم ناسنإلا رمغي يذلا ءام اب ةلالضلاو ةلاهجلا نم

 ؟ «مهدغ افنأ نوبسحيأ» يراكترالا ماهفتسالا -

  تاريخلا يف هب مه عراسن يأ «هب» فذح «تاريخلا يف مهل عراسن» يف طبارلا فذح - “

 5 سبللا نمأ عم مالكلا ةلاطتسال هفذح نسحو

 . «نوكرشيو . . نونمؤيإ» نيب قابطلا - 4
 )١( ريثك نبا رصتخم 10/ ٠١/81 ,



 نونمؤلا ةروس (؟0 قع

 باتكلاو « هناسلب ملكتي نم الإ نوكي ال قطنلا 4 قحلاب قطني باتك انيدلوإ) ةعيدبلا ةراعتسالا  ه
 . ناهربلا نالعإو نايبلا راهظإب هفصو يف ةغلابم قطنلاب باتكلا هناحبس فصوف.ناسل هل سيل
 . ةراعتسالا قيرطب قطانلا ناسللاب ًاهيبشتو

 . «نولماع اهل مه لايعأ» «اوتآ ام نوت ؤي» قاقتشالا سانج - 5

 ىرقهقلا عجارلاب قحلا نع مهضارعإ هبش «نوصكتت مكباقعأ ىلع متنكفإ ةقئافلا ةراعتسالا -7
 . ةيليثمتلا ةراعتسالا ليبق نم وهو فلخلا ىلا

 5 خلا «نوقباس 2 نوكرشي 2« نونم وي «٠ نوقفشم# نيصرلا عجسلا -8

 #« نيمارلا ريخ تنأو محراو رفغا  .ىلإ . .رض نم مهءام انفشكو مهانحر ولوو : ىلاعت هللا لاق

 . (114) ةيآ ةياهن ىلإ (ا/ه) ةيآأ نم
 دانعلا وهو ضارعإلا ببس انه ركذ . ناميالا ةوعد نع نيكرشملا ضارعإ ىلاعت ركذ ال : كبس : ا ا ل - يامل : ةّكسانملا

 ءادعس ىلإ سانلا ماسقناو ةرخآلا لاوحأ ركذ مث ديحوتلا ىلع ةلدألا ةماقإب هفدرأ مث نايغطلاو

 نم عيطملا زيمت امل ةمايقلا الول هنأو ءازجلا راد لإ سائلا رشح نم ةمكحلا نايبب ةروسلا مرتخو 2 ءايقشأو

 . رجافلا نم ٌربلا الو يصاعلا

 عنمي «ريجي» ريخ لك نم سأيلا : ساليالاو , نوريحتم نوسئاي «نوسلبم» : يتكتسغللا
 يهو ةزمه عمج #تازمهإ» هنم هتعنمو هتثغأ اذإ نالف ىلع ًانالف ترجأ : لاقي هب ثاغتسا نم يمحيو

 عنامو زجاح «خزرب» ةسوسولاب هديك : ناطيشلا تازمهو ءزألاو زهاكوهو ديدشلا كيرحتلاو عفدلا
 نع دعابتتو ناتفشلا صلقتت نأ : حولكلا «نوحلاك "7نيئيشلا نيب رزجاحلا : خزربلا : يرهوجلا لاق

 . ناسنيالا هجول حبقلا ةياهبخ كلذو . نانسألا

 ىبخو ملسأو ةيرسلا هترسأ امل« لاثأ نب ةمايث ه ةصق يف تلزن : لاق سابع نبا نع : : لوزتلا ُبَبَس
 اهيف نذأي ىتح ةطنح ةّبح ةمايلا نم مكيتأي ال هللاو : لاقو ةريملا نيبو ةكم نيب لاح « هليبس لكي هللا لوسر

 لاق ؟ زهلعلا امو ليق زهلبلاو بالكلاو ةتيملا اولكأ ىتح عوجللاو طحقلاب ًاشيرق هللا ذخخأو ةككدللا لوسر
 « محّرلاو هللا كدشنأ : نايفس وبأ لاقف هنولكأيو هنووشي مث مدلاب هنولبيف ربولاو فوصلا نوذخأي اوناك
 تلقو + فينلاب ءابآلا تلتف الإ كارا ام هلئاوف لاق ىلب : لاق ؟ نيملاعلل ةمحر كعب هللا نأ معزت سيلأ

 '"”#نوهمعي مهئايغط يف اوجلل رض نم مهب ام انفشكو مهانمحر ولوو» ىلاعت هلوق لزنف عوجلاب ءانبألا
 . تايآلا

 )١( يبطرقلا 17/16٠ . ) )7/ةرحبلا 4١9 .



 اضن رشع نماثلا ءّرجلا

 . 2 - رم ع رم مع جر مو ع ص جس ل مص

 مور اواكتسأ اق ٍباَدعلاب مهئْذَحُأ دقو جور نوهمعب مييفط فأول ص نم مِياَمانَْتُكَو مهنتحر و ولو 4#

 كلانا ىذلاوهو © نوسلبم هيف مه اّذِإ ديد ِباَذَع يَ مان ا هَح ١ نوري
 هل دءط وم ما موك هوم مو 3

 4 توشك هبَلِإَو ضَرأْل ىف وارد أهو دوت ام م اليل رخو رلصبألاو

 0 هه مرو لا 0

 اولاَك يد ولوأل اَلاقاَم لم اولا لب هج َنولفعت اك ٍراَبناَو ليل ٌفَلتخآ هلو تيد يجي ىذأأ وهو

 كوبذك نيذلا نيكرشملا ءال ؤه انمحر ول يأ رض نم مهب ام انفشكو مهانمر ولو» : رتسيفمللا
 «نوهمعي مهنايغط يف اوجللإ») ءالبلا مهنع انفشكو بدجو طحق نم مهباصأ ام مهنع انعفرو كودناعو

 مهانذخأ دقلو» ىرايح نوطبختيو نوددرتي دحلا مهزراجتو مهتلالض يف اودامتو اورمتسال يأ

 اوعضخ ام ىأ 2 زل اوناكتسا امفإ عودللاو طحقلابو « اولا _ بسلا مهانيلتبا يأ ا

 ف هللا ىلإ ءاجتلا الو ٠ يضاملا ف هللا هلل عوجرو عضاوت 5207 مل هنأ ” ضرغلاو 3 0

 مهتءاج اذإ ىتح ىأ «ديدش باذع اذ ًاباب مهيلع انحتف اذإ ىتح# مهايغطو مهتو ربج ةدشل لبقتسملا

 نم نوسيأ مه اذإ يأ «نوسلبم هيف مه اذإ» نوبستحي اوثوكي ملام هللا باذع نم مهانأو ةرخآلا لاوهأ

 انأ ىنعملاو ا فصولاو ليوهتلا هنع ءىبني امك ةرخآلا باذع باذعلاب دارملا : دوعسلا وبأ لاق ريخ لك
 نأ ىلا مالسرالا ىلإ هجوت الو نيل مهنم يؤر اف كلذ ريغو عوجلاو , رسألاو 3 لتقلا نم ةنحم لكب مهانحم

 وهو لاقف هتينادحو لئالدو همعنب ىلاعت مهركذ مث 0 ميهباقر عضختو نوسلبي رئئنيحف ةرخآلا باذع اوري

 « اوهقفتو اورصبتو اوعمستل ساوحلا هذه مكل قلخ يأ #ةدئفألاو راصبألاو عسيمسلا مكل أشنأ يذلا

 رصبلاو « هدشري ام هب عمسيل قلخ عمسلا نأل , اهفراصم يف معنلا اوفرصي مل ثيح نيكرشملل ٌخيبوت هيفو
 مل نمف هتردق رهابو هللا 0 هب لماتيل لقعلاو هللا 0 لاك لع تايآلا هب دهاشيل

 اليلق يأ مريس سلام ل عفانملا مظعل ركذلاب ةئالعلا هذه صخو كر الو

 وهوإ» ؟ مكيلع هماعنإو هلاضفإ ةرثك ىلع هلل مكركش لقأ ام يأ ةلقلا ديكأتل «امإ»و , مكبر نوركشت
 هيلإو يأ. «نورشحت هيلإو» لسانتلا قيرطب ٍضرألا يف مكثيو مكقلخ يأ «ضرألا يف مكأرذ 1

 ممألاو قئالخلا تيميو مرا يبحي ىأ « تيميو يبحي يذلا وهو» باسحلاو ءازجلل نوعمجت هدح

 هدححو هناحبس هلعفب ناصقنلاو ةدايزلاب راهنلاو ليللا فالتخا نإ يأ «راهنلاو ليللا فالتخا و
 رائآو « هتردق لئالد اهب نوكردت لوقع مكل سيلفأ يأ 4نولقعت الفأ» هتردقو هدوجو ىلع ليلدلا ميقيل
 ام لثماولاق لب# ؟ ءانفلا دعب قلخلا ةداعإ ىلع رداق « ءادتبا كلذ ىلع ردق نم نأ نوملعتف . هرهق

 ءالؤه لاق لب  ريعلاو تايآلا هذه يف رظن الو لقع مه سيل يأ بارضإلل «لب» «نولوألا لاق
 ؟ «ميمر يهو ماظعلا يبجي نم لاف ىلاعت هلوق ىلا ةراشإ (؟) . 4١٠ /4 دوعسلا وبأ )١(



 نونمؤملا ةروس (79 مل

 م 56+

 ل ولو 4 نوت طي شنزألا نيل ل هج َنيئألا

 لك توُعلم دس نم ْلُك ١ نو الم ل هطدؤوُتبس © ىلا شعل برو علا توم
 عر و مى سرع ريب سرا ضع ع

 يت َنورحَست ّنَأَف ْلُك طة © توسعت تنك نإ هيلع راجي الو ريجي وهو وى

 اننأ ًاماظعو ًابارت اًنكو انتي اذأ اولاسقإ» نومدقتملا ممألا لاق ام لثم  ةكم رافك نم  نوكرشملا

 الو روصتي ال اذه ؟ ةيناث نوقولخمل انثأ ةرخن ًاماظعو « ةمعان ,تارذ انرصو انيلب اذئأ يأ ؟ «نوثوعبم

 هل رن ملف انقبس نمو نحن اذهب اندعو دقل يأ 4لبق نم اذه انؤلبآو نحن اندعُو دفلإ) ًادبأ نوكي

 ثعبلا اوركنأ املو نيمدقتملا ليطابأو بيذاكأ الإ اذه ام ىأ «نيلوألا ريطاسأ الإ اذه نإ» ةقيقح

 ضراألا نمل لق لاقف لطابلا رهظ مصقت يتلا ةغمادلا ةجحلاب مهمحفي نأ هلوسر ىلاعت رمأ روشنلاو

 اهكلام نمو ؟ تاقولخملا نم اهيف نمو ضرألا نمل : هولاق امع مهن ًاباوج دمحم اي لق يأ ؟ «اهيف نمو
 هيفو ٠ كلذب ينوربخأف ملع مكدنع ناك نإ يأ «نوملعت مصتنك نإإ ؟ ءانف,الاو داجيرلاب اهيف فرصتملاو
 ال يذلا هكلمو . هئينادحوو هتيبوبرب ةيآلا يف ىلاعت ربخي : يبطرقلا لاق مهلهجل ٌريرقتو مهب ةناهتسا
 ةجحلا ةماقإو رافكلا لادج زاوج ىلع - اهدعب امو  تايآلا هذه تلدو « لو 9 يتلا هنرالقو . لوزي

 2!ةدابعلاو ةيهولألل قس قه « عاديالاو « داجيإلاو قلخلاب أدتبا نم نأ ىلع تهّبنو 5 مهيلع

 الفأ لقإ» كلذب فارتعالا نم ممل دب الو اهدجومو اهقلاخ هللا نولوقيسف يأ «هّلل نولرقيس»

 تاومسلا بر نم لسقإ» ؟ هتداعإ ىلع رداق كلذ أدتبا نم نأ نوملعتف نوربتعت الفأ يأ ؟ «نوركذت
 بكاوكلاو . سومشلا اهيف امب قابطلا تاومسلا قلاخ وه نم يأ ؟ 4ميظعلا شرسلا برو عبسلا

 : نولوقيس يأ هَّلل نول وقيس ؟ راهطألا ةكئالملا هلمحت ىذلا ريبكلا شرعلا قلاخ وه نمو « راهقألاو
 نم هريغ ةدابع نوكرتتو هنودحوتف هباذع نم نوفاخت الفأ ىأ «نوقتت الفأ لق هلل وهو هقلاخ هللا
 كلملا هديب نم ىأ ةغلابملا تافص نم توكلملا «ءىيش لك توكلم هرايب نم لق  مانصألاو ناثوألا

 ؟ريبدتلاو داجيرالاو قلخلاب ناوكألا هذه يف فرصتملا وه نمو ؟ ءيش لك نئازخ هديب نمو ؟ ماتلا عساولا
 مستنك نإإ» أدحأ هنم لحأ ثيغي الو 0 ا ا ا

 هّللريبدتلاو هلك كلملا : نولوقيس يأ« هلل نولوقيس»ك لذ نعينو ربخأف نوملعت متنك نإ يأ «نوسلعت

 عم هذيحوتو هتعاط نع نوفرصُتو نوعدخُت فيكف : مه لق يأ «نورحسش ىئنأف لقإل العو لج
 مقي ا هيبشتاوهو راعتسم انه رحسلاو : نايح وبأ لاق ؟ كلاملا فرصتملا هذحو هنأب مكملعو مكفارتعا

 بتر "طيلختلاو طبختلا نم روحسملل عقي امب اهعضاوم ريغ لاوقألاو لاعفألا عضوو « طيلختلا نم مهنم

 )١( يبطرقلا ١7/١48 ٠ 45 .٠ طيحملا رحبلا (؟) 118/56 .



 انقل رشع نماثلا ءزجلا

 2 َبَهَدَل اذ ا ا يد ل
 جرم سل 0 0 دا ءم» - و - - ا يهم مم يري رعوس لو م

 نأ دع ل لا يف نجت لف بر 1 هج و قير بي لش © طر

 سمس سم مسو[ ع ك2 مس ىربرب صام ساس

 «ج َنوُفصَي امب ملعأ نحت ةقيدلا نسحأ ىه ىتلأب فذ ع َدوردنَفَل هدام كي

 كلر ؟ «نوقتت الفأإ ًايناث لاق مث ؟ «نوركذت الفأ# ًالوأ لاقف جيردتلاب ةثالثلا تاخيبوتلا هذه
 «”هريغ يف سيل ام خيبوتلا نم هيفو 4نورحسُت ىناف ثلاث لاق مث ء فيوخت ةدايز هيف نأل غلبأ
 مهنإو# ءازجلاو ثعبلاو ديحوتلا رمأ يف قدصلا لوقلاب مهانئج لب يأ «قحلاب مهانيتأ لب»
 ةقباسلا تايآلاب مهيلع جاججلا يف غلاب ان ٠ دالوألاو ءاكرشلا نم هلل نوبسني اهف ن وبذاك يأ «نوبذاكل
 هللا ذفُتا ام» لاقف عطاقلا ناهربلاب دلولاو كيرشلا نالطب ني مث « ديدهتلاو ديعولاك ةيآلا هذهب اهبقعأ
 سيلو يأ «يبلإ نم هعم ناك اموإف رشبلا نم الو ةكئالملا نم ال ًاقلطم ًادلو هللا ذختا ام يأ دلو نم
 ةدبع معز أمك - هلإ هعم ناكول يأ «قلخ ام هلِإ لك بهذل ًأذإإ» ةيبوبرلاو ةيهولألا يف هكراشي نم هعم

 العلو) رخآلا كلم نع دحاو لك كلم َرّيمتو « هب دبتساو قلخ ىذلا هقلخب لإ لك درفنال - ناثوألا
 ددعت ردق ول ىنعملا : ريثك نبا لاق ايندلا كولم لاحك ضعب ىلع مهضعب بلغلو يأ «ضسعب ىلع مهضعب

 امو ضعب ىلع مهضعب ولعيف هفالخو رخآلا رهق بلطي مهنم لك ناكل مث ؛ قلخ امب مهنم لك درفن ال ةحلآلا

 (”كيرشلاو دلولا نع هللا هزنت ىلع لدف لامكلا ةياغ قى قستم مظتنم دوجولا نأ دهاشملاو , دوجولا مظتني ناك

 بيغلا ملاع» نوملاظلا هب هفصي اع سدقتو هللا هنت يأ «نوفصي اًمع هللا ناحبس# لاق اذهو

 ند ةيلاخ هيلع ين ا « راصبألا هكردت امبو ؛ ناظنألا نع باغ امبأعلاغلا ىلاعت وه يأ «طداوتلاو

 ام يسير ثامإ بر 'لقإ» دلولاو كيرشلا نع هرنتو سدقت ىأ «نوكرشي اًمع ىلاعتفإ» قلخلا نوؤش
 يف يسناعجت الف برإ) ايندلا يف باذعلا نم مهدعت امينيرثنأ نم دب الو ناك نإ بر اي لق يأ «نودعوُي

 الف بر يأ عرضتلاو ءاعدلا يف ةغلابم «برإ هلوق رّركو «امإ طرشلا باوج اذه «نيملاظلا موسقلا
 ًاببس نوكي ام ٌموصعم مالسلا هيلع هنأ مولعمو : نايحوبأ لاق مهكالهب كلهأف نيملاظلا ةلمج يف ينلعجت
 ام كيرن نأ ىلع انإو» "هلل ًاعضاوتو ةيدوبعلل ًاراهظإ كلذب وعدي نأ رمأ هنكلو نيملاظلا عم هلعجل
 ةمكل هرعؤت نكلو هب مهاندعو يذلا باذعلا كيرن نأ ىلع نورداق نحنو يأ «نورداقل مهدعن

 نبا لاق قالخألا مراكمب لمجتو مهنع حفصلاب مهتءاسإ عفدا يأ #ةئيسلا نسحأ يه يتلاب عفدإ »

 )2 هرطاخ بلجتسيل هيلإ ء يسي نم ىلا ناسحإالا وهو سانلا ةطلاخ ف عفانلا قايرتلا 17 هدشرأ : ريثك

 مهنم نوكي امبو مهلاحب ملعأ نحن ىأ «نوفصي اب ملعأ نحن "ةبحم هضغبو ةقادص هتاودع دوعتف

 . 81/6 ١/ رصتخملا ريثك نبا (4) . 17٠١ /38 رحبلا (7”) . ه1/# /97 ريثك نبا رصتخم (1) . ه8 /# ليهسلا نع ًالقن )١(



 نونمؤملا ةروس (؟5 قف

 يف ىسو ل رب 2# ساس يع سل ع راع مما ع سام عارجكس 5 لا تاك مدل دعا 0

 توملا مهدحأ ءاج اذإ جّوح 42 نورضحي نا بر كب ذوعاو 7 ٍنيطليشلا تزمه نم كب ذوعا بر لقو
 - ّ خ2 سمس بع . ِ_ 3 ايل اني ساس

 موي لإ حزب مهبارو نمو اهلياَف وه هملك ان الك تك رت اميف اللص لمتأليَعَل ع) نوعجيزأ بر لَ
 ةيزوم كف نق «ج نوعان آد نيمو نيب آلف رولا ىف حنو 2 توم
 ٌمُهَجِف مشن ارح نيل كبلزاق ميزو َتْنَح نو © توخلقملا ْمُه َكبتكْوأ
 ةرطيك اهي مول ممتن © يع
 مصتعأ يأ «نيطايشلا تازمه نم كب ٌةوعأ بر لو هيلع مهيزاجنسو ءازهتسالاو بيذكتلا نم
 «نورضحي نأ بر كب ُدوعأو» ىصاعملاو لطابلا ىلع ةيرغملا مهسواسوو نيطايشلا تاغزن نم كب
 ةغلابملل كلذ ررك . يرومأ يف يعم اونوكي وأ ءوسب ينوبيصي نأ نم بر اي كب يمتحأو مصتعأو يأ
 رضح اَذِإ ىتح يأ نيكرشملا نع مالكلا داع 4توملا مهدحأ ءاج اذإ ىتحإ» ةذاعتسالا نأشب ءانتعالاو
 ىلا يندر بر : هنمطرف ام ىلع ار سحت لاق يأ 4نوعجرا بر لاقإ» هدئادشو هلاوهأ نياعو مهدحأ توملا
 تعيض اهف احلاص لمعأ يكل يأ «تكرت اميف ًاحلاص لمعأ يلعل» ميظعتلل عمجلا ةغيصو « ايندلا

 نع عدتريلف ايندلا ىلإ عوجر ال يأ رجزو عدر ٌةملك «الك» 4اهلئاق وه ةملك اهنإ الك يرمع نم
 ىلإ ٌحزرب مهئارو نمو» حايرلا جاردأ بهاذوهو هنم ىودج الو هيف ةدئاف ال مالك ةعجرلل هبلط نإف كلذ
 نيبو مهنيب لوحي يذلا  خزربلا ملاعوه  ايندلا ىلإ عوجرلا نع مهعنمي زجاح مهمامأو يأ 4نوشعبي موي
 يف خمُت اذإفإ ةرخآلاو ايندلا نيب ام زجاحلا : ٌخزربلا : دهاجم لاق ةمايقلا موي ىلإ هيف نوثبلي ةعجرلا
 «رئموي مهنيب باسنأ الفإ» روشنلاو ثعبلا ةخفن يهو ةيناثلا ةخفنلا روصلا يف خفن اذإف يأ «روصلا

 رفي ثيحب ةشهدلاو لوهلا ةدش نم فطاعتلاو محارتلا لاوزل ةمايقلا موي مهعفني بسن الو ةبارق الف يأ
 لاغتشال هنأش نع ًاضعب مهضعب لأسي ال يأ «نولءاستي الو» هينبو هتبحاصو هيبأو همأو هيخأ نم ءرملا
 ةمايقلا موي نأل «نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقأو» هلوق نيبو اهنيب يفانت الو ء هسفنب دحاو لك

 يأ «هنيزاوم تلقث نمفإ» نوقطني ال اهضعب يفو نوملكتي اهضعب يفف ٠ نطاومو فقاوم هيفو ليوط
 اوزاف نيذلا ءادعسلا مهف يأ #نوحلفملا مه كئئوأف ةدحاوب ولو هتائيس ىلع هتانسح تحجر نمف
 نيذلا كئلوأف» هتانسح ىلع هتائيس تداز ىأ «هنيزاوم تّقخ نموإ ةنجلا اولخدأو رانلا نم اوجنف
 رفكلاب اهسيندتو مهسفنأ عيبضتب ةيدبألا مهتداعس اورسخ نيذلا ءايقشألا مهف يأ «مهسفنأ اورسخ

 مهفوجو حفاتإ ًادبأ اهنم نوجرخي ال منهج يف نوميقم مه يأ «نودلاخ منهج يف يصاعملاو
 «نوحلاك اهيف مهو ءاضعألا فرشأ اهنأل ركذلاب هرجولا صيصختو . اهرح ةدشب اهقرحت يأ «رانلا
 سأرلاك مههافش تصّلقتو مهنانسأ تدب دق : دوعسم نبا لاق رظنملا وهوشم نوسباع منهج يف مهو ىأ

 يخرتستو . هسأر طسو غلبت ىتح ايلعلا هتفش صلقتف ٌرانلا هيوشت ) ثيدحلا فو « رانلاب طّيشملا



 نددت رشع نماثلا ءزجلا

 م سيم رثكوم يالام مالسو ا | دور نما مهد نر م مس ردم روب سا يب رع مولا ماا سل رام نصا م ص

 هي> نيِلاَض اموقانكو انتوفش انيلع تبلغ انبر أولاق عي نوبذكت اهب متنكف ركيلع تن ىتنياء نكت رلا

 داع نم ُقيِرَق ناك رهْنِإ يو نوماكن الو ابيف أوعسخأ لق جو َنوُلاَظ ان ادع نإ اَهئماَنجرَسُأ انبر
 سرئوص ريب راس ا 7 - و د2 هيوم 5-5 ريما م خام موس جب فوم 2 مهام 3 قم 81 تم 2 - م مم

 مهم متنكو ىِرْكذ ف وضأ وح اب رح هوم ذأف (ي) نيمحرلا ريح تنأو انمحرأو انلر فغأف انما انير نولوقي

 - ماصصا | 3ك قوم ءج 2 - 7 ه2 ناسرلاص ع ع ص يصل ا ل ع 5 - سم حس

 072 نينس ددع ضرالا ىف مدل اك للف (2نوزيافلا ,ه مهنا أوربص امب مويلا مهتيزح ىلإ 02 نإ
 مد هوا م س رملوءس ع م -ٍ ماو # ويم موس را

 امنأ متبسحلا 9 نوملعت منكر كناول اليلق الإ متن نإ للق 072 نيداعلا ٍلعسف موب. ضعب وأ اموي انْ أولا 48 ءرم1 ه2 #” ماد ءالاود -- م ساصوب دوم هم 5 7 دع

 ملأ : ًاخيبوتو ًافينعت مهل لاقي يأ «مكيلع ىلتُت يتايآ نكت ملأ» © (هّنّرّس غلبت ىتح ىفسلا هتفش
 عم اهب نوقلصت ال متنكف يأ «نوبذكت اهب منكف» ؟ ايندلا يف مكيلع أرقت عطاسلا نآرقلا تايآ نكت

 انكو يأ «نيلاض ًاموق انكوإ انتواقش انيلع تبلغ يأ «انتوقيث انيلع تبلغ انبر اولاقإ» اهحوضو
 ىلا اندرو رانلا نم انجرخأ ىأ «اهنم انجرخأ انّبرإ ءاوهألاو تاّذلملل انعابتا ببسب ىدهلا نع نيلاض
 يف دحلا انزواجت دق نوكن كلذ دعب يصاعملاو رفكلا ىلا انعجر نإف يأ «نوملاظ انإف اندع نإف ايندلا
 سيئيتلاب باوجلا ءاجف عرضتلاو ةبغرلا ىلا رارقإالا نم اوجردت مث مارجبالاب ًالوأ اورقأ . ناودعلاو ملظلا

 يف ينوملكت الو بالكلا رجزُت امك اورجزناو رانلا يف اولذ يأ 4نوسلكت الو اهيف اوئسخا لاقإ» رجزلاو
 ناك هنإ» "”داعبإو ةناهإ اهيفف بالكلا رجز يف لمعتست ةملك : اوئسخا : ليهستلا يف لاق باذعلا عفر

 « لالب مه : دهاجم لاق #نيمارلا ريخ تنأو انمراو انل رفغاف انمآ انبر نولوقي يدابع نم قيرف
 مهوقدختافإ»""'مهبنوءزم هباحصأو لهج وبأ ناك نيملسملا ءافعض نم مهريغو بيهصو . بابخو
 مهب مكلغاشتب متيسن ىتح يأ «يركذ مكوسنأ ىتحإ مهب متأزهتساو مهنم مترخسف يأ «ايرخس

 يف مهيلع نوكحضت متنكو ىأ «نوكحضت مهنم متنكو» يتدابعو يتعاط نع مهيلع مكئازهتساو

 مه مّنأ» ءازجلا نسحأ مكاذأ ىلع مهربص ببسب مهتيزج يأ «اوربص اهب مويلا مهتيزج ينإ» ايندلا
 ىلاعت لاق يأ 4نينس ددع ضرألا يف متثبل مك لاقإ» ميقملا ميعنلاب نوزئافلا مه مهنأ يأ #نورئافلا

 وأ موي انئبل اولاقإ» ؟ نينسلا نم اهيف مترّمعو ايندلا يف متثكم مك : خيبوتلاو تيكبتلا ليبس ىلع رافكلل

 يف اقح متمقأ ام يأ هًاليلق الإ مدتثبل نإ لاقإ» اهوثبل يتلا ةدملا باذعلا نم هيف اوناك ام مهاسنأ : سابع
 ٠ تضمو تضقنا دقف اليلق الإ اهيف متثبل ام متقدص : مهل ليق هنأك : يزارلا لاق اليلق الإ ايندلا

 ملع مكل ناكول يأ «نوملعت متنك مكنأ ول «”ةرخآلا مايأ ةلباقم يف ايندلا مايأ ةلق مهفي رعت ضرغلاو
 امنأ - سانلا اهيأ  متنتظأ يأ «ًاثبع مكانفلخ اّمأ متبسحفأ» لئازلا اهعاتمو ايندلا ةراقح متفرعل مهفو

 )١( يبطرقلا (س) . ها/ /" ليهستلا (؟) . بيرغ نسح : لاقو يذمرتلا هجرخأ ١7/١84 .) )4ريبكلا ريسفتلا ١79/97 .
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 نونمؤملا ةروس (59)

 هيج عركلا ُشّرَعْلا ُبَرَوه ا هلا [آل نملك أ َلعَتَت هج َنرمَجر ال اني دتأو نبع فتق
 05 تورفكلا حلفيال ره ركن در دنع رهياسح اَمْإَف ءوي هل نهرب الرخا اهلل هلأ َمَم عدي نمو

 مب 8م ومدو ساه للعم

 0 نحل ريَخ تناو محرأو رفغأ ب بر لقو

 ال هنأو يأ «نوعجرُت ال انيلإ مكنأو» مئاهبلا تقلخ امك باقع الو باوث الب ًالمهو ًالطاب مكانقلخ
 راد ىلإ عوجرلا مث ةدابعلاو فيلكتلل مكانقلخ امنإو نونظت اهك رمألا سيل ال ؟ ءازجلل انيلإ مكل عوجر
 , ناطلسلا بحاص ىأ «قحلا كللا»ا ليلجلا ريبكلا هللا سدقتو هزنتف يأ هللا ىلاعتف» ءازجلا
 ًائيش قلخي نأ نعو صئاقنلاو ثبعلا نع هّرنت . ءانفإلاو ءايحبالاو . مادعإالاو داجيبالاب هكلم يف فرصتملا
 قلاخ يأ «ميركلا شرعلا بر هريغ قلاخخ الو هاوس بر ال يأ و الإ هلإ ال ميكح هنأل ًاهفس

 عدي نموإ» نيمركألا مركأ ىلا هتبسنلو « هنم لزنت ةكربلاو ريخلاو ةمحرلا نأل ميركلاب هفصو ميظعلا شرعلا
 يذل حال ىل اهب هل نمر الزنا رس هع لسير اير هلل ردي ير يا هرج اقإ هللا عج

 زوفي ال يأ #نورفاكلا حلفي ال هنإ# هللا دنع هباقعو هؤازج يأ «هبر دنع هباسح افإف» ليلد الو

 هلوقب اهمتخو «نونمؤملا حلفأ دق# هلوقب ةروسلا حتتفا . هلسرو هللاب بذكو دحج نم حجني الو
 رفغا بر لقو» . ماتخلاو ءدبلا نيب ام ناتشف نيقيرفلا نيب توافتلا رهظيل «نورفاكلا حلفي ال هنإ»
 مهللا « ءاعدلاو ءانثلا قيرط ةمألل ايلعت ماحرتسالاو رافغتسالاب هلوسر رمأ *نيمحارلا ريخ تنأو محراو

 . نيمآ مهللا . نيمحارلا محرأ اي , ءيش لك تعسو يتلا كتمحرب انمحراو انل رفغا

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغالتلا
 ١ - ةدئفآلاو راصيألاو عمسلا مكل أشنأ يذلاوهو# نانتمالا # :

 ًاننفت راصبألا عمجو عمسلا درفأ «راصبألاو عمسلا» ننفتلا - ”

 ًاركش ىنعملاو ريكدتلا نم ةدافتسملا ةلقلل ديكأت «امإؤو «نوركشت ام ًاليلق» ليلقتلل ريكنتلا -*

 . ركشلا مدع نع ةيانك وهو ًاليلق

 الفأ» ؟ «نوركذت الفأ## ؟ «نولقعت الفأ» خيبوتلاو راكنإلا هضرغ يذلا ماهفتسالا
 ؟ «نوقتت

 . «تيميو يبحي» نيب قابطلا  ه

 كلذ نوملعت متنك نإ يأ «نوملعت متنك نإ هيلع ظفللا ةلالدب ةقث طرشلا باوج فذح 5



 3 رشع نماثلا ءزجلا

 ٠- «هيلع راجي الو ريت وهو» بلسلا قابط .
 ناك امو» كلذكو ًادلو ذختا ام يأ «دلو نم هللا ذختا ام» دئازلا رجلا فرح ركذب مالكلا ديكأت -
 . يفنلل ًاتيبثتو ًاديكأت نيتلمجلا يف «نمإط ركذ «هلإ نم هعم
 . «ةداهشلاو بيغلا ملاع» يف قابطلا 4

 ٠ كلذل نيبطاخملا راكنإال 4نورداقل مهدعن ام كيرن نأ ىلع انإو» ماللاو نإ ديكأتلا .

 قابط وهف ةئيسلا ةنسحلاب عفدا ىنعملا نأل «ةئيسلا نسحأ يه يتلاب عفدا» يونعملا قابطلا ١
 . ظفللاب ال ىنعملاب

 ١ - العو لج هلل ًابظعت ينعجرا لقي ملو «نوعجرا برإ» ميظعتلل عمجلا واو .

  1ةدارإو ءزجلا قالطإ نم وهو ةلمجلا ىلع ةملكلا قلطأ «اهلئاق وه ةملك اهنإإ» لسرملا زاجملا
 لكلا

 . «نوزئافلا مه مهنأ» رصقلا ©

 . «نيمحارلا ريخ تنأو محراو رفغا» قاقتشالا سانج 5

 . روهشم ريثك وهو فلكتلا نم يلاخلا نوزوملا عجسلا - 7

 وس



 نضل

 ا 3 : ' نيكلوزؤلاة لوني 0

 ل تو فاما رع
 ل ا

 ةروُسْلا يكَذي نيب

 5 عيرشتلا رومأب ىنعُتو « ةيعيرشتلا ماكحألا لوانتت يتلا « ةيندملا روسلا نم رونلا ةروس #

 , تاعامجو ًادارفأ نوملسملا اهيلع ىبرُي نا يغبني يتلا ةصاخلاو ةماعلا اياضقلاب متهتو. قالخألاو هيجوتلاو
 ءانبل ىلوألا ةاونلا يه يتلا . ةرسألاب قلعتت ةماع تاهيجوتو ةماه ماكحأ ىلع ةروسلا هذه تلمتشا دقو
 . ربكألا عمتجملا

 ةصاخلا مهتايح يف نونمؤملا اهب كسمتي نأ بجي يتلا ةيعاتجالا بادآلا ةروسلا تحضو #
 لاجرلا طالتخا ةمرحو . جورفلا ظفحو . راصبألا ضغو . تويبلا لوخد دنع ناذعتسالاك « ةماعلاو
 ءرتسلاو فاعلا نم « ملسملا تيبلا ١و ةملسملا ةرسألا هيلع نوكت نأ يغبني امو . تايبنجألا ءاسنلاب
 ككفتلا لماوع نم اهيلع ًاظافحو « اهتمرحل ةنايص « هللا ةعيرش ىلع ةماقتسالاو . رهطلاو ةهازنلاو
 . بوعشلاو ممألا مدهي يذلا . يقلخلا رايجنالاو « يلخادلا

 دحو «, ىنزلا دحك هللا اهضرف يتلا ةيعرشلا دودحلا ضعب ةميركلا ةروسلا هذه يف تركذ دقو #

 طالتخاو . ىضوفلاو داسفلا نم عمتجملل ًاريهطت تعرش امنإ دودحلا هذه لكو . ناعللا دحو . فذقلا
 ببسُت يتلا ٠ داسفلاو ةيحابالا ةرؤب يف يدرتلا لماوع نم ةمألل ًاظفحو . يقلخلا لالحنالاو . باسنألا
 . فرشلاو ضرعلا باهذو . باسنألا عايض

 ةلأسم » يه ةيعاتجالا يحاونلا رطخأ نم ةيحان تجلاع ةميركلا ةروسلا هذه نإف راصتخابو #

 . رامدلا مث رايهنالا ىلإ اهب يدوت ٠ لكاشمو تابقع نم اهقيرط ضرتعي امو . رطاخم نم اهفحي امو « ةرسألا
 ةلضافلا ةايحلا سسأ ىلإ . ةديشر تاهيجوتو « ةيلاع مكحو . ةيماس بادآ نم اهيف امع ادع اذه

 ةروس مكءاسن اوملع : مهل لوقي ةفوكلا لهأ ىلإ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ بتك اذهلو « ةميركلا
 1 . رونلا
 ماكحألا عيرشتب « ينابرلا رونلا تاعاعشإ نم اهيف امل رونلا ةروس تيمُس :هّيمِسيتلا
 هدوجو هتمحر تاضويف نم ضيفو « هدابع ىلع هللا رون نم سبق يه يتلا ةيناسنبالا لئاضفلاو . بادآلاو
 . نيملاعلا بر اي نيبملا كباتك رونب انبولق رون مهللا «ضرألاو تاومسلا رون هللا»
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 ما رةرمم هر 2 موم عام م ماو مالم ل موس ع 98 2
 دو لع اودِلجاف نازل هبال لح نورك لَ ركَلَعَل تدب تن 310 آف انْلرنأو اهلنضرفو اهنئْلٌربَأ ةروس

 : ةغبانلا لاق ةعيفرلا ةناكملاو ةيماسلا ةلزتملا : ةغللا يف ةروسلا «ةروس» : صحسفغللا
 بذبذتي اهنود كلم لك ىرت ةروس كاطعأ هللا نأ َرَث ملأ

 رادجلا نم عفترملل روسلا ىمسي ا( اهعافتراو اهفرشل ةروس ةياهنو ءدب اهل تايآلا نم ةعومجملا تيمسو
 دجن لهأ ةغل ىلع دمي دقو روصقم وهو هحبق يهانتل ةشحافلا ىمسيو مرحملا هطولا : ىنزلا 4ينازلا»
 : قدزرفلا لاق ءانزلا لاقيف

 ًاركسم حبصي موطرخلا برشي نمو هؤانز فرعي نزي نم رهاط ابأ
 عنملا ناصحيالا لصأو تافيفعلا «تانصحملا» محرو قر اذإ فؤر نم ذوخأم فطعو ةقفش 4ةفأر»

 عفدي «ًاردي» ءادعألا نم عنمي هنآأل نصحلا هتمو « حييبقلا نع اهسفن تعنم اهنأل ةنصحم ةفيفعلاتيمس

 نيذلا ةعامجلا : ةبصعلا «ةبصعإ رشتناو رهظو اشف اذإ ًاعويش رمألا عاش « عيشت# عفدلا : ءردلاو

 . ضعبل مهضعب بصعتي

 رشتو لجرلا حفاسُت تناكف اياغبلا نم تناك « لوزهم مأ » ىعدُ ٌةأرما نأ يور -| : : لوزا ُبَبَس
 0 لزناف ِِلكَي هللا لوسرل كلذ ركذف اهجوزتي نأ نيملسملا نم لجر دارأف « هيلع قفنت نأ

 . ةيآلا "”«كرشم وأ ناز الا اهحكني

 لاقف « ءاحس نب كيرش »ب لك ينلا دنع هتأرما فشق « ةيمأ نب لاله » نأ سابع نبا نع ب

 سمتلي قلطني الجر هتأرما عم اندحأ ىأر اذإ : هللا لوسر اي لاقف ( كرهظ فدحوأ ٌةنيبلا ) : لَك يبنلا

 نومري نيذلاو# تلزنف دحلا نم ىرهظ ءىربي ام هللا نلزنيلو ٠ قداصل ينإ قحاب كثعب يذلاو ؟ ةنبا

 . ةيآلا 4. . . "مهجاوزأ

 اهب انيحوأ نآرقلا روس عماوج نم نأشلا ةميظع ةروس هذه يأ «اهانلزنأ ةروس» : : ركتيغللا
 يأ «تاسيب تايآ اهيف انلزنأو» ًايعطق ًاباجيإ ماكحألا نم اهيف ام انبجوأ يأ «اهانضرفو» دمحم اي كيلإ
 , ًاساربنو ًاسبق  نونم ملا اهعأ مكل نوكتل « اهماكحأ ىلع ةلالدلا تاحضاو « ةيعيرشت تايآ اهيف انلزنأ
 اهتلزنأ امو ةوالتلا درجمل مكيلع اهتلزنأ ام : لوقي هنأكف اهنأشب ةيانعلا ل كزاريإال لازنإلا ظفل ٌريركتو

 عرش مث « اهبجومب اولمعتو ماكحألا هذبب اوظعتتو اوربتعت يكل يأ «نوركذت مكلعل» قيبطتلاو لمعلل
 ايف يأ «ةدلج ةئام |مهنم دحاو لك اودلجاف ينازلاو ٌةينازلاو» لاقف ىنزلا دحب أدبو ماكحألا ركذب ىلاعت

 )١( نايبلا عئاور انباتك يف ةصقلا ةمتت رظناو يراخبلا هاور (7) . يئاسنلاو دحأ هاور ١/ .4 .



 رولا ةروس (؟4) فهل

 ا لا للا ا ل او ل ع 2 امم سو اص مس ها

 ٌةفياط امِهباَذع بريا باو منك نإ هللا نيد ىف هارب 8 الو ةدلج دنأم امهنم
 هل رع ع |

 ىلع كلذ ا ناز الإ اهحكنيال ُهيَزلاَو هكر شم وأ هبال حكتبال فَلا يد َنينِمْؤمْلأ نم

 مُهأولبفَ او ةَدلِجَنيِنلَك مم مهودِلجَأَ ادهش 5 ةعبرابأونأي 1 تّدِصحمل :دصَحمْل 0و نيذلاو يد َنينمْؤَمْل

 يح َنوُفِسَنلا مه َكبتكوأءادَبأ دب

 ةبوقع طوسلاب ةبرض ةئام - نينصحملا ريغ  نيينازلا نم ردحاو لك اودلجت نأ مكيلع تضرفو مكل تعرش
 مكح يف ةمحرو ةقر |هب مكذخأت ال يأ هللا نيد يف ةقأر امهب مك ذخأت الوإ» ةعينشلا ةميرجلا هذه ىلع امل

 الو هللا دودح اولطعت ال : دهاجم لاق ًابرض (هوعجوأ لب ددعلا اوصقنت وأ برضلا اوففختف ىلاعت هللا

 نإ يأ جييهتلاو باهلبالا باب نم اذه «رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متنك نإإو ١ ةمحرو ةقفش اهتماقإ اوكرتت
 ةميرج نإف « ةانزلاب ةقفش  مكذحخأت الو دودحلا اولطعت الف « رخآلا مويلابو هللاب نوقدصت ًاقح نينم ؤم متنك

 رضحيلو يأ «نيينمؤملا نم ةفئاط امهباذع دهشيلو# ةمحرلا ىلإ عقدت وأ فطعلا ردتست نأ نم ربكأ ىنزلا

 لكنت دق ةحيضفلا نإف « |مهعدر يف عجنأو ٠ [هرجز يف غلبأ نوكيل . نينمؤملا نم ةعامج نيينازلا ةبوقع
 ةفيفعلا جوزتي نأ هب قيلي ال ينازلا يأ «ةكرشم وأ ًةيناز الإ حكني ال ينازلا» بيذعتلا لكني امم رثكأ

 وأ ناز الإ اهحكتي ال ةينازلاوإ ةين ةينثولا ةكرشملا وأ . رجافلا يغبلاك هنم سخأ وأ هلثم حكني امنإ ٠ ةفيرشلا

 . اهنم سخأ وأ اهلثم وه نم اهجوزتي امنإ , فيفعلا نمؤملا اهب جوزتي نأ قيلي ال ةينازلاو يأ «كرشم
 ماميالا لاق  تاقسافلا رجاوفلاب جاوزلا ىبأت ةرهاطلا سوفتلا نإف «رفاكلا كرشملا وأ ثيبخلا ينازلاك
 ال قسفلاو ىنزلا هنأش نم ىذلا  ثيبخلا قسافلا نأ : ةيآلا هذه ريسفت يف ليق ام نسحأ نم» : رخفلا
 ال ةئيبخلا ةقسافلاو « ةكرشم يف وأ هلثم ةثيبخ ةقساف ىف بغري اهنإو ع ءاسنلا نم حلاوصلا حاكن يف بغري

 ةقسفلا نم اهسنج نم وه نم اهيف بغري امنإو ءاهنع نورفنيو لاجرلا نم ءاحلصلا اهحاكن يف بغري
 ريخلا ضعب لعفي دقو . يقتلا لجرلا الإ ريخلا لعفي ال : لاقي اك بلغألا معألا ىلع اذهو ٠ نيكرشملاو
 وأ . هحبقو هتعانشل نيئمؤملا ىلع ىنزلا مرحو يأ #«نينمؤملا ىلع كلذ 010 اذكفيقتب سيل نم

 لاقف فذقلا دح نايب يف ىلاعت عرش مث . .  ةميسجلا رارضألا نم هيف امل نينم وم لا ىلع يناوزلا حاكن مرح

 يأ «ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث» تافيرشلا تافيفعلا ىنزلاب نوفذقي يأ #تانصحملا نومري نيذلاو#

 مهودلجاف» ةشحافلا نم نهيلإ اوبسن امب نهيلع نودهشي لودع دوهش ةعبرأب مهاوعد ىلع اوتأي مل مث

 نومهتي ةبذك مهنأل ءهوحن و طوسلاب ةبرض نيناث نيمارلا نم ردحاو لك اوبرضا يأ «ةدلج نينامث

 رادهإب ةبوقعلا يف مهل اوديزو يأ «أدبأ ةداهش مهل اولبقت الو» سانلا ضارعأ يف نوضوخيو ٠ تائيربلا
 «نوقسافلا مه كتلوأو» هناتببو هبذك ىلع ًارصم مادام مهنم ردحاو يأ ةداهش اولبقت الف ةيناسنبالا مهتمارك

 يناثلا راتخاو ليهستلا بحاص لوألا راتخا نيرسفملل نالوق (7) . ١6٠/77 يزارلل ريبكلا ريسفتلا (؟) . 148/96 ريبكلا ريسفتلا )١(

 . يبطرقلاو دوعسلا وبأ



 3 رشع نماثلا ءزجلا

 م عم عدس ل هالو رغم مر سم سس #6 ةهربمصس عمات

 مل نكح لو مهجاوزأ نوم َنبلاَو > مر روع هلأ اوخلسار و كلذ دعب نم أوبات نيذلأ الإ
 هلأ َتَنَعَل نأ ةسيدقلاو ١ نق دنصلآ نمل هَ ةإهللب تادف برأ هدأ هدب مهسفنأ الإ دبش مدد ع8 عاد مساس سس سر رعرب ع تس نا ثلا

 « َنيبذكْلاَنَمَل 81 ادلع َميرأَدِهْنَك نأ َباَدَعْلآ انع أورديو يد نييذنكلا َنِمَناك نإ هيلع
 جاسم رب جس ص ص نع را وسعر سل ل رتل ل هل ١ هع ل يل هم وص هس صام جساس 2

 ناو ,هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو © رريقدصلا نم ناك نإ آبيلع هللا ْبَصَع نأ ةسملخلاو

 69 مكح با تارك

 بجوأ : ريثك نبا لاق عينشلا مرجلاو , ريبكلا بنذلاب مهنايتبال لجو زع هللا ةعاط نع نوجراخلا مه يأ

 نأ : يناثلا ةدلج نيناث دلجي نأ اهدحأ : ماكحأ ةثالث لاق ام ةحص ىلع ةنيبلا مقُي مل اذإ فذاقلا ىلع ىلاعت

 دعب نم أوبات نيذلا الإ ط8 ١ سانلا دنع الو هللا دنع ال لدعب سيل ًاقساف نوكي نأ : ثلاثلا ًادبأ هتداهش درت

 «اوحلصأو» ميظعلا بنذلا كلذ اوفرتقا ام دعب نم اولعف ام ىلع اومدنو اوبانأو اوبات نيذلا الإ يأ «كلذ
 روفغ هللا نإف» ةبوتلا اورهظأ ىأ : سابع نبا لاق تانصحملا فذق ىلإ اودوعي ملف مهلامعأ اوحلصأ يأ

 لبقي ميحر روفغ هللا نإف . مهتداهش لوبقب 00 مهيلإ اوذرو اوحفصاو مهنع اوفعاف يأ «ميحر
 فورعملا وهو هتجوز فق نم مكح ىلاعت ركذ مث . هلاحو هريس حلصأو بانأو بات اذإ هدبع ةبوت

 «مهسفنأ الإ ءادهش مل نكي ملو» ىنزلاب مهتاجوز نوفذقي يأ «مهجاوزأ نومري نيذلاو» لاقف ناعللاب
 تاداهش عبرأ مهدحأ ةداهشفإ» مهسفنأ ةداهش ىوس ىنزلا نم هب هومر امب نودهشي دوهش مه سيلو يأ

 نإ ةعبرألا ءادهشلا ماقم موقت هللاب تاداهش عبرأ فذقلا ًدح هنع ليزت يتلا مهدحأ ةداهشف يأ «هللاب

 ًاضيأ هيلعو يأ «هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلاو» ىنزلا نم هتجوز هب ىمر ايف قداص هنإ يأ 4نسيقداصلا نم

 ىنزلاب اهل هفذق يف ًابذاك ناك نإ يأ 4نيبذاكلا نم ناك نإ» هيلع هللا ةنعل نأب ةسماخلا ةرملا ف فلحي نأ

 دهشت نأ» جوزلا ةداهشب تبث يذلا ىنزلا دح ةفوذقملا ةجوزلا نع عفديو يأ 4باذعلا اهنع أرديو»

 ىنزلا نم هب اهامر ايف نييذاكلا نمل هنإ تارم عبرأ فلحت نأ يأ «نيبذاكلا نمل هنإ هللاب تاداهش عسبرأ
 هللا بضغ نأب ةسماخلا ةرملا يف فلحتو يأ «نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ نأ ةسماخلاو»

 الولو يأ «هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو» ىنزلاب اهل هماهتا يف ًاقداص اهجوز ناك نإ اهيلع هطخسو
 وأ متكله : هريدقت رمألا ليوهتل فوذحم لول باوجو . كلذ يف رتسلاب مكب هتمحرو مكيلع هللا لضف

 هنأو يأ «ميكح باوت هللا ٌنأوط قوطنلا نم غلبأ هنعتوكسم برو « ةيوقعلاب مكلجاعوأ مكحضفل

 : دوعسلا وبأ لاق ناعللا مكح اهتلمج نمو ماكحألا نم عرش ام يف ميكح « ةبوتلا لوبق يف غلابم ىلاعت

 هب طيجي ال امن ناك ام ناكل مكب هتمحرو مكيلع ىلاعت هلضفت الولو : لبق هنأك هليوهتل فوذحم الول باوجو

 هقدص رهاظلا نأ عم فذقلا ٌدح جوزلا ىلع بجول كلذ مهل عرشي ملول ىلاعت هنأ هتلمج نمو نايبلا قاطن

 )١( رصتخملا 987/8 .



 روشلا ةروس (14) 1
 ا ل ةبصع كفإلاب وأ ن نيل نإ مسا مس مماع 00 واذ لوم سر دس ص كر ير رمد 2 هالع ى.رع

 اكو مس ى 0 رو م ء لول مس رس ريو ريل 2

 اريح ميسفنأب ثلتم ٌتئمْؤمْلاَو َنونمْؤمْلا ْنَظ ه هومتعمم ْذ | اَْوَل ه0 مظَعٌباَدَع ردل مهلم و هربك ٌلوكىَدْلاو مثول

 مهد كو ديل أون ]ذو ده برأ هع ولج الو هج ب كف آَد مَ
 و نوبذكلا
 اهتاداهش لعج ولو « اهل رظنلا تافل اهيلع ىنزلا دحل ةبجوم هتاداهش لعج ولو . ةحيضفلا يف هكارتشال
 مث. ©0هتمكح قدأو ؛ هتمحر عسوأو « هنأش مظعأ ام هناحبسف « هل رظنلا تافل هيلع فذقلا دحل ةبجوم
 اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ ةرهاطلا ةئيربلا ةفيفعلا اهيف تمهتا يتلا ">6 كفرالا ةصق » ىلاعت نيب
 فذق وهو ناتهبلا روص عنشأو بذكلا ءوسأب اوءاج يأ 4كفإالاب اوءاج نيذلا نإ» لاقف ناتهبلاو بذكلاب

 ىلع نوملسملا عمجأ دقو « ءارتفالاو بذكلا نم نوكي ام غلبأ كفإلا : رخفلا مامإلا لاق ةشحافلاب ةشئاع
 نونم وما اهيأ مكنم ةعامج يأ «مكنم ٌةبصعإط *موصعملا لوسرلاةجوز يهو ةشئاع ىلع هب كفأ ام دارملا نأ

 اي مكل ًارش ماهتالاو فذقلا اذه اونظت ال يأ «مكل ًارش هوبسحت الإف قافنلا سأر « لولس نبا ٠ مهسأر ىلعو

 ةياغ اذهو « نينمؤملا مأ ةءاربب يحولا لوزنب ميظعلا فرشلا نم هيف امل «مكل ريخ وه لب#» ركب يبأ لآ
 لازنإب امل هللا ةماركو « نينم ملا مأ ةئربت : هجوأ ةسمخ نم كلذ يف ريخلاو : نورسفملا لاق لضفلاو فرشلا

 لكل ؟”نيرتفملا نم ماقتنالاو « نينم ؤملا ةظعومو « اهيلع ةيرففلا يفاه ليزجلا رجألاو . اهنأش يف يحولا
 ردق ىلع بنذلا نم حرتجا ام ءازج ةبذاكلا ةبصععلا نم درف لكل يأ « مثالا نم بستكا ام مهنم ءىرما
 سأر ؛ لولس نبا هوهو ناتهبلا اذه عاشأو همظعم ىلوت يذلاو يأ «مسهنم هربك ىلوت يذلاوإط هيف هضوخ

 نيح ًاله يأ «هومتعمس ْذِإ الول» منهج ران يف ديدش باذع ةرخآلا يف هل يأ «ميظع باذع هلإ» قافنلا

 يأ عر يخ مهسفنأب تانمؤناو نونمؤملا نظإ» ةشئاع ةقيدصلا فذقو ءارتفالا اذه نينمؤملا رشعم اي متعمس
 د ل م و ل ىلإ اوعرسي ملو ريخلا اونظ ًاله

 ةشئاع ةصق يف نينم ؤملل ىلاعت هللا نم بيدأت اذه : ريثك نبا لاق نعاطالو بث ئاع ةلوق هيخأ ىلع نم ؤم
 3 ميب قيلي ال ناك نإف مهسفنأ ىلع مالكلا كلذ اوساق الهو « ءوسسلا مالكلا كلذ يف مهضعب ضاقأ

 ام عمست امأ : هل تلاق « بويأ يبأ » ةأرما نأ يور .٠ ىرحألاو ىلوألا قيرطب هنم ةءاربلاب ىلوأ نينم ملا

 لاق هللاو ال : تلاق ؟ بويا مأ اي كلذ ةلعاف تنكأ . بذكلا كلذو معن : لاق ! ةشئاع يف سانلا لوقي
 الول» نيبم رهاظ بذك اذه نيحلا كلذ يف اولاق ىأ «نيبم كفإ اذه اولاقوط«”كنمريخ هللاو ةشئاعف
 اوتأي مل ْذِإف» اولاق ام ىلع نودهشي دوهش ةعبرأب نورتفملا كئلوأ ءاج ًاله ىأ «ءادهش ةعبرأب هيلع اوءاج
 مه كئلوأف يأ «نوبذاكلا مه هللا دنع كئلوأف# دوهشلاب مهاوعد ىلع اوتأي ملو او رجع نإف يأ «ءادهشلاب

 . 117/7 /58 ريبكلا ريسفتلا (”) . 9//1١1 « نايبلا عئاور » انباتك يف ةلصفم ةصقلا رظنا (؟) . 48/6 ميلسلا لقعلا داشرإ )١(

 . 811/7 ريثك نبا رصتخم (0) .. ١" /" ليزنتلا مولع يف ليهسلا (4)



 3-3 رشع نماثلا ءزجلا

 امو كام ام ها ا ا مامو را رص ع رع حرا ناصر هس لال ١ سار صو ص رع

 ,هنوقلت ذِإ 2 مظَعُباَدَعيفمضْعْأآَم ىف ركَسمَل ةرعأل و اين ر,هتمحر و ركيلع هللأ لضف الولو

 ريو م او بادو مم مو ع رك ساس قع غ2 هاي سلا موسم هر“ مد أ مجئاص ه1

 هومتحمم ذب الولو 2 مظع هلا دنع وهو اني ,ةقوبسحو ملع هدي مهل سبام ءهاوقأب,_ ت وع و ركتنسلاب

 نإ ادب ةدلْمل أودوعت نأ هلل ركظعي 0 ”يظع ناتمي ادله كتاب اذ ملكش نأ انل نوعي ام مَ راس خرم رم ورا را م ا سورل ص ص ص ع سرا ص ع سخر س2 خالص سرع راس 2 رو
 سمس 6# مور ا 00

 ةَمحلَمْلأ ميل نأ نوبي نيل نإ © مك ميل هَللَو تن نيل كَل هللا نيبيو © َنينِمْؤم منك

 ةلهو لوأ هوركتي ملو كفوالا اوعمس نيذلل فينعتو ٌخيبوت هيفو . هعرشو هللا مكح يف نوبذاكلا نودسفملا

 نأش يف نوضئاخلا اهيأ  مكيلع ىلاعت هلضف الول يأ 4ةرخآلاو ايندلا يف هتمحرو مكيلع هللا لضف الولؤ»

 يأ «هيف متضفأ ايف مكس ةبوقعلاب مكلجاعي ملو مكلهمأ ثيح ةرخآلاو ايندلا يف مكب هتمحرو - ةشئاع
 رقحتسي لئاه ديدش باذع يأ «ميظع باذعو» كفرالا ثيدح نم هيف متضخ أم ببسب مكلانو مكباصأل

 رتس هتمحرب هنكلو . كفرالا يف اوضاخ نمل يلب هللا نم باتع اذه : يبطرقلا لاق فينعتلاو دلجلا هنود

 هذخأيو هنوقلتت نيح كلذو يأ #« مكتنسلأب هنوقلت ذا ”ًابئات هاتأ نم ةرخآلا ىف محريو « ايندلا ِْق مكيلع

 « نالف نم هتعمس اذه لوقي ؛ ضعب نع مكضعب هيوري يأ : دهاجمي لاق هنع لا ٌؤوسلاب ضعب نم
 « عقاولا يف ةقيقح هل سيل ام نولوقت يأ «ملع هب مكل سيل ام مكهاوفأب نولوقتو» «"اذك نالف لاقو

 هللا دنع وهو مثإ هيف.مكقحلي ال ًاريغص ًابنذ هنونظتو يأ «ًانيه هنوبسحتو» ناتهبو بذك ضح وه امنإو
 يف لاق نيملسملا ضارعأ يف عوقو هنأل مئارجلاو تاقبوملا مظعأ نم هللا دنع هنأ لاحلاو يأ 4ميظع
 هب ملكتلا : يناثلاو هنع لاؤسلا يأ ةنسلألاب هيقلت : لوألا : ءايشأ ةثالث ىلع ىلاعت مهبتاع : ليهسلا

 ىلإ ةراشرالا مكهاوفأبو مكتنسلأب هلوق ةدئافو ٠ ميظع هللا دنع وهو ًانيه هوبسح ثيح هراغصتسا : ثلاثلاو
 ام متلق هومتعمس ذإ الولو» '”مهبولقب هتقيقح اوملعي مل مهنأل بلقلا نود ناسللاب ناك ثيدحلا كلذ نأ
 اولوقتو هل مكعامس لوأ هوركنت نأ مكيلع يغبني ناك يأ نينمؤملا عيمجل باتع «اذهب ملكتن نأ انل نوكي

 اذه لاقي نأ هللا ناحبس يأ «ميظع ناتبب اذه كناحبسإ» دحأل هركذن الو مالكلا اذهب هوفتن نأ انل يغبني ال
 لاق مرجلا ميظع ء حضاو بذك ءارتفالا اذه نإف ةئيربلا ةرهاطلا هللا لوسر ةجوز ىلع مالكلا

 ةيؤر دنع هللا حّبسُي نأ كلذ يف لصألاو . هل داعبتسالاو رمألا ميظع نم بجعتلا ىنعمب وه : يرشخمزلا

 اودوعت ال يكل ةيفاشلا ظعاوملاب مكظعيو هللا مكركذي يأ «أدبأ هلثمل اودوعت نأ هللا مكظعي» ** بن ءاجعلا
 اذه لثم نع عزاو ناميالا نإف نينمؤم ًاقح متنك نإ يأ «نينمؤم متنك نإ» ًادبأ لمعلا اذه لثم ىلإ
 ىلع ةلادلا تايآلا مكل حضويو يأ 4تايآلا مكل هللا نيبيو» جبيهتو ظاعتالا ىلع مهل ثح هيفو « ناتهبلا

 يف ميكح « دابعلا حلصي ام ملاع أ 4ميكح ميلع هللا اجب وبدأت اوظعتتل . بادآلا نساحمو عئارشلا

 حبقلا يف طرفملا حيبقلا لعفلا رشتتي نأ نوديري يأ 4#ةشح عيشت نأ نوحي نيذلا نط هعيرشتو هريبدت

 . 7١9 /# فاشكلا (5) . 5 /# ليزنتلا مولع يف ليهتلا © 091 /؟ رصتخملا (5) . 77/1١7 يبطرقلا(١)



 رولا ةروس (14) افق

 ا كُل مق الولوج نولعَتاَل 2 منو لعب هلو ةرخآل وادا ىف ل ُباَذَع مك أوُثماع نيل يف

 2جاعم رع رخام ع سا

 قده محرز ٌفوُكَر هلل نآو ,هتمرو

 ٌميلأ ؛ باذع مط راهطألا نينمؤملا يف يأ «اونمآ نيذلا ىفإ# تاركنملا نم كلذ ريغو ىنزلاو ةليذرلا ةعاشإك

 لاق منهج باذعب ةرخآلا فو .دحلا ةماقإب ايندلا يف ملؤم عجوم باذع مهل يأ #ةرخآلاو ايئدلا ف

 نوعلمو ٌرفك كلذو كي لوسرلا ةياذإ اودصقو اوبحأ مهنإف نيقفانملا نعللاو ديعولا اذ نقع: .نيمللا
 لاق كلذ نوملعت ال متنأو اياونلاو ايافخلاب ملاع ىلاعت وه يأ «نوملعت ال متنأو ملعي هللاو» ">هبحاص

 الإ اهملعن ال نحنو ةنماك بلقلا ةبحم نأل « عضوملا اذهب عقوملا نسح اهيف ةلمحلا هذهو : رخفلا مامإلا
 ةعاشإ بحأ نم نأل رجزلا يف ةياهن ركذلا اذه راصف . ءيش هيلع ىفخي ال وهف هناحبس هللا امأ تارامألاب

 «”هيلع ءازحلا ردق ملعيو هنم كلذ ملعي ىلاعت هللا نأ ملعي وهف ةبحملا كلت ءافخإ يف ّعلاب نإو ةشحافلا
 الول يأ رمألا ليوهتل فوذحم «الولؤو باوج «ميحر ؛ فوءر هللا ّنأو هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو»

 قوف هنأل ناسنإالا هروصتي داكي ال امم ناك ام ناكو « مهباذعو مهكلهأل مهب هتمحرو هدابع ىلع ىلاعت هلضف

 ,: نايلاذ تعيقرلا

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغاللاتلا

 . هللا اهزنأ ردقلا ةليلج . نآشلا ةميظع ةروس هذه يأ 0

 3 اهنأشب ةيانعلا لامك زارييال # تانيب تايآ 9 انلزنأو» هلوق 32 جارنا ظفل ريركتب بانطإالا

 ريعتسا مث بلص ءىشب وأ ةراجحلاب فذقلا يمرلا لصأ «تانصحملا نومريإ ةراعتسالا

 . ةفيطل ةراعتسا هيفف يسحلا ىذألا هبشي هنأل ناسللاب فذقلل

 . مدقأف ًالجر تنك نإ مهوقك «هللاب نونمؤت متنك نإ» باهلبالاو جييهتلا -

 غيص نم 6 ليعفو : لاعفو . لوعف » نإف «ميكح باتو «ميحر روفغ# ةغلابملا ةغيص  ه

 . تافصلا هذه يف ةياهنلا غولب ديفت اهلكو ةغلابملا

 . «نييذاكلا» و ©« نيقداصلا» نيب قابطلا

 بهذي ىتح كلذو «هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو» يف ليوهتلل «الول» باوج فذح

 . رجزلاو ليوهتلا يف دعبأو نايبلا يف غلبأ نوكيف بهذم لك هريدقت يف مهولا

 )١( ريبكلا ريسفتلا (؟) . 478 /5 طيحملا رحبلا 187/88 .



 3 رع نماثلا ءزجلا

 هللا دنع وهو ًانيه هنوبسحتو» كلذكو «مكل ٌريخ وه لب مكل ارش هوبسحت ال» قابطلا -8
 . ميظعلاو نيهلا نيبو . ريخلاو رشلا نيب ب قباط دقف «ميظع

 متننظ لاقي نأ لصألاو «نونمؤملا نظ هومتعمس ذإ الول# ةبيغلا ىلإ باطخلا نم تافتلالا - 4
 . نينم ؤملاب ريخلا نظ يضتقي ناميالا نأب ًاراعشإو خيبوتلا يف ةغلابم هنع لدع امنإو

 ٠ - موللاو خيبوتلا هضرغو اوءاج اله ىأ «ءادهش ةعبرأب هيلع اوءاج الول# ضيضحتلا .

 ١- هذه ركذ يف لصألاو كلذ لوقي نمم بجعت هيفف 4 ميظع ناتهب اذه كناحبس# بجعتلا

 نأ نم هل ًاهيزنت . هعئانص نم بيجعلا ةيؤر دنع ىلاعت هللا حبسُي نأ 4كناحبس# ةملكلا
 ©9!هنم بجعتم لك يف لمعتسا ىتح رثك مث هتردق نع هلثم جرخب .

 ةأرملا نم ىنزلا نأ باوجلاو ؟ لجرلاب ةقرسلا يفو « ةأرملاب ىنزلا يف هللا أدب اذال : ةدُياَف
 قراسلاو# هب أدب كلذلو ردقأ اهيلع وهو أرجأ اهيلع لجرلاف ةقرسلا امأو « اهب أدبف عنشأ همرجو , حبقأ

 امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو «© .

 فيفعلا فذق نأ ىلإ ةقيقد ةراشإ «تانصحملا نومري نيذلاو# ناصحبالاب ريبعتلا يف < :هةيتعت

 راتهتسالاب رهتشا وأ هروجفب ًافورعم صخشلا ناك اذإ امأو. 3 فذقلا دل بجوم ءاسنلا وأ لاجرلا نم

 . قيقدلا رسلا ربدتف . نجاملا قسافلل ةمارك ال هنأل . هفذاق ىلع دح الف نوجملاو

 بسانت ةمحرلا نأ عم #« ميكح باوت# هلوق ىلإ « ميحر باوتت# هلوق نع لدع اذامل : هّفيطل

 ٍناعللا نكي ملولف : نيجوزلا نيب ناعللا عيرشتب دابعلا ىلعرتسلا دارأ لجو زع هللا نأ باوجلاو ؟ ةبوتلا

 الح ةجوزلا ىلع بجول هناعلب ىفتكا ولو . هقدص رهاظلا نأ عم فذقلا لح جوزلا ىلع بجول ًاعورشم

 كلتب باذعلا امهنع أردو . مكحلا اذه عرش نأ ًاعيمج امل رظنلا نسحو ةمكحلا نم ناكف ء ىنزلا

 . !! هتمكح لجأو . هتمحر عسوأ ام هناحبسف . تاداهشلا

 «نيقتملل ةظعومو . . ىلإ . . ناطيشلا تاوطخ اوعبتت ال اونمآ نيذلا اهمأ اي» : ىلاعت هللا لاق

 . (7 4) ةيأ ةياهن ىلإ (؟١7) ةيآ نم
 صبيردملا ناطيشلا قيرط كولس نم ريذحتلاب اهعبتأ . كفالا ةثداح ىلاعت ركذ امل : كبمسأنملا
 امنإ كفرالا لهأ نأل ةرايزلاو ناذئتسالا بادآ ىلاعت ركذ مث . داسفلاو رشلاو ءوسلا ىلإ وعدي يذلا ناسنإللاب

 ناسنإ لخخدي الأ ىلاعت بجوأق « ةمهتلل ًاقيرط تراصف ةولخلا تقفتا ثيح نم مهناتبب ىلإ ليبسلا اودجو
 . رصبلا ضغ تايآب اهعبتأ مث « مالسلاو ناذثتسالا دعب الإ هريغ تيب

 )١( يواضيبلا ىلع هداز خيش ةيشاح ”/ 419 .

 ) )1ه17/؟ « ماكحألا تايآ ريسفت » انباتك يف ليصفتلاب ةيمالسزالا دودحلا يف ةيعيرشتلا ةمكحلا رظنا .



 رونلا ةروس (؟45) 5

 نوفلخحي يأ «مهئاسن نم نول ؤيإ» هنمو نيميلا : ُّيلآلاو فلحي «لتاي» : يتحسغلل
 4 ةءاربلاو نوهزنم « نوءربم# ةفيفعلا يهو ةنصخ عمج تارهاطلا تافيزشلا فئافعلا « تاتصحمل ا

 لاق ءيشلاب سنألا بلط : ةغللا يف هلصأو اونذأتست «اوسنأتست# ةمهت نم ناسنإلل بسن امث ةهازنلا
 : رعاشلا

 ريطأ تدكف ناسنإ توصو ىوع ْذِإ بئذلل تسناتساف بئذلا ىوع

 : ريرج لاق نفجلا ىلع نفجلا قابطإ هلصأو هسكنو هضفخ: هرصب ٌضغ هاوضغي»
 ابالك الو تغلب ًابعك الف ريغ نم كنإ فرّطلا ُْضْفف

 وهو بيج عمج «نيبويجإ» اهوطغ يأ ةينآلا اورّمحو , اهسأر ةأرملا هب يطغت اموهو رامخ عمج «نهرمخ»
 . ءاسنلا ىلإ ةجاحلا «ةبريالا# ردصلا

 رمأ عقو املف «٠ هتبارقو هتنكسمل « ةثاثأ نب حطسم » ىلع قفني قيبدصلا ركب وبأ ناك | : للوزملا ٌبَبس
 لتآي الو» هللا لزنأف ًادبأ ٍةعفانب هعفني الو هيلع قفني الأ ركب وبأ فلح . لاق ام حطسم هيف لاقو كفإالا

 حطسم ىلإ عجرف « يف هللا رفغي نأ بحأل ينإ هللاو : ركب وبأ لاقف ةيآلا « . . ةعسلاو مكنم لضفلا اولوأ
 . ":ًادبأ هنم اهعزنأ ال هللاو : لاقو هيلع قفني ناك يتلا ةقفنلا

 « ةنيدملا تاقرط نم قيرط يف ةكيهللا لوسر دهع ىلع لجر رم : لاق ههجو هللا مرك يلع نع ب
 انيبف ٠ هب ًاباجعإ الإ رخآلا ىلإ امههدحأ رظني مل هنأ ناطيشلا ام سوسوف ٠ هيلإ ترظنو ةأرما ىلإ رظنف
 ال هللاو : لاقف هفنأ قشف « طئاحلا همدص ىأ » طئاحلا هلبقتسا ذإ اهيلإ رظني طئاح بناج ىلإ يشمي لجرلا

 ةبوقع اذه : كلي يبنلا لاقف هتصق هيلع صقف هاتأف . ىرمأ هملعأف كي هللا لوسر ينآ ىتح مدلا لسغأ
 . تايآلا "”4 . . مهراصبأ نم اوضغي نينمؤملل لقإ» هللا لزنأف كبنذ

 هم ومور 29882 يدم مو 2 ا هج دورا طماط لو ع سب ربا نا رب جم ل هع ع جو ساش_س

 ءاثحمْلاِب ماي ,هنإف نطيشلا تاوطخ ميني نمو نطيشلا تاوطخ ًاوعيشن ال أونما< نيذلا اهياثي *
 طا 3

 ميتا نم قي طل كو ادب دحأ نب خدم كلَ معترك لَ الوكيل
 اوعبتن ال هلوسرو هللاب متقّدص نم اي يأ «ناطيشلا تاوُطُخ اوعبتت ال اونمآ نيذلا اهأ اي»: راسيفللا

 تاوطخ عبي نمو# هب لوقلاو كفإلا ىلإ ءاغصإلاو .ةشحافلا ةعاشإب هكلاسم اوكلست الو ناطيشلا راثآ
 لضي ناطيشلا نإف يأ «ركنملاو ءاشحفلاب رمأي هنإف» هتقيرطو ناطيشلا ةريس عبتي نمو يأ « ناطيشلا

 ةميلسلالوقعلاهنم رفنتو عرشلاهركنيام وهو ركتملاو.هحبق طرفأ اميهو ءاشحفلاب رمأي هنأل هيوغيو ناسنإلا
 ةيحاملا ةبوتلل قيفوتلاب نونم ؤملا اهيأ مكيلع هللا لضف الول يأ «هتمرو مكيلع هللا لضف الولو»

 نم مكنم دحأ رهطت ام يأ «أدبأ دحأ نم مكنم ىكز ام اياطخلل ةرفكملا دودحلا عرشبو . بونذلل

 ةبوتلل هقيفوتب ءاشي نم رهطي هتمحرو هلضفب هللا نكلو يأ «ءاشي نم يكزي ُهللا نكلو» رهدلا دبأ رازوألا

 6. / يطويسلل روثنملا ردلا (9) 7010/17 يبطرقلا (1)



 فش رشع نماثلا ءزجلا

 لبيس يف َنيرجهمْلاو نككسمْلاَو رمل ىلوأ اوني نأ نأ أملا كتم ضلال الو م
 همس درء 2 وو ريم راس 1 روم و

 تَنصحُمْلا توما نإ 20 محَر 1 َُلََرْفْغَ 3 نوبحن الأ وحمص اوفعيلو 5

 م 1[ يلع دهس م و مظع 0 مُكَو ةرألاو يدل َف أوئعل تلتمؤملآ ت كَمْ
 مرو سم ص2 ص السوس اص مو يهرب ريس لع رموكم ء

 نسل ره لأ نأ نوملعيو نحل مهيد هلآ مقوي طبموي 2 تولمعي أ أوناك اب : مهلجرأو مهيليأو

 ال هلضفب يهافإ هتيادهو هريهطتو « مكل هتيكزت نأ ضرغلاو : يبطرالا لاق هم امنوبتو حوصنلا

 مكنم لضفلا اولوأ لتأي 3و مكرئامضو مكتاينب ميلع مكلاوقأل عيمس يأ «ميلع عيمس هللاوإ» "”مكل امعأب
 0 ىبرقلا يلوأ اوتوي نأإل راسيلاو ىنغلا باحصأو نيدلا يف لضفلا لهأ فلحي ال يأ «ةعسلاو
 هاّيإ مهتوطعي اوناك ام نيرجاهملاو ءارقفلا نم مهبراقأ اوتؤي ال نأ يأ «هللا ليبس يف نيرجاهملاو
 - امع اوحفصيلو ٠ مرج نم مهنم ناك اًمعاوفعيلو يأ «اوحفصيلو اوقعيلو» هولعف بنذل ناسحإلا

 الأ يأ «مسكل هللا رفغي نأ نوبحت الأ» ناسحإالاو ماعنإالا نم هيلع اوناك ام ىلإ اودوعيلو . ةءاسإ نم مهنم

 ابأ نأ يور ؟ مكيلإ ءاسأ نم ىلإ مكناسحإو مكحفصو مكوفع ىلع مكل هللا رفغي نأ نونمؤملا اهيأ نوبحت
 ال هللاو : لاقو هنيمي نع رّمكو حطسم ىلإ ةقفنلا داعأو يل هللا رفغي نأ بحأ لب : لاق ةيآلا عمس ال ركب

 لثأي وول .هلوقي ةحدتما لات هللا نإ ركب نب لضف ىلع ةلاد ةيآلاو : نورسفملا لاق ا

 يف غلابم يأ «ميحر روفغ هللاو»طهاضرأو هنع هللا يضر قيّدصلا لضف ىلع ًاليلد هب ىفكو « لضفلا اولوأ
 نإ» لاقف تارهاطلا فئافعلا نومري نيذلا ىلاعت دعوت مث . باقعلا ىلع هتردق لايك عم ةمحرلاو ةرفغملا
 بولقلا تايقنلا ء رودصلا تايلسلا ٠ تافيفعلا ىنزلاب نوفذقي يأ «تالفاغلا تانصحملا نومري نيذلا

 يأ «ةرخآلاو ايندلا يف اونعل# بلقلا ةراهط عم ناهيإالاب تافصتملا يأ «تانمؤملا © ةشحافو ءوسا لك نع

 ذإ لكك يبنلا تاجوز فذق نميف نعللا اذه : سابع نبا لاق ةرخآلاو ايندلا يف هللا ةمحر نم اودعبأو اودرط
 ةأرملا تناك « ةكم يكرشم ىف تلزن : ةزمح وبأ لاقو "”ةبوت هل هللا لعج ةنمؤم فذق نمو ء ةبوت هل سيل

 ةنعللا عم مهلو يأ «ميظع باذع مطو» "”رجفتل تجرخ اولاقو اهوفذق ةرجاهم ةنيدملا ىلإ تجرخ اذإ

 مهّلجرأو مه.ديأو رزجسلا هيلع يش سول يرجو دل لق رار هيب بسوي داكن لاح كاع
 ناسنإالا ىلع دهشت نيح  ةمايقلا موي  بيهرلا مويلا كلذ يف ديدشلا باذعلا كلذو يأ «نولمعي اوناكامب

 يأ 4قحلا مهيد هللا مهيفويرنتمويإ» لامعألا ءيس نم فرتقا امب لجرألاو يديألاو ةنسلألا قطنتف هحراوج

 يأ «نيبملا قحلا وه هللا نأ نوملعيو» نيمكاحلا مكحأ نم لداعلا مهؤازجو مهباسح مهلاني ةمايقلا موي
 ىلاعت ركذ مث . همكحو هعيرشت يف هلدع رهاظلا . ًادحأ ملظي ال يذلا لداعلاوه هللا نأ ذثئيح نوملعيو

 دقو هالللا بيطلا هللا لوسر ةجوز يهف . اهتهازنو ةشئاع ةءارب عطاسلا ناهربلاو . عطاقلا ليلدلاب

 )١( رحبلا (1) 4". /" يواضيبلا ىلع هداز خيش ةيشاح (؟) 7.7/17 يبطرقلا 5/ 41٠



 رونلا ةروس (14) 5

 و يملأ تيل نوبل نيل تطل تطاول توئيبطاَو نيب ف ٌتئيِبَخنأ و 62 نايل

 أوسناتسنوح ركنويب ريغ انوي ًاولخدت ال أوما يلا كانو عرس كرت مث نول اولوقي امم رب خر اس سرعا رتب سوس تل را ىلا حاس س١ ربو مورس حم ريس م ع ربسا ع

 مسامع” ةمالو رئة مس مر ةمع سدا ةاردوم ه7 00

 َندؤِي فحاهوُلْحَماَف اًدأ ايف أودت ل نب )نو ركذعل كل ريخ لد نأ عار

 42 مل َنولمَعَت املأ ا ا ة ًاوعجرأ ركل لق نو تك

 7 لضفأل ةجوز تناك ال ةبيط ةشئاع نكت مل ولف . هسنج ىلإ سنجلا قوسي نأ هللا ةنس ترج

 ىأ «تابيطلل ن نوبيطلاو نيبيطلل تابيطلاو . تاثيبخلل نوشيبخلاو نيثيبخلل تاثيبخلا# لاق اذهلو

 ا كلذكو « انقل نم تناييتشلل ناجح انعم نر لاجرلا نم نيثيبخلل ءاسنلا نم تاغيبخلا

 ةءارب ىلع ليلدلاك اذهو « ©"”ءاسنلا نم تابيطلل لاجرلا نم نوبيطلاو لاجرلا نم نيبيطلل ءاسنلا نم
 ملول هدابع بحأل ةجوز اهلعجيل هللا ناك امو « هللا ىلع قولحم مركأو لوسر فرشأ ةجوز اهنأل ةشئاع

 يف كفإالا لهأ هلوقت ام نوهزتم ءالضفلا كئلوأ يأ «نولوقي امه نوءربم كئلوأ# ةفيرش ةرهاط ةفيفع نكت

 ءميسرتلل ةرفغت ئذآلا نم عفان ام لع مهل يأ «ميرك قزرو ةرفغم ملف ناتهبلاو بذكلا نم مهقح
 ايبأ ايإ» ةنجلا يف ةلككهللا لوسر ةجوز نوكت نأب دعو و زيثك نبا لاق ميعنلا تانج يف ميرك قزرو
 ناكو « هيف باقعلا ددشو تانصحملا فذق نم ىلاعت رّذح امل «مكتويب ريغ ًاتويب اولخدت ال اونمآ نيذلا

 بادآلا ىلإ ىلاعت دشرأ تاولخلا تاقوأ يف نهيلع مهوخدو « ءاسنلل لاجرلا ةطلاخم ماهتالا اذه قيرط

 ىلع اوملستو اوسنأتست ىتح# هدعب ميلستلابو لوخدلا لبق ناذئتسالاب رمأف تويبلا لوخد يف ةيعرشلا

 كلذ يأ «مكل ٌريخ مكلذإ» لزنملا لهأ ىلع اوملستو اونذأتست ىتح ريغلا تويب اولخدت ال يأ 4اهلهأ
 هذه بجومب اولمعتو اوظعتتل يأ «نوركذت مكلعل#» ةتغب لوخدلا نم مكل ريخ ميلستلاو ناذئتسالا
 نسو نذإ ريغب موجملا نم مكل ريح ميلستلاو ناذئتسالا نإ ىنعملا : يبطرقلا لاق ةديشرلا بادآلا

 متييح : : لاق هتيب ريغ أتيب لخد اذإ مهنم لجرلا ناك دقف ةيلهاجلا ةيحت نم وأ ةتغب سانلا ىلع لوخدلا

 وك يبنلل لاق الجر نأ يورو .رفاحل ىف هتأرمأ ع لجرلا باصأ اميرف لخدو 'ءانسم/ متييحو 5 ًاحابص

 نأ بحتأ : لاق ؟ تف: الك اهيلع نذاكنأا ىريغ مداخ اهل سيل لاق « معن لاق ؟ يمأ ىلع نذأتسأأ

 تويبلا يف اودجت مل نإف يأ «ًادحأ اهيف اودجت 8 3 «9اهيلع نذأتساف لاق ء ال لاق ؟ ةنايرع اهارت

 مكل حمسي ىتح اهولخدت الو اوربصاف ىأ «مكل نذؤُي ىتح اهولخدت الف اهيلإ لوخدلاب مكل نذأي ًادحأ

 يأ «اوعجراف اوعجرا مكل ليق نإو#» اهباحصأ نذإب الإ اهوخد لحي الو ةمرح تويبلل نآل . لوخدلاب

 مركأو رهطأ عوجرلا يأ «مكل ىكزأ وهإ اوُحلت الو اوعجراف عوجرلا مكنم بلطو مكل نذؤي مل نإو
 ملاع ىلاعت وه يأ #«ميلع نولمعت امي هللاو# باوبألا ىلع راظتنالاو جاجللا نم مكل ريخ وهو مكسوفنل مكسوفنل

 هلهأ قح يف نسحي امنإ مالك لك نأ هدارمو سكعلابو لاجرلا نم نيئيبخلل لوقلا نم تاثيبخلا : دهاجم لاقو رهظألا وهو ديز نبا لوق اذه )١(

 ها /؟ يواضيبلا (؟) . ًالانم برقأو ٠ ًانايب حضوأ هانركذ امو خلا راجفلاو رارشألاب قيلي انإ مالكلا ءىسف



 انفياذ رشع نماثلا ءزجلا

 يس را صر لس يصل لع را يراسل راس نع ل لال و - 00 مرر سس 8 6 سرر يربي جملا مو

 ا ا
 - 2م 25 15 ع وو 5 م م

 مول ساموس ُُّ 00 ا كرها ررب اس سسوس س02 3-0 7-0 لم ب روس

 نبرضيلو اهم رهظام ال نولي نيبال نهجورف نظفحيو نهر صب نم َنْضْضْعَي تدنمؤملا

 « تويبلا ىلع سسجتلا لهأل دعوت هيفو : يبطرقلا لاق اهيلع مكيزاجيف مكلامعأ عيمجبو اياونلاو ايافخلاب
 «جانج مكيلع سيلا لاقف ةئوكسملا ريخ رودلا مكح هدعب ركذ ةتوكسلل د ودلا مكح ركذ ا ىلاعت هنإ مث

 صتخت ال ًاتويب ناذئتسا ريغب اولخدت نأ يأ «ةنوكسم ريغ اتويب اولخدت نأ جرحو من مكيلع سيل يأ

 دحأ اهنكسي ال ةلباسلا قرط يف يتلا قدانفلا يه : دهاجم لاق تاناخلاو قدانفلاو تاطابرلاك دحأ ىنكسب
 تاجاحلا نم ةجاح وأ مكل ةعفنم اهيف يأ «مكل حاتم اهيفإط "”ليبس نبا لك اهيلإ يوأيل ةفوقوم يه لب

 نورهظت ام ملعي يأ «نومتكت امو نودبث ام ملعي هللاو# لاحرلاو ةعتمألا ءاويإو . رحلا نم لالظتسالاك

 ىلع عالطا وأ داسفل الخدم لخدي نمل ديعو اذهو : دوعسلا وبا لاق هيلع مكيزاجيف مكنوتن يف نورس امو

 نينمؤملل لقإ» لاقف جورفلا ظفحو . رصبلا ضغ نم ةعيفرلا بادآلا ىلإ ىلاعت دشرأ مث , "”تاروع
 ريغ نم تايبنجألا ىلإ رظنلا نع ههراصبا اوفكي نيمؤلا كعابتأل دمحم اي لق يأ « مهراصبأ نم اوضغي

 ًاليوط ًانزح تثروأ ةوهش برو « ةوهشلا بلقلا يف عرزت ةرظنلا نإف « « مراحملا

 رتو الو سوق الب ماهسلا كتف اهبحاص بلق يف تكتف َةرظن مك

 كلذ يأ «مهل ىكزأ كلذإ» فشكلاو ءاديإالا نعو ىنزلا نع مهجورف اونوصي يأ #مهجورف اوظفحيو»

 «نوعنصي امب ريبخ هللا نإ» روجفلا يف عوقولا نم ظفحأو « نيدلل ىقتأو « بولقلل ٌرهطأ ظفحلاو ضخلا

 يف هللا اوقتي نأ مهيلعف « مهاوحأ نم ةيفاخ هيلع ىفحن ال مهل ايعأ ىلع علطم « « مهيلع بيقر ىلاعتوه ىأ

 هدر اولا انلق ؟ جورفلا ظفح ىلع راصبألا ضغ مدق ملف ليق نإف : رخفلا مامالا لاق نلعلاو رسلا

 نم نضضغي تانمؤملل لقو# (”هنم سرتمي داكي الو , رثكأو دشأ هيف ىولبلاو . روجفلا دئارو « ىنزلا
 نمل لحي ال ام ىلإ رظنلا نع نهراصبأ نففكي تانمؤملل ًاضيأ لقو يأ 4نهجورف نظفحيو نهراصبأ
 رمألا ىلاعت دكأ : نورسفملا لاق . تاروعلا فشك نعو ىنزلا نع نهجورف نظفحيو « هيلا رظنلا
 الإ ةنيزلا ءادبإ نع يهنلاب لاجرلا ىلع فيلكتلا يف نهدازو « جورفلا ظفحو رصبلا ضغب تانم ؤملل
 رهظ ام الإ بناجألل نهتنيز نفشكي الو يأ «اهنم رهظ ام الإ نهتنيز نيدبي الوإ» لاقف ءابرقألاو مراحملل
 نكمي ال ام الإ بناجألل ةنيزلا نم ًائيش نرهظي ال يأ : ريثك نبا لاق ةئيس ةين الو رلصق نودب اهنم
 اهاري ةنيزو « راوسلاو متاخلا : جوزلا الإ اهاري ال ةنيزف : ناتتيز ةنيزلا :دوعسم نبا لاق امك « هؤافخإ
 : يواضيبلا لاق ةروعب اسيل امهنإف نافكلاو هجولا هب دارملا : ليقو « بايثلا نم رهاظلا يهو بناجألا
 ءيش ىلإ رظنلا مرحملاو جوزلا ريغل لحي ال ةروع ةرحلا ندب لك نإف « رظنلا يف ال ةالصلا يف اذه نأ رهظألاو

 ٠+ /7 ريثك نبا رصتخم (5) ©7٠١8 /؟7 ريبكلا ريسفتلا (7). هه /4 دوعسلا وبأ (؟). 771/١7 يبطرقلا )1١(



 رونلا ةروس (14) اف

 مع 6 6 بهم هع -ِ 1 1 توا موو رب سس 2

 هك - ءانباوا نيبانبأ وأ .نوتلوعب ءاباة وأ نواب اء وأ َنيتلوعبل الإ َنِمنز نيدبب الو 00

 2 رعب سوط سا صر مس سل دك 2 ه2 صرع

 ريغ َنيِعِبتلأ وأ نينلميأ تكلمام وأ نيباسل وأ نوت يب وأ نونوخإ يبو نينوخإ وأ نولوعب

 ع َنوفْحي ام سيل نلجأ نيرضي الو اا تع عار ]نيل لفطلوأ لجل نم يزل لذأ
3 
 ه9 وئةرمال ع هو م مس ومع ريس 2

 يو َنوَحلفَ وحقن كلل نوئمؤملا هيأ اعيم هلل لإ ًاونوتو نيتي ز نم

 وهو رامخلا نيقليلو يأ 4نهبويج ىلع نهرمخب نبرضيلو» ©)ةداهشلا لمحتو ةجلاعملاك ةرورضل الإ اهنم
 ةنايصلا يف ةغلابم برضلا ظفل ينو ء ردصلاو رحنلا نم ءيش ودبي الثل نهرودص ىلع سأرلا ءاطغ

 هللا لزنأ امل لوألا تارجاهملا ءاسنلا هللا محري : تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع « رتستلاو

 يف ةأرما تناك : نورسفملا لاق "”اهب نرمتخاف نهطورم نققش «نيبويج ىلع نهرمخب نبرضيلو»
 ةرساح « رحنلا ةيداب . ردصلا ةفوشكم لاجرلا نيب رمت  ةثيدحلا ةيلهاجلا ىف مويلا يه |مك  ةيلهاجلا

 نهئارو نم رمُخلا نلدسي نكو . لاجرلا يرغتل اهرعش بئاوذو اهمسج نتافم ترهظأ امبرو . نيعارذلا
 رش نهنع نعفديو اهنيطغي ىتح نهمادق نم اهنيقلي نأب تانمؤملا ترمأف « ةيراع ةفوشكم نهرودص ىقبتف
 الإ اهفشك هللا مرح يتلا ةيفخلا نهتنيز نرهظي الو يأ «نئهوعبل الإ نهتنيز نيدبي الوإ» رارشألا
 نم اههنإف جوزلا وبأ معلا وهو نهجاوزأ ءابآ وأ نهئابآل وأ يأ «نهتلوعب ءابآ وأ نهئابآ وأ» نهجاوزأل

 لاقف مراحملا ةيقب ددع مث . هءوسي ام هنبا ىلع ظفحي جوزلا دلاوو ٠ هتنبا ضرع نوصي بألا نإف . مراحملا

 ءانبأو ٠ ءانبألا ىلاعت ركذف 4نهتاوخأ ينب وأ نهناوخإ ينب وأ نهئاوخإ وأ . نهتلوعب ءانبأ وأ نهئانبأ وأ »
 لبج امل مهب جاوزلا مرحي نيذلا مراحملا نم مهلكو تاوخألا ءانبأو . ةوخيالا ءانبأو . ةوخيالاو . جاوزألا
 ءاسنلا كلذب جرخو تاملسملا يأ «نهئاسن وأ» نهحاكنو تابيرقلا ةسامم نم ةرفنلا نم عابطلا يف هللا

 ةملسملا ةأرملل لحي سيلو . نهئاسن نم تاكرشملا سيل « تاملسملا نه ؤاسن دارملا : دهاجم لاق تارفاكلا

 وأ# (”ةينارصن وأ ةيدوه مامأ اهتنيز ىدبت الو تاملسملا نه : سابع نيا لاقو ةكرشم ىدي نيب فشكنت نأ
 رهظت نأ اهل زوجيف نيكرشملا ءاسن نم ينعي : ري رج نبا لاق تاكرشملا ءامإالا نم ىأ «نينايأ تكلم ام

 ليملا يلوأ ريغ مادخلا يأ «لاجرلا نم ةب ريالا ىلوأ ريغ نيعباتلا وأ» اهتمأ اهنأل ةكرشم تناك نإو اهل اهتتيز

 : دهاجم لاقأئيش سنجلا رومأ نم نوكردي ال نيذلا نيلفغملاو ىقمحلاو لبلاك ءاسنلا ىلإ ةجاحلاو ةوهشلاو

 تاروع ىلع اورهظي مل يذلا لفطلا وأ# هنطب الإ همهم الو ءاسنلا ديري الو ماعطلا ديري ىذلا هلبألا وه

 نأ حيحالف ترتصل حاجا رونا ةونرعيالو و 0 ل اسنلأ

 نهلجرأب نبرضي الو يأ «نهتنيز نم نيفخي ام ملعيل نهلجرأب نبرضي الو» مهمامأ اهتنيز ةأرملا رهظت
 رمت ةأرملا تناك : سايع نبا لاق ضرم هبلق يف يذلا عمطيف لاخلخلا توص لاجرلا عمسي الثل ضرألا

 رخفلا لاق تانم ؤملا ءاسنلاب دارملا نأ فلسلا رثكأ لوق اذهو 5٠01/7 ريثك نبا رصتتخم (7) . ىراخبلا هجرحأ (؟) 268/9 يواضيبلا (1)

 . بابحتسالا ىلع لومحم فلسلا لوقو . ضعب ىلإ نهضعب رظن لح يف ءاوس نبنإف ءاسنلا عيمج ءاسنلاب دارملا ليقو : يزارلا



 انفيغيأ رشع نماثلا ءزجلا

 مر مس تما 2 ما ساس 2 < ءلرا 26 هم“ سة

 سو دق نيل ةقان بال يم لوس زيا سيشل ظني , الا اوحكنأو

 مصاص رو + سعد د َّض 2-22 2 2 منو دوس م ع4 5

 210 1 لاا يمك «: نع يزن اوت كك

 همام سر م مامن رام وسوم ري كسا مصاص سر ١" ص اص ع

 دعب نم هللا ْنِإَ نهي نمو ايدل ةزيملا ضرع أو غتدتل انصحت َندرأ نإ هَل لع كتليتف

 اوبوتو# ناطيشلا لمع نم هنأل كلذ نع ىلاعت هللا ىهنف « اهاخلخ توص عمسيل اهلجرب برضتو سانلاب

 « تاعاطلا لاشماب مكبر ىلإ نونمؤملا اهيأ اوعجرا يأ «نوحلفت مكلعل نونمؤملا ايأ ًاعيمج هللا ىلإ

 امأ اوجوز يأ «مكنم يمايألا اوحكلأو» نيرادلا ةداعسب اوزوفتو هاضر اولاثتل «. تاوهشلا نع فكلاو

 5 مُيَأ عج يمايألا : يربطلا لاق مكئاسنو مكلاجر رارحأ نم ءاسنلاو لاجرلا نم هل جوز ال نم نونم ملا
 مكدابع نم نيحلاصلاو» "”جوز اهل نكي مل اذإ أ ةأرماو لجر : لاقي ىثنألاو ركذلا هب فصوي

 صيصختو :يواضيبلا لاق مكيراوجو مكديبع نم "الصلاو ىقتلا لهأ كلذك اوحكتأو يأ « مكئامإو

 ناسنرالا ف حالصلاو ىقتلا ةناكم ىلإ ةراشإ هيفو « "”مهأ مهنأشب مايهالاو مهنيد ناصحإ نأل نيح اصلا

 مكعنمي الف رقفو قاف لهأ مهنوجوزت نيذلا ءال ؤه نكي نإ يأ «هلضف نم هللا مهنغي ءارقف اونوكي نإ

 . ميرك داوج , لضفلا عساو يأ «ميلع عساو هللاوإط مهينغي ام هللا لضف يفف ٠ مهحاكنإ نم مهرقف

 ىضرل ًابلط نيجوزتملل ىنغلاب دعو اذهو : يبطرقلا لاق دابعلا حلاصمب ميلع وهو ءاشي نم قزرلا يطعي
 ثيدحلا يفو (0ةيآلا هذه التو حاكتلا ف ىنغلا اوسمتلا : دوعسم نبا لاقو هيصاعم نم ًاماصتعاو هللا

 (© ( هللا ليبس ف يزاغلاو « ءادألا ديري بتاكملاو . فافعلا ديري حكانلا : مهنوع هللا ىلع قح ةئالث )
 جاوزلا لبس مهل رسيتت ال نيذلا ةوهشلا عمقو ةفعلا يف دهتجيلو يأ ا حاكن نودجي ال نيذلا ففعتسيلو»

 نإف ٠ « جاوزلا رمأ محل لهسيو مهيلع هللا عسوي ىتح يأ «هلضف نم هللا مهينغي ىتح# ةيدام بابسأل

 نيذلاو يأ «مكناهأ تكلم امئ باتكلا نوغتبي نيذلاوإ» ًاجرحتو جرف هرمأ نم هل لعج هللا ىقتا اذإ دبعلا
 مهيف متملع نإ مهوبتاكفإط ءاقرألاو ديبعلا نم مهدايسأ ةبتاكمب ةيدوبعلا قر نم اوررحتي نأ نوديري

 هللا لام نم مهونآوإ) ًارارحأ اوريصيل دشرلاو ةنامألا مهنم متفرع نإ لاملا نم ردق ىلع مهوبتاكف يأ «ًاريخ

 اوهركث الو» مهسفنأ كاكف ىلع ًانوع مهل نوكيل قزرلا نم هللا مكاطعأ ام مهوطعأ يأ «مكاتآ يذلا
 ةفراقم نع ففعتلا ندرأ نإ ىأ «ًانصحت ندرأ نإ# ىنزلا ىلع مكءامإ اوربجت ال يأ «ءاغبلا ىلع مكتايتف
 اهنصحُي نأ ةكولمملا ف لصألاف , هتعاتشو رمألا ةعاظف نايبلوه افإو طرشلا وأ ديقلل اذه سيلو . ةشحافلا

 يف تلزن :نو رسفملا لاقدنم ةءاندلاو ةسخلا ىهتنم كلذف ةفعلا ديرتو عنتمتو ىنزلاب اهرمأي نأ اَمأ اهديس
 ناكف « ةميمأ » ىمست ةيناثلاو « ةكيسم » ىمست اههادحإ ناتيراج هل ناك قفانملا « لولس نب هللا دبع »

 ضرع اوغتبتل» ةيآلا تلزنف كي هللا لوسر ىلإ كلذ اتكشف كلذ ىلع امهبرضيو بسكلل ىنزلاب |مهرمأي
 يذمرتلاو دمحأ هجرخأ (4) 541/١7 يبطرقلا (") 58/1 يواضيبلا (؟) 48/18 يربطلا )١(



 رولا ةروس (؟4) مم

 ريش عدم مرر وش ةوعاص رص رس ا رص يل رولكس مم سر مص ايمو 2 يس جرب رعي م 2

 ةظعومو كلبك ن م أول نا نم المو نيم تل اء كيلا انلزنا دقلو 22 محر روفغ نهد |

 2 نيقتملل

 ةليذرلاو ةشحافلا قيرطب لاملا ىلع اولصحتو . لئازلا ةايحلا هذه ماطح اولانت نأ لجأل يأ هايندلا ةايحلا

 هع اس نا رس 0 6

 4 0 ل

 . نيقتملل ىركذو ةظعو

 : يلب اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغالقلا

 هباكر يف ريسلاو ناطيشلا قيرط كولس هّبش «ناطيشلا تاوطخ اوعبتت ال# ةفيطللا ةراعتسالا ١
 . ةراعتسالا قيرطب ةوطخ ةوطخ رخآلا تاوطخ عبتتي نمب

 يف ريثك وهو ىنعملا ةلالدل «ال# هنم تفذح اوتؤي ال نأ يأ «اوتؤي نأ فذحلاب زاجيإالا

 . ةغللا

 . قيدصلا ركب وبأ هب دارملاو «مكل هللا رفغي نأ نوبحت الأ» ميظعتلل عمجلا ةغيص

 . *# نوملعي 8و # نولمعيو نيب صقانلا سانجلا - 4

 . #نيبيطلل تابيطلاو . . نيثيبخلل تائيبخلا# نيب ةفيطللا ةلباقملا -

 ١ «نومتكتو 3 نودبت# نيب قابطلا - 5

 ءيش لك نعال هللا مرح امعرصبلا ضغ دارما نأل «مهراصبأ نماوُضُمي 9 فذحلاب زاجيالا -
 . نيبطاخملا مهفب ءافتكا كلذ فذحف

 ىلع لاخلا مسأ قالطإ باب نم وهو ةنيزلا مقاوم دارملا # نهتنيز نيدبي الو# لسرملا زاجملا-4

 داو لسشلا الا ورةعلاسنل هقارب درج : يرشخيزلا لاق لحملا

 . دهملا يف ريبص ناسل ىلغ هللا هآرب ةشحافلاب يمر ال فسوي نإ : نيققحملا ضعب لاق ةح كاتَف 9

 ةشحافلاب تير امل ةشئاع نإو « مالسلا هيلع ىبسيع اهنبا ناسل ىلع هللا اهأرب ةشحافلاب تيم امل ميرم نإو

 فذقلا نم نآرقلا يف هللا اهأرب ىتح “يبن الو يبص ةءاربب اهل هللا يضر اف . زيزعلا هباتك يف هللا اهأرب
 . ؟0ناتهبلاو

 )١( يبطرقلا ١7/71١7



 نط رشع نماغلا ءزجلا

 اوظفحيو مهراصبأ نم اوضغي» جورفلا ظفح ىلع رصبلا ضغ ميدقت يف ّرسلا : :هيبنت
 : رعاشلا لاق ا|ىكرطخلا يف عوقولل ةمدقم وهو . روجفلا دئارو ىنزلا ديرب رظنلا نأ وه «مهجورف

 رظانلا كتبعتأ ًاموي كبلقل ًادئار كفرط تلسرأ اذإ تنكو
 رباص تنأ هضعب نع ىلعو هيلع ٌرداق تنأ هّلك ال يذلا "تيأر

 هللا يضر ةشئاع ةديسلا نينمؤملا مأ يف نعطلاب نيملسملا نم لاني نأ دارأ اسّيسق نا ركذ : هك ف يطل
 : هلوقب نيرضاحلا ضعب هباجأف ؟ ةمهتم مأ ةئيرب يهأ يردن الو كفرالاب اهومر سانلا نإ : لاقف « اهنع

 تءاج دقو جوز ال سيل امههادحإ « ميركلا نآرقلا امهأرب دقو ىنزلاب اتمهتا ناتأرما كانه . اذه اي عمسإ

 سرخف ؟ ةمهتلاب ىرحأ اههتيأف - ةشئاعو ميرم دصقي دلو اهتأي ملو جوز احل ىرخألاو . دلوب
 .:نجبقلا

 مه كشئوأف . .ىلإ . . حابصم اهيف ةاكشمك هرون لثم ضرألاو تاومسلا رون هللاط : ىلاعت هللا لاق
 . (8؟) ةيآ ةياهن ىلإ (*ه) ةيأ نم #« نو زئافلا

 « هتينادحو ىلع تاحضاو لئالد ماقأو « تانيبمٍتايآ لزنأ هنأب هسفن ىلاعت فصوامل : ةيسانلا
 لئالد نأ نايب يف امهدحأ : نيلثم ركذب 0 عمتجملا ةداعس اهم يتلا ماكحألا عيرشتب هصاصتخاو

 ةنراقملابو . ءافخلاو ةملظلا ةياهن يف ةرفكلا نايدأ نأ نايب يف : يناثلاو روهظلا ةياغ يف ناميالاو ةينادحولا

 نينيع يذل حبصلا حضتي نيلثملا نيب

 ءىشلا هيف لعجي ءاعولا اهلصأو « ةذفانلا ريغ طئاحلا يف ٌهوُكلا : ةاكشملا «ةكشم» : صتتنغللا
 دنع راهنلا طسو نيعلل ىءارتي ام : بارسلا «بارسإ هناعملو هئافص يف ردلا هبشي داقو ءىلالتم يرد

 : رعاشلا لاق ءاملاك يرجي يأ برسي هنأل ابارس يمس « ءامب سيلو ىراجلا ءاملا هبشي رحلا دادتشا

 («قلأتم الفلاب بارس عملك مكدوهع تناك برحلا انففك الف

 : يرشغزلا لاقو ضرألا نم ىوتسملا طسبنملا ٌعاقلاو « ةريجو راج لثم عاق عمج وه: ءارفلا لاق« ةعيق»
 « هقمعل هرعق كردي ال يذلا : ايجّللا «يّجلل ةديبعوبأ لاق اذكهو . ؟"ةًاعمج سيلو عاقلا ىنعمب ةعبقلا
 ءىيشلا قوس : ءاجزبالا «يجزي#» هجاومأ تمطالت : رحبلا ّجتلاو ٠ . جل عمجلاو « ءاملا مظعم ُةِجّللاو
 هديدش هلك رطملا قدولا : ثيللا لاق رطملا : «قدولا»ًاضعب هضعب بكري ًاعمتجم «ًاماكر» ةلوهسو قفرب
 0: : خامشلا لاق ناعمللاو ءوضلا انسلا : #« انس# "9هنيهو

 «ةريصبلا الإ اهءوض رصييل اهانس تمفر اذإ تداك امو

 54٠/115 يبطرقلا (8.)5 5 /ه ريسملا داز (”).17/74 يزارلا رخفلا (؟). 785/17 يبطرقلا )١(



 رونلا ةروس (؟5) عم

 ول كرو هسةماط سر غل ع 00 ل ءآدرم 0

 بكوك اهن هتك هايل ةاَجُر ىف حاملا ٌحاَبصم ايف ة كشك ءهروث لَم ضرألاو تاومَسلا رون هللأ#

 عروب رز 65# جلو ماوه قعد مقوس يو م م حما سس 2 ا م هو ويم

 رون قلع رون ران هسسمت رلولو ءىضيإ 4 اَنيَز داك ةيررغالو ةيقرشال و رثبم ةرح نم دوي ىرد

 رانأ « ضرألاو تاومسلا رونم العو لج هللا يأ «ضرالاو تاومسلا رون هللا» : ركيسيفقللا
 يداه يأ : يربطلا لاق ماركلا لسرلا ةثعبو ماكحألاو عئارشلاب ضرألاو . ةئيضملا بكاوكلاب تاومسلا
 لاقو (”نومصتعي ةلالضلا ةريح نم ءاديغو « نودتبي قحلا ىلإ هرونب مهف ضرألاو تاومسلا لهأ

 لاق رون هل مالك لاقيف يناعملا يف ًازاجم لمعتساو رصبلاب كردملا ءوضلا : برعلا دنع رونلا : يبطرقلا
 : رعاشلا

 ادومع حابصلا قلف نموأأرون ىحضلا سمش نم هيلع نأك بسن

 3 هرمقو رصعلا سمشو , دلبلا رون نالف : نولوقي سانلاو ؟ ةمصعو ثيغو ٌرون انل تنأو» ريرج لاقو

 هتردقبو . اهرودص هنعو « اه ٌؤادتبا هنم ءايشألا عيمج نأل حدملا ةهج ىلع رون هللا : لاقي نأ زوجيف

 ام هللا دوجو الول ذإ « هيف حلا روهظ هرانأ ةملظ هلك نوكلا » :هللا ءاطع نبا لاقو , ”اهرومأ تماقتسا
 ( نيف نمو ضرألاو تاومسلا رون تنأ دمحلا كل مهللا ) ثيدحلا يفو ©« ملاعلا نم ءيش:دجو

 /نبا لاقو 4 ههجو رون ضرألاو تاومسلا رون «٠ راهن الو ليل مكبر دنع سيل» : دوعسم نبا لاقو
 . رونلاب هقلخ نع بجتحاو 4 ارزؤن هلوسرو 2 ًارون هباتك لعجو 2 ارون هسفن هناحبس هللا 0 : ميقلا

 دوعسم نبا هلاق امو ,. ضرألاو تاومسلا لهأ ىداهو . ضرألاو تاومسلا رونم هنأب ةيآلا ترسف دقو

 رونم هنأب اهرسف نم امأو . ضرألاو تاومسلا لهأ يداه هنأب اهرسف نم لوق نم ةيآلا ريسفت ىلإ برقأ
 بلق يف هناحبس هللا رون لثم يأ «هرون لثّم «)دوعسم نبا لوق نيبو هنيب فانت الف ضرألاو تاومسلا
 جارس اهيف عضو ءوضلل عمجأ نوكيل اهل ذفنم ال طئاح ا يف ةوكك يأ «حابصم اهيف ةاكشمك# نمؤملا هدبع

 ام مظعأ ىلع حابصم اهيف قاكشم ةفصك هحوضو يف هللا رون ةفص ىنعملا : ليهستلا يف لاق عطاس بقاث

 هكردي اموه كلذ نأل  مظعأ هللا ٌرون ناك نإو  ةاكشملاب هبش امنإو « ةرانإالاو ةءاضإالا نم رشبلا هروصتي
 ةجاجزلا» يفاصلا جاجزلا نم ليدنق يف يأ «ةجاجز يف حابصملا» «”لثملا هب مهل برض راونألا نم سانلا

 لعشي يأ «ةكرابم ةرجش نم دقويإ» اهنسحو اهئافص يف ىردلا بكوكلا هبشت يأ «يّرد بكوك اهنأك
 ةديدع عفانمب هللا هصخ يذلا نوتيزلا رجش نم يه يأ 4ةنوتيزإ» ةكرابم ةرجش تيز نم حابصملا كلذ

 ةفشكتم ءارحص يف يه امنإو . برغلا ةهج يف الو قرشلا ةهج يف تسيل يأ «ةيبرغ الو ةيقرش الط
 ءارحصلاب ةرجش يه : سابع نبا لاق ىفصأ اهتيزو ٠ جضنأ اهترمث نوكتل راهنلا لوط سمشلا اهبيصت
 مل ولو ءيضي اهتيز داكيإ» '”اهتيزل دوجأ وهو ءيش اهيراوي الو . فهك الو  لبج الو . رجش اهلظي ال
 هئافص نم ءيضي ةنوتيزلا هذه تيز داكي يأ هتدوجو هنسحو تيزلا ءافص فصو يف ةغلابم «ران هسسق

 .يردنكسلا هللا ءاطع نبال مكحلا (7) . 561/1١١ يبطرقلا (؟) . ىربطلا هزاتخاو دهاجمو سابع نبا لوق اذهو ٠١6/18 يربطلا (1)

 3,5 /؟.ريثك نبأ رصتخم (1) . 87 /# ليهستلا (5) . ليوأتلا نساحم نع ًالقن (4)



 *عا رشع نماثلا ءزجلا

 نأ هلل ذأ توبب ىف © 82 ميلع هْىَق لك هللا سائل لكلا هلأ بِ يو ص ١ نم ءورونل هللا ىدبي
 ق3 وم يصمروم م ما سورس سار لو 2 0 را م مع ع اس م

 ٍركذ نع عيار نما ُلاَجِر عج لاَصآلاَ ودعنا ايف رهلحبس همن اهيف و ٌذيَوَعَفَر

 آو بواقلا هيف بلقتل اموي نوفاحي ةركزا أتيت ةركصلا ماكو لأ م رصبأْلاو بوق ا 000

 رون عمتجا دقف رون قوف رون يأ رون ىلع رونإ» ؟ رانلا هتسم اذإ فيكف ؛ ران هسمت ملولو هئايض نسحو
 يأ #ءاشي نم هروتل هللا يدهم هب هب لثمملا رونلا لمتكاف ء تيزلا ءافصو « ةجاجزلا نسحو « جارسلا

 مهل نيبي يأ «سانلل لافمألا هللا برضيو# هدابع نم ءاشي نم  نآرقلا وهو - هرون عابتال هللا قفوي

 وه يأ «ميلع ء ءيش لكب هللاو» مكحلاو رارسألا نم اهيف امب اوظعتيو اوربتعيل مهماهفأل ًابيرقت لاثمألا

 هبرض لثم كلذ : يربطلا لاق ديعوو دعو هيفو  قلخلا رمأ نم ءيش هيلع ىفخي ال ملعلا عس او هناحبس

 طئاخلا يف ةوك لثم داشرلا ليبس هدابعل هب رانأ يذلا هللا رون لثم : لاقف هب ناميالا لهأ بلق ف نآرقلل هلل
 لاق مث تانيبلا تايآلاو نآرقلا نم نم ؤملا بلق يف املا لثم جارسلا لعجو « جارس يأ حابصم اهيف احل ذفنم ال
 رفكلا نم صلخف هردص هللا رانأ يذلا نمؤملا بلق يف نآرقلل لثم كلذو «ةجاجز يف حابصملا»
 يف ردلا هبشي بكوك اهئايضو اهئافص يف ةجاجزلا نأك يأ «يرد بكوك اهنأك ةجاجزلا» لاق مث . كشلاو

 نهد نم حابصملا اذه دّقوَت يأ «ةيبرغ الو ةيقرش ال ةكرابم ةرجش نم دقوي# نسحلاو ءايضلاو ءافصلا

 سمشلا نكلو « ةادغلا نود يشعلاب سمشلا اهيلع علطت ةيقرش تسيل 0 نوتيزلا ةرجش يه ةكرابم ةرجش

 داكي يأ «ران هسسمت ملولو ءيضي اهتيز داكي» أوضأو ىفصأو دوجأ اهتيز نوكيف برغتو اهيلع قرشت
 اهنايب نم داكت هقلخ ىلع هللا ججح نأ اهب ىنعو هئايض نسحو هئافص نم ءيضي ةنوتيزلا هذه تيز

 مههبن دقو فيكف ٠ نآرقلا اذه لوزنب ًاحوضوو ًانايب هللا اهدزي ملولو رظنو اهيف ركف نمل ءيضت اهحوضوو
 ءاشي نمل هتياده ىلاعت ركذا مث "”نايبلا ىلع رونو هللا نم نايب كلذو | ةجح هب مهدازف هتايآب مهركذو هب

 © عفرت نأ هللا نْذأ تويب يف» لاقف هللا ىلإ عاقبلا بحأ دجاسملا يهو ةدابعلا هذه نطاوم ركذ « هدابع نم
 زكارمو ىدهلل ٍتارانم نوكتل اهنأش عفريو مّظعت ناو 2 ةصاخ همسا ىلع داشتو ىنبت نأ ىلاعت رمأ يأ

 موجنلا ءيضت امك ءامسلا لهأل ءيضت ٠ ضرألا يف هللا ؛ تويب دجاسملا : سابع نبا لاق يحو رلا عاعشولل

 اهيف هل حبسي#» هتايآ ةوالتو « هركذو  هديحوتب هللا اهيف دبعي يأ «همسأ اهيف ركذيو» «ضرألا لهأل
 لك : سابع نبا لاق نونم وملا ءاسملاو حابصلا يف دجاسملا هذه يف ىلاعت هلل لصي يأ «لاصآلاو ّودغلاب
 اهفرخزو ايندلا مهلغشت ال يأ «هللا ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت ال لاجرإ» '”ةالص وهف نآرقلا يف حيبست

 لهأ يف ةيآلا هذه تلزن : نورسفملا لاق هللا ةعاط نع ءارشلاو عيبلا مهيهلي الو ١ مهبر ركذ نع اهتنيزو
 هللا ةعاطل اوردابو لغش لك اوكرت ءادنلا اوعمس اذإ اوناك  مهيلع ةللا ناوضر ةباحصلا نم قاوسألا
 ءارقفلل ةاكزلا عفدو « اهتاقوأ يف ةالصلا ةماقإ نع ايندلا مهلغشت الو يأ «ةاكرلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو»

 117/18 يربطلا (#) . 6 /؟4 ريبكلا ريسفتلا (؟) . راصتخالا نم ءيشي ١١١/14 يربطلا (1)



 رولا ةروس (74) ا

 وس اطس صيص 2 هم اسوم < ريرروسلب ياما سا ربل معو مل ل عى ع 2 .ِ

 ادرك نيو ) اسحب رغيآََب نم قزري لاو لق ني مدي أوم نس هلل مهب

 ٍظ ريب يالس ريل ملم ينور يو م رف هس نس ا كلل سنع هل ماع مرح خ39 مد

 ردباسح هلقوف ر هدنع هلأ دجوو أعيش هذي ل ,هءاج اذ جيَح آم ناعمظلا هبسحي ةعيقب 4 اميقب بارك ىلع
 "م مش

 مع العع و ل يعم نس رال جا حمص سا رب سمر مور سامي 0 هم

 تالظن باح قوق نو جوم ءوقوف نب جوم هلم يب رحب ىف تن را قر ٍباَسَخ عرس هلل

 رم سس جار و ل ساس الا عرس شع 0 اص رع رع هم ل حال

 8 رون نمر هل اق ارون رد هلل َصَجي دل نم اهنري دكي ل رهدي جرخأ اذإ ضعب قوف اهضعب

 ًابيهر ًاموي نوفاخي يأ «راصبألاو بولقلا هيف بلقتت ًاموي نوفاخي» اهطورشو اهدودحب نيقحتسللو
 ىلع مهئفاكيل يأ «اولمع ام نسحأ هللا مهزجيلإلمهراصبأو سانلا بولق هعزفو هلوه ةدش نم برطضت

 مهديزيو ًانارفغو ًاوفع ةءاسإالا ىلعو . ًاناسحإ ناسحبالا ىلع مهيزجيو « ءازجلا نسحأب ايندلا يف مهامعأ
 رشب بلق ىلع رطخ الو 2 تعمس ُنذأ الو 2 تأر نيع ال امب ءازجلا كلذ قوف مهيلع لضفتي يأ «هلضف نم

 نالف لاقي دع الو دح نودب ًاعساو ءاطع هقلخ نم ءاش نم يطعي يأ «باسح ريغب ءاشي نم قزري هللاو»

 لامكو ء هتردق لابك ىلع هب هبن : رخفلا مامالا لاق هقفني ام بسحي ال هنأك عسوي يأ باسح ريغب قفني

 ال يذلا لضفلا مهديزيو . مهتاعاط ىلع ميظعلا باوثلا مهيطعي هناحبس هنإف . هناسحإ ةعسو « هدوج
 برضو « هتراسخو رفاكلا لاح ركذ . هتداعسو نمؤملا لاح ىلاعت ركذ امو . "”ههفوخ ةلباقم يف هل دح
 ٍبارسك مهاعأ اورفك نيذلاو» لاقف تاملظلا يف هطبختو هداقتعال يناثلاو هلمعل لوألا : نيلثم كلذل

 يذلا بارسلاك ةرخآلا يف مهل ةعفان ةح اص ًالامعأ اهونظو ايندلا يف اهولمع يتلا رافكلا لامعأ نإ يأ «ةعيقب

 هجو ىلع يرجي ءام هنأك رهظي ىتح ةريجهلا يف سمشلا ءوض نم تاولقلا يف ىري اموهو ناعيقلا ف ىري
 لصو اذإ ىتح يأ «هءاج اذإ ىتحإ» ًايراج ءام ديعب نم ناشطعلا هنظي يأ «ءام نآمظلا هبسحيإ» ضرألا
 هاقوف هدنع هللا دجوو» هترسح تمظعف ًابارس ىآر امنإو « ًابارش الو ءامري مل يأ «ًانيش هدجي ملإ هيلإ
 تام اذإ ىتح هعفني هلمع نأ بسحي رفاكلا كلذكف , هلمع ءازج هاقوف داصرملاب هل هللا دجو يأ «هباسح
 باسحلا لجعي يأ «باسحلا عيرس هللاوإط ًاروثنم ءابه تبهذ اهنأل لامعألا نم ًائيش دجي مل هبر ىلع مدقو

 وأ ىنعملاو رافكلا لالضل يناثلا لثملا اذه «يجل رحب يف تامرلظكوأ» رخآ نع دحاو ةبساحم هلغشي ال هنأل

 رحبلا كلذ يطغي يأ «ٌجوم هقوف نم ٌجوم هاشغيإ» هرعق كردي ال قيمع رحب يف ةفئاكتم تالظك مهلثم
 فيثك باحس يناثلا جوملا كلذ قوف نم يأ 4باحس هقوف نم ضعب قوف هضعب مطالتم جوم هولعيو
 رفاكلا : ةداتق لاق ضعب قوف اهضعب ةمكارتم ةفثئاكتم تامبلظ يه ىأ «ضعب قوف اهضعب تاملظإ»
 ىلإ هريصمو 2 ةملظ هجرحغو 2 ةملظ هلخدمو 3 ةملظ هلمعو 2 ةملظ همالكف : ملظلا نم سخ يف بلقتي

 كلذ جرخأ اذإ يأ ليثمتلا ةمتت نم اذه «اهاري دكي مل هدي جرخأ اذإ» ©”رانلا ىلإ ةمايقلا موي تالظلا

 باحسلا ةملظو , جوملا ةملظو « رحبلا ةملظ نإف اهتي ؤر براقي مل هدي تايلظلا هذه يف عقاولا ناسنإالا

 )١( يربطلا (؟) < /؟84 ريبكلا ريسفتلا ١١5/1١8



 ناي رشع نماثلا ءزجلا

 سمس ريم هدي ريسم صاد ع عم 5 لم رس را ىلا سرا سس اخ هم

 م ِ ةهحيدسلو ”لَسِم دقي تس ْءيطاَو يلا توما ف نم رهل حبس هللآ نآرت رلا

 ول مر م 21 م هسا راس ساس 0 لس مرا ا

 ابا ىحْرب هللا نار ليج ريصملا هلأ َلِإَو ضْرألاَو تاومسلا كلم هلو 29 توُلعْفَي اه : ملع

 درب نام لاَبج نيوآَمسلَنِم لِمَ هيأ نب حرج قولا كَ ماكر عبي م رهيب تلو م
  ِرَصْبأْلاب بَعْدَ ءوقرب انس داكي اس نع فرضي و ُءآسي نم ءدب ٌبيِصِيَق

 تاملظ يف طبختي رفاكلا نأش كلذكف ةملظلا ةدش نم هيلإ ءيش برقأ ةيؤر هنع تبجح ىتح تفئاكت دق

 رونب هبلق رونيو ناميالل هللا هدهي مل نمو يأ «رون نم هل امف ًارون هل هللا لعجي مل نموإ» لالضلاو رفكلا
 تارسلاب هل لكم حلاصلا هلمعل لوألا : نيلاثم رفاكلا لمعل ىلاعت ركذ ء رهدلا دبأ دتهب مل مالسإللا
 كلذ ةميركلا ةيآلا متخ مث ضعب قوف اهضعب مكارتملا تايلظلاب هل لّثمو ءيسلاهداقتعاليناثلاو ٠ عداخلا

 ناكف «رون ىلع رونإ» نم ؤملا يف هلوق لباقم «رون نم هل امف ًارون هل هللا لعجي مل نمو» عئارلا ماتخلا
 هناحبس فصو املو !! نآرقلا ريبعت عورأ ام هّللف ءلامجلاو نسحلا ةياغ يف نايبلاو ليثمتلا اذه
 نأ رت ملأ » لاقفديحوتلا لئالدب كلذ عبتأ نيلهاجلا بولق تاملظو بولق راونأ
 لك هل حبسي ريبكلا ميظعلا هللا "نأ ًانيقي [ملع دمحم اي ملعت ملأ يأ «ضرألاو تاومسلا يف نم هل حببسي هللا

 ريطلاو يأ 4تافاص ريطلاو#» ؟ اهونكاس هسدقيو ههزني . نجو ٠ سنإو . كلم نم نوكلا يف نم
 ملع دق لك ىلاعت هيلإ اهدشرأو اهمهأ حيب ب كلذك هدبعتو اهبر حبست ناريطلا لاح نهتحنجأ تاطساب
 ةدابع يف هكلسمو هتقيرظ ىلإ ىدهو دشرأ دق ريطلاو نجلاو سنإلاو ةكئالملا نم لك يأ «هحيبستو هتالص

 مهحيبست الو مهتعاط هيلع ىفخت ال يأ «نولعفي امب ميلع هللاو» حيبستلاو ةالصلا نم هب فلك امو هللا

 اورسي كلم تبغ تاقولطلل يعي ١ نوكلا يف فرصتملاو كلاملا وه يأ «ضرألاو تاومسلا كلم هللو»
 ريكذت وهو محل امعأ ىلع مهيزاججيف قئالخلا عجرم هيلإو يأ «رييصملا هللا ىلإوإ بلاغلا رهاقلا فرصت مهيف

 مار هللا نأ رت ملأ» لاقف هتينادحوو هتردق ىلع لدت ةينوك ةرهاظ ىلإ ىلاعت راشأ مث « ديعولا نمضتي

 هلعجي مثإ» هقرفت دعب هعمجي يأ «هنيب فلؤي مثإ» ءاشي ثيح ىلإ باحسلا ةيرالقي قومي ىأ 4اس

 7 رطملا ىرتف يأ «هلالخ نم جرسخي قدولا ىرتف» ضعب قوف هضعب ًايكارتم ًافيثك هلعجي يأ 4ًاماكر
 وه يذلا باحسلا نم لزتيو يأ «درس نم اهيف لابج نم ءابسلا نم لزنيوإ» فيثكلا باحسلا نيب نم

 هترمثو هعرز يف هرضيف دابعلا نم ءاش نم دربلا كلذب بيصيف يأ # ءاشي نم هب بي بيصيف# ًادرب لابجلا 0

 ءامسلا نم رطملا لزني امك : يواصلا لاق هرضي الف ءاشي نمع هعفديو يأ «ءاشي نسمع هفرصيوإ هتيش

 0 1 د م اوال ماو اح

 ةدش نم نيرظانلا راصبأ فطخي يأ «راصبألاببهذّيإ»9 باحسلا قرب ءوض برقي يأ 6هقرب انس داكيإ»
 )١( نيلالجلا ىلع يواصلا / ١74



 رولا ةروس (14) 4

 م مود مل رو سال

 نم مِنَ وأم نم هب اد لك َقَ هلأ يو رَصْبألا لأ ةربعَل كلذ ىف َّنإ قا ليلا هلل بلقي

 ا رق ا عل عي

 وْ لك لع هللا نإ ءاَسبام هللا قل تأ ينج لم مو ل ع ىن نش مهر دي زن
 شب 16 فيو تو جلاس ماب م ىو تكي تل 1+ َنلَوأ دقن © ريد

 مس موس س و ةاملم خ28 مو س1

 ءهلوسرو لآ لإ أ اود اذإ و 5 َنينمْوملأِب َ كبك سو دعب نم مهنم قيرف نلوتي مث اعط لوسرلابو

 رخلاو . رونلاو ةملظلاو . رصقلاو لوطلاب امهيف فرصتي ىأ «راهنلاو ليللا هللا بلقيإ هناعمل ةوقو هتءاضإ

 عدبملا عناصلا دوجو ىلع ةغيلب ةظعو ٠ ةحضاو ةلالدل هركذ مدقت ايف نإ يأ «ةربعل كلذ يف نإ دربلاو

 نودجيف نولمأتي ثيح نوعفتنملا مهخأل ركذلاب مهصخو « ةرينتسملا رئاصبلا يوذل يأ «راصبألا ٍلوأل >
 نم ةباد لك قلخ هللاوإ ءىيش لك ىلع رداقلا ناحبسف . دحاو ءيش نم جرخت رونلاو ةملظلاو « دربلاو ءاملا
 مث ءرطملا لازنإو باحسلا فيرصتب مث . ضرألاو ءامسلا لهأ حيبسبا هتينادحو ىلع لدتسا «ءام

 ىلع تاقولخملا عاونأ هقلخ يف ميظعلا هناطلسو ةماتلا هتردق ىلاعت ركذي : ريثك نبأ لاق تاناويحلا لاوحأب

 نم مهنمف يأ 1 اهتاكرحو اهتاولأو اهاكشأ فالتخا

 ىلع يشمي نم مهنمو# ريطلاو ناسنإالاك #نيلجر ىلع يشمي نم مهنمو# فحاوزلاو ةيحلاك هنطب ىلع فحزي
 نم ةلآ ريغب يشاملا وهو بجعأو ةردقلا ف رهظأ وه ام مدق : نايح وبأ لاق باودلا رئاسو ماعنألاك « عبرأ
 هتردقب ىلاعت قلخب يأ «ءاشي ام هللا قلخي» " عبرأ ىلع يشاملا مث . نيلجر ىلع ىيثاملا مث ء مئاوقو لجر

 عفاد هعفدي الو . عنام هعنمي ال ءاشي ام ىلع رداق وه يأ «ريدق ءيش لك ىلع هللا نإ تاقولخملا نم ءاشي ام

 ىلع اهب لالدتسالاو . لامكلا ىلع تاناويحلا رغصأ لاوحأب ةطاحإالا نعةرصاقل وقعلا نأ ملعاو: رخفلا لاق
 لك صاصتخاف . ةيوسلا ىلع لكلا يف ناكل عبرألا عئابطلا بيكرتب رمألا ناكول هنأل . ٌرهاظ عناصلا
 هناحبس . ميكح رهاق ريبدتي نوكي نأو دب ال اهنادبأ ريداقمو اهرامعأو اهئاضعأب تاناويحلا هذه نم رلحاو

 ء تاحضاو تايأ سانلا اهيأ مكيلإ انلزنأ دقل يأ 4تانيب تايآ انلزنأ دقل9 ”نودحاجلا لوقي امع ىلاعتو

 ىلإ هقلخخ نم ءاشي نم دشري يأ « ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يده هللاوإ داشرلاو قحلا قيرط ىلع تالاد
 هللاب انمآ نولوقيو# لاقف نيقفانملاو قافتلا نم رّذح ديحوتلا لئالد ركذ امو . مالسإلا وهو قحلا نيدلا

 قيرف ىلوتي مث# هلوسرو هللا انعطأو لوسرلابو هللاب انقدص نوقفانملا لوقي يأ «انعطأو لوسرلابو
 نم ردص ام مهتم ردص امدعب نم يأ «كلذ دعب نمإ» همكح لوبق نع مهنم ةعامج ضرعي مث يأ «مسهنم

 ةقيقحلا ىلع نينم ؤمب ةعاطلاو ناميالا نوعدي نيذلا كئلوأ سيلو يأ «نينمؤملاب كئاوأ امو» ناعالا ىوعد

 هللا ىلإ اوعُد اذإو» رفكلا نورسيو ناميبالا نو رهظي اوناك نيذلا نيقفانملا يف ةيآلا هذه تلزن : نسحلا لاق

 )١( رصتخملا 7١7/7 ) )7ريبكلا ريسفتلا (") 475 /5 رحبلا 19/784



 نات رشع نماثلا ءزجلا

 هسل# م م مو ماه رص اص صا سا

 مسوق فأ 9 َنيِنعْذم هيلإ وتاب حلا مك نكي نإ 2 َدوُضرْعَم مهْنم قرف اَذإ مهيب كحيل
 م 3 و 4 8 مه

 كوع نك امر هج دوا مم كبت لب رهلوسرو مسيرلع هللآ فيحي نأ نواحي مآ وبان رآ مأ ضرم

 مساري ىلع 00 مو م م ري ع .ريلوم مو

 40 َنوحلفملا مه َكبتلوأَو اًنعْطأو انعم أولوُقي نأ مهيب ركحيل ء هلوُسرو هللا ل أوعداَذإ َنيِنمْؤَمْل

 مسا رب امو 2 2م هم موصل لع عرب مر

 © َنوُراَمْلا مه كيتو هقتيو هللأ شحيو و هلوسرو هللا عطني نم نمو

 يأ #«نوضرعم مهنم قيرف اذإو هلوسر مكح وأ هللا مكح ىلإ اوعد اذإو يأ «مهنيب مكحيل هلوسرو
 ناك نإو يأ «نينعذم هيلإ اوتأي قسحلا مهل نكي نإوإ لوسرلا سلجم ىلإ روضحلا نع نع اوضرعأو اوفكدتسا

 هبن : رخفلا لاق قحلاب مكحي مالسلا هيلع هنأ مهملعل نيداقنم نيعئاط هللا لوسر ىلإ اوءاج مهبناجب قحلا
 ضارعإالا نع اولدع مهسفنأل هوفرع اذإ امأ ؛ مهريغل قحلا نأ اوفرع ىتم نوضرعي امنإ مهنأ ىلع ىلاعت
 هيلع هتوبن يف اوكش مأ ؟ قافن مهبولق يف له يأ «اوباترا مأ ضرم مهءولق ىفأ» "”اضرلا لذبب اونعذأو

 « مكحلا يف هللا لوسر مهملظي نأ نوفاخي مأ يأ «هلوسرو مهيلع هللا فيحي نأ نوفاخي مأ» ؟ مالسلا
 : رعاشلا لوقك مذلاو خيبوتلا يف ةغلابملل ماهفتسالا و

 رهدلا فلاس يف ءاشحفلاو مؤللا ىلع اودهاعت نيذلا موقلا نم تسلأ
 انإ» هللا لوسر مكح نع مهضارع ال دانعلاو ملظلا يف نولماكلا مه لب يأ «نوملاظلا مه كئلوأ لب»

 مهيلع بجاولا ناك يأ «انعطأو انعمس اولوقي نأ مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ نينمؤملا لوق ناك

 ناك ولف ٠ ةعاطو ًاعمس اولوقيو اوعرسي نأ مهموصخ نيبو مهنيب لصفلل هللا لوسر ىلإ نوعدُي امدنع

 هنم بيدأتو نيقفانملل هللا نم بينأت هنكلو ربخلا هب دصقي ملو : يربطلا لاق كلذ اولعفل نينمؤم ءال ؤه

 نيرادلا ةداعسب نوزئافلا مه هللا ةةضرم ىلإ نوعراسملا كئلوأو يأ 4نوحلفملا مه كئلوأو» "”نيرخآل

 يأ « هقتيو هللا ىثخيوإ لمعو لعف لك ىف هلوسر رمأو هللا رمأ عطي نمو يأ «هلوسرو هللا عطي نموإ#
 مه يأ «نوزئافلا مه كئلوأفإط هرجاوز بنتجيو هرماوأ لثتميو ٠ بونذلا نم هنم طرف امل ىلاعت هللا فاخيو

 ملسأف ةيآلا هذه عمس مورلا ةقراطب ضعب نأ ركذ. .هناوضرب نوزئافلا هللا باذع نم نوجانلا ءادعسلا
 . ليجنإالاو ةاروتلا يف ام لك تعمج اهنإ : لاقو

 : يلب اوف اهزجون عيدبلاو ةغالبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغالتلا
 ثيحب ءىش لكل رونم ىنعمب ؟تاومسلا رون هللا» ةغلابملل لعافلا مسإ ىلع ردصملا قالطإ-١

 هنأ مهدنع دارملاو  ءاملعلا ضعب ريسفت ىلع -ةراعتسإ ةيآلا فو : يضرلا فيرشلا لاق هرون نيع هنآك
 بهشلاو ةبقاثلا راونألاب ىدته اهك هنايب عصاونو . هناهرب عداوصب ضرألاو تاومسلا لهأ يداه

 . ةعماللا

 ١7/18 يربطلا (5)' . 51/7 4 ريبكلا ريسفتلا (1)



 رونلا ةروسم 255 ؟ءعئن

 هدبع بلق يف هعضو يذلا هللا رون هش «حابصم اهيف قاكشمك هرون لثم» يليثمتلا هيبشتلا - ”
 يمس خلا نسحلاو ءافصلا ىف ىردلا بكوكلا هبشت ةجاجز لخاد ةوك يف جاهولا حابصملاب نم ؤملا
 هيبشتلا عئاور نم وهو  ددعتم نم عزتنم هبشلا هجو نأل ًايليثق

 نم ةالصلا نآل «ةالصلا ماقإو هللا ركذ نع هنأشب ًابيونت ماعلا دعب صاخلا ركذب بانطبالا -
 . هللا ركذ

 . «بولقلا هيف بلقتت» قاقتشالا سانج 4

 يف تاملظكوأ» هلوق يف كلذكو خلا 4#بارسك مهلاعأ اورفك نيذلاو# عئارلا يليثمتلا هيبشتلا ©
 . ليثمتلا عئادبو هيبشتلا عئاور نم اذهو «يحل رحب

 . #هفرصيو . . هب بيصي# نيب قابطلا - 5

 ةيتاذلا ءايشألل ىداملا بيلقتلا دارملا سيل ذإ «راهنلاو ليللا هللا بّلقي» ةفيطللا ةراعتسالا 7

 . راهنلاو ليللا بقاعتل ريعتسا امنإو

 . بابلألا ةيناثلابو نويعلا ىلوألاب دارملا «راصبألا يلوأل» «راصبألاب بهذي ماتلا سانجلا - 8
.. 

 يجل رحب يف تاملظك وأ» ةيآلا هذه نيملسملا ريغ نم ةعيبطلا ء ءاملع ضعب عمس : هّفيطل

 : اولاق هللا لوسر هنأ دهشأ لاقف ال : اولاقف ؟ رحبلا دمحم بكر له لآسف ةيآلا « . . . جوم هاشغي
 لاوهألا ىأرو . راحبلا يف هرمع شاع نم الا هفرعي ال رحبلل فصولا اذه نإ : لاقف ؟ تفرع فيكو

 . ىلاعت هللا مالك هنأ تفرع رحبلا بكري مل هنأ تربخأ الف . راطخألاو

 «ميلع ءيش لكب هللاو . . ىلإ . . نجرخيل مهترمأ نئل مهنايأ دهج هللاب اومسقأو» : ىلاعت هللا لاق
 . ةيركلا ةروسلا ةياهن (54) ةيآ ىلإ (81) ةيآ نم

 هيلع توطنا ام ركذب هبقعأ , ةحيبق تافص نم هيلع مه امو نيقفانملا ىلاعت ركذ ال : َهَِبَسأَنملا
 كولس نم ريذحتلاب ةميركلا ةروسلا مت متخو 3 ناميألا ظلغأب بذاكلا فلحلاو لايتحإلاو ركملا نم مهسوفن

 . نيقفانملا قيرط

 ,؛ مالحأ هعمج ايؤرلا : ملحلا : سوماقلا يف لاق مانملا يف مالتحالا : «ملحلا» : صتحتسغللا
 اريل هيحاص نوكل هي يمس غولبلا نامز وه : بغارلا لاقو ©7مونلا ف عامجلا : مالتحالاو ملخلاو

 يهو ثماطو ضئاحك ءاسنلاب ٌصاخ هنأل ءات ريغب دعاق مم «دعاوقلا » 2سفنلا طبضو ةانألا يأ ملحلاب

 ةقرفلا . تاتشلاو 3 قلل ا دلولا نعو و يتلا ةأرملا



 ل رشع نماثلا ءزجلا

 «ًاذاولإ ةيفخلا قيرطب ًارثتسم جرخ اذإ للستو لسنا : لاقي ةيفخ جورخلا : للستلا 4نوللستي»
 7 هاري نم ةفاخم ءيشب رتتسي نأ : ذاوللا
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 باطخملا نب رمع ىلإ جلدم : هل لاقي راصنألا نم ًامالغ ثعب نع هللا لوسر نأ يور : اقرلا ف 1

 هنم فشكناف سلجو رمع ظقيتساف « لخدو بابلا مالغلا هيلع ّقدف «ايئان هدجوف هوعديل ةريهظلا ٠ تقو

 ىقلطنا مث 2 نذإب الإ تاعاسلا هذه ُْق لوخدلا نع انمدخو انءاسنو انءانبأ ىهن : هللا نأ تددو : لاقف عيش

 رخف # . مكناميأ تكلم نيذلا مكنذأتسيل اونمآ نيذلا اهمأ اي» تلزنأ ا لكي هللا لوسر ىلإ

 (؟!ىلاعت هلل ًاركش ًادجاس

 يم ريت س سس سس ميل سا جرام س 0 رم و طع و مق

 لف جناح 0 اومسفماللُ نج خي مهتم نإ مم دهج قاوم 2#

 لورا لع امو ا هوعيطن نإ ا ون وسلا وعيطأو هللا وعيطأ
 رم دوام »ا م مص ا لا نهارا سس س2 020 رز مدد

 فلختسأ اك ضْرأْلا ف ف مهملَحَتسِيَل تاحلاصلا ًاولمتو ركنم أونما< نيل هلا دعو يد نيبلا غلبْلا ال

 مهترمأ نئلإ» ةظّلغملا ناميألا ةياغب نوقفانملا فلح يأ «مهتاهأ دهج هللاباومسقأو» : ريسيفللا

 نيقفانملا ضارعإ هللا نّيب امل : لتاقم لاق كعم نجرخيل داهجلا ىلإ جورخلاب مهترمأ نثل يأ «نجرخيل
 « انجرخل انئاسنو انلاومأو انرايد نم جرخن نأ انترمأ ول : اولاقف هوتأ مالسلا هيلع همكح لوبق نع مهعانتماو

 يأ «ةفورعم ةعاطإ» ةبذاك مكناميأ نإف اوفلحت ال يأ عاومسفت ال لقإ» "”تلزنف اندهاجل داهجلاب انترمأ نإو

 «نولمعت امب ٌريبخ هللا نإ لمعلا نود لوقلابو . بلقلا نود ناسللاب اهنإف ةفورعم هلوسرو هلل مكّتعاط

 هللا اوعيطأ يأ «لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ لقط مكاياونو مكايافخ نم ءىش هيلع ىفخي ال ريصب يأ

 نإف يأ «اوّلوت نإف» هيدهب كّسمتلاو هرمأل ةباجتسالاب لوسرلا اوعيطأو . قافنلا كرتو ةينلا صالخإب

 وك سول ةلاسرلا ىلس رب تفل هيلوسرلا لع أ 4 لتخام ءلع نانإل تالا زع ارض و زارع

 يأ «اودتهته هوعيطت نإو# مالسلا هيلع هرمأ عابتاو ةعاطلاو عمسلا نم هب متفلك ام مكيلعو يأ «مهلمح

 سيل يأ «نيبا مالبلا الإ ل وسرلا ىلع امو حالفلاو ةداعسلا قيرط ىلإ متيدتها دقف هرمأ متعطأ نإو

 ةنامألا ىدأو ةلاسرلا غلب دق هنإف متيصعو متفلاخ نإ هيلع ررض الو « ةمألل حضاولا غيلبتلا الإ هيلع

 نابييالا نيب اوعمج نيذلا نيصلخملا نينم ملا هللا دعو يأ *تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو»

 7 ضرألا ثاريمب مهدعو يأ «مهلبق نم نيذلا فلختسا امك ضرألا يف مهّتفلختسيل» حلاصلا لمعلاو
 رايد مهكلمف مهلبق نينم ملا فلختسا اهك «  مهكلامم يف كولملا فرصت اهيف نيفرصتم ءافلخ اهيف مهلعجي

 هر اوئاكل ءاتيساو ندرف دع زرع مهتمر ةنيدملا هباحصأو كك هللا لوسر مدق امل : نورسفملا لاق رافكلا

 تيبن ىتح شيعن انأ نورتأ اولاقف هي - مهتمأل يف الإ نوحبصي الو « حالسلا يف الإ نوتيبي

 478 /# يواضيبلا ىلع هداز خيش ةيشاح (9) . 704/18 يسولألا ريسفت (1)



 رونلا ةروس (؟14) نال

 سل ررلور 2و[ د هم دهم أ6س 18جرام الرام هالس | مادو ىرظص تام ها صصص خ0 4ك

 نو رشنال ىنتودبعَي تا نشا ل اند مهل ناكميلو مهلبق نم نيذلا

 هج ا ل ل لا 00

 َلوُسْرلآ أوعبطاو ةؤك لأ أونا و ةزَلَصلا أوميقأ و( َنوقِسُمْل مه كلوا َكِلَد َدَعَب رفكن مو اعيش ىف

 مقام نما رع 0 عا 3 را م ع سور سر 2 سا

 اتي هو ريما سل راثلا مهو أمو ضرألا يف نب زعم م أورفك يذلا نست ال ج2 نومحرت كّلعل
 ٍلَبَق نم تام تناول اوعي ] َنِدلاَو ْكْدنَمُأ تكلم نذل ركنذعتسيلأ وما دمصورم نه 22

 0 تروس 516 املا لما در ا باش و د نيحو ِرِجَفْل ةؤلص

 نارا زا موسع لل كاس رول دعوا دقو 2 20ةيآلا تلزنف !! لجو زع هللا الإ فاخن ال نينئمطم نينمآ

 اهقراشم تيأرف ضرألا يل ىوز هللا نإ ) : لكك لاق دقف كلذك ةراشب ثيدحلا ىفو ةمألا هذحل اهبراغمو

 يأ «مهل ىضترا يذلا مهنيد مه نتكميلو» "(اهنم لإ ئوراغ عطس يتمأ كلم نإو « اهبراغمو
 دعب نم مهتلدبيلو# نايدألا لك ىلع ًايلاع ًانيكم ًازيزع مه هاضترا يذلا - مالسالا - - مهنيد نلعجيلو

 مهنمآوإ» هلوقك رارقتسالاو نمألا ىلإ عزفلاو فوخلا نم اهيلع اوناك يتلا مهلاح نريغيلو يأ «انمأ مهفوخ
 يف فالختسالل ليلعتلاك مهيلع ءانثلا قيرطب فانثتسا هًائيش يب نوكرسشي ال ينتودبعي» «فوخ نم

 دحج نمف يأ «كلذ دعب رفك نمو» يريغ الإ نودبعي ال , ةدابعلا يل نوصلخيو يننودحوي يأ ضرألا
 وبأ لاق هللا رمأ نوصاعلا « هللا ةعاط نع نوجراخلا مه «نوقسافلا مه ككلوأؤ# معنلا هذه ركش
 هللا نأل ةيآلا ليوأتب هبشأ وهو : يربطلا لاق هللاب رفكلا ينعي نسيلو ةمعنلا هذهب رفك نم يأ : ةيلاعلا

 هذه رفك يأ «رفك نموإ» لاق مث مهيلع هب معنم هنأب ةيآلا هذه يف ربخأ امب ةمألا هذه ىلع ماعنرالا دعو

 اودأو ةالصلا نونم ملا اهبأ اوميقأ يأ «ةاكزلا اونآو ةالصلا اوميقأو» "”«نوقسافلا مه ككئلوأفإ ةمعنلا
 رئاس يف لوسرلا اوعيطأ يأ «نومجرت مكلعل لوسرلا اوعيطاو» هللا يضرُي يذلا لمكألا هجولا ىلع ةاكزلا
 يأ ةرصثلاب هل دعوو هل يبنلل ةيلست « ضرألا يف نيزجعم اورفك نيذلا نبسحت الإط ةمحرلا ءاجر هب مكرمأ ام

 نيح لك يف مهيلع ٌرداق هللا لب ةايحلا هذه يف هلل نيزجعم كوبذكو كودناع نيذلا نيرفاكلا دمحم اي نظن ال
 هيلإ نوريصي يذلا لآملاو عجرملا سئب يأ «ريصملا سنبلو» منهج ران مهعجرم يأ «رانلا مهاوأمو» نأو

 هلوسرو هللا اوقدص نيذلا نونمؤملا اهبأ اي يأ «مكنايأ تكلم نيذلا مكنذأتسيل اونمآ نيذلا اهمأ اي»
 مهنوكلمت نيذلا ءامإالاو ليبعلا مكيلع لوخدلا يف مكنذأتسيل ًاجاهنمو ايكحو ًاماظن مالسرالا ةعيرشب اونقيأو
 اونذأتسيل رارحألا لاجرلا غلبم اوغلبي مل نيذلا لافطألاو يأ «مكنم مّلحلا اوغلبي مل نيذلاو#» نيميلا كلم
 ىلإ مكدولخو مكمون تقو ليللا يف يأ ه«رجفلا ةالص لبق نم# تاقوأ ةثالث يف يأ «تارم ثالث ًاضيأ

 ةالص دعب نموو» ةلوليقلل مكبايث نوعلخت نيح رهظلا تقو ىأ «ةريهظلا نم مكبايث نوعضت نيحو» ةخارلا
 اهيف لتخي تاقوأ ةثالث يه يأ «مكل تاروعثالث» هل مكدادعتساو مونلا مكتدارإ تقوو يأ «ءاشعلا
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 1 رشع نماثلا ءزجلا

 هجرك يطوي كييك 1
 آو هد له ني َكَِدَك مهلَبَك نم نذل ّنَدعتسأ ا أونذعتسيلف لحل كتم لاقطألا مب اَذإَو رع ما دودو و موو ]هاو ور م9 8و رو امواع هو صصص

 مو 2 م م لا سمس صح رص رتل سل عا رب بس مس ع 2

 و ناي نين حانج نبط سيل احاكز نوجا ا

 رو مسا موقد مس وسمر أ مم مو »و صو م 2 - 2 اح 7 0 همم وذ

 هاء 21 موو ءا 2 هرم مع ىر

 :اذيمل نيرا فصيل ني يرينا شل ا

 اولخدي لأ مكنايبصو مكمدخو مكديبع اومّلعف « بلاغ اهيف فشكتلاو ةيداب اهيف تاروعلا ٠ مكرتست
 الو مكيلع سيل يأ «نهدعب حانج مهيلع الو مكيلع سيل# ناذئتسالا دعب الإ تاقوألا هذه يف مكيلع

 مكيلع نوفاوطإ# ةثالثلا تاقوألا هذه دعب ناذئتسا ريغب مكيلع لوخدلا يف جرح نايبصلاو كيلامملا ىلع

 نوضمي يأ : نايح وبأ لاق كلذ ريغو ةمدخلل مكيلع نوفوطي مكمدخ مهن :أل يأ «ضعب ىلع مكضعب

 مكل هللا نّيبي كلذك» ؟”تاقوألا كلت يف الإ نذإ ريغب ةيشعو ةودغ لزانملا يف مكيلع نولخديو نوئيجيو

 # ميكح ميلع هللاو# اهم اوبدأتتل ةيعرشلا ماكحألا مكل هللا نيبي نايبلاو حيضوتلا كلذ لثم ىأ «تايآلا

 لافطألا ءال ؤه غلب اذإو يأ «ملحلا مكنم لافطألا غلب اذإو» مهل هريبدت يف ميكح « هقلخ رومأب ملاع يأ
 مهوملعف يأ «مهلبق نم نيذلا نذأتسا امك اونذأتسيلف# فيلكتلا نس يف اوحبصأو لاجرلا غلبم راغصلا
 يأ «هتايآ مكل هللا نّيبي كلذك» نوغلابلا لاجرلا نذأتسي ابك تاقوألا لك ىف اونذأتسي نأ يماسلا بدألا

 : يؤاضيبلا لاق هعيرشت يف ميكح هقلخب ميلع يأ «ميكح ميلع هللاوإ» نيدلاو ةعيرشلا رومأ مكل لصفي
 نع ندعق يتاوللا زئاجعلا ءاسنلاو ىأ «ءاستلا نم دعاوقلاو» ©ناذئتسالاب رمألا يف ةغلابمو ًاديكأت ه ررك

 هيف نبغري الو جاوزلا يف نعمطي ال يأ «ًاحاكن نوجري ال يناللا» نهنس ربكل جاوزلا بلطو فرصتلا

 نأ يف ٍنهيلع مثإ الو جرح ال يأ «نسيءايث نعضي نأ حانج نهيلع سيلف# نهيف ةوهشلا عفاود مادعنال

 الو 2 ًاهابتنا تفلت ال يتلا ةداتعملا نهسبالمي لاجرلا مامأ نرهظيو 5 بابلجلاو ءادرلاك نبمايث ضعب نعضي

 جربتلا ةقيقحو : نايحوبأ لاق نهيلإ رظنيل ةنيزلاب تارهاظتم ريغ يأ ةنيزب تاجر ريغ#» ةوهش ريثت
 نففعتسي نأو» «لامج اهب رهظي نأ ىلع صرخلا اهنم ودبي ءاطمش زوجع برو ؛ هوافخإ بجي ام راهظإ
 رتستلا يف ةغلابم ء ءاسنلا نم تاباشلا هسيلت اك بايثلا سبلو بابلجلا ءادتراب نرتتسي نأو يأ « نه ريخ

 يزاجيو سوفنلا ايافخ ملعي يأ «ميلع عيمس هللاوإ رهطأو هللا دنع ىكزأو «٠ مركأو نه ٌريخ ففعتلاو

 «جرح ضيرملا ىلع الو جرح جرعألا ىلع الو ٌجرح ىمعألا ىلع سيلإ» ريذحتو دعو هيفو , هلمعب ناسنإ لك
 مهفعضل وزغلا نع دوعقلا يف مثإ الو جرح « ضيرملاو 2 جرعألاو , ىمعألا » راذعألا ىلهأ ىلع سيل يأ

 تويب نم اولكأت نأ مثإ سانلا اهيأ مكيلع سيلو يأ «مكتويب نم اولكأت نأ مكسفنأ ىلع الو» «”مهزجعو

 رحبلا بحاص هراتخاو رهاظلا وهو ديز نباو نسحلا لوق اذه (5) . 478 /5 رحبلا 0) . 51/7 يواضيبلا (9) . 477/5 رحبلا (1)
 . يزارلاو يربطلا هراتخاو ءاحصألا عم اولكأي نأ راذعألا لهأ نع جرحلا يفن دارملا ليقو فاشكلاو



 رونلا ةروس (؟4) نا

 مرا ص اس روعوغ ورب جمر 3 رز ماء ذ..د د 1 وو ورسك سرب م1 ري لآ[ جرا مو مرر س6 حرا م س1

 ركباللخ تويبوا ركلؤوخأ تويب وأ ركتلمع تويب وأ ركملمعأ تويب وأ ركناوخأ تويب وأ كنوخإ تويب
22 

 سا سك يي سا ىو ررعي1 1 م مر“ ىربوسم موس سا اى رمل 2 ري وءرمم ع هك
3 3 

 اول انويب ملحد اَذِإَف اَناَْشأ وأ اعيمب أوطان نأ حاتجركيطع سيل كفيدص وأ هتاف ْمُكَلماَمْو
 2 سا ريب سم سر جس م سوح رطل رس راس ل ار سس رس ع دم ع دك 2م عع 4 : . سميت يور 214 مس

 امإ © فكولقعت كلعل تليآلا ركل هللا نيبي َكِلذَك ةبيط هك رثبم هللا دنع نم ةيحن ركسفنا لع
- - 

 - أ 2و 2 م هد وس سا سرّ صام رس 0 00 00 951 و ' 8 و ل م ركع م ير <

 نيذلا نإ هونذعتسب ىح أوبهذي رل عيماج يماحلع ,هعم اوناك اذإو ءهلوسرو هللأب أونما< نيذأأ نونمؤمل

 نإ : مالسلا هيلع هلوقل هتيبك دلولا تيب نأل دالوألا تويب اهيف لخديف : يواضيبلا لاق مكلايعو مكجاوزأ
 تويب وأ . مكتاهمأ تويب وأ مكنابآ تويب وأ» «”هبسك نم هدلو نإو 2 هبسك نم ءرملا لكأي ام بيطأ

 ىلع فقوتت ال لكألا ةحابإ نأ رهاظلاو : يزارلا لاق براقألا ءالؤه تويب نم لكألا يف جرح ال يأ

 تويبلا يأ «هحتافم متكلم اموأ» "”براقألا لكأب مهسفنأ بيطت موقلا ءالؤه نأ ةداعلا نأل ناذئتسالا
 هللا لوسر عم نوبهذي نوملسملا ناك : ةشئاع تلاق اهلهأ بايغ يف اهحيتافم نوكلمتو اهيلع نولكوت يتلا
 ال هنإ : نولوقي اوناكف اهنم لكألا مكل انللحأ دق : نولوقيو مهئانمض ىلإ مهحتافم نوعفديو وزغلا يف

 "”#هحتافم متكلم اموأ» هللا لزنأف ءانمأ نحن امنإو مهسفنأ بيط ريغ نع انل اونذأ مهنإ . لكان نأ انل لحي
 لكأت نأ سأب الف كقيدص تيب تلخد اذإ : ةداتق لاق مكباحصأو مكئاقدصأ تويب وأ يأ «مكقيدصوأ»

 وأ نيعمتجم اولكأت نأ جرحوأ مثإ مكيلع سيل يأ «تاتشأو ًاعيمج اولكأت نأ حانج مكيلع سيلإ) هنذإ ريغب
 دجي مل نإف هموي ثكمي «٠ هدحو لكأي ال مهنم لجرلا ناك ةنانك نم يح يف تلزن : نورسفملا لاق نيفرفتم

 ٍمهربخأف هب راشي نم دجي ىتح اهنابلأ نم برشي الف لفحلا ليرالا هعم تناك امبرو : ًائيش لكأي مل هلكا ؤي نم
 ًاتويب متلخد اذإ يأ «مكسفنأ ىلع اومّلسف ًاتويب متلخد اذإف» هيلع جرح ال هدحو لكأ اذإ لجرلا نأب ىلاعت

 مالسإالا ةيحتب مهويح يأ «ةبيط ةكرابم هللا دنع نم ٌةيحت سانلا نم اهيف نم ىلع اوملسف ةنوكسم
 اهفصو 3 يبطرقلا لاق نينم وما: هدابعل هللا اهعرش يتلا ةبيطلا ةكرابملا ةيحتلا يهو ,مكيلع مالسلا »

 مكل هللا نّيبي كلذك» '©اهبيطتسي اهعماس نآل بيطلاب اهفصوو « ةدوملا بالجتساو ءاعدلا اهيف نأل ةكربلاب
 « ةمكحملا ماكحألا نم ةميركلا ةروسلا هذه يف ىلاعت ركذ امل : ريثك نبا لاق «نولقعت مكلعل تايآلا
 امإ#» نولقعي مهلعل اهولقعتيو اهو ربدتيل ًايفاش ًانايب تايآلا مهل نيبي هنأ ىلع هدابع هّبن « ةمربملا عئارشلاو

 هلوسرو هللا اوقدص نيذلا نايالا يف نولماكلا نونمؤملا امنإ يأ «هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا نونمؤملا

 هيف ماه رمأ يف لوسرلا عم اوناك اذإو يأ « عماج رمأ ىلع هعم اوناك اذإو» كش هجلاخي ال ًامزاج ًاقيدصت

 لاق مهل نذأيف هونذأتسي ىتح هسلجم اوكرتي مل يأ «هونذأتسي ىتح اوبهذي مل» نيملسملل ةحلصم

 رصتخملا 114/7 ريثك نبا (8) 9 /78 ريبكلا ريسفتلا (؟) . 5 /؟ يواضيبلا )١(
 رصتخملا 11٠١ /7 ريثك نبا (8) .م1 ١7/ يبطرقلا (4)



 نايم رشع نماثلا ءزجلا

 ها دامو رد جلو دس مالكم ا. هك م امار#ب ولون

 ريس ا مََِط ضبل را هلل ب نووي َنيِدلأ كبتلوأ كنونذعتس

 ل ا هم م م را ل ِ هم ا سعام 22 عجرر معمم اص 2 8 هي

 ا 5 امنب رانك ا لوسرا ةاعدأ أواعجتال ع ميدو نإ[

 2اس 8 خ م مر ىلع 2و1 د 0 م8 »ام

 ّنإالأ ي 2 باَذع مهيصيوأ ةنتف مبيصتنأ ةهمأ نع نوفل َنيِدلا ِرَدحيلف 002

 ا رب سس ل يسع زل إل ص ركل ل ل هل عرعر خا سل اع حس مح

 2 ملط هع لعب هللا أولم ام مهتيسيَف هيل نوعجري مويو هيلع متنأ ام لعب دك ضرالاو تامل

 ىفام هَل
 م -

 فارصنالا يف نونذأتسي اوناك نينم ولا ضعب نإف . قدنخلا رفح تقو يف ةيآلا هذه تلزن : نورسفملا
 نيقفانملا مذب ضرعُتو « نيصلاخلا نينم ؤملا حدمت تلزنف ناذئتسا ريغب نوبهذي نوقفانملا ناكو « ةرورضل

 نأشل أيظعتو أابخفت هركذ مدقت امل ديكوت اذه «هلوسرو هللاب نونمؤي نيذلا كئلوأ كنونذأتسي نيذلا نإ»
 ىلع ًادكؤم هداعأ : يواضيبلا لاق اقح نونمؤملا مه كئلوأ دمحم اي كنونذأتسي نيذلا نإ ىأ ٍةلكئلوسرلا
 هللا ظفل ركذب لوألل ديكأت هيفو لوألا بولسالا سكم نينمالا مه نيانسلا لفج غلبأ بولسأ
 كنذأتسا اذإف يأ « مهتأش ضعبل كونذأتسا اذإف# '١ناعالا ةحص ىلع ٌاليلدو ًاقادصم نوكيف هلوسرو

 نإ فارصنالاب تببحأ نمل حمساف يأ «مهنم تئش نمل نذأف» «”مهماهمو مهنوئش ضعبل نونمؤملا ءالؤه

 رذعل ولو ناذئتسالا نإف ةرفغملاو وفعلاب مهل هللا عداو يأ هللا مهل رفغتساو» ةحلصمو ةمكح هيف ناك
 إل ةحرلا عساو وفعلا ميظع يأ «ميحر روفغ هللا نإ نيدلا رمأ ىلع ايندلا رمأل ميدقت هنأل ٌروصق

 ًاضعب مكضعب يداني ابك همساب لوسرلا اودانت ال يأ «ًأض عب مكضعب ءاعدك مكنيب لوسرلا ءاعد اولعجت

 يعادتلا ناك ا : نامح وبأ لاق هنأشل أبظعتو هماقمل أبخفت هللا لوسر ايو هللا 'يبن اي : اولوق لب همساب
 اي . هللا لوسر اي وحن هب ىعدي ام نسحأب هئاعدو لكي هللا لوسر ريقوتب اورمأ ةوادبلا ةداع ىلع ءامسألاب

 ٍىلاعت مهرمأ : ةداتق لاق "”كلذ نع اوهنف دمحم اي لوقي ناك ملسأ نم ٍقافج ضعب ىلإ ىرت الأ. . هللا يبن

 ًاليلق نوُلسني نيذلا هللا ملع دق يأ «أذاول مكنم نوللستي نيذلا هللا ملعي دسقإ» هوفّرشيو ه هومخفي نأ

 مهضعب موقلا ذولي نأ وه ذاوللاو : يربطلا لاق ضعبب مهضعب رتتسي ةيفخ يف ةعامجلا نم نوجرخيو ًاليلق
 رمأ نوفلاخي نيذلا فخيلف يأ «هرمأ نع نوفلاخي نيذلا رذحيلفإ «©اذهب اذهو اذهب اذه رتتسي . ضعبب

 ةنحم مهب لزنت يأ «ميلأ باذع مهبيصي وأ ًةنتف مهبيصت نأ» هتنسو هجهنمو هليبس نوكرتيو لوسرلا
 ام العو لج هل يأ « ضرالاو تاومسلا يف ام هلل نإ الأ ةرخآلا يف ديدش باذع مهلاني وأ ايندلا يف ةميظع
 « قافنلا وأ ناميالا نم مكسوفن يف ام ملع دق يأ هيلع متنأ ام ملعي دقإ» ًاديبعو ًاقلخو اكلم نوكلا يف

 44٠/8 يواضيبلا ىلع هداز ةيشاح )١(
 «(كئاعد حلاص نم انسنت ال صفح ابأ ايإ: لاق مث هل نذأف ةرمعلا يف يي يبنلا نذاتسا رمع نإ ١ : سابع نبا لاق (؟)

 11" ١8/ يربطلا (4) 415/5 رحبلا (”)



 رونلا ةروس (74) نذل

 امب مهربخيف هيلإ نوعجري ةمايقلا مويو يأ «اولمع امب مهئبتيف هيلإ نوعجري مويوإ ءايرلا وأ صالخيالاو
 ىفخي ال يأ # ميلع ءيش لكب هللاو» هلمعب الك ىزاجيو ريقحو ليلجو , ريبكو ٍريغص نم ايندلا يف اولعف

 . هكلمو هقلخ لكلا نأل ةيفاخ هيلع

 : يلي اهف اهزجون نايبلاو ةغالبلا نم ًاهوجو تايآلا تنمضت : ةغالتلا

 ىصقأ اهيف نيغلاب نوقفانملا اهب فلحي يتلا ناميألا هّبش «مهنايأ دهَج» ةفيطللا ةراعتسالا ١

 1 ةراعتسالا قيرطب

 ل ا حا لاا و را ا محيا

 وأ أ اعيح# تاتشألاو عيمجلا نيب كلذكو «ًانمأ مهفوخ دعب نم# نمألاو فوخلا نيب , قابطلا -

 . نيقرفتمو نيعمتخ ىنعملا نأل «دينأ

 . «#ميحر روفغ# ةغلابملا ةغيص هه

 رّسأ نمو « ةمكحلاب قطن ًالعفو ًالوق هسفن ىلع هللا رْمأ نم : فلسلا ضعب لاق : ةَدْيإَف
 . ؟"هاودتهت هوعيطت نإو# ىلاعت هلوقل ةعدبلاب قطن العفو الوق هسفن ىلع ىوه لا

 نكي مل اذإ يخأ بحأ ال : لاقف ؟ كقيدص مأ كوخأ كيلإ بحأ نم : مهضعبل ليق : هكفهيطل
 انل اف اولاق نيح نييمنهجلا ةثاغتسا ىرت الأ بيرقلا نم دكوأ قيدصلا ١ : سابع نبا لاقو . يقيدص
 : (0 2« تاهمألاو ءابآلاب اوثيغتسي ملو # ميمح قيدص الو * نيعفاش نم

 ىتح ًاعئاج ىقبيو هدحو لكأي نأ هيلع ًايزخو ًاراع نأ مهدحأ ىري برعلا ضعب ب ناك : هني

 : لوقي ناكف متاح نع اذه رهتشاو هبراشيو هلكا ؤي نم دجي

 يدحو هلكآ تسل ينإف ًاليكأ هل يسمتلاف دازلا تعنص ام اذإ

 . فيضلا ىرقو « مركلاو دوجلاب اورهتشا دقف . مهرخافمو برعلا رثآم نم اذهو
 « رونلا ةروس ٍريسفت هللا دمحب مت

 اناني اى

 )١( طيحملا رحبلا (؟) هال /؟ ريسملا داز 5/ 4174



 م

 نيك اوزفل) ةرؤيم (9)
  نعسو ساسانكلف رو

 ةروُسلأ ب كَذُي نيب

 ٍلكَي دمحم ةلاسر لوح نيكرشملا تاهبش جلاعتو ؛ ةديقعلا نوئشب ىنعت يهو ةيكم ناقرفلا ةروس

 2 ةيدمحملا ةلاسرلا ةحصو 2 نآرقلا قدص تابثإ لوح رودي ةروسلا روحو 2 ميظعلا نآرقلا لوحو

 . رابتعالاو ةظعلل صصقلا ضعب اهيفو 3 ءازحلاو ثعبلاب ناميالا ةديفع لوحو

 بيذكتلاو . هيف نعطلاب نوكرشملا نّئفت ىذلا نآرقلا نع ثيدحلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا
 لهأ ضعب هيلع هناعأ دمحم قالتخا نم هنأ اومعز ىرخأو . نيلوألا ريطاسأ هنأ اومعز ةراتف « هتايآب

 . ةلطابلا ماهوألاو « ةبذاكلا معازملا هذه مهيلع ىلاعت هللا ٌدرف « نيبم رحس هنأ اومعز ةثلاثو . باتكلا
 اهيف ضاخ املاط يتلا ةلاسرلا عوضوم نع تثدحت مث ٠ . نيملاعلا بر ليزنت هنأ ىلع نيهاربلاو ةلدآلا ماقأو
 ميلست ضرف ىلع - ةلاسرلا نوكت نأو . ًارشب ال ًاكلم لوسرلا نوكي نأ اوحرتقاو . نودناعملا نوكرشملا
 هللا در دقو « ' ميتي ريقفل ال ٠ ميظع ينغ ناسنيال نوكتف « ءارثلاو هاجلا يوذب ةصاخ - -رشبلا نم لوسرلا

 . لطابلا رهظ مصقت يتلا « ةغمادلا ساو + عاملا موب مهي لام

 ؛ لالضلا ميحج ىلإ اوسكتنا مث « هب اوّرقأو قحلا اوفرع نيكرشملا نم ًاقيرف تايآلا تركذ مث

 نب يبأ» يقشلا هقيدص ببسب نيدلا نع دترا مث ملسأ ىذلا 4 طيعم يبأ نب ةبقع١» مهنم : تك

 7 قاطيشلاب هقيدص صو ةيآلا ديدي ىلع ملاظلا ضعي مويوز» ملاظلاب ميركلا نارقلا همس دقو « فلخ

 امو « نيبذكملا مهماوقأ نع ثيدحلا ءاجو ًالامجإ ءايبنألا ضعب ركذ ءاج ةميركلا ةروسلا ايانث فو

 باحصأو . دومثو . داعو . حون موقك هللا لسرل مهبيذكتو مهنايغطل ةجيتن رامدلاو لاكنلا نم مهب لح

 «هتينادحوو هللا ةردق لئالد نع ةروسلا تثدحت امك ؛نيدحاجلا نيرفاكلا نم مهريغو .طول موقو سرلا

 دهاوش نم دهاشو « هللا ةردق راثآ نم رثأ وه يذلا « عيدبلا نوكلا اذه يف هقلخ راثآو هعنص بئاجع نعو

 . لالجلاو ةمظعلا

 يتلا ةديمحلا قالخألا نم هب هللا مهمركأ امو , نمحرلا دابع تافص نايبب ةروسلا تمتخو *#

 . ميعنلا تانج يف ميظعلا رجألا اهب اوقحتسا



 ناقرفلا ةروس (؟6) نان

 ديجملا باتكلا اذه اهيف ركذ ىملاعت هللانأل « ناقرفلا ةروس» ةميركلا ةروسلاتيمس : هتّيمستلا
 . نيبملا ءايضلاو عطاسلا رونلا هنأل ةيناسنإلا ىلع ىربكلا ةمعنلا ناكو ٠ لكي دمحم هدبع ىلع هلزنأ يذلا

 ىمسي نأب ًاريدج ناك اذهلو 3 ناعالاو رفكلاو 2 مالظلاو رونلاو 8 لطابلاو قحلا نيب هب هللا قرف يذلا

 هلع . ناقرفلا

5 
 ْدَجخي لو ضرألاو تاونمسلا كلم ,هل ىَدْلا يد اريذت َنيَعْلل نوُعَيِل - هدبع لعناَرفْلا لرب ىلا َكَراَبَت كل و

 0 هس خم جامع 00 تا ا لص وج ص ع روك ع

أو قد اًربدْقَت رهردقف هى لع قلَحَو كلملا ىف ُكيِرَش , نكح ]و ادلو
 207 ه ةدنود نموذح 

 لاق ميظعتلاو ديجمتلا ىنعمب يتأيو هتدايزو ريخلا ةرثك يهو ةكربلا نم 4كرابتا» : صحضخل الا

 ©عءنام بر اي تيطعأ امل سيلو هتعنم ءيشل طعم ال تكرابت رعاشلا

 نيطوبرم «نينرقم# توملا دعب ءايحإلا : روشنلا «ًاروشنإ# كالملا نم رّذحملا : ريذنلا «ًاريذن#
 : موثلك نب ورمع لاق لسالسلاب

 ”انيرقم كولملب انبأو ايابسلابو باهنلاب اوبآف
 روب لاجرو روب لجر لاقي : ةديبعوبأ لاق كالحلا وهو راوبلا نم ذوخأم «ًاروب# ًارامدو ًاكاله «ًاروبث»
 . ©©كالملا راوبلاو . كلاه هانعمو

 لّرن يذلا هللا ريخ رثاكتو مّظعتو دجمت يأ «هدبع ىلع ناقرفلا لّرن يذلا كرابت# : رم/سقفللا
 دمحم نوكيل ىأ «ًاريذن نيملاعلل نوكيل» لكَ دمحم هدبع ىلع لطابلاو قحلا نيب قرافلا ميظعلا نآرقلا

 كلاملا ىلاعت وه ىأ «ضرألاو تاومسلا كلم هل يذلا هللا باذع نم مهل ًافوغ نيعمجأ قلخلل ًايبن
 دوهيلا معز امك دلو هل سيلو يأ «أدلو ذختي ملو» ًاديبعو ًاكلمو ًاقلخ ضرألاو تاومسلا يف ام عيمجل

 ءيش لك قلخو# ناثوألا ةدبع لاق امك هلإ هعم سيلو ىأ «كلملا يف كيرش هل نكي ملوإ ىراصنلاو
 داجيرالا نع ةرابع قلخلا : ليهستلا يف لاق ماكحبالاو ناقئبالا عم هتردقب ءيش لك دجوأ يأ «ًارييدقت ةرّدقف

 « هناكمو هنامزو . هتعنصو هرادقمب قولخم لك صيصختو ةعنصلا ناقتا نع ةرابع ريدقتلاو , مدعلا دعب

 : ءايربكلا تافص نم عاونأ عبرأب هتاذ هناحبس فصو : ىزارلا لاقو ”كلذ ريغو هلجأو هتحلصمو

 هنأ : ثلاثلاو ًادبأ دوبعملا وه هنأ : يناثلاو هدوجو ىلع هيبنتلاك اذهو ضرألاو تاومسلل كلاملا هنأ : لوألا

 يأ #«ةملا هنود نم اوذختاو# «*ريبدتلاو ةمكحلا عم ءايشألا عيمجل قلاخلا هنأ : عبارلاو ةيهولألاب درفنملا

 ريبكلا ريسفتلا (ه) . 4 /# ليهستلا (5) . 57/785 ريبكلا ريسفتلا (") . 8/1١ يبطرقلا (7) . 48٠١/5 رحبلا رظناو حامرطلل تيبلا )١(

1 . 



 5« رشع نماثلا ءزجلا

 صا جو صصص رو ع2 سمك مس يم رك ء م ع له هم بم ل عد سر كم. 2م 2 عع وم بم رم رح رع ركع

 نذل لاَثو د اروسف الو ةؤيح الو اتوم نوكلمي الواعفت الو ارض ميسفنال وكلب الو نوقلحي مهو اشيش
 َنيِلوألاريطنسأ أولاثو د اروزو املظ واج دقق نورتا# موق هيلع رهئاعأو هئرتفا كفإالإ ادله نإ أورَمك لت مآ ناسا رص ع م . مم اة 2 ما ورم جمر ل السل مور 8 ها هس همم م هس راد

 ِج
 ري عم ص عاج هلل هريس مام 02

 اروفغ ناك رهنإ ضرألاو ت'ونمسلا ىف رسلأ
 ريماس ع رعرطم لذ ع تلصأ نزور م 7 سةممم سجى ري ريع 1 عويض سل و رس ري”

 رهعم نوكيف كلم هيلإ لنا الول قاوسألا ىف ىشميو ماعطلا لكحاي لوسرلا اذه لام أولاقو ير اميحر
 هج انشر طي دب رطل لقريب ةذج رك وكت ذأ دكت قب أ حا 8

 قلخ ىلع نوردقي ال يأ 4نوفلخي مهو ًائيش نوقلخي ال» مانصألاو ناثوألا نم هللا ريغ نوكرشملا دبع
 مهسفنأل نوكله الوإ» ؟ هللا عم ةلآ نونوكي فيكف ريوصتلاو تحنلاب نوعونصم مه لب ًالصأ ءيش
 الو ةايح الو ًاتوم نوكلوي الوإط مهل عفن بلج الو مهنع رض عفد نوعيطتسي ال يأ «ًاعفن الو أرض
 : يرشخمزلا لاق تاومألا نم ًادحأ ثعبت نأ الو ًادحأ يبحُت نأ الو , ًادحأ تيت نأ كلمت ال يأ «ًاروشن
 عفنلا بلجو ررضلا عفد نع اوزجع اذإو « ءيش ىلع نوردقي ال ةهلآ ةدابع هللا ةدابع ىلع اورثآ مهنأ ىنعملا
 نيذلا لاقو# ؟"زجعأ هللا الإ اهيلع ردقي ال ىذلا روشنلاو ةايحلاو توملا نع اوناك دابعلا هيلع ردقي ىذلا

 هسفن ءاقلت نم دمحم هقلتخا بذك الإ نآرقلا اذه ام شيرق رافك لاقو يأ «هارتفا ٌكفإ الإ اذه نإ اورفك
 ًاملظ اوءاج دقف# باتكلا لهأ نم موق قالتخالا اذه ىلع هدعاسو يأ «نورخآ موق هيلع هناعأو»

 هتحاصفب زجعأ ًايبرع ًامالك يمجعلا نم نقلي يبرعلا اولعج ثيح ناتهبلاو ملظلاب اوءاج يأ «ًاروزو
 يأ «اهبتتكا نيلوألا ريطاسأ اولاقو» روزلاو بذكلا ضحم هيف مهمالك ناكف برعلا ءاحصف عيمج

 4ًاليصأو ةركب هيلع ىلُم يهفإ هل بتكُت نأ رمأ نيقباسلا ممألا تافارخ هنإ ًاضيأ نآرقلا قح يف اولاقو
 « ثراحلا نب رضنلا١ وه لئاقلاو : سابع نبا لاق ءاسمو ًاحابص اهظفحيل هيلع أرقُتو ىقلث يهف ىأ
 يف مهيلع در اذه «ضرألاو تاومسلا ىف ّرسلا ملعي يذلا هلزنأ لقإ» "”بذكلا اوسأ “كفبالاو هعابتأو
 ضرألاو تاومسلا يف ءيش هيلع ىفخي ال ىذلا ريدقلا ميلعلا هللا هلزنأ دمحم اي مه لق يأ معازملا كلت

 ةرفغملا عساو هنأل مكب ةمحر مكلهمأ لب ةبوقعلا مكل لجعي مل ىلاعت هنإ يأ «اميحر ًاروفغ ناك هنإ»
 يذلا اذهل ام نوكرشملا لاقو يأ «قاوسألا يف يشيو ماعطلا لكأي لوسرلا اذهلام اولاقوإ دابعلاب ميحر
 الو كلج سيل هنإ ؟ يثمن امك شاعملا بلطل قاوسألا يف ىشميو ٠ لكأن امك ماعطلا لكأي ةلاسرلا معزي
 مهراكنإ عم «لوسرلا اذهل ام» مهلوق يفو . قاوسألا يف لّدبتت ال كولملاو « لكأت ال ةكئالملا نأل « ِكِلَم
 نوكيل اكلم هعم هللا ثعب ًاله يأ «ًاريذن هعم نوكيف كلم هيلإ لزنأ الولإ ءازهتساو مكهت هتلاسرل
 نع ينغتسيو هب نيعتسيف ءامسلا نم زنك هيتأي يأ «زك هيلإ ىقلي وأ» !هيعدي ام قدص ىلع ًادهاش هل
 نإ نوملاظلا لاقوإ» هرامث نم لكأي ناتسب هل نوكي يأ «اهنم لكأي ٌةنج هل نوكت وأإ» شاعملا بلط

 . 441/5 رحبلا (؟) : 1١6/6 فاشكلا )١(

 اي ىلا هكر ل هج ليسو ةخب هن ل قايم
- - 



 ناقرفلا ةروم (؟6) موك

 كلذ نم اريح كَل ٌلعج هل نإ ذل كابن لوس نوعي كَ اوُلَضَف لكم الاكل أوبر تنكر
 مّ مومو 9

 0 روم ال |هنحت نم ىرْجَت تلنج

 » ايفو اظيعَ قا

 هلقع ىلع بلغف رحس ًاناسنإ الإ نونمؤملا اهيأ نوعبتت ام نورفاكلا لاقو يأ ار وحسم ًالججر الإ نوعبّتت

 دمحم اي كقح يف اولاق فيكر ظنا يأ ماوُلضف لاشمألا كل اوبرض فيكر ظنا هللا لوسر هنأ معزي وهف

 ةذاشلا لاوحألاو تافصلا كلت اوعرتخا فيكو ! لاثمألا ىرحم اهتبارغل ةيراجلا « ةبيجعلا ليواقألا كلت

 هنع اولض نأ دعب قحلا ىلا ًاقيرط نودجي الف يأ ًاليبس نوعيطتسي الضإ) ! ىدحلا نع كلذب اوُلضف
 ًارعز ةلاسرلاب لت اهنأ اومعزو تافص سم مالسلاو ةالصلا هيلع هل اوركذ . كتلاسر راكنإو كبيذكتب
 مهيلع هللا ؛ درف ةهافسلاو ةلاهجلا ةياغ يهو ةينامسج رومأب نوكت هريغ ىلع لوسرلا ةليضف نأ مهنم

 ىرخأو « رحاس ةراتو « رعاش هنع نولوقي ةراتف مهضقانت نم ٍةِللَي لوسرلا بيجعت : لوألا : نيرمأب

 لاثمألا ىرجم ةيراج ةبيجعلا رومألاو « ةذاشلا ةبيرغلا لاوقألا كلت تحبصأ ىتح نونجم هنإ نولوقي

 كرابتإ» هلوقب دارملا وهو نو روصتي امم لضفأو اوحرتقا امم اريخ هّيبن ىطعأل دارأ ول ىلاعت هللا نأ : يناثلاو

 ًاريخ كل لعجل دارأ ول يذلا ليلجلا ريبكلا هللا مّظعتو دّجمت يأ كلذ نم ًاريخ كل لعج هاش نإ يذلا

 نيتاسب كاطعأل ءاش ول يأ «رابنألا اهتحت نم يريم تانجإو ايندلا ميعن نم هوركذ يذلا كلذ نم

 روصقلا قئادحلا عم كل لعجيو يأ «ًأروصق كل لعجيوإ اولاق امك ةدحاو ةنج ال راهنألا اهيف ريست قئادحو
 مالسلا هيلع نزح ةقافلاب لي هللا لوسر نوكرشملا ريع امل : كاحضلا لاق كولملا لاح وه ايك ةديشملا ةعيفرلا

 اذه دمحم اي ٌرشبأ : ليربج لاقف ء ءامسلا نم باب حت ذإ ناثدحتي ليربجو يبنلا انيبف هل ايزعم ليربج لزنف

 نأ نيبو.ًاكلم ًايبن نوكت نأ نيب كّريخي كبر: لاقو هيلع مّلسف كبر نم ىضرلاب كاتأ دق ةنجلا نزاخ ناوضر

 ىلإ هللا لوسر رظنف ضرألا ,نئازخ حيتافم هذه :لاق مث الذاتي رون نم طفس هعمو ًادبع ًايبن نوكت

 ناكف «أدبع ًايبن لب» كلو هللا لوسر لاقف عضاوت نأ هديب ًأموأف ريشتسملاك ليربج
 ال كلذ دعب مالسلا هيلع

 ةعاسلاب باذك نم اندتعاو» ةمايقلاب اوبذك لب يأ «ةعاسلاب اوبذك لب» «ايندلا قراف ىتح أكتم

 نوكرشما ءالؤه بذك ام ىنعلا يربطلا لاق راعتسالا ةديدش ًاران ةرخآلاب بك نمل انأيهو يأ «ًارييعس
 ال مهنأ لجأ نم نكلو قاوسألا يف ىئمتو ماعطلا لكأت كنأ لجأ نم ىلا نم هب مهتثج ام اوركنأو هللاب

 نم مهتأر اذإ» 9 دقّتتو مهيلع رعسُت ًاران ثعبلاب باذك نمل انددعأو ةمايقلاب مهنم ًابيذكت داعملاب نوئقوي

 ًاظيغت اه اوعمسإ ماع ةئاسم يهو ةديعب ةفاسم نم نيكرشملا ءال ؤه منهج تار اذإ يأ «دييعب ناكم

 توصك ًاتوص اهل اوعمسو ظيغلا نم هردص الغ اذإ نابضغلاك اهنايلغو اهبيخ توص اوعمس يأ «ًاريفزو

 «ريعشلا ىلا ةلغبلا قوهش رانلا هيلإ قهشتف رانلا ىلإ ٌرجيل لجرلا نإ : سابع نبا لاق ريفزلا وهو رامحلا

 )١( يربطلا (؟) . 444 /” يواضيبلا ىلع هداز ةيشاح ١4١/١8 .



 اناني رشع نماثلا ءزجلا

 ررومو مرو نورس ص اس يس رو ه5 زو سم

 ه2 اريك ًأاوعدأو ادحاواروبث مويلأ أوعدتال عارم لَو أذ
 مام ص اص جى 0 هل ةو م

 نك نط نومي م 0 اريصمو از مه تناك نوم ادعو ىتْل رك هج مروح كل لق

 وءمسو عدت + 2 ا ا و ال عام ص سس

 مه ماوه ىدابع ملأ من لوقف هلل نود نم ٌنودبعَي امو مهرشحم مونرو و 2 الوسم دعو كبر لِ

 عام ور ار رم ىرلو 2 بام سى سأ و 7 527 مم ما سس سس رج

 ح مهءاباكو مهتعنم نكللو ةآيلوأ نم كنود نم َدَحح نأ آنل ىنبلي ناك ام كتنحيس اولاَك يي ٌليِبَسلآ اوُلَص

 اذإوإ» اهرمأل ليوهت ديزم هيف «ديعبناكم نمو» دعبلاب ةيٌورلا دييقتو ء'"' ”فاخ الإ دحأ ىقبي ال ةرفز رفزتو

 جّرلا قيض مهيلع قيضت : سابع نبا لاق قيض ناكم يف منهج يف اوقلأ اذإو يأ «ًا فيض ًاناكم اهنم اودقلأ
 ىلإ مهيديأ تنرق دق نيدّقصم يأ «نيٌرقم» - حمرلا لفسأ ىف يتلا ةديدحلا :جّرلا 7 حمرلا يف

 كالهلاو ليولاب مهسفنأ ىلع ناكملا كلذ يف اوعد يأ «أروبث كلانه اوعدإ» لسالسلاب مهقانعأ

 ىنمتي ام توملا نم دشأ : ليق امك هنم دشأ وه امماوملسيل كالهلل ينمملا ءادن هودان ٠ « انكاله اي : نولوقي

 ىلع كالهلاب مويلا اوعدت ال : 0
 ءاعدلا ريركت بجوتسي ديدشلا باذعلا نم هيف متنأ ام نإف ٠ ٍتارمو تارم اوعدا لب ةدحاو ًةرم مكسفنأ
 دلخلا ةنج مأٌريخ كلذأ لق#» باذعلا فيفختو ءاعدلا ةباجتسا نم مهل ًطانقإ هيفو .٠ نآو نيح لك يف
 يتلا دولخلا ةنج مأ ريخ ريعسلا كلذأ مكهتلاو عيرقتلا ليبس ىلع دمحم اي مهل لق يأ ؟4نوفتملا دعو يتلا

 نيذلا ءايقشألا لاح نم كل هانفصو ىذلا اذه : دمحم اي ىلاعت هللا لوقي : ريثك نبا لاق ؟ نوقتملا اهدعو
 الو ًاكارح نوعيطتسي ال نينرقم ةقيضلا اهنكامأ يف نوقليو « ريفزو ظيغتو ٍسوبع مجوب منهج مهاقلتت
 ليق نإف : رخفلا ماميالا لاق ؟«"هدابع نم نيقتملا هللا اهدعو يتلا دلخلا ةنج مأ ٌريخ اذهأ « هيف مه امم ًاكاكف
 اذه : انلق ؟ ربصلا مأ ىلحأ ركسلا : لقاعلا لوقي نأ زوجي لهو ؟ دلخلا ةنج مأ ريخ باذعلا لاقي فيك
 ٍلوقيو ًاعيجو أبرض هبرضيف ربكتساو ىبأو رمتف الام هدبع ديسلا ىطعأ اذإ امك عيرقتلا ضرعم يف نسحي

 ًاعجرمو ًاباوث مهل تناك يأ «ًارييصمو ءازج محل تناك» ؟ *كاذ مأ بيطأ اذهأ : خيبوتلا ليبس ىلع
 الب ًادمرس أدبأ اهيف نيثكام يأ «نيدلاخإط ميعنلا نم نوءاشي ام ةنجلا يف مهل يأ 4نوءاسشي ام اهيف مهل»
 نأب ًاقيقح لالجلا ىذ ىلع ًادعو ءازجلا كلذ ناك يأ هالو ؤسم ادعو كبر ىلع ناك ءاضقنا الو لاوز

 نم نودبعي امو مهرشحي مويو بجاو دعو وهو . نوسفانتملا هيف سفانتي امم هنوكل بلطيو لأسي
 نم دبع نم لكو مانصألاو رافكلا هللا عمجي نيح- ةمايقلا موي - بيهرلا مويلا كلذ ركذاو يأ «هللا نود
 يدابع متللضأ متنأأ لوقيف» ةكئالملاو ريزعو ىسيع وه : دهاجم لاق حيسملاو ةكئالملاك هللا نود

 مه مأ» ؟ مكتدابع ىلإ ءالؤه متوعد متنأأ : مهتدبعل ًاعيرقت نيدوبعملل ىلاعت لوقيف يأ «ءالؤه

 000 7 ا لا اوبل وبلا ا

 )١( رصتخملا 576 /؟ ريثك نبا . )١( ريبكلا ريسفتلا (1) . 5175 /7 ريثك نبا (”) . 586 /8 رحبلا 74/ /1© .



 ناقرفلا ةروس (76) هم
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 ها 3 ركل و م م م - مص نع مجالس و مر رب رو ” هدو عا م مج هد

 ركنم ملظي نمو ارصن الو افرص نوعيطتسا اق نولوقت مب موبَدَك دمك مج اروب اموق أوناكو و ذل أوس
 َظ

 مو مام رم وة هر دام الوضصم مر يام رز آدم 92 ه2 مد  روالوو ا | م مور مور دج سم ير مع هس عو و

 انلعِجو قاوسألا ىف نوشميو ماعطلا نولك ايل مهنإ الإ نيلسرملا نم كلب انلسرأ امو نه اريبك اباَذع هقذن
 ٍ رب ص ع ص سس ع و هم ف م يما سرا ل

 () اريصب كبر ناكو نوريصت ةنتف ضعبل ركضعب
 نم كنود نم ذختن نأ انل يغبني ناك امإ) دادنألا نع هللا اي تهّرنت : مهل ليق امم ًابجعت نودوبعملا
 مهتعتم نكلو#» كاوس كعم كرشي نأ الو , كريغ دبعي نأ قلخلا نم ردحأل الو انل قحي ام ىأ «ءايلوأ
 اهركش مهيلع بجي ناكو  ةمعنلا مهئابآ ىلعو مهيلع ترثكأ نكلو يأ «ركذلا اوسن ىتح مهءابآو
 يأ «أروب ًاموق اوناكو» كركشو كركذ نع ضارعإلل ًاببس كلذ ناكف  لسرلا هب تءاج امب ناميالاو
 ءالؤه مكبذك دقف يأ «نولوقت اب مكوبذك دقف# ةرفكلل ًاخيبوت ىلاعت لاق . نيكلاه ًاموق اوناكو
 ًاعفد رافكلا اهبأ نوعيطتست ايف يأ «ًارصن الو ًافرص نوعيطتست امف ةلآ مهنإ مكلوق يف نودوبعملا
 كرشي نمو ىأ «ًاريبك ًاباذع هقذن مكنم ملظي نمو ءالبلا اذه نم مكسفنأل ًارصن الو مكنع باذعلل

 نولكايل مسهنإ الإ نيلسرملا نم كلبق انلسرأ امو» ةرخآلا يف ًاديدش ًأباذع هقذن هسفن ملظيف هللاب مكنم
 نوبرشيو نولكأي مهو الإ لسرلا نم ًادحأ دمحم اي كلبق انلسرأ امو يأ «قاوسألا يف نوشميو ماعطلا
 ؟ كيلع كلذ نوركني ملف كلبق نم نيلسرملا ةنس يه كلتف « ةراجتلاو بسكتلل قاوسألا يف نولوجتيو

 «نوربصتأ ةنتف ضعبل مكضعب انلعجو» ؟ «ماعطلا لكأي لوسرلا اذهل امإ» مهوق نع باوج وهو
 حيحصلاو . عيضولاب فيرشلاو ..ريقفلاب ينغلا هللا ىلتبا « ةنحمو ضعبل ءالب سانلا ضعب انلعج يأ

 ينلعجل هللا ءاشول ىمعألا لوقي : نسحلا لاق ؟ نورفكت مأ نوركشتأ مكناميو مكربص ربتخيل ضيرملاب
 ينلعجل هللا ءاشول : ميقسلا لوقيو . نالف لثم ًاينغ ينلعجل هللا ءاشول ريقفلا لوقيو « نالف لثم ًاريصب

 . رفكي وأ ركشي نمبو « عزجي وأ ربصي نمي ألاع يأ «ًاريصب كبر ناكوإط ”نالف لثم ًاحيحص

 : لي ايف اهزجون عيدبلاو ةغالبلا نم ًاهوجو تايآلا تنمضت : هعالتلا

 ١ - ًايركتو هل ًافيرشت همساب هركذي ملو «هدبع ىلع» فيرشتلل ةفاضإللا .
 راذنإلاب ىفتكاو أريذنو ًاريشب نوكيل يأ «ًاريذن نيملاعلل نوكيلط نيفصولا دحأب ءافتكالا - ؟

 . رافكلل هتبسانمل

 . لكشلا يف هرياغتل ًاصقان يمس «نوقلْخيو . . نوَقّلْدَي» صقانلا سانجلا
 . «ةايحو . . ًاتوم» نيبو 4ًاعفنو . . ًارض» نيب قابطلا 4
 ؟ «ماعطلا لكأي لوسرلا اذهل امإ» ريقحتلاو مكهتلل ماهفتسالا - ه
 وهو هريفزو ظاتغملا توصب اهنايلغ توص هّبش «ًاريفزو ًأظيخت ا اوعمسإ» ةيليثمتلا ةراعتسالا - 5

 .نابضغلاو ظيغملا ةداع ىلع مارطضالاو جايتهالاب رانلا فصو ليثمت وهو هفوج نم عمسي توص

 ) )1١يربطلا 144/18 .



 قم رشع عساتلا ءزجلا

 . «نيلسرملا . . انلسرأ»# قاقتشالا سانج -

 . ضعبلا ريخأتو فورحلا ضعب ميدقتل «ًاريصب . . نوربصتإ ماتلا ريغ سانجلا م

 يطعي ىلاعت هنأ ىلع «كلذ نم ًاريخ كل لعج ءاش نإ يذلا كرابتإ هلوقب ىلاعت هْبن : ةكفيطل
 ىلع حتفيو « ايندلا باوبأ هيلع دسيو مولعلاو فراعملا باوبأ دحاو ىلع حتفيف « . حلاصملا بسح ىلع دابعلا

 . هديري امل لاعف هنأل هيلع ضارتعا الو ء ملعلاو مهفلا ةذل همرحيو قزرلا باوبأ رخخآ

 عًاروشن نوجري ال اوناك لب . . ىلإ. . انءاقل نوجري ال نيذلا لاقو» : ىلاعت هللا لاق

 . )4٠( ةيآ ةياهن ىلإ (؟١) ةيآ نم
 ركذب هبقعأ « نآرقلل مهبيذكتو مالسلا هيلع دمحم ةوبنل نيكرشملا راكنإ ىلاعت ىكح امل : َهَّبَساَنمْلا
 هيلع هللا لوسرل ةيلست نيبذكملا مهماوقأب لح امو ءايبنألا ضعب صصق ركذ مث . ىرخألا مهمئارج ضعب
 . مالسلاو ةالصلا

 : رعاشلا لاق هعنم اذإ هرجّح نم ًامارح ءاحلا رسكب «ًارجح» : ستتفغللا

 (ًامرحع ًارجح ء امسأ تحبصأ الأ »

 «ًاروثتم» سمشلا ءوض عم ةوكلا نم لخدي رابغلا لثم ءابطا : ةديبعوبأ لاق «ءابهه ًامرحم ًامارح يأ
 «انربتإ رحلا ًدتشا اذإ راهنلا فصن ا يضر راب ذامز : ليقلا «اليتمو قرفخلا : دونا

7 
 نال يتلا اسس سل ل

 هل : دا مل د هل نأ اش لش د اس لع ل

 د ا ا ا ل لا ا

 , "9ةيآلا # . . هيدي ىلع ملاظلا ضعي مويو» هللا لزنأف هليلخ

 وهم ه رم در مو مدس | لن جآال دا رد لوو موسم م سمو

 اون وتو ميسفنأ 3ك را ئرن وأ ةكيتلملا انيلع لزئأ الول انءاقل َنوجريال يذلا لَو 5

 :٠ « هللا ءاقل توجب 7 نينللا ةكرشلا ع ا نعل لاقو» : ٍمٍحميقللا

 اع م ا د ل علا

 )١( اله /؟ 4 ريبكلا ريسفتلا .



 تناقرفلا ةروس (76) ان

 562 هم عر مو لل لمص جاو م داصم م حذ ري

 لع نم المعامل انمدقو هناا ا ارخ َنولوُفب و نيمرِجملأ ذيموم رشبال ةكيتلملا نوري موي (ة0اريبك

 000 موال قدروا زد د سوس ا ةاءو 2 ا

 ممغلاب امس قف مويو د اليفم نسخت ريخ ذيمول نَا بأ يو اًروثنم اه هئلعخ

 2 مص هم ل موسم ري ىرعثو 00

 ملاَّطلا ضعي مويَو اريسعَن ر فكل العامي / 0 َنَحلاَدموَي كاملا يو اليت ةكيتلملا َلِزنو
 «مهسفنأ يف اوربكتسا دفلإ» ''اوقّقُو ول فاك تازجعملا نم هب مهءاج اهف الإو تنعتلا ليبس ىلع هلك
 يأ «ًاريبك او تع اوتعوإ يغبني الام اوبلطو 2 ةميظعلا هذه لثمب اوهوفت نيح مهسفنأ نأش يف اوربكت يأ

 ال ةكئالملا نوري مويإ» رابكتسالا ةياغو وتعلا ىصقأ اوغلب ىتح . نايغطلاو ملظلا يف دحلا اوزواجت

 نل راضتحالا تقو مهحاورأ ضبقل لزنت نيح ةكئالملا نوكرشملا ىري موي يأ *نيمرجملل رئئموي ىرسشب

 لوقت يأ «ًاروجحم أرجح نولوقيو» نارسخلاو ةبيخلا مهل. لب عهرعت ةراشب رذئموي نيمرجملل نوكي
 تقو ىلع قدصي كلذو : ريثك نبا لاق نارفغلاو ىرشنبلاو ةنحلا مكيلع مرحمو مارح : مهل ةكئالملا

 يف ةثيبخلا سفنلا اهتيأ يجرخأ : هحور جورخ دنع رفاكلل لوقتف « رانلاب ةكئالملا مهرشبت ت نيح راضتحالا

 هنوبرضيف ندبلا يف قرفتتو جورخلا ىبأتف 0 نم ,لظو ميمحو مومس ىلإ يجرخأ « ثيبخلا دسجلا
 ل تارا لوصحو تاريخلاب نورْشبي مهن اف مهراضتحا لاح نيئمؤملا فالخب . ديدحلا عماقمب

 نم اولمع ام ىلإ انمدقوإط '"«نودعوت متنك يتلا ةنجلاب اورشبأو اونزحت الو اوفاخت الأ ةكئالملا مهيلع
 ميت اغا نونظيو ماحرألا ةلصو نيكاسملا ماعطإك أرب اهنودقتعي يتلا رافكلا لامعأ ىلإ اندمع يأ لمع
 الو ساسأ ىلع دمتعي ال هنأل « وجا يف روثنملا رابغلا لثم هانلعج ىأ «ًأروشنم ءابه هانلعجف# هللا ىلإ

 وه ءابحلاو . ناطيشلل هولمع امنإو « هلل هولمعي مل مهنأل ًالطاب هانلعج يأ : يربطلا لاق ناهي ىلع دنتسي
 طبحأ هللا نإ : يبطرقلا لاقو "”قرفتملا روثنملاو  ةوك نم سمشلا ءوض لخد اذإ رابغلا ةئيهك ىرُي يذلا
 نيب ال «ًارقتسم ريخ رثئموي ةنجلا باحصأ# «روثتملا ءابهلا ةلزنمب تراص ىتح رفكلا ببسب مهامعأ
 رورسلا ةياغ يف مهنأو ةنجلا لهأ فصو حرش « ةماتلا ةبيخلاو يلكلا نارسخلا يف مهنأو رافكلا لاح ىلاعت

 موي ةنحلا باحصأ : ةيآلا ىنعمو « لجو زع هللا ةعاط يف ةداعسلا لكأ ةداعتجلا نأ ىلع ًاهيبنت . روبحلاو

 تقو عتمتلل ًاناكم مهنم نسحأو يأ «ًاليقم نسحأو» 0 ى وأمو' الزنمو ًارقتسم رافكلا نم ٌريخ ةمايقلا

 يف رافكلاو . ميقملا ميعنلاو سودرفلا يف ةرخآلا يف نونمؤملاف . راهنلا فصن ةحارتسالا يهو ةلوليقلا
 « ةنجلا يف ةنجلا لهأ ليقي ىتح ةمايقلا موي نم راهنلا فصتتي الد : دوعسم نبا لاق ميحجلا تاكرد

 ءاهسلا ققشنت موي بيهرلا مويلا كلذ ركذاو يأ «مامغلاب ءامّسلا قدقشت مويوإ» «رانلا يف رانلا لهأو
 ةكئالملا لّزُنو هد هتملظ ةدشو هترثكل هآرم بولقلا مغيو هملظيو وجلا دوسي ىذلا ماهغلا نع رطفنتو

 يف كلملا يأ «نمرلل قحلا رئئموي كلملا» رشحملا يف قئالخلاب تطاحأف ةكئالمللا تلزنو يأ «ًاليزنت

 . رصتخملا 378/7 ريثك نبا (9) . 4939/5 طيحملا رحبلا 1١١

 نسحأ يف مهنأو ةنجلا لهأ لاح نايبل يه او ةلضافملل اهباب ىلع تسيل «ريخ و ةملك (0) . 77/١ يبطرقلا (5) . "/19 ىربطلا (")
 . ايندلا يف نيفرتملا نيرفاكلا نم ريخ مهنأب ليوأتلل ةرورض الو « ناكم ريخو لاح



 م رشع عساتلا ءزجلا

 ىَلَصأ دَمَل © اليلَح انالف ذدتأ ]تبل قلب وب جو اليبس وسلا عمت ذاتي لوب هيدي ل

 اًده أودت وَ نإ بت وسر لع ٍِت اًلوُدَح نسل ردي اكو نأ ْذِإ دعب رث ذل نع

 . رورو مام هه خل م اء سهماس يرو

 نيل َلَكَو ج2 اريصتو ايداه كبَر 0 اودع لي اعجب كبك و جاروجهم رق

 كر و ع ايت هلم كدا هوب تيكن كلك ةدساو هل نارا هع لَو اكول هرفَك

 رثئموي كلام ال . ةربابجلا هل لذتو . هوجولا هلونعتو . كولملا هل عضخت يذلا . راهقلا دحاولا هّلل مويلا كلذ

 ناكو يأ «ًاريسع نيرفاكلا ىلع ًاموي ناكوإ «راهقلا دحاولا هلل ؟ مويلا كلملا نمل هلوقك هاوس
 نينم وما ىلع هريسيت ىلع *نيرفاكلا ىلع# هلوق لدو : نايحوبأ لاق رافكلا ىلع ًاديدش ًابعص مويلا كلذ

 "" (ايندلا ىف اهالص ةيوتكم قال نم هيلع فا نما لع نوكي ىحح نوي هنإ ) ثيدحلا يقف
 « هللا بنج يف طّرف امل هسفن ىلع ملاظلا رسحتيو مدني موي ركذاو يأ «هيدي ىلع ملاظلا ضعي مويوإ»

 يهو « لوزنلا ببس يف امك « طيعم يبأ نب ةبقع» ملاظلاب دارملاو « ةرسحلاو مدنلا نع ةيانك نيديلا ضعو

 ريغ ًاليبس كلسو لَو ل وسرلا قيرط قراف يذلا ملاظلا مدن نع ىلاعت ربخي : ريثك نبا لاق ملاظ لك معت

 ناك ءاوسو « ًافسأو ةرسح هيدي ىلع ضعو « مدنلا هعفني ال ثيح مدن ةمايقلا موي ناك اذإف ٠ لوسرلا ليبس

 عم تذختا ينتيل اي لوقيإ» "”ملاظ لك يف ةماع اهنإف ءايقشألا نم هريغوأ «طيعم نب ةبقع» يف اهوزن

 نم ينيجني ىده ا ىلإ ًاقيرط هعم تذختاف لوسرلا تعبتا ينتيل اي ملاظلا لوقي يأ «اليبس لوسرلا

 هلعجاو ًانالف بحاصأ مل ينتيل اي يترسحو يكاله اي يأ 4ًاليلخ ًاسالف ذأ مل ينتيل اتليو ايإ» باذعلا
 ىنكو : يبطرقلا لاق « فلخ نب يبأ» وهو هّلضأ ىذلا صخشلا نع ةيانك #نالفؤع ظفلو ؛ يل ًاقيدص

 دقل يأ 4 ينءاج ذإ دعب ركذلا نع ينلضأ دقلإ» "”هلعف لثم لعف نم عيمج لوانتيل همساب حّرصي ملو هنع

 يأ «ًالوذخ ناسنإلل ناطيشلا ناكوإ ىلاعت لاق مث تنمآو تيدتها نأ دعب ناميالاو ىدهلا نع ينلضأ
 اذه اوذختا يموق نإ بر اي لوسرلا لاقو#» هرصني الو هذقني الف ءالبلا تقو هنم أربتي مث هيوغيو هلضي

 لاق : ىنعملاو هللا ىلإ مهاكشو 8 لوسرلا ردص قاض نآرقلا يف نعطلا نوكرشملا رثكأ ام أر وجهم نآرقلا

 لاق هعاتسا نع اوضرعأو ًاكورتم اهروهظ ءارو هتلعجو هب نم ون ملو نآرقلاب تبذك ًاشيرق نإ بر اي دمحم

 ميظعت اهنم دوصقملا لب نوكرشملا لاق امب رابخإالا لوقلا اذه ةياكح نم دوصقملا سيلو : نورسفملا

 «2اولهمي ملو باذعلا مهب لح مهموق اوكشو هللا ىلإ اوأجتلا اذإ ءايبنالا نآل .هموق فيوختو . هتياكش

 لكل انلعج كموق يكرشم نم ءادعأ كل انلعج امك يأ 4نيمرجملا نم ًاودع يبن لكل انلعج كلذكر»

 ًايداه كبرب ىفكو# ءايبنألا نم هريغب ىمأتلاب كي يبنلا ةيلست دارملاو ٠ هموق رافك نم ًاودع يبن

 لاقو» كاداع نمب لابت الف كئادعأ ىلع كل ًارصانو كل ًايداه دمحم اي كبر نوكي نأ ىفكو يأ «أريصنو
 )١( ريثك نبا رصتخم (؟) . ثيدحلا « نمؤملا ىلع ففخيل هنإ هديب يسفن يذلاو هظفلب دمحأ هجرخأ ثيدحلاو 448 /5 رحبلا 7/58٠ .

 )*( يبطرقلا ١7/75 . ) )4يواضيبلا ىلع هداز ةيشاح نع ًالقن #/ 401 .



 ناقرفلا ةروس (؟6) اذ

 سم سل رعو همام ما ع عم مضر

 اناَكُمَرَت كيتو ْمَهَج 91 ٌمههوجو ل نورشحي نا هد#إ اريسْفَت نسحأو قحاب كنج ا لتي
 0 - يب صاع صوص رس سل ]ل مصوص | اص سرع س ث ع.

 يصل 2 ايزو ٌنورثم هاحأ به عماتلعجو بلتكلا ىسوم اننا دلو 0 اليبَس ُلَصَأَو

 ةياء سانلا | مِهنْلَعَجَو ةلعجو مهتسْقرْغأ لسا ا مل جون موقو ير ايم 2 مهم دق انيلياع أوك نيل
 رم حا وم رم

 ُت اريثك َكِلدَنب انور سرلا بطحضأو أومن اداعو يو (ملأ َباَذع َنيِلَطلاندَتعأَو

 ىلع نآرقلا اذه لزن ًاله يأ «ةدحاو ٌةلمج  نآرقلا هيلع لزنأ الول» ةكم رافك لاقو ىأ «اورفك نيذلا
 هب تبثنل كلذكو ةهفاتلا مهتهبش ىلع أدر ىلاعت لاق ؟ ليجنإالاو ةاروتلا تلزن امك ةدحاو ةعفد دمحم

 ًاليترت هانلترو# هيف ام ىضتقمب لمعتو هظفحتف هلمحت ىلع كبلق ىوقنل ًاقرفم هانلزنأ كلذك يأ «كداؤف

 ٍضعب رثإ ىلع هضعب يتأي نأ مالكلا يف ليترتلا : يزارلا لاقو هاّنيب يأ : ةدانق لاق اعيد اليصفت انلصف يأ

 0 ةءارقلا يف ليترتلا : يربطلا لاقو "”اهجلفت وهو نانسألا يف ليترتلا لصأو , لهمتو ةدؤت
 كيتأي الو يأ «قحلاب كانئج الإ لثمب كنوتأي الوإ» ©هظفحت ىتح ءيش دعب ًائيش هكانملع : لوقي تبثتلاو

 عطاسلا روثلاو « حضاولا قحلاب دمحم اي كانيتأ الإ نآرقلا يف وأ كيف حدقلل ةهبش وأ ةجحب رافكلا ءالؤه
 نيكرشملا الوهم لا لاعت ركذ مث 2 ًاليصفتو ًانايب نسحأ يأ «أرسيسفت نسحأوإ مهلطاب هب غمدنل

 ىلع رانلا ىلإ نوُرْجِيو نوبحْسُي يأ «منهج ىلإ مههوجو ىلع نورشحُي نيذلا» لاقف نآرقلل نيبذكملا
 ثيدحلا يفو ًاقيرطو ًانيد أطتخأو ؛ ًاريصمو ًالزنم رش مه يأ هًاليبس لضأو ًاناكم رش كنلوأإ» مههوجو
 ىلع رداق هيلجر ىلع هاشمأ يذلا نإ : لاقف ؟ ةمايقلا موي ههجو ىلع رفاكلا رشحت فيك : هللا لوسراي ليق »

 نيبذكملل ًاباهرإو لي هللا لوسرل ةيلست ءايبنألا صصق ىلاعت ركذ مث .«""ةمايقلا موي ههجو ىلع هيشمي نأ
 نوراه هاخأ هعم انلعجو# ةاروتلا ىسوم انيطعأ دقل هللاو يأ #باتكلا ىسوم انيتآ دقلو#» لاقف
 اوبذك نيذلا موقلا ىلإ ابهذا انلقف» هرزآ ْوْيو هرصاني هل ًاريزو هانلعجف نوراه هيخأب هاّنعأو يأ «ًاريزو
 «ًاريمدت مهانرمدف# تاعطاسلا تازجعملاو . تارهايلا تايآلاب هموقو نوعرف ىلا ابهذا يأ «انتايآب

 َدْيأ سانلل مهانلعجو مهانقرغأ لسرلا اوبذكامل حوت ٌموقو» انلسر اوبذك امل ًاكالهإ مهانكلهأف يأ

 لاق امنإو : دوعسلا وبأ لاق ربتعي نمل ةربع مهانلعجو ًاحون مهوسر اوبذك ال نافوطلاب حون موق انقرغأو يأ
 «*”مالسيالاو ديحوتلا يلع مهقافتال عيمجلل 'بيذكت هبيذكت نأل هدحو احول اوبذك مهنأ عم عمجلاب لسرلا

 يف مهب لح ام ىوس ًاملؤم ًاديدش ًاباذع ةرخآلا يف مهل انددعأو يأ «أميلأ ًاباذع نيملاظلل اندتعأو#

 لاق مهب ترابنا نيذلا رثبلا باحصأو دومثو ًاداع انكلهأو يأ «سرلا باحصأو دومنثو ًاداعو# ايندلا

 ١ مه انيبف هوبذكف ًابيعش مهيلإ هللا ثعبف مانصألا نودبعي اوناك موق سرلا باحصأو : ىيواضيبلا

 ًامئأو يأ هًارسيثك كلذ نيب ًانورقو» 'مهرايدبو مهب تفسخف تراهغا - ةيوطملا ريغ رثبلا يهو - سرلا

 . 58/5 يواضيبلا (8) . 4 /4 دوعسلا وبأ (5) . نئسلا باحصأ هجرخأ () . 4/14 ىربطلا (7) . //4 /74 ريبكلا ريسفتلا (1)



 ضلي رشع مساتلا ءزجلا

 لرسم ه2 ردمد هل دودو مد و وم د ممم رو هد دوغ 20 مها عر لع موسم هيد
 أاونوكبي لَك هولا رم ْتَرطمأ لة رقْلا لع اوم دلو هج ا اربَ الكو لكمألا هاَنيَرص الكر

 هج وثم نوير الكب اك
 يأ «لاثمألا هل انبرضأالكو » ًاضيأ مهانكلهأ نييذكملا كثلوأ نيب هللا الإ مهملعي ال نيريثك قئالخو
 ءانكلهأ يأ «ًاريبقت انربت ًالكو ًاراذنإو ًاراذعإ ةلدآلا مهل انحضوو 5 ججحلا مهل انّيب ءال ؤه نم ًالكو

 رطم ترطمأ يتلا ةيرقلا ىلع اوتأ دقلو» ظعاوملا مهيف يف عجنت ملا , ًاريمدت هانرمدو . ًاكالهإ
 نم ةراجحلاب تكلهأ يتلا ةيرقلا كلت ىلع ماشلا ىلإ ! مهرجاتم يف رارم شيرق ترم قلو نأ وسلا

 مهكرت ىلع مهل ٌخيبوت ؟ «اهنوري اونوكي ملفأإ طول موق ىرق ىمظع « مودس » ةيرق يهو ءامسلا
 ببسب لاكنلاو باذعلا نم اهلهأب لح امب اوربتعيف اهتوري مهرافسأ يف اونوكي ملفأ يأ رابتعالاو ظاعتالا
 وق نئا دم رق ءاشلا ىلا اهترات يف شيرق تناك : سابع نبا لاق ؟ هللا رماوأل مهتفلاخو مهوسرل مهبيذكت

 مهنإ يأ «ًاروشن نوجري الاوتاك لب» «نيحبصم مهيلع نورمتل مكنإو# ىلاعت هلوقك طول
 . ةمايقلا موي ًاداعم نوجري ال مهنأل نوربتعي

 : يلب ايف اهزجون عيدبلاو ةغالبلا نم ًاهوجو تايآلا تنمضت : كغ ةغالتلا
 . يجرتلل ًاله ىنعمب الول نأل «ةكئالملا انيلع لزنأ الول» يجرتلا ١

 . «ًاروجحم ًارجحإ»و «اوتع اوتعإ» قاقتشالا سانج - ؟
 لدع امنإو نومرجملا رثثموي رشبي ال اهانعمو 4نيمرجملل ذئموي ىرشب ال» سنجلا يفنب ةغلابملا -
 اا

 5 هعفن مدعو هتراقح يف وجلا ىف روثنملا رابغلاك يأ «أروتم بم هانتلعجف# غيلبلا هيبشتلا

 أف هبشلا هجوو هيبشتلا ةادأ نم فالح

 «نالف# ةظفل نأ امك . ةرسحلاو مدنا نع ةينك (هيذي لع اطل صضعي# ةفيطللا ةيانكلا  ه
 . هلضأ ىذلا قيدصلا نع ةيانك

 . هلهأ ىلا نكلو ناكملا ىلا بسني ال لالضلا نأل «ًاناكم رشإ» يزاجملا دانسيالا -

 عاونأ نآرقلا رجه : هللا همحر ميقلا نبا لاق : 4-مفيطل
 رجه : ثلاثلاو . هب نمآو هأرق نإو هب لمعلا رجه يناثلاو . هب ناعبالاو هعامس رجه : اهدحأ

 يف هب يوادتلاو ءافشتسالا رجه : سماخلاو . هيناعم مهفتو هربدت رجه : عبارلاو ٠ هيلإ مكاحتلاو هميكحت

 ضعب ناك نإو «ًاروجهم نآرقلا اذه اوذختا يموق نإ ىلاعت هلوق ىف لخاد اذه لكو سولقلا ضرما بج

 , 2©ضعب نم نوهأ رجم لا

 مًاروفن مه دازو انرمأت ال دجسنأ .ىلإ . .ًاوزهالإ كنوذختي نإ كوأر اذاوإ»:ىلاعت هللا لاق

 . )5١( ةيأ ةياهن ىلإ (41) ةيآ نم مدسسسللا
 . 01/9 ١7/ ليوأتلا نساحم ريسفت نع ًالقن )١(



 ناقرفلا ةروس (76) انام

 1 ا ل ا و ل هاج 8 مانلا

 . هتردقو ىلاعت هتينادحو ىلع ةلدألا ركذ مث 0 . راقتحالاو ءازهتسالاب هيلع

 : تبسلا لصأو نادبألل ةحار هنأل ًاتاببس مونلا لعج ةحارلا : تاّسسلا «أتابس» : صتحسفغللا
 راهتلاو « ةكرحلاو راشتنالا : روشنلا «ًاروشنإ لامعألا نع هيف مهعاطقنال دوهيلل تبسلا .هنمو عطقلا
 ىسنرالا : ءارفلا لاق يمركو يسارك لشم ىسنإ عمج «يسانأإ» شاعملا بلط لجأ نم راشتنالل ببس
 لاقي طلخو لسرأو ىلخ #«جرم# ىسنإ راصف ءاي نونلا نم تلدبأ مث ناسنا هلصأو رشبلل مسا ىسانألاو
 ةحولملا ديدش «جاجأ» ةبوذعلا ديدش #تارفو طلتخم برطضم يأ # جيرم ٌرمأو» هتطلخ اذإ هتجرم

 . ًارجاح «ًاخزرب»
 1 هموم رع را

 اًنرْبص نأ الولاء ْنع اْلضَِل داك نإ والو سر ُهللاثعب ىذا اًدنهأ اوزه الإ َكَنوُذَخَ نإ كور اذإَ
 رس سل عض( ريب ماس رعس م عروم يب جالاع موس

 وك تنافا هئوه دع دخن م تأ اس لسن َتاَذَعْلا نوري نيح َنوملعي فوسو 6

 ١ ايس ْلَصأ م ْلَب منال م نإ نوقع وأ ترمي هتخأ تأ بسنت أ هج البكي 1 هام هال ص راس جرس ب لق ع

 كنوذختي ام دمحم اي نوكرشملا كآر اذإو يأ «أوُرُم الإ كنوذختي ْنِإ كوأر اذإو» : ركسيفللا
 اذهأ : ءازهتسالاو مكهتلا قيرطب نيلئاق يأ «الوسر ُهللا ثععب يذلا اذهأ» ةيرخسو ءزه عضوم الإ

 نع انفرصيل داك نإ يأ «اهيلع انربص نأ الول انتهلآ نع انلضيل داك نإ ؟ ًالوسر انيلإ هللا هثعب يذلا

 نورسي نيح نوملعي فوسوإ» مهيلع ًادر ىلاعت لاق اهتدابعب انكسمتساو اهيلع انتبث نأ الول انتخلآ ةدابع
 أطخأ نم باذعلا ةدهاشم دنع ةرخآلا ف نوملعي فوس يأ ديدهتو ديعو «ًاليبس لضأ نم باذعلا

 تيأرأ يأ نيكرشملا لالض نم بيجعت «هاوه هل ذفقتا نم تيأر أظ؟دمحم مأ مهأ ًانيد لضأو ًاقيرط

 ىأر اذإف ًارجح دبعي نيكرشملا نم لجرلا ناك : ا لاق ؟ هلاح نوكي فيك أإ هاوه لعج نم

 ؟ هاوه عابتا نم هظفحت أظفاح يأ «ًاليكو هيلع نوكت تنأفأ» هدبعف يناثلا ذخأو هامر هنم نسحأ ًارجح

 , مهيلع فسأتي الآ مالسلا هيلع لوسرلل ةراشإو . مهناهإ نم سيئيت اذهو : نايحوبأ لاق كل رمألا سيل
 وأ نوعمسي مهرثكأ نأ بسحت مأ» "”مئاهبلا لثم بقاوعلا يف رظنلا ةلقو عفانملاب لهجلا يف مهنأ مالعإو

 مهيلع هدروت ام نولقعي وأ ؟ لوبق 07 ا ع
 لب ماعنالاك لإ مه نإ» ؟ مهناعل يف عمطتو مهنأشب ؛ متهتف ةينادحولا ىلع ةلادلا نيهاربلاو ج

 نأل « ةحراسلا ماعنألا نم الآم أوسأو . ًالاح عشبأ مه لب مئاهبلاك الإ مه ام يأ 0
 نوفرعي الو مهبرل نوداقني ال ءال ؤهو . اهيلإ نسحي نم فرعتو اهبابرأل داقنتو , اهيعارمل يدتهت مئاهبلا

 )١( /؟ رحبلا 2.1 .



 عدو رشع مساتلا ءزجلا

 أضيف ايل هلَرضِبَك م الرا ا هلع ءاَس ولو لظلا دم فيك كبراذإ د كلا رك وش موص رو ار وس م هس س ص ص شرا رس را ع رجس سس تس كس رع ع صر ع صل ل مص جعل
 مدع عل خل م مسحت عطا م سام

 حئيرلا َلَسرأ َىَدْلاَو وهو 43 7 : راَهلا لعجو انابس مونلآو اساَبل ل ليلأ 0 ىلا رهو هدو ريس
 7 6 تا اضم رس لل رخل و مو آم مود وه لم مور 5

 املعنا انملخ اَنَقَلَح امي رهيقسلو اتيم ةدلب ءدي ىصحنل هد اروهط 1م ءامسلا نم اننا د

 هجر لرش ملأ» لاقف هتردق لامكو هتينادحو ىلع ةلادلا لئالدلا نم ًاعاونأ ىلاعت ركذ مث ؛ مهيلإ هناسحإ
 ىتح راهنلا تقو هدمو ًلظلا لاك طيوفك هردكو هلا عض عيدي ىلإ رظنت ملأ يأ «لظلا دم فيك

 ناسنإلا سمشلا تقرحأل لظلا الول ذإ ؟ ةجهوتملا سمشلا ةرارح نم ءايشألا لظب ناسنإلا حورتسي

 لوحتي الو لوزي ال ناكم يف ًاتباث يد هلدخ نايس رآ وز نأ «اسكاس هلم ءاف ولون تاج تذكر

 ٍةهج ةراتو . قرشملا ةهج نوكي ةراتف . ةهج ىلا هج نمو . ناكم ىلإ تاكم نه هلهتي هردقي هنككلو هلع
 ٌاليلد سمشلا عولط انلعج يأ هًاليلد هيلع سمشلا اناعج مث فلخ وأ مامأ نم ىرخأو . برغملا
 ةمعنلا هذه راثآ ترهظ املو . ًادوجو لظلل نأ فرع امل مارجألا ىلع اهئوض عوقو الولف ٠ لظلا دوجو ىلع

 لظلا فرع ام سمشلا الولو . رونلا فرع ام ةملظلا الولف اهدادضأب فرعُت انإ ءايشألاو . دابعلل ةليلجلا
 ًاليلقو « ًائيشف ًائيش لظلا اذه انلزأ يأ أ رسيسي ًاضبق اديلإ هانضبق مسثإ» «ءايشألا زيمتت اهدضبو»
 عولط تقو ىلإ رجفلا عولط تقو نم لظلا : سابع نبا لاق حلاصملا لتخت الثل ةدحاو ةعفد ال ًاليلق

 ىلع ثدحي وهو . ةصلاخلا ةملظلاو صلاخلا ءوضلا نيب طسوتملا رمألا وه ًلظلا : نورسفملا لاق "”سمشلا

 « ًاكيشف ًائيش هليزتو هخسنت سمشلا نإ مث . سمشلا عولط ىلا رجفلا روهظ نيب اف ًاطسبنم ضرألا هجو
 هب لالدتسالا هجوو . ًاَعّيَف ىمسيو بورغلا ىلا لاوزلا تقو نم سمشلا ءوض خسني وه مث « لاوزلا ىلا

 . ناصقنلاو ةدايزلاب هلاوحأ ريغتو . دوجولا دعب همدعو . مدعلا دعب هدوجو نأ ميكحلا عناصلا دوجو ىلع
 كيرحت ىلع ردقي . ميكح ربدم . رداق عناص نم هل دب ال دابعلل عفانلا هجولا ىلع . صلقتلاو طاسبنالاو
 الإ وه امو لمكألا بيترتلاو . نسحألا فصولا ىلع اهبيترتو ةيكلفلا ماسالا رييدتر , ةيولعلا مارجألا

 يذلا وهو# لاقف قلخلا ىلع ةضئافلا هتمعن ليلجو . هتردق راثآ ىلإ ىلاعت راشأ مث . ”نيملاعلا بر هللا

 مكرتسي امك همالظب مكرتسي سابللاك ليللا مكل لعج يذلا هناحبم وه يأ أ سايل ليلا مكل لمح
 ووو ارتش مف راصق ءابنألا ردت تيحب نم اهيخ ياللا ربثلا امو: يربطلا لاق هتنيزب سابللا

 نع مكعاطقناب مكنادبأل ةحار مونلا لعجو يأ «ًاتابّس مونلاو» ”اهنوسكي يتلا بايثلاب نورتتسي امك هب

 بابسأو . مهبساكمو . مهشياعمل هيف سانلا راشتنال ًاتقو يأ «ًاروصُت راهثلا لسعجو#» مكلامعأ

 رطملاو ثيغلا لوزنب ةرشبم حايرلا لسرأ يأ «هعمحر يدي نيب ًارشُب حايرلا لسرأ يذلا وهو مهقزر

 «دودمم لظو» ةنجلا هب فصو كلذلو لاوحألا بيطأ هنإ اولاقو نيرسفملا نم ريثك بهذ هيلإو دهاجم نع لوقنم لوقلا اذه ١؟/14 يربطلا )١(

 مالك هيفف 28 /؟4 يزارلا ريسفت رظنا (؟) . دوعسلا يبأ ةمالعلا رايتخاوهو هحجري سمشلا ظفلو فورعملا لظلا هنأل حجارلا وه هانتبثأ امو

 : 1١4/19 يربطلا (”) . سيفن ديج



 ناقرفلا ةروس (؟9) اك

 و 05 ل لا لا الا الا 52 مر وص صام صا بص م

 يل ىف انْنعبلانْلس ولو ياروفك الإ سائلا مك أ3َ أف أورك ذيل مهيب هنئفرص دلو 0# اريشك ّيسانأَو
 رو جم م مس مومو را

 ُبْذَع اذنه ِنيَرحبْلا جرم ىدْلا وهو* )ار يبَك !داهج ءدب مهدها نير فَكْلا عطت كف يو اريل ة ةيرق

 هلع ارتبءآمْلا نم َقَلَخ ىَذَآَوهَو <8] اروجحت | ارجو ارب امسي لعجو ٌيَجَأ مادو تار

 نوبرشت ًارهطم ًارهاط ًءام حايرلا هتقاس ىذلا باحسلا نم انلزنأ يأ «ًار وهط ءام ءامسلا نسم انلزنأو»

 ًارهاط نوكي نأ ىضتقاف «رهاط ١ ىف ةغلابم ءانب «روهطإ» ةغيصو : ٍ يطرقلا لاق هب نورهطتتو
 ام هيقسنو# تابن الو اهيف عرز ال ةتيم ًاضرأ رطملا اذهب يبحنل يأ «أ تيم ةدلب هب ييحنلإ» «”ًارهطم

 سانلاو . يح لك ةايح ءاملا نأل ناسنإالاو ناويحلا هنم برشيلو يأ «ًاريثك يسانأو ًاماعنأ انقلخ

 يسانألاو ماعنألا ريكنتو : : رخفلا ماميالا لاق مهيشاوم يقسو مهعورزو مهبرشل ةجاحلا ةياغ هيلإ نوجاتحم

 مهف . رامنألاو ةيدوألا نم ةبيرقلا دالبلا ف نوعمتجي سانلا رثكأو . مهماعنأو مهضرأ ةايحن رشبلا ةايح نأل

 رطملا لوزن دنع الإ برشلل هايملا نودجي الف يداوبلا يف نولزان مهنم ٌريثكو . رطملا هايم برش نع ةينغ يف
 مهنيب هانفرص دقلو» «"ةرثكلا هب داري « ليعف» نأل نيريثك ًارشب ىأ «ًاريثك يسانأو ًاماعنأإ» لاق اذهلو
 اوربدتيو اوركفتيل نيهاربلاو ججحلا هيف انّيبو سانلل "”نآرقلا اذه يف لاثمألا انبرض يأ «اوركذيل
 يف انثعيل انئش ولو» بيذكتلاو دوحجلا الإ رشبلا نم ريثكلا ىبأ يأ «ًاروفك الإ سانلا رثكأ ىبأف»
 انكلو ٠ مهرذني ًايبن ةيرق لهأ لك يف انثعبف ةوبنلا ءابعأ كنع انففخل اندرأ ول يأ «ًاريذن َميرق لك
 تابثلاب لالجالا اذه لباقف . كنأشل ًايظعتو . كل ًالالجإ ضرألا لهأ عيمج ىلا ةثعبلاب كانصصخ
 رافكلا عطت الف يأ «ًارييبك أد اهج هب مهدهاجو نيرفاكلا عطت الف قحلا راهو ةوعدلا ف داهتجالاو

 وهو روتف هبحاصي ال هتياهن ًاغلاب ًاريبك ًاداهج نآرقلاب مهدهاجو . مهتحلا نع ًفكلا نم هيلإ كنوعدي ايف
 ناجزاتي ال ثيحب نيقصالتم نيرواجتم نيرحبلا لسرأو ىلخ هتردقب ىلاعتوه يأ «نيرحبلا جرم يذلا
 غيلب ُى أ «جاجأ حلم اذهوإف هتبوذع طرف نم شطعلل عطاق ةبوذعلا ديدش يأ «تارف“ بذع اذه»

 [هدحأ بلغي ال هتردق نم ًازجاح اههنيب لعج يأ «ًاخزرب [مهنيب لسعجو# ةرارملا ديدش رم . ةحولملا
 : ريثك نبا لاق هب هجازتماو رخآلا ىلإ امهدحأ رثأ لوصو نم اعنمو يأ عار وجح ارجو رخآلا ىلع
 رابكلا راحبلاك حلاملاو رابآلاو نويعلاو راهتألاك ولحلاف .جلاملاو ولحلا : نيءاملا قلخخ ىلاعت هنا ةيآلا ىنعم
 ىلإ امهدحأ لصي نأ نم ًاعئامو ضرألا نم سبايلا وهو ًازجاح حلاملاو بذعلا نيب لعجو ء يرجت ال يتلا
 تناك نإ ةحولملاو ةوالحلا نأل نيب انهه لالدتسالا هجوو : يزارلا لاقو ؟"ريرج نبا رايتخا اذهو ءرمخآلا

 لك صخي ميكح رداق نم دب الف كلذك نكي مل نإو « ءاوتسالا نم دب الف ءاملا وأ ضرالا ةعيبط ببسب

 ًاريصب ًاعيمس ًاناسنإ ةفطنلا نم قلخ يأ «ًارشب ءاملا نم قلخ يذلا وهو ؟”ةنيعم ةفصب دحاو

 رمألا حوضول ركذ هل مدقتي مل نإو نآرقلا ىلع دئاع هءانفرصإ» يف ريمضلا (”) . 41/54 ريبكلا ريسفتلا (5) . "84/1 يبطرقلا )١(
 . رصتخملا 56 /” ريثك نبا (4) 2. ديعب ليهستلا يف لاق امكوهو رطملا ىلع دئاع هنإ ليقو هًاريبك ًاداهج هب مهدهاجوإ هلوق هدي ؤيو

 . ١١1/178 ريبكلا ريسفتلا (ه)



 انني رشع عساتلا ءزجلا

 همام مل ع ا ا 00 ا - 2 هم اك

 ءدهير لع رفاكل ا َنكو مرضي الو مهما امها نود نم َنودبعيو و اريدق كبر نك و ارهصو ابسأ

 عمم جر ع جاع سم

 ءهبر ر لإ دخت نأ ءآَس نِماَلِإ رب . ني وطلال جيجا يدتوارشبم الإ َكْلَسرَأ امو 2 اريهظ

 ىَل 5و اًريبحم ءودابع بون هدب كد : حسو ٌتوُك الى يحل لع ٌلكوَتو و © البس

 جريح هوب لهم نحل شرعلا لع وتسأ م ماي ةئس ىف امه امو ٌضرألاو تاومسلا قل
 نأل مهيلا بسني ًاروكذ يأ بسن يوذ : نيمسق ةدحاو ةفطن نم مهمسق يأ «ًارهصو بسن هلعجف»
 : رعاشلا لاق امك ءابآلا ىلإ بسنلا

 ءاتبأ ءابآللو تاعدوتسم ةيعوأ سانلا تاهمأ اهنإف
 00 عاتجاو ةدوملاو ةبحملا نوكت ةرهاصملابو . نولصاوتيو نوفزاعتي بسنلابف نهب رهاصُي ًائانإو
 . ىثنأو ًاركذ ةدحاولا ةفطنلا نم قلخ ثيح ةردقلا يف ًاغلابم يأ «اريدق كبر ناكوإ» بيرقلاب
 انا نوح نم نود سيو لاف ال ةدابع يف نيكرشملا ةريس نيجهت ىلإ داع ديحوتلا لئالد حرش
 لقعت الو رص الو "رست ال تادامج اهنل رضت الو عفت ال ثلا مانصألا نودبعي يأ «مهرضي الو مهعفني

 ةنواعم مانصألل هتدابع نأل « نمحرلا رس لع ناطقا ًانيعم ىأ «ًاريهظ هبر ىلع رفاكلا ناكو»

 يأ «ًاريذنو ارشبم الإ كانلسرأ اموإ © هنيعُيو هللا ةيصعم ىلع ناطيشلا رهاظي : دهاجم لاق ناطيشلل
 يأ «رجأ نم هيلع مكلأسأ ام لق ميحجلا باذعب نيرفاكلل ًارذنمو ٠ ميعنلا تانجب نينم ؤملل ًارشبم
 ءاش نم نكل يأ هًاليبس هبر ىلإ ذختي نأ ءاش نمّالإ»ف أرجأ ةلاسرلا غيلبت ىلع مكلأسأ ال دمحم اي مه لق

 اميإو ًارجأ الو الام مكلأسأ ال : لوقي هنأك لعفيلف حلاصلا لمعلاو ناميالاب هللا ىلإ هبرقي ًاقيرط ذختي نأ
 عيمج يف دمتعأ يأ #«توهميال يذلا يحلا ىلع لكوتوإل هللا ىلع يرجأو هتعاطو هللاب نايالا مكلابسأ

 رئاس ىلع كنيد رهظمو كرصانو كيفاك هنإف . ًادبأ تومي ال ىذلا يقابلا مث ئادلا . دحألا دحاولا ىلع كرومأ
 دالوألاو ءاكرشلا نم هب قيلي ال امه رافكلا ءال ؤه هفصي اع ىلاعت هللا هون 7 #«هدمحب حبسو#» نايدألا

 لاق اهنم ءيش هيلع ىفخي ال دابعلا لامعأ ىلع علّطم هللا نأ كبسح يأ «ًاريبخ هدابع بونذب هب ىفكوإ»
 ىنعمب يهو ٠ الام بدألاب ىفكو « ًالامج ملعلاب ىفك : مهلوقك ةغلابملا اهب داري ةملكلا هذهو : رخفلا مامإالا
 «ديدش ٌديعو كلذو , مهتازاجم ىلع رداق « .مهلاوحأب ٌريبخ هنأل هريغ ىلإ هعم جاتحت ال ىأ كبسح

 يذلا»

 وه هيلع لكوتت نأ يغبني يذلا ميظعلا هليالا اذه يأ «مايأ ةتس يف امهنيب امو ضرألاو تاومسلا قلخ

 اهدادتماو اهتفاثك ىف نيضرألاو . اهعاستاو اهعافترا يف عبسلا تاومسلا قلخ يذلا . ءيش لك ىلع رداقلا

 قفرلا هقلخ مَّلع نكلو ةظحل يف اهقلخي نأ ىلع رداق هللا : ريبج نبا لاق ايندلا مايأ نم مايأ ةتس رادقم يف

 وه يأ «نمرلاإ» ليطعت الو هيبشت ريغ نم هلالجب قيلي ءاوتسا « شرسعلا ىلع ىوستسا مثو» ”تبنتلاو

 ٠١ 4 /74 ريبكلا ريسفتلا (") . *٠١ /؟4 ريبكلا ريسفتلا (7) . ١7/1١94 يربطلا )١(



 ناقرفلا ةروس (؟5) هل

 يجاروُقت دارو انرمأك امل دجسلا ننخرلا امو أولاَق ننمحرلل | أو دمنا مه لبق اَذِإَ

 : ليقو 3 هتمحرو هلالجب فراع ٌريبخ وه نم هنع لسف يأ «ًاريبخ هب لأس اف ناسحإالاو دوجلا وذ نمحرلا

 اذإو» ©"رمألا ةّيلج ىلع كعلطي اهقئاقحب ملاعلا , ءايشألاب َريبخلا هللا لأساف يأ هللا ىلإ دوعي ريمضلا
 ناوكألا هتمحر تعسو يذلا نمحرلا مكبرل اودجسا نيكرشملل ليق اذإو يأ «نمرلل اودجسا مهل ل يق

 امل دجسنأ» هب نوملاع مهو هلهجي نم ماهفتسا هنع اومهفتسا ؟ نمحرلا وه نم يأ ؟ «نمرلا امو اولاقإ»

 لوقلا اذه مهدازو يأ «أر وسفن مهدازوإف ؟ هفرعن نأ ريغ نم هل دوجسلاب انرمأت ام دجسنأ يأ هانرسأت

 : يلب اهف اهزجون عيدبلاو ةغالبلا نم ًاهوجو تايآلا تنمضت : ةغالاتبا
 ؟ «ًالوسر هللا ثعب يذلا اذهأ» ءازهتسالاو مكهتلل ماهفتسالا ١

 رمألاب ءانتعا لوألا ىلع يناثلا لوعفملا ميدقت هيفو «ءاوه ههلإ ذختا نم تيأرأ# بيجعتلا - ؟
 . « هله هاوه ذختا د لصألاو هنم بجعتملا

 ةادآلا هنم فذح هرتسيو ندبلا يطغي يذلا سابللاك يأ ًأسابل ليللا لعجإ» غيلبلا هيبشتلا * 
 ,  اخيلب حبصأف هبشلا هجوو

  هأروشت
 نيب : لوقت امك همادقو ءيشلا مامأ نوكي امل نيديلا راعتسا «هتمحر يدي نيبإط ةعيدبلا ةراعتسالا ©

 . ةروسلا وا عوضوملا يدي

 . ةحولملا يف ةياهنو ةوالحلا يف ةياهبخ يأ «جاجأ حلم اذهو ؛ تارف بذع اذه# ةفيطللا ةلباقملا - ”

 يناثلاو ةقيقح تام نمل لوألا نأ ديدشتلاب 4تيم»و فيفختلاب «تيم» نيب قرفلا :هيبلت

 لأست هنع ام ترسف دق كتودف تيمو تيم ريسفت يلئاس ايأ
 «لمُحي ربقلا ىلإ نم الإ تيما امو تيم كلذف حور اذ ناك اف

 فوسف متبذك دقف . . ىلإ . . ًاجو رب ءاسلا يف لعج يذلا كرابت» : ىلاعت هللا لاق

 . ةمي ركلا ةروسلا ةياهغ (11/) ةيآ ىلإ (11) ةبآ نم مًامازل نوكي

 )١( نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح (؟) . دهاجم نع ىور يناثلاو , رهظأ لوألا لوقلا */ 151 .



 سك رشع عساتلا ل

 000 م سات مع 2

 ةفلخ راهنلاو َلْيْلا َلَعَج ىذا وهو كل ارينم ارق اًجرس ايف لعجو 0 , ءامسلا ىف ٌلعَب ىّذ لرامت#
 00 ا اا

 0 0 نش 1 ا 0

 00 4 مورو ء سم هم ل 21

 ىلع ةلادلا ةينوكلا هتايآ ركذب اهبقعأ نمحرلا ةدابع نع نيكرشملا ضارعإ ركذ امل : دكان
 . نانجلا لوخد اهب اوقحتسا يتلا نمحرلا دابع تافص ركذب ةميركلا ةروسلا مخ مث « ةينادحولا

 روصقلا هبشت اهنأل جوربلاب تيمس ةرايسلا بكاؤكلا لزانم : جوربلا «ًاجورب» : صىتتففللا

 قرافم ريغ ًامئاد امزال «ًامارغ» ةميظعلا بكاوكلا يه : ليقو ناكسلل لزانملاك بكاوكلل يهو ةيلاعلا

 ةفرغ وهف ٍلاع ءانب لكو « ةيلعلا ةغللا يف يهو ةئجلا يف ةعيفرلا ةجردلا «ةفرُعلاإط هتمزالمل ميرغلا هنمو

 لقثلا ةغللا يف ءبعلاو « ءاوس يدنع همدعو هذوجو ىأ هب أبعأ ام : ةئيبع وبأ لاق متهيو يلابي «ًابعي»

 . مكل ًامزالم «ًامازل»

 يف لعج يذلا هللا مّظعتو دمت يأ «ًاجورب ءاسلا يف لعج ىذلا كرابت# : ركسيفللا

 سمشلا اهيف لعجو ىأ «ًارينم ًارمقو ًاجارس اهيف لعجوإ» ”ةرينملا ماظعلا بكاوكلا كلت ءامسلا

 امهنم لك فلخي يأ «ةَفّلِخر اهتلاو ليللا لعج يذلا وهو ليللاب ءيضملا رمقلاو . راهنلا ىف ةجهوتملا

 نأ دارأ نمل يأ 4 مركذي نأ دارأ نمل» همالظب ليللا هبقعي مث هئايضب راهنلا يتأيف  نابقاعتيو رخآلا

 لاق هئامعنو هلاضفإ ىلع هللا ركش دارأ يأ «ًأر وكش دارأ وأ#» هعنص عئادب يف ركفتيو هللا ءالآا ركذتي

 , راهنلاب هكردأ ليللا نم ء يش هلاف نمف « رخآلا امهنم ردحاو لك فلخي راهنلاو ليللا هللا لعج : يربطلا

 ةفاضإالا «ًانؤه ضرألا ىلع نوشمي نيذلا نمرلا دابعو» «”ليللاب هكردأ راهنلا نم نم ءىيش هتاف نمو

 نيل ف ضرألا ىلع نوشمي نيذلا مه هيلإ باستنالاب نوريدج مهو هللا مهبحي نيذلا دابعلا يأ فيرشتلل

 نولهاجلا مهبطاخ اذإوإ» مهتيشم يف نورتخبتي الو 5 رطب الو ًارشأ مهمادقأب نوب رضيال « راقوو ةئيكسو

 نولهجيال : نسحلا لاق مثإلا نم نوملسي ًالوق اولاق ءافجو ةظلغب ءاهفسلا | مهبطاخ اذإو يأ «ًاالس اولاق

 ةالصلاب ليللا نويَحُي يأ «ًامايقو ًادّجس مهبرل نوتيبي نيذلاو» اومّلَح مهيلع لهج نإو , دحأ ىلع

 لاق 4نوعجيي ام ليللا نم ًاليلق اوناك# هلوقك مهمادقأ ىلع نيمئاق وأ , مههابج ىلع هلل نيدجاس

 وهو يلايللا يف مهتريس انه نيب ىذألا لمحتو « ءاذيإلا كرت : نيهجو نم راهنلا يف مهتريس ركذامل : يزارلا

 نأ مهبر نوعدي يأ «منهج باذع انع فرصا انبر نولوقي نيذلاو» ؟”قلاخلا ةمدخب مهلاغتشا

 ايئاد 7 يأ «ًامارغ ناك اهباذع نإ اهباذع مهنع عفدي نأ هيلإ نولهتبيو « رانلا باذع نم مهيجني

 . رهظأ لوألا لوقلاو : ريثك نبا لاق ٠ بكاوكلا لزانم يه : يلعو سابع نبا لاقو ماظعلا بكاوكلا يه جوربلا : نسحلاو دهاجم لاق ()
 . ٠١8/714 ريبكلا ريسفتلا ير. 086 يربطلا (؟)



 ناقرفلا ةروس (؟5) 0

 موص اس سرس ىث رئظ و س سىس سى سمور ا مسام مد 0

 نيب ناكو اورتقي ولو وفرش 1 اوقَمنَأ اذ َنيدْلأَو نا د تعةاسابنإ © 0 امارغ ناك اهءاذع

 مود ماع يال وام صم ل

 الو حاب الإ لل م ىلا سفنلآ َنولَمُفَي لَو رماَء اهل هلأ م مم نوع ديال نيو امام كل

 مرر ص حاس للا صاع هدم هه ور

 بات نمل 6 1 ال وامان قلب كل' |'َد لفي نمو نونزي

 رك
 2 ريب عر رع ىلا ساس رس ل رسال ل ]ن 7 ريا ا ا ا

 َباَنمَو (ج) اميحر اروفغ هللأ ناكو تدّنسح 50 -- ياعم هللا ُلَبَبي كبكلوأف ايل الاََع لمحو نما<و

 سي نتا +. يتطرقلا لاو ةماثإ ناكر الرتم نهج تنعي يأ فا ماتر ًاردغتم طالط ايون قاتم يع
 راهنلاب اوعشخ : نسحلا لاقو « ''' هللا باذع نم نوفئاخ نوقفشم مهتعاط عم مهف « ماقملا سئبو رقتسملا

 فصولا وه اذه «اورتقي ملو اوفرّسُي مل اوقفثأ اذإ نيذلاوإ» منهج باذع نم ًاقرف ليللاب اوبعتو

 الو « سبالملاو براشملاو معاطملا يف مهقافنإ يف نيرذبم اوسيل : ىنعملاو نمحرلا دابع فاصوأ نم سماخلا

 ًالدتعم أطسو مهُافنإ ناكو يأ عاماوق كلذ نيب ناكوإ» ءالخب نوحبصي ثيحب نيقّيضمو نيرصقم

 لاقو ةيآلا «طسبلا لك اهطسبت الو كقنع ىلإ ةلولغم كدي لعجت الو» ىلاعت هلوقك ريتقتلاو فارسإالا نيب
 هللا ةيصعم يف ًاعاص تقفنأ ولو « ًاقرس ناكام هللا ةعاط يف بهذ سيبق يبأ لبج لثم تقفنأول 9 : دهاج

 هنودحوي لب . رخآ ًافِإ ىلاعت هعم نودبعي ال يأ «رخآ ًاهلإ هللا عم نوعدي ال نيذلاو» ''« فرس ناك

 هللا مّرح يتلا سفنلا نولتقي ال يأ «قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا ن نولتقي الوإ» نيدلا هل نيصلخم

 الوؤ» ًاصاصق لتقلا وأ  ناصحإ دعب ىنز وأ . ناميإ دعب رفك نم سوفنلا هب لتقُت نأ قحي امب الإ اهلتق

 يأ أم اثأ قلي كلذ لعفي نموإو مئارجلا شحفأ نم يه يتلا ىنزلا ةميرج نوبكتري ال يأ «نونزي

 اهرسف مث ؟ ةبوقعلاو لاكنلا ةرخآلا يف دي ىنزلاو لتقلاو كرشلا نم ةميظعلا تاقبوملا كلت فرتقي نمو
 ضاق بيس يبالي فا يحب لحلو الع فعاقإ يل اعلا موبي اسيا دل انسان رج

 لمعو نمآو بات نم ًالإ» نيدبآلا دبأ ًاليلذ ًاريقح باذعلا كلذ ىف دلخي ىأ «ًاناهم هيف دّلخَيو»
 مهتائيس هللا لدبي كئلواف» هلمع نسحأو حوصنلا ةبوتلا ايندلا يف بات نم آلإ يأ «ًاحلاص ًالمع
 لهأ رخآ ملعأل ينإ ) ثيدحلا يفو تانسح تائيسلا ناكم لعجيف ةرخآلا يف هللا مهمركي يأ 4تانسح

 راغص هيلع اوضرعا : لاقيف ةمايقلا موي هب ىتؤُي لجر « اهنم ًاجو رخ رانلا لهأ رخآو  ةنجلا ًالوخد ةنجلا
 'ال معن لوقيف اذكو اذك اذكو اذك موي تلمع : لاقيف هبونذ راغص هيلع ضرعتف « اهرابك هنع اوعفراو هبونذ

 دق : بر اي لوقيف ةنسح ةئيس لك ناكم كل نإ : هل لاقيف هيونذ رابك نم قفشم وهو ركني نأ عيطتسي

 ًاروفغ هللا ناكوإ» (  هذجاون تدب ىتح لكي هللا لوسر كحضف لاق « انهه اهارأ ال ءايشأ تلمع

 نمو يأ «ًاباتم هللا ىلإ بوتي هنإف ًاحلص لمعو بات نمو# ةمحرلا ريثك ةرفغملا عساو يأ «ًاميحر

 نرههشب ال نيلاوؤ قامت دللا دع ايتضرم تركو جوت لبق هللا نإف هنري كنار ىصاحلا ما

 نيرسفملا ضعي بهذ هيلإو « هللا ةيصعم يف قافنإلا هنأب فارسإلا سف نم لوق ىلع اذهو 78/14 يربطلا (؟) . 377/9 يبطرقلا )١(
 . ملسم هجرخأ (”) . رهظأ لوألا لوقلاو ًاضيأ سابع نبا نع لوقنم وهو



 ىف رشع عساتلا ءزجلا

 مالم كم >ّةماو كم ص راس 0 ال ا ا

 جيجامآَو أوسع وَفي أوَم اَذإَو رولا ودبس ال َنيِدلأَو هناك بام هللا َلِ بوت رهنإف احللص لمعو
 2 مرر 2 امو صرب نا ل اس وص هل

 اني رْذواَنِحوْزَأ نم ال بهاَتبر َنولوُعب نيدو © نآينعَو اهص العري مهيرتل اع أوك ذا نيدو

 0 ا ا 00 - وم

 © امدلسو ةيحن اهيف نوقليو أوريص امي ةَقرْعْلا َنوُرَجي كبتلوأ هج منقل يا

 0000 000 اساص هلل ص م « رول هل

 فوسف بدك ْدَقَف ال قاعها نو وب اوني ْلُم جه اًماَقَمو ارفتسم ل

 هو امر كي معسل و
 -روزلا ةداهش - ةلطابلا ةداهشلا نودهشي ال يأ نمحرلا دابع فاصوأ نم عباسلا فصولا وه اذه «روزسلا
 يهو -وغللا سلاجمب اوّرم اذإو يأ «ًمارك اوًرم وغللاب اوّرم اذإوإ» سانلا قوقحل عييضت اهيف يتلا
 اورم - مرحملا ءانغلاو « رامقلاو , انيسلاو ءوهللا سلاجمك حيبقلا لمعلا اهيف نوكي يتلا نكامألا

 ام لكو لطاب لعف وأ مالك لكوغللاو : يربطلا لاق سلاجملا كلت لاثمأ نع مهسفنأ نيمركم نيضرعم

 كلذ لك ١ ٠ حيبق وه امئ ءانغلا _عامسو ٠ نكامألا ضعب ىف همساب حاكنلا ركذو « ناسنإالا بسك حبقتسي

 اوظعُو اذإ يأ «مهبر تايآب اوركذ اذإ نيذلاو» "” نمؤملا هبنتجي نأ بجي يذلا وغللا ىنعم يف لخدي
 ةيعاو ناذآب اهوعم.س لب اهنع اوضرعُي مل يأ «ًنايمسو امص ا هيلع اورخي ملؤ) اهب اوفَوُصو نآرقلا تايآب

 يف انل لعجا يأ «نيعأ ةرق انتايرذو انجاوزأ نم انل به انبر نولوقي نيذلاو» ةلجو بولقو
 يأ «ًامامإ نيقتملل انلعجاو# كتاضرمب لمعلاو « « كتعاطب كسمتلاب ًاحرفو ةرسم نينبلاو جاوزألا
 «"ريخلا يف اني ىدتقي ةمئأ يأ : سابع نبا لاق نيدتهم ةاده ريخلا ىلإ ًةاعد « نوقتملا انب يدتقي ةودق انلعجا

 تاجردلا نولاني ةيماسلا ةليلجلا فاصوألاب نوفصتملا ككئلوأ يأ «اوربص امي ةفرغلا نو ْرْجُي كئلوأ»

 ةيحتلاب َنوُقلَُيو يأ «ًامالسو ةيحت اهيف نوف كيوإ) هناحبس هل مهتعاطو هللا رمأ ىلع مه ,ريصي « ةيلاعلا

 ةيآلا «مكيلع مالس باب لك نم مهيلع نولخدي ةكئالملاوإ» ىلاعت هلوقك ماركلا ةكئالملا نم مالسلاو

 تنّسحإ دولخلا راد اهنأل ةّنجلا نمنوجرْخُي الو نوتومي ال ميعنلا كلذ ىف نيميقم يأ «اهيف نيدلاخ»

 «مكؤاعد الول يبر مكب ابعي ام لق هللا ىقتا نمل ًالزنم اهبيطأو ًارسقم اهنسحأ ام يأ ا اّمو ًارقتسم

 دقفإ» دئادشلا يف هايإ مكتئاغتساو هيلإ مكعرضت الول يبر مكب لفحي الو ثرتكيال : دمحم اي مهل لق يأ

 ًامزالم باذعلا نوكي فوسف نآرقلاو لوسرلاب نورفاكلا اهيأ متبذك دقف يأ «ًامازل نوكي فوسف معبذك

 . ةرخآلا يف مكل

 : لي اف اهزجون عيدبلاو ةغالبلا نم ًاهوجو تايآلا تنمضت : هغال لا

 : # نمحر لا دابعو# ميركتلاو فيرشتلل ةفاضإلا-١

 . رصتخملا 587/9 ريثك نبا (5) . "؟/16 يربطلا )١(



 ناقرفلا ةروس (؟8) نفي

 ملو اوفرسي مل ريتقتلاو فارسإلا نيب كلذكو «ًامايقو ًادجس# مايقلاو دوجسلا نيب قابطلا - "

 . «اورتقي

 نع هلوق لباقم 4أماقُمو ًارقتسم تّسَح رانلا لهأ باذعو ةنجلا لهأ ميعن نيب ةفيطللا ةلباقملا نإ

 . «ًاماقمو ًارقتسم تءاسإ رانلا لهأ

 اونوكي ىتح رذنلا عراوق نع اولفاغتي مل يأ «ًانايمعو امص اهيلع اورخي مل ةعيدبلا ةراعتسالا - 4

 يف ةيلاعلا تاجردلا نع ةيانك «ةفرُعلا» نأ امك ةرسملاو ةحرفلا نع ةيانك 4نيعأ ةرقإ» ةيانكلا ©
 . ةنجلا

 مهفاصوأ يه ةلصخ ةرشع ىدحإب « نمحرلا دابع » ىلاعت فصو : ييطرقلا لاق“ هيي

 فارسإالا كرتو ,. فوخلاو . دجهتلاو « ملحلاو ؛« عضاوتلا ٠ يهو يّلختلاو , يّلحتلا نم ةديمحلا

 « ظعاوملا لوبقو 0 بذكلا بنجتو 3 ةبوتلاو 3 لتقلاو ىنزلا نع ةهازنلاو 3 كرشلا نع دعبلاو 2 راتقإالاو

 ةنجلا لزانم ىلعأ يهو ةعيفرلا ةجردلا يأ ةفرغلا لين وهو ميركلا مهءازج نيب مث « هللا ىلإ لاهتبالاو

 « ناقرفلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت د
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 2 مج اناننا كل د تيا 1

 ةروُسْل أ يكَذَي نيب
 نأش اهنأش « ثععبلاو « ةلاسرلاو « ديحوتلا ١ نم نيدلا لوصأ تجلاع دقو ةيكم ءارعشلا ةروس

 5 ناميإلا لوصأو ةديقعلا بناجب متهت يتلا 3 ةيكملا روسلا رئاس

 ًايفاش ًامسلبو , قلخلل ةياده هللا هلزنأ يذلا ميظعلا نآرقلا عوضومب ةميركلا ةروسلا تأدتبا

 « هنيهارب عوطسو « هتايآ حوضو عم هب اوبذك دقف 5 هنم نيكرشملا فقوم تركذو « ةيناسنإلا ضارمأل

 . ًارابكتساو ًادانع ميركلا نآرقلا ريغ ىرخأ ة ةرجعم اوبلطو

 تأدبف « ةيرشبلا ةيادهل هللا مهثعب نيذلا  ماركلا لسرلا نم ةفئاط نع ةروسلا تثدحت مث *
 هليالا نأش يف امهنيب ةروادملاو ةرواحملا نم ىرج امو ء رابجلا ةيغاطلا نوعرف عم « ىسوم » ميلكلا ةصقب

 ةصقلا ف تركذ دقو ؛ . لطابلا رهظ مصقت يتلا ةغمادلا ةجحلا نم ىسوم هب هللا دّيأ امو , العو لج

 . نايغطلاو ناميالا نيب . لئاملاقرافلا نم ةربعلاو ةظعلا نايبب تهتنا . ةديدج تاقلح

 ناثوألل مهتدابع ِق هيبأو هموق نم هفقومو مالسلا هيلع ميهاربإ ليلخلا ةصق تلوانت مش

 الو عمسي ال ام ةدابع نم هيلع مه ام نالطب , هنايب ةعاصنو . هتجح ةوقب مه رهظأ دقو ' مانصألاو

 . ةتاميالاو ءايحاالاو . رضلاو عفنلا هديب يذلا 3 نيملاعلا بر ةينادحو ىلع ةعطاقلا ةلدألا ممل ماقأو 3 عفتني

 موي نيقيرفلا نم لك ريصمو 3 ءايقشألاو ءادعسلاو 3 نيواغلاو نيقتملا نع ةروسلا تثدحت مث

 . نيدلا

 6 بيعشو «.طولو ٠ حلاصو «. دوهو « حون » ءايبنألا صصق ركذ يف ةروسلا تعبات نأ دعبو #؟

 باتكلا نأشب هيونثلل تداع « هلسرل نيبذكملا ةلماعم يف هللا ةنس تنيبو 5 مالسلاو ةالصلا مهيلع

 نوكتل كبلق ىلع نيمألا حورلا هب لزن + نيماعلا بر ليزنتل هنإوإ هردصملًانايبو « هنأشل ًايخفت « زيزعلا

 . «نيبم يبرع ناسلب نيرذنملا نم
 قسانتيل , نيطايشلا لزنت نم نآرقلا نأ مهمعز يف . نيكرشملا ءارتفا ىلع درلاب ةروسلا تمتخ مث

 ! ماثتلاو قسانت عورأ يف ماتخلا عم ءدبلا



 ءارعشلا ةروس (؟) و

 ىلع درلل كلذو . ءارعشلا رابخأ اهيف ركذ ىلاعت هللا نأل « ءارعشلا ةروس » تيمس : هّيمسلا
 بذكلا كلذ مهيلع هللا رف « رعشلا ليبق نم هب ءاج ام نأو « ًارعاش ناك ًادمحم نأ مهمعز يف نيكرشملا

 الام نولوقي مهنأو #نوميب داو لك يف مهنأ رت ملأ نوواغلا مهعبتي ءارعشلاو# هلوقب ناتهبلاو

 . نابو قحلا رهظ كلذبو ؟ «نولعفي

 همم 11 3 ل م

 ُلِزَن اَسَن نإ يد َنيِنمْؤمأونوكي الأ َكَسْفَ يبلع ١ نيربلا يلتكلا تب تنباع كلت يو مسط

 100 سا ع اص ص رع ]أ سس سرر

 هع أوكا د نمل نرخ نب مِنَ امم د ٌنعضَح + اهل مهقلتعا َتْلَظف ياء ءامسلا نم مهبل

 يف ذفانلا مرخلا وهو عاخبلا حوبذملاب غلبي نأ : عخبلا لصأو لتاقو كلهم (عضاب) ٠ ص د فغللا

 علتبت «فقلتإ لعفلا نم ةرملا ءافلا حتفب ةلّمَفلا «كتلّمفإ» حبذلا لح ىصقأ وهو تارقفلا بقث
 : ىرهوجلا لاق دحاو ىنعمب ريضلاو ٌرفلاو , ررض ال «ريض الف بذكلا وهو كفرلا نم «نوكفايؤ»

 : رعاشلا لاق هًرض ىأ ًارّيِض هروضي هراض

 . ىرسيلا لجرلاو ىنميلا ديلا عطقيف ءاضعألا نيب فلاخي يأ «فالخ نم# نوعجار «نوبلقنم»

 فورحلا هذه لاثمأ نم بكرم هنأو ميركلا نآرقلا زاجعإ ىلإ ةراشإ «مسط» : ركسيفللا

 نمل هزاجعإ رهاظلا « يلجلا حضاولا نآرقلا تايآ هذه يأ «4نيبملا باتكلا ٌتايآ كلتإ '”ةيئاجحلا
 .الؤه نا مدع كس كلهم دمع اب كلعل يأ 4نسؤم اونوكيأأ كس عضاب كلا هلت

 امل مهتانعأ "تلظف ًارهق ناجإلا ىلإ مهرطضت ءايسلا نم ةيآ انلزنال انئش ول يأ «ةبآ ءامسلا نم

 نوكي نأ ديرن انأل لعفن ال نكلو «ًرهقو ًارسق ناميإلل ةعضاخ ٌةداقنم مهقانعأ لظتف يأ «نيعضاخ

 ةزجعم انلزنأل مهناميإ انئش ولف مهنامإ مدع ىلع نزحت ال ىنعملا : يواصلا لاق ًارارطضا ال ًارايتخخا ناميالا

 رمى نب يش ف ع قش انلع وف قبس نكأو « هيلع ارهق ثونم يف ميولقي أت

 هب اوبذكألا يأ نيضرعم هع اوناكألا تقو دعب تقو لزني , "لوزتلا يف ديد يأ طش

 فورحلا لوح ةرقبلا ةروس لوأ يف هانبتك ام رظنا (1) . عيضو وأ فيرش نم ناسنإالا هيلإ بستني نمل ًالثم برض ريهز نب شادخل ثيبلا )١(

 . ةيافكلاو ةينخلا هيفف ةعطقملا

 ال امك ثودحلاب فصوي ال ميدق هللا مالكف الإو هلوزن يف ثدح يأ « ثدحم » ىنعم (4) . 159/8 نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح (”)

 . قولخم هنأب فصوي



 انفك رشع عساتلا ءزجلا

 موس ا م0 ةممم و عع

 ايف اممَبنَأ رك ضرأل لإ أري رك وأ يد نوبت هول ميناس أوبذك دَعَف ج0 َنيض رغم

 2 مح رعاه برد © نيم ماك أ تاي ةيأل َكِلَذ ىف نإ 2 و جور لَك نم
 05 رعد اس عا 2 هه

 فكأ ُفَح أ لإ بر َلَك يو َنوُقَتباَلأ 0 نيِيلظلآ موَقْلَآ تن نأ جب جوموم كبر دان ْذِإَو

 مسمر

 40] نورا َلِإْلِسْرأَك ينال قاطني الو ىِرْدَص قضي و 2 نوبذكي

 «نوئزهتسي هب اوناكام ءابنأ مهيتأيسف اوبذك دقفإ» ربعلاو ظعاوملا نم هيف امب اولمأتي ملو اوءزهتساو
 ىلاعت هبن مث , هب اوءزهتساو اوبذك ام ةبقاع مهيتأي فوسف بيذكتلاو ضارعإالا يف ةياهنلا اوغلب دقف يأ

 لاقف هتردق لابكو هتينادحو ىلع ةلادلا . هتاعونصمو هتاقولخم يف هردق ةلالجو . هناطلس ةمظع ىلع

 مك ضرألا بئاجع ىلإ اورظني ملوأ يأ «ميرك جوز لك نم اسهيف انتبنأ مك ضرألا ىلإ اوري ملوأ»

 رابتعالا مهكرت ىلع خيبوتلل ماهفتسالاو ؟ ةعفنملاو ريخلا ريثك , دومحم ررسح و فنص لك نم اهيف انجرخأ
 ناك امو# هتردقو هللا ةينادحو ىلع لدت ةرهاب ًةيآل تابنيالا كلذ يف نإ يأ «ةيآل كلذ يف نإ

 رمتسي ةعطاسلا لئالدلا روهظ عمف « ىلاعت هللا ملع يف نمؤي مهرثكأ ناك امو يأ 4نيينمؤم مهرثكأ
 ماقتنالا ىلع رداقلا « رهاقلا بلاغلا هناحبس وه يأ «ميحرلا زيزعلا وه كبر نإوإط مهرفك ىلع مهرثكأ

 : ةيلاعلا وبأ لاق مهيلع هتردق عم ةبوقعلا مهل لّجعي ملو مهلهمأ ثيح هقلخب ميحرلا , هاصع نم

 ركذ مدق امنإ : يزارلا رخفلا لاقو بانأو هيلإ بات نمب ميحرلا , هريغ دبعو هرمأ فلاخ نمث هتمقن يف زيزعلا
 ركذب مهولا اذه لازأف . مهتبوقع نع هزجعل مهمحر هنإ : ليق امبر هنأل «ميحرلا» ىلع «زيزعلا»

 تناك ةلماكلا ةردقلا عم تناك اذإ ةمحرلا نإف « هدابعب ميحر هنإف كلذ عمو ٠ رهاقلا بلاغلا وهو زيزعلا

 نيح كموق نم نيبذكملا نيضرعملا كئلوأل دمحم اي ركذاو يأ « ىسوم كسبر ىدان ذإو> ."اأاعقو مظعأ

 موقلا تنأ نأ» هئلمو نوعرف ىلإ بهذي نأ هل ًارمآ نميألا روطلا بناج نم ىبوم هّيبن كبر ىدان

 نم ءافعضلا دابعتساو . يصاعملاو رفكلاب مهسفنأ اوملظ نيذلا نيملاظلا ءال وه تئا نأب يأ «نسيملاظلا

 ءىش نوعرف موقو نيملاظلا موقلا نأك نايب فطعوهو ٠ نوعرف موق مه يأ «نوعرف موقإ» ليئارسإ ينب
 يف مهطارفإو ملظلا يف مهولغ نم بيجعت هيفو ؟ هللا باقع نوفاخي الأ يأ ؟ «نوفتي ًالأ» دحاو

 رمأ يف ينوبذكي نأ فاخأ ينإ بر اي ىسوم لاق يأ «نوبذكي نأ فاخأ ينإ بر لاق#» ناودعلا

 الو يأ «يناسل قلطني الو ىايأ مهبيذكت نم يردص قيضيو يأ «يردص قيضيو#» ةلاسرلا
 يننيعيل نوراه ىلإ لسراف يأ «نوراه ىلإ لسرأف#» لماكلا هجولا ىلع ةلاسرلا ءادأب يناسل قلطني

 بترم اهنم ردحاو لك راذعأ ةثالثب نيعملا بلطب رذعلا ىبموم سمتلا : نورسفملا لاق كتلاسر غيلبت ىلع
 قيضل ببس بيذكتلاف 2 ناسللا قالطنا مدعو « ردصلا قيضو « بيذكتلا فوخ : يهو هلبق ام ىلع

 هلوق يف امك ةسّبح هناسل يف ناك نم ىلع صخألابو , مالكلا رسعتل ببس بلقلا قيضو . بلقلا

 . 1. /76 ريبكلا ريسفتلا )١(



 ءارعشلا ةروس 1 مسك

 الا اا 2 2 2 ًَّئ 0 اص رو ع كمال لهل

 كوُمم نعرف اينأَف 4 نوعمتسم مم اَنِإ انتلياعب ابهذ يد هج نوفي نأ ُفاَحَأَف ُبْنَذ لع مهو

 راس ج

 ةلرمع نم انيف َتْنبَلو اديلو انيف كرت لأ لَك 0 لبو "رم يب انعم لسرأ نأ نيو َنيَبدَعْلا َبَر ُلوُسَراَنِإ

 ل 02 ا ا ا ا

 هج َنيِلاَضلا سم انأو اذإ اهنلعف َلاَف كو نير فلكل نم َتنََوَتْلَعَف ىلا َكَملعَف َتْلَعَفو م ننس
5 
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 ةدم اء ةمصل سمل مدروس هع موعد سمسم مام د د تبددم ورز رو جرورو 0

 تدبع نأ لع اهات ةمعن كلتو و َنيِلسَرمْلا نم ِلَعَبو امكَح ىف ل بَهوق ركتفخامَل ركنم ٌتررَمَف

 نأ فاخأف ؛ بنذ يلع موف هلوقب رخآ ًاراذتعا داز مث «يلوق اوهقفي يناسل نم ةدقع لّذحاو»
 لاقإ» هب ينولتقي نأ فاخاف ًايطبق مهنم تلتق ينأ وهو بنذ ىوعد يلع هموقو نوعرفلو يأ «نولتتقي

 ةقثلاب رمأو , نظلا اذه نع رجزو ٌعدر وهو : يبطرقلا لاق كولتقي نل ًالك : هل ىلاعت هللا لاق يأ «ًالك
 يأ «انتايآب اههذان» «”كلتق ىلع نوردقي ال مهنإف مهنم كفوخ نع رجزناو هللاب قث يأ ىلاعت هللاب

 نوعلاب امكعم انأف يأ «نوعمتسم مكعم اّنإ» ةرهابلا تازجعملاو نيهاربلاب نوراهو تنأ بهذا

 هللا دنع اههفرشل امأكف ةينثلا هب ديرأ « مكعم د عمجلا ةغيصو « هب (كبيجي امو نالوقت ام عمسأ ة ةرصنلاو

 بر لوسر اّنِإ الوقف نوعرف ايتأف# 2”ًيظعتو اهل ًافيرشت  عمجلا ةلماعم باطخلا يف اههلماع
 ىدهلا ىلإ كوعدنل كيلإ نيملاعلا بر دنع نم نالسرم انإ : هل الوقو ةيغاطلا نوعرف ايتئاف يأ #نيملاعلا

 ىتح مهلييس لخو كدايعتساو كراسإ نم ليئارسإ ينب قلطأ يأ «ليئارسإ ينب انعم لسرأ نأ»

 هايتأف : هريدقت ىنعملا هيلع لدي فذح مالكلا يف «ًأديلو انيف كبرن ملأ لاقإو ماشلا ىلإ انعم اوبهذي
 مالكلا اذهب نوعرف دصق ؟ ًاريغص ًايبص انلزانم يف كبرن ملأ : رلثدنع ىسومل نوعرف لاقف ةلاسرلا هاغلبف

 اذه ناك ىتمف كيلإ اًنسحأو ًاريغص كانيبر يذلا تنأ تسلا : لرقي هنأك هل راقتحالاو ىسوم ىلع ملا
 كيلإ نسحن ةديدع نينس انينارهظ نيب تثكمو يأ «نينس كرمع نم انيف تشيلو ؟ هيعّدت يذلا رمألا

 ترفك نأ كانيبر نأ ىلع انتيزاجف يأ ؟تلعف يتلا َكَتلعف تلعفو# ةنس نيثالث : لتاقم لاق ؟ كاعرنو
 نم تنأو» يطبقلا لتق هدارمو ء رمألا ميظعتو ةعقاولا ليوهتل ةلعفلاب ٌريبعتلاو ؟ ًاسفن انمتلتقو انتمعن

 ذإ يتمعنل نيرفاكلا نم : سابع نبا لاق انناسحإب نيرفاكلا انماعنإال نيدحاجلا نم تنأو ىأ # نيرفاكلا

 كلت تلعف : ىبوم لاق يأ 4نيلاضلا نم انأو ًذإ اهتلعف لاسقإو "رفكلا ام ملعي نوعرف نكي مل

 نع لالضلا مالسلا هيلع دصقي ملو « هبيدأت تدرأ نكلو هلتق دمعتأ مل يننأل نيثطخملا نم انأو ةلعفلا

 اَّل مكن ُتررففإ نيلهاجلا يأ 4نيلاضلا نم انأوإ» : سابع نبا لاقو رغصلا ذنم موصعم هنأل ىدهلا
 هقحتسأ ال امب ينوذخا ؤتو ينولتقت نأ يسفن ىلع تفخ نيح نيدم ضرأ ىلإ تبرهف يأ «مكتفخ

 ينراتخاو يأ «نيلسرلا نم يناعجو» ةمكحلاو ةوبنلا هللا يناطعأف يأ «امكح يبر يل بهوفؤ»

 ينب تدع ْنأ يلع اهْنَق ةمعن كلت تو» تكلمه تدحج نإو . تملس تنمآ نإف ؛ كيلإ ًالوسر

 . 8/8 طيحملا رحبلا نع ًالقن ةيآلا هللا همحر هيوبيس هب جّرخ ام اذه (؟) . 47/98 يبطرقلا )١(

 . رهظألا رهو سابع نبا لوق يربطلا حجرو يتيهولأب نيرفاكلا نم كنإ ديري : نسحلا لاقو (؟)



 الإ رشع عساتلا ءزجلا

 هم هم ل رص همر كاس صر رم 3 سامو

 تنك نإ ا تاولمسلا بر لَ نيج َنيِشْعْلا بر امو نوعرف لَ يه ٌليعكرسإ ب

 م صم ور حم ماع مم ص مكموم جالس

 ذل رككوسر نإ لَم ي) َنيِلوألا ركنابا# برو كبر لَ و َنوعمسُت الأب بهلوح نمل لق يد نينقوم

 ِنِيَل َلاَ 4 نوت منك نإ 0 َقِرْمَمْلا ٌبَر لَ 48 نوجنل كن[ لسا

 © َنيِنوجمْلا ّنم َكَنَلَعْج ”اعجأل ىِريَغ اهنلِإ َتْذَحَغأ

 لاق ةمقن الإ وه ام ةمعن هّدعت |ىف ؟ "”يموق تدبعتسا دقو ىلإ كناسحإب يلع نمت فيك يأ «ليئارسإ
 « ًامدخو ًاديبع مهتلعجف ليئارسإ ينب ىلإ تأسأ ام لباقم ينتيبرو ىلإ تنسحأ ام ىنعما : ريثك نبا

 نا يلع نسلا يأ : يرسبطلا لاقو ؟ "”مهعومجم ىلإ تأسأ امب مهنم دحاو لجر ىلإ كناسحإ يفيفأ
 نم : ًاربكتم ًايلاعتم نوعرف لاق يأ «نيللاعلا بر امو ٌنوعرف لاقإ» ؟ "ًديبع ليئارسإ ينب تذتا
 ام هموقل لوقيو عناصلا حجي ناك هنأل ؟ يريغ لإ كانه له ؟ نيلاعلا بر هنأ معزت يذلا اذهوه

 قلاخ وه : ىسوم لاق يأ «ا|مهنيب امو ضرألاو تاومسلا بر لاق» «يريغ ملإ نم مكل تملع

 . رافقو راحب نم اهلك ءايشألا قلخ يذلا وهو 3 مادعرالاو ءايحبالاب اههيف فرصتملاو ؛ ضرألاو تاومسلا

 تناك نإ يأ «نينقوم منك نإ# ةعيدبلا تاقولخملا نم كلذ ريغو . راهثو تابنو . راجشأو لابجو
 نوعرف لاق يأ «ن وعمتست آلأ هلوح نمل لاق © يلج رهاظ رمأ اذهف ,ةذفان ٌراصبأو « ةنقوم بولق مكل
 هلاشأ ؟ هرم نم نوبجفتو هباوج نوعمتتم آل ءازهتسالاو مكهتلا ليبس ىلع هموق فارشأ نم هلوح نمل

 مكئابآ برو مكبر لاقإ» ةجحلاو نايبلا ىف دازو ىبسوم باجأف 5 هتافص نع ينبيجيف هللا ةقيقح نع

  ميكحلا رداقلا دوجو ىلع ليلد مكدوجوف 5 مكلبق اوناك نيذلا مكئابآ قلاخو مكقلاخ وه يأ «نيلوألا

 دنع حضوأو ٠ قافآلا ليلد نم برقأ سفنألا ليلد نأل صاخلا فيرعتلا ىلإ ماعلا فيرعتلا نع لدع

 نإ لاقو» نونجلا ىلإ ىسوم بسنو نوعرف بضغ كلذ دنعف 4نورصبت الفأ مكسفنأ يفوؤط لمأتلا

 هتبسن نم ًافاكنتسا نيبطاخملا ىلإ هفاضأو ءازهتسا الوسر هاّمس «نونجمل مكيلإ لسرأ يذلا مكلوسر
 ةيرخسب ىسوم لفحي ملف « ءيش نع ينبيجيف ءيش نع هلأسأ ؛ هل لقع ال نونجمل لوسرلا اذه نإ يأ هل

 نإ اسهنيب امو برغملاو قرشملا بر لاقإل يناثلا نم حضوأ ثلاث يفي رعتب ةجحلا ديكأت ىلإ داعو نوعرف

 دهاشم اذهو « برغملا نم برغت اهلعجيو قرشملا نم سمشلا علطي يذلا ىلاعت وه يأ «نولقعت متنك

 ال اذه نأ متكردأ لوقع مكل ناك نإ يأ «نولقعت متنك نإؤط لاق اذهو لهاجلاو لقاعلا هرصبي موي لك

 ةرظانم يف ميهاربإ لوقك لطابلا رهظ مصقت يتلا ججحلا غلبأ نم اذهو . نيملعلا بر الإ هيلع ردقي
 عطقنا او رفك يذلا تهبف برغملا نم اهب ٍتئاف قرشملا نم سمشلاب يتأي هلل َنإف ميهاربإ لاقإ» ذورمنلا

 يريغ اهإ تذفتا نسل لاق# فنعلاو شطبلاب آادعوتم ءالعتسالا لإ عجر ةجحلا ٍِق قيلاو نوعرف

 ناكو : نورسفملا لاق نجسلا بهايغ يف كنيقلأل يريغ ابر تذختا نثل يأ 4 نيينوجسملا نم كنلعجأل

 . 47/١9 يربطلا (”) . 548 /7 رصتخملا ريثكنبا (3) . لتاقم هلاق ام ىنعم اذه )١(



 ءارعشلا ةروس (؟55) ففي

 ٌناَبعُت ىه اًذِإف هاَصع َقْلأَف يو َنيِقدنَّصلآ نم تنك نإ وي تأف ل لَك يد ٍنيبم ءَْتب كتف وَلَوأ لَ 0 مام مو 2م --_ 8 م سم ربو ا ساس ما م

 نأ ديري نايل هلو حامل َلَث و نيرظننلل ءاَضيب ىه اذ ردد حلو )نيم
 0 هك ده

 لومي جج نير شلح نآَدَمْلا ىف تعبأ هور ارئأق 42 نوم 2: اًذاَق ءهرحس ؛ ضر نم مجرب

 ه» ميلا لع
 اذهلو تومي ىتح ًادحأ هيف عمسي الو رصبي ال هدحو ضرألا تحت ناكم ف صخشلا سبي ًاديدش هنجس
 : ليهستلا يف لاق لتقلا نم دشأ ناك هنجس نأل نينوجسملا نم كنلعجأل لاق امنإو «كّننجسأل » لقي مل

 «ضرآلاو تاومسلا بر» هلوقب ىبموم هباجأ «نيملاعلا '؛ بر امو لاقف هللاب لهجلا نوعرف رهظأ ال

 مكئابآ برو مكبر هلوقب ةجحلا ةماقإ يف ىسوم دازف « هباوج نم ًأبجعت ؟ «نوعمتسن الأ» لاقف
 برقأ مهسفنأ نإف « نيهاربلا مظعأو , ءالقعلا دنع ةلدألا ٌرهظأ هئابآو ناسنرالا دوجو نآل «نيلوألا

 ىعتوم تبسنو اهنع نوعرف داج ةيجحلا ذه ترهظ ابلق ؛ مهتلاخ دوجو ىلع اهب نولدتسيف مههيلإ ءايشألا

 دازف «نونجمل مكيلإ لسرأ يذلا مكلوسر نإإ هلوق يف مكهتلاو ءاردزالاب هدّيأو 5 هنم ةطلاغم نونجلا ىلإ

 نكمي ال ةرهاظ ةيآ اهبو رغو سمشلا عولط نأل #برغملاو قرشملا بر» هلوقب ةجحلا ةماقإ ف يسوم

 هددهف بلغتلاو ءالعتسالا ىلإ عجر ةجح اب نوعرف عطقنا املف « هللا ريغل اهيعدي نأ الو اهدحج ًادحأ

 ميشب كنج ولوأ لاقط 0'2هناميإ يف ًاعمط فطلتب هل اهركذو ةزجعملاب ةجحلا هيلع ىبسوم ماقأف « نجسلاب

 تنك نإ هب تئاف لاق» ؟ يقدص هب فرعت عطاق ناهربو « رهاظ رمأب كتثج ولو يننجستأ يأ « نيبم

 «نيبم نابعث يه اذإف ههصع ىقفلأن» كاوعد يف ًاقداص تنك نإ لوقت امب تئاف يأ 4نيقداصلا نم

 لئاه لكشو ريبك مفو مئاوق تاذ 5 حوضولاو ءالجلا ةياغ يف ةميظع ةيح يه اذإف هاصع ىبسوم ىمر يأ

 سسممتلاك الذل يه اذإف هني نم هدب جرخأو يأ « نسير ظانلل ء ءاضيب يه اذإف هدي عزنو» جعزم

 لاق يأ «نيبمرحاسل اذه نإ هلوح السلل لاقو» قفألا دسيو راصبألا يشعي داكي عاعشامل « ةعطاسلا

 ىلع يّمعُي نأ دارأ. . رحسلاّن ف يف عراب ميظع ٌرحاسل اذه نإ : هلوح اوناك نيذلا هموق فارشأل نوعرف

 يأ «هرحسب مكضرأ نم مكجرخي نأ ديريإ» اوأر امب اورثأتي نأ ةيشخ رحسلاب هيمرب ةزجعملا كلت هموق

 يلع نوريشت امبو ينورمأت ءيش يأبف يأ «نورمأت اذافط ميظعلا هرحسب مكدالب ىلع يلوتسي نأ ديري
 دعب مهترواشم ىلإ لردتف , هوعبتي نأ هموق ىلع فاخخ ةرهابلا تايآلا كلت نوعرف ىأر امل ؟ هب عنصأ نأ

 نسئادملا يف ثعباو» امهرمأ ٌر خخ يأ «هاخأو هجرأ اولاقإ ريبدتلاو يأرلاب ًادبتسم ناك نأ

 راحس لكب كوتاي» ناكم لك نم ةرحسلا كل عمجي نم كتكلمم فارطأ يف لسرأو يأ 4نيرشاح
 هللا ريخست نم اذه ناكو : ريثك نبا لاق رحسلا بورضب ميلع . رهام رحاس لكب كوئيج يأ #ميلع

 ("ةرهج راهنلا ىف سانلا ىلع هنيهاربو هججحو هللا تايآ رهظتو « دحاو ديعص ىف سانلا عمتجيل ىلاعت

 . رصتخملا 7//541 ريثك نبا (7) . 45/1١6 يربطلا )١( . رصتخملا 585/7 ريثك نبا )١(



 مهأواك نإ ةرحسلا عين انلعَل ييج نوعمتجم متنأ لَه سائلا َلبقو 7 ميولعُم يوب تاقيميل تّيبمل مل ةرحسلا عم

 لا كوع لَك هج نينا ناد ارجأكانكئأ وعر رحل ةاج انكم هج يقل

 نحت اَنإ وعرف ةزعب أولاتو مهيصعو مهلابح وملف ىو نوم نأ اَمْوُعْلا وسوم مه لَك يه َنيِبرَممْل
 اا

 اولا يو َنيِدحَس شاول ا مرر رولا
 ودلع ى 17 سس( و اا دع ع اع

 موي نم ىحضلا تقو وهو ددحملا دعوملل ةرحسلا عمتجاف يأ «مولعم موي تاقيمل ةرحسلا عمجفإ
 ىلاعت لاق اك داهشألا سوءر ىلع لطابلا قهزيو قحلا رهظيل « ىسوم هددح ىذلا تقولا وهو « ةنيزلا

 ٌعبتن انّلغل ن وعمتجم متنأ له سانلل ليقو» «ىحض سانلارشحُينأو ةنيزلا موي مكدعوم لاق»
 اوبلغ نإ مهنيد يف ةرحسلا عبتن يكل عاهجبإلا ىلإ اورداب : سانلل ليق يأ 4نيبلاغلا مه اوناك نإ ةرحسلا
 ىسومانرحسبانبلغ نإ يأ «نيبلاغلا نحن انك نإ ًارجأل انل نئأ نوعرفل اولاق ةرحسلا ءاج املفإ» ىبسوم
 معن : : نوعرف مهل لاق يأ «نيبرقملا نمل ًاذإ مكنإو معن لاقإ» ؟ ليزجلا رجألاو لاملاب انمركت لهف
 متنأ ام اوقلأ ىسوم مل لاقإ» يئاسلج ةصاخ نمو يدنع نيبرقملا نم مكلعجأو نوديرت ام مكيطعأ

 نحن نوكن نأ امإو يقلُث نأ امإ كلذ دنع ىبومل اولاقف : هريدقت قايسلا هيلع لد زاجيإ مالكلا يف 4نوفلم

 نوديرتام ءاقلإب اوءدبا يأ «نوقلم متنأ اماوقلأ» هلوقب ىسوم مهباجاف فارعألا يف ركذ امك نيقلملا
 ةزعب اولاقو مهّيصعو مهلابح اوقلأف» قحلا راهظإل ًالسوتو هل هللا ةرصنب ةقث هلاق ٠ مكاشخأ ال انأف

 ةمظعب مسقن ءاقليالا دنع اولاقو يصعلاو لابحلا نم مييديأب ام اوقلآف يأ «نوبلاغلا نحنل انإ نوعرف
 يل 4 نودكفاي اع فنقات ىتخ اذإف هانضع ىسوم ىقلأف» ىمومل نوبلاغلا نحن اّنِإ هناطلسو نوعرف
 رحسلا مساب اهوقلتخا يتلا يصعلاو لابحلا دردزتو علتبت يه اذإف ةميظع ةيح تبلقناف ىصعلا ىسوم ىقلأف

 يأ # نسيدجاس ةرحسلا ينلأن» ةغلابم ًاكفإ ءايشألا كلت ىمسو 0 ىعست ؛ تايح سانلل اهوليخخ ثيح

 برب انمآ اولاقإ» ةرهابلا ةزجعملاو , مطاسلا ناهربلا اودهاش امدعب . نيملاعلا بر هلل اودجس
 هيلإ انوعدي يذلا ريبكلا ز زيزعلا هللاب انمآ مهدوجس دنع اولاقو يأ «نوراهو ىبسوم بر  نييملاعلا

 ردقي ال امم هنأو « رحس ال قح ىسوم هب مهءاج يذلا نأ ة ةرحسلل نييتامل : يربطلا لاق نوراهو ىسوم

 انمآ : نيلئاق ةعاطلاب هل نينعذم هلل ًادجس مههوجول اورخ ٠ ضرألاو تاومسلا رطف ىذلا هللا ريغ هيلع

 يأ «مكل نذآ نأ لبق هل متنمآ لاقإ» 2”هئلمو نوعرف نود « هتدابعل ىسوم اناعد يذلا نيملاعلا برب
 هنإ يأ «رحسلا مكمّلع يذلا مكريبكل هنإ» ؟ ينونذأتست نأ لبق ىسومل مستنمآ : ةرحسلل نوعرف لاق

 ) )1١يربطلا 435/15 .



 ءارعشلا ةروس (؟5) انا

 لإ آَنِإ ريضال اوك ه0 نيعمجأ ْكَتبْلَصْأَلَو نالخ نم ملجرأو كبدبأ نعطَمأل نوماَعَت ٌفوِساكَر سس 0 لا مو درو ماع ما مم ما ١> رمل وعل حطم آ جام هدأ م ررو م يب جر م ل لح
 مص حل مم

 0 َنينمّوَمْلا لو انك نأ تلي اًنبر اَنَلَرفْع نأ ْعَمْطَنَنِإ يج َنوبلَقنِم اَنير

 هموق ىلع سييلتلا مالكلا اذهب نوعرف دارأ « هرمأ رهظيل هعم متأطاوتو رحسلا هنم متملعت يذلا مكسيئر

 2 اهنالطب ردحأ لك ملعي ةرباكم هذهو : ريثك نبا لاق قح روهظو ةريصب نع اونمآ ةرحسلا نأ اودقتعي الثل

 ا ا ا ا ا

 نم متعنص ام لابو يباقع دنع نوملعت فوس يأ «نوسلعت فوسلفإ» هلوقب مهدلعوت مث , ")لقاع

 هلجرو ىنميلا مكنم دحاو لك دي نعطقأل يأ «فالخ نم ٍمُكَلجرأو مكيديأ نعّطقألا» هب ناكيلا
 توملا ىتح هكرتأو ةرجش عذج ىلع مكنم دحاو لك نبلصألو يأ « نيعمجأ مكئبلصألو» ىرسيلا

 عجرن اننأل هب يلابن الو , هب انتدعوأ ام عوقو يف انيلع ررض اال يأ «نوسلقنم انبر ىلإ انإ ريض ال اولاق»
 يتلا انيونذ هللا انل رفغي نأ وجرن انإ يأ «اناياطخ انب رانل رفغي نأ عمطن انإ# هنارفغ نيلمؤم ائبر ىلإ
 انكو ناميالا ىلإ انموق انرداب نأ ببسب ىأ «نينمؤملا لوأ انك نأ اهب انبقاعي الف هب انناميإ لبق انم تفلس

 . ىسومب نمآ نم لوأ

 : يلي اوف اهزجون عيدبلاو ةغالبلا نم ًاهوجو تايآلا تنمضت : هغالتلا

 دعب مهقحلي يذلا ناوهلاو لذلا نع هب ىّنك «نيعضاخ اه مهقانعأ تلظفإط ةفيطللا ةيانكلا ١
 . ءايربكلاو زعلا

 . «نوئزهتسي هب اوناك ام ءابنأ مهيتآيسف# ديدهتلاو ديعولا - ؟
 . رابتعالا نيعب رظنلا مهكرت ىلع خيبوتلل ماهفتسالا « ضرألا ىلإ اوري ملوأ» خيبوتلا - "
 . «يناسل ىلطني الو» «يردص قيضيو# نيب ةفيطللا ةلباقملا - 4
 . «لسرأو . . لوسر#» قاقتشالا سانج

 فلتخاو «ةلعف نيبو تلعف نيب فورحلا تقفتا دقف «كتلعف تلعفوط صقانلا سانجلا -؟

 . مات ريغ ًاسانج حبصأف لكشلا
 نوعرف ايتأف هريدقت قايسلا فذحلا اذه ىلع لد «ًاديلو انيف كبرن ملأ لاقط فذحلاب زاجيرالا ٠

 : يرشخمزلا لاق #نوراه ىلإ لسرأف يف زاجيإ كانه كلذكو «كّبرن ملأ» ىسومل لاقف كلذ هل الاقف
 ةياغ راصتخالا يف نسحأف يدضع هب ددشاو هب ينرزآو ًايبن هلعجاو نوراه ىلإ ليربج لسرأ هّلِصأ
 5 («7ناسحإللا

 )١( فاشكلا 388/8 .



 54 رشع عساتلا ءزجلا

 : 4 نوم الاو ب بيدعتلا ةيعد 4

 «نونجمل مكيلإ الكر ىذلا مكلوسر نه ددرتمو ككشتم عماسلا نأل ماللاو نإ ديكأتلا 9
 . نايبلا ملع صئاصخ نم اذهو «نوبلاغلا نحنل نإ ةرظانملا ءدب يف ةرحسلا لوق هلثمو

 ٠ - عيدبلا عجسلا نم وهو لصاوفلا قفاوت مث «برغملاو . . قرشملا» نيب قابطلا .

 مث «نينقوم متنك نإ» هموقو نوعرفل هترظانم ءدب يف ىسوم لاق فيك ليق نإ : هفيطل
 دس :اميإ يف ًاعمط ًالوأ نيالو فّطلت هنأ باوجلاف 4نولقعت مستنك نإ» ًارخآ 1

 «نونجمل مكلوسر نإ نوعرف لوق ةلباقم يف كلذ لعجو «نولقعت متنك نإ هلوقب مهخبو ةطلاغملاو
 ةمكحلا قيرط ىبموم كلسف .

 «ميحرلا زيزعلا وه كبر ناو . . ىلإ . . يدابعب رسأ نأ ىسوم ىلإانيحوأو#: ىلاعت هللا لاق

 . )١١.4( ةيا ةيابن ىلإ (07) ةيا نم
 « نوراهو ىبموم ةصق اهوأ : صصق عبس ةروسلا هذه يف ىلاعتو هناحبس هللا ركذ : هَمسسأَنملا
 طول ةصق اهسداسو حلاص ةصق اهسماخو ء دوه ةصق اهعبارو . حون ةصق اهثلاثو . ميهاربإ ةصق اهيناثو
 تايآلا لازت الو . نيكرشملا نم هاقلي امع ٍِفككلوسرلا ةيلستل صصقلا كلت لكو . بيعش ةصق اهعباسو

 5: و يوت

 صاخ وه انو ىرسأ ًاراهن راس نمل لاقي الف اليل ريسلا وهو ءارسإال ا نم «رسأ» : ست فغللا

 نم ةفئاطلا ةمذرشلا : يرهوجلا لاق مذارش عمجلاو ريقحلا ليلقلا ع : ةمذرشلا 4 ةمذرشو» ليللاب
 #نيقتملل نجلا تفلزأو» هئمو انيبّرَق «انفلزأ» "”عطق يأ مذارش بوثو « ءيثلا نم ةعطقلاو . سانلا

 : رعاشلا لاق تسرق يأ

 © فلدُّرت لاجآلا ىلإ سول اهي تفلس ليل وأ ىبضم موي لكو

 لوق اذهو بك نم فعاضم وهو : ةيطع نبا لاق ضعب ىلع هضعب بلق : ءىثلا بحبك هاويكبكن»
 ًاليلد ظفللا يف ريركتلا لج بكلا ريركت : ةبكبكلا : يرشغتزلا لاقو ءرَصْرَصو , رص لثم روهمجلا

 «ميحو» "”اهرعق يف رقتسي ىتح ةرم دعب ةرم بكني منهج - يف يقلأ اذإ هنأك ىنعملا يف ريركتلا ىلع
 . ىرخا ةرم عوجرلاو ةدوعلا : ةركلا «ةرك» كسل ني صلاخلا قيدصلا : ميمحلا

 بدو م وم

 2 نوعبنم من | ئدابعب رس نأ م ةيموم لإ انيحوأو 3

 ًاليل ريسي نأ يحولا قيرطب ىسوم انرمأ يأ 4يدابعب رسأ نأ ىسوم ىلإ انيحوأوإ» : راسفتلا

 هدابع مهامسو « اليل دل ليئارسإ ينبب جرخي نأ ىسوم هللا رمأ : يبطرقلا لاق ليئارسإ ينبب رحبلا ةهج ىلإ

 مكولتقيو رصم ا ىلإ مكودريل هموقو نوعرف مكعبتي يأ «نوعبتم مكنإ» «"ىبسومب اونمآ مهنأل

 . ٠٠١/١ يبطرقلا (4) . 798 /# فاشكلا (”) . .١4 /75 ريبكلا ريسفتلا (1) . ١٠١١/١ يبطرقلا )١(



 ءارعشلا ةروس (77) نس

 3 2 ءمولا ناموعم
 ميمَكباَنِإَو ت نوظياََلانَل مهنِإَو 2 و 7 نوي ةمذرشل وه نإ 2 نير شلح ِنآَدَمْلَأ ىف ْنوَعرف َلسرَك

 موس هلم هك ري مو م ع

 هب اهنتنر أَو َكلَدَكح يو ربك اَقَمو ٍزونكو 2 نويعو تلنحب نم مهنجبرخأف 5 )ف ٌنورذلح
 م رع رموأم

 ىم نإ 51ج لك هج نورد نإ قسوم ” بأ له لاس “راق هج نورس موتنا جلي رمصإإ

 عج مطلا ِدْطلاكقرِف لعلك قانا ربل لَصعَب برأ نأ سم لإ آي ندم قَ
 عج نبأ عمو ىماَنبممأَو هج رتل م كَ
 عمجي نأ رمأو مهريسمب ربخأ نيح مهبلط يف نوعرف لسرأ يأ «نيرشاح نئادملا يف نوعرف لسرأف»
 ونب ناك : يربطلا لاق ةليلق ةفئاط يأ 4نوليلق ٌةمذرشل ءالؤه نإ مهل ًالئاق ندا لك نم شيجلا هل
 مضإو يأ #«نوظنئاغل انل مهنإو» هشيج ةرثك ىلإ ةبسنلاب مهلّلق هنكلو "ًافلأ نيعبسو ةئاهس ليئارسإ

 نم « نوهبتنم نوظقيتم موق نحنو يأ «نورذاح عيمجل انإوإ» انرودص قيضتو انظيغت ًالاعفأ نولعفي

 الثل هموق ىلإ اهب رذتعا ريذاعم هذهو : يرشختزلا لاق رومألا يف مزحلا ُلامعتساو ء رذحلاو ظقيتلا انتداع

 نوعرف انجرخأ يأ 4نويعو تانج نم مهانجرخأفإ ىلاعت لاق , "هناطلسو هرهق نم رسكي ام هب ْنْظُي
 يتلا لاومألا نم مهانجرخأو يأ «ميرك ماقمو زوتكو» ةيراج رابنأو مهل تناك نيتاسب نم هموقو
 #«ليئارسإ يسب اهانثروأو كلذك# ةيهبلا سلاجملاو ةنسحلا لزانملا نمو . ةضفلاو بهذلا نم اهوزنك

 نوعرف قارغإ دعب مهللاومأو رايد ليئارسإ ينب انثروأو «٠ مهب انلعف ه هانعضو يذلا جارخيالا كلذ لثم يأ

 املف يأ «ناعمجلا ىءارست املف» سمشلا قورش تقو مهروقحلف يأ # نيقرشم مهوعبتأفإ» هموقو

 يأ «نوكردُم نإ ىسوم باحصأ لاق» نوعرف عمجو ىسوم عمج دارملاو ,.رخآلا امهنم الك ىأر

 .رحبلاو « مهءارو هدونجو رابجلا نوعرف اوأر نيح كلذ اولاق ؛ .اننولتقيف هدونجو نوعرف انقحلي نوقحلم

 مالكلا اذه لثم نع اوعدتراف مكوكردي نل الك ىبموم لاق يأ «ًالك لاقإ» مُهنوُنظ تءاسو « مهمامأ

 ةاجنلا قيرط ىلإ ينيدهيسو « ةرصنلاو ظفحلاب يعم يبر نإ «نيدهيس يبر يعم نإ اورجزناو
 ةنوعملاب لفكتلاو ةرصنلا ةلالد اذهو هعم هبر نأ امهدحأ : نيرمأب مهسوفن ىوق : يزارلا لاق صالخلاو

 دقف هئادعأ كالهو هتاجن قيرط ىلع هَّلد اذإو ٠ صالخلاو ةاجنلا قيرط ىلإ يأ 4 نيدهيس# هلوق يناثلاو

 قيرطب ىسوم انرمأ يأ «رحبلا كاصعب برضا نأ ىسوم ىلإ انيحوأف» "”ةرصنلا يف ةياهنلا غلب
 دوطلاك قرف لك ناكفإ» قلفناو قشناف هبرضف يأ 4قلفنافإ هاصعب رحبلا برضي نأ يحولا
 لكل ًاقيرط رشع انثا هيف راص : سابع نبا لاق تباثلا خماشلا لبجلاك هنم ءزج لك ناكف يأ «ميظعلا
 رثإ ىلع رحبلا اولخد ىتح هتعامجو نوعرف كانه انبرقو يأ #نيرخآلا متانفلزأو» ( قيرط مهنم طبس

 مث ًاعيمج هعم نينم ؤم او ىسوم انيجنأ يأ «نيعمجأ هعم نمو ىسوم انيجنأو» ليئارسإ ينب لوخد

 . 58496 /7 رصتخملا ريثك نبا (4) . 18/؟4 ريبكلا ريسفتلا (”) . 744/8 فاشكلا (1) . 45/19 يربطلا (1)



 فك رشع عساتلا ءزجلا

 هه محرر يعلو كبر َّنإَو ج ديرؤل ملأ 06 لذ نر هم رتل 3رأ
 0 للا اماَصاديعت أولا 6 نود رام ءهموقو + هيبأل لاَ ذإ مهرب مولع َلْئأَو 0 ا ا امام جا حمم
 0 نولعفي كل ْلَب لاك 2 َنوُرْصي وأ كتوعفني وأ 7 نوعا ْدِإ كدوعمسب له لاَ م ع س حاس 06 071 ِئ مسام سجاسوو رع سمس ةرئس 6# سرا م لع ل 00

 ىذا يو َنيبَعْلا بَراَلِإَو 0 جيج َنوُمَدْنَأْلا ف وآَباو مت من 7 َنوُدبعَت منك ام ميك لَ
00 

 | 7 ٍنيدبي وهف ىَقَلَح
 5 هموقو ىسوملًا سبي هللا هلعج رحبلا قلفنا امل : نورسفملا لاق هموقو نوعرف انقرغأ يأ 4« نيرخآلا انقرغأ

 لوخد لماكتو ىسوم باحصأ جرخ املف . ميظعلا دوطلاك اهنيب ءاملا فتقوو ًاقيرط رشع انئثا هيف راصو
 قرغام : ىبوم باتحصا ضعي لاقفا هيف اوقرغف مهيلع قبطي نأ رحبلا هللا رمأ نوعرف باحصأ

 هموقو نوعرف قارغإ يف نإ يأ «ةيآل كلذ يف نإ هيلإ اورظن ىتح رحبلا لحاس ىلع ذبنف ! نوعرف
 ةدهاشم عمو يأ # نيتمؤم مهرثكأ ناكامو» هئادعأل هكالهإو . هئايلوأل هللا ءاجنإ ىلع ةميظع ةربعل

 زيزعلا وهل كبر نإو» هاصع نمل ديعوو لكي يبنلل ةيلست هيفو , رشبلا رثكأ نم ؤي مل ىمظعلا ةيآلا هذه
 يأ ميهاربإ ةصق ةيادب هذه «ميهاربإ ابن مهيلع لتاو# هئايلوأب ميحرلا هئادعأ نم مقتنملا يأ #ميحرلا

 نيح يأ «نودبعت ام هموقو هيبأل لاق ذإل ”هيظعلا هنأشو ماحلا ميهاربإ ربخ دمحم اي مهيلع صصقا

 رف هال ف دب عال نوم ءأب هملع عم مهأس ؟ نودبعت ميش يأ هتريشعو هيبأل لاق

 تف امنا ديل «يسفلاع ا لن انصأ دن اولا ةجحلا هيلع متو معفني ال ام ةدابع

 دبعن : اولوقي نأ مهيفكي ناكو . راختفالاو جاهتبالا ليبس ىلع كلذ اولاق « اهكرتن ال اهتدابع ىلع نيميقم

 مهل لاق يأ «نوعدت ذإ مكنوعمسي له لاق عنصي امب رختفملاك فصولا يف اوداز مهنكلو مانصألا

 وأ» ؟ ءاعدلاب مهيلإ نواجلت نيح مكءاعد نوعمسي له : خيبوتلاو تيكبتلا ليبس ىلع ميهاربإ
 اندجو لب اولاقإ# ؟ ةرضم مكنع نوعفدي وأ . ةعفنم مكل نولذبي لهو يأ #نورضي وأ مكنوعفني
 الو عفنت ال اهنأب اوفرتعا : دوعسلا وبأ لاق مهلثم انلعفق مهتودبعي انءابآ اندجو يأ 4 نولعفي كلذك انءابآ

 عاطقنا تامالع نم اذهو ؛ "” ديلقتلا ىوس مهل دنس ال هنأ يهو ةقيقحلا راهظإ ىلإ اورطضاو «٠ رمان فت
 هذه متيأرفأ : ميهاربإ لاق يأ «نومدقألا مكؤابآو متنأ + نودبعت متنك ام متيارفأ لاق» ةجحلا

 نإف يأ «نييملاعلا بر الإ يودع مسهإفإ» ؟ نولوألا مكؤابآو متنأ هللا نود نم اهومتدبع يتلا مانصألا

 دنسأ « ةرخآلاو ايندلا ف يعلو وهف نيملاعلا ؛ بر هللا ديبعأ نكلو ٠ مهدبعأ ال يل ءادعأ مانصألا هذه

 هللا يأ «نيدبي وهف ينقلخ يذلا حيرصتلا نم ةحيصنلا يف غلبأ وهو مهب ًاضيرعت هسفنل ةوادعلا

 ةنحملا كلت لثم نأ دمحم فرعيل ىسوم ةصق ركذ مث « هموق رفك ببسب لكي يلا نزح ةروسلا لوأ يف ىلاعت ركذ : يزارلا رخفلا لاق (1)
 ةنحملا ميظع نم نأل « هنزح نم دشأ ناك ببسلا اذهب ميهاربإ نزح نأ ًاضيأ دمحم فرعيل ميهاربإ ةصق اهبقع ركذ مث « ىسومل ةلصاح تناك

 ٠١9 /4 دوعسلا وبأ (7) ١57/78 ريبكلا ريسفتلا . هيبنتلاو ءاعدلاب الإ مهذاقنإ نم نكمتي ال وهو رانلا يف هموقو هابأ ىري نأ ميهاربإ ىلع
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 م. رو ا يرالرو

 عمطأ ىذا هج نوم ىو ىلا © نفي وهف ٌتْضِرَم اذِإَو ه١ ٍنيَفسْنَو نمعطب وه ىو

 ىف قّدص ناس ِّل لعَج +16 ©ج نصب نشل كح م يو نيذلآ موي ىتكيطح لرْفْغَي نأ

 مو نزحت و 6 َنيِلاَضلَأ نم نك نإ : | رفغأو 4 يعل ةَنَج ةثرو نم يِنلَعَجَأَو يح نيرخألا

  َنيِفَّسمْل هن َتَمِلْز و ويل ِبَقب هلا نم الإ نوب الو لَم م عميل موي 7 نوع
 سوح را اا رمح

 60 نيواقلل محملا تربو
 يأ «نيقسيو ينمعطي وه يذلاوو» مانصألا هذه ال داشرلا قيرط ىلإ ينيدبم يذلا وه ينقلمخ ىذلا

 هب جرخأو « رطملا لزنأو « نّرَمْلا قاس يذلا قزارلا قلاخلا وهف بارشلاو ماعطلا ينقزري يذلا ىلاعتوه

 يئافش ىلع ردقي ال هنإف ضرملا ينباصأ اذإو يأ «نيفشي وهف تضرم اذإو دابعلل ًاقزر تارمثلا عاونأ

 ضرملاف ًالإو , بدألل ًةياعر هللا ىلإ ءافشلا دنسأو *«تضرم# هسفن ىلإ ضرملا دنسأ انو ؛ هريغ دحأ

 ىلاعت وهو يأ «* نييحي مث ينتيمي يذلاو» بدألا نسح همالك يف لمعتساف العو لج هللا نم ءافشلاو

 عمطأ يذلاو» يتامم دعب دارأ اذإ ينيبحي مث ءاش اذإ ينتيمي , هاوس دحأ كلذ ىلع ردقي ال تيمملا يبحملا

 ءازجلاو باسحلا موي يبنذ يل رفغي نأ هتمحر عساو نم وجرأ يأ «نيدلا موي يتئيطخ يل رفغي نأ

 يل به برإ» مهاياطخب اورقيو مهبونذ نم اورفغتسي نأ ةمألل ميلعت هيفو مهل امعأب دابعلا ىزاجُي ثيح

 يل لع جاو نيحلاصلا كدابع ةرمز يف ينقحلاو ملعلاو مهفلا يل به يأ «نييحلاصلاب ينقحلاو أمكح أامكح

 موي ىلإ يدعب يتأي نميف يأ «نيرخآلا ينو ًارطاع ًءانثو ًانسح ًازكذ يل لعجا يأ «رقدص ناسل
 ةمظعُتو هب كمت ةمأكلكف ٠ « هيلع ممألا ٌعاتجا وه : سابع نبا لاق 20 يب ىدتقيو هب ركذا « ةمايقلا

 دلخلا تانج ثاريم نوقحتسي نيذلا ةرخآلا يف ءادعسلا نم يأ «ميعنلا ةنج ةثرو نم ينلعجاو»

 ليبس نع ّلض نم يأ «نيلاضلا نم ناك هنإ# ناميالا ىلإ هدهاو هنع حفصا يأ « يبأل رفغاو»

 : يبطرقلا لاقو "”هيبأل نارفغلاب ءاعدلا ىوس هتاوعد عيمج يف ىلاعت هللا هباجأ دقو : يواصلا لاق ىدهلا

 موي ينرخُت الو ""هنم أربت يفي ال هنأ هل ناب اهلف . هل رفغتسا كلذلف هب نمؤي نأ هدعو هوبأ ناك

 هلالجو هللا ةمظع مامأ هنم عضاوت اذهو ؛ باسحلل قئالخلا ثعبت موي ينو الو ينلذُت ال يأ «ن وشعبي

 كلذ يف يأ «نوستب الو لام عمتي ال مويو» ةيآلا مهم ٍناك ميهاربإ نإ هلوقب هيلع هللا ىنثأ دقفالإو

 بلقيإ» ةرخآلا يف هّبر ءاج نم الإ يأ «هللا ىتأ نم آلإإو دلو الو لام هيف ًادحأ عفني ال بيصعلا مويلا

 تاوعد يهتنت انه ىلإو , ءاضغبلاو دسحلاو , قافنلاو كرشلا نم ميلس « , رهاط يقن بلقب ىأ «ميلس
 لاق اهولعخديل مهبرل نيقتملل ةدجلا تبرك يأ «نيفتملل ةدجلا تفلزأو» ىلاعت لاق مث ميهاربإ ليلخلا

 :يأ #نيواغلل ميهحجلا تزرُبو» «”ايندلا يف هاَيِإ مهتعاطب هللا باقع اوقتا نيذلا مهو : يربطلا

 . « ءايحأ سانلا يف مهو موق تام دق و اودشنأو ةيناثلا 5 ةايملا وه ذإ ليمجلا ركذلا بسك بابحتسا ىلع ليلد ةيآلا يف : ءاملعلا ضعب لاق (1)

 . 58/15 يربطلا (4) . ١١4/١ يبطرقلا (") . ١/8 /* نيلالجلا ىلع يواصلا (؟)



 16 رشع معساتلا ءزجلا

 2 َنومْنآَو م ايف أوبكبعف 2 تورصتنب . هي وأ كتورصني لَه هلل نو نم منك أم نبأ مه لق مف ليو

 ميِوم ذِإ 9 نيم وتم يت ذل ج رمت اي دالك © ترق سين
 َنَأَولَف 2 بح ٍقيدص الو نيد َنيعفلَش نمانل اق عج َنومرَجمْل الإ انلَصأ امو قو َنيِلعْلا بر

 رك كبَردإَم © تييبؤم مهام أ 06و هيف كب نإ ©» يؤم نب نرُكتت ةطاتك
 يب مو

 نط محا ْريِزعْلأ

 ةنجلا نوري نونم ٌؤملاف . نايعلل ةفوشكم مهمامأ ةزراب اهوأر ىتح نيلاضلا نيمرجملل ٌرانلا ترهظأو

 يأ «ممل ليقو» نازحألاو ةءاسملا م لصحتف منهج نوري نوواغلاو , رورسلاو ةجهبلا مه لصحتف
 نيذلا مكتهلا نيأ يأ «هللا نود نم نودبعت مدتك ام نيأ » خيبوتلاو عيرقتلا ليبس ىلع نيمرجملل ليق
 , هللا باذع نم مكنوذقني له يأ «نورصتنب وأ مكنورصني لهو ؟ دادنألاو مانصألا نم مهومتدبع

 يف مهسوعر ىلع اوقلأ يأ «اهيف اوبكيكفإ» خيبوت هلك اذهو ؟ مهسفنأ نع هوعفدي نأ نوعيطتسي وأ

 لع مهضعب حرطو . ضعب ىلع مهضعب يمر : يربطلا لاقو منهج يف اوروهُد : دهاجي لاق منهج

 هلوقك نودوبعملاو نودباعلاو نوكرشملاو مانصألا يأ «نووافلاو مهو ©"”.يههوجو ىلع نيبكنم ضعب

 سيلبإ ٌعابتأو يأ «نوعمجأ سيلبإ ٌدونجو» «مئهج بصح هللا نود نم نودبعت امو مكنإ»
 ميحجلا يف مهو مهي وبعمل نودباعلا لاق يأ «نومصتخي اهيف مهو اولاقو نجلاو سنيالا نم ةبطاق

 حضاو لالض يف انك دقل هللاب مسقن يأ «نيبم لالض يفل انك نإ ِمللات) نومصاختيو نوعزانتي
 يف هلثم مكانلعجو نيملاعلا بر عم مكاندبع نيح يأ «نيملاعلا برسب مكيوسن ْذِإ9 رهاظ قحلا نع ردعبو
 نيذلا ءاربكلاو ءاس ؤرلا آلإ ىدهلا نع انلضأ امو يأ «ن ومرجملا الإ اناضأ امو ةدابعلا قاقحتسا
 ٍدوو» مويلا اذه لوه نم انل عف *ب نم انل سيل يأ «نيعفاش نم انل امفإط يصاعملاو رفكلا انل اونيز

 ةعجرانل نأول يأ «ةركانل نأ ولف هللا باذع نم انذقني دولا صلاخ ,قيدص الو يأ « مسيح قيدص

 يأ «ةيآل كلذ يف نإ انبر عيطنو انلمع نسحنو هللاب نمؤنف يأ «نيينمؤملا نم نوكدفإ ايندلا ىلإ

 ناكامو يأ « نينمؤم مهرثكأ ناك امو راصبألا ولوأ اهب ربتعي ةربعل هموقو ميهاربإ ابن نم ركذ اهف نإ
 نم مقتنملا يأ « ميحرلا زيزعلا وهل كبر نإوإ» نينم ؤمب مالسإالا ىلإ مهوعدت نيذلا نيكرشملا ءال ؤه رثكأ
 8 هئايلوأب ميحرلا , هئادعأ

 : يلي اهف اهزجون عيدبلاو ةغالبلا نم ًاهوجو تايآلا تنمضت : ةَغالَتلا

 ١ قلفناف رحبلا برضف يأ «قلفناف» فذحلاب زاجيالا .

 )١( يربطلا 68/19 .



 ءارعشلا ةروس.(؟1) ننح

 هيبشتلا ةادأ تركذ هتابثو هخوسر يف لبجلاك يأ «ميظعلا دوطلاك» لمجملا لسرملا هيبشتلا - ؟
 3 هبشلا هجو فذحو

 . «نييحي مث ينتيمي» نيب كلذكو «نورضي وأ مكنوعفني» نيب قابطلا -"

 ًابدأت هسفنل ضرملا دنسأ لب ينضرمأ اذإو : لقي مل «نيفشي وهف تضرم اذإوإ» بدألا ةاعارم - د

 . هللا نم |ىهالك ءافشلاو ضرملا ناك َنِإو 6 ًايدأ ىلاعت هيلإ بستُي ال رشلا "نأ هللا عم

 نسحلا ءانثلاو ليمجلا ركذلل ناسللا راعتسا «قدص ناسل يل لعجاو+ ةفيطللا ةراعتسالا 2-60

 . تاراعتسالا فطلأ نم وهو

 ةنجلا تفلزأو» ءادعسلا نع هلوق لباقم «نيواغلل ميحجلا تزَرّبوط ةعيدبلا ةلباقملا ١
 . «نيقتملل

 عجسلا نموهو «نيبم لالضو « نيواغلاو . نيقتملاط» لثم تايآلا رخاوأ ىف لصاوفلا ةاعارم

 . نايبلا لامج يف ديزي يذلا نسحلا
3-3 

 هل لوقيف ةربغو ةرتق رزآ هجو ىلعو « ةمايقلا موي رزآ هابأ ىقلي ميهاربإ نأ يور » : هةسيشانتت

 ينتدعو كنإ : بر اي ميهاربإ لوقيف كيصعأ ال مويلاف : هوبأ لوقيف ! ينصعت ال كل لقأ ملأ : ميهاربإ

 ىلع ةنجلا تمرح ينإ : ىلاعت هللا لوقيف ؟ دعبألا يبأ نم ىزخأ يزح يأف « نوثعبي موي ينزخت الأ

 ذح ٌويف خطلتم عابضلا نم ركذ خيذب وه اذإف رظنيف كلجر تحت رظنا : ميهاربإ اي لوقي مث نيرفاكلا

 . يراخبلا ءاور رانلا ىف ىقليف همئاوقب

 «ميحرلا زيزعلا وه كبر نإو . . ىلإ . . نيلسرملا حون موق تبذك#» : ىلاعت هللا لاق
 )١91(  ةيآ ةيابن ىلإ )٠١6( ةيآ نم

 « دوهو « حون ةصقركذب هعبتأ ميهاربإو ىسوم ربخ هل دمحم هيبن ىلع ىلاعت صقل : 2ك ةمانجلا

 يف هللا ةئسل نايبو . هموق نم هاقلي ايف لَك هللا لوسرل ةيلست كلذ ًلكو « بيعشو  طولو ١ كلاصت

 ماعطلاو باودلاو سانلاب اهألم ىأ ةنيفسلا ٌنحش : لاقي ءولمملا «نوحشملا» : 0

 ةدّيشملا نوصحلا اهب دارملا «عناصم# قيرطلا : عيرلاو . ضرألا نم عفترا ام : عيرلا «عير»

 : رعاشلا لاق سابع نبا لوق وهو

 ا"لاجوربلاو عناصملا انمدهو ١ ًارافق مهنم مهرايد انكرت

 )١( يبطرقلا ١77/1 ,



 انادي رشع عساتلا ءزجلا

 لاو مَن 2 نيم لوس ركل ىلإ نيج َنوَقَت َنوُقَتن الأ م حوف .مرأ 8 َلاَمَذإ وج َنيِلَسرمْل جون مو َتْبْدُك

 هج درعبطأو هلأ ومنا هو يعل تر لع الإ ىرحأ نإ 0 ه2 نوعبطأو
 -- ص م ريس وس و ا لم ما ام هم #

 ل بر لع الإ ميباسح نإ © َنوُلمَعَي أوناك امي ىلع امو َلاَ 0]> َنولٌدْرأْلا كَعَستأو كَ ْمْونأ ولام *

 «ه» نيم ريال انأ نإ ه2 َنيِنمْؤمْل دراطب اَنأ امو هز» َنورعْتت

 «ةلبجلا» فنعو ةدشب هذخأ اذإ شيطبي شطب : لاقي فنعلاب ذخألاو ةوطسلا : شطبلا «متثطب»

 مكنم لضأ دقلو# هلوق هنمو سانلا نم ريثكلا ددعلا وذ عمجلا : لبجلاو ةّلبجلا : يورمهلا لاق ةقيلخلا

 ةعطقلا يهو ةفّسك عمج «ًافّسِك» قلُخ يأ اذك ىلع نالف لبُج : لاقيو نيريثك ًاسان يأ «ًاريثك ًالبج

 , ءيشلا نم
 لاقاهنلو « حوت مهوسر حون موق باذك يأ 4نيلسرملا حوش موق تبذك#» : :رمثسفللا
 بسننلا يف مهوخأ يأ «حون مهوخأ مهل لاق ذإ» لسرلا بذك دقف ًالوسر بذك نم نآل 4نيلسرملا»

 مهنم ًادحاو اي نوديري ميمت ينب اخأ اي : برعلا لوق نم اذهو : يرشخزلا لاق مهنم ناك هنأل نيدلا يف ال

 يف هللا باقع نوفاخت الأ يأ «نوقتت الأ» 20 ؛ مهبدني نيح مهاحخأ نولأسي ال١ ةسامحلا تيب هنمو

 تلكأ الر نوح ال يحضن ل بأ + ضان كل ينإ يأ «نتينأ لوسر تكل يتنإو) ؟ مانيعألا ةناع

 الإ يرجأو يباوث بلطأ ام يأ «نيداعلا بر ىلع لإ يرجأ نإ مكل يحصن ىلع ءازج مكنم بلطأ

 ايلات لإ ماقد يذلا رمألا مغ لع هنتر اديك هررك 4 درسيار هنا اوقاف ىلا هللا نع

 ىلع رمألا اورصق دقف مهيأر روصقو ٠ ٠ مهلقع ةناخس نم اذهو يواضيبلا لاق ؟ ءافعضلاو ءارقفلاو

 امبيملعامو لاق» ولا ةوعدب مهناعلو مهعابتا نع ًاعنام هل ءارقفلا عابنا اولعج ىتح ايندلا ماطح

 ينوعبتا له مهلامعأ نع ِبَقْنَأ نأو « مهرئامض ايافخ نع ثحبأ نأ يلع سيل يأ «نولمعي اوناك
 يف لاقف لاملاو ةزعلا ىف ًاعمط ءامعضلا ءال ٌؤه كعبتا امنإ : اولاق مهن ءأك : 7

 دا ينيب لع نإ ياستحاد ىرال ردا افزو ميعردا يلا لع دفا ملاين ٠ م

 1 ا ا ا ولابد

 لاق يسلجم نع مهدراطب الو ؛  ينع ءافعضلا نينم ؤملا ءال ؤه دعبمب تسل يأ 4نينمؤملا دراطب انأ امو»

 نمآ نم درطي نأ لكك هللا لوسر نم شيرق ءاس ؤر بلط امك كلذ هنم اوبلط مهنأب رعشم اذهو : نايح بأ
 هتوطسو هسأب مكفوخأ . هللا باذع نم مكل ريذن الإ انأ ام يأ «نيبم ٌريذن الإ انأ نإ» «ءافعضلا نم

 . "؟/97 رحبلا (4). .١7١ /17* يبطرقلا (*) . 1/1" يواضيبلا (7) . 764 /# فاشكلا )١(



 ءارعشلا ةروس (؟6) ءلدح

 امنه منيو بني حمفاق «> نوبذكى وق نإ بَ لَ ت> َنموَجرَمْل نم وُكَتَل حوندم هش ل نيل أول الور ةظرو مم هم اه همه هم رع
 جءم مول مس صا صم ري ىو 02 ص وو

 ال ا هئيجنأف 0

 عسر سرا ع الع يي

 0 نوعبطأو كوتا 6 0 100 ل مهوحأ ملل 50
 40 نوشبعَ ةياذ عير لكي نوب 2 َنيِلدَعَل لآ بر لع الإ ىرأ نإ أ ني وبلع مكمن

 م رار جر سلا جاماص 5

 025 نودلحتن لعل عناصم َنوُدَتَو

 ننوكتل حون اي هنت مل نشل اولاقإ ًاريقحوأ ًاليلجوأ . ًاعيضو وأ ًافيرش ناك ًءاوس اجن ينعاطأ نمف

 نيموجرملا نم ننوكتل هيلع نحن ام حيبقتو ةلاسرلا ىوعد نع هتنت مل نثل يأ 4نيموجرملا نم
 نإ بر لاقإ» مهيلع اعدف مهحالف نم جرت نمايلا لصع كلذ دتعف ةراججلاب لقلاب هوقو: ةراجحلاب

 «أحتف مهنيبو ينيب حتفاف» يب اونمؤي ملو ينوبذك يموق نإ بر اي حوت لاق يأ «نوبّذك يموق.
 يأ «نيينمؤملا نم يعم نمو ينجنوإ لداعلا كمكحب اننيب ضقاو « ءاشت امب مهنيبو ينيب مكحاف يأ

 ًاحوت انيجنأف يأ 4نوحشملا كّلقلا يف هعم نمو هانيجنأفإ» مهديكو مهركم نم يعم نينمؤملاو ينذقنأ

 انقرغأ يأ 4نيقابلا دعب انقرغأ مثإف ناويحلاو ءاسنلاو لاجرلاب ةءولمملا ةنيفسلا يف نينم ؤملا نم هعم نمو

 ناك امو رّبدتو ركفت نمل ةميظع ةربعل يأ «ةيآل كلذ يف نإ» هموق نم نيقابلا مهئاجنإ دعب
 دمحم اي كير نإو يأ «ميحرلا زيزعلا وهل كبر نإو» نينمؤمب سانلا رثكأ امو يأ 4 نسينمؤم مهرثكأ
 ةصق ركذ يف ىلاعت عرش مث ؛ ةبوقعلاب مهلجاعي ال ثيح دابعلاب ميحرلا ' رهقي ال يذلا بلاغلا وهل

 بذك دقف ًالوسر بذك نمو « ًادوه مهوسر داع ةليبق تبذك يأ 4نيلسرملا اع تبذكإ لاقف « دوه و
 مكتدابع يف هماقتناو هللا باذع نوفاخت الأ يأ «نوقتت الادوه مهوخأ مهل لاق ذإ» نيلسرملا عيمج

 هللا اوقتافإ» نيدلا يف مكل حصان يحولا ىلع نيمأ يأ «نيمأ لوسر مكل ينإ» ! هريغل
 بر ىلع الإ يرجأ نإ رجأ نم هيلع مكلأسأ امو» يرمأ اوعيطأو هللا باذع اوفاخف يأ #«نوعيطأو

 تايآلا تررك « هللا نم يرجأ بلطأ امنإ لاملا نم ًئيش ةوعدلا غيلبت ىلع مكنم بلطأ ال يأ «نيملاعلا

 نونبتأ يأ ٍيراكنإ ماهفتسا ؟ «نوثبعت ٌةيآ عير لكب نوسبتأ» ةدحاو لسرلا ةوعد "نأ ىلإ هيبنتلل
 ناكملا عيرلا : ريثك نبا لاق ؟ ثبعلاو وهللا ٍدرجمل مّلعلاك ًاخغاش ءانب قيرطلا نم عفترم عضوم لكب
 اذهلو . ةوقلا راهظإو بعللاو وهللا درجمل ًارهاب ًالئاه ًايكح ًاناينب ةروهشملا قرطلا دنع نونبي اوناك عفترملا
 يف يدٍجي ال امب لاغتشاو « نادبألل باعتإو 2 نامزلل عييضت هنأل كلذ مالسلا هيلع مهيبن مهيلع ركنأ

 ةمكحم ةدّيِشم ًاروصق توذختتو يأ «نودلخت مكلعل عئاصم نوذختتو» مهن شح



 م رشع عساتلا ءزجلا

 معنا و دمأ 7 نوماعت اميه دمأ ىذا آو 2 نوعيطأو هلأ اوقتأَف 0 َنيراَبَج منَطَب مطب اذ
 مأ ٌتظَحوأ ابل ءآوس أولاَف ه9 سيظع موب َباَذَع ْرْكَسَلَع ُفاَحأ نإ ه9 نويعو تنجو 2 نينو لم وح رص مص ل

 نإ هتك ودك 0 ندعم نحت امو ه©» لوألا قل الإ آده نإ هيج نيطعولأ نم نكت ل
 رد ص سار سلس نس ل 0 هو 0

 هج ملا ري زعْلا وه كبَر نإ َو © َنينمْؤُم مهّزك ١ ناك امو ةبأل كلذ ف

 دحأ ىلع متيدتعا اذإو يأ «نيرابج مُمشْطَي مّمسشَطب اذإو» ؟ نوتومت ال مكنأك ايندلا يف دولخلا نوجرت
 ةداع ملظ نع رداص هنأل كلذ مهيلع ركنأ اغنإو 0 ةمحر وأ ٍةفأر نود شطبلا نم نيرابجلا لعف متلعف

 بحو فرسلا ىلع لدي وهو ةيلاعلا ةينبألا ذاختا .: رومأ ةثالثب مهفصو : : رخفلا لاق نيطلستملا ةربابجلا

 يهو ةيرابجلاو . دولخلاو ءاقبلا بح ىلع لدي وهو  نوصحلاو ةدّيشما روصقلا عناصملا ذاختاو .ولعلا

 هيف اوقرغتسا ثيحب مهيلع ىلوتسا دق ايندلا بح نأ ىلع ريشي كلذ لكو . ولعلاب درفتلا بح ىلع لدت

 اوقتافإف ” ةئيطخ لك “سأر ايندلا بحو « ةيبوبرلا ءاعد لوح اوماحو « ةيدوبعلا دح نع اوجرخ ىتح

 لاقف هللا معن مهركذي عرش مث . يرمأ اوعيطأو لاعفألا هذه اوكرتاو هللا اوفاخ يأ «نوعيطأو هللا
 * نينبو ماعنأب مكدمأ» تاريخلاو معنلا عاونأب مكيلع معنأ يأ «نوملعت اب مكدمأ يذلا اوقتاو»
 قدغأو 3 رابنألاو « نيتاسيلاو « نينبلاو 2 يثاوملا نم تاريخلا لوصأ مكاطعأ يأ «نويعو تانجو

 « ميظع موي باذع مكيلع فاخأ ينإؤ» رفكي الو ركثُيو دبعُي نأ بجي يذلا وهف معنلا مكيلع
 . نادلولا هلوهل بيشت لئاه موي باذع مترفكو متكرشأو معنلا هذه اوركشت مل نإ مكيلع ىشخأ يأ
 ناكف نايبلا يف ىوصقلا ةياهنلا مفيوختلاو ٍظعولاب مهئاعد يف غلبو . بيهرتلاو بيغرتلاب هللا ىلإ مهاعد

 انل كريكذت اندنع يوتسي يأ 4نيظعاولا نم نكت مل مأ تظعَوأ انيلع ًءاوس اولاقت» مهباوج

 ليبس ىلع اظْعو هلوق اولعج : نايح وبأ لاق هيلع نحن امع يوعرن الو لوقت امب يلابن الق . همدعو
 نإ» (”ءاعدا ايف بذاك هنأو « هب ءاج ام ةحص اودقتعي مل ذإ هب مهفوخ امي ةالابملا مدعو فافختسالا

 يأ «نيبذعمب نحن امو نيلوألا تافارخو بذك الإ هب انتتج يذلا اذه ام ىأ 4نيلوألا قّلُح الإاذه

 مهانكلهاذ أ ادوه مهوسر اوبذكف يأ 4«, فانكلهأف هوبذكف» باذع الو باسح الو ءازج الو ثعب ال

 يهو ديدشلا دربلا تاذ . بوبحلا ةديدشلا حيرلاب مهكالهإ ناكو : ريثك نبا لاق ةيتاع رصرص حيرب

 طّلسف . هربجأو ءيش ىتعأ اوناك مهنإف ١ «٠ مهسنج نم مهكداهإ بيس ناكو +: ةيناعلا رغرتملا حيزلا

 2 هعلتقتف مهنم لجرلا ينأت تناك ىتح ءيش لك حيرلا تبصحف 0 داو مهنم ىتغأ وع ام: مهيلع هللا

 ٍف نإ يأ «ةيآل كلذ يف نإ9 "”هغامدو هسأر خدشتف ٠ هسأر مأ ىلع هسّكنت مث ءاوحلا يف هعفرتو

 ةرهابلا تايآلل مهتيؤر عم سانلا رثكأ نمآ امو يأ 4نينمؤم مهرثكأ ناك امو ةربعو ةظعل مهكالهإ
 ميحرلا 2 هئادعأ نم هماقتنا يف ٌريزعلا وه دمحم اي كبر نإو يأ «ميحرلا زيزعلا وه كبر نوط

 . زاجيرالا نم ءيشب 564 /7 ريثك نبا رصتخم () . ” /9 رحبلا /١51 ١١( /74 راصتخالا نم ءيشب ريبكلا ريسفتل 2



 ءارعشلا ةروس ةهفز اال

 هلا وقت © نأ لوس ركل ىفإ © َنوَُتَت الأ حِلَص مهوخأ ملم ه]) َنيِلَسَرمْلا دوه َتَبَذُك
 يمد ىلا 32 وة هس م

 ه٠ نيب انهم فدو رمأ جنيد بر عالى ذإ خب نمل لعسأ [َمو ه2 نوعبطأو

 هللأومتاَ ع: َنيِهِرَف اوي لب نم نونو 0 ٍلْخَتَو عورزو 02 نويعو ِتلْدَج ىف
 دوام

 0 َنوحلَصي الو ضرألا ىف َنودسُفي , نيد 2 َنيِفرسمْل صعأ ًاوعيطت الو 02 نوعيطأو

 ةليبق تبذك يأ « نييلسرملا دومث تبذك# لاقف « حلاص » ةصق ركذ يف ىاعت عرش مث « نينم ُوملا هدابعب

 الأ حلاص مهوخأ ممل لاق ذإ» نيلسرملا عيمج بذك دقف ًالوسر بذك نمو « اح اص » مهين دومث

 هللا اوقتاف # نيمأ لوسر مكل ينإ ! هريغ مكتدابع يف هماقتناو هللا باذع نوفاخت الأ ؟ «ن وقعت

 ويك هقدر و يول كا ولد ل حجاب داب

 رتتأ» رشبلا حلاصل اهنأو « هتلاسرو هتثعب نم ةياغلاب هموق ركذي لوسر لكف « ةدحاو لسرلا ةوعد
 ايندلا يف نوقاب مكنأك ؛ ميعنلا يف نيدّلع , نينمآ ايندلا هذه يف مكبر مككرتيأ يأ 4نيينمآ انهه ايف

 اذه ىلع لدو : يبطرقلا لاق ٠ مهرامعأ عم نايئبلا ىقبي ال نيرمعم اوناك : سابع نبا لاق ؟ توم الب

 الب ايندلا يف نوقاب مكنأ نونظنأ : لا
 يأ « ميضه اهعلط لخنو عدرزو» تايراج راهنأو نيتاسب ف يأ «نويعو تانج ينؤ "”توم

 باسح نود ميعنلا كلذ لك يف نوكرتتأ ؟ نيللا بطرلا ليخنلاو عورزلا عاونأ نم اهيف ةحيسف لوهسو
 ةليلجلا هللا معنب حلاص مهركذف لخدلاو ءاملاو نيتاسبلا ةريثك دومث ضرأ تناك : نورسفملا لاق ءازج الو
 ىنعمو . تارمنثلاو عورزلا جارخإو . تايراجلا نويعلا ريجفتو « تانجلاو نيتاسبلا تابنإ نم

 نوستحنتو# ؟) جيضنلا عنايلا : : هانعم سابع نبا لاقو ؛ ةمركع لوق وهو قيقدلا فيطللا « ميضهلا »

 لاق اهانكسل ٍةجاح ريغ نم نيرطب نيرشأ لابجلا يف اتويب نونبتو يأ «نيهراق ًاتويب لابجلا نم

 « ءالعتسالا يهو ةيلايخلا تاذللا وه « دوه » موق ىلع بلاغلا "نأ ىلع لدي تايآلا هذه رهاظو : يزارلا

 « بورشملاو . لوكأملا بلط يهو ةيسحلا تاذللا وه « حلاص ه موق ىلع بلاغلاو . ربجتلاو « ءاقبلاو
 ءانف لبق ىلبت تناك ةينبألاو فوقسلا نإف ةليوط مهرامعأ تناك : يواصلا لاقو "”ةبيطلا نكاسملاو
 اوقتاف يأ «نوعيطأو هللا اوفتاف» '*فلأ ىلإ ةنس ةئامثالث شيعي ناك مهنم دحاولا نأل , مهرامعأ

 ءاربكلا رمأ اوعيطت الو يأ «نيفرسملا رمأ اوعيطت الو» مكل يتحيصن يف ينوعيطأو هللا باقع

 ال ضرألا يف داسفلا مسهتداع نيذلا يأ «نوحلصُي الو ضرألا يف نودسفي نيذلا#» نيمرجملا

 طمر ةعست ةنيدملا يف ناكو» هلوقب هللا مهفصو نيذلا ةعستلا طهرلا مهو يربطلا لاق حالصرالا

 ريبكلا ريسفتلا "2 ١78/11 هريسفت يف اذك ًالوق رشع ينثا « ميضهلا » ىنعم يف يبطرقلا ىكح (؟) 7 ١717/1 يبطرقلا )١(

 . ١0/4 /* نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح (4) . 04 4



 وأ رشع عساتلا ءزجلا

 .هرلج ل6 ير بروما اس يا كلا ةارح :أآم هو َنيِرحسمْلا نم َتنأ ام وُ
2 

 00 ا جم رب مل ريس سس نا رورو يم ربو سرئرمم را مو ممر

 اهورقعف 59 ييظع موي باذع رث ذخايف ءوس وسم ال آو 2 مولعم مودي برش ركلو برش أهل فان

 ريِرعْلا وه كبر نو ه2 َنينبْؤُم هرْخأ ناكاَمو يل كلَ فذ بادمن َدَحأَف تو نيد ارا

 «) نم ٌلوسركل نإ 2 ّن وق الأ و موحأ مقل ا

 نر ىلإ عر جا سام 1م

 جو نيا بر لال ىرأ ذب أن م هيلع ركلعسأ امو ]و نوعيطأو هَل اوه

 نيروحسملا نم يأ «نيرّحسْلا نم تنأ امنإ اولات» م و

 «انلثم رشب الإ تنأ ام» روحسملا نم ةغلابم رحسملاو : نورسفملا لاق كلقع ىلع ٍبْلُغ ىتح ترحم
 نم تنك نإ ٍةيآب تنافإ» ؟ هللا لوسر كنأ معزت فيكف « انلئم ًالجر الإ حلاص اي تسل يأ
 ةقانلا يهو مكيلإ يتزجعم هذه يأ «ةقان هذه لاق» كقدص ىلع لدت ةزجعمب انتئاف يأ 4 نيقداصلا

 - لماح  ءارشلع ةقان هيلع اوحرتقا مهنأ يور : نورسفملا لاق هللا ةردقب مصألا رخصلا نم جرخت يتلا
 نيتعكرلص: لاقف ليربج هءاجف ركفتي مالسلا هيلع حلاص دعقف « مهمامأ دلتو ةئيعم ةرخحص نم جرخت
 "موق اي ةقان هذه مهل لاقف مهيديأ نيب تكربو مهمامأ تدلوو ةقانلا تجرخف . لعفف ةقانلا كبر لسو

 اذإ : ةداتق لاق ءاملا متنأ نوبرشت ًامويو « ًاموي مكءام برشت يأ «مولعم موسي برش مكلو برش اهل»

 الوإ» ىرخأ يآ كلتو . هيف يه برشت ال يذلا مويلا يف مبرشو ٠ هّلك مهءام تبرش اهبرش موي ناك

 ٍمكبيصيف يأ «ميظع موسي باذع مكذخأيفإ» برضلاب وأ رقعلاب ررض أب اهولانت ال يأ «ءوسب اهوسمت

 ةقانلا تثكمف « ءوسب اهوباصأ نإ هللا ةمقن مهرذح : ريثك نبا لاق فصوي داكي ال لئاه هللا نم باذع

 مهيفكي ام اهنم نوبلحي اهنبلب نوعفتنيو ٠ ىعرملاو قرولا لكأتو ءاملا درت , رهدلا نم ًانيح مهرهظأ نيب

 اوحبصأف اهورقعفإ ''”اهرقعو اهلتق ىلع اوثلامت مهاقشأ رضحو دمألا مهيلع لاط املف ٠ .ًايرو ًابرش

 اوحبصأف مهاضرو مهرمأب - ناك ري نادك + فاعنا اهامر  ماهسلاب ًايمر اهولتقف يأ «نيمدا

 باذعلا نم نيفئاخلا مدن نكل « ن نييئاتلا مدن مهمدن نكي مل : رخفلا لاق باذعلا فوخ اهلتق ىلع نيمدان

 امل تقشناو « مهئادبأ ال تدمخ ةحيص ناكو « دوعوملا باذعلا يأ «باذعلا مهذخأف» '”لجاعلا
 مهرخآ نع اوتاف ءامسلا نم ةراجح مهيلع تّبصو « ًاديدش ًالازلز مهتم ضرألا تلزلذو . مهبولق

 وه كبر نإو * نينمؤم مهرثكأ ناك امو» رّبدتو لقع نمل ةربعو ةظعل يأ «ةيآل كلذ يف نإ»

 طول موق تبذكو» لاقف « طول » ةصق ركذ يف ىلاعت عرش مث . قبس ايف اهريسفت مدقت « ميحرلا زيزعلا
 هللا باقع نوفاخت الأ يأ «نوفقتت الأطول مهوخأ مهل لاق ذإ» أطول مهلوسر اوبذك يأ «4نييلسرملا

 هيلع مكلأسأ امو *# نوعيطأو هللا اوقتاف  نيمأ لوسر مكل ينإ ! هريغ مكتاابع يف هماقتناو
 )١( يزارلا ريسفت (4). 560/7 ريثك نبا رصتخم (7) . 41/ا/ /" يواضيبلا ىلع ةداز ةيشاح رظنا (؟) . 75/16 يربطلا 11/5٠١



 ءارعشلا ةروس (؟؟) مو

3 
 سارا سل ىلإ حى هم مل سوا د ررةام ار 2 ممل وهو م + ع؛ 2 م

 9# نوداع موَق متنأ لب مجوزا نم محبر مكحل قلخام نورذتو  َنيعْلا نم َناَوكدلا نوت
 أنني بروح يقلي معي فو ل4 عج رتل نين اطَْ هت بكاا ماكس سم سي ما مورو ةم قرم

 ورم م ىحص جالس 2 7 م ه2 22 - مصور اى رك لع 2 سمس بوك علو1مو م -ٍ 00

 مهبل رطمأ و0 فتيرخألا انرمد مث (3) َنيِردَْلآ ف اوحياَّل از: نعم هلغأو هلئيجتف (ج© نوُلمعيام
 ريزعْلا وكبر نإَو «2 َننمْوُم مخ َناكاَمَو هالك ِلَد فَنإ هج َنيِردنُمْلآ طم ءآَسفارطم وس ص جس جا سا .ه ورر و 8 طر

 مس ريدم س6 8 نمر سرس ساس سا موالور يبريرصو 73 موك م عَ رم ع

 2 نوقتن الأ بيعش ممل لاق ْذِإ 29 نيلسرملا ةكبعل باعصأ بذك هيو محا

 « ٌدوهو . حلاص لبق نم اهلاق يتلا ظافلألاو تاملكلا سفن «نسيملاعلا بر ىلع الإ يرجأ نإ رجأ نم
 مهل لاق مث « يوامسلا يحولا وه اهأشنم نأو « ةدحاو اهتياغو . ةدحاو لسرلا ةوعد نأ دكؤي امم حونو
 يف روكذلا نوحكْنتأ يأ عيرقتو خيبوتو راكنإ ماهفتسا «نيملاعلا نم ناركذلا نوتاتأ» طول
 نم مكبر مكل قلخام نورذتو#» ؟ قلخلا رئاس نيب نم عينشلا لعفلا اذهب نودرفنتو « مهرابدأ
 ىلإ ءاسنلا جورف متكرت : دهاجم لاق ؟ ثانبالاب عاتمتسالا نم مكبر مكل حابأ ام نوكرتتو يأ « مكجاوزأ
 مهخو 6 داسفلاو مارجرالا يفدحلا نوزواجم موق متنأ لب يأ «نوداع موق متنأ لب» ©لاجرلا رابدأ

 ىلإ ةيناسنرالا دودح نع متجرخ لوقي هنأك خيبوتلا يف غلبأ وه ام ىلإ هنع برضأ مث , روكذلا مهنايتإ ىلع
 « ركذلا نايتإ نع فنأي ناويحللا نم ركذلاف , ةعينشلا ةميرجلا هذه مكباكتراو مكناودعب ةيميهبلا ةبترم

 كرتت مل نثل يأ «نيجرْخُملا نم ننوكتل طول اي هنت مل نئل اولاقإ ناويحلا هنع عروتي ام متلعف متنأو

 درطلاو يفنلاب هودعوت ٠ كلبق نمي انلعف اك اندلب نم كيفننو انرهظأ نيب نم كنجرخنل هيلع نحن ام حيبقت
 مكنم ءيرب انأو ضغبلا ةياغ نيضغبملا نم حيبقلا مكلمعل ينإ يأ 4نيلاقلا نم مكلمعل ينإ لاق»
 لاق يلهأو انأ حيبقلا مهلمعب هنوقحتسي ىذلا باذعلا نم ينجن يأ «نولمعي ام يلهأو ينجن بر»
 تناك هتارما الإ ًاعيمج هلهأ عم هانيجن يأ «نيرباغلا يف از وجع الإ * نيعمجأ هلهأو هانيجنفإ» ىلاعت
 تيقب «٠ ءوس زوجع تناك دقف هتأرما زوجعلاب دارملاو : ريثك نبا لاق باذعلا يف نيقابلا . نيكلاملا نم

 يأ «نيرخآلا انرمد مث "”هتأرما الإ هلهأب يرسي نأ هللا هرمأ نيح اهموق نم يقب نم عم تكلهف
 ةراجح مهيلع انرطمأ يأ «ًارطم مهيلع انرطمأوط» بصحلاو فسخلاب هعظفأو كالهإ دشأ مهانكلهأ
 مهرذنأ نيذلا نيرذُنْلا موقلا رطم رطملا اذه سئب يأ 4نيرذنملا ٌرطم ءاسفإ رخازلا رطملاك ءامسلا نم
 مهرثكأ ناك امو رئاصبلا يلوأل ةظعو ةربعل كلذ يف نإ يأ «ةيآل كلذ يف نإ هوبذكف مهيبن
 : لاقف « بيعش » ةصق ركذ يف ىلاعت عرش مث « هريسفت مدقت «ميحرلا زيزعلا وه كبر نإو # نينمؤم
 : ةكيألاو : يربطلا لاق ًابيعش مهيبن نيدم باحصأ بذك يأ 4نيلسرملا ةكْيألا باحصأ بذك»
 اوقتاف  نيمأ لوسر مكل ينإ *# نوفقتت الأ بيعش مهل لاق ذإ» ”نيدم لهأ مهو فتلملا رجشلا

 . 56/18 يربطلا (*) . 81 /؟ ريثك نبا (9) . 140 /؟ريسملا داز (1)



 0 رشع عساتلا ءزجلا

 ماصرب جار رى ع و ع تس سس كام هس روي مرنم ع

 َبر لع الإ َىَرحب َن را علا امو 9 نوعيطأو هلأ اوقَنأَف 5 نيمأ لوصر كل لإ
 مرام بوس مسو سد م

 الو نو ا ا در ل ا الو 00 حس
 ت0 2و م ه_--م 0 1 و.

 موسم . حّعم م مى د

 يع طبت ج نيزك َكنظَن نو قت جلب تاني يه َنيِرَحَسمْلآ نم تنأ اَمإ وُ
 يب صل ل رب سال خل رن 00

 موب ب باد ْمهَذَحَأَف هوبدَكَف وَما ضر ل 20 َنيقدصلأ نم تنك نإ آم ما

 ه5 َننِمَوُم مُسرْخأ نك امو يك كد ٍفَذِإ © ميظع عوني َباّذع نكره لش
 وتقرأ ةريصفل لال يجلاعلا ير ىلع .] يرععأا نإ لسا نيةرلع دحلامإ انو ف نوضيط احلا

 يِصِقْنْلا نم يأ #نيرسخملا نم اونوكت الو» نزولاو ليكلا يف مهقوقح سانلا اوفوأ يأ «ليكلا
 الو» يوسلا لدعلا نازيملاب اونز يأ «ميقتسملا ساطسقلاب اونزو» نازيملاو لايكملا يف نيف

 وحنو بصغلا وأ نيغلا وأ مضهلاب ناك قيرط يأب سانلا قوقح اوصقنُت ال يأ مهءايشأ سانلا اوسخبت

 « قيرطلا عطق نم داسفلا عاونأب ضرألا يف اودسمت الو يأ «نيدسفم ضرألا يف اوثْعت الو كلذ

 - يذلا هللا اوفاخ يأ «نيلرألا ةّلبجلاو مكفلخ يذلا اوقتاو» بهنلاو بلسلاو « ةراغلاو

 .نم تنأافإ اولاق» "نيقب ةباسلا ممألا اهب ينعيو ةقيلخلا : ةّليجلا : دهاج لاق نيمدقتملا ةقيلخلا قلخو

 رشبالا كنآ ابوإل كلتع لع بلغ شح اريدك ترش.« قيروحتسملا نب الإ تنآ اما «تيرشمملا
 الإ بيعش اي كنظن ام يأ «نيبذاكلا نمل كنظن نإو» لوسرب تسلو انلثم ٌناسنإ تنأ يأ عائم
 باذعلا انيلع لزنأ يأ «ءامسلا نم ًامّسِك انيلع طيسأفإ» هللا لوسر انأ لوقتف ذ انيلع بذكت « ًايذاك

 لاق لوقت : ايف ًاقداص تنك نإ يأ «نيقداصلا نم تنك نإ#» بيذكتلا ىف ةغلابم وهو « ءايسلا نم ًاعطِق

 بيعش مهباجأ اهدنعف "'هبذك رهظ عقي مل اذإ هنأ اونظف « هعوقو مهداعبتسال كلذ اوبلط اهنإو : يزارلا

 ريغ وهو هب مكازاج كلذ نوقحتست وقحتست متنك نإف « « مكلامعأب ملعأ هللا يأ «نولمعت امب ملعأ يبر لاقط

 باذع مهنخأف هوبذكفإ» ىلاعت لاق « ةئيشملاو مكحلا هيلإف رخآ ًاباقع نوقحتست متنك نإو ؛ مكل ملاظ

 يتلا ةباحسلا يهو ةّلُظلا موي باذع بيهرلا باذعلا كلذ مهذخأف ًابيعش اوبذكف يأ «ةلظلا موي

 ىلإ ابره تويبلا نم اوجرخف « , مهسافنأب ذخاف ًاديدش ًارح مهيلع هللا ثعب : نورسفملا لاق مهتلظأ

 اذإ ىتح ًاضعب مهضعب ىدانو ًادرب اهل اودجوف ٠ سمشلا نم مهتّلظأ ةباحس مهيلع هللا ثعبف « ةيربلا

 ناك هنإإف لاق اذهو باذعلا مظعأ نم كلذ ناكو . ًاعيمج اوقرتحاف ًاران مهيلع هللا لسرأ اهتحت اوعمتجا

 ناكامو ةيآل كلذ يف نإ» لوُشاو ةدشلا يف ميظع « لئاه موي باذع ناك يأ #ميظع موي باذع

 5 114 /74 ريبكلا ريسفتلا (7) . 51/18 يربطلا )١(



 ءارعشلا ةروس (75) و

 © محرري ِزَعْلآَوَش كبر نو و

 تيحوأ يتلا عبسلا صصقلا رخآ يهتني انه ىلإو «ميحرلا زيزعلا وهل كبر ّنِإو * نينمؤم مهرثكأ
 لوأ يف لاق اك مهيلع هرسحت مفدو هئاجر عطقو 2 هموق مالسإ ىلع صرحلا نع هفرصل ٍةِبك هللا لوسرل

 ادم لاو هن ازجل رم يفتك هللا لويرل ةيلس اهرقف 4 رستم قع اووي الا كلف خاب كالملو رونا
 زيزعلا وه كبر نإو *نينمؤم مهرثكأ ناك امو ةيآل كلذ يف نإو» هلوق ةصق لك ةيان ف ررك امنإو

 . راصبألاو بولقلا يوذل ًاهيبنت دشأو , رابتعالا يف غلبأ كلذ نوكيل « محلا

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو ةغالبلا نم ًاهوجو تايآلا تنمضت : ةهعغالتإ أ

 ةغيصب هركذ امو ًاحون نيلسرملاب دارأ «نيلسرملا حون موق تبذكإ» ضعبلا ةدارإو لكلا قالطإ - ١

 . نيلسرملا عيمج بذك دقف ًالوسر بذك نم نأ ىلع ًاهيبنتو هل ايظعت عمجلا

 5؟ ©«نولذرألا كعبتاو كل نم ٌونأ» يراكنإالا ماهفتسالا ١

 , لداعلا كمكحب مهنيبو اننيب مكحا يأ «ًاحتف مهنيبو ينيب حتفافإ ةفيطللا ةراعتسالا ٠
 . ةيعبت ةراعتسا هيفف رمآلا نم قلغنملا حتفي هنأل مكحلل حتفلاو مكاحلل حاتفلا راعتسا

 : «نوحلصي الو 2 نودسفي# قابطلا - ؟

 . ضغبأ اذإ ىلق نم يناثلاو لوقلا نم لوألا «نيلاقلا . . لاق ماتلا ريغ سانجلا  ه

 نع يهن هسفن يف وه ليكلا ءافو نأل # نيرسخملا نم اونوكت الو ليكلا اوفوأ» بانطإالا 5

 5 ناودعلا نم ريذحتلا ةدايز هتدئافو « نارسخلا

 . روحسملا نع ةغلابم رحسملاو «نيرحسملا نم تنأ امنإ» ةغلابملا
 : «نولذرأآلا )2 نوحلصي 2 نودسفي# لثم تايآلا سوءرل ةاعارم لصاوفلا قفاوت - 8

 نيذلا ملعيسو .. ىلإ .. نيمألا حورلا هب لزن . نيملاعلا بر ليزنتل هنإو» : ىلاعت هللا لاق
 . ةميركلا ةروسلا ةياهن (771/) ةيآ ىلإ )١197( ةيآ نم «نوبلقتي بلقنم يأ اوملظ

 اذه ليزنت نم هتوبن ىلع لدي ام ركذب هعبتأ كي هلوسرل ءايبنألا صصق ىلاعت ركذ امل : هاما

 نمل نها يسنالاون لك اورج زول عم بقا: ربزلا هرب 50 ضي خللا

 يمجع لجرو 2 ًايبرع ناك نإو حيصف ريغ ناك اذإ يمجعأ لجر : لاقي « ةيبرعلا نسحي ال يذلا وهو

 يأ هرظنأ : 500002



 نك رشع عساتلا ءزجلا

 سس ن2

 ناسإب ب 02 نيردتملا نم ةركتل كلت ع 49 ”نيصألا حبل هبل © َنيَِعلآ تر ليز رهن و

 آلرسمإو ممل وم عمار ع

 لو ا ليتر باوك ملم أ يب م نكمل وأ هج نيرا ذي همنا ل نعيم رع
 هم مادو موج ل

 قنا زا

 © نيمر جمل بول ىف هدنكلسكل 31 ه3 َنيِنمْؤم هدي أوناك ام مهبل 1 اََفَك و يملا ضعي لعهتنلزت

 © َنورطنم نك لع ألوف 22 نوعا مهو هَخب مهني 46 ميلألا َباَدَعْلآ أوي هح هب نووي

 يض) ننس مُهلَدْعَتم نإ تيكر هي نواعم اًنِاَدَعِأ

 بابرألا بر ٌليزنتل زجعملا نآرقلا اذه نإو يأ «نيملاعلا بر ٌليزنتل هنإو» : ريسيفتلا
 نم نوكتل كبلق ىلع# مالسلا هيلع ليربج ءامسلا نيمأ هب لزن يأ «نيمألا حورلا هب لزن»
 ٍناسلب يأ «نيبم يبرع ناسلب» نيبذكملا هتايآب رذنُتو هظفحتل دمحم اي كبلق ىلع هلزنأ ىأ «نيرذلا
 : ريثك نبا لاق ؟ همهفن ال مالك ةدئاف ام : اولوقيف رذع مهل ىقبي الثل . شيرق ناسل وه حيصف يبرع

 . ةجحلل ًأبقم رذعلل ًاعطاق . ًاحضاو ًانيب نوكيل « لماشلا لماكلا , حيصفلا يبرعلا ناسللاب هانلزنأ
 ءايبنألا بتك يف دوجومل هربخو نآرقلا ركذ نإو يأ «نيلوألا ٍرْبْز يفل هنإو» (”ةجحملا ىلإ ًاليلد

 ةحص ىلع ةمالع ةكم رافكل نكي ملوأ يأ عيرقتلاو خيبوتلل ماهفتسالا 4ةيآ مه نكي ملوأ» نيقباسلا

 اذه ركذ نودجي نيذلا ليئارسإ ينب ءاملع كلذ ملعي نأ يأ «ليئارسإ ينب ءاملع هملعي نأ» نآرقلا
 اذه انلزن ول يأ 4نيمجعألا ضعب ىلع هانلزن ولو هلاثمأو مالس نب هللا دبعك مهبتك يف نآرقلا

 مهيلع هأرقفإ» ةيبررعلاب ملكتلا ىلع نوردقي ال نيذلا نيمجعألا ضعب ىلع زجعملا قئارلا همظنب نآرقلا
 ىلإ ةءارقلا زاجعإ مضناو . ةحيصف ةحيحص ةءارق ةكم رافك ىلع هأرقف يأ #«نينمؤم هب اوناك ام

 «نيسرجلا بولق يف هانكلس كلذك#» «”يهرابكتساو مهدانع طرفل نآرقلاب اونمآ ام ءورقملا زاجعإ
 نم اوققحتو « هتغالبو هتحاصف اوفرعو . هومهفو هب اوعمسف « نيمرجملا بولق يف نآرقلا انلخدأ كلذك ىأ

 ىستح# هزاجعإ روهظ عم نآرقلاب نوقدصي ال يأ «هبب نونمؤي ال» هودحجو هب اونم ؤي مل مث هزاجعإ

 مهيتأيف» ناميالا عفني ال ثيح اونمؤيف ملؤملا هللا باذع اودهاشي ىتح يأ «ميلألا باذعلا اوري
 ٍنوردي الو هئيجمب نوملعي ال مهو يأ «نورعشي ال مهوو» ةأجف هللا باذع مهيتآيف يأ «ةتغب

 ًاينمثو ناميالا نم مهتاف ام ىلع ًارسحت - باذعلا مهأجفي نيح اولوقيف يأ #نورظنم نحن له اولوقيف»

 لجعتسي فيك يأ خيبوتو ٌراكنإ ؟نولجعتسي انباذعبفأ» قدصنو نم ؤنل نو رخؤم نحن له لاهمإلل

 نوبلطي مهنأ باذعلا لوزن دنع مّاحو ؟ 4ميلأ باذعب انتثأ» نولوقيو نوكرشملا ءالؤه باذعلا

 روفو عم . ةليوط نينس مهانعتم نإ دمحم اي ينربخأ يأ «نينس مهانعتم نإ تسيأرفأ» ؟ ةرظنلاو لاهمإالا
 طرفل اونم ؤي مل مهيلع هأرق مث « ملكتي ال نم ىلع لزنول نآرقلا نأ : ةيآلا ىنعمو ليهستلا يف لاق (1) . 188 /؟ريثك نبا رصتخم (1)
 . 50/9 ليهستلا ه .أ هناهرب حوضو عم هب مهرفك ىلع و يبنلل ةيلسن كلذ يفف ٠ مهدانع



 ءارعشلا ةروس (71) مود

 هيو نورذنم اه الإ ٍةيرَق نم اكله آَمو هيو َنوعَتمب أوناك ام منع يعم 629 نودعوب أوناَك ام مهءاج م

 نع محلا فكل نوعيطَتسمي امو مط ىَبي امو 02 ناسا ور رول

 ©: نيرا َكَترِشَحر ناو ©#» َنيبَّذَعمْلاَ م نوكتفرحاع اهل هلأ عم عدت الق ©29 تولوزعمل ع مسسلا سا سرا ما جمال وراس ا ص رسام مس همه 0 مسارب ري زلم حج

 امإ» هب اودعو يذلا باذعلا مهءاج مث يأ «نودعوُي اوناك ام مهءاج مث» شيعلا دغرو ةحصلا

 بيطو ؛ مهرامعأ لوط نم ىضم ام ذشنيح مسهعفني اذام يأ ؟ نوعّتُي اوناك ام مهنع ىنغأ

 يأ «ةيرق نم انكلهأ اموإ» ؟ باذعلا عفدوأ , نزحلا فيفخت يف ميعنلا كلذ مهعقني له ؟ مهشاعم
 ةجحلا مهانمزلا امدعب الإ يأ «نورذنم املآلإإ» ممألا نم ةمأ الو , ىرقلا نم ةيرق لهأ انكلهأ امو

 لثم اوصعي الف مهريغل ةربعو ةركذت مهكالهإ نوكيل يأ «ىركذ# نيرذنمو نيرشبم لسرلا لاسرإب
 انرذعأو مهيلع ةجحلا انمقأ اننأل , مهبيذعت يف نيملاظ انك امو يأ 4نيملاظ انك اموإط مهنايصع
 معز نم لوق ىلع در مالسلا هيلع دمحم ةوبن قدصو نآرقلا زاجعإ ىلع هّبن نأ دعب ىلاعت هنإ م . . مهيلإ

 هب تلّرنت امو» لاقف ةنهكلا ىلع لزني ام رئاسك نيطايشلاو نجلا ءاقلإ نم نآرقلا نأ رافكلا نم
 امو مهل يغبني اموإ» نيمألا حورلا هب لزن لب ٠ نيطاييشلا ةنآرفلا اذهب تلزتت امو يأ «نيطايشلا
 ًالصأ كلذ نوعيطتسي الو . نيطايشلا نآرقلا اذهب لزنتي نأ ميقتسي الو حصي امو يأ 4نوعيطتسي

 ليحو « مالسلا هيلع دمحم ثعب ذنم عمسلا قارتسا نم اوعنم مهنأل يأ «نولوزعمل عمسلا نع مهنإ»

 هنأ ىلاعت ركذ : ريثك نبا لاق ؟ هب اولزنتي نأ نوعيطتسي فيكف . بهشلاو ةكئالملاب عمسلا نيبو مهنيب
 اذهو ءدابعلا لالضإو . داسفلا مهاياجس نأل مهل يغبني ام هنأ اهدحأ : هجوأ ةثالث نم مهيلع كلذ عنتمي

 هباتكل هللا ظفح نم اذهو . كلذ اوعاطتسا امل مهل ىغبنا ول هنأ : يناثلا . ميظع ناهربو ىدهو ٌرون هيف

 عاّتسا نع لزعمب مهنأل كلذ ىلإ اولصو امل هتيدأتو هلمح اوعاطتساو مهل ىغبنا ول هنأ : ثلاثلا هعرشل هدييأتو

 هنم دحاو وفرح عاجسال نيطايشلا نم دحأ صلخي ملف . ًأبهشو ًاديدش ًاسرح تئلُم ء ءاهسلا نآل . نآرقلا

 دمحم اي دبعت ال يأ هريغ دارملاو 8 لوسرلل باطخلا «رخآ الإ هللا عم عدت الفإو "رم ألا هبتشي الكل

 هريغ هب رذحي : سابع نبا لاق منهج رانب هللا كيذعيف يأ 4نيبّذعملا نم نوكتفؤ» رخآ ًادوبعم هللا عم

 ةلاسرلا غيلبتب هلوسر للاعت رمأ مث  «”كتبذعل ًاهإ ينود نم تذختا ولو « "يلع قلخلا ٌمركأ تنأ : لوقي
 مل نإ هللا باذع نم برقألاف مهنم برقألا كبراقأ فوخ يأ «نيبرقألا كتريشع رذنأو» لاقف
 ,شيرق رشعم ايو و وسم ب كما ١ نا ا م

 ايا ؛ ًائيش هللا نم مكنع ين ءأ ال فانم دبع ينب اي« ًائيش هللا نم مكنع ينغأ الِهّللا نم مكسفنأ اورتشا
 « ًائيش هللا نم كنع ينغأ ال هللا لوسر ةمع ٌةيفص اي ٠ ًائيش هللا نم كنع ينغأ ال بلطملا رلبع نب سابع

 راذنإب .هكيرمأ اغإو : نورسفملا لاق "”« ًائيش هللا نم كنع ينغأ ال تئش ام ينيلس دمحم تنب ةمطاف اي

 )١( ناخيشلا هجرخأ (#”) . 151/1 ريسملا داز (7) . رصتخملا 559 /7 ريثك نبا .



 ا رشع عساتلا ءزجلا

 «ج َنولمْعَت اعرب نإ ْلَقَم َكْوَصَع ْنِإَف © © َنينمْؤَملا م كبت مل َكَحاَتَج ضْفْخأَو

 عيمسلاو م هن يو َنيدجسسلا ىف َكْبَْلَقَتَو 6 موَُت 7 نيح كسري ,ىَدل 20 محا زيز زعْلا لع لُكوَنو

 وطار هرم ه ء ما مد لع مسأ هل
 0 هت» َنيطنيَشلآلزتَت نم ىلع شين له ©2 ملعلا

 الم نوف معمار 9# كت ه3 توُميي داو 7 ف ذمار رلا َنواَعْل مُهعْبي ءارعشلاو 2 َنوبذنك

 , عفنأ هلوق ناك هبراقأ ىلعو هسفن ىلع دّادشت اذإف مهعم فطللاو ةاباحملا هب دحأ نظي الثل ًالوأ هبراقأ
 كعابتأل كبناج لاو عضاوت يأ «نينمؤملا نم كعيُنا نمل كَّماَتِج ضفخاو» عجنأ همالكو

 نمو مهنم أربتف كرمأ اوفلاخو كوعيطي مل نإف يأ 4نولمعت ام ءيرب ينإ لقف كوّصع نإفإ نينمؤملا
 : ىنعملا نأكف امهيلع ميسقتلا ءاج نايصعلا وأ ةعاطلا هيلع بترتي راذنإالا ناكامل : نايح وبأ لاق مهل ايعأ

 «ميحرلا زيزعلا ىلع لكوتو» "مهل امعأ نمو مهنم أربتف كاصع نمو . هل عضاوتف ًانم ؤم كعبتا نم
 يذلا» هتمحرب مهيلع كرصنيو « هتزعب كءادعأ رهقي يذلا . زيزعلا هللا ىلإ كرومأ عيمج ضوف يأ

 موقت نيح : سابع نبا لاقو كسلجم م وأ كشارف نم موقت كدحو نوكت نيح كاري يأ «موفقت نيح كاري

 « "”مايقلاو دوجسلاو عوكرلا يف نيلصملا عم كبّلقت ىريو يأ 4نيدجاسلا يف كِّلقتو» ةالصلا ىلإ
 . هلوقت امل عيمسلا ىلاعت هنإ يأ «ميلعلا عيمسلا وه هنإو ةعامجلا يف كاريو كدحو كاري ىنعملاو

 مكربخأ له : ةكم رافكل دمحم اي لق يأ ؟ 4؟نيطايشلا لزنت نم ىلع مكنبنأ لهو هيفخت امب ميلعلا
 ركافأ لك ىلع لّرَتته نيطايشلا نآرقلاب هينأي امنإ اولاق نيح مهيلع در اذهو ؟ نيطايشلا لّزنتت نم ىلع

 نوقلي» ناندع دلو ديس ىلعال 2 ناودعلاو بذكلا يف .غلابم , رجاف باّذك لك ىلع لّزدتت يأ «ميثأ

 مهرثكأو « ةنهكلا مهئايلوأ ىلإ عجتسلا نم هوقرتسا ام نيطايشلا يقلُت يأ «نوبذاك مهرثكأو عمسلا

 ف  اهيقلي يأ - اهرقرقيف ينجلا اهفطخي قحلا نم ةملكلا كلت ) ثيدحلا يفو مهيلإ هب نوحوي ايف نوبذكي
 «عمّسلا نوقلُي» : يرشختزلا لاق "”( ةبذك ةئام نم رثكأ اهعم نوطلخيف « جاجدلا ةرقرقك هّيلو نذأ
 ام هب نوملكتي ام ضعب نوفطتخيف ؛ « ىلعألا ألملا ىلإ نوعّمسي مجرلاب اوبجحي نأ لبق اوناك نيطايشلا مه
 هب نوحوي ايفهنوبذاك مهرثكأو » ةئبنتملاو ةنهكلا نم مهئايلوأ ىلإ هب نوحوي مث « بويغلا نم هيلع اوعلطا

 ءارعشلاو# لاقف رعاش ًادمحم نأ معز نم ىلع ىلاعت در مث , ؛اوعمسي مل ام مهنوعمسُي مهنأل ؛ مهبلا
 «نوميه. او لك يف مهنأرت ملأ داشرلاو ةريصبلا لهأ ال نولاضلا مهعبتي يأ «نوواغلا مُهعبتي

 « هوُمذ نأ دعب ءيشلا نوحدمي « قيرط لك ءاجهلاو حيدملا يف نوكلسي مهنأ لقاعلا عماسلا اهيأ رت ملأ يأ

 يتلا هوجولا يف مهناتتفا يف مهل هللا هبرض لثم اذهو : يربطلا لاق هورقتحا نأ دعب صخشلا نومظعيو

 «نولعفي الام نولوقي مهتأو» 2”نيرخآ نوجهو ًاموق لطابلاب نوحدميف ٠ قح ريغب اهيف نونتقُي
 )١( ءايبنألا بالصأ يف هبلقت دارملا ليقو يربطلا ريرج نبا رايتخلا اذهو (؟) . 45/9 رحبلا .

 يربطلا (ه) . ؟59 /# فاشكلا (4) . يراخبلا هاور (م) 8/16 .



 ءارعشلا ةروس (77) م

 ندا لعيسو اوماام دب نم أورصتنأو اريثك هل أوو دو تحصل أنو اوم يك الإ ١ ون سم تر, وم ماع ا هه م ا ىم هارب ماس لس 007 صرع م راس ١ نع
 ريب ص رس ١ ساس ريغ يت خخ ناس ل

 © نوبلقني بلقنم ى ّىأ أوم

 فلاخت يتلا لاوحألاب ءارعشلا نع ىلاعت ربخأ : نايح وبأ لاق ه هولمعي مل ام مهسفنأل نوبسنيف نوبذكي يأ
 03 همذو ءينلا حدم نم مالكلا نينافأ مهكولسو 5 مهل ةاوُخلا عابا نم ركذ ذ امك مهرمأ ١ ذِإ 3 ةوبنلا لاح

 مث , "”نودشارلا الإ اهعبتي ال ةدحاو ةقيرط اهنإف ةوبنلا لاح فلاخم اذهو . مهيلإ مهنم عقي ال ام ةبسنو
 مهابعأ ٍف اوصلخأو مهناميإ ٍف وفدص يأ «تامحلاصلا اولصعو اونمأ نيذلا ما لاقف ىلاعت ىنثتسا

 «اوملظ نيزلا ملعيسو) مالسإلل ةرصنو قحلا نع ًاعافد نيكرشملا اوجه , يأ «اوملُظ امدعب نم

 هللا ةوعدل نوداعملا نوملاظلا ملعيسو يأ دابكألا هلوه عدصتتو بولقلا هل تتفتت ؛ ملاظ لك يف ماع ديعو

 نوريصي ريصم ىأو . هيلإ نوعجري عجرم يأ يأ ؟ «نوبلقني بلقنم يأإ» نوواغلا ءارعشلا مهعمو

 . ريصم حبقأ وهو رانلا ىلإ مهريصمو 4 عجرم رش وهو باقعلا لإ مهعجرم إف ؟ هيل

 : يلب اهف اهزجون عيدبلاو ةغالبلا نم ًاهوجو تايآلا تنمضت : ةغالتبلا

 نآرقلا ةحص يف نيككشتملا عم مالكلا نأل «نيملاعلا بر ليزنتل هنإو» ماللاو نب ديكأتلا ١
 . تادك ملا نم عاونأب هديكأت بساتف

 ؟ «نولجعتسي انباذعبفأ# تيكبتلاو خيبوتلل ماهفتسالا - ”

 . «ءاملع هملعيط قاقتشالا سانج

 . اهلهأ هب دارملا «ةيرق نم انكلهأ امو لسرملا زاجملا - 5

 ةدايزل جبيهتلا قيرطب لوسرلل باطخلا «رخآ الإ هللا عم عدت الف» باهلإإلاو جييهتلا بولسأ ©
 8 هاوقتو هصالخإ

 ضفخب بناجلا نيلو عضاوتلا هبش «نينم ؤملل كحانج ضفخاوإ ةيحيرصتلا ةراعتسالا ١

 . ةينكملا ةراعتسالا قيرطب ضفخلا مسا هّبشملا ىلع قلطأف طاطحنالا ةدارإ دنع هحانج رئاطلا

 . روجفلا ريثك بذكلا ريثك يأ ةغلابملا غيص نم ليعفو لاّعف نأل «ميثأ كاَفأ» ةغلابملا اتغيص

 . «اوملظو . . اورصتنا» نيبو 4نولعفيو . . نولوقي#» نيب قابطلا -
 يف :مهطارفإو ىدهلا ننس نع مهباهذل لّْثم 4نوميبي ماو لك يفإ» ةعيدبلا ةيليثمتلا ةراعتسالا 4

 )١( /ا/ رحبلا 48 .



 ادا رشع عساتلا ءزجلا

 . اهعدبأو اهقشرأ نمو . تاراعتسالا
 ٠ «نوبلقني بلقنم» قاقتشالا سانج- .

 ١ ال ام نولوقي . نوبلقني . نوميهي» لثم هقنورو مالكلا لامج يف ديزي امم لصاوفلا ةاعارم
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 و

 مزال كل ىدرلاو مون كيلو ةلفغو وهس رورغم اي كرام

 ملاح مونلا يف تاذّللاب رس اك 22 ىّلاب حرضتو ىني امب رت
 ("هئاهبلا شيعت ايندلا يف كلذك هّبغ هركت فوس ام ىلإ ىعستو

3 

 نم هيف امل رعشلا ىللاعت مذ ام « حيبق هحيبقو , نسح هئسح مالكلا نم باب رعشلا : ةححنت

 2 ةرتنع ىلع سانلا نبجأ اولضفي ىتح هيف دصقلا لح ةزواجمو 2 ءاجملا وأ حيدملا يف طارفإلاو ةالاغملا

 اويضغ اذإ مث جوألا ىلإ ًاصخش اوعفر امبرو . يقتلا اوقسفيو ءيربلا اوتهبيو . متاح ىلع مسهحشأو

 0 مهانثتسا نم الإ ءارعشلا رثكأ يف سوملم دهاشم اذهو ٠ ضيضحلا ىلإ هولزنأ هيلع

 هلاق ام يخويش ضعب نم تعمس ام فطلا نمو « هنايب ةوقو هناسل ةوالحب همذيو ءيشلا حدمي دق رعاشلاو

 : لسعلا يف ءارعشلا ضعب

 ريبانزلا ءيقاذ : تلق بعت نإو هحدمت لحُتلا ٌجاجُماذه : لوقت

 رونلاك ءالظلا ىري نايبلا ٌرحس امهفصو تزواج امو ًامذو ًاحدم
 يف هلوق اهنمض ىف ناكو « كلملا دبع نب نابلس » دنع ًاتايبأ دشنأ قدزرفلا نأ ركذ : هتحفيطل
 ىراذعلا ءاسنلا

 ماتخلا َقالغأ ُُضُْقَأ ًاننبو تاعرصم ٌنِمأك ١ نْئيف
 مهنأ رت ملأ هلوقب دخلا ينع أرد دق هللا نإ نينمؤملا ريمأ اي لاقف « دحلا كيلع بجو دق : ناهلس هل لاقف

 . "'هنع افعف «نولعفي الام نولوقي مهنأو ة«؛نوميبم داو لك يف

 « ءارعشلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 مم ع

 )١( فاشكلا #/ 31/1 .



  نيكلادل يزال الل 1

 ا مك

 ةَروُسل ا يعدي نيب
 , ةلاسرلاو , ديحوتلا » ةديقعلا لوصأ نع ثيدحلاب متهت يتلا ةيكملا روسلا نم لمنلا ةروس

 ,. ءارعشلا » يهو ةيلاثتم فحصملا ف تعضوو « ةيلاتتم تلزن ثالث روس ىدحإ يهو « ثعبلاو

 صصق قيرط نع « ةربعلاو ةظعلا كلسم كولس ىف . ًادحاو اهجاهنم نوكي داكيو « صصقلاو ٠ لمنلاو

 نيرب ٠ :ريرياغلا

 « نيدلا موي ىلإ ةغلابلا هتجحو , ىربكلا دمحم ةزجعم . ميظعلا نآرقلا ةيركلا ةروسلا تلوانت #
 يف باهسإو . ضعبلا يف زاجيإب ءايبنألا صصق نع تثدحت مث « ميلع ميكح نم ليزنت هنأ تحضوف
 باذعلا نم مهماوقأ لان امو «طول » ةصقو « حلاص » ةصقو « ىسوم » ةصق لامجإالاب تركذف . ضعبلا

 . ماركلا هلسرل مهبيذكتو , هللا ةوعد نع مهضارعإ ببسب «. لاكتلاو

 « ةليلجلا معنلا نم امهيلع هللا معنأ امو « نايلس » هدلوو « دواد » ةصق نع ليصفتلاب تثدحتو *

 « سيقلب عم نابلس » ةصق تركذ م « عساولا كلملاو ةوبنلا نيب عمجلاب ريبكلا لضفلا نم هب امههصخ امو
 . أبس ةكلم

 ناهلس ذختا دقف . كولملاو ءاظعلاو . ناطلسلاو هاحجلا باحصأل قيقد ىزغم ةصقلا هذه فو

 ريوس د ل هللا ىلإ ةوعدلل ةليسو كنا
 نحرلا ةوعدل ةبيجتسم , ةملسم ةعضاخ اهدنج عم تنأو . ناثوألا ةدابع تكرت ىتح « سيقلب ٠ عم

 عئادبو هتاقولخم راثآ نم 3 هتينادحوو هللا دوجو ىلع نيهاربلاو لئالدلا ةميركلا ةروسلا تلوانتو #

 نوعزفي ثيح « ربكألا رشحلا موي سانلا اهاري يتلا . ةبيهرلا دهاشملاو لاوهألا ضعب تقاسو . هعنص
 . رانلا يف مههوجو ىلع نوبكي نيذلاو « راربألا ءادعسلا : نيمسق ىلإ نومسقنيو . نوبهريو

 اهسنج ينب تظعو يتلا . ةلمنلا ةصق اهيف ركذ ىلاعت هللا نآل « لمنلا ةروس تيمس :ةهتسفحنلا
 ام ىلع هللا ركشو « اهطوق نم مسبتو اهمالك هللا يبن مهفف « هدونجو نابلس نع ترذتعا مث تركذو
 دحاولا ماهإ نم كلذ 'نأو 3 ناويحلا ملع ىلع ةلالدلا مظعأ كلذ فو 3 ماعنيالاو لضفلا نم هححتم

 . نايدلا
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 رص ع ع 2
 َنوُتؤو ةالصلا َنوميعي َنِدَلا ج َنيِنمّوَمْلل اعرْشبَو ىده 3 نيم باكو نارْعْلأ تل ب1 َكّلَت ف

 هج انفو مه ةرعألاب مو ةركذل
 لاضلا لاح وه امك دّدرتلاو ريحتلا : ُهَّمَعلاو . نوريحتيو نوددرتي «نوهمعي» : حت تفغللا
 رمج نم ةسوبقملا رانلا : سبّقلا « سبق « هّمٌعلا نيرئاحلاب ىدهلا ىمعأ » : زجارلا لاق قيرطلا نع
 : رغاشلا لاق دربلا نم افدتسا اذإ يطصي ىلطصا «نولطصت# هريغو

 «” لطصيلف ًايتاش هكاوقلا لأ دري نمف ءاتشلا ةهكاف ٌرانلا
 « كيف كرابو . هللا ككراب : لوقت برعلا : يبلعثلا لاق ءانلاو ريخلا ةدايز يهو ةكربلا نم «كروب#»
 :رعاحلا لاق تاغل نزا , كل كرابو . كيلع كرابو

 "”بيشأ تنأ ْذِإ بيشلا دنع تكروبو ًافشان تكروبو ًادولوم تكروف

 نإ » نامثع لوق هنمو هعنمو ءيشلا نع هفك اذإ هعزي هعّرو : لاقي عنملاو فكلا عزولا لصأ «نوعزوُي»

 : ةغبانلا لاق « نآرقلاب عزي ال ام ناطلسلاب عّريل هللا

 عزاو ُبيشلاو حّصأ انأ تلقو ابصلا ىلع :بيشملا تبتاع نيح ىلع

 ؟اهيلع مالكلا مدقت دقو نآرقلا زاجعإ ىلع هيبنتلل ةعطقملا فورحلا «سط» : ريسيفللا
 يف عطاسلا « هنايب يف زجعملا نآ زارقلا ”تايآ يه دمحم اي كيلع ةلزنملا تايآلا هذه يأ «نآرقلا تايآ كلت»
 3 ماكحألا هيف هللا نابأ « ربدتو هيف ركفت نمل نيبم رحضافو ؛ باتك تايآو يأ # نيبم ٍباتكو» هناهري

 ٍطارص ىلإ نينمؤملل يداها نآرقلا تايآ كلت يأ 4نينمؤملل ىرشبو ىده# مانألا هب ىدهو

 «ةالصلا نوميقي نيذلا» هب مهعافتنال ركذلاب نينمؤملا صخ . ميعنلا تانجب مهل رشبملاو . ميقتسم

 ةاكز نوعفدي يأ «ةاكزلا نوتؤيو# اهناكرأو « اهبادآو . اهعوشخب لمكألا هجولا ىلع اهنودؤي يأ
 هجلاخي ال مزاج ًاقيدصت ةرخآلاب نوقدصي يأ «نونقوي مه ةرخآلاب مهو» مهسوفن اهب ًةبيط محلاومأ
 تاحلاصلا نولمعيو نونم ؤي نيذلا ءال ؤهو ليق هنأك ةيضارتعا ةلمجلاو : رخفلا مامإلا لاق بايتراوأ كش
 « حلاصلا لمعلاو ناميالا نيب نوعماجلا ءال ْؤه الإ ناقييالا قح ةرخآلاب نقوي اهف . ةرخآلاب نونقوملا مه
 # ةاكزلا نوت ؤيو ةالصلا نوميقي ظ ناك املو : نايح بأ لاقو «» قاشلا لمحت ىلع مهلعمم ةبئاعلا فخ نال

 تءاج رقتسمو تباث وه امب ةرخآلاب ناهيالا ناك املو « ًالعف ةلصلا تءاج نامزألا قرغتسي الو ددجتي امم

 ىلع لديل ًالعف أدتبملا ربخ ءاجو «نونقوي مسه ةرخآلاب مهو ريمضلا راركتب تدكأو ةيمسإ ةلمجلا

 )١( يبطرقلا ١81//17 ريبكلار يسفتلا (4) . ةرقبلا ةروس لوا يف قيقدلاقيقحتلاو لوقلا ليصفت رظنا (*). ه8 /ال رحبلا (؟9). ١9/8/15



 لمنلا ةروس (؟17) 6

 باَذَعْلا هو وس مه نيد َكبتلوأ 428 َتوُهَمْعَي مهن مهلمحأ مُهاَنبَر ةرخألاب نونمْؤبال نيد نإ

 - 5 ىلع

 ةواهأل ئموم ل َلاَق ذِ د | ملط كح ْندَل نم َناءرقْلا قَلتل َكْنِإ د ٌنورسخ الامه ة ةرخل ىف 3 مهو

 3 أ ىدوُ هداج انَلَف هج َنوُلَطَصَت كلمن سبق بشي ميتاءوأ ري اَننَم كاسات تلا إ

 ص مك ارز هل نأ نإ موملب 2 َنيِشْعْلا بر لنآ َنَحبسَو اَطَوَح نمو ٍراَلا يف نم كروب

 نإ لاقف ةرخآلاب نيبذكملا نيركتملا اهدعب ركذ « ثعبلاب نينقوملا نينمؤملا ىلاعت ركذ الو , ”ةموهدلا
 ةحيبقلا مهلامعأ محل انيز يأ «ملاعأ مهل انيزإ» ثعبلاب نوفدصي ال يأ «ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا
 2 تاذللاو عفانملا نم اهيف امب ملعلا هبلق يف قلخي نأ وه نييزتلا نم دارملاو : يزارلا لاق ةنسح اهوأر ىتح.

 مهلارعأ لالض يف مهف يأ «نوهمعي مهفإ "”تافآلاو راضملا نم اهيف امب ملعلا هبلق ىف قلخي الو
 دشأ مه يأ «باذعلا ءوس مهل نيذلا كئلوأ» حيبقلاو نسحلا نيب نوزيمي ال ىرايح نوددرتي ةحيبقلا

 ةرخآلا يف مهتراسخو يأ «نورسخألا مه ةرخآلا يف مهوإ ديرشتلاو رسألاو لتقلاب ايندلا يف باذعلا

 يأ «نآرقلا ىقلتل كنإو» لالغألاو ميحجلاو ةدب ملا رانلا ىلإ مهريصمل ايندلا يف مهتراسخ نم دشأ

 ريبدتب ميكحلا هللا دنع نم يأ «ميلع ومسيكح ندل نس ءاطعتو ميلعلا نآرقلا اذه ىفلتتل دمحم اي كنإو
 قوسي نأ ديري امل ديهمتو طسب ةيآلا هذهو : يرشختزلا لاق مهتداعسو مهحالص هيف امب ميلعلا , هقلخ 2

 ينإ هلهأل ىسوم لاق ْذِإظ ”هملع قئاقدو « هتمكح ف فئاطل نم كلذ يفامو . صيصاقألا نم اهدعب

 لاق ًاران تيأرو ترصبأ ينإ  هتجوز يأ - هلهأل ىسوم لاق نيح دمحم اي ركذا يأ «ًأران تسنآ
 ذخأو قيرطلا نع لض دقو « ةدراب ةملظم ةليل يف ناكو . رصم ىلإ نيدم نم راس امدنع اذهو : نورسفملا

 مكيتآ وأ» اهيلإ تلصو اذإ قيرطلا نع ربخب مكينآس يأ «ربخب اهنم مكيتآسإ قلّطلا هتجوز
 اهب اهثفدتست يكل يأ «نولطصت مكلعلإ» رانلا نم ةسبتقم ٍةلعشب مكينآ وأ يأ « سبق باهشب

 ةرجش يف مرطضترانلا ىأر ثيح 2 ًيظع ًالئاه ًارظنم ىأر رانلا ناكم ىلإ لصو املف يأ ثاهءاج اًملف»

 لصتم اهرون ٍاذإف هسأر عفر مث 5 ١ ةرضُنو ة ةرضخ الإ ةرجشلا دادزت الو ًادقوت الإ رانلا دادزت ال . ءارضخ

 هءاجو ىأر ا ًابجعتم ىسوم فقوف 6 جهوتيارون تناك افإو ران نكت مل سابع نيا لاق ءامسلا نانعب

 اي تكروب نأب روطلا بناج نم يدون يأ «اّموح نمو رانلا يف نم كرو نأ يدوُت» يولعلا ءادنلا

 لاق ةكئالملا مب اوح نموؤ» سدقت« كروب طىنعم : سابع نبا لاق ةكئالملا مهو كلوح نم كروبو ىسوم

 نمو رانلا يف نم كرابي نأ ٌريدجو « هتاجانمل ةمدقمو هل سينأتو ىبومل ريشبت ءادنلاب هٌودبو : نايح وبأ

 يأ «نيملاعلا ' بر هللا ناحبسو# «هئيبنتو ىسومل هللا ميلكت وهو. ميظع رمأ ثدح دق ذإ اهيلاوح

 « هتافقص يف الو « هتاذ يف ال هتاقولخم نم ءىش ههبشي ال يذلا 5 نأشلا يلعلا 5 ةزعلا بر هْرنتو سدقت

 ال يذلا زيزعلا , رداقلا ىوقلا هللا اتأ يأ «ميكحلا زيزعلا هللا انأ هنإ ىسوم اي هلاعفأ يف الو

 )١( ريبكلا ريسفتلا (73). 87 // رحبلا ١178 /714 . )”( طيحملا رحبلا (3) رصتخملا 555/17 ريثك نبا (4) . ؟ا/ه / فاشكلا / 65



 1 رشع عسانلا ءزجلا

 هه بيد -

 ع

 ايي ال ىف نحال يومي ؛ بقع + رو اريدم لو ُثآج ابنك زب اهاكر امل ُكلاَصع َقْلأَو

 جرت كيب ىف لد َلضدَأَو 40 حر روُعَ يات وس دعب ًانسح َلَدب مث ملط نم الإ هج نمل - - سورس #0 سلا مص جرا مس

 انكي «ناج هك هج دق اقلك مري وو لإ ل ا عشت يف ووس ري نم ءاَضَي

 ةَبقلع َنَكْفِيك ظنا ري مسمن اهئ آو اهي أودحو 45 نيم رح اًدنه أولا ةرصبم
 نأ يدونو يأ قباسلا ىلع فطع «كاصع رقلاو#» ريبدتو ةمكحب ءيش لك لعفي يذلا ميكحلا « رهقي

 ةكرح كرحتت اهآر |ملف يأ «ناج اهنأكزتهت اهآر املفإ» اهب سنأتف كسفنب كتزجعم ىرتل كاصع قلأ
 امل عجري ملو ًامزهنم رابدألا ىلو يأ «بَّشعُي ملو ًاربدم يلوط يرحلا عيرس فيفخ نابعت اهنأك ةعيرس

 قحل ام هقحل ء تفعلي مل : ةداتق لاقو ٠ عجري مل « بّقعُي مل : دهاجم لاق عزفلاو فوخملا نم هاهد

 يأ «فخت ال ىسوم ايف هبر هادان اذهو ىعست ةيحاصعلا بالقنا وهو ًادج ًالئاه ًارمأ ىأر ذإ رشبلا عبط
 يلوسر تنأف يأ «نولسرما يدل فاخجي ال هنإإف مآ وهف اهيف ناك نمو يترضحب كنأل فخت الو لبقأ

 نم ةوبنلاب هللا هّنمآ نم نأ ىلع ههّبن : يزوجلا نبا لاق يريغ نوفاخي ال ةوبنلل مهتيفطصا نيذلا يلسرو
 نكل يأ عطقنم ءانثتسالا «ءوس دعب ًاَسُح لّدب مث ملظ نم الإإو 2”ةّيح نم فاخي نأ يغبني ال هباذع
 نسحلا لمعلا ىلإ ءيسلا هلمع لّدبو بات اذإ الإ فاخي هنإف نيلسرملا نم ال سانلا رئاس نم ملظ نم
 نأ كلذو رشبلل ةميظع ةراشب هيفو : ريثك نبا لاق ةمحرلا عساو ةرفغملا ميظع يأ 4ميحر روفغ ينإف»

 بات نمل رخل ينإو» هلوقك هيلع بوتي هللا نإف بانأو باتو عجرو علقأ مث 0 ءيس لمع ىلع ناك نم

 ةزجعم هذه «ءوس ريغ نم ءاضيب ٌجرخت كبيج يف كدي لخذأو» )4 ىدتها مث ًاحلاص لمعو نمآو
 ةئيضم جرخت اهجرخأ مث كبوث ةحتف يف كدي ىسوم اي لخدأ ىنعملاو هللا ةردق رهاب ىلع لدت ىسومل ىرخأ

 يأ «هموقو نوعرف ىلإ تايآ عست يفإ» صرب وأ ضرم نود فطاخلا قربلاك ألألتت ءاضيب ةعطاس
 اهب بهذتل كقدص ىلع ًاناهرب اهّتلعجو اهب كتديأ تازجعم_عست نمض « ديلاو اصعلا » ناتزجعملا ناتاه
 لالضلاو رفكلا يف نينعمم . انتعاط نع نيجراخ يأ «نيقساف ًاموق اوناك مهنإ» هموقو نوعرف ىلإ
 اذه اولاق# ةرهاظ ًةنيب ةحضاو ؛ ةرهابلا تازجعملا كلت اوأر |ملف يأ «ةرصبم اننتايآ مهتءاج املفؤ»
 قراوخلا كلتب اوبذكو اورفك يأ «ايب اودحجو# حضاو رحس اهنأ اومعزو اهو ركنأ يأ 4 نيبم ٌرحس
 ًاملظإ رحسلا ليبق نم تسيلو هللا دنع نم اهنأ مهبولقب اونقيأ دقو يأ  مهسْفنأ اهتنفيتساو»

 دقتعي نمم شحفأ رملظ يأو . قحلا عابتا نع ًارابكتساو . مهسفنأ نم ًاملظ اهب اودحج يأ «ًاولعو

 رظناف» لاق اذهو ؟ ًارحس اهتيمستب رباكي مث 5 هللا دنع نم تءاج ةحضاو ةئيب تايآ اهنأ نقيتسيو
 رمأ لام ناك اذام ةريصبلاو ركفلا نيعب ربدتو عماسلا اهيأ رظنا .يأ 4نيدسفملا ةبقاع ناك فيك

 : لوقي هنأك باطخلا ىوحفو : ريثك نبا لاق ؟ ةرخآلا قف قارحبألاو 2 ايندلا يف قارغإالا نم « نيغاطلا

 39/9 ريثك نبا رصتغ (؟) . 187/5 ريسلل داز (1)



 لستلا ةروس (77) 6.

 مص مو ل م رع حمو 000 كَ م مومصظطام م ع.

 نام ريثك لع انلْضَف ى دا لدمحْلا الاقو املع نمميلسو ددواد انين دقو يو نييسيفملا

 ادم َّنإ وي لك نم انيوأو ٍرَطلا طم اًنسلع سنلبي لَكَ 0 ٌترَوو © ٌنيِْؤَمْل
 آد خمح نتج نوعي مهف رطل سيلا نأ نم ,هدونج نلميلسل رشحو 0 م سو ريرب ريب ل سل را ل رع يع رعييررب ىو دور ماع

 ساس ربم ريب ربرت ل رب صصص رت سر اص لص ع للا ل مرر ع مد مالكر اظمدو+ب همم >2

 ال مهو ,هدونجو ناميلس كنمطحي ال كدكتسم أولخدأ لمنلا ابياكي ةلمع ْتَلاَك لمنلا داو لع

 070 تورعسي
 ىلوألا قيرطب مهباصأ ام لثم مكبيصي نأ « هبر نم هب ءاج امل نودحاجلا ٠ دمحمل نوبذكملا ابيأ اورذحا

 هبر نم هيلع « ىسوم ناهرب نم ىوقأو لدأ هئاهربو . ىسوم نم مظعأو فرشأ يأ دمح نإف .ىرحألاو

 ةميركلا ةروسلا يف ةيناثلا ةصقلا يه هذه «ًاملع ناميلسو دواد انيتآ دقلو» 2””ميلستلاو ةالصلا لضفأ

 2 نيدلاو ايندلا مولع نم ًاعساو ا نايلسو دواد » ةصق يهو

 - امم كلذريغو باودلاو ريطلا مالك ملع كلذو : يربطلا لاق ةرخآلاو ايندلا ةداعس نيب اى انعمجو

 دمحلا هّلل ًاركش الاقو يأ «نينمؤملا هدابع نم ريثك ىلع انلّضف يذلا هللٌدمحلا الاقو» «)هملعي هللا

 هدابع نم ريثك ىلع . نيطايشلاو نجلاو سنرالا ريخستو « ملعلاو « ةوبنلا نم انانآ امب انلضف يذلا هلل

 لاق هدالوأ رئاس نود كلل او « ملعلاو ع ةوبنلا يف هابأ نايلس ثرو يأ «واد ناميلسٌتروو» نينم ْوملا

 ناكل لام ةثارو تناك ولو « هكلمو هتوبن مهنيب نم ًناولس ثروف ًادلو رشع ةعست دوادل ناك : يبلكلا

 اهمأ اي: هللا ةمعنب اثدحت لاقو يأ «ريطلا قطنم الع ساّنلا اهيأ اي لاقوإ) ''”ءاوس هيف هدالوأ عيمج

 يأ «ءيش لك نم انيتوأو» تاناويحلا عيمج تاوصأو ريطلا قطنم انمّلعف ُهللا انمركأ دقل سانلا
 نإ يأ « نييبملا ( لضفلاو هاذه نإه كولملاو ءامظعلا اهاطعي ايندلا تاريخ نم ء يش لك نم هللا اناطعأو

 ةدمحملاو ركشلا ليبس ىلع هلاق . ىلجلا حضاولا لضفلا وهل معنلا عاونأ نم هب هللا انصح امو هانيطعأ ام
 هل تعمج يأ «ريطلاو ٍسنإلاو نجلا نم هدونج َناميلسل رشحو» ءايربكلاو ولعلا ليبس ىلع ال

 ةهّبأ يف نابلس مهمدقتي , ريطلاو سنبإلاو نجلا فئاوط اهيف ةريبك قريسم يف هل ترضحأو هركاسعو هشويج

 ىلع لعج : : سابع نبأ لاق هيدي نيب مدقتلا نع نوعنميو نوَُكي مهف يأ 4نوعز وي مهفإ» ةريبك ةمظعو
 ىلع ارتأ اذإ ىتح# «0 كولملا عنصت اك ريسملا يف اومدقتي الثل اهارخأ ىلع اهالوأ دري نم يفنص لك

 اولخدا لمنلا اهّيأايةلغ تلاق» لمنلا ريشك ماشلاب داو ىلإ اولصو اذإ ىتح يأ «لمنلا يداو

 امب مهترمأ اهنأل ءالقعلا ةبطاخم مهتبطاخ ؛ , مكتويب اولخدا اهتاقيفرل تالمنلا ىدحإ تلاق يأ « مكنكاسم

 ال مهوز» مهمادقأب هشويجو ناولس مكُنرسكي ال يأ «هدونجو ناميلس مكنمطحيال» ءالقعلا هب رم ؤي

 هنأ تملع اهنأل ترذتعا مث ترذح دمع نع مكمطح نوديري الو مكب نورعشي ال مهو يأ «نورعشي

 . 88/16 يربطلا (4) . 154/1 يبطرقلا (7) . 80/14 يربطلا (؟) . 5517/7 ريثك نبا رصتخم )١(



 6 رشع عساتلا ءزجلا

 رصاص رع حرص ع ع وب مو م مع سرا سه 0 رم رص حرص صرص

 هنضرت احللص لمع نأ ئدلاو لو لع تمعلأ ىلا َكتمعن ْكْشأ نأ يغزو بو لَو اوف نم حض مس
 م. هج[

 و ٌنيِحللَصلأ كدابعيف كنمحَر ِ ىلخدأو

 نم عمس امب ًارورس مّسبتف يأ هاطوق نم ًاكحاض مّسبتفإل اهمارم مهفو اهمالك نايلس عمسف ؛ ء ميحر يبن

 ةرضم نم ظفحتلاو ىوقتلاب مهل افصو «نورعشي ال مهوؤ» اهوق نإف ع هدوئج ىلعو هيلع ةلمنلا ءانث

 ركشل ينقفوو ينمهلا يأ «يدلاو ىلعو ىلع تمعنأ يتلا كتمعن ركشأ نأ ينعزوأ بر لاقوإ ناويحلا

 ريخلا لمعل ينقفوو يأ «هاضرت اح لاص لمعأ نأوإ ىوبأ ىلعو يلع اهب تمعنأ يتلا كلاضفأو كئامعن

 راد ةنحلا ينلخدأو يأ «نيحلاصلا كدابع يف كتعرب ينلخدأو» هاضرتو هبحت يذلاو كنم ينبرقي يذلا

 . نيحلاصلا كدابع عم ةمحرلا

 : يلب اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو تايآلا تنمضت : ةغالاتبلا

 . فرشلاو لضفلا يف هتلزنم دعبب ناذيإلل «نآرقلا تايآ كلت8 بيرقلا نع ديعبلاب ةراشالا -

 . ردقلا عيفر نأشلا ميظع باتك يأ « نيم باتكو» ميظعتلاو ميخفتلل ريكدتلا  ؟

 . ًارشبمو ًايداه يأ «ىرشبو ىدهإ ةغلابملل لعافلا مسا لدب ردصملا ركذ *

 ف مهوه هلثمو «نونقوي مه ةرخآلاب مهو صاصتخالاو رصحلا ةدافيال ريمضلا ريركت - 5

 . نيتلمجلا نيب ةفيطللا ةلباقملا هيفو #«نورسخألا مه ةرخآلا

 . نآرقلا يف نيككشتملا دوجول «نآرقلا ىّقلُتل كنإو» ماللاو نِإب ديكاتلا  ه

 كلذو خلا ةيح ىلا تبلقناف اهاقلأف ةلمج تفذح «زتهت د اهآر الف كاصع قلأو» فذحلا زاجيإ 5

 . هيلع قايسلا ةلالدل

 . «بّقعُي ملو . . ًاربدم ىّلوط نيبو . «ءوس دعب ًائسح» قابطلا -

 ناسنإالا رصبي نينيعلاب نأل نايبلاو حوضولل راصيالا ظفل راعتسا «ةرصبم انتايا» ةراعتسالا م

 . ءايشألا

 السرم راصف هبشلا هجو فذحو هيبشتلا ةادأ تركذ «ناج اهنأك» لمجملا لسرملا هيبشتلا -4

 . المج

 ٠ - «نورعشي ال مهو# راذتعالا نسح .

 نم «.. مكنكاسم اولخدا لمنلا اهبأ اي ةلمث تلاق» ةبآلا هذه ءايلعلا ضعب لاق : هّفيطل



 لمنلا ةروس (750) هل

 « مكنكاسم » ترمأ « اولخدا » تنّيع « لمنلا »تهّبن« اهيأ ٠ تدان « اي » ةظفلب اهنأل نآرقلا بئاجع

 « ترذتعا« نورعشي ال مهو » تّمع « هدونجو » تصخ « ناولس » ترذح « مكنمطحي الو تصن

 ! ! ةيكذ ةلمت نم امل ايف

 «نيملاعلا بر هلل نايلس عم تملسأو . .ىلإ. . دهدلا ىرأ ال يلام لاقف ريطلا دقفتو» : للاعت هللا لاق

 . (5 5) ةيآ ةيابن ىلإ )7١( ةيآ نم

 « كللاو ةوبنلا »نيبهل هللاعمج يذلا« دواد نب نايلس »نع ثدحتت تايآلا لازت ال :.ةًبساَنملا
 « سيقلب » » عم هتصق انه تايآلا ركذتو . ريطلا قطنم هملعو نجلاو سنإلا هل رخسو « اكلم ًايبن ناكف

 . هنامز ىف تثدح يتلا ةبيجعلا رومألا نم ناك امو أبس ةكلم

 نم ءوبخملا ٌءيشلا : «ءبخلا» ناسنإلا نع باغ ام بلط : دقفتلا «دّقفت) : صتحنفغللا
 «تيرفع» لذلا وهو راغصلا نم نوناهم ءالذأ 4نو رغاصإ» هترتس اذإ ابخ هؤبخأ ءيشلا تأبخ
 لاع عانب لكو ٍءرصقلا «حرتصلا» ركاملا ثيبخلاو. سنإلا نمو نيطايشلا نم دراملا يوقلا : تيرفعلا

 درمألاو . سّلمملا : دررمملا «درمتإ ؛ احرص يل نبا ناماه اي » نوعرف لوق هنمو ًاحرص ىمسي عفترم
 . ةجاجزلا يهو ةروراق عمج «ريراوق» اهيلعقرو ال: ءادرم ةرجشو ؛ هكاردإ دعب هتيحل جرخت مل يذلا

 رة ماس جه ص سل ام هم عاام ري رو 00 ا ا ا ا

 تحيد اًديدَس اباَدعهتبْطأَل يج َنيِبباَمْلآ نم ناك ماد هذمملا ىرأآل ملام َلاَقَف رطل دَقَمتو

 هه نقب انبي لبس نم كتفي طحن ل اب ُثطحأ َلاََف دعب ريع تكف ع) ٍنيبُم نيطلس قِبَل
 ل سى درر ءررظة دو

 4 مظَح ُشْرَع اًطو هت لكن َتيِنوأو مهكلمت ةأرمآ ٌتدَجَو نإ

 ىرأ اليل ام لاقف» ريطلا ةعامج نع شّئفو ناولس ثحب يأ «ريطلا دّقفتو» : راسيقللا
 , اهتحنجأب هلظتو هرفس يف هبحصت ريطلا تناك : نورسفملا لاق ؟ انهه دهدُخلا ىرأ ال مل يأ 4دهْدُْلا
 هلدي دهدملا ناكو. ءاملا هولأسف شيجلا شطع.ضرألا نم رفق يف لزنو لمنلا يداو نع نايلس لصف املف
 يلام لاقف هدجي ملف مويلا كلذ يف هبلطف « نويعلا ترجفو نيطايشلا تقش ءاملا انهه : لاق اذإف ءاملا ىلع

 ينم نإ نود بهذ , بئاغوه لب يأ « لس ٠ ىنعمب ةعطقنم مأ «نييبئاغلا نم ناك مأ» هارأ ال
 فتن وأ نجسلاب ًابلأ ًاباقع هنبقاعأل يأ «نيبم ناطلسب ينيتأيل وأ هنحبذأل وأ ًاديدش ًاباذع هتبذعالا»

 ًاريسي ًانامز دهدملا ماقأف يأ «ديعب ريغ ثكمفإ» هرذع نّيبت ةحضاو ةجحب ينيتأيل وأ حبذلا وأ شيرلا

 هفرعت مل ام تفرعو هيلع علّطت ملام ىلع تعلطا يأ «هب طحئمل اب تطحأ لاقفإ» نابلس ىلإ ءاج مث

 ريطخ قداص رمأو . ماه ربخب - نميلاب - بس ةنيدم نم كتيتأو يأ 4نيقي [بنب زبس نم كثتجو»

 مهو مهل ةكلم يه سيقلب ىمست  ةأرما نأ تيأرام بئاجع نم يأ «مهكلمت ةأرما ' تدجو ينإ»



 5 رشع عساتلا ءزجلا

 ير ج ص ع ىلع سو ا سس ل رخال سل ص ل . رار سام ص ص اص علا ل
 ْمهَف ليبسلا نع مهدصف مهلدمعأ نطيشلا مهل نيزو هل هلا نود نم سمشلا نودحسما اهموقو اهتدجو

 - ل

 يي نول مو نوفا لْغْيَو ضْرَأْلاَو تاودمسلا يف «ٌبحلنأ جري ىدأا هلأ أودجست الأ( نود

 ىنتكب بهذ و نييذلكلأ نم تنك مأ ميديا لاق« تي يلا شرعْلا بره لِ هك دكهم

 010 همم 2 > هل هام ص

 0 توعجرب ,اَذاَم رظنأف مهن لوك م مث مييلإ هقلاف اًذنه

 لَو

 اهيلإ جاتحي يتلا ءايشألا نم ءيش لك نم تيطعأو يأ «ءيش لك نم تيتوأو#» "اهل ةعاطلاب نونيدي
 افو يأ «ميظع ربع اقوول داجنلاو الملا ةرفوو لاجرلا ةرثكو لاملا ةعس نم ايندلا بابسأ نم كولملا

 ؤلؤللاب لثكم . رهوج نم همئاوق 2 بهذ نم اهشرع ناك : ةداتق لاق توقايلاو ردلاب لّذكم ريبك ريرس

 اذهو « ةعسلاو ربكلا يف همظع ال 2 هرطخو هردق يف ميظعلا عضوم ا اذه يف ميظعلاب ىنعو : : يربطلا لاق

 نم همئاوق بهذ نم ٌريرس اهششرعو . ةعنصلا نسح ميرك ريرس يأ «ميظع شرع : سابع نبا لاق
 نم سمشلل نودجسي اهموقو اهثدجو#» لاقف رطخأو مظعأ وه امع هثدحي ذخأ مث . "ؤلؤلو رهوج
 ناطيشلا مهل نّيزوإ» دحألا دحاولا ةدابع نوكرتيو سمشلا نودبعي ًاسوجم ًاعيمج مهتدجو يأ «هللا نود

 «ليبسلا نع مهدصف» هللا نود نم اه مهدوجسو سمشلا مهتدابع سيلبإ مهل نسح يأ « مهللامعأ

 ءاوغإ ببسب مهف يأ «نودتيي ال مهفإ» باوصلاو قحلا قيرط نع لالضلا اذه ببسب مهعنم يأ

 يف َءبَخلا جرخي يذلا هلل اودجسيألأإ) ًابجعتم دهدهلا لاق مث « هديحوتو هللا ىلإ نودتبي ال ناطيشلا

 ملعيو ايافخلا ملعي يذلا « ميظعلا قلاخلا ِهَّلل نودجسي الو سمشلل نودجسيأ يأ «ضرألاو تاومسلا

 ام ملعيوط ضرألاو ءامسلا يف ةئيبخ لك ملعي : سابع نبا لاق؟"”يلفسلاو يولعلا ملاعلا يف ءوبحم لك
 شرسعلا بر وه الإ هلإ ال ةللاإ نطب امو رهظ ام ٠ نلعلاو ٌرسلا ملعيو يأ «نوندلعت امونوفْخُت
 . دوجسلاو ةدايعلل قحتسملا ميركلا شرعلا ؛ بر « لالجلاو ةمظعلاب درفتملا ىلاعت وه يأ «ميظعلا

 مأ تقدصأ رظنتس لاق دهدملا مالك ىهتنا انه ىلإو . تاقولخملا مظعأ هنأل ركذلاب شرعلا صخو
 نبأ لاق ؟ هيف بذاك مأ قداص تنأ له تبثتنو كلوق يف رظننس : نايلس لاق يأ 4نيبذاكلا نم تنك

 ىلإ هعفدو همتاخب همتخو ًاباتك بتك مث « ناطلس هريغل نوكي نأ ركنأ هنأل هربخ يف كش امنإو : يزوجلا

 اهدنجو بس ةكلم ىلإ هلصوأو باتكلا اذهب بهذا يأ «مهيلإ هفقلأف اذه يباتكب بهذإ» لاقو دهدملا

 نودري اذام رظناف يأ 4نوعجري اذامرظنافإ» مهنع ًارتتسم بيرق ناكم ىلإ حنت يأ «مهنع لوت مئثؤ
 مث اهسأر قوف فرفرف . اهموقو سيقلب ىلإ بهذو باتكلا دهدهلا ذخأ : نورسفملا لاق ؟ باوجلا نم

 وه اذه ( ةأرما مهرمأ اولو موق حلفي نل ) ثيدح هدي ؤيو كلاملا ةراديال نحلصي ال ءاسنلا نأو لاجرلا نم ةداع كولملا نأ بجعلا هجو )١(

 ينآرقلا صنلا حور مهف ىلإ برقألا وه هلعلو . هميركلا ةيآلا ىنعم نم ينهذ يف حدقنا اماذه (") . 47/١9 يربطلا (؟) . ةرطفلا قطنم

 نأ نودتبي ال مهف ىنعملا نأو ةدئاز « ال » نأ نم نيرسفملا ضعب هيلإ بهذ امف . رابخإو ثيدح لاجم ال , راكنإو بجعت لاجم لاجملا نإف

 . ملعأ هللاو رهاظ ريغ خلا . . اودجساف ءالؤه اياالآ ىنعملا نأ وأ هلل اودجسي



 لمنلا ةروس (77) 0

 ريو ص دع سوسو م

 لأ جج ميلا نحلل مب هنو َن'مْبلَس نم هلا 40 ميرك بنتك لإ لأ يق أَوَلَمْ سماتي تن
 رلموم جام سسك وهل مس م رقم ةامم ه ل د ل

 ١ نود وح مأ ةعطاق تنك أَم ىرمُأ ف نوفا أولمْلا ياني , تلاَق جد َنيِدلَسم نونأو لع ولعت
 المو م و عم ل مم روق هر ًّ ىهروؤام جر 1 رع ويوقع

 رف الخدازر رار كلت يو تيران ذا ىرطلاف كب الروب ساب أب اولوأو وة أووأ نحت أول

 ريب جما زل م ريم اما 6 بم ىلا 00 و

 عج مب ةرظانف دمع مى ةلسرم ىلِإَو نولعفي كد و 2 اهلها رع ًاولعجو اهودملا
- 

 عليا
6 

 كتب م لبد [مريخ هللا 2 نتاع اق لام نكودمتا لَك ناميلس ءاج امل يو نولسرملا

 هنإ اهموق فارشأل تلاق يأ  ميرك باتك” ىلإ يهل ألا يأ اي 'تلاقإج اهرجح ىف باتكلا ىقلأ
 لسرم باتكلا اذه نإ يأ «ميحرلا نمرلا هللا مسب هنإو ناميلس نم هنإإف ليلج ميظع باتك ينانأ

 هّلل ةيبوبرلا نالعإ هيف عراب فيرش حاتفتسا وهو ميحرلا نيمحرلا هللا مسب : : هيف اذإف هتحتف مث ناهلس نم

 لعفي امك ىلع اوربكتت ال يأ «نيملسم ينوُنَأو يلعاولعت ًالا» هرمأل دايقنالاو هللا ديحوت ىلإ ةوعدلا مث

 الملا اهأاي تلاق#» نيعئاط : نايفس لاقو ١ نيدحوم يأ : سابع نبا لاق نينم ؤم ينوئيجو كولملا

 يضقألتنكام يأ «نودهشت ىتحًارمأ ةعطاق تنك ام رمألا يف ىلع اوريشأ يأ « يرصأ يف ينوتفأ

 يف ةرثك باحصأ نحن يأ عديدش سأب اولوأوةوق اولوأن حن اولاق» مكتروشمو مكروضح نودب ًارمأ
 ركيلإ انرمأو يأ ؟ «نيرمأت اذام يرظناف كيلإ ٌرمالاو» برحلا يف ةدش باحصأو « داتعلاو لاجرلا
 بدألا نسح ىف تذخأ : يبطرقلا لاق ةطرفملا ةعاطلا ىلع ليلد اذه مهوقو . كرمأ لثتن تئش تش امي انيرمف

 ةوقلاب اهايإ مهمالعإ نم اهنيع رقي امب ألملا اهعجارف ءاهن نضرعي ام لك يف اهزمأ يف مهترواشمو اهقوق عم
 اوضوف : يرصبلا نسحلا لاق 'عيمجلا نم ةنسح ةرواحم هذهو . اهرظن ىلإ رمألا اومّلس مث . سأبلاو
 نإ تلاقإ» "”ملعأو ًايأر مهنم مزحأ يه تناك اولاق ام امل اولاق املف « اهايدث برطضي ,ةجلع ىلإ مهرمأ

 اهوبرخ ًارهقو ةونع ةدلب ىلع اولوتسا اذإ مهخأ كولملا ةداع نإ يأ «اهودسفأ ٌةيرق اولخد اذإ كولملا

 «نولعفي كلذكو# ديرشتلاو رسآلاو لتقلاب مهولذأو اهفارشأ اوناهأ يأ «ةلذأ اهلها ةزعأ اولعجو»
 ينإو# تلاقف ةملاسملاو ةنداهملا ىلإ تلدع مث ٠ ًارهق اهنولخدي دلب لك ف مهتقي رطو مهتداع هذهو يأ

 لهرظنأف هلثمبق يلت ةميظع ةيدهب هيلإ ثعبأس ينإو يأ 4ن ولسا عجري مب ةرظانف ةيدهب مهيلإ ةلسرم
 نم ًاعقوم عقت ةيده لا نأ تملعإ ! اهكرشو اهمالسإ يف اهلقعأ ناك ام : ةداتق لاق ؟ اهدري مأ اهلبقي

 وهف اهلبقي مل نإو « هولتاقف ايندلا ديري كلم وهف ةيدهلا ليق نإ اهموقل تلاق : سابع نبأ لاقو . سانلا
 ناهلس ىلإ سيقلب لسر ءاج ايلف يأ ؟ 4لامب ننودقأ لاق ٌناميلس ءاج املفإ "”هوعبتاف قداص يبن
 امفإ ؟ مككلمو مكرفك ىلع مككرتأل ايادهلاو لام اب يننوعناصتأ : مهيلع اركنم ( لاق ةميظعلا ةيدهلاب
 ةايحلا ةنيز نم مكاطعأ اممريخ عساولا كلملاو ةوبنلا نم هللا يناطعأ اف يأ «مكاتآ امريخ هللا يناتآ

 . 51/1/19 ريثك نبا رصتخم (4) . 51/1 /7 ريثك نبا رصتخم (") . 51/١ /7 ريثك نبا رصتخم (؟) . 1454/1 يبطرقلا )١(



 5 | رشع عساتلا ءزجلا
 ورسم ردم ممل سا هع

 لَك هج نور مهو ةلذأ اهنم مهنجِرْْلو اه مك َلبقاَل 0 مهل عجزا © َنوْحْرْفَت
 آل م ىف عال ولا دمع

 ءدب كيتاأنأ نحب نم ُتيِرْفع لاَ 4| نيس ينوي نأ َلْبق اهشرعب ينيب ركب ازلملا اين
 ل هصص سا ريل 8 م اسس

 ءوب كيتاءأّنأ تكلا نم مل رهدنع ىذا لَ © نيم صَل هبلَع لإ كم نمل نالبق

 ا ًازكشأ# قواببل ىف لق نم اد لَك ,هدنع اًرقتسم هاكر اك لم بكه َلب

 ه١ رك اع نراك َو -هسفتل ذب اًنإَكََْع
 ٍةرخافم لهأ مكنأل ايادهلاب نوحرفت متنأ يأ «نوحرسفت مكتيدهب مقنأ لبإط مكتيدهب يل ةجاح الف
 عجرا يأ «اهب مطل لَبِق ال دونجب مهئيتأنلف مهيلإ عجرإ» دفولا سيئرل لاق مث « ايندلا يف ةرئاكمو

 اهنم مهنجرخنلوإ) اهتلتاقم ىلع مهل ةردق الو , اهتلباقمب مه ةقاط ال دونجب مسهئيِتأنل هللاوف مهتيدهب مهيلإ
 نبا لاق نيملسم ينوتأي مل نإ نيريقح ءالذأ مهتكلميو مهضرأ نم مهنجرخنلو يأ «نورغاص مهو ٌةلذأ

 امو . كلمب اذه ام تفرع دق تلاق ربخلا اهوربخأو نابلس دنع نم اهيلإ سيقلب لسر تعجر امل : سابع

 نم هيلإ وعدت امو . كرمأ ام رظنأ ىتح يموق كولمب كيلإ ةمداق ينإ نابلس ىلإ تثعبو . ةقاط نم هب انل

 نأ لبق اهشرعب ينيتأي مكيأ الملا اهيأ اي لاقإ» ؟"دئاق فلأ رشع ينثا يف نابلس ىلإ تلحترا مث كنيد
 رهاوجلاب عيصرملا اهريرسب ينيتأي مكيأ : هدنج نم هرضح نم فارشأل ناهلس لاق يأ ؟ «نيملسم ينوتأي
 نم هب هللا هصخ ام ضعب اهيري نأ كلذب دارأ : يواضيبلا لاق ؟ نيملسم اهموق عم ىلإ لصت نأ لبق

 رظنيف اهشرع رّكني نأب اهلقع ربتخيو « ةوبنلا ىوعد يف هقدصو « ةردقلا ميظع ىلع ةلادلا « بئاجعلا
 نم درام لاق يأ 4كماقم نم موقت نأ لبق هب كينآ انأ نجلا نم تيرفع لاقإ» ؟ ”هركنت مأ هفرعتأ
 لك ين رهظلا ىلإ حبصلا نم سلجي ناكو  مكحلا سلجم نم موقت نأ لبق كيلإ هرضحأ انأ : "نحلل ةدرم
 « رداقل هلمح ىلع ينإو يأ «نيمأ يول هيلع ينإوإ» رابغ فصن نم لقأ يف هب هينأي هنأ هضرغو - - موي

 نأ لبق هب كيتآ انأ باتكلا نم ْمْلِع هدنع يذلا لاقإ» كلذريغو ردلاو رهاوجلا نم هيف ام ىلع نيمأو

 مظعألا هللا مسا ملعي نيقيدصلا نم ناك 6 ايخرب نب فصآ هوه : نورسفملا لاق 4*كفرط كيلإ ٌدتري

 ذليل كرب لإ ليل دب كينأ نأ: نايلسل لاند سلب نقرب ىلا للا رهو.« فاجأ هيب يكل اذإ ىلا
 نم اذه لاق هدنع ًارقتسم هآر املفإ ًالاح شرعلا رضحف هللا اعدف رصبلا حملب هب كينآ يأ كفرط
 « يلع هللا لضف نم اذه : لاق هيدل ًارضاح ريرسلا - شرعلا ىأرو ناهلس رظن املف يأ « يبرر لضف
 ؟ هناسحإو هلضف دحجأ مأ , هماعنإ ركشأأ ينربتخيل يأ ؟ «رفكأ مأ ركشأأ ينولبيل» يلإ هناسحإو

 هللا لضف نم ديزتسي هنأل . هسفنل ركشلا ةعفنمف ركش نمو يأ «هسفنل ركشي افإف ركش نمو
 هللا لضف دحجو ركشي مل نمو يأ «مييرك ينغ يسر نإف رفك نمو» «مكنديزأل متركش نشل»

 )١( /؟ يواضيبلا (؟) . 4147/7 يواضيبلا ىلع هداز ةيشاح 47 .



 ا كَ اةكتأ نو تعج الق جو ويا ل ني وكت أتم طاهر أوي ل و. ريب ساما سس م رص حس موضصأل 7 م مام ساص مس 4
 1 رو 00

 وق ني تنام يدب تناكاَم اًهَدصوض َنيِيلْسم اًنكو و اهلبَق نم لعل انيتوأو وه هن
 هررو لش » حس رعد م ل ل ل ص ل حن ع سس ل لسا ع

 نم درمم حرص رهنإ لَ َنيئاَمَنَع َْقنَكو هَ تبح أراك َرصلا لحال ال لِ نو
 ما م موو ساس ل ل مص لا سس 7 سس واس هم ع.

 ج نيا بر َنَمْيُم م تنلنأو ىبفَت تل ىلإ بْن راو

 ىلإ بس ةكلم لوصو برق الو . . هتمعن رفك نم ىلع ماعنإلاب ميرك . هركش نعو هنع نغتسم هللا نإف
 هفاصوأ ضعب اورّيغ يأ «اهشرع اهل اورّكن لاقإل اهنًاناحتما اهشرع ملاعم ضعب ريغُت نأب رمأ هدالب

 اذإ رظننل يأ «نودته. ال نيذلا نم ٌنوكت مأ يدمهتأ ظننا فرعُي ال ىتح ناسنإالا ركدتي اهك هتئيهو

 اذكهأ ليق تءاج املفإ اهلقعو اهئاكذ رابتخا كلذب دارأ ؟ ال مأ هفرعتو اهشرع هنأ ىلإ يدتهت له هتأر

 اه ًانيقلت نوكي الثل ؟ كشرع اذهأ : لقي ملو ؟ كشرع هيتيأر يذلا شرعلا اذه لثمأ يأ ؟ «كشرع
 يف ةياغ اذهو : ريثك نبا لاق وه سيل الو ءوه معن : لقت ملو هبراقيو ههبشي يأ «وه هنأك تلاق»

 ًاثدحت نابلس لاق يأ ناهفس لوق نم اذه «نيملسم انكو اهلبق نم ملعلا انيتوأو» "0 مزحلاو ءاكذلا

 قبسأ نحلف ٠ اهلبت نم هلل نيملسم انكو تردتيو هلا ألا هذه لبق نم معلا ايوأ قل : هللا ةمعنب

 ةميدقلا اهئدابع هللاب نايألا نع اهعنم يأ هللا نود نم دبعت تناكام امهدصو» ًامالسإو الع اهنم

 اه ليقإ» نيكرشم موق نيب اهثوشنو اهرفك ببسب يأ «نيرفاك موق نم تناكابنإ» رمقلاو سمشلل
 يأ «اهيقاس نع تفشكو هَل هتبسح هتأر املفإ» مخفلا ميظعلا رصقلا يلخدا يأ «حرصلا يلخدا
 لاق# هيف ضوختل اهيقاس نع تفشكو ًريثك أر مغ ٌءام يأ  ءام ةحل هتنظ خماشلا حرصلا كلذ تأر املف

 ينإ بر تلاقإ» يفاصلا جاجزلا نم سّلمم رصق هنإ : نايلس لاق ىأ «ريراوق نم درت حرص هنإ

 عمم تملسأو» سمشلا ةدابعو كرشلاب يسفن تملظ ينإ بر:رفئنيح سيقلبتلاق يأ « يسفن تملظ
 نبأ لاق « نيملاعلا برب ةنمؤم مالسإالا يف تلخدف هنيد ىلع ناهلس تعباتو يأ 4نيملاعلا برولسل نايلس

 هناطلس ةمظع اهءريل « ةكلملا هذهل جاجز نم ًافينم ايظع ًارصق ذختا مالسلا هيلع نابلس نأ ضرغلاو : ريثك

 'يبن هنأ تفرعو ىلاعت هللا رمأل تداقنا , هرمأ ىف ترصبتو هيف وه ام ةلالجو هللا هانآ ام تأر |ملف. هنكمتو

 . "لجو زع هلل تملسأو . ميظع كِلمو . ميرك

 : يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : هغالتإا

 ؟ «دهدهلا ىرأ ال يلام بجعتلا بولسأ - ١

 . رمألا ديكأتل 4ينيتأيل وأ . . هّنحبذأل وأ . . هنّبذعألا» رركملا ديكاتلا  ؟

 . 3901/5 ريثك نبأ رصتخم (#) . 71/4 /7 ريثك نبأ رصتخم (7) . 776/7 ريثك نبا (1)



 عا رشع عساتلا ءزجلا

 . «نودتهي ال . . يدتهت» كلذكو «هب طحُت مل امب تطحأ#» بلسلا قابط -*

 . "فورحلا ضعب لدبتل صقانلا سانجلا ىمسيو ُبنب ابس نم كتئتجو» فيطللا سانجلا - 4

 . «رفكأ مأ ركشأأ» كلذكو «نونلعتو . .نوفخُت» ظفللا يف قابطلا  ه

 . «نيبذاكلا نم تنك مأ تقدصأ» ىنعملا يف قابطلا - 5

 تابثلا ديفيف مسمالا ىلإ لعفلا نع لودع هنأل ظفللا نم غلبأ ىنعملاب انه ةقباطملاو : نايبلا ءاملع لاق
 امأو , هريغ يف بذكي الو رمألا اذه يف بذكي دق هنأل ىنعملا اذه ىّدأ امل« تبذك مأ تقدصأ و لاق ولف

 ةلاحم ال ًابذاك ناك نيبذاكلا كلس يف طارخنالاب ًافورعم ناك اذإ هنأ ديفي هنإف « نييذاكلا نم تنك مأ» هلوق

 . ًادبأ هب قثوي الف

 . «ناولس عم تملسأ» كلذكو «كماقم نم موقت» قاقتشالا سانج

 . « ًالمجم ًالسرم » ىمسيو فصولاو لكشلا يف يشرع هنأك يأ «وه هناك» هيبشتلا -8

 فرطلا عوجرب شرعلاب هئيجم ةعرس هّبش «كفرط كيلإ دتري نأ لبق ةعيدبلا ةراعتسالا - 4
 رمأ امو » هلثمو ةعرسلا يف هب فصوي نأ نكمي ام غلبأ وهو نينفجلا ءاقتلا هانعم فرطلا ُدادتراو , ناسنإلل

 . "”فرطلا دادترا ةقئافلا ةعرسلل راعتساف « برقأ وه وأ رصبلا حملك الإ ةعاسلا

 وأ« نيبئاغلا نم ناك مأط لثم عئار سفنلا يف قو اهو « تايآلا نم ريثك يف لصاوفلا قفاوت - ٠
 . كلانه ام رخآ ىلإ #نيقي أبنب بس نم كتئجو» «نيبم ناطلسب ينيتأيل

 لاوحأل كلملا دقفت بابحتسا «ريطلا دّففتو» ىلاعت هلوق نم ءاملعلا ضعب ذخأ : هك-فيطل
 : : مهضعب دشنأو نالخلاو 2 ناوخإلاو 2 ءاقدصألا دقفت كلذكو 2 ةيعرلا

 ىدتقم  هّلس اميف  ناكو ةّئلس انل ُناميلس نس

 ؟ادهّدُملا ىرأ ال يلام :لاقف هكلم ىلع َريطلا دّقفت

 «نومع اهنم مه لب . . ىلإ . . ًاحلاص مهاخأ دومث ىلإ انلسرأ دقلو» : ىلاعت هللا لاق
 . ("5) ةيآ ةياهن ىلإ (58) ةيآ نم 1

 نم اهيف امو نايلسو دواد ةصقب اهبقعأ مث . ىسوم ةصق ةروسلا لوأ يف ىلاعت ركذ امل : هنكماسملا
 ريكذتلا اهضرغ صصقلا هذه كو (طول و ةصق مث حلاص » ةصق انه ركذ « بئارغلاو بئاجعلا

 ةيآلا يف نسح دقلو 20 مالكلا رهوجب ملاع هعنصي وأ فلكتم ريغ ًاعوبطم ء يحب نأ طرشب مالكلا نسامم نم اذهو : فاشكلا بحاص لاق )١(

 اهانعم يتلا ةدايزلا نم أبنلا يف ام توفي نكلو ًاحيحص ىنعملا ناكل « ربخب ٠ ةظفل « أبنب » ناكم عضو ول هنأ ىرت الأ , ىنعمو أظفل عدبو

 , 36١ ص نايبلا صيخشدت رظنا ةفا: لاحلا فصو اهقباطي يتلاو مالا ربخلا



 لمنلا ةروس (77) قفل

 « ملعلاو « ةينادحولا ىلع ةلادلا نيهاربلا ركذب اهعبتأ مث « نييذكملا كالهإ يف هللا ةنس نايبو . رابتعالاو
-_ 5 

 يف ءانلا تمغدأف انربطت اهْلصأ : جاجزلا لاق مؤاشتلا وهو ريطتلا نم «انريطا» : ستحفغللا
 طقس اذإ مجنلا ىوخو . ىلخ اذإ نطبلا ىوخ نم ةيلاخ «ةيواخإؤ» ءاطلا نوكسل فلألا تبلّتِجاو ءاطلا
 : ءارفلا لاق روس هيلع يذلا ناتسبلا يهو ةقيدح عمج «قئادح» ةعينشلا ةحيبقلا ةلعفلا « ةشحافلا »
 هيلع تبثي ًارقتسم 6ًارارق» 'ناتسبلا وهف طئاح 0 نكي مل نإف . طئاح هيلع يذلا "ناتسبلا ةقيدحلا
 . نيئيشلا نيب لصافلا : رزجاحلا «ًازجاح» ءىتلا

 دم هضم م ص صر ساجر ص نيلي حرص ألا رص ص رع

 َنولجْعَتسَت موق 2 نومصَتخي ناَعيِرف مه اذإف هللا ودبعأنأ اًمللَص مُهاَحَأ و نإ انلسرا دقلو

 مم سب عمور ىلا خدم دو مل 3 هدوي صوم كر مما مس

 ٌدنع رو ريتُط لاَ م نيو و كب اَرْيطا أولا جو نومحرت كّلعَل هللنورفغتس الول سس قف را
 م رخعاو م رمرثمرو 2 نوم 28 هم ع

 2 َنوُحلَصي الو ضرأألا ىف نودسْفي طهر ةعسن ةئيدملا ىف َناكو 7 نونتفت موق متنا لب هلأ

 مسق باوج ماللا عملا اودّبْعا نأ ًاحلاص مُّهاَخَأ دومث ىلإ اناسْرأ دقلو» : رثمسفغللا
 مهوعدي مالسلا هيلع ًاحاص نيدلا يف ال بسنلا ف - مهاخأ دومث ؛ ةليبق ىلإ انلسرأ دقل هللاو يأ فوذحم

 نورفاكو نونمؤم : ناتعامج مه اذإف يأ «نومصتخي نافيرف مسه اذإفإ» هتدابعو هللا ديحوت ىلإ

 يف مهادجو مهفالتخا : مهُماصتخاو « رفاكو , نمؤم : ناقيرف » : دهاجم لاق نيدلا نأش يف نوعزانتي

 لبق ةئيسلاب نولجعتست مل موق اهي لاسقإ) ىنعملا ىلع ًالمح «نومصتخيإ) عمجلاب لعفلا ءاجو « نيدلا
 ثا ىألو ؟ ةرلا ليف تاذعلا نوبلظتا مل موقاي: قفرلاو فطلتلا قيرطب حلاص مهل لاق يأ «ةنسحلا

 ىلإ نوبوتت اله يأ نوت مكلعل هللا نورفغتست الول» ؟ ةمحرلا نوبلطت الو باذعلاب نولجعتست
 اي : راكنإالا طرفل نولوقي رافكلا ناك : نورسفملا لاق ؟ مكمحر يو مكيلع هللا بوتي يكل كرشلا نم هللا

 ىلوأ ريخلا لاجعتسا نِإف . باذعلا لوزن لبق هللا نورفغتست ًاله : ممل لاقف هللا باذعب انتثا حلاص
 نينم ؤملا كعابتأبو حلاص اي كب انمءاشت يأ «كعم نهيو كب انريطا اولاقإ» ! ! رشلا لاجعتسا نم
 مكظح يأ «هللا دنع مكرئاط لاقإ اوعاجوطحقلا مهباصأ دق اوناكو , ءالب نمانب لحام ببس مكنإف
 يف مهفطال ال. . مكمرح ءاش نإو مكقزر ءاش نإ . هئاضقبو هللا دنع وه رش وأ ريخ نم ةقيقحلا يف

 ال مهلمع ببسب مهم ؤش نأ مهربخأف ٠ كعم نميو كب انمءاشت اولاقو باوجلا يف هل اوظلغأ باطخلا

 هتسوسوب ناطيشلا مكنتفي ةعامج مكنأ ةقيقحلا لب يأ «نوضتقُت موق مستنأ لب» نينمؤملاو حلاص ببسب

 يهو - - حلاص ةنيدم يف ناكو يأ «يطهر ٌةعست ةنيدملا يف ناكوإ» نولوقت ام نولوقت كلذلو هئاوغإو

 نودسفي» ةنيدملا لهأ ءارظع ةعستلا ءال ؤه ناك : كاحضلا لاق مهفارشأ ءانبأ نم لاجر ٌةعست  رجيملا
 : سابع نبا لاق ةليسوو قيرط لكب دابعلا ءاذيإو . داسفرالا مهنأش يأ «نوحلصُي الو ضرألا يف

 . 389/17 يبطرقلا )١(



 5١ نورشعلا ءزسجلا

 عم أوركمو يو َنوُقدصلاَنِإَ لَ كلهم اَندشاَم ءهِلول نآوقنَل مث هلهأو ,هنئيبنل هللأب اومساقت أولاع 0 جرم ريس سرت ريما إل م 22 ع سل خم ربص صص بع

 ه١ نيج هوقو مهتم نأ مهم ةبقلع ناك نيك ظنأفج تورعْتباَل ْمَهَواَ امكمانكمو
 معصم دز دو مو

 يفتك أوثمأع نيل ايو هةر 1 إنا ا ةيواح مهوب كلت

 زب هات 0 اسنلنود نم هوم ٌلاَجِرلآ نوال ركسبأ 2 ٌنورصْبت د منأو هميم وات ءهموقل لذ اطولو

 سان ١ منإ ٌكَتيرَف نم طول لا أوجرخأ اولاق نأ الإ ةهموق باوج َنَكاَق * هج نولهجت موق متنأ 06 ص _ 00 5 م صام ص اص م خر وم 2 حس ا
 مص رين ملم

 جت دو
 هثتيبثل» هللاب اوفلحا : ضعبل مهّضعب لاق يأ «هللاب اومسافت اولاق ةقانلا اورقع نيذلا مهو
 همد لول لوقن مث يأ «هلهأ كلهم اندوش ام هّيلول نلوقنل مث ًاليل هلهأو ًاحلاص نلتقنل يأ «هلهأو

 لاق نوقداصل انإ مل فلحنو يأ 4نوقداصل انإو» هلهأ لتاق الو هلتاق انفرع الو هكاله ناكم انرضح ام

 ىلاعت لاق 7 مسهتلتقف ةراجحلاب ةكئالملا مهتمرف ١ مهفويس نيرهاش خلا راد اوتأ : سابع نبا

 ليجعتب مهركم ىلع مهانيزاج. يأ «أركم انركمو» حلاص لتقل ةديكم اوربد يأ «أركم اوركموو
 لاق نوملعي الو نوردي ال ثيح نم يأ «نورسعشي ال مهوإ» ""ةلكاشملا قيرطب ًاركم هامس « ١ مهكاله

 ال ثيح نم مهكالهإ هللا ٌركمو 2 هلهأر حتلاضب كتفلا بدت نم هوفخأ ام مهركمو : نايح وبأ

 ةبقاع يف ٌركفتو لمأتف يأ «نيعمجأ مهُموقو مهانرمد اًنأ مهركم بقاع ناك فيك ظنافإط "نو رعشي

 اهب ةيواخ مهثويب كلتف» ! رامدلاو بارخلا مهلآم ناكو نيعمجأ مهانكلهأ نأ فيك. مهديكةجيتنو مهرمأ

 كلذ ين نإِذ اوكله اهلهأ نأل مهرفكو مهملظ ببسب ةيلاخ مهرودو مهنكاسم كلتف يأ «اوملظ

 نوظعتيف هللا ةردق نوملعي موقل ةميظع ةربعل بيجعلا ريمدتلا اذه يف نإ يأ «نوملعي موقل ةيآل

 حلاص عماونمآ نيذلا نيقتملا نينم ؤوملا باذعلا نم انيجنأو يأ «نوقتي اوناكو اونمآ نييذلا انيجنأو»
 يأ «ةضافلا نوداثأو مودس لهأ هوقل لاق نيح أ اطول : انلوسر ركذاو يأ «هموقل لاق ذإ ًاطولو»

 اهغأ ًانيقي ًاميلع نوملعت مستنأو يأ «نورصبُت متنأو» ةطاوللا يهو ةعينشلا ةحيبقلا ةلعفلا نولعفتأ
 اهبأ مكنثأ يأ خيبوتللٌريركت «ءاسنلا نود نم ٌةوهش لاجرلا نودأتل مكنئأإ» ؟ حيبق لمع اهنأو ةشحاف

 ةحيبقلا ةشحافلا قيرطب لاجرلاب لاجرلا يفتكيو ؟ ءاسنلا نوكرتتو لاجرلا ن وهتشت مكهفس طرفل موقلا

 حابأ ام ىلع عينشلا لمعلا نولضفت كلذلو نونجام ءاهفس موق مسنأ لب يأ 4نولهجت موق متنأ لب»
 ناك ايف يأ «مكتيرق نم طول لآ اوجرخأ اولاق نأ الإ هموق باوج ناك امفإ» ءاسنلا نم مكل هللا

 مهنإ يأ «نورّهطتي سانأ مهّنإ» مكتدلب نم هلهأو أطول اوجرخأ !ولاق نأ الإ نيمرجملا كئلوأ باوج
 م8 /ا/ رحبلا (”) . ىنعملا نودظفللا يف قافتالا يه ةلكاشملا (9) . 187 /6ريسملا داز )١(



 لمتلا ةروم (”0 ع

 25 َنيِرَدنمْلأ رطم ءآَسق ارطم ميل انرطمأو (ه2 نيربغلا نم اهلنردق رهتاحأ الإ رهلهأو هلئيجناف سم 25 00 - موو رار م[ سر موس 1 همه ١ م ع نمر موس عا د مو 22 عما دو
2 

 2م. - ماس سل يل مصل حا - مرق جو قو ا دس هوم ما سم # ل ل عوض ع
 َضرألاَو ثاوئمسلا قلَْخ نأ َنوُكرْب امأ ريح هللا حفطصأ نيذلا هدابع لع مدلسو هلل دمحلا لق

 1غ
 .- 8 سد مم لم ص هع هع ع هس ع موس[ رس عصا مس تح ص م مع ع - لا ل / ىرب مص ص

 ْلَب هللا مم هنلوأ ارت ويم نأ ركل ناك هَ تا َقبآدَح ءوي اًنبنأف كأم ءامسلا نم مل لنا

 و م و موو صا اص  اصاص رص رص لص ا ل ص ع ع 00 ا ادي كيس و
 لم رك ع جا اس صم 2 2 + «(ءومص مع جو 2

 نيرحبلا نيب لعجو ىبماور اط لعجو ارنا اهلئلخ لعجو ارارق ضرأل ل عج نمأ جير نولدعي موق مه

 : ةداتق لاق جارخإالاو درطلا بوجول ليلعت وهو ؛ ًارذق انلعف نودعيو تاروذاقلا نع نوهزنتي موق
 مهب نوئزهتسي ءازهتسا وه : سابع نبا لاقو ءوسلا لامعأ نم نورهطتي مهنأب بيع ريغب هللاو مهوباع
 باذعلا نم هلهأو وه هانصلخف يأ «هتأرما الإ هّلهأو هانيجنأف» ©0لاجرلا رابدأ نع نو رهطتي مهنأب

 نيقابلا , نيكلهملا نم انريدقتو انئاضقب اهانلعج يأ «نيرباغلا نم اهانردق» هتجوز الإ موقلاب عقاولا
 ٌءاَّسف» مُكهتكلهأف رطملاك ءامسلا نم ةراجح مهيلع انلزنأ يأ «ًارظم مهيلع انرطمأو» باذعلا يف
 ىلاعت ركذ الو « دوضنم ليجس نم ةراجحلا وهو هب اورطمأ يذلا باذعلا اذه سئب يأ 4نيرذنملا ٌرطم
 نيِذّلا ودابع ىلع مالسو ِهَّلل د محلا لق لاقف ةينادحولاو ةردقلا لئالد ركذب هعبتأ ءايبنألا صصق
 مهافطصا نيذلا نيلسرملا هدابع ىلع مالسو . هماعنإو هلاضفإ ىلع هلل دمحلا دمحم اي لق يأ « ىفطصا
 ىلع ةلادلا تايآلا هذه ولتي نأ ِِلكَو هلوسر هللا رمأ : يرشختزلا لاق هتوعد غيلبتل مهراتخاو . هتلاسرل
 هيفو ٠ هئايبنأ ىلع مالسلاو هديمحتب حتفتسي نأو « هتمكحو هتردق ىلع نيهاربلاب ةقطانلا « هتينادحو
 ءابطنملاو ءاملعلا ثراوت دقلو ء هلسر ىلع ةالصلاو هللا دمح وهو . ليمج بدأ ىلع ف يقوتو , نسح ميلعت
 ةظع لك لبقو « ملع لك مامأ هلوسر ىلع اولصو هللا اودمحف , بدألا اذه رباك نع ًارباك ظاعولاو
 مار يخ ميكحلا عدبملا قلاخلا له يأ مهب مكهتو نيكرشملل تيكبت «ن وكرشُي اًمأ ٌريخ هللاع»  ةركذتو
 ىلع رخآ ناهرب «ضرالاو تاومسلا قلخ نّمأ» ؟ بيجتست الو عمست ال يهو اهودبع يتلا مانصألا
 بكاوكلا اهيف لعجو « اهئافصو اهعافترا يف تاومسلا كلت قلخف تانئاكلا عدبأ نمأ يأ هللا ةينادحو

 مكل لزنأو» ؟ نوكرشي امأٌريخ « راحبلاو راهخألاو لوهسلاو لابجلا نم اهيف امو ضرألا قلخو « ةرينملا
 قئادحلا هب جرخأف باحسلا نم رطملا هتردقب مكل لزنأو يأ «ةجهب تاذ قئادح هب انتبنأف ءام ءامسلا نسم
 «اهرجش اوتبْنُت نأ مكل ناكام» جيهبلا نسحلا رظنملاو , ةرضنلاو ةرضخلاو لامجلا تاذ . نيتاسبلاو

 هلإأ» اهرمث نع ًالضف اهرجش اوتبنُي نأ مهعاطتسمو مهرودقمب سيلو , مهل ايهتي الو رشبلل ناك ام يأ

 لب# ؟ نيوكتلاو قلخلاب درفتملا وهو امهنيب اوؤست ىتح هاوس دوبعم هعم له يأ راكنإ ماهفتسا هللا عم
 قزارلا قلاخلا نيب نووسيو « ًاليثمو ًاليدع هل نولعجيف هللاب نوكرشي موق مه لب يأ 4نولدعي موق مه
 ثيحب « ناويحلاو ناسنإلل ًارقتسم ضرألا لعج يأ رخآ ناهرب «ًارارق ضرالا لعج نّمأ» نثولاو

 )١( فاشكلا (؟) . 914/1 يبطرقلا "/ 598 .



 ا تورشعلا ءزجلا

 وع
 0 لا م مال ل م عموم س سالو[ وع مسار ج -

 تلعجيو وسلا فشُكَيَو هاعد اَذإ رطضملا بيب نمأ ع نويل هرم لب دة أ ازحاح

 ريب سر مصل سميد يم

ي نم 62 وردم اٌليلَق دامك ضزألا اق
 لسري نمو ٍرحَبْلاَو ِربْلا تنمأظ ىف كيد

 مضض مرن رمجرلا سس يع اة الرع 000 ير ا ا

 م ديعبر مث قل اود نمأ 2 وكرت امن هلل لع ل عك رد عدي اهب امل حلا

 الاس موو رعوع

 9] نيقدنَص منك نإ ردلهرب واه ل لأمم هلو ضرألاو أ ءامسل ص : فقرر

 ةبذعلا رابخألا اهتيدوأو اهباعش ىف لعجو يأ «ًارابنأ اهنلالخ لعجوإ اهيلع رارقتسالاو اهب ةماقرالا مكنكمي

 يسرت ةغاش ًالابج لعجو يأ «يساور اه لعجوإ ًابونجو ًالامشو « ًابرغو ًاقرش اهنالخ ريست « ةبيطلا

 ةبذعلا هايملا نيب لعجو يأ «ًازجاح نيرحبلا نيب لصجوإ» مكب برطضتو ديمت الثل اهتبثتو ضرألا
 يأ «هللا عم هلإأ» «ةبذعلا ةايملا راحبلا ءام دسفي الثل , طالتخالا نم اهعنمي ًاعنامو ًالصاف ةحلاملاو
 هللا عم نوكرشيف قحلا نوملعي ال نيكرشملا رثكأ يأ 4نوملعي ال مهرثكأ لبإط ؟ هاوس دوبعم هللا عمأ

 رضلا هّسسم ىذلا دوهجملا بوركملا بيجي نّمأ يأ ثلاث ناهرب «هاعد اذإ رظضملا بيجي ّنّمْأ » هريغ
 مكلعجيو» ؟ ءاسأبلاو رضا هنع فشكيو يأ «ءوسلا فشكيوإ» ؟ هءادن يبليو هءاعد بيجتسيف

 عمهلإأ» ةمأ دعب ةمأو 5 ليج دعب ًاليج اهنو رمعت ضرألا ناكس مكلعجيو يأ «ضرألا ءافلخ

 مكرابتعاو مكركذت لقأ ام يأ «نوركذت ام ًاليلقإ ؟ هودبعت ىتح كلذ لعفي هللا عم هلإأ يأ ؟ «هللا

 ىلإ مكدشري نم مأ يأ عبار ناهرب ؟ «رحبلاو ربلا تاملظ يف مكيدهم نم مأ» ؟ نودهاشت اهف
 اهيلإ نوهجوتت يتلا دالبلاو ؟ راحبلاو ءرافقلاو « يراربلا يف. سمادلا مالظلا يف مكرافسأ يف مكدصاقم

 ةرشبم حايرلا قوسي يذلا نمو يأ ؟ «هتمحر يدي نيب أرشثُب حايرلا لسري نمو ؟راهنلاو ليللاب
 نم ٍءيش ىلع ردقي هللا عم ًهلإأ يأ ؟ مدللا عم هلإأ) ؟ دابعلاو دالبلل ةمحر وه يذلا رطملا لوزنب

 قولخملا زجاعلا ةكراشم نع قلاخلا رداقلا هللا دجمتو مّظعت يأ «نوكرشي اًمع هللا ىلاعت» ؟ كلذ

 لاق ؟ هئانف دعب هديعي مث ناسنإالا قلخ أدبي نمأ يأ سماخ ناهرب «هديعُي مث قلخلا أدبي نممأ »
 نم نيكمتلاب مهّتَلع تحيزأ دق هنأ باوجلاو ؟ ةداعإلل نوركنم مهو كلذ مهل لاق فيك : يرشضرلا

 لزنُي نمو يأ «ضرألاو ءامسلا نم مكقزري نموإ» © راكنإلا يف رذع مهل قبي ملف . رارقإالاو ةفرعملا
 داجيإ ناك امل : نايح وبأ لاق ؟ رابثلاو عورزلا ضرألا تاكرب نم مكل تبنيو 2 ءامسلا رطم نم مكيلع

 يأ «ء ءامسلا نم مكقزري نموإ» لاق قزرلاب الإ ةمعنلا متت الو ؛ مهيلع ًاناسحإو مهيلإ ًاماعنإ مدآ ينب

 اوتاه لقإ» ؟ كلذ لعفي هللا عم هلإأ يأ ؟ «هللا عم هلإأ» © تابنلاب يأ « ضراألاو» رطملاب

 عم نأ يف نيقداص متنك نإ نومعزت ام ىلع مكليلدو مكتجح او رضحأ يأ «نيقداص منك نإ مكناهرب

 )١( مورلاو سراف رحب دارملا : ليقو رهظألا وهو ريثك نبا هراتخاو نسحلا لوف اذه .

 /ا/ رحبلا (#”) . ؟910/ /# فاشكلا (؟) 9٠ .



 لمتلا ةروس (؟7 1

 ىف مهملع كرا ذأ لب 29 َنوُدعبي ناب َنورعم و ا َبْيَمْلا ضْرألاَو اوَمسلآ فم عيال ل

 جو نوع اهم مه لب اي كَم ف مه لب ةرهألا

 هدحو هئاحبس وه يأ «هللا الإ بيغلا ٍضرألاو تاومسلا يف نم ملعي ال لق لب رخآ اه هللا

 تلزن : يبطرقلا لاق بويغلا مالع هللا الإ بيغلا رشب وأ كلم نم دحأ ملعي الف 2 بيغلا ملعب صتخملا

 الو يردي امو يأ ؟ «نوفعبي ناّيأ نورعشي اموإ» ةعاسلا مايق نع دقي يبنلا اولأس نيح نيكرشملا يف
 ملع قحالتو عباتت له يأ «ةرخآلا يف مُهّمْلِع كراذا لب» ؟مهتوم دعب نوثعبُي ىتم قئالخلا رعشي
 نع نولأسي اذاملف ةرخآلاب نوقدصي ال مهنإ ؟ اهمايقو ةعاسلا نع اولأسي ىتح اهلاوحأو ةرخآلاب نيكرشملا
 اهب نوقدصي ال ةرخآلا يف نوكاش مه يأ قباسلا نع بارضإ ه«اهنم اش يف مه لبؤ» ؟ ةعاسلا مايق

 ةريصب مهل سيل ؛ اهنع ىّمع يف مه لب يأ «نومع اهنم مه لب# نورباكيو نودناعي كلذلو
 مئاهبلاك مهريص جرفلاو نطبلا ةوهش نم ةيناسفنلا تاذللاب مهلاغتشا نأل اهعوقو لئالد اهب نوكردي

 ةيامع يف مه لب . اهدوجوو اهعوقو يف نوكاش مه : ريثك نبا لاق نورصبي الو نوربدتي ال ماعنألاو
 . اهرمأ يف ريبك لهجو

 : يلي ابف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو تايآلا تنمضت : ةهغالتشن لا

 ١ «نوحلصي الو . . نودسفي#» قابطلا .

 . هللا نورفغتست ًاله يأ «هللا نورفغتست الولط ضيضحتلا - ”

 ل . . انرّيطا» قاقتشالا سانج

 . ةلكاشملا ليبس ىلع ًاركم مهريمدتو مهكالهإ ىلاعت ىمس «انركمو . . اوركمو» ةلكاشملا - 4

 ؟ «ةنسحلا لبق ةثيسلاب نولجعتست مل» قابطلا ©

 ؟ «نورصبت متنأو ةشحافلا نوتأتأ» يخيبوتلا ماهفتسالا 5

 ؟ «نوكرشي اًمأ ٌريخ هللآ» مكهتلاو تيكبتلا بولسأ -

 ء مامألل نيديلا راعتساف رطملا لوزن مامأ يأ « هتمحر يدي نيب» ةفيطللا ةراعتسالا -م

 لب هدلوقب همتخ رطملا لازنإ نم هب نتما امو يلفسلاو يولعلا ملاعلا قلخ ركذ |ملف . همدقت امب ماهفتسا لك متخ بسانو : رحبلا يف لاق )١(

 همتخ لقعتلاو رفكلا ىلع هيبنتلا هيف ناكو , راهنألا ريجفتو ًارقتسم ضرألا لعج ركذ الو ؛ قولخ وه ام هريغ هب نولدعي يأ «نولدعي موق مه

 نايسنلا هيلع ىلاوتي ناسنإالا نال «نوركذت ام ًاليلقإ هلوقب همتخ ءوسلا فشكو رطضملا ةباجإ ركذ املو «نوملعي ال مهرثكأ لب» هلوقب

 همتخ اهب نوكرشي مهو فعت الو يدهت ال مهتادوبعمو « تارشبم حايرلا لاسرإو تاملظلا يف ةيادفلا ركذ الو « هرارطضا هنع لوزي امدنع

 . 91١ /ا/ رحبلا «نوكرشي امع هللا ىلاعتإ هلوقب
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 . «هديعي مث قلخلا أدبي» قابطلا 9

 يف ربدتلاو ركفتلا مدعو ىحلا نع يماعتلل ىمعلا راعتسا «نومع اهنم مه لب#» ةراعتسالا ٠

 . هللا ءالا

 اموإ» لثم صاخ عقو عمسلا يلع هلو . هلامجو مالكلا قنور يف ديزي امم لصاوفلا ةاعارم ١
 موقل ةيآل كلذ يف نإ لثمو «ًارابنأ اهلالخ لعجو ًارارق ضرألا لعج نّمأ ا «نوثعبُي نايأ نورعشي
 ريبعتلا نع زجعي ةينايب عئاور نآرقلا يفو «ريثك هلاثمأو . «نوقتي اوناكو اونمآ نيذلا انيجنأو نوملعي
 ! ! زجعملا باتكلا اذهب يمألا هّيبن صخ نم ناحبسفناسللا اهنع

 امع لفاغب كبر امو . . ىلإ . . انؤابآو ًابارت انك اذئأ اورفك نيذلا لاقو» : ىلاعت هللا لاق

 .. ةروسلا ةياهن (48*) ةيأ ىلإ (519) ةيآ نم «نولمعت

 يف نيكرشملا تاهبش انه ركذ , نيملاعلا بر ةينادحو ىلع نيهاربلاو ةلدألا ىلاعت ركذامل : هبسساَنملا
 نيب نوكت يتلا لاوهألا ضعب ركذو , ةعطاقلا لئالدلا ركذب اهفدرأو 3 روشنلاو ثعبلاو ةرخآلاب ناميالا

 , ةعاسلا ىدي

 «ًاجوف» نيرغاص نيليلذ «نيرخادإ» يفختو ريت «نكتإل اندو برتقا «فور» : ص تحغللا
 ءيشلاب نايترالا : ناقتوالا ؟نقنأ» هتك كرح مدعو ءىشلا نوكس : دومجلا «ةدماجإ» ةعامجلا : جوفلا
 لجرلا تببك : لاقي ءاقلإالاو حرطلا : بكلا «تّبُكه ماكحبالاو لابكلاو ماهلا نم هتالاح نسحأ ىلع
 . هئيلق ءانبالا تببكو ٠ ههجو ىلع هئيقلأ

 هو 56 سو راس 2س طلع ظاسم م خومام مم

 كن مانو باو نحت اَذَع ندعو دَّقَل هج َنوُجرْخُملاَنبأ اَنوآبأ هو اب'ر انك اًدوأاورَمك يذلا لاَ
 م ساما ب ءض همم م

 ج» َنيمرْبمْلا هبفنع نك سبك اورظناك ضْرألا ىف اوريس لق © َنيِلوأْلا ريطسأ الإ آدم نإ
 ةكم وكرشم لاق ىأ «نوجرخمل انتأ انؤابآو ًابارت انك اذئأ اورفك نيذلا لاقو# : راسيفللا
 دقلإ» ؟ ةيناث ةرم ايحنو انروبق نم جرخنس لهف« ةيلابأماظعو ًاتافر انحبصأو انتم اذئأ : ثعبلل نوركتملا
 ناكولف « نيلوألا انءابآ هلبق نم دعو امك ثعبلاب دمحم اندعو دقل يأ 4 لبق نم اتؤابآو نحن اذه اندعُو
 ثعبلا نوركني . نيقباسلا ليطابأو تافارخ الإ اذه ام ىأ «نيلوألا ريطاسأ الإ اذه نإ» لصحل ًاقح
 يف اوريس لقإل ! ًايناث مهديعي نأ ىلع رداق ًالوأ مهقلخ يذلا نأو . مدعلا نم اوقلُمخ مهنأ نوسنيو
 يأ «نيمرجملا ٌةبقاع ناك فيك اورظنافط ضرألا ءاجرأ ىف اوريس : رافكلا ءال ؤف لق يأ «ضرألا

 نيمرجملل ثدح ايف ؟ مهرّمديو هللا مهكلهي ملأ ؟ لسرلل نيبذكملا لآم ناك فيك رابتعا رظن  اورظناف
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 ورزاومسا | عه مم سه سيم سن موص صر

 4ذلا قص محكم دانا الم مومو جو امي ٍقِيَص يف نُكَن الو مييلع نزحت الو

 ْمُهَرْكأ أنكللو سانلأ لع لْضَف وُدَكْبَر نإَو نول ىذلاضْعَب علف دَ نوكأ خوسع لق

 ءامسلا ىف ةبباحع نِماَمو 4ت» تان ميكب َّنِإَو 2 نوفا

 ديف ْمُه ىذا رثأ لبو مإ نب لع صْقَي َناةرقلا انه َّنإ هج نبيع تكح ىفالإ ضرألاَو مم ور

 م شام ا هد

 ه2 ميلعلا رعاه اخ ميدي ىضْقيكراإ و نمو مرو ىد رهنإو 2 َنوُفلَتحي
 ام قّيض يف نكت الو مهيلع نزح الوإ ديدهتو ديعو ٌةيآلاو , دعب نم نيمرجملل ثدحي ء لبق نم

 يأ «نيقداص متنك نإ دعولا اذه ىتم نولوقيو» مهنم كمصعتي هللا نإف مهركم نم كردص قضيالو

 لق نينمؤملاو لكي يبنلل باطخلاو ؟ نولوقت ايف نيقداص متنك نإ باذعلا انئيجي ىتم : ءازهتسا نولوقي
 اند دق باذعلا نم هب نولجعتست يذلا لعل يأ «نولجعتست يذلا ضعب مكل فور نوكي نأ ىسع
 ىلع ,لضف وذل كبر نإو ردب موي رسألاو لتقلا نم مهباصأ اموه : نورسفملا لاق هضعب مكنم برقو

 نكلو» مهرفكو مهيصاعم ىلع مهتبوقع ليجعت كرتب سانلا ىلع راعنإو لاضفإ وذل يأ « سانلا

 ملعيل كبر نإو» مهبر نوركشي الو « ةمعنلا قح نوفرعي ال مهرثكأ نكلو يأ «نوركشيال مهرثكأ
 هل مهديكو لوسرلا ةوادع نم نونلعي امونوُمْخّيام ملعيل ىلاعت هنإو يأ 4نونلعي امو مهرودص نكي ام

 ةياغ يف ءيش نم سيل يأ «نييبم باتك يف الإ ضرألاو ءامسلا يف ةبئاغ نم امو هيلع مهب م-زاجيسو

 ىفخت الف « هدنع ظوفحملا حوللا يف هتبثأو « هبطاحأو هللا هملع دقو الإ مهنع ةيوبيغلاو سانلا ىلع ءافنحلا

 هللا دنعو الإ ةينالع وأ ضرألاو تاومسلا يف رس ءيش نمام هانعم : سابع نبا لاق ةيفاخ هناحبس هيلع

 أدبملا رمأ ىلاعت ركذ امل ؟نوفلتخي هيف مه يذلا ٌرثكأ ليئارسإ ينب ىلع صقي نآرقلا اذه نإ» ”هملع

 انه هبقعأ , هب ءاج ام قدصو دمحم قدص ىلع نيهاربلاو لئالدلا مظعأ نم نآرقلا ناكو « ةوبنلاو داعملاو

 يذلا قحلا باتكلا وط لسرلا متاخ ىلع لّرنملا نآرقلا اذه نإ : ىنعملاو هفاصوأ ركذو ديجملا نآرقلا ركذب

 ًاقرف هيف مهقرفتو حيسملا رمأ يف مهفالتخا هتلمج نمو 5 نيدلا رمأ نم هيف اوفلتخا ام باتكلا لهأل نيبي

 ربخلاو , عطاسلا يأرلاب مهءاج نآرقلا نألءاوملسألنيفصنم اوناكولف ءاضعب مهضعب نعل ىتح ةريثك
 نم مهل ةمرو ؛ ةلالضلا نم نينمؤللا بولقل ةياده هنإو يأ «نينؤنلل ةصعرر ئدمل هنإوإ» طال

 مهنيب يضقي كبَر نإ ©”هب نوعفتنملا مجنأل ركذلاب نينمؤملا صح امنإو : يبطرقلا لاق . باذعلا
 . مربملا هئاضقو , لداعلا همكحب ةمايقلا موي ليئارسإ ينب نيب لصفي دمحم اي كبر نإ يأ «همكحب

 ميلعلا يأ «ميلعلا» هرمأ د دري ال يذلا بلاغلا عينملا ىأ «ريزعلا وهوه لطبملاو "قحملا يزاجيف

 . 71١/١7 يبطرقلا (7) . 4ه /ا/ رحبلا )١(



 00 نورشعلا ءزجلا

 لو اذإ ءآَعْدلا مصلا عمس الو ٌىَوَمْلا عمس ال َكّنِإ يو نيبملا يَ ّلِع َكْنإ هللا لع ٌلكوتف تصد سا ادق 2 هر رمل مومو مرا سس مرا ممع ل مم م2 ٍِ مع هةر مدر
 - رب 6 و --_- ما ريب ىو ع م - 1700-0 ساد مص ةايلل - . مسارب هربا

 9 نوملسم مهف اندلاع, نيؤي نم الإ عمت نإ ملص نع يمعلا ىدنمي تنأآمو ه) نيد
 سرب رب ل لا سس يارا ع ل 2 ة8جما < يي سا هه و مريب ميم وع - هاك ةدم سر مومو سا سين رئاوسو

 © نونقوي.ال انتاياعب اوناك سانلا نأ مهملكت ضرألا نم ةباد مهل انجرخأ مييلع لوَقلا عقو اًدِإَو

 يف هيلع دمتعاو . كرمأ هيلإ ضوف يأ «هللا ىلع لكوتف» مهنم ءيش هيلع ىفخي الف دابعلا لاعفأب

 « رينملا حضاولا , قحلا نيدلا ىلع دمحم اي كنإ يأ «نيبملا قحلا ىلع كنإ#» كرصان هنإف كنوئش عيمج
 «رابتعالاو ربدتلا مهكرتل رافكلا عمسُت ال يأ «ىتوملا عمسُت ال كنإ» رافكلا ىلع رصنلاب كل ةبقاعلاف
 كءاعد مهعمسُت الو يأ «نيربدم | ولو اذإ ءاعدلا مّصلا عمْسُت الو» لقع الو مهل س حال ىتوملاك مهف
 نوبيجتسي الف , رقو مهناذآ يف نيذلا ملاك مهنأل , ناميالا ىلإ مهتوعدوأ هللاب مهتركذ اذإ كءادنو
 عامسلا نع دعبأ ناك هتيدان مث ًاربدم ىلوت اذإ مصألا نإف , نيضرعم كنع اوُلوت اذإ اهس ال « ءاعدلا
 نأ دمحم اي كعسوب سيلو يأ «مهتلالض نع يمعلا يدابب تنأ اموإ ةفاسملا دعب همَمص ىلإ مضنا ثيح

 - عمسُت ام يأ 4نوملسم مهف انتايآب نمؤي نم الإ عسسُت نإإ» مههالضو مهرفك نع بولقلا يمّع فرصت
 اوملسأو اوداقنا نيذلا مهو 04 ناألا لهأ الإ كتوعدل بيجتسي الو 34 نينم ؤملا الإ  ماهفإو ربدت عامس

 مههبش مث 2 ءايحأ اوناك نإو نوعمسي ال مهنأ يف ىتولاب لقعي الو عمسي ال نم هّبش. . نمحر لل مههوجو

 نأل «نيربدم اًوَّلو اذإ» هلوقب مهعامس مدع دكأو , ساوحلا يميلس اوناك نإو يمّعلابو مصلاب ًايناث
 . ىتوملاك رافكلا ءالؤه نأ ةيآلا نم ضرغلاو « ةيلكلاب هعامس مدع وأ هممص داز ربدأ اذإ مصألا

 لئالدلا نم ءيش ىلإ نوتفتلي الو ١ نورصبي الو نوعمسي الو نومهفي ال ء يمعلاكو ء مصلاكو

 اذإو يأ ةعاسلا يدي نيب نوكي امل نايب اذه «مهيلع لؤقلا عقو اذإو» ةينآرقلا تايآلا وأ « ةينوكلا

 نأ مههملكت ضرألا نم ةباد مهل انجرخأ» رافكلا باذع تقو ناحو « ةعاسلا مايقو باذعلا لوزن برق

 سانلا ملكت « ضرألا ةباد» ةريبكلا ةيآلا هذه رافكلل انجرخأ ىأ «نونقوي ال انتايآب اوناك سانلا

 « هللا تايآب نونم ؤي الو نوفدصي ال نيذلا« نيملاظلا ىلع هللا ٌةنعل الأ : اهمالك ةلمج نم لوقتو مهرظانتو
 عولط اهنم دعو 60 ٍتايآ رشع اورت ىتح ٌةعاسلا موقت ال ) ثيدحلا يفو ةعاسلا طارشأ نم ةبادلا ٌجورخو

  نامزلا رخآ يف جرخت ةبادلا هذه : ريثك نبا لاق ثيدحلا 27( . . ةبادلا جورخو « اهبرغم نم سمشلا
 نيا لاق ةبطاخ مهبطاختو سانلا ملكتف 2 قحلا نيدلا مهليدبتو ,هللا رماوأ مهكرتو سانلا داسف دنع

 اهجورخ نأ يورو « '”نونقوي ال انتايآب اوناك سانلا نإ : مهل لوقتف امالك مهملكت : ءاطعو سابع

 ةصاخ ةيآ يهو « بئات الو بينم ىقبي الو ء ركنم نع ىهني الو فورعمب رمؤي الو « ريخلا عطقني نيح

 سانلا ىلع ةبادلا جورخو « اهبرغم نم سمشلا عولط ًاجورخ تايآلا لوأ نإ) ملسم حيحص يفو . دنسملا يف دمحأ ماميالا هجرخأ )١(

 . (ًابيرق اهرثإ ىلع ىرخالاف اهتبحاص لبق تناك اههتيأو . ىحض
 )١( ريثك نبا رصتخم 5407/5 .



 لمنلا ةروس (؟070) فشل

 تيا بدك أ لَك ومآج اًذِإ جو 62 نوعّزوي مه اننلياعب ُبْدَكَي نمت اجو م لح نِمرشحت موو َِ هم مس وير ىو رو و جرو نحس ل
26 

 ]أ يج َنوُفطنيال ْمهَقْأوسَط اع مول لولا قو ص نوم منكم لع اب أوطيجن لو مرصع ورع جاو رس هع هس 2

 خفني مويو يه تومي رول تنب ب كلل "د ىفَنِ ارصتم راو دف اوثكسيل ليلا انَدَعَجاَن نوري
 2 1 و م ص  صس

 4 رع تأ لكصرلا آه نماَلِإ ضرألا ىف نمو تاون يف نم َحِزَمَف روصلا ىف

 ركذاو يأ «ًا جوف ٍةمأ لك نم رشحن مويوإ» لاقف ةمايقلا دهاشم ضعب ىملاعت ركذ مث « ةداعلل ةقراخ

 نيدحاجلا نم يأ هاتتايآب بذكي نمبإف ةرمزو ةعامج ممآلا نمّثمأ لك نم باقعلاو باسحلل عمجن موي
 لاق اوءاج اذإ ىتحإ» فنعب نوقاسُي مث : نوعمجي مهف يأ «نوعزوُي مهفإ» انلسرو انتابآب نيبذكملا

 است مه لاق لا ؤسلاو بالا فقوم اورضح اذإ ىنح يأ هيلع اهي اوطبت ملو ياني مسيذكا

 وأ . اههنكب ملعلا ةطاحإ ىلإ يدؤي رظن الو ركف ريغ نم يلسر ىلع ةلزنملا يتايآب متبذكأ : ًاعرقمو ًاخيوم
 ؟ايندلا يف نولمعت متنك ءيش يأ يأ رخآ خ خيبوتو عيرقت «نولمعت منك اذاّمأ» ؟ اهتدص ةفرعم

 هتبسن ام اوعد : لبق هنأك تيك ريرقت اهفتسا ىلإ هنع برضا مث ياي مدبلكأو لوق لوأ مهي

 اب مهيلع للا عقووإ» ؟ بيذكتلا ريغ ايندلا يف هنولمعت متنك م ىش يأ : يل اولوقو بيذكتلا نم مكيلإ

 مهملظ ببسب . باذعلا مهيلع قحو ةجحلا مهيلع تماقو . باوج مهل نكي ملف اوتبُي يأ «اوملظ

 دقو . ةجح الو رذع مهل سيل هنأل نوملكتي ال مهف يأ «نوقطني ال مهف# هللا تايآب مهبيذكت وهو

 رشحلاو ديحوتلا ىلع نيهاربلاو ةلدألا ركذ ةمايقلا لاوهأ ىلاعت ركذ امل مث . . باوجلا نع باذعلاب اولغش
 ؟ مًارصبم راهنلاو هيف اونكسيل ليللا انلعج اّنأ اري ملأ» : لاقف ناميإلا ىلإ داشربالا يف ةغلابم رشنلاو

 لعجو « ةايحلا بعت نم اوحيرتسيو اومانيل ًالظم ليللا لعج ىلاعت هنأ اوربتعيف هللا ةردق اوري ملأ يأ

 نإ يأ 4نونمؤي موقل تايآل كلذ يف نإإ» ؟ قزرلاو شاعملا بلط يف هيف اوفرصتيل ًاقرشم ًارينم راهنلا

 هللا ةردق ىلع ةعطاق لئالدو « ةرهاب تايآل رون ىلإ ةملظ نمو « ةملظ ىلإ رون نم راهنلاو ليللا بيلقت يف

 روصلا يف خفنُي مويو# لاقف ةرخآلا يف سانلا لاوحأ ىلإ ىلاعت راشأ مث « نوربتعيف نوقّدصي موقل

 ةخفن » روصلا يف ليفارسإ خفني موي ركذاو يأ «هللا ءاش نم الإ ضرألاو تاومسلا ىف نم عزفف
 ءايبنألاو ةكئالملا نم هللا ءاش نم الإ عزفو فاح الإ ضرألاو تاومسلا لهأ نم دحأ ىقبي الف « عزفلا

 ٍةخفن كلذ دعب مث - توملاوهو قعصلا ةخفن اهولتت مث ٠ عزفلا ةخفن هذه : نورسفملا لاق ءادهشلاو

 ثالث روصلا يف هل كلملا نإ : ةريره وبأ لاق « « نيملاعلا برل مايقلا ةخفن يهو روبقلا نم روشنلا
 مايقلا ةخفنو . قعصلا ةخفنو ءربكألا عزفلاب سيلو - ايلدلا ةايحلا عوف رفوخ عزفلا ةخفن : تاخفن

 مل نيعيطم نيرغاص مُر اَنَأ اويحأ نيذلا تاومألا نم لكو يأ «نيرخاد هوتأ لكو# «"روبقلا نم

 . 49 /ال رحبلا )١(



 عا نورشعلا ءزجلا

 سمس مريب ام رع 0 ةالرءام س1 1 تام شاص ع صح ص اس ١ سنس حصا هع

 0-2 : لك نتا ىذا هللا م قا تر را اهيسحت لاسفبأ ىَرتو
 رش مسوس رز لع ص ل ص ع 00

 - ةئيسلاب ءاَج نمو 9 نونما# ذم ليموي َجْرَف نم مهو اَهْنم ريح ,هلق ةنسحلاب اج نم © نولعفت
 م ص

 م رل6 22 ,ءاعر مرر وعدم
 هذله هترادعألا نأ ٌترمأ أ ان هج تولتْعَت منك امال هيرست رات اور

 هدر و1 وغم هع ه4 1 20-00

 دهان نارا اوما ذو هج َنيِلَسمْلا نم نوكحأ نأ ترمأو و 16 ىذا ةَدْلِبْل

 م ا ريوعمو م

 ءهتليا# كي ريس هلي دَمَحْلا ٍلُقَو 6] َنيِردنمْلا نم انأ آم ْلَقَف ٌلَص نمو ءهسفتل ىد ا

 ىلوألا ةخفنلا تقو لابجلا بطاخملا اهيأ ىرتو يأ «ةدماج اهبسحت لابجلا ىرتو» دحأ مهنم فلختي

 ٍماموالا لاق باحسلاك ًاعيرس ًاريس ريست يهو ىأ «باحسلا يمر يهو) ةفقاوو اهناكم يف ةتباث اهنظت

 نظ دحاو جبن ىلع ةعيرس ةكرح تكرحت اذإ رابكلا ماسجألا نأ ةدماج اهنأ مهنابسح هجوو : رخفلا
 هللا عنص كلذ يأ «ريش لك نسفتأ يذلا هللا عّسصط "ًاعيرس رم رمت اهنأ عم ةفقاو اهنأ اهيلإ رظانلا
 وه يأ «نولعفت ام ٌريبخ هنإإ» عدوأ ام ةمكحلا نم هيف عدوأو « هقلخ هقلحخ : ءيش لك مكحأ يذلا 8 عيدبلا

 ءادعسلا لاح ىلاعت نيب مث . . ءازجلا منأ هيلع مهيزاجيسو , رشو ريخ نم دابعلا لعفي امب ميلع
 ةئسحب ةمايقلا موي ءاج نم يأ «اهنم رمخ هلف ةنسحلاب ءاج نمط لاقف بيهرلا مويلا كلذ يف ءايقشألاو
 نم مهوإف يدبألا باوثلا ليلقلا لمعلاب هيطعيو . تانسحر شع ىلإ هل اهفعاضي هللا نإف ٠ تانسحلا نم

 .عزفلا مهنزحي ل9 ىلاعت لاق امك نونمآ بيصعلا مويلا كلذ فوخخ نم مهو يأ 4نونم|راشموي عزف

 يأ هللاب كارشإلا : ةئيسلا : سابع نبا لاق «رانلا يف مههوجو تكف ةئيسلاب ءاج نمو «رسكألا
 اهيف ىقلُيو . ًاسوكنم ههجو ىلع منهج يف بكي هنإف هللاب ًاكرشموأ هل ةنسح ال ًائيسم ةمايقلا موي ءاج نمو

 نولمعت متنكام ءازجالإ نوزجُت له : ًاخيبوت مل لاقي يأ «نولمعت متنكام الإ نورُجت لهو ًابولقم
 : دمحم اي محل لق يأ «اهمّرح يذلا ةدلبلا هذه بر دبعأ نأ ترمأ انفإ» ؟ لامعألا ءيم نم ايندلا يف
 الو . مد اهيف كفسي ال ًانمآ ًامرح ةكم لعج يذلا نيمألا دلبلا بر ةدابعلاب هدحو هللا "صأ نأ ترمأ دقل

 يأ «ءيش لكهلو» حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امك ”اهالخخ ىلتخي الو اهديص داصي الو 0 دحأ اهيف ملظُي

 يأ «نيملسملا نم نوكأ نأ ترمأو» هكيلمو ءيش لك بر وهف ءيش لكل كلاملاو قلاخلا ىلاعت وه
 «نآرقلا اولتأ نآو» همكحل نيملستسملا 2 هرمأل نيداقنملا « ديحوتلاب هلل نيصلخملا نم نوكأ نأ ترمأو
 انإف ىدنها نسف# سانلا ىلع هأرقأ نأو « ةعئ « ةعئارلا هقئاقح ىل فشكدتل نآرقلا ةوالتب ًاضيأ ترمأو يأ

 نموو# هيلإ ةعجار هتياده ةرمث نإف . ناميالاب هبلق رانتساو . نآرقلاب ىدتها نمف يأ « هسفنل يدته

 ىلعام ْذِإ , هب صتغم هلالض ا ل ل عل «نييرذتملا نم انأ انإ لقف لض
 ينصخ ام ىلع هلل دمحلا : دمحم اي لق يأ «هلل دمحلا لقو هللا ةلاسر مكتغلب دقو غالبلا الإ لوسرلا

 )١( بطرلا اهشيشح عطقي ال يأ : اهالخ تجي ال (؟) . "4 /؟4 ريبكلا ريسفتلا .



 لمنلإ ةروس (؟7) دف

 سا ةم ودم م ا و و صر

 © تولمغت امك لفك َكبَراَمو اهوفرعتف

 ديدهت «اهنوفرعتف هّتايآ مكيريسإ ماقملاو ةلزنملا عيفر نم ينمركأ امو « ةلاسرلاو ةوبنلا فرش نم هب
 ال نيح اهنوفرعتف قافآلاو سفنألا يف هناطلسو هتردق ميظع ىلع ةلادلا ةرهابلا هتايآ مكيريس يأ ديعوو

 لك ىلع وه لب دابعلا لامعأ نع لفاغب كبر امو يأ «نولمعت امع لفاغب كبر امو#» ةفرعملا مكعفنت
 . ديعوو دعو هيفو « ديهش ءىيش

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو تايآلا تنمضت : ةغالتلا

 يف ةغلابملل # انئأ» ةزمهملا ريركتو 4نوجرخمل انثأ ًابارت انك اذئأ» يراكنإالا ماهفتسالا ١
 . راكنإالاو بجعتلا

 . «نيمرجملا ةبقاع ناك فيك اورظناف ضرألا يف اوريس لق ديدهتلاو ديعولا

 . «ىدمل هنإو» «ملعيل كبر نإو» # لضف وذل كبر نإوؤ ماللاو نإب ديكأتلا - م

 . يفخت «نكُت» ىنعم نأل «نونلعي امو مهرودص ْنكُت ام» قابطلا - 4

 , زيمملا قطانلا الإ هب فصوي ال صصقلا نأل «صقي نآرقلا اذه نإ ةعيدبلا ةراعتسالا به

 .ةيعبت ةراعتسا هيفف رابخألا سانلا لع صقيىذلا صخشلاك ناكءنيلوألاابننّمضت املنآرقلان كلو

 كا ب سو يحب ع

 هلك ءاج ؛ يمعلاو . مصلاو « ىتوملاب ريبعتلا «ىتوملا عمست ال كنإ# ةيليثمتلا ةراعتسالا

 . يمعلاو مصلاو ىتوم اك مهنأب ناميإلاب د مدع يف را 8 ليثمت وهو 2 د قي رطب

 1 # ةئيسلاب ءاج نمو . . ةنسحلاب ءاج نم# قابطلا 4

 ةادألا تفذح « ا ع املا

 ها ا ل تس نس

 )2 الظم » فذحف هيف اوفرصتتلأ ارصبم راهنلاو . هيف اونكستل ًايلظم ليللا انلعج هلصأ. سكعلابو هرخآ

 كابتحإالا ىمسي عونلا اذهو «هيف اونكسيل» ةلالدل 6 هيف اوفرصتتل » فذحو 3 هيلع 6 «ًارصبم » ةلالدل

 « لمنلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

#9 »> 



 ةروُسسْلا بكَدُي نب دم حالم

 « ثعبلاو « ةلاسرلاو , ديحوتلا » ةديقعلا بناجب متهت يتلا ةيكملا روسلا نم صصقلا ةروس *

 وأ لمكت يهف ٠ « لوزنلا وج ىف تقفتا امك « ءارعشلاو « 5 « لمعلا ١ يتروس عم اهفدهو اهجهنم يف قفتت يهو

 . اهلبق نيتروسلا ٍفلمجأ ام لصفت
 ةصق روصتو « نايغطلاو ناعذإالا قطنمو 2 لطابلاو قحلا ةركف لوح رودي ةميركلا ةروسلا روح #

 نايغطلا ةصق اههالوأ : نيتصق كلذ ليبس يف تقاس دقو . ناطيشلا دنجو . نمحرلا دنج نيب عارصلا

 حيذف . باذعلا ءوس ليئارسإ ينب قاذأ يذلا ربجتملا ةيغاطلا نوعرف ةصق يف ةلثمم . ناطلسلاو مكحلاب
 «يريغ ملإ نم مكل تملع امإ» ةيبوبرلا ءاعدا ىلع أرجت ىتح هللا ىلع ىلاعتو . ءاسنلا ايحتساو « ءانبألا
 ىلإ ٌرمر نيئصقلا الكو ؛هموق عم نوراق » يف ةلثمم لاملاو ةورثلاب نايغطلاو ءالعتسالا ةصق : ةيناثلاو

 . ناطلسلا وأ هاخلا وأ ء لاملاب ءاوس « ةايحلا هذه ىف ناسنإالا نايغط

 لك يف نايغطلا قطنمو . ضرألا يف هداسفو هولعو نوعرف نايغط نع ثيدحلاب ةروسلا تأدتبا

 ناكمو نامز
 اه ىلاعت هللا ماهإو « نوعرف شطب نم هيلع همأ فوخو ىسوم ةدالو نع ثيدحلا ىلإ ثافتنأ مث

 . لاحوألاو كاوشألا طسو "تبنت ةيكز ةناحيرك نوعرف رجح يف ًامركم ًاززعم شيعيل رحبلا يف هئاقلإب

 هجو زتو نيدم ضرأ ىلإ هترجه نعو ٠ يطبقلل هلتق نعو . دشرلا نس ىموم غولب نع تثدحت مث
 عم ىبموم رمأ نم ناك امو « هللا ىلإ ةيغاطلا نوعرف ةوعدل رصم ىلإ ةدوعلاب هل هللا فيلكتو . بيعش ةنباب

 تنّيِبو « ةيدمحملا ةلاسرلا هجو يف مهفوقوو ةكم رافك نع تثدحتو .هللا هقرغأ نأ ىلإ ليصفتلاب نوعرف
 . دحاو لالضلا لهأ كلسم نأ

 قطنمو . ناميالا قطنم نيب ميظعلا قرافلا تنيبو . نوراق ةصق نع ثيدحلا ىلإ تلقتنا مث #
 . نايغطلا

 لسرلا هيلإ ىعد يذلا نايالا قيرط وهو ةداعسلا قيرط ىلإ داشريالاب ةميركلا ةروسلا تمتخو *

 . ماركلا
 نم ةحضوم ةلصفم ىسوم ةصق اهيف ركذ ىلاعت هللا نأل « صصقلا و ةروس تيمس : ةّيمِسيطلا



 صصقلا ةروس 586 )1١8(

 هئايلوأب هللا ةيانع حوضوب هيف ىلجتي ام ةبيجعلا ثادحألا بئارغ نم اهيفو . هتلاسر نيح ىلا هتدالو نيح
 . هئادعأل هنالذخو
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 م ل ع مدعم مد سرع حاتم و يد يسع
 ناكر هنإ مهءاسن ءيحتسو مهءانبأ حبذي مهنم ةفياط فعضتس اعيش اهم لعجو ضرأل ىف الع نوعرف نإ

 معننو لضفتن «نمن» هلتقي الو ًايح هكرتي «يحتسيإ) ًفانصأو قرف «اعيش» : يحكسغللا
 يتلا يهو تاعضرم اهعمجف ةعضرملا امأو ء عيضرم عمج « عضارملا» ايلاخ «ًاغراف» رحبلا «ميلا»

 برضلا : زكولا «هزكو» بيرقلا ريغ ديعبلل يبنجألا هنمو دعب نع « بُْنَج نعإف نبللا لفطلا عضرت
 جب برضلا وهو دحاو ىنعمب !مهالك زكللاو ٌركولا : ةغللا لهأ لاق ةعومجم هفكب يأ فكلا تو
 ةضوبقملا فكلا : فكلا عمجو . رهظلا يف ّركللاو . ردضلا يف زكولا : ليقو .ردصلا ىلع فكلا

 ثيغتسملا نآل خارصلا نموهو ةثاغتسالا خارصتسالاو هثيغتسي «هخرصتسيإل انوع «ًاريهظ» © عباصألا
 : رعاشلا لاق ثوغلل ابلط هتوص عفريو خرصي

 «”بيبانظلا عرق هل خارصلا ناك عزف خراص اناتأ ام اذإ انك

 . مضلاو رسكلاب شطبيو شطبيو شطب . فنعلاو ةدشلاب ذخألا : شطبلا «شطبيإط

 اذه نأ ىلإ ةراشإالاو « ميركلا نآرقلا زاجعإ ىلع هيبنتلل ةعطقملا فورحلا «مسط» : رثاسيفتلا
 #«نسيبملا باتكلا تايآ كلت «”ةيئاجحلا فورحلا هذه لاثمأ نم بكرم هنايبو هتحاصف ىف زجعملا باتكلا

 أبن نم كيلعاولتن ف هماكحأو هعيرشت يف حضاولا . هزاجعإ يف رهاظلا « يلجلا حضاولا نآرقلا تايآ هذه يأ
 نوعرفو ىسوم نع ةماحلا رابخألا نم نيمألا حورلا ةطساوب دمحم اي كيلع أرقن يأ «قحلاب نو عرفو ىسوم
 نوقدصي موقل يأ «نونمؤي موقل» بذك الو هيف بير ال يذلا قدصلاو «لطابلا هيتأي ال يذلا قحلا نم

 ربكتسا يأ «ضرالا يف الع نوعرف نإ لاقف ةيغاطلا نوعرف ةصق ركذب أدب مث . . نوعفتنيف نآرقلاب
 يف ًافانصأو ًاقرف اهلهأ لعج يأ هًاعيش اهلهأ لعجوط رصم ضرأ يف نايغطلا يف دحلا زواجو هربت
 مهموسيف ليئارسإ ونب مهو مهنم ًاقيرف لذتسيو دبعتسي يأ «مهنم ةفئاط فعضتسيإ هتعاطو هما دختسا

 ةايحلا ديق ىلع ثانإالا كرتيو روكذلا مهءانبأ لتقي يأ © مه ءاسن يسيحتسيو مهءانبأ حبذي» باذعلا ءوس

 تلبقأ ةميظع ًاران نأ همانم يف ىأر نوعرف نأ روكذلا هليتقت ببس : نورسفملا لاق طابقألا ةمدخو هتمدخل
 كلذ نع لاسف ؛غ ليئارسإ ينب نود طبقلا تقرحأف رصم ضرأ ىلإ تءاجو سدقملا تيب نم

 نوكيو «هيدي ىلع ككلم بهذي .ليئارسإ ينب يف دلوي ًادولوم نإ :هل اولاقف ,؛ةنهكلاو نيمّجنملا

 يف نيخسارلا نم يأ «4نيدسفملا نم ناك هنإإ» ليئارسا ينب دالوأ نم ركذ لك لتقي نأ رمأف هببسب ككاله
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 16 نورشعلا هربخلا

 را الزم ع جرم ع زك 26 ا ع2 ع م ىو

 20نيل ثراولا مهلعجتو ةمنأ مهلعجتو ضْرأل ا ىف وفض َنلأ لع نع نأ ديو 8) َنيدسفمْلا نم
 ت2 ما مو م هم تس سر ب رك إلا يس ل زل لل نحر رار ل وار م نإ ملال

 0 وتوم مَ انيحواو يد نورد ا 0 نوعرف ىرنو صر الآف ف مط نمو

 م

 2 َنيِلَسَرَمْلأ نم هوُلعاَجو كي هودارا : نراك ىفاحت الو ملأ يف ه بقلق هْيَلَع تف ادق هيعضرأ

 0 ا ا ل ا ور < كيور جرم ال ظرم ملء لو ص صرع جرو ع

 () نيِوطلخ أوناك امه دولتحو نلملهو نوغرف نإ انرحو اودع م نوعي لوعرف لا ٍبهطَقتْلاَ

 ىلع نم نأ ديرنو» دابعلا لالذإو لتقلا يف نعمأو ةيبوبرلا ىعدا كلذلو « ضرألا يف نيربجتملا , داسفلا
 ليئارسإ ينب نم نيفعضتسملا ىلع معننو لضفتن نأ انتمحرب ديرنو يأ #ضرألا يف اوفعضتسا نيذلا

 اوناك نأ دعب ريخلا يف مهب ىدتقي ةمثأ مهلعجنو يأ «ةمنأ مهلعجنوإ» هنايغطو نوعرف سأب نم مهيجننف
 #نيثراولا مهلعجنو#» ًاكولمو ٌدالو : ةداتق لاقو . ريخلا يف ةداق «ةمئأ» : سابع نبا لاق نيرخسم ءالذأ

 ناك نأ دعب مهنكاسم نونكسيو مهكلم نوئري ٠ هموقو نوعرف كلمل نيئراو ءافعضلا ءالؤه لعجنو يأ
 فيك اهيف نوفرصتي ماشلاو رصم دالب مهكلمنو يأ «ضرألا يف مه نكفو» اهتزعأو رصم دايسأ طبقلا
 قالطإو طيلستلل ديعتسا مث هيف نكمتي ًاناكم ء ءيشلل لعجت نأ نيكمتلا لصأ : يواضيبلا لاق 0

 هريزوو ٠ ةيغاطلا نوعرف يرنو يأ «نورذحي اوناك ام مهنم (هدونجو ناماهو نوعرف يرنوإ» ")رم
 ينب نم مولوم دي ىلع مهكالهو مهكلم باهذ نم هنوفاخي اوناك ام نيفعضتسملا 6 ,
 ءيحو وه : سابع نبا لاق ماهلالا ةطساوب اهبلق يف انفذق يأ «هيعضرأ نأ ىسوم مأ ىلإ انيخوأو» ليئارسإ
 عمجأو . ماهلإ ال مالعإ يحو وه لتاقم لوق ىلعف : يبطرقلا لاق كلذب ليربج اهربخأ : لتاقم لاقو ماه

 امك ىمعألاو صربألاو عرفألل كلملا ميلكت وحن ىلع اهيلإ كلملا لاسرإ امنإو « ةيبن نكت مل اهنأ ىلع لكلا
 « نيصح نب نارمع » ىلع تمّلس دقو « ةوبن ريغ نم سانلل ةكئالملا ميلكت كلذكو 5 روهشملا ثيدحلا يف

 هيقلأو قودنص يف هيلعجاف نوعرف نم هيلع تفخ اذإف يأ ميلا يف هيقلأف هيلع تفخ اذإفإط '"ًيبن نكي ملف

 كيلإ هوذار اَنإط هقارفل ينزحت الو كالحلا هيلع يناخت ال يأ « ينزسحت الو يناخت الوؤ» - لينلا رحب  رحبلا يف

 ىلع ليئارسإ ينب يجننل ةيغاطلا اذه ىلإ هلسرن ًالوسر هلعجنو كيلإ هدرنس انإف يأ «نيلسرملا نم هولعاجو
 نأ رمألا ةبقاع نوكتل نوعرف ناوعأ هباصأو هذخأف يأ «ًانزحو اودع مل نوكيل نوعرف لآ هطقتلاف» هيدي
 مالو ةبقاعلا مال « نوكيل » يف ماللا : يبطرقلا لاق كالهو ءالبو نزح ردصمو ًاودع مهل حبصي
 لاحلا ركذف  ًانزحو اودع مهل راص نأ كلذ ةبقاع ناكف « نيع ةرق مه نوكيل هوذخأ امنإ مهنأل , ةروريصلا
 : رعاشلا لاق امك لآملاب

 "'اهينت رهدلا بارخل ارودو 22 ةعضرم لك ييرث ايانمللو
 ءىطاخلا : ءاملعلا لاق , نيمثآ نيكرشم نيصاع اوناك يأ «نيتطاخ اوناك امهدونجو ناماهو نوعرف نإ
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 عجبي ءردم للك مع راس ظبى سس د - -ٍ هد و.

 ج َنوَرعْتسال مهو ادلو رهذخم وا انعَفسي نأ ةومع هولشقن ال لَو ع ترف عر ٌتأمأ تاكو

 اص اص ال - ريب امرت سس ساكس
 هن نينرزللا ني راد ايزل ناشر اال رع د رد نيم مَ داَوف حبصأو

 0 سا رادوو هدد مووم . مير م 20 00

 لبق نم عضارمْلا هيلع انمزحو »* د َنورعس ال مهو بنج نَع ءهب ترصبف هيَضُق ءهدخألا تلاقو

 سم رص س ربس جرب سس ريس ري برس  ىس ل

 ج نوحصتَت رهل مهو ركل رهنولفُعي تيب له لع لدا له تاق

 «كلو يل نيع ةرق نوعرف ةأرما تلاقو» دمعت ريغ نع بنذلا لعف نم ءىطخملاو « مئيالاو بنذلا دمعت نم
 لاق انل نيع ةرق نوكيف هب رسن انلعل كلو يل ةرسمو ةحرف مالغلا اذه: نوعرفل نوعرف ةجوز تلاق يأ
 « ؟نيع ةرقب سيلف يب امأو . معنف كل امأ : احل لاق نوعرفل لوقلا اذه تلاق امل ةأرملا نأ ركذ : يربطلا
 . نوعرف اي هلتقت ال يأ بهو لتقت الط ىبأ هنكلو نمآلو هب هللا ءاده يل نيع ةرق لاق ول : سابع نبا لاقو

 «ًادلو هذختن وأ انعفني نأ ىمعإ ديرت ايف اهدعاسيل هل أيظعت نورابجلا بطاخُي امك عمجلا ظفلب هتبطاخ
 تبهوتساف دلت ال تناكو : نورسفملا لاقاننويع هب رقت ًأدلو انلهلعجنف هانبتن وأ ءربكلا ىف انعفني نأ ىبسع
 هتينابزو نوعرف كاله نأ نورعشي ال مهو يأ 4نورعشي ال مهوإ» ىلاعت لاق امل هبهوف نوعرف نم ىسوم
 ايندلا يف ءيش لك ركذ نم ًايلاخ اهبلق راص يأ «ًاغراف ىسوم مأ داؤف حبصأو# هببسبو هي دي ىلع نوكيس

 نوعرف دي يف هعوقوب تعمس نيح مغلاو عزجلا طرف نم اهلقع راط : ىنعملا ليقو . "”ىبسوم ركذ نم الإ
 نبا لاق نزحلاو دجولا ةدش نم اهنبا هنأ رهظتو هرمأ فشكت نأ تداك اهنإ يأ «هب يدبتل تداك نإ»

 يأ «اهبلق ىلع انطبر نأ الول» نوعرف دي يف هعوقوب تعمس نيح كلذو « هانبإاو حيصت تداك : سابع
 اهيلع هدرب هللا دعوب نيقدصملا نم نوكتل يأ «نينمؤملا نم نوكتل ربصلا اهانمهأو اهانتبث نأ الول

 يصق : دهاجم لاق هربخ يملعت ىتح هرثأ يعبتإ : ىسوم تخأل ىسوم مأ تلاق يأ «هيصق هتخأل تلاقو»

 ال مهو دعب نع هترصبأف ىأ #نورعشي ال مهو بنج نع هب ترصبف# ؟ هب نولعفي اذام يرظناو هرثأ

 هبقرت يهو نوعرف تيب ىلإ قودنصلا لصو ىتح رحبلا لحاس ىلع يشمت تناك اهنأل « هتخأ اهنأ نورعشي
 تاعضرملا نم ةعضرم يأ يدث لبقي نأ ىسوم انعنمو يأ لبق نم عضارملا هيلع انمرحوإط مهنع ةيفختسم

 « اهيدث لبقي مل عضرمب ينأ لك ًامايأ يقب : نورسفملا لاق همأ ءيجم لبق نم هعاضروال نهو رضحأ يئاللا

 له تلاقفؤ هتخأ اوأرف رصقلا جراخ ةعضرم نع هل نوثحبي هب اوجرخف رمألا مهيلع دتشاو كلذ مهمهأف

 يأ «نوحصان هل مهو ؟ هاعرتو هلفكت هل ةعضرم ىلع مكلدأ له يأ «مكل هنولفكي تيب لهأ ىلع مكلدأ
 , اهب تءاجف مهرمأب اهيلإ تقلطناف ىسوم مأ ىلع مهتلدف : يدسلا لاق هتيبرتو هعاضرإ يف نورصقي ال

 لبق همأ حير دجو املف اهيلإ هعفدف « عاضرلا بلطي يكبي وهو هيلع ةقفش هللعي نوعرف دي ىلع يبصلاو
 ةبيط . حيرلا ةبيط ةأرما ينإ :.تلاقف ؟ كيدث الإ يدث لك ىبأ دقف هنم تنأ نم : نوعرف لاقف « اهيدث

 )١( يربطلا 5 /72.

 ) )7رهظألا هلعلو « كلام نع مساقلا نبا نع يبطرقلا هركذ يناثلا لوقلاو ء نيرسفملا روهمجو كاحضلاو دهاجو سابع نبا لوق اذه .
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 اهلْمَنم ل ةَلَفَع نيح ص ء ةئيدملا َلْخَدو 22) يلى َكلدكو َُط كح هلئدتا< نئوتسأو و هدشأ

 مودم جحمرلاص هه

 نم ىّدْلآ ّلع ءهتعيش نم ىذا هَئَعَتَسأَ وردنا ديمي نيا نالتتفي ٍنيلجر اهيف دج

 ري وص قرم عد م رب رسل ل مري

 تسلط ىلإ بر َل لَك نتج نيب لضم ودع وهنإ نطيل لَم نمد لك قوق سي هل

 © نمسا هَ وك أ نلف لع تمعنأ امر بو لاَ م محل روَُحْلآَوه رهَلِإ + رقمى فْاَف ىمت

 نوعرف لآ نم دحأ قبي ملو اهموي نم اهتيب ىلإ تعجرف « اهيلإ ةعفدف ينلبق الإ يبصب ىتوأ داكأ ال . نبللا
 يأ «نزصحت الو اهنيع رقت يك همأ ىلإ هانددرف» ىلاعت هلوق كلذف رهاوجلاو ايادهلاب اهفحتأو اهيلإ ىدهأ الإ
 هي « نصح ملا دصو ان ملت هقارخ ىلع نزحت لو هلق انهتو دعست يك دعرلل اقيتن اهيل هاندعأ

 رثكأ نكلو يأ 4نوملعي ال مهرثكأ نكلو» نوعرف رش نم هظفحو اهيلع هدرب هللا دعو قدص نم قف
 ةيابنو . دشرلا لامك غ ل يأ « ىوتاو هدأ غب او عطقلا هلا دعو يف لوكشيو وبرب سان

 مهفلا ه هانيطعأ يأ ابلعو امكح هانينآ» نيعبرألا نس وه : دهاجم لاق لادتعالاو لقعلا مامتو « ةوقلا

 يزاجن ميركلا ءازجلا اذه لثمو يأ «نينسحملا يزجن كلذكو» ةوُبنلا عم نيدلا يف هقفتلاو ملعلاو

 سانلاو ةريهظلا تقو رصم لخد يأ عاهلهأ نم ةلفغ نيح ىلع ةنيدملا لخدو+ مهئاسحإ ىلع نيئسحملا

 دجوف يأ «هودع نم اذهو هتعيش نم اذه نالتتقي نيلجر اهيف دجوف» ةلوليقلا دنع ةحارلل نودلخي

 هئاغتساف# نوعرف ةعامج نم يطبق رخآلاو « ىسوم ةعامج نم ليئارسإ ينب نم امههدحأ : نالتاقتي نيصخش

 يطبقلا رش هنغ عفديل هثوغ بلطو ىسومب يليئارسوالا دجنتساف يأ «هودع نم يذلا ىلع هتعيش نم يذلا

 الوهو كلذ ىسوم لعف : يبطرقلا لاق . هلتقف هفك عمجب ىسوم هبرض يأ «هيلع ىضقف ىسوم هزكوف»

 نم اذه يأ «ناطيشلا لمع نم اذه لاق» ©”ةيضاقلا تناكو هسفن هيف تناكف هعفد دصق امني هلتق ديري

 نبالودع ناطيشلا نإ يأ «نيبم لضم ردع هنإ» اذه تبرض ىتح يبضغ جيه يذلا وهف ناطيشلا ءاوغإ
 رم ْؤي مل هنإ ثيح نم ناطيشلا ىلإ هبسن : يواصلا لاق ةوادعلا رهاظ « داشرلا ليبس نع هل لضم « مدآ
 كلذلو نتفلا هحرفت ناطيشلاو « نتفلا نم هيلع بترتي امل ىلوألا فالخ هلتق نأ هل رهظو , يطبقلا لتقب
 الو ينع فعاف سفنلا لتقب يسفن تملظ ينإ يأ «يل رفغاف يسفن تملظ ينإ بر لاق 2"”هلعف ىلع مدن
 ةمحرلا عساولا , دابعلل ةرفغملا يف غلابملا ىملاعت هنإ يأ «ميحرلا ر وفغلا وه هنإ هل رفغف» يتثئيطخب ينذحا وت

 يترك ام قحبو قلاب لع كداعنإ ببسب يأ «نمرمجملايهظ نوكأ ف لع تمعأ ابر لاقط مه
 وه : ليقو اهيلع هبر ىموم دهاع ةدهاعم هذهو . "”نيمرجملا نم دحأل ًانوع نوكأ نلف « زعلاو هاجلا نم هب

 )١( نيلالجلا ىلع يواضلا ةيشاح (1) .551 /17 يبطرقلا 1١١7/7

 )”( ةقسفلاو ةملظلا ةنواعم زوجي ال هنأ ىلع ةلالد ةيآلا يفو : يزارلا لاق .



 صصقلا ةروس 4١" م

 82 م >2 سمس رب يس مك ٌّءو وماوض دهاكور مم 2 م < - 41 هال اسم ىما تسع ا. مد دام

 20 نيبم ىوغل كنإ جوموم رهل لاق ,هخرصتس سمألاب ,هرصنتسا ىذْلأ اذإف بقرتي اهي اخ ةنيدملا ىف حبصأف

 هه ريب يو لع نا #7 نيج أ ون جوع ادع” ضاولا ١ وعزل جنوح 2 م ماس سو 2 >2 ماوس م سا د اسس سرع

 الإ ديرت نإ سمالاب اسف َتْلَسَ امك نلتفت نأ دير ةوموملي لَك مع ودع وه ىذَلِب طبي نأ دارأ نأ ام
 © َنيَحِلْصمْلا سم ًدوُكَت نأ ديرت امو ضرألا ىف ارابج َنوُكَم نأ
 ًافئاخ يطبقلا اهيف لتق يتلا ةنيدملا ف ىموم حبصأف يأ 4بقرتي ًافئاخ ةنيدملا يف حبصأفإ» فيعض وهو مسق
 ىأ «هخرصتسي سمألاب هرصنتسا يذلا اذإف هتريرجب ذيخ وي نأ فاخيو  هوركملا رظتنيو عقوتي هسفن ىلع

 هرصنيل ًاثيغتسم هب حيصي ذخأ ىسوم ىأر الف رخآ ًايطبق لتاقي سمألاب هصلخ يذلا يليئارسمالا هيحاص اذإف

 « لالضلاو ةياوغلا نبل كنإ : ليئارسإلل ىسوم لاق يأ 4نيبم يوغل كنإ ىسوم هل لاقإ» هودع نم
 نأ املفإط ؟ ىرخأ ةطرو يف مويلا ينعقوت نأ ديرتو كببسب .لجر لتق نم هيف تعقو اهف سمألاب تعقو ينإف
 هلٌّودع وه ىذلا يطبقلا كلذب شطبي نأ ىسوم دارأ نيحف ىأ «ام ودع وه يذلاب شطبي نأ دارأ
 اى يلتق ديرتأ : يطبقلا لاق ىأ «سمألاب ًاسفن تلتق امك ينلتفت نأ ديرتأ ىسوم اي لاق يليئارسؤإللو
 نم نوكت نأ الإ ىسوم اي ديرت ام يأ «ضرألا يف ًارابج نوكت نأ الإ ديرت نإإ» ؟ "”سمألاب يريغ تلتق
 نوحلصي نيذلا نم نوكت نأ ديرت امو يأ «4نيحلصملا نم نوكت نأ ديرت امو» ضرألا يف نيدسفملا ةربابجلا
 5 سانلا نيب

 : يلي ام عيدبلاو نايبلا هوجو نم تايآلا تنمضت ةّعغ 92 التل

 . نهذلا يف ةروصلا كلت راضحتسال «نُمت نأ ديرنو# ةيضاملا ةلاحلا ةياكح - ؟

 هدرتس لقي ملو © نيلسرملا نم هولعاجو كيلإ هودار انإ» ةيلعفلا ىلع ةيمسإللا ةلمحلا راثيإ - “

 . رارمتسالاو توبثلا ديفت ةيمسإلا ةلمجلا نأل ةراشبلاب ءانتعالل كلذو ًالوسر هلعجنو

 تلفنملا ءيئلا طبرب ربصلا نم اهبلق يف هللا فذق ام هبش «اهبلق ىلع انطبر نأ الول» ةراعتسالا 4

 . هل أيظعت هلتقت ال لقت ملو نوعرف بطاخت «هولتقت الط ميظعتلا ةغيص ©

 1 . ةغلابملا غيص نم ليعفو لاعف نآل «نيبم . يوغ . رابج# ةغلابملا ةغيص - 5

 ٠ برخملا دسفملا رابجلا نأل #نيحلصملا نم نوكت نأ ديرت امو . . ًارابجإط ىونعملا قابطلا

 . رفاكلا نم امنإو نم ؤملا نم ردصي ال «ًارابج نوكت نأ الإ ديرت نإ» هلوق نال ييئارسرالا ال يطبقلا وه لئاقلا نأ رهاظلا وه اذه (1)



 قف نورشعلا ءزجلا

 . «نيمرجملل ًاريهظ نوكأ نلف يلع تمعنأ امب بر» فاطعتسالا - 8

 نكلو» #نوحصان هل مهو» «نورعشي ال مهوإ» لثم تايآلا نم ريثك ف لصاوفلا قفاوت 4

 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو «نوملعي ال مهرثكأ

 : دشنت ةيبارعأ ةيزاج تعمس لاق هنأ يعمصألا نع يبطرقلا ةملعلا ىكح» : هح-فيطل

 كلفن دقت انامل[ ' كلك هلك يبنذل هللا رفخغتسأ
 هلصأ ملو ليللا فصتتنا هلد يف ًايعان لازغلا لثم

 ىلإ انيحوأو لجو زع هللا لوق عم ةحاصف اذه دعيوأ كحيو : تلاقف ؟ كحصفأ ام هللا كلتاق : تلقف
 نم هولعاجو كيلإ هودار انإ . ينزحت الو يناخت الو , ميلا يف هيقلأف هيلع تفخ اذإف , هيعضرأ نأ ىموم مأ

 . 7«نيتراشبو نيربخو .نييمنو «نيرمأ نيب ةدحاو ةيآ يف عمج دقف «نيلسرملا

 »ا »# *#

 «نيحوبقملا نم مه ةمايقلا مويو . . ىلإ . . ىعسي ةنيدملا ىصقأ نم لجر ءاجو» : ىلاعت هللا لاق

 . (47) ةيآ ةياهن ىلإ )٠١( ةيآ نم
 تاصرلسس ؛ ل
 هتدالو ةصق ةقباسلا تايآلا تلوانت دقو . ىبموم ةصق نع ثدحتت تايآلا لازت ال : همسانملا
 ثدحتتو . ينوعرفلل هلتق مث ٠ لامكلاو دشرلا نس غلبو بش نأ ىلإ نوعرف تيب يف هتيبرتو . هعاضرإو

 « هيلع ةوبنلا لوزنو . رصم ىلإ هتدوع مث « بيعش ةنباب هجوزتو نيدم ضرأ ىلإ هترجه نع انه تايآلا

 . هيدي ىلع نوعرف كالهو

 ًاضعب مهضعب رمأ يأاورمآتو موقلا رمتثا : يرهزألا لاق نورواشتي «نورقتاي» : صتحنغللا
 : رعاشلا لاق درط داذو « عنمو سبح اذإ دوذي داذ «نادوذتو

 ©"”دوذت ىصع ىأب يردت اف ميمت ونب كاصع ثتبلس دقل

 بحاص ل ثم عار عمج «ءاعرلا» « يبطخو هبطخ ام ًابجع اي) : ةيؤر لاق نأشلا : بطخلا « (ىبطخ»

 ةرمجلا : ةوذحلا «ةوذج» ةنسلا يهو ءاحلا رسكي ةجح عمج «ججحو» منغلا ىعري ىذلا وهو باحصو

 نيدعبملا نيكلاهلا 4نيحوبقملا» ًانوع يأ ًاءدر هل“تنكو « هتنعأ هّئأدرأ : يرهوجلا لاق ًانوع «أءدر» ةبهتلملا
 . ًاحيبق هلعج اذإ هحّبقو هللا هحّبَق : لاقي ةروصلا يف نيحيبقلا وأ

 )١( يبطرقلا ريسفت 787/17 .٠ ) )7يبطرقلا يف اذك قدز رفلا وجهب ريرجل تيبلا 758/17 .



 صصقلا ةروس (38) قرح
 كح ا

 ا كه 00 ع رأس طة مو هم اروعم 0
 كك

 نمل نس م يع

 لاق َنيدَمَءاَقْلَت هجوت كج ميلا مقل نيلي 00 4 262 م رع رح جا مو 2 تا
 لل ل ل ل ع 2 ا وو ص رع رع لس ص رج يجر ١ يع يس رح رح رة ص

 ني دج نوي يذلا نهم هت دج يم ام هوو امل 9 ليلا اوس قيم ذأ إو ص

 امم سف جو ربك حْيَس انو 1 قَح قمالالَمُحبطَحم ل لح ام لاَ ناو نبأ مهنود

 يي يقف ريح نمىإ َتَثأ آَمِل ىف بر لَم نظل لإ لوم

 هناميإ متكي نوعرف لآ نم نم ؤم لجر ءاجو يأ «ىعسي ةنيدملا صقأ نم لجر ءاجو» : ريم يفنلا
 اي لاقإ» نوعرف لآ نم نم ؤموه لجرلا اذه : سابع نبأ لاق هيشم يف عرسيو دتشي ةنيدملا فارطأ دعبأ نم
 نورواشتي هتلود هوجوو . نوعرف فارشأ نإ : ىسوم اي هل لاق يأ «4كولتقيل كب نورقأي الملا نإ ىسوم
 نم كل حصان انأف كوكردي نأ لبق جرخاف يأ «نيحصانلا نم كل ينإ جرخافإ» كلتق دصقب كيف

 هكردي نأ بلطلا رظننيو بقرتي هسفن ىلعًافئاخ رصم نم جرخف يأ «بُشرتي ًفئاخ اهنم جرخفإ» نيحصانلا

 4 نيملاظلا موسقلا نم ينجن ؛ بر لاقإ» هاوس أجلم ال هنأب هملعل ءاعدلاب هناحبس هللا ىلإ أجتلا مث ؛ هلخأيق
 يأ «نيدم ءاقلت هّجوت اموإ» - هولمو نوعرف مهب دارملاو - مهرش نم ينظفحاو نيرفاكلا نم ينصلخ يأ

 لعل يأ «ليبسلا ءاوس ينيده نأ يبر ىسع لاقط مالسلا هيلع بيعش ةدلب يهو نيدم ةيحان ههجوب دصق

 الو داز ريغب ًافئاخ جرخ :نورسفملا لاق يدوصقم ىلإ ينلصوي يذلا يوسلا قيرطلا ىلإ يندشري هللا
 « هبرب هنظ نسح ىوس قيرطلاب ملع هل نكي ملو « مايأ ةينايث ةريسم نيدمو رصم نيب ناكو - بكرم  رهظ
 هنطب نم ىءارتت لقبلا ةرضخ تناك نيدم لصو امل هنأ ىوريو . قيرطلا ىلإ هدشرأف اكلم هيلإ هللا ثعبف

 سانلا نم ٌةمأ هيلع دجو نيدم ءام درو انو رجشلا قرو توقتي قيرطلا يف ناك هنأل , لازهلا نم
 سانلا نم ًافيثك ًاعمج ةاعرلا هنم يقتسي يذلا رثبلا ىلع دجو بيعش ةدلب نيدم ىلإ لصو او يأ «ن وسفسي

 امهمنغ نافكت نيتأرما ةاعرلا ةعامجلا ىوس دجوو يأ «نادوذت نيتأرما مهنود نم دجوو» مهيشاوم نوقسي
 ؟ ةاقسلا عم نايقست ال ملو ؟ ءاخا دوو نع متخلا تاعنق عناق اما ىأ ١8 (قيطخ ام إف هاءاذا نع

 عم ًةاعرلا فرصني ىتح ينأتلا انتداع نم يأ «ريبك خيش انوبأو ءاعرلا ردصي ىتح يقسن ال اتلاق»
 ال رسم لجو انوبأو « لاجرلا ةطلاخم ديرن الو « ءايوقألا ةمحازم ىلع انل ةقاط الو « ءاملا نع مهمانغأ
 راذتعا هيف : نايحوبأ لاق انسفنأب يقسن نأ ىلإ انررطضا كلذلو « منغلا ةياكسورداو نأ هثعضل ىلع
 فاطعتساو ,هربكوهتخوخيشل يقسلا ىلع دقي ال |مهابأ نأ ىلع هيبنتو « امههسفنأب يقسلا امهترشابم نع ىسومل

 ًابناج ىحنت مث ٠ اهبب ةمحر امهمنغ امل ىقسف يأ «لظلا ىلإ ىلوت مث امل ىققسفإ» ”|هتناعإ ف ىسومل
 كلضف ىلإ ٌجاتحم بر اي ينإ يأ «ريقف ريخ نم ىلإ تلزنأ امل ينإ بر لاقفإط ةرجش لظ تحت سلجف



 فن نورشعلا ءزجلا

 2 رباع

 نسق ها 0 ل آ تيك َساَمَرَأ َكِيِجَيِل وعدي ىل نإ تلك وايحيسا لع ىيمت اًمهندحإ ُهتَءاَجَف

 مريح نإ ا تت ب امهْسَدَحِإ َتَلاَك ) نيل مولا نم ترج تحال َلَ صصَمْلا هيلع

 مع رب ةهر 2 بوو م سم ومو

 َنِإَف حج نك رب لع يَ ّقنب ىتخر مأ أد رأي ان هر نيمألا ىوَقْلا ترِجعتسأ

 ص َنيحِللَصلا نم هللاَءآَش نإ َدِجَتَس 0 نأ دير دنع نب

 لاق عوجلا هيلع دتشا دق ناكو هلكأي ام هللا نم بلط « يعوج هب دّسأ يذلا ماعطلا ىلإو . كناسحإو
 رصم نم ىبسوم راس : سابع نبا لاقو ""ضرألا لقب الإ ًاماعط اهيف قذي مل مايأ ةعبس ثكم : كاحضلا
 لعن تطقس ىتح نيدم ىلإ لصو اف ًايفاح ناكو . رجشلا قروو لقبلا الإ ماعط هل سيل « نيدم ٠ ىلإ

 ةرضخ نإو . عوجلا نم هرهظب قصالل هنطب نإو  هقلخ نم هللا ةوفص وهو  لظلا يف سلجو « هيمدق
 مالكلا يف «ءايحتسا ىلع يشم امهادحإ هتءاجفإ» ""ةرهت قش ىلإ جاتحمل هنإو . هفوج لخاد نم ىرٌتل لقبلا

 « لجرلا رمأ نم ناك امب هاتثدحف ءاطبإالا امههتداع نم ناكو . نيتعيرس امهيبأ ىلإ اتبهذف : هريدقت راصتخا

 دق لجخو ءايحب رئارحلا ةيشم شمت اهنوك لاح هتءاج يأ خلا . . يشمت هتءاجف هل هوعدت نأ (هادحإ رمأف
 كيزجيل كوعدي يبأ نإ تلاق» ””ةجألو ةجارخءاسنلا نم عفلسب نكت مل : رمع لاق اهبوثب اههجو ترتس
 يف بدأت اذهو : ريثك نبا لاق انمنغل ةياقسلا رجأ نع كضوعيل كبلطي يبأ نإ يأ بانل تيقس ام رجأ

 موقلا نم توجن فخت ال لاق صصقلا هيلع صقو هءاج (ملف» «"”ةبير مهوي الثل ًاقلطم ًابلط هبلطت مل ةرابعلا
 فخت ال ' بيعش هل لاق رصم نم هبره ببسو هرمأ نم ناك ام هل ركذو ىسوم هءاج ايلف يأ 4نيملاظلا

 ا كاجن دقو هيلع نوعرفل ناطلس ال نمآ رللب يف تنأف
 نم لضفأ نإ يأ «نيمألا يوقلا ترجأتسا نم ريخ ْنإ# اهتياقسو انمانغأ يعرل هرجأتسا يأ «هرجأتسا
 يف ةنامألاو ةيافكلا تعمتجا اذإ هنأل عماج ميكح مالك اهوقو : نايح وبأ لاق ًانيمأ ًايوق ناك نم هرجأتست

 : تلاقف ؟ هتنامأو هتوقب كملعأ امو : اهل لاق ًابيعش نأ يور « «دوصقملا مت دقف رومألا نم رمأب مئاقلا
 نم ينوك : يل لاقف همامأتمدقت هعمتثج امل ينإو ٠ لاجر ةرشع الإ اهلمح قيطي ال يتلا ة ةرخصلا عفر هنإ

 هجيوزتو هترهاصم يف بيعش بغرف 3 يلإ رظني ملف هرصب ضفخ هتيثأ انو 2 قيرطلا ىلع ينيلدو يئارو

 نيتاه ّيتنب ىدحإ كجوزأ نإ ديرأ ينإ يأ 4نيتاه 'يتنبا ىدحإ كحكنأ نأ ديرأ ينإ لاق» هتانب ىدحإب
 اهيف ىعرت نينس ينايث يل ًاريجأ نوكت نأ طرشب يأ «ججح يبايث ينرجأت نأ ىلع» ىربكلا وأ ىرغصلا
 بجاوب سيلو « كنم لضفت كلذف نينس رشع اهتلمكأ نإف ىأ «كدنع نمف ًارثع تمقأ نإفإ» يمنغ

 هللا ءاش نإ يندجتسإ رشعلا طارتشاب ةقشملا يف كعقوأ نأ ديرأ امو يأ «كيلع قشثأ نأ ديرأ امو» كيلع

 )١( يزارلا 74/١ 55. )7( /سرصتخ ما ريثك نبأ ٠١ )#( يربطلا  "4/5١يرهوجلا هدافأ روُسْجلا ةطيللا ةئيرجلا : عفلسلاو .

 ) )4ريثك نبا #/ ١١ . /ا/ رحبلا (ه) ١١86 .



 صصقلا ةروس 28ج ا

 ماما ةا ريس ل يلو كرار سل صا يف سام سل سس 2

 ىَمَت اَنلَف *« يج ليو ُلوُقَناَم ّلع هلأ لع نوع الف تي لألم كتي يي كل لَ

 ٌميتاع لعل ارا تسلا نإ اوُمُكَمأ هلمأل لاَ رولا بنج نم َسْنا َءهِلَمْأَراَسَو لجأ ىموم
 رو 1و م م ا نما ىلا يامر سس بو م يك دس

 ةعقبلا ف ملا دولا يله ني ىدون هنأ "لف عج دولت ركلعلراَنلآ نم م ةودجوأ ربحي اهنم

 2 رو

 اج اَبئأك رميت اها ايه ام يأ أو نيل بر نللاح نأ ِةَرَجّلآ م هكر َبمْلآ
 بم . 26 سامري صاع رك سلا 2

 4د») يملا نم كلن تحتال لبمأ حم ار بقعي رلو اريدم لو

 يف : يبطرقلا لاق دهعلاب ًايفو . بناجلا نيل ةلماعملا نسح هللا ءاش نإ يندجتس يأ 4نيحلاصلا نم
 هتنبا رمع ضرعو . ىسوم ىلع هتنبا بيعش ضرع « ةمئاق ةنس هذهو « ١ لجرلا ىلع هتنبا لولا ( ضرع ةيآلا

 ىلع هتيلو لجرلا ضرع نّسُحلا نمف قي يبنلا ىلع اهسفن ةبوهوملا تضرعو « نامثعو ركب يبأ ىلع ةصفح
 «يلع ناودع الفت يضق نيلجألا امّيَأكتيبو ينيب كلذ لاقإ» "”حلاصلا فلسلاب ءادتقا , حلاصلا لجرلا
 رشعلا وأ ينامثلا نيتدملا يأو , هنع جرخن ال ًاعيمج اننيب مئاق هيلع ينتدهاعو هتلق ام نإ : ىسوم لاق يأ

 هيلع انقثاوتو اندهاعت ام ىلع دهاش هللاو يأ «ليكو لوقن ام ىلع هللاو» يلع جرح الو مثإ الف كل اهتيدأ
 نيلجألا متأ ىضق : سابع نبا لاق اهيلع اقفتا يتلا ةدملا سوم متأ ملف يأ «لجألا ىسوم ىضق (ملف»

 بناج نم سنآ» رصم ىلإ اهب ًارفاسم هتجوزب ىشمو يأ «هلهأب راسوو» نينس رشع وهو اهافوأو امهلمكأو
 يأ «ًاران تسنآ ينإ اوثكما هلهال لاقإ» روطلا لبج بناج نم جهوتت ًاران ديعب نم رصبأ يأ «ًران روطلا
 « قيرطلا اولضأ دقو ةدراب ةليل تناك : نورسفملا لاق دعب نع ًاران ترصبأ دقف انه يثكما هتجوزل لاق
 نم دجي هلعل اهيلإ راسف ةديعب ًاران رصبأ كلذ دنعف قلطلا هلهأ ذخأو , هتيشام تقرف ةديدش حبر هتّبهو

 ينلدي نم ىرأو قيرطلا ربخب مكينآ يلعل يأ «ربخب اهنم مكيتآ يّلعلإ» ىلاعت هلوق كلذف قيرطلا ىلع هلدي
 اهاتأ |ملفإ» اهب نوثفدتست مكلعل رانلا نم ةلعشب مكينآ وأ يأ «نولطصت مكلعل رانلا نم ةوذج وأ» هيلع
 ًارانإ اهدجي مل رانلا ناكم ىلإ لصو ايلف يأ «ةرجشلا نم ةكرابملا ةعقبلا يق نميألا داولا ءىطاش نم يدوُت
 اينأ» ةرجشلا ةيحان نم كرابملا ناكملا كلذ ىف نميألا ىداولا بناج نم ءادنلا هءاجو « اوزؤل اهدجو اغغإو

 ميظعلا هللا انأ وه كملكيو كبطاخي ىذلا نإ ىسوم اي يدون يأ «نيملاعلا بر هللا انأ ينإ ىسوم

 نأب يدونو يأ «كاصع قلأ ْنَأو نيعمجأ قئالخلاو نجلاو سنإلا بر . صقنلا تافص نع هزنملا « ريبكلا
 اللف ةيح ىلإ تبلقناف اهاقلاف يأ «بقعي ملو ًاربدم ىلو ٌناج اهنأكرتهت اهآر املف» كدي يف يتلا كاصع حرطا
 تبلقنا : ريثك نبا لاق اهيلإ تفتلي ملو اهنم ًابراه مزهنا ةكرحلا عي هرس فيفخ نابعث اهنأك كرحتت اهآر
 ايباي كاكلصاو « اهمف عاسناو « اهكقلخخ مّظع عم ةعيرشلا اهتكرح يف لاج انأك تناكو ةيح ىلإ ىصعلا

 ملو ًاربدم ىَلو كلذ دنعف , داو يف ةرداح اهنأك عقعقتت اهمف يف ردحنت اهتعلتبا الإ ةرخصب رمت ال ثيحب

 ١/ 31/١ ٠ يبطرقلا )١(



 ع نو رشعلا ءزبلا
 م مول < ير طاش صل ل سم سريع ار رس اد وسم رجم م ا ه- ل سر ا.
 كير نم ناله َكِناَذَه هلآ نم َكَحاَنَج كِيِلِإ ممسأو وبوس ريغ نم ءاضيب جرخت كبيج ىف لد كلسأ

 مخ يب م+خ روم وس رين روم محم او ري صرو مرر م جلو

 يو ِنوُلَعَن . نأ فاحت اسفَ مهن كَ فو تر 0ك ©: نمو أن مج رة و

 نام -- يبدع

 دشنس َلأَق نوبْذكي تأ ٌفاَحَأ نإ يفصم اكذر بم سرق اناسل نم حصفأَوم نورا أو

 ىبوم اي يدونف يأ 4نينمآلا نم كنإ فت الو لأ ىسوم اي "١كلذ نم رفني ةيرشبلا عبط نأل ٠ « تفتلي

 لأ امم تالق ةيخا مف هدي لضدأو مجرن ٠ فواخملا نم نمآ تنأف فخت الو تنك ثيح ىلإ عجرإ

 لوخد ناكم بوثلا ةحتف وهو  كصيمق بيج يف كدي لخدأ يأ «ءوس ريغ نم ءاضيب جرخت كسبيج يف كدي

 صرب الو ىذأ ريغ نم قربلا ناعمل يف رمق ةعطق اهنأك الألتت ةريثم ةئيضم جرخت اهجرخأ مث - سأرلا
 كدع بهذي فوخلا نم كردص ىلإ كدي ممضا : سابع نبا لاق «بهرلا نم كحانج كيلإ ممضاو»
 ىنميلا هدي لخدأ اذإو « رئاطلا يحانج ةلزنمب ناسنإالا يدي نأل ديلا حانجلاب دارملا : نورسفملا لاق بعرلا

 ناناهرب كلذفإط ءيش لك نموةيح لا نم فوخلا هنع بهذي كلذبو هيلإ هحانج مض دقف ىرسيلا هدضع تحت

 نم ناتحضاو ناترين ناتجحو . ناعطاق ناليلد  ديلاو اصعلا  ناذهف يأ «هئلمو نوعرف ىلإ كبر نم

 ًاموق اوناك مهنإ» نيربجتللا ةاغطلا هموق فارشأو نوعرف ىلإ ناتيآ (مههو . كقدص ىلع نالدت ىلاعت هللا
 يأ «نولتقي نأ فاخأف ًاسفن مهنم تلتق ينإ بر لاق انرمأل نيفلاخم 5 انتعاط نع نيجراخ ىأ «نيقساف

 يطبقلا وه : نورسفملا لاق هب ينولتقي نأ مهتينأ نإ ىشخأو نوعرف لآ نم ايطبق تلتق ينإ بر اي ىسوم لاق
 يخأوإ» لاقف هعم نوراه هيخأ لاسرإب نوعرف ةبباجم ىلع ةوق هب دادزي ام هبر نم بلطف « تامف هزكو يذلا
 رثأ نم ةسبح هناسل يف ناك ىسوم نأل « ًاناسل قلطأو « ًانايب حضوأ وه يأ «اناسل ينم حصفأ وه نوراه

 مهملكأ ام ينع مهل نّيبي ًانيعم يعم ُهْلسراف يأ « ينقّدصُي ًاءذر يعم هلسرأف» هرغص يف اهلوانت يتلا ةرمجلا

 نأ نيعم الو ريزو يل نكي مل نإ فاخأ يأ «نوبذكي نأ فاخأ ينإ# نيهاربلاو ججحلا حيضوتب هب

 يندضاعي ىتح نوراه يخأ يعم لسرأ ىنعملاو : يزارلا لاق . ينع نوهقفي نوداكي ال مهنأل ينوبذكي
 : سانلل لوقي وأ , تقدص : هل لوقي نأ نوراه قيدصتب ضرغلا سيلو « نايبلاو ةجحلا راهظإ ىلع

 هب لداجيو . تاهبشلا نع بيجيو « لئالدلا هوجو حيصفلا هناسلب صْخلي نأ وه امثإو ٠ ىسوم قدص

 كيوقنس : هل لاقو هبلط ىلإ ىلاعت هباجأ نأ «اناطلس امكل لعجنو كيخأب كدضع ُدُيثنس لاق» «"رافكلا

 اهبحاص يتلا هاصع دعت مل اهنإ ؟ ثدح اذام نكلو . هالوم رمأل ةعاطإ هاصع ىبوم ىقلأو ١ ناوضرلاو ةمحرلا هيلع بطق ديس لوقي )١(

 يتلا ةأجافملا اهنإ ٠ ىربك ةيح يهو تايحلا راغصك ىولتتو , ةفخ يف كرحتتو . ةعرس يف بدت ةيح اهنكلو . نيقيلا ةفرعم اهفرعي يتلاو ًاليوط
 ىلعألا هبر ىلإ عمتسي مث . ةمخضلا ةبيجعلا ءذه لمأتيلو ء اهب اذام نيبتيل اهيلإ ةدوعلا يف ركفي مل ٠ بقعي ملو ًاربدم ىَلو كلذلو اهل دعتسي مل
 ءاضيب جرخت كبيج يف كدي كلسأ» ىرحخا ةرم ءادنلا هيتأي مث ؟ هللا نيع هاعرت نم نمأي ال فيكو «نينمآلا نم كنإ فخت الو لبقأ ىسوم اي»

 ءامضيب اهنإ ٠ ةدحاولا ةظحللا يف ةيناثلا ةأجافملا يه اذإف ء اهجرخأ مث هردص دنع هيوث ةحتف يف هدي لخدأو , رمألا ىسوم عاطأو «ءوس ريغ نم

 نم «ليلدلا ةعاصنو « ةيآلا حوضوو « قحلا قارشإ ىلا ةراشإ اهنإ ٠ ةرمسلا ىلإ برضت ءامدأ اهدهع دقو , ضرم ريغ نم ةعشم ةعمال
 , "54/55 يزارلل ريبكلا ريسفتلا (؟) ٠ لالظلا



 صصقلا ةروس )1١6( ءءء

 يب مو 202 ل ل لل را هل صر را سس را ع ار مص ل

 انك يد َنوُبللَمْلا كَعَبتا نمو امشنأ انناياعب ؟بَلإ َنوُلصي الق اطلس كل لعجتو كيخأب لَدْصَع
 2007 م 8 - سوو سس صل خم ل )ع 2 ص سل سى ل 0 ا ص ملا مث هس

 لاو تن نيالا انياناف ادني تاو ىرتفم رمال ادله ام أولاَق تايب اندلياَعب عموم مهءاج
 75 ا ل - م

 2 سم رس ريغ رع 2 . ئَدُف ةهلص ص ريس س5 سر م

 620 َنوَساَطلا حلقي ال لِ | را بنَ هل هَل نوكت نمو ءودنع 5

 هلا دك وم سل اط_س يول ساعد

 َىََعَلاحْرَم لب لعَجأَف ٍنرطلا ّلع نامي يل دقو هزة يم ابيأتي نوعرف لام
 ِ م ص ا ص ريب مم ءل د ريب ربات ص ل سل تر

 قحلا ريغب عب ضرألا ىف ,هدونجو وه ربكتسأو َنيِبذكْلا نم / ىنإو سوم هللإ كِإ علطأ
 سمس ربل رب سل سوس ل 24 هاا م لا

 6 نوعجرب ال انيلإمهنأ اونظو

 ال يأ «انتايآب اكيلإ نولصي الف» هموقو نوعرف ىلع ًاطلستو بلغ امكل لعجنو « هب كنيعنو كيخأب
 [ىكعبتا نمو اتنأ# تارهابلا تازجعملا نم هب اىكتديأ ام ببسب ا(كاذأ ىلإ لوصولا ىلإ مهل ليبس
 ىلاعت هلوقك نيمرجملا موقلا ىلع نوبلاغلا متنأو , ةرخآلاو ايندلا يف اكعابتألو امكل ةبقاعلا ىأ «نوبلاغلا

 مهءاج املف يأ 4تانيب انتايآب ىموم مهءاج |ملفإ» «زيزع يوق هللا نإ يلسرو انأ "ربلغأل هللا بَتَكِ)
 اذه ام اولاقإ» هللا دنع نم لوسر هنأو هقدص ىلع ةلادلا . ةعطاقلا تازجعملاو . ةعطاسلا نيهاربلاب ىموم
 لبق نم هتيرتفا . قلتخم بوذكم رحس الإ ديلاو اصعلا نم هب انتثج يذلا اذه ام يأ «ىرتفم ّرحسألإ
 وعد - - ىوعدلا هذه لثمب انعمس امو ىأ «نيلوألا انئابآ يف اذهب انعمس امو هللا ىلإ هبسنتو كسفن

 ةيقاع هل نوكت نمو هدنع نم ىدهلاب ءاج نمب ملعأ يبر ىسوم لاقو» نيقباسلا اندادجأو انئابآ يف - ديحوتلا

 نإ : ىنعملاو مهعم ةلداجملا يف هوجولا نسسحأل ًاراثيإو ,. باطخلا يف ًافطلت مهباوج يف ىسوم لجأ «رادلا

 0 دو: تولطيم مجأو قع ينأ ملعي كلذب ملاع: نئازوب نست نسلو ىدهو قح هب مكشجإم

 ًاءاظ ناك نم حجني الو دعسي ال يأ «نوملاظلا حلفي ال هنإ» ةرخآلاو ايندلا يف ةديمحلا ةبقاعلا هل نوكت

 فارشأل نوعرف لاق يأ 4يريغ هلإ نم مكل هتملع ام الما اهيأ اي نوسعرف لاقوإ» هللا ىلع ًابذاك « ًارجاف

 انأ» هلوق نيبو ةرجافلا ةلوقلا هذه نيب ناك : سابع نبا لاق يريغ ًاهإ مكل تملع ام : 0

 اي يل ذقوأفإط "”هموق قلاخخو هقلاخخ وه ابر هل نأ ملع لب هللا ودع بذكو ٠ ةنس نوعبرأ «ىلعألا

 يمل اعين اغا رصق هم يب لعجاف رجأل ناناه اب لخيطاق يأ حرص يل عج نيطلا ىلع اما
 مكهتلا ليبس ىلع كلذ لاق ٠ هلسرأ هنأ معز يذلا ىسوم هلإ دهاشأو ىرأ ىيلعل يأ «ىسوم هلإ ىلإ عِلطا

 لاق ًابر ءامسلا يف نأ هئاعدا ِف ًايذاك ىسوم نظأل ينإو يأ #«نيبذاكلا نم هنظأل ينإو»» هدعب لاق اذهلو

 يف ىسومب نامييالا نع هموقو نوعرف مظعتو ربكتو ىأ «قحلا ريغب ضرألا يف هدونجو وه ربكتساو# ىلاعت
 الو ءروشن الو ثعب ال نأ اودقتعاو يأ «نوعجري ال انيلإ مهنأ اونظو» ملظلاو لطابلاب رصم ضرأ

 .784/4 ١/ يبطرقلا )١(



 0*2 نورشعلا ءزجلا

 0 مور ع8 2 م حاس ص 2 06-5 0 - م مد 7 3 الا دم ريس ربام قع 20000

 ىلإ نوعدي ةمعا مهلنلعجو ير نيبلظل ةبقلع نآك فيك ر ظناف ملأ يف مهلنذبتف رهدوتجو هلنذخأف
 رع ع

 2 ومو سوس ربا من م سر م م ص رك ل رع ما 0 رق موعدا -ٍ ومد 7 000 2

- - - 

 .٠ رحبلا ف مهانحرطف هدونج عم هانذخأف يأ « ميلا ف مهانزينف هدونجو هاندخأف» ءازج الو باسح

 رابتعا رظن كبلق نيعب دمحم اي رظناف يأ «نيملاظلا ٌةبقاع ناك فيكر ظناف» دحأ مهنم قبي ملف مهانقرغأو
 نوعدي ةمئأ مهاتلعجو# ؟ تاياغلا ىصقأ نايغطلاو رفكلا نم اوغلب نيذلا نيملاظلا ءال ّؤه لآم ناك فيك
 ال ةمايقلا مويوط لالضلا لهأ مهب يدتقي رفكلا يف ءامعزو ةداق ايندلا يف مهانلعجو يأ «رانلا ىلإ
 انلعج يأ عةنعل ايندلا هذه يف مهانعبتأو» باذعلا مهنع عفدي رصان مهل سيل ةمايقلا مويو يأ #نورصني

 فو يأ «نيحوبقملا نم مه ةمايقلا مويوط نينم ؤملاو ةكئالملاو هللا نم ايندلا ةايحلا هذه يف مهقحلت ةنعللا

 . لجو رع هللا ةمحر نم نيدو رطملا نيدعبملا نم مه ةرخآلا

 : يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو تايآلا تنمضت : ةهغالتلا

 ١ لاحلا ىضتقمل ةبسانم «كولتقيل كب نورمتأي الملا نإ ماللاو نب ديكأتلا .

 ١ «ريقف ريخ نم يلإ تلزنأ امل ينإ بر محرتلاو فاطعتسالا .

 . «صصتقلا هيلع صقو» قاقتشالا سانج

 . ًالمجم حبصأف هبشلا هجو فذح «ناج اهنأك زتهتا# لمجملا لسرملا هيبشتلا - 4

 . «نوبذكيو . . ينقدصي#» نيب قابطلا ه

 . رئاطلل حانجلاك ناسنإلل اهنأل « حانجلاب ديلا نع ىنك «كحانج كيلإ ممضاو# ةيانكلا - ”

 دضعلا دش نأل ببسملا ةدارإو ببسلا قالطإ نم «كيخأب كدضع دشنس# لسرملا زاجملا - 7

 « ةيليثمتلا ةراعتسالا باب نم نوكي نأ نكميو 4 باهشلا لاق « ةوقلل مزلتسم ديلا دشو 2 ديلا دش مزلتسي

 . ةديدش ديب اهتيوقت يف ديلا لاحب هيخأب هتيوقت ىف ىموم لاح هبش

 هنم ذختأف رانلا يل دقوأ يأ #نيطلا ىلع ناماه اي يل دقوأف» لاق امنإ : يرشحغزلا لاق : هّفيطل

 مالكب هبشأو « هتقبط ولعو نآرقلا ةحاصفل ًاقابط نسحأ ةرابعلا هذه نأل «رجآلا ىل خبطأ ؛ لقي ملو ًارجآ
 0 , هتيعر ربدمو هريزو ناماهو « ةربابجلا

 مكحلا هلو . . ىلإ . .ىلوألا نورقلا انكلهأ ام دعب نم باتكلا ىسومانيتآ دقلو#: ىلاعت هللا لاق

 . )017١( ةيآ ةياهن ىلإ (4) ةيأ نم #نوعجرت هيلإو
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 نم ةءاذتو نايغطلا سأر نوعرف كالهإب ليئارسإ ينب ىلع هتمعن ىلاعت ركذ نأ دعب : هبسانلا يس
 برعلا ىلع هتمعن ركذ امك . رونلاو ىدهلا اهيف يتلا ةاروتلا لازنإ نم مهيلع هب معنأ ام انه ركذ . هرش
 ش . ةيوامسلا بتكلا ةمتاخ ميظعلا نآرقلا لازنإب

 : رعاشلا لاق هب ماقأ ناكملاب ىوثو أقم ًايوانإ» : صم غللا

 ©”. هتيوث ءاوث لوح يف ناك دقل »

 ىبج « عمج #« ىبجي» ( تاهبشلاب دودحلا اوءردإ ) ثيدحلا فو عفدلا . ءردلاو . نوعفدي «نوءرديإ
 رابخخألا «ءابنألا» ةمعنلا يف نايغطلا : رطبلا 4ترطب» ميظعلا ضوحلا : ةيباجلاو . هعمج ضوحلا يف ءاملا
 . ماها ربخلا وهو أبن عمج

 دهشأ « هللا الإ هلإ ال٠ لق معاي : ةكيهللا لوسر هل لاق ةافولا بلاط ابأ ترضح امل : لوزملا بيبس ال
 اهب تررقأل عزجلا كلذ ىلع هلمح امنإ : نولوقي شيرق ينريعت نأ الول : بلاطو بأ لاقف ةمايقلا موي اهب كل
 ملعأ وهو 3 ءاشي نم ىديي هللا نكلو 3 تبيبحأ نم يدهت ال كّنِإ» لجو زع هللا لزنأف كنيع

 ١ . "8 نيدتهملاب
 رو عر 2. د تا ع دع سمس ريع ريع سا م ادهوإو مع 000 277222 دة عاد سم هريس سجالشم سم 6 ضو

 مهلعل ةمحرو ىدهو سانلل رياصب لوألا َنوُرُقْلا انكلهأ ام دعب نم بلتكلا ىموم انتا َدَقَلو
 0-5 - م صاد مس رب عش موا 2 24 3 1 ع 42 7 نيب ا يس وج م يح" جن »" جاجا 0-1 2027

 انكللو 6 نيدهلشلا نم تنك" امو يملا ىسوم لإ انيضق ْذِإ يبرغلا بناجم تنك امو يو) نوركحّدتب

 هللاو يأ مسقلل ةثطوم ماللا4ىلو ألان ورقلا انكلهأام دعب نم باتكلا ىسوم انيتآ دقلو»: رك سيفنلا

 نم مهريغو طول موقو دومثو داعو حون موقك هلبق تناك يتلا ممألا انكلهأام دعب نم ةاروتلا ىسوم انيطعأ دقل

 نوزيميو , قئاقحلا اهب نورصبتي مهبولقل ًارونو ليئارسإ ينبل ءايض ىأ «سانلل رئاصب »جمهلسرن نيبذكملا

 اوظعتيل اهب نمآ نمل ةمحرو « ةلالضلا نم ىدهو يأ «نوركذتي مهلعل ةمحرو ىدهو» لطابلاو قحلا نيب اهب

 لبجلا بناجب دمحم اي تنك امو يأ *يبرغلا بناجب تنك اموإ ةيحلالا تاداشربالاو ظعاوملا نم اهيف امي

 ىسوم ىلإ انيحوأ نيح يأ «رمألا ىسوم ىلإ انيضق ْذِإ9 ىسوم هب ىلاعت هللا مّلك يذلا ناكملا وهو , يبرغلا
 « ناكملا كلذ يف نيرضاحلا نم تنك امو يأ «نيدهاشلا نم تنك امو# هموقو نوعرف ىلإ هانلسرأو ةوبنلاب

 ناهرب ىلع ًاهبنم ىلاعت لوقي : ريثك نبا لاق كقدص ىلع ًاناهربو ةجح نوكيل كلذ كيلإ ىحوأ هللا نكلو

 أرقيال يمأ لجر وهو , مالقت امل ءارو دهاش هعماس نآك ًاربخ ةيضاملا بويغلاب ربخأ ثيح كي دمحم ةوبن

 ءاحوأ هللا نكلو كلذل ًارضاح تنك ام ىنعملاو . كلذ نم ًائيش نوفرعي ال موق نيب أشن « بتكلا نم ًائيش

 الايجأو أمأ انقلخ انّنكلو يأ «رمعلا مهيلع لواطتف ًانورق انأشنأ اًنكلو» 'تابيغملا كلتب مهربختل كيلإ

 . رصتخملا ١6 /# ريثك نبا (#) ١*77. /5 ريسملا ذاز رظناو ملسم هجرخأ (*) ١١7 /9 طيحملا رحبلا )١(



 عا نورشعلا ءزمجلا

 م2 مص هس ل ١ تس سس ون ع اص ع ع هك اورو 2 يمص سرس كو ان ل 03

 هج َنيلسْرم انو كيا ميلا يذم لخأ فايا تنمو لمعلا مَع لوط ةانورق اناَكنأ
 جلد مم مص ود تا رك اص ل رز مود 2 وه سس عل مع

 مهّلعل َكابَ نم نم مهنأ ام اموَك رذنتل كبر نم حر نكللو انيداَن ذإ روُطلا ناجع تنك امو
 ما ساس ريب ع 7-5 مم تس و م2 ةايدارودرع

 3 7 ل 0 ا

 موس و 4 لمم

 كانلسرأف ل
 يىداقف « ةريثك ًاتورق ىسوم نامزو كنامز نوب انقلخ انكلو ىنعملا : دوعسلا وبأ لاق نيدلا رمأ ددجتل دمحم اي

 :ءافتكا كردتسملا فذحف . كيلإ انيحوأف ءابنألا مهيلع تيمعو « ماكحألاو ع ئارشلا تريغتف ءرمألا مهيلع

 نيدم لهأ يف ًابقم دمحم اي تنك امو يأ #«انتايآ مهيلع اولتي نيدم لما نارا تنك امو# ”بجوملا ركذب

 ٍلهأ يف كانلسرأ انكلو يأ «نيلسرم انك انكلوإ» ةكم لهأ ىلع كلذ ولتف هيتنباو بيعشو ىسوم ربخ ملعتف

 ًاضيأ تنك امو يأ «انيدان ْذِإ روّطلا بناجب تنك امو اهتملع امل كلذ الولو . رابخألا كلتب كانربخأو ةكم
 نم ريذن نم مهاتأ ام موق رذنتل كبر نم ًةمحر نكلوإف هايإ انميلكتو ىسومل انئادن تقو روطلا لبج بناجب

 ةمحر . كيلع اهانصصقو « كيلإ اهانيحوأ اًنكلو : ءايبنألا صّصقو رابخأ نم ًائيش دهاشت مل يأ «كلبق

 نوظعتي مهلعل يأ «نوركذتي مهلعل دمحم اي كلبق لوسر مهءاج ام ًاموق فّوختل كبر نم
 نمز يف اوناك نيذلا موقلاب دارملا :نورسفملا لاق كنيد يف اولخديف . تانيبلا تايآلا نم هب مهتئج امب

 تمدق اهب ةبيصم مهبيصت نأ الولوإ» ةنس ةئاتس نمّوحن يهو |مهيلع هللا تاولص دمحبو ىبسيع نيب ةرتفلا
 انيلإ تلسرأ الول انبر اولوقيفإ» مهيصاعمو مهرفك ببسب ةبوقع مهتباصأ اذإ مهوق الولو يأ 4 مهديأ

 كتايآ انغليي ًالوسر انيلإ تلسرأ اله انبر كلذ دنع اولوقيف يأ «نينمؤملا نم نوكنو كننايآ عيت ًالوسر
 . "لسرلا انثعب امل هريدقت فوذحم «الول» باوجو : يبطرقلا لاق !|! اهب نيقدصملا نم نوكنو اهعبتتف

 نأ الول : ىنعملاو . ضيضحتو ضرع ةيناثلا «الول و . عانتما فرح ىلوألا «الول» : ليهستلا يف لاقو
 الثل مهيلع ةجحلا ةماقإو راذعإالا هجو ىلع مهانلسرأ امنإو ٠ لسرلا ٍلسرت مل مهرفكب ةبيصم مهبيصت

 نيكرشملا دانع نع ىلاعت ربخأ مث ء' ””نانمؤلا نم نوكذو كنابآ عيتتف الوسر انيلإ تلسرأ الول ابر اولقي

 ءاج ملف يأ «ىسوم يتوأ ام لثم يتوأ الول اولاق اندنع نم حلا مهءاج |ملفإ» لاقف حلا در يف مهتتعتو
 دمحم يطعأ ًالم - دانعلاو تنعتلا هجو ىلع اولاق اندنع نم زجعملا نآرقلاب دمحم وهو نيبملا قحلا ةكم لهأ

 مل وأ#» مهيلع ًادر ىلاعت لاق !! ديلاو اصعلا نم ىسوم يطعأ ام لثم ةرهاقلا ججحلاو « ةرهابلا تايآلا نم

 لاق ! ؟ ةرهابلا تايآلا كلت نم ىسوم يتوأ امب رشبلا رفكي مل وأ يأ ؟ لبق نم ىسوم يتوأ اهب اورفكي

 مهيلع هللا ٌدرف . تازجعملا نم ىسوم هب ءاج ام لثمب انتثا : دمحمل اولوقي نأ ًاشيرق دوهيلا ترمأ : دهاج

 )١( ليهستلا () 54/1 يبطرقلا (؟) 188 /4 دوعسلا وبأ ريسفت #/ /ا١١,



 صصقلا ةروس (74) عم

 مربإم حو را

 يبتكيأوتأف لق ُُض نورفلك لكي ان أولا ارهظَت نار ولاَ 00 أورفكي

 هو ص ص رع هم و همه

 ٌنوعبْلي امن ملغأق َكأ أوبيجتسي أ نإف يه َنيَددَص منك نإ هنأ امهر عدو ها دنع

 دعو * يجنييلظلا موَقْلا ىدبمال هلا ْنِإ هلأ نم ىده ٍيَغب هلو َعِبتان مم ْلَصأ 0

 مس و ىو مس اس روو رمرزيز مور ريدر مالم حر جاما روس وو 8# راس مسج ل

 0 نونمؤب هي دب هوَ نم بتتكلا مهلنيتا ءَنيِدلأ يت ث)ث تروو ذي 5 لوقا مهل انلصو

 وبأ لاقو ريرج نبا رايتخا اذهو « دوهيلل «اورفكي مل وأ» يف ريمضلاف «' ”ىبسوم تايآب اورفك مهنآب

 كلذو « ىسوم يتوأ ام لثم دمحم يتوأ الول اولاق نيذلا شيرق ىلع دئاعريمضلا نأ يدنع رهظيو : نايح

 راو نم ءايبنألا ذإ ٠ ىسوملرحسلا ةبسن لوسرلل رحسلا مهتبسنو ٠ ىسوملبيذكت كي دمحمل مهبيذكت نأ
 رئاهضلا رلئنيح قسانتتو « ءايبألا عيمج ىلإ كلذ ًايسان ناك قيلي ال ام ءايبنآلا نم راحأ ىلإ بس نمف رلحاو

 نارعتنم نيف“ رحسلا ليبق نم الإ نآرقلاو ةاروتلا ام نوكرشملا لاقو يأ «ارهاظت نارحس اولاق» '”اهّلك
 ,لكب انِإ اولاقو» رخآلا امهنمردحاو لك قدص : يدّسلا لاق رخآلا |مهنم رلحاو لك قيدصتب انواعت
 ةياغل كلذو اهب مهرفكب حيرصت اذهو : دوعسلا وبأ لاق نورفاك نيباتكلا نم لكب اَنِإ يأ 4نورفاك
 هجو ىلع رمأ «هعبتأ امهنم ىدهأ وه هللا دنع نم باتكب اوثأف لقإط ”نايغطلاو رفكلا يف مهيدامتو مهوتع

 مراكمو ماكحألاو عئارشلا نم انمضت ام عم نيباتكلا نيذبب مترفك ْذإ مكنإ دمحم اي مه لق يأ زيجعتلا
 اههنأ يف يأ 4نيقداص متنك نإإ» هب كسمتأ حلصأو امهنم ىدهأ هللا دنع نم لزنم باتكب ينوتثاف قالخألا

 الو لمكأ ء ءامسلا نم ًاباتك لزني مل ىلاعت هللا نأ بابلألا يوذل ةرورضلاب ملع دقو : ريثك نبا لاق نارحس

 ةمظعلاو فرشلا يف هدعبو . نآرقلا وهو هي دمحم ىلع هلزنأ يذلا باتكلا نم مظعأ الو حصفأ الو لمشأ

 ليجنرالاو «رونو ىده اهيف ةاروتلا انلزنأ اًنإإ» هيف لاق يذلا باتكلا وهو . ىسوم ىلع هلزنأ يذلا باتكلا

 نوعبتي ام ملعاف كل اوبيجتسي مل نإفإ» '*ليئارسإ ينب ىلع مرح ام ضعبل التو ةاروتلل ايمتم لزنأ ام

 ناهربو ةجحب ال ءاوهألل عابتاو دانع مهرفك نأ ملعاف مهنم هتبلط ام ىلإ كوبيجي مل نإف يأ «مهءاوهأ

 هللا نم نايب الو داشر ريغب هاوه عبتا نمم لضأ دحأ ال يأ «هلللا نم ىده ريب هاوه عبتا نم لضأ نمو

 . ىوم ا عابتا يف كاممالاب « ًالاظ ًادناعم ناك نم قحلل قفوي ال يأ «نيملاظلا موقلا يدبي ال هللا نإ»

 شيرقل انيلاوو انعبات دقلو يأ #نوركذتي مهلعل لوقلا مه انلصو دقلو» ىدهلا ليبس نع ضارعإأالاو
 لاق هيف امب اوركذتيو اوظعتيل ظعاومو حئاصنو . ًابعو ًاصصقو , ًاديعوو ادعو , ًاضعب هّضعب عبتي نآرقلا

 مهلعل اوبذع فيك ةيلاخلا ممألا نع ربخيو . ًاضعب هضعب عبتي نآرقلا انلزنأ ىنعملا : يزوجلا نبا

 لبق نم ليجنرالاو ةاروتلا مهانيطعأ نيذلا يأ 4نونمؤي هب مه هلبق نم باتكلا مهانينآ نيذلاط ”نوظعتي

 لكي دمحمب نمآ نم ينعي : سابع نبا لاق نوقدصي نآرقلا اذهب مه باتكلا لهأ يملسم نم نآرقلا اذه
 ريسملا داز (8) . ١7/8 ريشك نبا رصتخم (4) . 185/4 دوعسلا وبأ ريفت (#) . ١8 /9 رحبلا (7) . 99/ /# ريثك نبا رصتخم )١(
 , محلك



 1 نورشعلا ءزجلا

 رموال م وس 2 امم م جا يصمم م سبر

 مهرحأ نونؤي َكبتكوأ و َنيِملْسم - ءدلْبَق نما نإ آنير نم قحلا هنِإ ةدي انما أوُلاَك مل سب اَذإَو

 رام ءا ملل هر سورس تام مس 2 م وي 00 02000

 هن أاوض عا وفلل وعم اّذِإَو 65 نوُقفني مهتقّرراممو ةئيسلا ةتسملأب نوُءرديو أوربص ام نيم

 ه5 ريم هموم دوما ص ور ارم 1 ماع جلال م نأ جال مم م م هاش مم و ل

 هلآ نكللو تيبحأ نم ىدجتال َكَنِإ عج نيون ىنتدنال ركع مكس كلل ركلو انلنمأ ان ولو

 سا سوراور رظ مو ع سرا

 (20 نيدتهملاب عا وهو قي نم نم ىدبي

 اولاق نآرقلا مهيلع ءىرق اذإو يأ «انبر نم قحلا هنإ هب انمآ اولاق مهيلع ىلتُي اذإو» '”باتكلا لهأ نم
 نينم ؤم ٠ هرمأل نيملستسم « هلل نيدحوم هلو زن لبق نم انك يأ «نيملسم هلبق نم انك انإ» هيف امب انقدص

 نوفوصوملا كئلوأ يأ «نيترم مهرجأ نوتؤي كئلوأ» ىلاعت لاق نآرقلا هيلع لزنيو دمحم ثعبيس هنأب
 ثيدحلا فو نآرقلاب مهنامإ ىلع ةرمو ء مهب اتكب مهنامإ ىلع ةرم , ًافعاضم مهباوث نوطعي ةليمجلا تافصلاب
 ك«اوربص اي ثيدحلا "(. . يب نمآ مث هيبنب نمآ باتكلا لهأ نم لجر : نيترم مهرجأ نوتوُي ةثالت)
 لهأ نم ,سانأ يف تلزن : ةداتق لاق هللا ليبس يف ىذألا مهلمحتو . قحلا عابتا ىلع مهربص ببسب يأ

 هباونمآف هلك ًادمح هللا ثعب ىتح « اهيلإنوهتنيواهب نوذخأي قحلا نم ةعيرش ىلع اوناك . باتكلا

 نومرديو» "”مالس نب هللا ديعو ناملس مهنم نأ ركذو « اوربص امب نيترم مهرجأ هللا مهاطعأف . هوقدصو

 نبا لاق ةليمجلا ةبيطلا ةملكلا يأ ةنسحلاب ةشلاو بسلاك حيبقلا مالكلا نوعفديو يأ «ةئيسلا ةنسحلاب

 مهائقزر يذلا نمو يأ «نوقفني مهانقزر امتو» «”نوحفصيو نوفعي نكلو هلثمب ءيسلا نولباقي ال : ريثك
 نم ىذألاو متتشلا اوعمس اذإو يأ «هنع اوضرعأ وغللا اوعمس اذإو» ريخلا لبيس ىف نوقفني لالحلا نم

 «مكلامعأ مكلو انلامعأ انل اولاقوإ» هباحصأ ىلع اوذري ملو هيلإ اوتفتلي مل «٠ مالكلا طقاس اوعمسو رافكلا
 ةيحتلا اوديري مل : جاجزلا لاق ةدعابمو ةكراتم مالس يأ «مكيلع مالس# مكقيرط مكلو انقيرط انل يأ

 لف مهتطلاخ ديرن الو مهتبحص بلطن ال يأ «نيلهاجلا يغتبن الط ةكراتملا مكتيبو اننيب اودارأ امنإو

 ! هومتكرتو مكنيد نع متضرعأ مكلأبت : نواوقيو باتكا لمآ ينم وم نوبسي نوكرشملا ناك : يواصلا

 3 ناسحالاب مهحدم مث 2 ناهالاب ىلاعت مهح دم . ”'مكلامعأ مكلو انلامعأ انل نولوقيو مهنع نوضرعيف

 يأ «تيحأ نم يدمه ل كنإإ هلوسر ابطاغ لاعت لاق مش « ناودعلا لهأ نع حفصلاو وفعلاب مهحدم مث

 دوهعم لح لك يعسلا يف تزواجو , دوهجم نم هيف تلذب امهم « دحأ ةياده ىلع ردقت ال دمحم اي كنإ

 ملعأ هنإف هيلإ كرمأ ملسف « ةيادهلا هل ردق نم يدبي هتردقب ىلاعت هنكلو يأ «ءاشي نم يده هللا نكلو»

 هيدهيف نامعالاو ةيادهلل دادعتسا هيف نمب ملاعلا ىلاعتوه يأ «نيدتهملاب ملعأ وهو ةواقشلاو ةداعسلا لهأب

 : نايح وبأ لاق ىبأف هتوم دنع مالسالا هيلع ضرع نيح «بلاط يبأ» همع يف تلزن : نورسفملا لاق

 نيبو اذه نيب فانت الو : لاق مث 3 هيف ةيادهلا قلخخ ىلع ردقت ال ىأ 4تببحأ نم يدهت ال كّنإ» ىنعمو

 نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح (5) . ١8/7 ريثك نبا رصتخم (4) . 6 يربطلا (” . ملسم هجرخأ (1) 05/٠٠١ ٠ يربطلا )١(

 فقل اهئ
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 مص ا ىرلا يي - سص ص يسربا ارب ملمس حج - 2 هآلو « م م مك 210 َ 1 هسا سم

 و ئش لك ترم هيلإ خوجي انماء امرح مه نكمرلوأ انضرا نم فطختن كعم ئدهلأ عن نإ أولاقو
_ 

 دردإؤ هم رو ا ل ل 2 .-.- 0 دور دوآل و مر م - 0 ب ع هع ع م مع 5 -

 4 رل مهتكلسم كلف اهتشيعم ثرطب ةيرق نم اكلها رك و (20نوسلعب ال مهرثك ١ نك و اندل نم افزر

 مرو ع2 . هم م س
 دع

 ه2. ء-1 1 2 تاج م 2 م ور < شع < ى 0011 2 7 ل روس راس رع 2000

 أولتي الوسر اهما ف ثعبي تح ئرقلا كلهم كبر ناك امو تور نيئرولا نحن اكو اليلق الإ مهدعب نم

 و

 و

 ربي ر مروركم 2 دن لوب
 1١

- 

 -ٍ م 8 ل سم -ٍ "© مضض

 © نوملاظ اهلهأو الإ ئرقلا لهم اك امو انني مييلع

 اهنأ ىلع نوملسملا عمجأ دقو « دشرتل كنإو : اذه ىنعم نأل «ميقتسم ٍطارص ىلإ يدهتل كّنِإو» هلوق

 اولاقو#» لاقف حضاولا نايبلاب اهيلع درو نيكرشملا تاهبش نم ةهبش ىلاعت ركذ مث ©” «بلاط يبأ» يف تلزن
 انكرتو كنيد ىلع دمحم اي كانعبتا نإ : شيرق رافك لاقو يأ «انضرأ نم فطختن كعم ىده لا عبتن نإ
 ةطختلاو : دربملا لاق « انضرأ نم اننوجرخيو « انتبراحم ىلع نوعمتجيف برعلا انفطختت نأ فاخن اننيد
 اورغ مهناكم لعجنو مهءامدّمصعن ملوأ ىأهًانمآ م رح مل نُكمن ملوأ مهيلع ًادر ىلاعتلاق ,ةعرسب عازتنالا
 لاح يف مهل ًائمآ نوكي الو , مهرفك لاح يف مهل ًانمآ مرحلا نوكي فيكف ؟ قيتعلا تيبلا ةمرحب « نمأ اذ
 ريغ واوب هنأ عم ناكم لك نم قازرألا هيلإ بلَجُت يأ هاّندل نم ًاقزر ءيش لك تارمث هيلإ ىبجي» ؟ مهمالسإ
 الو كلذ يف نوركفتي ال ةلهج مهرثكأ نكلو يأ «نوملعي ال مهرثكأ نكلوإ اندنع نم مهل اقر عرز يذ
 دق مانصأ دابع « هللاب ٌرافك مهو اوناك ْذِإ عصانلا نايبلا اذهب مهتجح هللا عطق : نايحوبأ لاق نونطفتي

 نم نوجاتحي ام مهيلإ ءيجي ٠ عرز يذريغرللب يف نوميقم مهو نولتاقتي هريغ يف سانلاو , مهمرح يف اونيأ
 يرق لهأ نم ريثكو يأ «اهتشيعم ترطب ةيرق نم انكلهأ مكو» '"”؟اودتهاو اونمآ اذإ فيكف .تاوقألا
 الإ مهدعب نم نكست مل مهنكاسم كلتف» مهرايد برخو مهيلع هللا رّمدف هللا ةمعن ترفكو ترشأو تغط

 ةراملا الإ اهنكسي الذ ًاليلق ًانامز الإ مهريمدت دعب نم نكست مل اوملظ امب ةيواخ مهنكاسم كلتف يأ ًاليلق
 يف لاق مهرايدو مهكالمأل نيثراولا نحن انكو يأ «نيثراولا نحن اًثكوإ» موي ضعب وأ أموي نورفاسملاو
 . مهاح لشم ٍِق اوناك موق ةبقاع ءوس نم ةكم لمأل فيوحم ةيآلاو : رحبلا

 رشالاب اهولباقو ةمعنلا اورفكف « شيعلا ضفخو «نمألا لالظ ٍْق دوقرلاب مهيلع هللا ماعنإ نم

 نأ هنأش لج هللا ةداع ترج ام يأ «ىرقلا كلهم كبر ناك امو» '”همهرايد برخو هللا مهرمدف رطبلاو

 اهلصأ يف ثعبي ىتح يأ هانتابآ مهيلع اولتي ًالوسر اهمأ يف ثعبي ىَّتح» ةرفاكلا ىرقلا لهأ كلب

 «نوملاظ اهلهأو الإ ىرقلا يكلهم انك اموو» ريذاعملاو ججحلا عطقل هللا ةلاسر مهغلبي ًالوسر اهتمصاعو
 ةثعبب مهيلإ راذعوالا دعب رفكلا ىلع مهرارصرال , كالهإلا اهلهأ قحتسا دقو الإ ىرقلا كلهنل انك امو ىأ
 هلدعل نايب اذه يفو « مهملظب كالهإالا اوقحتسا اذإ الإ مهكلهي ال هنأ ىلاعت ربخأ : يبطرقلا لاق نيلسرملا

 الو « لسرلا ةثعبب مازلإالاو ةجحلا ديكأت دعب الإ  نيملاظ مهنوك عم  مهكلبم الو . ملظلا نع هسّدقتو

 . ةحفصلاو قباسلا عجرملا سفن (”) . ١75/97 طيحملا رحبلا (؟) . ًاقباس هانركذ يذلا لوزنلا ببس رظناو ١71/7 طيحملا رحبلا (1)



 عا تورحتعلا ركل

 مس اص اس سس سار سامع سا 3 غم سد مرام م مد 5 7 0

 هنئذعو نأ تن نولقعَت الفا دوبأو ريخ هلأ دنع امو ايي وادا ةزيخا ُمَكَف هَ ني موا

 مومم ى هوم م مهم ل دق 0 مي 3 رص رب سل يسال

 مود.و و 67 نيِرضَحملا نم ةمليقْلأ مويوه مث (بندلا ةزيحلا علتم هلنعتم هلئعتم نك هيقالوهف انسح ادعو

 ةسرص حرص جال ص نإ يي حرا ع ا لل ا ل روس رتل را ما سخر سلا مو ع عم ع

 انيوغأ نيذلا ءالؤته اًمبر ُلَوَقْلا مييلع قح نيا َلَق 2 نوح منك َنيْلا ىواك رش نبأ لوقيف يضا

 اوبيجتسا لق مهوعدف ف ءاكرش أاوعدأ ٌليقو 2 َنودبحَي انا أونأك ام كيل انت نيو امك مسوغ

 امو يأ «اهئنيزو ايندلا ةايحلا ٌحاتمف ميش نم مّتيتوأ امو» "”مهيلع ةجح مهلاوحأب ىلاعت هملع لعجي

 ربخي : ريثك نبا لاق ىنفيو يضقني مث مكتايح يف هب نوعتمتت ليلق جاتموهف ريخو لام نم سانلا اهبأ متيطعأ
 هدابعل هللا هدعأ ام ىلإ ةبسنلاب «. ةينافلا ةرهزلاو « ةئيندلا ةنيزلا نم اهيف امو ايندلا ةراقح نع ىلاعت

 رجألا نم هدنع امو يأ 4 ىقبأو ٌريخ هللا دنع اموإ» "ميقملا ميظعلا ميعتلا نم . ةرخآلا رادلا يف نيح اصلا
 الفأ يأ مه ع خيبوت ؟ «نولفقعت الفأإ# لئازلا ميعنلا اذه نم لضفأو ريخ يقابلا مئادلا ميعنلاو , باوثلاو
 لب « ٌراضملاب ةبوشم ايندلا عفانم نأ ىلاعت نيب : رخفلا مامرالا لاق ؟ ينافلا نم لضفأ يقابلا نأ نولقعت
 يحاذتملا ربغب يهانتلا لبوق ىتمو . ةعطقنم ايندلا عفانم اهيب ٠ « ةعطقنم ريغ ةرخآلا مفانمو  رثكأ اهيف راضملا

 ةرخآلا عفانم حجري مل نمف ٠ « رحبلا ىلإ سايقلاب ةرذلاك ايندلا نم رلحأ لك بيصنو فيكف « ًامدع ناك

 نمفأ يأ «هيقال وهف ًانسح أدعو هاندعو نمفأ# ©!لقعلا ّدح نع ٌجراخ هنأك نوكي ايندلا عفانم ىلع

 فلختتي ال هللا دعو نأل هكردم ةلاحم ال وهف . دلاخلا ميقملا ميعنلا نم اهيف امو ةنجلاب ًاعطاق ًادعو هاندعو

 « بعاتملاب ءولمم , رادكألاب بوشم « لئاز عاتمب هانعتم نمك يأ ؟ «ايندلا ةايحلا عاتم هانعتم نمك»
 نيرضحملا نم ةرخآلا يف وه مث يأ «نيرضحملا نم ةمايقلا موي وه مث» ؟هعاطقنا ىلع ةرسحلل عبتتسم

 ايندلا نيب عساشلا نوبلا نم اهلبق امل حاضيا ةيآلاو : يزج نبا لاق ؟ امههنيب لقاعلا يواسي لهف ء باذعلل
 نيذلا يئاكرش نيأ لوقيف مهداني مويو» «”نيرفاكلا هانعتم نمبو . نينمؤملا هاندعو نمي دارملاو « ةرخآلاو

 نيأ : عيرقتلاو خيبوتلا ليبس ىلع مهل لوقيف هللا مهيداني موي نيكرشملا لاح ركذاو يأ «نومعزت متنك
 مكنو رصني مهنأ متمعزو ٠ ينود نم مهومدبع نيذلا دادنألاو مانصألا نم ةهلآلاو ءاكرشلا ءالؤه

 مهيلع بجو نيذلا مه ؤاربكو مهؤاس ور لاق يأ «لوقلا مهيلع قح نيذلا لاقإ» ؟ مكل نوعفشيو
 كليبس نع مهاتللضأ نيذلا انعابتأ ءالؤه يأ «انيرغأ نيذلا ءالْؤه ابرج مهنايغطو مهلالضل باذعلا

 نييزتو ةسوسولا قيرطب نكلو هاركوالاو رسقلاب ال « انللض امك مهانللضأ يأ «انيوغ امك مهانيوغأ»
 مهتدابع نم هللأ اي كيلإ انأربت يأ «نودبعي اناّيإ اوناك ام كيلإ انأربت» نحن انللض امك اوُلضف حييبقلا

 ليقو يأ «*مكءاكرش اوعدا ليقو» مهتاوهشو مهءاوهأ نودبعي اوناك امنإو اننودبعي اوناك اهف « انايإ
 ليبس ىلع اذهو . هللا باذع مكنع عفدتو مكرصنتل ايندلا يف اهوهتدبع يتلا مكهتلاب اوثيغتسا رافكلل

 نم اذهو . مهب اوعفتني ملو مهوبيجي ملف مهب اوئاغتساف يأ «مملل اوبيجتسي ملف مهوعدف#» مهب مكهتلا
 . ٠١4/6 ليهستلا (4) . 75/78 ريبكلا ريسفتلا (6) . 7٠١/6 ريثك نبا رصتخم (؟) . 07/95 يبطرقلا (1)



 صصقلا ةروس (؟8) 0

 ما مور وروما تمم م ىو رق مر مد را مم صرع جبرا ع ساس حا راع

 َتيِمعف © نيلسرملا متبجَأ ادام ُلوُقيك ميداني موي و © نودي أوناك مسن :اول َباّذدَعْلا اورو مم

 ما هم هه مر مسا هر ار جصرم

 نم َنوُكَي نأ ةومعف اًلاَص لمحو نمو بات نم اما 69 ولاَ ال ْمهَقَدِسْوَي ءآبنألا مهبلع

 0 ا م 09 ريس هس ١ 2 عم م اء

 كبر 2 نور اع نإ لعتو ه هلأ نحب 0 َناكاَم راتب و هاسإام قاحي َكبرو يو يحلم
 راس ياا 8 2 جر سس ىلا رعرت 00

 هو ةرعألاو لوألا ف دمحلا هل وه الإ هل هلإ ال َّسشَأ و © َنوُنلْعِي اَمَو مهرودص نكن ام لعب

 هج َنوُعَجَرت هيلو كما
 نيدتهم اوناكول باذعلا اودهاش نيح اوُنتَو يأ «نودستيي اوناك مهنأ ول باذعلا اوأروإ» مهلوقع ةفاخس

 لوقيف ميداني مويوإ» ”قحلل نيدتهم ايندلا يف اوناك مهن هأول باذعلا اوأر نيح اوُدوف يأ : يربطلا لاق

 له ؟ يلسر متبجأ اذام : مهلأسيو هللا مهيداني مويو يأ نيكرشملل رخآ ٌخيبوت «نيلسرملا مسبجأ اذام

 . ججحلا مهيلع تيفخف يأ «نولءاستي ال مهفرتئموي ءابنألا مهيلع تيمعف# ؟ مهومتبذك مأ مهومتقدص

 نع ًاضعب مهضعب لأسي ال , نومجاو ىرايح مهف « نولوقي ام اوفرعي ملف , رومألا مهيلع تملظأو

 نم اًمأف يأ 4نيحلفملا نم ن وكي نأ ىسعف ًاحلاص لمعو نمآو بات نم اًمأف ةريحلاو ةشهدلا طرفل باوجلا

 لاق ميعنلا تانجب نيزئافلا نم نوكي نأ ىسعف حلاصلا لمعلاو نامييالا نيب عمجو « كرشلا نم بات
 ال هنأ ىلاعت هنأش نمو . ميحر بر نم ميرك دعو هنأل ؛ ققحتلا ةلزنمب نآرقلا يف يجرتلاو : ىيواصلا

 ام لعفيو ءاشي ام قلخي , فرصتملا قلاخلا ىلاعت وه ىأ «راتخيو ءاشي ام قاخي كُبروط '”هدعو فلخي
 اذه لّزُت الول» لاق نيح «ةريغملا نب ب ديلولا » يف تلزن : لتاقم لاق همكح ىلع ردحأل ضارتعا الف ء ديري

 افإ «رايتخا دابعلا نم ردحأل ناك ام يأ «بحا ممل نك امإ» «ميظع نييرقلا نم لجر ىلع نآرقلا
 نأ سدقتو ليلجلا ميظعلا هللا هزنت يأ «نوكرشي امع ىلاعتو هللا ناحبسإ هدحو هلل ةدارإالاو رايتخالا

 نم ءاشي ام قلخي كبرو ىنعملا : يبطرقلا لاق هتمكحو هرايتخا يف هكراشي وأ , هكلم يف دحأ هعزاني

 نمرلحأل سيلف ؛ ةمكحلا هوجوب ملعأ وهو ؛ هلاعفأ يف ىملاعت هل ةريخلاو « هتوبنل ءاشي نم راتخيو , هقلخ
 نم مهيولق هيفخت امب ملاعلا ىلاعتوه يأ «نوتلعي امو مهرودص ركن ام ملعي كّبروإ» "”هيلع راتخي نأ هقلخ
 ثيح ميركلا هلوسر صخش يف نعطلا نم مهتنسلأ ىلع هنو رهظي امو . نينم وملاو لوسرلل ةوادعلاو رفكلا

 هللا العو لجوه يأ هوه الإ هلإ ال هللا وهوإ» ! بلاط يبأ ميتي ىلع الإ يحولا هللا لزنأ ام : نولوقي
 ايندلا يف لماكلا ءانثلا هل يأ «ةرخآلاو ىلوألا يف ٌدمحلا هله وه الإ اهقحتسي دحأ ال « ةدابعلل قحتسملا
 ذفائلا ءاضقلا هلو يأ «مكحلا هلو نيرادلا يف اهلك معنلاب دابعلا ىلع لضفنملا ىلاعت هنأل . ةرخآلاو
 لماع لك يزاجيف ٠ ةمايقلا موي قئالخلا عجرم هدحو هيلإ يأ «نومجرت هيلإوإ دابعلا نيب لصفلاو
 . هلمعب

 ول : هريدقث فولع «ول# باوج : جاجزلا لاقو « يربطلا زايتخا وهو هانتيثأ يذلا وهو 3 يئمتلل «ول» نأ لع اذهو ترك نق يربطلا 203(

 . راصتخالا نم ءيثب ١7/ ١0" يطرقلا (”) 77 /* نيلالجلا ىلع يواضصلا ةيشاح (؟) . ساذعلا اوأر او مهوعبتا امل نودتبم اوناك



 1 نورشعلا ءزجلا

 : لي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت “ هغالتلا

 ةادأ فذح عسانا بولقل راونأ اهنأك 00 هانيطعأ 3 مراحل رئاصبو» غيلبلا هيبشتلا ١-

 . 1 لطاب نم ًاقح فرعت الو ا 0 ا

 نورقلا ىلإ بسنف ةنمزألا كلت يف نوقلخي مهنأل ممألا هب دارملا «ًانورق انأشنأ» يلقعلا زاجملا - ”
 . يلقعلا زاجملا قيرطب

 . «ةبيصم مهبيصت#» قاقتشالا سائج دب م

 لاق لكلا ةدارإو ءزجلا قالطإ باب نموهو اوبسك امب دارملاو « مهيديأ تمدق ام لسرملا زاجملا 4
 : (9يديألا حارتجاب هنع ًاربعم لمع لك لعج ىديألاب لوازت لامعألا رثكأ تناك املو : يرشغرزلا

 ام : هريدقتو باوحلا هنم فذح «ةبيصم مهبيصت نأ الولو» قايسلا ةلالدل باوجلا فذح ه

 5 فذحلاب راجيإالا باب نموهو مهيلإ ةلوسر دمحم اي كانلسرأ

 فرح تسيلو ضيضحتلل يهف يتوأ ًاله يأ «ىسوم ينوأ ام لثم يتوأ الول» ضيضحتلا
 . دوجول عانتما

 . زيجعتلا ىنعم ىلإ هتقيقح نع جرخ رمألاف «باتكب اوتئاف لقإ» زيجعتلا

 . «يدبي هللا نكلو . . يدهت ال كنإ» بلسلا قابط - 4
 . هلهأل وهو مرحلا ىلإ نمألا بسن «ًأنمآ ًامرح# يلقعلا زاجملا

 . ؟ «نومعزت مدنك نيذلا يئاكرش نيأ»» مكهتلاو ةيرخسلا بولسأ- ٠

 . «انيوغ امك مهانيوغأ» لسرملا هيبشتلا- ١

 مدعل ىمعلا ريعتسا : باهشلا لاق «ءابنألا مهيلع تيمعف# ةيعبتلا ةيحيرصتلا ةراعتسالا -

 نع اومعف» هلصأو مهيلإ يدتهت ال ءابنألا لعجف ةغلابملل بلق مث « ءابنألل نودتهم ال مهف . ءادتهالا
 . بلقلاو . ةراعتسالا : ةغالبلا نم عاونأ هيفف «ىلع» ب يدعف ءافخلا ىنعم نمضو ؛ءابنألا
 : "9 نيمضتلاو

 ١ ةيعيدبلا تانسحملا نموهو «ةرخآلاو . . ىلوألا» نيبو «نونلعيو . . نكت نيب قابطلا .

 . يمساقلل ليوأتلا نساحم نع ًالقن (#) 7٠" .٠ / فاشكلا (؟) . 0١10 /" يواضيبلا ىلع هداز ةيشاح (1)



 صصقلا ةروس (؟4) ع

 باتكلا هيلع لد يذلا حيحصلا وه ناميالا ريغ ىلع تام «بلاط ابأ ١ نأ ركُذ ام : 4 59 7

 مهلعلو ةميركلا صوصنلل ضراعم وهو « هتوم لبق ملسأ هنأ ةيفوصلا خويش ضعب نع لقنو « ةنسلاو
 «لولب تيرح بلاط :ىإإ راها معي نماوالغا

 ًانيد ةيربلا نايدأ ريبخ نم رلمحم نيد 'نأب تملع دقلو

 ًانيفد بارتلا يف دّسوُأ ىتح مهعمجب كيلإ اولصي نل هللاو
 ؟ ةداهشلاب قطنلاو مالسإلا يف لوخدلا نع هعانتما دعب مالكلا اذه ينعي اذام : لوقأ

#8 + 

 «نوعجرُت هيلإو مكحلا هل . . ىلإ . . ًادمرس مكيلع هللا لعج نا متيأرأ لقإ» : ىلاعت هللا لاق
 . ةروسلا ةياهن (88) ةيأ ىلإ )١/( ةيأ نم م

 ركذب هبقع , هللا ريخل مهتدابع يف نيكرشملا هّفسو « راتخملا قلاخلا وه هنأ ىلاعت ركذامل : هةييماننلا
 ةصق ركذ مث ؛ معنملا ركش * بوجوب دابعلل ًاريكذت . هناطلسو هتمظع ىلع ةلادلا نيهاربلاو ةلدألا ضعب

 « ضرزألا هزونكيو هب هللا فسخ ثيح ةموشملا هتياهن نم ناك امو « لاملاب نايغطلا ةصق يهو « نوراق »

 . نايغطلاو رورغلاو ءالعتسالا ةجيتن يه هذهو

 : ةفرط لوق هنمو عطقني ال ىذلا مئادلا : دمرسلا «أدمرس» : سك مئغللا

 «ةدمرسب ىلع ليل الو يراهن مشب لع ةنيرسسا اه كريمعل

 هلقثأ اذإ لمحلا هب ءان « ءونتا . حيتافم هعمجف حاتفملا امأو » 0 يتايوقر بكل مح ةم عمج # هحتافم»

 : ةمرلا وذ لاق هلامأ ىتح

 ("رهبتف بيرق نع ىنيوُشا يشمتو اهمايق ًايألف اهارخأب ءونت
 نأآل ةبصع ةعامجلا تيمس «ةبصع نحنو# ىلاعت هلوق هنمو ةباصعلا اهلثمو ةريثكلا ةعامجلا «ةبصعلا»
 ىلع لخدت دقو بجعت ةملك «ئو» : يرهوجلا لاق «نأكيوإو هب ىوقتيو ضعبل بصعتي مهضعب

 موقلا نإ « ليلخلا لاق مدنلا راهظإو أطخلل هبنتلا دنع لمعتست ةملك اهنإ ليقو « نأكيو : لوقتف « نأك»

 . ًادعاسمو ًانيعم 4ًاريهظط ىو مهنم فلس ام ىلع نيمدان اولاقو اوهبنت

 0 رن روسو م وام مام وو جم م مكموم م92 ريل خصص رس هل ل

 70 ٌنوعمسُتالفأ ءآيضب مينا هلأ ريغدلل نم ةمليقلا مو لإ ادرس ليلا ركبلع هللا لعج نإ ميءرأ لق

 اي لق يأ «ةمايقلا موي ىلإ ًادمرس ليللا مكيلع هللا لمج نإ ٍمعيأرأ لقو : رثيسمللا

 موي ىلإ عاطقنا الب ًارمتسم ًامئاد ليللا مكيلع هللا لعجول ينو ربخأ : ةكم رافك نم نيدحاجلا ءال ول دمحم
 يذلا رونلاب مكيتأي نأ ىلع ردقي يذلا هلإالا وه نم ىأ ؟ «رايضب مكيتأي وللا ريغ هلإ نم» ةمايقلا

 اولدتستف لوبقو مهف عامس نوعمست الفأ يأ «نوعمست الفأ# ؟ ىلاعت هللا ريغ مكتايح يف هب نوئيضتست

 38 /؟8© يزارلل ريبكلا ريسفتلا ١77.)”( /7 طيحملا رحبلا (؟).١08/1٠ يبطرقلا )١(



 33 نورشعلا ءزجلا

 4 ري حم هم هل م 2 كد دع م م ولا صم 2 ا صم

 م را هع ول ص هاج صوص وص رص مد اع موا ظل ماع م مس

 ل

 وسل مع حلا ع صحيا نا هل ص ير م ىمأ هك 0000 م عزورورل قرم 2 رسل مو 3 طر 0-004
 اهلت ركشر اونا اَنذهَف ادي ةمأ لك نم اَحَرتو ج0نومعت مك يل ينكر ذأ أَي ويا

 2 همم مالم اصوص با را دو

 هي و مولع قب ىموم موق نِانك نور َش + جج َنوَرتفَي أوك ام مهْنَع ّلَصَو هلل نحل نأ

 « َنيِحِرَمْلا ُبْحبالهَأَذ 7 رهموق ,هل لق ْذإ ةوُقْلا ىلوأ ةبصعْلاب اول ,هحتاقم نإ آم زونكلأ نم

 ينوربخأ يأ «ةمايقلا موي ىلإ ًادمرس َراهنلا مكيلع هللا لعج نإ متيأرأ لقإ» ؟ ىلاعت هللا ةينادحو ىلع كلذب
 نم يأ «هيف نوتكست لولب مكدنآي هللا دي هنلإ نم# عاططقلا الب ارفتسم ايئاد راتهنلا مكمل ةللا لغجول
 #«نورصبت الفأ# ؟ ىلاعت هللا ريغ بصنلاو ةكرحلا نم هيف نوحيرتست ليلب مكيتأي نأ ىلع رداقلا هلإالا وه
 هتمحر نمو# لاقف دابعلابهتمحر لامك ىلإ ىلاعت هبن مث ؟ لالضلاو أطخلا نم هيلع متنأ ام نورصبت الفأ يأ

 ّققدب نابقاعتي راهنلاو ليللا مكل قلخ نأ هتمحر رهاظمو ء هتردق راثآ نمو يأ «راهنلاو ليللا مكل لعج
 . اهرادكأو اهمومهو ةايحلا بصن نم ليللاب اوحيرتستل يأ «هلضف 0

 ةليلجلا همعن ىلع مكبر اوركشتلو يأ «نوركشت مكلعلو راهنلا ف بسكلاو شاعملاب هقزر نم او

 0 ليللا ا لغدال 0 0 ماميالا 00 . ىصمت ال تل

 الو بصن الف ةنحلا يف امأو « ايندلا يف امهنمدب الف ٠ ليللاب توكسلاو ةحارلا الولو , راهنلا ءوض الول كلذ
 00 يئاكرش نيأ مهداني مناد 0 ءايضلا مه 0 تدلل ليللا ىلإ 5 ةجاح الف بعت

 اي« بيع مأ لك ضم سرر "دل ف ممومحم يذلا يثكرش نبأ ١ داهشألا سو لع برا

 نأ رثثتيح اوملعف يأ «هلل "حلا نأ اوملعفإو زيجعتو ٌخيبوتو مه راذعإ اذهو ولكل قعد متتكام ىلع

 عئاضلا ء ءىيشلا ةبيغ مهنع باغو يأ «نورستفي اوناك ام مهنع لضوإ» وه الإ هلإ ال هنأو ع هلسرلو هلل قحلا

 ور را ةجيتنو 6 0 » ةصق ىلاعت ركذ مث 2 ل ل

 لاق لاومألاو زونكلا نم لل ترا نيب مهي لسمو ٠ رت لح و 2 قا دلل ضيا

 يلوأ ة ةبصعلاب مونتل هحتافم نإ ام زونُكلا نم هانينآوإ» 2”ههيلع ربجتلاو ربكلا يف هدح زواجت يأ : يربطلا

 حيتافم لمح ةوقلا باحصأ ةعائجلا ىلع لقثي ام ة ةريثكلا زونكلاو 34 ةريفولا لاومألا نم هانيطعأ يأ «ةوقلا

 358/1١. يربطلا (*).17 /* ريثك نبا رصتخم ١١.)7( /78 ريبكلا ريسفتلا )١(



 مست ةروس (74) لا

 -- ع رم او مام ها[ سم 2 هام 00 2 0

 خبتالو تبل شا حامل نيعاو ا الو رافد ءآميف غتبأو
 . دَمَرثبَأ نأ ايز ا ا

 نا معي وأ ةقدنع مع لع هئيتوأ ام لت :  نيدسفملا بيا هلأ َنِ ضرألا داسفلا

 ٠2 روب م رموز ل حس موك ن1 21 23 حا م مو ومر دلال

 لع َجَرَحَف © ًنومِرَجُمْلا مهب هود نع لكس او محبك أو هوه هنم دكه نم نورهْل نم 0

 م ا م مس عم و مرمر 7 جم مو 0

 © جيظع حوده هّنِإ نورك وأ آم لثم انل تيلي ايدل ةؤيحلا نودي نيل لاَ ا

 لاملا ةرثك نم نوراق هيلع ناك امل ٌريوصت ةيآلاو لاومألاو نئازخلا لمح نع ًالضف اهلقثو اهترثكل هنئازخ
 بحي ال يأ «نيحرفلا بحي ال هللا نإ رطبت الو رشأت ال يأ «حرفت ال هموق هل لاق ذإ# ءارثلاو ىنغلاو
 رادسلا هللا كان ايف غنباو ا هللا دابع ىلع مهلاومأب نوزبكتيو « هماعنإ ىلع هللا نوركشي ال نيذلا نيرطبلا
 نم قافنإلاو تاقدصلاو تانسحلا لعفب كلذو . هللا ىضر لاومألا نم هللا كاطعأ ايف بلطا يأ «ةرخآلا
 لالخاب تف ف ةلينح نم كح مضت ال يأ: نسحلا لاق ايتدلا نم كبيصن سنت الوإ» تاعاطلا

 غبت الو» كيلإ هللا نسحأ اك هللا ٍدابع ىلإ نسحأ ىأ «كيلإ هللا نسحأ امك ٌنيمحأو» "هاّيإ كبلطو
 يصاعملاب ضرألا يف داسفرالاو . سانلا ىلع لواطتلاو يغبلا لاملا اذهب بلطت ال يأ *ضرألا يف داسفلا

 رملع ىلع هُئيتوأ اّمإ لاق# ضرألا يف ًادسفم ًايغاب ًامرجم ناك نم بحي ال يأ «نيدسفملا بحي ال هللا نإ»
 اذه تيطعأ امنإ : ىنعملاو ةظعوملا لوبق نع ربكتلاو مهيلع درلا هجو ىلع اذهب مهباج أ هموق هظعو ال 4يدنع

 اذه يناطعأ امل يتافحتماو لضفت هتفزعتو ىنع هللا ىضر لولو. ١ بساكملا هوجوب ىدنع ,ملع ىلع لاملا

 «ًاعمج رثكأو ةوق هنم دشأ وه نم نورلا نم هلبق نم كلهأ دق هللا نأ ملعي ملأ هيلع ًادر ىلاعت لاق:! لاما

 رثكأو ًاندب هنم ىوقأ وه نم ةيلاخلا ممألا نم هلبق نم كلهأ دق هللا نأ رورغملا قمحألا اذه ملعي ملوأ يأ

 1 ا اول مب ا لا ىواضيبلا لاق ! ؟ الام

 نع هللا مهأسي نأ ةجاح ال يأ #نومرجملا مهونُد نع لأسُي الو ا"! خيراوتلا طافخ نج هعبسو « ةاروتلا
 مهيلع قح ىتم لب مهلا ؤس ىلع مهايإ هكالهإ فقوتي الو « ءيش لكب ملاع.هنأل اهتيمكو مهبونذ ةيفيك

 هيغو هتسرطغ يف ىدامت لب , هموق ةحيصنب ربتعي مل نوراق نأ ىلإ ىلاعت راشأ مث 5 ةتغب مهكلهأ باذعلا

 : نورسفملا لاق اهلمكأو ٍةنيز رهظأ يف هموق ىلع نوراق جرخف يأ #هتنيز يف هموق ىلع جرخف ىلاعت لاقف
 ٍلويخ ىلع , ريرحلاو بهذلا سبالمب نيلحتم ًانابكر « نيريثكلا هعابتأب ةميظع ني ةنيز ف موي تاذ جرخ

 تيل اي ايندلا ةايحلا نوديري نيذلا لاق# رهاب ,لفاح بكوم يف ناملغلاو ىراوجلا هعمو « بهذلاب م رةحشوم

 : اولاق اهتنيزو اهفرخزو اهقيربب ايندلا مهعدخت نمم ناميإالا ءافعض ءآر املف يأ #نوراق يتوأ ام لثم انل
 ايندلا نم رفاو بيصن وذ يأ # ميظع ظح وذل هنإ# نوراق هيطعأ يذلا ىنغلاو ءارثلا اذه لثم انل تيل

 نبا رايتخا وهو رهظأ ةداتقو نسحلا هلاق امو « دهاجمو سابع نبا نع ىورموهو تاحلاصلا لايعألا كرتب كرمع عيضت ال : هانعم ليقز )١(

 ٠88 /" يراضيبلا (؟) . ريثك



 3 نورشعلا ءزجلا

 ّح

 هدي انفَسحَم هيج َنورِدصلآ الآه الو اًسلاَص َلمحو نما ْنَمَلَحهَطأ باو زككيو علا أوثوأ نيا لَو
 نيل حبصأو © نير صتنمْلا نم نك امو نود نم ,هتورصني ةنف نم ,هل كح اف ٌضرأْلآ ِهِاَدو

 رس : 8

 انيك هم نم نأ اول ردقيو -هدابع نم هاني نمل قرا سني هللا ناك ونولوفي سمال اب رهلاكم أون
0 

 ضرألا ىف اولع نودي بال يذلا اهلعجت ةرخآل اراذلاك لب جد َنورفنكلا لفي ال مَتاكبو اني فسح

 ريخ هللا باوث مكليو» ةماقتسالاو مهفلاو ملعلا لهأ نم ءالقعلا مهل لاقو يأ «ملعلا اوتوأ نيذلا لاقو»

 نيح اصلا نينمؤملا هدابعل هللا ءازج نإف مالكلا اذه لثم نع اورجزناو اوعدترا ىأ «ًاملاص لمعو َنمآ نمل

 يف لمعتسا مث كالهلاب ءاعدلا كليو لصأ : يرشخغزلا لاق نوراق لاح نم نوئمتتو نورت امم ٌريخ

 ةبترملا هذه ىطعُي الو يأ 4نورباصلا الإ اهالي الو» '”ىبغتري ال ام كرت ىلع ثعبلاو « عدرلاو رجزلا
 «ضرألا هرادبو هب انفسخفإ ةموئشملا هتياهنل ًاهيبنت ىلاعت لاق هللا رمأ ىلع نورباصلا الإ ةرخآلا يف ةلزنملاو

 «بهللا نود نم هنورصني ٍةسئف نم هل ناك امفإط هرطبو هوتع ىلع ءازج « هزونكبو هب روغت ضرألا انلعج يأ
 نم ناك امو يأ «نيرصتنملا نم ناك اموإ» هللا باذع هنع نوعفدي ناوعألاو راصنألا نم دحأ هل ناك ام ىأ

 هتلزنم اونمت نيذلا راصو يأ «سمألاب هناكم اًوْنَم نيذلا حبصأو» نيكلاغلا نم ناك لب هسفنب نيرصتتملا

 نم ءاشي نمل قزرلا طسيب هللا َنأكيو نولوقي» فسخلا نم هب لزن ام اودهاش نأ دعب بيرقلا سمألاب هانغو
 ( هللا عنص نم موقلا اهنأ اوبجعا : ينمتلا نم مهنم ردص ام ىلع ًافسأو ًامدن نولوقي يأ «ردقيو هدابع

 قيضيو « هيلع هتماركل ال  هتمكحو هتثيشم بسحب  هدابع نم ءاشي نمل قزرلا عسوي هللا نأ فيك
 ناتملك «نأكيو» : يرشخزلا لاق !! هيلع هناوهل ال  ءالتبا هئاضقو هتمكحلا  ءاشي نم ىلع قزرلا

 يف مهتطخ ىلع اوهبنت موقلا نأ هانعمو , مدنتو اطخلا ىلع هيبنت ةملك يهو «نأك » نع ةلوصفم ؛يَود

 انيلع لضفتو ؛ انب فطل هللا نأ الول يأ «انيلع هللا نم نأ الول» اولاقو «”اومدنتو نوراق ةلزنم مهينمت

 ضرألا انب فسخو . نوراق ريصم انريصم ناكل يأ © انب فسنخلا» هانينمت ام انطعي ملو « ةمحرلاو ناميالاب
 ةداعسلاب زوفي الو حجني ال ثيح هللا لعف نم بجعأ يأ «نورفاكلا حلفي ال هنأكيو# هب اهفسخ امك

 دعب « لاملاب نايغطلا ةصق يهو « نوراق ةصق  يهتنت انه ىلإو . . ةرخآلا يف الو ء ايندلا يف ال نورفاكلا

 هلوق يف رشابملا بيقعتلا يتأي مث . ىسومو نوعرف ةصق يف ناطلسلاو هاجلاب نايغطلا ةصق ىلاعت ركذ نأ
 ميظعتلاو ميخفتلل ةراشإلا «ًاداسف الو ضرالا يف ًاوُلع نوديري ال نيذلل اهلعجن ةرخآلا رادلا كلت ىلاعت

 يتلا , يدمرسلا دلاخلا ميعنلا راد يه اهفصو كغلبو . اهربخ تعمس يتلا ةعيفرلا ةيلاعلا رادلا كلت ىأ

 ربكتلا نوديري ال نيذلا نيقتملل اهلعجن . رشب بلق ىلع رطخ الو . تعمس نذأ الو , 'تأر نيعال ام اهيف

 نيلالجلا يف لاق . روهمجلا هراتخاو هيوبيسو ليلخلا بهذم وه يرشغتزلا هلاق يذلا اذهو 7417/7 فاشكلا (؟) . "41/7" فاشكلا (1)

 « ثارت ملأ «ناكيود ىنعم نأ ةداتق نع يربطلا لقنو طسبي هللا نأل بجعأ ىنعملاو ماللا ىنعمب فاكلاو :ءانآأ بجع ىنعمب لعف مسا « يو »

 . ملعأ هللاو . يربطلا رايتختا وهو « ةدحاو ةملك اهنأو.



 صصقلا ةروس (74) غةغم

 أ 1ك رسل لس ما بووم هر همك

 أول يذلا كرامة اج نمو اهنمريخخ ر هلف ةنسحلاب ءاج ب اج نم © نيم ةَبقَعْلاَو اداسفالو

 رو م رس ساس را

 ءاَجم لأ قر ل دمك لآ َناَءْرقْلا َكَيْلَع ضَرَف ىلا َنإ (نولمعي أوناكام الإ تاكيسلآ

 همر مم مورا ٌعوبرب سم اس م

 نقار نيا بلا لب م أ رت تنك امو 9 نيب ٍللَلَص يف وه نمو دأب

 < جم 0 ل رورع يع هل 3 عة رس

 نم وكل الو كيد نإ عدأو كب تكن ْذإ دبه تيا نع َكندصب الو ذ َنيِرفنَكُنَل اره

 هْيَلِإَو كحلا هل و ال كلام ٍءَْك 2 ال هَل [ةل رت هَل مم عال جج نير صل
 ساد ريم ىو

 4 ٠ فكلوعج رب

 نوشخي نيذلل ةدومحملا ةبقاعلا يأ «نيقتملل ةبقاعلاو» ايندلا ةايحلا هذه يف ناودعلاو ملظلا الو , نايغطلاو

 ةمايقلا موي ءاج نم يأ «اهنم ٌديخ هلف ةنسحلاب ءاج نمإ» هباقع نورذحيو هناوضر نوغتبيو « هنوبقاريو هللا

 الإ تائيسلا اولمع نيذلا ىرُجيالف ةئيسلاب ًءاج ْنمو# ةريثك ًافاعضأ هل اهفعاضي هللا نإف تانسحلا نم ةئسحب.
 هدابع ىلع هللا لضف نم اذهو « اهلثمب الإ ىزهي الف تائيسلاب ةمايقلا موي ءاج نمو يأ «نولمعي اوناكام
 لزنأ يذلا نإ يأ «نآرقلا كيلع ضرف ىذلا نإ تائيسلا مهل فعاضي الو تانسحلا مهل فعاضي هنأ

  اهنم كجرخأ امك ةكم ىلإ كارل ىأ داعم ىلإ كدارلا هب هب لمعلا كيلع ضرفو نآرقلا دمحم اي كيلع
 ىلإ كدارل هانعم : سابع نبا لاق اهنم رجاه نأ دعب اهيلإ مالسلا هيلع هعوجرو ةكم حتفب هللا نم دعو اذهو

 هذه هيلع هللا لزنأف . ةكم ىلإ قاتشا ةفحْجلا غلبف ةكم نم هك ينلا جرخ امل : كاحضلا لاقو . ةكم

 يبد : نيكرشما ءالؤم دمح اي لق يأ «نيم لالصض يف وه نمو ىدهب اج نم ملعأ يبر لقا "آل

 , هلمعب ًالك يزاجيو « ءيسملا نم نسحملا ملعي يذلا العو لج وهف ؟ متنأ وأانأ له لاضلاو يدتهملاب ملعأ

 ةمعر الإ باتكلا كيلإ ىقلُي نأ وجرت تنك امو» نيبم لالض يف دمحم اي كنإ : ة ةكم رافك لوقل باوج وهو

 رو كلذب هللا كمحر نكلو باتكلا كيلع لزني نأ الو , ةوبنلا لانت نأ عمطت تنك امو يأ 4كبر نم

 أريهظ ننوكت الفإ كيلع هلزنأف كمحر كبر نأ الإ ىنعم او عطقنم ءانثتسا اذهو :ءارفلا لاق كتثعبب دابعلا

 مهذذبان نكلو ةلماجملاو ةارادملاب ؛ « مهالض ىلع محلا دعاسمو « مهنيد ىلع مهل انوع نكت ال يأ 4نيرفاكلل

 « قحملاب عدصي نأو مهنم زرحتلاب رمأف « هئابآ نيد ىلإ لوسرلا نوكرشملا اعد : نورسفملا لاق مهفلاخو

 نع كّندصي الو» مهوقفاوي الو رافكلا اورهاظي الث هتمأ دارملاو , مالسلا هيلع هل هلاثمأو اذهب باطخلاو

 عابتا نع كودصيف مهوق ىلإ نكرت الو « نيكرشملا ءال ؤه ىلإ تفتلت الو يأ «كيلإ تزن ْذِإ دعب هللا تابآ
 الو هتدابعو كبر ديحوت ىلإ سانلا عداو يأ «كبر .ىلإ ٌحْداو» تانيبلا تايآلا نم كيلإ هللا لزنأ ام

 هللا عم عدت الو مهنم ناك مهتقيرطب يضر نم نإف ٠ مهئاوهأ ىلع مهترياسمب يأ «نيكرسشملا نم ٌننوكت
 )١( ريثك نبا رصتخمو 749 /5 يزوجلا نبا ريسفت 7/ 75 .



 ءاذ نورشعلا ءزجلا

 : يواضيبلا لاق ىلاعت هللا الإ رقحب دوبعم ال يأ وه الإ هلإ الإ» هللا ىوس ًاهإ دبعت ال يأ «رخآ أهل
 ءيش لك يأ «دهجو الإ كالاه ميش لكإط م هتدعاسم نع نيكرشملا عارطأ عطقو جبيهتلل هلبق امو اذهو
 ىلاعت هنأب رابخإ اذهو : ريثك نبا لاق العو لج هللا تاذ دارأو هجولا قلطأ « ةسدقملا هاذ ىقبتو ىنفي

 نم لك» هلوقك تاذلا نع هجولاب رّبعف , تومي الو قئالخلا تومت يذلا « مويقلا يملا . يقابلا مئادلا
 يف ذفانلا ء ءاضقلا هل يأ «نومجُت هيلإو مكحلا هلف «ماركإإلاو لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو . ناف اهيلع
 . هاوس ردحأ ىلإ ال داعملا موي ًاعيمج مهعجرم هيلإو . قلخلا

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغاللتبلا

 . ؟ «ليلب مكيتأي» هلثمو ؟ «ءايضب مكيتأي هللا ريغ هلإ نمل خيبوتلاو تيكبتلا - ١
 لاق مث راهنلاو ليللا عمج «راهنلاو ليللا مكل لعج هتمحر نمو» بترملا رشنلاو فّللا_؟

 « راهنلا ىلإ قزرلا بلطل ءاغتبالاو« ليللا ىلإ نكسلا داعأف «هلضف نم اوغتبتلو هيف اونكستل»

 داع يناثلاو 2 لوألا ىلع داع لوألا نأل بترملا رشنلاو فللا عيدبلا ءاملع دنع اذه ىمسيو

 . ةيعيدبلا تثانسحملا نموهو يناثلا ىلع

 . «نيدسفملاو . . داسفلا» هلثمو 4نيحرفلا . . حرفت ال قاقتشالا سانج 3

 . دكرتمو كاش عماسلا نأل «ميظع ظح وذل هنإ» «ماللا» و «ّنإ ب ةلمجلا ديكأت - 5

 . سمألا ظفلب بيرقلا يضاملا نمزلا نع ىنك «سمألاب هناكم اونمتإ» ةيانكلا - ه

 . ردقيو . . قزرلا طسبي# قابطلا- 5

 . ةيآلا 4 . . ىزْ#ي الف ةثيسلاب ءاج نمو» «اهنمريخخ هلف ةنسحلاب ءاج نم ةفيطللا ةلباقملا -

 . لسرم زاجم هيفف ةسدقملا هتاذ يأ لكلا دارأو ءزجلا قلطأ «ههجو الإ لسرملا زاجملا - 8

 : اودشنأو نوراق كلم هفكي مل ةعانقلا هعبشت مل نم : ءاملعلا ضعب لاق : هفيطل

 ندبلا ةحار اهيفو ميعنلا اهيف الدب اهب يغبت ال ةعانقلا يه

 ؟ نفكلاو نطقلا ريغب اهنم حار له اهعمجأب ايندلا كلم نمل رظنا

 « صصقلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 اندم

 .55/؟2 يواضيبلا )١(



 ركل 1 نزعه كرجل ة روني (0) 0
 6 ا
 7 ص كويل 0 ب 1
 6 م سلامي 1 0

5 2 0 1117 0 

 ةروُسلا بعدي ندب 01 3

 ثعبلا « ةلاسرلا « ةينادحولا » ىربكلا الوصأ يف ةديقعلا اهعوضومو ةيكم توبكنعلا ةروس 1#
 اكد نيملسملا نآل ةارحلا هذه ف « ءالتبالا ةمس و ناعيا لو رودي ةيركلا ةروسلا روق: ءازخلاو

 ًالوطم ةروسلا هذه يف ءالتيإلاو ةنتفلا عوضوم نع ثيدحلا ءاج اذهلو « ةدشلاو ةنحملا عاونأ ىسقأ يف اوناك
 . ءايبنألا صصق ركذ دنع صاخ هجوبو ًالصفم

 مهو انمآ اولوقي نأ اوكرتي نأ سانلا بسحأ ه ملا حيرصلا ءدبلا اذبب ةميركلا ةروسلا ءىدتبت *#

 تلزن اذإف , ناسللاب لاقت ةملك ناميالا نوبسحي سانلا نم قيرف نع ثدحتت ةروسلا يضتو ؟ «نونتُُي ال

 ناآك ٠ « ايندلا باذع نم ًاصلخت مالسإالا نع اودتراو . لالضلا ميحج ىلإ اوسكتنا ةدشلاو ةنحملا مهب
 سانلا ةنتف لعج هللا ىف يذوأ اذإف « هللاب انمآ لوقي نم سانلا نموه ايندلا باذع نم نوهأ ةرخآلا باذع

 ةلاسر غيلبت ليبس يف لاوهأو دئادش نم هوقال امو « ءايبنألا ةنحم » نع ثدحتت ةروسلا يضقو *

 نيربجتملا ةاغطلا ممألا ضعب نع ثدحتتو « بيعش مث طول مث ميهاربإ مث « حون ةصقب ًاءدب ,دهللا

 ل ل ل 2 نوراقو 3 دومنو ,داعك

 اذهف ؛ ةليصحلا ةلاضو دهجلا ةماخض يف لثمتت « ا

 ليلق الإ هعم نمؤي اهف هللا لإ مهوعدي ةنس نيسمخو ةثاهعست هموق يف ثكمي مالسلا هيلع حون

 وبأ اذهو «نوملاظ مهو نافوطلا مهذخأف ًاماع نيسمخ الإ ةنس فلأ مهيف ثبلف هموق ىلإ ًاحون انلسرأ دقلو»

 الإ ةجيتنلا نوكت ايف ناهربلاو ةجحلاب مههداجيو « ةليسو لكب هموق ةياده لواحي ليلخلا ميهاربإ ءايبنألا
 . تايآلا « . . رانلا نم هللا هاجنأف هوقّرح وأ هولتقا اولاق» نايغطلاو ولعلا

 نوتاتل مكنإ هموقل لاق ذإ ًاطولو» ءايح وأ لجخ نود ةليذرلاب حجبتلا رهظي طول ةصق يفو #

 يضمت « ءايبنألا ةنحمل عيرسلا ضارعتسالا كلذ دعبو تايآلا «نيملاعلا نم دحأ نم اهب مكقبس ام ةشحافلا



 عمأ نورشعلا ءزجلا

 باتتكلا اذهب مهءاج مث ؛ بتكي ملو أرقي مل 'يمأ لجر وهف لي دمحم ةلاسر قدص نّيبت ةميركلا ةروسلا

 م الو باتك نم هلبق نمولتت تنك امو نيلاعلا بر مالك هنأ ىلع نيهاربلا مظعأ نم اذهو ٠ زجعملا
 ةقثبنم ةينادحولاو ةردقلا ىلع نيهاربلاو ةلدألا نع ثيدحلل ةروسلا لقتنتو 4نولطبملا باترال ًاذإ كنيميب

 داهحلا عاونأب اودهاجو دئادشلاو نحملا مامأ اوربص نيذلا ءازج نايبب متخت مث ؛ . حيسفلا نوكلا اذه نم

 عمل هللا نإو . انلبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو» ءالتبالاو ةنحملا هجو يف اوفقوو « يلاملاو ىسفنلا
 . «نينسحملا

 2 ةتوحنملا مانصألل ًالثم اهيف توبكنعلا برض هللا نأل ؛ توبكتعلا ةروس١» تيمس : هتيممسيلا

 . تايآلا * . . ًاتيب تذختا توبكنعلا لثمك ءايلوأ هللا نود نم اوذختا نيذلا لثم» ةموعزملا ةهلآلاو

 ءوني يذلا ليقثلا لمحلا وهو لقث عمج «مهلاقثأ رابتخالاو ءالتبالا : ةنتفلا «ةنتفط : : ستلمفغللا
 «نوبلْقُتِل ًاروزو ًابذك «ًاكفإ» ثكمو ماقأ 4ثبلإ رازوألاو بونذلا انه لاقثألاب دارملاو . ناسنإلا هب

 . نودرُتو نوعجرُت

 اذه ام : تلاق , ٌتملسأ ملف يمأب أراب الجر تنك » : لاق صاقو يبأ نب دعس نع : : لوما بيس
 لتاق اي : لاقيف يب ريعتف تومأ ىتح برشأ الو لكآ الوأ اذه كنيد نعدتل ؟ دعس اي تثدحأ يذلا نيدلا
 « لكأت ال ليلو ًاموي تثكمف : لاق « ًادبأ ع مىيشل اذه ينيد عدأ ال ينإف . هامأ اي ىلعفت ال : تلق غهمأ

 ول هاّمَأ ايهللاو نيملعت : تلق كلذ تيأر املف « لكأت ال ةليلو رخآ ًاموي تثكم مث ..تدهج دق تحبصاف
 تئش نإو «٠ يلكف تئش نإف . ًادبأ ءيشل اذه ينيد تكرت ام سفن ًاسفن تجرخف سفن ةئام ركل تناك

 نأ ىلع كادهاج نإو ًانسُح هيدلاوب ناسنإلا انيصوو# ةيآلا هذه هللا لزنأف تلكأ كلذ تأر املف « اي
 «»ةيآلا « . .٠ هعطت الذ ملع هب كل سيل ام يب

 ام ص ترو له

 تال

 ةامم ء مس ساو هر م

 ملبن م نيا نَككْذَقلَ هج َنوُنَتْفي ال ْمُهَواَنماءأوُلوقب نأ أوك رثب نأ سانلا بسحأ د ملا

 نأ اوكرتُي نأ سانلا بسحأ# ©”نآرقلا زاجعإ ىلع هيبنتلل ةعطقملا فورحلا ملال: راس فلا
 درجمل ناتتفا ريغ نم اوكرتُي نأ سانلا نظأ يأ يراكنإالا ماهفتسالل ةزمهلا ؟ نونتُمي ال مهو انمآ اولوقي
 : يزج نبا لاق قفانملا نم قداصلا زيمتيل مهناحتما نم دب ال لب اونظ امك سيل ال ؟ انمآ ناسللاب مهوق
 شيرق رافك ناكو « هريغو ( رساي نب رابع » مهنم . نيفعضتسم ةكمب اوناك نينم ؤملا نم موق يف تلزن

 نأ مهربخأو مهظعوو ةيآلا هذبم هللا مهسنآف كلذب مهرودص تقاضف 2 مالسإالا ىلع مهنوبذعيو مهنوذ ْؤِ

 يف هتريس كلت نأ مهملعأو . ناميالا ىلع تابثلاو . ىذألا ىلع ربصلا ىلع مهسفنأ اونطويل . رابتخا كلذ

 . هوحتفيل ًادوع هيف اولخدا يأ اهاف اورجش اهومعطي نأ اودارأ اذإ اهدالوأ ناك تاياورلا ضعب يفو ١144 يدحاولل لوزنلا بابسأ 1١(

 . ةرقبلا ةروس لوأ يف ةعطقملا فورحلا لوح هانبتك ام رظنا (؟)



 توبكتعلا ةروس (76) 3ك
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 ءآَس اَنوُقِبسِب نأ تال َنوُلمحَي نيل بَحمأ# َنيبذلكلا ملح أوقَدَص نذل هلا نملَعَبلَف

 هوجن دهب نمو هج معلا يما وموت الا لأ نإ هلأ آمل وجرب ناك نم هج نوكيا
 مهني زجنلو مهتاكبس مهنع نرْفكنل حلاو أوم َنيذْلآَو يد َنيِلَعْلا نَع نعل هلا نإ هس هت مريوم جممم سل دسم سرور جمس مال هم سمو ريص مس 2 2 همه

 موو م سمس مموسو ع

 ءدب لك سلم ىل لول لهب نواس هيدلوب نسإلا انيصوو 2١ نولمعي أوناك ىذلا َنَسَحَأ

 انتف دقلو» ”بذاكلا نم هناهيا يف قداصلا رهظيو . كلذب مهصحميل نينم ملا ىلع رافكلا طّلسي هد هدابع

 ملا نحملاو بئاصملاو فيلاكتلا عاونأب مهقبس نم انحتماو انربتخا دقلو يأ #«مهلبق نم نيذلا

 نملعيلف» "”هفالخ عقوتي نأ يغبني الف ٠ اهلك ممألا يف ةيراج « ةميدق ةنس كلذ نأ ىنعملاو : يواضيبلا

 نيبو . ناميالا ىوعد يف نيقداصلا نيب هللا نزيميلف يأ #نييبذاكلا نصلعيلو ويد نيزذلا هللا

 لعافلا مساب نيبذاكلا نعو «اوقدص نيذلا» لعفلا ظفلب نيقداصلا نع ربعو « هيف نيبذاكلا

 نإف نيقداصلا فالخب مهيف خسار بذكلا نأو رمتسم مهفصو نييبذاكلا نأ ىلإ ةراشإلل ؟نييذاكلا»

 ردصملا توبث لع مسضاوملا نم ريثك يف لدي لعافلا مسا نإ : رخفلا ماميالا لاق « ددجتلا ديفي لعفلا

 ال هنإف ءرمخلا براش نالفو . رمخلا برش الالف : لاقي ايك هيلع لدي. ىبغاما لعفلاو . هيف هخوسرو

 نظيأ يأ «انوعبسي نأ تانسيسلا نولمعي يذلا بسح مأ» ” خوسرلاو توبثلا لعفلا ةغيص نم مهفي

 «نومكحي ام اس ؟ اننو زجعيو انباقع نم نوتوفي مهنأ تاقبوملاو يصاعملا نوبكتري نيذلا نومرجملا
 مهنظ ىلع سانلل خيبوت لوألاف 2 دشأ خيبوت ىلا خيبوت نم لاقتنا ةيآلاو : يواصلا لاق نونظي ام سئب يأ

 لجأ نإف هّللا ءاقلاوجري ناك نمو 'مهرفك ىلع مهماود عم هنم نورفيو هللا باذع نوتوفي مهنأ

 ال اه لمعو ةرخآلاب فرتعا نم نأ انه نيب « ىدّس ايندلا يف كرتي ال دبعلا نأ ىلاعت نيب ال «تآل هللا

 هللا ةعاط يف ةدهاجملا ىلع ايندلا يف ربصيلف هللا باوث وجري ناك نم ىنعملاو هلمأ بيخي الو . هلمع عيضي
 نينم ؤملل ةيلست ةيآلاو , بيرق تآ وه ام لكو « نايئإالا بيرق هللا ءاقل نإف . هيزاجيف هللا ىقلي ىتح

 ميلعلا . دابعلا لاوقأل عيمسلا ىلاعت وه يأ «ميلعلا عيمسلا وهو ميعنلا راد يف ريخلاب مه دعوو

 ىلع ربصلاب هسفن دهاج نمو يأ «هسفنل دهاجي افإف دهاج نمو# ةنطابلاو ةرهاظلا مهلاوحأب

 يأ «نييملاعلا نع ينفنغل هللا نِإِه هسفنل يه امنإ هداهج ةعفنمف . تاوهشلا نع فكلاو . تاعاطلا

 اولمعو اونمآ نيذلاو» نيصاعلا ة ةيصعم هرضت الو 34 نيعئاطلا ةعاط هعفنت ال « دابعلا نع نغتسم

 مهنع نوحمنل يأ «مهتائيس مهنع نرفكنل» حلاصلا لمعلاو ناميالا نيب اوعمج يأ «تاحلاصلا

 «نولمعي اوناك يذلا نسحأ مهئيزجنلوإ» حلاصلا مهلمعو مهناميإ ببسب مهنم تفلس يتلا مهتائيس

 ًادك ؤم ًارمأ هانرمأ يأ «ًانسح هيدلاوب ناسنإلا انيصوو8#تاعاطلا يهو ةحلاصلا مهلامعأ نسحأب مهيزجنو يأ

 دلاولا « ناسحإالاو لضفلا ةياغ هيلع امهو هدوجو ببس اههنأل «٠ ناسحإالا ةياغ هيدلاو ىلإ ناسحإالاب

 . 7* /# نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح (4) . 79 /79 ريبكلا ريسفتلا (6). 937/7 يواضيبلا (؟) 0



 3 نورشعلا ءزجلا

 مق ا مرو 00 - همه 0 ل عر لإ 0 رو َ 0

 نبل 3 باد 50 آدم هللأب نما ُُشس نم نم يان 6 مطارد
 نيله 1 م مص 1 م حم ع1 ع 00000 5

 هللا َلَعبلو جو َنيََعْلاِرودص يف املأ هللا سيك وأ كم اًنكح ان ٌنوُقب كبَر نم رصن اج

 دالوألا نأل ,. سكعلا نود نيدلاولا ربب دالوألا هللا رمأ انإو : ىواصلا لاق قافشإلاب ةدلاولاو قافنإلاب
 ةمحرلا ىلع نولوبجم ءابآلاو . مهعبط فلاخي امب هللا مهفلكف . نيدلاولا ةعاط مدعو ةوسقلا ىلع اولبُج
 «امهعطُنالف ملع هب كسل سييل ام يب كرسشُعل كاد هاج نإوإ» ”هيلع اولبْج امل مهلكوف دالوألاب ةقفشلاو
 نوكي نأ حصي ال ًاثيش هب كرشتو هللاب رفكت نأ ىلع صرحلا لك اصرحو ؛ اههعسو يف ام لك الذب نإو يأ

 اب مكنبنأف مكعجرم ىلإ هللا ةيصعم يفر قولخمل ةعاط ال هنأل كلذ يف |مهعطت الف « « ميقتسي الو ا

 امب الك يزاجأف . مهرجافو مهرب ؛ مهرفاكو مهئمؤم ؛ ًاعيمج قئالخلا عجرم "ىلإ يأ «نولمعت متنك
 نيذلاو» ىدرلا ليبس عبتاو هيدلاو قع نمل ديعوو ( ىدهلا عبتاو هيدلاو رب نمل نسح لعو هيفو « لمع

 لاق ةنجلا يف نيحلاصلا ةرمز يف مهّئلخدنل يأ ؟نيحلاصلا يف مهّتلخدنل تاحلاصلا اولمعو اونمآ
 يفو . مهبتارم لين ىلا سوفنلا كيرحتل نيلماعلا نينمؤملا ةلاحب ليثمتلا ىلاعت رّرك : يبطرقلا
 نين ؤمل هدعأ ام عت ركذ انو '" هتاياغ دعبأو حالصلا ةياهن يف مه نيذلا يأ ةغلابم 4نيحلاصلا»
 لمج هللا يف يذوأ اذإف ؛ هللاب انمآ لوسقي نم ساّنلا نمو لاقف نييذبذملا نيقفانملا لاح ركذ صّلخلا
 ببسب مهدحأ يذوأ اذإف  هللاب انمأ مهتنسلأب نولوقي ' قيرف سانلا نمو يأ «هللا باذعك سانلا ةنتف

 يذلا ديدشلا هللا باذعك ناميالا نع هل ًافراص ًاببس سانلا ىذأ نم هبيصي ام لعجو نيدلا نع دترا هنامإ
 م باذع نإ ثيح نم هللا باذعكو هيبشتلاو : نورسفملا لاق رفكلا نع ناسنالا فرصي

 مهناكإ ىضتقم ناكو . ناميإلا نم محل ًاعنام مهاذأ اولعج نوقفانملا كلذكف ٠ . رفكلا نم نينم ؤملل

 3: لاق نيقتملل ةبقاعلا نإف « ةحنم ةنحملا يفو « ةبوذع باذعلا يف اوريو . اوعجشتيو اوربصي
 امهنيب بذبذمو « هدائعو هرفكب رهاجم رفاكو 3 هداقتعا نسحب رهاظ نم ؤم : ةثالث نيفلكملا ماسقأ : رخفلا

 نيذلا هللا نملعيلفإ هلوقب نيمسقلا ىلاعت ركذ الف . هدا ؤف يف رفكلا رمضيو هناسلب ناميالا رهظي
 ةيآلا يف ةفيطللاو كيلا انمأ لوقي نم سانلا نمو# انه ثلاثلا مسقلا ركذ © «نييذاكلانملعيلواوقدص

 هللا ليبس يف نمؤملا يذوأ : كانه لاقف .رفاكلا قفانملا ةسخو ءرباصلا نم ؤملا فرش نايب دارأ هللا نأ

 هبلق نوكيو مهتقفاوم رهظي نأ هنكمي تاكو . هسفنب هللا كرتف رفاكلا قفانملا يذوأو ٠ هكرتي ملو هليبس كرتيل

 انكانإ نُلوقيل كبر نم ٌرصن ءاج نئلوإ «”ةيلكلاب هللا كرت لب هلعفي مل اذه عمو . ناميالاب ًانئمطم
 مكرصنن مكعم انك انإ : نوبذبذملا كئلوأ لاق مناغمو حتفو «٠ نينم ؤملل بيرق رصن ءاج نئلو يأ «مكعم

 يفامي ملعأب هللا سيّلوأ» مهيلع أدر ىلاعت لاق مئانغلا نم مكل لصح اهف انومساقف . مكئادعأ ىلع
 )١( نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح */  . 79١يبطرقلا (؟) 9884 /1١" . )"( ريبكلا ريسفتلا 397/156 .



 توبكنعلا ةروس (؟9) 16

 نيلي مهامو زك طخ ل حدو اليس أوعبت أونما َنيِذَلل أءرقك نزلا لو يو نقم أونماَ ري صام لا ل ع ع تلا وب صوص اص صام و در يس مم نب 82
 نم مص اس مورص ياام 2 مواسم هلم موأ ج لا ما سا رم ام اد د

 اع ةمئيقْلا موي نلكسيلو للأمم اأو ْمُظاَقْلا نلمحيلو 59 َنوبْنكَل بنام ني مُهيطَحْنم

 "ماع

 مهو تافوطلا مّدَحَأف اماع نيم الإنس فل موف تيل هموم لإ اون اَنلسرادَمَلَو و َنورتْعَ أوناَك سرس ريب همهم مود ادأ نر اس ساس حب ل سا
 يجي ساب

 اميو « رشو ريخ نم رئامضلا هيلع توطنا امب ملاعلا وه هللا سيلوأ يأ ريرقت ماهفتسا ؟ «نسيملاعلا رودصص

 هللا نملعيلو» هلوقب كلذ ىلاعت دكأ مث « ميلع ءيش لكب هنإ ىلب ؟ قافنو ناميل نم سانلا بولق يف

 اوزيمتي ىتح نيقفانملا لاحو نينم ملا لاح هدابعل هللا نر هظُيلو يأ «نيقفانملا نملعيلو اونمآ نيزذلا

 هملع راهظإ «هللا نملعيلو# دارملاو : نورسفملا لاق قداصلا نمؤملا فرش رهظيو , قفانملا حضتفيف

 هيلع يف إل نكاك وع امو اب ترك انو: ناك اه مناع هلئاقدإ 2 مهيدل ًامولعم حبصي ىتح سانلل

 ملعلا سابع نبا رّسف دقو « ىلاعت هّلل ةبسنلاب ءافخو بيغ ملع ال , ءادبإو راهظإ ملع ًاذإ وهف ف . ةيفاحخ

 رافكلا لاق يأ «مكاياطخ لمحنلو انايبس اوعبتا اونمآ نيذلل اورفك نيذلا لاقو» ©ةي ؤرلا ىنعمب
 لاق باقع كانه ناك نإ «٠ باقعلاو مئيالا مكتع لمحن نحبنو اننيد اوعبتاو « انرفك اك اورفكا نينمؤملل

 فيكف « رمأ ةغيص « ليمحنللو » ليق نإف , "”يقنع يف كتثيطخو اذه لعفا : لئاقلا لوقي امك : ريثك نبا
 مكاياطخ انلمح انومتعبتا نإ يأ ءازجو ًطرش ىنعملاو ٌرمأ ةغيصلا : لوقنف ؟ صخشلا نم سفنلا رمأ حصي
 دحأ لمحي ال هنأل ايا نم تي نيا ه مو يأ (هيش نم مهايطخ نم نسلم: مهاسر#

 عم ًالاقثأو مهللاقثأ نلمحيلو# ىلاعت لاق مث . كلذ يف نوبذاكل مهنإو يأ «نوبذاكل مهنإ» دحأرزو
 ثيدحلا يف |بك ءيش كتلوأ رازوأ نم صقني نأ نود مهولضأ نم رازوأو مهرازوأ نلمحيلو يأ «مهلافتأ

 نايل ين مهماثآ نم صقُنُي نأ ريغ نم هعبّتا نم ماثآ لثم مالا نم هيلع ناكةلالض ىلإ اعد نمو)

 نم هنوقلتخي اوناك امع يأ «نورتفي اوناكامعإ عيرقتو خيبوت لا ؤس نلأسيلو يأ 4ةمايقلا موي

 لاقف نيكرشملا ىذأ نم هاقلي امع هل ةيلست حون ةصق لك هلوسرل ىلاعت ركذ مث , لجو زع هللا ىلع بذكلا
 ثكمف هموق ىلا ًاحون انثعب دقلو يأ عا ماع نيسخ الإ نس فلأ مهيف ثبلف هموق ىلإ ًاحون انلسرأ دقلو»

 مهذخأف» هوبذكف مانصأ ةدبع اوناكو « العو لج هللا ديحوت ىلا مهوعدي ةنس نيسهحو ةئامعست مهيف

 : دوعسلا وبأ لاق لالضلاو رفكلا ىلع نورصم مهو نافوطلاب هللا مهكلهأف يأ «نوملاظ مهو نافوطلا
 نافوط ىلع بلغ دقو « مالظلاو حيرلاو ليسلا نم « ةدشو ةرثك ىلع ءيشلاب فوطي ام لك : نافوطلاو

 دوجو درجم ىلع بذعي ال هللا نأ يهو « ةفيطل ىلا ةراشإ «نوملاظ مهوو» هلوق يفو : يزارلا لاق هاما
 ىلع مهو مهكلهأ ينعي «نوملاظ مهو لاقاذهلو ملطلا ىلع رارصإللا ىلع بذعي امإو «٠ ملظلا

 . نيحيحصلا ف ثيدحلا (#) . ”. /# رصتخملا ريثك نبا (؟) . رصتخلا نم 18/8 نآشلا اذه يف ريثك نبأ ةمالعلا هبتك ام رظنا (1)
 . ١55/14 دوعسلا وبأ (4)



 عمو نورشعلا ءزجلا

 رسوم د. سس رود ذآ 00 00 ما موارإ دود ادم

 وح زك هوقو هل اودبعأ وع لاَ 'ذإ مناد وج نزلا ءامتلج ةئيفسلا بلح أوهلنيجتأف

 هلأ نود نم َنودبعَت ؟ لانك يلقون هللا نود نم َنوُدبعَت فى 9 نوملعت نولعَت 2  مثنك نإ رك ل

 ا و ويدور هَل ى رار ساراس را ار عر ع ع ريمورم رلوا 57

 دقف أوبذكت نإو نيج نوعجرت هيل هل أوكْشأو هودبعأو َقْزِرا هَل دنعأ اوغمباف اقزر مكس َنوُكلَم ال
 عر لوو وم م هك كك هس همديرأ م هد

 م قاَحنأ 1 ص نيِمْلا غلبْلااَلِ لوسرلا لع امو كلبق نم مآ بدك

 نم ةنيفسلا يف هعم بكر نمو قرغلا نم ًاحون انيجنأف يأ 4ةنيفسلا باحصأو هانيجنأف» "مهملظ
 ةربعو ةظع ةلئاهلا ةثداحلا كلت انلعجو يأ « نيملاعلل ٌةيآ اهانلعجو» نينمؤملا هعابتأو هدالوأو هلهأ
 ىلاعت ربخي : ريثك نبا لاق «هوفقتاو هللا اودبعا هموقل لاق ذإ ميهاربإوإ» اهب نوظعتي مهدعب سانلل
 « هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ هموق اعد هنأ ؛ ءافنخلا مامإ ( ميهاربإ ١ هليلخو هلوسرو هدبع نع

 يدسم ال معنلا ىلعروكشملا هنإف ركشلا يف هديحوتو , هدحو هنم قزرلا بلطو « ىوقتلا يف هل صالعتالاو

 مدتك نإ ناثوألا ةدابع نم مكل ريخ هاوقتو هللا ةدابع يأ «نوسلعت منك نإ ] مكل ريخ مكلذإ» "هريغ اهل

 نب ًاثيش نودبعت ال متنأ يأ «ًاناثوأ هللا نود نم نودبعت افإ» |مهنيب نوقرفتو رشلا نمر يخلا نوملعت
 ًابذك نوعنصتو ىأ «ًاكفإ ن نوفلختو» مكيديأب اهومتعنص ةراجح نم ًامانصأ نودبعت امو ٠ رضي وأ
 مكل نوكلمي ال هللا نود نم نوديعت نيزذلا نإ » 'ًاكفإ نو روصتو نوتحلت : سابع نبا لاق الطابو

 يأ «قزرسلا هللا دنع اوغتبافإ» مكوقزري نأ ىلع نوردقي ال مهنودبعت نيذلا ءالؤه نإ يأ «ًأقزر

 هذحو هوصخو يأ «هل اوركشاو هوديعاو# كلذ ىلع رداقلا هنإف .ء هدحو هللا نم قزرلا اوبلطاف

 ل هيب يأ ن رص دسيلإ» مكيلع ايامنا لا همعت لع دوركشأو . هل ارمضخاو ارعشصاو ةدابعلاب

 ال «مكلبق نم ممأ بذك دقف اوبذكُت نإوإ» هلمعب لماع لك يزاجيف ةمايقلا موي مكعجرم هريغ ىلإ
 مكسفنأب نورضت افإو مكييذكتب ينورضت نلف ينوبذكت نإو يأ ديدهتلاب هدعب ىنأ ديحوتلا نايب نم غرف

 لوسبرلا ىلع اموإف 'مهب لح ام مكب لحيسو , هللا باذع مهب لحف مهلسر اوبذك ممأ مكلبق قبس دقف
 يربطلا لاق سانلا ةياده هيلع سيلو ٠ هللا رماوأ غيلبت الإ لوسرلا ىلع سيلو يأ «نسييبا ٌحالبلا الإ
 فييكاوري ك9 "هب ينعي امهنم مهفيو ء هب دارج ام هعمس ن نيب يذلا يأ «نسيملا غالبلاط ىنعمو

 ةعطاسلا لئالدلاب نوبذكملا ري ملوأ يأ رشحلا يركتمل خيبوتلل ماهفتسالا «هديعُي مث قلخلا هللا مىدبُي
 : ةداتق لاق ؟رشحلا يف ةداعإالا ىلع ىلوألا ةقلخلاب نولدتسيف . مدعلا نم ًءادتبا قلخلا ىلاعت قلخ فيك
 هللا ىلع كلذ نإ ؟ توملا دعب ماسجألا هللا ديعي نأ زوجي فيك رظنلاو لئالدلاب اوري ملوأ ىنعملا

 « ريرج نبا هراتخخاو نسحلاو دهاجم لوق وهو قلخلا نم اهنأ رهاظلا وه اذه () . 37# /# ريثك نبا رصتخم (؟) . 45/99 ريبكلا ريسفتلا )١(

 هيلع ليلخلا مي ميهاربإ مالك نم اذه لك نا قايسلا نم رهاظلاو : ريثك نبا لاق (4) . بذكلا نولوقتو نوقلتخت يأ قالتخالا نم هنأ ليقو

 رافكل ىلاعت هللا مالك نم اذه نأ ىلإ يربطلا مامبالا بهذو «همرق باوج ناك |هفإط هلك اذه دعب هلوقل , داعملا تابئبال مهيلع هب ب جتحي ٠ مالسلا

 . مة يربطلا (5) . ملعأ هللاو رهظ ذأ ريثك نبا هيلإ بهذ امو . ميهاربإ مالك نم سيلو نكي يبنلا ةيلست هب داريو ةكم



 توبكنعل (ةروس 235( 106

 حر مدمس ه2 تل 000 مم مومو

 ةرخأل الأ ئوشني كأم ل تيكا وطنك ض زألا نأ اوريس لَك مج ريس هللا لع كلذ ل ٍبهديعي

 ريب حاسم عسا - 4 سمس ريب سرر 00 ا

 ىف نب زجعع متنأ امو يجد َنوبْلقَ هيلإو 0 ٌءاَسإ نم بذعيي 2 ميدو لك لع هلا ل

 ةهبآقلو هلل تلاعب ب اورَمك نيدو “ص ريصتالو يلو نم هلآ نود نم مل مو املا ف الو ضرألا

 رب اس رس را رك ساس ع را رع و الس م

 هلجنأق هوقرح وأ هواتف ولاَ نأ ال + واجن هج لأ ٌباَذع مل كوت نووي كبت
00 7 

 4 نونمْؤي موقَل تلي كلذ ىف نإ راف َنمدَق

 « ةداعإالا ىلع ردق ءدبلا ىلع ردق نم نإف ؟ روشنلاو ثعبلا نو ركني فيكف ىلاعت هيلع لهس ىأ «ريسي

 مث ىنفت مث ايحتف رامثلا هللا ءىدبي فيك اوري ملوأ : ضعبلا هلاق ام ىلع ةيآلا ىنعمو : يبطرقلا لاق
 كلذكو . دلو دلولا نم قلخو « دلو هنم قلخ نأ دعب هكلهي مث ناسنبالا قلخ أدبي كلذكو « ًادبأ اهديعي
 نك هل لاق ًارمأ دارأ اذإ هنأل ةداعإلا ىلع رداقلا وهف . داجي الاو ءادبرالا ىلع هتردق متيأر اذإف , ناويحلا رئاس

 يف اوريس ثعبلل نيركنملا ءالؤمل لق يأ «قلخلا أدب فيك اور ظناف ضرألا يفاوريس لق#'نوكيف
 فالتخاو . مهتائيه توافتو مهترثك ىلع قلخلا قلخ ريدقلا ميظعلا هللا نأ فيك او رظناف ضرألا ءاجرأ

 , هللا مهكلهأ فيك مهراثآو مهرايدو ةيضاملا نورقلا نكاسم ىلإ اورظناو . مهعئابطو مهئاولأو مهتنسلا

 مهئشني ىلاعت وه مث يأ «ةرخآلا ةأشنلا ءىشنُي ِهّللا مث ! لجو زع هللا ةردق لاك كلذب اوملعتل
 ل هنمو ءىش ىلاعت هزجعي ال ىأ «ريدق ءيش لك ىلغ هللا نإ#» ىرخأ ًةأشن ثعبلا دنع

 هلف « ديري ام مكحيو ءاشي ام لعفي يذلا فرصتملا مكاحلا وه يأ «ءاشي نم محريو ًءاشي نم بذعي»

 اموإ» ةمايقلا موي نوعجرُت هيلإو يأ «نوبلقُت هيلإو» نولأسُي مهو لعفي امع لأسي ال . رمألاو قلخلا
 يف برهم مكل سيلو . هللا باذع نم نوتوفت ال يأ «ءامّسلا يف الو ٍضرألا يف نيزجغمب متنأ

 جورب يف متنكولوإ» هلوقك هللا متزجعأ ام ءامسلا يف متنكول ىنعملاو : يبطرقلا لاق ءامسلا يف الو ضرألا
 نم مكيمحي لو هللا ربغ مكل سيل يأ «ريصن الو يلو نم هللا نود نم مكل امو» 74 ةديشم

 ثعبلاو نآرقلاب اورفك يأ «هنئاقلو هللا ٍتايآب اورفك نيذلاو# هباذع نم مكرصني ريصن الو . هئالب

 ىف كلذو : ريرج نبأ لاق يتمحر نم اوطنق نودحاجلا نو ركتملا كئلوأ يأ « يستمر نم اوسئي كئلوأ»

 نانك امو ملؤم عجوم باذع مه يأ «ميلأ باذعمهل كئلوأو» «2باذعلا ةيؤر دنع ةرخآلا

 نع مهابهنو هللا ىلإ مهاعد نيح هيلع هموق در ناك امهف ىأ «هوقرح وأ هولتقا اولاق نأ الإ هموق باوج

 «رانلا نم هللا هاجنأفإو رانلاب هوفرحوأ هنم اوحي رتستل هولتقا : نومرجملا مه ؤاربك لاق نأ الإ مانصألا

 انئاجنإ يف نإ يأ «نونمؤي موق تايآل كلذ يف نِإ» هيلع ًامالسو ًادرب اهلعجف رانلا يف هوقلأف يأ

 هلالجو هتردق لاهكو هللا دوجوب نوقدصي موقل هللا ةردق ىلع ةعطاس نيهاربو لئالدل رانلا نم ميهاريإال

 . 40/١ يربطلا (") . ”8ا/ /18 قياسلا عجرملا سفن (1) . مسج /98 يبطرقلا (1)
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 دم رورو ول مز7 سرم مال در مو م و8 هول 00 هل همة مها و موك 2ك واس مرح ع2 ما مدد

 ضعبي محضعب رفكي ةمليقلا موي متايندلا ةؤيحلأ فركنبب ةدوم (اندثوأ هللا نود نم مدحما امن لاقو
 يري م - - - - م م م

3 

 1 م همم سس ربارم 2 2 2 سارا ص صاع را تن را ع عل رك هم مآ هم 00

 راهم ىلإ لاقو طول ,هل نماعف وب 7 نيرصلن .رم ملامو رانلا ركثنوامو اضعب حضعب نعليو

 ريب صورمص ص ص اس ل حرص 014 ةصرل 0 موس سام ل روم سالو ريب مور الر رج -
 كا

 0 و 208

 ه١ نيحلصلا َنمَل ةرخآلا يف ,هنإو ابندلآ ىف مرح م هةر دام مس م حجم ٠ رم مد ا ل هبا بعلو ةوبشا هحبرد ىف نلعب َبوُقحيو َقَححإ 4 ابو ج مكح أ زعل وه هاتر ل
 هذه متدبع ال : ًاعيرقتو مهل ًاخيبوت هموقل ميهاربا لاق يأ «ًاناثوأ هللا نود نم متذختا افإ لاقو»
 ةبحملا مودت نأ لجأ نم يأ «ايندلا ةايحلا يف مكنيب ةدوم# هللا عم ةحلا اهومتلعجو مانصالاو ناثوألا

 مكضعب نعليو ضعبب مكضعب رفكي ةمايقلا موي مث اهتدابع ىلع مكعاتجاب ةايحلا هذه يف مكنيب ةفلألاو
 أربتيو ركانتلا عقي ثيح ءاضغبو ةوادع ةدوملاو ةقادصلا هذه حبصتف لاحلا بلقني ةرخآلا يف مث يأ «ًاضعب
 رانلا مكاوأمو# هللا لجأ نم نكت مل ايندلا يف مهتقادص نأل . ةداقلا عابتألا نعليو عابتألا نم ةداقلا

 هل نمآفإ اهنم مكصلخي نيعم وأ رصان مكل سيلو منهج ًاعيمج مكريصمو يأ «نسيرصان نم مكلامو
 ينإ لاقوإ ةرهابلا تايآلا نم ىأر امل هب نمآ نم لوأو هيخأ نبا وهو هقدصو طول هعم نمآف ىأ عطول

 لاق هللا ىضر يف ةبغر يدلب نم رجاهمو ينطو كرات ينإ . ميهاربإ ليلخلا لاقو يأ «يبر ىلإ ٌرجاهم
 وه هنإ# هرشن نم نكمتلاو نيدلا راهظإ ءاغتبا ماشلاو نيطسلف ىلا قارعلا داوس نم رجاه : نورسفلملا
 اهعضاوم ءايشألا عضي ىذلا ميكحلا ٠ هيلع دمتعا نم لذي ال ىذلا زيزعلا وه يأ «ميكحلا زيزعلا

 يف هموق قراف ال ميهاربإال انبهو يأ #باتكلاو ةوبنلا هتيرذ يفانلعجو بوقعيو قحسإ هل انبهوو#»

 «باتكلاو ةوبنلا هتيرذ يف انلعجوإ قاحسا نب بوقعي وهو رللو دلوو قحسإ وه ًاحاص ًادلو هللا
 ةيوامسلا بتكلا انلعجو « هتيرذ نم ميهاربإ دعب ءايبنألا لك انلعج ثيح ميظعلا لضفلا اذهب هانصصحخ يأ
 أمامإ هلعجو « ًاليلخ هايإ هللا ذاختا عم ةميظع ةينس ةلصخ هذهو : ريثك نبا لاق هينب نم ءايبنألا ىلع ةلزان

 عيمجف . هتلالس نموهو الإ ميهاربإ دعب يبن دجوي ملف ٠ باتكلاو ةوبنلا هتيرذ يف هللا لعج نأ . سانلل
 يبرعلا يبنلا ىوس «ليعامسإ 7 ةلالس نم يبن دجوي ملو «بوقعي » هدلو ةلالس نم ليئارسإ ينب ءايبنأ
 هنإوإ نايدألا عيمج يف نسحلا ءانثلا هل انكرتو يأ «ايندلا يف هرجأ هانيتآو# ميلستلاو ةالصلا لضفأ هيلع
 بأ ىلع ميظع ءانث اذهو . حالصلا يف نيلماكلا دادع يف ةرخآلا يف وهو يأ 4نيحلاصلا نمل ةرخآلا يف

 . مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا

 : يلب ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغالتبلا
 ١ #انمآ اولوقي نأ اوكرتي نأ سانلا بسحأ# راكنإالاو خيبوتلاو عيرقتلل ماهفتسالا .

 «محريو .. بذلعي# نيبو «نيقفانملاو . . اونمآ# نيبو «نيبذاكلاو . . اوقدص# نيب قابطلا  ؟

 . «ديعيو ءىدبي» نيبو



 توبكتعلا ةروس (؟4) قع

 . ركنم بطاخملا نأل «تآل هللا لجأ نإف» ماللاو ٌنِإِب ديكأتلا "٠
 . «ميلعلا عيمسلا» ةغلابملا ةغيص - 5

 . «اوريسو . . ريسيو» ماتلا ريغ سانجلا -
 . لمجم وهف هبشلا هجو هنم فذح «هللا باذعك سانلا ةنتف لمجملا لسرملا هيبشتلا - 5

 مالكلا يف راركتلا نأل ًاننفت ةنس نيسخ الإ لقي مل «ًاماع نيس الإ ةنس فلأ ريبعتلا ىف ننفتلا - ١
 . «ةعراقلا ام ةعراقلا» لثم ليوهت وا ميخفت نم ضرغل ناك اذإ الإ ةغالبلل فلات دحاولا

 ضرغل «هللا نود نم نودبعت نيذلا نإ . . ًانائوأ هللا نود نم نودبعت امئإ8 بانطإالا بولسأ - 8

 . ناثوالا ةدابع يف مهيلع عينشتلا
 هاجنأف اولعفف ىأ هللا هاجنأفإ# لاق مث رانلا يف هوقرح يأ # هوقرح وأ هولتقا » زاجيإلا بولسأ كك

 . رانلا نم هللا
 . ناسنالا لهاك لقثت اهنأل لاقثألاب بونذلا هّبش «مهلاقثأ نلمحيلو» ةفيطللا ةراعتسالا - ٠

 «نوعنصت ام ملعي هللو . . ىلإ . . ةشحافلا نوتأتل مكنإ هموقل لاق ذإ ًاطولو» : ىلاعت هللا لاق

 . (48) ةيآ ةيابع ىلإ (5) ةيآ نم 50
 انه ركذ « ةربعلاو ةظعلا نطاوم نم اههيف امو ٠ ميهاربإو حون ةصق ىلاعت ركذ امل : بسم
 . نيبذكملا يف هللا ةبقاع نايبل راصتخالا ليبس ىلع « حلاص . دوه ١ بيعش «.طول ل ءايبنألا ضف

 رم ىلع ةينوكلا نتسلا نم هنأو 2 ةايحلا ةنس ءالتبالا نأ نم ةميركلا ةروسلا ردص يف درو ام ديكأتل كلذ لكو

 . روهدلاو روصعلا

 رهاظلا حيبقلا : ةشحافلا : ةغللا لهأ لاق حبقلا يف ةيهانتملا ةلعفلا «ةشحافلا» : صتتفغللا

 موقلا هيف عمتجي يذلا سلجملا : ىدانلا «مكيدانإ هقحاف رهف ةعانشلاو حبقلا يف داز لعف لكو « هحبق

 ىنعمب وثعي اثعو . ىثعي ىثع : لاقي داسفلا دشأ يئعلاو ُرّثعلا «اوثعت» ايهريغ وأ ةروشملا وأ رمّسلل

 «نهوأ» انباذع نم نيتئاف «4نيقباسإ هيتبكر ىلع دعق اذإ : مثج «نيمثاجإ ًاباذع «ًازجر» ؟دحاو
 . فعضلا : نهولاو . فعضأ

 اع ساو اع ظلال رسل سس ع صاع لو

 لاجرآ نوتاتل ركَنبأ نيو َنييلدعْلاَنم دحأ نم اب مقبسام ٌهَمحَفْلاَنوناَتَل ركن 2 هموُقل لَك اطول

 مكنإإ هموقل لاق نيح مالسلا هيلع أطول انلوسر ركذاو يأ «هموقل لاق ذإ ًاطولو» : رإميفللا
 راحأ نم اسبب مكفبس اصإط حبقلا يف ةيهانتما ةلعفلا نوبكترتئ موقلا رشعم اي مكنإ يأ «ةشح افلا نوتقأعل

 رسف مث « قلخلا نم دحأ  ةطاوللا يهو - ةحيبقلا ةلعفلاو ١ ةعينشلا هذبب مكقبسي مل يأ «نيملاعلا نم

 ةراذقلا ىهتنم كلذو رابدألا يف روكذلا نوتأتل مكنإ يأ *لاجرلا نوتأتل مكنإ# لاقف ةعينشلا كلت

 اهيلع مدقأ ىتح اهحبق طارفإال مهعابط يف اهنم ًازازئمش ثا اهيلع مهلبق دحأ مدقي مل : نورسفملا لاق ةسخلاو

 . 588/18 يبطرقلا (1)
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 تكا هلآ ِباَدَعب مرارا موق َباَوَج نكرم يدان ىف نونو ليِبَسلا ٌنوعطْفََو

 ئرشبلاي م مهرب املس انستا امَلَو يد َنيِدسْفمْلا مْوَقْلا لع ى رأي َلاَم يد َنيِقددٌصلاّن م َتنُك
 مادو ج ل

 0 + [غأ و او اطول اي نإ لَك يد نيل ارث قلخأ نإ ةيَرَمْلا هذنُم ٍلْهَأ وكلهم نإ أولا

 ةراملا ىلع قيرطلا نوعطقتو يأ «ليبسلا نوعطفتو#» "اطول موق لبق ركذ ىلع ٌركذ زني ملو « طول موق
 نوذخأيو مهنولتقي سانلا قيرط يف نوفقي اوناك : ريثك نبا لاق قيرطلا عاطق اوناكو . لاملا ذخأو لتقلاب

 عاونأ نم قيلي ال ام مكادتنمو مكسلجم يف نولعفتو يأ «ركنملا مكيدان يف نوناتوإ» "”مهلاومأ

 نوتأي اوناك : دهاجم لاق ؟ ! راهظإالا حبق هيلإ متممض ىتح مكلعف حبق مكافك امأ , ًاراهجو ًانلع تاركتملا
 يف شحفلا عم مهم رم نم ىصحلاب نوفذحي اوناك : سابع نبا لاقو . ًاضعب مهضعب ىري الملا مامأ روكذلا
 لع ةيوق ناك يف يأ دسوق باوسج ناك ايف عئابتلا نم كلذ ريو ريدصلاو « رازيالا لحو « حاملا

 + ءازهتسالا ليبس لع اولاق نأ الإ يأ «ددلا باذعب انت اولاق نأ الإ هرتلحو مهرُكذو مهحصن نيح
 لوزن نم هب انددهت ايف ًاقداص تنك نإ ىأ #نيقداصلا نم تنك نإ# هب اندعت ىذلا باذعلاب طول اي انتئا

 الإ» رخآ عضوم يف لاقو هانتثا اولاق نأ الإإف انهه لاق ىلاعت هللا نإ ليق نإف : رخفلا مامإالا لاق باذعلا
 ىلع ًاتباث ناك أطول نإ : لوقنف ؟ امهنيب عمجلا هجو فيكف «مكتيرق نم طول لآ اوجرخأ اولاق نأ
 تكسي ملو كلذ هنم رثك امل مث , هللا باذعب انتثا : ًالوأ اولاقف ٠ ديعولاو يهنلا مهيلع ًارركم ء داشرإلا

 ىلع ينرصنا بر لاقإ» هللا نم ةرصنلا بلط مهنم سئي امل ًاطول نإ مث , "طول لآ اوجرخأ اولاق مهنع
 قلص مهن ري ل ةودصضم غم د هلع نصا مهل برطول لق يل «ةسنسفلا اهل

 نأ ملع اذإ ال || موق كاله بلط ام ءايبنألا نم ًايبن نأ ملعاو : ىزارلا لاق داسفلاو يغلا يف ىف اوقرغأ دقو

 ا اس «كدابع اولضي مهرذت نإ كنإ»» حون لاق اك مهدوجو نم ريخ مهمدع

 ميهاربإ انلّسر تءاج املو» باذعلا محل بلط لآملا يف حالص مهنم ىجري الو  لاحلا يف نودسفي

 رشبت ةكئالملا تءاج امل ىأ « , دلولاب ميهاربا ريشبت يه ىرشبلاو « ةكئالملا » انه لسرلاب دارملا «ىرسشبلاب

 اهلهأ نط طول موق ةيرق كلهنل انثج يأ 4ةبرقلا هذه لهأ اوكلهم اّنِإ اولاقإو ميلح مالغب ميهاربإ

 اعد امل : نورسفملا لاق دانعلاو ىن لا مهتعيبط . داسفلاو ملظلا يف نونعمم اهلهأ نأل يأ «نيملاظ !اوناك

 اوأ ميهاربإ ىلع مهقيرطب اورمف , مهكالهإل هتكئالم لسرأو . هءاعد هللا باجتسا ء هموق ىلع طول

 نإ لاقإ» طول هيخأ نبا نأشب مهلداجف ٠ , هلجأ نم اولسرأ امب هوربخأ مث . ةحلاص ةيرذو مالغب هورشبف

 ملعأ نحن اولاق» ؟ «طول » حلاصلا يبنلا اذه مهيفو ةيرقلا لهأ نوكلهت فيك يأ اطول اهيف
 يف تمدقت يتلا ةلداجملا دعب اذهو : يواصلا لاق نينمؤملا نم اهيف نميو هب ملعأ نحن يأ «اهيف نمب

 نأ ىلإ . الاولاق ؟ نم ؤم ةئامثالث اهيف ةيرق نوكلهتأ : مهل لاق ثيح «طول موق يف انلداجيإ» دوه ةروس

 )١( طيحملا رحبلا نع ًالقن /١48 /8 . )١( ريبكلا ريسفتلا (5) . 04 /7© ريبكلا ريسفتلا (") . "ه /# ريثك نبا رصتخم ©٠؟/ 84 ,
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 00000000 نو ص ع رص يصرع رس صوص رص يس يجري ار حج يس امص ص رم سم رك حس 2

 مهتذخ هوك ١ ندريفم ضرألا نتن الو رخآلا ويل أاوجرأو هلل اود بعأ موفي لاَ ابيعش

 ننْطيّتل 7 1 نم مل نيت دقو ادومو اداعو يهجر نيمثلج مهراد يف وحبصاَف ُهَعجَ

 نحن# مهلوقب هوباجأف «ًاطول اهيف نإ» محل لاقف ال اولاق ؟ دحاو نمؤم اهيف ناك نإ متيأرفأ : لاق
 «نيرباغلا نم تناك هتأرما الإ هلهأو هتيجننل» نينم ؤملاو طول ءاجنإب هورشب مث "”ه«اهيف نمب ملعأ
 ملأ . رفكلا لع مهتلاغ تناكانأل نيكلاغل نم نوكتسف كرما الإ , باذعلا نم هلهأ عم هيجنت فوس يأ

 مهب ءيس اطول انلسر تءاج نأ انو ناسح نابش ةروص يف «طول » ىلع اولخدف هدنع نم اوراس
 يف هوجولا ناسح مهنأل مهئيجم نم هردص قاضو ؛ مهيبسب نزح طول ىلع اولخد امو يأ «ًاعرذ مهب قاضو
 ال يأ «نزحت الو فخم ال اولاقو# هبر لسر مهنأ هوملعأف 2 هموق نم مهيلع فاخف « فايضأ ةروص

 تناك كتأرما الإ كلهأو كوجنم انإ# انيلإ نومرجملا ءال ؤه لصي نلف ٠ انببسب نزحت الو انيلع فخت

 نم ًازجر ةيرقلا هذه لهأ ىلع نولزنم انإ# باذعلا يف نيقابلا نيكلاهلا نم تناك يأ «نيرباغلا نم
 : ريثك نبا لاق رمتسملا مهقسف ببسب ءامسلا نم ًاباذع مهيلع نولزنم يأ «نوقسفي اوناك امب ءامّسلا
 ؛ مهيلع اهبلق مثاع انملا .نانع ىلا اهعقر مل + ضرألا رارق نم مهارق علتقا مالسلا هيلع ليربج نأ كلذو

 موي ىلا ةربع مهلعجو , ةنتنم ةثيبخ ةريحب اهناكم هللا لعجو . دوضنم ليجس نم ةراجح مهيلع لسرأو
 هذه نم انكرت دقلو ىأ «ةنيب ٌةيآاهنم انكرت دقلو# «”داعملا موي ًاباذع سانلا دشأ نم مهو . دانتلا

 نوربدتيو نوركفتي ٍموقل يأ «نولقعي موقل# ةبرخلا مهزانم راثآ يه « ةحضاو ًةنيب ةمالع ةيرقلا

 مهاخأ نييدم ىلإوإ» لاقف بيعش ةصق نع ىلاعت ربخأ مث . رابتعالاو راصبتسالا يف مهوقع نولمعتسيو
 يأ «رخآلا مويلا اوجراو هللا اودبعا موق اي لاقفإ ًابيعش مهاخأ نيدم موق ىلا انلسرأو يأ «ًابيعش

 يفاوثعت الوإ» رخآلا مويلا يف ديدشلا هباقع اوفاخو هللا اودحو موق اي: ًاركذمو ًاحصان هموقل لاقف

 مهتذخأف هوبذكفإ ناودعلاو يغبلا عاونأب ضرألا يف داسفإالاب اوعست ال. يأ 4نيدسفم ضرألا

 ةحيصو . مهدالب مهيلع تلزلز ةرمدم ةميظع ةفجرب هللا مهكلهأف ًابيعش مهوسر اوبذكف ىأ 4ةفجرلا

 ىلع نيكراب ىكله اوحبصأف يأ 4نيمئثاج مهراد يف اوحبصأف# اهرجانح نم بولقلا تجرخأ ةلئاه
 اي مكل رهظ دقو . دومثو ًاداع انكلهأو يأ «مهنكاسم نم مكل نّيبت دقو دومثو ًاداعو» نيتيم بكرلا
 «مهلاعأ ناطيشلا مهل نّيزو» ؟ نوربتعت الفأ مهكاله يف انتيآ نميلاو زاجحلاب مهزانم نم ةكم لهأ

 , 5# /* ريثك نبا رصتخم (؟) . مم /# يواصلا ةيشاح )١(



 نورشعلا ءزجلا
 عكذ

 مسد وو __و 0 م مم د هم سه يي 0-2 02 1 مارا تاس ع ل اع س1

 ياو سو مج دقلو نئملهو هك نورثو ص نير صبتسم أون اكو ليبسل نع مهدصف مهللمعا

 8 همم مور هآ 2 مسموم جر قر هر ام حوض

 نم مهو و ابصاَح هيلع انلسرأ 0 انذَحا الكف 0 َنيَفِيلَس اون 6 امو ضرألا ىف اوربت
- 2 

 مرو ا 000 0 يه عر 2 و - 2200 2 < >> 2 2 4 ولا 0

 عمم رئوي م امو 2 2م كول هل مو رام مور ماعلا ساس 8 ع امد مسارب هلع

 تيبل 7-5 نإو اتيب نذل نينتلا لك هني هلأ نود نِم 58 57 3 نوملظيي

 و رار لم ار رع لع رول رح هج سريع رعرروم و يا ضروس عامر مد

 بو كج كحاب ووو ع نم هنود نم نوعديام ملعب هلأ نإ | 22 نوملعي ًاوناكول توكل

 ليبسلا نع مهدصنإ ةلسح اهوأر ىتح يصاعملاو رفكلا نم ةحيبقلا مهل ارعأ ناطيشلا مه نسحو يأ

 . لالدتسالاو رظنلا نم نينكمتم ءالقع اوناكو . قحلا قيرط نع مهعنمف يأ «نيرصبتسم اوناكو

 , نيملاظلا ةربابجلا كلذك انكلهأو ىأ «ناماهو نو عرفو نوراقوإ ًادانعو ًاربكت اولعفي مل مهنكل
 ناك يذلا «ناماه# هريزوو . ناطلسلاو كلملا بحاص «نوعرفو# ةريثكلا زونكلا بحاص «نوراقإل

 « ةرهابلا ججحلاب ىسوم مهءاج دقلو يأ 4تانيبلاب ىسوم مهءاج دقلوإل نايغطلاو ملظلا ىلع هُنيعُي

 اوناك امو# هلوسر ةعاطو هللا ةدابع نع اوربكتساف يأ *«صضرألا يف اوربكتساف# ةرهاظلا تايآلاو

 "”مهيلع نيردتقم انك لب انوتوفيل اوناك ام يأ : يربطلا لاق انباذع نم اوتلفيل اوناك امو يأ «نييقباس
 : ريثك نبا لاق هتيانجب هانبقاعو هبنذ ببسب هانكلهأ نيمرجملا ءال وه نم الكف يأ «هبنذب انذخأ ًالكف»

 ءابصح اهيف ةرمدم ةفصاع ًاحير يأ «ًابصاح هيلع انلسرأ نم مهنمفإ» "هبساني امب هتبوقع تناكو ىأ
 ةفجرلا عم باذعلا ةحيص هتذخأ نم مهنمو ىأ «ةحيصلا 00 6« ةراجح »

 هباحصأو نوراقك اهيف باغ ىتح ضرألا هكالمأبو هب انفسخ ىأ «ضرألا هب انفسخ نم مهنمو» دومثك
 ىأ «مهملظيل هللا نايك اتيوزا ةدانجو نوخراو جون موقك ىرخلاب هانكلهأ ىأ «انقرغأ نم مهنمو»

 اوملظ نكلو يأ «نوملظي وسملظي مسفنأ اوناك نكلوإ) ًاناظ مهل نوكيف بنذ ريغ نم مهيذعيل هللا ناك امو

 لاقف هللا نود نم ةطأ مهذاختا يف نيكرشملل ًالثم ىلاعت برض مث . رامدلاو باذعلا اوقحتساف مهسفنأ

 هللا نود نم اوذختا نيذلا لثم يأ «أستيب تذخقا توبكنعلا لثمك هايلوأ هللا نود نم اوذسختا نيذلا لشم»

 الو رح يف اهنع ينغي ال ًاتيب اهذاختا يف توبكنعلا لثمك اهعفن مهئاجرو اهيلع مهداتعا يف اهنودبعي ًامانصأ

 الو هعفنت ال ةهلآ هنود نم ذختا نمل هناحبس هللا هبرض لثم اذه : يبطرقلا لاق ىذأ الو رطم الو . درب

 اوناكول توبكنعلا تيبل تويبلا نهوأ نإو» '”ًادرب الو ًارح اهيقي ال توبكنعلا تيب نأ امك . هرضت

 ام مهلثم اذه نأ نوملعي اوناكول . هتراقحو هتهافتل توبكنعلا 'تيبل تويبلا فعضأ نإو يأ «نوملعي

 هيلع ىفخي ال هنود نم هودبع امب ملاع ىلاعتوه ىأ «ءيش نم هنود نم ن وعدي ام ملعي هللا نإ اهودبع

 يف ميكحلا . هكلم يف زيزعلا العو لجوهو يأ «ميكحلا زيزعلا وهوإ مهرفك ىلع مهيزاجيسو . كلذ

 . ءارفلا نع ًالقن "4 /17 يبطرقلا (") . 8ا/ /5 ريثك نبا رصتغ (1) . 45/7١ يربطلا (1)



 تويكنعلا ةروس (؟4) قي

 الك مصرس عل ١ 2 8 م امك دوم لس رص رس هر سارا صور م اسمر هض رمال لي 2 سر سام را سوخ هب

 ةيلل َكِلَذ ىف نإ قحلاب ضرألاو تاونمسلا هللا قلَخ د نومللعلا الإ اهلقعي امو سانلل اهيرضن لكثمألا

 2 م 7 ةمدورم ند يءمو مسا سوم مص ست 22 2و م م اويل ماوم مل خط يندد عو - ه2

 ركذلو ٍركنملاو ءاشحفلا نع ئبنن ةؤلصلا نإ ةؤلصلا مقأو تكلا نم كيلإ ىحوأ ام لتأ 7 نينمؤملل

 2م لل هامل لدول 7 ظل 03

 (2) نوعنصتام معي هللو ريك | هلل

 مهناهذأ ىلا اهبيرقتل نآرقلا يف سانلل اهنيبن لاثمألا كلتو يأ «سانلل اهبرضن لاثمألا كلتو» هعنص

 زع هللا نع نولقعي نيذلا ء نوخسارلا نوملاعلا الإ اهمهفيو اهكردي امو يأ 4نوملاعلا الإ اهلقعي امو»
 بعللاو ثبعلا هجو ىلع ال تباثلا قحلاب |مهقلخ يأ «قحلاب ضرألاو تاومسلا هللا قاخإ» هدارم لجو
 ةلالدو ةمالعل مكحملا عنصلاو . عيدبلا لكشلا كلذب امهقلخ يف نإ يأ «نينمؤملل ٌةيآل كلذ يف نإ»
 نآرقلا اذه دمحم ايأرقا ىأ «باتكلا نم كيلإ يحوأ ام لأ » هتينادحوو هللا دوجوب نيقدصملل
 قالخألا مراكمو بادآلا نساحم هيف نأل « هدادرتو هتوالتب هيلإ برقتو . كبر كيلإ هاحوأ يذلا ديجملا

 نع ىسهنت ةالصلا نإ» نيدلا دامع اهنإف اهبادآو اهطورشو اهناكرأب اهتماقإ ىلع مد يأ «ةالصلا مقاو»
 اهادأ اذإ . اهماكحأو اهعوشخل ةيقوتسملا « اهبادآو اهطورشل ةعماجلا ةالصلا ْنِإ يأ «ركتنملاو ءاشحفلا
 شحاوفلا نع هتهن ءولتي امل ًاربدتم . هبر ةمظعل ًاركذتم . هتالص يف ًاعشاخ ناكو . يخبني امك ىلصملا
 هتمظع ركذتت نأ وهو « ايندلا يف ءيش لك نم ربكأ هللا ركذلو يأ «ربكأ هللا ركذلو» تاركنملاو

 كنوؤش عيمج يف هنع لفغت الو كتايح رومأ يفو 2 كئارشو كعيب فو كتالص يف هركذتو . هلالجو

 وبأ لاق « ةازاجملا نسحأ اهيلع مكيزاجيف مكلاعفأو مكل|عأ عيمج ملعي يأ «ن وعنصت ام ملعي هللاو»
 « فورعملاب هرمأي صالخإلاف؛ هللا ركذو « ةيشخلاو . صالخإلا : لاصخ ثالث اهيف ةالصلا نإ : ةيلاعلا
 لالخلا هذه نم ءىش اهيف نوكي ال ةالص لكف هاهنيو هرمأي  نآرقلا هللا ركذو . ركنملا نع هاهنت ةيشخلاو
 . ؟9ةالصب تسيلق

 : يلي اهف اهرجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو تايآلا تنمضت : ةعغالتلا

 نوتأتل مكنإ» ًاخيبوتو حيبقلا مهلمعل ًانيجهت لعفلا راركتب بانطالاو تادك ؤم ةدعب ديكأتلا ١
 . ةيالا «لاجرلا نوتأتل مكنئأ . . ةشحافلا

 لد فوذحم طرشلا باوجو «نيقداصلا نم تنك نإ هللا باذعب انتئا» ةيرخسلاو ءازهتسالا - ؟
 . هب انتئاف ًاقداص تنك نإ يأ قباسلا هيلع

 . ًالئاه ًايظع ًازجر يأ «ءامسلا نم ًازجر» ليوهتلا ةدافإال ريكنتلا " 

 انلسرأ نم مهنمف « هبنذب انذخأ الكف» ليصفتلا مث لامجإلاو . ماههالاو ةيانعلل لوعفملا ميدقت 4
 . خلا «ةحيصلا هتذخأ نم مهنمو « ًابصاح هيلع

 )١( ريثك نبا رصنغ 58/6 .



 1 نورشعلا ءزجلا

 هللا هّبش «ًاتيب تذختا توبكنعلا لثمك ءايلوأ هللا نود نم اوذختا نيذلا لثم» ليثمتلا هيبشتلا -
 نموأ ميسن ةبه نم ىواهتي ًايهاو ًافيعض ًاتيب اهئانب يف توبكنعلاب مانصألل مهتدابع يف نيرفاكلا

 . ددعتم نم ةعزتنم ةروص هبشلا هجو نأل ًايليثمت يمسو 3 مف ةخفن

 موقلا ىلع ينرصناو» لثم عي يدب بذع سرج نم هيف امو ريخالا فرحلا ف لضصاوفلا قفاوت 5

 لثمو «توبكتعلا يبل تويبلا نمهوأ نإو» لثمو «نيملاظ اوناك اهلهأ نإ . . نيدسمملا

 . نآرقلا صئاصخ نموهو خلا «نولقعي موقل ةئيب ةيأو . . نوقسفي اوناك امبو»
 ا 56 هللا لوسر نا تبث دقو ٠ ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا نأ ةيآلا تدافأ هيست

 نأ مالسلا هيلع ديري . رازبلا هاور (هتالصهعنمتس) :لاقف قرس حبصأ اذاف ليللا يلصي ًانالف نإ : هل ليق

 . ابرق هديزت لب ًادعب هديزت الو « ءاشحفلا نع اهبحاص ىهنت ؛ لمكألا هجولا ىلع تناك اذا ةالصلا

 عمل هللا نإو . . ىلإ . . . نسحأ يه يتلاب الإ باتكلا لهأ اولداجت الو» : ىلاعت هللا لاق

 ةميركلا ةروسلا ةيابن (14) ةيآ ىلإ (41) ةيآ نم . «نينسحملا

 رمأ . توبكنعلا ِتيبب لثملا برضو « هللا نود نم ءايلوأ ذختا نم لالض ىلاعت يب ال : همَسانملا
 ةحصو لَو دمحم قدص ىلع ةعطاقلا نيهاربلا ركذ مل ٠ ناعالا ىلإ باتكلا لهأ ةوعد ف فطلتلاب انه

 نأ يبو « ةينافلا ايندلا ةايحلاب سانلا رارتغا وهو ديحوتلا نم عناملا نايبب ةميركلا ةروسلا متيخو 2 نآرقلا

 . ءاخرلا تفو هنوسنيو « ةدشلا تقو هللا نودحوي نيكرشملا

 نم مهيطغيو مهللجي « مهاشخيإف ةلفغ نيح ىلع همهد اذإ نب : لاقي ةاجف مةتغب» : صتحغللا
 ةيلاع ةعيفر لزانم «ًافرغ» ةماقرالا هجو ىلع ناكملا يف هلزنأ : هوب «مهنئوبنل» ءاطغلا : ءاشغلاو ٠ مهقوف

 ناكملا «ىوثم» قيضي «ردقي# عسوي «طسبي# لطابلا ىلإ قحلا نع نوفرصُي «نوكف ؤي» ةنجلا يف
 . ناسنرالا هيف ميقي يذلا

 : مهل لاقف نوكرشملا مهاذآ نيح ةرجهلاب نينمؤملا رمأ يي يبنلا نأ سابع نبا نع : لورَمْلا بكس
 الو انمعطي نم الو  راقع الو راد اهم انل سيل : اولاق . ةملظلا اورواجت الو ؛ اورجاهو ةنيدملا ىلإ اوجرخا

 . ةيآلا 0 . مكايإو اهقزري هللا اهقزر لمحت ال ةباد نم نيأكو» تلزنف انيقسي نم

 م معسل معا ريبام سع ا ا م

 نأ انيك لأ يلام +اولوُمو بنمو نيل الإ نَسحىه ىتلابالإ بنتكلا لهأ اولدنجن الو

 ىلإ باتكلا لهأ وعدت ال يأ «نسحأ يه يتلاب الإ باتكلا لهأ اولداجمئالوإ» ٠ راسيمللا
 هتانيبو هججح ىلع هيبنتلاو « هتايآب هللا ىلإ ءاعدلاك ىنسحلا ةقيرطلاب الإ نيدلا رمأ يف مهوشقانتو مالسإلا
 ةظلغلاب مهولداجف , مكتوادع يف ًادهاجم « مكل ًابراحم « « ًالاظ ناك نم الإ يأ «مهنم اوملظ نيذلا الإ»

 . "50/18 يبطرقلا )1١(



 توبكنعلا ةروس (؟94) ع4

 ريرب صوم 00 مسارب رب رب رييممو ب اهرب مر ص ص سر سس

 مهنيا َنيذْلاَف بتكلا َكَبِإ اك دك 8 وس هل نحتو دحو هل رانهنلإ و ركيلإ

 نم اول ٌتنُك امو 0 ءدي َنمْؤي نم آم نو هدي نونو بتكلآ ع اتم لاري م بمط_ر_م ح سرت صا
 مريع4م ع ةىل م ممم هم عمة

 أوكوأ نيل رودص يف ُتَنِ تدني تلياءوه + لب نيج نولطبملا براد ع رهطخت الو تك نم ءهِلبَق

 يف غلابُيو ٠ نشخألاب لداجي نأ قئاللا ناك عيظفلا ركنملاب ءاج امل كرشملا نإ : رخفلا مامالا لاق ةدشلاو
 فارتعالا الإ لسرلا لاسرإو بتكلا لازنإب اونمآ مهنإف باتكلا لهأ امأو . هبهذم نيجهتو ههبش نيهوت

 . هلل دلولا تابثإب مهنم اوملظ نيذلا الإ نسحألاب نولداجي مهئاسحإ ةلباقملف « مالسلا هيلع يبنلاب

 ينذلاب انمأ اولوقو» ""مهتلاهج نييبتو 5 ,مهتلاقم نيجهت نم نشخألاب نولداجي مهن ءإف ةثالث ثلاثب لوقلاو

 تلزنأ يتلا ليجنبالاو ةاروتلابو انيلإ لزنأ يذلا نآرقلاب انمآ : مهل اولوقو يأ كيل لزنأو انيلإ لزنأ
 « مالسإالا لهأل ةيبرعلاب اهنورسفيو ةيناربعلاب ةاروتلا نوءرقي باتكلا لهأ ناك : ةريرهوبأ لاق . مكيلإ
 لزنأو انيلإ لزنأ يذلاب انمآ اولوقو « مهوبذكت الو باتكلا لهأ اوقدصت ال : كي هللا لوسر لاقف

 « ةيهولألا يف هل كيرش ال دحاو مكبرو انبر يأ 8#نوملسم هل نحنو دحاو مكملإو انلإو» "”«مكيلإ
 نم ىلع باتكلا انلزنأ اكو يأ «باتكلا كيلإ انلزنأ كلذكر+» هرمأو همكحل نوملستسم «.نوعيطمدهل نحنو

 هللا دبعك باتكلا مهانيطعأ نيذلاف يأ «هب نونمؤي باتكلا مهانيتآ نيذلافط كيلع هانلزنأ دمحم اي كلبق

 لهأ نمو ىأ «هب نمؤي نم ءالؤه نمو» نآرقلاب نونم ؤي ىراصنلاو دوهيلا نم ملسأ نم هلاثمأو مالس نبا

 اهروهظ عم اهركنيو انتايآب بذكي امو يأ «نورفاكلا الإ انتايآب دحجي امو» كلذك نآرقلاب نم ؤي نم ةكم
 دعب دوحجلا نوكي امنإو : ةداتق لاق دانعلا ىلع نورصملا . رفكلا يف نولغوتملا الإ اهيلع ةجحلا مايقو
 الو ةءارقلا فرعت دمحم اي تنك امو ىأ «كنيميب هطخت الو ٍباتك نم هلبق نم اولتت تنك اموإ» ")9 ةفرعملا

 ««”بتكي الو ًائيش أرقي ال ًايمأ لككهللا لوسر ناك : سابع نبا لاق يمأ كنأل نآرقلا اذه لوزن لبق ةباتكلا
 بتك نم هطقتلا هلعل ؛ اولاقو نآرقلا يف رافكلا كشل ًاذإ بتكتوأ أرقت تنكول يأ «نولطبملا باترال ًاذإ»
 باتكلا اذهب مهءاجو يمأ يبنلا نأل « هللا دنع نم نآرقلا نأ ىلع ٌجاجتحا ٌةيآلاو « هللا ىلإ هبسنو لئاوألا
 نبا لاق لكي هفدص ىلع ناهرب ربكأ كلذو « ةيبيغلا رومألاو « ةقباسلا ممألا رابخأل نمضتملا . زجعملا
 نسحت الو « ًاباتك أرقت ال ًارمع - نآرقلا اذهب ينأت نأ لبق نم دمحم اي كموق يف تثبل دق ىنعملا : ريثك
 ىلإ ايئاد قل هللا لوسر ناك اذكهو « بتكت الو أرقت ال يمأ كنأ فرعي كموق نم دحأ لك لب « ةباتكلا

 وه لب# 00 يحولا هل نوبتكي باّتك هل ناك لب « هديب ًارطس الو ًافرح طخي الو . ةباتكلا نسحي ال نيدلا موي

 لب نولطبملاو نوملظلا بسح (ىرمألا سيل يأ بارضإلل «لب» «ملعلا اوتوأ نيذلا رودص يف تانيب تاي

 لاق « ءاملعلا رودص يف ةظوفحم «٠ هللا دنع نم اهنأ ىلع ةلالدلا تاعطاس . زاجعالا تاحضاو تايآوه

 قباسلا عجرملا سفن (4) . 4/5١ يربطلا (6) . 8١/17" يبطرقلا يف اذك يراخبلا هجرخأ (؟5) . 8 /؟© ريبكلا ريسفتلا )١(

 . 4١ /” ريثك نبا رصتخم (ه) . ةحفصلاو



 1 نورشعلا ءزجلا

 هلآ دنع تب 4م لم ءديز نم تنباع لن كوك ولاكو جوملا اَإ آن ًاتاياعب دحجي امو 50 سصم ص رم حام سل
 وقل وهم كلذ ف ومني بتكلا كتماتزثأ موب وأ يجد نيم ريذتانأ امو ويمر صوإ# م م رح م يصد مس 0000

 أورفكو لطنبلاب أونما< نيذلأو ضزألاو تاومّسلا ىفاَم لعب يت ؟ اوئنيو ىتبب طاب وك لك ج دونمْؤ . رص ص_س ىه ريص مص 0-00
 اله ود وم امد و ملءر رو لل هك 4 وو م اس دوس ل

 نقب مهِينأيلو باذعلا مهاب ىمسم لجأ الو لوبباَدعْلأِ َكنولْعَتْسيَو يزج نورنا م كبكلوأ للأب 2 00 ه1 <

 ىف ظفحلا : لوألا : نيقيرطب رييغتلاو ليدبتلا نم هظفح هللا نأ ميظعلا نآرقلا صئاصخ نم : نورسفملا

 يف ةظوفحم ريغ مسيهيدل ةرطسم اهنإف بتكلا نم هريغ فالخب .رودصلا يف ظفحلا : يناثلاو . روطسلا
 لاقو «مهرودص يف مهُليجانأ ةمألا هذه ةفص يف ءاج دقو . فيرحتلا اهلخد اذهلو مهرودص

 هيف امظفحي مل هوقبطأ اذإف « ًارظن الإ مهباتك نوءرقي ال اهلبق نم ناكو « ظفحلا ةمألا هذه تيطعأ : نسحلا

 دانعلاو رفكلا يف دحلا نوزواجتملا الإ اهب بذكي امو ىأ «نوملاظلا الإ انتايآب ٌدحجي امو» ؟”نوّيبنلا الإ
 لدت هبر نم ةقراخ تابآ دمحم ىلع لزنأ ًاله : ةكم رافك لاقو يأ «دبر نم تاببآ هيلع لرنأ الول اولاقوإ
 اينو لق ايا هللا دنع خب ال اذ ليو[ يتوق ةيئالورا قيوم هدو + تايم واب زف فدع لع
 سميلو .. اهعنم ءاش نإو ٠ اهلسرأ ءاش نإ . يديب تسيلو هلل تازجعملاو قراوخلا هذه رمأ امنإ : دمحم

 ينآ نأ ينأش نم سيلو « هللا باذع مكفوخأ رذنم انأ امإو يأ «نيبم ريذن انأ امإوإ» اهيف لخد ردحأل
 نيكرشملا فكي ملوأ يأ خيبوتلل ماهفتساالا 5؟ «مهيلع ىلتي باتكلا كيلع انلزنأ نأ مهيفكي ملوأ» تايآلاب

 تايآلا مظعأ نآرقلاو ةيآ نوبلطي فيكو ؟ مهعايسأ عرقي لازي ال يذلا زجعملا باتكلا اذه تايآلا نم
 اوبلط ثيح . مهلقع ةفاخسو . مهلهج ةرثك ىلاعت نيب : ريثك نبا لاق ؟ كتوبن ةحص ىلع ةلالد اهحضوأو

 نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا زيزعلا باتكلاب مهءاج دقو ؛ لكي دمحم قدص ىلع لدت تايآ

 ةضراعم نع لب .٠ هتضراعم نع ءاغلبلاو ءاحصفلا تزجع ذإ « ةزجعم لك نم مظعأ وه ىذلا , هفلخ

 مهتثجو  بتكت الو أرقت ال يمأ لجر تنأو ميظعلا باتكلا اذه كيلع انلزنأ انأ مهفكي ملوأ « هنم ةروس

 لازنإ يف نإ يأ «نونمؤي موقل ىركذو ةسمحرل كلذ يف نإ هدعب لاق اذهلو ؟ "”ىلوألا فحصلا يف ام رابخأب

 تنعتلا ال ناميالا مهضرغ موقل ةغيلب ةركذتو « ةلالضلا نم مهذاقنإب دابعلا ىلع ةميظع ةمعنل نآرقلا اذه

 , يقدص ىلع ًادهاش العو لج هللا نوكي نأ ىفك : مهل لق يأ «أديهش مكنيبو ينيب هللاب ىفك لقإ»
 تنك ولف . دابعلا رمأ نم ةيفاخ هيلع ىفخت ال يأ «ضرالاو تاوسسلا يف ام ملعيإف هلوسر ينأ يل دهشي

 ناثوألاب اونمآ نيذلاو يأ «نوٌرساخلا مه كِيلوُأ هللاب اورفكو لطابلاب اونمآ نيذلاو» ينم مقتنال هيلع ًابذاك
 كنولجعتسيو» نايالاب رفكلا اورتشا ثيح نارسخلا يف نولماكلا مه كئشلوأ . نمرلاب اورفكو

 وهو «ءامسلا نم ةراجح انيلع ٌرطمأ» نولوقي باذعلاب نوكرشملا دمحم اي كلجعتسي يأ «باذعلاب

 )١( يبطرقلا ١/894" . ) )7١ريثك نبا رصتخم 41/7 .



 توبكتعلا ةروس (؟4) كك

 00 ا ل ا صرو»ر مثل ع ريم ساس 2 م را ل سرس ل ل

 نم باذعلا مهلشغي مولي ©] نيرفكلاب ةطيحمل هج نإو ٍباَدعْلأِ وس دور مد

 ىف ةعساو ىضرأ نإ أونما َنيدَلآ ىداَبعلي © 2 َنوُلمْعَت منك ام وقود لوقيو مهلجرأ تحت نمو مهقوف م علم عع سور رب رار
 نم مهنئوبنل تحصل أوُ معو أونما َنيِدلأَو (ة7 نوعججرت انيلإ م توم هبا سفن لك يو نودع مس ع ع سل مام نيل م ريل ورب لول جو

 نر وشي مير صو أوُريَصَنيدلأ © )2 َنيِلِمصْلا رب ناهد ابحت نم ىرجت / ار ةنحكبأ

 ملل علا رع ايو اهي زيها اهتز خا جاد نم نيكو
 مهباذعل ردق هللا نأ الول يأ «باذعلا مهءاجل يسم لجأ الولو» ءازهتسالاو بيذكتلا ةهج لع لاجعتسا
 ةأجف مهنيتآيلو يأ #«نورعشي ال مهو ٌةتغب مهتيتأيلو» هوبلط نيح باذعلا مهءاجل ًادودحم ًاتقو مهكالهو

 «نيرفاكلاب ٌةطيحمل منهج نإو باذعلاب كنولجعتسيإ» هئيجم تقوب نورعشي ال نوهال نوهاس مهو

 ةطيحم منهج نأ لاحلاو باذعلا نولجعتسي فيك : ىنعملاو مهدانعو مهتنعت نمو مهتنطف ةلق نم بجعت

 موي» لاقف مهب + منهج ةطاحإ ةيفيك ركذ مث ؛ ؟ اهنم محلرفم ال مصعملاب راوسلا ةطاحؤك ةمايقلا موي. هب

 . مهتحت نمو مهقوف نم مهب طيحيو باذعلا مهللجي موي يأ «مهلجرأ تحت نمو مهقوف نم باذعلا مهاشغي
 مك اهدا رجح اوقوح + مل لخو رعشللا لوقيو يأ «نولمعت متنك ام اوقوذ لوقيوإ مهتاهج عيمج نمو
 ّ ء نيدحاجلا نيبذكملا لاح ىلاعت نيب امل مث . لامعألا ءيسو . مارجيالاو ءازهتسالا نم ايندلا يف هنولمعت
 رشت باطخ «ةعساو نضرأ نإاونمآ نيذلا يدابع اي» لاقف نيقتملا راربألا لاح ركذي هبقعأ

 هر هللا مكفرش نم اي يأ مالسإالا راد ىلإ رفكلا راد نم ةرجهلا ىلع ضيرحتلل
 ءافعض يف تلزن : ٍلتاقم لاق ةعساو هللا ضرأف ةملظلا اورواجت الو , اهيف تاميالا راهظإ نم قيض يف متنك
 توملا ةقئاذ سفن كج ياوس ًادحأ اودبعت الو ةدابعلاب يتوصخف يأ «نوديعاف يايإف» 00ةكب يملسم

 اورجاهف مترمأ ثيحو . هللا ةعاط يف ًادبأو اهئاد اونوكف . توملا مككردي متنك انيأ يأ «نوعجرت انيلإ مث

 اوعمج ىأ «تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو» باملاو عجرملا هللا ىلإ مث « هنع ديحت الو هنم دب ال توملا نإف
 مهئنكسنلو ةنجلا يلاعأ مهتلزننل يأ «ًافرغ ةنجلا نم مهتئوبنل » لمعلا صالخإو ةديقعلا صالخإ نيب

 نيدلاخ#» ةنجلا راهنأ اهروصقو اهراجشأ تحت نم يرجت يأ «راهنألا اهتحت نم يرجت» اهيف ةعيفر لزانم

 نكاسملا كلت تمعن يأ «نيلماعلا ٌرجأ معنه ًادبأ اهنم نوجرخي ال ةياهن ريغ ىلإ اهيف نيثكام ىأ هاهيف
 مه يأ نيلماعلل نايب اذه «نولكوتي مسير ىلعو اوربص نيذلا# نيلماعلل ًارجأ ميعنلا تانج يف ةيلاعلا
 رومأ عيمج يف نودمتعي مهبر ىلعو « هللا ليبس يف ىذألاو ةرجحملا نم قاشملا لمحت ىلع اوربص نيذلا
 لمحت ال ةباد نم نيأكوإ» ©"0ىلاعت هيلإ رمألا ضيوفتو ٠ ربصلا : هلك ريخلا عامج ناذهو : رحبلا يف لاق

 اهثزري هللا» اهفعض عم اهقزري هللا نكلو اهقزر بسك ىلع ردقت ال ةفيعض ةباد نم مك يأ «اهقزر

 )١( رحبلا (7) . 781 /5ريسملا داز /ا//ا61©١ .



 عاا/ نورشعلا ءزجلا

 2ع اس ل سس ص ع اع ل حد جمع م ء[ ملل ه2 060 لَو

 طع 0 0 قاف هلآ ناوقيلر مَقْلاو سمشلا رفسو ضرألاو تاوئمسلا قلخ نم مهتلاس نيل
 ا - - هي ل

 رم مهتلأس نيلو © مِنَ 8 2 رشي ول ني كبيير
 حمو هم اص ىربيرءل و 8 سيم 2 ربومو جرب ريسم ع حسا مواآم

 ايندلأ 5 0 د وأ ا

 رم نعي امم مورس اع ىدعو عليو مو ,ي مرو 4 0

 هل نيصلخم هلآ وعد كلفلأ ىف ا اًذِإف مج َنوُملْعي أوناكول ناويحأ ىمل ةرحآل رادلا نإ 0 الإ

 4م

 ١ مترجاه نإ رقفلا اوفاخت الف . قلخلا عيمج قزرب لفكت دقو « مكقزري (ك اهقزري ىلاعت هللا يأ «مكايإو
 ةرجحلا يف عوجلاو رقفلا اوفاخ اذإ نينمؤملا بولقل ةيوقتلا ةيآلاب لصقلاو : ليهستلا يف لاق هللا وه قزارلاف
 عييمسلا وهوإف '” مكدلي نم مترجاه اذإ مكقزري كلذك ةفيعضلا تاناويحلا هللا قزري امكف « مهن ءاطوأ نم
 ريغ ةدايع ىف نيكرشملا خيبوت ىلإ ثيدحلا داع مث « « مكلاوحأب ميلعلا ؛ مكلاوقأل نمسا أ #ميلعلا

 تلأس نئلو يأ هللا نلوقيل رمقلاو سمشلا رخسو ضرالاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نئلو#» لاقف هللا
 رمقلاو سمشلا لّلذ ن نمو ؟ بئارغلاو بئاجعلا نم امهيف امو يلفسلاو يولعلا ملاعلا قلخ نم نيكرشملا

 فيكف يأ «نوكفؤي ىّناف» كلذ قلاخ هللا : نولوقيل ؟قيقدماظنب نايرجي دابعلا حلاصمل امهرخسو

 لجوه يأ «هل ردقيو هدابع نم اشي نمل قزرلا طسبي ُهللا» ؟ كلذب مهرارقإ دعب هديحوت نع نوفرصُي
 « ءالتبا ءاشي نم ىلع قزرلا قّيضيو « ًاناحتما هدابع نم ءاشي نمل قزرلا عّسوي « قزارلاوهو قلاخلا العو

 ةمكحلا هيضتفت ام لعفي ملعلا عساو ىلاعت هنإ يأ «ميلع ءيش لكب هللا نإإ» رباصلاو ركاشلا رهظيل
 رخآ ٌخيبوت ههللا نلوقيل اهتوم دعب نم ضرألا هب ايحأف هام ءامسلا نم لّزن نم مهتلأس نئلو# ةحلصملاو

 عاونأ هب جرحأف ءاهسلا نم رطملا لزنأ يذلا نم نيكرشملا تلأس نئلو يأ مهيلع ىرخأ ةجح ةماقإو

 ال مهرثكأ لب هلل ٌدمحلا لق» كلذ لعاف هللا : نولوقيل ؟ اهسبيو ضرآلا بدج دعب رامثلاو عورزلا

 وه هللا نأب نورقي ثيح « نولقعي ال مهرثكأ لب « « ةجحلا روهظ ىلع هلل ًادح : دمحم اي لق يأ «نولقعي
 رورغ الإ ايندلا هذه يف ةايحلا امو يأ «بسعلو و الإ ايندلا ةايحلا هذه اموإط هريغ نودبعيو قزارلا قلاخلا

 نإو يأ #ناويحلا يحلل ةرخآلا رادلا نإوإف نوقرفتي مث ةعاس نايبصلا بعلي امك ٠ « لوزيو ًاعيرس يضقني

 ملع مهدنع ناكول يأ #نوملعي اوناك ول9 صيغنت الو اهيف توم ال يتلا ةيقيقحلا ةايحلا راد يهل ةرخآلا

 نم نسحأ دقلو , ”ةضوعب حانج هللا دنع نزت ال ةريقح ايندلا نأل « ءاقبلا راد ىلع ءانفلا راد اورئاؤُي مل

 لايخلاك ةيندلا ايندلا ىرت ركف نيعب دوجولا يف لمأت 59
 لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو ىنفي فوس ًاعيمجج اهيف نمو

 دنع هللا مهئاعد يف نيكرشملا ىلع ةثلاث ةجح ةماقإ «نيدلا هل نيصلخم هللا اوعد كلقلا يف اويكر اذإف»

 )١( (ءام ةعرج ًارفاك اهنم ىقس ام ةضوعب حانج هللا دنع لدعت ايندلا تناكول ) فيرشلا ثيدحلا يف (1) . 118/6 ليهستلا .



 توبكذعلا ةروس (؟8) 1

 وه صم جاضاع ا اكو سمس سر ما سدو 2م تاس

 اور روج نوملعي فوسَف أوعتمتيلو مهين ام ورقي عج نوفر م اد ملأ لإ مهجن نيل

 هك عما. يعاارع عاف 2 مم ا. عسب ل هه مم ل واس ع ض4

 ا ؟ لأ نمو 7 نوفي هللا ةمعتبو نومي لأ وح نب سانا وانا امر ناصح نأ

 مده ايف أودهج نيدو 6 َنيرفكْللىَوتَم ممهجف 0 يطلب دكْوَأ ايدك لأ لع

 و 3
 .« 2و صصص مع -ٍ انآ

 7 نينسخمل آم 11 نإو انلبس

 هل نيصلخم هللا اوعد قرغلا اوفاخو نفسلا يف اوبكر اذإ ىنعملاو ءاخرلا لاح يف هب نوكرشي مث « دئادشلا
 مهاجن املف» مكهتلا نم برض «نيصلخم» ظفل يفو , وه الإ مهنع دئادشلا فشكي ال هنأ مهملعل .ءاعدلا

 ىلإ نودوعي مه اذإ ربلا بناج ىلإ مهاجنو « رحبلا لاوهأ نم مهصّلخ الف يأ «نوكرشي مه اذإ ربلا ىلإ
 اوعتمتيلو مهانيتآ امب اورفكيل# لاوهألاو دئادشلا نم مهذقنأ يذلا مهبر نيسان . مهكارشإو مهرفك

 اوعتمتيلو « رحبلا نم ءاجنبالا ةمعن نم مهانيطعأ امب اورفكيلف يأ ديدهتلا هجو ىلع ّرمأ «نوملعي فوسف

 ًانمآ ًامرح انلعج انآ اوري ملوأ» مهرمأ ةبقاع نوملعي فوسف « مهرامعأ يقابب ايندلا ةايحلا هذه يف

 ةةكم) مدل انيحالا . رابتعاو ركفت ةي ؤر « رافكلا ءالؤه ري ملوأ يأ «مطوح نم سانلا تفاطختيو

 لاق ؟ نولتقيو نوبسي مهوح سانلاو 3 يبسلاو لتقلا نم هلهأ ًانمآ «٠ بهنلاو بلسلا نع ًانوصم امر

 لطابلابفأ» ©ًاضعب مهضعب يبسيو 3 ًاضعب مهضعب لتقي يأ « مفوح نم سانلا فطختيو# : كاحضلا

 نمو» ؟ نمحر لاب نورفكيو ناثوألاب نونم ْوي ةليلجلا معنلا هذه دعبفأ يأ «6نورفكي هللا ةمعنبو نونمؤي
 نآرقلاب بذكو هللا ريغ دبع نم ملظأ دحأ ال يأ «هءاج ال قحلاب بدك وأ ًابذك هللا ىلع ىرتفا نمم ُملظأ

 تايآب نيرفاكلل ةماقإ عضومو ىوأم منهج يف سيلأ يأ ؟ 4نيرفاكلل ىوشم منهج يف سيلأ» هءاج نيح
 ناطيشلاو سفنلا اودهاج نيذلاو يأ «انلبُس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو» ؟ مهرفكو مهئارتفا ءازج هللا

 عم يأ «نينسحملا عمل هللا نإوإ انيلإ ريسلا قيرط مهنيدهنل انتاضرم ءاغتبا نيدلا ءادعأ ةرفكلاو ىوهلاو

 . نوعلاو رصنلاب نينمؤملا
 : يلب ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو تايآلا تنمضت : ةمغالاتبلا

 ١ «هبر نم 'تايآ هيلع لزنأ الولط ضيضحتلا .

 . ©هللاب او رفكو لطابلاب اونمأ» قابطلا

 . مهريغ ال يأ «نورساخلا مه كئلوأ» رصقلا ةدافإ

 لجأ الولو باذعلاب كنولجعتسيوإ نيكرشملا ىلع عينشتلل تارم باذعلا ركذب بانطإلا - ؛
 )١( يبطرقلا ١/517" .



 5 نورشعلا ءزجلا

 . خلا «باذعلا مهاشغي موي» « منهج نإو باذعلاب كنولجعتسيإ» « ىمسم
 . «اونمآ نيذلا يدابع اي» ميركتلاو فيرشتلل ةفاضوالا -

 . «نورفكي هللا ةمعنبو نونم ؤي لطابلابفأ» هلثمو «ردقيو . . قزرلا طسبي» قابطلا ” 

 . هلهأ ًانمآ ىأ «ًانمآ ًامرح» يىلقعلا زاجملا -

 هيبشتلا ةادأ تفذح بعللاكو وهللاك يأ «بعلو وه الإ ايندلا ةايحلا هذه امو» غيلبلا هيبشتلا - 8
 «دسأ ديزو 1 مهوق دح ىلع ًاغيلب حبصأف هبشلا هجوو

 ل و رو ا ةلالدل طرشلا باوج فذحب زاجيإالا 4
 . ةيقابلا ىلع ةينافلا الو . ةرخآلا ىلع ايندلا اورثآ

 لطابلابفأ» لثم ًالاجو ًاقنور مالكلا ديزي عمسلا ىلع ميظع عقو نم اهل امل لصاوفلا ةاعارم - ٠
 . خلا «نوكرشي مه اذإ> «توملعي ال مىرتكا ليون «دورفكي هللا ةيعنيو وتم

 دقو . ةعساو هللا ضرأف « هللا فايع اهيف هل ردك ال ضراب قو نأ ملل سيال ديس

 . «بيط ّزعلا تبنُي ناكم لكو : ليق امكو مالسبالا راد ىلإ ةرجحلا بوجو ىلإ تايآلا تراشأ

 « توبكنعلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت د

6 + 



 ميول اوبس (0)
 وم كاما سَ

 ا ا

 ةروُسلا بكذي نيب
 ةيمالسإالا ةديقعلا اياضق جلاعت يتلا ء ةيكملا روسلا فادهأ سفن اهفادهأو . ةيكم مورلا ةروس #

 .(© ءازجلاو ثعبلابو 3 ةلاسرلابو 3 ةينادحولاب ناميالا 28 حيسفلا اهاديمو ماعلا اهراطإ 3

 الأ . هثودح لبق ميركلا نآرقلا هنع ربخأ . ماه يبيغ ثدح نع ؤبنتلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا *

 كلذبو « نآرقلا هنع ربخأ امك ثدح دقو . اههنيب ًابيرق عقتس يتلا برحلا يف سرفلا ىلع مورلا راصتنا وهو
 تازجعم مظعأ نمو 2 يحولا نم هب ءاج ايف ةكَيدمحم قدص ىلع لئالدلا رهظأ نم كلذو 3 ةءوبنلا تققحت

 . نآرقلا

 ةميدق ةكرعم اهنأو . ناطيشلا بزحو . نمحرلا بزح نيب ةكرعملا ةقيقح نع ةروسلا تثدحت مث #*
 هناوعأ دشحي ناطيشلا ماد امو « رشو ريخو . لطابو قح كانه ماد ام أدهت ال برحلاف « ةايحلا هذه مدق
 راصتنا ىلع دهاوشو لئالد تايآلا تقاس دقو . ماركلا لسرلا ةوعد ةبراحتو ٠ هللا رون ءافطإال هراصنأو
 . ًاليدبت هللا ةنسل دجت نلو هللا ةنس يه كلتو . روهدلاو روصعلا ىتش يف ٠ لطابلا ىلع قحلا

 يف لالضلاو رفكلا لهأل موثشملا ريصملا نعو « ةمايقلاو ةعاسلا نع ثيدحلا ةروسلا تلوانت مث #
 باذعلا يف نومرجملا نوكيو «نوربحُي تاضور يف نونمؤملا نوكي ثيح . بيصعلا مويلا كلذ
 . نيمرجملاو نينسحملل ةدكؤملا ةبقاعلاو . راجقلاو راربألل فاطملا ةيابن كلتو . نيرضحم

 هللا ةردقب ةقطانلا « ةيبيغلا لئالدلاو . ةينوكلا دهاشملا ضعب كلذ دعب ةروسلا تلوانتو ##
 تبرضو « هوجولا هلونعتو . باقرلا هل عضخت يذلا , نايدلا دحاولا ةمظع ىلع ناهربلا ةماقرال هتينادحوو
 . ناثوألا دبعي نم نيبو ٠ نمرلا دبعي نم نيب زييمتلاو قيرفتلل ةلثمألا ضعب

 تايآلا نم اوأر امهمو رذّنلاو تايآلا مهعفنت مل ذإ ٠ شيرق رافك نع ثيدحلاب ةروسلا تمتخو #
 ٌلكو . نورصبي الو نوعمسي ال ىتوملاك مهنأل . نوظعتي الو نوربتعي ال . ةعطاسلا نيهاربلاو . ةرهابلا
 . رصنلا يتأي ىتح ربصلاو . نيكرشملا ىذأ نم هاقلي امع ِهَِي هللا لوسرل ةيلستلا دصقب كلذ
 ءابنأ قدص ىلع لدت يتلا « ةرهابلا ةزجعملا كلت ركذل «مورلا ةروس» تيمس :ةتيمِسلا



 4ع نو رشعلاو يداحلا ءزجلا

 يه كلتو «نينس عضب يف نوبلغيس مهبلغ دعب نم مهو ضرألا ىندأ يف مورلا تبلغ مَلاظ ميظعلا نآرقلا
 . نآرقلا تازجعم ضعب

 « نوجرخُت كلذكو . . ىلإ . . ضرألا ىندأ يف مورلا تبلغ . ملآ» : ىلاعت هللا لاق
 . (19) ةيآ ةياهن ىلإ )١( ةيآ نم

 ةعارزلل اهوبلقو اهوثرح «ضرألا اوراثأ» نورسهقُيو نومزهب «نوبلغُي» :صيتفللا

 : يرهوجلا لاق هرثأ هيلع رهظو ههجو هل لّلهت ًارورس هرم اذإ هربح : لاقي نورسُي « نو ربحُي» ءوسلا

 ةمتعلا ىلإ برغملا ةالص نم : ىشعلا «ًايشعإ نورسُيو نومعنُي : نوربحيو .رورسلا : روبحلا
 . ةريهظلا تقو نولخدت «نورهظُت»

 هلع نص صرير ص مس و
 2 1 ١

 دخت ا ارم لل
 ظ 3 3 7

 ألا ننس عطب ف هد نو مدح نم مُمَو ضرألا ذأ في تح مولا تب هج دنا
 الراء ءادورا ودم لسد ماقد

 يد َنومّؤمْلا حرفي ذيمويو دعب نمو لبَك نم
 ىندأ يف مورلا تبلغ8 «”نآرقلا زاجعإ ىلع هيبنتلل ةعطقملا فورحلا «ملا» : راسيقهللا

 دعب نم مهو يأ 4نوبلغيس مهبَلَع دعب نم مهوط سراف ىلإ مهضرأ برقأ يف مورلا شيج مره يأ « ضرألا
 «نينس عضب يفإ» مهيلع نورصتنيو سرفلا نوبلغيس مهل سراف ةبلغو مهمازا
 لاق عستلا ىلإ ثالثلا نيب ام :عضبلاو ءماوعأ ةعضب زواجتت ال ةرتف يف يأ
 و هللا لوسر كلذ غلبف .مورلا سراف تبلغف «برح مورلاو سراف نيب ناك :نورسفملا

 نكي ملو ًاسوجم اوناك سراف لهأ نأل كلذب نوكرشملا حرفو .مهيلع كلذ "قشف هباحصأو
 مورلاو باتك لهأ مكنإ ِةْي هللا لوسر باحصأل نوكرشملا لاقف باتك باحصأ مورلاو . باتك مهل

 مكيلع نرهظنلف « مورلا نم مكناوخإ ىلع سراف لهأ نم انناوخإ رهظ دقو , نويمأ نحنو « باتك لهأ

 دقو «نينس عضب يف نوبلغيس مهبلغ دعب نم مهوإ» هللا لزنأف مكنيعأ هللا رقي ال : ركب وبأ لاقف
 لاق كلذب نوملسملا حرفو . مهتمزهو سراف مورلا تبلغو . برحلا نم ةعباسلا ةنسلا يف ناشيجلا ىقتلا

 زع هللا دنع نم نآرقلا نوكو « ةوبنلا ةحصب ةدهاشلا « ةرهابلا تانيبلا نم تايآلا هذهو : دوعسلا وبأ

 ٍةيآلاو : يواضيبلا لاقو « ""ربخأ اهك عقوو « ريبخلا ميلعلا الإ هملعي ال يذلا بيغلا نع ربخأ ثيح لجو

 الوأ رمألا لجو زع هّلل يأ «دعب نمو لبق نم رمألا هلل» (9بيغلا نع ٌرابخإ اهنأل ةوبنلا لئالد نم

 لاق هئاضقب الإ |مههنم ءيش سيل « هتدارإو هللا رمأب كلذ لكف « ةبلغلا دعب نمو ةبلغلا لبق نم « ًارخآو
 نونمؤملا حرفي ئمويو» «”هئاضقو هللا رمأب « بولغملا نالذخو . بلاغلا ةبلغ نإ ىنعملا : يزوجلا نبا

 . ٠١ /؟ يؤاضيبلا (7) . 195/4 دوعسلا وبأ (؟) 2 اذه انباتك نم ةرقبلا ةروس لوأ يف ةعطقملا فورحلا لوح هانبتك ام رظنا (1)
 . ؟م8 /5ريسملا داز (8)



 مورسلا ةروس (؟.) م,

 م رص حا تل صرص ترآ 2 رم باص 9 رع جس يع 00 همر 2

 جنوب ل نيك ذ أنكر مدعو قانا فاد 20 محار رعْلا هواش 0

 ا قع نشل ناوخستبالرأ عجة ع ربآلا تمم ةزّيحلا نم ارهد َنوُلعَي

 وأ ض َتورفكل مهر ياقلب ساثلأ ن نم كم 0 سو قحأباَل مهيب امو ضرألاو تولمسلا
 هلاص 2ص ع 1 2 ما سوضصره يري م

 اهورمعو ضر اوراَنأو ةوق مهم دش 56 يل نيل هبل اك فيك أورظنيف ضر ىف أوريسي

 نونم ملا حرفي مهتبلغ نم هللا هدعو ام لحيو « مهيلع نوبلغتيو سرفلا مورلا مزه مويو يأ «هللا رصنب
 فداص دقو .. سوجملا نم نيئم ْوملا ىلا برقأ باتكلا لهأ نأل , سوجملا ىلع باتكلا لهأل هللا رصنب

 نم رصني#» نارينلا ةدبعو « نائثوألا ةدبع ةميزه ردب موي ناك : سابع نبا لاق ردب ةوزغ موي مويلا كلذ

 ميحرسلا « هئادعأ نم هماقتناب زيزعلا وهو . هدابع نم ءاشي نم رصني يأ «ميحرلا زيزعلا وهو ءاشي
 نأ نكمي الف هب هللا دعو دكؤم دعو كلذ يأ «هدعو هللا فلخي ال هللا دعو » هبابحأو هئايلوأب
 مهلهجل كلذ نوملعي ال يأ «نوملعي ال سانلا رثكأ نكلوإ قدص همالكو قح هدعو نأل ء فلختي

 هيلإ نوجاتحي امو اهحلاصمو ايندلا رومأ نوملعي يأ «ايندلا ةايحلا نم ًارهاظ نوملعيط مهركفت مدعو
 ىتتم مهشياعم رمأ نوملعي : سابع نبأ لاق كلذ وحنو ءانبلاو ةراجتلاو ةعارزلاك ةايحلا رومأ نم اهيف

 نأ «نولفاغ مه ةرخآلا نع مهو# "0نونبي فيكو . نوسرغي فيكو . نودصحي ىتمو . نوعرزي
 نأ ةيآلا ىنعمو : رخفلا ماميالا لاق اهل لمغلاو اهيف ركفتلا نع نولفاغ نوهاس « ةرخآلا رمأ نع يمع مهو
 اهذالم يهو . اهرهاظ نوملعي اعإو يه ايك ايندلا ةؤملعي ال كلذ عب مهو , ايندلا يف ٌرصحنم مهملع

 مهو اهءانف نوملعي الو رهاظلا اهدوجو نوملعيو , اهبعاتمو اهراضم يهو اهنطاب نوملعي الو « اهبعالمو
 بابللا اوفرعي ملو .روشقلا اوفرع مهخأ ىلا ةراشإ «ًارهاظإ» هلوقب ريبعتلا يف لعلو « نولفاغ ةرخآلا نع

 امو ضرألاو تاومسلا هللا قلخ ام مهسفنأ يف اوركفتي ملوأ» مئاهبلا مؤلع يه انإ مهمولع نأكف
 قلخ ام ليلجلا ميظعلا هللا نأ اوملعيف مهلوقعب اوركفتي ملوأ يأ « ىمسم , لجأو قحاب الإ اسهنيب
 لاق ؟ ةمايقلا موي وهو هيلإ نايهتني تقول قتلا ةماقرال ةغلابلا ةمكحلاب اههقلخ اًثِإو « ًاثبع ضرألاو تاومسلا

 ©اىبسملا باقعو نسحملا باوث ىلعو « ًالجأ قولخم لكل نأ ىلعو ؛ ءانفلا ىلع هيبنت اذه يفو : يبطرقلا
 ءازجلاو ثعبلل نودحاج نوركنم سانلا رثكأو يأ 4نورسفاكل ميهبر ءاقلب سانلا نم ًاريثك نإو»

 اورظنيف اورفاسي ملوأ يأ «مهلبق نم نيذلا ٌةبقاع ناك فيك اورظنيفا رٍضرألا يف اوريسي ملوأ»
 اوناك يأ «ةوق مهنم ٌدشأ اوناك ! ! اوربتعيف مهلسر مهييذكتب اوكلهأ فيك مهلبق ممألا عراصم

 اوثرحو يأ #«اهورمع امن رثكأ اهورمعو ضرألا اوراثأو» ًادالوأو ًالاومأ رثكأو , ًاداسجأ مهنم ىوقأ

 امم رثكأ ةديرفلا تاعانصلاو 3 ةديشملا ةينبألاب اهورمعو « نداعملا جارختسال اهورفحو 3 ةعارزلل ضرألا

 )١( يبطرقلا ١4/ يبطرقلا (7) . 1//91؟8 ريبكلا ريسفتلا (؟) . ال 5/154 .



 17 نو رشعلاو يداحلا ءزجلا

 لع
 ريب سرع سر سر 2 سلا 0 ا ا ماد دو رب رعرب ستورم ع ع صر ا هم 1

 00. ذم ١*ىدلو 0

- 

1 0 2 

 مس جرت يربي معيرمو ور م سرس م هموم ماو ريب ضرس 2 ساس ورعد ةاس [ س4 ىو رب_ سلك س02

 هيلإ مث ,هديعي مقلحلا أود هللأ د نوئزهتسي اهيأوناكو هلأ تنياكب أوبدك نأ ئاوسلا اوكتسأ يذل

 مهياكرشب أو ثاكو أؤكعفش موي اكرشنم مط نك لو( نومرجملا سلب ةعاسلا موقت مويو 2 نوع . بورسو مس ملموو ض0 هلع اص_س ىط_مل 2 م ل سس ربا ربي سرع ص ريب ىرئ ور رب سرير جار ربا ار ع سه
 م جم م ريم ما ات ىلع س 2م تاع - 00 يب مصامو رس 0 ا يا ا

 ةضور ىف مهف تحلاصلا أوتو أونما< نيل امأَق 2 َنوُفرَفتي ذبموي ةعاسلا موقت موو ل نير فلك

 َندَحْبسف يو ٌدورضحم ٍباَدَعْلاف َكِكوَف ةرحألا قلو انياب أبدو أورفك يذلا امأو 2 نوب
 « اهب نورختفم « ايندلاب نو رتغم مهنإ ثيح نم ةكم لهأب مكهت ةيآلا يفو : ىواضيبلا لاق ءالؤه اهرمع
 راطقأ يف فرصتلاو « دابعلا ىلع طلستلاو « دالبلا يف ةعسلا ىلع اهرمأ رادم ذإ « اهيف ًالاح فعضأ مهو
 يأ «تاتيبلاب مهلسر مهتءاجوإ 2” اهيف عفن ال راد ىلا نوئجلم ءافعض مهو « ةرامعلا عاونأب ضرألا

 اف يأ «مهملظيل هللا ناك امف» مهوبذكف تانيبلا تايآلاو تاحضاولا تازجعملاب لسرلا مهتءاجو

 رفكلاب مهسفنأ اوملظ نكلو يأ «نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو» مرج ريغب مهكلهيل هللا ناك

 نيمرجملا ةبقاع ناك مث يأ « ىأوسلااوءاسأن يذلا ةبقاع ناك مثإ» رامدلاو كالحلا اوقحتساف بيذكتلاو
 يأ «نوئزهتسي اهب اوناكو هللا تايآب اوبّذك نأ» منهج ران يهو تابوقعلا أوسأ يه يتلا ةبوقعلا
 العو لج هللا يأ «هديعي مث قلخلا أدبي هللا اهب اوءزهتساو انلسر ىلع ةلزنملا انتايآب اوبذك مهنأ لجأل

 مكعجرم هيلإ مث يأ «نوعجر هيلإ مث» مهتوم دعب مهقلخ ديعي مث سانلا قلخ ءىشني هتردقب
 سانلا رشُحيوةمايقلا موقت مويو يأ 4#نوسمرجملا سلبي ةعاسلا موسنت مويوإ ءازجلاو باسحلل
 : سابع نبا لاق ةفش تنبب اوسبني نأ نوعيطتسي الف . مهتجح عطقنتو نومرجملا تكسي باسحلل
 يف فورعملاو : يبطرقلا لاق نومرجملا حضتفي : دهاجم لاقو . نومرجملا سأيب #نومرجملا سلبي»
 نكي ملو يأ «ءاعفش مهئاكرش نم مهل نكي ملو»""” هتجح تعطقناو تكس اذإ لجرلا سلبأ : ةغللا
 تأربتو اهنم اوءربت ىأ 4نسيرفاك مهئاكرشب اوناكو» مهل نوعفشي ءاعفش اهودبع يتلا مانصألا نم مهل

 ةعاسلا مايق نأل فيوختلاو ليوهتلل ةعاسلا مايق ظفل ررك 4نوقرفتي ردئموي ةعاسلا موقت مويو» مهنم

 « ةنجلا يف قيرف : نيقيرف نوحبصيو ٠ نورفاكلاو نونم وم ا قرفتي رذئموي ةمايقلا موقت مويو يأ لئاه رمأ
 نيذلا نوقتملا نونم ملا امأف يأ 4تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا امأفإ لاق اذلو .ريعسلا ىف قيرفو

 نورسُي ةنجلا ضاير يف مهف يأ «نوربحُي ةضور يف مهفإ» حلاصلا لمعلاو ناميإلا نيب اوعمج
 دعب ثعبلاب اوبذكو نآرقلاب اودحج نيذلا امأو يأ «ةرخآلا ءاقلو انتايآب اوبذكو اورفك نيذلا امأوإط نومعنيو
 هللا ناحبسف# ماودلا ىلع نوميقم منهج باذع يف كئلوأف ىأ «نورضحم باذعلا يف كئلوأف» توملا

 نولخدت نيح . صقنلا تافص نم هب قيلي ال امع هوهّزنو هللا اوحبس ىأ #نوحبصت نييحو نوسَت نيح

 . ٠١/١4 يبطرقلا (7) . .١ /7 يواضيبلا )١(



 مورلا ةروس (*.) فخ

 - م2 >2 ُ وِ ساد مام ريوع م

 80 نورِهظم نيحوايشعو ضرألاو توما ندم هو 02 .توحبصت نيحو قوس َنيح هَل

 م عاموبو سوما مس حا م هم امو 2 مم ما تاو

 اج َنوُجَرُك كِلدُكو 0 ألا يي يحلا نم تملأ جرخيو تملأ نم ىحلا جري

 يأ «نورهظُت نيحو ًايشعو ضرألاو تاومسلا يف دمحلا هلو» حابصلا يف نولخدت نيحو «٠ ءاسملا 3

 ضرألا لهأو تاومسلا لهأ هدمحي : سابع نبا لاق ضرألاو تاومسلا يف دومحملا العو لج وهو
 : مالكلا لصأو ةيضارتعا ةلمج *ضرألاو تاومسلا 2 دمحلا هلو» : نورسفملا لاق . ")هل نولصُيو

 ىلا ةراشبالا كلذ ىف ةمكحلاو «نورهظُت نيحو ًايشعو ٠ نوحبصت نيحو نوسُمت نيح هللا ناحبسف»
 يأ «نورهظتو#» « ةمتعلا ىلا برغملا ةالص نم : ىشعلاو . اهيلع دمحي نأ يغبني ةمعن ةدابعلل قيفوتلا نأ
 « رفاكلا نم نمؤملا جرخي يأ « يحلا نم تيملا ٍجرْخَيو . تيملا نم يلا جرحي ه رهظلا تقو نولخدت
 ناويحلا نم ةفطنلاو 2 ةفطنلا نم ناويحلاو 6 تابنلا نم بحلاو 2 بحلا نم تابنلاو 3 نمؤلا نم رفاحلاو

 0 0 د ا يحيو يأ ايتوم دعب ؛ ضرألا ينيو)

 1 «ةنبلا كيم كلذك اهدومم دعب تاما جارخإب ضرألا يبي ىف 3 هتردق لايك

 : يلب ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تمضت : هغغالتبلا
 ١ - «دعبو . . لبق» نيبو «نوبلُكَيو . . تبلغه نيب قابطلا .

 . «ايندلا ةايحلا نم ًارهاظ نوملعي . . نوملعي ال بلسلا قابط- ؟

 . ةمحرلا يف غلابملاو « ةزعلا يف غلابملا يأ «ميحرلا زيزعلا وهو ةغلابملا ةغيص -

 ىلع ةلالدلل ةيمسا اهودروو «نولفاغ مه ةرخآلا نع مهوه» رصحلا ةدافإال ريمضلا ريركت - 3

 . اهماودو 5

 . ةيآلا او رظنيف ضرألا يف اوريسي ملوأ» خيبوتلاو راكنإالا -

 . «ىءوسلا اوءاسأ» قاقتشالا سانج -5

 . #نوحبصتو . . نوسُمت» نيبو 4 ديعيو . . ءىدبي# نيب قابطلا -7

 . «نورضحم باذعلا يف كئلوأف ةرخآلا ءاقلو انتايآب اوبذكو اورفك نيذلا امأو .نوربحُي

 يهو « رفاكلل تيملاو . نمؤملل يحلا راعتسا «تّيملا نم يلا جرخي» ةفيطللا ةراعتسالا -

 . لامجلاو عادبرالاو نسحلا ةياغ يف ةراعتسا

 . ١5/1١4 يبطرقلا (؟) . 584 /5 ريسملا داز )١(



 00ه ثنورشعلاو يداحلا ءزجلا

 «نوعجرت هيلإ مثإ» لثم عمسلا ىلع عقولا لمجأ نم هل ام ريخألا فرحلا يف لصاوفلا ةاعارم تالاف

 . «نورضحم باذعلا يف» «نوربحي ةضور يف»
 ايندلل نأ ىلع «ايندلا ةايحلا نم ًارهاظ نوملعيإ» ىلاعت هلوق لد : يرشغزلا لاق : : هةّفيطل
 اهنأ اهتقيقحو اهنطابو . اهذالمب معنتلاو « . اهفراخزب عتمتلا نم لاهجلا هفرعي ام اهرهاظف « . ًانطابو ًارهاظ

 : لاق نم نسحأ دقلو . 2)ةحل اصلا لامعألاو ةعاطلاب اهيلإ اهنم دوزتي 3 ةرخآلل ربعم

 رصبملا عيمسلا لجرلا ةروص يف 2 ةميهب لاجرلا نم نإ ينبأ
 رعشي مل هنيدب بيصأ اذإف هلام يف ةبيصغ لكب نِطف

 .«نوكرشُي امع ىلاعتو هناحبس . . ىلإ . . بارت نم مكقلخ نأ هتايأ نموإ» : للاعت هللا لاق
 . (4.) ةيآ ةياهت ىلإ )٠١( ةيآ نم

 ةلدألا انه ركذ . ةداعالاو ءدبلا ىلع هتردقو . ةرخآلا يف سانلا لاوحأ ىلاعت ركذ امل : َةَبساَنمملا
 مايق فو .رطملاب ضرألا ءايحإو . روصلاو ةنسلألا فالتخاو ءرشبلا قلخ يف ؛ ةينادحولاو ةيبوبرلا ىلع

 . قزارلا قلاخلا هدحو هنأ عم هللا ريغل مهتدابع يف نيكرشملل لاثمآلا برض مث ٠ , مهمانمو سانلا

 يف نوفرصتت «نورشتننإ ةينادحولاو ةيبوبرلا ىلع ةمالعلا يهو ةيآ عمج عهتايآ» : بت فغللا

 لشملا» هتداريال نوداقنم نوعيطم «نوتناقإ اهوفلأتو اهيلإ اوليمتل «اهيلإ اونكستل» مكشياعم نوؤش
 : ةبانرالا «نيبينم» هيف جوع ال يذلا ميقتسملا «ميقلا» لالجلاو لامكلا يف ىلعألا فصولا «ىلعألا

 . صالخيالاو ةبوتلاب عوجرلا
 ربا يي س٠ م ملم ه8 ومص مخل جوع س رعب ممم جك

 ركسفنأ نم مل قلَح نأ هبا نمو ج تورش ركب نأ 1ذإ مث بار نم مفلح نأ ةدملبا< نمو

 لامكو هتمظع ىلع ةلادلا ةرهابلا هتايآ نمو يأ «بارت نم مكفلخ نأ هتايآ نمو» : رثمسيفللا
 رشبلا لصأ مدآ نأل « مكقلخ سانلا ىلإ قلخلا فاضأ امئإو « بارت نم «مدآ و مكلصأ قلخ نأ هتردق
 ؛ مدافع رجب ىلإ ةغضم ىلإ ةفلع ىلإ ةفطن نم نوروطتت متنأ مث يأ «نورشتنت ّرشب معنأ اذإ مث

 نونف يف مهقرصو مهرّخسو مهريسو مهقلخ نم ناحبسف : ريثك نبا لاق مكشياعم ماوق وه ايف نوفرصتت
 ةداعسلاو . رقفلاو ىنغلاو . حيبقلاو نسحلاو . ركفلاو مولعلا يف مهنيب توافو ٠ بساكملاو شياعملا
 لامكو هتمظع ىلع ةلادلا هتايآ نم يأ «اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو ! !”ةواقشلاو
 نبا لاق رخآ سنج نم نهلعجي ملو . مكلثم تايمدآ ءاسن مكسنجو مكفنص نم مكل قلخ نأ هتردق

 نيبو مهنيب فالتثالا اذه لصحاامل . ناويحوأ ناج نم « رخآ سنج نم ثانرلا لعج ىلاعت هنأولو : ريثك

 . 81/6 ريثك نبا رصتخم (5). 74/8 فاشكلا (1)



 مورلا ةروس (؟١ دل

 ب د هَ . را 6. مص نيس را حاس عا رك س1

 ءهتليا# نمو 9 نوركشتي مول تل ب َكِلَد ىف نإ 0 , لعجو اهيلإ أونكسَتل اجاوزأ
 ءدنايأ< نمو 2 َنيِلَصْلَل تبل كلَ يف نإ يور خيا فللبخاو ضزألا تاوَمَسلا َقْلَ م2 بولم جرا

 37 . دنا نيو هي وعم وقل بكل يفد ةولضق نب مكونا مماَنم
 سهريص انما سم 2 ينل رك ص ع رك شاص م هس

 روقل تلب ِ تيل 0 ا صر 00 م اعمطو اولا

 -ِ عرج 0و 222 هر مم 2 2ع

 ا ا ا جاوزألا
 : سابع نبا لاق ةقفشو ةبحم تاجوزلاو جاوزألا نيب لعجو يأ «ةسمحرو ةدوم مككنيب لعجوإط نهوفلأتو
 موسل تايآل كلذ يف نإ» ءوسب اهبيصي نأ اهيلع هتقفش ةمعرلاو « هتأرما لجرلا بح : ةدوملا

 ةيلعلا هتمكح نوكرديف « هتمظعو هللا ةردق ف نوركفتي موقل ةميظع ًاربعل ركذ اهف نإ يأ #«نوركفتي
 ىلع ةلادلا ةميظعلا هتايآ نمو ىأ «مكناولأو مكتنسلا فالتخاو ضرألاو تاومسلا قلخ هتايآ نمو»
 فالتخاو , اهضافخناو اهتفاثك ف ضرألا قلخو . اهعاستاو اهعافترا ف تاومسلا قلخ هتردق لايك

 هبتشي ال ىتح . رمحأو دوسأو ضيبأ نم ناولألا فالتخاو « ةيمورو « ةيكرتو . ةيمجعو ةيب رع نم تاغللا
 نمل يأ ؟نيملاعلل تايآل كلذ يف نإ مدآ ةيرذ نم ًاعيمج مهنأ عم . ناسنإب ناسنإ الو ء صخشب صخش
 ىلع ةلادلا هتايآ نمو ىأ راهتلاو ليللاب مكمانم هتايآ نموإ» ةريصبلاو مهفلاو ملعلا يوذ نم ناك
 «هلضف نم مكؤاغتباو» مكتادبأل ةحار راهنلاب ةريهظلا تقوو « ليللا ةملظ يف مكمون هتردق لايك

 راصبتساو مهفت عامس نوعمسي يأ #نوعمسي مول تايآل كلذ يفّنإ» راهنلاب قزرلل مكبلطو يأ
 مكيري هنأ ٍتينادحوو هتردق ىلع ةلادلا ةميظعلا هتايآ نمو يأ «ًاعمطو ًافوخ قربلا مكيري هتايآ نمو»

 ("ميقملل ًاعمطو « رفاسملل ًافوخ : ةداتق لاق رطملاو ثيغلا ىف ًاعمطو . قعاوصلا نم ًافوخ قربلا

 ضرألا هب تبنيف ءامسلا نم رطملا لزنيو يأ «اهتوم دعي ضرألا هب ييحيف ءام ءامسلا نم لّرنيو#
 كلذ يف نإ يأ «نولقعي .موهل تايآل كسلذ يف ّنِإ» عرز الو اهيف تابن ال ةدماج ةدماه تناك نأ دعب
 يأ «هرمأب ضرالاو ءامسلا موقت نأ هتايآ نمو هللا ءالآ مهوقعب نوربدتي موقل تاظعو ًاربعل روكذملا
 هريبدتب ضرألا تبثت نأو « دمع الب هتردقب "تاومسلا كسمتست نأ هتمظع ىلع ةلادلا ةرهابلا هتايآ نمو

 يأ «نوجرخت متنأ اذإ ضرألا نم ةوعد مكاعد اذإ مث# اهلهأب بلقنت الو اهناكسب ءىفكنت الف هتمكحو

 ةفرط مكجورخ رخأتي ال , باسحلاو ءازجلل نوجرخت ًاروف متنأ اذإ ء روبقلا نم جورخلا ىلإ متيعد اذإ مث
 الف . اوموق روبقلا لهأ اي : لوقيو ةيناثلا ةخفنلا روصلا يف ليفارسإ خفني نيح كلذو : نورسفملا لاق نيع

 لج هلو يأ «ضرألاو تاومسلا يف نم هلو "رظنت تماق الإ . نيرخآلاو نيلوألا نم ةمسن ىقبت
 ١14/9 طيحملا رحبلا (7) . ؟؟/؟١ يربطلا (؟) . ةحفصلاو ءزجلاو قباسلا عجرملا سفن )١(



 47 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ا وري 22 4 0 و دعم 2ع

 هيلع نوهأوهو ها قاما اودي ىدلا وهو يور نوتناك مل لع ضرألا تاونمسلا يف نمر و زف

 م أ ريو سسص ركود عم دلير مو ع 2 وال هاو 2 مادو رص ل

 نم مل له ركسفنأ نمالكم مل برص مكَحاْريِ رمل وهو ضرالاو تاومسلا ف كعألا ليما هلو
 يب شمربالس وشو 2 لا حل ل م تس ه3 روما م ساما مع 2

 تنيآلا لصفن كلذ ركشفنا كيفي مرتاح مآوسهيف ة منَ كد :زرام ىفءاك رش نمو كلم َتكماَم

 ه1 هشام ص سا

 2من ني م امو نم ىدني نق م قب معاوتأ او يلا عيتألَب هج القمي رزق

 دحأ اهيف هكراشي ال ًافرصتو ًاقلخو ًاكلم نجلاو سنإلاو ةكئالملا نم ضرألاو تاومسلا يف نم لك العو
 مث.قلخلا أدبي يذلا وهوإ ىلاعت هرمأل نوداقنم نوعضاخ نوعشاخ مهعيمج يأ «نوستناق هل لك»

 نوهأ وهوإ» ءازجلاو باسحلل مهتوم دعب مهديعي مث , مدعلا نم قلخلا ءىشني ىلاعتوهو يأ «هديعب
 ةداعبالا : دهاجم لاقو . هيلع رسيأ ينعي : سابع نبا لاق هئدب نم هيلع نوهأ قلخلا ةداعإ يأ «هيلع
 تناك اذإف , نولقعي امب دابعلا ىلاعت بطاخخ : نورسفملا لاق ©"ةنيه هيلع ةءادبلاو « ةءادبلا نم هيلع نوهأ

 بسح هيلع نوهأ ثعبلا ناك ءاشنإالا ىلع ردق نم نإف « مكمكحو مكريدقت يف ءادتبالا نم لهسأ ةداعإالا

 نم هيف هينادي ام هريغل سيل يذلا ىلعألا فصولا هل يأ «ىلعألا لثملا هلو ”مكلوصأو مكقطنم
 يذلا هنأ وهو امهيف نم هب هفصي ىأ #«ضرألاو تاومسلا يف# ناطلسلاو ةمظعلاو « لاكلاو لالجلا

 ىضتقم ىلع هلاعفأ لك يذلا ميكحلا ءيش لكل رهاقلا يأ «ميكحلا زيزعلا وهوو» ءىش هلثمك سيل
 نم ًالشم مكل برضو : لاقف لثمب ناثوألل مهتدابع نالطب ىلاعت حضو مث , ةحلصملاو ةمكحلا

 نم مكناي تكلم امن ملكل لهإط مكسفنأ نم ًايعقاو ًالثم مكبر موقلا اهيأ مكل برض يأ «مكسفنأ

 هللا هقزر يذلا هلام يف هل ًاكيرش هكولمتو هدبع نوكي نأ مكدحأ ىضري له يأ «مكانقزر اميف يف ءاكرش

 ؟ هلل دعو قولخم لصألا يف وهو هل ًاكيرش هلل نوضرت فيكف كلذ هسفنل مكدحأ ضري مل اذإف ؟ ىلاعت

 يف ءاوس مكديبعو متسل يأ لشملا ةمتت نم اذه «مكسفنأ مكعفيخك مهنوفاخت ًءاوس هيف متناف»
 يف مكل ءاكرش مكديبع نوكي نأ نوضرت ال متنأو « مكلثم رارحألا نوفاخت امك مهنوفاخت متسلو . مكلاومأ

 لثم يأ «نولقعي موقل تايبآلا لّصفن كلذكإف ؟ هكلمو هقلخ يف اكيرش هلل متيضر فيكف ؛ مكلاومأ
 اوملظ نيذلا عبتا لبه» لاثمألا ربدت ف مهوقع نولمعتسي موقل تايآلا نبن حضاولا نايبلا كلذ

 ىوه درجمب كلذ لب هللاب مهكارشإ يف و ةرذعم الو ةجح مهل سيل يأ بارضإللل لب «ملع ريغب مهءاوهأ

 مهئاوهأ عابتاب مانصألا نودبعي مهنأ ركذ ةجحلا مهيلع تماق مل : يبطرقلا لاق ناهرب الو ملع ريغب سفنلا
 نم يده نأ عيطتسي دحأ ال يأ «هللا لضأ نم يده نمف#» ©” كلذ يف فالسألا ديلقتو . اهتدابع يف

 كهجو مقأفإ رصان الو ذقنم هللا باذع نم مهل سيل يأ 4نيرصان نم مه اموإ» هلالضإ هللا دازأ

 نيه وهو يأ نوهأ ؛ىنعم نوكيف هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفا نأ ىلا نيرسفملا ضعب بهذو.لوق اذه (7) . 07 / ريثك نبا رصتخم )١(
 . 77/14 يبطرقلا (”) . هيلع



 مورلا ةروس (*) كف

 سومصص م جتا اممصعا 2 سل موسم حكم

 ْنكَلو ميَقْلأ نيدلأ كلذ لأ يل ليما الع سوارطك نا أ تظن اف حني كِهَبو مقأف

 يأ ني 7 َنيكرْفسْلا نم أونوكت الو ةرَلصلا أوميفأو هوقو لإ نيم ««جدوتلنيالن يذلا أ 10-0 0. ب ربا ص صرع ص ع 2
 ى ريب صرت هدام ىن روس روم هور

 نيب جر اوعد ٌرُص سال سم اًذِإَو 2 نوح ا با مهيد أوقرف

 58 اومتمتق ميدتيتاءاع اورق ع نكرم موبر هنت يَ اذإ همر هن مُهاَذأ 15| مث هيَ
 ىلا لطاب نيد لك نع ًالئام يأ ا فينحإ» طاشنو ةمهب مالسبالا ىلع لبقأو هلل كنيد صلخأ يأ «نييدلل
 كانرمأ يذلا قحلا نيدلا اذه يأ «اهيلع سانلا رطف يتلا هللا ةرطف# مالسإلا وهو قحلا نيدلا
 دلوي دولوم لك ) ثيدحلا يف امك ديحوتلا ةرطف وهو اهيلع سانلا قلخ يتلا هللا ةقلخ وه هيلع ةماقتسالاب
 نم ةميلسلا ةرطفلا كلتل رييغت ال يأ «هللا قلخل ليدبت ال ثيدحلا "” ( هنادوبي هاوبأف « ةرطفلا ىلع

 نع سانلا او ريختف اللا قلخ اولدبت ال يأ يهنلا هانعمو يفنلا ظفل هظفل : يزوجلا نبا لاق ىلاعت هتهج
 رثكأ نكلوإ» ميقتسملا نيدلا وه كلذ يأ «ميقلا نيّدلا كلذإ» "هيلع هللا مهرطف يتلا مهترطف
 هيلإ نيبينم#» ًادوبعم ًاقلاخ مهل نأ نوملعيف نوركفتي ال ةلهج سانلا رثكأ يأ #نوملعي ال سانلا

 مكبر ىلإ نيبينم مكنوك لاح قحلا نيدلا ىلع سانلا اهمأ مكهوجو اوميقأ يأ «ةالضلا اوميقأو هوقتاو

 ىلع ةالصلا اوميقأو . مكلاعفأو مكلاوقأ يف هوبقارو هوفاخو . لمعلا صالخإو ةبوتلاب هيلإ نيعجار يأ
 مهرّسف مث هريغ دبعو هللاب كرشأ نمم اونوكت الو يأ «نيكرشملا نم اونوكت الوإ» هللا يضرُي يذلا هجولا
 اوحبصأف هولدب وهو رّيغو مهنيد يف اوفلتخا نيذلا نم يأ عيش اوسناكو مهنيد اوقرف نييذلا نصؤف هلوقب
 ةعامج لك يأ «نوحرف مه.دل اب بزح لك هاوه دبعي لكو 3 هنيدل بصعتي لك «٠ ًابازحأو ًاعيش

 نبا لاق ًاقح مهلطاب نوبسحي . جوعملا نيدلا نم هيلع مه امب نورورسم . هوثدحأ امب نوكسمتم ةقرفو
 ضعبب اورفكو ضعبب اونمآو ٠ هوريغو هولدب يأ مهنيد اوقرف نيذلا نيكرشملا نم اونوكت ال يأ : ريثك
 لهأف  مالسيالا لهأ ادع امم  ةلطابلا نايدألا لهأ رئاسو . ناثوألا ةدبعو سوجملاو ىراضنلاو دوهيلاك
 اذإوط ”ءيش ىلع مهنأ معزت مهنم ةقرف لكو « ةلطاب بهاذمو ءارآ ىلع مهنيب ايف اوفلتخا انلبق نايدألا
 مهُيراوعد» ءالبلا أ ل كر ضرمو رقفو ٌةدش سانلا باصأ اذإو يأ رض َسانلا سم

 ال هنأ مهملعل مهمانصأ اوكرتو ؛  رضلا كلذ نم اوجنيل ءاعدلاو عرضتلاب ىملاعت هودرفأ يأ هيلإ نيبينم

 قيرف اذإ ةحر هنم مهقاذأ اذإ مث عوضخو ةبانإ تقولا كلذ يف مهلف ٠  ىلاعت هللا الإ رضلا فشكي

 « ةدشلاو رضلا كلذ نم مهصلخو ةحصلاو ءاخرلاو ةعسلا مهاطعأ اذإ مث يأ «نوكرشي مهبرب مهنم

 مهثإف ٠ نيكرشملا ىلع عينشتلا ةيآلا نم ضرغلاو ع هريغ هعم نودبعيو هللاب نوكرشي مهنم ةعامج اذإ

 «نوملعت فوسف اوعتمتف مهانيتآ امب اورفكيل» ءاخرلا يف هب نوكرشيو « دئادشلا يف هللا نوعدي
 ةبقاع نوكرشملا اهبأ نوملعت فوسف ايندلا هذه يف اوعتمتيلو « هللا معنب اورفكيل يأ ديدهتلا هجو ىلع ٌرمأ

 )١( /"ريسملا داز (؟) . ناخيشلا هجرخأ ثيدحلا ٠١7 . ه8 / ريثك نبا رصتخم (؟) .



 قغ نو رشعلاو ىداحلا ءزجلا

 حر ر سائلا اَنَقّدأاَذِإَ © َنوُكر دي دب أوناك ام كتير انلطلس مع انو أ © نواح

 نم َقْزِرل طلي نوفي مه اَذإ مويدب أ ْتَمدَقاَمبةََيس مهبصُن سَ ابي أور

 ليث او َنيكَسمْلاَو هقح مح قرفلا اذ تاعك مي َنوُنمْؤِي روق تنبأ كلذ يف نإ ديو كي

 وصلو مو مرور ميما كيرى اص ع

 أور الف سائلا لوم ةقاوبريل اير نم 2 مم 1 آمو يو َنوحلفمْلا مه كيرا نودي نيل مخ كلذ
 و مس رس ها ىلا ع . 2. مو م

 زكفرر م عَفلَخ ىذا هللا 4و َنوُفعْضمْلا مه َكبدلوَ هلا هجو نودي ةاكز نم ُميياءاَمو قاَدع

 «نوكرشي هب اوناكامب ملكتي وهف ًاتاطلس مهيلع انلزنأ مأ» ينافلا اهميعنو ةايحلا ةنيزب مكعتمت

 وأ ٠ مهكرش ىلع ةرهاق ةحضاو ةجح نيكرشملا ءال ؤه ىلع انلزنأ له : ىنعملاو خيبوتلاو راكنإالل ماهفتسالا
 سيل دارملاو , نوروصتي [ىرمألا سيل ؟ هيلع مهام ةحصبو مهكرشب دهشيو قطني وهف ءامسلا نم ًباتك
 ةيفاعلاو ةعسلاو بصخلاب سانلا ىلع انمعنأ اذإو يأ «اه اوحرف ٌةمحر سانلا انقذأ اذإو» كلذب ةجح مم

 ةبوقعو ءالب مهباصأ نإو يأ 4نوطنقي مه اذإ مهيديأ تمدق اهب ٌةئيس مهبصت نإوإ اهب اورسو اورشبتس رشبتسا

 الإ وه ثيح نم ناسنإلا ىلع اكذإ اذهو : ريثك نبا لاق جرفلاو ةمحرلا نم نوسأبي مه اذإ مهيصاعم ببسب
 قزرلا طسبي هللا نأ اوري ملوأ#» "١'سيأو طنق ةدش هتباصأ اذإو « رطب ةمعن هتباصأ اذإ « هللا همصع نم
 ءاشي نمل ايندلا يف ريخلا  عّسوي ىلاعت هنأو ٠ ضبقلاو طسبلا يف هللا ةردق اوري ملوأ يأ «ردقيو ءاشي نمل
 موسقل تايآل كلذ يف ْنِإ» ىلاعت هتمحر نم طونقلا ىلإ رقفلا مهوعدي نأ بجي الف ؟ ءاشي نم ىلع قيضيو

 اذ تآفإ قزارلا قلاخلا ةمكحب نوقدصي .موقل هللا ةردق ىلع ةحضاو ةلالدل روكذملا يف نإ يأ «نونمؤي

 رفاسملاو نيكسملا كلذكو ةلصلاو ربلا نم هّقح بيرقلا طعأف يأ 4لسيبسلا نباو نيكسملاو هّتح ىبرقلا

 قزرلا طسبي هناحبس هنأ مدقت امل : يبطرقلا لاق ناسحبإلاو ةقدصلا نم هطعا هرفس يف عطقنا يذلا

 هيلع يبنلل باطخلاو ؛ ينغلا ركش نحتميل , هتيافكريقفلا يطعي نأ قزرلا هيلع عمو نمرمأ , ردقيو
 نيذلل ٌريخ ناسحإالاو ءاثيإالا كلذ يأ «هللا هجو نوديري نيذلل ٌريخ كلذ "”هتمأو وه دارملاو مالسلا

 تاجردلاب نوزئافلا مه كئلوأو يأ 4نوحلفملا مه كناوأوإ هباوث نوديريو هللا هجو مهلمعب نوغتبي

 اي مكلاومأ نم متيطعأ امو يأ هللا دنع اوبري الف سانلا لاومأ يفاوب ريلأ ب ر نم مسعيتآ اموإ) ةيلاعلا
 بسك هنأل هللا دنع فعاضي الو وكزي الو ديزي الف 2 هب رثكيو مكلام ديزيل ابرلا هجو ىلع ءاينغألا رشعم

 «تاقدصلا يبريو ابرلا هللا قحميإ ىلاعت هلوقك ةيآلا هذه : يرشغزلا لاق هيف هللا كرابي ال ثيبخ
 ًاصلاخ ناسحإ وأ ةقدص نم متيطعأ امو يأ «هللا هجو نوديرت قتاكز نم معيتأ ا امو ءاوسب ءاوس

 « باوثلاو رجألا .نم فعضلا مه نيذلا مه كئاوأف يأ #«نوفعضملا مه كتوأن» ميركلا هللا هجول

 قزارلا قلاخلا وه العو لج هللا يأ «مكقزر مث مكقلخ يذلا هللا» تانسحلا مه فعاضت نيذلا

 , "ال9 /" فاشكلا (") . "8/15 يبطرقلا )١( ه0 /# ريثك نبا رصتخم (1)



 مورلا ةروس (0) مْ

 00 9-0 8 ى.رعر ورب ريب عجور

 هج وكر امَع لشَعَتو ,ةلدحبس زرق نت ناكنو لاقلت ب3 نيل كيب مث ركديم

 عاتملاو لاملا كلذ دعب هقزري مل «٠ رصب الو عمس الو هل ملع ال ًانايرع همأ نطب نم ناسنرالا جرحي . دابعلل

 لمدخل 2 ةمايقلا موي مكييحي مث 3 ةايحلا هذه دعب مكتيمي مث يأ « مكيبحي من مكتيُم مث» كالمألاو

 نم مهنودبعت نم دحأ عيطتسي له يأ ؟ «ءيش نم مكلذ نم لسعفي نم مكئاكرش نم لهؤط مكل امعأ
 هناحبس# ةتاعيالاو ءايحيالاو قزرلاو قلخلاب لقتسملا وه ىلاعت هللا لب ؟ كلذ نم ًائيش لعفي نأ هللا نود

 0 دلاو وأ دلو وأ ل ليثم وأ كيرش هل نوكي نأ نع سدقتو العو لج هّرنت يأ 4نوكرشُي امع ىلاعتو

 . ًاريبك ًاولع نوكرشملا لوقي امع ىلاعتو
 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةَغال كا

 «مكييحيو . . مكتيمي» نيبو «ردقيو . . طسبي» نيبو «ًاعمطو . . ًافوخإ هلوق نيب قابطلا ١
 . «ديعيو . . ءدبي# نيبو

 . «رطف يتلا هللا ةرطفإ» «ةوعد مكاعدإ» قاقتشالا سانج - ”

 مهديأ تمدق امب ةئيس مهبصُت نإو»ط نيبو ه.اهب اوحرف ةمحر سانلا انقذأ اذإو» هلوق نيب ةلباقملا
 . «نوطنقي مه اذإ

 . كيتلكي هللا ىلإ هجوت يأ لكلا دارأو ءزجلا قلطأ *كهجو مقاف» لسرملا زاجملا - *

 مث مكتيمي مث مكقزر مث مكقلخ يذلا هللا» لثم موظنملا ٌردلا هنأك عّصرملا عجسلا ©
 . خلا ©. .

 كنفختسي الو . . . ىلإ .. سانلا يديأ تبسك امب رحبلاو ربلا يف داسفلا رهظ» : ىلاعت هللا لاق

 . (5.) ةيآ ةياهن ىلإ (41) ةيآ نم 4 نونقوي ال نيذلا
 ةبجوملا بابسألا تايآلا هذه يف ركذ . هللا ريغل مهتدابع يف نيكرشملا ىلع عْئش امل : همسات
 تاريخلا لقت اهببسب يتلا . تاقبوملاو روجفلا ةرثكو . يصاعملا راشتناو . رفكلا يهو ءالتبالاو ةنحملل
 نم مهقبس نمب رابتعالاب مه ًارمأو شيرقل ًاهيبنت « ةقباسلا ممألا كالبهب لاثمألا برضو . تاكربلا عفترتو

 . مهمارجإو مهنايغط ببسب هللا مهكلهأ فيك نيبذكملا نيكرشملا

 بعش قري هنآل عادصلا هنمو اوقرفت اذإ موقلا عّالصت : لاقي نوقرفتي 4نوعلصي» : ستختفللا
 يهو ةفسك عمج «ًافسكإ» شارفلا : داهملاو . ًانكسم مهل نوتطويو ًادهم مهل نولعجي 4نودهميإ» سأرلا
 «نوكف ؤي» سأيلا ةدش نم مهيلع نزحلا رهظ دق نيبثتكم نيسئاي «نيسلبم» رطملا «قدولا# ةعطقلا
 . يناضرأف هتيضرتسا يأ ينبتعأف هتبتعتسا : لاقي 4نوبتعتسي» بذكلا : كفالاو . نوفرصي



 14 نو رشعلاو يداحلا ءزجلا

 ربا سم سل رك مص ص را ل م جم امم 03000000 - را رع و يم

 6 كروعجُرب هلع ىذا صْعَبِم هيدرات ىدنأ تبسك امي رحبلاو ريل ىف داسفلا رهظ

 م مسام م عم ا اس ص ص صار اس حصر

 ٍنيدلل جي لن َنيكررْشم مّركأ 36 لب يلة الكلك اوطاقضينألا نال

 2 20 هوءرصرص رص صرص صر ع مصار 2 تدع لا جمل عتسوم م1[ +

 احلاص لمع نمو هرفك هيلعُف ةرفك نم (7) انوعدصي دوب مار رمال ني اا لق ور

 محمص جا

 )شت 2 َنيِرفدكلا بمال مَ ءيلَشَكَنم تاحلاصلاًاولمعَو أونما نيل ىَزِجِيل )0 نودَه ميسفنالَ

 مو ليم نتج صر لع ع

 لطف نم أوغتبتلو هوم كلا ىرجتلو نحر نم فيلو ت تك 3 ردم حاير ل سري نأ 2 هئليا6 نمو

 ايالبلا ترهظ يأ «سانلا يديأ تبسك امب رحبلاو ربا ىف داسفلا رهظ» : رثسيقفتلا
 ةرثكو بدجلا داسفلاب دارملا : يواضييلا لاق مهبونذو سانلا يصاعم ببسب اهرحبو ضرألا رب يف تابكتلاو

 : ريثك نبا لاقو ”هايإ مهبسكب وأ سانلا يصاعم مؤشب راضملا ٌةرثكو . تاكربلا قحمو . قرغلاو قرحلا
 مهقيذيل» "” ةعاطلاب ءامسلاو ضرألا حالص نآل يصاعملا بيسب رامثلاو عورزلا يف صقنلا نا يأ

 ةرخآلا يف ًاعيمج اهب مهبقاعي نأ لبق ايندلا يف مهامعأ ضعب لابو مهقيذيل يأ «اولمع يذلا ضعب

 يف اوريس لق ماثآلاو يصاعملا نم هيلع مه اًمع نوعجريو نوبوتي مهلعل يأ «نوعجري مهلعلو
 دالبلا يف اوريس : نيكرشملا ءالؤل دمحم اي لق ىأ «لبق نم نيذلا ٌةبقاع ناك فيك اورظناف ضرألا
 مهرايد هللا برخي ملأ ؛ لسرلل مهبي ديذكت ةبقاعو مهرمأ رخخآ ناك فيك اوملظ نيذلا نكاسم ىلا اورظناف

 نيدلل كهجو مقأفإ اوكلهأف هللاب ب نيرفاكاوناك يأ «نسيكر شم مهرثكأ ناكإ» ربتعي نمل ةربع مهلعجيو
 يأ : يبطرقلا لاق كتايح يف هيلع مقتساو « مالسإالا نيد ميقتسملا نيدلا ىلا كتيلكب هجوتف يأ « ميقلا
 نم هل درم ال“ موي يتأي نأ لبق نم ©”مالسبالا ينعي ميقلا نيدلا عابتا كتهج لعجاو كدصت مقأ

 موي وهو هب ىضق هللا نآل « هدر ىلع دلحأ ردقي ال يذلا « بيهرلا مويلا كلذ يتأي نأ لبق نم يأ ع«هللا

 هيلعف رفك نمإ» ريعسلا يف قيرفو ةنجلا يف قيرف « نوقرفتي رذثموي يأ #نوعدصي رانمويإ ةمايقلا
 مهسفنألف ًاملاص لمع نمو ةدبؤملا رانلا يف هدولخ عم هرفك رازوأ هيلعف هللاب رفك نم يأ «هرفك
 لاق ميعنلا راد يف مهنيعأ هبرقت ام نوقليو ريخلا نومّدقي ةنألف هللا عاطأو ًاريمخ لعف نمو يأ 4نودهمي

 يأ شارفلا تدهمو « حلاصلا لمعلاب ًارارقو ًانكسمو ًاشارف ةرخآلا يف مهسفنأل نوئطوي يأ : يبطرقلا

 مهيزجيل مهسفنأل نودهمي يأ «هلضف نم تاحاصلا اولمعو اونمآ نيذلا يزجيل» “© هتأطوو هتطسب
 مهتقمي لب نيرفاكلا بحي ال يأ «نيرفاكلا بحي ال هنإ» نيقتملا هدابع هب دعو ىذلا هلضف نم هللا

 نمو يأ «تارشبم حايرلا لسري نأ هتايآ نمو هلدعب نيرفاكلاو . هلضفب نينم ملا ىزاجي . مهضغبيو
 قزرلاو تابنإالاو رطملا لوزنب ةرشبم باحسلا قوست حايرلا لسري نأ هتردق لامك ىلع ةلادلا هتايآ

 يرسجتلو# دابعلاو دالبلا هب يبجي ىذلا ثيغلا هتمحر نم مكيلع لزئيلو يأ «هتمحر نم مكفيذيلو»

 )١( يواضيبلا ١/٠١5 . يبطرقلا (7) . 91 ريثك نبا رصتخم (؟) ١4/47 . ) )4ةحفصلاو قباسلا عجرملا سفن .



 مورلا ةروس (*) 1
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 2 0 وو هلم م دك سا 00 م 2 هم م كد

 ري ودوم 2 دم ماو بو 00 ل ا

 جور يزبك نم ءدب بباب نوح قدرا كرت د
 0000 سوعغ هم حي“ م 02 هم مم سو

 اهتوم دعب صرألا يب فيك هللا تمحر رك ٌرظنأف 8 َنيسِلبمَل لبق نم مِهبلَعْلَ ارتي نأ لبق و نم أوناك نإ و و

 هج ٌردَق و ئك لم لع رهو وعلا يحمل كلذ نإ
 يأ #هلضف نم اوغتبتلو# هتدارإو هنذإب حايرلا بوبه دنع رحبلا يف نفسلا ريستلو يأ «هرمأب كلفلا
 دسقلوإ» مكيلع ةليلجلا هللا معن اوركشتلو يأ «نوركشت مكلعلوإ» رحبلا يف ةراجتلاب قزرلا اوبلطتلو
 كلبق نم انلسرأ دقلو يأ رصنلا برقب هل سينأتو لوسرلل ةيلست «مسهموق ىلا ًالسسر كدبق نم اناسرأ

 يأ «تانيبلاب مهوءاجفإ» كموق ىلا ًالوسر كانلسرأ امك نيبذكملا مهموق ىلإ نيريثك ًالسر دمحم اي
 نيذلا نم انقتنافإ» مهقدص ىلع ةلادلا تاعطاسلا ججحلاو تاحضاولا تا زجعملاب مهوءاج
 ًاقح ناك يأ #«نينمؤملا رصن انيلع ًاقح ناكو# نيمرجملا ةرفكلا نم انمقتناف مهوبذكف ىأ «اومرجأ

 حايرلا ماكحأل ةلصفملا تايآلا نيب تءاج ةيضارتعا ةيآلاو . نيرفاكلا ىلع نينم ؤملا رصنن نأ انيلع ًابجاو
 4 تارشبم حايرلا لسري نأ هتايآ نمو# هلوق نيب ضارتعا ةيآلاو : نايحوبأ لاق مالسلا هيلع يبنلل ةيلست

 هل ًادعوو . هل ةيلستو قي لوسرلل ًاسينأت تءاج «ًاباحس ريثتف حايرلا لسري ىذلا ٍهللا» هلوق نيبو
 هنم ءاملا جارخإو بحسلا ةراثإ يهو حايرلا بوبه نم ةمكحلا ىلاعت ركذ مث «”رفكلا لهأل ًاديعوو . رصنلاب
 اهمامأ هقوستو باحسلا كرحتف حايرلا ثعبي يأ «ًاباحس ٌريثتف حايرلا لسري يذلا هللا» لاقف
 ريغ وأ ًاقبطم ٠ ًافيثك وأ ًافيفخخ ءاشي فيكوجلا يلاعأ يف هرشنيف يأ «ءاسثي فيك. ءامسلا يف هطسيفن»

 ىرتف يأ «هلالخ نم جرخي قدولا ىرتفإ ةقرفتم ًاعطق ًانايحأ هلعجيو يأ «ًأفسك هلعجيو» قبطم
 كلذ لزنأ اذإف يأ #«نورشبتسي مه اذإ هدابع لسداد نير نسل ديول بسلا نم رطملا

 0 نأ لبق نم اوناك نإوإ رطملاب نوحرفيو نورسي مه اذإ هقلخ نم ءاشي نم ىلع ثيغلا
 ديكأتلل ريركتلاو : يواضيبلا لاق . نيطناق نيس نيسئاي مهيلع رطملا لوزن لبق اوناك نإو يأ 4نيسلبمل هلبق
 ضرالا يحي فيك هللا ةمحر راثآ ىلإ رظنافإ» "”مهسأي ماكحتساو رطملاب مهدهع لواطت ىلع ةلالدلاو

 ةرضخ نم رطملاب هللا ةمعن راثآ نع [شني ام ىلا راصبتساو ربدت رظن لقاعلا اهيأ رظناف يأ «اهتوم دعب

 ؟ ةدماج ةدماه تناك نأ دعب تبنت ضرألا لعجي هللا نأ فيكو «راهثلا ةرثكو , راهزألا حتفتو , راجشألا

 دعب سانلا يبحي يذلا وه اهتوم دعب ضرألا ءايحإ ىلع رداقلا كلذ ل يأ # ىتوملا ييحمل كلذ نإ 10

 نئلوإ» ءيش هزجعي ال « ءايشألا عيمج ىلع ةردقلا يف غلابم يأ «ريدق ءيث لك ىلع رهو مهتوم

 )١( رحبلا ١78/1 . ) )79يواضيبلا 7/9.١



 كدا تورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 »0 نمد يولع ءلس م هم , م ور رس 1 4 : * ةىو - مم + ى.ظةرو هلام .ر وقلم رت دومو# ها مع

 مصل عمس الو كوملاعمس ال كنإف جو نورفكي ء هدعب نم ًاولظل ارفصم هوأرف احيِر انلسرأ نيلو

 ساب سه ريس ص ص سا رب سرا سا جاب رو سيلا سا يرد سا م عةايمم - سر ةويم اس سس

 2 نولسم مهفانتلياعب نمؤي نمالإ عمستنإ مهتلللَض نع يمعلا دنبي تنأ امو هز نيريدم أولو اذإ ةاعدلأ
 م ع ال < م سم 6 صرب يدعو 4 هص © 71 000 2 0 ف *رل و سر

 قاحي ةبيشو افعض ةوق دعب نم لعج مث ةوق فعض دعب ني لعج مثقعض نب مقلخ ىذا هللا *
5 3 

 يه َنوُكَقْؤي أوناك كلذ ةَاَس ريع ونام نوُمرَجَمْلا مسقي ةعاسلا موَُت مويو يه رمل ملْلاَوهو سام
 ملكك بمياه ري كو قل بكمل هئيلاو بلال لق رع 7

 عرزلا اوأرف ةدسفم ةراض ًاحير هومنو هترضخ دعب عرزلا ىلع انلسرأ نثلو يأ «ًارسفصم هوأرف ًاحير انلسرأ
 « ةمعنلا نودحجي هرارفصا دعب اوثكمل يأ #نورفكي هدعب نم اولظلإ# حيرلا كلت رثأ نم ًارفصم
 مث . مهيلع هللا ةمعن قباس اودحج مهعرز يف ةبيصم مهتءاج اذإف , بصخلا دنع نوحرفي مهنأ مهنأشف
 الو ىتوملا عسمسُت ال كنإفإ» لاقف ريكذت الو حصن مهعم عفني ال تاومألاك رافكلا ءالؤه نأ ىلإ ىلاعت هبن
 هينذأ يف ناك نم عمست الو تاومألا عمست ال دمحم اي كنإف يأ 4نيريدم اونو اذإ ءاعدلا مصلا عمست
 الو . عمسي الرفاكلا كلذكف عمسي مل هتيدان مثًاربدم كنعىّلو مصأ نأولو « ةرثؤملا ظعاوملا كلت ممص
 تنأ امو يمعلاو مصلابو ىتوملاب مههبشف رافكلل هللا هبرض لثم اذه : نورسفملا لاق عمسي امب عفتني
 نمؤي نم الإ عمست نإ» ىدهلا نع هللا هامعأ نم دشرمب تسلو يأ «مهتلالض نع يمعلا يداه

 مهعوضخل ةظعوملاب نوعفتني نيذلا مهف انتايآب قدصي نم الإ عمست ام يأ #نوملسم مهف انتايآب
 لصأ نم سانلا اهيأ مكقلخ يذلا هللا يأ «فعض نم مكقلخ يذلا هللا# هللا ةعاطل مهدايقناو

 يف لاوحأ يهو « موطفملا . عيضرلا . ديلولا , نينجلا و راوطأ يف نوبلقتت مكلعجو « ةفطنلا وهو فيعض
 دعب نم لعج مث يأ «ةوق فعض دعب نم لعج مث» مكتقلخ ةدام فعضلا نأك راصف . فعضلا ةياغ
 بابشلا ةوق دعب نم لعج مث يأ «ة بيشو ًافعض قوق دعب نم لسعج مثإ» بابشلا ةوق ةلوفطلا فعض
 وهو بيشو بابشو . ةوقو فعض نم ءاشي ام قلخي يأ «ءاشيام قلخي» . ةخوخيشلاو مرا فعض

 فعض نم قلخلا لعجو : نايحوبأ لاق ءاشي ام ىلع ريدقلا . قلخلا ريبدتب ميلعلا وهو يأ «ريدقلا ميلعلا
 دهاش تائيهلا هذه يف دادرتلاو « مرحلاو ةخوخيشلا لاح مث « هتلوفطو هتأشن لوأ ناسنإالا فعض ةرثكل

 موقت مويو يأ «ةعاس ريغ اوشيل ام نومرجملا مسقي ةعاسلا موقت مويو# ”هملعو عناصلا ةردقب
 : يواضيبلا لاق ةعاس ريغ ايندلا يف اوثكم ام مهنأب نومرجملا نورفاكلا فلحي باسحلل سانلا ثعبيوةمايقلا
 اوناك كلذك#» ؟'مهنم ًانايسن وأ ةرخآلا يف مهباذع ةدم ىلا ةبسنلاب ايندلا يف مهئبل ةدم اولقتسا اميإو
 لاقو» بذكلا ىلا قدصلا نمو . لطابلا ىلا قحلا نم نوفرصي ايندلا يف اوناك كلذك يأ 4نوكفؤُي
 ناميالا لهأ نم ءالقعلا لاقو يأ «ثعبلا موي ىلإ هللا باتك يف معغبل دقل ناهإلاو ملعلا اوتوأ نيذلا
 ١- 8 /؟ يواضيبلا (7) . 18٠ /97 رحبلا (1)



 مورلا ةروسم (.) لمطا

 هم 2 معمم ةددم -ٍ رعرموسورت ىح 2ع ومع 21 يم او 3س 0# واما ع 0 بومد - تايم -

 اذنه ىف سأنل انبرض دقلو 7 نوبتعتسي مهالو مهترذعم أولَظ نيذلا عفنبال ديمويف 2 نوبلعتال

 مص الو م ل موس 2 ١ 1 4 و 0 ءءء ع. همسلس هرم م 0 02 ا 000 رع سم سلع . 8

 لع هلل عبطي َكِدك يز» نوللعم الإ منأ نإ ًأورفك نيزلا ناوقي ةياعي مهتلج نيلو شم لك ني نا ةرفل
 ط

 سام بوص سم كل يوردوم تاء

 موي اذهفإط دوعوملا ثعبلا موي ىلإ هملع قباس يف هللا هبتك ايف متثكم دقل : مه ًابيذكتو مهيلع ًادر ملعلاو
 هب اوقدصت مل مكنكلو , هنوركنت متنك يذلا ثعبلا موي اذهف يأ «نوملعت ال منك مكنكلو ثعبلا

 كلذ يفف يأ *مهترذعم اوملظ نيذلا عفني ال ذئمويف» ىلاعت لاق . هعابتاو قحلا بلط يف مكطيرفتل

 نآرقلا اذه يف انيب دقلو ىأ «لقم لك نم نآرقلا اذه يف سانلل انبرض دقلو# ةبوتلا ناوأ بهذ دق هنأل

 نئلو» سبللا ليزيو قحلا حّضوي امم ربعلاو رابخألاو لاثمألاو ظعاوملا نم هيلإ سانلا جاتحي ام ميظعلا
 نم اوحرتقا امب دمحم اي مهنتج نئل هللاوو يأ «نولطبم الإ متنأ نإ اورفك نيذلا نلوقيل ةيآب مهتئج
 5 نولطبم موق الإ كباحصأو تنأ ام مهدانعطرفل كموق نم نوكرشملا نلوقيل ديلاو ةقانلاو اصعلاك تايآلا
 ىلع عبطلا كلذ لثم يأ «نوملعي ال نيذلا بولق ىلع هللا عبطي كلذك» نوبذكتو ائيلع نولجدُت
 نإ ربصافإ هتافص الو هللا ديحوت نوملعي ال نيذلا ةرفكلا بولق ىلع هللا متخي ٠ نيمرجملا ةلهجلا بولق
 دب ال قح كنيد راهظإو كترصنب هللا دعو نإف مهاذأو مهبيذكت ىلع دمحم اي ربصاف يأ «قح هللا دعو
 كتلوأ هلوقي امم ًاعزج قلقلاو ةفخلا ىلع كنلمحي ال يأ 4نونقوي ال نيذلا كنٌفِختسي الو» هزاجنإ نم
 . مهئاذيإو مهبيذكت ببسب ربصلا كرتت الو 2 نوكاشلا نولاضلا

 : يلب ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو تايآلا تنمضت : ةغاللتلا

 ١ «رحبلاو . . ربلا» نيب قابطلا .

 . «#سانلا ىديأ تبسك امبإ لكلا ةدارلو ءزجلا قالطاب لسرملا زاجملا  ؟

 . «ميقلا نيدلل كهجو مقأفإ» قاقتشالا سانج *

 هئطويو هشارف دهمي نمب ةحلاصلا لامعألا ملق نم هّبش «نودهمي مهسفنألفإ» ةفيطللا ةراعتسالا - 4
 . هدقرم هيلع صغنيو هيذؤي ام هعجضم ىف هبيصي الئل هيلع مونلل

 معنلاب دابعلل ًاريكذت بهسأ هنكلو# هلضف نم اوغتبتل» : لوقي نأ يفكي ناكو ةريثكلا معنلا دادعتل

 . «ًالسر كلبق نم انلسرأ#» قاقتشالا سانج - 5



 4 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ٠ مهب اوءزهتساو مهوبذكف هنم فذح .عانمقتناف تانيبلاب مهوءاجفط فذحلاب زاجيبالا .

 مهساسحإ مدع يف مصلابو ىتوملاب رافكلا هبش 4 ىتوملا عمست ال كنإف» ةيحيرصتلا ةراعتسالا - 8

 . ةيحيرصتلا ةراعتسالا قيرطب نيهاربلاو ظعاوملل مهعامسو

 . «ةوقو . . فعض# نيب قابطلا 4

 . ةردقلاو ملعلا يف غلابملا هانعم نأل «ريدقلا ميلعلا» ةغلابملا ةغيص-

 ًالوأ ةعاسلاب دارملا «ةعاس ريغ اوثبل ام نومرجملا مسقي ةعاسلا موقت مويوإ» ماتلا سانجلا ١
 . ةيعيدبلا تانسحملا نم اذهو « لماك سانج امهنيبف ةينمزلا ةدملا ةيناثلابو ةمايقلا

 عمسيل تيما نإو ) هلوقو ( مهنم عمسأب متنأ ام ) كلك هلوقل عمسي تيملا نأ حيحصلا : / 1
 . ملعأ هللاو , ظاعتالاو ربدتلا عامس هنم دارملا «ىتوملا عمست ال كنإفإل ىللاعت هلوق امأو ( مهلاعن عرق

 « مورلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »



 ١ يالا 17
 تقال دك خالو

 ةروشلا ع

 ىنعتو « ةديقعلا عوضوم جلاعت يتلا ٠ ةيكملا روسلا نم «نامقل ةروس» ةميركلا ةروسلا هذه
 لاحلا وه امك « روشنلاو ثعبلاو « ةوبنلاو . ةينادحولا » يهو ناميالا ةديقعل ةثالثلا لوصألا ىلع زيكرتلاب

 . ةيكملا روسلا يف
 ىدم ىلع ةمئادلا ةيقابلا . ةدلاخلا دمحم ةزجعم . ميكحلا باتكلا ركذب ةميركلا ةروسلا تاأدعبا

 عاديالاو « ةرهابلا ةردقلا لئالد تركذو « نيملاعلا بر ةينادحو ىلع نيهاربلاو ججحلا تماقأو « نامزلا

 هسمشو . هضرأو هئامس يف ,نيوكتلا يف قسانتملا ماظنلا مكحملا . حيسفلا نوكلا اذه يف . بيجعلا

 ءرملا هدهاشي امرئاس فو ٠ هراجشأو هتابنو . هراطمأو هجاومأو « هراحبو هلابج فو « هليلو هراهنو « هرمقو
 كلمي ال ةرهاج ةهجاوم ناسنإلا هجاويو « لقعلا رهبيو . بلقلاب ذخأي امم « ةينادحولاو ةردقلا لثالد نم

 . ميظعلا قلاخلا ةردقب ميلستلا الإ اهعم

 مهنايك تزهو « عيدبلا نوكلا اذه يف ةثبنم ةينادحولاو ةردقلا لئالد ىلإ نيكرشملا راظنأ تتفل امك ##

 . «نيبم لالض يف نوملاظلا لب ؟ هنود نم نيذلا قلخ اذام ينورأف هللا قلخ اذه طازه

 اهيأ ايظنونب الو لام هيف عفني ال يذلا بيهرلا مويلا كلذ نم ريذحتلاب ةميركلا ةروسلا تمتخو #

 . ةيآلا 4. . ًاثيش هدلاو نع زاج وه دولوم الو 2 هدلو نع دلاو يزجي ال ًاموي اوشخاو مكبر اوقتا سانلا

 ةمكحلا ةليضف تنمضت يتلا « ميكحلا نامقل » ةصق ىلع اهاهشال نامقل ةروس ثيمس : ةهتيمسلا

 امو تاركنملاو حئابقلا نع يهنلاو 3 قالخألا مراكمب رمألاو 3 كرشلا مذو « هتافصو ىلاعت هللا ةفرعم ٌرسو

 . ! ناكمب داشرلاو ةمكحلا نم تناكو « اهب هللا هقطنأ يتلا ةنيمثلا 0

 قيدصتلا : نيقيلا 6 نونقوي» ضقانت ردو هيف للخ ال يذلا مكحملا «ميكحلا» : : ست تكفللا

 «دمعإ» عامسلا نم عنمي ايمصو القي «ًارقو» ةدابعلاو ريخلا نع يهلملا لطابلا «ثيدحلا رهط مزاجلا

 تتبث اذإ : ةنيفسلا تسرو ؛ تباوث ًالابج «يماورإ ءىثلا اهيلع زكتري يتلا ةماعدلا وهو داع عمج

 . قّرفو رشن «ثسب» برطضتو كرحتت «ديمت# ترقتساو

 مالسيالا ديري ردحأب رفظي الف ٠ تايئغملا يرتشي شي ناك « ثراحلا نب رضنلا » نأ يور لورا كم ب



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا
 ملا

 رك

 20 لا م اسوم رم مو تاس
 نووي و ةزلصلا ٌلوميَقِي لاح يتلو حمبشا بتكلا كنتي هن

 سس ري ىو

 سائل نو ع َنوُحلْفمْلا مهن َكبتلْوأَو 4 نم ىده لع كيتو 70 نوفي مه ةزخآلاب - هاك ل
 مص جلع م 4-4 م
 ه> لون ٌباَعمُك كبور ايو بع ِريَمِب هللا ل يِبَس نع ٌلضميِل ثيدحلاَو ىِرتْش نم

 ام ٌريخ اذه : لوقيو « هيّنَغو ,رمخلا هيقساو . هيمعطأ : اهل لوقيف « ةينغملا » هتنيق ىلإ هب قلطنا الإ
 وهل يرتشي نم سانلا نمو# هللا لزنأف هيدي نيب لتاقت نأو « مايصلاو ةالصلا نم . دمحم هيلإ كوعدي
 . ةيآلا #02 . . هللا ليبس نع لصيل ثيدحلا

 باتكلا اذه نأ ىلإ ةراشإللو . نآرقلا زاجعإ ىلع هيبنتلل ةعطقملا فورحلا «ملا» : ركسفتلا
 مال ,فلأوةيئاجهلا فورحلا هذه لاثمأ نم موظنم ءاغلبلاو ءاحصفلاو ءابدألاو ءالعلا محفأ يذلا زجعملا

 دعب باتكلا اذه لثم ًاباتك اهنم اوفل وي نأ نوزجاع مهو « ةيبرعلاب نيقطانلا يديأ لوانتم ف يهو « ميم

 تايآ كلت» ميلعلا ميكحلا ليزنت هنأ ىلع نيهاربلا حضوأو لئالدلا رهظأ نم اذهو « ماحفإالاو يدحتلا
 هماكحأو . هعيرشتو «. هنايب يف باتك لك قاف يذلا « عيدبلا باتكلا تايآ هذه يأ «باتكلا

 نع ديعبلاب ةراشرالاو , نايبلاو ةمكحلاب قطانلا . ةقئارلا بئاجعلاو . ةقئافلا ةمكحلا يذ يأ «ميكحلا»

 ةمحرو ةياده يأ «نيتسحملل ةمحرو ىد هه فرشلاو لضفلا يف هتلزنم دعبب ناذيرالل « كلت » بيرقلا
 ىلاعت حضو مث « هيف امب نوعفتنملا مه مهنأل ركذلاب اوصخ امنإو « ايندلا يف لمعلا اونسحأ نيذلا نينسحملل
 اهادآو اهعوشخو اهناكرأب لمثل ةجولا ىلع اهنود ؤي يأ «ةالصلا نوميقي نيذلا» لاقف مهتافص

 مه ةرخآلاب مهو# هللا ةاضرم ءاغتبا مهسوفن اهب ةبيط اهيقحتسم ىلا اهتوعفدي يأ «ةاكزلا نوتؤيو»
 رّركو « بايترا الو كش هطلاخي ال ًامزاج ًاداقتعا اهم نودقتعيو ةرخآلا رادلاب نوقدصي يأ «نونقوي

 كلتب نوفوصوملا كئلوأ يأ #ميهءر نم ىده ىلع كتاوأ» رصحلا ةدافإو ديكأتلل « مه » ريمضلا

 مه كنلوأو» ديمحلا زيزسعلا هللا نم . ديدس حضاو جهنمو « ةريصبو رون ىلع ةليلجلا تافصلا
 ًاهيبنت «# كئلوأو » ةراشإلا رركو : نايح وبأ لاق ةرخآلاو ايندلا ىف ءادعسلا نوزئافلا مه يأ «نوحلفلا

 . هعامسب اوعفتناو هللا باتكب اودتها نيذلا « ءادعسلا لاح ىلاعت ركذ الو « "”مهلضفو مهردق مظع ىلع

 ءانغلا عاهسا ىلع اولبقأو « هللا مالك عامسب عافتنالا نع اوضرعأ نيذلا , ءايقشألا لاح ركذب مهيلع فطع
 ةعاط نع يهلي ام يرتشي نم سانلا نمو يأ «ثيدحلا وط يرعشي دي نم سانلا نمو# لاقف ريمازملاو

 وحن « ريخلا نع ىهلأ لطاي لك و هللاو : يرشخمزلا لاق هيف ةدئاف الو ريخ ال امج . هليبس نع دّصّيو « هللا

 )١( رحبلا (؟) . طيحملا رحبلاو يبطرقلا ريسفتو « يدحاولل لوزنلا بابسأ رظنا 187/9 .



 نأمقل ةروس (*1) عمو

 دع
 رو سمص رك بص وسلا مساع حاس نع هس لك سر ص ا جال سل ع جم سوط سا

 هما يلا نإ ج مي بادر ارقو يل ف نك هتسسي آل نك اريختسم لو اني تع اذ ٠
 8ع طع

 اولا َقلَح عج مح ااه نحنا نوَِح هج هنا تلج ممم حيا
 3 2م 2 0

 تئأَف كاموآسسلا َنماَْلَرلأو ةَبآ د له نماهيف ّثبو ركب ديمت نأ ىيور ضرألا ىف قّلأو اهتورت دمت ريق

 ريرج نبا ىورو ؛ ©"!يغبني ال امو مالكلا لوضفو , ةكحضملا تافارخلاب ثدحتلاو « ريطاسألاب رمسلا

 - ًاثالث اهرركي وه الإ هلإ ال ىذلا هللاو : لاقف ةيآلا نع لثس هنأ هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع
 هللا ليبس نع لضيلط «"ييمازملاو ءانغلا يف ةيآلا هذه تلزن : يرصبلا نسحلا لاقو ,"”ءانغلا وه ا

 ناهرب الو ةجح ريغب « ميوقلا هنيد نع مهدعبيو , ىدحلا قيرط نع سانلا لضُيل يأ «ملع ريغب

 يفق رعأو . حبقلا يف لخدأ اذهو « ًءازهتساو ةيرخس ديجملا باتكلا تايآ ذختيو يأ «ًاوزسُم اهذختيو»
 «انتايآ هيلع ىلتت اذإو» ناوهملاو ةلذلا عم ديدش باذع مهل يأ «نيهم باذع مط كئلوأ» لالضلا

 هنأك اهنع ًاربكتم ربدأو ضرعأ يأ «اهعمسي مل نأك ًاربكتسم ىلو# نآرقلا تايآ هيلع تئرق اذإو يأ
 «ًارقو هينذأ يف نأك9 ةلفاغ اهنأك هسفن لعجيو ٠ مالكلا ىلإ تفتلي ال يذلا ربكتملا نأش . اهعمسي مل
 دمحم اي هرذنأ يأ «ميلأ باذعب هرشبفإ هللا تايآ عاتسا نع هناعنمي اممصو ًالقث هينذأ يف نأك يأ
 : رحيلا يف لاق ةيرخسو مكهت راذنوالا ناكم ةراشبلا عضوو 2 مالييالاو ةدشلا يف طرفم 2 ملؤم بالعب

 دع مث . قحلا نع رابكتسالا مث . ةمكحلا نع ةيلوتلا : هوجو نم يرتشملا مذ ةيآلا هله تنمضت
 الاب اهل يقلي ال هنوكل ٠ اهعمسي مل نم لاح ًاهبشم ضارعإالا يف لاغييالا مث . تايآلا عامس ىلإ تافتلالا
 باذعلا نم رافكلا هب دعو ام ركذ املو . . «”باذعلا دشأب ةراشبلاب هب مكهتلا مث « اهيلإ تفتلي الو
 اوعمج يأ «تاحلاصلا اولمعواونمأ نيذلا نإ» لاقف ميعنلا تانج نم نينم ؤملا هب دعو ام ركذ « ميلآلا

 مهنايإ ىلع مهل يأ «ميعنلا تانج مهل» لمعلا صالخإو ةينلا نسح نيبو . حلاصلا لمعلاو ناميئالا نيب
 , سبالم او براشملاو لكأملا نم « ّذالملا عاونأب اهيف نومعنتي دلخلا تانج هللا ةعيرش ىلع مهتماقتساو

 « تعمس نذأ الو تأر نيع ال امت « ماعنإالاو لضفلا نم هب هللا مهمركأ ام رئاسو . نيعلا روحلاو ءاسنلاو

 الو . أدبأ اهنم نوجرخي ال . تانجلا كلت يف نيمئاد يأ «اهيف نيدلاخإط رشب بلق ىلع رطخ الو
 ال هللا نأل هيف فلخ ال « ةلاحم ال ًانئاك « ًاعطاق هللا نم ًادعو يأ «ًاقح هللا دعو ) ًالوح اهنع نوغبي

 هتمظع راثآو « هتردق لئالد ىلإ ىلاعت هْبن مث . . ةحلصملاو ةمكحلا هيضتقت ام الإ لعفي ال يذلا ميكحلا

 يف تاومسلا قلخ يأ «اهنورت ررسع ريغب تاومسلا قلخإ# لاقف هتينادحو ىلع نيهاربلا ةماقإال هلالجو
 نأ ريغ نم ةفقاو كلذك اهنودهاشت مكنوك لاح « اهيلع زكترت مئاعد نودب اهماكحإو اهتمظعو اهتعس

 . ةميركلا ةروسلا ءدب يف لوزنلا بابسأ رظناو رصتخملا 177/7 ريثك نبأ (1) . 8/71١” يربطلا )١( فاشكلا )١(

 . 1844 /ا/ طيحملا رحبلا (4)



 1 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 و هك ءععم 2

 يأ «مكب ديم نأ يساور ضرألا يف ىقلأو» ريبكلا يلعلا هللا ةردق الإ اهكسمت الو « ءيش ىلع دنتست

 مكتويب مدهت وأ . اهرهظ نع مكبلقت نأب مككلهتف مكب برطضتو كرحتت الثل تباوث ًالابج اهيف لعج
 هايما ببسب اهعضوم نع لوزت تناك الإو « اهلقث ببسب اهّتابث ضرألا نأ ملعاو : رخفلا مامإلا لاق اهزلزتب
 ىذلا لمرلا لقي ةيلمرلا يضارألا ىرن امك ٠ ةعارزلل تبثت تناك امل لمرلا لثم ىلاعت اهقلخ ولو 3 حايرلاو

 نم اهيف ثبوإ لاعتملا ريبكلا ناحبسف . 0لابجلاب اهئاسرإ ةمكح يه هذهف ٠ عضوم ىلا عضوم نم اهيف
 ال امم . بوكرمو لوكأم نم باودلاو تاناويخلا عاونأ لك نم ضرألا ءاجرأ يف قرفو رشنو يأ «ةباد لك

 ظفحو مكظفحل انلزنأو يأ «ءام ءامسلا نم انلزنأو» اهقلخ يذلا الإ اهناولأو ااكشأ ددع ملعي

 نم ,عون لك نم ضرألا يف انتبناف يأ «ميرك جوز لك نم اهيف انتبنآف» باحسلا نم رطملا مكباود
 اذه '”نيوكتلاو قلخلا عيدب . عفانملا ريثك يأ ميرك ظةيودألاو ةيذغالا نم وفنص لك نمو . تابنلا
 تاومسلا يف اورظناف « هللا تاقولحم نموه نوكرشملا اهمأ هتونياعتو هنودهاشت يذلا اذه يأ «هللا قلخ

 ميدبو .هتردق راثآ يفاوركفت مث د هللا قلخ ام رئاسو . ناويخلاو. « تابئلاو « ناسنإالاو « ضرألاو

 ود نم اهزقدبم يتلا مكتملا هقلخو يف 'ىا ىلا؟ «دنرح نم نيا نسلخ المي ىو ربخأ م « هتعنص

 نع برضأ مث . ةموعزملا مهتهلابو مهب ةيرخسلاو مكهتلا ةهج ىلع لا وس وهو ؟ مانصألاو ناثوألا نم هللا
 نوكرشملا لب يأ «نيبم لالض يف نوملاظلا لب لاقف حضاولا لالضلاب مهيلع ليجستلا ىلا مهتيكبت
 الام اودبعو ٠ ٍاهعضوم ريغ يف ةدابعلا اوعضو مهنأل ؛ لالض هدعب ام حضاو لالضو . رهاظ نارسخ يف

 كرتو  ًادماج ًايص دبع نم نأل « ١ مجعألا ناويحلا نم لضأ مهف ء رضي الو عفني الو رصبي الو

 . ناويحلا نم ًانأش ّطحأ نوكي ١ ًاربدم ًايظع ًاقلاخخ

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو ةغالبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغالتلا

 «نينسحملل ةمحرو ىدهإ ةغلابملل ردصملا عضو ١
 . نأشلاو ردقلا ةعفرو ةبترلا ولع نايبل «هذهط بيرقلا نع « تايآ كلت ديعبلاب ةراشإلا - ؟

 مهبر نم ىده ىلع كنئلوأ ٠ نونفوي مه ةرخآلاب مهو ةراشإللا مساو ريمضلا راركتب بانطإالا و

 . ممربخ ال توهلقلا مه يأ محلا ذيع هلم نايك مهل ميركتلاو مهيلع ءانثلا ةدايزل «مه كئلوأو

 ةعلس يرتشي ب نم لاحب مهلاح هبش «ثيدحلا وه ىرتشي يب نم سانلا نمو ةيحيرصتلا ةراعتسالا - ع

 تبنأ هللا نآ ررقي ينآرقلا صنلاو » : لالظلا هريسفت يف هتمحرب هللا هدمغت بطق ديس لوقي (7) . ١841/18 يزارلا رخفلل ريبكلا ريسفتلا )١(

 امإ ؛ثينات ايالخو ,ريكذت ايالخ هل تابن لكف  ًادج ًابيرق ملعلا اهيلا ىدتها ةمخض ةقيقح يهو « ميرك جوز لك نمإط ًاجاوزأ تابنلا

 جو نيب حيقلتو ءاقتلا دعب الإ ةرمثلا دجوت الو نيترجش وأ نيدوع يف ةلصفنم امإو . دحاولا دوعلا يف نيترهز يف وأ , ةدحاو ةرهز يف ةعمتجم

 . « ءأوسلا ىلع ناويحلاو ناسنرالا يف نأشلا وه امك . تابغلا



 نامقل ةروس )١”( عو

 . ةيحيرصتلا ةراعتسالا قيرطب لدبتسي ىنعمل يرتشي ظفل راعتساو « اهيف رساخ وهو

 بست وهف هب و -و هيب .ركذ «©ارقو هينذأ يف لسرمل هيبشت وهف هبشلا هجو فذحو هيمشتلا ةادأ تركذ «ًأرقو هينذأ ف نأك» امجملا | هيبشتلا  ه

 . « لمح لسرم»
 رشلا يف املامعتساو «ريخلا يف نوكت امنإ ةراشبلا نأل «ميلأ باذعب هرشبفإ مكهتلا بولسأ -5

0 
 اهلكو «ثبو 2 ىقلأو 2 قلخ قلخ# هلوق دعب 6 اصلا نم انلرتارإلا لكلا ىلا ايخلا نب تاغتلالا

 نم اذهو ء نانتمالا ماقلل ةيفوتو ء نمحرلا نأشل ًايظعت «انلزنأو» لاقف تفتلا مث . بئاغلا ريمضب

 ””ةيعيدبلا تانسحملا
 . هقولحم يأ «هللا قلخ اذه ةغلابم لوعفملا مسا ىلع ردصملا قالطإ -4
 ؟ « هنود نم نيذلا قلخ اذامإ» تيكبتلاو خيبوتلل ماهفتسالا -

 لب# لهجلاو ملظلا ةياغب مهيلع ليجستللو « خيبوتلا ةدايزل ريمضلا عضوم رهاظلا عضو ٠١
 . نيبم لالض يف مه لب : لاقي نأ لصألا ناكو «نيبم لالض يف نوملاظلا

 باتكلا « ميرك جوز ٠ ميعنلا تانج « « ميلأ باذعإ» لثم ريخألا فرحا ىف لصاوفلا ةاعارم - ١١

 . فلكتلا نم ًايلس ناكو « هرقف تواست ام هلضفأو «ًاعجسو» عيدبلا ملع يف عونلا اذه ىمسيو «ميكحلا
 . ةميركلا تايآلا ةياهن يف ميركلا نآرقلا يف ريثكوهو ءراركتلا نمايلاخ

 ةميركلا ةروسلا وجل بسانم « ميكحلا باتكلا ف ةروسلا هذه يف ةمكحلاب باتكلا فصو: هلكئاتف

 فاصوأ نم فصولا اذه راتخي نأ بسانف «ةمكحلا نامقل انينآ دقلو طاهيف رركت دق ةمكحلا عوضوم نأل

 عيضاوملاو ظافلألا نيب قيسنتلا يف نآرقلا ةقيرط ىلع « ديجملا باتكلا

 «ريمحلا توصل تاوصالا ركنأ نإ . . ىلإ . . ةمكحلا نارقل انيتآ دقلو» : ىلاعت هللا لاق

 . (19) ةيآ ةياهغ ىلإ )١7( ةيآ نم
 نمب ًاثيش قلخي ال نم مهكارشإو مهدانع ببسب « نيكرشملا داقتعا داسف ىلاعت نيب امل : َهَبَسِماَسملا
 ىلإ ةوعدلاو ةمكحلا ةياغ يف ةنيمث اياصو يهو « ميكحلا «نايقل د اياصو انه ركذ « ءيش لك قلاخ وه

 مظعأو « بونذلا حبقأ وه يذلا كرشلا نم ريذحتلاب ةءودبم اياصولا هذه تءاج دقو « داشرلا قيرط

 : هللا دنع مئارجلا

 يف لاق هعضوم يف ءيشلا عضو اهلصأو . لمعلاو لوقلا يف ةباضإلا هةمكحلا» : صتنفغللا
 نسقتملا : ميكحلاو « براجتلا هتمكحأ دق : أايكح ناك اذإ لجرلل لاقُيو هنقتأ رمألا مكحأ : ناسللا

رو مث , دحاو طمت نم ًاليوط ًامالك عمس اذإ عماسلا نأ يهف ةحاصفلا امأ ؛ ةمكحو ةحاصف تافتلالا اذه يفو : يزارلا رخفلا لاق )١(
 هيلع د

 دق ال باطتسي . . ًانسح ًالوق لاق اركب نإ مث ٠ اذكو رمع لاقو « اذك دلاخ لاقو ء اذكديز لاق : تلق اذإ كنأ ىرت الأ . هبيطتسي رحخآ طغ

 ناسنإلا هبنتيل احيرص هسفن ىلا لازنإلا دنسأف « ناكمو نامز لك يف ةرركتم ةرهاظ ةمعن ء ءاملا لازنإ نأ وهف ةمكحلا امأو « ًارارم لوقلا رركت

 . ١48 /؟8 ريبكلا ريسفتلا . ةمحرلا يف هل ديزيف . ةمعنلا ركشل



 دا نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 و م و2 م صدم ا م 0 . ياس اء 2 هرئدم 8 . 1 70

 2 ٌديمح ىنع هللا نِإَف رفك نمو ءهسفَتل كش اما كش نمو هلل زئشأ نأ ةمكحلا َنمَقلاَنِيتاَءَدَلَ
 20 دب سمسم هك -ٍ

 لمص ص رس سايب 0 2 و 00 هوا مد رس جه ل عرس م مج 0 سرب ص تاصرب رص ريب ريب مص لاا

 يلوي نسنإلااَنْيسوو 4 مظع ملظل لرشلا نإ هما ةلرثال بلي ,هظمب وهو ءهنبأل نمل لَك ذإ
 فعضلا : نهولا «ًانهو» داشربالاو حصنلا : ةظعوملاو ةظعلاو « هركذيو هحصني 4هظعيإ» "”رومألل
  ةصاخ عاضرلا يف لمعتسي ظفل وهو ماطفلا : لاصفلا «هلاصفإ» فعض يأ م« ينم مظعلا نهو هظدهنمو
 عجارلا بيتملاو عجر «6بانأ» هعاضرإ تكرتو هتمطف ىأ اهدلو ةأرملا تلصفو « معأوهف لصفلا امأو

 مث هقنع هنم ىوليف ريعبلا بيصي ءاد لصألا يف نيتحتفب : رعصلا «رعصُت» رافغتسالاو ةبوتلاب هبر لإ
 : يبلغتلا ورمع لاق ًاراختفاو ًاربك قنعلا ليم يف لمعتسا

 ”مرقتف هليم نم هل انمقأ هدخ رلعص رابجلا اذإ انكو
 نيب طسوتلا : دصقلاو . طّسوت «دصقا# هتيشم يف رتخبتم «لاتخم» ءاليخو ًارطبو أحرف «ًاحرم»

 : ريرج لاق هضفخ توصلا ضغ «صضضغا» ءطبلاو عارسبالا
 ابالك الو تغلب ًابعك الف ريغ نم كنإ فرطلا َّضْقف

 يف ةباصإلا يهو ةمكحلا ناقل انيطعأ دقل هللاو يأ «ةمكحلا نامفل انينآ دقلو» : رك سفنلا
 يف ةباصإلاو « لقعلاو هقفلا : ةمكحلا : دهاجم لاق . قحلا قفاوي امب قطنلاو ٠ ىأرلا يف دادّسلاو . لوقلا

 هلاضفإو هماعنإ ىلع هللا ركشا : هل انلقو يأ هلل ركشا نأ ""ًابكح ناك امإ ًايبن نكي ملو « لوقلا

 نأ روهمجلا هيلع يذلا حيحصلاو : يبطرقلا لاق كناسل ىلع اهلعجو ةمكحلاب كصخ ثيح كيلع

 نسحم ركفتلا ريثك أدبع ناك نكلو « ًايبن نامقل نكي مل) ثيدحلا ينو ًايبن نكي ملو ًايكح ناك «نابقل »
 نمو يأ «هسفنل ركشي افإف ركشي نمو "( ةمكحلاب هيلع ُنمف « هّبحاف ىلاعت هللا بحأ « نيقيلا
 الو ء ركش نم ركش هعفني ال ىلاعت هللا نأل « هيلع دوعت امنإ هتدئافو . هسفنل عجار هركش باوثف هبر ركشي

 ىلا ءاسأ امإف هللا ةمعن دحج نمو يأ «ديمح ينغ هللا ٌنإف رفك نمو# هدعب لاق اذهلو رفك نم رفك هرضي

 : يزارلا لاق هتافصو هتاذل دمحلل قحتسم « لاح لك ىلع ٌدومحم « دابعلا نع نغتسم هللا نأل ء هسفن

 مل مأ سانلا هركش ءاوس دومحم هسفن يف وهف « رفاكلا رفكب رّرضتي ىتح ركش ىلإ جاتحم ريغ هللا نأ ىنعملا

 حبقلا ةياهن وه يذلا « كرشلا نم هل ريذحتلاب أدبو هنبال نامقل حئاصن ضعب ىلاعت ركذ مث « «!هوركشي

 نامقل ةظعوم كموقل ركذاو يأ هللاب كرسشت ال يب اي هظعي وهو هنبال نامفل لاق ذإو» لاقف ةعانشلاو
 وأ ًايصوأ ًارشب « ًادحأ هللاب كرشت الو القاع نك ينب اي : ًادشرم ًاحصان ًأظعاو هل لاق نيح « هدلول ميكحلا

 « هعضوم ريغ يف ءيشلل عضو هنأل خراص ملظو . حيبق كرشلا نإ يأ «ميظع ملظل كرشلا ّنِإل ًادلو

 قطنم نع مهدعبأو . سانلا قمحأ - كش الب وهف منصلاو هلإلا نيبو . قولخملاو قلاخلا نيب ىّوس نمف
 يأ «هيدلاوب ناسنإلا انيصوو» مئاهبلا دادع يف لعجيو ملظلاب فصوي نأ هب يرحو . ةمكحلاو لقعلا

 )١( مكح ةدام برعلا ناسل . )١( يبطرقلا ١4/ 54 . )"( يربطلا 47/7١ . ) )4/؟© ريبكلا ريسفتلا (5) . 84 /14 يبطرقلا ١48 .



 نامقل ةروس )١”( عا

 لوْ نأكل دهب نإ و هج ٌريصَمْلا ل ٌكيدلاَوِلو ىلإ عش نأ ٍنيماَع ىف ,هللصفو نو لع انهو ردمأ هَل
 9 و ا 1
 زكعج رم لإ م قا نيت افورعم ايندلا ىف امهبحاصو امهعطق اق مل ءي كَل يلام ى

 مسرد يم ىلع ع 5 0

 توما يف وأ ةَركص يف نُكَتَف لوم نم ةبح َلاَقْمَكَت نإ آَّنإ بلي 0 دامس منك امي مينا

 ديب ُتكهلا نط م تي ضّألا فد

 دادزت يهو اهنطب يف ائينج هتلمح يأ «نهو ىلع انهو همأ هتلمإ ةدلاولا ايس ال |مهيلإ ناسحإالاب هانرمأ

 هب تدادزإ ٠ « مظعو دادزا املك لمحلا نآل « ةدالولا نيح ىلإ لمحلا نيح نم . فعض ىلع ًافعض موي لك

 انلقو يأ «كيدلاولو يل ركشأ نأ» نيماع مامت يف هماطفو يأ «نيماع يف هلاصفو» 9
 ىلإ يأ «ريصملا 'يلإ# ةيبرتلا ةمعن ىلع كيدلاو ركشاو . ناسحإلاو ناميالا ةمعن ىلع كبر ركشا :
 «ركشا نأ 9 هلوقو : يزج نبا لاق هنعاسإ ىلع ءىيسملاو . هناسحإ ىلع نسحملا ىزاجأف بآملاو مير

 ام نّيبيل «نيماع يف هلاصفو نهو ىلع ًانهو همأ هتلمح ه هلوقب روكا نيبو اهنيب ضرتعاو . ةيصولل ريسفت
 ىلع هك كادهاج نإو# 20بألا ىح نم مظعأ اهقح ناك كلذلو 3 اهقح ميظع بجوي امن دلولاب مألا هلباكت

 كالمحيل « |مهعسو يفام ىصقأو . (هدهج الذب نإو يأ «|هعطتالف ملع هب كل سيلام يب كرشت نأ
 اهندلا يف امهبحاصو# قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال ذإ . امهعطت الف هللاب كارشإالاو رفكلا ىلع
 ال هللاب ههرفك نأل  نيكرشم اناك ولو - اههيلإ ناسحبالاو فورعملاب ايندلا ةايحلا يف امهبحاصو يأ «ًافورعم
 «يلإ بانأ نم ليبس عّتاوإ» ليمجلاب ركدتلا الو  دلولا ةيبرت يف اهالمحت يتلا بعاتملا عايض يعدتسي
 امب مكئبنأف مكعجرم يلإ مث حلاصلا لمعلاو ةعاطلاو ديحوتلاب هللا ىلا عجر نم قيرط كلساو يأ

 - نيدلاولاب ةيصولا ركذ نم ٌةمكحلاو . مهلامعأ ىلع مهيزاجيف هللا ىلإ قلخلا عجرم يأ «نولمعت ممتنك

 ىلاعت هنأكف «ميظع ملظل كرشلا نإ كرشلا رمأ حيبقت نم ىلوألا ةيآلا هتدافأ ام ديكأت  نامقل اياصو نمض

 امهتعاط هانمزلأو «٠ امهيلع فطعلاو امهيلإ ناسحإللاب هانرمأو « هيدلاوب ناسنإلا انيصو اننأ عم : لوقي

 كارشإالا نال « نايصعلاو كرشلا ةلاح يف اهتعاط نع انين دقف اذه لك عم « هيلع ميظعلا اههقح بيسب

 ايإ» ىلاعت لاقف نامقل اياصو ىلإ مالكلا عجر مث . . ةعانشلاو حبقلا ةياهخ يف وهو . بونذلا مظعأ نم هللاب

 ولو ىتح ةريغص تناك |مهم ةيصعملاو ةئيطخلا نإ يدلو اي يأ «لدرخ نص ٍةبح لاقثم كنت نإ اهنإ "يسب
 يأ «هللا اهب تأي ضرألا يفوأ تاومسلا يفوأ ةرخص يف نكتفإ# رغصلا يف لدرخلا ةبح نزو تناك

 ةرخصلا فوجك « هزرحأو ناكم ىفخأ يف -رغصلا تاياغ ىصقأ يف اهنوك عم  ةئيسلا كلت نكتف

 ليثمتلا ضرغلاو . اهيلع بساحيو هناحبس هللا اهرضحي ضرألا يف وأ ء سلا يف ناكم ىلعأ يفوأ « ءابصلا

 ريبخ دابعلاب فيطل هناحبس وه ىأ «ريبخ فيطل هللا نإ» دابعلا لامعأ نم ةيفاخ هيلع ىفخت ال هللا نأب

 . ١75/7 ليهستلا )١(



 1 نورشعلاو يماحلا ءزجملا

 عا جم ساس اص ع 2 مصاص سل اس ص امم دا د مورم ا عيور هع عم 2 2 ىك ممل ل

 «2 ٍرومأْلا ع لع نم كلذ نإ كباصأ ام كلع ريصأو ٍركنمْلا نع هنآو فورعملاب ماو ٌةؤَدصلآ مقأ ىبني
 رجب

 ماعم 0م عمم و سعر عل ش2 ريس تت 6# سم 66 5 مص ص ىلا ص م2 يم

 َكِيشم يف دصقأو 2 روحت لاَ بحال هلل نإ احم ضرألا ىف شم الو سانلل كدخ رعصت الو
 َج

 هج ريمحلا توصل تاوصألا ركحنأ نإ ُكِيْوص نم ُضْضْعَأَو

 اهبادآو اهعوشخبو اهتاقوأ يف ةالصلا ىلع ظفاح ىأ «ةالصلا مقأ 'ينُب ايه رومألا نطاوبب ملاع يأ

 ةليذرو رش لك نع مهبناو , ةليضفو ريخ لكب سانلا رمأو يأ «ركنملا نع هناو فورعلاب رمأو»
 ىذألا لاصيرال ضرعم قحلا ىلإ يعادلا نأل , ايالبلاو نحملا ىلع ربصا يأ «كباصأ ام ىلع ربصاو»

 ىلإ هب لسوتي امب هرمأ « هتردق رهابو ىملاعت هملعب ًايناث هربخأو . كرشلا نع ًالوأ هاهن امل : نايح وبأ لاق هيلإ
 ام ىلع ربصلاب مث . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب مث  ةالصلا يهو اهفرشأب أدبف . تاعاطلا نم هللا

 يأ هر ومألا مزع نم كلذ نإ ©”كلذ لعاف ىذ ْوْي ام ًاريثكف ٠ فورعملاب رمألا ببسب نحملا نم هبيصي

 : يزارلا لاقو هراكملا ىلع ربصلا ناميالا ةقيقح نم : سابع نبا لاق هب رمأو هللا همزع امم روكذملا كلذ نإ

 كدخ رعصُت الو#» ©”لوعفملا ىنعمب ردصملاف . ةعوطقملا ىأ ةموزعملا ةبجاولا رومألا نم كلذ نإ هانعم

 ٍمهيلع ًاربك سانلل كدخ لمت ال يأ : يبطرقلا لاق مهيلع ًاربكت مهنع كهجو لمت ال يأ «سانلل

 ًاربكتم ًارتخبتم شمت ال يأ ها حّرم ضرألا يف شمت الوإط "”سابع نبا لوقوهو . مهلًاريقحتو « ًاباجعإو
 « هسفنل ةمظعلا ىري يذلا ربكتملا هركي هللا نأل يأ يهنلل ليلعت «روخف لاتخم لك بحي ال هللا نإ»

 « ميمذلا قّلَخلا نع هاهنامل مث « هريغ ىلع رختفي يذلا روخفلاو « هتيشم يف رتخبتملا « هللا دابع ىلع ربكتيو

 هطبلاو عارسإالا نيب اهيف لدتعاو كتيشم يف طسموت يأ «كيشم يف دصقاو» لاقف ميركلا قُلُملاب هرمأ

 ركنأ نإ» لقاعلاب لمجي ال حيبق هنإف ًايلاع هعفرت الف كتوص نم ضفخا يأ «4كتوص نم ضضغاو»
 ىتأو «٠ مهل ًالثام ناك هتوص عفر نمف ريمحلا توص تاوصالا شحوأ نإ ىأ «ريمحلا توصل تاوصالا

 مهتاضفل اريخ ناكول هنأب مهيلع درف تاوصألا عفرب نورخافتي نوكرشملا ناك : نسحلا لاق حيبقلا ركنملاب

 . قيهش هرخآو ريفز هلوأ ءريمحلا توص تاوصألا حبقأ : ةداتق لاقو «ريمحلا هب

 : يلب اهف اهرجون عيدبلاو ةغالبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةهعغالتلا

 ١ «رفكو . . ركش# نيب قابطلا .
 غيص نم لوعفو ليعف نآل «روخفإ»و «ريبخ فيطل» كاذكو «ديمح ينغ# ةغلابملا ةغيص - ١

 . رخفلا ريثكو دمحلا ريثك هانعمو ةغلابملا
 . صاخلاب ماههالاو ةيانعلا ةدايزل كلذو « همأ هتلمح هيدلاوب» ماعلا دعب صاخلا ركذ 8

 . يريغ ىلإ ال يأ «مكعجرم يلإ» «ريصملا يلإ» لثم رصحلا ةدافإل ريخأتلا هقح ام ميدقت - 4

 )١( طيحملا رحبلا // ١84 . )7١( ريبكلا ريسفتلا ©44 /7 ١ . )”( يبطرقلا 7١/١4 .



 نامقل ةروس ("؟) 14

 هتطاحإو هللا ملع ةعسل كلذ لُّثم «ةرخص يف نكتف لدرخ نم ةبح لاقثم كت نإ اهنإ ليثمتلا ©
 . ةنكمألا ىفخأ يف ءايشألا رغصأ ملعي ىلاعت هنإف اهريقحو اهليلج « اهريبكو اهريغص ءايشألا عيمجب

 ١ - عيدبلا نم اذهو اهناكم ءافخب اهسفن يف اهءافخ مت «ةرخص يف نكتفإ» ميمتتلا .
 . نيظفللا نيب لباقف «ركتملا نع هنأوإ» لاق مث «فورعملاب رمآوإط ةلباقملا 7
 ءريمحلاب مهتاوصأ نيعفارلا هّبش «ريمحلا توصل تاوصألا ركنأ نإ8 ةيليثمتلا ةراعتسالا - 8

 عفر نع 0 « مذلا يف ةغلابملل ةراعتسالا جرحم هجرخأ لب هيبشتلا ةادأ ركذي ملو , قيهنلاب مهتاوصأو
 . توصلا

 مث «يل ركشا نأإ» لاقف ههركش ىلع ىلاعت هركش مّدق نيدلاولا ركشب ىلاعت رمأ نيح : ةيبنت
 ببسلا وه هناحبس هنأل « نيدلاولا قح نم مظعأ هللا قح نأب انراعشإال كلذو «كيدلاولو» هلوقب هفدرأ

 اذإ ناسنيالا ىلع امهتعاط ىلاعت مرح اذحلو . رهاظلاو ةروصلا يف ببس نادلاولاو. ناسنإلا قلخ يف يقيقحلا
 ٠ . رفكلا ىلع هرابجإ ادارأ

 « ريبخ مهلع هللا نإ . . . تاومسلا يف ام مكل رخس هللا نأ اورت ملأ : ىلاعت هللا لاق

 ةميركلا ةروسلا ةيابغ (”4) 5 ,: (؟١) ةيآ نم

 « قالخألا مراكمو ناميالا ف ميكحلا نامقل اياصوب هدكأو « كرشلا نم ىلاعت ردح امل : : ةبَسمانملا

 نم هل امو « عناصلا ىلع ةعنصلاب هبنو ٠ ىلاعت هتينادحو ىلع ةعطاقلا نيهاربلاو « ةعطاسلا ةلدألا انه ركذ

 ريخستو . باحسلاو , موجنلاو ءرمقلاو ء. سمشلا نم اهيف امب تاومسلا ريخست نمىصحُنال

 « هتينادحوب ةدهاشلا ةلدألا نم كلذ ريغو « راحبلاو ء نداعملاو « تابئلاو « ناويحلا نم اهيف ام 0
 نم و صر

 : ل و متخو

 كسمت «كسمتسا» تمت اذإ ًاغوبس ةمعنلا تغبس : لاقي لمكأو متأ «غبسأ» : ستحفغللا

 يف لمجلا جلي ىتح هظهنمو لاخدإالا : جاليبالاو لخدي «جلويإ» تغرفو تينف 4تدفنإ» مصتعاو قلعتو
 باحس وأ لبج نم كّلظأ ام لك يهو ةّلظ عمج للظلا *للظلاك» نفسلا «كلملاو « طاخا مس

 : رعاشلا لاق ردغلا ءوسأ : رتخلاو , رادغلا : راّتخلا «راتخه

 "'رتخو ردغ نم كيدي تألم ريمع ابأ تيأر ول كنإف

 . هعدخ : لمألا هرغو « هريغو ناطيش نم عدخبو رْغي ام «رورغلا»
 عار د

 سانلا نمو ٌةَنطاَبَو رهط رهمعت ركسلع ْعَبسأو ضْرألا ىف مو تاولمسلا ىفام مكر هلأ نأ أور 7

 اوملعت ملأ يأ «ضرألا يفامو تاومسلا يف ام مكل رّخس هللا نآ اورتت ملأ» : راسفللا

 رخسو ٠ اهب اوعفتنتل موجنو رمقو سمش نم تاومسلا يف ام مكل رخس ليلجلا ميظعلا هللا نأ سانلا اهيأ

 ةرهاظ همعن مكيلع غبسأوإل ىصحُنال امم كلذ ريغو رابنأو رامثو راجشأو لابج نم ضرألا يف ام مكل

 )١( يبطرقلا 1١86/6١ .



 2 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 عل لب أولاك هلل َلَرنأامأوعتأ ملل لبق اًذإو © ربنم امك الو ىده الو ملع ريغ ريغب هللأ ىف لدلجي نم 62 هدول 2 هس ص ل ع ل 2 2 ارو 0 2 1
 - رب

 ع

 فول لإ هب لم نمو + ©> رمتلا باع ١ هن ات م
 هيرمان برفح َكرري الف رفك نمو«تج روما ُهَبقَعفأ َلإَ قولا رو كس 1 2 م مو ومو

 م وو م

 ا تاّذب هيلع هل َنإ أون أولمع امي

 ةحصلاو رصبلاو عمسلا ةمعنك ةيئرملا ةرهاظلا , ةديدعلا همعن سانلا اهيأ مكيلع ّمتأو يأ «ةنطابو
 غببسأ يأ : يواضيبلا لاق كلذ هبشأ امو ةفرعملاو مهفلاو لقعلاو بلقلاك ةيفخلا ةنطابلاو « مالسرالاو
 ريغب هللا يف لداجي نم ساثلا نمو#ب ؟هنوفرعت ال امو هنوفرعت ام . ةلوقعملاو ةسوسحملا همعن مكيلع

 هتافصو هللا ديحوت يف نولداجيو نومصاخي نودحاج قيرف سانلا نمو ىأ «رينم باتك الو ىده الو ملع

 ءاج ىدوبم يف تلزن : ٍ يبطرقلا لاق هللا دنع نم لزنم باتك الو 3 ناهرب الو ةجح الو 2 0

 : ٌرينملاو . "”هتذخأف ٌةقعاص تءاجف ؟وه ءيش يأ نم كبر نع ينربخأ : دمحم اي لاقف لكك يبنلا ىلإ
 ءالؤهل ليق اذإو يأ «هللا لزنأ ام اوعبتا مه ليق اذإو» لالضلاو لهجلا ةملظ نم ذقنملا نّيبلا حضاولا
 ىدملاو . لطابلاو قحلا نيب قرفي هنإف هب اوقدصو « هلوسر ىلع هللا لزنأ ام اوعبتا لطابلاب نيلداجملا

 ةدابع يف مهب يدتقنو انئابآ ةقيرط ىلع ريسن اولاق يأ «انءابآ هيلع اندجو ام عبتن لب اولاق» لالضلاو

 يأ خيبوتلاو راكنإلل ماهفتسالا «ريعسلا باذع ىلإ مهوعدي ناطيشلا ناكونوأ#» مانصألاو نائوألا

 ؟ ديدشلا باذعلا تاذ ةرعتسملا رانلا ىلا مهوعدي ناطيشلا ناك ولو ىتح « نيلاض اوناك ولو مهنوعبتيأ

 هلل هتدابعو هدصق صلخميو « هرماوأل داقنيو هللا ةعاط ىلع لبقي نمو يأ «هللا ىلإ ههجو ملسي نمو»
 ال بلقلا ةفرعم الو ناسحا ريغ نم ةدابعلا نأل : يبطرقلا لاق دحوم نم ؤم وهو يأ «نسحم وهو»
 كسمتسا دقف» ناسحإالاو نايالا نم الب الف «نم ؤموهو تاحلاصلا نم لمعي نمو» ةيآلا ريظنو « 1" هفنت

 بحاص لاق بابسألا نم هب قلعتي ام قثوأب قلعتو ء هل عاطقنا ال لبحب كسمت يأ «ىقتولا ةورعلاب
 نأب هسفنل طاتحاف قهاش نم ىلذت نم لاحب لكوشملا لاح تلثم « ليثمتلا باب نم اذه : فاشكلا
 نأل « هللا بناج ىرعلا قثوأ : يزارلا لاقو '”هعاطقنا نومأم نيتم رلبح نم « ةورع قثوأب كسمتسا

 ىلإ ال هدحو هللا ىلإ يأ «رومالا ةبقاع هللا ىلإو» “هل عاطقنا ال قاب وهو . عطقنم كلاه هادع ام لك

 كتزمي الف رفك نموو» ءازجلا نسحأ اهيلع لماعلا يزاجيف اهلك رومألا ريصمو عجرم هاوس رلحأ
 كسفن بهذت الو « لض نم لالض الو , رفك نم رفك دمحم اي كنمهب ال يأ و لوسرلل ةيلست «هرفك
 انيلإ يأ «اولمع امب مهنبننف مهعجرم انيلإ» ًالجآ وأ ًالجاع نإ مهنم مقتننس انإف ,. تارسح مهيلع

 يبنلا نولداهي اوناك نيذلا |مههابشأو « فلخ نب يبأ دو « ثراحلا نب رضنلا »يف تلزن : ليقو 74 ١4/ يبطرقلا (9) 10/1 يواضيبلا (1)
 . يعرش ليلد الو قع ملع ريغ نم « هتافصو ىلاعت هتينادحو يف

 . ١814/58 يزارلا رخفلل ريبكلا ريسفتلا (08) . ”4ه /” فاشكلا (1) . ٠4/١54 يبطرقلا (”)



 نامقل ةروس (1) 1

 يشأ َنوُعِبَل ٌضرَألاو تاونمسلا َقَلَح نم مُتْلاَس نبلو () ظبي ٍباَذَع 1 ع ير رس ع

 جو ديلا نَمْلاَوُمَسَنِإ ٌضرألاو تاونَمَلا فاما ته مولنيال تغب د

 مكَح ُريزَع لل سَ 0 كي مده رحبلاو ملفأ رش نم ضرألا ىف ىنامأَولَو

 3 سممربا صمم رم مرا يسع صاع را رخص

 2 ريصب عيمس هلأ ل و سنك الإ كدعب الو رفملخام 0

 يف امب ميلع يأ «رودصلا تاذب ميلع هللا نإ ايندلا يف اهولمع يتلا مهلاعأب مهربخنف . مهعوجر

 ةليلق ةدم ايندلا يف مهيقبن يأ «ًاليلق مهعتفإ اهيلع مهيزاجيف بيذكتلاو رفكلاو ركملا نم مهبولق
 باذع وه ديدش باذع ىلإ ةرخآلا ف مهئثجلن مث يأ «ظيلغ باذع ىلإ مهرطضن مث اهب نوعتمتي

 وهو ايندلا ف مهضقانت نيب , باذعلل مهقاقحتسا ىلاعت نيب ال مث . سفنلا ىلع قاشلا عيظفلا ءرانلا
 اهنأو هل كلم اهنأ نوفرتعي ءاكرش هعم نودبعي اذه عمو . ضرألاو تاومسلا قلاخ هللا نأب مهفارتعا

 ءال ؤه دمحم اي تلأس نئلو يأ «هللا نلوقيل ضرألاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نئلوإ لاقف هتاقولخت
 دقف نهقلخ هللا  رمألا حوضو ةياغل  نلوقيل ؟ ضرألاو تاومسلا قلخخ نم ةكم رافك نم نيكرشملا
 نأ ىلعو مكيلع ةجحلا روهظ ىلع هلل دمحلا : مهل لق يأ هلل دمحلا لقؤ هب فارتعالا ىلإ اورطضا

 الو نورّكفي ال نيكرشملا ءال ؤه رثكأ لب ىأ «نوملعي ال مهرثكأ لب» نايعلل ةرهاظ نايالا لئالد

 يف ام العو لج هل يأ «ضرالاو تاوسسلا يف ام هللإ» ىلاعت لاق مث , نوملعي ال كلذلف نوربدتي

 5 مهتدابع نعو هقلخ نع يدنسلا يأ «ديمحلا 'يدغلا وه هللا نإ > ًاريبدتو ًاقلخو اكلم تانئاكلا

 تلعج ضرألا راجشأ عيمج نأ ولو يأ 4مالقأ ةرجش نم ضرألا يف ام نأ ولوإ» هئالآو هعنص يف دومحملا

 هعم رحبأ ةعبس هدمأو ًادادمو اربح هتعسب زحبلا لعجو يأ «رحبأ ةعبس هدعب نم هدي رحبلاو» ًامالقأ

 تيلفو تهتنال يأ هللا تاملك تدفن ام» هلالجو هتافصو هتمظع ىلع ةلادلا هللا تاملك اهب تبتكف

 لاق ةيهانتم ريغ هللا تايلكو « ةيهانتم راحبلاو راجشألا نأل , هللا تاملك تهتنا امو راحبلاو مالقألا كلت
 نأ ىلع هْبن ٠ معنلا غبس ( هنأو « ضرألا يف امو تاومسلا يف ام مهل رخس هنأ ىلاعت ركذ امل : يبطرقلا

 هتردق ىلع ةلادلا « هلآ عنص بئاجع اهب بتكف ٠ ًادادم تناك ول راحبلاو « ًامالقأ تناك ول راجشألا
 مالقألا هذهب بتكف : هريدقت فوذحم مالكلا يفو : يزوجلا نبا لاقو "”بئاجعلا كلت دفنت مل هتينادحوو
 هللا نإ» "”عطقنت مل يأ هللا تاملك دفنت ملو روحبلا تدفنو مالقألا ترسكتل « هللا تاملكروحبلا هذهو

 الإ مكدعب الو مكفلخ امإف رمأ هتمكحو هملع نع جرخي ال ميكح « ءىش هزجعي ال بلاغ يأ «ميكحزيزع

 ةدحاو سفن قلخك الإ ًءاهتنا توملا دعب مكتعب الو « ًءادتبا سانلا اهبأ مكقلخ ام يأ «ةدحاو سفنك
 لب ٠ ءيش هيلع بعصي ال هللا نأ ىنعملا : يواصلا لاق . نوكيف نك هل لاق ًائيش دارأ اذإ هنأل , اهثعبو

 ) )1١ريسملا داز (7) . 76/16 يبطرقلا 55/5" .



 4 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 عمها © م4 معك 0. و هدووم 9 ماسلا الرول , مس ع2 ' 5 عم مدور ر -هءوم» ظطدو 2[ مد وس

 هللا نأو ىمسم لجأ لإ ربي لك رمقلأو سمشلارفحو ليلا نراها جلوبو رات ف للا جلو هَل َنأرث أ
 عج ُءيِبَكْلا يَمْلاَوه هلأ نو لطنبلا هنود نم نوعديام أو قحلا وه هلل نأ كلذ 0 ريبخ نولمعت ام كل مور مظ مو ع[ م2 0 مس م'وم سصوالم ةدع م رو 2مل اص ريم و صا

 يما مص ىلا 0 روكش ربص لكل تنيآآل كلذ ىف نإ ةهتنيا+ نم ميريل هللا تمعني رحبلا ىف ىرجت كفل نأ رت لأ ها 1 ا ل ل

 كو عاس_ هدد علوم دلو روك هعاب هسءر د عطب عمر ع م رطل | هدو وكم 28 مرره هم 3م 2 ها م

 لك الإ انجاب عجب امو دصقم مهنمق يلا لإ مهلجت نق َنيذلا كن يصلخخ ها أوحد للظلاك وم مشع اذإ و
 , دابعلا لاوقأل عيمس يأ «ريصب عييمس هللا ْنإ9 "”اهثعبو ةدحاو سفن قلخك هتمرب هثعبو ملاعلا قلخخ
 راسهنلا ىف ليللا جلوي هللا نأ رت ملأ» لاقف قافآلا يف هتردق لئالد ىلا ىلاعت راشأ مث . مهلامعأب ريصب

 ليلجلا ميظعلا هللا نأ « ةيؤزلا ىرحب ًايراج ًايوق أملع بطاخملا اهيأ ملعت ملأ يأ «ليللا يف راهنلا جلويو

 اذه نم صقنيو اذه يف ديزيو ؛ ليللا ةملظ ىلع راهنلا ءوض لخديو « راهنلا ءوض ىلع ليللا ةملظ لخدي
 لوفألاو عولطلاب امهلَّلذ يأ 4 ىمسم لجأ ىلإ يرجي لكرمفلاو سمشلا رّخسو# ةيلزألا ةمكحلا بسح
 اهب هللا ُنأو» ةمايقلا موي يه ةدودحم ةياغ ىلإ هكلف يف ريسي امهنم لك « عفانملل ًاماقتإو , لاجآلل ًاريدقت
 كلذ لثم دهاش نم نإف « ةيفاخ هيلع ىفخت ال مكلامعأو مكلاوحأب ملاع ىلاعت هنأو يأ «ريبخ نولمعت

 نأب كسلذ#» هلامعأ لكب ًاطيحم العو لج هعناص نوك نع لفغي داكي ال . قئافلا ريبدتلاو . قئارلا عنصلا
 قحلا هلبالا وه هللا نأ اودكأتتل « ةردقلا رهابو عنصلا بئاجع نم هومتدهاش يذلا كلذ يأ «قسحلا وه هللا
 نم هللا نود نم نودبعي ام لك نأو ىأ «لطابلا هنود نم نوعدي ام نأو» هدحو دبعي نأ بجي يذلا

 « هديبعو هقلخ عيمجلاف « لطاب هللا الخ ام ءيش لك الأ » ديبل لاق اك هل ةقيقح ال لطاب مانصألاو ناثوألا
 يف يلعلا وه ىلاعت هنأو يأ «ريبكلا يلعلا وبه هللا ّنأو» هنذإب الإ ةرذ كيرحت مهنم دحأ كلمبي الو
 اهيأ رت ملأ يأ ىرخأ ةمعنب ٌريكذت «هللا ةمعنب رحبلا يف يرجت كلفلا نأرت ملأ هتاذ يف ريبكلا « هتافص
 ةئيهتل ١ مهيلإ هناسحإو سانلاب هفطلو هريخستبو « هللا ةردقب رحبلا يف ريست ةميظعلا نفسلا نأ لقاعلا

 هفطلب يأ هرمأب كلفلا هيف يرجتل رحبلا رْخس يذلا وه هنأ ىلاعت ربخي : ريثك نبا لاق ةايحلا بابسأ
 نم مكيريل# هدعب لاق اذهو , "”ترج ام نفسلا اهب لمحي ٍةوق نم ءاملا ف لعج ام الول هنإف « هريخستو

 «روكش راّبص لكل تايآل كلذ يف نإ» هتينادحوو هتردق لئالدو . هعنص بئاجع مكيريل يأ «هنايآ
 لكل ةليلج ًاربعو « ةرهاب تايآل , تاراجتلاو قازرألاو ماعطلا نم هلمحت امو نفسلا هذه ريخست يف نإ يأ
 ركشلاو ربصلا يف ةغلابم هروكش»و «راّبص » ةظفلو . ءاخرلا يف روكش « ءارضلا يف راّبص « بينم دبع
 لابحلاك فيثك جوم رحبلا ف مهو مهاطغو نيكرشملا الع اذإو يأ «للظلاك ٌجوم مهيشغ اذإو»

 نوعدي الف هريغ محل يجنم ال هنأ اوملع نيح هلل مهءاعد اوصلخأ يأ «نيدلا هل نيصلخُمهللا اوعد»
 ةاجنلا ءىطاش ىلإ مهجرخأو . رحبلا دئادش نم مهذقنأ الف يأ «ربلا ىلإ مهاجن (ملفإ» هاوس مهصالخ-

 . 59 /7”ريثك نبا رصتخم (؟) . ”89 / نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح )١(



 نامقل ةروس 44 5 )7١(

 وعر ما سد سار 2 ريوس بل سمس مل 4 02 2 مود وءد ما م مع مة ر وِ 2
 اعيش ءهدلاو نع زاجوه دولوم الو ءهدلو نع دلاو ىزجيال اموب اوشخأو ركبر أوقت !سانلا اهياني جر وفك راتخ

 رع

 م مص ب رظ سس ل سا ص 2 يل رت رس سس 2 رو عمعم لوي جم ١ سس 4 ل دورة طع 00 78 4-0 مو

 ٌتيغْلا لني و ةعاسلا ملع ,هدنع هلا َّنِإ يد رورغلا هَللاب مدرغب الو ايندلآ ةايحلا ركنرغت الف قح هلأ دعو ْنِ
 07: ريبخ ميل هللا نإ تومت ضرأ يأب سفن ىِرْمأمو ادع بسْعَن ادام سْفَن ىِرْدت امو ماحر ألا ىفام لع و 8 8و 00 قو نين :يعاينع ب هريس سس 2 هه م 0 8 مع سل 27 مو 4 « 0

 امو» هلوق هيلع لدو ,. دحاج مهنمو ى دصتقم مهنمف هريدقت فذح ةيآلا ف «دصتقم مهنمف# ربلا ف

 كلت دهاش نم ىلع راكنإلا باب نم اذهو : ريثك نبا لاق لمعلا يف طسوتملا : دصتقملاو «اننايآب دحجي
 يغبني ناك صالخلاب هيلع هللا معنأ امدعب مث 3 رحبلا يف ةرهابلا تايآلا ىأرو 3 ماظعلا رومألاو 2 لاوهألا

 ناك كلذ دعب دصتقا نمف « تادابعلا ف بوؤدلاو 3 تاريخا لإ ةردايملاو 3 ماتلا لمعلاب كلذ لباقي نأ

 معن نارفك يف غلابم» رادغلك الإ انتايآب بذكي امو يأ «روفك راّثخ لك الإ انتايآب دحجي امو» «:ًارّصقم

 اموي اوشخاوإ) هيهاون بانتجاو , هرماوأ لاثتماب مكبر اوقتا يأ «مكبر اوقتأ سانا اههأ ايف ىلاعت هللا
 يضقي وأ .ةرضم هنع عفدي الو ,هدلو هيف دلاو عفني ال ًابيصع ًابيهر ًاموي اوفاخو يأ «هدلو نع دلاو يزجي ال
 وأ « ًائيش هدلاو نع عفدي وأ ينغي دلو الو يأ «ًائيش هدلاو نع زاج وه دولوم الو» هلّمحت ام ًائيش هنع
 الإ « لئاسولاو ةعافشلا هدنع عفنت الو ينغي ال ىنعملا : يربطلا لاق هملاظمو هتيانج نم ًائيش هنع يضقي
  باقعلاو باوثلاب هدعو يأ «قسح هللا دعو نإ» «”ايندلا يف اهفلسأ يتلا لامعألا حلاص نم ةليسو
 اهتاذلو اهنتافمب ايندلا ةايحلا مكعدخت ال يأ «ايندلا ٌةايحلا مكنرغت الفإ» فلختي ال قح ءازجلاو ثعبلاو

 مهينميو قلخلا رغي يذلا ركاملا ناطيشلا مكنعدخي الو يأ «رورغلا هللاب مكنرغي الو» اهيلإ اونكرتف
 هللا صتخا يتلا بيغلا حتافم يه هذه «ةعاسلا ملع هدنع هللا نإإف ةرخآلا نع مهيهليو هليطابأب
 يأ "( ةيآلا التو هللا الإ نهملعي ال سخ بيغلا حئافم ) حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امك سمخ يهو اهملعب

 لوزن تقو ةفرعم هدنعو يأ «ثييغلا لري ةمايقلا اهيف موقت يتلا ةعاسلا مايق تقو ةفرعم ىلاعت هدنع
 اذام سفن يردت امو» ديعس وأ يقش « ىثنأ وأ ركذ نم يأ «ماحرألا يفام ملعيو# هلوزن لحمو رطملا

 يأب سُفَن يردت اموإ» رشوأ ريخ نم لعفي اذامو « دغ يف هل ثدحي اذام دحأ يردي ام يأ ًادغ بسكت
 يف غلابم يأ «ريبخ ميلع هللا نإ» ربقُي ناكم يأ يف الو « تومي نيأ دحأ يردي ال امك يأ «توق ضرأ
 . اهنطاوبو ءايشآلا رهاوظب ريبخ . رومألا لك ملعي « ملعلا

 : لي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضنت : ةّغال لا

 . «لطابلاو . . قحلا» ظفل نيب كلذكو «ةنطابو . . ةرهاظ# هلوق نيب قابطلا - ١

 )١( ريثك نبا رصتخم #/ 7٠ . ) )7يراخبلا هجرخأ (#) . ه8 /79 يربطلا .



 456 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ناطيشلا ناك ولو مهنوعبتيأ ىأ #«مهوعدي ناطيشلا ناكولوأ» فذحلا عم خيبوتلاو راكنإالا - "

 . خلا

 . لسرم زاجم هيفف لكلا دارأو ءزحلا قلطأ «ههجو ملسي نمو لسرملا زاجملا - *

 ىلإ ىقري نأ دارأ نمب مالسيالاب كسمت نم هبش «ىقئولا ةورعلاب كسمتسا دقفإ يليثمتلا هيبشتلا - 4

 . ةيآلا «هرفك كنزحي الف رفك نموإ» نيبو «نسحم وهو هللا ىلإ ههجو ملسُي نموإ» نيب ةلباقملا ©

 . ىنعملل ريعتساف مارجالل نوكي امنإ هنأل ةدشلل ظلغلا راعتسا «ظيلغ باذع# ةراعتسالا - "

 . هريغ رلحأ ىلإ ال هيلإ يأ «رومألا ةبقاع هللا ىلإوط رصحلا ةدافإل ريخأتلا هقح ام ميدقت -

 نأ امك «ريصب عيمسإو «ريبخ ميلعإطو «روفك راتخاطو «روكش رابص#يلاتلا يف ةغلابملا غيص 4
 . عجسلاب ىمسيو ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو لصاوفلا قفاوت اهيف

 « ةنملاو دمحلا هللو نامقل ةروس ريسفت مت »

* © * 



 « هللاب ناميالا » ةيمالسإالا ةديقعلا لوصأ جلاعت ةيكملا روسلا رئاسك يهو « ةيكم ةدجسلا ةروس
 عوضوم وه ةميركلا روسلا هيلع رودت يذلا روحملاو « ءازجلاو ثعبلاو 0 لسرلاو بتكلاو .رخآلا مويلاو

 ةالصلا هيلع لوسرلا بيذكتل ةعيرذ هوذختاو )0 هلوح نوكرشملا لداج املاط يذلا « ءانفلا دعب ثعبلا»

 . مالسلاو

 هللا لوسرل ىريكلا ةزجعملا ؛ 0 يب يلا ديل اج ها ل

 ةقارشإو «٠ هتايآ عوطسو « هزاجع | حوضو عمو ٠ ليطابألاو تاهبشلا هتحاس لوح موحت ال يذلا . خلك

 3 هسفن ءاقلت نم هقلتخاو 34 نآرقلا اذه ىرتفا هنأب لوسرلا نوكرشملا: مهتا 3 هماكحأ ومسو 3 هنايب

 . ناهربلاو ةجحلا. عئاورب , ناتهبلا اذه درت ةيركلا ةروسلا تءاجف

 ةيولعلا تانئاكلا يف هللا ةردق راثآ نايبب « ةينادحولاو ةردقلا لئالد نع ةروسلا تثدحم مث
 . راهقلا دحاولا عاديإ ىلإ راظنآلا تفل يف نآرقلا ةقيرط ىلع « ةيلفسلاو

 جججحلاب اهيلع ٌدرو ءروشنلاو ثعبلل مهراكنإ يف ةفيخسلا نيكرشملا ةهبش نآرقلا ركذ مث *

 هسفن ىلع رقي نأ ثبلي الف « دينعلا دحاجلا مصخلا نم ةجحلا عرتنت يتلا « ةعطاسلا ةلدآلاو , ةعطاقلا

 . نايبلاو ةجحلا عئاورو 3 نآرقلا عراوق مامأ ةميزهلاب

 مئادلا ميعنلا نم نيقتملا نينم ؤملل هيف هللا دعأ امو . باسحلا موي نع ثيدحلاب ةروسلا تمتخو

 2 ميحجلا راد يف لاكتلاو باذعلا نم نيمرجملل هدعأ امو . دلخلا تانج يف

 اذإ نيذلا « راربألا نينمؤملا فاصوأ نم اهيف ىلاعت ركذ امل « ةدجسلا ةروس وه تيمس : ةّيمسنلا
 . «نوربكتسي ال مهو مهبر دمحب اوحبسو ًادجس اورخ» ميظعلا نآرقلا تايآ اوعمس

 «نولمعياوناك امب ءازج. . .ىلإ . . .نيملاعلا بر نم هيف بير ال باتكلا ليزنت  ملآ»: ىلاعت هللا لاق
 ) /١1 ةيأ ىلإ ١ ةيأ نم )



 0 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 مو

 كبَر نم قلوه لَ هنأ وُ ْمأ ص َنيِبعْل نر نم هبف َبْيَراَل تكلا ليِزنَت ص ملا
 رالموس مم م و5 د 5 ل ليلو هل ةسما جم سا # كس لوم م

 ةتس ىف ام انو ضرألاو تاونمسلا قلَح ىذه نو دود مهد نم نم مه اموقرذتتل
 لع

 0 ا مم ه

 نود ذك الفأ جيف او لَو نم « هنود نم علام شرعا لع ئوتسأ م 2
- 

 ع
 ل

 «رئيدي» هيلإ | عفتريو دعصي «جرعي» هسفن ءاقلت نم نآرقلا قلتخا 4 «هارتفاط : ىتفللا

 هئاضعأ ريوصتب هموق «هاوس# ريقح فيعض 4نيهم» "١”ةصالخ 4ةلالسإ» ريغلا نوكش * ةياعر : ريبدتلا

 «اوسكانإل عاضو بهذ اذإ ءاملا يف نبللا لض : برعلا لوق نم هلصأو انكلهو انعض #انللضإ» اهليمكتو

 . نجلا هةّنْلا» هقرطأ اذإ هسأر سكن : لاقي اوقرطم

 بير ال باتكلا ليزنت#» "”نآرقلا زاجعإ ىلع هيبنتلل ةعطقملا فورحلا «ملا» : ركسيمنلا
 هللا دنع نم هنأ كش ال يذلا نآرقلا وه دمحم اي كيلإ هب ىحوملا باتكلا اذه يأ 4نيملاعلا بر نم هيف

 لب ىنعمب «مأ »و شيرق رافكل دوعي ريمضلا «هارستفا نولوقي مأ#» نيماعلا بر نم ليزنت « لجو زع
 لوف دوم اركرمألا سيل ال 8 هسشن الت يب ماركو ارق دع قلتعا ةركرشملا لوقيا ليديا ارغفلاو

 ًالوأ راشأ : يواضيبلا لاق كبر نم لزتملا قدصلا مالكلاو . قحلا لوقلا وه لب يأ 4كبر نم قحلا وه

 كلذ نع برضأ مث « هنع بيرلا يفنب كلذ ررقو . نيملاعلا بر نم ليزنت هنأ هيلع بّنر مث , هزاجعإ ىلإ

 رذنتلإ» هلوقب ''”هلازنإ نم دوصقملا نيب مث . هنم أبجعتو هل ًاراكنإ ٠ كلذ فالخ ىلع هيف نولوقي ام ىلإ

 لاق « دمحم اي كلبق لوسر مهءاج ام ًاموق هب رذنتل كيلإ هلزنأ يأ 4كلبق نم ريذن نم مهاتأ ام ًاموق

 دوهو ميهاربإك كلذ لبق لسرلا ءاج دقو « مالسلا |هيلع دمحمو ىسيع نيب ةرتفلا لهأ مه : نورسفملا

 ميقيو « هللا باذع مهرذنيل لك ادمحم مهيلإ هللا لسرأ ءال ؤه ىلع ةرتفلا تلاط امل نكلو . حلاصو

 عرش مئ . ديمحلا زيزعلا هللاب اونم ؤيو قحلا ىلإ اودتبي يك يأ «نودستهي مهّلعلإ» كلذب ةجحلا مهيلع

 هللا يأ «مايأ ةتس يف (هنيب امو ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا هللا لاقف ديحوتلا ةلدأ ركذ يف ىلاعت

 نم امهنيب امو « اهعادبإو اهبئاجع يف ضرألاو , اهماكحإو اهعافترا يف تاومسلا قلخ يذلا وه العو لج
 مطميردأ دارأ نكلو رصبلا حملب اهقلخل ءاشولو ايندلا مايأ نم : نسحلا لاق مايأ ةتس رادقم يف تاقولخملا
 ىدقمو ٠ مولات نارقلا اويل هتردق الإك لابت عينرع © يبطرقلا لاق رومألا يف ينأتلا هدابع

 : قيلي ءاوتسا #«شرسعلا ىلع ىوتسا مثو «اائيش نكت مل نأ دعبو 8 مدعلا دعب دجوأو عدبأ «قلخ»

 . ةيافكو ةينغ هيفف ةرقبلا ةروس لوأ يف ةعطقملا فورحلا لوح هائبتك ام رظنا (7) . نونمّوملا ةروس يف حيضوتلاب ةلالسلا ىنعم رظنا )١(

 . 45/1١4 يبطرقلا ( 4) . ١١١/7 يواضيبلا (”)



 ةدجسسلا ةروس (*؟) كو

 سا موق در #ىسع

 َكِلَذ يح نودع امَةَنَس لأ راش ناك وي ف هْبَلإ جرعي مب م ضرألا لإ ءآَمَسلا نم صألاَرإ الآ ريدي

 هج نط نم ٍنَسنإْلا ٌقلَحََدَب 5 لك نحأ ئذلا © محرز ريزعلا بلو لا
 مس موا جوس سويت لل سس سم سس هت ريم سام مساع ع جو

 راصبالاو عمسلا كل لعجو ءةحور نم هيف خفنو هوس قل بوم وأ ا”ويونلل نراك لج

 وامل 0 6 هءآ همم

 يد َنوركَسْناَم اليل هديل
 نم مانلا اهيأ مكل سيل يأ 4 عميفش الو "يلو نم هنود نم مكل امإط "!ليثمت الو هيبشت ريغ نم هلالجب

 مكحاصم ىلوتي يذلا وه لب « هنذإب الإ هدنع مكل عفشي عيفش الو « هباذع نم مكعنمي ٌرصان هللا ريغ

 ىلإ ءامسلا نمرمألا ربدي#» ؟ نونمؤتف اذه نوربدتت الفأ يأ ؟ «نوركذتت الفأ» مكرومأ ربديو
 ىأ : سابع نبا لاق دحأ نأش لمهُي ال ؛ « يلفسلاو يولعلا ملاعلا يف ًاعيمج قئالخلا رمأ رّبدي يأ «ضرألا

 هيلإ دعصي مث يأ «هيلإ جرعي مثإ» هاضقو هربد ام لزنيو , ضرألا ىلإ ءامسلا نم ردقلاو ءاضقلا لزني
 - ميظع موي يف يأ «نودعت امم ةنس فلأ هرادقم ناك. موي يف هيف ذ لصفيل ةمايقلا موي هلك رمألا كلذ

 ربدملا كلذ يأ .ةداهشلاو بيفغلا ملاع كلذ هلاوهأ ةدشل ايندلا مايأ نم ةنس فلأ هلوط  ةمايقلا موي وه

 : يبطرقلا لاق محل دهاشم وه امو , نيقولخملا نع بئاغوه ام ملعي . ءيش لكب ملاعلا وه قلخلا رومأل
 ىنعمو . اهيلع مكيزاجم ينإف مكلاوقأو مكلامعأ اوصلخأ : لوقي هنأك , ديعولاو ديدهتلا ىنعم ةيآلا فو

 ميحرلا , هرمأ ىلع بلاغلا يأ 4ميحرلا زيزعلا » "”ههرضح امو قلخلا نع باغام « ةداهشلاو بيغلا
 وبأ لاق هقلخو هدجوأ ءيش لك مكحأو نقتأ يأ «هقلخ ءيش لك نسحأ يذلا» مهنوئشل هريبدت يف هدابعب
 ةدرقلا تسيل : سابع نبا لاق اذهو , هعضوم يف ءيش لك عضو هنأ هانعمو نانتمالا يف غلبأ اذهو : نايح

 نأو . لمجلا سأر لثم ليفلل نأ ًالثم تروصتول : ءاملعلا ضعب لاق ”ةمكحم ةنقتم اهنكلو « ةنسحب
 بسانت مدعو « ًاريبك ًاصقن كلذ يف تدجول « رامح لا سأر لثم ناسنإلل 'نأو ؛ دسألا سأر لثم بنرألل

 .ريسلا ءانثأ هيلع الكلا هلوانت لهسيل هتفش قشو . لمجلا قنع لوط نأ تملع اذإ كنكلو « ماجسناو

 لك تملع ول « هبارشو هماعط لوانتل ريبكلا همسجب كربي نأ عاطتسا امل ليوطلا هموطرخ الول ليفلا نأو
 قلخ أدبو# . «نيقلاخلا نسحأ هللا كرابت : تلقلو « ءيش لك نقتأ يذلا هللا عنص هنأ تنقيتل اذه

 يأ «نسيهم وام نم ةلالئس نم هلسن لج مثإ» نيط نم مدآ رشبلا ابأ قلخ يأ 4نيط نم ناسنإلا
 يأ «هحور نم هيف خفنو هاوس مثإ» يملا وه ريقح فيعض ءام نم ةصالخ نم نولسانتي هتيرذ لعج

 ٍنسحأو ٍةروص لمكأ يف وه اذإف 3 جورلا هيف كللخ دعب خفنو «همأ | محر يف هتقلخ لّدعو 2 هءاضعأ موق

 عنصو « بيجع قلخ هنأب ًاناذيإو « ناسنإلل ًافيرشت ىلاعت هيلإ حورلا فاضأو : دوعسلا وبأ لاق ميوقت

 يأ «ةدئفألاو راصبألاو عمسلا مكل لعجو# «ةيبوبرلا ةرضح ىلإ ةبسانم ةليلج ًانأش هل نأو « , عيدب

 )١( يبطرقلا (؟) . فارعألا ةروس يف فلسلا لاوقأو ءاوتسالا ىنعم ليصفت رظنا ١64/ )” . 44/ا/ رحبلا 159 .

 ) )4دوعسلا وبأ (ه) . ريصافتلا حضوأ نع ًالقن 1١45/6 5



 ل نورشعلاو يداحلا ديلا

 ترَملا كلم مدون لق * جد نورفنك مير هاَقلب مهل دج يلح يكنه ض الآ ىف اَنََص اًدوأ أولم

 انهو رص انبر مهجر كا رول 5 نر 0 َّل مُر كو و , ىذّلأ

 مهب َنالَمأَل ىتم لوْ َقَح ْنكلو اهيَده سْفَن لع اند انش ولو 0 تونقوم انإ احلثَص ٌلمَحَت اًنعرَف
 57 َنيعمجَأ سالو ةنخسأ نم

 لقعلاو . صاخشألا هب اورصبتل رصبلاو « تاوصألا هب اوعمستل عمسلا : ساوحلا هذه مكل قلخو
 اولاقو» ةلقلا ديكأتل «امطو مكبرل مكركش ًاليلق يأ «نوركشت ام ًاليلق» ىدهلاو قحلا هب اوكردتل
 انماظع تراصو انكله اذئأ : روشنلاو ثعبلل نوركنملا ةكم رافك لاقو يأ #ضرألا يف انللض اذئأ

 فوس يأ «ديدج قلخ يفل انتأإ هنع زيمتت ملو هيف تباغ ىتح ضرألا بارتب ًاطلتخت ًابارت انموحلو

 لاق اذهلو ءازهتسالا عم ثعبلل داعبتسا وهو ؟ ةيناث ةرم ةايحلا ىلإ دوعنو « ًاديدج ًاقلخ كلذ دعب قلخن

 مسهرمك وخو ع ءازهتسالا نم عنشأو غلبأ وه ام كانه لب يأ «نورفاك مهر ءاقلب مه لب# ىلاعت

 ىلع أدر مهل لق يأ «مكب لكو يذلا توملا كلم مكافوتي لقإ» ءازجلا راد يف هللا ءاقلب مهدوحجو
 مكبر ىلإ وو هناوعأو وه مكحاورأ ضبقب لكو يذلا توملا كلم مكافوتي : ةلطابلا مهمعازم
 توملا كلم نأ رهاظلاو : ريثك نبا لاق ءازجلاو باسحلل ةمايقلا موي هللا ىلإ مكعجرم مث يأ «نوعجرت
 - ثيدحلا يف درو امك- ناوعأ هلو  روهشملاوهو « ليئارزع » ب راثآلا ضعب ىف يمس دقو « نيعم صخش

 هل تعمج: دهاجم لاقو 277توملا كلم اهلوانت موقلحلا تغلب اذإ ىتح . دسجلا رئاس نم حاورألا نوعزتتي

 مه امو ةمايقلا موي نيمرجملا لاحب ىلاعت ربخأ مث , "”ءاشي ثيح اهنم لوانتي تسطلا لثم تلعجف ضرألا

 بطاخملا اهيأ ىرتولو يأ ؟مهبر دنع مهسوءر اوسكان نومرجملا ذا ىرت ولو# لاقف ناوهلاو لذلا نم هيف
 لاق باجعلا بجعلا تيأرل ءايبلاو لجخلا نم مهبر مامأ مهسوءر وقرطم مهو ةمايقلا موي نيمرجملا لاح
 انّير» «9هتعاظفو ا تيأرل هريدقت فوذحم «ول# باوجو : دوعسلا وبأ

 ًايمع انكو « لسرلا رم أ نم ركتن انك ام انعمسو رمألا ةقيقح انرصبأ انبر نولوقي يأ «انعمسو انرصبأ

 نآلا نحنف يأ «نونقوم ان ًاحلاص لمعنل ايندلا راد ىلإ اندرف يأ «حلاص لمعت انعجرافإ أ صو
 نآلا انقيأ يأ : يربطلا لاق قح كءاقلو . تح كدعو نأ نونقومو « ًامزاج ًاقيدصت نوقّدصم

 ام لعفتو تيتو يبحن كنأو . كاوس بر نوكي نأ يغبني الو . كاوس دبعُي نأ حلصي ال هنأو , كتينادحوب

 انلعفل قلخلا عيمج ةياده اندرأ ول يأ «اهادف سفن لك انين انئش ولو» مهيلع ًادر ىلاعت لاق . ؟9ءاشت

 نكلوإ رابجرالاو هاركإالا قيرطب ال « رايتخالا قيرطب ناميالا مهنم ديرن انأل ؛ « انتمكح ياني كلذ نكلو
 نم منهج نألمألاط» يديعو ررقتو . نيمرجملا باذعب يلوق بجوو. تبت نكلو يأ «ينم لوقلا ّقح
 مكموي ءاقل متيسن امب اوقوذف#» ًاعيمج سنإالاو نحل نم ةاصعلاب منهج نآلمال يأ «نيعمجأ سانلاو ةّنجلا

 . 517/7١ يربطلا (4) . 1919/4 دوعسلا وبأ (#) . 17/71١ يربطلا (7) . #7 /# ريثك نبا رصتخم )١(



 ةدجسلا ةروس (؟؟) ه1

 < و

 اًنئاياعب نمي | هج َنوُلمَعَت نكاد اذا َبادَعأوُكَوتيناَن آدم كي نب ءآقل ميس اع أوُق اوكوُذَك

 نوعي عجاَضَمْلا نع مهبونج فاجن (2) نوركَسمِاَل مهو مير دم أ أوحبسو اذه اور اهو أ اذ نيل م ريوس - . هه 2 رام م سام هءةم اع ميوم 42
 رس جراد س رع ساسعا رو ةومرعع وم مل م 2 را ا
 أوناك امي عازب نيعأ ةرق نم مهل خا ام سفن عت الف () نوُففني مهتتفزر ايو اًعمْطَو افوحح مهبر

 م ا رمموس

 و نومي
 مككايهناو ةرخآلا رادلا مكنايسن ببسب اوقوذ : خيبوتلاو عيرقتلا ليبس ىلع رانلا لهأل لاقي يأ «اذه
 لمعلا متكرت امك باذعلا يف مويلا مككرتن يأ «مكانيسن انإو» ميلألا يزخملا باذعلا اذه - تاوهشلا يف

 مكرفك ببسب منهج يف دلاخلا مث ئادلا باذعلا اوقوذو يأ 4نولمعت متنكابب دلُحلا باذع اوقوذوإ اننايآب

 ميعنلا نم مهل هدعأ امو ءادعسلا لاح ركذب هعبتأ « ةميخولا مهتبقاعو ءايقشألا لاح ركذ امل مث « مكبيذكتو
 اوُرَخ اهب اوركذ اذإ نيذلا انتايآب نمؤي افإ» لاقف ةبغرلاو ةبهرلا نيب دبعلا لظيل « ءازجلا راد يف ميقملا
 هلل نيدجاس مههوجو ىلع اوطقس انتايآب اوظعو اذإ نيذلا نوقتملا نونمؤملا اننايآب قّلصي امنإ يأ «ًادجس

 نوربكتسي ال مهو هئامعن ىلع مهر اوحبسو يأ # نو ربكتسي ال مهو مهر دمحب اوحبسو# هتايآل أيظعت

 عضاومو شرفلا نع مهفارطأ دعابتتو ىحنتت يأ * عجاضملا نع مهبونج ىناجتت# هتدابعو هتعاط نع

 ه«نوعجي ام ليللا نم ًاليلق اوناكإ هلوقك ةدابعلل مهعاطقنال ليلق ليللاب مهم هون نأ ضرغلاو « ' مونلا

 يأ «أمطو ًافوخ مهبر نوعديإ» ليللا مايق كلذب ينعي : هاجم لاق «نورفختسي مه راحسألابو

 نم مهانيطعأ امو يأ «نوقئفني مهانقزر امبو» هباوثو هتمحر يف ًاعمطو هباذع نم ًافوخ مهبر نوعدي

 دحأ معي الف يأ 4نميعأ يش نم مه يفتن ام سف ملعت الفاو تانسحلاو ربلا هوجو يف نوفي قزرلا
 رشب بلق ىلع رطخ الو « تعمس ُنذأ الو 2 تأر نيع ال امم 2 ميعنلا نم هللا مهيطعي ام رادقم قلخلا نم

 . لامعألا حلاص نم ايندلا يف هومدق امل ًاباوث يأ #نولمعي اوناكامب ءازج»

 «نورظتنم مهن رظتناو . . . ىلإ. . .نووتسي ال ًاقساف ناك نمك ًانمؤم ناك نمفأ»: ىلاعت هللا لاق
 . ةروسلا ةيابن (* ) ةيآ ىلإ (14) ةيآ نم

 نم مهل هددعأ امو , نيقتملا نينمؤملا لاحو « ةرخخآلا يف نيمرجملا لاح ىلاعت ركذ امل : هبسانملا
 هللا ةلادع نآل زاجفلا قيرفو « راربألا قيرف : ناقيرفلا ىواستي ال هنأ انه ركذ . ميعنلا راد يف ةماركلا
 . رججافلا قسافلاو « حئاصلا نمؤلا نيب زيمدلا يندتت

 ايهم ام لزّتلاو « ًءاطعو ةفايض «ًالزُن» هللا ةعاط نع جراخلا : قسافلا «ًاقسافه : حك غغللا
 : رعاشلا لاق فيضلاو لزانلل

 الزن هل تافهرملاو انقلا انلعج انفاض شيجلاب رابجلا اذإ انكو

 زرج يتلا ضرألا : زّرجلا : يرشخعزلا لاق عطقلا : ٌزرجلاو . اهيف ثابن ال يتلا ءادرجلا ةسبايلا «زرجلا»



 06 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ل77 ئواملا تح مق عيشل ا أونا نام جو َنوَسيال ا آس نكن مك انمْؤَم ناك نفأ
 0 لبقَو ايف أوديعأ اهم ار نأ ادار را مهما اوقف َنيدْلا امو (0نولمعي أوثأك امم ماسر ه 2 00 ل

 رْكألا ِباّذَعْلا نود وألا ِباّذَعْل ص يسد عه نوب 2 ب منك ىَذدلآ راثلأ َباَّذَع وقود

 «حتفلا» "زج خابسلاك تبنت :ت ال يتلل لاقي الو « ليزأو يحير هنال وأ ءاملا مدعل امِإ «٠ عطق يأ اهتابن

 . نورخؤيو نولهمب «نورظنُي» همكحب سانلا نيب لصف هنأل حاتفو حئاف : مكاحلل لاقيو مكحلا

 و م ]آ

 3 ةموصخو عزانت «طيعم يبأ نب ةبقع »و « بلاط يبأ نب ىلع » نيب ناك هنأ يور : : لوزنلا بكس

 ذامأو « ًانانج كنم عجشأو . ًاناسل كنم طسبأ هللاو انأو « ”يبص كنإف تكسأ : يلعل ةبقع نب ديلولا لاقف

 ال ًاقساف ناك نمك ًانم ؤم ناك نمفأ» تلزنف قساق كنإف تكسا : يلع هل لاقف ٠ « ةبيتكلا يف ًاوشح كنم

 : «24نووتسب

 يقم ًانمؤم ايندلا ةايحلا يف ناك نمفأ يأ ؟ «ًاقساف ناك نمك ًانمؤم ناك نسفأ» : رخمسيفللا
 باوشلاب ةرخآلا يف نووتسي ال يأ #نووتسي ال ؟ هللا ةعاط نع ًاجراخ ًاقساف ناك نمك « هلل
 نيملسملا لعجتفأ# ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو « ةدابعلاو ةعاطلاب ايندلا ف اووتسي مل امك . ةماركلاو

 ناك نم  ةمايقلا موي همكح يف يواسي ال هنأ 2 همركو هلدع نع ىلاعت ربخي : ريثك نبا لاق ؟ # نيمرجملاك

 ىلاعت لصف مث . "هللا لسر ًابذكم « هبر ةعاط نع ًاجراخ يأ ًاقساف ناك نمب . هلسرل ًاعبتم هتايآب ًانم ؤم

 ناهيالا نيب اوعمج نيذلا نوقتملا امأ يأ «تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا امأ#» لاقف نيقيرفلا ءازج

 نووأي ةيلاعلا فرغلاو رودلاو نكاسملا اهيف يتلا تانجلا مهل يأ «ىوأملا تانج مهلن» حلاصلا لمعلاو

 «"ةلاحم ال هنع لحترم لزنم ايندلاو . يقيقحلا ىوأملا يه ةنجلاف : يواضيبلا لاق اهب نوعتمتسيو اهيلإ

 ام ببسب كلذو فيضلل فحُشلا أيهت امك مهماركإإل ةدعمو ًةأيهم ةفايض يأ «نولمعي اوناكامب ًالزث»

 هللا ةعاط نع اوجرخ نيذلا امأو يأ «راتلا مهاوأمف اوقسف نيزلا امأو» لاميعألا حلاص نم هومدق

 لإ رانلا به مهعقدا اذإ يأ اهيف اوديعأ اهنم اوجرخي نأ اودارأ ملكو» منهج ران مهزنمو مهؤجلمف

 نو . ةدّيقمل لجرألا نِإو ٠ ةقئومل يديألا نإ هللاو : ضايع نب ليضفلا لاق اهيف مهعضوم ىلإ اودر اهالعأ

 لوقتو يأ «نوبذكت هب منك يذلا رانلا باذع اوقوذ مهل ليقوؤ» ”مهعمقت ةكئالملاو مهعفريل بهللا

 نوءزهتو ايندلا ف هب نوبذكت متنك يذلا يزخملا رانلا باذع اوقوذ : ًاخيبوتوأ اعيرقت منهج ةنزخ مه

 نم مهئقيذنلو يأ # ىندألا باذعلا نم مسهتقيذنلو» لاقف ايندلا ف لجاع باذعب مهدعوت مث 2 هلم

 بئاصم : ىندألا باذعلا : نسحلا لاق نحملاو ايالبلاو رسألاو لتقلا نم ايندلا باذعوهو برقألا باذعلا

 «ربكألا باذعلا نودإ» "”عوجلاو لتقلا : دهاجم وبأ لاقو اوبوتي ىتح ديبعلا هب ىلتبي ام اهماقسأو ايندلا

 . 54/5 ريسملا دازو ١١6/14 يبطرقلا رظناو 758 / نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح (1) . 408/8 فاشكلا ()
 . 9/5/9 رضتخملا (3) . ١١17/7 يواضيبلا (4) . 7/5 /# ريثك نبا رصتخم ()
 . بالكلاو ماظعلاو فيجلا اهيف اولكأ ىتح نينس عبس بدجلاو طحقلا ةكم لهأ باصأ : نورسفملا لاق (0)



 ةدجسلا ةروس (7”7) 3

 5 سر م26 مسموم م مس 2 عسا م 2 ريب ىم ورجمع

 حج َنومقتنم َنيمرْجَسْلا نم أ ًاننع سَ موو نمم ملَظأ نمو 0 نوعجرب مهلعل
 5 رش مسام عا سمس ارب سوس

 مْنم انلعَجَو جج رنة م هب يق بيرم نكن الق بتلات َءْدَّملو

 موس ج رموش 2 ممارس سوس م ص وار سار هال اش ري وسب 21+

 اميف ةَمليَقْل لا مَ ميلف ْإ هج زال وس كن دوني
 مو سوال د كج قع هم

 فنا مويكئسم يف نوُصْنين ولا نب مهول ني احل ك مَ دبل دأ عج نوفل هيفا
 م ريش ي.م معا

 هجيج نوعمس الفأ تنبأ

- 
 كل
2 

 كل

 نع نوبوتي مهلعل يأ «نوعجري مهلعل# ةرخآلا تادغرمب مهرظتني يذلا ربكألا باذعلا لبق يأ

 ركذ نّمم ملظأ نمو# لاقف باذعلل مهقاقحتسا نيب مهددهو مهدعوت نأ دعب مث٠ ( يصاعملاو رفكلا

 ناهيالا كرت مث . نمحرلا تايآب ركذو ظعو نع هسفنل ملظأ دحأ ال يأ «اهنع ضرعأ من هير تايآب

 مسالا عضوو ؛ ماقتنالا ًدشأ يتايآب باذك نم مقتنأس يأ #«ن ومقتنم نسيمرجم لا نم انإ> ؟ اهاسانتو

 ةاروتلا ىسوم انيطعأ يأ 4باستكلا ىسوم انيتآ دفلوإ) مهيلع مارجرالا ليجستل ريمضلا ناكم رهاظلا
 + ةاووتلا موه ىقلت ايك "'نآرقلا يقلت نموثاش يف دمح اي نكت الف يأ «ئئاغل نم ٍةيرم يف نكتالنفإ»
 هانلعجو # يلإ باتكو يو امس ( يحو باتكلا نم هعم ام نأ قيقحتو 3 مالسلا هيلع هتلاسر ريرقت دوصقملاو

 يأ «ةمئأ مهنم انلعجوإ ةلالضلا نم ليئارسإ ينبل ةياده ةاروتلا انلعج يأ «لييئارسإ ينبل ىده

 ىلإ مهنودشريو انتعاط ىلإ قلخلا نوعدي يأ «انرمأب نوده.إ» ريخلا يف مهب ىدتقي ةودقو ةداق مهنم انلعج
 ليبس يف قاشملا لمحت ىلع اوربص نيح يأ «نونقوي انتايآب اوناكو اوربص ان انفيلكتو انرمأب نيدلا

 0 يزوجلا نبا لاق هغلبأو قيدصتلا دشأ انتايآب نوقدصي اوناكو « هللا
 نإ يأ «نوفاتخي هيف اوناك اميف ةمايقلا موي مهنيب لصفي وه كسر ْنِإف ""ةمئأ مكنم تلعج متنمآو

 امب ًالك يزاجيو « ةمايقلا موي لطبملاو ّقحملا نيب , زيميف . رافكلاو نينم ولا نيب مكحيو يضقي دمحم اي كبر

 ء 'كنعبلاو ع نيدلا:نومآ نم نوتفلفني هيف اوتاك ايف : يربطلا لاق نيدلا رومأ نم هيف اوفلتخا ايف , قحتسي
 ةفلاسلا ممألاب رافكلا ىلع ةجحلا ماقأو . هتاقولحم يف هتردق راثآ ىلع ىلاعت هبن مث  ''باقعلاو باوثلاو
 نوكرشملا ءالؤه لفغأ يأ «نورقلا نم مهلبق نم انكلهأ مكمهل دهيملوأ» لاقف اوكلهأف اورفك نيذلا

 يأ «مهنكاسم يف نوشهإ» ؟ هللا لسر اوبذك نيذلا ةيضاملا ممألا نم مهانكلهأ نم ةرثك مهل نيتي ملو

 ؟ نوربتعي الفأ نيكلهملا ءال ؤه لزانم 0 يف نودهاشيو . مهرود يف نوريسي ةكم لهأ نوك لاح
 ناك نمم ًادحأ اهيف نوري الف « نيملاظلا كئلوأ نكاسم ىف نوشمي نوبذكملا ءال ؤهو ىأ : ريثك نبا لاق

 « انتردق ىلع ةميظع تالالدل مهكالهإ يف نإ يأ «نوعمسي الفأ تايآل كلذ يف نإ «”اهرمعيو اهنكسي

 وبأو يواضيبلا رايتخا وهو حجرأ هانركذ امو , ىموم ءاقل نم كش يف نكت الف يأ ىسوم ىلإ دوعي ريمضلا نأ ىلإ نيرسفملا ضعب بهذ )١(
 . ا/ا/ /* ريثك نبا رصتخم (4) . الا /؟١ يربطلا (”) . ”84 /؟ ريسملا داز (؟) . دوعسلا



 قورشعلاو يداحلا ءزجلا
 ةها/

 سا رب ىرب سس# خروع ع سرتارب سال رو رنا م لى ريب يريم رز تآ جر اس سمعو رظ لع 21 هومر وص سك

 يارب سس يرتب سة راس رس ع تت رص ل ل »د هاو ص جس ع > 8 ال هاءدو 8 ب عدم 2 كا

 مه الو مهنلمإ اورفك نيذلا عفنيال جتفلا موي لق © نيقدنص مئنك نإ حتفلا اذنه نم نولوقيو

 ريب اس مل رت سرد سلوم سنا 8

 هي انورظتنم م رظتنأو مَع ضرعَأف 9 تورطت

 ىلإ ءاملا قوسن اَّنأ اوري ملوأ» لاقف ةينادحولا لئالد ىلاعت ركذ مث ؟ ظاعتاو ربدت عامس نوعمسي الفأ
 ةدش نم اهيف تابن ال يتلا ةسبايلا ضرألا ىلإ ءاملا انقوس يف انتردق لامك اودهاشي ملوأ يأ «ْزرُجلا ضرألا
 عورزلا عاونأ ءاملا كلذب جرخنف يأ «مهسفنأو مهماعنأ هنم لكأت ًاعرز هب جرخنف» ؟ اهييحنل شطعلا
 الفأ» لوقبلاو هكاوفلاو رضخلاو بحلا نم مهسفنأو « شيشحلاو ألكلا نم مهباود هنم لكأت «راثلاو

 ايحأ يذلا نأ نوملعيو . هلضفو ىلاعت هتردق لامك ىلع هب نولدتسيف كلذ نورصبي الفأ يأ #نورصيي

 لوقيو يأ «نيقداص متنك نإ حقفلا اذه ىتم نولوقيو# ؟ مهتافو دعب مهتداعإ ىلع رداق ةتيملا ضرألا
 حئقفلاو ةبلغلا مكل نوكيو انيلع نورصنتس ىتم : مكهتلاو ةيرخسلا ليبس ىلع نيملسملل ةكم رافك

 ىلع انل حتفيس هللا نإ نولوقي نوملسملا ناك : يواصلا لاق مكاوعد يف نيقداص متتك نإ ؟ انيلع

 ًابيلكت لاجعتسالا قيرطب نولوقي مهوعمس اذإ ةكم لهأ ناكو ء مهنيبو اننيب لصفيو « نيكرشملا
 دمحم اي مهل لق يأ «مناهإ اورفك نيذلا عفني ال حتفلا موي لقإ» ©”تلزنف حتفلا اذه ىتم : ءازهتساو

 هيف عفني الو ٠ مكتيبو اننيب هيف ىلاعت لصفي يذلا يقيقحلا حتفلا موي وه ةمايقلا موي نإ : أتيكبتو أخيبوت
 لاق ةبوتلل نولهميو نورخ ؤي مه الو يأ «نورظنُي مه الو» ؟ نولجعتست اذاملف راذتعالا الو ناهيإلا

 موي وه ليقو ٠ مهنيب لصفلاو نيرفاكلا ىلع نينمؤملا رصن موي هنإف ةمايقلا موي وه حتفلا مويو : يواضيبلا
 مهنإ رسظتناو» مهب لابت الو رافكلا ءالؤه نع دمحم اي ضرعأف يأ «مهنع ضرعأف# ردب

 يأ : يبطرقلا لاق مكب لحي ام كلذك نورظتنم مهنإ 5 هللا باذع نم مهب لحي ام رظتناو يأ «نورظتنم

 . ©نامزلا ثداوح مكب نورظتني

 : يلب اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةغاللتبلا

 ١ «نورظتنم مهنإ . . رظتنا» لثم كلذكو «ريذنو . . رذنُت# لثم قاقتشالا سانج .

 "  «ًاعمطو . . ًافوخ» نيبو «ةداهشلاو . . بيغلا» نيب قابطلا .

 اميإ باطخلا نأ ةتكنلاو « هل لعجو » لصألاو «مكل لعجو#» باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا “ 

 . هتيرذ عم هباطخ نسح هيف حورلا ىلاعت خفن |ملف يحلا عم نوكي

 )١( /؟ يواضيبلا (؟) . 777 /# نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح ١١7 . ) )9يبطرقلا ١١7/14 .



 ةدجسلا ةروسن مو 4م

 ؟ «ديدج قلخ يفل انثأ ضرألا يف انللض اذئأ» ءازهتسالا هضرغو يراكنإالا ماهفتسالا - 5

 : انعمسو انرصبأ انبر نولوقي يأ «انعمسو انرصبأ انبر» رامضرالا

 . ةمايقلا موي مكعجرم هريغ ىلإ ال هيلإ يأ «نوعجرت مكبر ىلإ مث# صاصتخالا 1
 . ًالوهم ًارمأ تيأرل يأ «مهسوءر اوسكان نومرجملا ذإ ىرتولو# ليوهتللول باوج فذح -1/

 «مكانيسن انإ . . مكموي ءاقل متيسنإ» ىنعملا يف فالتخالا عم ظفللا يف قافتالا يهو ةلكاشملا -
 . يسنملا ءيشلا كرت باذعلا يف مككرتن دارملا امنإو ىسني ال ىلاعت هللا نإف

 تانج مهلف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا امأإ راجفلا ءازجو راربألا ءازج نيب ةفيطللا ةلباقملا 4
 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو «رانلا مهاوأمف اوقسف نيذلا امأو» # . . ىوألملا

 ٠١ - «عجاضملا نع مهبونج ىفاجتتإ ًاليل لتبتلاو ةدابعلا ةرثك نع ةيانكلا :

 الفأ» ؟ «ءاما قوسن انأ اوري ملوأ» ؟ «ممل دبي ملوأ» خيبوتلاو عيرقتلل ماهفتسالا ١-
 . خيبوتلاو رجزلا دصقب اهلكو «نورصبي الفأ» ؟ 4نوعمسي

 مهلعل «هنوربكتسي ال مهو «نونقوم انإ» لثم تايآلا سوءرو لصاوفلل ةاعارم عجسلا -7
 . ميركلا نآرقلا يف ريثك وهو ةيعيدبلا تانسحملا نم اذهو «نوعمسي الفأ «نوعجري

 و
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 هروُسسْلأ بعدي نمي

 نأش « ةيمالسإالا ةمألا ةايح يعيرشتلا بناجلا لوانتت يتلا . ةيندملا روسلا نم بازحألا ةروس

 ماكحألا تعرشف ةرسألا رمأ صخألابو . ةماعلاو ةصاخلا نيملسملا ةايح تلوانت دقو « ةيندملا روسلا رئاس

 . راهظلاو 2 ينبتلا » لثم هن ةثوروملا تاداعلاو ديلاقتلا ضعب تلطبأو 4 ءانهلاو ةداعسلا عمتجملل لفكي امب

 ريطاسألاو تافارخلا كلت نمو 3 يلهاجلا عمتجملا بساور نم ترهطو « ناسنإال نيبلق دوجو داقتعاو

 . نامزلا كلذ ف ةيشفتم تناك يتلا ةموهوملا

 : ثالث طاقن ف ةميركلا ةروسلا هذه ىربكلا عيضاوملا صخلن نأ نكميو 2

 . ةيمالسإالا بادآلاو تاهيجوتلا : ًالوأ

 . ةيفبالا تاعيرشتلاو ماكحألا : ًايناث

 . ؛ ةظيرق ينبو ء بازحألا ١» يتوزغ نع ثيدحلا . ًاقلاث

 رتسلا بادآو 2 ةميلولا بادآك ةيعاتجالا بادآلا ضعب نع ثيدحلا ءاج دقف : ىلوألا امأ 2

 . ةيعاوجا بادآ نم كلانه ام رخآ ىلإ همارتحاو ونيك لوسرلا ةلماعم بادآو 3 جربتلا مدعو باجحملاو

 مكحو 2 هنم ةمكحلاو تارهاطلا لوسرلا تاجوز ددعتو ؛ ينبتلا نم نيالا ةقلطم جاوزو 2 ثريالاو

 ام ريغ ىلإ ةميلولا ىلإ ةوعدلا رومأب ةقلعتملا ماكحألاو , يعرشلا باجحلا مكحو ُعلَي ل وسرلا ىلع ةالصلا

 « بازحألا ةوزغ » ىمست يتلا قدنخلا ةوزغ نع ليصفتلاب ةروسلا تثدحت دقف : ةثلاثلا امأو
 نم ترذحو « نيقفانملا ايافخ نع تفشكو . نينم ملا ىلع رشلاو يغبلا ىوق بلاتب ًاقيقد ًاريوصت اهترّوصو

 مهل قبُث مل ىتح « اهمتخ يفو ةروسلا ءدب يف مهنع ثيدحلا تلاطأو . طيبثتلاو ليذختلاو ديكلا يف مهقرط



 ٠ بازحألا ةروس ("6) 61

 لاسرإب مهئادعأ ديك در يف مهيلع ىمظعلا هللا ةمعنب نينموملا تركذو . ًاركم مهل فخت ملو . ًارتس
 . 6 لوسرلا عم مهدهع دوهيلا ضقنو ةظيرق ينب ةوزغ نع تئدحت امك 2 حيرلاو ةكئالملا

 رافك عمتجاف ٠ ةهج لك نم نيملسملا ىلع اوبزحت نيكرشملا نآل بازحألا ةروس تيمس : ةيييمسملا
 . ةرهابلا ةزجعملا كلتب لاتقلا نينمؤملا ىفكو نيروحدم مهّدر هللا نكلو . نيملسملا برح ىلع برعلا شابوأو ةظيرق ينبو نافطغ عم ةكم

 © اليلق الإ اولتاق ام . . ىلإ . . نيرفاكلا عطت الو هللا قتا يبنلا اهيأ اي» : ىلاعت هللا لاق

 . (؟١) ةيآ ةياهن ىلإ )١( ةيآ نم

 : يعدلاو : ناسللا يف لاق ريغلا ءانبأ نم ىئبتملا دلولا وهو يعد عمج «مكءايعدأإ» :يتمغللا

 : رعاشلا لاق هيبأ ريغ ىلإ بوسنملا

 ميمّصلا ٍبسّنلا يذب هقحلُيل ميعدلم ٌرصني موقلا يعد
 ميمت وأ سيقب اورختفا اذإ هاويس يل بأ ال مالسإلا يبأ

 يأ «ًاروطسم» لدعلا : ٌطسقلاو . ملظ اذإ طسقو . لدع اذإ ٌلجرلا طسقأ : لاقي لدعأ «طسقأ»
 يهو ةرجنح عمج «رجانحلاإط هوحن وأ نيميب دكؤما دهعلا : قائيملا « مهقاثيمإ»ىحمُي ال ًابوتكم ًأرّطسم

 «روعو هيل ِدنِلك هللا لوسر اهاّمسو ةرونملا ةنيدملا مسا #« برثي# بارشلاو اعطلا لخدم موقلحلا ةياهن

 للخ لك ةرؤعلا : يرهوجلا لاق اًفوخد لهسي ناك اذإ ةروعُم راد : لاقي هصعع ريغ لاجرلا نم ةيلاج

 مكعنمي «مكمصعيإ بئاجلاو ةيحانلا وهو رطُف عمج «اهراطقأ» (7برح وأ رْغّت ف هنم فوختي

 . هفرص اذإ هقاع نم قتشم نيطبثملا « نيقوعملا»

 و سر
 تلاقف عمسي امل ًاظفاح ًابيبل ناك ( رمْعَم نب ليمج ) ىعدُي شيرق نم ًالجر نأ يور - 1 : لوزملا بيس

 يف نيبلق نم لجرل هللا لعج ام هللا لزنأف هفوج يف نابلق هلو الإ ءايشألا هذه ظفح ام .: ير

 ١ , ةيآلا 04

 نذاتسن : سانأ لاقف « ال جورخلاو زهجتلاب سانلا رمأ كوبت ةوزغ دارأ امل قي يبنلا نأ يورو - ب

 5 ةيآلا نا مهسفنأ نم نينم ُؤملاب ىلوأ يبنلا» هللا لزنأف انتاهمأو انءابآ

 )١( يسولألا (”) . "48/5 ريسملا داز (؟١) . روع ةدام حاحصلا 3181/9١ .



 هذأ نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 نم كيل عوحويام 1 عبئا ند كح يعد لا نإ قتلا فكنا عل الو هأَقمأ ىنلا ان وي ص هع ص مو هت ذآ

 مق نب لجرل هللا لع ام يت اليكو هَّلأِب قَكَو 21111 3

 كوسم ىلا 2 و موآ ٠ م مص ع م جو معا ةرئول م رز س سوط لس ص

 00 و ءاَنبأ وهاي ايعدأ لعج امو ركتدهمأ نمور ىلا عبو لعبه

 را _َآ مَا دنع ء طق ره مييابأل مهوعدأ 5 لييسلا ىدّبيوهَو نَا ل لوَقِي هلو را

 ةوبنلا ظفل نآل ةمركتلاو فيرشتلا ليبس ىلع ءادنلا «هللا قتا يبتلا اهيا اي»: رجيسينلا
 ةوبنلا ناونعب هي هئادن يف : دوعسلا وبأ لاق اهيلع دو هللا ىوقت ىلع تبثا يأ ميركتلاو ميظعتلاب رعشم
 ًاباب هل نإف « هنم ُدايدزالاو هيلع تابثلا هب رومأملا ىوقتلاب دارملاو . هناكم ومس ىلع هيبنتو « هنأشب هيونت

 ايف قافنلاو رفكلا لهأ عطت الو يأ 4نيقفانملاو نيرفاكلا عطت الو» "هادم لاني ال ًاضيرع ًاناكمو ًاعساو
 اممأ اورهظأ نإو مهلاوقأ لبقت الو ء ءوسب مهتحآل ضرعتلا مدعو . لهاستلاو نيللا نم هيلإ كنوعدي

 و م ٍةئكَوهللا لوسر نوكرشملا اعد : نورسفملا لاق ةحيصن

 هنو رمضي امو دابعلا لامعأب ملاع ىلاعت هنإ يأ «ًابكح ًاميلع ناك هللا نإ '"ةيآلا تلزنو كلذ كي هركف
 كبر كيلإ هيحوي مب لمعاو يأ «كسبر نم كيلإ ىحوُي ام عئاوإ) مهنوئش ريبدت يف ميكح مهسوفن يف

 #«ًاريبخ نولمعت امب ناك هللا نإ» كيلع لزنملا نآرقلاب كسمتساو . ميكحلا نيدلاو . ميوقلا عرشلا نم

 يأ «يدلا ىلع لكوتوإ اهيلع مكيزاجم وهو « مكنوئش نم ةيفاخ هيلع ىفخت ال مكلامعأب ٌريبخ يأ
 ًارصانو ًاظفاح هللا نوكي نأ كبسحو يأ ًاليكو هللاب ىفكو هيلإ كرومأ عيمج يف أجلاو , هيلع دمتعا
 نيبلق نم .لجرل هللا لعج امإط لاقف عطاسلا قحلا نايبب نييلهاجلا معازم ىلاعت در مث  كباحصألو كل

 شيرق نم لجر يف تلزن : دهاجي لاق . هردص يف نيبلق ناكايأ نيانلا نمولجال هللا قلخ ام يآ «هفوج يف
 نم لضفأ امهنم ردحاو .لكب لقعأ نيبلق يفوج ىف نإ : لوقي ناكوا , هئاهد نم « نيبلقلا اذ ١ ىعدي ناك

 يتاوللا مكتاجوز لعج امو يأ «مكتاهمأ نهنم نورهاظُت يئاللا مكجاوزأ لعج اموف "”دمحم لقع
 ا ا يزوجلا نبا لاق مكتاهمأ نهنم نو رهاظت

 لعج امو يأ «مكءانبأ مكءايعدأ لعج اموؤ» يمأ رهظك يلع تنأ : ا لوقي نأ وهو مالكلا اذهب

 ءانبأ مه ؤاعد يأ #« ,كهاوفأب مكلوق مكلذ» ةقيقح مكل ءانبأ مكبالصأ نم اوسيل نيذلا ينبتلا نم ءانبألا

 . عقاولل قفاوملا قحلا لوقي ىلاعت هللاو يأ «قحلا لوقي هللاو» عقاولا نم هل ةقيقح ال مفلاب لوق درحجم

 )١( دوعسلاوبأ 4/7٠١١ . )7( يبطرقلا رظنا ١1/ 1١8يبطرقلا (") . "147/5 ريسملا دازؤ 1١5/1١14 . ) )4/"ريسملا ذاز .0" .



 بازحألا ةروس (*0) كيدي

 ع رمرب#ب ا ص جامع 2 4 م وعدم رو مزز يطور مورر خو ل مر عمو ص سر
 ركبولف تدع ام نكذكو وي ماطخأ سيف حاج ذكي سو اكيلومو ذا نوع لب

 هررلوع موعور م هوم ا مسمع عر ا - رص ا رس راس ل ل

 مهضعب ماحرألا اولوأو مهتلهمأ مهجوزاو ميسفنَأ نم َنيِنمْؤمْلاب َّلَوأ ىنأ يد اًميحر اروفغ هلأ ناكو
 ع م م6 م ا ةاي رم هس هوما بوك

 ىف َكِلَذ نك اًقورعم مبايلوأ لإ أولعفت نأ ْنرهَمْلاو َنيِنِمْؤَمْلا َنِمهَلأ بلعك ف ضحبي لَو

 ةيآلا نم ٌضرغلاو ٠ ميقتسملا طارصلا ىلإ دشري يأ «ليبسلا يده وهو هوجولا لك نم هل قباطملاو
 نأ نكمي ال كلذكف . هفوج يف نابلق دحاولا صخشلل نوكي ال امكف ٠ « ةيلهاجلا معازم نالطب ىلع هينتلا
 يقيقحلا نبالاو « هتدلو يتلا يه ةيقيقحلا مألا نأل . أنبا ىّنبتملا دلولا الو « ًامأ اهنم رهاظملا ةجوزلا حبصت

 ءانبأ نولعجي فيكو ؟ تاهمأ نهنم رهاظملا تاجوزلا نولعجي فيكف « ردا تم ندر لا رق

 مهوعدأ» لاقف مهئابآ ىلإ ءال ؤه بسن درب ىلاعت رمأ مث ؟ مهبالصأ نم اوسيل مهنأ عم محل ًءانبأ نيرخآلا
 طسقأ وه ءالصألا مهئابآل ءانبأ مكل مهومتلعج نيذلا ءال ؤه اوبسنا يأ «هللا دنع ظسقأ وه مهئابآل
 لدعأوه مهئابآل مهايإ مك ؤاعد ىأ : ري رج نبا لاق”هعرشومللا مكح يف طسقأو لدعأ وه يأ «هللا دنع

 « نيدلا يف مكناوخإف مهءابآ اوملعت مل نإف» وي مهايإ مكئاعد نم بوصأو قدصأو هللا دنع

 مك ؤايلوأ يأ «مكيلاومو)» مالسإالا يف مكناوخإ مهف مهيلإ مهوبسلتف ء ءالصألا مهعءابآ اوفرعت مل نإف يأ

 درب ىلاعت رمأ : ريثك نبا لاق هتيالوو نيدلا هرخأ دصقي يالوم ايو يخأ اي : مكدحأ لقيلف . نيدلا يف

 مهتاف امع ًاضوع ٠ ع مهيلاومو نيدلا يف مهئاوخإ مهف اوفرعُي مل نإف ' اوفرع نإ مهئابآ ىلإ ءايعدألا باسنأ

 انك ام : رمع نبا لاقو (« انالومو انوخأ تنأ » : ةثراح نب ديزل لكجهللا لوسر لاق اذهو . بسنلا نم

 سيلو# هللا دنع طقأ وه مهئابآل مهرعدأ# تلزن ىتح دمحم نب ديز الإ « ةثراح نب ديز » وعدن

 مهئابآ ريغ ىلإ مهومتبسن نميف مثإ وأ بنذ نونمؤملا اهيأ مكيلع سيلو يأ هب متأطخأ اسيف حانج مكيلع

 هللا ناكوإ هيبأ ريغ ىلإ هتبسن متدمعتو متدصقت ايف ميال ّنكلو يأ « مكب ولق تدَّمعت ام نكلوإ أطخ

 ىلاعت نيب مث « بئاتلا نمؤملا محريو ءىطخملا نع وفعي , ةمحرلا ميظع ةرفغملا عس او ىأ «ًامحر ًاروفغ

 مدنا هيلع وه يأ «مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ يبنلا» لاقف مه هالو هتمأ ىلع ِهَِكَي لوسرلا ةقفش
 ذفنأ همكحو « ايندلاو نيدلا رومأ نم ء ءيش لك ف مهسفنأ نم مهب ا مهيلع فطعأو مهب فأرأ

 نهميظعت بوجو يف نينمؤملل تاهمأ تارهاطلا هئاجوزو يأ « مهتاهمأ هُجاوزأو» بجوأ هتعاطو

 قاقحتساو ميرحتلا ف . تاهمألا ةلزنم تالزنم' يأ : دوعسلا وبأ لاق ةرهحاكت ميرحتو . نهمارتحاو

 ىلوأ مهضعب#» تابارقلا لهأ ىأ «ماحرألا اولوأو» (00تايبنجألاك نهف كلذ ادع اهف امأو ٠ ميظعتلا

 هنيدو هللا عرش يف راصنألاو نيرجاهملا نم ثريالاب قحأ يأ «نيرجاهملاو نينمؤملا نم هللا باتك يف ضعبب

 هجرخأ (4) . 81 /# ريثك نبا ا/4 /# ريثك نبا رصتخ (*) . 9/4 /99 يربطلا (؟) . 584 /؟ ماكحألا تايآ ريسفت انباتك نع ًالقن )١(
 . 7١ /4 دوعسلا وبأ (ه) . يراخبلا



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا
 نا

 0 ص 70
 نبأ ىو مومو 00 أن و كنمَو 00 0

 و 1 0
 أ اناَذع - 0

 00 رموو >» هدر سجس ىو ع دل 2 هرب و دس جا ءرئظ همم ىربثص اس جب مغ

 11 ية دونج كن ةاج 007 56 1 نيل

 وأ . مكتايح يف نيرجاهملاو نينم ملا مكناوحخإ ىلإ اونسحت نأ لإ يأ «ًافورعم مكئايلوأ ىلإ اولعفت نأ الإ)
 اذهو : نورسفملا لاق هيلع هدابع هللا ثح ام فورعملاب ديلا طسبو . زئاج كلذ نإف توملا دنع مهيلإ اوصوت

 ناكل "”اهوحنو ةرجه لابو ةيناميالا ةوخألاب مهضعب نم نيملسملا ثراوت نم مالسإالا ردص يف ناك امل حسن

 ال زيزعلا باتكلا يف ارطسم ًابوتكم ماحرألا يوذ نيب ثراوتلا مكح ناك يأ «ًاروطسم باتكلا يفكلذ

 نيييبنلا نم انذخأ ذإو» ©![لسم رفاك ثري الأ لجو زع هللا دنع ًابوتكم يأ : ةداتق لاق ريغُي الو لدبي

 قدصي نأو , اومرتلا امي اوفي نأ « ؟قيمملاب دكزلا قديم نينلا نم انذخا تدودركتإ يا 4 عينان

 نب'ئسيعو ىسومو ميهاربإو حون نموكتموإ مهتالاسرو ِكَي دمحم ةلاسرب اونمؤي نأو « ًاضعب

 ريهاشمو مزعلا ولوأ مه ءالؤهو ٠ ىسيعو ىمومو ميهاربإو حون نمو قاثيما دمح اي كنم انذخأو يأ «ميرم

 1 ا يواضيبلا لاق هميظعتو هفرش ديزم نايبل ركذلا يف كي همادق اهو ٠ لسرلا

 متاخلاب أدب : ريثك نبا لاقو 9 هنأشل ًاميركتو هل ًايظعت مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن ملقو « عئ ئارشلا بابرأ

 مهنم انذخأو# © نامزلا يف مهدوجو بسحب مهبتر مث 3 هتناكم مظعل ًانايبو 2 هيلع هللا 6 هفرشل

 لأسيل# ةلاسرلا غيلبت نم هب اومزتلا امب ءافولا ىلع أيظع ًاقيثوأ ادهع ءايبنألا نم انذخأو يأ «ًاظيلغ أ ًاقاثيم

 لاق مهموق ىلإ ةلاسرلا مهغيلبت نع نيقداصلا ءايبنألا ةمايقلا موي هللا لأسيل يأ « مهقدص نع نيقداصلا

 ةمايقلا موي رافكلا ىلع حيبقتلا وه مهقدصب ىلاعت هملع عم لسرلا لاؤس ين ةمكحلاو : يواصلا

 ١ ماوس نحبكم ةنايقلا موت نولأسي اوناك اذإ ءايبنألا نأ ىلع هيبنت ةيآلا يفو : يبطرقلا لاقو مهتيكبتو

 دعأو» ؟ 4 نيطإ | يمأو ينوذختا ,سانلل تلق تنأأ» ىسيعل ىلاعت لاق اكرافكلا خيبوت مهلا ؤس ةدئافو

 لوبق نع مهضارعإو مهرفك ببسب 6 ًاعجوم امؤم ًاباذع نيرفاكلل هللا دعأو يأ «ًاميلأ ًاباذع نيرفاكلل

 لاقف نينم ؤملل ةرهاب تايآو . ةضئاف معَ نم اهيف امو « بازحألا ةوزغ » ركذ ىف ىلاعت عرش مث ٠ . قحلا

 «ٌدونج مكتءاج ذإإ» مكيلع هماعنإو هلضف اوركذا يأ «مكيلع هللا ةمعن ةمعناوركذااونمآ نيذلا اهنأ اي»

 « شيرق مهو بازحألا دونجلاب دارملاو : دوعسلا وبأ لاق مكيلع مهبلأتو بازحألا دونج ءيجم تقو يأ

 مهلابقإب كو هللا لوسر عمس املف ؛ ًافلأ رشع ينثا ءاهز اوناكو ء ريضنلا ينبو ةظيرق دوبيو . نافطغو
 برضف « نيملسملا نم فالآ ةثالث يف جرخ مث « يمرافلاناملس» ةراشإب ةنيدملا لع قدنخلا برض

 نيقفانملا يف قافنلا مجنو . نظ لك نونمؤملا نظو فوخلا دتشاو . نيكرشملا نيبو هنيب قدنخلاو هركسعم

 . 41/6 ريثك نبا رصتخم (4) . ١/ ١١4 يواضيبلا () . 177/154 يبطرقلا (مر . "ه4 /5 يزوجلا نبال ريسملا داز رظنا (1)

 . 178/١4 يبطرقلا (5) . 559 /* نيلالحلا ىلع ىواصلا ةيشاح (0)



 بازحألا ةروس (”0) 0

 ري درب رعو 6# ء م رز 00

 بواَقلا تغلب ٌردصبألا تَعاَز إو زكنم َلَفْسُأ ْنمَو كفوف نم واج ْذِإ ق2 اريصي َنوُلَمحَت ا

 ىلع امم ل 02000

 لقب ذِإَو يو اًديِدَم كارل أولو َنوُسمْؤَمْلا بأ َكِلاَنه يح انونظلا للاب نونظتو رحاشحلا

 ميم ةَفياط تل دف ني ًاروُرغ الإ + هوس هلأ اًندعوام صمم مهول ىف َنيِذ لاو ٌنوقفنتملا

 انلسرأف» 2"”طئاغلا ىلإ بهذن نأ ردقن الو رصيقو ىرسك زونك دمحم اندعي « ريشق نب بتعم » لاق ىتح

 اوناكو مهورت مل ةكئالملا نم ًادونجو ةديدش ًاحير بازحألا ىلع انلسرأف يأ «اهورت مل ًادونجو ًاحير مهيلع
 « ةملظلاو دربلا ةديدش ةليل يف ابصلا حير يهو ًافصاع ًاحير مهيلع هللا ثعب : نورسفملا لاق فلأ ةبارق
 - مهتلزلزف ةكئالملا هللا لسرأو ؛ ضرألا ىلع لجرلا يقلت تراصو . مهرودق تأفكو ؛ مهتويب تعلقف

 ام ىلع علطم ىلاعت وهو يأ «ًاريصب نولمعت اب هللا ناكو# "”بعرلا مهبولق يف تقلأ لب  لتاقت ملو
 يأ «مكقوف نم مكوءاج ذإ# تقولا كلذ يف كي يبنلا ةنواعم ىلع تابثلاو . قدنخلا رفح نم نولمعت

 نموإ» نافطغو دسأ تءاج هنمو «٠ قرشملا لبق هالعأ نم ينعي يداولا قوف نم بازحألا مكتءاج نيح

 شابوأو ةنانكو شيرق تءاج هنمو . برغملا لق هاندأ ينعي يداولا لفسأ نمو يأ «مكنم لفسأ

 راوسلا ةطاحإ نيملسملاب اوطاحأو . برغملاو قرشملا ةهج نم مهوءاج نيكرشملا نأ ضرغلاو . برعلا

 . فوخلا دتشاف . نيكرشملا ىلإ اوهضتاو كوسرلا خمبلهملا اوضقنف ةظيرق يتب دوم ميناعأو ؛ ميصحلاب

 اهرظن ىوتسمو اهنئس نع راصبألا تلام نيحو يأ «راصبألا ْتَْغاَز ذإو» ىلاعت لاق اذهلو ءالبلا مّظعو

 رودصلا نم اهنكامأ نع تلاز يأ «رجانحلا بولقلا تغلبو# بعرلاو لوهلا ةدشل ًاصوخشو 5 ةريح

 لصو دق مهدحأ نأك ىتح « . مهاهد ىذلا عزفلاو بعرلا ةدشل ليثمت اذهو . رجانحلا مدا يح

 ةلاحلا كلت يف متنكو يأ «انونظلا هللاب نونظتوإ» "”لوحلا نم يقالي ام ةدش نم هترجنح ىلإ هبلق

 نظو . نولصأتسُي نيملسملا نأ نوقفانملا نظ : يرصبلا نسحلا لاق ةفلتخملا نونظلا نونظت ةديدشلا

 نونم ؤملا داك : ةيطع نبا لاقو ارش اونظ نوقفانملاو . ًاريخ اونظ نونمؤملاف . ”نورصتُي مهنأ نونم ملا

 رشبلل نكمي ال نينم ؤملل ترطخ رطاوخ نع ةرابع هذهو ؟ دعولل فلخلا اذه ام : نولوقيو نوب رطضي
 يلتبا كلانه# ©" ارورغ الإ هلوسرو هللا اندعو ام : اولاقو اوقطنو اولجعتف نوقفانملا امأو . اهعفد

 لاق قفانملا نم قداصلا صلخملا زيمتيل . اوربتخاو نونم ملا نحتما ناكملاو نامزلا كلذ يف يأ «نونمؤملا

 يأ «ًاديدش ًالازلَ اولرْلُرو# "لازنلاو رصحلاو عوجلاو . لاتقلاو فوخلاب ءالتبالا اذه ناكو : يبطرقلا

 نبأ لاق مهمادقأ تحت برطضتو مهب لزلزتت ضرألا نأكل ىتح ؛ مهاهد ام ةدش نم ًافينع ًاكيرحت اوكرحو

 لوقي ذإو» اهعزعزتو بولقلا بارطضا نع ةرابع انه وهو كيرحتلا ةدش ةلزلزلا لصأو : يزج
 , قافنلا ضرم مهبولق يف نيذلاو . نوقفانملا لوقي نيح ركذاو يأ #ضرم مه.ولق يف نيذلاو نوقئفانملا
 هانعم لوقنم لوقلا اذهو : يبطرقلا لاق (5) . 45/8 فاشكلا ريسفت (”)0 / نيلالجلا ىلع يواصلا (؟). 8.4 /4 دوعسلاوبأ (1)
 . 118 ١4/ يبطرقلا (ه) . ها . ةرجنحلا غلب هبارطضا ةدشل هنأك ىتح هتابرضو بلقلا بارطضا دارأ هنأ رهظألاو , ةمركع نع

 . ١54 /* ليهستلا (8) . ١55/١5 يبطرقلا (9) . 7//7١1 طيحملا رحبلا نع ًالقن (1)



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 سرع قع جاع رو 2 لاعب ريم ج2 جر روس هن 2 لك د تواط رت 0و هرم وو مس مر 2 دما

 ىف امو ةررع انو نإ نولوقي ىبنلأ مهنم قيرف نذعتسيو ًأوعجراف ركل ماَقماَلَب بزي ّلْمَأتُي
 ل
 0 مالا عرب م موغ ع همم ه٠ يا

 الإ آي أوبل امو اهون ةتدفْلا أوليس مث اهراطقأ نم مهبط ْتلخدَوَلَو ارارف الإ نوُديرب نإ ةروعب

 كمن نأ لث هالوك ا دع نك بذألا نوال لبق نيل اوُدهسأوناكدقلَو عج ريس
 مس مع هم عءعرو ملص عود

 هلآ نم ممصْعَي ىَدْلا اًدْنَم لق 4 اليِلَق الإ نوعتمت : ا اذإَو ٍلنَمْلآو توملأ نم مررف نإ راَرفْلآ

 ًالطاب الإ هلوسرو هللا اندعو ام يأ «ًارورغ الإ هلوسرو هللا اندعو ام» مهبولق طلاخي مل ناميإلا نأل
 . مورلاو سراف حتفب دمحم اندعي : لاق يذلا «ريشق نب بتعم »وه لئاقلاو : ىواصلا لاق ًاعادخو
 يأ «مهنم ٌةفئاط تلاق ُذِإو» دمحم هب انرغي . ""رورغ دعو الإ اذه ام . ًاقرف زربتي نأ ردقي ال اندحأو
 لهأ اي» هعايشأو لولس نب 'يبأو ٠ هعابتأو يظيق نب سوأ : مهو نيقفانملا نم ةعامج تلاق نيح زكذاو
 مكلزانم ىلإ اوعجراف ىأ «اوعجراف» ةماقإ الو: انه مكل رارق ال ةيدللا لهأ اي يأ «مكل ٍماقم ال برثي

 فارصنإللا يف هيك يبنلا نيقفانملا نم ةعامج نذأتسيو «يبنلا مهنم قيرف نذأتسيوإ» هباحصأو أ ادمحم اوكرتاو

 يهامو# قارسلاو ٌودعلا اهيلع فاخنف ة ةنيصح ريغ يأ #ةر وع انتويب نإ نولوقي» ةيهاو للعب نيللعتم
 امب نوديري ام يأ «ًارارف الإ نوديري نإ» نومعزي امك رمألا سيل يأ مهل ىلاعت هللا نم بيذكت «ةروعب

 «نذأتسيو» عراضملاب ٌريبعتلاو . داهجلا نم رارفلاو . لاتقلا نم برملا الإ ٍةِككلوسرلا نم اوبلط

 نيبو ىلاعت مهحضف مث 0 نونذأتسي مهو نآلا مهرصبي عماسلا نأكف «٠ ء. سفنلا يف ةروصلا راضحتسال

 عيمج نم نيقفانملا ءال ؤه ىلع ءادعألا لخد ولو يأ «اهراطقأ نم مهيلع تلخُد ولو» لاقف مهقافنو مهبذك

 نيملسملا اولتاقي نأو اورفكي نأ مهيلإ بلط مث يأ «اهوتآل ةنتفلا اولئس مث اهبناوجو ةنيدملا يحاون

 ةدشل هنع اورخأتي ملو . نيعرسم كلذ اولعفل يأ «ًاريسي الإ اهب اوشبلت امو» مهسفنأ نم اهوطعأل
 فوخ ىندأ خم هب نوكسفتسي الو ناقيالا لع نؤظفاحي ال مها« .. موشوتا نم كلا تاغدو وهدا

 ناك دقلو يأ 2 نولوي ال لبق نم هللا اودهاع اوناك دقلوإ مذلا ةياغ يف مهل مذ اذهو . 2 عزفو

 ناكوو» لاتقلا نم اورفي الأ ردب دعبو قدنخلا ةوزغ لبق نم قيثاوملاو دوهعلا مهبر اوطعأ نوقفانملا ءالؤه

 لاق ديعوو ديدهت هيفو «٠ هنع نولأسيس مهنأل ءافولاب ًاريدج مهنم دهعلا اذه ناكو يأ «ًالوئسم هللا دهع

 اندهشأ نعل اولاق , رصنلاو ةماركلا نم ردب لهأ هللا ىطعأ ام اوأرو . ردب نع نوقفانملا باغ امل : ةداتق

 ءال و يبنلا اهبأ اي لق يأ «لتقلا وأ توملا نم متررف نإ ٌرارفلا مكعفني نل لقإ» 9 نلتاقنل ًالاتق هللا

 نلو مكرامعأ لّوطي نل مكرارف نإ . ةايحلا ىلع ًاصرحو ءاقبلا يف ًاعمط لاتقلا نم نورفي نيذلا , نيقفانملا

 ام : ىنعملا ءارفلاو نسحلاو ىدسلا لاقو : يبطرقلا لاق ريرج نبا رايتخاو ديز نباو ةداتق لوق اذه (؟) . 777/7 يواصلا ةيشاح )١(

 مهب طلتخا ولف . مهقافن طرفو مهتاين فعضل كلذو . نيرسفملا رثكأ لوق لوألاو . اوكلهي ىتح ًاليلق الإ رفكلا ءاطعإ دعب ةنيدملاب اوثبل
 . 18٠/١5 يبطرقلا (”) . ١4/ .6١8 يبطرقلا » ها . رفكلا او رهظأل ءادعألا



 بازحألا ةروس ("7) هل
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 رس ىلع حاس و سا ربل ل ريال لل رجل ل ءلر ه سك ج[

 ربورعبا سم سآا ى

 هلأ معي دق * و اريصتالو الو هلل نود نم مه نودي الو ةمحر ركب دارا وااءوس ركب دارأ نإ
- 

 دلع
 ءاج اَذإَف ركيلع ةحئأ هيج البل الإ سبا نونا ال انيَلِإ له مهتوخإلا َنيِلِباَفْلاَو كتم نيفوعملا 3 ماس 2 سموم تل اس ح بح 00

 رسم رت نمو 2 عام صر د 2 خخ ع سس لس را ل سل راس سكس را ل

 هوقلس فوقنا بَعد اد 2 ترتلا وتل يكب ىذأ اك مهنيعأ رودت ب نوني مَ ار فوشأ

 ه-_- 3 000 100001

 © اًريسَي هلأ لع َكلَدَناَكو مهلمتأ هللا طبحاف أونمؤي 1 كبتلزأٍر يخل لعام دادح ةسْلا

 ال ًاذإف متررفو متبره نثلو يأ 4ًاليلق الإ نوعَتْم ال اذإو» أدبأ مكنع توما عفدي نلو . مكلاجآ رخؤي
 ب د ا هيك د ا علا تانج ؛ اريسب اعز الإ هدحت نختم

 ردق نإ يأ 4ةمحر مكب دارأو أ اءوس مكب دارأ نإإ» ىلاعت هنم مكعنمي نأ عيطتسي نم يأ هللا نم مكمصعي

 سيلو يأ «رييصن الو ًايلو هللا نود نم مل نودجي الوإ» ؟ مكرصنو مكءاقب رّدق وأ . مكرامدو مككاله

 «مكنم نيقوعملا هللا ملعي دقإ» مهرصني رصان الو مهعفني بيرق الف , ثيغم الو ريجم هللأ نود نم مهل
 نع سانلا نوقوعي نيذلا ٠ مئازعلل نيطبثملا . نيقفانملا كئلوأ رمأ نم ناك ام ىلاعت هللا ملع دقل يأ
 رفكلا يف مه:اوخإال نولوقي نيذلاو يأ «انيلإ مله مهتاوخإل نيلئاقلاوإط لاتقلا نع 000 . داهجلا
 الإ سأبلا نوتأي الو ىلاعت لاق ٠ , مهعم اولتاقت الو اوكلهي هبحصو ًادمحم اوكرتاو انيل ] اولاعت : قافتلاو
 نع هريغ طبشي نم نأش نأل : يواصلا لاق . ةعمسو ًءاير مهنم ًاليلق الإ لاتقلا نورضحي الو يأ هًاليلق
 . ًاليلق ًانايتإ الإ لاتقلا نونأي ال : ىنعملا : رحبلا يف لاقو "”ثيبخ ضرغل ًاليلق الإ هلعفي الآ برحلا
 مُهاتقف ٠ هيلإ اورطضا اذإ ًاليلق ًائيش الإ نولتاقي مهارت الو . مهعم مهنأ مهنومهوي نينمؤملا عم نوجرخي
 مكل نوديري ال مهنأل حصنلاو ةقفشلاو ةدوملاب مكيلع ءالخب ىأ «مكيلع ةحشأ» " ةقيقحب يل ءاير

 رضح اذإف يأ «توملا نم هيلع ىّشْعُي يذلاك مهنيعأ رودت كيلإ نورظني مهتيأر فوحلا ءاج اذإف» ريخلا

 يىثثغملا لاحك مهقادحأ يف مهنيعأ رودتل مهنإ ىتح « اهل ليثم ال بعر ةدش يف نيقفانملاكئلوأ تيأر لاتقلا

 انيمي رظني نابجلا ليبس اذكو « نبجلاب مهفصو : يبطرقلا لاق ًاروّتخو ًارذّح توم ا تاركس ةجللاعم نم هيلع
 يأ «دادي ةنسلأب مكوفلس فوخلا بهذ اذإف» " فوخلا ةدش نم هيلع ىِشُع امبرو . هرصب ًاددحم ًالامشو

 لاق أمذو ًاثعط مكيف اوغلابو . ةطيلس ةنسلأب مالكلاب مكوذآ ةكرعملا تلجناو مهنع فوخلا بهذ اذإف

 . مكعم اندهش دق انإف انوطعأ انوطعأ : نولوقي مكيف مهتنسلأ اوطسب ةمينغلا ةمسق تقو ناك اذإ : ةداتق
 د ل ل ل وج هم ا ا

 ةمينغلاو لاملا ىلع ءالخب يأ ةحشأ مهنوك لاح هب مكوبطاخخ امب مكوبطاخ يأ «ريخلا ىلع ةحشأإ» «":ًاناسل
 نإو مهبولقب ةقيقح اونمؤي مل . ءوسلا تافص نم ركذ امب نوفوصوملا كئلوأ يأ «اونمؤي مل كتلوأ»

 قرح /ا/ رحبلا ةضا5 5/7 /م يواصلا ةيشاح (1)

 . ١84/١14 يبطرقلاو 557/5 ريسملا داز (4) . ١6/ ١87 يبطرقلا ريسفت (*)



 ةجال نو رشعلاو يداحلا ءزجلا

 ا هم اس رخام

 ب نع نولعسإ باّرعَألا ىف َنوداب مه اب مهئأول اروي تازتكلا كي نإ أوبعتب ل بار 1 نوب

 مام 2

 يد الل الإ أولاَكاَم ؟يف اوناكولو

 لامعألا لوبق فطرش ناميالا نأل , مهقافنو مهرفك ببسي اهلطبأ يأ « مم لاعأ هللا طبحأف ًارهاظ اوملسأ
 لدي امب مهنع ىلاعت ربخأ مث « هللا ىلع ًانيه ًالهس طابحيالا كلذ ناكو يأ «ًاريسي هللا ىلع كلذ ناكو»
 نأ مهنبجو مهفوخ ةدش نم نوقفانملا بسحي يأ «اوبهذي مل بازحألا نوبسحي» لاقف مهنبج ىلع

 نإو# اوفرصنا دق مهو ةنيدملا نع اوفرصني مل مهمازهنا دعب مهعم بزحت نمو شيرق رافك مهو - بازحألا

 ةدشل اونمتي لاتقلل ةيناث ةرك رافكلا مهيلإ مجري نإو يأ « بارعألا يف نوداب مهنأ ول 1 بازحألا تأي

 نولأسي# رئاودلل ًاصبرتو لتقلا نم ًارذح مكعم ةنيدملا يف ال بارعألا عم ةيدابلا يف اونوكي نأ مهعزج

 ؟ نايفس وبأ بلغأ ؟ نونمؤملا كلهأ : نولوقيف مكل عقو امو مكرابخأ نع نولأسي يأ «مكئابنأ نع

 مكتيب اوناك مهنأ ولو يأ «ًاليلق الإ اولتاق ام مكيف اوناك ولوؤ» ةدهاشملاب ال رابختساالاب مكلاح اوفرعيل

 . ةايحلا ىلع مهصرحو مهتلذو مهنبجل ًاليلق ًالاتق الإ مكعم اولتاق ام ةكرعملا مادتحاو لاتقلا تقو

 : يلي اهف اهزجوت عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : غلا لا

 دئازلا رحلا فرح لاخدإو «نيبلق نم لجرل هللا لعج ام» لومشلاو قارغتسالا ةدافرال ريكنتلا - ١

 5 راكنوالا 5 ريوصتلا ةدايزل « هفوج يل فوحلا ركذو 3 قارغتسالا ديكأتل

 1 « ايكو هللاب ىفكو هللا ىلع لكوتو» قاقتشالا سانج

 ءوسلاب دارملا نأل «ةمحرو . . ءوس» نيبو «مكبولق تدمعتو . . متأطخأ#» نيب قابطلا " 

 . ريخلا ةمحرلابو ءرشلا

 لصأو , اغيلب راصف هيبشتلا ةادأو هبشلا هجو هنم فذح « مهئاهمأ هجاوزأو» غيلبلا هيبشتلا -

 . ميركتلاو لالجإلاو 3 ميظعتلاو مارتحالا بوجو ف مهتاهمأ لثم 0 مالكلا

 . ضعب ثاريمب ىلوأ يأ «ضعبب ىلوأ» فذحلاب زاجملا ©

 لخد لف # حون نمو كنمو مهقاثيم نييبنلا نم انذخأ ذا ذإو» فيرشتلل ماعلا لعب صاخلا ركذ -5

 . مهل ًافيرشتو مهنأشب ًاهيونت ركذلاب مهصخ هنكلو نييبنلا ةلمج يف نوروكذملا ءالؤه

 يونعملا ءيشلل - ماسجألاب صاخلا ٌظلغلا وهو  يبسحلا ءىشلا راعتسا «ًاظيلغ ًاقاثيم» ةراغتسالا

 . هلمح لقثو همظعو قاثيملا ةمرح نايب وهو

 . نيكرشملل حيبقتلاو تيكبتلا هضرغو «نيقداصلا لأسيل» تافتلالا -



 بازحألا ةروس (**) 0146

 نم عزتنم هبشلا هجو نأل «توملا نم هيلع ىشغُي يذلاك مهنيعأ رودتإ» يليثمتلا هيبشتلا ١٠
 . ددعتم

 اهنأك اهبارطضاو اهناقفخخ ىف بولقلا رّوص «رجانحلا بولقلا تغلبو# ليثمتلا يف ةغلابملا ١
 . موقلحلا ىلإ تلصو

 هب هبشملا ركذ فذحو تلصملا فيسلاب ناسللا هّبش «دادح ةنسلأب مكوقلسإ# ةينكملا ةراعتسالا ١8
 . حيشرت «دادح» ظفلو . ةينكملا ةراعتسالا قيرط ىلع برضلا ىنعمب قلسلاوهو همزاول نم ءيشب هلزمرو

 هللا اندعو ام . . ًاروطسم باتكلا ىف كلذ ناك» لثم ريخألا فرحلا يف لصاوفلا قفاوت - 4
 «”بذع سرجو « عئار عقو نم هل امل . هلامجو مالكلا قئور يف ديزي وهو هوحنو «ًارورغ الإ هلوسرو

 دق ميهاربإ اي» «انم مالسب طبها حون اي» لاقف مهت امسأب ءايبنألا ىلاعت هللا بطاخ : ةيبنت

 ظفلب الإ لوسرلا بطاخي ملو 6 يمالكبو يتالاسرب سانلا ىلع كتيفطصا ينإ ىسوم ايو 4 ايؤرلا تقدص
 نآرقلا يف دجن الو خلا «كيلإ لزنأ ام ْمْلِب لوسرلا اهيأ ايإ» «هللا كّبسح يبنلا اهبأ ايإط ةلاسرلاو ة ةوبنلا

 , هماقمل ميظعتو « هنأشل ميخفت اذه يفو « ةلاسرلاو ةوبنلا ظفلب ءادنلا امنِإو . همساب هل ًءادن هلك ميظعلا

 هركذن الف للود عم بدألا انل ميلعتو 3 نيلسرملاو ءايبنألا مامإو 3 نيرخآلاو نيلوألا ديس هنأ ىلإ ةراشإو

 مكضعب ءاعدك مكنيب لوسرلا ءاعد اولعجت ال» لمكألا فصولاب الإ هفصن الو ؛ ماركيالاو لالجوالا عم الإ
 مهبولق هللا نحتمأ نيذلا كشلوأ هللا لوسر دنع مهتاوصأ نوضغي نيذلا نإ # . اضع

 . ةيآلا #0 . . ىوقتلل

 ”بمأ هنأ باوجلاف ؟ نيقتملا ديس وهو ىوقتلاب هلوسر هللا رمأب ةدئافلا ام : ليق نإ : ةهكتفيطل
 ملسملا لوقكو ناميالا ىلع اوتبثا يأ «اوُنِمآ اونمآ نيذلا اهيأ ايظ هلوقك ىوقتلا ىلع ةمادتسالاو تابثلاب
 لوسرلل باطخلا : لوقن وأ . ميقتسملا طارصلا ىلع انتبث هضرغو هيلإ دتهم وهو # ميقتسملا طارصلا اندها»

 روصلا نم هيفو زجعم هللا مالكف الإو ةينايبلا ع ئاورلا ضعب ءىراقلا قوذتيل « رصخلا ال لاثملا ليبس ىلع زاجيإب ةيغالبلا ةلثمألا انركذ )١(

 يضاقلا هبتك امو 05 /ا/طيحملا رخبلا ىف ف نايحوبأ هبتك ام رظنا 2 ناسللا اهفصو نع زجعيو ناسنإلا اهفوذتي ام ةينايبلا رارسألاو ةيغالبلا

 4 دافأو امهنم لك داجأ دقف ءافشلا هباتك يف ضايع



 نير را و يي 1 نورشعلاو ىداحلا

 «ًاميظع أرجأو ةرفغم مهل هللا دعأ. . ىلإ . .ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف مكل ناك دقل» : ىلاعت هللا لاق
 . (") ةيآ ةياهن ىلإ (51) ةيآ نم 1

 , داهجلا نع دوعقلاب . اهنم نيبذبذملا نيقفاملا فقومو . بازحألا ةوزغ ىلاعت ركذامل : ةّمسسأنملا
 هتيحضتو « هتايثو هربص يف ميركلا لوسرلاب ءادتقالاب تايآلا هذه يف نينمؤملا رمأ « مئازعلا طيبثتو
 ىف لكك هللا لوسرب ءادتقالاب ٌنهرمأو . تارهاطلا هللا لوسر تاجوز نع ثيدحلا ءاج مث . هداهجو
 ْ . نينمؤملا ءاسن رئاسل ةودق نبنأل ايندلا ةرهز ىلإ علطتلا مدعو « هدهز

 يأ نالفب نالف ىستثا لاقي اهمضو ةزمهلا رسك ناتغل اهيفو ةودّقلا : ةوسألا «ةرسأ) : سيتكفغفللا
 ىكب برض باب نمو . رذن لتق باب نم بحني ْبَحَن : لاقي دهعلاو ٌرذنلا : بحُتلا «هبحت» هب ىدتقا

 : ديبل لاق
 ؟ ”لطابو لالض مأ ىضقيف بُحنأ لواحُي اذام ءرملا نالأست الأ

 اذإف هتبقر يف مزال رذن هنأكف ١ تومي نأ دب ال يح لك نأل توملا نع هب ربعو ٠ تام اذإ هبحن ىفق : لاقيو

 : رعاشلا لاق هب نصحتي ام وهو ةيصيص ةيصيص عمج مهنوصح « مهيصايصإو 'هرذن يأ هبحن ىضق دقف تام

 «”ايصاّيصلا نردتبي ميم ءاسن تحبصأو ىعرص ناريثلا تحبصأف

 ()هي متمتت عتمتتو عفتنت امنأل ةقلطملا ةعتم هنمو « دازلا نم هب ْعّلبُي ام عاتملا لصأو . قالطلا ةعتم «نكعتمأ»

 : ةأرلا ت تجربت «نُجربت» قالطإالاو لاسرإلا : ةغللا ىف حيرستلا لصأو . نكقلطأ «نكحرسأوو
 «نرقو# هروهظو هتعسل جربلا يمس هنمو روهظلا نم هلصأو , ©بناجألل اهنساحمو اهتتيز ترهظأ

 « نرق » لصأو ءردصم : رارقلاو « هتمزلو هيف تيقب اذإ هب ٌرقأ ناكملاب تررق : : مهلوق نم نكتويب نمزلإ

 « سجرلاو» "”فاقلا كرحتل لصولا فلأ نع ينغتساو « اهلبق ام ىلع اهتحتف تيقلأو ءارلا تفذح نررقا

 امك . سندتيو اهم ثولتي حئابقلل فرتقملا ضرع نآل ماثآلا نع انه هب رب ربعو «٠ ةساجنلاو رذقلا : ةغللا يف

 , © تاساجنلاب هندب ثولتي

 «رضنلا نب سنأ » يمع باغ : لاق كلام نب سنأ نع ىربطلا ريرج نبا جرخأ-أ : لوزُللا بَ

 ام هللا نيريل ًالاتق هللا يندهشأ نعل ؟ كي هللا لوسر عم لاتق لوأ نع تبغ : لاقف ء ردب موي لاتق نع
 ينعي  ءال ؤه لعف امم كيلإ أربأ ينإ مهللا : لاقف اومزهما . نوملسملا فشكنا دحأ موي ناك ملف ؟ عنصأ

 : لاقف « ذاعم نب دعس » هيقلف هفيسب ىشم مث - نيملسملا ينعي  ءال ؤه عنص ات كيلإ رذتعأو نيكرشملا

 تعطتسا ام : هللا لوسر اي دعس لاقف « لتق ىتح لتاف مث! دحأ نود با حير دجأل ينإ هللاو دعس يأ

 . فيسب ٍةبرض نيب ةحارج نون (مثو عضب هبو ىلتقلا نيب هاندجوف : كلام نب سنأ لاق « عنص ام عنصأ نأ

 مجعملا (8) . 5؟5/؟ ريثملا حابصملا (5) . 151١/14 يبطرقلا (”) . 45١ /7.فاشكلا ريسفت (؟) . 188/1١14 يبطرقلا ريسفت )١(
 476 /#" فاشكلا (م) . 174/1١4 يبطرقلا (7) . 58/1١ رينملا حابصملا (5) 8 طيسولا



 بازجحألا ةروسم (77) 0و

 : سنأ لاق  عباصألا سوءر - هنانبب هتفرعف هتخأ تءاج ىتح هانفرع اف ٠ مهسب ةيمر وأ 3 حمرب ةنعط وأ

 نم مهنمو هبحن ىضق نم مهنمف هيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر نينم ْوملا نمإ ةيآلا هذه نأ ثدحتن انكف

 . "2 هباحصأ فو هيف تلزن # . . رظتني

 لوسر نذأتسي هنع هللا يضر ركب وبأ لبقأ : لاق هنع هللا يضر رباج نع دمحأ مامالا ىورو - ب

 مث « هل نذؤُي ملف نذأتساف هنع هللا يضر رمع لبقأ مث . هل نوي ملف - سولج هيابي سانلاو - كو هللا

 كي يبنلا نملكأل : رمع لاقف . تكاس وهو هؤاسن هلوحو سلاج ل يبنلاو الخدف رمعو ركب يبأل نذأ

 , اهقنع تأجوف ًافنآ ةقفنلا ينتلأس -رمع ةأرما  ديز ةنبا تيأر ول : هللا لوسر اي لاقف ! كحضي هلعل

 ةشئاع ىلإ ركب وبأ ماقف ! « ةقفنلا يننلأسي يلوح نّه » : لاقو هذجاون تدب ىتح لك يبنلا كحضف
 هللا لوسر اههاهنف ؟ هدنع سيل ام هللا لوسر نالأست : نالوقي (هالك ةصفح ىلإ رمع ماقو «. اهبرضيل

 اهبأ اي رايخلا ةيآ هللا لزنأو . هدنع سيل ام سلجملا اذه دعب ةِقكهللا لوسر لأسن ال هللاو : نلقف يي

 أديف «ًاليمج ًاحارم نكحرسأو نكعتمأ نيلاعتف اهتنيزو ايندلا ةايحلا ندر نُنك نإ كجاوزأل لق يبنلا
 : تلاق , كيوبأ يرمأتست ىتح هيف يلجعت نأ بحأ ام ًارمأ كل ركذأ ينإ : اهل لاقف اهنع هللا يضر ةشئاعب
 رادلاو هلوسرو هللا راتخأ لب ؟ يوبأ ٌرمأتسأ كيفأ : تلاقف ةيآلا اهيلع التف ؟ هللا لوسر اي وه امو

 ينثعب نكلو ًافنعم ينثعبي مل هللا نإ : لاقف . ترتخا ام كئاسن نم ةأرمال ركذت الأ كلأسأو « ةرخآلا
 . "لاهتربخأ الإ نهنم ةأرما ينلأست ال .ارسيمو املعم

 يف نوركذي لاجرلا عمسأ يلام : هللا يبن اي لك يبنلل تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةملس مأ نع - ج
 #2 . . تانم ؤملاو نينم ؤملاو « تاملسملاو نيملسملا نإ# ىلاعت هللا لزنأف ؟ ! نركذي ال ءاسنلاو ٠ نآرقلا

 . ةيآلا

 رو مع صر مس تامل ع دنع 4

 ي اريِبكَش هَللاَو دو رخألا مويْلأو هَل أوجري ناك نمل ٌةََسَح ةوسأ هللا لوسر ىف ركل ناكْذَمَل

 اذه يف نونمؤملا اهيأ مكل ناك دقل يأ «ةنسح ٌةوُسَأ هللا لوسر يف مكل ناك دمل» : ركسيفتلا
 يذلا ىلعألا لثملا وهف . هربصو . هداهجو . هصالخإ ىف لكك هب نودتقت :. ةنسح ةودق ميظعلا لونا

 ريحو نع لب . ىوه نع لعفي الو قطني ال هنأل ؛ « هلاوحأو هلاعفأو هلاوقأ عيمج يف « هب ىدتقي نأ بجي

 نمل يأ «رخآلا مويلاو هللا اوجري ناك نملؤ» هقيرط كولسو . هجهن عبتت مكيلع بجو كلذلف «٠ ليزنتو
 هناسلب « هبر ركذ نم رثكأو يأ «ًاريثك هللا ركذو» هباقع فاخيو « هللا باوث وجري ًاصلخم ًانم ؤم ناك

 3 ةطبارمو ةثدعاجتو 2 هترباصمو هربص يف للي يبنلاب يسأتلاب سانلا ىلاعتو كرابت رمأ : ريثك نبا لاق هبلقو

 م ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف مكل ناك دقلإ» بازحألا موي اوبرطضاو ء اولزلزتو اورجضت نيذلل لاق اذهو

 هارر ("”) .٠ 437/7” ريشك نبا ف اذك دمحأ مامإالا هجرخأ (7) ٠ 773ا/ يدحاولل لوزنلا بابسأو 80 /7؟١ يربطلا ريرج نبا ريسفت )١(

 . ةملس مأ نع هننس يف يئاسنلا



 هكا نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 200 ري ىلإ بولا سا رعبا هس سر و 0 ا ا ا ل -ٍ 00

 نم ال مهنا هلوسرو هلأ قدصو رةلوسرو هللأ ندعو ام اًدله أولاَق بَ نحألا ٌنونمّؤمْلا رام
 ه2 م ساس يت ريو ص رب مسوس ساس 2 رو ١ حصص سو 3-0

 اولدي هر رهبح طق نم منَ هيلع هلأ أو دهلعام أوُقَدَص ٌلاجر َنينمؤمْلا نم جو اميلسكو
 رو ريس ع س2 ها ما جمس

 ول مطبعي ءاَع نإ فساد مهقدصب َنيقدصلآ هللا ىِزجَيَل تو الدب

 ل و 00 2 ىو ع 11111 1 و و 0

 ا اًريِرَع ايو هنأ نو ل َلاقْلأ نينمؤملا هللا قك واريح ولاني ل مهظيعب أورمك َنيَ أ درو ه0 اميحر
 ةوزغ يف نيقداصلا نينمؤملا فقوم ىلاعت ىكح مث !! 0 كي هلئامشب متيسأتو هب متيدتقا اله : ىنعملاو

 رهظُت « نيقيو صالخإ نم نينم ملا نع ردص امو . مهعم ٍبّرحت نمو شيرق دونج مهتيؤر ءانثأ بازحألا
 يأ «هلوسرو هللا اندعو ام اذه اولاق بازحألا نونمؤملا ىأر املوإ» لاقف ةيحضتلاو ناميإلا حور حوضوب

 ء مصعملاب راوسلا ةطاحإ بناج لك نم مهب اوطاحأ دقو . مهوحن نيمداق رافكلا نونمؤملا ىأر الو
 هللا قدصوإ» ءادعألا ىلع رصنلا مث . ءالتبالاو ةنحملا نم « هلوسرو هللا هب اندعو ام اذه : اولاق
 قدنخلا نورفحي نوملسملا ناكامل : نورسفملا لاق هب انرشب ايف هلوسرو . هدعو يف هللا قدص يأ «هّلوسرو

 اهمرضو لوعملا ذخأو ءاجف اهم كيل وسرلا اوربخأف «  اهريسكت نع اوزجع ةميظع ةرخص مهتضرتعا

 ومج تلبقأ ايلف ءرصنلاب اورشبأ لاقف ٠ مورلا روصقو 2 ىرسك نئادم اهنم هل تءاضأ تابرض ثالث

 ًاناهإ الإ مهداز امو» ”«هلوسرو هللا قدصو هلوسرو هللا اندعو ام اذه» اولاق مهوأرو ٍنيكرشملا

 ًايوق ًاناميإ الإ , راصحلاو قيضلا ةدش نمو . بازحألا دنج ةرثك نم هوأر ام مهداز امو يأ «ًاميلستو
 ناك داو يأ «هيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر نينمؤملا نمط هرماوأل ًادايقناو ًامالستساو , هللاب ًاقيمع
 ىتح اولتاقو اوتبث ب هللا لوسر عم ًابرح اوكردأ اذإ مهنأ اورذن . نوقداص لاجر نينمؤملا كئلؤأ نم

 هاك اللا ليس ق دونما يح ىتح هدهعو هرذنب ىفو نم مهنمف يأ «هبحن ىضق نم مهنمف# اودهشتسي
 «ًاليدبت اولّدب اموؤ» هللا ليبس يف ةداهشلا رظتني نم مهنمو يأ «رظتني نم مهنموإ» ةزمحو رضنلا نبا

 هللا يزجيل يأ «مهقدصب نيقداصلا ُهللا يزجيل» ًادبأ مهير هيلع اودهاع يذلا مهدهع اورّيغ امو يأ

 بوتي وأ ءاش نإ نيقئانملا بّدعُيو» ةرخآلا يف ءازجلا نسحأ مهعينص نسحو مهقدص ببسي نيقداصلا

 مهمحريف مهيلع بوتي وأ ؛ مهبذعيف قافنلا ىلع مهتيمي نأب دوهعلل نيضقانلا نيقفانملا بذعيو يأ «مهيلع

 كرابت هتفأرو هتمحر تناك الو : ريثك نبا لاق دابعلاب ابحر ةرفغملا عساو يأ «أميحر ًاروفغ ناك هللا نإ»
 هللا ٌدرو يأ «مهظيغب اورفك نيذلا هللا ٌدرو» '”ةميركلا 28 اهب متخ هبضغل ةبلاغلا يه ىلاعتو
 ام لينب مهرودص فشي مل « نيقنحم نيظيغم ٠ نيرساخ نب نيبئاخ ةنيدملا وزغ ىلع اوبلأت نيذلا بازحألا

 اوبستكا دق لب + ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال ريخ يأ اولاني مل مهنوك لاح يأ «أرسيخ اولاني مل اودارأ
 مهئادعأ رش مهافك يأ «لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو هلتقب مهمهو مالسلا هيلع لوسرلا ةزرابم يف ماثآلا

 ىلع ًارداق يأ «ًازيزع ايوق هللا ناكو» نيمزهنم رابدألا اوّلو ىتح ةكئالملاو حيرلا مهيلع لسرأ نأب

 . 84/5 ريثك نبا رصتخم (م) . 770/6 يواصلا ةيشاح رظنا (1) . 86/5 ريثك نبا رصتغم )١(



 صا ريب رس ل عرب سس ريب اس ع هم م6 سجس رب ربثم ساس
 ترورساتو نولعقت اقيرف بعرلأ ميول ف ذ فدو موبصابص نم بتكللهأ نم مهورهلظ نذل َلّرنأَو

- 

 ىلا اهباكي يج اردَق وَ لكل ناكو هر مهرليدو مهضرأ كت روأو ب اير
 تنك نإو و المحب احارس نكحرمأو نكستم| نب امتفاَبَتنيِزَو ايندلآ ةؤَيحلآ نذرت ننك نك جوز لق مب هل عد مما م 2 ا سا درو رم ددو

 سا اموق ج ىو جاما سم من ص م 00

 هو اًميظَع ارأ ّنكنم تدلسحملا َدعأ هان ةرعآل ًَرادلآو ,هلوسرو للآن درت

 رصن .٠ هذحو هللا الإ هلإ ال ) : لوقي مالسلا هيلع ناك اذهلو . رهقي ال ابلاغ ًازيزع 2 هئادعأ نم ماقتنالا

 نم باتكلا لهأ نم مهورهاظ نيذلا لزنأو» 00(هدحو بازحألا مزهو « هدنج ٌزعأو 6 هديع

 يبنلا ىلع اوبلقناو مهدهع اوضقنو نيكرشملا اوناعأ نيذلا  ةظيرق ونب مهو - دوهيلا لزنأو يأ « مهيصايص
 ىقلأ يأ «بعرلا ميبولق يف فذقوإ اهيف نونصحتي اوناك يتلا مهعالقو مهنوصح نم مهزنأ . هباحصأو

 ينب » دوب يف ةيآلا تلزن : يزج نبا لاق اوملستساو نوصحلا اوحتف ىتح ديدشلا فوخلا مهبولق يف هللا

 نوكرشملا مزمنا املف ٠ شيرق عم اوراصو هدهع اوضقنف كبها لوسرل نيدهاعم اوناك مهنأ كلذو « ةظيرق
 « ذاعم نب دعس » مكح ىلع اولزن ىتح ةظيرف ينب ِةِلَك هللا لوسر رصاح ةنيدملا نع شيرق تفرصناو

 لاجرلا ينعي «نولتقت ًاقيرفإ ىلاعت هلوق كلذف "”مهتيرذو مه ؤاسن ىبسُيو . مهاجر لتقُي نأب مكحف

 مهضرأ مكئروأو» ةيرذلاو ءاسنلا ينعي 6 قيرف نورسأتوإ) ةئ امعستلاو ةثامث اهثلا نيب ام رلتموي مهنم لتقو

 مهلاومأو مهلزانمو مهليخو مهراقعو ةظيرق ينب ضرأ نينم ملا رشعم اي مكثروأو يأ 4 مهلاومأو مهرايدو
 تذحخأ اهنأل ربيخ يهو 2 مكمادقأب دعب اهوؤطت مل ىرخأ ًاضرأو يأ «اهوؤطت مل ًاضرأو» اهوكرت يتلا

 لك ىلع ًارداق يأ «ًاريدق ءيش لك ىلع هللا ناكوإ كلذ دعب نوملسملا اهحتف نضرأ لكو « ةظيرق دعب

 لك ىلع هتردق نايبب ةيآلا هذه ىلاعت متخ : نايح وبأ لاق ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش هزجعي ال « دارأ ام

 كلذكف يضارألا هذه مهكلم امكف « ةريثكلا جوتفلا نيملسملا ىلع هحتف ىلإ ةراشإ كلذ يف نأكو . ءيش
 تيذأت يتاللا كتاجوزل لق يأ «كجاوزأل لق يبنلا اهأ اي "دالبلا نم اهريغ مهكلمي نأ ىلع رداقوه

 ةعس يف نتبع نإ يأ «اهتنيزو ايندلا ةايحلا َنْدرُت منك نإ» ةقفنلا يف ةدايزلا كايإ نا ؤس ببسب نهنم
 قالطلا ةعتم نكل عفدأ ىتح َنيلاعتف يأ «نكنتما نِيتاعَتو لئازلا اهجرهو . اهميعنو ايندلا
 ٌرادلاو هّلوسرو هللا ندرُث نشنك نإو» رارض ريغ نم ًاقالط نُّكقلطأو يأ «ًاليمج ًاحارس نكحرساو»
 هللا نينه ةرخآلا رادلا يف رفاولا ميعنلاب زوفلاو 3 هلوسرو هللا ناوضر يف نبغرت نّشنك نإو يأ # ةرخآلا

 ةلباقمب نكنم تانسحملل أيه دق ىلاعت هللا نإف يأ طرشلا باوج «ًايظع ًارجأ نكنم تانسحملل دعأ
 ىلع رطخ الو . تعمس نذأ الو « تأر نيع ال ام اهيف يتلا ةنجلا وهو . فصوياال ًاريبك ًاباوث نهناسحإ

 هجاوزأ نظ .ريضنلاو ةظيرق هيلع حتفو , بازحألا هنع قرفو « هيبن هللا رصن امل : رحبلا يف لاق رشب بلق

 . 008/5 ريسملا داز يف ةصقلا ليصفت رظناو 15/5 ليزنتلا مولع يف ليهستلا (5) . ناخيشلا هجرخأ (1)
 . 778/9 طيحملا رحبلا (#)



 هس ناو رشعلاو يداحلا ءزجلا

 2 هدو ري م مدور هل ةل الرع ههدش م 2 طة مس ع

 عج اريسي هللا لع كل ةنكونفْحس ُباَدَعْلا ا فَعَضي هم دبم ةشحلفب نكنم تاي نم ينلآ < ءآسنلي

 مد مور وام | ج22 2 اء وأ اسم هه ام ص راسم ا

 ءاسنلب يرام ةْزِراَق 21010 هلل ١ نكن تنفي نمو 0

 ل ساس هس سلاسل ءمورو م + و فه ير سم اس 8

 لَو َنْلَقو ضم ءهِبْلَق ىف ىذّل مم لوقلاب نعضحت الف نتيقت ا نإ وآسألأ نم دحأك نسل

 يللا يف رصيقو ىرسك تانب : 000
 امب نهلماعي نأو , لاحلا ةعسوتب هل نهتبلاطمب هبلق نمآو !! قيضلاو ةقافلا نم هارت ام ىلع نحنو . لّلحلاو
 د كاذ ذإ هجاوزأو . نهرمأ يف لزن ام نهيلع ولتي نأ هللا هرمأف «٠ مهجاوزأ رباكألاو كولملا هب لماعي

 أابنذ وأ « رئابكلا نم ةريبك نكنم لعفت نم يأ 4ةنيبم ةشحافب نكنم تأي نم يبنلا ءاسن ايإ) "”تاجوز
 يأ «نيفعض باذعلا اف فعاضي» "”قلخلا ءوسو زوشنلا ينعي : سابع نبا لاق « حبقلا يف دحلا زواجت
 نانكوزط '""ةبرلاو لضفلا ةدايز بت ةيضعملا عبق ةداوز قآل ءايسلا نماهريغ ءارج ةفعض اهوارج نوكي

 يلا ءاسنو جاوز نهنوك هنم هعنمي ال هللا ىلع ًاريسي ًالهس باقعلا كلذ ناك يأ «ًاريسي هللا ىلع كلذ

 باطخلا هّجو لَ هللا لوسر ناسل ىلع نمل ةبطاخملا تناك نأ دعبف 3 باطخلل َنيولتا ةيآلا يفو . عع

 جاوزأل هللا نم باطخ تايآلا هذهو : يواصلا لاق نهحصنو نهرمأب ءانتعالا راهظإل ة ةرشابم انه نهيلإ

 ةعفرب رعشم باطخلا يف ديدشتلاو باتعلا نأل « ىلاعت هللا دنع نهردق مظعو ؛ نهلضفل ًاراهظإ لكي يبنلا

 نوكي هللا لوسر نم برقلا ردقبف « ةنجلا يف هجاوزأ نبنألو مكي هللا لوسر نم نببرق ةدشل . نهتبتر
 هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع نكتمبظاوت نمو يأ «هلوسرودلل نكنم تنقي نمو#» (2هللا نم برقلا

 اهطعت يأ «نيترم اهرجأ اهتُثظ تاحلاصلا لمعو ريخلا لعفب هللا ىلإ برقتتو يأ «ًاحلاص لمعتو»
 لي هللا لوسر ءاضر نهبلط ىلع ىرخأو . ىوقتلاو ةعاطلا ىلع ةرم : نيترم اهبيثتو ًافعاضم باوثلا
 ًاقزر  رجأ نم اهل ام ىلع ةدايز  ةنجلا ىف اهل انأيهو ىأ «ًاميركًا قز ر اه اندتعأو» ةرشاعملا نسحو ةعانقلاب
 عءاسنلا نم ٍدحأك نسل يبنلا ءاسن ايط لاقف ءاسنلا ىلع نهتليضف رهظأ مث . عطقني ال ًايضرم ًانسح
 متاخ تاجوز نكنوكل ٠ نكريغ نم فرشأو لضفأ نكنأ ةهج نم ءاسنلا رئاس نع نفلتخت نتنأ يأ
 داحآ نم ةدحاولاك نكنم ةدحاولا تسيلف + ميلستلاو ةالصلا لضفأ ةيلع دمحم قلخلا لضفأو . لسرلا

 لاق بتارملا ىلعأب نّتنَأف هللا نينيقلا نإ يأ هلبق ام ةلالدل هباوج فذح ًطرش «نئيفتا نإ> ءاسنلا

 ديس هلوسر ةبحص نم هللا نهحنم امل . ىوقتلا طرشب نمل متت امنإ ةليضفلا نأ ىلاعت نِّب : يبطرقلا
 نم نكريغ ردق لثم يدنع نكردق سيل : ةيآلا هذه ىف ديري : سابع نبا لاقو . 2نيرخآلاو نيلوألا
 امنإ نهتليضف نأ ًانايب ىوقتلا نهيلع طرشف ٠ نئيقتا نإ مظعأ نكباوثو يلع مركأ نّتنأ . تاحلاصلا ءاسنلا

 ا ا ل ا

 . 5975/8 نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح (8) . 4714 /# فاشكلا (#) . اله /5 ريسملا داز (؟) . 7؟ا//9 قباسلا عجرملا سفن (1)

 . ”ا/8 /5ريسملا داز (0) . 15//11/7 يبطرقلا (8)



 بازحألا ةروس (7**) كف

 نعطأو هكا نينا ةؤلصلا َنَفأو لوألا ةيلهب يت نعم الو نكن ويب ىف ٌنرَكَو ي) افورعم 72 رم امم ع ح صصص 2 معمم رو 0-2
 منو داون اًريِهْطَت ٌكرهطيو َتْيَبْل َلْهَأ سجل ركدع بهذي هللاديرب اَمِإ رهلوسرو هَل ماورد مام جرار ص ص ري ما ور رع ع 00
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 نهيؤملاو تتلتشلاو يبلع ذإ جامي انين نإ خالل تنين نكي ىف ل
  نيشتمعاو تاريلصلاو نير بصلاو تكدنصلاو َنيقدنصلاو تتتنقلاو لل 1 نيتنامْلاَو تّرمّؤمْلاَو

 ةثداحمل بحو « ةبيرو روجف هبلق يف ناك نم عمطيف يأ *ضرم هبلق يف يذلا عمطيفإ» لاجرلا ةبطاخم
 نكتبطاخم دنع رسكت الو نيل الو . هيف ةبير ال ًافيفع ًانسح ًالوق نلقو يأ «ًافورعم ًالوق نلقو» ءاسنلا
 'يبنجألا بطاخت الو « ميخرت هيف سيل م بناجألا بطاخت امأ اذه ىنعمو :.ريثك نبا لاق "١لاجرلل

 لعفت امك نلعفت الو . ةجاح ريغل نجرخت الو 'نكتويب ُْمْزلا أ «نكتويي يف نرقو#» اهجوز بطاخت امك
 نكتنيز نرهظت ال يأ 4 ىلو ألا ةيلهاجلا جربت نْحيربت الو» ةرو رض ريغل تاقرطلا يف تاعكستملا « تالفاغلا
 ٌةرهظم قاوسألا ىلإ ةأرملا جرخت تناك ثيح « نلعفي ةيلهاجلا ءاسن ناك ام لثم بناجألل نكنساحمو
 ىلاعت هللا ىهنف جنغتو ٌرسكت اهيف ةيشم نهل تناك : ةداتق لاق اهندب نم هفشك قيلي ال ام ةفشاك . اهنساحمل
 ٌنهابن : ريثك نبا لاق ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإ ىلع نظفاح يأ «ةاكزلا نيتآو ةالصلا نمقأو» كلذ نع
 ناسحإالا يهو ةاكزلا ءاتيإو « هدحو هللا ةدابع يهو ةالصلا ةماقإ نم وحاب نهرمأ مث « . رشلا نع 1

 ةبترم نلنتل يهاونلاو رماوألا عيمج يف هلوسرو هللا نعطأ ىأ 4هلوُسرو َهَّللا نْعطأو» "2 نيقولخملا ىل
 « يصاعملا سند نم نكصلخي نأ هللا ديري امنإ يأ «سجرلا مكنع بهذُيل هللا ديري انإ» 2
 0 «ٍتيبلا لهأ» تاساجنلاب هندب ثولتي امك ناسنإالا ضرع اهب سندتي يتلا « ماثآلا نم نكرهطيو
 ام نركذاو» ًاغيلب ًازيهطت يصاعملاو بونذلا راضوأ نم مكرهطيو يأ «اريهطت مكرهطيو» ةوبنلا تيب لهأ
 , مداسلاو ةاايملا هيلع يتلا ؟تزع نآرقلا تايآ نأرقاو يأ «ةمكحلاو هللا تايآ نم نكتويب يف ىلْثُي

 اهيف ىلتي ام نيسني الأ نهرمأو « يحولا طباهم نهتويب نأ نهركذ : يرشخزلا لاق حاجنلاو حالفلا امهيف نإف

 نإ9» © ةيوامس عئارشو مولعو ةمكحو . ةوبنلا قدص ىلع لدت تانيب تايآ : نييرما نيب عماجلا باتكلا نم

 مهدعسي ام سانلل عرش كلذلو مهحلاصمب ًاريبخ ؛ دابعلا رمأل حلصي مب الاع يأ «ًاريبخ ًافيطل ناك هللا
 نيملسملا نإإ» لاقف ءاوس باوشلاو ءازمجلا يف لجرلاو ةأرملا نأ ىلاعت ربخأ مث . مهترخآو مهايند يف
 يأ «تانمؤملاو نينمؤملاو» ءاسنو ًالاجر هقالخأب نوقلختملا مالسإالا رماوأب نوكسمتملا مه «تايلشلاو

 « نيعئاطلا نيدباعلا يأ «تاتناقلاو نيتناقلاو» هئايبنأو هلسر ىلع لزنأ امو ٠ هتايآو 0 نيقادصملا

 نماوكلا ربثت نبي فيكف ءراجفلاو قاسفلا اهب عمطي الئل بناجألا لاجرلا عم اهمالك يف نيالثت نأ ةأرما عنمي نآرقلا ناك اذإ :لرقأ (1
 «تاعاذيإلا هلقنتو ةرعادلا ةرهاسلا تالفحلا يف تاينغملا عم نينغملا تاوصأ هيف طلتختو .لالخناو ةعويم هلك يذلا نجاملا ءانغلاب نوجشلاو
 «نابشلا هيف قسف يذلا نامزلا اذه رش نم كب ذوعن انإ مهللا ةةروعب نيل ةارما ثوبش نإ ةعشب اذه ردع ملعلا ءايعدا ضعي عش ول

 فاشكلا #) .ر صتخملا 44 /” ريثك نبا (7) !!هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءاركنم فو رعملاو .ًافورعم ركنملا حبصأو ءاسنلا هيف تغطو
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 هى نورشعلاو يداحلا ءزجملا

 0ك مو مد ماسة يهد < هد ة م هال د عل هود 2 هدد 1و م - 18 سمس اس ربل عر ع
 * الهفاوأ و مجورف نيظفتحلاو 036 ل هلآو نب 2 هلآو * كقدصت )أو نيقد 595 ]آو دمع الأو

 - - مص - - - - مص - -

 يو اًميظع ارو ةرفغم مهل هللا دعأ تاو .ذلآو اريثك هللا نيكاذلأو هم سوة مالم 2 8عده م عدول رو دعو

 8 مههلاوقأو . مهتاينو « مهغاعإ يف نيقداصلا يأ «تاقداصلاو نيقداصلاو# ةعاطلا ىلع نيموادملا

 طشنملاو هركملا يف تاوهشلا نعو تاعاطلا ىلع نيرباصلا يأ «تارباصلاو نيرباصلاو» مهل امعأو

 ميبولقب هل نيعضاوتملا . العو لج هللا نم نيفئاخلا نيعضاخلا يأ «تاعشاخلاو نيعسثاخلاو»
 تاوكزلا ءادأو ناسحإللاب . ءارقفلا ىلع مهلا اومأب نيقدصتملا يأ 4تاقدصتملاو نيقدصتم او» مهحراوجو

 ندبلا ةاكز موصلاف 3 مايألا نم هريغو ناضمر رهش هللا هجول نيمئاصلا يأ «تامتئاصلاو نيمئاصلاو»

 فشكو ىنزلا نم لحي ال ابعو ماثآلاو مراحملا نع يأ «تاظفاحلاو مهجورف نيظفاحلاو» هرهطيو هيكزي

 تاقوألا لك يف مهبولقو مهتنسلأب هللا ركذ نيميدملا يأ 4تاركاذلاو ًاريثك هللا نيركاذلاو» تاروعلا
 ةليلجلا تافصلاب نيفصتملا « راربألا نيقتملا ءال ؤهل ًدعأ ىأ «ًاميظع ًارجأو ةرفغم مهل هللا دعأ» ةنكمألاو

 . ةنسحلا لاهعألا نم هولعف ام ببسب بونذلا ريفكت عم . ةنجلا وهو باوثلاو رجألا مظعأ

 : يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو تايآلا تنمضت : هغالتلا

 . ميظعتلاو فيرشتلل ميركلا

 رذن هنأكف . يح لك ةياهن هنأل توملل ريعتساو « رذنلا : بحنلا «هبحن ىضق» ةراعتسالا  ؟
 (”ناسنإالا ةيقر ف مزال

 . ىلاعت هتتيشمل لوكوم ةمحرلا وأ
 رادلاو هلوسرو هللا ندرت نُتنك نإو» نيبو «اهتنيزو ايندلا ةايحلا ندرت نتنك نإ# نيب ةلباقملا - *

 . «#ةرخآلا

 هجوو هيبشتلا ةادأ تفذح ةيلهاجلا لهأ جربتك يأ 4ةيلهاجلا جربت نجربت الو» غيلبلا هيبشتلا ©

 . ًاغيلب راصف هبشلا

 نإف #«ةاكزلا نيتآو ةالصلا نمقأ» هلوق دعب «هلوسرو هللا نعطأو صاخلا ىلع ماعلا فطع - ”

 )١( /؟ يواضيبلا رظنا ١١5 فاشكلاو #/ 171١ .



 بازحألا ةروسم ("*) كفا

 . يهاونلاو رماوألا نم مدقت ام لك لمشت هلوسرو هللا ةعاطإ

 رهطلاو . بونذلل سجرلا راعتسا «ًاريهطت مكرهطيو سجرلا مكنع بهذيإل ةراعتسالا -
 بوثلاك نوصم يقن اهعم ضرعلاف ةعاطلا امأو ء« سندتي يصاعملل بكترملا ضرع نأل ىوقتلل

 . رهاطلا

 . نهجورف تاظفاحلاو ىأ هيلع قباسلا ةلالدل لوعفملا فذح « تاظفاحلاو» فذحلاب زاجيبالا -8

 . ريمضلا يف مهجردأ مث مهعم ثانالا عمجو روكذلا بلغ «مهل هللا دعأ» بيلغتلا -

 ٠ - ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو «ًاريثك « ًاريدق « ًاريسي» لثم لصاوفلا قفاوت .

 لك ىلع هللا ناكو . .ىلإ . . أرمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك اموإ»: ىلاعت هللا لاق
 . (815) ةيآ ةياهن ىلإ (”5) ةيآ نم «ًابيقر ءيش

 ةعاط نأ نايبب اهبقعأ « ةعيفرلا تاجردلا نم هولان امو نينمؤملا تافص ىلاعت ركذ امل : ةبسانملا
 جارسلا ةثعب يهو ىمظعلا ةمعنلاب ىلاعت مهركذ مث « هللا رمأ نم لوسرلا رمأو « هللا ةعاط نم لوسرلا
 . لب نيملاعلل ةمحر ثوعبملا . رينملا

 ربطت نم ةريطلا لثم سايق ريغ ىلع رّيخت نم رايتخالا ىنعمب ردصم «ةرّيخلا» : ص تفغللا
 ةجاحلا رطولا : جاجزلا لاق سفنلا يف يه يتلا ةجاحلا : رطولا «ارطوإ» هرهظأ : ءيشلا ىدبأ #هيدبم»

 تيضق ام : لاقي ٌةوهشلا : ٌرطولا : دربملا لاقو « هرطو ىضق : لاقي ناسنإالا اهغلب اذإف ةّميه اهيف كل يتلا
 : دشنأو ىسفن يهتشت امك كب تعتمتسا ام ىأ أرَطَو كئاقل نم

 '"”رمعم نب ليمج اهنم أرطو ىَسفَ امدعب ةنيدملب يئاوث فيكو
 يه : ةركبلا «ةركب» لزألا يف ًايضقم ًءاضق «ًارودقم ًاردقإ اوبهذو اوضم 4اوّلَخ» مثإو قيض «جرح»
 هترخأ اذإ هتأجرأو رمألا تيجرأ لاقي رخّؤت #« يجر راهنلا رخآ : ليصألا «ًاليصأإ راهنلا لوأ

 . « هاخأ هيلإ ىوأ » هنمو مضت «يوؤت»

 نب ديز » ءالومل شحج تنب بنيز هيلع هللا لوسر بطخ : لاق سابع نبا نع : لوزتلا بَعَس

 ًارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ٍةنمؤم الو نم مل ناك اموإط ةيآلا تلزنف تبأو تهركو هنم تفكدتساف « ةثراح

 عنتماو تعنتماف » ةياور فو 3 هتجو زتو رلئنيح بنيز تنعذأف ةيآلا # . . مهرمأ نم ٌةربخلا مهل نوكي نأ

 اهجوزف :لاق تئش امب ينرم هللا لوسر اي لاقف اهوخأ ءاج ةيآلا تلزن |لف شيرق نم اهبسنل هللا دبع اهوخأ
 . ""اهجوزو يضرف . ديز نم
 . 187/14 يبطرقلا (5) . 714/14 يبطرقلا (8) . ؟.4/1/ عجرملا سفن (1) . 77/9 طبحملا رحبلا (1)



 نفي نو رشعلاو يناثلا ءزجلا

 م حما سم ها ما 41 روم ع ع هما رع رو ل 4م 2 ل رو 22 ع

 هللا ص عب نمو مهرعا نم ةريحللا مهل نوكي نا اما -هلوسرو هللآ ىصق اذإ ةلمؤم الو نمؤمل ناكامو

 رعمصص سا وو مة ارم ص ص جس ادق هلس

 ُلوُقَ ذإ وح اديبم الللض لض دقف ,هلوسرو
 ماس جاد م صد سأل سمع ص هم حاس صر غزه هدأ د 0

 كجوز كيلع كسما هيلع تمعنأو هيلع هلل معنا ئذلل
 صا م م

 روث ماس لوس دلوع رع خا تري ع ع م كم6 مصروس <

 ارطو اهنم دير ىَضَق اَلَق هلم نأ قحأ هلو سانلآ ىَتحتو يديم هلام كسْفَت ىف فحم هلا تنآَو
 نم ردسحاو يأب قيلي الو حصي الو يغبني ال يأ 4ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو : ريم يقلل
 نم ءىشب هلوسر رمأو لجو زع هللا رمأ اذإ يأ «ًارمأ هّلوسرو هللا ىضق اذإ» تانمؤملاو نينم ملا
 ال هنوكل هللا ءاضق وه هللا لوسر ءاضق نأ ىلإ ةراشإللو ميظعتلل هللا مسا ٌركذ : يواصلا لاق ءايشألا

 مهيلع لب « رايتخا وأ أر مهل نوكي نأ يأ «#مهرمأ نم ةريخلا مهل نوكي نأ "”ىوهلا نع قطني
 ءيشب هلوسرو هللا مكح اذإ هنأ كلذو . رومألا عيبمج يف ةماع ةيآلا هذهو : ريثك نبا لاق ميلستلاو دايقنالا
 هللا صْعَي نمو لاقف ريكتلا ددش اذهلو . "”لوق الو ىأر الو ردحأل رايتخا الو « هتفلاخم ردحأل سيلف
 « يوسلا قيرطلا نع داح دقف هلوسر رمأو هللا رمأ فلاخي نمو يأ «ًانيبم ًالالض لض دقف هلوسرو
 اهيأ ركذا يأ هيلع هللا معنأ يذلل لوقت ْذِإو» ًاحضاو ًانيب ًالالض لضو . باوصلا قيرط أطخأو

 ةيدوبعلا نم ريرحتلاب هيلع تمعنأو» مالسإلل ةيادهلاب هيلع هللا معنأ يذلل كلوق تقو لوسرلا
 لوسرل هتبهوو « ةجيدخ » هترتشا ةيلهاجلا يبس نم ناك « ةثراح نب ديز هوه : نورسفملا لاق قاتعإالاو
 اهنع هللا يضر « شحج تنب بنيز » هتمع ةنبا هجّوزو « "'هاّنبتو هقتعأ مث هدنع ًاكولمم ناكف لك هللا
 يف هللا قّتاو . اهقّلطت الو كتمصع يف بنيز كتجوز كسمأ يأ مهلا قّئاو َكجُْرَر كيلع ْكِيسأِد
 جاوزلا ةدارإ وهو هللا هرهظيس ام كسفن يف دمحم اي رمضتو يأ «هيدبم ُهللا ام كسفن ٍنيفْخُتوه اهرمأ
 نأ فاخ هنكلو . بتع الو هيف مثإ ال حابم ٌرئاج رمأ ِةِي هللا لوسر هافخأ يذلا : ليهستلا,يك لاق “)اهب

 917 /1“ ريثك نبا (7) . 7378/7 ياواصلا ةيشاح )١(

 « ةيهاو ةفيعض تاياورب مالسيالا ءادعأ ضعب ثبشني (4)
 . 774 /؟ نايبلا عئاور انباتك يف ديز ةصق رظنا (*) رصتخملا
 يف تدجو . ميظعلا هماقم نم لينلاو ميركلا لوسرلا يف نعطلل ماطخ امل مامز

 يهو « بنيز » ىأر و لوسرلا نأ . اوعضوأو اهيف اوبخخو « نوقرشتسملا » !لهفقلت يتلا ةلطابلا تاياورلا هذه نم !! ريسفتلا بتك ضعب
 هل لاقف اهقلطي نأ دارأف . اديز اهب تربخأف بنيز اهتعمسف « بولقلا بلقم/ناحبس » لاقف هبلق يف تعقوو اهبحأف ةثراح نب ديزب ةجوزتم
 ةمالعلا لاق امك ءيش اهيف حصي مل ةلطاب تاياور هذهو خلا . . كلذ هئافخإ ىلع هبتاعي نآرقلا لزن ىتح « كجوز كيلع كسمأ ه لوسرلا

 يف يفختو» لوسرلا هافخخأ ام رهظيس هنأب ربخأ هناحبس هللا نإف . ناتهبلا اره ىلع ٌدرلا يف ةحيرص ةيآلاو . هللا همحر « يبرعلا نب ركب وبأ »

 اهب جاوزلاب مالسلا هيلع هرمأ وه هرهظأ يذلا نأ مأ . بنيزل هقشعو لوشرلا بح رهظأ له ؟ ىلاعت هللا رهظأ اذاهق «هيدبم هللا ام كسفن

 اهنم ديز ىضق الف ًاراهجو أنلع هادبأو كلذب ىلاعت حرص اذحلو ةيلهاجلا يف ًاعئاش ناك يذلا « ينبتلا مكح د لاطبإ يه ةليلج ةميظع ةمكحل

 شيوشت الو سيبلت الب قحلا هجول قحلا اومهفتو , اوركفو اولقعا موق اي «مهئايعدأ جاوزأ يف جرح نينمؤملا ىلع نوكي اليكل اهكانجوز ارطو
 هبلق قلعتي نأ ميركلا رهاطلا لوسرلا اشاحو ؟ هراج ةجوزل هبحب رهاجي مل هنأل صخشلا بتاعي نأ لوقعملا ريغ نمف نولوقت ايف اورصبتو
 نع ًالضف . يداع لجر يأب قيلي ال اذه لثم نإف . هئافخإ ىلع هبتاعي نآرقلا لزني ىتح بحلا اذه يفخي نأو « لجر ةمصع يف يه قأرماب
 بنيز نأ قو هين هللا ملعأ » : لاق هنأ نيسحلا نب يلع نع_رحبلا يف لقن امك-رمألا يف ام ةياغو . ميلستلاو ةالصلا لضفأ هيلع قلذلا فرشأ

 ينأ كتربخأ : هل لاقو هللا هبتاع . كجوز كيلع كسمأو هللا قتا : هل لاقو هيلإ اهوكشي ديز هاتأ املف . اهجوزتي نأ لبق هجاوزأ نم نوكتس

 . 49 ص ءايبنألاو ةوبنلا انباتك يف ةيرفلا در رظنا !!! ؛هيدبم هللا ام كسفن يف يفختو اهكجوزم
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 بازحألا ةروس (07) 0

 رو ماس ور نا ص ص مجم مد دم هه

 كرد ذو ارو ند اذإ مليك جو هذ, حح نينمؤملا لع دوك ال يي ات
 أ رم نك يني نلف هان لهآ ضر امف جرح ْنِ بلا لع كام «ج الوعشم
 مس ييسر مس 2 و## ربت ركل

 يو بيس آب َقكَو ياا اًدَحأ وَما رهنوسحيو هللا تالسر نوغّلبي نيذْلا 22 ارودقم اردق

 يذلاف «٠ مهتنسلأ نم هضرعل ةنايصو ةمشحو ًءايح هافخأف « هانبت دق ناك ذإ هنبا ةأرما جوزت سانلا لوقي
 سانلا ىشختوف اهجوزتب هل ىضق نأب كلذ هللا ىدبأف ينبتلا مكح لطبيل اهجوزت ةدارإ وه كي ءافخأ

 نأو . ةدحو هاشخت نأ قحأ ُهللاو « هنبا ةليلح دمحم جوزت سانلا لوقي نأ باهت يأ «هاشخت نأ قحأ ُهللاو

 : نوقفانما لوقي نأ يش : سابع نبا لاق ديز اهقلطي نأ دعب اهب جوزتتس كنأ نم كيلإ هاحوأ امب رهجت
 اهحاكن نم هتجاح ديز ىضق املف يأ «اهكانجوز ًارطو اهنم ٌديز ىضق املفإ هنبا ةأرما ادمن جورت
 ةدارإ وه و هللا لوسر هافخأ يذلا نأ ىلع حيرص عطاق صن اذهو . دمحم اي اهايإ كانجوز اهقّلطو
 «اهكانجوزإ» ىنعمو , نوكافألا معز امك اهل هبح ال . يحولا رمأل ًاذيفنت اهل رايز قيلطت دعب اهب جاوزلا
 لخد اهتدع تضقنا املف . العو لج هللا وهاهجيوزت ىلوت ىذلا نإ : نورسفملا لاق كل ةجوز اهانلعج

 ىور هي لوسرلل ةيصوصخ كلذ ناكو . دوهش الو رهم الو ردقع الو نذإ الب ٍةَي هللا لوسر اهيلع
 : لوقتو كي يبنلا جاوزأ ىلع رّخفت بنيز تناك » : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يراخبلا
 لاقف جاوزلا اذه نم ةمكحلا ىلاعت ركذ م ؛ « تاومس عبس ,قوف نم يبر ينجوزو . نكيلاهأ نكجوز
 هللا مب. توكل ىل ارطو نوم تعم اذإ نايسدأ جادا ل عرج نسإلا ىلع نوكي كاكاو

 ةجاح نهجاوزأل قبي مل اذإ . يلا نب ءانبألا تاقلطم جوزت قح يف مثأتو ةقشمو قيض نينمؤملا ىلع
 ال ىنبتملا ةأرما نأ نظُي اليكل - هتيئبت يذلا ديز ةأرما يهو بنيز كانجوز ىنعملا : يزوجلا نبا لاق نهيف

 ًانئاك أح ًارّدقم بنيز جوزتب كيلإ هيحوو . كل هللا رمأ ناكو يأ «ًالوعفم للا رمأ ناكوإط اهحاكن لحي

 ميركتلا ليبس ىلع هصوصخب نيلسرملا ديس نع جرحلا ىفن . نينموملا نع جرحلا ىفن املو « ةلاحم ال
 يبنلا ىلع باتع الو مثإ الو جرح ال يأ «هل هللا ضرف ايف جرح نم يبنلا ىلع ناك امإ» لاقف فيرشتلاو
 هلوقب مهيلع هللا درف « حاكتلا ةرثكب هوباع دوهيلا ناك : داحضلا لات تاسرزلا نم وسو ةلاهللا حابأ ايف

 حابأ ابف مهيلع عّسسو ثيح نيقباسلا ءايبنألا عيمج يف هللا ةنس هذه يأ لبق نم اولخ نيذلا ينوّللا ةئس

  نايلسو دوادك ةيضاملا ءايبنألا ةنس . حاكنلا يف هيلع ةعسوتلا يف لكي دمحمل نس يأ : يبطرقلا لاق . مهل

 ًءاضق ىأ «ًارودقم ًاردق هللا ٌرمأ ناكو# >تايرّسلاادع  ةأرما ةئامثالث نايلسلو ةأرما ةثام دوادل ناكف
 نيلسرملاو ءايبنألا عيمج ىلع ىلاعت ىنثأ مث , لدبتي الو ريغتي ال ؛ لزألا نم هب ًاعوطقم اكحنو < ًايضقف
 . مهب ةودق كل تلعجو . دمحم اي مهنع كتربخأ نيذلا ءالؤه يأ عِهّللا تالاسر نوغّلبي نيذلا» هلوقب

 )١( يبطرقلا ١4/198 .



 05 نو رشعلاو يناثلا ءزجلا
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 اهباثي يرد اميلع ءْئم لكب هللآ ناكو نكيبنلا اخو هللا لوسر نكللو ركلاجر نم دحأ ابأ دمحم ناك ام
 م م ه_--- -ٍ -ٍ ما ص رك

 مجرخيل ,هتكيتلمو كبلع لص ىذْلا وه ج البصأو ةكب هوحبسو يزد اريثك ١ك ذ هللا اورو ذأ أونما نيذلأ ريس سرع ريرت صا صر حرز حرر هس 2 هردو يف“ خا يرو _رئءرز عمم رك كرر هلع 22 هع ةهاصر < ًَّ
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 - م 0000 لا -ٍ هو --

 جو امو ار م دعو مَلَس رهوقلي موي مهي 2 امير َنينمؤمْلا كه روثلا لإ تظل نم

 هللا نوفاخي يأ «هللا الإ ًادحأ نوشخي الو هنوشخيو» هيلإ اولسرأ نم ىلإ هللا تالاسر نوغّلبي نيذلا مه
 ًابساحم هللا نوكي نأ يفكي يأ «ًابيسح هللاب ىفكوإ مهب دمحم اي دتقاف . هاوس ًادحأ نوفاخي الو هدحو
 يف ًاعئاش ناك يذلا ينبتلا مكح ىلاعت لطبأ مث « هريغ ىِثْخي ال نأ يغبنيف . لاعفألاو لامعألا عيمج ىلع
 لاق بنيز هلك هللا لوسر جوزت امل : نورسفملا لاق «مكلاجر نم ٍدحأ ابأ دمحم ناك ام لاقف ةيلهاجلا

 ىلع مكنم لجرابأ نكي مل يأ : يرشخمزلا لاق "0ةيآلا هذه تلزنف هنبا ةأرما جوزت دق ًادمحم نإ : سانلا

 هللا لوسر نكلو# ©)حاكنلاو رهصلا ةمرح نم هدلوو بآلا نيب تبثي ام هنيبو هنيب تبثي ىتح « ةقيقحلا
 الف ةيوامسلا تالاسرلا هب هللا متخ « نيلسرملاو ءايبنألا رخآ مالسلا هيلع هنكلو يأ #« نييبنلا متاخو

 هللا ناكوإ «ًايبن هدعب نوكي ًادلو هل تلعجل نيئبنلا هب متخأ ملول : ديري : سابع نبا لاق هدعب يبن

 نيذلا اهيأ ايإ» مكلاوحأ نم ةيفاخ هيلع ىفخت ال . مكلاعفأو مكلاوقأب ملاعلا وه يأ «ًاميلع ءيش لكب
 . ًاريثك ًاركذ سيدقتلاو ديجمتلاو « ديمحتلاو ليلهتلاب هللا اوركذا يأ «ًاريثك أركذ هللا اوركذا اونمآ

 لاق ءاسملاو حابصلا ف مكبر اوحبسو يأ هًاليصأو ةركب هوحبسو# رضحلاو رفسلاو « راهنلاو ليللاب
 « مكيلع يلصي يذلا وه « هيف ةكئالملا لزنت ببسب تاقوألا لضفأ اهبنأل ركذلاب امهصخ : ءاللعلا

 «هتكئالموإ» مكحالفو مكحالص هيف ام لكبو , مكرمأب ينتعيو : ماودلا ىلع مكمحري العو لج وه يأ

 هللا نم ةالصلاو : ريثك نبا لاق ةمحرلا بلطو رافغتسالاو ءاعدلاب ًاضيأ مكيلع نولصي هتكئالمو يأ
 ءاعدلا : ةكئالملا نمو . ةمحرلا هللا نم ةالصلا : ليقو . ةكئالملا دنع دبعلا ىلع هؤانث هناحبس
 تايلظ نمو . ىدهلا ىلإ ةلالضلا نم مكذقنيل يأ «رونلا ىلإ تاملظلا نم مكجرخيل# «رافغتسالاو

 ليلقلا لبقي ثيح . نينمؤملاب ةمحرلا عساو يأ اس يحر نيينمؤملاب ناكوإ ناميالاو ةعاطلا رون ىلإ نايصعلا

 ةيحت يأ «مالس هنوقلي موي مهثيحت» مه:اميإ ف مهصالخرال . مهبونذ نم ريثكلا نعوفعيو . مهلامعأ نم
 ٍبر نم ًالوق ٌمالسإ» ىلاعت هلوقك مآلعلا كلملا نم ةنجلا يف ماركوالاو مالسلا مهبر نوقلي موي نينمؤملا ءال ؤه

 ٍ: .يثك نبا لاق ميقملا ميعنلا نم اهيف امو ةنجلا وهو ًانسح ًارجأ مهل ايهو يأ «ًايركأرجأ مل عأو» « ميحر
 نيع ال امن ء رظانملاو ٌذالملاو . نكاسملاو سبالملاو ٠ براشملاو لكآملا نم اهيف امو ةنجلا ميركلا رجألاب دارملاو

 تاملظ نم نينمؤملا جرخأ هنأ ىلاعت نسب اهل مث « ؟”رشب بلق ىلع رطخ الو . تعمس نذأ الو ء'تأر

 رصتخملا ريثك نبا (0) . 781 /” يراصلا ةيشاح (4) . "837* /5 ريسملا داز (7) . 47". /” فاشكلا (؟) . ةشئاع نع يذمرتلا هاور )١(
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 بازحألا ةروس ةقشز 0

 مصاص دومءعطش2 2

 َنيِنمْؤمْلا ربو 4« ارينم اجارسو همن َللآَلِ ايعادو يح اريذتو 7 رثبمو و ادهْنَس كنس انإ ىنلأ 3

 هلآ نك طا لع لوو مها عدو يقتلان لكلا عطُث الو جه اريبك الص هلا َنم مك نأ
 . 0 مسي ور ةهم ع هر مروع جر مس سيريس را سرس ع مس

 نم نييلع ركل نق نسوسَمنَأ لبق نم ْهوُمتفلَط مث تلئم ودل محك اذ وثم لهيب ١ الك
 ا رييسمدعل جوع 000 ب كة سوص ©

 ه١ اب احاَرس نهوحرسو نهوعتمق اهتودتعَت ةدع

 ناوكألا هب هللا ءاضأ يذلا رينملا جارسلا فاصوأ ركذب هبقع . ناميالاو ةيادهلا راونأ ىلإ لالضلاو رفكلا

 مهوغلي دق مهءايبنأ نأب ممألا عيمج ىلعو كتمأ ىلع ًادهاش يأ «ًادهاش كانلسرأانإ يبنلا اهأاي# لاقف

 باذع نم نيرفاكلل ًارذنمو يأ «ًارييذنوإ» ميعنلا تانجب نينمؤملل ًارشبم يأ «ًارسثبموإ» مهبر ةلاسر

 ال العو لج هرمأب « هتدابعو هتعاطو هللا ديحوت ىلإ قلخلل ًايعادو يأ «هنذإب هللا ىلإ ًايعادو» ميحجلا

 يف كب ىدتمهب ٠ سانلل ء ءىيضملا جاهولا جارسلاك دمحم اي تنأو يأ «ًارينم ًاجارسو» كسفن ءاقلت نم

 ال اهتءاضإو اهقارشإ يف سمشلاك دمحم اي تنأ يأ : ريثك نبا لاق ء املظلا ىف باهشلاب ىدتهي امك ٠ ءامهدلا

 هب ىدتهاو . كرشلا تاملظ هب ىلج هللا نأل رينملا جارسلاب ههّبش : يرشخيزلا لاقو '”دناعم الإ اهدحجي

 لامك اهلك فاصوأ ةسمخب ىلاعت هفصو ء "هب ىدتهيو رينملا جارسلاب ليللا ٌمالظ ىلُي امك « نولاضلا
 تاملظ هب هللا دّدب ىذلا دولا جارسلا وه هيلع هللا تاولص هنأب اهمتخو . لالجو ءانثو . لامجو

 «ًاريبك ًالضف هللا نم ممل نأ نينمؤملا رسثبو» نآو نيح لك يف هيلع همالسو يبر تاولصف . لالضلا
 عسطت الوإ» ميعنلا تانج يف ريبكلا عساولا ءاطعلا هللا نم مهل نأب ةصاخ نينمؤملا دمحم اي رشبو ىأ
 لب «نيدلا رمأ يف ةنيالملاو ل نم كنم هنوبلطي اهف مهعطت 5 يأ «نيقفانم او نيرفاكلا

 لكوتو# كنع سانلا مهدلصو 2 كل مهتياذإب ثرتكت الو يأ «مهاذأ عدو#» كيلإ يحوأ ام ىلع تبثا

 نم يفكي هللا نإ يأ «ًاليكو هللاب ىفكوإف هللا ىلع كلاوحأو كرومأ عيمج ين دمتعاو يأ «هللا ىلع

 لكوت نمف ٠ ميظع هرمأ لكوتلا نأ ىلإ ةراشإ ةيآلا فو : يواصلا لاق ةرخآلاو ايندلا رومأ يف هيلع لكوت
 هقيلطتو ديز ةصقو ٍةل يبنلا ءاسن نع ثيدحلا ناكاملو « «”نيدلاو ايندلا رومأ نم هّمهأ ام هافك هللا ىلع
 اذإ اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» ىلاعت لاقف نهقيلطت ىف ىلثملا ةقيرطلاو نينمؤملا ءاسن نع ثيدحلا ءاج . بنيزل

 تانم ملا ىلع جاوزلا دقع متدقع اذإ هلوسرو هللاب اوقدص نيذلا نونمؤملا اهيأ اي يأ #تانمؤملا متحكن

 امنإو « ٌنهوعماجت نأ لبق نم نهومتقلط من يأ ا ل ا
 ريختي نأ ملسلماب قيلألا نأ لع هيبنتلل ٠ .مكحلا يف نلخدي تايباتكلا نأ عم ركذلاب تانمؤملا صخ

 نجح مهيلط كل سباق ىل 4اهوذكعت ادع نم يؤلم كل اعف 0! ةفيفع نمر الإ كج لاو + هيلع هتفطنل

 نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح (4) . 7*4 /8 فاشكلا (*) . ٠١/7 قباسلا عجرملا سفن (7) . رصتخملا ٠١7 /* ريثك نبا (1)

 . 477 /# فاشكلا رظنا (8) . 587 /#



 تكدودل نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 مع ع ع نعم لا ل سم سي اس ل ع ل م ع مل عروش ن1 < داما سومو س2 8 2 مغطس

 تانبو كيلع هّللأ < أ كني تكلم امو نهروجأ تيتا لا َكجورَأ كل اتكحأ نإ ىلا اياك

 م اص سام جااصاص ع م ا ماوص همه

 (بسفن تبهو نإةنم رم ةأرمأو كعم دره بلا كيدلَح تاتو كِاَح تاَسوت ِتاَبو كَ

 امومه ف دي نعد َنيِنمّوَمْلا نود سمك ةَصِاهعستَأ ىنلأ دار ري
 0 ىرر سو] تا ضرمع

 يجاميحر اًروُفَغ هلأ ناك جرح يلع َنوُكَي الكل مهنلعا تكلم

 نم ةأرملا اوسبتحت ىتح لمحلل لاتحا كانه سيلف نهورشاعت مل مكنأل « نهيلع اهددع نوفوتست ةدعلا يف

 لام نم هب مكسوفن بيطت ام ةعتملا عفدب نهمارك] مكيلع بجاولاف يأ «نهوعتمفإ مكبسن ةنايص لجأ

 اولخو يأ هًليمج حارس "نهوحرسوإ» نهيلع قالطلا عقو ةدشل ًافيفختو . نهرطاخل ًابييطت , قوسك وأ

 حارسلاو : : نايح وبأ لاق نهقوقحل مضه الو 2 .اإ و دارشإ دي نم , ”7فورعملاب ةيلخت نهليبس

 ِةللَي ل وسرلا تاجوز لاوحأب قلعتي ام ىلاعت ركذ مث "”بجاو عنم الو ىذأ نود ةبيط ةملك وه ليمجلا

 عاونا دمحم اي كل انحبأ دق انإ يأ نهر وجأ تبن يلا كجاوزأ كسل ادلحأ انإ 'يبتلا اهيأ ايف لاقف

 يتاللا كتاجوز كل انحبأ اننأ كلذ نمف . ةوعدلا غيلبت يف كل ًاريسيتو كيلع ةعسوت « ءاسنلا نم

 كل انحبأو يأ «كيلع هللا رافأ امم كني تكلم اموو "” كتمصع يف نمو 3 ىمسم ر قادصب نهتجوزت

 تاهو يتلا فصلا يف نكي ل ةفشمو هج صزارح يلد قف: ارا نك ياللا نمل ف

 يأ «يبنلل اهسفن اتبهو ١ ٌةنمؤم ٌةأرساو» كعم ةرجهلا طرشب تالاخلاو لاوخألاو 2 . تاما بعل

 نإ كل ًايرقتو هلوسرو هللا يف ابح ؛ كل نهسفنأ نبهو يتاوللا تاحلاصلا تانم وللا ءاسنلا كل انللحأو

 نم كل ٌةصلاخ» رهم نودب نهنم تئش تئش نم جوزتت نأ دمحم اي تدرأ نإ يأ «اهحكنتسي نأ يبنلا دارأ

 حصت الو , رهم نودب جوزتلا مهل لحي ال هنإف « نينمؤملا رئاس نود دمحم اي كل ةصاخ يأ « نيينمؤملا نود

 ام انملع دق يأ « مُيناَمَأ تكلم امو مهجاوُزأ يف مهيلع انضرف ام اًسِلع دق لثملا رهم بجي لب « ةبهلا

 نم مهل انحبأ امو . ءاسنلا نم عبرأ زواجت مدعو « دقعلا يف دوهشو . رهمو « رتقفن نم نينم ؤملا ىلع انبجوأ

 يي ما ا ال

 هلوسرل هللا حابأ دقف ءاسنلا عيمج دارملا نأ رخآلاو ٠ نيرسفملل نيلوق دحأ اذه (") . 74٠ /ا/ طيحملا رحبلا (؟) . 14/97 يربطلا )١(

 لحأ ىتح 86 هللا لوسر تامام و ةشئاع ثيدحب لدتساو يبطرقلا هراتخاو لوألا نم عسوأ اذهو . اهرهم اهيطعي ةأرما لك جوزتي نأ لي
 . ١1/ /5٠1 يبطرقلا رظنا « ءاسنلا هل هللا



 بازحألا ةروس (7) 0

 ميوأ مرت صال سمس ح2 رمت ع5

 قدا كلذ 0 حاج الق تر نمي تيقنبأ نيو همك نم كَل ةىوغتو نهنم ُءاَّسَل نم جرت *
 مهم ملم جمال نم ريو هه رم وم ها م حمام عج موس ب هروروع ءءء نأ

 يل اي هللا نكو وف نامل هللآو نهلك نهنينا امي نيضريو نرحب الو نهنيعأ رقت

 مم هم ا جرو ممول ناصع ةدامم عادم 8س

 لأ صو كني تكلم مال نمسح كَبتولَو وأ نب نيلي ناو دهب هانز ة ليال

0 

 كيلإ ى يوؤت 1 ا ا و ا و ءاشت نم كسمو

 اب نيضريو نزخحي الو نهديع أ رمت نأ ىندأ كلذ» بتع الو كيلع مثإ داق ةمسقلا نم تلزع نم هأرما
 ع« مكره

 نيضريو « نزحي الف نهبولق حاترت نأ برقأ ”رهرمأ يف كانريخ يذلا رييختلا كلذ يأ «نّملُك نهي

 هللاو» ملألاو نزحلابن رعشيالف نهسفنأل بيطأ ناك « هللا نم ّرمأ اذه نأ نملع اذإ نبنأل « كعينصي

 لك بلق يف امو دمحم اي كبلق يف ام ملعي يأ ميظعتلا ةهج ىلع يبنلل باطخ «مكبولق يف ام ملعي

 هللا ناكوإ» تدرأ اهف كيلع ًاريسيت نهيف كانريخ او . ةيهارك وأ بح نمو . ليم وأ لدع نم « ناسنإ
 الو اهباصن يف رومألا عضي ًايلح . نوفخت امو نورهظت ام عيمج ملعي ملعلا عساو يأ 4ًاسيلح ًاميلع

 د و ب دويل را سول عي رح
 ءاشت نم يجرث» تلزن املف ؟ اهسفن ةأرملا بهت أ : لوقأو كي يبنلل نهسفنأ نبهو يتاللا نم راغأ تنك »

 يف عراسي الإ كبر ىرأ ام : ل ب و ل

 اياكم حكتتو نهنم ةدحاو قلطت نأ كل لمن الو يأ «جاوزأ نم نسب لت الو كتمصح يف يتالل

 ام الإ يأ «كنيهي تكلم ام الإ ءاسنلا نم نهريغ لامج كبجعأ ولو يأ «نهنسح كبجعأ ولو» ىرخأ

 يأ «ًابيقر ءيش لك ىلع هللا ناكو» تاجوز نسل نمنأل كلذ يف سأب الف ءامالاو يراوجلا نم ناك

 لاق . همارحو هلالح يطختو , هدودح ةزواجم نم ريذحت هيفو . اهيلع ًادهاش مكلامعأ ىلع ًاعلطم

 « نهسفنأ تابهاولا 5 تارجاهملا . تاكولمملا . تاروهمملا و ةعبرأ ًافانصأ هلوسرل هللا حابأ : نورسفملا

 نشنك نإ كجاوزأل لقإ» رييختلا ةيآ تلزن امو « ةوعدلا غيلبتو ةلاسرلا رشن يف هل ًاريسيتو و هيلع ةعسوت

 هللا نهمركأ 3 ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا نرتخاو 2 مالسلا هيلع نهريخو ةيآلا 4. . ايندلا ةايحلا ندر

 . نهريغب جوزتي نأ هيلع مرحو  نهيلع هرصق نأب ىلاعت

 : يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةعغالتلا

 كيلع جرح ال 5 تئش نمل رثكتو تئش نمل للقتو ٠ تئش نم كنع رخؤتو تئش نمل مسقن كاحضلاو دهاجم لاقو « سابع نبا لوق اذه (1)

 . ؟141/ /ا/ رحبلا يف اذك 3 كلذ يف



 55 نو رشعلاو يناثلا ءزجلا

 يأ . مومعلا ديفت يفنلا قايس يف ةركنلا نأل «ةنم ؤم الو نم مل ناك اموإط مومعلا ةدافإال ريكنتلا - ١

 . هلوسرو هللا هدارأ ام ريغ ديري نأ مهنم ردحاول سيل

 وهو «ًاريذنو . . ًارشبم» نيبو «رونلاو . . تاملظلا» نيبو «هيدبمو . . ىفخت# نيب قابطلا -
 . ةيعيدبلا تانسحملا نم

 . «ًارودقم ًاردقط قاقتشالا سانج -

 . «ًادحأ نوشخي الو هنوشخيو» بلسلا قابط - 4

 ةيادحلا يف ءاضولا جارسلاك دمحم اي تنأ : هيبشتلا لصأ «ًارينم ًاجارسو» غيلبلا هيبشتلا -

 دمحمو 2 دسأ ىلع : موق دح ىلع ًاغيلب حبصأف هبشلا هججوو هيبشتلا ةادأ هنم تفذح ا

 .رمق

 نمو « ةروهشملا تايانكلا نم يهو ّسملاب عامجلا نع ىّنك «نهوسمت نأ لبق نمإ» ةيانكلا - 5
 . ةئيذبلا ظافلألا ىئاحتي نآرقلا نأل ةديمحلا ةينآرقلا بادآلا

 . «تلزعو . . تيغتبا نيبو 4 يوؤتو . . يجرُت» نيبو «ًاليصأو . . ٌةركب» نيب قابطلا -

 هرينم ًأجارسو . . ًاريذنو ًارشبم» لثم عمسلا ىلع عاقيبالاو لامجلا يف ديزي امم لصاوفلا قفاوت - 8

 « ميظعلا نآرقلا صئاصخ نم اذهو «ًابحر ًاروفغ . . ايلح ًايلع . . ًاليمج ًاحارس» لثمو

 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو

 «ًايحر ًاروفغ هللا ناكو . .ىلإ .. يبنلا تويب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايل: ىلاعت هللا لاق

 . ةروسلا ةياهن (/) ةيآأ ىلإ (ه7) ةيآ نم

 اهب ىلحتي نأ يغبني يتلا بادآلا انه ركذ . هجاوزأ عم يك يبنلا لاوحأ للاعت ركذ ال : هيناتا

 هللا ةالصب لوسرلا فرش نّنب مث , لاقثإلا مدعو ناذكتسالا نم لي يبنلا تويب مهولخد دنع نونم ملا

 2 لالضلاو رفكلا لاغأل لاوهأ نم اهبقفي اهو ةعاسلا نع ثيدحلاب ةميركلا ةروسلا متخو ' هيلع ةكئالملاو

 0 ءاقبلا راد ف ءادعسلاو ءايقشألا لاحو

 ةزمهلا رسكب ىنإالاو هكاردإو هغولب ءيشلا ىّنإ : ناسللا يف لاق هجضن «هانإ» : صتفغللا

 يأ هئيدحب تسنأتسا لوقت . ثيدحلاب سنألا بلط : سانئتسالا «نيسنأتسم» '”ٌجضنلا : رصقلاو

 : عاتملا «ًاعاتم» كيلسي ب وأ كسنا ؤي دحأ اهب سيل يأ سينأ نم رادلاب امو . هب رورسلاو سنألا تبلط

 قهر تنهلا نم كلما 3 حضاولا بذكلاو ءارتفالا : ناتهبلا «ًاناتبب» هريغو نوعاملاك ةجاحلاو ضرغلا

 )١( برعلا ناسل رظنا .



 بازحألا ةروس ةففف] هعع

 ةءالملا هبشي وهو ندبلا عيمج رتسي يذلا بوشثلا وهو بابلج عمج «نهبيبالجو "”لطابلاب فذقلا
 : رعاشلا لاق ءاننامز يف « ةفحلملا »

 '”بيبالجلا نهيلع ىراذعلا يشم ةيهال يهو هيلإ ٌروسنلا يشمت

 'دساحو غاب مالسإلاب فجرأو هلتقب انومتريع نِإو اّنِإو
 . راعتسالا ةديدش ًاران عا ريعس» هيلع هطّلسو هلحح ؛ هب هارغأ «كّنيرغن»

 .٠ م + 89 ا لمعلا ع ا ل مر
 اعدف . اهيلع ملوأ « شحج تنب بنيز » جوزت امل هك يبنلا نأ سنأ نع يور -أ : لوزنلا بيس
 , طئاحلا ىلإ اههجو ةيلوم هتجوزو ٍلككهللا لوسر تيب يف نوثدحتي مهنم فئاوط سلج اومعط ا|ملف سانلا

 امب سانلا ظعوو . باجحلا لزنو هنيبو ينيب رتسلا ىقلأف هعم لخدأ تبهذف تيبلا لخد ىتح قلطناف

 . "4# .. مكل نذؤي نأ الإ يبنلا تويب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي» هللا لزنأو هب اوظعو

 كردُي نأ لبق نولخديف كي يبنلا ماعط نونيحتي نينم ملا نم سان ناك : سابع نبا لاقو - ب
 . "تلزنف نوجرخي الو نولكأي مث «٠ كردُي نأ ىلإ نودعقيو « ماعطلا

 ٠  ٌرجافلاو ربلا هيلع لخدي ةكءاسن نإ : هللا لوسر اي لاق هنع هللا يضر رمع نأ ةشئاع نعو - ج
 مكلذ « باجح ءارو نم نهولأساف ًاعاتم نهومتلاس اذإو» باجحلا ةيآ تلزنف نبجتحي نأ نهترمأ ولف

 . ةيآلا "24 . . نيبولقو مكبولقل رهطأ

 اهوكرت عانق اهيلع ةأرملا اوأر اذإف , ليللاب نجرخ اذإ ءاسنلا نوذؤي اوناك قاّمسلا نأ يدّسلا نع-د
 كتانبو كجاوزأل لق يبنلا اهيأ اي» هللا لزنأف اهوذآف ةمأ : اولاق عانق ريغب اهوأر اذإو « ةرح هذه : اولاقو

 . ةيآلا "4# . . نهييبالج نم نهيلع نيندي نينم ملا ءاسنو

 4 - 20 - 0 59 20 ل ل ل ةكسعج سات سا هرلو ربار نس صو كم سل 2 ما

 متيعد اذإ نكللو هلنإ نيرظنن ريغ ماعط لإ كَل نوي نأ الإ ينل َتوُيب أولخدتال أونما# نيد اهيا

 فيرشتلل ةفاضإالا «مكل َنذؤُي نأ الإ يبنلا تويب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهءأ اي» : رثيسفلا

 لاقثيالاو هئاذيإ مدع ىلع ًاصرحو ؛ هئاسن قوقحل ةاعارم « مالسلا هيلع هنم مكل نذإالا لاح يف الإ لاوحألا

 يف ةصقلا لامك رظناو 514 ١4/ يبطرقلا (4) . 785/15 يبطرتلا () . روظنم نبال برعلا ناسل (7) . 7١/1١ ريثملا حابصملا )١(

 سنأ نع لوقنملا لوألا لوقلاو : يزج نبا لاق ١41 / ليزنتلا مولع يف ليهستلا (ه) . ةرهاب لي هللا لوسرل ةرجعم اهيفو , نيحيحصلا
 ٠ 419/5 يزوجلا نبال ريسملا داز (/) . يراخبلا هجرخأ (:) . محل نذ ْوُي ىتح لوخدلا نع يهنلا نم ةيآلا يف اب سابع نبا لوقو « رهشأ



 كركم سس ءزجلا

 12 هيحتسسيف ىَنلآ ىذؤي تتءَركلد 3 يد ننال او مدع اذ ًأولخدأق

 ع ريبعس سرع مر مسوس سر ع يارب رس اس يبس سس يرن ريرتسك اس سا و هاما سم ص ع

 لي لد باع رورو صرخت اس اعلم نهومتْلاس اًذِإ و تحل نم ءيحتسنال هللا
- 

 سروش مد 2 8 سرب ساس سس

 جاًميظع هَل دنع ناك كلذ نإ ادبا ولعب نص رهجوَأ اوحكنت نأ و هلل ٌلوسَر اوُدُوَت ناركل ناك امو

 آل نيواتبأ الو نواب ف ندع حاتجال 2 اميلع وم لكَ ناك هللا نق هوُْح وأ بس أودبم نإ يمص 26 صو بير 0 ا رج ا ينومص و

5 
 00 كر صم ة مس

 ناك هلأ أ ناو نبلمأ تكلمام الو َنيباسن الو نيو ءانبأ 5و نوي وخإ ءانبأ الو نون وخ)

 اذإ نكلوإ» هجّضُت نيرظتنم ريغ ماعط ىلإ مكوعدي نيح ألإ يأ «هانإ نيرظان ريغ ماعط ىلإ هيلع

 اذإف يأ «اورشتناف متمعط اذإف» اولخداف لوخدلا يف مكل نذأو متيعد اذإ نكلو يأ «اولخداف مكتيعد

 يأ « نيرظان ريغ » ىلع فوطعم «ثيدحل نيسنأتسم الو اوثكمت الو مكرود ىلإ اوقرفتف ماعطلا نم متيهتنا

 اوليطي نأ اوبن : نايح وبأ لاق ًاضعب مكضعب ثيدحل نيسنأتسم الو . ماعطلل نيرظتنم هتويب اولخدت ال

 اذه مكعينص ْنِإ يأ «يبنلا يوي ناك مُكلذ نإ هب هثدحي ثيدحل ضعبب مهضعب سنأتسي سولجلا
 «مكنم ييحتسيفإ» هرومأو هح اصم نم ريثك ءاضق نم هعنميو . هيلع لقثيو هقياضيو , لوسرلا يذؤي

 هللاوإف ميحرلا هبلقو « عيفرلا هقلُخ . فارصنالاب مكرمأي نأ هؤايح هعنيو . مكجارخإ نم يبحتسيف يأ

 مكل هنايبتو قحلا راهظإ نم عنام هعنمب الو . قحلا نايب كرتي ال العو لج ُهللاو يأ «قسحلا نم ييُحتْسي ال
 مل عرشلا نأ ءالقثلا نم كبسح : يبلعنلا باتك يفو « ءالقثلا هب هللا بدأ بدأ اذه : يبطرقلا لاق

 هجاوزأ نم ةجاح مستدرأا اذإو يأ «باجح ءارو نم نهولأساف ًاعاتم نّمومتلأس اذإو» "مهلمتحي

 عاتملا نهايإ مكلا ؤس يأ «نيبولقو مكبولقل ٌرهطأ مكلذإ» .باجحو زجاح ءارو نم هوبلطاف تارهاطلا

 اوذؤت نأ مكل ناك امو# نظلا ءوسو ةبيرلل ىفنأو . رهطأو نيبولقو مكبولقل ىكزأ باجح ءارو نم

 نأ الوإ» هتايح يف هب هللا مكاده يذلا مكلوسر اوذؤت نأ مكب قيلي الو مكل يغبني امو يأ هوّللا لوسر

 00 ا و الو يأ «ًادبأ هدعب نم هجاوزأ اوحكنت

 هءاذبإ نإ ى أ «ًايظع هللا دنع ناك مكلذ نإ# ؟ هلهأ وأ هسفن يف هوذ وت نأ مكب قيلي لهف دلاولاكوهو

 ىلاعت هميظعت نم هيفو : دوعسلا وبأ لاق مكل هللا هرفغي ال ريبك بنذو : ميظع رمأ هدعب نم هجاوزأ حاكنو

 نإ يأ 4« هوفخشوأ ًائيش اودبُت نإ ىلاعت لاق مث "" ىفخي ال ام ًاتيمو ًايح هتمرح باجيإو ني هلوسر نأشل

 مكيزاجيسو هب ملاع هللا نإف يأ «ًاميلع هب ناك هللا ُنِإفإل مكرودص يف هوفخت وأ رومألا نما رمأ او رهظت

 ل را لا يك و يوأضيبلا لاق هيلع

 . ١٠١ /؟ يواضيبلا () . 4 5 (9) . 5514/11 يبطرقلا ريسفت (؟) . ١ *41/ /ا/ طيحملا رحبلا (1)



 بازحألا ةروس (*5) ليل

 وو رس مس جمس و رت 2 سم ع ص را رس رص م لو

 و اًميِلسكأومْلَسو هيلع أول أونما6 َنيِدلآ ايات يأ لع نوصي رهتكيللمو هلأ نإ هادي ميلك لع

 )ض نيم اباَذَع مط عا ةرشآلاو ّيئدلآ ف أ مِهعَل ,هلوسرو هللا َنوُدؤي نيل نإ

 كرت يف ءاسنلا ىلع مثإ الو جرح ال يأ «نهنايأ تكلم ام الو ةهئاسن الو نهتاوخأ ءانبأ الو نهناوخإ

 : كه للا لوسرل ءانبألاو ءابآلا لاق باجحلا ةيآ تلزن امل : يبطرقلا لاق لاجرلا نم مراحملا مامأ باجحلا
 لاق نينمؤملا ٌءاسن «نهئاسن# ب دارملاو , "”ةيآلا هذه تلزنف ؟ باجح ءارو نم نهملكن ًاضيأ نحنو
 يدب نأ ةملسملل لحي الف , تاملسملا ءاسنلا نهجاوزأل نفصي ىراصنلاو دوهيلا ءاسن نأل , سابع نبا

 ةولخلا يف هنيشخاو « َهَّللا ءاسنلا رشعم اي نيِقّتا يأ «هّللا نيفتاوإ» "رفاكلا اهجوزل اهفصت الثل اهنم ًائيش
 تارطخ ملعي ؛ . نكرومأ نم ةيفاخ هيلع ىفخت ال ىأ 4«ًاديهش ءيش لك ىلع ناك هللا نإ# ةينالعلاو

 ةراشإ قبس ام نأل « عضوملا اذه يف نسحلا ةياغ يف اذهو : يزارلا لاق حراوجلا تاكرح ملعي امك بولقلا

 هذنع ة ولكون مهضفي# ءالتخا دنع دهاش هللا نأب اهمتخف « ١ مهل فشكتلاو مهب ةولخلا زاوج ىلإ

 نوُلصي هتكئالمو هللا نإإف لاقف ميظعلا لوسرلا ردق ىلاعت نيب مث « "هللا اوقتي نأ مهيلعف ةولحجلا لثم
 نوعدي راربألا هّتكئالمو . هماقم عفريو . هنأش مظعيو . هْيبن محري العو لج هللا نإ يأ «يبنلا ىلع
 : يبطرقلا لاق بتارملا ىلعأ هلينيو هلوسرو هدبع دجمي نأ هللا نم نوبلطيو . هل نورفغتسيو يبنلل

 (هرمأل ميظعتلاو ءاعدلا ةمآلا نمو . رافغتسالاو ءاعدلا ةكئالملا نمو . هناوضرو هّتمحر هللا نم ةالصلاو
 ىلع نيرخآلاو نيلوألا لضفأو . تامحرلا طبهم لكي هنأ ىلع ليلدلا مظعأ اهيف ةيآلا هذهو : يواصلا لاقو

 هلوقك ةمحرلا قلطم يبنلا ريغ ىلع هللا نمو 2 ميظعتلاب ةنورقملا هّتمحر هيبن ىلع هللا نم ة ةالصلا ذإ . قالطإالا

 راص كلذبو « نيماقملا نيب لضفلاو « نيتالصلا نيب قرفلا رظناف « هثكئالمو مكيلع يلصي ىذلا وهز
 اهبأ متنأف يأ «ًاميلست اومّلسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» © تايلجتلا عيتمو . تامحرلا عبنم
 ىلإ ةلالضلا نم مكل ذقنما ناك دقف : ميظع مكيلع هقحف  ميلستلاو هيلع ة هسا ا و

 هلآو دمحم ىلع لص مهللا» فيرشلا همسا ركذ املك اولوقف , رونلا ىلإ تاملظلا نم مكل جرخملاو . ىدهلا

 ؟كيلع ةالصلا فيكف كيلع ميلستلا انفرع دق : هللا لوسر اي انلق ةرجُع نب بعك نع «أريثك ًايلست ملسو

 : يواصلا لاق ثيدحلا ” «.. ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا اولوق : لاقف
 ةالصلا يف العو لج هللاب اودتقا ثيح . كلذب مهقيرشت كب يبنلا ىلع نينم ؤملاو ,ةكئالملا قالص ةمكحو

 قحو . مهل تلصو ةمعن لك يف ىمظعلا ةطساولا هنأل . قلخلا ىلع هقوقح ضعبل ةأفاكمو « هميظعتو هيلع
 رداقلا نم اويلط لَك هتافاكم نع نيزجاع قلخلا ناك املو . هئفاكي نأ صخسش نم ةمعن هل لصو نم ىلع

 «هلوسرو َهَّللا نوذؤُي نيذلا نإ " «دمحم ىلع لص مهللا » مشوق ف رسلا وه اذهو « هئفاكي نأ كلملا

 هللا دي دوهيلا لوقك العو لج هب قيلي الامب هفصوو . هل دلولاو ةبحاصلا ةبسنو رفكلاب هللا نوذؤي يأ
 . 14/:75 يبطرقلا (5) . ؟؟58//7 ريبكلا ريسفتلا (") . 741/9 يواصلا ةيشاح رظنا (7) . 371/١4 يبطرقلا (1)

 . 7841 /* نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح (/)و (1) . 741 /" يواصلا ةيشاح (ه)



 7 نو رشعلاو يناثلا ءزجلا

 ع 2 م دائم #ع دا 2 دولو عمم م مال ن8 مدع 11 21 عوق دل

 1 يح ارك تنم ْوملآو َنيِنِمْؤَمَ نوذؤي نيذلاو

 م تام ىرلص سل ا سولو 00 03 ا م

 ١ 5 كنيرغنل ةنيدملاىف 01 يي ا لن 85# 5 اميحَر 7

 . هتعيرش يف نعطلاو . هتلاسرب بيذكتلاب لوسرلا نوذؤيو « هللا نب حيسملا » ىراصنلا لوقو « ةلولغم
 7 ييح تنب ةيفص لختا نيح كيل وسرلا ىلع اونعط نيذلا ف تلزن : سابع نبا لاق هتوعدب ءازهتسالاو
 ناوشاب اينذلا نى ةييقعو:هليحب عهيلع لخاو 5 هتحر نم مدر ىأ 4 رخال اواينذلا يف هللا مهنعل»

 غلاب . ًاديدش ًاباذع مه أيهو يأ «ًانيهم ًاباذع ممل دعأو# رانلا باذع يف دولخلاب ةرخآلا فو . راغصلاو

 نايالا لهأ نوذؤي يأ #اويستكا ام ريغب تانمؤملاو نينمؤملا نوذؤي نيذلاو# ريقحتلاو ةناهإلا يف ةياغلا

 مهسفنأ اولمح دقف يأ #ًانيبم أمثإو ًاناتهب اولمتحا دقف» ىذألل قاقحتساو ةيانج ريغبو , هولعف ام ريغب

 ءاذيإ دّيقو . هلوسرو هللا ءاذيإ قلطأ : يبطرقلا لاق ىلجلا حضاولا بنذلاو . روزلاو . بذكلاو ناتهبلا
 هنمف تانم ؤملاو نينم ملا ءاذيإ امأو «. أدبأ قح ريغب الإ نوكي ال هلوسرو هللا ءاذيإ نأل . تانم ؤملاو نينمؤملا

 مالسيالاب كسمتلل . ءاعمج ةمألا ىلإ ءادنلا هجوي نأ ميركلا هيبن رمأ . ءاذييالا ىلاعت مرح امو "> هنمو
 2 روع نوصي يذلا « باجحلا و وهو ريطخ يعاتجا رمأ ف صخألابو . ةديشرلا هميلاعتو

 رعتت الثل ةئيبخلا اياونلاو . ةعذاللا تاملكلاو . ةحراجلا تارظنلا نم اهيمحيو . اهفافع اهيلع ظفحيو

 يأ ل نينمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوزأل لق يبنلا اهأ اي» لاقف قاسفلا ىذأل
 « نينمؤملا ءاسن رئاسو . تاميركلا تايلضفلا كتانئبو  نينم ْؤملا تاهمأ - تارهاطلا كتاجوزل دمحم اي لق

 نهزيميو . ءوسلا ةنسلأ نهنع عفديو . نهتئيزو نهنساحم رتسي يذلا . عساولا بابلجلا نسبلي نه لق
 اذإ نينم ؤملا ءاسن هللا رمأ: ةيآلا هذه يف لاق هنأ سابع نبا نع : يربطلا ىور « ةيلهاجلا ءاسن تافص نع

 , "”ةدحاو ًانيع نيدبيو بيبالجلاب نهسوءر قوف نم نههوجو نيطغي نأ ةجاح يف نهتويب نم نجرخ
 نهيلع نيندُيط لجو زع هللا لوق نع يناملسلا ةديبع تلأس : لاق نيريس نب دمحم نع ريثك نبا ىورو

 كلذ يأ «نيِذؤُي الف نفرعي نأ ىندأ كلذ «ىرسيلا هنيع زربأو هسأرو ههجو ىطغف «نهبيبالج نم
 نأب برقأ : ليقو . داسفلاو ء ءوسلا لهأ نهيف عمطي الف ع ةنايصلاو رتستلاو ةفعلاب نفرعي نأب برقأ رتستلا

 نهنم فلس املروفغ ىلاعت هنإ | يأ «ًاميحر ًاروفغ هللا ناكوإ» « ءامالا نع نزيمتيو « رئارح نبنأ نفرعُي

 لك العو لج ىلوملا داده مث . . تايئزجلا كلت مهنوئشو مهحلاصم ىعار ثيح دابعلاب ميحر . طيرفت.نم
 نئل يأ *ضرم مه.ولق ىف نيذلاو نوقفانملا همني مل نئلإ» لاقف باقعلا عاونأب فانصألا عيمج نم نيذؤملا

 نع يثك نبا ةياور اذكو . هجولا رتس بوجو يف حيرص سابع نبا نع صنلا اذه (م) . 78/14 يبطرقلا (8) . 47. /+ ريسملا داز (1)
 ريسفتلا ءاملع ةمئأو حلاصلا فلسلا لاوقأ نيأف « هجولل ةأرملا رتس بوجوب ةحيرصلاو ةحيحصلا تاياورلا نم اههريغو « نيريس نبا دمحم
 يف نيرسقملا لاوقأ رظناو !! بناجألا مامأ اههجو فشكت نأ ةأرملل نوحييي نيذلا « نامزلاو رصعلا !ذه ف ملعلا ءايعدأ لاوقأ نم . ءالجألا

 . ١5/9) ريثك نبا (4) . "م7 /؟ « نايبلا عئاور د انباتك



 بازحألا ةروس () هعمل

 نيالا نش جوالي اعأ أوفق امني َنيزوعلم ملم «جاليلق الي اهيف كور واجيال عسل و تع 2 اال
 م رق ص

 دلما همام ةعاسلا نع سانا َكَي هجاليدَبت هلآ ةّنسل دج نو

 لو كلو نوُدحيالاَدَبأ ايف نددت ١ اريعش مْ دعو نب ر فكل َنعَل هلل نإ جو ابرق نوكت 4 2 ب و. لص تمام ل 00 # ص ادرب ريال
 مو ص ص مص و ماو صال ١ تع موب ع هع ع وورب رن ريب حرر م

 هج وسلا اًنعطأَو هللأ انعطا انئيللب نووي راَلآ يف مههوجو بقت موب كح اريصت

 ضرم مهبولق يف نيذلا- ةانزلاو . مهقافن  رفكلا نونطبيو ناميالا نورهظُي نيذلا- نوقفانملاءالؤه كرتي مل
 راكفألا ةلبلبل بيذاكألاو فيجارألا نورشني نيذلا يأ «ةئيدملا يف نوفجرملاوإ» مهروجف - روجف

 كنو رواجي ال مثإ» دمحم اي مهيلع كنطلسنل يأ «مسهب كّتيرغنلإ» ءوسلا رابخأ رشنو . فوفصلا ةلخلطخو

 اوبهأتي اير « ًاليلق ًانمز الإ اهيف كترواجم ىلإ نودوعي الف ةنيدملا نم نوجرخي مث يأ 4ليلق الإ اهيف

 «"هتكوشل ًاراهظإ , هدي ىلع مهيفنيو ةنيدملا نم هءادعأ جرخي نأ هيبن هللا دعو : يزارلا لاق جورخلل

 اوذخأ اوكردأو اودجو انيأ يأ «ًاليتفت اولتقو اوذخأ اوفقث انيأ» ىلاعت هتمحر نع نيدعبم يأ «نيينوعلمإ»

 هللا ةنس هذه يأ «لَبَق نم اولخ نسيذلا يف هللا نس ًاليتقت هللاب مهرفكل اولّتُق مث رهقلاو ةبلغلا هجو ىلع

 فجرأ نميف لجو زع هللا نس ىأ : يبطرقلا لاق كلذ مهب لعفي نأ مهنم قبس نميف هّثداعو نيقفانملا يف

 « هللا ةنس لدبتت وأ ريغتت نلو يأ «ًاليدبت هللا ةّنّسل دج نلو» "لتقيو ذخ وي نأ هقافن رهظأو ءايبنألاب

 نيقفانملا دوجو ىلع نزحت الف ىأ ِةِلككيبنلل ةيلست ةيآلا فو : يواصلا لاق . نيتم ساسأ ىلع تينب اهنوكل
 كلأسي# لاقف افاوهأو ةعاسلا ىلاعت ركذ مث نامزألا نم نمز مهنم لخي مل ةميدق ةنس كلذ نإف . دمحم اي

 ةعاسلا مايق تقو نع ةيرخسلاو ءازهتسالا ليبس ىلع نوكرشملا دمحم اي كلأسي يأ «ّةعاسلا نع سانلا

 هللا نإف . بويغلا مآلع كلذ ملعي امنإو اهتقو فرعأ تسل : مل لق يأ عَِّللا دنع اهملع افإ لقؤل
 يأ «ًا بيرق نوكت ةعاسلا لعل كيردُي اموإف ًالسرم أيبن الو . ًابرقم اكلم اهيلع علطُي ملو ةمكحل اهافخأ

 تيكبتو « نيلجعتسملل ديدهت هيفو : دوعسلا وبأ لاق ؟ بيرق تقو ىف نوكت ةعاسلا نأ كملعي امو

 درط يأ «نييرفاكلا نعل هللا نإ ”ريرقتلا ةدايزو ليوهتلل رامضإالا عضوم يف ٌراهظإالاو « نيتئعتملل
 اهيف نيدلاخ# ةرعتسم ةديدش ًاران مهل ايهو يأ «ًارييعس مه ٌدعأوإ» هتمحر نع مهدعبأو نيرفاكلا

 مهيجني نم مهل نودجي ال يأ «ًاريصن الو ًايلو نودجي ال نيدبآلا دبأ ريعسلا يف نيميقم يأ «أدبأ

 ةهج ىلإ ةهج نم مههوجو بلقتت موي يأ «رانلا يف مههوجو بَلْ موي» هللا باذع نم مهذقنيو

 : مهتاف ام ىلع نيرسحتم نولوقي يأ «الوسرلا انعطأو هللا انعطأ انتيل اي نولوقيإ رانلاب ىوشي محللاك

 )١( يبطرقلا (5) 771/78 ريبكلا ريفتلا ١4/747 . )”#( نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح 584/8 .

 ) )8دوعسلا يبأ ريسفت ١ /4؟5 .



 تارخنأ نو رشعلاو يناثلا ءزجلا

 ْمهنعْلاَو ٍباَّذعْلا نم ٍنيَمعِض ميتا+ اتبر يج اليبسلا اَوُلَصَأَف انءاربكو اًنتداساَسعطأ اَنِإ انبر أولا ٠ مور هرم دام وو 2 مو ا >  م 0 2 و م ص خص هع تلم ممم ل هم هم م سوم و ريب سس
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 ميو ص ضرس و ربما جا ريم رسم اس م ريبووس صل جمر سمس امو يس م 4 رب ما

 لا دنع َناَكَو أوْلاَت امم هللا هأربف ئموم أوْذا< َنيَلاك اونوكمال أونما+ َنيذَلأ ابمأتي (7) اريبك انعل
 ءلرو ءدد لذ ض2 امو شاص ود ىلع الو - ركض م ع م و م4 0 4001# م رب

 ركل رفغيو رللمعا ركل حلصي هن اديدس الوق اولوقو هللأ أوقن أ اونما< نيذلا اهياكي © ابيجو

 3 - 43-02 مام مم س4 جو نس ل ص 7 2 نس يل نع لص يس هس نحل ص نس لل ل رص ل ل و غر وو

 ضرألاو تاونمسلا ىلع ةنامآلا انضرعانإ 0 اميظع ازوف زاف دق ,هلوسرو هلأ عطب نمو ركب ونذ
2 

 جالو اًمولَط ناك مَنِ نإ هلو اسْبم َْفَمفأَو نين َقبأَك لبو
 انولضأف انءاربكو انتداس انعطأ انإ انبر اولاقو» نيهملا باذعلا اذهب ىلتبن ال ىتح هلوسرو هللا انعطأ انتيل اي
 «باذعلا نم نيفعض مهتآ انبر8 ناعالاو ىدهحلا قيرط انولضأف انيف فارشألاو ةداقلا انعطأ يأ «اليبسلا

 عاونأ دشأ مهنعلاو يأ «ًاريبكأتعل مهنعلاو» انلالض ببس اوناك مهنأل , انباذع يفعض مهباذع لعجا يأ
 ال اونمآ نيذلا اهأ اي» لاقف مهيبن دوهيلا ىذآ امك لوسرلا ءاذيإ نم ىلاعت رذح مث , همظعأو نعللا

 ىسوم مهيبن اوذأ نيذلا ليئارسإ ينب لائمأ اونوكت ال يأ 4اولاق ام هللا هأربف ىسوم اوذآ نيذلاك اونوكت

 ىور هب هومهتا ايف مهبذكأو هتءارب هللا رهظأف . هئايحو هرتست طرفل َرْدُأ وأ همسج يف صربب هومهتاو
 هدلج نم ىرُي ال , ريس ًاييح الجر ناك ىسوم "نإ ) : لاق كك هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع يراخبلا
 امِإ ٠ هدلجب بيع نم الإ رتستلا اذه رتستي ام : اولاقف ليئارسإ ينب نم هاذآ نم هاذآف « هنم ءايحتسا ءيش
 عضوف هدحو ًاموي الخف « ىسومل اولاق امم هئربي نأ دارأ هللا نإو , ةفآ امإو  ةيصخلا خافتنا  ةردأ امإو صرب

 هاصع ىبوم ذخأف « هبوثب ادع رجحلا نإو اهذخأيل هبايث ىلع لبقأ غرف ايلف . لستغا مث رجحلا ىلع هبايث
 ام نسحأ هوأرف ليئارسإ ينب نم الم ىلع رم ىتح « نيت يبوث رجح يبوث : لوغي لعجف رعيخلا بلطو
 ةهاجو اذ ىبسوم ناكو ىأ «ًاهيجو هللا دنع ناكو# '”ثيدحلا ( نولوقي ام هأربأو « ًانايرع هللا قلخ
 اهيأاي» '"هاطعأ الإ ًائيش لأسي مل « هبر دنع هاجو ةهاجو هل يأ : ريثك نبا لاق هبر دنع ةناكمو ةعفرو
 ًاوقتسم ًالوق اولوقو . مكلاعفأو مكلاوقأ عيمج يف هللا اوبقار يأ «ًأديدس ًالوق اولوقو هللا اوفتا اونمآ نيذلا

 يأ «مكلامعأ مكل حلصُيإ» لطاب ريغ اقح « رئاج ريغ ًادصاق ًالوق يأ : يربطلا لاق هلل ًايضرم
 يأ «مكبونذ مكل رفغيو» مكتانسح لبقتي : سابع نبا لاق مكنم اهلبقتيو لامعألا حلاصل مكقفوي
 هللا عاطأ نمو يأ «ًاميظع ًازوف زاف دقف هلوسرو هللا عطي نمو رازوألاو بونذلا مكذنع وحمي
 ةيعرشلا فيلاكتلا ردق ىلع مههبن . قالخألا مراكم ىلإ مهدشرأ امل مث . هبولطم ةياغ لان دقف لوسرلاو
 اهنلِمْخي نأ َنْيِبأف لابجلاو ضرالاو تاومّسلا ىلع ةنامألا اضَرَع ان لاقف ةيرشبلا اهب هللا فّلك يتلا
 نضرعأف تايسارلا لابجلاو ضرألاو تاومسلا ىلع ةيعرشلا فيلاكتلاو ضئارفلا انضرع ىأ 6اهنم نقش

 نأ ىنعملاو : دوعسلا وبأ لاق اهلمح لقثو ةنامألا مظع ريوصت ضرغلاو . اهتدشو اهلقث نم نفخو اهلمح نع

 . 78/17 يربطلا (”) . 1١7/9 ريثك نبا رصتخم (؟) . رصتخملا نم 117/6 ريثك نبا رظناو 011/1 يراخبلا (1)



 بازحألا ةروس (00*) نا

 35 ل و ص ل ل ل هل ا درا و 1ع

 تئمْؤمْلاَو نينمْؤمْلا لع هلل بوتيو ِتَكِرْفَمْلآَو كرْتُمْلاَو تففتُمْلآَو َنيِقْفمْلآ هلل بذيل

 © اَميِحّر اروُفَع هلا ناكَو

 تناكو - ةدشلاو ةوقلا يف لثم يه يتلا  ماظعلا مارجألا كيتاه تفلكول ثيحب نأشلا مظع يف ةنامألا كلت
 ةيعرشلا فيلاكتلا يه ًةنامألا : يزج نبا لاقو "”اهنم نقفشأو اهلوبق نيبأل اهتاعارم ىلع كاردإو روعش اذ

 2. فيلاكتلا يف مومعلا حيحصلاو 2 لاومألا يف ٌةنامألا يه : ليقو . يصاعملا كرتو . تاعاطلا مازتلا نم

 اهنم تقفشأف ةقيقح ةنامألا اهيلع تضرعف ًاكاردإ ال قلخ هللا نوكي نأ : |مههدحأ نيهجو لمتحي اهضرعو

 ىلع تضرُع ول ثيحب لقثلا نم اهنأو ةنامألا نأش ميظعت دارملا نوكي نأ : يناثلاو . اهلمح نم تعنتماو
 تضرع : كلوقك زاجملا نم برض اذهف . اهنم نقفشأو اهلمح نم نيبأل . لابجلاو ضرألاو تاومسلا
 ًاسولظ ناك هنإ ناسنإلا اهلمحوإ» «”هلمح ىلع ردقت ال اهنأ دارملاو . هلمحت نأ تبأف ةبادلا ىلع ميظعلا لمحلا
 نبا لاق رومألا بقاوعب لهجلا يف ًاغلابم ٠ . هسفنل ملظلا ديدش ناك هنإ ناسنإلا اهلّمحتو يأ «ًالوهج

 "”ًمازلإ ال ًيبخت ناك ضرعلا نآل , ةفاخملاو ةيشخلل نيبأ امو , ةفلاخملا «نيبأل هلوقن دري مل : يزوجلا

 يهو ةنامألا مدآ ينب لمح امنإ يأ : ريثك نبا لاق «تاكرشملاو نيكرشملاو . تاقفانملاو نيقئانملا هللا بذعيل)
 مهرهاظ نيذلا نيكرشملاو « يلا« حتور هاج نوري ا ونالا ل رع بوح
 مهيلع دوعيو « ناميالا لهأ محريو يأ «تانمؤملاو نينمؤملا ىلع ُهللا بوتيوإ رفكلا ىلع مهنطابو
 فلس امع افع ثيح نينمؤملل ةرفغملا عساو يأ 4 ميحر ًاروفغ هللا ناكوإ» ناوضرلاو ةرفغملاو ةبوتلاب

 . تاماركلا عاونأب مهمركأو مهباثأ ثيح مهب أبحر . مهنم ٠

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ا

 , تفرشت يبنلل تبسن امل اهنأل «يبنلا تويب اولخدت ال» فيرشتلل ةفاضإالا - ١

 . «اوذخأو . . اوفقُت» نيبو ©اوفختو . . اودبت» نيبو «اورشتناو . . اولخدا نيب قابطلا - ؟

 . «قحلا نم يحتسي ال هللاو . مكنم يبحتسيفإ» .بلسلا قابط -“

 , نيقفانملا نم مه نوفجرملاو 4نوفجرملاو . . نوقفانملا هتني مل نئلإ» ماعلا دعب صاخلا ركذ 3

 . مهيلع عينشتلاو حيبقتلا يف ةدايز صّصخ مث مسعف
 ءيش لكب» «ًالوهج ًامولظ ناك هنإإ» لثم ةغلابملل « ليعف »و « لوعف و ةغيصب ظفللا ركذ © 1

 . خلا «اديهش ءيش لك ىلع» «أبلع
 . «أايلست اومّلسو» هًاليتقت اولتقو» ديكأتلل لعفلا عم ردصملاب نايتإلا -

 . 4738/5 ريسملاداز (") . 148 /# ليزنتلا مولع يف ليهستلا () 771/6 دوعسلا وبأ ()



 0 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 . «الوسرلا انعطأو هللا انعطأ انتيل اي نولوقي» ينمتلا قيرطب عجفتلاو رسحتلا -

 . لمجملا لسرملا هيبشتلا ىمسيو «ىسوم اوذآ نيذلاك اونوكت الإ» هيبشتلا - 4

 يف ةنامألل لّثم «لابجلاو ضرألاو تاومسلا ىلع ةنامألا انضرع انإ# ةيليثمتلا ةراعتسالا 4
 نم يهو لابجلاو ضرألاو تاومسلا ىلع تضرعول ثيحب لقثلا نم اهنأب اهنأش ميخفتو اهمظعو اهتماخض

 . ةنامألا نأش ليوهتل عئار ليثمت وهو . اهنم تقفشأو اهلمح نع تبأل لزانملا ىلعأب ةدشلاو ةوقلا

 نينمؤملا ىلع هللا بوتيو» نيبو «تاقفانملاو نيقفانملا هللا بذعيل# نيب ةفيطللا ةلباقملا ٠

 نآل « ردصلا ىلع زجعلا در » عيدبلا ءاملع هيمسي ام عئادبلا نم ةيآلا هذهب ةروسلا متخ فو «تانم ؤملاو

 ءدبلا يف مالكلا نسحف « نيقفانملا ةبقاع ءوس نايب يف ناك اهماتخو « نيقفانملا مذ يف ناك ةروسلا ءدب

 . ماتخلاو

 : ةينايب قئاقد هيفو ةغيصلا هذبب درو «نولصي هتكئالمو هللا ّنِإ8 لوسرلا ىلع ءانثلا ١

 . هب ًاماتها « نإ » ب ًادكؤم ربخلا ءاج أ

 . ماودلا ةدافرال ةيمسإ ةلمجلاب ءيجو -ب

 اذه نأ ىلإ ةراشإلل؛ نولصي هاهزجع يف ةيلعف« هللا نإ » اهردص يف ةيمسإ ةلمجلا تناكو  ج

 . قيقدلا رسلا اذه ربدتف ٠ ماودلا ىلع ًاتقوف أتقو ددجتي هلوسر ىلع ىلاعت هللا نم ءانثلا

 ًايلو مهل نودجي ال . . ًاريعس مهل دعأإ» لثم عمسلا ىلع نسحلا عقولا نم هل امل لصاوفلا ةاعارم-
 . ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو خلا «ًاريبك ًانعل مهنعلاو . . ًاريصن الو

 نأ يهو ةفيطل ىلإ 4نينمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوزأل لقإ ةميركلا ةيآلا تراشأ : هتفيطل
 ءاسنب يعرشلا باجحلاب ءدبلا يف رسلا وه اذهو . هلهأو هسفن يف اهب يعادلا أدب اذإ الإ رمثت ال ةوعدلا

 . هتانبو لوسرلا

 ١ هجولا فشك حابأ نم ىلع درلا ,
 هرتس بوجو يف نيرسفملا لاوقأ نم ةفئاطو «

 ١ قوف نم نههوجو نيطغي نأ ةجاحل نهتويب نم نجر اذإ نينم ؤملا ءاسن هللا رمأ : ريثك نبا لاق

 بيبالحلاب نهسوءر .

 نهسوءر نيطغي يأ 4نهبيبالج نم نهيلع نينديإ# ىلاعت هلوق ف : يزوجلا نبا لاقو - ؟

 رئارح نهنأ ملعيل نههوجوو .



 بازحألا ةروس (*0) 0ع

 نم ةيعادل تزرب اذإ نهادبأو نههوجو اهم نيطغي يأ ةيآلا ىلعمو | دوعسلا وبأ لاقو “ 

 . يعاودلا

 نهروعش نفشكف نهتجاحل نجرخ اذإ نهسابل يف ءامإالاب نهبشتت ال يأ : يربطلا لاقو - 5

 . قساف نط ضرعي الثل نههوجوو

 يف نهنم ودبي ناك يذلا نأل . نههوجو ىلع يأ «نهيلع# هلوقب دارملاو : رجبلا يف لاقو - ©
 . هجولا وه ةيلهاجلا

 الثل بناجألا نع اههجو رتسب ةرومأم ةباشلا ةأرملا نأ ىلع ُهلالد ةيآلا يفو : صاصجلا لاقو - 5
 قحلا لوقي هللاو « ةأرملا هجو رتس بوجو يف ريسفتلا ةمئأ لاوقأ نم ةلمج هذهف . بيرلا لهأ اهيف عمطي
 : 0ليبسلا ىدهيو

 اماما

 اا « نآرقلا نم ماكحألا تايآ ريسفت يف نايبلا عئاور ه انباتك يف هنم ةيعيرشتلا ةمكحلاو هتيفيكو يعرشلا باجحلا طورش رظنا )١(
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 ةروُسسْلا _بكذي نيب

 « نيدلا لوصأ لوانتتو ء ةيمالسإلا ةديقعلا عوضومب متهت يتلا ٠ ةيكملا روسلا نم أبس ةروس #

 71 روشنلاو ثعبلاو )0 ةوبنلاو 8 ةينادحولا تابثإ نم

 3 ملاعلا نوئش مكحأو 2 قلخلا عدبأ يذلا 3 العو لج هللا ديجمتب ةميركلا ةروسلا تأدتبا

 يف الو تاومسلا يف ةرذ لاقثم هملع نع بيغي ال يذلا , ميكحلا عدبملا قلاخلا وهف , هتمكحب نوكلا رّبدو

 « توم ا دعب ثعبلاب مهبيذكتو « ةرخآلل نيكرشملا راكنإ يه « ةماه ةيضق نع ةروسلا تئدحتو
 ال اورفك نيذلا لاقو» داسجألا ءانف دعب 3 داعملا عوقو ىلع 4 ميظعلا هب رب مسقي نأ ِدكَع ل وسرلا ترمأف

 . ةيآلا # . . مكنيتأتل يبرو ىلب لق ةعاسلا انيتأت

 4 مالسلا امهيلع « نابلس م هدلوو 6 دواد وه تركذف 3 لسرلا ضعب صصق ةروسلا تلوانتو #

 ورا و ب معنلا عاونأ نم اهل هللا رخس

 عساولا ءاطعلا كلذ يف |ههيلع هللا لضفل

 اهتدنفف « نيلسرملاو ءايبنألا متاخ ةلاسر لوح 3 نيكرشملا تاهبش ضعب ةروسلا تلوانتو

 قلخلا رومأ ريبدت هديب يذلا « راهقلا دحاولاب ناميإالا ىلإ نيكرشملا ةوعدب ةروسلا تمتحو د“

 . نيعجأ

 دقو . نميلا كولم مهو « أبس ةصق اهيف ركذ ىلاعت هللا نأل « بس » ةروس تيمس :ةييعسلا

 مهرمد ةمعنلا اورفك ايلف 3 تانجو قئادح مهنكاسم تناكو 3 ءانهو رورسو « ءاخرو ةمعن يف اهلهأ ناك

 . ربتعي نمل ةربع مهلعجو 6 مرعلا ليسلاب هللا

 # # »ا



 ابس ةروس (*4) 0غ

3 
 راش جا و 9 مابا صو راموس رص 3-3 2

 معي يو ريبخلا يكحلاوهو رخل ا ىف دمحلا هلو ضرألا ىفامو تاولم [ ىناَم هل ىلا نب دْمَحْل
 ري ردو 3 مورغ ير رول ملل يمص 2 د م ير روض سرع 0 ىلا ماس

 (22 روفغلا محرلا وهو يف جرعي امو ءامسلا نم لزني امواهنم ج : امو ضرألا ىف جليام

 «جرعي» « طايخلا مس يف لمجلا جلي ىَّبح » هنمو لوخدلا جولولاو لخدي «جلي» : صتحغللا
 اهنع باغ يأ هنيع نع بزع : لاقي بيغي *بّرعي# تاومسلا لل دوعص هنأل جارعملا هنمو .دعصي

 «ًافسك# باجحلاو ةياقولا ىنعمب اهمضبو نونجلا ىتعمب نونلا رسكب هةّنِج رادقمو نزو «لاقثمو
 اذإ بوغلاو ٌعردلا غبس : لاقي تالماك تاعساو «تاغباسإ حيبستلا : بيوأتلاو يحبس 4يبوأ» ًاعطق
 ماتلا وهو غوبسلاب فصولا هلصأو عوردلا : تاغباسلا : نايح وبأ لاق ءيش هنم لضفو ندبلا لك ىطغ

 8 رعاشلا لاق حطبألاك راصف عوردلا ىلع بلغو 2 لامكلاو

 "لبثلا اهقرخي ال ضيب ٌمباوس مهسوُبل تايراض ٌدوسأ اهيلع ٍ

 : ديبل لاق ماكحبالا نم هلصأو : يبطرقلا لاق عوردلا قلح جسنوهو ء جسنلا «درسلا»

 "'مورم ريغ شيعلا لوط لانيل هدارسأ ًافعاضم ديدحلا عنص

 ضوحلا يهو ةيباج عمج «يباوجلا# ةريبكلا ةعصقلا يهو ةنفج عمج «نافجإ» باذملا ساحنلا «رطقلا»
 : ىشعألا لاق ءاملا هيف عمجي ريبكلا

 ”قهفت يقارعلا خيشلا ةيباجك ةنفج قلحملا لآ نع مذلا ىفن

 : رعاشلا لاق رجزيو درطُي يأ اهب أسني هنأل كلذب تيمس اصعلا : ةأسنملا «هتأسنم»

 «©لزغلاو وهللا كنع دعابت دقف ربك نم ةاسنملا ىلع تيبد اذإ

 ةهج ىلع لماكلا ءانثلا يأ «ضرألا يفامو تاومسلا يفام هل يذلا هلل دمحلا» : ريسيفنلا
 هرهق تحتو هديبعو هكلم عيمجلا , ًافرصتو ًاكلمو ًاقلخ نوكلا يف ام لك هل يذلا هلل ليجبتلاو ميظعتلا
 هلو يأ «ةرخآلا يف دمحلا هلوإ هتمحر عساول ةرخآلا يفو « هتردق لامكل ايندلا يف دمحلا هلف ء هفرصتو
 «رسيبخلا ميكحلا وهو# ةرخآلاو ايندلا لهأ ىلع لضفتملا معنملا هنأل « هاوس دحأ هقحتسي ال هعمجأب دمحلا

 رضرألا يف جلي ام ملعي# هلاعفأ نم لعف يف هيلع ضارتعا الف « هقلخب ريبخلا ؛ هعنص يف ميكحلا يأ

 زونكلاو رطملا نم ضرألا فوج يف لخدي ام ملعي يأ العو لج هتامولعم ضعبل ليصفت «امهنم جرخي امو

 . ؟88/9/ رحبلا (4) . 59/8/١4 يبطرقلا () . ؟594 /94 يبطرقلا (؟) . 788 / طيحملا رحبلا )١(



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا
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 سو ري“ سلع ريث رت سس ا ريب جام خلل سس رس

 ىف ةَرْد لاَمْم هنع بزعي ال ٍيمْلأ مِللَع ركنات فرو لي عال تينأئال رت َنيِذَلأ لَكَ

 أونما# نيل ىَجيَل 68 نديم را ََك د نِمرْعصأ الو ضرألا ىف الو تاونمسلا

 ني زجلعم ادلب كك وعس نيذلاو 2001 ُقْزِرَو ةرفغم ممل كبل تلَحللَصلا أولو

 ه عير م سم1
 وه كير نم كيلإ ِرئأ ىذلا لعل أوتوأ نيل ىربو 50 ميأرعر : .رم َباَدَع مهل كبت مرق ص ع سمس سمع م 1 قل 007 900 1

 امو ءامسلا نم لزني امو رابآلاو نويعلا ءامو تاتابنلاو عورزلا نم ضرألا نم جرخي امو « تاومألاو
 لامعألا نم اهيلإ دعصي امو . ةمحرلاو ةكئالملاو رطملا نم ءامسلا نم لزني امو يأ «اهيف جرعي
 بونذ نع روفغلا ٠ هدابعب ميحرلا يأ «روفغلا ميحرلا وهو# تايكازلا تاوعدلاو . تاحلاصلا

 نيذلا لاقوإ» لاقف ةمايقلاو ثعبلل نيركتملا ةلاقم ىلاعت ىكح مث « ةبوقعلاب مهلجاعي ال ثيح نييئاتلا
 : يواضيبلا لاق روشن الو ثعب الو ًادبأ ةمايق ال كموق نم نوكرشملا لاقو يأ «ةعاسلا انيتأت ال اورفك

 : دمحم اي مه لق يأ «مكنيتأتل يبرو ىلب لقإ» "هب دعولاب ءازهتسا ءاطبتسا وأ اهثيجمل راكنإ وهو
 يتلا ثالثلا تايآلا ىدحإ هذه : ريثك نبا لاق ةلاحم ال ةعقاو اهنإف . ةعاسلا مكنيتأتل ميظعلا هللاب مسقأ

 يف ةثلاثلاو «قحل هنإ يبدو يإ لقو» سنوي يف ةيناثلاو « اهعوقو ىلع ميظعلا هبرب ٍمسقي نأ هلوسر هللا رمأ
 يف الو تاومسلا يف ٌمرذ لاقثم هنع برعي ال بيغلا ملاع» "*«نشعبتل يبرو ىلب لقإ» نباغتلا

 نزو رادقم هنع بيغي ال « راظنألا نع باغو « راصبألا نع يفخ امب ملاعلا العو لج وه يأ «ضرألا

 اهنم ربكأ الو ةرذلا نم رغصأ الو يأ «ربكأ الو كلذ نمر فصأ الو» ىلفسلا وأ يولعلا ملاعلا يف ةرذلا

 ىفخت ال ىلاعت هللا نأ ضرغلاو . ظوفحملا حوللا يف وهو ىلاعت هللا هملعيو الإ يأ 4نيبم باتك يفالإ»
 ىلاعت وهف ٠ تترقو تقرتو اجضالا نإو ماظتلاف 5 مهارحأو رغبلا هيلع ىفع بيكف دوكلا ىف رداع

 تبثأ يأ 4تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا يزجيلإ» ةمايقلا موي اهديعي مث , تقرفتو تبهذ نيأ ملاع
 ةرصغم مهل كئلوأ» ءازجلا نسحأب ايندلا رادلا يف اونسحأ نيذلا نينم ملا بيثي يكل نيبملا باتكلا يف كلذ

 انتايآ يف وعس نيذلاو» ميعنلا راد يف ميرك نسح قزرو « مهبونذل ةرفغم مهل يأ «ميرك قزرو

 امب هنو زجعي مهنأ نونظي « انلوسرل نيبلاغم نآرقلا لاطيرال اودجو مهدهج اولذب نيذلا امأو يأ 4 نيزجاعم
 مهل نومرجملا ءال ؤهف يأ «ميلأ زجر نم باذع مهل كئالوأ» نآرقلاو هتلاسر لوح تاهبش نم هنوريثي
 اوتوأ نيذلا ىريو» باذعلا ءوس : ٌُرجرلا : ةداتق لاق ماليبالا ديدش . باذعلا أوسأ نم باذع

 نيلماعلا ءاملعلا نم مهدعب ءاج نمو مالسلا هيلع يبنلا باحصأ نم ملعلا اولوأ ملعيو يأ «ملعلا
 قحلا وه دمحم اي كيلع لزنأ يذلا نآرقلا اذه نأ نوملعي يأ «قحلا وه كبر نم كيلإ لزنأ يذلا»

 )١( يواضيبلا ريسفت ١77/1 . رصتخملا ريثك نبا (؟) ١71/9 .
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 ابس ةروس (”*8)

 ل يد ديما ِزيِزَمْلا طرص لإ عدني نحل
 يف ةرسآلاب َنوُمْؤي النيل ِلب 00 ىَرنأ جديدَج قلو كن ِقْرُم لع
 مي فسح أمل نإ ضرألاو ءامسلا نم مهَمْلَح امو وينيك ممأ هج وبلا للطلاب باّدَمْل

 2 بيم دبع لكُل هيل كلذ نا ا ا أ َضَرَأْلا

 هللا قيرط ىلإ هب كسمت نم دشريو يأ «ديمحلا زيزعلا طارص ىلإ يدسبءوإ» لطابلا هيتأي ال يذلا
 يف نيكرشملا بيلاسأ ىلاعت ركذ مث « هلاعفأو هتافصو هتاذ يف دومحملا يأ ديمحلا . رهقي ال يذلا بلاغلا

 يكرشم نم نورفاكلا لاقو يأ ًءاررفك نيذلا لاقوإ لاقف هللا لوسرب ةيرخسلاو . هللا نيد نع ّدصلا
 مكئدحي .لجر ىلإ مكدشرن له يأ «مكئبني . لجر ىلع مكلدت لفؤو ءازجلاو تعبلل نوزكلا ةكم

 تقرفتو « روبقلا يف متيلب اذإ يأ « قزم“ لك معَقَرُم اذإ 89- ةكيَأد محم نونعي  ؟ بيجاعألا بجعأب
 يأ ؟ «ديدج قلخ يفل مكنإإ ًاتافرو ًابارت مترص ثيحب بهذم لك تبهذو ء ضرألا يف مكداسجأ

 ةيرخسلا وه لاقملا اذه نم ضرغلاو ؟ قيرفتلاو قيزمتلا كلذ دعب ًاديدج ًاقلخ نوقلختس مكنإ

 لوقي امك . ءازهتسالاو بجعتلا ةهج ىلع هولاق شيرق رافك مه نولئاقلاو : نايح وبأ لاق ءازهتسالاو
 نم اولعج لاحملانم. مهدنع ثعبلا ناك املو ؟ ةردان ةبيرغ ةصق ىلع كلدأ له : هبجعي نأ ديري نمل لجرلا

 همسا نأ عم «لجر ىلع مكلدن لهإ» هيلع همسا اوركنو « هنم بجعتي نم زيح يف هعوقو نع ربخي
 ىلع بذكلا قلتخا له يأ «ةّنج هب مأ هّللا ىلع ىرتفأإ» ”ءازهتسالا قيرطب شيرق يف ملع رهشأ

 «ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا لب» مهيلع أدر ىلاعت لاق ؟ يردي ال امب ملكتي وهف نونج هب مأ . هللا

 الو ثعبلا نودحجي نيذلا لب . نونجلاو بذكلا نم نومعزي امك رمألا سيل يأ بارضولل «لب»
 قحلا نع ةريحو لالض يف رافكلا ءالؤه لب يأ «ديعبلا لالضلاو باذعلا يف ةرخآلاب نوقدصي
 ركذ املو « ةقامحلاو نونجلا ةياغ كلذو نورعشي ال مهو لالضلا يف نوعقاو مهف « رانلا باذع مهل بجوت

 ام ىلإ اوري ملفأ# لاقف ديدهتلا عم ديحوتلا نمضتي رخآ ًاليلد ركذ . ةعاسلا تابثإ ىلع لدي ام ىلاعت
 نم مهبناوج عيمج نم مهب طيحم وه ام اودهاشي ملأ يأ «ضرألاو ءامسلا نم مهفلخ امو مهديأ نسيب

 هنيمي نعو ءهفلخو همامأ ضرألاو ءامسلا ىأر رظن (ثيحو هجوت انيأ ناسنإلا نإف ؟ ضرألاو ءاهسلا

 ثعب ىلع رداق , اهقلخ يذلا نأ نوملعيف كلذ نوربدتي الفأ , عناصلا ةينادحو ىلع نالدي امههو ء هلاهشو

 «ءامّسسلا نم ًافسك مهيلع طقسُت وأ ضرألا مهب فسخن أشن نإإ) هلوقب مهدده مث ؟ مهتوم دعب سانلا

 باحصأب انلعف اك ء ءامسلا نم ًاعطق مهيلع انطقسأ وأ . نوراقب انلعف امك ضرألا مهب انفسخل انئش ول يأ
 انأو « مهب ةطيحم يئامسو يضرأف اوناك نيأ مهنأ ىنعملا : يزوجلا نبا لاق ؟ برهملا مه نيأ نمف ٠ ةكيألا

 . ؟64 /ا/ طيحملا رحبلا ريسفت )١(



 55 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 دقو تدعم ْلَمعأ نأ جج ديل هل اَكَلأَو طلاع نر ا ند انما دَقَلَو *
 رص صوص ضر 0 مم عمموس ع 2 0

 رهل انلساو ربت اهحاورو رهش اهودغ يرلآ نيميلسلو © ريصب نولَمعَت اميىنإ نص أولمعأو أولمعأو درسلا ىف

 يف ْنِإ» ©”ءامسلا نم ةعطق مهيلع تطقسأ تئش تش إو ؛« ضرألا مهب تفسخ تئش تئثش نإ « ٠ مهيلع رداقلا

 بئات دبع لكل ةربعو ةلالدل ةينادحولاو ةردقلا راثآنم نودهاشي ايف نإ يأ «بينم دبع لكل ٌةيآل كلذ

 اهعافترا يف تاومسلا هذه قلخ ىلع ردق نم نأ ديري : ريثك نبا لاق ىري اهف لمأتم « « هللا ىلإ عاجر

 نم ميمرلا رشنو . ماسجألا ةداعإ ىلع رداق ؛ اهضارعأو اهناوطأو اهضافخنا يف نيضرألا هذهو . اهعاستاو
 انم دواد انيتآ دقلوو لاقف ميظعلا لضفلا نم هب هللا هصخ امو دواد ةصق ىلاعت ركذ مث « ؟”ءاظعلا

 نراك ال اعضاو يقع دا يمد ردع دخل كالجو هللا ةزغو هريدقت كوبل سل ةلطؤما اللا كالضف

 عنص هميلعتو . ديدحلا ةنالإو .ريطلاو . لابجلا ريخستو . روبزلاو « ةوبنلا وه لضفلا : نورسفملا لاق

 اذ | حيبستلا يعّجرو هعم يحبس لابج اي انلقو يأ «رسيطلاو هعم يبو لابج ايإ» كلذ ريغ ىلإ عوردلا

 ا قت ل اذ اك « حّبس اذإ هعم حبست ريطلا تناك : سابع نبا لاق رويط اي تنأ كلذكو حبس
 ناك ىتح هيدي نيب أنيل ديدحلا انلعج يأ «ديدحلا هل اثنلأو» "هئاكبل تكبو هتءارقل تعمتسا

 نيب ناكو . ةقرطمب هبرضي الو . أران هلخدي نأ جاتحي ال ناكف ديدحلا هللا رخس : ةداق لاق . نيجعلاك
 برحلا رش ناسنرالا يقت يتلا ةغباسلا عوردلا هنم لمعا يأ «تاغباس لمعا نأ» نيجعلاو عمشلاك هيدي

 موي ضعب يف عردلا عنصيو « ءاشي ام هب لمعي نيجع هنأك ريضيف هديب ديدحلا ذخأي ناك : نورسفملا لاق

 يهو « تاغباس ًاعورد هريدقت فوذحم فوصومل ةفص تاغباسلاو « (© قدصتيو لكأيف مهرد فلأ يواسي

 ردقو يأ «درّسلا يف ردقوإ» ضرألا ىلع اهرجيف هنع لضفت ىتح اهسبال يطغت يتلا لماوكلا عوردلا

 ذفني ال ةقيض اهتخأل ةيواسم ةقلح لك لعجا يأ : يواسلا لاذ اهتاقلخ بيضات كيج عوردلا عضو

 لآ اي اولمعاو يأ «ًاحلاص اولمعاوإط «*ةدحاو ٍةبسنب لكلا لعجاو اهلماح لقت الو , اهظلغل اهظلغل مهسلا اهنم
 مكلابعأ ىلع علطم ينإ يأ «ريصب نولمعت امب ينإ» ههاجو مكيبأ زع ىلع اولكتت الو ًاح اص ًالمع دواد

 ةردق يف وهو عمشلاك هدي يف ناك ىتح ديدحلا دوادل هللا نالأ : رخفلا مامالا لاق اهب مكيزاجأسو اهل بقارم
 ؟ "هللا ةردق ىلع كلذ دعبتسي ,لقاع يأف ٠ هب بتكي يذلا دادملاك حبصي ىتح رانلابن يلي هنإف . ريسي هللا

 مكلر سوبل ةعنص هانملعوإ ىلاعت لاق امك ًالاقث حئافص كلذ لبق تناكو ًاقلح عوردلا عنص نم لوأو هو

 ميظعلا ءاجلاو كلملاو ةوبنلا نم «ناميلس» هدلو ىلع هب معنأ ام ىلاعت ركذ م ؛ « «مكسأب نم مكنصحتل

 اهريسو . ١ هرمأب ريست حيرلا نايلسل انرخسو ىأ عرهش اهُحاورو رهش اهودغ حيرلا ناميلسلو# لاقق

 رخس : نورسفملا لاق رهش ةريسم بورغلا ىلإ رهظلا نمو , دجملا رئاسلل رهش ةريسم رهظلا ىلإ حابصلا نم

 ىلع يواصلا ةيشاح (0) . 555/186 يبطرقلا (64) . 6475/5 ريسملا داز (”) 177/7 ريثك نبا (5) . 486/5 ريسلل داز (9)

 . ؟16 /9؟© ريبكلا ريسغلا (5) . 7414 /* نيلالجلا
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 ريو ريب ص ىزإإ جم س 27ه س ما مر تر. جامص صصص اص اص لل سا م اص ا ىيبع

 هه ري كا ادمان نع من غرب مم ذي ملهم نم أو رطبا

 رام و

 ٌليِلَقَو 12 ددواد لَ اولمعأ تيا ودق و ٍباوُخأَك ناَمحَو ليثنمو بيرت :راحم نم ءاممام 7 نولمعي
 و

 رسال ل عر عم نيل فاس سرمص صوص سا حرم

 رهتاسنم لك ان ضرألا باد الإ كوم لع مدام َتوَمْلآ ه هيلعانيضق اللف هي روُكُشلأ ىدابع ْنَم 0

 02 ٍنيهمْلا ٍباَدَمْلا ىفأوثَل ام َبيَعْلا َنوُملُعَ أوناكول 9 نأ 5-5 00000 م اص سم سص سو ص راس اص با رك ص

 ىلا ردلب نم هب لقتنتف هدنج عم هلمحت . تادودعم تاعاس يف ةعساشلا تافاسملا هب عطقت حيرلا هل هللا

 ةريسم هب عطقتف . زاهنلا رخآ ىلإ رهش ةريسم هب عجرتو ءراهنلا فصن ىلإ رهش ةريسم هب ودغت « دلب
 ءام نيع هنأك يرجي ناك ىتح ساحنلا هل انبذأو يأ «رطقلا نيع هل انلسأو» دحاو راهن يف نيرهش

 « ةرهاب ةيآ ٠ ديدحلا دوادل نالأ انك « ساحنلا ناهلسل هللا ىرجأ : نورسفملا لاق ضرألا نم ةقفدتم

 ام هتدارإو هرمأب لمعت نجلا هل انرخسو يأ «هبر نذإب هيدي نيب لمعي نم نجلا نمو ةرهاظ ةزجعمو
 لدعي نمو يأ «انرمأ نع مهنم غزي نمو# هريخستو هللا رمأب كلذ .لكو « رشبلا هنع زجعي ام ءاش

 مث « ةرخآلا يف ةرعتسملا رانلا هقذن يأ «ريعسلا باذع نم هقذنإ» ناولس ةعاط نم هب هانرمأ امع مهنم

 ملا ءالؤه لمعي يأ «بيراحم نم ءاشي امل نولمعيإف لاقف لابعألا نم رجلا هب فلك ايع ىلاعت ربخأ

 : نسحلا لاق جاجزلاو ساحنلا نم ةبيجعلا ليئاتلاو يأ «ليئاقو» ةخعاشلا روصقلا نم ديري ام نايلسل
 «باوجلاك نافجو# هللا نود نم دبعُت الثل ةعيرذلل ًادس انتعيرش يف تمرح دقو « ةمرحم رذثموي نكت ملو

 «تايسار رودسقوإ» ضايحلاك يأ « باوجلاك» : سابع نبا لاق ضاوحألا هبشت ةمخض عاصقو يأ
 يف تاتباثلا يأ تايسارلا رودقلاو : ريثك نبا لاق اهتماخضو اهربكل كرحتت ال تاتباث ةريبك رودقو يأ

 لآ اياوركشا مهل انلقو يأ «ًاركش دواد لآ اولمعا» ©”اهمظعل اهنكامأ نع لوحتت الو كرحتت ال اهنكامأ
 هللا ةعاطب اولمعاو ؛ ضيرعلا هاجلاو ميظعلا لضفلاب مكصخ دقف « ةليلجلا معنلا هذه ىلع مكبر دواد

 نبا لاق همعن ىلع هللا ركشي نم دابعلا نم ليلقو يأ «روكشلا يدابع نم ليلقوإ العو لج هل اركش
 انيضق املفإ» لاقف ناولس توم ةيفيك نع يملاعت ربخأ مث , "هللا ركش ىلع ضيرحتو هيبنت هيفو : ةيطع

 لكأت ضرألا ةباد الإ هتوم ىلع مهند امإط توملا هب لزنو توملاب نابلس ىلع انمكح يأ «4توملا هيلع

 اصع لكأت  بشخلا لكأت يتلا ةسوسلا - ةضرألا يهو ةرشحلا كلت الإ هتوم ىلع نجلا لد ام يأ «هنأسنم

 نجلل رهظ هاصع نع ناولس طقس الف يأ «بيفلا نوملعي اوناك ول نأ نجلا تنيبتٌرخ املف» ناملس
 يف اوثكم ام يأ «نيهملا باذعلا يف اوثيل امإ» اومعز اك بيغلا نوفرعي اوناك ول مهنأ مه حضتاو

 يذلا بيغلا نوملعي نجلا نإ : لوقت سنإالا تناك : نورسفملا لاق . ةليوطلا ةدملا كلت ةقاشلا لامعألا

 ةرججلاو ٌةنس كلذ ىلع ثكمو تاهف . هاصع ىلع ًاتكوتم ىلصي هبارحم يف نابلس فقوف « ليقتسملا يف نوكي

 . ؟الال/4١ يبطرقلا (؟) . ١74 /؟ ريثك نبا رصتخم )١(



 4 نو رشعلاو يناثلا ءزجلا

 اوملعف ضرألا ىلع طقسف نايلس اصع ٌةِضَرَألا تلكأ ىتح ؛ هتومب ملعت الو ةقاشلا لامعألا كلت لمعت
 ةقاشلا لامعألا يف ةليوطلا ةدملا هذه اوماقأ ام هوملع ول مهنأل بيغلا ملعت ال نحلا نأ سن ,الا ملعو « هتوم

 . تيب مالتسلا هيلع وهو يح هنأ نونظي هز

 : لب ايف اهزجون نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايألا تنمضت : ةغالتلا

 ١ هللا الإ لماكلا دمحلا قحتسي ال هانعمو «هلل دمحلا» رصحلا ةدافإل نيفرطلا فيرعت .

 . «ربكأو . . رغصأ» نيبو «جرعيو . . لزني» نيبو «جرخمو . . جلي» نيب قابطلا - "

 يدابع نم ليلقو» «روفغلا ميحرلا وهو «ريبخلا ميكحلا وهوإ) ةغلابملل لوعقو ليعف ةخيص
 . «روكشلا

 انتايآ يف اوعس نيذلاو» نيبو ةيآلا « . . تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا يزجيل» نيب ةلباقملا - 4
 ءازج ميلألا رزجرلاو باذعلا لعجو 3 نيئسحملا ءارج ميركلا قزرلاو ةرفغملا لعج دقف « ني زجاعم

 . نيمرجملا

 ءازهتسالا مهضرغو # مكئبني ,لجر ىلع مكلدن لهؤ» ءازهتسالاو ةيرخسلل ماهفتسالا - نب

 . لوهجم ناسنإ هنأك ليهجتلا يف ًاناعمإ همساأ اوركذي ملو لوسرلاب

 حيرصلا لوعفملا ىلع دواد ميدقتو 3 ًابظع ًالضف يأ «ًالضف انم دواد انيتآ» ميخفتلل ريكنتلا 5

 . رخؤملا ىلإ قيوشتلاو مدقملاب ماتهالل

 ٠ رهش ةريسم اهحاورو رهش ةريسم اهودغ يأ «رهش اهحاورو رهش اهودغ» فذحلاب زاجيرالا .

 هجو فذحو هيبشتلا ةادأ ركذل لمجملا لسرملا هيبشتلا ىمسيو «باوجلاك نافجوإ هيبشتلا -8
 . هيشلا

 «نولمعي اوناكام الإ نوزجحي له . . ىلإ . . ةيآ مهنكسم ىف أبسل ناك دقل#» : ىلاعت هللا لاق

 . (*7) ةيآ ةياهن ىلإ )١6( ةيآ نم

 نيرفاكلا لاح نيب « ناملس »و «دواد » ركذب همعنل نيركاشلا لاح ىلاعت نيب ال : ةّبسمانملا

 معئأب رفك نم ىلع تابكنلاو بئاصملا نم ىرج ام ىلع اهيبنتو ًاريذحتو شيرقل ةظعوم ٠ أبس ةصقب همعنأل
 . يك ديلا مو هللا

 اكد ل ا يام ساحنلا لاق نيثيشلا ا
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 د همم هع 6 2 ركرلا سرس حرس ص 0 حس 0

 برو لب 4 ويفاو كي قرر نمأوُم لامن نبي نع ناَكنب يا مويكتم ىف يسند

 - سمر جيوب ساو ضيم 7 سوةمس يوم سا سمي 901 عادوا

 نم و ئّشو 7 لقب زترغأقك ع نيكي واتت را ليس مهيلع انلسراف أوضرعاف ن١ ٌروُفَغ

 62 ٍليِلَق دس

 طخ وهف هلكأ نكمي ال ةرارم هيف تبن لك : جاعيلا لاق عشبلا ّرلا : طمخلا «طمخإط "”مرعلا وهف - زجاح
 هل رمث ال رجش : لثألا «لثأ» طخ وهف ضم اذإ نبللاو . ىهتشي ال ام ىلا ريغت ام لك وه : دربملا لاقو
 ردس# ةلثأ ةدحاولاو ٍةلككهللا لوسر ربنم ذختا هنمو لوط هنم مظعأ هنأ الإ ءافرطلاب هيبش وهو : ءارفلا لاق
 هلو لوسغلل هقرو حلصي الو هب عفتني ال ردس : ناعون ردسلا : يرهزألا لاقو هورسلا وه“ ءارفلا لاق

 «حاتفلا» نيعم «ريهظ» "”لوسغ هقروو قبنلا هرمثو ءاملا ىلع تبني ردسو . لكؤت ال ةفصع ةرمث
 . قحلاب مكاحلاو ىفاقلا

 يف ابس موقل ناك دقل هللاو يأ مسقلل ةئطوم ماللا «ةيآ مهنكسم يفز بسل ناك دفل ظ: ريم يغثلا
 , هناسحإب نسحملا ةازاجم ىلع هتردق ىلعو العو لج هللا ىلع ةلاد ةميظع ةيآ نميلاب مهانكس عضوم

 رش مهقزمو . مهلمش تَّنشو . مهكلم هللا بّرخ هللا ةمعن اورفك امل بس موق نإف , هتءاسإب ء ءيسملاو

 يأ «لامشو رنيم نع ناستنجإو لاقف ةمعنلا كلت هجو ىلاعت نيب مث « ربتعي نمل ًةربع مهلعجو « قرم
 كلذك هلامش نعو . ةرضان نيتاسب يداولا نيمي نع راهثلاو هكاوفلا عاونأ لك نم امهيف ناتميظع ناتقيدح

 راجشألا تحت يمت ةأرملا تناكو « اهلالظب سانلا رست « رايثو راجشأ تاذ مهنيتاسب تناك : ةداتق لاق

 لاقو "'هجضنو هترثكل فاطقالو ٍةفلك ريغ نم هؤلمي ام راجشألا نم طقاستيف . ليبنزوأ لتكم اهسأر ىلعو
 . مهدلب نيمي نع ةعامج . نيتاسبلا نم نيتعامج دارأ لب .٠ بسحف نينثا نيناتسب دري ملو : يواضيبلا
 نسم اولكإ» 'ةدحاو ةنج اهنأك اهماضتو اهبراقت يف اهنوكل ةنج اهنم ةعامج لك تيمس هل امش نع ةعامجو
 مكبر اوركشاو هماعنإو هللا لضف نم اولك لسرلا ناسل ىلع مهل انلقو يأ هل اوركشاو مكبر قزر
  ةبرتلا ةميرك « « ةبيط ةدلب اهنونكست يتلا مكتدلب هذه يأ «روفغ برو ةبيط ةدلبإ» معنلا هذه ىلع

 اوضرغأفإ» هركش نمل ٌروفغ بر هركشب مكرمأو مكقزر يذلا مكبرو « تاريخلا ةريثك « ءاوحلا ةنسح
 مهيلع انلسرأف ٠ « هلسر رماوأ عابتاو ٠ هركشو هللا ةعاط نع اوضرعأف يأ «مرعلا ليس مهيلع انلسرأف

 نيحو : : يربطلا لاق مهرودو مهنيتاسب قّرغف 5 رو هتدشل قاطي ال يذلا برخملا رّمدملا ليسلا

 مهتانج ىلع ءاملا ضاف مث « لويسلا مهنع سبحي ناك يذلا السلا كلذ بقث « لسرلا قيدصت نع اوضرعأ

 مهانلدبأو يأ طخ لكأ يتاوذ نيتنج ٍمهينتج مهانلدبو» "”ههرايدو مهضرأ بارخو 3 اهقرغف

 «ليلق ردس نم ءيشو ,لثأو» عشب رم لكأ تاذ « ءادرج ةلحاق نيتاسب « ءانغلا نيتاسبلا كلتب

 فاشكلاو ه8 /" يواضيبلا ىلع هداز ةيشاح (4) . 175/7 ريثك نبا رصتخم (*) . 785 طيحملا رحبلا (7) . 785/1١4 يبطرقلا )١(
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 ه0 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 رم ورم ص جرم يح ١ صوص ص ع هءمصمص م و موصص مس

 ايف كرب لأ ىَرْفْلأ نيبو مهني (نلعجو هيج وفك الإ عرج لع أورقك امي مهتيزح كلذ

 واسلم رس اس ع ص1 روم سبأ ص حاس لص ج1 سم اك

 أوسلظو اًِراَمسأ نيب ذعلب ابر اولا © َنينماء اماَيأ 5( يل ايف اَنرَدَقو رون ىر

 ةاعاد سرا ار م اص ع ل سارع موسم سرع سرب حج

 © روك اَبَص لكل تن ل كلذ ىف َنِإ قرط مهقَرَمَو تيداحأ مِهئلعَفَب مهسفنا

 قّرغ اليس مهيلع هللا لسرأ : يزارلا ل لثألا رجشك اهرمشب عفتني ال يتلا راجشألا نم ءيشو

 نوكي الو ءافرطلا نم عون لثألاو « ةرم اهترمثو كوش اهل ةرجش لك طمخلاو . مهرود برخو « مهلاومأ
 ردسلاو . هعبطو همعط يف هنم رغصأ وأ صفعلاك ءيش هيلع نوكي . تاقوألا ضعب يف الإ ةرمث هيلع
 كلذو . بارخلا ةقيرط ةيآلاب ىلاعت نيب دقو . مهراجشأ نسحأ ناك هنأل 4ليلقإ هيف لاقو فورعم
 ةضيغلاك حبصت نينس تكرت اذإف « ةرامعلا ببسب ةبيطلا هكاوفلا اهيف نوكت سانلا اهيف يتلا نيتاسبلا نأل
 لاق "”راجشألا رشكتو راثلا لقتف ء اهيف تادسفملا تبنتو ضعبب اهضعب راجشألا فتلت ةمجألاو
 ىمسي ال طمخ هيف ناك امو ردسلاو لثألا نأل « مكهتلا نم برض هيف«نيتنج»لدبلا ةيمستو : نورسفملا
 «اورفكامي مهانيزج كلذ# ةلكاشملا ليبس ىلع ريبعتلا ءاج امنإو « اهب عفتني داكي ال راجشأ اهنأل , ةنج

 امو يأ ؟ «روفكلا الإ يزاجن لهو مهرفك ببسب ناك افإ هب مهانبقاع يذلا عيظفلا ءازجلا كلذ يأ
 نأل . روفكلا الإ بقاعي الو يأ : دهاجم لاق هرفك يف غلابملا رفاكلا الإ ديدشلا ءازجلا اذه لثم يزاجن
 انكراب يتلا ىرقلا نيبو مهنيب انلعجوإ» "”هلمع موس لكب يزاجُي رفاكلاو « هتائيس هنع هللا رفكي نمؤملا

 ةيماشلا ىرسقلا نيبو أبس دالب نيي انلعجو يأ مهيلع هب هللا معنأ ام ركذ ةمتت نم اذه 4ةرصاظ ىرُش اهيف

 ءانبأل ةرهاظ « , اهبراقتل ضعب نم اهضعب ىري « ماشلا ىلإ نميلا نم ةلصاوتم ىرق نيملاعلل اهيف انكراي يتلا

 ىلإ لزنم نم ًاردقم ًاريس ماشلا ىرق نيبو مهارق نيب ريسلا انلعج يأ «ريّسلا اهيف انردقوإ ليبسلا

 ىنم ىرقلا هذه نيب اوريس مهل انلقو يأ 4نينمآ ًامايأو يلايل اهيف اور يس ةيرق ىلإ ةيرق نمو ٠ لزنم

 ةيرق يف تيبي حئارلاو « ةيرق يف ليقي مهنم يداغلا ناك : يرشخمزلا لاق رام يف الو ليل يف نوفاخت ال متئش
 نوريسي اوناكو ٠ ءام الو داز لمح ىلإ جاتحي الو « ًاودع الو ًاشطع الو ًاعوج فاخي ال . ماشلا غلبي نأ ىلا
 مهنأ يأ نارفكلا نم معنلا هب اولباق ام ٌرابخإ «انرافسأ نيب دعاب انّبر اولاقف» '”ًائيش نوفاخي ال نينمآ
 اف اوشميل ةلصتلا مارق نيب: دعابي نأ هللا نم اوبلط ةحازلا اومعسو + ةيفاعلا اولمو ٠ ةمعنلا اورطب نيح
 اوملظو ًارافق زوافم اهلعجو ىرقلا كلت بيرختب مهتباجإ هللا لجعف «رافسألل اودوزتيو زوافملا

 ارايغأ مهانلعج يأ #ثيداحأ مهانلعجف# ةمعنلا مهدوحجو ٍمهرفكب مهسفنأ اوملظو يأ « هسفنأ

 ٍتايآل كلذ يف نإ» رذم رذش دالبلا يف مهانقرفو يأ «قّزمم لك مهانقزمو» مهدعب سانلل ىورُت

 يف ركاش ؛ ءالبلا ىلع رباص دبع لكل تاظعو ًاربعل مهتصق نم ركذ ايف نإ يأ «روكش راّبص لكل

 اذهو . مهلبق نمب لحام مهب لحي الثل ةمعنلا نارفك نم سانلا ريذحت بس ةصق ركذ نم دوصقملاو , ءامعنلا

 . 488 /7 فاشكلا ريسفت (؟) . 588/١14 يبطرقلا(١)



 ًابس ةروس (*5) هوا

 رم جس ور 7 م 5-55 اري رع ةرل م ا جمص موض 01

 لعل الإ نطلَس نم ميلع ع او ١ نيلي الإ هوبا رهن سيلبإ ميل ٌقَدَص ْدَقَل
 س ئعظومل ص ص 2

 هل نود نم معد نأ و عدأ ٍُق 4 ظيفح وع لك لع كبرو ا م

 يجري نم مم هملامو كرش نم اًمسييف مه امو ضرألا فاَلَو تاونمسلا يف ةَرَذ َلاَقْنم توكل

 لاقف نيكرشملا لالض ببس ىلاعت ركذ مث « أبس يديأ اوبهذو : لاقيفلثملا اهب برضي مهتصق تحبصأ

 هنأ نط يح قلاش مالزغيو نيعللا نييلبإ نط تع ىأ «منظ نبال مهل ناس دحر

 ” :دهاجج لاق ةنلظي ناكام نقحتف «نيعمجأ مهنيرغالا» هلوقب مسقأو محل لطابلا نييزتب مهيوغي نأ عي

 مهاعد ايف ذ سانلا هعبتاف يأ «نيينمؤملا نم ًاقيرف الإ هومعبئافإ 'هَنظ قئدصف نظ امك ناكف انظ ْنظ
 « قيرف الإ نينمؤملا نم ملس ام يأ : بطلا لاق وعبتي مل مهنإف نونمولا مه قرف الإ ةلالضلا نم يل
 قدص سيلبإ ملع امنإو « ضيعبتلل ال نييبتلل اذه ىلع «نمإط نوكتف مهلك نونم ؤملا مهن أ سابع نبا نعو
 دقو هتيرذ يف كلذ لثم هل ذفني هنأ هنظ ىلع بلغ « ذفن ام مدآ يف هل ذفن ا هنأل ؛ ءعييعلا ملعب الوهوةبلظ

 مهيلع ءاليتساو طلست سيلبرال ناك امو يأ #ناطلس نم مهيلع هل ناك اموإ» "”نظ ام قيقحت هل عقو

 رهظن نأ يهو ةليلج ةمكحل الإ يأ «كش يف اهنم وه نم ةرخآلاب نمؤي نم ملعنل الإ» ءاوغإالاو ةسوسولاب

 لاق هلمعب ًالك يزاجنف «٠ اهرمأ يف باترم كاش وه نمو « ةرخآلاب قدصم نمؤم وه نمب دابعلل انملع

 ام هللاو : نسحلا لاقو "”نييزتلاو ءاعدلا هنم ناك امنإو . رفكلا ىلع سيلبإ مهرهقي مل يأ : يبطرقلا
 ىلع كبروإ «”هوباجأف اهيلإ مهاعد ينامأو ًارورغ الإ ناك امو . ءىث ىلع مههركأ الو . اصعب عب مهب رض

 وهف ءدابعلا لاعفأ نم ةيفاخ هيلع ىفخت ال ٠ بيقر ءيش لك ىلع دمحم اي كبرو يأ «ظيفح ءيش لك

 قلاخ ال ءاوغإالا ببس ناطيشلا : يواصلا لاق مهلاوحأو مهتاين ملعيو ٠ مهلامعأ مهيلع ظفحي يذلا

 هللا لعف لكلاو « ناطيشلا هيلع طّلس هءاوغإ دارأ نمو . هنع ناطيشلا عنم هظفح هللا دارأ نمف « ءاوغإلا
 « بيطلا نم ثيبخلا هللا زيميل ًاناحتماو ءالتبا ناسنإلا ىلع ناطيشلا طيلستب هتمكح تقبس اغإو « «0ىلاعت
 اوعدا لسقإ» نوكي امو ناك ام ملاع ىلاعت هللاف الإو ٠ ٠ انملع قلخلل رهظنل يأ «ملعنل# هلوقب دارملاو

 نم مهومتدبع نيذلا مكءاكرش اوعدأ نيكرشملا ءالؤمل دمحم اي لق يأ «هللا 000 نيزلا

 وبأ لاق رضلا مكنع اوعفديو . ريخلا مكل اوبلجيل مهوعدأ « هللا نود نم ةهلآ مهن أ متمعزو « مانصألا

 نزو نوكلمي ال يأ «ةرذ لاقثم نوكلمي الط "” مهيلع ةجحلا ةماقإو زيجعتلل ةحلآلا ءاعدب رمألاو : نايح

 اوسيلو . للفسلا وأ يولعلا ملاعلا يف يأ «ضرألا يف الو تاومسلا يف»رضوأ عفن وأ ريخ نم ةرذ

 عم ةكرش ةهلآلا كلتل سيلو يأ «رئكرسش نم |مهيف مهل اموز» هعمجأب نوكلا يف رومألا نم رمأ ىلع نيرداقب

 يف هنيعي نيعم ةلآلا نم ىلاعت هل سيلو يأ «ريهظ نم مهنم هل اموإ ًافرصت الو ًاكلم الو ًاقلخ ال هللا

 . 747/14 يبطرقلا (7) 22. 50/97 يربطلا )١(
 . 7787/7 ريثك نبا رصتخم (4) 597/17 يبطرقلا (")

 . اله /ا/ طيحملا رحبلا (5) . ؟9خ/م يواصلا ةيشاح (ه)



 كادوا نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 0 ع َُطو ا ا رو سم سر 2 قم هم تا عع 2 0 ص

 وهو حلا أولاق ركبر لاق اذام أولاَق مهيولق نع عزف اذإ جهتح رهل نذا نمل الإ جهدنع ةعلفشل عفنت الو

 سام هل #22 دممولؤ 2 ءقسد ل 1 م ءا[ءيس بدة صدم خصم رمس د ل عى دعي هع

 للسن ىده لملف ا وأ انإو هلال ضرألاو تاونمسلا نم مقزري نم لف * ه2 ريكا لعل
 م را سورا اص ل ع را رع هع ع حس حاس اس ع لع ل

 « كلملاو قلخلا اهنع ىفن امل مث « مادعإالاو داجيرالاب درفنملا ء ءيش لكل قلاخلا هدحو وه لب . (هرمأ ريبدت

 دنع رلحأل ةعافشلا نوكت ال يأ «هل نذأ نمل الإ هدنع ةعافشلا عفنت الوإ» لاقف ًاضيأ ةعافشلا اهنع ىفن

 : ريثك نبا لاق ؟ مهل نوعفشي مهتحلا نأ نومعزي فيكف « ةعافشلا يف هل نذ ْوْي ىتح ٠ يبنوأ كلم نم هللا

 ةعافشلا يف هل هنذإ دعب الإ ءيش يف هدنع عفشي نأ دحأ ءىرتجي ال هئايربكو هلالجو هتمظعل ىلاعت هنأ يأ

 ةعافشلا تناك امإو «ىضترا نمل الإ نوعفشي الو# هلوقو «هنذإب الإ هدنع عفشي يذلا اذ نم هلوقك

 يف عفشيل دومحملا ماقملا موقي نيح كلذو « هللا دنع عيفش ربكأ وهف , فيرشلا هماقمل ًاراهظإ مدآ دلو ديسل

 نم ؛ ءاعفشلا بولق نع فوخملاو عزفلا لاز اذإ ىتح يأ «مهيولق نع عزُت اذإ ىتحإ '”مهلك قلخلا
 رمأ يف مكبر لاق اذام : ضعبل مهضعب لاق يأ «قحلا اولاق مكبر لاق اذام اولاقإ ءايبنألاو ةكئالملا

 يف ةكئالملاو ءايبنألل نذأي ىلاعت هللا نإ : يبطرقلا لاق نينمؤملل اهيف نذأ دق : مهوقب مهوباجأف ؟ ةعافشلا

 عقي نأ ديدشلا فوخلاو « لئاهلا رمألا نم لاحلا كلتب نرتقي امل « هللا نم عزفلا ةياغ ىلع مهو . ةعاقشلا

 يأ قحلا اولاق ؟ هللا رمأ اذامب يأ ؟ مكبر لاق اذام : مهقوف ةكئالملل اولاق مهنع يَرْس اذاف , ريصقت مهنم

 , ءايربكلاو ولعلاب درفتملا ىلاعت وه يأ «ريبكلا يلعلا وهوإط "”نينمؤملل ةعافشلا يف مكل نذأ هنإ

 بانج ةمظع ةياغب ًافارتعا هولاق « ءاعفشلا مالك مامت نم اذهو : دوعسلا وبأ لاق هلالجو هناطلس يف ميظعلا

 قزارلا قلاخلا ريغ مهتدابع يف نيكرشملا ىلاعت خو مث « «©هنذإب الإ ملكتي نأ ردحأل سيلف ١ لجو زع هللا

 تاومسلا نم مكقزري يذلا نم دمحم اي مهل لق يأ 4ضرألاو تاومسلا نم مكقزري نم لق لاقف
 مكتهلآ ال قزارلا هللا : مه لق يأ «هللا لق# ؟ تارمثلاو تابنلا جارخإب ضرألا نمو . رطملا لازنإب

 وه قزري يذلا نأب مهيلع أجاجتحا اذه نع رافكلا لأسي نأ مالسلا هيلع رمأ اهعإو : يزوجلا نبا لاق

 ريغب نوبيجي ال مهنأل «هللا لقإ» باوجلا ءاج اذهلو « هاوس ًاقزار نوتبثي ال مهو « ةدابعلل قحتسملا

 وأ ىده ىلعل مكنم وأ انم نيقيرفلا دحأو يأ *نييبم لالض يف وأ ىده ىلعل مكايإ وأ انإو» “اذه

 نم نأ مولعمو .« كشلا جرح مالكلا جرخأ : نايح وبأ لاق مصخلا عم فاصنإللا ةياهن اذهو نيب لالض

  ىوعدلا يف فطلتو فاصنإ اذه يفو . ًالاض ناك دامج نم هريغ دبع نمو « ًايدتهم ناك هدحو هللا دبع

 ينم بذاكلا هللا ىزخأ : برعلا لوق هوحنو « حيرصتلاب ٌدرلا نم غلبأ وهو مهلالضب ٌضيرعت هيفو
 ال يأ «نولمعت امع لأسن الو انمرجأ امع نولأسُت ال لقإل“بذاكلا وه هبحاص نأ نقيت عم . كنمو

 . 781/4 دوعسلا وبأ (5) . 146/١4 يبطرقلا (1) . 158 /ريثك نبا ريسفترصتخم (1)
 . ؟ال9 /ال طيحملا رحبلا (ه) . 484/5 يزوجلا نباريسفت (4)
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 أ ره ءسوا 1 .ِء رم مور ع لم مرام | سمو ياما عموم عع 000 هم م حس لل ع ع .ٍ

 ةاكرش هوب متقحلا نيذلا نورا لق © ملعلا حاتفلوهو قحاب اننيب حتفي مث انبراننيب عمجي لق

 7 2 يمص هر 2 مص يب ل 2 25 سار# تدسر 2 ما مور كيس دمر ريب لمه رز“ و ريم سل سل 3

 ال سانلاآرثك أ نكللو اريذنو اري ١ سانلل ةفاك الإ كتتلسرا امو 02 مكحل ا ريزعلا للأوه لب كك

 ريوس ص ل جلوب نا سامر مس س س2 و م -ٍ م 1 هوم 2م همم ف علم م عموم

 هنع نورخفتسل ال موي داعيم محل لق 050 نيقددلص نكح نإ دعولا اذنه قم نولوقيو 020 نوسلعي
َ 

 2 2 هم صرع جاع ١ جرم سي رص 0 -- وشو م ماس < 2 2م. رص 5 يا 4 و عم 2 ومص اك

 نوما ذإ تولد هدي نيب ىذا الو ناةرفلا ادب نيون ل اءرعك لا لَو © َنومدقتست الو هع
 5 م ص جر سما اس يربر8ىم اجلا وم اول سماع مار عخورس

 منا الو اوريكتسا نيل وفعضتسا نيا لوفي ٌلوَمْلا ضعب لإ مهضعب عيري مير دنع نوفوقوم

 هذهو « هتريرجب ناسنإ لك بقاعي امنإو « متفرتقا امب نحن ذخا ؤن الو « مارجإ نم انبكترا ام ىلع نوذخا وت
 « لوألا نم غلبأو فاصنإالا يف لخدأ اذهو : يرشختزلا لاق فاصنإلا ةياغ ىلإ ةلداجملا يف لّرنتو ةفطالم

 «قحلاب اننيب حتفي مث انبر اننيب عمجي لق ©”نييطاخملا ىلإ لمعلاو مهسفنأل مارجبإلا دنسأ ثيح
 وهو يأ «ميلعلا حاتفلا وهوإط قحاب لصفيو اننيب مكحي مث ةمايقلا موي مكديبو اننيب هللا عمجي يأ
 لقول رانلا لطبملاو « ةنجلا قحملا لخديف . قلخلا لاوحأب ملاعلا «٠ ادحأ ملظي ال يذلا لداعلا مكاحلا

 مانصألا هذه ينورأ يأ ميظعلا مهئطخ ٌراهظإو مهكارشإ ىلع رخآ ٌخيبوت «ءاكرش هب متفحلا نيذلا ينورأ

 سيل يذلا عم ةدابعلا تقحتسا ةفص يأب رظنأل « ةيهولألا يق هعم ءاكرش اهومتلعجو هللاب اهومتقحلا يتلا

 هللا وه لب الك ©”مهيلع ةجحلا مازلإ دعب ممل تيكبت ديزم هيفو : دوعسلا وبأ لاق ؟ ءيش هلثمك

 دحاولا هليالا وه لب ء هل كيرش داقتعا نم متمعز امك رمألا سيل يأ رجزو مهل ٌعدر «ميكحلا زيزعلا
 الإ كانلسرأ اموإ» أدبأ هكلم يف كيرش هل نوكي الف 2 هقلخل هريبدت يف ميكحلا « هرمأ ىلع بلاغلا دحألا

 ارشبم , قلخلا مومعل كانلسرأ اإو ةصاخ برعلل دمحم اي كانلسرأ امو يأ «ًاريذنو ًاريشب سانلل ةفاك

 يأ «نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو» ميحجلا باذع نم نيرفاكلل ًارذنمو « ميعنلا تانجب نينم ؤملل

 نولوقيوإ لالضلاو يخلا نم هيلع مه ام ىلع مهلهج مهلمحيف كلذ نوملعي ال نيرفاكلا ءال ؤه ّنكلو

 اذه ىتم : ةيرخسلاو ءازهتسالا ليبس ىلع نوكرشملا لوقيو يأ 4نيقداص متنك نإ دعولا اذه ىتم

 موي داعيم مكل لق نينمؤملاو يبنلل باطخلاو ؟ نولوقت اوف نيقداص متنك نإ هب اننوفوخت يذلا باذعلا

 + هل هللا هردق يذلا هلجأ يف ءيجي باذعلل نّيعم نامز مكل يأ 4ن ومدقتست الو ةعاس هنع نورخأتستال

ىلاعت ربخأ مث 2 ةلاحم ال تآ وهف هللا باذع اولجعتست الف« دحأ ءاجرل مدقتي الو 2 دحأ ةبغرل رخأتسي ال
 

 نيب يذلاب الو نآرقلا اذهب نمؤت نل اورفك نيذلا لاقو# لاقف بيذكتلاو دانعلا يف نيكرشملا يدامت نع

 ٍذإ ىرست ولوإ» زوشنلاو ثعبلا ىلع ةلادلا ةيوامسلا بتكلا نم هقبس امب الو نآرقلاب قدصن نل يأ «هيدي
 فقوم يف ثعبلل نيركنملا نيملاظلا لاح دمحم اي تدهاش ولو يأ #مسهبر دنع نوفوقوم نوملاظلا

 باوجو « ًاضعب مهضعب بنؤيو ًاضعب مهضعب مولي يأ 4لوقلا ضعب ىلإ مهضعب عجري» باسحلا

 . 771/6 دوعسلا يبأ ريسفت (؟) . "فاشكلا (1)



 0م نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 هدب 000 رم راو م حر ع ع رورو هل رس د د ةو مردوم»و سل عم هدد 2 نر ير

 لب م17 ْذِإ َدْعَب ىدملا نع كدتددص نحل ًاوفعضتسا َنيذلل أوربكتسا َنيذْلا َلاَف 22 َنيِنمْؤَم
 مر علا عامر 821 هام #وةري < ه دم در مو

 َرفَعَت نأ انئو رمت ذإ رانا ليل كَم ْلب اوركتسأ َنيذل اوفعضتسأ نيل َلَفَو كج َنيِمرجي ُمنُك
 -. -ص

 هم م
 »ماو رص ص خم نمسا ثم وأ ج اصواص صرع اج اص ص حرا راك 200006 ع 7 00000

 له اورفك نيذلا قانعأ ىف لدلغألا (نلعجو بادعلا أوأر امل ةمادنلا أاورسأو اداذنأ هل عنو هللا

 72 َنوُلمَعَي أونا امال َنْوْرَجي م راس ساس ىلا را صر

 اوربكتسا نيذلل اوفعضتسا نيذلا لوقي» الوهم اعيظف أرمأ تيأرل هريدقت ليوهتلل فوذحم «ول»

 لاقإ» نيدتهم نينم ؤم انكل انل مكلالضإ الول : ءاسؤرلل عابتألا لوقي يأ 4نينمؤم انكل متنأ الول
 ءاس ؤرلا لاق يأ ؟ #« مكءاج ذإ دعب ىدملا نغ مكانددص نحنأ اوفعضتسا نيزذلل اوربكتسا نيزذلا

 منك لب نولوقت !ىكرمألا سيل . ال ؟ مكءاج نأ دعب ناميإلا نع مكانعنم نحنأ : نيفعضتسملل ًاباوج
 لاقو# مارجيالا يف نيخسار نيمرجم متنك مكنأ ببسب 5 مكسفنأ تاذ نم مترفك متنأ لب يأ «نيمرجم

 يفانب مكركم لب : ءاس ؤرلل عابتألا لاقو يأ «راهنلاو ليللا ركم لب اوربكتسا نيذلل اوفعضتسا نيذلا
 مكتوعد ثقو يأ «ًادادنأ هل لعجنوهَللابرفكن نأ اننورمأت ذإ» ناميالا نع اندص يذلا وه راهنلاو ليللا

 اوأر امل ةمادنلا اورسأو» انرفك ام لطابلا انل مكنييزت الولو ٠ ءاكرش هل لعجن نأو . هللاب رفكلا ىلإ انل
 رييعتلا ةفاخم اهوفخأ . باذعلا اوأر نيح ناميالا كرت ىلع ةمادنلا نيقيرفلا نم لك ىفخأ يأ #باذعلا
 مهبيذعت ىلع ةدايز رافكلا باقر يف لسالسلا انلعجو يأ «اورفك نيذلا قانعأ يف لالغألا اناعجو»
 الإ نوبقاعي الو اهولمع يتلا مهلامعأب الإ نوزجي ال يأ «نولمعي اوناك ام الإنو زجُي له رانلاب

 . مهمارجإو مهرفكب

 : ىلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةيركلا تايآلا تنمضت : ةغالتلا
 ١ نومدقتست» نيبو «ريذنو . . ريشب# نيبو «لاهشو .. نيمي» ظفل نيب قابطلا ..

 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو هاو ربكتساو . . اوفعضتسا# نيبو «نورخأتستو

 . «* هللا نود نم متمعز نيذلا اوعدا لقط سحي الو عمسي ال يذلا دامجلا ءاعدب زيجعتلا - *

 ؟ «ضرألاو تاومسلا نم مكقزري نم لق تيكبتلاو خيبوتلا - 5

 ىلع لدو دابعلل قزارلا قلاخلا هللا لق يأ «هللا لق# هيلع قايسلا ةلالدل ربخلا فذح ه
 . ةيآلا قايس فوذحملا

 نم لوعفو ليعفو لاعف نِإف «روكش راّبص لكل تايآل كلذ يف نإ ةغلابملا غيص ركذب ةغلابملا



 أبس ةروس (”5) ل

 باوحلا فذح # مهبر دنع نوفوقوم نوملاظلا ذإ ىرت ولو» عيزفتلاو ليوهتلل باوجلا فذح
 . ًالوهم ًاعيظف أرمأ تيأرل مهلاح ىرتول يأ ليوهتلل

 ليللا يف مهب نيكرشملا ركم دارملاو ليللا ىلإ ركملا دنسأ «راهنلاو ليللا ركم لب يلقعلا زاجملا -4
 . ىلقع زاجم هيفف

 هقبس امل ةراعتسا هنكلو نادي نآرقلل سيل «هيدي نيب يذلاب الو نآرقلا اذهب نم ؤن نل# ةراعتسالا - 9
 . هللا دنع نم ةلزنملا ةيوامسلا بتكلا نم

 يف نإ . .؟ روفكلاالإ يزاجن لهو» لثم عمسلا ىلع نسح عقو نم اهل ل لصاوفلا ةاعارم - ٠١

 . خلا «روكش رابص لكل تايآل كلذ

 «بيره كش يف اوناك مهنإ . . ىلإ . . ةيرق يف انلسرأ امو» : ىلاعت هللا لاق
 . ةروسلا ةياهن (04) ةيآ ىلإ (" 5) ةيآ نم

 ىلا ةمعنلا ليدبت نم كلذ بقعأ امو . هللا معنب مهرفكو بس لهأ ةصق ىلاعت ركذ ال : هَمسسأَتمْلا

 ةروسلا مهخو « مالسلا هيلع هللا لوسرل مهبيذكتو « نينبلاو لاملاب نيكرشملا رارتغا انه ركذ « ةمقنلا
 . نيكرشملل اريذحتو افيوختو كي هللا لوسرل ةيلست « نيرباغلا عرصم نايبب ةميركلا

 ردقيإ) عّسوي «طسبيإ» هاجلاو زعلاو ىنغلا يف بلقتملا مّسنملا : فرتملا «اهوفرتم» : صتحفغللا
 ءىشلا راشعمو : يرهوجلا لاق رشعلا : راشعملا «راشعم» قلتخم بذك 4كفإ» ىبرق «ىفلز رقي
 مسا : ريكنلا : جاجزلا لاق لصاوفلا ةاعارمل ءايلا تفذح يريكن اهلصأ «ريكن#» ناتغل |مهف « "”هرشع

 : يرشخمزلا لاق لوانتلا «شوانتلا» برهمو ةاجن «توف) نونج يأ ميلا رسكب «ةنجإ» راكنإالا ىنعمب
 دنع كلذو لاتقلا يف ةشوانملا هنمو « "”بيرق ءيشل لهس لوانت شوانتلا نأ الإ ٠ ناومخأ لوانتلاو شوانتلاو

 . هشان هذخأيل الجر لوانت اذإ لجرلل لاقي : تيكسلا نبا لاق « نيقيرفلا ينادت

 اوم راك أ نحت أولو 0. نورفلك دب مكسر اَمياَنإ اهوقرتم َلَكاَل ٍريذُ م ٍةيرَك ف اًْلَسْرآَمَو

 لسرلا نم ًالوسر ةيرق لهأ ىف ثعبن مل يأ «ريذن نم ةيرق يفانلسرأ امو» : رييفقثتلا
 هب معلسرأ امباَنإإ» ايندلا يف معنتلاو ىنغلا لهأ لاق الإ يأ «اهوفرتم لاق الإ9 انباذع مهرذني

 مهتداقو مهتربابج مه نوفرتملا : ةداتق لاق هب متئج امب مكقدصن الو مكتلاسرب نمؤن ال يأ «نورفاك

 لع لَو يبنلا ةيلست ةيآلاب دصقلاو « ءايبنألا بيذكت ىلإ نوردابي نيذلا مهو . "”رشلا يف مهؤاس ؤرو

 الاومأ رثكأ نحن : ةكم وكرشم لاقو يأ «أدالوأو ًالاومأ رثكأ نحن اولاقو» هل شيرق رباكأ بيذكت

 . ".8 ١8/ يبطرقلا ("”) . 4084 /# فاشكلا (75) . ١5/ ٠" يبطرقلا )١(



 ها نورشعلاو يناثلا ءرجلا

 ا ووقت مق را © كر م م م صل و, ص 2 تك . 0 هول
2 

 00 ا بدير وداع نم اك سي قرا يور الث ج ردم بتنا س رمئيدم # بسمع و 2 رت روس سا

 ملولو ؛ انع ضار هنأل انبذعي ال هللا نإ يأ #نيبذعمب نحن امو# نينم ملا ءافعضلا ءال ؤه نم ًادالوأو

 لاومألا مهاطعأ امك هللا نأ اونظو.« ةرخآلا ىلع ايندلا رمأ اوساق « قزرلا يف انل طسب ال انع ًايضار نكي

 ١ لسرلل نيبذكملا لوأ مهنأل نيفرتملا ىلع ىلاعت صن : نايحووبأ لاق ةرخآلا يف مهبذعي ال ايندلا يف دالوألاو

 فالخب ؛ 0 اهنم مهلوقع ىلع بلغ امو « ايندلا فرخز نم هب اولغتش ال

 لقإ» ؛”ءايبنألا عابتأ رثكأ اوناك كلذلو ريخلل لبقأ مُهيولقف ٠ ايندلا تاذلتسم نم نولاخخ مهنإف ءارقفلا
 ىلع ًاليلد سيل هقييضتو قزرلا ةعسوت نإ : دم ارجل ا يأ رالعو اش نتا قررا كسب قر

 اونظت الف ٠ « ًاناحتماو ءالتبا عيطملاو نمؤملا ىلع قيضيو . يصاعلاو رفاكلا ىلع هللا عّسوي دقف « هللا ىضر

 ال سانلا رشكأ نكلو» ةثيشملاو ةمكحلل ةعبات يه لب « ةداعسلاو ةبحملا ليلد دالوألاو لاومألا ةرثك نأ

 فرشلل دالوألاو لاومألا ةرثك نأ نونظيف . ةقيقحلا نوملعي ال ةرفكلا ءال ؤه رثكأ نكلو يأ «نوسلعي

 اذهفر 4 دوجملعي 9 تير قم مهجر دعس 9 لاعت لان اا جاردتسالل نوكي ام ًاريثكو « ةماركلاو

 مكدالوأ الو مكلاومأ تسيل يأ « ىفلر اندنع مكبّرقت يتلاب م الو مكلاومأ امو# هلوقب كلذ دكأ

 لاق حلاصلا لمعلاو ناهيالا برقي امنإو , ىبرق هللا نم مكبرقت يتلا يه نورثاكتو اهب نورختفت هت يتلا

 نمآ نسم ًالإ» هدعب ىلاعت لاق اذهلو . ؟9دلولاو لاملا ةرثكب سانلا ربتعي الو ء ىبرقلا : ىفلزلا : يربطلا

 ىلع هيبريو ريخلا هدلو مّلغيو « هللا ليبس يف هلام قفني يذلا حلاصلا نمؤملا الإ يأ «احلاص لمعو

 فعاضت يأ «اولمع اب فعضلا ءازج مهل كئلوأف# «0هللا نم برقي يذلا اذه نإف حالصلا
 يف مهو يأ #نونمآ تافرغلا يف مهو» فعض ةئاعبس ىلإ رثكأبو اهلاثمأ رشعب ةنسحلا . مهتانسح

 رهظيل « نيرفاكلا باقع ركذ , نينمؤملا ءازج ركذ الو « هوركمو باذع لك نم نونمآ ةيلاعلا ةنجلا لزانم

 « هللا ليبس نع دصلا يف نوعسي يأ 4نيزجاعم انتايآ ىف نوعسي نيذلاو» لاقف نيءازجلا نيب ؛ نيابتلا

 مهف يأ «نورضحم باذعلا يف كئلوأ» مهسفنأب اننوتوفي مهخأ نونظي انل نيدناعم « هلسرو ةتايآ عابتاو

 هدابع نم ءاشي نمل قزرلا طسبي يبر ْنِإ لقإ» باسحلل ةمايقلا موي نورضحم , باذعلا يف نوميقم

 اورتغت الف « ءاشي نم ىلع رّشقيو « هقلخ نم ءاشي نمل قزرلا عّسوي يبر نإ : دمحم اي لق يأ «هلردقيو

 لوألاب دصقلا نِإف ء دصقلا فالتخال ةيآلا تررك : ليهستلا يف لاق اهاَيإ هللا مكقزر يتلا لاومألاب

 )١( يواضيبلا (4) . 58/17 يربطلا ريسفت (”) . 151/7 يواضيبلا (؟) . 788 // طيحملا رحبلا 1767/7 .



 ابس ةروس (؟54) 06مم

 ع
 م ررس م ور سرس ع رت را 100 نع ا قار رق جرم ضب ع نع رصاص سرعس را سرا سرع 2

 نودبعي أونك ف ايإ هالو تم و كوكملل لوب امي مب مهرشحي مويو (3) نزلا ريخ وهو رهفلحي وهف ٍءَىش
 وعر رص را جس جا

 ع

 كمال مويْلاَف © تونمؤم مي مّرْكأ ل أوناك لب مهنود نم انو نأ كلئاحبس أولاَك 49

 43] نوبت اني مك يلا ِر اَنلآ ٌباَدَعأوقوُذ أوُملَظ دل لوقو اص الو اعقل ضل كب

 يف متقفنأ امو يأ «هفلخُي وهف ءيش نسم ٍمقفنأ اموه ©0قافنإالاب نينم ؤملا بيغرت انه دصقلاو « رافكلا

 وه يأ «نييقزارلا ريخ وهو ًالجآ وأ ًالجاع امإ مكيلع هضّوعي ىلاعت هللا نإف ًاريثكوأ ًاليلق هللا ليبس

 نأ نسب امل : نورسفملا لاق باسح ريغب ىلاعت هؤاطعو « باسحب هريغ ءاطع نِإف « (!0نيطعملا ريخ ىللاعت

 ميعن نأ نيب . هتانسح فيعضت ىلإ ًايدؤم نوكيو « هبر ىلإ دبعلا برقي يذلا وه حلاصلا لمعلاو ناميالا

 ةرخألا ل مه اع ع ايان و رولا مق طحيي د نوخانعلا لب ءرادتلا درا اه تاجا درا

 رشحي موي ركذاو يأ «ًاعيمج مهرشحي مويو» "يهليالا دعولا ىضتقمب ىنسحلا ةبوثملاو ىفوألا ءازبجلا نم
 اوناك مكايإ ءالؤهأ ةكئالملل لوقي مثإ» ءازجلاو باسحلل رخأت نمو مدقت نم ًاعيمج نيكرشملا هللا

 ؟ كلذب مهومترمأ متنأو ينود نم مكودبع ءال ؤهأ يأ نيكرشملل خيبوتلاو عيرقتلل ماهفتسالا ؟ 4نودبعي

 ينعأ كاّيإ ١ رئاسلا لثملا ىلع دراو .رافكلل عيرقتو ةكئالملل باطخ مالكلا اذه : يرشخزلا لاق

 ملع دقو ؟ «هللا نود نم نيهإ يمأو ينوذختا سانلل تلق تنأأإ ىلاعت هلوق هوحنو « ةراج اي يعمساو
 عيرقت نوكي نأ باوجلاو لا ؤسلا نم ضرغلاو . مهيلا بسُت |مع نوهزنم ىسيعو ةكئالملا نأ هناحبس

 انبر اي تسدقتو تيلاعت يأ « مهنود نم انيلو تنأ كناحبس اولاق» «”مظعأ مهلجخو . دشأ نيكرشملا

 كيلإ اربتن نحنو « ةدابعلا هل صلخنو هدبعنو هالوتن يذلا اندوبعمو انبر تنأ « هلإ كعم نوكي نأ نع

 ل ا تاع نب علا مرا كتل هني ع ا

 مهنأ نومعزي نوقدصم نجلاب مهرثكأ يأ : يربطلا لاق «نونمؤم مهب مهرثكأ» مهوعاطأف هللا
 مي ا رافال ل سال سال كا د يا ل ء هللا
 مهضعب نودوبعملا الو نودباعلا عفني ال باسحلا موي - مويلا اذه يفف يأ «ًارض الو ًاعفن ضعبل

 سوءر ىلع كلذب نوبطاخي : دوعسلا وبأ لاق ؛ « كالهو باذع عفدب الو « ةاجنو ةعافشب ال ؛ ضعبل

 عفنلا مدع ةبسنو « ةيلكلاب مهئاجر ةبيخل ًاراهظإو ٠ مهدباع عفن نع مهروصقو مهزجعل ًاراهظإ داهشألا

 ©"'مهل ةدبعلا عفنك ةلاحتسالا يف مهتدبعل ةكئالملا عفن نأك . دوصقملا يف ةغلابملل ضعبلا ىلإ رضلاو
 اهب متنك يتلا رانلا باذع اوقوذ# هللا ريغ اودبع نيذلا نيملاظلل لوقنو يأ «اوملظ نيذلل لوقنو»

 نم رخآ نول ىلاعت نّيب مث . اهومتدرو دق اهف ايندلا يف اهب متبذك يتلا منهج باذع اوقوذ يأ «نويذكت

 )١( يواضيبلا ىلع هداز ةيشاح (#) . 54ع» /< ريسملا داز (5) . 167 /# نيهستلا 99/7 .

 ) )5دوعسلا يبأ ريسفت (5) . 59 /57 يربطلا (2). 45/9 فاشكلا 4/ 578 .



 008 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 م حل هسة ميم عرب يعرو رع تمام ل ور ع 00 مبا همم م ىلا ل

 ًالاَثو ف راباةدسعي ناك انت رفد صير نأ ديرب لج الإ ادله ام الق انو انقيا* مورلع لست اذإَ

 نب مهين انو © ير نعالإ آن مج نكن اوزقك نذل لَو ىف ا اا
 ام رامعم أوُعلب امو مهِلَبَك نم يذلا َبْذُك و ردت نم كب لانسر آم ابتوسردَي بك 0 205 ها رامبل صم سلا ا ة م امص ورعا تح عياص  سص اص جل مس ص ع طلبك يع وع

 2 ريو ريدم ص اسر مو

 ينم هللا أوموقت نأ أ ةدحاوب مع قلق « © ر © ريك تاك يكف يشاوذكف مكي
 ها مر مو م 0 0 همهم خذ

 ام لق 49 ديدش ِباَذع ىدي نيب ٌمَلريذت الإ وه نإ ا اوكف م ىدرُفَو

 تايآ نيكرشملا ءالؤه ىلع تبلت اذإو يأ «تانيبب انتايآ مهيلع ىلعُت اذإو» : لاقف مهالضو مهرفك

 ام اولاق» لكك دمحم انلوسر ناسل نم ةيرط ةضغ اهوعمسو « زاجعإالا تانيب . يناعملا تاحضاو نآرقلا
 مكلثم لجر الإ | ةلاسرلا معزي يذلا اذه ام يأ «مكؤابأ دبعي ناك مع مكدصي نأ ديري لجر الإ اذه
 ام يأ «ىرتفم كف الإ اذه ام اولاقوإ مانصألاو ناثوألا نم مكفالسأ دبعي ناك اًمعمكعنمي نأ ديري

 يأ «نيبم رحس الإ اذه ْنِإ مهءاج امل قحلل اورفك نيذلا لاقوإ هللا ىلع قلتم بذك الإ نآرقلا اذه
 حضاو ٌرحس الإ نآرقلا اذه ام :رّينلا قحلل مهترباكمو هللا ىلع مهتءارجب نودرمتملا ةرفكلا كئلوأ لاقو
 ء رحس هنأ ىلع ء ءاضقلا اوتب ثيح « غيلب مهرمأ نم بيجعت هيفو : يرشخزلا لاق بيبل ىلع ىفخي ال رهاظ

 ريغ نم رفكلاب ةهدابملا « مهءاج املؤط هلوق يفو ًارحس هايس هلمأت لقاع لك ؛ , رهاظ نسيب هنأ ىلع هوت مث

 نيمختو نظ نع لب . نيقي نع ًادمحم اوبذكي ملو « ةئيب نع كلذ اولوقي مل مما ىلاعت نيب مث . "'لمأت
 هيف نوءرقي نآرقلا لبق ًاباتك ةكم لهأ ىلع انلزنأ امو يأ «اهنوسردي بُتك نم مهانينآ اموإ» ناقف
 ٍباذع مهرذني ًالوسر دمحم اي كلبق مهيلإ انثعب امو يأ «ريذن نم كلبق مهيلإ انلسرأ اموإ» هنوسرادتيو

 يبن مهيلإ ثعب الو ء نآرقلا لبق ًاباتك برعلا ىلع هللا لزنأ ام يأ : يربطلا لاق ؟ كوبذك نيأ نمف . هللا

 نم ماوقأ مهلبق بذكو يأ «مهانيتآ ام راشعم اوغلب امو مهلبق نم نيذلا بدكو» «" ِِقك دمحم لبف

 نبا لاق رمعلا لوطو لاملاو ةوقلا نم مهلبق تناك يتلا ممألا انيتآ ام رشع ةكم رافك غلب امو نيقباسلا ممألا

 يأ «ريكن ناك فيكف يلسر اوبذكف# ؟"ايندلا يف ةوقلا نم يأ « مهانيثآ ام راشعم# : سابع

 فيكف « ةوقلا نم هيف اوناك ام مهنع نغي ملو . لاصئتسالاو ريمدتلاب يراكنإ مهءاج يلسر اوبذك ثيحو
 اي لق يأ «ةدحاوب ممكظعأ افإ لق شيرقل ديدهت هيفو ؟ كالحلاو باذعلا مهءاج اذإ ءالؤه لاح
 ٍىنثم هلل اوموقت نأإ» هلوقب اهرسف مث ةدحاو ةلصخب مكيصوأو مكحصنأ ام ] نيكرشملا ءالؤهل دمحم

 ادحلاو ادغاوو نييكأ ن نينثا وأ . ًانادحوو نيعمتجم هل برقتلاو هللا هجول قحلا اورحتن نأ يه يأ « ىدارفو
 ام اوركفعت مسثإ» «دوعقلا دضوه يذلا مايقلا ال «٠ ىلا كلط ىلإ مايقلا ءانعم مايقلا اذهو: يبطرقلا لاق

 نكمي الزجعملا باتكلا اذه هيدي ىلع رهظ نم نأ اوملعتل دمحم رمأ يف اوركفتت مث يأ «ةّشج نم مكبحاصب.
 ., 1١/١14" يبطرقلا (4) . ١18 /# ريثك نبا رصتخم () ةداتف ةياور هذهو ١ /؟؟ يربطلا (5؟) . 1514 /" فاشكلا (1)



 بس ةروص (*4) هد

 2 40 دم هدعا .ل »ما 2 هوب مل عل 2 ل ل 2 < .ع. 26 هلك حاس رع روك

 قحاب فِذَقِب نر نإ لق 2 دير وم لك لع وهو هل لعالإ ىرخأ نإ كلوت رخأ نب عدلا
 مض6ا عد مجم عمم ع يبا امم عا مور ربل يع ل كرجل دن ىو 0 0

 لع لضأ امإف تالض نإ لق © دييامو لطنبلا ئدبب امو قحلا ءاج لق © بويغلأ مدّلع

 أهذخا 7 م مور بو 0 دع ومر ور سدو م ارو 0 110 2 راو دمو

 م29 توف الف وعزف ذإ ئرتولو قي بيِرَك عيمس منإ قر ىلإ يحوي أوف تيدتهأ نإو ىسفن

 اهيف ةدحاوب مكظعأ افإ : ةيآلا ىنعمو : نايح وبأ لاق ًانونجم نوكي وأ نونجلا نم سم هب نوكي نأ

 دمحم رمأ يف اوركفتت مث . ًادحاو ًادحاوو « نينثا نينثا نيقرفتم هللا هجول اوموقت نأ يهو قحلا مكتباصإ

 نم عنملاو رطاخلا شيوشت مهعاتجا عم نوكي ةعامجلا نال 4ىدارفو ىنثم» لاق انو « هب ءاج امو
 لك ضرعو فاصنإ رظن ارظن اذإ نانثالا امأو ٠ ةعامجلا اهب عمتجي يتلا سوردلا يف نوكي امك  ركفتلا

  قحلا فرع ركفلا دّيج دحاولا ناك اذإو . (هودعي نأ قحلا داكي الف هل رهظ ام هبحاص ىلع اههنم ردحاو

 ٌريذن الإ وه نإ» "”لقاع كلذ ىلا بهذي الو , نكمي ال نونجلل مالسلا هيلع هتبسن نأ اوفرع اوركفت اذإف
 ام لق# ةرخآلا ىف ديدش باذع نم مترفك نإ مكل رذنم لوسر الإ وه ام يأ «ديدش باذع يدي نيب مكل

 مكلاسأ مل ينإ ىنعملا : يربطلا لاق ًأرجأ ةلاسرلا غيلبت ىلع مكلاسأ ال يأ «مكل وهف رجأ نم مكتلأس
 ىلع الإ يرجأ نِإ» "”مكنم هذخآ لال يعابتا ىلإ مكتوعد امنإ ينأ اونظتو ينومهنتف ًالعج كلذ ىلع

 بيقر ىلاعت وه يأ «ديهش ءيش لك ىلع وهوإ نيملاعلا بر هللا ىلع الإ يباوثو يرجأ ام يأ «هللا
 ملعي علطموه يأ : دوعسلا وبأ لاق عيمجلا يزاجيسو ءيش هيلع ىفخي ال ٠ مكلامعأو يل امعأ ىلع رضاحو

 فذقي : سابع نبا لاق اهرهظيو ةجحلا نّيبي يأ «قمحلاب فذقي يبر ّنِإ لقإل ”يتين صولخو يقدص
 وه يأ «بويغلا مالعإ» «قهاز وه اذإف هغمديف لطابلا ىلع قحلاب فذقن لب هلوقك قحلاب لطابلا
 قحلا رون ءاج يأ «قحلا ءاج لق قلخلا نع تيفخو تباغ يتلا بويغلا عيمجب ًاميلع طاحأ يذلا ىلاعت

 الو ءدب هل سيلف ةرملاب لطابلا بهذ يأ «ديعغي امو لطابلا ءىدبي اموإ» مالسإلا وهو هؤايض عطسو

 «ديعي الو ءىدبي ال» مهلوق اولعجف « ةداعإ الو ءادبإ هل قبي مل ناسنيالا كله اذإ : يرشختزلا لاق ٌدوع

 لقفل *«لطابلا قهزو قحلا ءاج لقوإ ىلاعت هلوقك لطابلا كلهو قحلا ءاج : ىنعملاو كالهلا يف ًالثم

 نإف - متمعز امك لالض يل لصح نإ نيكرشملا ءال مل دمحم اي لق يأ « يسفن ىلع لضأ افإف تللض نإ

 قحلا ىلإ تيدتها نإو يأ «يبر يلإ يحوي امبف تيدتها نإوإ» يريغ رضي ال يسفن ىلع يلالض من
 : دوعسلا وبأ لاق هاجر نمل ةباجإلا بيرق « هاعد نمل عيمس يأ «بيرق عيمس هنإ# هقيفوتو هللا ةيادهبف

 اي ىرتولو يأ «اوعزف ذإ ىرت ولو «:اهئافخإ يف غلاب نإو هلعفو لاضلاو يدتهملا نم لك لوق ملعي

 برهم الو مهل صلخم الف يأ 4توف الق مهروبق نم اوجرخ اذإ مهعزف دنع نيكرشملا لاح دمحم

 . 788 /4 دوعسلا وبأ (#) . ١/77 يربطلا (7) .راصتخالا نم ءيشب 7٠١١ /9 طيحملا رحبلا )١(

 . "8 /4 دوعسلا وبأ (ه) . 7//41 ٍفاشكلا (5)



 هدأ نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 م ترى م ل 2

 لبق ني أو رفك دقو ١ دب كم نم شوف مل أو وي انما ءأولاقو 7 بيرق ناكم نم

 ل ص م ل ا م ل حصل ع ع راس حرص ل >2 مص و مص رن سلاص ل

 ردك دن مهفاشلب نك انك وراي مهيب ليحو 82 ديعب ب ناكم نم يغلب نوفق
 © بيرم َكَش يف أونا ممن ورمى عج

 فوذحم «ول» باوجو « رانلا ىلإ  رشحملا ضرأ  فقوملا نم اوذخأ يأ «بيرق ناكم نم اوذخأو»
 اونياع امدنع اولاقو يأ هب انمآ اولاقو» صئارفلا هل دعترت ًايسج ًابطخو أيظع أرمأ تيأرل : هريدقت
 مهو ناميالا لوانت مهل نيأ نمو يأ «دييعب ناكم نم شوانتلا مهل ىنآو» لوسرلابو نآرقلاب انمآ باذغلا

 : نايح وبأ لاق ؟ ديعب ناكمب مهنم تراصق ايندلا تبهذ دقو « ايندلا يف ناميالا لحو ةرخآلا يف نآلا

 1 ع 0 مىثلا لوانتي نأ ديري نم لاحب مهاح لش

 الا رار ايلا روخألا ل يرتب دور يأ 4مم راكم ف ممل مرق يو ! ةرخآلا يف

 فذقي وه فرعي ال امب ملكت نم لكل لوقت برعلاو : يبطرقلا لاق ران الو ةنج الو 3 باسح الو ثعب

 ليحو يأ «نوهتشي ام نيبو مهنيب ليحوإط "”بيصي الو يمري نمل ليثمتلا ةهج ىلع « بيغلاب مجريو
 0 ل ا حدب قم هوس ا و نا هوي

 . بيجع بجع مهلوقك ديكأتلا باب نم «بسيرمإ» هلوقو ٠ باذعلاو

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةسغالا كا

 . «ىدارفو . . ىنثم» نيبو «ًارضو . . ًاعفن» نيبو «ردقيو . . طسبي#» نيب قابطلا - ١

 انتايآ يف نوعسي نيذلاو . . ًاحلاص لمعو نمآ نم الإ» راجفلاو راربألا ةبقاع نيب ةلباقملا -
 . «نيزجاعم

 قيقحت يف ةغلابملا ضرغلاو «مكدالوأ الو مكلاومأ امو» بطاخملا ىلا بئاغلا نم تافتلالا
 . قحلا

 اعيرقت ةكئالملل باطخلا ؟ 4نودبعي اوناك مكايإ ءالؤهأ» خيبوتلاو عيرقتلا بولسأ 4

 . اولاقو

 )١( /ا/ طيحملا رحبلا (؟)و 797 .



 ايس ةروس (*5) هدا

 «ىفلز اندنع مكبرقت يتلاب مكدالوأ الو مكلاومأ امو# هيلع قايسلا ةلالدل فذحلاب زاجيإلا - 5

 مكنوبرقي نيذلاب مكدالوأ الومكب رقت يتلاب مكلاومأ ام يأ هيلع يناثلا ةلالدل لوألا ربخ فذح

 . اندنع

 . ناسنإلا

 . هرثأ و حمو لطابلا قوهز نع ةيانك «ديعي امو لطابلا ءىدبي اموإ» ةفيطللا ةيانكلا -8

 نظيو « ملع ريغب لوقي يذلا هبش «ديعب ناكم نم بيغلاب نوفذقيو# ةيحيرصتلا ةراعتسالا 9

 ظفل راعتساو ًابئاص همهس نوكي الف ةديعب ةفاسم هنيبو هنيبو ًاضرغ يمري ناسنإالاب . ققحتي الو
 . لوقلل فذقلا

 سانلا رثكأ ٠ نورفاك هب متلسرأ امب انإ» لثم عمسلا ىلع عقولا ليمج نم هل امل لصاوفلا قفاوت ٠

 « أبس ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

# # * 



 هدول

 نم تلزن يذلا ماعلا ضرغلا يف ريست يهف « لكي هللا لوسر ةرجه لبق تلزن ةيكم رطاف ةروس #

 ةديقعلا اياضق وهو ٠ لوسر لك ةلاسر نم لوألا دصقملا ىلإ اهبلغأ عجري يتلاو « « ةيكملا تايآلا هلجأ

 ريهطت ىلع ثحلاو « كرشلا دعاوق مدهو . هدوجو ىلع نيهاربلا ةماقإو ٠ هللا ديحوت ىلإ ةوعدلا ١ ىربكلا

 “6 قالخألا مراكمب يلحتلاو 6 لئاذرلا نم بولقلا

 سنرالاو ةكئالملا قلخو 3 ناوكألا رطف يذلا 3 عدبملا قلاخلا نع ءدبلا يف ةميركلا ةروسلا تلثدعت #

 ايحت ضرألاب « روظنملا نوكلا اذه تاحفص يف « روشنلاو ثعبلا ىلع نيهاربلاو ةلدألا تماقأو « ناحلاو

 قلخ يفو .راهنلاو ليللا بقاعتبو « رامثلاو هكاوفلاو عورزلا جورخبو . ثيغلا لوزنبءاهتوم دعب
 : ةينادحولاو ةردقلا 0 «ء راهنلا ف ليللا جلب يلو 3 راوطأ يف ناسنإالا

 نا لظلاو « رونلاو تايلظلاو

 باودلاو رشبلا نم تاقولخملا رئاس يفو « رامثلا عاونأ فالتخا يف ةردقلا لئالد نع تثدحت مث ©
 ةقطان اهلكو : رحأو دوسأو ضيبأ نيب ام اهعونتو . راجحألاو لابجلا لاكشأ فالتخا فو 2 ماعنألاو

 . راهقلا دحاولا ةمظعب

 اذه لازنإب « ةيوامسلا تالاسرلا فرشأل ةيدمحملا ةمألا هذه ثاريم نع كلذ دعب تثدعتو #

 ء نسحملاو ء رضقملا » : عاونأ ةثالث ىلإ ةمآلا ماسقنا مث « هللا بتك لئاضفل عماجلا ديجملا باتكلا

 5 راجحالاو مانصألاو ناثوألل مهتدابع يف نيكرشملا عيرقتب ةروسلا تمتحو 9#

 اذه يفامل , اهتعيلط يف ليمجلا تعنلاو « ليلجلا مسالا اذهركذل «رطاف ةروس »تيمس : 4ّيمسينلا
 « قيقدلا ريوصتلا نم هيف املو « قباس لاثم ىلع ال داجيالاو عارتخالاو عاديإإلا ىلع ةلالدلا نم فصولا



 رطاف ةروس (*ه) 6604

 مهنيوكت عدبأو ةكئالملا قلخ يذلا وهف « هعلص بيجعو ؛« هتردق رهابو « لالخلا يذ ةمظع ىلإ ريشملا

 . بيجعلا قلخلا اذهب

 هنمو قشنا يأ رطفناف هرطف : لاقي قّشلا رطفلا لصأو . قلاخلا : رطافلا «رطاف» : ستسغللا

 بذكلا ىنعمب كفإالا نم نوفرصُت «4نوكف وب مهأربو مهقلخ : قلخلا هللا رطفو « هب رطفنم ءامسلا د
 ىلع سفنلا قحلي يذلا مغلا يهو ةرسح عمج #تارسحو» باوصلاو قحلا نع فورصم هنأل ًاكفإ يمس

 يح اذإ تيملا رشن ردصم «روشنلا» ""دقافلا ءيشلا ىلع فهلتلا ًدشأ ٌةرسحلا : راتخملا يفو « رمألا تاوف
 : ىثعألا لاق

 رشانلا تّيملل ًابجع اي اور امن سانلا لوقي ىتح

 «جاجأ» ةوالحلا ديدش ولح #تارفه» كالملا : راوبلاو 3 ٍلطبو كله يأ روبي راب : لاقي كلبي «روبي»

 ةقيقرلا ةرشقلا : ريمطقلا «ريمطق» ”هتحولم تدتشا اذإ ًاجوجأ ءاملا ّجأ : سوماقلا يف لاق ةحولملا ديدش
 . ةاونلاو ةرمتلا نيب يتلا ءاضيبلا

 مر كر يمر هرم ليس

 قلنا ف ديري عندو تلت م ةحنجأ ىزأ اس ةكيتلملا لعب ضرأْلآَو ت تلمس رطاق هلل دَمَحْلآ

 « نسحلا ركذلاو « لماكلا ءانثلا يأ ضرألاو تاومسلا ريطاف هلل دسحلا» : :رييفنلا
 5 قبس لاشم ريغ نم اهعرتخمو اهئشنمو ضرألاو تاومسلا قلاخ « العو لج هلل ليجبتلاو ميظعتلا

 ةككالملا لعاج# 9لاثم ريغ ىلع امههدجومو اههعدبم يأ #« ضرألاو تاومسلا رطاف# : يواضيبلا

 ىلإ مهلسري : يزوجلا نبا لاق هللا رماوأ مهغيلبتل هئايبنأو هللا نيب طئاسو ةكئالملا لعاج يأ «ًالسر

 : ةداتق لاق ةحنجأ باحصأ يأ «عاب ٌروٌتالثو ىنثم ةحنجأ يلوأ 8 «رومألا نم ءاش ام ىلإو ءايبنألا

 « ضرألا ىلإ ءامسلا نم اهب نولزني , ةعبرأ هل مهضعبو « ةئالث هل مهضعب و , ناحانج هل مهضعب

 ةماخض نم « ءاشي فيك ةكئالملا قلخ يف ديزي يأ «ءاشي ام قلخلا يف ديزي «”ءامسلا ىلإ اهب نوجرعيو

 ةئاهس هلو ءارسإالا ةليل ليربج لكي هللا لوسر ىأر دقو . ةحنجألا ددعتو « لاكشألا توافتو « ماسجألا

 ةحالملا : «ءاشي ام قلخلا يف ديزي : ةداتق لاقو ©”برغملاو قرشملا نيب امك نيحانج لك نيب « حانج

 . #47 /5 ريسملا داز (4) . 58/7 يواضيبلا ىلع هداز ةيشاح (") . ججأ ةدام طيحملا سوماقلا (؟) . رسح ةدام حاحصلا راتخم )١(

 ةئاعس هل هثروص يف ليربج ٌةِيك هللا لوسر ىأرو : يرشغزلا لاق دوعسم نبا نع ملسم هجرخأ ثيدحلا (؟) . م14 ١/ 4 يبطرقلا ر

 . 2« حانج



 ه6 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 هر هدو م2 سهم 2

 ٌلسرم الف كسي امو انك كماله يك نم سنن هلآ حتي ام ج يدق وى لك لع هللا نإ اس ام
 0 فوود! ء وا ماع فل م 1 ملأ وك 9 ًّ

 لَ يَغ قال نم له ركبها تَمعنأوو ذأ سائلا ابيتي يد ميكا ريع وهو ءودعب نمر

 ىلع رداق ىلاعت وه يأ «ريدق ءيش لك ىلع هللا نإ ”مفلا يف ةوالح لاو . فنألا يف نسحلاو « نينيعلا يف

 « هدارأ ءيش قلخ هيلع ىبأتي الو « هدارأ ميش لعف هيلع عنتمي ال . ناطلسلاو ةوقلاو رمألا هل . ديري ام

 هنأ : ىلوألا ماعنإالا لايكو ةردقلا ةفص امهنم لك لمحت نيتليلج نيتفصب تايآلا هذه يف هسفن ىلاعت فصو
 ةلالد كلذ فو « هيحتني نوناق الو  هيذتحي لاثم ريغ نم |مهعدبمو امههقلاخ يأ ضرألاو تاومسلا رطاف

 اهنيزو ٠ دوأ ريغ نم ةيوتسم اهلعجو . دمع ريغب ءامسلا عفر يذلا وهف « هتمعن لومشو « هتردق لايك ىلع
 راجنألاو راحبلا اهيف ثبو . تاوقألاو قازرألا اهعدوأو « ضرألا طسب يذلا وهو « موجنلاو بكاوكلاب
 نع ربعو « ةعيدبلا هتعنص راثآو . ةميظعلا هتردق راثآ نم كلانه ام ريغ ىلإ « رابآلاو نويعلا اهيف رجفو

 2 هئايبنأ نيبو هنيب السر اونوكيل ةكئالملا رايتخا : : ةيناثلاو #« ضرألاو تاومسلا رطاف» هلوقب هلك كلذ

 « ةبيرغ روصو « ةبيجع لاكشأب ةكئالملا قلخ نأب العو لج هتردق لايكو هتمظع نم رفرط ىلإ راشأ دقو
 ةئاهس هل نم مهنمو « ةعبرأ هل نم مهنمو « ةثالث هل نم مهنمو ناحانج هل نم مهنمف « ةديدع ةحنجأو

 ال نم مهنمو « مالسلا هيلع ليربج فصو وه امك « برغملاو قرشملا نيب امك نيحانج لك نيب ام . حانج
 اي) : كك يبنلل لاق ليربج نأ يرهزلا ىور دقف ٠ العو لج هللا الإ هتروص ةماخضو هتقلخ ةقيقح ملعي

 إو «برغملاب حانجو قرشملاب حانج اهنم .حانج فلأ رشع ينئال هل نإ !ليفارسإ تيأر ول فيك دمحم
 امو . هقلخ مظعأ ام هللا ناحبسف « باجعلا بجعلا انيأرل باجحلا انل فشكولو ©”( هلهاك ىلعل شرعلا
 هعضخأو ٠ هيف نمو هرطف ىذلا ملاعلا| اذه يف هرمأ ذوفنو « هتتيشم ذافن ىلاعت نيب مث !! هعنص عدبأ

 هدابعل هللا هحنمي ءيش يأ يأ «اه كس الف ةمحر نم سانلل هللا حمفي ام» : لاقف هفرصتو هتدارإال

 «رقزرو ءةمكحو ؛« روسو رنمأو . ةحصو « معن نم « هتمحر نئازخ نم مهيلع هب لضفتيو
 هكاسمإ ىلع دحأ ردقي الف « دع اهب طيحي ال يتلا هئارعن فونص نم كلذ ريغو «٠ قلخلا ةيادهلا لسر لاسرإو

 الفكسّْمُياموإ) عنم امل يطعم امو . ىطعأ امل عنام ال يذلا باهولا كلملا وهف « هنم هللا قلخ نامرحو
 ىلع ردقي دحأ الف ٠ ةرخآلاو ايندلا يريخ نم هقلخ نع هسبحيو هكسمي ءيش أو يأ هدعب نم هل لسرم

 « ءيش لك ىلع بلاغلا ىلاعت وه يأ «ميكحلا زيزعلا وهوإ» العو لج هكسمأ نأ دعب دابعلل هحنم

 كاسمإالاو حتفلاو : نورسفملا لاق ةحلصملاو ةمكحلا ىضتقم ىلع ديري ام لعفي يذلا « هعنص يف ميكحلا
 انثكو دبعلا لاق ام قحأ : ثيدحلا يفو . عنمو يطعيو ٠ عفنيو رضي يذلا وهف « عنماو ءاطعلا نع ةرابع
 مهركذ مث "«ذلا كنم دجلا اذ عفني الو « ةتعنم ال يطعم الو : :تيطعأ ام عتام ال مهللا : دبع كل

 ىلع مكبر اوركشا يأ «مكيلع هللا ةمعن اوركذا سانلا اهمأ اي لاقف مهيلع ةليلجلا همعنب ىلاعت

 . ناسللا يف ةقالذو , لقعلا يف ةفاصحو ٠ ةروص لادتعاو « ةماق' لوط نم . قلخلا يف ةدايز لك لوانتت ةماع ةيآلاو "7. ١4/ يبطرقلا )١(

 . هحيحص يف ملسم هجرخأ ثيدح نم ءزج (”) . 477. /# فاشكلا (؟) . فصو هب طيحي ال امم كلذ هبشأ امو



 رطاف ةروس (؟5) مهكك
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 ني لسر د كودك نإ جاكت أَ وهال هلال ضررأل ووسام - هرورعرب ىمعل ناطر ما تس عكر 2و ى 3 مس مس ج2 سس رب روم
 00 7 0 عفت م 0 7 7ع ف

 لأب مدرغي ال 0 ا ةزيدحلا ركنرغت الف قح ه لأ دعو َ ساّنلآ اماني مجد روما عيجرت ه : هلل إو َكِلْبَ

 2, قم اور 00
3 

 م اوك ركبزح وعدي امن اودع هوُذحأَف ودع كل َنطِيّشل َّنإ ورك
 موآد

 © ريعسلا بحضأ نم

 ناسللاب اهركذ ةمعنلا ركذب دارملا سيل : يرشختزلا لاق مكيلع اهب معنأ يتلاىصْخُش الو دعت ال يتلا همعن
 هنمو « اهيلوم ةعاطإو 2 اهم فارتعالاو 2 اهقح ةفرعمب اهركشو 2 نارفكلا نم اهظفح دارملا نكلو « طقف

 ىنعمب يراكنإ ماهفتسا هللا ريغ قلاخ نم له '”كدنع يدايأ ٌركذأ : هيلع معنأ نمل لجرلا لوق
 هنوك لاح يأ «ضرألاو ءامسلا نم مكقزري مانصألا نم نودبعت ام ال « ىلاعت هريغ قلاخ ال يأ يفنلا
 0 جرخيو « ءامسلا نم رطملا لزني يذلا وهف « ءاطعلاو قزرلاب دابعلا ىلع معنملا وه ىلاعت
 هلإ ال# هدعب ىلاعت لاق اذهلو ؟ ماننعألاو ةناثوألا ني قزري الو قلي ل ام ةعم نوك شن فايكف 2 ضرألا

 اذه دعب نوفرصُت فيكف يأ «نوكفوت ىسّنأف» دحألا دحاولا هللا الإ دوبعم الو بر ال يأ وه الإ

 ىلع ةجحلا ةماقإو « هللا معنب سانلا ريكذت : ضرغلاو ؟ ناثوألا ةدابع ىلإ , ناهربلا حوضوو « نايبلا
 « هل ةدابعلا دارفإ بوجوب . هديحوت ىلع لالدتسالا ىلإ مهدشرأو هدابع ىلاعت هبن : ريثك نبا لاق نيكرشملا

 مانصألا نم هريغ هب كرشُي الو , ةدابعلاب دري نأ بجي كلذكف ٠ قزرلاو قلخلاب لقتسملا هنأ امكف
 : ىنعم او هل هموق بيذكت ىلع كي ينلل ةيلست «كلبق نم ٌلسر تبذُك دقف كوبذكي نإو» '”ناثوألاو
 اوبَذُك دقف , كلبق نم ءايبنألا يف هللا ةنس هذهف « « مهييذكتل نزحت الف نوكرشملا ءال ؤه دمحم اي كبذكي نإو

 «روسمألا عجرُت هللا ىإوإ» مهيلع هللا كرصني نأ ادب الو ء ةوسأ مهب كلف « « انرصن مهاتأ ىتح اوذوأو

 مث . نيبذكملل ديدهتو ديعو هيفو . هلمعب ًالك يزاجيسو . مهرمأو رم محرم ءدخو للاخت هللا ىلإ يأ
 ءازخلاو ثعبلاب مكل هدعو نإ يأ «قحوللا دعو نإ سانا هنأ ايإط لاقف قّفحملا دعوملا كلذب ىلاعت مهرُكذ
 اهميعنو اهفرخزب ايندلا ةايحلا مكهلت الف يأ «ايندلا ةايحلا مكنرغت الف هيف فلُخ ال ةلاحم ال تباث قح
 مكرغي الو» '”ةيئافلا ةرهزلا هذهب . ةيقابلا ةايحلا كلت نع اوُهلتت ال يأ : ريثك نبا لاق ةرخآلا ةايحلا نع
 ةرفغماب مكينميو . همركو هللا وفع يف مكعمطيف رورغلا يف ذ غلابلا ناطيشلا مكتعدخي الو يأ «روُرعلا هدلاب
 هوذختاف ودع مكل ناطيشلا نإ لاقف ناسنإلل ناطيشلا ةوادع ىلاعت نييب مث ٠ يصاعملا ىلع رارصالا 3

 الو مكاداع اك هوداعف لوزت داكت ال ةميدق هتوادعو « دودل ودع سانلا اهمأ مكل ناطيشلا نإ يأ «ًاودع

 . هناسحإب هتفرعم دعب نسحملا ىصع نمل ًابجع اي : نيفراعلا ضعب لاق هنم رذح ىلع اونوكو « هوعيطت

 نأ هضرغ امنإ يأ «ريعسلا باحصأ نم اونوكيل هبزح وعدي افإ» هتوادعب هتفرعم دعب نيعللا عاطأو
 . 18 /8 ريثك نبأ رصتخم (). 115 /7 ريثك نبا رصتخم (9) . 4071/9 فاشكلا (1)



 5-5 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 رم صل ربا سس[ دراطوآ م الص د ورب ا ملم سرس و رص سس 2

 مهل نيز نمأ ١ نفا © هيكلة ل بيساو ئه حبا ارتك هلا

 هَملَنإ تا همس نم ىدبيو ُءاَسِ نمو ل يام > همم م ريوسص .
 مور مس جآ[ 2 مو مح 0 ريس جبس سا 8 م -ٍ 7 يصار سم مهرب

 17ج قا أ 2
 لقاعلاب قيلي لهف . اذه الإ هل ضرغ ال . دولجلاو هوجولا يوشت *ت يتلا ةرعتسملا منهج ران يف هعابتأب فذقي

 منهج ران يف نيدلخملا نم اونوكيل هتعيش وعدي امنإ يأ : يربطلا لاق ؟ نيعللا ناطيشلا ءادنل بيجتسي نأ

 باذع مهمل هلسرو هللاب اودحج نيذلا يأ «ديدش باذع مهل اورفك نيذلا» '"اهلهأ ىلع دفوتت يتلا
 ناميالا نيب اوعمج يأ «تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيزذلاو» هلوه فصوي الو 2 هردق رداقي ال ديدش مئاد

 الو « ةنجلا وهو ريبك رجأو « « مهبونذل ةرفغم مهبر دنع مهل يأ «ريبكرجأو ةرفغم مهلإ» حلاصلا لمعلاو

 هل نير نمفأ» لمعو ٠ لوقو « قيدصت ناميالاف . ناقرتفي ال امهنأ ىلإ ريشيل حلاصلا لمعلاب ناميالا نرق
 ءيسلا هلمع ناطيشلا هل نيز نمفأ ريدقتلاو فوذحم هباوجو راكنإلل ماهفتسالا ه«ًاتسح هآرف هلمع ءوس

 قيرط راتخاو هبنتجاو هحبقتسا نمك ؛ لالضلاو رفكلا نم هيلع وه ام نسحتساو ('!ًانسح هآر ىتح
 ةئيشمب لكلا يأ «ءاسثي نم يدهيو ءاسثي نم لضي هللا نفط ىلاعت هلوق فذحلا اذه ىلع لدو ؟ ناميالا

 ناميالاو حلاصلا لمعلل هقيفوتب ءاشي نم يدهيو « ىدهلا قيرط نع ءاشي نم فرصي يذلا ىلاعتوهف « هللا
 ناميالا مهكرت ىلع ةرسح كسفن كله الو دمحم اي 'متغت الف يأ «تارسح مهيلع كسفن ُبهذت ًالفإ
 هيفو . اهيلع مهيزاجمو حئابقلا نم ءال ؤه عنصي امب ملاعلا العو لجوه يأ «نوعنضي امي ميلع هللا نإ»

 لسرأ يذلا وه هتردقب ىلاعت هللاو يأ «حايرلا لسرأ يذلا هللاوط مهعينص ءوس ىلع باقعلاب مهل ديعو

 نع عراضملاب ٌريبعتلاو « هتجاهأو باحسلا تكرحف يأ «ًاباحس ريثتف# رطملا لوزنب ة ةرشبم حايرلا

 ىلإ هانقسفإط ”ةمكحلاو ةردقلا لامك ىلع ةلادلا « ةعيدبلا ةروصلا كلت راضحتسال «ٌريئتف» يضاملا
 دسعب ضرألا هب انييحأف» لحاق بدجبم ءللب ىلإ ثيغلا لمحي يذلا باحسلا انقسف يأ «تّيم رلب
 امك يأ «روشنلا كلذك#» اهسبيو اهيدج دعب ضرألا هب انييحأف ءاملا هب انلزنأف هريدقت فذح هيف «اهتوم
 لاق ليقعلا نيزر يبأ نع دمحأ مامبالا ىور « مهروبق نم ىتوملا يبحي كلذك « ءاملاب ةتيملا ضرألا هللا ايحأ
 كلهأ يداوب تررم امأ) : لاقف ؟ هقلخ يف كلذ ةيآ امو ؟ ىتوملا هللا بحي فيك : هللا لوسر اي تلق

 هّنيآ كلتو « ىتوملا هللا يحي كلذكف : لاق « هللا لوسراي معن : تلق ؟ ًارضخ زتهي هب تررم مث « الحم

 نوكت ضرألا نإف . اهتوم دعب ضرألا هئايحإب داعملا ىلع ىلاعت لدتسي ام ًاريثك : ريثك نبا لاق 0( هقلخ يف
 اهيلع هلزنأو ءاملا لمحت باحسلا اهيلإ هللا لسرأ اذإف ءاهيف تابن ال ةدماه ةئيم

 )١( ىربطلا ريسفت 78/55 . ) )7١هجام نباو دوادوبأو دمحأ هجرخأ (4) . ؟78 /4 دوعسلا وبأ (7”) . 4/4 / فاشكلا رظنا .



 رطاف ةروس (*ه) هدم

 سل رعزرلوس ل خود لوس و رش سورس مث سد رت سرر رلس وس جس م2

 تورك َنيِذَلأَو ,هعقري حلطصلا لَمَعْلاَو بيطلا ملكْلا دعصي هيل يب ما ف ةزهلا هم ناك نم
 9ك مس اصاص ير لو للراس ل ص ا 02 ئ ساو) صم ىلع 0200-

 + هذأ دلع م قط نم بارني عقل هاو جوي كبل لد ديدش باذع مهل تاعيسل 7
- 

 ريب ريب صم 2 رطل »دي <

 كلذ نإ كك قال زر نب سلخ الو ردع نم رمعنر امو ءهنلعي ال عَماَكو نأ نم لحن امو

 ىلاعت هين مث 2 "اهروشنو اهثعب هللا دارأ اذإ داسجألا كلذك « جيب جوز لك نم تتبنأو تبرو تزبتها»

 بلطي ناك نم يأ ايم ةزعلا للف ةزمعلا ديري ناك نمإف لاقف ةزعلا هب لانُت يذلا ليبسلا ىلإ هدابع
 ضعب لاق العو لج هلل اهَّلك ةزعلا نِإف . هدحو ىلاعت هللا نم اهبلطيلف « ةلماشلا ةداعسلاو « ةلماكلا ةزعلا

 عفتري العو لج هيلإ يأ «بيطلا ْمِلَكلا دّعصَي هيلإ» ""زيزعلا عطيلف نيرادلا رع دارأ نم : نيفراعلا

 ٌركذ دعصي هللا ىلإ : يربطلا لاق هوحنو ديجمتو حيبستو « نآرق ةوالتو . ءاعدو « رقد نعال مالك رك
 هيلع هبحاص بيثيو ىلاعت هللا هلبقتي حلاصلا لمعلاو يأ «هعفري حلاصلا لمعلاوإ هيلع هؤانثو هايإ دبعلا

 نيزذلاو# ىربطلا هلّقن « هنم هللا لبق لمعلا نسحأو لاق نم 2 لمعب لإ ًالوق هللا لبقي ال : : ةداتق لاق

 نيذلاو يأ بيطلا مالكلا لاح نايب دعب ثيبخلا ملكلل نايب اذه «ديدش باذع ممل تائيسلا نوركمي

 راب ف ديدح بتاذغ ةرخآلا ف مه نيملسملاو مالّسإلل ذيكلاو هللا رون ءافطإال ةعيدخلاو ركملاب نولاتحي

 ةرتدو اءوتم كح رشا اهننأل « لطابو كلاه نيمرجملا كئلوأ ركمو يأ «روبي وه كئلوأركمو» منهج

 رشيرق ركم ىلإ انه ةراشوالاو : نورسفملا لاق «هلهأب الإ ء ءىسلا ركملا قيحي الو» هرهظأو هللا هادبأ الإ

 نآرقلا ىكح امك هوجرخي وأ 2 هوسبحي وأ « هولتقي نأ اودارأو ةودنلا راد يف اوعمتجا نيح ٍدِلكَي هللا لوسرب

 ديحوتلا لئالدب ىلاعت مهركذ مث '”6كوجرْخُيوأ كولتقي وأ كوتبثيل اورفك نيذلا كب ركمي ذإو» ميركلا
 مدآوهو مكلصأ قلخ بأ بارت نم مكقلخ هللاوؤو لاق هتزعو هتردق تايآب مهر نأ دعب ٠ ثعبلاو

 مثإ» محرلا يف ُبصُي يذلا يلا وهو نيهم مام نم هتيرذ قلخ مث يأ «ةفطن نم مئإ بارت نم

 ىلإ ايندلا يف ءاقبلا مديل .ضعب نم مكضعب جوزو ٠ ًاثانإو ًاروكذ مكقلخ يأ 4 «ًاجاوزأ مكلعج
 الإ عضت الو ىشنأ نم لمحت امو» «ركذلا نم ىثنألا مهنم جوز يأ : يربطلا لاق “”اهئاضقنا

 ملعيو « ىثنأ وأ وه ركذأ ملعي ٠ « ىلاعت هملعب الإ دلت الو . نينج نم اهئطب يف ىثنأ لمحت امو يأ «هملعب

 نم صقنُي الو رمعم نم رمعي امو# هلاوحأ نم ءيش هيلع ىفخي ال . همأ نطب يف نينجلا اذه راوطأ

 توميف دحأ رمع نم صقنُي الو « امره حبصيف قلخلا نم ردحأ رمُع لوطي امو يأ «باستك يف الإ هرسمُع

 ىلع كلذ نإإ» صققنُي الو هللا بتك اهف داي ال « ظوفحملا حوللا يف لجسم وهو الإ باش وأ ريغص وهو

 رفاكلاو نمؤملل ًالثم ىلاعت برض مث ٠ « ًايلع ءيش لكب طاحأ دق هللا نأل ,نّيه لهس يأ «ريسي هللا

 يربطلا (0) . 307/١14 يبطرقلا (5) . 475/7” فاشكلا رظنا (”) . 74/١4” ييطرقلا (؟5) . ١4٠ /" ريثك نبا رصتخم )١(
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 614 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 مس مو#تم 2 2 5 مغ هك سس رو»# بام رو سو

 نولك ان لك نمو ٌيَجَأ حلم ادم رهبات غباس تارف َُّذَع اًذنه نرتب ارتست امو ريسلإ ؟ هللا لع

 سم ريزر عر سدا ةام دس موس 020 - راموس رك س ص اس 8 هدوم هم الط ل

 7 نوركسا ركلعلو و هِلَضَق نم أوبل اوم هيف كافل ىَربو اًبنوسْل يلح ٌنوجِرْخَتسَتو ايرط ام
 3 َج

 كاملا هل ركب ر هلأ كلذ ىعسم لجأل ىرجي لك مقلاو سمسار سو ليلا را جلوب و رانا ليل جلوي
 غئاس تارف بذع اذه «"رهنلا ءامو رحبلا ءام يوتسي امو يأ «نارحبلا يوتسي امو# : لاقف
 اذهو# هتبوذعل قلحلا يف هرادحنا لهسيو . شطعلا جهو رسكي ةوالحلا ديدش ولح ءام اذه يأ «هُبارش

 ىواستي ال اىكف « هتحولم ةدشو هترارمل براشلا قلح قرحتي ةحولملا ديدش ءام اذهو يأ «جاجأ حلم

 : دوعسلا وبأ لاق رجافلا عمّربلا الو « رفاكلا عم نمؤلا ىواستي ال كلذكف ٠ حلملاو , بذعلا : نارحبلا
 هرادحنا لهسي يذلا غئاسلاو , شطعلا رسكي يذلا "تارفلاو « رفاكلاو نم ؤملل برض لثم اذه
 رلحاو لك نمو يأ 22 526 هنم نولكأت لك نمرو# "”هتحولجب قرحُي يذلا جاجألاو 2 00

 يأ «ابنوسبلت ةيلح نوجرختستوإ» لاكشألاو موعطلاو عاونألا فلتخم ؛ ًايرط ًاضغ أكمس نولكأت امهنم
 اهيأ ىرتو يأ «هيف رخاوم كلُقلا ىرتو# ىلحتلاو ةنيزلل ناجرملاو ؤلؤللا |مههنم نوجرختستو
 عئاضبلاو لاقثألا اهرهظ ىلع لمحت « ةربدمو ةلبقم رحبلا بابُع ٌرخمت « ةميظعلا نفسلا بطاخملا

 مكبوكرب اوبلطتل يأ «هلضف نم اوغتبتل '”العو لج هللا ريخستب اهنأل هيف قرغت ال يهو . لاجرلاو
 مكلعلو# ةبيرق ةدم يف ةديعبلا نادلبلا ىلإ رفسلاو « تاراجتلا عاونأب هللا لضف نم ةميظعلا نفسلا هذه

 ىرخأ ةيآ ىلإ لقتنا مث ٠ مكل كلذ هريخست يف هلاضفإو هماعنإ ىلع مكبر او ركشت يكلو يأ «نوركشت

 لخدي يأ «ليللا يف راهنلا جلويو راهنلا يف ليللا جلوي لاقف قافآلا يف هناطلسو هتردق تايآ نم
 لوط كلذب توافتيف ٠ سكعلابو اذه ىلإ اذه نم فيضيف « ليللا يف راهنلا لخديو , راهنلا يف ليللا

 ضعب يف ًافيص راهنلا لصي ىتح «ءراصمألاو لوصفلا بسح «. ناصقنلاو ةدايزلاب راهنلاو ليللا

 ال دهاشُت هللا تايآ نم ةيآ تاعاس ين مث ىلا لصي ىتح ليللا صقنيو 2 ةعاس ةرشع تس ىلإ - نادليلا

 ةقدو « هللا ةردق ىلع ةدهاش ةيآ . . ريصبلاو ىمعألا اهراثآب سحيو ٠ نمؤم وأ دحاج اهراكنإ عيطتسي

 وه الو «٠ ةفدصلا قيرطب يتأي ال مكحم ماظنو ,رّيغتي ال روتسد ةينوكلا ةرهاظلا هذهو . هقلخ يف هفرصت

 رسقلاو سمشلا رّخسو» ! ! ميلعلا ميكحلا ربدملا ناحبسف « هقلخ ءيش لك نقتأ يذلا هللا عنص نم

 هل هللا هرّدق يذلا هرادم يف روديو ريسي امههنم لك « دابعلا حلاصمل امهلّلذ يأ « ىّمسم لجال يرجي لك

 رومألا هذه لعافلا مكلذ يأ «كلملا هل مكبر هللا مكلذ#«ةمايقلاموي وه مولعم لجأ ىلإ . هادعتي ال

 نآرقلل يملعلا زاجعإلاو ماسجألا وفط ةيرظن عجار (”) . 74١ /4 دوعسلا يبأ ريسفت (؟) . بيلغتلا باب نم ًارحب رهنلا يمس )١(
 لئاهلا ينوكلا ءاضفلا يف دحاو هاجتا يف يرجت اهنأ ثيدحلا ملعلا تبثأ نكلو اهعضوم يف ةتباث سمشلا نأ نونظملا ناك (4) . ميركلا

 نيحو . « اهل رقتسمل يرجت سمشلاو » اهنايرجو اهريسب ربخي ميلعلا ريبخلا هللاو « ةيناثلا يف ًاليم رشع ينثاب نويكلفلا اهبسح ةعرسب
 ءيش اهدنسي ال ء هضقلا يف يربتو كرست ةلكاولا هللا لج ارز: كف انعرا يعمم و ياموست عليي صتلا هله عتيج ناووعت

 . يرهوجلا ريسفت . ملع نعو ةوق نع دوجولا اذه فّرصت ىتلا ةردقلا ةفص نم ًافرط كردن وه الإ



 رطاف ةروس (78) هالو

 أوباَجَحسأ ام أو عم ولو رف اعد أ وعمي ال مهوعدت نإ يذ رووطق ننعم ونود نو نوع نأ
 2و 00 هاما باث هو دوم م 2

 07 ريبخ لثم كئبسب الو زككر شي نورفكي ةمئيقْلا مويو ركل

 نيذلاو» قلخلا يف لماكلا فرصتلاو ناطلسلاو كلا هل يذلا « نآشلا ميظعلا مكبر وه « ةعيدبلا
 ال مادصألاو ناثوألا نم هللا نود نم نودبعت نيذلاو يأ «ريمطق نم نوكله ام هنود نم نوعدت

 ٌلثم وهو : نورسفملا لاق ةاونلاو ةرمتلا نيب يتلا ةقيقرلا ةرشقلا وهو « ريمطقلا رادقمب ولو ًائيش نوكلمي
 يف لثلا برضم تراص فرصت يأ نع اهزجعو اهنأش ناوَمَو ءاهفعضل مانصألاو « ةراقحلاو ةلقلا يف برضي

 يأ «مكءاعد اوعمسي ال مهوعدت نإ» هلوقب كلذ ىلاعت دكأ مث « ًاريمطق الو ًاليتف كلمت ال اهنأب اهتراقح

 ولو مهفت الو عمست ال تادامج اهنأل « مكئادنل اوبيجتسي ملو مكءاعد اوعمسي مل مانصألا هذه متوعد نإ
 تسيل اهنأل مكل اوباجتسا ام  ميلستلاو ضرفلا ىلع  مكئاعدل اوعمسولو يأ «مكل اوباجتسا ام اوعمس
 نمو مكنم نوءربتي هللا مهقطني نيح ةرخآلا يفو يأ «مككرشب نورفكي ةمايقلا مويو» بيجتف ةقطان
 قئلاخلا هللا  انأ الإ دنحأ نيقيلا هجو ىلع دمحم اي كربخي الو يأ «ريبخ لشثم كسئبني الو» مهايإ مكندابع
 . لجو زع هسفن ينعي : ةداتق لاق ريبخلا ميلعلا

 : يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةعغالتلا

 حتفب معنلا د ا ا اسما ةراعتسالا - ١

 0 يع
 1 : هرمع نم صقنيو . . رمعي#» نيبو

 اولمعو اونمآ نيذلاو . . ديدش باذع مهل اورفك نيذلا» راجفلاو راربألا ءازج نيب ةلباقملا -“

 نم لكو «جاجأ حلم اذهو . . تارف ب ذع اذهه» هلوق نيب كلذكو «ريبك رجأو ةرفغم مهل تاحلاصلا

 . رثكأ نيب يناثلاو نيئيش نيب نوكي لوألا نأ الإ ةيعيدبلا تانسحملا نم ةلباقملاو قابطلا

 هلباقي ام هنم فذح ؟ هًانسح هآرف هلمع ءوس هل نير نمفأ#» هيلع ظفللا ةلالدل باوجلا فذح 4

 نم يدنهبو ءاشي نم لضي هللا نإفإ» هلوق فوذحملا اذه ىلع لدو ؟ هلمع ءوس هل نيزُي مل نمك يأ

 . «ءاشي

 . «رورغلا هللاب مكنرغي الو. .لاق مث. .ايندلاةايحلا مكنرغت الفط لعفلا راركتب بانطإالا  ه

 كله تبهذ اذإ سفنلا نأل كالهملا نع ةيانك «تارسح مهيلع كسفن بهذت الف# ةيانكلا ١

 . ناسنإلا



 هاا نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 . «هانقسف ًاباحس ريف حايرلا لسرأ» ةمظعلاب راعشإلل ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا -

 رجأو ةرفغم مهله «ريعسلا باحصأ نم اونوكيل لثم عمسلا ىلع نسح عقو نم هلال عجسلا - 8
 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو كلذ لاثمأو «ريبك

 « هناطلسو هتزعو هتردق ىلع نيهاربلاو ةلدألا ماقأو « دابعلا ىلع همعن ىلاعت ددع اك : هةنساسملا

 نمؤملا نيب قيرفتلل لاثمألا برضو . قلخلا عيمج نع العو لج هئانغتساو « هيلإ مهتجاحب انه مه ركذ

 . « ءايشألا زيمتت اهدضبف م . رونلاو مالظلاو . ريصبلاو ىمعألاب « رجافلاو ربلاو . رفاكلاو

 ليقثلل لبق مث «رَّزَو ال الك » هنمو هب مصتعي يذلا عينمل لبجلا : ُرزولا «رزوإ : :صيتفغللا
 راذنإالاو 3 فرحت ع«رذنتت» ناسنإالا لهاك لاقثإ نم هيف اذ بنذلل ريعتسا مث « لبجلاب هل ًاهيبشت رو

 : رعاشلا لاق هساوح هكردت ملو تاجرا نع لع انو يلا فيا

 دمحم لبق نائوألل ةديل اننرق ناك نع انآ ..تيعلاسو
 تدقوت : رانلا تّرحو « ةرارحلا مسالاو دربلا فالخ رحل : حابصملا يف لاق سمشلا رح ةدش «رورُخلا»
 او اوسلو وجا يي رورخلاو , ترعتساو
 قئارطلا يهو ددج عمجلاو ةقيرطلا ةدّجلاو « هنول'فلاخت رامحلا رهظ يف يتلا ةطخلا : ةدٌجاو
 رب يا ا شفخألا لاق : يبطرقلا لاق « "”ناولألا
 : سيقلا ؤرما لاق داوسلا ديدش ىأ بيبرغ دوسأ : لاقي . داوسلا ديدشلا وهو بيبرغ عمج 6بيبارغ»

 «”بيبرغ هجولاو . ٌةحفال لجرلاو ةحباس كليلاو .ةحماط ٌريعلا

 . يلح تأيو ركبهذي أَنينِإ قد ٌديمَحْلا َيَمْلاَوه هللا لآ لإ ةارققلامنأ ( سانا اناني و ةمدم هع ها 0-1 م ماهر مو عم سس م ظن حا 1

 هللا معنب مهريكذتل رشبلا عيمجل باطخلا «يهللا ىلإ ءارففلا متنأ سانلا اها اي» : ريمسيفللا
 هللاو» تانكسلاو تاكرحلا يفو , مكلاوحأ لكو مكئاقب ىف ىلاعت هيلإ نوجاتحملا متنأ يأ مهيلع ةليلجلا
 ىصخت ال يتلا همعن ىلع ٌدومحملا 5 قالطرإلا ىلع ملاعلا نع ينغلا العو لجوهو يأ «ديمحلا ينغلاوه

 عيمج يف , هماعنإو ىلاعت هللا ناسحإ ىلإ نوجاتحم سانلا عيمج نأو , ريكذتو ٍةظعوم ٌةيآ هذه : نايح وبأ لاق

 هيدسي ام ىلع دومحملا « قالطرالا ىلع ملاعلا نع ينغلا وهو 5 نيع ةفرط هنع دحأ ينغتسي ال ؛ مهلاوحأ

 تايو مكبهذُي اشي نإ» هلوقب قلخلا نع هءانغتسا ررق مث . ءانثلاو دمحلل قحتسملا . معنلا نم

 ديدهتو ديعو اذه فو « مكريغ نيرخآ موقب ىتأو مكانفأو مككلهأل ىلاعت ءاش ول يأ «ديدج قلخب

 )١( يبطرقلا ريسفت (") . يرهوجلل حاحصلا (؟) . رينملا حابصملا ١4/47" . ) )4#.ا/ // طيحملا رحبلا .



 رطاف ةروس ةيافإ 520

 26 هامور سا

 هنم لمحم ال هيب لإ لقمع نإ ىرغأ رزق دريد رز راو هج زعبل لع كلداَمَو 9 ديدج
 ةاراممم سيب ص ةررمصص سا سمو

 قيام قت سو كَل اوما بيلي مير «توُتحي نيد رذنت امن نر 0ك 2ئش

 للا الو يج ٌرونلأ الو تسلط الو © ريصبْلاو ىمنألا وتس امو نيج ريصُملا ل َلِإَو + 0

 يور ورك لَ

 هيلع ريسمي لهس وه لب ٠ هللا ىلع عنتمم وأ بعصب كلذ سيلو يأ «زيزعب هللا ىلع كلذ اموز»

 سفن مثإ ة ةمئآ سفن لمحت ال يأ «ىرخأ َرْرِو ةرزاو رزت الوإ» نوكيف نك ءيشلل لوقي هنأل «هناحبس
 («0بيرقلاب .بيرقلاو . راجلاب راجلا ذأ نم ايندلا ةربابج لعفي |ىك اهريغ بنذب بقاعت الو « ىرخأ

 ًادحأ رازوألاب ةلقثم سفن عدت نإو يأ « ىبرُث اذ ناك ولو ءيش هنم لمحبي الاهِلْمِحْىلإ هلع مدت نإو»

 نملرثئموي ثايغ الف « نبالاو بألاك اهل ًابيرق وعدملا ناكولو اهنع لمحتي ال اهرازوأ ضعب اهنع لمحيل
 نيب قرفلا اهف تلق نإف : يرشختزلا لاق هريغ بنذ لمحتي ال ناسنإلا نأ يف قبس امل ديكأت وهو . ثاغتسا
 ايو رولا سد وم نك ممم مج حاجا
 اي رذنت انإ يأ 4بيغلاب مُهّبرنوُشْخَي نيذلا رذسُت افإ» '” ثاغتسا نمل رثئموي ثايغ ال هنأ يف يناثلاو
 ىلع ةالصلا اودأو يأ «ةالصلا اوماقأوإ ةمايقلا موي مهبر باقع نوفاخي نيذلا نآرقلا اذهب دمحم

 افإف ىكزت نمو اهتاقوأ يف ةضورفملا ةالصلاب مهنادبأ ةراهط مهسوفن ةراهط ىلإ اومضف « لمكألا هجولا
 هحالصف « هيلع ةدئاع رهطتلا كلذ هزل اقف .يضاعملا نمانإلا نما ننقل .هلغ نمو ىأ «ةسفنل سكرت

 يزاجيف ةمايقلا موي قئالخلا عجرم هدحو ىلاعت هيلإ يأ «ريصملا هللا ىلإوإط هسفنلو هب صتخم هاوقتو
 هللا هبرض لثم اذه «ريصبلاو ىمعألا ىوتسي امو ديعولا ىنعم نمضتم رابخإ وهو 3 هلمعب ًالك

 « نآرقلا رونب رينتسملا نمؤملا ىواستي ال كلذكف ريصبلا عم ىمعألا ىواستي ال مك يأ "رفاكلاو نمؤملل
 , نايالاو رفكلا كلذك ىواستي ال يأ «رونلا لو تاملشلا الو» ٠ مالظلا يف طبختي ىذلا رفاكلاو

 ىدهلاو « لطابلاو قحلا يوتسي ال كلذكو يأ «رورحلا الو لفلا الو مالظلاو رونلا ىواستي ال امك
 ًالثم لظلا هللا برض : نورسفملا لاق ةجهوتملا سمشلا رح ةدش عم ليلظلا لظلا يوتسي ال امك لالضلاو
 « اهريعسو رانلل ًالثم رورحلا لعج (ى . رابنألا اهتحت نم ىرجت نايا اهراجشأو . ليلظلا اهلظو ةنجلل
 يوتسي اال# ىلاعت لاق اك راجفلل ًارقتسم رانلاو « راربألل ًارقتسم ةنجلا لعجو « اهريسو اهراوأ ةئيقي

 ال امكيأ «تاومألا الو ءايحألا يوتسي اموإف لاقف كلذ دكأ مث «ةنجلا باحصأو رانلا باحصأ
 :ةياغ يف ءاج ءاوتسالا مدع نايب يف ءايشألا هذه بيترتو : نايح وبأ لاق ءالهجلاو ءالقعلا يوتسي

 امو . رفكلا ةملظ نم رفاكلا هيلع ام ركذف « رفاكلاو نمؤملل ًالثم ريصبلاو ىمعألا ركذ دقف « ةحاضفلا

 رفاكلاو 3 ةحارو لظ يف هناعإب نم ؤملاف « رورحلاو لظلا وهو امهآم ركذ مث 2 نابإيالا رون نم نمؤملا هيلع

 . ",8/9طيحملا رحبلا (5) . 4104/6 فاشكلا (1) . ةحفصلاو قباسلا عجرملا سفن (1)



 هابل نو رشعلاو يناثلا ءزجلا
 ةذفإ روصلا ف نم عيمسمب َتنأآَمو 2ك نم عميس شأن "ثاومألا الو ه[بحألا ىويسَم امو

 كوبْذدكي نِإَو مج ذت ايف اح الإ هم َنْمْنِإَو اذن ايش يح َكتْلَسرْأآَنِ يو ينال تن نإ

 ُثْدَحَأَم  ريبملا بتكلابو رزلابو تسيل . مهلسر مهب ءاج ْمهِلَبَق نم نيل ٌبْذَكَدَمَف
0 

 جر ريكن نك فيكَف أورَمَك َنيلَ

 ضعب هيف نوكي دق ىمعألاف ٠ تيملاو يحلا وهو هجو غلبأ ىلع رخآ ًالثم ركذ مث « بعتو رح ىف هرفكب
 ال دحاو قحلاو ديحوتلا نأل رونلا درفأو « ةددعتم رفكلا قرط نأل تاملظلا عمجو . تيملا فالخب عفنلا
 نيلوألا نيلثملا يف حضوألا مادقو « يحلاو 5 لظلا» امههو نيريخألا نيلثملا يف فرشألا مادقو , ددعتي

 نآرقلا ةزجعم نأل عجسلا لجأل كلذ لاقي الو « ًايلج قرفلا رهظيل 6 تاملظلاو . ىمعألا» امهو

 ةللا نإف لاقف نايبلاو حاضيإلا يف داز مث « «”نآرقلا رس هللف . ًاضيأ ىنعملا ىف لب , ظفللا درجم ف تسيل

 هببحيف .قحلا ةوعد هعامس] ءاشي نم عمسي هللا نإ يأ «روبقلا يف نم عمسمب تنأ امو ءاشي نم عمسُي
 ال بولقلا تاومأ مهنأل . رافكلا ءالؤه عمسمب دمحم اي تنأ امو « مالسإلل هردص حرشيو ناميألاب

 ردقيال امكف يأ 2 0 ىتوملاب مههبشو , رافكلا روبقلا يف نمبدارأ : يزوجلا نبا لاق نوهقفي الو نوكردي

 "عمسي امب عفتني ال بلقلا تيم ناك نم كلذكف . هظعاومب عفتنيو هللا باتك روبقلا يف نم عمسي نأ
 كانلسرأ انإ8 رانلا باذع نم رافكلا ءال وه فوخت « رذنم لوسر الإ تنأ ام يأ «ريذن الإ تنأ نإ»

 ٍقمأ نم ْنِإو » نيرفاكلل ًاريذنو نينم ملل ًاريشب , قحلا نيدو ىدهلاب كانثعب يأ «ًاريذنو ًاريشب قحلاب
 نإو» لوسر اهءاج دقو الإ ةيلاخلا ةنمزألاو روصعلا يف ممألا نم ٍةمأ نم ام يأ «ريذن اهيف الخ الإ

 ىذألا لمحت ىلع ربصلا يف ءايبنألاب يسأتلل هلي يبنلل ةيلست «مهلبق نم نيذلا بّذك دقف كوبذكُي
 نم مهلبق نم نيذلا بذك دقف كموق نم نوكرشملا ءال ؤه دمحم اي كبذكي نإو يأ : يربطلا لاق ءالبلاو

 ججحملاو « تانيبلا تازجعملاب لسرلا مهت دءاج يأ «تانيبلاب مفلس مهتءاج مهلسر ةقباسلا ممألا

 مهوءاجو يأ «رينملا تاسكلا و 7 ل دنع نم هب اوءاج ام اوركنأو مهوبذكف تاحضاولا
 ةعبرأ يهو ةحضوملا ةريثملا ةسدقملا ةيوامسلا بتكلابو « ءايبنألا ىلع ةلزنملا فحصلا يأ اي

 اوربص امكربصاف مهتلاسر مهيلع اودرو مهوبذك كلذ عمو « ناقرفلاو . روبزلاو . ليجنإلاو « ةاروتلا »

 .ناك فيكف# رامدلاو كالهلاب رافكلا ءال ؤه تذحخأ مهلاهمإ دعب مث د ىأ «اورفك نيذلا تذخأ مث

 لدبأ ملأ ؟رددقم زيزع ذخأ مهذخآ ملأ ؟ مهيلع يراكنإو مهل يتبوقع تناك فيكف يأ «رسيكن
 ريرقت ىلإ داع مث « يلسر بّذك نمب لعفأ اذكهو ؟ ًابارخ مهترامعو 2 ةواقش مهتداعسو 2 ةمقن مهتمعن

 اهيأ رت ملأ يأ «ءام ءامسلا .نم لزنأ هللا نأ رت ملأ» لاقف ةيضرألاو ةيواهسلا ةلدألاب هللا ةينادحو

 )١( يربطلا ريسفت (*”) . 5481/5 يزوجلا نبا ريسفت (؟) . فرصتلاو زاجيزالا نم ءيشب ”.4 /7 طيحملا رحبلا 137/ 86 .

 ) )4يربطلا ريسفت 856/99 .



 رطاف ةروس (؟5) ها

 عع مر دس رروطس ع مروع هل سا ويل معكم مدمس مع سد

 رمحو ضيِب دج لاَ نم اولا اَنلَْخَم تارت ءياَنَجَرْمأَ 4[م ءامسلا نم لزنا هللا نأرت ملا

 ا كاد هناولأ فات
- 

 ها ما سايسم ع اهم ص ص سرا م 03

 ٌفِلَتْحم مدعْنألاو تاودلاو سانلا نمو ةنففإ دوس بيبارعو بمول ُتلَُْع

 5 ربيس# مدع هموم

 070 روفغ زرع لأَن ًاوكلعلا هدابع نم هلل ىَنَحي

 ٍتارمث هب انجرخأف# ؟ “”هتردقب رطملا باحسلا نم لزنأ ليلجلا ريبكلا ميظعلا هللا نأ بطاخملا

 ناولألاو لاكشألا تافلتخملا «راشثلاو هكاوفلاو تاتابنلا عاونأ ءاملا كلذب انجرخأف يأ « اهثاولأ ًافلتخم
 وأ ءرصخحُيال امن اهريغو بنعلاو نيتلاو حافتلاو نامرلا نم اهسانجأ فلتخم يأ : : يرشخمزلا لاق موعطلاو

 يأ «اهناولأ فلتخم ّر حو ضيب ُددَج لابجلا نمو#» ؟”اهوحنو ةرضخلاو ةرفصلاو ةرمحلا نم اهتاثيه
 - ددج لابجلا نمف ًابارت وأ ًارجح عيمجلا ناك نإو  ناولألا ةفلتخملا قئارطلا اهيف كلذك لابجلا قلخو

 لابجو يأ «دوس بيبارغو# اهترمح يف ةفلتخم رمحو . ضايبلا ةفلتخم ضيب « ناولألا ةفلتخم  قئارط يأ
 دصقل كلذو . رخأتي نأ هقح ناكو غلبألا فصولا مالق : يزج نبا لاق  داوسلا ةديدش يأ بيبارغ دوس
 ناولألا فالتخا سيلف « ىلاعت هتردق نايب ضرغلاو . "”برعلا مالك يف اذه شم يتأي ام ًاريثكو ديكأتلا

 « © ناولألا فلتخم ًاضيأ وه ام ةبلصلا لابجلا ٍيفو ضرألا تاقبط يف نإ لب رامثلاو هكاوفلا ىلع ًارصاق

 «رمرملا هروخص ىف اهس الو 3 ناجرملا هبشت قورع هيفو 8 ةبيجع ناولأ اذ دحاولا لبجلا دجتل ىتح

 نم قلخو يأ «كلذك هثاولأ فلتخم ماعنألاو باودلاو سانلا نمو ءيش لك ىلع رداقلا ناحبسف
 . رمحأ اذهو . ضيبأ اذهف . لابجلاو راشلا فالتخاك هناولأ ًافلتخم ًاقلخ « ماعنألاو ء باودلاو . سانلا
 راثآو « هتردق مالعأو « هللا تايآدّدع امل مث . .نيقلاخا نسحأ هللا كرابتف هللا قلخ لكلاو , دوسأ اذهو

 يأ 4 ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي افإ» هلوقب كلذ عبتأ سانجألا ةفلتخملا رطفلا نم قلخ امو , هعنص

 ءاملعلا هتيشخ قح هاشخي افإ يأ : ريشك نبا لاق « هتفرعم قح هوفرع مهنأل ء ءاميلعلا ىلاعت هاشخي امغإ
 مظعأ هل ةيشخلا تناك « لمكأ هب هب ملعلاو « متأ ريدقلا ميظعلل ةفرعملا تناك املك هنأل . هب نوفراعلا

 « هدابع نم بانأو بات نمل روفغ , هتمظعب ءيش لك ىلع بلاغ يأ «ر وفغ ٌزيزع هللا نإ» «”رثكأو
 يأ «هللا باتك نولتي نيذلا نإه» لاقف هتمحر نوجريو هللا نوفاخي نيذلا ءال ؤه تافص نع ربخأ مث

 يدؤيو « هلالجو هللا ةمظعب ملعلا ىلإ كلذ يدؤيل هتردق راثآو « ىلاعت هعنص بئاجع يف رظنلا لع ضيرحتلاو ثحلل تقيس ةيآلا )١(

 ليهستلا (”) . 481 /# فاشكلا ريسفت (؟) . نآرقلا رس ربدتف «ءايلعلا هدابع نم هللا ىشخب امنإ» هلوقب اهمتح كلذلو هتيشخ ىلإ ملعلا

 ءاملا لازنإب أدبت , باتكلا اذه ردصم ىلع ةلادلا تاتفللا نم ةبيجعع ةينوك ةتفل هذه : لالظلا هريسفت يف مالسإالا ديهش لوقي (4) . 168/8

 اهعونتو راهثلا ناولأي بيجع هبش روخصلا ناولأ يفف . لابجلا ناولأ ىلإ لقتنت مث . ناولآلا تافلتخملا تارمثلا جارخإو . ءامسلا نم
 قحتسي امب يلاعلا يلامحلا قوذلا ةساح هيف ظقوتو « ًأازه بلقلا زهت « دحاولا نوللا لخاد اهعونتو روخصلا ناولأ ىلإ ةتفللاو ١ اهددعتو

 رقبلاو لييالا يه ماعنألاو . ناويح لك ةبادلاو , ماعتألاو باودلا ناولأ كلذكو  دح دنع فقت ال يهو  سانلا ناولأ مث . تافتلالاو رظنلا

 يف بيجعلا « تاحفصلا ليمجلا . ينوكلا باتكلا اذه يف راظنألل ةمضورعم اهلك . ةبيجعلا غابصألاو ناولآلا تاذ . زعاملاو منغلاو

 . ١45/5 ريثك نبا رصتخم (8) . نيولتلاو نيوكتلا



 مايو نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 نأ ةرلجت نجر ٌةَيناَكَعَو ارم مهتم امأوققنأو ةزآصلا ًأوماكأو هللآبنتك نولتي نيذلا ثا عاطل عل مع لعل
 2 >7 سدس ها هم ا» مس رت 5 ل لل ع مد م1 ممل

 نم َكِيَلِإ انيحوأ ىذّلاَو 7 ٌروُكَس ٌروُفَغ هنإ 3 ف نب مهدي مهروجأ مهيفويل هت روت

 رو م مريب ا سر

يدي نيب امل اَدَصم ََمحْل وه ِنَتكْلا
 20 ريصب ريب ءودابعب هلل نإ د

 لمكألا هجولا ىع اهودأ ىأ «ةالصلا اوماقأو# راهنلا فارطأو ليللا ءانآ نآرقلا ةوالت ىلع نوموادي

 اوقفنأو يأ «ةينالعو ًارس مهانقزر امم اوقفنأو» اهناكرأو اهطورشو « اهبادآو اهعوشخب « اهتاقوأ يف
 نوجري يأ «روبت نل ةراجت نوجريؤب نلعلاو رسلا يف هناوضر ءاغتباو هللا ليبس يف مهلاومأ ضعب

 نم مهديزيو مهروجأ مهيفويل» ًادبأ نارسخلاب كلهت نلو دسكت نل 5 ةحبار ةراجت اذه مهلمعب

 قوف  مهديزيو « لابعألا حلاص نم اولعف ام باوئثو « مهلامعأ ءازج هللا مهيفويل يأ «هلضف

 3 باوثلا نم عيطملا هقحتسي اموه روجألا ةيفوت : ليهستلا يف لاق هناسحإو هماعنإو هلضف نم  مهروجأ

 نارفغلا يف غلابم يأ ثروكش روفغ هنإ» ؟”هللا هجو ىلإ رظنلا وأ كلذ قوف فيعضتلا : ةدايزلاو

 «”ءارقلا ةيآ هذه : لاق ةيآلا هذه أرق اذإ فرطم ناك : ريثك نبا لاق مهتعاطل ركاش « نآرقلا لهأل
 -لّزنملا باتكلا نم دمحم اي كيلإ هانيحوأ يذلاو يأ «قحلا وه باتكلا نم كيلإ انيحوأ يذلاو»
 هنوك لاح ىأ «هي 1 دي نيب امل ًاقدصمإ هقدص يف بيرالو ع هيف كش ال ىذلا قحلا وه ميظعلا نآرقلا

 ىلإ ةراشإ ةيآلا يفو : نايح وبأ لاق روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلاك ةلزنملا ةيهلالا بتكلا نم هقبس امل ًاقدصم
 نم الإ كلذ نوكي الو « هللا بتك يف ام نايبب ىتأو ًابتاك الو ًاثراق نكي مل مالسلا هيلع هنأل , ًايحو هنوك
 . اهرهاوظو مهرومأ نطاوبب طيحم هدابعب ريبخ العو لج وه يأ «ريصب ريبخل هدابعب هللا نِإ» "هللا

 . مهنوئش نم ةيفاخ هيلع ىفخت ال مهب ريصب

 : يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت * هعغالتلا

 عيرونلاو 0 تايلظلا»و «ريصبلاو 0 ىمعألا» نيبو «تاأيو 3 بهذي# نيب قابطلا - ١

 . ارسو» نيبو ©اريشبو . . اريذن# نيبو «تاومألاو . . ءايحألا9و «رورحلاو . . لظلا»و
 . «ةينالعو

 . « ءيش هنم لمح ال اهلحو» «ةرزاو رزت الو» قاقتشالا سانج - 2

 . ىمعألاب رفاكلا هبش ةيآلا # . . ريصبلاو ىمعألا يوتسي امو# ةيحيرصتلا ةراعتسالا

  نمؤملل ءادتهالاو ةيؤرلا حوضوو ء رفاكلا ىلع ءادتهالا مدعو قيرطلا مالظ عماجب ريصبلاب نم ؤملاو

 )١( رصتخملا (2) . ١ةرك / ليهستلا ”/ ١45 . ) )7طيحملا رحبلا 1١7/1" .



 رطاف ةروس (”0) ده

 نم كلذ يف امل جرخأف لدب «انجرخأف ءام ءامسلا نم لزنأ» ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا
 . هتمكحو هللا ةردق لامك نع ءىبنملا 2 عيدبلا عنصلا نم هيف امل « لعفلاب ةيانعلا لامك نايبلو ةماخفلا

 . ءاملعلا ىلع ةيشخلا رصق دقف «ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي اغنإ#»9 فوصوم ىلع ةفص رصق - ©
 . ةيآلا © . . ءام ءامسلا نم لزنأ هللا نأ رت ملأا» بجعتلا ىنعم هيفو يريرقتلا ماهفتسالا - 5

 . هباوث لينل ىلاعت هللا عم ةلماعملل ةراجتلا راعتسا «روبت نل ةراجت نوجري# ةراعتسالا ٠

 . «روبت نلإ هلوقب اهحشر مث حبرلا لينل ءارشلاو عيبلاب قلخلا ةلماعم يهو ةيويندلا ةراجتلاب اههبشو
 نل ةراجت نوجري# لثم سفنلا يف هعقوو هقنورو مالكلا لامج يف ديزي امم لصاوفلا قفاوت -8

 . اذكهو «ريكن ناك فيكفإ» «رينملا باتكلابو» لثمو «روكش روفغ هنإ9 «روبت

 «ًاريصب هدابعب ناك هللا نإف ىلإ . . انيفطصا يذلا باتكلا انثروأ مثإ» : ىلاعت هللا لاق

 ةروسلا ةياهن (40) ةيآ ىلإ (77) ةيآ نم هر
 اذه مامأ ةيمالسإلا ةمألا ماسقنا انه ركذ « هللا باتك نولتي نيذلا ىلع ىلاعت ىنثأ ا : هبسأنملا
 راربألا لآم ركذ مث . تاريخلاب قباسلاو . دصتقملاو . هسفنل ملاظلا : ماسقأ ةثالث ىلإ نيمثلا زنكلا

 . ةبهرلاو ةبغرلاو « ءاجرلاو فوخلا نيب دبعلا لظيل . راجفلاو

 روتفلاو فعضلاو ءايعإالا : بوُعَّللا «بوُحُل» ةيناسج ةقشمو بعت 4بصتِ) : حتحفغللا

 : خراصلاو . لاع توبصب حايصلا وهو خارصلا نم «نوخرطصي#» «بوُعَُل نم انّمسم امو هنمو
 : بدنج نب ةمالس لاق ثيغملا : خرّضملاو . ثيغتسملا

 «”بيبانظلا حرق هل خارصلا ناك عزف ٌُحراص .اناتأ ام اذإ انك

 وأ يف هريغ فلخي يذلا وهو ةفيلخ عمج «فئالخإ» هللا باذع نم سانلا فّوخي يذلا رذنملا «ريذنلا»
 ا ل لس دم ب طلو تقملا «ًاتقم» رومألا نم
 . طاحأو لزن

 سومو ىلا م و 4 ساروا موش ميو س 00 0

 تاريح: قياس مهنمو دصتتقم مهنمو ء هسفنل ملاَط ف ندابع نمايفَطْسأَن لا بتكلا ترو

 نآرقلا اذه انثروأ مث يأ «اندابع نم انيفطصا نيذلا باتكلا انثروأ مث» : راس سفللا

 اذهب مهانصصخو « ممألا رئاس ىلع مهانرتخا نيذلا  مالسلا هيلع دمحم ةمأ مهو  ممألا لضفأل ميظعلا
 ةمأ مه هللا مهافطصا نيذلاو : يرشخمزلا لاق ةيوامسلا بتكلا ةمئتاخ زجعملا نآرقلا ؛ ميظعلا لضفلا

 مهنمفإ» لاقف فانصأ ةثالث ىلإ مهمسق مث . . 2”ةمايقلا موي ىلإ مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم دمحم

 مهانثروأ نيذلا ءالؤه نمف يأ «هللا نذإب تاريخلاب قباس مهنمو . دصتقم مهنمو .هسفنل ملاظ

 طسوتم وه نم مهنمو . هسفنل ملاظلا وهو هب لمعي الو نآرقلا ولتي , ريخلا لمع يف رصقم وه نم باتكلا
 . 484/7 فاشكلا (؟) . "81/15 يبطرقلا )١(



 مايال نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 سل سومر مم عر سم حس 2 0 رد موب

 للم صك نيرو ناد وبن تن - جو ريبكْل لْضَمْلاَوم كلذ ؛ كار

 ملأ ىذا 0 رك را رد ل قد ىذا هَل د محل أولاَقو كج ريح ايف مهسابلو
 ررع ل سم كاسم مص رو ساس ع س6

 هد ٌبوغل اهيف اًنسمبالو بص ايف انسمبال ءوِلَضَق نم ةَماَقمْل راد

 وهو تارتفلا ضعب يف رضقيو . تاقوألا بلغأ يف نآرقلاب لمعي . تاحلاصلاو تاريخلا لعف يف
 لعف يف قبسلا بصق زرحأ دقو تاربخلا قبتسي « هللا باتكب لمعلا يف قابس وه نم مهنمو . دصتقملا
 هذه نأ نيرسفملا رثكأو : يزج نبا لاق هللا نذإب تاريخلاب قباسلا وهو هريسيتو هللا قيفوتب تاعاطلا

 ©" امهنيب : دصتقملاو . يقتلا : قباسلاو , يصاعلا : هسفنل ملاظلاف كي دمحم ةمأ يف ةثالثلا فانصألا
 « هتائيس تحجر نم هسفنل ملاظلاو « هتائيس ىلع هتانسح تحجر نم قباسلا : يرصبلا نسحلا لاقو

 يأ «ريبكلا لضفلا وه كلذ 'ةنجلا نولخدي مهعيمجو . هتائيسو هتانسح توتسا نم دصتقملاو
 لضفلا وه ةيوامسلا بتكلاو تالاسرلا فرشأ لمحل مالسلا هيلع دمحم ةمأل ءافطصالاو ثربالا كلذ

 وكدا ىلع تاجا و دجتملا دارقلا اء يوبلع هللا ليصت القل. فرد الو لقت هيلي 0 ىذا ميظنلا

 «اهنولخدي ندع تانجإ» لاقف ميعنلا تانج يف نينمؤملل هدعأ مع ىلاعت ربخأ مث : ! لضف نم هب معنأو
 امثإو « لامعألا توافت بسح ةتوافتم تاجردو بتارم يهو « ميعنلا عاونأب اهيف نومعني ةماقإ تانج يأ

 ةنجو « ندع ةنجو . سودرفلا ةنج كانهف . ةدحاو ةنج تسيلو ةريثك تانج ابنأل «تانجلا» عمج

 بسحب لزُتو بتارم ةنج لك يفو . نييلع ةنجو « مالسلا ةنجو , دلخلا ةنجو . ىوأملا ةنجو « ميعنلا

 بهذ نم رواسأب ةئجلا يف نونيزي يأ «أؤلؤلو بهذ نم رواسأ نم اهيف نُلحُيو نيلماعلا بتارم

 مهشرف لب . ريرحلا نم ةنجلا يف هنوسبلي ام عيمجو يأ «ريرح اهيف مهّسابلو» ؤلؤللاب ةعصرم
 لهأل كلذ هللا لعج . ناجيتلاو رواسألا ايندلا يف سبلت كولملا تناكامل : يبطرقلا لاق كلذك مهروتسو

 نم راوسو « ةضف نم راوسو . بهذ نمراوس : ةروسأ ةثالث هدي يف الإ ةنجلا لهأ نم دحأ سيلو  ةنجلا

 يذلا هلل دمحلا ةنجلا مهوخد دنع اولاقو يأ «نزحلا انع بهذأ يذلا هلل دسحلا اولاقو» 'ؤلؤل
 . هعوقو ققحتل «اولاقو» يضاملاب ربع : نورسفملا لاق نازحألاو رادكألاو مومهلا خيم ان عدا

 . ةمايقلا لاوهأو .٠ توملاو ء رقفلاو « ضرملا فوخ نم ناسنإالا وفص ردكي ام لك معي نزحلاو
 ةعاطل روكش . نيبنذملل ةرضغملا عساو يأ «روكش روفغل انبر ّنِإ» © كلذ ريغو رانلا باذعو

 ةماعلا راد انّلحأ يذلا» هع ركشلا ميظع نارفغلا عس او يأ ةغلابملل نيتظفللا الكو « نيعيطملا
 نماكللو لكو 3 ًادبأ اهنع لوحتن ال « 0 2 اهيف اننكسأو ةنجلا انلزنأ يأ «هِلضف نم

 اهيفانّسه الو ةقشم الو بعت اهيف انبيصي ال يأ «ْبّصن اهيف انسي الإ انيلع هلضفتو هماعنإ

 رايتخا وهو حجارلا وه ٍةِقو دمحم ةمأ نم ةثالثلا فانصألا هذه نأب لوقلاو 44 . /5ريسملا داز (؟) . 168/6 ليزنتلا مولع يف ليهستلا (1)

 يربطلاو "هع دوعسلا يبأ ريسفت رظنا (4) . ه1 ١17/ يبطرقلا ةرفإ كلذ ىلع لدت ثيداحأ ريثك نبا ةمالعلا دروأ دقو ريرج نبأ

 .ةارا



 رطاف ةروس هج فيل

 2 مما هك 3 00 راو , < 20 020 م صرع 2 2 . رامو مد صن# '

 6-0 3 50 ريغ اًحلاَص 0 نيران نوري 05 رم مم 2 رشح م سلا ساس 000 مل هموم موس اى ب2 سا هام حرعاس .
61 - 0001 

 6 ريصت نم َنيِملَطظلِ (ى اوقوذف يذل ءاجو لَ نم

 مهنأل «ةماقملا راد» ةنجلا تيمس انإو : يزج نبا لاق روتف الو ءايعإ اهيف انبيصي الو يأ «بوغل
 نع ءىشانلا سفنلا بعت بوغللاو 3 نديلا بعت بصُنلاو 3 اهنم نوجرخي الو نوثكميو اهيف نوموقي

 اورفك نيذلاو» لاقف راجفلا ءايقشألا لاح ركذ . راربألا ءادعسلا لاح ىلاعت ركذ املو . . '"”ندبلا بعت
 ىلع ًاقافو ًءازج ةرعتسملا منهج ران مهل نِإف هلسر اوبذكو هللا تايآب اودحج نيذلاو يأ «منهج ران مه
 الور انلاباذع نماوحي رتسي ىتحاهيف توم اب مهيلع مكحي ال يأ «اوتوميف مهيلع ىضفُي الو مهرفك

 ال رمتسم مئاد باذع يف مه لب ٠ باذعلا نم ءيش مهنع ففخي الو يأ «اهباذع نم مهنعفقخُي

 باذعلا 0 «ًاريعس مهاندز تبخ املك» هلوقك عطقني

 انجرخأ انّبر اهيف ن و خرطصي مهو نايصعلاو رفكلا يف غلابم لك بقاعنو يزاجن «٠ عيظفلا ديدشلا

 : نيلئاق مهتاوصأ عفرب نوثيغتسيو منهج يف نوخراصتي مهو يأ 4لسعن انك يذلا ريغ ًاحلاص لمّعن

 لاق هلمعن انك يذلا ريغ « كنم انبرقي ًاح اص ًالمع لمعنل ايندلا ىلإ اندرو رانلا نم انجرخأ انبر

 يذلا ريغإ» مهلوق يفو . . "”لسرلا رمأ لثتمنو , ةيصعملا لدب عيطنو , رفكلا لدب نم ؤن يأ : يبطرقلا
 ملوأ مهل ًاخبومو مهيلع ًادر ىلاعت لاق ؛ 9 سحتو هيلع مالنتو , مهلمع ءوسب فارتعا «لمعن انك
 هيف ركذتي نآل يفكي ًاديدم ًارمع ايندلا يف مكلهمو مككرتن ملوأ يأ «ركذت نم هيف ركذتي ام مُكرمعُ

 يفو ؟ ؟رخآ أرمُع نوبلطت مكل امو ؟ اهومتشع يتلا ةدملا هذه يف متعنص اذامف ؟ ركفتلاو ركذتلا ديري نم
 ىصقأ هب غلب يأ «رذعأو» ىنعمو ©« ةنس نيتس غلب ىتح هلجأ رخأ ءىرما ىلإ هللا رذعأ » ثيدحلا

 يدي نيب ثعب ىذلا مالسلا هيلع دمحم وهو رذنملا لوسرلا مكءاجو يأ «ريزذنلا مكءاجو# رذعلا

 يأ «ريصن نم نيملاظلل اف اوقوذفإ «رهظأ لوألاو . بيشلا وه «ريذنلا» : ليقو . ةعاسلا

 مامإلا لاق هللا باذع مكنع عفدي نيعم الو رصان مويلا مكل سيلف « نيرفاكلا رشعم اي باذعلا اوقوذف
 عضوم # نيم اظلل» رهاظلا / عضو امئِإَو , ©" ماودلا ىلإ ةراشإ هيفو «اوقوذفإ ةناهإ ٌرمأرمألاو : رخفلا

 الو هللا نم ال ًالصأ ٌريصن مهل سيل مهملظو مهرفكب مهنأو « مهيلع ملظلا ليجستل ؛ مكل» ريمضلا

 )١( ليزنتلا مولع يف ليهستلا ١04/7 .

 دقف ةئس نيتس غلي نم باب » هلوقب هل مجرتو يراخبلا هجرخأ (4) . ١04 / ليزنتلا مولع يف ليهستلا () . 87/١4" يبطرقلا (1)
 5 «رمعلا رادقم يف حيحصلا وه اذهو ريثك نبا لاق 2 ةيآلا ركذو رمعلا يف هيلإ رذعأ

 نأ ةداتق نع يور امو : ريثك نبا لاق ةمركعو سابع نبا نع اذه يورو . بيشلا ينعي «ريذنلا مكءاجوإ» يراخبلا مامرالا مجرت )(

 . ١" /؟" ريبكلا ريسفتلا (5) . رهظألا وهو ريرج نبا رايتخا وهو حيحصلا وه علي هللا لوسر وه ريذنلا



 ماه نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 اص رص ير
 ما صم ةلطر مام

 ىف فرثلخ ركلعج ىلا ©© ٍروُدصلأ تاّذب مِلع رهن رهن فلا توسل ع مِلعهَّلل نإ

 رب ص ير .- سما وى رق رع رار ريب سا م و ار جمب صاع ع مو كا

 نيِرفدَكْلا ديِزب الو امال ردع موف ركنا يال ردرفك هيلعف رفك نلف نف ضر

 0 ضررا نب الح انا ىرزأ فا درذ ني ةرثد يلا 1 رس مير لك 6 راسخ الإ َمهرفُك

 0 مهضعب نوملاظلا دعب نإ لب نم تلي لع مه ابتك مُهتبَتاءْمأ تونا ىف لزم مك أ

 0 0 ىلاعت وه يأ «ضرألاو تاوسسلا بيغ ملاع هللا نإ# ىلاعت لاق مث  دابعلا نم

 مسيلع هنإ# اين ايهع 'وئش نم نأش هيلع ىفخي ال ٠ ضرألاو تاومسلا بيغ نم نوكلا يف يفخ ام لكب هملع

 فيكف ٠ سواسولاو سجاوم لا نم هيفخت امو . رودصلا تارمضم العو لج ملعي يأ «رودصلا تاذب

 نأل ءرانلا يف رافكلا باذع ماود نم قبس ام ديكأتل ةلمجلاو : نورسفملا لاق ؟ ةرهاظلا مهلامعأ ملعي ال

 « هدّبع الو هللاب نمآ ام دبألا ىلإ ايندلا يف مادول ثيحب هبلق يف رفكلا نّكمت هنأ رفاكلا نم ملعي ىللاعت هللا
 : يبطرفلا لاق «أدحأ كبر ملظب الوؤ ةدايز الو ملظ الف ٠ يدبألا مهرفكل واسم يدبألا باذعلاف

 اوبن امل اوداعل اوذر ولو# ىلاعت لاق اى أحلاص اولمعت مل ايندلا ىلإ مكدر ول هنأ ملع ةيآلا يف ىنعملاو

 يف فئالخ سانلا اهيأ مكلعج ىلاعت وه يأ «ضرألا يف فئالخ مكلعج يذلا وهب '” «هنع

 دعب ًانرقو « . ليج دعب ًاليج مهنكاسم يف مهنوفلخت ٠ . ممألا نم مكلبق ىضم نمو دومثو داع دعب « ضرألا

 ديزي الوؤ» هسفن الإ كلذب رضي ال . هرفك لابو هيلعف هللاب رفك نمف يأ «هرفك هيلعف رفك نسفإ» نرق
 ًاضغبو ًادعبو هللا ةمحر نم ًادرط الإ مهرفك مهديزي الو يأ هأتقم الإ مهبر دنع مهّرفك نيرفاكلا

 ًالالضو ًاكاله الإ مهرفك مهديزي الو يأ «ًاراسخ الإ مهرفك نيرفاكلا ديزي الوإ» هللا نم ًاديدش
 لدب مهفلختسا ىلاعت هنأ ىلع هيبنت ةيآلا فو : نايح وبأ لاق ! ! راسخو رش هدعب ام ىذلا رمعلا نارسخو

 اوربتعا الو , كالحلا نم مهب لح امو لسرلل نيبذكملا نم مهمدقت نم لاحب اوظعتي ملف ؛ مهلبق ناك نم

 رمعلا نأك . رمعلا راسخ ٌراسخلاو . ضغبلاو راقتحالا دشأ ُثقملاو , مدقت نمي اوظعتا الو . رفك نمي

 هللاطخس جييرلا لديراب نمابتتاو هرب دقق هللا ةعاط ريغ ىف ىضقنا اذإف ناسنإالا لام سأر

 لاقف عفني الو عمسي ال ام مهتدابع يف نيكرشملا ىلاعت خو مث « يي ةدب ؤملا رانلا ىلإ ررص ثيحب , هبضغو

 اهانعم «متيأرأ»# : يرشخبزلا لاق ؟ «هللا نود نم نوعدت نيذلا مكءاكرش متيأرأ لق

 لق : ةيآلا ىنعمو . 9 ةكرشلاو ةيملرالا هب اوقحتسا امعو ءاكرشلا ءال ؤه نع ينو ربخأ : لاق هنأك ينو ربخأ

 نوح نم مهوكلبع نيللا -ماسضألاو ةانوألا مكتهلا نأش نع ينو ربخأ : نيكرشملا ءال ؤهل ًاتيكبت دمحم اي

 نم اوقلخ اذام ينورأ» ؟ ةدابعلا هذه اوقحتسا ءىيش يأب  ةدابعلا يف هعم مهومتكرشأو « , هللا

 م اولا هلال رو ند يوقف لج تانولطالا لم ذل ده هوقلخ ءىش يأ ينورأ يأ « ضرألا

 ؟ ةيهولألا يف هعم ةكرشلا كلذب اوقحتساف تاومسلا قلخ يف هللا اوكراش مأ يأ 4تاومسلا يف ريش
 . 441/7 فاشكلا ريسفت (7) . "10 /7/ طيحملا رحبلا ريسفت (7) . "88 /؟17 يبطرقلا )١(



 رطاف ةروس (70) د

 000 سال سا مسرع مر ممطا هلا م
 ةودعب نم دحأ نم امهكسمأ نإ املا نبَلو وس َضراْلاَو ت تاويَمْسلا كسب أَنِ ايزل 9 اًرورغ

 ل سا ا سم م. م م م

 : مهءاج نبل مي دهج هلل أ اوما هج اروُفَع ملح ناك رهن

 سر رص رص شلل ص سلا سس ضم

 يو اًروفن ال مهدازام ريذن مهءاج امأق

 همألا ىدعإ نم ىئدُمأ ُُئ مل ري

 ىلع مهف هللا ءاكرش مهنأب قطني ًباتك مهيلع انلزنأ مأ يأ «هنم ٍةنيب ىلع مهف ًاباتك مهانيتآ مأ»

 نع بارضإ «ًارورغ الإ ًاضعب مهّضعب نوملاظلا دعي نإ لبإ» ناثوألا ةدابع يف ناهربو ةجحو ةريصب

 عفشت مانصألا : : مهوقب عابتألل ءاس ؤرلا ليلضتب ةهلآ مهوذختا انإ ىأ يقيقحلا ببسلل 'نايبو قباسلا

 2 هيلع مهلمح ام ركذب هنع برضأ ججحلا عاونأ ىفن املا : دوعسلا وبأ لاق روزو لطاب رورغوهو « مه

 ركذ مث . . "هللا دنع مهل نوعفشي مهنأب عابتألل ءاسؤرلا لالضإو , فالخألل فالسألا ريرغت وهو
 العو لج وه يأ «الوزت نأ ضرالاو تاومّسلا كسي َهَّللا نإ» لاقف هتينادحوو هتردق لئالد ىلاعت
 ىلاعت لاق امك عوقولاو . طوقسلاو . لاوزلا نم ضرألاو تاومسلا عنمي « هتمكح عيدبو هتردقب
 قلخ ىلع ردقت ال مهتحلا نأ نيب امل : يبطرقلا لاق «هنذإب الإ ,نضرألا لع عشت نأ + 0

 الو « هداجيإب الإ ثداح دجوي الف « هللا وه امهكسممو امههقلاخ نأ نيب ٠ ضرألاو تاومسلا نم
 ام- ًاضرف - اهنكامأ نع اتلاز نشلو يأ (هدصعب نمولحأ نم اسُيَكسمأ نإ اهلاز نلو '”هلاقيب الإ ىقي

 راهقلا دحاولا ةردقب ناتمئاق اه امغإ ؛ |مههكاسمإ ىلع دحأ عيطتسي ال هنأ ىنعمب ؛ « هللا دعب دحأ امههكسسمأ
 عساو 5 اه مهقاقحتسا عمبرافكلل ةيرتفلا لجاعي ال ميلح ىلاعت هنإ يأ «ًاروفغ ًاسيلح ناك ُهْنِإ»

 220 نوكرشملا فلح يأ «مِيناّيَأ دهج هَّللاب اومسقأو# بانأو مهنم بات نمل ةمحرلاو ةرفغملا

 «9هللاب اوفلح ديدشتلاو ديكأتلا اودارأ اذإف مهمانصأو مهئابآب نوفلحي اوناك : يواصلا لاق اهغلبأو ناميألا

 نئوكيل يأ «ممألا ىدحإ نم ىدهأ نئوكيلإ» رذنم لوسر مهءاج نثل يأ «رسيذن مّهَءاج نتلا»
 لبق اشيرق غلب : دوعسلا وبأ لاق باتكلا لهأ نم لسرلا مهيلإ هللا لسرأ نيذلا ممألا عيمج نم ىدهأ
 لسرلا مهتتأ ١ ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل : اولاقف مهلسر اوبذك باتكلا لهأ نأ هِي هللا لوسر ثعبم

 ٍمهءاج املقؤ» "” مهريغو ىراصنلاو دوهبلا نم ىدهأ ننوكنل لوسر اناتأ نئل هللاوف ٠ مهوبذكف

 ًادعابت الإ هئيحب مهداز ام يأ «ًاروفن الإ مهداز ام» نيلسرملا فرشأ ةلكدمحم مهءاج الف يأ «ريذن

 نع مهرابكتسا ببسب هنم اورفن يأ «ءيّسلا رسكمو ضرالا يف ًارابكتساإ هنم ًابرهو قحلاو ىدهلا نع
 ءافعض اونتفيل « نينم ؤملابو لوسرلاب ءيسلا ركملا لجأ نمو . ضرألا يف مهنايغطو مهوتعو . قحلا عابتا
 ىلع مهل لماحلا نأ ينعي ءيسلا ركملاو رابكتسالا وه روفنلا ببس يأ : نايحوبأ لاق هللا نيد نع ناميالا

 . 718 /6 نيلالجلا ىلع يواصلا ةيششاح (م) . 595/16 يبطرقلا ريسفت (؟) . 747 /6 دوعسلا يبأ ريسفت (1)

 . 745/4 دوعسلا يبأ ريسفت (4)



 هما نو رشعلاو يناثلا ءزجلا

 دج لق نيالا تسال رطب لَ هن ينام الو "يبا مو ضرألا يف اراجتسأ
 ةيقلع نك فيك أورظنيك ضرألا ف أ أاوريسي رلوأ © ا وح هلأ تّنسل دمت نأو 0 هلآ تسل

4 
 ريس ىرع عر ةما وايل سرس ٠

 هل 550 تاولمسلا ىف ءَىَش نم رف هزجعيل هلأ ناك امو ةوق مبنم ٌدَسأ اوناكو مِهِلَبَق نم َنيِدْلآ

 ٍلَجُأ لإ مهري نكللو باد نم اهرْهَظ ّلع َء هلرتأَم أوبسك امي سائلا هلأ ل
 ساس ىف يرتسال بص ص اس

 2 ًاريصب ءهدابعب نك هلأ نإف مهلجا ةاح اذإف 1

 , ©؟0هل ديكلاو لكي هللا لوسرب هنومو ريئذلا عادخلا وهو مىيسلا ٌركملاو « رابكتسالا وه قحلا نم داعتبالا

 هرّبدو هركم نمي الإ ءيسلا ركملا لابو طيحي الو ىأ «هيلهأب الإ ُءىّنلاٌر كملا ق يحي الوط مهيلع ًادر ىلاعت لاق
 ءال ٌؤه رظتني لهف يأ «نيلوألا ةنس الإ نورظني لهفإل « اهيف عقو هيخأل ةرفح رفح نمو مهلوقك
 دجت نلفإ» ؟ لسرلل مهبيذكتب مهكالهإو مهبيذعت نم « ةمدقتملا ممالا ف حمو هللا ةناعاالا نوكرشملا

 الو يأ «الي وع وللا سلجم نلوإل هقلخ و لاعت تسال دبع نلو بخت نأ يأ ليفت هللا ةسن
 ردقيالف , راقكلا ىلع باذعلا هللا ىرجأ : يبطرقلا لاق مهريغ ىلإ مهنع باذعلا لوحي نأ دحأ عب

 مهثح مث . . "”ةقيرطلا يه ةنسلاو , هريغ ىلإ هسفن نع باذعلا لوحي نأ الو , كلذ لدبي نأ دحأ

 ناك فيك اور ظنيف ضرالا يف اورييسي ْملوأل لاقف اوربتعيل نيبذكملا نم مهلبق نم راثآ ةدهاشم ىلع ىلاعت
 نيح ةيضاملا ممألا رامد راثآ اوريف ةكلهملا ىرقلا ىلع اورميو اورفاسي ملوأ ؟ «مهلبق نم نيذلا ةبقاع

 2 ًاداسجأ ةكم لهأ نم ىوقأ اوناكو يأ «ةوسق مهنم ٌدشأ اوناكوإ» ؟ مهب هللا عنص اذام مهلسر اوبذك

 هنأ يأ «ضرالا يف الو تاومسلا يف ءيش نم هزجعيل هللا ناك امو» داو أو الاومأ مهنم رثكأو
 ملغلا غلاب يأ «ًاريدق ًاميلع ناك هنإ» نوكلا اذه ىف رمأ هيلع بعصي الو « يش هتوفي ال هناحبس

 كرتام اوبسكامبسانلا هللا ذخاؤي ولوإ» هاصع نم ماقتنالا ىلع رداق , قلخلا نوئشب ملاع , ةردقلاو
 ضرألا رهظ ىلع كرت ام مهبونذ عيمجب ب مهذخآ ول يأ هدابعب هتمحرو هللا ملحل نايب «ةباد نم اهرهظ ىلع
 نكلو» <90 جردو ' بد امم ناويحلا عيمج ديري : دوعسم نبأ لاق ناويح وأ ناسنإ نم اهيلع بدي ًادحأ

 وهو مولعم نمز ىلإ مهلهمي , مهب هفطلو ؛ هدابعب هتمحر نم ىلاعت هنكلو ىأ « ىمسم لجأ ىلإ مهرخؤي
 كلذ ءاج اذإف يأ «أريصب هدابعب ناك هللا نإف مهلجأ ءاج اذإفإ باذعلا مهل لجعي الف ةمايقلا موي

 مهاوحأ ىلع علطملا مه .وئشب ملاعلا ىلاعت هنأل ع رشف ًارش نإو . ريخف ًاريخ نإ ؛ مهلامعأب مهازاج تقولا

 ةييمرعسلل دعو ةيألا يفو , © ةماركلا بجوتسي نميو « ةبوقعلا قحتسي نمب ًاريصب : ريرج نبا لاق

 . نيقتملل دعوو
 )١( يبطرقلا ريسفت (1) . ”15 / طيحملا رحبلا ريسفت ١5/75٠0 . )7( يبطرقلا ريسفت ١14/51" . ) )4يربطلا ريسفت 55/575 .



 رطاف ةروم (*0) مم

 : يلب اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغالتلا

 لك ءافتنا يف ةعلابملل «بوغل اهيف انسمي الو . بصن اهيف انسمي الط لعفلا راركتب بائطإلا - ١

 ديزي الو ءاتقم الإ مهبر دنع مهرفك نيرفاكلا ديزي الو هلوق يف بانطإلا كلذكو . ًالالقتسا امهنم

 . هللاب رفك نم ىلع حيبقتلاو عينشتلا ةدايزل «ًاراسخ الإ مهرفك نيرفاكلا

 زيزعلا تنأ كنأ قذإ» لشم «ريصن نم نيلاظلل ايف اوقوذفإ رمألا ةغيص يف مكهتلا - !

 . «ميركلا

 غيص نم اهنإف هر يدق « أيلع . ًايلحط لثمو «روفك , روكش . روفغ# لثم ةغلابملا -*

 . ةغلابملا

 يف كرش مهل مأإ» كلذكو ؟ «ضرألا نم اوقلخ اذام ينورأ» خيبوتلل يراكنإالا ماهفتسالا

 ؟ #تاومسلا

 عاونأ اهرهظ ىلع لمحت ةبادب ضرألا هّبش «ةباد نم اهرهظ ىلع كرت ام ةينكملا ةراعتسالا  ه

 8 ةينكملا ةراعتسالا قيرطب رهظلا وهو همزاول نم ءىيشب هيلإ زمرو هب هبشملا فذح مث تاقولخملا

ملاظلل ف اوقوذف ةريذنلا مكءاجوو» لثم لامجلاو ةعورلا ةياهن غلابلا 3 فلكتملا ريغ عجسلا 5
 ني

 . ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو «ريصن نم

 « رطاف ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »



 يناثلا دلجملا تاعوضوم سرهف

 عوضوملا

 دوه ةروس ١١-

 تايآلا ليصفت ىنعم

 هك لوسرلل هتوادعو قيرش نب سنخألا

 ةوعدلا غيلبت ىلع كك هضيرحت
 نيباذكلاةبوت بنذلا ىلع رارصإلا عم رافغتسالا

 ةروس ىلإ روس رشع نم يدحتلا يف جردتلا
 زاجعإلا هوجو ىلع ةلمتشملا ةعستلا عاونألا

 ءايبنألا صصق ركذب قو لوسرلا ةيلست
 مالسلا هيلع حون ةصق ىلوألا ةصقلا

 رونتلاب دارملا يف لاوقألا حصأ

 بسنلا ال نيدلا ةبارقب ةربعلا

 ةميرك ةيأ يف زاجعإلا رارسأ ىلإ هيبنت
 مالسلا هيلع حون ةصق نم ةعئار دهاشم
 مالسلا هيلع دوه ةصق ةيناثلا ةصقلا
 مالسلا هيلع حلاص ةصق ةثلاثلا ةصقلا

 مالسلا هيلع ميهاربإ ةصق ةعبارلا ةصقلا

 موقلاو هللا ةداهش نيب قيرفتلا يف ٌّرسلا
 مالسلا هيلع طول ةصق ةسماخلا ةصقلا
 مالسلا هيلع بيعش ةصق ةسداسلا ةصقلا

 مالسلا امههيلع نوراهو ىسومةصق ةعباسلا ةصقلا

 يف ٌرسلاو نيدم لهأ باصأ يذلا باذعلا عاونأ
 خلا . .ةفجرلاو ةحيصلا ركذ

 #« ضرألاو تاومسلا تماداماهيفنيدلاخ © ةيآ ىنعم

 «كّبر ءاش ام الإط هلوق يف ءانثتسالا نم دارملا
 منهج راثل بجوم ةملظلا ىلإ ليملا

 يصاعملاو قسفلا لهأ نارجه ةرورض

 «مهقلخ كلذلو» ىلاعت هلوق ىنعم

 ةينارقلا رارسألا نم ةفيطل ىلإ ةدئاف

 رانلاو ةنجلا لهأ دولمخ ىلإ هيبنت

 ةحفصلا
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 عوضوملا

 فسوي ةروس ١

 اهئادأو ءاهريبعتو. اهظافلأ يف ديرف بولسأ ةروسلا

 قيّدصلا فسوي ةصق نعةروسلا هذه ىف ثيدحلا دارفإ

 ةنجلا يف ةنحلا لهأ هب هكفتي امم فسوي ةروس
 نآرقلا يف ءايبنألا صصق راركت يف ّرسلا

 مهيخأ ىلع فسوي ةوخإ رمأت
 بحجلا يف هؤاقلإ فسويل ىلوألا ةنحملا

 دابعتسالاو قاقرتسالل هضرعت ةيناثلا ةنحملا

 تكبف حيرش ىلإ تمكاحت ٍةأرما يف ةفيطل
 ءايبنأ اونوكي مل فسوي ةوخإ نأ يف قيقحتلا

 اهسفن نعهتدوارموهل زيزعلاةأر ما قشعةثلاثلاةنحملا

 «اهب مهو هب تّمه دقلوإ ةيآ ىنعم
 ناهربلاو مهلا يف نيرسفملا لاوقأ

 نجسلا هلوخد ةنحم ةعبارلا ةنحملا

 نجسلا يف وهو هللا ىلإ هتوعد
 فسويل ليربج باتع يف ةدئاف
 ةليلقلا ظافلألا يف ةريثكلا يناعملا عمجي نآرقلا
 مهلا ريسفت يف نيرسفملا ضعب تاحطش
 قيّدصلا فسوي ةءارب يف قيقحتلا

 مالسلا هيلع هتءارب ىلإ ريشتنارقلا نمهوجو ةرشع

 اهريبعت بلطو همانم يف كلملا اهأر يتلا ايؤرلا

 كلملا ايؤرل قيّدصلا ريسفت
 ةءاربلا دعب الإ نجسلا نم جورخلا نع فسوي عانتما

 رصمل فسوي ةوخإ ءيجم ببس

 هملحو همركو هربص يف فسوي ىلع لوسرلا ءانث

 هللا هأبن ىتح فسوي وحن ءاسنلا ليم يف ةفيطل

 هيدلو ىلع هنزح هرصبل بوقعي دقف ببس

 ضايع يضاقلا اهركذ ةفيطل

 فسوي ةصقب رابتعالا هجو ىلع هيبنت
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 عوضوملا

 دعرلا ةروس د١

 دعرلا ةروسب ةيمستلا هجو
 باذعلاو ةمحرلا نيب باحسلا يف عمج
 ةقعاصلاب كله يذلا ةنعارفلا نم رابحجلا ةصق

 هيف قيقحتلاو شرعلا ىلع ءاوتسالا ىبعم
 ضرألا ةيوركو طسبلا ظفل نيب ةافانم ال
 «نينئتا نيجوز اهيف لعجإ ةيا ىنعم
 هتاقولخم نم هللا دوجو ىلع ةلدألاو نيهاربلا

 ؟تابّقعم ةكئالملا تيمس اذامل
 ؟دعرلا توص عامس دنع لاقي اذام

 لطابلاو قحلل نآرقلا اهبرض نالثم
 ءامسلا نم لزانلا ءاملل لوألا لثملا

 سانلا اهيلع دقوي يتلا نداعملل يناثلا لثملا

 نيلثملا لوح بطق ديس مالك
 حلاصلا لمعلا نودب عفني ال بسنلا نأ يف ةدئاف

 نيكرشملا ىلع غيلبلا نارقلا جاجتحا ىلع هيبنت
 اهئاملع تومي ضرألا ناصقن نأ يف ةفيطل

 ميهاربإ ةروس 4

 ميهاربإ ةروس ةروسلا ةيمست يف ٌرسلا

 هموق ةغلب لسرأ يبن لك
 يف «نوحبذي» ةظفل نيب قيرفتلا يف رسلا ةدئاف

 انه «نوحبذيو» ةرقبلا

 منهج يف ءارتبلا سيلبإ ةبطخ
 ناميإلاو رفكلا يتملكل نالثم

 نيكلملا لاؤس دنع ربقلا يف نمؤملا تيبثت
 هللا ةمعنل ةكم لهأ رفك

 قلاخلا دوجو ىلع نيهاربلاو لئالدلا
 ناميإلاو ديحوتلا نصح ميهاربإ

 ةكم لهأل ميهأربإ ليلخلا تاوعد

 لاوهأ نم اهيف امو ةمايقلا دهاشم

 ةرقبلا يف هريكنتو انه دلبلا فيرعت نم ةمكحلا

 هفرقلا

7,74 

 يناثلا دلجملا تاعوضوم سرهف

 عوضوملا

 رجحلا ةروس 6

 نآرقلا زاجعإ ىلإ ةراشإلل ةعطقملا فورحلا

 نرنجلاب 925 لوسرلل رافكلا ماهتا
 ناصقنلاو ةدايزلا نم نارقلل هللا ظفح

 هللا ةينادحو ىلع ةلادلا نيهاربلا
 نايدألا نحتمي نأ دارأ يذلا لجرلا ةصق

 ليلخلا ميهاربإ فيض ةصق
 نارقلا يف نيتيأ نيب عمجلا ىلإ هيبنت

 .لحنلا ةروس '5

 نارقلا اهيلإ راشأ انرصع يف هثيدح لئاسو

 لوسرلا نمنورٌّذحية كم لخا دمبنوسلجي نوكرشملا

 هللا رون ءافطإل مهئايبنأب نيمرجملا ركم
 معنلا ةروسب لحنلا ةروس ةيمست ببس
 نايدلا دحاولل لالظلا دوجس ىنعم

 لاجرلاب ةصاخ ةوبنلا نأ قيقد طابنتسا

 ةلطاب ةجح ردقلاب جاجتحالا نأ ىلإ هيبنت
 مدلاو ثرفلا نيب نبللا جورخ يف ةيحلإلا ةربعلا

 رمخلا ةيا يف لقعلا ركذب ةفيطللا ةبسانملا
 لحنلا نم لسعلا جورخ يف ٌرسلا
 نائوألا ةدابع نالطبل نالغم

 مالسإلا نع ةدّرلا ةيرجل ظيلغتلا
 همدق ىلإ هقرف نم اناميإ ءللُم ٌراَمع
 نآرقلا ةءارق لبق ةذاعتسالا يف ٌرسلا
 ةكم لهأل ىلاعت هللا هبرض لثم

 هدحو ًُءَأ نمح رلا ليلخ ميفاربإ

 ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هللا ىلإ ةوعدلا

 ءارسإلا ةروس -١ا/

 ؟حيبستلاب ءارسإلا ةروس تئدب اذامل
 سدقملا تيب ىلإ هئارسإ يف ةمكحلا |

 ةيلعلا تاماقملا فرشأ ةيدوبعلا ماقم| ١

 نارقلا اهيلإ اعد يتلا قالخألا مراكم | ٠
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 يناثلا دلجملا تاعوضوم سرهن

 عوشولا
 ينارقلا ريبعتلا قئاقد ىف ةفيطل

 لامعألا ناك مامإلاب دارملا نأ ميكيفلا

 نارقلا يف زاجملاو ةقيقحلا يف ةفيطل
 ؟ىسوم اهيطعأ يتلا عستلا تايآلا يه ام

 فهكلا ةروس

 نورّسفملا اهركذ امك فهكلا باحصأ ةصق
 «تيسن اذإ كبر ركذاو# ةيآ ىنعم
 هسفنل ملاظلا نيتجلا بحاص ةصق
 نآرقلا هروصي ايندلا ةايحلل ٌلئم
 . .تاحلاصلا تايقابلا ىنعم

 ريهام ءالبلا هيلع ىنارن ةنمت
 رضخلا دي ىلع ترهظ يتلا تاماركلا
 رابخألاو تايآلا نم ءايلوألا تامارك ىلع هيبنت

 ثالثلا هتالحرو نينرقلا يذ ةصق

 ّدسلا ءانب يف ّرسلاو . جوجأمو جوجأي مه نم

 ميرم ةروس 69

 ىبحي هدلوو ايركز هللا ىبن ةصق

 نبيع اهذلووةارلطلا عير هلع

 ناسنإ ةروصب ميرمل ليربج لثمت يف ّرسلا
 ؟مالسلا هيلع ىسيعب ءارذعلا تلمح فيك

 _  ؟ةرسحلا موي ةمايقلا موي ناك اذامل
 مدا نيبو هنيب ةدملاو ميهاربإ رمع يف هيبنت

 لئاو نب صاعلا عم باّبح ةصق
 منهج ىلع دورولا ىنعم يف قيقحتلا
 نومأملل كامسلا نبا ةحيصن يف ةفيطل

 هلع ةروس بل
 توملاو ةعاسلا تقو ءافخإ نم ةمكحلا

 نوراه هيخأل ىسوم عفن يف ةدئاف

 ىسوم ىلع ةديدعلا هللا ننم ىلإ هيبنت

 لجعلا ليئارسإ ينب ةدابع ببس
 هللا ىصع نمل كنضلا ةايحلا ىنعم
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 نآرقلا ةغالب نم عيدب رس يف ةفيطل
 مويلاو رشعلاب ليثمتلا يف ةدئاف

 ءايبنألا ةروس 5

 مالسلا مهيلع ةكئالملا حيبست ةيفيك يف ةدئاف
 «امهانقتفف اقتر اتناك ىنعل سابع نبا ريسفت

 مانصألل هميطحتو ميهاربإ ةصق

 ناميلسو دواد ةصق

 نحملا عاونأب هئالتباو بويأ ةصق

 , قلخلا عيمجل ىمظعلا ةمحرلا قي دمحم انديس

 جلا ةروس 6١١

 جحلا ةروسب اهتيمست ببس

 للا هرصني نل نأ نظي ناك نمإ» ةيآ ىنعم
 ةعضرملاو عضرملا نيب قرفلا يف ةدئاف

 ردقلاو ةثيشملا يف ثّدحت نم ىلع هيبنت
 قيتعلا تيبلا ءانبو ميهاربإ
 ناطيشلا ىقلأ ىنمت اذإ» ريسفت يف ليق ام حصأ

 .ةيشاحلا رظناو «هتينمأ يف
 لاثمألا عئاور نم اهيدياعو مانصألل لثم

 نونمؤملا ةروس -7*

 ناسنإلا قلخ اهم رم ىتلا راوطألا
 ةردقلا لئالد نم لئالد ةعبرأ ركذ يف هيبنت

 نونم ؤملا ةروس نم رشعلا تايآلا لضف يف ةدئاف
 عمجلاو ديلا لع قلطي «رشبلا» ظفل

 «لاثآ نب ةمامث» مالسإ ةصق
 «ةرخآلاو «خزربلاو ءايندلا ملاع» ةثالث ملاوعلا

 رونلا ةروس -4

 رونلا ةروسب اهتيمست ببس

 « ةيناز الإ حكنيال ينازلا » ريسفت يف ليق امنسحأ
 #مكل ريخ وه لب# ىنعمو كفآلا ةثداح

 ؟لجرلاب ةقرسلا يفو .ةأرملاب ىنزلا يف ءىدب اذامل
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 يناثلا دلجملا تاعوضوم سرهف 0

 معمل
 0 ناصحإلا ركذ ةدئاف ىلإ هيبنت

 ىلإ «ميحر باوته» هلوق نع لدع اذامل : ةفيطل

 ؟#ميكح باوتإ» هلوق
 #نيئيبخلل تاثيبخلا» ةيا ىنعم
 يبنالو يبص ةءاربب ةشئاعل هللا يضر ام :ةدئاف

 نارقلا يف هللا اهأرب ىتح
 ةشئاع يف نعطلا دارأ سيسق ةصق يف ةفيطل

 ةعيبطلا ءاملع دحأ مالسإ يف ةفيطل

 هنأش ميخفتو لوسرلا ماقم ميظعت بوجو
 نمو .ةمكحلاب قطن ةئّسلا مكح نم نأ يف ةدئاف
 ةعدبلاب قطن ىوملا مك

 ؟كقيدص مأ كوخأ كيلإ ٌبحأ نم: مهضعبل ليق

 ناقرفلا ةروس "6

 لكك لوسرلا هب هللا مركأ ام

 ةمكحلا بسح ىلع ىطعي هللا نأ يف ةفيطل

 هيف :لث امو عطيعت يأ نوي ةيفعو ةنمق

 ميقلا نبا مالكو عاونأ نآرقلا نارجه هيبنت

 اهدادضأب فرعت ءايشألا

 «تيم»و «تيم» نيب قرفلا
 «ًاريبخ هب لآساف» ةيآ ريسفت
 ةلصخ ةرشع ىدحإب « نمحر لا دابع» ىلاعت فصو

 ءارعشلا ةروس '5

 هفصو يف ال هلوزن يف يأ «ثدحم» هلوق ىنعم

 نوعرفو ميلكلا ىسوم نيب ترج يتلا ةرظانملا
 ةمكحلا قيرطب ةرظانملاب ىسوم جردت يف ةفيطل
 هسفن ىلإ ضرملاةبسنيف بدألابناج ليلخلا ىعار

 ةمايقلا يفرزا هيبأل ميهاربإ ءاقل ىلإ هيبنت
 مصأ رخص نم ةقانلا جورخ يف حلاص ةزجعم

 هئابرقأو هتريشعل 0 هراذنإ

 زيزعلا دبع نب رمع هدشني ناك اميف ةفيطل
 حيبق هحيبقو ٌنسح هئسح رعشلا هيبنت
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 كلملا دبع نب ناميلسل قدزرفلا هدشنأ اهيف ةفيطل

 لمنلا ةروس دا

 لمنلا ةروسب ةروسلا ةيمست اببس

 اهباطخ يف ةلمنلا ءاكذ نايب يف ةفيطل

 ؟باتكلا نم ُملع هدنع يذلا وه نم

 ةيعرلا لاوحأل كلملا دقفت بابحتسا

 سانلا ملكت يتلا ةبادلا جورخ

 مالسإلا دلب نيمألا دلبلا ةمرح

 صضتقلا ةروس -"-4

 نوعرف تيب يف هتيبرتو ىسوم ةصق

 رصم نم هجورخو يطبقلل ىسوم لتق

 ناميإلا ريغ ىلع بلاط يبأ توم ىلع هيبنت
 ىنغلا ببسي نوراق نايغط
 اهلضفو ةعانقلا يف ةفيطل

 تويكنعلا ةروس 38

 توبكلعلا ةروسب ةروسلا ةيمست ببس
 ةكرشملا همأ عم صاقو يبأ نب دعس ةصق

 طول موقب ةصاخ ةطاوللا ةشحاف

 اهيدباعو ناثوألل نارقلا هبرض عئار لثم

 قرسي مث ليللا موقي ناك يذلا ةصق

 نارقلا اهروصي امك ايندلا ةايحلا
 مالسإلا راد ىلإ كرشلا راد نم ةرجهلا بوجو

 مورلا ةروس ٠“

 مورلا ةروس فادهأ

 نارقلا اهنع ربخأ ةيبيغ ةزجعم
 ايندلا ةايحلا رهاظ نوملعي رافكلا

 نوكلا يف ةثينملا ةليلجلا هللا تايأ

 هساسحإو تيملا عامس ىلع هيبنت

 ةحفصلا

8 

 ع

 عك

11 

 4١١

415 

 ءىك

 ل

14 

 ففي

 فحل

5 

 فقم

16 

1465١ 

40١ 

4 

 ةكا

1457 

 ا

 ظ5ة

 فرب

 1 ةالا

 ففي

10 

 قه



 يناثلا دلجملا تاعرضوم سرهف

 عوضوملا

 نامقل ةروس ١"

 هنبال ميكحلا نامقل اياصو
 نيدلاولا ركش ىلع مدقم هللا ركش نأ ىلع هيبنت
 هللا الإ اهملعي ال سمح بيغلا حتافم

 ةدجحسلا ةروس "1
 ةميركلا ةروسلا فادهأ

 نمحرلا قلخ يف ناقتإلاو ماكحإلا

 راربألا نينمؤملا تافص

 ةينادحولاو ةردقلا لئالد

 بازحألا ةروس "0

 ةميركلا ةروسلل ةيساسألا دصاقملا

 نيبلقلا يذ «يرهفلا رمعم نب ليمج» ةصق
 ؟نيقفانلا فقوم وه امو ؟بازحألا مه نم

 مالسلا هيلع لوسرلا ردق ىلإ ماه هيبنت
 ؟نيقتملا ديس وهو ىوقتلاب لوسرلا رمأب ةدئافلاام
 هتاجوزل لوسرلا رييختو رايخلا ةيآ لوزن ببس
 ؟ةروع ةأرملا توص له

 بنيزب لوسرلا جاوز لوح نيقرشتسملا تاهبش در
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 لاوقأ نم ةفئاطو هجولا فشك حابأ نم ىلع درلا

 .نيرسفملا ةمئألا

 أبس ةروس 4

 أبس ةروسب اهتيمست ببس

 مرعلا ليسو نيتنجلا ةصق
 نيتبلاو لاملاب نيكرشملا زازتعا

 نيكرشملا خيبوتو عيرقتل ةكئالمللا لاؤس

 ةكم لهأل هيلي لوسرلا ةحيصن
 رطاف ةروس خه

 رطاف ةروس فادهأ

 هلسرو هللا نيب طئاسو ةكئالملا

 ناسنالل دودل ودع ناطيشلا

 ةيدمحملا ةمألل ةينابرلا ةئارولا
 قباسو دصتقمو ملاظ ىلإ ةمألا ماسقنا

 منهج يف رافكلا ةثاغتسا

 «ريذنلا مكءاجوإط ةيآ ىنعم

 هدابعب هتمحرو هللا ملحل نايب
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 يناثلا دلجملا -ةفيرشلا ثيداحألا سرهف

 **  ثيدحلا فارطأ *#»

 ءديدش نكر لإ يوأي ناك دقل اطول يخأ هللا محرد ٠
 «رئابكلا ت تبنتجا ام اهنيب امل ةرافك نيسمخلا ٌتاولصلا»

 «هل رفغ لإ ننكر لست ًاضوتيف ًابنذ بنذي ملسم نم امد
 ةكئالملاو هدمحب دعرلا حبسي نم ناحبس :لاق دعرلا عمس اذإ ِةِقَو ناكد

 6هتميخخ نم

 «هللا روتب رظني هنإف نمؤملا ةسارف اوقتاو

 «هتيتوأ يذلا ميظعلا نآرقلاو يناثملا عبسلا يه نيملاعلا بر هلل دمحلا»

 هدعف اوداع نإف لاق .ناميإلاب انئمطم :لاق ؟كبلق دجت فيك»
 . .اهمظحف امص نوتسو ةئامثالث ةبعكلا لوح ناك ةكم لَو لخد اند

 0 مهاشمأ يذلا :لاقف ؟مههوجو ىلع سانلا رشحي فيك لكك لثسد

 خلا «. .رداق مههوجو

 «تاحلاصلا تايقابلا نه ,ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو , هلل دمحلاو هللا ناحبسو»

 ينم كتمأ ؛ىرقأ :دمحم اي لاقف ءيب يرسأ ةليل يهاب 0
 خلا »2

 3 . ملعأ سانلا يأ لتسف « « ليئارسإ ينب يف ًابيطخ ماق را

 . ةمايقلا موي توملاب ءاجي ءرانلا رانلا ٌلهأو «ةئجلا ةنجلا لهأ لخد اذإ»

 ا امو»9لزنف ؟انروزت ام رثكأ انروزت نأ ليربج اي كعنمي امد

 خلا # . .كبر
 لئاو نب صاعلا ىلع يل ناكو اداّدح انْيَف الجر بنك :بابخ لاق»

 خلا ٠
 : . هبحاف ًانالف ٌبحأ ينإ : لاقف ليربج اعد ًادبع ٌّبحأ اذإ ىلاعت 4

 ( . .ةنخلا لخد اهاصحأ نم اًمسا نيعستو ةعست هلل نإو

 خلا ؛ . . . ضرألاو ءامسلا نيب امك نيتجرد لك نيب ام ,ةجرد ةئام ةنجلا»
 نم تنك نإ كناحبس تنأ الإ هلإ ال ءاعدلا اذهب وعدي بوركم نم ام»
 هل بيجتسا الإ «نيملاظلا
 خلا «. .ًالرغ فارع ءةافح هللا ىلإ نوروشحم مكنإ سانلا اهيأ»
 «ةادهم ةمحر انأ امئإد

 0 . هفوج ىلإ صلخي ىتح ةمجمجلا ذفنيف مهسو ور ىلع ٌبصيل ميمحلا نإو

 ءاهوّلقأ ام نالقثلا اهيلع عمتجاف ضرألا يف اهنم ةعمقم تعضو ول»
 «بجأ نمل الإ نيدلا يطعي الو , بحي ال نملو بحي نملايندلا يطعي هللا نإ

 نيك

 يوارلا

 ناخيشلا

 يذمرتلاو ملسم

 يراخبلا

 يذمرتلا

 يراخبلا

 يربطلا

 يراخبلا

 ناخيشلا

 دحأ

 يذم رتلا

 ناخيشلا

 يراخبلا

 ناخيشلا

 يذمرتلا

 دواد وبأ

 ركاسع نبا
 يذمرتلا

 دحأ

 دحأ



 نعل

 |ةحفصلا
 اضنح

 ضف

 ضف

 ففي

 نادي
 فل

 نس
 نضل

 رخو

1 

 عى

 قي

 ع"

4 

 هاآ؟

 يناثلا دلجملا  ةفيرشلا ثيداحألا سرهف

 *ع ثيدحلا فارطأ « *

 «. .؟لجو زع هللا فاخي وهو رمخلا برشيو قرسيو ينزي يذلا وهأ»
 خلا (. .هسأر طسو غلبت ىتح ايلعلا هتفش صلقتتف رانلا هيوشت»

 ر خلا «. .كرهظ يف ّدح وأ ةنيبلا»
 نهرمخب نبرضيلو# هللا لزنأ املءلوألا تارجاهملا ءاسنلا هللا مجري

 خلا .2١ #نيبويج ىلع
 ديري بتاكملاو ,؛فافعلا ديري حكانلا :مهنوع هللا ىلع ٌقح ةثالث»
 خلا « . .ءادألا

 خلا «. .اهءراغمو اهقراشم تيأرف -اهعمج يأ -ضرألا يل ىوز هللا نإد

 نم هيلع فخأ نوكي ىتح نمؤملا ىلع ففخيل هنإ هديب يسفن يذلاود
 خلا «. .ةبوتكم ةالص

 نم ًاجورخ رانلا لهأ رخخآو .ةنجلا ًالوخد ةنجلا لهأ رخآ ملعأل ينإد
 خلا « . .رانلا

 خلا «. .ةربعو ةرَثَق رزأ هجو ىلعو ؛ةمايقلا موي رزآ هابأ ميهاربإ ىقليو
 هللا نم مكنع ينغأ ال .هللا نم مكسفتأ اورتشا شيرق رشعم ايو

 خلا ؟. .ائيش

 ةرقرقك هيلو نذأ يف اهرقرقيف ينحلا اهفطخي قحلا نم ةملكلا كلت»
 1 خلا 2. .جاجدلا
 «ةأرما مهرمأ اولو موق حلفي نلد
 نم سمشلا عولط اهنم دعو . .تايآ رشع اورت ىتح ةعاسلا موقت ال»
 خلا «. .اهبرغم

 الإ هلإ ال لق .: مع اي لكي لوسرلا هل لاق ٌةافولا بلاط ابأ ترضح ال
 ١ خلا «. . هللا

 نمآ مث هيبنب نمآ باتكلا لهأ نم لجر :نيترم مهرجأ نوتؤي ٌةثالث»
 خلا 2. .يب

 «. .هناسجمي وأ هنارّصني وأ هنادوهي هاوبأف ةرطفلا لع دلوي دولوم لك»

 مهوعدأ# تلزن ىتح دمحم نب ديز الإ ةئراح نب ديز وعدن انك امو
 خلا # . . هللا دنع طسقأ وه مهئابآل

 خلا «. .ٌسولج هبابب سانلاو هي هللا لوسر نذأتسي ركب وبأ لبقأ»

 خلا «. .نركذي ال ءاسنلاو نآرقلا يف نوركذي لاجرلا عمسأ يلام»

 ةأرما جوزت ًادمحم نإ :سانلا لاق بنيز يك هللا لوسر جوت اله
 خلا «. .هنبأ

 خلا «!! نبجتحي نأ نهترمأ ولو رجافلاو ٌربلا نهيلع لخدي كءاسن نإ»

 يوارلا

 دحأ

 يذمرتلا

 يئاسنلاو ليحأ

 يراخبلا

 يذمرتلاو ديحأ

 دمحأ |[



 هم يناثلا دلجلا  ةفيرشلا ثيداحألا سرهف

 يوارلا | * + ثيدحلا فارطأ 0# ةحفصلا

 ًءايحتسا ءيش هدلج نم ىرُي ال ًاريتس ًابيح الجر ناك ىسوم نإ» نام
 يراخبلا خلا «. .هنم

 ملسم | (تعنمامل يطعم الو تيطعأ ال عنام ال : دبع كل انلكو دبعلا لاق امٌّقحأ» هج
 "ع سا 8

 هجام نباو دمحأ خلا 2١ .ارضخ زتبي هب تررم مث الحمم كلهأ يداوب تررم امأ» هاب

 سا

 ”تقفن ْيلَع م

 ريبككلانِسحمنلا

 اكلات هد دفق ها خَيَو

 ري لنك هللا هازل

 5اَبيالَو ناتج قزوفي


