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 رياك و نير رعس , لوّمعملاو رأللا نيب عماجج « ميلا ملل ضم
 اهريغو « طيار :رمتك نبأ ) يسولالا ؛ ىطرقلا ؛ فاثكلا ) ىربطلا 0(

 ةيوطللاو َهينايبلا هربعولاب ةيانعلا عم تيرم يظن « رسم بولسأب

 تلا ليلا

 قبلا

 لولاَصلا لي
 ةّيمالتبإلاَناَسِإَملاَوةّييشلا ةيلكب ذاتنمألا

 يملا ربع كلما ةّمماجج - َةَبلادَم
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 ' موفأ - مولع ١ [تلااذتعدلا لاَ تنال أو

 .."نينمؤملل ُةَمَحيَو ءاَمْسَوُهاَم_- مقلم كرت
0 

 : السلاو الصلاه َيِلَع ليو
 "تكرم مقا" د فوارشس - 1 ١

 هنَسْحاو ةنَسَح هلفوتلا باتكب مانحرم
 9 اي

 ته ٠ لعصا ىو 9

 "سا انعلا" . فرحت همت مجيمو

 ا ءباَحضال َسيفَشِةَماَيقلا مْويَقاْيَهَحاْ نَا اواركفإ
 *يعازعلا'

 .. يكن سَوُم 6 للا

 .. تارجزلا توم اخ املا تقةَراعك سس

 5 مريصَتو صللا ًُ تمئعصأ

 .. سب سرممل ور ضرار علا لذ ىلع انوع معَ
 :(ُصَمَسإَم ومرت صيدع تلافرقو

 ا نو



 ةعبارلا ةعبطلا
 (ةحقنم)

 ةظوطح,نوّمحلا ويم
 م اوؤرإأ سس هاا0؟

 ريبككلانسحنلا

 قرش لس اني رينا ىلإعم
 ىلامت هلل افق هلّعحتيو

 ريح لَك هلا هازل
 عاَبيِالَو اناتحي قزوفي





 نيس ةروس (0
 رج  كوناتو تلاقي انسأ

 لهأ ةصقو 5 روشنلاو ثعبلاب ناميإلا » : يهو ةثالث ةيساسأ عيضاوم تلوانت دقو ةيكم سي ةروس

 . © نيملاعلا صر ةينادحو ىلع نيهاربلاو ةلدألاو ) ةيرقلا

 : لَك دمحم ةلاسر قدصو . يحولا ةحص ىلع ميظعلا نآرقلاب مسقلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا
 قححف « هللا دبع نب دمحم لسرلا ديس اوبذكو 6 لالضلاو يغلا ىف اودامت نيذلا 3 شيرق رافك نع تثدحت

 : هماقتناو هللا باذع مهيلع

 يحولاب بيذكتلا ةبقاع نم رذحتل ؛ لسرلا اوبذك نيذلا « ةيكاطنإ » ةيرقلا لهأ ةصق تقاس مث

 . رابتعالاو ةظعلل صصقلا مادختسا ىف نارقلا ةقيرط ىلع . ةلاسرلاو

 ملو « ةنجلا هللا هلخدأف هولتقف هموق حصن يذلا « راجتلا بيبح » نم ؤملا ةيعادلا فقوم تركذو
 . رامدلاو كالحلا ةحيصب مهذخأ لب نيمرجملا لهمي

 دهشم نم ًاءدب . بيجعلا نوكلا اذه ىف « ةينادحولاو ةردقلا لئالد نع ةروسلا تثدحتو
 دهشم مث . سماد مالظ وه اذإف . راهنلا هنع خلسني ليللا دهشم مل . ةايحلا اهيف بدت ءادرجلا ضرألا

 دهشم مث 3 هلزانم يف جردتي رمقلا دهشم مث 6 هاطختتت ال كلف ىف هللا ةرذقب رودت ةعطاسلا سمشلا

 . العو لج هللا ةردق ىلع ةرهاب لئالد اهلكو . نيلوألا رشبلا ةيرذ لمح نوحشملا كلفلا

 رقتسي ىتح « بيهرلا مويلا كلذ ىف نيمرجملاو نينم ؤملا نيب قيرفتلاو «رانلا لهأو ةنجلا لهأ نعو
 : ميححجلا تاكرد يف ءايقشألاو 6 ميعنلا تاضور يف ءادعسلا

 تماقأو «ءازحلاوثعبلا» عوصوم وهو . يساسألا عوضوملا نع ثيدحلاب ةميركلا ةروسلا تمتخو 4#“

 5 هثودح ىلع نيهاربلاو ةلدأآلا

 اهب حاتتفالا قو« اهم ةميركلا ةروسلا حتتفا ىلاعت هللا نأل سي ةروس » ةروسلا تيمس : هنن هسدلا



 سي ةروس (5) 5

 . ميركلا نآرقلا زاجعإ ىلإ ةراشإ

 "*(يتمأ نم ناسنأ لك بلق يف اهنأ تددو , سي نآرقلا بلقو ًابلق ءيش لكل نإ ) قْولاق : سها ضف
 «نورضح انيدل عيمج امل لك نإو . . ىلإ . . ميكحلا نآرقلاو . سي» : ىلاعت هللا لاق

 . (77) ةيآ ةياهن ىلإ )١( ةيآ نم

 قنعلا عم ديلا هب دشت دقو . ديلا يف عضوي ىذلا ديقلا وهو ْلْع عمج «ًالالغأ» : سىتغللا

 رصبلا ضغو سأرلا عفر : حامقإلا : ةغللا لهأ لاق . رصبلا ضغ عم سو ؤرلا وعفار «نوحمقم»
 : ةنيفس فصي رشب لاق « "”برشلا نم عنتماو ضوحلا دنع هسأر عفر اذإ ريعبلا حمقأ : لاقي

 ""حامقلا ليالك فرطلا ضغن 0 ةرينقا ”انيهتناوع ىلع :نحننو
 , انمءاشت «انريطت# ةوزأ نع دشو هآوق هززرع «انززعف# نكشلا نيب عناملاو زجاحلا دسلا «ًادس#

 مهب كارح ال لوتيم «نودماخ# هب اومءاشت راسيلا ةهج - ىلا راط اذإ ريطلا نم هلصأو 2 ماؤاشتلا ريظتلاو

 . رانلا دمحت اك

 م م جرى

 يد َنيِلَسْرمْلا نمل َكنِإ ا يحلا ناَءَرَقْلآَو م سب

 . نآرقلا زاجعإ ىلع هيبنتلل ةميركلا روسلا ضعب لئاوأ يف ةعطقملا فورحلا «سّي» : رثاسيفللا
 ةيآ زجعملا عيدبلا همظن نكلو ٠ اهب نوملكتيو اهنوفرعي يتلا ةيئاجهلا فورحلا هذه سنج نم غوصم هنأو
 نم مسا وه : ليقو ٠ ءيط ةغل يف ناسنإ اي « سي » ىنعم : سابع نبا لاقو "هللا دنع نم هنوك ىلع
 ”قارولا ركب وبأ هلاق رشبلا ديس اي : هانعم ليقو «نيلسرملا نمل كنإ# هدعب هلوق ليلدب كي يبنلا ءامسأ
 يد 5 مكحملا هانعم ميكحلاو 5 نآرقلاب ىلاعت هللا نم مسق «ميكحلا نآرقلاو»

 اق ', "للخ هقحلي الف هيناعمو همظن يف مكحأ : يبطرقلا لاق نالطب وأ ضقانت هيرتعي الو . ليدبت

 ل .ٌرجعملا همّظن ثيح نم ةمكحلاب قطانلا وأ ةمكحلل نمضتملا يأ : : :هوفسلا ولأ
 نقتملا . هيناعم عيدبو « همظن يف زجعملا ؛ مكحملا باتكلا اذهب ىلاعت مسقأ دقف ةصالخلاو . . "”هكحلا

 نم مسقلا اذه يفو . هلوسر ًادمحم نأ ىلع , ةغالبلا تاقبط ىبعأ غلب يذلا . هماكحأو هعيرشت ىف

 نيلسرملا نمل دمحم اي كنإ يأ مسقلا باوج « نيلسرملا نمل كنإ هيف ام لوسرلا نأشل ميخفتلاو ميظعتلا

 ةعطقملا فو رحلا لوح ثحبلا ليصفت رظنا 05( . 8/١86 ىربطلا ريسفت ف حمق ةدام طيحملا سوماقلا رظنا (؟) . رازبلا هجرخأ )١(

 . ؟1417/4 دوعسلا يبأ ريسفت (9) . © ©١/ يبطرقلا ريسفت 4/١85 . )١( يبطرقلا (5) . ريسفتلا اذه نم ةرقبلا لئاوأ يف



 0 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 م د ح راع ع

 جو َنولْفمَع مهن ْمُهْواَباءرذنأ اماموق رذنتل قد ميحرلا زيزعلا لِ 2 يقسم طارص لع
 سوق حج هت مام خس

 مهن ناتدأْلا َلِإ ىِهت الدم مهقلتعا ف الع اَنإ | هد َنوُئمْؤِياَل مهق مه رك أ لع ُلَوَقْلا ٌقَح ْدَقَل

 8 نزل دة ل ا ع ها 2 2 للام و نك سهم # | مو مم م تت ةر

 22 نورصبب ال مهف مهلنِيشْعأَف ادس مهمل نمو اَذَس مهيدي نيب نم انلعجو (ج) َنوحمَفم

 .السرم دمحم اي تسل :شيرق رافك تلاق :سابع نبا لاق قلخلا ةيادحهل نيملاعلا بر نم
 ىلعإ ©نيلسرملا نم هي ًادمحم نأ مكحملا ميظعلا نآرقلاب هللا مسقأف ءانيلإ هللا كلسرأ امو

 ليصرلا ريح اوف نينا لباد هوايا ردبب ورا دك يسوي

 نآرقلا اذه ىأ «ميحرلا زيزعلا ليرمو 0 ميظعتلاو ميخفتلل ريكشلاو 2 ا لاق ابك مالسوالا

 تب وي ميحرلا . هكلم يف زيزعلا , العو لج ةزعلا بر نم ليزنت « ريثما يدامل

 م كلذ ببسب مهف يأ «نولفاغ مهن+ هللا باذع نم مهفيوخت راذنرالاب دارملاو « مهيلع

 باذعلل مهقاقحتسا ىلاعت نيب مث . . ناثوألا ةدابعو كرشلا تاملظ ىف نوطبختي 6 ناعالاو ىدملا

 ةئطوم ماللا «نونمؤي ال مهف مهرثكأ ىلع لوقلا قح دقل» لاقف بيذكتلاو رفكلا ىلع مهرارصإب

 , راكنوالاو رفكلا ىلع مهرارصإ ببسب « نيكرشملا ءال ؤه رثكأ ىلع رانلا باذع بجو دقل هللاو يأ مسقلل

 ببس ىللاعت نسيب مث . .:دمع ايهب مهتج ام نونمؤي 7 كلذل مهف , راذنإإلاو ريكذتلاب مهرثأت مدعو

 ريوصنو ليك «نوحمتم مهف ناقذألا ىلإ يهفأ الالغأ مهقانعأ يفانلعج انإو لاقف ناميالا مهكرت

 هضفخي ال هسأر ًاعفار يقبف « هقنع ىلإ هدي تعمجو لغ هدي يف لعج يذلا لاحب مهالض يف نيكرشملا لاحل

 . ديثك نبأ لاق ادهل مهسوؤر نوضفخي الو . ناميإلل نونعذيال مبخأ دارملاو ليثمت اذهو : نيلالجلا ىف لاق

 هلع مم ادي تعاو ) لغ هقْدع ىف لعج نمك ٠ ءاقشلاب مهيلع موتحملا ءال ّؤه انلعج انإ : ةيآلا ىنعمو

 نع قنعلا يف علا ركذب ىفتكاو « هسأر عفارلا وه حمقملاو , ًاحمقم م راصف هسآر عفتراف ٠ (00 هنقذ تحن

 نيذلا لاحب مهلاح لثم : دوعسلا وبأ لاقو 0 قنعلا عم نيديلا عمج ايف فرعُي اهنإ لّغلا نآل , نيديلا ركذ
 . قحلا ىلإ نوتفتلي مهعدت الف . مههاقذأ ىلإ ةيهتنم لالغألاف يأ «ناقذألا ىلإ يهف» مهقانعأ تع

 نوري نوداكي ال ثيحب ) مهراصبأ ةونفاع .مهسوّْؤر نوئطأطي الو هوححت مهقانعأ نوفطعي الو

 : : دوعسلا وبأ لاق «ادس مهفلخ نمو دس مسهيديأ نيب نم انلعجو» "هتهج ىلإ نورظني وأ » قحلا

 مهانيشغأف» كلذك ًادس مهئارو نمو « ًايظع ًادس مهمامأ نم انلعجو ىأ هل ليمكتو ثمتلل ةمئت اذهو

 . 7/4 فاشكلا ىلع فاصتنالا (”) . 41/77 ىربطلا ريسفت (؟) . يريشقلا نع يبطرقلا هلقن دقو ه ١6/ يبطرقلا ريسفت )١(

 ريثك نبا ريسفت رصتخم (5) . نييحللا عمجم نقذلاو : ىربطلا لاق ناقذألا درفم : نقذلا (0) . ١8/8" نيلالجلا ريسفت (4)

 . 544 /14 دوعسلا يبأ ريسفت (7) . 6١ه /م



 بيغ نشل ييسر لأ عج نمرذنت ءامتإ 42 نونمّؤِياَل مرذنت رم هبت < مهن آو

 ل صو م س8 ارا مم بومو رم سر لوم 2 سد ارح راس عع ص

 ق هلئيصحا ءئش 5 مَن و أومَدَق ام بتكتو وما ين نحت انإ زد جك جو ةرمعما هرشيف

 وبر

 ”خلا ها ير ايس ابو اذهب 4 .نالقه نيدعب نان نيو رصغ

 ناميالا قرط دسل ليثمت هلك اذهو : نورسفملا لاق « (0 تايآلاو ةلدألا ىف رظنلا نع نيمو رح 3 تاالاهجلاو

 يأ «مهرذنُت مل مأ مهترذنأأ مهيلع ءاوسوإف ''"هدوصقمل يدتبي ال وهف قرطلا هيلع تادس نمب ٠ . مهيلع

 تشعشعو « لالضلا مالظ هلقع ىلع ميخ نم نأل « همدعو مهل كفيوختو دمحم اي كراذنإ مهدنع يوتسي

 ال كلذ بيسب مهف ىأ «نونمؤي ال » رجاوزلاو عراوقلا هعقنت ال . نايغطلا تاوهش هبلق ىف

 ةيلست اذهو . ناميالا يقلتل دعتسملا يحلا بلقلا ظقوي امنإ . ةتيملا بولقلا قلخي ال راذنإالا نأل . نونمؤي
 عفني امنإ يأ «ركذلا عبتا نم رذنُت افإ» نايغطلا نم مهبولق هيلع توطنا ام ةقيقحل فشكو لي هل

 يي وع ولا اي يو ا ا

 هتحرب هملع عم هنكل ؛ . ءاجرلا ىلإ وعدت ةمحرلاو « ةمحرلاب فصتملا ىأ «نمحرلا يشحخوو : نايح وبأ

 ناسنإالا بيغم دنع ةولخلاب يأ « بيغلاب  ىنعمو هيلع هب معنأ ام هبلسي نأ نم ًافوخ « العو لج هاشخب

 دمحم اي هرشبف يأ ةراشبلاب ًاريدج ناك راذنوالاب عفتنا امل « ميركٍر جأو ةرفغمب هرسشَبف» "رشبلا نويع نع

 وه ميركلا رجألا : ريثك نبا لاق ميعنلا تانج يف ةرخآلا يف ميرك رجأو « هبونذل هللا نم ةميظع ةرفغمب
 رمأ اهدعب ركذ ةلاسرلا رمأ ىلاعت ركذ املو © . . ةنجلا يف نوكي امنإ كلذو ليمجلا نسحلا . عساولا ريثكلا
 ءازجلاو باسحلل مهتوم دعب مهروبق نم مهثعبن ىأ «ىتوملا ييحن نحن انإ» لاقف روشنلاو ثعبلا

 ا 7 1 ا ٠
 حلاص نمو ءرشو ريخ نم ايندلا ىف اومدق ام بتكنو ىأ , يربطلا لاق #+مهراثأو اومدق ام بتكنو+

 دارأ » لاق رباج نع ثيدحلا ىفو 4 )٠( دج اسملا ىلإ مهلجرأب مهاطخ راثآو يأ « مهراثآو# اهئيسو لامعألا

 يف هانيصحأ ءيش لكوإ «”« انلوحت انك انأ انرسي ناك ام : اولاقف « مكراثآ بتكت مكرايد . مكراثأ بتكُت
 فئاحص وه روطسم باتك يف هانطبضو هانعمج رومألا نم رمأ وأ ءايشألا نم ءيش لكو ىأ «نيبم مامإ

 هولمع امب مهيلع دهاشلا « مهل ايعأ باتكب ىأ «مهمامإب سانأ لك وعدن موي ىلاعت هلوقك ل امعألا

 يأ «اومدق ام بتكنو » : نايح وبأ لاقو "ظوفحملا حوللا وه : ةداتقو دهاجم لاقو ء رش وأ ٍريخ نم

 ىلاعت ركذ مث . . «”ءايشألا اهب طبضُت يتلا ةباتكلاب مهلامعأب العو لج هملع ةطاحإ نع ربعف . يصحنو

 نبا رصتخم (4) . 776 /ا/ طيحملا رحبلا ريسفت () . 518 / نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح (؟) . ؟48 /4 دوعسلا يبأ ريسفت )١(
 رايتخا وهو لامعألا فئاحص هنأ هانركذ ام حجرألا (0) . هحيحص يف ملسم هجرخأ (1) . 48/97 ىربطلا ريسفت (0) . ١87/8 ريثك
 . 776 // طيحملا رحبلا (8) . ريثك نبا



 5 نو رشعلاو يناثلا ءزجعلا

 ل ا لو ص ص همم و ام و م ص رق سم جرت

 ثلاثي انْززعف امهوبدكَف نينا محل انلسرأ ذإ 20 نولسرملا اهءاج ذِإ ةيرقلا بلحصأ الثم مه برضأو

 5 أَ نا هيثم نحل َلْزنأ امو اتلثم رسب الإ متنا ام أولاك كح نولس رم بل ان أولاَف
 م مص ووب صصص رع يىرل سم 2 و.ارص رم كاعا

 اردت ل نأ ريطَم نإ أولاَف نهج نيبملآ غلبلا ال انبَع امو نيج نولسرمل ركبَلإ انإ لعب انبر أول

 0ص ملأ ُباَذع انم ؟تسمَيلو ودحر

 ممل برضاو# لاقف ءامسلا نم ةحيصب هللا مهكلهأف لسرلا اوبذك نيذلا ةيرقلا لهأ ةصق نيكرشملل
 يتلا « ةيكاطنإ » ةيرقلا باحصأ ةصق كوبذك نيذلا كموقل دمحم اي ركذاو ىأ «ةيرقلا باحصأ ًالثم

 نيذلا انلسر مهءاج نيح يأ «نولسرملا اهءاج ذإ» بيجعلا لوقلاو رئاسلا لثملاك ةبارغلا ىف يه

 يو يو ب سيو اسك يبطرقلا لاق مهتيادهل مهانلسرأ

 ام مهب لحي نأ نيكرشملا ءال ؤه راذنإب ب رمأ « نوعمش »و « قودصم »و « قداص » مهو لسر ةئالث

 مهيلإ انلسرأ ْذِإإل ”ىسيع لسر مه : ليقو ء هللا نم لسر ةثالث مهيلإ ثوعبملا ةيرقلا لهأ رافكب لح

 ايهانيوق ىأ «ثلاثب انززعن» 0 اههوردابيف نيلوسر مهيلإ انثعب نيح يأ «امهوبذكف نينثا
 مكتيادهل نولسرم هللا لسر نحن ىأ #نولسرم مكيلإ انإ اولاقف» ثلاث لوسرب امههرزأ انددشو

 هللا ىحوأ فيكف ؛ انلثم رشب الإ متنأ امو انيلع لضف مكل سيل يأ «انلثم رشب الإ متنأ ام اولاقإ»
 الإ معنأ نإ ةلاسرلاو يحولا نم ائيش هللا لزني مل يأ «ءيش نم نمحرلا لزنأ اموإف ؟ اننود مكيلإ

 و ل ل و يا ب لا ماس ع

 : يزج نبا لاق ماقتنالا دشأ انم مقتنال ةبذك انك ولو  مكيلإ هلسر اننأ ملعي هللا مهلوقب لسرلا مهب

 "ورحم رابخإ هنإف لوألا عضوم ا فالخيبب . نيركنملا باوج هنآل 4نولسرمل» ماللاب انه ربخلا 00

 ضومغ ا يلج ًاحضاو الب هللا ةلاسر مكغلبن نأ الإ انيلع سيلو يأ «نسيبلا مالبلا الإ انيلع اسوإ)

 فصوو « مهل ديعو اذه يفو : نايح وبأ لاق ةواقشلا مكلف متبذك نِإو ء ةداعسلا مكلف متنمآ نإف « هيف

 نم ةصقلا هذه ف ىور امك . لاسرإالا ةحصب ةدهاشلا تايآلاب حضاولا هنأل «نيبملا» ب غالبلا

 انريطت اَنِإ اولاق» "”تيملا ءايحإو صربألاو همكألا ءاربإ نم . لسرلا قدص ىلع ةلادلا تازجعملا
 نائثوألا ةدابع كرتو . ناميإلا ىلإ انل ةحيبقلا مكتوعدبو مكب انمءاشت اّنِإ : ةيرقلا لهأ مهل لاق ىأ «مكب

 هوحبقتساو هوب رغتساف ٠ هب نونيدي ام ريغ نيد ىلإ مهوعد مهنأ لسرلاب مهم ؤاشت هجوو : نورسفملا لاق
 ا وو انذاعأ : اولاق مهناك هيلإ اعد نمب اومءاشتف . ةجوعملا مهتعيبط هع ترفنو

 ىلإ انل مكتوعدو . مكلوق نع اوعنتمت مل نشل هللاو يأ «اوهتنت مل نئلإ» مهلوقب لسرلا اوُدعوت
 . اوتومت ىتح ةراجحلاب مكتمجرنل يأ بلا باذعا انتم كتسيلو مكتمجرنلا» اننيد ضفرو . ديحوتلا

 هلسرأ هللا نأ ىعدا نمل لاقي امنإ 4انلثم رشب الإ متنأ امإ# / ىلاعت هلوق نأل حوجرم لوق ىسيع لسر مهنأ نم هركذ امو ١14/١6 يبطرقلا ريسفت )١(

 ١7 /7يواضيبلا ىلع ةداز خيش ةيشاح (5) . "ال /// طيحملا رحبلا ريسفت (”) ١5١ /7#ليزنتلا مولع يف ليهستلا (؟١. ليهستلا ىف اذك



 سي ةروس (57”7) ٠

 0 هه ةئيدملا اصَقأ نم 3 --- نس ولاَ

 هيب سرر حاس ل سا سل سمس ير" ج2 ىو سس ريس وو

 ا وب الرطب ناحل ندر نإ ةَاَء هنو د نم ُدْحأَ 5 نوعجرت

 افإو , انببسب مكمؤش سيل : مهل لسرلا تلاق يأ «مكعم مكرئاط اولاقإ» ةلتق رش مكنلتقنلو
 فوذحم هباوجطرش ؟ «متركذ نئأ» مكلامعأ ءوسو . مكنايصعو . مكرفكبو . مكببسب مكمؤش
 مجرلاب اوتدعوتو انب متمءاشت . هللا ديحوت ىلإ مكانوعدو مكانظعوو مكانركذ نئأ ىأ هيلع قايسلا ةلالدل

 يف فارسإالا مكتداع موق متنأ لب متمعز اك رمألا سيل يأ «نوفرسم موق متنأ لب# ؟ بيذعتلاو
 يأ « ىعسي لجر ةنيدملا اصقأ نم ءاجو# عيرقتلاو رجزلا عم مهل ٌخيبوت وهو . مارجيالاو نايصعلا
 نلهأ نإ : ريثك نبا لاق « راجنلا بيبح »وهو هيشم ىف عرسي , ودعي لجر ةنيدملا فارطأ دعبأ نم ءاجو

 بيبح وهو « هموق نم مهرصنيل ىعسي ةئيدملا ىصقأ نم لجر مهءاجف . مهلسر لتقب اومه ةيرقلا
 ناك : يبطرقلا لاقو "”هبسك فصنب قدصتي ةقدصلا ريثك ناكو . كابحلا وهو ريرحلا لمعي ناك  راجنلا

 مهوعدي ةنس نيعبس مانصألا ةدابع ىلع فكعي ناكو « ةنيدملا باوبأ ىصقأ دنع هلزنمو ًاموذجم بيبح

 ؟ ةيآ نم له : لاق هللا ىلإ هوعدو لسرلا رصبأ املف . هل اوباجتسا اف ءهرْص نوفشكيو هنومحري مهلعل
 نيعبس ةهآلا هذه وعدأ ينإ ,بيجعل اذه نإ لاقف ! كب ام كنع جرفيف رداقلا انبر وعدن نحن معن اولاق
 دقو ريدق هاي ام لع اكبر مهن اولاد ؟ ةدخاو ةادغ ل مكي راج ربز تايحت عطتسلا ملف نع عرش هني

 ًاعرسم مهءاج لسرلا لتقب هموق مه اًملف « هب ام هللا فشكف مهبر اوعدو نمآف . رضت الو ًائيش عفنت ال

 ديحوت ىلإ نيعادلا ماركلا 0 اوعبتا يأ «نيلسرملا اوعبتا موق اي لاق# «نآرقلا هصق ام لاقو
 ببسلل ًانايبو ًاديكأت لوقلا ررك مث  ةحيصنلا لوبقل اهل ةلاتساو ميبولقل ًافيلأت موق ايؤف لاق امثلو ٠ هللا

 . نيصلخملا نيقداصلا لسرلا ءال ؤه اوعبتا ىأ #«نودتهم مهو ًارجأ مكلأسي ال نسم اوعبتا# لاقف

 يلامو هللا ديحوت نم هيلإ مكنوعدي ايف ةريصبو ىده ىلع مهو . ناميالا ىلع ةرجأ مكنولأسي ال نيذلا
 راتخي ام مهل راتخيو ؛ هسفن حصني هنأك مهل داشرإالا يف فطلت «نوسعجرُت هيلإو ينرطف يذسلا دبعأ ال

 ؟يقلخ عدبأ يذلا يقلاح دبعأ نأ نم ينعنمي ءىش ىأ ىنعملاو مهقلاح ةدابع كرت ىلع عيرقت عون هيفو .هسفنل

 فيك يأ يراكنإ ماهفتسا «ةهآ هنود نم ذختأأ» ؟ هلمعب ًالك يزاجيف توملا دعب مكعجرم هيلإو

 نغُت ال رضب نمحرلا ندري نإإ» ؟ ًائيش اهدباع نع ينغت الو عفنت الو عمست : ال ةملأ هللا نود نم ذخمتأ

 ىفالاو رفلا ميش يب لني نأ لا دارأول ثيحب ةالا ةناهلا ف يح يأ نيش مهعافش يسن

 ؟ عفشت الو عفنت الو عمست ال راجحأ يهو فيكف . يذاقنإ ىلع اوردقي ملو مهتعافش عفنت مل يل تعفشو

 هذهو 18/١16 يبطرقلا ريسفت (1) . سابع نبا نع يورم « راجنلا بيبح ٠ لجرلا مسا نأب لوقلاو ١64 / ريثك نبا ريسفت رصتخم )١(

 . يبطرقلا اهركذ بهو ةياور



 ١1 تدورشعلاو كلاعلا ءزجل |

 م ربو ر م رو ع هن و م

 وق تيلي َلاَف ةنحللا لخدأ لبق © نوعَمسأَف كبري نماء نإ 5 يي يل اذ

 3” اياد ردوا لاو # هيوم ىر عاج

 ير م و رص

 7 نوُكبتَس ب كراع

 نإ ينإ يأ «نيبم لالض يفل ًاذإ ينإإ هللا باذع نم يذاقنإ ىلع نوردقي الو يأ 4نوذقتُي الو)
 , همالسإ نلعأ ريكذتلاو حصنلا دعبو . . يلج رهاظ نارسخ يفل ةحلا مانصألا تذختاو هللا ريغ تدبع

 يلوق اوعمساف . مكقلخ يذلا مكبرب تنمآ ينإ | يأ «نوعمساف مكبرب اتنمآ ينإإف لاقف هنامإ رهشأو

 دحاو ,لجر ةبثو هيلع اوبثو . هنايإ نلعأو مهحصنو كلذ مهل لاق امل : نورسفملا لاق يتحيصنب اولمعاو
 5 تام ىتح مهماذدقأب هوئطوف هيلع اوبثو : ىربطلا لاق (”.هاذأ هلع عنمي دحأ هل 0 3 , هولتقف

 عم ةنجلا لخدا : هل هللا لاق تام الف ىأ «ةنجلا لخدا ليق# ©">تام ىتح ةراجحلاب هومر : ليقو

 ىتح مهلجرأب هوئطو مهنإ : دوعسم نبا لاق ةداهشلاب كزوفو كنايإ قدص ىلع ءازج . راربألا ءادهشلا
 مقس هنع هللا بهذأ دق . اهيف قزري وهف اهلخدف «ةنجلا لخدا# هل هللا لاقو . هربد نم هٌؤاعمأ تجرخ

 املف يأ #نيمركملا نم ينلعجو يبر ىل رفغ امي نوملعي يموق تيل اي لاق «اهبصّنو اهنزحو ايندلا
 مهتيل اي ب ىأ هلآم نسح اوملعيل ؛ هلاحب هموق ملعي نأ ىنمت هربصو هناميل اهب هللا همركأ ام نياعو ةنجلا لحد

 : سابع نبا لاق ميعنلا تانج لوخدب ينمركأو ,« يبونذ يبر يل رفغ هلجأ نم يذلا ببسلاب نوملعي
 كل كلذ مهلمحيل هلاحب ةمرق ملع ىو : : دوعسلا وبأ لاق «”هتامم دعب مهحصنو « هتايح يف هموق حصن
 محرتلا يف ءايلوألا ننس ىلع ًايرج ٠ ناالا ىف لوخدلاو رفكلا نع ةبوتلاب .ء رجألاو باوثلا باستكا ىلع

 اش يخصتو مه يقم اذه سلا نم رنج نم وردعب نم هموق ىلع انلزنأ امو (”ءادعألا ىلع

 مهب حاص ةداجاو دييص أل مهتبوقع تناك ام يأ «نودماخ مه اذإف ةدحاو ةحيص الإ تناك ْنِإ#©

 لاق ةدماخلا رانلاك اوراص ىتح مهسافنأ تدمخا دق ؛مهب كارح ال نوتيم مه اذإف .ليربج

 ةكئالملا لسري نأ نم هللا ىلع نوهأو لذأ مهنإف مهكالهإل رافحتبسا ةيآلا يفو :نورسفملا

 رمأف ةمقنلا مهل لجعف هل ىلاعت هللا فبضغ «راجنلا بيبح» لتق امل هنأ يور دقو .مهكالهإل

 لاق مث .ةحيصلاب مهلاصئتسا قيرط لعجف ؛ «مهرخأ نع اوتامف .ةدحاو ةحيص مهب حاصف ليربج

 ءالؤه ىلع ًافسأ اي يأ #« نوئزهتسي هب اوناك الإ لوسر نم مهيتأي ام دابعلا ىلع ةرسح ايإ» ىلاعت

 .هب اوءزهتساو هوبذك الإ لوسر مهءاج ام مهيلع ًةرسح ايو هتايآل نيركنملا هللا لسرل نيبذكملا
 اورسحتي نأب ءاقحأ مهنإ : 8 ةيشاح ىف لاق ناكمو نامز لك يف نيمرجملا ةداع اذكهو

 لاقو سابع نبا لوق اذه (8) . 15. /# ريثك نبا رصتخم () . ٠١ 4/177 يبطرقلا ريفت (7) . 1١68 / ريثك نبأ رصتخم رظنا )١(

 . ”ه 1/5 دوعسلا يبأ ريسفت (6) . سابع نبا مالك نم هلأ روهشملاو .لوقأ ٠ ًاثيمو ًايح هعوف حصن :١ عوفرم ثيدح يف و : فاشكلا بحاص



 سي ةروس (55) ١

 2 نورَصح اَنيدَل عيمج امل لك نإ و يد َنوعجرب ال حلب م نورفلا نم مهلبق اةلهأ أك اور
 هنم ىتأتي نم لك نإ ثيح ىلإ غلب .هتدشو هتماخفل رمألا نإف .مهيلع رسحتي وأ مهسفنأ ىلع
 ىلع ةبيخو ٍةرسح نم اهل اي :لاقو « مهيلع رّسحت لسرلاب مه :ازهتسا لاح ىلإ رظن اذإ فهلتلا
 رافكب ضيرعت ةيآلا يفو ,2'ةواقشلاب ةداعسلاو ءرفكلاب ناميإلا اولذب ثيح .نيمورحملا ءالؤه

 نيكرشملا خم خبو ةيرقلا باحصأ لاحب ةكم رافك لاح لثم اًملو . نيلسرملا ديس اوبذك ثيح شيرق

 ال مهيلإ مهنأ نورقلا نم مهلبق انكلهأ مك اورُي ملأ# لاقف مهقبس نمب مهرابتعا مدع ىلع

 نأ اوملعيو «لسرلل نيبذكملا نم مهلبق هللا كلهأ نمب نوكرشملا ءالؤه ظعتي ملأ يأ 4#نوعجري
 # نو رضحم انيدل عيمج امل لك نإو» ؟«'2ههكاله دعب اينذلا ىلإ مهل ةدوع ال نيكلهملا ءالؤه

 مكحأ يدي نيب ةمايقلا موي ءازجلاو باسحلل رضحتس ةيتآلاو ةيضاملا ممألا عيمج نأو يأ

 ركذ دعب ةلمجلا هده تااجوا نايح وبأ لاق ؟اهرشو اهريخ اهلك مهلامعأب مهيزاجيف «نيمكاحلا
 باوثو .باسحو مج كالهلا دعب لب نيكلهملا كرتي ال ىلاعت هللا نأ ىلإ ًانييبت كالهإلا

 ("”باقعو

 : يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغاللتبلا
 «نولسرمل مكيلإ انإ  نيلسرملا نمل كنإإ» لثم ركنم بطاخملا نأل دكؤم نم رثكأب ديكأتلا - ١

 . ًايراكنإ برضلا اذه ىمسيو « ماللا »و « نإ ٠ ب اههنم لك دكأ دقف

 مهعانتما يف رافكلا لاح هش ةيآلا « . . ًالالغأ مهقانعأ يف انلعج انإإ ةيليثمتلا ةراعتسالا -
 هل ًاضفخ عيطتسي ال ًاعوفرم هسأر حبصأف لالغألاو لسالسلاب هقنع ىلإ هدي تلغ نمب ناميالاو ىدهلا نم

 . ةيليثمتلا ةراعتسالا قيرطب كلذو . هدوصقمل دتبي ملف ههجو يف قرَّطلا تدس نميو « ًاتافتلا الو

 . « مهفلخ نمو . . مهيديأ نيب نمإ» قابطلا - “
 . #مهرذنت مل مأ مهترذنأأ» بلسلا قابط - 4

 . فورحلا ضعب ريغتل «يبحُت نحنإ» صقانلا سانجلا  ه

 . «ًارجأ مكلأسي ال نم اوعبتا . نيلسرملا اوعبتا» لعفلا راركتب بائطالا - 5

 ؟ «ةهلا هنود نم ذختأ| 9 خيبوتلل ماهفتسالا -+

 . ةنجلا لخداهل ليقف هولتق هناميإ رهشأ الف ىأ «ةنجلا ل خدا ليقهميلع قايسلاةلالدل فذحلا

 . «نولسرملاو . ..انلسرأ# نيبو «مكرئاطو . . انريطت# نيب قاقتشالا سانج - 4

 )١( يواضيبلا ىلع ةداز ةيشاح “٠/١74 . ) )7/ا/ طيحملا رحبلا (5) . 151 / ريثك نبا رصتخم 778 .



 5 تورشعلاو كلاغلا ءزجلا

 ىلع عقولا نسحو « نايبلا ةعور نم هيف امل نأرقلا صئاصخ نم وهو لصاوفلا ةاعارم - ٠
 . روهشم ريثك وهو  عمسلا

 3: ءابنألاو صصقلا ىف زاجيزالا وه . ةقراخلا هتغالبو ميركلا ليزنتلا نساحم نم : 0

 مسا ةصقلا ىف ركذي مل اذهو . رابتعالاو ريكذتلا صصقلا نم دصقلا نأل . اهرسو اهحور ىلإ ةراشإلاو

 فده لا وه سيل كلذ لك نأل . ماركلا لسرلا مسا الو . هللا ىلإ مهاعد يذلا صخشلا مسا الو « ةدلبلا

 . نآرقلا صصق رئاس اذه ىلع سقو . ةصقلا نم

 «ميحر بر نم ًالوق مالس. . ىلإ . .اهانييحأ ةتيملا ضرألا مهل ةيآو»: ىلاعت هللا لاق

 . (08) ةيآ ةياهن ىلإ (**) ةيأ نم
 مهبيذكت ببسب ةحيصلاب مهل هللا كالهإو . ةيرقلا لهأ ةصق ىلاعت ركذ امل : هّبَسسانملا
 ليللا بقاعتو .راثلاو عورزلا جارخإ يف , ةينادحولاو ةردقلا ىلع نيهاربلاو ةلدألا انه ركذ . نيلسرملا
 درو . ثعبلا لوح نيكرشملا تاهبش ركذ مث . راهقلا دحاولا ةردقب نايرجي رمقلاو سمشلا فو . راهنلاو
 . ةعطاسلا نيهاربلاو . ةعطاقلا ةلدألاب اهيلع
 : ةيهاتعلا وبأ لاق هللا دوجو ىلع ةلاد اهنأل ةمالع #ةيآ» : س_تكتدخغللا

 ؟دِحاجلا هدحجي 20( افيك | مأ هلالا ىصعُي فيك ًابجع ايف
 دهاش ًادبأ ةنيكستو ةكيرحت لك يف ولو
 دحاو هنأ ىلع لدت ةيآ هل عيش لك يفو

 : لاقيو « اهنم خلسناف » ىلاعت لاق عزنلاو طشكلا : خلسلا «خلسن» عاونألاو فانصألا «جاوزألا»
 : فاطعنالا وهو جارعنالا نم «نوجرعلا» محللا نع دلجلا عزن يأ ةاشلا دلج رازجلا خلس
 جوعي ىذلا قذعلا لصأ وه : ىرهوجلا لاق بطرلا ديقانع هيف ىذلا ةلخدلا قذع دوع : نوجرعلاو

 «خيرص# ةليقثلا ءايشألاب رقوملا ءولمملا «نوحشملا» ؟”ًاسباي لخنلا ىلع ىقبيف خيرامشلا هنم عطقتو
 ربقلا وهو ثدج عمج «ثادجألا» مهلوح امع نيلفاغ مهرومأ ف نومصتخي «نومّصِخَيا» ثيغم
 . "”ىثملا يف عرسأ يأ لسنو بئذلا لسع : لاقي . جورخلا يف نوعرسي «نولسني»

 سل قفز 1 مرور كم لو مو مروإم م موس ح1 82مومور 2 س5 جر عريو روم

 8 نولك أي هنف ابح اهم انجرحلاو اهلنييحا ةتيملأ ضراالا مهل ةيآءو

 ةرهاظلا تامالعلاو . ةرهابلا تايآلا نمو يأ «اهانييحأ ٌةتيملا ضرأالا مهٌةيآو» : ركسفنلا
 اهيف تابن ال يتلا ةدماحلا ةسبايلا ضرألا يهو « ةميظعلا ةيآلا هذه هتينادحوو هللا ةردق لاهك ىلع ةلادلا

 اهيلع هللا لزنأ اذإف . ثيغلاب اه ؤايحإو . اهبدج ضرألا توم : نورسفملا لاق رطملاب اهانبيحأ ء عرز الو
 «نولكأي هنمف ابح اهنم انجرخأو# هدعب ىلاعت لاق اذهو جيبب_ جوز لك نم تتبنأو تبرو تزتها ءاملا

 . 868 يبطرقلا ريسفت (9) . حاحصلاو طيحملا سوماقلاو م11 يبطرقلا رظنا(١)



 سي ةروس 50 ١ع

 55 يأ هن انو. ن يأمل جوملا نيا ربو يغأت لفك ني نجوا
 20 وملعب 5 ودغيال امو ةيمفلا أ نمو ضر تبنت ام اهل َجوْرأْلا ٌقَلَح ىذّلأ نحس ا

 ص اص سي رار  ريبيرمصو اص رب“ سمار 7 2س رص

 ريدْقَت كلذ 0 سمشلاو )ص َنوملظم مه اًدِإق رابتلا هنم خلس ليلأ مهن يا وو

 نمف ؛ ا

 ا م م ,ليخن نم تانج اهيف انلعجإ» ”نوذغتي هبو نولكأي بحلا

 ءاملا نم عيباني اهيف انلعجو يأ «نويعلا نم اهيف انرجفو# بنعلاو ليخنلا عاونأ نم اهيف ةرضان
 تارمث نم اولكأيل يأ *مييديأ هتلمع امو هرمث نم اولكايل#» ةريثك نادلب ىف ةحراسلا راهنألاو , بذعلا

 نبا لاق مهسفنأب هوعرزو هوسرغ امم مهيديأ هتلمع امو . مهل اهأشنأ يتلا ليخنلاو تانجلا نم ركذ ام
 نم الإ هلك كاذامو . اهفانصأو اهعاونأو راهثلا ركذب فطع . مهل عورزلا داجيإب هقلخ ىلع نتما امل : ريثك

 الفأ ىأ ؟ «نوركشي الفأ» لاق !ذملو مهتوقو مطوحب الو » مهدكو مهيعسب ال 2 مهب ىلاعت هللا همحر

 هتلمع امبو هرمث نم اولكأيل يأ ىذلا ىنعمب ؛ ام » نأ ريرج نبا راتخاو ؟ مهيلع هب معنأ ام ىلع هنو ركشي

 يلعلا هللا سدقتو هرنت يأ «اهّلك َجاوزالا قّلخ يذلا ناسحبس# (؟"!هوبصنو هوسرغ ىذلا نم يأ مه ليأ

 تبنت ٌءامم» ءايشألا عيم. نم لاكشألاو موعطلاو ناولألا ةفلتخملا ) اهلك فانصألا قلخ ىذلا اج

 . راهثلاو عورزلاو . راجشألاو ليخنلا نم ٌضرألا جرخُت امم يأ «نوملعي ال امو مهسفنأ نمو ُضرألا

 لاق امك ةبيرغلا (9ءايشألاو ةييجعلا تاقولخملا نم دوملعي ال امو 6 ثانإلاو روكذلا نم مهسفنأ نمو

 مه اذإف راهنلا هنم ٌحلسن ليللا مهل ةيآوز» «نوركذت مكلعل نيجوز انقلخ ميش لك نموؤ» ىلاعت

 مه اذإف راهنلا نع هلصفنو ءوضلا هنع ليزن ليللا انتردق لامك ىلع مهل ىرخأ ةمالعو يأ «نوملظُم

 خلسني سمشلا تبرغ اذإف . ضراع رونلاو مالظلا وه لصألا نأ ىلإ زمر ةيآلا ىفو , مالظلا ىف نولخاد

 ةيأو يأ «امل رقتسمل ىرجت ٌسمشلاو# ةملظلا وهو لصألا رهظيف لوزيو فشكُيو ليللا نم راهنلا

 هيلإ يهتنت تقولو ) هيف رقتست نمزل ه هاطختت الو هزواجتت ال كلف ىف هللا ةردقب ريست سمشلا مهل ىرخأ

 «اهف رقتسملا» ىلاعت هلوق ىفو : ريثك نبا لاق ملاعلا بارخ دنع اهنايرج عطقني ثيح ةمايقلا موي وهو

 يبنلا نأ يراخبلا ثيدح ضرألا يلي امم شرعلا تحت وهو يناكملا اهرقتسم دارملا نأ : امهدحأ : نالوق

 نيب نوكت افإ ةيجوزلا نأ دئاسلا ناك دقل هللا ةردق مظعأ ام هللا ناحبس() . 1537/7 ريثك نبا رصتخم (7؟) . 78/١8 يبطرقلا ريسفت )١(

 ناويحلاو ناسنإالا نيب ةيجوزلا نأ يهو بيرق نمز ذنم ثيدحلا ملعلا هفشتكا امل ةتبثملا ةرهايلا ةزجسعملاب نآرقلا ءاجو . طقف ناويحلاو ناسنالا

 بلاس » يئاب رهكلا عاعشالا نم نيفلتخم نيجو ز نم ةفل ؤم  ةداملا ءازجأ رغصأ يهو  ةرذلا نأ تبث دقف . تانئاكلا رئاسو ةرذلاو تابنلاو

 جاوزألا قلخ ىذلاناحبس# لئاقلا ريدقلا يلعلا ناحبسف « ةئنؤم ءاضعأو ةركذم ءاضعأ تابنلا نيب نأو « نادحتي ناجوازتي « بجومو

 . «نوملعي ال او مهسفنأ نمو ضرألا تبنت امن اهلك



 , نورشعلاو تلاثلا ءزجلا
 ١

 ردم أك قتيل سنا ال هو عقلا نوجه قَح لام هئردق رفا «© ميلعْل ٍزيِزَمْل
 00ر0 ا

 ج١ نوح كلف ىف كورال قام ليلا الورمَقلا

 ىتح بهذت اهنإف : لاق ؛ ملعأ هلوسرو هللا : تلق ؟ سمشلا برغت نيأ ىردتأ رذ ابأ اي) :لاق

 ثيح « ةمايقلا موي وهو اهريس ىهتنم وه اهرقتسمب دارملا نأ : ىناثلاو . ثيدحلا (. . شرعلا تحت دجست

 ال يأ «امل رقتسم ال# ءىرقو « هتياغ ىلإ ملاعلا اذه يهتنيو روكُو . اهتكرح نكستو . اهريس لطبي
 ىأ #ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ ©>فقت الو رتفت ال ؛ ًاراهنو اليل ةرئاس يه لب . نوكس الو اهل رارق

 رمقلاو» هقلخب ميلعلا . هكلم يف زيزعلا هلإلا ريدقتوه قيقد باسحبو ماظتناب نارودلاو "”يرحلا كلذ
 ُْق ًالزنم نورشعو ةين مث يهو . روهشلا ةفرعمل اهيف ريسي لزانم يف هريسم انردق رمقلاو يأ #لزانم هانردق

 قد هلزانم رخآ ىف ناك اذإف . اهادعتي الو اهاطختي ال اهنم دحاو ىف ٍةليل لك لزني « ةليل نيرشعو ةيناث

 نيحرمتلا دوقنع وهو . سبايلا لخنلا نصغك راص ىتح يأ «ميدقلا نوجرعلاك داع ىتح» سوقتساو
 ليللا ةفرعل سمشلا لعج امك . روهشلا ةفرعمل رمقلا هللا لعج : ريثك نبا لاق سوقتيو رفصيو فهي
 يف لقتنتو . هرخآ يف برغتو موي لك علطت سمشلاف ءرمقلا ريسو سمشلا ريس نيب توافو . راهنلاو
 : راهنلا ريصقيو ليثلا لوطي مل“ . ليللا رصقيو راهنلا كلذ ببسب لوطي ؛ ءاتشو ًافيص اب- راغمو اهعلاطم

 دادزي مث « رونلا ليلق ًاليئض رهشلا نم ليل لوأ يف علطي لزانم هرّدقف رمقلا امأو ٠ يراهن بكوك يهو
 ةعبارلا ةليللا ىف هرون لماكتي ىتح هؤايض دادزا عفترا املك مث 5 ةلزنم عفتريو ةيناثلا ةليللا ىف 0

 سبايلا قذعلا ىأ : دهاجي لاق ميدقلا نوجرعلاك ريصي ىتح رهشلا رخآ ىلإ صقنلا يف عرشي مث ١ ةرشع

 يغبني سمشلا ال» "رخآلا رهشلا لوأ يف ًاديدج أدبي مث ؛ ىنحناو سبيو قتع اذإ بطرلا دوقتع وهو

 نأل « هرون وحمتف ليللاب رمقلا عم عمتجت نأ اهل حصي الو سمشلل نكمي ال يأ «رمقلا كردُش نأ امل
 «رمقلا هلاردإ ال علصي نقلا ل: يربطلا لاق دابعلا ةحلصمو . تابنلا نيولتب لي كلذ

 ليللا الو يأ «راهنلا قباس ليللا الو» اهيف ليل ال ًارابن اهلك تاقوألا نوكتف هرون اهءوض بهذيف

 يأ «نوحبسي كلف يف لكو# «:اليل اهلك تاقوألا نوكتف هئايضب بهذيف هكردي ىتح راهنلا قبسي
 كلف يف موجنلاو رمقلاو سمشلا : نسحلا لاق ءامسلا كلف ىف رودت موجنلاو رمقلاو سمشلا نم لكو
 يف هللا ةردق نايب :ةيآلا نم ضرغلاو ”ترجام ةقصلم تناكولو ءيشب ةقصلم ريغ « ضرألاو ءامسلا نيب

 ةتباث اهنأ نونظملا ناكو اهسفن لوح رودت سمشلاو » : لالظلا هريسفت ف بطق ديس ديهشلا لوقي (؟) . 1١17/87 ريثك نبا ريسفت رصتخم )١(
 ةعرسب لئاه لا ينوكلا ءاضفلا ىف دححاو هاجتا يف ًالعف يرجت يه امنإ اهناكم يف ة ةرفتسم تسيل اهنأ ًاريخأ فرع نكلو . هيف رودت يذلا اهعضوم يف
 يهتنت يذلا رقتسملا اذه اهل رقتسمل يرجت ظ اهنإ لوقي اهريصمبو اهنايرجبو اهب ريبخلا اهبر هلئاو ٠ ةيناثلا يف ًاليمرشع ينثاب نويكلفلا اهبسح
 ةلتكلا هذه نأو . هذه انضرأ مجحل فعض نويلم وحن غلبي سمشلا هذه مجح نأ روصت نيحو . . . ىلاعتو هناحبس وه الإ هملعي ال هيلإ
 هللا قدصو « ملع نعو ةوق نع دوجولا اذه فرصت يتلا ةردقلا ةفص نم ًافرط كردن . ءيش اهدنسي ال ء ءاضفلا ىف ىربتو كرحدت ةلئاهلا

 . 5/78 يربطلا ريسفت (4) . 158 /* ريثك نبا رصتخم (5ز . « ©ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ



 سي ةروس(15) ١

 ُمهئِرْغناَنَل نإ و ه7 َنوبَك يام هم ني م انفلَحَو هو نوما كافل مهران نأ ممل يو رو ج5 عد 01 لس وج مصرس رس سرئاس د سارا سس اساع ج8 سات روس
 7 رق سرت مصرس ع ل ع

 قط نيح ل اعَممو نم ةمحر الإ 6 نوُدقني مال مك جرم ال

 ال رادم هل بكاوكلا نم بكوك لكو . رادم هلرمقلاو . رادم ال سمشلاف ٠ قيقد ماظنب نوكلا اذه رييست

 .هودعي ال ملعو ّدح لكل» :ةداتق لاق امك رخآلا ىلع [هدحأ ىغطي الو .هنارودوأ هنايرج يف هزواجتي
 ىلاعت لاق اكرمقلاو سمشلا نيب هللا عمجيف « ملاعلا بارخب مولعملا لجألا يتأي ىتح -«هنود رصقي الو

 اذه حطس نع ةيرشبلا ةايح يهتنتو ٠ ةمايقلا موقتو 5 نوكلا ماظن لتخيف «رمقلاو سمشلا عمجو»

 ةحضاو ىرخأ ةمالعو يأ «نوحشملا كلفلا ىف مهتيرذ انلمح انأ ممل ةيآو (” يضرألا بكوكلا

 هرما يلا ماليا هيلع عون ةنيقط ل - مدأ ةيرذ مهو - يقم مقرا دق اجا راق رك لق ياللا

 يف غلبأ هنأل ٠ . ركذلاب مهتيرذ صخ اغعإو : ليهستلا ىف لاق نينثا نيجوز لك نم اهيف لمحي نأ هللا

 «نوبكريام هلثم نم مهلانقلخوإ»"" ةمايقلا موي ىلإ مهباقعأ لمح ىلإ ةراشإ هيف نآلو . مهيلع نانتمالا
 امإو . نادلبلا ىصقأ اهيلع نوغلبيو اهنوبكري يتلا ةميظعلا نفسلا حون ةنيفس لثم نم مهل انقلخو يأ
 يهف ٠ تابوكرملا رئاسو لببالا يه : سابع نبأ لاقو ناسنإالل العو لج هللا ميلعتب اهنأل هيلإ قلخلا بسن

 الف رحبلا يف مهانقرغأل اندرأ ولو «مهل خيرص الف مهقرغن أشن نإو» «رحبلا ىف نفسلا لثم ربلا ىف
 ىلإ ًاعاتمو انم ٌةسمحر الإ قرغلا نم مهذقني نأ عيطتسي دحأ الو يأ «نوذستُي مه الوإ» مهل ثيغم

 نأ ىلاعت نيب . . مهلاجآ ءاضقنا ىلإ مهل انعيتمتو , مهايإ انتمحر لجأل نحن الإ دحأ مهذقني ال يأ # نيح

 حطس قوف لاقثألاو لاجرلا نم اهيف امب ةنيفسلا ريس نإف . ةميظعلا تايآلا نم رحبلا يف نفسلا مهبوكر

 ضاوخو نفسلا صاوخ مكحب هفرصتو نوكلا مكحت يتلا هسيماونو هللا ةردق مهتلمح دقف ةرهاب ةيآ ءاملا

 بهم يف ةشيرلاك مضخلا رحبلا يف ةئيفسلاو ث ةريدتتو هماجو ةللا عا نفاولكو . حيرلا صاوخو . ءاملا

 اودهاشو « راحبلا اوبكر نيذلاو . راهن وأ ليل نم ةظحل ىف ةكلاه يهف هللا ةمحر اهكردت آلإو « ءاوهلا

 نيب نم مهل يجنملا يه اهدحو اهنأو هللا ةمحر ىنعم نوسحيو . فيخملا رحبلا لوه ن ردي . راطخألا
 ةمحر الإ» ىلاعت هلوق ىنعم نوفرعيو ةمحرلا دي هكسمت يذلا لئاملا مضخلا اذه يف , تارايتلاو فصاوعلا
 ملعل مكوإع ايو كيرلا نيام ارسلا مه لبيت اذار! ! ميخرلا نيدتلا هللا ناحيسف اذن

 مهضارعإو . قحلا نع مهيماعت نع انه ربخأ . هتمحر راثآو . هتردق لئالدب ىلاعت مهركذ امل «نومجرت
 . "ا" ١6/ يبطرقلا ريسفت(1)
 ةلئاملا تافاسملا هذه موقت نأ نوكلا اذه قلاخ هللا ردق دقو ةلئاه تافاسم يكاوكلاو موجنلا نيب تافاسملا » هللا همحر بطق ديس لوقي (1)

 . حيسفلا مضخلا يف نيفسلا ةكرحب هبشأ لئاهلا ءاضفلا يف مارجألا هذه ةكرحو . عدصتلاو مداصتلا نم هتفرعمب هظفحيل موجنلا تارادم نيب

 ! ! « بوهرملا ءاضفلا كلذ يف ةحباس ًاأطقن نوكت نأ ىلع ديزت ال  اهتماخض ىلع  يهف

 . ١584 /” ليزنتلا مولع يف ليهستلا (”)

 وهو اهنوبكري حون ةنيفس لاثمأ ًانفس مهل قلخ يأ نفسلا 4 هلثم نمو هلوقب دارملا نأ سابع نع رخآ لوق كانهو ا”ه ١6/ يبطرقلا ريسفت (4)

 .«مهقرغن أشن نإو» هدعب هلوقل رهظألا



 ١ نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 2 ' هه مومو 2 ريس 50

 ا اوناع الإ 4 ميبر تلب تلي نم دي ا نم ا امو جنوح ركلعل عفلخامو كيدي أ نيب أم أوقتا مهل ليق اذإو

 ول نممعطنا اونمَنيذلل 0 وب (©0 نيضرعم ابنَ ماه مر معرة د هر مو

 © ٍنيبم ليَلَص فال مم : نإ حلا دا اع 3

 نيكرشملل ليق اذإو ىنعملاو تارهابلا دهاوشلاو . تاحضاولا تايآلا ةرثك عم . نامييالاو ىدهلا نع
 مهبيذكت ببسب باذعلا نم مكلبق نيقباسلا ممألاب لح امب اوربتعاو . هبضغو هللا طخس اورذحا
 اوضرعأ هريدقت فوذحم طرشلا باوجو « اومحرُت يكل ةرخآلا باذع نم مكءارو ام اورذحاو . لسرلا

 : ريدقتلاو فوذحم باوجلاو : يبطرقلا لاق 4نيضرعم اهنع اوناك الإ ىلاعت هلوق هيلع لدو اوربكتساو
 )كلذ نع اذبم ىفتكاف # . . ةيأ نم مهينأت امو» اهدعب يتلا ةيآلا هليلدو « اوضرعأ كلذ مهل ليق اذإ

 نم ةمالع نيكرشملا ءال ؤه يتأت امو ىأ #نيضرعم اهنع اوناك الإ مهر تايآ نم ٍةيآ نم مهيتأت امو»
 اهنع اوضرعأ الإ اهب هللا هديأ يتلا ةرهابلا تازجعملاك - لوسرلا قدص ىلع ةلادلا ةحضاولا تامالعلا
 . اهنأش ميخفتل العو لج برلا مسا ىلإ تايآلا ةفاضإو : دوعسلا وبأ لاق ءازهتسالاو بيذكتلا هجو ىلع
 تايآلا اهتلمج نم يتلا ةيليزنتلا تايآلا امإ تايآلاب دارملاو . اهقح يف هيلع اوءرتجا ام ليوهتل عبتتسملا
 بيجاعت نم اهريغو تازجعملل ةلماشلا ةينيوكتلا تايآلا وأ . هئالآ غباوسو هللا عنص عئادبب ةقطانلا

 ليق اذإو 2”ةيهولألاب هدرفتو . ىلاعت هتينادحوب ةدهاشلا هنوئش هيل . تاعونصملا
 هللا مكاطعأ ام ضعب اوقفنأ ةحيصنلا قيرطب رافكلا ءالؤه ليق اذإو يأ «هللا مكقزر امم اوقفنأ مهل
 ىأ «همعطأ هللا ءاشي ول نم معطنأ اونمآ نيذلل اورفك نيذلا لاق نيكاسملاو ءارقفلا ىلع هلضف نم
 الإ متنأ نإإ» ؟ هللا مهرقفأ نيذلا نيكاسملا ءال ؤه ىلع انلاومأ قفننأ : مهب اكهت نينمؤملل رافكلا لاق
 اوم قفز انا ورمل نوح كظاو رخال ااع ى 1] نون ول اهنا محلا ام يلا 4 سييم لالش يف

 ال هللاو ال : اولاق نيكاسملا ىلع ةقدصلاب اورمأ اذإف ةقدانز ةكمب ناك : سابع نبا لاق هللا مهرقفأ نم ىلع
 امكرمألا ناكول : نولوقي مهنأكف نينم ملا ىلع درلا مهضرغو ؟ نحن همعطنو هللا هرقفيأ . لعفن
 ملع امو ؟ انم مهماعطإ نوبلطت مكلاب اف « ءارقفلا ءال ؤه معطأل قزار هللا نأو , رداق هللا نأ نومعزت

 . ءالتبا قلخلا ضعب رقفأو قلخلا ضعب ىنغأ ىلاعت هنأو . قالخلا ديب قازرألا نئازخ نأ ءاهفسلا ءال ؤه

 قافنإالاب ينغلا رمأو . ًالخب ال ريقفلا نع ايندلا عنم دقف .ريقفلا ربص فيكو . ينغلا فطع فيك رظنيل
 همكح ىف الو هتثيشم ىف رلحأل ضارتعا ال « ءاشي ام لعفي هللاو ءالتبالل نكلو « هلام ىلإ ةجاح ال هيلع
 ةعاسلا مايقل مهداعبتساو . ةرخآلل نيكرشملا راكنإ نع ربخأ مث #«نولأسي مهو لعفي امع لأسي ال»

 ىتمو ؟ هب اننودعوتت يذلا ةمايقلا موي ىتم يأ 4نيقداص متنك نإ دعولا اذه ىقم نولوقيو# لاقف

 باوجلا اذه اوجرخأ امنإو : يبطرقلا لاق "ال ١6/ يبطرقلا ريسفت (7*) . 788 /4 دوعسلا يبأ ريسفت (1) . 1 ١6/ يبطرقلا ريسفت )١(
 . نينم ؤملاب ءازهتسالا جرحم
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 سا ريب سام ى ريل ورع ربع خام

 (850 نومصخي مهو مهذخان ةَدحو ةَحْيَص ال نول نيقدلَص تنك نإ | دولا اذنه: م نراوقي و

 5-3 ا ا ا جز نوع هيف ةيصوت 0
 ربب ل دوج بص

 رع حاس هع و لع رح اس ع ع

 58 مرر تأ ب قة

 لاق ؟ ًاباذعو ًاباسحو ًاروشنو ًاثعب كانه نأ مكاوعد يف نيقداص متنك نإ هب اننوفوخت ىذلا باذعلا اذه

 مهذخأت ةدحاو ةحيص الإ نورظتني ام يأ «مهذخأت ةدحاو ٌةحيص الإ نورظني ام» مهيلع ًادر ىلاعت

 الف . مهقاوسأو مهتالماعم ف نومصاختي مهو يأ «نومّصخي مهوإ» نورعشي ال ثيح نم ةأجافم

 ةخفن - ملعأ هللاو  هذهو : ريثك نبا لاق مهنكامأ يف نوتوميف . مهتذخأ دق ةحيصلاب الإ نورعشي

 . مهتداع لع نورح تير هركصل مهشياعمو مهقاوسأ يف سانلاو روصلا يف ليفارسإ خفني « عزفلا

 ضرألا هجو ىلع دحأ ىقبي الف ٠ اهدميو اهَّوطي ةخفن روصلا يف خفنف ليفارسإ هللا رمأ ْذِإ كلذك مه اهيبف

 مهلهأ ىلإ الو ةيصوت نوعيطتسي الف ىلاعت هلوق كلذف 2ع |مسلا لبق نم توصلا عمستي هقنع ىنح الإ

 ا ياو يوما ا يلا ياو وب اول ويم

 لف ايهذيب اجو نالجرلا رشن دقو ةعاسلا نموقتل ) : ثيدحلا فو كاد با عدلا نأل مهزانمو

 نموقتلو « هيف يقسي الف  نيطلاب هحلصي يأ  هضوح طيلي وهو ةعاسلا نموقتلو « هنايوطي الو هناعيابتي
 يتلا « قعّصلا ةخفن » يهو ةيناثلا ةخفنلا كانه نوكت مث ""( اهمعطعي الف هيف ىلإ هتلكأ عفر دقو ةعاسلا
 يتلا « روشنلاو ثعبلا ةخفن » يهو ةئلاثلا ةخفنلا نوكت مث « مويقلا يحلا ادع ام مهلك ءايحألا اهب تومي

 نم مه اذإف روصلا يف خفنو#» ةميركلا ةيآلا اهيلإ تراشأ ىتل يهو . روبقلا نم اهب 'سانلا جرخي

 نوعرسي مهروبق نم نوجرخي تاومألا ءال ؤه اذإف روصلا يف خفنو يأ #نولسني مهر ىلإ ثادجألا
 انليو اي اولاق» © ىينملا يف عارسإالا : نالسثلاو ٠ ًاعارس نوجرخي «نولسني» : يربطلا لاق ىثملا
 : ريثك نبأ لاق ؟ اهيف انك يتلا انروبق نم انجرخأ ىذلا نم انكاله اي نولوقي يأ ؟ «اندقرم نم انثعب نم
 مهت اجا كلذ اولاع اذه بداورلاك ةدشلا ىف هدعي اه لإ ةمدلاب هنآلاو مضروب ىف ميباذع ىسنياال اذهو

 نم هب هللا مكدعو ىذلا اذه ىأ «نولسرملا قددصو نعرلا دعو ام اذه# «7نونمّؤملا وأ ةكئالملا

 ةحيص الإ تناك نإإ» هللا نع هب انوربخأ اهف ماركلا هلسر قدصو « ءازجلاو باسحلاو توملا دعب ثعبلا

 ليفارسإ اهيف مهب حيصي ةدحاو ةحيص الإ مهئعب رمأ ناك ام يأ 4نورضحم انيدل عيمج مه اذإف ةدحاو

 . ةرخنلا ماظعلا اهتيأ : ليفارسإ لوق يه ةحيصلا هذهو : يواصلا لاق نورضاح اندنع عيمج مه اذِإف

 يتلا قمصلا ةخمن يه يبطرقلا لافو عزفلا ةخفن اهب دارملا نأو ىربطلا رايتخا وه ريثك نبا هلاق ىذدلا اذهو 1566© / ريثك نبا رصتحم )١(

 . 177/ريثك نبا رصتخم (4) . 1١/57 يربطلا (") . يراخبلا هجرخأ (؟) . ءابحألا عيمج اهب تومي



 14 دو رشعلاو ثلاثا ءزجلا

 رر جس لس

 للغش ىف ٌموِيْلآ ةَسَحلا بلح َنإ و راع كاملا َنوَرْجحاَكَو انْيَس سفن ظن ال موي . ويلف

 م7 ثوعديام مهلو ةهكلف ايف ممل (2: 050 نوعكَتم كيآرألا لع لدلظ يف مهجاوزأو مه قدا َنوهكلف

 0 سالم لال مج رمح

 © وبحر بر نم الوق مالس

 مث ع ءاضقلا لصفل نعمتجت نأ نكرمأي هللا نإ . ةقزمتملا روعشلاو ٠ ةقرفتملا ءازجألاو . ةعطقتملا لاصوألاو

 ام الإ نوزجت الو ًائيش سفن ملظُت ال مويلافإ» ”باسحلا فقوم يف نوعومجم مه اذإف روصلا يف خفني
 وأ ةرب سفنلا هذه تناك ًءاوس . ائيش سفن ملظُت ال - ةمايقلا موي مويلا اذه يفف يأ 4نولمعت متنك

 يف مهل لاقيس امل ةياكح هذهو : دوعسلا وبأ لاق هلمعب لك ىزاجي امنإو هريغ رزو ناسنإالا لمي الو . ةرجاف

 نيمرجملا لآم نع ربخأ الو .. "هه ًاعيرقتو ٠ . قحلل ًاقيقحت مه دمملا باذعلا نوري نيح « ةرخآلا

 ةنجلا باحصأ نإ يأ #نوهكاف لُْغش يف مويلا ةنجلا باحصأ نإ» لاقف نيقتملا راربألا لاح نع ربخأ

 نوهكفتي . رانلا لهأب ريكفتلا نع ميعنلاو تاذللا نم هيف مه امب نولوغشم - ءازجلا موي  مويلا كلذ يف

 ميعنلا وه لغشلا نأ رهاظلاو : نايحوبأ لاق راتوألل عاسلاو برشلاو لكألابو ٠ نيعلا روح اب نوذذلتيو
 نع راتوألا عامسو . راكبألا ضاضتفاب اولغَش : سابع نبا لاقو لابلاب رطخي ام لك نع مهلغش دق يذلا

 كئارألا ىلع لالظ يف مهجاوزأو مه» (”اوصغنتي الثل مهوركذي ال .رانلا لهأ نم مسهيلاهأ

 ىلع نوئكتم ٠ ريرهمز الو اهيف سمش ال ثيح « ةفراولا نانجلا لالظ يف مهتاجوزو مه يأ #نونكتم

 هكاوفلا عاونأ لك نم ةريثك ةهكاف ةنجلا يف مهل يأ «ةهكاف اهيف مهل روتسلاو بايثلاب ةنّيزملا ررسلا
 ذلتو سفنألا هيهتشت ام اهيفو# ىلاعت هلوقك نوهتشيو نونمتي ام اهيف مهو يأ «نوعديام مهلو»

 لهأ انيب ) ثيدحلا يفو « ميحرلا مهبر نم ميرك مالس مهل يأ «ميحر بر نم ًالوق مالسإ» «نيعألا

 مسهقوف نم مهيلع فرشأ دق ىلاعت برلا اذإف مهسوءر اوعفرف . رون مهيلع عطس ذإ مهميعن يف ةنجلا

 مهيلإ رظليف لاق «ميحر بر نم ًالوق مالسإ ىلاعت هلوق كلذف ةنجلا لهأ اي مكيلع مالسلا : لاقف

 هرون ىقبيو « مهنع بجتحي ىتح هيلإ نورظني اوماد ام ميعنلا نم ءيش ىلإ نوتفتلي الف . هيلإ نورظنيو

 . “( مهرايد يف مهيلع هتكربو

 : لي اهف اهزجون عيدبلاو نايملا نم ًاهوجو ةميركلا تايألا تنمصت : هع " للا

 . هللا ةردق ىلع ةرهاب ةميظع ةيآ ىأ «مهل ةيآو» ميظعتلاو ميخفتلل ٌربكتتلا - ١

 . راهنلاو ليللا نيبو «اهانييحأ ةتيملا صضرألا# ءايحبالاو توملا نيب قابطلا -

 نبا لاق متاح يبأ نبا هجرعتأ (4) . 47# /ا/ طيحملا رحبلا () . ”581/ /4 دوعسلا وبأ (1) . 74# /# نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح )١(

 . هتلس ق هجام نبا هاورو "5 ريثك نبال رصتخملا يف اذك رظن هداسإ ىو : ريثك
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 فاشكتاو راهنلا ءوض ةلازإ هبش «راهنلا هنم خلسن ليللا مهل ةيآو» ةيحيرصتلا ةراعتسالا -
 جرخن ىنعمب خلسن هنم قتشاو جارخبالاو ةلازؤإلل خلسلا مسا راعتساو ؛ ةاشلا نع دلجلا خلسب ليللا ةملظ

 : ىقابط راهنلاو ليللا نيبو ٠ ةراعتسالا غيلب نم اذهو 5 ةيحن رصتلا ةراعتساالا قيرطب راهنلا هنم

 : ءايشأ ةثالث نم بكرم هبشلا هجو #ميدقلا نوجرعلاك داع ىتح» لمجملا لس لسرملا هييشتلا - 5

 . ًالمجم يمس ركذي مل املو . ةرفصلاو . ءانحنالاو . ةقرلا

 نأ نم غلبأ هنإف «رمقلا كردت نأ ال يغبني سمشلا اله يفنملا مكحلا ةيوقتل هيلإ دنسملا ميدقت - 6

 كلوق ْنِإف اهب ديرأ ام الإ | اهريس ال ركع ابنا ةداقإ ل دكاوب «رمقلا كرذت نأ نسشلل نعم الو لودي

 ةرابعلا نم بذكلا يفنل دشأ هنإف «بذكت ال» كلوق نم غلبأ هيلإ كتمملا ميدهتب «بذكت ال تنأ 0(

 1 («0نآرقلا رارسأ ربدتف ةيناثلا

 سمشلا نع ربع دقف . حبسي لدب #نوحبسي كلف يف لكوإ لقاعلا ةلزنم لقاعلا ريغ ليزنت - ؟
 . ؟9ءالقعلا تافص نماهنأل ةحابسلاب مهفصو كلذ غوس يذلاو . ركذملا عمجريمضب بكاوكلاو رمقلاو

 مهتوم لاح اوهبشف . تاما نع ةرابع انه دقرملا «اندقرم نم انثعب نم# ةفيطللا ةراعتساالا

 . انتامم نم انثعب نم : هلوق نم غلبأو اهب ءايشألا هبشأ اهنأل مهمون لاحب

 . نمحرلا هب مكدعو ام اذه ةكئالملا مهل لوقت يأ «نمحرلا دعو ام اذه فذحلاب زاجيإالا -

 : # همعطأ هللا ءاشي

 «نولكأي هنمف ًابح اهنم انجرخأو# لثم ةميركلا تايآلا ماتخ يف فلكتملا ريغ عجسلا ٠-
 ريدقت كلذوؤ» لثمو #نوملظم مه اذإف# «نوملعي ال اممو مهسفنأ نم# 4«نويعلا نم اهيف انرجفو#»

 . 2 ةعيدبلا تانسحملا نم وهو «ميدقلا نوجرعلاك داع ىتحوو # ميلعلا زيزعلا

 ةر وسلا ةيابن (4) ةيآ ىلإ (08) ةيآ نم

مدلاو ىرخلا نم مه امو راجفلا ءايقشألا لاح
 5 0 نيظ رتلاو د 2 نآرقلا ةقيرط ىل أع ٠ . را

 8170/7 نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح رظنا(؟) ١١1/6 يواضيبلا ىلع ةداز خيشلا ةيشاح رظنا (1)

 نم هيفو زجعم هللا مالكف الاو ٠ نارقلا عئاور ضعب ناسنالا قوذتي ىتح رصحخلا ال لائم ا ليبس ىلع ةيغالبلا ةلثمألا ضعب انركذ (*

 ! ! نآرقلا لزنم ناحبف ٠ تاسللا هفصو نع زجعي ام ةينايبلا عئاورلا



 نو رثعلاو ثلاكلا ءزحلا
 ؟؟

 طبع

 ع كَل هلا ميشا ارب ل نأ مدا# ىنبلب .: كلا دس 7 « 0 دوم يأ مول اوزلتمأو

 عود قَت اوثوُكت لما يدك البيس زساذقلو جو عوتس طاري هبل نو تج ص
 0 ا 12-

 . ءازجلاو باسحلاو . توملا دعب ثعبلا ةلدأ نايبب ةميركلا ةروسلا

 ميحجلا رسكب «ًالبج# نيرمأ نيب قيرفتلا : ٌرييمتلاو . اولصفناو اوزيمت «اوزاتما» : ىتتنفغللا
 : سمطلا «انسمط» مهقلخ ىأ قلخلا هللا لبج نم قتشم « نيلوألا ةليجلاو » هنمو ةّلبج عمج ًاقلخ

 : خسملا «مهانخسم# اهريعس اوقوذو اهولخدا «اهولصا» دجوي مل هنآك ةلمج هرثأو ءيشلا باهذإ

 ةخوخيشلا نس غلبي ىتح رمعلا ةلاطإ : ريمعتلا «هرمعن» ةركنم ةروص ىلإ ةروص نم ليوحتلا
 هنمو هسأر ىلع هتبلق اذإ اسكن ءىشلا تسكن : لاقي بقع ىلع ًأسأر ءيشلا بلق : سيكنتلا «هسكتن»
 . ميمر وهف يلب يأ مظعلا مر لاقي تّنفملا يلابلا : ميمرلا «ميمر» «مهسوءر ىلع اوسكن مثؤ
 هّتفف لَك يبنلا ىلإ لاب مظعب ءاج شيرق رافك ديدانص نم « فخ نب يبأ »نأ ىور : كفل 7

 كشثعبي مث هيب مسن هلك يبنلا هل لاقف ؟ مر امدعب اذه ييجي هللا نأ دمحم اي معزتأ : لاق مث هديب

 انل برضو . نيبم ميصخ وه اذإف ةفطن نم هانقلخ انأ ناسنإالا ري ملوأ» ىلاعت هللا لزنأف رانلا كلخذيو

 . "4# ميمر يهو ماظعلا يحي نم لاق هقلخ يسنو ًالثم

 اييأ مويلا اوزاتماو#» لاقف ءايقشألا لاح ركذ ءادعسلا لاح ىلاعت نيب نأ دعب : ركسفللا

 ًابناج اونوكو مهنع اودرفنا « نينمؤملا يدابع نع نيمرجملا ةرفكلا رشعم اي اولصفناو اوزيمت يأ 4ن ومرجملا
 دهعأ ملأ © ةنجلا ىلإ ةنجلا لهأب رمؤي نيحو . لاؤسلل فوقولا دنع اذه مهل لاقي : يبطرقلا لاق

 أي مكرمأو 2 يأ نيمرجملا ة ةرفكلل خيبوتوهو . عيرقتلاو خيبوتلل ماهفتسالا «مدأ ينب اي مكيلإ
 0 هيلإ مكاعد ايف ناطيشلا اوعيطت الأ ىأ # ناطيشلا اودبعت ال نآإو يسر ةنسلأ ىلع مدآ ين

 ؟ هودع ناسنالا 5 . ةوادعلا رهاظ مكل ودع هنأل ىأ يهنلل ليلعت 4 ببن ردع مكلاذتإ»

 طارص اذهو ىرمأ لاثغماو يتعاطو يديحوتب ٠ . ىدحو ينودبعت نأب مكترمأو ىأ # ينودبعا نأو#

 «ًاريثك البج مكنم لضأ دقلو# ميقتسملا قحلا قيرطلاو ٠ حيحصلا نيدلا وه اذه يأ # ميقتسم

 لاق قحلا قيرط كولس نع مهاوغأو . نيريشك مكنم ًاقلخ ناطيشلا لضأ دقلو يأ ليلعتلل ديكأت

 يأ دراي اردو كنار 01 رع تح عازب نع ارك اذلع اي نطيل دس ىربطلا

 مث اا ل ا ا ا ا

 يتلا منهج - ران هذه ىأ «نودعوُت متنك يتلا منهج - هذه لاقف باذعلا نم مهرظتني امب مهرشب

 )١( يبطرقلا ريسفت رظنا ١/ 8يبطرقلا ريسفت (؟5) . 44 /1/ طيحملا رحبلاو ١9/15 . )”( يربطلا ريسفت 10/7 .



 سي ةروس (58) ا

 ميلر ا دينو يللا تفكر وصولا قت رك نبل هج َنوُرُمَكَت منك اَهَمْوَيْلآ اهوْلَصأ

 امور © دورس ٌنَأَف ط'رصلا أوُقِبَكسأَ ّينيِعأ عاتسمطل مان ولو © نوبسكي أوناك ام
 ىلع راو دار مر عوام رص سرع هي را ىلا لل و يا ياا ا وعلا صول رع سس

 لَك أَلا ىف هسكنل هرمعن نمو ص ٌنوعجرب الو ايضم أوعنطتسأ أف ميتناكم ىلع مهلنخسمل

 2 َنولمَعَي
 ةدايز هنم دوصقملاو . منهج ريفش ىلع مهو مهل باطخ اذه : يواصلا لاق اهب متبذكو لسرلا اهب مكدعوأ

 مويلا اهباذع عاونأ اوساقو اهترارح اوقوذ يأ *نورفكت متنكامي مويلا اهولصا# '”عيرقتلاو تيكبتلا

 ىلاعت ربخأ مث «ميركلا زيزعلا تنأ كنإ قذ» هلوق لثم ريقحتو ةناهإ رمأ وهو « ايندلا يف مكرفك ببسب
  مويلا اذه ىف ىأ *مههاوفأ ىلع متخن مويلا» لاقف داهشألا سوءر ىلع ةمايقلا موي مهتحيضف نع

 اوناك امب مهلجرأ دهشتو ميديأ انملكتو#» مالكلا نع اهعنمي ًاهخ رافكلا هاوفأ ىلع متخن - ةمايقلا موي
 يبأ نع ىربطلا ريرج نبا ىور ةحيبقلا مه امعأب مهلجرأو مهيديأ مهحراوج مهيلع قطنت يأ #نوبسكي
 هدحجيف هلمع هبر هيلع ضرعيف باسحلل ةمايقلا موي قفانملاو رفاكلا ىعدي » لاق هنأ يرعشألا ىبسوم

 موي يف اذك تلمع امأ : كلملا لوقيف . لمعأ مل ام كلملا اذه يلع بتك دقل كتزعو بر يأ : لوقيو
 مث هؤاضعأ تملكتو هيف ىلع متتخ كلذ لعف اذإف ٠ هتلمع ام بر ىأ كتزعو ال : لوقيف اذك ناكم يف اذك

 : لوقيف ؟ ملظلا نم ينرجت ملأ براي دبعلا لوقي ) ثيدحلا يفو 4 مههاوفأ ىلع متخن مويلا» الت
 . اديه فكيلع رتل كف ىنكذ لوقيف ٠ ينم ًادهاش الإ يسفن ىلع زيجأ ال ينإف دبعلا لوقيف ٠ ض

 نيبو هنيب ىلخي مث هلامعأب قطنتف ٠ يقطنا هحراوتل لاقيو هيف ىلع متخي مث , ًادوهش نييتاكلا ماركلابو

 اوقبتساف مهنيعأ ىلع انسمطل ءاشن ولو» 20( لضانأ تنك نكنعف ًاقحسو نكل ًادعب : لوقيف مالكلا
 ةورصببب تيكذ عهتدامك نييهاد بهقيرط وردا مهانيمعأل انئش ول يأ #نورصبي ىنأف طارصلا

 وهو .“”قحلا قيرط ىلإ ًادبأ نودتهي الف ىدهلا نع مهانيمعأل ءاشن ول ىنعملا : سابع نبا لاق ؟ ٍذئنيح

 مهناكم يف مهدعقي ًاخسم مهانخسمل ءاشنول يأ 4مهتناكم ىلع مهانخسمل ءاشن ولو» شيرقل ديدهت

 . اوهجرب نأ الو اريغلب اذإ اودي مل عيتاكم ى اوخيسم اذإ ىأ 4نويضجري الو اضن اوعاطتسا اضن

 لاقف رامعألا لواطتب رافكلا خسم ىلع هتردق لئالد ىلاعت ركذ مث . نيمرجملا ةرفكلل رخآ ديدهت وهو

 ال لفطلاك ريصيف قلخلا يف ًاسكتنم راوطأ يف هبلقن ل «قلخلا يف هس هرمسعُت نموإ»
 : امره بابشلا رّيصي رمعلا لوطف ٠ «..ايصلا لاج هيي ىذلا رفا لاح ىلإ ريصي : ةداتق لاق ًائيش ملعي

 مهئامعإ ىلع رداق كلذ ىلع ردق نم نأ نولقعي الفأ يأ ؟ «نولقعي الفأ» ًاصقن ةدايزلاو ٠ ًاقعض ةوقلاو

 ردق امك . رافكلا خسم ىلع ىلاعت هتردق ىلع لالدتسالا كلذ نم دصقلاو : يزج نبا لاق ؟ مهخسم وأ

 ١1/9 ىربطلا (7) . 7375 / نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح )١(

 . 44/١8 يبطرقلا ريسفت (4) . ملسم مامإلا هجرخأ ثيدح نم ءزج اذه (م)



 5-3 نورشعلاو تكلاغلا ءزجلا

 روصو اساس رو سرك سرر ى 27 و هس

 ُلوَقْل نيو يح نكن م رذنيل «© ٌنيِم ٌاَءرَفوو ذ الِإَوه نإ ل امو رعستلا هنئسْلع امو
 7 اهنَسْلَلٌدَو ساد سم يب ربيم ريت يوك من 4

 اهنسْنلَدَو تر ل وأ تج َنيِرفكْلا لع
 را 200 56 كلا سموحه ١ - 52 وم رع

 © َنوُرْكُس الفأ برأشمو عفلتم هيف مهو هن نو أَي كيو برت راف

 الو , رعشلا ًادمحم انملع امو ىأ هل يغيني امو رعشلا هانملع امو مره اذإ ناسنإلا سيكنت ىلع
 هب ىتأ ام نإو . رعاش هنإ مهلوق يف رافكلا ىلع در اذه : يبطرقلا لاق ًارعاش نوكي نأ هب قيلي الو حصي

 . نوزوم فرخزم مالك رعشلا نآل . رعشب سيل نآرقلاو . رعاشب سيل هقول وسرلاف . رعشلا ليبق نم
 نع هزنت يذلا زيزعلا نآرقلا نم كلذ نيأف «هبذكأ هبذعأ » ليق ىتح . ةيهاو ماهوأو تالايخ ىلع ينبم
 هللا همحر يعفاشلا هلاق ام فاصنإلا امنإو . هحدمو رعشلا مذ يف سانلا رثكأ دقو ! ! رشبلا مالك ةلئام
 هولتي ىذلا اذهام ىأ 4نيبم نآرقو ٌركذ الإ وه نإ ؛ حيبق هنمو . نسح هنم مالكلاو . مالك رعشلا د
 نم لاحب رعشلا هب سبتلي ال عطاس حضاو نآرقو . هدابعل العو لج هللا نم ريكذتو ةظع الإ دمحم
 مهو ٠ ةريصبلا ريثتسم ىلقلا يح ناك نم نآرقلا اذبم رذنيل ىأ «ًايح ناك نم رذنيل» لاوحألا

 "”نيرفاكلا ىلع باذعلا ةملك بجتو يأ 4نيرفاكلا ىلع لولا قحيوو» هب نوعفتنملا مبخأل نونمؤملا

 مهاب اراعشإ ايح ناك نم ةلباتع و مهلعجو : يواضيبلا لاق هب نوبطاخي ام نولقعي ال تاومألاك مهنأل

 داعأو ء همعنب ىلاعت فركذاول . . 9ةقيقحلا 2 تاومأ 5 مهلمأت مدعو ٠ مهتجح طوقسو 5 مهرفكل

 امث ممل انتلخ اثأ اور منراول لاقي أنا نمالسر زج نوع لع ارسم ةينادحولاو ةردقلا لئالد ركذ
 - انيديأ هتعدبأ ايف اوركفتيو « رابتعا رظن اورظني ملوأ يأ بيجعتلاو راكنإلل ةزمه لا «ًاماعنأ انيديأ تلمع

 ؛ متغلاو رقبلاو ليلا يهو ماعنألا نم مهلجألو مه هانقلخ امن نيعم الو كيرش البو . ةطساو ريغ نم

 فيك اهيف نوفرصتم مهف يأ يول وب او ا ا يا ا

 ال مهل ةليلذ يهو اهنو رهقي مهلعج ىنعملا : ريثك نبا لاق ممل اهانللذو# هلامب كلاملا فرصت نوءاشي

 ناكول اذكو « هعم داقنم ليلذوهو هقاسو هماقأل ءاشولو . هخانأل ٍريعب ىلإ ريغص ءاجول لب , مهنم عنتم

 اهنمو ميبوكر اهنمفإ» ! ! "”هدابعل اذه رخس نم ناحبسف .ريغصلا ريسب عيمجلا راسل ريعب ةثام راطقلا
 نفس يه يتلا ليالاك لاقثألا هيلع نولمحيو .رافسألا ىف هنوبكري ام ماعنألا هذه نمف ىأ 4نولكأي

  ةديدع عفانم اهيف مهو يأ 4براشمو عفانم اهيف مهلو» منغلاو رقبلاك همحل نولكأي ام اهنمو . ربلا

 نيب نم# اهنابلأ نم نوبرشي ًاضيأ براشم اهيف مهو .رابوألاو فاوصألاو دولحلاك بوكرلاو لكألا ريغ

 معنلا هذه ىلع مهمر نوركشي الفأ يأ «نوركشي الفأ» «نيبراشلل ًاغئاس ًاصلاخ ًانبل مدو ثرف

 ال ام ةدابع يف مهفنعو مهخبو مث . . مهيلع ةجحلا ةماقإو معنلا ديدعت تايآلا نم ضرغلاو ؟ ةليلجلا

 )١( دوعسلا يبأ ريسفت (؟) . 115 / ليزتتلا مولع يف ليهستلا 4/56١ .

 )"( ىواضيبلا ريسفت 2015 /7  ) 1١ريثك نبا رصتخم / ./11



 لس ةروس(56) 4

 سد ره رس سر ربا رب سس رس وني رص سر ساو رم رس خل سرس سه 8# جرم جروب

 © نورَضْحم دنج مه مهو مهرصن نوعيطتسا ال ي) 0 مهلعل ةملا# هلآ نود نم اوُدَحَكآَو

 سس رع ورامص سام

 7 ق8 رب دماطلا الاجور وب ةراقباو ةيورلا كلا | مُهَوَف كنزي رحي الف

 0 ل ل ا 5 نعم مسخ 1

 ةآ هللا نود نم اوذختاو» لاقف لالضلاو يغلا ةياهن كلذو « مانصألاو ناثوألا نم عفني الو عمسي
 عمست ال . ءامكب ءارص يهو اهب اورصني نأ ءاجر راجحألا نم ةحلا نوكرشملا دبعو يأ «نورصني مهلعل

 ا رع دولا ةملآلا 0 دك د روصو يايدورأب ووجب ووايد

 يأ مهنوعقتي ال مهن أ عم « لاملاو حورلاب 955 د او او وب

 الز. ارق يهتا عقال لو ارخ مهبل] قوتستالل يدور اذا ا ةجذلل تريبقتي هوكرتلا ..ةداثق لاق ف

 مث . انتردق نم تايآلا هذه اوأر دق مهنإ ىنعملا : 00 مهنأك نوكرشملاو مانصأ يه

 مهل مهف ٠ مهنع نوعفديو مهنم نوعنمي رافكلاو . الص أ ءيش لعف ىلع اهل ةردق ال ةهآ اننود نم اوذختا

 ىلع دمحم اي نزحت ال يأ «مّخوق كنزحي الف . ١ هرعت ذا ملط ال مايصالاو هدجلا كارك

 اق الا عرب ل ومو ا ل يح

 و ا ا ا ا حوا

 0 «ةفطُ نم ءانفاخ انآ ا مكوأ)ا لاقف روشنلاو 0 ل ا 1
 اَنأ ملعيف هللا ةردق ىف ركفتيو « رابتعا رظن رفاكلا ناسنإلا اذه رظني ملوأ يأ عيرقتلاو خيبوتلل يراكنإ

 «نيبم ميصخ وه اذإف» ؟ ةساجنلا جرخم نم جراخلا « ينملا » ةفطنلا وه ريقح نيهم ءيش نم هانقلخ
 نوصلاو يلا وج زك وا ردت رخو هير مصاخ . لطابلاب لادحلاو ةموصخلا ديدش وه اذإف ىأ

 لاق ؟ ثععبلا دنع ىرخأ ةرم هقلخي نأ ىلع رداق «٠ ةفطن نم ناسنإالا قلخ ىلع ردق يذلا هلإلا سيلفأ
 : ًارخخاس لاقو ميركلا يبنلا هجو يف هتّنفو ٠ ميمر مظعب ءاج « فلخ نب يبأ » يف تلزن : نورسفلل

 كلخديو كنثعبي معن :هل قع لاقف ؟اذه لثم ًاتافر حبصن نأ دعب انييحي هللا نأ دمحم اي معزتأ

 ادعتسم . ميمرلا مظعلاب لثملا رفاكلا اذه انل برضو ىأ #هقلخ يسنو الشم انل برضو 9( رانلا

 ىبسن « ةايحلا هيف انبكرو ةتيم ةفطن نم هانأشنأ انأ يسنو . هئانفو هتوم دعب ناسنإالا قلخ ةداعإ هللا ىلع

 لاقو ىأ #ميمر يهو ماظعلا ييحي نم لاق رضاح هسفن نم هباوجو . بيرغلا هأدبو بيجعلا هقلخ

 ًامالك دروأ ىأ : يواصلا لاق ؟ ةيشالتم ةتتفتم . ىلبلا دشأ ةيلاب يهو ماظعلا يبحي نم : رفاكلا اذه

 . 7١/77 يربطلا ريسفت رظنا هحجرو يربطلا هراتخا يذلا وه لوقلا اذهو )١(

 نب يبأ ٠ يف اهنأ حصألاو ٠ لثاو نب صاعلا » ىف تلزن اهنإ ليقو : رحبلا يف لاق (") . راصتحالا نم ءيثب 05/١86 يبطرقلا ريسفت (؟)

 . ريسفتلا اذه ىف مدقتملا لوزنلا ببس رظناو « فلخ

 لس سس مس



 نورشعلاو ثلاشلا ءزحلا
 قع :ينع

 اور طخألا رشا مل لمَ بلا همي فحول آم نأ ىدأ ابيب لف

 َقلَحنآَو هَ لب مهم قي نأ نأ م جعردنفب َضْرأْلاَو ةرمللا لع ىدَّلأ سيكو 4 َنودقوَت هنم متنا

 يسرا ريل“ ريل ضاع 0 لا ير ساو

 لك توكلم ءوديب ىذْلأ نحب مير نوكيف نك ,هل ٌلوقي نأ اعيش دارأ اذ بهرمأاآمعإ ١ ملعْلأ

 مس رباع ىو سرح |

 ينط نوعجرت هيلإ و ءْىَت

 «ةرم لوأ اهأشنأ يذلا اهييحي لقإ» قلخلا ةردق ىلع انتردق ساق ثيح . لثملاكوه ةبارغلا ىف ًابيجع
 عدبأو . مدعلا نم اهدجوأ ىذلا اهييحيو اهقلخي : هلاثمأو رفاكلا اذهل ًاتيكبتو ًاسيرخت دمحم اي لق ىأ
 ىأ «ميلع قلخ لكب وهو ةداعإلا ىلع رداق ؛ ةءادبلا ىلع ردق ىذلاف ٠ ءيش ريغ نم ةرم لوأ اهقلخ

 رجشلا نم مكل لعج ىذلا# ءانفلا دعب داسجألا ثعب هيلع بعصي الف « . عدبيو قلخي فيك ملعي

 ام لعف هيلع عنتمي ال ٠ رجشلا قرحت ًاران رضخألا رجشلا نم هتردقب مكل لعج يذلا يأ ها ران رضخالا

 برغأ وه ام مهل ىلاعت ركذ : نايح وبأ لاقو ("ًاديدج ًاقلخ اهتداعإو ةيلابلا ماظعلا ءايحإ هزجعي الو « دارأ

 ءىيشلا نم رانلا حادتقا وهو ءيش عدبأ كلذو . هدض نم ءىشلا زاربإ وهو . ةفطنلا نم ناسنإالا قلخ نم

 نم رانلا يروُت بارعألاو . ءاملا ىلع لمتشم وه امم تجرح كلذ عمو رانلا ءىفطي ءاملا ىرت الأ . رضخألا
 : لئاقلا نسحأ دقلو ")« راقعلاو خرملا دجمتساو ران ءيش لك يف » مهلاثمأ يفو . رافعلاو خرملا

 رات هب ءام هب باحسلا اذه هتردق رارسأ نم نيضيقنلا عمج
 قلخ يذلا سيلوأ» رضخألا رجشلا اذه نم رانلا نوحدقت متنأ اذإف يأ «نودقوت هنم متنأ اذإف»

 ربك عم ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا سيلوأ ىأ ؟ «مهلثم قلخي نأ ىلع رداقب ضرألاو تاومسلا

 ىأ «ميلعلا قالخلا وهو ىلب# ؟ اهثانف دعب مدأ ينب داسجأ قلخي نأ ىلع رداق اننفاش مظعو . امههمرج

 دارأ اذإ هرمأ افإ» ءيش لكب ميلعلا . نيوكتلاو قلخلا يف عدبملا قالخلا وهف . كلذ ىلع رداقلا وه ىلب

 ىتمف ٠ نونلاو فاكلا نيب هرمأ نأل ءيش العو لج هيلع بعصي ال ىأ «نوكيف نك هل لوقي نأ ًائيش

 0 ل يذلا ناحبسف# ءانع الو ةفلك الو . دهج الو بعت نودب . دجو ًائيش ىلاعت دارأ
 ةماتلا ةردقلاو . عساولا كلا هديب يذلا , ليلجلا ميظعلا هللا صقنلا تافص نع دجمتو هزنت يأ «ءيش
 ىلاعت متخ . . ءازجلاو باسحلل قئالخلا عجرم هدحو هيلإو يأ «نوعجرُت هيلإو» ءايشألا لك ىلع
 هب درفت يذلا . ناطلسلاو كلملا ةمظعو . ةردقلا لاك ىلع لادلا « عئارلا متخلا اذهب ةميركلا ةروسلا

 . ناوكألا قلاخ

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت هغالتلا

 )١( نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاحح 71/7" . )١( /1/طيحملا رحبلا (7) . ؟١ /7 ىربطلا ريسفت 48" .



 سي ةروس(95) <35

 . باجيإ رخآلاو. بلس لوألاف «ينودبعا نأو . . .ناطيشلا اودبعت ال نأ» بلسلا قابط - ١

 . ؟ «نوركشي الفأ» ؟ «نولقعت اونوكت ملفأ» عيرقتلاو خيبوتلل يراكنإلا ماهفتسالا -

 . ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو «نونلعيو . . نورسي» «نوعجريو 2 00

 هيبشتلا ةادأ تفذح . عافدلاو ةمدخلا يف دنجلاك ىأ #«نورضحم دنج مهل مهوو» غيلبلا ةسثعلا د

 ( وول هحوو

 هتدئافو ةيألا « مبهبوكر اهئمف# هلوق دعب # براشمو عفانم اهيف مهلوو» صاخلا دعب ماعلا ركذ ©

 . ةنملا ميظعتو . ةمعنلا ميخفت

 قحيو رافكلاو نينم ملا نيبو . راذعإلاو راذنإلا نيب لباق ةيآلا «ًايح ناك نم رذنيل# ةلباقملا 5

 . ريبعتلا فطلأ نم وهو *«نيرفاكلا ىلع لوقلا
 هصاصتخا هيش هنكلو , لمعت الو قلخت ماعنألا «ًاماعنأ انيديأ تلمع امتو ةيليثمتلا ةراعتسالا -

 ةراعتسالا قيرطب قلخلل لمعلا ظفل راعتساو ِه هسفنب هعينصيو هيديب ًارمأ لمعي نمي نيوكتلاو قلخلاب

 . ©9ةيليثمتلا

 . «ميلعلا قألخلا» . . «نييم ميصخ#» ةغلابملا ةغيص - م

 ءايشألا ىف اهذافنو ىلاعت هتردق ريثأت ةعرس هبش «#نوكيف نك هل لوقي نأ# ةيليثمتلا ةراعتسالا -
 فئاطل نم وهو . ريخأت الو ءاطبإ ريغ نم دجو ًائيش دارأ اذإف . عانتما الو فقوت ريغ نم عاطملا رمأب
 . ؟9ةراعتسالا

 تومحرلاو توربجلا لثم ماتلا عساولا كلملا هانعمو . كلملا نم ةغلابم ةغيص توكلملا : ةديتنات ف

 نيا انأ : بلكال يدق أولا لع بكادرعو ني وعلل 2107 وب جروس

 ريغ نم ًاقافتا عقو افإ خلا « تيقل ام هللا ليبس يفو : تيمد ٌعبصأ الإ تنأ لهو » هلوقو « بلطملا دبع

 رعشلا هانملع اموإطىلاعت هلوق يف انيدل اذه لكو ًاوفع كي هناسل ىلع اذه ىرج لب « رعشلا لوق ىلإ دصق

 . سيفن هنإف هربدتف . ه ا 2 #هل يغبني امو

 ١ سي ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت «

 )١( ىواضيبلا ىلع هداز خيش ةيشاح رظنا ”/ .١4 .
 )"( ريثك نبا رصتخم (”).0. 1 يضرلا فيرشلل نآرقلا تازاجي ىف نايبلا صيخلت رظنا "/ ١171
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 هروُسأ أ بكذي نمي

 . يحولا . ديحوتلا » ةيمالسإلا ةديقعلا لوصأب ىنعت يتلا ةيكملا روسلا نم تافاصلا ةروس

 . ناميالا مئاعد تيبثت ىلإ فدهت يتلا ةيكملا روسلا رئاس نأشك اهنأش « ءازجلاو ثعبلا

 , . ةالصلا 7 دهملارت تافاصلا « «قارألا ةكئالملا نع ثيدحلاب 0 ةروسلا ا 3

 هللا نيب ةيارق كانه نأب ا 0 0  ةبقاثلا بهشلاب مج مهضرعتو

 ةرم ةايحلل مهداعبتساو ؛ . هل نيكرشملا راكنإو ءازحلاو ثعبلا نع ةروسلا تثدحتو . نجلا نيبو هناحبس

 .. ًاتافرو ًاماظع اوحيببصي نأ ففي. ةنئاك

 يف امهنيب راد يذلا راوحلاو « رفاكلاو نم ؤملا » ةصق ةروسلا تركذ ثعبلاب ناميالا ةديقعل ًاديكأتو

 . رانلا يف رفاكلا دولخو « ةنجلا يف نمؤملا دولخب امههنم لك رمأ اهيلإ لآ يتلا ةجيتنلا مث « ايندلا

 . ليعامسإ مث « ميهاربإ مث ؛ , حونب ًاءدب « ءايبنألا ضعب صصق 5 هم ةميركلا ةروسلا تضرعتساو *

 حيبذلا ةثداح يف « ءالتييالاو ناعالا » ةصق ليصفتلاب تركذو . طولو سايلإ مث 3 نوراهو ىسوم ةصق مث

 نينم ؤملل ًايلعت , ءادفلاهءاجمث هدلو حبذب ا ايؤرلا رمأ نم ىرج امو / ليع امسإ

 . نيقتملل ةبقاعلا نأو ,ةرخآلاو ايندلا ىف هئايلوأو هئايبنأل هللا ةرصن نايبب ةميركلا ةروسلا تمتخو

 ييسر واوبب دوو يدوم لي 0 :ةيتميسللا

 اهب اوفلك يتلا مهفئاظو نايبو «نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسيإ هللا ةدابع نع نوكفني ال َنيذلا

 اذه لشمل . . ىلإ . . ًاركذ تايلاتلاف أرجز تارجازلاف ديأفص تافاصلاو» : ىلاعت هللا لاق

 . (51) ةيآ ةيابن ىلإ )١( ةيآ نم «نولماعلا لمعيلف



 تافاصلا ةروس (90/) م

 9ك سلا

 صرع جرا رس

 مد دحاول كهل نإ 2 وذ تايلدتلاق جاَرْجر تا براق يح اص تفكَصلاَو

 نم ةحيصلا : ةرجزلاو . حايص وأ ٍقوقب ءيشلا نع عفدلا : رجزلا «تارجازلا» : صتتفغللا
 ديدش قرحم #بقاثو» درمتم يتاع «#درامإ» هتوصل تعجرف اهيلع حاص اذإ منغلا يعارلا رجز : كلوق

 نويعلا نم عبان بارش #نيعم» ضعبب هضعب قزتلم #بزال» عطقني ال مئاد «بصاوو ذافنلا

 لوق دشنأو هبهذيو لقعلا لاتغي ام لوغلا : ةديبعوبأ لاق هدسفيو لقعلا لاتغيام لك : لوغلا «لوغإ
 : سايإ نبا

 (”لوألاف لوألاب بهذتو انلاتغت ررمخلا تلاز امو

 ءانإ : اولاق رمخ هيف نكي مل اذإف . سأك رخ هيف ناك اذإ ءانإلل لوقت برعلا : ةغللا لهأ لاق «سأك»
 : رعاشلا لاق حدقو

 "اب ةاننهتك تتيوادت“ :ىرسخأو ٍولل ىلع -تبرش ١ سأكو

 : رعاشلا لاق ركس اذإ فوزنمو فيزن وهف لجرلا فزت : لاقي نوركسي «نوفزني»
 (”| رجيبأ لآ متنك ىماذدثتلا سشبل وموحص وأ ومتقفزنأ ركل ىرمعل

 ًاراهظإ « هتاقولخغ ضعبب مسقلاب ةروسلا هذه ىلاعت حتتفا «ًافص تافاصلاو» : ركسيفنلا
 نم فئاوطلا هذهب مسقأ : ىنعملاو اهردق ةلالج ىلع دابعلل ًاهيبنتو . اهدئاوف ربكو « اهنأش مظعل

 ةكئالملا مه دوعسم نبا لاق هللا رمأ باقترا ُْق اهتحنجأ وأ , ةالصلا يف اهمئاوق تافاصلا « ةكئالملا

 ؟ مهبر دنع ةكئثالملا فصت اك نوفصت الأ ) ثيدحلا ىفو . ًافوفص ركذلاو ةدابعلا يف ءامسلا ف فصت

 ىلاعت مسقأ © ( فصلا يف نوصارتيو . ةمدقتملا فومصلا نامت لاق ؟ هللا لوسر اي فيكو : انلق

 نع نوكفني ال مهأش ةعفرو مهقلخ ميظع عم مهف . مهتدابع ةرثكو ؛ مهردق ةلالج ىلع ًاهيبنت ةكئالملاب
 . رابحلا زيزعلل عوضخلاو ا عم ٠ ةالصلا ىف نينم ملا فافطصاك ةدابعلل نوفطصي « هللا ةدابع

 راهطألا ةكئالملاو شرعلا يد هله مهيف امي بافقرلا هتبيه لالحل تعصضخو «؛ قئالخلا هل تناد ىذلا

 ىنعمب رجزلا نم 4 هللا هاش كي لإ هيوقوسي 4 تااحيسلا عرب لكلا ةكئالملا ىأ «ًارجز تارجازلاف»

 مهبقانمو مهنساحم ركذب ةداشإ . راربألا ةكئالملل كلا ' فصو «ًاركذ تايلاتلاف# ثحلاو قوسلا

 ديمحتلاو سيدقتلاو حيبستلا عم «. هئايلوأو هئايبنأ ىلع هللا تايآل نيلاتلا ةكئالملاب مسقأو ىأ ةيولعلا

 دحاو هلإ - سانلا اهحأ  هنودبعت يذلا مكهإ نإ يأ هيلع مسقملاوه اذه «دحاول مكمللإ نإ» ديجمتلاو

 . "ه٠ /ا/ رحبلا (") . 18*ال /755 ىيزارلا رخفلا ريسفت 8٠" . )7١( مال طيحملا رحبلا )١(

 : ٠9/4 / ريثك نبا رصتغم رظناو هحيحص ىف ملسم هجرخأ (4)



 ىلا نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 رك عا ص 0200007 سسصّل و مم ياو كجم 2 2 رم رم رم ل ص حرص ص

 اظفحو 20 اوكلأ ةنيزي ايندلا ءامسلا انيزانإ 50 قراشملا بروامهنييب امو ضْرَألاَو :ترمحلاوو بر

 رول صاع جرم ص و رورو هس موق د سرلا

 باع مو اروحد 2 ينج له نم َنوُفَدَقي و , لعألا الملا ّلِإ نوعمست ال 578 دام نِلطيش لك نم

 0 2 ي”لورس م س#*< سر حج رو ماما رم ص اس ناصو ص سس

 َمَقَلَح نم مأ اَهَلَح دَشأ مه مهتفتساف َبَقاَن باهش , هعبتاق ةغطخللا فطخ مالي 2 ٌبصاَو

 0) ٍبِزاَل نوط نم مهتفَلَ نإ
 هلإ قلخلا اذه عملو ؟ًادحاو الإ ةحلآلا لعجأ : اولاق ةكمب رامكلا نإ : لتاقم لاق . هل كيرش ال

 تاومسلا بر لاقف هتيهولأو هتينادحو ىنعم ىملاعت نيب مث 9 ًافيرشت : ءال وهم هللا مسقأف ؟ درف

 تاقولخملا نم امههنيب امو امهكلامو ضرألاو تاومسلا قلاخ ىلاعت وه ىأ «امهنيب امو ضرألاو

 هللا دوجو ىلع لئالدلا حضوأ نم . عيدبلا طمنلا اذه ىلع (هماظتناو امههدوجو نإف . تادوجوملاو

 : يربطلا لاق فيصلاو ءاتشلا ف اهبراغمو سمشلا قراشم بر وهو ىأ #قراشملا برو» هتينادحوو

 .٠ بكاوكلاب ءامسسلا نييزتب هتردق نع ربخأ مث "هيلع مالكلا ةلالدل براغملا نع قراشملا ركذب ىفتكاو

 مك يرعلا» ءامسلا انيز يأ «بكاوكلا ةنيزب ايندلا ءامسلا انيز اّنِإ» لاقف هتينادحو نع ربخأ نأ دعب

 ظفحللو ىأ م درام ب ناطيش لك نم ًاظفحو# ألألتت رهاوج اهنأكو ودبت يتلا . ةئيضملا ةرينملا بكاوكلاب

 ًاموجر : ثالشل موجنلا تقلخ : ةداتق لاق هللا هعاط نع حراج ةريكل صاغ ناطيطا لك نم

 اهنأل ركذلاب ايندلا ءامسلا ٌصخ : نايح وبأ لاقو '”ايندلا ءامسلل ة ةنيزو « اهب ىدتهُي ًارونو . نيطايشلل

 الملا ىلإ نوعّمُسي ال» *”نيطايشلا نم ظفحلا نوكي اهدحو اهيفو , راصبألاب دهاشُت ينلا يه
 الثل : ىنعملا ليقو , ىولعلا ملاعلا يف مه نيذلا ةكئالملا ىلإ اوعمتسي نأ نوردقي ال ىأ «ىلعألا

 نودصقي ةهج لك نم بهشلاب نومجريو يأ «بناج لك نم نوفذهُيو» ىلعألا ألملا ىلإ اوعمستي
 رحدلا نم . نيدورطم ىأ : ىربطلا لاق ءاسلا رابخأل عامسلا نع مهل ًادرط يأ «أروحدإل اهنم ء |سلا
 نم الإ» عطقني ال لوصوم باذع ةرخآلا ُْق مهو يأ 4 بضاو باذع مفوإ ”داعيالاو مفدلا وهو

 باهش هقحلف يأ «بقاث باهش هعبتأفإ» ةقراسم ًائيش سلتخا نم ألإ يأ 0

 ىف رودي امم ةعيرس ةفطخ دراملا ناطيشلا فطخي دق : نورسفملا لاق هقرحأف هعاعشو هئوضب ذفان ؛ ءىيضم

 يتلا بهشلا تسيلو : يبطرقلا لاق ًاقرح هقرحيو هبيصيف هطوبه ىف هقحالي باهش هعبتيف . ىلعألا ألملا
 ىرُت بهشلا هذهو . اهتاكرح ىرُت الو يرجت ةتباثلا نأل « تباوثلا بكاوكلا نم نيطايشلا اهب مجري

 ؟ يانقلخ نم مأ الخ دشأ مهأ# ثعبلل نيركنملا ءال ؤه دمحم اي لسف يأ «مهتفتسانو 0

 ةميظعلا تاقولخملاو ةكئالملا نم امهنيب امو ضرألاو تاومسلا مأ مه له ًاقلخخ دشأو ةينب ىوقأ مهب مهيأ يأ

 هفصو امنإو : يربطلا لاق هيف ةوق ال جزل وخر نيط نم ىأ #بزال نيط نم مهانقلخ اّنإ» ؟ ةبيجعلا

 . 54/١8 يبطرقلا ريسفت (م) . ؟4 /58 ىربطلا ريسفت (؟5) . 55/١8 يبطرقلا ريسفت )١(
 . 518/١8 يبطرقلا ريسفت (5) 17/57 ىربطلا ريسفت (8) . 857# /ا/ طيحملا رحبلا (5)



 تافاصلا ةروس (ا/) -

 رس سو راو هن رس لمس يل رس ل رس

 الإ ادد ْنِإاولاَقَو 22 نورخستسا هبا أوأر اًذإ و تتح نو ليال اوؤذ اذإو © َنورَخْسَمَو َتْبِجَعْلَ

 2 وامس سرآا ركب لا رلواسرمص 2 مث 4 ةدامد

 متناو معن لق © َنولوألا اَنٌو اباء وأ 54 نونو ل ا امدظعو بارت اكو انتم اًدوأ 020 نييم رح

 روم لمس رص اق لمس ليس رق يس دي لص | ص 7 0

 موي اذنه يد نيذلا موي ادن الوب اولاكو 20 نورظني مه اًذِإَف ٌةدحاو ُهَربَر ىهامإَف 0 نورخند

 م نودبعَب أون امو مهجاوزاو أوملَط نيا أورشحا * 2 َنوبْدَكَت ءدب منك ىَدْلأٍلصَمْل

 طلخ اذإ بارتلاو . ءاوهو رانو . ءامو بارت نم مدآ نبا قيلخ كلذكو . ءامب ًطولخم بارت هنأل بوزللاب

 مدعلا نم هقلخ ىذلاف , ناسنإلا ةداعإ ىلع ناهربلا ةماقإ ةيآلا نم ضرغلاو . '”ًابزال ًائيط راص عامب
 اي تبجع لب يأ 4نورخسيو تبجع لبا# ءانفلا دعب ماسجألا ةداعإ ىلع ٌرداق . قئالخلا هذه قلخو

 كلذ يف مهل لوقت امبو كنم نورخسي مهو . ةرهابلا هللا ةردق راثا مهتيؤر عم ثعبلل مهبيذكت نم دمحم

 مهو . ثعبلل مهراكنإو ةميظعلا قئالخلا هذه ىلع ىلاعت هللا ةردق نم تبجع ىنعملا : دوعسلا وبأ لاق

 اوفوخو نآرقلاب اوظعو اذإو ىأ «نوركذي ال اورُكُذ اذإو» '' ثعبلل كريرقتو كبجعت نم نورخسي
 ةرهاق ةزجعم وأ « ةرهاب ةيآ اوأر اذإو ىأ «نورخستسي ةيآ اوأر اذإو» نوربدتي الو نو ظعتي ال . هب
 مهريغ نوعدي وأ ةيرخسلا ىف نوغلابي . رجحلاو رجشلا ميلكتو . رمقلا قاقشناك كقدص ىلع لدت

 رحس الإ دمحم اي هب انتتج ىذلا اذه ام ىأ *نيبم رحس الإ اذه نإ اولاقو» ءازهتسالاو ةيرخسلل

 قراخلا نم مالسلا هيلع هيدي ىلع رهظ ام ىلإ « اذه » ب ةراشإالاو : رحبلا يف لاق نيب حضاو
 اذئأ يأ ءازهتسالاو راكنإلل ماهفتسالا «نوثوعبمل انئأ ًاماظعو ًابارُت اًنكو انتم اذئأ» ”رجعملا
 وأ يأ #نولوألا انؤابآ ّوأ# ؟ ثعبن فوس ماظعو بارت ىلإ اهؤازجأ تّنفتو « ةيلاب انداسجأ تحيبضأ
 داعبتسا يف ةدايز اذهو ؟ انؤابآ ًاضيأ ثعبيأ ىأ : يرشختزلا لاق ؟ نوثعبّيس كلذك نولوألا انؤابآ
 نوع معن مط لق يأ «نورخاد معن نأو معن لقإ» *'لطبأو ُدعبأ مهثعبف . مدقأ مهن :أ نونعي .رمألا

 روصلا يف ليفارسإ اهيف خفني ةدحاو ةحيص الإ يه امو ىأ «ةدحاو ةرجز يه امنإف» نورغاص متنأو

 لاق ضعب ىلإ مهضعب رظني رشحملا ضرأ يف مايق مه اذإف يأ « نوري مع ادانو نوملا ند ماعلا
 . لباالا رجزك . رجزلا اهدوصقم نأل ةرجز تيمسو . ةيناثلا ةخفنلا ىهو ةحيصلا : ةرجزلا : يبطرقلا

 لاتقف ةمايقلا لاوهأ مهتنياعم دنع مهتمادنو مهترسح نع ىلاعت ربخأ مث : . . "قوسلا دنع ليخلاو

 مهل لوقتف ! إ 0 ا

 لصفلا موي اذه يأ #نوبذكت هب متنك يذلا لصفلا موي اذه عيرقتلاو خيبوتلا ليبس ىلع ةكئالملا
 نسحملا نيب قيرفتلاو ءاضقلا : لصفلا : ىواضيبلا لاق هب نوبذكتو هنو ركنت ملك يذلا قئالخلا ني

 . نيمرجملاو ةاصعلا نم مههابشأو نيملاظلا اوعمجا ىأ «مهجاوزأو اوملظ نيذلا اورّمثحأ # ءىسملاو

 )١( "ه8 /ال طيحملا رحبلا ريسفت(") <75 دوعسلا يبأ ريسفت (1) 0378/77 ىربطلا ريسفت .

 )14( فاشكلا ريسفت ٠0/5" . )6( يبطرقلا ريسفت ١8/ ”7 . ) )7١ىواضيبلا ريسفت ١8/5



 3 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 مه لبي مج َنوَرَصاَنَت ال ركل ه١ 00 د محملا طارص لإ مهدها هلأ نود نم

 أولاَك جنين ع انتوا منك كن الت عج وات ضب لع مهضعت لبفأو 2 نولستسم مول 027-2 7 _ ص ركل ا رع رو ل م

 حج نفط امو منك لب نطق نم عدلان كامو هج نوم ووك ل لب
 عم قراسلاو . رمخلا براش عم رمخلا براشو . ينازلا عم ينازلا : يبطرقلا لاق هئارظن عم ناسنإ لك
 (؟ ةاصعلا نم مههابشأ هب دارملا هنعو . تارفاكلا مهءاسنو نيملاظلا اوعمجا : سايع نبا لاقو "”قراسلا

 ف هداف كلذو «؛ مانصألاو ناثوألا نم نودبعي اوناك امو يأ «هللا نود نم نودبعي اوناك امو*

 فو . اهيلإ مهوهجوو ميحجلا قيرط مهوفرعف يأ « مسيحجلا طارص ىلإ مهودهاف» يهليجختو مهريسحت
 ىلإ مويلا اودتهيلف ٠ ميقتسملا طارصلا ىلإ ايندلا يف اودتهي مل اذإف ء ةيرخسو مكهت «مهودها» ظفل
 مهلاوقأ عيمج - نع نولأسيس مهخأل طارصلا دنع مهوسبحا يأ «نولوئسم مهنإ مهوفقوإ» ميححجلا طارص

 رصني ال مكل ام يأ «نورصانت ال مكل امإ» خيبوتلاو عيرقتلا ليبس ىلع مهل لاقي مث . مهلاعفأو

 لوق ىلإ ةراشإ اذه : نورسفملا لاق ؟ نيعملاو رصانلا ىلإ ةجاح يف مكلكو ؟ًعيمج انه متنأو ًاضعب مكضعب
 نيءاتلا ىدحإ تفذح نورصانتت #نو رصانت# لصأو 00 يصنف عيمج نحن 9 ردب موي لهج يبأ

 نع نوزجاع « نوداقنم ءالذأ مويلا مه لب يأ #نوملستسم مويلا مه لب# ىلاعت لاق « ًافيفخت

 ءاس ؤرلا لبقأ يأ #نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقأو» نودوبعملاو نودباعلا مهنمءاوس « راصتتالا
 ةموصخلا قيرطب خيبوت لاؤس وه امنإ مهلاؤسو : دوعسلا وبأ لاق نومصاختيو نوموالتي عابتألاو

 اننوتأت متنك مكنإ : نيعوبتملل مهنم عابتألا لاق يأ 4نيميلا نع اننوتأت منك مكنإ اولاقإط ”لادجلاو
 اننوتأت متنك يأ : ىربطلا لاق 0ىدهلا قيرط عابتا نع اننودصتو «٠ , لطابلا انل نونيزتو « ”قحلا لبق نم

 لوقك ةردقلاو ةوقلا : برعلا مالك يف نيميلاو : لاق . هوجولا ىوقأب اننوعدختف . قحلاو نيدلا لبق نم
 : رعاشلا

 0 نيميلاب ةبارع اهاّقلت رلجملا تعفر  ةيار اه اذإ
 لباولاق# ابلاغ رارسألاب ةسوسولا ةلاح ىف داتعملا وه اى اننيمي نع ةسوسولا قيرطب اننوتأت دارملا : ليقو

 5 نامييالا نم مكعنمت ملو لالضلا ىلع نحن مكلمحن مل : ءاس ؤرلا مهل لوقي يأ #نينمؤم اونوكت مل

 ةركنم مكبولق تناك لب , نومعزت امك رمألا سيل يأ : ريثك نبا لاق مكرايتخاب اونم ؤت ملو مترفك لب
 ةردقو ةوق نم مكيلع انل ناك ام ىأ #ناطلس نم مكيلع انل ناك امو# "”نايصعلاو رفكللةلباق . ناهولل

 دادعتساو نايغطو روجف مكيف ناك لب يأ 4نيغاط ًاموق متنك لب انتعباتم ىلع اهب مكرهقن
 . /4 ١8/ يبطرقلا ريسفت (") . ”65 /// طيحملا رحبلا بحاص هنع اهلقن (؟) باطخلا نب رمع ىلإ هازعو 76/١6 يبطرقلا ريسفت )١(

 . 777/987 ىربطلا ريسفت )١1( . رهظألا وهو ىدسلا نع ريثك نبا هاكح لوقلا اذه (©) . 718/5 دوعسلا يبأ ريسفت (4)

 . 11/7/ /* ريثك نبا رصتخم (8) . ةغللا ةهج نم هدضعي ام هل سيل نكل فيطل ىنعم وهو لالظلا ىف هركذ ىنعملا اذه ()



 تافاصلا ةروس (”7) 3

 ٍباَّدعْل ف ديمون م مسنإَف تب َنيولْغاَنُك اَنِإ ركتتيوغاف يد نوعي ذل انإ 1 انيَلَع يَ ىلا رص حرص جا ص
 ا لا لا راس حس

 © َنوُريكَتْس هللا الإ هلال مه لبق اًذإ أوناك مهن يو َنيمرجملاب ْلَعْفَت َكلدك ان ه2 َنوُكرتشم

 أوقياَذل نإ م َنيِلَسرمْلا ٌقَّدَصَو نَللب ءاَج لب © نون يعاشل انتا وكرات كانبأ َنولوقيو
 ٌفْزِ مك كبتلوا ج َنيِصْلحمْلآ هل دابعالإ و َنولمعَ متنك اما نور امو كنج ميلألا ٍباَذعْل راس سس ماس عع 200 رم ىو

 هللا ديعو ًاعيمج انيلع بجوف يأ «انبر لوق انيلع قحفإ انومتعبتاو انل متبجتسا كلذلف ٠ نايصعلل
 «نيواغ انكانإ مكانيوغأف# ةلاحم ال باذعلا اذه وقئاذل انإف ىأ «نوفتاذل انإ» باذعلاب انل
 تيزدإل مفادج و ريغ لاعبا لاك لالضو 'يغ ىلع انكانثأل غلا ىلإ مكانوعدو . لطابلا مكل يزف يآ

 0 *م اوناك امك . باذعلا ىف نوكرتشم ةمايقلا موي مهنإف يأ «نوكرتشم باذعلا يف رئموي

 انإ» «نوكرتشم باذعلا يف مكنأ متملظ ذإ ذِإ مويلا مكعفني نلوإ ىلاعت لاق امك نكلو « ةياوغلا

 تينبلا ىلاعت نيب مث . نيمرجملا ءايقشألاب لعفن ءال وهب لعفلا اذه لثم يأ «نيمرجملاب لعفن كلذك
 عبهللا الإ هلإ ال» اولوق مه ليق اذإ يأ #نوربكتسي هللا الإهّلإ ال مهل ليق اذإ اوناك مهنإو» لاقف

 ىلإ نوعدي امدنع نولوقيو ىأ ؟ «نونحي رعاشل انتهلا اوكراتل انتأ نو لوقيوإ» نومّظعتيو نورّبكتي
 مهيلع ًادر ىلاعت لاق قي هللا لوسر كلذب نونعي ؟ نونجم رعاش لوقل ناثوألا ةدابع كرتنأ : ديحوتلا
 مالسإلاو ديحوتلاب دمحم مهءاج لب نورتفي اك رمألا نيل ىأ #«#نييلسرملا ةدحتمو قسحلاب ءاج لب+

 راكنإ نيب نوكرشملا عمج : نايح وبأ لاق هليق لسرلا هب ءاج ام لثمب ءاجو . جلبألا قحلا وه ىذلا
 نمودعع رعافلا نإف « نونجم رعاش و مهوقب مهمالك يف اوطلخ مث ٠ ةلاسرلا راكنإو . ةينادحولا

 لصي ال ًانوئجم ناك نمو ؛ ةعيدبلا ظافلآلا بلاق يف اهغوصيو « ةبيرغلا يناعملا هب مظني ام قذحلاو مهفلا

 اهبأ مكنإ يأ «ميلألا باذعلا اوقتاذل مكنإ» '”نايذهو طيلخت مهمالكف . كلذ نم ءيش ىلإ
 لثشم ءازج الإ نوبقاعت ال ىأ #نولمعت متنك ام الإ نو زجُت امو» باذعلا دشأ نوبذعمل نومرجملا

 . '"ةفعاضم فاعضأب هؤازجف ريخلا فالخب . هردقب هؤازج نوكي رشلا نأل : يواصلا لاق مكلمع
 ىف نآرقلا ةقيرط ىلع « . مهميعنو نينم ملا لاوحأ نم ًائيش ركذ 1 مهباذعو رافكلا لاوحأ نم ًائيش ركذ انو

 هللا دابع نكل يأ عطقنم ء دا 4 يشل الا ءامح نطل لاقت اسفر ارض كاي رانا ب تا

 . مهتائيس نع هللا زواجتي لب . باسحلا نوشقاني الو . باذعلا نوقوذي ال مهنإف . نيدحوملا نيصّلخملا
 قزر محل كئئوأإ» لاقف مهئازج نع ربخأ م . . فعض ةثامعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب ةنسحلا نوزجي

 اهيف مهقزر مهلو# ىلاعت لاق ايك ًءاسمو ًاحابص ةنجلا يف مهقزر مهل راربألا رايخألا كئلوأ يأ «مولعم

 2 ؟9ةحئارلا بيطو ؛« معطلا ةذلو . رظنملا نسح نم صئاصخلا مولعم : دوعسلا وبأ لاقو «ًايشعو ةركب

 )١( دوعسلا يبأ ريسفت (9") . م0 /* نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح (؟) . "هال /9 طيحملا رحبلا 514/84



 5 نو رشعلاو ثلاثلا ءزجملا

 سا مر همس ريب درر سرس عل سس سس راسو ع 0 رو م2

 نم سأكي ميدلع فاطم هيد َنيِللَمَتم رس لع © ميعنلأ تدّنَج ىف يزل َنوُمكَم مهو هكااوف )مولع

 فرطلا تارصنق مهدنعو 2 نوفر اهنع مهالو 5-5 49 نيبر 21 أ ذل ءاضيب 20 نيعم

 رر رث مر رب, سس 2 يرجعك ل

 89 نونكم يب نمنأك (هه) نع

 لاو هكا ليس لعنة يف لك يام لكل كلاب كفا و ٠ نوصركم نوزّزعم

 أفق ىلإ مهضعب رظني ال يأ < لئن : دهاجي لاق اوءاش فيك مهب رودت 6 توقايلاو ردلاب ةللكم

 ىأ بارشلا ركذب هبقعأ ماعطلا ركذ ال #نيعم نم ٍسأكب مهيلع فاطي» ؛ًابباحتو ًالصاوت ضعب

 رمخ هبا فصو | يواصلا لاق ةنجلا نويع نم جراخ راج رهن نم رمخلا نم رسأكب ةنجلا مدخ مهيلع ف فوطي

 "ةيراحلا يه نيعملاو « رمخلا يهف نآرقلا ف ,سأك لك : سابع نبا لاقو ”عبانلا ءاملاك يرجي هنآل ةنجلا

 رمح نسحلا لاق اهبرش نم اهب ذتلي , نيب راشلل ةذل تاذ ءاضيب رمخلا هذه ىأ « نيب راشلل ةذل ءاضيب#

 مهلوقع لاتغي ام اهيف سيل ىأ «نوفزُنُي اهنع مه الو لوغ اهيف ال نبللا نم ًاضايب دشأ ةنجلا
 1 تاجا و تك نبا لاق اهلا رج لك 0 راما

 مجد نزلا ماسر نق لاقو « سابع نبا لاق سأرلا عاد انه لوخلاب دارلاو + انولك بيط
 راما الف 34 هرارضأو هرادكأ يفنتو 4 بارا ةذل ققح يتلا ) بارشلا فاصوأ لمجأ كلتو © طبلا

 مهدنعو# اينذلا ةرمخ يف لاح لا يه امك عاتمتسالا ةذلل بهذي ةذب رع الو ركس الو 3 سوعءرلا عدصي

 ىلإ رظنلا ىلع نهنيعأ نرصق يتاوللا تافيفعلا . نيعلا روحلا مهدنعو ىأ «فرطلا تارصاق

 ال تافيفع يأ «فرطلا تارصاق#» :سابع نبا لاق . ةفعو ًءايح مهريغ ىلإ نرظني الف . نهجاوزأ
 يأ : ىربطلا لاق نويعلا تاليمج تاعساو ةفعلا عم نهو ىأ 4نيع#» نهجاوزأ ريغ ىلإ نرظني

 1 ل و دبابو يس يصاب هلا أر اج ساو

 ا وجل 4 يل 1 ا . رهابلا لالا انه سب ضرغلاو 5 . يديألا

 لاق اهضايبو اهئافصل ةضيبلاب ةأرملا هبشت برعلاو . نويعلا الو ىديألا هلذتبت ال 4 نونكم ضيب “نهنأك»

 هب ذذلتت اموهو ماركاالا ًايناثو . ماسجألا هب ذذلتت اموهو قزرلا ًالوأ تايآلا هذه ىف ىلاعت ركذ : نايحوبأ

 . ١1/8 /7 ريثك نبا رصتخم (5) . "8/7 يربطلا ريسفت (7) . ”#ا//# ىواصلا ةيشاح (؟) . لال ١6/ يبطرقلا ريسفنت )١(

 . 81١7/١6 يبطرقلا ريسفت (9/) . 757/757 ىربطلا ريسفت (1) . 11/4 /7 ريثك نبا رصتخم (8)
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 رب ا >> وون ر# ميس لاَ سام سرع ين ري ري نس سس حس

 هب جو نيك يل ناكىنِإ ميم لاك َلاَق تي َنولءآسَني ضعب نع مهضعب لبقأف
- 

1 
٠ 

35 
٠ 

 تس افي ىل ١

١-7 

0 ١ 
  1١ق

- 

 رع ربع عرس 2 و ري نقم يي 6 سار سا رتل عع يت 4 ار رع صل وك ولا جن لا عل لس تاس او

 ها<رق ْملَطأَف 20 توعلطم متنا له َلاَق يو َنونيِدَمْل ان ءأ املظعو بارت انك وانتم ادوأ (يج َنيقْدَصمْل
- 

 28 س سل رو تل ل صم ار 06

 اقأ يو َنيرَضَحمْلا نم تنكل ىبر ةمعن الولَو © ) نيدرتل تدك نإ هلت لاَ هج ييركبأ أوس يف

 اًدنَه لثمل هج مظعلا ُروَمْلاَوم اذنه نإ َنيبَذَعُم نحن امو لوألا انكم الإ كج نيت نك

 (ج» َنوُلمَنعْلا ٍلمَعيْل

 متأ وهو 4نيلباقتم ررس ىلعإ» عاتجالاو سنآتلا ةذل مث . ميعنلا تانج وهو لحملا ركذ مث . سوفنلا
 مث . مهسفنأب اهولوانتي الو سوؤكلاب مهيلع رادت يتلا رمخلا وهو بورشملا ركذ مث . سنأو رورسلل
 سنألل ةنجلا لهأ هب ثدحتي امع ىلاعت ربخأ مث '”ءاسنلاب سنآتلا يهو  ذالملا غلبأ - ةيدسجلا ةذللاب متخ

 لاقف ثيدحلا فارطأ بذاجتب نومعنيو « عتمم لكب نوذذلتي بارشلا دئاوم ىلع مهو . رورسلاو
 نوركاذتي « ايندلا يف مهل ىرج امع نوثدحتي اوسلج يأ 4نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقأف»
 ةنجلا لهأ نم لئاق لاق يأ «#نيرق يل ناك ينإ مهنم لئاق لاق ه ناميالا ةرمثو ايندلا لاحو مهميعن
 قدصتأ يل لوقي يأ 4نيقدضملا نملك نأ لوقي» ثعبلا ركني سيلجو قيدص ايندلا ىف يل ناك ينإ
 نم تارذ انحبصأو انتم اذإ له ىأ ؟ «نونيدملا دنأ ًاماظعو ًابارت انكو انتم اذئأ» ؟ ءازجلاو ثعبلاب
 بيذكتلاو بجعتلا هجو ىلع كلذ لوقي ؟ انلامعأب نويزجمو نوبساحمل انئأ « ةرخن ًاماظعو بارتلا
 ىلإ نوعلّطم متنأ له : ةنجلا يف هناوحخرال نم ملا كلذ لاق يأ ؟ «نوعلّطم مدتنأ له لاقإ» داعبتسالاو
 رصبأف رظنف يأ #«ميحجلا ءاوس يف هآرف علطان» ىلاعت لاق ؟ نيرقلا كلذ لاح فيك رظننل رانلا

 ًاتماش نم ملا هبطاخف يأ «نيدرُتل تدك نإ هدلات لاقإ» اهريعس ىظلتي ميحملا طسو يف رفاكلا هبحاص
 الولو يأ 4نسيرضحملا نم تنكل يب ٌةمعن الولوإ» كلئاوغإب ينكلهت نأ تبراق دقل هللاو : هل لاقو
 هبطاخي مث ؛ ميحجلا يف ًابذعمو ًارضحم رانلا ىف كعم تنكل . ناميالا ىلع يتيبثتب يلع هللا لضف

 امو ىلوألا انتتوم الإ نيتيمب نحن امفأ# ايندلا ىف هب ءىزهتسي رفاكلا كلذ ناك امك ًارخاس ًاءزهتسم

 الو ءازج الو ثعب ال هنأو . ةدحاو ةتوم الإ تومن نل اننأب كداقتعا ىلع لازت ال له ىأ ؟ 4نيبذعمب نحن
 ةمعنب ثدحتلاو . رفاكلا نيرقلا كلذ نم يفشتلا هيف رهظي عذال رخاس بولسأ و هو ؟ باذع الو باسح

 زوفلا وهل ةنجلا لهأ هلان يذلا ميعنلا اذه نإ يأ «ميظعلا زوفلا وهل اذه نإ ىلاعت لاق هيلع هللا
 دهتجيو نولماعلا لمعي نأ بجي ميركلا ءازجلا اذه لثم يأ «نولماعلا لمعيلف اذه لثمل» ميظعلا
 , مهرد فالآ ةينايث امل ناك نيكيرش ةصق ىلإ ةميركلا تايآلا تراشأ : نورسفملا لاق . نودهتجملا
 . هلام ريثكت ىلع ًالبقم رخآلا ناكو « ايندلا رومأ ىلا رظنلاو ةراجتلا ىف رّصقيو هللا دبعي |مهدحأ ناكف

 . 908 /ا/ طيحملا رحبلا ريسفت (1)



 33 نو رشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 نمّؤملا ىلع هضرع كلذوحن وأ ًاناتسب وأ ةيراج وأ اراد ىرتشا املك ناكو « هريصقتل هكيرش نم لصفناف
 . ةنجلا يف ًارصق هب هل يرتشيل كلذ نموحنب قدصتي كلذ عمس اذإ نمؤملا ناكو « هلام ةرثكب هيلع رخفو
 نمل كنئأ :لوقيو هنم رخسي ناكف ! هلل هب تقدصت : لاق ؟ كلامب تعنص ام لاق هقيدص هيقل اذإف
 . ©"زيزعلا هباتك ىف انيلع هللا صق ام |مهرمأ ناكف ؟ نيقدصملا

 , يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايألا تنمضت : هغالتلا

 ١ - بجععتلا ةلباقم ىف ةيرخسلا نأل #نورخسيو تبجع لب# قابطلا :

 - ةينادحولل نيبطاخملا راكنإال هيضتقي مالكلا ىضتقمو «دحاول مكهلإ نإ» ماللاو نإب ديكأتلا .

 *- نأل ( مكهتلا قيرطب ةيادهملا تدرو «ميحجلا طارص ىلإ مهودهافإ يمكهتلا بولسألا

 ميحجلا ال ميعنلا قيرط ىلإ نوكت ةيادهلا 5

 - ةلالدل فذحو « هللا الإ هلإ ال اولوق يأ «هللا الإ هلإ ال مهل ليق اذإ» فذحلاب زاجيوالا

 هيلع قايسلا .

 © - امنإو وقئاذل مهنإ لصألاو © ميلألا باذعلا اوقئاذل مكنإ# باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا

 مهيلع عينشتلاو حيبقتلا ةدايزل تغفتلا .

 * - ريغ ىلإ نرظني ال تافيفع نهنأل نيعلا روحلا نع كلذب ىنك «فرطلا تارصاق# ةيانكلا
 نهجاوزأ .

  -7ًالمجم حبصأف هبشلا هجو هنم فذح «نونكم ضيب نهنأك» لمجملاو لسرملا هيبشتلا .

  - 8نيط . بصاو باذع 3 بفقأت باهش# لثم ةيعيدملا تانسحملا نم وهو لصاوفلا ةاعارم

 هرخآ ىلإ «بزال .

 «نيبم هسفنل ملاظو نسح امههتيرذ نمو . . ىلإ . . موقزلا ةرجش مأ ًالُتريخ كلذأ» : ىلاعت هللا لاق
 ةيآ ىلإ (5؟) ةيأ نم )١١7١(

 . ميحجلا راد يف رارشألل هدعأ ام ركذ . ميعنلا راد ىف راربألل هدعأ ام ىلاعت ركذ امل : كمسسأنملا
 ربعلاو تاظعلا نم امهيف امو « ميهاربإ» ةصقو «حون» ةصق ركذ مث . نيقيرفلا نيب زييمتلا رهظيل

 ماعطلا نم فايضألسل دعُي ام هلصأو . ةمركتلاو ةفايضلا : لرتلا «ًالزث» : ستدتخللا

 هبوشي ماعطلا باش نم اجازمو اطلخ #ابوش# هعولطل أاعلط يمس . اهرمث «اهعلط# امهريغو بارشلاو
 . ةصقلل ليصفت |هيفف 181 /# ريثك نبا رصتخمو 8/7 ىربطلا رظنا (1)
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 نم ايو اهيل ممل نإ مث ©©توطبلا ام نول ان نوال مهنإف ) ٍنيطلشلا سور رهنأك اهعلط وهاس رو سم مولم هه 8س 2 227 0 م مبرور مع راسم سو و نزع ه6 دع 500 3 و م 225 لا
 © َنيْلاَص مُهَءاباءاَوَمْلأ مسْنإ © مححلا ىلإل مهعجرم نإ م 42 سسجح سا سابا لح هم ا  ىومروو ١ 2 5 رضا لل سىس 2 2
 : دربملا لاقو . ةدعر عم عارسوالا : عارهنالا : ءارفلا لاق نوعرسي «نوعرهيإ رخآ ءىشب هطلخ اذإ
 لجرلا ةعيش «هتعيش# «"اهيلإ دربلا هّثحتسا اذإ ءرانلا ىلإ نوعرهُي نالف ءاج: لاقي ثحتسملا : عرهملا
 « غار» ليلعو ضيرم 4 ميقسإ ًالطابو ًابذك «ًأكفإ» هجاهنمو هتقيرط ىلع راس نمو . هراصنأو هناوعأ
 : رعاشلا لاق ليملا نم هلصأو ةيفخ هوحن لامو هيلع لبقأ : هيلإ غار

 . ههجو ىلع هبكو هعرص 4هلتا» مهيشم يف نوعرسي 4نوفزيو»

 ةرجش مأ ًءاطعو ةفايض ٌريخ ةنجلا ميعنأ يأ «موقزلا ةرجش مأ ًالْزُث ٌريخ كلذأ» : ركسيفتلا
 لهأ ماعط موقزلا ةرجشو « ةنجلا لهأ ماعط راهثلاو هكاوفلاف ؟ لضفأو ريخ امهيأ ؟ منهج يف يتلا موقزلا

 ةنتف موقزلا ةرجش انلعج انإ يأ «نيملاظلل ةنتف اهانلعج انإ# رافكلا خيبوت هنم ضرغلاو « رانلا
 رانلا يف نوكي فيك : اولاق موقزلا ةرجش ركذ ٌرافكلا عمس امل : نورسفملا لاق ةلالضلا لهأل ءالتباو
 . رمتلاو دبّزلا هنإ ؟ موقزلا ام نوردتأ : هباحصأل لوقي لهج وبأ ناكو ؟رجشلا قرح رانلاو , ةرجش

 «ميحجلا لصأ يف جرخت ةرجش اهنإ» دمحم هب انفوخي يذلا اذه . اومقزت : لوقيو هب مهينأي مث
 هنأك اهلمحو اهرمث يأ 4نيطايشلا سوءر هنأك اهعلطإ» اهيف ةعرفتم يه مث منهج رعق يف تبنت يأ
 نكت مل نإو . نيطايشلا سوءرب اههبش امنإو : ريثك نبا لاق ةعاشبلاو حبقلا يهانت يف نيطايشلا سوءر

 اهنم نولكآل مهنإف» 'رظنملا ةحيبق نيطايشلا نأ سوفنلا يف رقتسا دق هنأل . نيبطاخملا دنع ةفورعم
 اهنم ءىلتمت ىتح اهنم لكألا ىلإ نو رطضم مهعوج ةدشل رافكلا ءال ؤه نإف يأ #نوطبلا اهنم نوتلاهف
 يف ترطق موقزلا نم ًةرطق نأ ول )ثيدحلا يفو « ةنجلا لهأ قزر لدب مهتهكافو مهماعط يهف . مهنوطب
 اهيلع ممل نإ مثإ» ؟ *( هماعط نوكت نمب فيكف . مهشياعم ضرألا لهأ ىلع تدسفأل ايندلا راحب
 هترارح تهتنا دق راح ءام نم ًاجازمل شطعلا مهبلغو اهنم اوعبش امدعب مه نإ مث يأ «ميمح نم ًابوشل

 نإ مثإ» مهباذعل ًاظيلغت , ميمحلا ةرارحو . موقزلا ةرارم نيب مم عمجيل -طلخي يأ  ماعطلا هب باشي
 جراخ ميمحلا : لتاقم لاق ميححجلا تاكرد ىلإ مهعجرمو مهريصم مث يأ #ميحجلا ىلال مهعجرم

 مدقُي لزُن ميمحلاو موقزلا : دوعسلا وبأ لاقو ميحجلا ىلإ نودري مث هبرشل ميمحلا نودروي مهف . ميحجلا
 ىلع مهفإ» مهب اودتقاف ةلالضلا ىلع مهودجو يأ 4نيلاض مهءابآ اوفلأ مهنإ» "”اهوخد لبق مهيلإ

 ١847/6 ريثك نبأ رصتخم (4) . 41/98 يربطلا ريسفت رظنا (م) . 44 1١6/ قباسلا عجرملا سفن (؟) . 48/18 يبطرقلا )١(
 ؟4/١07 دوعسلا يبأ ريسفت )١1( . حيحص نسح : لاقو يذمرتلا هجرخأ (0)



 انفو دورشعلاو قلاكلا ءزجلا

 ©© َنيرذنم موف انس دَقَلو يج َنيِلوأْلا رك أهلَ ل لص دَقَلَو ج) ٌنوعرجب مرت«

 صو صم لا رس وع رص يبرر

 © نوبيجملا مُعنَلَف حو انانرداَن َرَدَهَلو © َنيِصْلْخَمْلا هلأ د دابعالإ نير دن ةبقلَع ء نك فيك رظنأف

 > نبرخآلا يف هيلع انكحرتو © َنيِقاَْلا مه رهن رذاتْلعَجو يي يظعلا ب 7-95 هلْهو هلئيجتو
 م هج َنينمّؤمْلا اندابع نم ,هنإ جج َنيِنسَحمْلا ىزجت َكلدكاَنإ هج َنيِِلَمْلا يف جوُن لع مدل
 4 نب رخل ا انف مع

 ةلورهلاب ههبش : دهاجم لاق ناهرب الو ليلد ريغ نم مهاطخ عابتا يف نوعرسُي مهف يأ 4نوعرهُبيمهراثآ
 ةيضاملا ممألا رثكأ كموق لبق لض يأ «نيلوألا رشكأ مهلبق لض دقلوإ» ءيشلا وحن ًاعارسإ عرسي نمك
 يف اودامت مهنكلو هللا باذع نم مهنوفوخي نيريثك السر مهيف انلسرأ يأ «نيرذتم مهيف انلسرأ دقلو»

 دال رفا ريبضم ناك فيك دمحم اي رظناف ىأ « نيرذنملا ةبقاع ناك فيك رظناف# لالضلاو يغلا

 نينم ّوملا هللا دابع نكل ىأ «نيصلخملا هللا دابع آلإ» ؟ دابعلل ةربع مهريصنف مهكلمن ملأ ؟ نيبذكملا

 انادان دقلو# لاقف حو ةصق نايب ُْق عرش مت . . باذعلا نم اوجن مهنإف هتعاطل ىلاعت مهصلخأ نيذلا

 نوبيجملا معنلف هموق هبذك امل حون انب ثاغتسا دقل هللابو يأ مسقلل ةئطوم ماللا 4نوبيجملا معناف حون
 عبس ةروسلا هذه يف ىلاعت ركذ : يواصلا لاق ءايربكلاو ةمظعلل «نوبيجملا9 عمجلا ةغيصو . هل نحن

 قو . نوراهو ىسوم ةصقو «. ليعامسا حيبذلا ةصقو . ميهاربإ ةصقو . حون ةصق : صصق
 هانيجنو# (7هتمأ نم رفك نمل ًاريذحتو وي هل ةيلست كلذ لكو . سنوي ةصقو . طول ةصقو . سايلإ

 اوناكو : نورسفملا لاق قرغلا نم هعابتأو هّلهأ هعمنمآ نمو هانيجنو ىأ 4 «ميظعلا برتكلا نم هلهأو

 ضرآلا يف اوقب نيذلا مه حون ةيرذ انلعجو يأ «نيقابلا مه هتيرذ انلعجو» ةأرماو لجر نيب ام نين امث

 قرغ امل هنأل كلذو : ليهستلا يف لاق "”حون ةيرذ نم مِهّلك ضرألا لهأ : سابع نبا لاق هموق كاله دعب

 .ماسو ةثالثلا هدالوأ نم ساخلا لسانت « ةنيفسلا ىف هعم ناك نمو حون اجنو ؛ نافوطلا ُْق سانلا

 ةمايقلا موي ىلإ ةمأ لك ىف بح الالم انكرت يأ «نيرخآلا يف هيلع انكرتو» "”« ثفايو . ماحو
 ماودلا ىلع قاب حون ىلع قئالخلاو ىلاعت هللا نم رطاع مالس يأ «نيملاعلا يف حون ىلع مالسإ
 0 هل يقبن « دابعلا نم نسحأ نم يزحن اذكه يأ «نينسحملا يزجن كلذكانإ#» عاطقنا نودب
 نيقيلاو ناميالا لماك ٠ هلل ةيدوبعلا يف ًاصلخت ناك يأ 4نيينمؤملا اندابع زينا و رعدلا رخآ ىلإ ليمجلا

 هنأب انسحم هنوك لّذع مثا داسإلا لزأ نيديركي ههنا ةمركتلا هذه لّلع : يواضيبلا ةيشاح يف لاق

 هركذل ةيقبت هتيرذ نم ةءولم ايندلا لعجو « هرم أ ةلاصأو ناميالا ردق ةلالجل ًاراهظإ ٠ ام دم ًادبع ناك

 نع حونب اونمؤي مل نيذلا نيرفاكلا انقرغأ يأ 4نيرخآلا انقرغأ مث» «نيملاعلا ةنسلأ يف ليمجلا
 )١( نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح */  . "4٠ليزنتلا مولع يف ليهستلا (9) . "514 /ا/ طيحملا رحبلا ريسفت (؟) */ ١77

 ) )4يىواضيبلا ىلع هداز خيش ةيشاح ١69/9 .
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 صا زري 2س

 مير نودبعت اًداَم ءهموقو هيبأل َلاَم ْذِإ لسلق هير ءاج ّذإ 42 مهرب ءهتعيش نم نإ #*

 لكك ص نع ص رس رص رس ع م ا ةاص ا ميو يب 2 را

 ىنإ َلاَمَف هج موجنلا ىف ةرظَن رظنف مج َنيِملنَعْلا بري منطق هج دودي هلل نود ةها< كفي

 عارف > نوقطنت ال ركل ام ©2َنولك أن الأ َلاَمَف هياء لإ َعاَرَف يج نيم هنَعأولوَعَك © فس

 هه ٍنييْلا برص مه
 نإو» لاقف ميهاربإ ةصق نايب يف ىلاعت عرش مث . . رثأ الو ٌركذ الو فرطت نيع مهنم قبت ملف « مهرخآ
 لاق. ليلخلا مي ميهاربإ هتنسو هجاهنم ىلع ناك نمتو هناوعاو حون راصنأ نم نإو ىأ «ميهاريإال هتعيش نم

 « دوه » امه نايبن امهنيب ناكو . ةنس نوعبرأو ةئاتسو نافلأ ميهاربإو حون نيب ناكو : يواضيبلا
 يقن بلقب هبر ءاج نيح يأ «ميلس بلقب هبر ءاج ذإ» "نيعمجأ مهيلع هللا تاولص « حلاص هو
 هموقو رزآ هيبأل لاق نيح ىأ «نودبعت اذام هصوقو هيبأل لاق ذإ8 كرشلاو كشلا نم صلخم. رهاط

 هلللا نود ةمهآ ًاكفتأ» خيبوتو مهل راكنإ وهو ؟ مانصألاو ناثوألا نم هنودبعت ىذلا ام : مهل ًاخبوم
 هلجأل لوعفملا مادق امنإو ؟ روزلاو بذكلاو كفرالا لجأ نم هللا نود نم ةهلآ نودبعتأ يأ ؟ 4نودسيرت
 نوديرتأ : لصألاو مهكرش يف لطابو رشافإ | ىلع مهنأب مهيلع حيبقتلا لجأل هب لوعفملا ىلع «اكفئأ»
 امف» ” برطضيو تبثي كي ال يذلا وهو بذكلا أوسأ كفرالاو : يبطرقلا لاق ؟ أكفإ هللا نود نم ةحل

 مككرتي هنأ نونظت له ؟ نيملاعلا " برب نونظت ءيش ىأ يأ ريذحتو خيبوت ماهفتسا 4نسيملاعلا برب مكنظ
 دقو هومتيقل نإ مكب عنصي هنأ موقلا اهيأ نونظن ءيش يأ ىنعملا : يربطلا لاق ؟ هريغ متدبع دقو باقع الب
 نأ دارأ هللا ريغ ةدابع ىلع مهخبو امل ؟ميقس ينإ لاقف *موجنلا يف ف ةرظن رظنف» ؟ 29 هريغ متدبع

 جورخلا مدعو ءاقبلل لاتحاف . اهرسكي ىتح اهب ولخي نأ دارأو ٠ عفنت الو رضت ال مهمانصأ نأ مهيري

 هنأ ىلع لدت موجنلا نأ مهمهوأو - -نيفاجت ارئاك تيح مهتدلع لع دع بلا قارا ع ديعلا ىلإ مهعم

 ضيراعملا نموه امنإو بذكب سيل اذهو , مكعم تجرخ نإ ضرمأس يأ ميقس ينإ : لاقف ًادغ مقسيس

 نم بلقلا ميقس هنأ دارأ وأ ( بذكلا نع ةحودنمل ضيراعملا يف نإ ) درو امك يعرش دصقمل ةزئاجلا

 ىلإ غارفإ» مهديع ىلإ اوجرخو هنع ًاضارعإ هوكرتف يأ «نيربدُم هنع اوُلوتفإ» ”ناثوألل مهتدابع

 ام دعب اهيلإ بهذ يأ : ريثك نبا لاق ةيفخ يف اهيلإ لامو مانصألا ىلإ هجوت هوكرتو اوبهذ !ملف ىأ «مهتملا
 : ريثك نبا لاق ؟ ماعطلا اذه نم نولكآت الأ ىأ ؟ #نولكاأت الأ لاقف «”ءافتخاو ةعرس ىف اوجرخ

 مكلاميأ ؟ ؟نوقطنت ال مكل اما هيف مهل كرا ًانابرق ًاماعط اهيديأ نيب اوعضو دق اوناك مهنأ كلذو

 : ءزهلا ليبس ىلعوه امنإ قطنلا نع اهماهفتساو اهيلع لكألا ضرعو : نايح وبأ لاق يلا ؤس ىلع ينوبيجت ال
 يأ «نيميلاب ًابرض مهيلع غارف» 'اهفالخب نوقطنيو نولكأي مه ذإ اهيدباع ةبتر نع ةطحنم اهنأل

 يبطرقلا يف نيرسفملا لاوقأ رظنا (4) . 48 /7 يربطلا ريسفت (”) . 47/١6 يبطرقلا ريسفت (1) . 141١/7 ىواضيبلا ريسمت )١(

 . 5557/10 طيحملا رحبلا (/) . ١88 / ريثك نبا رصتخم ١88 . )١( / ريثك نبا رصتخم (08). 6



 3 نو رشعلاو تناعلا ءزجلا

 رق ا م رص لا لص د رص و رع ع رم ريم مخ هر رص ص ص راو

 هوَعْلاَق امل رهل اوثبأ أولاك قت نولمعت امو كفلخ سو هز نوح ام نودبعت أَلاَك يه نوفر هيلإ ًاولصاق

 َبَر ع ٍنبِدْبَيَس بر لإ بهاذ ىفإ َلَاَكَو 0 سلع اديك هب ب اوداراف ك0 يحتل 4ك ىف
 ل ص وع تن رص

 ميِلَح ملعب هلئرشبف يو نيحللصلاآ نم ىل به

 ىلع ةلالدلل نيميلاب هدييقتو : ش0

 برضلاو ىوقأ امنأل نعيلاب ترقلا ضخ. يبطرقلا لاقو "0لعفلا ةوق يعدتست ةلآلا ٌةوقو ؛ هتوق

 هوكردأ الف ٠ .ًاضعب عفدي مهضعب نأك نيعرسم هوحن اولبقأ ىأ «نوفزَي هيلإ اولبقأف» 2”دشأ اهب
 يأ ؟ «نوتحتت ام نودبعتأ لاقإل ًاخبوم ميهباجأف ؟ اهرسكت تنأو اهدبعن نحن كحيو : اولاق
 هللاو يأ «نولمعت امو مكقلخ هللاوإل ؟ مكسفنأب اهومتعنصو ٠ مكيديأب اهومتحن ًامانصأ نودبعتأ

 له وبلا ولا هل ةقولخم ءايشألا لكو . مكلمع قلخو مكقلخ العو لج

 0 ىلإ نيرسفملا ضعب بهذ : يزج نبا لاق ؟ سانلا اهيأ لقع مكل سيلأ

 0 ذأ ىلإ مهضعب بهذو . دابعلا لاعفأ قلخ ف ةدعاق مهدنع ةيآلا هذهو . مكلامعأو مكقلخ
 . مالكلا قايسب قيبلأ اذهو . اهنولمعت يتلا مكمانصأ قلخو مكقلخ : ىنعملاو يذلا ىنعمب ةلوصوم

 «ميحجلا يف هوقلأف ًاناينب هل اونبا اولاق» . '”هانصألا اودبع نيذلا ىلع جاجتحالا دصق يف ىوقأو
 ميهاربإ مهيلغ امل : نورسفملا لاق ةرعتسملا ةججأتملا رانلا كلت ىف هوقلأ مث : ران هومرضأو ًاناكم هل اونبا ىأ

 ةوحرطي نأ اوررق مث مهنب يف اورواشتو , ةدشلاو شطبلا ةوقبةبغلا لإ اوام ٠ . ةجحلا يف مالسلا هيلع
 ميهاربإب ركملا اودارأ ىأ «نيلفسألا مهاناعجن اديك هب اودارأف» مهتهآو مهمانصأل ًاراصتتنا رانلا ف

 7 نيروهقملا نيلذألا مهانلعجو , هيلع ًامالسو ًادرب اهانلعجو رانلا نم هانيجنف . هكالهال اولاتحاو

 . رانلا نم هللا هاجن ال *نيدهيس يبر ىلإ بهاذ ينإ لافووو مهديك الو مهركم هيف ذهني

 لاق يبر ينرمأ ثيح ىلإ يموق دلب نم رجاهم ينإ ىنعملاو مهلزتعاو هموق رجه . راجفلا ديك نم هصّلخو
 يأ «نيحلاصلا نم يل به برإ» «”ماشلا ضرأ ىل | ةراتي غم قلخإ نم رجاه نم لوأ وه : لتاقم
 هموق نع ًاضوع نونوكي نيعيطم ًادالوأ ديري : ريثك نبا لاق يتبرغ ىف ينسن وي نيح اصلا نم ًادلو ينقزرا

 ف أبلح نوكي .مالغب هانرشبو هءاعد انبجتساف ىأ #غميلح مالغب هانرشبف# '”مهقراف نيذلا هتريشعو

 هنأو ؛ ملحلا ناوأ غلبي هنأو . مالغ هنأ ةراشب : تدان اراب هيا دلهللا : دوعسلا وبأ لاق هربك

 هوبأ هيلع ضرع نيح مالسلا هيلع هملح لداعي ملح يأو . كلذب فصوي ال ريغصلا نأل ٠ ًاملح نوكي

 ىلع نيرسفملا روهمجو !! "4 نيرباصلا نم هللا ءاش نإ يندجتس رمؤت ام لعفا تبأ اي» لاقف حبذلا

 ًايبن قاحسإب هانرشبو#» حيبذلا ةصق مامت دعب لاق ىلاعت هللا نأل « ليعامسا هوه هب رشبملا مالغلا اذه نأ

 )١( ىواضيبلا ١47/7 . )1( يبطرقلا ١8/44 . )( ليزنتلا مولع يف ليهستلا / ١77
 ) )5دوعسللا يبأ ريسفت (5) 0185 /# ريثك نبا رصتخم (ه0) . ةالو يبطرقلا 597/14 .
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 0 م زر ل ل ل رخص صه تح

 ونام ٌلعْفأ تاتي لَك! عر مادام ظن َكحبْدَأ لأ ماما ىف ئَرأ نإ ىنبني لاَ ىعسلا هعم غلب ايلف

 ةاراص حم ري رص رس رع رع 1 سر

 تفدص لج مين تبنت نول رهلتو ا هنأ ءاَم 0

 1و 0 ىو را_رصرم جنا ع ع

 عرعرت الف يأ *يعسلا هعم غلب املفإ# '”ليعامسإ وه حيبذلا نأ ىلع كلذ لدف 4نيحلاصلا نم
 ةثلاثلا نس وهو : نورسفملا لاق هجئاوحو هلاغشأ يف هيبأ عم ىعسي نأ هنكمي يذلا نسلا غلبو بشو

 نبا لاق . كحبذأ نأ مانملا ف ترمأ ينإ يأ «كحبذأ ينأ مانملا ىف ىرأ ينإ يلب اي لاق ةرشع

 ىلاعت هللا نم يحولا مهيتأي لسرلا تناك : بعك نب دمحم لاقو ةيآلا التو يحو ءايبنألا ايؤر : نسابع

 .رمألا يف رظناف يأ ؟ #ىرست اذام رظنافإ ©”ههبولق مانت الو مهنويع مانت ءايبنآلا نآل ٠ ًادوقرو ًاظاقيأ

 ا ع ع نوكيل كلذب هنبا ملعأ امنإو : ريثك نبا لاق ؟ هيف كيأرام

 هرواشي مل هن أ : باوجلاف ؟ هللا نم متحوه رمأ يف هرواش مل : ليق نإف . («©9هيبأ ةعاطو ىللاعت هللا ةعاط

 باوج نسحأب هباجأف ؛ وتلا ىلع تلا نشري ارا ياا هلا اب راد داو + ةيارلإ نب

 نم هب هللا كرمأ ل ضما يأ 4نيرباصلا نم هللا ءاش نإ يندجتس رسم ام لعفا تب رأاي لاق»

 اضرلاو . رمألا لاثتماو ربصلاو ملحلا 0 نم باوج وهو « هللا ءاش نإ ًارباص يندجتسف . يحبذ

 ههجو ىلع هعرصو . هللا رمأل  نبالاو بألا  املستسا املف ىأ «نيبجلل هَّلتو املسأ املف ة هللا ءاضقب
 تقّدص دقق ميهاربإ اي نأ هانيدانوإف ههجو ىلع هّبكأ «نيبجلل هلت : سابع نبا لاق هحبذيل
 لصحو . هب ترمأ ام تدّمن دق ميهاربإ اي هانيدان يأ ةمحقم واولاو ءاّن» باوج هذه «ايؤرلا

 لاق عطقي ملف ًارارم هقلح ىلع هتوقب نيكسلا ّرمأ هنأ يور , حبذلل كدلو كعاجضإب كاي ؤر نم دوصقم ا

 هل هبهوو دلولا هبر لأس املف م ًاليلخ ىلاعت هللا هذختا ميهاربإ نأ ةصقلا هذه يف ةمكحلاو : يب ىواصلا

 هتبحم مدقو هبر رمأ لثتماف ٠ ةلخلا ءافص رهظتل بوبحملا حبذب رمأف . هدلو ةبحمب هبلق نم ٌةبعش تقلعت

 يطابر ددشا تبأ اي : نيرالا لاق هنق لع هامراو هدلو وذ لع رع كفا سابع نبا لاق . هدلو ةبحم ىلع

 كترفش دحأو . نزحتف يمأ هارتف يمد نم ء ءىيش اهيلع حضتني الثل كبايث ففكاو . برطضأ ال ىتح

 درت نأ تيأر نإو . مالسلا ينم اهئرقاف يمأ تيتأ اذإو . ىلع نوهأ توملا نوكيل يقلح ىلع اهب ٌعرسأو

 رمأ ىلع ينب اي تنأ نوعلا معن : ميهاربإ هل لاقف . ينع اه ىلسأ نوكي نأ ىسع هنإف لعفاف اهيلع يصيمق
 يزاجن كلذك كتدش انجرف امك يأ ةبركلا جيرفتل ليلعت 4نينسحملا يزجن كلذك انإ» «*”هللا

 نإ ىأ #نيبملا ء ءالبلا وهل اذه نإ ًاجرخمو ًاجرف مهرمأ نم مهل لعجنو مهنع ةدشلا جيرفتب نينسحملا

 حسذب هانيدفو# قفانملا نم صلخملا هيف زيمتي يذلا . حضاولا قاشلا ناحتمالاو ءالتبالا ومل اذه

 سيفنو فيطل ثحب هيفف 187 /7 ريثك نبا رظناو 177 ص كلذ ىلع ةلدألاو « ءايبنألاو ةوبنلا ٠ انباتك يف عوضوملا ليصفت رظنا )١(

 . 747” /* نيلالخجلا ىلع يواصلا ةيشاح (4) . 185 /7 ريثك نبا رصتخم (*) . ١٠؟/١© يبطرقلا ()



 6 نورشعلاو كثلاثلا ءرهدلا

 َكلل'دك يي مهرب ع 5500
 اس سس لا تلمس للحس مو يس

 ه2 نيم ءهسفنل مل !اظوُنسحم امير ا لعو هيلع جربو( ٌنيحِلَصلا نما قدح هلنرسبو

 رجم كل

 ةنجلا يف ىعر دق ميظع شبك : ا يا ا 0 هانيدفو يأ «ميظع

 ىلع مالسإ» نيدلا موي ىلإ ًانسح ًءانث هيلع انيقبأو ىأ 4نيرخآلا يف هيلع انكرتوإ '"ًافيرخ نيعبرأ
 «نينمؤملا اندابع نم هنإ * نينسحلا يزججت كلذكإ ميركرطاع ميهارإ ىلع انم مالس يأ «ميهاربإ
 نانئمطالاو ناقيإالا عم ناميالا ْق نيخسارلا نم ناك هنأب كلذ لّلع مث م ءانثلا ُْق ةغلابم ءازحلا رك رك

 ىذلا قحسإ وه ةئداحلا كلت دعب رخآ مالغب هانرشبو ىأ «نيحلاصلا نم ًايبن قاحسإب هانرشبوإ

 نأ ىف ةحيرص ةيآلا نوكت داكتو "٠ ءىّبُي نيحو . دلو نيح هتوينب رشب : سابع نبا لاق ًايبن نوكيس

 قاحسإو ميهاربإ ىلع انضفأ يأ «قحسإ ىلعو هيلع انكرابو#» «قاحسأ) ال ع ليعامسإ » وه حيبذلا

 لاق ءيسمو نسحم امهتيرذ نمو ىأ «نيبم هسفنل ملاظو نسمح ا(هتيرذ نمو# نيدلاو ايندلا تاكرب
 نمو دوهيلل ديعو ةيآلا فو نايح وبأ لاقو '"رفاكلا وه هسفنل ملاظلاو 5: نم ملا وه نسحملا : : ىربطلا

 بيع كلذ :نم هقحلي الو رجافلا دلي دق ربلا نأ ىلع ليلد اهيفو لي دمحمب نم ؤي مل نمم امههتيرذ نم ناك
 . 9ةصقنم الو

 : يلي اوف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : هعغالتلا

 ١ مهب مكهت « ريخ »ب ريبعتلا ؟ «موقزلا ةرجش مأ الن ٌريخ كلذأ» يمكهتلا بولسألا .

 . ممألا يناثلابو . لسرلا لوألاب دارملا نأل «نيرَدْنملاو . . نيريذنْلا» صقانلا سانجلا  ؟

 “  ًالمجم ًالسرم ًاهيبشت ىمسيو ةعانشلاو لوهلا ىف يأ «نيطايشلا سوءر هنأك اهعلط# هيبشتلا .

 - كلملا ىلع مدق نمب هبلقب ًاصلخم هبر ىلع هلابقإ هّبش «ميلس بلقب هبر ءاج ذإ» ةيعبتلا ةراعتسالا
 . ةيعبت ةراعتسا هيفف لوبقلاو ىضرلاب زافف ةليمج ةنيمث ةفحتب

 # ملاظو . . نسحمإ نيب قابطلا - ه
 . «ًاناينب . . اونبا» نيب قاقتشالا سانج 1

 . ليمجلا نسحلا ءانثلا نع هب ىنك «نيرخآلا ىف هيلع انكرتو» ةفيطللا ةيانكلا
 نم وهو خلا «ميلس بلقب هبر ءاج ذإ * ميهاريال هتعيش نم نإو» لثم لصاوفلا ةاعارم -8
 ىلع عقولا نسحو . لاهجلاو ةعورلا نم هيفو نآرقلا صئاصخ نم وهو . ةيعيدبلا تانسحملا
 : ًالامحو ةعور هديزي ام عمسلا

 )١( طيحملا رحبلا(5) . هال /77 ىربطلا ريسفت (7) . 189 / ريثك نبا رصتخم (7) . اى/ /7 ريثك نبا رصتحم /1/ 507/75 .
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 راتب ىح رت سا 7 تعض هت لم رت يسم رص ل رولا عج ا يسر ص ا نظ سس 0 لا

 مه ًاوناكف 2050 5 ا منا بركْلا نم امهموقو امهلنيجنو 7 َنوراَعَو 0 دلو

 دعم م 0 | ما م ا نسرلو م و < ءغ م

 5 مرا 2007

 0 جنينا ىزت 207 02 ًاوراَهَو سوم ” قع كم هو رباني

 هيج َنيََِرمْلا َنِمَل سان نإ َو © َنيِنِمّؤمْل
 ضعب صصق ركذب اهبقعأ « ءادفلاو حيبذلا ةصقو . ميهاربإ ليلخلا ةصق ركذ ال : همسانملا
 ةروسلا متخو . ربعلاو تاظعلا نم صصقلا هذه ىق امو . طولو سنويو ء نوراهو ىبسومك « ءايبنألا

 . نينم وما مهعابتأو لسرلل ةيلغلاو رصنلا نأ نايبب ةميركلا

 : دربملا لاق اعرق برض ىأ عراق «مهاس# ءولمملا #نوحشملا» بره «قبأ# : سيق ملا

 هتجح تضحتد : لاقُي . قلزلا نم هلصأو « نيبولغملا ؟نيضحدملا» لاجُت يتلا ماهسلا نم هلصأو
 : رعاشلا لاق مزّهو بلع ىأ هللا اهضحدأو

 '"'نويعلا مهلتقب ترق دقف جف لكب نيضحألملا انلتق
 ءارعلا : ءارفلا لاق . ملعم الو . اهيف رجش ال ءاحيفلا ضرألا «ءارعلا# هيلع مالي امب تآ «ميلم»
 رجشك هل قاس ال ام نيطقيلا : يرهوجلا لاق « ءابدلاب ىمسملاو فورعملا ٌعرقلا «نيطقي» يللاخلا ناكملا
 . ءانفلا : ٌةحاسلا «مهتحاسإ» ©"”هوحنو عرقلا

 دقل انلالجو انتزعو يأ مسقلل ةئطوم ماللا 8#نوراهو ىسوم ىلع اثنم دقلو» : سرياسيفللا
 امهانيجنو# ةلاسرلاو ةوبنلا ةمعن اهنمو ةيويندلاو ةينيدلا عفانملاو معنلا عاونأب نوراهو ىسوم ىلع انمعنأ

 وهو . ميظعلا هوركملاو مغلا نم  ليئارسإ ينب  امهموقو (هانيجنو يأ «ميظعلا بركلا نم امهموقو
 #«نيبلاغلا مه اوناكف مهانرصنو# ءاسنلا ءايحتساو « ءانبألا لتقب بيذعتلا عم مهايإ نوعرف دابعتسا

 نيبلاغلا اوناكف طابقألا  مهئادعأ ىلع مهانرصنو يأ ليئارسإ ينبو نوراهو ىسوم ىلع دوعي ريمضلا
 غيلبلا باتكلا امهانيطعأ يأ # نيبتسملا باتكلا امهانيتاو# نيروهقم مهيديأ تحت اوناك نأ دعب مهيلع

 امههانيدهو ىأ #ميقتسملا طارصلا امهانيدهو# ةاروتلا وهو « هماكحأو هدودح ىف لماكلا « هنايب ف

 "”هءايبنأ هب ثعتبا ىذلا هللا نيد مالسإلا وهو : يربطلا لاق هيف جاجوعا ال ىذلا ميقتسملا قيرطلا
 ىسوم ىلع مالسإ نسحلا ركذلاو , ليمجلا ءانثلا |مهيلع انكرت يأ 4نيرخآلا يف امهيلع انكرتو»
 «نينمؤملا اندابع نم امبنإ * نيينسحملا يزجن كلذكانإ9# نوراهو ىسوم ىلع انم مالس ىأ «نوراهو

 دحأ - سايلإ إو ىأ 4نيلسرملا نمل سايلإ نإو» هلل ةيدوبعلا صلخأو نسحأ نم لعفن كلذك ىأ
 نيساي نب سايلإ وه : دوعسلا وبأ لاق قلخلا ةيادهل مهتلسرأ نيذلا ماركلا لسرلا نمل ليئارسإ ينب ءايبنأ

 )١( يبطرقلا ريسفت ©١/ ١77 . يربطلا ريسفت () . طيحملا سوماقلاو يرهوجلل حاحصلا رظنا (؟5) 08/77 .



 4. نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 2 سرع سرا يارس سس كر ا لا ا لا

 ركيابا# برو كبر هللأ 5 نقلل نسحأ نورّدتو العب دوعدمأ ١ نو وقد الأ ةدموقل لَ ْذِإ

 4 صا عيب رولا رج رص تحج هع رص رع ماو رس ب ركارص سرا 2 رس لل رت زين يصر ل 4

 كس جم نب رمآلاو هيلع جرو زج َنيصلخملا لأ ةابعالإ جو نوُرَصحُمل مهنإف هوبذكف 189 نيلو

 اطول َّنِإَو نيج ٌنينم ٌومْلآ انداع نم رهلإ 2 ني ع © نيساي لِ جاع
 3 ص ا 2و م 2 رمد نب ص رص نحل جب

 © َنيرعآلا انرمد مث © نيريلْغْلا ف وحج الإ جنم ,همأر هلئيجت ذإ ه9 نيلسرملآ نم

 ه7 َنوُلَقْعَت اق ل 02 2 0

 هللا نوفاخت الأ ليثارسإ ينب نم هموقل لاق نيح ىأ # ن وقتت الأ هموقل لاق ذإ9 2 ىبسوم يخأ نوراه طبس نم

 - العب ىمسملا - منصلا اذه نودبعتأ « نسيقلاخلا نسحأ نورذتو العب نوعدتأ# ؟ هريغ مكتدابع يف
 نسحأ ةدابع نوكرتت ىأ «نيلوألا مكئابآ برو مكبر هللا ؟ نيقلاخلا نسحأ مكبر ةدابع نوكرتتو
 هنودبعي اوناك مه منص مسا « لعب »و : يبطرقلا لاق نيقباسلا مكئابآ برو مكبر وه يذلا , نيقلاخلا
 نسحأ نوكرتتو « ء منصلا اذه وهو هومتقلتخا ًابر نوعدتأ : ىنعملاو . كبلعب مهتنيدم تيمس كلذبو

 اوبذكف يأ #نورضحمل مهنإف هوبذكف# ؟ 2” نيلوألا مكئابا برو مكبر ؛ هللا دوهو نلاخ هل لاقي نم

 نم اوجن مهنإف نينم ؤملا هللا دابع نكل يأ 4« نيصلخملا هللا دابع الإ» باذعلا يف نو رضحمل مهنإف مهيبن

 دا نيدلا موي ىلإ ليمجلا نسحلا ءانثلا سايلإ ىلع انكرت يأ 4نيرخآلا ىف هيلع انكرتو» باذعلا

 نمو سايلإ وه #نيسايلإ#ب دارملا : نورسفملا لاق نوساي لآ ىلعو هيلع انم مالس يأ #« نسيساي لإ ىلع

 : لاقيف سايلإال مسا هنأ يربطلا راتخاو , 57نوبّلهملا هموقو بّلهملل اولاق ابك ًابيلغت هعم اوعمج هعم نمآ

 انإ» (#9نيسايلإ©وو سايلإ » ىمسيف نيمسا هل نأو . ليئاكيمو لاكيم لثم نيساي لإ و. سايلإ
 لوسر لك ركذ دعب تايأآلا متخ امنإو . هريسفت مدقت «نينمؤملا اندابع نم هنإ *نينسحملا يزجن كنلذك

 اوناك ماركلا لسرلا ءال ؤه نأو . ناميإالاو ناسحيالا لضف نايبل نيتميركلا نيتيآلا نيتاهبو . هيلع مالسلاب
 . مانألا نيب نسحلا ركذلاو . مالسلاو ةيحتلا اوقحتسا كلذلف . تافصلا هذه نيفصتملا نم ًاعيمج
 هانيجن ذإظهموقةيادهلانلسر دحأل أطول نإو ىأ# نيلسرملا نمل أطول ناو 9 نيعمجأ ممهيلع ةمااسودللا تاولص

 ف ازوجع الإ هدالوأو هلهأ نم هعم نما نمو وه باذعلا نم هانصلخ نيح ركذا ىأ « نيعمجأ هلهأو

 انرمد مث نيكلاحلا نمو باذعلا يف نيقابلا نم تناكف نمؤت مل اهنإف ةرفاكلا هتأرما الإ يأ 4نيرباغلا

 اهيلاع انلعج ثيح مهارق بلقب كلذو . هعظفأو كالهإ دشأ هموق نم نيبذكملا انكلهأ مث يأ «نيرخآلا

 نيحبصم مهيلع نورمتل مكنإو» «انرمدإ» ب ربع اذهو . ليجس نم ةراجح مهيلع انرطمأو اهلفاس
 ًاحابص مهكاله راثآ نودهاشتو مكرافسأ يف مهزانم ىلع نورمتل ةكم لهأ اي مكنإو يأ «لسللابو

 مكبيصي نأ نوفاخت الأ ؟ نوربتعت ال مث كلذ نودهاشتأ يأ ؟ 4نولقعت الفأ# ًاراهنو ًاليلو ج ءاسفو

 )١( ىربطلا ريسفت (4) . ”47 / نيلالجلا ريسفت رظنا(”). 6 يبطرقلا ريسفت (؟) . "1/5/4 دوعسلا يبأ ريسفت 51/77



 تافاصلا ةروس (ا/) ع

 آلا رص رص رص و و رص م رص بركوب رص رص رص رص ص رع رص يع را و ص ل ا ا صا ص سركوب وص رص سرا رق ا ل

 همقتلاف 072 نيضح دملا نم ناكف رهاسف 015 نوحشملا كلف ىلإ قبأ دِإ 9 نيلسرمل نمل سنوي نإ و
 ص راسو رلا سام ص 0 صا صر 0 ساصرل سره رص رع ريع را جل سم اص ص ري در تلا د

 *« 09 نوقعبي موي لإ ةهنطب ىف ثلا © نيحيسملا نم ناك هنأ الولف (4) ميلموهو توحلا
 مس ارب موكا ىك موا م ري مور مكن تاع د قل ع طرع عشا ع رو ص صلاص سس ص نع وخل هع حرص ع

 032 دوديزي وأ فلآ ةنام كإ هلنلسراو ]2 ٍنيطقي نم ةرجت هيلع اندبنأو 9 ميقس وهو ءارعلأب هلنذبنف
 سا سى ار سومر و

 2 نوح لإ مهلنعتما أونماَعق
 قبأ ذِإ» هموق ةيادل نيلسرملا انلسر دحأل سنوي نإو يأ 4نيلسرملا نمل سنوي نإوإ# ؟ مهباصأ ام لثم
 نم ناكف مهاسفإ لاجرلاب ةءولمملا ةنيفسلا ىلإ بره نيح ركذا ىأ «نوحشلملا كلقلا ىلإ
 سنوي نإ : نورسفملا لاق رحبلا ىف هوقلأف ةعرقلاب نيبولغملا نم ناكف ةنيفسلا لهأ عراقف يأ «نيضحدملا
 ىلإ بضغلا هداقف « هوبذك مهأل ابضغم مهرداغو . بيرق باذعب مهرذنأف . هموق بيذكتب ًاردص قاض
 قبأ دبع انهه : نوحالملا لاقف . جاومألاو حايرلا اهتأوانف , ةنوحشم ةئيفس بكر ثيح رحبلا ءىطاش
 سنوي ىلع ةعرقلا تجرخف اوعرتقاف . قرغلا نم وجنتل ءاملا ىف هئاقلإ نم ةنيفسلا ةاجنل دب الو . هديس نم

 نع هيلخت نم هيلع مالُي مب تآ وهو توحلا هعلتباف يأ «ميلم وهو توحلا همقتلافإ رحبلا يف هوقلأف
 نم ناك هنأ الولف هبر نم نذإ ريغب هجورخو ؛ مه ل ًابضاغم هموق كرتو « اهب هللا هلسرأ يتلا ةمهملا
 يأ «نوشعبُي موي ىلإ هنطب يف ثِبلَل» هتايح ىف ًاريثك هللا نيركاذلا نم ناك هنأ الول يأ 4نيحبسملا
 هرفغتساو هللا حبس هنكلو . ًادبأ جني ملف هل ًاربق هنطب حبصأو . ةمايقلا موي ىلإ توح ا نطب يف يقبل
 هللا باجتساف «نيملاظلا نم تنك ينإ كناحبس تنأ الإ هلإ ال هلوقب توحلا نطب ىف وهو هادانو
 ضرألاب . لحاسلا ىلع توحلا نطب نم هانيقلأف ىأ «ميقس وهو ءارعلاب هانذبنفإ هءادنو هعرضت
 ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ : ءاطع لاق بركلا نم هلان امم ضيرم ميقس وهو . لظ الو اهيف رجش ال يتلا ءاضفلا
 ءيش هنم ريغتي مل الاس يقب كلذلف . ًاماعط كل هلعجأ ملو . ًانجس هل كنطب تلعج دق ينإ توحلا

 ةرجش يهو . سمشلا رح هيقتو هلظتل ةرجش هقوف انتبنأو يأ 4نيطقي نم ةرجش هيلع اتبنأو»
 دربو ٠ قرولا ربك عمجي هنأل ركذلاب عرقلا صخ امئإو : يزج نبا لاق ةضيرعلا قاروألا تاذ عرقلا

 نم اذه ناكو . "”بابذلا لمتحي ال ناك رحبلا نم جرخ امل سنوي محل نإف . هبرقي ال بابذلاو . لظلا

 وأ مفلأ ةئام ىلإ هانلسرأو# لاق اذهلو هموق ىلإ هللا هدر هتيفاعو هتوق لمكتسا (لف . هفطلو هللا ريبدت

 : نورسفملا لاق نوديزي لب رفلأ ةئام مهو مهنم بره نيذلا هموق ىلإ كلذ دعب هانلسرأو يأ 8نوديزي
 لب يأ لب ىنعمب « وأ ١و . لصوملا ةهجب ىونين لهأ مهو ٠ ًافلأ نيعبسو : ليقو ًأفلأ نيرشعو ةئام اوناك
 هب اودعو ىذلا باذعلا تارامأ اودهاش نأ دعب اونمآف ىأ 4نيح ىلإ مهانعتمف اونآفإ نوديزي

 دالوأو لافطألاب اوجرخ مهنأ يور : ليهستلا يف لاق مههاجآ ءاضقنا نيح ىلإ ايندلا يف نيعتمت مهانيقبأف
 امو . . ”مهنع باذعلا هللا عفقرف « هللا ىلإ اوعرضتو اوحانو « تاهمألا نيبو مهنيب اوقرفو . مئاهبلا

 ١7/5 /# ليزنتلا مولع يف ليهستلا ريسفت (”) . ١75 /* ليزنتلا مولع ىف ليهستلا (7) . ؟ا/ا//4 دوعسلا يبأ ريسفت )١(



 عد نو رشعلاو ثلاتلا ءزجلا

 2 مه وس 25 رم ريم رحل رع ع و صو صاع 1 م رامى صلع رتل ام هر 5 و

 مهكفإ نم مهنإآلأ ه: َدودِهَش هَ اندَنإ ةكبتلملا افلح مأ ع: نونبلا مهو تابلت كبَر مهتفتس

 هيض مو مر جرلا س مص وب رك لم رم رق سرس

 وأ مج 0 نوح فيك كلام 5 نينبلا لع تاَنَبْلاَقطَصَأ © 0 نوبذكل م مهنإو 111

 ل اا ا لا ا لا رب سور سرب مس 23 ص ريبة رصرم

 ابسن ةنحلأ نيبو رهنبب أولعجو 22 نيقدلص متنك نإ ركيتكي أو اف 29 نيم ناطلس كل مأ يو َنوُو لَ

 «2 نورضحمل مي هلأ تع دقو
 مهتفتساف# لاقف ةكم رافك نم نيبذكملا نع ثيدحلا ىلإ عجر ماركلا لسرلا نع ثيدحلا نم ىهتنا

 - مهل عيرقتلاو خيبوتلا ليبس ىلع- ةكم رافك ربختساو دمحم اي لأسا يأ ؟ 4نونبلا مهو تانبلا كبرلأ
 الو تانبلا نوهركي مهنإ ؟ روكذلا مهسفنألو ثانإالا هلل اولعجف ٠ هللا تانب ةكئالملا نأ اومعز فيك

 ًاثانإ ةكئالملا انقلخ مأ» ؟ نينبلاب نوصتخيو لجو زع هلل اهنوضري فيكف ؛ مهسفنأل نهتبسن نوضري

 نيح راهطألا ةكئالملا انقلخأ لب يأ ليهجتو مهب ءازهتساو مهناتهب ىلع رخآ م خيبوت #نودهاش مهو

 مهكفإ نم مهنإ الأ» ؟ ناتهبلا اذه لثم اولوقي ىتح كلذل نودهاش مهو ًاثانإ مهانلعجو هاما

 هللا ىلإ نوبسني مهئارتفاو مهبذك نم نيكرشملا ءال ؤه نإ سانلا اهيأ اوهبتناف الأ يأ «هللا دلو نولوقيل

 : دوعسلا وبأ لاق هللا تانب ةكئالملا مهوق يف ًاعطق نوبذاك مهو يأ «نوبذاكل مهنإو# دلولاو ةيرذلا

 ءارتفالاو . حيرصلا كفإالا الإ سيل هانبم نأ نايبب « دسافلا مهبهذم لصأ لاطيإال قوسم فانئتسا ةيآلاو
 راتخا له يأ عيرقتو ٌّخميبوت ؟4نينبلا ىلع تانبلا ىفطصا)“ ًاعطق ”ليلد مه نوكي نأ ريغ نم ٠ . حيبقلا

 ءيش يأ يأ ليهجتو محل هيفست ؟ «نومكحت فيك مكل امإ» ؟ نينبلا ىلع نهلضفو تانبلا العو لج

 الفأ#» ؟ مكمعز ىلع نيسنجلا سخأ هسفنل راتخي فيك ؟ رئاجلا مكحلا اذهب متمكح ىتح مكل لصح
 الفأ يأ : دوعسلا وبأ لاق ؟ مالكلا اذه أطخ هب نوفرعت كاردإو زييمت مكل سيلفأ يأ ؟ «نوركذت

 #«نيبم ناطلس مكل مأإ# 2”يبغو يكذ لك لقع ىف ٌروكرم هنإف « لقعلا ةهءدبب اذه نالطب نو ركذتت

 نإ مكباتكب اوتأفإ ؟ هل تانب ةكئالملا ذختا هللا نأ ىلع ةحضاو ةجحو نيب ناهرب مكل مأ يأ رخآ خيبوت
 مهزيجعت ضرغلاو . . نومعزت ايف مكاوعد ةحصب دهشي يذلا باتكلا اذهب اوتأف يأ 4نيقداص متنك
 ةروطسأ ىلإ لقتنيو . . يلقع قطنم الو . يعرش ليلد ىلع - ةلطابلا مهلاوقأ ِف - نودنتسي ال مهنأ نايبو

 نيب جوازتلا نم هنأو ؛ "ربا نيو ةناكيم هللا كيب ةلض كاتهدنأ اومعز كيد نوكرشملا اهنفل ىرخأ

 هللا نيب نوكرشملا لعج يأ «أبسن ةثبجلا نيبو هنيب اولعجوإ» لوقيف ةكئالملا تدلو ةّنِلاو ىلاعت هللا

 لوقي امع ىلاعتو هناحبسإ ةكئالملا هل تدلوف نجلا نم حكن هنإ اولاق ثيح . ابسنو ةبارق نجلا نيبو

 مهناةشجلا تميلع دقلو# هللا تانب نهنأو , ثانإ ةكئالملا نأ اومعز مث «ًاريبك ًاولع نوملاظلا

 مهتيكبت يف ةدايز اذهو : يواصلا لاق باذعلا يف نورضحت مهنأ نيطايشلا تملع دقل يأ 4نورضحُن

 هيلإ لوكيامو مكلاحب ملعأ هللا تانب مهومتلعجو مهومتمظع نيذلا ءالؤه : ليق هنأك مهبيذكتو

 )١( دوعسلا يبأ ريسفت (5) و 71/8/84 .



 تافاصلا ةروس ةففإ ذظ3

 كت 1 مناص صصص جرلا اس ص ل رث جحاص م صا سس سو

 ه7 نين بتميدم هيلع نأ آم نودبعت امو كنإف «ج َنيصلخمْلا هَللاداَبع الإ عي نوُفصي امع هلأ ندحبس

 نحن اَنإ و هي نوفاصلا نحتل اَنإ و 79 مولعم ماعم ,هأ 5 امو هي» محلا ٍلاَصّوه ْنَماَل
 ص صو لو سارت دخلا س م رث و

 هيه َنِصلْخمْلا هللا داَبحتُكَل عج َنيِلَوألآ [ نما ذ اندنع َنأول 9 نوع أوناك نو يجو دوحيسملا
 ريب ري سور رب رئيس ىلا رد سا سورلو ا ا ا لا ال سا اع ا ب ع ص رو ل

 07) نوروصنملا مه مهنإ 0 نيلسرملا اندابعل انتماك تقبس دقلو 55 نوملعي فوسف ءدبأورفكت

 سا جرا ص و رس لا ا ل

 0 نرح يح منع َلوَتَف هز» نوبِلَعْلا مهل اندنج َّنِإَو

 ةابع الإ نوملاظلا ءال ؤه هب هفصي امع هللا سدفتو هّرنت يأ «نوفصي اًّمع هللا ناحبسإ» "”مكرمأ
 ءال ٌؤه هب هفصي اع ىلاعت هللا نوهزني مهنإف نيصلخملا هللا دابع نكل يأ عطقنم ء ءانطسا «نيصلخملا هللا

 ام لكو رافكلا اهيأ مكنإف يأ «ميحجلا لاص وه نمأألإ * نينتافب هيلع متنأ ام نودبعت امو مكنإف»
 هيلع هللا ىضق نم الإ « هللا دابع نم ًادحأ اولضُت نأ ىلع نيرداقب متسل نيطايشلاو مانصألا نم هنودبعت

 الإ انم امو» لاقف هلل ةيدوبعلاب ةكئالملا فارتعا ىلاعت ركذ مث . اهالصيو رانلا لخدي ةنأ ردقو.: ةواقكلا
 انمو « قازرألاب لكوملا انمف « اهادعتي ال ةفيظوو ةلزنمو ةبترم هل الإ كلم انم امو ىأ «مولعم ماقم هل

 اًنإو» فيرشتلاو . بيرقتلاو « ةدابعلا نم هتلزنم .لكلو ٠ يحولاب لزنتي نم اًنمو . لاجآلاب لكوملا

 هناحبس هللا نوهزنملا ىأ «نوحبسملا نحتلانإو» ًاقوفص ةدابعلا ىف نوفقاولا يأ «نوفاصلا ُنحنل

 مالكلا اذه ىفو : ليهستلا يف لاق نيحو ٍتقو لك يف هللا حبسن « هئايربكو هتمظعب قيلي ال ام لك نع

 ةيدوبعلاب مهسفنأ ىلع اوقرتعا مهغأل ٠ . هللا ءاكرشو « هللا تانب مهنإ لاق نم ىلع در ةكئالملا هتلاق يذلا
 كل « نيكرألا نم اركذ اندنع نأ ول « نولوقيل اوناك نإوإ» "”العو لج هل هيزنتلاو . هلل ةعاطلاو

 لاحلا ناك نإو ىأ ةليقثلا « نإ » نم ةففخملا يه «نإ9و شيرق رافكل ريمضلا «نيصلخملا هللا دابع

 نيلوألا بتك نم باتك انيلع لزن ول نولوقي - نآرقلا مهيلع لزني نأ لبق - اوناك ةكم رافك نأ نأشلاو

 هب اورفك نآرقلا مهءاج املف ٠ . مهنم هلل ًاصالخإو ةدابع رثكأو . مهنم ًاناميإ مظعأ انكل ليجنإالاو ةاروتلاك

 ١ ا كل در يب ربا ار

 ىأ «نيلسرملا اندابعل انتملك تقبس دقلو# ديدهتو ديعو وهو « هللا تايآب مهرفك ةبقاع نوري فوسف
 . مهئادعأ ىلع نوروصنملا مه مهنإ يأ 8#نوروصنملا مهل مهنإ» ماركلا لسرلل ان ؤواضقو اندعو قبس

 اندنج نإو ىأ «نوبلاغلا مهل اندنج نإو» «يلسرو انأ نبلغأل هللا بتك# ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإالاو
 لاق نانجلا لوخدب ةرخآلا فو « ناهربلاو ةجحلاب ايندلا ىف ؛ . ةرخآلاو ايندلا يف نوبلاغلا مهل نينمؤملا
 يه ةدعاقلا نإف ؛ . كراعملا ضعب يف مهمازهنا كلذ يف حدقي الو . ققحم نينمؤملل هللا رصن : : نورسفملا

 ىستح مهنع لوتفإ ةنحمو ًءالتبا وأ مهنم ريصقت ببسب نايحألا ضعب ىف نوبلغُي انإو . ةرصنلاورفظلاب

 ١ا/ا/ /" ليزنتلا مولع ف ليهستلا (15) . 8 نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح )١(



 عال نو رشعلاو كتلاثلا ءزجلا

 صا 1 17 هد لاب اًذاَق سمس 2 2 1 كح ريب ىو يودد جرو 1

 020 نيراةنملا بص ءاسن مجلس لر اذن نولعتسا ا اذعيفا 29 نورصي فوق مهرضن او
 00 سا ربا نس تاس أ جو سس مص ص صاع لس سوو سا ارب سرب ييمصمس حا هك 5 ت8 1و هه

 ملسو «) نوفصي ام ةزعلا بر كبر ناحبس 49 نورصببي فوف رصبأو 9 نبح تح مسبنع لوقو
 ملل لا

 «» يلع ب هَ دمحلاَو © َنيِلسرمْلا لع
 «نورصبي فوسف مهرصبأو# مهاتقب رم ْوُت نأ ىلإ ٠ ةريسي ةدم ىلإ دمحم اي مهنع ضرعأ يأ 4 نيح

 ؟ #نولجعتسي انباذعبفأ» مهرفك ةبقاع نورصبي فوسف . باذعلا مهب لزني نيح مهرصبأو يأ
 «نورصبي فوسف# لزن امل هنأ ىور ؟ هللا باذعب نولجعتسيأ يأ ديدهتلل يراكنإ ماهفتسا

 «نيرذنملا حابص ءاسف مهتحاسب لزن اذإف» ىلاعت لاق مث ةيآلا تلزنف ؟ نوكي اذه ىتم اولاقو اوءزهتسا
 ر,سشيجب ةهبش ( مهحابص حابصلا اله سئبف نيذكملا ءانقب لزن اذإ باذعلا نإف كلذ اودعبشسي ال ىأ

 هررك #نورصبي فوسف رصبأو *نيح ىتح مهنع لوتو» مهرباد عطقف حابصلا تقو مهيلع مجه

 ةزعلا وذ سدقتو هزنت ىأ «نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس# كيل وسرلل ةيلستو ديدهتلل اديكأت

 ىلع انم مالسو ىأ «نيملاعلا بر هلل دمحلاو #نيلسرملا ىلع مالسوإ» نوكرشملا هب هفصي امع توربجلاو
 امم رافكلا هب هفصو |مع هسفن ىلاعت هزن .نيعمجأ قئالخلا بر هلل ماتخلاو ءدبلا ىف هلل دمحلاو . ماركلا لسرلا

 ىلع مالسلا ميمعتب متخو . ةعينش ةريثك ًالاوقأ ةروسلا هذه يف مهنع ىكح هنإف . هناحبس هب قيلي ال
 . دابعلل ميلعت وهو« هناحبس هدمحبو ماركلا لسرلا

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغغالتبلا

 ١ «نينبلاو . . تانبلا» نيبو #نورذتو . . نوعدت# نيب قابطلا .

 فيك مكلام» ؟ «ًاثانإ ةكئالملا انقلخ مأ» ؟ «تانبلا كبرلأ» لثم هراركتو خيبوتلا عباتت - "

 . تيكبتلاو خيبوتلل اهلكو ؟ 4نيبم ناطلس مكل مأ» ؟ 4نوركذت الفأ» ؟ 4نومكحت

 مهل اندنج ّنِإو *نوروصنملا مه مهنإ# لثم هريرقتو ىنعملا قيقحتل تادك ؤم ةدعب ديكأتلا -

 : ماللاو نإب نيتلمجلا نم لك تدكأ دقف «نوبلاغلا

 نم دبعلا قابإب هبر نذإ ريغب هجورخ هبش «نوحشملا كلفلا ىلإ قبأ ذإ#» ةيحيرصتلا ةراعتسالا -

 . هديس

 . نولعجتو لصألا «ًابسن ةنجلا نيبو هنيب اولعجو# ةبيغلا ىلإ باطخلا نم تافتلالا  ه
 . بابرألا بر ةمحر نم نوديعب مهو . باطخلل ًالهأ اوسيل مهنأ ىلإ ةراشإلل تافتلالاو

 خانأف مهيلع مجش شيجيب مهب لزانلا باذعلل لثم # مهتحاسب لزن اذإفو» ةيليثمتلا ةراعتسالا تك



 تافاصلا ةروس 517١( مب

 مهحاتجا ىتح . مهتبهأ اوذخأ الو هراذنإ ىلإ اوتفتلي ملف حاصنلا ضعب مهحصنو « ةتغب مهئانفب
 اهثيجمل الإ اهدروم كقوري يتلا ةعورلا اهل تناك الو ةلمجلا هذه تحصف امو : ىرشخترلا لاق . شيجلا

 . ؟ليثمتلا ةقيرط ىلع

 لاتكي نأ هرس نم ) : لي هللا لوسر لاق لاق يبعشلا نع متاح يبأ نبا ىور : ةذفاجف

 ىلع مالسو * نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبسإ# موقي نأ ديري نيح هسلجم رخآ لقيلف ىفوألا لايكملاب
 #0 يب نيملاعلا بر هلل دمحلاو ه« نيلسرملا

 « تافاصلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مث »

 دبا #

 )١( هنع هللا يضر يلع نع ًافوقوم يورو .ًالسرم متاح يبأ نبا هجرخأ (؟) . 87/4 فاشكلا .
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 هروُسل أ يكَذي نيد

 . ةيمالسإالا ةديقعلا لوصأ جلاعت يتلا . ةيكملا روسلا فده سفن اهفدهو « ةيكم ص ةروس

 ظعاوملا ىلع لمتشملا . يمألا يبنلا ىلع لزنملا زجعملا نآرقلاب مسقلاب ةميركلا ةروسلا ت ًادتبا

 . لسرم يبن ًادمحم نأو « قح نآرقلا نأ ىلع - ةبيجعلا رابخألاو « ةغيلبلا

 ديِتَع 02 :5077489626464ههفهفكف ها 6

 اوفرسأ نيذلا . نيربجتملا ةالا نم مهي نيب 1ك رافق اقفال برضتل ةروسلا تلقتناو *

 . مهمارجإو مهداسفإ ببسب ) لاكنلاو باذعلا نم مهب لح امو 20 لالضلاو بيذكتلاب

 رافك نم هاقلي امع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلل ةيلست . ماركلا لسرلا ضعب ب صصق تلوانت مث

 . نابلس هدلوو .دواد هللا يبن ةصق تركذف « هنازحأو همالآل ًافيفختو , بيذكتلاو ءازهتسالا نم ةكم

 . بويأ ةنتف ركذب اهتبقعأ مث . ءالتبالاو ةنتفلا نم |مهنم ًالك لان امو . كلملاو ةوبنلا نيب هل هللا عنج يذلا
 هئايبنأ ءالتبا يف . هللا ةنس نايبل عيرس ضرع ىف اذكه . لفكلا اذو ليعامسإو . بوقعيو قاحسإو

 . هئايفصأو

 عئادب نم هيف امو روظنملا نوكلا اذه ىف « ةينادحولاو ةردقلا لئالد ىلإ ةميركلا ةروسلا تراشأو د:

 . ءيسملاو نسحملا اهيف ىزاجي ةيناث راد نم دب ال هنأو . ًائبع قلخي مل نوكلا اذه نأ ىلع هيبنتلل , ةعنصلا

 لسرلا عيمج ةمهم يه يتلا ةيساسألا هتمهمو لوسرلا ةفيظو نايبب ةميركلا ةروسلا تمتخو *

 . ماركلا

 باتكلاب ةداشإلل ءاجحلا فورح نم فرح وهو « ص ةروس و ةميركلا ةروسلا ىمسنت : مج حلا

 . ةيئاجهلا فورحلا هذه لاثمأ نم موظنملا وهو 3 نيرخآلاو نيلوألا هب هللا ىدحن ىذلا زجحعملا

 وب +



 ص ةروس (*4) 80

 را ل ل

 اوداَنَق نَرَق نم مِهلَبَق نم اكله يد قاَقش لع ىف نارك يللي 0١ ل ىذا لَ ص

 نم» مهلوق هنمو ٌرهقلاو ةبلغلا اهلصأو . قحلا لوبق نع عانتماو ربكت «ةْرع) : صتحفغللا
 صالخلاو ثوغلاو أجلملا : صانملا «صانمإ ةنيابمو ةفلاخم «قاقشإ» بلس بلغ نم ينعي هّزِبزَع
 دح زواجت دق يذلا ٍباَجّعلاو ٠ بجعلا :بيجعلا: ليلخلا لاق بجعلا يف ةياغلا غلاب «باجع»
 قاوفلا : يرهوجلا لاق ةقافرالاو ةحارتسالا : قاوفلا «قاوف#ه ءارتفاو بذك «قالتخا» (”بجعلا
 هلوقو بلحت مث ٌردتل ليصفلا اهعضري ةعاس كرتت مث بلحت اهنأآل ؛ . تقولا نم نيتبلحلا نيب ام : قاوفلاو

 «ديألا» بيصنلاو ًظحلا : طِقلا مانّْطِقل ©)ةقافإو ةحارو ةرظن نم احلام يأ 4قاوَق نم ال امط ىلاعت
 لاق ةططشت# طئاحلا : روسلاو « فليست هالعأ الع طئاخحلا روست «اوروست# ةعاطلاو ةدابعلا يف ةوقلا

 . لدعي ملو هيف راج يأ مكحلا ىفطش : لاقي . قحلا يطختو دحلا ةزواجم : ططتشلا : ةغللا ءالع

 1 تدعب ىنعمب رادلا تّطش نم ٌدعبلا : هيف لصألاو

 زاجعإ ىلإ ةراشالا اهيف نأ انيبو . ةيئاجحلا فورحلا ىلع مالكلا مدقت 4ص : راسمللا
 ىذو ٠ عيفرلا فرشلا يذ نآرقلاو يأ العو لج ىرابلا هب مسقأ مسق «ركذلا ىذ نارقلاو» '”نارقلا

 : سابع نبا لاق قداصل ًادمحم نإو زجعمل نآرقلا اذه نإ هريدقت فوذحم مسقلا باوجو « ةناكملاو نأشلا

 نع ربكتو ةيمح يف نو رفاكلا لب يأ «قاقشو َمْرِع يف اورفك نيذلا لب *فرشلا يذ يأ «ركذلا يذو»
 ,لّلخل نآرقلاب رفك نم رفك ام يأ : يواضيبلا لاق مالسلا هيلع لوسرلل ةوادعو مفالخ فو . ناميإلا
 كلذلو هلوسرلو هلل فالخ ىأ « قاقشو» قحلا نع رابكتسا يأ 4ةزع ىف» هب اورفك نيذلا لب هيف هدجو

 نورقلا نم ةريثك ممأ نم ةكم لهأ لبق انكلهأ مك يأ «نرق نم مهلبق نم انكلهأ مك» ”هب اورفك
 مهرفك ىلع ةكم لهأل ديعو ةيآلاو : دوعسلا وبأ لاق . مهلسرل مهتاداعمو قحلا نع مهربكل « ةيلاخلا

 اوثاغتساف ىأ «صانم نيح تالو اودانف# ©” نيربكتسملا نم مهلبق نم باصأ ام نايبب مهرابكتساو

 : ىزج نبا لاق ةاجنو برهمو رارف نيح نيجحلا سيلو ٠ ةاجنلل ًابلط باذعلا لوزن دنع اوراجتساو

 نيح هيف اوعد ىذلا نيحلا سيل ذإ ؛« كلذ مهعفني مل نيح اوثاغتساو اوعد اوكله نيذلا نورقلا نأ ىنعملا

 ةمالع اهيلع تديز ةيفانلا ال اهلصأو سيل ىنعمب تالو . رف اذإ صوني صان نم ةاجنو رفم ىأ صانم

 ريسفتلا اذه نم ةرقبلا ةروس لوأ رظنا (”) . يرهوجلل حاحصلا رظنا (؟) 18١/1١١ يبطرقلا )١(

 781/14 دوعسلا وبأ (1) ١45/7 ىواضيبلا ريسفت (9) 1945 /7 ريثك نبا رصتخم (4)



 25 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 لس رص رس 7 روم يف 6 جميرا ساس

 اًذ'ه نإ ادا اهنلإ ةملآلا لعجا 0١ بكري اًذاه نورفلكلا َلاَثَو مهن رذنم مهءأج نا اوبحمو

 1 ل رئع طم مور مصاص

 اًنعمسام ميد داري ءَىَمَل اًذنه نإ "كيه حلعأو ريو أوممأ نأ بم الملا قطن و جر ٌباَحي عَ

 >7 2 لا وحصر رح

 طع

 لب ىرئذ نكشف مه لب ادب نول هيلع لنفأ يج قليخأ الإ آد نم نإ رمل ناد
 هللا ثعبي نأ اراه اواللو دم هدي نم نكت ينجعو أ مهتم رذنم مهءاج نأ اوبجعو# 2 ثيناتلا

 هب ينأي ايف ٌرحاس ًادمحم نإ : ةكم رافك لاقو ىأ «باذك رحاس اذه نورفاكلا لاقوإ» رشبلا نم ًالوسر
 رهاظشلا مسالا عضو اغإو . هللا لوسر هنأ ىوعد ف بذكلا ف غلابم ىأ «باذك» تازجعملا نم

 اذه نإف ٠ ريع مد رينو ص عاصي 1 مهيلع ًابضغ «اولاقو » ريمضلا ناكم «نورفاكلا»

 برلا نأ معز أ ىأ ؟ «ًأدحاو أمهإ ةمىهآلا لعجأ » قوسملاو رفكلا ىف نولغوتملا الإ | هلوقي ال ماهتالا

  دحاو هللا نا دمحم هلوقي يذلا اذه نإ يأ # باجع ءيشل اذه نإ» ؟ وه الإ هلإ ال دحاو دوبعملا

 , هللاب كرشلا كرت نم اوبجعتو هللا مهحْبق - كلذ نوكرشملا ركنأ : ريثك نبا لاق بجعلا يف غيلب ءيش

 علخ ىلإ لك هللا لوسر مهاعد املف . مهبولق هتبرشأو ناثوألا ةدابع مهئابآ نع اوّقلت دق اوناك مهنإف
 ءيشل اذه نإ ًادحاو ًاهلإ ةهلآلا لعجأ» : ”اولاقو اربجعتو كلذ اومظعأ « ةينادحولاب هلإلا دارفإو ناثوأا

 بيعي هنإف ء انع كيخأ نبا فك : بلاط يبذل اولاقو اوعمتجا ًاشيرق نإ : نورسمملا لاق "'# باجع

 مهنم ديرأ اغإ : مع اي كك لاقف ٠ كلذ ىف همّدكو بلاطو بأ هاعدف ٠ اننذلعلا هفسيو انتحل مذيو , انئيد

 اهكيطعن معن : نوكرشملاو لهج وبأ لاقف . برعلا اهب مهل نيدتو . مجعلا اهب نوكلمي . ةدحاو ةملك

 ةهلالا لجج اذ نولوتيو ميزاب وضقني تعرف اوئاثف 6 « هللا الإ هلإ الد اراوك لاقت 1! اهعم تاملك يدعو

 قلطناو ىأ #« مكتملا ىلع اوربصاو اوشثما نأ مهنم الملا قلطناو» ©تايآلا تلزنف ؟ # . . ًادحاو ًاهلإ

 اوشما : ضعبل مهضعب لوفي داك لوسرلا دنع نم اوحرخو 5 مهيف لالضلا ءاسّورو شيرق فارشأ

 اذه نإ» دحألا دحاولا هللا ةدابع نم هيلإ مكوعدي اهف ًادمحم اوعيطت الو ؛ مكتهلا ةدابع ىلع اوربصاو

 ةزعلا هل نوكتل مكئابآ نيد نع مكفرصي نأ دمحم هئارو نم ديري . ربدم رمأ اذه ىأ داري ءىشل

 ىف لوقلا اذه لثمب - ام ىأ #ةرخآلا ةلملا يف اذهب انعمس ام22«8هوعيطتنأ او رذحافع مكيلع ةدايسلاو

 هللا نأ دمحم معزي فيكف . ديحوتلاب ال ثيلثتلاب نولوقي مهنإف . للملا رخآ يه يتلا ةينارصنلا ةلم
 ىأ شيرق نيد نونعي : ةداتقو دهاجم لاقو ةينارصنلا نيد ةرخآلا ةلملاب نونعي : سابع نبا لاق ؟ دحاو

 بذك الإ دمحم هيعدي يذلا اذه ام يأ «قالتخا الإ اذه نإ انءابآ هيلع انكردأ ىذلا نيدلا ىف اذه سيل

 ؟ «اننيب نم ٌركذلا هيلع لزنأأ» اولاقف مهنيب نم يحولاب مالسلا هيلع هصاصتخا اوركنأ مث « ءارتفاو

 ؟ ةساير ىلعأو ٠ الام هنم رثكأ وه نم انيف نأ عم . اسود دمحم ىلع نآرقلا دنت له يأ راكنإلل ماهفتسالا

 5/807 /1/ طيحملا رحبلاو !/4 /5 ي ربطلا ريسفت رظنا (*) 141/ /8* ريثك نبا ريسفت رصتحم (؟) . ١/4 / ليزنتلا مولع ىف ليهستلا )١(

 787 /4 دوعسلا يبأ ريسفت ىف رظنت ىرخأ لاوقأ كانهو . رهظألا وهو ريرج نبا هلاق ام ىنعم اذه (4)
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 م 5 ص م م 5 رم هع 0-1 مالا ا الا الا را الا لا 5 دس و و عم 0-4

 مو نيالا مرسلا ملم ص يل ةمحر نيازعت 0 5 و ا أوقوذي امل
 را سس ل ع د 3 0 20 ص اس رو مود 7 و وو سدس لق م 00

 مس أ 00 لا "0 هد مع -

 بدك ال لي نإ نو ُب 7-5 كيتو تق بهار موقو 7 هج داموا وذ وعرف

 |مع ةمجرت راكنيالا اذهو . مهئاس ؤرو مهفارشأ نيب نم فرشلاب كوي صتخي نأ اوركنأ : يرشخمزلا لاق

 نم كاش يف مه لب9# ©" مهنيب نم ةوبنلا فرش نم. يتوا ام لعب دسحلا نم مهرودص هي لكت تتناك

 اورفك كلذلف هنم كش يف مه لب ملع نع سيل ركذلل مهراكنإ ! : هريدقت ردقم نع بارضإ «يركذ

 باذعلا اوقوذي مل مهنأ مهكش ببس ىنعملاو ديدهتلا هضرغو ىلاقتنا بارضا #باذع اوقوذي ال لب »

 ىلع در اذه ؟ «باهولا زيزعلا كبر ةمحر نئازخ مهدنع مأ# هب اونمآو نآرقلاب اونقيأل هوقاذولو ؛ نآلا ىلإ

 ةوبنلا اوطعي ىتح ىملاعت هتمحر نئازخ مهدنع له ىنعملاو ةوبنلاب كي دمحم صاصتبخا نم اوركنأ ايف نيكرشملا
 ءاشي نم ىلع اهب لضفتي هللا نم ةيطع ةوبنلا نأ ديري : ىواضيبلا لاق ؟ اوءاش نم اهوعنميو ءاوءاش نم

 (” ءاشي نمل ءاشي ام بهم نأ هل يذلا ىأ «*باهولا# بلغي ال ىذلا بلاغلا يأ «زيزعلا# هنإف « هدابع نم

 راكنإ وهو ؟ ضرألاو تاومسلا كلم نم ءيش مه له يأ ؟ «امهنيب امو ضرألاو تاومسلا كلم مط مأ»

 ىلإ مهلصوت يتلا يقارملا يف اودعصيلف كلذ نم ءيش مهل ناك نا يأ «بابسألا ىف اوقتريلف» خيبوتو

 مكهتلا ةياغ مهب مكهت : ىرشغغزلا لاق ءازهتساو مهب مكهت وهو ؟ نوكلا نوئش اوربديلو . ءامسلا

 ام ةمكحلا نم مهدنع ناكو . ةمحرلا ةمسق ىف فرصتلاو «. قئالخلا ريبدتل نوحلصي اوناك نإ : لاقف

 ىتح . شرعلا ىلإ اهب نولصوتي يتلا جراعملا يف اودعصيلف « هريغ نم ةوبنلاب قيقح وه نم نيب اهب نوزيمي
 ام دنج» "مهب مكهتلا ةياغوهو . نوراتخي نم ىلع يحولا اولزنيو « ملاعلا رمأ اوربديو هيلع اووتسي
 نم دنج الإ مه ام يأ ةلقلا ديكأتل «امإ» و . ريقحتلاو ليلقتلل ريكنتلا 4بازحألا نم موزهم كلانه
 الو , نولوقي امب لابت الف ,رابدألا نولوُيو نومزمُي ليلق امعمه . هللا لسر ىلع نيبزحتملا . رافكلا
 موق مهلبق تبذك# لاقف رامدلاو باذعلا نم رافكلا مهفالسأ لان |مع ىلاعت ربخأ مث . . نوذه اب ثرتكت

 مهو دوه موقو . حون موق مهنمنوريثك ممأ شيرق رافك لبق بذك يأ «داتوألا وذ نو عرفو داعو حون
 يمس : نيرسفملا ضعب لاق «ةريثكلا عومجلا وذوأ داتوألاب تباثلا كلملا وذ رابحلا نوعرفو 4 داع: ةليبق

 هنآل : ليقو تومي ىتح هكرتيو هيلجرو هيدي ىف داتوأ ةعبرأب هبيذعت ديري نم دتوي ناك هنأل داتوألا ىذب

 باحصأو طول ٌموسقو ُدومثوإ '"ةداتوألاك ضرألا ىف موقت يتلا ةتباثلا ةميظعلا ينابملاو تامارهإالا بحاص
 موق مهو فتلملا ريثكلا رجشلا يأ ةكيألا باحصأو . طول موقو حلاص موق مهو دومث تبذكو يأ «ةكيألا

 ”١45/5 يىواضيبلا ريسفت (5) ./4 فاشكلا ريسفت )١(

 كلذ نإ : ىرشغزلا لاقو . ةيطع نبا هحجرو ةتباثلا ةميظعلا ينابملا داتوألاب دارملا نأ كاحضلا نع لقن (5) . 677/5 فاشكلا ريسفت (”)

 . داتوألا تياث كلم لظ يف : : دوسألا لوقك كلملا تابث يف ةراعتسا



 0 نو تكمل و تلاثلا ءزجلا

 سواس سات سا بس 72 207 ريل د 2 يلا 07 1
 لبق انطفانل لحم انبر ور او الإ ءالؤكم رظني امو نيد باّقع ّنَخ لس ل

- 

 الا ري للا لا

 هعم لابحل اير انِ جو ٌباَوأ هلا يلا ناد 0 نولوقي ام لع ربصأ نر باسحلا موي

 لس سب ” ب لم

 نهج ٌباوأ هَل لك ةروُعَع رطلاَو يو قارفإلاو يىنَعْلاِب نحس

 رذحيلف « , هللا مهكلهأف مهلسر ىلع اوبزحت نيذلا رافكلا مه كئلوأ يأ «بازحألا كفئلوأ» بيعش

 نم لك ام يأ «لسرلا بذك لإ لك نإإ» مهفالسأ باصأ ام مهبيصي ل نأ هللا لوسرل نوبذكملا ءالؤه

 مهيلع بجوو تبثف يأ «باقع قحفإ هيلا |! لسرأ ىذلا هلوسر بذك الإ ممألاو بازحألا ءال ؤه

 ءال ؤه رظتني امو ىأ #«ةدحاو ةحيص الإ ءالؤه رظني امو# تايآلا سوءرل ةاعارم ءايلا تفذحو « يباقع

 سيل يأ #قاوف نم املام# نوقعصيف روصلا ىف ليفارسإ اهيف خفني ةدحاو ةخفن الإ ةكم رافك نوكرشملا

 اذإ ةحيصلا هذه نأ يأ : نورسفملا لاق ”عوجر نم الام يأ : سابع نبا لاق . راركت الو فقوت نماهل

 . ددحملا اهدعوم ىف ء ءيجت اهنأل نيتبلحلا نيب ةفاسملا يهو ةقان قاوف رادقم ةريصق ةرتف ولو رخأتست ال تءاج

 انير اولاقو» ("ددرت الو ىنثت ال بسحف ةدحاو ةخفن اهنأ ديري : يرشخزلا لاق ريخاتي الو مدقتي ال يذلا

 انبر ايانل لج : 0 ا را ال حم
 لاق دمحم لوقي امك رمألا ناك نإ ةمايقلا موي ءيجي نأ لبق . انل هتدعو ىذلا باذعلا نم انبيصن

 ام ىلع ربصا# «باذعلاب كنولجعتسيو# ىلاعت هلوقك ءازهتسالا ليبس ىلع اذه اولاق امنإو : نورسفملا

 دلع ل وسرلل ةيلست هيفو : يواصلا لاق مهيلع كرصان هللا نإف مهبيذكت ىلع دمحم اي ربصا يأ 4نولوقي

 ةوقلا اذ . رياصلا ركاشلا يبنلا كلذ دواد اندبع ركذتو يأ #«ديألا اذ دواد اندبع ركذاو» "رافكلل ديدهتو

 يأ «باوأ هنإإ ليللا فصنموقي ناكو ءموي رطفيو أموي موصي ناك دقف « ندبلا يف ةوقلاو « نيدلا ىف
 يضتقت نيكرشم ا ةلاقم تناك امل : نايح وبأ لاق هللا ىلإ عاجرلا : : باوألاو « هللا ىلإ ةبانإالاو عوجرلا ريثك

 5 ناهلسو . دواد» ءايبنألل ًاصصق ركذو 5 مهاذأ ىلع ربصلاب هيبن ىلاعت رمأ . نيدلاب فافختسالا

 . ةبقاع نسحأ مهتبقاع تراصو ؛ . مهنع هللا جرف ىتح او ربصف مه ضرع امو « . مهريغو ©« بويأو

 ىأ «قارشإلاو يشعلاب نحبسي هعم لايجلاان ةرخس انإ »”لآم نسحأ ىلإ كرمأ لوئيو ربصت تنأ كلذكف
 مالسلا هيلع دوادل ة ةزجعم ناكو ةقيقح لابجلا حيبستو ٠ حابصلاو ءاسملا ىف هعم 1 دوادل لابجل اران رخحس

 ريطلا هل انرخسو ىأ «باوأدل لك ةروشحم ريطلاو# «ريطلاو هعم يبوأ لابج ايإ» ىلاعت لاق ابك
 : ريثك نبا لاق سيدقتلاو حيبستلاب ىلاعت هتعاط ىلإ عاجر ريطلاو لابجلا نم لك ٠ . هعم حبسن هيلإ ةعومجم

 ةءارقب مروي ةغفتيف ءاوها ل جبابرفو ىبعلا هب رم اذإ . هعيجرتب عجرتو هحيبستب حبست ريطلا تناك

 لاق . هلأعبت حّبستو هعم عجرُت تناك تائاشلا لابجلا كلذكو . هعم حّبسيو ءاوم لا يف فقي زوبزلا

 )١( طيحملا رحبلا (1) . مها“ /# نيلالخجلا ىلع ىواصلا ةيشاح (#*) . هو /4 فاشكلا (7) . 81/77 يربطلا 7/ 8٠" .
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 دو سره رام ت ا سرع سا[ جاع ري نس و هج ١ امص ص رس رل صلال ع را يس 2 ممول رس ص رح

 مب ارحم اوروسُ ذإ يصخلأ أومن كلا لهو « 82 اسلي ل صفو 6-5 هلئيتاءو هلم انددشو

 ي.# صم سامو و باموسص عرس لم رس رع را ني رس صاع نا راتاص ع

 ططسن الو قحاب انني محأَف ضع لع انضم هب ناَمْصَح نعال رك مهم عزف م درواد نع ًاولَخَد ْذِإ
 اك ممم مج سس هع م رالا س ص هل هل كس حا ريب و رس دص ىو

 ىلرعو اهينلفك ١ لاَ ةدحاو ةجعت ىلو ةجعن نوعسنو عسأ , هل ىححأ اًدنه نإ © طارصلا ءآوس 01 اندهأو

 هانيتأوإط دونجا ا لا

 ىذلا نيبلا مالكلا يأ «باطجلا لصفو» رومألا يف ةباصإالاو مهفلاو ةوبنلا ه هانيطعأ ىأ و

 قحلا نيب :لصافلا نايبلا : يبطرقلا لاقو همهفو ءاضقلا ةباصإ ينعي : دهاجي لاق '” هب بطاخُي نم همهفي

 مزجيو عطقيو 6 ًاعم مزحلاو ةمكحلاب هسوسي ناكو 0 ًازيزع ًايوق دواد كلم ناك : نورسمملا لاق 'لطابلاو

 ذإ مصخلا ف كاتأ 00 000 مكحلا يف لامكلا ةياغ كلذو 4 ةوقلاو ةمكحلا عم هيف ددرت ال ىأرب

 0 كسيلبجل لوقت هيلإ ىقلي ام ىلإ عماسلا قيوشت و بيجعتلل ميغا اذه هداج اوروست

 ا ا ا وم هلاغتشا فيما

 اب : نورسفملا لاق مهنم دعتراو فاخف روسلا ىلعأ نم هيلع اولخد

 انضعب ىغب نامصخ فخم ال اولاق# ةدابعلل هصصخ دق ناك تقو يف . بابلا ريغ نم اولخدو . نذإ

 الو قحلاب اننيب مكحافط» ضعب ىلع انضعب ىدعت نامصتخم ناجوف نحنف انم فخت ال ىأ «ضعب ىلع
 يأ «طارصلا ءاوس ىلإ اندهاو» مكحلا يف ملظت الو رجت الو . لدعلاب اننيب مكحاف يأ م«ططشت

 ةجعن نوعستو عست هل يخأ اذه نإ حضاولا قحلا قيرطلا ىلإ ينعي قيرطلا طسو ىلإ اندشرأو
 نيعستو ةعست كلمي اذه يبحاص نإ اهدحأ لاق يأ نيمصخلا ةصق ةيادب هذه «ةدحاو ةجعت يلو

 يف لصفلا هنأ يربطلا راتخاو « لصف لوقل هنإ» ىلاعت هلوقب لدتساو ةيطع نبا هراتخاو يرشختزلا لوق اذه (1) . "ريثك نبا رصتخم )١(
 . ١57/١86 يبطرقلا ريسفت (7) . بطخلاو ةرواحملاو مكحلاو مالكلا

 الو قيقحت ريغ نم باتكلا لهأ دنع ءاج ام ىلع ًاداتعا مهريسافت يف ةيهاولا لاوقألا ضعب اولقن نيح شحاف أطخ يف نيرسفملا ضعب عقو (4)
 نم . « ءايبنألا ةمصع» يف ةيمالسإالا ةديقعلا عم ىفانتت يتلا ةيليئارسالا صصقلا نم هنأل . هداتعا زوجي الو هدنس حصي ملامم . صيحمت

 محتست ٍقأرما ىلإ رظنف هراد حطس ىلع ىشمي ناك دواد نأد اهتصالحخو هشيج دئاق ةجورزل هقشع رمأ نم ىور ام ةسوسدملا ليطابألا هذه

 هرمأو ةيارلا هلمحو كراعملا ىدحإ يف هلسراف 5 اهب جوزتيل هنم صلختي نأ دارأف « ايروأ» ىمسيو هداوق دحأ ةجوز تناكو . اهقشعو هتبجعأف

 نم ريثك ركذ دقو : ريثك نبا لاق ناتهبلاو بذكلا نم كلانه ام خلا ( . . اهجوزتف لتق ىتح هنم صلختيل ًارارم هلسرأف . رصتناف مدقتلاب
 ةصقلا ةوالت درجمب ءافتكا : ًادصق انباتك ىف اهداريإ انكرت . ةلاحم ال بوذكم وه ام اهنمو « تايليئارسإ اهرثكأ ًارابخأو ًاصصق انهه نيرسفملا
 نأ هرمأو . برحلا ىلإ ًارارم « ايروأ و ٠ لسرأ هنإ ليف امو : يواضيبلا لافو . ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدي هللاو « ميركلا نآرقلا نم

 ةثام هتدلج صاصققلا هيوري ام ىلع دواد ثيدحب ثّدح نم و هنع هللا يضر ىلع لاق كلذلو « ءارتفاو ٌروزف« دواد اهجوزتف لتق ىتح مدقتي

 نايبو ٠ مالعألا هئاملعو ريسفتلا ةمئأ نم نوققحملا هركذ ام ةصقلا هذه عوضوم يف حيحصلاو . ءايبنألا ىلع ةيرفلا دح وهو « ةدلج نيتسو

 ةولخلل رخآلا ضعبلا صصخيو . سانلا نيب ء ءاضقللو ء كلملا نوكش فيرصتل هتقو ضعب صصخي ناك مالسلا هيلع دواد نأ ةصقلا هذع

 - ٍفو,سانلا ىلإ وه جرخي ىتح ٌدحأ هيلإ لخدي مل ةولخلاو ةدابعلل بارحملا لخد اذا ناكو . بارحملا ىف هلظ ًاحيبست روبزلا ليترتو ةدابعلاو



 3 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 سس يس رت يت سس 5 ناو هم مص ل ل ص سس را صر هل 8 سل مص رسل رس سرس ماتو 0 لا للا لا مس 1

 لع مهضعب يغبيل ءاطلحلا نم اريثك نإو ءهجاعن لإ كئتجعن لاوس كسلظ دقل لاق يج باطلا ىف
 2 و اه م َ ه رلس م 2 2 0 ماض راو يمص صو لص ري يصل 0 اس و سا ترص ع سل را ا رز 570 ىو رى“ ص اس 2 َظ

 م م - - م مي

 7 2 ا َ را يت ص : سارع رس ع رت رس را أ رص 0 مس ع هم حير 0 ارا

 ىف ةفيلخ كلنلعج انإ دووادلي 05)باعم نسحو قلز] اندنع ,هل نإ و كلذ رهل انرفغف 59 باناو اعكار

 ضرغلا نوكيف ةأرملا نع اهم ىنكي دقو : نورسفملا لاق ةدحاو ةجعن انأ كلمأو  نأضلا ىثنأ يهو  ةجعن

 يتلافك تحن اهلعجاو اهيكلم ىأ «اهينليكأ لاقف# ةدحاو ةأرما ىدنعو ةأرما ةيقستو اعضت ةليغ نأ

 لاؤسب كملظ دقل لاق ظلغأو لوقلا ىف ىلع ددشو « ةموصخلا ىف ينبلغ يأ «باطخلا يف ينزعو»
 هدنع ام لمكيل كنم كتجعن عازتنا دارأ نيح بلطلا اذهب كملظ دقل دواد هل لاق يأ «هجاعن ىلإ كتجعن

 ىدعتيل ءاكرشلا نم نيريثكلا نإو ىأ «ضعب ىلع مهّضعب يغبيل ءاطلخلا نم ًاريثك نإو» ةثام ىلإ

 نولمعي نيذلا نينمؤملا الإ يأ «مه ام ٌليلقو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإإ9 ضعب ىلع مهضعب
 ةثداحلا هذهب هانربتخا امنأ نقيأو ملع يأ «هانتف افأ دواد نظو» ليلق مهو نوغبي ال مهنإف تاحلاصلا

 عحدرو .ىلاعت هلل ًادجاس رخو هللا نم ةرفغملا بلط ىأ «بانأو ًاعكار رخو هبر رفغتساف# ةموكحلا كلتو

 بصانم بسانت ال ءايشأ ةصقلا هذه ىف نورسفملا ركذو : نايحوبأ لاق هنم طرف ام ىلع مدنلاو ةبوتلاب هيلإ

 نم اوناك بارحملا نيروستملا نأ نم ةيآلا رهاظ هيلع لدي ىذلاو . ًاحفص اهركذ نع انبرض « ءايبنألا
 هنولاتغي مهنأ هنم ًآنظ مهنم عزف هنأو . مكحلل هسولج تقو ريغ يفو لخدملا ريغ نم هيلع اولد . سنإلا
 امك مكاحتلل نانثا مهنم رربو 3 ةموكح ىف اوءاج مهغأ هل حضتا الف ) هبر ةدابعل هبارحم ىف ادرفنم ناك ذإ

 ءايبنألا نأ ًاعطق ملعن نحنو . لجو زع هلل ًادجاس رخو . نظلا كلذ نم رفغتساف ىلاعت هللا صق
 اف .نوركذي ام ءيشب قثن ملو عئارشلا تلطبل كلذ نم ًائيش مهيلع انزوجول ذإ ,اياطخلا نم نوموصعم

 مث "”هانحرط ةوبنلا بصنم نم 'ضغ هيف امم صاّصُْقلا ىكح امو . هللا هدارأ ام ىلع ري هباتك ىف هللا ىكح
 انرفغ يأ : ريثك نبا لاق نيلجرلاب ءيسلا نظلا كلذ هنع انوفعو هانحماسف ىأ «كلذ هل انرفغف# ىلاعت لاق

 ةماركو ةبرقل هل نإو * ىفلزل اندنع هل نإو» « نيبرقملا تائيس راربآلا تانسح »: هيف لاقي ام هنم ناك ام هل

 نامصخ هنأ هنانئمطي ارداق ؛ امهب شطبي نأ هسفن يف رمضأو |مهنم عزفف , هيف دبعتي ىذلا بارحملا ناروستي نيصخشبءىجوف موي تاذ -

 لمحت نيمصخلا دحأ اهضرع اى ةيضقلاو . تانيبلا هتايآ يف ميركلا نآرقلا اهصق اى هتموصخ ضرعف اههدحأ أدب و . اههنيب رمأ ىف افلتخا

 . ًاثيدح رخآلا مصخلا ىلإ هجوي ملو . ةخراصلا ةملظملا هذهل هعامس رثإ ىلع يضقي دواد مفدنا مث نمو ؛ ليوأتلا لمتحي ال ًاريثم ًاخراص ًايلظ
 هبتاعف تايآلا رخآ ىلإ « . . . هجاعن ىلإ كتجعن لا ؤسب كملظ دقله : هلوقب مكحي ىبغم هنكلو. ةجح هل عمسي ملو . ًانايب هيلإ بلطي ملو

 تاياورلا ضضعب ىلع ًادانعا ضعبلا هلاق ام امأ . . . رخآلا مصخلل هعامسو همكح نم يضاقلا تبثت ةرورض ىلإ ههبنو كلذ ىلع هللا

 ربدتيلف ٠ ءايبنألا صاوخب لب ءايبنألاب كلاي اف . قاسفلا ةلهجو نيملسملا ماوع ىلإ ةبسنلاب حصي ال هنإف . هنم انرذحو هانركذ ام ةيليئارسإالا

 . ؛ ىوق نيدو ميلس لقع هل نم اذه

 يف ململا هدقتعي نأ بجي ىذلاو هب لجو زع هللا نيدن يذلا جلبألا قحلا وه اذهو . راصتخالا نم ءىشثب 97 /ال طيحملا رحبلا ريسفت )١(
 نم ةيرفلا كلت در دقف ىزارلا رخفلا ماموالل رييكلا ريسفتلا رظناو ةصقلا هذه عسوأ نايب هيفف ءايبنألاو ةوبنلا انباتك رظناو . نيلسرملاو ءايبنألا
 1١84 : ١ /؟5 رببكلا ,سفتْل ة:١١ . . دافأو داجأف هوجو ةرشع



 ص ةروس(88) نما

 ل لس لي ل نع سو را دو لح د6 د
 م سا ش صال جراي كي ا 5 5 2 5007

 ليس نع نولضي نيا نإ هلآ يبس نع َتَلْضَيَف ئوملا عبَدناَلَو ّيَحلاِب ساّدلا نب محاف ضرألا
 صورمص وه راس رس رر» لصص برص

 جو باسل موي أوس (َىديِدَش باذع ممل هللأ

 ىأ # ضرألا ىف ةفيلخ كانلعج اَنِإ دواد ايه ةرخآلا ف م نحو ىأ .«بآم نسحو# ةرمغملا لعب

 لدعلاب مهنيب مكحاف يأ «قحلاب سانلا نيب مكحافإ مهحلاصمو مهنوثش ريبدتل سانلا ىلع كانفلختسا

 يف سفنلا ىوه عّّست ال يأ «هللا ليبس نع كُلضيف ىوملا عبتت الو» كيلع اهزنأ يتلا هللا ةعيرشبو
 نع نولضي نيذلا نإ ميقتسملا هعرشو ٠ ميوقلا هللا نيد نع ىوحلا عابتا كلضيف اهريغو تاموكحلا

 امبإ» ةمايقلا موي ديدش باذع مهل هعرشو هللا نيد نع نوفرحني نيذلا نإ يأ «ديدش باذع محل هللا ليبس

 ول مهنأل , باسحلا مويب مهنامهيل مدعو . هللا ليبس كولس مهكرتو مهنايسن ببسب يأ «باسحلا مويإوُسَت
 هيلع هتناكم ىلع لدي ضرألا يف ةفيلخ دواد ىلاعت هلعجو 8 نايح وبأ لاق ) داعملا مويل دازلا اودعأل هب اونمأ

 . ةوبنلا بصنمب قيلي اال امئ ائيش هيلإ بسن نم ردص يف عفديو « هل هئافطصاو مالسلا

 : يلي اوف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : ةغالتإا

 . زاجم هيفف هلهآل كالهلاو ماع ةئام نرقلا #نرق نم مهلبق نم انكلهأ مك# لسرملا زاجملا ١

 1 مهيلع رفكلا ةميرج ليجستل اولاقو لدب #«نورفاكلا لاقوإ» ريمضلا ناكم رهاظلا عضو - "؟

 . «كلانه ام ذنج# ةلقلا ديكأتل «ام» ةدايزو ريقحتلاو ليلقتلل نيونتلا - 4

 . #«باجع ءىيشل اذه نإ# راكنإلاو بجعتلا ةدايزل ماللاو نإب ةيربخلا ةلمجلا ديكأت ©

 داتوألاب اهبانطأ تدش ةميظع ةميخب كلا هبش «داتوألا وذ نوعرفو» ةغيلبلا ةراعتسالا - 5

 . لييخت داتوألا ٌركذو ةينكم ةراعتسا هيفف حايرلا اهعلتقت الو خسرتو تبثتل

 : حابصلاو ءاسملا دارملا نأل «قارشإلاو يشعلاب نحبسي# قابطلا ال

 . قيوشتلا قيرطب بولسألا درو #مصخلا أبن كاتأ لهو# قيوشتلا بولسأ -4

 ليبس نع نولضي نيذلا نإ هللا ليبس نع كلضيف ىوه لا عبتت الوإ» بانطإلا بولسأ 18
 . خلا «هللا

 يف اوقتريلف . . باجع ءىئل اذه نإ9 لثم تايآلا سوءرل ةاعارم لصاوفلا قفاوت - ٠
 . هلامجو مالكلا ةعور يف ديزي امم 4بازحألا نم موزهم كلانه ام دنج .. بابسألا



 يال تنورشعلاو ثلاغلا ءزجلا

 ينربخأ ديلولا هل لاقف كلملا دبع نب ديلولا ىلع لخد ةعرز ابأ نأ ريثك نبا ىور : هّفيطل
 لاق . هللا نامأ ىف لق : لاق ؟ لوقأ نينم ؤملا ريمأ 0 ل

 ةفالخلا نيب هل عمج ىلاعت هللا نإ ؟ مالسلاو ةالصلا هيلع دواد وأ هللا ىلع مركأ تنأ : نينم ؤملا ريم

 سابع ارا ويصر اير اسا و ادب بر يأ

 . ةغيلب ةظعوم تناكف .ةيآلا *# . . هللا ليبس نع كلضيف ىومهلا

 انقزرل اذه نإ. . ىلإ . .امهنيب امو ضرألاو ءاسلا انقلخ امو : ىلاعت هللا لاق

 (05) ةيآ ةيابغ ىلإ (77) ةيآ نم . «دافن نم هلام
 ةصق ركذب اهبقعأو . رشنلاو رشحلاو ةلاسرلاو نآرقلل نيكرشملا راكنإ ىلاعت ركذ امل : ةهّسانملا
 ةمكحلا نيب مث 2 دولار كيتا لع نمازلا صعب اهركد 5 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلل ةيلست دواد

 ركذ نم يماسلا فدهلل ًاليمكتو أهمتت دواد نب ناولس ةصق نع ثيدحلا عبات مث ٠ دارعلا لورا نف

 . نارقلا صصق

 يمس كلذلو هتصالخو هتوفص ءىشلا بلو . بل اهدحاو لوقعلا «بابلألا» : ستتفغللا
 : ءارفلا لاق نفاص عمج ةعبارلا رفاح فرطو مئاوق ةثالث ىلع ةفقاولا لويخلا «تانفاصلا َاَبُل لقعلا
 : رعاشلا لاق اهريغ وأ ليخلا نم فقاولا برعلا مالك ىف نفاصلا

 (”انوفص اهتّنعأ ةديلقم هيلع ةفكاع ليخلا انكرت
 نم داوجلا نأ امك ىرجلا ديدشلا وهو داوج عمج دايجلا : دربملا لاق ودعلا يف قباوسلا عارسلا «دايجلا»
 لسالس «دافصألا# دارأ ثيح ةداقنم وأ ةنيل «ءاخر# تفتخا «تراوته» "”لذبلا عيرسلا وه سانلا

 : رعاشلا لاق لسالسلاب تطبر يأ « نيطايشلا تدفص » ثيدحلا ىفو دفص اهدحاو لالغألاو ديدحلا

 انيدفصم كولملاب انبأو ايابسلابو باهئتلاب اوبأف
 هنمو طلتخملا ءيشلا : هلصأو . سبايلاب بطرلا ةطلتخم هريغ وأ شيشحلا نم ةمزح : ثغضلا «ًانغض»
 . ةطلتخملا اي ؤرلل « مالحأ ثاغضأ »

 سل ياس وو حر را مه رئعبرسص صر سس ل لا لا را ل لا 0

 © رانلآ نم م اورَمك َنيدَ ليوف تي 3 امهنيب أمو 0 ءآمسلا اَنّقَلَح امو

 27 هدد 00 رو هس حس راس ج6

 هيف امب عيدبلا نوكلا اذه انقلخ ام ىأ 59 [هنيب امو ضرألاو ءامسلا انقلخ امو# : م
 رافكلا ّنظ وه ةمكحلا ال ركذ ام قلخ ىأ «اورفك نيذلا نظ كلذ ىدسو ًاثبع ةبيجعلا تاقولخملا نم

 باذع نم رافكلل ليوف يأ «رانلا نم اورفك نيذلل ليو روشنلاو ثعبلاب نونم ؤي ال نيذلا راجفلا
 . 7١ 4/75 يزارملل ريبكلا ريسفتلا )7١( . 147/18 يبطرقلا ريسفت )١(



 ص ةروس (8) هم

 0 صمت 2 الا ا علا

 دبعلا معن نامل هدرا انبهوو 5 بلال أولو ديو ءهتلياءأو أورد كلرلبم َكيَلإ هنتْلَ 0

 صا ع سو ىمصوحاط ب عاصر اس

 ري ذ نعٍر يف لأ بح َتيَبَحأ نإ َلاََ ّشض دايخ ٌتئفلَصلا ىثعْلآِب هيلع ضرع ْذِإ يي باو بهن

 تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلا لعجن لعجن مأ» لاقف ءىيبسلا نظلا اذه ىلع ىلاعت مهخبو مث « رانلا
 نيقتملا لعجن مأ» ؟ نيدسفملا ةرفكلاك نيحلصملا نينم ؤملا لعجن له ىأ ؟ 4ضرألا يف نيدسفملاك
 لات تكتم ل رابح الان : ضرغلاو ؟ راجفلا رارشألاك راربألا رابخألا لغجت عا ىا ؟ «راجفلاك

 دعو ًاضيأ اهيفو . ءازجلاو رشحلا ىلع لالدتسا ةيآلا يفف . رجافلا عم ربلا ١ الو , ءيسملا عم نسحملا
 اذإو ؛ نيرفاكلاو نينم ؤملا نيب يواسي نأ هتمكحو هلدع نم سيل هنأ ىلاعت نب : ريثك نبأ لاق ديعوو

 ىلع ةميلسلا لوقعلا تلد دقو , رجافلا اهيف بقاعيو , عيطملا اهيف باي ءازج نم دب الف كلذك رمألا ناك

 .ىرنو ٠ باقع نود توميو هميعنو هدلوو هلام دادزي يغابلا ماطلا ىرخانإب . داعمو ءازج نم دب ال هنأ

 0 ا ا ا ا ولا وكس و او ا نك

 ةياغلا ىلاعت نبب مث . . "ةرخآلا رادلا يهو ةاساوملاو ءازجلا اذهل ىرخأ اراد كانه نأ نيعتف ,رادلا هذه

 هانلزنأ يذلا باتكلا اذه يأ #« كرابم كيلإ هانلزنأ باتك# لاقف ركفتلاو لمعلا يهو نارقلا لوزن نم

 هانلزنأ يأ «هنايآ اوربديل )ف ةيويندلاو ةينيدلا عفانملاو تاريخلا ريثك ؛ ليلج ميظع باتك دمحم اي كيلع

 ىأ «بابلألااولوأ ركذتيلو)» ةليلجلا مكحلاو . ةبيجعلا رارسألا نم اهيف امب اوركفتيو هتايآ او ربدتيل

 ةعاضإو هفورح ظفحب هربدت ام هللاو : يرصبلا نسحلا لاق ةميلسلا لوقعلا باحصأ نآرقلا اذهب ظعتيلو

 هللاو هطقسأ دقو ؛ افرح هنم تطقسأ اف نآرقلا تأرق دقل هللاو : لوقيل مهدحأ ؛ نإ ىتح ؛ دودج

 هيف امب لمعو هرّبدتو هأرق نم انلعجا مهللا . . "لمع الو قّلخ ىف رثأ هيلع نآرقلل ىرُي ام ؛ هلك

 دلولاب دواد اندبع انقزر يأ مالسلا امهيلع دواد نب نايلس ةصق نايب ىف عورش #«ناميلس دوادل انبهوو»
 ثروو# ىلاعت لاق اى ةوبنلا ةبه انه ةبهلاب دارملا : نورسفملا لاق ةوبنلا هانيطعأو نابلس ىمسملا حلاصلا
 دبعلا معن يأ «باوأ هنإ دبعلا معن هريغ نوريثك دالوأ هل ناك دف الإو ؛ ةوبنلا ف يأ «دواد ناميلس

 يأ «دايجلا تانفاصلا يشعلاب هيلع ضرع ْذإ# ةبانبالاو ةبوتلاب هللا ىلإ عوجرلا ريثك ناك هنإف نابلس
 . رفاحلا فرط ىلع ةفقاولا ليخلا  رصعلا دعب ىأ مايألا نم موي ةيشع نابلس ىلع ضرع نيح ركذا
 ةليضف ىلع ةلاد ةفص وهو نوفصلا : لوألا : نيفصوب ليخلا كلت تفصو : يزارلا لاق ىرجلا ةعيرسلا

 فوقولا ىلاح ىف لامكلاو ةليضفلاب اهفصو دارملاو ٠ ىرحجلا ةديدشلا يهو دايحلا : يناثلاو . سرفلا

 ينإ لاقفإل اهي رج ىف ًاعارس تناك ترج اذإو . اهفقاوم ىف ةنئمطم ةنكاس تناك تفقو اذإف « ةكرحلاو
 : نورسفملا لاق هللا ركذ نع ينتلغش ىتح ليخلا بح ترئآ يأ 4يبر ركذ نع ريخلا بصح تببحأ

 نع اهتبحمو اهيرجو اهنسحب لغاشتف ًايشع هيدي نيب تيرجأف « هوبأ هل اهكرت ليخلا نم فالآ هيلع تضر

 )١( ريثك نبا ريسفت رصتخم / 7٠7 . )7( فاثكلا ريسفت 5/7١ . )”"( يزارلل ريبكلا ريسفتلا 77/ 5 7١ .



 25 تو رشعلاو كلاغلا ءزجلا

 رص ساس ص صوص ل امس حرص ملا كَ ص

 ع انيَقْلاو ناميلس انف دقو 2 ف قاّيعألاو قوسلأب اسم يَ لع اهودر تر ب باج ٌتراوت ص فر
 امو رص اثر -2

 © َباهَوْلا تنأ كنإ دب نم دل يبن الكلم ىل بهو يلرفْغآ بر َلاَق يبان مانجا
 لني ب ليج

 عج باكي هع ورب ىنت يزني
 نع تفتخاو سمشلا تياغ ىتح يأ #باجحلاب تراوت يح سمشلا تاع يح صاح كو

 ىأ # قانعألاو قوسلاب ًاحسم قفطف# ىلع ليخلا هذه اود نابلس لاق ىأ «يلع اهودرإ راظنألا

 : نسحلا لاق هللا ركذ نع هتلغش اهنأل ءارقفلل ًاماعط نوكتل « هللا ىلإ ًابرقت اهلجرأ عطقيو اهحبذي عرشف

 لوق امأو , "”يدسلا لاق كلذكوترقعف اهب رمأ مث يبر ةعاط نع ينيلغشت ال هللاو ال : لاق هيلع تدّرامل

 كرتي نأ يبن نم روصتي ال هنأل . فيعضف سمشلا تباغ ىتح رصعلا ةالص نع هتلغش اهنإ : لاق نم
 انيقلأو ناميلس انتف دقلو# «يبر ركذ نع» حيرص صنلاو . ايندلاب هلاغتشا لجأ نم رصعلا ةالص
 ةوفهلا كلت نم بانأو بات مث . هب يلتبا ناولسل رخآ ءالتبا ىلإ ةراشإ هذه «بانأ مث : ًادسج هيسرك ىلع
 نفوطأل : ناهلس لاق ) : لاق هي يبنلا نأ ةريره يبأ نع حيحصلا يف يور ام ةنتفلا هذه لعلو : ةلزلاو

 فاطف هللا ءاش نإ : لقي ملو - هللا ليبس يف دهاجي سرافب يتأت ةدحاو لك . ةأرما نيعبس ىلع ةليللا

 ىف اودهاجل هللا ءاش نإ ! لاق ول : هديب يبسفن يذلاو ٠ لجر قشب تءاج ةدحاو ةأرما الإ لمحت ملف نهيلع

 نم ةعامج نع ةريشك ًاراثآ نيرسفملا ٌضعب , دروأ دقو ٠ : ريثك نبا لاق ""( نوعمجأ ًاناسرف هللا ليبس

 رخفلا ماميالا راتخاو (”6 ةديدش ةراكن اهنم ريثك ىفو . تايليئارسإللا نم ةاقلتم اهّلكوأ اهرثكأو . فلسلا

 هنم لحن ديدش ضرمب لتبا ناهلس نإ ثيح . هدسج ىف هتنتف اهب دصقي ةميركلا ةيآلا ىف ةروكذملا ةنتفلا نأ

 مدل نإ هقيعلا ل ارقز ترعلاو لاق عزك لع ىلع هج هناك ضرما وشل راس تح يغمر

 يل بهو يل رفغا بر لاق «”ةحصلا ةلاح ىلإ عجر يأ بانأ مث ء حور الب مسجو ٠ مضو ىلع
 يريغ رلحأل نوكي ال ًاعساو أكلم ينطعأو ينم ردص ام ىل رفغا ىأ «يدعب نم ردحأل ىغبني ال ًاكْلُم

 يأ «حبرلا هل انرخسفو» ءاطعلا ريثك لضفلا عساو يأ #باهولا تنأ كنإ# يتوبن ىلع ةلالد نوكيل

 ثيح ةبيط ةنيل هرمأب ريست ىأ 4باصأ ثيح ثسيح ءاخر هرمأب ىرجت# هتوعدل ةباجإ هتعاطل حيرلا انللذف

 لوق رهظألاو . ريرج نبا هراتخا لوقلا اذهو . ةمركتو اهل ًابح اهبيقارعو ليخلا فارعأ حسمي لعج : لاق هنأ سابع نبا نع يور )١(

 عرسأ يه يتلا حيرلا اهنمريخ وه ام هللا هضوع اذهو . ةعاط نع هتلغش اهنأل اهرحنو فيسلاب اهقانعأ برض هنأ يدسلاو يرصبلا نسحلا

 . هريغ لمتحيو ًاريسفت نوكي نأ لمتحيف ةيآلل ريسفت هنأ هيف ركذي مل هنكلو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا (7) . ليخلا نم
 اهيلإ راشأ يتلا نايلس ةنتف لوح . ةعنطصملا ةيليئارسإالا تاياكحلاو . ةفيعضلا تاياورلاب نيمرغملا ضعب هركذ ام ىلإ ريثك نبا راشأ (5)

 لخدي نأ دارأ مالسلا هيلع نايلس نأ متاح يبأ نبا هاور ام اهركنأو اهب رغأ نمو «ناهلس انتف دقلو# ةفطاخلا ةراشإالا هذه ميركلا نارقلا

 ناهلس هتنظف يمتاخ يناه : اهل لاقق نابلس ةروص ىف ناطيشلا اهءاجف هيلا هئاسن بحأ تناكو . همتاخ هتجو ز  ةدارحلا ىطعأف . ءالخلا

 نباك ءاملعلا نم نوققحملا اهدر ليطابأو تافارخ تاياورلا هذه لكو خلا . . نيطايشلاو نجلاو سنإالا هل تناد هسبل املف . هايإ هتطعأف

 ةوبنلا » انباتكو . دافأو هيف داجأ دقف 5048/75 ىزارلل ريبكلا ريسفتلا رظنا (4) . مهريغو يفسنلاو ىواضيبلاو يزارلا رخفلاو . ريثك

 . « ءايبنألاو
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 مس ورلد م بدم

 ٍرْيَغب كم وأ ننمأف انواطع اًدنه يو داَمْصْأْلا ىف رقم نيس 7 صاوغو ءانب : لك نيطليشا آو
 ناطيّشلا ىنسم لأ هبر دا ذ ذإ فواد دا قو بام نحو و قلرا اندنع يهل نيو وح باسح ري صو يام هم ت مة ةسممل ساس 27 00

 يس اربرس ن  رتاس ع هع رص س6 رص |. رب ع ع ع يو را

 مهعم مهلشيو رهلهأ بأ اتبهوو 8 ٌباَرَشَو دراب ْلَيغَم اًذنه كج , ضكرأ ٍباَذَعَو بصب

 مسا رس رب اس ساس ع تا كسار مو

 معن ارياَص كذبوا تسححالَو قي براق نفض هدي لَو ص ينل للا ول ذوانم ةمحر

 نم مهنم . هرمأب لمعت كلذك نيطايشلا هل انرخسو يأ #« صاوغو ٍءاَنب لك نيطايشلاو» دارأو دصق
 ناجرملاو ولؤللا جارختسال راحبلا ف صوغي نم مهنمو . ةبيجعلا ةلئاحلا ةينبألا ءانبل همدختسي

 . لالغألا يف نوقوثوم - ةدرملا مهو - نيطايشلا نم نيرخاو يأ «دافصألا يف نينرقم نيرخاو#

 رسيقن كسها را نفاق اقزلطغ اذه نايلس ةعاط نع مهدرمتو مهرفكل لسالسلاو دويقلاب نوطوبرم

 ىف كيلع باسح ال . تكش تكش نم عنماو تئش نم طعأف ٠ كل مساولا ان ؤاطع اذه : هل انلقو يأ 4#باسح
 ىأ «بآم نسحو ىفلزل اندنع هل نو ةمعن نمو ةطلس نم كل هللا بهو ايف ديلا قلطم كنأل ٠ كلذ

 ةيفقلا يه هذه #بويأ اندبع ركذاو# ةرخآلا ىف عجرم نسحو ؛ ايندلا ىف ةعيفر ةناكمل اندنع هل نإو

 يذلا « مالسلا هيلع بويأ حلاصلا اندبع دمحم اي ركذا ىأ فيرشتلل ةفاضإالاو . ةروسلا هذه يف ةثلاثلا

 هير ىدان نيح يآ «باذعو بلصُتب ناظيشلا ينسم ينأ هّبر ىدان ْذإ »ا. ربصف ءالبلا عاونأب يلتبا

 00 نورسفملا لاق يندب يف ديدش ملأو . ةقشمو ٍبعتب ناطيشلا ينسم ينإ ًالئاق هيلإ ًاعرضتم

 دق بويأ ناكو « ىلاعت هللا نم اهرشو اهريخ اهلك ءايشألا تناك نإو . ىلاعت هللا عم ًابدأت ناطيشلا ىلإ

 ضكرأ» ©"هتصق تمدقت دقو . ةنس ةرشع ناّث ءالبلا ىف يقبو «٠ هندبو هلهأو هلام ف بيصأ

 دراب لستغم اذهإ# ةيفاص عام نيع هل تعبنف اهبرضف ضرألا كلجرب برضا هل انلقو يأ 4#كلجرب
 رهاظب ناك ام بهذف اهنم لستغاف . هنم برشت بارشو . هب لستغت ٌءام اذه هل انلقو ىأ «بارشو
 ام يأ #لستغم اذه# : نايح وبأ لاق هدسج لخاد ناك ضرم لك بهذف اهنم برشو . هدسج

 روهمجلاو . كنطاب أربي كبرشبو . كرهاظ أربي كلاستغابف . هنم برشي ام ىأ #بارشو# هب لستغي
 مهلثمو هلهأ هل انبهووإ ”يفشف ىرخألا نم لستغاو ريح نيرا اول
 يفي ص لاك دبل نيرا يزارلا لاق مهلئثم هقزرو هدالوأ نم تام نم هللا ايحأ ي ىأ «مهعم

 "””اوكله نأدعب مهايخأ هنأ نسحلا كعنو كلذ كاانفيم أو ناك اسساحتف ةلاهأ نانو هلت رتك نيس ءاوقو هلاك

 تتش نم هيلع عمجو ٠ ىضرملا ىفاعو ٠ هلهأ نم تام نم هل ايحأ لاك هنأ لع روهمملا : نايح وبأ لاقو

 يوذل ةربعو يأ «بابلالا يلوأل ىركذوإ» هصالخإو هربصل هب اّنم ةمحر ىأ «انم ةمجرؤل 0 مهنم

 كديب ذخو# «جرفلا ربصلا ةبقاع نأ اوملعيل لوقعلا ىوذل ىركذو ىأ : ريثك نبا لاق ةريئتسملا لوقعلا

 . 401 /ا طيحملا رحبلا (؟) . ريسفتلا اذه نم ءايبنألا ةروس يف هتصق رظنا (1)
 ” . ه / ريتك نبا رصتحمل(48) 14٠.1١ /ال طيحملا رحبلا (5) . 5١8 /75 ريبكلا ريسفتلا (*)



 3 نو رشعلاو كلاثلا ءزجلا

 مهتضلخأانإ هج رَصْألاَ ىديألا يلو بوقعيو قلت و ميهارإ اندلبع ل ْذآو يه ُباَوأ بي 0

 ل ليعنممإ ]أ ذأَو يي رايخألا نمط نم دنع م 0 «جِراذلا ىركذ صاع

 هج ْبوبألا مَ َهَصَنفُم نذَع تّنَج ته بكم َنْسُك نقتل نإ 5 ادم يري َنَم ُقعَو
 سا رت سا رس

 اداه تح 22 ثنا دنلا ال ت (هز) بارشو ةريثك ةهكلفب اهيف نوعي اهيف َنيِعْكَسم

 ربتل كتجوز اهب برضاف ةعيفرلا نابضقلا نم ةمزح كديب ذخ هل انلقو ىأ «4ثنحت الو هب برضاف ًاثْغيض
 + ةنض رعب نطلع ف دم اذإ طونم ةناهتفا رفا حت تجدنا تقلصت بورا ناك + نورستملا لاف ةمع الو فانزعي
 : ناطيشلا اهيلإ سوسو ةدملا هب تلاطو ءالبلا هب دتشا الف « هضرم ةلاح ىف همدخت تناك اهنأ كلذ ببسو

 نم بضغف ؟ ءالبلا اذه ىتم ىلإ : هل تلاقف رجضلا اهسفن ىفو بويأ ىلإ تءاجف ؟ نيربصت ىتم ىلإ
 ةئم اهيف ةفيفخ نابضق نم ةمزح ذخأي نأ هللا هرمأق . طوس ةئام اهنب رضيل هللا هافش نإ فلحو مالكلا اذه
 , هتياعر ىلع تماق يتلا هجوزبو هب هللا نم ةمحرو « هنيمي ىف ّربيو ةدحاو ةبرض اهب اهيرضيو دوع
 هاندجوانإ# ىلاعت لاق اذملو هعاطأو هللا ىقتا نمل جرخملاو جرفلا نم اذهو . هئالب ىلع تربصو
 ريثك هنإ بويأ | دبعلا معن يأ 4« باوأ هنإدبعلا معن ءارضلا ىلع ًارباص هاندجوف هانيلتبا ىأ «ًارباص

 يديألا يلوأ بوقعيو قحسإو ميهاربإ اندابع ركذاو# ةدابعلاو ةبانإالاو ةبوتلاب هللا ىلإ | عوجرلا

 . ةدابعلا يف ةوقلا نيب اوعمج نيذلا . مهب سأتو رايخألا ءايبنألا ءالؤه دمحم اي ركذا يأ «راصبألاو
 انإ9 "ةرصبملا لوقعلا لهأو . هللا ةدابع ىف ةوقلا لهأ ىأ : ىيربطلا لاق نيدلا ىف رئاصبلاو

 مدع عا . نأشلا ةميظع ةصلاخ ةلصخب مهانصصخ يأ «رادلا ىركذ ةصلاخب ممهانصلخأ

 '”اهريغ مه مهل سيل ةرخآلل نولمعي مهانلعج : دهاجي لاق ةيقابلا رادلل مهركذتو ايندلا ىلإ مهتافتلا
 مهنأل سانلا رئاس ىلع نوبتجملا نوراتخملا اندنع مهو يأ «رايخألا نيفطصملا نملاندنع مهاو»

 لسرلا ءال ؤه دمحم اي ركذاو يأ «رايخألا نم لكو لفكلا اذو عسيلاو ليعامسإ ركذاوإ راربأ رايخأ
 ىذلا اذه يأ «ٌركذ اذه هللا ليبس يف ىذألا لمحتو ربصلا يف مهب دتقاف هللا ةريخ نم لكو ًاضيأ

 نإو» ًادبأ هب نوركذي فرشو ٠ ايندلا يف مهل ليمج ركذ ماركلا لسرلا ةريس نم دمحم اي كيلع هانصصق
 تتايتع و ارقي يو ل ياتوو رفا يوتا هلع مطعلل ب لكل نِإو يأ 4بآم نسحل نيقتملل

 مهمودقل ًاراظتنا اهباوبأ مهل تحتف دق ميعنلاو دلخلا راد يف ةماقإ تسرب ناحل! كيسا ردم

 ١ مالسلاب مهويحو ٠ اهباوبأ مهلاوحتف نينم ؤملا اوأر اذإ نائحلاب نيلكوملا ةكئالملا نإ يزارلا لاق

 ةنحلا ف نيئكتم ىأ «اهيف نيئكتم# ” ةئيه لمجأو ؛ لاح ٌرعأ ىلع ةكئالملاب نيفوفحم كلذك نولخديف

 ةرسألا ىلع نوئكتم مهو يأ *بارشو ةريثك ةهكافب اهيف نو عدي ةريثولا ررسلا يهو كئارألا ىلع

 )١( ىربطلا ريسفت 9/75.١ . ريثك نبا رصتخم (؟) 5١57/9 . )"( /؟5 ريبكلا ريسفتلا ١؟؟
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 ياس ما يغش رش

 68 يه ِداَمْن نم هلام انقر اذنه َّنِإ يض باسْمخلآ مويل نودعوت ام

 نمو . اودجو اوبلط امهم ىأ : ريثك نبا لاق ايندلا يف كولملا ةداعك بارشلا ناولأو . هكاوفلا عاون أ نوبلطي

 7 نأب ناذيإلل ةهكافلا ءاعد ىلع راصتقالاو : ىواصلا لاق (0مادخلا هب مهتتأ اوءاش هعاونأ يأ

 ىأ #بارتأ فرضلا تارصاق مهدنعو#ب "”ةنجلا ىف عوج ال هنأل ىذغتلا نود ذذلتلاو هكفتلا ضحلمل

 ا يلا نرظني ال يتاوللا نيعلا روحلا مهدنعو

 00 ا ا ايوا و كا د اذكى اينما يب

 نيرظنمب دهشملا اذه أدبي : رالطلا و لان اذيإ ءاهضا دو لطقنا الو ه0 لاوزاال نجا لخأل ا زالتع علل
 «بآم نسح#» مهل نيقتملا رظنم رظنم : تائيحلاو تامّسلا ىفو « ءازجألاو عومجملا يف لباقتلا مامت نيلباقتم
 ةحار اهيف مهو . باوبألا مهل ةحتفم ندع تانج مهلف نولوألا امأف «بآم رش مهل نيغاطلا رظنمو

 تارصاق# نهبابش عم نهو ٠ باوشلا تايروحلا ةعتم كلذك مهو 5 بارشلاو ماعطلا ة ةعتمو « ءاكتالا

 دنع نم قزرو « مئاد عاتموهو . بارتأ باوش نهلكو . نهراصبأب نددمي الو نعلطتي ال 4فرطلا

 ظئظئ2 . ؟9دافن نم هل ام هللا

 : #« نيح دعب هأبن نملعتلو 000 نيغاطلل نإو اذه + : ىلاعت هللا لاق

 . ةروسلا ةياهغ (88) ةيآ ىلإ (08) ةيآأ نم
 ضعب ركذ مث , نيمرجملا ءايقشألا لاح ركذب ىّنث  نيقتملا ءادعسلا لآم ىلاعت كذا : هَبساَملا
 دوجسلا نع هعانتماو سيلبإو مدآ ةصق ركذب ةميركلا ةروسلا متخو خلي دمحم ةلاسر قدص ىلع ةلدألا

 . هئاوغإو هسواسو نمو ربكألا مهودع نم رشبلل ًاريذحت . مدآل

 « تغازإ» نتئلاو حيقلاو ديدصلا نم ةرفكلا موحل نم جرخي ام : قاسغلا «قاسغ» : صتتغللا
 اهيف لوخدلاو ةدشلا بوكر : ماحتقالا «محتقم# ةيرخسلاو ءزهلا وهو نيسلا رسكب «ًايرُحسإ» تلام
 ف العو . نيربكتملا «نيلاعلا» هوجولا لمكأ ىلع هقلخ تمهتأ «هتيوسإ رطاخملا ماحتقا هنمو

 . بهشلاو بكاوكلاب موجرم #ميجر# ربجتو ربكت : ضرألا

 # هوا م رز" با" جربت ا

 5 داهملا سن اهتولصي مهج © باَعم رسل نيغدطلل َّنِإو نم

 اذه رمألا هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ «اذه» «بآم شل نيغاطلل نإواذه» : ركسفللا

 ركل لسرلا اوبذك نيذلا نيرفاكلل إو يأ «بآم رشل نيغاطلل انإوإط لاق مث . دعب امأ ةلزنمب يهو

 منهج يأ «داهملا سنبف اهنولصي منهجإ» هلوقب ريصملا اذه رسف مث .ةرخآلا يف هيلإ نوريصي بلقنم

 همتخ ةنللا لهأ ركذ من امل : يزج نبا لاق ممل ًاداهمو ًاشارف منهج تسئبو « اهريعس نولصيو اهنوقوذي

 )١( ريثك نبا رصتخم / 7٠17 . ) )7نآرقلا لالظ ف (م) . "51 /" ىواصلا ةيشاح .



 و نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ىو ا _ مة » د -- و « < سارا 0 3-6

 را داوي 3 رو واو لاو 2 فج اى سجال 2 هوو قاع :

 تبرأ 59 رقت تايتنك ركب ابحرمال ال زال هال 1 و
 سارص را شرم و ل ا ا و مآ

 ميمح هوقوذيلف اذه# ؟"رافكلا نيغاطلاب ىنعو « رانلا لهأ فصو ركذب أدتبا مث اذه هلوقب

 ليسي اموهو قاسغلاو , قرحملا راحلا ءاملا يأ ميمحلا وهو هوقوذيلف ميلألا باذعلا وه اذه يأ «قاسغو

 ىذلا ميمحلاو . هوقوذيلف قاسغو ميمح اذه يأ ريخأتو ميدقت ةيآلا ىف : ىربطلا لاق رانلا لهأ ديدص نم

 «جاوزأ هلكش نم ٌرخآوإ» ""'مدلاو ديدصلا نم مهدولج نم ليسي ام قاّسغلاو . هرح ىهتنا ىتح يلغأ
 عارتا اهني حبش موكا لكأو « مومسلاو . ريرهمزلاك روكذملا باذعلا اذه لثم نم رخآ باذعو يأ

 ال مكعم محتقم جوف اذه لاقف رانلا اولخد اذإ نيغاطلا ءاسؤرلل لاقي ام ىكح مث . . فانصأو
 و منهج ةنزخ مه لوقت يأ 4 مهب ًابحرم

 8 مسنإ يأ «رانلا اولاص مسنإ» مهب ابحرم الو ًالهأ ال ( . لالضلاو لهجلا يف مكعم اومحتقا

 م . اهيف لوخدلاو ةدشلا بوكر ماحتقالاو : يزارلا لاق متنأ اهومتلخد [ى اهولخادو . رانلا

 0 هل نوعدي نمل لوقت برعلاو . مهعابتأ نع ا ا

 يأ «مكب ًابحرم ال متنأ لب اولاقإل ا يا اواو

 لخدي امدنع : نورسفملا لاق أبحرم الو مكب ًالهأ ال متنأ لب مهولضأ نيذلا ةاغطلا ءاس ؤرلل عابتألا لاق

 و لاا يوني دما ل وم ايجار عودوب ”اوععم دا كم

 متنأ لب» نولخادلا مهل لوقي كلذ دنعف «اهتخأ تنعل ةمأ تلخد املك# ىلاعت لاق امك رانلا
 هدي رانلا لهأ يوب ار قي لئاقلا لوق دح ىلع اذهو # مكب ًابحرم

 سنئبف انل هومتمدق متنأ» مهوقب كلذ عابتألا لّلعي مث ٠ مالسلاو اياحتلا لدب مئاتشلاو تانعللاب

 راث مخلو اهل نقتيفاو لزتلا نيتك انلالض ىف ببسلا متنكو باذعلا اذه انل متمادف متنا ىا «رارقلا

 هللا اوعد عابتألا مالك نم ًاضيأ اذه «رانلا يف ًافعض ًاباذع هذزف اذه انل مدقق نم انبر اولاقإل منهج

 ًاباذع مهتآف انولضأ ءالؤه انبر# مهوقكوهف باذعلا مهل اوبجوأ نيذلا مهئاس ؤرل باذعلا فعاضي نأ

 اذه انل مدق نم انبر » ًاضيأ عابتألا لاقو : يواضيبلا لاق «0لثملا ةدايز فعضلاو «راشلا يف ًافعض

 ىرناالانل ام اولاقو# 2” نيفعض ريصيف هلثم هباذع ىلع ديزي نأ كلذو ًافعاضم ىأ «ًافعض ًاباذع هدزف

 يف ىرن ال انل ام : لالضلا ةمئأو رفكلا ءاسؤر نم ةاغطلا لاقو ىأ ؟ «رارشألا نم مهّدعن انك ًالاجر
 نوديري : سابع نبا لاق نينمؤملا مهب نونعي ؟ رارشألا نم ايندلا يف مهدعن انك نيذلا ءالؤه رانلا

 7١77/91 يزارلل ريبكلا ريسفتلا (”) . 1١7/77 ىربطلا ريسفت (7) . ١80/6 ليزنتلا مولع يف ليهستلا )١(

 . 181/7 يواضيبلا ريسفت (08) . ١48 /” ليزنتلا مولع ىف ليهستلا (5)
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 ٌرذنم نأ ام ْلَق جرت ْمصاَحَت قَد كلذ نإ تردصبألا مهنع ْتَْغاَز ماايرخع مهتنّذحنأ 2 روس 1 هس ساص سرس 8 رب اس ح1

 أًورَوه لق جرَمَمْلاَرب زعل امه امو ضْرأْلاَو ت 95 داوم بو مجَراَهَملا دحولا سال هلِإ نم امو
 سارع ا ل

 270 نوضرعم هنع مت نأ 29 مظع
 ًايجعاو ١ نسودرفلا ف كتلوأ ؟رايع نيآ : بيهض نيا + لالب نيا: لهجوبأ لوقي ٍلِلكَي دمحم باحصأ

 لاق "”وه رفكو هوخأ ملسأو ؛ همأ تملسأو « ةيريوج هتنباو . ةمركع هنبا ملسأ . نيكسم ! لهج يبأل

 مهو ةلالضلا ىلع مهنأ نودفتعي اوناك الاجر نودقتفي مهغأ . رانلا ىف رافكلا نع رابخإ اذه : ريثك نبا

 لكف الإو لثم برض اذهو ؟ ًانالفو ًانالفو ًابيهصو ًارامعو ًالالب ىرأ ال يلام : لهجوبأ لوقي ء نوئمؤملا

 . "ههودجي ملف مهودقتفا رافكلا اهلخد املف « رانلا نولخدي نينمؤملا نأ نودقتعي 6 ٠

 ءال وه انلعجأ : نيلئاق مهسفنأ نوبنؤي يأ ؟ «راصبالا مهنع تاز مأ ًايرخس مهانذختأ )» اولاق مث

 ىلع راكنإ : يراسخيملا لاف 4 ارت ال نكلو رانلا ىف اسم مهما. ةيرخيسو ًاءره ايناقلا ف نينيؤلل

 مهنع تلام مأ ؟رانلا يف انهه اوسيل : اولاق مهنأك ٠ نينم ؤوملا نم راخستسالا يف اه بينأتو مهسفنأ

 اي هب كانربخأ يذلا اذه نإ ىأ «رانلا لهأ ملمع قحل كلذ نإ#» ىلاعت لاق ؟ 2 مهارن الف انراصبأ

 نع كربخن نحنف « هب اوملكتي نأو ديال ىذنلا عك و . مهمصاختو رانلا لهأ لاوقأ نم دمحم

 نأل [مصاخت تاملكلا كلت ىللاعت هللا ىّمس اهنإو : يزارلا لاق اهيف مهو مهلاوقأ نعو . منهج يف مهمصاخت

 لقإ» «ةموصخلا باب نم «مكب ًابحرم ال متنأ لب عابتألا لوقو « مهب ًابحرم الإ ءاسؤرلا لوق

 ا لق يأ ةارحلاو, + ةاغلاو + ةينادخولا تايثإ لو هليل وسرلا ةمهم نايب يف عورش اذه «رذنمانأافإ

 . اونمؤت مل نإ هباذع نم مكفوخأو مكرذنأ , نيملاعلا بر نم لوسر انأ افإ : نيكرشملا ءالؤمل دمحم

 الو بر مكل سيلو يأ «راهقلا دحاولا هللا الإ هلإ نم امو# نهاك الو رعاش الو رحاب كينلو

 «|هنيب امو ضرألاو تاومسلا بر# ءيش لكل رهاقلا . هقلخ ىلع بلاغلا . دحألا دحاولا الإ دوبعم

 زيزعلا# مادعأالاو داجيإالاب اهيف فرصتملاو . بئاجعلاو ق قئالخلا نم نوكلا يف ام عيمج قلاخ يأ

 ركذ امل : يزارلا لاق دابعلا نم ءاش نمل ةرفغملا يف غلابملا . بلغُي ال يذلا هرمأ ىلع بلاغلا.يأ «رافغلا
 تافص ثالث ركذو بيغرتلاو ءاجرلا ىلع لدي امب هفدرأ . فيوختلاو بيهرتلاب رعشم اذهو «راهق#ب هنأ

 ةيبرتلاب رعشم ابر هنوكف «رافغلا .ءزيزعلا . برلا » : يهو مركلاو لضفلاو . ةمحرلا ىلع ةلاد

 بيغرتلاب رعشم ًارافغ هنوكو « ءىش هزجعي الو ءيش لك ىلع رداق هنأب ٌرعشم ًازيزع هنوكو . ناسحإللاو

 مل رفغي هناحبس هللا نِإف بات مث . ةنس نيعبس رفكلا ىلع ناسنإالا يقب ولف ٠ هباوثو هلضف ىجري هنأو

 ًابنوه لق ؟”راربألا تاجرد ىلإ هلصويو . نيبنأملا ناويد نم همسا وحميو « هبونذ عيمج هتمحرب

 ميظع رمأو ماه أبن وه هب مكتئج يذلا نآرقلا اذه نإ : دمحم اي مهل لق يأ «نوضرعم هنع متنأ * ميظع

 ١61/7 ىواضيبلا ريسفت (") . 301/ /7 ريثك نبا رصتخم 5714/١6 )1١( يبطرقلا ريسفت (1)

 1174 /1؟* ريبكلا ريسفتلا (م) .. 777 /755 ريسفتلا (5)



 8 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 كل 2 وو 1 م4 جم حج 6 2 ص

 رم

31 

 ص رس رثاطص ىف ربط را وس مصاص رار يس ل را ماع و 2 م

 ككل را وز بوي ن4 توجد ل

 هس ريب د ى هكرب ص دعب تر اج مس ا رييسواآا . عمور 2و لص و و دس هك

 ام سيلبإي © نيرفمكلا نم ناكو ريكتسا سيلب ال ص 0 مهلك ةكيتلملا دجسف
ِ 

 دي نع ان لق هو نياعلا نو تنك ذأ توتا نلت كقلع مهن ل كعب مورس ع 8# يي زو 0س ا رع ع رود م وده سوآ1 7 و
 ذإ ىلعألا ألملاب ملع نم يل ناكام# هردق نوملعت الو هيلإ نوتفتلت ال نولفاغ هنع متنأ , نأشلا

 نبا لاق ؟ يلع لزنملا يحولا الول مدآ قلخ نأش يف ةكئالملا فالتخاب ملعلا يل نيأ نم يأ «نومصتخي
 ىلا ةراشرالاو . كلذ لبق اهملعي نكي مل رومأب ربخأ هنأل ٍةِلي دمحم ةوبن ىلع جاجتحالا دصقلاو : يزج
 امسح # فلخا نيرألا ىف عاج ىدإ وو مه لاعت لاق يحن مدا هيف ل ءاج اما رج ةكدارإلا ماصخلا

 ينال الإ لإ ىحوي ام يأ «نييبم ريذن انأ اف الإ لإ ىحوُي إف" نآرقلا نم عضاوم يف هتصق هتنمضت

 ىف ىلاعت عرش مث . هللا باذع نم فوخملا رذنملا ريذنلا ىنعمو . هللا باذع مكرذنأل مكيلإ لسرم لوسر

 كبر ملعأ نيح ركذا يأ «نيط نم ًارشب قلاخ ينإ ةكئالملل كبر لاق ذإإ لاقف مدآ ةصق ركذ

 أوعقف يصحور نم هيف تخفنو هعيّوس اذإفإ» مالسلا هيلع مدآ وهو نيط نم ًاناسنإ قلخيس هنأ ةكئالملا

 اذهو : يبطرقلا لاق ًاماظعإو هل ًاماركإ اودجساف حورلا هيف تخفنو هقلخ تم اذإف يأ «نسيدجاس هل

 هل ًاعوضح ةكئالملا عيمج دجسف ىأ «#نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسف# «'"ةدابع دوجس ال ةيحن دوجس

 نع ربكتسا سيلبإ نكل ىأ «نيرفاكلا نم ناكو ربكتسا سيلبإ الإ» هل دوجسلاب هللا رمأل ًايظعتو

 ملو ١ سيلبإ ىوس مهلك ةكئالملا لثتما : ريثك نبا لاق نيرفاكلا نم راصف مدآل دوجسلا ىبأو هللا ةعاط
 زع هبر مصاخو «. مدآل دوجسلا نع فكنتساف هتلبجو هعبط هناخف ٠ « نجلا نم ناك ًاسنج مهنم نكي

 هسدق ةرضحو «. هسنأ لحمو . هتمحر باب نع هللا هدرطو كلذب رفكف ؛ مدآ نم ريخ هنأ ىعداو . هيف لجو

 نع كدصو كفرص يذلا ام : هبر هل لاق يأ ؟ «يدسيب تقلخ امل دجست نأ كعنم ام سيلبإ اي لاقإ»
 نإو مدآل ًاميركت هسفن ىلإ هقلخ فاضأ : يبطرقلا لاق ؟ م أو بأ ةطساو ريغ نم يتاذب هتقلخ نمل دوجسلا

 ا نادل بطاخف . دجاسملاو . ةقانلاو . تيبلاو . حورلا هسفن ىلإ فاضأ اك ٠ ءيش لك قلاخ ناك

 نم ًاميدق تنك مأ د دوجسلا نع نآلا تربكتسا ىأ ؟ *4نسيلاعلا نم تنك مأ تربكتسا# هنوفرعي

 لاق يأ «هنم ريخ انأ لاق» دوجسلا نع هفاكنتسال هل خ خيبوتلا ةهج ىلع اذهو ؟ كبر ىلع نيربكتملا

 نم قولخم يننأل ىأ #نيط نم هتقلخو ران نم ينتقلخ# لضفأو فرشأو مدآ نم ريخ انأ نيعللا

 . 184 /* ليزنتلا مولع ىف ليهستلا (1)
 ا ا ع 70 الا

 .ٍ 010/ ءايبنألاو ةوبلا انباتك ىف ةلدألا رظناو «هبر أ



 سس 3 _سضفسسم ب. 1
 رظنأف ٌبَر لَك نيج ٍنبذلآ مويلِإ نعل كيلع نإ و 9 مجر كنف اهنم جرخأق َلاَك2) ٍنيط نم ,هتقلَحَو

 كي ف لج مولعملا تول موي لإ تيرظنَمْلآ نم َكنِإَف َلاَكننوُبعَسي ءو 0 ل

 0 َكعبَت نمو كنم ْمهَج َنالمأ]ل ع: لوقأ َنحلآَو َحَه لَك يح َنيصلخُمْلامْنم ةلداَبعاَلي نتج نع
 5 ع 7” دوس الو 0

 نصحت يب نيسلاعُلا دال وهن َنيفَلكَتمْل نم انأ امو رح نم هيلع 0 0300 لَك نجح 050 عم
 رص وعر

 (250 سيح دعب

 0 ل . نيطلا نم ريخ رانلاو . نيطلا نم قولخم مدآو « رانلا

 كيلع نإو# ةماركو ٍريخ لك نم دورطم نيعل كنإف ةنجلا نم جرخا يأ #ميجر كنإف اهنم جرخاف
 رق عننشاو قفا وه اه ىقلت ىف يوقعلاوةازلا ويحل يتمحر نع دعبم تنأو يأ «نسيدلا موي ىلإ يتنغل

 نم قئالخلا هيف ثعبت يذلا مويلا ىلإ ينلهمأو ينرخأ يأ «ن وشعبُي موي ىلإ ينرظنأف بر لاق ةنعللا
 توملا نموجنيو ٠ هرأث مهنم ذخأيو مهئاوغبال ةحسف دي نأ كلذب دارأ : دوعسلا وبأ لاق روبقلا

 يذلا ثعبلا تقو ىلإ ال ىلوألا ةخفنلا تقو ىلإ رخؤم هنأب هللا هباجأف ثعبلا دعب توم ال ذإ ةيلكلاب
 ةخفنلا تقو ىلإ نيلهمملا نم كنإ يأ «مولعملا تقولا موي ىلإ نيرظنملا نم كنإف لاق» ”هبلط
 مهنم كدابع الإ دن يعمجأ هكر هايرصإ لدا كدي نار سانلا تومي ثيح ىلوألا

 كتدابعل مهتصلخأ نيذلا الإ . نيعمجأ مدآ ينب نلضأل كتزعب مسقأ : نيعللا لاق يأ 4نيصلخملا
 لادا أ 4 يعج ريالا نيو كام يح الا علا رل ارسال استإلا ين يابس

 "هب هللا مسقأ مسق وه : يدسلا لاق كعابتأ نمو كنم منهج نألمأل قحلا الإ لوقأ الو قحلاب مسقأ

 يأ «نيفلكتملا نم انأ امو رجأ نم هيلع مدكلأسأ ام لقإ» مسقلا ديكأتل ةيضارتعا « « لوقأ قحلاو » ةلمحو

 لحتنا ىتح نوليحتيو نوعنصتي نيذلا نم تسلو . ًارجأ ةلاسرلا غيلبت ىلع مكلأسأ ال : دمحم اي مهل لق

 نجلاو سنإالل ىركذو ةظع الإ نآرقلا اذه ام ىأ 4نيملاعلل ّركذ الإ وه نإ# نآرقلا لوقتأو ةوبنلا

 لاق ديدهتو ديعو اذهو . بيرق نع هقدصو هربخ نملعتلو ىأ «نيح دعب هأبن نملعتلو» ءالقعلاو

 . نيقيلا ربخلا كيتأي توملا دنع مدأ نبا اي : يرصبلا نسحلا

 : لي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا تايآلا تنمضت : هعغالتلا

 اولمعو اونمآ نيذلا لعجن مأ» راجفلاو نيقتملا نيبو . نيدسفملاو نينم ؤملا نيب ةلباقملا - ١
 . عيدبلا عاونأ فطلأ نم هذهو «راجفلاك نيقتملا لعجن مأ ؟ ضرألا 5 نيدسفملاك تاحلاصلا

 . ةغيلب ةيانك يهو حسملاب حبذلاو رقعلا نع ىّنك «قانعألاو قوسلاب ًاحسم قفطف# ةيانكلا - ؟

 ؟.4 / ريثك نبا رصتخم (') . ؟ةم/14 دوعسلا يبأ ريسفت )١(



 3 نو رشعلاو كلاثلا ءزجلا

 . تئش نم عنماو . تئش نم طعأ ىنعمب اهنأل «كسمأ وأ نئمافإ نيب قابطلا - 6

 هللا ديب رشلاو ريخلاو . ابدأ ناطيشلا ىلإ ررضلا دنسأ «ناطيشلا ينسم ينأ» بدألا ةاعارم - 4

 . ىلاعت

 راصبألاو ةدابعلا يف ةوقلل يديألا راعتسا «راصبألاو ىديألا يلوأ» ةيحيرصتلا ةراعتسالا
 . نيدلا يف ةريصبلل

 مث «باوبألا مهل ةحتفم ندع تانج *بآم نسحل نيقتملل نإو ركذ اذه# ةعئارلا ةلباقملا
 ! عئار ريوصت نم هلايو «داهملا سئبف اهنولصي منهج بام رشل نيغاطلل نإو اذه# هلوقب كلذ لباق

 . نوعمجأ ظفلب مث لكظفلب ًالوأ هدكأ دقف 4نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسفإ نيدك ؤمب ديكأتلا -

 نم مهدعن انك ًالاجر ىرن ال انل ام اولاقوإ» نآرقلا صئاصخ نم يهو لصاوفلا ةاعارم - 4
 نايبلا اذه لثمف «رانلا لهأ مصاخت قحل كلذ ْنِإ راصبألا مهنع تغاز مأ ًايرخس مهانذختا رارشألا
 ىف ةزهب رعشأ يت هللاب مسقأو ءالسجلابو عورلا نايرس سفنلا يف يرسي . بذعلا سرجلاو عئارلا

 . روعش نودب ًابرط لياغأ يندجأ ًانايحأو 3 عمسلا ىلع بذع عقو نم هل ال 4 نآرقلا تأرق املك يسفن

 لاق نيح هللا لوسر قدصو « نآرقلا اذه ىف نايبلا ةعورل الإ كلذ امو « ماغنألاب نومرغملا لياهتي امم رثكأ

 ( ًارحسل نايبلا نم نإ )

 « ةنملاو دمحلا هللو ص ةروس ,سفت هن ىلاعت هنوعب مت )

 اه # *
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 روحملا يه نوكت داكتل ىتح . باهسإالاب « ديحوتلا ةديقع » نع تئدحن دقو . ةيكم رمزلا ةروس

 . حلاص لمع لك لصاأو . ةميلسلا ةديقعلا ساسأو . ناميالا لصأ اهنأل ةميركلا ةروسلل يسيئرلا

 . هللا دبع نب دمحمل ةدلاخلا ةمئادلا « ىربكلا ةزجعملا » نآرقلا نع ثيدحلاب ةروسلا تأدتبا
 ىف نيكرشملا ةهبش تركذو . نيقولخملا ةهباشم نع العو لج هبيزنتو . هلل نيدلا صالخإب لوسرلا ترمأو

 . عطاقلا ليلدلاب كلذ ىلع ترو . ءاعفش مهذاختاو ناثوألل مهتدابع

 ىفو . ضرألاو تاومسلا قلخل هعادبإ ىف . نيملاعلا بر ةينادحو ىلع نيهاربلاو ةلدألا تركذ مث

 . ماحرألا تاملظ ىف راوطأ يف ناسنإالا قلخ ىفو . راهقألاو سومشلل هرييست فو . راهنلاو ليللا هر

 . هتينادحوو هللا ةردق ىلع ةعطاس نيهارب اهلكو

 ةرفكلل نيبملا نارسخلا دهشم نع تفشكو « ءالجو حوضوب ةديقعلا عوضوم ةروسلا تلوانتو

 . مهتحت نمو مهقوف نم رانلا نم للظ مهاشغتو . باذعلا ناولأ نوقوذي ثيح . ءازجلا راد يف نيمرجملا

 ال ةددعتم ةهآ دبعي نمو . ًادحاو ًأاِإ دبعي نم نيب ريبكلا قرافلا حّضوي ًالثم ةروسلا تركذو
 مث . دحاو ديس هكلمي يذلا دبعلاو . نومصاختم ءاكرش هكلمي يذلا دبعلل لثم وهو . بيجتست الو عمست

 . اوشبو اوشه

 مهمهادي نأ لبق . هيلإ عوجرلاو . مهمرل ةبانإلا ىلإ دابعلا وعدت ةّيدن ةّيرط تايآلا تءاج مث
 هيف عفني ال تقو يف نومدنيو نوبوتي رلئنيحو . نورعشي ال ثيح نم باذعلا مهئجافي وأ . ةتغب توملا

 . مدن الو ةبوت

 لاوهأ نم |مهبقعي امو .روشنلاو ثعبلا ةخفن مث . قعصلا ةخفن ركذب ةميركلا ةروسلا تمتخو

 قاسيو عار ةنحلا ىلإ راربألا نوقتملا قاسي ثيح . ربكألا رشحلا موي نع تثدحتو . اهدئادشو ةرخآلا



 دوجولاو .٠ راربألا ءادهشلاو نوقيدصلاو ءايبنألا هرضحي لئاه دهشم ىف . ًارمز منهج ىلإ رارشألا نومرجملا

 . مالستساو عوشحخ يف ءانثلاو دمحلاب هبر ىلإ هجتي هلك

 ةرمزو ٠ ةنح ا لهأ نم ءادعسلا ةرمز اهيف ركذ ىلاعت هللا نآل « رمزلا ةروس ) تيمس“ ةيييعسلا

 . راغصلاو ناوملا عم ءالؤهو « ماركالاو لالجإالا عم كئلوأ .رانلا لهأ نم ءايقشألا

 اني اذ ان

 «داعيملا هللا فلخي ال هللا دعو . . ىلإ . . ميكحلا زيزعلا هللا نم باتكلا ليزنت» : ىلاعت هللا لاق
 (٠؟١) ةيآ ةياهن ىلإ )١( ةيأ نم

 : ريوكتلا «روكي# مهل تبّرق يأ 4 نيقتملل ةنجلا تفلزأو 8 هنمو ىبرق 4ىفلز» : صتحفغللا
 «ًادادنأ» دباع عضاخ عيطم «تناقإ هكّلمو هاطعأ «هلوخإ اهّفل يأ ةمايعلا روك : لاقي يللاو ُفّللا
 وهو نايغطلا نم «توغاطلا» هوحنو فقس نم ناسنإالا لظُي ام يهو َةَّلُظ عمج «للّظ» ًامانصأو ًاناثوأ
 «فرغإ» اوعجر#اوبانأ# رجح وأ رشب وأ نثو نم هللا نود نم دبع ام لك توغاطلاب دارملاو دحلا ةزواجم

 . 4 اوربص امب ةفرُعلا نوزجي كئلوأ » هنمو ةيماسلا ةناكملاو ةلزنملا : ةفرغلاو . ةنجلا يف ةيلاع ةعيفر لزانم

 لي ل هلل يآ
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 را دو م وا حج -

 «ج نيل هلال آد باف لاي بتكلا َكِيَلإآمَرأ انإ ند مح ا ٍرزعْلا لآن م بكل ليَ
 مهيب كمي هلأ نب قل هَللاَلِإ اوبل ا مهديعتام ايو هنود نم ًاوُذَحَأ َنيذلآَو لاخلا نيدلا هللا

 لج هللا نم ليزنت نآرقلا اذه ىأ «ميكحلا زيزعلا ِهَّنلا نم باتكلا ٌليزنت»: ركسفللا
 ريبدتو ريدقتو ةمكحب ءيش لك لعفي يذلا يأ «ميكحلا» بلغي ال يذلا رداقلا يأ «زيزعلا» العو
 ال يذلا قحلا ًانمضتم ميظعلا نآرقلا دمحم اي كيلع انلزنأ نحن ىأ «قحلاب باتكلا كيلإ انلزنأ انإ»
 هدحو هللا دبعاف ىأ 4نيدلا هل ًاصلخم هللا دبعافإ لزهوأ لطان هبوشي ال ىذلا قدصلاو . هيف ةيرم
 اهنأ اوهبتناف الأ ىأ «صلاخلا نيدلا هلل الأ كبر ريغ كتينو كلمعب دصقت الو . كتدابع ىف هل اصلح
 ىلع علّطملا . ةيهولألا تافصب درفتملا هنأل ميركلا ههجول ًاصلاخ ناك ام الإ لبقي ال ىلاعت هللا نإ : سانلا
 هنود نم اوذفختا نيذلاو# ءايرلاو كرشلا بئاوش نم ىاصلا « صلاخلا ) ىنعمو . رئامضلاو رئارسلا

 هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام» نولوقي ناثوألا هنود نم اودبع نيذلا نوكرشملا ءالؤهو ىأ «ءايلوأ

 ناك : يواصلا لاق هدنع انل اوعفشيو ىبرق هللا ىلإ انوبرقيل الإ مانصألاو ةهلآلا هذه ديعن ام يأ 4« ىفلز
 ؟ نيلوألا مكئابا برو مكبر نمو ؟ ضرألاو تاومسلا قلخ نمو ؟ مكقلخ نم : مهل ليق اذإ نوكرشملا
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 انل عفشتو ىفلز هللا ىلإ انبرقتل : نولوقيف ؟ مانصألا مكتدابع ىنعم اف : مهل لاقيف . هللا : نولوقيف
 هيف اوفلتخا ايف ةمايقلا موي قئالخلا نيب مكحي يأ «نوفلتخي هيف مه ايف مهنيب مكحي هللا نإ» 7هدنع
 ىأ «رافك بذاك وه نم يده. ال هللا نإ# رانلا نيرفاكلاو « ةنجلا نينم ملا لخديف . نيدلا رمأ نم
 ىلإ ةراشإ ةيآلا ىفو . هرفك ىف ًاغلابم . هبر ىلع ًابذاك ناك نم قحلا نيدلل دشري الو . ىدهلل قفوي ال
 ضرفلا ليبس ىلع دلو ذاختا هللا ءاشول يأ «ًادلو ذدختي نأ هللا دارأ ول ىوعدلا كلت يف مهبذك
 ذإ - ينبتلا ليبس ىلع ًأدلو ءاشي ام هتاقولخم نم راتخال يأ «ءاشي ام قلخي امم ىفطصال# ريدقتلاو
 يغبني امو# هلوقل كلذ أشي مل هنكلو  فورعملا دلاوتلا قيرطب ىلاعت هقح يف كلذ نوكي نأ ليحتسي
 وه هناحبس# اهعرتخاو اهأشنأ يتلا تاقولخملا نم ىأ #قلخي اممإ» هلوقو «ادلو ذختي نأ نمحرلل

 . دحألا دحاولا هلإلا وه هنأل . دلولاو كيرشلا نع سدقتو العو لج هزنت ىأ «راهقلا دحاولا هللا
 . دلولا ذاختا نم هسفن ىلاعت هزن : ليهستلا ىف لاق هلالجو هتمظعب هدابعل رهاقلا . ليثملاو ريظنلا نع هّزنملا
 هل سنج الو هسنج نم ناكل دلو هل ناكول هنأل . دلولا ذاختا ينانت ةينادحولا نأل دحاولاب هسفن فصو مث

 هرهق تحت روهقم ءيش لك نأل . دادنألاو ءاكرشلا يفن ىلع لديل راهقلاب هسفن فصوو . دحاو هنأل

 قسلخ# : لاقف . هتمظعو هتينادحوو هتردق لئالد ىلاعت ركذ مث ؟ "هل ًاكيرش نوكي فيكف . ىلاعت
 ناهربلاو حضاولا قحلاب . تافصلا عدبأو هوجولا لمكأ ىلع امهقلخ يأ «قحلاب ضرألاو تاومسلا

 ىشغيو . راهنلا ىلع ليللا يشغي يأ «لسيللا ىلع راهنلا رّوكيو راهنلا ىلع ليللاروكُي# عطاسلا
 راهنلا ىلع ليللا ٌريوكتو : يبطرقلا لاق سباللا ىلع سابللا فل هيلع فلي هنأكو . ليللا ىلع راهنلا
 ىنعم وهو ةداتق نع لوقنم اذهو هتملظ بهذيف ليللا ىلع راهنلا يشغيو . هءوض بهذي ىتح هايإ هئيشغت

 دابعلا حلاصمل امهللد يأ «رمقلاو سمشلا رّخسو#» «"ًاثيثح هبلطي راهنلا ليللا ىشغُي : ىلاعت هلوق
 ةمايقلا موي يضقني مث . ىلاعت هللا دنع ةمولعم ةدم ىلإ ريسي امهنم لك ىأ «ىّمسم لجأل يرجي لك
 هيلغي ال ةردقلا لماك العو لج وه ىأ «رافغلازيزعلا وه الأ # موجنلا ردكنتو سمشلا روكت نيح

 ىلع ةلالدلل « الأ » هيبنتلا فرحب ةلمجلا تردص : يواصلا لاق ناسحإالاو ةرفغملاو ةمحرلا ميظع . ءىش

 يقلخ بونذل راتسلا . يرمأ ىلع بلاغلا انأ ينإف ىدابع اي اوهبنت : لاق هنأك اهنومضمب ءانتعالا لاك

 )١( يبطرقلا ريسفت (#) . 181 / ليزنتلا مولعل ليهستلا (5) . 85 /# نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح ١18/958 .
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 رزو ةرزاو رزت الو ركل هضرب اورحسنإو رفكلا هدابعل نضر الو ٌركدع ىنَع هلل َنِإَف أ و نإ

 نم سانلا اهيأ مكقلخ يأ #«ةدحاو سفن نم مكقلخ# . «:ًادحأ يب اوك رشت الو مكتدابع اوصلخأف

 ةيهولألا تافص عيمجو . رهقلاو ةزعلاب هدارفناو . هتينادحو ةلدأ ا . مدآ يه ةدحاو سفن

 : ىنعملا : يربطلا لاق لسانتلاو سناجتلا لصحيل ءاوح مدآ نم قلخ مث يأ خاهجوز اهنم لعج مثو»

 0-1 نم اهقلخ ءاوح ينعي «اهجوز اهنم قلخ مثو مدآ ينعي «ةذحاو سفن نم مكقلخإ»
 . ليالا - يهو ةلوكأملا ماعنألا نم مكل دجوأو يأ «جاوزأ ةينامث ماعنألا نم مكل لزنأو ١ "”هعالضأ
 رقبلا نمو ٠ نينثا لييلا نم : ةداتق لاق ىثنأو ًاركذ .عيون لك نم جاوزأ ةينامث ٠ .زعملاو ٠ منغلاو . رقبلاو
 جوز ركذلا نأل اهاوزأ تكيعسو + "”جوز ردحاو لك . نينثا زعملا نمو . نينثا نأضلا نمو . نينثا

 يف مكلخي» هئاضقو هرمأ لوزن نع ةرابع لازنإلاو : نورسفملا لاق ركذلا جوز ىثنألاو . ىثنألا
 . ةفطن نوكي ناسنإلا نإف ٠ ًاراوطأ مكتاهمأ نوطب يف مكقلخي يأ «قلخ دعب نم ًافلخ مكياهمأ نوطب

 يه «ثالث تاملظ يفإ» رخآ ًاقلخ ريصيف حورلا هيف خفني مث . هقلخ متي نأ ىلإ ةغضم مث . ةقلع مث

 مكلذ ىأ «مكبر هللا مكلذ# - نينجلا فلغي يذلا :سيكلا -وهو (20ةميشملاو ٠ محرلاو . نطبلا

 كلملا هل ىأ «كْلملا هل نيلوألا مكئابآ ' برو مكبر . نيملاعلا ' بر هللا وه رّوصملا عدبملا قلاخلا
 هاوس مكل بر الو هللا الإ ,قحب دوبعم ال ىأ وه الإ هلإ ال مادعإلاو داجيإالا ف «٠ ماتلا فرصتلاو
 . همعنو هتابآب مهركذ نأ دعب مث ؟هريغ ةدابع ىلإ هتدابع نع نوفرصنت فيكف يأ ؟ «نوفرصُت ىأفإ»

 اهأ اورفكت نإ يأ «مكنع يسنغ هللا نإ اف اورفكت نإإ لاقف هناسحإو هلضفل دوحجلاو رفكلا نم مهرذح

 مكركشو مكناميإ | نعو مكنع نغتسم هللا نإف . هئاعن نونفو هتردق راثآ نم متدهاش امدعب سانلا

 ىلإ ىلاعت راشأ : يزارلا لاق رشبلا نم ردحأل رفكلا ىضري ال يأ «رفكلا هدابعل ىضري الو» مكتدابعو
 هبيثي الو هبحاص حدمي ال هنأ ىتعمب رفكلاب ىضري ال هنأ الإ . نارفك هرضي الو . ناميإ هعفني ال ناك نإو هنأ

 اذه ضري مكبر اوركشت نإو ىأ 4مكل هضري اوركشت نإو# '*هئاضقو هتئيشمب اعقاو ناك نإو هيلع

 +1 هتايع رك هئاجر مدع ٠ دونعلا وبا لاق مك ال عاقل 2 كتتمر الحا مكنم ركشلا

 هنأل مهتعفنمو مهلجأل مهركشب هاضرو . كلذب ىلاعت هررضتل ال مه ٠ ةمحر . مهترضم عفدو مهتعفنم

 يف ٠ : لالظلا يف بطق ديس لوقي (4) . 778 ١5/ يبطرقلا ريسفت (”) . ١714/77 يربطلا ريفت (؟) . 55/9 يواصلا ةيشاح )١(

 ديو ؛ محرلا هيف زقتسي يذلا نطبلا ةملظو ؛ نينجلا هيف رقتسي يذلا محرلا ةملظو . نينجلا فلغي يذلا سيكلا ةملظ يه « ثالث تاملظ
 امك . ءاقترالا ىلع ةردقلاو . روطتلا ىلع ةردقلاو , ومنلا ىلع ةردقلا اهعدوتو ةقيلخلا هذه ىعرت هللا نيعو « ةريغصلا ةيلخلا هذه قلخت هللا

 , 785/75 ريبكلا ريسفتلا (8) . ١7/4" لالظلا « اهئراب اه ردق
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 هج بتبألا ىدا

 هضري » انه لاقو « رفكلا هدابعل ىضري الو » لاقف نيظفللا نيب قرف اذهو . نيرادلا ةداعسب مهزوف ببس

 الو يأ 4ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو» "'هدابع مهنوكب هليلعت مث مكحلا ميمعت لوألاب دارملا نأل « مكل
 0 مكبر ىلإ مث# هبنذب ذخا ؤي لك لب . ىرخأ سفن بنذ سفن لمحت
 مسيلع هنإإف مكلامعأ ىلع مكيزاجيو مكبساحيف يأ «نولمعت متنك امب مكئبنيف# ىلاعت هيلإ مكريصمو
 سم اذإوإ» عيطملل ةراشبو ديدهت هيفو . رئاضلا هيفختو رئارسلا هنكت ام ملعي يأ «رودصلا تاذب

 ىأ «هيلإ ًابينمهبراعد» ءالبو ,ضرمو رقف نم ةدش رفاكلا ناسنإلا باصأ اذإو ىأ «رض ناسنإلا

 هاطعأ اذإ مث يأ «هنم ةمعن هلوخ اذإ مث ًاعيطم ًاتبخم هيلإ ًالبقم 1 ةدشلا كلت ةلازإ ىف هبر ىلإ 0

 هبر وعدي ناك يذلا رضلا يسن يأ «ٌلبق نم هيلإ اوعدي ناك ام يسنإل هتبرك هنع جّرفو هنم ةمعن

 نع دصيل ةدابعلا يف ءاكرش هلل لعجو يأ «هليبس نع لضُيل ًادادنأ هلل لعجو# ىغطو درتو هفشكل

 انف ددلتو . ةينافلا ايندلا ةايحلا هذه عتمت يأ ديدهتلل رمأ «ًاليلق كرفكب عتق لق هتعاطو هللا نيد

 . منهج ران ىلإ كريصمف يأ «رانلا باحصأ نم كنإو» ًاريسي ًانمزو ًاليلق ًارمع ٠ كرفك ىلع تنأو

 مالكلا ةلالدل هباوج فذح ماهفتسا «ًامئاقو ًادجاس ليللا ءانآ تناق وه ّنّمأ# اهيف نيدلخملا نم تنأو

 هل لعجو هللاب كرشأ نمك [ئاقو ًادجاس هتالص يف هبر دبعتي ليللا تاعاس يف دباع عيطم وه نم مأ يأ هيلع
 وجريو ةرخآلا رذحي# "”هركذ ىضم ىذلا رفاكلاك سيل نمؤملا نأ ىلاعت نّيب : يبطرقلا لاق ؟ ًادادنأ
 نم ؤملا اذه ىوتسي له . ةنجلا يهو هبر ةمحر ًايجار . ةرخآلا باذع نم ًافئاخ هنوك لاح ىأ «هبر ةمحر
 نيذلا يوتسي له لقإل لاقف ًالثم برض مث . هللا دنع نووتسي ال ؟ رجافلا رفاكلا كلذ عم يقتلا
 ال كلذك ناذه يوتسي اال امكف ؟ لمهاجلاو ملاعلا ىواستي له يأ ؟ #نوملعي ال نيذلاو نوملعي

 لاق ةميلسلا لوقعلا باحصأ ظعتيو ربتعي امنإ يأ «بابلالا اولوأ ركذتي افإ # "7 يصاعلاو عيطملا ىوتسي
 اهيف متخو . لمعلا ركذب اهيف أدب هنأ اهوأف . ةبيجع رارسأ ىلع ةلاد ةيألا هذه نأ ملعاو : رخفلا مامإلا

 نيذلا يوتسي له ٍظ هلوق يفف ملعلا امأو . مايقلاو . دوجسلاو . ترئقلا وهف لمعلا امأ . ملعلا ركذب
 وه لمعلاف . نيدوصقملا نيذه يف ٌروصحم ناسنإلا لاهك نأ ىلع لدي اذهو ؟ « نوملعي ال نيذلاو نوملعي

 . 194/9 يواضيبلا ىلع ةداز ةيشاح رظنا (") > 7378/١6 يبطرقلا ريسفت (58) . 07/4 دوعسلا يبأ ريسفت )١(



 6_0 نورشعلاو كلاثلا ءزجلا

 صال -- 2 واو كودو 2 خو ةاصاو

 قوي امتإ ةعساو هللا ضرأو ةئسح ينل هذنه ىف اوسخ نيذلا كر اون أونما# َنيَِل دابعلي ْلَق

 رار + سرامس ا سرئس# 81 ري سو[ س

 نوك ١ نأل / ٌتْرمأَو نط نيد هأ اًصلخم هللا دبعأ نأ ثرمأ نإ لق 42 باسح ريغ مهرب ٌنوراصلا

 ير و 0 ا هرم درو 2

 02 ىنيذ و اصلع دبعأ هللا لف لوط ميظع موي باَذَع ىفر م تع نفح نإ لف © نييلسْلا لو

 س ساهم سرت امرت 2 تاسرلا سا سو ربط رم

 وه َكِلَذالأ ةَايقلأ ني مييلهاو مهسفنا أاورسخ نبذل نيس نإ لَ ءهنود د نم متَّلشاَم أودبعأف

 اذه نسح امنإو ؟ هريغك تناق وه نمأ هريدقت فذح مالكلا قو . ةياهنلا وه ةفشاكملاو ملعلاو , ةياذبلا

 هيبنت هيفو . نوملعي نيذلاب لثم مث ٠ . رفاكلا ةيآلا هذه لبق ركذ ىلاعت هنأآل ٠ هيلع مالكلا ةلالدل فذحلا

 نينم ؤملا يدابعل دمحم اي لق يأ #مكبر اوقتا اونم] نيذلا ٍدابعاي لقو» '”ملعلا ةليضف ىلع ميظع
 بلاط يبأ نب رفعج يف تلزن : نورسفملا لاق هللا مراحم نع دعبلا يهو هللا ىوقتو ناميالا نيب اوعمجي

 ىنعمو ''”ةرجهلا ىلإ طيشنتلاو مهل سينأتلا اهنم ضرغلاو ةشبحلا ضرأ ىلإ ةرجهلا ىلع اومزع نيح هباحصأو
 نيذلل# 9ةياقو رانلا نيبو هنيب لعجي كلذب دبعلا نأكو ؛ يهاونلا بانتجاو . رماوألا لاثتما : ىوقتلا
 راد ةنجلا يهو ةرخآلا يف ةميظع ةنسح ايندلا هذه ىف لمعلا نسحأ نمل يأ «ةنسح ايندلا هذه يف اونسحأ

 اوميقت الو . ناميزلا راد ىلإ رفكلا راد نم اورخاهف ةحيسفاةللا ضرأو يأ «ةعساو هللا ضرأو# راربألا

 انإ ىأ #« باسح ريغب مهرجأ نورباصلا نيفوُي امإ# هللا رئاعش ةماقإ نم اهيف نونكمتت ال ,ضرأ يف

 يإ كاكياالو مه هزو سلا يعازوألا لاق نزو وأ ددع نودبو . رصحر يغب مهءازج نورباصلا ىطعي

 ةدابعلا صالخخإب ترمأ دمحم اي لق يأ «نييدلا هل ًاصلخم هللا دسبعأ نأ ترسمأ ينإ لقؤ» أفرغ فرغي
 قحأ كلذب هريغ نأ ىلع هبنيل رمألا اذهب لوسرلا ىلاعت هللا صخ امنإو : نورسفملا لاق هل كيرش ال هدحو هلل

 نم نيملسملا لوأ نوكأ نأب ًاضيأ ترمأو ىأ 4نيملسملا لوأ نوكأ نأل ترمأو# ريغلل بيغرتلاك وهف
 ملسأو . اهمطحو مانصألا علخو هئابآ نيد فلاخ نم لوأ هنإف . ناك كلذكو : يبطرقلا لاق ةمألا هذه
 نإ فاخأو ىأ «ميظع موي باذع يبر تيصع نإ فاخأ ينإ لق «هيلإ اعدو هب نمآو هلل ههجو

 هنأل . يصاعملا نع ريغلا رجز اهنم دوصقملاو : يواصلا لاق منهج رانب ةمايقلا موي ينبذعي نأ هرمأ تيصع

 نوربخي ثيح نيحلاصلاو ءايبنألا ةنس كلذو . ىلوأ هريغف هتمصعو هتراهط لامك عم ًافئاخ ناك اذإ دع

 الإ دبعأ ال دمحم اي مهل لق يأ « ينيد هل ًاصلخم ٌدبعأ هللا لقؤ» *مهلثم اونوكيل هب اوفصتا امب مهريغ

 رومأم ٍةِقَيهنأب رابخإ لوألا نأل راركتب اذه سيلؤ ؛ ةبئاش لك نم يتدابعو يتعاط هل ًاصلخم ٠ هدذحو هللا

 رصحلا ةدافإ عمرمألا هلاثتماب رابخإ ثلاثلاو . هرمأ ىصع نإ هللا باذع نم هفوخب رابخإ يناثلاو ٠ ةدابعلاب
 ديدهتلا ةهج ىلع رمأ ةغيص «هنود نم مقئش ام اودبعاف# هاوس ًادحأ دبعأ الو هللا دبعأ : لوقي هنأك

 . "58/8 يواصلا ةيشاح (*) . 1975 7/* ليزنتلا مولعل ليهستلا (؟) . 290+ /56 ريبكلا ريسفتلا )١(
 . "347/7 ىواصلا ةيشاح (1) . ©417/١” يبطرقلا ريسفت (©) . 518 / ريثك نبا رصتخحم (؟)



 رمزلا ةروس (؟59) 7

 ري ناصر لس و 5 م يس عاصر رس وع رن

 دابعلي تاو أ فوحي كلذ 00 ل

 « يدع 0000

 ل راو د هال م 11 م رم 200 للا ا ا _ 

 تو 500 مهنده نيل كيتو -ةنيحا نوعبَتيف لوقلأ نوعمتسا

 1 ا ول نا يل ما ا تود نم مكش اماودبعا يأ ديغولاو

 نيذلا نارسخلا ةقيقح ىأ # ةمايقلا موي مهيلهأو مهسفن أاورسخ نيزلا نسي رساخلا نإ لق#» #متئش ميلا

 مهل ويف و هيابقلا مب انرعب نوكشا دموع ناجل رزاص كيحب مهيلهأو مهسفنأ اورسخ

 يطعأ هللا عاطأ نإف ٠ ةنجلا ىف ًامدخو ًالهأو ًالزنم ,لجر لكل نإ : سابع نبا لاق نارسخلا لك نورساخلا

 # نيبملا نارسسخلا وه كلذ الأإو 2”هلزنمو هلهاأو ةسفن رسخف ( . كلذ مرح رانلا لهأ نم ناك نإو . كلذ

 نايب يف غلاب : نايح وبأ لاق ! نارسخ هدعب سيل يذلا حضاولا نارسخلا وه كلذ موقلا اهيأ اوهبتناف الأ يأ
 هنأب هفصوو لأب هفيرعتو « وه »رصحلا ةادأب هديكأتو « كلذ » هيلإ ةراشإالابو « الأ » هيبنتلا ةادأب دارا

 مهاح ركدذ ايندلا ف مهنارسخ ركذ الل مث (9 لمأت ىندأ هلمأت نمل حضاولا ىأ #نيبملا نارسخلا# نسب

 نم منهج ران مهاشغت يأ «لَّلُظ مهتحت نمو رانلا نم لَّلُّظ مهقوف نم مهله لاقف ةرخآلا يف مهلآمو
 را هيرب يعل ريجاتا ل را هدول يوما تديعو رسايي رم

 اه ة«نرعفان اعاد ا د ل . عيظفلا

 هدابعل ىلاعت هللا نم ةظع هذهو 4 ىرشختزلا لاق ٠ يطخس بجوي امل اوضرعتت الو ىباذع اوفاحخ ىئايلوأ

 نيذلاو# مهر ةعاطب اهوقتيل اهنم نينم وملا فيوخت رانلا لاوحأ ركذ نم ةمكحلاو . . "”ةغلاب ةحيصنو
 نمم . ناسحإلاو لضفلا لهأ دعو ركذ . ناثوألا ةدبع ديعو ركذ امل «اهودبعي نأ توغاطلا اوينتجا

 : ىنعملاو بيهرتلاو بيغرتلا لامك لصحيف . ديعولاب ًانورقم دعولا نوكيل . نايصعلاو كرشلا نع زرتحا
 ( توغاطلا » : دوعسلا وبأ لاق دعبلا لك اهنع اودعابتو . ناطيشلا ةعاطو ناثوألا ةدابع نع اوهتنا نيذلاو

 ىلإ اوبانأو# «0ةغلابملل هب فصو ناطيشلا هب دارملو . تومظعلاو تومحر لاك نايغطلا ةياغ ىصقأ غلابلا

 زوملاب ىلاعت هللا نم ةراسلا ىرشبلا مه ىأ # ىرشبلا ملول هتدابعو هللا ةعاط ىلإ اوعجر ىأ #«هللا

 ىدابع رشبف ىأ «هتسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا جدابع رسشبف» ميعنلا تانجب ميظعلا

 نسحلا عمسي لجرلا وه : سابع نبا لاق هيف ام نسحأ نوعبتيف مالكلاو ثيدحلا نوعمتسي نيذلا نيقتملا

 دوفنب مهيلع ىلاعت هللا نم ءانث اذهو 1 هب ثدحتي الف حيبقلا نع فكنيو نسحلاب ثدحتيف 1 حيبقلاو

 مالك مالكلا نسحأو 3 هيف امب اولمعو هو ربت الوق أوعمس اذإف 0 مالكلا نم نسحألا مهزييممو ُ مهرئاصب

 . 67١ /ال طيحملا رحبلا (7؟) . 785/75 ريبكلا ريسفتلا (1)

 . 584/١6 يبطرقلا ريفت (9) . ”.6/84 دوعسلا يبأ ريسفت (5) . 48/5 فاشكلا ريسفت (9)



 98 نورشعلاو كلاثلا ءزجلا

 هدو د هت ا #مرب ل حصا هس مل ىلع ى رم هضم صم 8 7 5 5 1 00 2 هاصح م

0 
 يم حل ١ جب هو و ر_ صورمص رخ سو ص 6

 مج داعيملا هللآ فلحيال هللأ دعو رثمنألا ابحت نم

 مهل ًافيرشت « مهرشبف» ريمضلا لدب « دابع ٌرشِبف» رهاظلا عضو امنإو هلي دمحم يده يده ا ريخو هللا
 ةليلجلا تافصلا كلتب نوفصتملا كئلوأ يأ «هللا مهاده نيذلا كئلوأ» هناحبس هيلإ ةفاضإلاب ًاميركتو
 مه كئوأو يأ 4بابلألااولوأ مه كئلوأو» هاضر لينل مهقفوو . هاضري امل هللا مهاده نيذلا مه
 هل تبجو نمفأ ىأ «باذعلا ةملك هيلع قح نمفأ» ةميقتسملا رطفلاو . ةميلسلا لوقعلا باحصأ
 ىلاعت لاق مث ال ؟ هتياده ىلع ردقت له يأ هدعب ام هيلع لد فوذحم هباوجو « ىلاعت هللا نم ةواقشلا
 لاق ؟ كالهلاو لالضلا يف وه نم ذقنت نأ دمحم اي عيطتست له يأ ؟ «رانلا يف نم ذقن تنافأ»

 نبا لاقو ء ةيآلا تلزنف ةواقشلا هللا نم مهل تقبس دقو هموق نايل ىلع صرحي ديو يبنلا ناك : يبطرقلا

 « تنأفأ » ماهفتسالا رركو . ناميالا نع لكي يبنلا ةريشع نم فّلخت نمو هدلوو « بل ابأ » ديري : سابع
 اوقتا نيذلا نكلإ» ؟ "*هذقنت تنأفأ باذعلا ةملك هيلع قح نمفأ : ىنعملاو مالكلا لوطل ًاديكأت
 نم فرع مهل» هتعاطو هتعيرشب نوكسمتملا « ايندلا ىف هَّلل نوقتملا . راربألا نونمؤملا نكل ىأ «مهئر
 راجربز نم ةينبم ضعب قوف اهضعب ةقهاش روصقو ةيلاع تاجرد ةنجلا ىف مهل يأ « ةينبم فرع اهقوف
 دودخأ ريغ نم ةنجلا راهنأ اهراجشأو اهروصق تحت نم ىرجت ىأ «رابنألا اهتحت نم ىربت» ”توقايو
 دعو هنأل فلختي نأ نكمي ال ًادكوم ًادعو كلذب هللا مهدعو يأ «داعيملا هللا فلخي ال هللا دعو»
 . ريدقلا زيزعلا

 نينم ملا نأ # هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي# ىلاعت هلوق دافأ 6 ىيرشخمزلا لاق ' ةيييشتمب

 هنن لخديو ٠ لضفألاو لضافلاو 5 نسحألاو نسحلا نيب نوزيمي ٠ نيدلا ىف ًاداقُت اونوكي نأ يغبلي

 ريسع لثم نكت الو » لئاقلا لاق اى مهبهذم يف اونوكي الأو )0 ةرامأ اهنيبأو + اليلد اهتبثأ رايتخاو بهاذملا

 , ”« اداقناف ديق

 سه 6# ع

 «نومصتخت مكبر دنع. .ىلإ .. عيباني هكلسف هام ءامسلا نم لزنأ هللا نأرت ملأ#: ىلاعت هللا لاق

 1١*( ةيآ ةياهن ىلإ )7١( ةيآ نم
 لئالد ركذب هفدرأ . هللا ريغ ةدابع يف مهتالالضو نيكرشملا لاوحأ ىلاعت ركذ امل : ةَبسسانملا

 بذك هزاجعإو هتحاصفب مهرارقإ عمو « ةلزنملا ةيوامسلا بتكلا فرشأ ميظعلا نآرقلا ركذ مث « ةينادحولا
 . حوضولا ةياغ يف ًالثم دَحوملاو كرشملل برض مث «. نوبذكملا هب

 )١( يبطرقلا ريسفت ١6/  4فاشكلا ريسفت (”) . سابع نبا لوف اذه (؟) . ليهستلا بحاص هحجر يناثلا لوقلا اذهو ؟4 4/4 .



 رمزلا ةروس (*4) 7"

 0 و 2و وو م ي مو روم < سل رو يع ل رح ساس 4 سي و ج2 ل حس

 هليرتف جيب 1 دي أ افلتحم اعرز -هب : عين( هد ف حيت كلف كام وامسلا نيل هللا نآرث رلأ

 3 م م سم 2 م م 2 م 0 3 سو رف سس ح3 ب ىو

 و و
5 

 ب نيس 298 رج م 2

 ٍُت ٍنيِبم ٍلِئَدَص ىف َكبتلوأ ان 5000 نمو

 4 ين زج ضرألا نم غخالا نا نيع رخو عرصر ععجا# مياجو هلخدأ دحام ١ ع رسك دالا

 اذإ ًأجايه تْبّتلا جاه : يرهوجلا لاقو ” ىّلوو هنن ربدأ اذإ جيهت ضرألا تجاه : يعمصألا لاق سيب
 نم تتفت أذإ دوعلا مّطحت نم ٠ . ايشهو نان «أماطحط "رفصا وأ اهلقب سبي اذإ ةجئاه ضرأو « سبي

 .بلص ىأ ساق بلقوءاسعو اتع كلذكو بلص اذإ : بلقلا اسق «ةيساقإل عسوو حتف «حرشإ» سبيلا

 فوخلا نم كرحتتو برطضت «رعشقتإ» لاثمألاو ظعاوملاو مكحلا هيف ًارركم «يناثمإ» نيلي الو قري ال

 . عابطلاو قلخلا سرش : سكش لجرو . نوفلتخمو نوعزانتم «نوسكاشتم# ناوهلاو لذلا 4ىرخلا»

 هللا نأ لقاعلا ناسنإالا اهيأ رت ملأ ىأ # «ءام ءامسلا نم لزنأ هللا نأ رت : ملأ» رييسفللا

 ءارجأو ضرألا يفًانويعو كلاسم هلخدأ يأ 4 ضرألا يف عييباتي هكلسفإ» باحسلا نم رطملا لزنأ هتردقب

 نبا لاق ًئيشف ًائيش عبني مث ضرألا هسبحت ٠ رطملا نم نويعلا ءام نأ ىلع ليلد اذهو : نورسفملا لاق اهيف

 ًاعرز هب جرخي مثإ» "هريغت ضرألا يف قورع نكلو . ءامسلا نم لزن الإ ءام ضرألا يف سيل : سابع

 ةفلتخملا . عورزلا عاونأ ضرألا نم عبانلاو ءامسلا نم لزانلا ءاملا اذهب جرخي مث يأ «هئاولأ ًافلتخم

 لاق كلذ ريغو سدعو زرأو حمق نم فانصألا ةفلتخملاو . رفصأو ضييبأو رمخأ نع . ناولألاو لاكشألا

 «' |مههريغو ةرمحو ةرضخ نم هتايفيك وأ . امههريغو ريعشو رب نم هفانصأ يأ «هناولأ ًافلتغإ : يواضيبلا

 حبصي مث يأ «اماطُح هلعجي مثإل ًارفصم هترضخ دعب هارتف سبب مث يأ «أرغْصُم هارتف جيب مثإ»

 ىلع ةلالدو . ةربعو ةظعل ركذ اهف نإ يأ 4بابلألا يلوأل ىركذل كلذ يف نإ ًارسكتم ايشهو ًاتاتف

 لاط امهمف ٠ . ايندلا ةايحلاب ناسنإالا ةايحل ليثمت اهيف ةيآلاو . . ة ةرينتسملا لوقعلا ىوذل هتينادحوو هللا ةردق

 دعب عرزلاك ًارسكتم ءاضعألا مطحتم . نوللا رفصم ريصي نأ ىلإ . ءاهتنالا نم دب الف ناسنإلا رمع

 أزوجع دوعت مث . ءانسح ةرضان ةرضخ نوكت ايندلا اذكه : ريثك نبا لاق توملا هتبقاع نوكت مث . هترضن

 هلاح ناك نم ديعسلاف . توملا هلك كلذ دعبو . ًافيعض ًاريبك . ًامره ًاخيش دوعي باشلا كلذكو , ءاهوش

 هرونب هبلق ءاضتساو . مالسؤالل هردص عّسو يأ « مالسإلل هردص هللا حرش نمقأ# «0ريخ ىلإ هدعب

 ىدسه ىلعو . هنيدرمأ نم نيقيو ةريصب للعوهف يأ 4هبر نم رون ىلع وهفإ» هيف خسرو تبث ىتح

 . بلقلا ىمعأ وه نمك هريدقت مالكلا قايس هيلع لد فوذحم ةيآلا يفو . هبلق يف قحلا ريونتب هبر نم

 )١( ريثك نبا رصتخم (”) . طيحملا سوماقلاو حاحصلا رظنا(؟). 6 يبطرقلا 7١17/8 .

 ) )8ىواضيبلا ريسفت ١815/7 . ريثك نبا رصتخم (ه) #//7١1 .



 7 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 0 وو سجل ع 22 7 هم جس ص ورز ريس للا ا سسم ب 9 م 0 1١

 مادولج نيلت م يهجر نوني يلا نيف هقن ىل ادم اهتم ابتك ثيدَحلا_نسخ ١ لزت هلأ

 ب نق هج نير اقاقل ليم و كك نسوي ىدتيإلا تكل الن م كام صم 7 17 كد سا ركرب ريبربا
 مِهِلَبَق نم نذل بدك نتج نوبت منك ام أوقوذ نيملنظلا ٌليِقو ل ٍباَذَعْلا ءوس ءههجوب رص ج ص سوا 2

 : هريدقتو هدعب ام ةلالدبو نيعماسلا ةفرعمب ءازتجا باوجلا كرثو : يربطلا لاق ؟ مالسإالا نع ضرعم
 ةيساقلل ليوف# ؟ ”ىدحلا عابتاو . قحلا عاتسا نع قاض ىتح هركذ نم هالخأو هبلق هللا ىسقأ نمك
 نآرقلا « هللا ركذ ١ ب ٠ هللا ركذ دنع عشخت الو مهبولق نيلت ال نيذلل ليوف يأ «هللا ركذ نم مه.ولق

 قحلا نع ردعب يف مهبولق تسق نيذلا كئلوأ يأ 4نيبم لالض يف كلوأإ» هدابعل ة ةركذت هللا هلزنأ ىذلا

 لاقف ءافشلاو ةيادحلاو رونلا لوصحل ببس نارقلا نأ ىلع لدي امب هفدرأ كلذ ىلاعت نيب الو . . رهاظ

 مساب ءادتبالاو : : نايح وبأ لاق مالكلا نسحأ ميظعلا نآرقلا لّزن هللا ىأ «ثيدحلا نسحأ لّرن هللا»

 , انالف مركأ كلل : لوقت اك هردق نم عفرو . لزنملل ميخفت هيف . هريمضل « « لّرن م دانسإو « هللا »

 ًاساشتم ًانآرق ىأ «ًأايباشتم ًاباتك» (”فرشألاب ةءادبلا كلذ ةمكحو . ًانالف كلملا مركأ نم مخفأ هنإف

 ىنْسُت ىأ 4يناثم» ضقانت الو. صراخ نود بسانتلاو . ةغالبلاو . ةحاصفلا يف ًاضعب هضعب هبشي

 لاق للم وأ 2 نود رابخألاو صصقلا هيف ددرُتو 5 مارحلاو لالجلاو ماكححألاو ظعاوملا هيف رركتو

 دولج ةنف رم ليز ”ججحلاو ماكحألاو ءاضقلاو رابخألاو ءانألاهيف -رركت يأ - 20 : ىربطلا

 . نآرقلا تايآ ةوالت دنع ةريرعشق مهذخأتو . ةيشخ نينم ؤملا ءال ؤه ىرتعت يأ « مهبر نوشخي نيذلا

 مهبولق نكستو نئمطت يأ «هللا ركذ ىلإ مُّيبولقو مهدولج نيلت مثإ# همالكل ًالالجإو نمحرلا نم ةبيه
 لاقو مهبولقو مهدولج نيلت ناسحإللاو ةمحرلا تايا عامس دنع مهنإ : نورسفملا لاق هللا ركذ ىلإ مهدولجو

 : ريثك نبا لاق ”اوشاع لامحلا ملاع نمر ثأ مه حال نإو . اوشاط لالجلا ملاع ىلإ اورظن اذإ : نوفراعلا

 رعشقت .٠ ديدهتلاو فيوختلاو . ديعولاو دعولا تاياآ اوءرق اذإ . رابجلا مالك عامس دنع راربألا ةفص هذه

 نم نولمؤيو نوجري امل . مهبولقو مهدولج تنال ةمحرلا تايأ اوءرق اذإو فوخلاو ةيشخلا نم مهدولج

 هللا ىده وه هتفص كلت ىذلا نارقلا كلذ ىأ «ءاشي نم هب يده هللا ىده كلذ «هفطلو هتمحر

 ًايساق هبلق لعجيف هللا هّلذخي نمو ىأ «داه نمدل امف هللا للضي نموإ هقلخ نم ءاش نم هب ىدبي
 لعجي نمف يأ «ةمايقلا موي باذعلا ءوس ههجوب يفتي نمفأ هللا دعب داه الو دشرم هل سيلف . املظم
 : نورسفملا لاق ؟ باذعلا نم نمآ وه نمك هريدقت فوذحم هربخو . ديدشلا منهج باذع نم ةياقو ههجو

 رافكلا يديأو . ههجول ةياقو هدي لعجي هنإف فواخملا نم ءيش يف ناسنإالا عقو اذإف ءاضعألا فرشأ هجولا

 ١8/7 ىيربطلا (”) . .477/ا/ طيحملا رحبلا (7) . ١14/17 ىربطلا ريسفت )١(

 . 5١17/7/7 ربثك نبأ رصتخم (0) . ؟ا/7/55 ريبكلا ريسفتلا (5)



 رمزلا ةروس (89) م

 رولا رع رس سرس 0 رق للا رس سس هس س سوم و 6

 ةرئأل أ باّدعلو ايندلا ةزيجلا ىف ىلا هلا مهئاَذاق يح 5 د ل تح نم باَدَعْلا مهن

 رم را ل سل مع صل هع سا رسل سس ىو 20000

 جوجو دعب مُهلعَل لَم لكن م نار اًدله ىف سانلل اًنبَرَص دَقَلو 2 نولي أوناكوَل ربك
2 

 ريكس هس رج يع رس سرس و ا ةريتر ب 7 ا ا ا رع ربرام سار ج2

 دك 6-9 7 هيف الجر الثم 5206 0 جدع ذي 0 5
 2 2 1ص رس م *رقاطس ع5 - ب الا

 ام اوقوذ نيملاظلل ليقوإ» مههوجو الإ هب اهنوقتي ًائيش اودجي مل رانلا يف اوقلأ اذإف . ةمايقلا موي ةلولغم
 رفخلا نم ايزدلا ل هنويبكت تك اه لابو ارقزد + نيرئاكلل نيج نرخ كرقتو ىل 4 نودع محك

 نم مهلبق نم بذك يأ «نورعشي ال ثييح نم باذعلا مهاتأف مهلبق نم نيذلا بدك يصاعملاو
 ىأ مايندلا قايحلا يف يزخلا هللا مهقاذأف» مهلابب رطخت ال ةهج نم باذعلا متغاتاإف ةفلاسلا ممألا

 دس ىذلا ةرخآلا باذعلو ىأ «ريسكأ ةرخآلا باذعلو» ايندلا ىف ناوحلاو راغصلاو لَذلا هللا مهقاذأف

 دقلو# اوبذك ام مهفو ملع مهدنع ناكول يأ 4نوسملعي اوناك ول ايندلا باذع نم ريثكب مظعأ مهل

 لك نم نآرقلا اذه يف سانلل انحضوو انيب دقلو يأ «لثم لك نم نآرقلا اذه يف سانلل انبرض
 نوربتعيو نوظعتي مهلعل يأ 4نو ركذتي مهلعل# هيلإ نوجاتحي ام ةحضاولا رابخألاو . ةعفانلا لاثمألا

 هجوب هيف فالتخا ال ًايبرع ًانآرق هنوك لاح ىأ جوع ىذ ريغ ًايبرع ًانآرق» رجاوزلاو لاثمألا كلتب
 ركذ مث . . همراحم اوبنتجيو هللا اوقتي يكل ىأ «نوقتي مهّلعلا» ضقانت الو ضراعت الو . هوجولا نم

 برض يأ «ن وسكاشتُم ءاكرش هيف ًالُجر الشم هللا برضإل لاقف هدّحوي نلو هللاب كرشي نمل ًالثم ىلاعت
 فالتخا مهنيب . قالخألا وئيس كالم هيف كرتشا كيلاملا نم لجر : لثملا اذه سانلا اهبأ مكل هللا
 ال بلقلا عزوم رّيحتم وهو , هتفلاخمب هرمأي كاذو رمأب هرمأي اذه ٠ . مهجئاوح يف هنوبذاجتي ٠ عزانتو

 صخش الإ هكلمي ال رخآ الجرو يأ لثملا ةمتت نم اذه 4لحرال ًاملس ًالجروإ ؟ يضري نمل يردي

 نم ىقلي الو . هتمدخ ىف ىنافتيو صالخإب همدخمي . دحاو ديسل كولمت دبع وهف . قالخألا نسح . دحاو

 كال ارو ندا نوح و ١ اطر الق يوتيب لع ىأ راكي ناي رتتي لفإل اعل الإ هذي

 0 نمايط نا لاق ىتش ةهلآ دبعي يذلا كرشملا عم دحوملا نمؤملا ىواستي ال كلذكف

 « كرشلا حيبقت يف نسحلا ةياغ يف برُص لثم اذهو : يزارلا لاقو ”صلخملاو كرشملل ًالثم
 اويرأب ياتعا ولا يالا مادو وام او ووو
 طرفل مهف قحلا نوملعي ال نيكرشملا ءال ؤه رثكأ لب مهيلع ةجحلا ةماقإ ىلع هلل دمحلا : ىنعملاو ةيآلا هب

 دلخي الو , ءال ؤه تومي امك تومتس دمحم اي كنإ يأ 4نوتيم مهنإو تيم كنإ» هللاب نوكرشي مهلهج

 )١( /؟6 ريبكلا ريسفتلا (؟5) . 719 /# ريثك نبا رصتخم 730/1



 4 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 م هس لج نع مدس هدر 22

 رادلا يف هللا دنع نوعمتجت مث يأ «نومصتخت يردن نافل يتلا 56 هذه يف دحأ

 ٠ نيمكاحلا مكحأ مكنيب لصفيو نيدلاو ايندلا رمأو ملاظملا نم مكنيب امف نومصتختو « ةرخآلا

 نين ابر نيل

 «نونمؤي موقل تايآل . . ىلإ . . قدصلاب بّذكو هللا ىلع بذك نمم ملظأ نمفإ»: ىلاعت هللا لاق

 . (07) ةيآ ةيابن ىلإ (”:) ةيأ نم

 دنع نومصتخيس نيرفاكلاو نينم ؤملا نأو . توملا ىلإ نو رئاص قلخلا نأ ىلاعت ركذ امل : همَساتملا

 . مانصألاو نائوآلا ةعافشب مهدادتعاو نيكرشملا حئابق

 هلذُيو هنيهي «هيزخيإ» هب ماقأ اذإ ناكملاب ىوَّت نم قتشم . ماقمو ىوأم «ىوثم» : بت تفغللا
 نمرمألا هءاج : لاقي نولمؤيو نونظي «نؤبستحيإ» عدبمو قلاخ «رطاف» تضبقناو ترفن *ترامشا#
 هانيطعأو ه ا رار ينال ميا او ار( داجرو ناب د تي نورا بحت كح

 بنتو قيضي «ردقي# باذعلا نم نيثث :1 نيتئاف # نيزجعم » ًامركو ًالضفن

 سلا رك ول ماو ع ل تدع ع 2 رب سك سامع

 ىِذلآو 2 َنرِفكْ ىونم هج ف سبأ 1 1 منش تلك و هلأ لع تك كالا نق 9

 يا رع س خ3 مرو

 نينا آب كلك مير دنع د نواميام ميج َنوُفَتمْلا مه كبتلوأ هب قَدَصو قدصلاب ءاج

 دحأ ال يأ يفنلا ىنعمب يراكنإ ماهفتسالا وللا ىلع بدك ّسِم ْملظأ نمفإ : رتاسبفللا
 نارقلاب بذكو ىأ # هءاج ذِإ .قدصلاب بذكو» دلولاو هل كيرشلا ةبسنب هللا ىلع بذك نمع ملظأ

 ملاظ لك نم ملظأ هنإف ٠ . كلذ هلاح نمم ملظأ دحأ ال ىأ ؟ لمأت الو ربدت ريغ نم هئيجم تقو ةعيرشلاو

 ؟ نيبذكملا نيرفاكلا ءال وف ىوأمو ماقم منهج يف سيلأ ىأ ؟ «نيرفاكلل ىوشم منهج يف سيلأ»
 نيذلا امأو ىأ «هب قدصو قدصلاب ءاج يىذلاو# ناكمو ىوأم مهل ىلب يأ ىريرقت انه ماهفتسالاو

 ىأ #نوقتملا ,هكنئلاوأ» لسرلا عابتأ نونم ْؤملا مهو هب اوقدص نيذلاو . ءايبنألا مهو قدصلاب اوءاج

 ماركإو ناسحإ لك نوقحتسي نيذلا حالصلاو ىوقتلا لهأ مه ةديمحلا تافصلاب نوفوصوملا كئلوأف

 ميعنلاو ٠ دالملاو . روصقلاو . روحلا نم ةنجلا ىف نوهتشي ام لك مهل يأ 4مهبر دنع نوءاشي ام مهل

 ضعب لاق ةايحلا هذه ىف نسحأ . نسحم لك باوث وه هنولاني يذلا كلذ يأ *نينسحملا ءارج كلذ#



 رمزلا ةروس (*9) مْ

 266 سا ا جمم ميمو - رئا م وم لو ى2 جام رص وامس سر ل

 ا سبنلا أ جنولمعُي اوناك ىذا نسحب مهرحإ ةييزجيو ولع ىلا اوسأ مهن هلل رفكيل

 رم رص سه  رخلسإ مرام ص ص لقا ننس سرا رس 8 م

 0 هل اق هلأ دبي نمو ير داه نم ملا هلال لص ا

 ا اب وو ا ريع لولا ص قمورم 2 ريو صمص# ى رئيس و 23 عرمرم صم ب نت رس أ س موس

 نأ رايتخالاو . "”هنع هللا يضر ركب وبأ وه « هب قدصو » ٍةِقكدمحم وه « قدصلاب ءاج ىذلا » : نيرسفملا
 ةديقع نع قدصلا اذه ىلإ اعد نم لكو «٠ ماركلا لسرلا لك ةفصلا هذه يف كرتشي ىتح مومعلا ىلع نوكي

 0 اذهو ٠ عيجا ةذيضب « دوخللا مع ككئلوأ » هيلع لديو : لسولا عابتأ نم ناميإلو

 نم اوفلسأ ام مهل هللا رفغيس ءايبنألا اوقدص نيذلا ءال ؤه ىأ «اولمع ىذلا آوسأ مهنع هللا رفكُيل»

 ىلع مهييثيو يأ «ن ولي اوناك يذلا نسحأب مّهرجأ مهيزييوإ اهب مهبقاعي الف ةثيسلا لامعألا

 بسحت نأ لدعلا : نورسفملا لاق ًامركو هنم ًالضف ه هولمع يذلا نسحألا باسحب ايندلا ىف مهتاعاط

 رفكيف ٠ نيقتملا هدابع ىلع هللا هب ىلجتي يذلا وه لضفلاو . ءازجلا نوكي مث . تائيسلا بسحتو تانسحلا
 :لاعألا نيبخا تابعي فرحا مع مرج نأو ٠ مهنازيم يف باسح اهل ىقبي الف . محلايعأ أوسأ مهنع

 رفاكب ُهَّللا سيلأ# ناحالاو ركل ةدايز نم اذهو ٠ نازيملا ةفك حّجرتو ولعتو مهئانسح ديزتف
 ل ا هيك أ دمحم هلوسرو هدبع ًايفاك هللا سيلأ يأ ريرقتلل ةزمهلا ؟ «هدبع

 اهنم كئبيصيل وأ ٠ متش نع نفكتل : شيرق هل تلاق امع كي هللا لوسرل ةيلست هذه : دوعسلا

 تاو با يا ياو ب شيرق تلاق : نايح وبأ لاقو "”نوئج وأ لبخ
 هيلإ هتفاضإو . هدبع يفاك وه ىأ #هدبع مفاكب هللا سيلأ#» هللا لزنأف ٠ ءوسب هيرتعتو لبخب هبيصتف

 رضت ال يتلا ناثوألا هذهب دمحم اي كنوفوخيو يأ «هنود نم نيذلاب كنوفوخيوإ» "”هيبنل ميظع فيرشت

 ناك نم ًانئاك دحأ هيدبم نلف هلضأو هللا هاقشأ نمو يأ يداه نم هلامف هللا لاضي نموإ» عفنت الو

 قيرط كولسل هقفوو . قحلا ىلإ هادهف هتداعس هللا دارأ نمو ىأ 4# لضم نمدهل اف هللا ده نمو»

 ال بانجلا عينم ىلاعت وه يأ ؟ #ماقتنا يذ زيزعب هللا سيلأ# هلالضإ ىلع دحأ ردقي نلف . نيدتهملا
 نم ماقتنا وذ . بلغُي ال بلاغ هنأل . هئايلوأل هئادعأ نم مقتني نأ ىلع رداقلا وهو . هباب ىلإ أحل نم ماضي

 ضرألاو تاومسلا قّلخ نم مهتلأس نيلو# نينمؤملل دعوو . نيكرشملل ٌديعو ةيآلا ىفو . هئادعأ
 ءال ؤه دمحم اي تلأس نعلو ىأ ناثوألا ةدبع ةقيرط فييزت ىلع ناهرب ةماقإ ةيآلا هذه «هللا نُلوقيل
 ةيقلاخلاب ىلاعت هدرفت ىلع ليلدلا حوضول ٠ اهقلاخ هللا نُلوقيل ضرألاو تاومسلا قلخ نّمع نيكرشملا
 ةدهاش لقعلا ة رطفو . قئالخلا روهمج نيب هيف عازن ال ٠ ميكحلا رداقلا هللا دوجوب ملعلا نإ : ىزارلا لاق

 تابنلا لاوحأ بئاجع ىفو . ضرألاو تاومسلا لاوحأ بئاجع ىف لمأت نم نِإَف ٠ ملعلا اذه ةحصب

 . نينم ؤملاو لسرلا يف مومعلا ىلع ةيآلا نأ حجارلاو . ةداتقو دهاجم نع اذه يور )١(

 . 478 /9 طيحملا رحبلا ("9) . .١" /5 دوعسلا يبأ ريسفت (1)



 رميا نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 سوم 9# سر حل جرب سل سول سم سا حا سرة ارا عا صا س م ساما

 لف هوجن تك نه لة ىنداَرأ وأ ةورض تنفشاك نه لَه رض هلل دارا نإ هلل نود نم

 تع ىنإ ٌركَتناَكَم لع اولمعأ موَقلِي لف 05 َنولكوتمْل لك وعي هيلع 0 ارب

 م حاصر ١ ص حس 1 صر 9 ال اوملع

 سانلل بنتكلا يلع نلزنأ انإ عجن قم باله جيو برب باع هيب نم © نوملعت

 رييبجيبا سبط 5ك

 (20 ٍلكوي ميل َتنأ امو ايَلع لضي امِإَف ٌلَص نمو تا يَ

 دب ال هنأ ملع ٠ دو د ع و ايدو اسس يادي ب
 نوعدت ام متيأرفأ لق## 22هللا دوجوب نوكرشملا رقأ اذهللو ٠ ميحرلا ميكحلا رداقلا هليالاب فارتعالا نم

 ه.ةلئاووع اعلا يلاخلا تق جاع يروح ًاتيكبتو ًاخيبوت دمحم اي مه لق يأ «هللا نود نم

 ينو ربخأ ؟ «هرض تافشاك نه له ر ضب هللا يندارأ نإإف هللا نود نم اهنودبعت يتلا ةحلآلا هذه نع

 وأ# ؟ ”فلاو ء ءوسلا كلذ ينع عفدت نأ مانصألا هذه عيطتست له « ءالب وأ ةدشب ينبيصي نأ هللا دارأ ول

 عنمت نأ عيطتست له ءاخرو ةمعن نم أعفن يب هللا دارأولو يأ ؟ «هتمحر تاكسمم نّه له ةجرب يندارأ

 عنمت الو . ءوسلا فشكت ال 1 نولوقيسف ينعي هيلع مالكلا ةلالدل فوذحم باوجلاو ؟ ةمحرلا هذه ينع

 هيلعو ٠ هريغ ىلإ تفتلأ الف ينيفاك هللا يأ 4نولكوتملا لكوتي هيلع هللا يبسح لسقإ» ""ةمحرلا

 ناهربلا ةماقإو . عفني الو رضي ال ام ةدابع ىف نيكرشملا ىلع ٌجاجتحالا ضرغلاو . نودمتعملا دمتعي هدحو

 ديكلاو ركملا نم مكتقيرط ىلع اولمعا يأ «مكتناكم ىلع اولمعا موق اي لقإ» ةينادحولا ىلع
 نوملعت فوسف# هنيد راهظإو هللا ىلإ ةوعدلا نم ٠ يتقي رط ىلع لماع ينإ ىأ #4لسماع ينإو# عادخلاو

 لحيوإ» ناسنإالا يزخيو لذي يذلا باذعلا نوكيس نمل نوملعت فوسف يأ «هسيزخي باذع هيتأي نم

 ينبيصيس باذعلا اذه له . رانلا باذعوهو عطقني ال مئاد باذع هيلع لزنيو ىأ 4ميقم باذع هيلع

 نأب راعشإو . ديعولا ىف ةغلابم ةيآلا ىفو : دوعسلا وبا لاق فيوختلاو ديدهتلا ضرغلاو ؟ مكبيصي وأ

 ةالصلا هيلع هتيلغ ليلد هئادعأ يزخ فو . هدييأ أتو هللا رصنب ةوق دادزت لازت ال مالسلا هيلع هلاح

 نحن ىأ «قحلاب سانلل باتكلا كيلع انلزنأ اثنإ# "ردب موي مهازخأو هللا مهبذع دقو . مالسلاو

 ىذلا حضاولا قحلاب ٠ رولا عمت تاق ل طاحلا هاير رسعلا هارعلإ ةقدمع ب كيرعاتالا

 دوعي هعفنف ىدتها نمف يأ #اهيلع لضي افإف لض نمو . هسفنلف ىدتها نمف# لطابلا هب سبتلي ال

 مهيلع لكومب تسل يأ «ليكوب مهيلع تنأ اموإب هيلع الإ دوعي ال هلالض ررضف ًلض نمو . هيلع

 مهرهقت ىتح كديب مهاده سيل : : ىنعملاو قي هل ةيلست اذه ىفو : يواصلا لاق ناميبالا ىلع مهربجت ىتح

 ""لالضلا نم هيلع مه ام ىلع مهانيقبأ انئش نإو مهانيده انئش نإف ٠ انديب وه امنإو . هيلع مهربجتو
 764/16 يبطرقلا ريسفت (؟) . 8.5/95 ريبكلا ريسفتلا ()
 . "7/1 /* نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح (1) . .١١” /4 دوعسلا يبأ ريسفت 2



 ريمزلا ةروس (*8) - ٠

 يراعي سارع سرس تر رص نع ع

 ئرخألا لسريو توملأ اهيلع ١ طق ىتلأ كسميف اهمانم ىف تمت ل ىتلآو اهتوم نيح سفنأالا قوتي هللأ
3 23 

 ملا 0 م 0 و مه را متم خخ ص 2م يدم مدس سس سس 2 مت س# مسلك ل

 ولوالق ةءاعفش هللا نود نم أوذحن أ ما 5 نوزكفتي م ] تلي كلذ ىف نإ ىمسم لجأ لإ
 طق

 2 م م 2 م ص رللس مج 7 م م لا للا آد درا لا ا سهم جر 4 هيض ريتويت مج

 هيلإ مث ضرألاو تاونمسلا كلم هل اعيمب افشلآ هلل لف )فص َنولقَعي الو اعيش نوكلُمب ال اوناك

 ىربكلا ةافولا يهو اهلاجآ ءانف دنع نادبألا نم اهضبقي ىأ «اهتوم نيح سفنألا ىنوتي هللا»

 يف لاق ىرغصلا ةافولا يهو اهمانم يف تمت مل يتلا سفنألا ىفوتيو يأ «اهمانم يف تمت مل يتلاو»

 ةيقيقح ةلماك ةافو : امهدحأ : نيهجو ىلع سوفنلا ىفوتي هللا نأ اهانعمو رابتعالل ةيآلا هذه : ليهستلا

 وهو# ىلاعت هلوق هنمو 3 عمسي الو رصبي ال هنوك يف 3 تيملاك مئانلا نأل مونلا ةافو : رخآلاو ) توملا يهو

 نبا لاقو '”اهمانم يف تمت مل يتلا سئفنألا قوتيو : ريدقتلاو فطع ةيآلا فو # ليللاب مكافوتي يذلا

 نم لسري امب . ىربكلا ةافولا سفنألا ىفوتي هنأو . ءاشي امك دوجولا ىف فرصتملا هنأب ىلاعت ربخأ : ريثك

 ىضت يلا كسميف# ؟"”مانملا دنع ىرغصلا ةافولاو . نادبألا نم اهنوضبقي نيذلا  ةكئالملا  ةظفحلا

 اهتوم لجأ وه . دودحم تقو ىلإ ةظقيلا دنع اهخدب ىلإ ةمئانلا سفنألا لسريو ىأ # ىمسم لجأ ىلإ

 اذإف . امل هللا ءاش ام فراعتتف « مانملا ىف يقتلت تاومألاو ءايحألا حاورأ نإ : سابع نبا لاق يقيقحلا

 «”اهداسجأ ىلإ ءايحألا حاو رأ لسرأو . هدنع تاومألا حاو رأ هللا كسمأ . اهداسجأ ىلإ عوجرلا تدا رأ

 ام لعفيو ٠ تيميو يبجي هنأو . ةيهولألاب هدارفناو . ىلاعت هتردق ميظع ىلع هيبنت ةيآلا فو : يبطرقلا لاق

 هذه ف نإ ىأ «نوركفتي موقل تايآل كلذ يف نإ# لاق اذهلو 4 (؟)هأوس كلذ ىلع ردقي ال 3 ءاشي

 اهيف مهراكفأ نوليجي موقل . هملعو هللا ةردق لامك ىلع . ةعطاق ةحضاو تامالعل ةبيجعلا لاعفألا

 نم ءاعفش مهل اوذختا لب اوركفتي مل يأ بارضإلل مأ «ءاعفش هللا نود نم اوذحمتا مأ» نوربتعيف

 نبا لاق هللا دنع مهل ءاعفش ًالصأ ًائيش كلمي ال نم اوذختا ثيح مهتلاهج طرف ىلإ رظناف . مانصآلاو ناثوآلا
 يلع ماعوعا يتلا ناثوألاو  مانصألا يهو - هللا نرد ني ءاعخل مهذاختا يف نيكرشملل مذ اذه : ريثك

 عمست عمس الو 1 هب لقعت لقع ال سيلو . رمآلا نم ائيش كلمت ال يهو ٠ ناهرب الو ليلد الب 4 مهسفنا

 نوكلهي ال اوناك ولوأ لق#» 'تاناويحلا نم ريثكب ًالاح أوسأ تادامج يه لب ٠ هب رصبت رصب الو . هب

 ةفصلا هذه ىلع اوناكولو ءاعفش مهنوذختتأ : دمحم اي ممل لق يأ يخيبوت ماهفتسالا ن ولقعي الو ًائيش
 ةعافشلا : مهل لق يأ «اعيمج ةعافشلا هلل لق ؟ روعش الو اه لقع الو . ءىش ىلع ردقت ال تادامح
 تاومسلا كلم هلو هنذإب الإ عفشي نأ دحأ عيطتسي الو . ىلاعت هللا الإ دحأ اهكلمي ال . هدحو هلل
 كلمي ال . هلك كلا كلام ىلاعت وه ىأ : يواضيبلا لاق توكلملاو كلما ف فرصتملا وه ىأ «ضرألاو

 ريثك نبا رصتخم (0) . 77/18 يبطرقلا (4) . ١8/ .7١ يبطرقلا ريسفت (”) . 775/9 ريثك نبا رصتخم )١( . 195 /# ليهستلا )١(
 . ؟؟12/#



 م نو رشعلاو عبارلا ءزجلا

 سرلا ص م يق رب را ص حل اس را ص ريم ىرخ

 59 هود نم يذلا و ذا 7 1 نومي هل 0 ترا مادو هَلأَو ذ 57 10 نوعجر

 دودو م /ّ 0 0 8 : تارت م . ري مموسص ىرث

 سو ريثمسم ما 2 كا[ مدمس ص ري سورس 1-0-7

 وس نم ءوب أوَدَتْأَل ,هعم ,هلثمو اعيج يسوم يدلل أولو ١ نولي هبف أوك أم
 رل سورس حالا رثلا يس رص رع ل رص صرس ع 000

 7 نوبسَنُحي اونوكي ملام هللا نم ممل أدبو حفلا ني باّدعْلأ

 5 ةمايقلا 0 هيلإ | يسم نايا «نوعجرش ه هيلإ 0 هنذإ ؛ نود هرمأ ْق ملكتي نأ دحأ

 هللا الإ هلإ ال : نيكرشملا مامأ ليقو مهتهلا هعم ركذي 1 ,ركذلاب هللا درفأ اذإو ىأ 0 هللا

 ءال ٌؤه بولق ةهاركلا ةدش نم تضبقناو ترفن ىأ # ةرسخآلاب نوتمؤي ال نسيزلا بولق تّزامشا»

 هدحو هللا تركذ اذإ كنإف . نيكرشملا حئابق نم رخآ عون اذه : رخفلا مامإلا لاق نورسُيو نوحرفي
 مانصألا تركذ اذإو . مهبولقو مههوجو نم ةرفنلا راثآ ترهظ . هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : تلقو
 هللا ركذ نأل . ةقامحلاو لهجلا ىلع لدي كلذو « مهرودصو مهبولق يف ةراشبلاو حرفلا راثآ ترهظ ناثوألاو

 ركذ نع مهترفئف ١ تاقامحلاو تالاهجلا ّسأر تادامجلا مانصألا ركذو . تاريخلا ناونعو تاداعسلا سأر
 لتقول (”ديدشلا قمتملاو . ظيلغلا لهجلا ىلع 00 ىوقأ نكد 00 ركذب مهراشبتساو .٠ هللا

 كلدعب قئالخلا ل 0 يعدل ينس اس را وح

 اواو جاو اال هوعدي نأ هلوسر رمأ مانصألا ركذب مهراشبتساو « هللا ركذ

 : يواصلا لاقو "”مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل ةيلستو نيكرشملل ديعو كلذ ىفو «. هئادعأ نيبو

 نأ 0 ىأ «اوملظ نيذلل نأ ولو» '”ءيش لك ىلع رداقلا هنإف عرضتلاو ءاعدلاب كبر ىلإ ءىجتلا

 يأ «هسم هلشموًايمج ضرألا يف اس لوسرلاو نآرقلا بيذكتب مهسفنأ اوملظ نيذلا نيكرشلل ءالؤف

 ةمايقلا موي ديدشلا باقعلا 0 را ا ا يأ «ةمايقلا

 0 ا جا او ومو هد : ا

 )١( "اله /" ىواصلا ةيشاح (4) . 477 /97 طيحملا رحبلا (”) . 787/75 ريبكلا ريسفتلا (5) . 185 /© يواضيبلا ريسفت .



 رمزلا ةروس (؟55) م4

 2 ل لا ا ا ل لا ا لل لا 2 هر

 اَذإ مث اناعد ندسنإلا سم اذإَف م ّن نوُءِزهحسا بوي أوناك ام مور ٌقاَحَو أو بسك امتاعوس مهل ادبو

 نم نيل قة ريك اج ]ب مل لَ ,هتيتوأ اك َلاَك نم ةمعن هلئّلوح
 رص سمرا ع رصاص لس ل ل حو 3 ا ا رلوس م سأل بص هج

 مهيصبس الوم نمو ناو بسك ام احس مهياَصأَف © ًنوبسك أوناك ام مهنع ىيْغأ اق مهل
 م ملا ا 2 1[ ةمسرلام جرم و ى راس

 تنل كل كلل يف نإ دقو هاب نمل قرا طبية أرسلي ]وأ هج نزيف م امو أوبن م تاع

 (270 نونمؤي, وقل

 تائيس عزفملا مويلا كلذ يف مهل رهظو يأ «اوبسك ام تائيس محل ادبوط '*«نيعأ ةرق نم مهل
 ءازج بناوحلا لك نم مهب لزنو طاحاو ىأ «نوئزهتسي هب اوناك ام مم قاحو# اهوبستكا يتلا مهل امعأ

 ""ايندلا يف هب نوئزهتسي اوناك ام لاكنلاو باذعلا نم مهب طاحأ يأ : ريثك نبأ لاق هب نوئزهتسي اوناك ام
 عرضت . ءالبلاو ةدشلا نم ءىش رفاكلا ناسنإالا اذه باصأ اذإف ىأ «اناعدّرُض ناسنالا' سم اذإف#

 لاق ًامركو هيلع الضفت انم ةمعن هانيطعأ اذإ مث يأ اشم مش ءاض دعانا ! مث هيلإ بانأو هللا ىلإ

 بساكملا هوجوب ينم ,ملع ىلع هتيطعأ امنإ دحاجلا رفاكلا ناسنإالا كلذ لاق يأ «ملع ىلع هيتوأ اق
 هيلع انمعنأ ايف هربتخنل . هل ناحتماو رابتخا يه لب معز امك رمألا سيل يأ «ةنتف يه لسبإ» رجانملاو

 لاملا مهءاطعإ نأ نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو يأ «نوملعي ال مٌهرثكأ نكلو# ؟ يصعي مأ عيطيأ
 مهلبق رافكلا ةلاقملاو ةملكلا كلت لاق ىأ * تل نجم نيالا اهاك نوب توراتي كلالف الكاو رابتخا

 |ف يأ «نوبسكي اوناكام مهنع ىنغأ امفإو « يدنع ٍملع ىلع هتيت هّنيتوأ امنإ» لاق ثيح هربغو نوراقك

 ءازج مهلانف يأ «اوبسك ام تائيس مكباصأفإ» ماطخلا نم ٠ هوبسك ام الو . لاومألا نم هوعمج ام مهعفن

 - شيرق رافك  نيكرشملا ءالؤه نم اوملظ نيذلاو يأ «ءالؤه نم اوملظ نيذلاو#» ةئيسلا مهلامعأ
 يواضيبلا لاق كئلوأ باصأ امك ةحيبقلا مهلامعأ ءازج محلانيس يأ «اوبسكام تائيس م هبيصيس#

 مهامو# " ميه يزاد ردع لتقو فيجلا اولكأ ىتح نيئس عبس اوطحُق لق مهنإف كلذ مهباصأ دقو

 اوف مهمعز مهيلع در مث . . ًابلط اننوتوفي الو ابره اننوزجعي ال انباذع نم نيتئ 0

 +لعي ملول ىأ 9 رد فتو زانثي نسل ىررلا طش دنا ١ نأ اوملعي ملوأ# لاقف لاحلا ةعسو لاملا نم اوتوأ

 ءاكذل ًاعبات قزرلا رمأ سيلف ؟ نيرخآ ىلع هقّيضيو . موق ىلع قزرلا عّسوي هللا نأ نوكرشملا ءالؤه
 ركذ يذلا يف نإ يأ 4نونمؤي موقل تايآل كلذ يف نإ» كي او ةسعلا نانرخ امنإ . هئابغوأ ناسنإلا

 تايآلا ربدتي يذلا وه هنآل ٠ ركذلاب نمؤملا صصخو : يبطرقلا لاق هللا تايآب نوفدصي موقل ًاججحو ًاربعل
 . ":ًاماظعإ نوكي دق هريتقت نأو . ًاجاردتسا نوكي دق قزرلا ةعس نأ ملعيو . اهب عفتنيو

 )١( دوعسلا يبأ ريسفت 85/ . 7١١يبطرقلا ريسفت (4) . 185/7 ىواضيبلا ريسفت (73) . 7785 /8 ريثك نبا رصتخم (؟) ١18/761



 5 نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 رتس جر مرا 2 ١ 0 رصاص حب رص

 رول وه وهن اًعيِم بوذا رفع كنف همي نم ًاوُطنشَت السفن خلع اوفرسأ َنيِدْلا ىدابعلي ْلَق #

 بص اص م ىلا ه صخر ا رلا صدد

 ام نمحأ اوعسأَو 7 نورصنتال مث ْباّذعل ركنا نأ ليك نم ,هل اوملسأو ركبر لإ اوبينأو 2 يتج محا

 صام اص ع وي ساس لع را ص ريو ءءء ص يجر 1[ رس كأس ع رس رق ا ص سس ترا ع سمعا تت

 قرسحتي سفن لوقت نأ 22 نورعمت ال منأو ةمْعِب باَدعْلا ركيتأي نأ ٍلْبَق نم مير نم حيل لِ

 «نيملاعلا بر هلل دمحلا ليقو . . ىلإ . . مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابع اي لق# :ىلاعت هللا لاق

 ةروسلا ةياهن (7/0) ةيأ ىلإ (07) ةيأ نم

 لذلا نم ةرخآلا ىف هيلع نونوكي ام ركذو « نيكرشملا ةرجفلا لاوحأ ىللاعت ركذ امل: ُكََِساَملا
 موي هلالجو هللا ةمظع ركذب ةروسلا متخو ؛ ناوألا تاوف لبق ةبوتلاو ةبانإالا ىلإ نينم ملا اعد . ناوهلاو

 ع ارمز ةتطلا :لإ ءادعسلا قاسنو ميقتسملا ساطسقلاو يهنلإلا لدعلا نوكي ثيح « ربكألا رشحلا

 . ةيآلا * . . ًارمز ةنجلا ىلإ مهبر اوقتا نيذلا قيسو# ًارمز رانلا ىلإ ءايقشألاو

 نئازخ «ديلاقمإ» هيف ماقأ ناكملاب ىوث : لاقي ةماقإ ناكم «ىوثمإ» ةأجف «ةتغب» : يتتمفغللا
 «أوبتن» اهيلع نولكوملا اهسارح «اهُئنزخ» ةعامجلا يهو ةرمز عمج تاعامج تاعامج «ًارمْز» حيتافمو
 1 هتاهجو هفارطأ نم هب نيطيحم «نيفاحإ» هيف لزنو لح ناكملا أ أوبت

 نيذلا نينمؤملا يدابع دمحم اي ربخأ «مهسُمْنأ ىلع اوَُرْسَأ َنيدَلا يدابع اي لق»: رامسيفللا
 هللا ةرفغم نم اوسأيت ال ىأ 4وّللا ٍةمحر نم اوطنقت ال# ماثآلاو يصاعملاب مهسفنأ ىلع ةيانجلا يف اوطرفأ

 ديز لثم تناك نإو « ءاش نمل بونذلا عيمج نع وفعي ىلاعت هنإ ىأ «ًاعيمج بونذلا رفغي هللا نإ# هتمحرو

 ىلإ نينم ؤملل ةوعد اهنأ ةيآلا رهاظو ء ةمحرلا عساو ةرفغملا ميظع يأ « ميحرلا روفغلا وه هنإ# رحبلا

 ةرفكلا نم ةاصعلا عيمجل ةوعد يه : رثك نبا لاقو «يدابع اي لقإ» هلوقل هللا ةحر نم سأيلا مدع

 7ترثك امهم اهنع عجرو اهنم بات نمل ًاعيمج بونذلا رفغي هللا نأب رابخإو 5 ةبانإالاو ةبوتلا ىلإ مهريغو

 حلاصلا لمعلاو عوضخلاو ةعاطلاب هل اوملستساو هللا ىلإ اوعجرا ىأ «هل اوملسأو مكبر ىلإ اوبينأو»

 نم نودجت ال مث يأ «نورصنت ال مثل مكب ىلاعت هتمقن لولح لبق نم «باذعلا مكينأي نأ لبق نم»

 هرماوأ لاشتماب « 0- نآرَقلا اوعبتا ىأ « مكبر نم مكيلإ لزنأ ام نسحأ اوعبتاو# هباذع نم مكعنمي

 باذعلا مكيتأي نأ لبق نم# مكحالفو مكتداعس هيف مكيلإ لزنأ باتك نسحأ اومزلاو .هيهاون بانتجاو

 هئيجعب نو ردت ال ,نولفاغ 0 يو اا عل ا

 ىلع اترسح ايف نايصعلا ىف تفرسأ يتلا سوفنلا ضعب لوقت الئل ىأ «سفن لوقت نأ اوبهأتتو اوكرادتتل

 ١.6/4 فاشكلا (#) 8//1119 ريثك نبا رصتخم (؟) . 95 /# ىواصلا ةيشاح )١(
 ؟؟م/18 قباسلا عجرملا سفن (0) 587/١8 يبطرقلا (4)



 رمزلا ةروس (4) مك

 “1 0 ةّآ هس اص سل ١ سل

 َنيقتمل أ نم تنكل نام ده هلأ نا ول َلوُقَت 0 ه2 نرسل َنِمَل تنك نإَو هللا بنج ىف ٌتْطَرقاَم م لع

 م جدو مصرس عم مصرس 4 ماركة

 5-5 ىتياع كن كن 2ءاج دق إب م 222 َنيِنسحمْلا نم َنوُك اق ةؤ ىلَنأ ول باّذعْلا ىرت نيح لوقت وأ

 ىف سيل 0 هههوجو هلا لع أوبك نيا ىرت ةملبقلا مويو 80 نير فثكلا نم تنكو تربكَتسأو
 م رعيوم سرلا سم ةامص ساس اس ماس جس ا رس هب بر ملاويس رك اص مسك ع ص

 قللخ هلآ عج نوري هالو وسلا مهسمبال ميتزافع أوقتا نبذل هلآ ىيو تير َنيِربكَتمْل ا

 هج كو وْئَش لك لع وهو نشط

 اي :دهاجي لاق هقح ىفو هللا ةعاط ىف ىريصقتو يطيرفت ىلع يتمادنو يترسح اي ىأ هللا بنج يف تطرف ام

 نم تنك يننأ نأشلاو لاحلا نإو يأ «4نيرخاسلا نمل تنك نإوإ '”هللا رمأ نم تعيض ام ىلع اترسح
 ا ل راس للا : ةداتق لاق هنيدو هللا ةعيرشب نيئزهتسملا

 ينادها هللا نأ ول ىنعملاو اذه وأ اذه رجافلاو رفاكلا لوقي ىأ عيونتللءوأ»# نيقتملا نم تنكل يناده هللا

 ناكول دويو مرجملا رسحتي : ريثك نبأ لاق نيحلاصلا هدابع نم تنكو . هللا تعطأو . قحلا ىلإ تيدتهال

 ةرك يل نأ ول باذعلا ىرت نيح لوقت وأ# "لجو رع هلل نيعيطملا . نيصلخملا نينسحملا نم

 ايندلا ىلإ ةعجز يل نأ ول باذعلا اهتدهاشم نيح ةرجافلا سفنلا كلت لوقت وأ يأ «نيينسحملا نم نوكأف

 هللا نأ ول» هلوق باوج وه «يتايآ كتءاج دق ىلب» يلمعو يتريس نسحأو « هللا ةعاطب لمعأل
 ترسبكتساو اهي تسذكفإ بتكلا هلازنإو . لسرلا هلاسرإب هللا نم ىدهلا كءاج دق ىلب ىنعملاو «يناده
 : يواصلا لاق نيدحاجلا نم تنكو . ناميالا نع تربكتو . تايآلاب تبذكف ىأ «نيرفاكلا نم تنكو

 هلالض ىلإ داعل در ولو . '”ايندلا ىلإ عوجرلا ىنمتي مث . ةيهاو ججحب جتحي مث «  رخحتي ًالوأ رفاكلا نإ

 هللا ىلع اوبذك نييذلا ىرست ٍةمايقلا مويوط «نوبذاكل مهنإو هنع اوبن املاوداعل اور ولوإ» ىلاعت لاق امك

 دلولاو هل كيرشلا ةبسنب هللا ىلع اوبذك نيذلا بطاخملا اهيأ ىرت ةمايقلا مويو يأ «ةدوسُم مههوجو

 يأ يريرقت ماهعبا «نيربكتملل ىوشثم منهج يف سيلأ» مهئارتفاو مهبذكب ةملظم ءادوس مههوجو
 راد ف ىوأمو ًالزنم مل نإ ىلب ؟ نمحرلا ةعاط نعو . ناميالا نع نيربكتسملل ىوأمو ماقم منهج يف سيلأ

 ومنا نيذلا هللا يجنيو» لاقف هلل نيقتملا لاح ركذ . هللا ىلع نيبذاكلا لاح ركذ الو . . ميححجلا

 مهَّسِي الو راربألا راد ةنحلا وهو مهبولطمب مهزوفو موبداعب ببسب نيقتملا هللا يجنيو ىأ « مهتزافب

 يف » نونمأ مه لب . ةرخآلا يف نونرحي مه الو عزج الو عله مهلاني ال يأ «نونزحي مهالو ٌءوُسلا
 لاقف ديعولاو دعولا ف ضافأ نأ دعب . ديحوتلاو ةيهولألا لئالد ىلإ ىلإ داع مث # ردتقم كيلم دنع قدص دعقم

 اهيف فرصتملاو . تاقولخملا عيمج دجومو ءايشألا عيمج قلاخخ العو لج هللا يأ «ءيش لك قلاخ هللا»

 هل ءيش لك ريبدتب مئاقلا وه يأ « لسيكو ٍءيِش لك ىلع وهو هاوس بر الو هريغ هلإ ال . ءاشي فيك
 , #ا/ا/ /# نيلالحلا ىلع ىواصلا ةيشاح (1) . 7017 /* ريثك نبا رصتخم (5) . 501/16 يبطرقلا (1)



 رجال تورشعلاو مسارلا ءّرجلا

 ماس لل م مو م ما يا 2 تب رك برت جل 6

 ىو مان هلأَريَغَفأ لق جي نو رسما مه كيكو هللأ تابعي فل الآ ت :داوامسلا ديلاقم ل
 سد رص را سمس 2 كام ا لا ا ا سم4

 يل ينسب نيل كلبق نم 6 8-5 وأ دلو 5-5 0 اهبا دبعأ

3 

 ا مَع لعَتَو ,هئلحيس 8 يدوس 00 522

 فرصتي الو اهرمأ كلمي ال . ءايشألا لك نئازخ حيتافم العو لج هديب ىأ #«ضرألاو تاومسلا ديلاقم

 نيذلاو# '”هديب ضرألاو تاومسلا نئازخ : ىدسلا لاقو ٠ حيتافم « ديلاقم ) : سابع نبا لاق هربغ اهيف

 تازجعملاو . ةرهاظلا نآرقلا تايآب اوبذك نيذلاو ىأ #«نورساخلا مه كئلوأ ِهَّللا تايآب اورفك

 ىأ ؟ «نولهاجلا اهّمأ دبعأ ا هللا ريغفأ لق نارسخلا ّدشأ دورساحلا متع كانارا . ةرهابلا

 لاق ؟ نولهاحجلا اهمأ اي هتينادحو ىلع لئالدلاو تايآلا عوطس دعب هللا ريغ دبعأ نأ يتنورمأتأ دمحم اي لق

 (9ةيآلا تلزنف هلإ هعم اودبعيو ٠ مهتم ةدابع ىلإ ٍةكِوْللا لوسر اوعد مهلهج نم نيكرشملا نإ : , ريثك نبا

 ءايبنألا ىلإو كيلإ يحوأ دقل هللاو ىأ مسقلل ةئطوم ماللا #كِلبق نم نيذلا ىلإو كيلإ يحوأ دقلو#

 حلاصلا كلمع ندسفيو نلطبيل دمحم اي تكرشأ نئل يأ «كّلمع نطبحيل تكرشأ نئلإ» كلبق

 ليبس ىلع اذهو . . كلذ ببسب نيرساخلا ةلمج نم ةرخآلا ىف نّنوكتلو ىأ « نيرساخلا نم ننوكتلو»

 ةماقإال ءاج ىذلا وهو . هللاب كرشي نأ هل اشاحو . هللا همصع دق 0 . ريدقتلاو ضرفلا
 طانقإو . لسرلا جييهتل ضرفلا ةقيرط ىلع دراو مالكلاو : دوعسلا وب أ لاق ديحوتلاو ناميالا حرص

 الو . هدحو هلل ةدابعلا صلخأ ىأ «دبعاف هللا لب# ”هحبقو كارشرالا ةعانش ةياغب ناذيإالاو . ةرفكلا

 قح َهَّللا اوردق اموإ كبر ماعنال نيركاشلا نم نكو ىأ «نيركاشلا نم نكو» . هاوس ًادحأ دبعت
 هميظعت قح هومّظع ام ىأ : نايح وبأ لاق هميظعتق ح هومّظع الو . هتفرعم قح هللا اوفرع امو ىأ «هردق
 ف بشخلاو رجحلا نيبو هنيب اوواسو . هريغ هعم اوكرشأ ذإ . هريدقت قح مهسفنأ يف هوردق امو
 ةلمحلا #ةمايقلا موي هتضبق ًاعيمج ضرألاو# لاقف هنأش اجو هتمطع لع ويل م : . . ؟©ةدابعلا

 ةمظعلا ةياغ يه يتلا . ةرهابلا ةردقلا هذبب فوصوم هنأ لاحلاو هميظعت قحه هومظع ام ىنعملاو ةيلاح

 « هنيعب تايوطم َتاَوَمّسلاو» ٠ ةمايقلا موي نمحرلا ةضبق يف اهتطسبو اهتعس عم ّضرألاف «لالجلاو
 « هباتك يف هسفن هب هللا فصو ام لك: ةنيبع نب نايفس لاق « هنيمب ٌتايوطم اهمظعو ابتعس ىلع تاومسلاو
 ىفو اهيف ٌّقيرطلاو ؛ ةيآلا هذهب ةقلعتم ثيداحأ تدرو دقو ريثك نبا لاقو هيلع ثوكسلاو هتوالت هٌريسفتف

 ىلاعت هللا ضبقي» ثيدحلا فو« فيرحت الو ٍفييكت ريغ نم تءاج 5 اهرارمإ وهو « نفلسلا تهزم املاثمأ

 () (© ضرأألا ولم نيأ كلما انأ: لوقي م« هنيهب ءاوسلا يوطيو « ضرألا

 )١( يبطرقلا ١8/ دوعسلا يبأ ريسفت (”) . 7748 /# ريثك نبأ رصتخم (؟) . ؟ا4 8114/4

 )5( فاشكلا (8) . 4176 /؟طيحملا رحبلا 4/١١١ . )١( يراخبلل ظفللاو ناخيشلا هجرخخأ .



 رمزلا ةروس 830 ريغ

 ص د لراس

 مه اذ ئرنأ هيف ٌحفن مث 71 هاش نم اَّلِإ ضرألا ىف نمو تاونمسلا ىف نم ٌقعصق روصلا ىف حنو

 راسوس سس رلص ساس ريس سلس و 2 صا ربرب سارع

 مهيب ىضقو ءادهشلاو نكيِشلاب ةئأجو بدتكْلا عضْوَو ابر روني ضرألا تقرْشَأَو 2) ٌنورظني مايق

 مسك دع رم هس رس حا هس رق نس 42 ى

 أورفك نذل قيسو 47 نولعفي اب معاه وهو تَحام سفن لك تيفو ه١ نويل قحاب
 1 نسر ساصسص سس رئوسص سرت نا رب رب رت 4 هز أ تس سل هه عرس يس رسل يسرا مو

 تليا# ركيلع نولثي ركنم لسر ركن اب ملا اهتنزخت مهل َلاَثو اهباوبأ ثحتف اهوٌءاج اذ حيح و

 زجعلا تافص نم نوكرشملا هب هفصي امع سدقتو هللا هزنت ىأ «نوكرشي امع ىلاعتو هناحبس»
 مالسلا هيلع ليفارسإ هيف خفني نرق وه «روصلا يف خمٌتو» لاقف ةرخآلا لاوهأ ىلاعت ركذ مث . صقنلاو
 ةخفنلا يهو : ريثك نبا لاق عزفلا ةخفن دعب نوكت يتلا « قعصلا ةخفن » انه ةخفنلاب دارملاو « هللا رمأب
 يف نمو تاومّسلا يف نم قيصف» "١" ضرألاو تاومسلا لهأ نم ءايحألا اهب تومي يتلا ةيناثلا
 هءاقب هللا ءاش نف لإ ىأ «هللا ءاش نم أألإ» ضرألاو تاومسلا ىف نم لك ًاتيم رخف ىأ * ضرألا

 ةخفن يهو ىرخأ ةخفن هيف خفُت ىأ «ىرخأ هيف خمُت ملج نادلولاو نيعلا روحلاو . شرعلا ةلمحك

 اذام نور ظني روبقلا نم نوموقي تاومألا قئ مالا عيمج اذإف يأ «نورظني مايق مه اذإف» ءايحالا

 ىجت نيح . ةمايقلا موي هللا رونب رشحملا ضرأ تءاضأو ىأ 4اهير رونب ضرألا تقرشأو» نورم ْو

 قئالخلا لامعأ فئاحص ترضحأ ىأ 4#باتكلا عضووإ دابعلا نيب ءاضقلا لصفل العو لج ىرابلا

 5 مهمنأ هب . مهتباجأ امع ةزعلا بر مهأسيل ءايبنألاب ءيجو ىأ «ءادهشلاو نييبنلاب ءيجو# باسحلل

 ىف اودهشتسا نيذلا مه : يدسلا لاقو ٠ ”مهل امعأب سانلا ىلع نودهشي نيذلا ةظفحلا مهو ءادهشلابو

 يأ «نوملظُي ال مهوإ» لدعلاو طسقلاب ًاعيمج دابعلا نيب يضقو يأ «قسحلاب مهنيب يضقو هللا ليبس

 صقتني ال : ديبج نبا لاك باقع ةدايزب الور بارت ضقي جن امعأ نم ًائيش نوملظي ال ةرخآلا يف مهو

 نم لمغ امب ناسنإ لك يزوج ىأ 4تليعاام ,سفن لك تيقووإ» مهتائيس ىلع دازي الو مهتانسح نم

 ىلإ الو باتك ىلإ هب ةجاح الو . ناسنإ لك 1 و ا

 لاقف ءادعسلاو ءايقشألا نم لك لآم ىلاعت لصف من .٠ . ةجحلل ًامازلإ | بتكلا دهشت كلذ عمو . دهاش

 امك . تاعامج تاعامج منهج ران ىلإ نومرجملا ةرفكلا قيسو ىأ «ًارمُز منهج ىلإ اورفك نيذلا قيسو#
 تحتف اهيلإ ! اولصو اذإ ىتح يأ #اهءاوبأ تحتف اهوءاج اذا ىتح# نوجسلا ىلإ ايندلا ىف ءايقشألا قاسي

 ؟ اه كير تايآ تكيلع نولتي مكدم لو مكيأي ا ا وا
 نم ةلزنملا بتكلا مكيلع نولتي رشبلا نم لسر مكتأي ملأ : ًاخيبوتو ًاعيرقت منهج ةنزخ مه لاقو يأ
 ىلأب اولاق# ؟ بيصعلا مويلا اذه رش نم مكنوفوخيو ىأ ؟ «اذه مكموي ءاقل مكنورزنيو#» ؟ ءامسلا

 اهقوسي قئاسلاف #ديهشو قئاس اهعم سفن لك تءاجو» ىلاعت هلوق ىف ايك رهظألا وهو ديز نبا لوق اذه (7) . مال /# ريثك نبا رصتخم )١(

 . ناسنالاب لكوملا كلملا وهو اهيلع دهشي دهاشلاو . باسحلا ىلإ



 مه نورشعلاو عسبارلا ءزجلا

 تار ساد هيءو دم سمو وا ظام سا هل تاس ساراس مس م ص سرا سس | سربامص ريب ريس ىرأي سر

 ليف 0 نيرفثكلا ىلع باذعلأ ةماك تقح ركدلو ىلب اولاق اذله ركموي ءاقل ركنورذنيو مكبر

 ذم ذبح
 هس - صاد سرب هم سل 2 2 م صا سامر سلو يوص منوم مساس 22 ما مد هلل و

 از ةنجلا لِ مهبر أوقن أ نيذلأ قيسو © نير يكتمل ا ىوثم سْنبف اهيف نيدللخ ماهج بوبا اولخدأ

 رف حسو ها مد م 2 ل 22 هم ' . ََ ريسو سس عم مسص 7 و قد س6 سر سمرم 4 صاع سرع سرع رع لص ع رص

 دمحلا أولاقو يو نيدللخ اهولخدأف متبط ْزكَبَلع مدلس اهتز مه لاقو اهبوبأ تحتفو اهو ءاج اذإ هح
 8 نيلماعلار أ معنف ٌءاسأ ثيح ةنحلا نم اوبدت ضرأل ا اًنثروأو ,هدعو اًنكَدِص ىذلأ هلل 2.5 2. 2 سيب 28ه ا ةدو رام ًاقمرلا د ءآور مدوغم علوم ممم ل 2م 2

 ججحلا انيلع اوماقأو « انورذنأو انوءاج دق ىلب اولاق ىأ 4نيرفاكلا ىلع باذعلا ٌةملك تقح نكلو
 مايقب مهنم فارتعا اذهو : يبطرقلا لاق ةواقشلا نم انل قبس امل مهانفلاخو مهانبذك اننكلو « نيهاربلاو

 ليقإ» "”6نيعمجأ سانلاو ةنجلا نم منهج نألمأل# ىلاعت هلوق باذعلا ةملكب دارملاو . مهيلع ةجحلا
 الب « ًادبأ اهيف نيثكام اهريعس اولصتل مّنهج اولخدا مهل ليق يأ «اهيف نيدلاخ منهج باوبأ اولخدا
 هللاب ناميالا نع نيربكتملل منهج ىوأملاو ماقملا سئبف يأ 4نيربكتملا ىوشثم سئبف# لاقتنا الو لاوز

 تاعامج ةنجلا ىلإ هلل نوقتملا راربألا قيسو ىأ «ًارّمَز ةنجلا ىلإ مهتراوقتا نيذلا قيسو# هلسر قيدصتو
 لعفي امك . ناوهلاو ىزخلاب اهيلإ مهدرط رانلا لهأ قوس : يبطرقلا لاق بئاجنلا ىلع نيبكار تاعامج

 ال هنأل . ناوضرلاو ةماركلا راد ىلإ مهبكارم قوس نانجلا لهأ قوسو . ناطلسلا ىلع نيجراخلا نيمرجملاب

 اهوءاج اذإ ىتحإ» نيقوسلا نيب ام ناتشف . كولملا ىلع نيدفاولاب لعفي امك . نيبكار الإ مهب بهذُي
 مهل ةحتفم ندع تانج ىلاعت هلوقك اهباوبأ تحتف دقو اهوءاج اذإ ىتح يأ «اماوبأ تحتفو
 نوجسلا باوبأ نأ . اهلبق يتلا نود « تحتُقو » انه واولا ةدايز ىف ةمكحلاو : يواصلا لاق 4باوبألا

 حرفلاو رورسلا باوبأ فالخب . مهيلع قلغُت مث مهل حتفتف . مئارجلا باحصأ اهئيجي نأ ىلإ ةقلغم نوكت
 مكيلع مالس امهثنزخ مل لاقو» '”اهلبق يتلا نود انهواولا لوخد بسانف اهلخدي نمل ًاراظتنا حتفت اهنإف
 يأ «متبط# راربألا نوقتملا اهيأ مكيلع مالس : ةنجلا سارح مهل لاقو يأ 4نيدلاخ اهولخداف معبط

 « اذإ »© باوجو : يواضيبلا لاق . دولخلا راد ةنجلا اولخداف . بونذلاو يصاعملا سند نم مترهط

 : ريثك نبا لاق 'نايبلاو فصولا هب طيحي ال ام . ميظعتلاو ةماركلا نم مهل نأ ىلع ةلالدلل . فوذحم
 دفحلا اولاقوإ» ”هيعنلا نم مهل نوكي ام ردقب اوحرفو اورّسو . اوباطو . اودعس اذه ناك اذإ هريدقتو

 ام انل ققح يذلا هلل دمحلا : اهيف مهرارقتساو ةنجلا مهوخد دنع اولاقو يأ «هدعو انقدص يذلا هَل
 نم ثرون يتلا ةنجلا كلتو» هلوقب مهل ىلاعت هدعو ىلإ ةراشرالاو : نورسفملا لاق ةنحلا لوخد نم هب اندعو

 اهيف فرصتن ةنجلا ضرأ انكّذمو يأ «ءاشن ثيح ةنجلا نم أوبتن ضرألا انثروأو» «ًايقت ناك نم اندابع
 رجأ معنف يأ « نيلماعلا رجأ معنفإ» دحأ اهيف انعزاني ال . ءاشن ثيح اهيف لزننو هكلم ىف كلاملا فرصت

 . 588/١8 يبطرقلا ريسفت (7؟) . 7584/١8 يبطرقلا ريسفت )١(

 . 37937 /* ريثك نبا رصتخم (28) . 1١1//51:؟ يواضيبلا ريسفت (5) . *8١/١” يواصلا ةيشاح (5)



 رمزلا ةروس (*9) 5

 سام س رئعئومو / م ص م و - مم سس رثس مع ثلا ل 00

 بر هلل دمحلا ليقو ىحلآِب مهيب ىقو ه2 شرعلا لوح نم نيفاح ةكيللملا ىرتو

 ب 11

 نيطيحم ةكئالملا دمحم اي ىرتو يأ 4شرعلا لوح نم نيّقاح ةكئالملا ىرتو# ةنجلا هللا ةعاطب نيلماعلا
 ال ًاذذلت هنودجميو هللا نوحبسي يأ «مسه.ر دمحب نوحبسيإ» بناج لك نم هب نيقدحم ٠ . نمحرلا شرعب

 ليقو يأ «نسيملاعلا بر هلل دمحلا ليقو» لدعلاب دابعلا نيب يضقو يأ «قحلاب مهنيب يضقو» ًادبعت
 ىلع هللا نودمحي نونمؤملا . نورفاكلاو نوئمؤملا مه لئاقلا : نورسفملا لاق هئاضقو هلدع ىلع هلل دمحلا

 دل وهف سلا ركل ل دك نا لاق هلع نع نوم نورا اجو هلا
 تدهش تاقولخملا عيمج نأ ىلع لدف هقلطأ لب . لئاق ىلإ لوقلا دنسي مل اذهو ؛ هلدعو همكح يف دمحلاب
 . ؟”دمحلاب هل

 : يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةّغالتبلا
 ١ مهقوفإ# نيبو «رذحيو ..وجري# نيبو «اوركشتو ..اورفكت# نيب قابطلا- .

 ة«ردقيو . . طسبي# نيبو #ةداهشلاو . . بيغلا نيبو «ةمحرو. . رض »نيبو# مهتحتو

 خلا #لضو . . ىدتها## نيبو .
 . «ةنسح ايندلا هذه ىف اونسحأ# هلوق ىف كلذكو «نولكوتملا لكوتي» قاقتشالا سانج

 . ةقرحم األ مكهت اهيلع ةلظلا قالطإ «رانلا نم للظ مهقوف نم مه يمكهتلا بولسألا -

 . رح لا نم يقت ةلظلاو

 ةيآلا « . . ةرخآلاب نوئمؤي ال نيذلا بولق تزأمشا هدحو هللا ركذ اذإو» ةعئارلا ةلباقملا
 يتيآ نيب ةلباقم دجوت كلذكو ءزازثمشالاو رورسلا نيبو « مانصألاو هللا نيب لباق دقف
 نيذلا قيسو# هلوقب كلذ لباقو «ًارمز منهج ىلإ اورفك نيذلا قيمسوإ» ءايقشألاو ءادعسلا
 كلذ لباقي امب ىتؤي مث « . رثكأ وأ نيينعمب ىت ْؤي نأ ةلباقملاو * . . ًارمز ةنجلا ىلإ مهبر اوقتا

 . ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو بيترتلا ىلع
 هربخ فذح ؟ «مالسإلل هردص هللا حرش نمفأ# هيلع قايسلا ةلالدل فذحلاب زاجيإالا

 رفاك وه نمك يأ ؟ «ليللا ءانآ تناق وه نمأ» هلثمو ؟ هبلق ىلع هللا عبط نمك هريدقتو

 ؟ هبرل دحاج

 يف ةغلابملل # مكتناكم ىلع اولمعا »» هلثمو #كرفكب عتمت لقو» ديدهتلا هنم داري يذلا رمألا - 5

 . ديعولا

 ببس لالضلا نآل . ببسلا دارأو ببسملا قلطأ ؟ هرانلا ىف نم ذقنت تنأفأ# لسرم ا زاجملا -
 . رانلا لوحخدل

 جما مب

0-١ 
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 4 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 هبشف امهتاكرب نداعمو « امهتاريخ حيتافم يأ 4ضرألاو تاومسلا ديلاقم هل ةراعتسالا -
 نئازخ ةيآلا ىنعمو « . حيتافملا ىنعمب « . ديلاقملا ظفل اهل راعتساو نئازخب تاكربلاو تاريخلا

 . ىلاعت هديب هلضفو هتمحر

 لثم «هنيميب تايوطم تاومسلاو ةمايقلا موي هتضبق ًاعيمج ضرألاو# ةيليثمتل لا ةراعتسالا 5

 ت1

 ىلاعت هتردقل ةبسنلاب ماهوألا اهيف ريحتت يتلا ماظعلا مارجألا ةراقحو « هتردق لاهكو هتمظعل
 ىف لاق ٠ ةيليثمتلا ةراعتسالا قيرطب هنيميب تاومسلا ىوطو « هفكب أيظع ًائيش ضبق نمب

 هيلع ضبقي يذلاك هرودقم ف ضرألا نأ كلذ ىنعمو ةراعتسا ةيآلا ىفو : نايبلا صيخلت

 تاعومجم تاومسلاو « هريغ هكراشي الو . هكلم هزوحيو «. هفك هيلع ىلوتستف . ضباقلا

 . هنيه تامومضمو « هكلم ف

 قح نع ةيانك هللا بنج هللا بنج يف تطرف ام ىلع اترسح اي سفن لوقت نأ 9 ةيانكلا
 . تايانكلا فيطل نم اذهو «ء هتعاطو هللا

 يتمحر نم اوطنقت ال : لصألاو «هللا ةمحر نم اوطنقت الإ ةبيغلا ىلإ ملكتلا نم تافتلالا
 ةيآلا « . . مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابع اي لق#» ةميركلا ةيآلا يفو : نايبلا ءاملع لاق
 اهنمو . مهل هؤادنو هقلخ ىلع ىلاعت هلابقإ اهنم : ناسح رومأ نايبلاو يناعملا عاونأ نم

 «هللا ةمحر نمإ ةبيغلا ىلإ ملكتملا نم تافتلالا اهنمو , فيرشت ةفاضإ هيلإ مهتفاضإ
 ةلمجلاب نايتبالا اهنمو . تافصلاو ءامسألا عيمجل عماجلا ةلالجلا ظفلل ةمحرلا ةفاضإ اهنمو
 . #ميحرلا روفغلاوه هنإ8 لصفلا ريمضو نإب ةدك ْوملا نيفرطلا ةفرعملا

 خفُتو ط ىلاعت هلوق ًالثم أرقا لامجلاو ةعورلا يف ةيابنوهو . ريخألا فرحلا ىف لصاوفلا قفاوت -

 اذإف ىرخأ هيف خفن مث هللا ءاش نم الإ ضرألا ىف نمو تاومسلا يف نم ىعصف روصلا يف

 ءادهشلاو نييبنلاب ءيجو باتكلا عضوو اهبر رونب ضرألا تقرشأو . نورظني مايق مه
 امب ملعأ وهو تلمع ام سفن لك تيفوو . . نوملظي ال مهو قحلاب مهنيب يضقو
 ركذب كناسل قلطنيف « هئادأو « هلامحو «. هقنورب « نايبلا اذه ةعور كذحأت الأ 4#نولعفي

 ! ؟ نمحرلا

 دوا د## *



 كو

 017 16ش (0)
 1 تاك يا

 عوصضوم نوكيبالكيو 1 ةيكملا روسلا رئاس نأشك ة ةديقعلا رومأب ىنعت يهو . ةيكم رفاغ ةروس ب

 عباطب 003 ةراوسلا ره ءاغ لو «لالضلاو ىده ارو ( لطابلاو قحلا » نيب ةكرعملا وه زرابلا ةروسلا

 مهم اذإف ةاغطلا عراصم نع رفست مث . لازنلاو نعطلا اهيف نوكي ةبيهر ةكرعم وج هنأكو . ةدشلاو فنعلا

 . ماكرو ماطح

 ةلداجمل تضرع مث . ىمقظعلا هتايأو ١ ىنسحلا هللا تافصب ةداشإلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا

 مهنم تلفي ملف . ردتقم زيزع ذحخأ هللا مهذخأ دقو نيرباغلا عراصمل ةروسلا تصضرعو ِه؛

 . ناسنإ

 . بينملا عشاخلا مهئاعد يف . شرعلا ةلمح دهشم يتأي . بيهرلا وجلا اذه ايانث ىفو

 نوزراب . باسحلل نوفقاو دابعلا اذإف . اهاوهأو ةرخآلا دهاشم ضعب نع ةروسلا تثدحتو

 لوهلاو عزفلا ةدشل داكت رجانحلا ىدل بولفقلا ادإو 3 عوشحخو ةبهر مهرمغي .٠ نايدلا كلملا مامأ

 ارش نإو . ريخف ًاريخ نإ هءازج ناسنإلا ىقلي « بيصعلا مويلاو . بيهرلا فقوملا كلذ يفو . علخنت

 ةيغاطلا نوعرفل مالسلا هيلع ىسوم ةوعد ىف ةلثمم . نايغطلاو ناميالا ةصق نع ثيدحلا يتأي مث د:

 نيب ناهيإالا رشتني نأ ةيشخ هعابتأو ىموم ىلع ىضقي نأ - هتوربجو هئايربكب - ديري نوعرفف . رابجلا

 روهظ يهو الأ . لبق نم ىسوم ةصق ىف ضرعُت مل : هديا قلع محلا هده اياك ل رربوا# ماوقألا

 ياا ا وا كا ا ل 0
 نم ُوملا ةي ةيعاذلا ةاجنبو . هراصنأو هناوعأ عم رحبلا ىف قرغلاب ر اجلا ةيغاطلا نوعرف كالب ةصقلا ىهتس

 . نينم ؤملا رئاسو



 3 .نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 هتينادحوب ةقطانلا . هللا ةمظعب ةدهاشلا «. ةينوكلا تايآلا ضعب ىلإ ةروسلا ضرعت مث

 نم ؤملاف . ىمعألاو ريصبلاب رفاكلاو نم ؤملل الثم برضتو . هتايآب نو رفكيو هب نوكرشي يذلا . هلالجو
 5 مالظلا يف طبختي رفاكلاو 3 ةريصبو هللا نم رون ىلع

 باذعلا دهشمو « نيربجتملا ةاغطلاو  نيبذكملا عراصم نع ثيدحلاب ةميركلا ةروسلا متختو #
 . نورداس مهتلفغ يف مهو مهذخأي

 تافص نموه ىذلا ليلجلا فصولا اذه ركذ ىلاعت هللا نأل « رفاغ ةروس » تيمس هي هيلا

 لجرلا ةوعد ىف ةرفغملا ركذ رركو «بوتلا لباقو بنذلا رفاغ# ةميركلا ةروسلا علطم يف - - ىنسحلا هللا

 . نوعرف لآ نمؤم ةصق ركذل نم ؤملا ةروس ىمستو «رافغلا زيزعلا ىلإ مكوعدأ انأوإ» نمؤملا

 «اوضحدُيل لضفتلاو ماعنإلا 4لّوّطلا» ريفكتلاو وحملاو ٌرتسلا : رّفغلا «رفاغ» : يتفشللا
 #«تقمإ» تمزلو تبجو #تقحإو رقتسي الف لزيو قلزي هنآل ضحاد لطابلا : لاقي « اوليزيو اولطبي
 حاورألاب نادبألا ايحت (ى هب ايحت بولقلا نأل ًاحوُر يمس ةوبنلاو يحولا «حورلا» ضغبلا ةذش : تقلا

 ةفزأ تيمس ةمايقلل مسا # ةفزالا» ءيش مهرتسي ال نورهاظ «نوزراب#» رشحلا يف عاتجألا 4« قالتلا»

 . باذعلا مهنع عفدي عفاد #«قاو برتقا اذإ ءيشلا فزأ لاقي « امرقل

 ا 5 ص دج ص 2 صصص ص 2. ساحر ص اى ص هيو ص م

 لوطلا ىذ باقعلا ديدش بوتلأ ل باقو بنل رفاغ 2 ىلعل أ زيزعلا هللآنم باتكلأ ليزنت () مح
0-6 

 ل 22 نساص سرج تأ ص ص سس

 00 ريصملا هيلإ وهالإ هللإال

 نآرقلا اذه نأ ىلع داشرإللو « نآرقلا زاجعإ ىلع هيبنتلل ةعّطقملا فورحلا محط : رثاسيفتلا
 نم ليزنت نآرقلا اذه يأ «هللا نم باتكلا ليزنت#» '”ةيئاجحلا فورحلا هذه لاثمأ نم موظنم زجعملا
 ىذلا يأ «بوتلا لبباقو بنذلا رفاغو» هقلخ يف ميلعلا 5 هكلم يف زيزعلا ىأ «ميلعلا زيرعلا + هللا

 باقعلا ديدش يأ «باقعلا ديدش# بانأو مهنم بات نمل ةاصعلا ةبوت لبقيو « دابعلا بونذ نع وفعي

 موه الإ هلإ الإ ماعنإإلاو لضفلا يذ يأ 4لوّطلا يذإف ىلوملا ةعاط نع ضرعأو ؛ ىغطو ربكت نمل
 قئالخلا عجرم هدحو هيلإ يأ «ريصملا هيلإ# هاوس دوجولا يف بر الو « هللا الإ قحب دوبعم ال يأ

 تقبس هتمحر نأو لضفلا ةعس ىلإ ةراشإلل , باقعلا ىلع ةبوتلاو ةرفغملا مق امنإو , مهلارعأب مهيزاجيف

 وأ عبسلا مي ميماوحلا ىمستو ( ميماح ) نيفرحلاب أدبت اهلك روس عبس نم ةدحاو ة ةروسلا هذهو . ة ةرقبلا ةروس لوأ يف عوضوملا ليصفت رظنا )١(

 . ميماح لآ



 رفاغ ةزوسس (40) 4

 بالو جون موق مهلبق تبذك يد ديلا ف لَ هلررغي لَ أورفك َنيدلأ الإ هللا تل 2 ىف لدلجي ام رو مسوغ حج ريل رمظوام وب رخام ساس ام رو لا سس رع رتل رتل را سرا ل
 مر ع ةاع اعد 5 رو 2 م < ةاسامع

 ناك يكف >0 مكاو 0 دي ليلو و هوذخأل 0 مي م
 ص ايل ل

 رك سو 2 سا لس سورس روق 1 ل لل سا رب وربما سا مسرعا حس لص إلا سل ور رس ع ع وي ص يس

 0000-3 ا ار نورس دوب وزو ردع لوحبسلل ,هلوح نمو

 يف لداجي ام لاقف نيدناعملا نيلداجملا ركذب هبقعأ . نيملاعلل هللا ةياده نآرقلا نأ ركذ امل مث . هباذع
 ذو هتايأ حوضو دعب - نآرقلا اذه ىف لداجيو قحلا عفدي ام ىأ «اورفك نيذلا الإ 3 تايأ

 55 #«دالبلا يف مهُبْلقت كررغي الف# هلسرل نودناعملا . هللا تايآل نودحاجلا الإ  هزاجعإ

 ىقشأ مهنإف . تاراجتلاو كلاملاو . عرازملاو نكاسملاب . ايندلا هذه يف مهبلقتو مهفرصتب لقاعلا اهيأ
 مهذخآ لب ٠ مهلمهأ ال مهتلهمأ نإو ينإف ٠ لئاز لظو « ليلق ٌعاتم ميعنلا نم هيلع مه امو . سانلا
 (:رافكلل ديدش ديعوو هو يبنلل ةيلست ةيآلاو : ليهستلا ىف لاق ردتقم زيزع ذخأ ميعنلا كلذ دعب

 موق مهنم « . نوريثك ماوقأ ةكم رافك لبق بذك يأ «مهدعب نم ُبازحألاو حون موق مهلبق تبذك»

 مهاتبإو كروعرفو هومر داع ةوقك هللا دنع نمراي وداخل اف اولبقز ىلو يهتايسا لك وير نرنلا عمالاو عون

 اوشطبيو مهوسر اولتقي نأ نيبذكملا ممألا نم ٍةمأ لك تمهو يأ «هوذخأيل مهوسرب ةمأ لك “تّمهوز»

 اوضحديل لطابلاب اولداجوإ "”هلوسر لتق نم مهنمو نكمت لكب هلتق ىلع اوصرح يأ : ريثك نبا لاق هب
 ىأ «مهثذخأفن» يىلجلا حضاولا قسحلا هب اولطبيو اوليزيل لطابلاب مهلسر اولداج يأ «قحلا هب
 نكي ملأ ؟ مهل يباقع ناك فيكف يأ بيجعت ماهفتسا «باقع ناك فيكفإ اعيرم ًاكالهإ مهتكلهاف

 باذعلا ةملك تبجو كلذكو ىأ «اورفك نيذلا ىلع كبر ةملك تّقح كلذكو# ؟ ًاعيظف ًاديدش
 مبنأل يأ «رانلا باحصأ مسهتأ# رافكلا نم مهقبس نمل تبجو امك . كموق نم نيبذكملا ءال ؤه ىلع

 ةملك تبجو كلذك . يباقع اهب لحو اهلسر تبذك يتلا ممألا ىلع قح امك يأ : يربطلا لاق , رانلا لهأ
 . راهطألا ةكئالملا لاح ىلاعت ركذ مث . . ”رانلا باحصأ مب:أل كموق نم هللاب او زفك نيذلا ىلع باذعلا

 نوحبسي هلوح نمو شرعلا نولمحي نيذلا# لاقف راجفلاو رافكلا ركذ نأ دنعب . راربألا نينم وملاو
 ةكئالملا فارشأ نم شرعلا لوح نمو  شرسعلا ةلمح  نوبرقملا دابعلا ءال وه ىأ «مهر دمحب
 نونثيو . صقنلا تافص نع هنوهزني ؛ هلل ةبئاد ةدابع ف مه 5 هللا الإ مهددع يصخت ال نم ٠ مهرباكأو

 الو . هاوس مهل هلإ ال هنأبو . ىلاعت هدوجوب نوقدصيو يأ «#هب نونمؤيو# لامكلا تافصب هيلع
 ةلمح نأ ىفخي الو «هب نونم ؤيو# هلوق ةدئاف ام : تلق نإف : ىرشخمزلا لاق هتدابع نع نوربكتسي

 "هيف بيغرتلاو هفرشو ناميالا ةليضفل راهظإ كلذ نأ باوجلاف ؟ هللاب نونمؤي ةكئالملا عيمجو شرعلا

 نم نوبلطي . هديجمتو هللا حيبست يف مهقارغتساو مهتدابع عم مهو يأ «اونمآ نيذلل نورفغتسيو»
 ١١8/4 فاشكلا ريسفت (4) . 47/714 ىربطلا ريسفت (”) . 788 /* ريثك نبا رصتخم (7) . ”/14 ليزنتلا مولعل ليهستلا )١(



 507 نو رشعلاو عبارلا ء ءزجلا

 لاا

 بل ندع تانج 0-35 9. يعينا اَع مهقو كليِبس أوعبتأو وبات ب َنيذلل رفغأف اسلعو
 تاقيسلا مهقَو يح يكمل زمنا تأ دن موب ميزو وبأن نو مت 2 م

 راض اص رس حرص سرا ى رق وس 00 2 صاد صر

 ل يأ 8 0 تييرلو هتمحر دف كيمو تاعيسلا قت نمو

 سم ا 5 هعمدو ل 000 2 ريس +

 هع رص جي لب دج يب رع

00 

 كملعو كّئمحر تعسو انبر اي ىأ «املعو ةمحر ءيش لك تعسو انبر# نيلئاق نينم ؤملل ةرفغما هللا
 بدأ دابعلا ميلعت - ءاعدلا لبق ءانث وهو - ملعلاو ةمحرلاب ىلاعت هللا فصو فو :نورسفملا لاق ءيش لك

 نيذلل رفغاف# 2 هماعنإو هلضفو هناسحإ نورطمتسيو بدأب مهءاعد نوأدبي مهف « ءاعدلاو لا ؤسلا

 ليبسل نيعبتملا . يصاعملاو كرشلا نع ني نييئاتلا « نيينذملا نيئيسملا نع حفصاف يأ 4كليبس اوعبّتاو اوبات

 انبرإ» منهج باذع نم مهظفحاو يأ «ميحجلا باذع مهقو# كلسرو كؤايبنأ هب ءاج يذلا قحلا
 نمو اهايإ مهتدعو يتلا ةماقإالاو ميعنلا تانج مهلخدأ يأ «مهتدعو يتلا ندع تانج مهلخدأو

 تانج ىف دالوألاو جاوزألاو ءابآلا نم نيحلاصلا لخدأو يأ «مهتايرذو مهجاوزأو مهئابآ نم حّلص

 يف عاتجالاب مهنيعأ كلذب رقتل مهنيبو مهنيب عمجا يأ : ريثك نبا لاق مهب مهرورس متيل ًاضيأ ميعنلا
 . ءيش هيلع عنتمي الو بلغي ال يذلا زيزعلا ىأ «ميكحلا زيزعلا تنأ كنإ# ” ةرواجتم لزانمب ةنجلا

 يأ ةكئالملا ءاعد مامت نم اذه *تائيسلا مهقو# ةحلصملاو ةمكحلا هيف ام الإ لعفي ال يذلا ميكحلا
 دقف ذئموي تائيسلا قت نمو# اهباحصأ قبوت يتلا شحاوفلاو تاركنملا لعف نم بر اي مهظفحا
 كلذو# ةبوقعلا نم هتيجنو هب تفطل دقف « ةمايقلا موي اهبقاوعو اهجئاتن نم هتظفح نمو يأ «هتمحر

 . هلثم رفظ ال يذلا ميظعلا رفظلا وه . نانجلا لوخدو نارفغلا كلذو يأ *ميظعلا زوفلا وه

 هللا تقمل نوداني اورفك نيذلا نإ8 لاقف نيرفاكلا لاوحأ نم ًائيش ركذ . نينمؤملا لاوحأ نع ثدحت
 هللا ضغبل : عيرقتلاو خيبوتلا ةهج ىلع ةمايقلا موي ةكئالملا مهيدانت يأ «مكسفنأ مكيقم نم ٌربكأ
 نيح يأ «نورفكتف ناميإلا ىلإ نود ْذإف مكسفنأل مويلا مكضغب نم مظعأ ايندلا يف مكل ديدشلا
 مهيلع ضرع نيح ةلالضلا لهأل هللا ضغب : ةداتق لاق ًاوتعو ًاربك نو رفكتف ناميالا ىلإ ن وعدت متنك

 انتمأ انبر اولاق#» «هللا باذع اونياع نيح مهسفنأ اوتقم امم ربكأ « هولبقي نأ اوبأف ايندلا يف ناميإلا

 نيترم انتييحأو . نيترم انّنمأ اير لاوهألاو دئادشلا اوأر امل رافكلا لاق ىأ «نيتنثا انتيِيْحَأو نيتنثا

 يأ #ليبس نم جورخ ىلإ لهف# ايندلا ىف بونذلا نم هانينج امب انفرتعاف يأ «انب ونذب انفرتعاف»
 ةتوملا : نورسفملا لاق ؟ راربألا قيرط كلسنل رانلا نم انجرخت لهو ؟ كتعاطب لمعنل ايندلا ىلإ اثدرت لهف

 . 387/ /* عجرملا سفن (#) . 5 /" ريثك نبا رصتحم (؟) . ه١ /ال طيحملا رحبلا رظنا(١)
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 س سور م رو رو راع قو رلى سس سر لل رس ب رس را سا ريت 1

 ىَدْلاوه © ريِبَكْلا لعل هَل رخلاف اتم ديرب نإو ُرَفُك رهدحو هللأ ىعد اذِإ هاب لد

 000-2 ا مس رسل صراع

 نيِصلخم هَل وعد 0 بيني نما كا قرروا ل لريَو ءهتليأ# كيري

 لل ا

 ءهدابع نم 101 ! نم لع ءهىمأ نم حورلا قلب شرعلاوذ تجرد عيفر مج ٌنورفلَكْلا هوَوَلَو نيد هَل

 ةيناثلا ةايحلاو « ايندلا ةايح ىلوألا ةايحلاو . ايندلا ىف اوتام نيح ةيناثلا ةتوملاو « مدعلا يف اوناك نيح ىلوألا

 ىلإ لسوتلاو فطعتلا ليبس ىلع كلذ اولاق امنإو . ©ناتايحو ناتتوم ناتاهف . ةمايقلا موي ثعبلا ةايح
 اذإ هّنأب مكلذ» باوجلا ءاج اذهو . نوركنيو نورفكي اوناك دقو . باذعلا اونياع نأ دعب . هللا ىضر
 اذإف  هللاب مكناميإ مدعو ٍمكرفك ببسب منهج يف دولخلاو باذعلا مكلذ ىأ «مّترفك هدحو هللا يعُد

 : ءاتيعالا نم اهاثمأو ىزعلاو تاللا ىلإ متيعد نإو «اونمؤت هب كرسشي نإو» مترفك ديحوتلا ىلإ متيعد
 . مانصألاو نائثوألل ال . هدحو هلل ءاضقلاف ىأ «ريبكلا 'يلعلا ِهَلل مكحلاف» اهتيهولأب متفدصو متنمآ

 ام مكحيو « ءاشي ام لعفي يذلا هكلم يف ميظعلا , هقلخ ىلع يلاعتملا وه هللا نآل مكتاجن ىلإ ليبس الو
 هتمكحو هتردق لاك ىلع لديام ركذب هفدرأ . نيكرشملل ديدشلا ديدهتلا بجوي ام ىلاعت ركذاملو . . ديري

 وه العو لج هللا يأ «هتايأ مكيري يذلا وهب لاقف نائثوألا ةدابع زاوج مدع ىلع ناهربلا ةلزنمب ريصيل
 ةلادلا يلفسلاو ىولعلا ملاعلا ف ٠ . هتاقولخ يف ةرهابلا هتردق ىلع ةلادلا تامالعلا سانلا ابيأ مكيري ىذلا

 رطملا ءامسلا نم مككل لّزنيو يأ «ًاقزر ءامّسلا نم مكل لّرنّيو» اهئشنمو اهعدبمو اهقلاخ لاك ىلع
 ظعتيو ربتعي امو يأ «بيني نم الإ ركذتي امو رامثلاو عورزلا جرخت هبو « قزرلل ببس وه ىذلا

 قافنلاو ءايرلا نع ديعبلا حلاصلا لمعلاو « ةبانإالاو ةبوتلاب هللا ىلإ عجري نم الإ . ةرهابلا تايآلا هذهب
 اودبعت الو ةعاطلاو ةدابعلا هل نيصلحمل نونم ملا اهمأ هللا اودبعاف ىأ «نيدلا هل نيصلخم هللا اوعدافإل

 هركولو ىتح . مكبولق هل اوصلخأو هودبعا يأ ةغلابملل اذه «نورفاكلا هرك ولو#» هريغ هعم
 , ناطلسلاو نأشلا ميظع يأ 4تاجردلا عيفر# هيلع مكولتاقو مكصالخإ مهظاغو , كلذ نورفاكلا
 , تاقولخملا مظعأ وه يذلا , ميظعلا شرعلا بحاص يأ «شرعلا وذ يلاعلا ماقملاو ةعفرلا بحاص

 ميظعلا هشرع عافتراو . هئاي ربكو هتمظع نع ىلاعت ربخأ : ريثك نبا لاق هللا تاقولحخم نم ههبشي ءيش الو

 لاقو "'” هللا الإ هتعس ملعي الو ءارمح ةتوقاي نم شرعلا نأ ركذ دقو . ال فقسلاك هتاقولحم عيمج ىلع يلاعلا
 , هتردق ةضبقو هتوكلم تحت . يلفسلاو يولعلا ملاعلا فانكأب طيحملا ميظعلا سشرعلا نوكو : دوعسلا وبأ

 نسم ىلع هرمأ نم حورلا يقلي "”اهءارو ةياغ ال ةياغ ىف «٠ هناطلس مظعو هنأش ولع نوكب يضقي امث

 . هدابع نم دارأ نم ةويلاو ةلايسرلاب ضخ وب. ةعال نيف داش نع لك يعول لحي روا داع داظ

 نآل اهني ءاميسف يبطرقلا لاق دسجلا يف حورلا نايرسك بولقلا يف يرسي هنأل ًاحور يحولا ىمس اهنإو

 )١( مكييحي مث مكتيمي مث مكايحاف ًاتاومأ متنكو هللاب نو رفكت فيك ىلاعت هلوق لثم هذهو اولاق « ةداتقو سابع نباو دوعسم نبا لوق اذه «
 دوعسلا يبأ ريسفت (7) . 778/7 ريثك نيا رصتخم (؟) ؟ ةيآلا ©/ © .



 3 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 نجر راهَمْلآ حولا هل ؛ مريلا كاملا نمل 7 نك نبا وجال ١ دوز مه مو تب هج ٍقاكَتلآ موي رذنيل

 208 7 5 اسما نينا 0 0 ايس
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 لوسرلا فنيل يل «داشلا وب رتل" حاولا 0 ا ل

 قلاخلاب قلخلا يقتليو . مهل امعأ ىلع اوبساحيل ًاعيمج دابعلا يقتلي ثيح « ىربكلا ةمايقلا موي هيلإ ىحوملا
 مه مويؤ» "”قلخلاو قلاخلاو . ضرألا لهأب ءامسلا لهأ هيف يقتلي : ةداتق لاق باسحلا ةعاس ىف

 ةمكأوأ لبج نم هيرتس الو مهلظي الو مهنكي ءىش ال , نايعلل نوداب نورهاظ مه موي ىأ «نوزراب

 ىلع ىفْخي ال ىأ يش مهنم هللا ىلع ىفخي ال» رشحملا ضرأ يه ةيوتسم ضرأ يف مهنأل « ءانب وأ

 كلذ صيصخت يف ةمكحلاو : يواصلا لاق مهنطاوبو مهرئارس نم الو مهلامعأو مهاوحأ نم ءيث هللا
 اورتتسا اذإ مهنأ ايندلا يف نومهوتي اوناك مهنأ  مايألا رئاس يف ءيش هيلع ىفخي ال هللا نأ عم  مويلا

 يداني يأ ؟ «موسيلا كلا نمل» مه وتلا اذه نومهوتي ال بلا اذه يفو « هللا هارب الًالثمناطيحا

 . ًاعزفو ىلاعت هلل ةبيه قئ ةالخلا تكسيو ؟ مويلا كلملا نمل : رشحملا ضرأ يف نوزراب سانلاو هناحبس هللا

 هاوس ام لك ةبلغلاب رهق ىذلا ٠' كلملاب درفتملا هلل ىأ «راهقلا دحاولا هلل ًالئاق هسفن ىلاعت بيجيف

 مويلا# 'هسفن بيجيف « هبيجي دحأ ال نيح كلذ لوقي هنأل .٠ بيجملا وهو لئاسلا ىلاعتوه : نسحلا لاق

 امب ,سسفن لك ىزاجُت- دابعلا نيب لصفلاو ءاضقلا موي - مويلا كلذ يف يأ «تبسكامب سفن لك ىزجُت
 باقع ةدايزب الو , باوث صقنب ال « ًائيش دحأ ملظُي ال يأ «مويلا مسلظ الإف رش وأ ريخ نم تلمع

 يف ًاعيمج قئالخلا بساحيف . نأش نع ًنأش هلغشي ال « هباسح عيرس يأ «باسحلا ٌعيرس هللا نإ»

 : ربخلا يفو . ةدحاو ةعاس يف كلذك مهبساحي . ةدحاو ةعاس يف مهقزري امك : يبطرقلا لاق دحاو تقو

 «ةفزآلا موي مهرذتأو» «” « رانلا يف رانلا لهأو « ةنجلا يف ةنجلا لهأ ليقي ىتح ٌراهنلا فصتنيال»
 تيمس « ةمايقلا ءامسأ نم مسا « ةفزآلا و : ريثك نبا لاق ةمايقلا موي بيهرلا مويلا كلذ مهفوخ ىأ

 0 ) مهبولق داكت ىأ «رجانحلا ىدل بولغتلا ذإ » ” «ةفزآلا تفزأ# ىلاعت هلوقك اهم رقل كلذب

 أش ةرسحو ًايغ نئلتمت يأ «نيمظاك» موعلبلا ناكم - قولحلا يهو - -رجانحلا غلبت عزجلاو فوخلا
 2 وكلا د و يح و اك ليهستلا ىف لاق بوركملا

 نيماظلل ام» قلحلا يه ةرجنحلاو. فوخلاةدش نعدب ربع ًازاجم وأةقيقح كلذ نوكي نأ لمتحيو رجانحلا
 نم مهذقنيل مه عفشي عيفش الو يأ «عاطي عيفش الو مهعفني قيدص نيملاظلل سيل يأ «ميمح نم
 نبأ لاق مرحم ىلإ رظنلا اهتقراسمب ةنئاخلا نيعلا العو لج ملعي يأ «نيعألا ةنئاخ ملعي» باذعلا ةدش

 . 8/4 نيلألجلا ىلع ىواصلا ةيشاح (*) . 908/6 ريك نبارصتت 8 ا ل
 . ةريهظلا تقو ةحارتسالا يهو ةلوليقلا نم « ليقي » ىنعمو . 7 ١/١8 يبطرقلا ريسفت هن (6) . ١8/ .٠“” يبطرقلا ريسفن ريسفت (4)

 , 4/4 ليزنتلا مولعل ليهستلا (7) . مو /# رثك نبا رصتخم )١(



 رسمفاغ ةروسس (40) 9مم

 مسا ريوس سد حورس يم را

 و ريصبلا عيمسلآ وه هلآ نإ | هت نوصل هنود نم لوعدي نيذلأو يكب ىضقي هللآو ه١ يدم

 ىو كام# حرك وه ركل ل

 اراك و ٌةوك مهم دَسَأ مه أونا 2 أون اك نيل بقع ناك بك أورظنيف ضررا ىفأ أوريسي رآوأ *
 رم وم معو صرع رو رولا رس رس ل اد

 تلنيبلاب مهلسر هوان تناك جن لأب كلذ 0 قاو نم هلأ نم مك ناك امو يروا 00 ينال
 7 رام عل ريآل رص رص م

 53 باّقعْلأ ديِدَس ىو رهن م ًأاورفكف

 «رودصلا يفخت امو# اهيلإ رظنلا مهقراسيف ةأرملا رمتف 5 سانلا عم ًاسلاج نوكي لجرلا وه : سابع
 نيذلاو# لدعلاب مكحيو يضقي يأ «قحلاب يضقي هللاو# رودصلا هيفخت روتسملا وسلا ملعيو يأ

 ال يأ «ع ءيشب نوضقي الو» مانصألاو ناثوآلا نم هللا نود نم مهنودبعي نيذلاو يأ «هنود نم نوسعدي

 هقح ىف لاقي ال دامجلا نأل مهب مكهت اذهو : دوعسلا وبأ لاق ؟ هلل ءاكرش نونوكي فيكف ًالصأ مهل مكح

 مهلاعفأب ريصبلا . دابعلا لاو عيمسلا وه يأ «ريصبلا عيمسلا وه هللا نإإ» " يضقي الوأ يضقي

 نيبذكملا راثآ نم نوري امب مهرافسأ يف نوكرشملا ءال ؤه ربتعي ملوأ يأ ؟ 4ضرألا يف اوريسي ب ملوأ»

 باذعلا نم نيبذكملاب لح ام اورظنيف يأ «مهلبق نم اوناك نيذلا ةبقاع ناك فيك اور ظنيف»
 رافكلا ءال ؤه نم ةوق دشأ اوناك يأ «ةوق مهننم دشأ مه اوناك# هريغب ربتعا نم لقاعلا نإف ؟ لاكنلاو

 . ءادشألا دنجلاو روصقلاو نوصحلا نم ضرألا يف ًاراثآ ىوقأو يأ 4ضرألا يف ًاراثاو» كموق نم
 ىأ «#مه.ونذب هللا مهزخأن» لسرلا اوبذك امل هللا مهكلهأ ديدشلا سأبلاو ةميظعلا ةوقلا هذه عمو

 ىلا «بقاو ضدنا نيل نانك اجوؤط هللا لبر مودلكتو عما رجبا بيبي اعيلظف اكله هللا موكله

 لاقف مهل هباقع ببس ىلاعت ركذ مث ب باق نم جهبعر 3و ع هللا ضادع مهن ميدي دحا مه ناك امو

 مهلسر مهيتأت تناك نأ بيسب باذعلا كلذ يأ «تانيبلاب يسهلسو مسهيتأت 0

 اذه عماو رك يأ هللا مهذخأف اورفكف# تاحضاولا تاعطاسلا تايآلاو ,. تارهابلا تازجعملاب

 سأبو ةميظع ةوق وذ , رهقي ال يوق ىلاعت هنإ يأ «يوق هنإ» مهرمدو هللا مهكلهأف ناهربلاو نايبلا

 انراخأو اقع يللا انذاعأ « عيجو ميلأ هباذعو ) هاصع نمل ديدش هباقع يأ #باقعلا ديدش# ديدش

 . هباذع نم

 نوعرف لااولخدأ . . ىلإ . . نيبم ناطلسو انتايآب ىسوم انلسرأ دقلو#» : ىلاعت هللا لاق

 . (15) ةيأ ةياهن ىلإ (7”) ةيآ نم «باذعلا دشأ

 نوعرف عم ىموم ةصق ركذب هفدرأ . رامدلاو يازعلا نسرافكلا ارحاش ناس زكا: ةيكسانلا
 ركذ مث ريا مرور او ياا



 3 نورشعلاو عيارلا ءزجلا

 رق مس 40-2 رو 2 لسد سم رف سم را سس م ع ع حس هيلا شل سل رس هس هس هع ل زل مو مو جصدم

 مهءاج املف يو باذك رحل ًاولاَقف نورلفو نلملهو نوعرف ىلإ 22 ٍنيبم نئطلسو اندياعب ىوموم انلسرا دلو

 سم 0. تاس ل > ين و جا صر ص ص 0 معصا و رب ساس نع إل ل سس ل رس ١ ل ّ هسص أ نسم لاى ه2 2 سا سامح و

 00 ٍلالض ىف الإ نيرفكلا ديكامو مهءاسن أويحتساو ,هعم اونما< نيزلا ءانبا أولتقأ اولاق انددع نم ٍتحلأب
 لع

 1 سرب 4 8 5 آء 7 ا 7 00 سا اى ل“ # سرك سر س 05 ريس #خ رجس رت حاصل لس ريا سري اس رو اص نع ا لس ع

 داسفل ا ضر ال ا ىف رهظي نأ وأ ركنيد لدبي نأ فاخأ نإ هبر عديلو نسوم لتقأ قورذ نوعرف لاقو

 . نايغطلا هجو ىف ةفرشم ةيلوطب فقاوم يهو . هموقل هتحيصنو نوعرف لآ نمؤم فقوم

 «تذع# نالطبو عايض «لالضإ ةايحلا ديق ىلع مهتانب اوقبتسا «اويحتسا» ىتفللا
 ةداع «باد# هماقتناو هباذع هللا ساب نيلعتسم نيبلاغ « نيرهاظ» تأجتلاو تنصحتو تمصتعا
 : تلّصلا نب ةيمأ لاق ًاضعب مهضعب سانلا ةادانملوأ « رشحملا ىلإ هيف ءادنلل ةمايقلا موي «دانتلا» نآشو

 اِراَّتلا ىتح اهئاكس مهف اهاحد ذإ اهيف قلخلا ثبو
 الو أقح «مرج ال9 كالهو نارسخ «بابت ًايلاع أيظع ءانبو ًارصق «ًاحرصإ» عفادو عنام «مصاغ
 . طاحأو لزن «قاح#» ةلاحم

 دقل هللاو يأ مسقلل ةئثطوم ماللا نيبم ناطلسو ادتايآب ىسوم انلسرأ دقلو» : راسيللا
 ديلا ةزجعم وهو رهاظلا نيبلا ناهربلابو . تاحضاولا لئالدلاو . تانيبلا تايآلاب ىسوم انلوسر انثعب

 نوراقو « ناماه هريزوو « رابجلا ةيغاطلا نوعرف ىلإ يأ «نوراقو ناماهو نوعرف ىلإ» اصعلاو

 رهشأ اههنألو « رفكلا ىف اهتناكمل ركذلاب ناماهو نوراق صخو : رحبلا يف لاق لاومألاو زونكلا بحاص
 باذك . تازجعملا نم رهظأ ايف رحاس هنإ ىسوم نع اولاقف يأ 4بادكر حاس اولاقفإ ”نوعرف عابتأ
 مهءاج املف يأ «اندنع نم ّقحلاب مهءاج املفإل ةغلابملل باذك ةغيصو . هللا دنع نم هنأ هاعدا ايف
 هعم اونمآ نيذلا ءانبأ اولتقا اولاقإ اهم هللا هديأ يتلاو , هقدص ىلع لدت يتلا ةرهابلا تازجعملاب

 اذهو : يواصلا لاق ةمدخلل ثانإلا اوقبتساو « اولسانتي التل روكذلا اولتقا يأ «مهءاسن اويحتساو
 نع زجعو ىسوم ثعب املف . دالوألا لتق نع كسمأ ىبوم ةدالو دعب نوعرف نأل . لوألا ٌريغ لتقلا
 مهيلع هللا لسرأف . هوديكيف مهعمج رثكي الئلو « نابيالا نم سانلا عنتميل دالوألا يف لتقلا داعأ هتضراعم
 لعجو ىلاعت هللا مهقرغأف رصم نم اوجرخ نأ ىلإ  نافوطلاو مدلاو لمُقلاو عدافضلاك باذعلا عاونأ

 ٍنارسخ يف الإ مهركمو مهريبدت امو يأ «لالض يف الإ نيرفاكلا ديك اموإ» ”مهروحن يف مهديك
 : رابجلا نوعرف لاق يأ «ىسوم لتقأ ينورذ نوعرف لاقو» مهيعس حجنُي ال هللا نأل , كالهو
 ليبس ىلع هركذ امنإو . ينم هصلخي ىتح هبر دانيلو يأ «هبر عديلو» ىسوم مكل لتقأ ىتح ينوكرتا
 نأ هضرغو « ىلعألا مكبر انأو هل ةقيقح ال هنإف هبر نم ركذي ام مكنلوهي ال : لوقي هنأكو ءازهتسالا
 دق ناك هللا هنعل نوعرف نأ رهاظلاو : نايح وبأ لاق هباحصأ بولقل ةياعر هلتق نع عنتما امنإ هنأب مهمهوي

 .؟5/* ىواصلا ةيشاح () . 624 /ا/ طيحملا رحبلا (؟) . ١١/8" يبطرقلا )١(



 رففاغ ةروس (50) ٠+١

 د ا سام ري, ىرلا تا  س سسو نباص لس يس رص

 نم نمو لعن لاقو 0 اسما عي نيْؤياَل ريكتم لك نم ميرو فري تدع ىنإ جوموم م َلاَقَو
 3 ابذنك كي نإو 0 ا نيل مَ ذَهَبَ لق نأ الجر َنولَمقَتَأ همم مكي نوع ل رب ص يخت و يس يح لل يل سرح ص رت

_ - 

 سر سا ىم يي“ سع ري م ص 6-2 هدر

 59 2000011 0 ىذَلآ ضعَب بصي اًقداَص كي نإو ر هبذك هيلعف
 م

 ناكو توربجو ثبخ هيف ناك لجرلا نكلو . رحسب وه امو ةرهاب تايآ هب ءاج ام نأو , يبن هنأ نقيتسا
 فاخي هنكلو . هكلم مدهعو هشرع لثي هنأب هنم سحأ نم لتقي ال فيكف ٠ ءيش نوهأل ءامدلل ًاكافس ًالاتق

 ا يم اول نع ب يور يابو هاج يحب ادام
 هيلع متنأ ام رّغي نأ ىشخ أ ينإ ىأ « مكنيد لدبي نأ فاخأ ىنإ» ع زفلاو فونخلا دش الإ كب ناك

 يف لقالقلاو نتفلا ريثي نأ وأ ىأ «داسفلا ضرألا يف رهظُي ذر وأ# هب ر ةدابع ىلإ يل مكتدابع نم

 ينإ ىسوم لاقو# 9 ًاظعاو نوعرف راص » لثملا لاق امك اذهو . جرحلا هببسب نوكيو . مكدلب

 مويب نمؤي ال ربكتم لك نم#» ينظفحيل هب تمصتعاو هللاب ترجتسا ينإ يأ «مكبرو يبرب تذع
 افإو : ليهستلا يف لاق ةرخآلاب قدصي ال . هللاب ناميالا نع ربكتم دينع رابج لك رش نم يأ «باسملا
 كلذب نوعرف ريغل فصو هيف نوكيلو « هريغو نوعرف لمشيل همساب هركذي ملو# ربكتم لك نمإف لاق
 نبا لجرلا اذه ناك : نورسفملا لاق «هناهإ مّشكي ن وعرف ىلآ نم نمؤم لصجر لاقو 'حيبقلا فصولا

 هلوقب مهحصن لتقلاب ىسوم ًادعوتم رابحلا لوق عمس |ملف . نوعرف نع هنامإ يفخي ًايطبق ناكو نوعرف مع

 الإ هل بنذ ال الجر نولتقتأ يأ مهيلع تيكبتلل يراكنإ ماهفتسا «هللا يبر لوقي نأ ًالجر نولعقتأ»

 يأ «مكبر نم تانيبلاب مكءاج دقو ؟ هرمأ يف .لمأت الو ركفت ريغ نم هللا يبر : لاق نأ لجأل
 «هُبذك هيلعف ًابذاك كي نإوإ» مكبر دنع نم اهومتدهاش يتلا ةرهاظلا تازجعملاب مكاتأ دق هنأ لاحلاو

 هانم ل ام ركاشل ككل نكي علوا يبطرقلا لاق هادعتي ال هبذك ررضف ةلاسرلا ىوعد يف ًابذاك ناك نإ يأ

 يذلا ضعب مكبصُي ًاقداص كي نإو» (0ىزألا نع ًالازنتساو 1 فافكتسالا يف ًافطلت نكلو . هقدصو

 نم يده ال هللا نإ# باذعلا نم هب مكدعو ام ضعب مكباصأ هاوعد ىف ًاقداص ناك نإو ىأ «مكدعي
 هللا لع دحلا و ايفو لالضلا ىف فرسم وه نم ناميالاو ةيادهلل قفوي ال يأ «باّدك ف رسم وه

 نوعرفب ضيرعتو . تازجعملاب هديأو هاده هللا نأل ىموم نأش عفر ىلإ ةراشإ اذه يفو : ضفلا مامإلا لاق

 هنأش اذه نم يده ال هللاو . ةيهلإلا ءاعدا ىلع همادقإ ىف باذك . ىسوم لتق ىلع همزع يف فرسم هنأ يف

 اهنيعب يه تسيلأ ؟ ةلاقملا كلت ىبموم نع لاضلا نوعرف لوقي نأ نم فرطأ كانه له و لالظلا ىف لاق (؟) . 4804 /ا/ طيحملا رحبلا )١(

 عادخلا ةملك اهنيعب يه تسيلأ ؟ ليمجلا قحلا هجو يف حلاكلا لطابلا ةملك يه تسيلأ ؟ حلصم ةيعاد لك نع دسفم ةيغاط لك ةملك

 حالصلاو . رفكلاو ناميالاو . لطابلاو قحللا ىقتلا املك رركتي دحاو قطنم هنإ ؟ ءىدافلا ناميالا هجو ىف تاهبشلا ةرائبال . ثيبخلا

 . 9/84 ليزنتلا مولعل ليهستلا (”) . « نيحلاو نيحلا نيب ضرعت ةميدق ةصقلاو . ناكملا فالتخاو نامزلا يلاوت ىلع . نايغطلاو

 . ”.ا//18© يبطرقلا ريسقت (5)



 0 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 2 0 ع خس 2 م ص ص سس رت سرت ار 2 7

 ركيرأ ام نوعرف لاق انءاج نإ هَللأ سأب نم ًانرصني نف ضرأل ا ىف َنيرِهَظ مويا كلما ركل موقلب
 يمص سوس 8 ومس ريت 0 نحرص ص صا 1- هت 2 0 م

 موي لثم ميلع فان أ لإ مولي نما ىذلا لاو يد داشرلا ليبس الإ زكيدهأ أ
 و 5 7 - لس 0 تن اص هع و ع ١١ سل و سم خام مو سوق ج

 موقليو يو دابعلل اتنظ ان ديرب هلام مهدعب نم نيل دومنو دعو جيو موق باد لثم ير بازحالأ
 م اع سر ساس ريا سس خ

 © داتتلا موي ركيلع فاخأ نإ

 انؤاملع هيمسي نايبلا ملع عاونأ نم عون اذه : رحبلا يف لاقو ”هرمأ مدهيو هلطبي لب « هتفصو
 دارأ ٠ هبيذكت ىلع هموقو « ىموم لشق ىلع مزع.دق نوعرف ىأر امل هنأ كلذو « بطاخلملا جاردتسا »

 ةفطالملاو حصنلا قيرطب مهءاجف ؛ ع. هعابتأ نم هنأو ؛ هل بصعتم هنأ اهب مهيلع يفخي قيرطب هل راصتنالا

 يبر لوقي نأا» لاق مث « هفرعي ال هنأ مهمهويل الجر لاق لب همسا ركذي ملو# الجر نولتقتأ # لاقف
 مث ٠ هاون ولقي مر بمعتاللا اوملعل كلذ لاق ول ذإ ٠ هللا يبن وهوأ هللاب نم ؤم الجر لقي ملو4 هللا

 كي نإو# هو هالت مث هيف مهيأرل ةقفاوم قدصلا ىلع بذكلا مدقف «ًابذاك كي نار هلوقب هعبتأ

 ولو مكدعي ام لك لقي ملو 4 # فدي نلقلا نتعب, هتك دقن لو نآق كلالكر دلع وه لكي لو اذا
 قادصمب سيل هنأ هنم مهفي مالكب هعبتأ مث ٠ هقدضي هنأو هتوبن معزي هنأو ٠ هل بصعتم هنأ اوملعل كلذ لاق

 فارسإالا ةياغ يف وه ذإ . نوعرفب ضيرعت هيفو «باذك فرسم وه نم يده ال هللا نإ هلوق وهو هل
 «ضرألا يف نيرهاظ َمويلا ُكلُما مكل موقايإ '"ةيبوبرلاو ةيهولألا ىعدا ْذِإ ؛ هللا ىلع بذكلاو

 مهومترهق دق رصم ضرأ يف ليئارسإ ينب ىلع نولاع نوبلاغ متنأ : ىنعملاو فطلتلا عم حصنلا ررك
 نإ نم انيكترو هللا بادع نم ادهني نبق يأ «اتداج نإ هللا يباب نم ان رتب سيفو مويلا مهرفدعتساو

 يذلا ّنأو . مهنم هنأ رهظي ناك هنأل «انءاجه»و «انرصني# لاق امنإو : يزارلا لاق هلوسر متلتق

 نايغطلاو توربحلا هب دبتسيو « مثيالاب ةزعلا نوعرف ذخأت انهو . . 0 ترافل مهحصني

 ةدامل امسح ىبسوم لتق نم هئركذ ام ىوس ,يأرب مكيلعريشأ ام يأ «ىرأ امألإ مكيرأ امن وعرف لاقإف

 لاقوو» حالصلاو باوصلا قيرط الإ يأرلا اذهب مكيدهأ امو يأ «داشرلا ليبس الإ مكيدهأ امو# ةنتفلا

 بدع يتلا باذعلا مايأ لثم مكيلع ىشخأ ى أ «بازحألا موي لثم مكيلع فاخأ ينإ موق اي نمآ يذلا

 موق ةداع لثم ىأ بازحألل ريسفت اذه «دوستوراعور حوت موبق بأد لثم# ءايبنألا ىلع نوبزحتملا اهم

 ىأ #مهدعب نم نيذلاو» مهلسرل مهبيذكتب رامدلاو باذعلا نم مهباصأ امو دومثو داعو حون

 لاق بنذ نودب دابعلا بقاعي ال ىأ «دابعلل املظ ديري هللا اموؤط طول موقك كتلوأ دعب نيبذكملاو

 يفنملا لعج ثيح ةغلابم هيفو . مهل امعأب هوبجوتسا مهنأل أطسقو ًالدع ناك مهريمدت نإ يأ : يرشخمزلا

 مكيلع فاخأ ينإ موق ايوه © دعبأ ملظلا نع ناك ٠ ملظلا ةدارإ نع ًاديعب ناك نمو ٠ ا ةدارإ

 كلذ نم مكيلع فاخأ ينإ ىنعملاو ايندلا باذعب مهفوخ نأ دعب ةرخآلا باذعب مهفوخ «دانتلا موي

 . ١58/14 فاشكلا ريسفت (5) . 49 /اا/ل ىزارلل ريبكلا ريسفتلا (") . 45١ /ا/ طيحملا رحبلا (؟) . ه4 /71/ يزارلل ريبكلا ربسفتلا )١(



 رفاغ ةروس (40) 5

 ريمرع يب سر - لا رص رم سلا مر < صر لس مس ل سرت ص م سر سوو

 فسوي رك ءاج قلو ١ ِداَ نم لاق هه طي نمو صان هلأ نم ملام نيم ولون موب
 م

 كل كلوي عي وف يعدي 0 كيلا ليك نم
 - سا مح

 رم

 يل نحاس سرا سس سرت س1 ار صر ب رم رس

 دنعو و هلل دنعاتقم ربك مهنا ننطَلسِر يعي هللأ تلب 12 نوادي يذل كيو باك ٌفِوسَم وه نم هلل لضيإ

 بأ قمل ارم نبأ نم وع لقو هج راب يكتم لق ل لعل عبط لكك ًأوثما* نيل
 موياظ# اروي كلانه اوعد# روبثلاو ليولاب نومرجملا يداني ثيح « ربكألا رشحلا موي بيهرلا مويلا
 ريفز اوعمس اذإ رافكلا نإ : نورسفملا لاق منهج باذع لوه نم نيمزهنم نولوت يأ *نيربدم نولوت
 2 مههوجو نلوبرضي مهنوقلتي ةكئالملا اودجو الإ راطقألا نم ًارطق نوتأي الف « نيب راه اوريدأ رانلا

 عفاد الو عنام مكل سيل يأ «مصصاع نم هللا نم مكل ام» منهج مهفقلتتف مهناكم ىلإ نوعجريف

 هيدهي نم هل سيلف هللا هللضي نمو يأ «داه نم هل اف هللا للضي نمو هللا باذع مكنع فرصي

 بوقعي نب فسوي مكءاج دقل هللاوو يأ #تانيبلاب لبق نم فسوي مكءاج دقلوإ ةاجنلا قيرط ىلإ
 يف نيكاش اولازت ملف يأ هب مكراج امم ناش يف مهلز اسفإ» تارهاظلا تازجعملاب ىموم لبق نم
 نسل متلق كله اذإ ىتحإ» مكلوصأو مكؤابآ دارملا : نورسمملا لاق هللا دنع نم هب ءاج امب نيرفاك هتلاسر

 ناهرب الو ةجح ريغ نم ينمتلاو يب هلا ليبس ىلع متلق تام اذإ ىتح يأ «ًالوسر هدعب نم هللا ثعبي

 اولاز امو فيك . فسوي ةلاسرل ًاقيدصت اذه سيلو : نايح وبأ لاق فسوي دعب ةلاسرلا يعدي دحأ يتأي نل
 عب وااو كرسرلا يعل ةيفكا# ىلخلا ىلإ هنعبيف هللا دنع نم كلوسو 37 ىتعملا انإو هني داكلل ف

 يف فرسم لك هللا لضُي عيظفلا لالضلا كلذ لثم يأ 4باترم فرسُس وه نم هللا لضُي كلذك»

 ريغب هللا تايا يف نولداجي نيذلا# نيهاربلاو ججحلا حوضو دعب . نيذلا ف "هاش نايصعلا

 ناهربو ةجح ريغب هللا ةعيرش يف نولداجب نيذلا ىنعملاو نمؤملا لجرلا مالك ةمتت نم اذه 6 مسهاتأ ٍناطلس
 نينم ملا دنعو هللا دنع ًاضغب مظع يأ «اونمآ نيذلا دنعو هللا دنع ًاتقم ربك هللا دنع نم مهءاج

 مه هيرواك نسال. يتاخلا ممل نإ ميدطاخ نع ظفاولا لدع رحبلا ىف ف لاق ناهرب ريغب مهلادج
 ماظعتسالاو بجعتلا نم برض تقم ربك هلوق يفو . باطخلاب مهأجفي الثل . مهبولق بالجتساو

 «راّيج ربكتم بلق لك ىلع هللا عبطي كلذك# '"”رئابكلا نم هلاثمأ ّدح نع جراخ هنأك . مهلادجل

 ىلع ربجتم ٠ ناميالا نع ربكتم لك بلق ىلع لالضلاب متفي كلذك نيلداجملا ءال ؤه بولق ىلع متبخ امك يأ
 (مههزكرم هنوكل توربجلاو ربكتلاب بلقلا فصو اغإو . قحلا لبقي الو . داشرلا لقعي ال ىتح . دابعلا
 ىأ «ًاحرص يل نبا ناماه اي نوعرف لاقو» تدسف دسف ىتمف «. ءاضعألا ناطلس وهو « امهعبنمو
 ام نوعرف لآ نم ؤم لاق امل : يبطرقلا لاق ًافينم ًاغاش ًءانبو « ًايلاع ًارصق ىل نبا ناماه هريزول نوعرف لاق

 . 456 /ا/ قباسلا عجرملا سفن (1)



 ٠ نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 م جس ج 1 - س ا سو٠# ى

 ٌنوعرفل َنيز 3 4 ,هنظال 9-5 سوم هلل 1 كابول ( بنبسألا

 صا سمس حرر ه6 ا رب 0

 ضال لا ا ل لا ير ص ع ١ ]ع 2 صورو مس سد

 ل جرف ربك ظ0 ايدل يد جج داق
 ما 1 سووا ره مو مس ررب يمص سس سوس رو ورع سرءم سس 2 ىلا سرس 2 ا ا لا 2

 ص باسح يغب اهيف نوقزري ةنحلآ نولخ دي كيتلواف نمؤم وهو م قناوأ ركَذ نم احلص لمح نمو اهلثم

 6 ديحوتلا نم ىبسوم هب ءاج ام نحتمي هنأ مهوأ 4 موقلا بولق يف همالك نكمتي نأ نوعرف فاخو ْ لاق

 يهتنأو لصأ يلعل يأ «تاومسلا بابسأ *بابسألا غلبأ يلعل» '”حرصلا ءانبي ناماه هريزو رمأف

 رظنأف يأ 4 ىسوم هلإ ىلإ علّطأْفإ» "نايبلاو ميخفتلل اهرركو ء اهيل | ىيدؤي امو تاومسلا قرط ىلإ

 لاق ىريغ ًاهإ هل نأ هئاعدا ىف ًابذاك ىبموم دقتعأل ينإو يأ «ًابذاك هطأل ينإوو نايع رظن ىسوم هلإ ىلإ

 . هيعماس ىلع ًاهيومت نكمملا ةروص يف هزربأ نوعرف نكل ؛ نكم ريغ تاومسلا بابسأ ٌعولبو : نايح وبأ

 ينإو+ هلوقب رارقإلا اذه ةكردتما كلذلف هلالاب ًارارقإ كلذ ناك # ىسوم هلإ ىلإ علّطاف» لاق أملو

 ءيسلا هلمع نوعرفل ني نييزتلا كلذ لثمو يأ «هلمع ٌءوس نوعرفل نير كلذكوإ» " بذاك هنظال

 يف الإ نوعرف ديك امو ىدهلا قيرط نع هلالضب عمو يأ «ليبسلا نع ٌدّصو# ًأنسح هآر ىتح

 ةرخآلا يفو ٠ قرغلاب ايندلا يف هكلم رسخ . كالهو راسخ يف الإ هركمو نوعرف ريبدت امو يأ بات
 هحصن نوعرف لآ نمؤم ررك «داشرلا ليبس مكدهأ نوعبتا موق اي نمآ يذلا لاقو» رانلا ىف دولخلاب
 نع ممل فشكو . دحألا دحاولا هللاب ناميالا ىلإ هموق اعدو ٠ نوعرف نم اهيفل يلا ةغوارما كالدعب مف

 اي اولثتما : ةيآلا ىنعمو هللا باذع نم مهرذحو . ةيقابلا ةايحلا ميعن ىلإ مهقوشو  ةلئازلا ةايحلا ةميق

 ةايحلاهذهامنإ موق اي - ةنجلا قيرط  ةاجنلاو زوفلا قيرط ىلإ مكدشرأ يقيرط اوكلساو يرمأ موق
 يأ «رارقلا راد يه ةرسخآلا نإوإ ماود الو هل تابثاال « ًالئاز أعاتم الإ ايندلا تسيل يأ «عاتم ايندلا
 5 0 ميعنلا يف دولخ امإف « , اهنم لاقتنا الو اهل لاوز آل يتلا 6 دولخلاو رارقتسالا راد يه ةرخآلا رادلا نإو

 الف ةئيس لمع نم» (©ناينفي ال اههنأل رانلاو ةنج ا ةرخآلا رادلاب هدارمو : يبطرقلا لاق ميحجلا يف دولخ

 ةمحر « ةدايز نود اهرادقمب الإ ةرخآلا يف بقاعي الف ةئيس ايندلا هذه يف لمع نم يأ «اهلثم الإ ىزرجي

 لمعلا ايندلا يف لعف نمو يأ «نمؤم وهو ىشثأ وأركذ نم ًاحلاص لمع نمو# دابعلاب ىلاعت هنم

 يأ «باسح ريغب اهيف نوقزرُي ةدجلا نولخدي كئئوأف#» ناميالا طرشب ىئنأ وأ ًاركذ ناك ًءاوس حلاصلا

 نم ًالضف ةفعاضم ًافاعضأ لب 0 ريدقب رعب مهءارج نرطعيو 3 ميعنلا تانج نولخدي نوئسحملا كئلوأف

 # باسح ريغب# : ريثك نبا لاق تائيسلا نود تانسحلا فعاضت نأ ىلاعت هلضف ىضتقا دقف . ًامركو هللا

 تاومسلا بابسأ ميخفت دارأ (لف .هنأشل أبخفت ناك حضوأ مث ءىيثلا مهبأ اذإ : فاشكلا بحاص لاق (1) . 14/16 يبطرقلا )١(
 . 55/4 فاشكلا هاأ . اهحضوأ مث اهمسأ

 . 919/١8" يبطرقلا ريسفت (4) . 156 /ا/ طيحملا رحبلا (*)



 رم م ماس س م ار حس 2 ا 503 سد دهرا ريو مل حاس سس ع

 1 هلرْفأو هللابرفك الإ توعد روك تاك ني اعل »
 27 -- ىف هو ا 7 سوس سي 2 له ظل رح 01 17

 رل مم اس ّّت سا رب ريج سم م رز وس ل مسوغ جرا م ما امر مع جل 5
 نإ ىرمأ ضوُفأَو ركل لوقأ ام نود دبس 1 جرن بنة هلأ لِ اندرم ناو ة 2

 ضر

 راثلا © باَدعْلا كوس نوعرف لاعب ٌقاحو و[ ام تام هللأ هنقوف (5 داَبعُلاب ريصب هلأ نإ 7 رولا رص ول ص م ا قو 2
 سس كرر 0011 رآلا سس ار

 و ِباَدَعْلآ دس نوَعَرف لاَ ًاولخدأ ةعاسلآ موقت مويرو ايشعو اودغ اهيلع نوضرعيي

 مكوعدأ يل امموق ايو ؟”دافن الو هل ءاضقنا ال « امظع ًاريثك ًاباوث هللا هبيثي لب « ءازجب ردقتي ال يأ

 رفكلا ىلإ يننوعدتو « نانجلا ىلإ لصوملا ناميرالا ىلإ مكوعدأيل امىأ ؟ هرانلا ىلإ يننوعدتو ةاجنلا ىلإ

 ةاجنلا ىلإ موعدا , هذه مكلاح نم بجعتأ انأ : لوقي هناك بحل ماهفتسالاو ؟ رانلا ىلإ لصوملا

 يل سيل ام هب كرشأو ِهَّللاب رفكأل يننوعدت» هلوقب كلذ حضو مل ؛ ؟ رشلاو رانلا ىلإ يننوعدتو . ريخلاو
 ناو نوغرفك هلاب نيل اهو ا م . هللاب رفكلل يننوعدت يأ #ملع هب

 . بلغي ال ىذلا زيزعلا . دحألا دحاولا هللا ةدابع ىلإ مكوعدأ انأو يأ «رافغلا زيزعلا ىلإ مكوعدأ

 ف ةوعووتل سيل# هتدابعل يننوعدت امإ ًاقح يأ # هنيلإ يننوعدت ان مرج اله دابعلا بونذل رافغلا

 هتيرك جيرفت لعزردعياالو ؛ هيعاد ءادنل بيجتنمي ال هنأل دبعُي نأ حلصي ال يأ «ةرخآلا يف الو ايندلا

 نأوإ» هلمعب الك يزاجيف هدحو هللا ىلإ انعجرم نأو يأ «هللا ىلإ اندرم نأو# ةرخآلا ىف الو ايندلا يف ال

 نوركذتسفإ) رانلا يف نودّلخيس نايغطلاو لالضلا يف نيفرسملا نأو يأ «رانلا باحصأ مه نيفرسملا

 ضوفأو» ديعوو ديدهت وهو . باذعلا مب لجي امدنع يمالك قدص نوركذتسف ىأ «مكل لوقأام

 هودده مهنأ ىلع لدي اذهو : يبطرقلا لاق هيلإ ىرمأ ملسأو . هللا ىلع لكوتأ ىأ «هللا ىلإ يرمأ

 بظارحا ١ نم ةيفاخ هيلع ىفخت ال « مهل ايعأ ىلع علطم ىأ «دابعلاب ٌريصب هللا نإ ©” هلتق اودارأو

 اودارأ يذلا باذعلا عاونأ نمو . مهركم دئادش نم هللا هاجنف يأ «اوركم ام تائيس هللا هاقوف»

 ىف قرغلا وهو « باذعلا أوسأ هتعامجو نوعرفب لزنو يأ 4باذعلا ءوس نوعرف لآب قاحوإ» هب هقاحلا

 اهب نوقرحيرانلا يأ «ًايشعو اودع اهيلع نوضرعُي ٌرانلا» هلوقب هرسف مث ةرخآلا يف قرحلاو « ايندلا
 موقت مويو# هدعب هلوق ليلدب روبقلا يف مهباذعو ربقلا ران انه راثلاب دارملا : نورسفملا لاق ءاسمو ًاحابص

 ران هموقو نوعرف اولخدا : ةكئالملل لاقي ةمايقلا مويو ىأ «باذعلا دشأ نوعرف لآ اولخدأ ةعاسلا

 . ايندلا باذع نم دشأ يه يتلا منهج

 «نيملاعلا برلملسأ نأ ترمأو . . ىلإ . . رانلا ف نوجاحتي ذإو» : ىلاعت هللا لاق
 (55) ةيآ ةياهغ ىلإ (49) ةيا نم

 . ١18/١9" يبطرقلا (1) . 7148 / ريثك نبا رصتخم )١(



 28 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 ها ص ص رحل سس تس ع راش 2 صل خص ح1 هع إلا 2 هيما ج 0 5 يل رو #م تس ةسسبس و م

 © ٍرانلآ نم ابيت انع َنونْغم متنأ لهق اعبت ركل ا اَنِإاوريكتسأ نيذلل تف عضلا لوقيف ٍرانلآ ىف نوجاحذِإَ
 ص

 أوعذأ مهب ةَئركِل راَنلا يف َنْلا َلَفَو يجد داَبعلاَنهَب ركَح دَكهّلا نإ آبيف لك انإأوريكتسأ لآ لَ
 اوعدآق أولاق لب أولاَق تدئيبْلاب ملسر ركيتات كن لوا أولا يور ٍباَدَعْلآ نم امويب انَع فْقَحي كبَر 0 ىه ريل 0 7 لح غن ترضخ 5 م عا رم ع4 قيل ع هت ركام اع سا ساءت ى# جاع

 ماصخلاو عازنلا هدعب ركذ . رامدلاو باذعلا نم نوعرف لآب لح ام ىلاعت ركذ امل : هبسسانملا
 مث نوباجي الف اهريعس نولصي ميحجلا باذع ف مهو . نيمرجملا ةثاغتساو ؛ رانلا لهأ نيب نوكي ىذلا

 . نيكرشملا ىلع ةجحلا ةماقإال . هتينادحوو هللا ةردق ىلع نيهاربلاو ةلدألا ركذ

 هتسارحو ءيشلا ظفحب لفكتملا وهو نزاخ عمج «ةنزخ» نومصتخي «نوجاحتي» : صىتتففشللا
 «نوكف ؤُث» نيرغاص ءالذأ «نيرخاد# هريغ ىلع ةجحلاب دهشي يذلا وهو دهاش عمج «داهشألا»
 . عضخأو لذأ «ملسأ# ارقتسم ©ارارقإ» رفكلا ىلإ ناهييالا نع نوفرصت

 منهج ران يف عابتألاو ءاس ؤرلا مصتخي نيح ركذاو ىأ «رانلا يف نوجاحتي ٌذِإو» : ريسيمللا
 نيربكتسملا ءاسؤرلل ءافعضلا عابتألا لوقيف يأ «ًاعبت مكل انك اَّنِإ اوربكتسا نيذلل ءافعضلا لوقيفإ»
 هيلإ اننوعدت ايف مكعيطنو . مكرماوأل داقنن مدخلاك ًاعابتأ ايندلا يف مكل انكانإ  لسرلا عابتاو ناميالا نع
 اذه نم ًاءزج انع نوعفاد متنأ لهف يأ ؟ «رانلا نم ًابيصن اع نونغم متنأ لهفإ لالضلاو رفكلا نم
 امو ,. فيفختلا كلذ ىلع مهل ةردق ال ءاس ؤرلا كئلوأ نأ اوملع : يزارلا لاق ؟ هيف نحن يذلا باذعلا

 ران يف ًاعيمج اّنِإ : مهل ًاباوج ءاسؤرلا لاق يأ «اهيف لك انإ اوربكتسا نيذلا لاق» ”تالالضلا

 ىضق يأ «دابعلا نيب مكح دق هللا ّنإ» انسفنأ نع هانعفدل مكنع باذعلا ةلازإ ىلع انردق ولف , منهج
 لاقوإ» ًائيش مكل لعفن نأ عيطتسن الف « رانلا نيرفاكلاو « ةنجلا نينمؤملا لوخدب « هل ٌدرم ال ًامربم ءاضق

 نوبلطي منهج سارح ىلإ اوأجثلا ضعب نم مهضعب رانلا لهأ سئي امل «منهج ةنزخل رانلا يف نيذلا
 « اهتنزخل » نم ًالدب منهج ةنزخل» ريمضلا عضوم منهج عضو امنإو : يواضيبلا لاق فيفختلا مهنم
 ولو انع ففخي نأ هللا انل اوعدأ ىأ «باذعلا نم ًامويانع ففخي مكبر اوعدأ» ©” عيظفتلاو ليوهتلل
 ةكئالملا مهتباجأ يأ ؟ «تانيبلاب مكلسر مكيتأت كت ملوأ اولاق# باذعلا اذه نم دحاو موي رادقم
 ؟ مهومتبذكو مهب مترفكف تارهاظلا تازجعملاب لسرلا مكتأت ملأ : عيرقتلاو خيبوتلا ليبس ىلع

 متنأ هللا اوعداف : ةكئالملا مهل تلاق يأ «اوعداف اولاقإ» انوءاج ىلب رافكلا لاق يأ 4ىلب اولاقؤ
 ىلع ةلالدلل نكلو . ةعفنملا ءاجرل «اوعداف مهلوق سيلو : يزارلا لاق كلذ ىلع ءىرتجن ال انإف
 مه نوحرصي مث ؟ ؟"رافكلا ءاعد عمسي فيكف ٠ مهؤاعد عمسي مل اذإ نيبرقملا ةكئالملا نإف « ةبيخلا

 )١( ىواضيبلا ريسفت (؟) . ال4 /”10/ ريبكلا ريسفتلا ١88 /7 . )”( يزارلل ريبكلا ريسفتلا /77/ 4/ .



 رفاغ ةروس (40) ب

 7 هك -ء ص وع رص رص » _-

 موقي مويو ايندلا ةزياف أونما« َنيدْلاَو انلسر رصنتل انإ هج ٍللَلَص ىفاَلإ َنيِرْفثَكْلآ اًوكعد امو

 يسوم م اَنَدئاَ دقلو مح 52 رادلآ 0 مهو ةنعل ةكعلل مهو 0 نيم عفنيال موي 25 )كك دنمألا

 هم تا. رص وج رص تح الم ع

 هلأ دعو نإ ريصأف كي© بلل يلوأل ئّوذو ىده 0 بنتكلا ليو" رسإ يتب انثرواو هعمل

 نلَطْلسِ ريش هلأ تي ف نودي يذلا نإ قتج ركب الآ ىشعلاب كبر دمحب حبسو كِل ! رفعسس و قح

 101110001 يف الإ نيرفاكلا ءاعد امو» نولوقيف مهئاعدل رثأ ال هنأب

 رصنن ىأ «ايندلا ةايحلا ىفاونمأ نيذلاو انلسر رصننل انإ# رابتو راسخ ىف الإ وه ام نيرفاكلا ءاعد

 موقي مويو# ايندلا ةايحلا هذه يف نيمرجملا ةرفكلا نم محل ماقتنالاو رفظلاو ةجحلاب نينم ؤملاو لسرلا
 لاق نمؤمو يبنو كلم نم « دابعلا لامعأب نودهشي نيذلا داهشألا رضحي موي ةرخآلا فو يأ «داهشألا

 ال موي#» «”ةرخآلا ىفو ايندلا ةايحلا ىف هئادعأ ىلع هرصني نأب هلوسرل ىلاعت هللا نم دعو ةيآلا : يزارلا

 در لهأ عفتني "هل : ريرج نبا لاق مقرادتعا نيمرجملا عفني ال ىأ « مهثرذعم نيملاظلا عفني

 01 مهو#» هللا ةمحر نم درطلا يأ «ةنعللا مفو# 2"”لطابب الإ نورذتعي ال مهخأل ٠ مهراذتعا

 انيتآ دقلو# ةبقاعلا ءوس «رادلا ءوس# : سابع نبا لاق ريصمو عجرم أوسأ منهج مهلو ىأ «رادلا

 فحصلاو تازجعملا نم ؛ نيدلا ىف هب ىدتهيام 100 ىسوم

 وهو يداهلا باتكلاو عفانلا ملعلا مهانث روأ يأ #«باتكلا ليئارسإ ينب انثرواو» '”عئارشلاو

 نإ ربصاف# ةميلسلا 0 باحصأل ةركذتو ًايداه يأ # بابلألا يلرأل ىرسكذو ىده) ؛ ةاروتلا ,

 ىلع رصنلاب كعابتألو كل هللا دعو نإف . نيكرشملا ىذأ ىلع دمحم اي ربصاف يأ «قح هللا دعو

 رصني هنأ ىلاعت نيب امل : رخفلا مامإلا لاق داعيملا فلخي ال هللا نأل ؛ فلختي نأ نكمي ال قح . ءادعألا

 «قح هللا دعو نإ ٌربصاف# هلوقب هلوسر هدعب بطاخ . ىسوم لاحب كلذ يف لاثلا برضو « هلسر
 يأ «كبنذل ٌرفغتساو» «0مهقح يف هزجنأ امك كل هدعو ٌرجنمو . مهرصن امك كرصان هللا نأ دارملاو
 اذه نم دوصقملاو : يواصلا لاق . لضفألاو ىلوألا كرت نم كنم طرف ام ىلع كبر نم ةرفغملا بلطاو

 ةوبنلا لبق رئابكو رئاغص « ًاعيمج بونذلا نم موصعم ِكَي هللا لوسرف الإو , كلذ ةمألا ميلعت رمألا
 كبر ردمحب حّبسو# "رافغتسالا ىلع ةمألل جييهت اذهو : ريثك نبا لاقو  قيقحتلا ىلع اهدعبو

 ةيظاوملاب رمألا هنم دارملاو : يزارلا لاق حابصلاو ءاسملا يف كبر حيبست ىلع مدو يأ «راكيرالاو يشعلاب

 لميللا نوحبسي» نيذلا « راربألا ةكئالملا ةرمز ف حبصي ىتح 3 هنع ناسللا رتفي الأو . هللا ركذ ىلع

 عفادلا ببسلا ىلإ ىلاعت هبن مث , '”هب قيلي الام لك نع وللا هيزنت حيبستلاب دارملاو «نورّتفي ال راهنلاو
 ةلزنملا تايآلا يف نومصاخي يأ «هللا تايآ يف نولداجي نيذلا نِإ» لاقف لطابلاب ةلداجملا ىلإ رافكلل

 )١( دوعسلا يبأ ريسفت (”) . ه7 7/514 ىربطلا ريسفت (7) . /8ه /؟0/ريبكلا ريسفتلا ١7/8 . ) )4ا/ا/ /717 ريبكلا ريسفتلا .

 ) )8ل8 /517 ريبكلا ريسفتلا (7/) . "448/9 ريثك نبارصتحم (5). + يواصلا ةيشاح .



 ١ نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 و د صم

 قلحلا 22 ريصَبْلا عيمسلاوه رهن آب ار مهامربك الإ مهرودص يف نإ مهنا

 لاو غلا كتمان جونا يذكا خأ نو يل فَ يم ضزألاو توسل
 يس

 هر تت

 نكلو اهيف اهيف بيرل هيل ةعاسلا نإ ني ام اليل يملا او ه تاحلاصلا أولمعو أوما نيل

 نول ديس قدابع نع نوربك سل نيل نإ ركل وعدا كبر لاو © َنونمْؤِياَل سانلآّرركأ

 © نب رخاد مهَج

 مهبولق يفام يأ «ربك الإ مهرودص يف نإ» هللا نم ةجح الو ناهرب الب يأ «مهاتأ ناطلس ريغب»
 مهدارم ىلإ نيلصاوب مه ام يأ «هيغلابب مه ام» كيلإ دايقنالاو كعابتا نم مهعنمي مظاعتو ربكت الإ

 «ريصبلا عيمسلا وه ُهْنِإ هللاب ذعتساف# كيلع ولعلاب مهدوصقم نيلم ؤمب الو ء هللا رون ءافطإ نم

 ميلعلا محلاوقأل عيمسلا وه هنأل . مهرش كنع عفدي هللا نإف ٠ مخل نم للاب سو *ىجتلاف ىأ

 ربكأ ضراألاو تاومسلا قلخل» لاقف هتينادحوو هتردق ىلع ةلادلا لئالدلا ىلاعت ركذ مث . . مهلاوحأب

 ريغ نم امهعادتباو (هؤاشنإو ضرألاو تاومسلل هللا قلخل يأ ءادتبالا مال ماللا «سلنلا ٍقلخ نم

 ؟ نوهأو رقحأ وه ام قلخ نع زجعي فيك |مهمظع عم |مهقلخ ىلع ردق نمف « رشبلا قلخ نم مظعأ ءيش
 , اهربك ىلع ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا هلإالا نأل . ثعبلا ىلع لالدتسالا ضرغلاو : ليهستلا ىف لاق
 نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو يأ 4نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو# '"اهئانف دعب ماسجألا ةداعإ ىلع ٌرداق
 ٍىمعالا يوتسي اموإط مهئاوهأل مهعابتاو مهتلفغ طرفو , مهيلع لهجلا ةبلغل نولمأتي ال مهن :أل ؛ كلذ

 ربلا الو يأ «“ ءيسملا الو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاوإ» رفاكلاو نمؤملا ىواستي ال يأ «ريصبلاو

 ال امك هنأ دارملاو : ريثك نبا لاق ًاليلق الإ لاثمألا هذهب نوظعتت ال يأ 4نوركذتت ام ًاليلقؤطرجافلاو

 نونم ؤملا ىوتسي ال كلذك « هرصب هيلإ ىهتنا ام ىري ىذلا ريصبلاو «٠ ًائيشرصببي ال ىذلا ىمعألا يوتسي

 يأ «اهيف بيرال ٌةينآل ةعاسلا نإ ؟ "”سانلا نم ريثك ركذتي ام لقأ ام , راجفلا ةرفكلاو « راربألا

 رثكأ نكلو يأ «نوسمؤي ال سانلا رثكأ نكلو# ةيرم الو كلذ ىف كش اال ؛ ةلاحم ال ةيتآ ةمايقلا نإ

 رافكلا سانلا رثكأب دارملاو : يزارلا لاق ءازجلاو ثعبلا نوركتني كلذلو . اهئيجمب نوقدصي ال سانلا

 ايف مكبجأ ينوعدا يأ ممكل بجتسأ ينوعدا كر لاقو#» ؟”ةمايقلاو ثعبلا نوركني نيذلا

 هنم ًالضف ةباجيالاب مهل لفكتو . هئاعد ىلإ هدابع ىلاعت بدن : ريثك نبا لاق متلأس ام مكطعأو 5 متبلط

 نع نوربكتي نيذلا نإ يأ 4نيرخاد منهج نولخديس يتدابع نع نوربكتسي نيذلا نإ» «"ًامركو
 هدارفإ هنم مزلي ام « هتينادحوو هتردق راثآ نم ىلاعت ركذ من . . نيرغاص ءالذأ منهج نولخديس هللا ءاعد

 نأ ىلإ نيرسفملا رثكأ بهذ (4) . 8٠ /7ا/ ريبكلا ريسفتلا () . رصتخملا نم 749 /# ريثك نبا (؟) . 5 ليزنتلا مولعل ليهستلا (1)
 رهظألا وهو ريثك نبا رايتخا وه هانتبثأ امو خلا . . مكل رفغأو مكتدابع لبقتأ ينودبعاو ينودحو : ىنعملاو يبطرقلا لاق ةدابعلا ءاعدلاب دارملا
 . يزارلا هحجرو باهشلا لاق كلذكو



 رفاغ ةروس (4) ٠

 ال سائلآرثك أ نكللو سائلأ لع طك ثلا نإ املا دبأكستي لب كك لحج ىذا لا صرص جرا 2 ساص راس صم ر ا يت م سام مسك ص ص ع ل

 أوناك َنيدَلا كو كَ عه َنوُكَقَوُم قأق ومال هلبكأ و ” لك قلل كبر لآ كلذ و َنوك 2
 /_ ل سرب ساس جالس ا ل 0 را مل لا ع ل

 ةزرو ف روص نسحاف رك روصو ءانب ءامسلاو ارارق ضر كل ٌلَعَج ىذلا هلا © نو دج هللا تلب -اراعب ا
 0 جرو داو هالإ هللا آل 0

 رق

 نيل هل نيس« ومال لإ يحلارُم عج َنمْلا برا لزب خبرآ تيان
 عج نعل ترو دَتلا

 العو لج هللا يأ «ًارصّبم راهثلاو هيف اونكستل ليللا مكل لعج يذلا هللا# لاقف ركشلاو ةدابعلاب

 لعجو « راهنلاب لمعلا ءانعو بعت نم هيف اوحيرتستل [ملظم ليللا مكل لعج يذلا وه هتمكحو هتردقب
 هنإ يأ #سانلا ىلع لضف وذل هللا نإ شاعملا بلطو قزرلا بابسأب هيف اوفرصتتل ائيضم راهنلا
 يأ «نوركشي ال سانلا رثكأ نكلو» مهيلإ ناسحبالاو دوحجلا بحاص وهو . دابعلا ىلع لضفتم ىلاعت
 قلاخ مكبر هللا مكلذ# هماعنإو هلضف نودحجيو . هناسحإ ىلع هللا نو ركشي ال سانلا رثكأ نكلو
 ال ىأ ره الإ هلإ الف ءايشألا لك قلاخ ؛ مكبر هللا وه ماعنيالاو قلخلاب درفتملا مكلذ يأ «ءيش لك
 ؟ ناثوألا ةدابع ىلإ كلاملا قلاخلا ةدابع نع نوفرصت فيكف ىأ «نوكفوت ىئأف» هاوس دوجولا يف دوبعم

 اودحج نيذلا قحلاو ىدهلا نع فرصي كلذك ىأ «نودحجي هللا تايآب اوناك نيذلا كفؤوي كلذك»

 نإف :كموق راكنإ ىلع دمحم اي نزحت ال ىنعملاو لَ يبنلل ةيلسن هذهو : يواصلا لاق اهوركتأو هللا تايأب

 «ًارارق ضرألا مكل لمج يذلا هللاول لاقف ةردقلا لئالدو نايبلا يف داز مث 5 71 كللو لعق يلق نم

 دعبو ةايحلا لاح يف مكل ًالزنم اهلعج : سابع نبا لاق مكتامم دعبو مكتايح يف مكل ًارقتسم اهلعج يأ

 مكروصو# مكقوف ة ةعوفرم ةينبملا ةيقلاك « ًاظوفحم آفقس ءامسلا لعجو يأ «ءانب ءامسلاو# (7توملا

 5 ءاضعألا يبسانتم ٠ . لاكشألا نسحأ يف مكقلخو « ريوصت نسحأ مكروص يأ # مكر وص نسحأف

 نم ةروص نسحأ ًاناويح ىلاعت قلخي مل : يرشخمزلا لاق عبرأ ىلع نوشمت نيسوكنم مئاهبلاك مكلعجي ملو
 نم مكقزرو# #«ميوقت نسحأ يف ناسنإالا انقلخ دقل# ىلاعت هلوق لشم هذهو . ”ناسنإالا

 معنملاو ءايشآلا هذهل اعل مكلذ يأ «مكبر هللا مكلذ#» ذئاذللا عاونأ نم مكقز زرو يأ 4تابيطلا

 عيمج بر سدقتو دجَمتو ىلاعتف يأ 4نييملاعلا بر هللا كرايتفإ وه الإ هلإ ال مكبر وه معنلا هذهب
 ةيتاذلا ةايحلاب درفتملا ىلاعت وه يأ «وه الإ هلإ ال يحلا وهل لإ ةيبوبرلا حلصت ال يذلا تاقولخملا
 نيصلخم هدحو هودبعاف ىأ #«نيدلا هل نيصلخت هوعداف# هاوس هلإ ال . تومي ال يذلا يقابلا . ةيقيقحلا

 عيمج كلام هلل ركشلاو ءانثلا يأ «نيملاعلا بر ِهَّلل دمحلا نيلئاق ًانطابو ًارهاظ ةعاطلاو ةدابعلا هل
 هللا ريغ ةدابع نع ىهن . ةمظعلاو لالجلا تافص نيب املو . ائيش كلمت ال يتلا ناثوألل ال . تاقولخملا

 )١( فاشكلا (") . 4 /؟ا/ ريبكلا ريسفتلا (؟5) . "*/4 يواصلا ةيشاح 5/لا١ .



 ١١84 نورشعلاو عيارلا ءزجلا

 را نتبث لني سلا ع 0 ا ل د ريل نص سس 2

 ملسا 3 تو نر مق تتنرملا لك 5 ل هللا نود نم نوعا نيذلأ دبعَأ نأ ثيبن نإ لق د ١
 م ل مو

 © نيشعلا بر

 ليلجلا ميظعلا يبر نإ دمحم اي لق ىأ «ِهَّللا نوُد نم نوُعْدت نيِذّلا دبعأ نأ تيه: ينإ لق لاقف
 هموق بطاخي نأ هيبن ىلاعت رمأ : يواصلا لاق مانصألاو ناثوألا نم اهنودبعت يتلا ةشآلا هذه دبعأ نأ يناهن

 ينءاج اه ”ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألا روهظ دعب « هللا ريغ ةدابع ىلع او رمتسا ثيح « مهل أرجز كلذب

 يزارلا لاق هتينادحو ىلع ةلادلا . هدنع نم تاحضاولا تايآلا ينتءاج نيح يأ «يئبر نم تانيبلا

 نأب دهشي لقعلا حيرصو . ةمظعلاو لالجلا تافصب ًافوصوم هنوك تبث دق ملاعلا هلإ نأ يه تانيبلاو
 ىف ركنتسم ةيدوبعملا ىف هل ءاكرش . ةروصملا باشخألاو ةتوحنملا ةراجحلا لعج نأو « 3 قيلت ال ةدابعلا

 صلخأ نأو . هدحو هلل عضخأو لذأ نأ ترمأو يأ 4نيملاعلا برل ملسأ نأ ترمأو» '"لقعلا ةهيدب
 1 هريغ ةدابع نم ىسفن رهطأو . ينيد هل

 «نو رفاكلا كلانه رسخو . . ىلإ . . مكقلخ يذلا وه : ىلاعت هللا لاق
 ةروسلا ةياهن (86) ةيآ ىلإ (55) ةيآ نم

 ىلاعت ركذ نأ دعبف « ةينادحولاو ةردقلا لئالد نع ثدحتت ةميركلا تايآلا لازت ال : هبسسأتملا
 . ةمايقلا موي نيكرشملا لاوحأ نع ثدحت مث . سفنألا يف ةردقلا لئالدب اهفدرأ قافآلا يف ةردقلا لئالد
 . لالضلاو رفكلا لهأل ديدهتلاو ديعولاب ةميركلا ةروسلا متخو

 راسحلا ءاملا «ميمحلا» قنعلا ىلإ ديلا عمجي ديقلا وهو لع عمج دويقلا «لالغألا» : صتحفغللا
 نورشأتو نو رطبت 4نوحرّمت» هدقوأ رونتلا رجس : لاقي رانلا مهب دقوت 4نورجسي# ةرارحلا ةيابن غلابلا

 . تضم «تلخ# هيف ماقأ اذإ ناكملاب ى ىو نم . ةماقإ ناكمو ىوأم «ىوثم#

 مد أ اوغلبتل م القط وجرب م ةّقلع نم فطن نم مث بارت نم مفلح ىذأ اآوه

 يتلا رازلا الاي اع ( قلع نير ناقل وح من تارخ ب كلغ يتلا ومو" يييسفألا
 نم مدآ مكلصأ قلخف ؛ . مدعلا نم سانلا اهيأ مكدجوأ ىذلا هنردقي العو لخوش ا ناسنإلا قلخ اهم رم

 مث# راوطألا كلت رخآ ىلإ ؛ . ظيلغلا مدلا يهو ةقلع نم مث ٠ ينملا يهو ةفطنلا نم هتيرذ قلخ مث . بارت

 مث يأ «مكدشأ اوغلبتل مثول ًالفط نوكي مآلا نطب نم نينجلا لصفني نأ دعب مث يأ «ًالفضط مكجرخي

 مرهلا نس يف اوحبصتل مس : يأ «ًاخويش اونوكتل مث# نيعبرألا نس وهو.لقعلاو ةوقلا يف مكل امكاوغلبتل
 . دشألا غولبو . ةلوفطلا : بتارم ثالث ىلع ناسنإلا رمع ىلاعت بنر : رخفلا مامإلا لاق ةخوخيشلاو
 ىمسملا وهو ءوشنلاوءامنلا ف نوكي هرمع لوأ ىف ناسنإلا نإف . لقعلل قباطم بيترت اذهو . ةخوخيشلاو

 )١( نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح ١8/4 . ) )7يزارلل ريبكلا ريسمتلا 117/ 88 .



 رفاغ ةروس (40) 06

 خا زل يع اا سعرا ه2 مع زك - جدر قزف وءاس اساسا 2 و ريب رب ىف رت را ل

 ء يب ىدأ أوه ىو َنولقعَت ركلعلَو ىمسمالجأ أوغلبتلو 7 قومي نم منمو اوي أونوُكَتل
 دع

 ذأ هللأ تنب ا ف نولدنجي َنيّدْلا لِ رت أ ن نركف نك 0 مق اع و دق اَذِإَف َتيعَو

 ريل سرع # ج روم ا و 20 املا 7 ص ريياس رت

 ل !22 نوعي ٌفَوَسَف السر ءهبانْلَسرأ ارو بتكل اب أوبَدك يذلا 80 نوفرصي

 و . و 0 س1 ىلا 0 0 ل

 نود 5 نم( وكر منك ام نبأ مده ليف مج َدورَجسب رانا يف ثمل فاي لوبحس ليكساو

 منك ام ملك عج َنرفلكلاهّهل لضم كلك اكس لَك نمأو مَع نكن ل لباَنعاوفَص أَ
 0 غولب اذهو . فعض هل لصحي نأ ريغ نم ءوشنلا لايك ىلإ غلبي نأ ىلإ « ةلوفطلاب

 يأ «لبق نم ىفوتُي نم مكنموإ ()ةحخوخيشلا ةبترم هذهو . صقنلاو فعضلا هيف أدبيو عجارتلاب

 0 ا دهاجب لاقو طقسلا وهو ملاعلا ىلإ جرخي نأ لبق ىفوتُي نم مكنمو

 يأ «نولقعت مكلعلوإ» توملا وهو صخش لكل دّدُّح يذلا نامزلا ىلإ اولضتلو يأ «ىّمسُم ًالجأ
 لج رداقلا وه يأ #تيميو ييحي يذلا وه 8# دحألا دحاولا هنأب اونم ؤتو ىلاعت هتردق لئالد اولقعت يكلو

 الف رومألا نم أرمأ دارأ اذإف يأ «ن وكيف نك هل لوي اضف أرمأ ىضق اذإفإ) ةنامبالاو ءايحبإلا ىلع العو

 ريوصتو « هتردق لايكل ليثمت اذهو : ويم يجر يلو ب و سا

 لطابلاب هللا تايآ يف نيلداجملا مذ ىلإ داع مث . مر رمأ كانه نوكي نأ ريغ نم اهدوجو ةعرسل

 عماسلا اهنأ ىرتالأ يأ بيجعتلل ماهفتسالا «ن وفرصُي نأهللا تايا يف نولداجي نيذلا ىلإ رت مأ» لاق

 فرصت فيك ٠ ةحضاولا هللا تايا يف نولداجي نيذلا . نيرباكملا ءالؤه لاح نم ٌبجعتو
 ىأ «انلسر هب انلسرأ امو باتكلاب اوبّذك نيذلا» هلوقب مهنُيب مث ؟ لالضلا ىلإ ىدهلا نع مهلوقع

 فوس يأ ديدهتو ديعو «نوملعي فوسف# ةيوامسلا عئارشلاو بتكلا رئاسبو « نآرقلاب اوبذك نيذلا
 ىلإ مهمديأ طب رتو « رانلا نولخدي نيح يأ «لسالسلاو مهقانعأ يف لالغألا ذإ» مهبيذكت ةبقاع نوملعي
 كلتب نوبحسي ىأ «نورجُّسي رانلا يف مث ميمحلا يف نوبحسيإ» لسالسلاو لالغألاب مهقانعأ
 نأ ةيآلا ىنعمو : : ريثك نب لاق اهيف نوقرحيو نودقوي مث ٠ منهج رانب نحسملا ٌراحلا ءاملا ىف لسالسلا

 ىلإ ةراتو « عميمحلا ىلإ ا مههوجو ىلع مهنوبحسي , ةيئابزلا يديأب يهو لالغألاب ةلصتم لسالسلا

 نود نم نوكرشت متنك ام نيأ مهل ليق مث» "”4نآ ميمح نيبو اهنيب نوفوطيو» ىلاعت لاق امك ميحجلا
 اولاقو» ؟ هلل ءاكرش اهنولعجتو اهنودبعت متنك يتلا مانصألاو ناثوألا مه نيأ : ًاتيكبت مهل ليق مث يأ «هللا

 لبق نم اوعدن نكن مل لبإط مهب عفشتسن الو مهارن الف اننويع نع اوباغ : نولوقيف يأ اّنع اوُلض
 مهبارطضاو مهتريحل كلذ اولعف انو . مهتدابع اودحج : نورسفملا لاق ًاثيش دبعن نكن مل لب يأ «ًانيش

 مكنك اب مكلذإ» رفاك لك هللا لضي نيبذكملا ءالؤه لالضإ لثم ىأ «نيرفاكلا هللا لضُي كلذك»

 . 50١/7 ريثك نبا رصتخم (5 . ١4/0 دوعلا يبأ ريسفت (1) . 88 /77 يزارلل ريبكلا ريسفتلا )١(



 مى نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 29595 ص م 8 7 خاص رع نم ب هسا -ٍ مموج ول ذ ها صو 7 رف س2

 - م 1 ء 5 ذأ َض . : 7 مم 6-50 صل نسا 2

 َض 0 مس دس مصمعا ج ميسا ”" رار سوس 1

 قم نأ لوس ناك امو 00 00-200 السر انلسرا

 نب صوم يو

 مدعنأْلا ركل لعج ىذلا هلل (© َنوُلطبمْلا َكلاَته رسحتو قحاب ىضُ هلآ أ اح اذ م نئاباَّلإ

 ةيصعملاب رورسلا نم ايندلا يف هنو رهظت متنك امب باذعلا مكلذ يأ «قحلا ريغب ضرألا يف نوحرفت

 لاق مكئاليخو مكرشأو مكرطب ببسبو يأ «نوحرُت متنك اهبوإط تامرحملا يف هقافنإو لاملا ةرثكو
 نم هلف ؛ ؛ هللا يصاعم يف عّسوت نم لك ىلع هليذب رمي هنأ الإ . رافكلا يف ًامذ ناك نإو اذهو : يواصلا

 ةعبسلا منهج باوبأ نم اولحدا ىأ «اهيف نيدلاخ مثهج باوبأ اولخدأ» "” بيصن ديعولا اذه

 نيربكتسملل ًانكسو أرقم منهج تسئب يأ «نيربكتملا ىوثم سبفإ» ًادبأ اهيف نيثكام مكل ةموسقملا
 سئبف لقي ملو # نيربكتملا ىوثم# لاق امئإو . ديحوتلاو نايالا لئالد نع نيضرعملا . هللا تايأ نع

 ربصافإ» مذلاب هصخ اذلو ىوثملا مودي امنإو ء مودي ال لوخدلا نآل ؛ مظنلا يضتتم وهو نيركلملا لخدت

 لاق ةلاحم ال“ نئاك مهب عتب دتلا دعو نإف» . كل كموق بيذكت ىلع دمحم اي ربصاف ىأ «قح هللا دعو نإ

 يذلا ضعب كتيرن اًمِإف# " هئادعأ لع هل رصنلاب نسح دعوو لكي هيبنل هللا نم ةيلست اذه : يواصلا

 وه كلذف هريدقت فوذحم طرشلا باوجو . باذعلا نم مهبعلا ىذلا ضعب كاني رأ ؛ نإ يأ «مهدعن

 باذعلا لازنإ لبق دمحم اي كيفن وأ يأ «نوصحرُ انيلإف كنيفوتن أ» كليعدب رقتاوأ . بولطملا

 هيلع هل ةيلست لسرلا ءابنأب ىلاعت هربخأ مث ؛ ماقتنالا دشأ مهنم مقتننف ةمايقلا موي مهعجرم انيلإف لف . مهيلع

 وو يهم ورب دايو جرو وود رو اوضمو
 : يبطرقلا لاق كلاني ام ىلع ربصلا يف مهب سأتف مهوبذكو مهموق مههداجف ةرهابلا تازجعملاب مهانديأو

 نم يأ 4كيلع صّصقن مل نم مهنمو كيلع انصصق نم مهنم# '”هلبق نم لسرلا تيقل امب ىلاعت هازع
 امو» مهرابخأو مهصصق نع كربخن مل نم مهنمو . مهموق عم مهصصق نع كانربخأ نم لسرلا ءالؤه
 ءيشب هموق يتأي نأ لسرلا نم لوسرل ماقتسا الو حص امو يأ «وهللا نذإب الإ ٍةيآب يتأي نأ ل وسرل ناك

 نم كلذ ريغو ًابهذ افصلا انل لعجا و ينلل اولاق ثيح شيرق ىلع در اذهو . هللا رمأب الإ تازجعملا نم
 رسخو# هللا مهكلهأ مهباذعل ىمسملا تقولا ءاج اذإف ىأ «قحلاب يضق 5 هللا رمأ ءاج اذإف» مهتاحرتقم

 تازجعملا نوحرتقيو « هللا تايآ ىف نولداجي نيذلا نودناعملا نيحلا كلذ يف رسخ يأ «نولطبملا كلانه

 العو لج هللا يأ «ماعنألا مكل لعج يذلا هللا لاقف همعنب ىلاعت مهركذ مث , تنعتلا ليبس ىلع
 مكل اهقلخو « منغلاو رقبلاو ليوالا » ماعنألا هذه مكل رخس يذلا وه ٠ ءهل الإ ةيهولألا حلصت ال يذلا

 )١( نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح ١4 /4 . )7( يواصلا ةيشاح ١6 /4 . )”( يبطرقلا ريسفت ١8/771 .



 رفاغةروس ١١ 10١( ؟

 كلفنا لو اهيلعو رف رودص يف ةجاح الع أوغلبتلو عِفام ش م اهيف كلو نيو َنوُك انابنمو 0

 ناك َف يك أورظنيف ضرألا ىف اورد لفأ 0 نورك هللا تنبا# « ىأف ءوينيا زكيربو 2 نوم
 أوناك ام مهنع نَهْغأ [4 ضَرَأْلا ىف اراَماو ةوق دشأو مهتم رثك !ًاوناك 2 2 ممم رع 2 سوم و لاو مر ها ةدأا م ريصا
 ء هي أوناك ام مهب َقاَحَو لعل نم مهدنع ام : أوحرف ت ءدنيبلاب مهلسر مهتءاج الق 5 نوب 2

 مهم ع كي لق ل ا ل همم ع ص س1 ضووؤام | تس عي و

 . كي لَه ١ كر شم ءوب انفك و, ,مدخو هّللاي انمءأولاَ انساب اواراسلف 4 نوءربحسا

 رو د2 007 وعم جر سالو
 2 نورفدكل ا كل انه رسخو ء..اننم و كلت ىلا هاك 2 أوأر امل مهنلميإ

 اولكأتو « تاناويحلا هذه ضعب روهظ ىلع اوبكرتل يأ «نرلكأت اهنمو . اهنم اوبكرتلا» مكتحلصلو
 فوصلاو ربولا يف ةديدع مفانم ماعنألا هذه يف مكلو يأ «عفانم اهيف مكلو» « اهنابلأو اهموحل نم
 رافسألا يف لاقثألا لمحب يأ «مكرودص يف ٌةجاح اهيلع اوغليتلوط نمسلاو دبزلاو نبللاو ؛ رعشلاو

 .نولمحترحبلا يف نفسلا ىلعو « ربلا يف ليوالا هذه ىلعو يأ «نولمحت كلقلا ىلعو اهيلعو# ةديعبلا

 يأ «دتايآ مكيريوإ» ربلا نفس ليوالا تيمس ىتح ةبسانملا ةدش نم امهنيب امل نفسلاو لبرالا نيب نرق انإو
 ٌخيبوت 4نوركذث ِهَّللا تايآ يأف» سفنألاو قافآلا يف هتينادحو ىلع هتلدأو هججح سانلا اهأ مكيريو

 لئالدلاو ةرهابلا تايآلا كلت نم ةيآ يأ ىنعملاو ةريثكلا هتايآ روهظ عم هتينادحول مهراكنإ ىلع مهل
 راكنإالا لبقت ال اهروهظل لئالدلا هذه نإف ؟ اهترثكو اهئالجو اهحوضو عم نوركنت ةعطاسلا ةريثكلا
 رك #«مهلبق نم نيزلا ةبقاع ناك فيك اور ظنيف ضرألا يف اوريسي ملفأ»

 ة ةفلاسلا ممألا راثآو . نيدرمتملا ني ربكتملا ةبقاع اوفرعيل ضرألا فارطأ ىف نوكرشملا ء”اوهرس

 يف ًاراثآوٌةوق دسأو مهنم رثكأ اوناك ؟ مهييذكتو مهرفك بس رامدلاو باذعلا نم مهب لح اذام

 ةينبألا نم مهدعب ةيقاب لازت ال مهراثآو , ةوق مهنم ىرقأو 5 كم لها نم ادع زككأ اوناك ىإ « ضرألا

 هنوبسكي اوناك ام مهعفني ملف يأ «نوبسكي اوناك ام مهنع ىنغأ امف» ةمخضلا ينابملاو روصتقلاو

 ريع (لف يأ 4تانيبلاب مهُلسر مهتءاج املفإ» باذعلا مهنع عفد الو ٠ ًائيش لاومألاو ةينبألا نم
 امي رافكلا حرف ىأ «ملعلا نم مهدنع امب اوحرفإ# تاحضاولا تايآلاو , تارهاظلا تازجعملاب لسرلا

 ملعلا كلذب اورتغأو ء رشأو رطب حرف ؛ يحولاو ةيادهلا رون نع ىلاخلا : ىويندلا ملعلا نم هيلع مه

 املف# تايآلاو لسرلاب مهئازهتساو مهرفك ءازج مهم لزن يأ «نوئزهتسي هب اوناك ام مهب قاحرو»

 هللاب انمأ اولاق هدئادشو هلاوهأ اونياعو باذعلا ةدش اوأر املف يأ «هدحو هللاب انمآ اولاق انسأب اوأر

 هللا عم ةدابعلا يف اهانكرشأ يتلا ناثوألاو مانصألاب انرفك يأ « نيكرشم هبانك اب انرفكو# دحألا دحاولا

 . باذعلا اودهاش نيح ناميالا كلذ مهعفني نكي ملف ىأ ميانسأب اوأر ل مهئاميإمهعفني كي ملن»



 لكلا نو رشعلاو عبارلا ء ءزجلا

 هنأ « دابعلا يف ةيضام ةنس كلذ هللا نس يأ «هدابع ىف تلخ دق ىتلا ِهّللا ةنسإ 5220101
 نورفاكلا تقولا كلذ ْق رسخو يأ #«#نورفاكلا كلانه رسخو# باذعلا اوأر اذإ ناعالا عفني ال

 . مهقلاخ ديحوتل نودحاحلا 0 مسج رب

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : : همغالتلا
 #ايذاكو . . ًاقداصإ» نيبو #انتييحأو . . انتمأ» نيبو #بوتلاو . . بنذلاو# نيب قابطلا - ١

 . «ريصبلاو . . ىمعألا» نيبو «تيميو ٠ . يمخي# نيبو «ًايشع . . ًاودغ» نيبو
 ديحوتلا نيب لباق دقف #اونم ؤت هب كردي ناو « مترفك هذححو هللا يعد اذإ هنأب مكلذ# ةلباقملا ٠

 نإو . عاتم ايندلا ةايحا هذه امنإ موق اي ىلاعت هلوق نيب ةلباقملا دجوت كلذكو ناميالاو رفكلاو . كارشإلاو

 . ةيعيدبلا تانسحملا نم هذهو «رارقلا راد يه ةرخآلا

 عيمج يف ببس ءاملا نأل رطملا دارأو قزرلا قلطأ «ًاقزر ءامسلا نم مكل لزنيو» لسرملا زاجملا - *
 . ببسلا ةدارإو ببسملا قالطإ نموهف « قازرألا

 ريصبلاو . رفاكلل ىمعألا راعتسا «ريصبلاو ىمعألا ىوتسي امو# ةفيطللا ةراعتسالا -

 . نمؤملل
 ما راهنلا نأل « هنامز ىلإ ءىشلا دانسإ نم «ًارصبم راهنلاو» يلقعلا 00

 دسجلل حورلاك هنأل . يحولا نع ةيانك انه حورلا # هرمأ نم كورلا يقلي# ةيانكلا

 7 . خلا « ميلع ريصب . عيمس ؛ راّبج  باذكو : دوو

 . «مكرّوص نسحأف مكروصإ» كلذكو «نوحرمت . . نوحرفتإ» صقانلا سانجلا -4
 . «ةيتآل ةعاسلا نإ# ماللاو نإب ديكأتلا 9

 . «اورفك نيذلا الإ هللا تايآ ىف لداجي امإف رصحلا ةغيص- ٠

 . «ًالسر انلسرأ» قاقتشالا سانج ١
 . «كيلع صصقن مل نم مهنمو كيلع انصصق نم مهنمإ# بلسلا قابط -
 ةعور رظنا . بابلألاب ذخأي ىذلا مالكلاو ٠ عيدبلا عجسلا عم تايآلا سوءر قفاوت - ٠

 يلام موق ايوه زجععملا يملالا نايبلا كلذب نوعرف لآ نم ؤم نع ثدحتي وهو نآرقلا لوق نعَمتو . نايبلا

 ىلإ مكوعدأ انأو ملع هب ىل سيل ام هب ك ارشأو هللاب رفكآل يننوعدت . رانلا ىلإ يتنوعدتو ةاجنلا ىلإ مكوعدأ

 . نامجلا دوقع نم ىلجأ يه يتلا ةميركلا تايآلا خلا * . . رافغلا زيزعلا

 ( رفاغ ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت

 »باب +



 غ١1

 م سيك ْتلَصفو روس وم 2
 كسه سال 0 ةماعلا هته 0

 3 ةلاسرلا 5 ةينادحولا » ةيمالسالا ةديقعلا بناوج لوانتت يهو 15 ةيكم ةميركلا ةروسلا هذه

 . نامييالا ناكرأب متهت يتلا ةيكملا روسلا رئاسل ةيساسألا فادهألا يهو « ءازجلاو ثعبلا

 . ةحضاولا ججحلاب « نمحرلا دنع نم لّزنملا . نآرقلا نع ثيدحلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا

 يبنلل ةدلاخلا ةمئادلا ةزجعملا وهف . مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم قدص ىلع ةلادلا . ةعطاسلا نيهاربلاو

 . ميركلا

 ىلاعت هللا هصخ رشب هنأو . لوسرلا ةقيقح تررقف « ةلاسرلاو يحولا » رمأ نع ةروسلا تئدحتو
 . ميقتسملا هنيد ىلإ ًادشرم . هللا ىلإ ًايعاد نوكيل قلخلا رئاس نيب نم هراتخاو . ةوبنلاب همركأو . يحولاب

 كلذي . ضرألاو تاومسلا قلخ « ةايحلل لوألا قلخلا دهشم نع ثيدحلل ةروسلا تلقتنا مث

 نكلو . ربدتلاو ركفتلاو رظنلل . هللا تايآ نع نيضرعملا راظنأ تفلي يذلا . مكحملا قيقدلا لكشلا
 لج هتينادحوب دهاش ؛ , هللا ةمظعب قطان هلك نوكلاف . ناميالا نيبو مهنيب لوحت يتلا يه رفكلا تاللظ

 . العو

 3 اهاتعأو ممألا ىوقأب ةلثمألا كلذ ىلع تبرضو ) نييذكملا عراصمبي ريكذتلل ةروسلا تضرعو

 رامدلا نم دومثبو مهب لح ام تركذو ؟ 4# ةوق اّنم دشأ نم ةاولوقي نأ مهتو ربج نم غلب نيذلا داع موق

 , هللا لسر اويذكو نايغطلا ُْق اودامت نيح 5 نيبملا كالهاو 3 لماشلا

 هللا ةعيرش ىلع اوماقتسا نيذلا . نيقتملا نينم ملا نع ثيدحلا يتأي نيمرجملا نع ثيدحلا دعبو

 . نيحلاصلاو ءادهشلاو . نيقيدصلاو نيّيبنلا عم . نانجلا راد يف نامألاو نمألاب هللا مهمركأف ٠ هنيدو

 رحخازلا . حيسفلا نوكلا اذه ىف . راظنألل ةضورعملا ةينوكلا تايآلا نع ةروسلا تثدحت مث د#

 1 ةرهابلا ةرهاظلا تايألا كلت لك نع نيماعتملا ,ءدهللا تايأب نيدحلملا فقومو ٠ بئاجعلاو مكحلاب

 . نامزلا رخآ يف نوكلا اذه رارسأ ضعب ىلع مهعلطي نأب . ةيرشبلل هللا دعوب ةروسلا تمتخو



 ١1 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 هنأ مهل نسيبتي ىتح ٠ 0ص ا يل

 « ديهش ءيش لك ىلع هنأ كبرب فكي ملوأ ؛

 لئالدلا اهيف حّضوو . تايآلا اهيف لّصف ىلاعت هللا نأل « تلّصف ةروس » تيمس : وم
 ىذلا عيدبلا نوكلا اذمل هقلخو 6 هتمظعو هدوجو ىلع ةعطاقلا نيهاربلا ماقأو 3 هتينادحوو هترذدق ىلع

 !! هناطلس ميظعو هللا لالجب قطني

 . ىلإ . .هنايآ تلصف باتك *ميحرلانمحرلا نم ليزنت# مح : ىلاعت هللا لاق

 . (14) ةيآ ةياهن ىلإ )١( ةيآ نم «نوقتي اوناكو اونمأ نيذلا

 لقئو ممص «رقو# ءاطغلا وهو نانك عمج # ةنكأ تحضوو تيب «؟تلصف» : ستخكللا

 : رعاشلا لاق هتعطق اذإ لبحلا تننم نم عوطقم «نونمت» مالكلا عامس عنمي

 ”نونممب يريسخ الو قيدّصلا ىلع ,قلغ ىذب يباب ام كرمعل يعن]

ام وئشم 4 تاسحن# ديدشلا تومصلا عم ةفصاعلا ةدرابلا خيرلا : رصرصلا «رصرص#
 سحنلا نم ت

 : رعاشلا لاق دعّسلا دض وهو م ؤشلا ىنعمب

 هي
 (”دعسأب مأ ىفتن رسحن ةعاسأ هتينأ نيح ئيأ هيلع ءاوتنت

 . لذلاو ةناهألا #نوهلا## ةناهإالا ىنعمب ىزنخلا نم ًالالذإو ةناهإ دشأ #*ىزحخأ#»

 2 ا هع رم

 ب دوملعي ١ موقل هر هئليا# ْتَلَصف بدنك يبحرلا نما نم ليَ 2 مح

 ٍنمحرلا نم ليزنت» 'نآرقلا زاجعإ ىلع هيبنتلل ةعطقملا فورحلا «مح» : رثسيفللا
 صخ انو . هدابعب ةمحر العو لج هلزنأ . ميحرلا نمحرلا نم لّزنم ديجملا نآرقلا اذه ىأ «ميحرلا
 ىلإ ةيقاب ةمعن نآرقلا نأ كلش الو . مارك نيدرلا نأ ىلإ ةراشإ «ميحرلا نمحر لا» نيمسيإلا نيذه

 . هيناعم تنيُب . ةيويندلاو ةينيدلا حلاصملل عماج باتك يأ «هثايأ تلّصُف باتك# ةمايقلا | موي
 ًانآرق» لامكلاو نايبلا ةياغ ف٠ لاشثمألاو ماكحألاو ظعاوملاو ضصفلا قيرطب . هماكحأ تكشو و

 ٍموقل يأ #نوملعي موقل» برعلا ناسلب لزن ًايلج ًاحضاو « ًايبرع ًانآرق هنوك لاج ىف ىأ «ًايبرع
 ناك نم الإ هرارسأ قوذتي الو . ةغالبلا تاقبط ىلعأ ىف هنإف . هزاجعإ لئالدو . هتايآ ليصافت نومهفي

 )١( يبطرقلا ريسفت  . "81١/١8ةرقبلا ةروس لوأ رظنا ("”) . 481 /ا/ طيحملا رحبلا (؟) .



 تلصف ةروس )4١( ١لك

 داء فَو هَل انوُعدتاَن ةنكأ ف امبوُلف أولاَثو لد نوعمست ال مهف ْمهرثك أ ضعاف اريذتو ار ريش

 مخ جس رج سرا ريوس رز رسم 0س سل د عاصو نص نباص رص رس إس # ص وو ب

 هنلإ ركهنلإ اَمأ لإ عج يحوي كم رسب انأ ام لق يد نولملع ان ْلَمْعأَف ُباَج كو اَنْ وَ

 ساس هس 2 1 ري وم سرس سم وسر

 5م نورك مه ةرشآل اب مهو ةرك لا نوتؤي ال نيذْلا يي نيكر ْشملل ليو هورفغتسأو هيَلإ أوميقتساف دحأو

 باذعب نيرفاكلل ًارذنمو . ميعنلا تانجب نينمؤملل ًارشبم ىأ «ًاريذنو ًاريشب» برعلا ةغلب ًاللاع

 لزن هنوك عم هتايآ ربدت نع نيكرشملا رثكأ ضرعأف يأ 4نوعمسي ال مهف مهرثكأ ضرعأف# ميححلا
 نم مهنوك عم موقلا كئلوأ رثكأ ضرعأ ىنعملا : : ناب ونأ لاق لمأتو ركفت عامس نوعمسي ال مهف ٠ مهتغلب

 نم هيلع ىوتحا ام نوعمسي ال مهضارعرال مهف 5 اوضرعأ لب ماتلا رظنلا اورظني مل نكلو 5 ملعلا لهأ

 ١ رمهف ٠ نآرقلا زاجعإ ىف شيرقل ًاخيبوتو ًاعيرقت تلزن ٌةروسلا : يبطرقلا لاقو "”نيهاربلاو ججحلا
 ام ٍةّنكأ يف اّبولق اولاقوإ) لاقف مهلالضو مهوتع نع ىلاعت ربخأ مث ٠ (؟”هب نوعفتني ًاعارس نوعمسي

 اهيلإ لصيال ٠ ةفئاكتم ةيطغأ ىف انبولق : نامييالا ىلإ مهاعد نيح ٍةِئَيل وسرلل اولاقو ىأ «هيلإ انوعدت

 ام مهف نم انعنمي لقثو ممص انناذآ يفو يأ «رسكر اسئاذأ يفرو» نايالاو ديحوتلا نماديلإ انوعذت اه ة يش

 "”هعاهسا ىلإ ليمت الو قحلا جمت اهنإ ثيح نم , مّمص اهيف ناذآب مهعامسأ اوهبش : ىواصلا لاق لوقت
 نحنف ٠ لوقت امم ءيش انيلإ لصي نأ عنمب زجاح دمحم اي كنيبو اننيبو يأ #باجح كنيبو اننيب نموإ»

 ىلع تنأ لمعا يأ «نولماع اننإ لمعافإ» كتهجو انتهج نم عناملا دوجول . كعابتا مدع يف نوروذعم

 مكلثم رشب انأ امنإ لقإ# اننيد ىلع نورمتسم انإف كنيد ىلع رمتساو « انتقيرط ىلع نحنو . كتقيرط
 هللا ينصخ مكلثم ًارشب الإ تسل : نيكرشملا كتلوأل دمحم اي لق ىأ «دحاو هلإ مُكَهِإ اًنأ ىلإ ىحوُي

 ىلع ةيعرشلاو ةيلقعلا ةلدألا تماق يذلا . مكدجومو مكقلاخ ديحوت ىلإ مكل عادانأو . يحولاو ةلاسرلاب
 ةماقتسالاب هيلإ اوهجوت ىأ «هورفغتساو هيلإ اوميقتساف# يبيذكت ىلإ يعاد الف . هدوجوو هتينادحو

 نيكرشملل ليوو# بونذلا فلاسل ةرفغملا هولأساو . لامعألا ف صالخإالاو . ناميالاو ديحوتلا ىلع

 نوقفني الو نوقدصتي الو . ريخلا نولعفي ال نيذلا نيكرشملل كالهو رامد يأ «ةاكزلا نوتؤي ال نيذلا

 رفاكلا نأ ىلع ةلالد ةيآلا ىفو . ءالضفلا هنم فنأي ىذلا حشلاب مهعرق : يبطرقلا لاق هللا هياط

 نورهطي ال : ىنعملو سفنألا ةاكز دارملا : سابع نبا لاقو ”هرفك ىلع هباذع عم ةاكزلا عنمب بذي

 اورفك يأ #نورفاك مه ةرخآلاب مهو# "هللا الإ هلإ ال نولوقي الو ؛ دييصرللا كرشلا نم مهسضنأ

 : ةريخالاب رفكلاب هنرقو ةاكزلا عنم صح اميإو : يواصلا لاق ءازجلاو باسحلاب اوبذكو ٠ روشنلاو ثعبلاب

 نيذلا نإ '”نيدلا يف هتابثو هتوق ىلع ًاليلد ناك هللا ليبس ىف ناسنإلا هلذب اذإف حورلا قيقش لاملا نأل

 م16/.88 يبطرغلا ريسفت (9) 648 /97 طيحملا رحبلا )١(
 14٠/١6 يبطرقلا ريسفت (4) . 4//١9 ىواصلا ةيشاح (*)
 نأ نورسمملا هركذ ام حيحصلاو ٠ . حوجرم لوق وهو كرشلا نم سفنلا ةراهط هب دارملا نآ سابع نبال هيسنو ريثك نبا هركذ لوقلا اذه (6)

 ١7/4 ىواصلا ةيشاح () . ريرج نبا رايتخا وهو لاملا ةاكز دارملا



 >3-ذب نو رشعلاو عبارلا ءزجلا

 م جاو رق راء رصاص بار 2

 ضرأل ا قاخ ىَلأب نورفكتل كسب لق #* يد نور يَخ رج 0 تحلتصلا أولصعو أوئما< نيل نإ
 لا ص رول مو مح جامص وج سس ماس ل

 اهيفردقو اهيف كرلبو اهقوق نم ىماور اهيف لعجو م نيس بو كلك ادام نولعجنو نيموب ىف

 # سم ماد ا ل ل 2 20010 رج رص رع دج

 امو انت ضراللو اهل َلاَقَف َناَحَد ىهو رو ءاسلا ليام م َنيِلياسلل اوس ول ةعبرأ ف 0
- 

 >2 هك سامو# دن مم نع 0 7 سام 2 7 #7 تل 2 1

 لاح ركذب 1 . مهديعوو 1 ظل اولمعو اونمآ

 لمعلاو ناميالا نيب اوعمجو . هلوسرو هللا اوقدص نيذلا ىنعملاو ميركلا دعولا نم مهل امو نينمؤملا
 ىلاعت ركذ مث . ةنجلا ماودب رمتسم مئاد وه لب ٠ . مهر دنع عوطقم ريغ رجأ ةرخآلا ف مه ٠ حلاصلا

 ماديا < نيفري ين ضرألا ىلع ىددلاب نورفكتل مكنتأ لقو» لاقف هتينادحوو هتردق لئالد

 يف ضرألا قلاخ ٠ ءىش لك ىلع رداقلا ٠ نأشلا ىلعلا هللا وهو هللاب نو رفكت فيك يأ بجعتلاو خببوتلل

 ىأ #«نيملاعلا ' بر كلذ# هعم اهنودبعت ًالاثمأو ءاكرش هل نولعجت ىأ «ادادنأ هل نولمجتو ؟ نيموي

 ةيهليالا يف هل ءاكرش ةسيسخلا مانصألا لعج زوجي فيكف . مهلك نيملاعلا بر وه عدبملا قلاخلا كلذ
 الل هنأ نوملعت متن 3 نعملاو مهبل عقشتلاو راكنإلل «مكنثأ# ماهفتسالا : ىواصلا لاق ؟ ةيدوبعملاو

 «ايزقون نيرو اور اهبف لسعر ا "اكبر دش دوام يتلا ١ يلفسلاو يولعلا ملاعلا يف هل كيرش

 . هايملا نم اهيف لعج امب اهريخ رشثكأ ىأ «اهيف كرابو» رشبلاب ديمت الثل تباوث ًالابج ضرألا ف لعج ىأ

 اهيف قلخ : دهاجم لاق مهشاعمو اهلهأ قازرأ ردق ىأ «اهتاوقأ اهيف ردقو» عورضلاو . عورزلاو
 الب ةيوتسم ةلماك مايأ ةعبرأ مامت ف ىأ 4نيلئاسلل ءاوس .مايأ ةعبرأ يف اهباودو اهراجشأو اهرابخأ
 «ناخد يهو ءامسلا ىلإ ىوتسا مث اهيف امو ضرألا قلخ ةدم نع نيلئاسلل . ”ناصقن الو ةدايز

 ءاملا راخب ناحخدلاب دارملاو : ريثك نبا لاق ناخدلا ةئيهم يهو اهتيوست ىلإ دصقو اهقلخ ىلإ دمع يأ
 ىرمأل ابيجتسا يأ «ًاهرك وأ ًاعوط ايتئأ ضرأللو امل لاقف# "”ضرألا تقلخ نيح هنم دعاصتملا

 لاق نيعئاط كرمأ انيتأ ضرألاو تاومسلا تلاق يأ 4نيعئاط انيتأاتلاق» نيتهركم وأ نيتعئاط
 عيطملا رومأملاك كلذ يف اتناكو . هيلع اعنتمي ملف |مهنيوكت دارأ ىلاعت هنأ يأ ليثمتلا ىلع اذهو : يرشختزلا
 باطخ كانه نوكي نأ ريغ نم تارودقملا يف هتردق رثأ ريوصت ضرغلاو ١ عاطملا رمآلا رمأ هيلع درو اذإ

 نع يورو .٠ ينقدي نم لس : لاق ؟ ينقشت مل رامسملل ًطئاحلا لاق : لئاقلا لوق هلثمو . باوجو

 كراهنأ يققش : ضرألل لاقو . كموجنو كرمقو كسمش يعلطأ : ءامسلل ىلاعت هللا لاق لاق سابع نبا
 ريرج نبا هراتخخاو 2” « نيتعئاط كرمأ انيتأ اتلاق» نيتهراك وأ نيتعئاط كراهثو كرجش يجرخأو

 ردقم تير نو كاربت خب كوتا عدبأو نهعنص يأ «نيموي يف تاومس عّبس نهاضقف»

 . 1©7/ / ريثك نبا رصتخم (”) . 147/4 فاشكلا (١؟) . 18/4 يواصلا ةيشاح )١(
 . 47/1١6" يبطرملا (ه) . ١58/4 فاشكلا غغ)



 تلصف ةروس ١14 )4١(

 / ةقهشم كيرلا مف أ أوض رع ْنَِف 58 ملعلا ٍزيِزعْلا ردت 1 اَعدحَو و حيبلصمب ايئدلآ ءامسلا

 أولا يم م الأ ْمهَفْلَح نمو مييدمبا ِنَب نم لسرلا مهن جا © دوو داع ةقعلص لْشَم

 ٍيَحلا يغب ضرألا ىف أوربكتساف داءاَمأق نورفلك ءوب مس ام اَنِإَو ةكيتلم ةكيتلم لزنال اير ءاَع ول

 0 م رت ترج مرا ب رق ل ماه ناو سس حرس ع يي جما راس

 0 نودَحْجي انياب أوناكو ٌةوَق مهم دس وه مهقلَح ىذلا هللأَن أورب 11 مقام نم اولاقو

 مّلعي نأ دارأ نكلو . رصبلا حملب نهقلخل ءاشولو . مايأ ةتس يف ضرألاو تاومسلا قلخ متف « نيمويب
 اهيف هب رمأ امو . هدارأ ام ءامس لك يف ىحوأ يأ «اهرمأ ءامس لك يف ىحواو# ةانألاو ملحلا هدابع

 وه الإ اهملعي ال يتلا ءايشألا نم اهيف امو ةكئالملا نم هيلإ جاتحت ام ءامس لك يف بّتر يأ : ريثك نبا لاق

 ةريثملا بكاوكلاب . مكنم ةبيرقلا ىلوألا ءامسلا اًئيزو يأ «ًاظفحو حيباصبب ايندلا ءامسلا اًثيزو#
 زيزعلا ٌريدفت كلذإ ىلعألا الملا ىلإ عمتست نأ نيطايشلا نم ًاسرحو . ضرألا لهأ ىلع ةقرشملا
 هقلخ حلاصمب ميلعلا . هكلم يف زيزعلا ؛ 00 ا «ميلعلا
 دم راع ايلا ضال نإف ىأ «دومثو داع ةقعاص لشم ةقعاص مكترذنأ لقف لقف اوضرعأ نإف#

 ىلإ ةراشإ ىضاملاب ربعو , “0دومثو داع كاله لثم ًاكالهو ًالئاه ًاباذع مكفوخأ ينإ : . مه لقف . نايبلا

 لك نم لسرلا مهتءاج نيح ىأ «مهفلخ نمو مهيديأ نيب نم لّسرلا مهتءاج ذإإ# هلوصحو هقفحت
 وتعلا الإ مهنم اوري ملف ٠ . ةليح لك مهيفاولمعأو ٠ . ةهج لك نم مهتياده يف اودهتجاو . مهبناوج

 لونا اسر داع وا اوتاكو مدحو هللا الإ اودبعت ال نأب ىأ «هللا الإ اودبعت ًالأ» ضارعإالاو
 انإف يأ 4نورفاك هب معلسرأ امب انإفإ» ًارشب ال اكلم هلعجل لوسر لاسرإ انبر ءاشول يأ 4ةكئالم

 مكهتلا نم برض « متلسرأ امبإ» مهوق يفو ءانًلثم ٌرشب متنأو مكعبتن ال ٠ مكتلاسرب نورفاك
 نم دومثو داعب لح امل ليصفت اذه «قحلا ريغب ضرألا يف اوريكتساف داع اًمأف# مهب ةيرخسلاو
 ريغب .هعم مهنم نمآ نمو « دوه » هللا دابع ىلع اوربكتو .اوصعو اوتعو اوغبف داع امأف ىأ باذعلا
 اوقوح ال مهتوقب ًارارتغا اولاقو يأ ؟ «ةوق اَنم دشأ نم اولاقو# ءالعتسالاو مظعتلل قاقحتسا
 : دوعسلا وبأ لاق انتوق لضفب انسفنأ نع باذعلا عفدن نأ عيطتسن نحنف انم ىوقأ دحأ ال : باذعلاب

 لبجلا نم ةرخصلا عزني ناك لجرلا نأ مينرت نم خلي دلو 5 ميظع قلخو 5 لاوط ماسجأ ىوذ اوناك

 نم بيجعتلل ةيضارتعا ةلمج «ةوق مهنم دشأ وه مهقلخ ىذلا هللا نأ وري ملوأ» 2”هديب اهعلتقيف
 قلخو مهقلخ ىذلا ليلجلا معلا هللا نأ اوملعي ملو هللا ةردق نع اولفغأ ىنعملاو ةعينشلا مهتلاقم

 لاق نودحجي انتازجعمب اوناكو ىأ «نودحجي انتايآب اوناكوإل ؟ ةردقو وق مهنم مظعأ وه . تانئاكلا

 )١( دوعسلا يبأ ريسفت (7) . ةقعاص هنأك عقولا ديدش ًاباذع ىأ : فاشكلا يف لاق 0/5١



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا
١١5 

 « عءمصص م دع م ع 2

 9 2 ةؤيحلا ىف ىزحلا ٌباَذَع مهقيذنل تان ماي ف اصر اًحير ْمِهبَط اَنْلَسَرَأَف
 ى رياض ع اع ه ٌةامام واس ل راسو ص ص لع رق راع 21 ص را ع ركل ع نس كك ل لم أ . كي[

 ةقعلص مِهتَدَحَاَف ئدهلا لع ىمعلا أوبحتساف مهنيدهف دومت امأو نيد نورصني ال مهو ئزحأ ة ةرحت

 528 توقعي اوتاكو اوثمأ# يذلا انيجنو ن5 نوسكب أوناك امي نوهشأ باَذَعْلآ

 ًاحير مهيلع انلسرأفإ 2”ةعيدولا ٌعدوملا دحجي امك اودحج مهنكلو قح اهنأ نوفرعي اوناك مهنإ : يزارلا
 اهتوص ةدشب كلهُت . بوبهلاو توصلا ةديدشو « دربلا ةديدش ةدراب ًاحير داع ىلع انلسرأف ىأ «ًارصرص
 ةايحلا يف يزخلا باذع مهقيذنل تاكرابم ريغ تاموئشم مايأ ف ىأ «تاسجن مايأ يفإ اهدربو
 باذع يأ #يزنخلا باذع# : يزارلا لاق ايندلا يف لذملا يزخملا باذعلا مهقيذن يكل يأ «ايندلا

 '”مهيلإ ناوحلاولذلالاصيإب رابكتسالا كلذهللا لباقف .ناميالا نعاو ربكتسا مهنأ ببسلاو ؛لذلاوناوملا

 نم ًايزخو ةناهإ دشأو ءلفعأ ةرخآلا يف مهباذعلو يأ نوبل ال مهو ىرشلا ةرخآلا باذعلو»
 ىسمعلا اوبحتساف مهانيدهف ٌدومث اًمأو# باذعلا كلذ مهنع عفدي رصان مه سيلو . ايندلا باذع

 ةلالضلا اوراتخاف . ةداعسلا ليبس ىلع مهانللدو . ىدهلا قيرط مهن انيبف دومث امأو يأ 4ىدحملا ىلع
 باذعلا ةعراق مهتذخأف يأ نوما باذعلا ةقعاص مهتذخأف# ناميإلا ىلع رفكلاو . ةيادحملا ىلع
 هللا يبنل مهبيذكتو مسهئايغطو مهمارجإ ببسب يأ «نوبسكي اوناك امبإ» لذلاو ةناهإلا يف عقومل
 حلاص مهبيذكتب ؛ . ًالاكنو ًاباذعو 5 أناوهو ًالذو ةفجرو ةحيص مهيلع هللا ثعب : ريثك نبا لاق ؛ « حلاص »

 كلذ نم هب نمأ نمو [اكاضااتتم ىأ #«نوقتي اوناكو اونمأ نيذلا انيجنو# «9ةقانلا مهرقعو

 . باذعلا

 و.. ىلإ ..نوعزوي مهف رانلا ىلإ هللا ءادعأ رشحيي مويو#: ىلاعت هللا لاق

 . (*4) ةيآ ةياهن ىلإ (19) ةيآ نم «نومأسي
 مينايغطب ايندلا يف ةبوقعلا نم مهباصأ امو . دومثو داع ةصق ىللاعت ركذ ال :ييخسانلا
 ,رابتعالا مامت هنم لصحيل « رامدلاو باذعلا نم ةرخآلا يف ةماع رافكلا بيصي ام انه ركذ , مهم ارجإو

 . هللا معنب رفكلاو يصاعملا باكترا نع ريذحتلاو ا

 نم « نوفختست «نورتتسنإ اوعمتجب ىتح مهرخآ ىلع مفوأ سبي «نوعزويؤ : ىتحسسغللا
 ءاضر اوبلطي #اوبت وبتعتسي# كلاهملا يف مكعقوأو مككلهأ «مكادرأ# نيعألا نع ء هاا صب رعبا

 : ةغبانلا لاق هباتع لوبقملا وهو بتعم عمج «نيبتعُلا 9 هللا

 (7بتعي كلثمف .ئبتع اذ كت نإو هتملظ ٌدبعف ًامولظم ُكأ نإف

 . "84 /186 يبطرقلا ريسفت (4) . 764 / رصتخملا (#”) . ١١/737 قباسلا عجرملا سفن (؟) . ١17/517 ريبكلا ريسفتلا (1)



 تلصف ةروس 3١ ١ )41١(

 سمه رثز# موق سل س ركر_رلم ا وم مس مل 2و هذ 2: د تاس وى ع رك ساو ما ع ل

مهعمس ميل ديش اهوهاجام اذ جّيح 0 نوعزوي مهف رانلا ىلإ هلل ءادعأ رشحي مويو
 مهراصباو 

 ص 2و ني رو ه7 سس ريزرت رب رب ل

 ٍءْىَق لك قطنأ ىذا هلآ انقطنأ أولاَق الع ديم مل مهدولجلا أولاَقو ير نولمعي أوناك اب مهدولجو
 رو 1 ير 7 واس و ويمص ١ رم ناس رص رس ال را را تاس ا كني لا للا

 الو رك راصبأ الو رعمس خيلع دش نأ َنورتتسل متنك امو 0 © نوعجرت هيلإو ةرم لوأ كقلَح وهو

 سرا سور يرث ساس لا ساس ةاس 2 صر خس اص ص سس لن خ حلا صل مصاص سرا رت ربا اي

 رككدرا ركبرب متننظ ىلا ركدط ركِلدَو هج نولمعت أ اريثك ملعب الهلل نأ مننَظ نكللو رث دولج

 . نوُلي «نومأسيإ# ةماركو ةفايض «ًالزنه انأيه «انضيق»

 هي للا ا ير د تح 0 سبا نا : لوزملا بيس

 . ةيآلا "'# . . مكدولج الو مكراصبأ الو مكعمس مكيلع دهشي نأ نورتتست مستنك امو» لجو

 يف نومرجملا هللا ءادعأ عمجُي موي ركذاو يأ «رانلا ىلإهَّللا ًءادعأرشحُي مويو» : رثسيغتلا
 لاق اوعمتجيو اوقحالتيل مهرخآ ىلع مهوأس بحي ىأ «نوعزوُي مهفإ» رانلا ىلإ مهقوسل رشحملا ضرأ
 اوفقو اذإ ىتح يأ «اهوءاج ام اذإ ىتحإ '"اوعمتجي ىتح مهرخآ ىلع مهلوأ ةينابزلا عمجت : ريثك نبا

 مهحراوج تقطن يأ «نولمعي اوناكامب مهدولجو مهراصبأو مهعمس مهيلع دهش# باسحلل

 هحراوخلا لاقي مث - همف يأ - هيف ىلع متخّيف ) ثيدحلا يفو . مائآو مارجإ نم هوفرتقا امب مهيلع تدهشو
 ا( لضانأ تنك نكلعف ٠ ًاقحسو ركل ادعي : لوقيف مالكلا نيبو هنيب خم مث . هلامعأب قطنتف ٠ يقطنا

 رمألا اذه نم اكعتو افيموت مهدولجو مهئاضعأل اولاقو ىأ «انيلع متدهش مل مهدولجل اولاقو#

 ىذلا هللا انقطنأ اولاق# ؟ مكنع عفادنو لداجن انك اًمِإَو انلعف امب متدهشو انيلع متررقأ مل : بيرغلا

 1 ل . هتردقب هللا انقطنأ امنإو انديب رمألا سيل : نيرذتعم اولاق ىأ #ءيش لك قطنأ
 نم مكدجوأ وه يأ «ةرم لوأ مكفلخ وهوإط حئابقلا نم ملمع اي كيا ادهن ناويحلاو ناسنالاو

 ىأ #نوعجر هيلإو# انقاطنإ ىلع ردق اذه ىلع ردق نمف ٠ انمار نا ايو ياش عك

 لك قطنأ ىذلا , هللا ةردق نم بجعب انقطن سيل ىنعملا : دوعسلا وبأ لاق ثعبلاب نودرت هدحو هيلإو

 نم بجعتُ ال . ًايناث هئازج ىلإ مكعجرو مكتداعإ ىو . ًالوأ مكئاشنإو مكقلخ ىلع ردق نم نإف . يح
 أمو ىأ #مكدولج الو مكراصبأ الو مكعمس مكيلع دهشي نأن ورتتست متنكامو# (©همكحراوجل هقاطنإ

 مكيلع دهشت اهنأ اونظت مل مكنأل , شحاوفلا مكترشابم نيح ايندلا يف دوهشلا ءال ؤه نم نوفختست متنك
 ل ل

 . ةمايقلا موي هيلع دهشت ناسنإالا ءاضعأ نأ ىلع ةلالد هيفو . ملسم هجرخأ ليوط ثيدح نم ءزج اذه (1) . 75. / ريثك نبا رصتخم (1)

 . 77/8 دوعسلا يبأ ريسفت (54) . ريدق ءىيش لك ىلع هللاو



 نحل نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 سا سور ور سرس يع ريع باارقلا ع رع ع 0 رو ل و

 (57© نيبتعملا نم م مه ان أوبتعتسا نإ و ل ىونم رالف أويضينإَف 2 نست نم متحبصاف

 نم َتَلَح ْدَق مم ف ُلْوَْلا ميل اع نحو ِمهَمْلَح نو ميدي نهبام ممل ونيف ارق مهل انضيقو *
 سام يمص سم سوار م2 ماس >2

 هيف أوْعْلََو ناَّرْل اذه أوعمسلال أورمك يذلا لاَكو يل ن 22 نيريسلخ اوناك نإ ىينإلار نأ نم مِهلْبق

 نإ نواععت أوناكى دل اوس مهني زجْنلو اذ اديدش اناَذَع أورممك نيد ( َنَفيِذْنَلَ 4 َنوُبلْغَت رعّلَعَل

 © َنودْعْجي َياَعبأ اوناك امي 7 ب لا راد ايف مَ يل هللا ادعأ ه1 كلذ
 نأ متننظ امو . ةحيضفلا ةفاحم شحاوفلا ييسر ووو
 هيلعو الإ لاح هيلع رمي الأ يغبني نمؤملا نأ ىلع ُهيبنت هيفو . اهنم متيفختسا اف مكيلع دهشت مكءاضعأ
 ًاريثك ملعي ال ىلاعت هللا نأ متننظ نكلو يأ «نولمعت ام ًاريثك ملعي ال هللا نأ متننظ نكلوإ ”بيقر

 يأ # مكادرأ مكبرب متننظ يذلا مكنظ مكلذو#ماثآلاو يصاعملا ىلع متأرتجا كلذلو . ةيفخملا حئابقلا نم
 رامدلاو كالحلا يف مكعقوأ ىذلا وه - ايافخلا نم ًاريثك ملعي ال هنأ - نيملاعلا برب حيبقلا نظلا مكلذو

 مامت اذهو . مكيلهأو مكسفنأو مكتداعس مترسخف يأ #«نيرساخلا نم متحبصأف# رانلا مكدروأف

 مهماقم ٌرانلاف باذعلا ىلع اوربصي نإف ىأ كك ىوشم ٌرانلاف اوربصي نإف# ءاقشلاو نارسخلا

 . هللا ءاضرإ اوبلطي نإو يأ «نيبتمُا نم مه امف اوُبتعتسي نإوإ اهنع مهل صيحم الو ديحم ال ء مههزنمو
 . بتاعلا يضرُي ام ىلإ هيلع بوتعملا عوجر : ىبتعلاو : يبطرقلا لاق . مهيلع يضرملا نم مه اف

 مهل انرّسيو نيكرشملل انأيه ىأ «ءانرق مهل انضِّيقو» "”يناضرأف هئيضرتسا ىأ ينبتعأف هّتبتعتسا : لوقت
 مهل اوّسح يأ «مهفلخ امو ميهيديأ نيب ام مه اوّيزفإ» سنإلا ةاوغ نمو . نيطايشلا نم ءوس ءانرق
 © نينسح الإ مهسفنأ اوري ملف مهلامعأ مهل اونسح : ريثك نبا لاق ةليقتسملاو ةرضاحلا ؛ ةحيبقلا مهل امعأ

 يف مهئاقشب مّتحملا ءاضقلا وهو . باذعلا ةملك مهيلع ققحتو تبث يأ «لوقلا مهيلع قحوإل
 . مهلبق نم تضم دق نيمرجملا ءايقشألا نم ممأ ةلمج يف يأ «سنإالاو نجلا نم مهلبق نم تلخ دق, ممأ

 مهنأل يأ باذعلا مهقاقحتسال ليلعت *نيرساخ اوناك مهنإ» سنيالاو نجلا نم مهلعفك اولعف نم

 ال ا,ورفك نيذلا لاقو» ىدبألا باذعلا اوقحتسا كلذلف « ةرخآلاو ايندلا ىف نيرساخلا نم اوناك
 اوبذك مهنأو شيرق يكرشم نع ربخأ . مهريغو دومثو داع رفك نع ىلاعت ربخأ ال 4نآرقلا اذهلاوعمست
 اوغلاو# هنع اولغاشتو . نآرقلا أرق اذإ دمحمل اوعمتست ال ضعبل مهضعب نورفاكلا لاق ىنعملاو نآرقلا

 نبا لاق هنيد ىلع هوبلغت يكل دحأ هعمسي ال ىتح هتءارق دنع مكتاوصأ اوعفرا يأ 4ن وبلغت مكلعل هيف

 اورفك نيذلا نقيزئلفإ ”لوقي ام ىردي ال ىتح ههجو ىف اوحيصف دمحم أرق اذإ لهج وبأ لاق : سابع

 . 504/16 يبطرقلا ريسفت (1) . 165/9 يواضيبلا ريسفت (1)

 , ؟85 7/١6 يبطرقلا (1) . 705037 / ريثك نبا رصتخم (0)



 تلصف ةروس "١ )14١( ؟

 سو رس وءرس لم ل و مساس ةام#

 نم انوُكَيل انماَدقأ تح امهلعجت سئإلاو نبأ نم انالض

 هر دل سرس ل هيلا اس ل ير ساس سر جول رس را سك سس ساو سا ح

 أورشناو اونزح الو أوفا الأ ةكيتكملا مط لزع أومدقتسا مث هللا اسبر اولاك نبذل َنإ 5 َنيِلَغِسأْلا
 مد رئادرس ح8 مخ ريس غ2 ماس

 كسلا قرتسل ام ايف كلو ها را ةزَيَحلا ىف كالو أ نحت يجر نودعو منك لأ هنأ

 سس ا # سع سوال ىه راس سار 8

 | نيذلا انرأ اسبر أورفك َنيِذْلا لاق

 عم الو فخم ال ًاديدش ًاباذع نآرقلاب نيئزهتسملا رافكلا ءال وه نقيذنل هللاوف يأ «ًاديدش ًاباذع

 حبقأو اريحا . مهلاعفأ ميسو ٠ مهلامعأ رشب مهنيزاجنلو يأ «نولمعي اوناك يذلا ًاوسأ مهتيزجنلو#»

 منهج ران وه - ءازحلا اوسا وي ىذلا د ديدشلا باذعلا كلذ ىأ «راثلا ء هللا ءادعأ ءازج كلذ# ءازجلا

 نوجرخي آل ةماقإالا راد منهج يف مهل يأ «دلخلا راداهيف مهل» هلوسرو هللا ءادعأ ؛ نيمرجملا 0

 تايآب مهئازهتساو « نآرقلاب رهرفك لع ف ءارخ يأ «نودحجي انتايآب اوناكابب ًءازجإ» ًادبأ اهنم

 . زاجعإالا دح ىلإ غلاب نآرقلا نأ اوملع امل مهنأل ًادوحج نآرقلاب مهوغل د : يزارلا لاق نمحرلا

 هنوك اوملع . ممهنأ ىلع لدي كلذو . ةدسافلا ةقيرطلا كلت اوعرتخاف 5 هب اونم وي نأ سانلا هعمس نإ اوفاخ

 #*« سنالاو نجلا نم انتاضإ نسدللا انوا انك رااز سفك نيذلا لاقوإل 2"ًادسح هودحج مهنأ الإ ًازجعم

 ظفلب ءاج امنإو ٠ سنرالاو نجلا نم انلضاو اناوغأ نم لك انرأ انبر منهج اولخد اذإ رافكلا لوقيو يأ

 سنجل أب داري «نيِذّللا ل ب دارملا نأ رهاظلاو : نايح وبأ لاق لبقتسملا هانعمو هققحتل « لاقو » يضاملا

 انوكيل# ًايفشتو ًاماقتنا انمادقأب (هاظن ىأ «انمادقأ تحت امهلعجن» ”نيعونلا نيذه نم وغم لك ىأ

 الو ٠ نيقفانملا كرد اهنأل منهج باذع دشأ يهو ٠ رانلا نم لفسألا كردلا يف انوكيل يأ 4نيلفسألا نم
 هللا انبر اولاق َنيزذلا نإ# لاقف نينم ملا 2اس لاترددل هفدرأ . نيمرجملا ءايقشألا لاح ىلاعت ركذ

 . هتعاطو هللا ديحوت ىلع اوماقتسا مث . هل لمعلا اوصلخأو ًاقداص ًاناهيإ هللاب اونمآ ىأ «اوماقتسا مث

 : ةميركلا ةيآلا الت نأ دعب ربنملا ىلع لاق هنأ هنع هللا يضر رمع نع . تاما ىتح كلذ ىلع اوتبثو

 ىلع اوماقتسا مهنأ : ضرغلاو "© بلاعثلا ناغور اوغوري مل مث . هتعاطل ةقيرطلا ىلع هللاو اوماقتسا
 دقو افاليف نيمالسف اقيح قم وه اوناكفا . مهلاعفأو . مهلاوقأو مهقالخأو . مهكولس يف ٠ . هللا ةعيرش

 : لوقي ناك هنأ نسحلا نعو « ةماركلا نيع ةماقتسالا : لاقف ةماركلا فيرعت نع نيفراعلا ضعب لئس

 مهيلع لزنتت يأ «اونزحت الو اوفاخت الأ ةكئالملا مهيلع لَّرتتإ» ةماقتسالا انقزراف انبر تنأ مهللا

 ىف هومتفلخ ام ىلع اونزحت الو , ةمايقلا لاوحأ نم هيلع نومدقت امم اوفاخت ال نأب توملا دنع ةمحرلا ةكئالم

 اورشبأو ىأ *نودعوت متنك يتلا ةنجلاب اوريثبأو# هيف مكفلخن نحنف دلوو لامو لهأ نم ايندلا

 ىلع راضتحالا نيح لّزنتت ةكئالملا نإ : هداز خيش لاق لسرلا ناسل ىلع اهب هللا مكدعو يتلا دلخلا ةنجب
 نم ؤملا نِإو . ةمايقلا موي دئادشو « ربقلا لوه نم الو . توملا لوه نم اوفاخت ال نأ ةراشبلا هذهم نينم ملا

 . دعوت تنك يتلا ةنجلاب رشبأو . نزحت الو مويلا فخت ال : هل نالوقي هسأر ىلع نيمئاق هيظفاح ىلإ رظني

 . 88/١6" يبطرقلا ريسفت () . 448 /ا/ طيحملا رحبلا (؟) . ١7١ /7ا/ ريبكلا ريمسفتلا )١(



 ظ55 نو رشعلاو عبارلا ءزجلا
 سل مسسصتس  س سيس سسسسل

 سم وع هام ج2 رتل ىءضص ر.يوو سارع 5000
 0 ا 0 0

 27 راس م سو م دن رع

 معص اسص يلا 2005 0 20 2 هر 2 720- 2 غو رع م لب دوج ل ع ص رم دج رج

 هج يطع مال اهلقلي امو 200 2 لو 3 ,هنييوكليب

 نطل نم َكَنَعَرنِياَمِإَ 22 امإ ص
 رم يارس ل 2 0 و 2 م ال حس

 سمشلاو راهنلآو لِيَلأ هئليا“ نمو م مِلَعْلا عيمسلاوه رهنإ هنإ هللأب ٌذعتسأف | غر

 ايندلا ةايحلا يف مسكؤايلوأ نحنإ» "”كريغ اهب داري امئإف كنلوهت الف اهلثم رت مل ارومأ م ويلا ىرتس كنإو

 هيف ام ىلإ ! مكدشرت 1 ل مدل هر وبما 8 : ةكئالملا مط لوقت يأ «ةرخآلا يفو

 يف مكلو يأ «نوعدت اماهيف مكلو مكسفنأ ىهتشت ام اهيف مكلوو نيرادلا ىف مكتداعسو مكريخ
 نونمتتو نوبلطت ام اهيف مكلو « تاوهشلاو ذئاذللا لا . مكسوفن هيهتشت ام ةنجلا
 نمو نيقتملا هدابعل ةمحرلا ميظع . ةرفغملا عس او بر نم ةماركو ةفايض يأ «ميحر روفغ نم ًاْزُند

 .هلاحو هلعفو هلوقب .هتعاطو هللا ديحوت ىلإ اعد ىأ #هللا ىلإ اعد نمه ًالوق نسحأ

 نم لك يف ةماع ةيآلا هذهو :ريثك نبأ لاق هبهذمو هنيد مالسإلا لعجو .تاحلاصلا لعفو

 لك يف ةماع ةيآلاو :ىيرشخمزلا لاقو 5لتهم هسفن ى وهو ريخ ىلإ اعد
 ًايعاد ءريخلاب ًالماع .مالسإالا نيدل ًادقتعم ًانمؤم نوكي نأ :ثالثلا هذه نيب معمج نم
 ةنسحلا لعف ىواستي ال ىأ 4ةئيسلا الو ةنسحلا يوتست الو» ”نيلماعلا ءاملعلا ةقبط الإ مه امو . هيلإ
 عفدا يأ «نسحأ يه ينتاب عفدا» ةبقاعلا نسحو ءازجلا يف ميظع قرف اههنيب لب ٠ ةئيسلا لعف عم
 لاق وفعلاب ةءاسبالاو « ملحلاب لهجلاو . ربصلاب بضغلا عفدت نأ لثم . نسحأ يه يتلا ةلصخلاب ةئيسلا
 «ميمح يلو هنأك ةوادع هنيبو كنيب يذلا اذإفإ» كيلع لهجي نم لهج كملحب عفدا : سابع نبا
 اهاَّقْلُي امو# كل هتبحمو هتدوم ىف ةقادصلا صلاخلا . بيرقلا قيدصلاك كودع راص كلذ تلعف اذإف ىأ

 ظيغلا مظكب هسفن دهاج نمألإ ,ةديمحلا ةلصخملاو ٠ ةعيفرلا ةلزنملا هذه لاني امو ىأ «اوربص نييذلا الإ

 ةداعسلا نم رفاو بيصن وذ الإ اهلانيو اهيلإ لصي امو ىأ « ميظع ظحوذ ألإ اهاثاُي امو# ىذألا لاتحاو

 ترمأ ام كرتب ناطيشلا كيلإ سوسو نإو ىأ «هللاب ذعتساف حزن ناطيشلا نم كّنتغزني اًمإو» ريخلاو

 هرشو هديك نم هللاب ذعتساف ٠ ماقتنالاو شطبلا ىلع كلمحي نأ دارأو . نسحأ يه يتلاب عفدلا نم هب

 ىلاعت ركذ مث . مهلاوحأو مهللاعفأب ميلعلا . دابعلا لاوقأل عيمسلا وه يأ «ميلعلا عيمسلا وه هنإ»

 نمو ىأ «رمقلاو سمشلاو ٌراهنلاو ليللا هتايآ نمو لاقف ةغلابلا هتمكحو « ةرهابلا هتردق لئالد
 حلاصمل نيرخسم . رمقلاو سمشلا ليلذتو . راهنلاو ليللا بقاعت هتردقو هتينادحو ىلع ةلادلا هتامالع

 )١( فاشكلا (”) . 7514 /” ريثك نبارصتخم (7؟) . 71 / يواضيبلا ىلع هداز خيش ةيشاح ١857/4 . ) )4يبطرقلا 1/1"



 0م لا ١غ

 لا - 0

 )0 دا هايإ منك نإ | َنُهَمَلَح ىلا ل أوُدِصْمَ ًاودمجتأو مَع و سمشلل ًاودجست ال رمَقْلاَو

 ريش عربا ال راع ماو

 ف 2 نومك ال مهو رابتلاو ليلا ره ,هل نوحبسي كبر دنع َنيدلاَف أوربكتسا نإف

 قولخملل اودجست ال ىأ «نهقلخ يذلا هلل اودجساو .رمقلل الو سمشلل اودجست ال# رشبلا
 هنودرفت متنك نإ يأ *نودبعت هايإ متنك نإ# اهعدبأو ءايشألا هذه قلخ ىذلا . قلاخلل اودجبساو

 دنع نيزلاف# هلل دوجسلا نع رافكلا ربكتسا نِإف ىأ «اوربكتسا 2 فه هاوس دخأل اودجست الف ةدابعلاب

 ال يأ #نومأسي ال مهوإ راهنلاو ليللاب هنودبعي راربألا ةكئالملاف ىأ «راهنلاو ليللاب هنوحبسي كبر

 . هتدابع نوُلمي
 ننال نيل

 7و2

 «طيحم ءيش لكب هنإ الأ . .ىلإ . .ةعشاخ ضرألا ىرت كنأ هتابآ نمو#.: ىلاعت هللا لاق

 . (84) ةيأ ةياهن ىلإ ("94) ةيآ نم

 هدوجو ىلع ةلادلا لئالدلا ركذب اهفدرأو « راربألا نينم ؤملا تافص ىلاعت ركذ امل : همساأنملا
 اذه تاحفص نم . روشنلاو ثعبلا ىلع لدي ام انه ركذ . هتمكحو هملع لايكو « هتينادحوو هناحبس

 نايبب ةميركلا ةروسلا مع متخو « هئايبنأو هلسرب نيبذكملا . هتايآ ىف نيدحلملا ركذب هبقعأ مث . روظنملا نوكلا

 . ميظعلا نآرقلل نيركنملا . نيمرجملا ءايقشألا لاح

 أ : لاقي لودعلاو ليملا : ُداحلالاو . ةماقتسالاو قحلا نع نوليمي «نودحلُي» : صتفغللا
 مج اهم هعايس نم نام سم قو جملا ةعب امج لدعو دع داح يأ هلا نيد ف

 بره اذإ ًاصيح صيحي صاخ نم برهمو رارف «صيحإ» اهرسكو فاكلا مضب ةرمثلا ءاعو وهو مك
 ' ا را كش #«ةيرم# ضرألاو تاومسلا راطقأ #قافآلا## ضرعأو دعابت #ىأن#

 ا لا ا لا اا لا لل لا ا ا ار سس سس ج4

 يحمل اًهاَيَحَأ عَ تَرَ ا ا كنا هتلبا# نمو

 0 ا

 جه رد 5 وت لك لع , 4 ا

 ىلع ةلادلا ثتامالعلاو نيهاربلا نمو يأ «ةعشاخ ض-رألا ىرت كّنأ ِهِتايآ نمو» : رثسيفللا
 اذإفإ ليلذلا عضاخلا لجرلا هبشت . اهيف تابن ال ءادرج ةسباي ضرألا ىرت كنأ . هتردق لامكو هتينادحو

 تلعو تخفتناو ةديدش ةكرح تكرحت رطملا اهيلع انلزنأ اذإف ىأ *تبرو تّرعها ًءاملا اهيلع انلزنأ
 هلإالا نإ يأ 4ىتوملا ييحُل اهايحأ يذلا نإ# رامثلاو عورزلا ناولأ عيمج نم تجرخأو . تابنلاب

 يأ «ريدق ءيش لك ىلع هنإ# روبقلا نممهثعبيوتاومألا يبحيئذلاوه اهتوم دعب ضرألا ايحأ ىذلا



 ه نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 ه رامو 8 #ءاس 2 2 ص ير م حم جرح 2م

 اغا ةمديلا وَ انما# ني نم مأ ريختر انلآ ىف قلي نَقأ انيلع َنوُمحي ال انني ىف َنودحلي َنيدْلآَّنإ
 لسع

 م ري ص ا # ص رص ربج نا عمر دسم ها أ لا لا

 هيئايال ك١ ريع بتكل ْنِإَو مهءاجامل ل 1 اورفك يلا ذإ رص اى م
 م و رغ ب حما تك برس عر 2 صا ساس لح ل مص ىجرصرم يا

 ركرص رص تكارس 2

 عج رببلأ بط و قرم كر

 ءايحإ ىلع رداق هنإف . ةبدجملا ضرألا نم رامثلاو عورزلا جرخأ اف ٠ ءىش العو لج هزجعي ال

 نيذلا نإ» لاقف هدوجو ىلع نيهاربلاو ةلدألا روهظ دعب هتايآ يف دحلي نم ىلاعت دعوت مث . . ىتوملا
 بيغي الاهراكنإالاو بيذكتلاوفيرحتلاب ءانتايآ ف نونعطي نيذلا نإ يأ انيلع نوفخي ال انتايآ ىف نودحلُي
 وه : سابع نبا لاقو دانعلاو رفكلا داحلإالا : ةداتق لاق ديدهتو ديعو هيفو « داصرملاب مه نحنف انع مهرمأ

 يأ «ةمايقلا موي ًانمآ يتأي نم مأريخ رانلا ىف ىفلُي نمفأ# ”هعضوم ريغ يف هعضوو مالكلا ليدبت
 لاق ؟ ةمايقلا موي هللا باذع نمأنمآ ةنحجلا ف نوكي نم مأ لضفأ عزفلاو فوخلا عم منهج يف حرطُي نمفأ
 نونوكي هللا تايآب نينم ؤملا نأو , رانلا يف نوقلُي هللا تايآ يف نيدحلملا نأ ىلع ةيبنتلا ضرغلاو : يزارلا

 وهو « ةايحلا هذه يف نوءاشت ام اولعفا يأ 4 معئش ام اولمعا» '”اههنيب ام ناّتشو . ةمايقلا موي نينمآ

 ىلع علّطم ىلاعت وه يأ «ريصب نولمعت امي هنإإ» ىلاعت هلوق ليلدب ؛ ديعولا لظب عّفلم ةحابإ ال ديدهت

 املركذلاب اورفك نيذلا ّنإ# اهيلع مكيزاجيسو . مكلاوحأ نم ةيفاخ هيلع ىفخت ال مكل امعأ
 هنأك رمألا ليوهتل فوذحم « نإ » ربخو « هللا دنع نم مهءاج نيح نآرقلاب اوبذك نيذلا نإ يأ «مهءاج
 هنإو يأ «زيزع باستكل هنإوإ» "”هتعاظفو هتعاشب ةدشل فصوي داكي 3 اج هرعت ةوزاحيساا : ليق

 دناعم لك عمقيو . دحاج لك مفدي . زاجعإالا نم هيلع ىوتحا امل هلريظن ال . ةجحلا ةوقب ل

 لو « تاهبجلا نم هج نم لطابلا هيلإ قرطتي ال يأ دفلخ نرم الو هيدي نيب نفل طابلا هييأي الإ

 نم ليزنت# ©نيملاعلا بر نم لّرنم هنأل . ليبس هيلإ نالطبلل سيل ىأ : ريثك نبا لاق هيف نعطلل لام
 ةرشك ببسب هقلخ نم دومحم ؛ هلاعفأو هلاوحأو هعيرشت : يف ميكح هلإ نم ليزنت وه نأ «ريع

 نم لُسرلل ليق دق ام الإ كل لافي ام» لاقف رافكلا ىذأ نم هبيصي هبيصي ام ىلع هيبن ىلاعت ىلس مل . . همعل

 اهف نعطلاو يذؤملا مالكلا نم مهلبق لسرلل رافكلا لاق دق امل | .كموق رافك كل لوقي ام ىأ «كلبق

 ٍباقعوذوةرفثموذل كّبر نإ "'هموق بيذكتو ىذأ نم هيَلسُيو هيبن يَرَعُي : يبطرقلا لاق هللا لزنأ

 كرمأ ضوفف . نيرفاكلل ديدشلا باقعلا وذ . نينم ملا بونذل روفغلا وه دمحم اي كبر نإ ىأ «ميلأ
 هروهظو هعوطس دعب قحلل مهترباكمو نيرفاكلا تّنعت ىلاعت ركذ مث . كئادعأ نم كل مقتني هنإف هيلإ

 ربخلا نأ طيحملا رحبلا يف نايخ وبأ راتخاو نيرسفملا رثكأ يأر اذه (”) . 9709 /99/ ريبكلا ريسفتلا (1) . 555/18 يبطرقلا ريسفت (1)

 . رهظأ لوألاو « دئاعلا هنم فذح هنكلو « هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال#وهو روكذم

 . ”5ا//8١© يبطرقلا ريسفت (0) . 568 /" ريثك نبا رصتخم (4)



 تحت اتش انك

 و
 صاحب 2 سو سرا موص ت مو » .ءررو رص ل رع و مر

 انش 56 أوممأَ َنيذللوه لف 0 ىمعأ هني كالو اولاَعَل ايمحتأ اناءرق هئنلعج ولو

 لا ع وح صرخ رع إلا رع وااو

 ىسوم اَنْدَياَد ء دَقَلو 2 دعب ناكم نم 56 كب مييلعوهو رقو 0 ف نوم ال نبدأ

 د 00 لا لا ص را راس ص

 نم (ةي بيرم هنم كش فل مهنإو مهني ىضقل كبر نم تّقبس هما الولو :٠ 52 بتكلا

 «هّتايآ تلّصُف الول اولاقلإ» مجعلا ةغلب نآرقلا اذه انلزنأول يأ «ًايمجعأ ًانآرق هانلعج ولوإ لاقف
 ماهفتسا ؟ «يبرعو يمجعأأ انتغلب لزن ًالهو همهفن ناسلب هتايآ تيب اله : نوكرشملا لاقل ىأ

 لزن اله : مهتنعتل نولوقي اوناك رافكلا نأ اوركذ : يزارلا لاق ؟ يب رع يبنو يمجعأ نآرقأ يأ يراكنإ
 قا لاق مث ٠ . ضارتعالا ريع نوحرتقت امك ناك ول رمألا نأب اوبيجأف ! ؟ مجعلا ةغلب نآرقلا

 لوأ يف مهنع ىلاعت ىكح دقو ؛ .. عيب هضعب قلعتم دحاو مالك اهربخا لإ انوا نب ةروسلا هذه نأ ىدنع

 ةغلب نآرقلا اذه لزنأ ول هنأب انه مهيلع ىلاعت ٌدرف ه«هيلإ انوعدت امم ٍةَّنكأ يف انبولكإل اولاق مهن :أ ةروسلا

 اولوقي نأ مهل حصلو ! ! برعلا موقلا ىلإ يمجعلا مالكلا تلسرأ فيك : اولوقي نأ مه ناكل ماعلا

 نم مهو . برعلا ةغلب لزن دقوامأ! | هانعمب طيحن الو همهفن ال انأل #هيلإ | انوعدت امم ٍةنكإ ىف ابولق»

 وه لق# "”مظنلا همجو نسحأ ىلع ةيآلا نأ رهظف ؟ كلذ اولوقي نأ مهنكمي فيكف ٠ ةغللا هذه لهأ

 ءافشو . ةلالضلا نم نينمؤملل ىده نآرقلا اذه نإ : دمحم اي مه لق يأ «ءافيثو ىده اونمآ نيذلل
 اذهب نوقدصي ال نيذلاو ىأ «رقو مهتاذآ ىف نونمؤي ال نيذلاو# بيرلاو كشلاو لهجلا نم مهل

 اذه نأ امك يأ «ىمع مهيلع وهوإ هيف وغللاب اوصاوت كلذلو . هعامس نع ممص مهئاذآ يف . نآرقلا
 ءافش وه ام نآرقلا نم لزننو# ىلاعت هلوقك نيرفاكلا ىلع ةساعتو ءاقش وه . نينم ؤملل ةمحر نآرقلا
 . هتايآ حوضول نآرقلا نإ : يواضيبلا ةيشاح ىف لاق «ًاراسخ الإ نيملاظلا ديزي الو . نينمؤملل ةمحرو
 . بايترالاو رفكلاو لهجلا ءاد نم ءافشو . كشلاو بيرلل ليزمو . قحلا ىلإ ٍداه . هنيهارب عوطسو

 هدعسي ام دقفت نع هدعاقتو . تاوهشلا مبنا ق دلعوت نع ادياثإ هناجرإل 5 هب نم وي ملو هيف باترا نمو

 ناكم نم ىداسي نمك . نارقلاب نورفاكلا كشلوأ ىأ #ريعب | ناكم نم نؤفان كتلوأ» (9هيجنيو

 ةميهبلا لثم ديري : سابع نبا لاق ليثمتلا ليبس ىلع اذهو هب ىداني ام مهفي الو عمسي د ال هنإف . كيعب

 ىبوم انيطعأ دقل هللاو ىأ «هيف فلتخاف باتكلا ىسوم انيتآ دقلو# "”ءادنو ءاعد الإ مهفت ال يتلا

 : يبطرقلا لاق نآرقلل ةبسنلاب كموق لاح اذكه . بّدكمو اهل قّدصم نيب ام هموق اهيف فلتخاف ةاروتلا
 هب نمآف . مهباتك يف مهلبق نم فلتخا دقف . كباتك ىف كموق فالتخا كنزحي ال يأ لي يبنلل ةيلست اذهو

 ضرفلا ليبس ىلع وه امو مجعلا ةغلب لزني نأ اوحرتقي مل مهنإف , رهظألا ره رخفلا مامإلا هركذ ىذلا اذهو #17 /؟9/ريبكلا ريسفتلا (1)
 اذه انلعج ول ىنعملا : ةيآلا ريسفت يف لاق ثيح يبطرقلا ةمالعلا هيلإ بهذ اموه هاتحجر ىذلا اذهو ه/ولاقل ًايمجعأ ًانآرق هانلزنأ ولو» ليلدب
 ذإ . زاجعإالا ىنعم هب ررقتيل مهناسلب لزنأ هنأ ىلاعت نيبف . ةيمجعألا مهفن ال برع انإف انتغلب هتايآ تنّيب الول اولاقل برعلا ريغ ةغلب نآرقلا

 يواضيبلا ىلع هداز ةيشاح (؟) . هللا دنع نم هنأ ىلع ليلد لدأ كلذف هتضراعم نع اوزجع اذإو . ًارثنو امظن مالكلا عاونأب سانلا ملعأ مه
 . ١4 /اا/ ريبكلا ريسفتلا ("*)  ؟ هر“



 ١ نو رشعلاو سماخلا ءزجلا

 را عد 5 هر ا مم

 0 و ل * عمق رمال هنأ نمو 0

 م سو م ناسا <

 مك 3 007 -_ سه كاعد

 00 و تام سم 06 هس 2 رثك سو ف 3 رف

 يعاتب مكح هلا ذأ الولو يأ هبي يدير وم تدبسأسلك لو "او باكو

 دي رولر تاجرا با ا و

 هذه يف تاحلاصلا نم ًاًئيش لمع نم يأ «اهّيلعف ًءاسأ نمو هسفنإف ًاحلاص ليع نمإل بارطضالاو

 نكح امو هيلع هررضو كلذ لابو عجري امنإف ايندلا يف ءاسأ نمو.« اةسعن نع كلو عفن دوعي اماف اناا

 الإ ادحأ بقاعي ال ىلاعت وهف 3 ةءاسإ ريغب بذعي ىتح ملظلا ىلإ ًابوسنم هللا سيلو يأ «دييبعلل .مالظب

 ل ١ ةغلابملل انه « مالظ 1 ةحيبص ثنين: نورسفملا لاق همرجب الإ هبقاعي الو . هينذب

 . ًانايحأ ملظي هنكلو ملظلا ريثك سيل ىلاعت هنأ مهوأل ةغلابملل تناك ولو او راجل . راّطع لثم

 ملع هدحو ىلاعت هيلإ يأ 4ةعاّسلا ٌملع دري هيلإ# العو لج ملظلا هيلع ليحتسي هنأل دساف ىنعملا اذهو
 اهلبق امل اهتبسانمو « هللا الإ هنيعب ةعاسلا تقو ملعي ال يأ : رخفلا مامإلا لاق هريغ هملعي ال ةعاسلا تقو

 لحأ لك ءازج نأ هانعمو «اهيلعف ءاسأ نمو هسفنلف ًاحلاص لمع نمإ# هلوقب رافكلا دده امل ىلاعت هنأ
 ال مويلا كلذ ةفرعم نأ ىلاعت نيبف ؟ مويلا كلو نوكي ىتني : لاق ًالئاس نأكف ٠ ةمايقلا موي ىف هيلإ لصي

 اهفالغ نم تارمثلا نم ةرمث جرخت امو ىأ «اهمابكأ نم تارمث نم جرخت امو# “هللا الإ هملعي

 الإ هدلت الو . اهنطب ىف ًانينج ىثنأ لمحت الو ىأ «هملعب الإ عضت الو ىشنأ نم لمحت امو# اهئاعوو

 نيأ ميداني مويوإ "ءامسلا ىف الو ضرألا ىف ةرذ لاقثم هملع نع بزعي ال . ىلاعت هملعب استلم

 عيرقت هيفو ؟ ةهللا مهنأ متمعز نيذلا يئاكرش نيأ نيكرشملا هللا ىداني ةمايقلا مويو يأ ؟ 4 يئاكرش

 ام ام ةقيقحلاب نآلا كانربخأو كانملعأ : نوكرشملا لاق يأ «ديهش نم ام ام كاّنذآ اولاق» مه مكهتو
 ٠ مهنم مانصألا تاربتو مانصألا نم اوءربت ةمايقلا اونياع امل : نورسفملا لاق ًاكيرش كل ْنأب مويلا دهشي نم

 ىا # لبق نم نوعدي اوناكام مهنع لضو# ناهإ هيف عفني ال تقو يف مهديحوتو مهناميإ اونلعاو

 الل هنأ اونقيأو ىأ #«صييخ نم ملام اونظو# ةموعزملا ةهلآلا نم ايندلا يف هنودبعي اوناك ام مهنع باغو

 هلا ؤس نم ناسنإالا لمي ال يأ «ريخلا ءاعُد نم ناسنإلا مأسي الإ» هللا باذع نم مهل صلخت الو برهم

 ةنجألاو . اهماكأ يف تارمشلا عّبتي بلقلا بهذيو » : لالظلا ىف لاق © ١75/1917 ريبكلا ريسفتلا (73) . "ال . ©١/ يبطرقلا ريسفت )١(

 ةروص ريمضلا يف مسترتو . لايخ اهرصحي ال يتلا ةنجألا روصتيو .ىصحتال يتلا ماكألا بقري ضرألا تابنج ف فوطيو . اهماحرأ ىف

 , ١4٠0/74 نارقلا لالظ ؛ دودح اهل سيل يتلا ةقيقحلا نم روصتي نأ ىرشيلا بلقلا قيطي ام ردقب . هللا ملعل ةعئار



 مه ريب صام رس 2 5000 يصر لق ع سس رص رع ل خ ري ساما

 أوامع ام أاورفك نيذلآ نايننلف 0-0 مقنع ل إل نسيأ نير هنت انك نظاامو

 شل هم اَذإَو ءهيناعانتَو صرع نسنإلا لع انمَعْنأ آَذِإَو © ظيِلَع ٍباَدع نم مُمَقيذنَلَو
 مسج ساس رص رع يارا مرو ا سص# نار معسص يت را

 ع ' 00 و ا داع واعد وذف
 رص

 0س 4 9 هرم ةدص 1 0 28 2 ىِ_ارع مس قدس

 هباصأ نإو / قو ل ناطلسلاو زعلاو ةحصلاو لاملاك . هسفنل ربخلاب هئاعدو

 ءارض دعب نم انم ةمحر هانقذأ نشلو» هتمحرو هللا حور نم ٌطناق . سأيلا ميظع وهف ضرم وأ رقف
 يبيعسب اذه نلوقيل ىأ يل اذه نلوقيل# ءالبو ةدش دعب نم ةحصو ىنغ هانيطعأ نئلو ىأ «هستسم
 ىأ «ةمئاق ةعاسلا نظأ امو "هللا ةمحر راثآ نم يه ذإ ةمحر ةمعنلا ىمس : نايح وبأ لاق يداهتجاو
 ةمايقلا نأ ضرف ىلعو يأ « ىنمّحلل هدنع يل نإ يبر ىلإ تعجر نئلوإ» نوكتس ةمايقلا نأ دقتعأ امو
 عي لجو رعادنلا لع ىحخلا ريثك نبا لاق ايندلا هذه يف لإ نسحأ امك يبر ىلإ نئسحيلف ٠ . ةلصاح

 نيرفاكلا ءال ؤه نملعنل هللاوف ىأ جاولمع امباورفك نيذلا نسئبننلف# ”نيقيلا مدعو لمعلا هتءاسإ

 . باذعلا دشأ مهتبذعنلو يأ «ظيلغ باذع نسم ,هتقيذنلو# ومار مهّترصبنلو ٠ مهمل اعأ ةقيقحب

 ناسنإالا ىلع انمعنأ اذإو يأ «هبناجب ىأتو ضرعأ ناسنإلا ىلع انسعنأ اذإوإ» منهج ران يف دولخلا وهو
 رادزسللا تسازإبو ارو ايف هاب جت . هرماوأل دايقنالا نع ربكتساو ٠ هبر ركش نع ضرعأ

 اذكهو . لاهتبالا نم رثكيو عرضتلا مي دي . ريثك ءاعد وذ وهف هوركملا هباصأ ادإو ىأ # ضيرع اعد

 ضرعلا ريعتسا : يزارلا لاق ءاخرلا ىف هاسنيو ءالبلا ىف هبر فرعي . ناركنلاو دوحجلا ناسنإلا ةعيبط

 ىأ «هب مترفك مث ِهَّللا دنع نم ناك نإ متيأرأ لق 2”باذعلا ةدشل ظلغلا ريعتسا امك . ءاعدلا ةرثكل

 لمأت ريغ نم هب م رفكوب وللا دع رج نارعلا دي واكد. يف كارعم اي ينو ربخأ : دمحم اي مه لق

 يفنلا ىنعمب ىراكنإ ماهفتسالا «ديعب , قاقش يف وه نمم لضأ نم ؟ ملاح رك تك . رظن الو
 عضوم ( لضأ نم » لوصوملا عضو : : دوعسلا وبأ لاق « مكتوادعو مكفاقش طرغل مكنم لضأ دحأ ال يأ

 نيكرشملا ءال ؤمل رهظنس ىأ «انتايأ مهرنس# "'مهلالض ديزل ًاليلعتو . مهلاحل ًاحرش « مكنم :ريمضلا

 ضرألاو تاومسلا راطقأ ىف ىأ 4قافآلا يفإ هللا دنع نم لزنم قح نآرقلا نأ ىلع انججحو انتالالد

 يفو# ةيلفسلاو ةيولعلا بئاجعلا نم كلذ ريغو تابنلاو راجشألاو . موجنلاو رمقلاو سمشلا نم

 فيطل نم مهسفنأ يف ام دارملا : يبطرقلا لاق مهنيوكتو مهقلخ يف هللا ةردق بئاجع يفو ىأ #مهسفنأ

 . رلحاو ناكم نم برشيو لكآي لجرلا نإف . لوبلاو طئاغلا ليبس ىتح . ةمكحلا عيدبو . ةعنصلا

 نم اههب رظني . ءام ةرطق امه نيتللا هينيع يف هتمكحو هللا ةعنص عيدب نمو . نيناكم نم كلذ زيمتيو

 )١( ريبكلا ريسفتلا (") . 7137/8 زيثك نبا رصتخم (7) . 5.4 /ال طيحملا رحبلا /١78 /71 . ) )4دوعسلا يبأ ريسفت 0//71 .



 ١؟ه يع عبارلا ء ءزجلا

1 

 مع 2 2 8 0 6 ماعم 7 0 ل : 1 7 006

 (2 طيح ِءْئَت لب ,هنإ الأ ميور ءاّقل نم ةيرم ىف مهنإ الا يو ديبش ءئش لك

 كلو يعور ةفلتخلا تارصألا نو هيلو راي قتال دندا لو ب ماع هز نت يم لاسلا لإ ضرألا

 ملوأ# قح نارقلا اذه نأ مهل رهظي ىتح يأ «قحلا هنأ مهل نّيبتي ىتح» "هيف هللا ةمكح عيدب نم

 هنع بيغي ال كبر نأ كقدص ىلع ًاناهرب مهفكي ملوأ يأ ؟ «ديهش ءيش لك ىلع هنأ كبرب فكي

 نم ةيرم يف مهّنإالأإ» ؟ ةيفاخ هيلع ىفخت ال ءيش لك ىلع علّطم هنأو ؟ ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش

 نم كش يف نيكرشملا ءال ؤه نإ موقلا اهمأ اوهبتناف الأ يأ لاقي ام ىلإ عماسلا هيبنتل حاتفتسا الأ « مهب ر ءاقل

 هنإف اوهبتناف الأ يأ «طيح ءيش لكب هنإ الأإ» نونم ؤي الو نو ركفتي ال اذهو . ءازجلاو ثعبلاو باسحلا

 . مهرفك ىلع مهيزاجي وهف . ًاليصفتو ةلمج ءايشألا لكب هملع طاحأ دق ىلاعت

اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت ةعغالتلا
 : يلي 

 امو .. مييديأ نيب ام» نيبو «ًاهركو . . ًاعوط# نيبو 4ًاريذنو . . ًاريشب# نيب قابطلا ١

 نيبو « يب رعو . . يمجعأ#» نيبو «*باقعو . . ةرفغم# نيبو «ةئيسلاو . . ةنسحلا» نيبو 4# مهفلخ

 . #نونم ؤي ال

 ىلا باطخلا نم تافتلا وهو #نورفكتل 9 لق#» هلوق دعب «اوضرعأ نإف# تافتلالا

 تاومسلا ىف ال نقف ل ركوب ضو قة عسل.

 ىلع كانه سيل «رقو انناذآ ص711 ا ةراعتسالا

 عراوق نم هنوعمسي ام مفهلاقثتسا ىلع ةلالدلا جرح مالكلا اذه اوجرخأ امعاو 3 هولاق امث ءىش ةقيقح لا

 نع ميبولقو . همهف نع مهعامسأتَّمّصدق هل ةيهاركلا ةدش نم مهنأكف . نايبلا عماوجو . نآرقلا
 . هملع

 . ظعاوملا لوبق مدع يف مهلاح هّبش «ديعب ناكم نم نوداني كشلوأ» ًاضيأ ةراعتسالا -

 عماجلاو , هب ىداني ام مهفي الو عمسي الف . ديعب ناكم نم ىدانُي نم لاحب هيف امو نآرقلا نع مهضارعإو

 . ,لك يف مهفلا مدع

 ١( يبطرقلا يفت ١8/ 51/8 .



 ١ )١*(سورةنفصلت

 ديعولا ىنعم ىلإ ةيلصألا هتغيص نع رمألا جرخ #«متتئش ام اولمعاإ» يديدهتلا رمآلا
 . ديدهتلاو

 لسرم وهف هبشلا هجو فذحو هيبشتلا ةادأ تركذ # ميمح ىلو هنأك# لمجملا لسرملا هيبشتلا - 4

 . لمجم
 هلوق يف ةينايبلا ةعورلا لمأتف . ينآرقلا بولسألا لامج ىف ةغالبلا ريوصت نع زجاع ناسللا نإ- ٠

 يبحمل اهايحأ ىذلا نإ . تبرو تزتها ءاملا اهيلع انلزنأ اذإف ةعشاخ ضرألا ىرت كنأ هتايآ نمو# ىلاعت

 زازتهالاو عوشخلا ظفل لمأتو . ءادألاو ريبعتلا ىف ينفلا قسانتلا روصتو «ريدق ءىش لك ىلع هنإ ىتوملا

 نم هل ايو . ءايحإو جارخإو ثعب وج هنإ . روبقلا نم ىتوملا ثعبي اى هللا اهثعبي ةتيملا ضرألل خافتنالاو

 . بابلآلاب ذخأي عئار ريوصت

 « تلّصُف ةروس ريسفت ى اعت هنوعب مت د

 ا* د



 ةديقعلا رومأ جلاعت يتلا ةيكملا روسلا عوضوم سفن اهعوضومو ٠ ةيكم ةميركلا ةروسلا هذه د“
 وهو « ةلاسرلاو يحولا هوه ةروسلا هيلع رودت يذلا روحملاو « ءازجلاو ثعبلا « ةلاسرلا ' ةينادحولا »
 . ةميركلا ةروسلل يماسألا فدهلا

 لزنأ ىذلا وه نيملاعلا بر هللاف . ةلاسرلا ردصمو . يحولا ردصم ريرقتب ةروسلا ءىدتبت *
 نم ةيناسنالا اوجرخيل « هدابع نم ءاش نم هتالاسرل ىفطصا يذلا وهو . نيلسرملاو ءايبنألا ىلع يحولا
 . ناميالاو ةيادهلا رون ىلإ « لالضلاو كرشلا تايلظ

 ندكيل تاومسلا نإ ىتح . دلولاو ةيرذلا هلل مهتبسنو . نيكرشملا ضعب ةلاحل ضرعت مث
 يف ىلعألا ألملاب اذإ . نوطبختي مهالض يف نوكرشملا ءالؤه انيبو .ةعينشلا ةلاقملا كلت لوه نم ن رطفتي

 ءامسلا لهأ ناميإو . مهنايغطو ضرألا لهأ رفك نيب ةنراقملل كلذو . نوقرغتسي هلل مهديجمتو مهحيبسن
 : مهناعذإو

 هب ىلاعت هللا لسرأ دحاو نيدلا نأ ررقتف . ةلاسرلاو يحولا ةقيقح نع ثيدحلل ةروسلا دوعت مث
 ًاحون هب ثعب يذلا مالسإالا وهو . دحاو مهنيد نأ الإ تفلتخا نو ءايبنألا عئارش نأو . نيلسرملا عيمج
 انيصو امو كيلإ انيحوأ ىذلاو ًاحون هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرش جءماركلا لسرلا رئاسو ىسيعو ىسومو
 . # ىسيعو ىسومو ميهأربإ هب

 باذعلاب مهرذنتو « ءازجلاو ثعبلل نيركنملا . نآرقلاب نيبذكملا نع ثيدحلل ةروسلا لقتنتو *
 «٠ لورخسيو نوءزه ايندلا ْق مه انيب . ةدكفألا هلوهل ريطتو سوءرسلا هل بيشت موي يف ديدشلا

 . ةعاسلا مايق نولجعتسيو

 عنص راثآ نم رثأ وه يذلا . روظنملا ملاعلا اذه يف ناميالا لئالد نع ةروسلا ثدحتت نأ دعبو
 نأ لبق همكحل مالستساالاو دايقنالاو هللا ةوعدل ةباجتسالا ىلإ سانلا وعدت . هتردقو هتمكحو رهابلا هللا
 ال موي يتأي نأ لبق نم مكبرل اوبيجتسا#» بيرق الو لام هيف عفني ال يذلا , بيصعلا مويلا كلذ مهئجافي
 . « هللا نم هل درم

 . ةميركلا ةروسلا علطم يف هب تأدب امك . نآرقلا نعو يحولا نع ثيدحلاب ةروسلا متختو *



 ١
 ىروشلا ةروس (49)

 تومسلا ىفاَم هل هج مكحارزعلا هلل كبل إم َكْل ىحوب كلَدَك تح ن قسع () مح

 هبا لع مج | وعر مع ري" سس سر ريا زمور رص ع2 لم صر خلا هع ل د درا مود ربل“

 مهبر دمحب نوحبس ةكيلملاو نهقوف نم َنَرْطَفَتِب تاونمسلا داكن د مظعلا لعله ضرأل ا امو

 يو مو 2 ار ا ل

 < محررلا روف وه هلأ َنإ ؟ أ ا

 الو باتكلا ام ىردت تنكام انرمأ تره اسوي كيلإ انيحوأ كلذكو جماتخلاو ءدبلا ىف مالكلا قسانتيل

 . ةيآلا « . . ناميالا

 نأ نينم ؤملل ًايلعتو . مالسإالا يف ىروشلا ةناكمب ارموت 6 ىزوشلا ةروس » تيمس ايي هلا
 درفلا ةايح ىف ليلج ميظع رثأ نم هل ال « ىروشلا جهنم ١ لمكألا لثمألا جهنملا اذه ىلع مهتايح اوميقي

 .  مهنيب ىروش مهرمأو »ىلاعت لاق امك عمتجملاو
 ب د د

 «رطافإ ميروطف نم اههلامو »هنمو قوقشلا : روطفلاو . نققشتي «نْرطفتي» : ىتحفغللا
 ةمركملا ةكم #«ىرقلا مأ» هيف قئالخلا عاهجأل ةمايقلا موي , «عسجلا مويو» عرتخمو عدبمو قلاخ

 حضوأو نسو نّيب « عرشإ» سايق ريغ ىلع ديلقإ عمج حيتافم «ديلاقمإ» مكرثكيو مكتشني «مكؤرذيإ»
 ةلطاب «ةضحاد# قلقلاو ةبيرلا يف عقوم 4بيرمإ هبنذ نم بوتيو عجري «بيني» قشو مظع «ربك»
 . تقلز ىأ هلجر تضحدو ؛ تلطب ىأ هتجح تضحد : لاقي ةلئازو

 هابتنا ةراثإو , ”نآرقلا زاجعإ ىلع هيبنتلل ةعطقملا فورحلا «قسَع ٠ مح» : رثسيفللا
 ٌريزعلا ُهَّللا كِلَّبق نِم نيذلا ىلإو كيلإ يحوُي كلذك» فولأم ريغ ءدبو « ةيلوأ فورحب ناسنإلا
 بتكلا يف كلبق نم لسرلا ىلإ ىحوأ . نآرقلا اذه دمحم اي كبر كيلإ ىحوأ ام لثم ىأ «ميكحلا
 ىف ام هل ىأ «ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هلؤ» هعنص يف ميكحلا . هكلم ىف زيزعلا هللا ع, ةلزنملا

 ءايربكلاب درفنملا . هقلخ قوف يلاعتملا وه يأ «ميظععلا يلعلا وهوإ ًاديبعو ًاقلخو اكلم نوكلا

 5 هلالجو هللا ةمظع نم نققشتي تاومسلا داكت يأ «نهقوف ْنِم نرّطفتي ُتاومَّسلا ُداكتإ» ةمظعلاو

 ةكئالملاو ىأ #«مه.ر ردمحب نوحبسي ةكئالملاو» دلولا هللا ذاختا نم نوكرشملا هلوقي ام ةعانش نمو

 نوبلطيو يأ « ضرألا يف نمل نورفغتسيو# هب قيلي ال اع هبوهزني ٠ هللا حيبست يف نوبئاد راربألا

 امنإ ةكئالملا نآل صوصخلا هب داري مومع ةيآلاو : ليهستلا ىف لاق نينم ؤملا نم ضرألا ىف نم بونذل ةرفغملا

 َهَّللا نإ ًالأ» "'ه«اونمآ نيِدَّلل نورفغتسيو# ىلاعت هلوقك يهف .ضرألا ل هأ نم نينمؤملل نورفغتسي

 . ١7/4 ليزنتلا مولعل ليهستلا (؟١ ٠ ةرقبلا ةروس لوأ ىف لوقلا ليصفت رظنا )١(



 ل نو رشعلاو سماخلا ءزجلا

 نب م يح زج يي“ يع مس ا # نم هد 5 مصرع

 َكِبَلِ مرقم كد ) بك مييلع تنأ امو مِيِبَط ظيفح هللا ءايلوأ هنود نم أوُدححأ َنيدأَو

 -ٍ 7 الل يل مح ص مص وعام ب سس ما ا 57 رس

 ىف ٌقيرفو هن ا هيف بي 1 ير ال عمجلا موي رذنتو اَكوَح نمو ئرفلا م أرذنعل أيب رع اناةرق 0

 هوه ع تا صس ري“ 2 0 1 0 لا

 ص نم مهام م َنوُمَلاَو 0 ىف ُءآَسب نم لخدي ن كو ةدحو ةمأ مهلعملا هلل ءاش ولو يح ريعسلا

 0 ًَ سرا مصاص ص رع هيدي م حو سرب اص راس شل صدا عر

 © رد ئش لك ىلع وهو نوملا ييوهو لولا وه هللا هيلو ةدنود نم اوُدحخأ مأ ج ٍريصتالو

 ل ثيح مهب ميحرلا . هدابع 0 هللا نإ موقلا اهمأ رو اهم وو

 لينيتع هللا» دانا ءاكرش 5 اولعج ىأ «ءابلوأ هنود نم اوذختا نيذلاو# (”ءاهتنالا ُِق هل

 اموإ» اهيلع مهّبساحم وهو « ٌءىش اهنم هتوفي ال ٠ مهل امعأو مهلاوحأ ىلع بيقر ىلاعت هللا يأ «مهيلع

 رذنم تنأ اغغإ 5 ناميالا ىلع مهرسقت ىتح مهل امعأ ىلع لكومب دمحم اي تنأ امو يأ 4ليكوب مهيلع تنأ

 دمحم اي كيلإ انيحوأ كلبق لسرلا ىلإ انيحوأ امكو ىأ «ًايبرع ًانآرق كيلإ انيحوأ كلذكوإ» بسحف

 اذهب رذنتل يأ حاهوح نمو ىرُشلا م رسما ضومغ الو هيف سبل ال برعلا ناسلب ٠ ًازجعم ًايب رع ًانآرق

 تيمسو . ةكم يهو ىرقلا لصأ ىرقلا مأو : رخفلا مامإالا لاق نادلبلا نم اهوح نمو ةكم لهأ نآرقلا

 : لاقي ىتح 0 ءيش لك لصأ يمسن برعلاو 4 ميهاربإ ماقمو تيبلا اهيف نآل ؛ اهل ًالالجإ مسالا اذهم

 3 بيهرلا مويلا كلذ سانلا فوختو ىأ «عمجلاموي رولنتو#» "”نالف دئاصق تاهمأ نم ةديصقلا هله

 هثودح نم ةلاحم الو 3 هعوقو ىف كش ال ىأ هيف بيرال# دحاو رديعص ىف باسحلل قئالخلا عاّمجا موي

 : مهنم قيرفو , نونم ْوملا مهو ميعنلا تانج يف مهنم قيرف يأ «ريعسلا يف قيرفو نجلا يف قيرف»
 مهنمفإ» ىلاعت هلوقك ءادعسو ءايقشأ ىلإ باسحلا دعب نومسقني ثيح ٠ نورفاكلا مهو ميحجلا تاكرد

 ا نيدتهم مهلك سانلا لعمل هللا ءاش ول ىأ «ةدحاو ٌدَّمَأ مهلعجل هللا ءش ولو» «ديعسو يقش
 7 ىده لهأ وأ ةلالض لعأ . دحاو نيد لهأ : كاحضلا لاق مالسرالا يهو ةدحاو ةلمو رلحاو نيد لهأ

 ملع نمف ؛ ةحلصملا هيف ام الإ لعفي ال ميكح ىلاعت هّنكلو يأ «هتمحر يف ءاشي نم لخدي نكلو»

 ريعسلا كلذب هلخديف هّلضي لالضلا رايتخا هنم ملع نمو 5 هتندس و كلذي هليكديف يدع ىدملا راثخا هب

 » ةمايقلا موي مهالوتي لو مهل سيل نورفاكلاو يأ «ريصن الو يلو نم مّ ام نولاظلاوإ» لاق اذهو

 رفك نم هيساقي ناك اًمع ِكَي ل وسرلل ةيلست ةيآلاو : نايح وبأ لاق هللا باذع نم مهرصني ريصن الو

 هتمحر ىف هلخدأ ةداعسلا هل تقبس نم نكلو . العو لج هتئيشم ىلإ عجار كلذ نأ ىلع فيقوتو « هموق

 نم نوكرشملا ذختا لب ىأ راكنإالا ليبس ىلع ماهفتسا «ءايلوأ هنود نم اوذختا مأ» ا مالسإالا نيد ينعي

 وه هدحو هللاف ىأ « للا نيف هكئاثوب ؟ قتعاتكو كرست و رباطيو هم ٠نونيعتسي ء ةهلا هللا نود

 7١//841؟10/ ريبكلا ريسفتلا (7) . 5 يبطرقلا ريسفت )١(

 . 804 /ا/ طيحملا رحبلا (5) . 5/1١7 يبطرقلا ريسفت (9)

 نع



 ىروشلا ةروس (49) ١؟؟غ

 1 س2 ىو 2 و سين ص وص م ٍ م

 رص صل صوص ىلا را م ا ماو م 0 0-1 020000 ب

 200 يك ءدلفك بل بن 06-525 يي ضْرألاَو

 2 ريصبْلا

 ءايحإ ىلع رداقلا ىلاعت وه ىأ «ىتوّلا يبحُي وهوإ هاوس "يلو ال . نينم ؤملل ٌرصانلا , قحلا يلولا
 وهف ءيش هزجعي ال يأ «ريدق ميش لك ىلع وهوإ» عفنت الو رضت ال يتلا مانصألا كلت ال « ىتوملا

 0 و

 كلامو يبو« هذح-و يبر وه تافصلا هذهم فوصأوملا ىأ «يبر هللا مكلذو» ءالسا هيلع هيمن ةئيسب

 وه نيفلتخملا نيب مكحيو « ىتوملا يبحي يذلا مكلذ : دمحم اي مهل لق يأ ٌرامضإ هيفو : يبطرقلا لاق ىرمأ

 عجرأ هدحو هيلإو يأ «ُبسينأ هيلإوإ» يرومأ عيمج يف تدمتعا هدحو هيلع يأ 4تلكوت هيلعإ» "ير

 يأ رصحلا ديفت ةرابعلاو : يزارلا لاق هاوس دحأ ىلإ ال ٠ تالضعمو تالكشم نم يلع ضرعي ام لك يف

 0 مث ٠٠ ("يلو هللا ريغ ذختا نم ةقيرط فييزت ىلإ ةراشإ وهو « هيلإ الإ بينأ الو . هيلع الإ لكوتأ ال
 «ضرألاو تاومسلا رطاف# لاقف ةيبوبرلا رهاظمو راثآ نم يه يتلا . ةيسدقلا ةليلجلا هتافص ىلاعت

 دجوأ يأ 4ًاجاوزأ مكسفنأ نم مكل لعج» قباس لائم ريغ ىلع امهعدبمو امهقلاخ العو لج وه يأ
 ليالا نم كلذك مكل قلخو يأ «ًاجاوزأ ماعنألا نموإ» تايمدآلا نم ءاسن مكسنج نم هتردقب مكل

 قلخ هنأ الولو « دلاوتلاب هببسب مكرثكي يأ «هيف مكؤرذي» ًاثانإو ًاروكذ ٠ ًافانصأ زعملاو نأضلاو رقبلاو

 يف ال  ريظن الو ليثم ىلاعت هل سيل ىأ «ءىش هلثمك سيل# دلاوت الو لسانت ةمّث ناك امل ىثنألاو ركذلا
 نع ىلاعت هللا هيزنت : ضرغلاو دمصلا درفلا . دحألا دحاولا وهف . هلاعفأ ىف الو هتافص ىف الو هتاذ
 ماقم لثملا ميقت برعلا : ةبيتق نبا لاق ء ءيش هلثم سيل يأ يفنلا ديكأتل انه فاكلاو . نيقولخملا ةهباشم
 لاقو '”ءىيش العو لج هللاك سيل ةيآلا ىنعمو . اذه ىل لاقي.ال انأ ىأ اذه هل لاقي ال يلثم : لوقتف سفنلا

 ىلسحو هتكولمو « هئايربكو هتمظع ىف  همسا لج - هللا نأ بابلا اذه ىف دقتعي ىذلاو : يبطرقلا

 هباشت الف قولخملاو قلاخلا ىلع عرشلا هقلطأ امو . دحأ هب هّبشي الو , هتاقولخم نم ًائيش هبشي ال . هئامسأ
 تلقت يتانم زوو قراجلا تال ندا لجو رع - ميدقلا تافص ْذِإ . يقيقحلا ىنعملا يف اههنيب

 ريغ تاذ تابثإ ديحوتلا : نيققحملا ضعب لاق دقو , كلذ نع هزنم ىلاعتوهو ؛ ضارغألاو ضارعألا نع

 4 مسا همساك الو 34 تاذ هتاذك سيل : . لاقف يطساولا دازو 4 تافصلا نم ةلّطعم الو 4 تاوذلل ةهبشم

 وهو يأ ةريصبلا عيمسلا وهو# ©” ةعامجلاو ةنسلا لهأ 3 ىقحلا لهأ بهذم اذهو 4 لعف هلعفك الو

 . ١49 /77/ ىزارلل ريبكلا ريسفتلا (1). 5 يبطرقلا ريسفت )١(

 . 8/15 يبطرقلا ريسفت (4) . 88 /4 نيلالجلا ىلع لمحلا ةيشاح رظنا (*)



 ان نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ال و رق جس

 ل َعَرَش * 00 ملط هت لكيم 0 و ءاَشن نمل َقْزِرلا طسبب سر تاولَمْسلآ ديِلاَم هَ

 ص ص رثس

 لو نيدلأ أ أوميقأ ل خوسعو مومو مهرب هب انيصو مو كيلإ را ىذا حو هدي ىو لأَن

 رص رص رصرلا رس

 ص بيني , نم هيلإ يدبيو هان نمل جلال موا يكرم لعرك هنأت

 ىمسم ٍلَجَأ لإ َ كبر نم تَقَبس همك الولو را ل

 العو لج هديب يأ «ضرألاو تاومسلا ٌديلاقم هلإف مهلاعفأب ريصبلا « دابعلا لاوقأل عيمسلا ىلاعت
 قزرلا مسوي يأ «ردقيو ءاشي نمل ق زرلا طسبي» تاجاحلا رئاسو تابنلاو رطملا نم امهنئازخ حيت

 يأ قيس 1 ليلعت « يلع هيك لكي هينا ف يللا ةمكللا بخ اشي نم لع شيول نم لع

 مكلع رش# رقفلاوأ دبعللًاريخ ىنغلا ٍناكاذإ ملعي : ملعلا عساو وهف ٠ ءايشألا لكب طيحم ىلاعت هملع نأل

 ةعيرشلا نم نونمؤلل اهيا مكل نّييو نس يأ «دلإ انيحوأ يذلاو ًاحون هب ىو ام نيدلا نم

 هيلع دمحمو حونك « ءايبنألا ريهاشم نم عئارشلا بابرأو . لسرلا هب ىصو ام« فينحلا نيدلاو ةحمسلا

 ىسومو ميهاربإ مازلالا قيرطب هب انرمأ امو يأ #ىسيعو ىسومو ميهاربإ هب انّيصو امو مالسلا

 اولوأو « ءايبنألا رباكأ مهنأل ركذلاب ءال ؤه صخ : يواصلا لاق ماكحألاو عئارشلا لوصأ نم ىسيعو
 5 مهادع نم امأو ع ديدج عرش لسرلا ءالؤه نم دحاو لكلف . ةمظعملا عئارشلا باحصأو « مزعلا

 دعب ًادحاو , ءايبنألاب رصانتيو . لسرلاب دكأتي رمألا لزي ملو « هلبق نم عرش غيلبتب ثعبي ناك امي
 نأ نينف هلي دمحم انيبن لسرلا مركأ ةلم . للملا ريخب هللا اهمتخ ىتح « ة ةعيرش رثإ ةعيرشو « دحاو
 '”ءاكحألا لوصأو « تاداقتعالا لوصأ ف ةمدقتملا عئارشلا عيمج عمج دق ةيدمحملا ةمألا رشعم لانعرش

 نيد  قحلا نيدلا اوميقأ نأب مهانيصو يأ «هيف اوقرفتت الو نيدلا اوميقأ نأ» ىلاعت لاق اذهو

 دارملا : يبطرقلا لاق ءازجلاو ثعبلابو . هلسرو هبتكب ناميالاو . هّيعاطو هللا ديحوت وه يذلا  مالسوالا
 اهيف فلتخت ال يتلا لوصألا يف . بارطضا الو هيف مفالخ ريغ نم ًاظوفحم ًارمتسم ئاق نيدلا اولعجا

 ًآنيد عورشم هلك اذهف ٠ اهريغو ؛ جحلاو . ةاكزلاو ؛ مايصلاو 2 ةالصلاو . ديحوتلا : يهو ةيرخلا

 ام رافكلا ىلعَق قشو مظع يأ «هيلإ مهوعدت ام نيكرشملا ىلع رّبك» . '"ةدحتم ةلمو ًادحاو
 نمم هيلإ يدبيو ًءاشي نم هيلإ يبتجيٌهللا» راهقلا دحاولا ديحوتو . هللا ةدابع نم هيلإ مهوعدن
 ىلإ عجري نم قحلا هنيد ىلإ يدهيو . هدابع نم ءاشي نم ديحوتلاو ناميرالل راتخيو يفطصي هللا يأ «بسيني

 ب اب وو و توي اجمد يابا وزع

 يبنلا نم نيهاربلاو ججحلا مهيلع تماق ام دعب نم الإ مهريغو ىراصنلاو دوهيلا نم ةفلتخملا نايدألا لهأ

 لجأ ىلإ كبر نم تفنبس ةمسلك الولو) ًادانعو ًادسحو . ًايدعتو أملظ يأ «مسهنيب ًايغب» مهيلإ لسرملا

 مهل لجعل يأ 4 منيب يسيضقل» ةمايقلا موي ىلإ مهنع باذعلا ريخأتب ىضق هللا نأ الولو ىأ « ىمسم

 . 1١/1١ يبطرقلا ريسفت (7) . 3" /4 نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح )١(
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 امك مقتسأو عداف كل ذإف 5 بيرم هنم كش ينل مهدعب نم بلتكلا اوثروأ نيذلا نإو مهني ىضقل
 ل لع

 00 و 1 5 و 7 6 54 سرع 4 5 و 7 4 ف ء 2 - ا 3 2

 ءىر هللا كنيب دعال ثرعاو يلتك ١ نم هلل لزنا امي تنما لقو مهةاوها عينت الو ترم

 ل لع ل طم
 قص ص يع يس نتبع زل رس نجم للرصاص ص نحس ع إلا ال را رتل سلو ىلا صر ص رت اس ع سال ١ اص

 َنيِدْلاَو هج ريصملا ِهّبَِإَو اننيبب عمجي هللأ ركنيبو اننيب ةمح ال كلامعأ ركلو انلدمعا آنل ركبرو
 و

 #5 0س ور سم سلاسل لو سام س يملس ساس 8 سس يرتب رئيس اس رب سر ع سم 6 ص ا ل ام ظطاممال

 هز دييش باع مهر يع مطر مج ردع ةضحاد مهجتي بوتس ام تي نيف ل ءرحاخت
 ىلإ دابعلا راظنإب ىلاعت هللا نم ةفلاسلا ةملكلا الول يأ : ريثك نبا لاق مهاصئتساب ًاعيرس ايندلا يف ةبوقعلا

 لهأ ةّيقب نِإو يأ «مهدعب نم باتكلا اوثروأ نيذلا ُنِإو» '”ًاعيرس ةبوقعلا مهل لجعل داعملا موي
 يفل يأ «بيرم هنم كش يفل# نيقباسلا مهفالسأ دعب نم لَك هللا لوسر اورصاع نيذلا باتكلا
 مهنيد رمأ نم نيقي ىلع اوسيل مهنأل ؛ ةبيرلاو ةريحلا دشأ يف ممل عقوم ؛ يجنإالاو ةاروتلا نم كش

 ايك مهماتك نوملعي ال : يواضيبلا لاق ناهرب الو ليلد الب. مهفالسأو مهئابآل نودلقم مه امغإ . مهباتكو

 لجألف يأ «ترمأ امك ميقتساو ٌحداف كِلذلفإ» ”قلقم كش ىف مهف . ناميالا قح هب نونمؤي الو وه
 . ةحمسلا ةيفيئحلا نيد ىلإ سانلا وعدت نأ دمحم اي كانرمأ . باتكلا لهأل ثدح يذلا قرفتلا كلذ

 كبر كرمأ امك ةماقتسالا عم ميوقلا جهنلا مزلاو هيلإ دمحم اي عداف . كلبق نيلسرملا عيمج هب انيصو ىذلا

 لقو#» ديحوتلا ةوعد كرت نم هيلإ كنوعدي ايف ةلطابلا نيكرشملا ءاوهأ عبتت الو يأ «مهءاوهأ عبتت الو»
 عيمجب ناميالا ينعي : يزارلا لاق ىلاعت هللا هلزنأ باتك لكب تقدص يأ «باتك نم هللا لزنأ امب تنمآ
 لدعأل ترمأو» "” ضعبب اورفكو ضعبب اونمآ مهنيد يف نيقرفتملا باتكلا لهأ نأل , ةيوامسلا بتكلا
 اومصاخت اذإ ماكحألا يف لدعلا ينعي : يزج نبا لاق مكحلا يف مكنيب لدعأ نأب يبر ينرمأو يأ «مكنيب

 انلامعأ انلإ ةدابعلاب هدرفن نأ بجيف انرومأ ىلوتمو ًاعيمج انقلاخ هللا يأ «مكبرو انبر هللا « هيلإ

 الو مكنانسح نم ديفتسن ال , رش وأ ريخ نم . مكلامعأ ءازج مكلو انل امعأ ءازج انل يأ «مسكلامعأ مسكلو
 يل لقف كوبذك نإوإ ىلاعت هلوقك مكنم ءآرب نحن يأ مهنم ؤربت اذه : ريثك نبا لاق مكتائيس نم ررضتن
 يأ ؟مكنيبو اننيب ةجحال» 4 نولمعت ام ءيرب انأو لمعأ امت نوئيرب متنأ . مكلمع مكلو يلمع

 نودناعت متنأو , راهنلا ةعبار ف سمشلاك.َناَبو رهظ دق قحلا نإف ؛ مكنيبو اننيب ةرظانم الو لادج ال
 هيلإو . ءاضقلا لصفل ةمايقلا موي اننيب عمجي هللا يأ «ريصملا هيلإو اننيب عمجي هللا# نورباكتو

 ججحلاو , رهظ دق حلا نأ ضرغلاو : يواصلا لاق رشو ريخ نم هلمعب ردحأ لك ىزاجيف بآملاو عجرم ا
 , داعملا موي قئالخلا نيب لصفي هللاو . لدج الو ةجح ال دانعلا دعبو . دانغلا الإ قبي ملف . تماق دق

 ناهالا نع سانلا دل هنيد ىف نومصاخي ىأ «هللا يفنوُجاَحُي نيذلاو» '”هلمعب ًالك يزاجيو
 دنع ةضحاد مهثجح» هنيد يف اولخدو هل سانلا باجتسا ام دعب نم ىأ هل بيجتسا ام دعب نم»

 . 10/7/19 يواضيبلا ريسفت (7) . 7177/6 ريثك نبا رصتخم )١(
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 ١س نو رشعلاو سماخلا ءّرجلا
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 نونمؤي ال نيذلأ ابي لجعتسل 20 بيرق ةعاسلا لعل كيردب امو نازيملاو قحاب بنتكلا لزنا ىذلا هَل
 ص

 دعب ٍلدَلَص فَ ةعاَّسلأ يف َنوُراَمب نا نإ آلا قحلا ان َنوملعَيو اهم نوُقفَتم ومما َنيدْلآَو ابب
 درب تمه ليئارسإ ينب نم ةفئاط يف تلزن : سابع نبا لاق هللا دنع اهل توبث ال ةلطاب مهتجح يأ «مهبر
 مهيلعو يأ «ديدش باذع مهو بضغ مهيلعوإ 2”لطابلاب مهتجاحمو مهلالضإو مالسيالا نع سانلا
 رئاسو نآرقلا لّون يأ 4 قحلاب باتكلا لّرْنَأ يذلا هللا » ةرخآلا يف ديدش باذعو « ايندلا يف ميظع بضغ
 يأ «نازيملاو» هرابخأو هتاعيرشتو هماكحأ يف . عطاسلا قحلاو . عطاقلا قدصلاب ًاسبلتم ةيفرالا بتكلا
 لصحي نازيملا نأل ًانازيم لدعلا يمسو : نورسفملا لاق سابع نبا هلاق فاصنإلاو لدعلا يأ نازيملا لّزنو
 امو يأ «بيرق ةعاسلا لعل كيردُي امو» ببسلا مساب ءيشلا ةيمست نم وهف . فاصنرالاو لدعلا هب
 وبأ لاق اهل دعتسيو « اهنم رذحي نأ لقاعلا ىلع بجاولا نإف ؟ بيرق ةعاسلا تقو لعل بطاخملا اهيأ كئبني
 لبق ةيوستلاو لدعلاب هللا مكرمأ : ليق هنأكف باسحلا موي ةعاسلا نأ قبس امي ةيآلا لاصتا هجوو : نايح

 ىأ «اهب نونمؤي ال نيذلا اهب لجعتسي» 9 يكل امعأ نزيو هيف مكبساحي يذلا مويلا مكئجافي نأ

 نيذلاو» ؟ نوكت ىتم : ءازهتسالا ليبس ىلع نولوقيف اهب نوقدصي ال نيذلا نوكرشملا ةمايقلاب لجعتسي
 «قحلا اهنأ نوملعيو» اهمايق نم نولجو نوفئاخ اهب نوقّدصملا نونمؤملاو يأ «اهنم نوقفشم اونمآ
 نيذلا ىأ «ديعب لالض يفل ةعاسلا ىف نورامي نيذلا نإ الأ# ةلاحم ال ةلصاحو ةنئاك اهنأ نوملعيو ىأ

 . هتمكحو هللا لدع مهراكنإل . قحلا نع ديعب لالض يف ةمايقلا رمأ يف نولداجي

 نود نم مكل امو .. ىلإ . . ءاشي نم قزري هدابعب فيطل هللا : ىلاعت هللا لاق

 «ريصن الو يلو نم هللا
 . (71) ةيآ ةياهن ىلإ (19) ةيأ نم

 نم راجفلا ةرفكلاو راربألا نونم ؤملا اهمايق دنع هاقلي امو ةعاسلا ىلاعت ركذ امل : هّمساأنملا
 ركذ مث . باذعلل مهقاقحتسا عم ةاصعلل ةبوقعلا لجاعي ال دابعلاب فيطل هنأ انه ركذ « ءازجلاو باسحلا

 . ءازجلاو لدعلا رادءةرخآلا يف نيمرجملا لآمو . نيقتملا لآم

 يف روذبلا ءاقلإ : لصألا يف ثرحلا «ةرخآلا ثرحإ» ميحر قيفر رب «فيطل» : ىتتغللا
 ةراعتسالا قيرطب اهجئاتنو لاععألا تارمث ىف لمعتسا مث « هنم لصاحلا عرزلا ىلع قلطيو ٠ ضرألا

 راهزألا ريثكلا عضوملا وهو ةضور عمج «تاضور» بستكي «فرتقي» قباسلا ءاضقلا 4« لصفلا»

 «اوطنق» قلخلا ثيغُي هنأل ًاثيغ يمس رطملا ؟ثيغلاإ» بستكي «فرتقي# هريغو هزتنملاك ر امثلاو راجشألاو
 . بره اب هللا باذغ نم نيتئاف «نيزجعم# رشنو قرف 4ث اوسئي

 )١( طيحملا رحبلا  . 0١7/7قباسلا عجرملا سفن (؟) 817/9 .
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 مهل أوعرَش أوتكرش مهل ما هه بيصن نب ةَرخآلا يف هَل امو ابنم ءوتّون ندا تح ناك نمو ءدثرح

 ا يد و متبل لدتا األ بل "7

- 
 و 7في ير ريت لس

 نم مهيلع ضيفي ؛ صظذ10111111 سفلا

 ("''«هيصاعمب ًاعوج مهكلهي مل ثيح رجافلاو ربلاب فيطل : لتاقم لاق ميداعص من تاكراو تاربخلا

 . ةمكح لاملاب موق ليضفت يفو : يبطرقلا لاق ءاشي نم ىلع قزرلا عسوي يأ «ءاشي نم قزري»
 ينغلاب ريقفلاو . ريقفلاب ينغلا نحتميل ًاضيأو . دابعلاب هفطل نم اذهو « ضعبلا ىلإ 'ضعبلا جاتحيل
 ام لك ىلع رداقلا ىأ «يوقلا وهو ؟ 4 نوربصتأ ةنتف ضعبل مكضعب انلعجو» ىلاعت هلوقك

 ناسحالا ريثك « دابعلاب ًافيطل هنوك نيب امل مث عفادي الو بلاغي ال ىذلا بلاغلا ىأ «زيزعلا# ءاشي

 لاقف ةداعسلا بابسأل تريغا لكن مس نا فدا هذه يف مادام ناسنإالا نأ ىلإ راشأ . مهيلإ

 دزن . اهميعنو ةرخآلا باوث هلمعب ديري ناك نم ىأ «هثرح يف هل دزن ةرخآلاث رح ديري ناك نم

 ديري ناك نمو ىأ «اهنم هتؤن ايندلاثرح ديري ناك نمو# هتانسح ةفعاضمب ٠ هباوثو هرجأ ىف هل
 ةرخآلا يف هلل اموإف هل رد امم لجاعلا عاتملا نم هبلطي ام ضعب هطعن ٠ طقف اهميعنو ايندلا عاتم هلمعب
 امم لماعلا هلمعي ام ىمس : يرشختزلا لاق ميعنلاو باوثلا نمظح ةرخآلا يف هل سيلو يأ 4بسيصن ني

 لمع نمو « هتانسح تفعوض ةرخآلل لمع نم نأب امهنيب قّرفو ٠ زاجملا ليبس ىلع اثرح ةدئافلا هب يغتبي
 . اهل لمعلا نع ةرايع ةرخآلا ثرح : ليهستلا يف لاقو ""'هيغتبيو هديري ام ال اهنم ًائيش يطعأ ايندلل

 3 "لمع امب ةعفنملا رظتنيو لمعي ثارحلا نآل « ضرألا ثرح نم راعتسم وهو . ايندلا ثرح كلذكو

 ءاكرش مش مأ» لاقف دابعلا ىلع لضفتملا قلاخلا هنأ عم ؛ هللا ريغل مهتدابع رافكلا ىلع ركني ذخأ مث
 ءاكرش رافكلا ءال ؤملأ يأ خيبوتلاو عيرقتلل ماهفتسالا ؟ «ُهّللا وب نذأي ملام نيدلا نِم م اوعرش
 :ه هداز خيش لاق ؟ هللا هب رمأي مل يذلا نايصعلاو كرشلا مهل اوعرش , ناثوألا نم ةهملا وأ نيطايشلا نم

 ًانيد انس . بيسلا ىلإ لعفلا دانسإ نم « ىزاجب دانسإ تادامح يهو ناثوألا ىلإ عرشلا دانسإو

 هلزأ قباس يف ىضقو مكح هللا نأ الول يأ «مهنيب يضقل لصقلا ةملك الولو» © مكهتلاو ةلكاشملل

 ةباثإو ء ملاظلل ةبوقعلا ليجعتب . نينم ؤملاو رافكلا نيب مكحل ةمايقلا موي نانوكي باقعلاو باوثلا نأ
 مهل نايصعلاو رفكلاب مهسفنأ اوملظ نيذلا نيرفاكلا نِإو يأ «ميلأ باذع مهم نيملاظلا نإو# نمؤملا

 ةمايقلا موي نيرفاكلا بطاخملا اهعأ ىرت يأ «اوّبسكامت نيقفشُم نيم اظلا ىرت#» مل ؤم عجوم باذع

 )١( يبطرقلا ريسفت (؟) . 018 // طيحملا رحبلا ١8/1١5
. 
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 اهيلع ءازجلاو يأ «ميب عقاو وهو ايندلا ىف اهوبكترا يتلا تائيسلا ءازج نم ًاديدش ًافوخ نيفئاخ
 تاضور يف تاسحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاوإ اوفاخي ملوأ اوفاخخ ءاوس « ةلاحم ال ةمايقلا موي مهب لزان
 مهل اهزانم ىلعأ يفو . اهعاقب بيطأ ىف . نوعتمتي :ي ةلحجلا ضاير ىف نوحلاصلا نونم ؤملاو ىأ «تانجلا

 دنع ميظعلا باوثلاو ميعنلاو ذئاذللا عاونأ نم هن وهتشي ام تانجلا يف محل يأ 4*مهبر دنع نوءاشيام

 ؟ نانجلا تاضور يف وه نمم . ناوهلاو لذلا يف وه نم نيأ ؟ اذه نم اذه نيأف : ريثك نبا لاق ميرك بر

 ميعنلا كلذ يأ «ريبكلا لضفلا وه كلذ ىلاعت لاق اذهلو ؟ "»ذالمو براشمو لكأم نم ءاشي اهف
 ىدتهت الو . فصوي ال ىذلا لضفلا ىأ : يبطرفلا لاق ءيش هيزاوي 5 ىذلا ربكألا زوفلا وه ءازجلاو

 كلذإ» ؟ "هردق ردقي ىذلا اذ نمف « ريبك » لاق اذإ العو لج قحلا نأل ؛ هتفص ةقيقح ىلإ لوقعلا
 هللا رشبي يذلا وه ماعنرالاو ماركالا كلذ يأ «تاسحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا هدابع هللا رسثبي يذلا
 الإ ًارجأ هيلع مكلأسأ ال لقؤ» هئاقل ىلإ ًاقوش اودادزيو رورسلا اولجعتيل . نيقتملا نينم ؤملا هدابع هب

 نأ الإ ٠ . لاملاو رجألا نم ًائيش ةلاسرلا غيلبت ىلع مكلأسأ ال دمحم اي مهل لق يأ «ىبرقلا يف ةدوملا
 غالبلا اذه ىلع مكلاسأ ال يأ : ريثك نبا لاق يبر ةلاسر غلبأ ىتح ينوذؤت الو ىبرقلا قح اوظفحت

 نم مكنيبو ينيب امب ينوذؤت الف . يبر تالاسر غلبأ ىتح ينورذت نأ بلطأ امنإو ٠ الام حصنلاو
 يتبارقل يسفن يف ينوذوتو ء ةبارقلا نم مكنيبو ينيب ام اولصت نأ الإ لوقي : سابع نبا لاق "”ةبارقلا
 فعاضن تاعاطلا نم ةعاط لعفيو بستكي نمو يأ انسُح اهيف هل ُدزن ةدسح فردي نصوإ» مكنم

 لمع هدنع عيضي ال ٠ . نسحملا ناسحيال ركاش بونذلل روفغ يأ «روكش ٌروفغ هللا نإ اهباوث هل

 ِهَّللا ىلع ىرقفا نولوقي مأ» تانسحلا نم ليلقلا رّْثكيو . تائيسلا نم ريثكلا رفغي اذهو « لماعلا

 : نايح وبأ لاق ؟ هيلإ نآرقلا ةبسنب هللا ىلع بذكلا قلتخا ًادمحم نإ شيرق رافك لوقيأ لب ىأ ؟ «ًابذك
 مكفارتعا عم هللا ىلع بذكلا ىلإ بسني ال هلثم يأ ةلاقملا هذه ىلع نيكرشملل خيبوتو راكنإ ماهفتسا اذهو

 معزي اك بذكلا هللا ىلع تيرتفاول يأ «كبلق ىلع متخي ُهَّللا اشي نفط ةنامألاو قدصلاب لبق هل
 ابذك هللا ىلع رتفت مل كنكلو . كردص نم هبلسو « نآرقلا اذه كاسنأف كبلق ىلع متن نومرجملا ءالؤه

 هنم انذخأآل . ليواقألا ضعب انيلع لوقت ولو طالعو لج هلوقك هذهو : ريثك نبا لاق كددسو كديأ اذهو
 مالسلا هيلع هنأ نايبب اولاق ام نالطب ىلع ٌداهشتسا ةيآلاو : دوعسلا وبأ لاقو «نيتولا هنم انعطقل مث نيميلاب
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 يىروشلاةروس (4؟) ١

 تاعيسلا نع ارفعيو وداع نع ةبوعلا ل لبقي ىَدَلاَو وهو 79 رودصلا تاب مم 9 ةهتلماكب نأ
 سرس مص ري واع و 00

 م دورنا مويضَق نيم تاحللصلا أولم أونما* َنيدْلآ بيجتسيو جه َنولعْفت ام معيو

 ثيل ىل اا ل ا ل

 هم ُلّرْن نكلو ضرألا ىف أَوُعَبَل ءهدابعل ٌقْزِل هلآ طست ولو 5 جي ديدَس باد

 هه م ور م و 0 رت ريتا سا حاص اا ر يام سمر»ا 5

 ىلولآ وهو ,هتمحر رشنيو أوُطَنَق ام دعب ني يفلا ل ىدلاوهو يو ريصب ريبخ ءهدابعب ,هنإ
 ال |

 ملو ٠ ةيئاغي نم ىلمي ةلان رطخ 93 كيفعي هيلع لع وتخلي , ًاعطق كلذ نم هعنمل ىلاعت هللا ىلع ىرتفاول

 «هتاملكب قحلا قِحْيو» ةيلكلاب لطابلا هللا ليزي يأ 4لطابلا هللا حميوإط "'هفو رح نم ,فرحب قطني

 هججحب ىأ هتاملكب : ريثك نبا لاقو مربملا هئاضقو . لزنملا همالكب هحضويو قحلا هللا تبني تبليو ىأ

 هيلع يوطنتو « رئاهضلا هنكت ام ملعي , بولقلا يف اب ملاع يأ «رودصلا تاذب ٌميلع هنإإ هنيهاربو

 (”كبلق ىلع عبطو هللا هملعل بذكلا يرتفت نأ كسفن تثدح ول كنأ دارملاو : يبطرقلا لاقو رئارسلا

 همركو هلضفب العو لج وه ىأ دابعلا ىلع نمحرلا نم نانتما اذه «هدابع نع ةبوتلا لبقي يذلا وهو»

 «تائيسلا نعاوفعيو» ةين صالخإو قدصب اوبانأو يصاعملا نع اوعلقأ اذإ , هدابع نم ةبوتلا لبقتي

 نم نوعنصت ام عيمج ملعي يأ 4نولعفت ام ملعيوإ ءاشي نمل اهريبكو اهريغص بونذلا نع حفصي يأ
 نيحلاصلا نينم ؤملا ءاعد هللا بيجتسيو يأ ؟تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا بيجتسيو#» رش وأ ريخ

 يأ مي مهولاك اذإو ١ هلوق يف فذح امك ماللا فذح هنأ الإ نينمؤملل هللا بيجتسيو يأ : يزارلا لاق
 داوجلا هنأل اوقحتساو اولأس ام قوف همركو هدوج نم مهديزيو يأ «هلضف نم مهديزيوإ "”مه اولاك

 عجوملا بادعلا ميلفهللا نورفاكلا امأو ىأ «ديدش باذع ممل نورفاكلاو» ميحرلا ربلا . ميركلا

 538 هللا عسو ولو يأ #«ضرألا يفاوغبل هدابعل قزرلا هللاطسب ولو+» ميحجلا راد يف ميلألا

 : ريثك نبا لاق نايغطلا بجوي ىنغلا نأل ؛ ماثآلاو يصاعملاب ضرألا ىف اودسفأو اوُعِبو اوغطل هدابع ىلع

 ًارشأ ضعب ىلع مهضعب نم نايغطلاو يغبلا ىلع كلذ مهلمحل « قزرلا نم مهتجاح قوف مهاطعأ ول يأ

 هنكلو يأ «ءاشي ام ردسقب لزسُي سكلوو» '* كيغطُي الو كيهلُي ال ام شيعلا ريخ : ةداتق لاقو « ًارطبو

 ال نم يدابع نم نإ ) يمدقلا ثيدحلا ىف ءاج امك ةحلصملاو ةمكحلا هيضتقن هيضتقت امب دابعلا قازرأ لّزنُي ىلاعت

 هحلصي ال نم ىدابع نم نإو .هنيد هيلع تدسفأل هترقفأ ولو ىنغلا الإ هحّلصي
 ملاع يأ «ريصب ٌريبخ هدابعب هنإ#  (هنيد هيلع تدسفأل هتينغأ ولو .رقفلا الإ

 يذلا وهوو» ةينابرلا ةمكحلا هيضتقت امبسح , ضبقيوطسبيو « عنميو يطعيف . مهحلصي امو مهلاوحأب
 مهثيغي يذلا . رطملا لّزني يذلا ىلاعت وه ىأ دابعلا ىلع همعنل ديدعت «اوطنق ام دعب نم ثيغلا لّزني
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 ك1 نو رشعلاو ىماخلا ءزجلا

 همم سأ  ج عرس ع ع لا 5 7 اهم هم ا لا ماع 2 0 - سلا ريتا سو

 اسي اَذإ مهعمج كعوهو ةباد نم اميف تب امو ضرألاو تولمسلا قلخ ءدنلياء نمو نير ديمحلا
 د ا ا طوعا سل لو يولد هل ج5 هاممص عا ملا ىلا س كم 28 تمم #2 07
 نيزجعم متناامو 22 ريبك نع اوفعبرو كيذا تنك 2 2 نم محبلصا امو 20 ريدف

 لع محصل 7ع - "ٍ سار, رم لس 52

 000 ريصن الو ىلو نم هللأ نود نم مجلامو ضرالا يف : الو كلو ١م هللأ نود ٠ أم الآ

 وهوو دابعلا ىلع هتاكربو هتاريخ طسبيو ىأ «هتمحر رشنيو» هلوزن نم اوسئي ام دعب نم . بدجلا نم
 نمو# ءامعنلا نم ىدسأ ام ىلع ناسل لكب دومحملا . هدابع ىلوتي يذلا يلولاوهو ىأ «ديمحلا يلولا
 . هتينادحو ىلع ةلادلا « هتمكح بئاجعؤ « هتردق لئالد نمو ىأ #«ضرألاو تاومسلا قلخ هتايآ

 تاومسلا يف قّرفو رشن امو يأ «ةباد نم امهيف ثب امو عيدبلا لكشلا اذهب ضرألاو تاومسلا ٌقلخ
 فالتخا ىلع تاناويحلا رئاسو . نجلاو سنإلاو ةكئالملا لمشي اذهو : ريثك نبا لاق تاقولحم نم ضرألاو
 اذإ مهعمج ىلع وهو» ةكئالملاو سانلا مه : دهاجم لاقو "”مهعاونأو مهسانجأو مهئاولأو مهلاكشأ

 اموإ» ءاش تقو يأ يف . ءازجلاو باسحلاو رشحلل قئالخلا عمج ىلع رداق ىلاعت وهو يأ «ريدق ًءاشي
 وأ سفنلا يف بئاصملا نم ةبيصم سانلا اهيأ مكباصأ امو يأ «مكيديأ تبسك |مبف ةبيصم نم مكباصأ

 ("اهب لوازُت لاعفألا رثكأ نأل يديألاب رّبعو : لالجلا لاق اهومتبستكا يتلا مكيصاعم ببسب يه ايف لاملا

 متبسكام لكب مكذخآ ولو . اهيلع مكبقاعي الف بونذلا نم ريثك نع حفصيو يأ «ريثك نع اوفعيو»
 امو . بنذب الإ قرع جالتخا الو . مدق ةرثع وأ 1 دوع شدخ مدآ نبا بيصي ال ) ثيدحلا يفو متكلمل

 . هللا باذع نم نيتئاف نوكرشملا اهبأ متسلو يأ «ضرألا يف نيزجعمب مستنأ اموإ» 0( رثكأ هنعوفعي
 الو يلو نم ِهَّللا نوُد نم مل امو برهم لك اهراطقأ نم متبره نإو « هئاضق نم نيبراه الو
 هباذع مكنع عفدي ريصن الو . مكحلاصم دهعتيو مكرومأ ىلوتي يلو هللا ريغ مكل سيلو يأ «ريصن
 . هماقتناو

 تاجردلا عفرل يه افي ءايبنألا امأو , تائيسلا ريفكتل سانلا بيصُت يتلا بئاصملا : ٌةدٌُئاتف
 ماثآلاو بونذلا نع نوموصعم مهنأل

 ةيولعلا ملاوعلاو « ةرايسلا بكاوكلا يف نوكي نأ دعبتسي ال : ءاملعلا ضعب لاق : ةسنت
 ىلع يتلا تاناويحلا هبشت تاناويح اهيف نوكي نأو . ضرألا تاقولحم هبشت  ةكئالملا ريغ  تاقولخمل

 قلخ هتايأ نمو#» ةيآلا هذه اولدتساو « خيرملا يف ةايح دوجو ىلع ةيكلفلا لئالدلا لدت ابك انضرأ

 . عساولا ءاضفلا اذه ىف دجوي نأ لمتحي : لوقأ « ةيآلا «ةباد نم امهيف ثب امو ضرألاو تاومسلا

 يضرألا بكوكلا اذه حطس قوف الإ دجوي ال هنأب عطقن اننإف ناسنإالا امأ « ناسنإلا ريغ 00 تاقولخت

 . «نوجرُخُت اهنمو . نوتومت اهيفو ٠ نويحت اهيف لاق# : ىلاعت هلوقل
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 ىروشلا ةروس (4؟) 0 ١

 . «رومألا ريصت هللا ىلإ الأ . . ىلإ . . . مالعألاك رحبلا يف راوجلا هتايآ نمو : ىلاعت هللا لاق

 . ةروسلا ةياهن (67) ةيا ىلإ (”35) ةيآ نم
 امهيف ثب امو ء ضرالاو تاومسلا قلخ يف هتينادحو ىلع لئالدلا ضعب ىلاعت ركذامل : هم سأَنملا
 ةمخضلا نفسلا يهو . ميكحلا رداقلا هللا دوجو ىلع لدت ىرخأ ةبآ ركذب هعبتأ ءىصحُنال تاقولخم نم

 ةروسلا متخو « قازرألاو تاوقألاب ةلّمحم . رحبلا حطس قوف ىلاعت هتردقب ريست لابجلا هبشت يتلا
 . نآرقلا قدصو يحولا تابثإ نايبب ةميركلا

 «مالعألاك» ءاملا ف يرجت اهنأل ةيراج تيمس ةنيفسلا يهو ةيراج عمج «راوجلا# : ىيتعغللا
 ماسلا تلات رخاحلا ماحب لج ردو اعجب

 رن هسأر يف هلع ُهئأك دن ةادذهأ مئأتل ارخص ًنإو
 نملخو ترهم # ضيع وو ىرخلا نع باتوو نكيم اذإ ءاملا دكر نم نيبال ةنكاس تارت 4 دكاوزوا

 هحبق ىهانت ام يهو ةشحلف عمج « شحاوفلا» هكلهأ يأ هقبوأ : لاقي نهكلهي «نهقبوي» باذعلا نم

 ا باذعلا نم مكب لزني ام ريكني ريكنم «ريكنإ» اهريغو كرشلاو لتقلاو ىنزلاك

 َكِلَذ ىف نه هول راو ص مكلعألاك حبلا ىف ِراَوَكَبأ هنيا# نمو
 رب لب# ربا

 ىف نولدلجي نيل عمو 7 ربك نع ُفْعَيَو أوبسك اه َنهقيوي وأ 0 ٍروُكَس راَبص لكل تن

 2 صيحم نم مهام اَنَدَيا#

 ا هتامالع نمو ىأ « ماعالا رخبلا يف راوجلاو هتايآ نمو# : : تسعللا

 اشي نإ#» اهتماخضو اهمظع نم لابحلا اهنأك رحبلا يف ةيراجلا نفسلا « ميظعلا هناطلسو « ةرهابلا

 نكاوس نفسلا ىقبتف اهفقوأو حايرلا نكسأل ىلاعت ءاشول يأ «هرهظ ىلع دكاور نّللظيف عيرلا نكسي

 ًاربعل اهرييست ىف نإ يأ «روكش : رابص لكل تايآل كلذ يف ْنإ» ىرجت ال رحبلا رهظ ىلع تباوثو

 , ايالبلا ىلع ربصلا ريثك يأ : ىواصلا لاق ءاخرلا ىف ركاش . ءاسأبلا ىف رباص نمؤم لكل تاظعو

 لئالد ميظع نم اهيف امل « رحبلا يف ةيراجلا نفسلا ركذ امنإو : نايح وبأ لاقو '”اياطعلا ىلع ركشلا ميظع
 ةليقثلا ماسجألا لمح نفسلاو , ليقثلا هيف صوغي . فافش فيطل مسج ءاملا نأ ةهج نم « ةردقلا

 اهريسل ًاببس حايرلا لعج مل صوخلا نم اهعنميو اهب اهلمحي ةوق ءاملا يف ىلاعت هللا لعج كلذ عمو ةفيثكلا
 لعجي اشي نإو يأ «اوبسك امب نهقبوي وأإ» "”اهناكم نع حربت الف حبرلا نكسأ وسرت نأ دارأ اذإف

 يأ «ريثك نع فعيوإ» مئارج نم اوفرتقا ام ببسب اهلهأو نفسلا هذه قرغيف فصاوع حايرلا
 نم مهلامانتايأ يف نولداجي نيذلا ملعيو» كالحلا نم هللا مهيجنيف بونذلا نم ريثك نع زواجتيو

 هللا باذع نم برهم الو ممل أجلم ال هنأ  لطابلاب هللا تايأ يف نولداجملا رافكلا ملعيلو يأ «صيحم

 . ©7 , /ا/ طيحملا رحبلا (؟) . مو /4 يواصلا ةيشاح )١(



 ب نو رشعلاو سماخلا ءزجلا

 سس رت صصص حس ص ع رس اصو ل ص ل ع ع مرو
 2 نولكو تي مير نلعو أونما“ َنيذَلل قبو ريح هللا دنع امو ا < ءئش ٌء نم متينوأ ا

 مير أوباجتسا نيدو يج َنورفْغَ مهأوبضغام اَذإو شحوملاو مثل اريتبك نوبنتجي يذلا سه صم هم دهم دس خو أ لص اص رص ريل صوص ع
 م رع ا رب رس اس | سس رم ىر م اص ب رمورس 7 4 سس رار سوم ماس ع

 مه يغبل امهيصأ اذإ نيل و َنوُقفني مهلنفزر 2 ئروش مهرماو ةَلصلا وماكو
 رم 7 صم ررت و 2# ع صصص عا سس سس 2 سا ربا سا

 هج َنيِِلئَطلا بحال مَنِ سأل ,مرحجاف حلصاو افع نم افيلذُم ُهَئيَس ةكيس أو" راو 20 تورصتش

 ىوس مهل أجلم ال هنأ ناكم لك نم حايرلا مهتيشغو رحبلا اوطسوت اذإ رافكلا ملعيل يأ : يبطرقلا لاق

 ةايحلا غاتمف ءيش نم مهيتوأ امفإ» 2”ةدابعلا هل نوصلخيف مهكالهإ هللا دارأ نإ مهل عفاد الوءهللا
 . لئاز ميعن وه امنإف , ةينافلا اهترهزو ايندلا ٍميعن نم ءيش نم سانلا اهيأ متيطعأ اف يأ «ايندلا
 . ميعنلاو باوثلا نم هللا دنع امو يأ «ىسفبأو رييخ هللا دنع اسوز» لوزي مث مكنايح ةدم هب نوعتمتت

 «اونمأ نيذلل» يقابلا ىلع ينافلا اومدقُت الف . رمتسم مئاد ةرخآلا ميعن نأل ؛ . اهيف امو ايندلا نم ريخ

 اودمتعاو ىأ #نولكوتي مهبر ىلعو# ايندلا ىف ذالملا كرت ىلع اوربصو هلوسرو هللا اوقدص نيذلل ىأ

 نوبنتجي نيذلا مه نونم ؤملا ءالؤهو يأ «مثإلا رئابك نوبنتجي نيذلاو» مهرومأ عيمج يف هدحو هللا ىلع
 ام اذإو» ىنزلا ينعي : سابع نبا لاق *شحاوفلاو» نيدلاولا قوقعو لتقلاو كرشلاك بونذلا رئ

 نم : يواصلا لاق اوحفصو اوفع مهيلع ىدتعا نمت ٍدحأ ىلع اوبضغ اذإ يأ «نورفغي مه اوبضغ
 . ةءورملاب لحم ريغ ملحلا نوكي نأ طرتشي نكلو . بضغلا لوصح دنع ملحلاو زواجتلا قالخألا مراكم
 نم : يعفاشلا لوق هيلعو . ملحلا ال بضغلا ,لئنيح بجاولاف هللا تامرح تكهتنا اذإ امك ًابجاو الو
 نيذلاو» ")© لهج هعضوم ريغ يف ىتفلا ملحو » : رعاشلا لاقو « رامح وهف بضغي ملو بضغتسا

 ُِق تلزن يواضيبلا لاق ةدابعلاو ديحوتلا نم هيلإ مهاعد ام ىلإ مجبر اوباجأ يأ #مهءرل اوباجتسا

 . اهبادآو اهطورشي اهودأ ىأ «ةالصلا اوماقأو» «”اوباجتساف ناميالا ىلإ ٍةلككهللا لوسر مهاعد راصنألا

 نومربي الو . نولجعي الو رومألا يف نورواشتي يأ «مهنيب ىروش مهرمأو# اهتاقوأ يف اهيلع اوظفاحو
 يف هللا مهاطعأ امم نوقفنيو يأ «نوقفنُي مهانقزر اممو» ةروشملا دعب الإ نيدلاو ايندلا تامهم نم ًارمأ

 ىغب نمت نومقتني يأ #نوريصتني مه يغبلا ميءاصأ اذإ نيذلاو» هللا قلخ ىلإ ناسحإللاب هللا ليبس

 ءىرتجتف مهسفنأ اوُلَدُي نأ نوهركي اوناك : يعخنلا مي ميهاربإ لاق يدتعملا ملظل نوملستسي الو . مهيلع

 ىفاني ال اذهو ١ لئاضفلا رئاسب مهفصو دعب ةعاجشلاب مهل فصو وهو : دوعسلا وبأ لاق ”قاسفلا مهيلع

 رصتني نأ ناودعلا ءازجو يأ «اهّلثم ةئيس ةئيس ءازجو» «””دومحم هعضوم ىف ًالك نإف نارفغلاب مهفصو

 مه يغبلا ميهباصأ اذإ نيذلاو» ىلاعت لاق امل : رخفلا مامإلا لاق ةدايزلاب هيلع ىدتعي نأ ريغ نم هملظ نم
 ىمس امإو . ةدايز نود لثملاب ًاديقم نوكي نأ بجي راصتنالا كلذ نأ ىلع لدي امب هفدرأ «نورصتني

 . ١اله /؟ ىواضيبلا ريسفت (”) . 6٠ /4 نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح (؟) . 98/17 يبطرقلا (1)

 . 55/68 دوعسلا وبأ (8) . 4/١7" يبطرقلا (8)



 ىروشلا ةروس (5؟) ؟ء[آ

 و 0 0 ا ا 20 ار صج رس لع ل مت يح

 توْغَبيو سانلا َنوِملَظَن لا لع ليبسلا اك 70 ٍليبَس نم مِهَلعاَم كيتو هملظ دعب رصتنأ نملو

 )2 ٍروُمأْلا مْرَع نمل كلذ نإ َرَمَحَو ربص نمو 2 ملأ ٌباَدَع مط كتل قحاب ضرألا ىف
 ا <١ رعب نبع لع رس هل ا يس اري سس

 در لِ له ولو باذعلا أوأر امل نيلنظلأ ىرتو ءودعب نم م لو نم ,هل اف هللال الضي نمو

 رباب اس س# ل ملل لل 0 لا اللا

 وما يلا لَو ٍفَح فرع ندوب نب يد ايو مهلرتو 52 لبس نم

 )ض يقم ادع ف نيملدظل ا َنإ آَلأ ةمئيقلآ مييلهأو مهسفنا ًاورسح َنبْلا نيرسنحلا نإ

 , ملاظلا نع افع نمف يأ ههَّللا ىلع ٌهَرجأف حلصأو افع نمف# "هب لزنت نم ءوست اهخأل ةئيس كلذ

 وهو لدعلا ىلاعت عرش : ريثك نبا لاق ليزجلا رجألا كلذ ىلع هبيثي هللا نإف ء هودع نيبو هنيب حلصأو

 امو ) ثيدحلا يف ءاج [مك كلذ هل عيضي ال هللا إد اف نعل رجلا وهو لضفلا ىلإ بدنو ؛. صاصقلا

 نيئثدابلا ضغبي العو لج هنإ ىأ «نيملاظلا بحيال هنإ# "( ازرع الإ رفعب ًادبع ىلاعت هللا داز

 كئلوأف» ناودع نود هملظ نمت رصتنا يأ «هملظ دعب رصتنا نملو# ماقتنالا يف نيدتعملاو . ملظلاب

 امنإ» راصتنالا نم محل حيبأ امب اوتأ مهخأل , ةذخا ؤم الو ةبوقع مهيلع سيلف يأ #ليبس نم مهيلع ام

 سانلا نوملظي نيذلا نيدتعملا ىلع ةذخا ٌوملاو ةبوقعلا امنإ ىأ «سانلا نوملظي نيذلا ىلع ليبسلا

 يصاعملاب . ًاداسفو ًاربجت ضرألا يف نوربكتيو ىأ «قحلا ريغب ضرألا يف نوُفيَيو# مهاودعب
 مهل نوغابلا نوملاظلا كنئلوأ ىأ «ميلأ باذع مهل كئلوأ» لاومألاو سوفنلا ىف سانلا ىلع ءادتعالاو

 نملو يأ «رومألا مزع نمل كلذ نإ ٌرفغو ربص نلو# مهيغبو مهملظ ببسب عجوم ملؤم باذع
 رمأ يتلا ةديمحلا رومألا نم زواجتلاو ربصلا كلذ نإف « ىلاعت هللا هجول راصتنالا كرتو . ىذألا ىلع ربص

 ' ةبقاعلا دومحم هنأ ىلإ ةراشإاللو هيف ًابيغرتو هب ًاماتها ربصلا ررك : ىواصلا لاق اهيلع دكأو اهب هللا
 لإ ةيدَيم داه الو رصان هل سيلف هللا هللضي نمو يأ «هدعب نم يلو نم هل مف هللا للضُي نمو»
 نولوقي» منهج باذع اودهاش نيح نيرفاكلا ىرتو يأ #باذعلا اوأرامل نيملاظلا ىرتوو» قحلا

 لعب 2 تولرقي و اهادعلا نع ةودهاكي اه لوف ايندلا لإ عوجرلا هوبلطي يأ «ليبس نم هرم ىلإ له
 لجو رع هللا اب رمال ىلإ اودري نأ نوبلطي : يبطرقلا لاق ؟ ايندلا ىلإ انتدوعل قيرط كانه

 نم نيعشاخإ» رانلا ىلع نوضرعُي بطاخملا اهأ مهارتو يأ «اهيلع نوضرعُي مهارتوإ ”نوباجي الف
 نوقراسي ىأ « يفخ فرط نم نورّظنيإ ناوهلاو لذلا نم مهقحلي ام نيرغاص نيلئاضتم يأ «َلدلا

 نبأ لاق هنيع ءلمب هيلإ رظني نأ ردقي ال هنإف ٠ . فيسلاب لتقيل مادق نم رظني ابك ًاعزفو اهنم ًافوخ رظنلا

 لاقو# '”فونخلا ةدش نم رظنلا نوقراسي : : ىدسلاو ةداتق لاقو ليلذ لباذ فرطب نورظني : سابع

 6١/4 يواصلا ةيشاح (7) - 378٠/6 ريثك نبا رصتخم )١(
 . ١ال8/010/ ريبكلا ريفتلا ( .٠ 28١ 44/15 يبطرقلا ريسفت (5) . 46/١7 يبطرقلا ريسفت ('*)



 ١5 نو رشعلاو سماخلا ءاجلا

 ياس م2 رهام سرع 7 م سا رم مر م سن هعاوس رص سس

 ب مسا © يس نير هلام هلال لضي نمو ا 0 ا نم مه ناك امو

 ا 2 »و امام 0 ءم

: 
 + لو ب ته م رب عج ص

 مهبصَت نإ 21000 انو ع1 57 ! ةيعينع دنت ناسا ل ل ا

 و لرب ليج رع رص دوب لح م او -

 لسع اك ١ ١
 عم

 و م ين

 امل ةنجلا ىف نونمؤملا يي يبا
 مهيلهأو مهسفنأ اورسخ مهنإف « ءالؤه هيلإ راص ام ةقيقحلا ىف نارسخلا نإ : رافكلاب لح ام اونياع
 امو عطقني ال مئاد باذع يف مهنإ الأ يأ 4ميقم باذع يف نيملاظلا نإ الأ» منهج ران يف مهدولخب
 باذع نم مهنورصني ءارصنو ناوعأ نم مهل ناك امو يأ «هللا نود نم مهنورصني ءايلوأ نم مهل ناك
 سيلف هللا هللضي نمو يأ «ليبس نم هلامف هللا للضُي نمو ايندلا يف كلذ نوجري اوناك امك هللا
 نبا لاق ةاجنلا قيرط هيلع تّدّسس دق هنأل « ةرخآلا ىف ةئجلا ىلإو « ايندلا ىف قحلا ىلإ هب لصي قيرط هل
 مكاعد ام ىلإ سانلا اهيأ اوبيجتسا يأ «مكبرل اوبيجتساو» ”صالخ هل سيلف هللا هللضي نم : ريثك
 كلذ يتأي نأ لبق نم يأ «هّللا نم هل ٌدرم ال موي ينأي نأ لبق نمإ» ةعاطلاو ناميالا نم مكبر هيلإ

 يأ «رذتموي أجلم نم مكل ام» عنام الو عفاد هل سيل هنأل « هدر ىلع دحأ ردقي ال ىذلا بيهرلا مويلا

 باذعلا نم مككب لزني ام ريكني ريكنم مكل سيلو يأ «ريكن نم مكل امو هيلإ نوئجتلت رفم مكل سيل
 هيلع دهشتو مكلامعأ فئاحص يف نّودم هنأل هومتفرتقا امل راكنإ مكل ام يأ : دوعسلا وبأ لاقو
 امف# نمحرلا ةياده اولبقي ملو ناميإالا نع نوكرشملا ضرعأ نإف ىأ م«اوضرعأ نإفؤ ” هكحراوج

 الإ كيلع ْنإ» مهل ًابساحم الو مه امعأ ىلع ًابيقر ًادمح اي كانلسرأ ايف ىأ «ًأظيفح مهيلع كانلسرأ
 لي لوسرلل ةيلست ةيآلاو : نايح وبأ لاق تلعف دقو كبر ةلاسر مهغلبت نأ الإ كيلع ام يأ «مالبلا
 اذإ اًنِإوظ لاقف هللا معنل نارفكلا ناننسإلا ةميبط نأ لافت رخأ ملا 191 مع : همحل ةلازإو ٠ هل سينأتو
 اذإ انإ ىنعملاو «مهبصت نإو» هلوق ليلدب سنجلا ناسنوالاب ُدارملا اهب حرف ةمحر انم ناسنإلا انقذأ
 تمّدق امب ةئيس مهبصت نإو# رّبكتو رطب اهريغو رنمأو ىنغو ةحص نم معنلا نم ةمعنب ناسنرالا انمركأ
 ماثآ نم هوفرتقا ام ببسب . ةدشوءالبو. ةمقنو بدج سانلا باصأ نإو ىأ م«روفك ناسنإللا نإف مهديأ

 ريدصت ىف ةمكحلاو : ىواصلا لاق ةيلبلا ركذيو ةمعنلا ىسني ؛ نارفكلاو دوحجلا يف غلابم ناسنوالا نإف

 هللا ةمحر نآأل « ءالبلا فالخب لوصحلا .ةققحم ةمعنلا نأ ىلإ ةراشإلا وه « نإ » ب ءالبلاو « اذإ» ب ةمغنلا

 ةرخآلا ةداعس ىلإ ةبسنلاب اهنأ الإ ةميظع تناك نإو ايندلا يف هللا مَع : رخفلا مامإالا لاقو (؛”هبضغ بلغت

 ايندلا ىف ريقحلا ردقلا اذهب زاف اذإ ناسنرالا نأ ىلاعت نيبف . ًاقوذ اهاّمس كلذلف رحبلا ىلإ ةبسنلاب ةرطقلاك

 )١( يواصلا ةيشاح (5) . 0178© /ال طيحملا رحبلا (*) . "ال /ه دوعلا يبأ ريسفت (7) . 1837/7 ريثك نبا رصتخم 4/1١ .



 ١5 ١؟4(سورةالشورى

 صر سس ب 44 2 7 هك

 3 رع - 200 سس ري سوي ع شارل ساس

 الإ هلل كاد اخبرك 61+ جدك ةقإاسيقع هاك سلع 2200

 جا كه حا اص
 رم 2 رع ف

 0 كح لع هنأ ةَنبَم ءهنذإي ىحويق الوسَر كسري وأ باج ارو نموأ ايحو

 هلهجل كلذو . ىلا لكب زاف هنأ نظيو . ربكلاو بجعلا ىف ٍعقيو اهبيسب هرورغ مظعيو اهب حرفي هنإف
 كلاملا ىلاعت وه ىأ «ءاشيام قلخي ضراآلاو تاومسلا كلم هلل» (2ةرخآلا لاحب و ايندلا لاحب

 ال نأ ةيآلا نم دوصقملاو . ءاش اهفيك . داجيإلاو قلخلاب هيف فرصتملاو . هيلفسو هيولع ؛ هّلك نوكلل

 ىف فرصتلا ديلاقم هديبو . هدحو هللا كلم لكلا نأ ملعي نأو « هاجلاو لاملا نم هكلم امب ناسنإالا رتغي

 ىأ «ًأثانإ ءاشي نمل به» همكحل بّقعم الو هئاضقل دار ال 6 عنميو يطعي ٠ . ضرألاو تاومسلا

 روكذلاب ءاش نم صخيو يأ «ر وكذلا ءاشي نمل بهو نينبلا نود ثانإلاب هدابع نم ءاش نم صخب

 نينبلا نيب ناسنإلل عمجيف نيعونلا نم ءاش نإ مهلعجي يأ «ًانانإو ًاناركذ مهجوزي وأ» ثانإلا نود
 ؟يقغ ءاضلا ىظعبو هل كلوي الف ايتغ لاجرلا ضعب لمحو ىأ «ًا يقع ءافب نم لعشر 9 تانبلاو

 بسهيف .٠ ةشيشملا ىضتقم ىلع . ةفلتخم دالوألا ىف دابعلا لاوحأ لعجي ىنعملاو : 2 يواضيبلا لاق دلت الف

 ذافن نايب ةيآلا نم دارملاو . "”نيرخآ مقعُيو . ًاعمج نيفنصلا وأ . ىثنأ وأ ركذ نم ًادحاو ًافنص اّمإ ضعبل
 ام لعفي « ةردقلاو ملعلا يف غلابم يأ «ريدق ميلع هنإ» لاق اذهلو . ءاشي فيك تانئاكلا ىف ىلاعت هتردق

 نم مهنمو . تانبلا هيطعي نم مهنم : ماسقأ ةعبرأ سانلا ىلاعت لعج : ريثك نبا لاق ةمكحو ةحلصم هيف

 ال أمقع هلعجيف اذهو اذه هعنمي نم مهنمو 5 ثانإلاو روكذلا نيعونلا هيطعي نم مهنمو . نينبلا هيطعي

 ناك امو# : لاقف هعاونأو هماسقأو يحولا ىلاعت ركذ مث . . "ريدقلا ميلعلا ناحبسف . دلو الو ل لن

 ىف يحولا قيرطب الإ هللا هملكي نأ ناكّأيأ رشبلا نم راحأل مص امو يأ «يحو الإ هللا هي نأ رب
 ينأ مانملا يف ىرأ ينإ مالسلا هيلع ميهاربإ ليلخلل عقو اك قح ءايبنألا ايؤر نأل ٠ ماهبالاب وأ مانملا

 وأ# مالسلا هيلع ىسوم ملك امك باجح ءارو نم هملكي وأ يأ #باجح ءارو نم وأ» « كحبذأ

 ءاشي ام ىلاعت هرمأب لوسرلا ىلإ يحولا غلبيف أكلم لسري وأ يأ «ءاشي ام هنذإب يسحويف ًالوسر لسري

 ةثالث ىلع هدابعل همالك نأ ةيآلا ىف ىلاعت نيب : ليهستلا يف لاق ءايبنألا ىلع يحولاب ليربج لزن امك هغيلبت

 : ثلاثلاو . باجح ءارو نم همالك هعمسي نأ رخآلاو . مانملا وأ ماهيالا قيرطب يحولا اهدحأ : هجوأ

 . ءارسإلا ةليل هللا هملك ذإ دمحمبو ىمومب صاخ يناثلاو ٠ ءايبنألاب صاخ اذهو . كلملا ةطساوب يحولا
 ماهإ نأ ريغ « ءايلوألاك ءايبنألا ريغل ماهلإلا عقي دقو : يواصلا لاقو “© ءايلوألاو ءايبنألل نوكيف لوألا امأو

 يلع هنإ» «”هنم ظوفحم مهماهإف ءايبنألا فالخب . نيموصعم ريغ مهنأل ناطيشلا هب طلتخي دق ءايلوألا

 )١( ىزارلل ريبكلا ريسفتلا  . 184 /70٠يواضيبلا ريسفت (؟) ١75/5 .

 ؟14/14 ليزنلا مولعل ليهستلا (4) 7م“ /7 ريثك نبا رصتخحم (؟) .

 يواصلا ةيشاح (ه) 17/14 .



 095 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ا ك1 2 جم عض وبس يا ص

 هللعج نكللو نمإلا الو ُبَمكْل ام رت تنام ان نم احور ل انيحوأ كلاذكحو

 ىذأآ هللا طارص م 00 ِميقَحسَم طارص م لِ ىدبتل َكَنِإَو 0ع ُآَّسُأ نم ءهي ىدب

 © رومألا ريصُ لأ َلِإ الأ ضْألا يف امو تامل

 بجوم ىلع هلاعفأ ىرجت 5 هعنصو هلاعفأ يف ميكح 5 نيقولخملا تافص نع لاعتم ىلاعت هنإ ىأ # ميكح

 اي كيلإانيحوأ لسرلا نم كريغ ىلإ انيحوأ اكو ىأ «انرمأ نم آ حور كيلإ انيحوأ كلذكو» ةمكحلا
 اي : لوقي رانيد نب كلام ناكو 5 لهجلا توم نم سوفنلا ةايعحفتف نآل اخو ةامتننو . نآرقلا اذه دمحم

 امإ» ”ضرألا عيبر ثيغلا نأ امك بولقلا عيبر نآرقلا نإف ؟ مكبولق يف نآرقلا عرز اذام نآرقلا لهأ
 تنك الو « نآرقلا وه ام يحولا لبق فرعت دمحم اي تنك ام يأ «ناهالا الو باتكلا ام يردت تنك
 «اندابع نم ءاشن نم هب يدب ًارون هانلعج نكلو» ليصفتلا هجو ىلع هملاعمو ناميالا عئارش فرعت

 يأ «مسيقتسم طارص ىلإ يدهتل كنإوإ» نيقتملا اندابع هب يدهن ًءايضو ًارون نآرقلا اذه انلعج نكلو يأ

 يف امو تاومسلا يف ام هل يذلا هللا طارصإ» مالسرالا وه ميقتسم .ميق نيد ىلإ دشرتل دمحم اي كنإو
 ًاديبعو ًاقلخو أكلم نوكلا يف ام لك هل يذلا هللا نيد وه هيف جاجوعا ال يذلا نيدلا اذه يأ «ضرألا

 لداعلا همكحبي دابعلا نيب اهيف لصفيف رومألا عجرت هدحو هللا ىلإ الأ أ «رومألا ريصت هللا ىلإ الأ »

 ' مربملا هئاضفو

 . يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةمي ركلا ةروسلا تنمضت : هغالتلا

 فو . امل ال ةيرقلا لهأل راذنإالا نأل ةكم لهأ رذنتل ىأ «ىرقلا مأرذنتلو لسرملا زاجملا-١

 . باذعلا ىرقلا مأرذنتل : هريدقتو رخآلا يف هتبثأ ام ريظن لك نم فذح ثيح كابتحا ةيآلا

 عمجلا موي سانلا رذنتو
 رمصو 3 إو الأ يهو «ميحرلا روفغلا وه هللا نإ الأ» ةغلابملا ةغيص عم تادك ملا يلاوت- ؟

 . لصفلا
 . «اثانإو . . اناركذإ نيبو «ردقيو . . طسبي» نيبو «ريعسلاو . . ةنجلا» نيب قابطلا

 . «اهنم نوقفشم اونمآ نيذلاو اهب نونمؤي ال نيذلا اهب لجعتسي# بلسلا قابط  ؛
 عرزلا عرزي عرازلاب ةرخآلل لمعلا هبش ةيآلا #ةرخآلا ثرح ديري ناك نم# ةراعتسالا

 . ةراعتسالا فئاطل نم يهو ةيليثمتلا ةراعتسالا قيرطب .بحلاوةرمثلا هنم ينجيل

 . «هتاملكب قحلا قحيو . لطابلا هللا وحميوإ ةلباقملا -



 ىروشلاةروس ( 40م١1

 ةمحرلاو صاخ ثيغلاف «هتمحر رشنيو اوطنق ام دعب نم ثيغلا لّرنيا» صاخلا ىلع ماعلا فطع -
 . ماع

 ةماخضلا يف لابجلاك يأ «مالعألاك رحبلا يف راوجلا هتايآ نمو» لمجملا لسرملا هيبشتلا -4

 . مظعلاو

 . «ًاثانإو ًاناركذ مهجوزي وأ , روكذلا ءاشي نمل بيبو « ًاثانإ ءاشي نمل بهي» ميسقتلا - 4

 ٠ «ةبيصم نم مكباصأ امو» قاقتشالا سانج- .

 ١- ركشلا ريبك , ربصلا ميظع يأ «روكش رابص لكلإ ةغلابملا ةغيص .

 . ةروصلا يف ىلوألل اهتهباشمل ةئيس ةيناثلا تيمس #اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو# ةلكاشملا »7

 ١ - ميظعلا نآرقلا يف ريثك وهو ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو لصاوفلا قفاوت .

 « ىروشلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مث »

 ا# »



 0 نيك49 و م
 1 (تونانثو تلي اهنا 2

 ناميالا » . ناميالا لوصأو ةيمالسإللا ةديقعلا سسأ تللوانت دقو . ةيكم فرخزلا ةروس
 . ةيكملا روسلا رئاس نأشك « ءازجلاو ثعبلابو « ةلاسرلابو . ةينادحولاب

 يمألا يبنلا ىلع هللا هلزنأ ىذلا « نآرقلا اذه قدصو ؛ يحولا ردصم تابثإال ةروسلا تضرع

 . يبرعلا يبنلل ةحضاو ةزجعم نوكيل . نايب عصنأو . ناسل حصفأب

 ءامسلا يف . حيسفلا نوكلا اذه ىف ةئبنم « هتينادحوو ىلاعت هتردق لئالد ىلإ تضرع مث *

 حطس قوف ريست يتلا نفسلاو « ءامسلا نم لطاملا ءاملاو . رامنألاو راحبلاو . داهولاو لابجلاو . ضرألاو

 . اهروهظ اوبكريو اهموحل اولكأيل رشبلل هللا اهرخس يتلا ماعنألاو « ءاملا

 نوهركي اوناك دقف تاينثولاو تافارخلا نم يلهاجلا عمتجملا هيلع ناك ام ةروسلا تلوانت مث

 تايآلا تءاجف « هللا تانب ةكئالملا نأ اومعزف . ًالهجو ًاهفس تانبلا هلل اوراتخا كلذ عمو « تانبلا

 . ةيعطقلا ىلوألا قئاقحلا ىلإو . ةرطفلا ىلإ سوفنلا درو . تافارحنالا كلت حيحصتل

 نم مهنأ نوكرشملا معزي يذلا « مالسلا هيلع ميهاربإ ليلخلا ةوعد نع زاجيإب ةروسلا ت تثدعحتو ده

 . نائوألا نم أربت نم لوأ ميهاربإ نأ تايآلا تنيبو . ىوعدلا كلت يف مهتبذكف ؛ هتلم ىلعو هتلالس

 هيلع دمحم ةلاسر لوح نوكرشملا اهراثأ يتلا . ةميقسلا ةهبشلا كلت دينفت ىلإ تلفتنا مث *

 لكي دمحمك ر يقف ميتي ىلعال . ءارثلاو هاحلا لهآ نم لجر ىلع ةلاسرلا لزنتت نأ اوحرتقا دقف , مالسلا
 نأو . ةعيفرلا بصانملا هقاقحتساو ناسنالا ةماركل ًانازيم اسيل ءارثلاو هاجلا نأ ريرقتل تايآلا تءاجف

 . نينم ولا هدابع اهعنمو نيرفاكلا ىلع اهقدغأل هللا ءاش ول ثيحب ةناهملاو ةراقحلا نم ايندلا

 رتعي رابحلا نوعرف وه اهف . ةقباسلا ةقيقحلا كلت ديكأتل « نوعرفو ىبسوم » ةصق ةروسلا تركذو

 هتجيتن نوكت مث مكي يبنلا ىلع شيرق ءاس ؤر نم نولهاجلا زتعي (ى . هناطلسو هكلمب ىسوم ىلع رخفيو
 . رامدلاو قرغلا

 ءايقشألا لاح نايبو . اهىلاوهأو اهدئادشوةرخآلا لاوحأ ضعب نايبب ةميركلا ةروسلا تمتخووج



 فرحخزلا ةروس (45 ١

 . ميحجلا تارمغ ف نوبّلقتي مهو . نيمرجملا

 اهقيربو لئازلا ايندلا عاتمل  عئارلا ليثمتلا نم اهيف امل « فرخزلا ةروس » تيمس : 4 هسا
 اذهلو ) ةضوعب حانج هللا دنع يواست ال اهنأ عم 6 نورشكلا هب عدخني ىذلا.عماللا فرحزلاب  عداخلا

 « نيقتملا هدابعل الإ هللا اهحنمي الف ةرخآلا امأ . رارشألاو رايخألا اهلانيو . راجفلاو راربألل هللا اهيطعي د

 5 ءاقبلا راد ةرخآلاو . ءانفلا راد ايندلاف

 رظناف. . ىلإ. . نولقعت مكلعل ًايبرع ًانآرق هانلعج انإ م« نيبملاباتكلاو هب محط: للعت هللا لاق

 . (؟8) ةيآ ةياهن ىلإ )١( ةيآ نم «نيبذكملا ةبقاع ناك فيك
 4«ًاشطب» هتكرتو هنع تضرعأ اذإ ًاحفص هنع تبيرض : لاقي ًاضارعإ «ًاحفص» : ستلفغللا

 , روشنلاو « انييحأ «انرشنأ» ًاطاسبو ًاشارف «ًادهم» فنعو ةدشب هذخأ هب شطبو « ًاماقتناو ةوق
 اظيغو اغ ءولمم « ميظك# نيقيطم «نينرقم# أاوبكرتو اورقتست جاووتستو توملا دعب ءايحبالا

 . تاوهشلا ف سمغنملا معنتملا : فرتملا «اهوفرتم# ةقيرطو نيد «ةمأ» نوبذكي 4نوصرخي»

 درر انإا
 ايدل بتكلا مأ ىف هلو ىد َنولقَعَت يَّلعْل اي رع ان'ةرق هئلعجاَنإ 2١ ِنيِبمْلآ يلتكلاو 2 مح نب حج ىلا لاا 50 عج سس وج م 07

 ج5 روع ىلا م للا 0 5 7

 (3) نيفرسم موك متنك نأ اَمْفْصَو الا ركدع برْضقأ مكح لع

 مق «نيبملا باتكلاو» «©نآرقلا زاجعإ ىلع هيبنتلل ةعطقملا فورحلا «مح» : رثسفللا
 نسيبملا « لالضلا قيرط نم ىدهلا قيرط رهظملا ٠ يلجلا حضاولا نيبلا نآرقلاب مسقأ يأ هب هللا مسقأ

 يا هيلع مسقللا وه اذه ها يبرع انا ءاسلعج انإإ ةيعرشلا لئالدلاو ماكحالا نم هيلإ جامت ام ةيرشبل

 مكلعل» زجعم نايبو . مكحم بولسأب « ةغالبلاو ةحاصفلا لايك ىلع ًالمتشم . برعلا ةغلب هانلزنأ
 رشبلا قوط نع جراخ ميكحلا هبولسأ نأ اولقعتو ؛ هيناعم اوربدتتو . هماكحأ اومهفت يكل ىأ «نولقعت

 مسقلا بسانتل ةيغالبلا عئادبلا نموهو . ًايبرع ًانآرق هلعج هنأ ىلع نآرقلاب ىلاعت مسقأ : ىواضيبلا لاق
 جو خللاب هرعو نارقلا فرش لع لدي ادعي 5 هب مسقيف هنم العأ ءيش ال هنأ ىلع ًاهيبنت ٠ اء بتلاب

 عيفر ىأ «ميكح يلعل» اندنع ظوفحملا حوللا يف هنإو ىأ «انيدل باتكلا مأ يف هنإو» (7هقدأو

 , ىلعألا ألملا ىف نآرقلا فرش نيب : ريثك نبا لاق ةقئاف ةناكمو ةغلاب 2 ل و
 "”لضفو فرشو « ةميظع ٍناكم وذ اندنع ظوفخملا حوللا يف نآرقلا نإو يأ ضرألا لهأ همّظعيو هفرشيل

 مكربتعنو . مكنع ًاضارعإ مكريكذت كرتنأ يأ يراكنإ ماهفتسالا «ًاحّفص ركذلا مكنع ُبرضتفأ»
 584/7 ريثك نبا رصتخم (”) . "8/7 يواضيبلا ىلع هداز ةيشاح (؟) . ةرقبلا ةروس وأ يف لوقلا ليصفت رظنا ()



 ١-١ نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 هي آنكلمأك زج نورتي بونك اإل نم مون و 2 نيلوألا ىف ين ني السر كو

 د ملعلا ز زب زعل َنِهَفَلَ لوُهَبل ضرالاو تونمسلا قا نم مهتلاس نبلو (2) نيِلوألا لكم ىوغمو
 سس سيرت جام جي” رولا اس سرا ل سس سل طوس سم جغج 2000

 أم هامسلا نم لت ىِلاو يجو ودمت ْلمل البس اف ركل لجو ادهم ٌصرألا ركل لعب ىلا

 ص وامر سم را و 2 للك و م رس واس اس لس

 جم نوُبَرع كلك اكن ٌةَقَب وبنك َدَقب

 بيدكيلابو تويفرسم كنا لجأل ىأ «نيفرسم موق منك نأ» ؟ نآرقلاب مكظعن الف مئاهبلاك
 عفر نآرقلا اذه نأول : ةداتق لاق قحلا قيرط ىلإ اوعجرت نأ ىلإ هب هب مكظعنو مكركذن لب ٠ . ال ؟ نايصعلاو

 : ريثك نبا لاق "”ةنس نيرشع هيلإ مهاعدو . مهيلع هررك هتمحرب هللا نكلو . اوكلهل لئاوألا هدر نيح

 قو نيا ىلإ مهءاعد كرتي ال هقلخب هتمحرو هفطل نم ىلاعت هنأ هلصاحو ًأدج ىنعملا فيطل ةداتق لوقو
 ةجحلا موقتو 5 هتياده ردق نم هب ىدتهيل هب رمأي لب . هنع نيضرعم نيفرسم اوناك نإو ؛ . ميكحلا ركذلا

 ام رثكأ ام يأ مالسلا هيلع يبنلل ةيلست ؟ «نيلوألا يف يبن نمم اَنلسْرَأ مكوإ» "'هتواقش بتك نم ىلع
 مهيتأي نكي ملو يأ «نوئزهتسي هب اوناكالإ يبن نم مهيتأي اموإ» ؟ نيلوألا ممألا يف ءايبنآلا نم انلسرأ

 عقو هنإف نزحت الو دمحم اي لست ىنعملاو َيِكَي هل ةيلست اذهو : يواصلا لاق هب اوءزهتساو هنم او رخسس الإ يبن

 ةكم رافك نم ةوق دشأ اوناك موق انكلهأف يأ «أشطَب مُهْنِم دَشأ انكَْهأف "' كل عقو ام كلبق لسرلل

 ةربعو ةظع اونوكيل ؛ مهكالهإ ثيداحأ نآرقلا يف قبسو يأ 4نيلوألا لَكُم ضم ىغطأو مهنم ىتعأو

 ناك نم كلسم بيذكتلاو رفكلا يف اوكلس ةكم رافك نإ : رخفلا مامإالا لاق نيبذكملا نم مهدعب نمل

 ا نم ب 11 يلوا اير نقل كالبإب لول ام اع لزج نأ اووسملل ]
 لكشلا اذهب ضرألاو تاومسلا قلخ نم نيكرشملا ءالؤه دمحم اي تلأس نئلو ىأ «ضرألاو تاومسلا

 هقلخب ميلعلا  هكلم يف ٌريزعلا . هدحو هللا نهقلخ ٌنْلوقيل يأ «ميلعلا ٌريزعلا نهفلخ ٌنّلوقيل» عيدبلا
 مهل ىلاعت نيب مث . . "اهفسو مهنم ًالهج هريغ هعم اودبع مث . داجيإالاو قلخلاب هل اورقأ : يبطرقلا لاق

 طسب ىأ أديم ”ضرألا مك لم ىذَّلا» لاقف ةمكحلاو ةردقلا لامك ىلع ةلادلا , ةليلجلا هتافص
 لعجو يأ البس اهيف مكل لّعجو» نومانتو نوموقتو اهيلع نورقتست. مكل شارفلاك اهلعجو ضرألا
 عدوم . ميكحلا قلاخلا ةردق ىلإ اودتهت يكل يأ «نودتهت مكلعلإ» مكرافسأ يف اهنوكلست ًاقرُط اهيف مكل
 دروب رادقعع اهبلا نِف ءاملا هتردقب لّزن ىأ «ردقب ءام ء ءامسلا نم لّرن يذلاو» بيجعلا ماظنلا اذه

 «ًاتيم ةدلب هب انرشنأف» "رضي الو عفتي,ر ادق يأ : ئراضيبلا لاك ةيادكلاو ةجاجلا بحي + ةرلعف

 جرخُ امك مكروبق نم مكجرخن كلذك يأ «نوُجرْخحت كلذكإ» تابنلا نم ًةرفقم ًةتيم ًاضرأ هب انيبحأف يأ
 0 را ل لا «اهتلك عاررألا كغ ينالوا هلل دكت

 5 ١ا/ا/ /١؟ ىواضيبلا ريسفت .١( 5 م ا ,مسفتلا (4)



 فرخزلا ةروس (49) ١3

 رس و رس اص با الاس نع 7 نر ا يح نيف ربع نع دل ١ ١ نع تا #1 ماو و

 أو ءهروهظ لع اروتستل 5 َنوَبكَر ام معن لاو كمْلا نم مل لعجو اهلك جاوزألا قل ىذلاو

 ابر امن © نينه عع 0 : نجس وو 0

 50 دوسم 2 كك 2000 © َنيِنبْلِب تأ
 ء دوسألاو ضيبألاو « نضماخلاو ولطاك اهلك عارتالاو فانصألا « جاوزألا » : سابع نبا لاق كلذ

 ءرحبلا ىف نفسلا نم حل رخسو يأ #نوبكرت ام 0 كّلفلا نم مكل لعجو#» ”ىئنألاو ركذلاو
 اهموحل اولكأتل ٠ , مكل اهرّسيو اهرَّخسو اهلّلذ يأ : ريثك نبا لاق مكرافسأ يف هنوبكرت ام ربلا يف ليالاو
 وأ تناك ةنيفس . بوكرملا اذه روهظ ىلع اورقتستل يأ #هروهظ ىلع اووتستل# “”اهروهظ اوبكرتو
 نيح مكيلع ةليلجلا مكبر ةمعن اوركذتتو يأ «هيلع معيوتسا اذإ مكبر ةمعن اوركذت مئو ًالمج
 دنع مكتنسلأب اولوقتو يأ «اذه انل رَّخس يذلا ناحبس اولوقتو» مكبولقب هوركشتف اهقوف نورقتست

 انك امو ىأ «نينرقم هل انك امو» بوكرملا اذه بوكر انل رّسيو لذ يذلا هللا ناحبس : مكبوكر
 . نوعجارل انبر ىلإ انإو يأ «نوبلقنملانب ر ىلإ اًنِإو» انل ىلاعت هريخست الول هبوكرل نيقيطم الو نيرداق
 يف اهراطخإو اهروصت ةمعنلا ركذ نم دارملا سيلو : ىيواضيبلا ةيشاح ىف لاق توملا دعب هيلإ نورئاصو
 نم نإف . هركشو هتعاطل ةيعدتسم . ميكحلا مي | رداقلا ريبدتب ةلصاح ةمعن اهنأ ركذت دارملا لب ٠ لابلا

 ًارخسم ناك كلذ عمو , هبكار نم ةثج ربكأو ةوق رثكأ « ماعنألاو كّلُفلا نم ناسنإلا هبكري ام نأ ىف ركفت

 نيرخسم اههنوك يفو حيرلاو رحبلا قلخ يف ًاضيأ ركفتو . ءاش بناج يأ ىلإ هفيرصت نم نكمتي هبكارل
 هتردق لامكو « هئايربكو ىلاعت هللا ةمظع ةفرعم يف قرغتسا . لاوهألاو ةباهملا نم امهيف ام عم ناسنإالل

 اذه انل رّحس ىذلا ناحبسإ# هللا ةمظع نم ًابجعتم لوقي نأ ىلع قارغتسالا كلذ هلمحيف ؛ 2. هتمكحو

 ء نيملاعلا بر وه ضرألاو تاومسلا قلاخ نأب نيكرشملا فارتعا ىلاعت ركذاملو . . "84 نينرقم هل انك امو

 لعج يأ أءزج هدابع نم هل اولعجوإ» لاقف هللا ريغ ةدابع يف مهلهجو مههفس ىلع لدي ام هدعب ركذ

 غلابمل اذه لئاقلا نإ يأ «نيبم ٌروفكل ناسنإلا نإ9 هللا تانب ةكئالملا : اولاق ثيح ًادلو هلل نوكرشملا

 و ا و ئراضيبلا لاق نايفطلاو دوحتجلا ميظع « , رفكلا ىف

 يأ مهاح نم بجعتو راكنإ «نينبلاب مكافصأو تانب َقْلْخَي اًمّدَحتا مأ» “ هنأشل ريفحتلاو هب لهجلا

 ةياغ مهيلع راكنإ اذهو : ريثك نبا لاق ؟ نينبلا مكل راتخاو مكصخو . تانبلا هسفنل ىلاعت ذختا له
 رش اذإو ىأ «ًالّثم نمحرلل برض امي مهّدحأ َرْششُب اذإو» لاقف راكنإلا مامت ىلاعت ركذ مث . راكنإلا

 راص ىأ «ميظك وهو ًادوسم ههجو لظإ» هل تانبلا ةبسنب هلل ًالئم اهلعج يتلا ىثنألاب نيكرشملا دحأ

 )١( ينوباصلل ريثك نبا رصتخم (؟) . ا/ا//4 نيلالجلا ىلع لمحلا ةيشاح */ 548 .
 ) )9ريثك نبا رصتخم (8) . ١ا/ا//؟ ىواضيبلا ريسفت (4) . 75943 /” ىواضيبلا ىلع هداز خيش ةيشاح 1585/9



 ع نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 مس ل لم ى رص رس اس وكل 00

 رح و رص رع مرر سرت درت . ثم ب

 03 500 5 آس َوَل أولاكو 6 0 "7 ب تخش

 نم ٌدوصقملاو : رخفلا مامإلا لاق هب رشُب ام ءوس نما غوأظيغءلتمموهو . ن زحلاو ةبآكلا نم دوسأ هنأك ههجو
 زوجي فيك دحلا اذه ىلإ صقنلا يف هلاح غلب يذلا نإف , مهريكفت ةفاخسو مهوقع ةلق ىلع هيبنتلا ةيآلا
 '"' ةأرملا هيف ىذلا تيبلا رجهف ذ ىثنأ تعضو هتأرما نأ برعلا ضعب نع يور دقو ؟ ىلاعت هلل هئابثإ لقاعلل

 وهو ؟ ثانإلا ٌنهو اهيلع ربكيو أشنيو ةنيزلا ىف ىّبِرُي نم ِهَّلل نولعجيأ ىأ «ةيللا ىف اش نموأ#»

 اذكه نوكي نموأ ؟ هيأر فعضل هتجحل رهظم ريغ لادجلا ىف وه نمو ىأ « نيبم ريغ ماصخلا يف

 هنأك , هللا تانب ةكئالملا اولاق نيذلا ىلع درلا دصقملاو : ليهستلا يف لاق ؟ ميظعلا هللا بانج ىلإ بسُنُي
 اهعبتأ مث «٠ صقتنلا ةفص كلذو . اهلامعتسا ىف تبنيو ربكي ينعي ؟ ةيلحلا ىف أشني نم هلل هلعجأ : لاق

 ردقت مل تملكت وأ تمصاخ اذإ ىئنألا نأ ينعي «نيبم ريغ ماصخلا ىف وهو# لاقف ىرخأ صقن ةفصب

 نم هلل بسني فيكف . يناعملا طلختو , مالكلا دسفت الإ ةأرما دجت امّلقو , اهلقع صقنل اهتجح نبت نأ
 اهرهاظ صقن لمكيف . ىنعملاو ةروصلا ىف ةصقان ةأرملا : ريثك نبا لاقو ؟ "'صئاقنلا هذهب فصتي

 : ءارعشلا ضعب لاق امك . صقن نم اهيف ام ربجيل يلحلا سبلب اهتروصو
 ارّضق ٌنْسحلا اذإ نمسح نم مّ ةصيقن نم ةنيز الإ لحلا امو

 معنب يه ام » تنبب رش دقو برعلا ضعب لاق امك . راصتنالا نع ةزجاع ةفيعض اهنإف اهانعم صقن امأو
 رخآ رفك «ًاثانإ نمحرلا دابع مه نيزلا ةكئالملا اولعجو# "6 ةقرس غرو . ءاكب اهرصن . دلولا

 ثانإ هللا ىلع مهمركأو دابعلا لمكأ مه نيذلا ةكئالملا نأب برعلا رافك دقتعاو ىأ عينشلا مهلوق هنمضت
 اذهو ؟ ثانإ مهنأ اوفرع ىتح مهل هللا قلخ تقو اورضحأ يأ «مهقّلخ اودهشأ» كلذب مهيلع اومكحو

 ناويد يف ةيذاكلا مهتداهش ةباتكب ةكئالملا رمأتس ىأ «نولأسيو مهتداهش بتكتس# مهب مكهتو ليهجت

 رافك نع ىلاعت ىكح : نورسفملا لاق ديدهتلا عم ديدش ديعو وهو « ةمايقلا موي اهنع نولأسيو مه ايعأ

 نود تانبلا هيلإ اوبسن مهنأ : يناثلا . دلولا هللا ىلإ اوبسن مهنأ : لوألا : ةعينش لاوقأ ةثالث برعلا

 ميركلا نآرقلا مهبذكف . ناهرب الو ليلد الب ةثونألاب نيمركملا ةكئالملا ىلع اومكح مهنأ : ثلاثلا , نينبلا

 ام نمحرلا ءاش ول اولاقوإ» هللا ىضرب كلذ نأ اومعزف ًاناتببو ًالالض اوداز مث . لاوقألا كلت يف
 . مانصألا الو ةكئالملا ءال ؤه اندبع ام هللا ءاشول : ءازهتسالاو ةيرخسلا ليبس ىلع اولاق ىأ 4م هاندبع

 لكف . لطاب اهب ديرأ قح ةملك مهنم اذهو : يبطرقلا لاق اهب ضار وهف هتثيشمب ةعقاو انتدابع تناك الو
 مانصألا لدب هللا اودبع ول مهنإف « ةئيشملاب جاجتحالا حصي الو ؛ ىضرلا ريغ ةئيشملاو , هللا ةدارإب ء يش

 كلذب مهل ام يأ « ملع نم كلذب محل ام هلوقب هللا مهيذك دقو . كلذ مهنم دارأ هللا نأ انملعل

 )١( ىزارلل ريبكلا ريسفتلا  . 5١1/919ليزتتلا مولعل ليهستلا (؟) 50/84 .
 يبطرقلا ريسفت (4) . 74لا/ /17 ريثك نبا ريسفت رصتخم (م) ١5/ ل” .



 فرحخزلا ةروس (149؟) 0١غ

 ص 0 تصر قزح ص لمح ريا سه ضص سر هم -ه را ل

 أنٌءأب ء اندجو انإ أولا لب ١ َنوُكسْمَسسم ءوب مهف ءهلبق نم ابنتك مهددا م أ يو َنوصرْحيالإ مه نإ

 مصاص صل ص ع

 اهوفرتم لس رريذت نم .ةيرق ىف كإبق نم اَنْلَسْرْأآَم َكلدكَو 2 َنودَنهم مهنا عنو ة هم ع
 بلع مدجو امن ئدهأ مسخ وك وأ لق "23 :رودتقم مهنا خعاَنِإَو ةمأ جلع ان“ ابا اندْجو نإ 0 ا هبا حاصر 24 صام ماسر تسي نجا مح

 صل ساس لاو لص يا رع ع ع را وس و رح صرع

 ه2 َنيبذكملا ةبقلع ناك بكر ظنأَف مكس انمَقتناَف © نورفنك هوي ملسْرأ [َصَِنإ ٍْ

 مأ» ًاروزو ًابذك هللا ىلع نولوقتيو نوبذكي الإ مه ام يأ «ن وصرخيّألإ مه نإإف ناهرب الو ةجح لوقلا
 لبق نم ًاباتك نيكرشملا ءال ؤه ىلع انلزنأ مأ يأ مهيلع رخآ در 4نوكسمتسُم م هب مهف هلبق نم ًاباتك مهانيتآ

 كلذ اودجو له : ىنعملاو : رخفلا مامزالا لاق ؟ ةناهيجوت 0 وامجي نوكسمتع تاكل كلالب موف دارعلا

 ىلع انءابآ اندجو ان اولاق لب» ؟ '"هباوكسمتيوهيلع اولوعي ىتح نآرقلا لبق لّزنم باتك يف لطابلا
 لب اوهعز اه لع هيلت وأ يلمع ةجبحب ارئاز مل يا رخا لإ مالك نه لاصألا وهو بارضإلل لب ه«ّةمأ

 ٌةمأ تيمس ٌةقيرطلاو ”نيدلا : ةمألاو : دوعسلا وبأ لاق ةلهجلا مهئابآ ديلقت ىوس مهل دنتسم ال هنأب اوفرتعا

 مهراثآب نودتهم مهتقيرط ىلع نوشام نحنو يأ «نودتُهم مِهراثآ ىلع اًنإو» "”دصقتو مؤت اهنأل
 د ل م امكو يأ «ريذن نم ةيرق يف كلبق نم انلسرأ ام كلذكو»

 انِإ اهوفرتم لاق الإ ممألا نم تمأ يف ًالوسر كلبق انثعب |مف . نيبذكملا نم مهلبق نم لعف كلذك ناهرب
 . ةمعنلا مهترطبأ نيذلا اهيف نومعنتملا لاق الإ يأ «نودتقم مهراثآ ىلع انإو ّةمأ ىلع انءابآ اندجو

 انإو ٠ نيدو ٍةلم ىلع انفالسأ اندجو انإ : قحلا بلط يف قاشملا لمحت نع يمهالملاو تارهشلا مهتمعأو
 اذهوحن يف ديلقتلا نأ ىلع ةلالدو ةكيهللا لوسرل ةيلست ةيآلاو : يواضيبلا لاق مهتقي رط يف مهب نودتقم

 نأب راعشإلل ركذلاب نيفرتملا صصخ امنإو « هب دَبعُي روظنم دنس مهل نكي مل مهئالسأو ٠ ميدق ال

 كانهو «نودتقم# انه ركذو . ”ىمعألا ديلقتلا ىلإ رظنلا نع مهفرص ةلاطبلا ' بحو معنتلا

 لك لاق ىأ ؟ « مكءابآ هيلع متدجو ام ىدهأب مكتئج وّلوأ لاق» دحاو |هانعم نأل ًاننفت «نودتهمو»
 ؟ هيلع اوناك ام دشرأو ىدهأ رنيدب مكتثج ولو مكئابآب نودتقتأ : هللا باذع مهرذنأ نيح هموقل يبن

 ثعبلاو ناميالاو ديحوتلا نم هب متلسرأ ام لكب نورفاك انإ اولاق يأ *«نورفاك هب متلسرأ امي انإ اولاق#

 باذعلا عاونأب ةبذكملا ممألا نم انمقتناف يأ 4نيبذكملا ةبقاع ناك فيكرظناف مهنم انمقتنافإ» روشنلاو

 ! ! مهلآمو مهاح راص فيك رظناف

 نمحرلا نود نم . .ىلإ . . . نودبعت ام ءارب يننإ هموقو هيبأل ميهاربإ لاق ذإو: لاعت هللا لاق

 4 نودبعي ةطا
 2(: ةبأ ةياهن ىلإ (55) ةيأ نم

 )١( ىزارلل ريبكلا ريسفتلا 7١5/1917 . ) )1ىواضيبلا ريسفت (”) . 6 دوعسلا يبأ ريسفت ١78/7 .



 ١١م نو رشعلاو سماخلا ءزجلا

 اهلعَجو 9 نبدي , ,هنإَف ىرطق ىذا اَلِإ جو َنوُدبْعَت ام آرب ىلإ ةهمرقو ذيل مهرب لَك ْذإَ

 وب مث رو رخامصام ٌخاعو هلص 00 2 1 يوم سم عرس ىلا ار اص مر

 2 نيم ٌلوسرو حلا مهءاج تح مهءاباكو د وه تعم ّلب (:) نوعجرب مهّلعَل ءهبقع ىف هب ةيفاب ةماك

 رب جي و هم

 ب َنورفنك ءديانإو رم اًدنَم ولاَ قمح مهءآج امل

 هيلع ميهاربإ ءافنحلا مامإ انه ركذ . ءابآلل ىمعألا مهديلقت نيكرشملا نع ىكح امل : هّمسانملا
 ىدمحلا نيب ةنراقملل 4 ناثوألا ةدابع نمو هموق نم هءربتو « هيلإ نوبستنيو برعلا هب رختفي ىذلا . مالسلا

 . ديلقتلاو ىوهلا قطنمو . ديدسلا لقعلا قطنم نيبو . لالضلاو

 هنع تيلخت ىأ رمألا نم 'تأربت : لاقي ءىربتم ىأ ءيرب ىنعمب ردصم «ءارب» : صستفغللا

 يف ًارخسم يأ ةًايرخسإ» دلولا دلوو ٌدلولا : بقعلا : باهش نبا لاق هلسنو هتيرذ «هبقع# ةيلكلاب
 هوحنو جردلاك ناسنإالا هيلع دعصي ام وهو جارعِم عمج يقارمو دعاصم «جراعم# هيف ًامدختسم لمعلا

 نم هلصأو ضرعي «شعي# |هريغو ةضفو بهذ نم ةنيز 4#فرخز» نودعصيو نوقتري 4نورهظي»
 . فيعض رصبب رظنلا وه وشعلا : ليلخلا لاق فعض اذإ رصبلا يشع

 لاق نيح دمحم اي ركذاو ىأ 4نودّبعت ام ءارب يننإ هموقو ءيبأل ميهاربإ لاق ذِإو» : ركسفللا
 يذلا الإ» هللا نود نم اهنودبعت يتلا ناثوألا هذه نم ْءىرب يننإ نيكرشملا هموقو هيبأل ليلخلا ميه اربإ

 . قحلا نيدلا ىلإ يندشري هنإف مدعلا نم ينأشنأو ينقلخ ىذلا يبر نكل يأ 4نيدهيس هنإف ينرطف

 ةملك ةملكلا هذه ميهاربإ | لعجو يأ «هبقع يف ةيق ةيقاب ةملك اهلعجو» ةداعسلا قيرط ىلإ ينيدهيو

 ناميالا ىلإ عجري نأ ءاجر يأ 4نومعجري مهّلعل» هللا دّحوي نم مهيف لازي الف هتيرذ يف ًةيقاب - ديحوتلا

 و لارا ل دل دهاجم لاق مهنم كرشأ نم

 - ميهأربإ بقع نم مهو - مهءابآو ةكم لهأ تعتم م لب ىأ «مهءاباو ءالؤه تعّتم لب» (0 يذلا

 ىستحإ» ديحوتلا ةملك نع تاوهشلا عابتاو معنتلاب اولغتشاو ةلهملاب اورتغاف ٠ . ةمعنلاو رمعلا يف دادمإللاب

 ةرهابلا تازجعملاب ديؤم . ةلاسرلا رهاظ لوسرو نآرقلا مهءاج ىتح يأ «نيبم لوسرو قحلا مهءاج
 . ةجحلا ىف اوركفتي ملو . ءابآلا ديلقت ىلع اولوع ال نا يا رخفلا مامإالا لاق هللا دنع نم

 اذه اولاق قحلا مهءاج اموؤ# ”قحلا نع اوضرعأف ايندلا ميعنب مهايإ هللا عاتمإو لاهمإالا لوطب اورتغا

 اولاقف ًالالضو ًاوتع اودادزا ,ديحوتلا ىلإ مهدشريو . مهتلفغ نم مههبنيل نآرقلا مه ءاج انو ىأ «ّرحس

 2 ا ب ل ار

 ل

 ؟48 /7 ريثك نبا رصتخم ١١(

 ٠١" 4/537 ريبكلا ريسفتلا (1)



 فرخرزلا ةروس (87) ١5

 رم نجح رس رص ار نع مم سريع همم ور سول سورع م

 انمسق نحت در كل مهأ 2) مظع ٍنيرفْلا نم لجو لع ناكر اذ َلِزن الون أولاقو
 006 ثا وع ص رق رق سرع رس يس مكر لا ا ا لا ال ا ا ا ا لا 2 رام حرم

 ايرخح اضعب مهضعب ذختيل تجرد ضعب ٌقوف مهضعب ان نير يدا رشا ناس

 لاقو يأ «ميظع نيتيرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه لْزُن الول اولاقو» "هب ةناهتسالاو قحلا ةدناعم
 نونعي : نورسفملا لاق ! ! فئاطلا وأ ةكم يف ريبك ميظع لجر ىلع نآرقلا اذه لزنأ ًاله : نوكرشملا
 نارقلا لوزن شيرق تدعبتسا . . فئاطلا ىف « يفقثلا دوعسم نب ةورع » وأ ةكم ىف « ةريغملا نب  ديلولا »

 يذلا وه ميظعلا نأ مهنم أنظ . ءامظعلاو ءاس ؤرلا دحأ ىلع لزني نأ اوحرتقاو « ميتي ريقف وهو دمحم ىلع

 سايقم نوربتعي مهو « أبظع ىلاعت هللا دنع نوكي يذلا وه ميظعلا نأ مهتافو . هاجو لام هل نوكي

 هللا دنع ةيقيقحلا ةمظعلا سايقم امأ ؛ ناكمو نامز لك ىف نيلهاجلا ىأر اذهو . لاملاو هاحلا : ةمظعلا

 دمحم نم ًاحور ىمسأو ًاسفن مظعأ نمو  حورلا ومّنسو ؛ سفنلا ةمظع وه امإف . ءالقعلا دنعو ىلاعت
 ةمحر نومسقي مهأ# هلوقب مهيلع ىلاعتو كرابت در اذهملو ! ! مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نبا

 نالفل نوكت نأ اوحرتقي ىتح « دابعلا نم اوءاش نم اهب نوّصخيو ة ةوبنلا نوحنمي مهأ يأ ؟ #كبر

 انتمكحب نحن يأ «ايندلا ةايحلا ف مهتشيعم مهنيب انمسق نحن ؟ سانلا نمريبكلا نالفوأ . ينغلا
 -ريقح هفات وهو  ةشيعملا رمأ ناك اذإو ١ قازرألاو لاومألا يف مهنيب انتوافو . ًاريقف اذهو ًاينغ اذه انلعج
 مهئاوهأل -ريطخو ميظع وهو  ةوبنلا رمأ كرتن فيكف . انسفنأب هتمسق انيلوت لب مهل هكرتن مل

 ملانك اذإو « ةينيدلا بهاوملا انمسق كلذك ايندلا ىف شياعملا انمسق امك : ليهستلا يف لاق ! ! مهتايهتشمو
 قوف مهضعب انعفرو# © ةيقابلا ةفيرشلا ظوظحلا لمهن الأ ىرحأو ىلوأف . ةينافلا ةريقحلا ظوظحلا لمهن
 .ريقف اذهو « .يغادعا تاره ضاناجو + ناوعلاو فزرلا ىف ىلخلا ني انلتيفاف قا «تانيرد ضعب

 مدخيو .رخآلل ًارخسم مهنم لك نوكيل يأ «ًايرْخّس ًاضعب مهضعب ذختيلإ» لاحلا طسوتم اذهو

 عفتنيل ١ قزرلا يف نيتوافتم سانلا لعج نم دصقلا نإ : يواصلا لاق ةايحلا رمأ مظتتيل ؛ . ًاضعب مهضعب
 داسفو ملاعلا بارخ يضفيف . ًادحأ لحأ مدخي مل لاوحألا عيمج يف ءاوس اوناكولو . ضعبب

 نم ال , مادختس | ىنعمب ريخستلا نم نيسلا مضب «ًايرخس# ىلاعت هلوقو : نايح وبأ لاقو ؟”هماظن

 لك ىّلوت ولو . مهعفانم ىلإ اولصيو ٠ ,ضعبب مهضعب قفتري نأ يه ةمكحلاو . ءزهلا ىنعمب ةيرخسلا
 بابكيالا يف ديهزت «انمسق نحنإ» هلوق ينو . كلهو عاضو . كلذ قاطأ ام هسفنب هلاغشأ عيمج ردحاو

 ييع . ةليحخلا ليلق . ةوقلا فيعض ىقلت : ةداتق لاقو . "هللا ىلع لكوتلا ىلع نوعو « ايندلا بلط ىلع

 لاقو ١ قزرلا يف هيلع رّتقم وهو ناسللا طيسب « ةليحلا ديدش ىقلتو ٠ قزرلا يف هيلع عّسوم وهو ناسللا
 : يعفاشلا

  ىمحألا شيع بيطو بيبللا سؤب هنوكو ءاضقلا ىلع ليلدلا نمو

 )١( ليزنتلا مولعل ليهستلا (؟) 87 /ه دوعسلا يبأ ريسفت 78/14

 )( طيحملا رحبلا ريسفت (4) . 48/4 ىواصلا ةيشاح ١7 /8 . ) )8طيحملا رحبلا ١7/4



 ١ هاب نو رشعلاو سماخلا ءرجلا

 هدوم رب د 2600 را صا ايا امو مر رول ع حرص و رو هس وس ماس 20 -

 ع نلمح أب ر فكي نملاَنلعَلب ةدحاو ةماأ سائلا نوكي نأ الولو يل ل نوعمجي امم ريخ كبر تمحرو
 7 0000 رص صر ل رى 0 5 سا 8# اص وعام صو نس

 نإو اقرزو يو نوُعْكَسي ابهيلع اررسو اباوب ' مولا هدف ٌنورهظي اهيلع َجراعمو ةضف نم 0

 ضِيَفَن نامحرلا رك ذ نع ضحي نمو نيم كير دنع رحلوا ةزيج ا علم امل َكَِّذ ع

 » مخل لور مى سور
 000 نيرف هل وهف اننطيش

 ايندلا ماطح نم سانلا عمجي امم ريخ ةوبنلاب كيلع ىلاعت هماعنإو ىأ «نرعمجي امم ريخ كبر ةمحروإو

 ةذيأو طل سائلا نوكي نأ الولر» لاقف هللا دنع اهردق ةءاندو ايندلا ةراقح ىلاعت نيب 9 3 ينافلا

 ىف رفاكلا اوأر اذإ رفكلا ىف سانلا بغري نأ الولو يأ م«َدّضف نم ًافقس مهتويبل نمحرلاب رمكي نمل العجل

 روصقلا ممل انلعجو «. رافكلاب ايندلا هذه انصصخلا رفكلا يف ةدحاو ةمأ اوريصيو «٠ قزرلا نم ةعس
 يأ «نورهظي اهيلع جراعموؤ» ةصلاخلا ةضفلا نم اهفقس . شوقنلاو ةئيزلا عاونأب ةفرخزملا ةقهاشلا

 مهتويبلو يأ «أر رسو ًاباوبأ مهتويبلو» نودعصيو نوقتري اهيلع ةضف نم ملالسو دعاصم مهل انلعجو
 ألا كلت لع يأ «دوتكيدب هلع معنا ةيهنرلا يف دايز « ةضق م روسو ةضق نمو

 : سابع نبأ لاقو شوقنو قرامنو روتس نم ةنيز مهل انلعجو يأ «ًافرخزو» نوسلجيو نوئكتي ةّيضفلا

 ةايحلا حاتم ان كلذ لك نإو» ”بهذو ةضف نم ًاررسو ًاباوبأو ًافقس مهل انلعج يأ ًابهذ «ًافرخز»

 ةلئازلا ايندلا ةايحلا يف هب عتمتي ءيش الإ ,رافكلل هيطعن ىذلا لجاعلا مييعتلا كلذ لك امو ىأ «ايندلا

 اهنع رصقي يتلا معنلاو ذالملا عاونأ نم اهيف امو ةنجلاو يأ « نيقتملل كبر دنع ةرخآلاو» ةريقح ا

 ةلقو ايندلا ةراقح نايل تقيبس تايآلاو : : نورسفملا لاق دحأ اهيف مهكراشي ال نيقتملاب ةصاخ يه ض نايبلا

 نم اهفوقسو اهجردو ةرفكلا تويب لعجف « نيرفاكلا اهب صخل ةنتفلا الول ثيحب ناوهلا نم اهنأو « اهنأش
 دابعلاب ميحر ىلاعت هنكلو . ةرخآلا ف هظح مدعل ايندلا 2 ميعنلا كلد لك رفاكلا ىطعأو .ةضفوبهذ

 0 يدينا ماو سو هدر اوما يبت سؤم#

 تناكف . نيقفانملا نيد نم م كلذو ايندلا لج 6 ىف سانلا 0 ىدؤت 1 اضن ةدسفم

 ركذ نع شعي نمو '7ىنغلا ىلع رقفلا بّلغو « ءارقفو ءاينغأ نيقيرفلا لعج ثيح « ريد اهف ةمكحلا

 ءيبن ىأ «ًاناطيش هل ضيقت نمحرلا ةدابعو نآرقلا نع لفاغتيو ماعتيو ضرعي نمو يأ « نمرلا

 ىلع نيطايشلا انلسرأ انأ رت ملأ» ىلاعت هلوقك ءاوغاالاو هل ةسوسولا نع كفني ال ًاناطيش هل رسينو

 مهنودصيل مهنإو# هقرافي ال هل بحاصمو مزالم وهف يأ «نيرق هل وهف# «اَزأ مهز ؤت نيرفاكلا
 . 18ا//4 فاشكلا ريسفت (7”) . حيحص نسح : : لاقو يذمرتلا هجرخأ (؟) . 81/١5 يبطرقلا )١(

 3 4 م



 فررحزلا ةروس (49) 4 ١

 لس عر" رس رس رع ل ص ترف رس ريا رج لع رو صصص رس وا ماو رئيس # رلرس ج22

 0 تيل لاق نا اذا 8 © 6 دفيساو ل 0

 ى 2+ < 2 0

 م. يَ اك كب نمت 5200-2 58 .

 طم ىلع كن كيل وأ دب لينتاَك © َدوردتمُم مهل ان دمتم ىلا نيو
 س راعورو 0 2107

 57 نولكست فوسو َكموفلو كَل 5 لأ, هنا 4 9

 تأ ةيسف ال يدلل قيراط نع تلاقلا رافكلا هال وه" نورس نطاينلا نإو يأ «لميسلا نع

 اذإ ىتح يأ «انءاج اذإ ىتح# مهرمأ نم ةيادهو ةريصبو رون ىلع مهنأ رافكلا بسحيو يأ #نودتهم
 لاق يأ 4نيقرشملا دعب كتيبو ينيب تيل اي لاقإ ةدحاو ٍةلسلسب اطبر دقو هنيرق عم رفاكلا ءاج

 0 يربطلا لاق برغملاو قرشملا نيب ام دعب لثم كنيبو ينيب تيل اي : هنيرقل رفاكلا

 يأ «نيرقلا سشئبف# 2”برغملا ىلع قرشملا انهه ٍبّلْغف . ناوبألاو . نارمعلاو . نارمقلا : لاقي امك
 ل ثعب اذإ : يردخلا ديعس وبأ لاق ىل لطابلا كنيزتب يئاقش ىف ًاببس تنك كنأل. تنأب حاصلا سئبف

 يف مكنأ مشملظ ْذِإ مويلا مكعفتي نلو» رانلا ىلإ هب ريصي ىتح هقرافي الف . نيطايشلا نم هنيرقب ٍجْوُز
 ًائيش مكنع كلذ ففخي نلو , باذعلا يف مككارتشا مكديفيو مكعفني نلو يأ «نوكرتشم باذعلا
 يف مهكارتشا مهعفني ال هنأ دارملا : ليهستلا يف لاق هنم رفوألا هبيصن دحاو لكل نإف . مكملظ ببسب

 "”هباصأ ام لثم هباصأ دق هريغ ىأر اذإ ايندلا يف بوركملا اهدجي يتلا يم تلا ةجار هود الو هي بادعلا

 ءالبلا مهنع ففخي ال .باذعلا يف مهكارتشا نأب مهوتلا كلذ ىلاعت 0 , تناه ِتّمع اذإ ةبيصملا نأل

 عمست نأ ردقت دمحم اي تنأف يأ «نيبم لالض يف ناك نمو يمعلا يدهت وأ مّصلا ٌعِمسُت تنأنأ»
 كردص قيضيالف كلذ كل سيل ؟ حضاو لالض ىف ناك نمو « , يمعلاو مصلاك مه نيذلا رافكلا ءال ؤه

 إ نودادزي الو  ناميالا ىلإ مهئاعد يف دهتجي ناك دف ِهِكَي يبنلل ةيلست ةيآلاو : نورسمملا لاق اورفك نإ

 لبق كتافو انلجع نإ ىأ «نومقتنم مهنم انإف كب نبهذن اًمإف» ًالالضو ًانايغطو قحلا نع ًايماعت
 وأ يأ «نوردتقم مهيلع اًنإف مهاندعو يذلا كتيرن وأ» كيافو دعب مهن تكس 15 يي مانا

 نبا لاق اننوتوفي ال انتضبق يف مهف مهيلع نورداق انإف كتايح يف هب مهاندعو يذلا باذعلا دمحم اي كنيرن
 دعب وأ كتايح يف مهبقاعنو مهنم مقتنن نأ دب ال ىنعملا : رهدك نبا لاثو ندي موي كلوردللا ةارا دقو سابع

 كسمتساف» ا”هوهيصاون يف همكحو . هئادعأ نم هنيع رقأ ىتح هلوسر ىلاعت هللا ضبقي ملو . كتافو

 يأ «ميقتسم طارص ىلع كنإ» كلءانيحوأ ىذلا نآرقلاب دمحم اي كسمتف ىأ «كيلإ يحوأ ىذلاب
 فوسو كصوقلو كل ركذل هنإوإ» ميعنلا تايب لا لصولا يملا قيرطلاو عباولا قحلا ىلع كنإف

 مهنم لجر ىلعو مهتغلب لزنأ ذإ ٠ شيرق نم كموقلو كل ميظع فرشل نآرقلا اذه نإو يأ «نولأسُت
 . 5940 /# ريثك نبا رصتخم (*) ؟4 /4 ليزنتلا مولعل ليهستلا )١( . يربطلا ريسفت )١(



 نو رشعلاو سماخلا ءزجلا
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 ص د رار مو رف 27 0# رسم ص ع نحرص حرص ع نس

 42 مه0) لودبعي فَ نارا نود نم اَسْلَعَجأ انلسر نم كإَبَق نم انلسرا ٠ نم لكسو

 مه هلك يبنلا موقو . فرشلا ىنعمب انه ركذلاو : ليهستلا يف لاق ةمعنلا هذه ركش نع نولأست فوسو

 ايندلا قراشم اوحتف نأ كيفكيو « ةرخآلاو ايندلا فرش مالسإللاب اولان مهنإف . برعلا رئاسو شيرق
 ىلاعت هلوقريظن ةيآلا هذهو « هعبت نم لكل فرش نآرقلا اذهو ؛ كللاو ةيالخا هيف كراصو اهيراخمو

 ىلع اذه هانلسر نم كيلبق نم انّلسرأ نم لأساو» ؟ «نولقعت الفأ مكركذ هيف ًاباتك مكيلإ انلزنأ دقل»
 لسرلا نم كقبس نم لسف ديحوتلا رمأ يف ًاكاش دمحم اي تنك نإ يأ فوذحم مالكلا يفو . ضرفلا ليبس

 ةيآلاو ؟ هللا ريغ ةدابعل اعد لسرلا نم دحأ كانه له ىأ ؟ «نودبعُي هه نمحرلا نود نم انلعجأ#

 وبأ لاق #كلبق نم باتكلا نوءرقي نيذلا لاساف كيلإ انلزنأ امم كش ىف تنك نإفإ ىلاعت هلوقك

 ىتح هعدتبا عدبب سيل هنأ ىلع هيبنتلاو . ديحوتلا ىلع ءايبنألا عامجإب داهشتسالا ةيآلاب دارملاو : دوعسلا

 نايدأ ىف رظنلا نع زاجم انه لا ؤسلاو « عماسلل باطخلا نأ رهظيو : نايح وبأ لاقو 'ىداعيو بذكي

 هنمو . لالطألاو رايدلا ءارعشلا لءاسي (كاذهو ؟ مهللم نم لم يف نائوألا ةدابع تءاج له « ءايبنألا

 كتباجأ ًاراوح كبجت مل نإ اهنإف ؟ كرامث ىنجو « كراجشأ سرغو . كراهنأ قش نم ضرألا لس : محلوق

 . '9زاجملا باب نم هلك اذهو « ًارابتعا

 # ميقتسم طارص اذه. .ىلإ . .هئلمو نوعرف ىلإ انتايآب ىسوم انلسرأ دقلو# : ىلاعت هللا لاق

 . (51) ةيآ ةياهن ىلإ (45) ةيآ نم
 . هاجلاو لاملا ميدع ٌريقف هنأ ببسب « ةوبنلا رمأ ىف 6لوسرلا ىلع شيرق تنعط امل : همسانملا
 ريشيل « نوعرف عم ىسوم » ةصق ىللاعت ركذ « هاجلا ميظع لاملا ريثك لجر ىلع نآرقلا لّزنتي نأ اوراتخاو
 ةوعد لوبق ضفرو « هناطلسو هلامب ربجتلا ىلإ نوعرف مهقبس دقف . دحاو نايغطلاو دانعلا قطنم نأ ىلإ

 ةجحلاب ةميقسلا ةهبشلا هذه ةميركلا تايآلا تدرف . ىسوم نم ًاهاجو الام رثكأ هنأ ةجحب قحلا
 . ناهربلاو

 «انوفسا» ةناكم الو هل ردق ال ريقح «نيهم# هضقن : دهعلا ثكن «نوثكني» : س_ع1كضفشللا

 ىنعمب اهمضبو . نوحيصيو نوجضي ىنعمب داصلا رسكب «نوديصيإ» ةوذدُت «ًافلس» انوظاغو انوبضغأ
 نم مضلاب هنإ ليقو ؛ حض ىأ اديشن د دص : ىرهوجلا لاق ناميالا نع سانلا عنمو ضارعأالا

 : ءارتمآلا «نرتق» ءاوس ايه : ءارملا لاقو ؛ "وبلا نم رسكلابو . ضارعإاالا وهو دودصلا

 . كشلا : ةيرملاو . هيف كش رمألا ىف ىرتما ؛ كشلا

 00 ا

 نبا ىسيع ىراصنلا دبع امك هدبعن نأ ديري ًادمحم نإ تلاق ًاشيرف نإ : لاق دهاجم نع ةلورلا بس

 )١( /ه دوعسلا يبأ ريسفت (؟) . 4 /4 را هلا 46



 فرحزلا ةروس (45) ١

 7-0 ص وحرص ع ص رع

 [ندلياع ب مها الف © نيل بر لوس نإ لاَ ء هئالمو ٌنوعرف لإ اننلي اعب م وسوم م انلَسر دقلو

 هه مص 6 و

 مهل ِباَدَعْلَا يتاخر ايخأ نم ربك ١ ىه الإ ةيا نم مهين امو َُض 0ك اهنم مهااذإ

 مي د يف 700000 رص مج رس نص رس احرص

 انقمك الق 4 نودتهمل اننإ كدنع دهع امي كبَر اَنَل عدا رحاسلا ديالي أولاَكو ه2 نوعجري

 سم ع را عل ا سل سس ص جلا را راو

 ركمشألا هذنهو رصم كلم ىل سيلا موُقني َلَق ءهموق ىف نوعرف ئداتو ج١ ا

 سا يب يب س8 ب 5.

 800 دورصبت الفا حن نم ىرجت

 . "”«نوديصي هنم كموق اذإ ًالثم ميرم نبا برض امو هللا لزنأف ميرم

 ىسوم انلسرأ دقل هللاو يأ «هئالمو نوعرف ىلإ انتايآب ىسوم انلسرأ دقلو» : رتسيفللا
 لاقف يأ «نيملاعلا بر لوسر ينإ لاقفإ طابقألا هموقو نوعرف ىلإ هقدص م ىلع ةلادلا ةرهابلا تازجعملاب
 اذإ انتاياب مهءاج املف» هدحو هللا ةدابع ىلإ كموقو كوعدأل ينلسرأ . كيلإ هللا لوسر ينإ : ىبسوم هل

 و وسو ويبح يام اول وابو ابعو#

 لاق . '””اهيلع نورداق ا توج رجل يك دا وك وجب يبطرقلا لاق هب

 . نافوطلاك باذعلا تايآ نم ةبآ مهبرن امو ىأ «اهتخأ نم ٌربكأ يهألإ يآ نم مسهرن امو# ىلاعت

 : يواصلا لاق اهتقباس نم حضوأ نوكت ثيحب «. روهظلاو ربكلا ةياغ ىف يهو الإ لّمَّقلاو , دارجلاو
 مهانذَخأو» اهريغ نم ربكأ اهنأ اهيلإ رظانلا نظي ثيحب , زاجعرالا يف ةياغلا ةغلاب يهو الإ ىنعملاو

 نم هيلع مه امع نوعجري مهلعل . ديدشلا باذعلا عاونأب مهانبقاع يأ «ن وعجربي مهّلعل باذعلاب

 عدا ٌرحاسلا اهيأ اي باذعلا اونياع امل اولاقو ىأ «كب رانل ٌعداّرحاسلا اهأاياولاقو» بيذكتلاو رفكلا

 ةباجتسا نم هايإ كاطعأ ىذلا دهعلاب يأ «كدنع دهع امب» باذعلاو ءالبلا اذه انع فشكيل كبر انل

 اي» مهلوق سيل : نورسفملا لاق كئاعدب باذعلا انع فشك نإ كب ننمؤنل يأ 4نودتهمل اننإ» كئاعد

 ملو « ميئامز ملع ناك رحسلا نآل ؛ مهمعز يف ميظعت وه امنإو . صاقتنالا ليبس ىلع «رحاسلا اهيأ
 مهيف رحاسلا ناكو . ملاعلا اهمأ اي هانعم : سابع نبا لاق ميظعتلا ليبس ىلع كلذب هودانف ٠ ًامومذم نكي

 ةوعدب باذعلا مهنع انعفر الف يأ «نوثكني مه اذإ باذعلا مههنع انفشك املف# هنورقوي أمظع

 ىدان يأ «هموق يف نوعرف ىدانو# نايصعلاو رفكلا ىلع نورصيو دهعلا نوضقني مه اذإ . ىسوم
 موق اي لاق#» اونمؤي نأ فاخو ىبسموم نم ةرهابلا تايآلا ىأر ال . مهءامظعو طبقلا ءاسؤر نوعرف

 رصم دالب تسيلأ : ًاحجبتم ارختفم لاق يأ ؟ « يحت نم يرجت راهنالا هذهو رصم ُدكْلُم يل سيلأ

 )١( يبطرقلا ريسفت ١5/٠١7 يبطرقلا ريسفت (؟5). ١١//49 .

 نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح (؟) 81/4 .



 املا نو رشعلاو سماخلا ءرجللا

 هعم ءاج وأ يهذ نم ةروسأ هيلع قلا الولف 65 25 نيب داكب الو نهم وه ىَذل ادله نم ريخ انأ ما يب مصاص ميس # رار ده تدوس لص لصرتص إلا رح لاس 27. ص 0

 يرو رس وو سس م

 مهم اًنمقتنأ اتوفسا < َّنلَف يو نيف امون

 صا رو عض يف رب ساس نعاس ص هس ا حاسس صرص رك صصص كس ص سو موسع سواك سا ر# معو مواكم

 كموق اذإ هلعم ميرم نبأ برضاملو #* مك نيرحخالا] الشمو افلس مهتنلعف يد نيعمجا مهلنف ىغاف

 ١ عاش رس ء 2ع رك 1

 ا هوعاطاق ,هموق ٌىَحَتساَف 20 نين رتقم ةكبشلملا

 سس 3

 © َنوُدِصَي هنم

 لاق ؟ ىروصق يتحت نم ىرجت لينلا رهن نم ةعرفتملا راهخألاو ناجلخلا هذهو ؟ ىل أكلم ةعساشلا ةعساولا
 لاقو ")لينلا نم اهلكو سنيت رهنو . طايمد رهنو . نولوط رهخو . كلملا رهن : ةعبرأ اهمظعمو : يبطرقلا
 يتمظع نورصبت الفأ يأ ؟ #نورصبت الفأ» "”هرصق تحت نم ىرجت اهراهنأو اهنانج تناك : ةداتق

 اذه نم ريخ انأ لب يأ «نيهم وه يذلا اذه نم ٌريخ انأ مأ» ؟ هتلذو ىموم ةلقو , يكلم ةعسو

 ينعي ؟ هفعضو هتراقحل هتاجاح ىف هسفن نهتمي وهف « ناطلس الو هاج الو هل رع ال يذلا ريقحلا فيعضلا

 فيكف « هدوصقم حضويو «, همالك نع حصفي داكي ال ىأ «نيبي داكي الوإ» مالسلا هيلع ىسوم كلذب

 نيعأ يف مالسلا هيلع هل ًاصيقنتو . ىسوم ىلع ًءارتفا كلذ نوعرف لاق : دوعسلا وبأ لاق ؟ ةلاسرلل حلصي
 سا سل امام هئاعدب هنع اهبهذأ هللا نكلو « ةدقع نم هناسل يف ناك ام رابتعاب « سانلا

 تيد نيف ةزوم أ هيلإ هللا ىقلأ ًالهف يأ ؟ «بهذ نم ٌةروسأ هيلع يأ الولف» "#2 ىلوق اوهقفي

 ًاسيئر ًالجر اولعجي نأ اودارأ اذإ اوناك : دهاجم لاق !!هتوبن ىلع ةلالدو هل ةمارك
 ىأ «نينرتقم ةكتالملا هعم هعم ءاجوأإ «'”هتدايسل ةمالع بهذ نم قوطب هوقوطو نيراوسب هو روس مهيلع
 ةزعلاب هسفن نوعرف فصو امل : نايح وبأ لاق هقدصب ةداهشو هل ةمدخ هنوفنتكي ةكئالملا هعم تاءاج وأ

 ناك نإ : لاقف ضرتعا « ناوعألا ةلقو فعضلاب هفصوو ؛ مالسلا هيلع ىسوم نيبو هنيب نزاوو « كلا

 فختساف يأ «هوعاطأف هموق ٌفختسافإ | ! 2هراصنأ ةكئالملا لعجو هرّوسو هُبر هكّلم ًالهف ًاقداص

 موق اوناك مهّنإ» ةلالضلا نم هيلإ مهاعد ايف هوعاطأف . مهمالحأ ةفخل مهلهجتساو هموق لوقعب

 الف ىأ #«مهنم انمقتنا انوفسأ املف# هللا ةعاط نع مهجو رخو مهفسفل هوباجأ انإ ىأ # نيقساف

 يف هموقو نوعرف انقرغأف ىأ «نيعمجأ مهانقرغأف» باقعلا عاونأ دشأب مهنم انمقتلا انوظاغو انوبضغأ

 نم ىرجن ين راهخألاو ناطلسلاو ةمظعلاب نوعرف رتغا : نورسفملا لاق ًادحأ مهنم قبن ملف نيعمجأ رحبلا
 زرعت نم نأ ىلإ ةراشإ هيفو . رحبلا ءامب قرغلاب كلذو هموقو وه هب ربكت ام سنجب هللا هكلهأف . هتحت

 نم مهدعب نمل ةودق نوعرف موق انلعج يأ «نيرخآلل ًالشمو املس مهانلعجفإ هب هللا هكلهأ ءيثب

 رافكل ًافلس : دهاجم لاق كلذ لثم مهبيصي الثل هب نوربتعي ًالثمو , رامدلاو باذعلا قاقحتسا ىف رافكلا

 هنم كموق اذإ ًالثم ميرم نبا برض انوه (”مهدعب يتأي نمل ةربعو ةظعو « رانلا ىلإ مهنومدقتي شيرق

 )١( طيحملا رحبلا (؟5) . 48/15 قباسلا عجرملا سفن 84/7١ . )” )7دوعسلا يب أريفت 8/ "1 .

 )4( يبطرقلا ريسفت 15/ .٠٠٠ . ) )82يبطرقلا ريسفت (5) . ؟؟/هطيحملا رحبلا 1/١ .



 فرحزلا ةروس (147) 5_١

 همم ماو مو 3 عض سرق وس و و1 هد امص مرر سرا رس ع

 هيلع اسعنأ دبع الإ وه نإ 25 َنومصَح موك مه لب ا | كل هوب رَضاَم وه مريخ انتهاء اواو

 ص ع اس لنج صارلك رق لأ وح م 24 ا للا ا دب رج هر رع حرص لص رع

 ةعاسلل لعل ,هنإو 5 نوفي ضرألا ىف ةكبتلم عم العم ُءآَسن ولو 0 لبو م ئنبل الّثم هلئلعجو

 9 مَقَتْسُم ٌطاَرص ادله نا

 وكرشم اذإ هللا نود نم تدبع يتلا ةهآلاب لثما برضو نآرقلا يف ميرم نب ىسيع ركذ الو يأ «نوديصي

 نودبعت امو مكنإ» : لك هللا لوسر أرق امل : نورسفملا لاق حايصلاب مهئاوصأ عفترتو نوجضي شيرق
 : مالسلا هيلع لاقف ؟ ممألا عيمجل مأ انتهلآلو انل اذهأ : ىرعبزلا نبا لاق « منهج بصح هللا نود نم

 . حيسملا نودبعي ىراصنلا تسيلأ ؟ ةبعكلا برو كتمصخ دق : لاقف ممأآلا عيمدلو مكتحلاآلو مكل وه

 نحن نوكن نأ انيضر دقف رانلا يف ءالؤه ناك نإف ! ! ةكئالملا نودبعي نالفونبو ؟ ًاريزع نودبعي دوهيلاو

 نوكرشملا كحضف ةجحلا مزلأ هنأ اونظف ٠ , يحولل ًاراظتنا مالسلاو ةالصلا هيلع تكسف . مهعم انتهآو
 لاق 4نودعبم اهنع كئلوأ ىّسسحلا انم مه تقبس نيذلا نإ هللا لزنأف "”بهتاوصأ تعفتراو اوجضو

 لقي ملو 4نودبعت امو مكنإإ لاق ىملاعت هنأل , اهيلع ضرتعا ام ةيآلا ىرعبزلا نبا لمأتولو : يبطرقلا
 اوناك نإو ةكئالملا الو حيسملا دري ملو . لقعي ال امم اهوحتو مانصألا دارأ امئإو « نودبعت نمو)»

 انتهآ نكتلف رانلا ىف ىسيع ناك نإف ؟ ىسيع مأ ريخ انتهآأ ىأ موه ما ريخ انتم اولاقو#» '' نيدوبعم

 0 ل ا د او ماو «ًالدجآلإ كل هوبرض امإ» هعم
 يأ : ليهستلا يف لاق لطابلاب جاجللاو ةموصخلا وديدش موق مه لب يأ «نومصَخ موق مه لب»
 كر هدو وو ناو دوا وموارد علا يرحم

 بصحإو ىلاعت هلوق يف لخدي مل ىسيع نأ هيلع ىفخي ال نم هلاثمأو ىرعبزلا نبا نإف ٠ لطابب وأ
 ىأ # هيلع انمعنأ دبع الإ وه نإ# (07نوميصخ موقمأب هللا مهفصوف ةطلاغملا اودارأ مهنكلو « منهج

 معز امك هلإ نبا الو أهإ وه سيلو « ةلاسرلاب هانفرشو ة ةوبنلاب هيلع انمعنأ ديبعلا رئاسك دبع الإ ىسيع ام
 ةردق ىلع اهم نولدتسي « . ليئارسإ ينبل ةربعو ةيآ ه هانلعجو ىأ «ليئارسإ ينبل ًالّثم هانلعجو# ىراصنلا

 نم هانقلخ ثيح رئاسلا لثملاك ةبيجع ةربع هانريص يأ : يزارلا لاق بأ الب مأ نم قلت ثيح . ىلاعت هللا

 الدب انلعجل اندرأ ول ىأ 4نوفلخي .ضرألا يف ةكئالم مكنم انلعجل ٌهاشن ولوإ» 'مدآ انقلخ امك بأ ريغ
 '”يكنم ًالدب ضرألا نورمعي ةكئالم : دهاجب لاق مكنع ًافلخ نونوكي ضرألا يف نونكسي ةكئالم مكنم

 ىسيمن جورخ نإ : ةداتقو سابع نبا لاق ةعاسلا برق ىلع ةمالع ىسيع نإو ىأ «ةعاسلل مْلِعل هنإو»

 الف ىأ «ايهب نرتمت الفإ» . ةعاسلا مايق ليبق ء ءامسلا نم هلزني هللا نآل ةعاسلا مالعأ نم مالسلا هيلع

 ًامكح ميرم نب ىسيع مكيف لزني نأ كشوي ) ثيدحلا يفو ةلامم ال ةيتآ اهنإف ةعاسلا رمأ يف اوكشت

 يادّه اوعبتا : دمحم اي ممل لقو يأ «ميفتسم طارص اذه نوعبتاو» ثيدحلا ©( . . ًأطسقم
 )١( يبطرقلا (7) . 49//ه© دوعسلا يبأ ريسفت رظناو 57/14 قىواصلا ةيشاح ١5/*٠١ .

 )5( يبطرقلا (©) . 777/717 ريبكلا ريسفتلا (4) . 7# /6 ليزنتلا مولعل ليهستلا ١5/6 ٠١ . )"( ىراخبلا هاور ثيدح نم ء ءزج اذه



 لم
 نيب الو ةمححلاب متتج دق لاق تلنيبلأب ىسيع ءاج املو 7 نيبم ودع ركل ,هنإ ننطيشلا ركندصي الو ممل سس مورد ربالرعو ا  ىجىرم سس رص دب رح ص هم يامر ور ىف يثرعس ورب ار يي رب ل 1 رعو 2 مش ضر

 ص ص 1

 رو رس اس رب ريب ريو < 2 ٌعاضساس ساس هم 3 . و 1 ا هل سحر َّي ل حس لك د

 طارص اًدنه هودبعأف ركبرو ىبر وه هللأ نإ 25 نوعيطأو هللآ اوقتآف هيف نوفلتحم ىذلا ضعب محل
 ص

 رورو هس 6

 مقتسم

 ودع مكل هنإ ناطيشلا مكتدصي الو» ميقتسم قيرطو ميق نيد هيلإ مكوعدأ ىذلا اذه نإف ؛ يعرشو

 رهاظ ودع مكل هنإف . قحلا عابتا نع مكدصي نأ اورذحاو . ناطيشلا سواسوب اورتغت ال يأ #نيبم

 دق لاق تانيبلاب ىسيع ءاج انو رونلا سابل هنع عزنو , ةنجلا نم مكابأ جرسخأ ثيح « ةوادعلا
 امي مكتنج دق لاق . تاحضاولا تانيبلا عئارشلابو تازجعملاب ىسيع ءاج املو يأ «ةمكحلاب مكتئج

 مكل نيبآل مكنئجو يأ «هيف نوفلتخت يذلا ضعب مكل نيبالو» عئارشلا نم ةيهلبالا ةمكحلا هيضتقت

 نأل . لكلا نود «هيف نوفلتخت يذلا ضعب# لاق انإو : يزج نبا لاق نيدلا رومأ نم هيف متفلتخا ام
 (9ةيويندلا ال ةينيدلا رومألا نم ينعي : ىربطلا لاقو ”ايندلا رومأ ال نيدلا رومأ ن ونيبي امنإ ءايبنألا

 مكيلإ هغلبأ ايف ىرمأ اوعيطأو ٠ هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب هللا اوقتاف ىأ #نوسعيطأو هللا اوهتاف»

 هاوس بر ال دوبعملا برلا وه العو لج هللا نإ يأ «هودبعاف مكبرو يّبر وه هللا ّنإ9 فيلاكتلا نم
 هتدابع ىف نوكرتشم « هيلإ ءارقف « هل ديبع متنأو انأ ىأ : ريثك نبا لاق ةدابعلاو ةعاطلا هل اوصلخأف

 تانج ىلإ لصوم ميقتسم قيرط . عئارشلاب دبعتلاو ديحوتلا اذه يأ «ميقتسم طارص اذه ”هدحو
 . ميعنلا

 . ىلإ . . ميلأ موي باذع نم اوملظ نيذلل ليوف مهنيب نم بازحألا فلتخاف» : لاعت هللا لاق

 . ةروسلا ةياهن (89) ةيآ ىلإ (88) ةيآ نم «نوملعي فوسف

 ثيح باتكلا لهأ لالض ركذب هعبتأ . قحلا نيدلا ىلإ هتوعدو ىسيعرمأ ىلاعت ركذ امل : كَّمَسأَنملا
 ثلاث هنإ نورخآ لاقو « هلالا نبا هنإ مهضعب لاقو .ءدهلإ هنإ مهضعب لاقف « هئأش ىف ًابازحأو ًاعيش اوقرفت

 دحاولا . قحلا دوبعملا تافص نايبب ةميركلا ةروسلا متخو . اهلاوهأو ةمايقلا لاوحأ ىلاعت ركذ مث . ةثالث

 : العو لج دحألا

 , نوحرفتو نورت «نوربحت» ميمحلا قيدصلا وهو ليلخ عمج «ءالخألا» : ىتحتفغللا
 نم نوسيآ «نوسلبم# هل ةورع ال يذلا حدقلا وهو بوك عمج «باوكأ» حرفلاو رورسلا : ٌروبحلاو
 ) هومكحأ مهرمأ موقلا مربأ : لاقي ءىشلا اومكحأ «اومربأ» سأيلا ةدش نم نونيزحو 3 ةمح رلا

 . ءيشلا نع هفرصو هبلق يأ ًاكفأ هكفأ , نوفرصُيو نوبلقُي «نوكف ؤي» ماكحإلا : ماربالاو

 نبا رصتخم (”) . ديج نسح ريرج نبا هلاق ىذلا اذهو : ريثك نبا لاق 748 /” ريثك نبا رصتحم (؟) . ”7/4 ليزنتلا مولعل ليهستلا )١(

 . 546 /"رثك



 - دس راو مصمم حج

 يا نا أ ةعاسلا الإ ٌنورظني له هه ع مو * ٍباّذع نم أوملظ نيدلل ليوف مهني نم باَرحُأل ثلتخأف

 رز سرس 4 سم 2 م 11 لص حس نع ركل رع تك ع ع

 رخيلع ُفَوَحاَل داّبعنب © نقلا الإ ودع ضعبل هضعب لسمو الخلا © َنورعُسب ال مهو ةَنْغِ

 سس راسو سرر ا نر 4 ص صوم ىو را ى مرام م لاء و 1 آ

 000 ا تحب الخد © َنورانم أو[ انتَ أونا نيل كج د نونزح متنا الو مويلأ

 صا سر جرم 00 ةللسمم ريارع جب حاصر رو 5

 هل نود ايف منو نيعال أ ذِلتو سفنألا هيبسسن كام اهيفو ا هذ نم ه فاحصي د مييلع فاطب

 0 ا

 نيح هلتق ىلع اورمآتو « ةودنلا راد يف هك يبنلاب نوكرشملا ركم : لاق لتاقم نع : لوزملا ُبََبس
 فعضتو هلتق ىف اوكرتشيل لجر ةليبق لك نمزربي نأ وهو 5 مهيلع لهجوبأ هب راشأ ام ىلع مهرمأ رقتسا

 . #22©نومربم انإف ًارمأ اومربأ مأ 8 ؛تلزنف همدب ةبلاطملا

 اوراصو ىسيع نأش ىف ىراصنلا قرف تفلتخا ىأ «مهنيب نم بازحألا فلتخاف» : ركتسفتلا
 . - قحلا وهو  هلوسرو هللا دبع هنأب رقي نم مهنم . هيف ًاعيش اوراص : ريثك نبا لاق هيف ًابازحأو ًاعيش
 ليوفؤ «”ًاريبك ًاولع مهلوق نع هللا ىلاعت . هللا هنإ لوقي نم مهنمو . هللا دلو هنأ يعدي نم مهنمو
 وهو ملؤم موي باذع نم نيملاظلا ة ةرفكلا ءال وهل ٌرامدو كالهف يأ «ميلأ موي باذع نم اوملظ نيذلل

 نايتإ الإ نوبذكملا نوكرشملا ءال ؤه رظتني له يأ 6ةتغب مُهينَأت نأ ةعاسلا الإ نورّظْنَي لهإ» ةمايقلا موي

 نومدني رثئنيحو ء ايندلا رومأب نولغتشم اهنع نولفاغ مهو يأ «نورعشب ال مهوإف ةأجف اهئيجمو ةعاسلا
 ّيإ ودننع ٍضعبل مهضعب رنموي ءالخألا» لاقف ةمايقلا لاوحأ ىلاعت ركذ مث , مدنلا مهعفني ال ثيح

 نبا لاق هّلل هتبحمو هتقادص تناك نم لإ ءادعأ نوحبصي ةمايقلا موي بايحألاو ءاقدصألا يأ «نييقتمل
 ماد هنإف لجو زع هلل ناك ام الإ ةوادع ةمايقلا موي بلقنت اهنإف ٠ هللا ريغل ةقادصو ةلخ لك : ريثك
 اي: لوقيف مهيولقل ًابييطتو ًافيرشت نيقتملا الإ ةمايقلا موي ةوادع ةلحخ لك تراص : سابع نبا لاق ”هماودب

 متنأ الو . بيصعلا مويلااذه يف مكيلع فوخ ال ؛ نيملاعلا برل ةيدوبعلا يف متققحت نيذلا نينم ؤملا دابع

 مه يأ 4نيملسم اوناكو انتايآب اونمآ نيذلا» هلوقب مهحضو مث ءايندلا نم محباف اه لع نوبرع

 مكجاوزأو مشنأأ ةنجلا اولخدا# هتعاطل اوداقناو . هرمأو هللا مكحل اوملستساو «. نآرقلاب اوقدص نيذلا
 ريهظب ارورس نورتو اهين نوجحت . تانم ملا مكؤاسنو متنأ ةنحلا اولخدأ : مهل لاقي يأ «نوربحت

 نم ناوأب ةنح ا لهأ ىلع فاطي ىأ «باوكأو بهذ نم رفاحصب مهيلع فاطي» مكهوجو ىلع هرثأ

 ا نورسفملا لاق بارشلا اهيف بهذ نم حادقأو . ماعطلا اهيف بهذلا

 ةينآب مهيلع فاطيو# ىلاعت لاق (ىك ةضفو بهذ نم اهّلك بارشلا اهيف نوب رشي يتلا سوئكلاو . ماعطلا
 بعذلا ةينأ يف اوبرشت الو « جابيدلا الو ريرحلا اوسبلت ال)ثيدحلا ىفو «ريراوق تناك باوكأو ةضف نم

 سمئالا هيهتشت ام اهيفو» ”( ةرخآلا ىف 6-5 ايندلا ىف كم اهنإف . اهفاحص ىف اولكأت الو . ةضفلاو



 هه نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 7 مس رز لم موس روم سمس روس اس دس يري مص مو و موص م او

 نإ مص نولكات اهنم اهنم ةريثك ٌةهكلف اهيف ركل © نولمعت منك ام اهومِْرو ىلا ةنحلأ كلو

 خخ سورس ىيددركاس يب ريظم رت ص اا لا ى راو

 أوناك نكللو مهلنملظ امو ير 7 َنوسِلم هيف مهو مهنع ركب ال 5 َنودلح هج ٍباَّذع ىف نيمرجَمْل

 22 نيياظلا م

 نم نيعألا هب رسُتو , تايهتشملاو ذئاذللا عونأ نم سوفنلا هيهتشت ام لك ةنجلا يفو يأ «نيعألا ذلتو
 ال . نومئاد نوقاب ةنجلا يف متنأو يأ «نودسلاع اههين محارو ةفيطللا دهاشملاو . ةليمجلا رظانملا نولف

 فون بجوم رلئاز ,ميعن لك نِإف ء رورسلل لامكإو ة ةمعنلل ماَتِإ اذهو : دوعسلا وبأ لاق ًادبأ اهنم نوجرخت

 ركذ مث « معاطملا ًالوأ ركذف م معنلا نم اهيف ام ركذ ءروبحلا عضوم اهنأو ةنحلا ركذ ال . . ”لاوزلا
 ركذ مث «نيعألا ذلتو ٌسُفْنألا هيهتشت ام اهيفو» هلوقب ًايلك ًانايب ركذ ليصفتلا كلذ دعب مث. براشملا

 ىف ةنلقوأ بولقلا ىف ةاهتشم امإ اهنأل «' . معنلا عا اونأل رصح اذهو « ميعنلا راد يف دولخلاب ةمعنلا مامت

 فاضوألا كلتب ةفوصوملا ةنجلا كلتو ىأ «نولمعت متنكامب اهومتثروأ يتلا ةنجلا كلتوإ» "”نويعلا

 ةحلاصلا مكلامعأ يأ : ريثك نبا لاق ايندلا ىف اهومتمدق يتلا ةحاصلا مكلامعأ ببسب اهومتيطعأ ةليلجلا
 امعإو « هلضفو هللا ةرحرب ".ركلو 3 هلمعب ةنحلا لحأ لحدي ال هنإف ؛ . مكايإ هللا ةمحر لومشل ًاببس تناك

 ةنح لا ف لزنم هلو الإ دحأ نم ام ) ثيدحلا فو (7تاحلاصلا لايعألا بسحب اهتوافث لاني تاجردلا

 هلوق كلذو « ةنجلا ىف هلزنم رفاكلا ثري نمؤملاو ىرانلا ىف هلزنم نم ؤملا ثري رفاكلا ءرانلا ىف لزنمو
 يأ «نولكأت اهنم ةريثك ةهكاف اهيف مكلإ» ”«نولمعت متنك امب اهومتثروأ يتلا ةنجلا كلتوإ ىلاعت
 نولكأت هكاوفلا هذه نم  بارشلاو ماعطلا ىوس -ريثكلا ءيشلا ر ل عاونأ نم ةنجلا يف مكل
 ال , ماودلا ىلع راجشألا ىلعف يقابلا امأو « راهثلا ضعب نم ةنجلا لهأ لكأي : نورسفملا لاق ًاذذلتو ًاهكفت

 ثيدحلا ىفو هلدب فلخي لكؤيام لك نأل « ًادبأر الاب ةنيزم يهف ٠ ةظح اهرمث نعولخت ةرجش اهيف ىرت

 هبقعأ راربألا ءادعسلا لاح ركذ الو . . '”( اهناكم اهالثم تبن الإ اهرمث نم ةنجلا يف لجر عزني ال )
 ةككسارلا نيرفاكلا نإ يأ وو رمل ا هايس نإ» لاقف راجفلا ءايقشألا لاح ركذب

 مهنأل رافكلا نيمرجملاب دارملاو : يواصلا لاق ًادبأ اهيف نومت ئاد منهج يف ديدشلا باذعلا يف مارجيالا يف

 «ن وسليم هيف مهوز» ةظحل باذعلا مهنع فخي ال يأ «مهنع رشي الإ» ©” نينم ؤملا ةلباقم ىف اوركذ

 امو يأ « نيملاظلا مه اوناك نكلو مهاتملظ امو# ريخ لك نم نوسئاي باذعلا كلذ يف مهو يأ

 كلام اي اودانوإ» دلاخلا باذعلل مهسفنأ مهضيرعتل نيملاظلا مه اوناك ْنكلو « مهل انباقعب مهانملظ
 0 يللا نيلئاق رانلا نزاخ كلام رافكلا ىدانو ىأ «كبر انيلع ضقيل

 "”ةنس فلأ دعب الإ مهبجي ملف : سابع نبا لاق هيف نحن امم انحيريف انحاورأ ضبقيل يأ : ريثك نبا لاق

 . ", 4 /” يواضيبلا ىلع هداز ةيشاح (7؟) . 8 /ه دوعسلا يبأ ريسفت (1)

 . 494 /8 دوعسلا يبأ ريسفت (©) . متاح يبأ نبا هجرخأ ثيدحلا (4) . 747 /# ريثك نبا رصتخم (")
 . 745/7 ريثك نبا رصتحخم مال) . ه4 /4 يواصلا ةيشاح )١(



 فرحخزلا ةروس (49) ١

 تطل مل در دلال ا ب ع 3 -ءرو ا و
 (:7) نوه رثك قف ها اعلا يسمو كب يي

 ِ 1 سل ٠ هلم لوو ميس د < هدم لا سد

 سا سد سوو رقم 2 0س رس و سس

 ع 0 بر 7 ضرألاو تارنمسلا بر ناحبس ل يدينا لوا أناف دلو نلمحرلل ناك نإ | لق

 ري ريس امى و رس حاس رس ا ل لاس لح ل سا خا

 0 ٌنودعوي ىذا مهموي ارقنلي نكح ًاوبعليو اوضوحي مهرذف (22 نوفصي

 هريغب الو تومب هنم مكل صالخ ال . أدبأ باذعلا يف نوميقم مكنإ مهب ءاجأ ىأ « نويتكام مكنإ لاتوت

 رافكلا اهيأ مكانتج دقل يأ عيرقتو خيبوت باطخ «نوهراك قسحلل كرك نكلو قحاب مكانئج دقل»
 مكتاوهشو مكئاوهأل ًافلاخت هنوكل هنم نيزئمشم هللا نيدل نيهراك متنك مكنكلو ؛ نيبملا عطاسلا قحلاب

 نيدلا لوبقل مهضُْعب ةدشو . نآرقلا نعو دمحم نع مهترفن دارملاو ركذ امل ةلعلاك اذه : يزارلا لاق

 ديك ىف ًارمأ نوكرشملا ءال ؤه مكحأ مأ ىأ شيرق رافك نع مالكلا 4نومربم اًنِإف ًارمأ اومربأ مأ» "”قحلا
 ربكملا مهربتت ق قلل لتاقم لاق مهريمدتو مهكالهإو , هتيامحو هترصن ىف انرمأ نومكحم انإف ةكدمحم

 ام عمسن ال ان نونظي مأ يأ « مهاوجنو مهرس عمشسن ال انأ نوبسحي مأ» ”ةودنلا راد ىف هك يبنلاب

 ناسنإلا هب ثدحي امّرسلا : ليهستلا يف لاق يجانتلا قيرطب مهنيب ايف هب اوملك“ امو «  مهسفنأ هب اوُدح

 انإ ىلب ىأ «نوبتكي مهدل انلسرو ىلب» "”ههنيب هب اوملكت ام ىوجنلاو ٠ بح ليرحو اس

 نب سنخألا » ىف تلزن اهنأ يور.مهلارعأ مهيلع نوبتكي ةظفحلا انتكئالمو « مهتينالعو مهرس عمسن

 0 سنخألا لاقف اعمتجا « ثوغي دبع نب دوسألا ١و «قيرش

 ءالؤهل دمحم اي لق ىأ «نيدباعلا لوأ انأف دلو نمحرلل ناك نإ لقول "اوم عسب الو اناوجن عسي

 ةجوزلا نع هزنم العو لج هنكلو . دلولا كلذ دبعي نم لوأ انأ تنكل ًادلو هلل نأ ضرف ول : ةيكرشملا

 اذهو « هدقتعي نم لوأ انأف ليلدلابت لق ام تبث نإ : هرظانت نمل لوقت امك اذهو : يبطرقلا لاق دلولاو
 الو : ىواضيبلا لاقو باطخلا ىف ةفطالم وه : يربطلا لاقو ©” مالكلا يف قيقرتو , داعبتسالا ىف ةغلابم

 سيل دلولل هراكنإو . هوجولا غلبأ ىلع اهيفن دارملا لب ٠ هل هتدابعو دلولا دوجو ةحص مالكلا اذه نم مزلي

 لا و ا ب ل ل ا

 ميظعلا هللا سدقتو هزنت ى أ «نوفصي اًمع شرعلا ' بار ٍضرالاو تاومسلا ؛ بر ناعسوبا" عصي

 هيلإ دلولا ةبسن نم نورفاكلا هب هفصي امع ٠ ميظعلا .نكرعلا ١ برو . ضرألاو تاومسلا ' بر ؛ ليلا

 اوبعليو مهلطاب يف اوضوخي . مهلالضو مهلهج يف ةكم رافك كرتا يأ «اوبعليو اوضوخي مهرذفإ

 موي وهو  هودعو يذلا بيهرلا مويلا كلذ ىلإ يأ #نودعوي يذلا مهموي اوقالي ىتح» مهايندب
 . "8 /6 ليزنتلا مولعل ليهستلا (4) . "7 /5 ليزنتلا مولعل ليهستلا (9.118/17 يبطرقلا ريسفت (1) 07 /90 ريبكلا ريسفتلا )١(
 مالكلا متو دلو نمحرلل ناك ام ىأ « ام و ىنعمب « نإ  ليقو ةيآلا ىنعم ىف حيحصلا وهو ديج لوق اذه (4) 11 يلا اا

 . افيعض لوقاذهو ٠ ؛ نيدباعلا لوأ انأف إ * لاقف أدتبا مث



 ١1 نو رشعلاو سماخلا -

 لام لال مس مص 2 5 ا ل

 تاونمسلا كلم رهل ىذا كلرابَبو ميلا يشكو هنلِإ ضرألا ىفو هنلِإ ءاملا ىف ىَدْلاَوهَو
 لص ريل ركل رس رع رع

 ةَعلَمشلآ هنو د نم وعدي نَا كِل الو د 7 هيلإو ةءاسملا لع هدنعو امهنيب امو ضرألاَو

 ءهلبقت © قُم قاف َْوفبك متل نم ميتا نيلو (ج نومْلَعَي مهو قحاب دش نما
 ل سوم >4 ير 2 راو اس بمس 2

 يو َنوُملْعَي ٌفوَسَف كر . َحَمْصاَف © َنونمْؤيا موق ءالؤله نإ برلي

 يفو هلإ ءامسلا يفيذلاوهوإ» مهلامو مهريصمو مهلاح نوكي فيك ,لئنيح نوملعي فوسف - ةمايقلا
 ةدابغلل قحتسملا , قحلا هلأالا وه هنأل ضرألا ىف دوبعمو ءامسلا ىف دوبعم العو لج وه ىأ «هلإ ضرألا

 هلإ وه ىأ : ريثك نبا لاقو "”ءامسلا لهأو ىضرألا لهأل هليالا وه يأ : ليهستلا ىف لاق ضرألاو ءامسلا ىف

 ميكحلا وهوإط ©”هيدي نيب ءالذأ هل نوعضاخ مهّلكو امههلهأ هدبعي ؛ ضرألا ىف نم هلإو ءامسلا ىف نم

 كرابتو# ىلاعت هتينادحو ىلع ليلدلاك اذهو 2 مهحاضب ميلعلا , هقلخ ريبدت ىف ميكحلا وه ىأ «ميلعلا

 ضرألاو تاومسلا كلم هل ىذلا هللا مّظعتو دج يأ «امهنيب امو ضرألاو , تاومّسلا كّلُم ُهل يذلا
 الب تانئاكلا ىف فرصتملاو كلاملاو قلاخلا وهف . ةكئالملاو نجلاو سنإالا نم . تاقولخملا نم امهنيب امو

 «نوعجرُت هيلإو» ةعاسلا مايق نامز ملع هدحو هدنعو يأ «ةعاسلا مْلِع هدنعوإ ةعفادم الو ةعنامت
 هنود نم نوعدي نيذلا كلمي الو» هلمعب ًالك ىزاجيف « ءازجلل قئالخلا عجرم هريغ ىلإ ال هيلإو يأ
 هنذإب الإ ةعافش ال هنأل دحأل هللا دنع عفشي نأ هللا نود نم مهنودبعي نمم دحأ كلمي الو يأ «ةعافشلا

 هللا دنع هتعافش عفنت هنإف . ةريصبو ملع نع نمآو , قحلاب دهش نمل الإ يأ «قحلاب دهش نم الإ»
 دهش نم ب دارملاو: نورسفملا لاق هنذإب الإ نوكت ال ةعافشلا نأ نوملعي مهو يأ «نوملعي مهو
 مهتعافش عفنت ءالؤهف ( هلل ةينادحولاو قحلاب نودهشي مهنإف ٠ , ةكئالملو ريزعو ىسيع «ٌّقحلاب
 اي تلأس نئلو يأ هللا نْلوُقيل مهقآخ نم مهتلأس نئيلوإ» هللا نود نم اودبع دق اوناك نإو نينم ؤملل

 نودبعي مث قلاخلا هنأب نوفرتعي مهف « انقلخ هللا نلوقيل ؟ مهدجوأو مهقلخ يذلا نم ةكم رافك دمحم

 ةدابع ىلإ نمحرلا ةدابع نع نوفرصني فيكف يأ «نوكفؤُي ىّنأفإ» ءيش ىلع ردقي ال نم هريغ

 ىأ «نونمؤي ال موق ءالؤه نإ بر اي هليقو# لوقعلا ةفاخسو ةهافسلاو لهجلا ةياغ يف مهف ؟ ناثوألا

 لاق نآرقلاب الو يتلاسرب نوقدصي ال نورابج نودناعم موق ءال ؤه نإ بر اي هبرل هاوكش يف دمحم لوقو

 ضرعأف يأ «مالس لسقو مُهنع حّمصافإ» "”لجو زع هبر ىلإ هموق وكشي لَو مكيبن لوق اذه : ةداتق

 ىف سيلو «؛ مهنم ؤربتو دعابت وهو : يراصلا لاي هب كنرلياعي اه لثك ييلباتتاالو يهعاسو دينخ اي مهنع

 جيفصلا راصف « , مهلاتقب رمأ مث مهنع حفصلاب رمأ : ةداتق لاقو «“ رافكلا ىلع مالسلا ة ةيعورشم ةيآلا

 ديعو وهو . مهبيذكتو مهمارجإ ةبقاع نوملعي فوسف ىأ 4نوملعي فوسف» ”فيسلاب ًاخوسنم

 . قباسلا عجرملا سفن () . 7844/8 رصتخملا (1) . 78/4 ليزنتلا مولعل ليهستلا (1
 . ١74/15 يبطرقلا ريسفت (2) . 55/4 ىواصلا ةيشاح (4)



 فرخزلا ةروس (45 اك

 ٠( يلع هللا لوسرل ةيلستو . نيكرشملل ديدهتو

 : .يلي اف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هغالتلا

 هجوو ةأدألا هنم تفذح شارفلاو دهملاك ىأ «ًادهم ضرألا مكل لعج» غيلبلا هيبشتلا - ١

 مث تيملا ناسنإالاب رمطملا لوزن لبق ضرألا هبش هًاتيم ةدلب هب انرشنأف» ةيعبتلا ةراعتسالا  ؟
 . ةيعبت ةراعتسا هيفف رطملاب اهايحأ ىأ هللا اهرشنأ

 غيص نم ليعفو لوعف نأل «نيبم ٌروفكل ناسنالا نإ ةغلابملا ةغيص عم ماللاو ّنإِب ديكأتلا - *
 . ةغلابملا

 ظفل نيبو ؟ «نينبلاب مكافصأو تانب قلخي امم ذختا مأ» عيرقتلاو خيبوتلل يمكهتلا بولسألا  ؛

 . قابط نينبلاو تانبلا

 امم ءارب يننإ» اهلاق يتلا ةلمجلا ةملكلاب دارملا «هبقع ىف ًةيقاب ةملك اهلعجو# لسرملا زاجملا  ه

 ' زاجم ظفللا يفف 4نودبعت

 قيرطب يمعلاو مصلاب رافكلا هبش «يمعلا ىدهت وأ مصملا عمست تنافأ» ةراعتسالا 5

 . ةيليثمتلا ةراعتساالا

 . امهنيب فورحلا ضعبو لكشلا ريغتل «انلسر نم كلبق نم انلسرأ» قاقتشالا سانج -ا/

 قباسلا ةلالدل فذحو بهذ نم باوكأ ىأ «باوكأو بهذ نم فاحصب# زاجيإالا فذح 4

 . هيلع

 . ةيآلا «يفاحصب مهيلع فاطي# هلوق دعب « سفنألا هيهتشت ام اهيفوط صاخلا دعب ماعلا ركذ 4

 . مهتينالعو مهرس دارملا نأل «مهاوجنو مهرس عمسن ال انأ نوبسحي مأ» قابطلا -

 «نوبكرت ام ماعنألاو كلفلا نم» «نوجرخُت كلذك» لثم فلكتملا ريغ نيصرلا عجسلا ١

 . ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو كلذ ريغو «نوبلقنمل انبر ىلإ اًنإو»

 « فرخزلا ةروس ريسفت ىللاعت هنوعب مت »

 ان ذم د

 )١( /م دوعسلا وبأ 6١ .
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 خيسرتل « ثعبلا . ةلاسرلا . ديحوتلا » ةيكملا روسلا فادهأ لوانتت يهو ةيكم ناخدلا ةروس د

 . ناالا مئاعد تيبثتو ةديقعلا

 هللا ثري نأ ىلإ يقابلا  ةدلاخلا ةزجعملا  ميظعلا نآرقلا نع ثيدحلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا

 يلايل لضفأ نم ةكرابم ليل ىف هل ىلاعت هللا لازنإ نع تثدحت دقو . نوعجري هيلإو اهيلع نمو ضرألا

 يتلاو . قلخلا رومأ اهيف ربدتو لصفُت يتلا ةميظعلا ةليللا كلت فرش تنيبو «ردقلا ةليل ١ يه رمعلا

 كي دمحم نيلسرملاو ءايبنألا متاخ ىلع ةيوامسلا بتكلا ةمتاخ لازنإال هللا اهراتخخا

 عم « هرمأ نم بايتراو كلش يف مهنأو « ميظعلا نآرقلا اذه نم نيكرشملا فقوم نع تثدحت مث د

 . ديدشلا ساذعلاب مهترذنأو ؛ هنيهارب عوطسو , هتايأ حوضو

 نعو . مارجيالاو نايغطلا ةجيتن لاكنلاو باذعلا نم مهب لح امو 3 نوعرف موق نع تثدحت مث د#

 ثاريم نعو «٠ لويعو راهنأو . نيتاسبو قئادحو . رودو روصف نم ) مهكاله دعب اهوكرت يتلا راثآلا

 ممألا نم مهقبس نمم هللا ىلع مركأب اوسيل نيبذكملا ءالؤه نأ تنيبو . لوسرلا اوبذك كلذلو ىرخأ

 . نيمرجملا ةاغطلا كالهإ ىف فلختت ال هللا ةنس نأو « ةيغاطلا

 . راذنيالاو ريشبتلاو ٠ بيهرتلاو

 اوبيصأ ثيح . رافكلا فيوختل ةيآ هلعج ىلاعت هللا نأل « ناخدلا ةروس ه تيمس : ةّيمستلا



 ناحدلا ةروس (484) ١

 «نيرظنم اوناكامو . .ىلإ . .ةكرابم ةليل ىف هانلزنأ انإ * نيبملا باتكلاو * مح :ىلاعت هللا لاق

 . (178) ةيآ ةياهن ىلإ )١( هيأ نم

 ذخأن 4 شطبنإو طيحيو يطغي «ىشغيإ» رظننا 4بقترا» لّصْيو نيب «قرمُيِ» : صتحفغللا
 هللا ىلإ تأجتلاو ترجتسا #«تذع# اولواطتتو اوربكتت «اولعت# انحتماو انيلتبا «انتفإ# فنعو ةدشب

 : رعاشلا لاق نكاسلا برعلا دنع وهرلاو . ًانكاس «ًاوهر» اليل رس «رسأ»
 «دربلا ىذ بوبئكشلا نم وجنت ريطلاك اهتّنعأ ُْق ًاوهر عرمت ليخلاو

 نيرخؤم «نيرظنم#» ةنيكسو قفرب ىأ ًاوهر ليخلا تءاجو . نكس ىأ رحبلا اهر : ىرهوجلا لاق

 ةيطعلا يهو ةنملا نم رسكلابو ٠ ةحارلاو شيعلا ةعس وهو ميعنتلا نم نونلا حتفب ةمعّتلا «ةمعنإ

 . لاضفإلاو

 ينسك نينسب مهيلع اعد يلي يبنلا ىلع تصعتسا مل ًاشيرق نإ : لاق دوعسم نبا نع : نفر[
 اهنيبو هنيب ام ىريف ء ءامسلا ىلا رظني لجرلا لعجف «٠ ماظعلا اولكأ ىتح ٌدهجو ّطحف ة مهباصأف ء فسوي

 هك هللا لوسر ينأف «نيبم ناخدب ءامسلا يتأت موي بقترافإ» ىلاعت هللا لزنأف ٠ دهجلا نم ناخدلا ةئيهك

 ًاليلق باذعلا اوفشاك انإإ تلزنف اوقُسُف ىقستساف . تكله دق اهنإف رضمل قستسا : هللا لوسر اي ليقف

 انإ ىربكلا ةشطبلا شطبن موي# هللا لزنأف مهلاح ىلإ اوداع ةيهافرلا مهتباصأ !لف # نودئاع مكنإ

 . "#نومقتنم

 ني 99 يمص ال سم عب

 بافكلاوؤ "ردت دقو نآرقلا زاجعإ ىلع هيبنتلل ةعطقملا فورحلا 56 ريمسيفتلا
 3 هزاجعإ ىف نيبلا ١ لالضلاو ىدهلا قيرط نيب قرافلا ( حضاولا نييلا نارقلاب هسقأ يأ # نيبملا

 يه ةميرك ةلضاف ليل يف نآرقلا انلزنأ ي أ «ةكرابم ليل يف هانلزنأ انإإ» هباوجو , هماكحأ يف حضاولا

 هلازنا ةيفيكو : يزج نبا لاق 4نآرقلا هيف لزنأ يذلا ناضمر رهشإل كرابملا ناضمر رهش نم ردقلا ةليل

 : ليقو , 40 ءيش دعب ًائيش لكك يبنلا ىلع ليربج هب لزن مث ٠ ةدخاو ةلهعاثدلا + (سلا لا لنآ هنأ اهيف

 نم هدابع ىلع اهيف هللا لزنُي امل ةكربلاب ةليللا فصوو : يبطرقلا لاق « ردقلا ةليل يف هلازنإ انأدتبا ىنعملا
 كرتن الأ انتداعو اننأش نم نآل « قلخلا هب رذنلل ىأ «نيرذثم انكانإ#» باوثلاو تاريخلاو تاكربلا

 )١( رطقلا ميظعلا باحسلا : بوؤشلا ىنعمووم 75 يبطرقلا يف اذك ينايبذلا ةغبانلل تيبلا .

 ) )7ةرقبلا ةروس لوأ يف عوضوملا ليصفت رظنا (”) . دوعسم نب هللا ديع نع ىراخبلا هجرخأ ثيدحلا .

 ) )4يبطرقلا ريسفت (6) . "4 /4 ليزنتلا مولعل ليهتلا ١5/١755 .



 ااا دورشعلاو يمال ءزجلا

 موو 2 ّ تا اك ع قل >0

 ع و 0 ا

 ركبر ا ل ةقال جيون امهنبيبامو انو ضل تاون 0 ل

 © ٍنيبم ناَحدب ءآمسلأ أت م موي بَقَنرَأَ 2 نريعلي كش يف و مه لب جه َنيِلوأل اركياباع برو

 ةليل يف يأ «ميكح رمأ لك قرسُي اهيفإ» مهيلع ةجحلا موقتل 5 باقعلا نم ريذحتو راذنإ نود سانلا

 نبأ لاق ريغُي الو لدبي الف مهلاوحأ رئاسو مهلاجآو دابعلا قازرأ نم مكحم رمأ لك نّيبَيو لصف ردقلا
 نإ : نورسفملا لاق قزر وأ . توموأ ء َقايح نم ناك ام ةلباقلا ةنسلا ىلا ايندلا رمأ هللا مكحي : سابع
 عيمجو مهلاجآو دابعلا قازرأ نم ةنسلا كلت يف نوكي ام , ردقلا ةليل يف ظوفحملا حوللا نم خسني ىلاعت هلا

 3 دقو هل دلويو حكنيو قاوسألا ف يشميل لجرلا نإ ىتح . حلاطو حلاصو .رشو ريخ نم مهرومأ
 وثش نم ةكئالملا ىلإ هب يحون امو ةليللا كلت يف هرددقن ام عيمج يأ «اندنع نم ًارمأ» "”ىتوملا يف همسا

 0 ىلإ ءايبنألا لسرن ىأ # نيلسرم انكاثإ» انريبدتو انملعب « انتهج نم لصاح رمأ وه  دابعلا

 : رحبلا يف لاق دابعلاب ةمحرلاو ةفأرلا لجأ نم يأ «كسبر نم ةسمرإط مهداشرإو مهتيادل ةيمبالا عئارشلاب

 "”نيبوبرملا ىلع ةمحرلا يضتقت ةيبوبرلا نأب ًاناذيإ « انم ةمحر و ريمضلا م عضوم «كبرؤ» رهاظلا عضو

 تاومسلا بر» مهلا وحأو اعتاب ميلعلا  دابعلا لاوقأل عيمسلا يأ #ميلعلا عيمسلا وهدهنإ»

 امهقلاخو ضرألاو ثاومسلا ؛ بر وه نآرقلا لزنأ ىذلا يأ «نينقوم متنك نإ امهنيب امو ضرآألاو

 . هريغ بر ال يأ «ت سيمو يبحُي وه الإ هلإ الإ نيقيلاو ناميإلا لهأ نم متنك نإ . امهيف نمو |مهكلامو
 برو مكبر# ءايحألا تيميو . تاومألا يحي , لامكلاو لالجلا تافصب فصتملا هنأل . هاوس دوبعم الو
 ةيآلا نم دوصقملاو : يزارلا لاق نيضاملا ممألا نم مكقبس نم قلاخو مكقلاخ وه يأ «نيلوألا مكئابآ

 فرشلا ةياغ يف  نآرقلا وه يذلا  لزنملا ناك . ءايربكلاو ةلالجلا هذه ًافرصوم ناك اذإ لزنملا نأ
 هللا : مهلوق يف نايالا نم هنورهظي اهف نينقوم اوسيل يأ #نوسبعلي كش يف مه لبو» ©”ةعفرلاو

 نم تفتلا : هداز خيش لاق نوءزهبو نورخسيو نوبعلي مهف . ثعبلا رمأ نم ركاش يف مه لب ؛ انقلاخ

 . باطخلا فقوم نع ممل ًاداعيإو مهنأشل ًاريقحت 4نوبعلي كاش يف مه لبو» لاقف ةبيغلل باطخلا

 . ةعطاقلا نيهاربلا ىلإ مهتافتلا مدعل بعللاو ءزهلا مهلاعفأ نوكو « ءارتمالاو كشلا لهأ نم مهنوكل
 ىلإ تفتلا نايغطلاو ةقاحلا مهنأش نأ نيب امل مث . "9 عفانلاو راضلاو « لطابلاو قحلا نيب مهزييمت مدعو
 اي رظتناف يأ 4نييبم ناخدب ُءارسلا يتأت موي 'بسقترافإف لاقف مهناميإ نم ًاطانقإو : هل ًةيلست لكي هبيبح
 ال ًاشيرق نإ : دوعسم نبا لاق دحأ لك هاري حضاو نيب , فيثك ناخدب ٌءامسلا يتأت موي مهباذع دمحم
 ينسك نينس مهيلع اهلعجاو رضم ىلع كتأطو ددشا مهللا » : لاقف مهيلع اعد هك لوسرلا تصع

 . "8 /8 طيحملا رحبلا (7) . 5١١ /* ىواضيبلا ىلع هداز ةيشاح (1)
 . 5١١/9 يواضيبلا ىلع هداز خيش ةيشاح (5) . 711/717 ريبكلا ريسفتلا (")



 ناخدلا ةروس (44) ده

 هم رص ريرس 27+ سا رت سرع 2 ياما 2 سمس حرص

 مر للا 2 نونمؤم انإ َباَذَعْلا انع فش ؟انبَر نيج ملأ تاع ماا

 0 هي َنوُدبآَع ركن ال اليك ٍباَدَعْلا اوفشاك اَنِإ يد لونج لم ًارلاقو هعارلوت مث 2 نيم ٌلوسَو مهءاج

 © َنومقتنم ان ةئربكلا ةَمطِمْلا شطب موب

 ةدشل هاري الو هتوص عمسيف هاخأ ثادحُي لجرلا ناكو . فيجلا اولكأ ىتح دهجلا مهباصأف « فسوي
 . مورلاو . ناخدلا » : نيضم دق سمح : دوعسم نبا لاق مث . ضرألاو ءامسلا نيب رشتنملا ناخدلا
 وهو 6 ةعاسلا تارامأ نم وه لب ناخدلا صممي مل 3 سابع نبا لاقو "'« مازللاو ) ةشطبلاو ؛ رمقلاو

 حبصي ىتح « نيقفانملاو نيرفاكلا سوءر جضنيو , ماكزلا لثم هنم نم ؤملا بيصي ؛ ةمايقلا ليبق يتأي

 "”هريدو هينذأو هيرخنم نم جرخيو هفوج ناخدلا ًالميف ناركسلاكودغيو 8 يوشملا سأرلاك دحاولا سأر

 نيح نولوقيو بناج لك نم مهمعيو شيرق رافك لمشي يأ «ميلأ باذع اذه ساثلا ىشفي#»

 : نيثيغتسم نولوقيو يأ 4نونمؤم نإ باذعلا انع فشكا انبر# ميلأ باذع اذه : ناخدلا

 نإ ناميالاب دعو اذهو : يواضييبلا لاق انع هتفشك نإ نآرقلابو دمحم نونمؤم انتإف باذعلا انع عفرا انّ

 هم رتمو نو رك نيأ نم يأ مهناهيال داعبتسا ' «ىركذلا مرينا باذعلا فشك

 اولاقو هنع الوت مثو ؟ هوعبتي ملو هب ويموي مل اذه عمو 2 ةرهاقلا تا 4 ةرهابلا تائينلان

 هذه موق نم عقوتي لهف - هاشاحو - نونحلا ىلإ هوبسنو « هوتهبو هنع اوضرعأ مل : ىأ «نونحب مّلعم

 دمحم ىلع نآرقلا روهظ يف مهل ناك ةكم رافك نإ : رخفلا مامإإلا لاق ! ؟ ريكذتلاو ةظحلاب أو رثأتي نأ مهتافص

 : كوفي ناك نم مهنمو 0 سانلا ضعب نم مالكلا اذه ملعتي ًادمح نإ : هويدداك نم مهم نالوق دع

 يأ 50 مكر دال باذعلا ا (؟>هطبخت لاح 00 - هيلع يقلت نيباو 1 0

 لاز اذإف « ىلاعت هللا ترا يلع ويلبي داي يحوم يو

 ِلِكَي يبنلا ءاقستساب باذعلا مهنع فشك ال : دوعسم نبا لاق ''”فالسألا ديلقتو رفكلا ىلإ اوداع فوخلا

 انتشطب رافكلاب شطبن موي ركذاو يأ 4نومقتنم انإ ىربُكلا ةشطبلا شطبن موي هبيذكت ىلإ اوداع
 « ردب » موي ( ىربكلا ةشطبلا » : دوعسم نبا لاق ةدشو ةوقب ذخألا : ٌشطبلاو ؛ مهنم ًاماقتنا ىربكلا

 ٍةشطب موي ردب موي ناك نو ؛ ةمايقلا موي كلذ نأ رهاظلاو : ريثك نبا لاق ةمايقلا موي يه : سابع نبا لاقو
 فصولا اذه هب فصوي يذلا غلبملا اذه غلبي ال ردب موي نأل حصأ يناثلا لوقلا : يزارلا لاقو '”اضيأ

 نبا ركذو ,ميركلا مظنلا قاسم هيعدتسي ىذلا وه : لاقو دوعسلا وبأ هراتخا دقو رهظألا وه دوعسم نبا لوق ('0) “6# طع سلام

 . نآرقلا رهاظ هنأ عم ةرظتنملا تايآلا نم ناخدلا نأ ىلع ةرهاظ ةلالدو عنقم هيف هودروأ ام نإ : لاقو سابع نبا يأر حجر مث نييأرلا ريثك

 ش |. يت /” ريثك نبا ها

 . ”.7 /* ريثك نبا رصتخم (1) قباسلا عجرملا سفن (8) . ؟4 6/707 يزارلل ريبكلا ريسفتلا (4) . ١7" /# ىواضيبلا ريسفت (8)



 ا نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 رث رس رخل رس ل لا ا 00 وعر رص رص

 نأو تيم لوو كسل قرأ لبع لِ اودأ 9 © جر ُلوسَر مهءاجو نوعرف موق مهلبق اننف دلو #

 رار سرس سرلا ساس ع

 أونمؤت ل نِإو ييج نومجرت نأ ركبرو ىفر تدع نإ و جن نيم نيكس ميتا< لإ هللا لع أوما

 َرحبْلا كرتأو جو نوعبتم نإ َلْيَل ىداّبعي رسأَك ج0 َنوُمرحي موق الوم ل ,هير ادق 2 نوعا يل

 رص وح رح 2 رس ريع ار“ سا 2 ا

 هدف م ركح راقمو عودزو 5 لويعو تلج نم وكر رف 27 نوقرغم دنج مهن اوهر

 مظعأ نوكت نأ بجو « ىربك » اهنوكب فصو انو , ةمايقلا موي لصحي امنإ ماتلا ماقتنالا نآلو « ميظعلا

 موق نم نيغاطلاب لح امب شيرق رافك ركذ مث . "”ةمايقلا يف نوكي امنإ كلذو . قالطإلا ىلع شطبلا عاونأ

 طابقأ مهو نوعرف موق نيكرشملا ءال ؤه لبق انربتخا دقلو يأ 4نوعرف موق مهلبق اًنتف دقلوإ» لاقف نوعرف
 وهو هللا دابع مركأ نم . بسنلاو بسحلا فيرش ٌلوسر مهءاجو يأ « ميرك لوسر مهءاجوإ» رصم

 يلإ اوعفدا : ىبموم مهل لاقف يأ «هللا دابع لإ اوذأ نأ» ميلستلاو ةالصلا لضفأ هيلع ميلكلا ىبموم
 الو ليئارسإ ينب انعم لسرأف#» ىلاعت هلوقك ""' ليئارسإ ين , ديري . باذعلا نم مهوقلطأو هللا دابع

 حصان مكل انأو ؛ عهمرع يحولا ىلع نمتؤم لوسر ينإ ىأ «نيمأ لوسر مكل ينإ» « مهب ذعت
 مكيتأ ينإ#» هتعاط نع اوعفرتت : الو هللا ىلع اوربكتت ال ىأ ه«هّللا ىلع ىلع اولعت ال نأو# يحصن اولبقاف

 د ل . عطاس ناهربو 0 ةحضاو ةجحب مكتئج دق ىأ #نيبم ناطلسب

 مهنأك : يبطرقلا لاق ينولتقت نأ نم هب ترجتساو ىلاعت هيلإ تأجتلا يأ «نومجرت نأ مكبرو يبرب

 لاب اونمؤت ملو ينوقدصت مل نإو يأ #نولزتعاف يلاونؤت مل نإو# ؟"هللاب راجتساف لتقلاب هودعوت
 رمألا اوعدو ىل اوضرعتت ال ىأ : ريثك نبا لاق يليبس اوُلخو ياذأ نع اوفكف ؛ ةجح ا نم هب مكتيتأ ام لجأل

 اي ًالئاق هوبذك ال مهيلع اعدف يأ «نومرجب موق ءالؤه نأ هّبر اعدفإف «''اننيب هللا يضقي نأ ىلإ ةملاسم

 هريدقت فذح مالكلا يف «نوعبثم مكنإ ًاليل يدابعب رْسأفط مهنم مقتناف نومرجم موق ءالؤه نإ بر

 نوكيو ؛ مكنوعبتي هموقو نوعرف نإف ًاليل ليئارسإ ينبب جرخا يأ يدابعب رسأ : هل ائلقو هيلا انيحوأف

 مهنإ» هزواجت نأ دعب هتئيه ىلع ًاجرفنم ًانكاس رحبلا كرئاو يأ «ًاوهر رحبلا كرتاوإو مهكالهل ًاببس كلذ
 هبرضي نأ دارأ رحبلا ىموم زواج ا : ليهستلا يف لاق هيف نوقرغيس هموقو نوعرف نإ يأ «نوقرغُم ٌدنج

 , ”هيف اوقرغيف هموقو نوعرف هلخديل وه اى ًانكاس هكرتي نأب هللا هرمأف , قلفناف هبرض امك قبطنيف هاضعب
 ينب اوكردي نل مهنأ ىلإ ًانئمطم , مهئاذيإو مهرش نم بلقلا غراف ىقبيل كلذب ىلاعت هربخأ امنإو
 اركرت قل يأ ريثكذلل مك «نوسعو تانج نم اودكرت مك اقف مهكاله نع لاعت بخأ مث ليئارسإ
 ةديدع عرازمو ىأ «ميرك ماقمو عورزوإ ةيراجلا نويعلاو رامنألاو ءانغلا قئادحلاو نيتاسبلا نم ًاريثك

 ناميالاو ةعاطلا 74 اوُذأ نأ : هانعم نأ سابع نبا نع يورو « ليهستلا ىف هراتخاو دهاجم لوق اذه (1) . 7414 /709/ ريبكلا ريسفعلا )١(

 . هللا دابع اي

 مه /4 ليزنتلا مولعل ليهستلا (6) . "6 17 /# ريثك نبا رصتخم (1) . ١78/15 يبطرقلا ريسفت (5)



 ناحخدلا ةروس (44) ان

 ضرألاَو ءامسلا مييطْشكب اف و َنيرخا# ء امْوَق اهنَمْمرَوأو د َنيهكلَف ايف أوك ةَمعَنو

 مّن رَظنم أون اك امو

 نم ناسحلا عضاوملا يه «ميرك ماقمو» : ةداتق لاق ةنسح لزانمو سلاجمو تاعورزملا عاونأ اهيف

 0 نسحلا عم شيعلاب معنتو يأ 4نيهكاف اهيف اوناكٍةسعّتوإط "”اهريغو نكاسملاو سلاجملا
 ءايشآلا هذه اوكرت مهقرغ دعب مهن أ لاعت دي رخفلا مامإالا لاق رورسلا لايكو ةيهافرلاب نيمعان اهيف

 ةمعنو  ةنسحا لزانملاو سلاجملا وهو ميركلا ماقملاو « + عوورلاو « ةويعلاو هدتاخا يهو ةسمخلا

 ثيح مهب انلعف كلذك يأ «نيرخآ ًاموق اهانثروأو كلذكإ ©)هتراضنو هئسح يهو نونلا حتفب شيعلا

 نبا لاق ليئارسإ ونب مهو طبقلا دي ىف نيدبعتسم اوناك . نيرخآ موقل مهرايدو مهكلم انثروأو مهانكلهأ
 دالبلاو « ةيطبقلا كلاما ىلع  هموقو نوعرف قرغ دعب  اولوتسا دقف ليئارسإ ونب مهب دارملاو : ريثك
 انكراب يتلا اهيراغمو ضرألا قراشم نوفعضتسي اوناك نيذلا موقلا انثروأو# ىلاعت لاق امك ةيرصملا
 ىأ «ضرألاو ءاسلا مهيلع تكب امفإ 4 ليئارسإ ينب اهانثروأو» رخآ ناكم ىف ىلاعت لاقو «اهيف
 اوناكامو يأ 4نيرظنم اوناك امو قلخلا نم نئاك مهتومب رثأت الو ٠ دحأ مهدقف ىلع نزح (ف

 ديسلا توم دنع برعلا لوقت : يبطرقلا لاق ايندلا يف مهباقع لّجع لب . رحخآ تقو ىلإ نيلهممو نيرخؤم

 قربلاو حيرلاو . ءامسلاو ضرألا هتكب ىتح ءايشألا هئبيصم تمع يأ . ضرألاو ءامسلا هل تكب : مهنم
 : رعاشلا لاق

 فيرط تومل عزجت مل كناك ًاقروم كلام روباخلا رجش ايف
 مظعت ملف اوكله مهنأ ىنعملاو هيلع ءاكبلاو عزجلا بوجو يف ةغلابم لييختلاو ليثمتلا ليبس ىلع كلذو
 لهأو ءامسلا لهأ مهيلع ىكب ام يأ فاضم فذح ىلع وه ليقو . دقف مهل دجوي ملو مهتبيصم

 ضرألا ١(

 :إ بقتراف . . ىلإ . . نيهملا باذعلا نم ليئارسإ ينب انيجن دقلو» : ىلاعت هللا لاق

 . ةروسلا ةياهن (04) ةيآ ىلإ (”.) ةيآ نم 4 ن وبقترم
 اوركشيل 4 ليئارسإ ينبل هناسحبإ ركذب هفدرأ » هموقو نوعرف كالهإ ىلاعت ركذ امل : هب املا

 لاح نايبب ةميركلا ةروسلا متو « هماقتناو هللا شطب نم ةكم رافك ردح مث « هناسحإإو هماعنإ ىلع مهبر

 5 ءازجلاو لصفلا موي ف ءادعسلاو ءايقشألا

 . توملا دعب نيئوعبم «نيرشنمإ» ناحتماو رابتخا «ءالبإ ًارابج ًاربكتم «ًايلاع» : صتحفغللا
 : يرهوجلا لاق ةعبابتلا مهكولم نومسي اوناكو . نميلا كولم «عبت موقإ» مهايحأ ىتوملا هللا رشنأو

 )١( يبطرقلا ريسفت (8) . 07 / ريثك نبا رصتخم (") . 545/97 ىزارلل ريبكلا ريسفتلا (5) . ”5 /8 طيحملا رحبلا 1١5/ 774 .



 1 نورشعلاو سماخلا هردجلا

 رس رس تح رص جم 1

 دَقَلو ) نيفرسمْل نم ايلاع ناك 0 نوعرف نم دق نبيهم ٍباَّذَعلآ نم ليو ."رسإ ىنب انيجن دق

 رن رفبصرم تأ 2 ا

 نينو هيد وح يس

 ا و ةغللا لهأ لاقو . 9 . نميلا كولم ةعبابتلا
 «لهملا» رصانو بيرق «ىلومإ» ةمايقلا موي «لصفلا مويؤ» "'نيملسملل ءافلخلاو . سرفللةرساكألاو

 هوقوسو هو رج «هولتعا» روجفلاو مئوالا يف عقو اذإ مثأي لجرلا مسثأ نم ا
 ءانيع عمج نيعألا تاعساو «# نيع# جابيدلا ظيلغ # قربتسا# جابيدلا قيقر #« سدتس# ةدشو بفنعب

 . رظننا ؟بقترا»
 ليئارسإ ينب انذقنأ دقل هللاو ىأ «نيهملا باذعلا نم ليئارسإ ينب انيجن دقلو» : راسيفللا
 ْق مهقاهرإو 5 مهئاسن مادختساو مهئانبأ لتقف وهو . ةناهالاو لالذإلا ىف طرغملا . ديدشلا باذعلا نم

 ًاربكتم ناك هنإ هتو ربجو نوعرف نايغط نم يأ «نيفرسملا نم ًايلاع ناك هنإ نوعرف نمإ» ةقاشلا لاامعألا

 . ليئارسإ ينب ىلع معنلا دادعت ةلمج نم اذه : يواصلا لاق م ارجإالاو نايغطلا ىف دحلا ًازواجتم . ًارابج

 يف اوغلبي مل مهنإف . نيكرشملا يديأ نم نينم ؤملا هموقو هيجنيس هنأب هريشبتو لك هتيلست كلذ نم دوصقملاو

 ىلع مهانفرشو مهانيفطصا يأ 4نيملاعلا ىلع ملع ىلع مهانرتخا دقلوؤ» "”هموقو نوعرف لثم ربجتلا
 ةمأ ىلع ال . مهءامز لهأ ىلع : ةداعق لاق مهنامز يف سانلا عيمج ىلع فرشلا كلذل مهقاقحتساب انم ملع
 ىأ 4 نيبم ءالب هيف ام تايآلا نم مهانيتأو» « سانلل تفرج ةمأ ريخ متنك# ىلاعت هلوقل دمحم

 لاق رصبتو ربدت ول يلج رهاظ ناحتماو رابتخا هيف ام تاداعلا قراوخو نيهاربلاو ججحلا نم مهانيتآو

 . ةرهابلا تايآلا نم اهريغو ىولسلاو نما لازنإو . مامغلا ليلظتو . رحبلا قلف لثم تايآلاو : يزارلا
 رافك نإ يأ «ىلوألا انتتوم الإ يه نإ نولوقيل ءالؤه نإ# ؛*مهاوس رلحأ ىلع اهلثم هللا رهظأ ام يتلا
 ريقحت «ءال ؤه ىلاعت هلوق يفو ٠ ايندلا يف ىلوألا انتتوم يهو ةدحاو ةتوم الإ تومن نل : نولوقيل شيرق
 نوعرف ةصق تءاجو . ةكم رافك نع ةروسلا لوأ يف ثيدحلا ناك اخ : نورسفملا لاق مهب ءاردزاو مهل
 . شيرق رافك نع ثيدحلا ىلإ عجر .رفكلاوةلالضلا ىلع رارصإالا يف مهلثم مهنأ ىلع ةلالدلل ةقوسم هموقو
 الو ةايح الو ثعب الف انتم اذإ : اولاق مهنأك ثعبلا راكنإ «ىلوألا انتتوم الإ يه نإ مرت نم صرخلاو

 منك نإ انئابآب اوتأف# نيثوعبمب نحن امو يأ «نيرشنب نحن امو مهوقب كلذب اوحرص مث ءروشن
 متنك نإ مكقدصب انو ربخيل انءابآ انل اويحأ ىأ زيجعتلا هجو ىلع نينم ؤملاو هلل وسرلل باطخ « نيقداص

 نأب رشنلاو رشحلا يفن ىلع اوجتحا رافكلا نإ : رخفلا مامإلا لاق ةايحلا هذه دعب ةايح كانه نأ ىف نيقداص

 ١414/17 يبطرقلا ريسفت (؟) . ادام سرهردبلا) كادكسلا

 7148/77 يزارلل ريبكلا ريفتلا (4) . ٠١ /44 نيلالحلا ىلع ىيواصلا ةيشاح مو



 ناحخخدلا ةروس (غ4) لحل

 ضر مس رم تلقا ل م نا 7 0 0

 7-6 متل مد 2 هلا 0 1 0 9 نحلا اَِّإ 3 1 [م © نيبع 59 0

 يزعل وه ر 0 ههأ حر مالا هج ورسنيْمهاكو بَ لوس نع لَم نمل مج نيعمجا

 اندنع ًاليلد كلذ ريصيل انئابآ نم تام نم ءايحإ انل اولجعف ًالوقعم ًانكمم روشنلاو ثعبلا ناك نإ : اولاق
 تنك نإ : دمحم اي لاق . لهج وبأ اذه لئاق : يبطرقلا لاقو "”ةمايقلا موي ثعبلا يف مكاوعد قدص ىلع
 يع هلاستل ؛ . ًاقداص ًالجر ناك هنإف بالك نب ىصق : (هدحأ انئابآ نم نيلجر انل ثعباف كلوق ىف ًاقداص

 0 تا و او يار هول ادد يمد ا

 مهلبق نم نيدلاوإ» ؟ ةكم رافك نم ًايعن مظعأو . ًالاومأ رثكأ اوناك نيذلا ؟ نميلا كولم أبس لهأ مأ

 لاق رذم رذش مهانقرفو . مهدالب انبرخو . مهانكلهأ ةيتاعلا ممألا نم مهوقبس نيذلاو يأ «ممانكلمأ
 ىوقأ اوناك كئلوأف . ديدش سأب يلوأ . دينع رابج لك نم مهبارضأو دومثو داع مهب دارملاو : دوعسلا وبأ

 مهنإ» "ىلوأ ءالؤه كالهإف . ةدشلاو ةوقلا ةياغ نم هيلع اوناك ام عم هللا مهكلهأ دقو . ءال ؤه نم
 1 ا ا ا ا رسولا ع كح ويم

 لاقف قحلاب ملاعلا قلخ وهو ثعبلا لئالد ىلإ ىلاعت هبن مث . . نيبذكملاو عْسُت موقب لعف ام مهب هللا لعفي

 تاقولخملا نم هيف امو نوكلا اذه انقل امو يأ 4نيبعال امهيب امو ضرألاو تاوسّسلا انفلخ اموؤ

 الإ تاقولخملا نم اههنيب امو ضرألاو تاومسلا انقلخ ام يأ «قحلاب الإ مهانقلخ امإ» ًائبعو ابعل ةعيدبلا

 يأ «نوملعي ال مهرثكأ نكلوإ# هتءاسإب ءيسملاو هناسحإب نسحملا ىزاجنل ؛ هيما قطا ون دعلاب

 عونلا قلخ ىلاعت هللا نإ : نورسفملا لاق ءازجلاو ثعبلا نوركنيف كلذ نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو
 نم امهنيب امو . شورفملا داهملاو . عوفرملا فقسلا نم . مهشاعم بابسأ هب مظتني ام قلخو . يناسنإلا

 . ضعبلا رفكو ضعبلا نمآف . ةعاطلاو ناميالاب مهفلك مث , تاقولخملا عئادبو . تاعونصملا بئاجع
 مرارا تبسكامب سفن لك ىزجتل « ءيبملا اهيف بقاعيو . نسحملا اهيف باثي ءازج راد نم أذإ دب الف

 لصفلا موي نإ# هدعب لاق اذهو ٠ كلذ نع هللا هّرنتو « ًاثيعو ًاوهل قلخلا اذه ناكل ءازجلاو ثعبلا لصحي
 هللا نأل « لصفلا موي#» يمس . نيعمجأ قئالخلا باسح دعوم ةمايقلا موي نإ يأ «نيعمجأ مهثاقيم

 ىلوم نع ىلوم ينغيال موي» «مكنيب لصفي ةمايقلا موي» ىلاعت لاق امك قلخا نيب هيف لصفي ىلاعت
 , هقيدص نع قيدص الو « هبيرق نع بيرق عفدي ال . بيهرلا م ويلا كلذ يف يأ «نورصنُي مه الو ًائيش

 دلاو ىزجي الأموي اوشخاو مكبر اوقتا سانلا ابيأ ايف هلوقك هبيرق ناكولو ه هرصني الو ًادحأ دحأ عفني الو

 بيرق ينغي ال يأ لصتم ءانثئتسا «هللا محر نم الإ» «ًائيش هدلاو نع زاج وه ٌدولوم الو , هدلو نع

 هللا همحر نم نكل يأ عطقنم : ليقو  ضعبل مهضعب ةعافش يف مهل نْدؤُي هنإف نينم ؤملا الإ بيرق نع
 ١١( يبطرقلا ريسفت (؟) . 748 /؟ا/ ريبكلا ريسفتلا ١5/١515 . ) )5طيحملا رحبلا (1) . 08 /8 دوعسلا يبأ ريسفت 9/48"



 نفي نو رشعلاو سماخلا ءزجلا

 نول ال عدد . حم دلدسم يجمل الا ماسلا 2 ريب ع

 0 لا نوطبلأىف سيو داس 5 0 58 -

 تدنج ىف 2 ب م هلق و نقع 4 جيلا

 © نبع روح مهتتجوزو كلذك َنيِلياَقَتم قَربَتسِإَو سدنس نم نولي هيو نويعو
 زيزعلا وه هنإ# 2١ ةكئالملاو ءايبنألا هل عفشت هنإف نم وملا ديري : سابع نبأ لاق عفنيو عفشي هنإف

 كلذ فصوب هفدرأ ؛ ةمايقلا ىلع ةلدآلا ركذ الو . : هئايلوأب ميحرلا , هئادعأ نم مقتنملا وه يأ «ميحرلا

 نإ لاقف بيغرتلاو بيهرتلا نيب عمجلل أيناث راربألا دعو مث ًالوأ رافكلا ديعو ركذف ؛ بيصعلا مويلا
 . ميحجلا لصأ يف تبنت يتلا - موقزلا ةرجش - ةثيبخلا ةرجشلا هذه نإ ىأ «ميثألا ماعط موقزلا ةرجش

 رسفو . ماثآلا ريثكلا وهو ةغلابم ةفص ميثألا : نايح وبأ لاق اهربغ ماعط هل سيل , رجاف لك ماعط

 ساحئلاك ناسنإلا اهلكأ اذإ اهتعاظفو اهتعانش ىف يه ىأ #«نوطبلا يف يلغي لهلاك» لا

 لاق ةرارحلا ديدشلا ءاملا نايلغك يأ «ميمحلا يلغك» نطبلا ىف رجرجي وهف ٠ هرح ىهانت ىذلا باذملا
 عاج اذإف . ةنوعلملا ةرجشلا اهاّمسو. منهجىف هللا اهقلخ يتلا ةرجشلا يه موقزلا ةرجشو : يبطرقلا

 ىلإ اهنم ريصي ام ىلاعت هبشو . راحلا ءاملا لغي يك مرطب ليحل . اهنم اولكأف اهيلإ اوثجتلا رانلا لهأ
 ناك هنأ كلذو . لهج وبأ وهو مئبالا وذ رجافلا ميثألاب دارملاو . باذملا ساحنلا وهو لهم اب مهنوطب
 لوقيو رمتلاو دبزلاب يتأي مئ ٠ ؛"رمتلاو دبزلاب ديرثلا وه امغإو ؛ موقزلا منهج يف نأ دمحم اندعي : لوقي

 #«ميحجلا ٍءاوس ىلإ هوّلتعاف هوذخ» ىلاعت لاق . هللا مالكب ءازهتساو ةيرخس «. اومقزت : هباحصأل

 مثو» ميحجلا طسو ىلإ ةدشو فنعب هبيبالت نم هورجو هوقوسف ميئللا رجافلا اذه اوذخ : ةينابزلل لاقي يأ

 ىذلا ميمح ا كلذ باذع رجافلا اذه سأر قوف اوبص مث يأ «ميمحلا باذع نم هسأر قوف اوبص

 اذه قذ : ,ةناعبالاو ءازهتسالا ليبس ىلع هل لاقي يأ «ميركلا زيزعلا تنأ كنإ قذ» هرح ىهانت
 ينرمأ هللا نإ : كي يبنلا لاقف لهج يبأب لكك يبنلا ىقتلا : ةمركع لاق مركملا ززعملا تنأ كنإف باذعلا

 يب العفت نأ كبر الو تنأ عيطتست ام وللاو ! ينددهت ءىش ىأب : لاقف راف كل ىلأ كل لوقأ نا

 اذه نإ «ةيآلا هذه تلزنو هّلذأو ردب موي للا هلكو 2 هموق ىلع همركأو ىداولا اذه ّرعأ نمل ينإ » ًائيش

 اذه رحسفأ# مويلا هوقوذف ايندلا ىف هب نوكشت متنك اموه باذعلا اذه نإ ىأ «نورتٌعوب متنك ام

 لهأ لاوحأ ىلاعت ركذ املو . . ميثألا سنج دارملا نأل ىنعملا رابتعاب ةيآلا يف عمجلاو 4نو رصب ال متنأ مأ
 لاثماب ايندلا يف هللا اوقتا نيذلا ىأ «نيمأ ماقم ىف نيقتملا نإ# لاقف ةنجلا لهأ لاوحأ ركذب هعبتأ رانلا
 ةنحاوهو ؛ .هراكملاو تاصغنملاو تافآلا نم هيف نونمأي ةماقإ عضوم يف مويلا مه ٠ هيهاون بانتجاو هرماوأ

 نم نوسبألي# ةيراج نويعو ؛ ةرضان نيتاسبو قئادح ىف يأ #نويعو تانج يف# هدعب لاق اذهلو

 . ١81١/١١ يبطرقلا (14) . 5 يبطرقلا ريسفت (") . "4 /خطيحملا رحبلا (1) . ؟ه١1 /99 ريبكلا ريسفتلا (1)



 ناخدلا ةروم (45) 000

 0 اي ل ناسف مس راو

 باذع مهلقوو 5 الإ َتْوَمْل ايف َنوُقوُدب ا (© نينما# ةهكلف لك ابيف َنوعَدي

 هج َنوُوَدَعي مهّلعل كناسلب هلئرسب ام 2 مظعَلا زومل اوه كلذ َكَيَر نما م يو ىلا
 - وادم ريل

 5 وبقت ص مهنإ بقترأف

 قربتسالا وهو هنم كيمسلاو ,. سدنسلا وهو هنم قيقرلا . ريرحلا بايث نوسبلي ىأ «قربتساو سدنس

 ىأ # نيع روحب مهانجوزو كلذك» ضعبب مهضعب سناتسيل سلاجملا يف نيلباقتم ىأ 4نيلباقتم»
 مهانرق يأ : يواضيبلا لاق نانملا يف ناسح ا روحلاب ًاضيأ مهانجوزو ؛ ماركإإلا عاونأب مهانمركأ كلذك

 نأل كلذب مهميعن ىلاعت فصو امنإو . نينيعلا ةميظع : ءانيعلاو . ءاضيبلا : ءاروحلاو . نيعلا روحلاب

 لاهتكا اهب نآل ناسيملا روحلا ركذ مث + كلا قح هسيارفلاو . رطاخلا ةهزن بابسأ ىوقأ نم راجألاو تانجلا

 0 راو قل ملل نزحلا بلقلا نع يفنت ثالث ١ ١ ليق امك ناسنإالا ةداعس

 ىف هكاوفلا عاون أ عيمج راضحإ مدخلا نم نوبلطي يأ «نينمآ ةهكاف لكب اهيف نوعّديإط لاقف ميعنلا نايب
 توملا اهيف نوقوذي ال» بصو الو ةنجلا يف بعت الف . ضارمألاو مختلا نم نونمآ مهن :أ لجأل . ةنجلا

 ملف ايندلا يف لوألا ةئولاوقاذ دق مهنكل توملا ةنجلا يف نوقوذي ال يأ عطقنم ءانتسا 4 وألا ةتولا أ

 باذع نم مهاجنو مهصّلخ يأ «ميحجلا باذع مهاقوو# نيدبآلا دبأ دولخ لب . توم ةمث لعي

 زوفلا وه كلذإ» مهيلع ىلاعت هنم ًالضفت مهب - كلذ لعف يأ «كبر نم ًالضف# ميلألا ديدشلا منهج

 كناسلب هانرسي افإف# هءارو زوف ال ىذلا ميظعلا زوفلا وه ٠ ميعنلا نمو هوطعأ ىذلا كلذ ىأ «ميظعلا

 نورجزنيو نوظعتي مهلعل - برسعلا ناسل يهو - كتغلب نآرقلا انلهس امنإف يأ #نوركذتي مهلعل

 نمل نوملعيسو . ككاله نورظتنم مهنإ « مهب لحي ام دمحم اي رظتناف يأ #نوبقترم مهنإ بفترافإ

 . نيكرشملل ديعوو ِةكَيلوسرلل دعو هيفو . ةرخآلاو ايندلا يف رفظلاو ةرصنلا نوكت

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ه4غالقلا

 . #«ميركلا زيزعلا» #ميحرلا زيزعلا» «ميلعلا عيمسلا# ةغلابملا ةغيص -

 . *نيرشنمب نحن امو ىلوألا انتتوم الإ يه نإط كلذكو «تيميويبحّيوه الإ هلإ ال» قابطلا  ؟
 . «#نينقوم متنك نإ رصبتلاو ناميإلل ةمهلا 7-0 م

 . رسأ ناب هل انلقو ىأ ©« يدابعب رسأ نأ» مالكلا ضعب فذحب زاجيإالا

 نزحت ملو ءيش مهكالبهب ريغتي مل ىأ «ضرألاو ءامسلا مهيلع تكب امف» ةفيطللا ةراعتسالا
 ٠ ضرألاو ءامسلا هيلع تكب : ميظعتلا يف نولوقي برعلاو ؛ مهراثا عاطقنا دعب ضرألاو ءايسلا مهيلع

 )١( يىواضيبلا ريسفت ١87/7 .



 ا نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 . لابجلا هل عشخت ملف نالف تام : ا ا

 . «نيقداص متنك نإ انئابآب اوتأف# زيجعتلا بولسأ - 5

 . «ميركلا زيزعلا تنأ كنإ قذإ» ةيرخسلاو مكهتلا بولسأ -

 ؟ «ميرك ماقمو عورزو نويعو تانج نم اوكرت مك» ةرسح او ىسألا راهظإو عجفتلا - 4

 . «ميمحلا يلغك . نوطبلا ىف يلغي لهملاكط لمجملا لسرملا هيبشتلا 4

 نإ ىلاعت هلوق ًالثم أرقإ هلامجو مالكلا قنور يف ديزي يذلا فلكتملا ريغ نيصرلا عيبسلا ٠
 مث ٠ ميححملا ءاوس حلا هولتعاف هوذخ . ميمحلا لغك يلغك نوطبلا ف ٍلْغَي لهملاك . ميثألا ماعط موقزلا 0

 . «ميركلا زيزعلا تنأ كنإ قذ . ميحجلا 0 اوبص

 « ناخدلا ةروس ريسفت ىلاغت هنوعب متو

 ىت 3 ف



 نحمميناكلا روس (40) 5 0
 ةديدف ١ ةيآ الإ

 00/0 كتارا دعب تازن ١ اًهايآو

 مم >>

 ةَروُسسَلا_سكذي نيد

 ىلاعت هللاب ناميالا 0 عساولا اهراطإ ف ةيمالسإالا ةديقعلا تلوانث دقو « ةيكم ةيئاحلا ةروس

 نوكي داكيو « ءازحلاو ثعبلاو ةرخآلاب ناعالا 5 مالسلا هيلع دمحم ةوبنو نارقلاب نامعالا «. هتينادحوو

 . .نيملاعلا بر ةينادحو ىلع نيهاربلاو ةلدألا ةماقإ وه ةميركلا ةروسلا هلوح رودت ىذلا روحملا

 ىف ميكحلا 3 هكلم ىف زيزعلا هللا وهو 3 هردصمو نآرقلا نع ثيدحلاب ةميركلا ةروسلا ءىدتبت

 . ريخلاو ةداعسلا قيرط ةيرشبلل ريني ًائيضم ًاساربن نوكيل ٠ هدابعب ةمحر ديجملا هباتك لزنأ ىذلا , هقلخ

 يفو . تاّيآ ةعيدبلا تاومسلا يفف . حيسفلا ملاعلا اذه يف ةثبنملا ةينوكلا تايآلا تركذ مث #

 . راهنلاو ليللا بقاعت ىفو . تايآ تاقولخملاو ماعنألا رئاسو رشبلا قلخخ يفو . تايآ ةحيسفلا ضرألا
 مث . هتينادحوو هتردقو . هلالجو هللا ةمظعب ةقطان دهاوش اهلكو . تايآ راطمألاو حايرلا ريخسستو
 . ًانايغطو ًارابكتسا الإ نودادزي الف « ةرينملا هتايآ نوعمسي نيذلا . نآرقلاب نيبذكملا نيمرجملا نع تثدحت

 . ميحجلا تاكرد يف ميلألا باذعلاب مهترذنأو

 اهغبسأ يتلا هثالآ يف اوركفتيو . هوركشيل هدابع ىلع ةليلجلا هللا معن نع ةروسلا تثدحتو

 الإ قزار الو قلاخ ال هنأو . ةنطابلاو ةرهاظلا . معنلا هذه ردصم وه هدحو هللا نأ اوملعيو . مهيلع
 . هللا

 ناسحإالاو لضفلا كلذ مهتلباقمو . ميركتلا عاونأب ليئارسإ ينبل هللا ماركإ نع تئدحتو

 يف ىواستي ال هنأ تنّيبو ٠ ماركلا لسرلا ةوعد نم نيمرجملا ةاغطلا فقوم تركذو . نايصعلاو دوحجلاب
 لالض ببس تنّيِب مث . راربألاك رارشألا لعجي نأ الو . نينسحملاك نيمرجملا لعجي نأ هتمكحو هللا لدع
 . ادبأ قحلا ىلإ اودتهي ملف مهتريصب تسمط ىتح ًادوبعمو ًافإ ىوهلا مهذاختاو مهمارجإ وهو . نيكرشملا

 ىف قيرف : نيقيرف ىلا ةيناسنيالا مسقنت ثيح ٠ نيدلا موي لداعلا ءازجلا ركذب ةروسلا تمتخو



 4١ نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ألك ىو ام رطل لوألا م ان نيو. باغ تا قبل لع عا

 ! !نادلولا هل بيشي بيهر مويل هنإ ًاقحو «نولمعت متنك ام نوزجُت مويلا اهباتك ىلإ غدت ةمأ رك ذي

 ىدهو .. ىلإ .. ميكحلا زيزعلا هللا نم باتكلا ليزنت * مح# : ىلاعت هللا لاق

 . )7١( ةيأ ةياهن ىلإ )١( ةيأ نم «نونقوي موقل ةمحرو

 ىلإ ةهج نم اهبَلق حيرلا هللا فرص . بيلقت 4فيرصتإ قّرفيو رشني «ثبي» : صتحفغللا
 ريثك «ميثأ» بذكلا : كفإلاو . باّذك «كافأ» رامدلاو باذعلا ىف لمعتست ةملك «ليو# ةهج
 ةدشو ةوقب هيلع ءاقبلا ىلع مزع : ءيشلا ىلع رصأ «رصُي» باذعلا دش «زجر# مارج -الاو ميالا

 . ملاعمو لئالد «رئاصب# 4 هيلام ينع ىنغأ ام هنمو عفدي وأ عفني «ينغي»

 ه2 َنيِنمّؤملل ت را يلو تسحر جرالي الالي مح

 هام 2 صم ة بلص رص ع2 م راس صاس سرا ياس -

 نم هآَمَسلا نم هلل َلْزَأ امو راها ٍلِيَْلآ فدلتخ أو قد نونقوي موقل تل 1 ,16 ةيآد نم ثبي امو ركقلخ ىفو

 هللا نم باتكلا ليزنت» ©”نآرقلا زاجعإ ىلع هيبنتلل ةعّطقملا فورحلا «محإ» : ركسمفملنلا
 ردصي ال يذلا . هعنص يف ميكحلا . هكلم ىف زيزعلا . هللا نم ليزنت نآرقلا اذه ىأ 4ميكحلا زيزعلا
 يف ْنِإ» لاقف ةردقلاو ةينادحولا لئالد نع ىلاعت ربخأ مث . دابعلل ةحلصمو ةمكح هيف ام لك الإ هنع
 تاقولخملا نم امهيف امو ضرألاو تاومسلا قلخ ىف نإ ىأ 4نينمؤملل تايآل ضرألاو تاومسلا
 موسقل ٠ , هتمكحو هللا ةردق لاح لع ةرهاب تامالعل . ةعيدبلا رومألاو « ةبيرغلا لاوحألاو . ةبيجعلا

 ىفو ىأ #نوسلقوي ٍموقل 'تايآ باد نم تيب امو مكييلخ يفوز هتينادحوو هللا دوجوب نوقدصي

 هقرفيو ىلاعت هرشني ايفو . قلخلا مامت ىلإ ةفلتخم راوطأ ىف ةبلقتم «٠ + ةملع نمر مل ةفطن نع سانلا اا عكبلخ

 نيقيو ناعذإ نع نوقدصي موقل ًاضيأ ةرهاب تايآ .ء ضرألا هجو ىلع بدت يتلا تاقولخما عاونأ نم

 اذه . نارتفي ال نيبئاد . راهنلاو ليللا بقاعت ىفو ىأ #«راهنلاو ليللا فالتخاو# نيملاعلا تر ردع

 3 هلزنأ ايفو ىأ # قزر نسم ء ءامّسلا نم هللا لزنأ امو# قيقد مكحم ماظنب . هئايضب كاذو همالظب

 ىمسو : ريثك نبا لاق مهقازرأو مهشاعم يف رشبلا ةايح هب ىذلا رطملا نم . باحسلا نم ىلاعتو كرابت

 )١( ريسفتلا اذه نم ةرقبلا ةروس لوأ ىف ةعطقملا فورحلا ىف ثحبلا ليصفت رظنا .



 ةيئاجلا ةروس (45) 4

 رص وم ريس ببال رق اص وح رس سب

 كيلع اهون هللا تن اء كلب يح َنوَُقْعَي وقل تن ثلا جئبرلا فيرصتو اهئوم دعب ضرألا هيايحاف قر

 م سا رثرث ب ص مس سس رع نع ص مس اس 6 -

 3 0 © 2 مينأ كاَفأ لكل ليو 2 َنوُنمْؤي ءهتليا«و هللا دعب ثيدح ىابق حلب

 را را لع م 0 خام رك حاس حرر حرر 00

 اوه ادت كيم نيا نم مع اَذإو 20 ميلأ ٍباَذَعب هرْشبَف اهعمس م نآك اريكتسم رصير مث هيلع

 نود نم ْأوُدَححأ ام الر نع او بع نشد الو هج مسبأَرو نم ]© نوم ُباَذع مك كتل

 امدعب ضرألا رطملاب ايحأف يأ «اهتوم دعب ضرألا هب ايحأفإ» ”قزرلا لصحي هب نأل ًاقزر رطملا ىلاعت

 تابنلاو تارمشلاو عورزلا عاونأ نم اهيف جرصخأف ٠ عرز الو اهيف تابن ال ةسباي ةدماه تناك
 «نولقعي موقل تاسيآ# ةراحو ةدراب ٠ آلاشو ًابونج حايرلا بيلقت يفو يأ * حايرلا فيرصتو»

 لاق ةقرشم رئاصبو ةرين ل ٍموقل . هتينادحوو هللا دوجو ىلع ةحضاو ةعطاس تامالع ىأ

 ةيناثلاو.4 نينمؤملل » ب ىلوألا متخ .تايا ثالث ىف ةتس لئالدلا نم ىلاعتو هناحبس هللا ركذ: ىواصلا

 تاومسلا ىف لمأت اذإ ناسنإلا 5 هجوو #نولقعي# ب ةثلاثلاو 4 نونقوي جب

 ىف رظن اذإو ٠ نقيأف ًانامهيل دادزا اهوحنو هسفن قلخ يف رظن اذإو . نمأ عناص نم امه دب ال هنأو ؛ ضرألاو

 هللا تايآ هذه ىأ «قحلاب كيلع اهولتن مّللا تايآ كلتإف "'هملع مكحتساو هلقع لمك ثداوحلا رئاس
 هيف ضومغ ال ىذلا نيبملا ل ياكل اب قل آ مرددقو هكادحو لعالاولا . هئيهاربو هججحو

 ملو ٠ هللا مالكب ةكم رافك قدصي مل اذإو يأ ٍ؟ «نونمؤي هتايآو ِهَّللا دعب ثيدخ يأبف# سابتلا الو

 دعب نآرقلل مهبيذكت ماظعتسا ' ضرفلاو 1 نرق دضنوب لوتس ذي مالك يابف ٠ هنيهاربو هججحب اوئمؤي

 لاق ماثآلا فارتقا يف غلابم باذك لكل ٌرامدو كاله ىأ « ميثأ ر كافأ لكل ليو# هزاجعإو هنايب حوضو

 هللا تايأ عمسيإلا0 ماثآلا فارتقا ف غلابملا مي هثاالاو ٠ باذكلا كافألاو ٠ ميظع ديعو اذهو : يزارلا

 نآك اربكشتم رسغن ملل © نايبلاو حوضولا ةياغ ىف يهو .٠ هيلع أرقت نآرقلا تايأ عمسي يأ «هيلع ىلتت

 تايآلاب ناميالا نع ًاربكتشم لولو هع ل دارو« رمكلا نم ةلاخ لع مودع مل ا ة ايعيسيرل

 ( ةراشب »هامسو . ملؤم ديدش باذعب دمحم اي هرشبف يأ «ميلأ باذعب ٌهرشبف# اهعمسي مل هناك

 ىلع رارص,الا ماظعتسال « مث » ب هفطع امإو : ليهستلا يف لاق ٌراسلا ربخلا يه ةراشبلا نأل . مهب ايكهت

 نب رضنلا » يف تلزن : نورسفملا لاق 7 عبطلاو لقعلا يف كلذ داعبتساو ٠ هللا تايآ هعامس دعب رفكلا

 ناك نم لك ىف ةماع ةيآلاو ٠ نارقغلا ماس رع سيئاحلا ب رجتب و تجاعألا تيقاجلا يرضي د ناك « ثراحلا

 يتلا تايآلا نم ءىش هغلب اذإ ىأ «ًاورّم اهذخَنا ًاتّيش انتايآ نِم مِلع اذإو» ةروكذملا ملا رب
 نوءزهتسملا نوكافألا كئلوأ ىأ *نيهم باذع مهل كنلوأ» اهب أزهتساو رخس . دمحم ىلع هللا اهزنأ
 هيف اوناك مل مهرظتنت منهج مهمامأ يأ « منهج مهئارو نمإل ةناهإلاو لذلا عم ديدش باذع مهل نآرقلاب

 + /6 نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح (؟) . .6/8م ريثك نبا رصتخم (1)
 . "8/14 ليزنتلا مولعل ليهستلا (4) . 71 /717/ ريبكلا ريسفتلا (؟)



 كذن نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 - م ا

 ه1 رو 1 همر 22ج رص رص ل ه راسو رس

 020 نورخسا ركلعلو ءهلضف نم أوغَمبَتلَو هب يشل نر علر ىذْل هنأ * 5 ل
 م مسا رث

 10 ا نتاج ضرألا فا سي هس
>28 - 1 2 7 

 ايندلا فو هوكلم ام مهعفني ال يأ «ًائيش اوبسك ام مهنع ىنغُي الوإط قحلا نع ربكتلاو ايندلا يف ززعتلا نم

 هللا نود نم اهودبع يتلا مانصألا مهعفنت الو يأ 4 ءايلوأ للا نود ْنِم اونا ام الوإو دلولاو لاملا نم
 عم #اوذختا ام الوؤ» فلا طيسووا : دوعسلا وبأ لاق ملؤم مئاد باذع محلو يأ #*ميظع باذع مهلو#

 اوناك ثيح دسافلا مهمعز ىلع ينبم . دالوألاو لاومألا ءانغإ مدع نم ىلجأو رهظأ مانصألا ءانغإ مدع نأ

 هب نمأ نمل ةيادهلا ىف لماك نارقلا اذه ىأ «ىده اذه "مهب مكهت هيفو هما ل درعمطب

 ا عينشت ةدايز هيفو 5 هعوطس عم نآرقلاب اودحج ىأ * مسمر ٠ تاياب اورفك نيذلاو# ةعبتاو

 وم ملؤم باذعلا عاونأ دشأ نم باذع مه يأ «ميلأ زجر نِم باذع ملل مهاح عيظفتو . هب

 عاونأب مهدّعوت ا مث . . "نآرقلا «مهبر تايآ»ب دارملاو . باذعلا دشأ ٌرجرلاو : يرشختزلا لاق
 هللا ىأ «رحبلا مكل رّخس يذلا هللا# لاقف هودحويو هو ركشيل ةليلحجلا همعنب ىلاعت مهركذ باذعلا

 ىأ «هرمأب هيف كلقلا يرجتلإ» همظعو هتماخض ىلع رحبلا مكل لذ يذلا وه هتمكحو هتردقب ىللاعت

 ىلع ءاملا هجو قلخ : رخفلا مامإلا لاق هقامعأ ىف صوغت نأ نود 5 هتدارإو هتئيشمب هحطس ىلع نفسلا ريستل

 . هيف صوغت نأ نود ءاملا هجو ىلع ةيفاط ىقبت هجو ىلع ةبشخلا قلخو . نفسلا اهيلع ىرجت يتلا ةسالملا

 ببسب هللا لضف نم اوبلطتلو ىأ «مهلضف نم اوغتبتلو# هللا الإ دحأ هيلع ردقي ال كلذو

 نأ لجألو ىأ #نوركشت مكلعلو# اهريغو كامسألا ديصو . ناجرملاو ْوَل وللا ىلع صوغلاو . ةراجتلا

 ىلع هتمعن مامتو . هتردق لامك ىلاعت ركذ : يبطرقلا لاق لضفتو مكيلع هب مسعنأ ام ىلع مكبر اوركشت
 رخسو# «"ماعنإو هنم ناسحإو ٠ هقلخو هلعف نم كلذ لكو . مهعفانمل قلخ ام قلخ هنأ نيبو . هدابع

 .بكاوك نم .نوكلا اذه ىف ام لك مكل قلخو ىأ «هنم ًاعيمج ضرألا ىف امو تاومّسلا يف ام مكل

 لك دعو عياغ هنانتماو هناسحإو هلضف نم عيمجلا . راجشأو . تابنو . راهنأو . راحبو . لابجو
 عنص عئادب يف نولمأتي موقل تاظعو ًاريعل ركذ ايف نإ يأ 4نوركفتي موق تايآل كلذ يف ّنإ# العو

 هفدرأ ٠ همكحلاو هردعلاو دخولا لاو لاجإ رج مب ال مث . نونمؤيو هتينادحوو هتردق ىلع نولدتسيف هللا

 مايأ ' نوح رخل نيل اووهتي اويخنا :نبتنلل لقا لاقف لاعفألا نساحمو . قالخألا لئاضف ميلعت

 / لاعفألاو ىذألا نم مهنع ردصياًمعاوزواجتيو . رافكلا نع اوحفصي نينمؤملل دمحم اي لق ىأ «هللا

 )١( يبطرقلا ريسفت(4) 55 /؟9 ريبكلا ريسفتلا (*) . ؟؟07/4 فاشكلا (؟) . 88/8 دوعسلا يبأ ريسفت 1١5/١١



 ةيئاجلا ةروم (46) 44

 رق اص رت سرا ساس 2ك ملص يام لص رم يح ١ ع رس

 ليعارمإ ىب انماء َدَقِلو (2) نوعجرت كبر نم (بلعف ةءاسأ نمو هل اميللص لمع نم

 تدتيَب مهتما و © َنيِلَعْلا لع 37 الطهو تييطلا نم مهنقزرو ةريلاو رجلا بنتكلا

 7 همسبلا نو يب فتي كيران يا لنا مطل مالا ارفلتخااَق 0 0
 ا

 لزنأو زواجتلاو وفعلاب هللا رمأف ٠ هب شطبي نأ مهف ةكمب رمع رافكلا نم لجر متش : لتاقم لاق ةشحوملا

 نونم ؤي ال مهأل هباقعو هللا سأب نوفاخم ال ىأ « هللا مايأ نوجري الإ هلوق نم ُدارملاو . (9ةيآلا هذه

 نوكيل ٠ فاتكللا لهأو نيكرشمل ذا هاو وبصب نأ نوعلسملا نمأ ريثك نيا لاق.هللا هامل لو ةرخخالاب

 امب ًاموق يزجيل# '"داهجلاو دالحلا نينم ؤملل هللا عرش .٠ دانعلا ىلع اورصأ امل مث . مهل ًافيلأت كلذ

 ريكشلاو 4 مارجاالاو مثالا نم هوفرتقا امب نيمرجملا ةرفكلا يزاجيل يأ ديدهتو ديعو #نوبسكي اوناك
 نمو « هس تف ايندلا ف ريخ لعف نم يل عاهيلعف لسأ نمو هسفنف ا هلاص لمع نم ريتحتل
 «نوعجرُت مكبر ىلإ مش دل هلماع ريغ ىلإ لمع يرسي داكي الو . اهيلع دئاع هررضف ًارشو ًاءوس بكترا

 ءىبسملاو . هتاسحإب نسحملا ٠ هلمعب الك يزاجيف . هدحو هللا ىلإ ةمايقلا د مكعجرم مث ىأ

 ينب انيتآ دقلو# لاقف ليئارسإ ينب ىلع ةصاخلا معنلا ركذب هفدرأ ةماعلا علا ركذ املو . . هتءاسإب

 نيب تاموكحلا لصفو . ةاروتلا ليئارسإ ينب انيطعأ دقل هللاو ىأ «ةوبثلاو مكحلاو باتكلا ليئارسإ
 معنلا عاونأ نم مماسروو ؛*؛تابيطلا نم مهانقزرو# نيلسرملاو ءايبنألا مهيف انلعجو ء. سانلا

 رئاس ىلع مهانلضفو ىأ «نيملاعلا ىلع مهاناضفو#» راثلاو تاوقألاو . براشملاو لكأملا نم ةريثكلا

 رص ب را لاق هنأك ٍةِلقَي هتيلست كلذ نم دوصقملاو : يواصلا لاق مهئامز يف ممألا

 كلذكف ٠ . رفكلا ىلع اورصأ لب اوركشي ملف ٠ ةميظعلا معنلاو باتكلا ليئارسإ ,ينب انينآ اننإف ٠ . كموق
 لمكأ ىلع 82# دمحم رمأو ةعيرشلا رمأ ةاروتلا يف مهل انيبو يأ «يرمألا نم تايب مهانيتاوإ ””كموق

 "© اهلهأ هرصنيو برثي ىلإ ةماهت نمر جاهي هنأب هتوبن دهاوشو قي يبنلا رمأ ينعي : سابع نبا لاق هجو
 مهتءاج ام دعب نم الإ . رمألا كلذ ىف اوفلتخا (ف ىأ «ملعلا مّهءاج ام دعب نم الإ اوُفلتخا امف»

 ءامإالا لاق هي يأ *مهنيب ًايغب» هقدص ىلع ةعطاقلا ةلدألاو نيهاربلاو ججحلا
 انههو . فالخلا عافترا بجوي ملعلا لوصح نأل . ةلاحلا هذه نم بجعتلا ةيآلا نم دوصقملاو : رخفلا

 ةسايرلا بلط هنم دوصقملا امنإو ملعلا سفن مهدوصقم نكي مل هنأل . فالتخالا لوصحل ًاببس ملعلا راص

 يأ «نوفلتخي هيف اوناك اميف ةمايقلا موي مهنيب يضقي كبر نإ» «”اودناعو اوملع كلذلف . مدقتلاو
 نيكرشملل رجز ةيآلا يفو . نيدلا رمأ نم هيف اوفلتخا ايف ةمايقلا موي دابعلا نيب لصفي يذلا العو لج وه

 58 /4 نيلالحلا ىلع ىواصلا ةيشاح (77) . "”. 9 /# ريثك نبا رصتحخم (7) +8 /507 يزارلل ريبكلا ريسفتلا )١(

 576 /117/ ريبكلا ريسفتلا (20) . 1١١/4 لمجلا ةيشاح (5)



 نع و رشعلاو سماخلا ءزجلا

 ع سس ى رثءرلا رص ع نم صاح م8 < نث# سس حاس سس 22

 نم كلن أونشِ نأ مهن © نوعا َنيْذلا ءآوهأ مِن 90 نر ةعبرش لع كانطج م
 عع م ب لا رس جرس لس را ا لص رس سا يراور # سلس هساس وي »ل ل اوس سس

 موقل ةمحرو ىدهو ساثللر يكَصب اذنه يح َنيقمْلا ىلو هلا ا مهضعب َنيِبلاظلَأ ْنِإَو قد

 سرا رو

 0 تونفوي

 «اهعبتاف رمألا نم ةعيرش ىلع كادلعج مث# ةيغاطلا ةيتاعلا ممألا نم مهقبس نم كلسم اوكلسي نأ

 كيلإ ىحوأ ام عبتاف . نيدلا رمأ نم ديشر ديدس حجاهنمو . ةحضاو ةقيرط ىلع دمحم اي كانلعج مث ىأ
 لاق نيكرشملا تالالض عبّتت ال يأ 4نوملعي ال نيذلا ءاوهأ عشت الو» مّيقلا نيدلا نم كبر
 نمد ىلإ عجرا : اولاق ثيح شيرق ءاساؤر مهو . تاوهشلل ةعباتلا لاهجلا ءارآ عبتت ال : ىواضيبلا

 ىلع مهترياس نإ بادذعلا نم ًاكئيش كنع اوعفدي نل يي أ «ًائيش هللا نم كنعاونفُي نل ميهن:]9» "''كئابا

 مهل يلو الو ايندلا يف ًاضعب مهضعب ىلوتي نيملاظلا نإو يأ « ضب ًءايلوأ مهضعب نيملظلا دوو مهلالض

 اذه ةرخآلاو ايندلا ىف نيقتملا نينم ؤملا نيعمو رصان ىلاعت وهو ىأ «نيقتملا يلو ٌهللاو ةرخآلا ىف

 ف رئاصبلا ةلزنمب سانلل ءايضو رون نآرقلا اذه ىأ 4نونقوي موقل ةسمحرو ىدهو سانلل رئاصب

 . نقيأو هب نمآ نمل ةمحر وهو . بولقلا

 . ىلإ . . اونمآ نيذلاك مهلعجن نأ تائيسلا اوحرتجا نيذلا بسح مأ : ىلاعت هللا لاق

 (*ا/) ةيآ ةياهن ىلإ )7١( ةيآأ نم «ميكحلا زيزعلا وهو

 ركذ مث . ةزخآلا يف الو ايندلا يف ال . رجافلا عم ربلا الو . رفاكلا عم نم ّوملا ىواستي ال هنأ نايبب هبقعأ

 . روشنلاو ثعبلا ىلع ةلدألا

 ع ءاطغ #*# ةواشغ# حراوجلا ةدمو تانككالا حارتجالاو اوبستكا عاوحرتجاو سيخ بشللا

 ستسا 6 تست ولا يور لع دس اذ راك 07 ةدشل بكرلا ىلع ًةكراب 4 ةيئاجإو هاطغ ءىشلا

 ةتيتعتسا : لاقي مهبر ءاضرإ مهنم بلطي 4 نوبتعتسي ءسيو طاحأو لزن «قاح# هنيودتو هتباتكب رمأ ءىشلا

 . لالجلاو كلملاو ةمظعلا «ءايربكلا# ىرذع ينم لبقف هئيضرتسا ىأ ينبتعأف
 0-2 ا

 نأش ىف اثدحتف « ةريغملا نب , ديلولا هعمو ةليل تاذ تيبلاب فاط لهج ابأ نأ ىور كن

 ابأ اي لاقف ؟ كلذ ىلع كّلد امو . هم : هل لاقف . قداصل هنأ ملعأل ينإ هللاو : لهجوبأ لاقف دللي يبنلا

 ! ! نئاخلا باذكلا هيمسن هدشر لّمكو هلقع مت املف . نيمألا قداصلا هابص يف هيمسن انك : 5500-6

 شيرق تانب ينع ثدحتت : لاق ؟ هب نم وتو هقدصت نأ كعنمي اهف : لاق . قداصل هنأ ملعأل ينإ | هللاو

 )١( ةداز ىلع ىواضيبلا / #77 .



 ةيناجللا ةروس (4©) امك

 و مهي آو تاحلَصلا أوامعو أوشما6 يدلك هلعج نأ نأ تاَكيسلآ أوح رج يذلا بسح م

 ال مهو تبسك امي سفن لك رجل حلب مرا تاولمسلا هللا نكلحو نوكحياَم ءاس

 ءهرصب دلع لعجو ءهيلقو ءهعمم لع متو مَّلع لع هلأ هلَصأو هنوه رده حن نم تيءرفا 5 نوملظي ا كا سس م ل ا ا حا ل وا لا ل ف للا م هل تح ل1 ص ريسس رو
 ص رخص م صدم للكس 2

 5 نوؤ نت كَنأ هه دب نم هيدي نق وَ

 ههللإ لختا نم تيأرفأ# تلزنف ًادبأ هعبت هعببأ ال ىَّرعلاو تاللاو «ةرّسك لجأ نم بلاط يبأ ميتي تعبتا ينأ

 . ةيآلا د هبلقو هعمس ىلع متخو ,ملع ىلع هللا هلضأو هاوه

 رافكلا رظي لص ىنعملاو راكنإلل ماهفتسالا «تائيّسلا اوحرتجا نيذلا بح مأ» : راسيفللا
 مهلعجن نأ يأ 4تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاك مهلعجن نأ ماثآلاو يصاعملا اوبستكا نيذلا راجفلا

 نيب يواسن نأ نكمي ال ؟ تاملاو ايحملا يف مهنيب يواسن يأ «مهتاممو مهايحم ءاوس# راربألا نينم ؤملاك
 اوشاع رافكلاو . ةعاطلاو ىوقتلا ىلع اوشاع نينم ؤملا نإف . ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف ال . رافكلاو نينم ئملا

 ؟ «نووتسي ال ًاقساف ناك نمك ًانمؤم ناك نمفأ» هلوقك نيقيرفلا نيب ناتشو , ةيصعملاو رفكلا ىلع
 ام ءاس# «9ًارقاك ثعبُيو ًارفاك تومي رفاكلاو . ًانمؤم ثعبيو ًانمؤم تومي نم ؤملا : دهاحي لاق
 انتب اوتلع اه ءاس: ريثك نبا لاق نينمؤملا نيبو مهسفنأ نيب مهتيوست يف مهمكح ءاس يأ «نومكحي
 لزانم راجملا لاني ال كلذك « بنعلا كوشلا نم ىنتجيال اكف . راجفلاو راربألا نيب ىواسن نأ انلدعبو

 قحلا رمألاو لدعلاب ضرألاو تاومسلا هللا قلخو يأ «قحلاب ضرألاو تاومسلا هللا قلخو# '”راربألا

 لك ىزجُي يكلو يأ 4نوملظي ال مهو تبسكامب سفن لك ىزجُملو» هتينادحوو هتردق ىلع امهب لديل
 لاق رفاكلا باذع يف دازي وأ نمؤملا باوث ف صقنُي نأ نود . رش وأ ريخ نم بستكا امبو . هلمعب ناسنإ
 . هلدعو هتمكح ةلمج نم امهقلخ ناكو . قحلا راهظإ لجإل ضرألا تاومسلا ىلاعت قلخ ال : هداز خيش
 نم تيأرفأإ» *باسحلل قئالخلا رشح كلذب تثبف . مولظملا لجأل ملاظلا نم مقتني نأ كلذ نم مرا

 وه ىأ : رحبلا يف لاق ! ! هاوه دبعو هللا ةدابع كرت نم لاح نع دمحم اي ينربخأ يأ اوه ههإذخُا

 رفاكلا كلذ : سابع نبا لاق ههلإ لجرلا دبعي امك هدبعي هنأكف . . هيلإ هوعدت ام عبتي هسفن ىوهل غعاوطم

 ٍف يقشلا كلذ هللا لضأو يأ « ملع ىلع ُهَّللا هلضاوإو هبكرألإ ًائيش ىوبي الف « هاوبي ام هنيد ذختا

 قحلا نع ضرعُي هنأل ؛ لهج نع لضي نمم ةعانشو ًاحبق دشأ وهف « هب لهاج ريغ قحلاب ًاملاع هنوك لاح
 «هيلقو همس ىلع معخو» «ًاولعو الظ مهسفنأ اهتنقيتساو اهب اودحجو ىلاعت هلوقك ًادانع ىدهلاو
 هرصب ىلع لعجو# رذئلاو تايآلا ىف ركفتي الو , ظعاوملاب رئأتي ال ثيحب هبلقو هعمس ىلع عبطو يأ

 نم هيدبب نمفإل اهم ء ءيضتسي ةجح ىريالو « دشرلا رصبي ال ىتح ءاطغ هرصب ىلع لعجو ىأ «ةواشغ

 )١( ريثك نبا رصتخم ( "ل. 65 يبطرقلا ريسفت (؟) 405 يبطرقلا يف اذك لتاقم هاور 7/١١" .

 ) )4طيحملا رحبلا (8) . "76 /” ىواضيبلا ىلع هداز ةيشاح 18/8 .



 ١ رخال نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 انا 0 ل ل
 دلع

 مْلع نم َكِلَذِب مك اَمَو 0 الإ اكلي امو ايحْتو تومت ايْندلا انتايح الإ ىهام أولو
 رسل 1

 هضم سمو راع بست سرئم جر“ رسم ع ل ١ 1 سلس ميرفبا ردا سارا

 تنك نإ انياب اب أوكا أولا نأ الإ مُمَج نك م تسيب اننايا< مييلع لل اَذإو 2 نوني الإ مه نإ
 رصرص ج4 2 سار ريت مورس ير سرت ريت خرا سرت سىر كلاس

 ال سانلارثكأ نكللو هيف بيرال ةَمليَقْل موي د لإ كعمج مث كتيمب م كبي هللا لق © نيقدنص

 ص  رعئام حاس

 2 دوسلعي

 النأ) كلذ ىلع ردنقي دحأ ال ؟ هللا هلضأ نأ دعب هيدي نأ عيطتسي يذلا نمف يأ ؟ للا دعب

 : فاصوأ ةعبرأب رافكلا ىلاعت فصو : يواصلا لاق ؟ نوظعتتو سانلا اهيأ نوربتعت الفأ ىأ 4نوركذت

 ةواشغلا لعج: عبارلامهمولقو مهع [مسأ ىلع عبطلا :ثلاثلا ملع ىلع مهلالض : يناثلا. ىوهلا ةدابع:لوألا

 نم مجوب مهيلإ ىدهلا لاصيا نكمي الف « ةلالضلل ,ضتقم اهنم مفصو لكو . مهراصبأ ىلع

 لاقف ميلعلا رداقلا هلالا راكنإ ىفو 5 ةمايقلا راكنإ ىف مهتهبش نيكرشملا نع ىلاعت ىكح مث 5 هوخولا

  ايندلا ةايحخلا هذه الإ ةايح ال : نوكرشملا لاقو ىأ «ايحنو توف ايندلا انتايح الإ يهام اوُناقو»

 رافكلا نم ةيرهدلا لوق اذه : ريثك نبا لاق روشن الو . ثعب الو , ةرخآ الو . انضعب ايحيو انضعب ثومي
 شيعيو موق تومي . رادلا هذه الإ مث ام مهدارمو . داعملا راكنإ يف برعلا يكرشم نم مهقفاو نمو
 نأ نيدقتعملا . عناصلل نيركنملا , نييرهدلا ةفسالفلا لوق اذهو « ةمايق الو داعم كانه سيلو ؛ نورخآ
 الإ انكلبي امو ىأ «رهدلا الإ انكلهيامو هيلع ناك ام ىلإ ءيش لك دوعي ةنس فلأ نيثالثو ةتس لك ىف
 تاكرحو عئابطلا تاريثأت توملاو ةايحلل بجوملا نأ نوديري : يزارلا لاق مايألا بقاعتو . نامزلا رورم

 ثعبلا راكنإ نيبو هلالا راكتإ نيب اوعمج ةفئاطلا هذهف « راتخملا قلاخلا تابثإ ىلإ ةجاح الو . كالفألا

 « لقن وأ لقع نم دنتسم مهل سيلو يأ « ملع نسم كلذب مسهل اموإ» مهيلع أدر ىلاعت لاق ٠ , ؟9ةمايقلاو
 نومهوتي موق الإ مه ام يأ «نونظي الإ مّ نإ ةنيب الو ةجح ريغ نم هللا دوجو اوركنأ كلذلو

 تايآ تئرق اذإو يأ «تانُيب انتايأ مهيلع ىلتُت اذإو» نيقي ريغ نم نظلاب نوملكتي . نوليختيو

 انئابآب اوتئا اولاق ْنأ الإ مهتجُح ناك ام روشنلاو ثعبلا ىلع ةلالدلا تاحضاو . نيكرشملا ىلع نآرقلا
 ٠ نيلوألا انءابآ انل اويحأ : اراوتي نأ الا عيرضلا قبلا عقد ل يكستم ناك اهرىأ 4 نييكدابص تتنك نإ

 «مكتيُي مث مكييحي هللا .لقإ» مكهتلا ليبس ىلع ةجح لطابلا مهوق يمس . ًاقح هنولوقت ام ناك نإ

 هل ٠ . مكلاجا ءاضقنا دنع مكتيمي يذلا وه ًافطُت متنك نيح ًءادتبا مكقلخ يذلا هللا : دمحم اي مهل لق يأ

 دعب مث يأ «هيف بير ال ةمايقلا موي ىلإ مكعمجي مثإ» رهدلا مكحب نوتومتو نويحت مكنأ متمعز امك

 ةمكحلاو . ةداعإلا ىلع ردق ءدبلا ىلع ردق نم نإف ٠ . ايندلا يف مكايحأ [ى ءازجلاو باسحلل مكثعبي توملا

 «نومّلعي ال سانلا رثكأ نكلو» بايترا الو هيف كش ال ىذلا ةمايقلا موي يف ءازجلل عمجلا تضتقا

 ثعبلا نوركنيف هللا ةردق نوملعي ال . ركفتلاو رظنلا ف مهروصقو مهلهجل سانلا رثكأ نكلو يأ

 . 79/8 /11/ريبكلا ريسفتلا (") . 1١/7 ريثك نبا رصتخم (7) . 4//51 نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح ()
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1 

 سوم 272 ج خرط لل م رس را رس حس رس رس جرو سورس

 منكم حسنت كان 7-5 انبنتك لق جة مخ نوزحت 250 يعد
 و ره حر م ريبشس سيرفع ولع رس ص نا رسل م و

 © نمل 0 ا مهبر مهلخديف ل يدل مآ اعلا

 2 م رولا ع ح1 حس ص 2 اح ل حج سس 22 5 م هاسالاس 2 سل

 تاومسلا كلم هلو لاقف ةمايقلا موي لاوحأ ليصافت ركذ رشنلاو رشحلا ناكمإ نيب مث . . ءازجلاو
 رسخي رائموي ةعاسلا موقت مويوإ» ةيلفسلاو ةيولعلا تانئاكلا عيمجل كلاملا العو لجوه ىأ «ضرألاو

 ىرتو يأ «ةيثاج ٍةمَأ لك ىرتتو# هللا تايآب نودحاجلا نورفاكلا رسخي ةمايقلا مويو يأ 4نولطبلا
 يدي نيب موصخلا اوثجي امك ٠ عزفلاو لوهلا ةدش نم بكرلا ىلع ةسلاج ممألا نم ةمأ لك بطاخملا اهيأ

 ىلع اثج الإ أ ليل رز رئت ايزل منوي يجر ذو زاك نبا لاف لجاذلا بلاط ةثيس كالا

 مريلا» اهل امعأ فئاحص ىلإ ىعدت ممألا كلت نم ةمأ لك يأ «ايباتك ىلإ صفت ٍممأ لك «”هيتبكر

 رش وأ ٍريخ نم مكل امعأ ءازج نولانت بيهرلا مويلا اذه يف : محل لاقي يأ «نولمعت معتنك ام نوزجُت

 الو دايز ريمغ نم قحلاب مكيلع دهشي مكل امعأ باتك اذه ىأ «قحلاب مكيلع قطني انباتك اذه»

 هنأ باوجلاف ؟ ىلاعت هللا ىلإ ًةراتو مهيلإ ةرات باتكلا فاضأ فيك : ليق نإف : ليهستلا يف لاق ناصقن

 (”هوبتكي نأ ةكئالملا رمأ ىذلا وه هنأو هكلام هنأل ىلاعت هللا ىلإ هفاضأو « هيف ةتباث مهل امعأ نآل مهيلإ هفاضأ

 لاق مكيلع اهتابثإو . مكلامعأ ةباتكب ةكئالملا رمأن انك ىأ «نولمعت متتكام حشَسن انك انإ»
 : سابع نبا لاقو ٠ رخآ ىلإ لصأ نم لقنلا وه خسنلا ةقيقحو ٠ بتكت ىنعمب انه خسنت : نورسفمللا
 هبتك ام لامعألا ناويدب نولكوملا ةكئالملا لباقيف « ءامسلا ىلإ اهب دعصت مل : دابعلا لامعأ ةكئالملا بتكت

 نأ لبق دابعلا ىلع مدقلا يف هللا هبتك ام . ردق ةليل لك يف ظوفحملا حوللا نم نم مهل زربأ دق امم ٠ . ةظفحلا

 متسلأ : لوقي سابع نبا ناكو . خاسنتسالا وه كلذف . افرح صقني الو ًافرح ديزي الف ؛
 لاقف نيصاعلاو نيعيطملا نم لك لاوحأ ىلاعت نيب مث ؟ ””لصأ نم الإ خاسنتسالا نوكي له 1
 نوقتملا نوح اصلا نونمؤملا امأف يأ «هتّمْحر يف مهب ر مهلخدُيف تاحلاضلا اولمعو اونمآ نيذلا اًمأف»
 وه كلذ# هللا ةمحر لزنت ناكم اهنأل ةمحر ةنحلا تيمّسس ؛ ةنجلا يف هللا مهلخديف « ايندلا ةايحلا يف هلل

 ملفأ اورفك نيذلا اًمأو» هءارو زوف ال ىذلا رهاظلا نيبلا ؛ ميظعلا زوفلا وه كلذ يأ «نيبملا ٌزوفلا

 مكيلع ولتت لسرلا نكت ملفأ : ًاعيرقتو أخيبوت مهل لاقيف نورفاكلا امأو يأ « مكيلع ىلتُت يتايآ نكت

 . اهعامس نع متضرعأو . اهب ناميالا نع متربكتف يأ «نسيمرحجب ًاموق مستنكو متربكتساف» ؟ هللا تايآ
 ةلاحم ال نئاك ثعبلا نإ مكل ليق اذإو يأ «قح هللا دعو نإ ليق اذإو» مارجإالا يف نيقرغم ًاموق متنكو

 . 777" /* ريثك نبا رصتخمو 5١ /4 طيحملا رحبلا رظنا (7”) . 5. /4 ليزنتلا مولعل ليهستلا )١( . 17/8 ريثك نبا ريسفت رصتخم (1)



 الس صرم س ساو اص سرس ين ىلع 2 ل

 مهل ابو يو َنينقيَنَسع نحت امو اتعاب نت نإ ٌةَعاسلاَم ىرُد دي ام متل ايف بيرل ةعانلاو نع

 اًدنَم ٌركموُي اقل يي انك دست ميلا ليو © نوبي - هيون اك ام مسي َقاَحو ولع ام تاعيس

 ريل صام ل خا اص سس رج ريو ءرل حس عا ع ا 2 تا ا ا ا ا لا

 2 دلآ ةؤيملأ ركترغو او نه هللا تنب 16 مدحت كتاب لد 4 نيرصلن نم مل امو راثلا ركشسوأمو

 ل سم اص لرموعو م ررموسم مو رم مو ل ريع رس رص جار

 هو ينج َنيِلَعْلا بر ضرألا برو تاولمسلا بر هنا ارحم هالو ابنم نوجرحبال مويلاف

 0 همكم ضر رألاو م ءايربكلا

 : يواضيبلا لاق ؟ لطاب مأ أ قحأ ؟ يه ءيش يأ : مكوتع ةياغل مفلق يأ معلا ام يرام متلو

 سانلا عمسن نكلو اهب قدصت ال يب «ًانظ الإ نظن نإ» "اه ًاراكنإو ًاداعيتساو ًابارغتسا اذه اولاق

 3 0 و د او [هوت اهب مهوتتف ةرخآ كانه نإ : نولوقي

 مهلامعأ حئابق ةرخآلا يف مهرهظو يأ «اولمع ام تائيس مهل ادبو# ةمايقلا راكنإال مهنم ديكأت اذهو
 ايندلا يف هب نوئزهتسي اوناك ىذلا باذعلا مهب طاحأو لزنو يأ 4ن وئزهتسي هب اوناكام مهب قاحو#»

 مكلماعنو باذعلا يف مككرتن مويلا : مهل لاقيو يأ «اذه مكيوي ءاقل متيسن امك مكاسنن مويلا ليقو»
 يأ «رانلا مكاوأمو# مكترخآل اولمعت ملف داعملا مويل دازلا يه يتلا ةعاطلا متكرت امك . يسانلا ةلماعم

 0 ل و اد ا ل و و ا وب لا ل مي

 ألا متتنظ ىتح « اهليطابأو اهتراخر ايندلا مكتعدخ يأ «ايندلا احلا مكترغوإ» هب متأزهتساو هللا

 وح ديال مويلاف يأ «نوسبتعتسُي مه الواهنم نوجرْخُي ال مويلافإ روشن الو ثعب ألأو . اهاوس ةايح
 00 ا 00 مهب رسوب نأ يع يدلل او ناكل نس

 0 ىأ «*ضرألاو تاوئشلا يت ذ ءايريكلا 5 تانئاكلاو تاقولخملا ل كلاملاو قلاخلا هنأل هاوس

 ال ىذلا بلاغلا ىأ هي دا وهو# ضرألاو تاومسلا يف لامكلاو ءاقبلاو . لالجلاو ةمظعلا

 1 هريبدتو هلعفو هعنص ىف ميكحلا . بلغي

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هعغالتلا

 ةينادحول نو ركنم نيبطاخملا نأل 4تايآل ضرألاو تاومسلا يف نإ ماللاو نأب ديكأتلا - ١

 هللا ٠

 )١( نيلالجلا ىلع لمحلا ةيشاح ١77/4 .



 ةيئاجلا ةروس (4) ١

 . ةغلابملا غيص نم ليعفو لاّعف نأل «ميثأ كاَفأ لكل ليو ةغلابملا ةغيص - ؟

 . مكهت رشلاب اهطامعتساو ريخلاب نوكت ةراشبلا نأل «ميلأ باذعب هرشبف# يمكهتلا بولسألا -

 نأل ةيببسملا هتقالع لسرم زاجم . رطم ىأ #قزر نم ءامسلا نم هللا لزنأ امو#» لسرملا زاجملا - 5

 . نآرقلا تايآ عمسي مل هنأك يأ «اهعمسي مل نأك ًاربكتسم رصي# لسرملا هيبشتلا  ه

 . ىدّلا نيع هتجح حوضول نآرقلا نأك 4ىدّه اذه ردصملا ركذب ةغلابملا ١

 « ضرألا يف امو تاومسلا يف ام مكل رُخسو . . رحبلا مكل رّخسإ» ظفللا راركتب بانطإالا -7
 . نانتمالا راهظال

 . «نوملعي ال نيذلا ءاوهأ بست الو اهعبتافإ» بلسلا قابط 8

 . هللا ةمحر لزنت ناكم اهنأل ةنجلا يف يأ «هتمحر يف مهلخديفإ لسرملا زاجملا -

 نيبو #«ايحنو تومن# نيبو «اهيلعف ءاسأ نمو . هسفنلف ًاحلاص لمع نم# نيب قابطلا - ٠

 . «مكتيمب مث مكيبحيإل
 انه ةراعتساالاو 95 مكيلع دهشي يأ «قحلاب مكيلع قطني انباتك اذه ةيحن رصتلا ةراعتسالا 1

 . هناسلب ناسنإالا ةداهش نم ىوقأ هنايبب باتكلا ةداهش نأل . ةقيقحلا نم غلبأ

 ةبتر نم مهطاقسإلل ةبيغلا ىلإ باطخلا نم تافتلا هيف «اهنمزوجرخيال مويلاف» تافتلالا

 : باطخلا

 نمي باذعلا يف مهكرت لثم «اذه مكموي ءاقل متيسن امك مكاسنن مويلافإ» ةيليثمتلا ةراعتسالا - ١8
 نم دارملاو . ةيليثمتلا ةراعتسالا قيرطب كله ىتح بارشلاو ماعطلا نم ناجسلا هيسن مث ناكم يف سبح
 . نايسنلا هيلع ضرعي الو ىبسي ال ىلاعت هللا نأل . ىيسانلا ةلماعم مكلماعنو باذعلا يف مككرتن ةيآلا

 ( ةيئاحلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 هس +
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 م م ىاتتلاال ها رنجب ا ع خخ عج مم تانج ف انج جاف هر تار جار اءزغ ا :.اإمقأا »يع هان إءا قانا وامطار س مج إدحإار طرا
 .٠

 000 »م أ 2 0

 00 2 نه يوك يا م 000

 ىربكلا اهوصأ يف ة ةديقعلا 4 ةيكملا روسلا ففادهأ سفن اهفادهأو ةيكم ةروسلا هذه دبع

 تابثال « لوسرلاو ةلاسرلا » لوح رودي ةميركلا ةزوتسلا نوع جا راو نسما 4 ةلاسرلا 3 ةينادحولا »

 1 نآرقلا قدصو هع دمحم ةلاسر ةحص

 يتلا ناثوألا تلوانت مث . قحلاب هللا دنع نم لزنملا ميظعلا نآرقلا نع ءدبلا يف ةروسلا تثدحت
 عمسي الام ةدابع يف مهأطخو مهلالض تنيبف ؛ هدنع مه عفشت هللا عم ةحلآ اهنأ اومعزو نوكرشملا اهدبع

 ناهربلاو . ةغمادلا ةجحلاب كلذ ىلع تدرف . نآرقلا لوح نيكرشملا ةهبش نع تثدحت مث ؛ . عفني الو

 . عصانلا

 ًاناسحإو الصور هادا رمعلا يف مدقتو هئس تاز املك يذلا 2 30 "ايلا 1 مجاوايلالا

 ناميالا نم رخسيو أزهي ىذلا 4 هيدلاول ٌقاعلا 6 ةرطفلا نع فرحنملا 4 يقشلا دلولا جذومنو 200 هيدلاول

 . امهنم لك لأمو روشنلاو ثعبلاو

 دالبلا يف اوغط نيذلا « داع » نيغاطلا هموق عم مالسلا هيلع « دوه » ةصق نع ةروسلا تثدحت مث د#

 . ميقعلا حيرلاب هللا مهكلهأ ثيح مهتجيتن نم ناك امو . توربجلاو ةوقلا نم هيلع اوناك امب اورتغاو

 : لَك ل وسرلل مهبيذكتو هللا رماوأ ىلع مهرابكتساو مهنايغط يف شيرق رافكل اريذحت

 قوي و هوياويع ىلإ اوعمتسا نيل نذلا نيرفلا هش ةيركل ةروسلا د

 ا ا اولا ساس سم ع
 4 : فاقحألاب هموق رذنأ دِإ جاع اخأ ركذاو# نميلا ضرأ نم فاقحألاب مهنكاسم تناكو 5 مهنو ربجو

 . ةيآلا
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 را ا لاا 0 0 م حو هس ص لدم و م 5-5

 قحاب الإ امهنيب امو َضْرأْلَاَو تاونمسلا افلح اَم زج مجح از زعلا هطأ ني تكلا ليون ) مح

 0 ل ا سا روس 2 2 سا 8# س5 مم

 نم وقل اذام قورأ هللا نود نم نوعذتام مت هر لق 0 ٌنوضرعم ارنا اورفك َنيِداَو 9

 2 لص و 2. مل

 050 َنيِقدلَص منك نإ مع نم ةرث وأ اذنه لبق نم يلتكي نرخ [ توَمسلاف لرش م ضرألا

 : ءىشلا ىف ةضافالا «نوضيفُّتظ ءىشلا نم ةيقب «ةراثأ» بيصنو ةكرش «كرش» : صحفللا
 اهئ اولد أ تافرع نم سانلا ضافأو . هيف اوعفدنا ثيدحلا ىف اوضافأ : لاقي عافدنالاو هيف ضوخلا

 ام ةعدبلاو . عدبملا ءيش لك نم ميدلاو عدبلاو : يزارلا لاق عدتبملا ءيشلا رسكلاب عدبلا «ًاعدب»

 هماطف # هلاصف# ةقشمو مركب «ًاهركإ» بذك #كفإ# (”ةّنسلا مكحب هلبق ًادوجوم نكي مل امم عرتخا

 . تضم «تلخإ» مربتو رجضت ةملك «يفأ» ينمهلأ 4ينعزوأ»
 هذه لاشمأ نم موظنم هنأو نآرقلا زاجعإ ىلع هيبنتلل ةعطقملا فورحلا «مسحإ» : : تييعتلا
 دنع نم لّزنم ديجملا باتكلا اذه ىأ « ميكحلا زيزعلا ِهَّللا نم باتكلا ليزنت# '”ةيئاجهلا فورحلا

 ام يأ «قحلاب الإ امهنيب امو ضرألاو تاومّسلا انقلخ ام» هعنص يف ميكحلا . هكلم يف زيزعلا هلإلا
 ىلع لدنل ٠ ةمكحلاب ًاسبلتم ًافلخ !ههانقلخ اهنإو . ًاثبع تاقولخملا نم |ههنيب امو ضرألاو تاومسلا انقلخ
 لدبت موي# ةمايقلا موي |مهئانف نمز وه نيعم نمز ىلإو يأ 4ىمسُم لجأو# انتردق لاكو انتينادحو
 ىأ «نوضرعُم اورِذّْنَأ اّمع اورفك نيذلاو# «راهقلا دحاولا هلل اوزربو تاومسلاو ضرألا ريغ ضرألا

 . هل نودعتسي الو هيف نو ركفتي ال.ةرخآلا لاوهأ نمو باذعلا نم هوفوخ امع”نوضرعم رافكلا ءال ؤهو

 هللا نود نسم نوعدت ام مشيأرأ لسقإل لاقف مانصالا ةدبع ىلع در ميكحلا زيزعلا هليالا دوجو نيب امل مث

 اهنأ نومعزتو . هللا نود نم اهنودبعت يتلا مانصألا هذه نع ينو ربخأ : نيكرشملا ءال ؤهل دمحم اي لق ىأ

 اعل ضرألا ءازجأ نم اوقلخ ٍء يش يأ ينو ربخأو ينودشرأ يأ ؟ «ضرألا نم اوقلخ اذام ينورأ# ةحآ

 يف هللا عم بيصنو ةكراشم محلمأ يأ ؟ «تاومّسلا يف كرش ممل مأإل ؟ ناويحوأ ناسنإ نم اهحطس ىلع
 اذه لبق هللا دنع نم ةلزنملا بتكلا نم ًاباتك اوتاه يأ «اذه لبق نم باستكب ينوتئا# ؟ تاومسلا قلخ
 لب . هللاب كارشإالا ىلع لدي باتك م سيل مهنأل زيجعت رمأ وهو ؟ مانصألا هذه ةدابعب مكرمأي نآرقلا

 كلذب ةدهاش نيلوألا مولع نم ملع نم ةيقب وأ ىأ *« ملع نم ةراثأ وأ# ديحوتلاب ةقطان اهلك بتكلا

 نأ مهنم بلط : : رحبلا ىف لاق هللا عم ءاكرش اهغأ مكاوعد يف نيقداص متنك نإ ىأ # نيقداص مستنك نإ

 ضرغلاو . نيلوألا مولع نم ةيقب وأ . هللا ريغ ةدابع نم هيلع مه ام ةحصب دهشي رلحاو باتكب اوتأي

 ..ةرخلا روس واكل موصوملا قنصفت اخت ( زاب 1/ ريكا يعل
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 مبدا تم ص جر ص سس مخ مخ سه امص

 اذإو 8 َنوُلفَع ميءاعد نع مهو ةمايقلا موب ل نك هل بيتس ال نم هلآ نود نم وعدي نمم لضا نمو

 أورفك نيل َلَق تب اننديإ+ مييلع لن اذإ 50 رفثك ميتدابعب أون اكو 6ع مل أوثاك سال رشح
 رس وك مرتي نم مصرع 52000 ل 58 07 كلر ٠

 0 َنوكلَم ال ,هتيرتفأ نإ ل * هنرفأ دووم أ 8 نيم رع اذنه مه ءأج امل ين حن

 هي يسيل قلم تي تاي ديوك اوما
 . "لقعوأ لقن نم دنتسم محل سيلف ؛ . كرشلا لاطيإو ديحوتلاب ةقطان ةلزنملا هللا بتك لك نأل مهخيبوت
 موي ىلإ هل ٌبيجتسي ال نمولا نوُد نم اوُعدي نمت لضأ نصو» لاقف نيكرشملا لالض نع ىلاعت ربخأ مث
 تاجاح ملعت الو , نيعادلا ءاعد عمست ال ًاماتيصأ نبغي نمب لهجأو 'لضأ دحأ ال ىأ ؟ #«ةمايقلا

 «نولفاغ مهئاعد نع مهو لقعت الو عمست ال تادامج اهنأل ًادبأ اهادان نمل بيجتست الو . نيجاتحملا

 ريمضب مانصألا ركذ انإو . اهتدبعيو اهب مخه دينو . نيدباعلا ءاعد نومهفي الو نوعمسي ال مهو ىأ

 عمسلا مدعبو ةباجتسالا مدعب فصوت نأ حص ٠ عفنيو رضي نم ةلزنم اهولزنو اهودبع امل مهنأل , ءالقعلا

 موي 000 سانلا عمج اذإو يأ «ءادعأ مه اوناك سانلا رشح اذإو» رافكلا معزل ةاراجم . عفنلاو
 أربتتو يأ «نيرفاك مهتدابعب اوناكو» مهنوعفني الو مهنو رضي اهيدباعل ءادعأ مانصألا تناك ةمايقلا

 لوقتو اهيدباع نم أربتتف ةمايقلا موي مانصألا يبحي ىلاعت هللا نإ : نورسفملا لاق اهودبع نيذلا نم مانصألا

 مهيلع نوثوكيو مهتالبعب نو رفكيس ًالكو» ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو «نودبعي اناِّإ اوناك ام كيلإ انأربتإ»
 نآرقلا تايآ مهيلع تئرق اذإو يأ «تانيب انتايآ مهيلع ىلتت اذإو ”ريدق ءيش لك ىلع هللاو «ًاديض

 نع نورفاكلا لاق يأ «مهءاج امل ّقحلل اورفك نيذلا لاقإ» هللا مالك نم اهنأ تارهاظ تاحضاو
 2 ًارحس هنوك رهاظ هيف ةهبش ال ٌرحس اذه ىأ # نيبم رحس اذهه# هللا دنع نم مهءاج امل قحلا نارقلا

 : رحبلا يف لاق ةلالضلاو رفكلا لامكب مهيلع ًاليجست ريمضلا عضوم 4اورفك نيذلا» رهاظلا عضو امو
 0 ا يا مهيلع ىلُي ام اولمأتي مل مهنأ ىلع ًهيبنت «مهءاج الط هلوق يفو
 ىأ #«هارتفا نولوقي مأ# "”هيف ةهبش ال رحس هنأ رهاظ ىأ «نيبم#» هنأب هوفصوو « املظو ًادانع رحسلا

 د ل يلا ا

 ىلع ينبقاعي يذلا وهو كلذ يف يبسح هللاف - ضرفلا ليبس ىلع  هتيرتفا نإ لق يأ 4ًائيش هللا نم يل
 ضرعتأو مكلجأ نم هيرتفأ فيكف . هللا باذع ينع اودرت نأ ىلع متنأ نوردقت الو « هيلع ءارتفالا
 نم هب نوحدقتو نآرقلا يف نوضوخت امب ملعأ العو لج وه يأ «هيف نوضيفت امب ملعأ وه ؟ هباقعل

 « مكنيبو ينيب أديهش هب ىفكإ» نعطلا هوجو نم كلذ ريغو . ءارتفاوه . رحس وه . رعش وه مكلوق
 دوحجلاب مكيلع دهشيو « غيلبتلاو قدصلاب يل دهشي . مكنيبو ينيب ًادهاش ىلاعت نوكي نأ ىفك يأ
 هيفو : نايح وبأ لاق نينم ؤملا هدابعب ميحرلا . بات نمل روفغلا وهو ىأ 4ميحرلا روفغلا وهو بيذكتلاو

 . 8" /8 طيحملا رحبلا (3) . 5/748 ريبكلا ريسفتلا رظنا (؟) . هه /8 طيحملا رحبلا )١(

 0 تت يا حاصرص رع ألا مر مس اص اطل > راض مه
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 ريت الإ انأ امو لإ ىحويام الإ عبتأ نإ ركبالو ىب ُلعَفِيام ىرذأ امو لسا 00
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 لأن مربكتساو
 2  سسم "م للا م و رص و رس

 جه نفاد قوق دياي ذل

 01 وفعلا مهلجاتي مل" ىلع لاعت هملحي انو . رفكلا نع اوعجر نإ ةمحرلاو نارفغلاب مهل دعو
 دحأ هب ءىجي مل رمأب تئج - الو . ملاعلا قرط لوسر لوأ تسل يأ 4لسُررلا نم ًاعدب تنك ام لقإ»

 ءايشألا نم ميدكلاو ديلاو# سس ةوركك رون الفي يلبق نوريثك سان هب ءاج امب تكج لب . يلبق
 يتثعب اودعبتستو ينوركنتست ىتح هل ريظن ال ىذلا رمألاب انأ ام يأ : ريثك نبا لاق هلثم ري مل ىذلا وه

 امب يردأ الو يأ «مكب الو يب لفي ام يرْدَأ اموإ» ممألا ىلإ ءايبنألا عيمج لبق هللا لسرأ دقف ؛ مكيلإ

 يلع هللا هلزني ام الإ عبتأ ال يأ «يلإ ىحوي ام الإ عبّتأ نإإ» بّيغم هللا ردق نإف ؛ مكيلعو ىلع هللا يضقي
 نم مكل رذنم لوسر الإ انأ امو ىأ # نيبم ريذن الإ انأ امو يدنع نم ًائيش عدتبأ الو . يحولا نم

 هللا دنع نم ناك نإ متيأرأ لق# ةرهابلا تازجعملاو . ةرهاظلا دهاوشلاب راذنإلا نيب . هللا باذع

 هب متبذك دقو ًاقح هللا مالك نآرقلا اذه ناك نإ نيكرشملا رشعم اي ينوربخأ : دمحم اي لق يأ هب مترفكو

 هلثم ىلع ليئارسإ ينب نم دهاش دهشو# ؟ مكلاح نوكي فيك : هريدقت فوذحم هباوجو هوتدحجو

 متنأ متربكتساو هب نمآف . نآرقلا قدص ىلع ليئارسإ ينب ءاملع نم لجر دهش دقو يأ « منربكتساو نماف
 طرشلا باوجو : يرشخمزلا لاق ؟ سانلا ملظأو سانلا لضأ متسلأ . مكلاح نوكي فيك . ناميالا نع

 ىلاعت هلوق فوذحملا اذه ىلع لدو ؟ نيملاظ متسلأ هب مترفكو هللا دنع نم نآرقلا ناك نإ : هريدقت فوذحم

 : نورسفملا لاق ًاملاظ ًارجاف ناك نم ناميالاو ريخلل قفوي ال ىأ "4 نيملاظلا موقلا يدهيال هللا نإ

 مالس نيا هيلإ ءاج ةنيدملا كك هللا لوسر مدق نيح كلذو « مالس نب هللا دبع هوه ليئارسإ ينب , نم دهاشلاو

 : هل لاقف ٠ . رظتنملا يبنلا وه هنأ ققحتف هلمأتو . باذك هجوب سيل هنأ ملع ههجو ىلإ رظن املف ٠ . هنحتميل

 امو ؟ ةنحجلا لهأ هلكأي ماعط لوأ امو ؟ ةعاسلا طارشأ لوأ ام : يبن الإ نهملعي ال ثالث نع كلئاس ينإ

 ىلاعت در مث خلا . 1 ايهثدللا لويكرد فلنا ههنا: لاق لع هباجأ [لف ؟ همأ ىلإ وأ هيبأ ىلإ 20

 4هيلإ انوقبس ام ًاريخ ناك ول اونمآ نيذلل اورفك نييذلا لاقوإ» لاقف نيكرشملا هبش نم ىرخأ ةهبش ىلع
 ءارقفلا ءال ؤه هيلإ انقبس ام ًاريخ نيدلاو نآرقلا اذه ناك ول : نينم ولا قح ىف ةكم رافك لاقو ىأ

 نم مههابشأو ءاناعوو اييضورو راع (ًالالبر نونعي : ريثك نبا لاقو ! ! ءافعضلا

 « ميدق كفإ اذه نولوقيسف هب اودتهم مل ذِإو» كي "”يبنلاب نمآو ملسأ نمم ءامإالاو ديبعلاو نيفكضتسملا

 )١( ريثك نبا ريسفت رصتخم (7؟) . 85/48 طيحملا رحبلا 515/6 .
 ) )5ريثك نبا ريسفت رصتخم (6) . يراخبلا حيحص يف ةلصفم مالس نب هللا دبع مالسإ ةصق (4) . 75/4 فاشكلا ربسفت 714/9
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 لوم و ًِك سا سن سس ريس سل كر 2 فد 2 2 عمل 2 0

 مع صرع وج باص رص مد و أ

 اهرك هما هلم نإ و نإلا كيت تس أاناكامي 1زحَب اهيف نيدللخ ة 6 0 - م رن رس نس رص ف را سس هم
 سرا ءا ع[ ل كال ص رص عا صصص رس را را ص عل رثرتا ا لس ل رينو ص 2 رو و و رم رم

 ّركْشأ نأ يعزوأ بر لَك هس َنيعبرأ لبو مده باد يح اره نوع دصفَو لح و اهرك هتعضوو

 دمحم هب ىتأ , نيمدقألا نع روثأم ميدق بذك اذه اولاق , هزاجعإ حوضو عم نآرقلاب اودتبي مل الو يأ

 هللا اهزنأ يتلا ةاروتلا نآرقلا لبق نمو ىأ «ةمحرو ًامامإ ىسوم باتك هلبق نمو ىلاعت هللا ىلإ هبسنو
 مامإلا لاق اهيف امب لمعو اهب نمآ نمل ةمحرو . ماميالاب مت ؤي امك هعئارشو هللا نيد يف اهب متؤي ةودق ىسوم ىلع
 هيلإ انقبس ام ًاريخ ناك ول اولاقو . نآرقلا ةحص ىف اونعط نيكرشملا نأ اهلبق امب ةيآلا قلعت هجوو : رخفلا

 لعجو . ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ هللا نأ نوعزانت ال مكنأب مهيلع هللا درف . كيلاعصلا ءافعضلا ءالؤه

 اهنوك متملس اذإف هك دمحمب ةراشبلا ىلع ةلمتشم ةاروتلا نإ مث . هب ىدتقي ًامامإ - ةاروتلا  باتكلا اذه
 ًاناسل قدصم باتك اذهو# "هللا دنع نم ًاقح لوسر هلك ًادمحم نأب اهمكح اولبقاف ؛ هللا دنع نم

 هنو ركني فيكف ٠ وفل رع داتماب هل تكل دعب ع نال تي الك دارا ار تل ايبع

 و وا ذئيل» ؟ ةاروتلا نم ًازاجعإ غلبأو . ًاناهرب رهظأو . ًانايب حصفأ وهو

 .:ميعتلا تانجب خسحلا نيمإلانعبيو: ميحجلا باذع نم نيملاظلا ةكم رافك فّوخيل ىأ
 00 0 هللا ةعيرش ىلع نيميقتسملا نينم ْؤملا لاوحأ وكذب هفدرأ « نآرقلاب نيبذكملا نيكرشملا لاوحأ ىلاعت

 الفإ هللا ةعيرش ىلع ةماقتسالاو ديحوتلاو ناميالا نيب اوعمج يأ «اوماقتسا مث هللا انّبر اولاق نيذلا

 ام ىلع نونزحي مه الو يأ 4نونزحي مه الو» هنم نوفاخي ةرخآلا ىف هوركم مهقحلي الف يأ « هيلع ؛ فوخ
 مه . مهنيد يف نوميقتسملا نونمؤملا كئلوأ يأ «اهيف نيدلاخ ةنجلا باحصأ كنلوأ» ايندلا ىف اومّلخ

 ةحلاصلا مهل امعأ ىلع مهل ءازج ميعنلا كلذ اولان يأ «نولمعي اوناكامب ءازجإ» ًادبأ اهيف نيثكام ةنجلا لهأ

 ثح امهطخس يف هطخسو ء نيدلاولا اضر يف هللا اضر ناك امل «اناسْحإ هيدلاوي ناسنإلا انيصووو»
 لاقف ببسلا نيب مث ٠ نيدلاولا ىلإ ناسحإلاب ًادكؤم ًامزاج ًارمأ ناسنرالا انرمأ ىنعملاو هيلع دابعلا ىلاعت
 هلاصفو هلمحوط ةقشمو وركب هتعضوو ةقشمو مركب هتلخ يأ هًهرُك همعضوو ًاهرك ُهّسأ هن هتلحو

 ةدملا هذه ةليط ةقشملاو بعتلا يناعت لازت ال يهف ٠ فصنو ناماع هعاضرو هلمح ةدمو ىأ «ًارسهش نوسثال

 كلذ ريغ ىلإ بركو . لقثو . نايثغو . محو نم ابعتو ةقشم هلمح لاح يف هببسب تساق يأ : ريثك نبا لاق
 هذهم ءاملعلا لدتسا دقو . هتدشو قلّطلا نم ًاضيأ ةقشمب هتعضوو . ةقشملاو بعتلا نم لماوحلا لانت امت
 يوق طابنتسا وهو . رهشأ ةتس لمحلا ةدم لقأ نأ ىلع «نيماع يف هلاصفو# نامقل يف يتلا عم ةيآلا

 نيعبرأ غلبوإ» هلقعو هتوق لايك غلبو لفطلا اذه شاع اذإ ىتح يأ «هدشأ غلب اذإ ىّتحإ» "”حيحص
 . 718 / ريثك نبا ريسفت رصتخم (7) . ١7/78 يزارلل ريبكلا ريسغتلا )١(
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 ض

 ما و 5 5 8 عاش ري“ لس واس سس ج5 ل ا رب صاع و

 كيلإ تبت ىفإ يرد ىف ىل حلصأو هضَر احلاص َلَمعَأ نو ىدلاو نلعو لع تمعتا ىلا َكَيمعن

 سو .0 * ا 3 ا سس سس أ مب اس ج6 سلوم رجم ء راد

 نصا ىف مهتاخيس نع زواجتنو أولمعام نسحأ مهن لبن نيا كبنكوأ © يللا نب نإ

 رب 36 ري ريس ماس ء رص رم خس رمد

 تلخ دقو جرختا نا يئن دعت امكن أ هيدلاول ل م ىذّلأو 52 نو دعوي , أوناك ىَذْلا قدملا دعو ب

 س حرر 0 رق رس دل ع ولع اب ماع حد 5 جرس سر م رز

 مج َنليألا تأ ال لاهام لوقف قح هللأ دعو نإ نما كليو هللا نائيغتسم امهو ىلبق نم نوع
 سا 6 رس عا نك عر“ دع نتج مصرس تت رس رس

 2 نيريسلخ أوناك مهن 0 نأ نم مهلبق نم تلخ دق 1 ف ١ ُلْوَمْلأ مِيبط لح نذل كبتلو
 ا

 بر لاق "”دشرلاو لقعلا لاهتكا هيام وعر هس نيرا علب ىتح ةرعلاو بابشلا ىف رمتساو ىأ #ةنس

 يتلا كتمعن ركش ينمهلأ بر لاق ىأ «يدلاو ىلعو ىلع تمغنأ يلا نعي ركنا نأ ينعزوأ

 لمعأ يكل ينقفوو ىأ «هاضرت ًاحلاص لمعأ نأو» ًاريغص ينايبر ىتح يدلاو ىلعو يلع اهب تمعنأ

 : هداز خيش لاق نيح اص ىلسنو يتيرذ لعجا ىأ # يتيرذ يف يل حلصأو# ينع كيضري اح اص ًالمع

 نايتإلل هقفوي نأ : يناثلاوةمعنلا ىلع ركشلل هللا هقفوي نا : لوألا : ءايشأ ةثالث هللا نم يعادلا اذه بلط
 تبث ينإ# "'ةيرشبلا ةداعسلا لامك هذهو . هتيرذ ىف هل حلصي نأ: ثلاثلاوهللا دنع ةيضرملا ةعاطلاب

 مدار لاب نة سفتملا نم قو هيرتالا يع نهال يحمر ينإ ىأ * نيملسملا نم ينإو كيلإ

 '”اهيلع مزعيو لجو زع هللا ىلإ ةبانبالاو ةبوتلا ددجي نأ نيعبرألا غلب نمل داشرإ ةيآلا يفو : ريثك نبأ لاق

 مهتاعاط مهنم لبقتن ركذ امب نوفوصوملا ككتلوأ ىأ «اولمع ام نسحأ مهنع لبقتن نيذلا كئلوأ#

 مهتائيطخ نع حفصنو يأ # ةنجلا باحصأ ىف مهتائيس نع زواجتنو# اهلضفأب مه امعأ ىلع مهءزاجنو

 اوناك ىذلا قدصلا دعوإ نارفغلاو وفعلاب مهمركن نيذلا ةنجلا باحصأ ةلمج يف ؛ مهتالزر

 زواجتنو مهنسحم نم لبقتن نآب ؛ لسرلا ةنسلأ ىلع هب مهاندعو يذلا قداصلا دعولا كلذب يأ 4نودعوي

 لا ل ةداعسلاو ريخلا نم هلاح هيلإ لآ امو هيدلاوب رابلا ناسنإالا لاح ىلاعت لّثم امو . . مهئيسم نع
 ىأ «(مكل فأ هيدلاول لاق يذلاو## لاقف ةساعتلاو ةواقشلا نم هرمأ هيلإ لوكي امو هيدلاول قاعلا ناسنإلا

 ةوعدلا هذه ىلع اكل ًاجيف يأ يعلو فأ ناميالا ىلإ هاوعد اذإ هيدلاول لوقي ىذلا رياقلا ديلولا امأو

 نورق تضم دقو تولا دعب ثعبأ نأ يننادعتأ يأ ؟ «يلبق نسم نورقلا تلخ دسقو جرخأ نأ ينتاديتأ

 نأ هللا نالأسي هاوبأو يأ «نمآ كليو ِهَّللا نائيغتسي امهوإ» ؟ دحأ مهنم ثعبُي ملو يلبق ة سانلا نم

 ِهَّللا دعو نإ» تكله ألإو روشنلاو ثعبلاب قدصو هللاب نمآ كليو : هل نيلئاق مالسوالل هيدبمو هثيغي

 ام : يقشلا كلذ لوقيف يأ 4نيلوألا ٌريطاسأ الإ اذهام لوقيفإ» هيف فل ال قدص هللا لعو يأ «قح

 ىلاعت لاق هل لصأ ال امم بتكلا يف نولوألا اهرّْطس ليطابأو تافارخ الإ ثعبلا رمأ نم نالوقت يذلا اذه
 رانلا لهأ مبخأب هللا لوق مهيلع قح نيذلا مه نومرجملا كئلوأ يأ «لوقلا مهيلع قح نيذلا كئلوأ#

 , 35 . /9 ريثك نبا رصتخم (7) . 7857/7 يواضيبلا ةيشاح (8) . نيعبرأ لبق يبن ثعبي مل كلذلو : ءاملعلا لاق (1)



 يت مرا كلر كا 0 درا را 2057 7 ا تالا 41 رع يع و

 (50 نوملظي ال مهو مهلامجا مهيفويلو 12 تجرد لكلو

 5 ىلابأ الو رانلا ف ءالؤه ) ثيدحلا ِق اى هللا ةملك يهو باذعلا مهباع بجو ىأ : يبطرللا لاق

 نم مهلبق تضم دقرانلا باحصأ نم ممأ ةلمج ف يأ *سنإل أو نجلا نم مهلبق نم تّلخدق رجا ينو

 اورسخو مهيعس عاض كلذل نيرفاك اوناك يأ #نيرساخ اوناك مهنإ8# سنرالاو نجلا نم راجفلا ةرفكلا
 نب نمحرلا دبع ىف تلزن ةيآلا نإ مهضعب لاق : رخفلا مامإلا لاق منهج مهلوخدل ليلعت وهو 5 مهترخأآ

 ناك نم لك اهنم دارملا لب لب . نيعم صخش ةيآلاب داري ال هنأ حيحصلاو ١ همالسإ لبق قيدصلا ركب يبأ

 تيا نأ هيلع لديو . هركنأو هابأف قحلا نيدلا ىلإ هاوبأ هاعد نم لكوهو «. ةفصلا هذه ًافوصوم

 نمحرلا دبع نأ كش الو . باذعلاب لوقلا مهيلع قح نيذلا نم هنأب « اكل فأ# هيدلاول لاق يذلا اذه

 يأ «اولمع ام تاجرد لكلوإ# "هيلع ةيآلا لمح لطبف نيملسملا تاداس نم ناكو همالسإ نسحو نمآ

 بتارمو « ةيلاع ةنجلا يف نينم وما بتارمف . مهلامعأ بسحب لزانمو بتارم نيرفاكلاو نينم ؤملا نم لكل
 ةيفاو مهلامعأ ءازج مهيطعيلو يأ «نوملظُي ال مهو مهللاعأ مهيفويلو# ةلفاس منهج يف نيرفاكلا

 . باقعلايف ةدايز الو. باوثلابناصقن ريغ نم. تاكردلا بسحب ن و رفاكلاو.تاجردلا بسحب نونم قملا,ةلماك

 موقلا الإ كلي لهف . . . ىلإ . . . رانلا ىلع اورفك نيذلا ضرعُي مويوإ : ىلاعت هللا لاق
 1 : وقسافلا

 ةروسلا ةياهن (8) ةيا ىلإ )5١( ةيا نم «نوقس
 مث . ةرخآلا يف راجفلا رافكلا لاح ركذب هبقعأ . ءايقشألا ضعب لاوحأ ىلاعت ركذاملا : هيما ل هم "0
 ةبقاعب شيرق رافكل اريكذت , ةدشلاو ةوقلا نم هيلع اوناكام عم مهنايغطب هللا مهكلهأ نيذلا داع ةصق ركذ

 اوعدو هوعمس نيح نآرقلاب اونمآ نيذلا نجلا نم رفنلا ةصقب ةميركلا ةروسلا متخو . نايغطلاو بيذكتلا

 . نامييالا ىلإ مهموق

 نم لاطتسا اموهو فّقِح عمج ةميظعلا لامرلا 4فاقحألاإ لذلاو ناوهلا «ن وهلا : ىتتمفغللا
 4ًاضراعإ» بذكلا : كفإالاو ع انليزتو انفرصتل «انكفاتل# "داع رايد فاقحألاو 6 جوعاو ميظعلا لقرلا

 *« يعي# انهجوو انثعب «انفرصإ رامدلا كلذكو كالهلا ٌريمدتلاو ؛ كلهُت «رمدت# قفألا ف ضرعي ًاراجتنم

 . زجعلاو بعتلا وهو ءايعإالا نم زجعيو فعضي

 00 سا رج صو 1 سمسم عر سمع تا ىو سعى رئلس سا ع 2

 باذدع نوزجت مويلأف اهي متعتمتسأو ايدل أرك ايح ىف ركتبيط ممبهْذَأ رانلأ لع اورفك نذل ضرعي مويو

 ءاطغلا فشكي موي دمحم اي مهركذو يأ هِراَتلا ىلع اورفك نيذلا ضرعُي مويو» : راسمللا

 يف «ايندلا مكتايح يف مكِتابيط مُثبهْذَأ» اهيلإ نورظنيو اهنم نوب رقيف نيرفاكلل زربتو ٠ , منهج ران نع

 بحاصو دوعسلا يبأو يبطرقلاو ريثك نباك نيرفملا نم نيققحملا رايتخا اذهو ؟ /78 ريبكلا ريسفتلا (؟) . 5 يبطرقلا ريسفن (1)

 7١7/١5 يبطرقلا ريسفت (”) . طيحملا رحبلا
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 2 5 سا ريتا ريف ىلا

 ذإ داع انحأ وذ و * 00 لوقسعت كاسر نحل ريغب ضرألا يف َنوِريكَتَس 1 ريكَسسل منك امي نوُممآ

 ير وع سر ريب س6 ةاسرل ي يمل حا ص سمع سس رز تاي ماس رق سو رس صاع

 ركيلع فاخا ىلإ هللا الإ اودبعت الأ ءدَفْلَح نمو هيدي ٍنيِب نم رذنلا تلخ دقو فاح ,هموق رذنا

 02 ميظع مروي باّدع

 اهتاوهشو ايندلا ذئاذل متبصأو متلن دقل يأ مكتابيط متبهذأ ًاخيبوتو ًاعيرقت مهل لاقيو يأ فذح مالكلا

 . براشملاو لكاملا نم تاذلتسملا انه تابيطلاو : رحبلا ىف لاق ةرخآلا يف مويلا بيصن مكل قبي ملف

 يأ «اهب متعتمتساو# ©)ةيهافرلا لهأ هب معنتي امم كلذ ريغو . ءىطاوملاو بكارملاو . شرافملاو سبالملاو
 ميعن اولانت ىتح اونمؤت مل مكنإ ةيآلاب دارملا : نورسفملا لاق ايندلا يف تابيطلاو ذئاذللا كلتب مستعتمتو
 فكل ىف مكبابش متينفأو . ةعاطلاو ناعالا نع اهذئاذلو ايندلا تاوهشب متلغتشا لب . ةرخآلا

 موس وج دعي لاق اذقو + ميغتلا نم ءيش كلذ دعب مكل قبي ملف ٠ يقابلا ىلع ينافلا مترثأو ٠ يصاعملاو

 مثنك امب» ناومملاو لذلا باذع نولانت  ءازجا موي - مويلا اذه يفق قا #«نوحلا باذع نوزجت

 امبوه# ةعاطلا نعو ناميالا نع ايندلا ف مكرابكتسا ببسب يأ «قحلار يغب .ضرألا يف نوربكتست

 مامإالا لاق ماثالاو روجفلا باكتراو . هللا ةعاط نع مكجورخخو مكقسف ببسبو يأ «نوقّسفت متنك

 هللا خيو اهنإو .رفاكلا قح ىف تدرو ةيآلا هذه نآل ٠ معنتلا نم عنملا ىلع لدت ال ةيآلا هذهو : رخفلا

 معنملا ركش هناميإب يد ؤي هنإف نم ملا امأو . هب ناميالاو هتعاطب ميمتملا رعت يدوي 9و ايتدلاب علمت هانا رفاخلا

 ال معن ! ! «قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم لّقإ» هليلدو هعتمتب خبوي الف

 مكنسحأو . ًاماعط مكبيطأ تنكل تئش ول  رمع لوق لمحُي هيلعو . ىلوأ معنتلا نع زارتحالا نأ ركني
 ىلاعت هلوق ليلدب رافكلا يف ةيآلا : ليهستلا يف لاقو "" ةرخآلا يتايحل يتابيط يقبتسأ ينكلو . أسابل
 رباجج رمع لاق كلذلو . نينمؤملا نم ىوقتلا لهأل ةظعاو كلذ عم يهو «اورفك نييذلا ضرصُي مويوز

 لهأ نم نوكت نأ ىشخت امأ ! هنطب يف هلعج ًائيش مكدحأ ىهتشا املكوأ احلل ىرتشا هآر دقو هللا دبعنبا

 اي ركذا ىأ «داع اخأ ركذاو#» !! '”ه#ايندلا مكتايح ف مكتابيط متبهذأ» مهيف هللا لاق نمه ةيألا هذه

 «فاّحألاب هَسوق رذأ إل اهب اوربتعيل داع هموق عم مالسلا هيلع دوه هللا يبن ةصق نيكرشملا ءال ل دمحم

 يف لمرلا نم ةميظع لالت يهو  فاقحألاب نوميقم مهو اونم ؤي مل نإ هللا باذع نم هموق رذح نيح يأ

 لهأ نميلاب ايح اوناك : ةداتق لاق ٠ ٠ لمرلا نم لبجلا وهو فقيح عمج فاقحألا : ريثك نبأ لاق  نميلا دالب

 ىأ «هفلخ نمو هيدي ل ني كاب »ب © رحشلا : اهل لاقي ,ضرأب رحبلا ىلع نيفرشم لمر

 ثععب دق هنأ ىلاعت هللا نم رابخإ يهو ةيضارتعا ةلمجلاو . هدعب نمو دوه لبق نمراذنإالاب لسرلا تضم دقو

 اودبعت ال نأب : مهل الئاق مالسلا هيلع دوه مهرّذح يأ هللا الإ اودبعتأألأ» هدعبو دوه لبق نيمدقتم ًالسر

 موي باذع هللا ريغ متدبع نإ مكيلع فاخأ ينإ ىأ « ميظع م موي باذع مكيلع فاخأ ينإ» هللا الإ

 )١( زيثك نبا رصتخم (1). 44 /4 ليزنتلا مولعل ليهستلا ("*) . © /؟4 ريبكلا ريسفتلا (؟) . . /4. طيحملا رحبلا 5377/1 .



 ١44 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 مخ © رم تت - 1 0 ”سضسن 0

 هللا دنع علا امر لَك قر َنيِقدَصلاَنم تنك نإ آندع ام اًنتاَق انتهاء نع كفأتل اد أول
 س موؤص | جر 2 ل ا 9 را رو مسا

 ادله أولا مهتيد وأ َليَقَسسم اضراع هوار امان ص ره وق قي. يكنس مجفلبأو

 6 الاحمت 57 مب عىَس لك سعد 519 ملأ ٌباَدَعاَبِف عرب ا رم ضرع

 لك رس حل رس تك رس راع ١ رع ل ل 22 2 ترس و م ص م وص د 2

 ارثصب أو اعمس مك انلعَجو هيف كلكم نإ | آَميف مهلنكم دلو ئيي) نومرجملا موَمْلا ىرجت كلك كمال

 انفرصتل دوه اي انتتجأ : هراذنإل ًاباوج اولاق ىأ #«انتطا نع انكفأتل انتئجأ اولاق# ةمايقلا موي وهو لئاه

 نم تنك نإ اندعت امبانتأف هيلإ مهاعد امل ليهجتلاو هيفستلا هنم داري , ماهفتسا وهو ؟انتهلآ ةدابع نع
 باذع اولجعتسا : ريثك نبا لاق لوقت ايف ًاقداص تنك نإ هب انتدعو ىذلا باذعلاب انتأف ىأ 4نيقداصلا
 تقو ملع سيل : دوه مهل لاق ئأ 4يِدّللا دحنع مليلا ام لاقؤو ©0هعوقول مهنم ًاداعبتسا هتبوقعو هللا

 مكيلإ هللا هب ينلسرأ ام مم نأ افإو يأ 4هب تليرأ ام مُكُلبأ و هللا دنع هملع امإ دنع باذعلا
 هوأر (ملفإ» باذعلا لاجعتسا مكلا ؤس يف ةلهج ًاموق مكدجأ يننكلو يأ 4نولهجت ًامْؤق مكارأ ينكلوو»
 هب اورشبتسا مهتيدوأ وحن ًاهجتم ءامسلا قفأ ىف ًاضرتعم باحسلا اوأر ملف يأ «مسهتيدوأ لسيفتسُم ًاضراع

 ميما هب داعتلاك نورسفملا لاق رطملاب انيتأي باحسلا اذه اولاقو يأ «انرطمم ضراع اذه اولاقإ»

 هب اوحرفف رطم هنأ اونظ ضراعلا باحسلا كلذ اوأر الف . نمزلا نم ةليوط 337 اوطحفقو رطملا

 |مك رمألا سيل : دوه محل لاق يأ «هب متلجعتسا ام وه لب# انرطمم ضراع اذه : اولاقو اورشبتساو
 وه ىأ «ميلأ باذع اهيف حير هلوقب هرّسف مث باذعلا نم هب متلجعتسا اموه لب .رطم هنأ متمعز
 تنأ ءيش لك كلهثو برْخُن يأ «اهُّب ررمأب ءيش لكٌرصَدُتو ملؤم عيظف باذع اهيف ةرمدم ةفصاع حير
 . داع موق ىلع حيرلا تءءاج ام لوأ : سابع نبا لاق هنذإو ىلاعت هرمأب ٠ لاومأو ش *اومو لاجر نم هيلع

 مهنم دحاولا حبصي ىتح ءامسلا ىلإ مهب ريطتو ضرألا نم مهعفرتف ىيئثاوملاو لاجرلا ىلع يتأت تناك

 باوبألا حيرلا تعلقف . مهباوبأ اوقلغأو مهتويب اولخدف . ضرألا ىلع مهبرضت مث . ةشيرلاك

 داع لاجر نم هيلع ترم ءيش لك رمدت يأ «اهب ر رمأب ءيش لك رمدتإ» اهيف هللا لاق يتلا يهف , مهتعرصو
 ىف فرع ًاحير وأ أيغ ىأر اذإ ٍلَي ناك ) : تلاق ةشئاع نع ثيدحلا ىفو . ””كالهلا ٌريمدتلاو , اهلاومأو

 فرع هتيأر اذإ كارأو . رطملا هيف نوكي نأ ءاجر اوحرف ميغلا اوأر اذإ سائلا : هللا لوسر اي تلقف . ههجو
 موق ىأر دقو ٠ حيرلاب موق بذع . باذع هيف نوكي نأ يننم ؤي ام : ةشئاع اي لاقف ؟ ةيهاركلا كهجو يف

 ىرُت ال ىكله اوحبصأف ىأ « مهنكاسم الإ ىرُي ال اوحبصأف» ”4انرطمم ضراع اذهإ» اولاقف باذعلا
 ىأ «نيمرجملا موقلا يزجن كلذكإ ةيواخ رايدلاو راثألا الإ مهنم قبت مل حيرلا نأل مهنكاسم الإ

 . 7 ةكم لهأ فيوخت هنم دوصقملاو : ىزارلا لاق ًامرج ًايصاع ناك نم بقاعن ةديدشلا ةبوقعلا هذه لثمب

 ىف ًاداع انكم دقلو ىأ « ام » ىنعمب ةيفان « ْنِإ ) «هيف مُكاّكم نإ اميف مهاّنكم دقلوإ هدعب لاق اذهلو
 . 59/78 يزارلل ريبكلا ريسفتلا (4) .يراخبلا هجرخأ () 7.5/17 يبطرقلا ريسفت رظنا(7) . ةحفصلاو ءزجلاو قباسلا عجرملا سفن )١(



 فاقحاألا ةروس (41) 6٠

 رام سريع عال سس ص د رمررل س6 رمل ىو 00-2 سرر اص عصا ا ص ح1 سلم رم هلا ع جالس

 ام مب ٌقاَحَو هلآ تن اع نودحجي أوناك ْذِإ ءْئث نم مهتدهفأ يري الو مهعمس مهنع ىنغا اف ةدِعفاو

 م سرس ته رع سود مصاص  مارعو لسور هع يل صا ويس سرس نر

 اَلوَف © توعجر مهلعل تنبآلا انفرصو ىرقلا نم اوحام الها دملو :) نوه ءزهتسا هب ًأوناك

 رس راس ساس مى رت " ُه 00 7

 59 تورتفي اونا مو مهكفإ كلذ ل لب هَل انا هلل نو د نم ًاوُدَحتأ َنين لآ مهرصت

 وي ل اووى نق انصنأ اون هوََِح اَكَهَل لانومتسب ربأ َنارقَ كب افرع
 هجو ىلع ةكم رافكل باطخ وهو . ©”رامعألا لوطو . ةعسلاو . ةوقلا نم ةكم لهأ أي هيف مكنكمن مل ىذلا

 كلت اوفرعيل . بولقلاو راصبألاو امألا مهانيطعأو يأ #ةدنفأو ًاراصبأو ًاعمس ممل انلعجو» ديدهتلا

 «ءىث نم مهتدتفأ الو مهراصبأ الو مهعْنس مهنع ىسنغأ امفإ معنملا قلاخلا ىلع اهب اولدتسيو معنلا

 انأ ىنعملا : رخفلا مامإالا لاق هللا باذع نم ًائيش مهنع تعفد الو . عفن يأ ساوحلا كلت مهتعفن اف يأ

 مف ًاراصبأ مهانيطعأو . لئالدلا عامس يف هولمعتسا |يف ًاعمس مهانيطعأ : معنلا باوبأ مهيلع انحتف
 هذه لك اوفرص لب . هللا ةفرعم بلط ىف اهولمعتسا امف ةدئفأ مهانيطعأو . ربعلا لمأت ىف اهولمعتسا

 تايآب نودحجي اوناك ْذِإ) ًائيش هللا باذع نم مهنع نغت مل اهنأ مرج الف ٠ . اهتاذلو ايندلا بلط ىلإ ىوقلا

 هلسر نوبذكيو هلسر ىلع ةكرنملا هللا تايآ نوركنيو نورفكي اوناك مهنأل ىأ قبس امل ليلعت «وهللا
 قيرطب هب نولجعتسي اوناك ىذلا باذعلا مهب طاحأو لزنو يأ #«نوئزهتسي هب اوناك ام مهم قاحو

 ىرقلا انكلهأ دقلو ىأ ةكم رافكل رخآ فيوخت « ىرقلا نم مكلوح ام انكلهأ دقلو» ءازهتسالا

 كالهإ ىرقلا كالعإب دارملاو . طول موقو أبسو دومثو داع ىرقك . مكب ةطيحملاو ةكم لهأ اي مكل ةرواجملا
 . تانيبلاو ظعاوملاو . تالالدلاو ججحلا انرركو يأ «نوعجري مهلعل تايآلا انقرصو» اهلهأ

 للا نوُد نم اوْذَخّتانيذلا مّمَرّصن الولفإل مهالضو مهرفك نع نوعجري مهلعل مهل اهانيبو اهانحضوأ
 مهنع عفدتل مهءاعفش اهولعجو . مهمعزب هللا ىلإ اهم اوبرقت يتلا مهتهلآ مهترصن ًالهف يأ 4ةييلآ ًانابر

 باذع مهنع عفدت ملو مهتما مهرصنت مل يأ يفنلا اهانعمو ًاله ىنعمب ةيضيضحت « الول هو ! ؟ باذعلا

 لاق قيضلا تقو قيدصلا نإف . مهيلإ نونوكي ام جوحأ مهو مهترصن نع اوباغ يأ «مهنع اوُلض لب هللا
 «نورتفي اوناكامو مُهكفإ كلذوإل 29 مهتبيغل ناك مهرصن مدع نأك مهب مكهت ةيآلا فو دوعسلا وبأ

 مهل ءاعفشو هلل ءاكرش مانصألا نأ اومعز ثيح . هللا ىلع مه ؤارتفاو مهبذك وه مهباصأ ىذلا كلذو ىأ

 انثعبو كيلإ انهجو نيح دمحم اي ركذاو ىأ «نآرقلا نوعمتسي نجلا نم ًارفن كيلإ انقرص ُداوإط هللا دنع

 ٍدِقَع هللا لوسر اوفاو مهأ ىور « ةرشعلا نود رفنلاو : يواضيبلا لاق نارقلا اوعمتسيل نحلا نم ةعامج

 ايلف ىأ «اوتصنأ اولاق هورضح املف# "نآرقلا هدجهت يف أرقي فئاطلا نم هفرصنم دنع ةلخنلا ىداوب

 .وصقللا نال حجرأ لوآلاو هيف مكانكم يذلا لثم يف يأ هيف مكانكم ابف مهانكم دقلو ىنعملاو ةدئاز « نإ هنأ ىلا نيرسفملا ضعب بهذ (1)
 ؟راركتلا لقثل اعفد ,هيف مكانكم ايف:لاقيف « ام ه ب توي مل امنإو ؟ مكلاح نوكي فيكق هللا باقع نم اوجن ام كلذ عمو مكنم ىوقأ اوناك مهخأ
 . 1١/7" ىواضيبلا ةيشاح (7”) . دوعسلا يبأ ريسفت (1)



 5 نو رشعلاو سداسلا ءزجلا
 سس مموع 2 خر لت نع ل للحج تس

 إو ٍنَحلآ َلِإ دب هيدي نيب امل ادصم ىسوم دعب نم لزم ابك انعم ان انمي ولاَ نيِرذنم
- 

 لم راس سرت رف ريتا ا

 «© ميلأ باع نم م ريو ركبوثُذ نم لرفع « أونما6و هلأ ىعاد أ أوبيجأ انموقلي © مقسم قرط

 رص و حرج ا 7 سا رى جحا سر

 ©© نيم ٍلَلَص يف َكِبَتكو ا 2 سلو ضرألا ىف زجعمب سلق هَل ساد َبْحياَل نمو

 لع ردن حب قل ىتحي نأ 3 ء ٍردنَقب نقم ىعي رو ضرألاو تونمسلا َقَلَح ىذا هلآ نأ وري رلوأ

 ودك لَك اَنرو لب أوق قمل دم سبأ ذل لع أوٌردكح نيل رعي موو هج دق وئَت ع
 يكرشمل ٌخيبوت اذه : يبطرقلا لاق نآرقلا عاتسال اوتكسا : معلا يصعب لاهو دنع نا تلا ووضح

 ىلع نورصم نوضرعم متنأو . هللا دنع نم هنأ اوملعو هب اونمأف نارقلا اوعمس نجلا نإ ىأ . شيرق

 نيفوخم مهموق ىلإ اوعجر نآرقلا ةءارق نم عرف الف يأ «نيرْذْنُم مهموق ىلإ اونو يضُق اًملفإ» '”رفكلا
 ىلإ مهريغ نوعدي ال مهن هل مهنايإ دعب الإ نوكي ال كلذو : يزارلا لاق اونمؤي مل ْنِإ هللا باذع نم مهل

 يأ © ىبيرم نقي قم لوا اك ادعس ان( اضرق نازل ارنا دقو الإ هب قيدصتلاو نآرقلا عامسا

 رمأب تعمس دق نكت مل نجلا نإ : سابع نبا لاق ىسوم دعب نم لوسر ىلع ًالزنم أديم ًاعئار ًاباتك انعمس
 ىلإو قحلا ىلإ يده#» ةاروتلا نم هلبق امل ًاقدصم ىأ «ديدي نيب امل ًاقدصم» ""مالسلا هيلع ىسيع

 يعاد اوبيجأ انموق اي» ميوقلا هللا نيد ىلإو . نيبملا قحلا ىلإ دشري نآرقلا اذه ىأ #ميقتسم قيرط

 نم مكل رفغي» هتلاسرب اوقدصو نامييالا نم هيلإ مكوعدي اهف يلع ًادمحم اوبيجأ ىأ #«هباونماو هللا

 نم مكجنيو مكصيخيو يأ «ريلأ باذع نم مكرجُيو) ماثآلاو بونذلا مكنع هللا وحمب يأ # مكب ونذ

 نمو يأ بيغرتلا دعب بيهرت اذه «ضرألا يف زججعب سييلف هللا يعاد ٍبجُي ال نموط مل ؤم ديدش باذع

 هنود نم هل سيلو# ًابره هزجعي الو . أبلط هللا توفي ال هنإف ٠ هلوسر ةوعدل بجتسيو هللاب نم ؤي مل

 ال نيذلا كئلوأ يأ «نيبم لالض يف كئلوأ» هللا باذع نم هنوعنمي راصنأ هل سيلو ىأ «ءايلوأ
 ىلاعت ركذ مث . نارقلا اوعمس نيذلا نحلا مالك رجا انه ىلإ 1 حضاو نارسخ ىف هللا ةوعدل نوبيجتسي

 ملعي ملوأ يأ «ضرألاو تاومسلا قاخ يذلا هللا نأ اوًري ملوأ» لاقف هتيتادحوو هتردق ىلع ةلدألا
 ريغ نم ءادتبا ضرآألاو تاومسلا قلخ ىذلا ريدفقلا ميظعلا هللا نأ روشنلاو ثعبلل نو ركنملا رافكلا ءال ره

 0 ا ار ا

 يأ «ريدق ءيش لك ىلع هنإ ىلبو» ؟ ءالشألا قزمت دعب مهيبحيو ٠ ءانفلا دعب ىتوملا ديعي نأ ىلع رداق يأ

 يأ «راثلا ىلع اورفك نيذلا ضرع مويو » مهديعي مهقلخ (ىف . ءيش هزجعي ال رداق ىلاعت هنإ ىلب
 رانلا ىلع نوضرعي موي مهركذو 5 ةرخآلا ىف اهنوري يتلا دئادشلاو لاوهألا نيكرشملا ءالؤهل دمحم اي ركذاو

 ال متنأ مأ اذه رحسفأ# ؟ نجت ةلوقولا ىذلا باذعلا اذه سيلأ ىأ ؟ «قحلاب اذه سيلأ» مهل لايف

 . 7٠١/0 دوعسلا يبأ ريسفت (”) . 7/78 ريبكلا ريسفتلا (7) . ١١/ ٠ يطرقلا ريسفت )١(



 فاقحألا ةروس (45) ”

 20 لل ا

 كوري موبي مسمأَك مه لجعتسا الو لسا ني وزع 5 "0 3 0” باّذعْلا

 ب يي اسوم
 امو# : : مهوقو هديعوو هللا كدعوب مون تا ىلع خيبوتلاو ٠ مهب مكهتلا ةيآلاب دوصقلملاو : 5 ىزارلا رخفلا

 ميلألا باذعلا اوقود : مه لاقيف ىأ #«نورفكت متنك امب باذعلا اوقوذف لاقؤ» () نيب لعمب نحب

 ربص امك نيكرشملا ىذأ ىلع دمحم اي ربصاف ىأ # لسرلا نم مزعلا اولوأ ربص مكر بصاف» مكرفك ببسب

 رافك ىلع عدت الو يا 0 جس هر سومو ميهاربإو حون » مهو 1 لسرلا ريهاشم

 امل ناهي هجر ةعاس لإ ايندللا يف اوثلي مل ةرخآلا يف باذعلا نونياعي نيح مبنأك يأ 18

 ىأ #«#نوقسافلا موفلا الإ كلهُي لهف# راذنإو 00 اذه يأ 0 هوو باذعلا ةدش 0000

 ::تهشلاب: هلا خس رح الفاو . عمسلا 0000 نورسفملا لاق : هةليدحبل

 بهذف . ربخلا فرعيل هايارس ثعبف . ضرألا ىف ثدح رمأ نم ءامسلاب ثدح ىذلا اذه نإ : سيلبإ لاق

 ولتيو يلصي ِهكَي يبنلا اوعمس ةلخن نطب اوغلب املف . ةماهت ىلإ - نجلا فارشأ مهو  نيبيصن نم بكر
 نيرذنم مهموق ىلا اوعجر مث اونمآ ةءارقلا نم ِةَي ىهتنا امل مث اوتصنأ : اولاقو هل اوعمتساف . نآرقلا

 انفرص ذِإو» ىلاعت هلوق ببس كلذف لكي يبنلا ىلإ تاعامج تاعامج كلذ دعب اوءاجو . ناميالا ىلإ ٍمهوعدف

 # نحلا نم ًارفن كيلإ

 : يلي اوف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةغالتلا

 . زيجعتلا هنم داري رمأ اذه لبق نم باتكب ينوتنا» ريجعتلا 1

 : # دهاش دهشو# هلثمو # مهئاعد نع مهو وعدي قاقتشالا سانج 5

 . *ىرشبو . . رذني» نيبو « مترفكو . . نمآ# نيب قابطلا

 دعب صاخلا ركذف «ًاهرك همأ هتلمحإ» لاق مث «هيدلاوب ناسنإلا انيصووإ ماعلا دعب صاخلا ركذ -
 . ميظعلا اهقحل مآلا نأشب ماتهالاو ةيانعلا ةدايزل ماعلا

 : # هتعضوو 0: هتلمح © نيب قابطلا

 . «نيلوألا ريطاسأ الإ اذه امه8 رصحلا ةغيص 5

 . ءايقشألاو ءادعسلل ٠ بتارملل تاجردلا راعتسا «اولمع امم تاجرد لكلو# ةراعتسالا -



 ”.؟ نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 مه لاقي ىأ «ايندلا مكتايح ىف مكتابيط متبهذأ# عيرقتلاو خيبوتلا عم فذحلاب زاجيبالا - 4

 . متبهذأ

 مهعمس مهنع ىنغأ |فإط لاق مث «ةدئفأو ًاراصبأو ًاعمس مهل انلعجو ظفللا راركتب بانطإالا - 4
 . مهيلع عينشتلاو حيبقتلا ةدايزل #« مهتدئفأ الو مهراصبأ الو

 لثم ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو هقسانت نسحو مالكلا لامج ىف ديزي امم لصاوفلا قفاوت - ٠

 «نورتفي اوناك امو مهكفإ كلذوإ» «نوعجري مهلعل تايآلا انفرصو# #نوئزهتسي اوناك ام مهب قاحو#»

 . خلا

 « فاقحألا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 ان دن د



 نا روس (27)
 بول كو نإَكْياَش انيصإَع

 دقو . ةيندملا روسلا رئاس نأش . ةيعيرشتلا ماكحألاب ىنعُت يهو . ةيندملا روسلا نم دمحم ةروس

 هيلع رودت يذلا روحملا نكلو . نيقفانملا لاوحأو ؛ مئانغلاو . ىرسألاو . لاتقلا ماكحأ ةروسلا تلوانت

 ؟ « هللا ليبس يف داهجلا » عوضوم وه ةروسلا

 ءادعأو « هللا ءادعأ رافكلا ىلع ةرفاس برح نالعإب . ًابيجع ًاءدب ةميركلا ةروسلا تأدتبا

 اودصيل . ةيدمحملا ةوعدلا هجو يف اوفقوو . ِةَِي لوسرلا اوبذكو . مالسإلا اوبراح نيذلا . هلوسر

 . تايآلا « . . مه امعأ لضأ هللا ليبس نع اودصو اورفك نيذلا# هللا نيد نع سانلا

 فل تاحارجلاو مهي للا ثك دعب مهرسأ إ تعد ملا. وق الو ةكوش مه ىقبت ال ىنح ١ . مهسحر

 ٠ تايآلا # . . قائولا اودشف مهومتنخثأ اذإ اذإ ىتح . باقرلا برضف اورفك نيذلا متيقل

 كلذو 5 نينم ْؤملا هدابعل هللا ةرصنل طورشلا تعضوو .رصنلاو ةّرعلا قيزط تشب منو

 4 . . مكمادقأ تّبثيو مكرصني هللا اورصنت نإ اونمآ نيذلا اهمأ اي هئيد ةرصنو . هتعيرشب كسمتلاب

 . تايآلا

 ببسب مهيلع هللا رمد فيكو . ةقباسلا ممألا نم نيربجتملا ةاغطلاب لاثمألا ةكم رافكل تبرضو

 مهيلع هللا رمد مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرألا ف اوريسي ملفأ# مهنايغطو مهمارجإ

 : «اهاثمأ نيرفاكللو

 مالسإالا ىلع مهادلا رطخلا مهرابتعاب ٠ نيقفانملا تافص نع باهسإب ةروسلا تنئدعتو دي

 مكانيرأل ءاشن ولوإ» مهئثبحخو 7 سانلا رذحيل مهيزاحمو مهئواسم نع تفشكف ٠ نيملسملاو

 هللا ليبس ىف داهجلاب . رصنلاو ةزعلا قيرط كولس ىلإ نينم ؤملا ةوعدب ةميركلا ةروسلا تمتخو *



 ؟ه نو رشعلاو سداسلا ءزجلا

 ًاصرح ٠ ءادعألا عم حلصلا كإ ةوعدلا ف نر دو ٠ يغبلاو رشلا ىوق مامأ فعضلاو نهولا مدعو

 .ملسلا ىلإ اوعّدّتو اونهت الف# راربألل ريخ هللا دنع امو . ةيناف ةلئاز ايندلا ةايحلا نإف . ءاقبلاو ةايحلا ىلع

 مكتؤي اوقتتو اونمؤت نإو وهلو بيل ايندلا ةايحلا امنإ . مكل امعأ مكرتي نلو مكعم هللاو نولعألا متنأو

 . ةيركلا ةروسلا ةياهخ ىلإ 4 . . مكلاومأ لاس الو مكروجأ
 . نينمؤملا مئازعل ًازفح « هيلإ ةوعدلاب تأدب امك . داهجلا ىلإ ةوعدلاب درسا تي ا

 ملعي هللاو . . ىلإ . . مهامعأ لضأ هللا ليبس نع اودصو اورفك نيذلا» : ىلاعت هللا لاق

 . (19) ةيأ ةياهن ىلإ )١( ةيأ نم # مكاوثمو مكبلقتم

 يف لاق رسألاو حارجلاو لدقلا مهيف مترثكأ «مهومتنخأ احمو لازأ «رّمك» : يتحسغللا
 "”هتفعضأو هتنهوأ ةحارجلا هتنخئأو . ًالتق مهعسوأو ودعلا ىلإ راس . ًاناخثإ ضرألا ىف نخثأ : حابصملا

 يهو اهلاقثأو اهتالآ «اهرازوأ» ةيدف ريغ نم ريسألا قالطإ «ًاّنم» هب طب ري ىذلا لبحلاو ديقلا «قاثولا»

 نم لاقثألا رازوألا لصأو . تهتناو برح لا تضتقنا ىأ اهرازوأ برح لا تعضو : لاقي داتعلاو ةحلسألا

 : رعاشلا لاق ليخلاو حالسلا

 "”ةًاروكذ اليكتو ًالاوط كاسر اهرازوأ برحلل تددعأو

 . مهلوق نم .نآلا«أفنآ» ةرارحلا ديدش ًاراح «ًايمح# نتنمو رّيغتم «نسآ» ًاكالهو ًءاقش «ًاسعت»
 . تامالعو تارامأ «طارشأ# هب أدتبا اذإ رمألا فنأتسا

 سى ماس سو# تدع ع رصاص ىن خاص اس سا جب

 هج مهلمعَأ َّلَصَ هلال يبس نع اودصو اورفك نيذلا

 ىلع ىلاعت هللا نم برح نالعإ اذه «وهللا ليبس نع امودصو اورفك نيذلا# : رتسيفلا

 لوخخدلا نع سانلا اوعنمو . مالسإالا نع اوضرعأو هللا تايآب اودحج نيذلا ىنعملاو هنيد ءادعأو هئادعأ

 دارملاو . تلطبف هلل نكت مل اهنأل اهل باوث ال ةعئاض اهلعجو اهطبحأو اهلطبأ يأ «مهلامعأ لضأإ هيف
 لالضإ ةقيقحو : ىرشخمزلا لاق فيضلا ىرقو « ماحرألا ةلصو .٠ ماعطلا ماعطإك ةحلاصلا مهل امعأ

 اهظفحي اهل بر ال يتلا ليلا نم ةلاضلاك اهيلع بيثيو اهلبقتي نم ال سيل  ةعئاض ةلاض اهّلعج لامعألا

 ةلص نم .«قالخألا مراكم»هنومسي اوناك امب مهرفك يف اهولمع يتلا مهلامعأ دارملاو . اهرمأب ينتعيو
 7794/17 يبطرقلا يف اذك ىشعألل تيبلا (75) . نخل ةدام رينملا حابصملا )١(



 دصحم ةروس (519/) "5

 ماس ل اس لس نسل رس دع ار يل رس رس تل ل د م2 اسود اس راس حسو

 حلصاو مبتاعيس مون رفك مدير 0 قحل أ وهو دمحم لع َلِزَ ى : أونمأو تحلصلا أ أولم أوثما6 نيدو

 1. 8 سا يحج

 هللا ُبِرْطَب 000 َنَحلأ أوعبتا اونما< َنيِدلاَناو لطنبلا أوعبتا أورمك نيل َنأب َكلَذ د مهاب

 (تماَمِإَف قاتولاودشق م مهومتنحلا د جي قرارت أاورفك نيا يقل اَِإَف مذ مايك

 ٌحضعب ًاولبيل اوابيل نكللو برصتال هنأ أَ كم كل "مرارا تقلا لت تق نا

 00 اولمعو اونمآ نيذلاو# ؟"راوحجلا ظفحو . فايضألا ىرقو . ىراسألا كفو ؛ ماحرألا

 هللا لزنأ امب اوقدص يأ «دسحم ىلع لْزُت اب اون آوإ» حلاصلا لمعلاو . قداصلا ناميالا نيب اوعمج يأ
 ا ب و وي را ياسا ومد دلي دمحم هلوسر ىلع

 ف قحلا وهو# هلوقب هدأ أ اذلو « 1"! هنودلب مشي ال نايالا نأ ىلإ رانا . هنأشب ءانتعالاو هرمأ ميظعت

 ةيضارتعا ةلمجلاو . هللا دنع نم لّزنملا هيحوو هللا مالك هنأب عوطقملا دكؤملا تباثلا وهو ىأ #مهر

 حلصأو# رازوألاو بونذلا نم يضم ام مهنج اجو لازأ ىأ # مهتائيس مهنع رفك» قباسلا ديكأتل

 ءادتهاو . رافكلا لالض ببس ىلاعت نب : « مهايندو مهنيد ف ٠ مهلاحو مهنأش حلصأ ىأ «مهلاب

 مهنأ ببسب رافكلا لامعأل لالضإلا كلذ يأ م لطابلا اوعبتا اورفك نيذلا نأب كلذإ لاقف نينم ملا
 ىأ #مهبر نم قحلا اوعبتا اونمآ نيذلا نأو» قحلا ىلع لطايلا اوراتخاو . لالضلا قيرط اوكلس

 هللا ٌبرضي كلذكإ» نمحرلا دنع نم لزنملا ناميالاو قحلاب اوكسمتو , ىدهلا قيرط اوكلس نينم ملا نأو
 - نيرفاكلاو نينم ملا  نيقيرفلا نم لك رمأ هللا رجل حضاولا نايبلا كلذ لثم يأ *مملاثمأ سانلل

 رمأ نيرفاكلا ىلع ةرفاسلا برحلا هذه نالعإ دعبو . . ال ا

 يف رافكلا متكردأ اذإف ىأ # باقرلا برضف اورفك نيذلا متيقل اذإف» لاقف مهداهجب نينم ُؤملا ىلاعت

 لعفلا فذح مث ًابرض باقرلا اوبرضاف هلصأو : ليهستلا يف لاق فويسلاب ادصح مهودصحاف برحلا

 (”لتقلا ةفص ىف بلاغلا هنأل باقرلا برضب هنع ربع نكلو ؛ مهولتقا : دارملاو هماقم ردصملا ماقأو

 ملو تاحارخجلاو لتقلا مهيف مترثكأو مهومتمزه اذإ ىتح ىأ «قاثولا اودشف مهومتنخثأ اذإ ىتح#

 «باقرلا برضفو ةرابعلا هذه فو : يرشخمزلا لاق مهلتق نع اوّفكو مهورسأف ةمواقملل ةوق مهل قبت

 ةراطإو قنعلا ٌرحوهو 5 ةروص مئشأب لتقلا ريوصت نم اهيف امل . لتقلا ظفل ىف سيل ام ةدشلاو ةظلغلا نم

 يتحمر 4 نابي لك هتف اوييرضاو قانعالا قوق اوس رض اف او هلوق قا ةظلغلا هذه ل دار دقلوب «نادتلا سار

 ,لبح نماطب ري امل مسا قاثولاو « مهورسأف يأ «قاثولا اودشفو» هومتظلغأو م ا
 مهحارس اوقلطتو مهيلع اونمت نأ امإ مهرسأ دعب نوري متنأ مث يأ 4 ادفاّمِإو دعب اتم اًمِإف» 0 هريغ

 . مهتكوش مترسك دق اونوكت نأ دعب نكلو. مهسفنأل ءادف ًالام مهنم اوذخأت وأ . لام نم لباقم 7

 . 580١/4 فاشكلا (5). 5 ليزنتلا مولعل ليهستلا (") . ١/4 ىواصلا ةيشاح (7) . 55٠/4 فاشكلا (1)



 1 نورشعلاو سداسلا ءّرجلا

 رز ارا را لس

 مهلخدبو يد ْمُهلَب حِلصيو ميد 2 مِهَلامحَأ لص أ قتلي نايل ضب

 0 #ت 3 لا 1 5 2 ىء رار 72 00 ىلع هم 0

 0ك لا الا 1 ل لا لا ل ا مو م ار رو ويمر

 22 مهللمعا 17155 لزرب 2 مه لضأو مهل اسعتف

 عضوب يهتنتو برحلا يضقنت ىتح يأ «اهرازوأ برحلا عضت ىتح# حارجلاو لتقلا ةرثكب مهومتزجعأو
 ولو كلذإ نيكرشملا راحدناو مالسإالا ةزعب كلذو .هل نيئوانملاو نيملسملا نيب برحلا يهتنتو اه اقثأو اهتالآ

 نأ نود ) هترذقب مهكلهأو مهنم رصتنال هللا دارأولو . ركذ ام مهيف رمألا يأ «مهنم رصتْنال هللا ءاشي

 نم لاكنو ٍةبوقعب نيرفاكلا نم مقتنال هللا ءاش ول يأ : ريثك نبا لاق مهلاتق ىلإ - نونم ؤملا اهيأ - مكفلكي

 رهظيف . مكتابثو مكناميإ ربتخيل مهداهجب مكرمأ هّنكلو يأ « ضعبب مكضعب اولبيل نكلوإ# 2""هدنع
 #«نيرباصلاو مكنم نيدهاجملا ملعن ىتح مكنولبنلو# ىلاعت لاق امك هريغ نم ناميالا يف قداصلا لاح

 نم لتق نمو « ةنجلا ىلإ نينمؤملا نم لتق نم ريصيف .٠ نينم ؤملاب نيرفاكلاو نيرفاكلاب نينم ملا يلتبيلو
 نيذلاو يأ «مملااعأ لضي نلف هللا ليبس يف اولتق نيذلاو# لاق اذهملو رانلا ىلإ نيرفاكلا

 مهيدهيس ىأ #مي.دهيس# هيمنيو هفعاضيو هرثكي لب . مهلمع هللا لطبي نلف هللا ليبس يف اودهشتسا
 حلصيوإ راربألا راد ةنجلا ىلإ مهداشرإو حلاصلا لمعلا ىلإ مهقيفوتب ' ةرخآلاو ايندلا يف مهعفني ام ىلإ

 اهنّيِب ميعنلا راد ةنح لا مهلخديو يأ «مملاهقرع ةنجلا مهلخديو# مهنأشو مهلاح حلصيو يأ «مملاب

 نوئطخي ال مهنكاسمو مهتويب ىلإ اهّلهأ يدتهي : دهاجم لاق هيلإ يدتبيو هلزنم ردحاو لك ملعي ثيحب مه

 0ع ا حو نإ 0 0 ا

 لضأو» نالذخلاو لاو 5 2 ءاعوروهو 5 0. ًءاقشو ًاكالهف ترم هللا 59 نيذلاو

 د : يأ 00 ميدو 0 ناطيشلا 0 مرا 0

 3 لابعألا لوبقلط رق نأ اعألا نآل اهغاضأو اهبهذأ ىأ فم طبات © مهشانو كلذ مهلع

 فيك اورظنيف ضرألا يف اوريسي ملفأإ لاقف رفكلا ةبقاع ىلاعت مهفوخ مث ٠ . © لمعلل طبحم كرشلاو

 . ىراخبلا هاور ثيدح نم ءزج (7”) . /0 /8 طيحملا رحبلا (7) . "7. / ريثك نبا ريسفت رصتخم )١(

 نوطب خافتنا طوبحلاف . ريوصتلا يف نآرقلا ةقيرط ىلع ىريوصت ريبعت لامعألا طابحإو » : لالظلا يف لاق (2) . 4/*710 فاشكلا (؟)
 تهتنا مث تمروو مهلامعأ تخفتنا رافكلا ء ءالؤه كلذكو . توملاو كالهلا ىلإ اهب يهتني ٠ ماسلا تابنلا وأ يعرملا نم ًاعون اهلكأ دنع ةيشاملا

 نيحح « ماعنألا نوطبك ةخفتنملا ماخضلا لايعألاب اوهابت مث ,. هللا لزتأ ام اوهرك نم لاجل ةقباطم ةكرحو ةروص اهنإ ؛ عايضلاو كالملا لإ

 . 5. /؟8 لالظلا « ماسلا تبنلا كلذ ىعرت



 دمحم ةروس (1/) ١ ءم

 ب ويس مص تى ع رص رس را تراس م مم م

 نيرفلكلاو ل ذا هلت نت اقع نك ا رخق ألان اوريست فا 3

 سرت سس1

 أوما َنيدَلأ لخدب هلا نإ 0 4 ومال نير فكل ّنأو أوئماع نيدلا لوم هللا نب َكِلاَذ يد اهلثكمأ

 دعنألا لات ؟ نوأَيو نوُتمَي أوُرَمَك َنلاَو ٌرينألا اتت نم ىرخج تنَج تحصل ات
 رصان لَ مهنتكله 5: آه كن رح لأ كتير نم ةوق ُدَّشَأ ىه يرق نم ا

 هيد مآ الباونتي نك وو بوي لع نك نأ ج
 داعك ةيغاطلا ممألا نم مهقبس نمب لحام اوربل ءال ؤه رفاسي ملفأ يأ «مسهلبق نم نييذلا ةبقاع ناك

 مهرايد راثآ نإف ؟ باذعلا نم مهب لح اذامو ؟ مهام ناك فيك « ا دومو

 نيبولام نم مهصع اه لك لصاتساو . هللا مهكلهأ يأ «مهيلع هللا رمد مهرابخأ نع
 اهانعم نأل مهرمد نم غلبأ ؛مهيلع رمدو» ضاقنألا هذه تحن مه اذإو ةمكارتم ضاقنأ وه اذإف 5 0

 رامدلا هلمش الإ ءيش قبي ملف ًاقابطإ كالحلا مهيلع قبطأو مهدالوأو مهرودو 7 عم مهكلهأ

 ىللوم هللا نأب كلذ رّمدملا باذعلاو ةميخولا ةبقاعلا كلت لاثمأ ةكم راغجلو يأ اًمناثمأ نيرفاكللو#

 تحمر نيعف الو منا ربات الى «مهل ىلوم ال نيرفاكلا نو مهرصانو مهيلو يأ «اونما نيذلا

 اونمآ نيذلا لخدُي َهَّللا ّنِإ» لاقف ةرخآلا ىف نيرفاكلاو نينم ملا - نيقيرفلا نم ,لك لآم ىلاعت نيب مث

 ال ام اهيف يتلا . ميعنلا تانج نينمؤملا لخدي يأ «رابنألا اهتحت نم يرجت تائج تاحلاصلا اوليعو
 لكأت امك نولكايو نوعشمتي اورفك نيذلاوإ رشب بلق ىلع رطخ الو . تعمس نذأ الو . تأر نيع
 مه ممل سيل ٠ مئاهبلا لكأت امك نولكأيو . اهذئاذلو اهتاوهشب نوعفتني ايندلا يف نورفاكلاو يأ «ماعنألا

 : يرشختزلا لاق ةرخآلا يف مهلزنمو مهماقم منهجو يأ «مه ىوشم ٌراثلاو# مهجورفو مهنوطب الإ
 يف ماعنألا لكأت اك ةبقاعلا يف نيركفم ريغ نيلفاغ نولكأيو . لئالق ًامايأ ايندلا عاتمب نوعفتتي ممغأ دارما
 مث .٠" . ةرخآلا يف مهل ماقمو لزنم رانلاو , حبذلاو رحنلا نم هددصب يه امع ةلفاغ اهفلاعمو اهحراسم

 نم مكو يأ «كتجرخأ يتلا كتيرق نم ةوق دشأ يه ٍةيرق نِم نيأكو» لاقف ٍكيهلوسر ىلاعت ىَّلس
 ىأ « مهل رصان الف ممهانكلهأ# اهنم كوجرخأ نيذلا ةكم لهأ نم ىوقأ اوناك ةملاظ ةيتاع "”ةيرق لهأ

 نم ٍةلَك يبنلا عرج سابع نبا لاق ءال ؤبم لعفن كلذكف دحأ مهرصني ملف باذعلا عاونأب مهانكلهأ

 . هللا ىلإ دالبلا بحأل كنإ ) لاق مث ةكم ىلإ تفتلا يالا ىلإ ارخاوم عرش م راحلاب يسار د

 منيب ىلع ناك نمفأو» "” ةيآلا تلزنف تجرخ ام كنم ينوجرخأ كموق نأ الولو ٠ ىلإ دالبلا بحأو

 ءوس هل نير نمك# هنيد رمأ نم نيقيو تابثو « ةريصبو ةجح ىلع ناك نم له يأ «هُبر نم
 ىتح لالضلا ىف اوكمهنا يأ «مهءاوهأ اوعبَّتاو» ؟ ًانسح هآرف حيبقلا هلمع هل نْيَز نمك يأ ؟ «هلمع

 ١18 /4 نيلالجلا ىلع لمجلا ةيشاح (”) . روهشم ٌراجم وهو ةيرق لهأ نم يأ فاضم فذح ىلع مالكلا (78.)7* /4 فاشكلا ريسفت(١)



 ا ظ نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 حاس نعاس رز سو ص رخل و اس سي هس سس جن لا ص 7 سدس 2و رغد

 ري نيرو رهمعط ريغتي ل نب ني 2 وقتمْلا دعو ىتلأ ةنحلأ لَكُم

 رو ّ ص ار وع لص رح انس ١ سس 2 تادوم وعم 00 مسد نس رب س سس 0 2000 سرس ساس 0 - 22

 رانلآ ىف دلل اكلات نب ةرفعلو تامل لكن م اهيف مهو ىقصم لسع نم رثبنأو نيب رش هذ
 00 دمام ل اج م مع رسم هعحاص و را يل ل

 وأ نَا ةلدنع نم وجر ا يَ - كيل عمتسل نم مْمو (ه) مهءاعمأ ْمَطَفَف اميمح آم أوقسو

 ناك نمإ» ب ديري : نو رسفملا لاق ىنعملل ًةاعارم عمجلا ةغيصب ءاجاغإو . اذهك اذه سيل ؟ ىوحلا اودبع
 ضرغلا نآل معأ ظفللاو: . شي رقرافكو لهج ابأ «هلمع ءوس هل نيز#» نميو ةكيهللا لوسر «ةليب ىلع

 لاقف رانلاو ةنجلا نيب ريبكلا قرافلاب هدعب لثم كلذلو . هاوه دبعي نم نيبو . هللا دبعي نم نيب ةنيابملا

 هدابع اهب هللا دعو يتلا . نأشلا ةبيجعلا ةبيرغلا ةنجلا ةفص يأ «نوقتملا دعو يتلا ةنجلا لثم»

 ريغ ءام نم تايراج راهنأ اهيف يأ « نيسأ ريغ غ مام نم ٌراهنأ اهيف# رايخألا نيقتملل اهدعأو راربألا

 نسيشتي مل نبل نم راهنأو# "”ركسم نم .لبج نم رجفت ةنجلا رابخأ : دوعسم نبا لاق ةحئارلا ريغتم

 ع ةماسدلاو ةوالح او ضايبلا ةياغ ف بيلح نم تايراج رابنأو ىأ «همعط

 ٍةذلرمخ نم رابتأو# "' '( ةيشاملا عورض نم جرخمي مل ) عوفرم ثيدح فو ايندلا نابلأ دسفت |[ى دسفي

 اهنع مه الو لوغ اهيف الإ» هنأل نوبراشلا اهب ذذلتي معطلا ةذيذل رمخ نم تايراج راهنأو يأ «نيب راشلل

  جازملا دساف الإ اهب ذتلي ال ايندلا يف معطلا ةهيرك رمخلا نآل . نيبراشلل ةذل اهنأب اهدّيق امنإو 4 نوني
 لسع نم رابهتأو# ذاذتلالا درجمل ةنجلا لهأ اهبرشي . ةحئارلاو ميعطلا يطب يوقف ةرحالا رب اماو

 لحنلا نوطي نم جرخي مل ٠ حيرلاو نوللا نسحو ءافصلا ةياغ يف لسع نم تايراج, راهنأو يأ # ىفصُم

 لك نم ابهيف مهو ©*لحتلا تالضفو عمشلا هطلاخي مل ىأ «ىفصم لسع : دوعنلا وبأ لاق
 فو : يواضيبلا ةيشاح يف لاق راهثلاو هكاوفلا فانصأ عيمج نم ةددعتم ٌعاونأ ةنجلا يف مهلو يأ «تارسغلا

 يأ «مهبر نم ةرفغموإ» ؟” ةجاحلل ال ةذَلل ةنجلا لهأ لوكأم نأ ىلإ ةراشإ بورشملا دعب تارمثلا ركذ

 لجأ ) ثيدحلا يفو ناوضرلاو ةمحرلا عم هللا نم ةرفغملا وهو يحور ميعن نسحلا ميعنلا كلذ قوف مهلو

 هنولكأي ايف فيلاكتلا مهنع عفرت ةنجلا يف : يواصلا لاق ( ًادبأ هدعب مكيلع طخسأ الف ي يناوضر مكيلع

 ال ةرمخآلا ميعنو ؛ باقعلاو باسحلا هيلع بترتي اهبورشمو اهوكأم نإف ايندلا فالخب . هنوبرشيو

 اهفتسالاو ؟ ميحجلا يف دلع وه نمك يأ «راثلا يف دلاخ وُم نمك# ©” هيف باتع الو هيلع باسح

 اميمح ًءام اوقسو# ؟ ريحا دل وع رعب ميما ميعبلا ةللذ قوه نم ىرتماال ى راكنوالل

 طرف نم مهءاشحأ عّطتف . نايلغلا ديدش ًاراح ًءام ةبرشألا كلت ناكم اوقّسو ىأ #«مُهءاعمأ عّطتف

 درت ايتو ا ييكرجو نوح يتيسسابو 12 ةرارخا ل هراعلا ةاذإا مب وووسلا لا + رارج

 لاح ركذ . نيرفاكلا لاح ىلاغت نيب املو "”مهروبد نم اهجرخأو مهءاعمأ مّطق هوبرش اذإف . . مهسوءر

 اي كثيدح ىلإ نوعمتسي ةعامج نيقفانملا ءال ؤه نمو ىأ ك ا ا يي كل ع عسا

 م ص كا وب تا م14 /4 يىواصلا ةيشاح هز . ”“:8/ع ىواضيلا ىلع هداز ةيشاح- (4)



 ص و نع حج ل 50 20 ا

 مهد ودم نا 5 كار اره تيرا لا حط َنلا كبل انا لَ ادملمن

 اد | ْمُهنََ ايطار اح دقق 1 ا ةعاسلا الإ نورظني 0 مهنوُقَت مهلأو ىّده

 رول ص نحاس رف عم د 7 لص ه8 سو يرو ميس

 ١ هلو تسْؤَمْلآَو َنيِنمْومْللَو كد رفغتساو هّلنأاَلِإ هنلإآل رهن أ لعأف 2 مهب ذ مهن اح

 مو لص حج يس سس مرو ل رم ها

 0 ركل وشمو كبلقتم

 اذام ملعلا اوتوأ نيذلل اولاق# كسلجم نم اوجرخ اذإ ىتح ىأ #كدنع نم اوجرخ اذإ ىتحإ# دمحم

 لاق ؟ ةعاسلا كلت ىف ًابيرق دمحم لاق اذام  دوعسم نباو سابع نباك ةباحصلا ءاملعل اولاق يأ «ًافنآ لاق
 هك هللا لوسر ىلإ نوسلجي اوناك ثيح . مهمهف ةلقو مهتدالب يف نيقفانملا نع ىملاعت ربخأ : ريثك نبا

 اذام : هراخصلا نيب حاملا لعل اولاق ودنع نم اريح اذا: ًائيش هنم نومهفي الف ء همالك نوعمتسيو

 ىلع هللا عبط نيذلا كئلوأ ه ©0هب نوثرتكي الو لاق ام نولقعي ال . ةعاسلا ىأ «ًافنآ» دمحم لاق
 نيذلاو# ةلطابلا مهئاوهأ ءارو اوراس يأ #«مهءاوهأ اوعبّتاو» رفكلاب مهبولق ىلع متخ ىأ «مهبولق

 مهدشر مهمهلأو ىده هللا مهداز دقف نوقتملا نونم ْؤملا امأو ىأ «مهاوقت مهاتآو ىدُه مهداز اودتها

 نزلا كاتس نم يسمي او ليعتك رد عر الوب عوني نان هنآ لات نسب الن خلا عامر لاذ
 ام لاق ول هنإف . قفانملا رذع عطق وهو ةدئاف هيفو . ملعي امب لمعيو. مهفيف عمتسي هنإف . هفالخب يدتهملا
 (”بولطملا ءافخل ال بولقلا ءامعل كلذف ( طبتساو.مهف نمؤلا 00006 . هضومغل همالك تمهف

 مهو مهتغبتف ةأجف ةعاسلا مايق الإ نورظتني لهف يأ «ةتغب مهيتأت نأ ةعاسلا الإ نورظني لهفإ»

 متاح ةئعب اهنمو « اهتامالعو اهتارامأ تءاج دقف ىأ «اهطارشأ ءاج دقف#» ؟ نولفاغ نوراغ نورداس
 ال ثيح « ةعاسلا مهتءاج اذإ ركذتلا مهل نيأ نمف يأ «مهاركذ مهتءاج اذإ مهل ىّنأف» خي لسرلا
 ةينادحوب ملعلا نم هيلع تنأ ام ىلع دمحم اي مدف ىأ «هللا الإ هلإ ال هنأ ملعاف# ؟ ةبوت الو مدن عفني
 تام ؤملاو نينم ؤمللو كل ةرفغملا هللا نم بلطا ىأ «تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتساو» هللا
 دازلا اودعأف ٠ ةرخآلا يف مكريصمو . ايندلا يف مكفرصت ملعي يأ «مكاوثمو مكبلفتم ملعي هللاو#
 5 . داعملا مويل

 #«مكلاثمأ اونوكي ال مث. . ىلإ . .ةروس تلزُت الول اونمآ نيذلا لوقيو#»: للاعت هللا لاق
 . ةروسلا ةياهن (78) ةيأ ىلإ )3١( ةيآ نم

 ينأي انهو « نينمؤملا نع ءاج مث . نيرفاكلا نع ثيدحلا يف ةروسلا ءدب ناك : ةمساَنملا
 مالصإالا ىلع مهادلا رطخلا مهرابتعاب ةروسلا نم ربكألا بناجلا قرغتسا دقو . نيقفانملا نع ثيدحلا

 . هنم نيقفانملا فقوم نعو داهجلا نع ثدحتت ةميركلا تايآلاو . نيملسملاو

 . 88/74 ريبكلا ريسفتلا (31) . #76 /#م ريثك نبا رصتخم (1)



 "11 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 0 رى روس ريف ٌةاضص عر 0

 موف يف لا تأ لاتقل اف دو نك ةروس تن اذ ةروس تاز لأ أونما< نيا لوقو

 را د ا ص عا ف و2 زووم و ري ول لل ل لص تصر لع را رتل نس . 2

 سال ا منع اًدِإَف فورعم لوقو هعاط 6 ف لوف 5 هيلع ىثغملأ رظن كيلإ نورظني ضرم

 رق رس رع سك جار نع يللا وع نس م عر 2 وارل ساس نيس

  ٌركَماَحراوعطقنو ضرألا ىفأو دسفن نأ ملون نإ ُهْيَسَع ْنَهَف 0 مل اريح َنَكَل هللا او َدَصْوََ
 لع جذل ص وب رق جي لتس خا سا ركع رق ركل سرس هس

 ن5 مرلصبأ ىعأو مه هللآ مهنعل نيل كيتو

 نغضلا : يرهوجلا لاق ةنيفدلا مهداقحأ «مههاغضأ» لّهسو نّيز «لّوسإ : ستمفغللا
 حلصلا «ملسلا» مهتمالع «مهايسو «”داقحألا ىلع اونطبأ موقلا نغاضتو . دقحلا : ةنيغضلاو

 مكصقني «مكرتي» دحاو ىنعمب حلأو فحلأو ةلأسملاب ىفحأ : لاقي مكيلع حلي 4 مكفح يل ةعداوملاو

 .. هصقن ىأ هقح هرتو : لاقي

 ًاقوش نوصلخلا دو ؤملا لوقيو ىأ «ةروّس تلّزُن الول اونمآ نيذلا لوقيو» : : ريسيفللا
 ركذو ةمكح ةروّس تلزنأ اذإف» داهجلاب رمألا اهيف ةروس تلزنأ ًاله : هباوث ىلع ًاصرحو داهجلا ىلإ
 #«ةمكحم# : يبطرقلا لاق لاتقلاب رمألا ىلع ةلالدلا ةرهاظ ةعرض ةروس تلززأ اذإف يأ «لاتتلا اهيف

 "ا لع دشأ يهو . ةمكحم يهف داهجلا اهيف ركذ ةروس لك : ةداتق لاق دقو خسنت مل يأ

 كيلإ نورظني# قافنو كش كش مهولق ىف نيذلا نيقفانملا تيأر ىأ «صضرم مه.ولق يف نيذلا تنيأر#

 رظني امك ٠ ًاعلهو ًانبج مهراصبأ صخشت دمحم اي كيلإ نورظني يأ «توملا نم هيلع يشغملا رظن

 اهانعم ةملك يهو : ليهستلا يف لاق مهل ليوف يأ 4م ىلوأفإ» توملا لولح نم ةيشغلا هتباصأ نم
 تودع نيف «فورعم لوقو ةعاط» (" «يىلوأف كل ىلوأ#» ىلاعت هلوقك مهيلع ءاعدلاو ديدهتلا

 مالك وهو : يزارلا لاق ٠ نسحأو لضفأو مهل ريخ بيط ليمج لوقو 6 دمحم اي كل ةعاط ىأ ربخلا

 لديو ةفوصوم اهنأل ةركذلاب ءادتبالا زاج اغإو « لثمأو نسحأ ىأ محلب ريخ هريدقت ربخا فوذحم فنأتسم

 0 ا وي ةصلخم ةعاط : لاق هنأك «فورعم لوقوو» هلوق هيلع

 اودهاجو مهتاين اوصلخأ ولف ولف ىأ «م ًاريخ ناكل هللا اوقدص ولفو» لاتقلا ضرفو دجلا دج اذإف

 نإ متيسع لهف# طرشلا باوج ةلفشاو . نايصعلاو سعاقتلا نم مهل اريخ كلذ ناكل نيقيو قدصب

 ىلإ اوعجرت نأ مالسإالا نع متضرعأ نإ مكّلعلف يأ «مكماحرأ اوعّطقُتو رضرألا ىف اودسفت نأ متيّلوت

 متيأر فيك : ةداعق لاق !! ماحرألا عطقو ٠ . ىصاعملاب ضرألا ىف داسفإالا نم « ةيلهاجلا يف | هيلع متنك ام

 لاق ! ؟ نمحرلا اوصعيو . ماحرألا اوعطقيو ؛ مارحلا مدلا اوكفسي ملأ , هللا:باتك نع اولوت نيح موقلا
 مهدرط يأ للا مُهنعل نييذلا كلوأ» «“ كي لوسرلا نامز دعب ةرتفلا نم ىرج ام ديري : نايح وبأ

 . 5147/١5 يبطرقلا ريسفت (؟) . نغض ةدام يرهوجلل حاحصلا (1)

 امو #فو رعم لوقو ةعاطإ# هربخو مهب ردجأو قحأ يأ « ممل ىلوأف» ىنعم نأ ىلا نيرسفملا ضعب بهذو 14 /1 ليزنتلا مولعل ليهستلا ةرفإ

 . 87/8 طيحملا رحبلا (8) . 57/78 ريبكلا ريسفتلا (5) . يبطرقلا رايتخا وهو رهظأ هانركذ



 دمحم ةروس (47) 517

 هلل يور بربس سجسس ع سس مس سوآ1 مصممو مورس عرج رم 1 ريب سم س5 ملا  يرنسرام _رئجام سم م1
 هر 1 اردأ أوزتءأ ءيز : ١ م | تاع لأ 0 ٠

 ىدطلأ مهل نيبتام دعب نم هرلبد لع اودير نيل نإ 0 أهلاغق بولق نع م ناءرفل نوربدتي الفا

 ا ءص 0 سرر | ربس ريما سس ساو رب سا سل | ساو راس ل رجس سا ص سارغس يحطم سالس مخ 9 م

 صالأ ضعب ىف كعيطنس هللأ لزنام اوهرك نيذلل اولاق مهناب كلاذ و مهل ماو مهل لوس ناطيشلأ
 ررعج# م سرعاس سوس جس رس رب را سرنا ص ص را ص ا ضو را رس جس ع هل سارا رس نس راس ل صل ار

 :أب ُكِلَذ يو مهرثبدأو مههوجو نوب رضي ةكبتلملا مهتفوت اذِإ فيكف 2 مهرارسإ لعب هللأو
 م

 © مهلمْعأ طبخأق ,هتاوضر أوه كو هلأ طتخأ ام أوعبتأ

 نع مهبولق ىمعأو «. قحلا حاتسا نع مهمصأف ىأ «مهراصبأ ىسمعأو مهمصافن» هتمحر نم مهدعبأو

 . ةنعللا هيلع تقح كلذ لعف نم نأ ىلاعت ربخأ : يبطرقلا لاق داشرلا ليبس ىلإ نودتبهي الف ىدهلا قيرط
 الفأإ» ©”لقعت ال يتلا ةميهبلاك هلعجف . هعمس نإو قحلل داقني ال ىتح . هرصبو هعمسب عافتنالا هبلسو

 ظعاوملا نم هيف ام اوريل هنوحفصتيو نآرقلا نومهفتي الفأ يأ يخيبوت ماهفتسالا ؟ «نآرقلا نورّيدعي
 « لب » ىنعمب « مأ » «امافقأ بولت ىلع مأ# ؟ ! تاقبوملا نم هيف اوعقو اهف اوعقي ال ىتح . رجاوزلاو

 ركفتلا لبقت ال ىتح اهتوسقو بولقلا ةملظ ىلع مهخيبوت ىلإ ربدتلا مدع ىلع مهخيبوت نم لاقتنا وهو
 لاق ناميإ الو رون اهيلإ ذفني الف ةيديدحلا لافقألاب ةلّبكم اهنأك ةملظم ةيساق مهبولق لب : ىنعملاو ربدتلاو
 يف لئاقلا لوقي اك اذهو . دوجوم ريغ هنأكف ةفرعملا هيف نكت مل اذإف ةفرعملل قلخخ بلقلا نإ : ىزارلا

 ىلع اودترا نيذلا ّنِإ» "رجح اذه بلقب سيل اذهو , شحو اذه ناسنإب سيل اذه : يذؤملا ناسنإلا

 قيرط مهل حضو نأ دعبو . ناميالا دعب رفكلا ىلإ اوعجر ىأ «ىدلا مهل نّيبت ام دعب نم مهرابذأ
 نّيز ناطيشلا يأ «مهل ىلّمأو مهل لوس ُناطيّسشلا» ةحضاولا تازجعملاو ةرهاظلا لئالدلاب ىدهلا
 لّرن ام اوُمِرك نيذلل اولاق مهنأب كلذإ» لجألا لوطو . لمألاب مهعدخو مهرغو . رمألا كلذ مه

 ايغبو ادسح هللا هلزن يذلا نآرقلا اوهرك نيذلا دوهيلل اولاق مهنأ ببسب لالضإالا كلذ يأ «هللا

 طيبثتو . داهجلا نع دوعقلاك هب اننو رمأت ام ضعب ىف مكعيطنس ىأ «رمألا ضعب يف مكعيطنس»
 نم هنونطبي امو « مهايافخ ملعي العو لج وهو ىأ «مهرارسإ ملعي هللاو» كلذ ريغو هنع نيملسملا

 هللا هرهظأف ًارس كلذ دوهيلل نوقفانملا لاق : نورسفملا لاق نيملسملاو مالسإالا ىلع رمآتلاو سدلاو ديكلا

 مهلاح نوكي فيكف يأ #مهرابدأو مههوجو نوب رضي ةكئالملا مُهتفوت اذإ فيكفإ» مهحضفو ىلاعت
 مههوجو اهب نوب رضي ديدح نم عماقم مهعمو مهحاورأ ضبقل باذعلا ةكئالم مهرضحت نيح

 ءاضقنا ىلإف باذعلا مهنع رخأت نإ يأ ديدهتلاو فيوختلا ىلع ىنعملاو : يبطرقلا لاق ؟ مهروهظو
 مهنأب كلذ ”هربد ىفو ههجو ىف ةكئالملا برضت الإ ةيصعم ىلع دحأ قوتي ال : سابع نبا لاق '"رمعلا

 ام اوهركو قافنلا قيرط اوكلس مهنأ ببسب باذعلا كلذ يأ «هناوضر اوهركو هللا طخسأ ام اوعبّتا

 مهنايإ لاح هولمع ام لطبأ ىأ «ممىلاعأ طبحأف# تاعاطلا نم امههريغو داهجلاو ناميالا نم هللا يضري

 . 35/78 يزارلل ريبكلا ريسفتلا (1) . 741/15 يبطرقلا ريسفت (1)
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 امو نو رشعلاو سدلسلا ءرجلا

 عل ل رم ار مو رس 1 هر ير اص ص سل 2# ريس

 رعلق مهكلتيرأل ءامولو 5 09 مهنلغضا هلآ جري نل نأ شرم موف فلا بح م

 ةيايوتللا آخ غلاتك هاكتتاتب نقلا ين قوت هني
 خلا تلا م ماعم 1 همس ل 0 يا

 . ريل س سوو 0 ثلا اص رص

 الو 25 اوعبطأ 5 10 ظ0101 و اعيش هلل ورضي د
 يا رس لس را رس نس | نع م. رعيئاعو جر ص اصل ناسا ىلا

 هج كفي لق رف فووق لبس اوصاف ص كلام اولطبت

 نوقفانملا دقتعيأ يأ ؟ *مهئاغضأ هللا جرخي نل نأ ضرم مهبولق يف نيذلا بيسح مأ# ربلا لاهعأ نم
 مهداقحأو مهضغب رهظي نل هنأو ؟ نينمؤملا هدابعل مهرمأ فشكي نل هللا نأ قافنو كش مهبولق يف نيذلا

 «مهايسب مهتفرعلف مهكانيرأل ءاشن ولو مهرمأ فشكيو مهحضفي نأ دب ال ؟ نيملسملاو مالسإإلا ىلع
 ىلعو مهيلع ًءاقبإ مهيلع رتس هللا نكلو مهتمالعب ًانايع مهتفرعف مهصاخشأ دمحم اي كانيرأل اندرأ ول يأ

 نم نيقفانملا دمحم اي نفرعتلو يأ 4«لوقلا نحل يف مهّتفرعتلو» نوبوتي مهلعل نيملسملا نم مهب راقأ
 لاق ةّبسمو رفك هنطابو مالسإو نامي هرهاظ يذلا لوقلا نم كب هنوضرعي ايف , هبولسأو مهمالك ىوحف
 هيلع ىفخي ال يأ «مكلامعأ ملعي هللاوإ '”هفرع الإ قفانم هِي يبنلا دنع اهوزن دعب ملكتي مل : يبلكلا

 نيدهاجملا ملعن ىتح مكّنولبنلو» ديعوو دعو هيفف ٠ مكدصق بسحب مكيزاجيف مكلامعأ نم
 ملع  ملعن ىتح ةقاشلا فيلاكتلا نم هريغو داهجلاب 'سانلا اهيأ مكُنربتخنلو يأ *نيرباصلاو مكنم
 مكلامعأ ربتخنو يأ «مكرابخأ اوُلبنو» داهجلا قاشم ىلع نيرباصلاو . هللا ليبس يف نيدهاجملا  روهظ
 ةجحلا هب موقت دوجولا يف ًارهاظ ًاملع هملعن ىأ «ملعن ىتحإ» هلوقب دارملا : ليهستلا يف لاق اهحيبقو اهنسح
 ناكو . مهنم ردصي امب هدابع ىلع ةجحلا ةماقإ دارأ هنكلو . اهنوك لبق ءايشألا هللا ملع دقو . مكيلع
 تدور وصب اصلا ل وللا لاقو ىكب ةيآلا هذه أرق اذإ ضايع نب ليضفلا

 لوخدلا نع سانلا اوعنمو هللا تايأب اودحج ىأ #هّللا ليبس نع اودصو اورفك نيذلا نإإ '''انراتسأ

 نفتح نع اريرخوت لرتمرلا اوذاغ يأ 4«ىدمحلا مهل نّيبت ام دعب نم لوسرلا اوّقاشوإ» مالسإللا يف

 ىأ « مهلامعأ طبحُيسو ًائيش َهَّللا ارضي نلإ» تايآلاو ججحلاب هللا لوسر هنأو هّقدص مه رهظ ام دعب
 يف اهل نوري الف اهوحنو ةقدص نم مهلامعأ لطبيسو . ررضلا نم ًائيش مهدصو مهرفكب هللا اورضي نل

 هلوسر رماوأو هللا رماوأ اولثتما يأ 4لوسرلا اوعيطأو َهَّللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهءأ ايإ» ًاباوث ةرخآلا
 نكعلا و قافنلاو رفكلا نم مهلامعأ ءال ؤه هب لطبأ امب مكل امعأ اولطبُ الو يأ «مكلاعأ 1010 7
 قيرط نع سانلا اوّدصو هللا تايآب اودحج ىأ «هللا ليبس نع اودصو اورفك َنيذلا نإ ءايرلاو
 هللا رفغي نلف ىأ «مهل هللا رفغي نلف# رفكلا ىلع اوتامو ىأ «رافك مهو اوتام مث#» ناميالاو ىدحلا

 . 5٠/5 ليزتتلا مولعل ليهستلا (؟) . 58 ١5/ يبطرقلا ريسفت (1)



 دمحم ةروس (4/) "1

 َدلا ةزيخلا نإ يي ْكلمحأ كري نلو كعم هللا َنولعأْلا متن و ملل لإ أود أونيع الق

 ماسر امرك عج يكونا لكسب الو روج كت ؤيأوقتتو اوُسْؤُم نإو رو بعل

 عرض حرص ١ لص رس 26 م ص ع رص را لس سرا س ه6 . يسربص و رث ص سس

 لخبي نمو لحب نم مَ هلم نأ قنوع هالو مناتم “9 طعس جرو أولَحب

 ايوب ال م لوغ انْرَق كدت اورتن إو ةارققلا أَو يملا طلو ءهسْنن نع ٌلمْياَكِ
 نأ رفغي ال هللا نإ» ىملاعت هلوقل هل هللا رفغي ال رفكلا ىلع تام نم نأب عطق اذهو 5 لاوحألا نم لاخبب م

 باحصأ يف هلوزن ٌحص نإو ٠ . رفكلا ىلع تام نم لك معي مكح اذهو : دوعسلا وبأ لاق «هب كرشُي
 اذإ رافكلا عم حلصلاو هنداهملا ىلإ اوعدتو اوفعضت الف ىأ «ملسلا ىلإ اوعدتو اونهت الف# 2”بيلقلا

 مكعم هللاو يأ «مكعم هللاوؤ نونمؤم مكنأل نوبلاغلا ةزعألا متنأو يأ «نولعألا متنأوإ مهومتيقل

 هلوق فو : ريثك نبا لاق مكلامعأ باوث نم ًائيش مكصقني نل يأ «مكلامعأ ٌمكرتَي نلوؤ» رصنلاو نوعلاب
 ام يأ «وملو بعل ايندلا ًةايحلا افإ» ؛”ءادعألا ىلع رفظلاو رصنلاب ةميظع ةراشب «مكعم ُهللاو»
 ل خيش لاق دالوألا هب ىهلتي ىذلا وهللاو بعللاك. تابثالو اهل رارق ال. ةيناف ةلئاز الإ ايندلا ةايحلا
 باوث ىلإ يدؤي امو . داهجلا ىلإ مادقإالا نم ًاعنام حلصي ال . ةلجاعلا ظوظحلا نم اهيف امو ايندلا نأ ىلاعت

 نوكي نأ يغبني الف ٠ ةيقابلا ةايحلا يه ةرخآلا نأو . اهاوز ةعرس يف بعللاو وهللا ةلزنمب اهنوكل ؛ 0

 «”داهجلا نع فلختلاو وزغلا نع نبجلل ًاببس تاوهشلاو تاذللا نم اهيف ام ىلع صرحلاو اندلا بح

 مكلامعأ باوث مكطعي ؛ هاوقت قح هوقتتو هللاب اونم ؤت نإو ىأ « مكر وجأ مكتؤي اوقتتو اونمؤُت نإو»
 اهيف ةضورفملا ةاكزلا لب ٠ . مكلاومأ عيمج + اوقفنت نأ مكنم بلطي الو يأ «مكلاومأ مكلأٌسي الوإل ًالماك
 ةاساوم لاومألا نم تاقدصلا مكيلع ضر امنإو ٠ ًائيش مكنم بلطي ال مكنع ينغوه ىأ : ريثك نبا لاق

 مكلأسي نإ ىأ «اولخبت مكفحيف اهومكلأسي نإ 4: بكيلع هباوثو كلذ عفن دوعيل 5 ءارقفلا مكناوخبال

 ف ام جرخيو يأ «مكناغضأ جرخيو# اولخبت اهقافنإ يف مكيلع حليو . اهبلط يف غلابيو مكلاومأ عيمج
 قوت لاوفألا ةبحم ىلع لبج ناسنإالا نأل كلذو : ليهستلا ىف لاق قافنإلا ةهاركو لخبلا نم هكبولق
 مّنأ اهإ)  فيلاكتلا يف مهيلع ديدشتلا مدع هدابع ىلع ىلاعت هتمحر نمف « هرئارس ترهظ هيبحو عزول

 دقو هللا ليبس يف قافنإلل نوعدُت نيبطاخملا رشعم متنأ اه يأ هللا ليبس ىفاوقفنتل نوعدُت ءالؤه

 افإف لخبي نمو هنع كسميو قافنإالا نع حشي نم مكنمف يأ «لخبي نم مكنمفإ» نوقيطت ام متفلك
 ايدي منال هس لخ هلحب ررض دوعي امإف هللا ليبس يف قافنإالا نع لخب نمو يأ «هسفن نع لخيي

 نمض اذإ « نع » بو . حش ىنعم نّمض اذإ « ىلع » ب ىدعتي لخبو : ىواصلا لاق باوثلاو رجآلا

 . مكلاومأ ىلإ جاتحمب سيل مكقافنإ نع نغتسم هللاو يأ «ءارقفلا متنأو ينغلا هللاو# ” كسمأ ىنعم

 )١( ىواضيبلا ىلع هداز ةيشاح (7) . 774/8 ريثك نبا رصتخم (7) . /8/ه دوعسلا وبأ 837/7" .
 )5( ليهستلا (0) .. 78 /* ريثك نبا رصتخم 4/ 8٠ . ) )1يواصلا ةيشاح 24/4 .



 ,«”9320 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 , هرماوأ عابتاو هتعاط نع اوضرعت نإو يأ «مكريغ ًاموق لدبتسي اولوتت نإو#» هيلإ نوجاتحم متنأو
 يف مكلثم نونوكي ال يأ #مكلاثمأ اونوكي ال مث# مكنم هلل عوطأ نونوكي نيرخآ اموق مكناكم فلخي

 . ءايخسأ ءامرك اونوكي لب قافنإلا نع لخبلا

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هسغالتبا

 نيبو «مهلامعأ لضأ هللا ليبس نع اودصو اورفك نيذلاإب ةيناثلاو ىلوألا ةيآلا نيب ةلباقملا - ١
 . ةيعيدمبلا تانسحملا نموهو ةيآلا 0 . . تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلاو#

 : هنأشب ءانتعالاو هميظعت ةتكنلاو «دمحم ىلع لّزُن امب اونمآو9 ماعلا دعب صاخلا 1

 عضولا نم قتشاو « هتلآ عضوب لاتقلا كرت هّبش «اهرازوأ برحلا عضت# ةيعبتلا ةراعتسالا -*
 . ةيعبتلا ةراعتسالا قيرطب كرتنو يهتنت ىنعمب « عضت »

 نأل مادقألاب رّبعو . مكتبثي يأ لكلا دارأو ءزجلا قلطأ «مكمادقأ تبثيو# لسرملا زاجملا - 5
 . «مكيديأ تبسك امبإ# لثم وهو اهيف نارهظي لزلزتلاو تابثلا

 : #ءارقفلاو ف ينغلا# نيبو او رفكو و اونمآ» نيبو «ءادفو 5 . ًانم» نيب قابطلا  ه

 1 مئاص هراهن لثم هلهأل وهو رمألا ىلإ مزعلا بسن «رمألا مزع اذإفو» لقعلا زاجملا - 5

 ديدشتو خيبوتلا ديكأتل باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا وهو «متيلوت نإ متيسع لهفإ تافتلالا -

 . عيرقتلا

 حيفنت ال اهنإف . ةلفقملا باوبألاب مهولق هبش «اهافقأ بولق ىلع مأ# ةيحيرصتلا ةراعتسالا 4
 : تاراعتسالا فئاطل نم يهو « لذاع لذع اهيف ديفي الو . ظعاو ظعول

 ٠ - همعط ريغتي مل نبل نم راهنأو . نسآ ريغ ءام نم راهنأ اهيفإ رابنألا ركذ راركتب بانطإالا .
 ةنجلا ميعن ىلإ قيوشتلا ةدايزل كلذو ةيآلا # . . نيب راشلل ٍةذل رمخ نم رابنأو 1

 ١ ناعيالا دعب رفكلا نع ةيانك « مهرابدأ ىلع اودترا# ةيانكلا .

 خلا «مهراصبأ ىمعأو . مهءاوهأ اوعبتاو . مهامعأ لضأ» فلكتملا ريغ نيصرلا عجسلا -

 ( دمحم ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 ف نب اب



 فلما

 ةروُسْلا يكَذي نيب

 جلاعت يتلا ةيندملا روسلا رئاس نأش عيرشتلا بناجب ىنعُت يهو « ةيندم ةميركلا ةروسلا هذه

 5 هيجوتلاو . قالخألاو تادايعلاو 3 تاللماعملا ىف ةيعيرشتلا سسألا

 تس ةنس نيكرشملا نيبو ة5لوسرلا نيب مت يذلا 6 ةيبيدحلا حلص ه نع ةميركلا ةروسلا تثدحت

 « نينم ؤملل نيكمتلاو رصنلاو زعلا مت ' هيو ودكم خلو مظعألا حتفلل ةيادب ناك ىذلاو 208

 . تايآلا #. . ًائيبم ًاحتف كل انحتف نإِد ًاجاوفأ أ اجاوفأ هللا نيد يف سانلا لخدو

 ناوضر ةباحصلا اهيف عياب يتلا « ناوضرلا ةعيب » نعو . نينمؤملا داهج نع ةروسلا ت تثدحتو

 اهكراب كللذلو نأشلا ةليلج ةعيب تناكو , توملا ىتح هللا ليبس يف داهجلا لع إو هللا لوسر مهيلع هللا

 ذإ نينم ؤملا نع هللا يضر دقل» رون نم روطس يف ميظعلا هباتك يف اهلجسو « اهباحصأ نع يخرو « هللا

 , ةيآلا 4# 1 ةرجشلا تحن كنوعيابي

 ء ضرم مهبولق يف نيذلا بارعألا نم قي هللا لوسر عم جورخلا نع اوفلخت نيذلا نع تثدحتو
 تايآلا تءاجف . مهعم اوجرخي ملف نينم ؤملابو لك هللا لوسرب ةئيسلا نونظلا اونظ نيذلا نيقفانملا نمو

 . تايآلا # . . انولهأو انلاومأ انتلغش بارعألا نم نوفّلخملا كل لوقيس» مهرئارس فشكتو مهجضفت

 اهي فيدو دةرونلا ةنيدملا ىف  همانم يف لَو هللا لوسر اهآر يتلا ايؤرلا نع ةروسلا تثدحتو

 كلت تققحت دقو . نيئثئمطم نينمآ ةكم نيملسملاو كول وسرلا لوخد يهو « اورشبتساو اوحرفف هباحصأ

 قحلاب ايؤرلا هلوسر هللا قدص دقل» ةنينأمطلاو نمألا عم نيرمتعم نونم ملا اهلخدف ةقداصلا ايؤرلا

 . «.. نيرّصقمو مكسوءر نيقلحم نينمآ هللا ءاش نإ مارحلا دجسملا نلخدتل

 هللا لوسر دمحم# رايخألا راهطألا هباحصأو ٍدِلك لوسرلا ىلع ءانثلاب ةميركلا ةروسلا تسمتحو

 5 ةيآلا # . مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو

 ًاحتف كل انحتف انإ نيبملا حتفلاب نينمؤملا رّسشب ىلاعت هللا نأل حتفلا ةروس تيمس :هيتحعسلاا

 . تايآلا « . . ًانيبم



 ا ل كك هللا لوسر ىلع ةميركلا ةروسلا تلزن : اسه | 2.

 انإ» ( اهيف امو ايندلا نم ىلإ لا هيلع هللا تاولص لاق ةروسلا

 دمحأ مامالا هجرخأ «ًانيبم ًاحتف كل انحتف

 «ًاميلأ ًاباذع هيذعي لوستي نمو . . ىلإ . . ًانيبم ًاحتف كل انحتف اّنإ» : ىلاعت هللا لاق
 . ١17( ةيأ ةيابن ىلإ )١( ةيآ نم

 لاق ملألاو نزحلاو ةءاسملا «ءوّسلا» 'تابثلاو ةنينامطلاو لوكسلا 4ةنيكسلا» : ستفغللا
 ره يعي ءوسلا ةرئادو . مضلاب ءوسسلا مسيالاو « هس ضيقن ةءاسمو حتفلاب أءوس هءاس : ىرهوجلا

 ٍف ف زيزعتلا يمسو « هنع ىذألا اوعنمتو هو رصنتو يطع هو رزعت#» 27ةءاسملا نمره متن نمو ءرخلاو
 يرهوجلا لاق ىكله «ًاروب» دهعلاو ةعيبلا ضقن *ثكنإ حيبقلا لعف نم عنام هنأل اريزه ةدودجلا

 "”كله ىأ ناللف رابو «. رئاب عمج (ًاروب ًاموقدو هيف ريخ آل ىذلا كلاملا دسافلا لجرلا : روبلا

 ءةسدو مثإ # جرح

 ىلإ رفسلا دارأ نيح ةنيدملا بارعأ يللا لوسر نع فلخت : لاق سابع نبا نع : كل
 ملعيل ىدهلا هعم قاسو ٍةرمعب مرحأو 5 شيرق نم ًارذح هعم مهرفنتسا ناك نأ دعب جرعسفلا ءاع هك

 انتلغش بارعألا نم نوفلخملا كل لوقيسإ تلزنف لغشلاب اوُلتعاو هنع اولقاشتف ٠ ًابرح ديري ال هنأ سانلا

 . ةيآلا « . . انل رفغتساف انولهأو انلاومأ

 كو ص هج و
 الل

 ِميحيارملاََسْأ

 م همم عم و ا >7 مسخ 20 2 م

 ل يي : رتسفللا
 هركذو . نوكي نأ لبق هي هللا هدعو . ةكم حتف حتفلاب دارملاو , كئادعأ ىلع نيبملا حتفلاب كل انمكحو

 حتف وه . يرشخرلا لاق نينم ؤمللو هلوسرل ىلاعت هللا نم ةميظع ةراشب تناكو 1 هققحتل يضاملا ظفلب

 ظفلب هب ءيجو . حتفلاب هل دعو وهو 6 ةيبيدحلا ماع ةكم نع و هللا لوسر عجرم تلزن دقو ) ةكم

 كلذ ىفو . ةدوجوملا ةنئاكلا ةلزنمب اهنقيتو اهققحت ىف اهنأل . هرابخأ ىف هناحبس ةّرعلا بر ةداع ىلع ضاملا

 مرّخأت امو كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل» ىفخي ال ام حتفلا نأش ولع ىلع ةلالدلاو ةماخفلا نم

 نأ ىلإ نيرسفملا يضعب بهذو 551/4 فاشكلا () 7١/17 يبطرقلا ريسفت (م) . قباسلا عجرملا سفن (؟) . يرهوجلل حاحصلا )١(
 نمو ٠ شيرق عم هللا لوسر هدقع يذلا حلصلا نمو . ناوضرلا ةعيب نم . ةميظعلا راثآلا نم هيلع بترت ان « ةيبيدحلا حلص و م حتفلاب دارملا

 . ريثك نبا بهذ اذه ىلإو ٠ كلانه ام ريغ ىلإ « ١ مالسإالا يف ريثك لوخد
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 ةسصرل موص رك سد

 0 َنيِنمْوَمْل بوك ىف ةّئيكشلا لون اره © اري ع ارصَن أ رعب ناديت

 سا يرث ص و لس رص ع ل

 تلنج تنسمْؤَملاَ نينمؤمَل اَلْخّدِيل ١ اميكح املع هللا ناك و ضر تاونمسلا دوم م عم

 رص ل مرا ع ما وال رص نس رج نع رت نحرص ار يل رص ل رن ل

 َبّذَعِي و يد اهظع اَروَف ؛ هلل دنع كلذ ناَكو 900 ايف َنيدِلدحَح رابأل ا اهتحك نم ىرجت

 ىلإ رظنلاب ًابنذ هئيمستو : دوعسلا وبأ لاق ىلوألا كرت نم كنم طرف ام عيمج دمحم اي كبر كل رفغيل يأ

 ميظع فيرشت هيفو . هريغ اهيف هكراشي ال يتلا ِلِلَيهصئاصخ نم اذه : ريثك نبا لاقو ”ليلحلا هبصنم

 ىلع هرومأ عيمج يف وهو « ةرخآلاو ايندلا يف مهديسو . قالطإالا ىلع رشبلا لمكأ وه ذإ كي هللا لوسرل
 قلخ عوطأ ناك املو ء نيرخآلا نم الو نيلوألا نم ال . هاوس رشب اهلني مل يتلا ةماقتسالاو ربلاو ةعاطلا

 لمكيو يأ «كيلع هتمعن مسيو "”رخآت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغو , نيبملا حتفلاب هللا هرشب هللا
 . ميوقلا قيرطلا ىلإ كدشريو يأ «اميقتسم ًاطارص كيده-و» هرانم عفرو نيدلا ءالعإب كيلع هتمعن

 كرصنيو يأ «ًازيزع أرّصن هللا هلرصنيوإ» ميظعلا نيدلا نم كل هعرشي امب ؛ ميعنلا تانج ىلإ لصوملا
 يذلا وه ةرخآلاو ايندلا زع نيب هب كل عمجي ؛ ع ةبلغو ةزع هيف 5 ًاعينم ًايوق ًارصن كئادعأ ىلع هللا

 ا و ا ول 0 ا و

 ةديقعلا حوسرب 5 مهقيدصت عم ًاقيدصتو ٠ مهنيقي عم أنيقي ةي اودادزيل ىأ «مهناهإ عم اناهإ اودادزيل#

 .:هتمظع تلج ِهَّللو يأ «ضرألاو تاومسلا ٌدونجج هللو» بويغلا مالع ىلع لكوتلاو 5 بولقلا ىف

 , لزالزلاو 0 قعاوصلاو . تاناويحلاو . نجلاو ةكئالملا نم . ضرألاو تاومسلا دونج لك

 مهيلع لسرأ ولو : ري ريثك نبا لاق ءاشي نم ىلع اهطلسي ؛ بلغت الو ىصحُن ال دونج« قرغلاو . فسخلاو

 ةمكحلاو ةعطاقلا ةجحلا نم كلذ يف هلامل ,داهجلا هدابعل عرش ىلاعت هنكلو « مهءارضخ دابأل ادحناو اكلم

 لاق هريبدتو هريدقت ىف ًايكح ؛ هقلخ لاوحأب أبلع ىأ «ًاميكح ًايلع هللا ناكو# لاق كلذلو '9ةغلابلا

 ةزجانم ىلع ٍةيهللا لوسر اوعياب نيح ؛ ةيبيدحلا لهأ » نينم ؤملا بولق ىف ةنيكسلا لازنإب دارأ : نورسفملا

 نع مه رافخلا لن نت هيولتلا نزيو نيرقللا عري اه منا لص نإ دعب ؛ ةكم لكأ عم برحلا

 جاه نأ دعب 5 ناميالا نع دحأ مهنم عجري ملف « دوصقم غولب نود ةباحصلا عوجرو ٠ ةكم لوخد

 : لاق ؟ ًاقح هللا ين تسلأ : لاقو هي يبنلا ىلإ تاطخلا نيف ءانج نيس اولزازو , اوجامو سانلا

 لاق ؟ نذإ اننيد ىف ةيندلا طعن ملف .: لاق . ىلب : لاق ؟ لطابلا ىلع اًودعو قحلا ىلع انسلأ : : لاق . ىلب

 نم يربجت تانج تانمؤملاو نينمؤملا لخديل» . خلا . . ”ىرصان وهو هيصعأ تسلو هللا لوسر ينإ

 اهتحت نم ىرجت .ةرضان نيتاسبو قئادح- مهداهجو مهتعاط ىلع  مهلخديل ىأ «اهيف نيدلاخ رابنألا اهتحت
 كلذ ناكوإ# مهبونذو مهاياطخ مهنع وحميو ىأ «مهتائيس مهنع رفكيو# ًادبأ اهيف نيثكام ةنجلا راهخأ

 )١( دوعسلا وبأ 8/ . 8١ريثك نبا رصتخم (؟) 0/7 4”# .

 )( ماشه نبا ةريس فو يراخبلا حيحص يف ةصقلا ليصفن رظنا (4) . 741/9 ريثك نبا رصتخم .



 1 نتورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ٌبِضعو ور 3 وسلا نظ هَل َنيِناَظلا تدك ْشمْلاَو نيك ْشملاو تاقفدنملاو َنيقفاتملا

 هنأ ناكَو ضرألاو كادحلا) هود هّللو هارصُمْت ٌتةاسو ا

 3 1 اي را و عرس ل ع رلآلا رس رس - ماو

 هورقونو هورزعتو ءهلوسرو هلل أوئمّؤَمل (20 اريذَنو اممَبمو ادهش كتنلسرا نإ 58 اميكح اريِزَع

 و 0

 مم ٌتَكَنَنَف ا قوق هلآ دي هللا نوُعياَي امن كتوعياَبي َنيذلَآ نإ 4 اليصأو 1

 0 و تائيسلا نعريفكتلاو تانجلا يف لاخدرالا كلذ ناكو ىأ «ًاميظع 70

 يأ «تاكرشملاو نيكرشملاو تافققانملاو نيقفانملا بذعُيوإ ميعن : ةنجلا ميعن دعب سيل ذإ , اهيلع ديزم
 ل ديشاو ارطخ مظعأ منال نيكرشلا ىلع مهو « كارشإالاو قافنلا لهأ هللا بذعيلو
 نل ىلاعت هللا نأ اونظ . نونظلا أوسأ مهب رب نيناظلا يأ 4 ءوسلا نظ ِهَّللاب نيناظلا» رفكلاب ني رهاجملا

 لوسرلا بلقني نل نأ متننظ لبإ» ىلاعت لاق [ىأاعيمج مهنولضاتسي نيكرشملا نأو « نينم ؤملاو هلوسر رصني
 هباحصأ نم دحأ الو ةنيدملا ىلإ عجري ال هلك يبنلا نأ اونظ : يبطرقلا لاق «أدبأ مهيلهأ ىلإ نونمؤملاو

 ا ل ءوّسلا ةرئاد مهيلعإط ةيبيدحلا ىلإ جرخ نيح

 مهدعبأو  مهقافنو مهرفكب مهيلع ىلاعت طخس يأ «مهنعلو مهيلع هللا بيضغو# رامدلاو كالهلا نم

 تءاسو ؛ , منهج ران يه ةرعتسم ران ةرخآلا يف مهل ايهو يأ «اريصم تءاسو منهج مهل د عأوإ» هتمحر نع

 ءادعأ ءادعألا ٠ نم ماقتنالل ديكأت 4 ضرألاو تاومسلا ُدونج ِءَّللو» لالضلاو قافنلا لهأل ًابلقنمو ًاعجرم

 نوكي دقو ؛ ةمحرلل مهلازنإ نوكي دق هللا دونج نآل ظفللا ررك : يزارلا لاق نيقفانملاو ةرفكلا نم مالسإالا

 هللا ناكو#"نيرفاكلا ىلع باذعلا لازنإ نايبل ًايناثو نينم ؤملاب ةمحرلا نايبل ًالوأ مهركذف . باذعلل

 ًالوأ ةيآلا هذه ركذ : يواصلا لاق هريبدتو هعنص يف أبكح , هناطلسو هكلم يف ًزيزع يأ ام يكح ًازييزع
 هلوقب اهلّيذف ماقتنالا ضرعم ىف ًايناث اهركذو «امكح ًاميلع» هلوقب اهلّيذف ريبدتلاو قلخلا ضرعم ىف
 دونجو « نينم ملا ةرصنل ةمحرلا دونج لزني ىلاعت هنأل , نسحلا بيترتلا ىهتنم ىف وهو " «أيكح ًازيزع»
 قلخلا ةفاك ىلإ هثعبو ؛ ةلاسرلاب هفيرشتب ميركلا هلوسر ىلع ىلاعت نتما مث . . نيرفاكلا كالهال باذعلا
 . ةمايقلا موي قلخلا ىلع ًادهاش دمحم اي كانلسرأ انإ يأ «ًاريذنو ًارشبمو ًادهاش كانلسرأ انإ» لاقف

 انلسرأ يأ «هلوسرو وللا اوسؤُتلا» رانلا باذع نم نيرفاكلل ًارذنمو « ةنجلاب نيئم ؤملل ًارشبمو
 الو كش هطلاخي ال نيقيو داقتعا نع ًاناميإ 2 ناميالا قح مكلوسرو مكبرب سانلا اهيأ اونمؤتل لوسرلا

 . ميركتلاو ميظعتلا عم هرمأ اوُلجتو اومرتحت ىأ «هورقوثو» هومّظعُتو هومخفُت ىأ «هورزعُتو» بايترا

 نوكيل , ”ءاسملاو حابصلا يف مكبر اوحبست يأ «ًاليصأو ةركب هوحّبستو» للي يبنلل !هيف ريمضلاو
 نيذلا نإ يأ «هللا نوعيابي افإ كنوعيابي نيذلا نإ» ىلاعت لاق مث . نآ لك ىف هللاب ًالصتم بلقلا

 ليقو ىلاعت هللا ىلع دئاع انه ريمضلا (4) . 47/4 ىواصلا ةيشاح (7) . 85 /؟8 ريبكلا ريسفتلا (؟) . 516/١5 يبطرقلا ريسفت )١(

 . يبطرقلا رايتخا وهو كاحضلا نع لوقنم هانركذ امو . دوعسلا يبأو ىواضيبلا رايتخا وهو هناحبس هللا ىلع ةعجار اهلك رئامضلا نإ
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 سوط »ياس - 000 2. 7 و رص و ف ماع سو جدا 7 و 7

 رم ا مرج ماض نا حرج ج ص لوورم مر م5 رص وج رصاص رع

 نإ ا ا لا 0-2 نر ان

 كوسا َبلقني نْل نأ نَدَط لب 2 اريبح نولمعت ام هلل نعل مقنع ارأ وأ امض ركب دارأ

 كلك يبنلل فيرشت اذهو « هللا ةقيقحلا ىف نوعيابي امنإ 6« ناوضرلا ةعيب و ةيبيدحلا يف دمحم اي كنوعيابي

 ةعيبلاب دارملا : نورسفملا لاق هللا نع رّبعمو ٌريفس يلوسرلا نأل « هللا ةعيابم ةلزنمب هتعيابم لعج ثيح
 ةملس نع ناخيشلا ىور اك توملا ىلع ةقيهللا لوسر ةباحصلا عياب نيح « ةيبيدحلاب ناوضرلا ةعيب انه
 دقل# اهيف هللا لوقل « ناوضرلا ةعيب » تيمسو « توملا ىلع ِةِقيهللا لوسر انعياب » :لاق هنأ عوكألا نبا
 وه يأ : ريثك نبا لاق 4مهيديأ قوف هَّللا دي» «ةرجشلا تحت كنوعيابي ذإ نينمؤملا نع هللا يضر
 عيابملا ىلاعت وهف , مهرهاوظو مهرئامض ملعيو . مهناكم ىريو « محلاوقأ عمسي . مهعم رضاح ىلاعت
 . هللا دي يه نيعيابملا ىديأ ولعت يتلا ٍةِئكيهللا ا ديري : يرشخزلا لاقو © ِةْكَي هلوسر ةطساوب

 هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم# ىلاعت هلوقك هللا عياب دقف لوسرلا عياب نم نأ ىنعملاو
 مرح هنأل ديوب و الا و ا يك 0

 هيلع دهاع ام ىفوأ نموو» هبر هب دهاع ىذلا قائيملاو دهعلا هضقنب ساقعلا اهمزلأو باوثلا هسفن

 راد ةنجلا وهو « ًاليزج ًاباوث هللا هيطعيسف ىأ «ًاميظع ًارجأ هيتؤيسف» هدهعب فو نمو يأ هللا

 جو رخلا نع اوفلخت نيذلا نوقفانملا دمحم اي كل لوقيس ىأ 4بارعألا نم نوُفّلخملا كل لوقيسإ راربألا

 جورخلا نع انلغُّش ىأ «انل رفغتساف انولمَأو اَلاوُمَأ اشلغش» ةنيدملا بارعأ نم ةيبيدحلا ماع كعم

 يف لاق رارطضا نع لب رايتخاب نكي مل انفلخت نأل . ةرفغملا هللا نم انل بلطاف . دالوألاو لاومألاب كعم

 نم ىداوبلا لهأ مه بارعألاو - « ةيبيدحلا ةوزغ نع اوّل مهن 9 لخلل ىلاعت مه اس : ليهستلا

 اودعقف مهريغو شيرق نم ًاريثك ًاودع لبقتسي هنأ اوأر 00 لَو هللا لوسر جر امل- برعلا

 مهحضفف ٠ رفسلا كلذ نم نونمؤملاو وه عجري ال هنأ اونظف ًانكمتم مهناميإ نكي ملو , هعم جورخلا نع

 نوبذاك مهنأ هملعأو 5 مهيلإ لصي نأ لبق مهراذتعاو مهلوقب لكك هلوسر ىلاعت ملعأو ةروسلا هذه ىف هللا

 وه اذه نوني ام فالخ نولي يأ 4ِيولق يف سل ام مهتنسب نووي " مه راذتعا ىف

 ةبوت الو قدص ريغ نم ءاير هولاق مسخ أل . رافغتسالا بلطو راذتعالا يف نوبذاك مهف ٠ .لدعلا قافنلا

 نم مكعنمي نم : ممل لق يأ ؟ عأعفن مكب دارو رض مكي دارأ نإ ًائيش هللا نم مكل كلي نَمف ةلقو

 لاق ؟ ةمينغلاو رصنلاك مكعفني أرمأ وأ ,ةميزلاك مكرضي ًارمأ مكب قحلُي نأ دارأ نإ . هئاضقو هللا ةئيشم

 مهل لجعُيو .رضلا مهنع عفدي ٍةِلكيلوسرلا نع فلختلا نأ اونظ نيح مهيلع ٌدر اذهو : يبطرقلا
 نم مكبولق يفام ىلع علطم هللا لب متمعز اك رمألا سيل يأ «ًاريبخ ن ولمعت امب هللا ناك لب © «عفنلا

 . 559/١5 يبطرقلا ريسفت (4) . 87 /4 ليزتتلا مولعل ليهستلا (") . 7١6 /4 فاشكلا (؟) . 645/6 ريثك نبا ريسفت رصتخم (1)



 ”ا نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 و  رآلا وح رع رب ءٍِ_2 رص رص رح ب لا

 نيب مل نمو 2 اروباموُ منك و ءوسلا نط متننظو ركبولق ىف كلذ نب نيدو ةاَذبأ ميله لِ َنونمْؤَمْلاَو

 عُمان سِرففَيضرألاو توما مو هج اي نير فلكل بملا

 000 رس راس مس رجا ع 2 ب 2م سم يسع عاصم

 ركع 7 اًهوُدْحأَتل ماعم لِ | متطلَذ نوفلخملا لوفي و امين رار ها اع نم

 هم 5 را رس 057-2 صام 2

 ار لب نود لب :تاووقبست لَبَك نع اذ 3 زكا ني نّذ لفها كايين نودي

 و أ مهتولتلقت دب ديد سَ ىلوأ عوق لإ وعدم باَرعأْلا نم َنيفلَحملل لق نهر اليل الإ َنوِهقْفيا

 نونمؤملاو لوسرلا بلقني نل نأ متننظ لب» لاقف مهسوفن يف هنوفخي ام ىلاعت رهظأ مث ,قافنلاو بذكلا

 نسيزوإ# ًادبأ ةئيدملا ىلإ اوعجري نل هباحصأو ًادمحم نأ نوقفانملا اهأ متننظ لب يأ أ «أدبأ مهيلهأ ىلإ

 مسهنأ متننظ يأ «ءوّسلا نظ مهتنظوإ» مكبولق يف لالضلا كلذ نيرو يأ «مكبولق يف كلذ
 هللا دنع نيكلاه اموق متنكو يأ أر وب ًاموق مدتكو» دحأ مهنم عجري الو « لتقلاب نولصانس

 , هللا لوسر نع نيفلختملا لاح نسب امل «هلوسرو ِهّللاِب نمؤي مل نموإ» هباقعو هطخسل نيبجوتسم
 ليبس ىلع ةبوتلاو ناعالا ىلع مهضرح « رفكلا ىلإ هبحاصب يضفي هنأو « دسافلا مهنظ لاح نيبو

 :بيركال اند انسلإو قدبصلاو سالحلإلا قررا لرسزو للاي نمؤي يل ند ألو مربعا

 كلم هللو# نيقفانملل ديدش ٌديعو وهو . ةرعتسم ةديدش ًاران نيرفاكلل انأيه اّنإف ىأ «ًاريعس

 ءاشي فيك لكلا يف فرصتي . ضرألاو تاومسلا يف ام عيمج العو لج هل يأ * ضرالاو تاومسلا

 عطق ااهو . ءاشي نم بذعُيو هدابع نم ءاشي نم محري يأ «ءاشي نم بّدعُيو ءاشي نمل رفغيإ»

 كيرلا ع زعبل او يأ «ًاميحر ًاروفغ هللا ناكوإط محل ِِلكي هللا لوسر رافغتسا يف :مهعمطل
 نعاو ملت نيذلا لوقيس يأ «اهوذخأتل مناغم ىلإ معقلطنا اذإ نوفّلخملا لوقيس»
 نيرو اهم يليسملا ريع ساق لإ يتابع قلع + ايمن ةريبخ ل هللا وسوم يورخا

 نوديري يأ «ِهّللا مالك اولّدبي نأ نوديريإف مكعم لتاقنل ربيخ ىلإ مكعم جرخن انوكرتا يأ «مكعبتن
 لاق دحأ اهيف مهكراشي ال ةصاخ مهل ربيخ مئانغ لعج نم ةيبيدحلا لهأل هدعو يذلا هللا دعو اوريغي نأ

 رع ةيبلللا نم اويسيرز] ةكي حق رع ضرع رش تاق يدلل لهل لحج لاكتاللا ]+ يبطرقلا

 هللا لاق مكلذكإ» بيصن اهيف مكل نوكي نلف انوعبتت ال مهل لق يأ «انوعبّتت نل لقإ» '”حلص
 لبق بيصن اهيف مهريغل سيل « ةيبيدحلا دهش نمل ربيخ ةميثغ نأب ىلاعت هللا مكح مكلذك نأ لبق نم
 ىلع انل مكنم دسح وه لب هللا نم اذه سيل نولوقيسف يأ «اننودسحت لب نولوقيسفو» اهنم انعوجر

 ًاهف الإ نومهفي ال يأ هًاليلق الإ نوهقفي ال اوناك لب» مهيلع أدر ىلاعت لاق «٠ ةمينغلا يف مكتكراشم

 يلوأ موق ىلإ ن رعدُتس بارعالا نم نيفّلَخملل لقإ ايندلا رومأو مئانغلا ىلع مهصرح وهو ًاليلق
 . 71/1/15 يبطرقلا ريسفت )١(



 حقفلا ةروس (44) فغ

 سيل 5 اميل اًباَدطركَبدعي لبق نم مينو ولون نإ و ا انسح ار هللا ركتؤي ًاوعيطت نإ و

 سة ريثو» ىرللاور لس سس رار هو رار لصرص ١ يصر رو ع ل سوك اى

 عطب نمو جرح ضي رمل لعالو جرح جرعألا لعالو جرح - نعال ا لع
 تلنج هلخدي رهلوسرو هللأ

 لص
 8-1 3 وتل سرس لو هر ممر م موقد

 (اميلا اباذع هبذعي لوتي نمورلبن الآ اهتحت نم ىرْجت

 ةغلابمو هتعانشل ًاراهظإ مسإللا اذهب مهفصو رّرك  ةيبيدحلا نع اوَمّلَت نيذلا ءال ؤه لق ىأ «ديدحا نشأ

 درا تايكسا ادخل اس مرام 0-5 . ءادشأ موق برح ىلإ نوع - مهمذ ف

 هللا مكتؤي اوعيطت نإفإ# لاتق الب مكنيد يف اولخدي و أ مهولتقت نأ امإ يأ 4نوملسي وأ مهنولتافتإ»

 ةرخآلا يف ةنجلاو « ايندلا ىف رصنلاو ةمينغلا هللا مكطعي مهلاتقل اوجرختو اوبيجتست نإف يأ «ًانسح ارجأ

 نمز متفلخت امك جورخلا نع اوفلختت نإو يأ 4اس يلأ ًاباذع مكبّدعي لبق نم مسيّلوت امك اوُلوتت نإو»
 لاقف داهجلا كرت ُْق راذعألا ىلاعت ركذ مث . منهج ران ف ًالؤم ًاديدش ًاباذع هللا مكبذعي . ةيبيدحلا

 وأ مثإ ءال ؤه ىلع سيل يأ 4جرح ل ىلع الو جرح جرعألا ىلع الو جرح ىمعألا ىلع سيل
 يرهق تانج هلخدي هلوبمرو هللا عطي نموإ) ةرهاظلا رادعألا نم مهي داهجلل جورخلا كرت يف بنذ

 هبذعي لوتي نموإ) اهيفأدلاخ ميعنلا تانج هلخدي لوسرلا رمأو هللا رمأ عطي نم يأ «يراهنألا اهتحت نم
 ةرخآلا ىفو ةلذملاب ايندلا ىف « ًاديدش ًاباذع هللا هبذعي رذع ريغل داهجلا نع لكني نمو يأ «أبلأ ًاباذع

 ع ع + . رانلاب

 ةرفغم .. لإ . . ةرجشلا تحن كنوعيابي ذإ نينمؤملا نع هللا يضر دقل##: لاعت هللا لاق

 . (؟59) ةيآ ةروسلا ةياهن ىلإ (14) ةيآ نم «ًاميظعأرجأو
 ىلاعت ركذ . يكيهللا لوسر عم جورخلا نع اوفلخت نيذلا نيقفانملا لاح ىلاعت ركذ انا : :هةحتساللا
 ًاديلختو ١ مهنع ىلاعت هللا ىضرل ًاليجست ؛ ناوضرلا ةعيب  لوسرلا اوعياب نيذلا نيدهاجملا نينم ؤملا لاح

 . ديجمت مركأو ءانث غلبأب , راربألا ةباحصلا ىلع ءانثلاب ةميركلا ةروسلا مت متخو . ةميركلا مهرثأل

 '"”هبلغ هرفظأو . هيلع بلغ ءىشلاب رفظ ٠ . مكالعأو مكرهظأ «مكرفظأ» : : ستفغللا
 وهو رسعلا نم ناسنإلاب ةقصاللا ةقشملاو بيعلا : ةرعملا «ةرعم# فاكتعاللا هنمو انو «ًافوكعم»

 : هطشلا « ءاطشإ مهتمالع « مهايس »ف ديدشلا بضغلاو ةفنألا « او اورج ةارايرو برجل
 ديكو ةلاغاو ةاوق «هرزآ# '”ءاطشأ عمجلاو هخارف تابنلاو عرزلا هطش : يرهوجلا لاق خارفلا

 ميعنتلا نم هلك يبلا ىلع اوطبه ةكم لهأ نم نينامث نأ هنع هللا يضر سنأ نع : : لوزنلا بيس

 مكنع مهيديأ فك يذلا وهو» ىلاعت هللا ل زنأف ىرسأ مهانذخأف هباحصأبو هب ردغلا نودي ري نيحلستم

 . ”ةيآلا « . . ةكم نطبب مهنع مكيديأو
 )١( يبطرقلا ريسفت (”*) . يرهوجلل حاحصلا (7) . 88/8 رحبلا 58٠/١5 .



 ففي نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 نا ديرعإم رم رص م رص ىلا

 مهِيَلع ةئيكسلا َلَرئأَف مييولَف ىفاَم ْمِلَعَف ة رشا تم كتوعباس ذإ نينمؤملا نع هللا ىضَر َدَقَْل *

 لص اص ص رص لع رت يت رس ص هل رص ردك وص ع رص رع

 ةريثك ماعم هللا ثم دعو 429 اميكح أب نع هللا َناَكو 0 ةريثك ماغمو نيد بيق احتَف بدنا

 جو اًميقكُم مرصد كيدْميو نينه نوُكشلو زكدَع سائل ى دب فك و ءوذله كل لجنود رام صا صاع إل رار ال
 مسقل ةئطوم ماللا «ةرجشلا تح كنوعيابُي ذإ نينمؤملا نع هللا يضر دقل» : ريسيقللا
 ةرجشلا لظ تحت « ناوضرلا ةعيب » دمحم اي كوعياب نيح نينم ؤملا نع هللا يضر دقل هللاو يأ فوذحم

 ىلإ نافع نب نامثع لسرأ ةيبيدحلا غلب امل نك هللا لوسر نأ ةعيبلا هذه ببس ناك : نورسفملا لاق ةيبيدحلاب

 ربخلا ءاجو . مهدنع هوسبح نامثع بهذ املف ٠ ابرح ديري ال هنأو . ًارمتعم ءاج اغإ هنأ مهربخي ةكم لهأ

 . ًابرح ةكماولخدي نأ ىلع ةعيبلا ىلإ سانلا ٍةقيهللا لوسر اعدف . لتق دق ناهثع نأ ٍةلكهللا لوسر ىلإ

 نامثع اوقلطأو بعرلا مهذخأ كلذ نيكرشملا غلب الف . ناوضرلا ةعيب تناكف . توملا ىلع هوعيابو
 تناكو « مايأ ةئالث اهيف ميقيو اهلخديو « لباقلا ماعلا يف يتأي نأ ىلع ةكيهللا لوسر نم حلصلا اوبلطو
 نزحلا مهولعي نوملسملا عجر املو « ناوضرلا ةعيب » تيمس دقو ةيبيدحلاب ةرمس ةرجش تحت ةعيبلا هذه
 ةيبيدحلا نم هعجرم دعب ٌيِكَي هلوسر ىلع ةروسلا هذه لزنأف مهنع نزحلا باهذإو مهتيلست هللا دارأ «ةباكلاو

 تلزن مهيفو ١ لجر ةئامعبرأو ًافلأ هِي هللا لوسر اوعياب نيذلا ددع ناكو «ًانيبم ًاحتف كل انحتف انإ»

 دجلا » الإ ةعيبلا نع فلختي ملو «ةرجشلا تحت كنوعيابي ذإ نينم ؤملا نع هللا يضر دقل# ةميركلا ةيآلا
 باتكلا يف ترطس اذهلو . نيمألا ليربج سدقلا حور ةعيبلا هذه رضحو . نيقفانملا نم « سيق نبا
 كل مهتعيابم دنع . ءافولاو قدصلا نم مهبولق يف ام ىلاعت ملعف يأ «مسيبولق يف ام ملعف#» '”نييبملا
 مهباثأوإ» ةعيبلا دنع سفنلا نوكسو ةنينأمطلا مهقزر يأ «مسهيلع ةنيكسلا لزنأفو» ءادعألا برح ىلع

 ىلع ةدايز « مئانغلاو رصنلا نم : اهيف امو . ربيخ حتفب ناوضرلا ةعيب ىلع مهازاجو يأ «ًابيرق ًاحتف

 نبا لاف ريخ نم اهرب يتلا ةريثكلا مئانغلا مل لعجو يأ «اهنوذخأي ة ةريثك مسناغمو» ةرخآلا باوث

 نم كلذب لصح امو « , مهئادعأ نيبو مهنيب حلصلا نم مهيديأ ىلع لجو زع هللا ىرجأ اموه : ريثك
 ايندلا يف ةعفرلاو رصنلاو زعلا نم ممل لصح امو ظ ميلاقألاو دالبلا رئاس حتف مث , ربيخ حتفب ماعلا ريخلا

 « هعنصو هريبدت يف ايكح « هرمأ ىلعأبلاغ يأ «ًاسيكح ًازيزع هللا ناكوإ» ىلاعت لاق اذهلو « "”ةرخآلاو
 ىأ «ابهنوذخأت ةريثك مناغم هللا مكدعو» مهلاومأو مهرايدو مهضرأ مكمتغو مهيلع مكرصن اذهلو
 نم اهنوذخأت ةريفولا مئانغلاو , ةريثكلا تاحوتفلا  مكربصو مكداهج ىلع  نينم وما رشعم هللا مكدعو

 قاطن عسّنا دقلو : رحبلا يف لاق "' ةمايقلا موي ىلإ نوكت يتلا مناغملا يه : سابع نبا لاق « مكئادعأ

 يف ىنح , اهبرغو دالبلا قرش يف كلذو دعت ال مناغم اومنغو , ىصحت ال ًاحوتف نوملسملا حتفو ٠  مالسإالا

 نم رثكأ حتف دقو « روركتلا دالب نم ةناغ كولم دحأ انيلع مدقو ىلاعت هذعول ًاقيدصت  نادوسلاو دنهلا

 . 578/١5 يبطرقلا ريسفت (7) . 48 / ريثك نبا رصتخم (7) . 71/84/١5 يبطرقلا ريسفت ف ةصقلا ليصفت رظنا )١(



 حتقفلا ةروس (56) قا

٠ 

 جرا رس رع و را رص يس -ا لم م وا ل اا ص 1100 26 نس لى نع سس سة مر 232 ى# م حج

 اوُلول أورقك يذلا كلتا ولو ير ايدو ءْيش لك نع هللا ناك اهب هللأ ط احأ َدَق اهيلع أور دقت خيرت

 جو ادت ةّنشل جي نو لبق نم ْتَلَح دَك ىلا هلأ هَنُس © اًريصن اريصت الو الو نودي ال مث ردبدألا #جارص ع نص ل ل سدس م عا ري رص لس نرلا لس سا دم

 هب

 لجعفإ» "هعم جحي مهكولم ضعبب انيلع مدقو هعم اوملسأو « نادوسلا دالب نم ةكلمم نيرشعو ةسخ

 ا ل ا

 نيح « نافطغو دسأ ينب نم مهئافلحو ربيخ لهأ ىديأ دارملا : نورسفملا لاق ءوسب مكيلإ دتمت نأ سانلا

 حتفو ٠ مئانغلا نوكتلو يأ *نيينمؤملل ةيآ نوكتلو» بعرلا مهبولق يف هللا فذقف مهترصنل اوءاج

 هللا نعي مدربا ايف: لوسرلا قدص اب كودرفت ةحيضاو همالاع مارغلا عسل لوختو . ةكم

 ميعنلا تانج ىلا لصوملا . ميوقلا قيرطلا ىلإ ىلاعت مكيدبيو يأ «ًايقتسم ًاطارص مكيدهو»
 وه سيل « مناغملاو حتفلا نم مهاطعأ ام نأ ىلإ ةراشولل ةيآلاو : رخفلا مامإلا لاق مكصالخإو مكداهجب

 نم مهدعب نمل ةيآ نوكتلو « هب اوعفتنيل مهل هلجع لجاع ءيش يه امنإو « , مهمامأ ءازجلا لب . باوثلا لك
 اوردقت مل ىرخأو» "”مكيلإ لصو اهك هب مهدعو ام لوصو يف هللا دعو قدص ىلع لدن .نينم ْؤملا

 همركو هلضفب هللا ٌنكلو « اهيلع نوعيطتست مكتردقب اونوكت مل ٠ مكل اهرّسي ىرخأ ةمينغو يأ «اهيلع
 . مكل اهبهوو هتردقب اهيلع هللا ىلوتسا دق يأ اب, هللا طاحأ دلو دك ع اهيدارااو او وكل اه

 ًارداق يأ «ًارييدق ميش لك ىلع هللا ناكوإ» مكتوفي ال مكل سوبحم هبناوج نم هب طاحملا ءيشلاك يهف

 يأ ىنعملا : ريثك نبا لاق هئادعأ مزهو « هئايلوأ ةرصن ىلع رداقلا وهف . ًادبأ ءيش هزجعي ال , ءيش لك ىلع

 .مكل اهب طاحأو مكيلع هللااهرّسي دق .اهيلع نوردقت اونوكت مل ءًانيعم رخآ ًاحتفو ىرخأ ةمينغو

 «ةكم حتف» ةيآلا هذه ىف اهم دارملاو نوبستحي ال ثيح نم نيقتملا هدابع قزري ىلاعت هنإف

 ولو ىأ ىرخأ ةمعنب 0 «رابدألا اوُلول اورفك نيذلا مكلتاق ولو» (”ىربطلا رايتخا وهو
 ًايلو نودجي ال مثإ» اوتبثي ملو مكمامأ اومزهناو اوبلغل ٠ مهنيبو مكنيب حلصلا عقي ملو ةكم لهأ مكلتاق
 ةنسإ هللا باذع نم مهرصني نم الو , ةياعرلاوظفحلاب مهرمأ ىلوتي نم نودجي ال مث يأ «ًارييصن الو

 ةميزه نم . ممألا نم ىضم نميف اهّنس يتلا هئداعو هللا ةقيرط كلت يأ لبق نم تلخدق يتلا هللا

 رع و اساس نيس ل رحبلا ىف لاق نينم ْؤملا رصنو نيرفاكلا

 وهو رّيغتت الو لدبتت ال ىلاعت هتنسو ىأ 4ًاليدبت ِهَّللا ةّثسل دجت نلوإ «*«يلسرو انأ نبلغأل

 نأ هذيؤيو « نسحلاو ةداتق نع لوقنم وهو 3 نايح يبأو يربطلا رايتخا وهو حجارلا وه ريثك نبا هركذام (؟) : 45 /1؟8 ريبكلا ريسفتلا )١(

 ليقو . مورلاو سراف حتف : دارملا نإ ليقو « ةكم حتف » ىلع قبطنم وهو اهحتفل ةلواحم مدقت ىلع لدي اذهو «اهيلع اوردقت مل» لاق ىلاعت هللا

 حجرأ هانركذ امو . نيئح ىف نزاوه

 . 4ا/ /8 طيحملا رحبلا (4) . 9417/ /8 طيحملا رحبلا (*)



 م ع عا لا جم سب راس سل حاط يل سس ساراس سكاس سرلا ص سرت رم

 ام هلا ناَكَو يعرف نأ دعب نم كم نطسي مَع ركيدياو ركنع ميديا نك ىذأأوهو

 هع 50 2 يماص رع ل رسول اس ١ محصول 1.2 لس رس ىلا را ع ل ا

 الدلو ,هلمت غلبي نا يا ا ا و اس نولمعت
 5 هرم راو رس روس مي رس  رتاس سر“ ريت مس سس 8# ى رل رت مسو سد سا ري“ سك رب ع

 ف َلَاَلِحَدَيْل 0 ملا نأ مهوماعت رَل تلئم مم ءاسنو نوم ُلاَجر

 ةكم رافك ىديأ فرص هريبدتو هتردقب ىلاعت وهو ىأ «ةكم نطبب مهنع مكيديأو مكنع مهيديأ افك يذلا
 هللا نم نانتما اذه : ريثك نبا لاق مارحا دلبلا نم ةبيرق يه يتلا ةيبيدحلاب مكيديأ مهنع فرص امك مكنع
 يديأ فكو ء ءوس مهنم مهيلإ لصي ملف . مهنع نيكرشملا ىديأ فك نيح « نينم وما هدابع ىلع ىلاعت
 مهنيب دجوأو نيقيرفلا نم الك ناص لب ؛ . مارجلا دجسملا دنع مهولئاقي ملف نيكرشملا نع نينمؤملا

 دعب نم يأ « مهيلع مكرفظأ نأ دعب نم# ةرخآلاو ايندلا يف مهل ةبقاعو نينم ؤملل ةريخ هيف ٠ . ًاحلص

 نينمؤملا ركسعب اوفاط نيكرشملا نم نيناث نأ كلذو. : لالجلا لاق مهنم متنكفو ىراسأ مهومتذخأ ام
 ببس كلذ ناكف ؛ . مهليبس ىلخو مهنع افعف .و هللا لوسر ىلإ مهب يتأو اوذخأف ٠ مهنم اوييصيل

 نم اوبيصيل « ةيبيدحلا ىلإ اوجرخ شيرق نايتف نم ةعامج نأ اهببس ف ىورو : ليهستلا يف لاقو "”حلصلا

 مهومزهف نيملسلل نم عامج يف ديلولا نب دلاخ لكي هللا لوسر مهيلإ ثعبف . كي هللا لوسر ركسع
 . مهرسأو مهتميزه وه رافكلا يديأ فكف ٠ مهقلطأف ٍةِككهللا لوسر ىلإ مهوقاسو «٠ ًاموق مهنم اورسأو
 نولمعت امي هللا ناكوإل ؟”لتقلا نم مهتمالسو رسألا نم مهقالطإ وه رافكلا نع نينم ملا يديأ فكو
 نع مكزجح كلذلو 0 لا . مكلاوحأو مكل امعأب ريصب ىلاعت وه يأ «ًارسيصب

 نيكرشملا قاقحتسا ىلاعت ركذ مث . ءامدلا هيف كفست الثل قيتعلا هتيبل ةمرحو ٠ مكب ةمحر نيرفاكلا

 نودتعملا شيرق رافك مه يأ « دجسملا نع مكودصو اورفك نيذلا مه لاقف رامدلاو باذعلل
 ةيبيدحلا' ماع دخلا كانو ءادأل ءارجلا دجتملا لوخخد نع تيفاؤلا اوتمو كوس لاو هللا اويرقك ديلا

 - مرحلا ءارسقفل هللا تيبل ىدبي ام وهو  ًاضيأ ىدملا اودصو ىأ «هّلحم غلبي نأ ًافوكعم يدملاو»

 نيملسملا اوعنم ًاشيرق ينعي : يبطرقلا لاق مرحلا وهو هيف حبذي يذلا هناكم غلبي نأ نع ًاسوبحت يأ ًافوكعم

 يدملا اوعنمو « ةرمعلاب هباحصأ عم ٍةِقكيهللا لوسر مرحأ نيح . ةيبيدحلا ماع مارحلا دجسملا لوخد نم
 نأ ىلع ةيلهاجلا ةيمحلا مهتعدو ةفنألا مهتلمت هنكلو . هنودّتعي ال اوناك اذهو « هلحم غلبي نأ نع هوسبحو

 يا وي يابا دو اوال ا ابا . ًانيد هنودقتعي ال ام اولعفي

 نينمؤملا نم ءاسنو الاجر ةكم ىف نأ الولو ىأ #تانمؤم ءابسنو نونمؤم لاجر الولو# «هدعوو
 مهايعأب مهنوفرعت ال يأ «مهوملعت ملإ نيكرشملا نم ًافوخ ماهل نوفخي نيذلا , نيفعضتسملا
 اولتقتو مهب اوعقوت نأ ةهارك يأ «ملع ريغب ةرعم مهنم مكبيصتف مهوئطت نأ# نيكرشملاب مهطالتخال
 يف مكل نذأل : هريدقت فوذحم « الول » باوجو بيعو مثإ مهلتقب مكلانيف « مهناكإب مكنم ملع نود مهنم

 )١( يبطرقلا ريسفت (4) . 54 /4 ليزنتلا مولعل ليهستلا (7) . 47/4 نيلالجلا ريسفت (7) . 45 /# ريثك نبا رصتخم ١1/787 .



 حفلا ةروس (14) قفط

 سرس ل را لس د رص رص فا رو صر 00لا

 5 0ص يل أورمك َنيذلآ اَبَّدَحَل أولت و 0 نم ءهتمحر

 - 20 صم 7 ا 2 م ةيمحلا

 نإ مارحلا او 1 0-50 قت 0 0

 يف مكل نذأل : هلوقب لالجلا هردق فوذحم باوجلاو : ٍيواصلا لاق نيكرشملا ىلع مكطّلسلو . ةكم لوخد

 مهب نيلهاج مكدوك لاخ ءارافكلا رهظأ نيب نيتمؤم ًاسانأ اوكلهُت نأ ةهارك الول : ةيآلا ىنعمو « حتفلا

 هتمحر يف هللا لخدُيلإ» ةكم حتف يف مكل نذألو , ©” مهنع مكيديأ فك امل هوركم مهكالهإب مكبيصيف

 1 2 . نيكرشملا رهظأ نيب نم نيئم ؤملا صّلخيل كلذ لعف امنإ ىأ «ءاشي نم

 لهأ نم ملسي نأ ىضق نمحلصلادعب ملسيل « . نيكرشملا لاتق يف مكل هللا نذأي مل يأ : ,يبطرقلا لاق

 انبذعل اولّيزت ولإ» «"”هتنجو هتمحر يف اولخدو « هّمالسإ نسحو مهنم ريثكلا ملسأ . ناك كلذكو « ةكم

 , رافكلا نع نونم وما لصفناو . ضعب نع مهضعب زيمتو اوقرفت ول يأ 4أبلأ ًاباذع مهنم اورفك نيذلا
 يف اورفك نيذلا لمج ذإ#» ناطوألا نم ديرشتلاو يبسلاو لتقلاب . باذعلا كنْعأ 2 انيذعل

 0 نأ اوضفرف . لطابلاب ءايربكلاو ةفنألا رافكلا بولق ىلإ لخد نيح ىأ «ةيمحلا مهيولق

 كنأ ملعنول : مشوقو « هللا لوسر دمحم و اوبتكي نأ اوضفرو « ميحرلا نمرلا هللا مسب» حلصلا

 ةيلهاج ةيبصعو ةسرطغو ةفنأ ىأ 4ةيلهاجلا ةّيمح» كيبأ مساو كمسا بتكا نكلو كانعبتال هللا لوسر

 لوسرلا بلق يف راقولاو ةنينامطلا لعج يأ «نسينمؤملا ا و ىلع لكس هللا نسانو

 راتخا يأ «ىوفّتلا ةملك مهّمزلأو» "”نيكرشملا تقحل |ى ةيلهاجلا ةيبصعلا مهقحلت ملو « نينمؤملاو
 , روهمجلا لوق اذه « هللا الإ هلإ ال » ديحوتلا ةملك يهو - فيرشنو ميركت مازلإ - ىوقتلا ةملك مهل

 امدنع ةعاطلا اصع قش مدعو . هلوسرو هلل مهتعاطو مهصالخإ يه ىوقتلا ةملكب دارملا نأ : رهاظلاو

 هللا لوسر ةعاط ىلع نينم ْؤملا هللا تبثف ل تّبثف . رهاظلا ىف نيملسملا قوقحب ةفحجم تناكو ٠ حلصلا دونب تبتك

 هذبب قحأ اوناكو يأ «اهلمار انياوحا اوناكو» «©نيملسملل ريخلا لك حلصلا اذه ىف ناكو كي
 نب ًالاع يأ «ًاسيلع ءيش لكب هللا ناكوإ هيبن ةبحصو هنيدل مهراتخا هللا نآل ةكم رافك نم ةليضفلا

 .. ماخاب جالا كور اير نع لافت ربحا ترب ميركتلاو ريخلا نم ديزمب هصخيف . لضفلل لهأوه

 ةئطوم ماللا «قحلاب ايؤرلا ٌهّلوسر هللا قدص دقل» لاقف يحولا نم ءزج اهنأل قح ايؤر يهو

 )١( يبطرقلا ريسفت (؟) . 48/54 نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح 785/1١5 .
 يتلا ةيلهاجلا ةيمحلا . تنعتلاو رطبلاو « . رخفلاو ربكلا ةيمح يه امنا ةّيمحلا هذهو و هصن ام لالظلا هريسفت ىف هللا همحر بطق ديس لوقي (5)

 « هيف رحني يذلا هلحم غلبي نأ هوقاس يذلا يدحلا نوسبحيو « مارحلا دجسملا نم مهنوعنمي ؛ نينمؤملاو وهلا لوسر هجو يف نوفقي مهتلعج

 هذه نوبكتري ةيلهاجلا ةرعنلا هذه ليبس يفف . ةونع مهيلع اهلخد ًادمحم نإ : برعلا لوقت ال يك . ةديقع لكو فرع لك كلذب نيفلاخم

 يتلا مرحلا رهشألا ةمرح نوكهتنيو ؛ هتسادق باسح ىلع نوشيعي يذلا مارحلا تيبلا ةمرح نوكهتنيو « نيدو فرع لك يف ةهيركلا ةريبكلا

 حلص ةعقاو نم ةميركلا تايآلا ريسفت دنع هايإ هللا ينمهأ ام اذه (4) . ١١6 /؟5 لالظلا . . ها . «مالسإ الو ةيلهاج يف كهتنت مل

 . هيف نعمخ نمل حضاو هلعلو ةيبيدحلا



 3 نو رشعلاو سداسلا ءزجلا

 ه رظ م وص ومما ساس رخص ىلا نام

 احن كلذ نود نم لعش ردا ملام ملعف نونا وشنو نقرا نقل نزلا 60 اش

 رد 2 سه سم ريس يرأللا سالو ريهر ربس ربل ساس 2

 دمحم يز) اديبش هَل وكس يذلا لع هرهظيل تحل نيدو ئدهأ ,هلوسر لسعد ره 0 ابرق

 لص دمام ري و ص ص لآ سول
 رب جو ”اريسلال) 0 اى ارنا كا تالا لا 43

 هللأ نم الضف نوغتبب ادعت اعك اعكر مهر مهيب ءامحر راَمكْل لع ءآدشأ بهعم ندا 2

 2ظ2ذ20ذ01111 1 ا وم

 اوفاطو هباحصأو وه ةكم لمخد هنأ همانم ىف ىأر دق هِي هللا لوسر ناك : نورسفملا لاق قح ايؤر

 ىلإ جرخ املف . اورشبتساو اوحرفف هباحصأ اهب ثادحف ؛ . مهضعب رصقو مهضعب قلح مث . تيبلاب
 باترا . حلصلا ةيضق نم عقوام عقوو . ةكم لوخد نع نوكرشملا هدصو « ةباحصلا عم ةيبيدحلا

 ضعب سوفن يف عقوو ؟ ايؤرلا يه نيأف « تيبلا انيأر الو انرّصق الو انقلح ام هللاو : اولاقو نوقفانملا
 . ىتح هلوسر ايؤر نأ ىلاعت ملعأف «قحلاب ايؤرلا هلوسر هللا قدص دقل ةيآلا تلزنف ءيش نيملسملا

 هرويم درع ةارا اعلو« ةرجبملا نف رك هاع اهلخدي هنأ ايؤرلا يف سيل هنكلو ١ ىأر ايف بذكي مل هنأو

 يأ «هللا ءاش نإ مارحلا دجسملا ًنلُخدتل » ىلاعت هلوق كلذف ماع دعب كلذ هل هللا ققح دقو . لوخدلا
 0 0 ل ا ا ا

 ال» ضعب رصقيو . هسأر مكضعب قلحي مث 5 ةرمعلا كسانم نودؤت .قودعلا نم نينمأ اهنولخدت

 لاحو . ثكملا لاحو . مكلوحد تقو نينمآ دارملا نال ٌراركت هيف سيلو . نيفئاخ ريغ يأ 4نوفاقخت
 مل ام مكل ةحلصملاو ريخلاو ةمكحلا نم حلصلا يف ام ىلاعت ملعف يأ «اوملعت مل ام ملعف» جورخلا

 حلصلا دقعنا امل هنإف , ةدملا كلت ىف مالسإالا روهظ نم ىلاعت هردق ام ديري : يزج نبا لاق متنأ هوملعت
 , ةثامعب رأو فلأ ىف ةيبيدحلا ةوزغ ىف ِهِكَي هللا لوسر ناكف « مالسإالا ف سانلا بغر . برحلا تعفتراو

 لعجف يأ ©ًابيرق ًاحتف كلذ نود نم لمعجفإ «”فالآ ةرشع هعمو نيماعب اهدعب « حتفلا ةوزغ » ازغو
 بقاوعلاو ؛ ةليللا راثآلا نم هيلع برت ال احتف يمّسسو «ةيبيدحلا حلص» وهؤ مكل ًالجاع ًاحتف كلذ لبق
 ناك دقو « ةكم حتف » حتفلا متنأ نودعت » : هنع هللا يضر ءاربلا نع يراخبلا ىور اذهو . ةديمحلا

 لسرأ يذلا وم ثيدحلا 0« . . ةيبيدحلا موي « ناوضرلا ةعيب » حتفلا لعن نحنو ء أحتف ةكم حتف

 . ةلماكلا ةلماشلا ةماتلا ةيادهلاب ًادمحم لسرأ ىذلا العو لج وه ىأ «قحلا .نينيدو ىدمللاب ةلوسو

 هعفريو « نايدألا عيمج ىلع هيلعيل يأ هلك نيدلا ىلع ه هرهظيل» مالسإالا نيد ميقتسملا قحلا نيدلاو

 90 . هلوسر ًادمحم نأ ىلع ًادهاش هللاب ىفكو ىأ «ًاديهش ِهَّللاب ىفكو» ةيواهسلا عئارشلا رئاس ىلع

 لوسر دمحم» لاقف ةلاسرلا قدضب هلوسرل دهشو « رطاعلا 000 ىلع ىلاعت ىنثأ
 ًءادشأ هعم نيذلاو» نوكرشملا لوقي اىال ًاقح هللا ُلوسر وه ًادمحم ىمسملا لوسرلا اذه ىأ وللا

 ملف اهانحزنف ٌرئثب ةيبيدحلاو ةئام ةرشع عبرأ لَك هللا لوسر عمانك » هتمتتو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا (؟) .ه5 /5 ليزنتلا مولعل ليهستلا )١(

 اهانكرتف ٠ اهيف هبص مث اعدو ضمضمت مث اضوتف 1 مام نم مانإب اعد مث اهريفش ىلع سلجف اهاتأف 27 هللا لوسر كلذ غلبف 5 ةرطق اهيف كرتن

 . « انبئاكرو نحن انئش ام انثردصأ اهنا مث ديعب ريغ



 حتفلا ةروس (448) فعل

 ير ساس رع نع سا ربا لص

 عرزك لمؤإل ىف مهلثمو ة هير مهلثم كلذ د دوج نم مههوجو ىف مهاميس اناوضرو

 سرس ب را و طفل س #2 سام حواس مس تح لج رك رس رس رص سل خل رع دع رس هس ص1

 نبأ هللا دعو ركنا ظيغيل عارزلا بِجْعي ءاقوس نع ئوتساف اف نا[ باق ,هرزاكف و هعطش جرحا

 0 رك م ةس

 © اًميظَع ارجو ةرفغم مهنم تاحلاَصلآ أوم أوما

 ىلاعت هلوقك مهنيب ايف نومارتم رافكلا ىلع ًظالغ رايخألا راربألا هباحصأو ىأ «مهنيب ءامحر رافكلا ىلع
 ةدشلا مهنيد فلاخ نمل نورهظي يأ : دوعسلا وبأ لاق *نيرفاكلا ىلع ٍةزعأ نينمؤملا ىلع ةلذأ#

 ةظلغلاب مهرمأ هللا نأل كلذو : نورسفملا لاق ”ةفأرلاو ةمحرلا نيدلا يف مهقفاو نملو « ةبالصلاو

 ارت نأ ميبايث نم نوز رحتي اوناك مهن ايو ل يو ل يضرم ع

 ٍمهارت يأ أ كدا تم ل ا أر اذإ مهنم دحاولا ناكو . مهنادبأ

 الضف نوغتبي# راهنلاب دوسأ ليللاب نابهر « مهتدابعو مهتالص ةرثك نم نيدجاس نيعكار عماسلا اهيأ

 يهو ةالصلا ةرثكب مهفصو : ريثك نبا لاق هناوضرو هللا ةمحر مهتدابعب نوبلطي يأ «ًاناوضرو هللا نم

 ىلع ةلمتشملا ةنجلا وهو .باوثلا ليزجب هدنع باستحالاو لجوزع هلل صالخإلابمهفصو و« لامعألا ريخ

 مههابج يف ةنئاك مهُثمسو مهتمالع يأ «دوجسلا رثأ نم مههوجو يف مهايسإ» ”هاضرو هللا لضف

 ء رهسلا تارامأو ليللاب دجهتلا تامالع مههوجو ىف تحال : يبطرقلا لاق ة ةالصلاو دوجسلا ةرثك نم

 نع ًادهاجم تلأس روصنم لاق « عضاوتلاو عوشخلا وه : دهاجم لاقو . ءاهبلاو راقولا وه : جيرج نبا لاق

 ينيع نيب نوكي امبر « ال : لاق ؟ لجرلا ينيع نيب نوكي رثأوه أ #مههوجو يف مهاوسإ» ىلاعت هلوق

 مهلثم كلذإ» 9 عوشخلا نم مههوجو يف ٌرون هنكلو ؛ ةراجحلا نم ًابلق ىبسقأ وهو رنعلا ةبكر لثم لجرلا

 ةالصلا ةرثكو . نينم ؤملاب ةمحرلاو . رافكلا ىلع ةدشلا : : ةاروتلا ف مهفصو كلذ ىأ #ةاروتلا يف

 هخارف جرخأ عرزك ليجنإلا يف مهلثمو يأ «هأطش َجرخأ عرزك ليجنلا يف مهلثموإ» دوجسلاو
 ماقتساو عرزلا ماقف يأ #«هقوس ىلع ىوتسافإ ًاظيلغ راص ىتح هاوقف ىأ «ظلغتساف هرزاف# هعورفو

 نسحو هتفاثكو هتوقب « عارزلا عرزلا اذه بجعي ىأ «رافكلا مهب ظيغيل عارّرلا بجعيإ هلوصأ ىلع

 ٌمطشلاو . لَو دمحم عرزلاف . نايبلا ةياغ يف لثم اذه : كاًّحضلا لاق رافكلا مهب ظاتغيل « هرظنم
 باحصأل ىلاعت هللا هبرض لثم اذهو : يبطرقلا لاقو . اووقف ءافعضو . اورثكف ًاليلق اوناك . هباحصأ
 . ًافيعض ةوعدلاب أدب نيح 26 يبنلا ناكف , نورثكيو نودادزي مث ًاليلق نونوكي مهنأ ينعي كي يبنلا
 طلعي قح لاح دعب ًالاح ىوقيف ًافيعض رذبلا دعبودبي عرزلاك وره يوق ىتح دحاولا دعب دحاولا هباجاف

 تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذلا هللا دعو# نايب ىوقأو لثم حصأ نم اذه ناكف ؛ هخارفأو . هتابن

 يف ميركلا قزرلاو ميظعلا رجألاو ةماتلا ةرفغملاب ةرخآلاب ىلاعت مهدعو يأ «ًايظع أرجأو ةرفغم مهنم

 )١( دوعسلا وبأ ©/ 6 . )7١( يبطرقلا ريسفت (7) . "88 /# ريثك نبا رصتخم ١11/547 . )*"( يبطرقلا ١6/548 .



 4 نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 . نيملاعلا بر اي مهتبحم انقزرا مهللا . ميعنلا تانج

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هعغالتلا

 «ًاليصأو 5 ةركب# نيبو «ًاريذنو 5 ًارشبم» نيبو «رخأت امو 3 مدقت امإ» نيب قابطلا - ١

 نيبو #«بذعيو . . رفغي» نيبو «اعفن مكب دارأ وأ ارض مكب دارأ» نيبو «قوأو . . ثكن» نيبو
 : «ءامحرو 1 ءادشأ# نيبو #؟نيرصقمو ب نيقلحم»

 4«تاقفانملاو نيقفانملا بذعيو# نيبو ةيآلا *# . . تانم ٌوملاو نينم ؤملا لخديل# نيب ةلباقملا - "

 . ةيآلا

 هبش 4 مهيديأ قوف هللا لي , هللا نوعيابي اهنإ كنوعيابي نيذلا نإ ةينكملا ةيحيرصتلا ةراعتسالا "# 
 مسا ريعتساو . لاومألا ريظن يف علسلا عفدب هتاضرمل ًابلط هللا ليبس يف سفنألاب ةيحضتلا ىلع ةدهاعملا
 هلوق يف ةينكملاو « هللا ليبس يف مهسفنأ عفد ىلع نودهاعي ىنعمب نوعيابي عيبلا نم قتشاو هبشملل هب هبشملا

 هريمأ دي ىلع هدي عضو كلمب مهتعاط ىلع هتازاجمو مهتعيابم ىلع هللا عالطا هّبش «مهيديأ قوف هللا دي»
 ةيآلا يفف « ةينكملا ةراعتسالا قيرط ىلع ديلا وهو همزاول نم ءيشب هلزمرو هب هبشملا ركذ ىوطو . هتيعرو

 . ناتراعتسا

 . برهلل هودعل هرهظ ريدي مزهنملا نأل ةميزهلا نع ةيانك «رابدألا اوُلو» ةيانكلا - 4

 ذإ نينم ؤملا نع هللا يضر دقل# ةعيابملا ةروص راضحتسال عراضملا ةغيصب ريبعتلا ©

 14... ةكنوعياب

 يف ام ملعف# ىلاعت هلوق دعب «مناغم هللا مكدعو» باطخلا ىلإ بئاغلا ريمض نم تافتلالا - 5

 . نانتمالا ماقم يف نينمؤملا فيرشتل كلذو «مهيلع ةنيكسلا لزنأف مهبولق

 ضيرملا ىلع الو جرح جرعألا ىلع الو جرح ىمعألا ىلع سيل جرحلا راركتب بانطإالا

 . راذعألا باحصأ نع مثالا يفن ديكأتل 4 جرح

 هجو نأل ةيآلا * . . هقوس ىلع ىوتساف ظلغتساف هرزآف هأطش جرخأ عرزك# ييثمتلا هيبشتلا -8

 . ددعتم نم عزتنم هبشلا

 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو تايآلا ةياهن ْق لصاوملا ةاعارم 4

#0 * 
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 ا .٠ دل ةردس (9)

 150 ه9 0

 1 15ج 1

 ا! داك امله 0 ات
 ةرسسكى ل وم ا 00 7/ 200 0 2

 مصاص رق - 0

 ةروَسْلا_يكدي نيب

 ةيبرتلا قئاقح نمضتت . ةمخض ةليلج ةروس اهتزاجو ىلع يهو « ةيندم ةميركلا ةروسلا هذه
 1 « قالخالا ةروس » نيرسفملا ضعب اهاّمس ىتح 2 ةلضافلا ةيندملا سسأو . ةدلاخلا

 رمأو هللا ةعيرش هاجت ٠ 0 هب هللا بدأ يذلا عينرلا بدألاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا 3-3

 هللا نإ هللا | وقتاو هلوسرو هللا ىدي نيب اومّدقت ال اونمآ يذلا ايمأ اي ةميكحلا هتاداشرإب اوكسمتسيو

 4 نلعا عمم
 . فيرشلا هردقل ايظعت ة45لوسرلا عم اوئدحت اذإ توصلا ضفخ وهو رخآ بدأ ىلإ تلقتنا مث

 # يبنلا توص قوف مكتاوصأ اوعفرت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايف لالجيالاو ميظعتلاو ريقوتلا عم باطخلا يف

 نينم ؤملا رمأتف . لضافلا عمتجملا مئاعد ري رقتل ةروسلا لقتنت ماعلا بدألا ىلإ صاخلا بدألا نمو د

 صحت نب اراض اع 3 , رابخألاو ا 00 رمأتو ٠ 0-5 0 مدع

 50 نإو# نيغابلا ناودع عفدو ٠ 50 ةروسلا تعدو و

 . تايآلا # . . امهنيب اوحلصأف اولتتقا

 ءىسلا نظلاو سسجتلاو ةبيغلا نم ترّنو . زمللاو زمهلاو ةيرخسلا نم ةروسلا ترّذحو
 يف يهنلا ءاج ةييغلا نم ترذح نيحو «. ةيعامجالا لئاضفلاو 5 قالخألا مراكم ىلإ تعدو 2 نينم ؤملاب

 هنم شهني تيم هل رخأ بنج ىلإ سلجم لجر ةروص ٠ . عادبالا ةياغ نآرقلا هعدبأ . بيجع عئار ريبعت

 ! ! ًاتيم هيخأ محل لكأي نأ مكدحأ بحيأ . ًاضعب مكضعب بتغي الو اوسسجت الو» همحل لكأيو

 !! بيجع ريفنت نم هل ايو ةيآلا # . . هومتهركف



 عمو نورشعلاو سداسلا ءزرجلا

 نونمي اوءاجو . ناسللاب لاقت ةملك ناميالا اونظ نيذلا بارعألا نع ثيدحلاب ةروسلا تمتخو *
 عمج يذلا وهو لماكلا نم ؤملا طورشو 1 مالسإلا ةقيشحو ناميالا ةقيقح نيبتف ؛ مهغاميإ لوسرلا ىلع

 3 أوباتري مل مث هلوسرو هللاب اونمأ نيذلا نونم ْؤملا امنإ» حلاصلا لمعلاو داهجلاو صالخإلاو ناميالا

 . ةميركلا ةروسلا رخآ ىلإ « . . نوقداصلا مه كتئلوأ 2 هللا ليبس يف مهسفنأو مهلاومأب اودهاجو

 يهو لي يبنلا تويب ةمرح اهيف ركذ ىلاعت هللا نآل « تارجحلا ةروس » تيمس :ديح هسدلا
 . نهيلع هللا ناوضر تارهاطلا نينم ْؤم لا تاهمأ اهنكسي ناك يتلا تارجحلا

 ىلإ . . هلوسرو هللا يدي نيب اومّدقت الاونمآ نيذلا اهمأ اي : للاعت هللا لاق

 . (١؟) ةيآ ةيابن ىلإ )١( ةيآ نم #« ميحر باوت هللا نإ
 دودح نم جراخلا : قسافلا «قسافإ» هب تفاخو هضفخ هتوص ضغ 4نوُضغي» : حتحنغللا
 ةبطرلا تقسف : مهلوق نم ذوخأم , جورخلا ىنعم ىلع لدي امل عوضوم قاقتشالا لصأ يف وهو . عرشلا

 لاقي ال : بغارلا لاق ماهلا ربخلا : ابنلا «ابن» ةعاطلا نع هجورخل ًاقساف يمسو . اهرشق نم تجرخ اذإ

 تنعلا يف متعقو « متنع» "”نظ ةبلغ وأ ملع هب ؛ لصحي ةميظع ةدئاف اذ نوكي ىتح أبن لصألا ىف ربخلل

 دشار عمج «نودشارلا» "”ةكلح لا يف هعقوأ هتنعأو كالحلا : تنعلا : ناسللا يف لاق كالهلاو ةقشملا وهو
 ملظلا يف دحلا ةزواجم هلصأو تلاطتساو تدتعا 4تغب» عجرت «ءيفت#ط رومألا نساحم ىلإ يدتهملا وهو

 . اوبيعت «اوزملت# نايغطلاو

 وف ار #
 اولعجف لَو يبنلا جاوزأ تارجح ىلإ اوءاج ةافجلا بارعألا ضعب نأ يور -أ : :لفرلا بسم
 تارجحلا ءارو نم كنوداني نيذلا نإ+ هللا لزنأف انيلإ جرخأ دمحم اي ؛ انيلا | جرخأ دمحم اي : هنوداتي

 . «نولقعي ال مهرثكأ
 نم هدنع ناك ام ضبقيل رارض نب ثراحلا ىلإ « ةبقع نب ديلولا » ثعب هل يبنلا نأ يورو - ب

 اي لاقو ةكيهللا لوسر ىلإ عجرف ٠ 1 ا ا ا ا ا

 ,ه هللا لزنأف مهلاتقو مهيلإ جورخلاب ةب 5 ضعب مهف « ةاكزلا اوعنمو اودتر مهن : هللا لوسر ايه هللا لزنأف مهللاتق | اب ةباحصلا ضعب مهف « ةاكزلا | اودترا دق هللا ل
00 0 : 

 ا 0 هل لاق هج يبن هان الق 0 ف رحل ١ ةعف 1-0018

 اهنا يسطا لَك هللا لوسر ٌرامحل هللاو راصنألا نم لجر لاقف ٠ كرامح نتن يناذآ دقل هللاوف - - ينع

 برض مهنيب ناكف . هموق نم نورخآ ىراصنألل بضغو . هموق نم لجر هللا دبعل بضغف . كنم

 . ةيآلا #4 . . امهنيب اوحلصأف اولتتقا نينم وملا نم ناتفئاط نإوإ هللا لزنأف . لاعنلاو ىديألاو ديرجلاب

 . تيل هدام جير نال 9و تعا رأل كارعلا تاذ مس

 . ناخيشلا هجرخأ (5) . 788 /7 ريثك نبا رصتخم يف ةياورلا ليصفت رظنا (6)



 تارجحلا ةروس (:44) فرح

 ير عم اوريو ترص قزق ةئرنا أوعقرت ال سرا جس حر ل سو رس سو ياس يسر رم وص ع حرا رص رع ح14 نام كم حس
 - 24 رص

 بد تورعسف ال

 . نونمؤملا اهيأ اي يأ «هلوسروِهَّللا يدي َنيب اومدتالاونمآ نيذّلا اهأ اي : رب سفنلا
 فرنحو « هلوسرو هللا يدي نيب ًالعف وأ ًأرمأ اومدقُت ال , هللا باتكب متقدضو . ناميالاب متفصتا نماي
 يف ةلأسم تضرع اذإ امك . لعف وأ لوق نم هميدقت نكمي ام لك ىلإ عماسلا نهذ بهذيل ميمعتلل لوعفملا

 دوش 31 ناكف ىلإ عم اويهح اإو + لكلاب وراديو ا ةايلعلا رفح ذو« تارك افرع ١ ٍِللَعهسلجج

 نود ًأرمأ اوضقت ال : كاحضلا لاقو لَو همالك ىدي نيب اوملكتي نأ اوهن : سابع نبا لاق كلذ وحنو همامأ
 . هب هلوسرو هللا مكحي نأ لبق ًارمأ اوعطقت ال ىنعملا : ىواضيبلا لاقو 217 كنيد عئ ءارش نم هلوسرو هللا

 ”٠ هلالجإ بجوي ناكمم هللا نم هأب ًااعشإو هل أيظعت هللا ركذو , هللا لوسر يدي نيب دارا : ليقو
 ميلع . مكلاوقأل عيمس هللا نإ . هب مكرمأ ايف هللا اوقتاو يأ «ميلع عيمس هللا نإ هللا اوقتاو»

 ىلإ نينم ملا ىلاعت دشرأ مث . . سفنلا يف ةعورلاو ةباهملا ةيبرتل ليلجلا مسالا راهظإو . مكلاوحأو مكتاينب
 توص قوف مكتاوصأ اوصفرت ال اونمآ نيذلا اهأ ايف لاقف همارتحاو هلالجإو لوسرلا ريقوت بوجو
 هلاورهجت الو» يبنلا توص ىلع اهوعفرت الو مكتاوصأ اوضفخاف كي هللا لوسر متملك اذإ ىأ « يبنلا

 ثيدحلا يف مكضعب رهمي |مك كو هتبطاخت دنع رهجلا دح اوغلبت الو يأ « ,ضعيل مكضعب رهجك ل وِلاب
 يبن اي اولوق نكلو . دمحم اي : اولوقتف ًاضعب مكضعب بطاخي امك هتينكو همساب هوبطاخت الو . ضعبلا عم

 ةافحللا بارعألا ضعب ىف تلزن : نورسفملا لاق بدألل ةاعارمو « هردقل أبظعت « هللا لوسر ايو « هللا

 ال معنأو مكلامعأ طبحت ْنأط ميركلا لوسرلا ريقوت نوفرعي الو ؛ همساب هللا لوسر نوداني اوناك نيذلا

 رهجلاو توصلا عفر يف نإف ء نوردت الو نورعشت ال ثيح نم مكلامعأ لطبت نأ ةيشخ ىأ #«نورعشت
 سيق نب تباث نأ ىور : ريثك نبا لاق لمعلل طبحملا رفكلا ىلإ يدؤي دق ًافافختسا هِي هترضح ىف مالكلاب

 لهأ نم انأ ٍةيكي هللا لوسر ىلع يتوص عفرأ تنك يذلا انأ : لاق ةيآلا تلزن املف . توصلا عيفر ناك
 : هل اولاقف هيلإ موقلا ضعب قلطناف ٍعلكي هللا لوسر هدقتفاف ٠ ًانيزح هلهأ يف سلجو , يلمع طبح « رانلا
 لهأ نم انأ يلمع طبح و يبنلا توص قوف يتوص معفرأ يذلا انأ : لاقف ؟ كل ام كي هللا لوسر كدقفت

 . ةيشاحلا نم "56 /#" ىواضيبلا )١( عزل رك نا رع(
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 رحاو ةرفغم 0 5 | ميول هلأ نحتمآ َنيدلا كبتلوا هل لوسر دنع مهتوصأ نلوصغل نبدأ نإ

 لإ هولا جرحت قح أوس مها ولو د ولقي هلأ تالا رو نم كود نذل انإ 42 ممظع م 721 د ساس ع سرر راس ل ملا رج
 ”همدو رو ][ ةيسإلا ترمس رم سام رس ل رك وع سس هس سس

 اموق أوبيصت نأ اوني امل قساق ف ءاج نإ أونما+ نأ هيأت( مهحر روُفَع هللاو مط اريخ ناكل

 ل ما[ نم رييشك ىف ركعبطي وأ هللاَلوُسَو يب نأ اويلعاو ت١ ندم متلعفام لع أوحبصتق لاهي

 ىضرتأ » ةياور ىفو 2”ةنجلا لهأ نموه لب ال : ِلكك يبنلا لاقف « لاق امب هوربخأق كي يبنلا اوتأف ءرانلا

 عفرأ الو كي هلوسرو ىللاعت هللا ىرشبب تيضر : لاقف ؟ ةنجلا لخدتو , ًاديهش لتقتو , ًاديمح شيعت نأ
 نيِذّلا كئلوأ هللا لوسر دنع ,هتاوصأ نوُضُعي نيذلا نإ » 2"«كيدللا لوسر توص ىلع أدبأ نوب
 نيذلا كئلوأ ٍهِلكَك لوسرلا ةرضح يف مهتاوصأ نوضفخي نيذلا نإ ىأ « ىروقتلل مهبول هللا نحتما

 ىوقتلل اهصلخأ ىأ : ريثك نبا لاق اهيف ةخسار ةفص اهلعجو اهيلع اهنرمو ىوقتلل مهبولق هللا صلخأ
 يف ميظع باوثو . مهبونذ نع حفص ةرخآلا يف ممل يأ «ميظع رجأو ةرفغم ملف ًالحمو ًالهأ اهلعجو

 نإ» : لاقف ككل وسرلل مهئادن يف نوبدأتي اوناك ام نيذلا ةافجلا بارعألا ,للاعت مذ مث . . ميعنلا تانج
 تارهاطلا كجاوزأ لزانم . تارجحلا ءارو نم كنوعديىأ «تارجملا ءارو نم كنوداني نيْذْلا

 لنع ع ءامظعلا ةاعارمو . بدألا نسح ىضتقي لقعلا ذإ . ءالقع ريغ ءال ؤه رثكأ ىأ «نولقعيال مهرثكأ»

 « نيصح نب ةنييع » هادان يذلا نإ ليق : يواضيبلا لاق ريطخلا بصنملا اذهب ناك نمل اًيس « مهباطخ

 الاقف دقار وهو ةريهظلا تقو ميمت ينب نم ًالجر نيعبس يف كو هللا لوسر ىلع ادفو « سباح نب عرقألا »و
 ءال ؤه نأ ولو يأ « ممل اريخ ناكل مهيلإ جرخت ىّضح اورّبص مّئأ ٌولوإط ""انيلإ جرخأ دمحم اي
 لضفأو مهل ًاريخت ريصلا كلذ ناكل مهيلإ جرخي ىتح او ربصو مهتادانمب هلك ل وسرلا اوجعزي مل نيدانملا

 بونذل روفغلا يأ «ميحر ٌروفغ هللاوؤ ة ةوبنلا ماقم يف بدألا ةاعارم نم هيف امل . سانلا دنعو هللا دنع

 ردح مث .٠ . مسبب باقعلا لزني ملو ٠ مهعيرقتو مهحصن ىلع رصتقا ثيح نينم ؤملاب ميحرلا « دابعلا

 مكاتأ اذإ يأ «[بنب قساف مكءاج نإ اونمآ نيذلا اهأ اي» لاقف تبثت ريغب رابخألل عاتسالا نم ىلاعت

 نأ» ربخلا ةحص نم اوتبثتف يأ «اوتّيبتفإف رابخألا نم ربخب - هتلادعو هقدصب قوثوم ريغ - قساف لجر
 معلعف ام ىلع اوحبصتفإ رمألا ةقيقح نولهاج متنأو أموق اوبيصت الثل يأ «ةلاهجب ًاموق اوبيصت

 ئأ هللا لوس مكيف نأ اوملعاوؤ)  مكعينص ىلع مدنلا دشأ نيمدان اوريصتف ىأ « نيمدان

 ولا ىوشما عابتا نع موصعملا « مركلا يبنلاو « مّظعلل لوسرلا مكنيب نأ نونم ّوملا امأ  اوملعاو

 انوا. مكادارلل طمس يقطر و ٠ نك اباتو حمصي أ يأ 4 متع رسلا نبع رثك ينل كميل

 مكرهظأ نيب نأ اوملعا يأ : ريثك نبا لاق كالحلاو دهجلا يف متعقول . رومألا نم هيلع نوريشت ام بلاغ يف

 )١( دمحأ هجرخأ ثيدحلا . ) )7١لوزنلا ببس رظنا (4) . 757/7” يواضيبلا ريسفت (”) . ىربطلا ريرج نبا ةياورلا هذه ركذ .



 يس ع سرب ص رز نو رس سوس را” سررت ص سس عل ا رمد ص ل ما لل رس هع لمس لح رح

 َكبتلو ناصع قوسفلاو رفكلا كيلإ هركو ركبولق ىف ,هنيزو نمإلا كبلإ بح هللأ نكللو

 وافيا ني ِنَبآ نإو يد عوام هللا نم اللصق 2 َدوُدِضْرلا مه
 < ءأ و ب رسوم ه 2 سه اكس

 نإف لا رمأ لإ نفت تح ىغَبَ ا أولعَمَف ئرحالا ّع اًمهندعإ تغب نإ امهيب اوحاصاف

 سد هم رب ع 7-00 عع سوعو مي“ سد

 77 نيب اوحلصأف ٌةوحإ نونمّؤملا اع »8 َنيِطسُفمْلأ بحي هلأ ل اوطسفاو لدعْلا امي اوحلصأف َتءآَق

 اع عيمج ف مكعاطأ ولو + مكنم مكيلع قفشأو مكحلاصمب ملعأ هنإف ٠ هورقوو ه هومظعف هللا لوسر

 هْنمع  ىلاعت هنكلو يأ « ناميإلا مكيلإ تي هللا نكلو» '”مكجرحو ا ىلا كلذ ىدال هنو راتخن

 ىتح ( . مكبولق يف هّسحو يأ «مّكبولُت يف هيرو ناميالا مكسوفن ىلإ بّبحف مكرئاصب رون - هلضفو

 مكسوفن ىلإ ضغغبو يأ «نايصيعلاو قوسفلاو رفكلا مكيلإ هرسكو# ءيش لك نم مكدنع ىلغأ حبصأ
 بونذلا قوسفلاب دارملاو : ريثك نبا لاق هللا ةعاط نع جورخلاو يصاعملاو رفكلا نم . لالضلا عاونأ
 ةليلجلا توعنلاب نوفصتملا كئلوأ ىأ #نودشارلا مه كئلوأ#» 20 يصاعملا عيمج نايصعلابو ٠ رابكلا

 مهريغ ال نودشارلا مه يأ رصحلا ديفت ةلمجلاو 5 مهكولسو مهتريس يف نودشارلا 5 نودتهملا مه

 أيا ميكح يلع هللاو) ماعنإو مكيلع لاعت هنم لفت ءاطعلا اذه ىأ «ةمعنو هّللا نم ًالضف»

 عامس ىلع بترتي ام ىلع ىلاعت بقع م . . هريبدتو هعنصو هقلخ يف ميكح « ةيادهلا قحتسي نمب ميلع
 اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا نم ناعفئاط نإو» لاقف لتاقتو ضغابتو مصاخت نم ةبوذكملا ءابنألا
 . امهنيب اوحلصأف لاتقلا ىلإ اوحنج نينمؤملا مكناوخإ نم نيتعامجو نيتثف نأ ثدح ْنِإو ىأ «امهنيب
 ظفللا رابتعاب 4 امهنيب » ةينثتلاو « ىنعملا رابتعاب «اولتتقا» ا . اهنيب حالصإلل مكدهج اوعساو
 ملظلاب اهدح تزواجتو ءىرخألا ىلع امههادحإ تغب نإف ىأ «ىرخآلا ىلع (ًهادحإ تغب نإف»

 يأ #وللا رمأ ىلإ ءيفت ىتح يغبت يتلا اولتاقف# يغبلا ىلع تمّمصو حلصلا لبقت ملو .نايغطلاو
 ةوخأ ىضتقمب لمعتو , ناودعلاو يغبلا نع علقو . هعرشو هللا مكح ىلإ عجرت ىتح ةيغابلا ةثفلا اولئاقف
 اوحلصأف لاتقلا نع يقكو تعجر نإف ىأ «اوطسقأو لدعلاب امهنيب اوحلصأف تءاف نإف» مالسبالا

 «نيطسقملا بحي هللا نإ مكرومأ عيمج يف اولدعاو , نيتثفلا ىدحإ ىلع يفيح نود , لدعلاب |مهنيب

 ديب هيدر لاك ل تتر يالاوبا يواضيبلا لاق مهماكحأ ين نوروجي ال نيذلا نيلداعلا بحي يأ

 ىغابلا نأ: لغ لدن ىو. ».لاعنلاو فعتسلاب ترض هيق ناك هيك هدهع ف « جرزخلا »و « سوألا »

 نوسنمؤملا افإإف 'ةحلاصملا يف يعسلاو حصنلا ميدقت بجي هنأو . كرت برحلا نع فك اذإ هنأو , نمؤم
 الو ةوادع مهنيب نوكت نأ يغبني الف ,. ناميالا ةطبار مهتعمج . ةوخإ الإ نونمؤملا سيل يأ «ةوخإ

 )١( ىواضيبلا ريسفت (7) . "37 /7 ريثك نبا ريسفت رصتخم (7) . "51/7 ريثك نبا ريسفت رصتخم 37/1/77 .



 بامو نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 'ً 2 1 و لسا رت سا حلا ورق جل را رق 2 "7 هم

 ريصخ أوفوكي نأ وسع مَ نم موق ر حسي أوما َنيذلآ يأتي م نومحرت كلعل هلأ اوقتاو كيوخا

 0 . ا ا يي ال لا ١ الا كا ا جدل يت 7

 سلب بالا يلب لا يعرب دعو يو سا ماس نب ءآسن الو مهني
025 

ثك أو بنت أونما# نيذْلا ابيات 50 ٌنوسلَطلا مه َكيتلوأَف بني رل نمو » يملا دب قرشا مآل
 اري

 رح هس 4 سر رع 5 اج

 اتيم هيحخأ مدلل لكي نأ ف دحأ بحي اضعب حِضعِب بغي ل م نقلا َضْعَي نإ نظل نم

 « نينم ْؤملا نيب الإ ةوخأ ال : لوقي هنأكف رصحلل 4امنإ 3: نورسفملا لاق لتاقت الو ضغابت الو « ءانحش

 5 ربتعت ال ثيحب , بسنلا ةوخأ نم ىوقأ مالسئالا ةوخأ نأ ىلإ ةراشإ ةيآلا يفو . رفاكو نم ؤم نيب ةوخأ الو
 مكناوخإ نيب , اوحلصأف يأ غمكيوخأ نيب ب اوهلصافوب مالسألا ةوخأ نع تلخ اذإ بسنلا ةوخأ

 اوقتا يأ «نوحرت مكلعل هللا اومّئاو» اهلمع لمعت ءاضغبلاو . بدت ةقرفلا اوكرتت الو . نيئمؤملا
 نيذّلا ايأ اي» هتاضرمو هتنجب اودعستو « هتمحر مكلانتل ؛ « هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب ىلاعت هللا

 متفصتا نم اي . نينمؤملا رشعم اي يأ «مهنم ًاريخ اونوكي نأ ىسع موق نم موق رخسي ال اونمآ
 نوكي دقف . دحأ نم دحأ رخسي الو « ةعامجب ةعام أزهي ال « هلوسربو هللا باتكب متقّلصو ٠ . ناميالاب

 الو) "هربأل هللا ىلع مسقأ ول نيرمط وذ ربغأ ثعشأ "برو , رخاسلا نم هللا دنع ًريخ هنم روخسلل

 اهنم رقتحملا نوكت نأ ىسعف ءاسن نم ءاسن رخسي الو يأ «نهنم ًاريخ نكي نأ ىسع ءاسن نم ءاسن

 مكضعب بعي الو يأ «باقلألاب اوزبانت الو مكسفنأ اوزملت الوإ» ةرخاسلا نم لضفأو هللا دنع ًاريخ

 ةدحاو سفن مهنأك نيملسملا نآل «مكسفنأإ» لاق امو . ءوسلا بقلب ًاضعب مكضعب عدي الو . ًاضعب

 لاق ًانمؤم راص نأ دعب ًاقساف ناسنإالا ىمسي نأ سئب ىأ «ناميإالا دعب قوسفلا مسالا سئب»

 بكي مل نمو "”حبقتسم نامل نيبو هنيب عمجلاو . 'قسف زباتلا نأ ىلع ةلالد ةيآلا يفو يواضيبلا

 نأ ضيرعتب نوللاظلا مه كئلوأف زبانتلاو زمّللا نع بتي مل نمو يأ «نواّظلا مه كنوأف
 نظلا ةءاسإو نوختلاو ةمهتلا نع اودعتبا يأ م«نضلا نم ًاريثك اوبنتجا اونمآ نيذلا اهمأ اي باذعلل

 ضعي نإ» ققْحتَيَو لمأتي لب هيف عراسي الو نظ لك يف ناسنالا طاتحيل ريثكلاب رسعو + :نياعلاو لهألاب

 : هنع هللا يضر رمع لاق هيلع ةبوقعلا هبحاص قحتسي بنذو مثِإ نظلا ضعب يف نإ يأ «منإ نضلا

 «اومسجت الوإط 5” « المح ريخلا يف اهل دجت تنأو ؛ ًاريخالإ .نم ملا كيخأ نم تجرخ ةملكب نئْظت ال »

 ركذي ال يأ «أضعب مكضعب بغي الو» ” يهواعب ارد الو نيملسملا تاروع نع اوثحبت ال يأ

 ةهانشل ليل كأسْيم ميغا مل لبكاي نأ مرسلا ؟بد 9: ههركي اه هتييغ ف + ءوسلاب ًاضعب مكضعب

 . 779/9 يواضيبلا ريسفت (؟) . حيحص ثيدح اذه )١(

 اوعبْتت الو نيململا اوباتغت ال هبلق ىلا ناميالا ضفي ملو هنالب نمآ نم رشعم اي) ثيدحلا فو (4) . 611/7 ريثك نبأ ريسفت رصتخم (5)

 . ىلعي وبأ ظفاحلا هجرخأ ( هتيب فوج يف ولو هحضفي هتروع هللا عبتي نمو . هتروع هللا عبي هيخأ ةروع عبتي نم هنإف . مهتاروع



 تا مجحل ا|ةروس (غ١9 عدو

2 
 0000 رس

 2 محر باوت بأ نإ همام و هومتهٍرْجَف

 د ا ا ا ب ا نا اجلال يول ا
 . اذه نم دشأ اهتبوقع نإف ٠ ًاعرش ةبيغلا اوهركاف ًاعبط اذه نوهركت امكف يأ #هومتهركف»
 ا ناسنرالا محلا ه هركي ناسنبالا ناك اذإو . اتيم هنوك لاح خألا محل لكأب ةبيغلا ىلاعت
 هللا اوفاخ ىأ «هللا اوقتاو# دشأ وأ ةهاركلا هذه لثمب ةبيغلا هركي نأ هيلع بجو تيم هنوك نع ًالضفو

 2 ةبوتلا ريثك ىلاعت هنإ ىأ # ميحر باوت هللا نإ» هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب . هباقع اورذحاو

 مدنلا ىلإ ةعراسملاب بيغرتو « ةبوتلا ىلع ثح هيفو . بانأو باتو هللا ىقتا نمل . ةمحرلا ميظع
 . هللا ةمحر نم ناسنإللا طنقي التل أطخلاب فارتعالاو

 اب ٌريصب هللاو . .ىلإ . .ىثنأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأ اي : ىلاعت هللا لاق
 . ةروسلا ةياهن )١8( ةيأ ىلإ )*١( ةيأ نم

 0 2 رع رس 0-2
 ضعب نم نينمؤملا رذحو 3 اهئواسم نع ىبنو قالخألا مراكم ىلإ ىلاعت اعد ان : ه2 بابلا

 تافص نيب مث 5 باسنألاب رخافتلا نع مهاهنو فلآتلاو فراعتلل ًاعيمج انه سانلا اعد « ةحيبقلا لاعفألا

 لماكلا نمؤملا
 وأ بسح اهطبري يتلا ةعامجلا يهو ةليبق عمج «لئابق» مكصقني «مكتلي» : :يىتفقلاا
 مح يعتلاف فخ او رشا لإ ترصتلا ميظعلا عبجلا ةيقلا ولو بعشلا ني ضخ يو ءابسل

 نانتمالا : بمملا «نوُنِيل كشلا : بيرلاو اوكشي «اوباتري» ذاخفألاو نوطبلا عمجت ةليبقلاو « ةليبقلا
 . *نونمت ريغ رجأ مهلف# هنمو عطقلا ةغللا يف هلصأو . فورعملا لعفب هيلع دادتعالاو صخشلا ىلع

 هلال ةلريسير ار ارزاق هللا كوس هلل رلشبلا لدي يعسد اوس لاق دفاع: نبا نعش ل وردا | تم
 نأ كيلع نونمي# ةميركلا ةيآلا تلزلف هيلع نونمي اوذخأو . كلتاقن ملو برعلا كتلتاقو . انملسأ

 . ةيآلا ب 0

 «نولمعت

 0 م ميما ا 0 3

 اننونقي وحب صبا : 00
 بسحلاب دادتعا الو . دادجألاو ءابآلاب رخافت الف مأو بأ نم مكاندجوأو « دحاو لصأ نم مكانقلخ

 ًابوعش مكانلعجو يأ «اوفراعتل لئابقو ًابوعش مكانلعجو# بارت نم ُمدآو مدآل مكلك ؛ عار
 فرعيل : دهاحي لاق فلاختلاو رحانتلا ال , فلآتلاو فراعتلا مكنيب لصحيل . ةددعتم لئابقو ىتش
 ًافيفخت نيءاتلا ىدحإ تفذح اوفراعتت اوفراعت لصأو « ''اذك ةليبق نم نالف نب نالف لاقيف هبسن ناسنإالا

 . 17# /8 ريثك نبا رصتخم (7) 00 ٠



 فق نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ريب ما ترص يي رع رع 24

 ناميإل الخد امَلو اتَنَسأ اولوف كلو أومؤ ل لف ا الآ تلاَق * هج ملط هللأ نإ
 ء12د ا ى# مصور#ك سس 0 ا

 ةونيؤملا نإ 0 يا هايس وس ,ةوسرو هلأ وع 9 عيت ف

 0 يه لفبقو بوعش لع مكلمج اهلج نم يت ةمكحلا نإ 0 : هداز 55

 افرع ربتعي ناك نإو بسنلاو . دادجألاو ءابآلاب رخافتت نأ ال . هئابا ريغ ىلإ هبسني الو ضعب بسن

 وهو « زعأو هنم ًاردق مظعأ وه ام روهظ دنع هب ةربع ال هنأ الإ . يطبنلاب ةفيرشلا جوزُت ال ىتح . ًاعرشو
 امن ىأ « مكافتأ هللا دنع مكمركأ نإإ» "”سمشلا عولط دنع بكاوكلا رهظت ال امك . ىوقتلاو ناميإلا
 اك هللا قتيلف ةرخآلا يف ةلزنمو ايندلا يف افرش دارأ نمف باسنألاو باسحألاب ال ىوقتلاب سانلا لضافتي

 يقترب لجر : نالجر سانلا ) ثيدحلا يفو "*( هللا يلف سانلا مركأ نوكي نأ هرس نم ) : ركع لاق

 ميلع يأ «ريبخ ميلع هللا نإ» ''( ىلاعت هللا ىلع نيه يقش رجاف لجرو . ىلاعت هللا ىلع ميرك

 مكسفنأ اوكزت الف» حلاطلاو حلاصلاو . يقشلاو يقتلا مدعي ب مهتطاربو مه رقاوط لع علطماو دابحلاب
 بارعألا معز يأ «انملسأ اولوث نكلو اونمؤت مل لق انمآ بارعألا تلاقإ» . كا

 ملو . بلق نانثمطاو ةقث عم قيدصت ناميالا نأل , دعب اونمؤت مل مكنإ : دمحم اي مط لق اونمأ مهن

 لتقلا فوخ انملستسا اولوق نكلو « ةلتاقملا كرتو مالسبالاب لوسرلا ىلع متننم امل الإو . مكل 0

 . نيتداهشلا اورهظأو « ةبدجم ةنس ىف ةنيدملا اومدق . دسأ ينب نم رفن ىف تلزن : نورسفملا لاق يبسلاو

 . نالفو نالف ونب كلتاق (ى كلتاقن ملو . لايعلاو لاقثألاب كانيتأ : لي هللا لوسرل نولوقي اوناكو

 وه يذلا . مالسبالا نم ىلعأ ةبترم ناميالا نأ ىلع ةيآلا تلد دقو . لوسرلا ىلع نوتميو ةقدصلا نوديري
 ىلإ ناميالا لخدي ملو ىأ «مكبولُك ىف ناميإلا لخدي انو» ىلاعت لاق اذهو رهاظلاب دايقنالاو مالستسالا
 دنع ناميالا مكل لصحيسو : لوقي هنأك عقوتلا ديفت « امل » ةظفلو , دعب هتقيقح ىلإ اولصت ملو مكبولق

 ىف نوروكذملا بارعألا ءالؤهو : ريثك نبا لاق ناميالا ةوالحل مكقوذتو . مالسإالا نساحم ىلع مكعالطا

 لا مانت وسال اوين و ميرال ل دابا كتي مل هرم هاجر ار شفاق ارسل نال هاله

 نإو» 'اوحيضفو اوفنعل - ىراخبلا هيلإ بهذ امك  نيقفانم اوناك ولو « كلذ ىف اوبدأف هيلإ اولصو امم

 . قداصلا صالخالاب هلوسرو هللا تلمطأ نر ىا فاني مكلفا نم ميكتلز ال ةلوسرو هللا ارضيات

 يأ «ميحر روفغ هللا نإ ًائيش مكروجأ نم مكصقني ال لوسرلا ىلع نملا مدعو .لماكلا ناميالاو
 تافص ىلاعت ركذ مث . . ةغلابملا ديفت « ليعف »و « لوعف » ةغيص نأل « ةمحرلا عساو « ةرفغملا ميظع

 افإ يأ «هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا نونمؤملا افإإ لاتقف منامي ىف نيقداصلا لَّمكلا نينم وملا

 هلوسرلو « ةينادحولاب هلل اورقأف ٠ هلوسرو هللا اوقدص نيذلا 5 ناميالا ىوعد ىف نوقداصلا نونم ْؤملا

 . 7176 /؟ يواضيبلا (3) . ”اله /* يواضيبلا ىلع هداز خيش ةيشاح )١(

 . 559 /6 ريثك نبا ريسفت رصتخم () . اهب سانلا بطخو ةكم حتف دنع ةقئاحلاق ةبطخ نم ءزج (6)



 يرصاص رس ك رس ريس را رس وج رس رف رس ص 1 ل

 كيلع نونمع هي ل تهل ضزألا انو توما نام هّللأَو ٌزكنيدب لن نوملعتا لف

 ©© َنيِقدَص منك نإ نمل ركْسَدَه نأ ٌركِسَلع نم هللا كل أوُنُماَل لك 2
 اس راس ساس سس غو سرع يس © 2+ لس رص رس وو رس صر

 (يي) تولمعت امب ريصب هللأو ضرألاو تاوئمسلا بيغ معي هّسأ َنإ

 اوتبث لب مهناميإ يف اولزلزتيو اوكشي مل مث يأ «اوباتري مل مئإ» لماك ناميإو خسار نيقي نع . ةلاسرلاب
 يووم مهاومأ اولذبو ىأ «وهللا ليبس ىف مهسفنأو مسطاومأب اودهاجوو» نيقيلاو قيدصتلا ىلع

 . . ناميالا ءاعدا ىف اوقدص نيذلا كئلوأ ىأ #«نوقداصلا مه كئاوأ» هناوضر ءاغتباو هللا ليبس

 كاشلا مدع : يناثلا هلوسرو هللاب مزاجلا قيدصتلا : لوألا : فاصوأ ةثالثب نيلماكلا نينم ْوملا ىلاعت

 نوملعتا لق» قداصلا نم ؤملا وهف فاصوألا ع . سمفنلاو لاملاب داهجلا : ثلاثلا بايترالاو

 مكرئامض ىفامب هللا نوربختأ ا خيبوتلاو راكنإلل ماهفتسالا «مكنيذب هللا

 عيمج لاوحأب ميلعلا العو لج وهو ىأ # ضرألا يفامو ٠ تاومسلا ىف ام ملعي هللاو» ؟ مكبولقو

 ملعلا عس او يأ «ميلع ميش لكب هللاو» ضرألا يف الو تاومسلا يف ال ةيفاخخ هيلع ىفخت ال , دابعلا

 نأ الع نونه ربكأ الو كلذ نم رغصأ الو , ةرذ لاقثم هنع بزعي ال « هوي لك ىلع بيقر

 يلع اون ال لقإ» ءانثلاو دمحلا اهيلع نوبجوتسي ٠ ةنم دمحم اي كيلع مهمالسإ نودعي يأ «اوملسأ
 نأ مكيلع ني هللا لبإ» مكيلع دئاع كلذ عفن نإف ٠ . مكمالسإب يلع اونتمت ال مه لق يأ «مكمالسإ

 نإ « هيلع تيبثتلاو ناميإلل ةيادهلاب « مكيلع ىمظعلا ةنملا هلل لب يأ «نيقداص متنك نإ ناؤلل مكاده

 راصبألا نع باغ ام ملعي يأ « ضرألاو تاومسلا بيغ ملعي هللا نإ ناميالا ىوعد يف نيقداص متنك

 هيلع ىفخت ال . دابعلا لابعأ ىلع علّطم يأ #نولمعتامب ريصب هللاو» ضرألاو 0

 ةعس ىلع لديل , تاقولخملا عيمجب هتطاحإو . تانئاكلا عيمجب هملعب رابخالا ىلاعت ررك : .
 . نطابلاو رهاظلاو . نلعلاو رسلا ىف « ةريبكو ةريغص لكل هلومشو « 0

 : لي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تلمضت : ةهعغالتلا

 رمألا عطقو ىأرلا ءادبإ يف مههاح هبش «هلوسرو ىللا ىدي نيب اومدقُت ال» ةيليثمتلا ةراعتسالا-١

 ال هفلخ اوريسي نأ يضقي بدألا ناكو سانلا ضعب همامأ ريسلل مدقت ميظع كلم لاحب لوسرلا ةرضح يف

 . ةيليثمتلا ةراعتسالا قيرطب اذهو . همامأ

 . هيبشتلا ةادأ دوجول « ضعبل مكضعب رهجك لوقلاب هل او رهجت الوط لمجملا لسرملا هيبشتلا  ؟
 «نايالا مكيلإ بح هلوق دعب «نودشارلا مه كئلوأ#» ةبيغلا ىلإ باطخلا نم تافتلالا

 . ةيعيدبلا تانسحملا نم اذهو



 5-5 نو رشعلاو سداسلا ءزجلا

 رب ير 0222 رز 2222_1_22 22 0101 0 0 أأ7؟7 د2 وسلب ب 701 دلل 22 هل

 قوسفلاو رفكلا مكيلإ ركو# نيبو «مكبولق ىف هنيزو ناميبالا مكيلإ بّبح# نيب ةلباقملا - 5
 . «نايصعلاو

 . # امهنيب اوحلصأف اولتتقا نينم ؤملا نم ناتفئاط نإو» قابطلا  ه

 . «*نيطسقملا بحي هللا نإ اوطسقأ# قاقتشالا سانج 5

 وا تيملا محل لكأي نمب ةبيغلل لثم هتيم هيخأ محل لكأي نأ مكدحأ بحيأ» ثمتلا هيبشتلا
 . نهذلا ىف اهشحفأو روصلا حبقأب بايتغالا ريوصتل ةديدع تاغلابم

 . «اونمؤت مل لق انمآ» بلسلا قابط -4
 ؟ «مكنيدب هللا نومّلعتأ» خيبوتلل يراكنإلا ماهفتسالا - 4

 مسحارتلا بوجو يف ةوالاك نونمؤملا مالكلا لصأ «ةوخإ نونمؤملا اغإ» غيلبلا يبشتل - ١
 . رصحلا ةلمجلا ةدافإ عم ًاغيلب حبصأف هيبشتلا ةادأو هبشلا هجو فذحف . رصانتلاو

 مراكم ىلإ تدشرأ دقف « بادآلاو قالخألا » ةروس ىمست تارجحلا ةروس : هةنيحتس

 ىلإ داشرإ ةرم لك يفو . تارم سمح نامييالا فصوب ءادنلا اهيف ءاجو . لامعألا لئاضفو «٠ قالخألا

 : تارقف ىف اهضرعتسن ةعيفرلا بادآلا هذهو . لئاضفلا نم ةليضفو مراكملا نم ةمركم

 نيذلا اهيأ اي» يأر وأ لوقب هيلع مدقتلا مدعو هلوسرو هللا رماوأل دايقنالاو ةعاطلا بوجو : ًالوأ

 توص قوف مكتاوصأ اوعفرت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي» هنأش ميظععتو لوسرلا مارتحا : ًايناث
 . # . . يبنلا

 . * . . اونيبتف ابنب قساف مكءاج نإ اونمآ نيذلا اهيأ اي رابخألا نم تبثتلا بوجو : ًاثلاث

 .ًاريخ اونوكي نأ ىبسع موق نم موق رخسي ال اونمآ نيذلا اهيأ اي سانلاب ةيرخسلا نع يهنلا : ًاعبار
 . # .. مهنم

 # . . نظلا نم ًاريثك اوبنتجا اونمآ نيذلا اهيأ اي» نظلا ءوسو ةبيغلاو سسجتلا نع يهنلا : اهفاخ

 . ةيآلا

 اهنم هللا رهط دق ًءامد كلت ٠ لاقف لاتق نم ةباحصلا نيب عقو مع ءاملعلا ضعب لئثس : هفيطل
 . « هتوخإو فسوي نيب ىرج ام ليبسك مهنيب ىرج ام ليبسو « انتنسلأ اهب ثولن الف انيديأ

 « تارجحلا ةروس رسب ةن ىلاعت هنوعب مت »
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 ةرروُْسلا بكَذي نيد

 نكلو « ثعبلا , ةلاسرلا « ةينادحولا » ةيمالسبالا ةديقعلا لوصأ جلاعت يهو ةيكم ةروسلا هذه #
 ةروسلل صاخلا عباطلا وه نوكي داكيل ىتح « روشنلاو ثعبلا ١» عوضوم وه هلوح رودت ىذلا روحملا

 عقولا ةديدش « ةبيهر ةروسلا هذهو . ةغمادلا ةجحلاو . عصانلا ناهربلاب رنآرقلا هحلاع دقو « ةميركلا

 نم اهيف امب فوخلا ةشعرو. باجعإلاةعور اهيف ريثتو « ًاجر سفنلا جرتو ؛ اره بلقلا ٌرهت ٠ "سجحلا ىلع

 . بيهرتلاو بيغرتلا

 يهو « بجعلا ةياغ اهنم اوبجعتو . شيرق رافك اهركنأ يتلا ةيساسألا ةيضقلاب ةروسلا تأدتبا #*

 لاقف مهنم رذنم مهءاج نأ اوبجع لب * ديجملا نآرقلاو * ق» ءانفلا دعب ثعبلاو ,. توملا دعب ةايحلا ةيضق

 . تايآلا * . . ديم

 يف ةيلجتملا . ةميظعلا هللا ةردق ىلإ  ثعبلل نيركنملا  نيكرشملا راظنأ ةروسلا تتفل مث *

 عرزلاو ليخنلاو « علطلاو رمشلاو « 0 ءاملاو .« ضرألاو ءامسلا ف . روظنملا نوكلا اذه تاحفص

 : تايآلا © . . اهانينب فيك مهقوف ءامسلا ىلإ اورظني ملفأ# ريبكلا يلعلا ةردق ىلع ةعطاق نيهارب اهلكو

 ثراوكلا نم مهب لح امو « ةفلاسلا ممالا نم نييدكملا نع ثيدلخلل ةيركلا ةزووسلا تلعتاو ©

 باحصأو روف موق مهلبق تبذكو نيقباسلا لعام معي لغد ةكيراتعلا ًاريذحت . تاذعلا ١ عاونأو

 هاقليامو . باسحلا لوهو . رشحلا ةلهوو .٠ توملا ةركس نع ثيدحلل ةروسلا تلقتنا مث دج

 موي كلذ روصلا يف خفنو ميحجلا ىف هئاقلإب هب يهتنت دئادشو لاوهأ نم بيضعلا مويلا كلذ يف مرجملا

 . تايآلا « . . ديعولا

 نم اهب سانلا جرخي يتلا ةحيصلا يهو « قحلا ةحيص » نع ثيدحلاب ةميركلا ةروسلا تمتخو

 ثعبلل تابثإ هيفو . دحأ مهنم هللا ىلع ىفخي ال ءازجلاو باسحلل نوقاسيو . رشتنم دارج مهنأك روبقلا



 5125 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ةحيصلا نلوعمسي موي 4 بيرك ناكم نم ىدانملا ىداني موي عمتساو# نوكرشملا هب بذك ىذلا روشنلاو

 . تايآلا # . . جورخلا موي كلذ قحلاب

 «ديدح مويلا كرصبف كءاطغ كنع انفشكف . . ىلإ . . ديجملا نآرقلاو * قا : ىلاعت هللا لاق

 . (71) ةيأ ةياهن ىلإ )١( ةيآأ نم 1 ْ
 قلقي نأ هلصأو . طلتخا نيدلا جرمو رمألا جرم : ةبيتق نبا لاق طلتخ «جيرم» : صحفغللا
 وهو جرف عمج عودصو قوقش #جورف# لازهلل قلق اذإ يدي يف متاخلا جرم : لاقي رقتسي الو ءيشلا
 ةريح « سبلا» ضعب قوف هضعب بكارتم «ديضن#» لاط اذإ ًاقوسُب ءيشلا قسب لاوط «تاقساب# قشلا
 لايعأ ىلع دهاش ظفاح #بيقرإ» هنع زجع يأ ايعي هب يبع : لاقي انزجع #انييع# بارطضاو كشو

 « اكتم نهل تدتعأو 8 هنمو ايهملا رضاحلا ء ءيشلا ديتعلا : يرهوجلا لاق ايهم رضاح هدو ناسنإالا
 . ذفان داح «ديدح» "”ىرجلل دعم ذكع سرق

 رج رصاص جب لج سا رارا

 اني اًدوأ 20 بح ؛َْن ادم نورك لف مير معاج نأ وبي لب ل ديلا نقلا و 9

 ا ٌديِعَب جو كلذ بارو
 باتكلا اذه نأ ىلإ ةراشإللو . نآرقلا زاجعإ ىلع هيبنتلل ةعطقملا فورحلا «ق» : رخسيفنلا
 نآرقلاب مسقأ ىأ هباوج فذح مسق «ديجملا نارقلاو#» 2ةيئاجحلا فورحلا هذه لاثمأ نم موظنم زجعملا

 لا باوجو : ريثك نبا لاق توملا دعب نثعبتل ةيوامسلا بتكلا رئاس ىلع فرشلاو دجملا يذ « ميركلا
 ناو لوسرل دمحم اي كنإ هريدقتو داعملا تابثإو ٠ ةوبنلا تابثإ وهو هدعب مالكلا نومضم وهو فوذحم

 ىلع فيرشلا وهو هتفص ديجملاو 1 هب مسقم نآرقلاو : نايح وبأ لاقو نآرقلا ف ريثك اذهو 5 . دبا

 7اولبقي ملف ثعبلاب ًارذنم مهتئج دقل : : هريدقت هدعب ام هيلع لدي فوذحم باوجلاو ,« بتكلا نم

 مهفوخبي رشبلا نم مهيلإ لوسر لاسرإ نم نوكرشملا بجعت يأ «مهنم رذنم مهءاج نأ اوبجع لس
 ةبارغلا ىهتنم :م ىف ءيش اذه : ةكم رافك لاقف ىأ *بسيجع ءيش اذه نورفاكلا لاقف# هللا باذع نم

 سيل امب مهبجعتل راكنإ ةيآلاو « مهيلع رفكلا ةمي رج ليجستل رامضوالا عضوم يف راهظإالاو.بجعلاو

 ال ناميالا ىلإ اوعراسي نأ مهيلع بجاولا ناكف :٠ ةحيصتو عاما ولو سرلا تدم ارترد ني يك يحسم

 انتم اذئأ ىأ «ًابارت اًنكو انتم اذيأ» لاقف مهبجعت هجو نع ىلاعت ربخأ مث « اوئزهتسيو اوبجعي نأ

 : مالا /* رصتخملا رظناو ريثك نبا لوق ةصالخ اذه (") : ةعطقملا فو رحلا لوح ةرقبلا ةروس لوأ رظنا (؟) 5 دتع ةدام حاحصلا )3(

 . ١7١ /8 طيحملا رحبلا (4)



 قةروس (60) 1

 ه2 .٠ ل 7 مام سمور هع وِ. 3 . ه0 سار مار 2 - 00-0 لص رج ١ رح نهر نع

 يم ق3 مهف مهتءاج امل ىحلاب ًاوبذك لب 10 ظيفح بلتك اندنعو مبني ألا صم اني

 س سو سع سل جك لا اا ا هس ا ا لا ا 0 اللا عاش رف رق رع جرس 4

 اهلنددم ٌضرأْلاو 2 جورف نم ال اَمو اهلنيزو اهلنينب فيك مهقوف ءامسلا ىلإ أورظني ملفا 57
 عا ح ض2 رم 5 5 م رص ل رس مس ص رع ١ رع ١١١ سجل حا اس

 امس نيو 00 بينم دبع اكو ةرصم يح جيوب جوز لك نم اهيف اًنَتبْنأو ىسور ايف انيقلاو

 ص ينج را حت م واما قي م و 2, مع م

 ها ج2 ٌديضن عْلط 1 للاب هورس اكر ثيم ءام

 م جرس ا ص

 م جو رم كلك ايم ٌةدْلب ءدي انِيِيحَأو
 ديعب عوجر كلذ يأ «ديعب عمجر كلذ ؟ انك امك عجرنو ايحنس له بارت ىلإ انداننجا تلاجتتماو
 نم ضرألا هصقنت ام انملع دق يأ «مهنم ضرألا صقنت ام انمِلع دقإ» هلوصح ليحتسم ؛ دعبلا ةياغ
 انيلع رذعتت ىتح ءىيش انع لضي الف . اوتام اذإ مهئامدو مهراعشأو مهموحل نم هلكأت امو 2 مهداسجأ

 هلكأت امو مهئامسأو مهدتعل طئاح باتك اندنع عساولا انملع عمو يأ «ظيفح باتك اندنعو» ةداعرالا

 «مهدءاج امل قحلاب اوبذك لب» ءىيش لك ليصفت يصحي ىذلا ظوفحملا حوللا وهو 5 مهنم ضرألا

 . مهءاج نيح نآرقلاب اوبذك يأ ميظعلا نآرقلاب بيذكتلا وهو بجعتلا نم عنشأو عظفأ وه ام ىلإ بارضإ

 ةراتف ؛ برطضم طلتخم رمأ يف مهف يأ « جيرم رمأ يف مهفإ هنايب حوضوو . هتايأ عوطس عم

 نع ًاضيأ اولاق اذكهو « نهاك هنإ نولوقي ةراثو . رعاش هنإ نولوقي ةراثو . رحاس هنإ لوسرلا نع نولوقي

 ةينادحولاو ةردقلا لث الد ىلاعت ركذ مث . . كلذ ريغ ىلإ نيلوألا ريطاسأ وأ .رعشوأ . رحس هنإ نآرقلا

 ركفت رظن اورظني ملفأ يأ 8 ءامسلا ىلإ اورظني ملفأ» لاقف نيملاعلا بر ةمظع ىلع ةلادلا

 دعب ناسنإالا ةداعإ ىلع رداق اهداجيإ ىلع رداقلا نأ اوملعيف . اهماكحإو اهعافترا ىف ءاسلا ىلإ ء رابتعاو

 يأ «جورف نم امل امو موجنلاب اهائيزو دمع الب اهانعفر فيك يأ «اهانُيزو اهانينب فيك ؟ هتوم
 «يساور اهيف انيفلأو» اهانعسوو اهانطسب ضرألاو يأ «اهانددم ضرالاو»عودصوقوقش نم الام

 يأ «جيهب جوز لك نم اهيف انتبنأو اهناكسب بارطضالا نم اهعنمت تباوث ًالابج اهيف انلعجو يأ
 دبع لكل ىركذو ةرصبت# هيلإ رظانلا رسيو جهبي ؛ رظنلا نس تالا نم عون لك نينا انئاو
 ميدب يف ركفتم هللا ىلإ عج حار دبع لكل ٠ انتردق لاك ىلع ًاريكذتو انم ًاريصبت ءلذ انلعف ىأ #بينم

 ب انف ةكربلاو عفاش ريثكدام باحسلا نم انلزنو يأ «ًاكرابم ءام ءاسلا نم ادزتو هتاقولخ
 عرزلا' بحو « ةرمثملا راجشألاو . ةرضانلا نيتاسبلا ءاملا اذهم انجرخأف ىأ «ديصحلا بحو تانج

 ليخنلا رجش انجرخأو يأ «تاقساب لخنلاو» دصحت يتلا بوبحلا رئاسو ريعشلاو ةطنحلاك . دوصحملا
 : نايح وبأ لاق « ء ضعب قوف هضعب مظنم 5 دوضنم علط اهل يأ «ديضن علط امله تايوتسم ًالاوط

 ماد ايف . نامرلا بحك ا دضنم نوكي رمثلا روهظ لوأو . رمثلا نم هيف ام ةرثكو همكارتو علطلا ةرثك ديري

 لك انتبنأ يأ «دابعلل ًاقزر» ©”ديضنب سيلف همايكأ نم جرخ اذإف ١ ديضن وهف ضعبب هضعب ًاقصتلم

 . ١77/48 طيحملا رحبلا )١(



 ف و نور شعلاو سداسلا ءزجلا

 ةكيبألا بنححأو ير طول نوخإ و نوعرضو داعو د دوممتو سرلا بنحأو جيون موق مَن 53
 هدد وفني يلف مهل ولا يتاح اعف ) ديعو َنَخ ساب 2ع

 راس[ دك 2 كب و هم هم دلل حس ص ته

 الو اهيف ءام ال ةبدج ًاضرأ ءاملا كلذب انييحأو ىأ «ًاتيم ةدلب هب انييحأو# هب اوعفتنيل قلخلل ًاقزر كلذ
 ءايحأ مكجرخن كلذك اهتوم دعب اهانييحأ امك يأ «ٌجورخلا كلذك» بشعلاو ألكلا اهيف انتبنأف عرز
 تتبنأو تبرو تزتها ءاملا اهيلع لزن الف . ةدماه تناك ةتيملا ضرألا هذهو : ريثك نبا لاق مكتوم دعب

 اهب تابن ال تناك ام دعب كلذو . اهنسح ىف فرطلا راخحي ام كلذ ريغو ريهازأ نم جيهب جوز لك نم
 هللا يو تلال جملا نيرا هللا ايا اكوا كرا دعب تا اكو اين ب و 5 تحبصأف

 تبذك لاقف ًاراذعإو مهل ًاراذنإ نيبذكملا نم مهقبس نمب لح امب ةكم رافك ىلاعت ركذ مث 000000
 مهو رثبلا باحصأو ىأ « سرسلا باحصأو# حون موق رافكلا هال ؤه لبق بذك يأ 4 حون موق مهلبق

 هنأل هناوخإ | مهاّمس «طول ناوخإو ُنوعرفو ٌداعو ٌدومثوإ» اهيف هوُسد ىأ اهيف مهّيبن وسر دومث نم ةيقب

 .٠ بيعش موق مهو فتتلملا ريثكلا رجشلا باحصأو يأ #«ةكيألا باحصأو#» مهنم جوزتو مهرهاص

 موقوإ» ضعب ىلع اهضعب فتلملا . ةريثكلا راجشألاو نيتاسبلا مهب طيحن تناك مهنأل ةكيألا ىلإ اوبسُن

 (يناهلا عت وهو هوبذكف مالسإالا ىلإ هموق اعدو ملسأ نميلاب ناك كلم وه : نورسفملا لاق «عبت

 نم نأل لسرلا عمج امنإو : ريثك نبا لاق مهلوسر اوبذك نيروكذملا ءال وه عيمج يأ #لسرلا بدك لكو»
 ىأ «ديعو قحنف» (؟  نيلسرملا حون موق تبذك# ىلاعت هلوتك لسرلا عيمج بذك اهنإف ل و بذك

 قلخلاب انييعفأ»# نيمرجملا ةرفكلل ديدهتو ليو يبنلل ةيلست ةيآلاو ٠ يباقعو يديعو مهيلع بجوف

 خيبوت وهو : يبطرقلا:لاق ؟"توملا دعب مهتداعإ نع زجتعت ىتح قلخلا ءاذتبا نع انزجسعفا ئأ لوألا

 ةداعالاو . انزجعي مل قلخلا ءادتبا نأ هدارمو 6# ديعب عجر كلذه» مهوقل باوجو . ثعبلا ىركنم

 لب يأ «ديدج قلخ نم سبل يف مه لبإ» ؟ ةداعإالاو ثعبلا نع انزجع مهوتي فيكف هنم لهسأ

 : لقي ملو .ء ديدجب فصوو قلخلا ركن اهنإو : يسولألا لاق روشنلاو ثعبلا نم ةريحو ةهبشو طلخ ىف مه
 ىلاعت هبن مث ”ميظع أبن هلف هنأشب متبي نأ بجي ميظع قلخ هنأو هل مهداعبتسا ىلع ًاهيبنت يناثلا قلخلا نم

 سنج انقلخت ىأ «هسفن هب سوسوت ام ملعنو ناسنإلا انقلخ دقلو» لاقف هتردق لاو هملع ةعس ىلع

 نسم هسيلإ برقأ نحنو# هاياونو هايافخ نم ءيش انيلع ىفخي ال ٠ هرطاخخو هبلق يف لوجي ام ملعنو ناسنإلا
 وبأ لاق بلقلاب لصتم قنعلا ىف ريبك قرع وهو . هديرو لبح نم هيلإ برقأ نحنو ىأ «ديرولا لبح
 ىلاعت هتاذ نأكف « هتايفخ نم ءيش انيلع ىفخي ال هلاوحأبو هب ملعن ؛ لع يرن هل تقأ سنو : نايح

 )١( نيلالجلا ىلع لمجلا ةيشاح رظنا (71) . 79/7 /9 ريثك نبا ريسفت رصتخم 4/81١ . )”( ريثك نبا ريسفت رصتخم 7/ 37/* .

 )4( يبطرقلا ريسفت ١11/8 . ) )8يناعملا حور ريسفت ١7/2/09



 قةروس 4 )5٠(

 رر سلا حصص 2 هلي نب لع رع ألا دج شام عع

 ٌديتع بيقر هب دل الإ لوَق نم ظل ام ني ٌديعَ لامثلا نعو ٍنيميلأ نع نايقلتملا قلتي ذإ

 (ز ديعولا موي كلذ روصلا ىف حفتر نجد حت هنم تنك ام كل نخب توملا 2 تاو

 را سس لس

 هنا ديِبشو قياس همم سفن لك ت تاو

 انتكثالم دارملا : ريثك نبا لاقو رازإالا دقعم ينموه : برعلا لوقك برقلا طرفل ليثمت وهو « هنم ةبيرق

 امك اذهو . سدقتو هللا ىلاعت عامجيالاب نايفنم داحتالاو لولحلاو « هيلإ هديرو لبح نم ناسنإالا ىلإ برقأ

 هدعب هلوق هيلع لديو , ""ةكئالملا هب ديري «نورصبُت ال نكلو مكنم هيلإ | برقأ نحنوإ» رضتحملا يف لاق

 . ناسنإالاب نالكوملا ناكلملا ىقلتي نيح يأ «ٌديعق لامشلا نعو نيميلا نع نايقلتملا ىقلتي ْذِإل
 نيميلا نع هريداقت فذح مالكلا يفو « تائيسلا بتكي هلاهش نع كلمو « تانسحلا بتكي هنيمب نع كلم
 هملع عم  ناسنإلاب هللا لكو : دهاجم لاق هيلع يناثلا ةلالدل لوألا فذحف ديعق لاهشلا نعو ديعق
 بتكي هنيمي نع امههدحأ . ةجحلل ًامازلإ هرثأ نابتكيو هلمع ناظفحي راهنلاب نيكلمو ليللاب نيكلم هلاوحأب

 لاقو (#7 ديعق لاهشلا نعو نيميلا نع# ىلاعت هلوق كلذف تائيسلا بتكي هلاهش نع رخآلاو « تانسحلا

 ظفلتي ام ناظيفحلا نايقلتملا ىقلتي نيح ء بيقر لك نم ناسنرالا لاحب ملعأ هناحبس هنأ. دارملاو : يسولألا

 ىفخي ام ىلع علّطمو امهنم ملعأ ىلاعت هنإف , نيكلملا ظافحتسا نع ينغ لجو زع هنأب ناذيإ هيفو « هب
 - كلذ دبعلا ملع اذإف . داهشألا موقي موي |هفئاحص ضرعل نيكلملا ةباتك تضتقا ةمكحلا نكل ؛ اهيلع

 لوق نم ظفلي ام» «تائيسلا نع ءاهتناو . تانسحلا ىف ةبغر دادزا  هملعب ىلاعت هللا ةطاحإب هملع عم
 ىأ «ديتع#» هبتكيو هلوق بقري كلم هدنعو الإ ء رش وأ ريخ نم ةملك ظفلتي ام يأ «بسيقر هيدل الإ

 لو "رض ريخ نم ب ملكت املك بكي يانغ تبا لاقادب نما ام ةناتكل ايهم ناك اذرأ هع رغاح
 كيلع مويلا كسفنب ىفك كباتك أرقاز) ةمايقلا موي هل ليقو هتفيحص تيوط مدآ نبا تام اذإف : نسمحلا

 بلغتو ناسنالا ىشغت يتلا ةتدشو توملا ةرمغ تءاجو ىأ «قحلاب ؛ توملا ةركس تءاجوإ 2 ًابيسح

 كا ذه هيف نم بنتك اما فاسلا و اع ركل اهاري ىتح ةرخآلا لاوهأ نم قحلا رمألاب . هلقع ىلع
 توملا هاشغت ال 25 ىلا نا قلاع نع كيدطا رو عرار ال تريكو دع لوغو هم رقت تي اهب انج

 روّصلا يف خمتو» "« تاركسل توملل نإ ) هللا ناحبس » : لوقيو ههجو نع قرعلا حسمي لعج

 نادك رافكلا هللا دعو ىذلا مويلا وه كلذ ثعبلا ةخفن وصلا يف خفنو يأ «ديعولا موي كلذ

 |(مهدح يمس م وص اوي داس اوس هوعما سفن لك تءاجو»

 مهسفنأ نم ديهشلاو . ةكئالملا نم قئاسلا : سابع نبا لاق هلمعب هيلع دهشي رخآلاو , رشحملا ىلإ هقوسي
 : دهاجم لاقو «نولمعي اوناك امب 98 مييديأو مهتنسلا مهيلع دهشت موي» لجرألاو يديألا يهو

 )١( طيحملا رحبلا ريسفت ١7/8 . ) )7يبطرقلا ريسفت (*) . #ا/ /# ريثك نبا رصتخم ١7/9 .
 ) )4ريثك نبا ريسفت رصتخم (ه) . 415 يناعملا حور ريسفت #/ 3317/4 ,

 ) )1طيحملا رحبلا ريسفت ١78 /8 . يراخيلا هاور (9ل) .



 نورشعلاو سداسلا ءزجلا
 31ه

 وو وو وا

 دقل يأ «اذه نم ةلفغ يف تنك دقل#» «”هيلع دهشي كلمو هقوسي كلم , ناكلم ديهشلاو قئاسل
 باجحلا كنع انلزأف يأ «كءاطغ كنع انفشكف» بيصعلا مويلا اذه نم ةلفغ ىف ناسنإللا 0
 : 5 سبيس ب ع ا

 عناوملا لاوزل كنع ًابوجحم ناكام هب ىرت

 «ديعو فاخي نم نآرقلاب ركذف . . ىلإ . .ديتع ىدل ام اذه هنيرق لاقو# : ىلاعت هللا لاق
 . ةروسلا ةياهن (48) ةيآ ىلإ (58) ةيآ نم ٠

 ىلع نيهاربلاو ةلدألا ماقأو . ثعبلل نيكرشملا راكنإ ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعت ىكح امل : هتئانا
 نينم ؤملل هدعأ يذلا ميعنلاو . ةرخآلا يف رفاكلا اهاقلي يتلا دئادشلاو لاوهألا انه ركذ . روشنلاو ثععبلا

 . هراوطأو هلاوحأو ثعبلا لئالد نايبب ةميركلا ةروسلا متخو « ةنجلا يف راربألا

 ىلإ عاجر 4باوأ» هبّرق هفلزأو ٠ برق يأ فلزي فلز : لاقي تبرُث «تفلزأ» : ستففللا
 لصأو اوراسو اوفّوط «اوبئتن# فنعلاو ةدشلاب ذخألا : شطبلا «ًاشطب» عجر اذإ ًابوأ بوثي بآ نم هللا

 : رعاشلا لاق هنع ثحبلاو ءيشلا نع ريقنتلا بيقثنتلا

 "”لاجم لك ضرألا يف اولاجو توملا رذح نم دالبلا يف اوبقن
 . بعت «بوغل# بره ا دارأ اذإ اصيح صيحي صاح نم برهمو رفم * صيخحم#
 0 لا

 موي اهوأ .. مايأ ةتس يف ضرألاو تاومسلا قلخ هللا نإ اولاق دوهيلا نأ ةداتق نع : لفل

 اولاق ايف ىلاعت مهبذكف ةحارلا موي هومسو تبسلا موي حارتساف بعت هنأو . ةعمجلا موي اهرخآو ادحألا

 0 امهنيب امو ضرألاو تاومسلا انقلخ دقلو# تلزنف

 6 ل 2 <” هر ةدم

 يتتلكو يذلا اذه : هب لكوملا كلملا لاقو يأ «ديتع يدل ام اذه هثيرق لاقو» : : ريسفللا
 ىلاعت لوقي يأ «ديينع رافك لك مئهج يف ايقلأإ» هلمع ناويد ترضحأو هترضحأ دق مدآ ينب نم هب

 عاتمإ» باسحلا مويب نمؤي ال قحلل دناعم رفاك لك منهج يف افذقإ « ديهشلاو قئاسلا » نيكلملل

 يف كاش مشاغ ملاظ يأ «بسيرُم رستعُم» هلام يف هيلع بجاو قح لكل عنملا يف غلابم يأ «ريخلل

 )١( ريثك نباو ىربطلا هحجر اموهو . ةميركلا ةيآلا نم رهاظلا هنأل . انه دهاجم لوق ائرتخا .
 )1( يبطرقلا ريسفت 717/1١1 . )” )7ريثك نبا رصتخم 31/8/09 .



 قةروس (650) <2ظ333

 ل لل

 9 ديدشلا ٍباّدَعْلا ف هايقل اق رخ# < اهلإ هلا عم لعج ىذلأ
 . نكنو ,هُيَفْط اف 1 ر ا ا

 َ لا ا لا سس رث ساترم سالم تاس 00 ا

 امو يدل لوقلا لدغ 209 ديعولأب بَل َتْمّدَق دقو ىدل اومصتخت ال لاق © دبيعب للص
 هموم 2 يارا ارث حس | 02 ا 2 را لا ا

 ا هيدي ووري ملظب

 5 د

 باذعلا م هتينادح-وب نم وي 5 هللاب كرشأ 1 5 اهإ هللا ألا عمّلمج ىذلاو» 0

 «هتيغطأامانبر هنيرق لاق# ديكوتلل «هايقلأاف#» ظفللا رركو ٠ منهج ران يف هايقلأف يأ «ديدشلا

 لض هنكلو يأ «ديعب لالض يف ناك نكلوإ هُئللضأ ام انبر هل ضْيقملا ناطيشلا وهو هنيرق لاق يأ

 رفاكلا نأك قايسلا هيلع لد فوذحم ةيآلا ىفو « رابجإ وأ داركإ ريغ نم ىدحلا ىلع ىمعلا رثآو « هرايتخاب
 ًادناعم ًالاض هسفن وه ناك لب هُييغطأ ام انبر : هنيرق لوقيف « يناغطأ يذلا وه يناطيش نإ بر اي لاق
 لجو زع هللا لوقيف يأ «ديعولاب مكيلإ تمّدق دقو يدل اومصتحخت ال لاق» هيلع هتنعاف قحلل
 مترا نأ قيس دقو: لادجلا الو ماضخلا عني فانه اومصاخش ال: نيطايشلا نم مهئانرقو نيرفاكلل

 لوقلا لدي ام رذثلاو تايآلا مكعفنت ملف . يباقع ديدش مكترذحو . يباذعب لسرلا ةئسلأ ىلع
 قامت تغو ةارلا : نورسفملا لاق نيمرجملا ةرفكلا باقعب يمكح لّدبُي الو , يمالك ربعي ام يأ «يدسل
 انأ امو (”نيعمجأ سانلاو ةئجلا نم منهج نآلمأل» ىلاعت هلوقب رانلا ىف هديلختو رفاكلا باذعب

 لوقت موي مرج نودب هقاعأو . قاقحتسا نودب ًادحأ بذعأ ىتح ًالاظ تسلو يأ «ديبعلل ملظب

 له ته لاعت هللا لوقي ءوي تيهرلا مويلا كلذ ركذا يأ ؟ «ديزم نم له لوقتو تالتما له منهج
 3 ٍديزم نم له لوقتو اهيف ىقلي منهج لازت ال ) ثيدحلا فو[ ؟ ةدايز, نم كانه ل لوشتو . تألتما

 اهضعب ىوزنيو  تيفتكا دق ىأ  كمركو كتزعوُْطَق ٠ ع لوقتف « همدق اهيف ةزعلا بر عضي ىتح

 دامجلا قاطنإ نإف ء ريدق ءيش لك ىلع هللاو . امهتقيقح ىلع باوجلاو لاؤسلا نأ رهاظلاو "'”( ضعب ىلإ

 ءيش لك نأو . تملكت ةلمن نأ ميركلا نآرقلا ربخأ دقو . ًاعرش لصاحو . ًالقع زئاج رجحلاو رجشلاو
 ءىبتخي ىتح « دوهيلا نولتاقي نامزلا رخآ يف نيملسملا نأ ملسم حيحص يف دروو « هللا دمحب حبسي

 اهنأو ليثمتلا ىلع ةيآلا نإ : ليفو خلا . . رجحلاو رجشلا هللا قطنيف . رجحلاو رجشلا ءارو ىدوهيلا

 وهو , مه عسنت اهنإف نيمرجملاو ةرفكلا عيمج اهيف يقلأ ول ثيحب اهراطفأ دعابتو منهج ةعسل ريوصت

 نأ دعب ءادعسلا لاح نع ىلاعت ربخأ ملا« ينقدي نم لس : لاق ؟ ينقشت مل رامسملل طئاحلا لاق » مهوقك

 نينم ْؤملا نم ةنجلا ت #00 «ديعب ريغ نيقتملل ةنجلا تفلُرَأو» لاقف ءايقشألا لاح ركذ

 باوأ لكل نودعوت ام اذهإ مهماركإ يف ةغلابم مهنم ىأرمب نوكت ثيحب « ديعب ريغ ًاناكم نيقتملا

 . ملسمو يراخبلا ةياور نم ثيدحلا (؟) . ١ا//17 يبطرقلاو 41/4 لمجلا ةيشاح رظنا )١(
 .فلسلا لوق لوألا لوقلاو ,دهاجم ريسفت وهاذه نأ يبطرقلا لقنو . فلخلا لوق ليثمتلا قيرط ىلعوه امنإو لوف ةمث سيل هنأ لوقلا اذه (")
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 عينت © بوُهّل نم انسُم امو مايا ةتسىف ىف امهنِيب امو 6 تاون دق © ديه وهو

 2 لل نباح ص ع رع رت ري

 4 بورغْلا ٌلْبَقو نيف عولط لبق كير دمحم . م حسو نولوقي ام

 , هللا ىلإ عاجر يأ باوأ ردبع لكل هللا هدعو ام وه ميعنلا نم هنورت يذلا اذه : ممل لاقي يأ «ظيفح
 نأ نود هعاطأف نمحرلا فاخ ىأ #بينم بلقب ءاجو بيغلاب نمحرلا يشخ نمو هرمأو هدهعل ظفاح

 : مهل لاقي يأ «دوُنخلا موي كلذ مالسب اهولخدأ» عشاخ عضاخ بئات بلقب ءاجو « هنيقي ةوقل هاري

 ال هنأل , ًادبأ هل ءاهتنا ال يذلا ءاقبلا موي وه كلذ . رادكألاو مومهلاو باذعلا نم ةمالسب ةنجلا اولخدأ

 هب ذلتو . مهسفتنأ هيهتشت ام لك نم ةنجلا يف مهل ىأ «اهيف نوءاشي ام مهلإ» ءانف الو ةنجلا يف توم
 هللا هجو ىلإ رظنلا وهو . ماركرالاو ماعنيالا كلذ ىلع ةدايز اندنعو يأ «ديزم انيدلو» مهنيعأ

 نم مهلبق انكلهأ مرو لاقف مهل نيذكملل ثدح اب كم رافك لاعت فو مث : (”ميركلا

 مه ىأ «أشُطب مهني ٌدشأ مهإ» نيمرجملا رافكلا نم نيريثك أممأ ش شيرق رافك لبق انكلهأو يأ «نرق

 يف اوراسف يأ «ص يح نم له دالبلا يف اوبقنفإ» ًاشطبو ًاكتف مهنم مظعأو « ةوق شيرق رافك نم ىوقأ
 هللا باذع نم مهل ناك لهو ؟ برهم توملا نم مهل ناك لهف «٠ . اهراطقأ ىف اولاجو اهيف ذ اوفوطو , دالبلا

 كالهإ نم ركذ ايف نإ يأ «ديهش وهو عمّسلا ىقلأ وأ ْبْلق هل ناك نمل ىركذل كلذ ىف نإ ؟صلخم
 بلقلا رضاح وهو ةظعوملا ىلإ ىغصأ وأ « هب ربدتي لقع هل ناك نمل ةظعومو ةركذتل . ةملاظلا ىرقلا

 نالف ىقلأ : لوقت برعلا : كاحضلا لاقو بئاغ هبلقو ًارضاح نوكي ال : نايفس لاق ربتعيو ركذتيل
 ىلاعت لاق امك هعضوم هنأل بلقلاب لقعلا نع ربعو . ©يبئاغ ريغ بلقب دهاش وهو هينذأب عمتسا اذإ هعمس

 امو ضرالاو تاومّسلا اًنفلخ دلو «رودصلا يف يتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبألا ىمعت ال اهنإف»

 تاومسلا قلخ هللا نأ اومعز ثيح دوهيلا ىلع ر ةيآلا هذه ؟بوُحُل نم اسم امو .مايأ ةتس يف امهنيب

 ىلع ىقلتساو تبسلا موي حارتساف بعت هنأو ةعمجلا موي اهرخآو دحألا موي اًملوأ . مايأ ةتس ىف ضرألاو

 + اهتعظياو ايعاشرا ل عجل تاومسلا قلخ هللاو ىنعملاو (يىلاعت هللا مهبذكف ٠ شرعلا قوف هرهظ

 بعتو ءايعإ نم اّسم امو « مايأ ةتس ىف ةعيدبلا تاقولخملا نم امهنيب امو ٠ اهتعسو اهتفاثك ىف ضرألاو

 5 شيرق رافك نم مهريغو دوهيلا هكرتي الع دباب ربصاف يأ «نولوقي ام ىلع ربصافإ»

 امع كبر هّزنو يأ 4بورسُلا لبقو سمّنشلا عولُط لبق كبر دمحب حّبسو» ًاليمج ًارجه مهرجهأاو

 حور رظنا , ةعمج لك يف كلذو هنوري ىتح مهل ىلاعت هللا ىلجتي نأ وه ديزملا : الاق هللا دبع نب رباجو نأ نع ىورم لوقلا اذه )١(

 . ؟14 /١1/ يبطرقلا ىف اذك يبلكلاو ةداتق لوق اذه () . ال4. /* ريثك نبا رصتخم 14٠ . )١( /77 يناعملا



 قةروس(69) 54م

 20 ير ل رمل ص حاس تح ١ حس 2 ا ل ل ا ا لا

 7 نوعمسل موبي 80 بيرق ل ناكم نم دام داس , موي عمتسأو 8 دوجسلارثبدأو حيف لل نيو

 روم رع ل رف 2 دو همس تح سرر وس روس

 18 مهنع ضرالا ققسن موي هج ريصتلا يلو ينو ءين اَنِإ ق جورخمأ م و كلذ نخب

 8 دعو فادي نم نفل مهتلَع تأ آو وُ اسيل نح يه رسب اَنْيَط رشح كاد

 نصوو» |مهفرشو |مهلضف ةدايزل ركذلاب (هصخو ٠ رصعلاو رجفلا يتقو هدبعاو هل لصو . هب قيلي ال
 نبا لاق ةضورفملا تاولصلا باقعأو ًادجهت ِهَّل لصف ليللا نمو ىأ «دوجسلا زابداو ةفيسف لبللا

 مايق ناكو . بورغلا لبق ناتنثو ؛« سمشلا عولط لبق ناتنث ءارصألا لبق ةضورفملا ةالصلا تناك": ريثك

 ةليل كلذ لك خسن كلذ دعب مث , هبوجو ةمألا قح ىف خسن مث ًالوح هتمأ ىلعو 3 يبنلا ىلع أبجاو ليللا

 «”سورغلا لبقو سمشلا عولط لبق امهف رصعلاو حبصلا ةالص نهنم يقبو «تاولص سمخب ءارسالا

 يداني نيح توصلاو ءادنلا دمحم اي عمتساو يأ «بسيرق ناكم نم دانا يدانُي موي عييتساو»

 عيظفتو ليوهت هيفو : دوعسلا وبأ لاق ءاوسلا ىلع لكلا ىلإ هتوص لصي بيرق عضوم نم رشحلاب ليفارسإ
 . ةعطقتملا لاصوألاو « ةيلابلا ماظعلا اهتيأ : لوقي مالسلا هيلع ليفارسإ وه يدانملاو , هب ربخملا ناشل

 نوعئمسي موسي ':ءاضتلا لصفل نعمتجت نأ نكرمأي هللا نإ , ةقرفتملا روعشلاو « ةقزمتملا موحللاو
 نال روصفلا ى ةيئالا تاع يضر قحلاب ينأت يتلا ثعبلا ةحيص نوعمسي موي يأ «قسحلاب ةحيصلا
 يأ «ريصملا انيلإو تيفو يِبْحُن نحن انإإف روبقلا نم جورخلا موي وه كلذ يأ «جورخلا موي

 هنع ضرالا شت موسيإ) انرغ ىلإ ال  ةرخآلا يف ءازجلل مهعوجر او ٠ ايدل يف هيف قتالخل

 ءادنل ةباجتسا باسحلا فقوم ىلإ نيعرسم روبقلا نم نوجرخيف مهنع ضرالا قشنت موي يأ «أ عاري

 مسلعأ نحن# ءانع ىلإ جاتحي ال انيلع نيه لهس ثعبو عمج كلذ يأ «ريسي انيلع رشح كلذإ» ىدانملا

 كي.ءارديتسالاو ةيرختلاو ثعبلا ناكتإ نم شيرت رافك لوقيام متلعا نخب يا 4نولرتياب

 طّلسمب دمحم اي تنأ امو يأ «رابجب مهيلع تنأ اموؤ» مهل ذيدهتو هج يبنلل ةيلست هيفو ١ كتلاسربو

 نم نآرقلا اذهب ظع ىأ «ديعو فاخي نمم نآرقلاب ركذفط ركذم تثعب اغإ . مالسإالا ىلع مهربجت مهيلع

 عم ءدبلا قسانتيل نآرقلاب مسقلاب اهحتتفا | نآرقلاب ريكذتلاب ةميركلا ةروسلا متخ . . يديعوفاخي
 . ماتخلا

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هّغالتلا
 . رفكلاب مهيلع ليجستلل اولاقف لدب «4نورفاكلا لاقفإط رامضإلا نطوم ىف راهظإلا - ١

 ؟ هًابارت انكو انتم اذئأ» ثعبلا داعبتسال يراكنإالا ماهفتسالا -

 )١( دوعسلا يبأ ريسفت (7) . 717/8 /7 ريثك نبا ريسفت رصتخم 45/8 .



 "ع4 تورشعلاو سداسلا ءزجلا

 بيذكتلا وهو «قحلاب اوبذك لب# بجعتلا نم عنشأو عظفأ وه ام نايبل قباسلا نع با دالا

 . تازجعملاب ديؤملا هلوسربو هللا تايأب

 . ةتيملا ضرألا نم تابنلا جارخإب ىتوملا ءايحإ هبش «جورخلا كلذك# لمجملا لسرملا هيبشتلا - 4

 . ديبعلا لاوحأي ىلاعت هملع لثم «ديرولا لبح نم هيلإ برقأ نحنو# ةيليثمتلا ةراعتسالا  ه
 لوقك ةراعتسالا قيرطب برقلل ليثمت وهو . بلقلا نم بيرقلا ديرولا لبحب . سفنلا تارطخببو

 . رازيالا دقعم ينم وهو « ةلباقلا دعقم ينم وه : برعلا

 لاهشلا نعو « ديعق نيميلا نع هلصأ «ديعق لاهشلا نعو نيميلا نعوم زاجيبالاب فذحلا 5

 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو قابط لاهشلاو نيميلا نيبو « هيلع يناثلا ةلالدل لوألا نم فذحف « ديعق

 اهاقلييتلا ةدشلاو لوهلل ةركسلا ظفل راعتسا #توملا ةركس تءاجو# ةيحيرضتلا ةراعتسالا ٠-

 . ءاتلاو نونلا يفرح رياغتل «ديتع»و «دينع» نيب صقانلا سانجلا -

 . «تيكتإ»و «يبحُنإظ نيب قابطلا -
 سفن لك تءاجوإط «(ديعولا موي كلذإ» لثم فلكتملا ريغ فيطللا عجسلاو لصاوفلا قفاوت - ٠

 « ق ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

#06 # 



 ١ كيال لا ذلة م) 0
 سلق 0 0

 11 را

 ىلإ راصبألا هيجوتو . ناميإلا مئاعد دييشت ىلع موقت يتلا ةيكملا روسلا نم ةميركلا ةروسلا هذه

 : ناعيالاو ىوقتلا سسأ ىلع ةخسارلا ةديقعلا ءانيو ؛ راهقلا دحاولا هللا ةردق

 نعو « راحبلا ىف بكارملا رّيستو رابغلا ورذت يتلا حايرلا نع ثيدحلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا

 نعو . دحألا دحاولا ةردقب ءاملا حطس ىلع ةيراجلا نفسلا نعو . راطمألا هايم لمحت يتلا بحسلا

 ال نئاك رشحلا نأ ىلع ةعبرألا رومألا هلهس تمسقأو « قلخلا نوتش ريبدتب نيفلكملا راهطألا ةكئالملا

 . ءازجلاو ثعبلا نم دب ال هنأو , ةلاحم

 يف مهلاح تديبف 3 ةرخآلا رادلابو نآرقلاب نيذكملا ) ةكم رافك نع ثيدحلا ىلإ تلفتنا مث د#

 يف اوناك مهنأل . ةرخآلا يف ةماركلاو ميعنلا نم مهل هللا دعأ امو . نيقتملا نينم ملا نع تثدحت مث
 . راذنإلاو راذعإلاو ٠ بيهرتلاو بيغرتلا ىف نآرقلا ةقيرط ىلع . نينسحم ايندلا

 هلابجو « هضرأو هن أمس ِق 2 حيسفلا نوكلا اذه 5 ةينادحولاو ةردقلا لئالد نع تثدحت مث دع

 ١ نيملاعلا بر ةردق ىلع لئالد اهلكو 4 نيوكت لمجأو ةروص عدبأ يف ناسنرالا قلخ ىفو . هداهوو

 لح امو مهئايبنأ نم ةيغاطلا ممألا فقوم نعو . ماركلا لسرلا صصق 5 نع ثيدحلل تلقتنا مث د

 مود نم نيربجتلا ةاغطلا ة ةصقو ؛ ,ىسوم ةصقو ,. طولو ميهاربإ ةصق تركذف . رامدلاو باذعلا نم مهب

 . راصبألا ىلوأل ةربعو ٠ ماركلا لسرلل ةيلست نآرقلا يف هراركتو صصقلا ركذ يفو « 00

 . العو لج هللا ةفرعم يهو . نحلاو سنءالا قلخ نم ةياغلا نايبب ةميركلا ةروسلا تمتحو د#

 . تادابعلاو تابرقلا عاونأب ميركلا ههجول هجوتلاو صاللخإلاب هدارفإو . ةديحوتو هتدابعو

 اي #8 4#



 "ا نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 «ميلألا باذعلا نوفاخي نيذلل . . ىلإ . . ًارقو تالماحلاف ٠ ًاورذ تايراذلاو» : ىلاعت هللا لاق

 . (73/) ةيأ ةياهن ىلإ )١( ةيآ نم

 قئارطلا كبحلا : جاجزلا لاق ىنعمو ًانزو ةقيرطك ةكيبح عمج قئارطلا «كّبحلا» : سىحفغللا
 دقف هلمع تنسحأو هتمكحأ ٍءىش لك : يبارعألا نبا لاقو "'هلمع ديجأ ام ةغللا ىف كوبحملاو « ةنسحلا
 رم رهن همز ةاّطغ ءيشلا رتس ام ةرمغلا #ةرمغ# باذكلا وهو صارخ عمج «نوصارخلا» 2”هتكبح

 «ةموسمإ» ةجضو ةحيص #ةرصإ» رعشو سحأ «سجوأ» اليل مونلا عوجهلاو نوماني «نوعجيي»
 ..ةلخاعم

 تودعوت ام د امأ تمسَممْلاَف اري تب راخاَف يدارقو تكمدحلاَف جضاورَد تنرذلاَو

 هن كوي يد فيل وق نكن يح بات دامو عقول نيل ذإَو جفا
 صام 2 مع سس 4 سهم

 ج7 نوصرحلا لتق يذ كفأ نم
 بارتلا ورذت يتلا حايرلاب مسقأ يأ هب ىلاعت مسقأ مسق اذه 4أرْوَذ تايراذلاو» : ريسيممللا
 لاقثأ لمحت ينلا بحسلاب مسقأو يأ «ًارقو تالماحلاف» ناكم ىلإ ناكم نم لامرلا لمحتو . هقرفتف
 ىلع يرجت يتلا نفسلاب مسقأو يأ ا رسي تايراجلاف» رشبلا ةايح هيف يذلا ءاملاب ةلمحم يهو . راطمألا
 مسقت يتلا ةكئالملاب مسقأو ىأ «أرّمأ تامّسفملاف» مدآ ينب ةيرذ لمحت يهو رسيب ًالهس ًايرخ ءاملا هجو

 ليئاكيمو « ءايبنألا ىلإ يحولا بحاصليربجف . رمأب صصخم كلم لكو « دابعلا نيب راطمألاو قازرألا
 لاق «””حاورألا ضبق بحاص ليئارزعو . روصلا بحاص ليفارسإو . ةمخرلاو قزرلا بحاص

 ركذ مث « هترذقو هعنص بيجع ىلع ةلالدلا نم اهيف املو اهفرشل ءايشألا هذبم ىلاعت هللا مسقأ : نورسهملا

 رشحلاو . باقعلاو باوثلا نم هنودعوت ىذلا نإ يأ «قداصل نودعوُت امنإ» لاقف مسقلا باوج
 ركذ مث « ةلاحم ال نئاكل ءازجلا ّنِإو يأ «عقاول نيدلا نِإو» هيف بذك ال ققحم قدص رمأل .رشنلاو
 نقتملا ناينبلاو ةمكحملا قئارطلا تاذ ءاهسلاب مسقأو ىأ «ركبحلا تاذ ءامّسلاو»ط لاقف رخآ أمسق ىلاعت
 اهيأ مكنإ يأ مسقلا باوج «فلتخم لوق يفل مكُنإ» "”يوتسملا نسحلا قلخلا تاذ : سابع نبا لاق

 . رعاش هنإ لوقي نم مكنمو . رحاس هنإ لوقي نم مكنمف . دمحم رمأ يف برطضم لوق يفل رافكلا
 نع فرصُي يأ «كفأ نم هنع كفّْؤُي» ةفلتخم لاوقأ نم كلانه ام ريغ ىلإ نونجم هنإ لوقي مكضعبو
 لتق#» ةداعسلا مرحو ىلاعت هللا ملع يف ةيادحلا نع فرص نم . مالسلا هيلع دمحمبو نآرقلاب ناميإلا
 لتقلاو : يرابنألا نبا لاق رعاشو باذكو رحاس ةيبنلا نإ اولاق نيذلا نوباذكلا نعل يأ «ن وصارخلا

 . 7٠٠/14 نزاخلا ريفت(4) . 7٠١١/4 لمجلا ةيشاح (”) . ١17 /4 طيحملا رحبلا (؟) . 56 /هريسملا داز )١(



 تايراذلا ةروس (ةه١1) <”آإ'" '؟

 ع
 < ري, حا - 1و ب ص جا ص

 مهبر مها ء آم نيذخا< ياو و سيساوب هاد

 هه دوغ مر أل انج َنوُعجَبمام لسلام اليلق أوناك يور َنينسْحمَكلَذ لبق أوناك |

 يَ عش فو هده نينقوملل تنبأ ضرألا ىو »9 مورحمْلاو لباسا َنَح مقوم فو

 يف مم نيذّلا» ”كلاحلا لوتتقملا ةلزنمب وهف هللا هنعل نم نأل . ةنعللا ىنعمب وهف هب هللا نع ربخأ اذإ
 نولوقي ىأ «نيدلا موسي ناّيأ نولاسيإ» ةرخآلا رمأ نع نوهال نولفاغ مه نيذلا يأ «ن وهاس ةرسغ

 «نونتفُي ٍراّثلا ىلع مم ٌموي» مهيلع ًادر ىلاعت لاق ؟ ءازجلاو باش موي ىتم : ءازهتساو ًابيذكت
 اوقوذ : رانلا ةنزخ مهل لوقت يأ «مكتنتِف اوقوذ#» اهبنوقرحُيو منهج نولخدي موي نئاك ءازجلا اذه يأ

 ايندلا ىف هنولجعتست متنك يذلا اذه ىأ «نولجعتست هب متنك يذلا اذهو» مكءازجو مكبيذعت

 يف مه يأ «ن ومو تانج يف نييقتملا نإ لاقف راربألا نينمؤملا ركذ رافكلا لاح ركذ الو . . ءازهتسا

 امب نيضار يأ 4 مهبر مهانآ ام نيذخآ» هب هزنتُي ام ةياهن ىلع اهيف يرجت ع ةيراج نويعاهيف نتا

 يف نينسح ايندلا راد يف اوناك يأ ينس كلذ لبق اوثاكمهلإ» ميعنلاو ةماركلا نم مهبر مهاطعأ

 نوماني اوناك يأ «نومعَججِْب ام ليَّللا نم ًاليلق اوُناك» لاقف مهناسحإ نم ًافرط ركذ مث « لامعألا
 مهم راحسالابوإ» ”ًاليلق الإ هنم نوماني ال ليللا مايق اودباك : نسحلا لاق هرثكأ نوُلِصيو ليللا نم ًاليلق
 مهسفنأ نودعي مهناسحإ عم مهف ؛ مهريصقت نم هللا نورفغتسي ليللا رخاوأ ىفو يأ «نورفغتسي

 مهدجهت ةرثكو مهمون ةلق عم مه ىأ : : دوعسلا وبأ لاق راحسألاب رافغتسالا نورثكي كلذلو . نيينذم

 نينسحملل ناث حدم وهو « "' مئارجلا فارتقاب مهليل اوفلسأ مهن أك . راحسألاب رافغتسالا ىلع نوموادي
 مهسفنأ ىلع هوبجوأ دق مولعم بيت اوما فو يأ ثلاث حدم 2210 1 لئاسلل قح مه لاومأ ينفو#»

 # نينقوملل تابآ .ضرألا ينفو# (49) هففعتل ناي ل ىذلا ففعتمللو ؛ جاتحملا لئاسلل مركلا ىضتقمب

 هنوفرعي نيذلا . هتمظعو هللاب نينقوملل هتينادحوو هناحبس هللا ةردق ىلع ةحضاو لئالد ضرألا فو ىأ

 نم اهيف امث . ةرهابلا هتردقو اهقلاخ ةمظع ىلع ةلادلا تايآلا نم ضرألا ىفو ىأ : ريثك نبا لاق هعنصب

 . مهخاولأو سانلا ةنسلأ فالتخاو . راهنألاو . راحبلاو . رافقلاو لابجلاو . تاناويحلاو تاتابنلا فونص
 , عيدبلا قلخلا نم مهبيكرت يف امو . ةواقشلاو ةداعسلاو . موهفلاو لوقعلا يف توافتلا نم مهنيب امو

 ىلإ مكقلخ أدبم نم ربعو تايآ مكسفنأ فو يأ «نورصبُت الفأ مكسفنأ يفو# هدعب لاق اذهلو

 فالتخا ديري : سابع نبا لاق ؟ ثعبلا ىلع هتردق اوفرعتل مكقلخ يف هللا ةردق نورصبت الفأ . هاهتنم

 .514٠ /5 ميلسلا لقعلا داشرإ (") . ١2 /م طيحملا رحبلا(7) ٠“ .٠ /8 يزوجلا نبال ريسملا داز )١(

 لوق وهو ةاكزلا هنإ : ليقو . ًالك هب لمحو . ًامحر هب لصيو ٠ ًاقيض هب يرقي . ةاكزلا ىوس ّقح هنأ سابع نبا نع روهشملا وه اذه (4)
 . "خ4 /" ريثك نبا ريسفت رصتخم (5) . نيريس نباو ةداتف



 بموع تورشعلاو سداسلا ءرجلا

 ريب #2 مم سس رس 2 ربسص رت ساس جرو ص د رث سر

 ركنأام لثم َنَح همَلِإ ضرألاو ءامسلا بروق © نو دعوت امو كفر ءامسلا ىو 000 تورصبت
 وعام يرن مح رح تب اصرص نإ ركع رم عا وا

 موق مدلس لَك مدس بط اولحَد ذإ يج َنِمَرْكمْلا مهر فيض ُتيدح َكَسَأ لَه م5 َنوَفطَم

 مهم سجوأف نيج نوكأ الأ لق ميل بهيَرقَف وو ني لجعب ءاَمب هلأ نإ َعَرَف ي) نورك
 ةعدوملا بئاجعلا نم كلذ ريغ ىلإ "' لقعلاو يضيبلاو عملا عئابطلاو ؛ ناولألاو . ةنسلألاو , روصلا

 ءامّسلا يفو# ةدابعلل هلصافم تنّيَلو قلُخ انإ هنأ فرع هسفن قلخ ىف ركفت نم : ةداتق لاقو مدآ نبا يف

 . دابعلاو دالبلا ةايح هب يذلا رطملا وهو مكشاعمو مكقزر بابسأ ء ءامسلا فو ىأ «نودعوُت امو مكقزر
 نانتمالا اهب دصُ ةيآلاو : يالا لاك اهلا ف كلذك يوتخما تاقعلاو باوثلا نماقي تودع ذو

 ءارسلا كوي فا يأ «نوفطتت مكُنأ ام لثم قمل ُهّنِإ ضرألاو ءامسلا بروف# «”ديعولاو دعولاو

 ىف نوكشت ال !ىكف « . مكقطن لثم ةلاحم ال ن نئاك قحل روشنلاو ثعبلاو قزرلا نم هب نودعوت ام نإ ضرألاو

 هيبشتلا ليبس ىلع اذهو : نورسفملا لاق ثعبلاو قزرلا يف اوكشت الأ بجي كلذكف نوقطنت نيح مكقطن
 اى قح اذه : لئاقلا لوقك اذهو . كلذ يف اوكشت الف مكقطنك امسلا يف موسقم مكقزر يأ ليثمتلاو

 نم لاح ىف صخشلا قرافي ال قطنلا لثم قزرلاف « « ' عمستو ىرت كنأ امك قح اذهو , انهه كنأ
 فيض ةصق ىلاعت ركذ مث . © ( توملا هعبتي امك هعبتل هقزر نم رف مكدحأ نأول ) ثيدحلا ينو لاوحألا

 ماهفتسالا ؟ «نيمركملا يقأرإ فايع ديد لنآ لهل لان ميركلا يبنلا بلقل ةيلست ميهاربإ
 هعاتسا ىلإ هقيوشت ديري ؟ ينالفلا ربخلا كغلب له : لئاقلا لوقي امك ةصقلا كلت نأش ميخفتلو قيوشتلل
 انصح كيوي سابع نبا لاق ؟ نيمّظعملا ميهاربإ فويض ربخ دمحم اي كعمس ىلإ لصو له ىنعملاو
 هيلع اولخد ذإ» لجو زع هللا دنع مهتماركل نيمركمف اومن مالسلا مهيلع ليفارسإو ليئاكيمو
 نورك مون لس لام بالك كيلع لص: لاقف ميهاربإ ىلع اولخد نيح يأ ساس اوما

 هيلع اومدق مهنأل مهركنأ انإو : ريثك نبا لاق ؟ متنأ نمف مكفرعن ال ءابرغ موق متنأ مالس مكيلع لاق يأ

 ميهاربإ لاح بساني يذلاو : نايح وبأ لاقو "”مهركنأ اذهو ةميظع ةباهم مهيلع ناسح نابش ةروص يف
 نملوأ . هسفن يف كلذ لاق امنإو . ىفخي ال ام سنالا مدع نم هيف ْدِإ . كلذب مهبطاخي ال هنأ مالسلا هيلع
 هلهأ ىلإ ىضمف يأ «هلهأ ىلإ غارفإ» ” فايضألا كلذ عمسي ال ثيحب « هناملغو هعابتأ نم هعم ناك
 هب رعشي نأ ريغ نم ةفايضلا راضحإب ردابي نأ فيضملا بدأ نم نأل « هفيض نع ةيفخو ةعرس ىف

 الو ةيفخ ىف مهيلإ لدع : ةبيتق نبا لاق ريخأتلا ىف هيلع لقثي وأ 5 فيضلا هعنمي نأ نم ًارذح فيضلا

 ٍنيمس لجعب مهءاجف يأ «نيمس لجعب ءاجفإ»  كئيجيو كباهذ يفخت نأ الإ ٌغاوُرلا نوكي
 مهيلإ هبرقفإ مهماركإ يف ةدايز ًائيمس مهل هراتخاو ءرقبلا هل ام ةماع ناكو ةرقبلا دلو لجعلاو ء يوشم

 47” /١1/ هريسفت ف يبطرقلا هركذ (4) 197 /8 طيحملا رحبلا رظنا (6) .178 /4 ىواصلا ةيشاح (؟) . "8 - 4 نزاخلا ريسفت (1)

 نبا ريسفت (8) . 174 /8طيحملا رحبلا (7/) . "48 / ريثك نبا ريفت رصتخم (1) . 414 /11/ يبطرقلا ريسفت (ه) . يبلعثلا ىلإ هدئسأو

 0 // ىزوجلا



 تايراذلا ةروم )6١©( ؟

 4 عر سامامم سم سس 8 مم سارا رت 2 جسر ١ نس سل رص را ع ع اس ركل 1 مسج

 زوحم تلاقو اهو تكصت ةرص ىف رهتامأ تلبقأف 2 جيِلط العب هورشبو 1

 مج َنوُلسرمْلا اهيا كبطع اق لات هج ملَمْلمكحللاوه م َلَم كلّدكألاَم ته 7

 4 نيف رسمنا | كبَر دنع ةموسم يل نط نم ةراج هبط لسينل © نيم موق ل آتلسْرَأ نإ أولا
 الأ : ة ةشاشبو فطلت يف مهل لاقف اولكأي ملف مهيديأ نيب هعضوو مهنم هاندأف يأ «نولكأت الأ لاقف

 بادآ ةيآلا تمظتنا دقو . نسح ضرعو ةرابعلا ىف فطلت ةيآلا ىفو : ريثك نبا لاق ؟ ماعطلا اذه نولكأت

 ءاج لب ماعطب مكيتأن لاقف ًالوأ مهيلع نتمي ملو . ةعرسب نو رعشي ال ثيح نم ماعطب ءاج هنإف , ةفايضلا

 نخب لي رجلا ايزل « ينوبأب زيي يت لاس ردو هلع يم ديو البلا ىتأو « ءافخو ةعرسب هب

 أ : لاق لب مزجلا ةغيصب هعماس ىلع قشي ءب ًارمأ مهرمأي ملو « مهيديأ نيب هعضو لب اوبرتقا لاقو

 0 لئاقلا لوقي ابك فطلتلاو ضرعلا ليبس ىلع ؟ نولكأت
 ال اوّلاق» ماعطلا نع مهضارعإ ىأر امل مهنم فوخلا هسفن يف رمضأف يأ «ةفيخ مهنم سجرأف»

 هتجوز نم هل دلوي دلوب هورشبو يأ 4 ميلع مالغب هورشبو» كبر لسر انإ فخ ال هل اولاق يأ «فحت
 ىللع روهمجلاو . 29 املعلا نم نوكي ىتح هتايحب ٌريشبت هيفو : نايح وبأ لاق هغولب دنع ًاماع نوكي ةراس

 «بوقعي قاحسإ ءارو نمو قاحسإب اهانرشبف# دوه ةروس ىف ىلاعت هلوقل قاحسإ وه هب رشم نأ

 لاق ةجضو ةحيص يف ةراشبلا تعمس نيح مهوحن ةراس تلبقأف يأ «ةرص يف هتارما تلبقاف»

 نأ ديرت ةميظع ةحيص يف مهوحن تءاج تيا اياوز نم ةيواز يف تناكو ةراشبلاب تعمس امل : نورسفملا
 : سابع نبا لاق بجعتلا دنع ءاسنلا ةداع ىلع اههجو تمطلف ىأ «اههجو ًاتكصفإ» ربخلا رسفتسن

 انأ تلاق يأ «ميفع ٌروجع تلاقو» ؟”بيرغلا رمألا نم ءاسنلا بجعتت (ى ًابجعت اههجو تمطل
 ًاعست اهرمع ناك : لالجلا مامإالا لاق اهلبح عاطقنال طق دلت مل يتلا يه علار# دلا فبكت يع زومف

 .كانربخأ اك رمألا ىأ «كئرلاق كلذك اوناق» (9 هنيرشعو ةئام ميهاربإ رمعو . ةنس نيعستو

 يف ميكحلا يأ «ميلعلا ميكحلا وه هنإ» هيف ذ يكشت الو يبجعت الف لزألا نم كبر ىضقو مكح اذكه

 هلجأل ىذلا ريطخلا مكناش ام يأ «نوسلسرملا اهنأ مكبطخ امف لاق» هقلخ حلاصمب ميلعلا 2 هعنص

 ميظع رمأل الإ نيعمتجم نولزني ال مهنأو ةكئالم مهنأ ملع امل : يواضيبلا لاق ؟ راربألا ةكئالملا اهيأ متلسرأ

 اوبكترا نيذلا طول موق كالهال انلسرأ هللا نإ اولاق يأ 4نيمرجم موق ىلإ انلسرأ انإ اولاق» ' هنع لأس
 لسرنل» نايصعو رفك نم يصاعملا رابك يهو . ةددعتم مئارج يوذ اوناكو « طاوللا » مئارجلا شحفأ

 وبأ لاق ليجسلا وهو رانلاب خوبطم رجحتم نيط نم ةراجحب مهكلهنل يأ «نيط نم ةراجح مهيلع

 «كبر دنع ةموسم# ' ةراجحلا ةبالص يف حبصي ىتح رجآلا خبطي امك خبطي نيط ليجسلاو : نايح

 يأ «نيفرسمللإ» اهب كلبي يذلا اهبحاص مسا اهنم ةدحاو لك ىلع « ةمالعب هللا دنع نم ةمّلعم يأ
 )١( ريثك نبأ ريسفت رصتخحم ”*/ 786 . )١( طيحملا رحبلا ١4 /8 . )( ريثك نبا رصتخم / 86" .

 )1( نيلالجلا ريسفت ةيشاح ١77/4 . )08( يواضيبلا ريسفت ١10/4 . )١( طيحملا رحبلا 8/ ١4١ .



 ؟ تورشعلاو سداسلا ءزجلا

 سد جس روس سس ل 000 الا ا لا لا لص نس نع حج نسا مح

 نيل هياء ايف انكحَرتو يجَنيرلسمْلاَنم تيب ريغ هيفانذجو اف يي َنيِنِمْؤمْلآَنِم هيف ناك نم انج

 يج ملأ َباّدعْلآ َنوفاحي

 تحت هحانج ليربج لخدأف فلأ ةئاتس طول ىرق ىف ناك : يواصلا لاق روجفلا ىف دحلا نيزواجملا
 2 . اهبلق مث مهتاوصأ ء (مسلا لهأ عمس ىتح اهعفرو ؛ مهارق علتقاف ضرألا

 نم طول لهأ ىرق يف ناك نم انجرخأف يأ «نينمؤملا نم اهيف ناك نم انجرخافإ» '”اهنع ًاجراخ ناك
 شيتفتلاو ثحبلا دعب اهيف ناك ايف يأ 4نيملسملا نم تيب ريغ اهيف اندجو امفو» اوكلهي الثل نينم ؤملا
 نيجانلا نينم ؤملا ةلق نايب ةيآلا نم ضرغلاو « هاتنباو طول مه : دهاحجم لاق نيملسملا نم دحاو تيب لهأ ريغ
 مه يأ مالسإالا و ناميالاب اوفصو : لالجلا مامإلا لاق كالهلل نيقحتسملا نيرفاكلا ةرثكو . باذعلا نم
 ىرقلا كلت ِق انيقبأ ىأ #«ةيآاهيف انكرتو#» «)تاعاطلا مهحراوجب نولماع « مهبولقب نوقدصم

 «ميلألا باذعلا نوفاخي نيذلل» اهلفاس اهيلاع لعجب مهكاله ىلع ةمالع نيملاظلا كالهإ دعب ةكلهملا
 ىأ «ةيأ اهيف انكرتو#ه ةيآلا ينعمو : : ريثك نبا لاق هب نوربتعملا مهن اف هللا باذع نوفاخي نيذلل ىأ

 ةريع كلذ يقف ةنيح ةدتنم رجب هتلح العجو + لاكلاو: با ذعلا نم مين انلزنأ اجب ةريع اهانلعج

 . "'ميلألا باذعلا نوفاخي نيذلا نينم ؤملل

 نأ نايبب و ميركلا يبنلا بلقل ةيلست ميهاربإ فيض ةصق يف : يزارلا مامإلا لاق : هةييسجلا
 2 يبنلا نوكو ٠ نيلسرملا خيش هنوكل ميهاربإ ىلاعت راتخاو « هلثم ناك مالسلا مهيلع ءايبنألا نم هريغ

 نيبنأملا ىلع ةراجحلا كازنإ نمي نمو فيضلا نم ىرج امب هموقل راذنإ اهيفو . ءايشألا ضعب يف هتنس ىلع
 (١نيلضملا

 مهموي نم . . ىلإ . . نيبم ناطلسب نوعرف ىلإ هاتلسرأ ْذِإ ىسوم يفو# : ىلاعت هللا لاق

 . ةروسلا ةياهن (70) ةيآ ىلإ (”8) ةيآ نم «نودعوي يذلا

 صصق ركذب هعبتأ . طول موق كاله اولسرأ نيذلا عيهاربإ فيض ةصق ىلاعت ركذالا هبسانلا
 . مالسلا هيلع يبنلل ةيلست ء حوت موقو , دومثو اداعو؛ هدونجو نوعرف مهنم ركذف «, ةيغاطلا ممألا

 ةروسلا متخو « ةينادحولاو ةردقلا لئالد ركذ مث . هلسر ءادعأو هم ماقتناب مانألل ًاريكذتو

 . نيلاضلا نيبذكملا راذنإب ةيركلا

 ءىيشلا «ميمرلا» هيلع مالي امب تآ «ميلم» رحبلا «ميلا» مهانحرط «مهانذبن» : صتحتفغللا
 ةمر وهف يلب اذإ مظعلا مرو , © هيشهلا لثم مطحتملا فاجلا قرولا : ميمرلا : جاجزلا لاق يلابلا كلاحلا

 )١( ىواصلا ةيثاح ١56/4 . ريثك نبا ريسفت رصتحم ("*) . ؟٠.ه /4 نيلالجلا ريسفت (؟) / 86" .

 ) )4/خريسملا داز (08) . 777 //ريبكلا ريسفتلا 78 .



 تايراذلا ةروس 25١١ ؟ود

 رو رم ع ا م 2 سن اوم أ

 هنتذَحأَف قير نونج وأ رع ترلاقو ءدنكر لوَتَف ّث نيم نطل نوعرف لإ هنملسَر ْذِإ ةوموم ىفو

 همام مور جك رو رق سرس ساع . مم حج ص لاس را

 ْتْمَأ وْف نم ردَتاَم يح مقَعْلا جلا ميل املس ْذِإ داع فو 20 يلم وهو ملأ مهاب رددونججو
 - _ 0 رص هس

 : هنبا يثري ريرج لاق ميمرو

 ”يلابلا ةمرلا مظعك تيقب ْذِإو يرصب نم رهدلا افك نيح ينتكرت
 «ًابونذ» هحالصإو ءىشلا ة هيوسل ديهمتلاو 2 هتأطوو هتطس ادهم سشارسلا تدهم «نودهاملاو

 . باذعلا نم بيصنلا لاذلا حتفب : بونذلا

 ةربعو ةيآ ًاضيأ ىبسوم ةصق ىف انلعجو ىأ «نوعرف ىلإ هانلسرأ ْذِإ ىسوم يفو : ريسيفتلا

 ىأ #هنكرب ىسلوتفو» رهاب ,ليلدو ةحضاو ةجحب ىأ «نيبم ناطلسب» نوعرف ىلإ هل انلاسرإ تقو

 («9”هباحصأب هللا ودع زرعت : : دهاحجم لاق هناطلسو هتوقو « هدانجأو هعومجب ىسومب ناميالا نع ضرعأف

 يذلا نكرلاك هل اوناك مهنأل هدونج نم هب ىوقتي ناك ام ببسي نامييالا نع ضرعأ نوعرف نأ ضرغلاو
 هذهم ىتأ كلذلو رحاس هنإ ىموم نأش يف نيعللا لاقو ىأ «نونجم وأ رحاس لاقو# ناينبلا هيلع دمتعي

 "7 ىببوم قدص ىف هنم ًاكش ال هموق ىلع ًاهيومت كلذ لاق امنإو « ةلاسرلا ىعدا كلذلو نونجم وأ ٠ قراوخلا
 يف مهانحرطف ىأ «ميلا يف ممهانزبنف» هدونجو هباحصأ عم نوعرف انذخأف يأ «هدونجو هانذخأفإ

 امل مث . . نايغطلاو رفكلا نم هيلع مالي امب تآ وهو يأ #ميلم وهوو» انلوسر اوبذكو انوبضغأ امل رحبلا
 يأ «ميقعلا حيرلا مهيلع انلسرأ ْذِإ داع يفو# لاقف داع ةصق ركذب اهبقعأ نوعرف ةصق نم ىهتنا
 :«ةكرب الو اهيف ريخ ال يتلا . ةرمدملا حيرلا مهيلع انلسرأ نيح لمأت نمل ةيأ كلذك داع ةصق يف انلعجو

 حيحصلا يفو روبدلا ىمست يتلا حيرلا يهو . كالهإلل يه اغنإو ؛ . رجشلا حّقلت الو رطملا لمحت ال اهنأل
 ةأرملا مقعب اهل ًاهيبشت «ميقعلا حيرلاإ» تيمس : : نورسفملا لاق. «روبدلاب داع تكلهأو ابصلاب ترصُن »

 لمحت ال اهنأل ةكرب الو اهيفريخخ الو , ًارجش الو اباحس حقلت ال حيرلا هذه تناك الو , دلت الو لمحت ال يتلا
 دارأ امم اهقيرط يف هيلع ترم ًائيش كرتت ام يأ «هيلع تدتأ ءيش نم رذت ام» ميقعلا ةأرملاب تهبش رطملا

 : سابع نبا لاق يلابلا تتفتملا ميشهلاك هتلعج الإ يأ «ميمرلاك هتلعج ًالإ» هكالهإو هريمدت هللا
 ءيش لك رمدتإ ىلاعت هلوقك 'قوقدملا دامرلاو بارتلا وه : يدسلا لاقو ىلابلا كلاحلا ءيشلا «ميمرلا»
 مهيلع ترمتسا « ةيتاع ًارصرص ًاحير مهيلع هللا اهلسرأ يتلا حيرلا تناك : نورسفملا لاق «اهبر رمأب
 نيب انعمج دقو . هناطلسو هتوقب ىأ « هنكرب و دارملا نأ سابع نبا نع لقنو . "85 /" رصتخملا (7) . 01/11 يبطرقلا ريسفت (1)

 ًاعم نيرمألا لاق نيعللا نأل نونجمو رحاس ىأ واولا ىنعمب اهنأ ىلإ نيرسمملا ضعب بهذو . كشلل «وأ » ةظفل (”) . ريسفتلا يف نيلوقلا
 كلذ ىلإ ةرورض ال : يسولآلا لاقو , يبطرقلا رايتخا وهو «نونجمل مكيلإ لسرأ ىذلا مكلوسر نإ» لاقو« ميلع رحاسل اذه نإ » لاقف

 ٠١1/84 لمجلا ةيشاح (ه0) .5١٠ /4 نزاخلا ريسفت (5) . ءابرحلا نولت نولتي ناك نيعللا نأل ليوأتلا



 بمب نو رشعلاو عباسلا ءزجلا

 سا ريب ريب اس سرتس ريس يرو مس خس سا سام سأل نام وو مرر رس بار صصص

 6 هج وطني هَل مح در أ نعنع هب ساو مَ لم ذإ و ف

 20 لا ال للك سس مال سار ل رت م ب صر سرع ىو ريل رس صو

 اهلئيس ءامسلاو اج نقسم بك نت جو موقد( نبريصتنم م أوناك امو مايق نم أاوعاطتسأ

 يو َنودِهَمْل َمُعِبم اهنشَرَف ٌصرأْلاو © نوعسومل انإو دبس
 ريطلاك مهنم دحاولا ىري ىتح ء |.سلا ىلإ مهعفرتف لاجرلا عزتنتو ناينبلا مدهت تناكف « ةعباتتم مايأ ةين ا

 يفوإطلاقف دوم كاله نع ىلاعت ربخأ مث . . «ةيواخ ,لخن زاجعأ مهءأك# ةدماه ةثج ضرألا ىلإ هب يمرت مث

 وديع مه لبق نيح يأ «نمح ىدح اومن مه لم إ) ةرو يآ اضيأ دوش يف لعجو يأ «دومث

 0 راد قار لابو درع امك مايأ 00 لع يو ل ا

 مهو يأ #نورظني مهو#  باذعلا ةحيص  ةكلهملا ةحيصلا هتتذخأق يأ «ةقعاصلا ههتذخأن»

 مايأ ةثالث باذعلا اورظتنا مهنأ كلذو : ريثك نبا لاق راهنلا حضو ىف مهتءاج اهنأل اهنولياعيو اهنودهاشي

 دعب كالفاب مهدعو مالسلا هيلع اخلاص نإ : ولا رو وو

 مث « ةدوسم ثلاثلا مويلا يفو « ةرمحم دغ دعبو « ةرفصم ًادغ مكهوجو حبصت : مه لاقو مايأ ةثالث

 عبارلا مويلا يفو « هللا هاجنف هلتق ىلإ اودمع مالسلا هيلغ اهنيب يتلا تايآلا اوأر الف . باذعلا مكحبصي

 اورد ام يأ #« مايق نم اوعاطتسا امف# ؟”اوكلهف ةحيص ليقو ءامنسلا نم ران يهو ةقعاصلا مهتنأ

 ىأ #«نيرصتنم اوناك امو# نيمثاج مهرايد ىف اوحبصأ لب .ةحيصلا ةدش نم ضوهنلاو برحلا ىلع

 موقو » : لاقف حون موق كاله نع ىلاعت ربخأ مث . . باذعلا اهنع عفديف هسفنل رصتني نمم اوناك امو
 ًاموقاوناك مهنإ» نيروكذملا ءال ؤه كالهإ لبق نم نافوطلاب ,حون موق انكلهأو يأ « لبق نسم حوش

 . نايصعلاو رفكلا مهباكتراب نمحرلا ةعاط نع نيجراخ ةقسف اوناك مهنأل يأ كالهلل ليلعت *نيقساف

 ءامكلاو) لاقف ةينادحولاو ةردقلا لثالد نايب ف عرش ٠ ةبذكملا ةيغاطلا ممألا كاله رابخأ نم ىهتنا امو

 انإو» ةوقب «رليأب» : سابع نبأ لاق ةردقو ةوقب اهقلخ انمكحأو ءامسلا انديشو يأ «رديأب اهانينب
 ةقلحك اهل ةبسنلاب ءاملاو ءاوهلا نم اهم طيحي امو ضرألا نإف ؛ ءامسلا قلخ ىف نوعسومل انإو ىأ 4ن وعسومل

 عسولا نم .نورداقل يأ «نوعسوملا» : سابع نبا لاقو 2 ثيداحألا ضعب ف درو اى ةالف ٍق ةريغص

 عم اهنإف « هب عوطقم رمأ كلذف . اهتيورك كلذ ىناني الو . تاعورزملا عاونأو تاقرطلاب اهب اوعفتنتل

 ىلاعت لاق اذهو باضهلاو لابحلا عم .٠ ةعساولا عاقبلاو 5 ةحيسفلا لوهسلا اهيف . هذتم ةعساو اهتيورك

 : 1/7177 يناعملا حور( "4 /" ريثك نبا رصتحخم )١(

 ضرألا هذه نإف , لاعتملا ريبكلا قلاخلا ةمظع ىرتل . لقعلاو ةريصبلا نيعب نوكلا ةمظع ىلإ رظنا (4) . 4١ /8 يزوجلا نبا ريسفت (*)
 ءىشنم . نيملاعلا بر هللا الإ هتمظعو هتعس ملعي ال يذلا . حيسفلا نوكلا اذه ىف حبست ةطقن وأ ةرذ الإ يه ام اهحطس قوف شيعن يتلا

 . كناسلو كبلقب نيحبسملا عم هللا حبستل نوكلا ةمظع «4نوعسومل انإو# ةميركلا ةيآلا هذه أرقت تنأو نعمتو . ناسنإالا قلاخو ناوكألا



 تايراذلا ةروس )١©( "هم

 ل ل سارى صرع رتل جساس | نع ع لال رج و رح رح

 مم ًاولعجت الو (يْ 2 نيم ٌريذ هنم مل نإ فأل اووف ١ نو ركلعل نيجوز انفلخ هَل ني

 85 ريوس ل54 مو درءمع 2 11 11 7 رو ظةرر مرئلوس ضع 1

 ولا ا6اّلإ لوسر نم مِهلَبَق نم نب .دلا ىلا [َم َكلاَدَك 270 نيبم ريذن هنم كل ىفإ 5 اهنلإ هَل

 04 اور حرص لح م د لاو

 عفت ىو ذلآ ّنَِ ركصذو 29 مولي َتنا آف مهنع لوتف (ه2 َنوْعاَط موق م مه لب وصوم

 ع نودَبْعَيل الإ سإلاو نْخبأ ُتْفَلَخ امو ج )ض َنيتمْؤمْلا

 ءيش لك نموا ميظعتلل عمجلا ةغيصو « نحن احل نوعسوملا نوطسابلا معنف يأ #نودهاملا معنف#

 وحنو ًاضماحو ًاولحو « ىثنأو ًاركذ نيفلتخم نيعونو نيفنص انقلخ ءيش لك نمو يأ «نيجوز انهلخ
 دحاو جاوزألا قلاخ نأ اوملعتو . هب اونمؤتف هللا ةمظع اوركذتت يك يأ «نوركذت مكّلعل» «05كلذ

 رارفلاب رمألاو : نايح وبأ لاق هتعاطو هديحوت ىلإ اوعرهأو «. هللا ىلإ اوأجلا يأ «هللا ىلإ اورفف» دحأ
 ًاباقع سانلا ءارو نأ ىلع هبنيل رارفلا ظفلب ركذ انإو . نمحرلا ةعاطو ناميالا ىف لوحخدلاب رمأ هللا ىلإ

 : ٍةَكك يبنلا لوق هلثمو , ءاعدتسالاو ريذحتلا نيب ةظفللا تعمج دقف «, هنم رفي نأ هقح رمأو « ًاباذعو
 ركل ند تالا اهيجيون امك اوبرا يملا يزوجلا نبا لاقو "'( كيلإ الإ كنم ىجنم الو أجلم ال )

 باذع مكرذنأ ينإ يأ «ريذن هنم مكل ينإ» 9ناميالاو ةعاطلا نم باوثلا بجوي ام ىلإ ٠ نايصعلاو

 عماولعجت الو تارهابلا تازجعملاب هللا ينديأ دقف ىرمأ حضاو ىأ «نيبم# هماقتنا مكفوخأو هللا

 ظفللا ررك « نيبم رسيذن هنم مكل ينإ#» رجحوأ رشب نم أدحأ هللا عم اوكرشت ال يأ «رخآ أاهلإ هللا
 نع يهنلاو « ةعاطلاب رمآلا دنع ظفللا ررك امو : نزاخلا لاق هللاب كارشإالا رطخ ىلإ هيبنتلاو ديكأتلل

 زوفي ال هنأو ناميالا عم الإ عفني ال لمعلا نأ امك ٠ لمعلا عم لإ عفني ال ناميالا نأ ملعيل ٠ كرشلا

 وأ رسحاس اولاق الإ لوسر نم مهلبق نم نيِذّْلا ىتأ ام كلذك#» «1مهنيب عماجلا الإ هللا دنع وجنيو
 كلذك . نونجم وأ رحاس كنإ كنع اولاقو , دمحم اي كموق كبذك امك ىأ خ8 يبنلل ةيلست هذه «نونحب

 مهنوأ ىصوأ له ىأ «هب اوصاوتأ» نومرجملا لوقي امل نزحن الف ؛ . مهلسرل نولوألا نوبذكملا لاق

 اذه نع برضأ مث , ةعينشلا هملكلا كالت لع ميغا نم يقتل ماهعبا رغو © بيلحتلا فرحا

 مهلمح لب ٠ كلذب ًاضعب مهضعب صوي مل يأ «نوغاط موق مه لب# لاقف خيبوتلاو يفنلا
 امف» مهنع دمحم اي ضرعأف ىأ «مهنع لوتف# اولاق ام اولاق كلذلف نايصعلاو بيذكتلا ىلع نايغطلا

 يف دهجلا تلذبو « ةنامألا تيدأو ةلاسرلا تغلب دق كنأل . باتع الو كيلع مول الف يأ «مولمب تنأ

 ةنمؤملا بولقلا نِإف ةظعوملاو ريكذتلا عدت ال يأ « نسينمؤملا عفنت ىركذلا ين ركر) داشريالاو حصتنلا

 الإ سنالاو نجلا تقلخ امو لاقف قلخلا قلخ نم ةياغلا ىلاعت ركذ مث . . ةنسحلا ةظعوملاب رثأتتو عفتنت

 رونلاو . راهنلاو ليللاو . رمقلاو سمشلاو . ضرألاو ءامسلاو . ىئنألاو ركذلاك تالباقتملا هب ينعي : دهاجم لاقو . ديز نبا لوق اذه )١(
 طيحملا رحبلا (؟) . ةردقلاو ةمظعلا ىلع لدأ هنأل ىربطلا رايتخخا وهو ه" 7 يبطرقلا ىف اذك كلذ لاثمأو رشلاو ريخلاو ؛ مالظلاو

 . 5١/8 ىزوجلا نبا ريسفت (”) . 14



 54 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 يورث خ يي اسلم سس س ريو ري لايم

 أوملَط نيذلل نَِف ي>» يملا ِةَوُْا د ُقاَراَوه هلل َنِإ يجن ومعطينأ ديرأ امو قرر نم مم ديِرأ آم

 سر ري عر

 6 تودعوي ىذّلا مهمْوَي نم أورفك نذل ُلَبَوَف 22 ن نواجعتس الق مسيِلححَأ ٍبوُنَذ َّلْثَم اًبونَد

 لاق اهب كامهنالاو ايندلا بلطل ال . يديحوتو يتدابعل الإ نجلاو سنبالا نيلقثلا تقلخ امو يأ «نودبعيل

 لاق  ينوفرعيل الإ : دهاحي لاقو ًاهرك وأ ًاعوط ةدابعلاب يل اورقيل الإ 4نودبعيل الإ» : سابع نبا

 نأ عم هللا ةدابع اوكرت ثيح مهعينص ءوس نبيل ةيآلا هذه ركذ نيبذكملا لاح ىلاعت نيب امل : يزارلا
 اوقزري وأ ينوقزري نأ مهنم ديرأ ال يأ «قزر نم مهنم ٌديرأ امإ» "”ةدابعلل الإ نكي مل مهقلخ

 يقلخ اومعطي نأ مهنم ديرأ الو يأ «نومعطُي نأ ٌديرأ امو يطعملا قار رلا انأ لب مهريغ وأ مهسفنأ

 عم ةداسلا نأش سيل هدابع عم هنأش نأ نيبي نأ دارملاو : 0 ل را

 نأ ديرأ ام : لوقي هناحبس هنأكف . 7 مهشياعم ليصحت يف مهم اونيعتسيل مهنوكلمي امن ١ مهنإف . مهديبع

 يأ «قازرلا وه هللا نإإ يتدابع نم هل اوقلخ امب اولغتشيلف ٠ مهديبعب 0
 ميخفتلل رهاظلا ةلالجلا مساب نوح 4 مهتاجاحو دابعلا قازرأب لفكتملا . قزارلا وه العو لج هنإ

 ىلع مهداتعا يوقيلو 5 قزرلا رومأ ىف ىلخلا ماغوأ غلطتل لفعلا رمبعلاو نإ ةلمحلا دكأو ؛ ميظعتلاو

 نبأ لاق فعض الو رجع هيلع أرطي ال ةوقلا ديدش ىأ «نيتملا# ةرهابلا ةردقلا وذ ىأ «ةوقلا وذ هللا

 . مهقزارو مهقلاخ وهف مهلاوحأ عيمج يف هللا ىلإ ءارقفلا مه لب٠ مهيلإ جاتحم ريغ هنأ ىلاعت ربخأ : ريثك

 ملو ًالغش كردص "تألم لعفت الإو . ىنغ كردص ًالمأ يتدابعل غفت مدآ نبا اي ) يمدقلا ثيدحلا يفو

 اوبذك نيذلا رافكلا ءالؤهل نإف يأ 4 ميلعما تونذ لم ًابونذ اوملظ نيذلل نإفوي (2( كرقف دسأ

 الفو» دومثو داعو حون موقك اوكلهأ نيذلا مهفالسأ بيصن لثم باذعلا نم ًابيصن هِي لوسرلا

 مهموي نم اورفك نيذلل ليوفإ» ًالجآ وأ ًالجاع نإ ةلاحم ال عقاو هنإف يباذع اولجعتي الف يأ «ن ول جعتسي

 . هب هللا مهدعو ىذلا ةمايقلا موي ف رافكلا ءال ؤمل باذع ةدشو رامدو كاله ىأ #نودعوي ىذلا

 : لي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةهعغالتلا

 . ففعتملا مورحملاو , بلاطلا لئاسلا نأل «مو رحملاو لئالل قح مهلاومأ فو قابطلا - ١

 برضلا اذه ىمسيو «قحل هنإ ضرألاو ءامسلا بروف# ماللاو ًنِإو مسقلاب ربخلا ديكأت - ”
 , ةةللذلا رك بطاخلا نأل + ًايَراكتإ

 ؟ «نيمركملا ميهاربإ فيض ثيدح كاتأ له# ميخفتلاو قيوشتلا بولسأ -*

 امك داتعالاو ىوقتلا مهب لصحي هنأل عومجلاو دونجلل نكرلا راعتسا «هنكرب ىلوتف# ةراعتسالا

 . 588 / ىزارلا رخفلا ريسفت (") . 88 ١1/ يبطرقلا ريسفت 00(

 . ”ملا/ /" رصتخملا رظناو دمحأو يذمرتلا هجرخأ (4). 4 ىواضيبلا ريسفت (6)



 تايراذلا ةروس )81١( ضل

 : ةدشلاو ةوقلل ةراعتسا وأ ءانبلا ف نكرلا ىلع دمتعي

 هنايغط ىلع مالم ىأ لوعفملا مسا ىلع لعافلا مسا قلطأ «ميلم وهو» يلقعلا زاجملا  ه

 مث نهلمح مدعو ءاسنلا مقعب مهرباد عطقو مهكالهإ هبش © ميقعلا حيرلا» ةيعبتلا ةراعتسالا 5

 . ةراعتسالا قيرطب ميقعلا هنم قتشاو هبشملا ىلع هب هبشملا قلطأ

 . زوجع انأ يأ « ميقع زوجعإ اهلثمو نو ركنم موق متنأ يأ 4نوركنم موقو» زاجيرالا فذح

 بيصن لشثم باذعلا نم ًابيصن يأ «مهباحصأ بونذ لثم ًابونذ» لمجملا لسرملا هيبشتلا - 8
 . لمحي وهف هبشلا هجو هنم فذح . ةظلغلاو ةدشلا يف نيبذكملا مهفالسأ

 . ديكأتلاو ةغلابملل «نومعطي نأ ديرأ امو قزر نم مهنم ديرأ ام» لعفلا راركتب بانطبالا - 9

 رايأب اهانينب ءامسلاو# لثم هقنو رو بولسألا لامج يف ديزي يذلا فلكتملا ريغ نيصرلا عجسلا - ٠
 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو «نودهاملا معنف اهانشرف ضرألاو . . نوعسومل انإو

 ءامسلا بروف . نودعوت امو مكقزر ءامسلا يفوإ أرقي ًائراق عمس ًايبارعأ نأ ركذ : هت فيطل
 ملأ ! فلح ىتح ليلجلا بضغأ يذلا نم هللا ناحبس اي : لاقف 4نوقطنت مكنأ ام لثم قحل هنإ ضرألاو
 ! ! سانلا حيو اي ؟ نيميلا ىلإ هوئحلا ىتح هلوق يف هوقدصي

 « تايراذلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مث )

 عا +
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 لوصأ ىف ثحبتو « ةيمالسإلا ةديقعلا عوضوم جلاعت يتلا ةيكملا روسلا نم روطلا ةروس

 . 6 ءازحلاو ثعبلا 4 ةلاسرلا ) ةينادحولا ) يهو ةديقعلا

 كلذ يف نورفاكلا هاقلي امعو « اهدئادشو ةرخآلا لاوهأ نع ثيدحلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا

 الو عنام هعنمي ال . ةلاحم ال رافكلاب لزان باذعلا نأ ىلع تمسقأو « باسحلا فقوم » بيهرلا فقوملا

 . عوضوملا ةيمهأ ىلع ًاهيبنت ةسمخ رومأب مسقلا ناكو ٠ عفاد هعفدي

 براشملاو لكأملا عاونأب دذلتلاو معنتلاو « نينبلاو ةيرذلاب لمشلا عاتجاو » نيعلا روحلا مه ةداعسلا عاونأ

 نيع ال امم . ميعنلا عاونأ نم كلانه ام ريغ ىلإ « باطتسيو ىهتشي امم ةعونتم موحلو . رايثو هكاوف نم

 ,نسرءيلف لع رطع الور و :فعمس نذإ الور عار

 ةرفكلل راذنإالاو ريكذتلاب هترمأو . هيلع هللا تاولص هللا دبع نب دمحم ةلاسر نع تثدحت مث د

 . نومرجملا معز اى نونجم الو نهاكب ةلاسرلاب هماركإو ةوبنلاب هيلع هللا ماعنإب

 مهيلع تدرو ٠ هلي دمحم ةوبن نأش يف ةلطابلا مهمعازم نيكرشملا ىلع ةروسلا تركنأ مث د

 دمحم ةلاسر قدص ىلع لئالدلا تماقأو . لطابلا رهظ مصقت يتلا ةعطاقلا نيهاربلاو ةغمادلا ججحلاب

 : مالسلا هيلع

 ةلذش تدنئيبو 3 عيرقتلاو خيبوتلا قيرطب مهناثوأو نيرفاكلاب مكهتلاب ةميركلا ةروسلا تسصتخو هب

 . هللا

 يذلا روطلا لبجب مسقلاب ةميركلا ةروسلا أدب ىلاعت هللا نآل « روطلا ةروس » تيمس : هينمسللا



 روطلا ة روطلا ةروس (80) اقل

 انما تحال تانضوبفلاو تالكفلاو راوالا نع لخلا كلذ لاقز+ مالسلا هيلع ىسوم هيلع لاعت هللا مّلك
 . ضرألا عاقب يف لابجلا رئاس ىلع ةفرشم ةعقبو ًاناكم هلعج

 «ميحرلا ّربلا وه هنإ . . ىلإ . . روطسم باتكو ٠ روطلاو# : ىلاعت هللا لاق
 . (78) ةيآ ةياهن ىلإ ١١( ةيآأ نم

 ىفو قرولا قرلا : ةديبع وبأ لاقو هيف بتكي قيقر دلج رسكلاو حتفلاب قّرلا «قر» : : يكتفللا
 يأ رانلا ترجس : لاقي ًاران دقوملا روجسملا» '7قيقر دلج وهو هيف بتكي ام حتفلاب قرلا : حاحصلا

 : ريرج لاق. بهذوءاجو . برطضاو كرحت اذإ 000 ءىشلا رام «رومت» اهتدقوأ
 لكشأ ةلجد ءام ىتح ةلجدب اهّوامد رومت ىلتقلا تلاز ا

 # نيهر# مهانصقنأ «ممانتلا» ةناهإو ةدشب عفدلا : عدلاو « فنعو ةدشب نوعفدي «نوعديإ»

 . ماسملا يف ةذفانلا ةراحلا حيرلا #مومسلا» سوبحم

 ا
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 ه١ عوفرملا فقسلاو ١ ٍرومْعمْلا تلاد روشنم قر ف يد روُطْسُم َتكَو يح روُطلأَ

 هيلع هللا مَّلك يذلا روطلا لبجب ىلاعت مسقأ «روطسم باتكو .روّطلاو» : ممسيفللا
 ىف ىأ «قر يف بوتكملا ميظعلا نآرقلا وهو هلسر متاخ ىلع هللا هلزنأ يذلا باتكلاب مسقأو « ىبسوم

 ىلاعت هللا مسقأ : يبطرقلا لاق هيلع موت ريغو يوطم ريغ طوسبم يأ «روشنمإ» قيقرلا دلجلا نم ميدأ
 مسقأو . تايآلا نم هيف امل ًاريكذتو « ًاميركتو هل ًافيرشت  ىبسوم هيلع هللا ملك ىذلا لبجلا وهو  روطلاب
 حوللا نم ةكئالملا ءارشو , فحاصملا نم نونمؤئملا هأرقي نآرقلا وهو بوتكملا ىأ روطسملا باتكلاب

 « هتءارقل هلهأ هرشني قر يف باتك لك نأل ءايبنألا ىلع ةلزنملا بتكلا رئاس باتكلاب ينعي ليقو « ظوفحملا
 هيو ىذلا رومعلا تيبلاب مسفاونا «روممحعملا تيبلاو# © هيف بتكيل دلجلا نم ىّقُر ام قرلاو

 كب عفر مث ) ءارسرالا ثيدح ىفو « ضرألا لهأل ةفرشملا ةبعكلاك ءامسلا لهأل وهو « راربألا ةكئالملا

 فلأ نوعبس موي لك هلخدي . رومعملا تيبلا اذه : لاق ؟ اذه ام ليربج اي تلقف « رومعملا تيبلا

 لايح ةعباسلا ءامسلا يف تيب وه : سابع نبا لاقو 2”( مهيلع ام رخآ هيلإ اودوعي مل هنم اوجرخ اذإ ؛ كلم

 نودوعي ال مث ةكئالملا نم ًأفلأ نوعبس موي لك هيف يلصي ٠ ةكئالملا هرمعت  اهءاذحو اهلباقم ىأ  ةبعكلا
 ءابسلا ىمس « دمع الب هللا ةردقب ةقماولا « ةعفترملا ةيلاعلا ءاسلاو ىأ «عوفرملا فقهسلاو# ( هيلإ

 شرعلا وه : سابع نبا لاقو «ًا ظوفحم ًافقس ءامسلا انلعجو# هليلدو تيبلل فقسلاك ضرألل امنأل ًافقس

 )١( يبطرقلا ريسفت (؟) . قر ةدام حاحصلا 57/19 .

 )*( ريثك نبا رصتخم (05) . هحيحص يف ملسم هجرخأ (4) . 84/117 يبطرقلا ريسفت 7848/7 .



 ١ تورشعلاو عباسلا ءرجلا

 مر 0 ' رس له 0 رم 2 وو م” ساما اع مع 2000 0

 © اروم كامسلا رومت موي 20 جفاد نم ,هلام ير عقاول كبر باذع نإ جت روجسمْلا حبل

 ران 01 | بوعدب موي 2 نوبعْلي ضْوَح ف مه نيل كيد َنيِيِدَكمْل ةيموي ليوق 0 اريس لافي ر يسمو

 يس يظل ص را 0 ا

 2 َنورصبتال نأ مأ ادله رحسفأ نيج َنوبدَكَن ابي منك ىتَّلأ راشلا هذله نيو اعد َمُهَج

 راحبلا اذإو هلوقك ةمايقلا موي ًاران دقوملا روجسملا رحبلاو يأ «ر وجسملا رحبلاو#» ةنجلا فقس وهو
 اذه «عقاول كبر باذع نإ فقوملا لهأب طيحت ججأتت ةبهتلم ًاران ريصت ىتح تمرضأ يأ «ترجس
 ءايشألا هذبب ىلاعت مسقأ : يزوجلا نبا لاق ةلاحم ال نيرفاكلاب لزانل هللا باذع نإ يأ مسقلا باوج
 سيل يأ #عفاد نم هل امو قح نيكرشملا باذع نأ ىلع هتردق ميظع نم اهيف ام ىلع هيبنتلل ةسمخلا

 يه اهيلع مسقملا ةلمجلاو . فطعلل اهدعب امو مسقلل ىلوألا واولاو : نايح وبأ لاق مهنع هعفدي عفاد هل
 . دبعلا ةحلصم يف رظانلاو كلاملا وه ذإ ةفيطل برلل باذعلا ةفاضإ فو «عقاول كبر باذع نإ»
 نم دشأ عقاو ظفلو ى هبذك نمي عقاو باذعلا نأو ِةقئَي هل نامأ باطخلا فاكل هتفاضإو برلا ىلإ هتفاضإف

 ءامسسلا كرحتت ىأ «ًاروم ءامّسلا روم مويو» "هب لح نم ىلع عقيف عفترم ناكم يف أيهم هنأك ؛ نئاك

 ضرألا هجو نع ًافسن فسنت يأ «أرسيس لابجلا ٌميستوإو مويلا كلذ لوه نم ًاديدش ًابارطضا برطضتو

 روم يف ةمكحلاو : نزاخلا لاق هافسن يبر اهفسني لقف لابجلا نع كنولأسيوإ» هلوقك ًاروثنم ءابه نوكتف
 امو ءامسلاو ضرألا نأل كلذو . ايندلا ىلإ دوع الو عوجر ال نأب مالعإالاو ٌراذنإالا .لابحجلا ريسو ءامسلا

 دوع مهل قبي مل املف . كلذب مدآ ينب عافتناو ايندلا ةرامعل تقلخ اهنإ كلذ ريغو راحبلاو لابحلا نم امهنيب

 رامدو كاله ىأ «نيبذكملل ٍدئثموي ليوف# "”ةرخآلا ةرامعو ايندلا بارخل كلذو ىلاعت هللا امملازأ اهيلإ
 نيذلا يأ «نوبعلي ,ضوخ يف مه نيذلا» بيهرلا م ويلا كلذ ىف هللا ٌلسرأ نيبذكملل باذع ةدشو

 ىأ «ًاعد منهج ران ىلإ نوعدُي موي# مهب داري ع هرهاس هولئاع لطالا يف كوصوع ايندلا ل عه

 ىلإ رافكلا يديأ نولغي منهج ةنزخ نأ كلذو : رحبلا ىف لاق فنعو ةدشب ًاعفد منهج ران ىلإ نوعفدي موي

 مهتيفقأ يف ًأجزو مههوجو ىلع رانلا ىلإ ًاعفد مهب نوعفديو مهمادقأ ىلإ مهيصاون نوعمجي و 5 مهقانعأ

 ران هذه ىأ #نوبذكت اهب متنك ىتلا رانلا هذهو# اهتنزخ مهل لاق اهنم اوند اذإف . '*”رانلا ىلإ اودري ىتح

 مه لوقتو يأ «نورصبت ال مثنأ مأ اذه رحسفأ# ايندلا يف اهب نوبذكتو نوءزهت متنك يتلا منهج

 متنك امك يمع مويلا متنأ مأ , ٌرحس باذعلا نم مكنيعأب هنورت يذلا اذه له : ًاخيبوتو ًاعيرقت ةينابزلا
 عيرقتو مهل خيبوت «اذه رحسفأ# ىلاعت هلوقو : دوعسلا وبأ لاق ؟ ناميالاو ريخلا نع ًايمع ايندلا ىف

 اذهفأ رحس هنإ نآرقلا نع نولوقت متنك : 1 مهل ليقهنأكف ًارحس قحلاب قطانلا نآرقلا نومسي اوناك ثيح

 ١ داقاعلا بط و يح نع يور « نمّوملا بلق اهل علخني دئادشو لاوهأ اهيف ةيآلاو ١47 /8طيحملا رحبلا (1) . 48/8 ريسملا داز (1)
 . عقاول كبر باذع نإ ىلإ . . روطسم باتكو روطلاو» برغملا ةالص يف أرقي هتيفاوف . ردب ىراسأ ىف هللا لوسر لأسأل ةنيدملا تمدق
 . باذعلا يب عقي ىتح يماقم نم موقأ نأ نظأ تنك امو . باذعلا لوزن نم ًافوخ تملسأف . يبلق عدص امئأكف # عفاد نم هلام

 . 41١1ا//8 طيحملا رحبلا (ع). ١٠ا//5 نزاخلا ريسفت (؟)



 روطلا ةروس (85) 4

 سس هرص درا مج »ا لى مورس
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 يأ «اوربصت الوأ اوربصاف اهولصإ# ؟ «”ايندلا ف تادس امك مكراصبأ تادس مأ رحس ًاضيأ باذعلا
 ىواستي يأ «مكيلع ءاوس# رخآ خيبوت وهو , اوربصت ال وأ باذعلا ىلع اوربصاف اهتدش اوساق

 ءازج نولانت امنإ يأ 4ن ولمعت ممنك ام ن وزجٌئافنإ» ًادبأ منهج يف نودلخت مكنأل عزجلاو ربصلا مكيلع
 لاح ركذ ءايقشألا ةرفكلا لاح ركذ املو . . ًادحأ كبر ملظي الو . بيذكتلاو رفكلا نم ةحيبقلا مكل امعأ

 تانج يف نيقتملا نإإ# لاقف بيغرتلاو بيهرتلا نيب عمجلا يف ميركلا نآرقلا ةداع ىلع ءادعسلا نينم ؤملا
 نيتاسب يف ةرخآلا ىف مه « هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب ايندلا ىف مهبر اوقتا نيذلا نإ ىأ «ميعنو

 ريخلا نم مهبر مهاطعأ امب نيذذلتمو نيمعنتم يأ «ميبر مهاتآ امب نيهكافإ# دلاخ ميقم ميعنو ةميظع

 مهاقوو# ةنجلا ذالم نم كلذ ريغو . بكارمو سبالمو . براشمو لكأآم نم ذالملا فانصأو ةماركلاو

 كلتو : ريثك نبا لاق اهاوهأ مهنع فرصو منهج باذع نم مهبر مهاجن دقو يأ «ميحجلا باذع مهب ر
 نذأ الو تأر نيع ال ام رورسلا نم اهيف يتلا . ةنجلا لوخد نم اهيلإ فيضأ ام عم اهتاذب ةلقتسم ةمعن

 اولك : مهل لاقي يأ #نولمعت متنكامب ًائينه اوبرشاو اولك# "”رشب بلق ىلع رطخ الو . تعمس
 ربخأ مث ٠ . لامعألا حلاص نم متمدق ام ببسب « ردك الو هيف صيغنت ال ًاعيته ابرشو الكأ اويَرَشاو
 ا «ةفوفصم ررّس ىلع نيثكتمإ» لاقف مهبرشو مهلكأ دنع محلاح نع ىلاعت

 ريثك نبأ لاق ؛ ضعب بناج ىلإ اهضعب ةفطصم 3 توقايلاو ردلاب ةلّدكم بهذ نم ررس ىلع عجطضملا

 لجرلا نإ ) ثيدحلا يفو "”«نيلباقتم ررس ىلعإ» هلوقتك ضعب ىلإ مهضعب هوجو يأ «ةفوفصم#»
 (( هنيع تذلو هسفن تهتشا ام هيتأي « هّلب الو هنع لوحتي ام ةنس نيعبرأ رادقم اكتمل ءىكتيل

 . نيعلا روحلا نم ًاناسح تاجوزو . تاحلاص تانيرق مهل انلعجو يأ 4«نيع ٍروُحب مهانجوزو»
 -نيعلا ةريبك يهو ءانيع عمج نيعلاو . ضايبلا ةدش وهو رّوَحلا نم  نويعلا تاعساو ضيب ءاسن نهو
 اوناك ىأ «ناهإب مهتي رذ مهتعبتاو اونمآ نيذلاوإب لامحلاو نسحلا ةيابهن نيعلا ةعس عم ضايبلاو

 نإو مهنيعأ مهءرقتل ءابآلاب ءانبآلا انقحلا ىأ «مهتيرذ مهبانقحلا» ناميالا يف مهدالوأ مهكراشو نينم ؤم

 مل ناك نإو ةنحلا يف هتجرد يف هعم نم ؤملا ةيرذ عفريل لجو زع هللا نإ : سابع نبا لاق مهلمع اوغلبي مل

 )١( ىزارلا شماه ىلع دوعسلا يبأ ريسفت ٠/ . 141ريثك نبا ريسفت رصتخم (؟) 7/٠ 79

 )( متاح يبأ نبا هجرخأ (4) . ةحفصلاو قبانسلا عجرملا سفن .



 5ع نو رشعلاو عباسلا ءزجلا

 ّض يم 2 لد ةص سم ري مو سوط

 فرط 2 مث 1 الو ابهيف علال اس اسأك اهيف نوعان مح نوبت مب حلو ةهكلفي مهنتددمأو

 ريوس يارعل ج2 و سرس لص رص تبا رك ركل يتسع رع تع زي هر جت تر سهرل سرج[ س سر رن عول نب سرر

 لَبَك انك انإ اولاق ج نول“ :ًاسّني ضعب نع مهضعب لبقأو يح ٌنونكم ٌولَول مهنأك مه ناملغ مهيلع

  َنيِقْفْم انلهأ ف

 مهتداعسب رورسلا عاونأ ةئجلا لهأل هللا عمجيف : ع الل ياام ووو

 "مهب مهلسنو مهدالوأ عامجابو ء نينمؤملا ناوخيالا ةسناؤمبو . نيعلا روح لا ةجوازمبو . مهسفنأ يف

 ىنعملا رحبلا يف لاق ًائيش مهلمع باوث نم ءابآلا انصقن امو يأ 4ءيش نم مهلمع نم مسمانتلا اموإف

 يأ «نسيهر بسك اب ءىرما لكو» "”ًئيش هرجأ نم نسحملا صقني الو نسحملاب رّصقملا قحلُي ىلاعت هنأ

 منهج لهأ نهترا : سابع نبا لاقو ًانبإ وأ ًأبأ ناك ء اوس هريغ بنذ هيلع لمح ال هلمعب نهترم ناسنإ لك

 نم لمع امب رفاك لك يأ رفاكلا ةيآلاب دارملا : نزاخلا لاقو ”مهميعن ىلإ ةنخلا لهأ راصو . مهلامعأب
 ةنئيهر تبسك امب سفن لك# ىلاعت هلوقل هلمعب ًانهترم نوكي ال نمؤملاو « رانلا يف هلمعب نهترم كرشلا

 رمسحلو ةهكافب مهانددمأو» لاقف ةمعنلاو لضفلا نم هب مهدعو ام ركذ مث . . © نيميلا باحصأ الإ
 ىهتشيو باطتسي امم ىتش عاونأ نم عوخو هكارش - هيعنلا نم مهلامقوف - مهاندزو يأ 4نوهتشيامم

 ًاذذلت ضعب نم مهضعب اهبذاجتي ؛ , رمخلا نم ًاسأك ةئجلا يف نوطاعتي يأ «ًاسأك اهيف نوعزانتي»

 ةدشل ايندلا يف ىمادنلا كلذ لعفيامك ةبعالم بذاجت اموبذاجتي يأ : ىسرلألا لاق انيقات

 طقاسب اوملكتي ىتح نايذه اهبرش ببسب مهنيب عقي ال يأ «مسيثأت الو اههيف وسل الإ» © مهرورس

 تاروذاق نع ةرخآلا رمخ هللا هإ هن ةداتق لاق ايندلا ىف رمحلا براش قحلي اك مثإ مهقحلي الو مالكلا

 ىلع مهلمحت ال اهنأ ربخأو ) لقعلا ةلازإو « , نطبلا عجوو 4 سأرلا عادص اهنع ىفنف 4 اهاذأو ايندلا رمخ

 .اهمعط بيطو. اهرظنم نسحب اهفصوو » شحفلاو تايذهلل نمضتملا , هيف ةذئاف ال ىذلا عرافلا مالكلا

 مهيلع فوطيو# ىلاعت لاق مث "8 نوفزني اهنع مه الو لوغ اهيف ال . نيبراشلل ةذل ءاضيب» لاقف
 ٌولؤل مهنأك» مهتمدخل ىلاعت مهصصخ كيلامت ناملغ ةمدخلل مهيلع فوطيو يأ «مل ناملغ

 ءال وهو : يبطرقلا لاق فدصلا ىف نوصملا ٌولؤللا ءافصلاو. ضايبلاو . نسحلا يف مهنأك يأ #نونكم
 هنكلو . ةمدخ ىلإ ةجاح الو بصن ةنجلا ىف سيلو ؛ ةنحلا لهأ مدخن مهو نيكرشملا دالوأ مه ليق ناملغلا

 لأسي ةنجلا لهأ لبقأ ىأ «نولءاستي ,ضسعب ىلع مهضعب لبقأو» *'هيعنلا هداج لع مهنأب ربخأ

 لبقانكاثإ اولاق# ةمعنلاب ًافارتعاو . ثيدحلاب اذللت ايندلا يف مهلاوحأو مهل |مرعأ نع ًاضعب مهضعب

 هباقعو هباذع نم نيقفشم 3 انير نم نيفئاخ ايندلا راد ىف انك انإ : نولوثسملا لاق ىأ *نيقفشم انلهأ ىف

 . 7377/4 فاشكلا ريسفت (؟) . 51/11 يبطرقلا ريسفت )١(

 . "8/1 يبطرقلا (4) . سابع نبا ليوأت اذهو ١49 /8 طيحملا رحبلا (")

 . "4/1917 يناعملا حور (5) . 7١8/4 نزاخلا ريسفت (©)

 . 194 /١ا/ يبطرقلا ريسفت (8) . "61/7 ريثك نبا رصتخم ()



 روطلا ةروس (6؟) ضف

 ةامو رام 82 7 واس را يس ا ا ا ا

 © محلا ربلاَوه رهنإ هوعدن لبق نم مان 0 مومسلا َباَذَع انلقوو انيلع هللأ نش

 انامحو . فاخن امت انراجأو « ةنجلاو ةرمفغملاب هللا انمركأف ىأ «مومّسلا باذع اناقوو انيلع هللا نمفإ»
 رخفلا لاق «مومسلا# ىمست يتلا يهو ةديدشلا ةراحلا حيرلا ذوفن ماسملا يف ةذفانلا منهج باذع نم
 ال رفاكلا كلذكو . هنوركذيو ايندلا يف مهيلع ىرج ام نوملعي ةنجلا لهأ نأ ىلإ ةراشإ ةيآلاو : يزارلا

 ء ةعببلا ىلإ ىيضلا نم تلعتلا ةسفن يري كيح .نمؤلا ةذل دادرتف . ايندلا يف ميعنلا نم هل ناكام ىسني

 اثكانإ» ”هويحجلا ىلإ ميعنلا نم تلقتنا هسفن ىري ثيح املأ رفاكلا دادزيو . ةنجلا ىلإ نجسلا نمو

 انل هللا باجتساف ٠ هيلإ عرضتنو هللا دبعن ايندلا ىف انك انإ : نلجأ لقا لاف يأ «هوعدن لبق نم

 ةمحر لاب هدابع ىلع لضفتملا ٠ 00 ماك هنإ ىأ «ميحرلا ّربلا وه هنإ» انل ؤس اناطعأف

 هللا نمفإ» ةيآلا هذه تأرق اهنع هللا ةدئاطالا قو رب نع + قيس اال ليلطتلاك وهو + نارتشلاو

 انقو انيلع نم مهللا : : تلين 4 يعيلا اد وهذي هوعدت لبق نم انك انإ ٠ مومسلا باذع اناقوو انيلع

 . "ميحرلا ربلا تنأ كنإ مومسلا باذع

 «موجنلا رابدإو هحبسف. . ىلإ . .نونجم الو نهاكب كبر ةمعنب تنأ امف ركذف#» : ىلاعت هللا لاق
 . ةروسلا ةياهن(59) ةيأ ىلإ (584) ةيآأ نم

 لاوحأ نم ءايشأ ركذو . نيرفاكلاب باذعلا عوقو ىلع ىلاعت هللا ماسقإ مدقت امل : همام
 ةميركلا ةروسلا متحخخو , نينم ؤملل ًاريشبتو نيرفاكلل ًاراذنإريكذتلابهلوسر ىللاعت رمأ . نيجانلاو نيبذعملا

 هلك مي ركلا هلوسرل هتياعرو هللا ظفحو . نيبذكملا ةبقاع نايبب

 عزجي نم :بتعمب سيل رهدلاو عجوتت هبّيرو نونملا َنمأ ةفإ
 لقعلا وهو ملح عمج مهوقع# مهمالحأ »رامعألا عطقي هنأل عطقلا ىنعمب نملا نم توملا ًاضيأ نونملاو
 يأ ةفسكو نيسلا نوكسب فسك : لاقي ةعطق «ًافسك# ءىثلا ىلع طلستملا : رطيسملا «نورطيسملا»

 . ضعب قوف هضعب مكارتمو عمجتم #موكرم» نيسلا حتفب فسك هعمجو ةعطق
 و رع رب

 ُّشث نونجم الو نهاكب كبر تمعنب َتنأآَق لف

 . هب مهظعو كموق نآرقلاب دمحم اي ركذف يأ «كبر ةمعنب تنأ امف ركذفإ» : صضسسمللا
 ربت ًائهاك تسل ىأ «نونجب الو ,نهاكبو» ةلاسرلاب كل هماركإو ةوبنلاب كيلع هللا ماعنإب تنأ امف

 مهيلع ركنأ مث . . يحولاب قطنت امإ .نوكرشملامعز اى ًانونجم الو . يحو ريغ نم ةيبيغلا رومألاب

 )١( /ا ىزارلل ريبكلا ريسفتلا ©١/ . يرهوجلل حاحصلا رظناو 5 4 /4 ريسملا داز (”) . 81# /# ريثك نبا رصتخم (؟) .



 ا نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 0 ه رئدمما روممد در سام را رخال س8

 مأ ي َنيِصْيرتَمْلأ نم مم نإ وصبرت لق ص نوئملا بير « وي صبرت ياش نولوقي ما
 0 500 رم سوؤ س رب ررعب#ر
 ثيدحي أوت ايلف يو َنونمؤب اَل لب ا جج نما مْرَق مم مأ آدمي مهم امأ مهران

 تولمسلا أوُقَلَخ م َنوقلتحلا مه مأ هع ربع نم ًاوقلخ مأ 4 نيقدنص 13 1

 كي ع

 6 .تونقوي ,اّل لب ضرألاو

 لوقيأ لب يأ «نونملا بير هب صبرتن ٌرعاش نولوقي مأ» لاقف لوسرلا نأش يف ةلطابلا مهمعازم
 بيرو : نزانخلا لاق ؟ هنم حيرتسنف كلبي ىتح هفورصو رهدلا ثداوح هب رظتنن رعاش وه نوكرشملا
 نونملاو . ءارعشلا نم هلبق ناك نم كله امك توميو كلبي هنأ مهضرغو « هفورصو رهدلا ثداوح نونملا

 مكعم ينإف اوصبرت لق# '”لجألا ناعطقي امنأل كلذب ايمس . عطقلا هلصأو رهدللو توملل مسا
 . يكاله نورظتنت اى مككاله رظتنم ينإف توملا يب أورظتنا : دمحم اي مهل لق يأ #نيصبرتملا نم

 بذكلا اذهب مهوقع مهرمأت مأ يأ ؟ «اذهب 0” مهرمأت مأإ# ديعولاو ديدهتلا عم مهب مكهت وهو
 مهوقعب هللا ىرزأف . لوقعلاو مالحألاب نوفصوي اوناك شيرق ءايظع نأ كلذو : نزاخلا لاق ؟ ناتهبلاو

 لب يأ #نوغاط موق مه مأ# نيكرشملاب رخآ مكهت وهو , "”لطابلا نم قحلا ةفرعم مهل رمثت مل نيح
 نإ نولوقي مأ يأ «هوقت نولوقي مأ» دانعلاو ةرباكملاو « نايغطلاو رفكلا ىف دحلا نوزواجم موق مه

 ىف لمعتسيامنإو ٠ لوقلا فلكت لّوقتلاو : يبطرقلا لاق هسفن دنع نم هارتفاو نآرقلا قلتخا ًادمحت

 لب "”هيلع بذك يأ هيلع لّوقتو ٠ يلع هتيعدا يأ لقأ ملام ينتلوق : لاقي . رمألا بلاغ ىف بذكلا

 ةجحلا ىلاعت مهمزلأ مث ًادانعو ًارابكتسا نآرقلاب نوقدصي ال لب اومعز امكرمألا سيل ىأ «نونمؤي ال
 هنسحو همظن ىف نارقلل لئام مالكب اوتأيلف يأ «نيقداص اوناك نإ هلثم ثيدحب اوتآيلف» لاقف

 ريغ نم اوقلُخ مأ» خيبوتلا عم مهل ٌريجعت وهو , هارتفا ًادمحت نإ | مهلوق يف نيقداص اوناك نإ « هنايبو

 مه مأ» مهردقو مهقلخ بر ريغ نم :سابع نبا لاق؟قلاخ الو بر ريغ نم اوقلخ له يأ «ءيش
 اوقلخ مآ ؟العو لج هللا دوجو اوركنأف اوءرجت ىتح . مهسفنأل نوقلاخلا مه مأ ىأ # نوقلاخلا

 يركب نمر طا وعسل ضع اقول .ىقرألاو تارا اوقات نجر نإ «يش از تاردبلا

 ال لبإ» لاقف هللا ةينادحول مهراكنإ يف ببسلا ىلاعت نيب مث . اهفرشو اهمظعل تاقولخملا رئاس
 لاق قلاخلا نوركني كلذلو ثعبلا ىلع هتردقو هللا ةينادحوب نونمؤي الو نوقدصي ال لب يأ #نونقوي

 . نوكي نأ زوجي ال امم كلذو قلاخ الب اودجوف مهقلخ عيش ريغ نم اوقلخ له ةيآلا ىنعمو : نزاخلا
 نوقلاخلا مه مأ ء قلاخ الب اودجوي نأ زجي مل قلاخلا اوركنأ نإف « يرورض قلاخلاب قلخلا قلعت نأل

 ةجحلا تماق ناهجولا لطب اذإف ؟ قلخي فيك هل دوجو ال ام نأل , دشأ نالطبلا يف كلذو ؟ مهسفنأل

 )١( يبطرقلا ريسفت (") . ةحفصلاو قباسلا عجرملا سفن (؟) . 5.9 /4 نزاخلا ريسفت ١7/77 . ) )5يبطرقلا ريسفت ١7/ ل4 .



 روطلا ةروس (81) نفل

 5 ور سس يى2 ني مس ري سوس رر جا عاراع ع لص مس وص ارك نس ]3

 يي يا 10

 م 7 ا هم ارث وا ه 1 5 0 سل رى مدد راس 28

 رو اص سرس تس كا سا ريرب عم 1

 7 جترتيكملا ًاورفك نيذلاف اديك نوديري 0 مهف

 مهدنع مآ "”مهقلاخو مهجر هنأ اونقويلو . هودبعيلو .هودحويلو ءهب اونم ؤيلف ًاقلاخ مه نأب مهيلع

 سمع اهوعنميو اوءاش نم ةوبنلا اوطعي ىتح هتمحرو هللا قزر نئازخ مهدنعأ يأ ؟ #كبر نئازخ

 مه مأ# 'ةوبنلا : ةمركع لاقو قزرلاو رطملا 4#كبر نئازخ# : سابع نبا لاق ؟ اوءاش
 لجو زع هللا لب ال ؟ نوءاشي امك قلخلا يف اوفرصتي ىتح نورهاقلا نوبلاغلا مه مأ يأ ؟ #نورطيسملا

 الو نوءاشي ام نولعفيف بابرآلا مه مأ 4نورطيسملا مه مأ# : ءاطع لاقو فرصتملا كلاما قلاخلاوه

 ءامسلا ىلإ دعصمو ىقرم مهل مأ يأ ؟ «هيف نوعمتسي ملس مهل مأ» ؟ "يبن الو رمأ تحت نونوكي
 مهعمتسم تأيلفإ ؟ نوكسمتسم هب مهف قح ىلع مبنأ نوملعيف يحولاو ةكئالملا مالك هيف نوعمتسي

 ناهربلاب دمحم ىتأ !ىك هعاتسا قدص ىلع ةحضاو ةنيب ةجحب كلذ معزي نم تأيلف يأ 4#نيبم ناطلسب

 . تانبلا هللا ىلإ مهتبسن وهو ةلطابلا معازملا كلت نم حبقأو عنشأ وهام ىلع ىلاعت مهخبو مث . . عطاقلا

 هلل نولعجت فيك يأ ؟ «نونبلا مكلو تاسبلا هل مأإل لاقف مهسفنأل نوهركي ام العو لج هلل مهلعجو
 هم : يبطرقلا لاق ؟ فاصنوالاو قطنملا وه اذهأ ؟ نينبلا مكسفنأل نولعجتو - نمل مكتهارك عم  تانبلا

 اذكه هلقع ناك نمو . نهنم مكتفنأ عم تانبلا هللا ىلإ نوفيضتأ ىنعملاو ًاعيرقتو مهل أاخيبوت مهمالحأ

 ال هيأر اذه نم نأب ناذيإو ؛ مهلوقعل كيكرتو مهل هيفست : دوعسلا وبأ لاقو 2” ثعبلا راكنإ هنم دعبتسي الف

 تافتلالاو . ةيبيغلا رارسألا ىلع عالطالاو , توكلملا ملاع ىلإ يقرتلا نع ًالضف « ءالقعلا نم دعُي داكي

 غيلبت ىلع أرجأ دمحم اي مهلأست له يأ «أرجأ مُفست ْمأ» خيب بوتلاو راكنالا ديدشتل باطخلا ىلإ
 ليقثلا مرغلاو رجألا كلذ ببسب مهف يأ «نولقثم مرغم نِم مهف# ؟ نيدلا ماكحأ ميلعتو ةلاسرلا

 ةداعلا نِإف ؟ مالسإالا يف نولخدي الو , كعابتا ىف نودهزي كلذلف نوبعتمو نودهجم مهيلع هتبجوأ ىذلا

 مأإ» هلثتمي الو هلوق عمسي الو ههركيف هببسب ًامراغو ًالقثم ريصي ًالعج هيلع برضو ألام ًاناسنإ فلك نم نأ
 نم كيل وسرلا هب مهربخي ام نأ اوملعي ىتح بيغلا ملع مهدنعأ يأ ؟ 4نوبتكي مهف ُبيغلا مهدنع

 درا وه : : ةداتلا لاك 7 نيتيو ةفرعم نع تامرلعلا هذه نوبتكي كلذلف لطاب رشنلاو رشحلاو ةرخآلا رومأ

 ؟ كلذب اومكحي ىتح مهلبق "تومي دمحم نأ اوملعأ ىنعم او «نونملا بير هب صبرتن رعاشإ مهوقل
 رمألا سيل ؟©" هيف امب سانلا نوربخيو ؛ هيفام نوبتكي مهف ظوفحملا حوللا مهدنع ما سابع نبا لاقو

 ديريأ يأ ؟ «ًاديك نوديري مأ» هللا الإ بيغلا 0 تاومسلا لهأ نم دحأ ملعي ال هنإف كلذك

 )١( نزاخلا ريفت 4/  . 7١١يبطرقلا ريسفت (؟) /١1/ 5/! . ) )7يبطرقلا ريسفت (4) . ه7 /8 ىزوجلا نبا ريسفت هن 75/117 .
 )5( /ه دوعسلا يبأ ريسفت ١1/6 . ) )5يبطرقلا ريسفت (0 . ه4 /8 يزوجلا نبا ريسفت /١0/ ال" .



 56 نورشعلاو عباسلا ءرجلا

 رو راس ربا ص رس يارا رس رس ل مسا رثواس ملا ظ0ً

 79 موك ع باح ًاولوقي اطقاس ءامسلا نم افك أري نإو 2 نرتب اع فأن حبس فام هن ع
 سا ررتس رب ىلا سس روس ىلر رو لا 2 حس سارا ص صو ل "1 ويوصو رى,“ سرنا جار ار سا ص

 0# نورصنب مهالو اعيش مهدبك مهنع نخب ال مويا َنوقعصي هيف ىذل مهموي اوقنلب نوح مهرذف

 9اس ص ص 0 صم هرب ة ا. رم رص نع رس ريل رت ص نط رس سس و رلسع س 2 <

 حبسو اننيعاب كنف كير مح ٌزيماو هه َنومَمال كأنك كلذ نود ادعو نذل د

 (2 مون َنيح كبر دمحب

 ةودنلا راد ف مهديك ىلإ ةراشإ ةيآلاو : نورسفملا لاق ؟ دمحم اي كيلع اورمأتي نأ نومرجملا 5

 « كوجرخي وأ كولتقي وأ كوتبثيل اورفك نيذلا كب ركمي ْذِإوط ىلاعت لاق امك ككل وسرلا لتق ىلع مهرمآتو
 كلذ ررص نأل عهتكي نويرحلا مه دمحم ةلاسر اودحج نيذلاف يأ #نوديككملا مه اورفك نيذلافإ»

 مقوأو : ىواصلا لاق «هلهأب الإ ء يملا ركلا قيم لو هلوقك مهسفنأ ىلع عجار هلابوو مهيلع دئاع
 هلإ مهل مأ» ©"رفكلا فصو ليجستب مهيلع ًاحيبقتو ًاعينشت رمضملا عقوم «اورفك نيذلافإ» رهاظلا

 اودجنتسيو ؟ ةدشلاو قيضلا تقو هيلإ اوأجلي ىتح ىلاعت هللا ريغ قزار قلاخ هلإ مهلا يأ ؟ وللا ريغ

 نم هب نوكرشي امع هللا سّدقتو هزت يأ 4ن وكرشي اًمع هللا ناحبسإ ؟ مهنع باذعلاو ٌرضلا عفدل هب

 عيردتلاو خيبوتلل رشع ةسمخلا اهعضاوم ىف « مأ » ب ماهفتسالاو : لالجلا مامإالا لاق مانصألاو ناثوألا
 ءامسلا نمافسك اوري نإو# لاقف مهدانع طرفو مهنايغط ةدش نع ىلاعت ربخأ مث ا.” «”راكنإالاو

 اذه يف اولاقلو « اوعجري ملو اوهتني مل مهيلع تلزن ءامسلا نم عطق طوقسب مهانبذع ول يأ «ًاطقاس
 قوف هضعب مكارتم باحس هنإ يأ #مونكرم باحس اولوقيو # موكرم باحس هنإ: ءازهتساوأدانع لزانلا

 مهلوق نم تحرتقا اهف هلك هللا لوسر ىلع تحرتقا دق 'شيرق تناك : نايح وبأ لاق انيلع طقس دق ضعب

 مهب غلبل مهحارتقا بسح ًاتايع كلذ اوأر ول مهنأ ىلاعت ربخأف «ًأافسك انيلع تمعز امك ءامسلا طقست وأ»

 قوف هضعب مكارت باحس يأ موكرم باحس وه : اولوقيو هونياع ايف مهسفنأ اوطلاغي نأ مهلهجو مهوتع
 «نوقعصي هيف ىذلا مهموي اوقالي ىتح مهرذف» ؟9باذعلل طتاس هفسكب سيلو « انرطمم ضعب
 مهيتأي يذلا - ةمايقلا موي بيهرلا مويلا :كلذ اوقالي ىتخ مفالصو مهيغ يف نوداهي دمع اين مهكرتا ىأ

 مهعفني ال موي يأ «ًاننيش مهديك مهنع ينغُي ال مويإ» مهبابلأ بلسيو مهوقع ليزي ام باذعلا نم هيف

 ىأ «نورصنُي مه الوإ» باذعلا نم ًائيش مهنع عفدي الو ايندلا يف هولمعتسا يذلا مهركم الو مهديك

 اورفك نيذلل نإو يأ «كسلذ نود ًاباذع اوسلظ نيذّدل نو ةرخآلا يف هللا باذع نم نوعنمُي مه الو

 طحقلاو عوجلا وه : دهاجم لاقو ربقلا باذع وه : سابع نبا لاق ةرخآلا باذع لبق ايندلا يف ًاديدش ًاباذع

 «كبر مكحل ربصاوإ» مهب لزان باذعلا نأ نوملعي ال يأ 4نوسلعي ال مهرثكأ نكلوإ» "”نينس عبس

 كنإف# ةلاسرلا ءابعأ نم هب كلمح ايف .همكحو كبر ءاضق ىلع دمحم اي ربصا يأ
 كبر هزنو يأ «موقت نيح كبر دمحب حبسو# كاعرنو كسرحن انتءالكو انظفحب كنإف يأ «اننيعأب

 )١( نيلالجلا ريسفت (7) . 15 /5 ىواصلا ةيشاح 5/ 77١ . )"( طيحملا رحبلا ريسفت ١891 /8 . ) )1طيحملا رحبلا ١87/8 .



 روطلا ةروس (©5؟) اا

 20 رم أ و نس رص 2

 © موجنلار دإو هحبسف ٍلَيْلَأ نمو
 هدمحبو هللا ناحبس : ا ا ا لا و راو وا
 هركذاف ليللا نمو ىأ «هحلبسف ليللا نجيووب "كابا نم موقت نيح هلل لص يأ : سابع نبا لاق

 ىأ #موجنلا رابدإو» #كل ةلفان هب دجهتف ليللا نمو#» هلوقك ماين سانلاو ةالصلاو ةوالتلاب هدبعاو
 لبق ناتللا ناتعكرلا امه : سابع نبا لاق حبصلا ءوضب موجنلا بيغتو ربدت نيح ليللا رخخآ ىف هل لصو

 . 0( اهيف امو ايندلا نم ريخ رجفلا اتعكر ) ثيدحلا ىفو رجفلا ةالص

 : يلب اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت :فالابلا

 . «ًاريس لابجلا ريستإ»و «اروم ءامسلا رومت» قاقتشالا سانج ١

 ال وأ» هلوقو «اوربصا#» هلوق نيبو «اوربصت ال وأ اوربصاف اهولصإ» خيبوتلاو ةناهإالا
 . ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو بلسلا قابط «اوربصت

 . لمجم وهف هبشلا هجو هنم فذح «نونكم ؤلؤل مهنأك» لمجملا لسرملا هيبشتلا “ 

 عماجب كشلا وه ىذلا بيرلاب رهدلا ثداوح تهبش «نونملا بير# ةيعبتلا ةراعتسالا

 قيرطب هيئاونو رهدلا فورصل بيرلا ظفل ريعتساو امهنم لك ىف ةدحاو ةلاح ىلع ءاقبلا مدعو ريحتلا

 : ؟ «نونبلا مكلو تانبلا هل مأإ» مهل عيرقتلاو خيبوتلا ةدايزل باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا - ”

 . اولاق ام اولاقل كلذ اوأر ول يأ «ًاطقاس ءامسلا نم ًافسك اوري نإوإو ريدقتلاو ضرفلا بولسأ -

 باذع نإ لثمو «روشنم قر يف روطسم باتكو روطلاو» لثم فلكتملا ريغ نيصرلا عجسلا -8

 . ارج ملهو # عفاد نم هلام . عقاول كبر

 . ردب ىراسأ يف لك هللا لوسر لأسأل ةنيدملا تمدق : لاق معطم نب ريبج نع :ةذئياف
 نم هل ام عقاول كبر باذع نإ أرق الف # . . روطسم باتكو روطلاو# برغملا ةالص ىف أرقي هتيفاوف

 نم اوقلخ مأ#» ةيآلا هذه ىلإ ىهتنا الف . باذعلا لوزن نم ًافوخ تملسأف ؛ يبلق عدص امئأكف 4 عفاد

 . ريطي نأ يبلق داك #نونقوي ال لب ضرألاو تاومسلا اوقلخ مأ 9 نوقلاخلا مه مأ ءيش ريغ

 ( روطلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 )١( رصتخملا (1) . 51/8 ىزوجلا نباريسفت 8/ 46" .



 قل

 ناميإلا عوضوم نعو « ماعلا اهراطإ ف ةلاسرلا عوضوم نع ثحبت يهو ةيكم مجنلا ةروس د

 . ةيكملا روسلا رئاس نأش روشنلاو ثعبلاب

 ةيناسنإالا لوسرل ةزجعم ناك يذلا « جارعملا » عوضوم نع ثيدحلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا

 هللا توكلم ىف بئارغو بئاجع ميركلا لوسرلا هيف ىأر يذلاو . هيلع هللا تاولص هللا دبع نب دمحم

 مدعو .قيدصتلاو نايالا نم 3 بجي ام سانلا تركذو ؛ بابلألا ريحيولوقعلا سشهدي امن عساولا

 . يحولاو بيغلا عيضاوم يف ةارامملاو 58

 كلت نالطب تنيبو « هللا نود نم نوكرشملا اهدبع يتلا مانصألاو ناثوألا نع ثيدحلا اهالت مث ب

 : ماركلا ةكئالملا ةدابع وأ مانصألا ةدابع كلذ 5 ءاوس « هللا ريغ ةدابع نالطبو ؛ ةموعزملا ةملآلا

 . راجفو . راربأ ., نيقيرف ىلإ سانلا قرفتيو 3 هتءاسإ ءازج ءىيبسملاو . هتئاسحإ

 'سفن لمحت ال هنأو . هيعسو هلمع الإ هل سيل ناسنإ لك نأب لداعلا ءازجلا ىلع ًاناهرب تركذ دقو *
 يف هنيب يذلا لااعلا همكحو ء ميقتسملا هللا عرش وهو . مرجملا ريغ ىدعتت ال ةبوقعلا نأل « ىرخأ رزو

 . ءانفلا دعب ثعبلاو 3 ةتاماالاو ءايحالا يف الغو لج هللا ةردق راثآ ةميركلا ةروسلا تركذو 00

 5 ىنمت اذإ ةفطن نم ىثنألاو ركذلا نيجوزلا قلخو « راقفإالاو ءانغإالاو

 عاونأ نم . طولو حون موقو . دومثو « داع موقك ةيغاطلا ممألاب لح امب ةميركلا ةروسلا تمتخو *
 لهأل ًارجزو . لكك هللا لوسرل مهبيذكتب مهرظتني يذلا باذعلاب ةكم رافكل ًاريكذت , رامدلاو باذعلا
 : نايصعلاو درمتلا يف رارمتسالا نع نايغظلاو يغبلا



 مجتنلا ةروس 85 ففي

 « ىقتا نمي ملعأ وه . . ىلإ . ىوغ امو مكبحاص لض ام ٠ ىوه اذإ مجنلاو# : ىلاعت هللا لاق
 . (*”) ةيآ ةياهن ىلإ )١( ةيآ نم

 : برطق لاق ة ةوقلا ميملا رسكب ةرملا «ةرم» لفسأ ىلإ طقس اذإ يوه ىوه «ىوهإ : : يت فغغللا

 لفسأ ىلإ ىلعأ نم دادتمالا : ىلدتلا «ىّلدت» ةّرموذ : لقعلا فيصح ىأرلا لزج لكل برعلا لوقت

 ”رادقملا : ديقلاو داقلاو باقلا : رحبلا ىف لاق ردق «باقط لفسألا وحن دتما اذإ نصغلا ىلدت : لاقي
 : رعاشلا لاق هسخب ىأ هقح هزاضو 3 راج يأ مكحلا يف زاض . لاقي قحلا نع ةلئام ةرئاج #ىزيض#

 بنذلاك سأرلا نولعجي د مهمكحب رلسأ ولب تراي

 هيلع ميكي الو ةرملا دعب ةرملا ناسنإالا هلمعي ام ممَّللا لصأ : جاجزلا لاق بونذلا نم رئاغصلا «مَمّللا»

 . هراتتسال ًانينج يمس نطبلا يف ماد ام دلولا وهو نينج عمج «ةنجأ» ًامايلو مل الإ هّتلعف ام : لاقي

 لل تل ىلا ريع
١ 

 22 ىحوي ىو الإ وه نإ يد ئوشأ نع قطني امو يبد ئوُغ امو ركبحاص لضام يد ئره اذإ مجنلاو سا ل ريو سارع سلا ى . 0 سل صو سا لا ص سس را ا يلو | 0 سس متللا سام يب كت اى
 ص رام جام

 6 وتسأَف ةمصوذ جد ىلا ديدَّش, هلع

 : سابع نبا لاق ولع نم هطوقس|تقو مجنلاب مسقأ يأ «ىّوه اذإ مجتلاو» : راسفللا
 ةيآلا ىف دارملا : نسحلا لاقو '”عمسلا اهقارتسا نيح نيطايشلا رثإ ىف تضقنا اذا ! موجنلاب هناحبس مسقأ

 نم ءاش اب مسقي قلاخلا : ريثك نبا لاق «ترثتنا بكاوكلا اذإو» هلوقك ةمايقلا موي تزغثتنا اذإ موجنلا

 قيرط نع دمحم لض ام يأ «مّكبحاص لض امإ» «0قلاخلاب الإ مسقُي نأ يغبني ال قولخملاو . هقلخ هقلخ

 ىدهحللا ةياغ ىف وه لب طق ًالطاب دقتعا امو ىأ «ىوغامو#» ةماقتسالا جمن نع داح الو , ةيادملا

 ىلع مهفوقوب ناذيولل «مكبحاصو» ظفلب ريبعتلاو . شيرق رافكل باطخلاو : دوعسلا وبأ لاق دشرلاو

 امو# كلذ ةيضتقم ةميظعلا هفاصوأ نساحمل مهتدهاشمو ٠ هل مهتبحص لوط نإف ٠ هلاوحأ ليصافت

 ال ىأ « ىحوي يحو الإ وه نإ يمخش يأرو سفن ىوه نع كي ملكتي ال يأ «ىومملا نع قطني
 هملع# 2 هيلإ هللا هيحوي يحو الإ نآرقلا ام ىأ : يواضيبلا لاق لجو رع هللا نم ,يحو نع الإ ملكتي

 ةدش ىلع لدي اممو : نورسفملا لاق نيمألا ليربج وهو هاوق ٌديدش كلم نآرقلا همّذع يأ «ىوقلا ديدش

 اوحبصأف دومثب حاصو . اهبلق مث ءامسلا اهب غلب ىتح هحانج ىلع اهلمحو طول موق ىرق علق هنأ هتوق
 #«ىوتساف ةرِم وذ# فرطلا ةعجر نم عرسأ يف هدوعص وأ ءايبنألا ىلع يحولاب هطوبه ناكو 1 نيدماخ

 اذإ ايرثلا مجنلاب دارملا نأ هنعو , سابع نبا نع تاياورلا ىدحإ هذه (”) . ١54 /8 طيحملا رحبلا (7) . 81/1١17 يبطرقلا ريسفت )١(

 . ١9١/54 يراضيبلا ريسفت (1) . © دوعسلا يبأ ريسفت (8) . "8457/7 /7 ريثك نبا ريسفت رصتخم (6) . رجفلا عم تطقس



 في نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 رش حر سرا

 0 ئسوأ امءهدبع 01 راق تقذأوأ نسوق باع َناَكَف يد لَدَتَف ند م00 َلعألا قفل ايوه

 2 ىبتنمْلا ةردس دنع 7 ىَرْخأ 32 27 :ر دعلو ([) ئربام نع ,هتورامتكا 0 ئارام داَوُفْلا بدك ام

 قّمألاب وهوإ» ةيقيقحلا هتروص ىلع ليربج ٌرقتساف . مسجلا يف قوقو , لقعلا يف ةفاصحوذ يأ
 ىلعألا قفألاب دارملا : سابع نبا لاق قرشملا ةهج سمشلا علطت ثيح ءامسلا قفأب وهو يأ «ىلعألا
 ءايبنألا يتأي ناك امك نييمدآلا ةروص ىف قكهللا لوسر يتأي ليربج ناك : نزاخلا لاق 'سمشلا علطم

 يف ةرم نيترم هسفن هارأف . اهيلع لبج يتلا هتروص ىلع هسفن هيري نأ ِةِكك هللا لوسر هلأسف « هلبق
 هللا لوسر ناك ثيح قرشملا بناج يأ ىلعألا قفألابف ضرألا يف يتلا امأف . ءامسلا يف ةرمو ٠ ضرألا

 لوسر رخف . برغملاو قرشملا نيب ام دسف هيحانج حتفو قرشملا ةيحان نم ليربج هيلع علطف ءارحب كي

 وهو ههجو نع رابغلا حسمي لعجو هسفن ىلإ هّمضف نييمدآلا ةروص يف ليربج لزنف « هيلع ًايشغم دو هللا

 هتروص ىلع ءايبنألا نم دحأ هري ملو ٠ , ىهتنملا ةردس دنعف ءامسلا يف و يتلا ماو 4 ىلدتف اند منو هلوق

 يف دازو دمحم نم ليربج برتقا مث يأ «ىدتف اند مئثإ © ةقكدمحم انيبن الإ اهيلع قلُتخ يتلا ةيكلملا

 دارملاو : يسولألا لاق لقأ وأ نيسوق رادقم ىلع هنم ناكف ىأ * ىسندأ وأ نيسوق باق ناكف# هنم برقلا

 ليربج ىحوأف ىأ 4 ىحوأ ام هدبع ىلإ ىصوأف# 2"هنم بيرق ناكف : ليق هنأكف برقلا ةدش ةدافإ
 ام يأ «ىأر ام داؤفلا بذك اسؤط لجو زع هللا رماوأ نم هيل ! ىحوأ ام دبع دريم لوس رو هللا دتغالا]

 ىف ليربج بع هللا لوسر ىأر : دوعسم نبا لاق ةيقيقحلا ار روف و ما هديل

 توقايلاو ردلاو ليواهتلا نم هحانج نم طقسي « قفألا دس دق |مهنم حانج لك ٠ حانج ةئاتس هلو هتروص

 ءارسإالا ةليل ىأر ام ىلع نيكرشملا رشعم اي هنولداجتفأ يأ ؟ 4ىريام ىلع هنوراتفأ» ”ميلع هب هللا ام

 فصو ىتح اوفختساو اوبذك ءارسإالا يف هرمأب كي مهربخأ نيح شيرق تناك : رحبلا يف لاق ؟ جارعملاو

 لوسرلا نأ ةمركعو سابع نبا نعو « ليربج وه نيترم يئرملا نأ ىلع روهمجلاو . سدقملا تيب لكي مهل
 وبأ لاق ” نيترم هتروص ىف ليربج ىأر هنإ تلاقو ةشئاع كلذ تركنأو . هسأر ينيعب هبر ىأر يلع

 «ىرخأ ةلزن هآر دقلوإ ىلاعت هلوق ليلدب ليربج عم وه تايآلا هذه يف ام عيمج نأ حيحصلاو : نايح

 6-0 هتروص يف ليربج لوسرلا ىأر يأ «ىرخأ ةلزن هآر كر دو للا

 شرعلا برق ةعباسلا ءامسلا يف يه يتلا ىهتنملا ةردس دنع يأ «ىهتنملا ةرديس دنع ىرخأ
 7 ةردس تيمسو ؛ شرعلا نيمي نع يهو « رامنألا اهلصأ نم عبنت قبلا ةرجش ةرديسلاو : نورسفملا
 مث ) ثيدحلا ينو العو لج هللا الإ اهءارو ام دحأ ملعي الو « ةكئالملا عيمجو ق قئالخلا ملع اهيلإ يهتني هنأل

 اذإو , رجه لالق لثم  اهرمث ىأ  اهقبن اذإف ٠ ىهتنملا ةردس ىلإ تعفرو « ةعباسلا ء امسلا ىلإ يب دعص

 . دمحأ مامإالا هجرخأ (4) . 48/717 يسولألا ريسفت (”) . 5١/4 نزاخلا ريسفت (؟) . 88/١07 يبطرقلا ريسفت )١(

 جارعملا ةليل هبر ىأر 2 يبنلا نأ ةنسلا لهأ بهذمو ٠ ةلالدلا ثيح نم ىوق رحبلا بحاص هركذام : لوقأ ١ 64 //8 طيحملا رحبلا 6

 . ملعأ هللاو , روهمجلا هلاق ام حجارلاف ةميركلا تايآلا امأ . ةيوبنلا ةنسلا نم ةلدأ مهو . ةيرصب ةي ؤر ىلعلا تاومسلا ىف



 مجنلا ةروس (01) 4

 هْيَو تلباة نم أر دل تح ىَعَط امو َرصبْلا رام نيد ىَتْطإم ةردسلا تشب ْذِإ تح ئئواملا ُهَنَج اهدنع

 يج قنألا 1و ذا ركلا ير ىرخألا دلتا نمو يد ئَّرَعْلَاَو تدل مْيَءَرْقأ ج ىَربكْلا

 ةكئالملا اهيلإ ىوأت يتلا ةنحلا ىهتنملا ةردس دنع ىأ «ىوأملا ةنج اهدنع#» ©( . . ةليفلا ناذآك اهقاروأ

 نم ىشغي ام ةردسلا ىشغي ام تقو هآر ىأ «4ىشغي ام ةردّسلا ىشغي ْذِإ» نيقتملاو ءادهشلا حاورأو
 (”بهذ نم شارف اهيشغ : دوعسم نبا لاقو ترانتساف نيملاعلا بر رون اهيشغ : نسحلا لاق بئاجعلا

 نم اهفصي نأ عيطتسي هللا قلخ نم دحأ اف . تريغت اهيشغ ام هللا رمأ نم اهيشغ امل ) ثيدحلا فو
 زع هللا راونأ تاحبس اهتيشغ دقو ىهتنملا ةردس ةرجش مالسلا هيلع ىأر : نورسفملا لاق "”( اهنسح

 . اهدنع هللا نودبعي رويطلا لاثمأ ةكئالملا اهتيشغو . اهيلإ رظني نأ دحأ عيطتسي ام ىتح . لجو

 نم شارف اهاشغي ةردسلا تيأر ) ثيدحلا ىفو ةبعكلا سانلا روزي اك نيرئازو نيحبسماطوح نوعمتجي

 يبنلا رصب لام ام يأ «رصبلا ٌعاز امإ «( ىلاعت هللا حبسي مئاق اكلم ةقرو لك ىلع تيأرو . بهذ
 لاق ىأر يذلا دحلا زواج امو يأ «ىّغط امو ألامشو ًانيمي ةرضحلا كلت يفو ماقملا كلذ يف

 مل ذإ ماقملا كلذ يف هلي يبنلا بدأ فصو اذهو . تايآلا نم ىأر ام ريغ ىلإ هرصب دمي مل يأ : يبطرقلا

 يذلا ميظعلا ماقملا كلذ يف وتبث , هرون رهظو ةزعلا بر ىلجت امل : نزاخلا لاقو *أل امش الو نيم تفتلي
 يأ «ىربكلا هبر تايآ نِم ىآر دفلإ» "راصبألا هيف ليمتو « مادقألا هيف لزتو . لوقعلا هيف راحت
 ةنجلاو ءرومعملا تيبلاو . ىهتنملا ةردس ىأر « هللا توكلم بئاجع  جارعملا ةليل - دمحم ىأر دقل هللاو

 هه رضا افرفو ىارؤ.ة حانج ةئاتس هل تاومسلا يف اهيلع نوكي يتلا هتروص يف ليربج ىأرو « رانلاو
 ةليل ىأر كييبنلا نأ ىلع ليلد ةيآلا يفو : رخفلا لاق ماظعلا تايآلا نم كلذ ريغو , "قفألا لس دق ةنجلا
 يف لاقو . تايآلا ةي ؤرب جارعملا ةصق متخ هللا نأ ههجوو . ضعبلا لاق امك هللا ري ملو هللا تايآ جارعملا

 متيأرفأ» (8هب ىلاعت ربخألو نكمي ام مظعأ كلذ ناكل هبر ىأر ناكولو «انتايا نم.هيرنل# ءارسإلا

 تااللا و اهنودبعت يتلا ةحلآلا هذه نع رافكلا رشعم اي انوربخأ ىأ #ىرخألا ةنلاثلا ةأنمو ىّرعلاو تاللا

 لاق ؟ ةهلا اعأ متمعز ىتح ءيش ةزعلا بر اهب فصو يتلا ةمظعلاو ةردقلا نم اهل له «ةانمو ىزعلاو

 نم اولاقف لجو زع هللا ءامسأ نم ءامسأ اهل اوقتشاو . اهنودبعي ةهلآ اهوذختا مانصأ ءامسأ هذه : نزاخلا

 نب دلاخ اهمطح دقو نافطغب ىّرعلاو . فئاطلاب تاللا تناكو . ىّرَعلا زيزعلا نمو . تاللا هللا
 مكلأ يأ عيرفتو ٌيبوت ؟ «ىشنألا هلو ركذلا مكلأ» ؛**ةكم لهأ هدبعي ةعازخل منص ةانمو « ديلولا
 ؟ ىثنألا وهو مكمعزب مومذملا عونلا ىلاعت هلو . ركذلا وهو دالوألا نم بوبحملا عونلا نيكرشملا رشعم اي

 )١( ًاضيأ ملسم هجرخأ () . ملسم هاور ثيدحلا (؟) . ناخيشلا هجرخأ ثيدح نم ءزج ,
 )4( دوعسلا يبأريسفت ©/ ١61 )0( يبطرقلا ريسفت ١7/44. )( نزاخلا ريسفت ١5/4" .

  0170دوعسم نبأ نع يراخبلا اهجرخأ قفألا دس ىذلا رضخألا فرفرللا 85 هتيؤر .

 . 718/4 نزاخلا ريسفت (4) . ا/4 . /ال ريبكلا ريسفتلا (مز



 3 نورشعلاو عباسلا هزجلا

 8 مم سا رتس ل مس ا[ 7 س سرت نال عرعو جم عمدا ل - لل س

 د ناطْلَس نم اهب هلآ لزنأ آم م ؤاباو متنأ اهومتيم# 2 امس الإ ىه نإ © ريض همس اَذِإ كَل
 نبا لس امصرص طا سا عا سرس 2

 هلق كم ام نسال ! م ص ها مهداَج َدَقَلَو سفنالا ىوبتامو نظلأ الإ نوعِبن
 مه 2 اس رخص وم

 هللا َنّذَأي نأ دعب نم الإ ايس َمِهَعلَمَش نْغُت ال تاونمسلا ىف كلم نم و 3 ميد َلوأْلَ ةرعأل [

 مه اَمَو ينل هَيِمسُن ةكبتلملا ٌنومسيِل ةرخآلاب نونمؤي ال نبذل نإ وضرب ُءاَني نمل

 هنوهركت ام مكبرل متلعج ثيح ةلداع ريغ ةرئاج ةمسق ةمسقلا كلت يأ 4ىَّرييض ةمسق أذإ كلت»

 نهنوهركي اوناكو تانبلا هللا ىلإ اوبسن امئإو . تانبلا هلو نونبلا انل اولاق ام مهنإ : يزارلا لاق مكسفنأل

 ةمسق ةبسنلا كلت نم لصح تانبلا هللا ىلإ اوبسن الف #نوهركي ام هلل نولعجيو# ىلاعت لاق ابك

 ىنعم ال ةدرجم ءامسأ الإ ناثوألا هذه ام ىأ «مكؤابآو مقنأ اهومتيمس ءانسأ آلإ يه نإ#» «”ةرئاج
 ام تادامح ىلع تيقلأ تايمست درجم يهو مك ؤابآو متنأ ةهلا اهومتيمس , مهن الووربشت الانا اهنغ

 ىوهت امو ْنظلا الإ نوعبتي ْنإ» ناهرب الو ةجبح نم اهم هللا لزنأ ام ىأ 4ناطلس نسم اهب ُهللا لزنأ

 ناطيشلا مهل هئيز امم مهسفنأ هيهتشت امو . ماهوألاو نونظلا الإ اهتدابع يف نوعبتي ام يأ *سفنألا

 ل ناهربلاو , عطاسلا نايبلا مهبر نم مهءاج دق هنأ لاحلاو يأ #«ىدحلا مهتر نم مهءاج دقلو»

 بيجعت هيفو : يزوجلا نبأ لاق راهقلا دحاولا هلل الإ حلصت ال ةدابعلا نأو 5 ةهلاب تسيل مانصألا نأ ىلع

 اف لك ناسنإلل سيل يأ «ىّتت ام ناسنإلل مأ» ”نايبلا حوضو دعب اهتدابع اوكرتي مل ذإ مهاح نم
 ىلع اهليذب رجن ةيآلا هذهو . رفاكلا ناسنإللاب دارملاو : يواصلا لاق مانصألا ةعافش يف عمطي ىتح يهتشي

 (”ناوه ىوحلا عابتاو 5 يهتشي ام هل سيلف هبلطت ايف هسفن ىوه عبتيو 5 ينافلل ًابلط هللا ريغل ءىجتلي نم

 ايندلا كلام هنأل « ءاشي نم عنميو ءاشي نم يطعي هلل هلك كلملاف ىأ « ىلوألاو ةرخآلا هللنو

 اذه دكأ مث . . هاوه كرتو هاذه عبتا نم يطعي ىلاعتوه لب ؛ ناسنبالا يهتشي امكرمألا سيلو . ةرخآلاو

 ىف نيشبنملا راهطألا راربألا ةكئالملا نم ريثكو ىأ «تاومسلا ىف كلم نم مكوؤ» هلوقب ىنعملا
 عفنت ال مهنأش ةعفرو مهتلزنم ولع عم ةكئالملا نأ يأ «أثيش مهتعافش ينغت ال» تاومسلا

 نمل هللا نذأي نأ دعب نم الإ ! ؟ اهتراقح عم مانصألا عفشت فيكف ٠ هللا نذإب الإ ًادحأ مهتعافش
 هنع ىضريو ناميالاو ديحوتلا لهأ نم ءاشي نمل ةعافشلا ىف ىلاعت نذأي نأ دعب نم الإ يأ * ىضريو ءاشي
 ١ نيبرقملا ةكئالملا قح ىف اذه ناك اذإف : ريثك نبا لاق # ىضترا نمل الإ نوعفشي الو# ىلاعت هلوقك

 تاالالض نع ىلاعت ربخخأ مث ؟ «2ىلاعت هللا دنع دادنألاو مانصألا ةعافش نولهاجلا اهبأ نوجرت فيكف

 ةكئالما نوُسسُملال باسحلاو ثعبلاب نوقدصي ال يأ 6ةرمخآلاب نووي ال نسيذلا نإ لاقف نيكرشلا

 امب مهل ملع ال يأ «ملع نم هب ممل امو هللا تانب مهن :أو ثانإ مهنأ نومعزيل يأ « ىشنألا ةيمست

 . /4 /8 ىزوجلا نبا ريسفت )7١( . 94 م /1/ ريبكلا ريسفتلا )١(

 . ١9+ /* ريثك نبا ريسفت رصتخم (4) . ١8 /4 نيلالحلا ىلع ىواصلا ةيشاح (59)



 مجنلا ةروس (659) فها

 نع لوك نم نع ضعف 5 ميس حلا نم ينال نظل نإ و يلا ال نوعي : نإ ام

 لبس نع ٌلَصْنَم ْمْعَأ وه َكبرنإ ع م مهغلبم َكلاَذ جيو اناا ةؤيجلا الدرب لَو انو ذ
 ىزجو و أولم امي : أوعلسأ نيل ىرجي ضَرألا ف امو تاوئمسلا ىف امه هلو يجر ئدتهأ نمي م/عاوهو

 2 سامع تاع للا ا ا ال ا س جروس واو ىف اص و ©
 ركل كبر نإ ممل اَلإ سحوَمْلاَو غإلاَر كبك َنوبنَتجي نبذل كز) ىسحلاب اونسحا نيد
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 1 دوسي نإو» نافربوا ةححاللا نع هتاجالو» ةكئالملا قلخ اودهاشي مل مهخأل ؛ الصأ نولوقي

 قحلا نم ينغُي ال نظلا نإوإ# ماهوألاو نونظلا الإ ةلطابلا لاوقألا هذه ىف نوعبتي ام ىأ «نفلا

 يأ «انركؤ نع ىلوت نّمع ضرسْءأف ) قحلا ماقمًادبأ موقي الو 5 ًائيش ىدجي ال نظلا نإو ىأ «ًائيش

 «ايندلا ةايحلا الإ دري ملو» نآرقلاو نايالا نع اوفكنتسا نيذلا نيكرشملا ءال ؤه نع دمحم اي ضرعأف
 نع يهنلا دارملاو : دوعسلا وبأ لاق ةينافلا ةعتملاو . لئازلا ميعنلا نم اهيف امو ايندلا الإ مه هل سيلو يأ
 ثيحب ايندلا ىف كمهناو . ركذ امع ضرعأ نم نإف « هنأشب ءانثعالا مدعو هللا مالك نع ضرعملا ةوعد

 مهغلبم كلذإ» ""لطابلا ىلع ًارارصإو ًادانع الإ ةوعدلا هديزت ال ٠ هيعس ىراصقو هتمه ىهتنم تراص

 نمبملعأوُه كبر نإون ارجوا لعاجالا اورثآ نأ 0 ةياغو مهملع ةياهن كلذ ىأ «ملعلا نم

 مهل امعأب مهيزاجيو نيدتهملاو نيلاضلا : نيقيرفلاب ملاعوه يأ «ىدتها نمب ملعأ وهو هليبس نع لض
 يش كلذ نم رلحأل سيل ًافرصتو ًكلمو ًاقلخ نوكلا يف م لك هل يأ «ضرالاو تاومسلا يف ام هللو)
 اونسحأ نيذلا يزجيو#» هتءاسإب ءىسملا يزاجيل يأ «اوليع امب اوءاسأ نيذّلا يزجيل#» ًالصأ

 ةعسو هتردق نع رابخإ ةيآلاو : ىزوجلا نبا لاق هناسحإ ءازج ةنجلاب نسحملا ىزاجيلو ىأ «# ىنسملاب

 ءيسملاب ملعأ ناك اذإ هنأل «اوءاسأ نيذلا يزجيل هلوق نيبو ىلوألا ةيآلا نيب ضرتعم مالك وهو . هكلم

 ىلاعت ركذ مث . . 2”كلملا عساو ناك اذإ نيقيرفلا ةازاجم ىلع ردقي انإو . هقحتسي امب ًالكىزاجنسحملابو
 كرشلاك بونذلا رئابك نع نودعتبي ىأ «مثإالا رئابك نوبنتجي نيذلا# لاقف نينسحملا نيقتملا تافص

 اهحبق ىهانت ام يهو ا « شحاوفلاو# ميتيلا لام لكأو لتعلاو

 الوو# هوو # ةشحاف ناك هن ! ىدرلا اوبرقت الو# ىلاعت هلوقل بألا ةجوز حاكنو ىنزلاك ًاعرشو ًالقع

 يأ ممّا الإ «ًاليبس ءاسو ًاتقمو ةشحاف ناك هنإ فلس دق امالإ ءاسنلا نم مكؤابآ حكن ام اوحكتت

 هللا همصع نمالإ اهيف عوقولا نم ملسي ال يتلا رئاغصلا يهو : يبطرقلا لاق بونذلا نم رغصو لقامالإ
 . ىنزلا نم هظح مدأ نبا ىلع بتك لجو زع هللا نإ ) ثيدحلا ىفو "ةرظنلاو ةزمغلاو ةلبقلاك

 جرفلاو . يهتشتو ىنمتت سفنلاو ء قطنلا ناسللا ىنزو . رظنلا نينيعلا ىنزف « ةلامع ال كلذ كردأ

 ىلاعت هلوقل رئاغصلا همركو هلضفب هللا رفغ بونذلا رئابك دبعلا بنتجا اذإف 0( هبذكي وأ كلذ قّدصي



 نافو نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 رع م مو - مار 6 حام كر لو و نو 2 ع سه ىرف“ رمى ع مر

 اغأوه كسفنأ وكرت الق ركتاهمأ نوطب ىف ةنج أ منأذإو ضرألا نم اَسنَأ ؛ ذر

 © هون نم

 يأ «ةرفغملا عساو كبر نإ» "”رئاغصلا ينعي «مكتائيس مكنع رفكن هنع نوهنُت ام رئابك اوبنتجت نإط
 لك تعسو هتمحر ىأ : ريثك نبا لاق بات مث كلذ لعف نمل رفغي . بويعلا راتس بونذلا رافغ ىلاعت وه

 دعوو نيئيسملا ديعو هب بقع هلعلو : يواضيبلا لاق "'اهنم بات نمل اهلك بونذلا عست هترفغمو ؛ ءيش

 وه# ©ىلاعت هللا ىلع باقعلا بوجو مهوتي الو .٠ هتمحر نم ةريبكلا بحاص سأيي الثل . نينسحملا

 نيح نمو . مكقلخي ن أ لبق مكنم مكلاوحأب ملعأ العو لج وه يأ « ضرألا نم مكاشنأ ْذِإ مكب ملعأ

 يف نيرتتسم مئنك نأ نيح نمو يأ «مكتاهمأ نوط يف ةنجأ متنأ ًذإوإ» بارتلا نم مدآ مكابأ قلخ نأ

 ىلإو نولعفت ام ملع . رجافلاو ربلاو . رفاكلاو نمؤملاو ٠ يقشلاو يقتلا ملعي ىلاعتوهف ٠ : مكتاهمأ ماحرأ
 لامكلاب اه اودهشت الو . باجعإلا ليبس ىلع اهوحدمت ال ىأ «مكسُفْنَأ وكرت الفإ» نوريصت اذام

 نع ةراهطلا ىلإ اهوبسنت ال يأ : نايح وبأ لاق ترّجكتو ترتغا تحدُم اذإ ةسيسخ سفنلا نإف ٠ ىقتلاو

 لبقو « مدآ بلص نم مكجارخإ لبق يقنلاو يكزلا مكنم هللا ملع دقف « اهيلع اونثت الو . يصاعملا

 . لمعلا صلخأ نمب ملاعلا ىلاعت وه يأ «ىسقتا نمب ملعأ وه © ىتاهمُأ نوطب نم مكجارخإ
 . نلعلاو رسلا ىف هبر ىقتاو

 «اودبعاو هلل اودجساف . . ىلإ . . ىدكأو ًاليلق ىطعأو ٠ ىّلوت يذلا تيبأرفأ» : ىلاعت هللا لاق
 . ةروسلا ةيابن (57) ةيا ىلإ (؟"7") ةيأ نم

 3 مانصألل مهتدابع يف مهتالالضو 000 تاهافس ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعت ركذامل : هت بانلا

 لحام نايبب ةميركلا ةروسلا متحخو « مارج رح الا لهأ نم ًاصاخ ًاعون انه ركذ « نيمرجملاو نينم ْؤملا نيب زّيمو

 . هلوسرل نيبذكملا هئادعأ نم هللا ماقتناب نيكرشملل ًاريكذت . رامدلاو باذعلا عاونأ نم نيبذكملاب

 نم هعنمت ةرخص دجو مث ًأرثب 1 وينسب «ىدكأ» : ستحكمللا

 لاق هرخآ غلبي ملف ًائيش بلط نملو . ممتي ملو ىطع نمل برعلا هلمعتسا مث . ىدكأ دق رفحلا ماَقِإ

 : ةئيطحلا

 لمح سانلا ىف فو رعملا لذبي نمو هءاطع ىدكأ مئ ًاليلق ىطعأف

 ىأ ىنغي ينغ لثم ىنقي لجرلا ينق : يرهوجلا لاق هاطعأ امب هاضرو لاملا نم ةيافكلا هاطعأ «ىنقأ»

 ةريبكلاف . رارصرالا عم ةريغص الو . رافغتسا عم ةريبك ال هانعمو مالسرالا يف ةريبك ال : الاق امههنأ سابع نباو رمع نع يور : نزاخلا لاق )١(
 . ”١ /5 ىواضيبلا ريسفت (") . 5.7 / ريثك نبا رصتخم (7؟) . اهيلع رارصإالاب ةريبك ريصت ةريغصلاو . ةبوتلاو رافغتسالا ىحمت

 , ١68 /ةطيحملا رحبلا (ه) . ١58 /86طيحملا رحبلا ريسفت (4)



 مجنلا ةروس (07) ؟ 1/4

 سس 1 جمر ورم ى رص 2+ مما صاظرس ص را هع ١ رح حك ل صر 22 رم ا م س1

 فص يف اعبي ل مأ يجر كرب وهف ٍبيعْلا لع رمدنعأ يح دك أو اليل نطعأو يت لوك ىلا تبرأ
 2 مال سي. س2 ؟- م ريس صار تك ًآ م يسع < ص رو

 نأو يور ىعسام الإ ٍنلسنإلا سين نأو ئرخنأ رزو ةرزاو رزت الا © عفو ىذلا مهاربإ و 20 ئسوم
 مح يسر نتج ري مور 2 مرا ا للا

 يد ٌقوألا ءارخلا همر مث زب) كري فوس ,هيعس

 دعب علطي يذلا ءيضملا بكوكلا «ىرعيشلا» '”هاضر هللا هانقأو . بشنلاو لاملا نم ىنتقُي ام هللا هاطعأ
 : ريهز نب بعك لاق تبرق *تفزأ#» رحلا ةدش ىف ءازوجلا

 "”افلخ< نئاب بابشل ىرأ الو افزأ دق بيشلا اذهو بابشلا ناب

 . وهللا دومسلاو 3 نوبعال نوهال « نودماس# اهوندو اهمرقل ك”لذب تيمس ةمايقلا ةفزآلاو

 عمس مب هبلق رثأتف , هظعو عمسو لك ينلا دنع سلج « ةريغملا نب ديلولا »نأ يور .: : لوما بيس
 ! ؟رانلا يف مهنأ تمعزو مهتلّذضو كئابآ نيد تكرت : لاقو نيكرشملا نم لجرهرّيعف ؛ . ملسُي نأ داكو

 هكرش ىلإ عجرو « هلام نم ًائيش هاطعأ وه نإ لجرلا هل نمضف « هللا باذع تيشخ ينإ : ديلولا لاقف

 هللا لزنأف يقابلا هعنمو لخب مث هل نمض يذلا ضعب هاطعأف ٠ لجو زع هللا باذع هنع لمحتي نأ
 . تايآلا "”#«ىدكأو ًاليلق ىطعأو 97 ىذلا تيأرفأ#

 ضرعأ يذلا ميثألا رجافلا اذه نع دمحم اي ينربخأ يأ « ىُنوت يذسُلا ت تيأرقا» : ركثسيفمللا
 لاملا نم ًاليلق هرّيع يذلا هبحاصل ىطعأو يأ «ىدكاو ًاليلق ىطعأو» ؟ ىدهلا عابتاو ناميالا نع
 ىأ «ىري وهف بيغلا ملع هدنعأ# «ةريغملا نب ديلولا ىف تلزن : دهاجي لاق يقابلاب لخب مث طورشملا

 فحص يفاميأبني مل مأ» ؟ باذعلا هنع لمحتي هبحاص نأ ملعي ىتح ةيبيغلا رومألاب ملع هدنعأ
 ميهاربا فحص ىف امبو يأ «ىفو يذلا ميهاربإوإط ىسوم ىلع ةلزنملا ةاروتلا يف امب ربخي مل يأ « ىسوُم

 ءىشب هللا هرمأ ام : نسحلا لاق ماتلاو لامكلا هجو ىلع هتلاسر غيلبتو هللا ةعاط نم هب رمأ ام ِمّمت يذلا
 ال نأ يأ «ىرخأ َرْزو ةرزاو ٌرزألا >١ «نهمتأف تاملكب هبر ميهاربإ لتبا ذإو» ىلاعت هلوقك هب قو الإ

 نع باذعلا لمحتي هنأ معز نم ىلع در ةيآلاو . هريغ ةريرجب دحأ ذيخا ؤي الو . اهريغ بنذ سفن لمحت

 سيل نأو# «مكاياطخ لمحنلو انليبس اوعِبتا اونمآ نيذلل اورفك نيذلا لاقوإ ىلاعت هلوقك هريغ
 رزو هيلع لمح ال اى ىأ : ريثك نبا لاق هيعسو هلمع الإ ناسنإلل سيل هنأو يأ 4ىسعس امأألإ ناسنإلل
 هلمع نأو ىأ 4ىرُي فوس ُهيعس نأوإ ”هسفنل وه بسك م الإ رجألا نم هل لصحي ال كلذك . هريغ
 ىلاعت هللا نأ كلذو . نمؤملل ةراشب ةيآلا ىفو : نزاخلا لاق هنازيم ىف هاريو « ةمايقلا موي هيلع ضرعيس

 ءازجلا ٌهازجُي مث ©ًايغ دادزيف ةدسافلا هلامعأب رفاكلا نزحيو .اهب حرفيل ةحلاصلا هلامعأ هيري

 . 7515/17 يزارلل ريبكلا ريسفتلا (”) . ١66 /م طيحملا رحبلا (7) . ١15/10 يبطرقلا ريسفت (1)

 . 77/15 نزاخلا ريسفت (5) . .5٠ 5 /* ريثك نبا ريسفت رصتخم (8) . قباسلا لوزنلا ببس رظنا (5)



 فحل نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 صرص رس رق سل سا سرا 24 س سو اخ سرا م1

 و ذل يجوزلا قلْخ هلأ () اَيحَأو تامه رهنأو (2) نيكبأو َكحأوه ,هنأو 2: ئبتنملا كبر لإ َنأَو

 شق ص سر“ رحاوس ساما سر رق 2[ م امص 2س

 بروه ملأو 7 فو غو ,هناو 5 ىرتألا أَلا هيَلَعذَأَو ج قم اذ همن نمتج قنألاَو

 سرا مات سارى رقت 2 سرع س سبوس 00 ا 1

 مه أوناك مهنإ لبق نم جون موقو < مد قب ادومتو 59 كولا ادع َكَلْهَأ بهنأو ( ئرعشل

 لأ

 0 ئغطاو ملظا
 كبر ىلإ نأوإ» نمؤملل دعوو رفاكلل ديعو وهو . لمكألا متألا ءازجلا هلمعب ىزجي مث يأ «ىفوالا
 هتردق راثآ نايب ىف ىلاعت عرش مث ٠ 5 بيثيو بقاعيف ريصملاو بأملاو عجرملا العو لج هيلإ ىأ « ىهتنملا

 ىف كحضأف . مغلاو رورسلاو 3 نزحلاو حرفلا قلخ يذلا وه يأ 4« ىكبأو كحضأ وه هَنأو» لاقف

 تامأ هنأو# «0رانلا لهأ ىكبأو ةنجلا لهأ كحضأ : دهاجم لاق ىكبأ نم ىكبأو . كحضأ نم ايندلا

 دانسالا ررك اذهلو » هريغ لأ ءايحالاو ةتامالا ىلع رداقلا العو لج وهف ةايحاو توملا قلحخ يأ «ايحأو

 نيفنصلا دجوأ ىأ « ىشنألاو ركذلا نيجوزلا قلخهنأو» هللا لعف صئاصخ نم اذه نأ نايبل «وه)»

 نيدضلا داجيإ ىلع رداقلا وه ىلاعت هنأ ضرغلاو : نزاخلا لاق ناويح لك نمو مدآ دالوأ نم ىننألاو ركذلا

 مهف هيلإ لصيال ءىش اذهو « ىئنألاو ركذلاو « ةتامالاو ءايحالاو . ءاكبلاو كحضلا : دحاو لحم ىف

 نأل . هتردق لاك ىلع هيبنت هيفو . ةعيبطلا لعفب ال هقلخو ىلاعت هللا ةردقب وه امنإو . هنوملعي الو ءالقعلا

 نم اذهو « ىثنألاو ركذلا اهنم قلخو . ةنيابتم ًاعابطو « ةفلتخم ءاضعأ اهنم هللا قلخ دحاو ءىش ةفطنلا
 اذإ فطن نم ىثنآلاو ركذلا قلخخ يأ 4 ىنُك اذإ ةفطث نمإ» لاق اذهو , ”هتردق لامكو هتعنص بيجع
 العو لج هيلع نأو ىأ «ىرخألا ةأشنلا هيلع نأو» ةأرملا محر ىف تّبصو 4 لجرلا تلم نيا كتلدا

 اهركني ةأشنلا هذه تناك امل : رحبلا يف لاق مهتوم دعب مه ٌؤايحإو . ءازجلاو باسحلل ساثلا قلخ ةداعإ

 ىأ «ىنقأو ىنغأ وه هنأ او# ”هسفن ىلع كلذ بجوأ ىلاعت هنأك 4 هيلع 3 ىلاعت هلوقب اهيف غلوب رافكلا

 9 مب 5 5 ا ىنغأ ) ىضرأف ىلعأ : سابع نبا لاقو (2ءاش نم رتفأو 34 ءاش نم يلا

 4 0 م نم لجر كلف مه ساهنبع ةعازخخ تناكو مهدوبعم بر وه يأ دوعسلا

 ١ مالسلا هيلع « دوه » هللا يبن مهل ثعب نيذلا ءامدقلا داع موق كلهأ يأ «ىلوألا ًاداع د كلهأ هنأو»

 لاق ةيتاعلا رصرصلا حيرلاب هللا مهكلهأف ٠ ء مهاغطأو ؛ هللا ىلع مهاتعأو 5 مهاوقأو سانلا دشأ نم اوناكو

 دومثوو 2”مالسلا هيلع حون موق دعب ًاكاله ممألا ىلوأ مهن ل ءامدقلا ىأ ىلوألا ًاداع تيمس 1 يواضيبلا

 اع لبق عون مرتو. فا «لبق نم حوُت موقو» ًادحأ مهنم يي ملف مه دومثو يأ «ىقبأامف
 ًادرمت ديشأو 3 نيقيرفلا نم ملظأ اوتاك يأ #«ىىغطأو ملظأمه اوئثاك مبنإ» مهانكلهأ دومثو

 ا ا ل ل ل
 . ١74/4 يواضيبلا ريسفت (1). ١7 / دوعسلا يبأ ريسفت (8) . ردقيو ءاشي



 مجنلا ةروس (85) 1

 م ا د ريف مي راض سرر مام ل لا لا تالا اللا سك م 200 ع 1 و 2ك ّ م رس جرو رص

 5 وألا رذنلا نم ريذن اذنه ) ئرامتل كب رولا ىاأبف قز) ئشغام اهلشغف ع ئوهأ ةكفتؤملاو
 م

 توكسسضتَو © نوبت ثيدحلا اذنه َنَلأ يج ٌةقشاك لل نود نم اق َسْبَل ج هَقزأْلا تق
 8 أودبعأو هلل أودجاف © َنودملس متنأو 6 َنوُكبت الو
 داكي ال ىتح هنوبرضي ؛مالسلا هيلع حونل ءاذيإلاو وتعلا ةياغ يف اوناك : رحبلا يف لاق ٠ مهقبس نم ًانايغطو
 كله املك . ًاماع نيسمخ الإ ةنس فلأ مهاعد : ةداتق لاق هيلإ مهوعدي امم ءيشب نورثأتي الو . كرحتي
 يبأ نإ ينب اي : هل لوقيو هنم هرذحيل حون ىلإ هب ىشمتي هنبا ديب ذخأي لجرلا ناك ىتح . نرق أشن نرق
 ضغب ىلع ريغصلا أشنيو . رفكلا ىلع ريبكلا توميف . هقدصت نأ كايإف رئئموي كلثم انأو اذه ىلإ يب ىثم
 راصف مهب تبلقنا نأ دعب ضرألا ىلع اهطقسأف اهاوهأ طول موق ىرقو يأ 4ىوهأ ةكفتؤُاوط 2”حون
 نم اهاطغف يأ «ىَّثغ ام اهاّشغف» اهب ىوهأ مث ءامسلا ىلإ اهعفر ليربج نأ كلذو . اهلفاس اهيلاع
 نئادم يه ةكفت واو : رحبلا يف لاق هنم مهباصأ امل ّميمعتو باذعلل ٌليوهت هيفو « ىّطغ ام باذعلا نونف
 مث ٠ ضرألا ىلإ اهب ىوهأ مث مالسلا هيلع ليربج اهعفر « اهلهأب تبلقنا اهنأل كلذب تيمس . طول موق
 « ىراتت كبر ءالآ يأبفإط ©”4 ىَّنغ ام اهاشغف» هلوق كلذف دوضنم ليجس نم ةراجح مهيلع ترطمأ
 رذثلا نم ٌريذن اذه !! بذكتو ناسنإلا اهيأ ككشتت هتردقو هتينادحو ىلع ةلادلا هللا معن ىأبف يأ
 لح ام متملع دقو نيلوألا نيرذنملا سنج نمو لسرلا رئاسك رذنم لوسر دمحم وه اذه ىأ « ىسلوألا
 برقو اهوندل ةفزآ تيمس : يبطرقلا لاق ةمايقلا تبرتقاو ةعاسلا تند ىأ «ةفزآلا تفزأ» نيبذكملاب
 اهاوهأب قلخلا تيشغ اذإ اهدرو اهفشك ىلع ردقي ال ىأ «ةفشاك هللا نود نم اط سيل '”اهمايق
 نآرقلا اذه نمفأ يأ خيبوتلل ُماهفتسا ؟ «نويجعت ثيدحلا اذه نمفأإ ىلاعت هللا الإ اهدئادشو
 دنع نوكحضتو يأ 4نوكبت الو نوكحضتو# ؟ ًءازهتساو ةيرخس نيكرشملا رشعم اي نوبجعت
 متطرف ام ىلع ًانزح عمدلا لدب مدلا اوكبت نأ مكقح ناك دقو ؟ هتايآو هرجاوز نم نوكبت الو . هعامس
 ىذلا هلل اودجساف ىأ «اودبعأو هَل اودجساف# ؟ نولفاغ نوهال متنأو ىأ #«نودماس مسكتنأو»

 درفلا دحألا دحاولا وهف «٠ ىرعشلاو ةانمو . ىزعلاو تاللا اودبعت الو « ةدابعلاب هودرفأو مكقلخ

 . العو لج هل ألإ ةدابعلاو دوجسلا قيلي ال ىذلا . دمصلا

 : يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : 4غ للا

 #ىشغي ام ةردسلا ىشغي ذإ هلثمو « ىحوأ ام هدبع ىلإ ىحوأفإ» ليوهتلاو ميظعتلل ماهيالا - ١
 . «ىَّنغ ام اهاشغف» كلذكو

 يناثلاو طقسو رخ ىنعمب ىوه لوألاف «ىوهلا نع قطني امو . . . ىوه اذإ مجنلاوط سانجلا -
 . سفنلا ىوه ىنعمب

 . ١77/١17 يبطرقلا ريسفت (”) . ةحفصلاو قبالا عجرملا سفن (؟) . ١٠7٠١ /8 طيحملا رحبلا )١(



 "41 نورشعلاو عباسلا ءزجا

 ةرخآلا» نيبو «ىدتهاو لضإ# نيبو «ايحأو تامأ# نيبو «ىكبأو كحضأ# نيب قابطلا * 

 1 ةيعيدبلا تانسحملا نم يهو #نوكبت الو نوكحضت# نيبو «ىلوألاو

 ف بانطإ هيف اى «# ىنسحلاب اونسحأ نيذلا يرجو اولمع امت اوءاسأ نيذلا ىرجيل# ةلباقملا ا

 . ةيعيدبلا تانسحملا نم (هالكو ىزجي ظفل راركت

 . «ىزيض ةمسق اذإ كلت ؟ ىننألا هلو ركذلا مكلأ» مهوقعب ءارزإالا عم يخيبوتلا ماهفتسالا  ه

 . فورحلا ضعب ريغتل «ىنقأو . . ىنغأ# نيب صقانلا سانجلا 5

 . #«ةفزآلا تفزأ#» قاقتشالا سانج ا

 . «اودبعاو هلل اودجساف» صاخلا ىلع ماعلا فطع - 4

 تالللا متيأرفأ» لثم عمسلا لع عقولا لمجأ هل امت.تايآلا سوءرو لصاوفلا ةاعارم ١٠

 3 نوبجعت ثيدحلا اذه نمفأ# هلثمو ؟ # ىثنألا هلو ركذلا مكلأ ىرخألا ةئلاشلا ةانمو « ىزعلاو

 : مجيسلاب يسيرا ةردتابب جاو دركب ةراوركحمب

 اهمظعمو ًانص نيتسو ةثامئالث نم برقت ةريثك نوكرشملا اهدبع يتلا مانصألا تناك ةمنيسانل

 دقو « ةانمو . ىّرعلاو « تاللا » مانصألا هذه رهشأو . ةكمل هحتف دنع ٍةكاهمطح دقو ةبعكلا لوح

 : لوقي وهو اهمطحف ىّرعلا مطحيل ديلولا نب دلاخ حتفلا ماع لكَ لسرأ

 كناهأ دق هللا ُتيأر ينإ كناحبس ال كنارفك رع اي
 . ًاجاوفأ ًاجاوفأ مالسبالا نيد ف سانلا لخدو « مانصألاو ناثوألا ةدابع ةكم حتفب تهتناو

 « مجنلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 ايرث ابيت يل



 فدي

 ىلإ اهثدب نم يهو «. ةيمالسإالا ةديقعلا لوصأ تجلاع دقو « ةيكملا روسلا نم رمقلا ةروس

 ديدهتلا عباط وه . صاخلا ةروسلا عباطو . نآرقلا تايآب نيبذكملا ىلع ةعزفم ةفينع ةلمح اهتيابن

 . رامدلاو باذعلا دهاشم نم ىَّتش روص عم ء راذنإالاو راذعإالاو . ديعولاو

 ىدحيإ يه يتلا , رمقلا قاقشنا ةزجعم « ةينوكلا ةزجعملا » كلت ركذب ةميركلا ةروسلا تأدتبا

 . هقدص ىلع لدت ةيلج ةزجعم هنم نوكرشملا بلط نيح كلذو « كور شبلا ديسل ةديدعلا تازجعملا

 . تايآلا « . . رمتسم ٌرحس اولوقيو اوضرعُي ةيآ اوري نإو . رمقلا قشناو

 ىف كرحيو « أزه رعاشملا زبي فيخم بولسأب « اهدئادشو ةمايقلا لاوهأ نع ثيدحلل تلقتنا مث

 اعشخ «٠ ركن ءيش ىلإ عادلا عدي موي مهنع لوتفإ» تيصعلا مويلا كلذ لوه نم عزفلاو بعرلا سفنا
 موي اذه نورفاكلا لوقي عادلا ىلإ نيعطهم ه رشتنم دارج مهنأك ثادجأآلا نم نوجرخي مهراصبأ

 #4 .٠ رجدزاو نونجم اولاقو اندبع اوبذكف حون موق مهلبق تبذك# حون موقب ًاءدب رامدلاو باذعلا بورض

 هللا مهكلهأف لسرلا اوبذك نيذلا « ةفلاسلا ممألا نم نيربجتملا ةاغطلا نع ثيدحلا هالت مث

 . طول موقو . دومثو , داع » موق نع تايآلا تثدحت دقو 4 مهيبأ ةركب نع مهرمدو . ًاعيظف ًاكالهإ

 . باذعلا عاونأ ريوصت عم . باهسيالا نم ءىشب نيربجتملا ةاغطلا نم مهريغو « نوعرف موقو

 هللا لسرل نيبذكملاب لح ىذلا  لاكنلاو باذعلا دهاشم  ةميلألا دهاشملا هذه ضرع دعبو
 وه ام لب عراصملا هذهك ًاعرصم مهترذحو . شيرق ةبطاخم ىلإ ةروسلا تهجوت ملسو مهيلع هللا ىلص
 5 تايآلا 8 . رمأو ىهدأ ةعاسلاو مهدعوم ةعاسلا لب 8 ربدلا نولويو عمجلا مزهيس## ىكنأو دشأ



 ريع نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 نارقلا ةقيرط ىلع 3 نيمرجملا ءايقشألا لآم ركذ دعب ) نيقتملا ءادعسلا لام نايبب ةروسلا تمتخو

 دنع قدص دعقم يف .٠ رهنو تانج يف نيقتملا نإ» بيجعلا هبولسأب . بيهرتلاو بيغرتلا نيب عمجلا يف
 : #ردتقم كيلم

 ننام دب

 «ركدم نم لهف . . ىلإ . . رمقلا قشناو ةعاسلا تبرتقا# : ىلاعت هللا لاق

 . (" ؟) ةيأ ةياهت ىلإ )١( ةيآ نم

 يأ هريس يف عطهأ : لاقي نيعرسم «نيعطهم ربقلا وهو ثدج عمج «ثادجألا» : يتففللا
 راس عمج ةئيفسلا اهب لش يتلا ريماسملا : رسدلا رسل ًاريزغ ةوقب لزن ءاملا رمجنا «رمهنمإ» عرسأ
 يه لاقيو ةنيفسلا حاولأ اهب دشت طويخ يهو رسُددلا دحاو راسدلا : حاحصلا ىف لاق بتكو 6

 ركدم تراصف اهيف لاذلا تمغدأ مث الاد ءاتلا تبلق ركتذم هلصأو فئاخ ظعتم «ركدم» "ريم

 عمج «زاجعأو» هتيوصت وهو بابلا ريرص نم ذوخأم دربلا عم توصلا ةديدشلا : رصرصلا «ارسرمو
 اباصأ نم اهتعلف رع ةرجشلا ترعق : ا رعقنملا «رعقنم# ءيشلا رخخ ؤم وهو زجع
 : رعاشلا لاق ةنونجم اهطاشن ةدش نم اهنأك ةروعسم ةقان مهلوق نم نونج «رعس#» ترعقناف

 '”اهزه رفسلا اذإ ًارعس اهم لاخت
 . ةمعنلا هترطبأ رطب ىأ رشأ لجرو رطبلا : رشألا «ريشأ»

 . 2 م5 رعود

 يزو) رهتسسمم رحت أولوقيو أوضرعي ةياَ أور نإو يجرَمَقلا قف ةعاسلا تبرك

 اوري نإو» رمقلا قشنا دقو ةمايقلا تند ىأ «رمقلا قشْناو ةعاّسلا تبرتفا» : رتسفللا
 كي دمحم قدص ىلع لدت , ةعطاس ةزجعمو ةحضاو « ةمالع شيرق رافك ري نإو يأ «اوضرعُي ةبآ

 لاق اننيعأ دمحم هب رحس مئاد رحس اذه اولوقيو يأ «رسيتْسُم رخس اولوقيوإ ناميالا نع اوضرعي

 نإ ناهيالاب هودعوو « نيتقرف رمقلا انل قشف ًاقداص تنك نإ : يلي ل وسرلل اولاق ةكم رافك نإ : نورسفملا

 لبج ىلع فصن رمقلا ّق قشناف « اوبلط ام هيطعي نأ هبر ِدي هللا لوسر لأسف « ردب ةليل تناكو . لعف

 : اولاق مث . دمحم انرحس : اولاقف . اههنيب ءارح اوأر ىتح « هل لباقملا ناعقيق لبج ىلع فصنو . افصلا

 يداوبلا لهأ انيتأت ىتح اوربصا : لهجوبأ لاقف !! مهلك سانلا رحسي نأ عيطتسي ال هنإف انرحس ناك نإ
 وبأ لاقف رمقلا قاقشناب اوربخأف اوءاجف « اننيعأ دمحم رحس دقف الإو . حيحص وهف هقاقشناب اوربخأ نإف

 )١( يبطرقلا ريسفت (؟) . رسد ةدام حاحصلا ١17/١78 .
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 مج رخبد م هيفام ءابالا مهءاَج د 52 رقتسم أ لكو مخاوف اما ايكو

 نوجرحي مهراصبأ اًعَسْن يورك ع ْئَم لِ عادلآ عذب موي وعسل كة اب ةّكح
 2 2 7 ص 00 29 ل

 ةيآ اوري نإو «رمقلا قشناو ةعاسلا 5100 ا : يو

 . ةرهاظلا ٍةِكك هللا لوسر تايآ نم رمقلا قاقشناو : نزاخلا لاق "”«رمتسم رحس اولوقيو اوضرعي
 مهري هنأ ةقيهللا لوسر اولأس ةكم لهأ نأ » سنأ نع ناخيشلا هجرخأ ام هيلع لدي , ةرهابلا هتازجععمو

 هك هللا لوسر دهع ىلع رمقلا قشنا » لاق دوعسم نبا نع يور امو « نيترمرمقلا قاقشنا مهارأف . ةيأ
 دهع ىلع رمقلا قشنا » لاق معطم نب ريبج نع يور امو '"'« اودهشا : خلك هللا لوسر لاقف نيتقش
 اف انرحس ناك نئل : مهضعب لاقف اننيعأ دمحم رحس : شيرق تلاقف . نيتقرف راصف هلكت هللا لوسر
 هذهف "6 مهنوب ذكيف هوأر دق مهنأب مهنو ربخيف نابكرلا نوقلتي اوناكف « مهلك سانلا رحسي نأ عيطتسي

 لدأ هنإف . كلذب ميظعلا نآرقلا ةداهش عم « ةميظعلا ةزجعملا هذهب تدرو دق ٠ ةحيحصلا ثيداحألا

 3 . ةمايقلا موي رمقلا قشني : ةيآلا ىنعم يف ليقو . نمؤم هيف كشي ال هناكمإو هل تبثم ىوقأو ليلد
 دضناوزل ىضالإ طفلي مرت دنتللا نال و ةقالختي لي قيوم اجل سبح الدانوب حصي اال لطاب لوق
 هونياع امو 245 يبا اوبذكو ىأ «مهءاوهأ اوعْبَتاو اوبذكو» “© ديعب لبقتسملا ىلع ىضاملا لمحو «رمقلا

 يأ «رقتسم رمأ لكو# لطابلا نم ناطيشلا مهل نيز ام اوعبتاو . رمقلا قاقشنا يف ىلاعت هللا ةردق نم

 0 لتاقم لاق رشف ًارش نإو . ريخف ًاريخ نإ ةلاحم ال اهيلع رقتسي ةياغ ىلإ متنم رومألا نم رمأ لكو

 . رشلا لهأب رقتسي رشلاو . ريخلا لهأب رقتسي ريخلا نإ : ةداتق لاقو اهيلإ يهتني ةقيقحو ىهتنم ثيدح

 نم رافخلا ءال ؤه ءاج دقلو ىأ «رجدزم هيفام ءابنألا نم مهءاج دقلو# 2” هلهأب رقتسم رمأ لكو

 «ةفغلاب ةمكجح#» لالضلاو رفكلا يف يداتلا نع مهل ظعاو هيف ام . لسرلل نيبذكملا ةيضاملا ممألا رابخأ

 ينغُت , ءيش يأ يأ «رذثلا ينْغَُت امفإ نايبلاو ةيادحلا يف ةياهنلا تغلب ٠ ةغلاب ةمكح نآرقلا اذه ىأ

 نآرقلا مهءاج دقل ىنعملا : نورسفملا لاق !؟ هبلقو هعمس ىلع متخو . ةواقشلا هيلع هللا بتك نمع رتل
 مالك عابس نع مهئاذأ اومصأ موقل ديعاوملاو تاراذنإالا عفنت اذاف . ةياغلا تغلب دق ةمات ةمكح وهو

 0 مم م ل ا و ا هللا

 ركنم ع يش ىلإ ليفارسإ وعدي موي ىأ «ركُت ءىش ىلإ عادلا ٌعدي موي مهرظتناو نيمرجملا ءال ؤه نع
 «مقراصبأ ًامّنتْخل لاوهألاو ءالبلا نم هيف امو ةمايقلا موي وهو . هلوهو هتدشل سوفنلا هركنت ٠ . عيظف

 نم نوجرخي ىأ «ثادجألا نم نومجرخي# لوملا ةدش نم اهعفر نوعيطتسي 5 مهراصبأ ةليلذ ىأ

 نبا لاق ةمايقلا موي ىشنيس رمقلا نأ ىلإ مهضعب بهذو . رمع نباو سنأو سابع نبا نع ىورم وهو ةوريسلا دره لرأ دعمك
 : عامج,الا مواقي ال ذاش لوقوهو : ىزوحلا

 . 49 /8 ىزوجلا نبا ريفت (ه) . 7855/4 نزاخلا ريفت (4) . هريغو ىذمرتلا هجرخأ (*) . ملسمو ىراخبلا هاور (؟)



 "مه تو رشعلاو عباسلا رع

 ونجح أولاكو اًندبع أوبدكف جو موق مهلبك تيك *) رسع موي اذنه نورفكلا لو عَنِ
 س ج5 هر سو سال 2 ا »ا مص اس رر# روس سا رخل هس سل -

ججرصتنأَ ٌبوُلْعَم ىلإ بهبر اعدف يو حدزأو
 سر الآ انرقبو 0 رمهنم وأم ءامجلا بأ انحَسْمَف 

 م م ءو 096

 ه2 ردو جول تاَذ لع هنت كز) ردق دق يم خلع املأ قَعْلاَف ا :ويع

 . قافآلا يف رشتنم دارج يعادلل مهتباجإ ةعرسو مهراشتنا يف مهنأك يأ «رشتنم دارج مهئأك# روبقلا
 ال دارحلا نآل , رشتنملا دارجلاب مههبش اهنإو : يزوجلا نبا لاق ةريخلاو فوخلا نم نوبهذي نيأ نوردي ال

 وه يعادلاو . اهدصقي ةهج مهنم ٍدحأل سيل نيعزف روبقلا نم نوجرخي مهف . اهدصقي هل ةهج
 نورخأتي الو نوئكلتي ال يعادلا ىلإ مهقانعأ يّدام نيعرسم يأ «عادلا ىلإ نيعطهُم# ليفارسإ
 ةراشإ هيفو : نزاخلا لاق ديدش بعص موي اذه نورفاكلا لوقي يأ «رسع موي اذه نورفاكلا لوقي#

 . . «ريسي ريغ نيرفاكلا ىلع# ىلاعت هلوقك "”نينم ؤملا ىلع ال ن نيرفاكلا ىلع ديدش موي مويلا كلذ نأ ىلإ

 رافكل ًاريذحتو ةلكيدللا لوسرل ةيلست لاكتلاو باذعلا نم مهب لح امو نيبذكملا ممألا عئاقو ىلاعت ركذ مث

 أولاقو اندبع اوبذكفإ» حون موق دمحم اي كموق لبق بذك يأ «حون موق مهلبق تبذك# لاقف ةكم

 بسلاب ةوبنلا ىوعد نع هورجزو هورهتناو « نونجم هنإ اولاقو ًاحون اندبع اوبذكف يأ «رجُمْراو نونجم
 هبيذكتب اوعنقي مل : رحبلا يف لاق 4نيموجرملا نم ننوكتل حون اي هتنت مل نشل مهلوقب ديعولاو فيوختلاو
 افيرشت «اندبعإ# لاق امنإو . مهبيذكت ىف ةغلابم كلذو لقاع هلبقي الام لوقي هنأ يأ نونجلا ىلإ هوبسن ىتح
 ينإ بر اي لاقو هبر حون اعدف ىأ «رصتتناف بولغم ينأ ُهَّبَر اعدف# 2ةيدوبعلاب ةيصوصخو هل
 امدعب مهيلع اعدامغإو : نايح وبأ لاق كنيدل رصتناو مهنم يل مقتناف . نيمرجملا ءال ؤه ةمواقم نع فيعض
 رفغا مهللا : لوقي وهو هيلع ًايشغم رخي نأ ىلإ هقنخي هموق نم دحاولا ناكو . مهرمأ مقافتو مهنم سئي

 ًابصنم ءامسلا نم رطملا انلسرأف ىأ «ريهتم عاب ءامسلا باوسسا اهنعتفتوب "7 نوملخي ال مجإف يموقل

 ىأ «ًانويع ضرألا انرجفوإ ”اهبابصنا ةدشو راطمالا ةرثكل ليثمتوهو : دوعسلا وبأ لاق ةرازغو ةوقب
 ءامو ءامسلا ءام ىقتلاف ىأ «ردق دق رمأ ىلع عاملا ىفتلاف»# ءاملاب ةرجفتم ًانويع اهلك ضرألا انلعج

 مأ يف مهيلع ىضق : ةداتق لاق ًاقرغ نيبذكملا كالهإب اهاضقو لزألا ىف هللا اهرّدق دق لاح ىلع ضرألا
 تاذ ةئيفسلا ىلع ًاحون انلمحو ىأ «ِرسُدو حاولأ تاذ ىلع ُهانلمحو# اوقرغُي نأ اورفك اذإ باتكلا
 اهأشنأ يتلا ةئيفسلا يه رسّدلاو حاولألا تاذو : رحبلا يف لاق ريماسملاب ةدودشملا ةضيرعلا ةيبشخلا حاولألا
 0 يل كيا ا اي دوا دا يا وون

 ةفصلا نيب تعمح ولو « هعيدبو مالكلا حيصف نم اذهو ؛ عرد يأ ديدح نم ةدورسم ىيصيمق :

 7728/4 نزاخلا ريسفت (؟) . 4١/8 ىزوجلا نبا ريسفت )١(

 ١7١ /8 طيحملا رحبلا ريسفت (7)

 . /85 /1/ دوعسلا يبأ ريسفت (0) . ١75/8 طيحملا رحلا (4)
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- 

 يباَذَع نك ف يكف 0050017327 يي َرفك ناك نَمَل آرب اًمنيعأب ىرج

 © ِرْذنو ناَذَع تاك كمه تدك ىو ركذم نب لَم يأ َناَءْرَقْل انْرَسي لقلو ه١ رن

 2 رقم ٍلْحَت زاحتأ مناك سائلا عِزنَ 0 رمكسم سك موني ف ناصر احير مل اْذسَرَأ ان
 روب لب رب بج رو و سس رص

 90 رو ٠ ىباَذَع ناك فيكف

 انظفحب ءاملا هجو ىلع ريست يأ «اننيعأب يرت» () ماسملا : رئسدلاو , حيصفلاب نكي مل فوصوملاو

 بذُك دق ناك هنأل حون اندبعل ًاراصتتا حون موق انقرغأ ىأ « رك ناك نمل ءازج# انتياعر تحتو انتءالكو

 , اهورفكف هموق ىلع هللا اهمعنأ ةمعن ناك هنأل حونل ًءازج كلذ انلعف ىأ : يسولألا لاق هّلضف دحُجو

 « نافوطلا » ةثداحلا كلت انكرت يأ 4ةيآ اهانكرت دقلو# ؟”هتمأ ىلع ىلاعت هللا نم مع يبن لك كلذكو

 ليوهت ماهفتسا «رذُنو يباذع ناك فيكف» ؟ ظعتمو ربتعم نم لهف ىأ «ركدم نم لهف# ةربع

 نآرقلا اترك دقلو# ؟ يتايآب ظعتي ملو 3 يلسر بذك نمل ىراذنإو يباذع ناك فيكف ىأ بيجعتو

 ربعلاو ظعاوملا عاونأ نم هيلع لمتشا امل . ظاعتالاو ربدتلاو ظفحلل نآرقلا انلهس دقل هللاو ىأ «ركذلل

 ثححلا هيفو : نزاخلا لاق ؟ هرجاوزو هصصقب ربتعم . هظعاومب ظعتم نم لهف ىأ «ركّدُم نم لهف»
 هظفح لهس ثيح 0 هدابع نم ءاشي نم ىلع هلهسو هللا هرسي دق هنأل 3 هب لاغتشالاو نآرقلا ميلعت ىلع

 بدك نهر سيلو 2 ةءارقلاو ظفحلل هانرسي : ريبج نب ديعس لاق يمجعلاو يبرعلاو .ريبكلاو ريغصلل

 هظفح دارأ نمل ًالهسسو ًائيهم نآرقلا هللا لعج دقف ةلمجلابو , ”نآرقلا الإ ًارهاظ هّلك أرقُي ىلاعت هللا

 يأ «رذُمو يباذع م و داع ا رو يدلل ةداعس سأر وهف 2 وا وأ همهفو

 ةديدش ةدراب ةفصاع 0 ىأ 00 0 انإ» لاقف رمدملا ميظفلا
 يفه» 0 ةديدشلا : 6 لاقو دربل ةديدشلا : 0 سابع نبا لاق 0 ٍبوبشل

 يل ىويندلا يطع هيف لصتا موي هنأل 2 0 ا ريثك نبأ لاق هيف

 زاجعأ ممئأك» مهكرتتو مهباقر قدتف مهسوءر ىلع مهب يمرت مث موقلا حيرلا علقت يأ «سانلا ٌعزسنت»

 لخنلاب اوهبش 0 ضرألا ىلع تطقسو اهسراغم نم تعلقنا دق لخن لوصأ مهنأك يأ «رعقنم لخن

 . مهباقر قدتف مهسوءر ىلع مه يمرت مث مهعلقت حيرلا تناك : نزاخلا لاق مهماسجأ ةماخضو مهوطل
 فيكف# (©0ضرألا ىلع ةاقلملا ةلخنلا زجعك سوءر الب مهماسجأ ىقبتف مهم أ نم مهسوءر لصفتو

 يراذنإو يباذع ناك فيك يأ مهرمأ نم بيجعتو باذعلا نم مهب لحامل ليوهت «رذحُتو يباذع ناك
ِ 2 - 

 . 5758/4 نزاخخلا ريسفت (") . 110/107 يامل تريلر ١1/7 /8 ظيجملا رحبلا )١(
 تناكو ؛ دربلا ةليدش ةدراب تناكو ٠ ةيوق ةديدش ًاحير تناك دقف كلذ عيمجب ةفصتم اهنأ قحلاو : لاوقألا لقن نأ دعب ريثك نبا لاق ١)

 . 5758/4 نزاخلا ريسفت 06 هانرتخا يذلا وه لوقلا اذهو . ها جعزم توص تاذ

-_ 



 رار 2 1 2 لثثلا هس رس اج جامو ساس 2. لم لي ل ص تع رح ريح ع

 بهعبشا اديحاو انم ارب | اولاَقَف يح ب © ردلاب دوم تلك © ركذم نم ْلَهَف ٍركّألل نافل نسي دَقَلَو

 ٌباَذَكْلِنم ادع َنوُملْعَبَس يون رشا ُباَذَك وه لب اتنيب نم هيلع رك ذلآ َيَلمأ 2 رعسو ٍلَِلَص ينل اذن

 يه ْرطصاَو يقَتراَف ْمُهلهنف قالا اولسمم ان جر شألا

 لضف ىلع هيبنتلل هررك ؟ «ركدم نم لهف ركذلل نآرقلا انرسي دقلو# ؟ ًاعيظف ًالئاه نكي ملأ ؟ مه
 رجاوزب ربتعمو ٍظعتم نم لهف ٠ مهفلاو ظفحلل نآرقلا انلهس دقلو ىأ نآرقلا ظفح ريسيتب نينم ؤملا ىلع هللا

 دومث تبذك لاقف مالسلا هيلع حلاص مهوسرل ن 'يبذكملا دومث موق نع ىلاعت ربخأ مث 5 ؟! نارقلا

 ًادحاو انم ًارشبأ اولاقف# حلاص مهيبن اهب مهرذنأ يتلا ظعاوملاو تاراذنإالاب دومث تبذك ىأ «رذنلاب

 ؟ نوريثك ةعامج نحنو . ءامظعلا الو فارشألا نم سيل . سانلا داحآ نم انلثم ًاناسنإ عبّتنأ يأ «هعبتن
 . لضفلا ايس ما عون نوكي نأ ًاداعبتساو مهنم ًادسح كلذ اولاق : رحبلا م

 رون ضيفيو .ءانثي نم هيت ؤي هللا ديب لضفلا نأ اوملعي ملو ؟ انم ًادحاو عبتنو اعمج نوكنأ : اول

 قحلا نع باهذو )طخ يفل هانعبتا اذإ انإ ىأ «رسعسو لالض يسفأ أذإ يووم

 اهطاشن ةدش نم اهنأك ةروعسم ةقان مشوق نم نونج ىأ رعس : سابع نبا لاق ماد كوسا عيضاو
 هدحو ةلاسرلاو يحولاب صخخ له ىأ ىراكنإ ماهفتسا «اننيب نم هيلع ركذلا يفلأأ» (92ةنونجم

 هنو ركني اوناك ام ىلإ ةراشإ ةيآلا ىفو : راسل مارا قا اضيع اي هجر ريم روت

 لزني فيكف ةديعب ءامسلاو ميسج كلما : 0 أكف . ةعرسب لازنإ ءاقلإلا نأل كلذو . ةغلابملا قيرطب
 ضرف ىلعو . ًالصأ ركذ هيلع يقلأ ام : ولاق هبتأك رخآ داكن ؛ هيلع » مهلوقو ؟ ةظحل يف يحولا هيلع

 مهوق نم الدب «يقلأأ# مهوقو ؟ سو و ياسو محو

 لبا "' ىلاعت هللا نم نوكي نأ نع ًالضف نكمم ريغ ءامسلا نم ءاقلالا نأ ىلإ ةراشإ «هللا ىتلأأ»

 د ل رك

 ةجاحو ٍةرورضل ال بذك هنإ اولاق مهنأك هاوعد ضفر يف مهنم ةغلابم «رشأ#» هنأب هوفصو امنإو . انيلع
 ىلع بذكف هوعبتت نأ دارأو مكيلع ةسايرلا بلطو رطبو رّبكت انإو . فيعضلا بذكي امك صالخلا ىلإ
 لاق . هعابتا نم عنام امهنم لكو « ربكتلاو بذكلا : نيتليذر نيب عمج هنأل همالك ىلإ تفتلي الف ٠ . هللا

 وه نم ةرخآلا يف نوملعيس يأ «رشألا باّذكلا نسم ًادغ نوسملعيسإ مهغاتهبل ًادرو مهل ًاديدهت ىلاعت

 نوملعيس دارملا : يسولألا لاق ؟ نومرجملا نوبذكملا هموق مأ مالسلا هيلع حلاص وه له . رشألا باذكلا
 اّنإ» 2'ىفخي داكي ال ام هنأ ىلإ ءاميا مابسإالا دروم كلذ دروأ نكل . نورشألا نوباذكلا مه مهنأ

 لاق اوبلطو اوءاش امك ًارابتخاو مهل ةنحم ءامصلا ةرخصلا نم ةقانلا اوجرخم ىأ «مهل ةنتف ةقاّثلا أولسرُم
 مهيلع هللا ةجح نوكتل , اولأس ام قبط ءامص ةرخص نم . ءارشع ةميظع ةقان مهل هللا جرخأ : ريثك نبا

 )١( طيحملا رحبلا ريسفت 8/ ١8٠ . يبطرقلا ريسفت (؟) ١10/18 . )"( /1ا/ يناعملا حور (4) . 84 /9 يزارملل ريبكلا ريسفتلا 88 .



 رمقلا ةروس 84 221١

 لص رس ل لمح عاج وى و د ل سس رص هج رادو نب رص رص

 ناك فيكف 0 ٌرَفعف ئطاعتف مهبحاَص ًاوداتف 2 رض برش لك مهنبب ةمسق املأ نأ مهين

 ِرثذلا نأ رع نر لَقلَو نق رظتحملا سهل أو ناك ة ةدحاو ةَحيص مييلعانْلسرأ انإ ييدرُذنو يباَدع

 56 سس حس

 ©© ركّذم نم َّلَهَف

 1 لا مهءاج ايف مالسلا هيلع حلاص قيدصت يف

 ىأ #مهنيب هيل ءاملا نأ مسهئبنو# مهيلع كرصان هللا نإف مهاذأ لع ربصاو 5 مهب عنصي امو

 ير كلا رك اق لق اراك لن يبي ويدل نو ودخل مدا رمي يذلا ءاملا نأ مهُمِلعأو

 ,, ميعن يف اوناكو أنبل مهيقستو ءاملا نم ًائيش ةقانلا برشت ال عمير يما سابع نبا لاق #مولعم

 لك»ء ءالقعلل ًابيلغت « مهنيب» ىلاعت لاق امنإو «٠ "”ًائيش مهل قبُث ملف هلك ءاملا تبرش ةقانلا موي ناك اذإو
 ترضح ةقانلا موي ناك اذإف ؛ هتبون تناك نم اهرضحي ءاملا نم ةصحو بيصن لك ىأ «رضتح بريش

 ىقشأ دوم ةليبق تدانف يأ «رقعف ىطاعتف مهبحاص اودانف# مهبرش اورضح مهموي ناك اذإو « اهبرش

 ميظعلا رمألاب ثرتكم ريغ اهلتقف هفيسب ةقانلا لوانتف ةقانلا لثتل بلاس ني: رادق و هميفاو مولا

 انإ» !؟ ًاديدش ًاعيظف نكي ملأ ؟ ركل يس ا

 قبت ملف مالسلا هيلع ليربج اهب حاص ةدحاو ةحيصب مهانكلهأ يأ «ةدحاو ةحيص مهيلع انلسرأ

 مّطحتو يلب اذإ رجشلا سبايك أتتفتم أهشه اوراصف يأ «رظتحملا ميشهك اوناكفإ» فرطت نيع مهنم
 كوشلاو رجشلا سباي نم ةريظح همنغل لعجي ىذلا وه رظتحملا : لالجلا مامإلا لاق مادقألا هتسادو
 ركذلل نآرقلا انرسي دقلو» ميشحلا وهف هتسادف كلذ نم طقس امو « عابسلاو بائذلا نم اهيف نهظفحي
 ؟ ربتعم نم لهف ظاعتالاو ظفحلل هانرسي يأ «ركدم نم لهف

 «ردتقم كيلم دنع . . ىلإ . . رذنلاب طول موق تبّذك» : ىلاعت هللا لاق
 . ةروسلا ةياهن (08) ةيأ ىلإ (”*) ةيأ نم

 مب لح امو نوعرف موقو طول موق انه ركذ « دومثو داع ١ موق نم نيبذكملا ىلاعت ركذ امل : هّمسسانملا
 ةميركلا ةروسلا متخو . هلسر ءادعأو هئادعأ نم هللا ماقتناب ةكم رافكل ًاريكذت . رامدلاو باذعلا نم

 . نيمرجملا ةرفكلا باقع ىف هللا ةنس نايبب

 يهو ءابصحلا ريثت يتلا ديدشلا حيرلا يه : ليقو ةراجحلا : بصاحلا «أبصاح» : صتكفللا

 «ىهدأ» يهليالا باتكلا وهو روبز عمج ةيوامسلا بتكلا «ربّزلا» ديدشلا انباقع «انشطب» ىصحلا
 انذاعأ منهج ءاسأ نم مسا «رقس## نونجو نارسخ «رعس# ميظعلا ركنملا رمألا يهو ةيهادلا نم عظفأ

 . اهنم هللا

 . ١10/11 يبطرقلا ريسفت (5) . 411/8 ريثك نبا ريسفت رصتخم (1)



 "14 نو رشعلاو عباسلا ء ءزجلا

 دون ادب هورتم يتلا دز 0 لا لة بصح يمان نإ عج دش طي مَ بك
 ترص وب رص رص م 1 هع رص صم ع رص رص صرع رع رع رع د رص راس لس 2 2 اس

 انسمطف - ءهفْيَص نع هودوار دقلو جه رذنلاب أ أاورامتف اننشطب مهرذنا َدقَلَو ( كش نم ىزجن كيد

 رس تا رص دو رص رصاص ها صنع كش وو اسس كت ص راس يا م مه م ريف رثع يرنس رس 35

 انرسسإ دَقَلَو ع رثنو يبدع أوقوُدَف 0 رقتسم ٌُباَذَع هرب مهحبص دَعَلو يجرذنو ىباَذع أوُكوَذَف مهبعا

 3 همم جرس >2

 ل دال
 لقا سلم
 5 لِللَي هللا لوسر نومصاخي رشيرق وكرشم ءاج : لاق نع هللا يضر ةريره نبا نع: لورا سنو

 . "عر دقب هانقلخ ءىش لك اّنِإ ٠ رقس سم اوقوذ مههوجو ىلع رانلا يف نوبحسُي موي تلزنف ردقلا

 نايل يتلا تاراذنإالاب اوبذك يأ «رذشلاب طول موق تبذك» : رثسفللا
 : ريثك نبأ لاق ء |مسلا نم اهب اوفذق ةراجح مهيلع انلسرأ يأ «ًابصاح مهيلع انلسرأ انإ» مالسلا

 ةراجحب تمير اهلسرأو مهلع اهبل مث  ءايسا نانع ل اب لصو ىتح مهتادم لمح ليربج لاعت

 تاو نينمؤلا ا ٍىأ «طرل لاس 4 نو ليجس نم

 نم ىزجن ؛ ركل ءازتلا كلذ لثم يل «رستكش يلم يزن كالذك) باذعلا نم ىانيجت مهملع

 انماقتناو 3 ةديدشلا انتبوقع طول مهفوخ دقلو يأ «انسشطب مهرذنأ دقلوإ ةعاطلاو ناميالاب انتمعن ركش

 ىأ #هفيض نع هودوار دقلو# ديعولاو راذنإالاب اوبذكو اوككشتف ىأ «رذنلاب او راتفؤ» باذعلاب مهنم

 انيمعأ ىأ « مهنيعأ انسمطفإ# ةطاوللا قيرطب مهب اورجفيل ةكئالملا مهو هفايضأ مه ل مَّلسي نأ هنم اوبلط

 رم بابش ةروص ىف طول ىلإ ةكئالملا تءاج امل : نورسفملا لاق مهراصبأ اودقف ىتح اهرثأ انلزأو مهنيعأ

 مهنود طول قلغأف 4 مهب ةشحافلا دصقل هيلإ نوعرمم هموق ءاحف 4 مالسلا هيلع طول مهفاضأ .٠ ناسح

 تسمطناف هحانج فرطب مهنيعأ تيرضف ليزتج مهبلع عرخف . بابلا رسك نولواحي اولعجف . بابلا

 دقلو# طول هب هب مكرذنأ ىذلا يراذنإو يباذع اوقوذف يأ «رذتو يباذع اوقوذف# م مهنيعأ

 لاق ةرخآلا باذعي لصتم مئاد باذع حبصلا تفقو مهءاج يأ «رقتسم باذع ةركب مهحبص

 لصتاو . ليجس نم ةراجح مهيلع رطمأو مهب اهبلق مث اهعفرف مهدالب علق ليربج نأ كلذو : ىواصلا

 ىأ «رذثو يباذع اوقوذف# '"رانلا ىلإ اولصي ىتح مهنع لوزي الف ةرخآلا باذعب ايندلا باذع

 لهف ركذلل نآرقلا انرسي دقلو» يلوسر ناسل ىلع مكل يراذنإو « ميلألا يباذع نومرجملا اهيأ اوقوذف
 راركت ةمكح : نورسفملا لاق ؟ ربتعمو ٍظعتم نم لهف ربدتلاو ظفحلل نآرقلا انرسي دقلو ىأ «ركّدم نم
 ٍلوسر لك بيذكت نأ ىلإ ةراشإللو « نيرباغلا ءابنأ ىف ربدتلاو ظاعتالا ىلع هيبنتلا . ةصق لك ىف كلذ

 )١( يذمرتلاو ملسم هجرخأ . ) )7١ريثك نبا ريسفت رصتخم 8/ 4١17 .
 )"( يواصلا ةيشاح (4) . 404/9 ىزارلا ريسفتو 7 . /4 نزاخلا ريفت رظنا 4/ ١6١ .



 هى س رو مص جرئ رت جالا رس حا رم حر هع 2ث دى اود مادو ره

 نم ريخ ثرافك | © ٍردَنَفُم ربِرَعَدخأ ْمِهْذَحََف اهَغ اننا أوبَدك يد رذنلا َنوعرف لاَ ءاج دقو

 ميزو َريدلا َنولويو ممشبأ مربيس (ج) رصتنم عيب نحت نولوفي مأ هج ربزلا ىف ةءارب لمآ ركبتلو

 انآ ىف َنوبَحَس موني هِيَ يف برجس 0 ا يهدأ ةعاسلاو مهدعوم ةعاسلا لب

 را لا صرس

 تجر رصبْلاِب جماك ةدحو ال انرمأ امو 0 رد هنئقلخ وت لك نإ (2ج)رقس سم أوقوذ مههوجو لع

 2. ةدودعملا ةفلتخملا معنلل ًاريرقت #نابذكت امكبر ءالآ ىأبف# هلوق ررك امك باذعلا لوزنل ,صضتفم

 هموقو نوعرف ءاج يأ «رْذتلا نوعرف لآ ءاج دفقلو مط "اهب بيذكتلا ىلع خّبو معن ركذ املكف

 ءانتعالا لامك زاريإال دكؤملا مسقلاب مهتصق تردص : دوعسلا وبأ لاق اوربتعي ملف ةرركتملا تاراذنإللا

 «”نايغفطلا سار نوعرفو + تاذعلا نم هوكال ام لوهو: اهترثكو تايآلا نم اهيف اهب مظع ةباعل : . اهنأشب
 زيزع ذخأ مهانذخأف» "ىبسوم اهيطعأ يتلا عستلا تازجعملاب اوبذك يأ «اهلك انتايآب | وبذك#»

 ىلع رداق , هماقتنا يف بلاغ لإ ذخأ باذعلاب مهانذخأو ؛ رحبلا يف مهقارغإب مهنم انمقتناف يأ «ردتقم

 ماهفتسالا ؟ «مكئلوأ نم ٌريخ مكرافكأإ لاقف ةكم رافك ىلاعت فوخ مل . . ءيش هزجعي ال مهكالهإ
 يتمقن مهب تللحأ نيذلا رافكلا مكئلوأ نم ريخ برعلا رشعم اي مكرافكأ يأ خيبوتلاو عيرقتلل يراكنإ

 ماهفتسا : يبطرقلا لاق ؟ مهبذعأ ال ىّتح . نوعرف موقو . طول موقو ١ دومثو . داعو . حون موق لثم
 ا اوكلمأ ١ نيذلا ممألا نم مدقت نم رافك نم ًاريخ مكرافك سيل يأ يفنلا هانعمو راكنإ

 ؟ ءايبنألا ىلع ةلزنملا ةيوامسلا بتكلا يف باذعلا نم ةءارب شيرق رافك اي مكل مأ يأ «ربزلا يف ةءارب

 نورصتنم ٠ انتوقو انترثكب نوقثاو « ريثك عمج نحن نولوقيأ لب يأ «رصتنم عيمج نحن نولوقي مأإ)

 نولويو نيكرشملا مم“ مزهيس يأ «ربدلا نولويو عمجلا مزهيس# مهيلع ًادر ىلاعت لاق ؟ دمحم ىلع
 لبوط دب موي ةميزملا تناكف ,سيغلا ا اولا يزوجلا نبا لاق نيمزهنم رابدألا

 ىأ رمأو ىمهدأ ةعاسلاو# مهباذع دعوم ةمايقلا لب مهب اقع مامت اذه سيل ٍِىَأ « فدعرب ةعانلا

 قريح ىف نيمرجملا نإ ىأ «ٍرعسو لالض يف نيمرجملا نإإف رسألاو لتقلا نم ةزاوه ديو ةيهاد مظعأ

 يف نوبحسي مويإ» ”نونجو نارسخ يف : سابع نبا لاق ةرخآلا يف ةرعسم دارين فو 5 ايندلا ىف طبختو

 يأ «رقس سم اوقوذإ» مهل ًالالذإو ًاباقع مههوجو ىلع رانلا ىف نوري موي يأ 4*مههوجو ىلع رانلا
 "*”فرصي مل كلذلو منهل ملع رقسو : دوعسلا وبأ لاق منهج باذع نوبذكملا اهسأ اوقوذ : مهل لاقي

 امو# لزألا نم ظوفحملا حوللا يف ًابوتكم ًاردقم ءىش لك انقلخ انإ يأ «ردقب هانفلخ ءيش لكاتإ»

 ةعرسلا يف رصبلا حملك ةدحاو ةرم الإ داجيإالاو قلخلا ىف اننأش امو ىأ «رصبلاب حملك ٌةدحاو الإ انرمأ

 ديحوت ىلع ةلادلا تازجمملا دارملا :يبطرقلا لاق (*) . 9074/8 دوعسلا يبأ ريسفت (3) . 81١/7 يزارلل ريبكلا ريسفتلا رظنا )١(
 3 « مدلاو ٠ . عدامضلاو 6 لمقلاو 3 دارحلاو . نافوطلاو 000 .نونسلاو .ديلاو .اصعلاو - يمهو يسوم ةوسو هللا

 . 11/4 /9 دوعسلا يبأ ريسفت (9) . 4+ /”3/ يناعملا حور (5) . ٠٠١/8 يزوجلا نبا ريسفت (5). ١1/ ١48 يبطرقلا ريسفت (4)



 حملا نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 4 سو سس حيرت رق رف يي دضص مس جرا ص سو اس جرس جآا و م مس

 © رطتسم ريبك و ريغص لك و ع رزلأ ىف هولعف ِءْئَش لك و هند رك ذم نم ٌلَهَف كعاشأ اكله دقلو

 2 ٍردَمَفَم كيِلَم دنع ٍقْذصِدَمْفَم ىف ربو تانج :ذج ىف نيم ان

 ؛ ةيناشب ديكأت ىلإ جاتحن ال ةدحاو ةرم ءىشلاب رمأن امإ ىأ : ريثك نبا لاق نوكيف نك : ءىشلل لوقت

 دقل هللاوو ىأ # مكعايشأ انكلهأ دقلو# 0ع ةفرط رخآتي ال رصبلا حملك ًادوجوم كلذ نوكيف

 نم لهف ىأ «ركرم نم لهت» ةفلاسلا ممألا نين لالصلاو ردكلا ف مكءارظاو مكهابشأ انكلهأ

 00 حمو ا دايع يطا مدد ا

 « ءاملا راهنأ ينعي : يبطرقلا لا و ا دوا وعأ وااو تبثم , ظوفحملا

 دنع# نسح ماقمو.ء يضرم ناكم ىف ىأ # قدص دعقم ينو نبللاو « سلا .رمخلاو

 بر هللا وهوءءىشهزجعي ال 4 هناطلسو هكلم ىف رداق ٠ ليلج ميظع بر دنع يأ «ردتقُم كيلم

 .. نيلاعلا

 : لي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت :٠ خخ كلا

 راهنأ بابصناب باحسلا نم رطملا قفدت هبش «ءامسلا باوبأ انحتفف# ةيليثمتلا ةراعتسالا ١

 . ةيليثمتلا ةراعتسالا قيرطب ءارضخلا ميدأ اهب قشناو . ءامسلا باوبأ اهب تحتفنا

 عادلا وعدي## قاقتشالا سانج  ؟

 . ريماسملاو باشخألا يوحت يتلا ةنيفسلا نع ةيانك «رسدو حاولآ تاذ ىلع هانلمحو» ةيانكلا

 . «رظتحملا ميشهك اوناكفإ» هلثمو «ةيواخ لخن زاجعأ مهتأك لمجملاو لسرملا ةيمثتلا

 . ةغلابملل لعفو لاعف نأل رطبلا ميظع بذكلا ريثك ىأ «رشأ باّدك وه لب ةغلابملا ةغيص  ه

 : ليوهتلاو فيوختلا ةدايزل # ىهدأ ةعاسلاو مهدعوم ةعاسلا لبوه ظفللا راركتب بانطإالا _َ

 تانج يف نيقتملا نإ» و «رعّسو لالض يف نيمرجملا نإ نيقتملاو نيمرجملا نيب ةلباقملا

 . «رجنو
 . «ريبكو ريغص# نيب قابطلا -8

 اوقوذو» ىلاعت هلوق الثم أرقإ هاقيسومو ظفللا لامج يف ديزي يذلا فلكتملا ريغ مّصرملا عجسلا -
 . خلا «رصبلاب حملك ةدحاو الإ انرمأ امو ه ردقب هانقلخ ءىش لك انإ م رقس سم

 الاي ب

 )١( رصتخملا "/ 5١4 .
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 0-0 ف . --- نر ل 5

 4 كنياص 0 وزر موو 0

 روما بلل ا

 ص - 7 نات اهنا 5

 هاج ديا 3 7

 رن احلا. دفا

 رب رب 00

 7 وشل

 رئاس نيب سورعلاك يهو . ةيمالسإلا ةديقعلا لوصأ جلاعت يتلا ةيكملا روسلا نم نمحرلا ةروس

 : ( نمحرلا ةروس نآرقلا سو رعو سو رع ءيش لكل ) فيرشلا ثيدحلا ىف درو اذهلو ؛ ةميركلا روسلا

 اهيصحي اال يتلا . دابعلا ىلع ةرهاظلا ةريثكلا همعنو . ةرهابلا هللا ءالآ ديدعتب ةروسلا تأدتبا

 ناسنإالا قلخ ركذلا يف قبست , ناسنوالا ىلع ىربكلا هنا هفصوب « نآرقلا ميلعت » ةمعن اهتمدقم يفو . دع

 . «نايبلا همّلع , ناسنإالا قلخ ه ٠ نآرقلا مّلع ه نمحرلا# نايبلا هميلعتو هتاذ

 . ىصحت ل يتلا ةميظعلا هراثآو . ةليلجلا هللا ءالآب ةقطانلا 4 دوجولا فئاحص ةروسلا تحتف مث

 بئارغو ةردقلا تتابع نماهف انو 6 دمع اللب ةعوفرملا ءالسسلاو ءركعلاو مجنلاو .رمقلاو سمشلا

 رمقلاو ىنيمسلا وهي ركلا ًاقزر 5 رايثلاو 3 عورزلاو ٠) هكاوفلا عاونأ نم اهيف ثب يتلا ضرألاو 3 ةعنصلا

 . تايآلا # . . نادجسي رجشلاو مجنلاو ٠ نابسحي

 بابع رخمت ةريبكلا نفسلا ريخستو . كالفألا رييست ىف ةرهابلا ةردقلا لئالد نع ةروسلا تثدحتو

 يف تآشنملا راوحجلا هلو ءاملا حطس قوف ىرجت يهو . ةماخضو ةمظع ةقهاشلا لابجلا اهتأكو راحبلا

 0 ارا تاو 00 1 ا 0 رولا

 00 اوم ا ويخاو يييرلا

 عزفلا نم هنوقالي امو . نيمرجملا ءايقشألا لاح نع تثدحتف . ةمايقلا لاوهأ ةروسلا تلوانتو
 لا يا فرعي# بيصعلا مويلا كلذ ىف دئادشلاو

 نم ءيش يف نيقتملل ميعنلا دهشم ةروسلا تلوانت . نيهرج لل ب العلا دهشم نع ثيدحلا دعبو *“



 ١ را نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 # . . ناتتج هبر ماقم فاخ نملو# نادلولاو روحلا عم نانجلا يف نونوكي ثيح .٠ ليصفتلاو باهسإلا

 . تايآلا

 معنلا نونف نم هدابع ىلع معنأ ام ىلع . هيلع ءانثلاو العو لج هللا ديجمتب ةروسلا تمتخو

 ءدبلا قسانتي اذكهو «ماركأالاو لالجلا يذ كبر مسا كرابت# نمحرلا ةروسل ماتخ بسنأ وهو . ماركإالاو

 !! نايبلا روص حورأ يف ماتخلا عم
 نإ ا دب

 «نابذكت امكبر ءالآ يأبف . .ىلإ . .نآرقلا مَّلع * نمحرلاإ» : ىلاعت هللا لاق
 . (45) ةيأ ةياهن ىلإ )١( ةيآ نم

 باسمحلا هانعمو نارفكلاو نارُعلا لشم ردصم ءاحلا مضب نابسحلا «نابسحبإ ' ىتفئللا
 لك «ناحيرلا# سبي اذإ رضخألا عرزلا قرو «فصعلا# ضرألا هجو ىلع" بد ام لكو قلخلا # مانألا ©

 وه : ثيللا لاق رانلا ولعي يذلا بهللا : جراملا «جرامإ ةبيطلا هتحئارل ًاناحير يمس . حيرلا بيط تابن
 ىلع ىثمت اهنأل ةيراج تيمس ةنيفسلا يهو ةيراج عمج «راوحلا» (37ديدشلا بهللا تاذ ةعطاسلا ةلعشلا

 ' ملع ادب الع نطق اذإ » : رعاشلا لاق ليوطلا لبجلا وهو ملع عمج لابجلا «مالعألا ءاملا حطس

 «ناهدلا هل ناخد ال ىذلا بهللا : ظاوشلا «ًظاوشإ ةعرسب ءيشلا نم جورخلا : ذوفنلا «اوذفنت»

 . ةرارحلا ىف ةيامن #نآ» رمحألا دلجلا

 صا سس صولا ع ع

 مهد َناَيَبْلأ هملع يد نلسنإلا َقَلَح يناةرقلا مَع يد نحر

 لاق مهفلاو ظفحلل ا هللا أ «نآرقلا مَلع » نمحرلا» : ماإاسيمتلا

 فرعن اال اولاقو هوركنأف ؟ نمحرلا امو : ةكم رافك لاق «نمحر لل اودجسا# ىلاعت هلوق لزن امل : لتاقم
 لجو زرع هللا نإ : نزاخلا لاقو "”4نارقلا مّلع» ىذلا وه هو ركنأ ىذلا «نمرلا» ملاعت لاف لك

 ىلإ هللا يحو مظعأ هنأل زيزعلا نآرقلا وهو ٠ ةبتر اهالعأو . ةمعن اهمظعأ مدقف ٠ هدابع ىلع همعن ددع

 مانس وهو ٠ ًارئأ نيدلا باوبأ 5 ةكيحلا و. ًاركذ هرثكأو .٠ هئايفصأو هئايلوأ دنع ةلزنم هفرشأو « هئايبنأ

 . ىطانلا ريصبلا عيمسلا ناسنإالا قلخ ىأ #ناسنإلا قلخ# "7 ةيربلا لضفأ لع ةلزنملا ةيوامسلا بتكلا

 : ةناغرو هضاب نع نجد هي عظمي ىذلا نطل هش ىأ «نايبلا ُهِسّلَع9 سنجلا ناسنإلاب ُدارملاو

 ىلع ًاثح . ناسنإلا عون ىلع هب هللا معنأ ام دادعت دوصقملاو : ىواضيبلا لاق ناويحلا رئاس نع هب زيمتيو

 )١( يبطرقلا ريسفت /١71 /1١1 . /مريسملا داز (؟) ©1١٠١ )”( نزاخلا ريسفت 43/4"



 نسمحرلا ةروس (8©) "01

 د ناَريمْلا ٌعّضوو اهعقر ءامسلاو ١# ناَدجَس م مجنلاو يد ناَبْسحيرمَفْلاَو سمّشلا
 سل ع ع س1 م رع م جم هوم حض 21

 اهعضو ضرألاو < نازيملأ أورسحت الو طسقل اب نزولا أ أوميقأو 29 ناريملا ىف اوغطت الا

 رس سس رس سس سو يي ص 2س ىسص رو ل

 جبر ءآلا# < ىأبق © َناَحيَرلاَو نصل وذ 000 ما الآ َتاَذ لضتلاو ةَهكْنَف ايفان مانالل

 ةينيدلا معنلا لصأ هنآل ( ناسنإالا قلخ ىلع نآرقلا ميلعت مدق امعاو » هيف مهريصقت ىلع ًاهيبنتو 5 هركش

 . امههجورب يف مولعم باسحب نايرجي رمقلاو سمشلا يأ «نابسُحب ٌرمقلاو سمّشلا» "”ههألا مادقف
 الو فلتخي ال نّثقم باسحب نيبقاعتم نايرجي ىأ : ريثك نبا لاق دابعلا حلاصمل امهزانم يف نالقنتيو
 اذه . اههنم هديري اف نمحرلل ناداقني رجشلاو مجنلاو يأ 4نادجسي رجشلاو مجنلاوإ "”برطضي
 ةيلاع اهقلخ ء اسلاو ىأ «نازيملا عضوو اهعفر ءامّسلاو 5-0 جارخإب كاذو 3 جوربلاب لقنتلاب

 3 تالا لانيل ءاطخلاو حلا دعانا رأوا ١ داشلاو را ةعيفر ءانبلا ةمكحم

 0 ىلاعت هيو شالو نزولا اوففطت ال يأ 4 درسا اورسخت 99 30 لدعلاب

 اوعفتنيو . اهيلع اورقتسيل . قلخلا لجأل اهطسب ضرألاو يأ «مانألل اهعضو ضرالاو» « نيففطملل
 ا ا و لا ا

 عاونأ نم اهيف يأ 4ةهكاف اهيف» «اهئاجرأ رئاس ىف مهناولأو مهاكشأو مهعاونأ ةفلتخملا , قئالخلا
 اهيف علطي يتلا لخنلا اهيفو يأ «مامكالا تاذ لخنلاو» حئاورلاو موعطلاو ناولألا ةفلتخملا هكاوفلا
 لاق تا حاط ةيعرأ يهل الو اسيوي همر ةلرخل دلال اذا ١ ريثك نبا لاق رمثلا ةيعوأ

 ل يع ب ماحس 0 وغلا هيف عاشر ىدلا وهو سامع نبا

 ود . هب ىذغتي ام رئاسو ريعشلاو ةطنحلاك بحلا عاون أ اهيفو ىأ «فصعلا وذ بحلاو © ؤاوتساو هعني

 . لفقلاو « درولاك تابنلا نم حيرلا بيط مومشم لك اهيفو يأ #«ناحيرلاو# ناويخلا ءاذغوه ىذلا نبتلا

 ىنث مث ٠ اهسفن اهب عافتنالا نأل اهظفل ركنو ًالوأ ةهكافلا ىلاعت ركذ : رحبلا ىف لاق اهلكاش امو نيمسايلاو

 .رليرجو . فعسو . فيل نم اه عافتنالا ةرثكل ٠ ,.زمحلا رو اهررمت رك ذي يلو لصالا ركالف لجتلا

 لبنس هل ام لكو ريعشلاو ربلا وهو ناسنإالا شيع ماوق وه ىذلا بحلا ركذ مث 0 . رمثو زاخو 3 عوذجو

 توجو دو حا بح مهتوقي امب مهيلع هماعنإ ىلع ًاهيبنت «فصعلا وذإ» هلوقب هفصوو . قاروأو

 هب امو ء توقتي هب امو ؛ هكفتي هب ام لصحيل مومشملاب متخو ةهكافلاب أدبو ؛ نبتلا وهو هقرو نم مهمئاهب

 امكبر ءالا .يأبف» هلوقب نجملاو سنرالا بمطاخ همعن ددع املو 3 (0ةييطلا ةحئارلا نم ةذاذللا عقن

 وهو . ءامسلا يف يذلا مجنلا وه مجنلاب دارملا نأ رهظألا (”) . 418 /# ريثك نبا ريسفت رصتخم (؟) . 411/8 يواضيبلا ىلع هداز ةيشاح )١(

 هل يذلا رجشلاب هتلباقمل قاس هل سيلو ضرألا نم مجني تابن لك وه مجنلاب دارملا نأ سابع نبا نع يورو « ريثك نبا رايتخاو دهاجم لوق
 رحبلا (7) . 415/7 ريثك نبأ ريسفت رصتخم (8) . 615 /*” ريثك نبا ريسفت رصتخم (4) . رهظأ لوألاو . ريرج نبا لوقلا اذه راتحخاو . قاس

 . ١56١ /4 طيحملا



 اق نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 رولا ىَأبق د رات نم جرام نم نبأ َقلَحَو و ٍرَطَمْلاَك ل ِلَصْلَص نم نسل قَلَح 55-5

 نيرحبلا جرم يور نابذكت امكحي ر 3و )ض ٍنيبرْغمْلأ برو ِنيَقِرْتَمْلا بر ه1 ناَبدَكَت
 2ك رسم ل م رى سا ص م 0 يم رم ل

 < ىأبف يو نايغبي خدر امهنيب ميو نايقتلب

 ع ؟ صل هك كيل هل تسيل نبت نا نإلا رشم( اذ ملك
 ًاباوج نسحأ نجلا عمس أ ىلام : لاقف . اوتكسف هباحصأ ىلع نمحرلا ةروس أرق ةكَيهللا لوسر نأ رمع نبا

 0 اولاق الإ 4نابذكت امكبر ءالآ ىأبف# ىلاعت هللا لوق ىلع تيتأ ام ؟ مككنم اهءرل
 رلاصلص نم ناسنإلا قلخإل لاقف هتينادحوو هتردق لئالد ىلاعت ركذ مث . . "”دمحلا كلف بذكن
 00 نورسفملا لاق رقُن اذإ توص يأ ةلصلص هل عمسي ,سباي نيط نم مدأ أ مكابأ قلخ يأ < راّضفلاك

 مح نم لاصلص نم#» رجيحلا ةروس ىفو «راخفلاك لاصاص نمإ» مدآ قلخ هنأ ةروسلا هذه ىف ىلاعت

 نارمع لآ فو . ديلاب قصتلي يأ #بزال نيط نم تافاصلا يفو . ريغتم دوسأ نيط نم يأ #نونسم
 ءاملاب هنجعف . ضرألا بارت نم هذخأ ىلاعت هللا نأل كلذو « امهنيب ىنانت الو # بارت نم هقلخ مدآأ لثمك#»

 هروص مث ٠ ًانتنم دوسأ ًائيط يأ ًانونسم ًامح راص ىتح هكرت مث . ديلاب قصلي ًاقصالتم يأ ًابزال أئيط راضف

 رخآ انهه روكذملاف . توص رقُن اذإ راخفلاك ةبالصلا ةياغ ف راص ىتح هسبيأ مث يناوألا روصُت اك
 لاق رانلا نم هيف ناخد ال صلاخخ بهل نم نجلا قلخو ىأ «ران نم جرام نم ناجلا قلخو# '*راوطألا

 « ؟9رانلا داوسب طلتخملا بهللا وه : دهاجب لاقو هيف ناخد. ,نصلاخ يحل ىأ 4 جرام نيرا سابع نبا

 (©( مكل فصو ام مدآ قلخو « ران نم جرام نم ناجلا قلخو «. رون نم ةكئالمللا تقلخ ) ثيدحلا فو

 راركتلاو : نايح وبأ لاق ؟ نابذكت نجلاو سنرالا رشعم اي هللا معن يأبف يأ 4نابذكت مكبر ءالآ_يأبفإ»

 . معنلا فالتخال وه امنإ راركتلا اذه نإ : ةبيتق نبا لاقو . كيرحتلاو هيبنتلاو ديكأتلل لصاوفلا هذه ىف

 . ةرم نيثالثو ىدحإ ةيآلا هذه تركذ دقو 6 ابدجب امكير ءالأ | ىأبفإ» هلوق نورك ةمعنا ركذ الكف

 7 قرشم بر العو لج وه يأ «نيبرغملا برو نيقرشملا بر# خيبوتلاو حيرفتلل اهبف ماهفتسالاو
 هنأ انه ركذ «نابسحب رمقلاو سمشلا# هلوق ىف رمقلاو سمشلا ركذاّنو «اههبرغم برو . رمقلاو
 رمل # نالت ىطخ ال يكل هللا معن يأبف يأ #*نابذكت امكبر ءالآ ىأبف» امهم رغمو امهقرشم

 ال ٌعزرب امهنيب» ناجزتمي الو نايقتليو نارواجتي بذعلا رحبلاو حلملا رحبلا لسرأ يأ «نايقتلي نيرحبلا
 دارملاو : ريثك نبا لاق ةجز امملاب رخآلا ىلع (هدحأ ىغطيال ىلاعت هللا ةردق نم زجاح امهنيب ىأ 4نايغبي

 امهنيب هللا لعجو . سانلا نيب ةحراسلا راهنألا هذه ولحلاو . راحبلا هذه حلملاف . ولحلاو حلملا : نيرحبلاب

 اسكبر ءالآ يأبف» «رخآلا |مهنم دحاو لك دسفيف اذه ىلع اذه يغبي الثل ضرألا نم زجاحلا وهو ًاخزرب

 )١( مكاحلا هححصو يذمرتلا هجرتخأ - ١ نيلالحلا ىلع ىواصلا ةيشاحو 19 /” ىواضيبلا ىلع هداز خيش ةيشاح رظنا 85 .

 )5( هر/الا/ ناعملا حور ١١ . )4( طيحملا رحيلا (ه) .دمحأو ملسم هجرخأ 8/١94١ . ) )56ريثك نبا ريسفت رصتخم "#ا/رلا41١ .
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 ىامصدم م را را ا 6 ا ير ه2 را سرا سر | سس رع س6 أ اء[ 6 را را ا

 رحبلا ف تاعشنملا راوحلا هلو ني نابذكت امبير ءالا ىابف 05 ناجرملاو ؤلؤللا امهنم جرحي
 را ريس سام رو ع 0 ال م

 و هس تر 7 ع ا اا 7 م عا مع

 ٍللجلا وذ كبر هجو بيو ج:0 ناف اهلع نملك هج نابذكن بر ءالا# يايف ن2 ملعالاك

 فوه موي لك ضرألاو توسل يف نم, هنو ٍتاّبذكن بر الا يأبق © مارك لا سرلا حم جم : ا سمس ام درا ب ررل وس سهل ل سلا ساس باس ١ سا مى حر نجم
 ول ؤللا ءاملا نم مكل جرخي يأ «ناجرملاو ُولؤللا امهنم ٌجرخيإ» ؟ نابذكت هللا معن يأبف يأ 4نابذكت
 .ردلا راغص ؤلؤللاو : يسولالا لاق . ناحيرلاو فصعلاو بحلا بارتلا نم جرخي امك . ناجرملاو
 عنص بئاجعل نايب ةيآلاو , ©)رمحألا زرخلا ناجرملا نأ دوعسم نبا نعو . سابع نبا هلاق هرابك ناجرملاو
 الآ يأبف» ناّنملا دحاولا ناحبسف . ناجرملاو توقايلاو ردلاك ةيلحلا عاونأ حلاملا ءاملا نم جرخي ثيح هللا
 «مالعألاكر حبلا يف تآشنْلا راوجلا هلو» ؟ نابذكت هللا معن نم ةمعن يأبف يأ «نايذكت امكبر
 : يبطرقلا لاق ةماخضلاو مظعلا يف لابجلاك رحبلا يف تايراجلا تاعوفرملا نفسلا العو لج هلو يأ
 نانتمالا هجوو . ©”ربلا ىف لابجلاك رحبلا ىف نفسلاف . ليوطلا لبجلا ملعلاو . لابجلاك يأ «مالعألاك»
 لمحي عئام فيطل مسج وهو . ءاملا هجو ىلع لابجلا هبشت يتلا ةمخضلا نفسلا هذه ريس ىلاعت هللا نأ اهب

 لاق ميلقإ ىلإ ميلقإ نمو . رطق ىلإ رطق نم رجاتملاو بساكملاو قازرألاب ةلمحملا رابكلا نفسلا هذه هقوف
 هلوقب ىلاعت نيبف .ٌرانلاو . ءاوهلاو . ءاملاو . بارتلا : ةعبرأ ءايشألا لوصأ نأ ملعاو : هداز خيش

 نم ناجلا قلخوإ هلوقب نيبو . مركم فيرش قولخمل لصأ بارتلا نأ 4لاصلص نم ناسنإالا قلخو»
 ؤلؤللا امهنم جرخي» هلوقب نيبو « نأشلا بيجع رخآ قولخمل لصأ ًاضيأ رانلا نأ «ران نم جرام
 نفسلا يرج يف ميظع ريثأت هل ءاوهلا نأ ركذ مث . ةميقو ٌردق هلرخآ قولخل لصأ ًاضيأ ءاملا نأ «ناجرملاو
 يف اهيرج نأل ركذلاب نفسلا صخو «مالعألاك رحبلا يف تآشنملا راوجلا هلوإ# لاقف لابجلل ةهباشملا

 اوفاخ اذإو « كلُخلا كلو كلفلا كلو : نولوقي ثيح كلذب نوفرتعم مهو . هيف رشبلل عنص ال رحبلا

 ءالا يأبفإ» "4«نوكرشي مه اذإ ربلا ىلإ مهاجن (مللف نيدلا هل نيصلحم» ةصاخ ىلاعت هللا اوعد قرغلا

 هجو ىلع نم لك يأ «ٍناف اهيلع نم لكإ» ؟ نابذكت هللا معن نم ٍةمعن يأبف يأ 4نابذكت امكبر
 تاذ ىقبيو ىأ «ماركإللاو لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو» توميسو كلاه ناويحلاو ناسنإالا نم ضرألا
 نبا لاق 4ههجو الإ كلاه ءىش لك هلوقك ماركإالاو ماعنإالاو ءايربكلاو ةمظعلا وذ . دحألا دحاولا هللا
 ةيوستلا قلخلا ءانف يف ةمعنلا هجوو : يبطرقلا لاق مئادلا يقابلا العو لج هللا نع ةرابع هجولا : سابع

 (©2 ءازجلاو باوثلا راد ىلإ ءانفلا راد نم ةلقنلا ببس توملاو . مادقألا يوتست توملا عمو توملا يف مهنيب
 تاومسلا يف نم هَلأسي» نايذكت هللا معن نم ةمعن ىأبف يأ «نابذكت امكبر ءالأ ىأبف#

 وأ لاقملا ناسلب قزرلاو نوعلا هنم نوبلطيو .٠ ضرألاو تاومسلا ىف نم لك ىلاعت هيلإ رقتفي يأ «ضرألاو

 رفغي . قلخلا نوئش نم نأش يف ىلاعتوه ةظحلو ةعاس لك يأ «نأش يف وه موي لك لاحلا ناسلب
 يبطرقلا ريسفت (5) . 17. /7” يواضيللا ىلع هداز خيش ةيشاح (7) . 14/7 يبطرقلا ريسفت (؟) . ١١5/7107 يناعملا حور )١(
 1 . 56 /١١/



 <« نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 رصاص د ىاس نخل حر رس ا و مستو )زر ار 00ا  ا

 © ناَبْذكَت مير ءألا ىابق يو نالقثلا هياركل غرفتس ير نابذكت بر ءآلا# ء َىَأبَف ناش
 ةوُدشنتاَل أوُدمناَ ضرألاو توما راطقأ نم أوذفنت نأ معطتسا نإ سنإلاو نشأ شعم ه8 »ىسص صاد

 لس 0 رص رص ص رس ورب ليو 2 سلا رار سار لسرل نس صرل را رس و سام تس ص

 )2 نارصتنت الف ساحنو ران نم ظاوش اكيلع لس سر © ناَبَدَكَت كبر ءآلا# ىأبَف يو نيطْلس

 اهرهظي ىأ اهيدتبي الو اهيدبي نوئش يه : نورسفملا لاق نيرخآ عضيو ٠ ًاموق عفريو ٠ ابرك جرفيو . ًابنذ
 نم عقري لاعت وهف 0 ةمايقلا موي ىلإ نوكيس امو ناك ام ىلع فج ملقلا نأل ديدج نم اهئشني الو قلخلل

 ًاريقف ينغيو ًاينغ رقفيو . ًازيزع لذيو ًاليلذ زعيو . أبلس ضرميو ًايقس يفشيو ٠ ءاشي نم عضيو ءاشي
 مهيلع هللا ٌدرف ٠ ًائيش تبسلا موي يضقي ال ىلاعت هللا نإ : اولاق دوهيلا ىف تلزن ةيآلا نإ : لتاقم لاق

 ْغرسفنس# ؟ ناحجلاو سنإللا اهيأ نابذكت ةليلجلا هللا معن ىأبف ىأ 4نابذكت امكبر ءالآ يأبف# "”كلذب

 نم ديعو اذه : سابع نبا لاق نجلاو سنرالا رشعم اي مكلامعأ ىلع مكبساحنس يأ «نالقثلا اهيأ مكل

 ال . ةمايقلا موي مكرومأ ىف رظنن يأ : رحبلا ىف لاق ”غراف وهو لغش ىللاعت هللاب سيلو , دابعلل ىلاعت هللا
 ىأ كل غرفأس : هددهتي نمل لجرلا لوقي برعلا مالك ىلع اذه ىرجو «٠ هيف غرفيف لغش هل ناك ىلاعت هنأ

 + ةيايقلا موب عكئارجو كباس جي يلا يواضيبلا لاقو"' يلفت اه لك نسرتام اج الل درعا

 . هيف دجأو . هيلع ىوقأ نوكي ء ءىشلل درجتملا نإف ٠ . كل غرفأس : هددهت نمل كلوق نم راعتسم ديدهت هيفو

 د #نابذكت امكبر ءالأ يأبف» «* ضرألا ىلع اههلقثل كلذب ايمس نجلاو 'سنرالا : نالقثلاو

 نأ متردق نإ يأ «اوذفتاف ضرألاو تاومّسلا راظقأ نم اوذقنت نأ متعطتسا نإ سنالاو نجلا رشعم ايو»

 اوصلخو . اهنم اوجرخاف هئاضق نم نيراف . هللا نم نيبراه ضرألاو تاومسلا بناوج نم اوجرخت
 رهقو َةوقب ال ! جورخلا ىلع نوردقت ال يأ «ناطلّسب الإ نوُدُمْتت ال» زيجعتلل رمألاو . هباقع نم مكسفنأ

 وه لب . هردقو هللا رمأ نم ابره نوعيطتست ال مكنأ ةيآلا ىنعم : ريثك نبا لاق ؟ كلذ مكل ىّتأو . ةبلغو

 ةكئالملا ثيح رشحلا ماقم ىف اذهو ؛ مكب طيحأ متبهذ هيأ ١ همكح نم صلختلا ىلع نوردقت ال مكب طيح

 هللا رمأب الإ ىأ ناطلسب الإ باهذلا ىلع دحأ ردقي الف اضاع لك نس فرغم عض ول ءالخلاب ةقدحم

 هدعب ىلاعت هلوق ليلدب ايندلا يف ال ةمايقلا يف نوكي امنإ اذهو ؟  رفملا نيأ رظئموي ناسنإالا لوقيو» هتداربإو

 ظاوش امكيلع لسسري» ةريسفت مدقت ؟ «نابذكت امكبر ءالآ يأبف# "*ران نم ظاوش امكيلع لسري#
 قوف تعصب باذم ساحنو ىأ «ساحنو» ةيماحلا رانلا بهل ةمايقلا موي امكيلع لسري ىأ «رات نم

 . 1914/8 طيحملا رحبلا (") . 419 /# ريثك نبا ريسفت رصتخم (؟) . ١١11/91 يسولألا ريسفت (1)

 ًاتطاخخ ًاريسفت ةيآلا ريسفت ىلإ مايألا هذه يف نيرخأتملا ضعب حج (0) . 16. /7 ريثك نبأ ريسفت رصتخخم (6) . 57/7 ىواضيبلا ريسفت (8)

 ةيآلا قايس هدريو نيرسفملا لاوقأل فلاخم وهو ملعلاب « ناطلسلا » اورسفو بكاوكلا ىلإو تاومسلا ىلإ دوعصلا هنكمي ناسنإلا نأ اومعزف

 ا[ىيلع لسريه» اهدعب هلوقو «نالقثلا اهبأ مكل غرفنس# اهلبق ىلاعت هلوق ليلدب اهدئادشو ةرخآلا لاوهأ نايبل تقيس ةيآلا نإف . اهقابسو

 - ةثيدحلا تاعرتخملاو خيراوصلاب  ناسنإالا لوصو ناكمإ ركنتسن ال نحنو . ةرخآلا ىف اهبنأ ىلع نورسفملا قفنا 1و4 ساطنو ران نيااوش

 عيطتسي ال هنكلو ءاوجألا يف ولعيو ضرألا لوح رودي نأ ملعلا ةطساوب عيطتسيو ناسنرالا رودقم يف كلذ نإف « بكاوكلا ضعب وأ رمقلا ىلإ
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 للك ص جب ع رع نم بم ري سار سبا رس ب 2

 و ا ىأبف مج» ناهدلاك ةدرو تناكَف ةامسلا ت تفنن اد 50 نابذكت برو 5/1 ىأبف
 ما

 ص ا ا ا س ع ص ذأ 3 مسا ع رس رت هم

 فرعي ير نابذكت در هلا ىأبق © ناجالو 6-0222 ذديمويف 517 نابْذكَت

 2 ىو كس سدص صر سلا ساس سس ل سل هج هل ري رس سرئاس حر صارت عج

 ىتَلَأ هج هذله (ةجنابذكت اكيرع ١2 ىابف 0ك ماَدُقَأْلآَو ىصاوتلاب دخؤيف مهلميسلا نومرجملا

 ا ا ا سا و 3 “-

 7 نا مح نيبو اهنيب نوفوطي 7 نومرجمل اب بْدَكَي

 «ساحنإ : سابع نبا لاقو ةمايقلا موي مهسوءر ىلع بصي فورعملا رفصلا وه : دهاحم لاق مكسوءر

 الو « ًاضعب مكضعب رصني الف يأ #«نارسصتنت الف# رهظأ دهاجم لوقو ٠ هيف بهل ال ىذلا ناخدلا وه

 ةينابزو ةكئالملا مكتدرل ةمايقلا موي نيبراه متبهذ ول ةيآلا ىن ىنعمو : ريثك نبا لاق هللا باذع نم هصلخب

 ءالا يأبفإط ؟"ًارصان مكل نودجت الف اوعجرتل مكيلع باذملا ساحنلاو رانلا نم بهللا لاسرإب ٠ . منهج

 اهنم ةكئالملا لزنتل ةمايقلا موي تعدصنا اذِإف ىأ 8 امسلا تقشنأ اذإف# هريسفت مدقت #«#نابذكت امكبر

 . رانلا ةرارح نم رمحألا درولا لثم تناكف ىأ «نامدلاك ةدرو تناكف# بناج لك نم قئالخلاب طيحتل
 ميظعلا مويلا كلذ ةبهر نمو . لوهللا ةدلش نم كلذو . سابع نبا هلاق رمحألا دلجلا ىأ رمحألا ميدألا لثمو

 كلذ يفف يأ «ناج الو سنإ هبنذ نع لأسُي ال 3ؤئمويف# هريسفت مدقت «نابذكت امكبر ءالآ يأبف»
 بنذملل نأل . هبنذ نع نجلاو سنبالا نم نيبنذملا نم دحأ لأسي ال . ءامسلا قشنت موي بيهرلا مويلا
 الف . هبنذ نع دحأ لأسي ال : رخفلا مامإلا لاق نويعلا ةقرزو . هوجولا دادوساك هبنذ ىلع لدت تامالع

 "”هريسغو مههوجو داوسب نوفرعي لب ؟ مكنم بنذملا نم : لاقي الو ؟ كريغ وأ بنذملا تنأ : هل لاقي

 لهأ ةمايقلا موي فرعي يأ «مهاوسب نومرجملا فرعُي» هريسفت مدقت «نابذكت امكبر ءالآ يأبفإ
 نيعألا ةقرزو هجولا داوس : نسحلا لاق نزحلاو ةبآكلا نم مهاشغي ام يهو مهيلع رهظت تامالعب مارجإالا

 ذخؤيفإ» "”«هوجو ٌدوستو هوجو ضيبت مويا هلوقو «ًاقرز ركئموي نيمرجملا رشحنوإ ىلاعت هلوقك
 ف مهنوفذقيف مهمادقأو مهسوءر مدقم روعشب يأ مهيصاونب ةكئالملا ذخاتف ىأ «مادقألاو يصاونلاب

 10 هيرب والا ١ ريكي يعيقو عرحلل ةيضانج ل ع سابع نبا لاق منهج

 رقت مهل لاقي يأ «نومرجملا اهب بّذكُي يملا مئهج هذه هريسفت مدقت «نابذكت امكبر
 0 . اهدوجوب نوبذكت متنك يتلا رانلا هذه يأ : ينك نبا لاق مديدكف اهب بربخا يتلارانلا هذه اهيندنتو

 راح عام نيبو منهج ران نيب نوددرتي يأ «نآ ميمح نيبو اهنيب نوفوطي# «ًانايع اهنودهاشت ةرضاح يه

 ركنتسن انتكلو -  اهيلإ لوصولا نكميو ايندلا ءامسلا نود يهف بكاوكلا رئاسو رمقلا امأ . اظوفحم أفقس هللا اهلعج دقف . ءامسلا ىلإ لصي نأ
 هانبتك ام رظناو . نيدمتعملا نيرسفملا لاوقأ ىلإ عوجرلا نود هيأرب هللا باتك ف لوقيو . مهف الو ملع نودب نآرقلا ىلع مجهتي نمت بجعتنو

 . رمقلا ىلإ لوصولا لوح 41*٠١ ةنس يمالسإالا ملاعلا ةطبار ةلحم يف

 ريثك نبا رصتخم (4) . ١9/ ١78 يبطرقلا ريفت (”) . ١١8/58 يزارلل ريبكلا ريسفتلا (؟5) . 519 /* ريثك نبا ريسفت رصتخم )١(

 . #*/ 17١



 ظ”ظظ نورشعلاو عباسلا ءزجملا

| 
 رس نص اس را سر سال سل

 يه نابذكت ابر ءالات ىَأَف

 ميمحلاو ٠ رانلا ميحمجلاو 5 ميححلا نيب ةرمو 5 ميمح لا نوي هرم قف وفوطي : ةداتق لاق ةرارحلا ُْف ةياهنلا غلب

 سنرالا رشعم اي نابذكت هللا معن ىأبف ىأ «نابذكت امكبر ءالآ يأبف# هرح ىهتنا ىذلا بارشلا
 © ناو

 «ماركإللاو لالجلا يذ كبر مسا كرابت . . ىلإ . . ناتنج هبر ماقم فاخ نملو# : ىلاعت هللا لاق

 . ةروسلا ةياهن (7/) ةيآ ىلإ د ةيأ نم
 نادنولاو ناككلا نمرازبالا نكؤملل هَدعا ام ركذ «رأتلا لها: لاوحا قاع وك اخ. ةحتسانما
 بيغرتلا ىف نآرقلا ةقيرط ىلع . نيقتملا بتارمو نيمرجملا لزانم نيب لئاحلا قرافلا زيمتيل . ناسحلا روحلاو
 . بيهرتلاو

 : ةمامح فصي رعاشلا لاق نصغلا وهو ننف عمج «نانفأ» : صتحسفغللا

 نشف ىف تحد ولكل .ةتاذ ىحضلا يف ٍيفوته ًءاقرو بر

 «نهئثمطي» فطقيو رجشلا نم ىنتجت ام : ىنجلا «ىنجوط نّشخو جابيدلا نم ظلغ ام 4قربتساإ»

 #ىرقبع# ناعطقتنت ال ءاملاب ناتراوف #ناتخاضن# داوسلا ةغللا ف ةفهدلاو + ةرضخلا ةدش نم ناوادوس

 لاقو اهنم ناخثلا سفانطلا ىرقبعلا : ءارفلا لاق شوقنلا عاونأ اهيف ةنيخث ةسفنط يأ ةيرقبع عمج سفانط

 : ةمرلا وذ لاق يثولا اهيف لمعي ضرأ ىلإ بوسنم ىرقبع وهف برعلا دنع يشثو بوث لك : ديبع وبأ

 "”ديجنتو ليلجت رقبع يشو نم اهسبلأ افقلا ضاير نأك ىتح

 © ناَئنج ءهبر ماَقَم ٌفاَخ ْنَملَو

 هبر يدي نيب همايق فاخي يذلا دبعللو ىأ «ناتّتج هبر ماقم فاخ نيملو# : راسفللا

 رصق هل نوكي ثيج ايندلا كولم لاح يه امك . همدخو هجاوزأل ةنجو . هنكسل ةنج : ناتنج باسحلل
 لاقو ةهج ىلإ ةهج نم لقنتلاب رورسلا هل فعاضيل نيتنثا اتناك امو : يبطرفلا لاق "”رصق هجاوزألو
 ١1م5 /8 رحبلا (؟) . 11/119 يبطرقلا ريسفت (1)

 هبر ماقم فاخ نملو» فئاخلا نم ؤملا قح يف لاق . نآ ميمح نيبو . ران نيب فوطي هنإ مرجملا قح يف ىلاعت لاق امل : يزارلا رخفلا لاق (5)



 نمحرلا ةروس (ه0) "66
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 ىلع نييكنم 20 نابذكت ير ء
 اء ى *

 / 0 ا ل
 7 ناد ٍنيتنحلأ ىنجو قربتسإ نم اهنياطب 7 د

 . امهيف امو اههتينآ ةضف نم ناتنج ) ثيدحلا ىفو ىصاعملا كرتل ةنجو . تاعاطلا لعفل ةنج : يرشختزلا

 ىلع ءايربكلا ءادر الإ لجو زع مهمر ىلإ اورظني نأ نيبو موقلا نيب امو . اههيف امو امهتيئأ بهذ نم ناتنجو
 ىأ «نانفأ اتاوذ## لاقف نيتنحلا ىلاعت فصو مث «نابذكت امكبر ءالأ ىأبفو# (2١ ندع ةنج ىف ههجو

 قروت يتلا اهنأل ركذلاب- نوصغلا يهو  نانفألا صخو : رحبلا يف لاق ةعونتم رامثو ةعرفتم ناصغأ اتاوذ

 اي نابذكت ةليلجلا هللا معن ىأبف ىأ 4نابذكُت امكبر ءالآ ىأبفإ راثلا ىنجُتو لالظلا دتمت اهنمو . رمثتو
 ءاملاب ىرجت . ةيراج نيع نيتنجلا نم ةدحاو لك ىف ىأ «نايرجت نانيع امهيف# نجلاو سنإالا رشعم
 . ناصغألاو راجشألا كلت يقسل ناحرست ىأ : ريثك نبا لاق 4ةيراج نع اهيف# ىلاعت هلوقك لالزلا

 يأبفإ# ليبسلسلا ىرخألاو . مينستلا |مهادحإ لالزلا ءاملاب نايربت : نسحلا لاق "”ناولألا عيمج نم رمشتف
 هكاوفلا عاونأ عيمج نم امهيف يأ «ناجوز ةهكاف لك نم امهيفإ» هريسفت مدقت «نابذكت امكبر ءالا
 الإ ةرم الو ةولح ةرمث ايندلا ىف ام : سابع نبا لاق ايندلا يف هوفرعي مل بيرغو . فورعم : نافنص رامثلاو
 امكبر ءالآ يأبف» ءامسألا الإ ةرخآلا ىف امم ايندلا ف سيلو . ولح هنأ الإ . لظنحلا ىتح ةنجلا ىف يهو

 «نايرجت نانيع امهيف# و «نانفأ اتاوذ# ىلاعت هلوق نإ : يزارلا رخفلا لاق هريسفت مدقت «نابذكت
 هكاوفلاو ناصغألا نيب لصف امنإو . نيتروكذملا نيتنجلل فاصوأ اهلك *ناجوز ةهكاف لك نم امهيفإو
 لب . رامثلا لكأ ىلإ نورداي ال ناتسبلا اولخد اذ مهنإف . نيمعنتملا ةداع ىلع نيتيراجلا نينيعلا ركذب

 ةديدش ةوهش يهتشيو عوج ىتح لكأي ال ايندلا ناتسب يف ناسنإالا نأ عم . لكألا ىلع جرفتلا نومدقي

 نوكي ام ركذ مث . راهنألا نايرجو . راجشألا ةرضخ وهو ةهزنلا هب متي ام ىلاعت ركذف !! ةنحلا ىف فيكف

 ىلع نيئكتم# 'ينابملا نيبأ ىف يناعملا نسحأب تايآلاب يتأي نم ناحبسف . راثلا لكأ وهو ةهزنلا دعب
 وهو - جابيد نم اهنئاطب ةريثو شرف ىلع دلخلا نانج ىف نيعجطضم يأ « قرسبتسا نم اهنئاطب شرف
 كلاب اف فصولا اذهب تناك اذإ ةناطبلا نأل اهفرش ةيابن ىلع لدي اذهو . بهذلاب نيزملا - كيمسلا ريرحلا
 : ةيآلا نع لئس امل : سايع نبا لاقو ؟ رهاوظلا متيأر ول فيكف نئاطبلا هذه : دوعسم نبأ لاق ؟ ةراهظلاب

 يأ «ٍناد نيتنجلا ىتجو# "74 نيعأ ةرق نم مهل يفخأ ام سفن ملعت الف ىلاعت هللا لاق امم كلذ

 : سابع نبا لاق بعتو رلكب الإ لانت ال اهنإف ايندلا راهث فالخب « مئانلاو مئاقلاو دعاقلا هلاني بيرق اهرمث

 اهراجشأ لاصتال يهف «نوقّتملا دعو يتلا ةنجلا لثمإط لاقو 4 تانج يف نيقتملا نإؤط لاقف تانعجلاو . نيتتجلاو . ةنجلا ىلاعت ركذ دقو «ناتنج
 ىلع اهلاتشالو . تانج اهنأك اهنكاسم ةرثكو اهراجشأ عونتو اهتعسلو . ةدحاو ةنجك تراص رافقو هماهمك اهنيب لصافلا عوقو مدعو اهنكاسمو
 . ىراخبلا هجرخأ ١8/58 . )1١( ريبكلا ريسفتلا نم ىهتنا ناتنج اهنأك مسجلاو حورلا هب ذتلت ام
 ١148 /91/ يناعملا حور (4) . ١786/54 ريبكلا ريسفتلا (©) . 477/96 ريثك نبا رصتحم (؟)



 نو رشعلاو عباسلا ءزجعلا
 ١١

 ممر نس رع سس س١ سس خل س سرالسو سس ور ل سل سا سس سس خا

 6 ا أف قص يو نآجالو َمهلْبَك سضإ نيتمطي ل فرطلا ٌتارصاق نيف ي) ناَبَدكَن اعبر ُِع ا ىابف

 ريس تس سر يصر سب رص سل يس م 2 254
 الإ نسخ إلا 1 زح له 5 نابذكت كبر ءالا< ىف يت تاجرملاو ترفابلا نين 6 0 ناَبذكُت

 0 ا < رص نيج رس 3 يسرا نس رع - 4 ير ثنا -

 2 ناب ابذكت اكبر ء .لا ىف 2 ناَمنَج امينود نمو 5 نابذكت بر وألا < ىاف 50 ناسحالا

 ملل لاا لا لس د 2 راك ل لس د سم ع حا

 جه َنابْذَكَم اكبر ءآلا< يبق ت> َناَمحاَضن نابع امييف و ناي ءاَلاَء ىف كر ناَمآَهَدم

 ءالآ ىأبف» ©”ًاعجطضم ءاش نإو . ًادعاق ءاش نإو . ائاق ءاش نإ هللا 0 اييددتما حو هيبقلا وذ

 ترحل تارصاق ءاسن نانجلا كلت ىف ىأ «فرّطلا تاريصاق نهيف» هريسفت مدقت «4نابذكت امكبر

 سنإ نهئثيطي مل#» فئافعلا تارّدخملا لاح وه امك ٠ مهريغ نيري الف نهجاوزأ ىلع نهنيعأ نرصق
 ناكيأ نك لي نحبلا نم الو سنإإلا نم ال نهجاوزأ لبق دحأ نهعماجب ملو نهسمي مل يأ 4 ناج الو مهلبق

 عامج ىلع قلطأ مث ١ تيهظ: ىفيحلا لاقي كلذلو مدلا جورخ ثمطلا لصأو : يسولألا لاق ىراذع
 اسكن يالا يأبفإل "مد جورخ هيف نكي مل نإو عامج لك ىلع مث . مدلا جورخ نم هيف امل راكبألا
 ىأ #* ناجرملاو توقايلا نسنأك» ؟ نحلاو سنإالا رشعم اي نابذكت ةليلخلا هللا معن ىأبف ىأ # نابذكت

 . ناجرملا ةرمحو توقايلا ءافص ىف و نبغأك : : ةداتق لاق نهترمحو نهئافص ىف ناجرملاو توقايلا نهبشي نمعأك

 هلك عاب نع ارا نإ تدخلا ف و "هئارو نم هتيأرل هيلإ ترظن مث ًاكلس توقايلا يف تلخدأ ول
 مدقت «نابذكت (مكبر ءالآ يأبفإ 1 (اهخع ىرُي ىتح «ريرح نم ةلح نيعبس ءارو نم اهقاس ضايب ىَريل

 لاق ةرخآلا يف هيلإ نسحي نأ الإ ايندلا ىف نسحأ نم ءازجام ىأ «ناسحإلا الإ ناسحإلا ءازج لهإ هريسفت

 فورعملا مدق نم نأ 'ضرغلاو ”باوثلا ىف ناسحإلا الإ . لمعلا ىف ناسحإلا ءازج ام يأ : دوعسلا وبأ
 «ناتنج امهنود نمو# هريسفت مدقت «نابذكت امكبر ءالآ يأبف# ماركإالاو ماعنإلا قحتسا ناسحإلاو

 . نيقباسلل نايلوألا ناتنحلا : نورسفملا لاق نايرخأ ناتنج ردقلاو ةليضفلا ىف نيتنجلا كلت نود نمو ىأ

 ام ةنميملا باحصأف# ىلاعت هلوقل عفرأو مظعأ نيقباسلا ماقم نأ كش الو نيميلا باحصأل نايرخألاو

 «نوبرقملا كئلوأ نوقباسلا نوقباسلاو ؟ ةمكشملا باحصأ ام ةمئشملا باحصأو ؟ ةنميملا باحصأ

 #ناتماهدموب ؟ نجلاو سنإالا رشعم اي نابذكت ةليلحلا هللا معن ىابف ىأ «نابذكت امكبر ءالا يأبف#

 تدتشا اذإ ةرضقلاو . ةرضخلا اتديدش امهنأ دارملاو : ىسولألا لاق ىرلاو ةرضخلا ةدش نم ناوادوس ىأ

 امهيفإ هريسفت 0 #«#نابذكت امكبر ءالآ ىأبف# 250 ءاملاب ىرلا ةرثك نم كلذو داوسلا ىلإ تبرض

 هللا ءايلوأ ىلع خفت : سابع نياو دوعسم نبا لاقو ناعطقنت ال ءاملاب ناتراوف ىأ #ناتخاضن نانيع

 هريسفت مدقت «نابذكت امكبر ءالآ يأبف# «رطملا خزك ةنجلا لهأ رود يف روفاكلاو ربنعلاو كسملاب

 19/8/48 طيحملا رحبلا (") . 119 /507/ يسولألا ريسفت (؟) . ٠١/4 نزاخلا ريسفت )١(

 يناعملا حور (6) . ١؟ا//ه دوعسلا يبأ ريسفت (0) :٠ حصأ فوقوملاو ريثك نبا لاق . ًاقوقومو ًاعوفرم دوعسم نبا نع ىذمرتلا هجرخأ (54)

 . 8/1 يبطرقلا ريسفت (9) . 19/371١



 نمجرلا ةروس (0) ضخ

 س اك - لق صرت ساس سلس 1 رو جرلاس رب ب هس دو ل

 ىابف مج ناسح ت 0 نوف © نابْذكحت نر ءآلا< ىَأَف هج نامرو ٌلحنو ةهكنف اميف
 ترو حرص جرس و رص ره" يصر ل رص سل وو ص رث سه جرو رص ىف رص لا صر سارع سل ل

 سنإ نهئمطي ل ض) نابذكت حبر ءالا< يأن مايلنأ ىف ٌتاروِصَفُم روح ن نابذكت امير ءالا#

 تأ موس اهلعم هع راس رم هس صر وى عم جس

 ُُ ناسح يرقبعو رطخ فرفر لع نييكَمم نيج هنا نابذكم بر وألا ىف 47 تاجالو هَلْ

 نبل“ عي لب را را قال نس“ ١ نييسح حس

 02 نابذكت بر ءآلا< يَ

 ركذ امثإو . نامرلاو لخنلا عاونأو اهلك هكاوفلا عاونأ نم نيتنجلا د كنه ”اخنو ٌةهكاف امهيف»

 مث : يسولألا لاق برعلا ةهكاف بلاغ اممنألو هكاوفلا رئاس ىلع !مههفرشو |مهلضف ىلع ًاهيبنت نامرلاو لخنلا
 تاريخ نهيف# هريسفت مدقت «نابذكت امكبر ءالآ يأبف# ©هفرعن ام ءارو اهنامرو ةنجلا لخن نإ
 امكبر ءالآ يأبفإ# هوجولا ناسحح . قالخألا تاميرك تاحلاص ءاسن نانجلا كلت ىف يأ «ناسِح

 ال تاروتسملا تاردخملا نيعلا ٌروحلا نه يأ «مايخلا يف تاروصقم روح هريسفت مدقت «نابذكت

 ءاسنلاو : نايح وبأ لاق . فوجملا ؤلؤللا مايخ ف نهرودحن يف نرصق دق . نهفرشو نهتماركل نجرخي
 ةنح لا مايحنو قرطلا ىف تافاوطب نسل : نسحلا لاق نهتنايص ىلع لدت تويبلا نهتمزالم ذإ كلذب دع

 ةيواز لك ىف ٠ اليم نوتس اهضرع . ةفوحبم و ةْوَلْؤُل نم ةميخ ةنجلا ىف نإ ) ثيدحلا ىفو . "'ؤلؤللا توبب

 هريسفت مدقت «نابذكت امكبر ءالآ يأبف# ©"( نونم ملا مهيلع فوطي ٠ . نيرخآلا نوري ام لهأ اهنم

 الو سنرالا نم ال مهجاوزأ لبق دحأ نهشغي ملو نهعماجي مل يأ «ناج الو مهلبق سْن نهئمطي مل»
 . نيميلا باحصأل ًايناث ناتر وكذملا ناتنجلاو . نيقباسلل ًالوأ ناتروكذملا ناتنجلا : ليهستلا ىف لاق نجلا نم

 امهيف# كانه لاقف . امههدعب نيتللا نيتنجلا فاصوأ نم ىلعأ نييلوألا نيتنحجلا فاصوأ لعج فيك رظناو

 نم امهيف# كانه لاقو ٠ خضنلا نم دشأ ئرجلاو 4ناتحاضن نانيع امهيف# انه لاقو #نايرجن نانيع

 روحلا ةفص يف لاقو . لمشأو معأ لوألاو 4نامرو لخنو ةهكاف امهيفإ انه لاقو 4ناجوز ةهكاف لك

 توقايلا نسحك ِنَسْح لك سيلو «ناسيح تاريخ نهيفإ انه لاقو 4ناجرملاو توقايلا نب أك» كانه
 «قربتسا نم اهنئاطب شرف ىلع نيثكتم» شرفلا فصو يف كانه لاقو . غلبأ كانه فصولاف ناجرملاو
 لضف نم لضفأ ءاكتالل ةّدعملا شرفلا نأ كش الو «رضُخن فرفر ىلع نيئكتمإ انه لاقو جابيدلا وهو
 ؟ نسجلاو سنيالا رشعم اي نابذكت ةليلجلا هللا معن ىأبف يأ «نابذكت امكبر ءالآ يأبفإ# ؟'ءابخلا

 ,يرقبعوإ ''ةنجلا دئاسو نم رضخ دئاسو ىلع نيدنتسم يأ «رّضُح ٍرفرفر ىلع نيئكّتم»
 ىلإ ةبسن يهو : يواصلا لاق ةنيزلاو روصلا عاونأب ةألحم . ةفرخزم ةنيخث سفانطو يأ «ناسسح
 شرف انل هللا بّرقف ٠ نسحلا ىف ةياهنلا تغلب ةشوقن وقنم طسب اهيف جسني ٠ . نميلا ةيحانب ةيرق ( رقبع »

 اي نابذكت ىلاعت هللا معن 55 ىأبف ىأ *نابذكت امكبر ءالآ يأبف# ' ةشوقنملا طسبلا كلتب نيتنجلا

 . ىراخبلا هجرخأ (#) . 194/48 طيحملا رحبلا 2, ١77/79 يناعملا حور )١(

 : سابع نبا لاقو نسحا لوق اذه () . ١817/11 يبطرقلاو 7/4 ليزنتلا مولعل ليهستلا.()

 ١٠١ /4 يواصلا ةيشاح (5) . هيلع مونلل شارفلا رهظ ىلع حرطي ام يهو سباحملا لوضف : فرفرلا



 مى نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 0 لا ل لا

 هج مارك ولأو لدلحلا ىذ كبر مسأ كرلبت

 تضافو هتاريخ ترثكو . ليلجلا ميظعلا هللا سدقتو هزنت يأ 4كبر مسا كرابت# نجلاو سنرالا رشعم
 متخ امل : رحبلا يف لاق ماعنإالاو لضفلاو «ء ءايربكلاو ةمظعلا بحاص يأ «ماركألاو لالجلا يذ# هتاكرب

 كبر مسا كرابتإ هلوقب ةرخآلا معن متخ #ماركأالاو لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو# هلوقب ايندلا معن ىلاعت
 ركذ انه بسانو .٠ ملاعلا ءانف ركذ دعب ىلاعت هل ةموميدلاو ءاقبلا ركذ كانه بسانو «ماركإالاو لالجلا يذ
 راد 5 لضفلاو ريخلا نم مهاتأ امو هتمارك راد 5 نينم ْؤملا ىلع هنانتما بقع ةدايزلاو ءائلا يهو ةكربلا

 ١ ميعنلا

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هعغالتلا

 قلخ# نيب ةلباقملا كلذكو «اهعضو ضرألاو# نيبو «اهعفر ءامسلاو# نيب ةفيطللا ةلباقملا - ١

 . ران نم جرام نم ناجلا قلخو# «راخفلاك لاصلص نم ناسنإالا

 . مظعلا يف لابجلاك يأ #مالعألاك رحبلا يف تآشنملا راوجلا هلو# لمجملا لسرملا هيبشتلا - ؟

 : لكلا ةدارإو ءزجلا قالطإ باب نموهو ةسدقملا هتاذ ىأ *كبر هجو ىقبيو# لسرملا زاجملا _“

 نوكش ريبدت نم اهيف امو ايندلا ءاهتنا هًّبش «نالقثلا اهبأ مكل غرفنس# ةيليثمتلا ةراعتسالا - ؛
 . دحاو رمأل غّرفتف رومأ هلغشي نم غارفب نجلاو سنإلا ةبساحم وهو دحاو نأش ءاقبو ةرخآلا ءيجنو قلخلا
 . ليثمتلا ليبس ىلع وه اغإو نأش نع نأش هلغشي ال ىلاعت هللاو

 . زيجعتلل انه رمألاف «اوذفناف . . اوذفنت نأ متعطتسا نإ يزيجعتلا رمألا  ه

 ةادأو هبشلا هجو فذح ةرمحلا ىف ةدرولاك ىأ «ةدرو تناكف ءامسلا تقشنا اذإفإ» غيلبلا هيشتلا 5

 : افيلي اضف ةيبكتلا
 . قاقتشالا سانج ىمسيو . فورحلاو لكشلا ريغتل «نيتنجلا انجو صقانلا سانجلا

 نهراصبأ نرصق ءاسن ىأ 4فرطلا تارصاق نهيف# ةفصلا ءاقيإو فوصوملا فذحب زاجيإالا -4
 . مهريغ ىلإ نرظني ال نهجاوزأ ىلع

 ٠ نمحرلا# ىلاعت هلوق أرقإ دحاو ركالس يف ةموظنم رد تابح هنأك فلكتملا ريغ عصرملا عجسلا - 4
 . ريثك ةروسلا ىف هلاثمأو #تنايبلا هملع « ناسنإلا قلخ ه نآرقلا ملع

 نآرقلا سورعو . سورع ءيش لكل »درو امل« نآرقلا سورع » نمحرلا ةروس ىمست : ةهدئابف
 , ")ع6 نمحرلا ةروس

 « نمحرلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 )١( طيحملا رحبلا 8/٠.٠ . ) )7نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح 4/ ١67 .



 نيكس رجم و 5 مر 5
 > توكل 2 تساف ايات رب 0

 . لاوهأ نم ةعاسلا يدي نيب نوكي امو « ةمايقلا موي لاوحأ ىلع ةميركلا ةروسلا هذه لمتشت *

 . ( نوقباسلا « لايشلا باحصأ ١ نيميلا باحصأ ) فئاوط ثالث ىلإ سانلا ماسقناو

 , نيدلا موي لداعلا ءازحلا نم مهل ىلاعت هللا هدعأ امو , قيرف لك لآم نع ةروسلا تثدحت دقو

 . ناسنإالا قلخ ىف . هعنصو هقلخ ٠ عيدب يف هتردق لامكو « هتينادحوو هللا دوجو ىلع لئالدلا تماقأ امك

 هنأو َ ميظعلا نآرقلا ركذب تهون مث . . رانلا يف ةوقلا نم هللا هعدوأ امو , ءاملا لازنإو َ تاننلا جارخإو

 . لاوهأو دئادش نم راضتحالا دنع ناسنإالا هاقلي امو . نيملاعلا بر ليزنت

 ىلإ نوقباسلاو « ةواقشلا لهأو « ةداعسلا لهأ مهو ثالثلا فئاوطلا ركذب ةروسلا تمتخحو هزم

 نم ةروسلا لوأ يف درو امل ليصفتلاك كلذ ناكف , مهنم لك ةبقاع تنّيبو « ميعنلا لهأ نم تاريخلا

 5 ماتخلاو ءدبلا ف نيب رقم ا رثآم ركذن ةداشإالاو . لامحإ

 . 2”( ًادبأ ةقاف هبصت مل ةليل لك

 0 لاق ةيبظ يبأ نع نع هدنسب (دوعسم نب هللا دبع) ةمجرت ف ركاسع نبا ظفاحلا جرخأو - ب

 ىهتشت اف : لاق « يبونذ : لاق ؟ يكتشت ام : لاقف نافع نب نامثع هداعف ؛ هيف قوت ىذلا هضرم هللا

 ا لاق . ينضرمأ ُبيبطلا :.لاق ؟ بيبطب كل رمآ الآ : لاق ء يبر ةمحر : لاق
 يتانب ترمأ ينإ ؟ رقفلا يتانب ىلع ىشختأ : لاق . كدعب نم كتانبل نوكي : لاق « هيف ىل ةجاح ال : لاق

 مل ةليل لك ةعقاولا ةروس أرق نم ) : لوقي هيك هللا لوسر تعمس ينإو «ةعقاولا ةروس ةليل لك نأرقي

 .«؟”اهعدي ال ةيبظوبأ ناكف ( ًادبأ ةقاف هبصت

 «نييدلا موي مهفزن اذه . . ىلإ . . ةبذاك اهتعقول سيل ٠ ةعقاولا تعقو اذإ» : ىلاعت هللا لاق

 . (05) ةيآ ةياهن ىلإ )١( ةيآ نم

. 
 5م ص ج ريثك نبا ريسفت (؟) . ركاسع نباو ىلعي وبأ ظفاحلا هجرخأ

)١( 



 نين ل

 هتعطق ىأ ٠ ثلا تللث نم ةعاج 0-2 ةقيقدلا 2 ءاوف ىف رياطتي ام ءابا 0-- سوسبملا
 ىف لخدأ اهضعب . نأك جسنلا ةمكح ةجوسنم 4ةنوضوما» ىنعمو زو ةقرف ىنعمك ل ىنعمف جاجزلا هلق

 (")ًاريعف ًاريع يحلا عم ف فابن ةنوضوم دواد حس نسمو

 مهوقع بهذتف نوركسي «نوفزتي» أهنم مهسوءر يف عادصلا مهقحل رمخلاب موقلا عدص «نوعدصي#»
 : تلصلا يبأ نب ةيمأ لاق عطق يأ هكوش دضخ «دوضغ#»

 (”دوضحم اهرديس ُبعاوكلا اهيف ةليلظ نانجلا ىف قئادحلا نإ

 ةببحتملا يهو بورع عمج #ًأب رع» ضعب قوف هضعب بكارتم «دوضنم» زوملا رجش : حلطلا «حلطإ
 ءاملا #ميمحلا# داوسلا ديدشلا مومحيلا «مومحي#» ندبلا ماسم ىف لخدت ةراح حير «مومس# اهجوز ىلإ

 . اهبيصي ءادل ىورت ال يتلا شاطعلا ليوالا «ميملا» يلغملا

 رك رب اس و

 محلا ب

 ذب بو هج اكر لتالا يب حز اطبخ جيك تقر نت جتا اذ
 تئدحو . اهعوقو نم دب ال يتلا ةمايقلا تماق اذإ ىأ «ةعقاولا تعقو اذإ» : ركيسيفتلا
 تيمس : يواضيبلا لاق لايخلا هفصي الام لاوهألا نم ناك . ناسنإالا بلق اهل علخني يتلا ةماطلا ةيهادلا
 هذهو ٠ ةماطلاو ةفزآالاو ةحخاصلاك ةمايقلا ءاسأ نم مسا ةعقاولا : سابع نبا لاقو "”اهعوقو ققحتل ةعقاو

 تاذكت ةبداك سفن اهعوقو دنع نوكي ال ىأ #ةبزذاك اهتعقوإ سيل# «©اهنأش مظع ىضتقت ءايشآلا

 اًملفإف ىلاعت هلوتك ًانايع باذعلا ىرت اهنأل رذئتيح نمؤت ,سفن لك نآل . مويلا نيبذكملا لاحك اهعوقوب
 ضفخت ٠ نيرخآل ةعفار ماوقأل ةضفاخ يه يأ 4«ةعفار ةضفاخ# 2” 4هدحو هللاب انمأ اولاق انسأب اوأر

 ايندلا يف اوناك نإو ميحجلا ىلإ أماوقأ ضفخت : نسحلا لاق ةنجلا يف هللا ءايلوأ عفرتو « رانلا يف هللا ءادعأ
 لاقف كلذ نوكي ىتم ىلاعت نيب مث . 3” ءاعبصو اينذلا يف اوناك نإو نيلع لعأ لإ نيرخآ عفرتو« ةزعا

 أم لك مدهني ثيحب ٠ ًاديدش ًابارطضا تبرطضاو 2 ًافينع ًالازلز تلزلز ىأ «ًأَّجر ُضرألا تجر اذإ#»

 اهيلع ام لك مدهني ىتح دهملا يف يبصلا م 0 ابك جرث : نورسفملا لاق خسار ٍدوطو . خماش ءانب نم اهقوف

 ىنح ًاديتفت تدّتف ىأ ك«ًأَسب لابجلا تسب "نوصحو لابج نم اهيف ام لك رسكنيو . ءانب نم

 اذه (8) . 7٠١7/8 طيحملا ريسفت (4) . 470// يواضيبلا ريسفن (") . ٠١١/8 طيحملا رحبلا (؟5) . 7١١/١17 يبطرقلا ريسفت )١(

 اذإ  اهعوقول سيل ىنعملا نأ ريثك نبا رايتخاو . يسولألاو دوعسلا يبأو يواضييبلا رايتخا وهو ةميركلا ةيآلا ريسفت يف حجرألا وه لوقلا
 ريثك نبا رصتخمم (5) . ملعأ هللاو رهظأو قدأ لوألاو : ةداتقو نسحلا نع اذه وحن يورو « اهعفدي عقاد الو اهفرصي فراص هللا دارأ

 . 195/1١1 يبطرقلا ريسفت (0) . 2 /+



 ةعقاولا ةروس (87) 47
 ا ا ا 0-7 ٠

 مام حل ص دب ةايسام ١ رم م وص و رس رك مد14 1 يزل ا

 © ةَنَميَمْلا بحضأآم ةئميملا بنحضأف يح َهمَلَن اجاوزأ تنك و د امبنم كبه َتناَكَم يد اثن
 دم رعود 200 لا لا 0 ل لا

 تدنج ىف 9 توبَرََمْلا كيلو 52 نوفا نوقبلسلاو 2 ةَمَكْشَمْلا بحضأ آم ة ةمعثملا باوصاو

 رص سس للا 2 3"

 ن2 نيرخآل ا نم م ليلو نط نيلوألا نم هل لد ميعنلآ

 ًارابغ تراصف يأ «أ كيس ءابه تناكفإ» ةغئاش تناك نأ دعب - لولبملاوهو موسما قيدلاج تراض

 ثبنملاو . "9 ءابحلا وه اذهف ةذفانلا لخد اذإ سمشلا عاعش يف ىري ىذلاك « ءاوهلا يف ًارياطتم ًاقرفتم

 تناكف لابجلا ترّئيسو# هلوقو * شوفنملا نهعلاك لابحلا نوكتو# ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو . قرفتملا

 لهأو « نيميلا لهأ » ةئثالث ًاقرفو ًافانصأ  سانلا اهيأ  متنكو ىأ «ةئالث ًاجاوزأ متنكو» «ًابارس
 مهف نيميلا باحصأ امأو , ةنجلا ىف ىلعلا تاجردلا لهأ مهف نوقباسلا امأف « قبسلا لهأو « لاهشلا

 نب نوميم لاق ةرخآلا ف سانلا بتارم هذهو ءرانلا لهأ مهف لامهشلا باحصأ امأو « ةنجلا لهأ رئاس

 باحصأ ام ةنميملا باحصأاف# هلوقب لاعت مهلّصف مث , «"رانلا ىف دحاوو ةنجلا ىف نانثا : نارهم

 مهاح يه امو مه نم ؟ ةنميملا باحصأ ءيش يأ يردت له يأ ميظعتلاو ميخفتلل ماهفتسا ؟ «ةنميمل

 مكوحد ل مهناشل ظعتوا+ عقاب تييجعت رفق, ميتاهبا و مهتلادتسس نوتززي نيذلا متنإ ؟ مهتلسو
 مهناح يه امو ؟ مه نم يردت له يأ ؟ «ةمأشملا باحصأ ام ةمأشملا باحصأوإ اهب مهمعنتو ةنجلا

 لاق مهئاقشو رانلا مفوخد يف مهلاحل بيجعت هيفف ؛ مهامشب مهفئاحص نوتؤي نيذلا مهنإ ؟ مهتفصو

 هلوقك بيجعتلاو ميخفتلل «ةمأشملا باحصأ ام» و «ةنميملا باحصأ امإط يف ريركتلاو : يبطرقلا

 . لوألا يف ميخفتلا دوصقملاو : يسولألا لاقو 4 ةعراقلا ام ةعراقلا# هلوقو «ةقاحلا ام ةقاحلا
 باحصأف : ليف هنأك ةعاظفلاو ةماخفلا ىف نيقيرفلا نأش نم عماسلا بيجعتو (؛ يناثلا ف عيظفتلاو

 وه اذه «نوقباسلا نوقباسلاو# «”لاحلا ءوس ةياغ ىف ةمأشملا باحصأو « لاح لا نسح ةياغ يف ةنميملا
 ميعنلا ىلإ نوقباسلا مه ؛ تانسحلاو تاريخلا ىلإ نوقباسلاو ىأ ةث ةثالثلا جاوزألا نم ثلاثلا فنصلا

 ىفو « هراوج ىف ؛ هللا نم نوبرقملا مه كئلوأ يأ 4نوبرقملا كئلوأ» هلوقب مهيلع ىنثأ مث « تانحلاو

 نإف : نزاخلا لاف اهيف كوتعتتي دلخلا تانج يف مها ىأ «ميعتلا تانج يفو» هتمارك راذو . هشرع لظ

 هللا نأ كلذو ةفيطل هيف : تلق ؟ نيميلا باحصأ ىلع ميدقتلاب ىلوأ اوناكو نيقباسلا ركذ رخأ مل : تلق

 5 باوثلا ىف ةبغر دادزيف ُنسحم امإف . هدابعل ًافيوخت ةعاسلا مايق دنع ةلئاهلا رومألا ةروسلا لوأ ىف ركذ

 ركذ مث « اوبغريو اوعمسيل نيميلا باحصأ مادق كلذلف ؛ يا ا

 «0اودهتجيو اودجيل ربكألا عزفلا مهنزحي ال نيذلا مهو نيقباسلا ركذ مث , اوبهريل لاهشلا باحصأ

 « نيرخآلا نم ليلقو# ةفلاسلا ممألا نم ةريثك ةعامج نوبرقملا ا ىأ «نيلوألا نم ٌهَّلُثِد

 )١( يبطرقلا ريسفت (7) . 4378 /7 ريثك نبأ ريسفت رصتخم (") . سابع نبا لوق اذه /1١1/ 1949 .

 )( يسولألا ريسفت 70/171١ . ) )8نزاخلا ريسفت ١8/84 .



 ا نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 راج سق رو سد ى ساسس سا رف 2 رار سرس

 يوب او أب ع والو ماطع ثوب ع يقمع وكم هجوم

 2 تاع نعاس ١ نص ل سا رب مص اصاس تع رق رصاص سوس ع را 2

 م نوبتَسن وبس امم ربط مككو يجد نو ريح ام ةهكلقو) نوفزنيبالو اهنع َنوعدصاَل (ج) نعم نم ساكو

 ءايبنألا نأل , مهلبق ناك نم ىلإ ةفاضإللاب ًاليلق اوُمسو : يبطرقلا لاق ةمألا هذه نم ليلق مهو يأ
 انتمأ . نم قيدصتلا ىلإ قبس نم ددع ىلع اودازف . مهنم ناميالا ىلإ نوقباسلا رثكف « ةرثك اوناك نيمدقتملا

 د هلوقب دارملا نإ : ليقو '” ةيآلا الت مث انيقباس نم رثكأ ىضم نم اوقباس : نسحلا لاق

 دمحم ةمأ نم نيقيرفلا الك نوكيف . ةمألا هذه نم نورخأتملا نورخآلاو . ةمآلا هذه لوأ #نوقباسلا

 ردلاب ةعصرم . بهذلا نابضقب ةجوسنم ةرتسأ ىلع نيسلاج يأ «ةنوضوم ريس ىلعإ ©
 يأ «اهيلع نيئكتمإ# "هب ةجوسنم ينعي بهذلاب ةلومرم يأ #«ةنوضوم# : سابع نبا لاق توقايلاو

 ىلإ مهضعب هوجو يأ «نيلباقتم# نيفرتملا نيمعنملا ناَف رسأآلا كلت ىلع نيغجطضم مهنوك لاح

 مهيلع فوطي#» سولجلا بدأ ىف لمكأو . رورسلا ىف لخدأ اذهو . دحأ ءارو دحأ نسل . ضعب

 : نايح وبأ لاق نومرهم الو نوتومي ال ٠ . ابصلا ةراضن يف لافطأ ةمدخلل مهيلع رودي يأ «نودّلخم نادلو

 ا واس وو ا اويل ًادلحم ةنجلا ىف نم لك ناك نإو - دلخلاب اوفصو

 «قيرابأو# اهل ىرع ال ةريدتسم ةريبك حادقأب َى أ #باوكابؤ ا“! هلعو لج مهفصو اك نوربكي الو

 ةذل رمخ نم سأكو يأ # نسيعم نم سأكو# اهنول ءافص نم قربت ىرع اهل قيرابأبو يأ قيربإ عمج

 نيعملاو : يبطرقلا لاق ةحراس نويع نم يه لب ايندلا رمخك رصعت مل : سايع نبا لاق نويعلا نم ةيراج
 يتلا ايندلا رمخك تسيل . نويعلا نم ةيراجلا رمخلا عضوملا اذه يف دارملا نأ ريغ . رمخ وأ ءام نم يراجلا

 الوإ# اهبرش نم مهسوءر عدصنت ال يأ «اهنع نوعّدصُي الإ» « ةجلاعمو بلجر رفح حبح
 : لاصخ عبرأ رمخلا يف : سابع نبا لاق اندلا ريخك فيقعب بمالك نوركس الزنا 4 نوفزني

 (ةميمذلا لاصخلا هذه نع اههّزنو ةنحلا رمخ ىلاعت ركذ دقو . لوبلاو « ءيقلاو 5 عادصلاو ءٌركسلا

 محلول اهعونتو اهترثكل مهسوفن هيهتشت ام نوراتخي ةريثك ةهكاف اهيف مهو ىأ «نورّبختي ام ةهكافوإ»
 ريطلا محل مهدحأ بلق ىلع رطخب : سابع نبا لاق نوهتشيو نوبحي امبريط محلو يأ «ن وهتنشي ام رسيط

 هيهتشتف ةنجلا يف ريطلا ىلإ رظنتل كننإ ) ثيدحلا ىفوايوشموأ ًايلقم ىهتشا ام ىلع هيدي نيب عقي ىتح ريطيف
 لب عوج نع ال نولكأي ةنجلا لهأ نأل محللا ىلع ةهكافلا مدقو : يزارلا لاق "( ًايوشم كيدي نيب رخيف

 )١( يبطرقلا ريسفت 17/7٠١ . ) )7يبطرقلاو . دوعسلا يبأو . ريرج نباك . نيرسفملا روهمج رايتخا وه هانفلسأ يذلا لوألا لوقلا .
 ريخ يه ةمآلا هذه نأل . فيعض وه لب رظن هيف ريرج نبا هراتخا يذلا لوقلا : لاقف يناثلا لوقلا ريثك نبا راتخاو . ىبسولألاو . يواضيبلاو

 اذإف . نيقباسلا نم مهلكو ةريثك ةرثك ءايبنألا نأ تملع دق : لوقأ خلا . . اهنم رثكأ اهريغ يف نوبرقملا نوكي نأ دعبيف . نآرقلا صنب ممألا

 الاهعومجمي ممألا لضفأو ةنجلا ًالوخد ممألا رثكأ ِةِلَي دمحم ةمأ ىقبتو . ةمألا هذه صاوخ نم رثكأ اوناك صاوخلا نم مهعابتأ مهيلإ مضنا

 طيحملا رحبلا (5) . 57. /" ريثك نبا رصتخم (”) . ملعأ هللاو لاكشرالا كلذب عفدنيف ءاهصاوخب 4/  )8( . 7١يبطرقلا ريسفت 11/7١ .

 ) )5ريثك نبا يف اذك متاح يبأ نبا هجرخأ (1/) 47. /7 ريثك نبا ريسفت رصتخم '/ ١" ,



 ةعقاولا ةروس (83) قل

 الو اومَل اهيف نوعمس ال يجو َنولمَعَب أوناك امي ءآَّوَب © بونكملا ونْؤللا سمك نو نيع روحو مر رص ص حارا م هو 0 را

 جأَطو كي دوضختر دس ىف ي ٍنيِمَيْلأ بحأآ م نيميْلأ بححأو د املس املس البق ال راجيا

 ير بوُكسُم وآمو ع دودم ٍلظَو يو دوُصنُم
 لاثمأك « نيع روحوو» ©”اهمدق كلذلف ايندلا ىف ناعبشلا لاحك رثكأ ةهكافلا ىلإ مهليمف . هكفتلل
 لامجلا ةياغ يف  نويعلا تاعساولا . نيعلا روحلا نم ءاسن ميعنلا كلذ عم مهلو يأ «نونتكملا ؤّؤللا

 يف ؤلؤللاب نههبش : ليهستلا يف لاق ىديألا هسمت مل يذلا «. ءاقنلاو ءافصلا ف ٌؤلؤللا نهنأك . ءاهبلاو

 اذه نع هوه للا لوسر « ةملس مأ » تلأس نيحو « هنسح رييغت نع دعبأ هنأل نونكملاب هفصوو . ضايبلا

 #*«نولمعي اوناكامب ءازج# 9 ( ىديألا هسمت مل ىذلا فادصألا يف ردلا ءافصك نه ؤافص » لاق هيبشتلا

 ل . ايندلا يف حلاصلا مهلمعل ءازج هلك كلذ مهل انلعج ىأ

 ام مثإ مهقحلي الو . مالكلا شحاف مهناذآ قرطي ال يأ «ًاميثأت الو أوغل اهيف نوعمسي الإ لاقف
 مهضعب لوق الإ يأ «مالس ًاسالس الي الإ ""بذك الو ًلطاب نوعمسي ال : سايع نبا لاق نوعمسي

 هنأ رهاظلاو : ل ب ا ا ا

 مالسلا نوشفي مهن أ ىنعملاو : دوعسلا وبأ لاقو مي رئاتلا الو وغللا يف جردني مل هنآل عطقنم ءانثتسا

 ليصفت يف عرش مث . . «”ذروأ مدي رخآلا مالس الإ مهتم لك عمسي الوأ « مالس دعب امالس نومأسيف

 ماهفتسا ؟ «نيميلا باحصأ ام نيميلا باحصأو# لاقف نيميلا باحصأ مهو يناثلا فنصلا لاوحأ
 مه يأ «دوضخم رديم يفإ) ؟ مفاسس نع اكو ب و نما كارلا ان أ فاح نس يحتلاو يعل

 يأ دضُخ يذلا دوضخملاو , قبنلا رجش : ٌردَّسلاو : نورسفملا لاق هكوش عطق يذلا قبنلا راجشأ تحت
 ركذ ىلاعت هللا نإ : هللا لوسر اي لاقف يهل لوسر ىلإ ءاج ًيبارعأ نأ ) : دا لوو هكدا مع

 كَ هللا لوسر لاقف . ًاكوش هل نإف ردسلا : لاق ؟ يه امو : لاقف . اهبحاص ىذؤت ةرجش 5 ةنجلا ف

 نم ةرمشلا نإو , ةرمث ةكوش لك ناكم لعجف هكوشُهللا دّضخ ؟ «دوضحت ردس يف لوقي هللا سيلأ

 7 حلطوإ» "" ( رخآلا هبشي نول اهيف ام ؛  ماعطلا نم ًانول نيعبسو نينثا نع قّتفت هرمث
 مئاد لظو يأ «دودمم لظو#» هالعأ ىلإ هلفسأ نم لمحلاب دضُت دق مكارتم يأ «دوضنم# ىنعمو زوملا

 الو ًاسمش اهيف نوري الإ اهيف سمش ال اهلك لظ ةنجلا نأل ٠ سمشلا هخسنت الو لوزي ال قاب
 00 | اوءرقاو اهعطقي ال ماع ةئام اهلظ يف بكارلا ريسي ةرجش ةنجلا يف نإ ) ثيدحلا يفو «ًاريرهمز

 ىأ «اهّلظو مئاد اهلكأ» مئادوهف هل لاوز ال يأ «دودمم» ىنعمو : ىزارلا لاقو 1« دود لظو#و»
 9 امئاد راج ِءامو يأ «بوكسم ءامو# © ىلاعت هللا هقلخي لظ لب . راجشألا لظ سيل لظلاو ؛ مئاد

 ١.5/8 طيحملا رحبلا (4) . 7.5/11 يبطرقلا ريسفت (”) . 9 /4 ليزنتلا مولعل ليهستلا (؟) . ١187/7 ريبكلا ريسفتلا )١(

 ريبكلا ريسفتلا (8).ىراخبلا هجرخأ (7) . ١4 . 7 يناعملا حور رظناو يقهيبلاو مكاحلا هجرخأ (4). 8/."1 دوعسلا يبأ ريسفت (6)
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 07 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ل ا ع 016- 7

 نهنلعخل © أَنا ١ نهتناتنا نإ ب ةعوف م شرفو (يج) ةعونم الو ةعوطقمال هيج ة ريثك ةهكلفو

 عرس رولي #2 ره خ2

 42 ني رخآلا نم ةلشو هدف نيلوألا نمل ه2 نيمَبْلا يحل جد ابارثأ ابرع يجد اراكبأ

 5 ةزيزع مهدالب ىف راهنألاو . ةيداب باحصأ سرعلا تناك : يبطرقلا لاق دودخأ ريغ ىف ىرجي 5 عطقني

 هايملاو . اهلالظو راجشألا يهو ةهزنلا بابسأب ةنجلاب اودعوف « ءاشرلاو ولدلاب الإ ءاملا ىلإ نولصي ال

 ةليلقلاب تسيل . ةعونتم ةريثك ةهكافو ىأ #ةعونمم الو ةعوطقم ال ةريثك ةهكافو# ” اهنايرجو رابخألاو
 لاق ٠ دحأ نع ةعونمب تسيلو ؛ ءاتشلا يف ايندلا راهث عطقنت |[ عطقنت ال . مهدالب ىف تناك | ةزيزعلا

 نم ةرمث تعطق ام ) ثيدحلا يفو '”اهذخأ دارأ اذإ رلحأ نم عنتمت الو . تينج اذإ عطقنت ال : سابع نبا

 اهعافترا ) ثيدحلا ىفو ةمعان ةئيطو ةيلاع ىأ «ةعوقرم ٍشرفو# "( ىرخأ اهناكم داع الإ ةنجلا رايث

 ثيح نم اذه دعبتست الو : ىسرلألا لاق ©( ماع ةئام سمح امهنيب ام ةريسمو ؛ ضرألاو ءامسلا نيب ابك

 مث اهيلع سولجلا دارأ اذإ نم ؤملل ضفخنت 1” كلر رول وف خا ملاع ملاعلاف 1 لوزنلاو حورعلا

 : !ديدح انس وسلا ءاسن انقلخ ىأ «ءاشنإ نهانأشنأ انإإ» ريدق ءيش لك ىلع هللاو « هب عفترت

 رخآ ًاقلخ ةنجلا يف نهقلخي ىلاعت هللا نأ ءاسنلا ءاشنإ ىنعمو : ليهستلا ىف لاق ٠ ًابيجع ًاعادبإ نهانعدبأو
 ينعي : سابع نبا لاق ” ةليمج عجرت ةحيبقلاو « ةباش عجرت زوجعلاف . ايندلا فالخب نسحلا ةياغ يف
 ىأ «ًاراكبأ نُمانلعجف» "رخآ ًاقلخ مرهشلاوا ربكلا دعب هللا نهقلخ طمشلا زئاجعلا تايمدآلا

 اهجوزل ةببحتملا يهو بو رع 0 «ًابّرع#» ًاراكبأ ٌنهودجو نهجاوزأ نهاتأ املك . ىراذع نهانلعجف
 «ًابارتأ# © نهجاوزأ نيهتشي يتاوللا نمل تاببحتملا نهجاوزأل تاقشاعلا نه : دهاجمي لاق هل ةقشاعلا

 : تلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ نع . نيثالثو ثالث ءانبأ نس يف . نهجاوزأ عم نيبلا ىف تايوعيهىأ

 مأ اي لاقف #ًابارثأ ًابرع © ًاراكبأ ' نهانلعجن « ًءاشنإ نهانأشنأ اَنِإ» ىلاعت 0 نع ٍةَك يبنلا تلأس)
 ىلع ابارتأ ريكلا دعب هللا نهلعج « ًاصمر « ًاشمع ؛ ًاطمُش « زئاجع ايندلا ىف نضبُ يتاوللا نه : ةملس

 عدا : هللا لوسر اي تلاقف ةكو يبنلا تءاج ًازوجع ةأرما نأ ثيدحلا يفو "'*( ءاوتسالا يف دحاو اليم

 اهوربخأ : لاقف « يلا يس دو اجو يعن لاَقف ٠ ةنحلا ينلخدي نأ هللا

 ١ #ًاراكبأ نسادامستو ًءاشنإ نمهانأشنأ اّنِإ» لوقي ىلاعت هللا نإف . زوجع يهو اهلخدت ال اهنأ

 لاق مث. ةنجلا كَ نب اوعتمتسيل نيميلا باحصأل راكبألا ءاسنلا ءال ؤه انأشنأ يأ «نيميلا باحصألو»

 ةعامحو . ةيضاملا ممألا نم نيلوألا نم ةعامج مه ىأ « نيردألا نف ةلتو 8 نييلوألا نم ةّلُثإ» ىلاعت

 ةيآلا نيبو «نيرخآلا نم ةلئثو ةيآلا هذه نيب ىفانت الو : رحبلا يف لاق ؛ هي دمحم ةمأ نم نيرخأتملا نم

 «نيرخآلا نم ليلقو# لاق كلذلف نيقباسلا ىف ةيناثلا نأل «نيرخآلا نم ليلقوإل# هلوق يهو اهتقبس يتلا

 . يذمرتلاو يئاسنلا هجرخأ (4) . يناربطلا هجرخأ (") . 18/4 نزانخلا ريسفت (؟) . :4/11/ يبطرقلا ريسفت )1١(

 ١47 /؟ا/ يبسولألا ريسفت (8) . 18/14 نزاخلا ريسفت (9/) . 4١ /4 ليهستلا (5) . ١41/517 يناعملا حور (0)

 . لئامشلا يف ىذمرتلا هجرخأ(٠ )١ ًاعوفرم سنأ نع ىذمرتلا هجرخأ ثيدحلاو ١/7" يبطرقلا ريسفت (4)



 ةعقاولا ةروس (55) | 5-5
 اللا 0 عسسل مس سس مع ل معسل سل

 ره 0 سد جرس

 يك الو د رابال 2 م ومحي نم لظو كر ميمو م وعم ىف و لاتلا ٌبصحْأ آم ام لامثلا بنحو

 نيم ا َنوُوُمي أوناكو يد ييظعلا ثنا َلعَدورصي أوناكو 2 نفت كلذ َلْبَع أوناك مسمنإ ©
 3 صر سرس ١ع همس 2 المرا الا لس

 كابير لاو َنيِلوأْلا تن لق 2 َنولوألا انو ايا“ و 52 ةورعمل اء ادعو ابار كو

 نم رحت رق نم وكس يد نوبذكملا نولاَصلا اهيا ركنإ مث م مولعم موي تاَقيم ّلِإ َنوعومِجمَل

 © مهلا نب ِهََعَنوبِرَمَف هج توطبلا اننم نوعا 45 روق
 ثلاثلا فنصلا نايب يف ىلاعت عرش مث . . ©”4نيرخآلا نم ةلّثو» لاق كلذلو نيميلا باحصأ يف هذهو
 عيظفتلاو ليوهتلا ىنعمب ماهفتسا «لامشلا باحصأ ام لامشلا باحصأوإ لاقف رانلا لهأ مهو

 ؟ لامشلا باحصأ ام - مهلئامشب مهبتك نوطعي نيذلا مهو - لامشلا باحصأو يأ ملاح نم بيجعتلاو

 رانلا نم ةراح حير ىف ىأ * ميمحو مومس يفإ» لاقف مهلاح ىلاعت لصف مث ؟ مهآم فيكو مهلاح ام يأ
 0 ديدش دوسأ ناخد نم لظ ىفو ىأ «مومحي نسم. لظووب ةرارحلا ديدش ءامو « ماسملا ىف ذفنت

 ب ا ةدش نم ناسنإالا هب حورتسي ًادراب لظلا اذه سيل ىأ عراب الو

 .رحلا عفد : اهدحأ : نيرم ١ ىلإ .عيرت لاقلا هدئاف نإ ١ نازاخلا لاب هلع ءيفتسي نم هب رسُي رظنملا

 ناخد نم لظ يف ممنأل اذه فالخب رانلا لهأ لظو « ًامركم هيف ناسنإلا نوكو رظنملا نسح : ىناثلاو
 مهنأل يأ «َنيفرْتُم كلذ لبق اوناك ٍمهّنِإ ف لاقف كلذ مهقاقحتسا ببس ىلاعت نسيب مث . . "راح دوسأ

 يأ «ميظعلا ثنيجلا ىلع دود اوناكو# تاذلملاو تاوهشلا ىلع نيلبقم ؛ ا ايندلا ْق اوناك

 ىلع ةموادملا ىلع لدي رارصإالا ظفل : نورسفملا لاق هللاب كرشلا وهو ميظعلا بنذلا ىلع نوموادي اوناكو

 اذْيأ نولوقي اوناكو» سابع نبا هلاق امك هللاب رفكلا انه هب دارملاو ريبكلا بنذلا وه ثنحلاو . ةيصعملا
 ؟ ةرخن ًاماظعو ًابارت انداسجأ حبصت نأ دعب ثعبنس له ىأ «نوئوعبمل اننأ ًاماظعو ًابارت انكو انتم

 لهو ىأ هيف ةغلابمو راكنوال ديكأت ؟ 4نولوألا انؤابآ وأ» هل بيذكتو ثعبلا رمأل مهنم داعبتسا اذهو

 نيرخآلاو نيلوألا نإ لقول ؟ مهماظع تتتفتو مهماسجأ تيلب نأ دعب لئاوألا ان ؤابأ ثعبيس

 3 نيقحاللاو مهنم نيقباسلا ًاعيمج قئالخلا نإ : دمعلاب ف لكلا «#مولعم موي تاقيم ىلإ ن وعومجمل

 هل عومجم موي كلذإ» رخأتي الو مدقتي ال مولعم تقوب هللا هددح ىذلا باسحلا مويل نورشحيو نوعمجيس

 نولكآل نوبذكملا نولاضلا اهأ مكنإ مث «دودعم لجأل الإ هرخؤن امو . ذوهشم موي كلذو سانلا
 ثعبلاب نوبذكملا . ىدهلا نع نولاضلا . ةكم ةكم رافك رشعم اي مكنإ مث يأ #موقز نسم رجش نم

 نوئلاىفف يأ #نوطبلا اهنم نوئلاهفإ# ميحجلا لصأ ىف تبني يذلا موقزلا رجش نم نولكآل . روشنلاو

 هيلع نوب راشف يأ #ميمحلا نم هيلع نوب راشف» مكيلع عوجلا ةبلغل ةثيبخلا ةرجشلا كلت نم مكنوطب
 )١( نزاخلا ريفت (7) . ١٠7ا/ /8 طيحملا رحبلا 4/7١ .



 صو رم سيرا رلرللا لم دار م

 ص © نيدلأ موي مهن اذنه 5 م مهآ برش نورك

 نبا لاق شاطعلا ليالا برش نوبراشف ىأ «ميهلا برش نوب راشف# هنايلغ دتشا يذلا راحلا ءاملا
 نم رانلا لهأ ىلع طلسي هنإ : دوعسلا وبأ لاقو "اهبيصي ءادل ىورت ال يتلا شاطعلا لبوالا ميلا : سابع
 ةرارحلا ةياغ ف وهو  مهنوطب هنم اوألم اذإف ٠ , لهملاك وه يذلا موقزلا لكأ ىلإ مهرطضي ام عوجلا
 برش هنوب رشيف ٠ مهءاعمأ عطقي يذلا ميمحلا برش ىلإ مهرطضي ام شطعلا نم مهيلع طّلُسس  ةرارملاو

 هذه ىأ «نيدلا موي مزن اذه# ””ىورت الو برشتف اهبيصي ءادوهو مايهلا اهب يتلا لييالا يهو ميلا

 لوأ فيضلل أيبي ام لصألا يف لّرْتلاو : يواصلا لاق مهب مكهت هيفو . ةمايقلا موي مهتماركو مهتفايض

 مهب مكهت ًالرُن موقزلا ةيمستف « ةماركلاو فحتلا نم همودق

 «ميظعلا كبر مساب حبسف . . ىلإ . . نوقدصت الولف مكانقلخ نحن » : ىلاعت هللا لاق

 . ةروسلا ةياهن (45) ةيأ ىلإ (5ا/) ةيأ نم

 ىلع نيهاربلاو ةلدآلا انه ركذ . منهج ران يف مهلاوحأو نيمرجملا ءايقشألا ىلاعت ركذ مل : هّبسمانملا
 ةروسلا مشخخو ٠ هللا دوجوب بذكملا ركنملا ىلع ةجحلا موقتل 5 هعنصو هقلخ عيدب ىف هتينادحوو هللا ةرذق

 ال ليصفتلاك كلذ نوكيل ٠ تاريخلا ىلإ نيقباسلاو . ةواقشلا لهأو . ةداعسلا لهأ ركذب هيونتلاب ةميركلا

 . لآملاو ءدبلا ىف نيبرقملا رثآم ركذب ةداشإالاو , لامحإالا نم ةروسلا لوأ ىف درو

 ءيشب ثرتكم ريغ سفنلا طسبنم هكف لجرو ٠ هب مّن ءيشلاب هكفت 4نوهكفت» : ىخففللا

 : رعاشلا لاق ةنزم عمج باحسلا «نزملا»

 (ليخب ل انيف الو ماهك انباصن يف ام نزملا ءاك نحنو

 وهو ءاوقلا لخد اذإ لجرلا ىوقأ لاقي نيرفاسملا #نيوقملا» اهحدق دانزلا نم رانلا ىروأ #نوروت»
 : رعاشلا لاق عوجلا ىوقلاو . رفقلا

 «ميتل لاقي نأ نم ةظفاحم اشحلا يواط ىوقلا راتخآل ينإو

 ةنهادملا 0 0 0 ِ 00 ه1 و هنطاب فالح 0 2 نهدلا ا

 )١( دوعسلا يبأ ريسفت (؟) . ؟6١© /1/ يبطرقلا ريسفت ©/ ١77

 يبطرقلا ريسفت (؟9) 11/ )1( . 77١قباسلا مجرملا سفن 775/117 .



 ةعقاولا ةروس (65) ما

 و ت يل ريم مزور ج مور نا رمح يمع

 نحت © نوفل نك مآ هنوقلحت منَ © نونمتام ميءرفأ يو ٌنوُقدصن الولف كنق ع
 سا ريم ساس سرا سوال مس 2 يا ا اا ا ا لا لا د 2

 © َنولعَت ال مف < هنيو ركلتمأ لدن نأ ع هج نيفوُبسم نح امو ترم تيان اَنردَق
 رع وص 2 ._. هز ريل رار رح رج سا سا ىو ص اص سل م لس

 مج نشرح اه مت ُميكرْكأ نج دورك الولف لوألا ةأشْنلآ متملع دلو

 ًالهف ٠ . مدعلا نم ٌسانلا اهيأ مكانقلخ نحن يأ «نوقٌدصُت الولف مكانقلخ نحن : ر//سفللا
 اّمع ينوربخأ ىأ 4نونُمت ام متيأرفأ#» ةداعإلا ىلع ٌرداق ءدبلا ىلع ردق نم نإف ؟ ثعبلاب ا
 اذه نوقلخت متنأ له يأ ؟ ”4«نوقلاخلا نحن مأ هنورقلخت مقنأأ» ءاسنلا ماحرأ يف ينملا نم هنوبصت

 نايبو نيكرشملا ىلع جاجتحا اذهو : يبطرقلا لاق !؟ هانروصو هانقلخ انتردقب نحن مأ : ايوس ًارشب“ونل
 «توملا مكنيب انرّدق نحنإ» '”ثعبلاب اوفرتعاف انريغ ال هوقلاخ انأب متررقأ اذإ ىنعملاو ىلوألا ةيآلل
 ءامسلا لهأ نيب هيف ىواس : كاحضلا لاق هيف مكنيب ائيواسو توملاب مكيلع انمكحو انيضق نحن يأ

 نحب 0 ىأ 0م د ةراتطلاو 6 . عيضولاو 0 00 نا يلا

 نيزجاعب 3 ىأ «نوملعت الاميف هكتشتتو» « ديدج ,قلخب تأيو 5-2 أشي نإ ىلاعت هلوقك
 نأ ىلع رداق هللا نأ ضرغلاو . مكلوقع اهيلإ لصت الو اهنوملعت ال ٍةَقلخ يف ةمايقلا موي مكديعن نأ ًاضيأ
 متملع دقلو» (ثعبلا ىلع ىلع جاجتحاو كيدهت ةيآلا يفف 4 ةمايقلا موي مهثعبي نأو مهديعبي نأو مهكله

 نم مكقلخف ٠ ًاروكذم ًائيش اونوكت مل نأ دعب مدعلا نم مكاشنأ هللا نأ متف ةفرع دقلو ىأ « ىلوألا ةأشّنلا

 الهف ىأ «نوركذت الولف# ةدتفألاو راصبألاو عمسلا مكل لعجو » ةغضم نم مث ةقلع نم مئ ةفطن

 نم هانقلخ اّنأ ناسنإلا ركذي ًالوأل ؟ةرم لوأ مكقلخ ىلع ردق امك مكتداعإ ىلع رداق هللا نأب نوركذتت
 ينوربخأ ىأ هتردقو هللا ةينادحو ىلع ىرحخأ ةجح هذه «نوئرحت ام متيأرفأ# | ؟ «ًائيش كي ملو لبق

 اهراركتل ناسنإالا اهاسني ١ ةظحلا لك ىف ةرركتملا ةلئافا ةقيقتحلا يه هذه » : هصن ام لالظلا هريسفت ف ؛ بطف ديس » ةوعدلا ديهش لوقي )١(

 ةريشكلا يناسنرالا دسجلا اذه تازارفإ نم يهو قارتو ىنُمت ةفطن ! ! لايخلا تاحطش اهعدبت بيجع لك نم بجعأ يهو . هينيع مامأ

 ةبيجعلا هذه تمّت فيك ! ! ىثنأو ركذ ناسنإلا اذه اذإو « نتعب عيمبم نايبلإ نمزلا نم مرتف دعب يه اذإف ' طاخملاو , عمدلاو . قرعلاك

 هقثالخو . هرفاظأو هرعشو هقورعو . هدلجو همحلو همظعب أنماك ناسنالا اذه ناك نيأ ! ؟ لايخلا ىلع رطخت  اهعوقو الول نكت مل يتلا

 تعقو اهنإ : لوقيو - حجبتيو دحجي نأ نع ًالضف  كساّني وأ كلاهي مث  ةبيجعلا ةلئاهلا ةقيقحلا هذه مامأ فقي يرشب بلق يأ ؟ هعابطو

 دي ذخأتو , اهلمعو هلمع عطقني مث ؛ ةأرما محر ينمي ام لجرلا عدوي نأ ىلع ديزي ال قلخلا اذه رمأ يف رشبلا رود نإ ! ؟ مالسلاو اذكه

 ةزجعملا مدت ىلوألا ةظحللا ذنمو ؛ هيف حورلا خفنو هلكيه يه ءانبو .هتيمنتو هقلخ ىف اهدحو لمعت ؛ نيهملا ءاملا اذه ىف اهدحو لمعلا قف ةردقلا

 ةصق نكلو . اه . رثأتلاو ةزجعملا هذه ريدقتل يفكي اذهو , ناسنإ لك هكردي لمأتلا نم رذقلا اذهو . هللا الإ اهعنصي ال يتلا ةقراخلا عمتو

 نم نييالملا نييالم ةرتف دعب يه اذإف . رئاكتلاو ماسقنالا ىف أدبت ةدحاولا ةيلخلا هذه لايخلا نم برغأ ةصق ىنمت نأ ذنم ةدحاولا ةيلخلا هذه

 ايالخ هذهو « دلج ايالخ هذهو ؛ تالضع ايالخ هذهو , ماظع ايالخ هذهف , ةبيجع صئاصخ تاذ ايالخلا هذه نم ةعومجي لك . ايالخلا

 الثم نيعلا ايالخ ءىطخت الق , اهلمع ناكم فرعت اهنم لكو . نذأ لمعل هذهو . ناسل لمعل هذهو . نيع لمعل ايالخ هذه مث . . باصعأ

 رصتخم (؟) . 5١5/11 يبطرقلا ريسفت (؟) . #نوقلاخلا نحن مأ هنوقلخت متنأأ» لئاقلا ريدقلا ميظعلا ناحبسف ؛ مدقلا وأ نطبلا يف علطتف

 . 8١/84 ليزنتلا مولعل ليهستلا (4) . 475 /* ريثك نبأ ريسفت



 5 نو رشعلاو عباسلا ءزجلا

 م س رس سرت ج 0 در ا ا الا ار ا ا ا باها حرص - ريب 2 لروم ه4 رس ر هس 6

 لب © نومرغملانإ نوهكفت متَلظَف اممطح هلئلعملا ُءاَسن ول 2 نوعراز : ما هنوعرزت متنا<

 0-0 - 1 «1 0 و مل ا يسال -ٍ راس 2 دع هد - رب رلوس روس

 ًءاسنول © نولزنملا نحن مأ نزملا نم هومتلزنا متنا نوبرشت ىذأ ءاملأ متيءرفأ (7 نومورحم نحن

 ص و 7 م غح2 صا رايب اوس م رب حا سس ص عطل حو سورس ص للا اس ف موس ىلا نب يرث حرص ح4 سرس رس ص رص رس 21 2 >

 72 نوعشنمل ا نحن مآ اهترجش محاسنأ متنا 2 نوروت تلا رانلا متيءرفأ نير نوركسن الولف احاجا ه'نلعج

 ىتح هنوئشنتو هنوتبنت متنأأ يأ ؟ 4نوعرازلا نحن مأ هنوعرزت معنأأ» نيطلا يف هنوقلت يذلا رذبلا نع

 تبنيو بحلا جرخي يذلا وه هللا نأ متررقأ اذإف ؟ كلذل نولعافلا نحن مأ بحلاو لبئسلا هيف نوكي
 اندرأ ول يأ «اماطح هانلعجل ءاشن ول ؟ ضرألا نم تاومآألا هجارخإ نوركنت فيكف ٠ عرزلا
 يذلا كلاحلا ميشهلا ماطخلاو : يبطرقلا لاق هريغ الو ماعط يف هب عفتني ال ًارسكتم ابشه عرزلا اذه انلعجل
 مهعرز يف معنلا نم هب مهالوأ ام : امهدحأ : نيرمأ ىلع كلذب مههبنف ٠ ءاذغ الو معطم يف هب عفتني ال

 ءاش اذإ مهكلبي كلذك . ءاش اذإ ًاماطح عرزلا لعجي ىلاعت هنأ امكف مهسفنأ يف اوربتعيل : يناثلا هو ركشيل

 هب لح امم عرزلا ىلع نونزحتو نوعجفتت متيقبو متللظف يأ 4نوُهَكفت متلظفإ» "او رجزنيف اوظعتيل
 يذلا بحلا انمرغو انعرز بهذ ثيح انقافنإ يف "”مرغلا نولمحمل انإ يأ «نومرغْلانِإ» نولوقتو

 جورخ انمرحو . رذبلا ةميق انمرغ « قزرلا نومورحم نحن لب ىأ #نومورحم نحن لب هانرذب
 مكنع اوعفدتل ًاتارف ًابذع هنوبرشت يذلا ءاملا نع ينوربخأ يأ «نوبرشت يذلا َءاملا مميارفأ» عرزلا
 مأ باحسلا نم هومتلزنأ نيذلا متنأ له يأ «نولزنملا نحن مأ نزلا نم هومتلزنأ متنأأ» شطعلا ةدش
 هللا الإ هيلع ردقي ال يذلا رطملا لازنإب مهيلع هتمعن ىلاعت مهركذ : نزاخلا لاق ؟ انتردقب هل نولزنملا نحن
 الو برشل حلصي ال ةحولملا ديدش ًاح ام ءام هانلعجل انئش ول ىأ «ًاجاجأ ءانلعج ءاشن ولو "” لجو زع
 الولف هبرش نكمي ال ًافاعُر ارم : نسحلا لاقو ةحولملا ديدش «ًأجاجأ# : سابع نبا لاق عرزل
 اذإ ناك هي يبنلا نأ ثيدحلا يفو ! ؟ مكيلع ةليلجلا همعن ىلع مكبر نوركشت ًالهف يأ 4نوركشت
 متيأرفأ» ©  انيونذب ًاجاجأ ًاحلم هلعجي ملو . هتمرب ًاتارق ابذع اناقس يذلا هلل دمحلا م لاق ءامل 56

 متنأأ»# بطرلا رجشلا نم اهنوجرختستو اهنوحدقت يتلا رانلا نع ينوربخأ يأ «نوروُث يتلا راثلا
 ؟ نوعرتخملا نوقلاخلا نحن مأ اهرجش متقلخ نيذلا متنأ له يأ «نوئشُملا نحن مأ اهترجش متاشنأ
 . نارضخأ نانصغ اههنم ذخأ اذإ , رافعلا ىرخألاو , خرملا اهادحإ : ناترجش برعللو : ريثك نبا لاق
 مل « رانلا هنم دقوت يذلا رجشلا عيمج دارأ : ليقو « «”رانلا ررش امهنيب نم رثانت رخآلاب هدحأ كحف
 اهانلعج نحن 2” باتعلا ىوس رانلا هيفو الإ دوع الو ةرجش نم ام : لاق هنأ سابع نبا نع ىور

 : سابع نبا لاقو . ضوع ريغب هلام بهذ يذلا مرغملاو « مرغلا نم « نومرغم » كاحضلا لاق (؟) . 518/117 يبطرقلا ريسفت (1)

 . متاح يبأ نبا هجرخأ (4) . 5/1 نزاخلا ريسفت (") . باذعلا مارغلاو نوبذعم

 , 151/58 نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح (5) . 5758/7 ريثك نبا ريسفت رصتخم (5)



 ةمعقاولا ةروس (85) ما:

 م م واس ص رع صور س سام >> ثا مس ب اهلل عج ب ع ص ص رلا حس

 2 موجنلا عقاومب مسقأ الق * ه2 مظملا َكََر مب حبت © َنوْقمْل اعنتمو وَ اهلئلعج - نحن

 ص از حراس ك2 ارم م ىلا 7 ص رص رع 2

 © رك ناَءرَعَ هَ © مظع َنوُملعَتول مسَقل رهنإو

 ىئخيف . منهج ران اهب ركذ يئارلا اهآر اذإ منهج ران  ىربكلا رانلل ًاريكذت ايندلا ران انلعج يأ «ةركذت

 اي اولاقف « منهج ران نم اءزج نيعبس نم ٌءزج نودقوت يتلا هذه مكران ) ثيدحلا يفو هباقع فاخيو هللا

 أ يوكو و وح لاقف !! ةيفاكل تناك نإ : هللا لوسر
 «نيوقملا» : سابع نبا لاق نيرضاسملل ةعفنمو ىأ 4نيوقملل ًاعاتموإ (2١ اهرح لثم نهلك
 ىوقملاو : نزاخلا لاق "”نيعمجأ سانلا نم رانلاب نيعتمتسملا . رفاسملاو رضاحلل : دهاجم لاقو . نيرفاسملا
 يداوبلا لهأ اهب عفتني هنأ ىنعملاو  نارمعلا نع ةديعبلا ةيلاذخلا ضرألا يهو  ءاوقلا ضرألا يف لزانلا

 ىلإ لاضلا اهب يدتبيو عابسلا برهتل ليللاب رانلا نودقوي مهنإف ٠ . ميقملا نم رثكأ مهتعفنم نإف , رامسلاو

 . ناسنإلا يف ةينادحولاو ةركاقلا لئالد ركذ املو . . نيرسفملا رثكأ لوق وهو عفانملا نم كلذ ريغ

 «ميظعلا كبر مساب حّبسفإ لاقف راهقلا دحاولا هللا حيبستب هلوسر رمأ .رانلاو . ءاملاو , تابنلاو
 هذه قلخ نم ناحبس : لو: صقنلاو دجعلا:كتانص نم نركرشلا لإ فاض يضشلتو دمعت رف ىأ

 ىلاعتو هناحبس دّدع !! هناطلس ربكأو . هنأش مظعأ ام هناحبس . هتمكحب انل اهرَّخسو . هتردقب ءايشألا
 عرزلا وهو هتشيعمو هماوق هب امب مث 4نونٌمت ام متيأرفأ» لاقف ناسنإلا قلخ ركذب أدبف « هدابع ىلع همعن
 امب مث #نوب رشت يذلا ءاملا متيأرفأ## لاقف ءاملا وهو هؤاقبو هتايح هب امب مث 4نوئرحت ام متي :يأرفأ# لاقف

 هلإ نم هل ايف #نوروت يتلا رانلا مسا رفاولا كاقف راحل وعر رابقخلاو وحللا هب حصير هماعط هب عنصي

 ليزنت هنأو « هتلزنمو هنأش ولعو « هتعفرو نآرقلا لالج ىلع مسقلاب عرش مث !! ميظع معنمو . ميرك
 يف ريثك « ال » ةدايزو « هتيوقتو مالكلا ديكأتل ماللا «موجنلا عقاومب مسقأ الف لاقف ميكحلا زيزعلا

 : رعاشلا لاق روهشمو برعلا مالك

 عّطقتي ال بلقلا ٌطاين َداكو ةبابص ينترتعاف ىليل تركذت
 هنإو »هدعب هلوق ليلدب « مسقأف » ىنعملاو نيرسفملا رثكأ لوق ىف ةلص « الو ١ يبطرقلا لاق عطقتي داك يأ

 نوملعت ول مستقل هّنِإو» اهجوربو اهكالفأ ىف امنارود نكامأو موجنلا لزانمب مسقأف يأ 4 مسقل
 هب مسقملا يف امل . هب متعفتناو متنمآل هتمظع متفرع ول . ليلج ميظعلا مسقلا اذه نإو يأ #ميظع

 هدابع كرتي ال نأ ىلاعت هتمحر تايضتقم نمو . ةمحرلا طرفو . ةمكحلا لايكو . ةردقلا ميظع ىلع ةلالدلا

 نآرق نآرقلا اذه نإ موجنلا عقاومب مسقأ ىنعملاو , هيلع مسقملا وه اذه «ميرك نآرقل هنإ» ىدس

 . <14 /14 نزاخخلا ريسفت (”) . 48/8 ريثك نبا ريسفت رصتخم (؟) . كلامو ناخيشلا هجرخأ )١(

 نكي مل (©) . 808 ص يناثلا ءزجلا « ماكحألا تايآ ريسفت و انباتك يف اهحجرأو لاوقألا ليصفت رظناو 777/17 يبطرقلا ريسفت (4)

 نم ةدحاو ةعومجم نإ : نويكلفلا لوقي نآرقلا ةزجعم ترهظ دقف رصعلا اذه يف امأ ؛ ليلقلا الإ موجنلا مقاوم نع نوملعي نوبطاخملا

 ةيسمشلا انترسأ اهيلإ بستنت يتلا « ةرجملا » يه ةدحاو ةعومجم . ًادودح هل فرعن ال ىذلا , لئاحلا ءاضفلا ىف ىصحت ال يتلا تاعومجملا



 3 نو رشعلاو عباسلا ءزجلا

 يع و 00 سا مس اصح سا يا همس ١ث 1 - ريد لمرور نا ي#ب مع 2 مدر 2 2 ١

 متنا ثيدحلا اًذنهفأ مير نيلعلا بر نم ليزنت نورهطملا الإ هسمب ال © نونكم يبلتك ىف

 ( َنورظنَ ذبح مناويج مقلحلا تلبي ١ َنوبذكحَن ركن كفر نولعجتو 0 27
 هسصص ل جس يح رص و ص رع سما ري م[ را حس

 نإ اهنوعجرت 25 نينيدم ريغ من نإ اكو 0 مم تورت ال خنكتلو ركنم هّْيَلِإ برقأ نحو

 7 نيقدنص متن

 هك دمحم هيبنل ةزجعم هللا هلعج « ديجم ميرك نآرق وه لب . ىرتفمب سيلو ةناهك الو رحسب سيل . ميرك
 ظوفحم «. ىلاعت هللا دنع نوصم باتك يف يأ #نونكم باتك يف تاكربلاو تاريخلاو عفانملا ريثك وهو
 يذلا فحصملا وه : دهاجم لاقو , ظوفحملا حوللا وه : سابع نبا لاق رييغتلاو ليدبتلا نعو لطابلا نع
 ةكئالملا مهو ٠ نو رهطملا الإ درتكلا باتكلا كلذ سمي ال ىأ «نورهطملا الإ هسه ال (”انيديأب
 ًارهاط ًائضوتم ناك نم الإ همي ال وأ . ثادحألاو فوندو كربشلا: نق ةراهطلاب نوفوصوملا

 الإ نآرقلا سمت ال » رمع نبا لوقل رهظألا وهو انيديأب ىذلا فحصملا باتكلاب دارملا يبطرقلا لاق
 ليزنت» (”, رهاط الإ نارقلا ضف ًالأوو مزح نب ورمعل لَو هللا لوسر باتكلو « رهاط تنأو

 نآرقلا رمأ مظع الا مث . . العو لج هللا دنع نم لّزنم يأ «نيملاعلا بر نم
 رشعم اي نآرقلا اذهبفأ ىأ «نونهدم متنأ ثيدحلا اذهبفأ# لاقف رافكلا خبو هنأش دجيو

 مكنأ مكقزر ركش نولعجتو يأ «نوبذكُت مكنأ مكقزر نولعجتو# ؟ نورفكتو نوبذكت رافكلا

 حورلا تغلب اذإ ًالهف يأ 4موقلخلا تغلب اذإ الولفإ» ؟ مكيلع لضفتملا معنملا وهو ؛ مكقزارب نوبذكت

 ىلإ نو رظنت تفولا كلذ يف متنأو يأ «نورظنت ٍنئنيح متنأو# توملا تاركس ةجلاعم دنع موقلحلا

 نحنو يأ #نورصبُت ال نكلو مكنم هيلإ برقأ نحنو# لاوهأو دئادش نم هدباكي امو رضتحملا
 هورضح نيذلا انتكئالم نورصبت الو . كلذ نوملعت ال نكلو مكنم تيملا ىلإ برقأ انعالطاو انملعب
 0 ىلاعت لاق امك مهنورت ال نكلو مكنم هيلإ برقأ انتكئالم ةيآلا ىنعمو : : ريثك نبأ لاق هحور ضبقل

 الهف يأ #نينيدم ريغ متنك نإ الولف» © #نوطرفي ال مهو انلسر هتفوت توملا مهدحأ ءاج اذإ

 1 تيملا اذه سفن نودرت يأ 4نيقداص متنك نإ اهنوعجرتإ» نومعزت (ى مكل امعأب نييزجم ريغ متنك
 : : نزاخلا لاق نييزجم الو نيبساحم ريغ ىأ 4نينيدم ريغ# : : سابع نبا لاق موقلحلا تغلب ام دعب هدسج

 وهو دحاو باوجب «نينيدم ريغ متنك نإ الولف» هلوق نعو «موقلحلا تغلب اذإ الولف هلوق نع باجأ
 الو . باسح الو ثعب ال هنأ نولوقت اىرمألا ناك نإ : ةيآلا ىنعمو 4نيقداص متنك نإ اهنوعجرت# هلوق
 ىري ال امو , ةدرجملا نيعلاب هتي ؤر نكمي ام اهنم مجن « نييالب ه ةدع ىلع ديزت يتلا بكاوكلاو موجنلا هذه نم نإو , مجن نويلم فلأ غلبت

 بكوكب مدطصي وأ . رخآ مجن لاجم نم مجن برتقي نأ لاقحا يأ دجوي الو «. ضماغلا كلفلا ف حبست اهلك هذه ؛ ةزهجألاو رهاجملاب الإ

 مل نإ ًادج ديعب لاتحا وهو ةدحاو ةعرسبو دحاو هاجتاب ناريسي , يداها طيحملا يف رخآب ضيبألا رحبلا يف بكرم مداصت لمتحي ايكالإ . رخآ
 . 278 ص ثيدحلا ملعلاو هللا ٠ باتك نع ًالقن , ًاليحتسم نكي

 5 5 ١ /* ريثك نبا ريسفت رصتخم (*) . ةحفصلاو ردصملا سفن (7) . 776/117 يبطرقلا ريسفت )١(



 هل مو صو# »ص اص تاواةص سا رو ين ع يس رو سو صا لل د م 2 2 ص ت26 م 5 دل

 >2 ِنيميْلأ بنصصأ نم ناك نإ امأو يه ميعن تنجو ناحيرو حورف نييرقملا نم َناَك نإ آمأف

 53 0 سا سد روم ري ١ بّوآةم ْ - سء# ى و ىااسكسا سس تج نع رار لا رام ص ل ل اص رح رص

 ةيلصتو7) يح نم لزنف 7 نيل اضلأ نيب دكملا نم ناك نإ اماو 0 ٍنيميلأ بحصأ نم كل ملسف
 صاع لح نسج ١١ تح | تح صح ص 2-7 2اس مر -ٍ 42 - ص

 42 مظعلا كير مسآي حبسف 2 نقيلأ قحوه اذنه نإ حج

 رمألا نأ اوملعاف كلذ مكنكمي مل اذإو ؟ موقلحلا تغلب اذإ مكيلع رعي نم سفن نودرت ًالهف . يزاجي هلإ
 نيبو . ثععبلا دنعو توملا دنع سانلا تاقبط ىلاعت ركذ مث . . "هب اونمآف ىلاعت هللا وهو مكريغ ىلإ
 اذه ناك نإ امأف ىأ «ميعن ةّنجو ناحيرو حورف « نيبرقملا نم ناك ْنِإ امأف» لاقف ةرخآلا يف مهتاجرد

 معنتي ةعساو ةنجو نسح قزرو ةحارتسا هبر دنع هلف , العلا تاجردلاب نيقباسلا نينسحملا نم تيملا

 باحصأ نم ناك نإ امأو# '”ةروسلا لوأ ىف نوروكذملا نوقباسلا نيبرقملاب دارملاو : يبطرقلا لاق اهيف
 كل مالسفإ# مهناميأب مهبتك نوذخأي نيذلا ةنجلا لهأ ءادعسلا نم رضتحملا ناك نإ امأو ىأ «نيميلا

 نم ناك نإ امأو# ميعنو ةداعسو ةحار يف مهنأل . مهنم دمحم اي كل مالسف يأ 4نيميلا باحصأ نم
 لزتف# قحلاو ىدهحلا نع نيلاضلا , ثعبلل نيركنملا نم رضتحملا ناك نإ امأو يأ #نيلاضلا نيبذكملا
 لاق هترارح ةدشل نوطبلا رهصي يذلا ميمحلا . مهمودق لوأ اهب نومركي يتلا مهتفايضف يأ «ميمح نم
 مهل ةقاذإو منهج رانب ءالصإ مهو يأ «ميحج ةيلصتو» "”فيضلل مدقُي ءيش لوأ لزّنلا : ليهستلا يف

 7 1 07-0 ىلا

 , نيقباسلا ءازج نم دمحم اي كيلع هانصصق ىذلا اذه نإ ىأ «نيقيلا قح وُ اذه نإ اهرح نم
 هراكنإ نكمي ال يذلا نيقيلا نيعوهو . بيرالو هيف كش ال ىذلا تباثلا قحلا وهل ءايقشألاو . ءادعسلاو
 تلزن امل , نوملاظلا هب هفصي اًّمعو « ءوسلاو صقنلا نع كبر هزنف يأ «ميظعلا كبر مساب حّبسف9
 لاق «ىلعألا كبر مسا حبس# تلزن امو . مكعوكر يف اهولعجا ) : كلي يبنلا لاق ةميركلا ةيآلا هذه
 0 مكدوجس يف اهولعجا . هلع

 : يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : َةخاا تل

 ١ - «ناحجيرو حور# هلوق ىف صقانلا سانجلاو «ةعقاولا تعقو اذإ8 قاقتشالا سانج .

 . ةضفاخ# نيبو #*نيرخآلاو . . نيلوألا# نيبو «ةمأشملاو . . ةنميملا# نيب قابطلا - ”

 هللا وه ةقيقحلا ىلع عفارلاو ضفاخلا نأل , ىلقع زاجم ةمايقلا ىلإ عفرلاو ضفخلا دانسإ ىفو «ةعفار

 . 2 مئاص هرابغ ) مهوقك ًازاحجب ةمايقلا ىلإ بسنو ؛ هءادعأ ضفخي و هءايلوأ مفري 2 هذحو

 هضايب يف ؤلؤللا لاثمأك يأ «نونكملا ؤلؤللا لاثمأك نيع روحو لمجملا لسرملا هيبشتلا -

 )١( ؟ا//14 نزاخلا ريسفت . ) )7١يبطرقلا ريسفت ١1/5737 .
 )*( مكاحلا هححصو هجام نباو دواد وبأ هجرحتأ (4) 44/4 ليردتلا مولعل ليهستلا .



 -- نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 . لمجم لسرم وهف هبشلا هجو هنم فذح . هئافصو

 . ايخفت ماهفتسالا قيرطب هررك «نيميلا باحصأ ام نيميلا باحصأو# ميظعتلاو ميخفتلا - 4

 باحصأ ركذو ةمئشملا ركذب كلذكو « نيميلا باحصأ ركذب مث ةنميملا باحصأ ركذب ندفتلا 5

 . «نيميلا باحصأ ام نيميلا باحصأو# #ةنميملا باحصأ ام ةنميملا باحصأو# لاهشلا

 مالسلا نأل هًامالس ًامالس ًاليق الإ ًاهئأت الو ًاوغل اهيف نوعمسي الإ» مذلا هبشي امب حدملا ديكأت - ”

 .«© كتب

 هيمف ةمايقلا موي مهتفايض لوأ باذعلا اذه ىأ # نيدلا موي مهزن اذه ءازهتسالاو مكهتلا ا

 5 ةماركلا نم فيضلل مدقي ام لوأ وه لزنلا نأل مهب مكهتو ةيرخس

 ًاتفتلم كلذ دعب لاق مث  «نوبذكملا نولاضلا اهيأ مكنإ مثإ» ةبيغلا ىلإ باطخلا نم تافتلالا -4

 # ميظع  نوملعت ول  مسقل هنإو» مسقلا ةيمهأ ىلإ راظنألا تفل اهتدئافو ةيضارتعالا ةلمجلا 4
 . مسقلا نأش نم ليوهتلل فوصوملاو ةفصلا نيب #نوملعت ول# ةيضارتعالا ةلمجلا تءاج

 ٠ دوضحم ردس ىف» لثم هلامجو مالكلا قنور يف ديزي امن ريخألا فرحلا ىف لصاوفلا قفاوت «

 ميمحلا نم هيلع نوبراشفإ لثمو «دودمم لظو هدوضنم حلطو ٠ اذه ىمسيو #ميحلا برش نوبراشف

 ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو عصرملا عجسلاب .

 عقاومب مسقأ الفإ» نآرقلا وهو هيلع مسقملا نيبو موجنلا وهو هب مسقملا نيب ةبسانملا : ةكفيطل
 ميظع نوملعت ول مسقل هنإو موجنلا ٠ يف سانلا اهب يدتهيل هللا اهلعج موجنلا نأ #ميرك نآرقل هنإ

 هذهو « ةيسح تاملظ كلتو  ةلالضلاو لهجلا تاملظ ىف اهب ىدتهي نآرقلا تايآو . رحبلاو ربلا :تاملظ
 هجو اذهف . نآرقلل ةيونعملاو , موجنلل ةيسحلا : نيتيادهلا نيب ًاعماج ءاج انه مسقلاف « ةيونعم تاملظ

 ملعأ هللاو ةبسانملا .

 ( ةعقاولا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 ان نيت ل
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 عمتجملا ينبتو . هيجوتلاو ةيبرتلاو عيرشتلاب ىنعت يتلا . ةيندملا روسلا نم ةميركلا ةروسلا هذه
 . ميكحلا عيرشتلاو . ميركلا قلخلاو . ةيفاصلا ةديقعلا ساسأ ىلع يمالسإلا

 : يهو ةيسيئر عيضاوم ةثالث « ديدحلا ةروس و ةميركلا ةروسلا تلوانت دقو »*

 . ءاشي امب هيف فرصتملاو , هعدبمو هقلاخ وه . العو لج هلل هلك نوكلا نأ : ًالوأ

 . مالسإالا رانم عفرو « هللا نيد زازعإال سيفنلاو سفنلاب ةيحضتلا بوجو : ًايناث

 . ناسنإالا اهبرتغي ال ىتح عداخ عاتمو جرهب نم اهيف امب ايندلا ةقيقح ريوصت : افلا

 نم نوكلا يف ام لك هل حّبس ىذلا العو لج قلاخلا ةمظع نع ثيدحلاب ةميركلا ةروسلا تادتبا
 1 هتينادحوب دهاش هتمظعب قطان لكلاف . دامحو . ناويحو . تاسنإو . ردمو . رجحو رجش

 م ةيابن الب رخآلاو ) ةيادب الب لوألا وهف 3 ايلعلا هءامسأو ٠) ىنسحلا هللا تافص تركذ مث *

 . ناوكألل ربدملاو ناسنإلل قلاخلا وهو . دحأ هتقيقح هنك فرعي ال ىذلا نطابلاو . هتاقولحم راثآب رهاظلاو

 ةزع ققحي امب هللا ليبس يف قافنإلاو ءاخسلاو لذبلا ىلإ نيملسملا وعدت يهو تايآلا اهتلت مث 4

 يف ةبوثملاو ايندلا يف ةداعسلا لانيل لاملاو سفنلاب داهجلا نم نمؤملل دب الف . هنأش ةعفرو مالسإلا

 . ةرخآلا

 ميهيديأ نيب مهرون ىعسي نونم ؤملاف . قافنلا لهأو . ناميالا لهأ نع ةروسلا تثدحتو

 لهجلا تاملظ يف مئاهبلاك نوشيعي ايندلا يف اوناك امك . تامللظلا يف نوطبختي نوقفانملاو . مهناميأبو
 . لالضلاو يغلاو

 , ءانفلا راد ايندلاف . ريوصت قدأ اههتروصو « ةرخآلا ةقيقحو ايندلا ةقيقح نع ةروسلا تثدحتو

 ريصي ىتح لبذيو رفصي مث ) ثيغلا لوزنب ةوقب تبني ىذلا بيصخم ا عرزلا لثمك ٠ ةيناف ةلئاز يهف



 مل نو رشعلاو عباسلا ءزجلا

 الو مهالو .٠ بعت الو اهيف بصن ال يتلا 3 ءاقبلاو دولخلا راد ةرخآلا أني 3 حايرلا هورذت ًاماطحو ًايشه

 . ءاقش

 ءادتقالاو . لجو زع هللا ىوقتب رمألاو . ماركلا لسرلا ةثعب نم ةياغلاب ةميركلا ةروسلا تمتخو

 . هئايبنأو هلسر ىدهب

 ملبتلا قا قانتإألا"ةرق وخر اهلل: نيذلتا ركزت ديالا ةروعيو روحا تيمس 7 هيتمسلا
 عنصبو 3 رثايعلا داشتو . ةهخضلا روسحلا ىنبت ذيدحلا نمف . نارمعلاو ناينبلا ف هتدغو ٠ برحخلاو

 . عفانم نم كلانه ام ريغ ىلإ ةليقثلا عفادملاو تاصاوغلاو تابابدلا نوكتو ٠ حامرلاو فويسلاو عوردلا

 «ريصملا سئبو مكالوم يه . . ىلإ. . ضرألاو تاومسلا يف ام هلل حّبس#: ىلاعت هللا لاق

 . )١8( ةيآ ةياهن ىلإ )١( ةيأ نم

 «لوأآلاإ ءيش لك ىلع بلاغلا ىوقلا «زيزعلا» هسّدقو هدجمو هللا هن «حّبس» : ست تمفغللا
 «رهاظلا» دعصي #جرعيإ» لخدي «جليإط اهئانف دعب يقابلا «رخآلا» تادوجوملا عيمج ىلع قباسلا
 اهب دارملاو ةنسحلا ةبوثملا 4 ىنسحلا» هل راصبألا كاردإ نع هتاذ هنكب «نطابلا# هراثآو هتاعونصمو هدوجوب

 رانلاو ةنجلا نيب زجاح «روس# مكرولنب يدتبنو ءيضتسن « سبتقن## انورظتنا انو رظنا# ةنجلا
 . رورغو راغ وهف هريغ عدخ نم لكو ناطيشلا «رورغلا»

- 
 رم رف دع سا

 يالا ْريِزَعْلا وهو ضرألاَو تاولمسل اننا

 ل فول واصلا لاق تابنو « ناويحو ٠ اسنإ نم وكلا

 . لاقملا ناسلب ءالقعلا حتيبسنو 4 امهيف دعبأو بهذ اذإ عاملاو ضرألا يف حبس نم 3 ًاداقتعاو ٠ العفو

 ًاضيأ لاقملا ناسلب ليقو ٠ صقن لك نع اهعناص هيزنت ىلع ةلاد اهتاذ نأ يأ لاحلا ناسلب دامجلا حيبستو

 امعو . ءوس لك نع لجو زع هللا هيزنت ء ءالقعلا حميبست : نزاخلا لاقو "4 مهخيبست نربهتفت ال نكلوؤف

 . هعناص ىلع هتلالد هحيبست : ليقف . هيف اوفلتخا دامحو قطان نم ءالقعلا ريغ حيبستو « هلالجب قيلي ال

 هدمحب حبسُي الإ ويش نم نو لاعت هلوق هيلع لديو لوقلاب هحيبست ليقو . هحيبستب قطان هنأكف

 0و احباب ماا ياهلا جرا داب يحصل هيدا

 )١( نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح ١58/4 .



 ديدحلا ةروس (هال) ا

 سا 224 سر سرع سرا سس 5 ري سي 7

 رهظلاو رآلاو لوأل اوه 2 ريدك وق لك 1 ميو هي ضرألاو تاولَمَلا كم
 3 عض رص ل م ص جا ا

 شرعلا لع ىوتسا ماي ةتس ىف ٌضرألاو تونمسلا َقلَح ىِذلآوه 22 مل هى ليو نطابلآَو
 2 سا ريف رثواس سصصا ساس 2 ساص سلا ارت رت ال عع س سرلم سر

 هللا منك ام نأ ركعم وهو ايف جبرعي امو ءامسلا نم لني امو اهْنم جرحي امو ضرألا ىف جليام لعب

 دارملا ناك لوقلا ىلع حيبستلا انلمح نإف . ءاشي فيك اهيف فرصتي هل ةداقنم اهرسأب تادوجوملا عيمج نأ
 ىلع حيبستلا انلمح نإو « هللاب نوفراعلا نونمؤملاو ةكئالملا «ضرألاو تاومسلا ىف ام هلل حبس# هلوقب
 تارذ عيمجو كلذ ريغو موجنو . رمقو . سمش نم اهيف امو تاومسلا ءازجأ عيمجف . يونعملا حيبستلا

 لالخ ةعضاخ ةعشاخخ ةحبسم اهلك كلذ ريغو باودو . رجشو «. راحبو . لابج نم اهيف امو نيضرألا
 « هلل حّبس# روسلا حتاوف ضعب ىف ءاج دق : ليق نإف . ءاشي فيك اهيف فرصتي هل ةداقنم . هللا ةمظع
 ءايشألا عيمج نوك ىلإ ةراشإ هيف : تلق ؟ دارملا امف عراضملا ظفلب « هلل حبسيو» اهضعب يفو . يضاملا ظفلب

 ةحبسم نوكتسو «؛ ىضاملا يف ًادبأ ةحبسم تناك يه لب . تقو نود تقوب صتخم ريغ . ًادبأ هلل ًاحبسم

 , ءىش هعزاني الو هعنامي ال ىذلا هرمأ ىلع بلاغلا وهو يأ «مسيكحلا زيزعلا وهوز» ١( لبقتسملا ْق ًادبأ

 لاقف هتردقو هتمظع ىلاعت ركذ مث . . ةحلصملاو ةمكحلا هيضتقت ةت ام الإ لعفي ال ىذلا هلاعفأ ىف مي

 نم يسحي ٠ ؛ هقلخ ىف فرصتملا كالا العو لجوه يأ تسي 041 ب ا
 «”هروشنلاو ثعبلل : تاومألا يسحيو . ايندلا ىف ءايحألا تيمي : يبطرقلا لاق ءاشي نم تيمّيو « ءاشي

 يف ةغلابم «ريدق# ٌظفلو , ءامسلا ىف الو ضرألا ىف ءىش هزجعي ال ىأ «ريدق ءيش لك ىلع وهو
 ةياهن هئاقبل الو ٠ ةيادب هدوجول سيل يأ «رخآلاو لوألا وهإ ةغلابملا غيص نم « ليعف » نأل رداقلا

 هكردت ال يذلا نطابلا . هدوجو ىلع ةلادلا نيهاربلاو ةلدألاب لوقعلل ٌرهاظلا ىأ «نطابلاو ٌرهاظلاو»
 تنأو ؛ ءيش كلبق سيلف لوألا تنأ ) ثيدحلا ىفو '”هتاذ هنك ةفرعم ىلإ لوقعلا لصت الو . راصبألا

 لاق ''*( ءيش كنود سيلف نطابلا تنأو . ءيش كقوف سيلف رهاظلا تنأو . ءيش كدعب سيلف رخآلا

 يهشتلا بسحب ريسفت وهو ساوحلاب كردملا ريغ هنأب « نطابلا ١ فاشكلا بحاص رّسف دقو : هداز خيش
 ضي ههنكب نطاب , هدوجوب رهاظ ىلاعت هنأ قحلاو . ةرخآلا ىف هللا ةي ؤر ةلاحتسا نم هبهذم ديؤي

 ال . نوكلا يف ٍةرذ لكب ملاع ىلاعت وه ىأ «ميلع ءيش لكب وهو ؟”ًادبأو ًالزأ نيفصولا نيب عماج
 يأ «.مايأ ةتس يف ضرألاو تاوسّسلا قلخ يذلا وه امسلا ىف الو ضرألا ىف ءيش هملع نع بزعي

 هلوق نأ امك « هتردق لابكو . هتزعل قيقحت وهو . رصبلا حملب امهقلخل ءاشولو مايأ ةتس رادقم يف امهقلخ
 قيلي ءاوتسا «شرعلا ىلع ىوتسا مثإ» هملع لاكو . هتمكحل قيقحت «ضرألا يف جلي ام ملعي»
 يف لخدي ام ملعي يأ «اهنم جرخيامو ضرألا يف جليام ملعي» ”بفييكت الو ليث ريغ نم هلالجب

 دوعسلا وبأ هراتخا دقو « نطابلاو رهاظلا » ريسفت ىف لاوقألا حجرأ اذه (7”) . 775/١1 يبطرقلا ريسفت (؟). 784/6 نزانخلا ريسفت )١(

 ءاوتسالا ىنعم ليصفت رظنا (1) .6 48/9 ىواضيبلا ىلع هداز ةيشاح (0). دمحأو ملسم مامإالا هجرخأ ثيدح نم ءزج اذه (4) . يسولالاو

 . فارعألا ةروس يف



 مل نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 رد وه مب رو 0 كم حم

 ساد سو اصول شا ريا ص سس سا م

 7 و تالا ءهلوسرو هلي أونما ا 27 نيك لي
 لب لع #7

 هج ريك مه أوققنأو ركتمأونما# نيا
 امو ءاسّسلا نم لزني امو# كلذ ريغو تابنو نداعم نم اهنم جرخي امو . تاومأو رطم نم ضرألا
 نم اهيف دعصي امو . باذعلاو . ةمحرلاو . ةكئالملاو . قازرألا نم ءامسلا نم لزني امو ىأ «اهيف جرعي

 لج وه يأ «متنكام نيأ مكعم وهو# «بيطلا ميلكلا دعصي هيلإ# هلوقك ةحلاصلا لامعألاو ةكئالملا
 وه ىأ : ريثك نبا لاق متنك انيأ مكب ملاعوه : : سابع نبا لاق هتطاحإو هملعب ردحأ لك عم رضاح العو

 تويبلا ىف « راهنوأ ليل ىف ء رحبو رب نم ؛ . متنك نيأو متنك ثيح ؛ مكل امعأ ىلع ديهش ٠ . مكيلع بيقر
 !"مكاوجنو مكرس ملعيو . مكناكم ىريو مكمالك عمسي ٠ ءاوسلا ىلع هملع يف عيمجلا . رافقلا وأ

 كلُم هل ةريبكو ةريغص لك ىلع علطم . دابعلا لامعأ ىلع بيقر يأ «رسيصب نولمعت اهب هللاوف
 فرصتللا «ةنتملا لعدربسلا وهوا رغالاو رقخا تاتا ديهوتلاو ديكاتلل لل هررك « ضرألاو تاومّسلا

 ةرخآلا ىف قئالخلا رومأ عجرم هدحو هيلإ ىأ «رومألا| عسسجرت هَّللا ىلاو» ءاشي فيك قلخلا يف

 نوكلا ىف فرصتملا وه ىأ ليّثلا يف :راهتلا جلويو راهتلا ْى ليلا جلوي» مهل امعأ ىلع مهي زاجيف
 ليللا لوطي ةراتف . رخآلا ىف امهنم الك لخديو « هريدقتو هتمكحب راهنلاو ليللا بُلقي . ءاشي فيك

 . رثامضلاو رئارسلاب ملاعلا وه يأ «رودصلا تاذب ميلع وهو# سكعلاب ىرخأو . راهنلا رصقيو

 هتمظع لئالد ركذ امل مث . ,:ةاوس:كبغت نأ زوجي الف هتفص هذه تناك نمو . ايافخلاو اياونلا نم اهيف امو

 هدبع ًادمحم نأو دحاو هللا نأب اوقدص يأ «هلوسرو هللا اونيأإ» لاقف هتعاطو هديحوتب رمأ . هتردقو

 يف ءافلخ هللا مكلعج يتلا لاومألا نم اوقدصتو ىأ «هيف نيفلختسُم مكلعج ام اوقفنأو» هلوسرو

 لاومأ يه امنإ مكيديأب يتلا لاومألا نأ ينعي : ليهستلا يف لاق مكل ال هلل ةقيقحلا ف يهف . اهيف فرصتلا

 اهوعنمت الف ءالكولا ةلزنمب اهيف متنأف . اهيف فرصتلاب ءافلخ مكلعجو اهب مكعّتم هنكلو . اهقلخ هنأل هللا
 اذهلو ايندلا يف ديهزتلاو قافنإالا ىلع ضيرحتلا دوصقملاو , 9 هيف اهوقفنت نأ اهكلام مكرمأ ايف قافنإالا نم
 قداصلا ناهيالا نيب اوعمج نيذلاف ىأ «ريبك رجأ مطل اوقفنأو مكنم اونمآ نيزذلاف# هدعب لاق

 هلوقك دصق ىنعمب موق هلوأتو «هرهاظ ىلع ءاوتسالا موق لمح :ليبستلا يف لاق 440 / * ريثك نبا ريسفت رصتخم 0)
 . ةردقلاو كلشلاب ىلوتسا ىنعم اهنأ نورخآ املوأتو « شرعلا ىلإ ىوتسا مث : لاقل كلذك ناكولو «ءامّشلا ىلإ ىوتسا ث»
 ءاوتسالا +« لاق كل نع لحر هلأ نيح قلاع كد“ :هللو ف « ملستلا يف ةمالسلا نإف « يفييكت ريغ نم هب ُناإلا ّقحلاو
 «قداصلا رفعج» و «ةفينح يبأ» نع كلام لوق لثم يوُر دقو «ةعدب اذه نع لاؤسلاو « لوهجم فيكلاو « ٌمولعم
 هنع لاؤسلا : كلام لاق كلذلو ءهنع اوكسمأ لب «ءاوتسالا ىنعم يف نوعباتلا الو ةباحصلا ملكتي لو «يرصبلا نسحلا» و

 حاضيالا هيفف 4080 ةحفص ريسفتلا اذه نم لوألا ءزجلا يف هانبتك ام رظناو ؛؟ / ؟ ليزنتلا مولع يف ليبستلا ىبتنا . ةعدب
 . نايبلاو
 نم هيف مكفلخيسو ثررالاب مكل لقتناف مهمديأب ناك ايف مكلبق ناك نمع ءافلخ مكلعج امم : ىنعملا ليقو 48/84 ليزنتلا مولعل ليهستلا (؟)

 رهظأ لوألاو ٠ مكدعب



 ديدحلا ةروس (هال) ضف

 سل سار حاماص سر سام يرث را حاس ري رتل هارت سس سرا رس سس

 ىرل اوه 8 نهنيؤم منك نب كش دَقو دك أونمؤتل كو عدي لوسرلاو هللا نونمْؤت ال ركل امو
 ير“ ع 0 سرح صر“ صرس ىلا لا - مص تا ركل

 كلام و 35 محر ٌفوُءَرل ركب هللا نو را لإ تطالب ون نع لزني

 هم 2 ى؛

 الا
 3 م

 لتلقو لماَكو جتملا لبسك نم ٌنَفنَأ نم منم ىوتسال ضررألاو تاَوَمتلا ترم هللا ليبس ىف أوقفنت م

 نم ةيآلا ىفو : دوعسلا وبأ لاق ةنجلا وهو ميظع رجأ مهل ميركلا ههجو ءاغتبا هللا ليبس ىف قافنإالاو

 اونمآ# قافنإلاو ناميالا ٌركذ ديعأو «اونمآ نيذلاف# ةيمسا ةلمجلا لعج ثيح . ىفخي ال ام تاغلابملا

 امو» هريبكرجأ مهل ريبكلاب هصوو راكب رجألا مّحفو «مهلإ» دانسإلا رركو «اوقفنأو
 لوسرلاو# ؟ هللاب ناميإلا كرت يف مكل رذع يأ ي أ خيبوتلاو راكنإلل ماهفتسا «وّللاب نونمؤن ال مكل

 نيهاربلاب . مكقلاخو مكبرب ناميإلل مكوعدي ِهِلككلوسرلا نأ لاحلاو يأ «مكبرب اونيؤتل مكوعدي
 امب  دكؤملا دهعلا وهو  مكقاثيم هللا لخأ دقو يأ «مكقاثيم ذخأ دقو# ةغمادلا ججحلاو . ةعطاقلا

 نم نيكمتلاو ةلدألا بصنب كلذو : دوعسلا وبأ لاق هللا دوجو ىلع ةلادلا ةلدألا نم لوقعلا ىف زكر

 مكل هلإ ال مكبر هللا نأب مكملعأو مدآ رهظ نم مكجرخأ نيح مكقاثيم ذخأ : نزاخلا لاقو "رظنلا

 يتلا ججحلاو نيهاربلاو ةلدألا مكل بصنو ' ٍلوقعلا مكيف بكر ثيح مكقاثيم ذخأ : ليقو « هاوس

 نم تفقو ُْق نينم ؤم متنك نإ ىأ هباوج فذح طرش # نسينمؤم مستنك نإ (9لوسرلا ةعباتم ىلإ وعدت

 ىلع ةلادلا ةلدألا ضعب ىلاعت ركذ مث . . مكيلع نيهاربلاو ججحلا مايقل تاقوألا ىرحأ نآلاف تاقوألا

 دمحم ىلع لّزني يذلا ىلاعت وه ىأ هي ىلع لّزني يذلا وهإ» لاقف ناميالا بوجو
 0 0 تايآلاب ديري : يبطرقلا لاق هماكحأ يف حضاولا . هنايب يف زجعملا . ميظعلا نآرقلا

 اهمظعأو اهربكأ نآرقلاو . تازجعملا نم هعم امل ِةِلكي دمحمب ناهالا مكمزل يأ تازجعملا : ليقو

 هللا 0 ناميألا رون ىلإ رفكلا تاملظ نم مكجرخيل يأ «رونلا ىلإ تاملظلا نم مكجرخيل»
 ,.. مكتادل لسرلا لسرأو بتكلا لزنأ ثيح 5 مكب ةمحرلاو ةفأرلا ف غلابم ىأ #«ميحر افوءرل مسكب

 ُتارسيم ِهّللو ِهَّللا ليبس يف اوقفت ألا مكل اموإ» ةيلقعلا ججحلا نم ١ مكل بصن ام ىلع رصتقي ملو
 متنأو ١ مكبر نم مكبرقي اهفو 5 هللا ليبس يف قافنإالا نم مكعنمي ميش يأ يأ ؟ #«ضرألاو تاومسلا

 . نوثروتف نوتومتس مكنإ ىنعملا : رخفلا مامإلا لاق ؟ ىملاعت هللا ىلإ ةرئاص يهو مكلاومأ نوفلختو نوتومت

 يوسي ال هللا ليبس يف قافنإالا ىلع ثحلا غلبأ نم اذهو !! «0هللا ةعاط ىف قافنإالا ىف هومتمدق ًالهف

 عم ءادعألا لتاقو هلام قفنأ ْنم لضفلا ىف ىوتسي ال ىأ «لتاقو حتفلا لبق نم قفْنأ نم مكنم

 لبق ةقفنلا تناك انو : نورسفملا لاق ةكم حتف دعب لتاقو هلام قفنأ نم عم . ةكم حتف لبق هللا لوسر

 رثكو حتفلا دعب مالسإالا هللا زعأ مث . دشأ تناك قافنإالاو داهجلا ىلإ مالسإالا ةجاح نأل . مظعأ حتفلا

 )١( نزاخلا ريسفت (؟) . ١//ه دوعسلا يبأ ريسفت 4/١" .

 ) )6ريبكلا ريسفتلا (4) . 78 /17/ يبطرقلا ريسفت 5١8/198 .



 ا تو نو رشعلاو عل ءزجلا

 سا رس صل ل رص تا را ا ار ساس نورس ” ىو شراع خخ نت تكا ريس رس رز ل هس خا 00

 520 ريبخ َنولمعَت ام هنأ ردا ن1 01 رك ا رت راو رفا كبينلوا

 مصرس م ع سدود زمر 1 ميلا لا الا لا ا ا الا

 توما نمْؤمْلا ىر موي 501 هلو رهل ,هَفعاَضيِق انسح اًضرَف هللا ضرُفي ىَذَلَأ اَذ نم

 را اس رو مسوغ د 3 رص ويس مسوس رورو

 ل كلذ ف نيدللخ رامنألا اب هنت نم ىرجت تدنج ب مويَلا كشبرشب مهتم مهيدي هبال مهرون

 2 مظعلا

 «اولتاقو دعب نم اوقفنأ نيذلا نم ًةجرد مظعأ كسنلوأ» ًاجاوفأ هللا نيد ىف سانلا لخخدو « هيرصان
 : يبلكلا لاق هللا ةملك ءالعإال اولتاقو ةكم حتف دعب نم اوقفنأ نيذلا نم ةلزنم عفرأو . أرجأ مظعأ يأ

 ٠ وهلا لوسر نع بذو « هللا ليبس يف هلام قفنأ نم لوأو . ملسأ نم لوأ هنأل « ركب يبأ » يف تلزن

 هدعو . حتفلا دعب قفنأو نمآ نمو . حتفلا لبق قفنأو نمآ نمم ًالكو ىأ «ىنسحلا ُهَّللا دعو ًالكو»

 مكايافحخ ىلع علطم ٠ مكل يعاب ملاع يأ «رسيبخ نولمعت انه ةللاوؤط تاجردلا توافت عم ةنجلا هللا
 نم يأ «انسح ًاضرق هللا ضرسفُي يذلا اذ نمط ديعوو دعو ةيآلا يفو . هيلع مكيزاجمو ٠ مكاياونو
 ًافعاضم هقافنإ ىلع هرجأ هيطعي ىأ «هل هفعاضيف# هناوضر ءاغتبا هللا ليبس ىف هلام قفني ىذلا اذ

 ليمج ءازج يأ : ريثك نبا لاق ةنجلا وهو ميرك ميظع باوث ةفعاضملا عم هلو يأ 4مسيركر جأ هلو»

 هللا نإو : هللا لوسر اي « يراصنألا حادحدلا وبأ » لاق ةيآلا هذه تلزن الو . ةنحلا وهو رهاب قزرو

 ينإف : لاق . هدي هلوانف هللا لوسر اي كدي ينرأ : لاق . حادحدلا ابأ اي معن : لاق ؟ ضرقلا انم ديريل

 وبأ ءاجف . اهلايعو يه هيف حادحدلا مأو . ةلخن ةئاتس هيف هلو  يناتسب ىأ  يطئاح يبر تضرقأ دق

 : تلاقف . لجو زع يبر هتضرقأ دقف يجرخا لاق . كيبل : تلاق حادحدلا مأ اي : اهادانف حادحدلا

 امو . راربألا نينمؤملا نع ىلاعت ربخأ مث . . "'اهنايبصو اهعاتم هنم تلقنو حادحدلا ابأ اي كعيب حبر

 مهديأ نيب مهرون ىعسي تانمؤملاو نينمؤملا ىرت موي لاقف طارصلا ىلع مهو راونألا نم مهمدقتي

 اهم اوئيضتسيل مهتاهج عيمج نمو مهمامأ نم ًالالتت تانم ؤملاو نينم ملا راونأ ىرت موي ركذا يأ « مهناميأبو
 نم ىرجت تانج مويلا مكارشبإ» ليللا داوس يف رمقلا ةءاضإك ةئيضم مههوجو نوكتو  طارصلا ىلع

 راب اهروضف تحت نم ى ربع ىلا ٠ ميار دخلا 0 اورشبأ : مهل لاقيو يأ «رابنألا اهتحت

 زوف ال ىذلا زوفلا ىأ «مييظعلا زوفلا وه كلذإ» ًادبأ اهيف نيثكام ىأ «اهيف نيدلاخ# ةنحلا

 . رونلا ىف نوتوافتم مهنأو . هناميل ردق ىلع ردحأ لك رون نأ يور « ةيدبألا ةداعسلا بيس هنأل هدعب

 اهنإو : يرشغزلا لاق «"!ةرم ديلا وك و و لا اع
 ءايقشألا نأ امك . نيتهجلا نيتاه نم مهلامعأ فئاحص نوت ؤي ءادعسلا نأل « مهناميأبو مهيديأ نيبإط لاق

 لاح حرشب كلذ عبتأ . ةمايقلا موي نينم ؤملا لاح حرش املو . . " مهروهظ ءاروو مهلئامش نم اهنوت ْؤي
 )١( فاشكلا ريسفت (©9 . 5484/7" رصتخملا ريثك نبا ريسفت (5) . ”؟/؛ تزاخلا ريسفت 5417/54 .



 ديدحلا ةروس (69) ا

 ساروا رص رع ار صرت ارت ار سس د .

 لاق ارو أوعجرأ لبق كرو نم سبقت انورظنأ ًاونما < نيل َتَقفتمْلَو نوقفلنملا لوقي موي

 1 راو مرن مرر 7-5 سس مةرل لس راس اس لس رف ل

 مهتوداَني يو باَدَعْلأ ِهِلَبق نم ,هرهلظو ةَمحرلآ هيف ,هنطاب باب ,هلروسإ منيب برص رون
 م رع قءامص سس ياض را 0 ىلا و2 صل ل سرا 1[ نصل سرس سلا تا ار لل عع ع

 31 0١ 30 حو هلل أ حأ اج نوح ىنام ركترغو متبترأو منصب رتو ركسفنا متنتف كنكللو لب لاك ركَعم 71

 ىأ «مكرون نم سبتقن انورظنا اونمآ نيذلل تاقفانملاو نوقئفانملا لوقي موي لاقف نيقفانملا

 مهللامعأ ردق ىلع ةمايقلا موي ًارون نينم ؤملا يطعي ىلاعت هللا نإ : نورسفملا لاق مكرون نم ءيضتسنلانو رظتنا

 مه انيبف ء نينم ؤملا رونب نوقفانملا ءيضتسيف . رون الب نيقفانملاو نيرفاكلا كرتيو , طارصلا ىلع هب نوشمي
 ا روما و ويت عل , ةملظو ًاحير مهيف هللا ثعب ذإ نوشمي

 ةيرخس نونمؤملا مهل لوقيف ى أ «ًارون اوسمتلاف مكءارو اوعجرا ليق# مكرونب ءيضتسنل انو رظتنا
 رون ال نأ اوملع دقو : نايح وبأ لاق كانه راونألا هذه اوسمتلاف ايندلا ىلإ اوعجرا : مهب ءازهتساو

 نيقفانملاو نينمؤملا نيب برضف يأ «ُباب هل روسب مهنيب برضف» "مهل ًطانقإ وه امنإو . مهءارو
 ىأ «باذعلا هيبق نم هرهاظو ةمحرلا هيف هنطاب#» رانلا لهأو ةنجلا لهأ نيب زجحي . باب هل زجاحب
 وهو باذعلا نيرفاكلا ةهج وهو هرهاظ يفو « ةنجلا يهو ةمحرلا نينمؤملا ةهج وه يذلا روسلا نطاب يف
 نونم ملا هيلإ ىهتنا اذإف , نيقفانملاو نينم ملا نيب زجحيل ةمايقلا موي برضي روس وه : ريثك نبا لاق رانلا
 ةملظلاو ةريحلا ْق هئارو نم نوقفانملا يقبو بايلا قلغأ مهوخد اولمكتسا اذإف « هباب نم هولخد

 . ايندلا يف مكعم نكن ملأ : نينم ملا نوقفانملا يداني يأ 4مكعم نكن ملأ مينودانيإ» "”باذعلاو

 ؟ تاوزغلا يف مكعم لتاقنو . تاعامجلاو ةعمجلا رضحنو . نوموصت اك موصنو . نولصت امك يلصن
 مك دكلو هاظلا يف انعم متتك معن : نونم ؤملا مهل لاق يأ «مكسفنأ متنتف مكتكلو ىلب اولات»
 رمأ 2 متككش يأ #متبت تراو# رئاودلا نينم وملاب مترظتنا ىأ «متصئبرتو# قافنلاب مكسفنأ متكلهأ

 ىأ «ِهللاّرمأ ءاج نو هللا ةمحر ةعسب ةغرافلا ينامألا ميعدح ىأ « ينامألا مسكترغو#» نيدلا

 ال ميركوفع هللا نإ : هلوقب ركاملا ناطيشلا مكعدخو يأ «رورقلاِهَّللاب مكرغو# 'توملا مكءاج ىتح
 : نورسفملا لاق "”منهج ران يف هللا مهفذق ىتح ناطيشلا نم ,ةعدخ ىلع اولاز ام : ةداتق لاق مكبذعي ٍ

 مكترغي الو ايندلا ةايحلا مكنرغت الف# ىلاعت لاق ناسنإالا علو ريدا ناطيشلا نيغلا حتفب رورغلا

 نسيذلا نم الو ةيدف كس نحال مويلاف» «ًاودع هوذختاف ودع مكل ن ناطيشلا نإ . رورغلا هّللاب

 نيرفاكلا نم الو . . نيقفانملا رشعم اي ضوع الو لدب مكنم لبقي ال بيصعلا مويلا اذه يفف ىأ «اورفك

 تنكأ ايندلا فاعضأ كل ناكول كتيأرأ : رفاكلل لوقي ىلاعت هللا نإ ) ثيدحلا ىفو هتايآو هللاب نيدحاجلا

 ام كتلأس دق : ىلاعتو كرابت هللا لوقيف , براي معن : لوقيف ! ؟ رانلا باذع نم كلذ عيمجب يدتفت

 . "4/4 نزاخلا ريفت (#) . 48٠ /* ريثك نبا ريسفت رصتخم (؟) . 7١١/8 طيحملا رحبلا (1)



 7 نو رشعلاو عباسلا ءزجلا

 مهو ريصُملا سنو ركدلوم نع را ا هيذف كتم ُدَحْؤبال موَُلاَف در ورمل رع 5 0 عع م ريم سر لع 2 سرع زل ع 17 ا ل ا

 يأ «رانلا مكاوأم '”( كرشلا الإ تيباف يب كرشت ال نأ , مدآ كيبأ رهظ ىف تنأو كلذ نم ٌرسيأ وه

 ءاهريغمكل رصان ال مكرصانو مكدنسو مكنوع يه يأ «مكالوم يسهإ» منهج ران مكلزنمو مكماقم
 . منهج ران بلقنملاو عجرملا سئبو يأ «ريصملا سئبو» مهب مكهت وهو

 يسن لمألا لاطأ نمو 3 عدخلا ىلإ نكري الو عمطلاب رتغي ال نم ديعسلا » : ءاملعلا ضعب لاق

 27« لجألا نع لفغو . لمعلا
 « ميظعلا لضفلا وذ هللاو . . ىلإ . .هللا ركذل مهبولق عشخت نأ اونمآ نيذلل نأي ملأ: ىلاعت هللا لاق

 . ةروسلا ةياهن (19) ةيآ ىلإ )١5( ةيآ نم
 اوتوكياألا نيتملا هك + اينذلا ايلا. ةيرفاكلاو نيتفانملا زارتغا:لامت ركل 5 كمتساتملا
 عداخلا اهجرببو ايندلا ةايحلل ًالثم برض مث . ءانفلا 4 رارتغالاب باتكلا لهأ لثم وأ . مهلثم
 ةفعاضم ىلإ نينمؤملا دشرأو « حلاصلا لمعلاو ىوقتلا ةليضف نايبب ةميركلا ةروسلا متخو . بذاكلا

 . هتك ل وسرلا يده مهعابتاب رونلاو رجألا

 : رعاشلا لاقءناح ىأ يمري ىمر لثم ينأي ىنأ : لاقي نحي «نأي# : ستمفغللا

 ؟ "”ًالقع انل ٌنيبملا بيشلا ثدحُي نأو الهجلا كرتأ نأ بلق اي يل نأي ملأ
 هترضخ دعب سبيو فج اذإ عرزلا جاه #جيبي» نامزلا وأ لجألا «دمألا»ا نيلتو لذت # مشخت »

 . بيصنلا وهو لفك ىنثم «نيلفك# انعبتأو انقحلا 4انيفق» حايرلاب ىشالتي ًاتاتف «ًاماطح» هتراضنو
 اوناك ام ضعب نع اورتفق . هتيهافرو شيعلا نيل نم اوباصآ . ةنيدملا نونمؤملل مدق اخ : لووزمْلا بمكبس 0
 ام» : دوعسم نبأ لاق «هللا ركذل مهبولق عشخت نأ اونمأ نيذلل نأي ملأ# ةيآلا 2222000

 , ؟92عتاونس عب رأ الإ ةيآلا هذبم هللا انبتاع نأ نيبو انمالسإ نيب ناك

 من 2 سا سام م ل مرا ملا ربرغ م د مس 000

 َبنتكلا أوتو َنيدَلاَك أونوكي الو حلا نم لزت امو هلآ رث ذل ] جولف عشت نأ أوما نيذلل ناي ملا

 نأ نينمؤملل ناح امأ ىأ «ِهَّللا ركذل مهب وُلُق عشخت نأ اونمآ نيذأل نأي ملأ» : رنيسفللا

 الو» ؟ نيبملا نآرقلا تايا نم لزن امو ىأ «قسحلا نم لزن امو# ؟ هللا ظعاومل نيلتو مهبولق قرت
 ةاروتلا هللا مهاطعأ نيذلا ىراصنلاو دوهيلاك اونوكي الو ىأ #« لبق نم باتكلا اوتوأ نيذلاكاونوكي

 )١( يسولألا ريسفت ١78/71 يبطرقلا ريسفت (؟) . حاحصلا يف ثيدحلاو ١1/7117
 ملسم هجرخخأ (4). 748/137 يبطرقلا ريسفت (مو .



 ديدحلا ةروس (81/) اضهأ

 أ 3 - "0 حد > ل هد رلارل 538 5 - لا
 م

 رف سول سرس سس ع راس رق سس او

 دنع آَدبشلأَو 20 220110 5 مهو 20

 . مهئايبنأ نيبو مهنيب يذلا نمزلا مهيلع لاطف يأ «مه.ولق تسقفدمألا مهيلع لاطف ليجنإالاو

 ايندلا ىلإ اولام# مهبولق تسق © : سابع نبا لاق ةوسق دشأ وأ ةراجحلاك يهف مهبولق تبلص ىتح
 نأ ضرغلاو ”ةعاطلاو ريخلل لعفنت ال ثيحب تبلص ىأ : نايح وبأ لاقو نآرقلا ظعاوم نع اوضرعأو

 نامزلا مهيلع لاط امل مهبولق تسق نيح ىراصنلاو دوهيلاك نآرقلا عم اونوكي نأ نينم ؤملا رذحي هللا
 ميلاعتل نوضفار . هللا ةعاط نع نوجراخ باتكلا لهأ نم ريثكو يأ «نوقساف مهنم ريثكو#
 نم باتكلا اولمح نيذلاب اوهبشتي نأ نينم ؤملا ىلاعت هللا ىهن : ريثك نبا لاق بلقلا ةوسق طرف نم . مهنيد

 ءاوزق ولسا و4 مهيديأب يذلا هللا باتك اوكدب نمزلا مهيلع لواطت امل ىراصنلاو دوهيلا نم مهلبق

 ني ع ا ل ا ا ىهللا نود نم ًابابر | مهنابهرو مهرابحأ اوذخناو مهروهظ

 اوملعا ىأ «اهتوم دعب ضرألا يبحُي هلا نأ اوملطإ» "ليعوالو دعوب مهبولق نيلت الو « ةظعوم
 ليثمت وهو ءاهسبي دعب تابنلا اهنم جرخيو .رطملاب ةبدجملا ةلحاقلا ضرألا يحي هللا نأ نينم ملا رشغم اي
 : سابع نبا لاق ناتملا ثيغلاب ةبدجملا ضرألا ايحت اى . نآرقلا ةوالتو ركذلاب ةيساقلا بولقلا ءايحإل

 يف لاق "”ةمكحلاو ملعلاب ةتيملا بولقلا يحي كلذكو « ةبينم ةتبحم اهلعجيف اهتوسق دعب بولقلا نيلي
 ضرألا يف ثيغلا رثؤي |مكف . اهيف هللا ركذ ريثأتلو . اهتوسق دعب بولقلا نييلتل ليثمت هنأ رهظيو : رحبلا
 دق# تاعاطلاو عوشخلا رثأ اهيف رهظي ةلبقم ةرفانلا بولقلا دوعت كلذك . ةبصخم اهبادجإإ دعب دوعتف
 مكلعل# انتينادحوو انتردق لاهك ىلع ةلادلا نيهاربلاو ججحلا مكل انحضو ىأ «تايأآلا مكل اننب

 هللا اوضرقأو تاقدَّصُلاو نيقدصملا نإ» نآرقلا ىف هللا لزنأ ام اوربدتتو اولقعت يكل ىأ #ن ولقعت
 دع الو هللا ها ديلا وع سوك

 ظ أب مهباوث مهل فعاضي يأ «ميركر جأ مهلو مهل ف عاضب# مهسوفن اهب ةبيط ناسحبالاو ربلا هوجو

 00 نورستملا لاف ةنجارعو ليزح نسيج باوثدقلا> قرف مهو . اهلاتمأ رشعب ةنسحلا بتكت

 قدصتلا وه نسحلا ضرقلا ىنعمو . نيقدصملا تراصف داصلا ىف ءاتلا تمغدأ نيقدصتملا «نيفدصملا»
 قحتسمي ًاضرق هللا ضرقأ دق ريقفلا ىلإ هناسحإب ناسنالا نأكف . ريقفلل ةينلا صولخو . سفنلا بيط نع

 اونمآو . هدوجوو هللا ةينادحوب اوقدص ىأ «هلسُرو هّللاب اونمآ نيذلاو# ءازجلا راد ىف ءافولا هيلع
 «ميهبر دنع ءادهشلاو نو قيدّصلا مم كيلوأ» بايترا الو كش هجلاخي ال . ًالماكًاخسار ًاناميإ هلسرب
 ةيقيدصلا ةجرد اوزاحف بتارملا ىلعأ اوعمج نيذلا مه « هلسرو هللاب نايالاب نوفوصوملا كئلوأ يأ

 . 778 / طيحملا رحبلا ريسفت(4) . 0 /4 نزاخلا ريسفت (8) . 481/8 ريثك نبأ رصتخم ريسفت (7) . 777/8 طيحملا رحبلا ريسفت (1)



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا
 ضف

 رز سس سس 2 لاول ع ع ترص ١ صاع حس ملا مسوؤ ء لور هس سر ل هل داع رام سمس رفوس ص ري سس سو

 املا أ كي رك بألا لوألا لركتو ير 'و ةنيزو وهو بعل ايندلأ هللا

 فم. م 20 ماصاص روب ملا سو
 دوضرو هل نم ةرمغمو ديدش ُتاَّذَع ة ع ىو مكطَح نكن مث ارفصم هلبرتف جيب مث ١ 01 . 1 5 0 1 ريب ممم و ماسلا

 مهرجأ ممل» "”ديهشو قيدص وهف هلسرو هللاب نمآ نم لك : دهاجم لاق هللا ليبس ىف ةداهشلاو

 اورفك نيذلاو# مهخاميأبو مهيديأ نيب ىعسي ىذلا رونلاو « ليزجلا باوثلا ةرخآلا 2 مه يأ #مهرونو

 مه كئئلوأ هتايآب اوبذكو هللا ةينادحوب اودحج نيذلاو ىأ #ميحجلا باحصأ كئئوأ انتاياب اوبذكو

 ثيح نم « رافكلاب صوصحم رانلا ىف دولخلا نأ ىلع ليلد هيف : يواضيبلا لاق ميحجلا راد يف نودلخملا

 ركذ املو . . "”ةمزالملا ىلع لدت ةبحصلاو «ميحجلا باحصأ كئلوأ# صاصتخاللاب رعشت ةغيصلا نأ

 امأ اوملعإ# لاقف ةرخآلا لاح لامكو ايندلا ةراتح ىلع لدي ام هدعب ركذ . نيرفاكلاو نيئم ؤملا لاوحأ

 اهيف سانلا بعتُي بعل الإ يه ام ايندلا ةايحلا هذه نأ نيعماسلا رشعم اي اوملعا ىأ «بسعل ايندلا ةايحلا
 هللا ةعاطو ةرخآلا نع هلغشي ناسنإلل لغشو يأ «وهو» بعللاب مهسفنأ نايبصلا باعنإك مهسفنأ
 ةعيفرلا لزانملاو . ةيهبلا بكارملاو . ةنسحلا سبالملاك ءالهجلااه نيزتي ةنيزو ىأ «ةيروو

 : لئاقلا لاق امك دلولاو لاملاو باسنألاو باسحألاب راختفاو ةاهابمو ىأ #*مكنيب رخافتو#

 روهنفلا# ربابقلا قزق انك اوتيمأ اذإ روصُقلا لهأ ىرأ
 "روبقلا يف ىتح ءارقفلا ىلع ًارخفو ةاهام الإ اوبأ

 نم لاملا عمجي : سابع نبا لاق دالوألاو لاومألا ةرثكب ةاهابم يأ «دالوألاو لاومألا يف رئثاكتو#»
 ا م هللا طخاسم يف هفرصيو . هللا ءايلوأ ىلع هب ىهابتيو . هللا طخس

 هثابن عارّزلا بجعأف ؛ ًاضرأ باصأ ريزغ رطم لثمك يأ هاب راقُكلا بجعأ ثيغ لثمك»

 نأ دعب نوللا رفصم هارتف هترضُنو هترضخ دعب سبيي مث يأ «ًارصُم هارتف عيه مئثإل هنع ءىثانلا

 هورذت أيشه حبصيف هفافجو هسبي دعب رسكتيو مطحتي مث يأ «اماطُح نوكي مشإ» ًارضان ًايهاز ناك

 نأ ةيآلا ىنعمو . رذبلا نوطغي مهنأل عارّزلا انه رافكلاب دارملاو : يبطرقلا لاق ايندلا لاح كلذك حايرلا

 مل نأك أوشه ريصي نأ ثبلي ال مث . راطمألا ةرثكب هترضخل هيلإ نيرظانلا بجعي عرزلاك ايندلا ةايحلا

 دنلا نيف مك ديدش باذع ةرخآلا يفو# تلا ةياغ ىف وهف عارزلا بجعأ اذإو . نكي

 امو# راربألل ناوضرو هللا نم ة ةرفغم امإو . راجفلل ديدش باذع امإ ةرخآلا ىف ءازجلاو ىأ 4#ناوضرو

 . 487 /” يواضيبلا ريسفت (7؟) . 7557 /؟8 ىزارلل ريبكلا ريسفتلا )١(

 ريبكلا ريسفتلا (8) . هرمع ىف هللا دمأ ءابهشلا ملاع ةدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا ةليضف ليلجلا انخيش نم نيتيبلا نيذه تعمم تنك (*)
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 همم 2 ماض صر ص رك بارع 2ك اص ص سرا س2

 ءامسلا ضرعك اهض ع ةنجو كير نب ةرفغم 01 أولم تج رورغلا عتتم ال ايندل ٌةزيحأ امو
 »ب صور رث ريس 2

 2 ىظعلاٍلْضَمْل او هلآ ع نم هيت هلل لضَف كلذ 1 هلل أونما َنيِذلا تعا أ ضرألاو
 ص اه

 جريس هلأ لع كلذ نإ مارت نأ بكن ب سنك فال رُكسمنَأ خالو ضر[ ىف ةّبيصم نم ٌباَصأآَم

 , لئاز ٌعاتم الإ اهئاضقنا ةعرسو اهتراقح يف ايندلا ةايحلا تسيلو يأ «رورغلا عاتم الإ ايندلا ةايحلا

 بلط نع كما نإ رورُشلا عاتم ايندلا : ريبج نب ديعس لاق لهاجلا اهب رتغيو .٠ لفاغلا اهب عدخني
 رقح املو . . "”ةليسولا معنو عاتملا معنف ؛ ةرخآلا بلطو هللا ناوضر بلط ىلإ كتعد اذإ امأف « ةرخآلا

 يه يتلا « هللا ةاضرم لين ىلإ ةعراسملا ىلع ثح « اهئأش مكخفو ةرخآلا مّظعو 5 اه ايندلا
 اهمأ اوقباست يأ «مكبر نم ٍةرفغم ىلإ اوقباس# لاقف ءازحلاو دولخلا راد ُْق ةيدبألا ةداعسلل ببس

 ريبعتلا اجو : نايح وبأ لاق مكبر نم مكل ةرفغملا بجوت يتلا ةحلاصلا لامعألاب اوعراسو سانلا

 ةرفغم ببس ىلإ اوقباس ىنعملاو « اهيلإ نيقباسم ةياغ ىلإ نورجي قابس ناديم يف مهنأك «اوقباس» ظفلب
 ةنج ىلإ اوعراسو ىأ #«ضرألاو ءامسلا ضرعك اهضرع ةنجوإ ”تاعاطلا لمعو . ناميبالا وهو

 هبش ىلاعت هللا نإ : يدسلا لاق ةعمتجم ضرألا عم عبسلا تاومسلا ضرعك اهضرع . ةحيسف ةعساو
 ركذف ؛ . اهضرع نم ديزأ اهوط نأ كش الو . عبسلا ني نيضرألاو عبسلا تاومسلا نمرع هنآ صرع

 كنظ (ف كلذك ضرعلا ناك اذإ : يواضيبلا لاقو '”كلذ فاعضأ اهلوط نأ ىلع ًاهيبنت ضرعلا

 هللاب نيقدصملا نينمؤملل اهدعأو هللا اهأيه ىأ «هلسرو هّللاب اونمآ نيذلل تّدعأ» « لوطلاب
 هنأب فصوي ال دعب قلخُي مل ام نأل ةدوجومو ةقولختم ةئجلا نأ ىلع ةلالد ةيآلا فو : نورسفملا لاق هلسرو

 هللا هاطع وه هنجلاو ةرفثلا نك ةيدوعولا كلذ ىأ «ءاشي نم هيتوُي ِهَّللا لضف كلذ َءيّمو دعأ

 ءاطعلا وذ يأ «ميظعلا لضفلا وذ ُهَللاو» ب اجيإ ريغ نم هدابع نم ءاشي نم ىلع هب : لضفتي ٠ . عساولا

 نم ةبيصم ضرألا يف ثدحي ام يأ «ضرالا يف ةبيصم نم باصأ ام ليلجلا ناسحالاو عساولا

 نم يأ #مكيفُلأ يف الو» راثلا ف صقنو . عورزلا يف ةهاعو . ةلزلزو . طحقك بئاصملا
 يهو الإ يأ «اهأربن ْنأ لبق نم باتك يف ّالإ» دالوالا باهذو . رقفلاو . باصوألاو. ضارمألا
 يف ةردقم اهلك رومألا نأ ىنعملا : ليهستلا يف لاق اهدجونو اهقلخن نأ لبق نم ظوفحملا حوللا يف ةبوتكم
 نأ لبق ءايشألا ريداقم بتك هللا نإ ) ثيدحلا يفو . نوكت نأ لبق نم ظوفحملا حوللا يف ةبوتكم ؛ لزألا

 يأ «ريسي هللا ىلع كلذ نإ (5)( ءاملا ىلع هشرعو « ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاومسلا قلخي

 انل ىلاعت نيب مث 7 دابعلا ىلع ًاريسع ناك نإو لجو زع هللا ىلع نيه لهس هترثك ىلع كلذ تابثإ نإ

 . 118 /8 طيحملا رحبلا (7؟) . 74 /74 ريبكلا ريسفتلا )١(
 . 78 /79 ريبكلا ريسفتلا (*”)

 . 59/5 ليزنتلا مولعل ليهستلا (ه) . 154 /7” ىواضيبلا ريسفت (4)



 نفط نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 2 ري رو ص 2 را ص سس سا ميس صا رق سس ص ل سوربت جر مخ رع هم ل رق ةرض بل ع م سس مس س#

 ترولخس نبذل 7 ٍروخف لاتح لك بحال هللأو ركنا ام ًأوحرفت الو ركتاف ام لع اوسات الكل
 و

 ص وص ا < ص و رس حج رص رص ريل ل ع ع رص وا ع رح رس را سو ر 48 صبح ا 2 - ب صوص ع ل ساي ىلع لرارب# سس

 انلزتاو تننيبلأب انلسر انلسرا دقل 59 ديمحلا ىنغلأوه هللأ نإف لوتي نمو لخبلاب سانلا نوممأيو

 يون ومد لات ةمحرينقلإ شل لاو بتكلم ريس يسلم مس تا يب اممم و سل هه1م مس د نوار ل ع زلال لا حا وق رو نق ان ا
 «مكتاف ام ىلع اوسأت الّيكل» لاقف ردقلاو ءاضقلاب ةعقاو ءايشألا هذه نوك نع انمالعإ ىف ةمكحلا
 ال يكلو يأ «مكاتآ امب اوحرفت الو# ايندلا ميعن نم مكتاف ام ىلع اونزحت ال يك كلذ بتكو تبثأ يأ
 بجوي يذلا نزحلا نزحلاب دارملاو : نورسفملا لاق اهميعنو ايندلا ةرهز نم هللا مكاطعأ امب اورطبت

 وهو الإ ردحأ نم سيل ١ : سابع نبا لاق اذهو . رطبلاو رشألا ثروي يذلا حرفلا حرفلابو . طونقلا
 ًانزح اونزحن ال : ةيآلا ىنعمو 202 ًاركش هتمينغو . أربص هتبيصم لعجي نمؤملا نكلو . حرفيو نزحي
 لاق اذهو . اورطبتو هيف اورشأت ىتح مكيغطي ًاديدش احرف اوحرفت الو . مكسفنأ اوكلهت نأ ىلإ مكجرخي
 ام » : هنع هللا يضر رمع لاقو 06 بئاصملا هيلع تناه ردقلا ىف هللا رس فرع نم » نيفراعلا ضعب

 امم مظعأ نكت مل اهنأ : ةيناثلاءينيد ىف نكت مل اهنأ : ىلوألا : معن ثالث اهيف تدجو الإ ةبيصم ينتباصأ

 مهتباصأ اذإ نيذلا ٠ ني رباصلا رشبو# ريبكلا رجألاو ميظعلا باوثلا اهيلع يطعي هللا نأ : ةثلاثلا »تناك

 «نودتهملا مه كئلوأو ةمحرو مهبر نم تاولص مهيلع كئلوأ ه نوعجار هيلإ انِإو هلل اَنِإ اولاق ةبيصم
 . ايندلا ظوظح نم هللا هاطعأ اب بجعم ربكتم لك بحي ال ىأ «روخف ٍلاتُحم لك بي ال ُهّللاو»
 نورمأيو نولخبي نيذّلا» لاقف نيمومذملا ءال ؤه فاصوأ ىلاعت نيب مث . . سانلا ىلع هب روخف

 لخبلاب سانلا اورمأي ىتح كلذ مهيفكي الو . هللا ليبس يف قافنإالاب نولخبي يأ «لخبلاب سانلا
 يأ «ديمحلا ينغلا وه هللا نإفإ» قافنإالا نع ضرعي نمو يأ «لوستي نسمو» كاسمإالا يف مهوبغريو
 هعفنت الو . هركش نع ضارعإالا هرضي ال . هتافصو هتاذ ىف دومحم . هقافنإ نعو هنع نغتسم هللا نإف
 يأ فوذحم مسقل ةثطوم ماللا 4تانّيبلاب انّسُر اناسرأ دفل» ديدهتو ديعو هيفو , نيعئاطلا ةعاط
 انلزنأو ىأ «*نازيملاو باتكلا مهعم انلزنأو# تانيبلا تازجعملاو عطاوقلا ججحلاب انلسر انثعب دقل هللاو

 رّسفو . سانلا نيب هبمكحي ىذلا نوناقلا انلزنأو ١ ةيرشبلا ةداعس اهيف يتلا ةيوامسلا بتكلا مهعم

 موقيل يأ «طسقلاب سالا ٌموقيل» لماعتيو هب نزوُي اموه : ديز نبا لاقو لدعلا هنأب نازيملا مهضعب
 هيف ديدحلا اندجوأو انقلخو ىأ «ديدش سأب هيف ديدحلا انلزنأو# مهتالماعم ىف لدعلاو قحلاب سانلا

 كلذ ريغو تابابدلاو .٠ سورتلاو . حامرلاو . عوردلاك ؛ هنم لختُت برحلا تالآ نأل ء ديدش سأب

 نم امو كلذ ريغو سأفلاو . نيكسلاو . ةثارحلا ككسك سانلل ةريثك عفانم هيفو يأ #سانلل عفانمو»

 ماعنألا نم مكل لزنأوإ لاق امك لازنإالاب هداجيإ نع ىلاعت ربعو : نايح وبأ لاق اهيف ةلآ ٌديدحلاو الإ ةعانص
 . اهنم ًالوزن لكلا لعج ءامسلا نم ىقلت تناك امل ماكحألاو اياضقلا عيمجو رماوألا نأل «جاوزأ ةينامث

 . ؟"9 /؟9 ريبكلا ريسفتلا (؟) . 506. /117 يبطرقلا ريسفت (1)
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 سد رص و تر رع يا م 2 سد ركويص 7“ ضرس 5 رو س 2 -

 0 را ا تكل

 ا ند حاصرص رص لس رص رص رص رع ل رص صول 2 نحن او سنا قد غدا 0,0 0 ل ا

 ءاغتبأ الإ مل اهلئدتك ام اهوعدتبأ ةينابهرو هةمحرو ةقار هوعبتأ َنيَلَأ بولق ىف انلعَجو لينال هنئيتاءو

 فطع «بيغلاب هلسرو هرصني نم هللا ملعيلو» '"روهمجلا هلاق نداعملا نم هسنج ديدحلاب دارأو
 هللا ملعيلو ؛ هللا ةملك ءالعإال اودهاجيو مهءادعأ نونم ؤملا هب لتاقيل ديدحلا انلزنأو يأ ردقم فوذحم ىلع

 هنورصني سابع نبا لاق بيغلاب ًانمؤم ةحلسألا رئاسو حامرلاو فويسلا لامعتساب هلسرو هنيدرصني نم

 زيزع# هسفنب هئادعأ نم ماقتنالا ىلع رداق يأ «زيزع ىوق هللا نإ#» ىلاعت لاق مث . هنورصبي الو

 دارأ نم كالهإ ىلع ىوق ىأ : يواضيبلا لاق دحأ لك نع هتزعو هتردقب ينغ وهف بلاغي ال بلاغ ىأ

 نبا لاقو "”باوثلا اوبجوتسيو هب اوعفتنيل داهجلاب مهرمأ اهنإو , دحأ ةرصن ىلإ رقتفي ال ٌزيزع . هكالهإ
 هللا لوسر ماقأ اذهلو . هيلع ةجحلا مايق دعب هدناعو قحلا ىبأ نمل ًاعدار ديدحلا لعج هنأ ةيآلا ىنعم : ريثك

 نم ىلع ةجحلا تماق الف . ناهربلاو ةجحلاب مهعراقيو . روسلا هيلإ ىحوُت ةنس ةرشع ثالث ةكمب هي
 مالسلا هيلع لاق اذغو ٠ باقرلا برضو فويسلاب لاتقلاب نينم ؤملا رمأو ةرجهملا هللا عرش « هللا رمأ فلاخ

 فلاخ نم ىلع راغصلاو لذلا لعجو , يحمر لظ تحت يقزر لعجو « ةعاسلا يدي نيب فيسلاب تعب )

 نم رصني زيزع يوق وه يأ «زيزع يوق هللا نإإ» ىلاعت لاق مث ©( مهنم وهف موقب هبشت نمو , يرمأ
 اهون ايتلسرأ دقلو# 2” ضعبب مهضعب ولبيل داهجلا عرش اهنإو ٠ نسانلا ىلإ هنه خاتجا ويه نمداج

 هيلع ًاحون ءايبنألا خيش انه ركذ لسرلا ةثعب ركذ امل 4باتكلاو ةوبنلا امهتيرذ يف انلعجو ميهاربإو

 هللابو ىأ ةيوامسلا بتكلاو ة ةوبنلا امهلسن يف لعج هنأ نيبو مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا ابأو , مالسلا

 روبزلاو ةاروتلا » يهو ةعبرألا بتكلا انلزنأ اك ٠ ههلسن يف ةوبنلا انلعجو ميهاريإو ًاحون انلسرأ دقل

 ةديمحلا امهرثآمل ًاديلختو ال ًافيرشت ركذلاب ميهاربإو ًاحون صخ اغإو « اههتيرذ ىلع ه نآرقلاو ليجنإالاو

 ةاصع مهنم ريثكو . نودتهم سانأ ميهاربإو حون ةيرذ نمف يأ #نوقساف مهنم ر يثكو ٍرتهم مهنمف#
 مهدعب انعبتأ مث يأ «انلسٌرب مهراثآ ىلع انيّقق مثإ» ميقتسملا قيرطلا ن نعو ةعاطلا نع نوجراخ
 مهريغو سنويو « ناهلسو . دوادو ؛ سايلإو .ىبموم. لوسر دع الور مهانلسرأ 5 ماركلا دو

 ليئارسإ ينب نم ءايبنألا رحخآ ناك هنأل لسرلا كئلوأ دعب هانلعجو ىأ «ميرم نبا ىسيعب انيفقو»
 نيذلا بولق يف انلعجو#» كك دمحمب ةراشبلا هيف ىذلا ليجنإلا هيلع انلزنأو ىأ #ليجنإلا مانيتاو»

 نم ءانث اذه : ليهستلا يف لاق نيللاو ةقفشلا نييراوحلا هعابتأ بولق ىف انلعجو يأ «ةمحرو ٌةفأر هوعبتا

 2774 مهنيب ءامحر إل مهنأب هلي دمحم انديس باحصأ ىلاعت فصو امك ضعب ىف مهضعب ةبحمب مهيلع هللا

 )١( طيحملا رحبلا 8/  . 79١نيلالجلا ريسفت (؟) 1١76/4 .)"( دواد وبأو دمحأ هجرخأ (”) . 487 /" يواضيبلا ريسفت .

 ) )0ليزنتلا مولعل ليهستلا (1) . 48 /* ريثك نبا ريسفت رصتخم 4/ ٠٠١
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 ساقه ص روس رالا صر 2 لى 1 رس حصص ع ١س رص حرص ص ليصرس

 اهي © نومسلف مهم ريثك و مهرحأ مهنم أونمأ“ َنيذلأ اَنِيئاَع اهتياعر قح اهوعر اق هللا ناوضر
 ِر مو جم سا رت سرع روك را ىلا ديلا سوو سس 5-25- سةمصو رولا رص ىو

 ركلرفغيرو ءوهي ا نم ِنيَلْفك زكنؤي ءهلوسرب اونماءو و هللا وقنا وثمان

 سلا مس حاحا ءوعال 2س # رئ م ور

 هيو هلأ ديب َلْضَمْلآ أو هلال ْضَف نم ْىَن ؟ ٌلعَدوردقي الا بتكلا لهأ مَلُعياَلَ لعل © مر روَُلأَ

 2 مو

 هج مظعلا ٍلْضَمْلاوذ هلأ 4 2 نم

 ءاقلت نم اهوثدحأو نابهرلاو سسقلا اهعدتبا ةينابهرو ىأ 4مهيلع اهانبتك ام اهوعدتبا ةينابهرو»
 . ايندلا تاوهشو ءاسنلا ضفر ةينابهرلاو : نايح وبأ لاق اهب مهانرمأ الو مهيلع اهانضرف ام . مهسفنأ
 ام ىأ «هللا ناوضر ءاغتبا الإ# ” ههسفنأ دنع نم اهوثدحأ ىأ «اهوعدتباإ# ىنعمو عماوصلا ذاختاو

 ءاقلت نم اهولعف مهنكلو « ةينابهرلا مهيلع انبتك ام ىنعملاو عطقنم ءانثتسالاو . هللا يضري امب الإ مهانرمأ

 اهيلع اوظفاح الو , مايقلا قح اهب اوماق امف ىأ «اهتياعر قح اهوعر امفإ هللا ناوضر ءاغتبا مهسفنأ
 هللا هب رمأي مل ام هللا نيد يف عادتبالا : (هدحأ : نيهجو نم محل مذ اذهو : ريثك نبا لاق يغبني اك
 لكل ) ثيدحلا فو 2 "لجو زع هللا ىلإ مهب رقت ةبرق هنأ اومعز ام زير ومو ماكل يناثلاو

 انيطعأف ىأ «مهرجأ مهنم اونمآ نيْذّلا نينافإط '" ( هللا ليبس ىف داهجلا يتمأ ةينابهرو ٠ ةينابهر ةمأ
 ٍمهنم رسيثكو# ًافعاضم مهباوث هي دمحمب اونمآو دهعلا ىلع اوتبث نيذلا ىسيع عابتأ نم نيحلاصلا
 ًاريثك نإ ا كاع هلرقك هللا راحل كروكيت ةعاطلا دودج نع نوجر اج ىراتضتلا نمرتكو ى 4 نرتقتاف

 اونمأ نيذلا اهنأ اي «هللا ليبس نع نودصيو لطابلاب سائلا لاومأ نولكأيل نابهرلاو رابحألا نم

 اومودو , هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب هللا اوقتا هللاب متقدص نم اي يأ #هلوسرب اونمآو هللا اوقتا

 ًاروُث مكل لعجيو» هتمحر نم نيفعض مكطعي يأ #«هتمر نم .نيلفك مكتؤي# ناميالا ىلع اوتبثاو

 ام مكل رفغيو يأ «مكل رفغيوإل طارصلا ىلع هب نوشمت ًارون ةرخآلا يف مكل لعجيو يأ «هب نوشت

 باستكلا لهأ ملعي الثل# ةمحرلا عساو ةرفغملا ميظع يأ *ميحر روفغ هللاوإ» يصاعملا نم متفلسأ

 نوردقي ال مهنأ باتكلا لهأ ملعيل نايبلا اذه يف انغلاب امنإ ىأ «هّللا لضف نم ءىش ىلع نوردقي ال نأ

 ىنعملاو ةدئاز 4الئلإ# هلوق يف الف . مهيف ةوبنلاو ةلاسرلا رصح مهنكمي الو ؛ ا

 الإ سيل عرشلاو باتكلاو ٠ انيف ةلاسرلاو يحولا نولوقي اوناك باتكلا لهأ نإ : نورسفملا لاق ملعيل
 نأوإ» ةميركلا ةيآلا هذهب مهيلع هللا درف ؛ هيا عي ل نع لملا ةليففلار اجا يس ةمل او ان

 نم ءاشي نمل هيطعي نمحرلا ديب ناهيإلاو ةيادحلاو ةوبنلا رمأ نأو ىأ 4ءاي نه ةيتوُي هللا ديب لضفلا

 . ناسحإالاو لضفلا عساو هللاو يأ # يظعلا لضفلا وذ هللاو# هقلخ

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةدغالتلا

 )١( دمحأ مامإلا هجرخأ (7) . 485 /# ريثك نبا ريسفت رصتخم (7) . 778/8 طيحملا رحبلا ريفت .



 ديدحلا ةروس (6/) فش

 ١ - «نطابلاو رهاظلا» نيبو «رخآلاو لوألا# نيبو #تيميو يسحي# نيب قابطلا .

 جرعي امو ءامسلا نم لزني امو» نيبو «اهنم جرخمي امو ضرألا يف جلي ام ملعي# نيب ةلباقملا - ؟

 . ©اهيف

 نم هقبس امو وهو 84ليللا ىف راهنلا جلويو راهنلا ىف ليللا جلويو» ردصلا ىلع زجعلا در * 

 . ةيعيدبلا تانسحملا

 قفنأ نموإ» ةلمج هنم فذح 4 لتاقو حتفلا لبق نم قفنأ نم مكنم يوتسي ال زاجيإالا فذح 4

 ىلإ كرشلا تاءلظ نم مكجرخيل ىأ «رونلا ىلإ تاملظلا نم مكجرخيل# ةفيطللا ةراعتسالا ©

 هللا هجو ءاغتبا هلام قفني نمل لثم «ًانسح ًاضرق هللا ضرقُي ىذلا اذ نم ةيليثمتلا ةراعتسالا - ”
 . ةيليثمتلا ةراعتسالا قيرطب ءافولا بجاو ًاضرق هبر ضرقُي نمب هلمع ىف ًاصلخم

 وهو منهج ران الإ رصان الو مكل يلو ال يأ «مكالوم يه رانلا مكاوأم# يمكهتلا بولسألا -

 . مهب مكهت
 . «باذعلا هلبق نم هرهاظو# هلوقو «ةمحرلا هيف هنطاب# هلوق نيب ةفيطللا ةلباقملا - 8

 هبشلا هجو نأل 4 . . ًارفصم هارتف جيبي مث هتابن رافكلا بجعأ ثيغ لثمك » ثمل هيبشتلا 4

 . فورحلا ضعبو لكشلا ريغتل «انلسر انلسرأ# صقانلا سانجلا-٠

 برضف# ىلاعت هلوقو «ديدش ساب هيف ديدحلا انلزنأو» موظنملا ردلا هنأك عصرملا عجسلا ١-

 . نآرقلا يف ريثك وهو «باذعلا هلبق نم هرهاظو ةمحرلا هيف هنطاب ٠ باب هل روسب مهنيب

 باج



 فيفي

 6 م يع ان .» فا راو 2

 0 ١ رم ]أ 4 ريم نيئاطاهل زئ ارز 5 7 0/74

 2 رو حي 5
14 

 يي ا

 0 ١ ١ 5 7 2 ل 2 ف ١

 : 2.3 -- ه0 لال نال -

 بهن يتلا ةرافكلاو . راهظلا ماكحاك ةريثك ةيعيرشت ًاماكحأ تلوانت دقو «. ةينذم ةلداجملا ةروس

 هدوم مدعو 3 3لوسرلا ةاجانم دنع ةقدصلا ميدعتو 3 سلاجملا بادآو 5 يجانتلا مكحو » رهاظملا ىلع

 . دوهيلا نعو نيقفانملا نع تثدحت امك . كلذ ريغ ىلإ . هللا ءادعأ

 ةداع ىلع - اهجوز اهنم رهاظ يتلا « ةبلعث تنب ةلوخ م ةلداجملا ةصق نايبب ةميركلا ةروسلا تأدتبا

 ال اهجوز ملظ وكشت 25 للا لور ةارلا كلت ثداح دلو حراهتلاب ةجورلا مير ل ةلهاجلا لها

 عطقناو . ينس تربك اذإ ىتح ينطب هل ترثنو ٠ يبابش ىنفأو . يلام لكأ » : هللا لوسر اي تلاقو

 اي لوقتو هلداجت تناكف « هيلع تمرح دق الإ كارأ ام : أهل لوقي ِلِكَو هللا لوسرو « ينم رهاظ . ىدلو

 . كيلإ وكشأ ينإ مهللا : تلاق مث . قباسلا هلوق اهيلع دريف . ينم رهاظ هنكلو ينقلط ام : هللا لوسر

 ىلإ يكتشتو اهجوز يف كلداجت يتلا لوق هللا عمس دقإ» اهاوكشو اهتبرك جّرفو « اهءاعد هللا باجتساف

 . تايآلا # . . هللا

 مهتاهمأ ْنِإ مهتاهمأ نه ام مهئاسن نم مكنم نورهاظي نيذلاإ» راهظلا ةرافك مكح تلوانت مث د
 . تايآلا « . . روفغ ٌوفعل هللا نإو . ًاروزو لوقلا نم ًاركنم نولوقيل مهنإو , مبخدلو يئاللا الإ

 دوهملا بأد نم اذه ناك دقو , رثكأف نينثا نيب ًارس مالكلا وهو ؛ يجانتلا عوضوم نع تثدحم مث

 ىف ام ملعي هللا نأ رت ملأ» هبقاوع نم نينمؤملا ترذحو همكح تنيبف . نينمؤملا ءاذيال نيقفانملاو

 . تايآلا # . . مهعبار وه الإ ةثالث ىوجن نم نوكي ام ؛ ضرألا ىف امو تاومسلا

 ةيحتب هنويحيف لَو ل وسرلا سلجم نورضحي اوناك نيذلا «. ءانعللا دوهيلا نع ةروسلا تثدحتو

 توملا نونعي دمحم اي كيلع ماسلا : مهوقك ةبسملاو ةميتشلا اهنطابو . مالسلاو ةيحتلا اهرهاظ . ةزوغلم
 . «هللا هب كجم مل امب كويح كوءاج اذإو»

 ةصاخب دوهيلا اوذختا دقف . باهسإلا نم ءىشب نيقفانملا نع ثيدحلا ةروسلا تلوانتو هب

 نيبذبذملا ءالؤه نع راتسلا تفشكف ؛ نينم ملا رارسأ مهيلإ نولقنيو مهنولاويو مهنوبحي . ءاقدصأ



 ةلداجملا ةروسم (04) م1

 تي ب ب يو بمص

 ناميبالا لصأ وه ىذلا , هللا يف ضغبلاو . هللا يف بحلا ةقيقح ةح نايبب ةميركلا ةروسلا تمتخو *

 رخآلا مويلاو هللاب نونم ْوي ًاموق دجت الإ هللا ءادعأ ةاداعم نم ناميالا لاتكا ىف دب الو . نيدلا ىرع قثوأو

 يف بتك كئلوأ . مهتريشع وأ. مهءاوخإ وأ .مهءانبأ وأ مهءابآ اوناكولو . هلوسرو هللا داح نم نوداوي

 . ةميركلا ةروسلا رخآ ىلإ # . . ناميالا مهولق

 لكوتيلف هللا ىلعو . . ىلإ . . اهجوز يف كلداجت يتلا لوق هللا عمس دقو: للاعت هللا لاق

 . )٠١( ةيآ ةياهن ىلإ )١( ةيأ نم #نونمؤملا

 هنمو عجري عجر اذإ روحي ءىشلا راح نم مالكلا يف ةعجارملا : ةرواحملا « (ىرواحت» : ىتتفغللا
 : هسرف ىف ةرتنع لاق « روكلا دعب روحلا نم هللاب ذوعن »روثأملا ءاعدلا

 يملكم مالكلا ملع ول ناكلو ىكتشا ةرواحملا ام ىردي ناك ول

 يلع تنأ : هلوقب هسفن ىلع اهمرح اذإ هتأرما نم رهاظ : لاقي رهظلا نم قتشم راهظلا 4نورهاظي»
 «نوداجب و تقورعلا فالخخ وهو « هنم رفنو همرحو عرشلا هحّبق ام لك : ركنا «ًاركنم يمأ رهظك

 5 ىف نوكت نأ ةداحملا : : جاجزرلا لاق ةقاشملا لثم يهو ماكحألاو دودحلا ىف ةفلاخملاو ةاداعملا : ةداحملا

 هرهق ىأ هتبك : لاقي يزخلاو لالذإالاو رهقلا : كتكلا «اوتبك# ةعن املا اهلصأو . كبحاص دح فلاخي

 « مهبسحإ رس مهنيب اهف اوثدحت موقلا ىجانت . ًارس رثكأف نينثا نيب مالكلا : ىوجنلا «ىوجنإ» هازخأو
 . مهيفاك
 اي ا ا

 ًاموي اهتعقاوم اهجوز دارأ « تماصلا نب سوأ و ةأرما «ةبلعث تنب ةلوخ» نأ ىور :١ لورهْلا بيس

 نأ دعب ينم رهاظ ًاسوأ نإ : هللا لوسر اي تلاقو ِةِيكيهللا لوسر تتأف . اهنم رهاظو بضغف . تبأف
 لإ مهتممض نإو . اوعاض هيلإ مهئممض نإ . ًاراغص ًةيبص هنم يل نإو , يمظع قرو . ينس تربك
 وهو ًاقالط ركذ ام هللاو : هللا لوسر ايتلاقف .هيلعتسمرح دق الإ كارأ ام : اه لاقف !! ىرت اهف اوعاج
 رركت يهو . هيلع تمرح دق الإ كارأ ام : هلوق ديعي ةِلوهللا لوسر لعجف . ىلإ سانلا بحأو ىدلو وبأ
 اهجوز يف كلداجت يتلا لوق هللا عمس دق# ىلاعت هلوق لزن ىتح اهعجاريو هعجارت تلاز امف . اهنوق
 . تايآلا * . . هللا ىلإ يكتشتو

 تءاج دقل . تاوصألا هعمس عسو يذلا كرابت : تلاق اهنأ ةشئاع نع ىراخبلا ىورو - ب

 يلع ىفخيو اهمالك عمسأ تيبلا بناج يف انأو ِةكك هللا لوسر تملكف - ةبلعث تنب ةلوخ  ةلداجملا

 ينس ربك اذإ ىتح . ينطب هل ترثنو ؛ يبابش ىلبأ : هللا لوسر اي لوقتو اهجوز يكتشت يهو . هضعب

 . "”تايآلا هذهب ليربج لزن ىتح تحرب اهف . كيلإ وكشأ ينإ مهللا . ينم رهاظ يدلو عطقناو

 )١( نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح ١1/9 /4 . ) )7يقهيبلاو هجام نباو ىراخبلا هجرخأ .



 م نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 سمرب“ا اس سرع . 2 0 و ل روث رح

 © ٌريصب عمم هلأ نإ امك ر واح عمسل هللآو هه لإ ىو اهجوز ىف ذ َكادنجن ىلا َلوَك هلا عمس دَك

 اكن نوفل نو تذل ىلا الر ينم ذإ تنم نهام مواسم نر مككحنم نوره ل
 وو را لس 2 سر يل

 2 روفغ وفعل لأ نإ و 2 لوَقْلأ نم

 ىلع الإ لخدت ال دق » «اهجوز يف كلداجت يدلا لوق ُهَّللا عيس دذق» : رجيسيفللا
 دق : كلوقك ليلقتلا تدافأ عراضملا ىلع تلخد اذإو . قيقحتلا تدافأ يضاملا ىلع تلخد اذإو . لاعفألا
 نأش يف كرواحتو كعجارت يتلا ةأرملا لوق هللا عمس دقل ًاقح : ىنعملاو رطملا لزني دقو . ليخبلا دوي
 لوقكوهو . كلذب ىلاعت هملع درحب ال . اهئاعد ةباجإ اهوقل ىلاعت هعاسس ىنعمو : يرشخزلا لاق اهجوز

 اهتبرك جيرفت ىف ىلاعت هللا ىلإ عرضتتو يأ «وللا ىلإ يكتشتوإ» '"هدمح نمل هللا عمس : يلصملا

 , كل تلاق اذام « مالكلا (ىكتعجارمو (كئيدح عمسي العو لج ُهللاو يأ «امكرواحت عمسي ُهَللاو»
 لامعأب ريصب 6 هيلإ عرضتيو هيجاني نمي عيمس يأ «ريصب عيمس هللا نإ# اهيلع تددر اذامو

 تاصومسملاب مسلعلا يف غلابم يأ ةغلابلا غيص نم ايهالكو . هلبق ا ليلعتلاك وهو . دابعلا
 نم مكنم نورهاظُي نيذلا# لاقف هلعاف ءازجو همكح نّيِبو راهظلا ىلاعت ٌمذ مث . . "” تارصبملاو
 نهميرحت كلذب نودصقي انتاهمأ روهظك نتنأ : مايا يي يي ع

 ةرايع وه راهظلا : رخفلا مامإلا لاق مهتاجوز نه امنإو مهتاهمأ ةقيقحلا يف نسل . نهتاهمأ ميرحتك مهيلع

 برعلاو , يمأ ىلع يولعك مارح كيلع يولع دصقي . يمأ رهظك يلع تنأ : هتأرمال لجرلا لوق نع
 مألاب ًاهيبشت اهترشاعم ميرحت ةظفللا هذه نم مهضرغف ٠ , اهتقلط ىأ يتأرما نع تلزن : قالطلا ىف لوقت
 رئاس نود ةصاخ ةيلهاجلا لهأ ناميأ نم ناك هنأل راهظلا يف مهتداعل نيجهتو برعلل خيبوت « مكنمإ» هلوقو

 نم مهندلو يتاللا تادلاولا ألإ ةقيقحلا يف مهتاهمأ ام يأ «مهمدلو يتاللا الإ مهئاهمأ نإ» "ممألا
 نايلاو حيضوتلا يف دايز 4 مهتاهمأ "نه ام هلوقل ديكات وهو « كيبقع ىمد نم كالو ٠ لكلا لو قينرطب

 ًاركنم ًامالك نولوقيل نيرهاظملا ءالؤه نإ لاحلاو يأ «ًاروُرو لوقلا نسم ًاركنم نولرقيل مهّناو»

 وفعلا يف غلابم يأ «روفغ وفعل هللا نإو» ناتهبو ٌروزو بذك وهو ؛ عرشلا هركنيو ةقيقحلا هركنت

 هل فرعت ال يذلا وه ركنملاف ء روزو ركنم راهظلا نأ ىلاعت ربخأ : ليهستلا يف لاق بانأو بات نمل ةرفغملاو
 ًادبأ كلذك ريصت ال يهو , همأك هتأرما لعجي رهاظملا نأل ًابذك هلعج اغنإو . بذكلا وه روزلاو . ةقيقح
 رهاظملل بيذكت كلذ نإف 4« مهتاهمأ نه امإ» هلوق اهدحأ : ءايشأ ةعبرأ هميرحت ىلع لديو مرحم راهظلاو

 . 551 /؟9 زاجيألا نم ءيشب ريبكلا ريسفتلا (؟) . ؟1 /ه دوعلا يبأ ريسفت (؟) . /4 فاشكلا ريسفت )١(



 ةلداجملا ةروس (88) ضف

 ع
 ت0 خربت مر 0 رس الا ا يس رت رنا ص يرن را نأ

 ءهب ٌنوظعوت ركلاذ مادا لجو ةبقر ري رحتف أولاق امل نودوعي مث مير اسأ نم َنورهلظ نيذل
 م

 ساس حب رصرع ريل 2 رع مارس ج20 سرع لا لا

 ماعطإف عطس ل فانا لبق وَمن ذيل نلف جريت سنايا

 4 0 صص س رز نس ل

 َنيَذلَأ نإ 0 مدل ا ووك دود كو ءدلوسرو هلل اونو ا

 بروم دمام حج سا راس س ىاريب ع مرا دارا ا “ل لإ لس نحس م

 باَدع نيِرفثَكْللَو تلي دب تلي انلزتادقو دلت نو ا ,هلوسرو هللا نوداحم

 وفعلا نإف «روفغ ٌرفعل هللا نإو» ىلاعت هلوق عبارلاو ًاروز هامس هنأ ثلاثلاو ًاركنم هامس هنأ يناثلاو
 ىلاعت نب مث . . ؟”ةرافكلاب هعفري ىتح رهاظملل مزال كلذ عم بنذلاو . بنذ نع الإ عقت ال ةرفغملاو
 نم نورهاظي ىأ «مهئاسن نم نورهاظي نيذلاو# لاقف عينشلا لوقلا اذه نع ةرافكلا قيرط

 طرف ام ىلع نومدنيو . اولاق اّمع نودوعي يأ «اولاق امل نودوعي مئإ» تاهمألاب نههيبشتب مهتاجوز

 يل ا ا ا -اوزأ ةداعإ يف نوبغريو ٠

 هيعاودو عامجلا نع ةيانك سامّْشلاو» اهعماجي و أ اهنم رهاظ يتلا هتجوز رشاعي نأ لبق نم - فا وأ ناك ادبع

 هتأرمأ ٌءطو رهاظملل لحي الف ٌةعماجملا ساهلا نم ُدارملا : نزاخلا لاق روهمجلا دنع سمللاو ليبقتلا نم
 لبق اهعماج نإف . ريفكتلا لبق ءطولا رهاظملل زوجي ال : يل

 ىأ «هب نوظعوث مكلذ#» (2ناترافك همزلت دهاجم نعو , ريفكتلا هنع طقسي الو ىصعو مثأ ريفكتلا

 نولمعت امب هللاو# هيلإ اودوعت الو راهظلا اوكرتت ىتح .نونم ملا هب ظعتيل رهاظ نميف هللا مكح وه مكلذ
 ماكحألا نم مكل عرش ام دودح ىلع اوظفاحف . اهم مكيزاجمو اهنطاوبو رومألا رهاوظب ملاع يأ «ريبخ

 هيلعف اهقتعي يتلا ةبقرلا دجي مل نمف يأ «اًس اب نأ لبق نم نيعباتتم نيرهش مايصف دجي ملل نمفإب
 نأ هيلع بجوو عباتتلا عطقنا اهنم ًاموي رطفأ ول : نورسفملا لاق عامجلا لبق نم نييلاوتم نيرهش مايص

 0 ا ا

 ماكحأ نم هانيب ىذلا كلذ ىأ «هلوسرو ِهَّللاب اونمؤُتل كلذ مهعبشي ام ًانيكسم نيتس معطي نأ هيلعف

 كلتو ةيلهاجلا ماكحأ ىلع اورمتست الو . هعئارشب لمعلا ين هلوسرو هللاب اوقدصت نأ لجأ نم راهظلا
 نيدجاجللو ىأ «ميلأ' باذع نيرفاكللو# اهودتعت الف هدودحو هللا ٌرماوأ يه كلتو ىأ 4«دّللا دودح

 اظيلفت دودحملا ىدعتم ىلع رفاكلا قلطأ : يسولالا لاق عجوم ملؤم باذع دودحلا هذبم نيبذكملاو

 نيفلاخملا نيداحملا ركذ .هدودح دنع نيفقاولا نينمؤملا ركذ الو «نوُداحُي نيذلا نإ# «. .ًارجزو
 نوداعيو .هلوسرو هللا رمأ نوفلاخي ىأ #«هلوسرو هللا نوُداحي نيذلا ّنِإ# لاقف امل

 نييداعتملا نم الك نأ (هنوقاشيو امنوداعي ىأ :دوعسلا وبأ لاق هلوسرو هللا

 ةاداعملا نود انه ةداحملا تركذ امنإو .هتهجو رخآلا لح ريغ ةهجو ًدح ىف

 )١( يسولألا ريسفت (4) 178+ /11 يبطرقلا ريسفت (9) . ؛ه /4 نزاخلا ريسفت (0)7 0/4 ليزنتلا مولعل ليهستلا 18/ ١”



 د10 99599505 5555999959005 1 يح

 صال صرع لص و 3 لس َء - رع سس ايم هلأ م رو نس مح 2

 يح ديم وتلك لع هلو هوسنو هللا هدصحا 5 ممم اهي معي موي © نهم
 الإ ةتتال مهرها مدلك خئوجت نم نوكيا شرا نار كرستال عي هانا رت لأ

5 
 لآن ميلا موني أوم امم منتي مف أوناك ام نبأ مهعم وهال لك ألو كلذ نم قد الو مهسداسوه
 1 ل

 02 ميل هن لع
 تبك امك اوستبكإل ةمارو اياعاإلام عولا سيح نم اهني تاكل « هللا دودح و ركذ ةيسانمل ةّقاشملاو

 هلسرو هللا اوداح نيذلا رافكلاو نيقفانملا نم مهلبق نم لدم اك اونيهأو اولذخخ يأ «مهلبق نم نيذلا

 لالحلا اهيف . تاحضاو تايآ انلزنأ دق انأ لاحلاو ىأ #تانيب تايآ انلزنأ دقو» اونيهأو اولذأو

 اولمعي ملو اهودحج نيذلا نيرفاكللو يأ 4نيهم باذع نيرفاكللو» ماكحألاو ضئارفلاو م ارحلاو

 بازحألا موي ةكم رافك يف ةيآلا له تت دقو : واصلا لاق يهزم بهليو يهني ديدش باذغ ا
 نأب نينم ؤملا عم هتراشبو لكي هللا لوسر ةيلست اهم دوصقملاو ٍةي هللا لوسر ىلع بزحتلا اودارأ نيح

 «ًاعيمج هللا مهثعبي مويإ» '”مهسأب اوشخت الف مهعمج قرفيو نولذخيو نولذيس نيبزحتملا مه ءادعأ

 ىأ «اولمعامب مهئبنيف# دحاو ديعص يف مهلك نيمرجملا هللا رشح نيح بيهرلا مويلا كلذ ركذا يأ

 يف مهيلع هظفحو هللا هطبض يأ «هوسنو هللا هاصخأإ) مائآو مئارج نم ايندلا يف اوبكترا امب مهربخيف

 ميش لك ىلع هللاوإ» ءازج الو باسح ال نأ مهداقتعال مئارحلا كلت اوسن مه اهيب ؛ مهلامعأ فئاحص

 تل . ءيش هيلع ىفخمي الو ؛ ا اب و

 نياو اوناك ثيح مهناكم ئريو مهمالك عمسيو قلخلا ري ىلاغت هلاو:. ءايشألا عيمجب هتطاخإو + . هملع

 الإ ةثالل ىوجن نم ُنوكي ام ضرألا يفامو تاومّسلا ىف ام ملعي هللا نأ رت ملأ لاقف اوناك

 ءيش هنع بيغي ال « نوكلا يف ةرذ لك ىلع علطم هللا نأ لقاعلا عماسلا اهيأ ملعت ملأ يأ «مهُعبار وه

 الإ صاخشأ ةئالث نيب رسو ثيدح نم عقيام ؛ ةينالع الو رس هيلع ىفخي الو ؛ ءامسلا ىف الو ضرألا يف

 الإ ةسحخ الو# . سانلا نع ةيفخ يف هب نوسماهتيو نوثدحتي ايف مه اكراشمو هملعب مهعبار هللا ناك

 ىتح هملعب مهعم هللا ناك الإ صاخشأ ةسمخ نيب رسلاب ثيدحو ةاجانم عقي الو يأ «مهسداس وه

 ددعلا كلذ نم لقأ الو يأ ة«اوناك ام نيأمهعم وه الإ رثكأ الو كلذ نم ىندأ الو» مهبداجرم نوكي

 عم رضاح ىلاعت هنأ : ضرغلاو . ىوجنو ثيدح نم مهنيب يرجي ام ملعي مهعم ُهللاو الإ هنم رثكأ الو
 . دابعلا رومأ نم ءىش هيلع ىفخي ال ٠ . مهتدتفأ هب سجهت امو . مهلاعأو مهلاوحأ ىلع علْطم « هدابع

 مهربخي مث يأ «ميلع ءيش لكب هللا نإ ةمايقلا موي اولمع امب مهتبني مث# هلوقب ةيآلا متخخ اذهلو

 : نورسفملا لاق ءايشألا نم ءيش لكب ملاع هنأل .ةمايقلا موي هيلع مهم زاجيو ءيسو نسح نم اولمع امب ىلاعت
 ءيش لكب هللا نإ» هلوقب ملعلاب اهمتتخاو «ملعي هللا نأ رت ملأ» هلوقب ملعلاب تايآلا هذه هللا أدتبا

 )١( دوعسلا يبأ ريسفت ١45/0 . نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح (؟) ١41/4



 ةلداجملا ةروس (88) مسا

 لولا تبع ناودعُلاو منال توجت هنع أوم امل نودوعي مم ئءوجتلا نع اوه َنيلأ لِ رتل 0ك لا 7 الا ا رولا را ا ا
 رد ص رص ع رولا نس ل ملل موس

 ماهج مهبسح 00 للاانبَْذَعِي الل ميسفنأ ىف َنولوقبو هللأدي كيب رلامب كويح كوم اج اذإو
 يس 2 م 0 ام د

 ( ريصملاسْمِف انولصب

 دق هنأل تانئاكلا ىف ءيش هنع بيغي ؛ ؛ ال هنأو ٠ تايلكلاو تايئزجلاب العو لج هملع ةطاحإ ىلإ هبنيل 4 ميلع

 الإ ةيآلا هذه يف ةيعملاب دارملا نأ ىلع عامجإالا دحاو ريغ ىكح دقو : ريثك نبأ لاق ٠ املع ءيش لكب طاحأ

 0 مو توي ا ا ا ا

 دوهيلا لاوحأ نع ىلاعت ربخأ مث . . "يش مهروم أ نم هنع بيغي ال هقلخ ىلع علّطم هناحبس وهف ٠ . مهيف
 نيقفانملاو دوهيلا ىف تلزن : يبطرقلا لاق «ىوجنلا نع اوبن نيذّلا ىلِإَرَث مّلأ» : لاقف نيقفانملاو
 لكم هللا لوسر ىلإ كلذ اوكشف ٠ مهنيعأب نوزماغتيو نينمؤملل نورظنيو « مهنيب ايف نوجانتي اوناك

 ةاجانملا ىلإ نوعجري مث ي أ «هنع اونا نودوعي مث" تلزنف اوهتنب ملف ىوجنلا نع مهاهنف

 مث# عراضملا ةغيصو . مهلاح نم بيجعتلل «رت مسللأ» ةزمهلاو : دوعسلا وبأ لاق اهنع اوبن يتلا

 مئإلاب نوجانتيو# "ةبيجعلا هتروص راضحتساو هددجتو مهدوع رركت ىلع ةلالدلل #نودوعي

 نأل ِةِلظل وسرلا رمأل ةفلاخمو ناودعو مْنِإ وه امب مهنيب اوف نوثدحتيو يأ «لوسرلا ةيصعمو ناودعلاو

 يف هتمظعل ناودعلاب مث . همومعل مثرالاب أدب : نايح وبأ لاق ٠ نيملسملاب ديكلاو زكملا لوخ رودي مهئيدع

 . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةيصعم وهو مظعأ وه ام ىلإ ىقرت مث . دابعلا تامالظ يه ذإ سوفننلا

 يأ هللا هب كيحي مل اب كوّيح كوءاج اذإو إف * كلذ يف مهيجانت ناك ذإ نيقفانملا ىلع نعط اذه يفو

 « مكيلع ماسلا » مهوق يهو « اهيف نذأي ملو هللا اهعرشي مل مملاظ قيحتب كويح دمحم اي كدنع اورضح اذإو

 نم الدب مكيلع ماسلا : نولوقيف ٍةِييَي هللا لوسر نوتأي دوهيلا ناك : نورسفملا لاق مكيلع توملا يأ

 ديزي ال مكيلعو : مهل لوقي نك هللا لوسر ناكو . مهوقب هودارأ اموهو تملا ماسلاو , مكيلع مالسلا
 : هللا لوسر اهل لاق اوفرصنا |ملف « ةنعللاو ماسلا مكيلع لب : تلاقف أموي ةشئاع مهتعمسف ٠ . اهيلع
 : اه لاقف ؟ اولاق ام تعمس امأ : هللا لوسر اي تلاقف شحفتلاو شحملا هركي هللا نإ . ةشئ ةشئاع اي الهم

 يف مهل بيجتسي الو . مهيف يل هللا بيجتسيف ٠ مكيلعو : مهل تلق ينإ ؟ مهل تلق ام تعمس امأ

 لوقلا اذه هللا انبذعي ًاله : مهنيب ايف نولوقيو يأ «لوقت امي هللا انبذعي الول مهسفنأ يف نولوقيوإ»

 ا ل و ل ا ل

 منهج تسئب يأ «ريصملا سئبف# اهرح اولصيو مل منهج ران اولخدي نأ ًاباذغ مهيفكي يأ 4ابهنولصي

 فافختسالاو هّبسب هللا انلهمأ امل ًايبن دمحم ناكول : 20 يبرعلا نبا لاق مهل ارقتسمو ًاعجرم

 يف تبث دقو ! ! هيبن بس نم فيكف هّبس نمل ةبوقعلا لجاعي ال ميلح ىلاعت يرابلا نأ اولهجو « هب

 5*5 /8 طيحملا رحبلا ريسفت (4) ١48 /© دوعسلا يبأ ريسفت (5). 141/117 يبطرقلا ريسفت (1) 411/5 ريثك نبا ريسفت رصتخم (1)



 مف نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 ا نص رس لص سرس ص رس را نس رس

 ع ص متيجلنت ئوقملاَو يلا أرسلتتو لوسرلا تيصعمو ن'ودعلاو مالي اوجاندم الق < اذ | ًاونما# َنيذَلأ بماي

 مهِراَصب سيلوأوشما# نب يدل نزحيل ناطْيشلآ نم ئوجنلا امد ةورشمل هبل َىَدَلا آس اونو

 ا رب رص رص

 نيج نونمْؤمْلا لك وحلف هللا َلِعَو أ نإ اَلِ كيم

 لزنأف « مهقزريو مهيفاعي وهو دلولاو ةبحاصلا هل نوعدي 5 هللا نم ىذألا ىلع ربصأ دحأ ال ٠ حيحصلا

 او ردو 0 نيدككل هك هلوسرل ًاهركنو 1 اره يب يووم وع

 ا يو فلا لع ودعوا وأ «لوقلا نم حياك لإ هيفا وثدحت الفرس مكتي

 ىمغ : يبطرقلا لاق ناسحإو ةعاطو ريخ هيف امب اوثدحتو يأ «ىوقتلاو ّرِبلاب اوجانتو# هلع لوسرلا

 فافعلاو ىوقتلاو ةعاطلاب اوجانتي نأ مهرمأو 3 دوهيلاو نيقفانملا لعفك مهنيب ايف اوجانتي نأ نينمؤملا ىلاعت

 مكيانتجاو هرماوأ مكلاثتماب هللا اوفاخو يأ 4نور شح هيلإ يذلا َهَّللا ارقتاو» «"”هنع هللا ىمن اع

 نيذلا نزحيل ناطيشلا نم ىوجنلا اًمإ» هلمعب ًالك ىزاجيو . باسحلل مكعمجيس يذلا . هيهأون

 لاق نينم ؤملا ىلع نزحلا اهب لخديل . ناطيشلا نييزت نم الإ ناودعلاو مئيالاب ىوجنلا تسيل يأ «اونمآ

 نذإب الإ ًائيش مهراضب سيلو# © هليوستو ناطيشلا نييزت نع نيجانتملا نم اذه ردصي امنإ يأ : ريثك نبا
 لكوتيلف هللا ىلعو» هتدارإو هللا ةئيشمب الإ ًائيش نينم ؤملل راضب يجانتلا اذه سيلو ىأ «وهللا

 مهمصعي هللا نإف نيقفانملا ىوجنب اولابي الو . نونمؤملا قئيلو دمتعيلف هدحو هللا ىلعو يأ «نونمؤملا
 . ©( هنرحي كلذ نإف امههبحاص نود نانثا ىجانتي الف ةثالث متنك اذإ ) ثيدحلا فو ء مهديكو مهرش نم

 هللا بزح نإ الأ . . ىلإ . . سلاجملا يف اوحسفت مكل ليق اذإ اونمآ نيذلا اهأ اي: ىلاعت هللا لاق
 ةروسلا ةيابن (707) ةيآ ىلإ )١١( ةيآأ نم «ن املا مه

 ًاببس ريصي امب مهرمأ . رفانتلاو ضغابتلل أببس نوكي مع نينم ؤملا هدابع ىلاعت ىبن امل : :هستفانلا

 ءادعأ ةالاوم نم رذح مث ٠ . ضعبل مهضعب حسفي نأب سلاجملا ىف عسوتلا وهو « ةدوملاو ةيحملا ةدايزل

 . نيلماكلا نينمؤملا فاصوأ نايبب ةميركلا ةروسلا متخو ٠ هللا

 يأ حيسف ناكم هنمو . هل عّسسو يأ سلجملا يف هل حسف : لاقي اوعسوت «اوحسفت# : : ستمغللا

 زشنلا نم هلصأو 4 هنم عفتراو هسلجم نم ىحنت اذإ رشني زشن : لاقي اوعفتراو اوضه ا «اوزشناو» عساو

 )١( يبطرقلا ريسفت نع ًالقن 797/117 ١ يبطرقلا ريسفت (؟) ١1/ 78484 .
 )( ملسمو يراخبلا هجرخأ (4) . 857/7 ريثك نبا ريسفت رصتخم .



 ةلداحملا ةروس (ةهم "غ٠

 «نيلذألا» مهوقع ىلع بلغو ىلوتسا «ذوحتسا ةياقو ميجلا مضب «ةّنجإ» ضرألا نم عفترا اموهو
 . ناوهلاو لذلا ىف نيرومغملا ءالذألا

 ءاجف . راصنألاو نيرجاهملا نم ردب لهأ مركي لكَع يبنلا ناك : لاق لتاقم نع *لورا سف ل

 مهلجرأ ىلع .ةو يبنلا لايح اوماقف ٠ سلجملا ىلإ اوقبُس دقو « سيق نب تباث و مهيف ردب لهأ نم سان
 مق  ردب لهأ ريغ نم  هلوح نمل لاقف ٍةِكييبنلا ىلع كلذ قشف . مهل اوحسفي ملف مهل عّسوُي نأ نورظتتي
 نوقفانملا نعطو . هسلجم نم ميقأ نم ىلع كلذ قشف . ردب لهأ نم نيفقاولا ددعب . نالفاي مق . نالفاي

 أطبأ نم سلجأو مهماقأف هنم برقلا اوبحأو مهسلاجم اوذخأ موق ٠ ءالؤه عم لدع ام : اولاقو كلذ يف

 هللا حسفي اوحسفاف سلاجملا يف اوحسفت مكل ليق اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي» ىلاعت هللا لزنأف ! ! هنع
 . ةيآلا 04 . . مكل

 لَك هيلع كلذ قش ىتح هيلع او رثكأو هللا لوسر اولأس سانلا نإ » : لاق سابع نبا نع - ب
 اومدقف لوسرلا متيجان اذإ اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» هللا لزنأف كلذ نع مهطبشيو هيبن نع فقخي نأ هللا دارأف

 ,0ةلاننلا نع اومكز قيملدتلا نم رقع نيح تلو الذ ملف ةيآلا # . . تاقدص مكاوجن يدي نيب

 ىلإ هثيدح عفريو يه للا لوسر سلاجي قفانملا « لتبن نب هللا دبع » ناك : يدسلا لاق - ج
 . رابج ْبلق هبلق لجر نآلا مكيلع لخدي لاق ذإ هتارجح نم ةرجح يف ِِكَي هللا لوسر انيبف . دوهيلا

 ينمتشت مالع : ِهِكَو يبنلا هل لاقف نينيعلا قرزأ ناكو - لتبن نب هللا دبع لخدف . ناطيش ينيعب رظنيو

 هناعتتماب ةاكحق قللطتاب و تلعف لب : ِِكَي ىبنلا هل لاقف . كلذ لعف ام هللاب فلحف .؟ كباحصأو تنأ
 مهنم الو مكنم مه ام . مهيلع هللا بضغ ًاموق اوُلوت نيذلا ىلإ رت ملأ» هللا لزنأف هوّبس ام هللاب اوفلحف
 . ”#نوملعي مهو بذكلا ىلع نوفلحيو

 رو رم را مو وص سلا الا

 اوشن ةأوْرشنأ لق اذ ادإو عل هَللَأ حسم أوحسُف اف سللجملا ىفأوحسفت ركل ليق اذ أونما# َنيدل اهماكي

 يأ ةرابع فطلأو مفصو مركأب نينم ؤملل ىلاعت هللا نم ٌءادن «اونمآ نيذلا اهءأاي» : رختسيفللا
 سسلاجملا يف اوحسفت مكل ليق اذإ» ناسنإالا ةنيز وه يذلا ناميإلاب متيلحتو هلوسرو هللا متقدص نم اي
 - سلاجملا نم هريغ وأ ٍةكَكلوسرلا سلجم ناك ءاوس - سلاجملا ق ارعتسوت دجا مك لاقازإ ىأ «ارحشلاف

 اوناك : دهاجم لاق هتنجو هتمحر ىف مكبر مكل عسوي ىأ #«مكل هللا |( حمسيو» هل اوحسفاو اوعسوتف

 عضاوتلاب نينم ؤملا هللا رمأ : نزاخلا لاق '“* ضعبل مهضعب حسفي نأ اورمأف هلي يبنلا سلجم ىف نوسفانتي

 كور نم مهظح نم ذخألا يف سانلا ىواستل لكَ يبنلا دنع سولجلا دارأ نمل سلجملا ىف اوحسفي نأو

 حسفي اوحسفتو اوعسوت نكلو . هيف سلجي مث هسلجم نم ًالجر مكدحأ نميقي ال ) ثيدحلا فو ” يللا

 ريسفت (؟) . 0؟/54 نزاخلا ريسفتو 458 /* ريثك نبا ريسفت رصتخم (؟) . 558/58 ىزارلل ريبكلا ريسفتلاو +4 /10 يبطرقلا رظنا (1)

 . 60/4 نزاخلا ريسفت (ه) . 7457/17 يبطرقلا (4) #04 /١9/ يبطرقلا



 م ع نماثلا ءزجلا

- 

 تمس رلا بدلا بس روق سس سس لس ص ل ع لال م صام ميس

 اذإ أونما< نب ل أت يت ريب َنوُلمَعَك ام يأ تلجرد لعلا أونوأ نيدلآو ركنم أونماَ يذلا هللا عقرب

 و وه دع مد 6 ريب س حج م كَ رق 2 لاو ع لي جر رس رس عر جركل نار لل رس رزق ساس ل

 ومع هللا نإف اودحجن مث مل نإف رهط رهطاو ركل ريخ كلذ 1 اكديوج ىدب نيب اومَدَمَف لوسرلا ميج

 © مح

 يف هيف ةحسفلا سانلا بلطي ام لك يف قلطم «مكل هللا حيسفيؤ» هلوقو : رخفلا مامإالا لاق '”( مكل هللا

 هللا دابع ىلع عسو نم لك نأ ىلع تلد ةيآلا نأ ملعاو . ةنجلاو ءربقلاو . ردصلاو . قزرلاو . ناكملا

 لاز ام دبعلا نوع يف هللا لازي ال ) ثيدحلا يىفو ةرخآلاو ايندلا تاريخ هيلع هللا عسو ةحارلاو ريخلا باوبأ

 نم اوضهنا نونمؤملا اهبأ مككل ليق اذإو يأ «اوز شاف اوزشنا ليق اذإو» (”( هيخأ نوع ىف دبعلا
 اوعفتراف اوعفترا مكل ليق اذإ هانعم : سابع نبا لاق اوموقو'هنم اوعفتراف مكريغل اوعسوتل اوموقو سلجملا

 كلذ نرد الار ”ادرمأ 0 سلجملا يف حسفتلاب الوأ اورمأ : رحبلا يف لاق

 لاق ةنجلا ىف ةعيفرلا تل ىلعأ مهحنميو 5 - ىلعأ ةصاخ مهنم نيملاعلاو 6 هلوسر رماوأو هرماوأ

 ملعلا يف مكبغرتلو ةيآلا هذه اومهفا سانلا اهمأ اي : لاق مث ةيآلا هذه يف ءاملعلا هللا حدم : دوعسم نبا

 هديب يع يبطرقلا لاقو تاجرد ملاعب سيل يذلا نم ؤملا قوف ملاعلا نم ؤملا عفري لوقي هللا نإف
 ىلع ملاعلا لضف ) ثيدحلا يفو . سلاجملا رودص ىلإ قبسلاب ال . ناميالاو ملعلاب هللا دنع ةعفرلا نأ

 مث « ءايبنألا : ةثالئ ةمايقلا موي عفشي » و هنعو ( بكاوكلا رث اس ىلع ردبلا ةليل رمقلا لضفك دباعلا

 امبهللاوظ 0 يلع هللا لوسر ةداهشب ةداهشلاو ة ةوبنلا نيب ةطساو يه لزنمب مظعأف ( ءادهشلا مث )ع ءاللعلا

 مستيجات اذإ اوسمأ نيذلا اهنأ ايؤف هقحتسي ال نم باوثلاو لضفلا قحتسي د نمب ريبخ ىأ «ريبخ نولمعت

 ةقدص اهلبق اومدقف ىأ «ةقدص مكاوجن يدي نيب اومدقف» ارش هتئداحم متدرأ اذإ يأ «لوسرلا

 زييمتو . ءارقفلل عفنو . ِةكَيلوسرلا ماقمل ميظعت رمألا اذه يفو : يسولألا لاق ءارقفلا ىلع اهب اوقدصت
 ميدقت يأ «رهطأو مكل ريخ مكلذإ دليلا رخآلا بحمو ايندلا بحم نيبو . قفانملاو صلخملا نيب

 اودجت مل نإفإ» مكبونذل رهطأو . هللا رمأ لاثتما نم هيف امل هللا دنع مكل لضفأ هتاجانم لبق تاقدصلا
 مل هنأل . مكنع وفعيو مكحماسي هللا نإف هب نوقدصتت ام اودجت مل نإف ىأ «ميحر روفغ هللا نإف

 لاقل 6 عداقلل عايخلا مخسوو ةيركلا ةيآلا هده دنع نيثك نبا ةمالعلا ةروأ ةف .7594 /5؟9 يزارلا ريسفت (7) ملسمو ىراخبلا هجرخأ )١(

 « مكديس ىلإ اوموق » ثيدحب ًاجتحم كلذ يف صّتخر نم مهنمف لاوقأ ىلع ءاج اذإ دراولل مايقلا زاوج يف ء ءاهقفلا فلتخا دقو : هللا همحر

 نم مودقلا دنع زوجي: لاقف لّصف نم مهنمو «رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًامايق سانلا هل لثمتي نأ ب حأ نمو ثيدحب ًاجتحم كلذ نم عنم نم مهنمو

 نوكيل الإ كاذامو : مكديس ىلإ اوموق» لاق لبقأ |لف ةظيرق ينب ىف مكحيل علك يبنلا همدقتسا امل ذاعم نب دعس ةصقل هتيالو ىف مكاحللو ءرفس ش

 نكلو . سلجملا هب ىهتنا ثيح سلجي ناك ِكيهللا لوسر نأ ننسلا ىفو . مجعلا راعش نم هنإف ًانديد هذاختا امأو : لاق مث . . همكحل ذفنأ

 . 7ا/ /8طيحملا رحبلا (4) . ها . سلجملا ردص وه نوكي ِدِْبي سلجي ثيح
 . ". /؟58 يسولألا ريسفت (ج) . /١1/ ٠٠” يبطرقلا ريسفت (5)



 ةلداجملا ةروس (68) بو

 ه- رصرص ل رع م و رثام وص حض نب عا مصرس ماس ار تع غ جروس ه8

 ةرك ا أوثا<و وَلَا و ميقا كيلع هلا باتو أولعْفت ْذِإَف ٠ 5 ركون ىدي نيب أومدقت نأ ْمقَفْسأَ
 ا خر رص نوع رص رع ت2 ا ا ص رص 3 را لا

 هدب و اولوت َنيذلا لِمَ اضع 00 نولمعن ايري هلأ ,ةلوسر و هللا اوعيطأو

 0 م02 رك سارع سل رص لص ل جاع رس لاس عرس ب للا سا ريب سرع ع رول ا سل سرا تل

 7 5-5 اس مهن اديدَع اذ مهل هللأ دعا © نوملعيي مهو ٍبذَكْلأ لع نوفلحيو مهنم الو ركنم

 اس و اووم الإ كلذب فلكي
 اوفاخت ال : ضرغلاو ؟ ٍةِلكيلوسرلل مكتاجانم لبق متقدصت اذإ رقفلا نونمؤملا اهيأ متفخأ يأ قيفر قيقر

 ىلاعت خسن مث « انيب امك فيطل باتع وهو . ضرألاو تاومسلا نئازخ هديب ينغ هنأل مكقزري هللا نإف

 هب مترم ام اولعفت مل اذإف يأ «مكيلع هللا باتو اولعفت مل ًذفإ» لاقف نينمؤملا ىلع ًاريسيت مكحلا
 ةالصلا اوميقأفإ» ةقدص ميدقت ريغ نم هتاجانم مكل صخر نأب مكنع هللا افعو ٠ مكيلع كلذ قشو

 يأ «هلوسرو َهَّللا اوعيطأو# ةضو رفملا ةاكزلا عفدو ةالصلا ىلع ةظفاحملاب اوفتكاف ىأ «ةاكزلا اونآو

 مكتاينو مكل امعأب طيحم يأ «نولمعت امي ريبخ هللاو» مكلاوحأ عيمج - ىف هلوسر رمأو هللا رمأ اوعيطأ

 مث راهن نم ةعاس الإ كلذ ناكام : سابع نبا لاق ىنح دابعلا عافت كلذ هللا خسن ؛ نورسفملا لاق

 امو . لعفلا لبق خسنلا زاوج ىلع لدي اذهو . ةقدصلا هذه ةاكزلا ةيضرف تخسن : يبطرقلا لاق '”خسن
 ا يول دو را دوي ربل نادانا نهانا يضر عن د

 نأ ىلع لدي اذهوجاولعفت مل ذِإف» لاق ىلاعت هللا نأل فيعضف خلا ككل وسرلا تيجان مث هب تقدصتف رانيد
 نم هك لوسرلل بيجعت «مهيلع هللا بضغ موق اوُلوت نييذلا ىلإ رت ملأإ» "”ءيشب قدصتي مل أدحأ
 نومعزي نيذلا نيقفانملا ءال وه لاح نم دمحم اي بجعت الأ ىأ ءاقدصأ دوهيلا اوذختا نيذلا نيقفانملا رمأ

 لاق ! ! نينمؤملا رارسأ مهيلإ نولقنيو مهنوحصاني . ءايلوأ مهيلع بوضغملا دوهيلا اوذختا دقو . نامإلا
 بضغو هللا هنعل نمإ هلوق يف مهيلع هللا بضغ نيذلا مهو دوهيلا نولوتي نوقفانملا ناك : رخفلا مامإلا

 نم نوقفانملا ءال وه سيل يأ «مسهنم الو مكنم مه امو» 'نينمؤملا رارسأ مهيلإ نولقني اوناكو « هيلع
 ىلإ الو ءال ؤه ىلإ ال كلذ نيب نيبذبذمإ» ىلاعت هلوقك كلذ نيب نوبذبذم مه لب . دوهيلا نم الو نيملسملا
 لإ نوبستني ال ٠ صّلُخلا نيرفاكلا نم الو ء صّلخلا نينمؤملا نم أاوسيل ىأ : ىواصلا لاق «ءال ؤه

 نيبذاك هللاب نوفلحيو يأ #نوملعي مهو بذكلا ىلع نوفاحيوإ « ءال ؤه ىلإ الو ءال ؤه
 لامكل ةديفم ةغيصلاو : دوعسلا وبأ لاق ةرجف ةبذك مهنأ نوملعي مهو . نوملسمل انإ هللاو : نولوقي
 يأ «ًاديدش ًاباذع ممل هللا ٌدعأ» محبقلا ةياغ يف ”بذك هنأ ملعُي ام ىلع فلحلا إف ٠ اولعف ام ةعانش

 نيقفانملا نإ» منهج يف لفسألا كردلا وهو . ملألاو ةدشلا ةيابن يف ًاباذع - مهقافن ببسب - ىلاعت مهل أيه

 . *٠3”" /117 يبطرقلا ريسفت (7) . ه1 /4 نزاخلا ريسفت )١(

 . 7078/78 ريبكلا ريسفتلا مو
 ١ عاب /6 دوعسلا يبأ ريسفت (6) 5 ١85/5 نيلالجلا ىبع ىواصلا ةيشاح 2ك



 4 نورشعلاو نيكل ءزجملا

 مر مهو م واس و رم رس و رو ع ل مو خم م اص رت جي ورم ءدأآم

 مهوما منع نغَت نأ هدف هيا ور اتم هنج مهلك أودت 42 درا

 كت رز 0 هر ير ير ير ل يل رار ص1 اذ

 نوفلحيف اعيمج هللا مهثعبي موب. 00 وَ ايف مُمِراَتلا بن هكر كفل , مهدنلوا الو

 مهنا اق نطيل مهيلع ٌدوحتسا 00 طم وبس ركل نولي )ا

 0 0 َنيلَأ نإ هل ٌنورسنكخنأ مه نطل بوح َّنِإ 5 نطيل ب بزح َكتلوأ داركم

 هه َنيِلَدَأَلاف كتكو ب ةلوسرو

 اولعف ام سئب ىأ «نولمعي اوناكام ءاس مهنإ» «ًاريصن مهل دجت نلو رانلا نم لفسألا كردلا ىف
 نم امل ةرتسو مهسفنأل ةياقو ةرجافلا ةبذاكلا مهئاميأ اولعج ىأ «ةّنج مهئايأ اوذختا» اوعنص ام سئبو

 قيرطب انه لمعتسا مث . سرتلاك روذحملا هب ىقنُيو هب رتتسُي ام ةَّنجلا لصأ : ليهستلا يف لاق لتقلا
 يأ «هّللا ليبس نع اودصفإ# ”مهلاومأو مهءامد اومصعيل مالسإلا نو رهظي اوناك مبأل ةراعتسالا

 نهلسملاب عادخلاو ركل ءافعضلا بولق ْق تاهيشلا ءاقلإب ؛ مالسإالا ْق لوخدلا نع سانلا اوعنمف

 مهاومأ مهنع ينغن 5 نل# ةناهالاو ةدشلا ةياغ ىف ديدش باذع مهلف ىأ «نيهم باذع مهلنو#

 نم ًائيش مهنع عفدت نلو . ةرخآلا ُْق مهدالوأ الو مهلاومأ مهعفنت خل قا «ًائيش هللا نم مهدالوأ الو

 ًادبأ اهنم نوجرخي ال رانلا لهأ مه ىأ «نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كبوأ © هللا باذع

 نيتك دل نوسفلحيف# ءازجلاو باسحلل ًاعيمج ةمايقلا موي مهرشحي يأ «ًاميمج ُهَّللا مهثعبي مويه

 نبا لاق نوملسم مسهنأ ًابذك ايندلا يف مويلا مكل نوفلحي (ى ىلاعت هلل نوفلحيف يأ #«مكل نوفلجيب

 نأ نونظي يأ «4ءيش ىلع مهنأ نوبسححيو 8 "74 نيكرشم انك ام انبر هّللاو# : مهلوق وه : سابع
 : نايح وبأ لاق مهنع لتقلا عفدب ايندلا يف مهعفن [ك اهباذع نم مهيجنيو مهعفني ةرخآلا يف مهفلح

 مدع يف نينمؤملا ىرجم هنورجيو . بويغلا مألع ىلع ىفخي مهرفك نأ نودقتعي فيك مهنم بجعلاو

 ناك امك ةرخآلا ىف مهتنسلا ىلع ناك ىتح بذكلا اردوعت مينا دوصتلاو ب . منهقافتو مهرفك ىلع يهضالاطا

 بذكلا ىف نوغلابلا مه ءال ؤه نإ سانلا اهبمأ اوهبتناف الأ ىأ «نوبذاكلا مه مهنا الأإب «”ايندلا ىف

 1-00 بويغلا مالع يدي نيب بذكلا ىلع اورساجت ثيح ىوصقلا ةياغلا

 مهبر اوركذي نأ مهاسنأ ىتح مهسوفن كّلمتو مهيلع بلغو ناطيشلا مهبولق ىلع ىلوتسا يأ «هَّللا ركذ

 منع ناطيشلا بزح نإ الأ هراصنأو هناوعأو ناطيشلا عابتأ مه كئلوأ يأ «ناطيشلا بزح كئلوأ#

 مهسفنأ ىبع اوتوف منيخألا ةلالضلاو نارسخلا يف نولماكلا مه هدونجو ناطيشلا عابتأ ىأ #نورسساخلا

 هلوسرو هللا نوداعي ىأ « هل سوو هللا نوداحي نيزلا نإ ميقملا يدم لل مئادلا ميعنلا

 بتك# هللا ةمحر نم نيدعبملا ءالذألا ةلمج ىف كتلوأ ىأ 4نيلذألا يف كئلوأ » امههرمأ نوفلاخمو

 77/6/48 طيحملا رحبلا ريسقت (") . ”.8 /١ا/ يبطرقلا ريفت (؟). ٠6/4 ليزتتلا مولعل ليهستلا مور



 ةلداجملا ةروس (ه4) 54

 8..مو هم ريب ربو ا ع 2 رو 50

 نم نود اويرخألا مويلأو هللأب َنونمْؤي اموق دحتال ريع ىو هل نإ 0 نأ نيلغأل هللا بنك
 ص ص ع سه 2 رت سمس ه4 ج2 تمول د ا اول لا يا

 مدووُأف ف بنك كبل مهيريشع وأ مهو وأ مهءانب ا وأ مهغابأ# أوناك ولو سر ا

 ه رث سس و روس 22 سس ريب سو حج #0 ب داس يب ريبزر9ا يربل ا و ريب س حاس ع تس

 اوضرو مهنع هلأ ىضر 7 َنيددح راب ألا ات نم ىِرجت تانج مهلخديو هم جوري مهديأو ناميإلا
 يوق َهّللا ّنِإ» نينمؤملا هدابعو هلسرو هنيدل ةبلغلا نأ مكحو هللا ىضق يأ «يلّسّرو انأ نبلغأل ُهَّللا
 16 لتاقم لاق بلغي الو رهقُي ال. هئادعأىلع بلاغ 5 هئايلوأو هلسر رصن ىلع ىوق ىلاعت وه ىأ #«زيزع

 نب هللا دبع لاقف ٠ مورلاو سراف ىلع هللا انرهظي نأوجرن : اولاق نينم ؤملل ربيخو فئاطلاو ةكم هللا حتف

 دشأو ٠ ًاددع رثكأل مهن هللاو ! ؟ اهيلع متبلغ يلا ىرقلا ضعبك سرافو مورلا نأ نونظتأ : لولس
 ِهَّللاب نونمؤُي ًاموق دجت الإلا «يلسرو انأ نبلغأل هللا بتكإ» تلزنف كلذ مهيف اونظت نأ نم أشطب

 هللاب نوقدصي ةعامج عماسلا اهيأ ىرت نأ نكمي ال ىأ #«هلوسرو َهَّللا ٌداح نم نوداوُي رخآلا مويلاو

 . هءادعأ ىداع هللا بحأ نم نأل . اههرمأ فلاخو هلوسرو هللا ىداع نم نولاويو نوبحي رخآلا مويلابو
 ةيآلا ضرغ : نورسفملا لاق مالظلاو رونلا عمتجي ال امك هئادعأ بحو هللا بحدحاو بلق يف عمتجي الو

 لاق ريذحتلاو يهنلا يف ةغلابم رابخإ : ةروصب تءاج اهنكلو . نيمرجملاو ةرفكلا ةبحمو ةقداصم نع يهنلا
 بحي نأ عنتما ًادحأ بحأ نم نأل كلذو . هللا ءادعأ بح عم ناميالا عمتجي ال هنأ ىنعملا : رخفلا مامإلا

 ولوو» "ناميالا هيف لصحي مل هللا ءادعأ هدوم تلعلابو لضح اذإف» بلقلا ىف ناعمتجي ال اهنأل . هودع

 برقأ هلوسرو هلل ْن وداحملا ءال ؤه ناك ولو ىأ # مهتريشع وأ ميهئاوخإ وأ مهءانبأ وأ مسهءأيأ اوثاك

 لاق هللا ءادعأ ةاداعم يضتقت هللاب ناميالا ةيضق نإف . ةريشعلاو.ناوخبالاو« ءانبألاو. ءابآلاك. مههيلإ سانلا
 ناوخبالاب مث . بولقلاب قلعأ مهنأل ءانبألاب مث . دالوألا ىلع ةبجاو مهتعاط نآل ءابآلاب أدب : رحبلا يف
 ل لاق امك ءادعألا ىلع بلغتلاو ةلتاقملاو رصانتلا مهب نأل ةريشعلاب مث . دضاعتلا مهب مهخأل

 '”اناهرب لاق ام ىلع تابئانلا يف مهبدني نيح مهاحخأ نولأسي ال
 يف« مهءانبأ وأ » , ردب موي حارجلا هابأ لتق « ةذيبع يبأ» يف «مهءابأ اوناك ولوه# تلزن:ريثك نبالاق

 نب ديبع هاخأ لتق ريمع نب بعصُم يف« مهناوخإ وأ ؛ ركب يبأ نب نمحرلا دبع » هنبا لتقب مه قيدصلا
 ةبتع نيكيلولاو «. ةييشو ؛ ةبتع اولتق . ثراحلا نب ةديبعو « يلعو ٠ ةزمح يف # مهتريشع وأ » ذئموي ريمع

 ةنقوم ةنمؤم يهف ٠ مهبولق يف هنكمو ناهيالا تبثأ ىأ «ناميالا مهبولق يف بستك كلوأإل «“اردب موي

 ىمسو «٠ مهودع ىلع مهرصن : سابع نبا لاق هدييأتو هرصنب مهاوقو يأ #هنم رمورب مهديأو# ةصلخم

 يف مهلمخديو يأ «راسمألا اهتمن نم ير تانج مهلخديوإ» "مهرمأ اجي هب نآل حور رصنل كلذ

 نيدبآلا دبأ اهيف نيثكام يأ «اهيف نيدلاخ## ةنجلا راهخأ اهروصق تحت نم ىرجت .ةحيسف نيتاسب ةرخآلا

 )١1( ريبكلا ريسفتلا (؟5) . "5/78 يسولألا ريسفتو 78/8 طيحملا رحبلا رظنا 7797/59 .

 /7؟4 ريبكلا ريسفتلا (68) . 471 /7 ريثك نبا ريسفت رصتخم (4) . 79 /8 طيحملا رحبلا (م) ١17/7



 مه نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 هنا
 ريب وه ريو ا ربزرط م 2 792 م سو هه

 ١ .توخلفملا م هللأ بْرَح نإ الا هلآ بزح كيلوا هنع

 . مهاطعأ امب اوضرف هباوث اولانو « مهنع يضرف مهلامعأ هللا لبق يأ «هنع اوضرو مهنع هللا يضرإ»

 رس ةيآلا يفو : ريثك نبا لاق بتارملا لجأو . معنلا مظعأ هنآل ةنجلا مهلوخد دعب مهيلع هناوضر ركذامغإو

 امم مهاضرأو مهنع اضرلاب هللا مهضوع : لاعت هللا ل نئاتتعلاو تزاقألا لع اوطخسال تتاوهو عيدب

 هتصاخو هللا ةعامج كئلوأ ىأ «هللا بزح كئلوأ» '”ميظعلا زوفلاو ؛ ميقملا ميعنلا 7 مهاطعأ

 هلوق ةلباقم يف اذهو . ةرخآلاو ايندلا يريخب نوزئافلا مه يأ «نوحلفملا مه هللا بزح نإ الأ# هؤايلوأو

 . #نورساخلا مه ناطيشلا بزح نإ الأ ناطيشلا بزح كفلوأ# ىلاعت

 : يلي اوف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هال للا
 . «ديهش ءيش لك ىلع# يفو «ميحر روفغ# ىفو «ريصب عيمس هللا نإ# يف ةغلابملا ةغيص - ١
 . نايبلاو 0000 «مهّئاهمأ نإ مهتاهمأ نه ام تاهمألا ركذب بانطإلا -

 ل وصخ ملا نينم ؤملا ف ا 0 يا نيللا» نإف 4 تاجير

 ' مكاوجن لبق ىأ لبق ىنعمل نيديلا راعتسا # ةقدص مكاوجن ىدي نيب اومدقف## ةراعتسالا ه

 4 . . مهيلع هللا بضغ ًاموق اوُلوت نيذلا ىلإ رت ملأ بيجعتلا هنم دارملاو ماهفتسالا -

 . مسرلا ريغتل #نولمعيه»و #نوملعيو» نيب صقانلا سانجلا 1٠
 بزح كئلوأ» نيبو «نوحلفملا مه هللا بزح نإ الأ هللا بزح كئلوأ» نيب ةلباقملا -8

 . ةيآلا «# . . ناطيشلا

 مه هّللا بزح نإ الأ هلوق ىف « مهو . نِإو . الأ » لثم تادكؤملا نونفب ةلمجلا ةيلحت - 4
 . «نوحلفملا

 0 3 نودلاخ 3 نوبذاكلا 3 ا 0 فرحا ىف لصاوفلا يي

 تنال اق ؟ يدر لع لع تنلحسا نما رم لاق ةكم ىلع هلمعتسا رمع ناكو ناعم

 0 5 0 5 ضئارفلاب ملاع ٠ 0 نيل مآ الاف ؟ لوم

 . ( نيرخآ هب عضيو ٠ ًاماوقأ باتكلا اذهب عفري هللا نإ ) : لاق هو مكيبن نإ امأ : هلع

 ( ةلداجملا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب متو

 ١١( ريثك نبا ريسفت رصتخم 154/9 .



 م

 1 روث ثم 61 ظ

 8 نا اياد

 ري رز 007

 هَروُسْلا كدي نس

 ىذلا يسيئرلا ٌروحملاو ٠ ةيندملا روسلا رئاس نأش عيرشتلا بناجب ىنعت يهو ةيندم رشحلا ةروس

 عم دهعلا اوضقن نيذلا دوهيلا مهو « ريضنلا ينب ةوزغ » نع ثيدحلا وه ةميركلا ةروسلا هيلع رودت

 «ريضنلا ينب ةروس » ةروسلا هذه يمسي سابع نبا ناك اذهو . ةرونملا ةنيدملا نع مهالجأف 46لوسرلا

 «داهتلاو تاوزغلا» ةروس يه زاجيإبو ٠ دوهيلا عم اوفلاحت نيذلا نيقفانملا نع ثيدحلا ةروسلا هذه ىفو

 . مئانغلاو ءيفلاو

 . لاويحو « ناسنإ نم هيف امب هلك نوكلاف . هديجمتو هللا هي رئتب ةميركلا ةروسلا تأدتبا دع

 تاومسلا يف ام هلل حّبسإ هناطلسو هتمظعب قطان 3 هلالجو هتردقو هللا ةينادحوب دهاش ) دامحو ٠ تابنو

 . «ميكحلا زيزعلا وهو ضرألا ىف امو

 عم . مهناطوأو مهرايد نم دوهيلا ءالجإب . هتزع رهاظمو « هتردق راثآ ضعب ةروسلا تركذ مث 4#:

 مهءاجف . مهيلع دحأ عيطتسي ال ةعنمو ةزع يف مهنأ نودقتعي اوناكو . عالقلاو نوصحلا نم هيف اوناك ام

 نم باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا جرخأ يذلا وه# مهباسح يف نكي مل ثيح نم هباذعو هللا سأب

 . تايآلا « . . رشحلا لوأل مهرايد

 نم ةمكحلا تحضوو « هماكحأو هطورش تنيبف . ةمينغلاو ءيفلا عوضوم ةروسلا تلوانت مث

 امع ٠ عمتجملا تاقبط نيب لداعتلا ضعب كانه نوكيلو ؛ ءاينغألا هب رثأتسي الثل ءارقفلاب ءيفلا صيصخت

 ٠ تايآلا # . . نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىذلو

 رئأمو نيرجاهملا لئاضفب تهونف (؛ رطاعلا ءانثلاب نِلَطَع هللا لوسر باحصأ ةروسلا تلوانتو هب

 0 2 هللا نيد اورصن راصنألاو َ هللا 2 ًابح ناطوألاو رايدلا اورجه نورجاهملاف . راصنألا

 ياعم نيذلا ءارقفلل» مهتجاحو مهرقف عم مهسفنأ ىلع رايدلاو لاومألاب  نيرجاهملا  مهاوخإ



 357 نو رشعلاو نماثلا ءزجلا

 . تايآلا « . . ًاناوضرو هللا نم ًالضف نوغتبي مهلاومأو مهرايد

 دوهيلا عم اوفلاحت نيذلا , رارشألا نيقفانملا ةروسلا تركذ . راصنألاو نيرجاهملا ركذ ةلباقم يفو
 000 0 ناسنإللا يرغب ىذلا ناطيشلاب 1 , لاثمألا ا  مالسإلا دض

 : ل تايآلا د ل ب ربا اورفك نيذلا هباوخإل

 الو 1 بسن الو بسح هيف عفني ال يذلا ) بيهرلا مويلا كلذ ركذتب نينم ؤملا ةروسلا تظعوو

 ءايقشألا ريصمو ءادعسلا ريصمو « رانلا لهأو ةنجلا لهأ نيب لئاملا قرافلا تنيبو . لام الو هاج هيف ديفي

 . تايآلا « . . دغل تمدق ام سفن رظنتلو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي# ءازجلاو لدعلا راد ىف

 هللا وه» صقنلا تافص نع هبيزنتبو ايلعلا هتافصو ىنسحلا هللا ءامسأ ركذب ةروسلا تمتخو

 «ميحر فوءر كنإ انبر . . ىلإ . . ضرألا يفاامو تاومسلا ىف امهَّلل حّبس» : ىلاعت هللا لاق

 . )١١( ةيأ ةياهن ىلإ )١( ةيآ نم
 باسحلل سانلا عاتجا موي هنأل رشحلا موي ةمايقلا موي يمسو . عمجلا «رشحلا» : ستتفغللا
 جورخلا # ءالخلا » ةهدشب لزنأو ىقلأ «فذق# دونجلا هل عمج يأ 4 هدونج ناهلسل رشحو ههنمو ءازحلاو

 . ضرألا نم ةبيرقلا ةلخنلا ماللا رسكب «ةنيل» اوفلاخو 0 «اوقاشإ» دلولاو لهألا عم نطولا نم
 : شفخألا دشن أو اهرمث ةدوجل ةنيل تيمس «. ةبيطلا ةميركلا

 (”ةنيل قوف نم بابحألا قارفب ىّنغت نيح مامحلا يناجش دق

 مضب «ةلود# عيرسلا ريسلا ىلع هلمحو هثح اذإ ريعبلا فجوأ : لاقي ريسلا ةعرس : فيجولا « متفجوأ»
 ًادقح «ًالغ» جايتحاو رقف «ةصاصخإ دي ىلإ دي نم لقتنيو . لاومألا نم لوادتي يذلا ءيشلا لادلا
 + ةئيغصو

 عطقب رمأو كَ مهرصاح كي هلل 0 دهعلا «ريضنلا ونب » دوهيلا ضقن امل : كورلا و سر
 نع ىهنت كنأو ؟ يبن كنأ معزت تسل 0 . مهبولقل ًاباعرإو مه ةناهإ تاع اكن
 2 جلا وووارا اسوي فار دوم را دو سي اروع

 . ةيآلا "4 . . هللا نذإبف اطوصأ ىلع

 )١( يبطرقلا ريسفت 44 . )١( ريبكلا يسفتلا 547/58



 رشحلا ةروس (69) 4

 _ جرار هلل _ مكاو

 ٍلُهَأ نم ءاورقك نيا جرم ذا وه لد ممكح ا رزعل وهو ضرألا يفاتو تانمسلا ىف ام هَل حبس م ل ا وع سور م 7 معز 2 در 5-5

 نم هلآ مهل هلأ نم مهنوصح معن ل مهرلبد نوييتتكلا

 رو ناد و جةم حج 013 رعي ور م وع ص ص 0 مث 02 2 ل تا ا ع ياي

 م رصبألا ىلواتي اوربتعاف َنيِنِمَّومْلا ىدب و مهيدياب مهتويب نوب رحب بعل ميرولق ىف فرقا و ستيل ثيَح

 ةنسادقو هدو لاقت هللا هين ىلا: ضرالا ىف امو تارسنلا ىفامولل حبب: : سصسفللا
 حبسي الإ ءيش نم نإوإ» ىملاعت هلوقك رجشو . دامجو , ناسنإو . كلم نم ضرألاو تاومسلا يف ام عيمج

 "”هدحويو هسدقيوهدجمُيو هل حبسي ضرألاو تاومسلا يف ام عيمج نأ ىلاعت ربخي : ريثك نبا لاق #هدمحب

 اورفك نيذلا جرخأ ىذلا وه## هعنص ف ميكحلا . هكلم ف زيزعلا وهو ىأ «ميكحلا زيزعلا وهر#

 العو لج وه ىأ ةرهاظلا هتزعو ةرهابلا ىلاعت هتردق راثآ ضعبل نايب 4مهرايد نم باتكلا لهأ نم

 اورشح ةرم لوأ ىف ىأ «رشحلا لوأل# ةرونملا ةئيدملاب مهنكاسم نم ريضنلا ينب ةويع جرا يذلا

 ةنيدملا هلك مدق امل : يواضيبلا لاق كلذ لبق لذلا اذه مهبصي مل ذإ . برعلا ةريزج نم اهيف اوجرخأو
 ةاروتلا ىف توعنملا يبنلا هنإ : اولاق ردب موي رهظ املف ٠ هيلع الو هعم اونوكي الأ ىلع « «ربصتلا ينو حلا

 ىف « فرشألا نب , بعك » جرخو . اوثكنو اوباترا دحأ موي نوملسملا مه ملف « ةيار هل در ال ة ةرصنلاب

 نم بعكاخأ « ةملسم نب دمحم » لكي هللا لوسر رمأف « نايفس ابأ » اوفلاحو ةكم ىلإ ًابكار نيعبرأ

 ىلإ مهرثكأ الجف . ءالجلا ىلع هوحلاص ىتح . مهرصاحو بئاتكلاب مهحبص مث . ةليغ هلتقف ةعاضرلا
 مهرايد نم باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا جرخأ يذلا وهو هلوق كلذف . ربيخب ةفئاط تقحلو . ماشلا

 اورشح ام لوأ يأ ماشلا ىلإ مهرشح لوأ اذه نأ «رشحلا لوألا ىنعمو : يسولالا لاق "*«رشحلا لوآل
 متنئظ ام يأ «اوسجرخي نأ معننظ امإ» "'*هلبق ًءالج مهبصي مل مهنأ ىلع 4لوأ إف ظفلب هّبنو . اوجرخأو

 2 مهسأب ةقش مهتعنمو مهتزعل 1 ناو او لذلا اذهب مهرايدو مهناطوأ نم اوجرخي نأ نونم ؤملا اهأ

 ىأ «هللا نم مهنوصح مهتعنام مهّنأ اوتظو» راو ,ليخنو . راقعو نوصح باحصأ اوناك ثيح
 لصألاو : يواضيبلا لاق هماقتناو هباذع مهنع عفدتو . هللا سأب نم مهعنمت ةنيصحلا مهنوصح نأ اونظو

 ةلمجلا دانسإو ربخلا ميدقتب مظنلا ٌرييغتو ٠ هللا سأب نم مهتعنام وأ مهعنمت مهتوصح نأ اونظو : لاقي نأ
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 يف نكي مل ثيح نم هباذعو هللا نسا مهءاجف ىأ #«اوبستحي مل ثيح نم ُهّللا مهاتاف# (١١ةعئمو

 . ”8 /78 يسولألا ريسفت (”) . 65 /" ىواضيبلا ريسفت (7) . 65 /+ ريثك نبا ريسفت رصتخم (1)

 . 17١ /” يواضيبلا ىلع هداز خيش ةيشاح (4)



 ميش نو رشعلاو نتمانلا ءزجلا

 01 د م 7 م رلا حاصرس راس ني م ىو راس يت سرس مده - 2-5 2 رن وع يس رع

 هللا أوقاَس مسمي كلذ ير راثلا باّذع ةرخآلا ىف و ًايندلا ىف مبدع ءالخلا مهلع هلآ بتك نأ الولو

 صرص قرم ساس

 ا وص لَ هَ اهومتك رثوأ ل مل 2 باَفعْلأ ديِدَش سان هلأ قاس نمو ,هلوسرو

- 0 - 
 2: رص رص 2 و ع

 فونلا ريضنلا ينب بولق يف ىقلأو يأ #«بعرلا مهولق يف فذقو# مهلابب رطخي ملو . مهب

 قو هولا لوعسر مكح لع اولرت يون« ةيامطلاو نمألا مهبلعو + مه رداعماا ل

 نومدهي يأ 4نينمؤملا يديأو م.ديأب مهتويبنوب رخي # 2( رهش ةريسم نم بعرلاب ترص ) ثيدحلا
 نع مهئالجإ لبق ريضنلاونب ناك : نورسفملا لاق جراخلا نم نينم ؤملا يديأو لخادلا نم مهيديأب مهتويب

 نونم ؤملا اهنكسي الثل . ناردجلا نوبقنيو . فوقسلا نوضقنيو . دمعلا نوعلقيف مهتويب نوبرخي مهرايد

 اورسبتعافإ» مهنوصح اومحتقيل اهرهاظ نم بناوجلا رئاس نوبرخي نوملسملا ناكو . ًاضغبو مهنم ًادسح

 مهيلع هللا بتكن أ الولوإط بابلألاو لوتعلا يوذ اي مهيلع ىرج امب اوظعتاف يأ «راصبألا يلوأ اي

 ىف مهيذعل» دالوألاو لهألا عم مسهئاطوأ نم جورخلاب مهيلع ىضق ىلاعت هللا نأ الولو يأ «ءالجلا

 «رانلا بادع رجلا يف روت هظيرف حت متارخاب لف امك فيسلاب ايندلا يف مهمذعل يأ #ايندلا

 ءالحلا كلذ ىأ #«هلوسرو هللا اوقاش مسهنأب كلذ دبؤملا منهج - تاذع ايندلا باذع عم مهو ىأ

 قح ىف دوهعلل ضقنو. مئارج نماوبكترااماوبكتراو. هرمأ رو هيفاعو الل هنا ا

 0 هللا رمأ فلاخي نمو ىأ #« باقعلا "يدش دلل باف هللا قاسي نسمو# هلوسر

 . #ديدش ميلأ هذخأ نإ ةملاظ يهو ىرقلا ذخأ اذإ كبر ذخأ كلذكو#» ميلأ هباقعو . ديدش هباذع نأل

 ناك امتِإَف « .ةرمثملا راجشألا ضعب قارحإو . ليخنلا عطق نم نينم ؤم لا نم ىرج ام لك نأ ىلاعت ربخأ مث

 ام ىأ «هّللا نذِإبف (هلربصأ ىلع ةيئاف اهومتكرت وأ ةنيل نم متعطق ام# لاقف هتدارإو هللا رمأب

 هاضرو هتدارإو هللا رمأبف اهقوس ىلع ةمئاق تناك | اهومتكرت وأ . ليخن ةرجش نم نونم ملا اهيأ متعطق

 نذأ امنإ ىنعملا : يزارلا لاق مهليخنو مهراجشأ عطقب , مهذيو دوهيلا ظيغيلو يأ 4نيقسافلا يزخيلوإ»
 '"هحلاومأ ٌرعأ يف مهئادعأ مكح ذافن ببسب ٠ ا , رافكلا ظيغ دادزي ىتح كلذ ىف ىلاعت
 يف قرحيو عطقي عرش دق ةباحصلا ضعب ناك ٠ . ريضنلا ينب , هللا لوسر:رصاحلا مل + نورسفملا لا

 . داسفلا نع ىهنت تنك كنإ ؟ دمحم ايداسفإلا اذه ام : 1 : مهبولقل ًاباعرإو مهل ةناهإ . مهليخن

 امو ىأ *مهنم هلوسر ىلع هللا ًءافأ امو  ةميركلا ةيآلا هذه هللا لزنأف ؟ راجشألا عطقب رمأت كلاب ايف

 «باكر الو ليخ نم هيلع متفجوأ امفإ ريضنلا ينب دوه لاومأ نم هلوسر ىلع ةمينغ هّدرو هللا داعأ

 15817 /؟94 يزارلل ريبكلا ريسفتلا (7) . ناخيشلا هجرخأ (1)

 . قباسلا لوزنلا ببس رظناو 7485 /8 طيحملا رحبلاو 81/١ /7 ريثك نبا رصتخم رظنا (")



 رشحلا ةروس (69) منع

 رم خب عن عرسال

 وسر قف رفا لأ نم ءووُسَو لعل ءانأ آم 00 دقو عى لك لع هلأ 1 ,ةلسر طل
 را را 2 تلم د 2 هي ص و سعر ص را عل سي

 لوس ىدتاء امو "تم وابغألا نيب ةلود نوكيا قى لييسلا ناو روسلاب ئمدتيلاو فلا ىو
 مرا نيل ا

 © باَقعْلآ ليد هلأ نإ ا ل

 ًافيجو ريعبلا فجو : لاقي : يبطرقلا لاق هليصحت يف متبعت الو . مكباكر الو مكليخ هيلإ اورّيست مل يأ
 . ليإلا نم بكري ام : باكرلاو « عيرسلا ريسلا ىلع هلمح اذإ هبحاص هفجوأو « ريسلا عرسأ اذإ

 . نيليم ىلع ةنيدملا نم تناك امنإو ؛ ةقشم الو ًابرح اهب متيفل الو . ةقش اهيلإ اوعطقت مل : ىنعملاو

 اهعضي ةصاخ كي هلوسرل هللا اهلعجف « . مهلاومأ ذخأو اهنع مهالجأو . ًاحلص ديِلَكَع هللا لوسر اهحتتفاف

 فذقب هلسر رصني نأ هتنس نم ىلاعت هنكلو ىأ «ءاشي نم ىلع هلسُر طّلسُي َهّللا نكلو# (”ءاش ثيح

 2 ا ا ا ا

 اموهو هفاعو ءيفلا مكح ىلاعت نيب مث .. ىش هزجعي الو عناميالو بلاغُي ال . ءيش لك ىلع رداق

 هلا هلعج ام يأ «ىرلا لهأ نم هلوسر ىلع لا اف ام لاق د برح وذي كوملسلا همتخي

 (9ربيخو . كدقو . ريضنلاو « ةظيرق يه سابع نبا لاق رافكلا لاومأ نم لاتق نودب هلوسرل ةمينغ

 ىلعو هسفن ىلع اهفرصي هلوسرلو « ءاشي ثيح اهعضي ىلاعت هلل اهنأ اهمكحف ىأ «لوسرللو هللف»

 دبعو مشاه ينب نم لوسرلا ءابرقألو يأ 4نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا يذلوؤ» نيملسملا حلاصم
 ىأ #ليبسلا نباو# رقفلاو ةجاحلا ىوذ نيكاسمللو . مه ؤابأ تام نيذلا ىماتيللو . بلطملا

 يف لافنألا ةيآ نِإف . لافنألا ةيآ نيبو ةيآلا هذه نيب ضراعت ال : ليهستلا يف لاق هرفس يف عطقنملا بيرغللو

 ىلع يقابلا مسقيو سمخلا اهنم ذخؤي كلتف . باكرلاو ليخلا فاجيإو لاتقلاب ذخ ؤت يتلا ةمينغلا مكح

 مت 3و اهقيبا ص راشن 3/4 اتق ريغ قف رانكلا يره وي ايوهووم ىفلا مكسو يفت هدعباباو ريفاخلا

 ءيفلاو . لاتقلاب تذخأ ام ةمينغلاف ٠ فلتحم امههمكح نأو . ءيفلاو ةمينغلا نيب قرفلا ءاهقفلا ررق دقو

 ةمينغلا ظفل لافنألا ىف ركذو «هلوسر ىلع هللا ءافأ امإ# ء ءيفلا ظفل انه ركذ فيك رظناو . ًاحلص ذخأ ام

 اذهب عفتني الثل يأ #مكنم ءاينغألا نيب ةلود نوكي ال يكو» ! ! 29 ع ءيش نم متمنغ امنأ اوملعاو#

 اليك كلذ انلعف ىأ : يبطرفلا لاق لالل ءارقفلا ةجاح ةدش عم « ءارقفلا نود ءاينغألا هب رئأتسيو لاملا

 سيئرلا ذخأ اومنغ اذإ اوناك ةيلهاجلا لهأ نأل . ءافعضلاو ءارقفلا ن ود مهنيب ءاينغألاو ءاس ؤرلا همساقني
 ملسق يك هللا لوسر نإ : نورسفملا لاق «'ءاشي ام ًاضيأ اهنم يفطصي مث - عابرملا وهو - هسفنل اهعبر

 . ءاينغأ اوناك مهنإف ًأئيش اهنم راصنألا طعُي ملو . ءارقف رثئنيح اوناك مهنإ اف نيرجاهملا ىلع ريضنلا ينب لاومأ

 امو هوذخف لوسرلا مكانآ اموإف ةيآلا هذه هللا لزنأف ءيفلا اذه نم انمهسانل : هر

 لكب رمأي امنإ هنإف . هوبنتجاف هنع مكاهن امو . هولعفاف ٍهِلَظ ل وسرلا هب مكرمأ ام يأ «اوهتناف هنع مكامن

 . ١١/١8 يبطرقلا ريسفت (5) . ٠١8/4 ليزنتلا مولعل ليهستلا (”*) . ٠" /4 نزاخلا ريسفت (5). ١8/ ٠ يبطرقلا ريسفت (1)



 ممأ تورشعلاو نمانلا ءرجلا

 2ك ءرتر الا را 22 ا ا ا ا لا هر“ و4 ع ج2 200000 5-2

 - - نورصنيو اناوضرو هللأ نم الضف نوغتبي فلربار مهيد نم أوجرحخأ يذل نيرجلهملا ءا

 .ه ساس مو 7 7 9-3 را رس ع
 راه نم نوبي مهب نم ننميإلاو رادلا وهوَ د ارم دخل مهلوسرو هلأ

 ساو 7 ساس امس رصاص رع رنا يارا ل و" يس

 قوي سو ةصاصخ ميب ناكولو ميسفنأ خلع َنورْئْؤيَو ارو ا ةَجاَح مرو دص ف َنودَجي الو ميلإ

 ةماع اهنأ الإ . ءيفلا لاومأ ىف تلزن نِإو ةيآلاو : نورسفملا لاق داسفو رش لك نع ىهنيو . حالصو ريخ
 اهيف لخديف . مرحم وأ .ء بحتسم وأ . بودنم وأ . بجاو نم هنع ىبن وأ لَك يبنلا هب رمأ ام لك ىف

 . تاصمنتملاو . تامشوتسملاو . تامشاولا هللا نعل » : لاق هنأ دوعسم نبا نع . "”هريغو ءيفلا
 تناكو «  بوقعي مأ » اهل لاقي دسأ ينب نم ةأرما كلذ غلبف « هللا قلخ تارّيغملا ء. نسحلل تاجلفتملاو
 نبا لاقف . هل هتركذو ! ! اذكو اذك تلق كنأ كنع ينغلب ثيدح ام : تلاقف هتنأف - نآرقلا أرقت
 نيب ام تأرق دقل : ةأرملا تلاقف ؟ ىلاعت هللا باتك ىف وهو لكي هللا لوسر نعل نم نعلأ ال يل امو: دوعسم
 امو# لجو زع هللا لوق تأرق امأ . هيتدجو دقل هيتأرق تنك نإ : لاقف ! هتدجو اف فحصملا يحول
 هرماوأ لاثتماب مكبر اوفاخ يأ #«هللا اوقتاو» ؟ '"”4«اوهتناف هنع مكابهن امو . هوذخف لوسرلا مكانأ

 هرمأ ام فلاخو هاصع نمل . ديدش هباذعو ميلأ هياقع نإف ىأ «باقعلا ديدش هللا نإ» هيهاون بائتجاو

 مب قلعتم اذه «ًاناوضرو هللا نم ًالضف نوغتبي مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا ءارقفلل# هب

 ىلإ ةكم رافك مهأجلأ نيذلا نيرجاهملا ءارقفلا ءال ؤه مئانغلاو ءيفلا : لوقي هنأك ءيفلا مكح نم قبس

 #هلوسرو هللا نورصنيو# هناوضرو هللا ةاضرم ءاغتبا .لاومألاورايدلا اوكرتف مهناطوأ نم ةرجملا

 نوفوصوملا ءالؤه ىأ «#نوقداصلا مه كئلوأ# هنيد ةرصنو هللا ةملك ءالعإ ةرجهلاب نيدصاق ىأ

 . لاومألاو رايدلا اوكرت نيذلا نو رجاهملا ءال ؤه : ةداتق لاق مهناميإ يف نوقداصلا مه ةديمحلا تافصلاب

 هبلص هب هب ميقيل هنطب ىلع رجحلا بصعي ناك مهنم لجرلا نإ ىتح .؛ ةلوسرو هلل اضع ناطوألاو نيلهألاو

 ناهإلاو رادلا وءعوبت نيذلاو# لاقف مهفرشو مهلضف نسيبو راصنألا ىلاعت حدم مث . . " عوجلا نم

 لاق راصنألا مهو نيرجاهملا نم ريثك لبق اونمآو ًانكسو ًالزنم ةنيدملا اوذختا نيذلاو يأ «*مهلبق نم

 نكمتلا : ءوبتلاو . همدصلخأو ناهإلا اودقتعاو . نيرجاهملا لبق نم رادلا اوءوبت ىأ : يبطرقلا

 مهيلإ لَ يبنلا ةرجه لبق اونمآ دارأ لب . نيرجاهملا لبق اونمأ راصنألا نأ ديري سيلو . رارقتسالاو
 كلذو : نزاخلا لاق مهلاومأب مهنوساويو نيرجاهملا مهناوخإ نوبحي ىأ #مهيلإ رجاه نم 0

 امم ةجاح مهرودص ىف نودجي الو#  «حلاومأ ُْق مهوكرشأو و مهزانم يف ني رجاهملا اولزنأ مه

 ىنحي مث ةريالاب ناسنإالا نم وضعلا زرغ وه مشولا ؛ ءاملعلا لاق .ملسمو ىراخبلا هجرخأ م١ 784 8 0
 ام جيرفت فلكتت يتلا يه ةجلفتملاو . هجولا نم رعشلا فتنت يتلا يه ةصماّنلاو . كلذ اهب لعفي نأ بلطت يتلا يه ةمشوتسملاو . لحكب

 . هللا قلخل ًارييغت هيف نأل هنع يهنم كلذ لكو + نسحلا لجأ نم اهتانمأ نيب

 . 57/5 نزاخلا ريسفت (5) . ١4/ 19 )4( تفسيرالقرطبي١8/ 7١ يبطرقلا ريسفت (*)



 رشحلا ةروس (هة) 1 موو

 لم“ رق ضرع نع رم م س# سر اجب ريف م سوك ىءاس

 اًنوقبس نيد انناوخإلو ا انلرفغ[ انبر َنولوقَ مهدغب نم واج نيا 59 َنوحلْفمْلا مه كيثلوأف ءهسفن م
 ان اهل ا

 ض معز ٌفوُمَو كنب آنبر أوما يذل الغ انيق ىف ٌلعْجت الو نامل

 : نورسمملا لاق مهنود ةمينغلا نم نو رجاهملا يطعأ امث ًادسحو ًاظيغو ةزازح راصنألا دج الو ىأ «اوتوأ

 ١ مهنم ةثالث الإ ًائيش اهنم راصنألا طعي ملو نيرجاهملا نيب ريضنلا ينب لاومأ مسق كت هللا لوسر نإ

 نولضفي ىأ #ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو» ةمسقلا كلتب راصنألا سفنأ تباطف

 هنكلو « لاملا نع ىنغ نع سيل مهرائيإف ؛ ديلإ ةفاغلاو جاجا ةياغبو ارئاك رار مهنا لع لاثاب فرغ
 هللا هامح نمو يأ «ن وحلفملا مه كنلوأف هسفن حست قوي نموإ) راثيإالا ةياغ كلذو ؛ رقفو ةجاح نع

 يف ةزيرغ وهو  عمطلاو عشجلا عم ديدشلا لخبلا وه حتشلاو . حجنو حلفأ دقف لخبلا نم ملسو

 ايف هنيع عمطت نأ حشلا امنإ , هلام لجرلا عنمي نأ حشلا سيل : رمع نبا لاق . اهيلإ فيضأ كلذلو سفنلا

 . مهءامد اوكفس نأ ىلع مهلمح . مكلبق ناك نم كلهأ هنإف حشلا اوقتاو ) ثيدحلا ىفو "هل سيل

 نيقحتسملا نينم ؤملا نم ثلاثلا فنصلا وه اذه «مهدعب نم وءاج نيزذلاو# 2( مهمراحم اولحتساو
 انتاوخإلو انل ٌرفغا انبر نولوقي# ةمايقلا موي ىلإ ناسحإب مهل نوعباتلا مهو . لضفلاو ناسحيلل
 نايجالاب ايريس نيدلا نمل اهناوخ دو الرخا ران نيلئاق مه نوعدي يأ #ناهإلاب انوقبس نيذلا

 نم فرشأو زعأ مهدنع نيدلا ةوخأ نأل ؛ مهلضفب ًافارتعا ٠ نامييالاب قبسلاب مهوفصو : دوعسلا وبأ لاق

 نم ردحأل ًادسحو ًاضغب انبولق ىف لعجت الو ىأ جاونمآ نِيذَلل ًالغ انبولق يف لمجمت الوؤ» ("”بسنلا
 امو : ريثك نبا لاق «؛ ال او يجسما) ةجرلاو ازا نق لاجل «ميحر فوءر كْنإ انبر#» نينم ملا

 لام يف هل سيل ةباحصلا بسي ىذلا يضفارلا نأ ةميركلا ةيآلا هذه نم كلام مامإالا طبنتسا ام نسحأ

 دعب نم ءاج نم نأش نم نأ ىلاعت نيب : هداز خيش لاقو . «”نينم ؤملا فاصوأب هفاصتا مدعل ءيش ةمينغلا
 ناك دقف ءوسب مهركذ لب كلذك نكي مل نمف . ءاعدلاو ةمحرلاب نيقباسلا ركذي نأ راصنألاو نيرجاهملا

 دوهيلا تلضافت : لاق هنأ يبعشلا نع ىور دقو . تايآلا هذه ىضتقمب نينمؤملا ماسقأ ةلمج نع ًاجراخ
 تلئسو ىبوم باحصا اولاقف ؟ مكتلم لهأ ريخ نم : : دوهيلا تلكس . ةلصخب ةضفارلا ىلع ىراصنلاو
 للي دمحم باحصأ : اولاقف ؟ مكتلم لهأ رش * نم ةضفارلا تلئسو ؛ ىسيع باحصأ : اولاقف ىراصنلا
 باحصأ ةبحم انقزرا مهللا .. ”ةمايقلا موي ىلإ لولسم مهيلع فيسلاف ؛ مهوُيسف مه رافغتسالاب اورمأ

 «..ييرخلا كين

 «ميكحلا زيزعلا وهو . . ىلإ . . مهناوخإال نولوقي اوقفان نيذلا ىلإ رت ملأ#: ىلاعت هللا لاق
 . ةروسلا ةيابن (64) ةيآ ىلإ )1١( ةيآ نم

 )١( ىواصلا ةيشاح ١4٠0/4 . ) )7دوعسلا يبأ ريسفت (*) . ملسم هجرخأ ١67/8 .

 )”( ؟ا/ا/ /* يواضيبلا ىلع هداز ةيشاح (5) . 41/8 /7 ريثك نبا رصتخم .



 موج نورشعلاو نماغلا ءزجلا

 500 ل ا الا ها سه م

 الو ركعم نجرخنل متجر نبل يدبكلا ٍلْهأ نم م أورَفك َنيذْلا ميناوخإلا نوفي أوَمَقاَ َنيِدْلا لإ رتل *
 يم رس س سرا ربا سو م حرم رص حرص رئت نس ل . ريس ماع ىو

 مهعم نوجرحيال أوج رخأ نبل 0 نوبذلكل مسن دش هَل هللاو كنرصننل ذو نو ادبأ ادحأ ركيف عيطن
 2 ا 2 هم 2 رم مم جحر

 © َنورَصناَل مث رلبدالا نوي مهورصن نبلو ترها أولت وق نبلو

 , نيعداخملا نيقفانملا فاصوأ ركذب هبقعأ . نيقداصلا نينم ولا فاصوأ ىلاعت ركذ امل : همَساتملا

 نيب عساحلا نوبلا ركذ مث ؛ . نيملسملا برح ىلع مهوفلاحو دوهيلا اوقداصو نينم ُوملا ةرصن اوكرت نيذلا

 ضعب ركذب ةميركلا ةروسلا متخو . لآملا الو لاح لا يف نووتسي آل زيبا ووو هدو وو

 «ًاعدصتم» ًاعضاخ ًاليلذ «ًاعشاخإ قرفت ىأ ين هاو ذم يرش ١ : يتفغللا
 هلسرل قدصملا 4نمؤملا» بيعو صقن لك نع هَّرنلا «سودقلا ققشت ىأ ناينبلا عّلصت ًاققشتم
 . رهاقلا ميظعلا «رابجلا»# بلاغلا يوقلا «زيزعلا» ءيش لك ىلع بيقرلا 4نميهملا» تازجعملاب
 «روصملا عرتخملا عدبملا «ءىرابلاإ# ةمظعلاو ءايربكلا يف غلابملا «ربكتملاط توربجلاو ةمظعلا بحاص
 .. نيوتسلا قلاع

 الأ ىأ نيقفانملا لاح نم هلوسرل ىلاعت هللا نم بيجعت «اوقفان نيذلا ىلإ رثملأ» : ركسيمللا
 نيذلا مهتاوخإل نولوقي# ؟ اورمضأ ام فالخ اورهظأ نيذلا نيقفانملا ءال ّؤه نأش نم دمحم اي بجعت

 نيل# لكك دمحم ةلاسرب اورفك نيذلا ريضنلاو ةظيرق ينب دوهيل نولوقي يأ #باتكلا لهأ نم اورفك
 ىف تلزن : ليهستلا يف لاق اهنم مكعم نجرخنل ةئيدملا نم متجرخأ نئل يأ «مكعم ٌنسجرخنل متجرخأ
 انإف مكنوصحويف اوتبثا : مهل اولاقو ريضنلا ينب ىلإ اوثعب , نيقفانملا نم موقو لولس نب يبأ نب هللا دبع
 ًادحأ مكيف عيطن الوإط مهلثم رافك مهن آل مهناوخإ نيقفانملا لعج اهنإو . "”مكلاح تبلقت ام فيك مكعم
 متلتوق نوط مكنالذخب انرمأ اذإ راحأ نم عمسن الو . مكلاتق يف دمحم رمأ عيطن الو يأ «أدبأ

 مهنإ دهشي هللاو» مكبناجب نوكنو مكودع ىلع مكننواعنل دحأ مكلتاق نئلو يأ «*مكنرصننل
 لاح نع هللا ربخأ ا هولاق ايف نوبذاكل نيقفانملا نإ دهشي هللاو يأ #«نوبزذاكل

 نوتفانملا جرخي ال دوهيلا جرخ أ نثل ىأ «مهعم نوجرخي ال اوجرخأ نئل» لاقف ليصفتلاب نيقفانملا

 لاق مهغم نولتاتي الو نوقفانملا مهرصني ال دوهيلا لتوق نئلو يأ #مهنورصني ال اولتوق نئلوإ» مهعم

 اوجرخي مسف اوجرخأ مهن :أل . بيغلا رمأ ةهج نم هلك دمحم ةوبن ةحص ىلع ليلد اذه ىفو : يبطرقلا

 ال مث رابدألا نويل مهورصن نئلو» '"نآرقلا هنع ربخأ اك مهورصني ملف اولتوقو . مسهعم
 مث . نومزهني فوسف  ريدقتلاو ضرفلا ليبس ىلع  مهعم اولتاقو مهترصنل اوءاج نئلو يأ 0

 . 74 /18 يبطرقلا ريسفت (؟) . 1١١ /4 ليزنتلا مولعل ليهستلا )١(



 ا و (68) "مم

 سمس سرا هم م راوم م0284 م رو رب اش هس ش س26
 نه ملا © َنوِهَعْفِيِاَل موق مهناب كلذ لة ير 0

3 2 
 هم 2 0 2 26 0 28 1010 س سى راب سوم رو 2 ديو روث ا -م رص 2 1 2

 5-5 000 تك ج يأ باك ورة 24 هلي نم نيل لت
 تع“ ار طوع 0 مم اسص سرا

 نيو َنيِلدَعْلآ بر هلا ٌفاَحَأ نإ كن م #ىرب ىلإ َلاَقرفك الف رفك أ

 ال نيقفانملا نإف اوجرخأ نثل دوهيلا ءال وه نأ ىلاعت ربخأ : ض2

 اولتوقو نوقفانملا مهعم جرخي مل اوجرخأ امل ريضنلا ينب نإف ٠ . كلذك رمألا ناك دقو  مهعم نوجرخي

 مهنأ ريدقتب يأ ريدقتلاو ضرفلا ليبس ىلع اذهف «مهورصن نشلوإ» ىلاعت هلوق امأو - مهورصن اف كلذك
 يأ «هللا نم مهرودّص يف ةبهر دشأ معنألا» ""اومزهنيو ةرصنلا كلت اوكرتي نأو دب ال مهترصن اودارأ

 دشأ مكنم نوفاخيو نوبهري مهنإف ٠ هللا نم نيقفانملا بولق ىف ةيشحو ًافوخ دشأ نيملسملا رشعم اي متنأل

 ةمظع نوملعي ال مهخأ ببسب مكنم فوخلا كلذ يأ «نوهقفي ال موق مسهنأب كلذإ» هللا نم مهتبهر نم

 ربخأ مث . . "9هتردقو هللا ةمظع ردق نوهقفي ال يأ : يبطرقلا لاق هتيشخ قح هوشخي ىتح ىلاعت هللا

 اوناك اذإ الإ نيملسملا لاتق ىلع نوردقي ال مهنأو . علما ةدش نم ءانبج مهأب نيقفانملاو دوهيلا نع ىلاعت
 ىلع نوردقي ال ىأ «ةنّصحم ىرق يف الإ ًاعيمج مكنولتاقي ال لاقف مهنوصحو مهعالق يف نينصحتم

 اونوكي وأ يأ «ردج ءارو نم وأ# قدانخلاو راوسألاب ةنصحم ىرق ىف اوناك اذإ الإ نيعمتجم مكتلتاقم

 مهنيب ايف مهتوادع يأ «ديدش مهنيب مهسأب# مهعلهو مهنبج طرفل ٠ . اهم اورتستيل ناطيخحلا ءارو نم

 ةفلأ يوذ  ةروصلا يف - يأرو رمأ ىلع نيعمتجم مهنظت يأ #« ىّتش مييولقو ًاعيمج مهبسحت» ةديدش
 لطابلا لهأ : ةداتق لاق ةقرفتم مهبولقو . ةفلتخم مهءارآ نآل فالتخالا ةياغ نوفلتخم مهو . داحتاو

 كلذ#» "”قحلا لهأ ةوادع يف نوعمتجم مهو . مهتداهش ةفلتخم . مهؤاوهأ ةفلتخم . مهؤارآ ةفلتغ

 يف لاق هللا رمأ هب نولقعي مه لقع ال مهنأ ببسب تتشتلاو قرفتلا كلذ يأ 4نولقعي ال موق مهمنأب
 لشمك# "7 ةلاح ىلع قفتت ال مئاهبلاك مهف ٠ + مهردع داصلا رك تاكفلاو قرشا تاو جربو رحبلا

 0 ارا ايف ل ا

 ممألا نم نيكلهملا وأ . ردب لهأ لثمك دوهيلا لثم ىأ : يواضيبلا لاق رسألاو ةميزحلا نم ردب موي مه

 مفوإ ايندلا يف مهمارجإ ةبقاع ءوس اوقاذ يأ «مهرمأ لابو اوقاذإ» بيرق نامز يف ةيضاملا
 يأ «رفكا ناسنإلل لاق ذإ ناطيشلا لفمك# ةرخآلا يف مجوم ديدش باذع مهو يأ «ميلأ باذع
 هلذخو هنع لخت مث د رفكلاب ناسنإالا ىرغأ ىذلا ناطيشلا لثمك ؛ لاتقلا ىلع دوهيلا ءارغإ ىف نيقفانملا لثم

 «بر هللا فاخأ (ينإه لاقو ناطيشلا هنم ربت ناسنإلا رفك ايلف يأ كم ءيرب ينإ لاق رفكاًسلف)

 )١( يبطرقلا ريسفت (7) . 789 /789 ريبكلا ريسفتلا ١8/ نزاخلا ريسفت (*) . ”ه 55/14 .
 ) )4يواضيبلا ريسفت (5) . 7148 /8 رحبلا ريسفت 178/7 .



 ممم نو رشعلاو ن .ماغلا نجلا

 هلآ او[ أونما# ندا اهباتي يو نيمللظلا أ بلو اهيا ابْنَ َنَكَف مه رث# 2 2 ان رم ا ج1 ذأ هر ص
 ص | يدر ماض 2 رزورم جر مصور

 هلآ أوس د الو ني ٌنوُلمَعَن اَميَريِبَح هنن "وأ امو قيل ثمان سن رظنتلو
 مه ةندللا بح هنأ بح را بأ ىوتسال 20 َنوُفِساَمْلا مه كبكلوأ مهسفنأ مهن م 2 سو 300 . 2 اخ

 يج َنوْرَاَمْل

 نيقفانملل هللا لّثم . لثم اذه : ليهستلا يف لاق هب ترفك نإ هماقتناو هللا باذع فاخأ ىأ «نيملاعلا
 دارماو . هنم أربتي مث مدآ نبا يوغي يذلا ناطيشلاب د ترد حلا , دوه اووغأ نيذلا

 هللا فاخول هنأل ءايرو هنم بذك «هللا فاخأ ىنإ# ناطيشلا لوقو . 2”سنجلا انه ناسنإلاو ناطيشلاب

 نيقفانملا ةبقاع ناكف ىأ «اهيف نيدلاخ راّنلا يف امُيهنأ مهتبتاع ناكفإ» ”هاصع امو هرمأ لثتمال
 ىأ «نيملاظلا ءازج كلذو# ةدبؤملارانلا ىلإ اراص ثيح . ناسنإالاو ناطيشلا ةبقاع لثم . دوهيلاو

 نم ,لك تافص ركذ اَّلو ..نيدلاو هللا تامرحل ,كهتنم .رجاف ملاظ لك باقع كلذو
 مدقت نم لثم اونوكي نأ نم ًاريذحت ٠ ةنسح ةظعومب نينم ؤملا ظعو . لاثمألا مهل برضو دوهيلاو نيقفانملا

 بانتجاو . هرماوأ لاثتماب. هباقعاو رذحاو هللا اوفاخ ىأ «هّللا اوقتااونمآ نيذلا اهءأ اي8 لاقف مهركذ

 مويل ةحلاصلا لامعألا نم تمّددق ام سفن لك رظنتلو ىأ «دغل تمّدق اص سفن رسظنتلو» هيهاون
 ىلع مكضرعو مكداعم مويل ةحلاصلا لامعألا نم مكسفنأل مترخدا اذام اورظنا : ريثك نبا لاق ةمايقلا

 ميخفتلل هيف ريكنتلاو «رصبلا حملك الإ ةعاسلا ٌرمأ اموإ» هئيجب برقل ًادغ ةمايقلا موي يمّسمو . ””هكبر
 نيلوآلل ىلاعت هللا هصو يه ىدلا ىرخلا ةلزنم نايبلو ديكأتلل / هررك هللا اوقتاو# ليوهتلاو

 اب ٌريبخ هللا نإ» «ِهّللا اوقتا نأ مكايإو مكلبق نم باتكلا ازتوأ نيذلا انفو دقلو# نيرخاألاو

 مهاسنأف هللا او ةيدلاك اوموكت الو## اهيلع مكيزاجيف مكلاعأ ىلع علطم ىأ #نولمعت

 قوقح مهاسنأف . هتعاطو هتبقارمو هللا ركذ اوكرت نيذلاك نينم ْؤملا رشعم اياونوكت الو ىأ « مهسفنأ

 هللا ةدابع اوكرت . بنذلاب بنذلا ىلع ةازاجملا نم اذهو : نايح وبأ لاق اهحلصي امب اهل رظنلاو مهسفنأ

 كنلوأ# اهعفني ًاريخ هل اومدقي مل ىتح 5 " مهسفنأ ظح مهاسنأ نأب كلذ ىلع اويقوعف . هرماوأ لاثتماو

 رانلا باحصأ يوتسي الهه هللا ةعاط نع نوجراخلا ةرجفلا مه ككتلوأ يأ «نوقتسافلا مسظ

 لضفلا يف ةنجلا لهأو رانلا لهأ . ءادعسلاو ءايقشألا ةمايقلا موي ىواستي ال ىأ «ةنجلا باحصأو

 راد يف ةيدبألا ةداعسلاب نوزئافلا مه ةنجلا باحصأ يأ «نوزئافلا مه ةنجلا باحصأ# ةبترلاو

 لابجلا نم تايسارلا مصلا ىلع هريثأتو ٠ نآرقلا ةعور ىلاعت ركذ مث . . ميظعلا زوفلا وه كلذو , ميعنلا

 لثمك . نيقفانملا نم رصنلا مهودعو نيذلاب مهرارتغا يف دوهيلا ءالؤه لثم يأ: ريثك نبا لاق (؟) . 1٠١ /4 ليزنتلا مولعل ليهستلا (1)
 . 47/5 /# رصتخملا .نيملاعلا بر هللا فاخأ ينإ لاقو لصنتو هنم أربت مث رفكلا ناسنإلل لوس ذإ ناطيشلا

 . 585١/8 طيحملا رحبلا ريسفت (8) . ١84 /© دوعسلا يبأ ريسفت (5) . 47/1/ /# ريثك نبا ريسفت (*)



 رشحلا ةروس (هور 1

 و. ركل ص 200 صرت وم ركل مون[ حر عال 2س مدعم جس را ساس ص رك ١ ع رك ص[ سا هع ل 0 ء ل ا ل يل

 مهلعل سانلا اهبرضن لدثمألا كلتو هللا ةيشخ نم اطدصتم اعشخ ,هتيارل لبج ىلع ناءرقلأ اذله انلزنأول

 ماج مع 2م ىو ريت“ يورربل ا مسو2 نير 5 جمل ىلا < ع م د

 هنلإ ال ىذلا للا وه يو محلا نلمح أوه ةدابشلاو بيغل أ مللع وه الإ هللإ ال ىذلا هللاوه 7 نورحفتي

 ل رتب حل تم يود ده 000 2 صور د“ سمور يت سركور رث 2

 © نورس ام هللا نحبس يكتمل راكبا زي زعلا نميهملا نمؤملا مل
 يف انقلخ ول ىأ «هّللا ةيشخ نم ًاعّدصتُم ًاعشاخ هتيأرل لبج ىلع نآرقلا اذه انلزنأ ول لاقف
 ) قعشتو عضخو عشخ ) هديعوو هدعوب. نآرقلا اذه هيلع انلزنأو 4 ناسنإلل انقلخ امك ًازييمتو ًالقع لبجلا

 ول ثيحب هنأو .هريثأت ةوقو .نآرقلا ردق ةمظعل ريوصت اذهو هل ةباهمو .ىلاعت هللا نم افوخ

 ناسنإالا خيبوت هنم دارملاو , هللا ةيشخ نم ًاعدصتم ًاليلذ هتيأرل  هتبالصو هتدش ىلع  لبج هب بطوخ
 ةمظع نايب ىف ةيآلا هذهف 6 مئاظعو بئاجع نم هيف امع ضرعي لب نآرقلا ةوالت دنع عشختتي ال هنأب

 اذهب هرثأت مدعو « هبلق ةوسق ىلع ناسنإالا خيبوت ضرغلاو : رحبلا يف لاقو ”ناسنإالا لاح ةءاندو « نآرقلا
 عوشخلا هل ضرعي هبلصتو هتمظع ىلع لبجلا ناك اذإو . عّدصتو عّشختل لبجلا ىلع لزنأ ول يذلا
 ايبرضن لاثمألا كلتو# '”رئأتي ال هفعضو هتراقح ىلع هنكل . كلذب ىلوأ ناك مدأ نباف ؛ عدصتلاو

 هللا ةردق راثآ يف نوركفتي مهلعل سانلل اهحضونو اهلصفن لاثمألا كلتو ىأ 4نوركفتي مهلعل سانلل

 لاقف هلالجو هللا ةمظع حرشب هعبتأ 3 ةمظعلاو ةعفرلاب نآرقلا فصو امل مث . . لونم ٌؤيف هتينادحوو

 مسلاع# هاوس بر الو هلإ ال قحب دوبعملا هلإلا العو لج وه ىأ «وه الإ هلإ ال يذلا هللا وه
 هوملعو هودهاش امو 3 هورصبي مل امت دابعلا نع باغ ام ملعي ٠ نلعلاو رسلا ملاع ىأ «ةداهشلاو بيغلا

 الإ هلإ ال يذلا هللا وه ةرخآلاو ايندلا ىف ةعساولا ةمحرلا وذ ىلاعت وه ىأ «ميحرلا نمحرلا وه
 عيمجل كلاملا يأ *كيلملا# هاوس بر الو دوبعم ال يأ ديحوتلا رمأب ءانتعا ظفللا ررك وه
 حئابقلا نع هّرنملا يأ «سودقلا» مادعإلاو داجيإالاو . يهنلاو رمألاب هقلخ ىف فرصتملا . تاقولخملا

 3 : 4 م م د نع 1
 نعو «٠ نيقولخملا تافص نع هزئتلاوهو سيدقتلا نم قتشم سوذفلا 5 ليهستلا ىف لاق ثداوحلا تافصو

. 8 
 ح وبس » ه اهحيبست ىف لوقت ةكئالملا نأ درو دقو 34 '”موبسلاك ةغلابملل ةغيصلاو 4 بيعو صقن لك

 : َ 8 ع 2
 الو هروج نم اونمأو . هباّقع نم قلخلا ملس ىذلا ىأ #مالسلاو 4 حورلاو ةكئالملا هر ٠ سودف

 هب فصو ردصم وهو 4 ةفآو صقن لك نم ةمالسلا وذ يأ 5 يواضيبلا لاقو «ادحأ كبر ملظي

 ظفاحلا بيقرلا يأ 4نسيهملا» مهيديأ ىلع تازجعملا راهظإب هلسرل قدصملا يأ «نمؤملا» «:ةغلابملل
 رداقلا ىأ «زيرعلا# '"ءيش هنع يعيب هل ىذلا مهلاعأب هدابع ىلع ديهشلا ا سابع نبأ لاقو ءيش لكل

 نبا لاق هنود نم هل لذي ىذلا بانجلا ىلاعلا راهقلا ىأ «رابجلا» لذ هلاني الو بلغُي ال ىذلا رهاقلا

 ءايربكلا هل يذلا يأ «ربكتملا» '”هتمظع هللا توربجو . هلعف ًارمأ دارأ اذإ يذلا ميظعلا وه : سابع

 هتمصق امهيف ينعزان نمف . يئادر ءايربكلاو . ىرازإ ةمظعلا ) يمدقلا ثيدحلا ىفو هب الإ قيلت الو ًاقح
 ْ ْ . 581١ /8 طيحملا رحبلا ريسفت (؟) . 41/4 /* ىواضيبلا ىلع هداز ةيشاح )١(

 ال” /4 نزاخلا ريسفت (1) . 41/1١8 يبطرقلا ريسفت (0) . 77/4 نزاخلا ريسفت (4). 4 ليزنتلا مولعل ليهستلا ()

 سودا َكِمْلاو هال



 منن لو مشعل او نماثلا ءزجلا

 0 ذيع
 ريِزعلاوهو ضرألاو تاوئمسلا فام هل حبس ىسحلا ءامسألا هَل روصملا ئرابلا قاتلا ههه ريا سو صم رخام ىطحم ريك رز ور كلل ا ريس ريب س اس رن

 "رى تب

 د مكحلا

 نم رهظي يذلا وه ربكتملا نأل . مذ ةفص سانلا ةفص يف ربكتملا نأ ملعاو : رخفلا مامإلا لاق "” (يلابأ الو
 . ةنكسملاو ةلذلا الإ هل سيل لب . ولع الو ربك هل سيل هنأل . قلخلا قح ىف صقن كلذو . ربيكلا هسفن
 ولهلا عاونأ عيمج هلف هناحبس قحلا امأو . سانلا قح يف ًامومذم ناكف ًابذاك ناك ولعلا رهظأ اذإف
 يف حدملا ةياغ ىف كلذ ناكف . هولعو هتمظعو هلالج فيرعت ىلإ دابعلا دشرأ دقف هرهظأ اذإف . ءايربكلاو
 هلالج ىف سدقتو هللا هرنت ىأ «نوكرشي امع هللا ناحبس# ةيآلا رخآ ىف لاق اذهلو . '”العو لج هقح

 هلإلا العو لج وه يأ «ءىرابلا قلاخلا هللا وهإ دادنألاو ءاكرشلا نم هب نوقحلي امع . هتمظعو
 عدبملا يأ «روصملا# عارتخالا قيرطب امل ءىشنملا . مدعلا نم اهل دجوملا . ءايشألا عيمتل قلاخلا
 قلي ىذلا ىأ : نزاخلا لاق «#ءاشي فيك ماحرألا ف مكروصي ىذلا وه# هتدارإ بسح ىلع لاكشألل

 يناعملا نساحم ىلع ةلادلا ةعيفرلا ءامسألا هل ىأ « ىنّسحلا ءامسألا هلإ» "”هديري ام ىلع قلخلا ةروص
 نوكلا يف ام عيمج صقنلاو زجعلا تافص نع ىلاعت ههزني ىأ * ضرألاو تاومسلا يف ام هل حبسي#

 . مظعألا دوصقملا اهنأ ىلإ ةراشإ هب اهأدتبا اك حيبستلاب ةروسلا متح : يواصلا لاق لاقملا وأ لاحلا ناسلب

 يأ «ميكحلا زيزعلا وهو «”لوقعلا هتروص امع هتمظع هيزنت هللاب ةفرعملا ةياغ نأو . ةياهنلاو أدبملاو
 : هعنصو هقلخ يف ميكحلا : هكلم ىف زيزعلا

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت هعالتلا

 ١- «هللا نم مهتوصح مهتعنام مهنأ اونظو اوجرخي نأ متننظ ام» بلسلا قابط ٠

 ١" #اوهتناف هنع مكامن اموإ» نيبو «هوذخف لوسرلا مكاثآ امو# نيب ةفيطللا ةلباقملا_ .

 "٠ - #نوقداصلا مه كئلوأإ» رصحلا ةدافإال ربخلاو أدتبملا نيب ريمضلا عضو .

 رقتسمو ل زنمب مهسوفن يف نكمتملا ناميالا هبش «ناهيالاو رادلا اوءوبت# ةفيطللا ةراعتسالا - 5

 . ةراعتسالا فيطل نم وهو « هل ًالزنم راص ىتح هنم نّكمتو هيف لزن ناسنإلل

 . ةيآلا # . . اوقفان نيذلا ىلإ رت ملأ» بيجعتلاو راكنإالا هب داري ىذلا ماهفتسالا - ه

 ١ - «ىّتش مهيولقو ًاعيمج مهبسحت» مهلوق يف ىتشو ًاعيمج نيب قابطلا .
 . ددعتم نم عزتنم هبشلا هجو # . . رفكا ناسنإلل لاق ذإ ناطيشلا لثمكإ ليثمتلا هيبشتلا - 7

 )١( نيلالخلا ىلع ىواصلا ةيشاح (4) . «”*/4 نزانلا ريسفت (") . 7414/78 ريبكلا ريسفتلا (7) 14 يبطرقلا ريسفت 4/ 1915



 رشحلا ةروس (254) مهم

 . اهبرقل دغلاب ةمايقلا نع ىنك «يلغل تمدق ام سفن رظنتلو» ةفيطللا ةيانكلا -8

 1 خلا «رانلاو 6 ةنحلا# نيبو «#ةداهشلاو 2 بيغلا# نيب قابطلا 4

 ل ويحوي وسوسن يي وسب نإ : هتفيطل

 ياس رسول ع ولا سوير ل هللا لوسر لاقف ٠ كلذ لثم نهلك

 فيض اذه : اهل لاقف  هلزنم ىلإ ىأ  هلحر ىلإ هب قلطناف ! ! هللا لوسر ايانأ : لاقف « ةحلط وبأ » هل

 مهيلّذع لاقف 3 نايبصلا توق الإ ىدلع أم : تلاقف « هيمركأو ًائيش هنع ىرخدت ال هع هللا لوسر

 اودعتف تلعفف . هيئفطأف هيحلصت يك جارسلا ىلإ يموق مث لكان انأ هيرأف انفيض لخد اذإف. مهيمونوءيشب

 مث . مسبت وه للا لوسر هيلإ رظن !لف لككهللا لوسر ىلع ادغ حبصأ املف ؛ نييواط اتابو فيضلا لكأو
 مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو# هللا لزنأو امكبحاصب ةليللا (ىكعينص نم هللا بجع دقل : لاق
 . ةيآلا # . . ةصاصخ

 ( رشحلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 ب #
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 لوح رودي ةروسلا ٌروحتو ؛ , :عيرشملا يناجب تيت يتلا" ياللا رولا نم هيرحلا هررشلا هده ©

 يبأ نب بطاحل ًاباتع ةروسلا ردص لزن دقو . ناميالا ىرع قثوأ وه يذلا « هللا ف ضغبلاو بحلا » ةركف
 ةالاوم مكح ىلاعت ركذ امك ٠ مهوزغل زهجت دق هيي لوسرلا نأ مهربخي ةكم لهأل ًاباتك بتك نيح ةعتلب

 اولتاقي مل نيذلا مكح نّيبو ٠ . نيكرشملا نم مه ؤربت يف نينم ؤملاو ميهاربإ يف لاثمألا برضو . هللا ءادعأ

 . ةيعيرشتلا ماكحألا نم كلذ ريغو ٠ نبناحتما ةرورضو تارجاهملا تانم ؤملا مكحو . نيملسملا

 .: تايآلا # 5 ءايلوأ مكودعو ىودع اوذختت ال اونمأ نيذلا اهعأ ايد ناطوألاو رايدلا كرتو ةرجشلا

 . ةمايقلا موي ًادبأ ناسنبالا عفنت نل ةايحلا هذه يف ةقادصلاو بسنلاو ةبارقلا نأ ةروسلا تنيب مث د#

 # . . ةمايقلا موي مكدالوأ الو مكماحرأ مكعفنت نلو» حلاصلا لمعلاو ناميإلا الإ ناسنإلا عفني ال ثيح

 . تايأآلا

 اننيب ادبو 0 انرفك . هللا نود نم 06 امو 0 يمول ا دإ هعم نيذلاو 1

 : تايآلا # ًادبأ ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيبو

 مل نيذلا نع هللا مكاهني لو مهولتاقي ملو نينم ْؤملا اوداعي مب نيدلا مكح نع ةروسلا تثدحتو دي

 نينم ؤملا اولتاق نيذلا مكحو 4 ا اوطقستو مصوربن نأ ب نم 0 ملو نيدلا ف 0

 3 نبغايإ تبث اذإ رافكلا ىلإ نهدر مدعو 3 ا تاحتما بوجو ةروسلا تنيبو

 اننا ايوه ةعيبلا هذه طورشو داع لوسرلل ءاسنلا ةعيابم مكح مث ٠ . رفاكلا ةمصعب , دادتعالا مدع تررفو



 ةنحتممل اةروس(60) | 1 نسال

 كءاج اذإ يبنلا اهبأ اي هلوقو تايآلا # . . نهونحتماف تارجاهم تانم ملا مكءاج اذإ اونمأ نيذلا
 . تايآلا * . . ائيش هللاب نكرشي الأ ىلع كنعيابي تانم ؤملا

 ًاموق اولوتت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايف نيرفاكلا هللا ءادعأ ةالاوم نم نينم وما ريذحتب ةروسلا تمتخو

 ةروسلا تمتخ اذكهو «روبقلا باحصأ نم رافكلا سئي امك ةرخآلا نم اوسئي دق ٠ مهيلع هللا بضغ

 . ماتخلاو ءدبلا ىف مالكلا قسانتيل « هللا ءادعأ ةالاوم نم ريذحتلا نم هب تأدب ام لثمب

 ات ابك نب

 سئي امك . . ىلإ . . ءايلوأ مكودعو يودع اوذختت ال اونمآ نييذلا اهيأ ايؤ»: ىلاعت هللا لاق
 . ةروسلا ةياهن )١( ةيآ ىلإ )١( ةبآ نم «روبقلا باحصأ نم رافكلا
 انفي « مكرفقثي) نيعملاو رصاتلاو قيدصلا وهو لو عمج ءابحأو ءاقدصأ «ءايلوأ» : صت-تمفغللا
 مث « فقل فِقث لجر » مهوق هنمو . هلعفو ء ءىشلا كاردإ يف قذحلا فقثلا لصأو ٠ مكنم اونكمتيو مكب

 لصألا ىف وهو محر عمج #« مكماحرأ# هب ىدتقي ةودق «ةوسأ» «ًاقلطم كاردبالاو رفظلا ىف لمعتسا

 ام يهو ةمصع عمج « مصع# اوناعأ «او رهاظإ» اهيف ةقيقحلاك راص ىتح ةبارقلا يف رهتشاو . ةأرملا محر

 ال يتلا يهو ةرفاك عمج «رفاوكلا# حاكنلا دقع انه هب دارملاو دقع وأ لبح نم ناسنرالا هب كسمتيو مصتعي

 . هللاب نم ؤت
 رف سر
 ةكم لهأ ىلإ « ةعتلب يبأ نسب بطاح ه بتك . ةكم حتفل قي هللا لوسر زهجتامل : : كورلا نس
 عم باتكلا لسرأ مث . مكرذح اوذخف مكوزغي نأ ديري غ هللا لوسر نإ : مهل لاقو كلذب مهربخي

 . ًايلع خلي هللا لوسر ثعبف . كلذب هربخي ِةِكي هللا لوسر ىلع يحولا لزنف - ةرفاسم ٍةأرما ىأ  ةنيعظ

 اهنم هوذخف باتك اهعم ةنيعظ اهم نإف ©"( خاخ ةضور » اوتأت ىتح اوقلطنا » : لاقو دادقملاو . ريبزلاو

 يعم ام : تلاقف . باتكلا يجرخأ اهل انلقف . ةنيعظلاب نحن اذإف ةضورلا انيتأ ىتح انجرخف « هب ينوتاف

 اذإف دي يبنلا هب انيتأف . "اهصاقيع نم هتجرخأف بايثلا نيقلنل وأ باتكلا نجرختل : اهل انلقف . باتك نم
 يبنلا لاقف هيي هللا لوسر رمأ ضعبب مهربخي ةكمب نيكرشملا نم سانأ ىلإ ةعتلب يبأ نب بطاح نم هيف
 نم نكأ ملو شيرق يف ًاقصلم ًاءرمأ تنك ينإ لع لجعت ال : هللا لوسر اي لاقف ؟ بطاح اي اذه ام : ا
 ينتاف ذإ تببحأف ٠ هيب فارما مهلعا اهب نومحي تابارق مهل نيرجاهملا نم كعم نم ناكو . اهسفنأ

 لاقف ٠ ينيد نع ًادادتراو ًارفك كلذ تلعف امو ؛ يتبارق اهب نومحي أدي ذختأ نأ مهيف بسنلا نم كلذ

 انو ار هت هلا ؟ مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ! ! قفانملا اذه قنع برضأ هللا لوسر اي ينعد . رمع

 اونمأ نيذلا اهمأ ايإ» تلزنف ! مكل ترفغ دقف متئش ام اولمعا .: لاقف ردب لهأ ىلع علّطا هللا لعل كيردي

 , © ةيآلا « . . ءايلؤأ مكودعو ىودع اوذختت ال

 . اهرعش رئافض : اهصاقع (#) . ةنيدملا نم ليلق دعب ىلع ناكم خاخ ةضور (1) . 18/18 ىسولألا ريسفت )١(

 . 8, ١6/ يبطرقلاو 58 /؟4 يناعملا حور رظناو ناخيشلا هجرخأ (4)



 مد نو رشعلاو نماثلا ءزجلا

 - . ص دس ير ه رلد ضر سامصاعا 2 معو سس للورب الس ح8 سرا جريعساس ىو ةمص مو ريس سس 22 ملقا

 قحلا نم م ءاجان امب اورفك دقو ةدوملأب د ميلإ نوقلت ايلوأرث ودعو ىودع أوذدخيتت ال اونما "نيام
ّ_ً 

 ملء مل 0 ساس رك <

 ل طر نع ةاغتباو ليبس ىف ادنهج . مجرخ : منك انإ عير هب أ ا أونمْؤَت نأ كاي لوسرلا نوح
 نى ل راس سر لام ل لا ءءء سهر روي سم رو عا امو للا رس س1 92 1

 دركي وق نإ 2 يموت ءآوس لصد و ركذم هلعفي نمو متنلعأ امو متيفخأ امج لعأ انأو ةدوملأب
 ص نو 52 ول رد 0 د أَو مهيدي كيلا ها و 4 7 م را داس ساسص و 8# سرع

 اي . نينمؤملا رشعم اي يأ 4ءايلوأ هكر دعو ىررع اردجتنال ازا نيالا اياز : نيييقللا
 ةمالع نم نِإف . ءابحأو ءاقديعأ كازا دعاوي ادلع ا مخ نيل ناكل اوذختت ال . هلوسرو هللاب متقدص نم

 لعفي نأ نع ًارجزو بطاخل ًاباتع تلزن : ليهستلا ىف د لاق مهتفا دو ىهتدرم ال هللا ءادغا يفتي ناعألا

 0 عل

 | : يبطرقلا لاق مكل ءادلأ ءادعأ مهخأ عم مهنوقداصتو مهنودوتو مهنوبحت ىأ «ةدوملاب مهيلإ نوفلث»

 نورفاك مهنأ لاحلاو يأ «قسحلا نم مكءاج اي اورفك دقوؤ» ؟' ممل نوحصنتو نيملسملا رئارسب مهنو ربخت

 ًادمحم نوجرخي ىأ «مكايإو لوسرلا نوجرخ و حضاولا قحلاب مكيلع هللا هلزنأ ىذلا مكنارقبو مكنيدب
 لصاألا هنالو هل ًافيرشت لوسرلا مدقو : رحبلا يف لاق نينم ملا اهنم ًاضيأ نوجرخي اهكًاناودعو املظ ةكم نم

 نأ# ةنيدملا ىلإ نيرجاهم اهنم اوجرخ ىتح مهوذآو مهيلع اوقيض مهنأ مهجارخإ ىنعمو . ”نينمؤملل
 اونم ؤي نأ الإ مهنم اومقن امو» هلوقك دحألا دحاولا هللاب متنمآ مكنأ لجأ نم يأ «مكبر هللاب اوسؤُت

 نإ يأ هباوج فذح طرش « يتاضرم ءاغتباو يليبس يف ًاداهج متجرخ مستنك نإ «ديمحلا زيزعلا هللاب
 تاوجو : يسولألا لاق ءايلوأ مكودعو يودع اوذختت الف هناوضرل ًابلط هللا ليبس يف نيدهاجم متجرخ متنك

 ةدوملاب مهيلإ نورسُش» «) يئايلوأ متنك نإ يئ ادعأ اوذختت ال : ليق هنأك مدقت ام هيلع لد فوذحم طرشلا

 0 . مكتينالعو مكتريرسب ملاعلا انأو ةحيصنلاب مههيلإ نورست يأ «متنلعأ امو متيفخأ امب ملعأ انأو

 ءاوس لض دقف مكنم هلعفي نمو باتعلاو ٌخيبوتلا هنم ضرغلاو ؟ مكلاوحأ نم ءىش ىلع ىفخي

 . . باوصلاو قحلا قيرط نع داح دقف . لوسرلا رارسأ شفيو,. هللاءادعأ قداصي نمو ىأ # ليبسلا

 اونوكي مكوفقثي نإ# لاقف مهبولق يف ةمكحتسملا . مهل ةديدشلا رافكلا ةوادعب نينم وملا ىلاعت ربخأ مث

 مكل ةديدشلا ةوادعلا نم مهبولق يف ام اورهظي . مكنم اونكمتيو مكب اورفظي نإ يأ «ءادعأ مكل
 متشلاب مهتنسلأاو . لتقلاو برضلاب مهيديأ مكيلإ اودمب يأ «ءوسلاب مهتنسلاو مهيديأ مكيلإ اوطسبيوزط اوطسبيو#

 51/58 يسولألا ريسفت (4) . 787 /8 طيحملا رحبلا ريسفت () . 07/18 يبطرقلا ريسفت (؟) . ١١7/4 ليهستلا (1) ليهستلا (1)



 ةنحتمملا ةروس (658) ضخ

 2 .٠ ل ا لا 2 9-0 رس جس عبو ساصأل يس صرع سرت رق رس سك سرت رص سل نع

 ٌةوس أ ركل تناك دف يور يصب َنولمََت امل ركَدِنب لصف ةمليقلا مو رف دنلوأ الو كماحرا كعمنت نل

 1 رمرص رص يل ص حض مروم م سا.
 انبي ادبوركب انْرَمك هللا نود 0س نودع اممو كتم ورب 5 | مهموقل اولاَك د | مهعم نيدو مهربإتف 2

 2 يل 1 هم 1

 كل كِلمَأ آمو َك نرفغتسال 4 هيبأل يسم 0 ءاضْعبْلاو نو 1 0
 لع

 مس 2 سمج اجب مح 2 0. وب رس رب 2

 ظلوا
 لك لبق مهرفك اودارأ مهنأل #نورفكت ول عراضملا ظفلب طرشلا باو نكد نأ دعي فارذوزوا يضاملا

 « مكدالوأ الو مكماحرأ مكعفنت نلإل «ءاوس نونوكتف او رفك امك نو رفكتول اودوإ» ىلاعت هلوقك ”ءىش
 مكل اوبلجي نلف ٠ ًائيش ةمايقلا موي مهلجأ نم رافكلا نولاوت نيذلا مكدالوأ الو مكتابارق مكديفت نل يأ

 مكتابارق مكلمحت ال : لاق هنأك هيأر ىف بطاحلا ةئطخت اذه : يواصلا لاق ارض مكنع اوعفدي نلو . ًاعفن اعفن
 اال هنإف ٠ مهئادعأ ةالاومو مهرابخأ لقنو . نينم ؤملاو ٍةِكَي هللا لوسر ةنايخ ىلع . ةكمب نيذلا مكدالوأو

 كلذ يف يأ « مكنيب لصفي ةمايقلا موي '”مهلجأ نم هللا متيصع نيذلا دالوألا الو ماحرألا مكعفنت
 نيمرجملا لخديو . ميعنلا تانج نينمؤملا لخديف . نيرفاكلاو نينمؤملا نيب هللا مكحي . بيصعلا مويلا
 دقإل اهيلع مكيزاجيف مكلامعأ عيمج ىلع علطم يأ «ريصب نولمعت اب هلال ميخجلا تاكرد
 ليلخلا يف ةنسح ةودق نينم ؤملا رشعم اي مكل ناك دق يأ «هعم نيذلاو ميهاريإ يف ةنسح ٌةوسأ مككل تناك
 نيح ىأ «هّللا نود نم نودبعت امو مكنم ءاءرب انإ مهموقل اولاق ذإ» نينم ملا نم هعم نمو ميهاربإ

 مكئيدب انرفك يأ «مسكب انرفك# هللا نود نم اهنودبعت يتلا مانصألا نمو مكنم نوءربتم اننإ رافكلل اولاق

 لب ء ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيبو اننيب ترهظو ىأ «ًادبأ ءاسضغبلاو ةوادعلا مككنيبو اننيب ادبو# .مكتقيرطو

 اوكرتتو . هدحو هودبعتف هللا اودحوت نأ دي يأ دعو هيلا, اويزت تح و كلج دج لع يف اماخا

 مالسلا هيلع ليلخلا ميهأريإب اودتقي نأ نينم ملا هللا رمأ : نورسفملا لاق ناثوألاو كرشلا نم هيلع متنأ ام
 الإ# مهضغبو هللا ءادعأ ةعاطا قط: يتم نافالا نأل . . مهنم ؤربتلاو نيكرشملا ةوادع يف هعم نيذلابو

 هيبأل رفغتسا امنإ هنإف . هب اودتقت الف هيبأل ميهاربإ رافغتسا ىف الإ ىأ كل نرفغتسأل هيبأل ميهاربإ لوق
 اذه ميش نم هللا نم كل كيمأ امو «هنم أربت هّلل ودع هنأ هل نّيبت املفإ# همالسإ ءاجر كرشملا
 ريغ ًائيش كل كلمأ الو . هب تكرشأ نإ ًائيش هللا باذع نم كنع عفدأ ام يأ هيبأل ميهاربإ مالك ةمشت نم

 انعجر كيلإو ىأ #«انبنأ كيلإو# انرومأ عيمج يف اندمتعا كيلع يأ «انلكوت كيلع انبر# رافغتسالا

 هابأ دعو ميهاربإ نإ : نورسفملا لاق ةرخآلا رادلا يف داعملاو عجرملا كيلإو يأ «ريصملا كيلإو# انبتو

 يف امك ًالعف لوقلاب هل رفغتساو «ًايفح يب ناك هنإ يبر كل رفغتسأسإ» لاق ميرم ةروس ىف امك رافغتسالاب

 ١46 /4 نيلالحلا ىلع يواصلا ةيشاح (؟) . ١96 /4 فاشكلا )00



 مد لو رع و نماثلا ءرجلا

 ةوسأ ميبف ركل ناك دق هيج محلا ُرزَعلا تأ كنان أورَمك نذل ةنثف انلعجت ال ابر هش ءأء برا ص رس ع لا ع ل سا م ات ملص جس معلا ل < رص سار ساعس عب ىلا سات
 ص رسصورس | راس 2 رم دوار مر مص وا ع و ع عع م :آلا مويْلآَو ى رتوش صا را سرس ال رس رح

 لعجي نأ هللأ ىبع 0 مج ديما ينعْلا وه هلاَنِاََلوَب نمورخ هللآ ًاوجري ناك نمل ةئسح

 سرا ريتا صرب نم ع ترا سس لاس ىلا  سورع 2 جم ارب ريس ريس 0 00 207 روم مريوم ص سل 2 و م جس سرا ص وعس

 رك ولتلفي رل نيذلا نع هللآ كلبي ال 2 لا 00 ذل نيبو كسبب
 ىجرلسو ا رباسر نا حرص ناسرلا ريق يرث سمع 1
 2 .نيطسفملا بحي <“ هللا نإ 2 مهوربت < نأ كايد نم موج حي رأو ٍنيدلأ ىف
 ا كلذ نع عجر مث . همالسإ ءاجر ناك اذه لكو «نيلاضلا نم ناك هنإ يبأل ٌرفغاوإ» ءارعشلا ةروس
 هل نبت الف . هاَيإ اهدعو ةدعوم نعألإ هيبأل ميهاربإ ٌرافغتسا ناك اموإف ةبوتلا ةروس ىف اك هرفك نقيت
 انتيد نع انونتفيف انيلع مهطلست ال يأ «اورفك نيذلل ةنتف انلعجت ال اّبر» «هنم أربت دلل ردع هلأ

 ىلع ءال ؤه ناكول : اولوقيف كدنع نم باذعب الو مهيديأب انبذعت ال ىأ : دهاجم لاقو «هقيطن ال باذعب

 «ميكحلا زيزعلا تنأ كنإ انبر# بونذلا نم طرف ام انل رفغا ىأ «انل رفغاو# كلذ مهباصأ امل قحلا
 . ةحلصملاو ريخلا هيف ام الإ لعفي ال يذلا ميكحلا . هيلإ أجتلا نم لذي ال ىذلا بلاغلا هللأ اي تنأ ىأ

 مخل ناكدقل ىأ «ةنسح ٌةوسأ مهيف مكل ناك دقل» . راؤجلاو .عرضتلا يف ةغلابملل ءادنلا راركتو

 ثحلا ىف ةغلابملل ٌريركتلاو : : دوعسلا وبأ لاق رافكلا نم ؤربتلا يف ةنسح ةودق نينم وما نم هعم نمو ميهاربإ

 ناك نمل ىأ «رخآلا مويلاو هللا وجري ناك نمل» (”هسقلاب ردص كلذلو مالسلا هيلع هب ءادتقالا ىلع

 نمو ىأ «ديمحلا ينغلا وه هللا نإف لوتي نمو» ةرخآلا يف هباقع فاخيو « ىللاعت هللا باوثوجري

 هتاذ ىف دومحملا وهو . نيعمجأ قلخلا نعو هلاثمأ نع نغتسم هللا نإف . نمحرلا ةعاطو نامييالا نع ضرع

 لعجي العو لج هللا لعل يأ «ةدوم مهنم متيداع نيذلا نيبو مكنيب لعجي نأ ُهَّللا ىسعإ» هتافصو

 ءانحشلا دعب ةفلأو ؛ ءاضغبلا دعب ةمحم 2 ةدومو ةبحم نيكرشملا مكبراقأ نم مهومتيداع نيذلا نيبو مكنيب

 نم رافكلا نيبو مهنيب ناك ام ىلع . مهتعطاقمو رافكلا ةوادعب نيملسملا هللا رمأ امل : ليهستلا يف لاق

 هذهو « ةبحم يأ ةدوم مهنيب لعجي نأب مهدعوو . ةيآلا هذبب مهسنآ مهقدص هللا ملعو . ةدوملاو ةبارقلا

 : يزارلا لاقو قرفتلا دعب لمشلا هللا عمجو ٠ م شيرف رئاس رئانيح ملسأ هنإف ةكم حتف يف تلمك ةدوملا

 مهل مهتطلاخمو . نيملسم اب ةكم رافك عاتجا نم هب مهدعوام ىلاعت ققح دقو ىلاعتهللا نم دعو ىبسعو

 لاوحألا رييغتو بولقلا بيلقت ىلع ردقي . ءيش هزجعي ال رداق ىأ «ريدق هللاو» "0 ةكم حتف نيح
 مل نيذلا نع هللا مكاهني الإ بانأو هيلإ بات نمل ؛ ةمحرلاو ةرفغملا يف غلابم يأ «ميحر روفغ هللاوإ

 مل نيذلا 0 ربلا نع مكاهني ال يأ # مهوربت نأ مكرايد نم مكوجرخي ملو نيدلا يف مكولتاقي
 عضوم يف « مهوربت نأ» ةظفلو . نايبصلاو ءاسنلاك مكناطوأ نم مكوجرخي ملو 5 مكنيد لجأل مكوب راجي

 نإ#» مهعم اولدعت يأ « مهيلإ اوطسقتو# ءال ؤهل ناسحإلاو ربلا نع العو لج مكاهني ال يأ « نع » ب رج

 رايتخا وهو . مهباقر نم رافكلا نيكمت مدعب مهسفنأل ءاعد هنأل حجرألاوه لوألاو دهاجم لوق يناثلاو . سابع نبا نع ىورم لوألا لوقلا )١(

 . #”.37 /78 ريبكلا ريسفتلا (5) . ١١5/5 ليزنتلا مولعل ليهستلا (") . ١617 /ه دوعسلا يبأ ريسفت (7) . ةيطع نبا



 0 غي ولو نب موج ل 50 َنيدْلان ع هللا كلبي امإ 0 صو مم ىو رخص سرس رام دعاس سم عر رنا سوس 0 ست
 صو هم د 27

 ا ل ل ا يدل ماكي م5 نوملثظلا م ه كيتو

 2س ارسل ع مت سس ع يي رق عا رص وج رم

 0 راَدكسْلا لِ َنُموُمي ام تم ولمن

 هارئاسص ساس رم صر < نا م و ا يع مرروس نمل جر 2 سل حسم ص سر 00-50

 اولعسو رفاوكل ا مصعب هب أوكَسم الو نهروجأ نهومتدباءاذإ نهوحكست نأ ركبلع حانجالو اوققنأآم هوو

 . ةعازخ ىف تلزن : سابع نبا لاق مهماكحأو مهرومأ عيمج يف نيلداعلا بحي يأ *نيطسفملا بسحي هللا

 ناسحإلاو مهرب ىف هللا صخرف . ًادحأ هيلع اونيعي الو هولتاقي الأ ىلع ِةِكيهللا لوسر اوح اص مهنأ كلذو

 نيح شيرق دهع ىف  ةكرشم يهو  يمأ تمدق : تلاق اهنأ ركب يبأ تنب ءارسأ نع ىورو . . ”مهيلإ

 يمأ نإ : هللا لوسر اي تلقف ِةيكي هللا لوسر تيتأف - ةيبيدحلا حلص ىف ينعت - ٍةكَي هللا لوسر اودهاع
 مكولتاقي مل نيذلا نع هللا مكاهني ال» هللا لزنأف . ”كمأ لص معن : : لاق ؟ اهلصأفأ ةبغار يهو تمدق

 ىلع اورهاظو مكرايد نم مكوجرخأو نيدلا ىف ؤ مكولتاق نيذلا نع هللا مكاهني افإ9 ةيآلا 4 .. نيدلا ىف

 لجأل مكولتاقو . ةوادعلا مكوبصان نيذلا ةدومو ةقادص نع هللا مكاهني امنإ ىأ «مهوّلوت نأ مكجارخإ

 ايانحاو رابعا و ءابلوأ مهوذختتف مهوُلوتت نأ ٠ مكرايد نم مكجارخإ ىلع مكع ءادعأ اوناعأو 5 مكنيد

 كتئلوأف ٠ ابابحأو ًاراصنأ مهلعجيو هللا ءادعأ قداصي نمو يأ 4نوملاظلا مه كنلوأف موتي نمو»

 تارجاهم ت ةموملا مكءاج اذإ اونمأ نيذلا اهأ ايف باذعلل اهضيرعتب مهسفنأل نوملاظلا مه

 نيب ىرج ىذلا ةيبيدحلا حلص ناك : نورسفملا لاق نبناميإ قدص اوملعتل نهو ربتخا ىأ *نهونحتماف

 نيملسلا نتا نقل مهيلإ دري مل نيملسملا نم ةكم لهأ ىتأ نم نأ نمضت دق ةكم رافكو لَك هللا لوسر

 لوسر ىلإ ةرجاهم طيعُم يبأ نب ةبقع تنب « موثلك مأ » تءاجف . مهيلإ در - نيكرشملا ينعي  ةكم لهأ نم
 لاقف . طرشلاب انيلع اهدر : خي يبنلل اولاقف « ديلولا ١ و « ةرامع » اهاوخأ اهرثأ يف جرخف . يي هللا

 ام اهنأ فلحتسُ ةأرملا تناك : سابع نبا لاق . ةيآلا هللا لزنأف . ءاسنلا ىف ال لاجرلا ىف ٌطرشلا ناك :

 نيد يف ةبغرو . هلوسرو هلل ًابح الإ تجرخ ام اهعأو . ايندلا ناكمط الز ءاهجوزل اني ترخاو
 ىلع علطملا ىلاعت هنأل . ناميالا ىوعد يف نهقدصب ملغأ هللا يأ «نناهإب ملعأ هللا '”مالسإلا
 ىفخت ال رئارسلاب ملاع هللاف الإو ٠ نينم ؤملل ةبسنلاب ناحتمالا اذه نأ نايبل ةيضارتعا ةلمحلاو . نمولق

 الف نهاحتما دعب نيناميإ متققحت نإف يأ «راسقكلا ىلإ نهوعجرت الف تام نهومتملع نإفإ» ةيفاخ هيلع

 الو . كرشملل ةنم ؤملا لحت ال ىأ 4«نط نوُلحي مهالو مهل لح نه الب رافكلا نهجاوزأ ىلإ نهودرت

 ةنم ملا نيب ةقالعلا عطقو ةمرحلا يف ةغلابملاو ديكاتلل ريركتلاو : يسولألا لاق ةكرشملا حاكن نمؤملل لحي

 : رحبلا يف لاق روهملا نم نهيلع اوقفنأ ام رافكلا نهجاوزأ اوطعأ ىأ «اوقفنأ ام مهوتآو# © كرشملاو

 )١( يسولألا ريسفت (5) . ؟857 /8 طيحملا رحبلا ريسفت (”) . دمحأو ناخيشلا هجرخأ (؟) . ” 4/74 ىزارلل ريبكلا ريسفتلا 5/78/ .



 كَما رس رص و 0 م 0 كلا اب اا لا

 2ئث كتاف نإو | هج مكح مط لاَ ركن هع ب ا دوا وفلان ازقتتتب قا
 ريس جوسس هس حس 2 ام م ع اا ا عرمرم ىو

 ءدي متنأ ىذا هلت اون آمّلَقم مهجاوزأ تبهذ 78 متبقاعف راَمَكْلا لِ كح نم

 4 يم ل هنا سام

 َنيِنزب الو نرسم الو كيت هَل نك ال نأ لع كنا ت َتَنمْؤمْل 2 اذ ىلا اماني 2 نونو

 الوؤ» '”ةيلاملاو ةجوزلا نارسخ هيلع عمجي الف ٠ تلم اذ تتوز لع فلا اهرئاكلا جورلا ىطغي حارمأ

 ءال ؤه اوجوزتت نأ مكيلع مْثِإ الو جرح الو يأ # نهر وجأ نهومتيتآ اذإ نهوحكنت نأ مكيلع حانج

 راد ىلإ برحلا راد نم تارخاولا حاكن نيملسملل هللا كل نزاخلا لاق“ نهروهم نه متعفد اذإ تارجاهملا

 ءاضقناب ةقرفلا عقتو . رافكلا نهجاوزأ نيبو نهنيب قّرف مالسإالا نأل رافك جاوزأ نمل ناك نإو مالسرالا

 ٍمكنيب سيلف . تارفاكلا مختاجور دوقعي اوكسمتت الو ىأ «رفاوكلا مصعب ,اوكسُن الو» ا')اهتدع

 ةأرما هل تناك نم : لوقي ٠ حاكتلا انه ةمصعلاب دارملا : يبطرقلا لاق ةيجوز ةقالع الو ةمصع نهنيبو

 متقفن أام اولأساو» "ني برادلا فالتخال اهتمصع تعطقنا دقف ؛ هتأرما تسيلف اهي دتعي الف ةكمب ةرفاك

 اوبلطيلو . رافكلاب مكجاوزأ تقحلاذإ رهم لا نم متقفنأ ام نونمؤملا اهيأ اي وبلطا ىأ «اوقفنأ ام اولأسيلو

 تاملسملا نم بهذ نم ناك : يبرعلا نبا لاق تارجاهملا مهجاوزأ ىلع اوقفنأ ام - نوكرشملا يأ مه

 ةملسم تارفاكلا ىدحإ تءاج اذإ نيملسملل لاقيو . اهرهم اوتاه : رافكلل لاقي رافكلا ىلإ 38

 مكحي هّللا مكح مكلذإ» (2نيتلاحلا نيب ًالدعو ًامصَت كلذ ناكو ؛ اهرهم رافكلا ىلإ اودر : ةرجاهم
 ميلع ىأ #«ميكح ا هللاو» مكئادعأ نيبو مكنيب لداعلا همكحو هللا عرش وه مكلذ ىأ # مكنيب

 مكجاو زأ نم ءيش مكتاف نإوإ» ةغلابلا ةمكحلا هيضتقت ام عرشي ٠ مهل هغيرشت ىف ميك: داغلا علابب

 متمنغو متوزغف ىأ # ,تبقاعف# رافكلاب تقحلو نيملسملا نم دحأ ةجوز ترف نإو ىأ «رافكلا ىلإ

 . هتجوز ترف نمل اوطعأف يأ «اوقفنأ ام لشم مهجاوزأ تبهذ نيذلا اوتآف# ةمينغ رافكلا نم متبصأو

 نم لجر ةأرما تقحل نإ ينعي : سابع نبا لاق مكيديأب يتلا ةمينغلا نم . رهم لا نم اهيلع قفنأ ام لثم
 كلوا يبطرقلا لاق ةمينغلا نم قفنأ ام لثم ىطعُي نأ هلي هللا لوسر هل رمأ . رافكلاب نيرجاهملا
 ىلإ اوبتكو . هللا مكح امب انيضر : نوملسملا لاق «اوقفنأ ام اولأسيلو متقفنأ ام اولأساو# ةقباسلا ةيآلا

 اورذحاو ٠ مكلاعفأو مكلاوقأ قف هللا اوبقارو ىأ عهّللا اومتاو» (0ةيآلا هذه تلزنف اوعنتماف نيكرشملا

 نم نِإف . هدوجوب متفدصو متنمأ ىذلا ىأ #«نونمؤم هب متنأ يذلا# هرماوأ متفلاخ نإ هماقتئاو هباذع

 . مالسإالا ىلع هنعيابُي ةكم لهأ ءاسن ءاج ةكم ةكْيهللا لوسر حتف الو . . نمحرلا ىوقت ناميإلا تامزلتسم

 اذإ ىأ «ًائيش ِهَّللاب نكرشُي ال نأ ىلع كنعيابُي تانمؤُملا كءاج اذإ يبنلا اهمأ اي» تلزنف لاجرلا هعياب امك

 هللاب كارشإالا مدع اهتمدقم ىفو . ةماهملا ةتسلا رومألا هذه ىلع نُهعيابف ةعيبلل تانم ؤملا ءاسنلا كيلإ ءاج

 . 28/١ يبطرقلا ريسفت (5) . 58/1١8 يبطرقلا ريسفت (*) . ا ل ا
 . ةءارب ةروسب خسن دق مكحلا اذه نا ةداتق نع يبطرقلا لقن مث 58/١8 يبطرقلا ريسفت (1) . 485 /7 ريثك نبا ريسفت رصتخم (5)



 ةنحتمملا ةروس (760) ا
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 اص ع هم ررلمص سا ساس

 5 محر روهغ 2 0

 شحفأ نم يه يتلا . ىنزلا ةميرج الو ةقرسلا ةميرج نبكتري الو ىأ «نينزي الو نقرسي الوإ العو لج
 ةيشخ وأ راعلا فوخ ةيلهاجلا لهأ هلعفي ناك امك تانبلا ندتي الو ىأ *«نهدالوأ نلتقي الو شحاوفلا

 هين مهد الوا لودتقي ةيلفاسملا لقا ناك اك هدوحيو كعب هلكت لجتتي ادعو ريثك نبا لاق . رقفلا

 0 يي يي ل ا للا

 اهجوز ىلإ بسنت ال ىأ « نهلجرأو نييديأ نيب هنيرتفي ناتهبب نيتأي الو "”ههبشأ اموأ دساف .نصرغل
 م ا ا

 يف همدقتل ىنزلا دارملا سيلو . طيقللا ةيآلاب دارملاف . هدنع اهيقبيل هل هتبسنو ًادلو تطقتلا . لمحلا مدعل
 دولوملا طقتلت ةأرملا تناك : ءارفلا لاقو . هنم سيل ًادلو اهجوزب قحلُت ال : سابع نبا لاق ًاحيرص يهنلا
 مألا هتعضو اذإ دلولا نأل «نهلجرأو ندي أ نيب هنيرتفي» لاق امنإو . كنم ىدلو اذه : اهجوزل لوقتف

 نم هب نهترمأ ايف كرمأ نفلاخب الو ىأ #مفورعم يف كنيصعي الو» "'اهيلجرو اهيدي نيب طقس

 اي نهعيابف يأ هللا نمل رفغتساو نهعيابفإ نعطيو نعمسي لب ءركنم نم هنع نهتيبن وأ . فورعم
 هللا نإ» بونذلا نم فلس امل نارفغلاو حفصلا هللا نم نه بلطاو . طورشلا نم مدقت ام ىلع دمحم
 لع جتنا موي يتاث لو هاا فيبر تناك نايح وبأ لاق ةمحر لا ميظع ةرفغملا عس او ىأ #ميحر روفغ

 نمهعيابي . هنم لفسأ رمعو افصلا ىلع هللا لوسر تاكو «لاجرلا ةعيب نم نفامدعب افصلا لبج

 تسب ءامسأ » تلاقو .ّطق ةيبنجأ قأرما دي مالسلاو ةالصلا هيلع هدي تسم امو . هنع نهغلبيو هرمأب

 ةالصلا هيلع ىل لاقف ٠ كعيابن كدي طسبأ : هللا لوسر اي كلما تاعيابملا ةوسنلا ف تنك : « نكسلا

 -« ةبتع تنب دنه ٠ تناكو ( نهيلع هللا ذخأ ام نهيلع ذخآ نكل . ءاسنلا حفاصأ ال ينإ ) : مالسلاو

 ائيش هللاب نكرشب الأ ىلعإ» ةيآلا نهيلع أرق املف . ءاسنلا يف ةركنتم - دحأ موي ةزمح نطب تقش يتلا يهو
 يأ - ةنها بيصأل ينإو . حيحش لجر نايفس ابأ نإ : هللا لوسر اي ةركنتم يهو تلاق *نقرسي الو
 ناويه مل ديبصا 1 .ناست سوبا لاقل 6:0 ما كلح ىلع ردا ل. هلاه نم -ةيشلا ضعبو لالقل

 تلاق ؟ ةبتع تنب دنهل كنإو : اهل لاقف اهفرعو هيي هللا لوسر كحضف . لالح كل وهف ربغ امفو ىضم
 أرق املف ؟ ةرحلا ينزتوأ : تلاق #نينزي الوإط أرق املف ٠ كنع هللا افع ٠ هللا يبن اي فلس |مع فعاف معن

 لتق دق ةلظنح اهنبا ناكو ملعأ مهو متنأف ًارابك مهتلتقو ًاراغص مهانيبر : تلاق «نمدالوأ نلتقي الو

 نهيديأ نيب هنيرتفي ناتهبب نيتأي الوإ» أرق املف ةليهللا لوسر مسبتو . ىقلتسا ىتح رمع كحضف - ردب موي

 ىزارلا ريفتو ١ هم /ه دوعلا يبأ ريسفتو 1 نيلالحلا ىلع ىواصلا ةيشاح رظنا (9) : 4/484 /* ريثك نبا ريسفت رصتخم (1١)

 . 4٠١ /14 يسولألل يناعملا حور (") . ",6



 ضن نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 سوال ى رو د ره م ا م صح 2 ص ٠ مث م حام حا حمس اع ص .ً 201010 0 ّس مة

 بلصصا نم رافكلا سيب امك ةرخألا نم أوسيب دق مييلع هلل بضغ اموق اولوتنال أاونماء نيذلا اهياثي

 وير

 072 روبقلا

 أرق الف . قالخألا مراكمو دشرلاب الإ هللا رمأي الو . حيبق رمأل ناتهبلا نإ هللاو : دنه تلاق #* نهلجرأو

 جرخأو ١ ءيش ىف كيصعن نأ انسفنأ ىفو اذه انسلجم انسلج ام هللاو : تلاق 4فورعم ىف كنيصعي الو»

 هللا لوسر ْتيتأ : تلاق  ءارهزلا ةمطاف ةلاخو ةجيدخ ةديسلا تخأ «  ةقيقر تنب ةميمأ » نع دمحأ مامإلا
 نتعطتسا اهف ) : لاقو ةيآلا «ًائيش هللاب كرشن ًالأ» نآرقلا ىف ام انيلع ذخأف « هعيابنل ءاسن ىف نيك
 ال ينإ » : لاق ؟ انحفاصت الأ : هللا لوسر ايانلق ٠ انسفنأ نم انب محرأ هلوسرو هللا : انلقف ( نّئقطأو

 هللا بضغ ًاموق اوّلوتت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» 20« ةأرما ةئامل ىلوق ةدحاو أر مال يلوق انإ . ءاسنلا حفاصأ
 مهنولاوت ءاقدصأو ءابحأ مهوذختت الو . نيدلا ءادعأ ةرفكلا نينم ملا رشعم اي اوقداصت ال ىأ # مهيلع

 ريغ# ىلاعت هلوقل دوهيلا مه : يرصبلا نسحلا لاق مهنعلو مهيلع هللا بضغ موق مهنإف . مهئارآب نوذخأتو
 نأ رهاظلاو . "هللا نم بضغ هيلع رفاك لك نأل شيرق رافك مه : سابع نبا لاقو * مهيلع بوضغملا

 دقو 'هنعلو هيلع هللا بضغ نمت . رافكلا رئاسو ىراصنلاو دوهيلا ينعي : ريثك نبا لاق | ةماع ةيآلا
 نم رافكلا سني امك اهميعنو ةرخآلا ساوث نم اوسئي نيذلا راجفلا كتلوأ ىأ # ةرخآلا نماوستي

 ةرم ةايحلا ىلإ اودوعي نأ مهتاومأ نم . روشنلاو ثعبلاب نوبذكملا رافكلا سئي امك ىأ «روبقلا باحصأ

 ثعبي نلو . هب دهعلا رخآ اذه : قيدص وأ بيرق مهل تام اذإ نولوقي اوناك دقف . اوتومي نأ دعب ةيناث

 ةباثمب وهو « هللا ءادعأ رافكلا ةالاوم نع يهنلا وهو هب اهحتف ام لثمب ةميركلا ةروسلا ىلاعت متخ . . «ادبأ

 . ناكم يف ةغالبلا نم وهو « ماتخلاو ءدبلا ىف تايآلا قسانتو . مالكلل ديكأتلا

 : يلي اف اهزجون نايبلاو عيدبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هعغالتبلا

 ١ - نالعإلا قباطي ءافخإلا نأل « متنلعأ امو متيفحخأ امب ملعأ انأو» هلوق يف قابطلا .

 . ةيآلا « . . متيفخأ امب ملعأ انأو ةدوملاب مهيلإ نورُت#» خيبوتلاو باتعلا - ؟

 « «ريصملاكيلإو . انبنأ كيلإو . انلكوت كيلع انبر# رصحلل ةغيصلا ةدافإال ريخاتلا هقح ام ميدقت
 . خلا 5 كيلإ انبنأو 5 كيلع انلكوت لصألاو

 .«ميكح ميلعإب هلثمو نآرقلا ىف ريثك وهو «ميحر . روفغ . ريدق# ةغلابملا ةغيص - 4

 طيحملا رحبلا (") . يئانلاو ىذمرتلاو دمحأ هجرعأ (7) 48 يزارلل ريبكلا ريسفتلا رظناو 784 /48 طيحملا رحبلا ريسفت )١(

 . 54٠ / ريثك نبا ريسفت رصتخم (:) 0. 4

 سئي اهك ةرخآلا ميعن نم أاوسكي مهخأ هانعم دهاجم لاقو ٠ نسحلاو ةداتقو سابع نبا لوق ةصالخوهو ةميركلا ةيآلا ريسفت يف حجارلا وه اذه (0)



 ةنحتمملا ةروس (650) فل

 . ةيآلا « . . هللا مكاهني امنإه» لاق مث « مكولتاقي مل نيذلا نع هللا مكاهني ال» بلسلا قابط  ه

 . رئارسلا ىلوتي هللاو رهاظلا ناسنإالل نأ ىلإ ةراشإالل « نبناميإب ملعأ هللا ةيضارتعالا ةلمجلا 5
 ع 3 3 85 0 و 0

 . عيدبلا عاونأ نموهو «نهل نوّلحي مه الو . ممل لح نه ال ليدبتلاو سكعلا -

 يهو . طيقللا نع كلذب ىنك 4 نهلجرأو نييديأ نيب هنيرتفي ناتهبب نيتأي الو ةفيطللا ةيانكلا 8

 هيف نأ امك «روبقلا باحصأ نم رافكلا سكي امك ةرخآلا نم اوستي دق# لمجملا لسرملا هيبشتلا - 4

 . ماتخلا عم

 « ةنحتمملا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب متو

 را دي غذ4ا
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 ن0 نوفل ام 0 ١
2 : 0 
 ره آ 2 _ 2-5 لما 5 8

 11 3 . يضع 1 <50

 ةروُسلا يكلي نيب

 ثدحتت ةروسلا هذهو « ةيعيرشتلا ماكحألاب ىنعُت يتلا « ةيندملا روسلا ىدحإ يه فصلا ةروس د

 نعو « هتملك ءالعإو « هنيد زازعال هلث' ليبس ىف ةيحضتلاو . هللا ءادعأ داهجو « لاتقلا » عوضوم نع

 وه ةروسلا هيلع رودت ىذلا روحملا نكلو « ةرخآلاو ايندلا ىف نمؤملا ةداعس اهب يتلا ةحبارلا ةراجتلا

 فصلا ةروس تيمس اذهلو .4لاتقلا»

 مدعو . دعولا فالخإ نم نينم وما ريذحتب  هديجمتو هللا حيبست دعب  ةميركلا ةروسلا تأدتبا

 مل اونمآ نيذلا اهيأ اي ٠ ميكحلا زيزعلا وهو ضرألا يفامو تاومسلا يف ام هلل حّبسإ» هب اومزتلا امب ءافولا
 ؟ «نولعفت الام نولوقت

 وهو « ليبن ضرغ لجأ نم لتاقي هنأل 1 هتلاسبو نم ؤملا ةعاجشب هللا ءادعأ لاتق نع تثدحت مث د

 . « صوصرم ناينب مهمأك فص هليبس ىف نولتاقي نيذلا بحي هللا نإ هللا ةملك ءالعإو « قحلا رانم مفر

 نم اهبماصأ امو 3 مالسلا امههيلع ىسيعو ىسوم ةوعد نم دوهيلا فقوم كلذ دعب ةروسلا تلوانتو د4

 يف نيكرشملل لثملا تبرضو » هئايلوأو 4 هئايبنأو 2 ةنيد ةرصن ىف هللا ةنس نع ةروسلا تثدحتو

 هللا رون اوئفطيل نوديريإ# ريقحلا همفب سمشلا رون ءافطإ ديري نمب , هللا نيد ةبراحم ىلع مهمزع

 . «نورفاكلا هركولو هرون متم هللاو . مههاوفأب

 سفنلاب هللا ليبس يف داهجلا ىلع مهتضرحو « ةحبارلا ةراجتلا ىلإ نينم ٌؤملا ةروسلا تعدو ا“:

 بيغرتلا بولسأب مهتبطاخو « ايندلا ىف ةلجاعلا ةرصنلا عم ةريبكلا ةمئادلا ةداعسلا اولانيل . سيفنلاو

 هلوسرو هللاب نونم ؤت * ميلأ باذع نم مكيجنت ٍةراجت ىلع مكلدأ له اونمأ نيذلا اهمأ اي# قيوشتلاو

 . تايآلا # . . هللا ليبس ىف نودهاجتو



 فصلا ةروشس )51١1( ماد

 ىسيع باحصأ نويراوحلا لعف امك . نمحرلا نيد ةرصن ىلإ ناميإالا لهأ ةوعدب ةروسلا تمتخو

 اك هللا راصنأ اونوك اونمآ نيذلا اهسأ ايف لوسرلاو قحلا اورصنو اوباجتساف هللا نيد ةرصن ىلإ مهاعد نيح

 اذكهو « .. هللا راصنأ نحن نويراوحلا لاق ؟ هللا ىلإ يراصنأ نم نييراوحلل ميرم نب ىسيع لاق

 . ماكحإو نايب عدبأ يف ماتخلا عم ءدبلا قسانتي

 ريس »+

 «نوكرشملا هرك ولو . . ىلإ . . ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام هلل حبس# : ىلاعت هللا لاق

 . (4) ةيآ ةياهن ىلإ )١( ةيأ نم

 «زيزعلا» صقنلا تافص نم هب قيلي ل اهع ههيزنتو هلا ديجمت حيبستلا «حبس» : ححسغلاا
 «ًاتقم» ةمكحلا هيضتقت ام لعفيو اهعضاوم ىف ءايشألا عضي يذلا « ميكحلا» بلغُي ال ىذلا بلاغلا
 هضعب قصالتلا كسايملا «صوصرملا» ”هشحفأو هغب أو ضغبلا دشأ : تقم ا : يرشخزلا لاق ًاضغب

 نع اولام «اوغاز ©”ةدحاو ةعطقكر يصي ىتح تبراقو هنيب تمئال اذإ ءانبلا تصصر : ءارفلا لاق ضعبب

 . تاحضاولا تازجعملا #تانيبلا# قحلاو ىدهلا
 هل مر
 انلاومأ هيف انلذبل ىلاعت هللا ىلإ لامعألا بحأ انملع ول : اولاق نيملسملا نأ ىور : لوزملا ثبس
 ؟ نولعفت الام نولوقت ميل اونمأ نيذلا اهيأ ايف هللا لزنأف مهضعب ههرك داهجلا هللا ضرف املف !! انسفنأو

 . " «نولعفت ال ام اولوقت نأ هللا دنع ًاتقم ربك

 ل ع 1 د ءةقط_م را ص وج يصر رع ليتم 2

 الام وقت ل اونم !< نيذلأ اماني 58 مكحأ ُريِزَعْل وهو ضرأألا ىف امو تاونمسلا فام هلل بسم

 ج َنَعْفت مخ
 ام 'عيمج هدجعو هسدقو هللا هن يأ «ضرألا يفامو تاومسلا يفامِهَّلل حّبس» : رثتسمللا
 ال نكلو هدمحب حبسي الإ ءيش نم نإو» دامجو . تابنو . ناسنإو . كلم نم ضرألاو تاومسلا يف
 ةديمحلا تافصلا نم اههريغو ةينادحولاو ةيبوبرلاب هل دهش ىأ : رخفلا مامإلا لاق #مهحيبست نوهقفت

 ىف ميكحلا . هكلم ىف بلاغلا وهو ىأ «ميكحلا ٌريزعلا وهو# ؟*ضرألاو تاومسلا يف ام عيمج
 اهعأ اي ىأ «نولعفت ال ام نولوقت مل اونمآ َنيذلا اهأ ايط ةمكحلا هيضتقت ام الإ | لعفي ال يذلا . هعنص

 هنولعفت ال ام لعفن نولوقت ِءيش يألو ؟ هنولعفت الو ايش مكتنسلأب نولوقت مل هلوسرو هللا اوقدص نيذلا

 دعي نم ىلع راكنإ اذه : ريثك نبا لاق خيبوتلاو راكنإالا ةهج ىلع ماهفتسا وهو ؟ فورعملاو ريخلا نم

 . 51١ /؟8 ريبكلا ريسفتلا (5) . 188 /ه دوعسلا يبأ ريسفت (*”) . ١1١/78" ريبكلا ريسفتلا (1) . 5١5 /4 فاشكلا ريسفت )١(



 وسام نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 ,ا صسولرم سارعو ## وعارس سرا رس

 مناك اسم ف دم نيل بحي هلا َنإ 48 َنوُلَعَفَت الام أولوَمَ ر نأ هلآ دنع اَنَفَم رك

 كف يبل أوس نا َنوملعَن دقو يننوذؤت رل موُقلب ب ءهموقل سوم لق َذِإو قر صوصّرم نيل
 تا لا رع م رس ص ل ب و رع را سى نا -

 ىلإ لبو كرس بلي ميسم نب ىسيع لاق د ْذِإَو ف نيقسفلا موقْلَأ ىدبيال هللآو مهبولق هللأ غازا اوغاز

 ثدح اذإو . فلخأ دعو اذإ : ثالث قفانملا ةيآ » نيحيحصلا ىفو . هب يفي ال ًالوق لوقي وأ . ًادعو
 اذه مكلعف مّظع يأ مِّللا دنع ًاتقم ربك هلوقب مهيلع راكنإلا دكأ مث , )6 ناخ نمتئا اذإو . بذك

 هال مث ءيشب اودعت نأو . هنولعفت ال مث أئيش اولوقت نأ يأ ؟نولعفت ال ام اولوقت نأإ» مكبر دنع أضغب

 لجو زع هللا نأ انددول : نولوقي داهحملا ضرفي نأ لبق - نينم ؤملا نم سان ناك : سابع نبا لاق هب نوفت

 داهجو . هيف كش ال هللاب ناِعِإ لامعألا بحأ نأ هيبن هللا ربخأف «. هب لمعنف هيلإ لامعألا بحأ ىلع انلد
 مهيلع قشو نينم ؤملا نم سان كلذ هرك داهجلا لزن |ملف . هب اورقي ملو ناهيالا اوفلاخ نيذلا هتيصعم لهأ

 يهتني الو ركنملا نع هاهنيو « هب رمتأي الو فورعملاب هاخأ ناسنإالا رمأي نأ وه : ليقو ©0ةيآلا تلزنف هرمأ

 ليبس يف داهجلا ةليضفب ىلاعت مهربخأ مث : ؟ «مكسفنأ نوسنتو ربلاب سانلا نورمأتأإ» ىلاعت هلوقك هنع

 مهسفنأ نوفصي نيذلا نيدهاجملا بحب يأ عافص هليبس يف نودتاني نيذلا يسحب هلا نإ لاقف هللا

 مهصارت يف مهنأك يأ «صوصرم ناسينب مسهنأكإ» ودعلا ءاقل دنع مهنكامأ يف نوتبثيو , ًافص لاتقلا دنع

 : يبطرقلا لاق ًادحاو ًائيش : راص ىتح مكحأو قصلأو ؛ . ضعبب هضعب صر دق ءانب ؛ . ةكرعملا يف مهتوبثو
 نم ميلعت اذهو « ءانبلا توبثك هناكم مزليو هللا ليبس ىف داهجلا ف تبثي نم بحي ىلاعت هنأ ةيآلا ىنعمو

 ىسوم نأ نيب . داهجلا رمأ ىلاعت ركذ الو . . "مهودع لاتق دنع نونوكي فيك نينم ؤملل ىلاعت هللا

 مل موق ايهموقل ىسوم لاق ذو لاقف كلذ ببسب ايذوأو هللا ليبس يف ادهاجو . ديحوتلاب ارمأ ىبسيعو
 ينب هموقل لاق نيح « نارمع نب ىبسوم » هميلكو هدبع ةصق كموقل دمحم اي ركذاو ىأ ؟ 4يننوذؤت

 نوملعت مكنأ لاحلاو يأ «مكيلإ هللا لوسر ينأ نوملعت دقوإ» ؟ "”ينيذؤي ام نولعفت مل : ليئارسإ

 نم هب مكتنج ايف يقدص نوملعتو . مكيلإ هللا لوسر ينأ ةرهابلا تازجعملا نم هوّمدهاش امبًايعطق الع

 يأ «مهبولق هللا ٌغازأ اوغاز املف» ةكم رافك نم هباصأ ايف ةكيهللا لوسرل ةيلسن اذه يفو ؟ ةلاسرلا

 قفوي ال هللاو يأ «نيقسافلا موقلا يده. ال هللاوإط ىدحلا نع مهبولق هللا لامأ , قحلا نع اولام املف

 . لسرلا ءاذيإ مظع ىلع هيبنت اذه فو : يزارلا لاق هللا ةعاط نع ًاجراخ ًاقساف ناك نم ىدهلاو ريخلل

 ذإو» لاقف مالسلا هيلع ىسيع ةصق ىلاعت ركذ مث . . ىدحلا نع بولقلا غيزو رفكلا ىلإ يدؤي هنإ ىتح
 ةصقلا هذه كبوقل دمحم اي ركذاو يأ «مكيلإ هللا لوسر ينإ ليئارسإ ينب اي ميرم نبا ىسيع لاق

 . يربطلا رايتخا وه لوقلا اذهو . 497 /# رصتخملا (؟) . 481/5 ريثك نبأ ريسفت رصتخ (1)

 ةأرما اوسد مهنأ ىذألا نمو  ةيصخلا خافتنا وهو ةردآلاب هومر نيح مالسلا هيلع هثياذإو : يبطرقلا لاق (4) . 87/18 يبطرقلا ريسفت ()

 . 31/188 ريبكلا ريسفتلا (5) . « التاقف كبرو تنأ بهذإ طم هلوقو# ةهلا مهل (ى ًاإ انل لعجا ط موق ىذألا نمو , روجفلا هيلع يعّدت



 فصلا ةروس )5١( ضف

 ع
 مه َءاَج اسف دما بهمس ىدعت نم ىنأي لوسر ارشبمو ةئروتلا نم ىذي نيب اَمَلاَقَدَصم ميَلإ هللا لوس ةدمامع يس س# ريرعند هس © 07 رق ل 7 ىلا م ا ا من يت خل درا

 ّح
 - رع م رم ع

 هللاو مّلسِإْلا ىلإ عدي وهو بذكلا هلأ لع ىرتفآ مم ملظأ نمو 22 نيم رحب اذنه اوُلاَق تسيل

 29 نورفنكلا هرك ولو ءهرون ميم هلأ ٌمههاوفأب هلأ رونأ أوعفطيل توديرب )0 نيِيلظلأ موَقْلأ ىدبال

 لاق ةاروتلا يف روكذملا فصولاب مكيلإ تلسرأ هللا لوسر ينإ ليئارسإ ينبل ىسيع لاق نيح ًاضيأ
 مهيف هل نكي مل هبإف !"'ةمرق نرتوكيف مهيف هل تبت ال هنآل + سوم: لاق اك« موق اي »:لقي لو: يبطرقلا

 هللا بتكو . ةاروتلا ماكحأب ًافرتعمو ًافدصم ينوك لاح يأ 4ةاروتلا نم يدي نيب امل ًاقّدصم» بأ
 يدعب نم ينأي لوسرب ًارشبمو» ينع اورفنت ىتح ةاروتلا فلاخي ءيشب مكنآ ملو . ًاعيمج هئايبنأو
 مسالا اذهو : يسولألا لاق « دمحأ » ىمسي ىدعب يتأي لوسر ةثعبب مكرشبأل تئج كسر هدف عدا
 : ناسح لاق اك ٍةِكي دمحم انيبنل ملع ميركلا

 ("”(«دمحأو كرابملا ىلع نوييطلاو هشرعب افحي نمو ُهلالا ىّلِص
 انأو « يمدق ىلع سانلا رشحيىذلا رشاحلا انأو . دمحأ انأو . دمحم انأ : ءامسأ ةسمخ ىل ) ثيدحلا ىفو
 نأ يددد :١ هدعب يبن ال ىذلا بقاعلا ىنعمو 20( بقاعلا انأو . رفكلا ىب هللا وحمي ىذلا يحاملا

 يمأ تأرو 2. ىسيع ىرشبو ٠ ميهاربإ يبأ ةوعد : :لاقفإ كسفن نع ائربخأ هللا لوس اي اولاق ةباحضلا

 مهءاج ا|ملف يأ ؟تانيبلاب مهءاج املفإ «ماشلا روصق هل تءاضأ رون اهنم جرخ هنأك يب تلمح نيح

 تازجعملا نم كلذ وحنو . صربألاو همكألا ءاربإو . ىتوملا ءايحإ نم . تاحضاولا تازجعملاب ىسيع

 انءاج رحاس اذه : ىسيع نعاولاق يأ 4نيبمرحس اذه اولاقإ «ةلاسرلا ىوعد ىف هقدص ىلع ةلادلا
 لاق مالسلا هيلع هيدي ىلع ترهظ يتلا تازجعملا ىلإ « رحس » مهوقب ةراشرالاو 5 ماو رجلا أدبه

 رخآ هنأل عضوملا اذه يف ةراشبلاب يسيع ركذ ىلاعت درفأ امنإو , لي دمحم انيبنب هموق يبن لك رّشب : نورسفملا

 ىسيع ىلإ تهتنا ىتح دحاو دعب ؛ ًادحاو ءايبنألا عيمج تّمع هب ةراشبلا نأ ىلاعت نّيبف « ةئيانيبن لبق يبن

 ىلإ ىعدُي وهو بذكلا هللا ىلع ىرتفا نم ملظأ نسموإ ليئارسإ ينب ءايبنأ رخآ مالسلا هيلع

 ناكم لعجيف ؛ هيبن ناسل ىلع مالسالا ىلإ هبر هوعدي نم ملظأ دحأ ال ىأ يفنلا ىنعمب ماهفتسا «مالسإلا

 موقلا يدي ال هللاوإط ًارحس ةلزنملا هللا تايآ ةيمستو . ًارحاس هيبن ةيمستب هللا ىلع بذكلا ءارتفإ هتباجإ

 هللا رون اوئفطيل نوديريإ ًاملاظ ًارجاف ناك نم ىدهلاو حالفلا ىلإ دشري الو قفوي ال يأ # نيملاظلا

 رون ءافطإو : يزارلا رخفلا لاق مههاوفأب رينمل هعرشو هللا نيد اوئفطي نأب نوكرشملا ديري ىأ «مههاوفأب

 خفني نم لاحب ملاح تهبش , رحس هنإ نآرقلا يف مهوقب مالسرالا لاطيإ مهتدارإ يف مهب مكهت ىلاعت هللا

 . هنيدل رهظم هللاو يأ «هرون معقم ٌهللاوإ مهب ةيرخسو مكهت هيفو , ”هتفطيل هيفب سمشلا رون يف

 هدانسإ : ريثك نبا لاق قحسا نبا ةريس (4) . ملسمو يراخبلا هجرخأ (”) . 85/58 يسولألا ريسفت (1) . 88/96 يبطرقلا ريسفت )١(
 رايتخا لوألاو . هب اورشب يذلا ه دمحأ و ىلع دوعي : ليقو . هنع ثدحملا هنأل « ىبسيع ه ىلع دوعي ريمضلا نأ رهاظلا وهاذه (68) 0

 14/19 ريبكلا ريسفتلا (5) . رهظألا وهو . طيحملا رحبلا بحاصو ىسولألاو ىواضيبلا



 اظفق نو رشعلاو نماثلا ءزجلا

 لص رس و صر سرج رئيس  سررلا ا سرع رس رينا اس س1 11

 9 نوكأ هو ولو هلك نيذلا ىلع ,هرهظيل قحل أ نيدو ئدهأب ,هلوسر لسرأ دا اوه

 اهقراشم تيأرف ٠ ضرألا يل ىوز هللا نإ ) ثيدحلا ىف ءاج امك . نايدألا ىلع هثالعإو . قافآلا ىف هرشنب

 يف رشتنيس نيدلا اذه نأ دارملاو "”ثيدحلا ( . . اهنم يل يوُر ام غلبيس يتمأ كلم نإو . اهيراغمو
 زعيس هللا نإف ٠ نومرجملا نو رفاكلا كلذ هركولو ىأ «نورفاكلا هرك ولو# اهبراغمو ايندلا قراشم

 , قحلا نيدلا اذه نوهركي ةكم رافك ناك : يواضيبلا ةيشاح يف لاق نيرفاكلا فنأ مغر نيدلا اذه نأش

 . قحلا نم هنوهركي ام راهظإب مهماغرإو مهل الذإ بسانملا ناكف . لالضلاو كرشلا 2 مهلغوت لجأ نم

 ىلع نيبلاغ نيلاع هلهأ نوكي نأ ُدارملا لب « نيدلا اذهب رفكي نم ملاعلا ىف ىقبي الأ هراهظإ نم دارملا سيلو
 هلوسر لسرأ يذلا وه# «نامزلا رخآ ىلإ . ناسللاو فيسلاو . ناهربلاو ةجحلاب نايدألا لهأ رئاس

 حضاولا نآرقلاب باد محم هلوسر ثعب هتمكحو هتردقب العو لج وه ىأ «قحلا نيدو ىدهلاب
 ةيدوهي نم . هل ةفلاخملا نايدألا رئاس ىلع هيلعيل ىأ «هّلك نيدلا ىلع هرهظيل» عطاسلا نيدلاو
 وبأ لاق هريغهللاب نوكرشملا « هللا ءادعأ كلذ هرك ولو ىأ «نوكرشملا هرك ولو# امهريغو ةينارصنو

 الإ , نايدألا نم نيد قبي مل ثيحب هلعج ثيح « مالسإلا نيد زازعإب هدعو هللا زجنأ دقلو : دوعسلا

 . "”مالسإالا نيدب روهقم بولغم وهو

*# * 

 «نيرهاظ اوحبصأف . . ىلإ . . ةراجت ىلع مكلدأ لهاونمآ نيذلا اييأ اي»» : ىلاعت هللا لاق

 . ةروسلا ةياهن ١( 4) ةيأ ىلإ )١١( ةيآ نم
 9 اسس لس هل
 ءادعأ ةدهاجمب نيئمؤملا رمأ . هللا رون ءافطإ نوديري نيكرشملا نأ ىلاعت نيب ال : هيّحسانملا
 نمل ةحبارلا ةراجتلا اهنأ مهل نيبو « هللا ليبس ىف داهجلاو سفنلاو لاملاب ةيحضتلا ىلإ مهاعدو ؛ نيدلا

 . نيرادلا ةداعس دارأ

 عابتأ نم صاوخلاو ءايفصألا «نويراوحلا» مكذقنتو مكصّلخت «مكيجنت» : ىتحفغللا
 ةجحلاب نيبلاغ «نيرهاظ» اندناسو انيوق «انديأ» مالسلا هيلع حيسملا اورصان نيذلا مهو . ىسيع
 . ناهربلاو
 ولا سس
 ىلإ بحأ تاراجتلا يأ ملعن نأ انددول : هللا يبن اياولاق ةباحصلا ضعب نأ يور :لفرلا ب
 ؟ ©#ميلأ باذع نم مكيجنت ةراجت ىلع مكلدأ له اونمآ نيذلا اهيأ اي» تلزنف !! امنا 5

 . تايالا

 ىلع هداز ةيشاح ةفر ل هيلع هللا تاولص اهآر ىتح اهعمج ىأ « ضرألا ىوز )2 ىنعمو ) ملسم هجرخأ ليوط ثيدح نم ءزج )1(

 . مل/ ١8/ يبطرقلا ريسفت (4) . 151١/0 دوعسلا يبأ ريسفت (”) . 45. /” يواضيبلا



 تسلا ةروس 559 ا

 مسا 3 سرنا رت ص ع صا صام سل 422 سمو ص غ# ص
 َنودهلجنو ءهلوسرو هّللأب نونِمْؤَن 0 ميلا باع نب مير راب قيركمما لعارتلا بلا اجب

 اص جارت ع يرتاص وع ل لس ركرتب سرا ع ع ع ص راس واس ح1 م جرو ص س7 س سرا سا

 تدنج ركلخ ديو ركبونذ ركل رفغي 0 نوملعت منك ملربخ ل را ركلاومأب هللا لبس ىف
 سس يبوس سرع كي ع م كك ص نب ع ل مام ام ل موا جرو سس جد

 هلل نم رصن ل ىرتأو هج علال كل تست + ىف بط نكسمو راجل اه نم اكرج

 سا يم مج >> حصص قة لل خر وو رص رع ظ د #9 جمص

 نعي راوحلا ميرم نبأ ىسيع لاق هلأ راصنأ أوُنوُك أونما* نيل اهياني نط َنينمْؤمْلا بو بيرك حْنَفو
 هلوسرو هللا متقدص نم اي يأ «ٍةراجت ىلع مكلدأ له اونمآ نيذلا اهأ اي» : رتبسمللا
 مكيجنتإ قيوشتلل ماهفتسالاو ؟ نآشلا ةليلج ةحبار ةراجت ىلع مكلدأ له ء ناميالا قح مكبرب متنمآو

 اهحضوو ةراجتلا كلت نيب مث . . ملؤم ديدش باذع نم مكذقنتو مكصّلخت يأ «ميلأ باذع نم

 مكلاومأب هللا ليبس ىف نودهاجتو» قافن الو كش هبوشي ال . ًاقداص اناميإ «هلوسرو ءللاب نونمؤتإ» لاقف
 ناميالا لعج : نورسفملا لاق هللا ةملك ءالعإال , سفنلاو لاملاب نيدلا 1 نودهاجتو يأ «مكسفنأو

 . حبرلا يف ًاعمط . ءىشب ءىش ةلدابم نع ةرابع اهنإف . ةراجتلاب امهل ًاهيبشت « ةراجت » هليبس يف داهجلاو
 ةاجنلاو ٠ هباوث ليزج نم هبر دنع ام لينل ..هعسو ىف امو هدنع ام لذب دقف هسفنو هلامب دهاجو نمأ نمو
 نينم ؤملا نم ىرتشا هللا نإ ىلاعت هلوقل ةراجتلاب باذعلا نم ةاجنلاو باوثلا اذه هّبشف . هباقع ميلأ نم
 . هسفن نيبو هنيب امف ٌداهج- ١ : عاونأ ةثالث داهجلاو : رخفلا مامإالا لاق «ةنجلا مهل انأب مهلاومأو مهسفنأ
 خمطلا عدي نأ وهو . قلخلا نيبو هنيب اهف داهجو - 7 تاوهشلاو تاذللا نع اهعنمو سفنلا ٌرهق وهو

 مكلٌريخ مكلذإ» 2”هللا نيدل ًةرصن لاملاو سفنلاب هللا ءادعأ ُداهجو -” مهمحريو مهيلع قفشيو مهنم
 هذه يف ءيش لك نم مكل ٌريخ . هللا ليبس يف داهجلاو ناميالا نم هب مكترمأ ام يأ 4نوملعت 3 متنك نإ

 هللاب نونم ؤتإ» ةيربخلا ةلمجلا باوج اذه «مكبونذ مكل رفغي#» ملعو مهف مكدنع ناك نإ « ةايحلا
 يل معبوتو ركل رفغي فللذ تلعق داك ةلييع ل اوددعلجو هللاب اوننا ىإ رمالا يعم افاعم ن1 4 هلوجرر

 و «رابنألا اهتحن نم يرجت تانج مكلخديو» مكنع هلضفب اهحميو . مكيلع اهرتسي
 ىأ «ندع تانج يف ةبيط نكاسمو# ةنجلا راهنأ اهروصق تحت نم ىرجت « نيتاسبو قئادح

 روقلا وهي ركل ءازجلا كلذ يأ «ميظعلا زوفلا كلذ ةماقإالا تانج ىف ةعيفر روصق يف مكنكسيو

 نميو يأ «ابهنوبحت ىرخأوإ اهدعب ةداعس ال يتلا ةريبكلا ة ةعئادلا ةداعسلاو « ءءازو:زوف ال يذلا ميظعلا

 . مكئادعأ ىلع مكرصني نأ يأ «بسيرق حتفو هللا نم رصنإ» يهو اهنوبحت ىرحأ ةلصخب مكيلع

 دمحم اي رّشبو يأ «نينمؤملا رسشبو» مورلاو سراف حتف ديري : سابع نبا لاقو ةكم مكل حتفيو
 ام مهل ركذ ٠ ةرخآلا ىف باوثلا نم مهحنمي ام ىلاعت ركذ امل : رحبلا ىف لاق نيبملا لضفلا اذهب ٠ نينم وللا
 ةرخآلا ميعنب لوصوم ايندلا ريخ يه هذهف 1 اا نم ميبلع هللا عيراط يهو ٠ ةلجاعلا يف مهرسي

 نبا ىسيع لاق امك# هرانم اولعأو هللا نيد اورصنا ىأ «هّللا راصنأ اونوكاونمآ نيذلا اهمأ اي»»

 . 7517” /8 طيحملا رحبلا ريسفت (1) . 815/78 ريبكلا ريسفتلا )١(



 ماب نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 مك را ل ب مو س6 سدو لس د 2 س 6 رلاوس سس مث

 ترفكو ليو رسإ ب نم ةفياط تنماكق طاراصنا نحت نوير اوما ل لَك هَاَل قراصنأ نم

 ساو رئئس جكس ى راس ساس با راس

 0 نيِرِهَظ اوحبصاف مهودع لع أوئما< يذل

 ىلإ يراصنأ نم# ميرم نب ىسيع مهل لاق نيح هللا نيد نويراوحلا رصن امك يأ #نييراوحلل ميرم
 0 ا ا هما ا ا ياسا

 هللا نيد راصنأ نحن - هتوعدل نوبيجتسملا هتصاخ نم صْلُخْلا نونم ؤملا مهو - ىسيع عابتأ لاق يأ هللا

 00 ا ا الا ياو ا يواضيبلا لاق

 نويراوحلا ناك ايك هللا راصنأ اونوك ىأ ٍىنعملا ىلع لومحم ةيآلا يف هيبشتلاو : يزارلا لاقو "الجر رشع

 : نيتعامج ىلإ ليئارسإ ونب مسقناف يأ «ةفئاط ترفكو ليئارسإ ينب نم ةفئاط تسنمآفإ» "هللا راصنأ

 «مهودع ىلعاونمآ نيذلا انديأف# ىسيع ةلاسرب تبذكو ترفك ةعامجو . هتقدلصو هب ثنمآ ةعامج

 ةجحلاب مهيلع نيبلاغ اوراص ىتح يأ 4نيرهاظ اوحبصأف نيرفاكلا مهئادعأ ىلع نينم ملا انيوقف يأ

 . هب مهءاج امب ليئارسإ ينب نم ةفئاط تدتها « هبر ةلاسر ميرم نب ىسيع ّْلب امل : ريثك نبا لاق ناهربلاو

 نم ةفئاط هيف تلغو . هللا ةنعل مهيلع دوهيلا مهو , مئاظعلاب همأو هومرو « هتوبن اودحجف ةفئاط تّلضو

 . هللا نبا هنأ معز نم نم مهنمف ٠ . ًاعيشو ًاقرف هيف اوقرتفاو « ةوبنلا نم هللا هاطعأ ام قوف هوعفر ىتح هعابتأ

 نع هللا ىلاعت هللا هنإ : : لاق نم مهنمو « سدقلا حورو نبالاو بآلا » ةثالث ثلاث هنإ لاق نم مهنمو

 . ىراصنلا قرف نم مهاداع نم ىلع نينم ملا هللا رصنف  ًاريبك ًاولع كلذ

 : يتأي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : 7 خال للا

 . ًافيفخت اهفلأ تفذح ةيماهفتسالا « ام » يهو ؟ «نولعفت الام نولوقت ملإ» خيبوتلا بولسأ ١

 . خيبوتلا ماهفتسالا نم ضرغلاو

 ال ام اولوقت نأ هللا دنع ًاتقم ربك» هولعف ام حبق ةياغ نايبل ظفللا ركذ راركتب بانطإلا

 . قابط «اولعفتو . . اولوقت» نيبو «نولعفت

 صارتلاو ةناتملا ىف ىأ *صوصرم ناينب مهنأك» لصفملا لسرملا هيبشتلا *“ 

 نم هبشو «رينملا هعرشو هنيدل هللا رون راعتسا «هللا رون اوئفطيل نوديري#» ةفيطللا ةراعتسالا
 فيطل نم اذهو « ةيليثمتلا ةراعتسالا قيرط ىلع  ريقحلا همفب سمشلا ءافطإ دارأ نمب نيدلا لاطيإ دارأ

 , تاراعتسالا

 )١( ريثك نبأ رصتخم (7) . "19 /1759 ريبكلا ريسفتلا (؟) . 49 7/7 ىواضيبلا ةيشاح "»/ 488 .



 فصلا ةروس (51؟) اذه

 . ؟ «ةراجت ىلع مكلدأ له قيوشتلاو بيغرتلل ماهفتسالا -

 . #ةفئاط ترفكو . . ةفئاط تنماف» قابطلا

 «نيقسافلا موقلا يدبي ال هللاوإ لثم دحاو كلس ىف ةموظنم رد تابح هنأك عصرملا عجسلا -

 . ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو «نينم ؤملا رشبو» «نيبم رحس اذه اولاق»
 ام
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 نم اههو . ليئارسإ ينب ءايبنأ نم امهنأل ةروسلا هذه ىف ىسيعو ىبموم ةصق تنرق امنإ : ةهسمنل

 . ليجبتلاو ءانثلاب زيزعلا هباتك ىف هللا مهركذ نيذلا مزعلا يلوأ نمو مهئايبنأ مظعأ

 عج ا



 ضفي

 لولا تي رم

 نايب ةروسلا هيلع رودت يذلا روحملاو , عيرشتلا بناج لوانتت يهو ةيندم ةميركلا ةروسلا هذه د

 . نينم ؤملا ىلع هللا اهضرف يتلا « ةعمجلا ةالص » ماكحأ

 ذقنأ ٠ ةادهملا ةمحرلا هنأ تنيبو و هللا دبع نب دمحم لسرلا متاخ ةثعب ةميركلا ةروسلا تلوانت

 عمتجملا ضارمأل أمسلب هتلاسر تناكف « ؛ ةيئاسنإلا هب مركأو ٠ لالضلاو كرشلا ماللظ نم برعلا هب هللا

 . مالظلا ىف طبختي ناك نأ دعب . ىرشبلا

 ماكحأب لمعلاب اوُمْلُك ثيحا ءمللا ةخيرش نع عقئارخلاو . دوهيلا نع ةروسلا تثدحت مث د“

 ىلع لمحي ىذلا ١ رامجلاب مه ًالثم تبيرضو ؛ مهروهظ ءارو اهوذبنو اهنع اوضرعأ مهنكلو « ةاروتلا

 . ةساعتلاو ءاقشلا ةياهبن كلذو . بعتلاو ءانعلا الإ اهنم هلاني ال هنكلو « ةعفانلا ةريبكلا بتكلا هرهظ

 مهيلع تمرحو « ةالصلا ءادأل ةعراسملا ىلإ نينم ْوملا تعدف « ةعمجلا ةالص ٠ ماكحأ تلوانت مث

 لاحكوهللاو ةراجتلاب ةالصلا نع لاغشنإالا نم ريذحتلاب تمتخو .« اهل ءادنلا تقوو ناذألا تقو عيبلا

 . نيلقاثتم ىلاسك اوماق ةالصلا ىلإ اوماق اذإ نيذلا . نيقفانملا

 « نسيقزارلا ريخ هللاو . . ىلإ .. ضرألا ىف امو تاومسلا ىقام هلل حبسي# : ىلاعت هللا لاق
 . ةروسلا ةياهن )١1( ةيآ يييولا

 50 ل ري كرشلا مالا يهو يلا نم 4 ميك كلو ارق

 رعابألا ملعك الإ  اهدّيِجب مهدنع ملع ال رافسألل لماوز

 ؟"رئارغلا يف ام حار وأ هقاسوأب ادغ اذِإ ٌريعبلا ىردي ام كرمعل

 . اوفرصناو اوقرفت «اوضفنا# ةيدوهيلاب اونيدت «اوداه»

 )١( طيحملا رحبلا ريسفت ١15/48



 ةعمجلا ةروس (5؟) ساب

 5 راس ع يمك اء را

 الوسر نكيمألا ىف تعب ىذا وه د مكح ا ِزبِزَعْلاس ودْفْلا كلملا ضرألا ىفامو تاونمسلا امل حبس
 ص

 را ا لا مكي را ا الا ا ثلا رق رلق نب رس تق رس تح يلع ال

 22 نيب للص يل لبق مأونك نإ و ةكحلاو بنتك مهملعمي و مودك زم و * هنأ مولع أولشب مهنم

 ريع تمدق ْذِإ ٠ . امئاق ةعمجلا موي بطخي لِلَك يبنلا انيب » لاق هنع هللا يضر رباج نع : كقرلا نم 9

 ركب وبأو مهيف انأ الجر رشع انثا الإ مهنم قبي مل ىتح كي هللا لوسر باحصأ اهردتباف 000007

 . ةيآلا 2”( . .ائاق كوكرتو اهيلإ اوضفنا ًاوه وأ ةراجت اوأر اذإو# ىلاعت هللا لزنأف . رمعو

 ددجتلا ةدافإل 4حبسُي» عراضملا ةغيصو . دامجو . تابنو . ناويحو . ناسنإ نم نوكلا يف ءيش
 فرصتملا . ءيش لكل كلاملا هللا وه يأ #كِيلملا## ماودلا ىلع متاد حيت وين , رارمتسالاو

 لالا تافصب د 9 صئاقنلا نع ه هزنملاو سدقملا ىأ « سودقلا» مادعإالاو داجيرالاب هقلخ ىف

 ةلوسر نيّيمألا يف ثععب يذلا وهإ» هعنص يف ميكحلا 5 هكلم يف زيزعلا يأ «ميكحلا زيزعلا»

 الو أرقي ال مهلئم أيمأ ٠ ميهتلع نم اوسو ترغلا ى تعب ىذلا هتتكحير نحر دامو لجرم يأ 4 تيد

 لاق اى ةيمألا مهيف ت رهتشا دقف . نوبتكي الو نوأرقيال مهنأل نييمأ برعلا يمس : نورسفملا لاق بتكي

 ركذ ىلع هراصتقا ىف ةمكحلاو ك ثيدحلا "'( بسحن الو بتكن آل ٠ ةيمأ ةمأ نحن ) مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىفكو ٠ مهيلإ هيلع هللا تاولص فيضأ ثيح برعلا ُفيرشت . قلخلا ةفاك ىلإ لوسر هنأ عم . نييمألا

 نم مهرهطيو يأ 4م هيكزيو نآرقلا تايآ مهيلع أرقي يأ «هنايآ مهيلع اولتي» برعلل ًافرش كلذب

 باتكلا مهملعي مهملعيو# © نايألاب بولفقلا ءايكزأ مهلعجي ىأ . سابع نبأ لاق بونذلاو رفكلا سند

 لالض يفل لبق نم اوناك نإو# ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو تايآلا نم ىلتي ام مهملعيو يأ «ةمكحلاو

 جهنلا نع . حضاو لالض يفل مهيلإ ني دمحم لاسرإ لبق نم اوناك مهنأ نأشلاو لاحلا نِإو يأ ©« نيبم
 نم سومو لسرلا نم ٍةرتف نيح ىلع ةلغآدمحم هللا ثعب : ريثك نبا لاق ميقتسملا طارصلاو ٠ ميوقلا

 5277 هولدبف ليلخلا ميهاربإ نيدب نيكسمتم سررعلا ناك دف 5 هيلإ ةحاجلا تدكَشا دقو 3 اجلا

 باتكلا لهأ ناك كلذكو . هللا اهم نذأي مل ءايشأ اوعدتبأاو ٠ كش نقلا ٠ كر ديحوتلاب اولدبتساو

 ام لكل نايبلاو ةيادهلا هيف . لماك لماش . ميظع عرشب قلبا دمحم هللا ثعبف . اهوفرحو مهبتك اولدب دق
 نم ًادحأ طعي مل ام هاطعأو ٠ نساحملا عيمج ىلاعت هل عمجو 5 مهداعمو مهشاعم رمأ نم هيلإ سانلا جاتحي

 ١.5/58 يمولألل « يناعملا حور هريسفت رظناو ملسمو ىراخبلا هجرخأ )١(
 . 97/1١8 يبطرقلا ريسفت (”) . ملسمو ىراخبلا هحرخأ (؟)



 مالو نو رشعلاو نماثلا ءزجلا

 ٍلْصَمْلا وك هاو آمي نم هين هللا لصق كلذ تح علا ركنا ىذا امل مهتم َنيِرحاَو امج و ا حاصر مما وه رثس واس يام سحرئثو سس
 0 بس يحج د١ 92 مو ري هءس م ار ا لا لا لا م ركل سا را رس

 لأ مْوَقْلآ لَم سْنباراَمسأ لمت رامحلا ليك هولي رل مث ةنروشلا أولمح نيل لم 05 معلا أوبذك ني

 جه يطا مقا ىبنيال فاو لل تع
 اونوكي مل ٠ نيرخآ موق ىلإ لوسرلا ثعبو يأ 4مي. اوقحلي اَّن مهنم نيرخآو» "”نيرخآلاو نيلوألا
 ىلإ ثععب هنأ ىنعملاو : يواصلا لاق ةمايقلا موي ىلإ ملسأ نم عيمج مهو . مهدعب نوئيجيسو مهنامز يف

 ف ًادوجوم ناك نمي ةصاخ هتلاسر تسيلف « 2 مهنم نيتآلا ىللإو ٠ هنامز ىف نيدوجوملا نينم ْؤملا

 دنع ًاسولج انك : لاق ةريره يبأ نع ثيدحلا ىفو . “ ”ةمايقلا موي ىلإ مهريغلو مهل ةماع يه لب « هنامز

 ؟ هللا لوسر اي مه نم : اولاق 4 مهب اوقحلي اَّذ مهنم نيرخآو ط ةعمجلا ةروس هيلع تلزنأف هلك يبنلا
 ايرثلا دنع ناميالا ناك ول » : لاق مث ناس لعلب لَو هللا لوسر عضوف « يسرافلا نإلس انيفو : لاق

 2 هلي يبنلا قّدص نم لكو مجاعألا مه : ةيآلا ريسفت ىف : : دهاجم لاق "6 ءالؤه نم لاجر هلانل

 ِهَّللا لضف كلذإ» هعنص ىف. ميكحلا.هكلمي بلاغلا ُيوقلا يأ «ميكحلا زيزعلا وهو» '”برعلا
 فرش امو . سانلا ةفاك ىلإ ًانوعيع هوك قوت رشبلا ديس هب زاتما ىذلا فرشلا كلذ ىأ #ءاشي نم هيتؤي

 نم ءاشي نمل هيطعي هللا لضف وه . مهيلإ لسرلا متاخ لاسرإو . مهتغلب نآرقلا لوزن نم برعلا هب هللا
 ايندلا يف هقلخ عيمج ىلع عساولا لضفلا وذ العو لج وه يأ «ميظعلا لضفلا وذ هللاو» هقلخ
 . اهوقبطي ملو اهب اوعفتني ملف . ةاروتلاب هللا مهمركأ نيذلا دوهيلا مذ يف ىلاعت عرش مل ٠ : ملا

 اوطعأ نيذلا دوهيلا لثم يأ «ةاروتلا اول نيذلا لشمإ لاقف رافسألا لمخي ىذلا رامحلاب مههّبشو

 اهرونو اهيدهب اوعفتني ملو « اهب اولمعي مل مث يأ «اهولمحي مل مثل اهيف امب لمعلا اوفلُكو . ةاروتلا
 هلاني الو . ةمخضلا ةعفانلا بتكلا لمحي ىذلا رامحلا لثمك مهلثم يأ «ًارافسأ ( لمحبي رامحلا لثمك#

 رامحلاب اهب نولمعي ال مهو مهيديأ يف ةاروتلاو - - ىلاعت مههبش : يبطرقلا لاق ءانعلاو بعتلا الإ اهنم

 ةيشاح يف لاقو '*”اهيف امب عفتني الو اهلمح يف بعتي وهف « ةدئاف ريغ نم لمحلا لقث ألإ هل سيلو . ًابتك لمحي

 دمحم ةوبن ةحص ىلع ةلاد تايآ اهيفو . اهيف امب نوملاع . ةاروتلا ءارق مهنأب دوهيلا ىلاعت مذ : يواضيبلا

 ىذلا رامجلاب مههبشو . نيرادلا ةواقش نم مهيجني ام اهب اوعفتني مل مهنكلو . هب ناميالا بوجوو نك

 ١ عافتنالا يف ءيش غلبأ وه امم عافتنالا نامرح هيبشتلا هجوو ٠ ابيب عمي ذو ةمخملاو ملخلا راغبا لم

 هانبرض يذلا لثملا اذه سئب يأ «هَّللا تايآب اوبذك نيِذّلا موقلا لسثم سئيإ» بعتلاو دكلا عم
 ال هللاو» " مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةوبن ىلع ةلادلا « هللا تايآب اوبذك نيذلا موقلل ًالثم « دوهيلل

 نيذلا مه : ءاطع لاق ًاقساف ًاملاظ ناك نم ناميالل دشري الو . ريخلل قفوي ال ىأ #«نيملاظلا موقلا يده

 . ملل ظفللاو ناخيشلا هجرخأ ("). ٠ 4 /4 نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح (5) . 4417/7 ريثك نبا رصتخم )١(
 :ةيآلا هذه : لوقأ (0 6414 /7 ىواضيبلا ىلع هداز خيش ةيشاح (5) . 46ه ١8/ يبطرقلا ريسفت (6) . 4944/7 رشثك نبا رصتخم (؟)

 ةراج اي يعمساو ينعأ كايإ موق دح ىلع وهو هاضتقمب لمعنو نآرقلا ماكحأ قبطن مل نإ نيملسملا رشعم انب ضيرعت اهيف ةميركلا



 ةعمجلا ةروس ("1؟) 0

 ا و م 26 مص م6 و72 26 درو مص م ها ع زل - سة 2

 مج َنيقدنص متنك نإ تملأ أوُنمَت ة ساّشلآ نود نم هَّللكاَيِل روأ ركنا متمحز نإ اوداه نيزلا اهياكي لف

 ب سر 727ج ص را 2 مام 32ج 27 ص صاع ص

 ركيقالم هنِإَف هنم لور : ىذلأ تول نإ لق لك يد َنيِمَطْلب ملع هلو ل ادبا -هنوئمتيالو

 ا لا الا لا سا ربا 2 يمرس س2 0 دي

 نم ةزصل | ىدون اَذِإ أوما نيا اهماني ه١ نولمعت منك اه ا ٍبيغلأ مللع لِ آ تودرت 3

 سا رص دا جرا جرزوءم جرلا رس م اورمج ريض وى سارعو

 0 دوملعت متنك نإ ركل ريح ىلَد ا هلأ رثذ لإ اوعسأف ةعمجا موي

 ايلقو لاقف هللا تابحأ مهن أ ىوعد ىف دوهيلا ىلاعت تالكوت , ؟9ءايبنألل مهبيذكتب مهسفنأ اوملظ

 ءايلوأ مكنأ متمعز نإ# ةيدوهيلا ةلمب اوكسمتو اودوهت نيذلا ءالؤهل دمحم اي لق ىأ «اوداه نيذلا اهأ

 منك نإ توملا اونمتف» نوعّدت امك ًاقح هءابحأو هللا ءايلوأ متنك نإ يأ #سانلا نود نم هلل
 نيقداص متنك نإ . هئايلوأل ةدعملا هتمارك راد ىلإ ًاعيرس اولقنتل ٠ مكتيمي نأ هللا نم اونمتف يأ 4نيقداص
 رادلا نأ نوعديو « هؤابحأو هللا ءانبأ نحن # : نولوقي دوهيلا ناك : دوعسلا وبأ لاق ىوعدلا هذه ف

 لوقي نأ هلوسر هللا رمأف «ادوه ناك نم الإ ةنحلا لخدي نل#» نولوقيو «٠ ةصلاخ هللا دنع مهل ةرخآلا
 نقيأ نم نِإف . ةماركلا راد ىلإ ءالبلا ءاد نم اولقنتل ٠ توملا اونمتف كلذ متمعز نإ : مهبذكل ًاراهظإ مه

 ايقاف ىلاعت لاق (”رادكألا رقم يه يتلا رادلا هذه نم اهيلإ صلختي نأ بحأ )0 ةنحلا لهأ نم هنأب

 . لاوحألا نم لاحب توملا نونمتي الو ىأ *مه.ديأ تمّدق امب أدبأ هنونمتي الو» مهبذك ًانيبمو ء مه

 ول 0 هديب يسفن ىذلاو » ثيدحلا ىفو مالسلا هيلع دمحم بيذكتو يصاعملاو رفكلا نم هوفلسأ ام ببسي

 اوناك مهخآل . مهنم توملا دحأ نمتي مل : يسولألا لاق 4 تام الإ يدوب اهرهظ ىلع يقب ام توملا اونم
 قالو «ركازجملل يد لعو: . مهتعاس نم اوتامل هونمت ول مهنأ اوملعف «٠ ا

 ميلع ُهَللاوو “”روهشمل 0 باب « نيومر ل ندوات ينمتلا اذه يفن ةرقبلا ةروس

 م لق يأ هضم نورت يذلا توم نإ لل" نرلاط تاب هيلع امص كاد دع

 ىأ « مكيقالم هنإفإ» مكناسلب ىتح هونمتت نأ نوفاختو « هنم نوب رهت ىذلا توملا اذه نإ : دمحم اي

 جورب يف متنك ولو توملا مككردي اونوكت انيأ# ىلاعت هلوقك هنم رارفلا مكعفني ال , ةلاحم ال مكيتآ هنإف

 مث ىأ #ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلإ نودرت مث ردق نع رذح ينغي الو 4 موت ردق هنآل 4 ةديشم

 . مكلامعأ ىلع مكيزاجيف يأ «نولمعت متنكامب مكئبنيف# ةيفاخ هيلع ىفخت ال يذلا هللا ىلإ نوعجرت

 ةالصلل يدون اذإ اونمأ نيذلا اهأ اي لاقف ةعمجلا ماكحأ نايب يف ىلاعت عرش مث . . ديدهتو ديعو هيفو

 ةعمجلا ةالصل ىداني نذؤملا متعمس اذإ ؛ هلوسرو هللاب نيقدصملا نينم ؤملا رشعم اي ىأ «ةعمجلا موي نم

 . ةالصلا ءادأو ةعمجلا ةبطخ عامس ىلإ اوضماف ىأ « عيبلا اورذو هللا ركذ ىلإ اوعسافإ» اه نذؤيو

 . 45/١8 يبطرفلا ريسفت (5) . ١١ /ه دوعسلا يبأ ريسفت (؟) . ه /؟8 يزارلل ريبكلا ريسفتلا (1)

 ٠١ /ه دوعسلا يبأ ريسفت (08) . 95/748 يناعملا حور (4)



 541 نورشعلاو نماعلا ءزجلا

 ةههءالس سس ىف واخ 2س 71 رلاعمام 2 جب 0 ه5 ظمومد 50 ىو * درس يب صاع س ماس

 وأ اذإ و > نوحي كلل اريك هل اود ذآو هللا لضف نمأوغتباو ضرأل !ىف أورشتنآف ةلصلا تيضق اذإف

0 
 راو ص رص ا ص ا مسا جاتو اج ساالج سس م ى.ٍِ 1 را صام اس حاس عا كك ول ىرس جاك يس

 > نيرا يخ هّللأو راجل نم مو ٍرهْللا نم ريخ هللا دنعام لق معاق لوك رتو اهيل اوضفنأ اوُهوأ ةراجت

 يف يعسلاو : ليهستلا يف لاق ةحبارلا ةراجنتلا ىلإ اوعساو ةرساخلا ةراجتلا اوكرتا , ءارشلاو عيبلا اوكرتاو
 متنأو اهوتأو . نوعست متنأو اهوتأت الف ةالصلا تميقأ اذإ » ثيدحل 'ىيرحلا ىنعمب ال يثملا ىنعمب ةيآلا

 اوتأي نأ اوهن دقلو . مادقألا ىلع يعسلاب وه ام هللاو : نسحلا لاقو . . "”« ةنيكسلا مكيلعو نوشمت
 «مكلريخ مكلذإ» عوشخلاو . ةينلاو . بولقلاب يعس هنكلو « راقولاو ةنيكسلا مهيلعو الإ ةالصلا
 ا ايندلا ةراجت نم عفنأو مكل ريخ « ءارشلاوبعيبلا كرتو « هللا ةاضرم ىلإ يعسلا كلذ يأ

 تيضق اذإف» ميلسلا مهفلاو . ميوقلا ملعلا لهأ نم متنك نإ يأ 4#نوملعت متنك نإ» ىقبأو لجأ
 اوثبناو ضرآلا يف اوقرفتف يأ «ضرألا يف اورشتن ةنافإ» اهنم متغرفو ةالصلا متيدأ اذإف ىأ «ةاللصلا

 نإف . هماعنإو هللا لضف نم اوبلطاو ىأ مّللا ٍلضف نم اوغتباو» مكحلاصم ءاضقو ةراجتلل اهيف
 لئاسلا لمأ بيخي الو 5 لماعلا لمع عيضي ال يذلا . لضفتملا معنملا وهو العو لج هديب قزرلا

 بسحف ةالصلا تقو ال . نانحلاو ناسللاب ؛ ًاريثك ًاركذ مكبر او ركذاو يأ «ًاريثك هللا اوركذاو#

 هللا عاطأ نمف  هتعاط هللا ركذ : هيبج نب ديعس لاق نيرادلا ريخب اوزوفت يك يأ «نوحلفت مكلعل

 سانلا نم ًاقيرف نأ ىلاعت ربخأ مث :7 عيبستتلا نياك ناك ولو ركاب حاف هعطي مل نمو( ةركذدتل

 اوم وأ ةراجم اأر اذإو) لاقف لجآلا ىلع لجاعلا نولضفيو , ةيقابلا ةرخآلا ىلع ةينافلا ايندلا نورثؤي

 موي بطخي ؟ئاق هوكرتو تي هللا لوسر نع اوفرصنا نيذلا ةباحصلا ضعبل باتع اذه «اهيلإ اوضفنا

 اوقرفت ٠ اهتنيزو ايندلا وهل نم ءيشوأ  ةمداق ةقفص وأ ٠ ةحبار ةراجتب اوعمس اذإ : ىنعملاو . ةعمجلا

 دوصقللا مهألا اهنأل «اهيلإ اوضفنا» رهللا نود ةراجتلا ىلإ ريمضلا داعأو . اهيلإ أوفرصناو دمحم اي كنع

 ىلع ائاق كَم هللا لوسر ناك : نورسفملا لاق بطخي ربنملا ىلع آمئاق لوسرلا اوكرتو ىأ «ًامئاق كوكرتو#
 ةنيدملا لهأ باصأ ناكو - ( يبلكلا ةيحد » اهب مدق ماعطب ماشلا نم ريع تلبقأف ٠ ةعمجلا موي بطخي ربنملا

 علا تحل اهب ًارورس حايصلاو لبطلاب ةنيدملا ريعلا لخدت نأ مهت دداع تناكو رعس ءالغو عوج

 ًالجر رشع ينثأ الإ هعم قبي ملو . ربنملا ىلع امئاق ةئكَيهللا لوسر اوكرتو ؛ 2121108

 تناك ةصقلا هذه نأ ملعي نأ يغبنيو : ريثك نبا لاق '””ةيآلا تلزنف مهدحأ انأ : هللا دبع نب رباج لاق

 وبأ كلذ ىور امك , نيديعلا يف لاحلا وه امك ةبطخلا ىلع ةعمجلا موي ةالصلا مدقي ب هللا لوسر ناك ال

 نم هللا دنع ام نإ : دمحم اي مه لق يأ «ةراجتلا نمو وهللا نم ٌريخ هّللا دنع ام لقإ» '"دواد

 قزر نم ريخ ىأ «نيقزارلا ريخ هللاو» ةراجتلاو وهللا نم هومتبصأ ام ريخ « ميعنلاو باوثلا

 )١( ليزنتلا مولعل ليهستلا ١١9 /14 . ) )7يبطرقلا ريسفت (”) . ةتسلا هجرخأ ١٠١1/14 .

 ) )5ريثك نبا ريسفت رصتخم (5) . مدقتملا لوزنلا بيس رظنا (©) . 4345/7 ىواضيبلا ىلع هداز ةيشاح 5/7 6٠ .



 ةفيجتلا ةروست 99 ظ اغلا

 . هماعنإو هلضف لينل اونيعتسا هبو « قزرلا هنم اوبلطاف . ىطعأو

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هغالتلا
 هجو نأل «ًارافسأ لمحي راح لا لثمك اهولمحي مل مث ةاروتلا اولَّمَح نيذلا لثم»ىيثمتلا هيبشتلا - ١

 هرهظ ىلع لمحي ىذلا رامحلا لشمك « ةاروتلاب عافتنالا مدع يف مهلثم يأ ددعتم نم عزتنم هبشلا

 . ءانعلاو بعتلا الإ اهنم هل نوكي الو ةميظعلا بتكلا

 . «أدبأ هنونمتي الو . . توملا اونمتفا» بلسلا قابط - ؟

 . ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو «ةداهشلاو بيغلا# نيب قابطلا 7

 ةراجتلا وه يماسألا دوصقملا نأل «ًاوه وأ ةراحن اور اذإو» ركذلا ىف مهلا ميدقتب ندفتلا - 4

 ال امب ةراسخلا نأل ةراجتلا ىلع وهللا مدقف «ةراجتلا نمو وهللا نمريخ هللا دنع ام لق» لاق مث اهمدقف

 ةراجإو ءارشو معيب نم ةلماعملا عاونأ عي دصقو عيبلا قلطأ # عيبلا اورذو# لسرملا زاجملا 0680

 . اهريغو

 ةيلهاجلا ف ىمسي ناك دقو « ةالصلل هيف نيملسملا عاتجال كلذب يمس ةعمجلا موي : 1 دال و

 ىلص نم لوأو «يؤل نب بعك » ةعمج امس نم لوأو . يليهسلا لاق امك ةمحرلا هانعمو « ةبورعلا موي »

 : هيلإ اوعمتجا نيح ةعمجلا تيمسف . مهركذو نيتعكر مهب ىلص « ةرارز نب دعسأ » ةعمجلا نيملسملاب

 : "!مالسإالا ف ةعمج لو نهف
 : لاقف دجسملا باب ىلع فقوف فرصنا ةعمجلا ىلص اذإ « كلام نب كارع» ناك : هدّنإَف
 ريخ تنأو كلضف نم ينقزراف « ينترمأ اك ترشتناو . كتضيرف تيلصو . كتوعد تبجأ ينإ مهللا »
 . 29« نيقزارلا

 نسحلا لاق اذهلو . مزعلاو دجلا ديفي يعسلا ظفل نأل ء طاشنو دجو . ةمهو ةميزعب ةعمجلا ةالص ىلإ موقي

 5 بولقلاو ةينلاب يعس هنكلو 3 مادقألا ىلع يعس وه ام هللاو : ىرصبلا

 « ةعمجلا ةروس مسسقب د ىلاعت هنوعب مت د

 و # *+

 )١( يناعملا حور 74/٠٠١ . يبطرقلا ريسفت (؟) ٠١7/14 .



 م

 5 1 ير كلل 0 577
 د ا

 5 0 تر ا 0 0 0

 تاعيرشتلا ١» جلاعت يتلا , ةيندملا روسلا رئاس نأش اهنأش «. ةيندم « نوقفانملا ١ ةروس

 : ةيعيرشتلا اياضقلا يهو ةيلمعلا هتيواز نم مالسإالا نع ثدحتتو ؛ ماكحألاو

 ىنح ؛ نيقفانملاو قافنلا نع باهسإب ثيدحلا وه ةميركلا ةروسلا هيلع رودت ىذلا روحملاو

 . « نوقفانملا ةروس » قافنلا راتسأل فشاكلا 3 حضافلا مسالا اذهم ةروسلا تيمس

 . بذكلا اهرهظأ نم يتلا ةميمذلا مهتافصو « نيقفانملا قالخأ ءدبلا يف ةميركلا ةروسلا تلوانت
 ىلعو هلي ل وسرلا ىلع مهرمآت مث , مهبولق هدقتعت ال ام مهتنسلأب نولوقي مهنإف , نطابلل رهاظلا ةفلاختو
 نودصي مالسإالاب مهرهاظتب مهف ؛ . مهمارجإو مهيزاخم نع تفشكو ةروسلا مهتحضف دقو , نيملسملا

 مهرطخ ناك كلذلو . هرفكل نلعملا رفاكلا هلاني ال ام مالسإالا ةوعد نم نولانيو هللا نيد نع سانلا

 . «ًاريصن مهل دجت نلو رانلا نم لفسألا كردلا يف نيقفانملا نإإ# مسجأو ربكأ مهررضو . مظعأ

 هتوعد ّنأب مهداقتعاو ٠ كو لوسرلا قح يف ةعينشلا مهتالاقم نع ةميركلا ةروسلا تثدحت امك

 نم نينم ؤملاو لوسرلا نودرطيس ؛ قلطصملا ينب ةوزغ » نم مهتدوع دعب مهنأو . ىشالتتو لحمضتس

 . ةعينش لاوقأ نم كلانه ام ريغ ىلإ « ةرونملا ةنيدملا

 ةعاط نع اهعاتمو اهوهلو ايندلا ةنيزب اولغشني نأ نم نينم وما ريذحتب ةميركلا ةروسلا تمتخو 4“

 ةاضرم ءاغتبا هللا ليبس ىف قافنإالاب ترمأو , نارسخلا قيرط كلذ نأ تنيبو « نيقفانملا نأش هتدابعو هللا

 . مدنلاو ةرسحلا عفنت ال ثيح مدنيو ناسنإالا رسحتيف. لجألا ءاهتناب ناوألا توفي نأ لبق ٠ هللا

 يأ (ةنج موصلا ) ثيدحلا يفو مهلاومأو مهسفنأ اهب نوظفحي ةرتّسو ةياقو 4 ةنجإط : ستتمفغللا

 ىلإ قحلا نع نوفرصي «نوكف ؤي» متخلا : عبطلاو . رفكلاب اهيلع متخ «عبط» هللا باذع نم ةياقو
 «اوضفني# هرادأو هكرح اذإ هسأر ىَّول : لاقي اوكرحو اوفطع «اوًول» فرّصلا وهو كفإلا نم ؛ لالضلا
 . لمعلا وأ لوقلا نم ةدئاف الو هيف ريخ ال ام : وهللاو . مكلغشت # مكهلت# اوقرفتي
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 لا ا
 نمم ناكف . هيف ءام ىلع سانلا محدزاف « قلطصأملا ينب ه ) أازغ لي يبنلا نأ ىور : ِلوْرَمْلا بِيَس

 نب هللا دبعل فيلح ٠ ينهجلا نانس هو . باطخملا نب رمعل ريجأ « ديعس نب هاجهج » هيلع محدزا

 اي هاجهج خرصو ءراصناأللاب خرصو نانس بضغف ٠ انانس ٌهاجهجلا مطلف  نيقفانملا سأر  لولس
 - نيرجاهملا ىنعي  ءال ؤه لثمو انلثم ام هللاو ! ! اهولعف دق وأ « لولس نب هللا دبع » لاقف ء نيرجاهملل

 ب لثألا اهتن رعألا رخل ةيذملا ىلإ انعسر: نقلت دللا رانا مهجكللكاب كلك سنو نرالاملا امك الإ

 هندلا نورجاولا ل0 وه ميت اع: .هموقل لاب مد عيسمو كو هللا لوسر لذألابو . هسفن زعألاب ينعي

 « مقرأ نب ديز و هعمسف « مكدلب نع اورفل مهنع كلذ متعطق ولو . مهيلع مكقافنإو مكتنوعم ببسب
 . ًاديز بذكو ًائيش كلذ نم لاق ام هنأ فلحف لولس نبا كلذ غلبو ٠ كَ هللا لوسر كلذب ربخأف

 . تايآلا 24 . . لذألا اهنم زعألا نجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نئل نولوقي# ىلاعت هلوق ىلإ ةروسلا تلزنف

 0 ل

 يرام سوم
 ا الا ا ا ا را

 نريففتتملا َّنِإ دمي هلا 5 كنإ 0 كت َكَنِإ د هس اذِإ

 - رق ام عسى 8 5 6-2 هاما

 نب هللا دبعك كسلجم اورضحو نوقفانملا دمحم اي كاتأ اذإ يأ «نوقفانما كءاج اذإ» رخل
 منعا كلنا كيشتا ءايرو ًقافن مهتنسلأب اولاق يأ «هللا ل وسرل كنإ دهشن اولاق# هباحصأو لولس
 كنإ# ماللاو نإ مهمالك اودكأ : دوعسلا وبأ لاق مهبولق يف سيل ام مهتنسلأب نولوقَي :نافللا لوس

 روفوو . مهداقتعا صولخو « مهمولق مصرع ةرئام هذه مهتداهش نأب ناذيوالل #هللا لويسول

 . اقح هلوسر دمحم اي كنأ ملعي العو لج ُهللاو يأ «هلوسرل كنإ ملعي هللاوإ» "مهطاشنو مهتبغر
 مهوتي الثل كي هتلاسر ىوعد يف مهبيذكت مهوت عفدل اهب ءيج ةيضارتعا ةلمجلاو . كلسرأ يذلا وه هنأل

 كنإ ملعي هللاوإ» هلوقو : ليهستلا يف لاق هتاذ دح يف بذك هللا لوسرل كنإإ» مهوق نأ عماسلا

 هللاوإ» هلوق نأ مهوي ناكل هركذي ملولو , ىلاعت هللا مالك نموه امنإو , نيقفانملا مالك نم سيل «هلوسرل

 مهولا اذه ليزيل مهبيذكت نيبو نيقفانملا ةياكح نيب هطسوف ؛ ةلاسرلل لاطيإ « نوبذاكل نيقفانملا نإ دهشي

 ايف نيقفانملا بذكب دهشي ىأ «نوبذاكل نيقفانملا نإ دهشي هللاو# ىلاعت لاق مث "ةلاسرلا ققحيلو

 راهظإالاو . بذاك وهف هفالخ دقتعاو ًائيش هناسلب لاق نم نأل , مهتنسلاب مهفلحو مهتداهش نم هو رهظأ

 ةغيصلا تءاج امك . مهيلع ةحيبقلا ةفصلا هذه ليجستو مهمذل «نيقفانملا نإط رامضإالا عضوم يف
 ةرتسو ةياقو ةرجافلا مهناميأ اوذختا ىأ «ةلج ميهناميأ اوذختا# نايبلاو ريرقتلا ىف ةدايز ماللاو نإ ةدكؤم

 يأ «هللا ليبس نع اودصف# نوملسم ممنإ هللاب مهفلح يه : كاحضلا لاق لتقلا نم اهب نورتتسي

 )١( ليزنتلا مولعل ليهستلا 4/١ ليهتلا (/"). 68 دوعسلا يبأ ريسفت (؟) . ىراخبلا رظناو 51/14



 مرو نورشعلاو نماعلا ءزجلا

 و 0 < 9 و م رع . رصاص رع رم 7 ى/

 ا صور رب“ ل ومس جالا صا رع وعل 53 سمس ك4 رب س 22 8 5 دمام

 مهرذح زعل د ةحم لك نوبسحي ند لل يزال ارلوقب 0

 2 0 و 0

 هب ثعب ىذلا هللا نيد نع اوضرعأ ىأ : ىربطلا لاق ةقّيدمحمب ناميالا نعو « 500 اوعنمف

 رتغاف . ةيذاكلا ناميألاب سانلا اوقتا نيقفانملا نإ : ريثك نبا لاقو "”هقلخل اهعرش ىتلا هتعيرشو ِهِكك هيبن

 ٠ ًالابخ هلهأو مالسإالا نولأي ال نطابلا يف مهو َ نوملسم مبنأ اودقتعاف 4 مهرمأ ةيلج فرعي ال نم مهب

 مهلمع حبق يأ «نولمعي اوناك ام ءاس مسهنإ» "”سانلا نم ريشك ىلع ريبك ٌررض كلذب لصحف

 نم هنيحلا يهلاعا تسف 5 نايصعلاو قافنلا لهأ نم مهو . ناعالا رهظمب نو رهظي مهنأل مهعينصو

 مهرمأ ميظعتو (”بجعتلا ىنعم اهيفو 4 مذلا ةدارإ ف سئبك ءاسو : ىواصلا لاق ةيذاكلا مهناميأو مهقامن

 ببسي . هللا ليبس نع دِصلاو بذاكلا فلحلا كلذ ىأ «اورفك مث اونمآ مسينأب كلذ» لا دنع

 اوقطن مث . نينم ؤملا دنع ةداهشلا ةملكب اوقطن يأ : دوعسلا وبأ لاق مهمولقب او رفكو مهتنسلأب اونمأ مهن

 «هرشلا ىف هتلزنم دعبب راعشإلل « كلذ » ديعبلاب ةراشإلا نم هيف امو . نيمرجملا هيدي يام

 مهف يأ 4نوهقفي ال مهفإ» رون الو ىده اهيلإ لصي الف مهمولق ىلع متخ ىأ 4ميهبولق ىلع عبطفو»
 كسبجعت مهتيأر اذإو» مهولق ىلع هللا متخل . حيبقلاو نسحلا نيب نوقرفي الو . ناهيالاو ريخ لا نوفرعي ال
 اهتماخضو اهتراضنو اهنسحل ؛ . مهرظانمو مهتائيه كتبجعأ « نيقفانملا ءال ؤه تيأر اذإو ىأ # مهماسجأ

 0 يووم رووا وحج وسو 1 0 نإو»

 000 ملعلا نع ةيلاخ أروص مهوك يف . طئاخلا ىلإ ! ةدّمسملا باشخألا ا 0

 و اعلا لاق 017 3 ةةروخلاو نيجلاب 5 افصو ةيهيبشتلا 22 ٠» ناميالا نم

 يفوخ ىف ردي 3 كلذب نوداري مهنأ » توص لكو ءاذدن لك - مهعلهو مهنبجل نونظي ىأ « مهيلع

 نودقتعي فوخو أرمأ عقو املك : ريثك نبا لاق مهرارسأ فشكيو . مهراتسأ هللا كتبي نأ نم لجوو

 . موقع تراط ٠ ناك هجو ىأب ًاحايصوأ ٠ هايم ناد ارععس اذا لتاقم لاق ”مهب لزان هنأ مهنبجل

 00 كل ةراداعلا ُِق 0 ا 7 يأ « مف رذحاف ودسلا مهولا 5 مهب ًاعاقيإ كلذ 0

 نإ املا نع نوفرصي فيك ىأ 00 هتمحر نع مهدعبأو ٠ مهنعلو هللا 0

 . ١58 /ه دوعسلا يبأ ريسفت (4) . 75١8/4 ىواصلا ةيشاح (#") . 6.7 /# ريثك نباريسفت رصتخم (؟) . 4/18 ىربطلاريسفت )1١(

 . 1١١/78 يسولألا ريسفت (م) . 0٠ 4 / ريثك نبا رصتخم (7) . ؟ا/7 /4 طيحملا رحبلا (5) . ؟.4/14 ىواصلا ةيشاح (ه)



 ٍنوقفانملا ةروس ("9) نا

 سا ريب اس ولا راس اس ميل ربع م 7 سارت سوبا ساس نورس مام ىلا

 050 نوريكتسم مهو نودصي متي اردمهسوكر أوو آ هلل لوسر كل رفغتسا اولاعت' مه ليَق اَذِإَو

 سمس ا جامص حس حا نع حاصر يم

 تيس ا برع 000 أوس

 2 م >6 م7 1س ل م 0 ا 0
” 

 . مهلالضو مهلهج نم بيجعت هيفو ؟ ! نيهاربلاو لئالدلا حوضو عم مطوقع لضت فيكو ؟ لالضلا

 نإ ) : لاق ةكهللا لوسر نأ ةريره يبأ نع دمحأ مامبالا ىور . ناهربلا مايق دعب ناميالا نع مهفارصناو
 دجاسملا نوبرقي ال « . لولغ مهتمينغو . ةبهُن مهماعطو « ةنعل مهتيحت : اهب نوفرعي تامالع نيقفانملل

 بحخص . ليللاب بشخ . نوفلوُي الو نوفلأي ال نيربكتسم . اربد الإ ةالصلا نوتأي الو . ًارجم الإ

 ىلإ اومُله : نيقفانملا ءال ؤل ليق اذإو ىأ م«هّللا لوسر مكل رفغتسي اولاعت مل ليق اذإو» 20( راهنلاب

 ًارابكتساو ءازهتسا اهوزهو اهوكرح يأ «مهسوءر اوولإ» هللا نم ة هردخملا محل بلطي قجملاا لومز

 نع نوربكتم مهو « هيلإ اوعُد امع نوضرعي مهارتو ىأ 4نورسبكتسم مهو نودصي مهتيأرو»
 لاق "دانعلاو ضارعإالا ىلع مهرارمتسا ىلع لديل عراضملا ةغيصب ءيجو . مهل ةكيهللا لوسر رافغتسا
 نم مهؤابرقأ مهيلإ ىثم ٠ . مهنع راتسألا فشكتو نيقفانملا حضفت تايآلا تلزن امل : نورسعملا

 نم هيلإ اوبوتو هللا لوسر اوتأف . مكسفنأ متكلهأو قافنلاب متحضتفا دقل مكليو : مهل اولاقو ؛ نينمؤملا
 نبا » ىلإ اوءاج مث . ةيآلا تلزنف ءازهتساو ةيرخس مهسوءر اوكرحو اوبأف ٠ 01 وب هولاساو قافنلا

 ىأرلا اذهل ًاراكنإ هسأر ىّولف « كل رفغتسي كبنذب فرتعاو ةئكيهللا لوسر ىلإ ضما : هل اولاقو « لولس

 الإ مكل قبي ملو . 'تلعفف يلام ةاكز يطعأ نأب ىلع مترشأو , 'تنمآف ناميالاب ىلع مترشأ دقل : مهل لاق مث

 لاقف قافنلا ىلع اودرم مهأل « مهل رافغتسالا ةدئاف مدع ىلاعت نيب مث ! ! دمحمل دوجسلاب ينورمأت نأ

 عفني ال هنإف ؛ . مهل ةبسنلاب رمألا ىواستي يأ ممل رفغتست مل مأ مل ترفغتسا مهيلع ءاوس»
 نم سيئيتلل ةيآلاو : يواصلا لاق هلوسرو هللا ةعاط نع مهجورخو مهقسفل « ل

 هللا رفغي نلإ» "مهل ةواقشلا قبسل نونمؤي ال مهف . ءاوس همدعو دمحم اي كرافغتسا نإ يأ مهن

 هللا ّنإ» هلوقب هلّذع مث  نايصعلا ىلع مهرارص ل

 قانا + . نمحرلا ةعاط نع ًاجراخ ًاقساف ناك نم . ناميالل قفوي ال ىأ 4*نيقسافلا موقلا يده ال

 ىتحوللا لوسر دنع نم ىلع اوقفت آل نووقي نديذلا مسهل لاق مهمئارجو مهحتابق نابي

 : رحبلا يف لاق دمحم نع اوقرفتي ىتح نيرجاهملا ىلع اوقفنت ال اولاق نيذلا ة ةرجفلا مه ىأ «اوضفني

 . مهيديأب نيرجاهملا قزر نأ اونظ مهنأ يف مهمالحأ همس . هموق نم هقفاو نمو لولس نبا ىلإ ةراشرالاو

 اوناك ول ذإ ءءزهلا ليبس ىلع وه « هللا لوسر دنع نم ىلع )ف مهوقو .ىلاعت هللا ديب كلذ نأ اوملع امو
 هب ربع ىلاعت هنكلو . ظفللا كلذ سفنب اوقطني مل مهنأ رهاظلاو . ردص ام مهنم ردص ام هتلاسرب نيرقم

 )١( ريثك نبا ىف اذك دمحأ هجرخأ / 4 5٠ . ) )17نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح (7) . 777/48 طيحملا رحبلا ريسفت 9/4 ”



 ا نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 ريد 0 سو شاس# سر تام سلع ىلا تعمم بسمدسص# ا ماس و د -ٍ راس ا 5 0

 ةزعلا هلو ٌلّدأْلا ابنم نعألا نجرخبل ةنيدملا ىلإ انعجر نبل نولوقي 00 نوهقمي ال نيقفدنمل
 ج74 ير راسو يرن  ىر ص او ريص م 2 مالا 7 رص ماس ع ل 5 0 3 7 م جرو ص راس

 الو كلاومأ هلت ال ١ ا نيذلا اهمانب (7) نوسلعي ال نيقفلنملا نكللو نينمؤمللو ءهلوسراو

 0 هم - لد عمم 2 ماري خام ريب سس ياو ص . تب 000 2 ص را علا م موس يس وج سك 3١

 نا لبق نم مكنقزرام نم اوقفناو 8*4 نورسلحللا مه كيدلواف كلذ لعمي نمو هلأ ث ذ نع م دللوأ

 قزرلا حيتافم هديب ىلاعت وه ىأ «ضرألاو تاومسلا نسئازخ ِهَّلِلو» 2"ًالالجإو هل ًاماركإ هلوسر نع
 ال نيقفانملا نكلو# هدابع نع هللا لضف عنمي نأ دحأ كلمي الو « ءاشي نم عنميو ءاشي نم يطعي

 تاالاقمم نم نولوقي ام نولوقي كلذلف . هريبدتو هللا ةمكح نومهفي ال نيقفانملا نكلو ىأ «نوهقفي

 ىلإ انعجر نئل نولوقي» لاقف ةعينشلا مهلاوقأو مهحئابق ضعب ىلاعت ددع مث . . لالضلاو رفكلا

 6 ةرونملا ةنيدملا » اندلب ىلإ اندعو  قلطصملا ينب ةوزغ  ةوزغلا هذه نم ائعجر نئل نولوقي ىأ «ةنيدملا

 زعألاب ىنعو , لولس نباوه لئاقلاو . هبحصو ًادمحم اهنم ٌنِجرخنل ىأ «لذألا اهنم ٌرعألا ٌنجرخيل»
 ىلإ عحرو لاق ام لولس نبأ لاق ا .: نورسفملا لاق () هعم نمو هائج هللا لوسر لذألابو 6 هعابتأو هسفن

 هوبأ ءاج الف . هب نورمي سانلا لعجف ' هفيس لتساو ةنيدمل باب ىلع « هللا دبع » هدلو هل فقو « ةنيدملا
 لذألا انأو , زعألا وه هللا لوسر نإ : لوقت ىتح ًادبأ ةنيدملا لخدت ال هللاو . كءارو : هنبا هل لاق

 ًالعاف تنك نإف . يبأ لتقت نأ ديرت كنأ ينغلب : هللا لوسر اي لاقف لكي هللا لوسر ىلإ ءاج مث , اهلاقف
 "انعم ىقب ام هتبحص نسحنو هب قفرتن لب : لك هللا لوسر هل لاقف ! ! هسأر كيلإ لمحأ انأف ينرمف

 نينم ؤملاو هلوسر نم هديأو هزعأ نملو ةبلغلاو ةوقلا العو لج هلل ىأ 4نينمؤمللو هلوسرلو ةّرعلا هللوإ»
 نأ هللا نيبف . عابتألاو لاومألا ةرثكب ةزعلا نأ اومهوت : يبطرقلا لاق رصحلا ديفت ةغيصلاو . مهريغل ال

 مهلهج طرفل نيقفانملا نكلو ىأ «نوسلعي ال نيقفانملا نكلو# «نينم ؤمللو هلوسرلو هلل ةعنملاو ةزعلا
 الو مكلاومأ مكهُلُت ال اونمآ نيذلا اهءأ اي» هئادعأ نود هئايلوأل ةبلغلاو ةزعلا نأ نوملعي ال مهرورغو

 دالوألاو لاومألاب رارتغالا يف مهب هبشتلا نع نينم وملا ىهن . نيقفانملا حئابق ركذ امل «هّللا ركذ نع مكدالوأ
 مكيلع هضرتفا ام ءادأ نعو « هتدابعو هللا ةعاط نع دالوألاو لاومألا نونمؤملا اهيأ مكلغشت ال :' ىنعملاو

 يف يعسلاب مكلاومأ مكلغشت ال يأ : نايح وبأ لاق نيقفانملا تلغش امك . جحلاو . ةاكزلاو . ةالصلا نم
 يف ماع وهو هللا ركذ نع 3 مهحاصم ف رظنلابو 4 مهب مكرورسب مكدالوأ الو ءاهعمجي ذذلتلاو 4 اهئامغ

 يأ #«نورساخلا مه كئلوأف كلذ لعفي نمو# (0تاعاطلا رئاسو 3 ديمحتلاو 2 حيبستلاو . ةالصلا

 ينافلا ريقحلا اورثأ ثيح . نارسخلا يف نولماكلا مه كئلوأف « هتدابعو هللا ةعاط نع ايندلا هلغشت نمو

 . هللا ةاضرم ىف اوقفنأو ىأ «مكانقزرامم اوقفنأو» لجألا ىلع لجاعلا اولضفو 6 يفابلا ميظعلا لع

 ةصقلل ليصفت اهيفف قاحسا نبا ةريس ىلإ عوجرلا نسحتسي (”) . مدقتملا لوزنلا ببس رظنا (؟) . ؟!5 /8 طيحملا رحبلا ريسفت )١(

 . ؟/4/ طيحملا رحبلا (ه) . ١؟59 /18 يبطرقلا ريسفت (8) . حيضوتو



 نوقفانملا ةروس (59) ني

 ت25 2 4 سس حرس تل هع هع ل عع ول اس م ام

 نإ ين :رخأالول و ليف ثمنا مسد

 صا راموس يس را ب ا

 هو تواَمْعَتاَمي ريبخ هَل ل اج اَذإ اسفن هلل ارحاؤي نآو

 لحي نأ لبق ىأ «توم ا مكدحأ يتأي نأ لبق نمإ» لاومألا نم مكيلع هب اناضفتو مكانيطعأ ام ضعب نم
 لوقيف ىأ #بيرق لجأ ىلإ ينترخأ الول بر لوقيف» راضتحالا ةلاح يف حبصيو « ناسنإالاب ثتوملا

 ل و ل م ىلإ يوم تر او يتاوب ام در اي ترلا تادع

 ءاج اذإ هن هللا قل نلو# 2 تايب 5 ) كا 6 كردتسل ةدملا لوط ا : راضتحالا

 ةردابملا ىلع ضيرحت هيقو ؛ هرمع ىف ديزي نلو 4 هلجأ ىهتنا اذإ ناك ًايأ اذحأ هللا لهمي نلو ىأ #«اهّلجأ

 يأ «نولمعت امب ريبخ هللاو»هبر ءاقلل دعتسي ملو طرف دقو لجألا ءيجي نأ ًارذح . تاعاطلا لامعأب

 . اهيلع مكيزاجمو . رش وأ ريخ نم مكلامعأب ملاعو علطم

 : يلي اوف اهزجون نايبلاو ةحاصفلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت ٠ هغالتلا

 . نايبلاو ريرقتلا ىف ةدايز «نوبذاكل نيقفانملا ْنِإ دهشي هللاو» ماللاو إو مسقلاب ديكأتلا ١

 ام مهنأ نايبل هباوجو طرشلا نيب ةضرتعم تءاج «هلوسرل كنإ ملعي هللاوإ» ةيضارتعالا ةلمجلا
 كءاج اذإ#© لصألاو . ةلاسرلاب ةداهشلا مهاوعد يف مهبيذكت مهوت عفدلو . داقتعا نع كلذ اولاق

 ةيضارتعا ةلمجلا تءاجف «نوبذاكل نيقفانملا نإ دهشي هللاو . . هللا لوسرل كنإ دهشن اولاق نوقفانملا

 مث ٠ سرتلاك روذحملا هب ىقتيو هب رتتسي يام ةّنحلا لصأ نإف «ةّنج مهنامي أ اوذختا » ةراعتسالا - “٠

 . مهلاومأو مهءامد اومصعيل مالسإالا نورهظي اوناك مهخأل ةراعتسا انه لمعتسا

 . ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو «لذألا اهنم رعألا »8 نيبو «اورفك مث اونمآ» نيب قابطلا - 5
 عئاور نم وهو «ةدّنسم بش مهنأك مهوقل عمست اولوقي نإو» لمجملا لسرملا هيبشتلا -

 : ةنشلا

 . «مهل رفغتست مل مأ مهل ترفغتسا مهيلع ءاوسإ# بلسلا قابط - 5

 . كالحلاو ىزخلاو ةنعللاب مهيلع ءاغد يهو «هللا مهلتاق# ةيئاعدلا ةلمحلا 0

 . مالكلا قنور يف ديزي نآرقلا يف ريثك وهو ٠ تايآلا سوءرل ةاعارم لصاوفلا قفاوت -8

 رع نيح ةرونملا ةنيدملاب الإ قافنلا رهظي ملو . رفكلا اهب ناك امنإو ةكمب نكي مل قافنلا : هسنت
 )١( ريثك نبا ريسفت رصتخم / 6:5 .



 ناد نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 : رعاشلا لاق اى مهلاومأو مهئامد نوصل مالسإالا نورهظي نوقفانملا ناك دقو . هراصنأ رثكو مالسإلا

 الات ال نأ مهئامد نوصل الإ مالسإلا ىلإ اوبستنا امو

 ةقيقحب ناسنإالا ةفرعم ةزعلاف . هسفن لذي نأ ملسملل لحي الو « ربكلا ريغ ةزعلا :ةدئاتف

 كيف نأ نومعزي سانلا نإ : امهنع هللا يضر يلع نب نسحلل ليق . هسفنب ناسنإالا لهج ربكلاو . هسفن

 . «نينم ؤمللو هلوسرلو ةزعلا هللو» ةيآلا الت مث ملسملا ةزع هنكلو هيتب سيل : لاقف ًاهيتو ًاربك
 بجت وأ . هبر تيب جح هغلبي لام هل ناك نم » : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع : هتفيطل

 ةعجرلا لأسي امئِإف هللا قتا : سابع نبا ايلجر لاقف . توملا دنع ةعجرلا لأس ٠ لعفي ملف ةاكز هيف هيلع
 لوقيف توملا مكدحأ يتأي نأ لبق نم مكانقزر امم اوقفنأوإ ًانآرق كلذب مكيلع ولتأس : لاقف !! رافكلا

 .'ةيآلا « . . بيرق لجأ ىلإ ينترخأ الول بر

 # ا # +



 م

 عوام افا را ركع واس أو 0 7 يل عناجنلا قرم م9 3

 جلاعت يتلا ةيكملا روسلا وج اهوج نكلو 4 عيرشتلاب ىنعت يتلا ةيندملا روسلا نم نباغتلا ةروس

 . ةيمالسالا ةديقعلا لوصأ

 ناسنإالا عوضوم تنوانت مش 4 هتردق راثأو هتمظعو هللا لالج نع ةميركلا ةروسلا تثدعحت هدأ

 1 هللا ءالاب دحاحجلا رفاكلا ناسنالاو ( هب رب فرتعملا

 نم مهب لح امو هللا لسر تبذك يتلا ) ةيلاخلا ممألاو 3 ةيضاملا نورقلاب لاثمألا تبرضو داع

 . مهالضو مهدانعو مهرفكل ةجيتن . رامدلاو باذعلا

 . هوركنأ وأ نوكرشملا هب رقأ ٠ هنم دب ال قح ثعبلا نأ ىلع ةروسلا تمسقأو

 . هللا ةوعد نع ضارعالا نم ترذحو « هلوسر ةعاطو هللا ةعاطب ترمأو

 داهجلا نع ناسنإلا نوعنمي ام ًاريثك مهنإف . دالوألاو تاجوزلا ضعب , ةوادع نم ترّذح امك *

 5 ةرجهلاو

 نِإف . لخبلاو حشلا نم ترذحو « هنيد ءالعبال هللا ليبس ىف قافنإالاب رمألاب ةروسلا تمتخو
 5 هللا ليبس ىف داهجلا رطش وهو » هتاضرم ءاغتبا هللا ليبس ىف قافنإلا نم ؤملا تافص نم

 اهم زيمتي ةئيهو ةروص هب نوكي ىذلا ليكشتلاو طيطختلا : ريوصتلا «مكروصو» : ستشللا

 لوقلا وه معزلاو ءنظ «معزإ» لاكتلاو ةبوقعلا : لابولا «لابوإط ماهلا ربخلا : أبنلا «أبنإط هريغ نع
 ©( اومعز بذكلا ةينكو « ةينك ءيش لكل » : حيرش لاق « بذكلا ةيطم اومعز » مهوق هنمو نظلاب

 ةمايقلا موي يمسو « هتميق نودب هنم ءىشلا ذخأ اذإ ًانبغ هئبغ : . لاقي صقنلا : . هانعمو نبغلا « نباغتلا»

 , ناسحإلا ىف هريصقتب نم وم لا نبغو 3 ناميالا هكرتب رفاكلا نبغ هيف رهظي هنأل 5 نباغتلا موي



 موا نو رشعلاو نماثلا ءزجلا

 مهعنمف ليي يبنلا ىلا أو رجاه نأ اودارأو . اوملسأ ةكم لهأ نم ًالاجر نأ ىور ٠ :للورلا تب

 ةرجهلا اوكرتو مهوعاطأف ؟ ا مكقارف ىلع انل ربص الو مكمالابإ لع انريص : اولاقو 3 مهدالوأو عاوز

 , ةيآلا 0 مهورذحاف مكل ًاودع مكدالوأو مكجاوزأ نم ْن | اونمأ نيذلا اهمأ اي» ىلاعت هللا ل زنأف

20 

 م 2 روع 0 >0 رشم

 م

 سرلا رم يت رص رع ساس م مك جه مرت رة لا | را 7 ء 8 لس را ع عر

 رك روصو قحلأب سرا ا مج ريصب نولمعن امب 1 نمؤم 2-9 22

 سرح سس 6 رمح و 500

 7 ريصملا هّيَلِإَو مكَروَص نسحأَف

 ام عيمج هدجميو ىلاعت هللا هزني يأ «ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هلل حَبسُي» :ريثتسمفللا
 ددجتلا ديفت عراضملا ةغيصو . عاطقنا نودب ًارمتسم امئاد اه تاقولخم نم ضرألاو تاومسلا ىف

 وهو . هقلخ ىف لماكلا فرصتلاو ماتلا كلما العو لج هل ىأ ج«دمحلا هلو كلما هيلو ومالا

 كلملا رصح ةدافإل (مهيف رورجملاو راجلا مدقو , ىلاعتو هناحبس هنم معنلا عيمج - نأل ١ هدحو ءانثلل قحتسملا

 . لذيو زعيو . رقفيو ينغي . ءيش لك ىلع رداق ىأ «#ريدق ءيش لا هناحبس هيف دمحلاو
 وه هناحبس هل دمحلاو كلملا نأ نم مدقت ال ليلدلاكوهو . نوكيف نك هل لوقي امنإف ًائيش دارأ اذإو
 سانلا ان مكقلخ يذلا وه ىأ هتردق راثآ ضعبل ليصفت اذه « نمؤم مكنمو رفاك مكنمف مكفلخ يذلا

 . هبرب رفك نم مكنم نكل . هب نامرالا مكنم ردحاو لك ىلع بجي ناكف ٠ مكحللا عيدبلا لكشلا اذهب
 قادصم مكنمو 2 هقلخ ىذلا وه هنأو هقلاخب رفاك مكنم يأ : يربطلا لاق هقلاخب قدصو نمآ نم مكنمو

 ف نم رثكأ عطت نإوإ» نينم ؤملا ةلقو رافكلا ةرثكل ٠ نم وم ا ىلع رفاكلا مدقو «٠ «"هئرابو هقلاخخ هنأ نقوم هب
 ملاع ىأ «ريصب نولمعت امي هللاو»«روكشلا يدابع نم ليلقو» هللا ليبس نع كولضي ضرألا

 ىلاعت لصف مث . اهيلع مكيزاجيسو مكنوئش : نم ةيفاخ هيلع ىفخت ال . مكل امعأ ىلع علّطم ؛ . مكلاوحأب

 . ةغلابلا ا |مهقلخ يأ «قحلاب نضرالاو :تاوسسلا قلخو» لاقف هتينادحو لئالدو هتردق راثآ

 نسحأ يف مكقلخخ يأ «مكروص نسحأف مكروصو# ًاوهل الو ًائبع ال , نيدلاو ايندلا حلاصمل ةنمضتملا
 2 1 ور ا وو

 ةبسنلاب ةروص نسحأ هتروص نأ ملع . هئاضعأ بسانتو هتئيهو ناسنإالا لكش يف رظن نم نإف «ميوقت

 يأ «ريصملا هيلإوإ ”ههجو ىلع بكنم ريغ ًابصتنم قلخ هنأ هتروص نسح نمو . ناويحلا عاونأ رئاسل
 . 7١7/4 نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح )١(

 ةروصلا نسح نع هجرخي ال كلذ نأ باوجلاف .« لكشلاو رظنملا حيبق بق سانلا ضعب نإ : ليق نإف (7”) . 78/78 ىربطلا ريسفت (5)

 . هنم نسحأ وه نم ىلإ رظنلاب حيبق وه الو . ةيناسنإلا



 نباغتلا ةروس (584) 47

 نجر مص 2 ص مب ص رم رس ع رب سرب مصاص ص ا ل ع عع بس رص رص ب رح

 اوبن كني رلأ 42 رو دصلا تاّذب ملع أَو نوُلعمامو نورسام لعبو ضرأل او تاولمسلا فام عَ

 مهلسر مهين م تناك ,هلأب كلذ يد مل 1 تاَذَع سس مه ص لابو ًأوَناَذَ م لَك نم أورْمَك نيل

 وردكم نا عر يد ديس يعط ها قفا ا ونام َتدّنِيبْلا

 © يسن هَلَّلع َكلّذَو مَع اَم بَل َناعبْمل قو لب ل ا
 يف ام ملعي ىأ «ضرألاو تاومسلا ىفام ملعي# هلمعب الك ىزاجيف . نأملاو عجرملا هدحو ىلاعت هيلإو

 نم هنو رهظت امو هنوفخت ام ملعيو ىأ #نونلعت امو نورست ام ملعيو# تاقولخمو مارجأ نم تانئاكلا

 فيكف . ايافخلاو رارسألا نم رودصلا يف امب ملاع يأ «رودصلا تاذب ميلع هللاو» مكل امعأو مكاياون

 امب هملعب مث ٠ ..نيرالاو وارمسلا ل اجاعناي لات تل رحبلا يف لاق ؟ ةرهاظلا مكلامعأ هيلع ىفخت
 نم ال ١ ءيش هملع نع بيغي ال ىلاعت هنأ ىلع , رودصلا هتثكأ امب هملعب مث « هنونلعي امو دابعلا هيفخي
 وال تيتا لو كايفلا رجل  لماشلا ملعلاب أدتباف . تايئزحلا نم الو تايلكلا

 مهركذ مث . . "”باقعلاو باوثلاب هيلع ىزاجملا ىلاعت وه ذإ . ديعولا ىنعم يف هلك اذهو . مهرودص

 شيرق رشعم اي مكتأي ملأ يأ «لبق نم اورفك نيذلا أبن مكتأي ملأ لاقف مهلبق رافكلاب لح امب ىلاعت
 «مهرمأ لابو اوقاذف# ! ! لاكتلاو باذعلا نم مهب لح اذام . دومثو داع موقك ةيضاملا ممألا رافك ربخ

 ديدش باذع ةرخآلا يف مهو يأ «ميلأ باذع مهو ايندلا يف مهرفك ىلع ةميخولا ةبوقعلا اوقاذف ىأ
 هنوقوذيس امو ايندلا ىف هوقاذ ىذلا باذعلا كلذ ىأ «تانيبلاب مهلسر مهيتأت تناك هنأب كلذ» عجب

 ىلع ةلادلا . تاعطاسلا نيهاربلاو . تاحضاولا تازجعملاب ٍمهلسر مهت ةءاج هنأ ببسب « ةرخآلا ىف

 رشبلا نم لسرأ : بجعتلاو بارغتسالا ليبس ىلع اولاقف ىأ ؟ «اننودهب رشبأ ارلاتفؤ مهقدص

 مهدوبعم نوكي نأ اوركني ملو ؛ ًارشب لوسرلا نوكي نأ اوركنأ : يزارلا لاق انل ةاده نوريصي

 اوضرعأو . لوسرلاب اورفكف ىأ «اوّلوتو اورفكف» مهمالحأ ةفاخسو مهلوقع ةلقل كلذو ٠ (”ًارجح
 : يربطلا لاق مهتدابعو مهتعاط نع هللا ئيدتبا ىأ «هللا ىنغتساو# نمحر لا ىده حابتاو ناميالا نع

 ىف دومحم ٠ . هقلخ نع ينغ يأ «ديمح ينغ ُهّللاو) هلسربو هب مهنامل نعو 5 مهنع هللا ىنغتسا ىأ

 نع ىلاعت ربخأ مث . . نيملاعلا نع نغتسم هنأل . ةيصعم هرضت الو . ةعاط هعفنت ال . هتافصو هتاذ

 ةكم رافك ىعدا ىأ «اوثعبي نل نأ اورفك نيذلا معز# لاقف ةلاسرلل مهبيذكت دعب ثعبلل مهراكنإ

 : دمحم اي مهل لق يأ «نشعبتل يبرو ىلب لسقإ أدبأ مهتوم دعب مهزوبق نم مهئعبي نلهللا نأ اونظو
 يأ «متلمعامب نؤبنتل مثإل نئعبتلو ءايحأ مكروبق نم نجرختل يبرب مسقأو ١ متمعز ا( رمألا سيل
 ِهَّللا ىلع كلذوو# اهبنوزجُتو . اهريقحو اهليلج ٠ اهريبكو اهريغص . مكلامعأ عيمجب ب نربختل مث
 : يزارلا لاق ءادتبالا نم لهسأ ةداعإلا نأل . هللا ىلع نيه لهس . ءازجلاو ثعبلا كلذو ىأ «ريسي

 . 78/78 يربطلا ريسفت (”) #2 /# . ىزارلا رخفلا ريسفت (؟) . 7اا/ /8 طيحملا رحبلا ريسفت )1١(



 ضل نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 رو اص س 0. يسرم سرب ريب مو رمص ص جس مك لا لا لا

 وب كلذ و ابو اكن دلال ولسا

 اي رس حرص رت سرع صوص رص رتل لاس وع نس رس صا سرص ناصر رس م  سرلا سرس

 رثمنألا اَبتحَت نم ىرْجت تنجب هلخذبو - هتاعيس هنع رْفَكَي مَ لمص هب نول نمو باعت

 و موا م مس اة رورص سا 2 ح ضو

 رانلآ بلح َكيتلوَأ انياب ماكو أورمك َنيذْلاَو 32 مظعْلاْزَوَمْلآ كاد 3 أه نيديلخ

 00 سم بت ص

 آو هبل دن لأب نمؤي نمو أ نإ الإ ةّبيصم نم َباَصَأ آم نيو ريصملا سنو ايف َنطَح
 غلاب املو . . مهئاشنإ نم لوقعلا يف نوهأ مهتداعإ نأ ىلاعت ربخأف ؛ ًابارت اوراص نأ دعب ثعبلا اوركنأ

 لاقف نارقلاب كسمتلاو ناميالاب ماصتعالاب رمأ . ةبذكملا ممألا لاوحأ ركذو . ثعبلا نع راخرلا ف

 ىلع هلزنأ ىذلا نآرقلا اذهبو هلوسربو هللاب اوقدصف ىأ كانلزنأ يذلا رونلاو هلوسرو ِهَّللاب اونمآف»

 #«ريبخ نولمعت امي هللاوإ# تاملظلا رونلا ددبي [ى . تاهبشلل دّدبملا . ءاضولا رونلا هنإف ٍةِئيدمحم هيبن
 موي - بيهرلا مويلا كلذ اوركذاو ىأ #*عمجلا مويل مكعمجي موي» مكل امعأ نم ةيفاخخ هيلع ىفخت ال ىأ

 موي ١ يمس : ريثك نبا لاق ءازجلاو باسحلل دحاو ديعص يف اهلك قئالخلا هيف هللا عمجي يذلا  ةمايقلا
 عملا مدعو يضادلا ميم تلج اورايغم ل يرخالاو يلوالا هيو عع لات هللا نآل( صحا

 وه كلذ ىأ #« نياغتلا موي كلذ#» (') «دوهشم موي كلذو سانلا هل عومجم موي كلذ# ىلاعت هلوقك

 . ايندلا كرتب ةنحلا اورتشا نينم ؤملا نأ كلذو « ناعالا هكرتب هتراسخو رفاكلا نبغ هيف رهظي ىذلا 8

 ءىلا ذخأ وهو نبغلا نم هلصأو : نزاخلا لاق ني رفاكلا نبغ رهظف . ةرخآلا كرتب رانلا رافكلا ىرتش

 هي وا ميسر ووو

 نسر وو "7 ناسحبالا ل هريصتتب نم زم لك نيغ رهظي و« ناكألا هكرتب فاك لك نبع رلطوي رهظمف : ملسأ
 هللا حمي ٠ ًاحاص ًالمع لمعيو هللاب قدصي نمو ىأ «هتائيس هنع رّمكي ًاحلاص لمعيو هّللاب نمؤي

 نم يرجت يتلا « ميعنلا تانج هلخديو ىأ «رابهنألا اهتحت نم ىرجت تانج هلخديو# هبونذ هنع ىلاعت
 ال . ةايحلا دبأ تانجلا كلت ىف نيميقم ىأ «أدبأ اهيف نيدلاخ# ةنجلا ٌراهنأ اهروصقو اهراجشأ تحت
 ةداعسلاو . هءارو زوف ال ىذلا زوفلا وه كلذ ىأ 4ميظعلا ٌروفلا كلذ اهنم نوجرخي الو نوتومي
 . هتردقو هللا ةينادحوب اودحج نيذلاو ىأ «انتايآب اوبذكو اورفك نيذلاو# اهدعب ةداعس ال يتلا

 يأ «اهيف نيدلاخ رانلا باحصأ كفاوأ# ميركلا نآرقلا تايآبو ثعبلا ىلع ةلادلا لئالدلاب اوبذكو

 رفكلا لهأل ًارقتسمو ًاعجرم رانلا تسئبو يأ «ريصملا سنبوإ» ًادبأ اهيف نيثكام ٠ . منهج مهام كئلوأ

 الإ ةبيصُم نم باصأ امإ» لاقف هتدارإو هئاضقب نوكلا يف ثدحي ام لك نأب ىلاعت ربخأ مث . . لالضلاو

 نسمؤي نمو# هردقو هللا ءاضقب الإ . هدلو وأ هلاموأ هسفن ىف ةسضم ادخل باصأ ام ىأ يدنلا نذإب

 اضرلاو ربصلل هبلق ردبي , هردقو هئاضقب ةثداح لك نأ ملعيو هللاب قدصي نمو يأ «هبلق ده هللاب
 هأطخأ امو . هئطخيل نكي مل هباصأ ام نأ ملعي ىتح . نيقيلل هبلق دبي : سابع نبا لاق ناميالا ىلع هتبثيو

 ١٠١4/4 نزاخلا ريسفت (10) . 0.8 / ريثك نبأ رصتخم ريسفت (؟) . 7/5. ىزارلا رخفلا ربسفت )١(



 © نيبلا مكين َفِلوُسَر لعام مينو نإف نرسل امطار هلل أوعيطأو 5 ممل هن را هل 1 هم ل

 اودع رك دنلوأو رك وأ نم نإ انما نيل ابيات نيج وُ لعوعلفهَّللا لو وهال ب
 دلو جر رب سوا حل ارو رار مر م حو 20001 ا

 ةنتف رق دللواو ركل ام ١ 5 ميحر روُمع هَل َنإَف اور فْغَتو اوحفصتو أوفعت نإو مهورذحاف كل

 مص ةوع رام

 22 مظعرحأ و بهدنع هَّلَأَو

 ءاضقل ملسُيو اهب ىضريف هللا دنع نم اهنأ ملعيف ةبيصملا هبيصت لجرلا وه : ةمقلع لاقو "”هبيصيل نكي مل
 ىف الو ضرألا ىف ء ءىيش هيلع ىفخي ال ؛ ءايشألا لكب ملاع ىلاعت وه ىأ « ميلع ءيش لكب هللاو» ©'"هللا

 ضري ملو "'ههرك نم ةهارك الو . هرمأل ملسو داقنا نم ميلست هيلع ىفخي ال يأ : يبطرقلا لاق ءامسلا

 نم مكل عرش ام لك يف هلوسر رمأو هللا رمأ اوعيطأ ىأ #لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأو# هئاضقب

 ىلع افإف متيلوت نإفإ هللا ةعاطك ةبجاو لوسرلا ةعاط نأ نايبلو ديكاتلل رمألا رركو . يهاونلاو رماوألا
 سيلف . ناميالاو ةيادهلا نم هيلإ مكاعد ايف لوسرلا ةباجإ نع متضرعأ نإف يأ «نييبملا ٌغالبلا انلوسر
 مقتني هللاو « هيلع ام ىدأ دقو ةلاسرلا غيلبت الإ لوسرلا ىلع سيل ذإ « مكيلع كلذ ررض امنإ ررض هيلع
 هيلع « هريغ قلاخ الو . هاوس دوبعم ال العو لج هللا ىأ «وه الإ هلإ ال هللا» هرمأ فلاخو هاصع نم

 ىف نونمؤملا انعأ اولكوت هدحو هيلعف ىأ #«نونموؤملا لكوتيان هللا ىلعو# بأملاو عجرملا هيلإو داتعالا

 هيفو . هيلإ ءاجتلالاو « هللا ىلع لكوتلا ىلع هلق يبنلل ثحو ضيرحت وهو : يواصلا لاق مكرومأ عيمج

 مكجاوزأ نم نإ اونمآ نيذلا اهأ اي» هديبأتو هرصنب اوقثيو هللا ىلإ اوئجتلي نأب « كلذ ةمألل ميلعت
 . مكل ءادعأ دالوألاو تاجوزلا ضعب نإ نينمؤملا رشعم اي يأ مهو رذحاف مكل ًاودع مكدالوأو
 لاق مهوعيطتو مهل اوبيجتست نأ اورذحاف « هللا ةعاط نع مكنوطبثيو ء هللا ليبس نع مكنودصي

 الإ اورجاهم ملف ٠ ,ةرجهلا نع مهدالوأو مهجاوزأ مهطبثف . ةرجهلا اودارأو اوملسأ ًاموق نإ : نورسفملا

 مهجاوزأ ةبقاعمب اومهو اوفسأو اومدنف . نيدلا ىف اوهقف دق سانلا اوأر بِك هللا لوسر اوتأ ا|لف . ةدم دعب

 اوفعت نإوإ» دالوألاو جاوزألاب هللا ةعاط نع لغشنا نم لك معت ةيآلاو , ”ةميركلا ةيآلا تلزنف مهدالوأو

 مترفغو « مهنم ردص امع متحفصو « ريخ لا نع مكطيبثت ف مهنع متوفع نإو يأ «اورفغتو اوحفصتو
 متلماعام لثمب مكلماعي « ةمحرلا ميظع ة ةرفغملا عساو هللا نإف يأ «ميحر ٌروفغ هللا نإفإ» مهتالز مهل
 , هقلخل ىلاعت هللا نم ءالتباو ًارابتخا الإ ٌدالوألاو لاومألا تسيل ىأ #«ةنتف مكدالوأو مكلاومأاهنإ»

 هلا رك 4 قل ع دل دلل واج قالا للا ور جر حر هيل عرس

 ىف بيغرت ةيآلاو ؛ هللا ةعاط نع دالوألاو لاومألا مكلغشت الف . ايندلا عاتم نم مظعأ باوثلاو رجألا نم

 )١( ريثك نبارصتخم (7) . م٠ /78 ىريطلا ريسفت "/ 6٠١ . )( يبطرقلا ريسفت ١1٠/١8
 )4( نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح 7١7/4 . ) )2مدقتملا لوزنلا بيس رظنا .



 نكن نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 - رباب م مو ءسد# م رم ا ري سى ساو مو رف امص وع رس ع وع ب رص ل سا نس ئ

 مه كينلواف ءهسفن م قوي نمو كش اري أوقفنأو أوعيطأو اوعمتأو منعطتسأام هللا أوقن

 مِللَع لع وكس هلأ ركلرفغيو ركل هفعاضي انسحاضرق هللا وضرفت تا ن) َنوُحلْممْلا 70 وس وبر مصاص رص ىلا سالو رسرر 2 © 0 ير را ريب مرو

 © مكحك ا ملا ةَدبَفلآَو بعل
 يأ «متعطتسا ام هللا اوقتاف» اهب سانلا نتف يتلا دالوألاو لاومألا ىفو . ايندلا ىف ديهزتو ةرخآلا
 : نورسفملا لاق نوقيطت ال ام مكسفنأ اوفلكت الو . مكتقاطو ميدهج هللا ةعاط ىف نونم ؤملا اهأ اولذبا

 اهءانتجا نم دب الف تاروظحملا يف امأو . هتقاط ردقب اهنم ناسنإالا يتأي لامعألا لئاضفو تارومأملا ىف اذه

 مكتيهن امو . متعطتسا ام هنم اوت : رمأب مكترمأ اذإ ) : لاق هنأ لِي يبنلا نع ىور ام هيلع لديو ةيلكلاب

 هنع نوهنّتو هب نورمؤُت اهف اوعيطأو ء هب نوظعوت ام اوعمساو ىأ «اوعيطأو أاوعمساو# 0( هوبنتجاف هنع

 حش قوي نمو» مكسفنأل ًاريخ نكي . مكلاومأ نم هللا ليبس ىف اوقفنأو يأ « مكسفنال ًاريخ اوقفنأو»
 لكب زاف دقف . سفنلا هيلإ وعدت ىذلا عمطلاو لخلا نمي ملس نمو ىاإ #نوحلفملا مه كئلوأنهسفن

 ء سفن بيط نع هللا ليبس يف متقدصت اذإ يأ «مسكل هفعاضُي ًانسح ًاضرق هَّللا اوضرفُت ْنإإ» بولطم

 ىلإ ناسحرالا يف غيلب ففطلت ضرقلا : ةروصب ةقدصلا ريوصت ىفو ٠ باوثلاو 0 ا نإف

 نسحملل ركاش يأ #ميلح روكش هللاو» مكتائيس مكنع حميو يأ «مكل رفغيو# ءارقفلا
 وه ىأ # ةداهشلاو ؛ بيغلا ملاع# مهمونذ ةرثك عم ةبوقعلاب مهلجاعي ال ثيح دايعلاب ميلح ى هناسحإ

 يف ميكحلا هكلم يف بلاغلا يأ *ميكحلا زيزعلا» ةيفاخ هيلع ىفخت ال ء رضحو باغ امب ملاعلا ىلاعت
 . ةعلص

 : يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت . هغالتلا

 قابطلاو «ةداهشلاو بيغلا# نيب كلذكو «نم ؤم مكنمو رفاك مكنمف# لثم مسالا يف قابطلا - ١

 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو «نونلعت امو نورست ام ملعي» لثم لعفلا يف

 .. كمحلاو كلملا هدحو هل ىأ «دمحلا هلو كلملا هل رصحلا ةدافاال رو رجملاو راحلا ميدقت - ؟

 نإف « ةراعتسالا قيرطب رونلا نآرقلا ىلع قلطأ 4انلزنأ ىذلا رونلاوإ ةفيطللا ةراعتسالا

 . تاملظلا رونلا ليزي امك. تاهبشلا ليزي نآرقلا

 نيبو ةيآلا « . . ًاح اص لمعيو هللاب نمؤي نموإ» نيرفاكلا ءازجو نينمؤملا ءازج نيب ةلباقملا - 4
 . ةيآلا «اهيف نيدلاخ رانلا باحصأ كئلوأ انتايآب اوبذكو اورفك نيذلاو#

 . لكشلا يف تاكرحلا فالتخال «مكروص نسحأف مكروصوإ# صقانلا سانجلا

 )١( ناخيشلا هجرخأ .



 نباغتلا ةروس (54) نضل

 : 4 لوسرلا اوعيطأوهللا اوعيطأو#ةعاطلانأشب ءانتعاو ديكأتلاىف ةدايز لعفلا راركتب بانطالا تو

 . ةغلابملا غيص نم ليعفو لوعف نأل «ميلح روكش هللاو» ةغلابملا ةغيص - 4

 هللا ليبس ىف قافنإلا هّبش «مكل هفعاضي ًانسح ًاضرق هللا اوضرقُت نإ# ةيليثمتلا ةراعتسالا -4

 فيطل نم وهو « ليثمتلا قيرطب كلذو ءافولا بجاو ًاضرق هللا ضرقُي نم. ءارقفلا ىلع قدصتلاو
 : ةراعلا عيدبو ةراعتساالا

 زيزعلا ةداهشلاو بيغلا ملاع» «ميلح روكش هللاوإ لثم لصاوفلا قفاوتل مصرملا عجسلا - ٠

 . «ميكحلا

 ( نباغتلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت د

 عا # +



 نضذح

 5 ل م م م م

 5 1 نر يزال 7 5
 ٍ نع 2 تو 0 0

 ل نيمو رم 0-4 ١
 ع 2 -

 انسَعَتْقا تما اهني برأو 0
 ١ ا 7 0-0 11

 ةروُسْلا_يكذي نمي

 نايبك . نيجوزلا لاوحأب ةقلعتملا ةيعيرشتلا ماكحألا ضعب تلوانت دقو ةيندم قالطلا ةروس

 عضرملا رجأو . ىنكسلاو « ةقفنلاو . ةدعلا نم قالطلا ىلع بترتي امو . هتيفيكو ينسلا قالطلا ماكحأ

 ترمأف  يعدبلا قالطلاو . ينسلا قالطلا  قالطلا ماكحأ ءدبلا يف ةميركلا ةروسلا تلوانتو

 تقولا يف ةجوزلا قيلطت ىلإ تعدو . ةيجوزلا ةايحلا رارمتسا رذعت دنع . قرطلا لضفأ كولسب نينم ؤملا
 . اهتدع ءاضقنا ىلإ اهكرتي مث . عامج ريغ نم ًارهاط اهقلطي نأ وهو . عورشملا هجولا ىلعو بسانملا

 نإف + ةيجرزبلا رع لصف قف اوعربتي الونارلهمتيا نأ لاجرلل ةوعد يملإلا هيجوتلا اذه ىفو 4

 . ةرسألل مده هنأل قالطلا حيبُأ امل ةيرسقلا تارورضلا الولو هللا ىلإ لالحلا ضغب :رأ قالطلا

 ىلع دمألا لوطي الئلو . باسنألا طلتخت الثل . اهئاهتنا طبضل ةدعلا ءاصحإ ىلإ ةروسلا تعدو *

 . هرماوأ نايصع مدعو « هللا دودح دنع فوقولا ىلإ تعدو . ررضلا اهقحليف ةقّلطملا

 . ضرموأ ربكل ضيحلا مد اهنع عطقنا يتلا سئايلا ةدع تنيبف . ةدعلا ماكحأ ةروسلا تلوانتو

 . داشربالاو هيجوتلا عم نايب حضوأ هتنيبف لماحلا ةدعو . ةريغصلا ةدع كلذكو

 بيهرتلابو « ةرات بيغرتلاب « هللا ىوقت » ىلإ ةوعدلا ترركت ةيعيرشتلا ماكحألا كلت لالخ يفو
 . ةقفنلاو ىتكسلا ماكحأ تحضو امك . نيجوزلا دحأ نم ملظوأ فيح عقي الثل ء ىرخأ

 نع تتع يتلا ةيغابلا ممألاب ةلثمألا تبرضو « هللا دودح ىدعت نم ريذحتلاب ةروسلا تمتخو

 قلخو . قابط تاومس عبس قلخ يف هللا ةردق ىلإ تراشأ مث . رامدلاو لابولا نم تقاذ امو « هللا رمأ

 . نيملاعلا بر ةينادحو ىلع نيهارب اهلكو ١ نيضرألا

 «ًاملع ميش لكب طاحأ دق هللا نأو. . ىلإ. . ءاسنلا متقلط اذإ يبنلا اهبأ ايل: ىلاعت هللا لاق

 . اهتياهن ىلا ةيركلا ةروسلا ةيادب نم



 قالطلا ةروس (56) مو

 سه دوب ص بر ف 0

 مع - رعب مي تن 0

 م يرق ريب سيرا - ا مه ريل س#ةغم ت2 ري ر_دالمل اسهل س يزن وجحمص سمس 5 2 < ةاطرمص

 نم نهوجر حن ال بر لأ ارنا ل نهوقلطف ءاسنلا مقلط اذ | ىنلأ اهاكي

 قيرطب اوطبضا «اوصحأ#» اهمحر ةءارب ةفرعمل ةأرملا اهيف سبتحت يتلا ةدملا 4ةدعلا» : ستفنللا
 #«# تتعو ريثك « نيأك» متككش # متبتراو» مكعسوو مكتقاط « مكدجو» هيفاك # هبسح# ددعلا

 . ًاكالهو ًاراسخ «ًارسخ# ًاعيظفو ًاعينش ًاركنم «ًاركذ# تضرعأو تربجتو تربكت

 0 7 , : كورلا بس

 ل ل ا ا

 اهمأ اي» ىلاعت هللا لزنأف اهلهأ تتأف ةصفح هِي هللا لوسر قّلط : لاق سنأ نع ىورو - ب

 كجاوزأ نم يهو « ةماوق ةماوص اهنإف اهعجار : هل ليقف «نهتدعل نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذإ يبنلا
 . ؟”ةنحلا ىف كئاسنو

 نم ةعامج لاق «ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو» ىلاعت هلوق لزن امل هنأ يورو - ج
 نم ضيحملا نم نسئي يئاللاوإ تلزنف ربك وأ رغص نم اهل ءرق ال نم ةدع اهف : هللا كسر اي ةاحصلا
 . ةيآلا درع رهشأ ةثاداث نهتدعف متبت ترا نأ مكئاسن

 .هتمألو هل ماع مكحلاو هلي يبنلل باطخلا «ءاسشلا معقّلط اذإ يبتلا اهيأ اي» : ريميمللا

 . كموقو تنأ لعفا ىأ اولعفا نالف اي : ريكو موملا نسيترل لاقي اك , هل ايظعت ةلككءادنلاب وه صخو
 « متقلطإ» ةعامجلا ظفلب بطوخ كي يبنلل باطخلا : يبطرقلا لاق ميظعتلاو ميركتلا ليبس ىلع ءادن وهف

 «نمهتدعل نُموُفلطف ءاسنلا قيلطت متدرأ اذإ نونم لا اهيأ ايو يبنلا اهبأ ا : ىنعملاو '*:أيخفتو ًاوظعت

 نم ًارهاط يأ : دهاجم لاق ضيحلا يف نهوقلطت الو . رهطلا يف كلذو ؛ نهتدعل تالبقتسم نهوقلطف يأ

 امل قّلطُي نأ ىلاعت هللا رمأ يتلا ةدعلا كلتف ٠ اهّسمي نأ لبق ًارهاط اهقلطيلف ) : هِي هلوقل عامج ريغ

 نألو ؛ ررضتتف ةدعلا اهيلع لوطت الثل ضيحلا تقو ةأرملا قالط نع يه امنإو : نورسفملا لاق ("”( ءاسنلا

 يف اهعماجي مل هنوكو « ًارهاط تناك اذإ ام فالخب اهقالط يف عرستي هلعجت . جوزلل ةرقنم ضيحلا ةلاح

 ررض كلذ يفو لمحلا عضول ضيحلا نم ةدعلا لقتنتف ؛ , "لمح ءطولا كلذ نم لصحي الثل ٠ رهطلا كلذ

 َهَّللا اوقتاو» باسنألا طلتخت التل ةلماك ءارقأ ةثالث اهولمكأو اهوطبضا ىأ «ةَّدِعلا اوصخحأو# رهاظ
 ال ىأ «نهتويب نم نهوجرخت الإ» هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب ؛ نيملاعلا بر هللا اوفاخ ىأ «مكبر

 )١( ريثك نبا ريسفت رصتخم (7) . ملسمو ىراخبلا هجرخأ / 11 © ٠  )5يبطرقلا ريسفت (4) . 748//17 يناعملا حور 1148/18 .

 نايبلا عئاور انباتك يف عيرشتلا ةمكح رظنا (5) . مدقتملا لوزتلا ببس صناو نيحيحصلا يف ثيدحلا (ه) 5/17 5١ ,



 4 نو رشعلاو نمأثلا ءزجلا

3] 
 مص 4م ع 1 لا لا 0ك لا ا ا تا اا ا ل لا 3 ى ررتر ل0 0 ا م س جروس كَ رو

 ,هسمفن ملظ دقق هللأ دو دح دعني نمو هللا دودج كلنو ةئيبم ةشحافب نيئاينأ ا نجري ال و نينوي

 لع ري ومس جرترت س س14 مك تل ا ا لا لا ا

 فورعم نهوقراف وأ فورعمي نهوُكس سماق نهج < نبذ > [مأ كَ دعَب تدخل لعل رمال

 كاس سس 7 م ريت سرت ام راس رخ سرت سه صصو ري 8

 قي نمو صخ .ويلأو للي نمْؤي يل دش أوميقأو ركشم لدع ىوُذ أودهْشأو

 مشحافب نييتأي نأ الإ نجرخي الوط نهتدع يضقنت نأ ىلإ نحل مكقارف دعب . نهنكاسم نم نهوجرخت

 ىنزلاك ًاحيبق ًالمع ةقلطملا تفراق اذإ الإ . نهتدع ىضقنت ىتح تويبلا نم نجرخي الو يأ «ةنيبُم

 نم ةقّلطملا ةأرملا لجرلا جرخُي نأ ىلاعتو هناحبس هللا ىهن : ليهستلا يف لاق اهيلع دحلا ةماقرال جرختف

 نأ الو « اهتيب نع ًاجراخ تيبملا اهل زوجي الف . اهرايتخاب جرت نأ يه اهاهنو 5 هيفااهنلط ىذلا نكسلا

 حيبت يتلا ةشحافلا ف فلتخاو ةأرملا ةنايصو بسنلا ظفحل كلذو , فرصتلا ةرورضل الإ ًاراهن هنع بيغت

 ةءاذبو راهصألا عم مالكلا ءوس هنإ ليقو . اهيلع دحلا ةماقإال جرختف ىنزلا اهنإ : ليقف ةدتعملا جورخ

 ةودح كلتوإو "”« مكيلع نشحفي نأ الإ ةءارق هديؤيو , ىنكسلا نم اهقح طقسيو جرختف ناسللا
 جرخي نمو يأ «هسفن ملظ دقف هللا دودح دعتي نموإ» همراحتو هللا عئارش يه ماكحألا هذهو يأ 4ِوّللا

 اهب رضأو , باقعلل اهضيرعتب هسفن ملظ دقف هاب رخاي الو اهريغ ىلإ اهرواجتو ب ماكحألا هده نع

 . ةنسلا قالط ىدعتي نميف ديدشت اذهو : يزارلا لاق هيلإ هتجوز عاجرإ ناكمإ هسفن ىلع توف ثيح

 ثدحي اذام عماسلا اهبأ فرعت ال ىأ «ًارمأ كلذ دعبثدحُي ِهّللا لعل ىردت الإ ةدعلا ريغل قلطي نمو

 ةبغرلا ىلإ اهنع ةبغرلا نمو « اهتبحم ىلإ اهضغب نم هبلق بّلقي هللا لعلف ؟ رمألا نم قالطلا كلذ دعب هللا
 ةبحملاو . اهقالط ىلع مدنلا ديري : سابع نبا لاق امل ًاهراك ناك امدعب هتجوز يف ًابغار هلعجيف « اهيف
 نهوكسمأق# كلذ نبراقو ةدعلا ءاضقنا ىلع نفراش اذإف ىأ 4نهلجأ نغلب اذإفإ» "”ةدعلا ىف اهتعجرل
 رمأ امك نهتبحص يف ناسحإلا عم حاكنلا ةمصع ىلإ نهوعجارف يأ «فورعمب نهرقراف وأ هفورعمبب
 ناسحإ وه فورعملاب كاسميالا : نورسفملا لاق نهسفنأ نكلميف نهتدع يضقنت ىتح نهوكرتا وأ « هللا
 ءادآ وه فورعملاب قارفلاو ؛ ةدعلا اهيلع لوطتل ةعجرلا ىف ةراضملا دصق ريغ نم « ةقفنلا ةيفوتو ةرشعلا

 «مكنم لدع يوذ اودهشأوإ اهقوقح عينج ةيفوت عم طورشلاب ءافولاو , قالطلا دنع ةعتملاو . قادصلا
 امهتنامأو امهنيد يف نوقثت نمثم ةماقتسالاو ةلادعلا لهأ نم نيصخش . ةعجرلا وأ قالطلا دنع اودهشأو ىأ

 دنعو #متعيابت اذإ اودهشأو# ىلاعت هلوقك ةفينح يبأ دنع هيلإ بودنم داهشإالا اذهو : رحبلا ىف لاق

 وهو ءامحألا ىلع ناسللاب ءاَدَبلا هنأ ًاضيأ نيا ا نع كوورور نان مكاو فلفو ةرعبتم ناز ىتاتس ونا لفوق نزلو ةقجافلا رعت قر
 ١75/4 ليزنتلا مولعل ليهستلا (؟) . بعك نب يبأ لوق
 قارتفاب حرفي ثيح سيلبيإ هودع ةقفاومو . ةيجوزلا ىرع ماصفنا نم هيف امل . قالطلا ضغبي ناك امل ىلاعت هللا نإ: ميقلا نبا لاق ()

 كلذ ري ىلع همرحو ةدسفملا هب عفدنتو . ةحلصملا هب لصحت هجو ىلع هعرش ٠ ةجوزلا وأ جوزلا هيلإ جاتحي كلذ عم ناكو ٠ نيجوزلا

 تلصحو فالخلا بابسأ تلاز نإف ٠ . اهتدع يضقنت ىتح اهكرتي مث . ةدحاو ةقلط , عامج ريغ نم ًارهاط اهقلطي نأ هل عرشف ٠ هجولا

 نساحم نع ًالقن « هيف نذأو هعرش ىذلا وه اذهف . رايتخالاو ةلهملا نمز لوطيل ءورق ةثالث ةدعلا لعجو « اهتداعإ ىلإ ليبس هل ناك ةقفاوملا

 . 0875/15 ليوأتلا



 قالطلا ةروس ("8) ٠و

 همة ري # مسمع را را ا ا الا لا لالا للا ا ا . "1 وج رص وج ع م م لي
 .رنأ بطن بسحر لع ليو بلكي نه 2 جر هل لعجي هللأ

 ىخرتم سر يجرون روش ومو سرلا دعا لص رع رع تح نس

 رمش ةثللث نبهتدعف ءف متين رأ نإ ركمي أسن 3 نم ضيحمل أ نم نس ىعَلا وح اًرَدَك م لكل هلآ َلَعَجَدَ

 كاس لص * قر و + يرث سوال د

 48 امسي ءهمأ نم هَل لعجي هلل ٍقَسِي نمو نهلمح نعضي نأ َنهلِجَأ لامحألا تلو ل

 نود قحلاب اودهشا ىأ «ِهَّلل ةداهشلا اوميقأو# ©١ةقرفلا ىف هيلإ بودنم . ةعجرلا ىف بجاو ةيعفاشلا
 هيلع دوهشملا وأ هل دوهشملل ةاعارم نودو «رييغت الو ليدبت ريغ نم ىلاعت هللا هجول ًاصلاخخ . دحأل زيحت

 اغإ . ماكحألا نم هانعرش يذلا اذه ىأ «رخآلا مويلاو ِهّنلاب نمُّوي مكنم ناك نم هب ظعوُي مكلذ»

 هللا قّثي نمو» ةرخآلا رادلا ىف باقعلاو باسحلا فاخنو 6 هللا ىشخي ىذلا نم وما ةياطمتبو عطني

 لك نم هل لعجي . هدودح دنع فقيو هللا بقاري نمو يأ 4بستخحي ال ثيح نم هقزريو ًاجرخ هل لعجي

 نبا دنع تنك : دهاجم لاق هملعي الو هلابب رطخي ال هجو نم هقزريو 3 ًاجرحم قيض لك نمو . ًاجرف 7

 قلطني : لاق مث « هيلإ اهدار هنأ تنئظ ىتح تكسف ٠ ثالث هت هتأرما قّلط هنإ : لاقف لجر هءاجف سابع

 هللا قتي نمو# لوقي ىلاعت هللاو ! ! سابع نبا اي : سابع نبا اي: لوقي مث هتقومأ بكريف مكدحأ

 لاقو «”كتأرما كنم تنابو كبر تيصع . اجرخم كل دجأ الف هللا قتت مل كنإو «اجرخم هل لعجي
 هللا لوسر ىتأف . هنبا نوكرشملا رسأ « يعجشألا كلام نب فوع » يف تلزن دقو ةماع ةيآلا : نورسفملا

 . ربصاو هللا قتا : هل ٍةيلاقف ؟ينرمأت (ف همأ تعزجو ينبا رسأ ودعلا نإ : لاقو ةقافلا هيلإ اكشو كي
 عرق ذِإ هتيب يف وه انيبف . هتأرماو وه لعفف « هللاب الإ ةوق الو لوح ال » لوق نم ارثكتست نأ اهايإو كرمأو

 هقز ريو اجرخم هل لعجي هللا قتي نمو# تلزنف اهقاتساف ودعلا اهنع لفغ لبوالا نم ةئام هعمو . بابلا هنبا

 ايف هب قثيو . هللا ىلع دمتعي نمو ىأ #هّبسح وهف هللا ىلع لكوتي نمو# 4*٠ بستحي الثيح نم
 ال بابسألاب ذخألاو 2 همهأ أ ام هافك هرمأ هيلإ ضوف نم ىأ : ٍ ىواصلا لاق هيفاك هللا نإف . ةبانو هباصأ

 قح هللا ىلع متلكوتول ) ثيدحلا يفو ؛ 6 بايسألا كلت ىلع دمتعي ال نكلو هب رومأم هنأ 2 لكوتلا ىفاني

6 
 عيمج يف هرمأ دفان يأ «ورسمأ غلاب هللا نإ ( ًاناطب حورتو ًاصاخ ودغت .ريطلا قزري امك مكقز رل هلكوت

 اذإ دبعلا نآل , هل ديكأتو لكوتلا ىلع ضح اذهو : ليهسلا ف لات ءيت رجعي ةوتديرب اه غلي ع هقلح

 ميش لكل ُهَّللا لعج دقإل «":هاوس ىلع لّوعي ملو هدحو هللا ىلع لكوت . هللا ديب اهلك رومألا نأ ققحت

 لاق ةيلزألا ةمكحلا بسح 5 ًادودحم ًاتقوو ًامولعم ًارادقم . رومألا نم رمأ لكل هللا لعج دق يأ «ًاردق

 ةقّلطملا مكح هناحبس نِّيب مث 0 (”هيلإ يهتني ًالجأ ءاحخرلاو ةدشلا نم ءىش لكل لعج ىأ : : يبطرقلا

 يأ «متبترا نإ مكئاسن نم ضييحملا نم نسي يئاللاو# لاقف اهنس ربكل وأ اهرغصل ضيطحت ال يتلا

 نهمكح اذهف ؟ نهتدع فيك متلهجو متككش نإ. نهنس ربكل نهضيح عطقنا يتاوللا ةوسنلاو

 4٠/78 ١ ىربطلاو ١١١/١8 يبطرقلا رظنا (؟9) ,. 2م" ليواتلا نساحم نع (7 . 781/8 طيحملا رحبلا 01(

 ١34218 يبطرقلا (/) . ١78/4 ليهستلا (5) . ىذمرتلا هجرخخأ (6©) . ١7ه ك4 نيلالحلا ىلع ىواصلا ةيشاخ (54)



 6:١ نو رشعلاو نماثلا ءزجلا

 روم م ىرب وع ضو لئا مو ير اس را ل لا 7 ةاص سرس ى يمص راسم # مار راو ساد

 ُثيَح نم نهونكسأ 2113011111 ٌيلإ + بهلزلأ هللآ هأ َكِلَذ

 موصل يال 3 سيصل هر خم سم مه لس صر يارب“ ا مص را صم ىرلا سارا سا رخال

 نعضي, نهح نيييلع اوقفناف يلح لو 0 : نيلع اوقيضتل نهوراضت يك اي

 مرا دار جر ص هولا ع ص رف مود ىلا سوم طك ريب يرك رب سس جرن ص سو 0 ماو

 يهل عضرتسف مترساعت نإو نر 1 اورمتاو نهروجا نهوتاعف ركل نعضرانإف نهلمح

 مل يئاللاوو» ا ل او يوم ب يحاك هيو

 نعضي نأ نهلجأ لامألا تالوأو» رهشأ ةثالث نهتدع نهرغصل نضحب مل يتاوللا كلذكو ي أ «نضحي

 اهجوز اهنع ىفوتم وأ . ةقلطم تناك ءاوس . لمحلا و اهتدع يهتنت لماحلا ة ةأرملاو يأ  «نيلح
 مرح ام بنتجبو , هلاعفأو هلاوقأ ف هللا ىشخي نمو يأ «أرسُي ورمأ نم هل لعجي هللا ققي تي نمو#

 هللا مكح وه كلذ يأ «مكيلإ هلزنأ ِهَّللا ٌرمأ كِلذإ ريخ لكل هقفويوهرمأ هيلع لّهسي « هيلع هللا

 هنع رفكُي َهَّللا قّتي نمو» هاضتقمب اولمعتو «٠ هيباورقانل نوم زل ابيأ كلعدللا . ميكحلا هعرشو
 يواصلا لاق باوثلاو رجألا هل فعاضيو « هبونذ هنع حمي هبر تي نمو يأ #ًارجأ هل مظعُيو هتائيس

 لهأ الإ نهرومأ ىلع ربصي الف ٠ نيدو لقع تاصقان ءاسنلا نأ ىلاعتو هناحبس هملعل ىوقتلا ررك

 . "نم نهجاوزأ ضغب نعالإ نقّلطي ال نكو . تاقلطملا رمأ يف مالكلا ناكان : رحبلا ىف لاقو ىوقتلا

 يف ًازربم ءاجو « ىوقتلاب رمألا رركت كلذلف . اهنع باّطخلا رفنيو اهنيشي ام اهيلإ جوزلا بسني دقو
 يأ «مكدجُو نم مثنكس ثيح نسم نهونكسأ » ةيآلا "”4 لعجي هللا َىَّني نمو# ءازجو طرش ةروص
 ناك نإف ٠ مترات مكتقاط ردق ىلع ؛ اهنونكست يتلا مكنكاسم ضعب يف تاقلطملا ءال ؤه اونكسأ

 اوهشتل نفوزافت الو#» ةقاطلا ردق ىلعف ًاريقف ناك نإو . ةقفنلاو نكسملا يف اهيلع عسو 007

 نك نإو» ءادتفالا وأ جورخلا ىلإ نهو رطضت ىتح . ةقفنلاو ىنكسلا يف نهيلع اوقيضت الو يأ «نهيلع
 نأ جوزلا ىلعف يأ «َنُملْمح نعضي ىّنح نهيلع اوفينأفإل ًالماح ةقّلطملا تناك نإو يأ « لمح تالوأ
 نأ تيضرو تدلو اذإف ىأ «مكل نعضرأ نإف» اهلمح عضت ىتح- لمجا هدم تناطولرع اهيلع قفني

 ىلإ نوبسني دالوألا نأل « ةعاضرلا رجأ اهل عفدي نأ لجرلا ىلعف يأ «نهر وج نمهوُثآف# هدلو هل عضرت

 عاضرلا ةرجأ نهوتأف ؛ . مكدالوأ تاقلطملا تاجوزلا ءالؤه عضرأ نإ ىنعملاو : ليهستلا ىف لاق ءابآلا

 ةحاسملا نم . ريخلاب هبحاص امهنم لك رمأيلو يأ 4فورعمب مكنيب اورمتناو» ””نؤملا رئاسو ةقفنلا يهو
 . ليمجلا فورعملا نم هب هرمأ ام ضعب نم مكضعب لبقيلو يأ : يبطرقلا لاق . ناسحإالاو قفرلاو

 نإو» ”عاضرإلل اهيلع ةرجألا ٌريفوت : هنم فورعملاو . ةرجأ ريغ نم دلولا ٌعاضرإ : اهنم فورعملاو
 . بلطت ام اهل عفدي نأ جوزلا ىبأف 5 نيجوزلا نيب قافتالا رسعو ١ متددشتو متقياضت ىأ #«مترساعت

 ةعضرم هدلول رجأتسيلف ىأ « ىرخأهل عضرتسف# رجألا كلذ نم صقنأب هعضرت نأ ةجوزلا تبأو

 . 584 /8 طيحملا رحبلا (١؟) . 511/4 يواصلا ةيشاح (1)

 : 159/18 يبطرقلا ريسفت (8) . ١١9 /1 ليهستلا (")



 قالطلا ةروس (5) 0

 2 ا ري هم ت0 روم 281 ا ا صدا مر و 0-7

 اّلإ اسْفن 1 هللا فلكيال هللأ هلئا ام قفنيلف رهقزر 4 هيلع ردق نمو  هناعس نم ةعس وذ نيل د كرغأ

 كا الا ا ا راش مصرع ج6 سام سا مل سرل ورا مو مر

 اهلنيسامل ءولسرو اير صا نع تتع ٍةيرَق نم نياكو هد امسي ريسع دعب هلأ لدا 0

 ورع 0 ةام1 نيب نيب يحس يلح اح عيل لح ييبح

 ممل هللا دعا م اًرْسَخ ارم ةبقلع َناكَو اهرمأ لابو ْتَفاَذَق 29 12 ناد اَهنسدعَو اديدَساَباَ

 سر سام رقص ر ضع 1 هه 2 2

 هجم اذ ركب هَكآَلَو دك انما نيا بتبذألا يلوا هلآ أوَمْتَأَف اديدُس اباَذع
 م

 فيطل مألل باتع هيفو : نايح وبأ لاق ىرحخأ ةعضرم هدلول عضرتسيلف يأ رمألا ىنعمب ربخ وهو . اهريغ

 تنأو ةيضقم ريغ ىقبت نل اهنأ ديرت , كريغ اهيضقيس : اهنع ىناوتيف ةجاح هنم بلطت نمل لوقت اك
 عاضرلا ىلع همأ تربجأ لبقي مل نإف , ىرخأ هدلول رجأتسا عضرت نأ مألا تبأ نإ : كاحضلا لاق ”مولم

 ىلعو هتجوز ىلع جوزلا قفتيل : ىنعملاو قافنإالا ردقل نايب اذه «هتعس نم ةعس وذ قفنيل# 'رجآلاب
 . هلاح رادقم ىلع دحاو لك قفني نأب رمأ وهو : ليهستلا ىف لاق , هتقاطو هعسو ردق ىلع . ريغصلا هدلو

 ةقفنلا نأ ىلع ليلد ةيآلا يفو . ًالدتعم لاحلا نوكي لب ةجوزلا مّيضُت الو , قيطي الام جوزلا فلكي الف

 ناكف هقزر هيلع قيض نمو ىأ «هقزر هيلع ردُق نمو ًارسعو أرسي " ”سانلا لاوحأ فالتخاب فلتخت

 اله لاملا نم هللا هاتأ ام ردق ىلعو « هتقاط رادقم ىلع قفنيلف ىأ هللا هاتآ امم قفنيلف» ةيافكلا نود

 لثمريقفلا فلكي الف . هتعاطتساو هتقاط ردقب الإ ًادحأ هللا فلكي ال ىأ «اهاتآ ام الإ ًاسفن هللا فلكي
 كلذ دكأ دقو « «”هدوهجم لذب ىف هل ب يغرتو , رسعملا بلقل بييطت هيفو : دوعسلا وبأ لاق ينغلا فلكي ام
 ةعسلا ةدشلا دعبو . ىنغلاقيضلا دعب هللا لعجيس يأ «أرسُي ٍرسع دعب هللا لعجيس# هلوقب دعولا

 سس مر مهيلع قزرلا باوبأ حتفب ءارقفلل ةراشب هيفو «. ءاخرلاو

 ةفلاسلا ممألا نم ةيرف لهأ نم ريثكو ىأ #«ةيرق نم نُيأكوإ# لاقف ةقباسلا ممالاب لاثمألا برضو

 ًاباسح اهانبساحف# هلسر رماوأو هللا رماوأ ىلع تدرمتو تغط ىأ «هلسرو ان 0

 باذعو طحقلاو عوجلا نم «٠ عيلآلا باذعلا , عاونأب اهنايغطو ينايصع ىلع اهانيزاجف ىأ «ًاديدش

 ىأ «اهرمأ لابو تقاذفإ روصتلا قوفي ًايظع ًاركدم ًاباذع ىأ «ًاركث ًاباذع اهانبذعو» لاصفتسالا
 اهيغن ةجيتن تناكو ىأ «ًارسُح اهرمأ ٌةبقاع ناكو#ب هللا رماوأ ىلع اهدرمتو اهنايغطو اهرفك ةبقاع تقاذف

 نيم وملا رمأ « ةيغاطلا ممألاب لح ام ركذ الو . نارسخ هدعب ام ىذلا نارسخلاو . رامدلاو كالهلا

 ار ل ل كئلوأ باصأ ام مهبيصي الئل هباقع نم ًاريذحت ٠ , هللا ىوقتب

 يأ «بابلألا 0 اوقتافؤدبؤملا ديدشلا منهج باذع ةرخآلا يف ممل هللا أيه يأ «ًاديدش
 .رشعم اي متنأ يأ «اونمآ نيذلا# ةميلسلا لوقعلا باحصأ اي هماقتناو هشطب اورذحاو هللا اوفاخف

 ىلتي أايحو مكيلإ هللا لزنأ دق يأ «ًاركذ مكيلإ هللا لزنأ دق# هلوسرو هللاب متقدص نيذلا نينمؤملا

 . ١/7/8 دوعسلا يبأ ريسفت (4) .١؟9 /5 ليزنتلا مولعل ليهستلا (") .114 /18 يبطرقلا ريسفت (؟) .؟م //. طيحملا رحبلا ريسفت (1)
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 مش لك نإع هللأ نأ ًاوماعتل نهنيب سعال لزنتي نهلثم ضرألا نمو تاولمس عيس قلخ ىذلا هللا اقْزِ

 مج انذع هم لب طاعأ دهن
 هك دمحم وهو ًالوسر مكيلإ لسرأو يأ «تانيبم هّللا تايآ مكيلعاولتي ًالوسر»'اليكحلا نآرقلا وهو
 يف لاق ماكحألا نم هيلإ نوجاتحت امو مارحلاو لالحلا نيبت . تايلج تاحضاو « هللا تايآ مكيلع أرقي

 اوليعو اونمآ نيذّلا جرخُيل# "كي دمحم وه لوسرلا نأو « نآرقلا وه ركذلا نأ رهاظلاو : رحبلا
 ةملظ نمو . ىده ا ىلإ ةلالضلا نم . نيقتملا نينمؤملا جرخيل يأ «روثلا ىلإ تامُّلظلا نم تاحلاّصلا

 لمعيو هللاب قدصُي نمو يأ «ًاحلاص لمعيو هّللاب نمْوي نموإ» ملعلاو نامكالا رون ىلإ لهجلاو رفكلا
 تحت نم يرجت . ميعنلا تانج ةرخآلا ىف هلخدي ىأ «رابنألا اهتحت نم يرجت تانج هلخدي» هتعاطب

 اهنم نوجرخي ال ًادبأ  دلخلا نانج  نانجلا كلت ىف نيثكام ىأ «ًادبأ اهيف نيدلاخ# ةنجلا راهنأ اهروصق
 اد اهميعن نآل . مهل هعّسوو ةنجلا ىف مهقزر هللا بّيط دق يأ «ًاقزر هل هللا نسحأ دقإ» نوتومي الو
 دعأام رئاسو براشملاو معاطملانم مهقزر اموهو ءقزرلا تانجلا يف مهل عّسو يأ :يربطلا لاقعطقني ال
 راشأ مث . . باوثلا نم نمملا هللا قزر امل ميظعتلاو بجعتلا ىنعم ةيآلا فو . "مهل هبيطف اهيف هئايلوأل

 «نهلثم ضرألا نمو تاومس عبس قلخ يذلا هللا»لاقفهلالجوهناطلسميظعو .هتردق راثآ ىلإ ىلاعت
 عبس قلخ كلذك ضرألا نمو ؛ «©ًاقابط تاومس عبس هترذقب قلخ ىذلا وه ريبكلا ميظعلا هللا ىأ

 هللا يحو لزنتي ىأ *نهنيب ّرمألا لّزنتي» تاومسلا فالخب قوتف نودب ضعب قوف اهضعب نيضرأ
 نم نأ اوملعتل ىأ «ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ اوملعتل# نيضرألاو تاومسلا نيب هؤاضقو هرمأ ىرجيو

 ملاع ىلاعت هنأ اوملعتلو يأ «ًاملع ءىش لكب طاحأ دق َهَّللا نأو# ءيش لك ىلع رداق كلذ قلخ ىلع ردق
 . ةيفاخ هيلع ىفخت ال . ءيش لكب

 : يلي ايف اهرجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةهغالتلا

 ١ «ًارسي رسع دعبإط كلذكو «نهوقراف وأ مفورعمب ٌنهوكسمأف» قابطلا .
 امو . دوغسلا وبأو ىربطلا بهذ هيلإو «ولتي ًالوسر » هلوق هنم لدبأ هنأ ليلدب كيل وسرلا وه ركذلاب دارملا نأ نيرسفملا ضعب راتخخا )١(

 ةيطع نبارايثخا وهو ًالوسر لسرأو هريدقت فوذحم لعفب بوصنم وهو ةيدمحم لوسرلابو «نآرقلا» ركذلاب دارملا نأ لاوقألا حجرأ وه هانركذ

 . طيحملا رحبلا بحاصو

 اهيف فلتخاف ضرآلا امأو . عبس تاومسلا نأ ءاملعلا نيب فالخ ال (4) . 48/78 ىربطلا ريسفت (”) . 78/8 طيحملا رحبلا (؟)

 نأو ةدحاو ضرأ اهغإ : ليقو « نيضرأ عبس نم هقوط ضرأ نم ربش ديق ملظ نم و حيحصلا ثيدحللو ةيآلا رهاظل نيضرأ عبس اهنإ : ليقف

 ' ملعأ هللاو رهظأ لوألاو ؛ ماكحبالاو عادبإللا يف نهلشم ىأ عادبالاو ىلخلا يف يه امنإو ددعلا يف تسيل ةلثامملا
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 *"  هللا دودح- لعتي نمو « هللا دودح كلتو#» ليوهتلل راضإلا عضوم يف راهظإلا # .

 باطخلا قيرطب درو «ًارمأ كلذ دعب ثدحي هللا لعل ىردت الؤب ماههالا ديزمل تافتلالا -*
 5 ؛ ىردي ال » بئاغلا قيرطب نوكي نأ لصألاو

 . ًاضيأ رهشأ ةثالث نهتدعف يأ ربخلا هنم فذح «نضحي مل يئاللاو» فذحلا زاجيإ - 5

 تقاذف « ًاركن ًاباذع اهانيذعو « ًاديدش ًاباسح اهانبساحف# بيهرتلاو عيظفتلل ديعولا راركت - 4

 . لحملا مساب لاحلا ةيمست باب نم ةيرقلا لهأ اهب داري «ةيرق نم نيأكوإ» لسرملا زاجملا - 5
 لالضلل تايللظلا راعتسا #رونلا ىلإ تايلظلا نم اونمأ نيذلا جرخيل# ةفيطللا ةراعتسالا

 . نآرقلا ريبعت لالجو « نايبلا عئاور نم وهو . ناميالاو ىدهلل رونلا راعتساو . رفكلاو

 هرمأ نم هل لعجي . . ًاردق ءيش لكل هللا لعج دقإ» لثم توقايلاو ردلا هنأك عّصرملا عجسلا -4
 . ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو خلا «ًارسُخ اهرمأ ةبقاع ناكو . . ًارجأ هل مظعُيو . . ًارسُي

 « قالطلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 ان يي دين
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 2 انه نافاس 3

 ةَروُسْلا_بكذي نم

 اياضق جلاعت انه يهو . ةيعيرشتلا نوئشلا لوانتت يتلا ةيندملا روسلا نم ميرحتلا ةروس *

 ةئيهت راطإ ىف كلذو تارهاطلا يك هللا لوسر جاوزأ نينم ؤملا تاهمأبو « ةوبنلا تيبب » قلعتت ًاماكحأو

 . ةديعسلا ةرسألل لمكألا جذومنلاو « ملسملا تببلا

 ةيرام » هتكولمتو هتيراحل لَك لوسرلا ميرح نع ثيدحلا ءدبلا ىف ةميركلا ةروسلا تلوانت

 هل باتعلا ءاجو . تارهاطلا هتاجوز ضعب ةبغرل ءاضرإ اهت اهترشاعم نع هعانتماو ء هسفن ىلع « ةيطبقلا
 اهيأ اي» هل هللا هعسو ام هسفن ىلع قّيِضُي نأ للي دمحم هلوسرو هديعب هللا ةيانع نع فشي « ًاقيقر ًافيطل

 . ةيآلا « . . كجاوزأ ةاضرم يغتبت كل هللا لحأ ام مرح مل 'يبنلا

 نيب نوكي ىذلا « رسلا ءاشفإ وهو الأ ةروطخلا نم ريبك بناج ىلع ًارمأ ةروسلا تلوانت مث د

 رسب ةصفح ىلإ ًرسأ نيح ٍةِكيهللا لوسرب كلذ ىلع لثملا تبرضو « ةيجوزلا ةايحلا دّدهي يذلاو . نيجوزلا
 هجاوزأ قيلطتب مه ىتح لوسرلا بضغأ امم . عاذو رمألا عاش ىتح ةشئاع ىلإ هتشفأف « هايإ اهمتكتساو

 . ةيآلا « . . ًاثيدح هجاوزأ ضعب ىلإ يبنلا ّرسأ ذِإوط

 نم نهنيب ثدح ام ثدح نيح ِةِكَي يبنلا جاوزأ ىلع « ةفينع ةديدش ةلمح ةميركلا ةروسلا تلمحو *

 ريخ ءاسنب مالسلا هيلع هلوسرل هللا لاديإب نهتدعوتو . ةريسي رومأل ضعب نم نهضعب ةريغو . سفانتلا

 . تاملسم . نكنم ًاريخ ًاجاوزأ هلدبي نأ نكقلط نإ هبر ىبسع# لي هللا لوسرل ًاراصتنا « ًنهنم

 ةيآلا # . . تابئات . تاتناق . تانم وم

 ا ا

 . دحأ نع دحأ ةرخآلا يف ينغي ال هنأ ىلع دابعلل ًاهيبنت « رفاكلا رجافلا لجرلا ةمصع يف ةنم ملا ةجوزلل
 حون ةأرما اورفك نيذلل الثم هللا برضإ اح اص ناسنإالا لمع نكي مل اذإ . بسن الو بسح عفني الو

 |مهنع اينغي ملف  انمؤت ملو هللاب اترفك يأ - |هاتناخف نيحلاص اندابع نم نيدبع تحت اتناك . طول ةأرماو

 نبا بر تلاق ذإ نوعرف ةأرما اونمآ نيذلل الثم هللا برضو ه نيلخادلا عمرانلا الخدا ليقو ًائيش هللا نم
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 مئاعد خيسرت يف اهفدهو ةروسلا وج عم قسانتي عئار متحخوهو . تايآلا « . . ةنجلا يف تيب كدنع يل

 . ناميالاو ةليضفلا

 «نيتناقلا نم تناكو . . ىلإ . . كل هللا لحأ ام مرحت مل يبنلا اهءأ اي» : ىلاعت هللا لاق

 . ةروسلا ةياهن )١7( ةيأ ىلإ )١( ةيأ نم

 ءانبالا ىغصأو ٠ تغازو قحلا نع تلام «تغصإ# ةرافكلاب نيميلا ليلحت «ةّلحمت» : ستفغللا
 ) ةقداص ةصلاخ «ًاحوصن» ةوصخا عم ةعاطلا ةمزالم وهو تونقلا نم تاعيطم ا هلامأ

 صالخالاو قدصلا نم اهيف امل احوصن تيمس ؛ بنذلا ىلإ اهدعب ةدوع ال يتلا يه حوصنلا ةبوتلاو

 تفع #« تنصحأ# ةدشلا يهو ةظلغلا نم «ظلغأ» 8# "عمشلا نم صلخ اذإ حصان لسع اذه : لاقي

 . ةشحافلا ةفراقم نع اهسفن تناصو

 ا

 لوسر تنذأتسا ةصفح موي ناك املف « هئاسن نيب مسقي ناك ٍةي يبنلا نأ يور -أ *”لورلا نس

 تيب ىف اهرشاعف « ةيطبقلا ةيرام » هتيراج ىلإ لسرأ تجرخ (للف ءاه نذأف اهيوبأ ةرايز يف ب هللا
 اهترشاعو يبايغ يف يتيب اهتلخدأ : : تلاقو . ةديدش ًةريغ تراغف « اهتيب ىف اهتدجوف تعجرف . ةصفح
 اهتمرح ينإ : اهل ًايضرتسم ةكيهللا لوسر اهل لاقف ! كيلع يناوه الإ اذه تلعف كارأ ام ! ؟ يشارف ىلع
 اتناكو ةشئاع نيبو اهنيب يذلا رادجلا ةصفح تعرق اهدنع نم جرخ املف . ًادحأ كلذب يربخت الو يلع

 لزنأف نهزتعاو ًارهش هئاسن ىلع لخدي الأ فلحو هللا لوسر بضغف ةعف بضخغف كي يبنلا ًرسباهتربخأو نيتيفاصتم

 . "ةيآلا « . . كل هللا لحأ ام مرحت مل يبنلا اهيأ ايؤ» هللا

 اهدنع برشيف اهنع هللا يضر « بنيز » هجوز ىلع لخدي ناك ٍَي هللا لوسر نأ يورو -ب
 ٌولح ماعط وهو  ريفاغم تلكأ : اهنم اند اذإ ةدحاو لك هل لوقت نأ ىلع ةصفحو ةشئاع تقفتاف . ًالسع
 هركي ٌدِِكَي ناكو كلذ لثم هل تلاقف ةشئاع ىلع لخد مث , كلذ هل تلاق ةصفح ىلعّرم ايلف حيرلا هيرك

 0 ل ا مالسلا هيلع لاقف ةهيرك ةحئار هنم دجوت نأ

 . تايآلا "6# .. اكل هللا لحأ ام مرحُت مل يبنلا اهيأ اي» تلزنف

 71١9 /4 ىواصلا ةيشاحو ١١١/758 ىربطلا ريسفت رظنا(؟) . 8 /18 يبطرقلا (1)

 نبا نع ينطق رادلا اهجرخأ دقو « ةيطبقلا ةيرام ه هيلع مرح 34لوسرلا نأ يهو « لوزنلا ببس ىف رهشأ نيرسفملا دنع ىلوألا ةياورلا (”)

 ىذلاو ٠ : دتيتسل لورا ابن اهنوك نكون« لدألا نم دانا عما نهرو اذه رش سوار نيخييحسلا ل تركذ ةيااثلا ةياو رلاو . سابع

 ماههالا نأ ًايناث . همدع وأ لسعلا برش ال تاجوزلا ض ضعب ةاضرم هي ىغتبي امم ءاسنلا ضعب ميرحت لثم نأ : رومأ ىلوألا ةياورلا حجري

 لوسرل نوع نينم ملا حلاصو هتكئالمو هللا نأو . نهنم ريخ ءاسنب نملادبتساو قالطلاب هللا لوسر جاوزأل ديدهتلاو ديعولا اهيف ةروس لازنإب

 ءاضرإ هيراوج ضعب مرح ىتح ًالعف لم هللا لوسر ءاذيإ ىلإ ىدأ امم . ضعب نم نهضعب ةريغو نهنيب سفانت دوجو ىلع لدي . ِةِئَئ هللا
 هيف لوزنلل ًاببس لسعلا برش ةيضق نوكو : ريثك نبا ةمالعلا لاق دقو هانركذ ام حجري اذهو ًرسلا نيشفأف رمألا نهنم ضعبلا متكتساو ؛ نه

 . ملعأ هللاو ء رظن



 ١و نو رشعلاو نماثلا ءزجلا

 سل“ سرس سام سي ف م ا رت

 ركل هللا ضرف دق 2 محر روُفَغ لأ كوز تاَضرم ىختبت َك لأ ّلحأ أم مرح رل ر يلا أك

 4 مك مَع 10 01 0 ُ

 ريقوتلاب ٌرعشم ةوبنلا ظفلب باطخلا «كل هللا لحأ ام ُمّرحت مل يىبنلا اهأ اي : ركضتلا
 اي » هلوقب لسرلا رئاس بطاخ امك ملعلا همساب هبطاخي ملف « فيرشلا عيفرلا هماقمب هيونتلاو ٠ ميظعتلاو

 ٍناهربو ,ليلد مظعأ كلذو « ةلاسرلا وأ ةوبنلا ظفلب هبطاخ امنإو « ميرم نب ىسيع اي « حون اي . ميهاربإ

 7 . ءامسلا نم هيلإ ىحوملا اهمأ اي : ةيآلا ىنعمو نيلسرملاو ءايبنألا لضفأ هيلع هللا تاولص هنأ ىلع

 | : نورسفملا لاق ! ؟ ءاسنلا نم كل هللا لحأ ام كسفن عنمت اذامل . مالسلا هيلع ليربج نيمألا ةطساوب
 هي اهب لاقت كلذ ثجلعو سفح و قع هيرامو هدلو ماب الخ 5 هللا: لرصر

 نسح نم باتعلا حاتتفا يفو ©”4كل هللا لحأ ام مّرحت مل 'يبنلا اهيأ ايإ» ةيآلا تلزنف يسفن ىلع ةيرام

 : لوقي هنأك . هجاوزأ ةاضرم لجأ نم اهيلع قييضتلاو هسفن باعتإ ىلع هبتاع دقف . ىفخي ال ام فطلتلا

 ءانعلا اذه نم كسفن حرأف . كتاضرم ىف نيعسي كجاوزأو . كجاوزأ ليبس يف كسفن بعتت ال

 : ليهستلا يف لاق ؟ كل هللا لحأ ام ميرحتب كجاوزأ اضر بلطت يأ ؟ 4كجاوزأ ةاضرم يغتبت»

 لسعلا ميرحت امأو . ةيراجلا ميرحت يف تلزن اهنأ ىلع لدي اذهو . ةصفح اضر ءاغتبا ةيراجلل هميرحت ينعي
 ميظع . ةرفغملا عساو هللاو يأ 4ميحر روفغ هللاوإ "”هتحئارل هكرت امو هجاوزأ اضر هيف دصقي ملف

 يف هباتع نأ ىلإ ةراشإ اذه يفو , كب ةمحر كبتاع امنِإو , ةيرام نع كعانتما يف كحماس ثيح ء ةمحرلا

 سنأ هيف هل ناك ام هعانتماو . هسفن ىلع م السلا هيلع هقيبضتل باتعلا عقو اهنإو هل ةمارك ناك امنإ كلذ

 لوقلا اذه نإف خلا هل للا لحأ ام مح هال ةلز يلي هنم ناك اذه نأ يو رخل هلام اه يشكو عسر

 امك لالحلل ميرحت هيلع هللا تاولص هنم نكي ملف ؛ موصعملا تافصب لهجو « ةوبنلا ماقم عم بدأ ةلق

 هللا هبتاعف . هجاوزأ ضعب رطاخل ًابييطت هئامإ ضعب نع | انإو. يصعب ةفلاخ رثعت ىكب معز

 هيلع قشي امب هجاوزأ ةاضرم رين مالسلا هيلع هبصتم االجإو , هردقب ًاهيونتو « هب ًاقفر هيلع ىلاعت

 كل هللا عرش دق يأ «مكداأ هذ مك هلا ضر د” ب قاعت للا فطل نم فلأ ام لع ايرج

 مكرصانو مكيلو هللاو يأ «مكالوم هللاوإ ةرافكلاب كلذو مكناميأ نم هب نوللحتت ام نينم ؤملا رشعم اي
 هيضتقت امب الإ ىهني الو رمأي الف . هعنص يف ميكحلا هقلخب ميلعلا وهو يأ «ميكحلا ميلعلا وهو

 . 3٠١/4 ليزنتلا مولعل ليهستلا (؟) . ةصقلل ليصفتو حيضوت هيفف مدقتملا لوزنلا بيس رظنا )١(

 ةقيقح فرع باتعلا فطل ىلإ رظن نم نأل , كلذ يف قحم وهو هيلع عّئشو يرشغتزلا ىلع ةراغلا « فاشكلا ىلع فاصتنالا ١ بحاص نش ()
 . باوصلاو رمألا



 ميرحتلا ةروس (5) غم

 ياض © ص م سرا را رع حر ريع حل .١ يرصرص لارسال هع جا - ة ترص نس ةام6 ء

 ضعب نع ضرعأو ,هضعب فرع هيلع هللأ هرهظاو ءهب تابت اماف اكيد ءهجاوزأ ضعب لِ ينلارحأ ْذِإو
 لص

 صر و ور سل ا مغ هرم ص

 اكرولق تف ْتَعَص َدَمَق هَل لإ ابوتن نإ جيبك دمنا لَها لأبن كل يابنات

 مه رهط كلذ دعب هكيتلمْلاَو نينمؤملا حللَصَو يربو هلكوم وه أ انف هلع اًرههم نإ
 لاقف هتاجوز صعب عم وللا لوسرل تئددح يتلا ةصقلا نايب يف ىلاعت عرش رش مث . . ةحلصملاو ةمكحلا
 ًاربخ ةصفح هتجوز ىلإ كي دمحم يبنلا رسأ نيح ركذاو ىأ «ًا ثيدح هجاوزأ ضعب ىلإ يبنلا رسأ ذاو»

 نأب اهربخأ امك , هسفن ىلع ةيراجلا ميرحت نم ةصفح ىلإ ّرسأ ام وه : سابع نبا لاق هايإ اهمتكتساو
 الف ىأ «هب تأّبن اًملف# ًادحأ كلذب ربخت الأ اهنم بلطو 5 رمسو خب يبا ق هوك نعي هفداجلا

 نيمآلا ليربج ةطساوب هيبن هللا علطأو ىأ «هيلع هللا هرهظأو# اه هتشفأو ةشئاع رسلا كلذب تربخأ

 ضعبب و هللا لوسر اهربخأو اهملعأ يأ « ضعب نع ضرعأو هضعب فرع# رسلل اهئاشفإ ىلع
 ءالضفلا ةداع نم نإف ٠ . ًامركو هنم ءايح اهنم لصح ام عيمجب اهربخي ملو . اهًابتاعم هتشفأ يذلا ثيدحلا
 ام : نايفس لاقو . طق ميرك ىصقتسا ام : نسحلا لاق باتعلاو موللا يف ريصقتلاو , تالزلا نع لفاغتلا
 ةشئاع هب تربخأ ام ضعبب ةصفح ربخأ كي يبنلا نأ ىنعملا : نزاخلا لاق "”ماركلا ميش نم لفاغتلا لاز
 اًملف» سانلا ىف كلذ رشتني نأ ه هرك لكي هنأل ةفالخلا ركذ نع ضرعأو 5 هسفن ىلع ةيرام ميرحت وهو

 نم : : تلاق يأ «اذه كأبنأ نم تلاقإ هرس تشفأ دق اهنأب ةصفح لوسرلا ربخأ اللف ىأ «هب اهأبن

 دق تناكو  اهتحضف ةشئاع نأ ةصفح تنظ : نايح وبأ لاق ؟ كرس تيشفأ ىنأب هللا لوسر اي كربخأ

 تتكسف هب هأبن ىذلا وه العو لج هللا نأ اهربخأف , تبثتلا ليبس ىلع اذه كآبنأ نم تلاقف - اهتمتكتسا
 ميلعلا . ةزعلا بر كلذب ينربخأ : مالسلا هيلع لاقف يأ «ريبخلا ميلعلا ىتايت لات 9و ""تيملسو
 , ةشئاعو ةصفحل باطخلا «هّللا ىلإ ابوعت نإ# ةيفاخ هيلع ىفخت ال يذلا ريبخلا , دابعلا رئارسب
 ديسل ءاذييالا نم امهنم ردب ام ةبوتلا ىلع امهلمحو امهتبتاعم يف غلبأ نوكيل تافتلالا قيرطب امههبطاخ

 دقف# ءاذيإالاب ِةيكَي يبنلا ىلع نواعتلا نم امكل ًاريخ ناك اتبت نإ يأ هريدقت فوذحم هباوجو « ءايبنألا

 ام بحب « هللا لوسرل صالخبالا نم امكيلع بجي امع امكبولق تلامو تغاز دقف يأ «امكبولق تّفص
 هنيب ةعيقولا نم . هءوسيامب هك يبنلا ىلع انواعتت نإو يأ «هيلع ارهاظت نإو# '"” ههركي ام ةهاركو ٠ هبحي

 ايكنم رهاظتلا كلذ هرضي الف . هرصانو هيلو وه ىلاعت هللا ّنِإف ىأ «هالوم وه هللا ٌنإف» هئاسن رئاس نيبو

 نبا لاق نينمؤملا نم نوحلاصلاو . هرصانو هيلو كلذك ليربجو ىأ «نينمؤملا حلاصو ليربجو»
 : ليهستلا ىف لاق |مهيلع مالسلاو ةالصلا هيلع هل ًانوع اناك دقف رمعو ركب ابأ نينم ؤملا حلاصب دارأ : سابع

 هرصني نم هل نإف ٠ كلذ وحنو هرس ءاشفإو « ةريغلا طارفإ نم هءوسي امب دلي هيلع اجنواعت نإ : ةيآلا ىنعم

 ةفالخلا نأب ةراشبلاو , هسفن ىلع ةمآلا ميرحت : نيتيشب اهيلإ رساف , اهاضرتي نأ دارأ ةصفح هجو ىف ةريغلا كو ينلا ىأر امل : ىزارلا لاق (1)

 . 4# /8  ريبكلا ريسفتلا ها رمعو ركب يبأ ىف هدعب
 . ١7/4 /8 دوعسلا يبأ ريسفت (8) . 594. /8 طيحملا رحبلا (4) . 7/4 نزاخلا ريسفت (5 . ١6١/78 يناعملا حور (؟)



 4+1 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 صا س 7 ص سارا سارت نس رك ع عا وم ىو 2 ركام مر

 تاديلع تلبي تلئنلق تلنم تنمو تلملسم نكسم ري هدي نأ َنكَفْلَط تاي بهير نوسع
"06 

 ايل ةراجلاو 00 ركيلهأو ركسفنا أوف أونما< يذلا ابماكي يد اراكبأو تبي تلحس

 في اهو هللا لوسر ايلاكت كي هللا لوسر ىلإ رمع ءاج كلذ عقو امل هنأ حيحصلا يف درو دقو ٠ هالوتيو
 كعم رمعو ركب وبأو . ليربجو هتكئالمو كعم هللا ْنِإف نهتقلط تنك نإف ؟ ءاسنلا نأش نم كيلع
 , هللا ةرضح دعب راربألا ةكئالمللاو ىأ «ريهظ كلذ دعب ةكئالملاو» "”رمع لوقل ةقفاوم ةيآلا تلزنف
 نم ىلع نيتأرما رهاظت ديفي اذاهف . هاداع نم ىلع ِةِلكَي هللا لوسرل ناوعأ نينمؤملا حلاصو . ليربجو
 دق نوكيف ىلاعت هللا دنع هتناكلل ًاراهظإو 5 هل أيظعت ركذلاب م ليربج ف درفأ ؟ هراصنأو هناوعأ لزق

 انيق ةكئالملاو ليربج نيب مب نينم ؤملا حلاص9 طسوو . مومعلا ىف ةرمو ,. دارفإلاب ة هرم 1 ناترهركذ
 مهلعجو تاقولخملا مظعأ # ةكئالملا »9 ركذب ةيآلا متخو ٠ حالصلا لضفب ةداشإو 5 مهب ءانتعاو 5 مه

 مه ذإ , هل راصتنالاو . هتناكم مظعو . هيلع هللا تاولتم سناب معلا انركمل مالنا هباغب يتلا ءاروخ

 لعب 6 لوسرلا ءىواني نأ عيطتسي يذلا اذ نمف « راتخملا يبنلل ةرصن , رافقلا المي , رارج شيج ةياثمي

 هللا نم # ىسع ه : نورسفملا لاق «نكفّلط نإ هبر ىسعإ هلوقب يبنلا ءاسن ىلاعت فّوخ مث ؟ ”كلذ

 هيلع هيطعي نأ ىأ «نكنم ًاريخ ًاجاوزأ هلدبُي ّْنأ» هلوسر نكقلط نإ هللا ىلع بجاو قح ىأ بجاو
 ول هلوسرل ىلاعت هللا نم دعو اذه : يبطرقلا لاق نكنم لضفأو ًاريخ تاح اص تاجوز نُكلدب مالسلا
 لبع . هتردق نع ربخأ نكلو « نهقلطي ال هنأب ملاع هللاو 5 نهنم ًاريخ ءاسن هجوزي نأ ايندلا ىف نهقلط

 يتاوللا تاجوزلا ءالؤه ىلاعت فصو م . . "ره ًافيوخت . نهنم ًاريخ هلدبأل « نهقلط ول هلوسر نأ
 يأ «تانمؤم# هلوسر رمأو ىلاعت هللا رمأل تاملستسم تاعضاخ ىأ 4تاملسم# لاقف نهب هلدبيس

 يأ #تابئات# ةعاطلا ىلع تابظاوم . هب نرم وي امل تاعيطم ىأ «تاتناق# هلوسربو هللاب تانالطن

 ناك « ةدابعلا نرثكي ىلاعت هلل تادبعتم ىأ 4تادباعإ ةيصعم ىلع نررصي ال . بونذلا نم تابئات
 هللا ىلإ تارجاهم ٍتارفاسم يأ «تاحئاسإ» نمل ةيجس تراص ىتح نيبولقب تجزتما ةدابعلا
 نوكيل نيعون ىلإ نهمسق : ريثك نبا لاق ًاراكبأ نهئمو « تابيث نهنم ىأ «ًاراكبأو تابيثإ» «'هلوسرو

 «ًاراكبأو تابيثإ» انه فطعلا واو تلخد امنإو . "*سفنلا طسبي عونتلا نِإف . سفنلا ىلإ ىهشأ كلذ
 . نآرقلا رس ربدتف . ناعمتجي ال ةراكبلاو ةبويثلا نأل . ىنعملا لتخال تطقس ولو « ميسقتلاو عيونتلل

 اوُقاونمآ نيذلا امأ اي» لاقف نينم ؤملل ٍةماع ةظعومب كلذ عبتأ . ةصاخ ةظعوم لوسرلا ءاسن ظعو املو

 ١1/4 ليزنتلا مولعل ليهستلا (1
 الإو«ريهظ كلذ دعب ةكئالملاو نينم ؤم ا حلاصو ليربجو هالوم وه هللا نإ هيلع ارهاظتنإو ف ةغلابملل ٌقوسم ةيآلا يف مالكلا نأ ىفخي ال 0

 . 187/18 يبطرقلا ريسفت (*”) . ًاريصت هللاب ىفكو . ًايلو هللاب ىفكف

 يأ 4تاحئاس + : مج نيد كفو مداخملا نال نا اوبر ةودعب لزم تنام ىل تانجو سابع نبا لاق (4)

 ةحايسلل يوغللا ىنعملا عم قفتي هنأل حجرأ ىأرلا اذه لعلو , نورجاهملا ىأ « نوحئاسلا نودباعلا نوبئاتلا 8ىلاعت هلوق التو تارجاهم

 . 8177/8 ريثك نبا (ه) . ملعأ هللاو لوألا ىأرلا ريثك نبا حجر دقو . رابتعالل ضرألا يف رفسلا يهو



 ميرحتلا ةروس (31) 0

 0 لا ا ا لا ا ا ل 0 ر» س # ع

 ال اورتك نيف ياك 9 نو صوب ام نولعفيو مهّمَأاَم هلأ نوصعي ال دادش ظالغ ةكيتلم

 ٌرْمَكي نأ كبر يسارا ةبوت ' هلأ لإ اوبوت أونما # نيل اهب اتي 0 : َنولَمَعَت ل "ام نورت ام ميل
 00 0 راس 0 سس نير, لص سوو رس را سو حج سرا يرام رت صصص جرا

 مهرو هعم ًاونمأ# نيل ىنلأ هلا ىرخيا موي راجل أ اهتحت نم ىرجت تلج تدنج ركلخديو كناعيس اكيسركنع

 3 مكسفنأ اوظفحا 4 هلل مكهوجو متملسأو هلوسرو هللاب متقدص نم اي ىأ «ًاران مكيلهأ او كبقتا

 مهبيدأتبو , تاعاطلا لعفو يصاعملا كرتب كلذو . ةرعتسم ةيماح ران نم « مكدالوأو مكجاوزأ اونوصو

 .ريخلاب مهورم يأ : نزاخلا لاقو هللا ىوقتب مكيلهأ اوصوأو . هللا اوقتا يأ : دهاجم لاق مهميلعتو

 امو دالوألاو ءاسنلا لهألاب دارملاو « ”"رادلا نم كلذب مهوقت ىتح مهوبدأو مهوملعو 1 رشا نع مهوبناو

 لاق ةراجحلاو ننالخا ره 5 هب رعسُت ىذلا اهبطح ىأ #ةراجحلاو سانلا اهدوقو# امهم قحلأ

 اهنأ كلذب ىنعو ٠ ًاداقتا عرسأو 3: اره ءايقألا ديا 00 توربكلا هرافي ةزاهشن ا ارأ نورسهملا

 ىقلي يذلا اهبطح : دوعسم نبا لاق هوحنو بطحلاب دقنت ايندلا رانك ال . ركذ امب دقتت . ةرارحلا ةطرفم
 رانلا هذه ىلع يأ «داديث ظالغ ٌةكئالم اهيلع» "'ةفيجلا نم نتنأ ؛ فيك نم ةراتيجتوت» مدآ ونب اهيف
 ةكئالملاب دارملا : يبطرقلا لاق رافكلا بيذعتب نوفلكم . اذا نومحري ال . ىولقلا ظالغ ا

 باذع مهيلإ ببحو . بضغلا نم اوقلخ مهنأل . اومحرتسا اذإ نومحري ال بولقلا ظالغ مهو ٠ ةينابزلا

 لا رمأ نوصعي ال يأ «مرمأ امةّللا نوصعي ال "”بارشلاو ماعطلا لكأ مدآ يبل بح ابك قلخل

 لاقي مث . . ريخأت الو لاهمإ نودب رماوألا نوذفنيو ىأ «نورمُؤُي ام نولعفيو» لاوحألا نم لاحب
 مكبونذ نع اورذتعت ال يأ «مويلا اورذتعت ال اورفك نيذلا اهنأ اي» رانلا مهوخد دنع رافكلل

 متنكام نوزج اهنإ# راذعإالاو راذنبالا مكيلإ مدق دق هنأل . راذتعالا مويلا ميكعفني الف ؛ مكمارجإو

 ,سفن “لك ىزمت مويلا» ىلاعت هلوقك ًاثيش نوملظت الو . ةحيبقلا مكل امعأ ءازج نولانت ايي يأ «ن لمعت
 ايو» لاقف ةحصانلا ةقداصلا ةبوتلا ىلإ نينمؤملا اعد مث «باسحلا و ع وو
 . ةصلاخ ةقداص َةبوت مكبونذ نم هللا ىلإ اوبوت يأ «ًاحوصُن ًةبوت هّللا ىلإ اوبوُث اونمآ نيذلا اهأ

 ىلإ دوعي ال مث بوتي نأ يه : لاقف حوصنلا ةبوتلا نع رمع لثس ,. ىوصقلا ةياغلا حصنلا يف ةغلاب

 : طورش ةقالث تعمج يتلا يه حوصنلا ةبوتلا : ءاملعلا لاق “© عّرَضلا ىلإ نبللا دوعي ال امك . بنذلا

 طرش ديز يمدآل قحلا ناك نإو ٠ هل ةدوعلا منع لع عرعلاو 5 ثدح ام ىلع مدنلاو 5 تاع عالقإالا

 وحميف مكمح ري هللا لعل ىأ «مكتائيس مكنع رّفكُي نأ مكبر ىّسع#» اهباحصأل ملاظملا در : وهو عبار
 يف هدابعل هللا نم غامطإ اذهو . قيقحتلا ةلزنمب ةيجاو هللا نم ( ىبسع » : نورسفملا لاق مكبونذ مكنع

 اولاق العف اودارأ اذإ مهنأ كولملا ةداعو فو دعو اذإ ميظعلا نأل ًامركتو هنم ًالضفت .ةبوتلا لوبق

 ةرخآلا ىف مكلخديو ىأ «راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج مكلخديو# «ققحملا ةلزنمب وهف (« ىبسع »

 193/18 يبطرتقلا ريسفت (7) . 877” /# ريثك نبا ريسفت رصتخم (5) 01١17١ /4 نزاخلا ريسفت )١(
 .١5 /728 يسولألل يناعملا حور رظنا (8) . ١777/4 نزاخلا ريسفت (4)



 ١١+ نو رشعلاو نماثلا ءزجلا

 همس جخم ص يب يبرر حا لول م م صوص < رس يس

 ايما يو ريدَق وىَع يك لع كن كر غ أوان ان ميني مهنلمبابو مهيدي ا نيب عسي
 سوا ع سام ار سة امم ل جمس 01 - رح ربع رص و3 ع 2002 سرور مصاص جارلا_س

 الثم هللا برض 4 ريصملا سيو منهج مهئوامو مهلع ظلغ دعو َنيقفنتملاو راَمُكْلا دهج ىّنلآ

 م ا 0 سل 50 ا د ف
 نم امهنع اي اينغي مف امهاتنا نيحلاص اندابع نم نيدبع تحن اتناك ات جون تأ عأ اورفك نيذلل

 رك

 هر نيلخ دل عم راثلا الخد آل يقو أك اعيش هَل

 اونمآ نيذلاو يبنلا ُهَّللا يزخي ال موي ةنجلا راهنأ اهروصق تحت نم ىرجت . ةرضان نيتاسبو قئادح
 : دوعسلا وبأ لاق مهمركيو مهزعي لب ٠ رافكلا مامأ نينم ؤملا هعابتأو يبنلا 0 «هعم

 #مهنايأبو مهيديأ نيب ىعسي مهروُن» "قوسفلاو رفكلا لهأ نم ىلاعت هللا مهازخأ نمم ضيرعت هيفو
 . مهلئامشو مهعاميأ نعو مهفلخو مهمامأ عطسيو . طارصلا ىلع مهل ءيضي نينمؤملا ءالؤه رون ىأ

 لمكأ انبر اي : نيلئاق هللا نوعدي ىأ «انروث انل مقأ انبر نوُنوقي» "ليللا داوس ىف رمقلا ةءاضإك
 هللا أفطأ نيح نينم ؤملا ءاعد اذه : سابع نبا لاق تاملظلا ىفطبختن انكرتت الو , انل همدأو رونلا اذه انيلع

 نم طرف ام انع حماو يأ «انل رفغاوإ ةنجلا ىلإ اولصي ىتح ًاقافشإ هب مهبر نوعدي . نيقفانملا رون
 ةمحرلاو . باقعلاو ةرفغملا نم . ءىش لك ىلع رداقلا تنأ كنإ ىأ «ريدق ءيش لك ىلع كنإ» بونذلا

 راقكلا دهاج يبنلا اهمأ اي» لاقف نيقفانملاو ةرفكلا نم هللا ءادعأ داهجب ىلاعت رمأ مث . . باذعلاو

 نو رهظي نيقفانملا نأل . ناهربلاو ةجحلاب نيقفانملاو . نائسسلاو فيسلاب رافكلا دهاج 7 « نيقفانلاو
 ددشو ىأ « هيلع ظّلغاو» مهلاتقب مالسلاو ةالصلا هيلع رم ؤي مل كلذلف ًارهاظ نوملسم مهف . نامعالا

 يا وب ناعم عا : مهل الالذإو ًاباعرإ + نيللاو ةفارلاب مهلماعت الو.« باطتلا يف مهيلع

 اريصمو أر قتسم منهج تسئبو يأ «ريصملا سئبوإ» منهج ةرخآلا يف مهرقتسمو يأ « منهج مهاوأموإط
 نأل حاكنلا وأ ةرهاصملا وأ ةيارقلا ةلصب مهعافتنا مدع ْق رافكلل ًالثم ىلاعت برض م. . نيمرجملل

 ةأرما اورفك نيذلل ًالثم ُهَّللا برض# لاقف حلاصلا لمعلا الإ عفني الو ةمايقلا موي عطقنت اهلك بابسألا

 طول ةأرماو حون ةأرما لاحب . نينم وما ةبارقب مهتدافتسا مدع يف رافكلل ىلاعت لثم ىأ «طول ةأرماو حون

 امههيلعوطول»و وا امههنيميظع نييبن ةمصع ىف اتناك ىأ «نيحلاص اندابع نم نيدبع تحت اتناك

 نم امهنع اينغُي ملف [هاتناخف# ىلاعت هيلإ !هتفاضإب ايل اع ركتو ًافيرشت ةيدوبعلاب امههفصوامنإو ٠ , مالشلا

 - امهتوبن عم |مهيتأرما نع اعفدي ملف ؛ «!ناميالا مدعو رفكلاب اهجوز ةدحاو لك تناخف يأ «ًائيش هللا

 . ١8 /ه دوعسلا يبأ ريسفت )١(
 يأ ( ءوضولا راثآ نم نيلجحم أرغ نوتأي مهنإ ) : لاقف ؟ ممألا نيب نم ةمايقلا موي كتمأ فرعت فيك : لثس و يبنلا نأ ثيدحلا فو (؟)

 7١1١/18 يبطرقلا ريسفت (”) . فو هللا لوسر كلذب مهفرعيف روهطلا راثآ نم رونلاب مهيديأو مههابج عطست

 ىلاعت هللا نآل زوجي ال اذهو , ىنزلا ةشحاف ام بسن ثيح نيرسفملا ضعب أاطخأ دقو . ضرعلا يف ال نيدلا ىف ةنايخلا اهب داري انه ةنايخلا (4)

 امنإو . طق يبن ةأرما تغب ام : سابع نبا لاق دقو ٠ ءايبنألا ةمرحل تانوصم تافيرش نه لب . روجفلا نهنم ةدحاو ىطاعتن نأ هءايبنأ مركأ

 . قيقد هنإف هربدتف . نيتكرشم اتناكو امهنيد ريغ ىلع اتناك ايجأ امهتنايخ تناك
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 نك س6 ف ا لا 20

 -هلمتو نوعرف نم يجو ةنحل[ىفاميب لَدنع ىل نبأ بر تل ْذإ نوعرف تأ مآ أونما* نيل الثم هللا برضو

 ْتَقَدَصَو اًنحور نم هيف انَّْمَنف اهَجْرَف ْتَنَصْحأ لآ َناَردع تنبأ جرم 0 نيمللظلا مْوَقْلأ نم يني

 يب رع ع عل

 2 نينداملآ نم تناكو ءهيتكو ابر تاماكد

 الخدا : ةمايقلا موي رانلا ةنزخ امه لوقتو ىأ «نيلخاّدلا عم راّثلا الخدا ليقو# هللا باذع نم ًائيش
 ال هنأ ىلع ًاهيبنت لثملا اذه ىلاعت برض : يبطرقلا لاق نيمرجملا ةرفكلا نم « نيلخادلا رئاس عم منهج ران
 |مهتمارك عم -طولو حون عفدي مل امك ٠ نيدلا امهنيب قرف اذإ . بيسن الو بيرق نع دحأ ةرخآلا يف ينغي

 ةأرما اونمآ نيذلل ًالشم هللا برضوإ» "هللا باذع نم ًائيش اتصع ال |مهيتجوز نع - ىلاعت هللا ىلع
 : دوعسلا وبأ لاق أنم ؤموه ناك اذإ رفكلا ىلع هبيرق ءانبب هررضت مدع ىف نمؤملل رخآ لثم اذهو «ن وعرف

 ءادعأ ىدعأ تحت ايندلا ف تناك ثيح . مهرضت ال رفكلا ةلصو نأ ىف نينم ؤملا لاحلا ًالثم اهاح لعج يأ

 ىبسومب تنمأ « محازم تنب ةيسآ » اهمساو : نورسفملا لاق '"”ةنجلا فرغ ىلعأ يف يهو ٠ نوعرف ه هللا

 هب اطاصتا نوعرف ة ةأرما رضي ملف . هرش نم هللا اهاجنف ٠ اهلتقب رمأف نوعرف كلذ غلبف ٠ . مالسلا هيلع

 بر تلاق ْذإ نيملاعلا بر الوسر امهو امهب امخاصتا طولو حون ةأرما عفني ملو . نيرفاكلا رفكأ نموهو

 يف كتمحر راوجب ًاديشم ًارصق ىل لعجا براي : ةلئاق اهير تعد نيح يأ 4ةئجلا يفأشيب كدنع يل نبا

 يل نبا تلاق ثيح رادلا لبق راحلا تراتخا دقف مالكلا اذه نسحأ ام : ءالعلا ضعب ؛ لاق ميعنلا ةنج
 اهتيدصتو ااه ىلع ليلد ةيآلا فو ؛ روصقلا يف اهعمط لبق هللا راوج يف عمطت يهف «ةنملا يفي دنع

 موقلا نم ينجنو# هنايغطو نوعرف رفك نم ينذقنأو يأ #هلمعو نوعرف نم ينجنو» ثعبلاب
 هللا اهاجن ةاجنلاب تعد امل : نسحلا لاق . نيغاطلا نوعرف عابتأ . طابقألا نم ينذقنأو ىأ # نيملاظلا

 نارمع ةنبا ميرمو يأ «نارمع ةنبا ميرموؤط ©" معنتتو برشتو لكأت ةنجلا ىلإ اهعفرف ٠ ةاجن مركأ ىلاعت

 يهف . شحاوفلا ةنراقم نع هتناصو اهجرف تظفح ىأ «اهجرف تنصحأ يتلا# ناالا ىف رخآ لثم

 انخفتفإ» ىنز نبا ىسيع اهدلو نأو تنز اهنأ . هللا ةنعل مهيلع دوهيلا معز امك ال . ةرهاط ةفيرش ةفيفع

 ىسيعب تلمحف اهجرف ىلإ كلذ رثأ لصوف . اهبيج ةحتف ىف ليربج انلوسر خفنف ىأ «انحور نم هيف

 تلزنف ؛ اهعرد بيج يف هيفب خفني نأ هرمأو , رشب ةروص يف اهل لثمتف ليربج ثعب هللا نإ : ريثك نبا لاق

 يأ «هبتكو اير تاملكب تقّدصو# «”مالسلا هيلع ىسيعب لمحلا هنم ناكف اهجرف ىف تجلوف ةخفنلا

 . نيعيطملا موقلا نم تناكو يأ *نيتناقلا نم تناكو# ةيوامسلا هبتكو . ةيسدقلا هللا عئارشب تنمآو

 نم لمك ) ثيدحلا يفو . عوشخلاو . ةعاطلاو ةدابعلا ةرثكب اهيلع ءانث وهو . لجو زع هلل نيدباعلا
 . دليوخ تنب ةجيدخو . نارمع ةنبا ميرمو . نوعرف ةأرما ةيسآ الإ ءاسنلا نم لمكي ملو . ريثك لاجرلا

 . 5948 /8 طيحملا رحبلا (7”) . 19/5 /8 دوعسلا يبأ ريسفت (5) . ؟,4١/١ يبطرقلا ريسفت )١(
 . 8378© /# ريثك نبا ريسفت رصتخم (1)



 11 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 . (  ماعطلا رئاس ىلع ديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضفو

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هغالتبلا

 تابيث» نيبو «ضرعأو . . فرعه نيبو «لحأ ام مرحت مل» لحأو مرح نيب قابطلا - ١
 . مالكلا لامج يف ديزت يتلا ةيعيدبلا تانسحملا نم اهلكو «ًاراكبأو

 . باتعلاو موللا يف ةدايز «هللا ىلإ ابوتت نإ» باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا - ؟

 . خلا «ريدق» «ريهظ» «ًاحوصن» «ريبخلا ميلعلا» ةغلابملا غيص
 ركذلاب ليربج صخ دقف « ةكئالملاو نينم ْؤملا حلاصو ليربجو+* صاخلا دعب ماعلا ركذ- 4

 ةكئالملا نيب نينم ْوملا حلاص طسوو 5 لوسرلا نأشب ءانتعا مومعلا عم ةينأث هركذ مث « ًافيرشت

 . نيبرقملا

 ةعاطلا ىلع اومزال ىأ ببسلا دارأو ببسملا ركذ «ًاران مكيلهأو مكسفنأ اوق» لسرملا زاجملا  ه

 . هللا باذع نم مكيلهأو مكسفنأ اوقتل

 برضإ»و ه«او رفك نيذلل ًالثم هللا برض# نايغطلا لهأ ريصمو ناميالا لهأ ريصم نيب ةلباقملا 5
 . «اونمآ نيذلل ًالثم هللا

 . ثانالا ىلع روكذلا بّلغ «نيتناقلا نم تناكو» بيلغتلا -

 . ناعمإب هربدتف نآرقلا يف ريثك وهو ءناجرملاو ؤلؤللا هنأك عصرملا عجسلا -

 « ميرحتلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب متو

*#* * 

 . ملسمو يراخبلا هجرخأ ()



 ةوشلا كيت ساس 1 م

 يف ةديقعلا عوضوم جلاعت يتلا « ةيكملا روسلا رئاس نأش اهنأش « ةيكملا روسلا نم كّلْلا ةروس
 ىلع هتردقو هللا ةمظع تابثإ يهو ةئالث ةيسيئر ًافادهأ ةروسلا هذه تلوانت دقو . ىربكلا الوصأ

 نيبذكملا ةبقاع نايب مث . . نيملعلا بر ةينادحو ىلع نيهاربلاو ةلدألا ةماقإو . . ةتامالاو ءايحالا

 . «روشنلاو ثعبلل نيدحاجلا

 كلل هذيب العو لج هللا نأ تركذف 3 لوألا فدشما حيضوتب ةميركلا ةروسلا تأدتبا 3

 ىف فرصتملا وهو  هابجلا هل وئعتو باقرلا هتمظعل عضخم يذلا 9 ناوكألا ىلع نميهملا وهو . ناطلسلاو

 . تايآلا « . . كلما هديب ف كرابت#» ةتامالاو ءايحبالاو , داجيإالاو قلخلاب تانئاكلا

 # ًاقابط تاومس يا تل هللا ا اهلكو 4 ةعماللا موجنلاو

 . تايآلا

 نم عطقتت داكتو ىظلتت منهج نوري مهو . باهسرالا نم ء يشب نيمرجملا نع ثيدحلا تلوانت مث
 عمجلا يف نآرقلا ةقيرط ىلع ؛ . نينم ؤملاو نيرفاكلا لآم نيب تنراقو « هللا ءادعأ ىلع ظيغلاو بضغلا ةدش

 .# . روفت يهو ًاقيهش اهل اوعمس اهيف اوقلأ اذإ» بيغرتلاو بيهرتلا نيب

 نأ هطخسو هباذع نم ترذح « هتردقو هللا ةمظع ىلع دهاوشلاو ةلدألا ضعب تقاس نأ دعبو

 «..رومت يه اذإف ضرألا مكب فسخي نأ ءامسلا يف نم متنمأأ» نيدحاجلا ةرفكلا كتلوأب لحي
 . تايآلا

 وأ يعم نمو هللا ينكلهأ نإ متيأرأ لق نينمؤملا كالهو لكي ل وسرلا توم هيف نونمتي اوناك ىذلا تقولا

 | ! صئارفلا هل دعترت , ديدش ديعو نم هل ايو تايآلا ؟ «ميلأ باذع نم نيرفاكلا ريجي نمف انمحر
 هي لاق دقف ربقلا باذع نم اهئراق ىقت اهنأل « ةيجنملا »و « ةيقاولا ٠ ةروسلا هذه ىمست : [سهلبضف د م 1 ا 1 58 1 1 ا 0 لل

 . يذمرتلا هجرخأ ( ربقلا باذع نم يجنت . ةيجنملا يهو ةعناملا يه )



 2آ6 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 «نيعم ءام مكيتأي نمف ىلإ . . . كلما هديب يذلا كرابتط : ىلاعت هللا لاق

 . ةيركلا ةروسلا ةياهن (" .) ةيآ ىلإ )١( ةيآ نم
 هقوف هلعجو هردقب هعطق اذإ لعنلاب لعنلا قباط نم . ضعب قوف اهضعب «ًاقابط» : صحفغنللا
 : رعاشلا لاق قش ىنعمب رطف نم ء قورخو قوقش «روطف#

 (”روطف اهيف امف اهاوسو ءاس لمع الب ومكل .ىنب

 : رعاشلا لاق عطقناو لك اذإ ريعبلا رسح لاقي ءايعرالا وهو روسحلا نم ليلك «ريسح#

 "ريسح وهو فرّطلا يلإ داعف نقم“. نع يسيصخلا». انهنلا" ”ةتربظن

 زيمتت اهلصأو . ضعب نم اهضعب لصفنيو عطقتت 4ريت» ريمحلا توصك ًاركنم اتوص 4ًاقيهشإ»
 لجرلا بكنم هنمو بناجلا : بكنملا لصأو ٠ اهيحاونو اهفارطأ «اهبكانم» ًافيفخت نيءاتلا ىدحا تفذح

 . ضرألا يف ًابهاذ ًارئاغ «ًاروغ» مهنم ًابيرق «ةفلزإ9 برطضتو جترت «رومتاط اورصأو اودامت «اوجل»

 ِميكلَرمَتاَسْإ تس
 2121111110 زقاق ىلا جرو ىو لك لع وهو كمل هديب ىذأا كرم ١

 و 6 4 ص هر را ص

 جبد روغغل زعلأ وهو

 ىلع ضيفملا . ريبكلا ىلعلا هللا ىلاعتو دجمت ىأ «كلملا هديب يذلا كرابت# . 5 لا

 ءاشي فيك امهيف فرصتي ٠ ضرألاو تاومسلا كلم هتردق ةضبقب يذلا . تاريخلا نونف نم تاقولخملا

 يطعيو ءرقفيو ينغيو ء تيميو يحيو راقب نم لذي ءاقي نم رعي + :كللملا هديب سامع :نبا لاق

 لماكلا فرصتلاو « ةماتلا ةردقلا هل ءيش لك ىلع رداقلا وهو ىأ «ريدق ءيث لك ىلع وهو ©”عنميو

 قلخ يذلا# لاقف هتمكح ليلجو , هتردق راثآ ىلاعت نيب مث. . عفادم الو عزانم ريغ نم 1 رومألا لك ىف

 . راهقلا دحاولا وهوا  ءاش نم تامأو ءاش نم ايحأف ٠١ توملاو ةايحلا ايندلا ىف دجوأ ىأ «ةايحلاو توملا

 « ةايحلا نع ةيلكلاب ًاعاطقناو ءانف توملا سيل : ءاملعلا لاق عزفأو سوفنلا يف بيهأ هنآل توملا مدق امنإو

 امك هربق ىف وهو سحيو , قرف 6 ب لا و « راد ىلإ راد نم لاقتنا وه امو

 ثيدحلا 1 معاه عرق عمسيل هنإو هباحصأ هنع ىلوتوهربق ُْق عضو ادإ مكدحأ ل ( 0 هيلع لاق

 قلعت عاطقنا وه توملاف ( نويبجي ال مهنكل مهنم لوقأ امل عمسأب متنأ ام هديب سفن يذلاو ) وقع لاقو

 اهيأ  مكربتخيو مكنحتميل ىأ «ًالمع نسحأ مكيأ مكولبيل» دسجلل اهتقرافمو . ندبلاب حورلا
 ملاع ىلاعت هللا نإف « . ربتخملا ةلماعم مكلماعي ىأ : يبطرقلا لاق ء ءىسملا نم مكنم نسحملا ىريف سانلا

 بات نم بونذل «روفغلا» هاصع نم هماقتنا يف بلاغلا يأ «زيزعلا وهوإ» ًالزأ يصاعلاو عيطملاب
 . 7٠١5/14 يبطرقلا (7”) . ١8/ .7١ يبطرقلا (؟) . 7948/8 طيحملا رحبلا )١(

 , 7١17/١8 يبطرقلا ريسفت (ة) . ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدح نم ءزرج (14)



 نسل عر إل ا ا ا رمح اك ت0 ا ا ا اا ل

 ام ايركا يحاوب تيب
 2 ل سب اس حس 72

 ه8 50000000- نيطنيتلأ امور اهنتلعحو

 .١ ضعب قوف اهضعب ؛ ةقباطتم تاومس عبس قلخ يأ «ًاقايط تاوعس عش ىلع ىدحلا عدلا ] بانأو

 قلخ يف عماسلا اهيأ ىرت تسل يأ 4توافت نم نمحرلا قلخ يف ىرت ام ىرحخألل ةبقلاك ءامس لك
 لاق امنإو ٠ ناقتإالاو ماكحإللا ياع يك . رفانت وأ فالتخا وأ 5 للخ وأ صقن نم عيدبلا نمحرلا

 رصبلا عجراف هللا ةردق رهاب ىلع ًاهيبنتو . نهقلخل ًايظعت « نهيف » لقي ملو «نمحرلا قلخ يف
 قوقش نم ىرت له ٠ 90 1 ا ولا 2 بل دنع © ياك
 هده رابغالا نيب رظلناو وخلا دعب ةرم رظنلا ددر مث ىأ «نسيترك رصبلا عجرا مث» ؟ عودصو

 . ًاليلذ ًاعشاخ كرصب كيلإ عجري يأ «ًائساخ رصبلا كيلإ بلقني#» ةرم دعب ةرم . ةبيجعلا تاومسلا
 ىنعملا : رخفلا مامإالا لاق ءايعإالا يف ةياغلا غلب دق بعتم ليلك وهو يأ «ريسح وهو# ديرت ام ري مل
 ري مل ًادعبم ًائساخ عجر لب ٠ بيعلاو للخلا دوجو نم هتبلط امب كرصب كيلإ عجري مل كرظن تررك اذإ ل كنإ

 ةرم ىأ «نيترك# (مسلا ىف رصبلا بّلقو كفرط ددرا ىأ : يبطرقلا لاقو ""”ءايعرالاو لالكلا عم ىوبي ام

 امنإو ٠ . للخلاو بيعلا كلذ نم ًائيش ىري نأ نع ًادعابتم . ًارغاص ًاعشاخ رصبلا كيلإ عجري ٠ ىرخأ دعب
 دارملاو . ىرخأ ةرم هيلإ رظني مل ام . هبيع ىري اال ةرم ء ءىشلا يف رظن اذإ ]| ناسنإالا نأل . نيترك رظنلاب رمأ

 . ””رظنلا ةرثك ىلع ليلد وهو «ريسح وهو ًائساخ رصبلا كيلإ بلقنيإ» هلوق ليلدب ريثكتلا نيتركلاب
 ايندلا ءامسلا انيز دقلو# لاقف ةعطاسلا بكاوكلاو ةرهازلا موجنلا نم ءامسلا هب نيز ام ىلاعت نيب مث
 سانلا اهيأ مكنم ةبيرقلا ءامسلا انيز دقل هللاو ىنعملاو قيقحتلل «دق#و مسقلا مال ماللا «حيباصمب
 بكاوكلا تيمس : نو رسفملا لاق ضرألا ىلإ تاومسلا برقأ ىلوألا ء ءامسلا يه . ةعطاس ةئيضم بكاوكب

 يهو سزخا ةدئاف احل انلعجو ىأ *نيطايشلل يفوح اهانلعجو# جارسلا ةءاضإ ليللاب اهتءاضرال حيباصم

 ةنيز : ثالشل موجنلا ىلاعت هللا قلخ : ةداتق لاق عمسلا نوقرتسي نيذلا ٠ نيطايشلا مكئادعأ مجر

 نوكت فيك : ليف نإف : نزاخلا لاقو “”رحبلاو ربلا يف اهب ىدتبم تامالعو . نيطايشلل ًاموجرو ؛ ءاعبلل
 فيكف . اهلاوز يضتقي ًاموجر اهنوكو . اهءاقب يضتقي ةنيز اهنوكو . نيطايشلل ًاموجرو . ءامسلل ةنيز
 نم لصفنت نأ زوجي لب . بكاوكلا مارجأب نومري مهنأ دارملا سيل هنأ باوجلاف ؟ نيتلاح لا نيتاه نيب عمجلا
 ىلع يهو رانلا نم ذخخ ؤي سبق لثمك اهلثمو . بهشلا يهو ةلعشلا كلتب نيطايشلا ىمرُتو ةلعش بكاوكلا
 بكاوكلا. !ذهىلعف 4بقاث باهش هعبتأف ةفطخلا فطخ نم الإ# ىلاعت هلوق هديؤيو : لوقأ . «اهلاح
 يف نيطايشلل انددعأو انأيهو يأ «ريعسلا باذع مهل اندتعأو بهشلاب مجرلا نوكي امنإو ؛ اهب مجري ال

 . ١178 /4 نزاخلا ريسفت (4) . 7919 /8 طيحملا رحبلا (") . 7.9 ١8/ يبطرقلا ريسفت (؟) . 58 /”. يزارلل ريبكلا ريسفتلا )١(



 ا نو رشعلاو عساتلا ءزجلا

 نا 6 غ4 تع سوح هس لس مس رز 00 2 ا 0 ا

 © روفت ىهو اًميِبش ا أوعمس ايف أوقْلا 1ذإ مج ريصمل همأأ سنو مهج باَذَع مهيري ورك يل

 لا ملل رس را رس ل رس دا راع 4 ور جام هعمل #ا د ساس واس 0 ص ع ل م

 ريذن انءاج دق لب أولاق يح ريذت كني لأ اهتنزحت مهلأس جوف اهيف لأ آم ظنا نيم كن
 ريب رس رت هام س6 لاا ا رس وا رس 6

 انكام لقعَت وأ عمست انك ول أولاقو 80 ريبكح ٍلدَلَص فال من نأ نإ و يعم نم هلل َلّرأم انّلقو انيذكف

 نيج ريعسلا بحال محق مهند اوفرتعاف نيد ريعسلا بحأ ف

 مهرب اورفك نيذللو# ةدقوملا رانلا وهو . رعتسملا باذعلا  ايندلا ف بهشلاب قارحبالا دعب  ةرخآلا

 لكل وه لب نيطايشلاب ًاصتخم باذعلا سيلف ٠ ا يب را اا
 فصو مث . . نيرفاكلل ًاريصمو ًاعجرم رانلا تسئيو يأ «ريصملا سنبوإ» نجلاو سنال نم هللاب رفاك

 ٍف اوحرطو اوفذق اذإ ىأ «اهيف ارقلأ اذإ 8# لاقف لالغألاو لاوهألاو تادلعلا نم اهيف اهو كيت لاعت

 ًاعيظف اركنم ًاتوص منهجل اوعمس يأ هاقيهش اهل اوعمسإ# ةميظعلا رانلا يف ٌبطحلا حرطي اى منهج

 قهشت . اهيف رافكلا ءاقلإ دنع منهجل قيهشلا : سابع نبا لاق 'اهنايلغو اهدقوت ةدشل . رامحلا توصك

 مهب يلغت يهو يأ «روفت يهوإ ""فاخ الإ دحأ ىقبي ال ةرفز رفزن مث . ريعشلل ةلغبلا ةقهش * مهيلإ

 ليلقلا بحلا روفي ابك مهم روغت : دهاجم لاق بهللا ةدش نمو بضغلا ةدش نم  ردقلا  لجرملا غي ابك

 ةدش نم ٠ . ضعب نم اهضعب لصفنيو عطقتت منهج داكت يأ «ظيغلا نم زيت داسكتإ» ريثكلا ءاملا يف

 مهلاس# ةرفكلا نم ةعامج اهيف حرط ملك يأ «جوف اهيف ينلأ امَّلك# هللا ءادعأ ىلع اهقنحو اهظيغ

 تكانار ملا ل ميرقتو تيبوت لا زهد ةنايزلا عفر منهج ىلع نولكوملا ةكئالملا مهتلأس يأ با هتنزخ

 لا ؤسلا اذهو : نورسفملا لاق ؟ بيهرلا مويلا اذه نم مكفوخيو مكرذني لوسر مكتأي ملأ يأ «ريذن

 ريذن انءاج دق ىلب اولاق# مهباذع قوف ًاباذعو . مهترسح قوف ةرسح اودادزيل . ماليإالا يف مهل ةدايز

 هفلاتفو انركنأو هانبذك اننكلو . هللا تايآ انيلع التو . رذنم لوسر انءاج دقل معن اوباجأ ىأ «انبذكف

 يحولا نم ًائيش هللا لزنأ ام : ريكنلا ىف ًايدامتو بيذكتلا ىف ًاناغمإ انلقو ىأ يش نم هللا لّزن امانلقو»

 . ماركلا لسرلا ةثعبب مهللع حازأ هللا نأب رارقإو ؛ هللا لدعب مهنم فارتعا اذه : ىزارلا لاق ردحأ ىلع

 مالك ةمتت نم اذه «ريبك لالض يف لإ متنأ ن ل2 ”ءىيش نم هللا لّزن.ام اولاقو لسرلا اوبذك مهنكلو

 وأ عمسن انك ول اولاقو# قيمع حضاو لالضو . قحلا نع ردعب ىف الإ لسرلا رشعم اي متنأ ام ىأ رافكلا

 امإ» ىدهلل سمتلم .قحلل بلاط عامس عمسن انكوأ اهب عفتنن لوقع انل تناكول : رافكلا لاقو ىأ « لقعن
 اورقأف ىأ # مهبنذب ريرتعات» كيج لوول بجوتسن انك ام يأ «ريعسلا باحصأ ىفانك

 : ريثك نبا لاق رانلا لهأل ًاكالهو ًادعبف ىأ «ريعسلا باحصأل ًاقحسن# لسرلل مهبيذكتو مهمارجإب

 هتمحر نم هللا مهدعبأ ىأ ةيئاعد ةلمجلاو . ”ةمادنلا مهعفنت ال ثيح اومدنو ٠ ةمالملاب مهسفنأ ىلع اوداع

 ليهستلا (؟) . اهوهو اهنايلغ ةدشل منهج توص نم عمسي ام هب ينعيو : رايخلا توص نم نوكي ام حبفأ قيهشلا : ليهستلا يف لاق )١(
 . 07/8 /7 ريثك نبا ريسفت رصتخم (4) . 514 /” , ىزارلل ريبكلا ريسفتلا (”). 7١١/١48 يبطرقلا ريسفت (5). 14



 كلملا ةروس ("51) لام

 مس ريل سس 22 هر مورمو مر ريو ااص رتس ه2 #0 00 ل ا

 تاذب ميلع وهن هب أورهجأ وأكل أورسأو ج0 ريك جاو ةرفغم مه بلا مر نرخ ىذا نإ

 سد ه4 ى لا ا الا لا

 ىف أوّسْماَف الولد ٌضرألا ركل ٌلَعَج ىذا وه 0 ريب فيلا هو َقَح نم لما و رودصل

 مج رومى َذِإَف سلا كعب سب وآمل ىف نم نيم عج رولا يلوم هذ نم أوو ميكن

 نيزذلا نإ# لاقف راربألا ءادعسلا لاح ركب هعبتأ رافكلا ءايقشألا لاح ركذ امل مث . . ًاقحس | مهقحسو

 ةرفغم مهل» هللا ةاضرمل ًابلط يصاعملا نع نوكيو ٠ هوري ملو مهبر نوفاخي يأ «بيغلاب مهر نوشخي
 ىلاعت هللا ريغ هردق ملعي ال ليزج باوثو 5 مهبونذل ةميظع ٌةرفغم هللا دنع مه يأ «ريبك رجأو

 هوئلعأ وأ سانلا اهيأ مكمولدو مكلوف اوهخا يأ ىلخلا عيمخ باطما هب اورهجا وأ مكلوق اورسأوإ»

 ىلاعت هنأل يأ «رودصلا تاذب ميلع هنإ »© هملعي هللا نإف هوّعرهظأ وأ هومتيفخأ “ ءاوسف ع هو رهظأو

 يف تلزن : سابع نبا لاق رودصلا هب سوسوت امو . بولقلا يف رطخي ام ملعي . اياونلاو ايافخلاب ملاعلا

 مكلوق اورسأ : ضعبل مهضعب لاقف «٠ اولاق امب ليربج هربخيف لَك هللا لوسر نم نولاني اوناك نيكرشملا
 ملعي الأ يأ ؟ «قلخ نم ملعي الأ» ©”ةيفاخ هيلع ىفخت ال هنأ هللا هربخأف . دمحم هلإ عمسي ال ىتح
 فيطللا وهو ؟ هرهجو قولخملا رس اهدجوأو ءايشألا قلخ نم ملعي ال فيك ؟ هتاقولحم قلاخلا
 نع برزعي اال ىذلا ريبخلا . اهضماوغو رومألا قئاقد ملعي يذلا ع دابعلاب فيطللا هنأ لاحلاو يأ «ريبخلا

 هتردق لئالد ىلاعت ركذ مث . . اهربخ هدنعو الإ سفن برطضت وأ نكست الو «ةرذ كرحنت الف . ءىش هملع
 لج هللا ىأ «ًالولذ ضرألا مكل لعج ىذلا وه# لاقف دابعلا ىلع هنانتماو هلضف راثآو « هتينادحوو

 اهبناوج يف سانلا اهيأ اوكلساف يأ «اهبكانم يف اوشمافإ كلاسملا ةلهس ةنيل ضرألا مكل لعج العو
 بساكملل اهئاجرأو اهميلاقأ يف اوددرتو . اهراطقأ نم متئش ثيح اورفاسف يأ : ريثك نبا لاق اهفارطأو

 قزرلاو بسكلا عاونأ نم مكيلع العو لج هب معنأ امم اوعفتناو يأ «هسقزر نسم اوسلُكوإ) "”تاراجلاو

 ببستلا بدن ىلع ليلد ةيآلا يفو . معألا مهألا هنأل لكألاب عافتنالا هوجو نعربعُي ام ًاريثك : ىسولألا لاق

 نولكوتملا : اولاقف ؟ متنأ نم : لاقف موقب هنع هللا يضر رمع رم دقف ٠ لكوتلا ىفاني الوهو . بسكلاو
 "'لجو زع هبر ىلع لكوتو ضرألا نطب يف هبح ىقلأ لجر لكونمل امإ . نولكاوتملا متنأ لب لاف
 ةكم رافك ىلاعت دعوت مث . : ءازجلاو باسحلل .ءانفلاو توم ا دعب عجرملا ىلاعت هيلإو يأ «روسشنلا هيلإو»

 رشعم اي متنمأ له يأ «ضرألا مكب فسخي نأ ءامّسلا ىف نم متتنمأأ» لاقف ِخقي هللا لوسرل نيبذكملا
 يف نوشمت ًالولذ مكل اهلعج ام دعب« اهلهاجم يف مكبيغيف ضرألا مكب فسخي نأ ريبكلا يلعلامكبر رافكلا

 نأ دارملاو : يزارلا لاق ًافينع ًاديدش أزه مكب زتهتو برطضت اهب اذإف يأ «رومق يه اذإف» ؟ اهبكانم

 اهيف نوفسخي مهو مهيلع ولعتف ١ كرحتتو برطضت ىتح مهب فسخلا دنع ضرألا كرحي ىلاعت هللا

 , ©3774 / ريثك نبا رصتخم )7١( . 4 ىسولالاو 11+ /4 نزاخلا )

 . ١8 /؟9 ىسولألا ريسفت (9



 فل نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 2 و. - هم سر - مرو مسرب "ا

 2 لا اب ا لاا ل للا 0

 مما وهن 2 الإ 01 ار ورب 0 6528 ريكن ناك ف يكف

 س سأل ناو

 جرو رغيف ا | نورفنكلا نإ يل ىذا ادم ْنَمَأ نتج ريصب

 مكيلع لسري نأ ء 0 ا ا يع . نوبهذيف

 طول موق ىلع اهلسرأ امك « ءامسلا نم ةراجح مكيلع لسري نأ ريبكلا ىلعلا هللا متنمأ مأ يأ «ًابصاح

 يراذنإ نوكي فيك , باذعلا ةنياعم دنع نوملعتسف يأ «ريذن فسيك نوسلعتسفإو ؟ ليفلا باحصأو

 ةعارخو ءايلا تفذح «يريكنإلو «يريذن# اهلصأو ١ ديدش هدي ا هيفو / 6 يبافعو

 فيكف يأ «راكن ناك ف يكف» نيكرشملا هموقل كيد 1101011111 فلاثأو دومثو ماعو

 مهب لحي نأ ىسع ام مهرّذح ال مث ؟ ةعاظفلاو لوهلا ةياغ يف نكي ملأ ؟ باذعلا لوزنب مهيلع يراكنإ ناك

 ا 5 يتلخ نمدللا كح انوه ريطلابرابسعالا نع مها ا اا

 ىأ 4 نيتي يقيل انارط دعوت ل نوحتجا تاطناب ؛ هتوف روبطلا لا رابتغا رظنااورظنب

 00 اا ا

 3 : ناريطلا يف لصألا وه نيحانجلا طسب نأ باوجلاف ؟ «تافاصإ قي ةقيرط ىلع « تاضباف » لقي مل َمِ
 امأو « هترثكو هماودل # تافاص# لعافلا مسأ ةغيصب هركذف ٠ ةحابسلا ىف لصألا وه فارطألا دم نأ

 امإط هنلقل لعفلا ظفلب هركذ كلذلف . ةناعتسالاو ةحارتسالل ًاليلق رئاطلا هلعفي امنإف نيحانحلا ضبق
 نمحرلا قلاخلا الإ . ضبقلاو طسبلا لاح ىف طوقسلا ن كيو ل نيك فانا هي ردحرلا |١ صيكم

 نكي مل . اهماسجأ ةماخضو اهلقث عم اهنأ كلذو : ىزارلا لاق ناوكألا ىف ام لك هتمحر تعسو ىذلا

 هجر نع فمما يبطل نشتلاواظسلا هع نا اهكالإوا او وب دوم

 ب دو وو يو داع ا وس ا ارو . هتمكحو

 راصنألا نم هللا باذع مكنع عفدي نأ عيطتسي يذلا اذه نم يأ ؟ #نمحرلا نود نم مكرصني مكل

 يف لإ نورفاكلا نإ ل» ؟ مكباذع تدرأ نإ ينم مكرصني نم يأ : سابع نبأ لاق ! ؟ ناوعألاو
 ثيح « نيبم لالضو . ميظع لهج ىف الإ ] ٌرضتوأ مف عفنت مهتما نأ مهداقتعا يف نورفاكلا ام يأ «رورغ

 . ١75/4 ليزنتلا مولعل ليهستلا (75) 7١ /”. ريبكلا ريسفتلا )١(

 . ١75/4 نزاخلا ريسفن (5) . ل١ /”. رييكلا ريسفتلا (")



 كلملا ةروس (510) 1

 م 9 سس سو ع 7 هدد ٍّي 00 ه3

 نمأ ئدهأ لا حرا وااو ,هقذر كم نإ كفر ىلا ادع نم

 ام اليل ةدهفألاو زصبألاو ممَسلا يل َلَعبو ئائنأ ىلا ره لف جد يقتسم طارص لع اوس شع

 مى 7

 © نيِقدلَص منك ندع [دعولا اًده يم نولوقي و تورش هَيلِإ و ضرأل اف د ارد ىدْلا وه لف قي َنورْكْسَت

 يأ ؟ «دقزر كسمأ ْنِإ مكقزري يذلا اذه نّمأ» مانصألاو ناثوألاب اوزتعاف . قئاقح ماهوألا اونظ
 خيبوتلا هجو ىلع رافكلل نيتيآلا يف باطخلاو ؟ هقزر مكنع هللا عنم نإ هللا ريغ مكقزري يذلا اذه نم

 ىلع اورصأو « نايغطلا يف اودامت لب يأ «روفنو وتع يفاوجل لبإ» ”مهيلع ةجحلا ةماقإو , ديدهتلاو
 يشمي نمفأ# :لاقف نمؤئملاو رفاكلل ًالثم ىلاعت برض مث . . ناهيالاو قحلا نع اورفنو . نايصعلا

 ىري ال ٠ هسأر اكتم يشع نم له يأ ؟ «ميعتسوئارص ىلع ءوؤس يثهنمأ ىدها ههعر ىلع سكت

 نم مأ ىدهأ اذه له « ههجول رخيف ةعاس لك رش رثعتي ىذلا ىمعألا لثم . ءاوشع طبخ طبخي وهف هقيرط

 لاق ؟ حضاو نّيِب قيرط ىلع ريسي هنأل . هتاوطخ يف رشعتي الو هقيرط ىري « ةماقلا بصتنم يمي
 ال « ةريصبو ىده ريغ ىلع ىشاملا ىمعألاك رفاكلاف ءرفاكلاو نم ؤملل هللا هبرض لثم اذه : نورسفملا

 ىثاملا ء رصبلا حيحصلا ىوسلا لجرلاك نم ؤملاو , ههجو ىلع بكني لازي الو فسعتيف قيرطلا ىلا يدتهب
 ء ةرخآلا يف امههاخ نوكي كلذكو «٠ . ايندلا يف امهلثم اذه , راثعلاو طبخلا نم نمأ وهف ميقتسملا قيرطلا ىلع

 لاق ميحجلا تاكرد ىلإ ههجو ىلع ىشمي رشحي رفاكلاو ؛ . ميقتسم ٍطارص ىلع ًايوس ىيشمي رشحي نمؤملا

 حضاولا نيدلا ىلع ناك نم ؤملاو . ههجو ىلع ةمايقلا موي هللا هرشحف هللا يصاعم ىلع بكأ رفاكلا : ةداتق
 نللو ةلالضلا قيرط كلس نمل لثموه : سابع نبأ لاقو ”ةمايقلا موي يوسلا قيرطلا ىلع هللا هرشحف

 كارشيالاو رفكلا نم هيلع مه ام حبق اوفرعيل ؛ ةليلجلا همعنب ىلاعت مهركذ مث , , "ىدهلا قيرط كلس

 لس هللا دمحم اي مهل لق ىأ «ةدئفألاو راصبألاو عمسلا مكل لعجو مكأشنأ يذلا وه لق#» لاقف

 هذه صخو « لقعلاو رصبلاو عمسلا ٠ معنلا هذهب مكيلع معنأو . مدعلا نم مكدجوأ ىذلا وه العو

 ا وااو وسم و يدوب ع هادا اهنألركدلاب جراوخلا

 ىذلاوه لق#» مكيلع اهمعنأ يتلا معنلا هذه ىلع مكبر نوركشت ام اليلق يأ : ىربطلا لاقىصحُت

 مكعجرم هدحو هيلإو يأ #نو رشحت هيلإو» ضرألا يف مكرشكو مكقلخ يأ « ضرألا يف مكأرذ
 ءازجلاو رشحلا نوكي ىتم ىأ #نيقداص متنك نإ دعولا اذه ىتم نولوقيو# ءازجلاو باسحلل

 لقو#» مهنم ءازهتسا اذهو . رشحلاو ةعاسلا ءيجم نم هب اننو ربخت ايف نيقداص متنك نإ ؟ هب اننودعت ىذلا

 يمي نم لثمك ةلالضلا نم هيف وه ايف هلثم رفاكلاف « رفاكلاو نمؤملل هللا هبرض لثم اذه : ريثك نبا لاق (؟3) . ا/ا” /#. ريبكلا ريسفتلا )١(

 قيرط ىلع ةماقلا بصتنم ىشمي نم ؤملاو . لاض رئاح هئاتوهف . بهذي فيك الو كلسي نيأ يردي ال . ًايوتسم ال ًاينحنم يأ ههجو ىلع بكم
 0 /1 ريثك نبا رصتخت !! كاذ مأ اذهأ ًالييس ىدهأ امجأ ٠ . نيب حضاو
 رحبلا نع ًالقن . ه.1 ةتبلا هتبنت ال يهو اذك تبنت ام لق ضرأ هذه : برعلا لوقت ابك ةلقلاب ربعف ركشلا يفن ةن دارملا : ةيطع نبا لاق ("9)

 , 7/18 ىربطلا ريسفت (4) . "4



 3 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 ترك 6 ل ا ا لا لا درا رك صور يسع اص جام ًّء سالسص ا رس سا اص سس صل رئع سرا سما ع

 اًدنَم ٌلبقَو اورفك نيل هوجو تكتتس ُهَمَلز هوأر الف يي) نيم ريذت انآ امإ و هللا دنع للعلا امك لَ

 باَذَع ْنِم َنيِرفَكْلأ يجي نَف احر وأ بم نمو هلل نكلهأ نإ مير لق 0 نوعدت ءدب منك ىذّلأ
 سام حلها س مرتو سغ ى مك“ رمل هج رص لس 000 عوج ص بص ع سة مود يب” ل 1

 حبصأ نإ مابكرأ لف ١ نيم ٍللَلَص ىف وه ْنَم َنوُملْعتسف انطوت هيلو ءهيانما# ناحل وه لف كيو جيلأ
 20 د ما رباب علا مر 2 و2 د را خذ

 2 نيعم ءامع مجيتاي نسف اروغ ّث وام

 هملعي ال ىلاعت هللا دنع باذعلا تقوو ةعاسلا مايق تقو ملع : دمحم اي مهل لق يأ «هللا دنع ملعلا ان
 ربخأ مث . . هرمأل ًالاثتما هللا باذع مكفوخأ رذنم لوسر الإ انأ امو يأ 4نيبم ٌريذن انأ اًفإو» هريغ
 . مهنمًابيرق باذعلا اوأر |ملف ىأ «ةفلز هوأر اًملف» لاقف بيصعلا مويلا كلذ يف نيكرشملا لاح نع ىلاعت
 اهتلعف . ءايتسالا راثآ مههوجو ىلع ترهظ يأ «اورفك نيذلا هوجو تئيس# ةمايقلا لاوهأ اونياعو

 . مههوجو باذعلا ةيؤر تءاس ىأ : رحبلا ُْف لاق . راسكنالاو لذلا اهيشغو . نزحلاو مغلاو ةباكلا

 مهل تلاقو يأ «نوعّدت هب متنك يذلا اذه ليقو8#«لتقلا ىلا قاسي نمك « ةبآكلاو ءوسلا اهيف رهظو
 نإ معيأرأ لق ًابيذكتو ءازهتسا هنولجعتستو ايندلا يف هنوبلطت متتك يذلا اذه : ًاتيكبتو ًاخيبوت ةكتئالملا
 ينوربخأ : ككاله نونمتي نيذلا نيكرشملا ءالؤمل دمحم اي لق ىأ «انمحر وأ يعم نمو هللا ينكلهأ

 «ميلأ باذع نم نيرفاكلا ريجي نمف# انلاجآ ريخأتب انمحر وأ . نينم ملا نم يعم نمو هللا ينتامأ نإ
 ًاعينشت « مكريجي » ريمضلا نع ًاضوع «نيرفاكلاط ظفل عضوو « ميلألا هللا باذع نم مكيمحي نمف يأ
 نأ هللا هرمأف . نيملسملاو ِككك يبنلا كاله نونمتي رافكلا ناك : نورسفملا لاق رفكلاب مهيلع ًاليجستو

 مكريجي ىذلا نمو . هيف مكل ةعفنم ىأو ةحار ىأف . يعم نم كلهأو ةتامإالاب هللا ينكلهأ نإ : مهل لوقي

 لق# ؟ ”ميلألا باذعلا نم مكلقنتو مكصلخت مانصألا نأ نونظت له ؟ مكب لزن اذإ هللا باذع نم

 عيمج يف اندمتعا هيلعو . دحألا دحاولا هللاب انمأ : مهل لق ىأ «انلكوت هيلعو هب انمأ نمحرلا وه

 بيرق نع نوملعت فوسف يأ «نيبم لالض ىف وه نم نوملعتسف# لاجرلاو لاومألا ىلع ال . انرومأ
 لق يأ «ًاروغ مكؤام حبصأ نإ متيأرأ لق# نيكرشملل ديدهت هيفو ؟ متنأ مأ نحن ةلالضلا يف وه نم

 نمف#» هجارخإ نوعيطتست ال ثيحب . ضرألا قامعأ يف ًابهاذ ًارئاغ ءاملا راص اذإ ينوربخأ : دمحم اي مهل

 مكيتأي له ؟ ضرألا هجو ىلع ًايراج ًارهاظ نوكي ىتح مكل هجرخي يذلا نمف يأ «نيعم ءامب مكيتأي
 ؟ ناثوألاو مانصألا نم هريغ قزارلا قلاخلا عم نوكرشت ملف ؟ هب هللا ريغ

 : يلب ابف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : مَغااَتلا
 «نضبقيو . . تافاص# نيبو «اورهجا وأ اورسأو# نيبو «ةايحلاو . . توملا» نيب قابطلا - / ١

 . تاضياقو تافاص ىنعملا نأل

 . 9/5/7. ىزارلل ريبكلا ريسفتلا رظنا (3) . 5.97/4 رحبلا (1)



 كلملا ةروس قف <"

 يف فرصتلاو . ناطلسلاو كلملا هل يأ «كلملا هديب يذلا ميظعتلاو ميخفتلل لوصوملا عصو - 5

 . ناوكألا
 رصبلا عجرا مث . . رصبلا عجراف# هيبنتلاو ريكذتلا يف ةدايز نيترم ةلمجلا راركتب بانطإالا - "“

 . «ريعسلا باحصأل اقحسف . . ريعسلا باحصأ ىف انك اما كلذكو «نيترك

 ؟ «ريذن مكتأي ملأ# خيبوتلاو عيرقتلل يراكنإالا ماهفتسالا - ؛

 مهل بيغلاب مهبر نوشخي نيذلا نإ# هلوقب هلباق منهج باذع مهرب اورفك نيذللو#» ةلباقملا - ©
 . ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو #ةرفغم

 ظيغلا ديدش ناسنإب اهبهلو اهنايلغ ةدش يف منهج هّبش «ظيغلا نم َرْيمت داكتإ» ةينكملا ةراعتسالا 1

 ظيغلا وهو همزاول نم ءىشب هيلإ زمرو هب هبشملا فذحو . ظيغلا ةدش نم عطقتي داكي هودع ىلع قنحلاو
 . ةينكملا ةراعتسالا قيرطب ديدشلا

 «ميقتسم طارص ىلع ًايوس ىشمي نمأ ىدهأ ههجو ىلع ًابكم ىشمي نمفأ# ةيليثمتلا ةراعتسالا
 ىلع ابكم ىثمي رفاكلاو . ميقتسم طارص ىلع ايوس ىشمي نم ؤملاف . رفاكلاو نم ؤملل ليثمتلا قيرطب اذه

 ! ! ةعئار ةراعتسا نم اههلايو « ميحجلا قيرط ىلإ ههجو

 ؟ «ريكن ناك فيكف# «ريذن فيك نوملعتسف# لثم تايآلا سوءرل ةاعارم عصرملا عجسلا - 4

 . خلا #روفنو وتع يف اوحجل لب» «رورغ يف الإ نورفاكلا نإ» لثمو «ريصب ءيش لكب هنإ»

 « كلملا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 #8 ا # 4



 فر

 عه عا هاش إس عاشأسش معاش اسأل و ماس ساع سا وه ساراس ساس ع اس هاش ساما ةاساءاه راع ساو هام يأع

 02-2 وا | روس 8(

 توسع نانن تيا انج
 .ابساإ م اخ هاش ان اه يب اساسا جاه ساه واه ها يساعا و ام وأ ىو ماو عاش ياسا ها واق سماع هام سا عاو

 ةثالث ةروسلا هذه تلوانت دقو . ناهيالاو ةديقعلا لوصأب ىنعت يتلا ةيكملا روسلا نم 0

 : كَ هللا دبع نب دمحم ةوعد لوح ةكم رافك اهراثأ يتلا هبشلاو . ةلاسرلا عوضوم أ

 . ىلاعت هللا معنب رفكلا ةجيتن نايبل . « ناتسبلا » ةنجلا باحصأ ةصق - ب

 . نيمرجملاو نيملسملا : نيقيرفلل هللا دعأ امو . اهدئادشو اهلاوهأو ةرخآلا 1

 ه5 دمحم ةوبن تابثإ عوضوم وه ةميركلا ةروسلا هيلع رودت يذلا روحملا نكلو

 نوكرشملا هب هقصلأ ام هتءاربو هفرشو لكل وسرلا ردق ةعفر ىلع مسقلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا

 ام . نورطسي امو ملقلاو نه ةيماسلا هبقانمو . ةميظعلا هقالخأ تنيبو . نونجلاب  هاشاحو  هماهتا نم
 . تايآلا . . «ميظع قّلَخ ىلعل كنإو ءنونمم ريغ ًارجأل كل نِإو « نونجمب كبر ةمعنب تنأ

 الف لاكتلاو باذعلا نم مهل هللا لعأ امو رو هللا لوسر ةوعو نم نيمرجتملا فقوم تلوات مث ©

 . تايآلا # .. نيهم فالح لك عطت الو . نونهديف نهدُت ول اودو ٠ نيبذكملا عطت

 مهبيذكتو مهيلإ كي لسرلا متاخ ةثعبب ىمظعلا هللا ةمعن مهنارفك ىف ةكم رافكل ًالثم تبرض مث

 اوعنمو هللا ةمعن اودحج ثيح ءرامثلاو عورزلاو راجشألا تاذ « ةقيدحلا » ةنحجلا باحصأ ةصقب هب

 انولب مك مهانولب انإإ» نيربتعملل ةربع مهتصق لعجو مهتقيدح هللا قرحأف ؛ نيكاسملاو ءارقفلا قوقح

 مهو كبر نم فئاط اهيلع فاطف « نونثتسي الو ٠ نيحبصم اهّنمرصيل اومسقأ ْذِإ ةنجلا باحصأ
 1 تايآلا «ميرصلاك تحبصأف + نومئان

 بيهرتلاو بيغرتلا نيب عمجلا يف نآرقلا ةق هك ل و

 . بيصعلا مويلا كلذ ىف نيمرجملا فقومو « اهاوهأو اهاوحأو ةمايقلا ةميركلا ةروسلا تلوانتو *:



 ملقلا ةروس (564) قي

 الف دوجسلا ىلإ نوعديو قاس نع فشكي موي#» نوردقي الف نيملاعلا برل دوجسلاب هيف نوفلكي يذلا

 . تايآلا # نوعيطتسي

 امب رجضلاو مربتلا مدعو . نيكرشملا ىذأ ىلع ربصلاب ٍةِككل وسرلا رمأب ةميركلا ةروسلا تمتخو
 رحبلا بوكر ىلإ عراسو هموق كرت نيح مالسلا هيلع سنوي نم ثدح امى هللا ةوعد غيلبت ليبس يف هاقلي
 . تايآلا # موظكم وهو ىدان ذإ توحلا بحاصك نكت الو كبير مكحل ربصافو»

 «نيملاعلل ٌركذ الإ وه امو . . ىلإ . . نورطسي امو ملقلاو نإ : ىلاعت هللا لاق
 ةروسلا ةياهن (017) ةيأ ىلإ )١( ةيأ نم

 تنم : لاقي عوطقم «نونمم» ملقلاب هبتك ملعلا رطس . نوبتكي «نورطسي# : ضحتفغللا
 هوذخ » رجلا وهو لتعلا نم ذوخأم ء رشلا ىلإ عيرسلا . يناحلا ظيلغلا : لتعلا «*لتع#» هتعطق اذإ لبحلا
 سيلو موقلاب قصلملا : مينزلا «مينز» ('!ًافينع 0 لجرلا تلّتع : حاحصلا يف لاق ٠# هولتعاف
 : رعاشلا لاق هوبأ فرعي ال يذلا يعدلا وع : مهنم

 "”ميثكل بسح وذ مألا يغب هوبأ نم فرعي سيل مينز

 نيمضو ليفك «ميعزإ» مزعو دصق «درح» اهرمث عطق ةلخنلا مرصو . هعطق ءيثلا مرص #نيمراصو»
 . ايغو ًاظيغ ءولمم «موظكم»

 ا ب ا

 ير تورطسه امو ململاو تن

 لع ةعحلل ركذه'ةفطقملا كورلا نه سرح نوت نوٌرطسَي انفو: لفلاو نا + .ضيسسفللا
 ناسللا وخأ ملقلا.نإف . فراعملاو مولعلا هب سانلا بتكي ىذلا ملقلاب ىلاعت مسقأ . . ””نآرقلا زاجعإ

 هبسن ام هتمالسو دمحم قدص ىلع نوبتاكلا هبتكي امو ملقلاب مسقأ : ىنعملاو هدابع ىلع نمحرلا نم ةمعنو

 ناسنإلاف ٠ ةءارقلاو ةباتكلا لضفب ةداشإ ةباتكلاو ملقلاب مسقلا يفو . نونجلاو هفسلا نم نومرجملا هيلإ

 مّلع , ملقلاب مَّلع يذلا هريمض يف امع حصفيل ةباتكلا ةفرعمب هللا هصخ تاقولخملا رئاس نيب نم

 نأشل ًاديجمت ةروسلا هذه ىف هب مسقأ هللا نأ ملقلا فرش ىلع ًاليلد كبسحو «مشعي مل ام ناسنإلا

 نبا لاق فراعملاو مولعلا ماوق هبو . ناسللا يف امك نايبلا ملقلا يفف . ملعلا لهأ ردق نم ًاعفرو . نييتاكلا

 هنم مسق وهو . هب بتكي يذلا ملقلا سنج هنأ #نورطسي امو ملقلاو# ىلاعت هلوق نم رهاظلاو : ريثك
 فورحلا لوح ةرقبلا ةروس لوأ يف هانبتك يذلا يملعلا قيقحتلا رظنا (”) 774 ١8/ يبطرقلا ريسفت (؟) لتع ةدام يرهوجلل حاحصلا )١(

 . ةعطقملا



 6/0 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 رصبتسف 2 ييظع قلخ لَم َكْنِإَو 2 نونمريَغ ارجبأل كل نإ و يود ونجم كبر ةمعنب تنأ آم

 الف ة جن نيدتهملاب ع وهو ءهليبس نع َّلَص نمل معآ وه كبر َن 9 نوُتممْلَا ركيبإب “9 نورصييو

 2١ َنيدَكمْلا عطت
 كبر ةمعنب تسنأ ام» "مولعلا لانت اهب يتلا ةباتكلا ميلعت نم مهيلع هب معنأ ام ىلع هقلخخ هيبنتل ىلاعت

 تنأف . نومرجملا ةلهجلا لوقي امك . نونجمب ةوبنلاب كيلع هماعنإو هللا لضفب دمحم اي تسل يأ *ن ونجم
 باوج اذه : ةيطع نبا لاق 4نونجمل كنإ ركذلا هيلع لّرُن ىذلا اهيأ اي» اولاق امك ال لقاع هللا دمحب

 كل ٌنِإَول "لضاف هللا دمحب  تنأ : ناسنإلل لوقت امك ضارتعا كبر ةمعنب# هلوقو ٠
 الو عوطقم ريغ هللا ةوعد غيلبت ليبس يف ىذألا نم تلمحت ام ىلع اباوثل كل نإو يأ «نونمم ريغ رجال

 . ميرك لضاف قلخخو . مج عيفر بدأ ىلعل دمحم اي كنإو يأ #ميظع قلخ ىلعل كنإو» صوقنم
 لج ةزعلا برف . رشب هوأش كردي مل . ميظع فرش نم هل اي . . تال امكلاو لئاضفلا كيف هللا عمج دقف

 ملعلا ِخِكَي هقلخ نم ناك دقو «ميظع قلخ ىلعل كنإو# ليلجلا فصولا اذهب دمحم فصي العو
 ةمحرلاو . دهزلاو عضاوتلاو ء ركشلاو ربصلاو . ءاخسلاو ةدابعلا ةرثكو « ءايحلا ةدشو . ملحلاو

 نسحأ دقلو (© ةيضرملا قالخألاو . ةيلعلا لالخلا نم كلذ ريغ ىلإ . بدألاو ةرشاعملا نسحو . ةقفشلاو

 : لئاقلا

 ؟ىرولا حدمت ام رادقم اف كيلع هلهأ وه ىذلاب ىنثأ هللا اذإ
 مهب لزن اذإ  ةكم رافك  كوفلاخمو كموق ىريو . دمحم اي ىرت فوسف يأ «نورصبيو رصبتسف#

 مهرفكب مه مأ . نورتفي امك تنأ له ؟ نونجلاب نتف ىذلا مكيأ يأ «نوتفملا مكيأب» باذعلا

 يف لزن ةروسلا مظعمو 5 ناطيشلا هنتف ىذلا نونجملا : نوتفملاو : يبطرقلا لاق ؟ ىدهلا نع مهفارصناو

 نونجملاب اونعو ؛ ًاناطيش دمحمب نإ : نولوقي نوكرشملا ناك دقو ٍ« لهج يبأ»و « ةريغملا نب ديلولا »

 طالتخاو نونجلا هسم نم لصحي ىذلا ناطيشلا يأ نونجملا مهمأب ًادغ نوملعيس ىلاعت هللا لاقف . اذه

 هللا نيد نع فرحنملا يقشلاب ملاعلا هناحبس وه ىا «هليبس نع د نمي ملعأوه كبر نإ» «'”لقعلا
 ال ليلعت وهو . قحلا نيدلا ىلإ يدتهملا يقتلاب ملاعلا وهو يأ #نيدتهملاب ملعأ وهو# ىدحلا قيرطو
 مل لوقع مهل تناك ثيح . تنأ ال ةقيقحلا ىلع نيناجملا مه مهنإ : لوقي هنأك ديعولاو دعولل ديكأتو هلبق
 رفكلا ءاس ؤر عطت الف يأ #نيبذكملا عطت الف» مهدعسيو مهيجني ايف اهولمعتسا الو . اهب اوعفتني

 يف ةرهاظ تناك ةمعتلا نأل ىوعدلا ةحص ىلع عطاقلا ليلدلاك ةبآلاو : نايحوبأ لاق 5.7 /8طيحملا رحبلا (7) 087 / ريثك نبا رصتخم )١(
 ةمهتلا بذكي ام ةمركم لكب فاصتالاو ةيضرملا ةريسلاو لقعلاو ةحاصفلا لايك نم مالسلا هيلع هقح

 مل : هتلعف ءىشل يل لاق الو . طق فأ : يل لاق اف نينس رثع 0 ا لاق هنع هللا يضر سنأ نع ناخيشلا جرخأ (9)

 هللا لوسر فك نم نيلأ ناك ايش الو ًاريرح الو ًازخ تسسم امو . ًاقلخ سانلا نسحأ كك ناكو ؟ هتلعف الأ : هلعفأ مل ءيشل الو ؟ هتلعف

 نع تلئس امل ةشئاع نع يراخبلا فو . ملسمو ىراخبلا هجرخأ « للاي هللا لوسر قرع نم بيطأ ناك أرطع الو أكسم تممش الو , ف

 7784 /18 يبطرقلا ريسفت (4) . هبادآب بدأتلا ينعت « نآرقلا هقلخ ناك م تلاق َمَِقَي هفلخ



 ملقلا ةروس (54) فش

 دّسعم ريحا جام ُّ ميم . اشم زاَمك يد ٍنيِهمناَلَح لك عطت الو قد َنونهَدِيَف نهدترلأ 0

 ريطنسأ ألك كانَ !ء هيلع شت اذإ 45 نينبو لام اَذ تناك نأ ميِنَر كلذ َدُعَب لع 5 عيا

 صاع رو

 هج موطرخلا لع ,همسنس نهج نيلوألا
 د ىلإ ةكم لهأ ءاس ؤر هاعد : ىزارلا لاق هيلإ كنوعدي اهف . نآرقلابو كتلاسرب اوبذك نيذلا لالضلاو

 نهدتول اودو» "”.هتفلاخم يف ددشتلل جييهتو باهإ هللا نم اذهو . مهعيطي نأ هللا هاهنف « هئابآ
 اولعفيو كل اونيلبف مهل ةعناصم هنوضري ال ام ضعب كرتتو . دمحم اي مهل نيلتول اونمت يأ 8نونهديف
 : 85 يبللا اولاق رافكلا نأ يور ٠ يغبني ال ايف ةارادملاو ةنيالملا يه : ةنهادملا : ليهستلا يف لاق كلذ لثم

 فلحلا رثك دمحم اي عطت الو يأ « فالح لك عطُت الوإ» '"ةيآلا تلزنف كهلإ اندبعل انتا تدبع ول

 باتغم يأ «زامهإ ريقح رجاف يأ «نيهمإ هللا ةمظعب ًانيهتسم فلحلا نم رثكي يذلا , لطابلاو قحلاب
 عقويل مهثيدح لقنيو . سانلا نيب ةميمنلاب يثمي ىأ «ميمنب ءاشم# بيعلاو نعطلاب سانلا موحل لكأي
 نع كسمب ليخب ىأ «ريخلل عانم# 7 ( مامن ةنجلا لخدي ال) حيحصلا ثيدحلا يفو . ناتفلا وهو مهنيب

 تءاجو « مارجبالاو ماثآلا ريثك . ناودعلاو ملظلا يف زواجتم ملاظ ىأ # ميثا دتعم# هللا ليبس ىف قافنإلا

 فاج يأ# لتع# ةرثكلا ىلع ةلالدلل ةغلابلا ةغيصب «عانم ءءاشم . زاره . فالح» فاصوألا
 #مينز#» تمدقت يتلا ةميمذلا فاصوألا كلت دعب يأ#كلذ دعب# مهفلا ميدع بلقلا يساق . ظيلغ

 يف تلزن : نورسفملا لاق حيحص بسن هل سيل يعد قيصل هنأ ءاهحبقأو هبياعم دشأ هذهو « انز نبا ىأ

 هبسنو هانبت ىأ - ةنس ةرشع نامث دعب هوبأ هاعدا ٠ مهنم سيلو شيرق يف ايعدناك دقف « ةريغملا نب ديلولا »

 . اذه ريغ بويعلا هذهب هللا هفصو ًادحأ ملعن ال : سابع نيا لاق - بأ هل فرعي ال ناك نأ دعب هسفنل

 ءاج تلزن امل ةيآلا نأ يورو .دلولا ثبخ تثيخ اذإ ةفطنلا نأل كلذب مذ امنإو .ًادبأ هقرافي ال ًاراع هب قحلاف

 0 ىف ةرهاظ اهلك ٠ تافص عستب ينفصو دمحم نإ : اهل لاقف همأ ىلإ ديلولا

 ةرشاعم عيطتسي ال يأ - ًائينع ناك كابأ نإ : هل تلاقف ؛ . فيسلاب كقنع تبرض ينيقدصت مل نإف «مينزو

 ىتح انز نبا هنأ فرعي ملف ٠ يعارلا كلذ نبا تنأف ىسفن نم ايعار تنكمف لاملا ىلع تفخف  ءاسنلا

 هنأ معزو « لاق ام نآرقلا يف لاق نينبو لام اذ ناك نأل يأ «نينبو ب لام اذ ناك نأ 9” ةيآلا تلزن

 انتايأ هيلع ىلعت اذإ» بيذكتلاو دوحبلاب ال ركشلاب ةمعنلا لباقي نأ يغبني ناكو ؟ ”نيلوألا ريطاسأ

 تافارخ ابغإ : ًارخاس ًاثزهتسم لاق رجافلا كلذ ىلع نآرقلا تايأ تئرق اذإ ىأ #نيلوألا ريطاسأ لاق

 ىلع همسنسإ» باذعلاب هل ادعوتم هيلع ًادر ىلاعت لاق « هللا ىلإ يا نيمدقتملا ليطابأو
 ىلع هفنأ نع موطرخلاب ىنكو « هتوم ىلإ اهب فرعي هيلع مطخلاب هفنأ ىلع ةمالع هل لعجنس يأ «موطرخلا

 ملسم هجرخأ (*) ١8/84 ليزنتلا مولعل ليهستلا (7) 87 /” . ىزارلل ريبكلا ريسفتلا )١(

 لام وذ هنآل يأ اهدعب امب ةقلعتم ةيآلا نأ ىنعملا اذه ريثك نباو ىربطلا راتخا (4) 777 /4 هيلع ىواصلا ةيشاحو نيلالخلا ريسفت رظنا (')

 هدلوو هلام ةرثك ببسب هعطت ال ىإ قبس امب ةقلعتم ةيآلا نأ امههريغ راتخاو(4)ليطابأو تافارخ نآرقلا نإ لوقيو هينبو هلامب ربكتي نينبو



 ف نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 رو وام وم سر سدر وامرع ا ري سىس ا امو لام موق همام حمم مم جر 2

 هيلع ٌفاطف ا الو ا ظآ

 0 ُض يمرس كس نإ ين
 لالذبالا يف ةياغ كلذ ناك هب ناسنإالا فنأ هبش اذإف « ريزنخلاو ليفلل موطرخلا نأل . هب فافختسالا ليبس

 : سابع نبا لاق « رفاوحلاو فالظألاب مهلجرأو مهيديأ نعو « رفاشملاب سانلا هافش نع ربعي (ى ةناهرالاو
 ماميالا لاق "”فيسلاب ردب موي مطخ دقو . شاعام هفنأ ىلع ةيقاب ةمالع كلذ لعجنف فيسلاب هفنأ

 كلذلو « هيلع هعافترال هجولا نم عضوم مركأ فنألاو . دسحلا ُْف عضوم مركأ هجولا ناك امل : رخفلا

 موطرخلا ىلع مسولاب ربعف . هفنأ مغر ليلذلا يف اولاقو : ةفنألا هنم اوقتشاو ةيمحلاو زعلا ناكم هولعج

 ركذ مث د! "'هجولا نم عضوم مركأ ىلع فيكف . نيش هجولا ىلع ةمسلا نأل . ةناهإالاو لالذإالا ةياغ نع

 لاقف ل عورزلا فالتإ نم هب ىلاعت مهالتبا امو ةقيدحلا باحصأ ةصق ىللاعت

 هيك هللا لوسر ةوعدب عوجلاو طحقلاب ةكم لهأ انربتخا انإ يأ «ةنجلا باحصأ انولب امك مهانولب انإ»

 ىلع مهمر اوركشي نأ ةكم لهأ انفلكو « هكاوفلاو رامثلا عاونأ ىلع لمتشملا ناتسبلا باحصأ انربتخا امك

 ملسم لجرل ناك : نورسفملا لاق مهقوقح ءارقفلا اوطعيو اوركشي نأ ةئجلا باحصأ انفلك امك . معنلا

 ءارقفلا اعد داصحلا تقو ناح اذإ ناكو «ء رائثلاو عوررلاو ليخنلا عاونأ نم هيف ناتسب ءاعنص برقب

 لاملاو ريثك انلايع : اولاقف ةثالثلا هؤانبأ هثرو بألا تام املف ماركإالا ةياغ مهمركأو هنمًارفاو ًابيصن مهاطعأف

 نم ًادحأ اوطعي الأ ىلع اومزعو مهنيب ايف اورواشتف ٠ انوبأ لعفي ناك !ىك نيكاسملا يطعن نأ اننكمي الو ليلق

 ىلع ًاران ىلاعت هللا لسرأف «٠ كلذ ىلع اوفلحو ٠ مهنع ةيفخ حابصلا تقو اهرمث اونجي نأو . ًاثيش ءارقفلا

 الو ًارجش اهيف اوري ملف مهتقيدح ىلإ اوبهذ اوحبصأ ايلف , رامثلا تفلتأو راجشألا تقرحأ ًاليل ةقيدحلا
 اهيف مهبقاع ىلاعت هللا نأ اوفرعو مهتقيدحو مهناتسب اهنأ مهل نيبت مث . قيرطلا اوأطخأ مههأ اونظف ٠ ار

 اوفلح نيح يأ 4«نييحبصم اهُتمرْصيل اومسقأ ْذِإ9 ”ناوالا تاف.نأ دعب اوباتو اومدنف ٠ ةئيسلا مهتينب
 هللا ءاش نإ اولوقي ملو يأ «نونثتسي الو # نيكاسملا مهيلا جرخي نأ لبق . حابصلا تقو اهرمث نعطقيل
 قراط اهقرطف ىأ «نومئان مهو كبر نم فئاط اهيلع فاطفإ» رمألا نم نوقثاو مهنأك . اوفلح نيح
 ءامسلا نم ًاران اهيلع هللا لسرأ : يبلكلا لاق ٠ ًاماين اوناك مهنأل ثدح امع ةلفغ يف مهو ٠ هللا باذع نم

 لاق ًاسباي ًابشه حبصأ اذإ دوصحملا عرزلاك تحبصأف يأ # ميرصلاك تحبصأف# نومئان مهو تقرتحاف

 ىدان يأ « نيحبصم اودانتن# مهبنذب مهتنج ريخ اومرح ذق « دوسألا دامرلاك تحبصأ : سابع نبا

 « نيمراص متنك نإ مكئرح ىلع اودغا نأ مهناتسب ىلإ داعيملا ىلع اوضميل اوحبصأ نيحًاضعب مهضعب

 مهو اوقلطناف# اهعطق نوديرت راثلل نيدصاح متنك نإ مكبانعأو مكعورزو مكرامث ىلإ نيركبم اوبهذا يأ
 م5 7١/ ىزارلا رخفلا ريسفت (؟) ١8/59 ىربطلا ريسفت )١(

 7١١ /8 نايح يبأل طيحملا رحبلاو م7 /7. ىزارلا رخفلل ريبكلا ريسفتلا رظنا (")



 ملقلا ةروس (58) 7غ

- 

 دولاصل ان أولا اهوأر اسلق قو َنيِردنق درس لع أوَدَعَو و ٌنيكسُم ميل مويلآ اهنلخَديال نأ 08 هس م م وامس ا كام م ملا ب لا 5 درا ا ا

 نإ آنيَر ندحبس أولاك نيج توحي اكول ركل لأ لأ مهطسوأ لاَ 45 تومورحم نحت لب

 نأ اب ر نسمع 0 نيغلط اك اَنإ آلي أولَف جر َنوُمولَي ضعب لع مهضعب َلبْقأَف يز) َنيِيِلظ

 ت> َنوبغر ابر َّلِإ آنإ آاهنم اريح الدب

 ال نأ» نيلئاق نيكاسملا مهب رعشي نأ نم ًافوخ مهمالك نوفخي مهو ناتسبلا وحن اوقلطناف ىأ 4 نوتفاختي
 نم هونكمت الو ناتسبلا ىلإ ءارقفلا نم ًادحأ مويلا اذه يف اولخدت ال يأ 4#نيكسم مكيلع مويلا اهنلخدي
 نم اونكمت مهنأ نونظي مهسفنأ ىف ةردقو دصق ىلع اوضمو ىأ «*نيرداق درح ىسلع اودغو# لوخدلا

 : نسحلا لاقو بضغو قنح ىلع ىدسلا لاقو دصقو ةردق ىلع #درح ىلع# : سابع نبا لاق مهدارم

 مهتقيدح اوأر املف ىأ #نولاضل انإ اولاق اهوأر املف# رهظأ سابع نبا لوقو . '”ةجاحو ةقاف ىلع

 اهيلإ قيرطلا انللض دقل اولاق . ةملظلاو داوسلا ىلإ ةجهبلاو ةراضنلا نم تلاحتسا دق « ةقرتحم ءادوس

 مهنأ اودقتعاو يه اهنأ او ركنأ . اهيلإ مهوصو لوأ ىف كلذ مهلوق ناك : نايحوبأ لاق انتقيدح هذه تسيلو
 كلذ دنع اولاقف اهريخ بهذأ ام هللا باذع نم اهباصأ هنأو يه اهنأ مهل حضو مث . قيرطلا اوأطخأ

 انسفنأ ىلع انتيانجب اهريخو اهرمث انمرح  نومو رحم نحن لب قيرطلل نيئطخت انسل يأ 4نومورحم نحن لب»
 نولوقتف هللا نوحبست اله : ًايأر مهلضفأو مهلقعأ لاق ىأ ؟4#نوحبست الول مكل لقأ ملأ مهظسوأ لاق»

 نم هيلع مهضح ام مهكرت ىلع مهخبوو مههبن : رحبلا يف لاق «هللا ءاش نإ » وأ «هللا ناحبسو»

 يف مهيبأ ةنس اوفتقاو . نيكاسملا ةاساوم نم هب رمأ 0 مهيلإ هناسحإو هللا اوركذ ولو . حيبستلا

 نيح موقلا نإ : يزارلا لاقو هللا ' مهالتبا نيكاسملا عنم ىلع اومزعو هللا ركذ نع اولفغ املف . كلذ

 . باذعلا لوزن لبق ةيصعملا هذه نع اوبوت مهل طسوألا 7 . مهتوقو مهلامب اورتغاو ةاكزلا عنم ىلع اومزع
 اولاقو» ةرصبلا بارخ دعب نكلو ةبوتلاب اولغتشاف . لوألا مالكلاب مهركذ ناتسبلا ةلاح اوأر الف

 نيملاظلا انك نحن لب . لعف ايف ملظلا نع انبر هللا هزنت : رلئنيحاولاقف ىأ «نيماظ انك انإ انبر ناحبس
 اذه لوقي ًاضعب مهضعب مولي ىأ «نوموالتي ضعب ىلع مهضعب لبقأف# نيكاسملا قح انعنم يف انسفنأل

 يف انتبغرو رقفلا انتفوخ ىذلا تنأ : رخآ لوقيو . تنأ لب : كاذ لوقيو . ىأرلا اذهم انيلع ترشأ تنأ

 مل نإ انتساعتو انكاله اي اولاق يأ 4نيغاط انك انإ انليو اي اولاقط '”موالتلا وه اذهف . لاملا عمج
 دارملاو : يزارلا لاق ٠ هللا ىلع لكوتلا مدعو « ءارقفلا انعنم ىف نيغابو نيصاع انك دقف . انبر انل رفغي
 انتبوت ببسب اهنم لضفأ انيطعي هللا لعل يأ «اهنمًاريخ انلدبُي نأ انبر ىسع# * مهمرج اومظعتسا مهنأ

 حيجرت وهو هيلع نيرداق مهنيب هورستساو هودتعاو هودصق دق رمأ ىلع اودغ : هانعم لاق نم لوق باوصلاب لاوقألا ىلوأو : يربطلا لاق )١(

 17 /8 طيحملا رحبلا (7) هانرتخا ىذلا وهو سابع نبا لوقن

 1/١ ريبكلا ريسفتلا )3( جامل /# . ريبكلا ريسفتلا (8) داك ريبكلا ريسفتلا (4) 6: /# . ريبكلا 5 :ءلا م١

 م
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 124 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 مم 0000 ا 3 رص

 هج مون تن + مهر دنع َنيقتملل نإ 5 َنوُملَعي أوناك ول ريق | ةزخآلا ُباَدَعَلَو َباَّذَعْلا كد

 نإ © 0 هيف بنتك كَل ُمأ يو َنوُكَحت نيك مكحلام يو نيمرجسلاك َنييِلَسمْلا ُلعَجَف

 هس ١ نوت مَ ركل نإ ةمديقلا مْوَي لإ ةَعلب سيل نلمأ كلم ا دوم ف

 © َنيِقِددَصأوناك نإ مبكر أويل ءاكرش ممل مأ 9 ممحَر كا 0 ديو

 . هلضفو هناسحاال نوبلاط . هوفعل نوجار نحنف ىأ #نوبغار انبر ىلإ انإ# انتئيطخب انفارتعاو

 ليبس يف هلام ضعبي نضي هنأو . فلشلا ىلإ ةاكزلا عنامو ليخبلا ريصم نأ انملعيل ةصقلا هذه ىلاعت قاس
 كلذك» هلوقب ةصقلا هذه ركذ دعب ىلاعت بقع كلذلو . هللا بضغب ًابوحصم هلام لك كلهيف هللا

 لزني ةنجلا لهأب لزن يذلا باذعلا اذه لثم ىأ «نوملعي اوناك ول ربكأ ةرخآلا باذعلو باذعلا

 اذه : سابع نبا لاق . ملعو مهف مهدنع ناكول ايندلا باذع نم دشأو مظعأ ةرخآلا باذعلو ,. شيرقب

 3 هباحصأو ٍدِلَعادمحم اولتقي ىتح ةك. ىلإ اوعجري الأ اوفلحو ءرذب ىلإ اوجرخ نيح ةكم لهأل لثم

 اورسأو اولتقف ٠ . مهنظ هللا فلخأف . مهسوءر ىلع  تاينغملا - تانيقلا برضتو ءرومخلا اوبرشيو

 نينم ْوملا لاح نع ىلاعت ربخأ مث . . "”اوباخف مارصلا ىلع نيمزاع اوجرخ امل ةنجلا هذه لهأك اومزمناو

 نإ ىأ «ميعنلا تانج مهبر دنع نيقتملل نإ#» لاقف ةكم رافك نم نيمرجملا لاح ركذ نأ دعب نيقتملا

 وه |يك صغنم الو ردك هبوشي ال يذلا ٠ صلاخلا ميعنلا الإ اهيف سيل نيتاسبو قئادح ةرخآلا يف نيقتملل
 عيطملا نيب يي واسنفأ يأ خيبوتلاو راكنإلل ماهفتسالا ؟4نيمرجملاك نيملسملا لعجنفأ# ايندلا لاح

 عيطملا نووسي مهنا ثيح مهنم بجعت ؟4نومكحت فيك مكل ام» ؟ مرجملاو نسحملاو ؛ يصاعلاو

 له يأ ؟ «نوسردت هيف باتك مكل مأ» لقاع نع ردصي ال اذه لثم نإف ٠ رفاكلاب نم ؤملاو . يصاعلاب

 لوعفم ةلمجلا هذه «نوريخت امل هيف مكل نإ#» هيف نوسردتو نوءرقت ءامسلا نم لزنم باتك مكدنع

 اوناك ايف نيكرشملل رخآ خيبوت اذهو ؟ نوبلطتو نوهتشت ؛ت ام مكل نأ باتكلا اذه يف نوسردت يأ نوسردتل

 ايندلا يف انيطعأ امك نينم ؤملا نم ًاريخخ ىطعتسف ٠ ءازجو ثععب ةمث ناك نإ : اولاق ثيح لطابلا نم هنومعزي

 ينامألا نم نونمتيو ٠ لطابلا نم نولوقي اوناك ايف مهل عيرقتو موقلا ءالؤل خيبوت اذهو : يربطلا لاق
 ةتباث انتهج نم ةدك ؤم قيئاومو دوهع مكل له يأ «ةمايقلا موي ىلإ ةغلاب انيلع ناميأ مكل مأ# ""ةبذاكلا
 نبا لاق ؟ هب نومكحتو هنوديرت يذلا مكل نإ يأ هباوج اذه #نومكحت امل مكل نإ# ؟ ةمايقلا موي ىلإ

 كلذب مهأ مهلسإ» "'نوهتشتو نوديرت ام مكل لصحيس هنأ ةدكؤم قيئاومو دوهع مكعمأ ىنعملا : ريثك
 ةيرخسلا نم عون هيفو ؟ نومعزي يذلا اذهب نماضو ليفك مهيأ نيرباكملا ءالؤه دمحم اي لس يأ «ميعز
 ءاكرش مط مأ# ةلادعلا اهابأتو قطنملا اهضفري « لوقعلا نع ةجراخ رومأب نومكحي ثيح مهب مكهتلاو

 اوناك نإ مهب اوتأيلف « كلذب مهل نولفكي بابرأو ءاكرش مهل مأ يأ *نيقداص اوناك نإ مهئاكرشب اوتأيلف

 ه8/ /م ريثك نبأ ريسفنرصتخم (*) 77/184 ىربطلا ريسفت (؟) 545/1١8 يطرقلا ريسفت )١(



 ملقلا ةهروس مهر 3

 اوُناحدَمو كلذ هفَمَر هردَصْبأة شح جو دوعيطتس ال دوجسلا لإ ًنوعديو قاس نع ُفَمُْي مو

 (ه2َنوُملَعباَلثيَحْنَم م دحلا اًدنهب بركب ١ نمو مو ىنردق هج نوماس مهودوجسل لإ نوع

 ج2 نيم ىدبكنإ مك لمَ
 . ءيش ىلع نوردقي ءاكرش مكل ناك نإ دارملاو رافكلل زيجعت اذهو : ليهستلا يف لاق مهاوعد يف نيقداص

 لاوهأ نايب يف عرش ؛ مهمالحأ هفسو مهمعازم لطبأ املو . . "”هيهلاح ىرن ىتح مهورضحأو مبب اوتأف

 يذلا بيصعلا مويلا كلذ كموقل دمحم اي ركذا ىأ #«قاس نع فشكي مويو لاقف اهدئادشو ةرخاآلا

 برك موي ةمايقلا موي وه. : سابع نبا لاق . ةدشلاو لوهلا ةياغ يف ديدش عيظف رمأ نع هيف فشكي
 قاسلا ريعتساف « هقاس نع رمش دجلا ىلإ هيف جاتحي ءيش يف عقو نم نأ هيف لصألاو : .يبطرقلا لاق "”ةدشو

 : زجارلا لوقك "”ةدشلا عضوم يف اهنع فشكلاو
 اودجف مكب برحلا تّدجو اودشف اهقاس نع تفشك دق

 نأل نوعيطتسي الف نيملاعلا برل دوجسلل رافكلا ىعديو يأ 4نوعيطتسي الف دوجسلا ىلإ نوعديو9»

 يف دجسي ناك نم ىقبيو 5 م ) ثيدحلا قو » ًادحاو ًاقبط حبصي مهدحأ رهظ

 ةعضاوتم ةليلذ يأ «مهراصبأ ةعشاخإ» «” (ادحاو ًاقبط هرهظ دوعيف دجسيل بهذيف ةعمسو ءاير ايندلا

 نوعدُي اوناك دقو# ناوهلاو ةلذلا مهقحلتو مهاشغت يأ # ةلذ مهقهرت# اهعفر نوعيطتسي ال مهراصبأ

 مسجلا ء ءاحصأ مهو دوجسلا ىلإ نوعدي ايندلا يف اوناك مهنأ لاحلاو يأ #نوملاس مهو دوجسلا ىلإ

 مهكرت ىلع ًافينعتو ًاخيبوت نكلو 5 ًافيلكتو ًادبعت دوجسلا ىلإ نوعدي ال : رخفلا ماميالا لاق نوبايف نوفاعم

 دادزت ىتح ةعاطتسالا نيبو مهنيب لوحيو دوجسلا ىلع ةردقلا مهنع بلسي ىلاعت هنإ مث « ايندلا يف دوجسلا

 ينرذف# «”لصافملاو فارطألا وملاس مهو ايندلا يف هيلإ اوعد نيح . هيفاوطرفام ىلع مهتمادنو مهترسح
 10و11 هتياتلل مقسناو ءربش كايف نارقلا |, تدلك نمو دمع اي يدربا لإ « تيدجلا اذهب بكي ضر

 الها ىلإ ٠ أ تكلا ا اا وا ا حا رب ا

 هيلع رثحلاب نورت نه كو هيلع يلب ءانثلاب نوتفم نم مك : نسحلا لاق نورعشي ال ثيح نم « رامدلاو

 ةمعن محل هللا ددج ًابنذ اوبنذأ |ملكف « هيف هطروي ىتح ةجرد ةجرد هيلإ هلزنتسي نأ جاردتسالا : ىزارلا لاق

 ىلع مهل ًاليضفت هنوبسح مجنألا ٠ ٠ موداط ماعنإلا نم محل لصح امنإ جاردتسالاف . رافغتسالا مهاسنأو

 |مثإ اودادزيل مهرامعا يف ليطأو مهلهمأ يأ «مه يلمأو 8" مهكالهل ببس ةقيقحلا يف وهو « نينم ؤملا
 اذإ ىتح ملاظلل يميل هللا نإ ) ثيدحلا يفو ديدش ىوق نيرفاكلا نم يماقتنا نإ ىأ «نيتم يديك نإ#»

 اغإو « "ديدش ميلأ هذخأ نإ ةملاظ يهو ىرقلا دخأ اذإ كبر ذخأ كلذكو» وأرق مث ( هتلفي مل هذخأ

 لوطو «٠ قازرألا ةعس نم مه عقو اف « ديكلا ةروص يف هنوكل ًاجرادتسا هايس اك اديك هناسحإ ىمس

 هجرخأ ليوط ثيدح نم ءزج (6) 744/18 يبطرقلا ريسفت (6) 864/6 ريثك نبا رصتخم (1) .١4 /4 ليزنتلا مولعل ليهستلا (1)

 ناخيشلا هجرخأ (8) 40/8. ريبكلا ريسفتلا (7) ١81/18 يبطرقلا ريسفت (7) 953/7 . ريبكلا ريسفتلا (8) ملسمو ىراخبلا



 ع١ نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 سص | هر - 0 1 ري ع2 را م - م رى و4 200

 متلاص ص حرر لع ١ رتل ١ سات ص مص خيام ست 0 خرا ا

 2201 كر ري نأ آول 520056 220 "الو

 ص ص يف ىو 2 لص سس اس 1 را هس رورو رث ساس اس ل ل

 مهرلصبأب َكَئوَقلْريل اورفك َنيذلا داك نإو يد َنيِحللصلآ نم ,هلعجَف رهبر هلبتجاف 70 مومدموهو

 َنيلاعدل زك ذ الإ وه امو جإ نونجمَل ,هلإ نولوقي وَ ذل أوعم امل

 هب مهبيذعتو مهتبقاعم دوصقملا نآل . نطابلا يف ءالبو . رهاظلا ىف ناسحإ « نادبألا ةيفاعو « رامعألا
 نوضرعم مهف . ةلاسرلا غيلبت ىلع ةيلام ةمارغ دمحم اي مهلأستأ يأ «نولقثم مرغم نم مهف ًارجأ مهأست مأ»
 ال لوسرلا نإف ناميالا مدع يف مهخيبوت ضرغلاو ؟ لاملا مهذبب ليقثلا فيلكتلا كلذ ببسب ناميالا نع
 مهلاومأ يف تامارغلا لمح مهيلع لقئيف ًارجأ مهنم بلطتأ ىنعملا : نزاخلا لاق رجألا نم ًائيش مهنم بلطي

 ظوفحملا حوللا مهدنع له مأ يأ «نوبتكي مهف ُبيغلا مهدنع مأط”ناميالا نع مهطبشيف
 كلذلف.ناميالا لهأ نم ريخ مهنأ هنم نولقني مهف بيغلا هيف يذلا
 مكحل ربصاف» خيبوتلاو راكنإلا ليبس ىلع ماهفتسا وهو ؟نايغطلاو رفكلا ىلع اورصأ
 الو» كبر ةلاسر غيلبت نم هب ترمأ ال ضماو , مهاذأ ىلع دمحم اي ربصاف يأ «كبر

 ىلع بضغ امل « مالسلا هيلع ىتم نب سنويك « . ةلجعلاو رجضلا ىف نكت الو يأ#توحلا بحاصك نكت

 وهو ئدان ذإ# ناك ام هرمأ نم ناكو + تونحلا همقتلا .مث رخبلا بكرو مهكرتف اونم ؤي مل مهنأل هموق

 تنك ينإ كناحبس تنأ الإ هلإ الإط هلوقب ًاظيغو امغ ءولمموهو توحلا نطب يف هبر اعد نيح يأ «موظكم
 وهو ءارعلاب ذبنل» هللا ةمحر هتكرادت نأ الول ىأ «هبر نم ةمعن هكرادت نأ الول# *نيملاظلا نم

 نكلو « بكترا ام ىلع مالموهو « لابجلاو راجشألا نم يلاخلا عساولا ء ءاضفلا يف حرطل يأ «مومذم

 هراتخاو هب هافطصاف يأ «نيحلاصلا نم هلعجف هبر هابتجاف# ًامومذم قبي ملف ةبوتلل قيفوتلاب هيلع معنأ هللا

 اورفك نيذلا داكي نإو# "”هموق يف هعفشو يحولا هيلإ هللا در : سابع نبا لاق نيبرقملا نم هلعجف هسفنل

 . كوكلهمو مهنيعأب كوعرصي نأ دمحم اي كل مهتوادع ةدش نم رافكلا داك دقلو يأ «مهراصبأب كنوقلزيل

 رمأب قح اهريثأتو اهتباصإو نيعلا نأ ىلع ليلد ةيآلا يفو : ريثك نبا لاق ينعرصي داك ًارظن لإ رظن مهوق نم
 نولوقيو ركذلا اوعمس انا (نيعلا هتقبسل ردقلا قبسي ءىش ناكول ) ثيدح هديؤيو ٠ لجو زع هللا
 ًادمحم نإ : كلل: بشتسحو وعش نك نم نولرتيو «نارقلا ارثن : كوعمس نيح يأ «نونجمل هنإ

 روي ا دو تاو ياو موج ايعيع و

 امك . نآرقلا ةمظع نايبب ةروسلا ىلاعت متحخخ !؟ نونجلا ىلإ هيلع لزن نم بسني فيكف « نجلاو سنولل
 . ماتخ لمجأو نايب عورأ يف ماتخلا عم ءدبلا قسانتيل . لوسرلا ةمظع نايبب اهأدب

 )١( نزانلا ريسفت ١4. /4 ) )7حيحص نسح : يذمرتلا لاقو يذمرتلاو دمحأ هاور ثيدحلا (9) 44 /7. ريبكلا ريسفتلا .



 ملقلاةروس (548) ةضن

 : يلب ايف اهزجون نايبلاو ةحاصفلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هغالتلا

 . يناثلا فرحلا فالتحخال #نونمتوو #نونجم# يظفل نيب صقانلا سانجلا-١

 . ليوهتلل لوعمملا فدذحو #نوتفملا مكيأب ' نورصبيو رصبتسف# ديدهتلاو ديعولا - ؟

 © مينزو 3 ميثأ»» يف كلذكو « عانم « ءاشم « زامه « فالح ىف ةغلابملا غيص -'

 . ليفلل موطرخلا لصأ نأل فنألل موطرخلا راعتسا «موطرخلا ىلع همسنس# ةقئافلا ةراعتسالا - 4
 . فافختسالاو هب ةناهتسالا ضرغلا نأل عاديإلا ةياغ يف هلعجت ناسنإالا فنأل هتراعتساو

 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو#نيدتهملاو . . لض» نيبو «نيمرجملاو نيملسملا »8 نيب قابطلا ©

 «نومئان مهو كبر نم فئاط اهيلع فاطفه قاقتشالا سانج - 5

 يتلا لمجلاو ؟ #نوسردت هيف باتك مكل مأ ؟ نومكحت فيك مكل ام»» خيبوتلاو عيرقتلا - ؛

 . اهدعب

 لصألا نأل ؟ 4نيمرجملاك نيملسملا لعجنفأ» سكعلاو ًاهبشم هب هبشملا لعجب بولقملا هيبشتلا - 4
 . عورأو غلبأ نوكيل هيبشتلا بلقف ؟ ةبوثملاو رجألا ىف نيملسملاك نيمرجملا لعجنفأ

 م بطخلا مقافتو ع لوهلا ةدش نع ةيانك# قاس نع فشكي مويو» ةقئافلا ةقئارلا ةيانكلا 4

 . ةمايقلا

 ام» نورطسيامو ملقلاو نإ» ةميركلا تايآلا أرقإ موظنملا ردلا هنأك ٠ كوبحملا عصرملا عجسلا- ٠

 « ملقلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب متو

 فااماذيل
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 ةروُسلا_بكذي نسب

 دقو . نايالاو ةديقعلا تيبثت ىف ةيكملا روسلا رئاس نأش اهنأش « ةيكملا روسلا نم ةقاحلا ةروس د

 امو نيبذكملا نع ثيدحلاو . اهدئادشو ةعاسلاو . اهناوهأو ةمايقلا نع ثيدحلاك ةديدع ًارومأ تلوانت
 يف نيدسفملا ةاغطلا نم مهريغو . حون موقو . نوعرفو . طول موقو . دومثو . داع موق لثم . مط ىرج
 «قدص تابثإ م وه ةروسلا هيلع رودت يذلا روحملا نكلو.ءايقشألاو ءادعسلا ركذ تلوانت امك « ضرألا
 لالضلا لهأ هب همهتا امم لككلوسرلا ةءاربو « ميلعلا ميكحلا مالك هنأو نآرقلا

 رفكلا لهأ هب ىلاعت بقاع امو « اهب نيبذكملاو ةمايقلا لاوهأ نايبب ةميركلا ةروسلا تأدتبا
 اوكلهأف ُدومث اّمأف ه ةعراقلاب ٌداعو دومُث تبذك .ةقاحلا ام كاردأ امو « ةقاحلاام* ةقاحلا» دانعلاو
 . تايآلا #« . . ةيتاعرصرص حيرب اوكلهأف داع اًمأو « ةيغاطلاب

 داكدناو + ملاعلا تارع نع« روصلا ل م الا دنع نوكي يللا كاجفلاو ملابرلا تارط مو

 ةكد اتكدف لابجلاو ضرألا تلمُحو « ةدحاو ةخفن روصلا ىف خفت اذإف» خلا تاومسلا قاقشناو . لابجلا

 . تايآلا # . . ةدحاو

 يجيب هبات نم ولا ىلقعي كي ب عرفلا مويلا تنذر ىف ءايقشألاو ءادعسلا لاح تركذ مث

 هنيميب هباتك يتوأ نم امأف» ناوهلاو لذلا ىقليو 3 هلاشب هباتك رفاكلا ىطعيو . ماعنيالاو ماركالا ىقليو

 ءاجام قدصو ؛ لوسرلا قدصي غيلبلا مسقلا ءاج . راجفلاو راربألا لاوحأل ضرعلا اذه دعبو دل“

 امو نورصبت امب مسقأ الفإ ةناهكوأ رحس نآرقلا نأ اومعز نيذلا نيكرشملا تاءارتفا درو ء هللا نم هب

 4 فرك لوصر:كوقل هلإ ءانوريعتال
 لزن امك يحولا هغيلبت يف ِخِكَو لوسرلا ةنامأو . نآرقلا قدص ىلع عطاقلا ناهربلا تركذ مث د

 ولؤ» عوضوملا لوه نم عزفلاو فوخلا سفنلا يف ريثيو . ًازه بلقلا زهب يذلا ريوصتلا كلذب . هيلع
 . تايآلا « . . نيتولا هنم انعطقل مث , نيميلاب هنم انذخأل ,. ليواقألا ضعب انيلع لوقت



 ةقاحلا ةروس (38) 1

 ةركذتل هنإو» نيرفاكلا ىلع ةرسحو نينم ؤملل ةمحر هنأ نايبو نآرقلا ديجمتب ةروسلا تمتخو

 #« ميظعلا كبر مساب حبسف ٠ نيقيلا قحل هنإو . نيرفاكلا ىلع ةرسحلا هنإو , نيقتملل

 ميظعلا كبر مساب حبسف ىلإ ةقاحلاام كاردأ امو . ةقاحلا ام ٠ ةقاحلا# : ىلاعت هللا لاق

 . ةميركلا ةروسلا ةياهن (87) ةيأ ىلا )١( ةيأ نم

 توصلا ةديدش #رصرص# اهعوقوب عوطقم ّقح اهنأل ةقاح تيمس ةمايقلا 4ةقاحلا# : ستتغفغللا
 : رعاشلا لاق عطقلا وهو مسحلا نم عطقنت ال ةعباتتم «ًاموسح# دربلاو

 5 «افويبح تناكف مهيلع ترادف 0

 اذا ءانبلا 0 مهوق نم ا ةفيعض ٠ 0 ةطقاس 00 بادحلا ةدشلا ف ةدئاز «ةيارو

 اذإ 0 نيداشلاو حيقلا نم راثلا ل : 4 لاق رانلا 0 * نيلسغإ فطقيو

 ىمسيو هبحاص تام عطقنا اذإ بلقلاب لصتم قرع #«نيتولا# "”لسغلا نم نيلعف #نيلسغ# وهف اوبذع

 . ةميظع ةمادن 4ةرسحإ 7( ىرهبأ عاطقنا ناوأ اذهف يندواعت ربيخ ةلكأ تلاز ام ) ثيدحلا يفو ربمألا

 تاأو 1 9
 يس راو اهنا . هلل لل

 ير هءامر#ب رم 25 مر سس رب يل رع تمد و

 ًاوكلهاف دومت اماق يي ةعراقُلاب داعو دوم ْتبَدَك يح ةفاَحلآ ام كئردأ امو يح ةقاحلاام ص ةقاحلا

 رمأو . عطاق قح يهف . اهعوقو ققحتل كلذب تيمس ةمايقلل مسا «ةقاحلا» : رماسعللا
 نأ لصألا ناكو . اهرمأ ميظعتو . اهنأش ميخفتل راركتلا ؟ 4#ةقاحلا ام# لادج الو هيف كش ال ٠ عقاو

 ام كاردأ امو# ليوهتلاو ميظعتلا يف ةدايز ريمضلا عضوم رهاظلا عضو هنكلو ؟ يه ام : لاقي
 نم اهيف ام رت ملو . اهنياعت مل ذإ اهملعت ال كنإ ؟ ةمايقلا يه ام دمحم اي كملعأ امو ؟ «ةقاحلا
 مهنإف برعلا ةقيرط ىلع اذهو . *'لايخ الو .فصو اهم طيحي ال ثيحب ةدشلاو مظعلا نم اهنإف . لاوهألا

 0 اذه نم ةيآلاو ؟ثدح اذام ىردتأ : نولوقي ماهفتساالا ة ةغيصب اوتأ رمأل بطاخملا قيوشت اودارأ اذِإ

 مّخفو اهرمأ مّظع نأ دعب مث | . عيظف بطخو عيرم ءيش اهنإ : لاق هنأك ليوهتلاو ميظعتلا يف ةدايز

 تبذكإ» لاقف مهل ًافيوختو ةكم رافكل ًاريكذت ء بيذكتلا ببسب مهب لح امو اهب بذك نم ركذ . اهنأش
 امأف» اهاوهأب بولقلا عرقت يتلا ٠ ةمايقلاب دوه موقو ٠ حلاص 0 بذك ىأ «ةعراقلاب داعو دومت

 ىف دحلا تزواج يتلا . ةرمدملا ةحيصلاب اوكلهأف - حلاص موق - دومث اًمأف ىأ «ةيغاطلاب اوكلهأف دومث

 ديكأت راركتلاو : دوعسلا وبأ لاق (1) ٠/ ١18 ىباسلا عجرملا نفت () . 117/7, ريبكلا ريسفتلا (؟) . م14 /4 طيحملا رحبلا )١(

 . ها همهو الو ٍدحأ ةيارد هغليت داكت الاطوه ىدمو اهنأش مظع نأ ىنعم ىلع . تاقولخملا ملع ةرئاد نع اهجورخ نايبب . اهتعاظفو افوه



 1و | نورشعلاو عساتلا ءرجلا

 مصار مو لا ور رص ارم سام صرع رق اص م1 - 2 مصر رح يال

 َتنَكمتْؤمْلاَو :ت رت رت ابي جلا ني اك بق حرك نعرص اهيف

 ىلا لا ا ماركه و + س رم رص خخ حج ص - رو رص نوع رح سرس

 07 ةيراخبا ىف ركتنلم< املا اعط ام لاَنِإ 50 ةيبار ةَذَخأ مهّدَحأَف مهر لوسر اوصعف > ةئطاخعأب

 رو سس 4 رصاص روك رص ل عرض را رص ص رخص رع

 2 ةيعو نذا اهيعتو ةرك ذت ركل اهلعجنل

 «رصرص حيرب اوكلهأف داع اًمأوإ» ”ةحيص لك دح نع تجرح يتلا ةحيصلا يه : ةداتق لاق ةدشلا
 ثيدحلا قو رولا يهو ديدشلا توصلا تاذ ةفصاعلا حيرلاب اوكلهأف - د دوا عوق - داع امأو ىأ

 اهنأك , ةدوربلاو بوبحلا يف ًدحلا ةزواجتم ىأ «ةيتاعإ» * (روبدلاب داع تكلهأو ء ابصلاب ترصن )

 الو . لايكمب الإ طق حير نم هللا لسرأ ام : سابع نبا لاق « "”اهطبض نم اونكمتي ملف اهنازخ ىلع تتع

 هيلع مه نكي ملف نازخلا ىلع ىغط حون موي ءاملا نإف ء داع مويو حون موي الإ ٠ . لايكمب الإ طق ةرطق لزنأ

 ليبس اهيلع مهل نكي ملف اهنازخ ىلع تتع حيرلا نإو 4ةيراجلا يف مكانلد> ءاملا ىغط املاّنإط أرق مث ليبس
 هللا اهطلس يأ «ًاموسُح ماَيأ ةينامثو لايل عبس مهيلع اهرَّخس» ؟”ةيتاع رصرص حيرب# أرق مث
 اهيأ ىرتف يأ #ىعرص اهيف موقلا ىرتف#» عطقنت الو رتفت ال ةعباتتم مايأ ةينامثو لايل عبس مهيلع
 ,لخد لوصأ مهنأك يأ #ةيواخ لخن زاجعأ مهنأك» مهب كارح ال . ىتوم مهلزانم يف موقلا بطاخملا
 نم لخدتو « لخنلا سوءر عطقت اكههسوؤر عطقت حيرلا تناك : نورسفملا لاق فاوجألا ةلكأتم

 نم مسط ىرت لهفإ فوجلا ةيواخلا ةلخنلاك اوحبصيف ٠ مهعرصت ىتح مهرابدأ نم جرختو مههاوفأ

 للاعت هيلوقكا كفرا نع اوكله دقل ؟ أرثأ مهل دجت وأ ؟ مهاياقب نم ًادحأ ىرت لهف يأ ؟ ةيقاب

 همدقت نمو , رابجلا نوعرف ءاجو يأ «هلبق نمو نوعرف ءاجوإ» «مهنكاسم الإ ىري ال اوحبصاف»

 موق ىرق - مهرايد مب تبلقنا نيذلا ممألاو ىأ #تاكفتؤملاو# اهلسرب ترفك يتلا ةيغاطلا ممألا نم

 يتلا . طول موق ىرق يهو تابلقنملا ىأ *تاكفت ؤملا» : ىواصلا لاق اهلفاس اهيلاع هللا لعج ثيح طول

 ةلعفلاب يأ «ةئطاخلابط» ”ىرق سمح تناكو « اهبلق مث ءامسلا برق هحانج ىلع اهعفرو ليربج اهعلتقا

 هللا لوسر نوعرف ىصعف يأ «مهبر لوسر اوصعف نايصعلاو رفكلا يهو . '”ةركتملا ةثطاخلا
 . ةدشلا يف ةدئاز ةذخأ هللا مهذخاف يأ «ةيبار ةذخأ مهذخأف# اطول مهوسر طول موق ىصعو « ىسوم
 ءاملا ىففط امل انو رافكلا رئاس ىلع ةعانشلاو حبقلا يف تداز مهمئارج نأ امك ٠ . مهقبس نم تابوقع ىلع

 اهلعجنلإ» ةئيفسلا يف مكانلمح هقوف عفتراو ءيش لك الع ىتح هدح ءاملا زواجت امل يأ ةييراجلا يف مكانلمح

 اهيعتو هلسر بذك نمم هللا ماقتنا ىلع لدت , ةربعو سانلل ةظع ةئداحلا كلت لعجنل ىأ 4ةركذت مكل

 ىراخبلا هجرخأ (؟9) . ١84/8 دوعسلا وبأ داع باذعب هتلباقمل حجرا لوألاو , مهنايغطب اوكلهأ ةيآلا ىنعم نأ دهاجم نع ىورو )١(

 فوقوم هنا حيحصلاو يبطرقلا هعفر دقو 87/74 ىربطلا ريسفت (4) . سابع نباو يبلكلا نع يورموهو ىلع لوق اذه (7”) . ملسمو

 . اهنولعفي اوناك يتلا اياطخلاو بونذلاب ىأ «ةئطاخلاب» دهاجم لاقو (5) . ؟4. /4 ىواصلا ةيشاح (ه) . سابع نبا ىلع
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 هع . ب << ا رص د ع 0 مورا ريب سو ل ير ه1 ع
 تق ذموَبف )داو داك دف ُلاَبخاَو ضَرَأْلا تمحو 43 ٌةدحاو ةفن روصلا ىف خفن اذإف

 9 كبر سرع لمحو ص ا ا 58 2 رة ةم< مه رم م 2 ا اص حا لصاص ل عع

 م س ع ف 1 0 مو

 7 هينا ورم

 نم دوصقملاو : يبطرقلا لاق عمست امب امب عفتنت . ظعاوملل ةيعاو نذأ اهركذتو اهظفحتو ىأ «ةيعاو نذأ

 لوسرلا ةيصعم يف مهم ءادتقالا نع ةمألا هذه رجز « باذعلا نم مهب لح ام ركذو ممألا هذه صصق

 هللا نع تلقع يتلا يه ةيعاولا : ةداتق لاق #ةيعاو نذأ اهيعتو» هلوقب ةيآلا متخ اذهو ى 7 عع

 ةمايقلا لاوهأ ركذب هعبتأ . نيبذكملا صصق ركذ املو . . "لجو رع هللا باتك نم تعمس امب تعفتناو

 ةدحاو ًةخفن روصلا يف ليفارسإ خفن اذإف ىأ «ةدحاو ةخفن روّصلا يف خفن اذإف» لاقف اهدئادشو
 لابجلاو ضرألا تلمجوإل ايندلا بارخ اهنع لصحي يتلا ىلوألا ةخفنلا يه : سابع نبا لاق ملاعلا بارخل
 تتفتتو قدنت ىتح ضعبيب اهضعب برضف ٠ اهنكامأ نع لابحجلاو ضرألا تعفرو يأ «ةدحاو ةكد اتكدف

 تئدحو . ىرسبكلا ةمايقلا تماق نيحلا كلذ يفف يأ #«ةعقاولا تعقو زئمويف# اليهم ًابيثك ريصتو

 ةفيعض ,لثموي يهف ءامسلا تعدصناو ىأ «ةيهاو ذئموي يهف ء ءامسلا تقشناو# ىمظعلا ةيهادلا

 لاق اهبناوجو اهفارطأ ىلع ةكئالملاو ىأ «اهتاجرأ ىلع كلملاو» ةبالص الو كسامت اهيف سيل . ةيخرتسم
 نم مهلخاد ام ًاعزف اهفارطأ ىلع اوفقو ءامسلا تقشنا اذاف « ةكئالملا.نكسم ءامسلا نآل كلذو : نورسفملا

 #«ةيناث رتئموي مهقوف كبر شرع لمحيو# لاعتملا ريبكلا . لالجلا يذ ةمظع نمو « مويلا كلذ لوه
 نم مفوفص ةينايث : سابع نبا لاقو مهسوءر قوف ماظعلا ةكئالملا نم ةينامث نمحرلا شرع لمحيو يأ
 بلا كلذ يف يأ #ةيفاخ مكنم ىفخت ال نوضرعت رزئموي#» 9 هللا الإ مهددع ملعي ال ةكئالملا

 و( ًدحأ مكتم هيلع ىفخي ال . ءازجلاو باسحلل لالجلا ىذ كولملا كلم ىلع نوضرعت ؛ بيهرلا

 00 لاح ىلاعت نيب مث . . رئامضلاو رئارسلاو رهاوظلاب ملاعلا هنأل . مكرارسأ نم رس هنع

 ءاذهسلا نم هنأل هنيميب هلامعأ باتتك يطعأ نم امأف ىأ «هنيميب هباتك يتوأ نم اًمأف» لاقف مويلا كلذ

 ءاه #هيباتك# ىف ءاطاو ٠ يباتك اوءرقا اوذخ : ًارورسو ًاجاهتبا لوقيف ىأ «هيباتك اوءرقا مؤاه لرقيف»

 اوءرقا مؤاه هلوق لديو : ىزارلا لاق «هيناطلسإ»و #هيلام»و #هيباسح# ىف كلذكو تكسلا

 نيزئافلا نمو نيجانلا نم هنأ ملع . هنيميب هباتك ىطعأ امل هنأل « رورسلا يف ةياغلا غلب هنأ ىلع «هيباتك

 ينإ يأ «هيباسح قالم ينأ تننظ يَنِإ» "© هلان امب اوحرفي ىتح هريغل كلذ رهظي نأ بحأف . ميعنلاب

 حلاصلا لمعلاو . ناميالا نم ةدعلا هل تددعأف « ةمايقلا موي يئازجو يباسح ىقلأس ينأب تققحتو تنقيأ

 شرعلا ةلمح » ثيدح هدي ؤيو . رهظألا وهو ديز نبا لوق لوألا لوفلا (”) . 77/48 طيحملا رحبلا (7) . 7+8 ١8/ يبطرقلا ريسفت )١(
 . 1١١1/7 ريبكلا ريسفتلا (7) . 78/59 يربطلا ريسفت رظناو ؛ةينامئاوناكف نيرخآ ةعبرأب هللا مهاوق ةمايقلا موي ناك اذاف « ةعب رأ مويلا



 ةف نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 جرا و جاآلاسم ملا

 مايل ىف مفلس اع اكينه أوبرشآو أوك يو ةَيِناَد اهفوطق 0 ةَيلاع ةَنَج ىف 70 ةيضار ةّشبع يفوهف
 ب وس بج را و هب ص -

 هدف ةَيباحح امردأ لو © ةّيبلتك توأ ل تيلي لوقيف ءهلاشإ , هبنتك وأ نم امأو : ةيلاملعأ

 م 4 هال هول 4 ةيئلطأس ىتع كله 5١ هيام ىَبَع قع د ةَيضاَقْلا تناك اهتيللي

 را رس رت ساس رت رس سل ظل رب كش سا

 7 هوُكَلسَف اعارذ َنوعبس اَهَعرَدةَلسْلس ىف مث 0 هولص محلا

 "لمعلا ءاسأف هبرب نظلا ءاسأ قفانملا نإو . لمعلا نسحأف هبرب نظلا نسحأ نمؤملا نإ : نسحلا لاق
 انيبم ىلاعت لاق . . "'كش وهف رفاكلا نمو . نيقي وهف نم ؤملا نم نآرقلا ىف نظ لك : كاحضلا لاقو
 حبيحصلا يف درو الل 3 اهبحاص اهم ىضري .ةيضرم ةئينه ةشيع ىف وهف ىأ #ةيضار ةشيع يف وهف# هءازج

 ةّنج يف ًادبأ ًاسؤب نوري الف نومعنيو . ًادبأ نوضرمي الف نوحصيو . أدبأ نوتومي الف نوشيعي مهنأ
 اهوانتي « ةبيرق اهراث يأ «ةيناد اهفوطق# ةقهاش ةيلاع روصقو . ردقلا ةعيفر ةنج ىف ىأ «ةيلاع

 فطقيو رامثلا نم ىنتوي اموهو فطق عمج فوطقلا : . ليهستلا ىف لاف عجطضملاو 3 دعاقلاو 0 مئاقلا

 اوبرشاو اولك# "' عجطضم وأ دعاق وأ مناي رهو اهرجش نم همفب اهذحأي ديعلا نأ ىور ٠ دوقنعلاك

 لك نم ًاملاس . ىذأ لك نع ًاديعب « ًائينه ًابرشو ًالكأ اوبرشاو اولك : ًاماعنإو ًالضفت مه لاقي يأ «ًا نينه
 مايأ ينعي ةيضاملا مايآلا يف ةح اصلا لابعألا نم متمدق ام ببسب يأ 007 مايألا يف متفلسأ اي هو ركم

 نم امأو يأ # هلامشب هباتك يتوأ نم امأو» لاقف ءايقشألا لاح ركذب هبقعأ ءادعسلا لاح ركذ املو . .ايندلا
 اذا لوقيف ىأ «هيباتك توأ مل ينتيل اي لوقيفإ نارسخلاو ةواقشلا ةمالع هذهو هل أمشب هباتك يطعأ

 ىدتي جاضتالاو لجخلا ندا مع ال كلإاوا : نورسفملا لاق يباتك طعأ مل ينتيلاي : : هلامعأ حئابت ىأر

 ىف اهّنم يتلا ىلوألا ةنولا تيل اي يأ 4ةميضافلا تناك اهتيل اا ا
 هذنع ءىش نكي ملو توملا ىنمت م ٠ ةداتف لاق بذعأ او اهدعب ثعبأ ملف « يتايحل ةعطاقلا تناك ايندلا

 ام ىأ #هيلام ينع ىننغأ ام# توملا نم هقاذ امم رمأو عنشأ ةلاخلا كلت ىأر هنأل . «توملا نم ه 7

 يكلم ينع لاز يأ «هيناطلس ينع كلهإ) ًائيش هللا باذع نم ينع عفد الو هتعمج ىذلا يلام ينعفن

 لوقي ىأ «هوُلغف هوذخإ ريصن الو قيدص الو , ريجم الو ىل نيعم الف ٠ . يهاجو يبسنو 3 يناطلسو

 مث . كلم فلأ ةئام هردتبيف : يبطرقلا لاك لالغالاب هوراشق مثالا مرجلا اذه اوذح : منهج ةينابزل ىلاعت

 ةميظعلا رانلا هولخدأ مث يأ «هوّلص ميحجلا مث# «0”جهولغف# ىلاعت هلوق كلذف « هقنع ىلا هذي عمجت

 ما رول ا 4 وكل ناز و رحم ايس انو ىف ولان حليب كحال

 ١47/4 ليزنتلا مولعل ليهستلا (”) . ةحفصلاو قباسلا عجرملا سفن (؟) . 77١/1١8 يبطرقلا ريسفت )١(

 717/17/١8 يبطرقلا ريسفت (9) . "4/59 ىربطلا ريسفت (5)
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 لو ق) محنه مول هَل َسلَف يور ٍنيكَسملآ ماَعَط لع ضحب الو 2 ا 4

 مج نورصبمالاَمو نور ام ميال جو نوفل ال ل أيال © د رد
 جي نوم للف راس لوقو امو )وق لوُس سر لوُعَ رهن

 اهب فلي « ةقلح يف اهنم ةقلح لك « ةمظتنم قلح يه ةلسلسلاو "”هيمدقو هتيصان نيب عمجي مث « هقلح
 «ميظعلا هللاب نمؤي ال ناك هّنِإ» لاقف ةينفتو ديدشلا باذعلا نيب امل . . ًاكارح عيطتسي ال ىتح

 وهو « هللاب هرفك وهو هبيذعت بابسأ ىوقأب أدب : رحبلا يف لاق ةيمطعو هللا هينادخوب قدصي ال ناك يأ

 ضحي الوإ) لاب نم ؤي ال ناك هنإ بيجأف ؟ غيلبلا باذعلا اذه بذعي مل : لاق ًالئاق نأك فنأتسم ليلعت
 نود ضحلا ركذ : نورسفملا لاق نيكسملا ماعطإ ىلع هريغالو هسفن تحب الو يأ 4نييكسملا ماعط ىلع

 مويلا ه هل سيلف»# ؟ ةقدصلاو ناسحإللا كراتب فيكف « ةلزنملا هذبب ضحلا كرات نأ ىلع هيبنتلل لعفلا

 هتف نو رفيو . هنوشاحتي ءاقدصألا نأل .باذعلا هنع عفدي قيدص ةرخآلا يف هل سيلف يأ #ميمح انهه

 الد ' مهتاحارج نم ليسي ىذلا « رانلا لهأ ديدص الإ ماعط هل سيلو يأ «نيلسيغ نم لإ ماعط الو»

 : نورسفملا لاق ماثآلاو اياطخلل نوبكترملا نومرجملا نومثآلا الإ هلكأي ال يأ #نوسنطاخلا الإ هلكأي
 اذهلو ء دصق نود أطخ ء ءىبشلا لعفي ىذلا ءىطخملاو . بنذلا دمعتي يذلاوهو ءىطاخ عمج #نوئطاخلاو»

 لاوحأ مث «ةنجلا لهأ نم ءادعسلا لاوحأ ركذ الو ..نوئطخملا لقي ملو «نوئطاخلا» لاق

 مسقأف ىأ #نورصبت ال امو ٠ نورصبُت امب مسقأ الف#لاقف نآرقلا ميظعتب مالكلامتخءرانلا لهأ نمءايقشألا

 نع يفخو باغ امو ؛ راصبألا تحت عقاو وه امم . هنورت ال امو هنورت امب مسقأ تابيغملاو تادهاشملاب

 ىلع لدت ةيآلاو : رخفلا ماميالا لاق ةيفان تسيلو مسقلا ديكأتل ؟مسقأ الف» هلوق يف «ال»و . راظنألا
 ايندلاو . قلخلاو قلاخلا تلمشف . رصبم ريغو رصبم : نيمسق نع جرخت. ال اهنأل ؛ . لومشلاو مومعلا

 عيمج يف ماعوه : ةداتق لاق ””ةنطابلاو ةرهاظلا معنلاو . نجلاو سنإالاو « حاورألاو ماسجألاو « ةرخآلاو
 هّنِإ» ةردقلا رارسأ نم نورصبت الامو . ةردقلا راثآ نم نورصبت ام : ءاطع لاقو « العو لج هتاقولغت

 لضفأ هيلع دمحم وه , ميرك لوسر هأرقيو هولتي « نمحرلا مالكل نآرقلا اذه نإ يأ #ميرك لوسر لوقل
 هللا نع هغلبمو هيلات هنآل هيلإ لوقلا بسنو ِةْكَي دمحم انهه لوسرلاو : يبطرقلا لاق ميلستلاو ةالصلا

 رعشلا نازوأل نيابم هنأل ء. نومعزت اى رعاش مالك نآرقلا سيلو ىأ «رعاش لوقب وه امو# ''ىلاعت

 ليلقلاب ينعي : لتاقم لاق نآرقلا اذهب نونمؤت امّلق يأ «نونمؤُت ام ًاليلقإ» ًارثن الو ًارعش سيلف . اهلك
 ال نوديري انيتأي الق : لوقت برعلاو ٠ ًالصأ هب نوئمؤي ال ىنعمب ؛ هللا نم نآرقلا نأب نوقدصي ال مهخأ

 ؟ وه عارف يأب ملعأ هللا : نسحلا لاقو . .1١4/5 ريبكلا ريسفتلا (1)
 . هعشبأو هثبخأو ماعطلا رش : ةداتق لاقو , سابع نبا نع ىربطلا هلقن (*) . "75/8 طيحملا رحبلا (1)

 قحللا حوضول مسق ىلإ رمألا جاتحي ال : لاق هنأك ةيفان اهنإ : ليقو «لوسر لوقل هنإف مسقلا باوج ركذ ليلدب حجارلا لوقلاوه اذه (4)
 . 11/4/١8 يبطرقلا ميز . 57/784 يسولألا ريسفت (1) . .١١5/7 يزارلل ريبكلا ريسفتلا (8) . هعوطسو



 1 نورشعلاو عصاتلا ءرجلا

3 
 صال حج ا ََلدَقَم س كل 0

 هه يوامألا صب 8-5 9 نيالا دير نيلي © نورك َدئاَم اليِلَق نهاك ل وَقِب الو
 الس

 0 0 م را 2 و 8 2 ه7

 ) هج قلي جن رفا ا 7 زوين باتا: ات 1

 31 ام ب

 هبولسأب رياغي نارقلا نأل . بيغلا ةفرعم يعدي نهاك لوقب وه سيلو يأ «نهاك لوقب الوؤ لاك"

 وه ىأ «نيملاعلا ؛ بر نم ليزنت# نوظعتتو نوركذتت اّلق يأ 4 نوركذتام ًاليلق» ناهكلا عجس
 2 ا و

 نم نوكرشملا هيلإ هبسن امن ِةكَي لوسرلا ةئربت ةيآلا نم ضرغلاو #نيبم يبرع ناسلب نيرذنملا نم نوكتل
 اديلع ل وؤ لاف كا دنع نم نرقلا نأ لع اهرب مظعاب كلذ د مذ « ةنهكلو رحسلا ىوعد

 : يأ «نيميلاب هنم انذخأل# هلقن مل ام انيلإ بسنو « لاوقألا ضعب دمحم قلتخا ول ىأ «ليواقألا ضعب

 : يبطرقلا لاق تومي ىتح هبلق طاين انعطقل مث يأ *نيتولا هنم انعطقل مث# "”انتردقو انتوقب هنم انمقتنال

 ول . هلهمي الو ةبوقعلاب هلجاعي ىلاعت هنأ ضرغلاو "”هبحاص تام معطقنا اذإ . بلقلا هب قلعتي قرع نيتولاو
 هنع دحأ نم مكنم امف# ريقحتلاو ريغصتلل ليواقألاب لاوقألا ةيمست نإف « ًاليلق ولو ًائيش هللا ىلإ بسن
 لاق انباذع هنع عفدي نأ الو. هتبوقعرلئنيح اندرأول ٠ هنيبو اننيب زجحي نأ مكنم دحأ ردقي ايف ىأ *نيزجاح

 دحأ ردقي الو , هانبقاعل ملكتول هنأ هملع عم ٠ . مكلجأل انيلع بذكلا ملكتي ال ًادمحم نإ ىنعملا : نزاخلا

 نيذلا نيقتملا نينم ؤملل ةظعل نآرقلا اذه نإو يأ «نيقتملل ةركذعل هُنإوإط "هنع انتبوقع عفد ىلع

 ملعن نحنو يأ 4نسيبذكم مكنم نأ ملعنل اًنإوإ» هب نوعفتنملا مهنأل ركذلاب نيقتملا صخو . هللا نوشخي

 بذك نمل ديعو ةيآلا يفو « نيلوألا ربطاسأ هنأ معزيو « هتايآ حوضو عم نآرقلا اذهب بذكي نم مكنم نأ

 باوث اوأر اذإ نوفسأتي مهنأل . ةرخآلا يف مهيلع ةرسحلا هنإو ىأ «نيرفاكلا ىلع ةرسحل هّنإوإل"نآرقلاب

 بر مالك هنأ لقاع كشي الو . بير هلوح موحي ال ينيقي قحل هنإو ىأ 4نيقيلا قحل هّنإو» هب نمآ نم

 ام ىلع هركشاو . صئاقنلاو ءوسلا نع ميظعلا كبر هزنف يأ #«ميظعلا كبر مساب حبسف# نيملاعلا

 . نآرقلا ةمعن اهمظعأ نم يتلا . ةميظعلا معنلا نم كاطعأ

 : لي اوف اهزجون نايبلاو ةحاصفلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هعغال للا

 )١( ريبكلا ريسفتلا .,*/ ١١7 . نزاخلا ريسفت (5). ؟4١575/1 يبطرقلا ريسفت (") . دهاجمو سابع نبا لوق اذه (؟) ١48/4

 ) )5لتاقم لوق وهو . نيرفاكلا ىلع ةمادنو ةرسحل بيذكتلا نإو ىربطلا لاقو نآرقلا ىلا دوعي ريمضلا نأ رهاظلا .
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 دومث امأف# هلوقب هلصف مث « ةعراقلاب داعو دومث تبذك# نايبلا ىف ةدايز لامج!الا دعب ليصفتلا - "

 . بترم رشنو فل هيفو ةيآلا داع امأو .. ةيغاطلاب اركلمأف

 . هبشلا هجو فذحو ةادألا تركذ #ةيواخ لخن زاجعأ مهنأكإ» لمجملا لسرملا هيبشتلا

 ءاملا عافترا هبشف ء ناسنإالا تاقص نم نايغطلا # ءاملا ىغط امل انإ # ةقث ةقئافلا ةفيطللا ةراعتسالا  ؟

 . ةراعتسالا قيرطب ناسنإالا ىلع ناسنالا نايغطب ء هترثكو

 . #«ةيفاخ مكنم ىفخت الو لثمو # ةعقاولا تعقو# لثم قاقتشالا سانج 6

 نم امأو# هلوقب اهلباق «هيباتك اوءرقا مؤاه لوقيف هنيميب هباتك ىتوأ نم امأف» ةعيدبلا ةلباقملا - 5
 . ةيعيدبلا تانسحملا نم يهو خلا « . . هلامشب هباتك يتوأ

 . «نورصبت ال امو . . نورصبت امب مسقأ الف بلسلا قابط -1

 . ةردقلاو ةوقلا نع ةيانك نيميلا ظفل «نيميلاب هنم انذخأل# ةيانكلا 8

 اهفوطق « ٠ ةيلاع رنج يف ه ةيضار ةشيع يف وهفو» لثم تايآلا سوءرل ةاعارم لصاوفلا قفاوت 4

 ا وو نما جزا دياي حاز

 ل 0 وا رايس داو م لي هللا لوسر

 هنإ9 أرقف ٠ شيرق تلاق اك رعاش هللاو اذه : سفن يف تلقف لاق « نآرقلا فيلأت نم بجعأ تلعجف

 ام ًاليلق نهاك لوقب الو أرقف «٠ نهاك : تلقف «نونم ؤت ام ًاليلق رعاش لوقب وه امو . ميرك لوسر لوقل

 . هل ىلاعت هللا يناده ىتح « ء عقوم لك مالسإالا يبلق يف عقوف : لاق « ةروسلا خلا 8نوركذت

 « ةقاحلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 فملمب
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 ا ا و 2 © 2
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 ةروُسْلا_سكذي نب

 ثيدحلا تلوانت دقو ف ةيمالسالا ٌةذيقعلا لوصأ جلاعت يتلا 4 ةيكملا روسلا نم جراعملا ةروس +

 نينم وما لاوحأ نعو «؛ بصتنو ةحارو «. ةواقشو ةداعس نم اهيف امو ةرخآلاو 0 اهلاوهأو ةمايقلا نع

 ةكم رافك نع ثيدحلا وه ةميركلا ةروسلا هيلع رودت يذلا روحملاو ) دولخلاو ءازجلا راد ىف 3 نيمرجملاو

 : دي لوسرلا ةوعدب مه ؤازهتساو , روشنلاو ثعبلل مهراكنإو

 3 5 ل وسرلا ةعاط ىلع مهدرمت نعو ؛ ةكم لها نايغط نع ثيدحلاب ةيركلا ةروسلا ثادتبا

 7 مهيد صضعب هيلط امي مهنايغطل العم تركدو . هب اوفوخ يذلا بادعلو راذنرلاب ار

 هللا نم اى راق ه عقاو باذعب لئاس لأسإ دانعلاو ع كلذو « ةرخآلا

 هيف رياطتتو . تاومسلا هيف رطفتت ىذلا عيطفلا عوبلا كلذ ىف نيمرجملا نع تيدحا تلوانت مث د

 الو »+ نهعلاك لابحلا نوكتو : لهلاك امسلا نوكت موي ةبيرغ أناولأ نولملا فوصلاك ريصتف لابجلا

 هتليصفو ه هيخأو هتبحاصو ه هينبب رثثموي باذع نم يدتفي ول مرجملا دوي مهنورصبي ٠ .ًايمح ميم لأسي

 . «هيجني مث ًاعيمج ضرألا يف نمو ء هيوؤت يتلا

 5 و دحام ع هنإف ٠ ناسنالا ةعيبط ركذ ىلإ هروعلا تدرطحا 8#

 ريخلا هّسم اذإو هًاعوزج رشلا هّسسم اذإ ٠ءًاعوله قلُخ ناسنالا نط نيكسملاو ريقفلا قح عنميف

 . «اعونم
 دعأ ام تنيبو «.قالخألا لئاضفو . تافصلا لئالج نم هب اوفصتا امو نينم ملا نع تثدحت مث

 ٠ نومئاد مهتالص ىلع مه نيذلا ءنيلصملا الإ# ميعنلاو دلخلا تانج ل رجالا ميلكغ نص محلل

 . تايأآلا #مو رحملاو لئاسلل مولعم قح مهلاومأ يف ذ نيذلاو

 اورفك نيذلل امف# ميعنلا تانج لوخد ىف نيعماطلا . لوسرلاب نيئزهتسملا ةرفكلا تلوانت مث #“



 جراعملا ةروس (ا) <

 انإ ًالك #ميعن ةنج لخدُي نأ مهنم مىرما لك عمطيأ ه#نيزع لامشلا نعو نيميلا نع *:نيعطهم كلِ
 . #نوملعي امم مهانقلخ

 . هيف بير ال قح ءازجلاو ثعبلا نأ ىلع نيملاعلا برب ليلجلا مسقلاب ةميركلا ةروسلا تمتخو

 نأ ىلع نورداقل انإ براغملاو قراشملا برب مسقأ الفإ» مهنم ًاريخ قلخي نأ ىلع رداق ىلاعت هللا نأ ىلعو

 اوناك يذلا مويلا كلذ ةلذ مهقهرت مهراصبأ ةعشاخ هلوق ىلإ . . نيقوبسمب نحن امو مهنم ًاريخ لّدبن

 . #نودعوي

 #«نودعوي اوناك يذلا مويلا كلذ . . ىلإ . . عقاو باذعب لئاس لأس# : ىلاعت هللا لاق

 . ةروسلا ةياهن (5 54) ةيأ ىلإ )١( ةيآ نم
 . دعصملا وهو جرعم عمج ناسنإلا اهب يقتري يتلا جرادملاو دعاصملا «جراعملا» : ىتحفغللا
 شوفنملا فوصلا «نهعلا# باذملا ساحنلا «لهملا» ِهلكي يبنلا جارعم هنمو ءامسلا ىلإ عافترالا جورعلاو
 اهنارين نأل كلذب تيمس منهجل مسا «ىظل» مهنم دلوتو مهنع لصف يذلا ةريشعلا : ةليصفلا «هتليصفو»

 : ىشعألا لاق سأرلا ةدلج يهو ةاوش عمج «ىوشلا» بهتلت يأ ىظلتت
 ؟ "0هتاوش ايش تللج دق هلام ةليتق تلاق

 رضلا هّسم اذإو , ركشي ملريخلا هّسم اذا يذلا وه عولهلا : ةديبعوبأ لاق ء رجضلاو عزجلا ريثك «ًاعوله»
 . نعاخلا لاق ةلرغلا هعمل يحو هزه عج نيرقم تاعاج يرجو "يصير مل

 ""نيزع هربنم لوح اونوكي ىتح هيلإ نوعرهب اوءاجف
 . ريسلا عرسأ اذا ريعبلا ضف وأ : لاقي نوعرسي «نوضفوي9»

 هللا باذع نم هللا لوسر مهفوخ نيح لاق ثراحلا نب رضنلا نأ سابع نبا نع : : لوزملا بس

 باذعب لئاس لأس# هللا لزنأف «ءامسلا نم ةراجح انيلع رطمأف كدنع نم قحلا وه اذه ناك نإ إ مهللا»

 . «عفاد هل سيل نيرفاكلل *عقاو

 باذع لوزنب هموقلو هسفنل ةكم رافك نم عاد اعد يأ «عقاو باذعب لئاس لأس» : راسيفللا

 مهفوخ الل ٠ . اهتيغاوطو شيرق ديدانص نم :ثراحلا نب رضنلا ١ وه لئاسلا : نورسفملا لاق ةلاحم ال عقاو

 . 881/8 طيحملا رحبلا (4) . 54/14 يناعملا حور (+) . 748/18 يبطرقلا (1) . 178/5. ريبكلا ريسفتلا (1)



 4 نورشعلاو مساتلا ءزجلا

 ,مرادقم َناكم وي ىف هيل حورلأو ورلاو ةكيتلملا جرعت هد جراعمْلا ىذ هلأ نم يح ْمِفاَد رهل سين نير فنك
 هع 2 ا لا 2 ا 2 ا موخ ص

 آمسلا نوكن مود ١ اسير هنزو اديب ,هلورب ياي و

 - 0 5 مت ىو م ى. روم م

 ءامسلا نم ةراجح انيلع رطمأف ا يللا زل :ةزبشلا ل لاق هللا باذع هلا لوعمز
 اعد ىأ #«نسيرفاكلل#» همذب ةيآلا تلزنو « ةتيم رش تامو .ردب موي هللا هكلهأف «ميلأ باذعب انتئا وأ

 ال مهب لزان وهو . هعوقو هللا دارأ اذإ هل دار ال يأ «عفاد هل سيل# نيرفاكلا ىلع باذعلا اذهب
 د يذ هللا نم# عفدي وأ عفري نلف باذعلا لزن اذإو ) هوبلطي ملوأ هوبلط ءاوس 3 ةلامحم

 لصف مث « هيحوو هرمأب لزنتو « ةكئالملا اهب دعصت يتلا دعاصملا بحاص ٠ . ليلجلا ميظعلا هللا نم رداص

 هللا هصخ ىذلا ")نيمألا ليربجو راربألا ةكئالملا دعصت ىأ «هيل هلإ حورلاو ةكتالملا جرعت# هلوقب كلذ

 ةنس فلأ نوسمخ هلوط موي ىف يأ «ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي يف# لجو زع هللا ىلا يحولاب

 مث ةنس فلأ نيسمخ رادقم نيرفاكلا ىلع هللا هلعج ةمايقلا موي وه : سابع نبا لاق ايندلا ينس نم

 يفو» ةدجسلا ةروس يف ىلاعت هلوق نيبو ةيآلا هذه نيب عججلاو : نورسفملا ل لاق رارقتسالل رانلا نولخ دي

 نأو ء ةنس فلأ نطوم لك ًانطوم نوسمخ اهيف ٠ نطاومو فقاوم ةمايقلا نأ «ةنس فلأ هرادقم ناك موي

 «ًاليمج اربص ربصافإ '” ةبوتكم ةالص نم هيلع فخأ نوكت ىتح نم ؤملا ىلع فخت ةليوطلا ةدملا هذه

 هيلع هل ةيلست اذهو 4 مهيلع كرصان هللا نإف . رجضت الو مهاذأو كموق ءازهتسا ىلع دمحم اي ربصاف يأ

 كورسا هللا ا دا لوسرب ا 0 بادعلا لاجعتسا نأل 0 ةالصلا

 ةارستول ناسيفلاو تحلل فراكلاو . لزان ريغ هنأ 0 تنادذعلا ل ءالؤه

 نعو هتدشو باذعلا لوه نع ىلاعت ربخأ مث . . بيرق تآ وه ام لك نآل ابيرق هارن نحنو يأ «سيرق

 صاصرلاك . ةكساتم ريغ ةلئاس ءامسلا نوكت ىأ «لهملاك ء نمدلا نوكت موسي# لاقف ةمايقلا موي لاوهأ

 لابجلا نوكتو يأ «نهعلاك لابجلا ن وكتو# *”تيزلا ركعك ىأ تيزلا يدردك : سابع نبا لاق باذملا

 . ناولآلا وذ وأ رمحألا فوصلا نهعلا : ٍ يبطرقلا لاق حيرلا هتريط اذإ شوفنملا فوصلاك « ةرياطتم ةرئانتم

 ءابه مث . ًاشوفنم ًانهع مث ٠ . ًاليهم المر ريصت لابجلا ريغتت ام لوأو ٠ اناولأ اهنولت يف هب لابجلا هّبش

 الو ىلاعت لاق امك يهف قئالخلا لاح امأ ) عزفملا مويلا كلذ ىف ضرألاو ءامسسلا لاح هذه . . "ًاروعنم

 6 هسفنب ناسنإ لك لغشل ء هنأش نع هبيرق بيرق الو « هقيدص قيدص لأسي ال ىأ «ًاميمح ميمح لأسي

 . «نيمألا حورلا هب لزنإ» ىلاعت هلوقل حورلاب ىمسملا وهو , هتلزنم لضفو هفرشل ةكئالملا ةلمج نم ناك نإو ركذلاب ليربج درفأ اهنإ (1)
 : هج لاقف ! مويلا اذه لوطأ ام هللا لوسر اي ليق : لاق يردخلا ديعس يبأ نع دمحأ مامإلا جرخأ (") . 7847/١8 يبطرقلا ريسفت (5)

 . 584/١8 يبطرقلا ريسفت (4) . ( ايندلا ىف اهيلصي ةبوتكم ةالص نم هيلع فخأ نوكي ىتح نم ملا ىلع ففخيل هنإ هديب يسفن ىذلاو )

 . 788 /18 يبطرقلا ريسفت (1) . 45 /؟8 ىربطلا يف اذك دهاجم لوق اذهو (©)
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 صور سرس رتل سل رثس ر كساس ورام رت جاسر

 ىتلأ هتليصفو © هيخأو ءهتبحلصو 5 هينبب طوب , ٍباَذع نم ىدتمي ول مرجملا دوي مهنورصبي

 ١> لوك رد نماوعذت هج وذهعأت هتج ىلع هبال جج هين امج ضرألا ىف نو بوت
 رس عا ص ص ع رع ل

 ©: اًءوُلَم قلخ نلسنإلاَنِإ * © ىعوأف عمو

 هابأ لجرلا ىري ىتح « مهنوفرعيو مهنوري يأ «مهنورصيي» عزفلاو لوحلا نم مهب طيحي ام ةدشل كلذو
 ةمأو 5 هيحخخأ نم ء ءرملا رفي مويإ» ىلاعت هلوقك هنم رفي لب هملكي الو هلأسي الف . هتريشعو هتبارقو هاخأو

 فرعي يأ «مهنورّصبي# : سابع نبا لاق ه«هينغي نأش رلئموي مهنم مىرما لكل « , هينبو هتبحاصو « هيبأو

 باذع نم يدتفي ول مرجملا دويإ» "ضعب نم مهضعب رفي مث ٠ مهنيب نوفراعتيو ًاضعب مهضعب

 نم هسفن يدفي ول  بيذكتلاو دوحجلا ةميرج بكترم  رفاكلا ىنمتي يأ 4هيخأو هتبحاصو هينبب رئئموي
 يأ «هيوؤت يتلا هتليصفو» خأو . ةجوزو . نبا نم ايندلا يف هيلع ناك نم زعأب . هللا باذع
 عيمجب ىدتفي ول ىنمتي لب بسحف اذه سيلو « اهيلع هبئاون ىف لكتيو « اهيلإ همضت تناك يتلا هتريشعو
 وجني مث مهريغو رشبلا نم ضرألا يف نم عيمجبو يأ «هيجني مث ًاعيمج ضرألا يف نموظ ضرألا لهأ
 حدافو . بركلا ةدش نم كلذ هذقني وأ . باذعلا نم مرجملا وجني نأ تاهيه نكلو « هللا باذع نم

 ع هدي تحت ًاعيج ءالؤه ناك ول ىنمتي ينعي ءاجنإالا داعبتسال «مثوطو : رخفلا ماميالا لاق « بطخلا

 رجز ةادأ «الك» #ىظل ابنإ ًالك» هيحني نأ تاهيهو . كلذ هيجني مث هسفن ءادف يف مهذبو

 لب « ءادف هللا باذع نم هيجني سيلف « ينامألا هذه نع عدتريلو ميثألا رفاكلا اذه رجزنيل يأ فينعتو

 ناسنءالا نم '' 'سأرلا ةدلج اهرح ةدشب عزنت يأ «ىوشلل ةعازنإ» بهتلتو اهنارين ىّظلتت منهج همامأ

 ًارئأتو هيا مسجلا كالا احح ء باذعلاو ليكنتلا يف ةدايز تناك اهك تداع تعلق الك

 2 ناميالا نع ضرعأو ٠ نمجرلاب بذك نمي فتهت فتهتو منهج ىدانت يأ #«ىلوتو ربدأ نم وعدت# رانلاب

 0 « قفانم اي لإ ٠ رفاك اي ىلإ : لوقت حيصف ناسلب مهئامسأب نيقفانملاو نيرفاكلا وعدت : سابع نبا لاق

 نئازخلا ىف هزنكو هأبخو لاملا عمج نم وعدتو ىأ # ىعوأف عمجو# ” بحلا ريطلا طقتلي ايك مهطقتلت

 .لاملاب لخبي نمل ديدش ديعو ةيآلاو : نورسفملا لاق نيكاسملا قحو هللا قح هنم دؤي ملو . قيدانصلاو

 نسحلا ناك دقو . نيكسملا قحو هللا قح هنم جرخي الو , ريخلا ليبس يف هقفني الف ء هعمج ىلع صرحيو
 ربخأ مث ! ! مارحو لالح نم اهتعمج يأ ايندلا تيعوأ مث هللا ديعو تعمس مدآ نبا اي : لوقي يرصبلا

 ناسنإللا نإ لاقف ايندلا ماطح عمج ىلع ديدشلا صرحلا نم هيلع لبج امو . ناسنإالا ةعيبط نع ىلاعت

 لاق ءامعن ىلع ركشي الو « ءالب ىلع ربصي ال ء رجضلا ىلع لبج ناسنإالا نإ ىأ «ًاعوله ىلخ
 ليلدب مومعلا ناسنإاالاب دارملاو « ١ ملهف عاج : لاقي ءربصلا ةلقو صرحلا ةدش : : علشا : : نورسمملا

 كرتن الف فارطألاو ةماهلا رانلا عزنت : لتاقم لاقو سابع نبا لوق اذه (#إ) . ١79 /". ريبكلا ريسفتلا (7) . 0648 ىربطلا ريسفت )١(

 . ١78/7 * ريبكلا ريسفتلا (ه) . 789 ١8/ يبطرقلا ريسفت (4) . هتقرحأ الإ ًادلج الو احل



 146 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 سا رت اساس سل ا ص رس سس سرا س2 س س مص ريسر 2 ل لاس رت صوص ل حس عل | رك ريم ريب تام

 5 نومجاد موئالص ىلع مه نيذلأ 5 نيلصملا الإ © ريالا م اءوزحرشلا هسم اذإ

 باد نم مه نيدو 8 نيدلا موسي نوفدَصي نبدا ه2 مورخملاو ليال ه0 تا

 مهجاوزأ عال ه0 نوُظفنَح مهجورفل مه نيدو ن) ن نومأم ريغ مير ٌباّذع نإ ث)َ َنوُشفْشم مضر
 رت ا  عو لم واس سارت ا لس وب ثا رميح ا

 “0 نوداعلا م كلوا كلو ءآرو ىقتبأ نق )يوم روع مه مهن تكلم وأ
 هب لزن اذإ ىأ «ًاعوزجرشلا هّسسم هسمم اذإإ» هلوقب ىلاعت هرسف مث ٠ مومعلا رايعم ءانثتسالاو . هنم ءانثتسالا

 طونقلاو سأيلا هيلع ىلوتساو ٠ هنم ًارثكم عزجلا يف ًاغلابم ناك . فوخ وأ . ضرموأ .رقف نيدوركم
 عنملا ف آاغلابم ناك قزر ةعسو ةحصو « ىنغ نم ٌريخ هباصأ اذإو ىأ «ًاعونم ريخلا هّسم اذإو»

 ناسنرالا هللا قلخ : ناسيك نبا لاق قفني مل هللا هانغأ اذإو . ربصي مل رقفلا هباصأ اذإ وهف . كاسمإالاو

 «نيلصملا الإ» "7 هركي ام ىلع ربصلاو بحي ام قافنإب هدبعت مث ء ههركي امم برهيو . هرسي ام بحي

 نم نوعزجي الف . ايندلاب ثارتكالا ةلق ىلع مهلمحت مهتالص نأل.علهلاب نيفوصوملارشبلا دارفأ نم مهانثتسا
 هل . ةالصلا ءادأ ىلع نوبظاوم ىأ #نومئاد مهتالص ىلع مه نيذلا» اهريخب نولخيبي الو اهرش

 مهلاومأ يف نيذلاو# هللا تاحفنل مهضرعتب « ةايحلا رادكأ نم تفص مهسوفن نأل . لغاش اهنع مهلغشي
 ريقفلل يأ «مورحملاو لئاسلل# ةاكزلا وهو مهيلع هللا هضرف نيعم بيصن مهلاومأ يف يأ «مولعم قح
 ىلاعت هلوقك مرحيف ينغ هنأ نظْيف ٠ لا ؤسلا نع ففعتي يذلا مورحملاو ٠ سانلا ففكتيو لأسي يذلا
 باسحلا مويب نونمْؤي يأ «نييدلا مويب نوقّدصُي نسيذلاو» «ففعتلا نم ءاينغأ لهاجلا مهبسحيو»
 ةحلاصلا لايعألاب هل نودعتسيف بايترا وأ كش هبوشي ال ًامزاج ًاقيدصت هئيجمب نوقدصيو . ءازحلاو

 باوثلا نوجري . هللا باذع نم مهسفنأ ىلع نوفئاخ ىأ #نوقفشم مهر باذع نم مه نيذلاو#»

 لإ . ناسنإ هنمأي نأ يغبني ال هللا باذع نآل يأ «نوسمأم رسيغ مهر باذع نإ# باقعلا نوفاخيو

 مهرطبي وأ « ايندلا مهيهدزت الق نيقفشملا نيقدصملا ءالؤه نإ . . اهميتاوخب رومألاو نمحرلا هنمأ نم

 نأ ذإ « اومنغ مأ ايندلا ظوظح اورسخأ مهيلع ءاوسف . اهماطح نم مهتاف ام ىلع نوعزجي وأ . اهميعن

 نع مهب ابريو . رشلا مهسم اذإ عزجلا نع مهلغشي ام ؛ .٠ مهداعم ركذو ء. مهجر لالج ف ركفلا نم ميدل
 6 ا لعفو تاريخلل نيقفوملا نم سماخلا قيرفلا ىلاعت ركذ مث . ريخلا مهسم اذِإ عنملا

 يا يك . مئاملاب نوئولتي الو . مراحملا نوبكتري ال ها 4 رطل ع يور ف

 نم مه هللا لحأ ام ىلع نورصتقي ىأ #ميئنايأ تكلم اموأ مهجاوزأ ىلع الإ» شحاوفلاو ىنزلا

 عضو نأل نيذخا ؤم ريغ مهنإف يأ #نيمولم ريغ ميهزإف# تاكولمملا تاقيقرلاو . تاحوكنملا تاجوزلا
 لسنلا ريثكت نم هيف امل ٠ ناسنإالا هيلع رج ؤي لالح . تاكولمملاو تاجوزلا نم هللا حابأ اهف ةوهشلا

 تاجو زلا ريغ هتوهش ء ءاضقل بلط نمف ىأ «نوداعلا مه كئئوأف كلذ ءارو ىغتبا نمف# ةيرذلاو

 )١( ىوغبلا ريسفت 16/5 .
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 ميداس لمعلا
 نحو نَا نع و نيم كَ أورمك ئيذلا اف ع نومك تئَج ىف كبتكوأ © نوفا ص مو م م .مو ساما و راس 2 ص 00 5 ٠ 1 راسو و! 1 0 , . و
 » نزع لامثلا
 ًاحكنم هجرفل سمتلا نم : ىربطلا لاق هللا باذعل هسفن ضرعو هللا دودح ىدعت دقف . تاكولمملاو
 ام ىلإ . مهل هللا لحأ ام دودح اودعت نيذلا . نوداعلا مه كلذ اولعافف « هنيمي كلم وأ هتجوز ىوس
 , تانامألا نودؤي يأ «نوعار مهدهعو مهتانامآل مه نيزذلاو» "”نومولملا مهف . مهيلع همرح
 «نومناق مهتاداهشب مه نيزذلاو# اوردغي مل اودهاع اذإو . اونوخي مل اونمتثا اذإف . دوهعلا نوظفحو

 اههجو ىلع اهنودؤي لب . اهنوريغي الو ةداهشلا نومتكي الو . ديعبلاو بيرقلا ىلع قحلاب نودهشي يأ
 اهيبنت , تانامألا يف اهجاردنا عم ركذلاب اهصخو . مهحلاصمو سانلا قوقح اهب ناصت ثيحب . لماكلا

 مهئالص ىلع مه نيذلاو» قوقحلل عييضت اهكرت يفو « قوقحلل ءايحإ اهتماقإ يف نأل اهلضف ىلع
 قلخ نم مهسوفن ريهطت ىلإ هللا مهقفو نيذلا نينم ملا فاصوأ نم نماثلا فصولا وه اذه #نوظفاحي
 الو . اهيف هللا ةبقارمو ربدتلاو عوشخلا ايس الو « اهبادآ نومزتليو ةالصلا طئارش نوعاري يأ مومذملا علحلا
 ىهنت ةالصلا نإ8 مراحملا نع فكت نأ ةالصلا ةدئاف نإف . اهترمث دبعلا ينجي ال ةيروص تاكرح تناك
 لاصخلا لوأ يف تركذف « اهيف ديكوتلا يف غلوب مالسيالا دومع ةالصلا تناك الو «ركنملاو ءاشحفلا نع
 نم ىلاعت ركذ : يبطرقلا لاق . "”مالسيالا اهيلع ينب يتلا ناكرألا يف اهتبترم ملعيل . اهرخآ فو ةديمحلا
 مهتالص ىلع مه نيذلاو» متخلا يف لاق مث «نومئاد مهتالص ىلع مه نيذلا#» ءدبلا يف مهفاصوأ

 اهنع نولغتشي الو اهم نولخي ال ٠ اهئادأ ىلع اوظفاحي نأ اهيلع مهماودف « ةظفاحملا ريغ ماودلاو «ن و ظفاحي

 . اهناكرأ اوميقيو ء اهتيقاومو امل ءوضولا غابسإ اوغاري نأ اهيلع مهتظفاحمو ١ لغاوشلا نم مىيشب

 . تاولصلا سفن ىلا عجري ماودلاف . مثآملا فارتقاب طابحإالا نم اهوظفحيو « اهبادآو اهنئسب اهولمكيو
 لاقف مهتبقاعو مهلام ركذ . نيقتملا نينم ولا فاصوأ ىلاعت ركذ نأ دعبو . '”اهاوحأ ىلا عجرت ةظفاحملاو

 . ةعيفرلا بقانملاو . ةليلجلا فاصوألا كلتب نوفصتملا كئلوأ ىأ «نومركُم تانج يف كئاوأ»
 ذالملا عاونأب ميركتلاو ماعنبالا عم . تاماركلا عاونأب اهيف هللا مهمركأ يتلا ٠ ميعنلا تانج يف نورقتسم
 ةرفكلا ءالؤهل ام ىأ ؟ «#نيعطهم كّليِق اورفك نيذلل امف# قالخألا مراكمب مهفاصت ال « تايهتشملاو

 : نورسفملا لاق ؟ كيلع مهراصبأب نيلبقم . كيلإ مهقانعأ نيدام . دمحم اي كوحن نيعرسم . نيمرجملا
 « هباحصأبو هب نوئزهتسيو همالك نوعمسي . ًاقلح ًاقلح لكي يبنلا لوح نوعمتجي نوكرشملا ناك
 نعو نيميلا نع#؟' ةيآلا تلزنف مهلبق اهنلخدنلف - دمحم لوقي امك ةنجلا ءال ؤه لخد نإ : نولوقيو

 ؟نوبجعتيو نوثدحتي تاعامج تاعامجو .ًاقرف ًاقرف كلامش نعو كنيمي نع نيسلاج ىأ «نيزع لامشلا
 . اهفرشب هيونتلاو اهب ءانتعالا ىلع لدف . اهركذب همتتخاو ةالصلا ركذب مالكلا ىلاعت حسفا : ريثك نبا لاق (7) . 0/54 يربطلا ريسفت )١(

 . ١67/84 نزاخلا ريسفتو ١46 /ه دوعسلا يبأ ريسفت رظنا (4) . 7877/١4 يبطرقلا ريسفت (") . ه8. /7 ريثك نبا رصتخم ه١



 ال نو رشعلاو عساتلا ءزجلا
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 قراشمل بر. مسقأ الف 50 نويلعي امث مهلنقلخ انإ الك قر ميعن هنج لخدي ن مهأم يكرم لك عمطي

 ه رث سرا تاس راس حس سى را لل ل ساس ل 2 رتوش رع رع رت نعل أ مسلسل غ صك ٍِ و 2 2 20

 اوقللي تح اوبعليواوضوحي مهرذف (7) نيقوبسع نحن امو مهنم | ريخ لدبت نا جاع 2 نوردلقل انإ برغملاو
 ء لا رك سل #6 < - -ٍ 2 و 2 سا سر جا صا روك 5 ساو ا وراس 4 را رع ل -ٍ روم ع د0

 مهراصبأ ةعشنخ 2 نوضفوي بصن ىلإ مهن اك اعارس ثادجألا نم نوجرحي موب 00 نودعوي ىذل مهمولي

 ع

 هيج نودعوي أوناك ىدلا مولا َكِلَذ لذ مهقهرت

 فصت | نوفصتالأ؟ني زعمكارأ يلام ) ثيدح هنمو ةقرفت ىف تاعامج تاعامج ىأ ني زع :ةديبع وبأ لاق

 عيرقتلا عم ىراكنإ ماهفتسا «ميعن ةنج لخدي نأ مهنم ءىرما لك عمطيأ#( '"”اهير دنع ةكئالملا
 متاخ بذك دقو « ميعنلا تانج هللا هلخدي نأ . رافكلا ءالؤه نم دحاو لك عمطيأ يأ خيبوتلاو

 انِإ» لاق مث ًادبأ اهنولخدي ال مهنإف . نوعمطي امكرمألا سيل يأ رجزو عدر «السك ؟ نيلسرملا
 . ةغضم نم مث « ةقلع نم مث . ةفطن نم . ةرذقتسملا ءايشألا نم مهانقلخ ىأ #نوملعي مم مهانقلخ

 امنإو ؟ ةنجلا لوخد هب نوبجوتسي لضف مهل سيلو « نينمؤملا لبق ميعنلا تانج لوخدب نوفرشتي نيأ نمف
 مهيلع نوربكتيو نيملسملا ءارقفب نوئزهتسي اوناك : يبطرقلا لاق هللا عاطأ نم ةنجلا لوخد بجوتسي

 برب مسقأ الفإ ""ربكتلا اذه مهب قيلي الف رذقلا نم يأ «نوملعي امن مهانقلخ انإإط ىلاعت لاقف
 نأ ىلع نورداقل انإ» اهب راغمو بكاوكلاو رمقلاو سمشلا قراشم برب مسقأف يأ #براغملاو قراشملا

 نحن اموإ» هلل عوطأو مهنم لضفأ موقب مهادبتساو . مهكالهإ ىلع نورداق يأ «مهنم ًاريخ لّدبُ

 ف اوضوخي دمحم اي مهكرتا يأ او بعليو اوضوخي مهرذف# كلذ نع نيزجاعب انسلو يأ #نيقوبسمب
 نيكرشملل ديدهتلاو ديعولا ةهج ىلع ٌرمأ وهو . هب ترمأ امب تنأ لغتشاو , مهايند يف اوبعليو مهلطاب
 مهعفني ال يذلا . بيهرلا بيصعلا مويلا كلذ اوقالي ىتح ىأ «نودعوي ىذلا مهموي اوقالي ىثح»
 رشحملا ضرأ ىلإ روبقلا نم نوجرخي موي ىأ «أعارس ثادجالا نم نوجرخي موي# مدن الو ةبوت هيف
 اهوبصن يتلا مهمانصأ ىلإ نوقبتسيو نوعسي مهنأك يأ #نوضفوي بصن ىلإ مهنأك# نيعرسم
 مهتحلآ ىلا «. ايندلا يف مهقباستو مهعارسإ ةلاحب . باسحلا فقوم ىلإ مهعارسإ ةلاح هّبش . اهودبعيل
 . ةدابعلا قحتسي ال ام اودبع ذإ . مهوقع ةفاخسب ضيرعتو . مهب مكهت هيبشتلا اذه يفو ؛ مهتيغاوطو

 اهنوعفري ال ضرألا ىلإ مهراصبأ ةرسكنم ةعضاخ ىأ «مهراصبأ ةعشاخ» دحألا دحاولا ةدابع اوكرتو
 ةلذلا راثآ مههوجو ىلعو . ناكم لك نم ناوهلاو لذلا مهاشغي يأ «ةلذ مهقهرت» هللا نم ًالجخ
 نوءزه اوناكو ايندلا يف هب اودعو ىذلا مويلا وه اذه ىأ «نودعوي اوناك يذلا مويلا كلذ راسكنالاو

 !! مهءازجو مهباقع نوري مويلاف ء نوبذكيو

 : يلب ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هغالتبلا
 . 5414/١8 يبطرقلا ريسفت (؟) . ملسم هجرخأ ثيدحلاو 547/1١4 يبطرقلا ريسفت )١(



 يم م و وبا 22777 يس أذآذآ# كك
 . «براغملاو قراشملا» نيبو «لاهشلاو . . نيميلا# نيبو «ًابيرقو . . ًاديعب# نيب قابطلا ١

 هبشلا هجو فذحل «نهعلاك لابجلا نوكتو ٠ لهملاك ءامسلا نوكت موي لمجملا لسرملا هيبشتلا - 4

 ضرألا يف نمو . . هيخخأو هتبحاصو هينبب رلئموي باذع نم يدتفي ول» صاخلا دعب ماعلا ركذ ©

 . «ًاعونم ريخلا هسم اذإو» هلوقب هلباق «ًاعو زج رشلا هسم اذإ» ةفيطللا ةلباقملا -

 ؟ «ميعن ةنج لخدي نأ مهنم ءيرما لك عمطيأ# خيبوتلاو عيرقتلل يراكنإلا ماهفتسالا -

 ةماتلا ةهازنلا عم . رذقلا يلا نع ةيانك 4نوملعي امم مهانقلخ انإ الك# ةقئارلا ةقئافلا ةيانكلا

 . ةراشإ غلبأو ةرابع فطلأب . ريكذتلاو ظاقيإالا نسجو « ريبعتلا يف

 ءمهب مكهت كلذب مههيبشت ىفو #نوضفوي بصن ىلإ مهنأك# لمجلملا لسرملا هيبشتلا 14

 . ةدابعلا قحتسي نم ريغ ةدابع يف عارسإلاب نيشملا لهجلاب مهيلع ليجستو . موقع ةفاخسب ضي رعتو

 «ىلوتو ربدأ نم وعدت ءىوشلل ةعازن « ىظل اهنإ © لثم توقايلاو ردلا هنأك عصرملا عجسلا -
 . خلا

 ناسنآلا نأ نف 4 رشبلا عئابط ىلإ تايآلا «ًاعوله قلخ ناسنإلا نإإ هلوقب ىلاعت هّبن : :كةييشستس
 هب لزن نإو 4 هسفن هب تحش ريخ هسم نإف 3 عزجلاو علهلا يفطرفم هنأو 3 هاوحل ًاعابتا 3 هاهتشم ىلإ ل

 حلاص ناميالا عم اوعمج نيذلا مهو « رشبلا نم ًافانصأ ميمذلا قلخلا كلذ نم ىنثتسا مث . هقلق هل دتشا رش
 : لايعألا

 « جراعملا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 امل ام يل



258 

 1كم الز( |
2 

 ةروشلا تدين 7

 دعاوق تيبثتو «ء ةديقعلا لوصأب ىنعت يتلا ةيكملا روسلا رئاس نأش اهنأش : ةيككم حون ةروس *

 ةياهن ىتح هتوعد ءدب نم . مالسلا هيلع « حون » ءايبنألا خيش ةصق ًاليصفت ةروسلا تلوانت دقو . ناميإالا

 نايب ةروسلا ىفو ..« حون ةروس » تيمس اذهلو . هموق نم نيبذكملا اهب هللا قرغأ يتلا . نافوطلا ةثداح

 يف « نيمرجملا ةبقاعو , نيلسرملا ةبقاعل نايبو ,  هللا ةوعد نع تفرحنا يتلا ممألا يف ىلاعت هللا ةنسل

 . نامزألاو روصعلا ىتش

 راذنإو ةوعدلا غيلبتب هفيلكتو . مالسلا هيلع حونل ىلاعت هللا لاسرإب ةميركلا ةروسلا تأدتبا د

 . «ميلأ باذع مهيتأي نأ لبق نم كموق ررذُنأ نأ هموق ىلإ احون انلسرأ انإ9 هللا باذع نم هموق

 نا ةياوص يس يس يمص راسا حون داهج ةروسلا تركذ مث

 يموق توعد ين ا ع ل ب هاو سوما

 . «ًارارف الإ يئاعد مهدزي ملف ٠ ًارابنو اليل

 ةعاط يف اودجيل ؛ مالسلا هيلع حون ناسل ىلع هلاضفإو هللا ماعنإب مهركذت ةروسلا تعبات مث

 لعجو ًاقابط تاومس عبس هللا قلخ فيك اورت ملأ نوكلا اذه يف هتمحرو هتردق راثآ اوريو « هللا

 مكجرخيو اهيف مكديعي مث : ! ًاتابن ضرألا نم مكتبنأ هللاو ! ًاجارس سمشلا لعجو ًارون نهيف رمقلا

 ! ! «ًاجارخإ
 . دانعلاو لالضلاو ريفكلا ف ةقؤق ىدامت دقف . داشرإالاو حصنلاو ريكذتلا اذه لك عمو

 اوعبتأاو ينوصع مهنإ بر حون لاقإ» نافوطلاب هللا مهكلهأ ىتح مالسلا هيلع حون مهيبن ةوعدب اوفختساو

 الو ًادو ُنرذَت الو مكتهلآ نرد ال اولاقو ظل
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 حون لاقوو» راذنإالاو ريكذتلاب تعفتنا الو ء مهبولق تنال اف . هللا ىلإ مهوعدي ةنس نيسمحو ةئامعست



 حوت ةروس (ا/١) 16

 ري ركل نإ موق ١ َلاَق 5 مل ارت ا واو نإ رق سا سرلا اس سس ها سد ب سس نس راس # رم ام جا 2
 لجأ 2 ص ا سال علا سرس رس سرا ع ىلا رير“ا ساد ريل_ م اس ول سا را رف جر اس مصرع سو ضسرتو

 را مج نوعيطأو هوُهَمأو هلأ اودبعأ نأ يح نيب لجا نإ

 بر ءارافك ًارجاف الإ اودلي الو كدابع اوَّلْضُي مهرذت نإ كنإ ٠ ًارايد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذت ال بر

 . «ًرابت الإ نيملاظلا دزت الو . تانم ؤملاو نينم ؤمللو . نم ؤم يتيب لخد نلو ٌيدلاولو يل رفغا

 جًارابت الإ نيملاظلا دزت الو . . ىلإ . . هموق ىلإ ًاحون انلسرأ انإ» : ىلاعت هللا لاق
 . ةروسلا ةياهبن (؟8) ةيآ ىلإ )١( ةيآ نم

 ًاعباتتم ًاريزغ «ًاراردم# ءاطغلا ءاشغلاو . هاطغ يأ هاشغاوطغ «اوشغتسا» : صحتحتفغنللا
 «ًاجاجفإ» "” «راوطأ دعب ًاروط قلخي ءرملاو » <: : رعاشلا لاق روط دعب ًاروط ةفلتخم ًالاوحأ «ًراوطأ»
 كرحتي وأ دود !دهنأ «ًارايد» ربكلا ىف ةياغلا غلاب ًاريبك اراك ةعساولا قيرطلا وهو جف عمج تاعساو

 + ارامكو ًاكالم «ًارابت# ضرألا رهظ ىلع

 _ ناكس ىلإ مالسلا هيلع ًاحون هلينالا خيش انثعب يأ «دموق ىلإ ًاحون انلسرأ انإ» : راسمللا
 رذنأ نأ» "7 لسرأ كانهو ةفوكلا ضر أ نكسي ناك مالسلا هيلع هنأ رهتشاو : ىيسولألا لاق برعلا ةريزج ٠
 ديدش باذع نم اونم وي مل نإ مهرذحو. كموق فوخ نأب يأ «ميلأ باذع مهيتأي نأ لبق نم كموق

 يأ «نيبم ريذن مكل ينإ موق ايلاف ول ةرخ الا ىف راثلا, باذعو . ايندلا يف نافوطلا باذعوهو . ملؤم

 هللا باذع مكفوخأو مك 'رزنا 4 نمألا ةقيقتل- حضوم : ندع مكل نإ مهل لاقو هللا ىلإ مهاعدف

 خيش : : هل لاقيو . لسرأ يبن لوأ مالسلا هيلع حونب : نورسفملا لاق ةرهاظ يتوعدو حضاو يرمأف

 «ًاماع نيسمحخ الإ .ةنس فلأ# ميركلا نآرقلا صق امك هموق ف ثكم دقف ًارمع مهوطأ هنأل ( نيلسرملا

 ةروسلا هذه ىف هتصق نآرقلا درفأ دقو . ليلق الإ هعم نم ؤي مل ةدملا هذه لوط عمو . هللا ىلإ مهوعدي

 دحأ وهو . نافوطلاب هموق هللا كلهأ ثيح . اهتياهن ىلإ ةوعدلا ءدب نم «حون ةروس » ىمست يتلا ةميركلا

 همالسو هللا تاولص «دمحم .ىسيع . ىسوم .ميهاربا ؛ حون» ةسمخ مهو مزعلا ىلوأ ن نم رابكلا لسرلا

 ملظلاو يغبلا نم اورثكاو ؛ نائوألا ةدابعب هموق رهتشاو ءعاذو هنامز ىف رفكلا عاش دقو .نيعمحأ مهيلع

 اوال هلا ل ع اللا علو قدح عنا قررت نع ناكر دلما هي ايو جل هلل تميت حسا

 . همئام اوبنتجاو . همراحم اوكرتاو . هدحو هللا اودبعا : مه لاقف ىأ # ن وعيطأو هوقتاو هللا اودبعا

 مكنإ يأ 4مكبونذ نم مكل رفغي# مانصألاو ناثوألا ةدابع كرتو . هللا ةعاط نم هب مكترمأ ايف ينوعيطأو

 59 /784 ينعملا حور (7) 7817 /8 طيحملا رحبلا (1)



 ه١ نورشعلاو عساتلا ء ءزجلا

 سلا ار ع سورس رع م رص > 2 7و 0 0

 ئواعد مهدزي ملف اذا ل ىجوَق توعد ىفإ بر لاَ ضر نوملعن م ريال هاج

 نه ةرمصالص سلم نأ نوع سرع ةدلرلا صرع  ورئار مس حاس ىلا وساع معو

 0 0 م يا ف 0 0 39 رفغتل 6 7-0 جو ارارف ا
 م د رع سرا ه راس سر اص ب

 بيرم يس يس يارس رادو وعم

 ىلإ مكرخؤيو# »دعب ام ال بونذلا نم هلبق ام بجي ناميالا نأل . مالسإالا لبق تلصح يتلا مكبونذ

 ع , ىلاعت هللا ملع يف ررقمو ردقم تقو ىلإ . مكبر متعطأ نإ مكرامعأ يف دميو يأ «ىمسم لجأ

 يا 2 7 هج يي ا للا يتلا

 ىلإ يموق توعد ينإ را ليحلا ها 5 دهجلا ةياغ لذب نأ دعب ح حون ن لاق يأ 20

 مهدزي ملف يأ «ًارارف الإ يتاعد مهدزي ملف# ناوت الو روتف ريغ نم 5 راهنلاو ليللا يف . ةعاطلاو ناميالا

 روصو مهروفن فصو مث . .هنع ًاضارعإو 2 قحلا نع ًادورشو 5 ًابره الإ ناعالا ىلإ مهل يئاعد

 هللا ةينادحوب_رارقأالا ىلإ .مهتوعد الك املك يأ مه رفغتل مهتوعد املك يناوإ»ا لاقف ريوصت غلبأ هضا

 5 ناميالا نع ببس يه يتلا ةرفغملا ركذ : ليهستلا ىف لاق مهبونذ ةرفغم يف ًاببس نوكيل ؛  هتعاطب لمعلاو

 مهناذأ اودس ىأ « مهناذأ يف مهع راصأ اولعج» "”ههتداعس نع اوضرعأ مهنإف . هنع مهضارعإ هارعإ حبق رهظيلا

 . يمالك اوعمسي ١ التل  مهبايشب مههوجوو مهسوؤر اوطغ يأ # مهءايث اوشغتساو » يتوعد اوه اوعمسي الثا

 اوُطَحتو . هيلإ مهاعد ام اوعمسب آل ىتح مهعماسم اودس « ةقيقح ةقيقح كلذ نأ رهاظلاو : رحبلا يف لاق ينوري

 ةيانك كلذ نوكي نأ زوجي و'ء ”حيصانلا ةيؤرو حصنلا عامس نم ًاضغبو ةهارك . هيلإ اورظني ال ىتح مهيايثب
 اوربكتساو اورصأوو» ““ هرصب عنمو ٠ هعمس لس نم ةلزنمب مهف 1 هيلإ مهاعد مع مهضارعإ يف ةغلابملا نع

 ىلإ ةراشإ هيفو ٠ ًايظع ًارابكتسا ناميالا نع اوربكتساو . نايغطلاو رفكلا ىلع اورمتساو ىأ «ًارابكتسا

 . داهشألا سوؤر ىلع ًائلع .مهتوعد يأ «ًاراهج مهتوعد ينإ مث» لالضلا ىف مهولغو 5 مهدانع طرف

 ًارس مهتربخأ يأ «ًارارسإ مهل تررسأو مهل تنلعأ ينإ مثإ» ظفحت وأ فوخ نود محل يتوعدب ًارهاجب

 ياو نورسفملا لاق كيلإ ةوعدلا يف قيرط لك مهعم تكلسو . ارهجو ةيفخ ؛ . ًانلعو

 . ةضحملا رسلا ةقيرط ريغ « ةوعدلا يف حون اهكلس ةثلاث ةقيرط اناك ,نيريخألا رارسبالاو نالعإلا

 رفغي ىنعمب مكبونذ نع مكل رفغي يأ « نع » ىنعمب يه امنإو ضيعبتلل تسيل4نم» نأ يربطلا راتخاو . رحبلا يف نايحوبأ هحجر ام اذه )١(
 : حجرأ لوألاو « بونذلا عيمج مكل

 78/8 طيحملا رحبلا (5) ١44 /4 ليزنتلا مولعل ليهستلا (") ١89 /4 نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح )١(



 حون ةروس (ا/١) دف

 ل مب لا 2 رمد  ىرلاس يس نستسلم صر سس 2 ا لا للا ا ا

 ركل لعجيو نيئبو لو وماي م ددمبو 0 ارارذم يلع منا لس يجامع نك منبر أاورفتسا

 َقلَح َسَسِك اور لاَ اَوْطأ كَم دَقَو يجاراتو هَل نوجا كلام هج اركب ركل لَعَيو تن
 20 ا تر ا 2ث ا ل ا لا

 هةر اجاَرس سمن ّلَعَجَو اروت َنِِفَرمَقْلا َلَعَجَو نيد اًهاَبط تاون َعْبَسُهَلآ

 مهل اهرسيو 3 نوعا علضي تيب رف ةرعدلا ل نلعب ةئئالا ةقيرطلا يف ناكف ؛ ةضحملا رهجلا ةقيرط

 هنإ مكبر اورفغتسا تلقف# لاقف ةينالعو ًارس هب مهظعو ام حضو مث « رارسول 1 ع حرت تسورحا

 لا ل ِ 0 مكبر نإف يصاعلاو رمكلا نع اوبوتو هللاب اونمأ ىأ يًارافغ 0

 يأ «ًاراهنأ مكل ىل اي تابع كل لفرط .كحرار .مكلاومأ رثكي ىل ا كلما

 يل ا ا حل سر يناذخلا مح للعفو

 احلا نم هيف مه ام نأ نايبلو .« فطاوعلا كيرحتل بلقلا قيرط نم مهانأو و. نئازخلا هذه حيتافم

 قاَدَغِإو ءرطملا لاسر هدحو هديب يذلا ةللاب مهرفك هببس اغإ « ةيرذلاو قزرلا نم هومرح امو , راظمألا

 -ىرخأ ةطأ اونو ,رداقلا هلوالا اذهب اورفكي نأ مهل يغبني ال هنأو , نينبلاو لاومألاب دادمإلاو 5 .قزرلا

 بيلاسأ نم رخآ بولسأب ناميالا وحن اهفطعو . أزه مهسوفن رهف داع مث , عفنت الو رضت ال , اهوعرتخا
 الو « هناطلسو هللا ةمظع نوفاخت آل موقلا اهيأ مكل ام يأ ًاراقو هلل نوجرت ال مكلام لاقف نايبلا

 «ًاراوطأ مكفلخ دقو ! 'هتمظع قح هللا نومظعت ال مكل ام يآ : نيام نبا كن 11 اع درع

 رئاس ىلإ . ةغضم ًاروطو « ةقلع ًاروطو « ةفطن ًاروط . ةنيابتم راودأو « ةفلتخم راوطأ يف مكقلخ دقو ىأ

 0 ل ةردقلا .لئالد ىلإ مههبن مث. . نيقلاخلا ةيسعا هللا كرابشف « ةبيجعلا لاوحألا

 ةمظع موقلا رشعم اي اودهاشت ملأ يأ «ًاقابط تاومس عبس هللا قلخ فيك اورت ملأ» لاقف ٍيسفلا نوكلا .

 ءامس تاومس عبس قلخ ليلجلا ميظعلا هللا نأ فيك « ربدتو ركفتو « رابتعا رظن اورظنتو ٠ هتردقو هللا.

 يأ «ًارون نهيف رمقلا لعجوط!! ناقترالاو عادبوالا ةياغ يف يهو ٠ ضعب قوق اهضعب ةقباطتم ء ءامس قوف
 ءامسلا يف رمقلا : رخفلا ماميالا لاق ؛ليللا ةملظ ىف ضرألا هجول ًارونم , ايندلا ءاهسلا ىف رمقلا لعجو

 لك يف ةلصاح هتاذ نا دارملا سيل قآرعلا يف ناطلسلا : "لاقي امك اذهو . اهرسأب تاومسلا ىف سيلو ايندلا
 ءامسلا يف رمقلاو : رحبلا ىف لاقو "انهه اذكف . قارعلا ءاحنأ ةلمج نم زيح يف هتاذ نإ لب ٠ اهئاحنأ
 ةنيدملا يف ديز لوقت . فورظملا المي نأ فرظلا نم مزلي ال هنأل رمقلل ًافرظ تاومسلا نوك حصو « ايندلا

 (ىكايندلا لهأ هب ءيضتسي ًائيضم ًاحابصم سمشلا لعجو يأ «ًاجارس سمشلا لعجوإ» "'اهنم ءزج يف وهو
 رقلا نأ لها وك تصمت مناسب لوقأ "4 . /8 طيحملا رحبلا (") ١6 ./" . ىيزارلل ريبكلا ريسفتلا (5) 04/54 يربطلا ريسفت )١(

 لعج ىلاعت هللا نأ عطاقلا صنلاب تبثو ٠ ضرألا ىلإ بكاوكلا برقأ رمقلا ناك اذإو . هليوأت تفرع دقو صنلا اذه الإ تاومسلا لخاد

 - نود هنأل ءرمقلا ىلإ سانلا لصي نأ دعبتسي ال هنإف «حيباصمب ايندلا ءامسلا انيز دقلو» ايندلا ءامسلا يف اهلعجو . ءامسلل ةنيز بكاوكلا



 فو نورشعلاو عساتلا ءزجملا

 م س# سر ر# رص رصاص ل مص حر“ يي سربص ع رعب ا

 ضرالا ركل لعج هلو 2 اجار كج رحجيو 7 00 و هللأو
 و هس رس ع 77+ 22 ص سو ماو قاواع رص ل تع 1 5

 جاتا

 .رمقلا رون نم عافتنالا يف لمكأو َ متاو.دشأس مشلا رون ناكالو ٠ مهتويب يف جارسلاب سانلا ءيضتسب ءىيضتسي

 امهديؤيو . هريغ نم هرون دمتسي هنأل رونلاب رمقلا نعربعو ٠ هسفنب ءىضي هنأل جا -ارسلاب سمشلا نع ربع
5300-0 

 نم ناحبسف ؛ . اهرون نم بستكم يضرعرمقلا رونو ؛ اهيف يتاذ سمشلا رون نأ نم كلفلا ملع يف ررقت
 وي يح يويمووج هس سيصل و زو سس بسب سب

 ١ سفنألا ليلد انه ؛ه ركذ . قافآلا ليلد ركذ نأ دعب هًاتابن ضرألا نم مكتبنأ هللاوإ ًاملع ءيش لكب طاحأ“
 5 دعب تع مس ايي نوي اد شهير مورس ب ارب جويجسموسس دس سبب يوي رسم سم ا

 مكقلخ ىنعملاو هتاعونصم رهابو هتردقو ٠ هللا ةمظع ىلع ةحضاو ةلالد . رومألا هذه ركذ يف نأل كلذو

 ال : نورسفملا لاق اهنم تابنلا لسي امك ضرألا بارت نم مكّلسو تابنلا جرخي امك ضرألا نم مكأشنأو

 نم اوناك « ضرألا نم ةدمتسملا ةيتابنلاو ةيناويحلا ءاذغلا رصانع مهلوانتب متي اهنإ مه ؤاشنإو مهجارخإ ناك

 مهءاشنإو مهقلخ ىمس اللف « ضرألا نم اهئاذغ صاصتماب ومنت يتلا تاتابنلل نيماشم ةهجلا هذه

 حصف «٠ هتيرذ هنم تءاج مث ؛ ضرألا بارت نم قلخ ثيح مدآ قلخ ىلإ ةراشإ كلذ نوكي وأ « ًاتابنإ

 دعب ضرألا لإ مكعجري يأ «ًاجارخإ مكجرخيو اهيف مكديعي مثإ» "”ضرألا نم اوتبنأ. م مهنأ ىلإ مهتبسن
 «ًاجارخإ» ردصملاب ه مملاب هدكأو « ءازجلاو باسحلل رشحلاو ثعبلا موي اهنم مكجرخي مث ء اهيف نونفدتف مكتوم

 مكجرخن اهنمو . مكديعن اهيفو . مكانقلخ اهنم# ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو . ةلاحم ال عقاو كلذ نأ نايبل

 أى اهيلع نوبلقتت « .. مكل ديفا هنتي يسم !هامج ىأ كانا ضرألا مكل لعج هللاو» ا ىرخأ ةراثأ

 . اهيلع سانلا رارقتساو اهدادتما ىف طاسبلاب ضرألا هبش : ليهستلا ىف لاق هطاسب ىلع لجرلا بلقتي
 _نأ ىلع ةلالد ةيآلا يف سيلو : ىمولألا لاقو (© ظن كلذ فو 3 ةيورك ريغ اهنأ ةيآلا نم مهضعب ذخأو

 ةيركلا داقتعا نإ مث 5 ًاحطسم هيلي ام اهيلع نم لك ىري ةميظعلا ةركلا نأل « ةيورك ريغ ةطوسبم ضرألا

 اهيلع نوبلقتت يا ًاطاسب اهلعج ىنعمو « ينيقيلا رمألاك اهتيرك نكل ؛ ييرشلا يف ف مزالب سيل اهمدع وأ

 لاق) نآرقلا هصق ام مهنع ىكح ؛ . لاعفألاو لاوقألا حبقأب ه هولباقو . نايصعلا ىلع اورصأ انو . اهئاجارأ

 الا هدلوو هلام هدزي مل نم اوعبتاوإ# ىرمأ نايصعو يبيذكت ىف اوغلاب مهنإ ىأ « ينوصع مسهنإ بر ون

 ةداعس اورسخو اوكلهف 4 دالوألاو لاومألا مهترطبأ نيذلا 4 مهءاس ؤرو مهءاينغا اوعبتاو ىأ «ًاراسخ

 بكاوكلا ورع ىلع ينيد روظحم ةمث سيلف ٠ كلذ ناكمإ ثيدحلا ملعلا تبثأ اكو اتنامز ىف ةيئاضفلا ةبكرملا هيلإ تلصو امك « ىلوألا ءامسلا -

 مهو ًاظوفحم افقس ءامسلا انلعجو ؤ: لوقي ىلاعت هللا نآل داتقلا طرخ هنودو ليحتسم رمأ كلذف اهقارتخاو ءامسلا ىلإ لوصولا امأو . ءاضفلاو

 . « نوضرعم اهتايأ نع
 ليهستلا 17١.)5( ص يبرغملا رداقلا دبع خيشلل كرابت ءزج ريسفتو 4. /8 « طيحملا رحبلا ٠ هريسفت ىف نايحوبأ ةمالعلا هبتك ام رظنا )١(

 . ريسفتلا اذه نم ناهقل ةروس يف ضرألا ةيورك لوح هانبتك ام رظناو /5 /؟9 يناعملا حور (*). ١١١/5 ليزنتلا مولعل



 حوت ةروس (ال١) 164

 لبس ل و الا م سم هك ع 2 ل اص حار يور صو راس

 © ارسدو ٌقوعيو توخي الو اعاوس الو ادو نرذت الو كت نرد ولاَقو )ص اراب ارك أوركمو

 سم ثم حاس >2

 ًاودجي لَك ارا ارح أوف رْغأ يتافيطخ ام جالس ال نيالا درئاَكَو يك وُ دو

 نإ كن هلا اراد نير فلكل سم ضرأل الع ردا بر حوُن َلاَفَو © ار اراجع هلل نو د نم مْ

 يد ُاراَمَك اَرِبَماَلإ ودل الو كداَبع أولضي مهرَذَت

 ًايهانتم ايظع أركم ءاس ؤرلا مهب ركمو يأ «ًارابك أركم اوركمو»راسخلا ِف مهل ةوسأ اوراصف «. نيرادلا

 مهدصو 5 نيدلا يف مهلايتحا كلذو « ةياغلا ىف ًاريبك ىأ ربكلا يف ةغلابم «ًارابكو# : ىسولألا لاق ربكلا يف ف

 اوكرتت ال ىأ «مكتحلا نرذتال'اولاقوإ» '”مالسلا هيلع حون ةيذأ ىلع مهضيرحتو مه ؤارغإو هنع سانلا

 20 يأ كًارسنو قوعيوثوغي الو ًاعاوس الو دو نرذت الو حون بر اوديعتو « مانصألاو ناثوألا ةدابع

 لاق ًارسنو .قوعيو « ثلوغيو و ًاعاوسو + ٌادو - ةسمخلا .مانصألا هذه . صوصخل ا هجو ىلع - . اوكرتت

 اهوصخ اذلو . مهدنع هعأو مه مانصأ ربكأ تناكو ١ اهتودبعي اوناك مانصأ ء ةانمأ هذهو : ىواصلا

 حصنتملا بوث نوسبلي اوناك دقف : لايتحالاو ركملا يف مهتنعت طرفو « مهرفك ةدش نم اذهو . "ركذلاب
 اولضأدقو» عادخلاو ركملا يف بيلاسألا ىتش ءابآلا ةدابع ىلع ء ءافعضلا تيبثت ىف نوكلسيو . صلخملا

 اعد مث , لالضلاو ةياوغلا قرط نم مه اونيز اب . نيربثك ًاسانو ًاقلخ مه ولربك لأ دقو يأ كأنك
 الإ . مهناودعو مهنايغط ىلع بر اي مهدزت الو يأ «ًالالض الإ نيملاظلا دزت الو» لاقف لالضلاب ٍمهيلع
 نم نمؤي نلإ» هلوقب هل هللا رابخإب مهناهإ نم سئي امل مهيلع اعد : نورسفملا لاق مهلالض قوف ًالالض

 اولخدأف اوقرغأ مهتائيطخ امبإ» ىلاعت لاق اذهلو ٠ مهقرغأو هءاعد هللا باجتساف# نمآ دق نم الإ كموق

 نارينلا اولخدأو نافوطلاب اوقرغأ « نايغطلاو و . مهمارجإو مهبونذ لجأ نم ىأ «ًاران

 مدق انإو . ديكأتلل ةدئاز «ام» يف «ام»و . مهرمأ نع ًارابخإ ىلاعت هللا مالك نم اذهو : ليهستلا يف لاق
 رئاسو رفكلا يهو مهاياطخ ببسب ناك امنإ رانلا مهاخدإو مهقارغإ نأ نيبيل . اضيأ ديكأتلل رو رجملا اذه

 اق ةللا ياذع نع عقاب ول فيري نم اذن منى كا راسنا هللا نود نم مه اودجي ملف )” ىصاعملا
 8 مهب مكهتو . مهرصن ىلع ةرداق ريغ اهنأو .ىلاعت هللا نود نم ةهلا مهذاختاب ضيرعت هيفو : دوعسلا

 لاف نيرفاكلا نم ضرألا هجو ىلع ا دحأ كرتت ال ىأ «ًرايد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذت ال بر حون لاقو»
 . "دحأ اهيف ام يأ رايد رادلا يف ام : لاقي ماعلا يفنلا يف ةلمعتسملا ءامسألا نم «رايد#و : ليهستلا يف
 نع كدابع اولضأ « ًادحأ مهنم تيقنأ نإ كنإ ىأ «كدابع اولضي مهرذت نإ كنإه هلوقب كلذ للع مث

 : رخفلا مامالا لاق رفاكو رجاف لك الإ مهبالصأ نم يتأي الو ىأ «ًارافك ًارجاف الإ اودلي الو» ىدهلا قيرط
 فرعف ٠  ًاماع نيسحخ الإ ةنس فلأ مهيف ثبل هنإف « ءارقتسالاب انلق ؟ كلذ حون فرع فيك : ليف نإف

 761١/14 نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح (؟) 7/96 يناعملا حور )١(

 ١6١ /4 ليهستلا (ه) 144 /© دوعسلا يبأ ريسفت (4) ١6١/4 ليزنتلا مولعل ليهستلا (")



 166 نورشعلاو عسماتلا ءزجلا

 هو ارابت الإ نييلئظلا درت الو ت تتمؤملاو نينمّؤَمْلَو زم لخد نملو ىدلولو يل رفْغأ ب تر

 سل ولالا حلا

 راك رجا الإ ري الوؤ لاف كلذ 0 ل دخلا ليو كا تومبف .ةيصولا هذه لثب
 ١ سمر ةكيحم كك يممتت

 يسيل 00

 50 ًانمؤم يتيب لَخَد قلم يدلاولو يل رفغا بر# لاقف نيئم ؤملل ءاَغَدْلاِب هبقعأ رافكلا ىلع اعد او

 دزت الو# عمجأو غلبأ كلذ نوكيل. 0 .تانم ؤملاو نينمؤملا عيمجل ممع مث ٠ 4 .هيوبأب مث هسفنب أدب «تانمؤملاو

 ايندلا ىف ًاراسخو ًاكاله الإ 6 تير تاكو كتايآب دحج نم بر اي دزت الو ىأ ًارابت الإ نييملاظلا

 . ةرخآلاو 22011111 كبس كرد دهس . بدها 5 4

 : يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تمضت : ةغالتلا

 «ًاراهنو . . اليل» نيبو «ًارارسإو . . ًاراهج» نيبو «تررسأو . . تنلعأ# نيب 30 1١-

 «مكجرخيو . . مكديعي# نيبو

 ةدارإو لكلا قالطإ نم وهف عباصألا سوؤر دارملا «مهناذآ ىف مهعباصأ اولعج# لسرملا ف 5

 . ءزجلا

 تابنلاب راودأ ف مهقلخو مهءاشنإ هبش «ًاتابن ضرألا نم مكتبنأ هللاو# ةيعبتلا ةراعتسالا

 . ةيعبتلا ةراعتسالا قيرط ىلع مكتبنأ تابنلا ظفل نم قتشاو . ضرألا هجرخت 5

 اوربكتساإ»و «ًارارسإ مهل تررسأإو «اجارخإ مكجرخيو» لثم ديكأتلل ردصملا ركذ - 4
 . بانطرالاب عيدبلا ملع يف اذه ىمسيو «ًارابكتسا

 نكد 6 ةيآلا 0 ل 3 دو نرذت ب 0 نرذت ال اولاقو» مكي لعب و 0

 5 . ةيعيذلا تانسحملا نموهو 4 بانطإلا

 . خلا «ًاراوطأ . ًاراقو « ًارابخأ . ًاراردمإ» لثم تايآلا سوؤرل ةاعارم عصرملا عجسلا -

٠. . 0] 2 5 1 98 5 9 . 0 َ ٠ 

 «أران اولخدأف اوقرغأ مهتائيطخ امج ىلاعت هلوقب ربقلا باذع ىلع ءاملعلا لدتسا : ٌهدْناََف
 بيقعتلا عم بيترتلاديفت ءافلاو . ءافلاب فطع ىلاعت هنأل . هباذعو ربقلا ران اهب دارملا : اولاق ٠ ةرخآلا رانو

 « حون ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »



 . ه4 « هاا يس ساو سا. داو و ها تأسس ساه س يا. هاي  ساسأوء ساس ها سا ع ا هاو عاضساهأ هاو سه عا س هل

 نينجا روس ()
 دود نإ 2

 1 وما 2 حم ل

 . عمسلل مهقارتساك 4 مهب ةصاخلا ةبيجعلا ءابنألا ضعب ةروسلا تلوانت لقو ٠» ناميالا يف مهوخد ىلإ

 : ةريثملا رابخألا نم كلذ ريغ ىلإ 6 ةيبيغلا رارسألا ضعب ىلع مهعالطاو 3 ةقرحملا بهشلاب مهيمرو

 ةعور نم هيف امب مهرثأتوا َ نآرقلل نجلا نم قيرف عاتسا نع رابخيالاب ةميركلا ةروسلا تأدتبأ دب

 نجلا نم رفن عمتسا هنأ يلإ يحوأ لق# ناعالا ىلإ مهموق اوعدو هعاتسا روف هب اونمآ ىتح « نايبلا

 . تايآلا # .. ًابجع ًانآرق انعمس انإ اولاقف

 مههيفستو 0 ةدايعلاب هل مهدازفإو + العو لج هلل مههبزنتو مهديجمت نع ثيدخلل تلقتنا مث ©

 هللا ىلع انهيفس لوقي ناك هنأو ءادلو الو ةيحاص ذختا ام نير لي ىلاعت هنو ًادلو هلل 0

 لاسرإو « ةكئالملا نم سرحلاب ءامسلا ةطاحإو . عمسلل نجلا قارتسا نع ةروسلا تثدحت مث د

 ءامسلا انسمل اًنأو» بيرغلا ثدحلا اذه نم مهبجعتو » 5 هللا لوسر هي دعب نحا لع بهنلا

 ًاباهش هل دجي نآلا عمتسي نمف عمسلل دعاقم اهنم دعقن انك انأو » يانور ب يد

 . تايآلا «..
 نيسيرفلا نم لك لامو نيرفاكو « نينمؤم : نيقيرف ىلإ نجلا ماسقنا نع ةروسلا تثدحت مث ا

 منهجل اوناكف نوُّطيساقلا امأو * ًادشر اوٌرحت كئلوأف ملسأ نمف نوطساقلا انمو نوملسملا انم اًنأو»
 . «ًأبطح

 نآرقلا ولتي هوعمس نيح هلوح نجلا فافتلا نعو 3 لَو هللا لوسر ةوعد نع ثيدحلل تلقتنا مث *“

 5 «ادحأ هب كرشأ الو يبر وعدأ امنإ لق ءادل هيلع نونوكي اوداك هوعدي هللا دبع ماق امل هنأو»



 د نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 صالخإب العو لج هدرفيو 3 هلل هعوضخو همالستسا نلعي نأب مالسلا هيلع لوسرلا ترمأ مث د

 مكل كلمأ ال ينإ لق « ٠ ًأدحأ هب كرشأ الو يبر وعدأ امنإ لقإ» لّوّطلاو لوحلا نم أربتي نأو . لمعلا
 . «ًادحتلم هنود نم دجأ نلو . دحأ هللا نم ينريجي نل ينإ لق ٠ ءًادشر الو ارض

 يف ام عيمج ملعب هتطاحإو . بيغلا ةفرعج اعو لج هللا صاصتخا نايبب ةروسلا تمتخو 4

 نمو هيدي نوب نم كلسي هنإف لوسر نم ىضترا نم الإ ه ًادحأ هبيغ ىلع رهظي الف بيغلا مللاعإ» تانئاكلا
 : ةميركلا ةروسلا رخآ ىلإ تايآلا # . . ًادصر هفلخ

 «ًاددع ءيش لك ىصحأو . . ىل . نجلا نم رفن عمتسا هنأ يلإ يحوأ لق : ىلاعت هللا لاق
 ةميركلا ديو هويت بايب هو

 دج : لاقي ناطلسلاو لالجلاو ةمظعلا : ةغل دحلا «دجإط باوصلاو قحلا «دشرلاإ: ىيىتفللا
 مدخك عمج مسا وا سراح عمج «اسرحإ» بألا وبأو ؛ ظحلا : دجلاو « لجو مظع يأ ينيع يف نالف
 لاق ةدق عمج ةفلتخم ةقرفتم «أددقإ» هبقريو هاعري ءىشلل ظفاحلا : سراخحلاو . سارحو سرح : لاقي

 قيرط نع نورئاحلا «نوطساقلا#» ًاعساو ًاريثك اق دغ9» ()4 ددق مهئاوهأ يف قئارط مه ذإو : رعاشلا

 نم دعص ىف نالف : لاقي هقيطي الف هبلغيو ناسنالا ولعي ًاقاش «ًادعص# راج اذإ لجرلا طسق لاقي ؛ قحلا

 مكارت يأ ءىئلا ديلت : لاقي ضعب قوف مهضعب نيمكارتم 4أدبلإ» هلخدي «هكلسي» ةقشم يف يأ هرمأ

 . ناسنإلا هب نصحتتي ًازرحو أجلم «ًادحتلم» ضعب قوف هضعب

 رس سا ولم رس رس رس رع جى ا تا ل 4 ور

 مجد ابَحع اناَْرَ ٌ اًعمم ان أوافق نحل نم رفت عمتسا هنأ لإ ىحوأ لق

 ىحوأ يبد نإ : كموقل دمحم اي لق ىأ *نجلا نم رفن عمتسا هنأ لإ يحوأ لق»: ركسيفللا
 ًانآرق انعمس انإ اولاقفإ ا اوملسأو هوقدصو هب اونمآف « نآرقلل يتوالتل اوعمتسا نجلا نم ةعامج نأ ىلإ

 ةغالبو .همظن نسح ىف ًارثؤم : امك ًانآرق انعمس انإ : مهيلإ اوعجر نيح مهموقل اولاقف يأ «ًابجع

 : نورسفملا لاق ةغلابملل هب فصو ردصم «ًابجعإلو تاظعلاو مّكيملا عيدب نم هاوح امو . هبولسأ
 هب ربخأ امنإو « مهعاتساب الو مهب رعشي ملو . رجفلا ةالص ىف نآرقلا أرقي وهو ٍلِلَع هللا لوسر ىلإ اوعمتسا

 نم فاقحألا ةروس يف هيبن ىلع هللا هصق ام هديؤيو «يلإ يحوأ لقإ» هلوق ليلدب "”يحولا ةطساوب لوسرلا
 ىلإ اولو يضق الف اوتصنأ اولاق هورضح املف نآرقلا نوعمتسي نجلا نم ًارفن كيلإ انفرص ْذِإو » مهربخ

 نجلا ىلع كو هللا لوسر أرقام » سابع نبا نع ملسمو ىراخبلا هاور ام هيلع لديو سابع نبا لوق اذه (؟) 44 /8 طيحملا رحبلا )١(

 . هفالخ دوعسم نبا نع يورو ثيدحلا ؛ . . مهآر الو



 نجلا ةروس (/) ع4

 را صاع

 دل

 رصاص راك 00 ل لا اا ا لا ل رك رس خش بع صوص ص ١س 2 هر د م ا

 يوادلو الو ةبحلص دحنأ ام انبر دج قلعت ,هناو يح ادحا انبرب كرست نلو ءهيانماعف دشرلا ىلإ ىدهب

 م اخ رج رص س ل سس ُث ب اس لا حرر ص راس ع ا بدمع جة يي ساس 0 سر ل م

 ناك ,هنأو ميد ابذك هللا لع نحلاو سنإلا لوقت نأ نا انظ انأو ير اططش هللا ىلع انهيفس لوقي ناك ,هنأو
 ظعم د اموم م2 ةورع معا معو م ء2ئع8 ل رسل جر رب سس سا ج ياس ص سل ١ سا ار رس .ىييرمس اس

 لا تعب نأ نأ مدت © اوُنلط ممنأو كد اهو َمهوداََق نحن لاَجر دوذوعب سيل نم َلاَجو
 اوئطابت مهنوك يف برعلاو شيرق عيرقتو خيبوت . نجلا عاتسا نع رابخيالا نم ىضرغلاو 4نيرذنم مهموق
 هومظعتسا نآرقلا اوعمس ام نيح نم مهنإف . ناميالا ىلإ عرسأو مهنم اريخ نجلا تناك ذإ . ناميالا نع
 مهو اوءزهتساو اوبذك مهنإف ١ مهءاسلب لزن نيذلا برعلا فالخب . نيرذنم مهموق.ىلإ اوعجرو هب اوئمأو

 !! نجلاو سنوالا فقوم نيب ام ناتشو . بتكي الو أرقي ال يمأ ًادمحم نأو . زجعم مالك هنأ نوملعي
 كرشن نلو# هب انقدصف باوصلاو داشرلاو قحلا ىلإ نآرقلا اذه ىدب ىأ «هب انمآف دشرلا ىلإ ىدبو»

 لاق هقلخ نم مويلا دعب ًاكيرش هلل لعجن نلو . كرشلا نم هيلع انك ام ىلإ دوعن نلو ىأ «ًأدحأ انبرب
 ةمظع تلاعت ىأ «انبر دج ىلاعت هنأو» "”نيكرشم اوناك رفنلا كئلوأ نأ ىلع ليلد ةيآلا ىفو : نزاخلا
 دلولاو. ةجاحللذختت ةجوزلا نآل . دلو الو ةجوز هل سيل ىأ «ًأدلو الو ةبحاص ذختا ام» هلالجو انبر
 قمحألا نأو ىأ «ًأططش هللا ىلع انهيفس لوقي ناك هنأو» صئئاقنلا نع هزنم ىلاعت هللاو ٠ سانئتسالل
 لادتعالا ٌدحو قحلا نع ًاديعب ًأاططش ًالوق لوقيو هتيسدقو هلالجب قيلي ال ام هللا ىلإ بسني ناك انيف لهاجلا
 هللا ىلع نجلاو سنإلا لوقت نل نأ اننظ انأو# 27هللا ريغ ةدابع ىلإ مهاعد سيلبإ وه هيفسلا : دهاجم لاق

 دلولاو ةبحاصلا ةبسن يف نجلا نم الو سنإالا نمال ىلاعت هللا ىلع بذكي نل ًادحأ نأ نظن انك ىأ «ًابذك
 ركنأ افإو : يربطلا لاق "”كلذ يف هللا ىلع نوبذكي اوناك مهنأ انملع هب انمآو نآرقلا اذه انعمس املف ٠ هيلإ
 لبق مهنأل , نآرقلا تعمس امل هللا ىلع بذكلا ىلع ءىرتجي ًادحأ نأ تملع نوكت نأ نجلا نم رفنلا ءالؤه
 . قداص سيلبإ نأ نوبسحي اوناك دلولاو ةبحاصلا هلل نيمعازلل هللا بيذكت اوملعي نأ لبقو هوعمسي نأ
 نوذوعي سنإالا نم لاجر ناك هنأو» “ًاهيفس هومسف كلذ ىف ًابذاك ناك هنأ اونقيأ نآرقلا اوعمس املف

 دازف يأ عًاقهر مهودازف» نجلا نم لاجرب نوريجتسي سنإالا نم قئالخ ناك يأ «نجلا نم لاجرب
 رفق داو ىف ىبمأ اذإ لجرلا ناك :دوعسلا وبأ لاق ًالالضو ًاوتعو .ًانايغطو أثإ مهب مهتذاعتساب نجلا سنإالا
 كلذب اوعمس اذإف  مهريبكو نجلا ديري  هموق ءاهفس نم ىداولا اذه ديسب ذوعأ : لاق هسفن ىلع فاخو
 7 جاقهر مهودازف» هلوق كلذف . ًاوتعو ًاربكت نجلا لاجرلا دازف . نجلاو سنإلا اندس : اولاقو او ربكتسا
 نأ . نجلا رشعم اي متننظ امك اونظ سنإلا رافك نأو ىأ «ًأدحأ هللا ثعبي نل نأ متننظ امك اونظ مبنأوإ»
 اهاتدجوف ءامسلا انسمل انأوإ#  متنأ هوقتركنأ امك ثعبلا اوركنأ دقف . توملا دعب ًادحأ ثعبي نل هللا

 84/١9 يبطرقلا ريسفت (16/8/14)25 نزاخلا ريسفت )١(

 ٠٠١ /© دوعسلا يبأ ريسقت (2) 78/59 يربطلا ريسفت (4) فرصتلا نم ءىش عم هانلقن ريثك نبا يأر ةصالخ اذه (*)

 هللا هاحوأ يذلا يحولا نم هنأ نيرسفملا ضعب راتخاو . يربطلا رايتخا وهو مهموقل نجلا مالك نم هنأ تايآلا قايس نم رهاظلاوه اذه (7)

 ؟ متيدتها الهف . اودتها نآرقلا اوعمس الف . شيرق رشعم اي مكراكنإك ثعبلا نو ركتي اوناك نجلا نأو : ىنعملا نأو هلوسر ىلإ



 1465 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 لب زج ل رج 2

 نق 0 ابنم عفت ّنأو يجد اببشو اديدش تلم ْتّئلم اهئدَجوَف ءآمسلا انسمل انو يد ادحأ
 مدل ح2 - ع س2

 جر انقر ممر يارا ما 5 أ ضرألآ ىف نَمب دير رَشأَى الازأ و احس اباَب هل دي نَألا عمتسل

 ١ خا مس ساو 2 26

 نلو ضل ىف ُهَللآًَرجعن نأ نأ اننَط انأو دبر نكس كلو نود نمو نوحلا صل انم اأو
 رك ص رس سس تك حرس را اس سس ل 2 ا ّ

 م اعراب فايق بر نمو نق -دبائما+ تعدم انسَح 1" انو وو اب مه رهزجعن

 تئلم دق اهاندجوف ٠ اهلهأ مالك عاتسال ء (مسلا غولب انبلط انأو : نجلا لوقي «ًابهشو ًاديدش ًاسرح تئلم

 دعقن انك انأو## اهنم بارتقالا لواحي نم فذقت يتلا ةقرحملا بهشلابو . اهنوسرحي نيذلا نيريثكلا ةكئالملاب

 نمف# ناهكلا ىلإ اهيقلنو اهرابخأ ىلإ عمتسنل ء ءامسلا قرطن دمحم ةثعب لبق انك ىأ# عمسلل دعاقم اهنم

 هقرح داصرملاب رطب اناهتك دعو ل ال

 0 ل ا م يا رشأ يردن ال انأو» هكلبيو

 دارأ مأ» ؟ ضرألا لهأب هلزني نأ هللا ديري باذعل بهشلاو سرحلاب ء ماسلا دانا له ملعت اواو . ضرألا

 نم اذهو ؟ قحلا ىلإ مهدشري ًادشرم ًالوسر مهيف ثعبي نأب ١ مهب هللا هديري ريخل مأ يأ «ًادشر مهبر مسهب
 مهب دارأ مأ ؟ ضرألا ىف نمب ديرأ رش هأ» اولاقف هيلإ رشلا اوبسني ملو « هللا ىلإ ريخلا اوبسن ثيح نجلا بدأ

 بلطت ىلع مهلمح يذلا وه اذهو , كلذ لبق اهب ىمري بكاوكلا تناك دقو : ريثك نبا لاق 4؟ ًادشر مهبر

 . ةالصلا ىف هباحصأب أرقي يَ هللا لوسر اوأرف ٠ امراغمو ضرألا قراشم نوبرضي اوذخأف ؛ تتدجلا

 انأو» "”اوملسأ مث نآرقلا عامس ىلع ًاصرح هنم اوندف ء ءامسلا هلجأ نم تظفح يذلا وه اذه نأ اوفرعف
 اوسيل موق انمو «. هللا يضري امب نولماع  راربأ نوح اص موق انم يأ #كلذ نود انمو نوحلاصلا انم

 سيل نيذلا وأ ؛ الماك مهحالص سيل نيذلا ىأ يدلل اوتو فرخ رئارارا ليهستلا ىف لاق ءاحلص

 انيفو . حلاطلا انمو حلاصلا انمف , ةفلتخم بهاذمو «٠ ىتش ًاقرف انك يأ «ًأاددق قئارط انك» '”حالص مهل
 رداق هللا نأ انقيأو انملع ىأ «ًابره هزجعن نلو ضرألا يف هللا زجعن نل نأ اننظ انأو# يقشلاو يقتلا

 لاق اديس اكينكارأ ل ذإ ةياقع رع تلفت حالو: ترسو بعت لاو انك انيأ هناطلسو هتضبق ىف اننأو ء انيلع

 الو بره هتوفن نل هناطلسو هتضبق ىف انأ . هللا تايآ يف ركفتلاو لالدتسالاب انملع ىأ : يبطرقلا

 امل انأو# اولاقف نآرقلا تايآ عامسب مهئادتهاو ناميالا ةمعن ىلع ىلاعت هللا ركش ىلإ اوداع مث . . "هريغ

 هتلاسر يف كو ادمحم انقدصو « هلزنأ نميو هب انمآ ميظعلا نآرقلا انعمس ال يأ هدب انمآ ىدهلا انعمس
 الو هتانسح نم ًاناصقن ىشخي الف ىلاعت هللاب نم ْؤي نمف يأ ها قهر الو ًاسخب فاخي الف هبرب نمؤي نمفإ»

 سخبلا نآل « هتائيس ىف دازي نأ الو . هتانسح نم صقني نأ فاخي ال : سابع نبا لاق هتائيس ةدايزب ًايلظ

 )١( ليزنتلا مولعل ليهستلا (7) ههال /” ريثك نبا رصتخم ١67 /4 يبطرقلا ريسفت ١8/١6



 نجلا ةروس (/؟) 1566

 سو سرس وو مع 100 ا مس درس ريب سري 2 ئةم

 مهل أونكَف ليلا راو وطفل انو نرسل امانا
 مسا نسا سرلا سرس وو رس وحس

 ءدبر رك ذ نع ضرع نمو هيف بنقل ج اًكدع هام مهتيفسألهَع ةقيرطلا لع أوماقتسأوْلَأَو 2 ابطَح

 صم جي ركل جس سد رخل ريع زوز

 ًاوداك هوعدي هلآ دبع ماق امل , هلو هج اًدَحأ هلأ مم وعدت الق هلل َدجاَسمْلاَنأَو .- اباذع حلس
 250 و

 مجادَمل ه1 رك

 نم انم نآرقلا انعامس دعب انأو ىأ «نوطساقلا انمو نوملسملا انم 52230 قهرلاو . ناصقتنلا
 اذإ لجرلا طسق لاقي : نورسفملا لاق رفكو قحلا نع راج نم انمو . ِي دمحم ةلاسرب قدصو . ملسأ
 نيباوتلا بحي هللا نإ# هنمو طسقم يناثلا نمو . طساق لوألا نم لعافلا مساو . لدع اذإ طسقأو . راج

 مالسرالا قنتعا نمف ذ ىأ «ًادشر اورحت كتلوأف ملسأ نمف# رئاجلا لاظلا وهف طساقلا ام 000

 امأو#» ةاجنلاو ةداعسلا قيرط ىلإ اودتهاو . دشرلا اودصق نيذلا كتئلوأف . مالسلا هيلع لوسرلا عبت

 ًادوقو نونوكيسف . ناميالاو قحلا قيرط نع نورئاجلا نورفاكلا د يا

 . مهناميإ ةوق ىلع لدي ام ٠ . "نجلا مالك ىهتنا انه ىلإو !/ ««يتالا راقكب دنزت [ك ميم دقرت . مهنجل

 نمآ ول ىأ «ةقيرطلا ىلع اوماقتسا ولو » ةكم لهأ نع ًاربخم ىلاعت لاق مث . مهصالخإو مهقدصو

 انعسوو . قزرلا يف مهل انطسبل ىأ «ًاقدغ ءام مهانيقسأل# هللا رت . رافكلا ءالؤه

 ةرخآلاو ايندلا زع نوزوحي كلذبو .٠ مئادلا ميعنلا نم ةرخآلا ىف مهل لصحي ام ىلع ةدايز ٠ ايندلا يف مهيلع

 مالسرالا ةقيرط يه ةقيرطلاو . قزرلا عيسوت يف ةراعتسا كلذو . ريثكلا : قدغلا ءاملا : ليهستلا يف لاق

 اوقتاو اونمأ ىرقلا لهأ نأ ولو# هلوقكوهف مهقازرأ هللا عسول كلذ ىلع اوماقتسا ول : ىنعملاو هللا ةعاطو

 ؟ نورفكي مأ نوركشيأ هب مهربتخنل يأ «هيف مهنتفنل» "6 ضرألاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل
 انادعاةير ةلخخدي . هتدابعو هللا ةعاط نع ضرعي نمو يأ «ادعص ًاباذع هكلسي هبر ركذ نع ضرعي نمو»

 يف ءاسلم ةرخص وه : ةمركع لاقو هيف ةحار ال ًاباذع «ًادعص# ةداتق .لاق هيف ةحار ال ًاقاش 5

 «ًادحأ هللا عم اوعدت الف هلل دجاسملا نأو# ٠0 مهنج ىلإ رلح اهالعأ ىلإ ىهتنا اذإف. اهدوعص فلكي منهج

 ةصتخم يه ةدابعلا تويبو دجاسملا نأ ىلإ يحوأو ىنعملاو « ىلإ يحوأ لق لوسرلل هب ىحوملا ةلمج نم اذه

 مهسئانك اولخد اذإ ىراصنلاو دوهيلا ناك : دهاحجي لاق اهيف ةدابعلا هل اوصلخأو هريغ اهيف اودبعت الف . هللاب

 دجاسملا اولخد اذإ هلل ةوعدلا اوصلخي نأ نينمؤملاو هيبن لجو زع هللا رمأف . اهيف هللاب اوكرشأ مهعيبو
 ىأ «ًادبل هيلع نونوكي اوداك# هبر دبعي يك دمع ماق امل هنأو ىأ «هوعدي هللا دبع ماق امل هنأو# '”اهلك

 اوداك : سابع نبا لاق نآرقلا عامس ىلع ًاصرح . ماحدزالا ةدش نم ًاضعب مهضعب بكري نجلا داك

 . نجلا مالك نم ال هلوسرل هاحوأ يذلا ىلاعت هللا مالك نم هدعب مالكلا نأو . روهمجلا لوق وه اذه (7) ١5/1١4 يبطرقلا ريسفت )١(

 ا,“ /7؟94 يربطلا ريسفت (4) ١814/5 ليزنتلا مولعل ليهستلا (”)
 5١/19 يبطرقلا ريسفت (1) "657 /م طيحملا رحبلا (5)



 145 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 مى رت اق م م 1

 ينمي نإ ل اً ُكِنأ (ينإ لق يج ادحأ دب كرخأ الو نر وعدأ آم ل
 خا سل ا خرا ري ا لا هةرص ١ مرض ع رص رص قل رص رم
 مدي ,هلوسرو هللأصعي نمو يسون عج اتم هنو نيم لدلك

 رول رص رس ل ع را رص ا نع يس رص رس نص رص لص رع رتل رص ركل رع نخر | ص سس رص ١ ص 20ب 2 ا

 لق  ادَدع ُلَقأو ارصان عض نم نوما عيسف نو دعويإم أوأر اذإ جّيح - يو ادبأ اهيف نيدلاخ هجران

 هوبرص مصرس حرص س6 د65

 الإ يجر اذعأ ةهيبع لع روطب الف بل مِللع عج اَدمأ هَل لعجي مأ نودعوت ام بيِرَقأ ئردأ نإ

 هميركتو هفيرشت يف ةدايز همساب هركذي ملو . ةيدوبعلاب ىلاعت هفصو انإو . '”نآرقلا عاسال هيلع نوضقني
 نأ كنم اوبلط نيذلا رافكلا مال ؤحل دمحم اي لق يأ «ًادحأ هب كرشأ الو يبراوعدأاغإ لق مالسلا هيلع

 اطول نك 4 يراصلا لاق اين الو اري هريغ هللا عج ةلردأ الو يونج ير دعا نإ كنيد نع عجرت
 كريجن نحنف اذه نع عجراف . مهلك سانلا تيداع دقو « ميظع رمأب تئج كنإ : هل اولاق شيرق رافك نأ

 نأ ردقأ ال ينإ : ءالؤه باع ف دمحم اي لق يأ عدشر الو ارض مكل كلمأ ال ينإ لق” تلزنف كرصننو

 نم ين ريجُيِنل ينإ لقإ» نيملاعلا بر هللا وه اذه كلمب يذلا امنإو . ًاعفن مكل بلجأ الو . ًارض مكنع عفدأ

 . هتيصع نإ دحأ هللا باذع نم ينذقني نل هنإ : ًاضيأ مهل لق يأ «أدحتلم هنود نم دجأ نلو دحأ هللا

 '؟”ًاريصنو أجلم «ًادحتلم» : ةداتق لاق ؟ متبلط ام ىلإ مكبيجأ فيكف ٠ هنم ًاجلم الو ًاريصن يل دجأ نلو

 ينرمأ امكمكتدشرأو مكتحصنو ٠ . يبر ةلاسر تغلب اذإ الإ ًاجلم دجأ ال يأ «هتالاسرو هللا نم ًاغالب الإ
 لعفت مل نإو كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأايإ» ىلاعت هلوقك باذعلا نم يبر ينربجي ذئنيحف هللا

 «) ىلع اهءادأ بجوأ يتلا ةلاسرلا يغالبإ الإ ينصلخي وهنم ينريجي ال يأ: ريثك نبا لاق« هتلاسر تغلب ايف
 نم ْوي ملو « هلوسرو هللا بذك نمو يأ «أدبأ اهيف نيدلاخ منهج ران هل نإف هلوسرو هللا صعي نمو»

 عمج اعإو ًادبأ اهنم جرخي ال منهج هءازج نإف ١ تالاسرلا ربدتو تايآلا عامس نع ضرعأو هللا ءاقلب

 اذإ ىتح يأ «نودعوبي ام اوأر اذإ ىتحإ» عمج اهانعمو درفم اهظفل نأل «نم» ىنعم ىلع ًالمح «نيدلاخإ

 ذئئيح نوملعيسف يأ «ًاددع لقأو ًارصان فعضأ نم نوملعيسفإ» باذعلا نم نودعوي ام نوكرشملا ىأر

 هللا نأ كش الو ؟ نودحوملا نونم ؤملا مأ ؟ مه له ؟ ًادنجو ًارفن لقأو « ًانيعمو ًارصان فعضأ مه نم

 يردأ نإ لق راربألا تكئالمو مهعم هللا نآل . ادع رثكألاو ارصان ىوقألا مهف « نينمؤلل هدابم رصان

 مأ# هنمز بيرق هب متدعو يذلا باذعلا اذه له ىردأ ام : دمحم اي مهل لق يأ ؟ 4نودعوت ام بيرقأ

 فوخ الك هني ناك : نورسفملا لاق ؟ دودحم لجأو ةليوط ةدم هل ديعب وه مأ ىأ «ًادمأ يبر هل لعجي

 ؟ باذعلا اذه ىتم هولأسو « هلوقب فافختسالا اورهظأ . ةعاسلا لاوهأ مهرذحو « منهج ران نيبذكملا

 ملاع# ؟ ديعب مأ بيرقوه له « كلذ تقو ىردأ ال : مهل لوقي نأ ىلاعت هرمأف ؟ ةعاسلا هذه موقت ىتمو

 الف ءراظنألا نع يفخو .راصبألا نع باغ امب ملاع العو لجوه يأ «ًادحأ هبيغ ىلع رهظي الف بيغلا

 ه9 /9 ريثك نبا ريسفت رصتخم (4) 7 /؟94 ىربطلا ريسفت (”9 14 نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح (؟) "8 '؟ /م8 طيحملا رحبلا )١(



 نجلا ةروس (/؟) 15"

 1 مم ساصرص سرع 0# را ربل سرس را ل سموا

 مير تنلسر أوغلبأ دق نأ ْلْعَمَل © اًدَصَر ءهفَلَخ نموه دي نيب نم كلسن ,هنِإَف لوسر نم ىضترأ نم

 ساو عام حب حام

 5 اددع ِءمش 00 مرد 57 : طاحأو

 هتلاسرل هاضتراو هللا هراتخا نم الإ ىأ 4لوسر نم ىضترا نم الإ#هقلخ نم ًادحأ هبيغ ىلع علطي

 ضعب الإ ًادحأ هبيغ ىلع هللا علطي ال : نورسفملا لاق بيغلا نم ءاشي ام ىلع هللا هرهظيف ٠ هتوبنو

 اهنمو . تازجعملاب نوديؤم لسرلا نإف ٠ ميا هرفي نوكيا + بيغلا ضعب ىلع مهعلطي هنإف . لسرلا
 هنإففإ» «مكتويب يف نورخدت امو نولكأت امب مكئبنأو# ىسيع نع لاق امك . تابيغملا ضعب نع رابخإلا

 ابوح ةكتذلم هفلخ نمو لوسرلا مامأ نم لسري ىلاعت هنإف يأ «ًادصر هفّلَخ نمو هيدي نيب نم كلسي

 ىلاعت هنإف ىأ : يربطلا لاق بيغلا ملع نم هيلإ ىلاعت هيقلي ام طبض يف هنوسرحيو . نجلا نم هنوظفحي

 ملعيل يأ «مهءر تالاسر اوغلبأ دق نأ ملعيلإط "”نجلا نم هنوظفحي ةظفحو ًاسرح هفلخ نمو همامأ نم لسري

 مهيلإ هاحوأ امك هيحو هنع اوغلب دق ماركلا هلسر نأ - نوكي امو ناك امب ملاع ىلاعت هنإف "”روهظ ملع - هللا

 . هتالاسر ءادأ نم اونكمتيل هتكئالمب هلسر ظفحب هللا نأ ىنعملا : ريثك نبا لاق ناصقنلاو ةدايزلا نم ًاظوفحم

 ءايشألا ملعي ىلاعت هنأب ملعلا عم ء مهمر تالاسر اوغلبأ دق نأ ملعيل ؛ . يحولا نم مهيلإ هلزني ام ظفحيو

 نم ءيش هيلع ىفخي الف . لسرلا دنع امب هملع طاحأ يأ «مهيدل اب طاحأو» "'ةلاحم ال ًاعطق اهنوك لبق
 نيضرالا يف ةثبنملا « ءايشألا عيمج ءاصقتساو طبض ملع ىلاعت ملع ىأ «ًاددع ءيش لك ىصحأو» مهرومأ

 هيلع ىفخي الو . ءيش هنع بيغي الف ء راحبلا دبزو . راجشألا قروو « لمرلاو . رطقلا نم تاومسلاو

 نكمي فيكو ؟ هقلخ ىلإ اهغيلبتب مهرمأ يتلا . هيحوو هتالاسر نم هلسر دنع امب املع طيحي ال فيكف . رمأ
 . اه طيح ىلاعتوهو « اوريغي وا اهيف اوفرحي وأ اوصقني وأ اوديزي وأ . تالاسرلا كلت ىف اوطرفي نأ هلسرل

 . رحبلاو ربلا يفام ملعيو وه الإ اهملعي ال بيغلا حتافم هدنعو# ؟ اهريقحو اهليلج ءايشآلا عيمدل صحم

 «نيبم باتك يف الإ سباي الو بطر الو ضرألا تاملظ يف ةبح الو اهملعي الإ ةقرو نم طقست امو

 : يلي اهف اهزجون عيدبلاو ةغالبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةغالتلا

 هزاجعإ ةعورو ؛ هزاجيإ نسح ىف ًابيجع ىأ «ًابجع انآرقإ» ةغلابملل ردصملاب فصولا - ١

 كرشلل يفن ناميالا نأل «ًادحأ انبرب كرشن نلو هب انمآف# بلسلا قابط - ؟

 فيطللا قاقتش اقتشاالا نم نيتظفللا نيب امل #عمسلل دعاقم اهنم دعقنإ# قاقتشالا سانج .

 يف نمب ديرأرشأ يردن ال انأو» قلاخلا عم ابدأ رشلا نود . هللا ىلإ ريخلا ةبسنب عيفرلا بولسألا - 4
 . لال /758 ىربطلا ريسفت )١(

 مكنم ذختيو اونمأ نيذلا هللا ملعيلو#» هلوقو «لوسرلا عبتي نم ملعنل الإ» هلوقك هللا ملعل ليلعت نم نآرقلا يف ءاج ام : نورسفملا لاق (4)

 671/7 ريثك نبا رصتخم () هدابعل هملع رهظي امنإو ًالزأ ءايشألاب ملاع ىلاعت هنإف . ءادب ملع ال روهظ ملع وه امنإف «ءادهش



 1 نو رشعلاو عساتلا ءزجلا

 . ىنعملا ىف قابط « دشرلا »و «رشلا هظفل نيبو.؟ «ًادشر مهبر مهب دارأ مأ ضرألا

 «نوطساقلاو نوملسملا» نيبو «ًادشرو 0 ًارض» نيبو «نجلاو - سنرالا# نيب قابطلا

 فيطل نم وهو « ةفلتخملا بهاذملل قئارطلا ةراعتسا «ًاددق قئارط انك» ةفيطللا ةراعتسالا

 1 ةراعتسالا

 «ًاددع 1 دف . ًادشر . ًادصر . ًأدلو , ًادحأ» لثم تايآلا سوؤرل ةاعارم لصاوفلا قفاوت -

 . ملعأ هللاو عصرملا عجسلاب عيدبلا ملع يف ىمسي اموهو خلا

 « نجلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 و ا روي

 , هتعاطو « هلتبت يف . ِةِككَي مظعألا لوسرلا ةايح نم ًابناج لوانتت يهو . ةيكم لمزملا ةروس

 « مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوح رودي ةروسلا ٌروحمو . لجو زع هللا باتكل هتوالتو « ليللا همايقو

 . « لمزملا ةروس » تيمس اذهو

 هتمححر و لجو زرع هللا فطل نع منيءًافيطل ًافيفش ءادن عك لوسرلا ءادنب ةميركلا ةروسلا. تادتبا 3

 الإ ليللا مق ٠ لَمَرملاببأ اي» هتاف رع انتا هللا ةدابع يف هسفن دهجي ناك ىذلا 35 دمح هلوسرو هدبعب

 . «ًاليترت نآرقلا لترو هيلع دز وأ ٠ ًاليلق هنم صقنا وأ هفصن ٠ ًاليلق

 دجب سانلل هغيلبتب موقيل ؛ هلوسر هب هللا فلك ىذلا يحولا لقت عوضوم ةروسلا تلوانت مث

 اللوق كيلع يقلنس انإووا ةدابعلا ْق ليللا ءايحإب يحورلا دادعتسالاب كلذ ىلع ننعتسو « 0

 . «ًاليوط ًاحبس راهنلا يف كل نإ . ًاليق موقأو أطو دشأ يه ليللا ةئشان نإ ٠ ًاليقث

 نأ ىلإ ًاليمج ًارجه مهرجهو . نيكرشملا ىذأ ىلع ربصلاب مالسلا هيلع لوسرلا ةروسلا ترمأو
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 ةمعنلا يلوأ نيبذكملاو ينرذو ٠ اليم ًارجه مهرجهاو نولوقي ام ىلع ربصاو» مهنم هللا مهتني

 . «ًاليلق مهلهمو

 ام عزملاو لوملا نم هيف نوكي ثيح 4 ةمايقلا موي لاكنلاو باذعلاب نيكرشملا هللا دعوت مث دج

 فجرت موي « ءاميلأ ًاباذعو ةصغ ع اذ افافطو انييححو الاكنأ انيدل نإ نادلولا سوءر هل بيشي

 . تايألا 00 ليهم ًابيثك لابجلا تناكو لايجلاو ضرألا

 « مهبو هب ةمحر ليللا مايق نم نينمؤملا نعو هلوسر نع هللا فيفختب ةميركلا ةروسلا تمتخو د
 هفصنو ليللا يثلث نم ىندأ موقت كنأ ملعي كبر نإو» ةايحلا نوئش * ضعبل هباحصأو لوسرلا غرفتيل

 ًاريخ وه هللا دنع هودجت ريخ نم مكسفنال اومدقت امو هلوق ىلإ « . . كعم نيذلا نم ةفئاطو هثلثو
 . #ميحر روفغ هللا نإ هللا أو رفغتساو ًارجأ مظعأو

# # *+ 

 #ميحر روفغ هللا نإ هللا اورفغتساو . . ىلإ . . ًاليلق الإ ليللا مق . لمزملا اهمأ اي»» : ىلاعت هللا لاق
 . ةروسلا ةياهن )7١( ةيأ ىلإ )١( ةيأ نم

 اذإ هريغ لّمزو . ىّطغتو هب فتلا ىا هبوثب لّمزت : لاقي هبايثي ففلتملا «لّمزلا» : صححفغللا
 حّبسلا لصأو ٠ كت امهم يف ًابلقتو ًافرصت «ًاحبس» "!لّمزم داجب يف سانأ ريبك : سيقلا ؤرما لاق هاطغ
 ليقثلا ديقلا وهو لكي - «الكنأ» ةايحلا نوئش ىف بلقتلاو فرصتلل ريعتساو . ءاملا هجو ىلع موعلا
 : ةغللا لهأ لاق ًاراهنم أرئانتم ًالئاس «ًاليهم» عمتجملا لمرلا : بيثكلا «ًابيثك» مرجملا هب ديقي يذلا
 هلصأ ليكمك لويهم هلصأو . لاهنا هلفسأ تذخأ اذإو ٠ اهتحت نم لز مدقلاب هتأطو اذإ ىذلا ليهملا

 . ةبقاعلا ميخو ًاديدش ًابظع «ًاليبو» لويكم

 ا سة

 مزج لمزملا اهياتي

 ا هلصأو . هبايثب ففلتملا اهيأ اي ىأ «لّمرُتا اها اي» : ريسيقللا
 ) ؛ يليهسلا لاق مالسلا هيلع هل ةفطالمو سينأت هيف «لمزملا اهمأ اي#»9 فصولا اذ قي هباطخو . ىطغتو

 ينلا لوقك اهيلع وه يتل هتلاح نم قتشم مساب هومس هتبتاعم كرتو بطاخملا ةفطالم تدصق اذإ برعلا
 ريغو ٠ هل فطالم هنأب ًاراعشإ . بارت ابأ مق  بارتلا هبنجب قصلو مان دقو ةمطاف بضاغ نيح يعل كك

 هنأل . ىلاعت هللا ركذو ليللا مايق ىلإ هبنتيل ؛ هليل دقار لمزتم لكل هيبنتلا : ةيناثلا ةدئافلاو . هيلع بتاع

 ام لمزتلا اذه ببسو . "”ةفصلا كلتب فصتا نم لكو . بطاخملا هيف كرتشي . لعفلا نم قتشملا مسالا

 57/184 يبطرقلا ريسفت (؟) "ه4. /6 طيحملا رحبلا (1)
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 ىلا ع دير 2 0

 قانس اَنإ 2 اليت اََرَغْلَا لير وهيَلع درو 22 البلك هّنم صقنأو أ همصن يح اليم ال َّلبْلا مف
 ياللا لا اللا

 2 البفَت الَوَق كيل

 ةجيدخ ىلإ عجر  يحولا ءادتبا يف  ءارح راغ ٍف وهو ليربج هءاج امل كي هللا لوسر نأ حيحصلا يف يور

 ايهيأ ايإ» تلزنف , "ىرج امب اهربخأو , يسفن ىلع تيشخ دقل . ينولمز . ينولمز : لاقف هداؤف فجري
 . نوكسلاو ةحارلا رثؤي نم هبشأ دقو . هتيب ةيواز يف عجطضاو . هتفيطقب ففلت يذلا اهيأ اي يأ «لمزملا

 طشناو . ففلتلاو لمزتلا عد يأ «ًاليلق الإ ليّللا مق رومألا تامهم نم هب فلك امم صلختلا لواحيو

 خلت ينو 1. ةماخلا ةيلاوو لات اموال دلو . كبر ةدابع يف تاعاس هيف مايقلاو « ليللا ةالصل

 هللا ةدابع ف هفرصي نأ يغبني ىذلا رادقملا حضو مث ٠ . ديدحلا نيدلاب مهريصبتو ٠ . سانلل كبر ةوعد

 نم لقأ وأ . ليللا فصن ةدابعلاو ةالصلل مق يأ «هيلع دز وأ * ًاليلق هنم صقنا وأ هفصت لاقف

 ثلث نع لقت ال ثيحب ةليوط تاعاسلا هذه نوكت نأ دارملاو . فصنلا نم رثكأ وأ « اليلق فصنلا

 مقو» هلوقل وك هللا لوسر ىلع ةضيرف ناك ليللا مايق نإ : ٍسابع نبا لاق نيثلثلا ىلع ديزت الو « ليللا
 هذهو . 2©”ةنس هخسنو بوجولا اذه لوأ نيب ناكو «هنم رّسيت ام اوءرقاف» ىلاعت هلوقب خسن مث # ليللا

 ا و هاو مول يايفتسلا لرقم زل هللا حر لس انوا افرح قس ىلا روس ىف

 نآرقلا لّترو# ةيآلا « . . كعم نيذلا نم ةفئاطو . هئلُّثو هفصنو . ليللا يثلث نم ىندأ موقت كنأ ملعب
 نآرقلا مهف ىلع كل ًانوع نوكيل ؛ لهمتو ةدوتو تبثت ةءارق ليللا ىف كمايق ءانثأ نآرقلا أرقا ىأ «ًاليترت 5

 روضح نم يلصملا نكمتي ىتح . نآرقلا ليترتب هعبتأ ليللا مايقب ىلاعت هرمأ ال : نزاخلا لاق ء هربدتو
 هللا ةمظع هبلقب رعشتسي هللا ركذ ىلإ لوصولا دنعف . اهيناعمو تايآلا قئاقح ىف لمأتلاو ركفتلاو . بلقلا

 هل لصحي لاثمألاو صصقلا ركذ دنعو . فونخلاو ءاجرلا هل لصحي ديعولاو دعولا ركذ دنعو «ء هلالجو

 رهظف ٠ يناعملا ىلع فوقولا مدع ىلع لدي ةءارقلا يف عارسالاو ؛ هللا ةفرعم رونب ىلقلا رينتسيف « رابتعالا

 عّطقي ني هللا لوسر ناك دقو . ؟ةءارقلا دنع بلقلا روضح وه امنإ . ليترتلا نم دوصقملا نأ كلذب

 . لأسو فقو الإ ةمحر ةيآب رمي ال ةةيصاوب تورحلا عرط وو لهم نا كلا رع كاد ًافرح ًافرح ةءارقلا

 نآرقلا ربدتو . ليللا مايقو « مونلا حارطاب ىلاعت هرمأ نأ دعب مث. (0ذوعتو فقو الإ باذع ةيآب رمي الو

 يقلنس اّنإ8 لاقف قاشلا بعصلا فيلكتلا تاذ « ةثالثلا رماوألا هذه ىف ببسلا نايب ىلإ لقتنا . همهفتو
 كلملا مالك هنأل . لالجو ةعورو ةبيه هل , ًاليلج ًايظع ًامالك دمحم اي كيلع لزننس ىأ «ًاليفتث ًالوق كيلع

 د يسرلا لوو لزا بلياه يورك محم تارا
 لماكلا دادعتسالا ىلع مهل ًازفاح كلذ نوكيل .ليللا مايقب هباحصأو قلي هللا لوسر فلك امنإو . ١11/1 /*“. ىزارملا ريبكلا ريسفتلا (؟)

 مشهنتو . بعاصملاو قاثملا لمحت ىلع اوربصي ىتح . هوجولا لمكأ ىلع ٠ ةيحورلاو ةيمسجلا » ةيبرتلا مهتيبرتو . ةوعدلا موصخ ةهباجم
 ةيبرتلا » هذه رثأ نم ناك دقو . مط ضرعي ريسع رمأ لك ىلع نوبلغتي مهلعجي ام ةميركلا ةيبرتلا هذه نم اوديفتسيو . راطخألاو لاوهألا

 . 1١8 /4 نزاخلا ريسفت (*”) . هللا ليبس يف ىذالل مهلمحتو مهربصو مهداهجب اهنراغمو ضرألا قراشم نوملسملا كلم نأ ه ةيحورلا

 ه5 / نآرقلا ةوالت لئاضف نعو مالسلا هيلع لؤسرلا ةوالت نع ريثك نبا ةمالعلا هبتك ام رظنا (8)
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 لتِبَتو كبر م مآ رك داوود البط احبس راَملآ ىف َكأ ١ نإ جالب موُهَأَو اعط دَشَأ ىه ليَ ةئشان نإ

 مظعو سفن ءىش لكو . هرطخ ةلالجو . هردق مًظع وه ًاليقث هنوك نم دارملاو : رخفلا مامإالا لاق مألعلا

 نم نآرقلا يف ام دارملا ليقو ٠ ًايظع ًامالك ينعي ًاليقث ًالوق# سابع نبا لوق ىنعم اذهو . ليقث وهف هرطخ
 ليللا ةالصب هرمأ امل هنأ يدنع مظنلا هجوو' . نيفلكملا ىلع ةليقث ةقاش فيلاكت يه يتلا . يهاونلاو رماوألا

 ةدعتسم كسفن رّيصت نأو دب الو « ًايظع ًالوق كيلع يقلنس انأل ؛ ليللا ة ا لاق هنأكف

 لبقأو ٠ ءاملظلا ةليللا ىف هللا ةدابعب لغتشا اذإ ناسنإالا نإف . ليللا ةالصب كلذو . ميظعلا لوقلا كلذل

 ىف فيطل ىنعملا اذهو : لوقأ ؟”اهيف هللا لالجو قارشإال هسفن تدعتسا ٠ هيدي نيب عرضتلاو هركذ ىلع

 هيف . ديدج نيد ىلإ سانلا وعدي نأ هلوسر فّلك ىلاعت هللا نإف . نآرقلا ةوالتو . ليللا مايق نيب طبرلا

 جاتحي . فيلكتلا اذه لثم نأ كش االو . هماكحأو هعئارشب لمعلا مهفلكي نأو . سفنلا ىلع ةقاش فيلاكت
 مهفالسأ نم هوثرو ام ذبنو ٠ دئاقعلا نم هوفلأ اه كرت ىلع مهلمح نم هيف ال ء ةرباصمو سفنلل ةدهاجم ىلإ

 ىلع سانلا لمحو . ةوعدلا هذه ليبس ىف ةمج راطخأو 2 ةريثك بعاتمل 'ضرعم دمحم اي تنأف . 0

 دولخلاو . ففلتلاو لمزتلا نم هيلع تنأ ام ىلع تنأو ,ةريبكلا ةمهملا هذهب موقت نأ كنكمي فيكف ءاهل
 تايآ ةساردو . دجهتلا ةرثكو ةدابعلا لوطب نيفنلا ةدهاجمو ٠ قاشملا نع دعبلاو .نوكسلاو ةحارلا 1

 ًادادعتسا . كبر ةاجانم يف كليل مظعم رهساو ٠ ًاذإ كعجضم نم طشناف ؟ ربدتو مهفت ةسارد نآرقلا

 ميركلا يبنلا بلق اهظقيت ٠  ةميرك تفل نم اهل ايو . ديدجلا نيدلا اذهب ريشبتلاو « ةوعدلا قاشم لمحتل
 نيبمث . 1 هامدق تقّمشت ىتح هبر ىدي نيب ماقو . لمعلاو دجلا دعاس نع رمشف ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع

 ٍممرفتلا اهيف يتلا هتاقوأو ليللا تاعاس نإ ىأ «*ليللا ةئشان نإ# لاقف ةدابعلاب ليللا ءايحإ لضف ىلاعت

 دشأ يه ليللا نم ٍةأده دعب هعجضم نم اهل موقي . ةدابعو ةعاط نم هثدحيو ءرملا هئشني امو . ءافصلاو
 نيفنلا لع ةفايقف + ةحارلاو وتل لعخت لبللا نآلا + راهنلا هالتس نم لقتاو ىلصملا ىلع دشأ يه ىأ «أطو
 الو . نادبألا بلصتو « مئارعلا دشتو . سوفنلا ىوقت نأ ةبعصلا ةسرامملا هذه نأش نمو . لقثأو دشأ

 نيبأو تبثأ ىأ كاليق موقأو» ةبلص نادبأو . ةيوق سوفن ىلإ جاتحن هللا ءادعأ نيدحاحلا ةلواصم نأ بير

 نإف ؛ . عمجأ نهذلاو . ىفص أ سفنلا نوكتف . تاكرحلا هيف عطقنتو ١ تاوصألا هيف أدهت ليللا نآل ؛ ل

 نآرقلا رارسأ يف لمأتلاو 0 نطفتلاو ربدتلا ىلع سفنلل نوعأ هيف رشبلا نوكسو 5 ليللا ىف توصلا وده

 يف ًاليوط ًالاغتشاو « ًابلقتو ًافرصت راهنلا يف كل نإ ىأ «ًاليوط ًاحبس راهنلا يف كل ّنإ» هدصاقمو
 يف فرصتلا نع ةرابع انه ٌحبسلا : ليهستلا يف لاق كتدابعو كدجهتل ليللا ةئشان لعجاف . كنوكش
 . "كبر ةدابعل ليللاب غرفتو . كلاغشأ ىف فرصتلل راهنلا كيفكي : ىنعملاو لاغشألاو لامعألا
 لي لوسرلا رما ىلإ لقتنا . ةوعدلل طاسبو رديهمت ةباثمب يه يتلا تامدقملا هذه يهلالا باطخلا ررق نأ

 هيلإ لتبتو كبر مسا ركذاوإ» لاقف ًارظن هل اهدهم نأ دعب , ًالمع اهيف ريسلا ةيفيك هميلعتو . ةوعدلا غيلبتب

 ١ هيلع كلكوتو كتدابع ىف ًامات ًاعاطقنا هيلإ عطقناو ؛ ًاراهنو اليل هللا ركذب كتوعد ىلع نعتسا نا« رايب

 ١817/15 ليزنتلا مولعل ليهستلا (؟) < يزارلل ريبكلا ريسمتلا ( )0(



 ا و 0 او عساتلا ءزجلا
 3 رو ع ع ل رو هع هع هله ََ 0-3 4 ع 0 0 2 8 "و ا

 مهرج أو نولوقي ام لعريص الكر هَذَتَأَف وه | هنلإ آل برغملاو قرشملا بر يو اليتبتهملإ
 رك رع رع ع رم وها رق ا ل صلع ع رع رك جرم

 اماعطو جر اميحَجو ال اكنأ اَميَدأ نإ 0 البلف ْمَهْلَهمو ة ةمعتلا ىلوأ َنيذَكَمْلاَو ردو د اليم اجت

0-7 

 اا لس رمح ع لا عل عا 1 را را ص رع و# اص صرع ١١2

 62 الييم ايدك لابملا تناك لابطباو ٌصألا فجرت مو وامي ص غ اد

 +االعو لج هيلإ عطقناو هركذ ني رتكأ يأ“ ريثك نبا لاق ىلاعت هريغ ىلع كن وكش نم نأش يف دمتعت الو

 هذفختاف وه الإ هلإ ال برغملاو قرشملا بر» (30هل ةدابعلا نيمدلخإ ىدتالابلا ىدحنب اذإ هتدابعل غ عرفتو

 ال ء اه راغمو ضرألا قراشمل كلاملا وهو . قلخلا نوكش رببدتب فرصتملا قلاخلا العو لج وه ىأ ©اليكو

 ىذأ ىلع ربصا يأ «نولوقي ام ىلع ربصاو# هيلإ كرومأ ضوفو هيلع دمتعاف ء هاوس بر الو هريغ هلإ
 مهيلع كرصان هللا نإف « نونجم .رعاش .ررحاس ) : مهوق نم كيلع هنولوقتي ايف نيبذكملا ء ءاهغسلا ءال ؤه

 وه ليمحلا رجهلا : نورسفملا لاق «٠ ةميتش الو ىذأن مط ضرعتت الو مهكرتا يأ 4ًاليمج ًارجه مهرجهاو»

 اذإو# هتاحبس لاق امك لاتقلاب رمؤي نأ لبق اذه ناك دقو 5 متش الو ىذأ هبوشي الو « (”هعم باتع ال ىذلا

 نينم ؤملا نأ اذه يف ةمكحلاو . مهلتقو مهلاتقب ةلكيرمأ مث « مهنع ضرعأف انتايآ يف نوضوخي نيذلا تيأر

 ةيحورلا ةيبرتلا هذبب مهسفنأ اودي ىتح « ةيليللا ةدهاجملابو ربصلاب اورمأف . نيفعضتسم ةلق ةكمب اوناك

 ةلحرملا هذه ىلإ لوصولا لم امأ « نايغطلا هجو ىف اوفقيف مهددع رثكي ىتحو « ءادعألا ةزجانم ىلع

 ينرذو# شيرق ديدانص ًاددهتمو ادغوتم ىلاغت لاق مث . . . ناسللاب ةوعدلا ىلع راصتقالاو ربصلا يغبنيف

 يف معنتلاو . ىنغلا باحصأ . يتايآب نيبذكملا ءالؤهو دمحم اي ينعد ىأ «ةمعنلا ىلوأ 2

 م عفشت الو ٠ . مهنم مقتنأ ينكرتا ىنعملا : ىواصلا لاق مهرش كيفكأ انأف رطبلاو فرتلاو « ايندلا

 اولاني ىتح ًاريسي ًانمز مهلهمأويأ «ًاليلق مهلهمو» "”هردق لالجإو . ٍةِئ هل ميظعتلا ديزم نم اذهو
 اهنم جرخ املف ٠ . ةكم نم ليه للا لوسر رجاه نأ ىلإ ىللاعت هللا مهلهمأ : نورسفملا لاق ديدشلا باذعلا

 مث. 0 باذعلا وهو رد ميديدانم لك مث ماعلا باذعلا وهو ةبدجملا نيئسلا مهيلع طّلس

 يف اندنع مهل نإ يأ «ًاميحجو ًالاكنأ انيدل نإ» لاقف ةرخآلا يف باذعلا نم مه هدعأ ام ىلاعت فصو

 لاكنألا : ليهستلا يف لاق اهب نوقرحي ميحجلا ران يه ةرعتسم ًارانو 5 اهم نوديقي ةليقث ةميظع ًادويق ةرخآلا

 ريغ ًاهيرك ًاماعطو يأ «ةّصْع اذ ًاماعطوإ '"”ران نم دوس دويق اهنأ يورو . ديدخلا نم ديقلا وهو لكن عمج

 جرخي ال مهقولح يف ضرتعي ران نم كوش : سابع نبأ | لاق ميرضلاو موقزلا وهو ناسنإالا هب ( صغي ؛ غئاس

 ركذ مث . . لالغألاو لاكنلا نم ركذ ام ىلع ةدايز ٠ ًالؤم اعيجو اباذعو ىأ «أيلأ اباذعو» 1 ل دي الو

 5 ضرألا لزلزتت موي يأ «لابجلاو ضرألا فجرت موي# لاقف باذعلا اذه تقو ىلاعت

 لابحلا حبصتو يأ «ًاليهم ًابيثك لابجلا تناكو# ةمايقلا موي كلذو ء لابحلا رئاسو يه أديدش ًافينع زازتها

 لابجلا ريصت ىأ : ريثك نبا لاق ةدماج ةبلص تناك نأ دعب « ًارثانتم ًالئاس لمرلا نم الت اهتبالص ىلع
 510 /4 نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح (*) . 04 /# ريثك نبا لاق اذك (؟) 874 / ريثك نبا ريسفت رصتخم )١(

 5514/8 طيحملا رحبلا (5) ١88/4 ليزنتلا مولعل ليهستلا (28) .56٠ /5 ىواصلا ةيشاح (4)



 لمزملا ةروس (7*) 234

 رل ع سرس خس م صرص وب رع و سم رص رم ع را و م لا الا

 هلنذخأف َلوَسرأَنو نوعرف عيصعق يت الوسر نوعرف لإ انلسرأ امك ركيلع ادهش الرسر بلو السر ١

 ا ل دب رطقتم هاما وايش نول ا مْرَمَك نإ نو نوقف يكف جالو 5
 يت روس

 020 الوعفم
 هلوقك "بهذ الإ ءيش اهنم ىقبي الف أافسن فسنُت اهنإ مث « ءامص ةراجح تناك ام دعب « لامرلا نابثكك

 الو ًاجوع اهيف ىرت ال « ًافصفص عاق اهرذيف « ًافسن يبر اهفسني لقف لابجلا نع كنولأسيوإ» ىلاعت

 هناكمو « نيكرشملل هدعأ يذلا ملؤملا باذعلا ىلاعت ركذ . . عفتري ءيش الو ضفخني ءيش ال ىأ «أتمأ

 . اهيلع نمي اهزلزتو ضرألا بتارطضا دنع وهو هتقوو ؛ موقزلا ماعطو دويقلا يهو هتالاو ميحجلا وهو

 مهبيذكت يف نيرمتسم اوقب نإ . هلك كلذب مهبقاعيس ىلاعت هنأب مهديدهتو نيبذكملا فيوخت كلذب دارأو

 . مهل ساكتج لف ىلا ةيغابلا ممألاب لح امب مهريكذتب هبقعأ مث ٠ , مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسرل

 انلسرأ انإ8 لاقف رابجلا نوعرفب لثلا مه برضو « لزنأ ام هرمأ نم اهم لزنأف تدرمتو تصع فيكو

 مب مكيلع دهشي . مكلامعأ ىلع ًادهاش ِةِكَيَأ دمحم ةكم لهأ اي مكل انثعب ىأ «مكيلع ًادهاش ًالوسر مكيلإ

 ةيغاطلا كلذ ىلإ انثعب اك ىأ «ًالوسر نوعرف ىلإ انلسرأ |امك» نايصعلاو رفكلا نم مكنم ردص

 لاق نارمع نب ىبسوم وهو « مزعلا يلوأ » ماظعلا لسرلا كشلوأ نسم ًالوسر .رابخلا نوعرف

 هاذآ هلك ًادمحم نأل .لسرلاو ممألا رئاس نيب نم ركذلاب ىسومو نوعرف صخ اإو : نزاخلا

 0 ل نوعرف نأ امك ٠ مهيف دلو هنأل هب اوفختساو ةكم لهأ

 لو ًادمح نيرا رعم اي تطمع كرما ٍهصعو هب نمازي مثو يسوم كوعرف تبذكف يأ «لوسرلا
 . روصتلا دودح نع افيراخلا# ًاعيظف ًاديدش ًاكالهإ هانكلهأف ىأ «ًاليبو ًاذخأ هانذخأف» هتلاسرب متبذكو

 ال كئلوأب قاح ام ءال وهب قيحيس هنأ ىلع هيبنتلا ةيآلا ىفو : دوعسلا وبأ لاق هموق عم رحبلا يف هقارغإب كلذو

 هللا ركذ نأ دعبو . . ""هلقثل أرمتسي ال ميخو يأ ليبو الك مهوق نم ظيلغلا ليقثلا «ليبولا »و « ةلاحم
 مهل نيبيل اهاوهأو ةمايقلاب ةكم رافك ركذف داع . باذعلا هنع اعفدي مل هتوربجو هكلم نأو , نوعرفل هذخأ

 لعجي أموي مترفك نإ نوفتت فيكفإ» لاقف هل ثدح ام نوعرف تلفي مل امك باذعلا نم اوتلفي نل مهنأ

 ؟هب اونم ؤت ملو هللاب مترفك نإ لئاه موي باذع شيرق رشعم اي نوفاختو نو رذحت ال فيك يأ 4ًابيش نادّلولا

 : ىربطلا لاق ؟ هرمأ ةعاظفو , هلوه ةدش نم ديلولا هيف بيشي ىذلا بيهرلا مويلا كلذ نونمأت فيكو

 نم « رانلا ثعب كتيرذ نم جرخأ : مدآل هللا لوقي نيح كلذو « هبركو هلوه ةدش نم نادلولا بيشت ةتامغإو

 ءايسلاإ» لاقف هلوهو هفصو يف داز مث . يلو لك كلاتفب بيشي . ةرهتتو ستون يسرا رك

 «ًالوعفم هدعو ناكؤ» بيصعلا بيهرلا مويلا كلذ لوه نم ةعدصتمو ةققشتم ءامسلا يأ «هب رطفنم

 هذه نإ داعيملا فلخي ال هللا نأل .ةلاحم ال ًاعقاو مويلا كلذ ءيجمب ىلاعت هدعو ناك يأ

 ١58 /4 نزاخلا ريسفت (9) ه8 /9 ريثك نبا رصتخم )١(

 ه6 / ريثك نبا رصتخمو 85 /؟9 ىربطلا ريسفت (4) ٠١" © /ه دوعسلا يبأ ريسفت (*)
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 اًضْرَف هلآ اوضرفأو ةك زلا أوناو ًةزاصلاوميف أو نمر مورا هَل ميس ىف نول نورخا و

 ىلإ ذختا ًءاش نمف# سانلل ةربعو ةظع , رجاوزلاو عراوقلا اهيف يتلا , ةفوخملا تايآلا هذه نإ يأ «ةركذت
 كلسيلف « ناوألا تاوف لبق ةركذتلا هذه نم ديفتسي نأ « نيسانلا نيلفاغلا نم ءاش نمف ىأ «ًاليبس هبر
 : نورسفملا لاق « ةدّبعم لبسلاو . ةرسيم بابسألاف . ةعاطلاو ناميالاب . نمحرلا ىلإ الصوم ًاقيرط
 يف ًارخذ ىقبتل . ةحلاصلا لامعألا ف بيغرتلاو « لجو زع هللا ةعاطو ناميالا ىلع ضحلا ضرغلاو
 نإ ىلاعت لاقف ليللا مايق نم ةروسلا لوأ يف هتأدب اع ثيدحلل ةميركلا تايآلا تداع مث . . ةرخآلا
 دمحم اي كبر نإ يأ «كسعم نيذلا نم ةسفئاطو هئلثو هفصنو لسيللا يثلث نم ىندأ موقت كنأ ملعي كبر

 هثلث ةراتو . هفصن نوموقت ةراتو « ليللا يثلث نم لقأ ةدابعلاو دجهتلل ”كباحصأ عم موقت : كنأ ملعي

 «راهنلاو ليللا رَدقُي هللاو» «نو رفغتسي مه راحسألابو ء نوعجه ام ليللا نم ًاليلق اوناك# ىلاعت هلوقك

 نم نولعفت ام ملع هتوفي ال . امهتاعاسو امهئازجأو . راهنلاو ليللا ريداقمب ملاعلا وه العو لج هللاو يأ
 نل نأ مسلع#» راهنلاو ليللا رمأل ربدملا ىلاعت وهو . هناوضر ءاغتبا مالظلا سلغ يف تاعاسلا هذه مايق
 مكيلع عجرو مكمحر ف . همظعم الو هلك ليللا مايق اوقيطت نل ا ا هوصح

 اومرقافط ""مكتع فيفختلاب مكيلع باتف ٠ همايق اوقيطت نل نأ مكبر ملع ىأ : ىروطلا لاو تحلب

 نأل . ةءارقلاب ةالصلا نع ربع امنإو . ليللا ةالص نم مكل رسيت ام اولصف ىأ 4نآرقلا هر انف

 . ًاعوطت تراصو ليللا مايق هللا لوسر باحصأ نع طقس : سابع نبا لاق ةالصلا ءازجأ دحأ ةءارقلا
 نوكيس ْنَأ ملعإ» لاقف فيفختلا اذه يف ةمكحلا ىملاعت نيب مث . . "9 لكك هللا لوسر ىلع ًاضرف كلذ يقبو

 مكب ةمحر مكنع ففخف « ليللا مايق نع ضرملاهزجعي نم مكيف دجويس هنأ ىلاعت ملع يأ  ىضرم مكنم
 ع ةراجتلل دالبلا ىف نورفاسي نورخآ موقو يأ «هللا لضف نم نوغتبي ضرألا ىف نوبرضي نورخآو#»

 ةازغلا مهو نورخآ موقو ىأ #«هللا ليبس يف نولتاقي نورخآو# لالحلا لالا بسكو قزرلا نوبلطي

 مهيلع قشي ةئثالثلا قرفلا هذه نم لكو « هنيد رشنو هتملك ءالعإال هللا ليبس ىف نودهاجي . نودهاجملا

 ىلع لقت ال . ةليوط ليللا نم تاعاس اوموقي نأ اوفلك دقو . هباحصأ ىلعو لوسرلا ىلع أبجاو ناك ليللا مايق نأ ىلع حيرص صن ةيآلا )١(

 يكزيو « مهنادبأ يوقي . نآرق ةوالتو . قالصو . ركذ نم . ةفلتخملا تاعاطلا عاونأب هءايحإو ليللا مايق نإف . هيثلث ىلع ديزت الو « هثلث
 كلذب ىلاعت هللا مهفلك . تاذلملا ف سايغنالاو ةواخرلاو ةحارلا نم نوفرتملا هيلع ام بانتجاو . شيعلا يف ةنوشخلا مهدوعيو « مهحاورأ

 ءىشنت . ةديجم ةميرك ةيبرت نم احلايو . نيدلا اذه رشن ليبس يفق اشملا لمحتو :ةديدجلا ةوعدلا ءابعأب مايقلل ًايمسجو ًايحور أدادعإ مهدعيل
 ٠ "/ ١/41 ىزارلل ريبكلا ريسفتلا (”) ه8 /7؟8 ىربطلا ريسفت .)١( لاطبألاو لاجرلا
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 0 3 أورففَتسأو ا نم مسن أل ًاومدقتامو ائسح

 :ج محر

 مايق نم مهعنمت دابعلل نوكت يتلا راذعألا ةيآلا هذه يف ىلاعت ركذ.. مهنعهللا ففخ كلذلف . ليللا مايق

 نمرسيت ام ةءارقب رمألا ررك مث . هللا ليبس يف داهجلا اهنمو « ةراجتلل رفسلا اهنمو . ضرملا اهنمف « ليللا
 . مهضرمل دجهتلاب لاغتشالا مهنكمي ال مهنإف ىضرملا امأ : رخفلا مامبالا لاق مهنع فيفختلل ًاديكأت نآرقلا

 تلاوتل ليللا ىف اوماني ملولف . ةقاشلا لامعألاب راهنلا ىف نولوغشم مهف نودهاجملاو نورفاسملا امأو

 ام اوءرقاف# "”مهقح ىف اخوسنم دجهتلا بوجو راصو مهنع هللا ففخ كلذلف . مهيلع ةقشملا بابسأ

 0 نآرقلا نم رسيت ام مكتالص يف اوءرقاو « ليللا ةالص نم مكل رسام ولصق نأ «ةشرشبت
 ىلإ مكيلع ةبجاولا ةاكزلاو ٠ ٍلبكألا هجولا ىلع ةضورفملا ةالصلا اودأو ىأ «ةاكرلا اوتآو ةالصلا

 نإف . ةاكزلاب رمألا هعم نرقيو الإ ؛ نآرقلا ىف ةالصلاب رمألا ركذي املق : نورفملا لاق اهيقحتسم

 مظعأ ة ةالصلاو . هناوخإ نيبو هنيب نيدلا و كلذك ةاكزلاو « هبرو دبعلا نيب نيدلا داع ةالصلا

 ربلا هوجو ىف اوقدصت ىأ «ًانسح ًاضرق هللا اوضرقأو# ةيلاملا تادابعلا مظعأ ةاكزلاو « ةيندبلا تادابعلا
 ىرقو « محرلا ةلص نم ١ ةاكزلا ىوس تاقدصلا رئاس ديري : سابع نبا لاق هللا هجو ءاغتبا ناسحإالاو

 هوجو نم سانلا اهيأ هولعفت ءيش ىأ ىأ «هللا دنع هودجت ريخ نم مكسفنأل اومدقت امو» "”(هريغو فيضلا
 ةمايقلا موي باوثلاو رجألا كلذ اودجت يأ «ًأرجأ مظعأو اريخ وه» مكبر دنع هباوثو هرجأ اوقلت ريخلاو ربلا
 رارب الل ريحت هللا دنع امو ؛ ةيقاب ةرخآلاو ةيناف ايندلا نإف « لامعألا حلاص نم ايندلا يف متمدق امن مكل ًاريخ

 طيرفت وأ ريصقت نم ولخي (ملق ناسنإالا نإف ٠ . مكلاوحأ عيمج يف هللا ةرفغم اوبلطا ىأ #هللا اورفغتساو#

 نيقفنملا داشرإب ةروسلا ىلاعت متخ . . ةمحرلا عساو . ةرفغملا ميظع يأ «ميحر روفغ هللا نإ»
 اونسحي ملوأ . قافنإالا ىف ةينلا اوصاف مل اوناك اميرذإ « .وفعلاو حفصلا هللا نم اوبلطي نأ ىلإ . نينسحملا

 متخ وهو ٠ ةوهشو ضرغ هيف مه ايف اهوقفني وأ , اهعضاوم ريغ يف ةقفنلا اوعضيف « ضارقإلا يف لمعلا
 !! نايب حضوأب نآرقلا لزنم ناحبسف . قافنإالا عوضوم عم قسانتي

 : يلي اوف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هعغالتلا

 ليللا# نيبو «برغملاو . . قرشملا» نيبو «هيلع دز وأ . . هنم صقنا# نيب قابطلا - ١

 .# راهنلاو

 . «ًالوسر مكيلإ انلسرأ# قاقتشالا سانج  ؟

 «اليبو ًاذخأ هانذخاف» «ًاليتبت هيلإ لّئبتو» «ًاليترت نآرقلا لتر» لثم ردصملاب لعفلا ديكأت
 . حاضييالاو نايبلا يف ةدايز

 )١( ريبكلا ريسفتلا .”/ /١81 نزاخلا ريسفت (؟5) 4/١/١



 58 نو رشعلاو عساتلا ءزجلا

 انإ لاقل لصألا ىلع ىرج ولو «ًالوسر مكيلإ انلسرأ اّنِإ8 باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا -

 نأل .لكلاىلع ءزجلا مسا قلطأف . ةالصلا هب دارأ #نآرقلا نم رسيت ام اوءرقافإ لسرملا زاجملا ©
 1 ةالصلا ءازجأ 2 ةءارقلا

 . ةاكزلاو « ةالصلا ركذ دعب مّمع «ريخ نم مكسفنأل اومدقت امو» صاخلا دعب ماعلا ركذ  ؟
 5 تاحلاصلا م معيل قافنإالاو

 ضارقإب نيكاسملاو ءارقفلا ىلإ ناسحإلا هّبش «ًانسح ًاضرق هللا اوضرقأو# ةيعبتلا ةراعتسالا
 1 ةراعتسالا فيطل نموهو «؛ نيملاعلا بر

 . خلا «ًاميلأ ًاباذعو ةصغ اذ ًاماعطو , ًابحجو ًالاكنأ انيدل نإ لثم مصرملا عجسلا - 4

 ( لمزملا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مث »

 نباص

 . اه د و. اس اس اع ساس اع معاها تس ساس لاه ساه ساس ها وناجح و . «اس هع و اه اه ا ع.اج عاام هس سل ولعل

 4 ,2 7 تكول رؤس 9

0 0 
 دا بتوسجف تن ١ 7 0 لا ل يللا ١ ا ا

 م 37 0 3 ريح 0 2 4 اصمم ؟ -. 8 7 2002 ف

 ةيصخش نم بناوج ضعب نع ثدحتت  لمزملا ةروس  اهتقباسك اهنأش . ةيكم رثدملا ةروس

 . رشدملا ةروس تيمس اذهلو . ٍةِقكَي مظعألا لوسرلا

 رلجب غيلبتلا ةمهمب مايقلاو « ةوعدلا ءابعأب ضوهنلاب لوسرلا فيلكتب ةميركلا ةروسلا تأدتبا

 « رثدملا اهيأ هوت هلاذعأ نينو هتيبدذللا كح نتج راويقلا قفا لع ريصلاو .راقكلا رادنإو . طاشنو

 كبرلو «رثكتست ننمت الو هرجهاف زجرلاو ءهرهطف كبايثو .رّبكف كّبرو هرذْنأف مق
 . «ربصاف

 هيف امل ١ هيف مهل ةحار ال ديدش بيصع مويب . نيمرجملا كئلوأ ددهتو رذنت ةروسلا تلاوت مث *



 رئثدملا ةروس (ا/4) عال

 ريغ نيرفاكلا ىلع ه٠ ريسع موي رلئموي كلذف هروقانلا يف رقن اذإف# دئادشلاو لاوهألا نم

 . «ريسي
 ديلولا » رجافلا يقشلا كلذ ةصق نع ةروسلا تثدحت « ناسنإالا هل دعتري ىذلا نايبلا كلذ دعبو

 زم هنآ معز ةباكرلا يجو هفاعزلا ليس هنكلو عدلا مالك هلا فرعو دارقلا عمس يذلا # هرقل نا

 نينبو . ًادودمم الام هل تلعجو « ًاديحو تقلخ نمو ينٌرذإ» رشبلا هفراعب ىدتلا رجبسلا لح

 هقهرامو ًادينع انتايآل ناك هنإ ًالك « دايزأ انأ عمطي مث« ًاديهمت هل تدهمو ٠ ادوهش

 . «رقس هتاضاعت ىملاعت هلوق ىلإ . . ردق فيك َلِيَقَف هردقو ركف هّنِإ « ًادوعص

 نيذلا اهتينابزو ٠ ءادشألا اهتنزخ نعو « رافكلا اهم هللا دعوأ يتلا رانلا نع ةروسلا تثدحت مث

 دما اوس دبع ياسو دير هيوعا روي بردو ةييح 0

 الك ماظعلا ايالبلا ىدحإ منهج نأ قلعسلاهو حبصلاو 3 هئايضو رمقلاب ةروسلا تمسقأو 4

 نأ مكنم ءاش نمل ٠ رشبلل ًاريذن ء ربكلا ىدحإل اهنإ ء رفس ا رم

 . ةرخأتي وأ مدقتي

 الإ» ميحجلا مهوخد ببس يف . نيمرجملاو نينم ْوملا نيب يرجي ىذلا راوحلا نع ةروسلا تئدحت مث د

 نم كن مل اوسلاق هرقس ىف مككلس ام نيمرجملا نع نولءاستي تانج يف : نيميلا باحصأ

 . تايألا # نيضئاخلا عم صوخن انكو ه نيكسملا معطن كن ملو «٠ نيلصملا

 هنإ الك » ةرخآلا نوفاخي ال لب الك ناميالا نع نيكرشملا ضارعإ ببس نايبب ةروسلا تمتخو :
 . «ةرفغملا لهأو ىوقتلا لهأ وه هللا ءاشي نأ الإ نو ركذي امو ٠ هركذ ءاش نمف « ةركذت

 دأب دع الع

 # ةرفغملا لهأو ىوقتلا لهأ وه .. ىلإ. . ربكف كبرو ٠ رذنأف مق»رثدملا اهأ اي: ىلاعت هللا لاق

 . ةروسلا ةيابن (ه5) ةيأ ىلإ )١( ةيأ نم

 راعشلاو . راعشلا قوف ىذلا بوغلاوهو راثدلا سبل : رثدت . هبايثب يطغتملا «رثدما» : صحتحتمفغللا
 خفني يذلا روصلا «روقانلا» (راثد سانلاو . راعش راصنألا ) ثيدح هنمو . دسجلا لي ىذلا بوثلا
 هنم سانلا عزفي ٠ بيهر ميظع توص هنم جرخي هنأل ًاروقان يمس . توصلا برعلا مالك يف رقنلاو . هيف

 نيب ام بطق اذإ سبع : ثيللا لاق هنول ريغتو ههجو حلك «رسب# هينيع نيب بطق *سبع# نوتوميو
 عم بضغ نإف . رسب : ليق هيف ركفو رمألا يف متها نإف . حلك ليق هسوبع ىف هنانسأ نع ىدبأ نإف . هينيع



 ا وا نورشعلاو عمساتلا ءزجلا

 لاق تابوقعلاو بئاصملا مئاظعو يهاودلا «ربكلا» فشكتناو ءاضأ # رفسأ# 'لسب : ليق كلذ

 : زجارلا

 ("ةريغلا ءامصو رهدلا ةيهاد ربكلا ىدحإ تلزن ىلعملا نبا اي

 نيذلا ةامرلا ةعامج وه ليقو . عابسلا رهقي هنأل كلذب يمس .رهقلا وهو رسقلا نم . دسأ «ةروسقو»
 : ديبل لاق هسنج نم هل دحاو ال ةامرلل عمج مساوه : ىرهزألا لاق نوديصتي

 «رواسقلا نودئاّصلا لاجرلا اناتأ انيدن ىف ةفته انفته ام اذإ
 ْ سا ل

 مكتاهمأ مكتلكث: شيرقل لهج وبألاق «رشع ةعست اهيلعإ ىلاعت هلوق لزن امل هنأ يور : لوزَنْلا بس

 . رشع ةعسنت رانلا ةنزخ نأ ربخيو 3 منهجب انفوخيو اندعوتي - لَو ادمحم ينعي - ةشبك يبأ نبا نإ

 انأ : « يحمحلا دسالا وبأ »لاقفإ|إ مهنم دحاوب اوشطبي نأ مكنم ةرشع لك زجعيأ ؛ ميظعلا عمجلا متنأو

 , ""ةيآلا « . . اورفك نيذلل ةنتف الإ مهتدع انلعج امو
 امام فل

 جيل رجس رج رمح تك رجح رجح 35 طاع سرا رق ج رورو سا ع

 27 ريكف كبرو يو رذناف مق و رثدملا اهياكي

 نم مق «ةحارلاو مونلا ديري هتفيطقب يطغتملا اهيأ اي يأ «رذنأف مق . رثدملا اما اي) : رثسيّمنلا
 ظفللا اذهب كوب طوخ ءاونمؤي مل نإ هللا باذع نم سانلا رذحو . ميمصتو مزع مايق كعجضم
 هناك : نورسفملا لاق ةقباسلا ةروسلا ىف 4لمزملا» ظفلب بطوخ امك « ًافطلتو يهل ةسنا ؤم « رثاملا »
 ام لوأ يهو تايآلا « . . قلخ يذلا كبر مساب أرقا# ةميركلا تايآلاب ليربج هءاجف ءارح راغ ىف دبعتي

 مق ٠ لمزملا اهيأ اي» تلزنف ينولمز . ينولمز : ةجيدخل لاقف هدا ؤف فجري عجرف « نآرقلا نم هيلع لزن
 اذإف هسأر عفرف « ءامسلا نم ًاتوص عمس يمي وه انيبف خلي ن زحف يحولا رتف مث تايآلا 4ًاليلق الإ ليللا
 , عزفلاو بعرلا هتيؤر نم ةلكهارعف . ضرآلاو ءامسلا نيب يمرك ىلع سلاج ءارحب هءاج ىذلا كلملا
 اذه فو : يبطرقلا لاق «رذنأف مق ٠ رثدملا اهيأ اي» هللا لزنأف ينورثد . ينورثد : لاقف هلهأ ىلإ ءاجف

 نيللا رعشتسيل دمحم اي » لقي ملو هفصوب هادان ذإ ٠ بيبحلا ىلإ ميركلا نم . باطخلا يف ةفطالم ءادنلا

 كبروو "«نامون اي مق » : قدنخلا موي ناهلا نب ةفيذحل ِخكك يبنلا لوق هلثمو « هبر نم ةفطالملاو
 ربكأ وه نم كانه سيلف « ءايربكلاو ةمظعلاب هدرفأو .٠ سيدقتلاو ديجمتلاب هصخو . كبر مظ ىأ «ربكف

 ًاداقتعا « ةمظعلاو ءايربكلاب ىلاعت هفصو وهو . ريبكتلاب كبر صصخا ىأ : ىمولألا لاق هللا نم

 ريسفتو 7٠١7 /* . ريبكلا ريسفتلا (4) 754 /8 طيحملا رحيلا (7). 87 /14 يبطرقلا ريسفت (7) . /؟ . يزارلل ريبكلا ريسفتلا (1)

 . 5٠/19 يطرقلا ريسفت (6) . 9. /79 يريبطلا يف اذك هللا دبع نب رباج نع ىربطلا اهركذ ةياورلا هذه (ه) . ١77/4 نزاخلا



 رشدملا ةروس (/4) 22

 يد روان فرقت َذإَه ربما َكَبَرلَو جتك م الو يح ركفاَكَولاَو يح ٌرَهطف كبي
 م 4 هرم

 )0 يسع موي ذوي كِلاَدف

 نإف . رافكلاب ثارتكالا مدع ىلع لكي يبنلل ًاهيبنت . راذنإالاب رمألا دعب ةلمجلا هذه تركذ امنإو . ”ًالوقو
 نإف . هللا ىوس بهري نأ الو . قلخلا نم دحأب لوسرلا ىلابي نأ يغبني الف . رابجلا ديب قئالخلا يصاون
 تاساجنلا نم اهرهطف كبيايثو ىأ «رهطف كبايثو# هئايربكو ىلاعت هتمظع تحت روهقم ريبك لك
 ال نوكرشملا ناك : ديز نبا لاق. ثيبخلا لمحي نأ هنم قيلي ال . رهاط ٌبيط نمؤملا نإف . تارذقتسملاو
 ىنعملاو بلقلا نع بايثلاب ىثك : سابع نبا لاقو ©هبايث رهطي نأو رهطتي نأ هللا هرمأف . نورهطتي
 ناليغ لوقب دهشتساو يصاعملاو منيالا نم رهطف كبلقو

 00 ةردغ نم الو تسسبل رجاف بوث ال هللا دمحب ينإو

 .٠ تافصلا ميمذو بياعملا نم ءاقنلاب هفصو نوديري . بايثلا يقن وأ بايثلا رهاط نالف : سرعلا لوقي

 هذه نسح ىف ببسلاو : ىزارلا لاق ةميمذلا قالخألاب ًافوصوم ناك اذإ بايثلا سند نالف : نولوقيو
 : اولاقف ء ناسنإالا نع ةيانك بوثلا اولعج ببسلا اذهلف . ناسنإلل مزالملا ءيشلاك بوثلا نأ «ء ةيانكلا

 نبا لاق اهبرقت الو ناثوألاو مانصألا ةدابع كرتا يأ «رجهاف زجرلاو# «”هرازإ ىف ةفعلاو هبوث ف دجملا

 : رخفلا ماميالا لاقو "اهب رقيالو اهيتاي الف اهردجم نأ هرفأذ . اهنودبعي اوناك يتلا ةهآلا : زجرلا : ديز

 #«رجهافزجرلاو» هلوقو «نائوألا نم سجرلا اوبنتجافإ ىلاعت لاق سجرلاكرذقتسملاحيبقلل مسا : زجرلا
 قالخأب قلختت الو ؛ حيبق لكو . هفسلاو « ءافحلا رجهأ : هل ليق هنأك . قالخألا مراكمل عماج مالك

 طارصلا اندها# : ملسملا لوقي امك . نارجهلا كلذ ىلع ةموادملاب رمألا رجح لاب دارملاو . نيكرشملا ءالؤه

 الو ىأ «رثكتست ننمت الوإ» "ةيادحلا هذه ىلع انتبث دارملا لب « ةيادهلا ىلع سيل هنأ هانعم سيل 4 ميقتسملا
 رقفلا فاخي ال نم ءاطع طعاو ؛ '"”ًاريثك ناك نإو يطعي ام لقتسي ميركلا نأآل « هرثكتستو ءاطع سانلا طعت

 يهنلا رسو « هنم رثكأ ىطعتل ًائيش طعت ال : ىنعمب اهنم *”لضفأ اهب سمتلت ةيطع طعت ال : سابع نبا لاقو

 لجأو بادآلا فرشأب رومأم ِخكَي يبنلا نإف  ًالاكو ًاففعت ضوعلا راظتنا نع ًايلاخ ءاطعلا نوكي نأ

 لاوهأ نع ىلاعت ربخأ مث . . كبر هجو ءاغتبا . كموق ىذأ ىلع ربصا ىأ «ربصاف كبرلو» قالخألا

 ربعو . روشنلاو ثعبلا ةخفن . روصلا يف خفن اذإف ىأ «روقانلا يف رقن اذإف» : لاقف اهدئادشو ةمايقلا

 هانعم برعلا مالك يف رقنلا نإف . هتدشو رمألا لوه نايبل . روقانلا ْف رقنلاب . روصلا نعو خفنلا نع

 هيف نوقلي لئاه موي مهمديأ نيبف . مهاذأ ىلع ربصإ : لوقي هنأكف ًاعزفم حبصأ توصلا دتشا اذإو توصلا

 ديدش موي مويلا كلذف ىأ «ريسع موي ذئموي كلذفإ هدعب لاق اذهو . كربص ةبقاع ىقلتو ٠ مهاذأ ةبقاع

 . رهظاوه لاقو لوألا لوقلا ريرج نبا راتخخاو 4١/78 ىربطلا ريسفت (”) ل ١١5/59 يناعملا حور (1)

 . ١١١ /5 ليزنتلا مولعل ليهستلا (9/) . 19477/ , ريبكلا ريسفتلا (1) . 949/78 يربطلا ريفت (ه) . ١945/7٠ ريبكلا ريسفتلا (4)

 . 5578/7 ريثك نبا ريسفت رصتخم (6)



 137/6 نو رشعلاو عساتلا ءزجلا

 رص رب رب سس ل مريب دة ار 1 00 جرس رس مت ريل ل

 جفين حام 6 اديحو تفلح نمو فَ ل 020 قالا ُط

 لوما ف هتلزنم دعبب ناذيولل «كلذنو ديعملاب هناجر ) يابا 0 ل لئاه

 مهخأل « . مهيلع ريسي الو نيه ريغ . نيرفاكلا ىلع ريسع وه يأ «ريسي ريغ نيرفاكلا ىلعإ» ”ةعاظفلاو

 لاق ) داهشألا سوعءر ىلع نوحضتفيو ) قرر لورشحنو ) مههوجو دوسنو « باسملا نوشقاني

 يي يوما 14 نيرا يع فيل . نينم وألا ىلع روسي هنأ ىلع ةيآلا ل ا

 ىذلا . يقشلا اذهو دمحم اي ينعد ىأ 4 ذيحو تفاح قفز ترد لاتف نآرقلا ,يف عينشلا ها

 لاق يتايآب بذكو يب رفك مث . ددم الو هل لوح الو « دلو الو هل لام ال « ًاديرف ًاديحو همأ نطب يف هتقلخ

 . شيرق ةناحيرو ديحولا بقل كلذلو . شيرق رباكأ نم ناك 4 ةريغملا نب , ليلولا » يف تلزن : نورسفملا

 ناكو قفادلا رهتلاك“ هلإف ناكف قزرلا هيلع قدغأو « نينبلاو لاملا نم ايندلا معنب هيلع هللا معنأ لقو

 دوحجلاب اهلباقو . ًارفك اهلدبو هللا معنأب رفكف . ءاتش الو ًافيص هرمث عطقني ال فئاطلا يف ناتسب ديلولل

 ئى 3 ديدهتلا 5 غيلب بولسأ وهو مًاديحو تقلخ نمو ينرذ# لزن هيفو ِ اهيلع ءارتفالاو هللا تايآب

 وهو # موطرخلا ىلع همسنس, . ىلإ. . نيهم فالح لك عطت الو## ٠ (29نون ةروس ىف ةمدقتملا تايآلا هيف تلزن

 مهديبع اورمأيو . رحاسلاب ٍةيي هوبقلي نأب مهيلع راشأف ديلولا ىلإ اوأجل « هتوعد رون ءافطإو . هتاكسإ
 تلرنف ةلككللا لوسر كلذل نزحف .رحاس ادمحم نإ نوداني اولعجف ؛ ةكم يف كلذب اوداني نأ مهايبصو

 هل تلعجو# ىلاعت لاق مث هثاي ربك نم رسكلل ىعدأ كلذ نوكيل , هفيوختو هديدهت ضرعم يف ةميركلا تايآلا

 لاق ةرضنلا نيتاسسلاو 3 ' منغلاو 2 ليخلاو 3 لييالا نم . طوسبمللا اولا لاملا هل تلعج ىأ «ًأدودمم ًالام

 هلام ناك : سابع نبا لاق“ راجتلاو عرضلاو عرزلا هل ناكو , ًاريثك ًأطوسبم ىأ «ًادودمم» : ىواضيبلا

 يأ «أدوهش نينبوإ» «”ًافيص الو ءاتش هعفن عطقني ال ناتسب هل ناك : لتاقم لاقو فئاطلاو ةكم نيب ام ًادودم
 مهقارفل هشيع صني الو مهب سنأتسي َ  مماجملاو لئاخملا ةعم نوقع . هدلب ىف هعم نيميقم ًادالوأو

 . ةعنمو زع مهب هلو مهب ًاسنأتسم ناكو 4 ًارضح الو ًارفس هنوقرافي ال نينب ةرشع هل ناك : نورسمملا لاق

 مدع داع نيحلاو اذا معنلا رهاظم نم ركذ نأ دعبو . 5 ىلإ « ديلولاو 4 ماشهو 4 دلاخ » ةثالث مهنم ملسأ

 : اظسس ايتذلا ني ناي تلبي نأ 4ذيهلا»ل تدونوؤ لا هيلعدللا اع علا يتلا ةيويندلا تاريخلا
 ًاعاطم ًاديسو 1 ًاعينم ًازيزع شيرق ىف ناكف ) ةدايسلاو زعلاو هاحلا رهاظمو 6 ةايحلا فيلاكت هل ترسيو

 . 718 /4 نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح (7) . 7١48/8 دوعسلا يبا ريسفت )١(

 . ريسفتلا اذه نم ةريغملا نب ديلولا ةصق لوح #نو» ةروس ىف هانبتك ام رظنا ()

 , دلاخ ٠ اوملسأ نيذلا نأ يرشح زلل ًاعبت نيرسفملا ضعب ركذ (7) . 1١98/7 , ريبكلا ريسفتلا (5) . 4577/7 ىواضيبلا ريفت (؟)

 7174/8 باهشلا ةيشاح رظناو . ًارفاك تام هنإف ةرايع امأف ديلولا هنأ حيحصلاو « ماشهو ٠ ةرامعو



 رشدملا ةروس (/4) ع

 2 سلا تا للا لا ا ل يارب اس رار مكس

 (رردف فك لق مث © ردك فيك لتقف ني ردقو كف رهن و ادوعص رهقهرأس

 رخفلا لاق يب رفك دقو هدلوو هلام يف هل ديزأ نأ عمطي ليزجلا ءاطعلا اذه دعب مث يأ «ديزأ نأ عمطي مث»

 كتمركأو كتمعطأو . ىراد كتلزنأ : كبحاصل لوقت اى . بجعتلاو راكنإلل انه #مثو» ظفل : ىزارلا
 اذه هبرل ديلولا ركشي نأ لدبو ,دحجو رفك دقف ماركوالاو ماعنرالا اذه لك عمو يأ ! !(«7ينمتشت تنأ مث

 يأ رجزو عدر «الك# نارفكلاو دوحجلاب هلباقو رمألا سكع . ناميبالاو ةعاطلاب هلباقيو . ناسحبالا

 ىأ «ًادينع انتايآل ناك هنإ# هلوقب كلذ للع مث ٠ دسافلا عمطلا كلذ نع ميثألا رجافلا اذه عدتريل

 ١ ديعلا يففلا اه ناب لا مطاطي تاكاننو . هلوسرل بذكم « هللا تايآب دحاج . قحلل دناعم هنأل
 ةوق فعضت اى هتوق هنع فعضت «. قاطي ال قاش بعص باذع ىلإ هئدلأو هفلكأس ىأ «ًادوعص هقهرأس»

 ردح اهالعأ ىف راص اذإف ٠ اهدوعص فلكي ءاسلم ةرخحص «ادوعص## : يبطرقلا لاق لبحلا ىف دعصي نم

 رفاكلا هيف دعصي ران نم لبج دوعصلا ٠ ثيدحلا يفو "”اهرارق غلبي نأ لبق ماع فلأ يوهيف ٠ . منهج يف

 . نآرقلاو يبنلا نأش يف ركف هنإ يأ «رّدقو ركف هنإ» "«ًادبأ كلذك هيف يوهي مث : افيو نفس

 لاق ؟ هيف نعطي اذامبو ؟ نآرقلا يف لوقي اذام . هسفن ىف ًامالك أيهو بتر مث ٠ بقاثلا هنهذو هيأر لاجأو

 . هسفن يف اهاجأ يتلا ءاقمحلا ةملكلا كلت ىلع هازخأو هللا هلتاق ىأ #ردق فيك لتقف# هيلع ءاعد ىلاعت
 ام ردق ثيح . مكهتو هب ءازهتسا ةيآلا فو . رحاس هنإ دمحم نع لاقو . رحس هنإ . نآرقلا نع لاق ثيح

 تهقلاو رمألا ماظعتسا دنع ايسلا نجا د الا وا كا تدل

 هلوق يف ماهفتسالاو .هداسُح نم هيلع يعديو هيلع دسحي يذلا غلبملا غلب دق هنأ مهدارمو .هللا هلتاق : هنم

 مثو» ؟ ©9همظعأ ام يأ ؟ اذه لجر ىأ مهوقك ؟ هبرغأ امو هريدقت بجعأ ام ىنعم يف ؟ «ردق فيك»
 عورأ ام هللا هلتاق : لاق هنأك . هب مكهتلا ةياغلو ,هلاحل ًاحيبقتو همذل أديكأت ةرابعلا ررك «ردق فيك لتق

 يبنلاب ديلولا رم : نورسفملا لاق ؟ رثؤي رحس هنإ نآرقلا نع لاق ثيح ؟ "”فيصحلا هيأر عدبأو , هريكفت
 ينب نم هموق سلجم ىتأ ىتح ديلولا قلطناف « اهم رثأتو هتءارقل عمتساف . نآرقلا أرقيو يلصي وهو

 هل نإ هللاو , نجلا مالك نم الو سنإالا مالك نم وه ام .ًامالك ًافنآ دمحم نم تعمس دقل هللاو :لاقف موزخت

 مث . هيلع ىلعي امو ولعيل هنإو . قدغمل هلفسأ نإو .رمثمل هالعأ نإو . ةوالطل هيلع نإو . ةوالحل
 انأ : لهجوبأ لاقف ! اهلك شيرق نأبصتلو . ديلولا هللاو أبص دقل : شيرق تلاقف ٠ هلزنم ىلإ فرصنا
 !؟ يخأ نبا اي ًانيزح كارأ يل ام : ديلولا هل لاقف « ًانيزح ديلولا بناج ىلإ سلج ىتح قلطناف , هومكيفكأ

 مالك تنّيز كنأ نومعزيو . كنس ربك ىلع هب كونيعيل الام كل عمجت شيرق هذهو نزحأ ال فيك : لاقف

 نم ينأ شيرق ملعت ملأ : لاقو ديلولا بضغف !! هلام نم لانتو . هماعط لضف نم بيصتل تأبصو دمحت
 يبأ عم ماق مث ؟ ماعط لضف مهل نوكي ىتح ماعطلا نم هباحصأو دمحم عبش لهو !؟ أدلوو الام مهرثكأ
 . ال مهللا : اولاق ؟ قنخي هومتيأر لهف نونجم ًادمحم نأ نومعزت : مهل لاقف هموق سلجم ىتأ ىتح لهج

 )١( ريبكلا ريسفتلا ٠ "/  . 1994هححصو مكاحلاو ىذمرتلا هجرخأ (”) . ال7 /189 يبطرقلا ريسفت (؟) .

 ) )5طوقسلاو ةكاكرلا ةياغ يف هب ىتأ ام نا ىنعمب مكهتلاو ءازهتسالا قيرطب هيلع ءانث : ىرشغزلا لاق امك اذه (8) . 1/4 /8طيحملا رحبلا .



 نو رشعلاو عسانتلا ءزجلا
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 لوَم الي اَذنم نإ يو روي رحال اذنه ْنِإ َلاَفَف يترَبكَْسآو بدأ مث زج رسبو سبع مث ير رظن مث

 ةعسن ابيلع 0 رشبْلل ةحاول جرد الو قبال ج١ رَفَسأَم كرد آَمو هج رف هيِلَصأس يجرّسَبْلا

 هومتيأر لهف رعاش هنأ نومعزت : لاق « . ال مهللا : اولاق ؟ طق نهكت هومتيأر لهف نهاك هنأ نومعزت : لاق

 . ال مهللا اولاق ؟ طق أبذك هيلع متب رج لهف . باذك هنأ نومعزت : لاق . ال مهللا اولاق ؟ طق رعشب قطن

 لجرلا نيب قرفي هومتيأر امأ , رحاس الإ وه ام : لاق مث هسفن يف ركفف ؟وه اهف : ديلولل شيرق تلاقف
 انكرت "”تايآلا «ردقو ركف هنإ» ىلاعت هلوق كلذف . رثؤي رحس الإ هلوقي يذلا اذه امو . هدلوو هلهأو

 ىرخأ ةرم رظنلا لاجأ ىأ «رظن مث» ىلاعت لاق . دعب لعف اذام ىرنل هيلإ عجرنلو « ردقيو ركفي ديلولا
 ضبقلا يف دازو يأ «رسبو» لوقي امب ًاقيض هحلكو ههجو بطق مث يأ «سبع مثإ» نآرقلا نأش يف ًاركفتم

 نم دشأ وهو هجولا بيطقت روسبلا : ليهستلا يف لاق هربدي رمأ يف ركفتملا متهملاك . حولكلاو

 اذه نإ لاقف# قحلاو ىدمحلا عابتا نع ربكتو « ناعإلا نع ضرعأ مث يأ «ربكتساو ربدأ مث#(”سوبعلا

 لوق الإ اذه نإإ» ةرحسلا نع هيوريو هلقني رحس الإ دمحم هلوقي ىذلا اذه ام : لاقف ىأ «رثؤي رحس الإ

 رثؤي امك اهيف رثؤيو . بولقلا دمحم هب عدخي , نيقولخملا مالك الإ وه امو . هللا مالك اذه سيل ىأ «رشبلا
 نم وأ انآرق هنوك يفن امههنم دوصقملا نأل . ىلوألا ةلمجلل ديكأتلاك اذه : ىسولألا لاق روحسملاب رحسلا
 فيخسلا لوقلا اذه هطابنتساو هلاكشإ فصو فو .واولاب اهيلع فطعي مل كلذلو . ىلاعت هللا مالك

 ةيمحو ًادانع كلذ لاق اغإ هنأ « ديلولا لاوحأ عبتت نمرهظيو ٠ لزعمب قحللا نع هنأ ىلإ ةراشإو . هب ءازهتسا

 رعشلا نم هيلإ اوبسن ام عيمج هنع هيفنو نآرقلا ىلع هءانث ىرت الأ . "”لاحلا ةقيقحب ةقيقحب ًالهج ال « ةيلهاج
 ام كاردأ امو» اباذع قوذيو ٠ اهرح ىللتي منهج هلخدأس ىأ رس لمانو !! نونحلاو ةناهكلاو

 ىلع يقبت ال يأ «رذت الو يقبت الط ؟ رقس يه ءيش يأ كملعأ امو يأ عيظفتلاو ليوهتلل ماهفتسا ؟ «رقس

 مظعلاو مدلا نم يقبت ال : سابع نبا لاق هتقرحأ الإ راجفلا نم ًادحأ كرتت الو « هتكلهأ الإ اهيف ءيش
 ةحاول#» (0ادبأ اذكهو تناك امم دشأب مهقارحإ دواعت ديدج نم مهقلخ ديعأ اذإف ٠ ًائيش محللاو

 ميحجلا تزربو# ىلاعت هلوقك اطوهو اهمظعل ةديعب تافاسم نم سانلا راظنأل رهظتو حولت يأ «رشبلل

 . مهراظنأ ىلا ةزراب يهف «ًانايع اهوري ىتح ماع ةئامسمخ ةريسم نم مهل حولت : نسحلا لاق #*ىري نمل

 اكلم رشع ةعسن اهيلع نولكوملا اهتنزخ ىأ ةرشع ةعست اهيلع قانعأ دم الو فارشتسا ريغ نم اهنوري

 «نورم ويامن ولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعياال دادش ٌظالغةكئالم اهيلع# ىلاعت هلوقك ءادشألاةينابزلا نم
 عفديف عمقملاب برضي نأ مهنم دحاولا ةوقو ء ةنس ةريسم مهنم دحاولا يبكنم نيب.ام ١ : سابع نبا لاق

 ليزتتلا مولعل ليهستلا (7) . ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا رظنأو 7١1١ /. ريبكلا ريسفتلاو 1975/4 نزاخلاو لم /14 يبطرقلا ريسفت رظنا (1)

 . 7١7/7 * ريبكلا ريسفتلا (1) . 1714/79 يناعملا حور (" . 51/4
 عمج «رشبلا» نإو ليللا نم دوسأ هعدتف ةحفل دلجلا حفلت . اهل ةدوسم دولجلل ةقرحم يأ «رشبلل ةحاول» ىنعم نأ نيرسفملا ضعب راتخا (©)

 ةرثبلا ديوستب اهفصو يف ةدئاف ىأف «رذت الو يقبت ال» اهفصو نم ركذ ىلاعت هللا نأل هانركذ ام رهاظلاو « ةرهاظلا ناسنالا ةدلج يهو ةرشب
 . ملعا هللاو يزارلا رخفلا مامالا هحجر ام كلذكو سابع نبا ىلا هبسنو يبطرقلا هحجر ام وه هانرتخا امو . كلذ دعب



 رثدملا ةروس (ا/*) ل

 ا سموص رص رح رس تك ص _2-2 رس حرص رس م ع رص جا سب رج قع ريع رع

 نبذل نقيتسيل أورمك َنيِذلَ ةندف الإ مبتدع انلعج امو ةكيللم الإ رانلأ باص انلعج امو جي) رشع

 ل ول ل رع ار رت هع لص ريع يحرج رح ريع

 ىف نيذلا ٌلوميلو نونمؤملآو 16 بلاوي بتال ارث ني تت بتل ا

 بيع ترالابأ سل نا ع يور + يملا لاق نيج يف سنا أ نيس برغل كلي

 ا ددعلا ىأ - فلنا :نأو شع ةعسن رانلا ةئزخ

 ناك نينثا متنأ ينوفكاف رشع ةعبس مكيفكأ انأ - شعطبلا ديدش ناكو :  يحمجلا دشألا وبأ لاقف ؟ مهنم
 ظالغلا ةكئالملا نم الإ راثلا ةنزخ انلعج امو ىأ «ةكئالم الإ رانلا باحصأ انلعج امو# هللا لزنأف
 «اورفك نيذلل ة ةنتف الا مهتدع انلعج امو»# مهوبلاغيو مهوعراصي يحرخلا نم مهلعجن ملو.دادشلا

 وبأ لاق ىتح اوءزهتساو مهددعب اولقتسا ثيح . نيكرشملا لالضوةنتفل ًاببس لإ ددعلا كلذ لعجن مل يأ

 لعج امعِإو : يربطلا لاق ؟ ""”رانلا نم نوجرخت مث مهنم ردحاوب اوشطبي نأ مكنم ةئام لك زجعيفأ : لهج

 ليبس لع - هباحصأل مهضعب لوقو كلذب مهبيذكتل . نيرفاكلل ةنتف منهج ةنزخ ةدع نع ربخلا هللا

 قدص نم باتكلا لهأ نقيتيل يأ «باتكلا اوتوأ نيذلا نقيتسيل» " مهومكيفكأ انأ - ءا ب
 اونمأ نيذلا دادزيو# ةلزنملا مهبتك ف ددعلا !له نودجي ذإ . هللا دنع نم نارقلا اذه نأو 3

 لهأ ميلستو كو مهيبن رابخأ قدص نم نودهشي امج ٠ هلوسرو هلل ًاقيدصت نونم ؤملا دادزيو ىأ 0

 الو يأ «نونمؤملاو باتكلا اوتوأ نيذلا َباتري الو ليجنإلاو ةاروتلل ًاقفاوم نآرقلا يف ءاج امل باتكلا

 ناكف « . كشلا مهنع ىفن نيقيلا ركذ امل هنأل هلبق امل ديكأت اذهو ٠ مهددع ىف نونم ؤملاو باتكلا لهأ كشي

 يف نيذلا لوقيلو# بانطإلا ةغالبلا ءاملع هيمسي ام وهو . «ًاديكأتو ةغلابم #باتري الو# هلوق
 نورفاكلاو قافنو كش مهبولق يف نيذلا لوقيلو ىأ «ًالشم اذهب هللا دارأ اذام نورفاكلاو ضرم مه.ولق
 انفوخي اذاملو ؟ ةعادبلاو ةبارغلا ىف لثم وه ىذلا . بيجعلا لوقلا اذهب هللا دارأ ءيش يأ : ةكم لهأ نم
 لوصحويفاني ال لاوحألا ضعب ىف نيقيلا تابثإ : ىزارلا لاق ؟ رشع ةعستلا اهتنزخو رقس نم هتطساوب

 هيقع لصحي ال ثيحب مزاج نيقي مهل لصح هنأ وه مالكل اذه ةداعإ نم دوصقملاف « كلذ دعب بايتراآلا

 مهنإف بيجعلا ددعلا اذهب مهربخأ ىتم هنأ شيرق لاح نم ملعي لكَ ناك دقو . بير الو كش ةتبلا

 0 (00نايب علا ا للا 0 3 لا

 ' ةضادغ 0
 . ١١1/19 ىربطلا ريسفت (3) . /8 /19 يبطرقلا ريسفت (؟)

 . يرشحمزلا نع ليهستلا بحاص لوقلا اذه لقن(4)
 . 705/7. فرصتلا نم ءىثب ريبكلا ريسفتلا (©)



 دي نو رشعلاو عساتلا ءزجلا

 ع هت 2 ا ىهامو د 0 :

 ص جام ا 4م مس اى م عس

 58 ا ضو ا 0

 دونج ملعي امو# ةغمادلا ةجحلاو . ةغلابلا ةمكحلا هلو . 20هتياده دارأ نم ىدبيو . هلالضإ دارأ نم

 . نيملاعلا بر هللا الإ مهترثكو . مهقلخ ةماخضو مهتوقو . ةكئالملا ددع مليعي امو يأ وه الإ كبَر
 «رشبلل ىركذ الإ يه امو ؟رشع ةعست الإ ناوعأ دمحم برل امأ : لاق نيح لهج يبأ ىلع درةيآلا فو

 ه«رمقلاو ١ أ بشد و اوفاخيل واحلا رادو ةلظخرم 1 «رابجلا 2-3 هنو 4 راخلا# هذه مو أ

 0 ليللاب مسق ةأو ىأ هاذا لسيللاو# رمقلاب هيبتا 5: 00 و مهلعف نع نآرقلاو

 ابنإ# ءاجرألا 0 هءايض رشنو 3 ءاضأو ملت اذإ حبصلابو ىأ «رفسأ اذإ حبصلاو#» ًايهاذ هتملظب

 اهب نوئزهتسي فيكف « ةريطخلا ايالبلاو « ةريبكلا يهاودلا ىدحإال منهج نإ يأ ه«ربكلا ىدحأل
 بئاجع نم اهيف رهظي ام ىلع اهيبنتو . احل افيرشت ءايشألا هذهب ىلاعت مسقأ : ناعيونا لات ؟ نو ذدكيو

  '''اهل ريظن ال يتلا ةميظعلا يهاودلا ىدحإ منهج - نأ ىلع مسقأ . اهداجيإب دوجولا ماوقو . هتردقو هللا

 ليللا ءوشنو . اهرافسإو اهرابدإو امهتاكرح ىف 5 . هلل ناقولخم رمقلاو سمشلا نأ ىلإ ءامهإ ةيآلا ىفو

 ا!هودبعي نأ رشبلاب نسحب فيكف . هرهقو هتردق ىدي نيب نادجاس « ىلاعت هرمأل نارخسم ٠ امهنع راهنلاو

 مهر اوقتيل قلخلل راذنإ يه يأ «رشبلل ًارسيذنإ» منهج نع ىلاعت لاق مث ؟ و

 نمف#: ىلاعت هلوقك هنع فلختلاو ريخلا ىلا قبسلا + ردخانلاو ءداقنلا ةارماو : رخينلا ىدناق تاقوملا لعش

 اهنع رخأت ءاش نمو هللا ةعاط عبتا ءاش نم : سابع نبا لاق "«رفكيلف ءاش نمو نم ؤيلف ءاش

 مههركي ىلاعت هنأ الو . ىده لاو ةلالضلا ىلع امهنم الك ربجي ىلاعت هنأ قيرفل هتيادهو قيرفل هللا لالضإ ىنعم سيل : ديحوتلا ءاملع لاق )١(

 ةعيرشلا صوصن عم قفتي الو . يوامسلا عيرشتلا ةمكحل فانم لب ٠ يملالا لدعلل فانم هاركالا اذه نإف الك . رشلاو ريخلا يليبس كولس ىلع

 ايلع لجر لأس حلاصلا فلسلاو ةباحصلا مهف كلذكو ةذخا م لاو فيلكتلا طانم امه . رايتخاو ةدارإ هل دبعلا نأ ىلع ةلادلا . ةعطاقلا ةرتاوتملا

 ًاردقو . ًامزال ءاضق تننظ كلعل . كحيو : هل لاقف ! ؟ هردقو هللا ءاضقب  اهلهأ لاتقل ينعي  ماشلا ىلا كريسم ناكأ : لاقف هنع هللا يضر

 ملو ًاريسي فلكو ًاريذحت مهاهنو . ًارييخت هدابع رمأ هناحبس هللا نإ . ديعولاو دعولا طقسو . باقعلاو باوثلا لطبل كلذك ناكولو . ًامتاح

 نم اورفك نيذلل ليوف او رفك نيذلا نظ كلذ ًالطاب امهنيب امو ضضرألاو تاومسلا قلخ الو . ًائبع دابعلل بتكلا لزني ملو . ًاريسع فلكي.
 . لالضإالاو ةيادملا ىنعم مهفي اذه ءوض ىلعو ه ١ «رانلا

 ) )7١يربطلا ريفت (4) . 779 /8 طيحملا رحبلا (#) . 778/4 طيحملا رحبلا 7/74.١



 رثدملا ةروس (ال4) د

 مم ضوُحت مو 2: نيكسمْلا طن كن لَو جنيلَصمْلاَنِم كن أولا جرف يف كلسام جنم
 رع جرس سر 7 ا 2500 عساس تا سرس را سيرا ع

 نع مهلا هج َنيعفشلا ٌهَعَْمَس مهعفنت اق جنيقيلا انلتأ جح قه) نبذل مويب بْزَكَن كو يج نيضي احلا

 مع وب نأ مهم يم لك د ديرب لب (87) ,ةروسك نم ترف 5 ج ةرفقسم رم مهنأك 50 نيضرعم ةركذتلا

 برا
 لاح نع ًاضعب مهضعب لأسي . اهفصو كردي ال نيتاسبو تانج يف مه ىأ *نيمرجملا نع نولءاستي
 ىلع ةرسحلاو ملألا لاخدإو ؛ 000 كئلوأ تيكبت ةدايزل لا ؤسلاو .رانلا ىف نيذلا نيمرجملا

 نوقوذت مكلعجو . منهج مكلخدأ ىذلا ام ؟ «رقس يف مككلس امإ» مهل نولوقي . مهسوفن

 "”رانلا مهلخدأ ىذلا ام نوملاع مهف ًالإو . ريقحتو مهل خيبوت لاؤس مهلاؤسو: رحبلا يف لاق ؟ اهريعس

 برل ايندلا ىف نيلصملا نم نكن مل : نيلئاسلل نيبيجم نومرجملا لاق ىأ 4نيلصملا نم كن مل اولاق #9

 نبا لاق نيكاسملاو ءارقفلا ىلإ نسحنو قدصتن نكن ملو ىأ «نيكسملا معطن كن ملوإ# نيملاعلا

 عم ضوخن انكوإ» ”انسنج نم هقلخ ىلإ انسحأ الو « انير اندبع ام : نيتيآلا ىف مهدارم : ريثك

 ليطابألا نم يغبني ال ابف مهعم عقنو ٠ ةلالضلاو ةياوغلا لهأ عم لطابلاب ثدحتن انكو ىأ «نيضتاخلا

 مويب بذكن انكوإ '”ههبشو لطابلا نم يغبني ال امب مالكلا ةرثك وه ضوخلاو : ليهستلا يف لاق

 مظعأ هنأل . هل ًايظعت نيدلا مويب بيذكتلا رخأ امنإو . داعملاو ءازجلابو . ةمايقلا مويب بذكنت ىأ #نيدلا

 . تالالضلاو تاركنملا كلت ىف نحنو توملا انءاج ىتح ىأ «نييقيلا اناتأ ىتحإ» اهشحفأو مهمئارج

 مهذقني عفاش مه سيل يأ «نيعفاشلا ةعافش مهعفنت امفإ» مئارجلا كلتب مهفارتعا ىلع ًابقعم ىلاعت لاق

 لثمب افصتم ناك نم : ريثك نبا لاق مهيف مهتعافش تلبق ام ضرألا لهأ مه عفش ولو . هللا باذع نم

 . ًالباق لحملا ناك اذإ عجنت امنإ ةعافشلا نأل . هيف عفاش ةعافش ةمايقلا موي هعفنت ال هنإف . تافصلا هذه

 عيرقتلاو خيبوتلاب داع مهعئانشو مهحئابق ىلاعت ركذ املو . . «©*ًادبأ رانلا ىف دلت هنإف ًارفاك هللا ىفاو نم امأف

 امو . هتايآو نآرقلا نع نيضرعم نيكرشملا ءالؤهل مف ؟ «نيضرعم ةركذتلا نع مهل امفإل لاقف مهيلع
 رمح رافكلا ءالؤه نأك يأ «ةرفنتسم رمح مهتأك» ؟ تاداشرإالاو حئاصنلاو ةغيلبلا ظعاوملا نم هيف
 : رحبلا يف لاق عزفلا ةدش نم دسألا نم ترفنو تبره يأ «ةروسق نم ترف 8 ةدراشو ةرفان ةيشحو

 دسألا تنياع اذإ ةيشحولا رمحلا : سابع نبا لاقو '*ًانيجهتو مهل ةمذم ةرفانلا رمحلاب ىلاعت مههبش

 : لاق مث دسألا نم رامحلا 0 امك هنم اوبره ة#ئأدمحم اوأر اذإ نوكرشملا ءالؤه كلذك . تبره

 دحاو لك عمطي لب يأ ةرشنم ًافحص ىتؤُي نأ مهنم : فرعا ليك ديري لب نسأل: : ةروسقلاو

 امك يحولا هيلع لّزنتي نأ ديريو ٠ غلي دمحم ىلع لزنأ اهك هللا نم باتك هيلع لزني نأ نيمرجملا ءال ؤه نم

 ها/ا /# ريثك نبا رصتخم (4) .157/84 ليزنتلا مولعل ليهستلا (7). ه1 /* ريثك نبا ريسفت رصتخم (7) . 58٠0/8 رحبلا )١(
 .117/8٠ ىزارلل ريبكلا ريفتلا 8٠/8" . )١( طيحملا رحبلا (ه)



 4 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 لها وه هلآ ءاَمم نأ الإ نوو ذي امو قه ,هك د ءاش نف قط ةركذت ,هنإ الك قةرخألا َنوفاَحاَل لب الك 14-3 5 ص راش سا ص ملا ل هه رورصم رحرص رت د جر رصاص سعب ره - _- را وع مرو ٍُ
 م ا سهامو ل روم مو 2

 (2 ةرفغملا لهاو ئوقنلا

 . برغأو بجعأ وهال عمتساو . مهتداعسو مهريخ هيف ام تاوابجعلا رافن مهرانو مهتوابغو مهضارعإ

 مث 2 ءايبنألا بتارم ىلإ ءايقشالا لصي نأ تاهيهو . هيلإ ىحوي و وكب نأ مهنم درف لك عمط كلذو

 مهنأ ةقيقحلا لب ٠ عمطلا كلذ لثم نع او رجزنيو اوعدتريل يأ «ةرخآلا نوفاخي ال لب الك ىلاعت لاق

 مهلعجو مهدسفأ ىذلا وه اذهو 1 باذعلاو ميعنلاب لولم وي الو 3 باسحلاو ثعبلاب نوقدصي ال موق

 هنإ# لاق مث : «الك# هلوقب مهل رجزلاو عدرلا رّرك «ةركذت هنإ ًالكإ» نآرقلا ظعاوم نع نوضرعي

 ءاش نمف# ةداعسلا مهسفنأل اودارأ ول مهظاعتال ةيفاك ء ةغيلب ةظعوم نآرقلا اذه نإ ىأ «ةركذت

 هب نوظعتيامو ىأ «هللا ء ءاشي نأ الإ نور كذي امو هادهب عفتناو . هيف اب ظعتا ءاش نمف ىأ «هركذ

 ناك امم « . فيرشلا هبلق نع حيورتو لكي يبنلل ةيلست هيفو . اوظعتيو اوركذتيف ىدهلا مهل هللا ءاشي نأ الإ

 ىقتي نأل لهأ العو لج وه يأ «ةرفغملا لهأو ىوقتلا لهأ وهإ هل مهبيذكتو مهضارعإ نم هرماخي
 هباذع ىقتي نأب قيقح ىأ : ىسولالا لاق هتمحر ةعسو همركل بونذلا رفغي نأل لهأو « هباقع ةدشل

 وهو ةيآلا هذه أرق هللا لوسر نأ سنأ نع ثيدحلا يفو "”هعاطأو هب نمآ نم رفغي نأب قيقحو . عاطيو

 انأف الإ | يعم لعجي ملف يناقتا نمف ىقنأ نأ لهأ انأ : مكبر لاق » لاق مث «ةرفغملا لهأو ىوقتلا لهأ

 . 9 «هل رفغأ نأ لهأ
 : يلي اوف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هال تلا

 ١ - قاقتشالا سانج نيتظفللا نيب نأ امك «ريسيو . . ريسع# نيب قابطلا .
 . «رفسأ اذإ حبصلاو# نيبو «ربدأ ذإ ليللاو» نيب ةلباقملا - "

 . عينشتلاو خيبوتلا يف ةدايز «ردق فيك لتق مث هردق فيك لتقف ةلمجلا راركتب بانطإلا -

 . «روقانلا ىف رقن اذإف» قاقتشالا سانج - 4

 , «رجهاف زجرلاو ءرهظف كبايثو * ربكف كب رو# صاصتخالا ةدافيال لوعفملا ميدقت ©

 . «رخأتي وأ مدقتيإ# نيبو «ءاشي نم يدهمو ءاشي نم هللا لضي كلذك# نيب قابطلا +

 ؟ «نيضرعم ةركذتلا نع مهل امفإ» ماهفتسالا قيرطب خيبوتلاو عيرقتلا بولسأ -

 . ددعتم نم عزتنم هبشلا هجو نأل «ةروسق نم ترف * ةرفنتسم رمح مهنأك# يليثمتلا هيبشتلا - 8

 . ةهلستحو يذمرتلاو دمحأ هاور (9) ,. ا“ه / 23[



 همايقلا ةروس (اله) 0

 نيلئاق ىأ ؟ «رقس ىف مككلس ام + نيمرجملا نع نولءاستي# لمحلا ضعب فذحب زاجيإالا

 نيبطاخملا مهف ىلع ًاداتعا فذحف . رقس يف مككلس ام : مهل

 ؟ «رقس ام كاردأ امو# ميخفتلاو ليوهتلل ماهفتسالا - ٠

 ضوخلا ىف لخاد هنأ عم ركذلاب هصخ #«نيدلا مويب بذكن انكو# ماعلا دعب صاخلا ركذ ١

 . بنذلا اذه ميظعت نايبل نيضئاخلا عم لطابلاب

 لثمو «ربكلا ىدحإل اهنإ« رفسأ اذإ حبصلاو + ربدأْذإليللاو  رمقلاو الك لثم عّصرملا عجسلا - ١

 فلا دب

300 . 

 ١١ 22 .ِ- 0 روس () ا 7 070

 م 0

 . ناهيالا ناكرأ دحأ وه ىذلا « ءازجلاو ثعبلا » عوضوم جلاعت يهو « ةيكم ةمايقلا ةروس

 امو « راضتحالا دنع ناسنإلا ةلاح نعو « اهدئادشو ةعاسلاو « اهلاوهأو ةمايقلا لع صاخ هجوب زكرتو
 . ةمايقلا ةروس تيمس كلذلو 3 بعاتملاو بعاصملا نم ةرخآلا ُْق رفاكلا هاَملي

 هيف بير أل قع فعلا نأ ىلع 3 ةماوللا سئفنلابو ةمايقلا مويب مّسقلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا

 ىلب ؟ هماظع عمجن نل نأ ناسنإالا بسحيأ « ةماوللا سفنلاب بيق الو » ةمايقلا مويب مسقأ ال»
 . «هنانب ىوسن نأ ىلع نيرداق

 :ونفتلا نيتي ء رمقلا هيف فسخي يذلا . لوهملا مويلا كلذ تامالع نم ًافرط تركذ مث *
 سمشلا عمُجو , رمقلا ١ فسخو ءرصبلا قرب 4 "0 باسحلل رشبلاو قئالخلا هيف عمجو

 «رّفتسملا رئئموي كبر ىلإ َرَزَو ال الك ؟رفملا َنيأ رئثموي ناسنإلا لوقي .رمقلاو



 هل

 مالسلا هيلع ناك دقف . هيلع ليربج ةوالتءدنع نآرقلا طبضب لوسرلا ماتها نع ةروسلا تثدحتو #

 الو ةوالتلل عمتسي نأ ىلاعت هرمأف . هولتي امظفح يف عرسيل هعم هناسل كرحيو ٠ ليربج ةعباتم يف هسفن دهجي

 انيلع نإ مث« هنآرق ْمِبَاف هانأرق اذإف «هنآرقو هعمج انيلع نإ ههب لجعتل كناسل هب كرحت اله هب هناسل كرحي

 . © هنايب

 مههوجو ءادعسلاف . ءايقشأو ءادعس : نيقيرف ىلإ ةرخألا ىف سانلا ماسقنا ةروسلا تركذو

 لذلا اهولعي ةمتاق ةملظم مههوجو ءايقشألاو « العو لج 'برلا ىلإ نورظني « راونألاب الألتت ةئيضم

 «ةرقاف اهب لعفي نأ نظت * ةرساب رلكموي هوجوو + ةرظان اهمر ىلإ . ةرضان رذثموي هوجو ةرتقلاو

 ىقليو . دئادشلاو لاوهألا نوكت ثيح . راضتحالا تقو ءرملا لاح نع ةروسلا تثدحت مث

 هنأ نظو ؟ قار نم ليقو * يتارعلا تغلب اذإ الك »و نايبحلا ىف نكي ملام قيضلاو :بركلا نم داستالا

 مث» +٠ ىلوتو بذك نكلو ٠ ىّلص الو قدص الف * قاسملا رئئموي كب ر ىلإ ٠ قاسلاب قاسلا تفتلاو ٠ ٠ قارغلا

 4 . . ىطمتي هلهأ ىلإ بهذ

 نأ ناسنإلا بسحيأ# ةيلقعلا نيهاربلاو ةلدألاب داعملاو رشحلا تابثإب ةميركلا ةروسلا تمتخو

 ركذلا نيجوزلا هنم لعجف + ىّوسف قلخف ةقلع ناك مث ؟ ىمي ينم نم ةفطن كي ملأ ٠ ىدّس كرتي
 ؟ «ىتوملا يحي نأ ىلع رداقب كلذ سيلأ + ىثنألاو

 ذل ذي

 « ىتوملا يمحي نأ ىلع رداقب كلذ سيلأ . . ىلإ . . ةمايقلا مويب مسقأ ال» : ىلاعت هللا لاق

 . ةروسلا ةياهن )1١( ةيأ ىلإ )١( ةيأ نم

 : ةغبانلا لاق ةنانب عمج اهسفن عباصألا وأ عباصألا فارطأ : نانّبلا «هنانب» : صتحفغللا

 (١1لقعي ةفاطللا نم داكي منع هنانب هنأك صخر بلفخمب

 : ةمرلا وذ لاق رصبلا شهديف قربلا ىلإ رظنلا هلصأو ريحتو تهبو عزف 4قربو

 (”قربي داك ًارفاس يم هينيعل تضرعت ميكخلا نايقث نأ ولو

 ةرشبلا لامجو ةمعنلا : ةرضئنلاو . ةللهتم ةقرشم ةنسح 4«ةرضان» هيلإ ءىجتلي نصحو أجلم «رّزَو»
 هتحالكو هسوبع ىف دتشا اذإ ههجو رسب : لاقي سوبعلاو ةحولكلا ةديدش «ةرماب# ةليمحلا ةقارشإلاو

 يف رتخبتي « ىطمتي9هرهظ راَقَف ترسك ىأ ةبيصملا هترّمَف : لاقي ميظعلا رمألاو ةيهادلا : ةرقافلا «ةرقافإ
 . اربكو ًالايتخا هتيشم

 )١( طيحملا رحبلا (7.4 74 يبطرقلا ريفت 4/ ٠87



 ةمايقلا ةروس (ال8) 46

 َنيِردَق لب قد ,ةماظع عَمَجن نّلَأ نسنإلا بسحب يح ةَماوْلآ سْفَنلأب مقا الو ند ةمليقلا موي مقال
 »اى ار. وعام مصاص لس سد سس

 >9 ةمليقْلا موب نبأ لكس 47 ,همامأ رجفيل ناسنإلا ديرب لب 529 مأَنب ىوسن نأ خلع

 مسقأ الوإ) ءازجلاو باسحلا موي . ةمايقلا مويب مسقأ يأ «ةمايقلا مويب مسقأ الط : ركسيقفللا
 لعفو . تاعاطلا كرت ىلع اهبحاص مولت يتلا «. ةيقتلا ةنم ؤوملا سفنلاب مسقأو ىأ «ةماوللا سفنلاب

 مسقلا لبق «ال# ةدايز برعلا مالك يف رهتشا دقو . مسقلا ديكأتل ال : نورسفملا لاق تاقبوملا

 هريدقت فوذحم مسقلا باوجو . مسق ىلإ جاتحي ال ثيحب ءالجلاو حوضولا نم هنأك . مالكلا ديكأتل
 مويب ىلاعت مسقأ . . ؟ 2” #هماظع عمجن نل نأ ناسنإالا بسحيأ#» هلوق هيلع لد « نبساحتلو نشعبتل »
 عم بينتو رفغتستو ٠ هللا بنج ىف ريصقتلا ىلع اهبحاص مولت يتلا سفنلاب مسق ةأو « هلوهو همظعل ةمايقلا

 تدرأ اذام : هسفن مولي الإ هارت ام نم ملا نإ « نم ؤملا سفن يه : ىرصبلا نسحلا لاق اهناسحإو اهتعاط

 نل نأ ناسنإلا بسحيأ # ؟اهبتاعي الو هسفن بساحب الو يىضعمي رفاكلا نإو ؟ يلمعب تدرأ أذامو ؟ يمالكب

 ثعبلل بذكملا . رفاكلا ناسنإلا اذه نظيأ يأ 5 عيرفتلاو خيبوتلل ماهفتسالا #هماظع عمجن

 نب يدع » ىف ةيآلا هذه تلزن : نورسفملا لاق ؟ اهقرفت دعب هماظع عمج ىلع ردقن نل نأ . روشنلاو

 ؟ هرمأ فيكو ؟ نوكي ىتم . ةمايقلا موي نع ينثدح : دمحم اي لاقف لكي هللا لوسر ىلإ ءاج «ةعيبر
 هللا عمجب فيك ؛ ءكلب نموا يلو دمعلاب كايا لع ويلا كلذ تنياعول : لاقف كي هللا لوسر هربخأف

 اهعمجن ىلب يأ «هنانب يوسُت نأ ىلع نيرداق ىلبإ) هيلعادر للاعت لاق "ةيآلا هذه تلزنف ؟ ماظعلا

 : ًاماثتلا اهفطلاو ءازجأ اهقدأو 5 هئاضعأ رغصأ يه يتلا . هعباصأ فارطأ ديعن نأ ىلع نورداق نحنو

 ةقدو « ميلا ةبارغ نم اهيف ال - عباصألا سوءر يهو  نانبلا ىلاعت ركذ امئإو ؟ ماظعلا رابكب فيكف

 ف ىرحأ طوطخ اهلئامت ال . ناسنإ | عباصأ فارطأ ىف يتلا ةقيقدلا فيواجتلاو طوطخلا نأل ٠ . عنصلا

 ناسنرالا ةيصخش قيقحت يف عباصألا تامصب ىلع نودمتعي كلذلو . ضرألا هجو ىلع رخآ صخش عباصأ

 ىلع رمتسي نأ راكنإالا اذبب ناسنإالا ديري لب يأ «همامأ رجفيل ناسنإالا ديري لب# "هرصعلا اذه ىف
 الإ مه هل سيل ناويحاك قلطنيو و نيدوأ قّلُخ نم عزاو نود « ماثآلاو تاوهشلا ىلع مدقيو . روجفلا

 رفاكلا اذه لأسي ىأ 4ةمايقلا موي ناّيأ لأسي» اهب بذكيو ةمايقلا ركني كلذلو ؛ ةيميهبلا هتاوهش لين

 )١( ليهستلا رظنا ١517/4 يمولألاو ١78 /794 ىزارلل ريبكلا ريسفتلا (7) 1437/5 نزاخلا ريسفت (7) 71/. /4 ىواصلا ةيشاحو . */ /711

 )*( طوطخلا هذهو « تاماودوأ . وارعوأ . ساوقأ » لكش ىلعوه اماهنم . ةقدلا يف ةيهانتم ةقيقدطوطخب ةَطغم عباصألا ةرشب نأ ًايملع تبث

 ام رظنا . نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف « ماهيبالا ةمصبب ناسنإالا زيمت تحبصأو ًايمسر لودلا اهتدمتعا اذهو , رخآ اهيف ناسنإ هياشي نأ نكمي ال

 ةحفص ةيملعلا ةزجعملا هذه لوح « نارقلا مولع ىف نايبتلا م انباتك ىف هانبتك ) 5"١ ( ,



 59 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 نبأ دموي نلسإلا لوقي يد رمَقْلاَو سمشلا ممجو يد رمَفْلاَىسَحو ١ رصبلا قرب اذِ
 7-5 ربع اسو اء اس ع

 مدقامب قسمي نسالا اندلع © رَمَتَسمْلا ذوي كبر لإ 50 زوال الع هج رقما

 5237 تط ,هريذاعم قل ولو يح ةريصب 4 ءهسفن : لع ناسنإلا لب 0 را

 انه لا ؤسلاو : ىزارلا لاق ؟ ةمايقلا موي مويلا اذه نوكي ىتم  بيذكتلاو ءازهتسالا ليبس ىلع  رجافلا

 بذكيو داعملا ركني كلذلو ؟ #دعولا اذه ىتم نولوقيو# هريظنو , ةعاسلا مايقل دعبتسمو تنعتم لاوس

 ىف لاسرتسالا ىلإ هعبط ليمي ىذلا ناسنإالا نأ #همامأ رجفيل# ةيآلا نم ضرغلاو . روشنلاو ثعبلاب
 هيلع صغنتت الئل تاومألا ثعبو ءرشنلاو رشح اب رقي داكي ال : تاذللا نم راثكتسالاو . تاوهشلا

 , "”ةمايقلا موي ناي : ةيرخسلاو ءزهلا ليبس ىلع ًالئاق . كلذل ًاركنم ًادبأ نوكيف « ةينامسجلا تاذللا

 0 ا غاز اذإف يأ «رصبلا قرب اذإفإط نيركتملا ءال ؤه ىلع در ىلاعت لاق

 موي امهنيب عمج يأ «رمقلاو سسمشلا عمجوإ ملظأو هءوض بهذ ىأ «رمفلا فسخو» رطاخملاو

 ءرحبلا ىف نافذقي مث ةمايقلا موي ناعمجي : ءاطع لاق رافكلا ىلع ًاباذع انوكيل رانلا ىف ايقلأو . ةمايقلا

 خريآ مويلا كلذ ىف رفاكلا رجافلا لوقي ىأ «رفملا نيأ ٍذئموي ناسنإلا لوقي# ©"”ىربكلا هللا ران نوكيف

 رلئنيح رارف ال هنأب هملعل . سيآلا لوق لوقي ؟ ةيهادلا ةثراكلا هذه نم ىجنملاو رارفلا نيأو ؟ برهملا

 0-0 ع هل أجلم الف ء لوقلا كلذ نع رجزنيو عدتريل يأ . رارفلا بلط نع هل ٌعدر «رزو الًالك#»

 ىسولألا لاق قئالخلا عجرمو ريصم هدحو هللا ىلإ يأ «رقتسم ا ٍنئموي كبر ىلإ» هللا باذع نم

 4 نايب تايآلا نم دوصقملاو . . . "”هريغ محل ىجنم الو أجلم ال . دابعلا رارقتسا هدحو العو لج

 رومألا نم هدهاشت ام مظع نمو ؛ لاوهألا ةدش نم راحتو عشختو .ةمايقلا موي رهبنت راصبألاف . ةرخآلا

 دقف تاهيه نكلو « ضخما رواجا :ءيحوو . هلشر بهذيو : .هلقع نشيطي ناسجالاو . ةميظعلا

 عيمجب مويلا كلذ يف ناسنإالا ربخي ىأ «رخأو مدق مب ذئموي ناسنإلا أّبيد ةايحلا تهتناو ةمايقلا تءاج

 ةنس نم :+ ةتاذع ليفي .ةرخخأ امو . هتايح ىف اهنم همدق ام « اهريقحو اهميظع . اهريبكو اهريغص « هلامعأ

 لمع نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح ةنس نس نم ) ثيدحلا يفو '“ةحيبق وأ بيط ةعمس نمو « ةئيسوأ ةنسح

 نم ٌرزوو اهرزو هيلعف ةئيس ةنس نس نمو « ءىش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم . ةمايقلا موي ىلإ اهب
 ؟دبف هيلا لع سلال يور رول يا علا نايف ويب بالا ين اير

 كسفنب ىفكإ# هلوقك رخآ دهاش ىلإ جاتحي ال ٠ . هعينص حبقو . هلمع ءوسو . هسفن ىلع دهاش وه لب يأ
 ىلع دهاش ناسنإالا : سابع نبا لاق ةمالعو ةيوارك ةغلابملل «ةريصب» ىف ءاملو «ًابيسح كيلع مويلا
 ءاجولو ىأ #هريذاعم ىقلأ ولو» ":هحراوجو . هالجرو . هرصيو « هعمس هيلع دهشي . هذحو هسفقن

 «تروك سمشلا اذإ# ىلاعت هلوقك ارّوك دارملا نأ دهاجم نع يورو ١١ /59 ىربطلا ريسفت (؟) ؟18./# . ىزارلل ريبكلا ريسفتلا (1)
 نبا نع يور ام ىنعم اذه (14) ١1٠/59 يناعملا حور (") . ةمايقلا نع مالكلا نآل هبساني الو . برغملا نم اعلطف اعمج دارملا : ليقو
 ١١8 /79 يربطلا ريسفت (7). حاحصلايف ثيدحلا (5) . هرخآ يف رخأ امو هرمع لوأ يف مدق امب: ليقو حجرألا وهو دوعسم نباو سابع
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 م سرت سا ا ترص ور لس ص ع هل هلق رص را سس سد ساحر ١

 نإ مث 52 ,متاعرق عبق هلئارق اذإف 02 ,هلاكرقو هعم انيلع نإ مه هب لجعتل كناسل هب كرحن ال
 سل ١ يح حس

 لل لني تح و لس صر رع ع ل

 هجر لإ 2 ةَرضَن دبََْي هوجو جر ةرألا نورتو يح ةلجاعلا نوبحت لب اًلكح 07 ,هنايب انيلع

 يو ةرظان
 لاق اهيلع ةنيب ةجحو . هسفن ىلع دهاش هنأل . كلذ هعفني ال هنإف . هروجفو همارجإ رّزربيل ةرذعم لكب
 هعفني ال هنإف . ةجحو رذع لكب ىتأو . اهنع لداجو . هسفن نع رذتعا نإو ناسنإالا نأ ىنعملا : رخفلا

 ىلإ ثيدحلا لفتنا نايبلا اذه عبو .. تاقبوملا نم تفرتقاو تنج امب '"'هسفن ىلع دهاش هنأل كلذ

 يأ «هب لجعتل كناسل هب كرحت الإط هلوسر ًابطاخم ىلاعت لاقف ليربج نع يحولا يقلت ةقيرطو « نآرقلا

 تأفتي نأ ةفاخم هظفحسب لجعتت نأ لجأل ؛ اما هيجل موو 221

 عبتاف هانآرق اذإف هظفحت نأو دمحم اي كردص ىف هعمجن نأ انيلع نإ ىأ «هنآرقو هعمج انيلع ْنإ» كنم
 نإ مث#» هتءارق ءانثأ كيتفش كرحت الو , غرفي ىتح هعاجسال تصنأف . ليربج كيلع هأرق اذإف يأ «هنآرق
 : سابع نبا لاق . هماكحأو هيناعم نم دمحم اي همهف كيلع لكشأ ام نايب انيلع نإ مث يأ «هنايب انيلع
 نأ ديري هنم تلفني نأ ةفاخم . هيتفشو هناسل هب كرحي ناكف . ةدش ليزنتلا نم جلاعي يو هللا لوسر ناك

 هيلع ليربج هاتأ اذإ كلذ دعب ِكيهللا لوسر ناكف . تايآلا <« . . كناسل هب كرحت الإ هللا لزنأف هظفحي
 #هنأرقو هعمج انيلع نإ8# سابع نبا لاق '' لجو زع هللا دعو ابك هأرق بهذ اذإف « . عمتساو قرطأ مالسلا

 ىلإ ردابي ٍةلكناك : ريثك نبا لاقو 7 كناسلب هنيبن نأ : لاق «هنايب انيلع نإ مثإ» تصنأو عمتساف : لاق
 ىف هعمجي نأ 2 لسكر اذل ميحسابا لجو زع هللا هرمأف . هتءارق ىف كلملا قباسيو ٠ نآرقلا ذخأ

 حاضيإو هريسفت ةثلاثلاو . هّتوالت ةيناثلاو ٠ هردص يف هعمج ىلوألا ةلاحلاف . هحضويو هل هنيبي نأو . هردص

 نوبحُي لب ًالك» ةكم رافك ًابطاخغ ىلاعت لاقف نيدلا مويب نيبذكملا نع ثيدحلا داع مث و دانعت

 الو ثعب ال نأ متمعز امك رمألا سيلف . نيكرشملا رشعم اي اوعدترا ىأ «ةرخآلا نورذتو « ةلجاعلا
 يف نوركفت ال كلذلو « ةيقابلا ةرخآلا نوكرتتو « ةينافلا ايندلا نوبحت موق متنأ لب . ءازج الو باسح
 اهذئاذلو ايندلا نورث ْؤي سانلا نأ ىلاعت ركذ ل #ةرضان ذئموي هوجو# ىقبأو ريخ اهنأ عم ةرخآلل لمعلا
 . راربأ : نيقيرف ىلإ قلخلا ماسقنا نم ةمايقلا موي نوكي ام فصو . ةيقابلا اهتارسمو ةرخآلا ىلع ةينافلا
 رورسلا ةشاشبو « ميعنلا رثأ نم ٠ ةئيضم ةنسح ةقرشم ةمايقلا موي ةداعسلا لهأ هوجو ىنعملاو راجفو

 . اهبر لالج ىلإ رظنت يأ «ةرظان اهبر ىلإ» # ميعنلا ةرضن مههوجو يف فرعت## ىلاعت هلوقك . اهيلع

 لاق باجح الب ميركلا ههجو ىلإ رظنلاو العو لج ىلوملا ةيؤر ةنجلا لهأل ميعن مظعأ . هلامج يف ميهتو

 صوصنلا تدرو كلذبو .  قلاخلا ىلإ رظنت يهو رضنت نأ اط قحو . قلاخلا ىلإ رظنت : يرصبلا نسحلا
 . دمحأو ناخيشلا هجرخأ (7) . 5977 /# . ريبكلا ريسفتلا )١(

 . نيحيحصلا يف ةتباث سابع نبا نع ةياورلا هذه (*)
 . ١١١ /59 ىربطلا ريسفت (6) . 87/5 /7 ريثك نبا ريسفت رصتخم (5)



 دلل نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 نم لقو يو قارتلا َتْعَلب اذ الع نيو ٌةَرقاَ اَبب َلَعْفَي تأ نظن يو ٌةَرماَب طوي هوجو
 ٌقدصالف «ج ٌقاَسمْلا ذوي كبر نإ يي قاسلأب قالت َمَتلاَو يقارن هنأ نظو قار

 يد َلوَنَو بدك ن كلو © ٌلصالَو
 . حولكلاو سوبعلا ةديدش « ةحلاك ةسباع ةمايقلا موي هوجوو يأ مةرساب راشموي هوجوو# '”ةحيحصلا

 مصقت ٠ ىمظع ةيهاد اهب لزنت نأ عقوتت يأ «ةرسقاف اهب لصعفي نأ نظنإ» ميحجلا لهأ ءايقشألا هوجو يهر

 . "ةكلاه اهنأ نقيتست سباع ةحلاك ةمايقلا موي نوكت راجفلا هوجو هذه : ريثك نبا لاق , رهظلا راقف
 ةلعالا زار فرحت حدر #« الكوع «يقارتلا تغلب اذإ ًالك» رهظلا راقف رسكت ةيهاد اهم لحت نأ عقوتتو

 راد ايندلا نإف . رطاخملاو لاوهألا نم مكيديأ نيب امل اوهبنتو . كلذ نع نيكرشملا رشعم اي اوعدترا ىأ

 ناسنرالا فراشو « '”ردصلا ىلاعأ #يقارتلاه حورلا تغلب اذإو « ةينملا سأك اوعرجتت نأ دب الو ٠ ءانفلا

 : رحبلا ىف لاق ؟ هيف وه امم هيفشيو هيقري نم : هؤابرقأو هلهأ لاقو يأ « قار نم ليقوإ» توما ىلع

 ىلعأ ماظع يهو - ىقارتلا ا غلبت نيح . ةرخآلا لحارم لوأ وهو . توملا ةبوعصب ىلاعت مهركذ

 هنأ رضتحملا ا «قارفلا هنأ نّظو#» ؟(© ضي رملاذه يفشيو بطيو يقري نم : هلهأ لاقف ردصلا

 يقاس ىدحإ تمتلاو ىأ # قاسلاب قايسلا تفتلاو# توملا ةكئالم هتنياعمل . لاملاو لهألاو ايندلا قرافيس

 , " نفكلا يف اتفتلا اذإ هاقاس امه : نسحلا لاق هتاركسو توملا برك ةدش نم . ىرخألا ىلع رضتحملا

 نم كلذ نوكيف . هبركو توملا ةدش عم « ايندلا ةقرافم ةدش هيلع تعمتجا دارملا نأ سابع نبا نع يورو

 امك . ةرخآلا برك ةدش عم « ايندلا برك ةدش هيلع يقتلي ثيح « ميظعلا لئاشلا رمألل ليثمتلا باب

 العو لج هللا ىلإ ىأ «قاسملا دئموي كبر ىلإ» ©" اهتدشل ةراعتسا ؛ قاس نع برحلا ترمش :لاقي
 دابعل ١ عجرم يأ : نزاخلا لاق رانلا وأ ةنجلا ىلإ نوقاسُي مث . راجفلاو راربألا هدنع عمتجي . دابعلا قاسم

 لاقف بذكملا دحاجلا لاح نع ىلاعت ربخأ مث . . 2مهنيب لصفيل ةمايقلا موي هيلإ نوقاسي . ىلاعت هللا ىلا

 اهنأ ىلع روهمجلاو : نايح وبأ لاق نمحرلل لصي ملو . نآرقلاب قدصي مل يأ # ىّتلص الو قدص الف»

 2 موزحم ينب هموف ةيشمو هتيشم تناك اهنإف « ىّطمتي» هلوق يف هب حرصت نأ تيداكو « لهج يبأ» ىف تلزن

 ىلإ بهذ مث# ناعالا نع ضرعأو . نآرقلاب بذك نكلو ىأ #ىلوتو بذك نكلو# « اهنم رثكي ناكو

 حيحص ىفو ثيدحلا « . . رمقلااذه نورت اى ًانايع مكبر نورتس مكنإ و نيحيحصلا يف درو ام هديؤيو ٠ ةنسلا لهأ بهذموه اذه )١(

 ةيآلا اولوأو . ةرخآلا يف هللا ةي ؤر ةلزتعملا ركنأو « ىلاعتو كرابت مهبر ىلإ رظنلا نم مهيلا بحأ ًائيش اوطعأ ايف باجحلا فشكيف ٠ ملسم

 نزاخلا ريسفت يف ةيفاو ةلدألا رظناو . رجلا فرحريغب ىدعتي رظتنا ىنعمب رظن نأل لطاب اذهو , اهبر باوث رظتنت ةرظتنم ىنعمب «ةرظانإ»
 هاله / ريثك نبارصتخم 15 ١)١(

 : ةمصلا نبا لوق هنمو . توملا نم برقلا نع يقارتلا سفنلا غولبي ىنكي هنأ ملعاو : يزارلا رحفلا لاق (*)

 يقارتلا مهسوفن تغلب دقو أهنع تعفاد ةميظع برو

 . "9 . / طيحملا رحبلا رظنا (9) . ١7/758 ىربطلا ريسفت (5)

 مو 9 /8 طيحملا رحبلا (8).؟"85 /8 طيحملا رحبلا (؟/) .8١ا//5 نزاخلا ريسفت (1)
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 لس ع خل رص ع ع سس سل 2 30 ا اصرخ

 كرب نأ نسنإلا ُبَسْحيَأ ٍ ة1واف كل لوا م كواَف كل وأ ص عمتي ءهلهأ لإ بهذ مث

 ماس جا ا 9 للص يصر لع ص يي

 يجول هنم لع © ئوسف قلق ةَقلع نك مث قرون نإ ةفطن كيل  ىدس
 غور ضيم سس

 يح قومْلا ىتح نأ جإع ردم ب كلا سيلا م هةنالاو ركّدلا

 يأ «ىلوأف كل ىَلْوَأ# ءاليخلاو ربكتلا نع ةرابع كلذو . هتيشم ىف رتخبتي بهذ ىأ «ىطمتي هلهأ
 يف لثملا بهذم تبهذ برعلا ةغل يف ةرابعلا هذه : نورسفملا لاق كل ليو مث يقشلا اهيأ اياكل ليو

 رشلا كيلو يأ هنم اندو هبراق اذإ ءيشلا هيلو نم ليضفت لعفأ اهنأ اهلصأو . ديدهتلاو ريذحتلاو فيوختلا
 ىلنأ) ١ هل لاق مث لهج يبأ ديب ذخأ ِهِكَي يبنلا نأ ىور .٠ . . كرمأل هبتناو رذحاف « كبيصي نأ كشوأو

 تنأ عيطتست ال هللاو ؟ ينددهتو دمحم اي يندعوتتأ لهجو با لافف «ىلوأف كل ىلوأ مث ٠ ٠ ىلوأف كل

 كل ىلوأ مُث» ةلتق رش ردبب لتق نأ ثبلي مل مث ٠ ىداولا لهأ رعأل ينإ هللاو ٠ ًائيش يب العفت نأ كبرو

 رذحاف . فيوختلاو ريذحتلا كيلع رركأ ينإ : لوقي هنأك . ديعولاو ديدهتلا ىف ةغلابم هررك *« ىلوأف

 ةروسلا رخآ يف ركذ . ثعبلا ناكمإ ةروسلا لوأ لمد الف لب + رقعلا كلور لك كسفنل هبتناو

 . ًالمه كرتُي نأ ناسنإلا نظيفأ ىأ ؟ «ىدٌّس كرتُي نأ ناسنالا بسحيأ# لاقف روشنلاو ثعبلا ىلع ةلدألا
 ا د ل وم د وو هو 98 0

 نم ةفيعض ةفطن ناسنإالا اذه ناك امأ ى يأ ريرقتلل ماهفتسالا 4 ىنُي ينم نم ةفطن كي ملأ» نابسحلا اذه

 يرجي يذلا ينملا نم قولحم هنإ لوقي هنأك هلاح ةراقح نايب ضرغلاو ؟ ماحرألا ف بصُيو قاري . نيهم ءام

 هبشي دمجتم ظيلغ مد نم ةعطق كلذ دعب حبصأ مث ىأ #ىوسف قلخفةقلع ناك مث# لوبلا ىرجم

 هنم لعجفإ» ميوقت نسحأ يف اهنقتأو هتروص ىؤسو . ةروص لمجأ يف هتردقب هللا هقلخف ٠ ةقلعلا

 لصأ وه اذه . ىلاعت هتردقب ىثنأو ًاركذ : نيفنص ناسنإإلا اذه نم لعجف يأ « ىشنألاو ركذلا نيجوزلا
 نأ ىلع رداقب كلذ سيلأ» ؟ هللا ةعاط ىلع ربكتي نأ فيعضلا اذه لثمب قيلي فيكف ٠ ةكرتو اسوا
 نم ناسنإالا دجوأو . ةبيجعلا ءايشألا هذه أشنأ ىذلا « ميكحلا قلاخلا هليالا كلذ سيلأ يأ * ىتوملا يبحب

 أرق اذإ ناك ٍةكَ يبنلا نأ ىور ريدق ءيش لك ىلع هنإ ىلب ؟ مهئانف دعب قلخلا ةداعإ ىلع رداقب . نيهم ءام

 . (ىلب مهللا كناحبس » : لاق ةيآلا هذه

 : يلب ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةيركلا ةروسلا تنمضت : ةعغال لا

 ١ #بذكو . . قدص#» نيب كلذكو رخو . . مدقإ# نيب قابطلا .

 هلثمو ؟ «هماظع عمجنل نأ نأ ناسنإالا ةيسعاو خيبوتلا صرغب ٍيراكذللا ماهفتسالا - 7

 ١١7/19 يبطرقلا ريسفتو #7 /# . ريبكلا ريسفتلا رظنا )١(



 101 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 . راكنإالاو داعبتسالا ماهفتسالا نم ضرغلاف 4ةمايقلا موي نايأ لأسي# رمألا ققحت داعبتسا

 ىلإ ٠ ةرضان رثئموي هوجو# نيمرجملا هوجو ةحالكو . نينم ؤملا هوجو ةراضن نيب ةفيطللا ةلباقملا
 1 خلا © . 1 ةرسماب رتئموي هوجوو# نيبو «ةرظان امر

 . #قاسملا»و «قاسلا# ظفل نيب صقانلا سانجلا 5

 . لكلا ةدارإو ءزجلا قالطإ باب نموهف ةلمجلا نع هجولاب ربع «رذئموي هودجوإ لسرملا زاجملا -

 ًاعينشتو هل ًاحيبقت بطاخملا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا هيف * ىلوأف كل ىلوأ# تافتلالا

 فسخو ٠ رصبلا قرب اذإف»ط لثم عصرملا عجسلا عيدبلا ملع يف ىمسيو لصاوفلا قفاوت - 4

 . نأرقلا صئاصخ نم اذهو «رفملا نيأ رذئموي ناسنإلا لوقي , رمقلاو سمشل | عمجو ىرمقلا

 , مالسلاو ةالصلا هيلع دمحن ةزجعم

 اجا 0 ها ى* مداتيلالا هم ناو ) ( 0 02 (َ
 2. 1 7-0 ا 0-20 1 23 ١ 1 0 يمر 1 6 در وس 7 2

 ٍ 0/7 5 6-0 تالي اردحإ اهناّجأو 71 546

 نع ثدحتت صاخ هجوبو . ةرخآلاب قلعت ًارومأ جلاعت يهو « ةيندملا روسلا نم رهدلا ةروس *

 ةيكملا ردوسلا وحب وف ةووسلا رج ناكر داك ميعنلا تانج يف ةماقإالاو دلخلا راد يف « راربألا نيقتملا ميعن

 . ةعونتملا اهعيضاومو اهبولسأو اهتاءاحبرال

 نم دباملك ا عونا ومو . راوطأ يف ناسنإالا قلخ يف هللا ةردق نايبب ةميركلا ةروسلا تأدتبا

 نم نيح ناسنإإلا يلع ىنأ له ساوحلا رئاسو رصبلاو عمسلا هل ىلاعت هللا لعج ثيح « ةدابعلا عاونأ
 . «ًاريصب ًاعيمس هانلعجف هيلتبن ,جاشمأ ةفطن نم ناسنإالا انقلخ انإ * ًاروكذم ًائيش نكي مل رهدلا



 ناسنالا ةروس (ا/9) 134

 0 ا ًاروفاك اهجازم

 ماعطإو 3 رذنلاب ءافولاب ميعصرلا 5 0000 نم ءىشسب ءادعسلا ءال وه فاصوأ تركذ مث م

 مويلا كلذ نم مهنمأ لك ىلاعت هللا نأ تركذو 3 هللا باذع نم فونخلاو ٠) هللا ةأاضرم ءاغتبا ءارقفلا

 ىلع ماعطلا نومعطيو « ًاريطتسم هرش ناك أموي نوفاخيو رذنلاب نوفويإ هوجولا هيف نق علك ىدلإا سرعلا

 . تايآلا «ًاروكش الو ءازج مكنم ديرن ال هللا هجول مكمعطن امنإ « ًاريسأو ًاهتيو ًانيكسم هبح

 هللا مهابح امبو .ةماقإالا راد يف ةماركلاو رجألا نم هللا دنع مهل امب مهفاصوأ ركذ دعب - تداشأو #

 تان ا اا نق ا يدي د اويل تالانوا دلما ب

 . «ًاليلذت اهفوطق تللذو اههالظ مهيلع ةينادو ٠ ًاريرهمز الو ًاسمش

 0 ملل م ماع موا : درس ىف ةروسلا تعباتتو *

 ةضف نم ريراوق هاريراوق تناك باوكأو ةضف نم ةين 0 عوامل

 نادلو مهيلع فوطيو ه ًاليبسلس ىمست اهيف انيعهًاليبجنز اهجازم ناك ًاسأكاهيفنوقسيو ًاريدقت اهو ردق
 5 «ًاروثنم ًاؤل ؤل مهتبسح مهتيأر اذإ نودلخم

 ءىيضتسي بقاث ركف وأ . يعي بلق هل ناك نمل ةركذت نآرقلا اذه نأ نايبب ةميركلا ةروسلا تمتخ
 ٠ ًابكح ًايلع ناك هللا نإ هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو« ًاليبس هبر ىلإ ذخت ءاش نمف ةركذت هذه نإ# هرونب

 . «أبلأ ًاباذع مهل دعأ نيملاظلاو هتمحر يف ءاشي نم لخدي

 «أملأ ًاباذع مل دعأ نيملاظلاو . . ىلإ . . رهدلا نم نيح ناسنإلا ىلع ىتأ له# : ىلاعت هللا لاق
 . ةروسلا ةياهن )١( ةيأ ىلإ )١( ةيآ نم

 طلخ اذا ءيشلل لاقي . فارشأو فيرش لثم جيشمو جشم عمج طالخأ «جاشمأ» : :يحتغلاا
 رشتنا ءىشلا راطتسا : لاقي راشتنالا ةياغ ًارشتنم «اراطتسم# ىلعمو ًاظفل طيلخك جيشم :ه

 نم نوكي ام دشأ ريرطمقلا : شفخألا لاق هؤالب لوطي ىذلا بيصعلا ديدشلا : د
 بارشلا : 0 #ًاليبسلس# تبرقو ترخس «تللذ# ةبيرق «ةيناد# ©”ءالبلا 1 هلوطأو ا

 : لطخألا لاق هنيوكت 11 ا ا 1 ياا لهرلاو

 (”ةلاتخم هلاخت دايقلا سلس هزرسآ :كيدش بكت لك +نف

 )١( يبطرقلا ريسفت ١77/14 . قباسلا عجرملا سفن (؟) ١48/184 .



 31 نو رشعلاو عساتلا ءزجلا

 هيلئبن جاّشمأ أ قطن نم نسفإلا افلح نإ جد اوك ذم اعيش نك ل يه دلا نم نيح نلسنإل ا لع لألم

 م ل ع جرس يح

 يد اًروفك امو اركاش ام ليبسلا هنَسيده اَنإ يجد اريصت اعيمت هنمْذَعَكب

 ليوط تقو ناسنإإلا ىلع ىضم دق يأ «رهدلا نم ٌنيح ناسنإلا ىلع ىتأ له» : ريسيغتللا
 ربخي : ريثك نبا لاق دوجو الو ركذ هل نكي مل . مدعلا يف ناك يأ «ًاروكذم ًائيش نكي ملإ» نامزلا نم
 «ىتأ لهإ : نورسفملا لاق "”هفعضو هتراقحل ركذي ًائيش نكي مل نأ دعب هدجوأ هنأ ناسنإالا نع ىلاعت
 له . كتمركأ له : لوقتو « هآر دق هنأ تملع دقو ٠ نالف عينص تيأر له : لوقت اك ىتأ دق ىنعمب

 يف هثبل ةدم نيحلابو . سنجلا ناسنإلاب دارملاو . هتظعوو هتمركأ دق كنأب هررقت نأ كدوصقمو ؟ كتظعو

 يف ناكو « هل نطفي ال ًايسنم ًائيش ناك دقف « هتأشن لصأب ناسنإالا ريكذت ةيآلا نم ضرغلاو « (*همأ نطب
 رهدلا نم نيح هيلع رمو , هقلخي نأ ديري ىذلا الإ هب ملعي ال ًانيهم ءامو . هيبأ بلص يف ةموثرج مدعلا

 ال ًايسنمو ًارومغم ناك نأ دعب « هءاشنإو هنيوكت عدبأو . هللا هقلخ مث . هنم ةيلاخ ةيضرألا ة ةركلا تناك

 هيلع ضافأ فيك حرشي ذخأ ادرج نكن مل تقو هيلع رم ناسنإإلا نأ ررق نأ دعبو . . دحأ هب هب ملعي

 ناسنإللا انقلخ انإو» لاقف ساوحلاو لقعلا ةمعنب هعّبم نأ دعب ةيعرشلا فيلاكتلاب هربتخاو . دوجولا ةمعن

 بلص نم فطني ىذلا  ينملا وهو  نيهم ءام نم ناسنالا اذه انقلخ انتردقب نحن ىأ «جاشمأ ةفطن نم

 : سابع نبا لاق بيجعلا قولخملا اذه امههنم نوكتيف «ةيوثنألا ةضيوبلا » ةأرملا ءامب طلتخيو . لجرلا

 ىلإ روط نم دعب لقتني مث . اطلتخاو اعمتجا اذا ةأرملا ءامو لجرلا ءام وهو . طالخأ ينعي «جاشمأ»
 ركشيأ رظننل « ةيهلإلا رماوألاو ٠ ةيعرشلا فيلاكتلاب هربتخنل ىأ «هيلتبنإ '"”لاح ىلإ لاح نمو . روط
 لجأ نم هانلعجف يأ «اريصب ًاعيمس انلعجفإ ؟ غيزيو فرحني مأ هريس يف ميقتسي لهو ؟ رفكي مأ
 قلاخلا دوجو ىلع . ةينوكلا لئالدلا رصبيو « ةيليزنتلا تايآلا عمسيل ٠ رصبو عمس اذ . ًازيمم القاع كلذ

 مهفلا نع ناتيانك مهو ء رصبلاو عمسلا وهو ءالتبالا هعم حصي ام ىلاعت هاطعأ : رخفلا مامإالا لاق ميكحلا
 ناتساحلا !يهب داري دقو ؟ «رصبي الو عمسي الام دبععت ملإل ميهاربإ نع ًايكاح ىملاعت لاق امك ٠ . زييمتلاو

 ناسنإلل انيب ىأ «*ليبسلا هانيده انإ# «اهفرشأو ساوحلا مظعأ األ ركذلاب امههصخو ٠ ناتفورعملا

 نأ دعب هنأ ىلاعت ريخأ . تكلا لازنإو ٠ لسرلا ةئعبب ءرشلاو ريخلاو . لالضلاو ىدهلا قيرط هانفرعو

 ةيرح هل كرتو لقعلا هحنمو ء لالضلاو ىدهلا ليبس هل نيب « ةنطابلاو ةرهاظلا ساوحلا هاطعأو هبكر

 ىأ «ًاروفك امو ًاركاش امإ9 هدعب لاق اذهو . رفكي وأ . ركشي نأ امإ كلذ دعب وه مث . رايتخالا

 776 /* . ىزارلل ريبكلا ريسفتلا رظنا(؟5) . 8 /» ريثك نبا ريسفت رصتخم )١(

 777/9. ىزارلا رخفلا ريسفت (5) . م / ريثك نبا ريسفت رصتخم (*)



 ناسنإلا ةروس (ا/14) 1

 ي# را م سار“ ا لس 7-3 رم ا م 2 صو اطيص حارس سرس » مو موق س2

 < اروفاكح اهجاّرم ناكس نم َنوبَرشي رارب ال نإ جد اريعسو الدلو السلس نير فكل دع انإ

 مريب رك مل 0 ملا 0 لا مسد يي صورمص رلكورم

 مّ اريطتسم رهرمث نك اموب نواحي رْذَنلآب َنوفوي 9 اريِجَفَتاَورَجَمب هلآ دابع اهب بشي ائيع

 رفكيف . ًارجاف ًايقش نوكي نأ امإو « ةعاطلاو ريخلا ليبس كلسيف ٠ هللا ةمعنل ًاركاش ًانم ؤم نوكي نأ امإ

 امو ًاركاش اّمِإ نوكيل ليبسلا هانيده دارملا : نورسفملا لاق روجفلاو رشلا ليبس كلسيو هللا ةمعنب

 . كاذ وأ اذه كولس راتخي نأ ناسنإالا ىلعو . رفكلاو ركشلا ليبس ىلع ناسنإلا لد ىلاعت هللاف . ًاروفك
 ىلاعت هلوقك . فيلكتلا طانم امه ًارايتخاو ةدارإ ناسنإلل نأ ىلع ةلادلا ةريثكلا تايآلا ةلمح نم ةيآلا هذهو

 هلوقكو «اهيعس ام ىعسو ةرخخآلا دارأ نمو# ىلإ «ءاشن ام اهيف هل انلجع ةلجاعلا ديري ناك نم

 وه افنإو . رابجإ الو ردحأل هاركإ الف «رفكيلف ءاش نمو نم ؤيلف ءاش نمف مكبر نم قحلا لو
 رارقلا راو ىف راجعلاو راربألل هدعأ ام نيب « حضاولا نايبلا اذه دعب مث . . ©"رايتخالاو ةدارإالا ضحمب

 ايد ليك [دونك نيمرجملا نيرفاكلل انأيه ىأ ريعسو ًالالغأو ل سالس نسيرفاكلل اندتعأ انِإ» لاقف

 ذإ# ىلاعت هلوقك ابم نوقرخي ةرعتسم ةدقوم ًاران يأ ًاريعسو . مهقانعأ ىلإ مهب -ديأ اهم لْعُت الالغأو ٠ مهلجرأ
 نوبرشي راربألا نإ «نورجسُي راشلا يف من ميمحلا يف ء نوبحسي لسالسلاو مهقانعأ يف لالغال

 انأك نوبركي مهنإف . رابجلا مهتعاطب ًاراربأ ايندلا يف اوناك نيذلا ىأ «ًاروفاك اهجازم ناك سأك نم

 رضحتسي فورعم بيط روفاكلا : نورسفملا لاق . روفاكلا وهو بيطلا عاونأ سفنأب ةجوزمم . رمخلا نم
 كلت برش نم نأ دارملاو . برعلا دنع بيطلا عاونأ سفنأ نم وهو . نيصلاو دنهلا دالبب راجشأ نم

 مام نيع مسا روفاكلا : سابع نبا لاق . 'روفاكلاك اهاذش ناحوفو . اهتحئار بيط ىف اهدجو سأكلا

 لاق اذهو . بارش ّذلأ نوكتف كسملاب متختو نيعلا هذه ءامب سأكلا جزتمت روفاكلا نيع هل لاقي ةنجلا يف
 اهنم برشي ةنجلا نويع نم ةيراج نيع نم قفدتي روفاكلا اذه يأ هللا دابع اسب برسشي ًانيعإ» ىلاعت

 مهب دارملاو هللا دابع# ىللاعت هيلإ مهتفاضإب ًافيرختو مه ار ةيدوبعلاب مهفصو . راربألا هللا دايع

 دارملا : ىواصلا لاق روصقلاو رودلا نم اوءاش ثيح اهنورجي ىأ «ًاريجفت اهنورجفي» نوقتملا نونم وملا

 هب ريشي بيضق هديبو هروصق ىلإ دعصيو .٠ هتويب يف يشمي مهنم لجرلا نأ درو . مهيلع عنتمت ال ةلهس اهنأ
 باو ركذ املو . . "”هروصق ىلعأ ىلإ دعص ائيح هعبتيو . هلزانم ىف راد اثيح هعم ىرجيف « ءاملا ىلا

 امب نوفوي ىأ «رذتلاب نوفويإ» لاقف ليزجلا رجألا كلذ اهب اوقحتسا يتلا ةليلجلا مهتافص نيب « راربألا

 هبجوأ ام لك ٌرذنلا : ىربطلا لاق اهولعف ةعاط اورذن اذإ . هللا ةعاط يف رذن نم مهسفنأ ىلع هوعطق

 . ةالص نم . "هللا ةعاط ىف يتلا روذنلاب ٠ . هلل مهئافوب اورب اورذن اذإف « . لعف نم هسفن ىلع ناسنالا

 هبجوأ امب ىفو نم نآل . تابجاولا ءادأب مهفصو يف ةغلابم اذهو : نورسفملا لاق ةقدصو . جحو « ةاكزو

 نوفاخيو ىأ «ًاريطتسم هرش ناك ًاموي نوفاخيو» وأ هيلع هللا هيجوأ امب ناك . هسفن ىلع وه

 )١( ىزارلل ريبكلا ريسفتلا رظنا ٠/58 . ) )75يبطرقلا ريسفت ١9/١١7 .

 )"( ؟141 /7. ريبكلا ريسفتلا رظنا (2) . 798 ىربطلا ريسفت (4) . 5714/14 ىواصلا ةيشاح



 +7 نو رشعلاو عساتلا ءزجلا

 ب 0 ىو سم سرر ريب سرح مل نال ا رز

 و ارب ركنمديرئ ال هلل هجول كمعطت اَهإ جد اريسأو اهتيوانيكسم م ءهبح لعَم اعطلأ نومعطيو

 للك ع حاس 0 1 ا ا ا 00 ل ار ىلا 1 4

 ةرضن مهنقلو ممل كلَ رش هلل مهقوُف هج اًريرطُمق اسوبع موب ات ؟ نم تان 0 ارركش

 مال وك حي 0 ل سامر حاس حى لس ل را ص رس رب ريرس

 الو اسمم ابيف نويل كب رألا لع ايف نيِعكَنم نه اريح ةَنَج أوربصامب . مهتزحو 49 ارورسو

 ريغو . لابجلا رياطتو . بكاوكلا رئانتو . تاومسلا رطفت نم  هدئادشو هلاوهأ تناك ميظع موي لوه

 رش هللاو راطتسا : ةداتق لاق ٠ عزفلاو ةدشلا دودح ىصقأ ةغلاب . ةيشاف ةرشتنم ةدتم  لاوهألا نم كلذ

 عم ماعطلا نومعطيو يأ مدّبح ىلع ماعّطلا نو معطيو# '"ضرألاو تاومسلا غلب ىتح مويلا كلذ

 ا ائيش ايندلا ماطح نم كلمي ال ًاربقف يأ «ًأريسأو ًاميتيو ًانيكسمإ» هيلإ مهتجاحو . هل مهتوهش

 نسحلا لاق نيكرشملا نم باركت قل تما كف وهو اريج اوتو ليفكلاو رضاتلا عملو ريغص وهو هوبأ تام

 هيلإ نسحأ : هل لوقيو نيملسملا ضعب ىلإ هعفديف . ريسألاب ىتؤي 145 هللا لوسر ناك : ىرصبلا

 كلذ ىلإ مهتجاح عم راربألا كتلوأ نأ ىلإ ىلاعت هبن . . "'هسفن ىلع هرث ؤيف ةثالثلاو نيمويلا هدنع نوكيف
 هلوقك مهسفنأ ىلع هب مهنورثؤيو . ءاسؤبلل هنع ًاسفن نوبيطي . مهلايع ةعوجو مهتعوج دس يف . ماعطلا
 نسحن امإ يأ مهّللا هجول مكمعطن افإ» 4ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورث ؤيو» ىلاعت
 اذه ءارو نم يغتبن ال يأ «اروكش الو ءازج مكنم ديرُت ال» هباوث بلطو هللا ةاضرم ءاغتبا مكيلإ
 هللا ملع نكلو . مهتنسلأب ه هولاق ام هللاو امأ : دهاجم لاق مكنم ءانثلاو دمحلا دصقن الو ٠ ةأفاكم ناسحالا

 ًاسوبع ًاموي ابر نم فاخن اّنإ» "بغار كلذ يف بغريل . هب مهيلع ىنثأف ٠ ميبولق نم هب

 . هرمأ ةعاظف نم هوجولا هيف سبعت ٠ ديدش ,موي لوه هللا انيقي نأ ءاجر كلذ لعفن امإإ يأ «ًاريرطمق

 هللا مهامح ىأ #مويلا كلذزرش هللا مهاقوف م "”بيصع ديد ىأ ريرطمق موي وهو  هلوه ةدشو

 يفأرو رصو ٠ دجولا يف ةرضن مهاطعأو يأ «ًارورّسو ةرضن مهاقلو# دقو قوبل كلذ“ رش مهنع عفدو

 مهباثأو يأ «ًاريرحو ةّنج اوربص امب مهازجو» ميخفتلاو ميظعتلل ارو رس#» يف ريكدتلاو ٠ بلقلا
 ىلاعت لاق امك ريرحلا اهيف مهسبلاو ةعساو ةنج . لاملاب راثيإلاو ةعاطلا ةرارم ىلع مهربص ببسب

 ىلإ «ةنج# هلوقب ىلاعت راشأ دقف . زاجعإالا فارطأب ذخآ . ٌراجيإ ةيآلا يفو . . «ريرح اهيف مهسابلو»
 ةنجلا نإف ٠ ةينملا براشملاو معاطملاو . راثلاو هكاوفلا فانصأ نم ةماركلا راد يف راربألا كتئلوأ هب عتمتيام

 راشأو «نيعألا ذلتو سفنألا هيهتشت ام اهيفو# ىلاعت لاق اهك ةحارلا بابسأ لك اهيفو الإ ةنج ىمست ال
 برعلا دنع اهالغأو اهسفنأ نم يتلا « سابللاو ةنيزلا عاونأ نم هب نوعتمتي ام ىلإ «ًاريرحو» هلوقب

 ردو ا و عب را كيا ووين ا اا

 )١( ىيربطلا ريسفت ١1١9 /59 . ) )3يناعملا حور 789/ ١68



 ناسنالا ةروس (/5) غ4

 مورس سلا مما تاما 0 موتا ار نانا 0 لا لا ا ا

 باوك أو ضف نم نم ةيناشب يلع ىف ١و يي اليلَذَت اهفوطف تللذو اهللظ ميبلع ةينادو ضاري ممَ

 يبحر اهجاّرم ن6 (مأك ايف َنْوَفَسو نو اربدقَ امورَدَق ةضف تيأدياث نيج اريراوَف تناك

 رك مور

 02 اليبسأس ئمسل دل ايف انْيَع ©

 هيلع ىخرت ريرسلا يهو ةكيرأ عمج كئارألا : نورسفملا لاق روتسلاو بايثلا رخافب ةنيزملا ةرسألا ىلع
 متأ اهنأل ةلاحلا هذه مهصخ امنإو , روتسلاو بايثلا رخاف نم ريرسلا ىلع لدسي ام يه ةلجحلاو . ةلجحلا

 اهءاوه نآل « ًادرب الو ًارح اهيف نودجي ال ىأ «ًاريرهمز الو ًاسمش اهيف نوري ال» معنتملا تالاح
 يأ «اهنالظ مهيلع ةينادو» سافنألا يبحت شرعلا نم بهت تايسن يه امنإو ٠ رق الو رح الف لدتعم

 لهسو ٠ مهنم اهرايث تيندأ يأ «ًاليلذت اهفوطت تللذو# راربألا نم ةبيرق ةنجلا ىف راجشألا لاللم

 الو . . "'ديري ام اهنم لوانتي ىتح هيلإ تّلدت اهراهث نم لوانتي نأ مها ذِإ : سابع نبا لاق اهلوانت مهيلع

 نم ةينآب مهيلع فا طيو# لاقف مهارش كلذ دعب فصو . مهنكسمو مهسابلو مهماعط فصو

 يف ميعنلاو فرتلا لهأ ةداع ىلع- بارشلاو ماعطلااهيف ةيضفلا يناوألاب مدخلا مهيلع رودي ىأ #ةضف

 بهذ نم اهضعبو ةضف نم اهضعب فاحّصلا يه يناوألا هذهو « هتجاح مهنم ردحاو لك لوانتيف - ايندلا

 نوقسي ةراتف + نيتيآلا نيب ةافانم الو : يزارلا لاق #بهذ نم فاحصب مهيلع فاطيو# ىلاعت لاق اى

 عدرا ةفافح ةقيقر حادق لاك يهو - باوكأو ىأ #«اريراوق تناك باوكأو# "7 كاذب ةراكو »ع اذه

 ةقلخلا كلتل ًايخفت نوكيف « هتردقب اهدجوأ ىلاعت هللا نأ *تناك# ىنعمو : رحبلا ىف لاق هئافص ف

 اا ا ريراوتلا 6 )َ كو ةضفلا 0 نيب ةعماجلا ) داغلا ةبيجعلا

 اقص عم : ةضقلا سايب لا ريرو رك ٠ اهارو نم هاري مل ؛ بابا حاج ثم اهتلعج ىتح

 ذلأ كلذو ٠ صقنت الو ديزت ال . مهتجاح رادقم ىلع ةاقّسلا اهردق ىأ «ًاريدقت اهوردقإ# «2ريراوقلا

 يمس ياام ومالا و فب سابع نبا لاق ىهشأو

 ةجو زم رمخلا نم ًاسأك ةنجلا ْق راربألا ءال ؤه ىقسي ى أ «ًاليبجنز اهجازم ناكًاسأك اهيف نوقسيو#

 ميعن يف اوبغرف : يبطرقلا لاق هتحئار بيطل ليبجنزلاب جزم ام بارشلا نم ذلتست برعلاو « ليبجنزلاب
 نوبرقملا اهنم برشي ةنجلا يف نيعل مسا ليبجنرلا : 3 ةداتف لاق '" بيطلاو ةمعنلا ةياهن هودقتعا امي ةرخآلا

 ىمست ةنجلا يف نيع نم نوبرشي يأ «ًاليبسلس ىمسُت اهيف ًانيع» © ةنحجلا لهأ رئاسل جزمتو « ًافرص

 لهسلا . بذعلا ءاملا : ليبسلسلا : نورسفملا لاق قلحلا ىف اهرادحناو اهغاسم ةلوهسل . ليبسلسلا

 )١( يبطرقلا ريسفن ١9/ لا١ . ىسمولألا ريسفت (4) . "هال /8 طيحملا رحبلا (") . 559 /#. ريبكلا ريسفتلا (؟) ١84/79 .

 )6( ىسولألا ريسفت 1١٠١848 . )5( يبطرقلا ريسفت ١4٠/١94 . ) )7طيحملا رحبلا ريسفت 48/86" .



 1م نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 ىلا سس جواس حاس سو يس مامصام رت

 لوم تبرم تبر هد وسم وول ِمهتببح مهيأ نإ وال أو مولع تراي 33

 را ميلا تالا ل سا سس 2 لو صوعاس نع اس ل

 مهب مهلقس (5 اروهط ابارش ر و ةضف نم رواسأ أولحو قربتسإ و رضخ سدنس باث مم ١  اًريبَك
 معط يف نوكي بارشلا كلذ نأل ؛ لا

 ىقبيف . هتفارحب نورعشي اال مهنكل ؛ ٠ همعطي نوبراشلا رعشيف + هتعذل هيف سيل نكلو « ليبجنزلا

 0 ا . قلحلا يف غاسملا لهس ؛ . ًاليبسلس بارشلا

 « نودلخم# نينم ملا ةمدخل ىلاعت هللا مهئشني :ب ناملغ « راربألا ءال ؤه ىلع روديو ىأ 4نودلخم نادلو

 يل دم فاعل يبطرقلا لاق ءاهبلاو ةوارطلا نم هيلع مه ام ىلع نومئاد ىأ

 «”ةنمزألا رم ىلع ةدحاو نس ىلع نونوكيو . نوريغتي الو نومرهي ال . نسحلاو . ةضاضغلاو . ةراضنلاو
 مهنسحل مهتلخ ٠ اهلهأ ةمدخل ةنجلا يف نيرشتنم مهترظن اذإ يأ «ًاروفثم أوُلْوُل مهتبسح مهتيأر اذإ ١

 نأل « بيجعلا هيبشتلا نم اذه : يزارلا لاق روثنملا ؤلؤللا مهأك ؛ . مهوجو قارشإو مهخاولأ ءافصو

 اذإو» "”عدبأو عورأ نوكيف ضعب ىلع هضعب عاعش عوقول ؛ رظنملا ف نسحأ نوكي ًاقرفتم ناك اذإ ؤلؤللا

 تيأر « رورسلاو سنألا رهاظم نم ةنجلا ىفام كانه تيأر اذإو يأ «ًاريبك ًاكلمو ًاميعن تيأر مث تيأر

 يدابعل تددعأ ) يسدقلا ثيدحلا ىف ايك ٠ هل ةياغ ال أبظع ًاعساو اكلمو . فصوي داكي ال أمعن

 ىف تبثو : ريثك نبا لاق (رشب بلق ىلع رطخ الو . تعمس نذأ الو « 'تأر نيع الام ٠ نيح اصلا

 ىندأل ىلاعت ه ؤاطع اذه ناك اذإف ( اهحلاثمأ ةرشعو ايندلا ردق هل نم ةلزنم ةنجلا لهأ لقأ )نأ حيحصلا

 فصو نايب يف ىلاعت داز مث ؟ "ىلاعت هدنع ىظحأو ةلزنم ىلعأ وه نمب كنظ ايف ٠ ةنجلا ىف نوكي نم
 ةئيزملا ء ءارضخلا ةرخافلا بايثلا مهولعت ىأ «قربتساو رضُح سدنس باين مهيلاعإ» لاقف مهميعن

 ةنجلا يف مهسابلف  قربتسالا -وهو نيخشلاريرحلاو - سدنسلا وهو - قيقرلا ريرحلا نم « ةنيزلا عاونأب
 ام قربتسالاو , ريرحلا نم قر ام سدنسلا : نورسفملا لاق ريرح اهيف مهسابلوإ» ىلاعت لاق اك ريرحلا
 . بايثلا نم ةدع مهل نأ ىلع هبنيل 4مهيلاعإ» لاق اهو ٠ ةئحجلا يف راربألا سابل اذهو « ريرحلا نم ظلغ

 رواسأ ةنجلا ىف اوسبلأو ىأ «ةضف نم رواسأ اوُلُحول اهلضفأ نوكتف هده يع اهزاعي يذلا نكلو

 نم رواسأ» انه لاق فيك : ليق نإف : يواصلا لاق هعوقو ققحتل ةراشإ يضاملاب ربعو ةيلحلاو ةنيزلل ةيضف
 رواسأ نم اهيف نولي رطاف ةروس يفو «بهذ نم رواسأ نم اهيف نولمحي» فهكلا ةروس يفو «ةضف
 ؤلؤللا نوسبلي ةراتو . ةضفلا نوسبلي ةراتو . طقف بهذلا نوسبلي ةرات مهغأ باوجلاف «أ ؤل ْؤلو بهذ نم
 مهانسوإط “ ؤلللاو ةضفلاو بهذلا ةروسأ مهدحأ دي يف عمجب نأ نكميو ٠ نوهتشي ام بسح لعطقف

 سيلو . يديألا هسندت مل ًارهاط ًابارش - ميعنلا كلذ قوف - هللا مهاقس يأ أر وهط ًابارش مهر

 + است "لين ريضي لادن هرهُط نمو . ًاروهط ًابارش راربألا ءال ؤه يقس : ىربطلا لاق ايندلا رمخك سجنب

 لهأ نم لجر ةئام ةوهش هل مسقي ةنجلا لهأ نم لجرلا نأ يور . كسملا حشرك مه:ادبأ نم ًاحشر لب

 . 778/4 نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح (4) 084 / ريثك نبا رصتخم (7) ٠#/ 76١. ريبكلا ريسفتلا (؟) ١4١/19 يبطرقلا ريسفت (1)



 07 َناَرَفْلا كَل انزع نحت ان يجو اروكشم ميعس هس َناَكو 4 ازحب ركل َناَك اًدنه َّنإ
 لآ نحرص را نع ب رص رع رخص جيرو 1 م ماما ري ري سه[ سلوا ليل ع ير

 اليل هحبسو ,هل دجسأق ليْلأ نمو يواليصأو كير مسك ذأو هد اروفك وأ امنا# مهنم عطت الو كبر 54

 يي: اليرط
 نإ » "”رخذإلا كسملا نم ًاحير بيطأ هدلج نم جرخي ًاحشر ريصيف . اروهط ًابارش يقس لكأ اذإف « ايندلا
 ةح اصلا مكلامعأ لباقم اذه : اهميعن مهتدهاشمو ةنجلا مهوخد دعب مهل لاقي يأ «ءازج مكل ناك اذه

 . ءازجلا نسحأ هيلع متيزوج . ًايضرم ًالوبقم مكلمع ناكو يأ «أروكشم مكيعس ناكوإل ايندلا يف

 ايه امك . لالغألاو لسالسلا نيرفاكلل دعأ ىلاعت هللا نأ ةقباسلا تايآلا يف رم ٠ . ءانثلاو ركشلا عم

 نيبو ٠ ةضفلا رواسأ مهمصاعم ينو , قربتسالاو سدنسلا بايث مهيلعو . اهيلع نوثكتي كئارأ را

 ةيفاصلا اهباوكأو ةضفلا فاحصب راربألا كنئلوأ ىلع نوفوطي « روثنملا ولؤللا مهنأك نودلخم نادلو مهيديأ

 ارقلا هني رط لض يهرتلاو بيض دل فالق اكو < ررفاكلاو جت ل اجو عارف تلمفقو ةيقنلا

 هذه لك نولباقي نوكرشملا ناك « نايبلاو حوضولا اذه دعبو . . راجفلاو راربألا لاوحأ نيب ةنراقملا يف

 ملأتب لوسرلا تاكو مداحبلاو ةذافلا هتلع هيي و ارعلا ءازهتسالاو « ضارعإلاو دصلاب تايآلا

 راثآ فيرشلا هبلق نع ففختو هيّلستو « هتميزع نم دشت تايآلا تءاج كلذل . نيدناعملا فقومل نزحيو

 نآرقلا اذه دمحم اي كيلع انلزنأ نيذلا نحن يأ «ًاليزنت نآرقلا كيلع انلزن نمحن انإإ» رجضلاو مهلا
 «ءرجضت الو نزح الو سئتبت الف ”ييقرتتلاو بيغرتلاو بايغولاو دعولا نم هيفا عهركاتلا# . ًاقرفم

 دب الف , هئاضقو كبر مكحل رظنناو دمحم اي ربصا ىأ «كّبر مكحل ربصاف# قدص هدعوو قح نآرقلاف

 نم عطت الو يأ «أمثآ مهنم عطت الوؤ) ًالجآ وأ ًالجاع نإ ؛ . مهكالهإب كنيع رقيو ؛ . مهنم مقتني نأ
 نم عطت الو يأ «ًأروفكوأ# تاقبوملا يف ًاقراغ . تاوهشلا ىف ًاسمغنم «ًامثآ» ناك نم ةرجفلا ءال ؤه
 00 ا ىوعري الو رجزني ال . لالضلاو رفكلا ىف ًاغلابم ناك
 : لَك يبنلل الاق (ةريغملا نب ديلولا »و «ةعيبر نب ةبتع » ىف تلزن : نورسفملا لاق دوححلاو رفكلا يف

 1 ويس ةبتع لاقف ؛ « كلذ كيفكن نحنو رمألا اذه نع عجراف لاملاو ءاسنلا ديرت تنك

 نأ مومعلا ىلع اهنأ نسحألاو , "”تلزنف ىضرت ىتح لاملا نم كيطعأ انأ : ديلولا لاقو ء رهم ريغ نم كل

 هتعاطو هتدابع نم رثكأو كبرل لص يأ «كٌبر مسا ركذاو# رفاكو قساف لك لمشت يهف ماع اهظفل
 نمو يأ هل دجساف ليللا نموو» ءاسملاو حابصلا يف ؛ هرخآو راهنلا لوأ ين يأ هًاليصأو ةركب»

 كبرل مايقلاو دجهتلا نم رثكأو يأ «ًاليوط ًاليل هحّبسوإ هتاجانم يفًاقرغتسم ًادجهتم « هل لصف ليللا
 ًاماقم كبر كشعبي نأ ىمع كل ةلفان هب دجهتف ليللا نموإ) ىلاعت هلوقك ماين سانلاو مالظلا حانج يف

 . ءاسملاو حابصلاو ٠ راهنلاو ليللا ىف « تاقوألا عيمج يف هل ًاركاذ هلل ًادباع نوكي نأ دوصقملاو «ًادومحم

 )١( ىربطلا ريسفت ١7//58 . ) )8يبطرقلا ريسفتو 508/7, ريبكلا ريسفتلا رظنا ١5//١417 ىواصلا ةيشاحو 58/4 .



 1 نورشعلاو عسانلا ءزجلا

 صام سرل صورمص ريل 0 كلا سي ية 2
 الدب انش اذِإَو 8 اندَدَسَو مهسْفلَح نحن جو اليف مريم بورديو ةلجاعلا نوبحي ءالؤته نإ

 ريس سو

 2 آني نأ لإ َنوُهآَمَت امون اليبسءهبر لِ مآ ءاش نم كو ءدذله نإ © اليدبت مهل ا
 4# # مع سرس ترس

 م اميل اَباَدع مَ دعأ َنيملَظلآَو هك ؟ نم لخَدي 4 اميكح ايلع ناك هلآ نإ

 ةرفكلا لاوحأ حرش ىلإ داع . ميركلا يبنلا ةيلست دعبو . . هئادعأ ةبباجم ىلع ىوقتيل « هناسلو هبلقب

 . ةرخآلا ىلع ايندلا نولضفي نيكرشملا ءالؤه نإ يأ «ةلجاعلا نوبحي ءالؤه نِإ» لاقف نيمرجملا
 . ًاديدش ًاريسع ًاموي مهمامأ نوكرتيو يأ «ًاليقث ًاموي مهءارو نورذبو# ةينافلا اهذئاذل يف نوكمهنيو
 انتردقب نحن ىأ «مهرسأ انددشو مهانقلخ نحن# ةمايقلا موي وهو . دئادشلاو لاوهألا ميظع

 اذإو» ءادشأ ءايوقأ اوناك ىتح . قورعلاو باصعألاب مهلصافم طبر انمكحأو «. مدعلا نم مهاندجوأ

 فو“ عوطأو هلل دبعأ نونوكي مهنم ًاريخ انلدب مث ٠ مهانك له اندرأولو يأ «اليدبت مهام اساذب اسنتش

 ةظعوم . قيشرلا اهظفلو . قيقدلا اهانعمب ةميركلا تايآلا هذه ىأ « ةرسكذت هذه نإ ديعوو ديدهت ةيآلا

 دارأ نمف يأ «ًاليبس هبر ىلإ ذضختا ءاش نمفإ لهاجلا اهب رجزنيو ء لقاعلا اهب ركذتي ٠ ىركذو
 اقيرط ذختيلو ٠ هئايضو هرونب رئنتسيلو . نآرقلا تايآب ربتعيلف ١ ةداعسلا قيرط كولسو رابتعالاو عافتنالا
 نوءاشت امو# ةدهمم ةاجنلا لبسو « ةروسيم ةداعسلا بابسأف « هتاضرم بلطو هتعاطب « هبر ىلا الصوم

 نم ءيش لصحي الو « هتتيشمو هللا ريدقتب الإ , رومألا نم ًارمأ نوءاشت امو ىأ هللا ءاشي نأ الإ
 يف لخدي الو « هسفن ىدهي نأ دحأ ردقي ال يأ : ريثك نبا لاق « هتدارإو ىلاعت هنذإب الإ ةماقتسالاو ةعاطلا
 لاوحأب ملاع يأ «ًاميكح ًاميلع ناك هللا ّنِإ» ""ىلاعت هللا ةئيشمب الإ « ًاعفن هسفنل رجي الو . ناميالا
 هل لهسيف ةلالضلا قحتسي نمو « هل اهرسييف ةيادهلا قحتسي نم ملعي هعنصو هريبذت يف ميكح ؛ . هقلح

 هدابع نم ءاش نم لخدي يأ «هتمحر يف ءاسشي نم لخدي» ةغمادلا ةجحلاو ةغلابلا ةمكحلا هلو . اسابسأ

 امأو يأ «ًاميلأ ًاباذع مل ٌدعأ نيملاّظلاو» نونمؤملا مهو هتمكحو هتئيشم بسح هناوضرو هتذج

 . نيقتملا لام نايبب ةميركلا ةروسلا متخ « . ميحجلا راد يف ًالؤم ًاديدش ًاباذع مهل أيه دقف نوملاظلا نوكرشملا

 . نيمرجملا ةرفكلا لآمو

 : يلب ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةغالتلا

 ظج «ًاريرهمزو . . ًاسمش# نيبو «ًاليصأو . . ةركب#» نيبو «ًاروفكو . . ًاركاش» نيب قابطلا -

 رفاكلا مث ركاشلا ركذ ًلوأ ملق هنإف «لسالس نيرفاكلل اندتعأ انإ» شوشملا رشنلاو فللا  ؟

 . بترم ريغ رشنو فل هيفف لوألا نود يناثلا ىلع ركذلاب داع مث «ًاروفك وأ ًاركاش»
 مئاص هراهنك هنامز ىلإ ءيشلا دانسإ نم مويلا ىلا سوبعلا دانسإ «ًاسوبع ًامويف يلقعلا زاجملا - '"

 )15١/مهةة



 تالسرملا ةروم (7/0) 3

 . سانج مهاقلو مهاقو نيبف «مهاقلو . . مهاقوفإ ماتلا ريغ سانجلا 5

 . «ماعطلا نومعطيو» قاقتشالا سانج -ه

 . «نورذيو . . نوبحي# قابطلا-١

 . خلا . . اذه نإ : مهل لاقي يأ «ءارج مكل ناك اذه نإ» فذحلاب زاجيالا -

 . رثتنملا ؤل ؤللاك يأ «ًاروثتم أ ؤل ْؤل مهتبسح مهتيأر اذإ» عئارلا عيدبلا هيبشتلا - 8

 نيبو كرتلاو ةبحملا نيب لباق «ًاليقث موي مهءارو نورذيو ةلجاعلا نوبحيإ» ةفيطللا ةلباقملا -
 . ةيقابلاو ةلجاعلا

 وأ أمثآ . . ًاروكشم مكيعس ناكو . . ًاروهط ًابارش . . ًاروثنم أؤلؤل» لثم عصرملا عجسلا ٠١-
 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو خلا «ًاروفك

 « رهدلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 لوؤش نع ثحبتو «؛ ةديقعلا رومأ جلاعت ةيكملا روسلا رئاسك يهو 6 ةيكم تاللسرملا ةروس

 , ةيبيغلا رومألا رئاسو 3 ةينادحولاو ةردقلا لثالدو 3 ةرخآلا

 ةمايقلا نأ ىلع , نوكلا نوؤش ريبدتب نيفلكملا . ةكئالملا عاونأب مسقلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا #

 * ًارشن تارشانلاو ٠ ٠ ًافصع تافصاعلاف * ًافرع تالسرملاو» نيرفاكلا ىلع عقاو كالشلاو باذعلا نأو « 0

 . «عقاول نودعوت اهإ «ًارذن وأ ًارذع «ًاركذ تايقلملاف ٠ ًاقرف تاقرافلاف

 ءامسلا اذإو ٠ تسمط موجنلا اذإف+ نومرجملا هب دعو ىذلا باذعلا كلذ تقو نع تثدحت مل



 244 كو رشعلاو عساتلا ءزجلا

 موي ام كاردأ امو . لصفلا مويل ٠ تلجأ موي يأل ٠ تتقأ لسرلا اذإو ٠ تفسن لابجلا اذإو ء تجرف
 . * لصفلا

 دعب هئايحإو 0 توملا دعب ناسنإالا ةداعإ ىلع ةرهابلا هللا ةرذق لئالد كلذ دعب ةروسلا تلوانتو

 ١ تايآلا «4نيهم ءام نم مكقلخن ملأ ٠ نيبذكملل رثئموي

 ٠ نيبذكملل رلئموي ليو# باقعو لاكن نم هيف نوقلي امو ةرخآلا يف نيمرجملا لآم نع تثدحت مث
 اهنإ ٠ بهللا نم ينغي الو ليلظ ال ٠ عش ثالث يذ لظ ىلإ اوقلطنا ٠ نوبذكت هب متنك ام ىلإ اوقلطنا

 ىلاعت هللا هدعأ ام تركذو . نيقتملا نينم ملا نع ةروسلا تثدحت . نيمرجملا نع ثيدحلا دعبو

 امبًائينه اوبرشاو اولك + نوهتشي امم هكاوفو ٠ نويعو لالظ ىف نيقتملا نإ ماركالاو لاضفإالا عاونأ نم مه

 . #نينسحملا يزجن كلذك انإ ٠ نولمعت متنك

 تايغطلا وهو . راهقملا دحاولا هللا ةدابع نع « راقكلا عانتما ببس نايبب ةميركلا ةروسلا تمتخو 8

 مهل ليق اذإو نيبذكملل رثئموي ليو ءنومرجم مكنإ ًاليلق اوعتمتو اولك «نيبذكملل ذئموي ليو# مارجبالاو
 . «نونم ؤي هدعب ثيدح ىأبف «نيبذكملل لئثموي ليو *نوعكري ال اوعكرا

 # نونمؤي هدعب ثيدح يأبف ل ًافصع تافصاعلاف 2 ًافرع تالسزملاو# : ىلاعت هللا لاق

 . ةروسلا ةياهن (90) ةيآ ىلإ )١( ةيآ نم
 «ًاتافك» حتفناف هتحتف ىأ جرفناف ءيشلا تجرف : لاقي تقشو تحتف «تجرف» : ستتفغنللا

 "”تافك ىف كمت ًادغ تنأو يح ضرألا قوف مويلا تنأف

 «ررشب#» ةوالحلا ديدش ًابذع «ًاتارف» ًاربك هعفر اذإ هفنأب خمش : لاقي . تاعفترم تايلاع 4تاحماش»
 : ةررش عمج قرفتو رانلا نم رياطت ام : ررشلا

0 
 ي اًفّرَع تّلَسرمْنآَو ل رع ب رق ع

 8 5 ل 0 3100 5 2 3 5 . 37 3

 رثإ اهضعب وفقي . ةعباتتم بهت نيح حايرلاب مسقا ىأ «افرع تالسرملاو# : ريسمللا

 . ١89/1١9 يبطرقلا ريسفت )١(



 ثتالسرملا ةروس (ا/7/) 005

 يد اردو ارذع د او ذتتيقئملاَف يدار تفرَملاَف يدارشت ترْشّتل او قوافَصَع تََمصَْلاَ
 ص ارب رن سو

 22 تفس لاب اًذِإو )2 ٌتَجِرْف هامسلا اًذِإَو 2 ٌتّسمط موجنلا اذ 58 مقاول نود ع

 مج ٍلْصَمْلا مْويل 2 ْتَلَجَأ ءويَىَأل نت هيمي

 ىأ «افصع تافصاعلاف# نيملاظلا اهب هللا كله يتلا باذعلا | حاير يه : نورسفملا لاق ؛

 ءرايدلا تبرخو « راجشألا تعلق . ةديدش ةفصاع تلسرأ اذإ . بوبهلا ةديدشلا 0 4
 ع هللا ءاش ثيح اهنوقوسي بحسلاب نيلكوملا ةكئالملاب مسقأو ىأ 4 ارشن تارشاثلاو» راثآلا ترّيغو
 نيب قرفت يتلا ةكئالملاب مسقأو يأ «ًاقرف تاقرافلاف» دابعلاو دالبلا هب يبحتف  رطملا هللا ةمحر رشنتل
 بتك يقلتو , يحولاب لزنت ةكئالملاب مسقأو يأ «أركذ تاييقلملاف# "”مارحلاو لالحلاو . لطابلاو قحلا

 هللا نم ًاراذعإ | يحولا يقلت ىأ ها ًارذع» مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ىلإ ىلاعتو كرابت هللا

 #عقاول نودعوت امفإ8 باذعلاو ةمقنلاب قلخلل هللا نم ًاراذنإ وأ . هللا دعيج مف ىقبي الكل دابعلل

 لب ع تس 5 ةمايقلا رمأ نم هب نودعوت ام نإ | يأ مسقلا باوجوه اذه

 هيلع مسقملا نأشل ًايظعتو 5 هب مسقملا ردق ةلالج ىلع ًاهيبنت . ءايشأ ةسمخب ىلاعت مسقأ : نورسفملا

 يدنا ءراربألا ةكئالملبو ءرشلا وأ ربخلا دابعلل قوستو . باذعلاو ةمحرلا لمحت يتلا حايرلاب مسقأف

 هب ىلاعت هللا دعوأ ام نأو « هيف كش ال قح ةمايقلا رمأ نأ ىلع مسقأ « راذنإالاو راذعإلل يحولاب نولزنتي

 نيب مث . . "”ءارتمالاو كشلا يغبني الف « ةلاحم ال نئاك . باقعلاو باوثلاو ةعاسلا ءيجم نم « نيبذكملا
 اه ؤايضو اهرون بهذو موجنلا تيحم ىأ «تسُض موجنلا اذإفط لاقف كلذ عوقو تقو لّصفو ىلاغت

 لابجلا ترياطت ىأ «تفسن لابجلا اذإو» تعدصتو ءايسلا تق نأ «تجرف ءاحيسلا اذإو*

 «ًافسن يبر اهفسني لقف لابجلا نع كنولأسيو» ىلاعت هلوقك حايرلا هورذت ءابه تحبصأ ىتح ترئانتو

 هلوقك ةمايقلا موي وهو . ممألا نيبو مهنيب لصفلل لجأو' تقو لسرلل لعج يأ تق لسرلا اذإو#
 تقو اهل لعج ىأ تقولا نم تتقو «تتقأ» لصأو ؟ «مجبجأ اذا لوقيف لسرلا هللا عمجي مويإ» ىلاعت

 هيف نو رضحي ىذلا تقولا وه : دهاجم لاقو ؟©ةمايقلا موي اهتقول عاتجالل تلجأ ىأ : ىربطلا لاق . ددحم

 لوما نم هيف عقي ال بيجعتلاو « مويلا كلذ ميظعتل ماهفتسا ؟ «َتلَجأ موي يأل» *” مهمنأ ىلع ةداهشلل
 نيب لصفلاو ءاضقلا مويل يأ «لصفلا مويلإ لاق مث ؟ لسرلا ترخأ ميظع رموي يأل يأ ةدشلاو

 , ةكئالملا ىلع ًاعيمج اهلمح مهضعبو حايرلا ىلع ًاعيمج اهلمح مهضعبف ٠ . سما تايآلا هذه ريسفت ىف ًاريبك أفالتخا نورسفملا فلتخا )1١(

 ىف رهظألاو : لاق ثيح ليهستلا بحاص هحجر امو ريثك نبا هيلإ بهذ ام انرتخا دقو . ريرج نبا ماميالا فقوتو . لصف مهضعبو

 هلوق نآل ةكئالملا اهنأ 4تاقرافلاو . تارشانلا» ىف رهظألاو , ةقيقح فصعلاب حيرلا فصو نأل « حايرلا اهنأ 4تافصاعلاو . تالسرملا»
 «تافصاعلاف تالسرملاو» لاقف ءافلاب نيسناجتملا فطع كلذلو « حايرلا اهنأ دحأ لقي ملو . ةكئالملا يه اهدعب ة ةروكذملا «ًاركذ تايقلملاق»

 . ديج لوق اذهو . ءافلاب فطع مث «تارشانلاوإط لاقف واولاب اهسنج نم سيل ام فطع مث

 519/8٠ ريبكلا ريسفتلا (5) . ١8/99 يربطلا ريسفت (5) . ل (”) . ١04+ /8طيحملا رحبلا (9)



 هءا نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 وري ري ىر جو 003 رم عرس ان وع ع

 مهعبتن م ني َنيلوألا كلمن لا 9 3 َنيِبَدَكملا دبموب ليو © لصفلا مويام كلردأ امو

 نتج نهم وأم نم فاحت أ نو َنيبذكملل ديمو لبو ليج نيمرجملاب لعفت َكلذك نو َنيرخآلا

 ؟ «#لصفلا مويام كاردأ امو# لداعلا همكحب نيبذكملا مهمتأو ءايبنألا نيب هللا لصفي موي . قئالخلا

 مظعأ مويلا كلذ نِإف ؟ هلوهو هتدشو لصفلا مويب ناسنإالا اهيأ كملعأ امو يأ ليوهتلاو ميظعتلل ماهفتسا
 ريمضلا ناكم #لصفلا موي امإ» رهاظلا عضوو . نادجو وأ لقع هب طيحي وأ . ناسنإ هرمأ فرعي نأ نم
 يأل : لاقف مويلا كلذ ميظعت نم دابعلا بجع : رخفلا مامإالا لاق هرمأ ليوهتو عيظفت ةدايزل ىوهام»
 ام روهظو ٠ مهب نمآ نم ميظعتو : مهيذك نم بيذعت يهو . لسرلا ءالؤهب ةقلعتملا رومألا تلجأ موي
 مويل# لاقف كلذ نيب ىلاعت هنإ مث . باسحلاو ضرعلاو لاوهألا نم « هب ناميالا ىلإ قلخلا نوعدي اوناك

 «لصفلا موي ام كاردأ امو» لاقف ًايناث ايظعت كلذ عبتأ من : . قئالخلا نيب نمحرلا لصفي موي وهو # لصفلا
 ةلالدل فوذحم خلا #«موجنلا اذإف طرشلا باوجو ؟ "”هتباهمو هتدشو لصفلا موي وهام كملعأ امو ىأ

 ىلع فذحلاو « ةمايقلا ءيجت نم لسرلا هب مكربخأ ام ىرجو . هب نودعوت ام عقو : هريدقت هيلع مالكلا
 ميظع كاله يأ «نيبذكملل نئموي ليو# نآرقلا هب زاتما ىذلا ينايبلا زاجيإالا بيلاسأ نم ةروصلا هذه
 ليوإ» ةلمجلا هذه ررك : نورسفملا لاق دوعوملا مويلا اذهب نيبذكملا كئلوأل مويلا كلذ يف ريبك راسخو

 نع رابخإ تدرو ةلمج لك فو « بيهرتلاو بيغرتلا ديزمل تارم رشع ةروسلا هذه يف 4نيبذكملل رلئموي
 ليولاب اهنم ةلمج لك بيقع ديعولا ركذي نأ بسانف « ايندلا لاوحأب ريكذتو « ةرخآلا لاوحأ نع ءايشأ
 . ةرخآلا يف رافكلا لاوحأ نم ًاضعب ركذ ةقباسلا ناسنإلا ةروس ىف ناكاملو . راجفلا ةرفكلل رامدلاو

 يف زاجييالاو . رافكلا فصو يف بانطوالاب ةروسلا هذه يف ءاج . كانه نينم ؤملا لاوحأ فصو يف بنطأو
 نيبذكملا فّوخ نأ دعبو « ةلاحم ال نئاك قح هنأو , ةمايقلا مويب ربخلا دكأ نأ دعب مث . . نينمؤملا فصو
 لاتن رخا بولسأب هماقتناو هللا شطب نم مهفوخف داع ؛ هيف عقي ام ةعاظفو 5 مويلا كلذ لوه ةدش نم

 مئ#» ؟ دومثو داعو حون موقك ١ لسرلل مهبيذكتب نيقباسلا كلهن ملأ يأ ؟ «نيلوألا كله ملأ»
 طول موقك . نايصعلاو بيذكتلا يف مهلثم اوناك نم نيرخأتملا مهب مهم انقحلأ مث يأ ؟ «نيرخآلا مهعبتن

 كلذ لثم يأ «نيمرجملاب لعفن كلذك#» مهتلكاش ىلع نمو هعابتأو نوعرف » ىسوم موقو بيعشو
 رتئموي ليو#» قلي نيلسرملا ديسل مهبيذكتل « ةكم رافك» نيمرجملا ءالؤهب لعفن عيظفلا كالهإلا

 ٍءام نم مكقلخن ملأ» باسحلاو ثعبلاو « ةوبنلاو ديحوتلاب بذكم لكل رامدو كاله ىأ «نيبذكملل
 مهقلخ نم نأ يهو 2 ةدهاشملا رومألا طسبأ نع مهوهذو مهتافغ نم بيجعتو نييذكملل ريكذت #«*نيهم

 رشعم اي مكقلخن ملأ : ىنعملاو باسحلاو ثعبلل مهقلخ ةداعإ ىلع ًارداق ناك ةفيعضلا ةريقحلا ةفطنلا نم

 ىَنأ مدآ نبا ) لجو زع هللا لوقي يمدقلا ثيدحلا قو ؟ لجرلا ينم وه ريقح فيعض عام نم رافكلا

 . 77٠١ /”. ريبكلا ريسفتلا )١(



 تالسرملا ةروس 20/1 ةء؟

 رس ساس لاوس رس ع رع را وع هس م20 مص رق صو اص ساس

 0 نيبذكملل ذيموي ليو يو َنورداَقْلآ معن انردَقَ هج رولعم رق لإ 20 ٍنيكم ارك ىف هندلَعِجَ

 ميج انارف 4م مكتيفسأو تحمس ىماور ايف اَنْلَعَجو يدان اومأو ءابحأ يي اًناَمك َضرَأَلاٍل عجل
 رمد رس قا وع

 ٌيرَر) بعش ٍبَعش ثنلُن ىذ لظ لإ اوقلطنأ يو َنوبْذكَن ءوب متدك ام ّلِإ أوقلطنأ هج َنيبَدكَمْلل يموت ليو

 يف يلا ال اذه نلعجف نأ نيكم رارق يف انجن ""ثي يدحلا ( هذه لثم نم كتقلخ دقو ينزجعت

 هللا دنع مولعم .نّيعم ددحم نمزلا نم رادقم ىلإ يأ «مولعم ردق ىلإ ةأرملا محر وهو زيرح ناكم

 نورداقلا معنف 0 ةفطنلا نم هقلخ ىلع انردقف ىأ 4نورداقلا معنف انردقف# 6 ةدالولا تقو وهو ىلاعت

 رامدو كاله ىأ «نيبذكملل رئئموي ليو# لاكشالا لمجأو ,روصلا نسحأ يف هانقلخ ثيح نحن
 ةتردقبو ؛ مهيلع هماعنإ مكعب نانحلل لاك هللا نم ريكذت ةيآلا هذه : ىواصلا لاق انتردقب نيبذكملل

 مث ا علا نيركنملا ىلع در اهيفف ؛ ةداعإالا ىلع رداق ءادتبالا ىلع رداقلاو 3 مهقلخ ءادتبا ىلع

 لعجن ملأ# لاقف توملا دعب اهنطاب يف مهتاراومو « ةايحلا لاح ضرألا ىلع مهداجيإ ةمعنب مهركذ

 عمت ٠ . مكل مألاك اهيلع نوشيعت يتلا ضرألا كي لدين لأ نإ ؟ كا نارسإر ابنا «انلع رخل

 عمجن ضرألاف . مضلاو عمجلا : تفكلا : نورسفملا لاق ؟ اهنطب ىف تاومألاو . اهرهظ ىلع ءايحألا

 تاومألاو . رودلاو لزانملا ىف اهرهظ قوف نونكسي ءايحألا ؛ مهل مالاك يهف ٠ رشبلا عيمج اهيلإ مضتو

 : يبعشلا لاق «ىرخأ ةرات مكجرخن اهنمو مكديعن اهيفو مكانقلخ اهنم# روبقلا يف اهنطب يف نونكسي

 ًالابج ضرألا يف انلعجو يأ «تاخناش يساور اهيف انلعجوإ» "”مكئايحأل اهرهظو مكتاومأل اهنطب
 ًاولح ًابذع ءاه مكانيقسأو يأ «ًاتارف انف مكانيقسأو» "مكب برطضت الثل تاعفترم تايلاع تاخسار

 متنأ هنم اوبرشتل ءرامخألاو نويعلا نم مكل هانجرخأو ٠ باحتسلا نم مكل هانلزنأ ٠ ةيوذعلا غلاب

 هب متنك ام ىلإ اوقلطنا * نيبذكملل ٍنئموي ليو#» مكراجشأو مكعرز هنم اوقستو 3 مكباودو

 ةنزخ مهل هلوقت مالكلا اذهو ٠ ايندلا راد يف هب نوبذكت متنك يذلا منهج باذع ىلإ | اوقلطنا يأ «نوبذكت

 يأ #بعشثالث ىيذ لظ ىلإ اوقلطنا# لاقف هلصفو باذعلا كلذ حضو مث . . ًاخيبوتو ًاعيرقت رانلا

 مث هعبصأ اهيلع عضوف هفك يف ًاموي قصب كي هللا لوسر نأ همامتو . هننس يف هجام نبا هاورو . دنسملا يف دمحأ مامإالا هجرخأ ثيدحلا اذه )1١(

 ديئو كنم ضرأللو كيدرب نيب تيشم كتلدعو كتيوس اذإ ىتح ؟ هذه لثم نم كتقلخ دقو ينزجعت ىنأ مدآ نبا ) لجو زع هللا لوقي لاق

 ؟ 0 ةقدصلا ناوأ ىنأو , قدصتأ : تلق يقارتلا تغلب اذإ ىتح , تعنمو تعمجف

 اهفشتكي نأ لبق لابحلا دوجو ةمكح نع نآرقلا فشك دقل (4) . 588 /7 ريثك نبا رصتخم (") . ٠ / 4 نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح (1)

 ىنعملا اذه نع يحولا فشك دقو . ةميخلا ةميخلا داتوأ يقت امك ناديملاو بارطضالا اهيقتو اهتبثت ضرألل داتوألاك لابجلاف ؛ ثيدحلا ملعلا

 ةرخبألاو تازاغلا نم اهفوج ىف امب ضرألا تناكل ةقهاشلا لابجلا هذه الولو «مكب ديمت نأ يم اور ضرألا ىف ىقلأو» لحنلا ةروس ىف لاقف

 لابجلا قلخ يف نأ ىلع ميلعلا ميكحلا ناحبسف « ءاوملا بهم يف ةشيرلاك تناكلو . ناقفخلاو بارطضالا ةمئاد  ةلعتشملا ,ةمكارتملا داوملاو

 راجشألا رثكت مث « نويعلاو راجنألا كلذ ببسب نوكتتف . اهيلع جولثلاو راطمألا لوطهو . اهقوف بحسلا ءوشن يه ىرحخأ ةمعن خماوشلا
 ًاتارف ءام مكانيقسأو» لاقف ءاملا ةمعن اهب ىلاعت نرق اذهنو  ءامسلا تاكربل ةماع تاعدوتسمو ؛ راطمألاو جولثلل نزاخم لابجلاف ١ عورزلاو

 ٍ ! نآرقلا رارسأ عدبأ ام هللف



 ق.م نو رشعلاو عساتلا ءزجلا

 رص هج رص ضو دع صج ص 27

 ذصوي ليو 42 رفص تلح هلاك ير صقل رسب ىر ان 2 بملأ نم تعب الو ليلا
 مص اس رع وم رص ول دع ص رص ع رص رس نع ريع إل ص ل ا ص مام مو

 موي اذنه و َنيِيدَكَملل سمو لي و إل َكوَرَذََعِبف مه ندد الو حج َنوُفطنيال م مولي , اذنه ي) نيرزكملا

 ه0 مر رس وجص لول حس رص زا ساس عر.“ سس ع نس 28 سرام سرللا سس

 نيفتملا نإ يد َنييْذَكمْلل ذبموب لبو و نوديكف ديك كَل ناك نإف 6 نيلوألاو ركلنعمج ٍلصَمْلا

 7 نوبعَو ٍلَلظ ف
 نم ينغي الو ليلظ ال» بعش ثالث هنم عرفتي . منهج ناخد نم فيثك ناخدب اولظتساف اوبهذا

 عفدي وه الو . دودمملا لظلا لاح وه امك سمشلا رح هيقي الو. هتحتنوكي نم لظي ال يأ 4بهللا
 5 اهب نم مهنكي الو : افرح نم ياطيب وعل ىربطلا لاق بناج لك نم ةعلدنملا رانلا ةنسلأ ًاضيأ هنع

 باذعلا ىمس : نورسفملا لاق ""هث ةثالث ًابعش قرفت دعاصت اذإف 5 ناخدلا منهج دوقو نم عفتري هنأ كلذو

 نم ,لظو . ميمحو مومس يف نومرجملاو , نويعو لالظ يف نونم وملاف . نيبذعملاب ءازهتساو [ىهت ًالظ
 مكهتلا قيرط ىلع الإ ًالظ هيف مه ام ىمسي نأ حصي فيكف . متاق دوسأ ناخد مومحيلاو . مومجي

 منهج نإ | ىأ «رصقلاك ررشب يسمرت اهنإ#© لاقف اهلاوهأو منهج فصو يف ىلاعت داز مث ؟ ءازهتسالاو

 اهبط نم ررشلا رياطتي : ريثك نبا لاق ميظعلا رصقلا اهنأك هنم قرارش لك ءرانلا نم ميظع ررشب فذقت

 اهتكرح ةعرسو اهنول يف رفصلا لبوالا اهنم رياطتملا منهج ررش نأك يأ «رفص تلامج هنأك# "”نوصحلاك

 تالامجلاب ةكرحلا ةعرسو ةرثكلاو نوللا فو . رصقلاب مظعلا يف ررشلا ىلاعت ه3 يزارلا لاق
 فيكف ٠ مخضلا رصقلا لثم تناك اذإ ةرارشلا نآل « هيبشتلا روص عئاور نم هيبشتلا اذهو . "”رفصلا

 يأ «نيبذكملل رتئموي ليو هتمحرو هلضفب منهج ران نم هللا انراجأ ؟ ةبهتلملا رانلا كلت لاح نوكت

 هيف قطني ال يذلا . بيهرلا مويلا اذه ىأ «نوقطني ال موي اذه# هللا تايأب نيبذكملل رامدو كاله

 «نورذتعيف مهل نذؤي الو» مكب سرخ مويلا كلذ يف مهف ٠ . مهعفني ًامالك نوملكتي الو نوبذكملا كئلوأ
 ال هنأل . اورذتعي نأ يف مهل نذ وي ال لب « مئارجلاو حئابقلا نم هب اوتأ ايف ةجح الو ٌرذع مهل لبقي الو يأ
 راسموي ليو «مهترذعم نيملاظلا عفني ال مويإ» ىلاعت هلوقك لبقت الو راذعألاو ججحلا كلت مهنم عمست
 يذلا . قئالخلا نيب لصفلا موي اذه : مهل لاقي يأ 4نيلوألاو مكانعمج لصفلا موي اذه ه نيبذكملل
 كتل مالا نم كستقت نس عب هذ قاس . ءايقشألاو ءادعسلا نيب لداعلا همكحب هيف هللا لصفي

 . اولاتحاف باذعلا نم صالخلا يف ةليح مكل ناك نإف يأ «نوديكف ديك مكل ناك نإفإ ًاعيمج مكنيب
 يأ «نيبذكملل دئموي ليو خيبوتو مهل زيجعت اذهو ؛ متردق نإ هماقتناو هللا شطب نم مكسفنأ اوذقناو

 ءادعسلا لاوحأ ركذب هبقعأ . نيمرجملا ءايقشألا لاوحأ ركذ نأ دعبو . . نيدلا مويب نيبذكملل رلئموي كاله

 هرماوأ لاثتماب هباذع اوقتاو « ايندلا يف مهبر اوفاخ نيذلا يأ 4نويعو لالظ يف نيقتملا نإ لاقف نيقتملا
 .دلخلاراد.يف نومعنتي.ةيراجلا ءاملا نويعو « ةفراولا راجشألا لالظ يف ةمايقلا موي مه « هيهاون بانتجاو

 .. 37370177 / . ريبكلا ريسفتلا (") . ه8 /# ريثك نبا رصتخم (7) . 145/154 ىربطلا ريسفت )١(



 تالسرملا ةروس (ا/9) د

 را هع حا رع ا - قدك

 ليو 0# نينسحملا ىزَجت كلك نإ © َنوُنَمعَت منك ام انكِيَْمأوبرْمآَو أوك 0 نوه ' امي هكاوقو
 اصر صسواص رز اس ها را جام مو همر 1س 0

 مَهليِق اَذِإَو 42 نييَذَكمْلَل ذبموي ليو )0 نوم مَنِ اًليِلَ أوعتممو أوك (ةه) َنيبَدكمْلل ذبموي

 جرت راس رس نص رص ور تح مح 20001 2

 ع نونو دعب ثيدح يب 9 َنييِدكمْل ذبموي لبو 2:0 نوعك ريال اوعك رآ
 - دوسألا منهج ناخد وهو - مومحي نم ,لظ يف مه نيذلا , نيبذكملا نيمرجملا كئلوأ سكع ىلع « ةماركلاو

 لئاهلا رانلا ررش ىوس هتحارل هيهتشي ام هب لظتسملا دجي الو . ًاشطع عفدي.الو 2 ًارح يقي ال ىذلا

 اب ًائينه اوبرشاو اولك# نوبيطتسيو نوذلتسي امم ةعونتم ةريثك هكاوفو يأ «ن وهتشامبهكاوفو#

 ببسب . ًائينه برش اوبرشاو ًاذيذل الكأ اولك : ميركتلاو سنألا ليبس ىلع مهل لاقيو يأ 4نولمعت منك
 ميظعلا ءازجلا كلذ لثم انإ يأ #نينسحملا يزجن كلذك انإ» لامعألا حلاص نم ايندلا يف متمدق ام
 رامدو كاله يأ 4نيبذكملل رتئموي ليوإ» هبر ىقتاو « هتين صلخأو « هلمع نسحأ نم ىزجن
 ديدهتلا ليبس ىلع رافكلل لاقي ىأ «نومرحجي مكنإ ًاليلق اوعتقو اولك# نيدلا مويب نيبذكملل

 اهنوطي ء ءلم اهمه يتلا مئاهبلا نأش وه امك « ةينافلا اهتاوهشب اوعتمتساو « ايندلا ذئاذل نم اولك : ديعولاو
 رئنموي ليو# ميركتلاو ماعنإالا نوقحتست ال نومرجم مكنإف ٠ مكلاجآ ىهتنم ىلا ًاليلق ًانامز اهتاوهش لينو
 يأ «نوعكري ال اوعكرا ممل ليق اذإوإ» هللا معنب نيبذكملل ةمايقلا موي رامدو كاله ىأ «نيبذكملل

 لب . نولصي الو نوعشخي ال . هلالجو هتمظعل مكتالص يف اوعشخاو « هلل اوُلص نيكرشللا ءال و لبق اذإو
 لوسرل اولاقو ةالصلا نع اوعئتما . فيقث ةث ىف ةيآلا هذه تلزن : لتاقم لاق نورصي مهرابكتسا ىلع نولظي

 )هيف ةالص ال نيد ىف ريخ ال : لاف: أف انيلع ةبسم اهنإ ؛ ينحنن ال انإف ةالصلا انع طح : نكي هللا

 هدعب ثيدح يأبف# هيهاونو هللا رماوأب نيبذكملل ةمايقلا موي رامدو كاله يأ *نيبذكملل رنئموي ليو
 اذإف ؟ نآرقلاب اونمؤي مل نإ نوقدصي حضاولا زجعملا نآرقلا اذه دعب مالكو باتك ىأبف يأ ؟ 4نونمؤي
 ءيش يأبف . نايبلا ةعورو . ةجحلا عوصنو « زاجعإالا يف ةياغلا هغولب عم . هب اونمؤي ملو نآرقلاب اوبذك

 . ديعولاو فيوختلل تارمرشع «نيبذكملل رذئموي ليو هلوق ررك : يبطرقلا لاق ؟ نونم ؤي كلذ دعب
 نمل ليو : لاقف ًائيش ركذ هنأك . رخآلاب هدارأ ىذلا ريغ هنم لوق لكب دارأ هنأل . راركتب سيل هنإ : ليقو
 . "ةميركلا ةروسلا رخآ ىلإ اذكهو ء اذهب بذكي نمل ليو : لاقف رخآ ًائيش ركذ مث ء اذهب بذكي

 : يلب اوف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هغالتلا

 .ًارشن تارشانلاو .ًافصع تافصاعلافإ لثم مالكلل ةيوقتو نايبلا يف ةدايز ردصملا ركذب ديكأتلا - ١
 . ةيظفللا تانسحملا نموهو «ًاقرف تاقرافلاف

 «نيرخآلاو . . نيلوألا» نيبو «ًاتاومأ . . ءايحأ» نيبو «ًارذنو . . ًارذع» نيب قابطلا -

 )١( طيحملا رحبلا ريسفت 508/8 . ) )7١يبطرقلا ريسفت 1579/19 .



 نو رشعلاو عساتلا ءزجلا

 امو . لصفلا مويل ٠ تلجأ موي يألإ» ماهفتسالا ةغيصب ءيجملاو « ريمضلا ناكم رهاظلا عضو - ©
 . هليوهتو رمألا عيظفت ةدايزل ؟ 4 لصفلا موي ام كاردأ

 ؟ #نيهم ءام نم مكقلخن ملأ#» هلثمو ؟ «نيلوألا كلهن ملأ» يريرفتلا ماهفتسالا

 . «نيكمو»و «نيهمإ» يتظفل نيب ماتلا ريغ سانجلا ©
 . «رفص ةلامج هنأك# لصفملا لسرملاو «رصقلاك ررشب يمرت# لمجملا لسرملا هيبشتلا 5

 اولك . نوهتشي امم هكاوفو ٠ نويعو لالظ يف نيقتملا نإ راجفلا باذعو راربألا ميعن نيب ةلباقملا - ١

 . #نومرجم مكنإ لا اوتو اراك اوكي كلا لالا راسم تك اه اسراريرلاو

 [ىكهت ًالظ باذعلا ىَّمس «ليلظ الءبعش ثالث ىذ لظ ىلإ اوقلطنا» مكهتلا بولسأ - 4

 . مهب ةيرخسو

 باب نموهف ةالصلا هب دارأو عوكرلا قلطأ *نوعكري ال اوعكرا مهل ليق اذإو# لسرملا زاجملا -4

 . نولصي ال اولص مهل لبق اذإو يأ لكلا ةدارإو ضعبلا قالطا

 ت0 وا اخ يملا بورود باباي هاير كدا رد كالا

 . ةيعيدبلا

 6 تالسرملا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 ا +



 روحو , روشنلاو ثعبلاو ةمايقلا نع ماهلا ربخلا اهيف نأل «أبنلا ةروسإ# ىمستو ةيكم مع ةروس

 . نوكرشملا اهركنأ املاط يتلا « ثعبلا ةديقع » تابثإ لوح رودي ةروسلا

 ىذلا عوضوملا اذه ) ءازحلاو ثعبلاو ) ةمايقلا عوضوم نع رابخإالاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا 2

 أبنلا نع « نولءاستي مع بذكمو قّدصم نيب ام هيف اوراص ىتح . ةكم رافك نم نيريثكلا ناهذأ لغش

 . تايآلا # . 1 ميظعلا

 بئاجعلا قلخ ىلع ردقي ىذلا نإف . نيملاعلا بر ةردق ىلع نيهاربلاو لئالدلا تماقأ مث

 مكانقلخو ٠ ًاداتوأ لابجلاو ٠ ًاداهم ضرألا لعجن ملأ# هئانف دعب ناسنإالا قلخ ةداعإ هزجعي ال ' عئادبلاو

 ٠ تايآلا «ًاتابس مكمون انلعجو ,اجاوزأ

 4 101 ريس ب يابا يم وعول درب عارم تل

 وف حفني موي لصفلا موي ,
 ٌ 80 ١

 منهج نإ نيهملا باذعلا ناولأ نم اهيف امو « نيرفاكلل هللا اهدعأ يتلا منهج - نع تندحت مث

 . تايآلا «ًاباقحأ اهيف نيثبال * ًابآم ا ًاداصرم تناك

 . ميعنلا بورض نم مه ىلاعت هللا دعأ امو « نيفقتملا نع تثدحن ) نيرفاكلا نع ثيدحلا دعبو د:

 ٠ بارت بعاوكو ٠ ًابانعأو قئادح * ًزافم نيقتملل نإ بيغرتلاو بيهرتلا نيب عمجلا يف نآرقلا ةعيرط لع

 . تايألا «ًاقاهد ًاسأكو

 الف ًابارت نوكي نأ رفاكلا ىنمتي ثيح « ةمايقلا موي لوه نع ثيدحلاب ةميركلا ةروسلا تمتخ 2

 تنك ينتيل اي رفاكلا لوقيو هادي تمدق ام ء ءرملا رظني موي ًابيرق ًاباذع مكانرذنأ اي

 . «أبارت
 نب +



 0. ظ نوئثالثلا ءزجلا

 الك م مذ توساعيس الك جن والت هن مه عل يمحم م يوك
 - رق رع رس

 ةكرحلاو لمعلا عطقي هنأل ًاتابس ليللا يمس « عطقلا : ةغللا يف تبسلا هاتابس» : صحسفغللا
 بابصنالا ديدش «ًاجاجت# تءاضأ اذإ رخل تجهو : مهوق نم ءىلألتملا دقوتملا : جاّهولا «ًاجاهو»

 : جئلاو « ةيبلتلاب توصلا عفر : جعلا «جّتلاو حجعلا: جحلا لضفأ» ثيدحلا يفو ةرثكب لاس اذإ جئ : لاقي

 «ًاقاهد» ريسي عافترا عم رادتساو اهدهن زرب يتلا يهو بعاك عمج ا ايادهلا حبذو ءامدلا ةقارإ

 : رعاشلا لاق اهتألم ى أ سأكلا تقهدأ : لاقي ةءولم

 ًاقاهد اسأك هل انعرتأف انارق ىيغبي  ٌرماع اناتأ ىلإ

 ؟ ًاضعب مهضعب نودحاجلا ءال ؤه لأسي ءيش ئأ نع ىأ ؟ «نولءاستي مع# : رسمتلا

 درج انه دارملا سيلو . ةيماهفتسالا 4030فل تفدجر هرحلا نوجا تيعدأا هام نعا# حالا لصأت

 . مهنيب ايف ثعبلا نع نولءاستي نوكرشملا ناك دقو . هميظعتو رمألا ميخفت د دارا انو ماهعبالا

 رمأ نم نيعماسلا بيجعتو ليوهتلاو ميخفتلل ماهفتسالا ةغيصب ظفللا ءاجف ءازهتساو ًاراكنإ هيف نوضوخيو
 ماهلا ميظعلا ربخلا نع نولءاستي يأ «ميظعلا أبنلا نعط لاقف ريطخلا رمألا كلذ ىلاعت ركذ مث . نيكرشملا
 ركنم بذكمو . هعوقو ىف ىف كاش نيب ام هيف اوفلتخا ىذلا ىأ «نوفلتخم هيف مه يذلا» ”ثعبلا رمأ وهو

 ءثعبلا نع لؤاستلا نع نوبذكملا كشلوأ ٍعدتريل يأ رجزو عدر «نوملعيس ًالك# هلوصحل

 الك مث# مهئازهتسا ةبقاع نوريو : ًاعقاو ًارمأ ثعبلا نوري نيح ناب بيك نريملتس

 ىلإ ىلاعت راشأ مث . لاكنلاو باذعلا نم مهب لحي ام نوملعيس ىأ ليوهتلا عم ديعولل ديكأت 4نوملعيس

 هليالا نإ : لوقي هنأكو ثعبلا رمأ نم هو ركنأ ايف رافكلا ىلع ةجحلا ميقيل ٠ . ىلاعت هتردق ىلع ةلادلا ةلدألا

 ضرألا لعجن هلأ» لاقف مهتوم دعب سانلا ءايحإ ىلع ٌرداق 5 ماظعلا تاقولخملا هذه داجيإ 07 ىذلا

 ؟ اهئاحنأ ىف بلقتلاو . اهيلع رارقتسالل ةدهمم اهنوئكست يتلا ضرألا هذه لعجن ملأ أ «ًادايِم

 ؟تاعورزملا عاونأب ةعساولا اهوهس نم اوديفتستو ؛ اهرهظ ىلع اورقتستل طاسبلاو شارفلاك مكل اهانلعج

 يف لاق داتوألاب تيبلا تبثي امك مكب ديمت الثل اهتبثت ضرألل داتوألاك لابجلا انلعجو ىأ «ًاداتوأ لابجلاو

 . 14١/19 يبطرقلاو 4.8 /8طيحملا رحبلا )١(

 « . . ًاداهم ضرألا لعجن ملأ» هلوق نم ثعبلا ناكمإ ىلع ةردقلا لئالد هدعب ركذ هنأل ثعبلا رمأ ميظعلا أبنلاب دارملا نأ حجارلا وه اذه )١(

 . دوعسلا يبأ ةمالعلا رايتخا وهو حجارلا وه هانركذ امو ةوبنلا وأ نآرقلا أبنلاب دارملا ليقو ٠ رومأ ةعست اهنم ركذو خلا



 ابنلا ةروس (ا/8) ةءم

 0_7 ا تك لا سر صو رس .١ رس ير نس ساو را رس وع صرخ يس

 مجد اًتاَممَراَملا انْلَعَجَو يح اسال ل ليل انلعجو 5 ني كر تلو قو اعورا كفار
 و 00 م رس جس الك رع رو موس روف جرب يتث ىيبش ربل

 جرخنل جاجا 6[ تارصقملا نم اَنْ ج١ اجاهو اجار انلعجو 5 هني توب

 ريل ا ا لا 0 هر رم جرس محاضر سرع ملا 0

 2 اجاَوفَأ نوت أنف روصلا ىف خفي موي 0 اتاقيم ناكل صَمْلا موب نإ نيد اًهاَعْلا تلنج وانا ابح
 سانلا اهيأ مكانلعجو يأ «ًاجاوزأ مكانقلخو ج "ديت نأ ضرألا كلسمت امنا داتوألاب اههّبش : 0

 يضرألا بكوكلا اذه رهظ نع ةايحلا عطقنت الو . لسانتلاو حاكنلا رمأ مظتتيل ؛ ًاثانإو ًاروكذ ًافانصأ

 قاشم نم هب نوصلختت . مكلاغشأل ًاعطاق ١ مكنادبأل ةحار مونلا انلعجو يأ «ًاتابس مكموت انلعجو»
 مكرتسي امك ٠ همالظب مكرتسيو مكاشغي سابللاك ليللا انلعج يأ «ًاسابل لّيْللا انلعجو» راهنلاب لمعلا
 دوغ رك هنأل سبلت يتلا بايثلاب ههبش : ليهستلا ىف لاق هسيال بولا يطغي يف هنملع كيطعتو مابا

 ءاضقل هيف نوفرصتت . شاعملا ليصحتل امس ناكوتلا انلعجو يأ «ًاشاعم َراهتلا انتلعجو »© "”نويعلا

 ءيجملاو باهذلاب « هيف فرصتلا نم سانلا نكمتيل ًائيضم ًاقرشم هانلعج : ريثك نبا لاق مكجئاوح
 سانلا اهأ مكقوف انينبو ىأ «ًاداديث ًاعّبس مكقوف انيتبو» "”كلذ ريغو تاراجتلاو بسكتلاو شاعملل
 . نامزألاو روصعلا رورمب رثأتت ال ٠ اهناقتإو اهماكحإ يف ةنيتم ٠ عنصلا ةعيدب قلخلا ةمكحم تاومس عبس
 ءامسلاو# هلوقو «ًاظوفحم ًافقس ءامسلا انلعجو# ىلاعت هلوقك ضرآلل فقسلاك نوكتل انتردقب اهانقلخ
 جهوتي . ةعطاس ةرينم ايف مكل انأشنأو ىأ 4«ًاجافو ًاجاريس انلعجو» «نوعسومل انإو ديأب اهانيئب

 ديدشلا دقوتملا جامهولا : نورسفملا لاق دقوتلاو ةرارحلا ةمئاد « مهلك ضرألا لهأل دقوتيو اهءوض

 تارصملا نم انلزنأوإو "** ءىلألتملا رينملا : سابع نبا لاقو هبل ةدش نم بهتليو مرطضي ىذلا ٠ ةءاضإلا
 : ليهستلا يف لاق ةوقو قدشب ًارمهنم ًاقفاد ءام اهراطمإ تقو ناح يتلا بحسلا نم انلزنأو ىأ «ًاجاَجَت ءام
 يتلا ةباحسلا تهبش ٠ "* ءاملا هنم لزنيف رصعني باحسلا نأل رصعلا نم ةذوخأم , بحسلا يه تارصعملا
 عاونأ ءاملا اذهم جرخنل ىأ «ًاتابنو ايخادعب جرخنلا» اهضيح اند دق يتلا ةيراجلاب اهراطمإ تقو ناح

 قئادحو ىأ «ًافافلأ تانجو# ناويحلاو ناسنإلل ءاذغ ٍضرألا يف تبنت يتلا « عورزلاو بوبحلا
 ركذ . . اهراجشأ براقتو اهناصغأ ةرثكل ضعب ىلع اهضعب ةفتلم . ناصغألاو راجشألا ةريثك نيتاسبو

 ىلع ردق نم نِإف ؛« روشنلاو ثعبلا ناكمإ لع حمارا ناهربك ٠ ىلاعت هتردق ىلع عملا هلدألا هذه ىلاعت

 باسحلا موي نإ يأ «ًاتاقيم ناك لصفلا موي نإ هدعب لاق اذهو ءايحاالاو ثعبلا ىلع ٌرداق ءايشألا هذه

 رخأتي الو مدقتي ال ظ هئاضقو ىلاعت هملع يف مولعم دودحم تقو هل 1 قئالخلا نيب لصفلا مويو « ءازجلاو

 موي يمس : يبطرقلا لاق «دودعم لجال الإ هرخ ؤن امو * دوهشم موي كلذو سانلا هل عومجم موي كلذ»
 يف حفني موي# '”نيرخآلاو نيلوألل ًاداعيمو ًاتقو هلعج دقو :١ هقلخ نيب هيف لصفي ىلاعت هللا نآل لصفلا

 نورضحتف .روبقلا نم مايقلا ةخفن روصلا يف خفني نأ موي كلذ نوكي يأ 4أاجاوُفأ نوُتأتف رولا
 )١( ليزنتلا مولعل ليهستلا (؟) . 177/4 ليزنتلا مولعل ليهستلا ١77/4 . ) )7ريثك نبا ريسفت رصتخم 7/ 88 .

 )5( يبطرقلا ريسفت ١7٠١/١9 . ) )8يبطرقلا ريسفت (5) . 17/84 ليزنتلا مولعل ليهستلا ١77/19 .



 كيك نوئالثلا ءزجلا

 رس ص رص رع جاك جامس رصاص مس 2

 َنيِخطللا ي» اداصّرم تناك هج نإ جج اباَرَم ْتناَكَف لاب ترسو ميو ابوبأ تناكف ءامسلا تحتفو
 رصرص رول برم م ساو اسم

 جو اًقاَفو كرب يجاقاَسَعو اميمح الإ جااباَرع الو ادب اهيفنوقوُذي ال يجاباقحأ ابيف ينل يجو ًاباَعَم

 أوتوُذَك » اًبثتك هسْيصَحَأ وْىَت كو اباذك امك ار ص باح َنوجَرب ال أونأك م 6

 ميج اباَدَعال | مكديز ىف

 لاقف بيهرلا مويلا كلذ فاصوأ ىلاعت ركذ مث . ءازجلاو باسحلل ًارمز ًارمزو . تاعامج تاعامج
 محوقفو ودساوب ند حج . بناج لك نم ءاهسلا تققشت يأ #ًاباوُبأ تناكف ًءاَّسلا تحيتفو»
 ىضاملاب رّبعو «تقشنا ءامسلا اذإ» ىلاعت هلوقك مويلا كلذ لوه نم . ناردجلا يف باوبألاك
 . اهنكامأ نم تعلقو لابجلا تفسنو ىأ «ًابارس تناكف لابجلا ترسو » عوتولا ققحتل «تحتفوو

 : ىربطلا لاق ءامب سيلو ءام يئارلا هنظي بارسلاك ٠ ءيشب تسيلو ءييش اهنأ رظانلا ىلإ ليخي حبصأ ىنح

 '”ءابه ةقيقحلا ىف وهو ءام هاري نم هنظي يذلا بارسلاك . رظانلا نيعل ًأثبنم ءابه اهفسن دعب لابجلا تراص
 برر ناسنإالا دصرتي امك ٠ رافكلا اهءالزن بقرتتو رظتنت منهج نإ ىأ «ًاداصري تناك مئهج نإ»

 دصرتت منهجو . ودعلا دصارلا هيف دصري يذلا ناكملا داصرملا : ةورقملا لاق ةزغ قع اغتال ةوبنع
 اهيلإ مهطقتلتل راجفلا رافكلا نم اهيلع رمي نمل ةعلطتمو ةبقرتم يهو . اهريعسب مهيذعتل هللا ءادعأ

 يف نيثكام ىأ «ًاباقحأ اهيف نيبال نيمرجملا ةاغطلل لزنمو ىوأمو عجرم يه يأ 4أبآم نيغاطلل»
 يهو  روهدلا ىأ - باقحألا تماد ام رانلا ىف نيثكام ىأ : يبطرقلا لاق ")اهل ةيابن ال ةعباتتم ًاروهد رانلا

 د 0 عيب رلا لاق ايه ةيايخ ال رحال باقحأ نأل . بقح ءاج بقح ىضم املك ٠ . عطقنت ال

 ةدورب - يف نوقوذي ال ىأ  «ابارش الو أدرب اهيف نوقوذي الإ» © عاطقنا الو اهل ءاضقنا ال باقحألا

 ةياغلا ًاغلاب ًاراح ًءام الإ يأ «ًاقاّسغو ًاميمح الإ» اهيف مهشطع كسي ًابارش الو .رانلا رح مهنع ففخت
 ءازج كلذب هللا مهبقاع ىأ «ًاقافو ءازمجإ رانلا لهأ دولج نم ليسي ًاديدص ىأ ًاقاسغو ٠ ةرارحلا يف
 الو .ءازجلاو باسحلا نوعقوتي اونوكي مل يأ «ًاباسح نوجرُي ال اوناك مهّنا» ةئيسلا مهلامعأل ًاقفاوم

 نوبذكي اوناكو ىأ ًاباذك انتايآب | وبذكوإ» لداعلا ءازجلا كلذب هللا مهازاجف « هللا ءاقلب نونم ؤي
 ام لكو ىأ 4 باتك هانّيصحأ ء ءيش لكو» ًاديدش ًابيذكت ةينآرقلا تايآلابو ثعبلا ىلع ةلادلا هللا تايآب
 اي اوقوذف ىأ «ًاباذع الإ | مكديزن نلف اوقوذفإ» هيلع مهيزاجنل باتك يف هانطبض ماثآو مئارج نم هولعف
 لهأ ىلع نآرقلا ىف سيل : نورسفملا لاق مكباذع قوف ًاباذع ُألِإ مكتئاغتسا ىلع مكديزن نلف رافكلا رشعم

 ىلاعت ركذ املو . . هنم دشأب اوثيغأ باذعلا نم عونب اوثاغتسا ملك . ةيآلا هذه نم دشأ يه ةيآ رانلا

 ايف الإ لمعتسي داكي ال برعلا مالك يف بقحلا نأل . باقحألا كلت يهانت ىلع لديام ةميركلا ةيآلا يف سيل (؟) . 7٠١// يربطلا ريسفت )١(

 يف ابعأل أطخ اذهو نينم ملا ةةصع يف اهنإ ليقو . نوفرعي امو مهماهوأ هيلإ بهذت امب مهبطاخف . ديبأتلا نع ةيانك وهو . قحالتم عباتتم وه

 . 588/84 يواصلا ةيشاحو ١8٠/1١8 يبطرقلا رظنا (0)و (5) ١4/ ١79/8. يبطرقلا ريسفت (*) . «ًاباذك انتايآب اوبذكو# ىلاعت هلوقل رافكلا



 أبنلا ةروس (ال8) 006١

 لل اص سس رم خاض س نيس بص يزيل

 اعل ايف َنوعمْس اَل يجو اًهاهد ساكو هج اباَرثأ َبعاَوَكو نص اًبدتَعَأَو قب آد ح 2 اَراَمَم َنيقَتمْلل نإ

 وم م طر و2 و ع عموم م ل ء[غ ه ١

 َنوُكلمب ال نارا امهتيبامو ضرألاو تونمسلا بر 5 0 ءاطع كبَر نم كب ي) اب كالو

 سا رخل عا ماع 2 طك ره صح لع ريل رع لس حاس ص

 َكِلَذ تر اباوص لاق نام هل َنذأ نم الإ نومك ال افص ةكبتلملاو حورلا موُقي موي يو اباطخ هن

 لل سرع لا رص ع عل رس نص رص تع

 ” ل موب ارم اباَدَع زكتترَدنأ انإ جاب اباشم ءهير لإ َدَحتأ ءاَش نف را

 جو ايار تنك ىتيلليرفاكلا لوفي

 نإ ىأ «ًازاّقم نيقتملل نإ لاقف راربألا ءادعسلا لاوحأ اهدعب ركذ « رانلا لهأ ءايقشألا لاوحأ
 باذع نم صالخو « ميعنلا تانجب زوفو رفظ عضوم . ايندلا يف مهب ر اوعاطأ نيذلا رارب الا نينم ؤملل

 . راهزألاو راجشألا عي : نم اهيف ةرضان نيتاسب يأ ا بانعأو قئادحإو لاقف زوفلا اذه رسف مث . ميحجلا

 ىراذع ءاسنو ىأ «ابارثأ بعاوكو» سوفنلا هيهتشت خد ام لك نم ةعونتمل ةبيطلا بانعألا مورك اهيفو
 يتلا ةيراحجلا يهو نعاك نسيياركلا ليهستلا يف لاق ةدحاو نس يف نهو. نه ادن تزرب دق دهاون

 هنأك رمخلا سأكلاب دارملا : يبطرقلا لاق ةيفاص ةئلتمم رمخلا نم ًأسأكو ىأ «ًاقاهد ًاسأكو» ”اهيدل جرخ
 ال ىأ «ًاباذك الو اوقل هيف وعيش ال (7 تيفصو ترصع دق ةءولم يأ رقاهد تاذ ًارخخو : لاق

 ملاس اهيف ام لكو . مالسلا راد ةنجلا نأل لوقلا نم ًابذك الو ٠ هيف ةدئاف ال ًاغراف ًامالك ةنجلا ىف نوعمسي

 هنم الضفت ٠ . ميظعلا ءازجلا كلذب هللا مهازاج ىأ «ًاباسج ءاطع كبر نم ءازجإ» صقنلاو لطابلا نم

 رداص ءازجلا اذه يأ #نمعرلا |(مهنيب امو ضرألاو تاومسلا بر» مهل ارعأ بسح ىلع ًايفاك ًاناسحإو

 5 ءالب عفد يف هبطاخي نأ دحأ ردقي ال يأ عاب اطخخ هنم نوكلم الإ» ءىش لك هتمحر تلمش يذلا نمحرلا نم

 بيهرلا مويلا كلذ ين يأ هافص ةكئالملاو حورلا موُقي موسي ًالالجو ةبيه ٠ مويلا كلذ يف باذع عفر وأ
 هل أ «أباوص لاقو نحرلا هل تأ نم الإ ( نوملكتي الإ» نيعشاخ نيفطصم ةكئالملاو ليربج فقي

 ةكئالملا ناك اذإو : يواصلا لاق باوصلاب قطنو ةعافشلاو مالكلاب هل هللا نذأ نم لإ مهنم دحأ ملكتي

 ؟"" ميعريغ كلي فيكف :+ هنذإب الإ اوعفشي نأ نوردقي ال هللا نممينرقأو قئالخلا لضفأ مه نيذلا

 نمف ىأ «ًاليبس هبر ىلإ ذختا 006 عقاولا نئاكلا مويلا وه كلذ يأ «وملا ولا كلذ
 مكانرذنأ اًنإ 9 بيغرتو ثح وهو ٠ لعفيلف حلاصلا " لمعلاو ناميلاب ارك اعجرم هبر ىلإ كلسي نأ ءاش

 وه هعوقو ًايرق اباذع مكانفوخو مكانرذح انإ يأ ثعبلل نيركتملا شيرق رافكل باطخلا هًبيرق ًاباذع
 لك ىري موي يأ «هادي تمدق ام ءرلاٌرظنَي موسي بيرق تآوه ام لك نآل ًابيرق ءامس « ةرخآلا باذع

 اي ٌرفاكلا لوقيوإ» «ًارضاح اولمع ام اودجووإ» ىلاعت هلوقك هتفيحص يفًاتبثم رش وأ ريخ نم .ملق ام ناسنإ
 بساحأ ال ىتح ًابارت تنك ينتيل اي : لوقيو فّلكي ملو قلخي مل هنأ رفاكلا ىنمتيو يأ «ًابارث تنك ينتيلا : تنك ينتيل

 785 /4 نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح (*) . ١9/ 18١ يبطرقلا ريسفن (7) . ١4/8 ليزنتلا مولعل ليهستلا )١(



 هدا > > نوثالثلا ءزجلا.

 دعبو « ءانرقلا نم ءاّجلل صتقيف ةمايقلا موي تاناويحلا هللا رشحي نيح كلذو : نورسفملا لاق بقاعأ الو
 . بذعي ال ىتح كلذك ناكول نأ رفاكلا ىنمتيف ٠ ًابارت اهريصي كلذ

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت: ةغالحبلا

 . «نوملعيس ًالك مث . نوملعيس الكإ ديدهتلاو ديعولل ةلمجلا راركتب بانطالا ١

 . ميظعلا أبنلا نع نولءاستي يأ «ميظعلا أابنلا نع# هيلع مدقتملا ةلالدل لعفلا فذحب زاجيإلا

 ضرألا انلعج مالكلا لصأ ؟ جاداتوأ لابحلاو . ًاداهم ضرألا لعجن ملأ» غيلبلا هيبشتلا

 هيمشتلا ةأادأ فذحف . مئاعدلا تبثت تبثت يتلا داتوألاك لابجلاو . مئانلا هشرتفي ىذلا 0

 . ءافخلاو رتسلا يف سابللاك ىأ «سابلا ليللا انلعجو» هلثمو . ًاغيلب حبصأف هبشلا هجوو

 ليللا نيب لباق «أشاعم راهنلا انلعجو# نيبو «ًاسابل ليللا انلعجو#» نيب ةفيطللا ةلباقملا - 4

 : ةيعيدبلا تانسحملا نموهو 34 لمعلاو ةحارلاو ) راهنلاو

 هجوو ةادألا تفذلحف ؛ عادصنالاو ققشتلا 2 تاوبآلاك ىأ «ًاباوبأ تناكف# غيلبلا ةنسشتلا _

 : أاغيلت حبصأف هبشلا

 نم تافتلا ًاضيأ هيفو «ًاباذع الإ مكديزن نلف اوقوذفإ» ريقحتلاو ةناهإلا هب داري يذلا رمألا - 5
 . ةناهيالاو خيبوتلا يف ةدايز باطلا ىلإ ةبيغلا

 . «ًايمحو بيسو

 يف لخاد «ليربج» وهو حورلا «ًافص ةكئالملاو حورلا موقي مويإ» صاخلا دعب ماعلا ركذ
 . هردق ةلالج ىلع ًاهيبنت ٠ ةكئالملا مي و ع ب

 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو هًاباقحأ . ًابآم , ًاباوبأ . ًاجاوفأ . ًافافلأ» لثم عصرملا عجسلا - 9

 . « أبنلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 داو #



 6 تا. ياو او اواه © و اه هو ها هاه هاه ا سا واسأل وأ و اساسا ها نان فاقت ا قاف فن دج اح < جادج ترجم

 ك1 و وي م آذآ

 ةديقعلا لوصأب ىنعُت يتلا . ةيكملا رولا رئاس نأشك اهنأش . ةيكم تاعزانلا ةروس #

 ةعاسلاو . اهلاوحأو ةمايقلا لوح رودي ةروسلا روحمو « ءازجلاو ثعبلا . ةلاسرلا . ةينادحولا »
 , نيمرجملا لآمو . نيقتملا لآم نعو . اهلاوهأو

 عزنتو نيلو !فطلب نينم ّوملا حاورأ عرنت يتلا . راربألا ا ل ا 2

 ءأاقرغ تاعزانلاو# لو لعب هل رسل قئالخلا نوئش م ريدت يتلاو : هطلعو هدجب نيمرجملا حاورأ

 . تايآلا «ًارمأ تاربدملاف ٠ ًاقبس تاقباسلاف ٠ ًاحبس تاحباسلاو هأطشن تاظيثانلاو

 اي أ سوو دوك ويح ةعشاخ اهراصبأ ه ةفجاو ٍذئموي بولق»

 . تايآلا

 « نايغطلاو توربحلا ىف ىدامتو ةيبوب رلا ىعدا ىذلا . ةيغاطلا «نوعرف ١ ةروسلا تلوانت مث #*

 ٠ ىوط سدتملا داولاب هبر هادان ذإ ه٠ ىبسوم ثيدح كاتأ له» طابقألا هموقو وه قرغلاب هكلهأو هللا همصقف

 ."تايألا 4. . ىكرت نأ ىإ كل له لقف . ىقطم هنإ ثور ىلإ بهن

 فعضأ مهنأب مهتركذو . كك هللا لوسر ىلع مهدرمتو ةكم لهأ نايغط نع ةروسلا تثدحتو 2“

 جرخأو اهليل شطغأو ٠ اهاّوسف اهكمس عفر , اهانب ءامسلا مأ ًاقلخ دشأ متنأأ» هللا تاقولخم نم ريثك نم
 . تايآلا «اهاحض

 هثودحب اوبذكو هوركنأو نوكرشملا هدذعتسا ىذلا ةعاسلا تنفو نايبب ةميركلا ةروسلا تمتخ و 7#

 ٠ اهاشخي نم رذنم تنأ امنإ ٠ اهاهتنم كبر ىلإ ٠ ا امن اس ع كراس

#0 * * 



 ا نوثالثلا ءرجلا

 مهلا ءلاشاه سببت مع

 تاريدملاف جو اقبس تاَقيسلاَف ير احبس تاحباسلاو 5 1 تنطشتلاو مس اَكّرَع ففعرتملاو
 صا

 رق 00 ا

 مج ةقدارلا اهعبْنت 0 ُهَفِجاَرَأ ضجر موب مدام

 عزفلا ةدش نم برطضاو قفخ اذإ ًافيجو ْبلقلا فجو : لاقي ةعزف ةفئاخ «ةفجاو» : ضتحفغللا
 لاق ءاج ثيح نم عجر يأ هترفاح يف نالف عجر : لاقي اهيلع ناك يتلا ةلاحلا ىلإ عوجرلا «ةرفاحلا»
 : رعاشلا

 (ةراعو هس نم هللا داعم تشو علص ىلع ةرفاحأ

 «اهكمسإ اهيلع رهسي هنأل ةرهاس ةالفلاو ضرألا هج هجو يمست برعلاو « ضرألا هو 4 ةرهاسلاو
 هشطغأو ليللا شطغ : لاقي ملظأ « شطغأ#» عفترم لاع يأ كومسم ءانبو ؛ عافترالاو وعلا : كمّسلا

 : ورمع نب ديز لاق اهاوسو اهطسب «اهاحدإ» هللا هملظأو [لظم راص ىأ ُهللا

 («2كلابجلا اهيلع ىسرأو رليأب اهدش توتسا' الف اهاحد

 : رعاشلا لاق عاطتست ل يتلا ىمظعلا ةيهادلا # ةماطلا ©

 ”طأو ىهدأ ٌضْغُبلا كاذكو مصُيو يمعي بحلا ضعب نإ

 ىصقأ أغلاب ًاعزن رافكلا حاورأ عزنت يتلا ةكئالملاب ب مسقأ ا «ًاترغ تاعزاتلاو» : راسمفللا

 ةلوهسب نينم ولا حاورأ عزنت يتلا ةكئالملاب مسقأو ىأ «أطشن تاطشاثلاو» رسعلاو ةدشلا يف ةياغلا

 - دوهسلا عزني امكرفاكلا حور نوعزني هناوعأو توما كلم نإ : دوعسم نبا لاق ًاقيفر ًالس اهّلستو ءرسيو
 حور عزنيو « ءاملا يف قيرغلاك رفاكلا سفن جرختف . لتبلا فوصلا نم بعشلا ريثكلا  ديدحلا خيس
 نيح ةكئالملاب هناحبس مسقأ : ريثك نبا لاق «ريعبلا دي نم لاقععلا طشني امك اهضبقيو . نيلو قفرب نمؤملا

 امنأكو ةلوهسب هحور ذخأت نم مهنمو . اهعزن يف قرغتق رسعب هحور لخأت نم مهنمف ( . مدآ ينب ؛ حاورأ عزنت

 ءامسلا نم هيحوو هللا رمأب لزنت يتلا ةكئالملاب مسقأو يأ «ًاحبس تاحباسلاو» '”طاشن نم هتلح
 نينم ْوملا حاورأب قبست يتلا كال يأ هت تاقبااف) هلا رمأ يف نيعرسم . هلو حبس يذلاك
 . راطمألاو « حايرلا ىف ٠ ىلاعت هرمأب نوكلا نوكش ربدت ةكيالملا ىأ «ًارمأ تاربدماف» ةنجلا ىلإ

 ةمايقلا نأ ىلع ةسمخلا فانصألا هذهم هناحبس مسقأ ؛ ايندلا نوئش نم كلذ ريغو « رامعألاو . قازرألاو

 اهعبتت ٠ ةفجارلا فجرت موي هلوق هيلع لد دقو . نبساحتلو نشعبتل : هريدقت فوذحم مسقلا باوجو . قح
 . 418/48 طيحملا رحبلا (5) ؟ تعلصو تبش نأ دعب ابصلاو لزغلا نم يبابش يف هيلع تنك ام ىلإ عجرأأ : دارملاو يبارعألا نبا هدشنأ )١(

 . نو رثكألا هيلعو حيحصلا وه اذهو : لاق مث 848 /# ريثك نبا رصتخم (8) . ؟. 4/4 نزاخلا ريسفت (5). ؟. 4/١4 يبطرقلا ريسفت (6)



 تاعزانلا ةروس (ا9) 1

 ٌثيدح < لك ََع يو رتل م اذ 170000007 رك
 2م

 لإ ل لملف 4: م هن وعرف َلِإ ْبَمْذأ هج ىوط سّدقمْلآ داولآب رهبر هدا ْذِإ 9 ةوسوم
 نيب رص رج ثا رم حس. رمح

 هج ئَربُكْلا هيلا همراق نو ىَنْحَتَف كبر لإ كَيدهأو نر ىككَرت نأ
 ةيناثلا ةخفنلا اهعبتت ء ءيش لك اه لزلزتيو فجتري يتلا ىلوألا ةخفنلا روصلا يف خفني موي ىأ 4ةفدارلا

 ىلوألا امأ « ةيناثلاو ىلوألا ناتخفنلا امه ةفدارلاو ةفجارلا : سابع نبا لاق روبقلا نم مايقلا ةخفن يهو
 ةلاح ىلاعت ركذ مث . . "'ىلاعت هللا نذإب ءيش لك ييحتف ةيناثلا امأو . ىللاعت هللا نذإب ءىيش لك تيمتف

 فلاخ هولا كلذ يف رافكلا بولق يأ «ةفجاو رثئموي بولقإ» لاقف لاوهألاو دئادشلا نم هنوقلي امو نيبذكملا

 اًنئأ نولوقي لاوهألا نم تنياع ام ةريقح ةليلذ اهماحصأ راصبأ ىأ «ةعش ةاخ اهراصبأ» ةبرطضم ةلجو

 دعب ءايحأ ريصنف توملا دعب ةرنأ : : ثعملل ًاداعتشساو ءازهتسا ايندلا يف نولوقي ىأ 4ةرفاحلا يف ن ودودرمَل

 درنأ : نيبجعتم نيركنم اولاق نوثعبت مكنإ : مهل ليق اذإ : يبطرقلا لاق ؟ ةرم لوأ انك امك عجرنو انئانف
 عجر ىأ هترفاح ف نالف عجر : لوقت برعلاو ؟ توملا لبق انك امك ءايحأ دوعنف « رمآلا لوأ ىلإ انتوم دعب

 ؟ ديدج نم ثعبنو درنس ةتتفتم ةيلاب ًاماظع انرص اذإ له يأ «ةرخت ًاماظع انك اذيأ» ""”ءاج ثيح نم
 اننآل نيرساخلا نم نوكن فوسف انتوم دعب انثعبو , أقح ثعبلا ناك نإ ىأ «ةريساخ ةّرك أذإ كْلِي اولاق»

 روصلا يف اهيف خفني . ةدحاو ةحيص يه امنإف يأ «ةدحأو ةرجز يه افإف» ىلاعت لاق . رانلا لهأ نم نم

 0 . اهنطب يف اوناك امدعب ضرألا هجو ىلع ًاعيمج قئالخلا اذإف يأ «ةرهاسلاب مه اذإفإط روبقلا نم مايقلل
 نيبذكملا ةاغطلاب لح ام مهب لحي نأ هموقل ًاريذحتو كي هللا لوسرل ةيلست نوعرف عم ىموم ةصق ىملاعت ركذ

 اي كءاج له ىأ ةصقلا عامسل بيغرتو قيوشت بولسأ «ىموم ثييدح كانأ لهو» لاقف نوعرف موق نم
 كرابملا رهطملا يداولاب هبر هاجان نيح يأ «ىوُط سدا داولاب ببر ُهادان ْذِإل ؟ ميلكلا ىموم ربخ دمحم

 ىلإ بهذإ ىأ #« ىفط هنإ نوعرف ىلإ بهذ » هل ًالئاق 5 ءانيس روط لبج لفسأ يف «ىوط#» ىمسملا

 له يأ ؟ «ىكرت نأ ىلإ كلل له لق نايغطلاو ملظلا يف حلا زواج يذلا « رابجا ةيغاطلا نوعرف
 ةفرعم ىلإ كدشرأو ىأ 4ىشّختف كبر ىلإ كيدهأو» ؟ ماثآلاو بونذلا نم رهطتت نأ ىلإ ليمو ةبغر كل

 لك هنم ىنأ هللا يشخ نم 0 كالم اهنأل ةيشخلا ركذ : ىرشخمزلا لاق ؟ هاشختو هيقتتف هتعاطو كبر

 هفدرأو ؟ انب لزنت نأ كل له : هفيضل لجرلا لوقي امك ضرعلا هانعم يذلا ماهفتسالاب هتبطاخم أدبو ءريخ

 ًالوق هل الوقف ىلاعت هلوق ىف امك هوتع نم ةارادملاب هلزنتسيو . فطلتلاب هيعدتسيل قيقرلا قيفرلا مالكلا

 نع معنتما املف « ملك اشور هنأ | ىموم بهذف يأ فوذحم مالكلا يف «ىرسبكلا ةيآلا هاراف» ””4ًانيل

 يهو ىمظعلا ةمالعلا هارأ : يبطرقلا لاق ىعست ةيح اصعلا بلق يهو « ىربكلا ة ةزجعملا هارأ ناميإلا

 )١( يبطرقلا ريسفت 147/19 . )١( فاشكلا ريسفت (”). 154/14 قباسلا عجرملا سفن 4/ 946" .



 2.3 توئالثلا ءرجلا

 يل رس ع خس ورب 4س 0م مهم محم 24 اسس مر

 هللا هَذَحأَف ك كلعألا ركبر انأَلاَقَف تي ئدانف رثحف ن5 ىعس ربدأ مث 9 ئصعو بذكف

 عفر و اهلشب هامش مأ امَلَح دََأ منا“ هج جوتي نمل ةربعل كلذ ىف نإ هج قوألاو ةزعآلا لاكن
 مساص صولا رعب اص 4 م عش رع بج وب وا بص. رجب جرح ل رس ربح ل دج رس

 اهءام اهنم جرحا يجر اهلحد كلذ دع نفرالاو 5 اهلصص برخأو اهلي ٌسْطْغاَو يح اهنوسف اهكمم

 ىصعو . ىبسوم هللا يبن نوعرف بذكف يأ «ىصعو بذكفإ» اصعلا يه : سابع نبا لاق ةزجعملا
 يف عرسي 5 ةيحلا نمأ ابراه ًاربدم ىلو ىأ «*ىعسي ربدأ مث ةرهابلا ةزجعملا كلت روهظ دعب هللا رمأ

 سانلا ىف ًابيطخ فقوو 5 عابتألاو دونجلاو ة ةرحسلا عمجف يأ «ىداتف رشحف» ىأر ام لوه نم هيشم

 ينقوف بر ال يذلا ميظعلا دوبعملا مكبر انأ : لاع توصب محل لاقف يأ *ىلعألا مكبر انأ لاقف#

 # ىلعألا 0 انأ# ةريخألا ِهتلاقم ىلع هل ةبوقع هللا هكلهأف ىأ # ىلوألاو ةرخآلا لاكن هللا هذخأفن+

 نم ركذ اهف نإ ى أ « ىشخي نمل ةريعل كلذ يف نإ 7 4ي ريغ هلإ نم مكل تملع امإ» هلوق يهو ىلوألاو

 ندعو, كيو نع هللا نقانق نك اراسعإو ةلئغلا + لاكتلاو باذعلا نم هب لح امو . هنايغطو نوعرف ةصق

 مهل نكي رت رانك نم كنعبلا ىركت ىلإ عر. نرعرف ةيعالقلا هبحق نع تيدحلا ىبنا الي وب هباقع

 خيبوتلاو عيرقتلل ماهفتسالا ؟ عمّا مأ ًاقّلخ ٌدشأ ْمنأأ» لاقف هلالجو هتمظع رهاظمو . هتردق راثآ ىلإ

 ءابسلا حور نما 30 ةضيدبلا ديطعلا» امسلا قلخ مأ ًاقلخ بعصأو قشأ نيكرشملا رشعم اي متنأ له ىنعملاو

 مههبن : يزارلا لاق ؟ ثعبلا نوركنت فيكف ٠ , مكتامت دعب مك زايحإو مكقلخ هيلع نيه . اهمظع ىلع

 ىلع ءامسلا قلخخ ىلإ فيضأ اذإ . هفعضو هرغص ىلع ناسنإالا قلخ نآل كلذو . ةدهاشملاب ملعُي رمأ ىلع

 قلخل #©:ىلاعت هلوقك '*؟ كلذ نوركني فيكق ةلهس مهتداعإف كلذك ناك اذإو . ريسي افاوحأ مظعو اهمظع

 الو دمع الب «, ءانبلا ةمكحم مكقوف ةيلاع اهعفر ىأ «اهانب# «سانلا قلخ نم ربكأ ضرألاو تاومسلا

 مكقوف اهفقس ىلعأو اهمرج عفر يأ انام اكس و لاقف نايبلاو حيضوتلا يف داز مث « داتوأ
 . ءانفلا ةديعب « ءانبلا ةيلاع اهلعج يأ : ريثك نبا لاق روطف الو قوقش الو اهيف توافت ال ةيوتسم اهلعجف
 اهليل لعج يأ «اهاحض َجرخأملاهلُيل شطْغأو» «*”ءاملظلا ةليللا يف بكاوكلاب ةلّذكم ع ءاجرألا ةيوتسم

 كلذ دعب ضرألاو#» ”اهراهن رانأو اهليل ملظأ : سابع نبا لاق ًائيضم ًاقرشم اهراهنو . ًاكلاح ايلظم
 يأ «اهاعرمو اهءام اهنم َجرخأ» ”اهلهأ ىنكسل اهدهمو اهطسب ءامسلا قلخ دعب ضرألاو يأ «اهاحد .

 سانلا هلكأي امت ىعرملاو ألكلا اهيف تبنأو . راهنألا اهيف ىرجأو . ةرجفتملا ءاملا نويع ضرألا نم جرخأ

 )١( يبطرقلا ريسفت ١9/ . 7.7ةنس نوعبرأ نيترجافلا هيتملك نيب ناك : سابع نبا لاق . ةمركعو دهاجمو سابع نبا لوق اذه (؟) .

 ىزارلل ريبكلا رييبقتلا (") . هذخأ مث هللا هلهمأف ١"#/ 47 .

 لاق ىتح هب عوطقم كلذ نإف . ضرألا ةيوركب لوقلا اذه فاني ال (5) . ةحفصلاو قباسلا مجرملا سفن (0) . ريس مع

 دارملا لب . طسبلا درجم «اهاحد# ىنعم:سيلو . اهظسبو اهّدم ىلاعت هللا نإ مث « ةعمتجملا ةركلاكالوأ ضرألا تناك» : هصن ام رخفلا مامإلا

 «. .يوتملا حطسلاك هرهاظ نوكي ميظعلا مسجلاو «اهاعرمو اهءاماهنم جرخأ# هلوق هيلع لدي . تاوقألا تابنل ايهم أطسب اهطسب هنأ
 . 48/7١ ريبكلا ريسفتلا ها



 تاعّزانلا ةروس )9/9١( هزل

 مو ] ميس سوع6غ# لس سرا 2 سو ص ا ضص

 “09 ئريكلا ةماطلا ت اج اذإف 4 اكماعنألَو ركل اعلتم يح اهلسرأ لابو يد اهلعرمو

 5 تاو عل نعلم نماماق 2 © ئري نمل محْشلا تَرِربو 0 نَعَساَم نسنإلا رك دنيوي

 نبأ َّنِإَف يجد ئَوَملا نع سْفنلأ ىَبيو ءهبر مام ٌفاَحَنَمامأو جوج ئرأملا ىه محب نرَف تجادل
 رم ص

 50 وامل ىه

 اهلهأب ا رقتستل داتوألاك اهلعجو .٠ ضرألا ىف اهتبثأ لابحجلاو يأ «اهاسرأ لابجلاو» ماعنألاو

 عورزلا تبنأو ءرامنألا ىرجأو . نويعلا عبنأف . هلك كلذ لعف يأ «مكماعُنالو مكل ًاعاتم»
 دارأ : ىزارلا لاق ؛ مهيشاومو مهماعنأ حلاصمو مهحلاصل ًاقيقحتو 00 ةعفنم كلذ لك . راجشألاو

 جرخ أ : هلوقب لد فيك رظناو < مكماعنألو مكل ًاعاتمإ هلوق ليلدب ٠ ماعنألاو سانلا هلكأي ام اهاعرمب

 .رجشلاو .بشعلا نم ماعنألاو مانألل ًاعاتمو ًاوق ضرألا نم هجرخأ ام عيمج ىلع «اهاعرمو اهءام اهنم

 . ءاملا نم دلوتم حلملاف ءرانلاو حلملا ىتح « ءاودلاو سابللاو . بطحلاو . فصعلاو . رمثلاو . بحلاو

 قلخلا بئاجع نم (هيف عدبأ امو ء ضرألاو تاومسلا قلخ ىلاعت ركذ املو . . "”راجشألا نم رانلاو

 تءاج اذإف# لاقف ًالعف وتو نع كلذ دعب ربخأ « ًالقع رشحلا ناكمإ ىلع ليلدلا ميقيل 5 نيوكتلاو

 ولعتو « ء يش لك اهلاوهأب معت يتلا . ىمظعلا ةيهادلا يهو ةمايقلا تءاج اذإف ىأ «ىربكلا ٌةهماَطلا

 موسيإ) ""مظفم لئاه رمأ لك لع مطت نال كلذب تيمس ةمايقلا يه سابع نبا لاق يقاودلإ رئاص لع

 ةفيحص ىف ًانودم هاريو , رش وأ ريخ نم هلمع ام ناسنإالا ركذتي عويلا كلذ ىف ىأ «ىعس ام ناسنإلا ٌركذتي

 ىذ لكل ةيداب ٠ ًانايع سانلا اهآرف نيرظانلل منهج ترهظأ ىأ «ىري نمل ميحجلا تزّربو# هلامعأ

 لاقف ءادعسو ءءايقشأ : نيقيرف ىلإ سانلا ماسقنا ركذ . اهاوهأو ةمايقلا لاح فصو نأ دعبو . . رصب
 ىلع ةينافلا ةايحلا لضف ىأ «ايندلا ةايحلا رثآو» نايصعلاو رفكلا ىف دحلا زواج ىأ 4ىغط نم اًمأف»
 ميحجلا نإف# حلاصلا لمعلاب هترخآل دعتسي ملو 5 ةمرحملا ةايحلا تاوهش ف كمبناو « ةيقابلا ةرخآلا

 «هُبر ماقم فاخ نم اًمأو8 اهاوس هل لزنم ال . هاوأمو هلزنم يه ةججاتملا منهج نإَف يأ «ىوأملا يه

 داعملاو أدبملاب هنيقيو هملعل باسحلا موي هبر يدي نيب هماقم فاخو 5 هلالجو هبر ةمظع فاحخ نم امأو يأ

 اهب يدوت يتلا تاوهشلا نع اهفكو ٠ مراحملاو يصاعملا نع هسفن رجزو ىأ «ىوملا نع سفْنلا ىهنو#
 لرتماهل سيلا ميعنلا راد ةنجلا يه هريصمو هلزنم نإف يأ «ىوأملا يه َةّنجلا نِإفط بطاعملا ىلإ

 نع كنولأسي# لاقف ةعاسلا رابخأب نيئزهتسملا . ةمايقلاب نيبذكملا فقوم ىلاعت ركذ مث . . "اهريغ

 . 88/4. /5 ريثك نبا ريسفت رصتخم (1) . 49 ١/ ريبكلا ريسفتلا (1)
 نم مأ ءادعسلا نم وه لهو ؟ رانلا لهأ نم مأ ةنجلا لهأ نم وه له . هسفن ناسنإالا ةفرعمل « قيقدلا نازيملا ١ يه ةميركلا تايآلا هذه (*)

 ةاضرم ىلإ عراسو « هاقتاو هللا عاطأ نمو . ميحجلاب بذعملا يقشلا وهف هبر ةعاط ىلع ةايحلا تاوهش رئآو . ىغبو ىغط نمف ؟ ءايقشألا

 . نازيملا اذه يف هسفن ناسنإالا عضيلف ٠ ميعنلا راد يف مركملا ديعسلا وهف هاوهت |مع سفنلا ىبنو . هالوم



 نوال نوثالثلا ءزجلا

 مسا ماو رص جرم مص حا رمزص رم جام ىلا جن ص سما نس

 م اهنَضَو 1 عال ا 0-2 اهلشَحيي نم

 لاق ؟ اهُمايقو اهعوقو ىتم ةمايقلا نع نوكرشملا ءال ؤه دمحم اي كلأسي ىأ # اهاسرم نايأ ةعاسلا

 :ةعانصو. +: ةلاط# لك ةلئاحلا هفاسوألا#اهتصوو: + ةمانقلا مانا قوععسي نوكرفملا ناك ؛ نورهفلا
 ةيآلا تلزنف ؟ عقتو ثدحن ىتمو «. اهميقيو هللا اهدجوي ىتم : ءازهتسالا ليبس ىلع نولوقيف « ةعراقو

 هللا رثأتسا يتلا بويغلا نم .اهنأل . مهل اهركذت ىتح كيلإ اهملع سيل يأ «اهاركذ نم تنأ ميف»

 هللا ىلإ اهعجرمو اهدرم يأ «اهاهتنم كبر ىلإ» ؟ لا ؤسلا يف نوحليو اهنع كنولأسي اذاملف « اهملعب
 ام يأ «اهاشخي نم رسم تنأ اه هاوس دحأ هملعي ال ٠ . نييعتلا ىلع اهتقو ملعي يذلا وهف . لجو زع

 ىذلا وه هنأل ٠ ىشخي نمب راذنإالا ( صخو ٠ هنري مداعلا 9 , ةمايقلا فاخي نم راذنإ الإ دمحم اي كبجاو

 موي رافكلا ءالؤه نأك ىأ «اهاحض وأ ةيشع لإ اوشبلي مل اهتوري موي مهّنأك» راذنإلا كلذب عفتني

 . اهاحضوأ ةيشع رادقمب . راهن نم ةعاس الإ ايندلا يف اوثبلي مل . لاوهألا نم اهيف امو ةمايقلا نودهاشي
 ىلاعت متخخ . . موي ىحض وأ « موي ةيشع مهدنع اهنأك ىتح « ايندلا ةايحلا ةدم نورصقتسي : ريثك نبا لاق

 ىلع ناهربلاو ليلدلاك كلذ ناكف « ثعبلاو .رشحلا» تابثإ نم اهلوأ يف هيلع مسقأ امب . ةميركلا ةروسلا

 . ماتخلا عم ءدبلا قسانتيلو . ةعاسلاو ةمايقلا ءيجم

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت هغاألتاا

 هيتملك دارملا نأل #ىلوألاو ةرخآلا لاكن هللا هذحأف# هلوق ىف ىلوألاو ةرخآلا نيب قابطلا - ١

 . «اهاحضو . . ةيشع# نيب كلذك قابطلاو . ةريخألاو ىلوألا نيتعيئشلا
 . «ةفجارلا فجرت# هلوق ىف قاقتشالا سانج  ؟

 «اهاحد كلذ دعب ضرالاو» نيبو «اهاوسف اهكمس عفر ءاهانب ءامسلا# هلوق نيب ةلباقملا " 
 فاخ نم امأو# نيبو #ايندلا ةايحلا رثآو * ىغط نم امأفإ نيب ةلباقملا كلذكو «اهاعرمو اهءام اهنم جرخأ

 . تايآلا « . . ىوحلا نع سفنلا ىهنو « هبر ماقم

 . ةصقلا ةفرعم ىلا قيوشتلا هنم دارملا نإف ؟ #ىبسموم ثيدح كاتأ له# قيوشتلا بولسأ - ؛

 : تايالا ىف دراولا # ضرألاو ب ف اينجل نيبو # ميحجلاو . . ةنجلا# نيب قابطلا  ه

 . «اهاحض وأ ةيشع الإ اوثبلي مل اهنوري موي مهنأك# لمجملا لسرملا هيبشتلا - "

 ريعتساو .ماعنألا يعرب سانلا لكأ هبش «اهاعرمو اهءام اهنم جرخأ# ةيحيرصتلا ةراعتسالا
 . ةفيطل ةراعتسا هيفف . تاتابنلا نم ناويحلاو ناسنإالا لكأ عماجب ناسنإلل يعرلا

 نم وهو #«اهاسرأ . اهاعرم . اهاحد . اهاحضإ# لثم ريخألا فرحلا ف لصاوفلا قفاوت - 4

 . .عجسلا ىمسيو ةيعيدبلا تانسحملا

 ( تاعزاتلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »



 ديكس ار 00
 توتراو نائن اهب اي بأ 20
 تورو 4

 هروُسْلا_كذي نم

 ثدحتت اهنأ امك « ةلاسرلا رم أو ةديقعلاب قلعتت ًانوك ةوئش لوانتت يهو « ةيكملا روسلا نم سبع ةروس

 ةمايقلا نع ثيدحلا اهيفو 2 ماعطلاو 3 تابنلاو 3 ناسنإالا قلخ ىف ةينادحولاو ) ةردقلا لثالد نع

 . بيصعلا مويلا كلذ ةدشو 1 اهاوهأو

 كي هللا لوسر ىلإ ءاج يذلا « موتكم مأ نب هللا دبع » ىمعألا ةصق ركذب ةميركلا ةروسلا تأدتبا #
 ىلإ مهوعدي شيرق ءاربك نم ةعامج عم لوغشم هلي هللا لوسرو . هللا هملع امن هملعي نأ هنم بلطي

 امو .ىمعألا هءاج نأ, ىلوتو سبع# باتعلاب نارقلا لزنف . هنع ضرعأو ههجو لَك سبعف 5 مالسرالا

 . تايآلا «ىدصت هل تنأف ٠ ىنغتسا نم امأ ء ىركذلا هعفنتف ركذي وأ . ىّكزي هلعل كيردي

 ناسنإالا لتقف لتف)» هيلع ىلاعت هللا معن ةرثك عم هبرب شحافلا هرفكو . ناسنإالا دوحج نع تثدحت مث ا“

 . تايآلا # . . هرسي ليبسلا مث « هردقف هقلخ ةفطن نم ه هقلخ و ءىش ىأ نم . هرفكأ ام

 هذه حطس قوف شيعلا لبس ناسنإلل هللا رسي ثيح « نوكلا اذه يف ةردقلا لئالد تلوانت مث *

 ًابنعو ه ًابحاهيف انتبنأف * ًاقش ضرألا انققش مث « ًابص ءاملا انيبص انأ هماعط ىلإ ناسنإالا رظنيلفإ» ةرومعملا

 . تايآلا «ًالخنو ًانوتيزو ٠ ًابضقو

 . عزفلاو لولا ةدش نم هبابحأ نم ناسنإالا رارفو « ةمايقلا لاوهأ نايبب ةميركلا ةروسلا ت تمتحو 86

 « هيخأ نم ءرملا رفي موي« ةخاصلا تاجا نر اويصحلا ىلا كلذ ىف نيرفاكلا لاحو نينم ؤملا لاح تنيبو

 ٠ ةرشبتسم ةكحاض ٠ ةرفسم زئموي هوجو * هينغي نأ رئموي مهنم ءىرما لكل ٠ هينبو هتبحاصو ه هيبأو همأو

 . #ةرجفلا ة ةرفكلا مه كئلوأ ٠ ةرتق اهقهرت ٠ ةربغ اهيلع رلئموي هوجوو

«4+ + 

 «ةرجفلا ةرفكلا مه كئلوأ ىلإ . . . ىمعألا هءاج نأ - ىّلوتو سبع» : ىلاعت هللا لاق
 ( ةروسلا ةياهن 47 ىلإ ١ ةيآ نم )

 #«ةرفسإ» همالكل يغصتو هل ضرعتت 4ىدصَت» بّطقو ههجو حلك «سّبع» : بت تفغللا



 2313 نوثالثلا ءزجلا

 سمس 2 ا لا ا سد جاي ا # ملص هةنيمم ف

 نم اما يو ئوذلا هعفتتف ؟ لي وأ (20 جيك نب ,هّلَعَل كي ردي امو ٌٍس نئمعالا هءاج نأ 0 قونتو سبع

 مرا ري امج جس

 مجد قر اَلا َكَيَلَعامو تح ئدصت هل َتنأَف يد قْفَيسأ

 نأ رمأو ًأربق هل لعج 4هربقأ#» ةبتَك بتاك لثم رفاس عمج دابعلا لامعأل نوبتاكلا م اركلا ةكئالملا : ةرفسلا

 . ءالقابلاو « ةصفلا » ميسربلا لثم هلصأ تبنيف لوقبلا نم عطقي ام لك : بضقلا هًابضقإل ربقُي

 تتبنأام لكو ىعرملا : بألا 4أبأ» ءابلغ عمج ناصغألا ةفتلم راجشألا ةرشك «ًابلغ» اهريغو ثارّكلاو

 ةقرشم «ةرفسم# اهتدشل ناذآلا مصت يتلا ةحيصلا «ةخاصلا# بشعلاو ًالكلاك مئاهبلا هلكأت امم ضرألا

 . ةملظو داوس « ةرتقا» ناجدو رابغ «ةربغ# ةئيضم

 عمطي ناكو . مالسبالا ىلإ مهوعدي شيرق ديدانص عم ًالوغشم ناك ِخلييبنلا نأ يور : : لوزملابَبَس

 ه١ ها ني ترجو سوم رب لحم لك هللا لوسر انيبف ٠  مهعابتأ ملسي نأ ءاجر مهمالسإ يف

 ال وهو كلذ رّركو . هللا كمّذع ام ينملع : هللا لوسر اي لاقف ٠ ىمعأ وهو « موتكم مأ نب هللا ديعو»

 هنع ضرعأو سبعو . همالكل هعطق كب هللا لوسر هركف . نيكرشملا ءالؤه عم لوغشم لوسرلا نأ ملعي
 مهملكي موقلا ىلع لبقأو ههجو سبعف ٠ ديبعلاو ةلمسلاو نايمعلا هعابتأ افإ ءالؤه لوقي : هسفن ىف لاقو

 . "2تايآلا # ىمعألا هءاج نأ + + ىلوتو سبع# هللا لزنأف

 . ًاهراك هنع ضرعأو هبّطقو ههجو حلك يأ 4ىّسعألا ُهَءاج نأ .ىلوتو سبع» : راسفللا
 هب ًافطلت « ىّلوتو سبع# ةبيغلا رئامضب ىتأ افإ : ىواصلا لاق هنيد رومأ نع لأسي ىمعالا هءاج نأل

 مأ نب هللا دبع» ىمعألا مساو ةبوعصلاو ةدشلا نم ىفخي ال ام باطخلا ءاتبةهفاشملا ىف امل .هل ًالالجإو

 "”هءادر هل طسبيو « يبر هيف ينبتاع نمب ًابحرم : هل لوقي هءاج اذإ باتعلا تايآ لوزن دعب ناكو « موتكم

 . ههجو يف تسبع يذلا ىمعألا اذه لعل دمحم اي كربخيو كملعُي امو يأ «ىكري هّلعل كيردُي امو»

 عمسي امب ظعتي وأ ى أ «ىركذلا همفتتف ركذي ْوأ» ! ! ةفرعملاو ملعلا نم كنعد هاقلتي امي هبونذ نم رهطتي
 ةورثلا نم هل امب . ناميالا نعو هللا نع ىنغتسا نم امأ ىأ «ىنغتسا نم اّمأ» ! ! كتظعوم هعفنتف

 الأ كيلع اموإ» كتوعد هغيلبتب متهتو 5 همالكل يغصتو هل ضرعتت تنأف ىأ «ىدصت هل تنافإ» لاملاو

 كيلع امغإ ٠ هتيادهب بلاطمب تسلو . نايصعلاو رفكلا سند نم رهطتي ال نأ كيلع جرح الو يأ « ىكزي

 لاق ابك ةءورملاب لحم ربدملا ىلع لابقإلا نإف ٠ . مهتبحاصم نع كك هل ريفنت ديزم هيفو ىسولألا لاق غالبلا

 : لئاقلا

 )١( يبطرقلا ريسفتو 787/14 ىواصلا ةيشاح ١8/ ٠ .٠) )79نيلالحلا ىلع ىواصلا ةيشاح 7831/14 .



 سبع ةروس (80) د

 8 0 ءآاشنف يو هو ذكابنإ دلك د هلت هنع تنافمة5 يت وهو 020 وعسل 2 عوف امو

 م صم ولة لس مة

 © ,هرْمُك !امنسإلا لتقف يي) ةَررب .عارك ل ةَرَفَس ىدبًابانيد ةرهطم ةعوف لم ين ةماكم فحص يف
 2و 2 أ 2 سوم سلا 2 م لا ا لا ا ل ما

 مث يو مريق أك ,هتامأ مث يح ,هرسي ليبسلا مث لل رف ر,هردمف ٍهَقَلَح ةَمْطَن نم د ر,هقلخ ّىش يأ نم

 يل ماس لكلا تس ع ل

 0 ف لا سه اذإ

 (1) ينيب تبحص نع اهل تلقل ًاموي يتبح اصم يفك تهرك ول هللاو

 ريخلا بلط ىلع صرحيو هلل ملعلا بلط يف يشميو عرسي كءاج نم امأو يأ «ىعسُي كءاج نم امأوو»

 لغاشتت دمحم اي تناف يأ 4ىهلت دنع تنأفإ همراحم يقتيو ىلاعت هللا فاخي وهو يأ «ىشْخَي ومو
 مويلا دعب لعفت ال يأ«ةركذذت اهنإ الك# ! ! لالضلاو رفكلا ءاس ور ىلإ هنع فارصنالاب ىهلتتو . هنع

 ءاش نمف# ءالقعلا اهبجومب لمعيو اهم ظعتي نأ بجي . قلخلل ةرصبتو ةظعوم تايآلا هذهف . كلذ لثم

 ناك : نورسفملا لاق . هتاهيجوتو هتاداشرإ نم دافتساو . نآرقلاب ظعتا هللا دابع نم ءاش نمف ىأ «هركذ

 . ءارمأ هسلجم يف ءارقفلا ناكو . ًادبأ ينغل ىدصتي الو . طق ريقف هجو يف سبعي ال . باتعلا اذه دعب

 اذه دعب مث . . يبر هيف ينبتاع نمي ًابحرم : لوقيو هءادر هل طسبي « موتكم مأ نبا » هيلع لخد اذإ ناكو

 هللا دنع ةمركم فحص ىف وه ىأ «ةمركم فحص ىف# لاقف نآرقلا ردق ةلالج نع ربخأ نايبلا

 صقنو سند لك نعو . نيطايشلا ىديأ نع ةهزنم . ةناكملاو ردقلا ةيلاع ىأ «ةرهطم ةعوفرم#
 نيمركم يأ «ٍةررسب مارك# هلسر نيبو هنيب ءارفس هللا مهلعج ةكئالم يديأب يأ «ةرفس يديأب»
 حبق ىلاعت ركذ مث «نورمؤي ام نولعنيو مهرمأ ام هللا نوصعي الو ء ءاحلص ءايقتأ . هللا دنع نيمظعم

 #«هرفكأ ام ناسنإلا ليتق# لاقف هيلإ هللا ناسحإ هردك عم نايضعلاو رفكلا ىف هطارفإو ٠ رفاكلا ةميرج

 : يسولألا لاق ؟ هدنع هيدايأو هيلإ هناسحإ ةرثك عم 'هللاب هرفك دشأ ام ٠ هللا ةمحر نم درطو رفاكلا نعل أ

 ةياغ ىق اذهو . نايصعلاو رفكلا ف هطارفإ 00 . اهعظفأو تاوعدلا عنشأب هيلع ءاعد ةيآلاو

 ؟ هبر ىلع ربكتي ىتح رفاكلا اذه هللا قلخ ء ءيش ىأ نم نم ىأ #هقلخ ميش يأ نيم# ؟”نايبلاو زاجيإلا

 0 يع ب و مدام

 وأ يقشو . هلمعو . هلجأو « هقزر رّدق : ريثك نبا لاق هقلخ مت نأ ىلإ ةقلع نم مث ةفطن نم ًاراوطأ

 فيك : 00 نطب نم جورخلا قيرط هل لّهس مث يأ «هرسّسي ليبُسلا مسنل "ديعس
 لععجو هتامأ مث ىأ «هربقأف هتامأ مث جرفلاو ركذلا ينعي ؟ © نيترم لوبلا ليبس نم جرحت نم ربكتي
 ينبل ةمركت هذهو : نزاخلا لاق رويطلاو شوحولاو عابسلل ىقلم هلعجي ملو « هل ًاماركإ هيف ىراوي ابق هل

 ثسعبلل هتوم دعب هييحي . هءايحإ هللا ءاشي نيح مث ىأ «هرشنأ ءاش اذإ مث تاناويحلا رئاس ىلع مدآ

 . 4" ٠"/ يسولالل يناعملا حور (7) . 4. /*. يسرلالل ىاعلل تووتعملز

 . 7١57/١9 يبطرقلا ريسفت (8) . 5. , /* ريثك نبا ريسفت رصتخم (5)



 2 نوثالثلا ءزجلا

 رس حرص ع رق صاع ع مع نحرص يام يس

 َنَفَقَم م © 0 نأ ج 2 2 هماعط 0 لإ ندسنإلا رظنيلف تح ,ميماام ضي امل الك

 روك ص سعس رك جامل رك ظوص ل م رص رص رص رص دج رص هل ص

 يج ابلغ نيادحو يو الُحتو انوتيزو © ابضقو ابنعو ص انس ايِفاَنْنبْنأَف يو امس ٌضْرأْلا

 ه2 م رك ل

 ءهمأو 5) هبخأ نم رمل فَي موي ه2 ةَحاصلا تءاج اذإَف جوج ٌركمعْنألو ركل اعنم يج ابو هه

 © هيِنغب نَأَك ذبموي مهند يرمأ لكل 2 هينبو ءدتبحلصو 2 هو

 , ىلاعت هللا ةئيشم ىلإ وهف . دحأل مولعم ريغ ثعبلا تقو نأل «ءاش اذإ» لاق امنإو ."ءازجلاو باسحلاو
 هربكت نع رفاكلا اذه رجزنيو عدتريل يأ «هرمأام ضقي ان ًالك» مهايحأ قلخلا يحين نأ ءاش ىتم

 قلخ ركذ املو . . ةعاطلاو ناميالا نم هبر هب هفلك ام لعفي ملو , هيلع ضرف ام دؤي مل هنإف . هربجنو

 لاقف هعيطيو هبر ركشيف . معنلا عاونأ نم هيلع هللا قدغأ امب ربتعيل ء هقزر هدعب ركذ . ناسنإالا

 . هتايح رمأ ىلإ . رابتعاو ركفت رظن دحاجلا ناسنإالا اذه رظنيلف ىأ «هماعط ىلإ ناسنإلا رظنيلف»
 ماوق هب يذلا ماعطلا هل قلخو . شاعملا بابسأ هل أيه فيكو . هتمحرب هرسيو ٠ هتردقب هقلخ فيك

 ضرألا ىلع باحسلا نم ءاملا انلزنأ انتردقب انأ ىأ «أبص ءاملا انببص انأإ# لاقف كلذ لصف مث ! ؟ هتايح

 اهبنأف# اعيدب أقش اهنم تابنلا جورخب ضرألا انققش يأ «أقش ضرألا انققش مث ًابيجع ًلازنإ

 هب سانلا تاغقي ابح + تانابلاو بوبحلا عاونأ ءاملا كلذب انجرخأف يأ «ًابضقو ًابنعو ًابح اهيف

 كلذك انجرخأو ىأ عًالْخنو ًانوتيزو# ًابطر لك ؤي ام لوقبلا راسو !ذيذل انيش انعو م :هلووخدو

 ةريشك نيتاسبو ىأ «ًابلُع قئادحو# رمتلاو بطرلاو تيزلا اهنم جرخي ٠ . ليخنلاو نوتيزلا راجشأ

 لا تايب اع مارح 5 . راشكلاو هكاوفلا عاونأو يأ «أبأو ةهكافو» ناصغألا ةفتلم . راجشالا

 هانتبنأو كلذ انجرخأ ىأ #«مكماعنألو مكل ًاعاتم# "”بشعلا نم مئاهبلا ةلكأت اه تآلآ يبطرقلا

 اهيفو دابعلا ىلع نانتما تايآلا هذه يفو : ريثك نبا لاق مكماعنألو سانلا اهيأ مكل ًاشاعمو ةعفنم نوكيل

 ًالاصوأو ةيلاب ًاماظع تناك امدعب ماسجألا ءايحإ ىلع . ةدمافا ضرألا نم تابنلا ءايحإب لالدتسا
 ةحيص تءاج اذإف ىأ «ةخاصلا ٠ تءاج اذإفإ لاقف ةمايقلا لاوهأ كلذ دعب ىلاعت ركذ مث . . 1 ةقرفتم
 هستبحاصو « 8 نمو ين هيحأ نتف ء هللا ا موي# اهمصت داكت ىتح ناذآلا خصت يتلا ةمايقلا

 .هتجوزو « هيبأو . همأو . هيخأ نم . هبابحأ نم ناسنإالا بربي بيهرلا مويلا كلذ يف ىأ #«هيتبو

 ونحلا يف مهبتارم ىلع مهبترو ٠ هبابحأ نم ناسنإالا رارف ىلاعت ركذ : ليهستلا ىف لاق هسفنب هلاغتشال هدالوأو

 لكل# © هركذ مدقت نم لك نم هينب ىلع ةقفش دشأ ناسنإلا نأل . رثكألاب متخو لقألاب أدبف . ةقفشلاو
 نأش نع هلغشي نأش . بيصعلا مويلا كلذ يف مهنم ناسنإ لكل ىأ «هينغي نأش رنئموي مهنم ءىرما
 رثئموي مهنم دحاولا لوقيل مهيلع هللا تاولص ءايبنألا نإ ىتح . هسفن ىوس ىف ركفي ال هنإف . هريغ

 57. /18 يبطرقلا ريسفت (؟) 81, /4 نزاخلا ريسفت )١(
 . ١8٠ /5 ليزنتلا مولعل ليهستلا (1) . 5.01١ /7 ريثك نبا ريسفت رصتخم (7)
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 سبع ةروس (8) 57

 ف سام لس سلع رع رس حاس رو ريس سام ىش در 2 ا 3” يل ربو

 يو ةَركَف اَهَفَمَر يد ٌةَربغ اَهيَلَع ذبموب ةوجوو ةرشبدسم ةكحاض يو ةرغسم لبموي هوجو

 رو م رص م نع رت صل سر حى

 (5 ةرجفلاة ةرَمكْلأ مه كبكلوأ

 كلذ يف مهماسقناو سانلا لاح اهدعب نّيِب . اهلاوهأو ةمايقلا لاح ىلاعت نيب املو . . "” « يسفن يسفن »

 مويلا كلذ يف هوجو يأ «ةرفسم ذئموي هوجو# : ءادعسلا فصو ىف لاقف « ءايقشأو ءادعس ىلإ مويلا

 هللا ةمارك نم هتأر امب ةرورسم ةحرف ىأ «ةرشبتسم ةكحاض# رورسلاو ةجهبلا نم ةقرشم. ةئيضم

 07 كلذ ىف هوجوو ىأ «ةربغ اهيلع رئئموي هوجوو# مئادلا ميعنلا كلذب ة حم 4 هناوصضرو

 ىأ «#ةرجفلا ةرفكلا مض كنئاوأ» داوسو ملل اهولعتو اهاشغت ىأ #ةرتق اهقهرت» ناخدو رابغ

 ىلإ ىلاعت هللا عمج : ىواصلا لاق . روجفلاو رفكلا نيب نوعماتلا مه هوجولا داوسب نوفوصوملا كعلوأ

 . (9روجفلا ىلإ رفكلا اوعمج امك ةربغلا مههوجو داوس

 : لي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هغالتلا

 هلعل كيردي امو :لاق مث . . ىلوتو سبع# باتعلا ىف ةدايز باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا - ١
 . ىمعألا نأشب ةيانعلا ىلإ لكي لوسرلل ًاهيبنت تفتلاف ؟ «4ىكزي

 . «ىركذلاو . . ركذي» نيب قاقتشالا سانج - ١
 . مألا جرف نم هجو رخ نع ليبسلاب ىنك «هرسي ليبسلا مث# ةقئارلا ةيانكلا “" 

 هللا ناسحإ ةرثك عم . هرفك طارفإ نم بجعت ؟ «هرفكأ ام ناسنإالا لتق# بجعتلا بولسأ -
 . هيلإ

 . لغشنتو ضرعتت اهب دارملا نأل 4ىهلت» نيبو «ىدصت# نيب قابطلا ©

 « هردقف هقلخ ةفطن نمإ» هلوقب هنيبو كلذ لصف مث «هقلخ ءيش يأ نم» لامجإالا دعب ليصفتلا  ؟

 . «هربقأف هتامأ مث ٠ هرّسي ليبسلا مث

 هلوقب اهلباق # ةرشبتسم هةتسم ةكحاض « ةرفسم لئموي هوجو # ءايقشألاو ءادعسلا نيب ةفيطللا ةلباقملا -

 . «ةرتق اهقهرت * ةربغ اهيلع رذتموي هوجووإ»

 لشم عجسلا ىمسيو ةيعيدبلا تانسحملا نم وو 3 تايآلا سوءرل ةاعارم لصاوفلا قفاوت -8

 * ةرهطم ةعوفرم « ةمركم فحص ىف# لثمو 4« ىّكْزي لعل كيردي امو ٠ ىمعألا هءاح نأ ٠ ىلوتو سبع#

 . خلا # . . ةررب مارك ٠ ةرفس يديأب

 )١( نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح (؟) . ملسمو يراخبلا هجرخأ ةعافشلا ف ثيدح نم ءزج اذه 5484/4 .



 2 نوثالثلا ءزجلا

 : نيتيبلا نيذه ؟ «هرفكأ ام ناسنإلا لتق# ىلاعت هلوق نم ءابدألا ضعب سبتقا : ىو الا

 هركنأ اتَشلا ءاج اذإف انكلا فيلا قف: .ةرملا ندمت

 ؟هرفكأ ام ناسنإلا ليف رلحاو لاحب ىضري ال وهف

 ( سبع ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مث »

# * + 

 ةقيقحو ( ةمايقلا ةقيقح » : امه نيتماه نيتقيقح جلاعت يهو . ةيكملا روسلا نم ريوكتلا ةروس

 ء سمشلا لمشي . لئاه ينوك بالقنا نم اهبحاصي امو ةمايقلا نايبب ةميركلا ةروسلا تأدعبا

 زهبو ء رشبلا لمشي امك . شوحولاو « ماعنألاو . ءامسلاو . ضرألاو . راحبلاو . لابحلاو . موجنلاو
 ثدحي ام لوه نم ريغتو لدبت دقو الإ ءيش ىقبي الو . دوجولا يف ام لك هيف رثتتي . ًاليوط افينع أزه نوكلا
 ٌراشعلا اذإو + تريسس لابجلا اذإو *تردكنا موجنلا اذإو ٠ ترّرك سمشلا اذإ» بيهرلا مويلا كلذ يف
 . تايآلا *ترجس ٌراحبلا اذإو ء ترشح شوحولا اذإو * تلطع

 يذلا يحولا اذهب نيبطاخملا موقلا نأش مث « هاقلتي يذلا يبنلا ةفصو . يحولا ةقيقح تلوانت مث *

 * سّنكلا راوجلا + سّنخلاب مسقأ الف# نايالاو ملعلا رون ىلإ . لالضلاو كرشلا تالظ نم مهلقنيل لزن
 : تايألا «ميرك لوسر لوقل هنإ + سفنت اذإ حبصلاو + سعسغ اذإ ليللاو

 ةظعوم هنأ تركذو . ميظعلا نآرقلا لوح نيكرشملا معازم نالطب نايبب ةميركلا ةروسلا تمتخو *
 نأ الإ نوءاشت امو + ميقتسي نأ مكنم ءاش نمل + نيملاعلل ركذ الإ وه نإ + نوبهذت نيأف# هدابعل ىلاعت هللا نم

 . # نيملاعلا بر هللا :ءانكي



 يبا نس سرا ل هه رص رص رع مام

 2 تلطعراشملا اذإو يد ثريس لاا اًدإ وذ ٌترَدُكَنأ ءوجنلا اذإو ٌتَروُك سمّشلا اًذإ

 يح تلبس هدوم اًذإو ) تور سوفنلا اذإ وجر ثري راحبلا اَذإَو ىذ ترشح شور اذإو

 جو تشك هآَمَسلا اَدإَو د ترش فحصلا اًذِإَو تأت ينَّذ يأ
 رشع اهلمح ىلع رم يتلا ةقانلا يهو ءارشع عمج «راشعلاإط ترثانت «تردكنا» : ّيكتفغللا
 5 «سّنخلا» اهنع هتخلسو هتعزن ىأ ةاشلا دلح تطشك : لاقي تعلقو تعّرت «تطشك#

 1 0 موجنلا «نيسكلاو ساع ععرملا نع يفتختو رابغ سنخت يتلا ةئيضملا

 : رعاشلا لاق دادضألا نم وهف ربدأ وأ ا اذإ
 «)اسعسعو اهليل اهنع باجناو اسفنت امل حّبصلا اذإ ىتح

 دئادشلا نم اهيف نوكي امو ةمايقلا لاوهأل ٌنايب تايآلا هذه 4ترّوُك سمّلا اذإ» : راسيفللا
 يحشو تفل سمشلا اذإ : ىنعملو بيرختلاو رييغتلا رهاظم نم دوجولاو نوكلا يرتعي | امو . ثراوكلاو

 لابجلا اذإو# ترئائتو اهعضاوم نم تثطقاست موحدا اذإو ىأ «تردكنأا موجنلا اذإو# اهءوض

 مويو# دا هلوقك ءابطاك تراص ىتح ءاوهلا ىف تريصو اهنكامأ نم تقرح لابجلا اذإو ىأ ترس

 رعار الب ًالمه تكرت لماوحلا قونلا اذإو ىأ «تلّطُع ٌراشعلا اذإو» «ةزراب ضرألا فرتو لاخلا ريس
 شوحولا اذإو ىأ «ترشح شوحولا اذإو# برعلا لاومأ مئارك اهنأل ركذلاب قوبنلا ' صخو «. بلاط الو

 تججأت راحبلا اذإو يأ 4« ترس راحبلا اذإو» عرفا ةدش نم ةلهاذ اهراحجأو اهراكوأ نم تعمج

 نرقف « اههابشأب تنرق سوفنلا اذإو يأ #«تجوّز سوفنلا اذإو» بهتلتو مرطضت ًانارين تراصو « أران
 يف حلاصلا لجرلا غب حلاعلا لجرلا نيب نرقُي : ىربطلا لاق حلاعلا مب حلاصلاو . رجافلا عم رجافلا

 ىأ «تلتق بنذ ىأب ٠ تلئس تلتّس ةدوءوملااذإو» (9دانلا ف ءوسلا لجرلا عم ءوسلا لجرلا نيبو « ةنجلا

 ةدوءوملا : ليهستلاف لاق ؟ تلئق ىتح اهبنذوهام : هلق اخيبوت تلثس ةيح يهو تنفد يتلا تنبلااذإو

 بنذ ىأب# ةمايقلا موي لالا هيلع هلرلوأ الن ةنها رك نم هس اهب ترغلا تعي ناك ىنلا تنبلا يه

 ترشن لامعألا فحص اذإو ىأ «#ترشن هذ فحصلا اذإو» ""اهلتاقل خ خيبوتلا هجو ىلع ؟ تت

 دلجلا عزني امك اهناكم نم تعزنو تليزأ ءامسلا اذإو ىأ «تطشك (مسلا لاذ باسحلا دنع تطسبو

 . ملعأ هللاو مجرأ لوآلاو ءحاورألاب داسجألا نرق :دارملا ليقو .باطخلا نب رمع نع ىربطلا ةياور هذه (7). 4". /8طيحملا رحبلا )١(
 . ١831/5 ليزنتلا مولعل ليهستلا (”)



 هه نوثالثلا ءزجلا

 ل سس

 0 نسف اذ 5 5 تي نيكل -.

 دَقَلِو و نونجمي مبحاص امو 9 فيمأ م عاطم ير نيكم شرعلا ىذ دنع ةوق ىذ
 رو در

 2 نييملأ نفل

 ةّنجلا اذإو» ىلاعت هللا ءادعأل تمرضأو تدقوأ منهج ران اذإو يأ #* ترعّس مسيحجلا اذإو» ةاشلا نع

 سفن لك تملع ىأ «ترضحأ ام سفن تملعإ# نيقتملا نم تبرقو تيندأ ةنجلا اذإو ىأ ؟تفلزأ

 اذإج ةروسلا لوأ نم مدقت ام باوج يه *سفن تملع# ةلمجلا هذهو ء رش وأ ريخ نم ترضحأ ام

 ام سفن لك رنئنيح تملع « ةبيرغلا ةبيجعلا رومألا كلت تئدح اذإ ىنعملاو , انه ىلإ #تروك سمشلا
 الف# لاقف مالسلا هيلع دمحم ةلاسرةحصو .نآرقلا قدص ىلع ىلاعت مسقأ مث ٠ . تاطررا كاص نيوتحت

 يراوجلا» ليللاب رهظتو « راهنلاب يفتخت يتلا ةئيضملا موجنلاب ًادك ؤم ًايسق مسقأف ىأ «سّنخلاب مسفأ

 - اهسانك يف ءابظلا رتتست امك « اهبورغ تقو رئتست مث رمقلاو سمشلا عم ريستو يرجت يتلا ىأ «سّتكلا
 امك ءرتتست ىأ اهبورغ تقو سنكتو « ليللاب رهظتو راهنلاب سنخت موجنلا : يبطرقلا لاق  اهتاراغم
 تح ةمالظب لبقأ اذإ ليللاب مسقأوا ىأ #«سعسع اذإ ليللاو» "”سانكلا وهو راغملا يف ءابيظلا سنكت

 ًاراهن راص ىتح هؤايض عسّناو ؛ جّلبتو ءاضأ اذإ حبصلابو ىأ «سقنت اذإ حبصلاوإ "”نوكلا ىّطغ

 للا هلا مالكل : ميركلا نآرقلا اذه نإ يأ هيلع مسقما وه اذه «مسيرك وسر وفل هن ًاحضاو

 : نورسفملا لاق #كبلق ىلع نيمآلا حورلا هب لزن# ىلاعت هلوقك ليربج وه هللا ىلع زيزع كلم ةطساوب
 ىلع لدي امو « ىلاعت هللا لوق ةقيقحلا ىف وهو « هب ءاج هنأل هيلإ نآرقلا فاضأو « ليربج » لوسرلاب دارأ

 ةناكد عام ةرقلا يدش أ سيكمشرعلا ودفع هوبق ىذزل ةدقب هلوق يرجي ةارملا نأ
 هعيطت « ىلعألا الملا يف كانه عاطم يأ «نيمأ مَن ءاطُم9 العو لج هللا دنع ةيماس ةلزنمو « ةعيفر
 سيلو يأ #نونجمب مكيحاص امو# ءايبنألا ىلع هب لزني ىذلا يحولا ىلع نمتؤم . راربألا ةكئالملا
 لاق متمعز 6 نووي ةنقع ةحاجرو ةتهارنو هقديم متنرغو ١ شيرق رشعم اي هومتبحاص ىذلا دمحم

 لهأ معزي امك نونجمب سيل ةكيأدمحم نأو  نيمألا ليربج هب لزن نآرقلا نأ ىلع ىلاعت مسقأ : ن نزاخلا

 مسقأو يأ «نيبملا . قفألاب ُهآر دقلو# *”هسفن دنع نم نآرقلا نوكو . نونجلا هنع ىلاعت ىفنف . ةكم

 قرشملا ةيحان نم نيبلا ىلعألا قفألا ةهجب اهيلع هللا هقلخخ يتلا ةيكلملا هتروص ىف ليربج كي دمحم ىأر دقل
 نيب يسرك ىلع ليربج ىأر نيح . ءارح راغرمأ دعب ةيؤرلا هذهو : رحبلا يف لاق سمشلا علطت ثيح

 . 578 ١4/ يبطرقلا ريسفت (؟) . 48/7. ىربطلا يف اذك ء نسحلاو دهاجمو سابع ن نباو ىلع لوق اذه )١(

 . ريثك نبا رايتخا وهو. هئايضب لبقي نيح راهنلابو « همالظب لبقي نيح ليللاب مسقأ: لوقي هنأكف حبصلاب هتلباقمل حجرأ لوقلا اذه (*)



 ريوكتلا ةروس (م١81) 005

 مص وص للو رس راع وص موا مصاص رص ل صل

 ( نييلدعُتل رد الإ وه نإ ج غ1

 1 | نوه امو © َمقََسَي نأ ركنم َءاَش نمل
 مد م 2 هم ل 1 ١

 ع . نييادعلا بر هلل لأ ًءاسف رس

 بيغلا ىلع وه اسموإ» '”برغملاو قرشملا نيب ام لس دق حانج ةئايس هل هتروص يف ٠ ضرألاو ءامسلا
 قدصو ةنامأ لكب هبر ةلاسر غلبي لب « هميلعتو هغيلبت يف رضقي ليخبب يحولا ىلع دمحم امو يأ «نينضب

 نيأف# نوكرشملا لوقي امك نوعلم ناطيش لوقب نآرقلا اذه امو ىأ «ميجر ناطيش لوقب وهامو»

 عم .رعشلاو ةناهكلاو رحسلاب هل مكماهتاو . نآرقلل مكبيذكت يف نوكلست قيرط ىأف أ «نوبهذت

 اف حضاولا قيرطلا اذه : ميقتسملا قيرطلا كرت نمل لوقت اك اذهو ؟ هنيهارب عوطسو هتايأ حوضو

 ءاش نمل» نيعمجأ قلخلل ةركذتو ةظعوم الإ نآرقلا اذه ام ىأ «نيملاعلل ركذ ًالإ وه ْنِإ» ؟ بهذت
 راربألا قيرط كلسيو « هللا ةعيرش ىلع ميقتسيو ٠ قدحلا عبتي نأ مكنم ءاش نمل يأ «مسيقتسي نأ مككنم
 اويلطاف ؛ هفطلو هللا قيفوتب الإ ءيش ىلع نوردقت امو ىأ «نييم اعلا بر هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو

 . قيرط لضفأ ىلإ قيفوتلا هللا نم

 : يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هغالتبلا

 ١ «سّنكلا#و «سّنخلا» نيب صقانلا سانجلا .

 ءاوملا تامسنب ءايضلا عوطسو راهنلا لابقإ هبش «سفنت اذإ حبصلاو» ةيحيرصتلا ةراعتسالا - ؟
 فيطل نم اذهو . سمادلا مالظلا دعب راهنلا لابقإل سفنتلا ظفل راعتساو . بلقلا يبحت يتلا ليلعلا
 . حبصلا سفنتب هنع ربع ثيح اريوصت اهغلبأو ةراعتسالا

 « مكبحاص# ظفلب كلَ دمحم نع ىنك #*نونجمب مكيحاص امو# ةفيطللا ةيانكلا ب

 لشمو « ترعس 5 ترجس 5 تريس 5 تروك# لثم تايآلا سوءرل ةياعر لصاوفلا قفاوت - 5

 )١( طيحملا رحبلا 675/8 .



 كفي

 :ةكيراظنالا قرم

0 0 

 ينوكلا بالقنالا - ريوكتلا ةروس اهتقباسك  جلاعت يهو . ةيكملا روسلا نم راطفنالا ةروس *
 راربألا لاح نايب مث 3 ماسج ثادحأ نم ريطخلا مويلا كلذ 5 ثدحي امو ء ةعاسلا مايف بحاصي ىذلا

 . روشنلاو ثعبلا موي ,راجفلا لاحو

 . ءامسلا راطفنا نم . نوكلا ىف ثدحي ىذلا بالقنالا دهاشم نايبب ةميركلا رولا تأدتبا
 ءامسلا اذإ © ءازجلاو باسحلا نم كلذ بقعي امو ؛ روخلا» ةرثعبو . راحبلا ريجفتو . بكاوكلا راثتناو

 تمذٌدق ام سفن تملع + ترثعب روبقلا اذإو « ترجف ٌراحبلا اذإو « ترثتنا بكاوكلا ادإو ٠ ترطفلا

 . #ترخأو

 ء العو لج هنم ةمعنلا ضويف ىقلتي وهو , هبر معنل هنارفكو ناسنإالا دوحج نع تثدحت مث 2#

 اهيأ اي# ةماركلاو ةمعنلاو لضفلا ىلع ركشي الو . هردق هبرل فرعي الو . اهقح ةمعنلل فرعي ال هنكلو

 ! ؟ #كبر ءاش ام ةروص ىأ ىف ٠ كلدعف كاوسف كقلخ ىذلا . ميركلا كبرب كرغام ناسنإالا

 نولجسي ةكئالم ناسنإ لكب لكو ىلاعت هللا نأ تحضوو . راكنإالاو دوحجلا اذه ةّلع تركذ مث 03
 ام نوملعي « نيبتاك ًامارك ء نيظفاحل مكيلع نإو , نيدلاب نوبذكت لب ًالك# هلاعفأ نوبقعتيو ٠ هلامعأ هيلع
 . «نولعفت

 نم لك لآم تنّيبو . راجفو «راربأ : نيمسق ىلإ ةرخآلا يف سانلا ماسقنا ةروسلا تركذو د#

 لوح لك نم ,لئموي سوفنلا درجتو . هلوهو ةمايقلا موي ةماخض ريوصتب ةميركلا ةروسلا تمتخو 533

 ال موي © نيدلا مويام كاردأ ام مث » نيدلا موي ام كاردأ امو» ناطلسلاو مكحلاب العو لج هللا درفتو « ةوقو

 . «هلل رثئموي رمألاو ٠ ًائيش سفنل سفن كلمت

 ص #



 راطفنإلا ةروس (4؟) نك

 رتل ص ا اَذَو 2 ا 59 سما ءامسلا اَذإ

 هام م

 جك تألم جذل ياك زي جد هن شامة و صرع سر, نص بت ارك كربلا -

 تطقاست «ترشتنا» ريعبلا ؛بان رطفهنمو قشلا : ٌرطفلاو . تقشنا «ترطفنا» : ستتفغغللا
 لعج «كاوس# كعدخ «كرغإ» نطبل أرهظ هتبلق عاتملا ترثعب : : لاقي تبلق «ت ترثعب# تواهتو

 . اهرحو اهبل نوقوذيو اهنولخدي «اهنولصي# ةّيوس ةميلس كءاضعأ

 ىلاعت هلوقك ةكئالملا لوزنل هللا رمأب تقشنا ءامسلا اذإ يأ «ترسطفنا ًءاّسلا اذإ» : ريمسيفتلا
 تطقاست موجنلا اذإو يأ 4ترفشتت هلا بكاوكلا اذإو» «ًاليزنت ةكئالملا لبو مامغلاب ءامسلا ققشت مويو#
 . ضعب ىلإ اهضعب حتف راحبلا اذإو يأ 4ترَجف ٌراحبلا اذإوإل اهنكامأو اهجورب نع تلازو « ترئانتو
 ام شبنو ٠ تبلق روبقلا اذإو ىأ «ترثعب روبقلا اذإو» ًادحاو ارحب تحبصأو « اهحلامي اهبذع طلتخاف

 وه اذه «ترّخأو تمدق ام سفن تميع#» اههجو ىلع ًارهاظ اهنطاب ىف ام راصو « ىتوملا نم اهيف
 لاق حلاط وأ حلاص نم تمدق امو ء رش وأ ريخ نم تفلسأ ام سفن لك رلئدنع تملع ىأ باوجلا
 ةرخآلا لاوحأ ركذ دعب مث ")هدعب هب لمعف هنس ءيش نم ترخأ امو 6 حلاص لمع نم تمدق ام .: ىربطلا

 اهأ اي ىلاعت لاقف دئادشو لاوهأ نم همامأ اب لهاجلا لفاغلا ناسنإلا ريكذتل تايآلا تلقتنا . اهلاوهأو
 ىلع تأرجتو هتيصع ىتح . ميركلا ميلحلا كبرب كعدخ ءىش ىأ ىأ «ميركلا كّبرب كرسغ ام ناسنإلا
 كبر ناسحإ تلباق فيك : لاق هنأك باتعو خيبوت اذهو ”؟ كيلع هفطعو كيلإ هناسحإ عم . هرمأ ةفلاخت

 هيلع همعن ددع مث ؟ «ناسحإللا الإ ناسحإلا ءازج له# نايغطلاو درمتلاب كب هتفأرو . نايصعلاب
 لقعتو عمست . ءاضعألا ملاس ًايوس كلعجف . مدعلا نم كدجوأ ىذلا ىأ «كاوسف كقلخ يذلا لاقف
 ءاشام قروص ىأ يف لاكشألاو تائيهلا نسحأ ىف ًابصتنم ةماقلا لدتعم كلعج ىأ «ككدعف# رصبتو
 لكشلا يف كلعجي ملو ةبيجعلا ةنسحلا روصلا نم كل اهراتخاو اهءاش ةروص ىأ يف كبكر يأ «4كبكر
 مويب مهبيذكت ىلع نيكرشملا خبو مث . . «ميوقت نسحأ يف ناسنإالا انقلخ دقل# ىلاعت هلوقك ةميهبلاك
 متنأ لب . هللا ملحب اورتغت الو . ةكم لهأ اي اوعدترا ىأ «نيدلاب نوبذكت لب الك# لاقف نيدلا

 نوطبضي ةظفح ةكئالم مكيلع نأ لاحلاو يأ «نيظفاحل مكيلع نإوإ» ءازجلاو باسحلا مويب نوبذكت

 ىلع ةدراو تسيلو « هبر معنل دحاجلا ناسنإالا لاح نم بيجعتلاو خيبوتلا ليبس ىلع ةدراو ةيآلا هذه (؟) . ه4 8٠/ يربطلا ريسفت )١(
 . هلهجو هقمح هرغ : رمع لوق هانركذ ام ديؤيو . كمرك ينرغ : لوقي نأ هنقلي : اولاق ىتح ضعبلا لاق امك ةجحلا نيقلت ليبس



 0 نوثالثلا ءزجلا

 سام موا 0 الا لا ا لا لا

 © بحجب ٍنَكَرجُمْلأ َّنِإَو ني ميعَت نَكراَربألا تلإ هي َنوُلَعْفَتاَم َنوُْعَي نين اماَرك
 ملا 25 ت0 ل لا ل لا

 موبي ام كرد اممم  نيدلأ مويام كنبردأ آمو نزح يمانع مه امو ميد نيدلآ موي اهنولصي

 مص دع ص رقاءأأ سر اس نم نسس رز حرم را لص ع رس ل

 © هلل ةيموب صالأو يع فَ سقت كلما مَ 0 ٍنيدلأ

 ارك يأ 6 نييك ابار" ةكادللا يداقر مكرلع أ يعاب و ردم

 يتلا مي قلخلا ماسقنا لاعت يب ا. : ةمايقلا موي هب اوزاجعل ؛ مكل امعأ + وه حفل . رشو

 نيذلا نينم وملا نإ ىأ «ميعن ييفل راربألا ّنإ» لاقف نيقيرفلا نم لك لآم ركذو . راجفو راربأ ىلإ
 نذأ الو تأر نيع ال امب ةنحلا ضاير يف نومعنتي . فصوي ال رورسو ةجبب يفل « ايندلا يف مهر اوقتا

 و ايوا اا ع دعو يلب هادو يدا اييوم

 «نسيدلاٌموي ام كاردأ امو هب نوبذكي اواك يذلا ءازجا ب اهرح نوساقيو اولخدب يأ 4نسيدلا

 هنأك ؟ 0 يم و اولا رولا اجا ع تار

 نايبلاو فضولا قوف وهف . هتمظعو هلوه رادقم دحأ يردي ال ثيحب هتدش نم ءازحلا موي نإ : لوقي

 ءىشب ًادحأ عفني نأ دحأ عيطتسي ال يذلا بيهرلا مويلا كلذوه ىأ «ًانيش ٍسفنل سفن كلتالموي»

 هيف هعزاني ال هدحو هلل مويلا كلذ ىف رمألاو يأ «هلل ذئموي ٌرْسألاوط أرض هنع عفدي نأ الو . ءايشألا نم

 . دحأ

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةغالتلا

 ١ - ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو «ترخأ#و «تمّدق# نيب قابطلا .

 لباق دقف «ميحج يفل راجفلا نإو ٠ ميعن يفل راربألا نإ» راجفلاو راربألا نيب ةفيطللا ةلباقملا -

 . عيصرتلاب ىمسي ام ةيعيدبلا تانسحملا نم ًاضيأ هيفو ميحجلاب ميعنلاو . راجفلاب راربألا
 رئانتف اهكلس علطق رهاوجب بكاوكلا هب هش #ت د رثتنا بكاوكلا اذإو# ةينكملا ةراعتسالا -

 هر قيرط ىلع رائتنالا وهو همزاول نم ءيئد هل زمرو هب هبشملا ركذ ىوطو . ةقرفتم
 . ةينكملا

 ؟ «ميركلا كبرب كرغ امه راكنإالاو خيبوتلل ماهفتسالا - 4

 . 748/١4 يبطرقلا ريسفت (1)



 نيففطملا ةروس هنيف 0

 . ليوهتلاو ميظعتلل #ميحج# و « ميعن# ةظفل نم لك يف ريكذتلا

 لوه ميظعتل ؟ «نيدلا موي ام كاردأ ام مث , نيدلا موي ام كاردأ امو## ةلمجلا ةداعإب بانطإالا -
 . لايخلاو فصولا قوف هنأك هتدش نايبو مويلا كلذ

 «ترثتنا بكاوكلا اذإو ٠ ترطفنا ءامسلا اذإ لثم ةيعيدبلا تانسحملا نموهو عصرملا عجسلا -
 . «ميحج يفل راجفلا نإو ء ميعن يفل راربألا نإ لثمو «نييتاك ًامارك . نيظفاحل مكيلع نإو» لثمو

 نيأ ىرعش تيل : ينزملا مزاح يبأل لاق « كلملا دبع نب نابلس » ةفيلخلا نأ يور : هتفيطل

 ! هللا دنع كل ام دجت هللا باتك ىلع كلمع ضرعا : هل لاقف ؟ هللا دنع انل امو ؟ ةمايقلا موي انريصم
 يفل راجفلا نإو ء ميعن يفل راربألا نإ# ىلاعت هلوق دنع : لاق ! ! هللا باتك يف كلذ دجأ نيأو : لاقف
 . «نينسحملا نم بيرق هللا ةمحر نإ» هلوقب هباجأف ؟ هللا ةمحر يه ًاذإ نيأف : نايلس لاق «ميحج

 ايرث ني د

 ةروُسلا بكَذي نيب

 ةديقعلا رومأ جلاعت « ةيكملا روسلا فادهأ سفن اهفادهأو . ةيكم ةميركلا ةروسلا هذه *

 . ءادلألا اهموصخ ةهجاوم ىف ةيمالسإالا ةوعدلا نع ثدحتتو

 ةرخآلا نوفاخي ال نيذلا « نزولاو ليكلا ىف نيففطملا لع برحل ا نالعإب ةميركلا ةروسلا تأدتبا *

 ىلع اولاتكا اذإ نيذلا + نيففطملل ليو نيمكاحلا مكحأ ىدي نيب ةبيهرلا ةفقولل ًاباسح نوبسحي الو

 موقي موي. ميظع مويل نوثوعبم مهنا كئلوأ نظي الآ ءنورسخي مهونزو وأ مهولاك اذإو نوفوتسي سانلا

 .« نيملاعلا برل سانلا

 ميحجلا ىلإ نوقاسي ثيح . ةمايقلا موي مهءازج ترّوصو . راجفلا ءايقشألا نع تثدحت مث *



 0 نوثالثلا ءزجلا

 رذئموي ليو ٠ موقرم باتك « نيجس ام كاردأ امو + نيجس يفل راجفلا باتك نِإًالك# ديدهتلاو رجزلا عم
 . تايآلا #نيبذكملل

 .ةماركلاو زعلا راد ىف. مئادلا دلاخلا ميعنلا نم مهل امو . راربألا نيقتملا ةحفصل تضرع مث #*

 نإ8 بيهرتلاو بيغرتلا نيب عمجلا يف نآرقلا ةقيرط ىلع « رارشألا ءايقشألل هللا هدعأ ام ةلباقم يف كلذو
 . موتخم قيحر نم نوقسُي « ميعنلا ةرضن مههوجو ىف فرعت + نور ظني كئارألا ىلع + ميعن يفل راربألا
0000002-22 

 اوناك ثيح . رايخألا هللا دابع نم . لالضلاو ءاقشلا لهأ فقاومب ةميركلا :ةروسلا تمتخ

 اونمآ نيذلا نم اوناك اومرجأ نيذلا نإ مهحالصو مهنامي يم ويس

 : ةميركلا ةروسلا رخآ ىلإ « نوزماغتي ممب اورم اذإو ءنوكحضي
 يباع

 ما راس عا باس رجرص رعب عا رع

 يو نوفوتسي سانلا لع أولاَتُك ا اًذِإ َندْلا ح َنيِفَفْطُمْنآ ُلْبَو

 ناصقنلا : فيفطتلاو . نزولاو ليكلا يف صقني يذلا وهو فّمطُم عمج 4نيففطملا» : : يتفغللا
 ريسيلا ءىشلا الإ نزولاو ليكلا يف قرسي داكي ال فّفطملا نأل ء ريسيلا ءىشلا وهو فيفطلا نم هلصأو
 هتبلغ ىأ اهب راش لقع ىلع رمخلا تنار : لاقي ةبلغلا هلصأو . فيسلا ىشغي أدصلاك ىَّمغو ىطغ «نار»

 : رعاشلا لاق

 7« رجاف بلق ىلع بنذ نم نار مكو »

 ال يذلا بارشلا وه : شفخألا لاقو رمخلا ةوفص قيحرلا : حاحصلا ينو هافصأو رمخلا دوجأ #قيحر#
 7 : ناسح لاق هيف شغ

 «» لسلسلا قيحرلاب قفصُي ىدرَب
 «مينستا# يزوج «بوُث» ءازهتسا نيعألاب مهيلإ نوريشي «نو زماغتي» نيذذلتم نيبجعم «نيهكف»
 . ريعبلا مانس هنمو عافترالا مينستلا لصأو . بارش فرشأ اهءارش ةيلاع نبيع

 ًاليك سانلا ثبخأ نم اوناك « ةنيدملا هك هللا لوسر مدق امل » لاق سابع نبا نع : لوْرمْلا بس
 . ")6 كلذ دعب ليكلا اونسحأف ل تيرطظمجلا ”اييو زل رو نغفل لأن

 نوصقني نيذلا راجفلا كئلوأل . رامدو باذعو كاله ىأ «نيففطُملل لُيو» : رتسفللا
 اذإ يأ «نوفوتسي سانلا ىلع اولاتكا اذإ نيذلا» هلوقب ةحيبقلا مهفاصوأ نيب مث ١ نازيملاو لايكملا
 . 517 / ريثك نبا رصتخم (7) . 7/19 يبطرقلا (7) . 48/8 طيحملا رحبلا (1)



 نيففطملا ةروس (8) | 0

 موقي موبي 0 ميظع رع كاب ا كمل نكي أ )0 نورس م مهونزو وأ مهولاك اّذِإ و

 0 نيميجام َكَرْدَأ امو 52 نحب نك ٍراجفلاب تك نإ لَك يدَنيِلعْلا ب بر سائلا

 همس مس _رييرس او ماما او سورس ريت حاس

 اذإ كج ى دأ دتعم لك الدي بركب امد زن نيل وعي نوبذكي تيد )ل نيبذكملل ذبموي ليو

 هب نق ارك بيرت قذر نر لَك م نيو ريطسأ لاق امتنا هيلع لت

 اذإو ىأ «نورسخُي مفونزو وأ مهولاك اذإو» مهسفنأل ًالماك ًايفاو هوذخأ سانلا نم ليكلا اوذخأ
 يبأ١ب فرعي ,لجر يف تلزن : نورسفملا لاق نزولاو ليكلا نوصقني ٠ . مهل اونزو وأ سانلل اولاك

 دقو ٠ . نزولاو ليكلا فقط نم لكل ديعو وهو .رخآلاب يطعيو امههدحأب ذخأي . ناعاص هل ناك « ةنيهج

 اوذخأو تابنلا اوعنم الإ ليكلا اوففط الو ) ثيدحلا فو. نازيلاو لايكملا مهنتيل بيعت م وق هللا كلهأ

 نوففطملا كئلوأ نقيتسيو ملعي الأ يأ « ميظع مويل نووعبم مهّنأ كئلوأ نّظي الأ» "* (نينسلاب
 موي يأ #نيملاعلا برل سانلا موقي موي# ! ؟ عزفلا ريثك , لوهملا ديدش . بيصع مويل نوئعبيس منأ

 راكنإلا اذه فو : رحبلا يف لاق نيملاعلا برل نيعضاخ نيعشاخ . ةارع ةافح رشحملا يف نوفقي
 مظع ىلع ليلد « نيملاعلا برب هفصوو . نيعضاخ هلل سانلا مايقو . مظعلاب مويلا فصوو . بيجعتلاو

 برل سانلا موقي موي : لاق هني لكي ينلا نأ رمع نب نع ثيدحلا ىفو . "”فيفطتلا وهو بنذلا اذه

 راربألا لآمو . راجفلا لآم ىلاعت ركذ مث .. (0,ينذأ فاصنأ لإ هحشر ىف مهدحأ بيغي ىتح #« نيملاعلا

 ثسعبلا نع ةلفغلا نع نوففطملا 00 عدتريل يأ «نيجيم يفل راجفلا باتك نإ ًالك» لاقف

 «نيجس ام كاردأ امو نيلفاس لفسأ ىف قّيض ناكم يفل . راجفلا ءايقشألا لامعأ باتك نإف « ءازجلاو

 مقرلاك بوتكم باتك وه يأ «موقرم يوكو وك ليوهتلاو ميظعتلل ماهفتسا
 نجسلا نم ذوخأم «نيجسإ : ريثك نبا لاق ةريرشلا مهلامعأ هيف تتبثأ ٠ ىحمي الو ىسني ال .بوثلا يف
 ربخأ . لوفسلاو قيضلا عمجت يهو . نيلفاس لفسأ يهو منهج ىلإ راجفلا ريصم ناك املو . قيضلا وهو
 ركئموي ليو#» 'دحأ هنم صقني الو دحأ هيف دازي ال . هنم غورفم بوتكم يأ موقرم باتك هنأ ىلاعت

 باسحلا مويب نوبذكي ىأ «نيدلا مويب نوبذكي نيذلا# نيبذكملل رامدو كاله ىأ » نيبذكملل

 يف دحلا زواجتم لك الأ ءازجلاو باسحلا مويب بذكي امو يأ «ميثأ دتعم لك الإ هب بذكي اموإ» ءازجلاو
 هيلع ىلتت اذإ# لاقف همارجإ نم حضو مث « ماثآلا ريثك نايغطلاونايصعلا يف غلابم . لالضلاو رفكلا

 لاق . ءازجلاو ثعبلا لوصحب ةقطانلا . نآرقلا تايآ هيلع تيلت اذإ ىأ «نيلوألا ريطاسأ لاق اننايآ

 ام مهبولق ىلع نار لب الك مهبتك يف اهوفرخزو اهورطس . لئاوألا تافارخو تاياكح هذه : اهنع
 لب ٠ نيلوألا ريطاسأ نآرقلا سيلف . لطابلا لوقلا كلذ نع رجافلا اذه عدتريل يأ «نوبسكي اوناك

 هجرخأ (7) . 4٠١ /8 طيحملا رحبلا (7) . 1/١ /". يسولألا رظناو ؛ ًاعوفرم سابع نبا نع يناربطلاو مكاحلا هجرخخأ ثيدح نم ءزج )١(

 . 5114 /* ريثك نبا ريسفت رصتخم (5) كلامو ناخيشلا



 كفي نوئالشلا ءزجلا

 ءدب ب تنك ىذل اذنه ُلاَقِب مث © محملا أولاصل مهن مث © نوبوجحمل أ ديبموي مهير نع مسن الك
 ورع م سرج سس سا سوا ج سا روس

 هدهسإ هج ٌموقص بنتك © نوع ام كرد امو 7 َنيِيْلِع نفل رار الآ بنتك نإ الك يو َنودَكَت

 © ميعنلاةَرضت مههوجو ىف ُفرْعَت ص نورظني كبارأل ا لع ندم جد َنوبِرَممْل
 2 ل

 هو مووت بحر نم نوف

 لاك يلا نم ءاحجرلا نوب رعي او راضفا قرئاضب سبل . بونذلا نم اوبسك ام مهبولق ىلع ىطغ

 «نوبوجحمل زئموي مهر نع مهنإ ًالك# ©")بلقلا دوسي ىتح بنذلا ىلع بنذلا وه نآّرلا : نورسفملا

 الف العو لج ىلوملا ةيؤر نع نوبوجحم .ةرخآلا يف مهف ٠ مهلالضو مهيغ نع نوبذكملا ءال ؤه عدتريل يأ

 هءادعأ بجح امل : كلام لاقو لجو زع هنوري نينم ملا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه ىفو : يعفاشلا لاق هنوري

 ةيؤر نع نامرحلا عم مهنإ مث يأ «ميحجلا اولاصل مِهْنإ مسثإ» ""هوأر ىتح هئايلوأل لح هوري ملف
 لوقت مث يأ 4#نوبذكت هب متنك يذلا اذه لاقي مث# ميلألا اهباذع ؤقئاذو ميحجلا ولخادل . نمحرلا
 مأ اذه ٌرحسفأو ايندلا يف هب نوبذكت متنك يذلا باذعلا اذه : خيبوتلاو عيرقتلا هجو ىلع منهج ةنزخ مه
 باتك نإ ًالك» لاقف راربألا ميعن 'لاغلا ركذا ب ناسفلا اع نع يدخل ةعيو» . ؟ «نورصببت متنأ

 لب ٠ راربألاب راجفلا اس اىرمألا سيل ىأ رجزو ع عدر «ًالكإ 4 نييَّلع يفل راربألا

 ظفلو : ليهستلا يف لاق ةنجلا ىلعأ ف فرشم لاع ناكموهو « نييلع ىف راربألا باتكو « , نيجس يف مهباتك

 يلع ناكم يف هنأل وأ . ةنجلا يف تاجردلا عافترا يف ببس هنألٌولعلا نم قتشم وهو « ةغلابملل «نِيَلعل
 دمحم اي كملعأ امو يأ هنأشل ميظعتو ميخفت 4نوسيّلع ام كاردأ اسوإف """ش هرعلا تق ها ىورتتل يلو

 « محلامعأ هيف بوتكم « رطسم باتك راربألا باتك يأ «نوبرقملا هدهشي ءوقرم باتك» ؟ نويلع وه ام
 اذإ نم ؤملا حور نإ : نورسفملا لاق ةكئالملا نم نوبرقملا هدهشي « ةنجلا تاجرد ىلعأ يف نييلع ىف وهو
 اهعم نوجرخي مث ء ىرشبلاب ةكئالملا اهتقلتو . ءامسلا باوبأ اهل تحتتو « ءامسلا ىلإ اهب دعص تضف
 هدهشيو باذعلاو باسحلا نم ةاجنلاب هيلع متخيو هيف بتكيف قر مهل جرخيف ٠ شرعلا ىلإ اوهتني ىتح
 نومعنتي ةدتمملا لالظلاو « ةفراولا تانجلا ىف هلل نيعيطملا نإ ىأ #ميعن يفل راربألا نإ «”نوبرقملا

 هللا دعأ ام ىلإ نورظني , روتسلاو بايثلا رخافب ةئيزملا ررسلا ىلع مه يأ ؟نور فني كئارألا ىلع
 مهنأ فرعت مهتيأر اذإ يأ «ميعُتلا ةرضن مههوجو يف فرعت# ةنجلا يف ميعنلاو ةماركلا عاونأ نم مهل

 نم نوفسي # هقنورو رورسلا ةجهم نمو . نسحلاو ضايبلاو رونلا نم مههوجو يف ىرت امل , ةمعن لهأ
 ىلع متخ دق . يديألا اهردكت مل « ةيفاص ةبيط ءاضيب « ةنجلا ىف رمح نم نوقسي ىأ «موتخم قيحر

 ىتح اهيف ديز داع نإف . هبلق لقص باتو هللا رقفتساو عزنوه اذإف , ءادوس ةتكن هبلق ف تتكن .ةئيطخ أطخأ اذإ دبعلا نإ ) ثيدحلا فو )١(
 يبطرقلا ريسفت (؟) . يذمرتلا هاور «نوبسكي اوناك ام مهبولق ىلع نار لب الك هباتك يف هللا ركذ ىذلا نارلا وهو ( هبلق ىلع ولعت
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 نيففطملا ةروس (8*) 0

 2 00 هو ينس .رم ,هجارصو هم نوم لا سائق كلذ ىفو ٠ 1 ,ةملتخ

 ع

 ُض َنوُماَعَتي ساو صاَذإَو تف َنوكَحَضي أونم | َنيدْلا نم م اونأك ومرحبا نيذلا نإ © نوبرقملا 5 د عير او#غ مَ - رآلا جرم رلا د ايس
 »او

 أولسرأ امو يح َنوُلاَضَل لَم نإ ًأولاَق مهوار اَذإو د ي» َنيِهكَت أوبَلَقنأ مهلمأ لإ أوبلقن ا اذإ و دهام

 هج َنوُكَحْضَيراَفُكْلا َنِم أونما# نيل موبْلآَف ©© .نيظفلح مهل
 كسمملا ةحئار هنم حوفت بارشلا رخآآ يأ «كسسم هماتخ# راربألا ال ] اهمتخ كفي الف يناوآلا كلن

 ةعاط ىلإ ةردابملاب بغربلف . ءينلا بارشلاو يعل اذه يفو يأ 4ةرسستاتلا سفايف كن ينار)

 . سانلا هيلع صرحي ىذلا سيفنلا ءىشلا نم ذوخأم ( سفانتلا : ىربطلا لاق نوقباستملا قباستيلو « هللا

 هجازمو# ١" وهسوفن هيلع صرحتلو . ميعنلا اذه بلط يف اوقبتسيلف ىنعملاو مهسوفن هبلطتو هيهتشتو
 ىمست هالعأو ةنجلا لهأ بارش فرشأ يه « ةعيفر ةيلاع نيع نم قيحرلا كلذ جزمي يأ «مينست نم
 نوبرقملا اهنم برشي ةنجلا يف نيع يه يأ «نوبرقملا اهب برشي ًانيعإ هدعب لاق اذهو « مينستلا ١
 ' ًافرص نوبرقملا اهنم برشي ةنجلا يف نيعل مسا مينست : ليهستلا يف لاق ةنجلا لهأ رئاسل جزمتو « ًافرص
 املو . . "راربألا ةجرد قوف نيبرقملا ةجرد نأ ىلع كلذ لدف « راربألا هنم برشي ىذلا قيحرلا هنم جزميو

 نيزذلا ّنإ» لاقف مهبولقل ةيوقتو نينمؤملل ةيلست . راجفلا لآم ركذب هبقعأ . راربألا ميعن ىلاعت ركذ
 . ماثآلا باكتراو مارجإالا مهتعيبط نم نيذلانيمرجملا نأ يأ# نوكحضي اونَمآ نيذلا نم م

 شيرق ديدانص يف ةيآلا هذه تلزن : ليهستلا ىف لاق مهب ءازهتسا نينم ؤملا نم نوكحضي ايندلا يف اوناك

 "” مهب اوفختساو مهنم اوكحضف 0 ا

 ةيرخس مهنيعأب ًاضعب مهضعب زمغ , رافكلاب نونمؤملا ءالؤه رم اذإو يأ «نوُزماغتي مهب اورم اذإوإ»

 مهيلع مهنيعأب اوزماغت ؛ هللا لوسر باحصأ مي رم اذإ نوكرشملا ناك : نورسفملا لاق مهب ءازهتساو

 اذإو» نيدلاب مهكاسمتساو مهناعال مهنم نورخسي . ايندلا كولم مكءاج : نولوقي ءاردزاو مهل ًاراقتحا

 اوعجر ؛ مهيلهأو مهزانم ىلإ اوعجرو نوكرشملا فرصنا اذإو ىأ *نيهكف اوبلقتا مهلهأ ىلإ اوبلقتا

 ككيضلابو عهركلب نيددلت اوعجر نأ رحبلا يف لاق مهب . فافختسالاو نينمؤملا ركذب نوهكفتي نيذذلتم

 نينم وللا رافكلا ىأر اذإو ىأ «ن ولاضل ءالؤه 7 ارلاق مهوأر اذإو» © ناميالا لهأب ًافافختسا مهنم
 اوسلسرأ اموإ» مهيلع أدر ىلاعت لاق ةايحلا تاوهش مهكرتو . دمحمب مهناميال نولاضل ءال ؤه نإ : اولاق

 وأ مهدشرب نودهشيو مهلامعأ نوظفحي ٠ نينم ؤملا ىلع نيظفاح رافكلا لفيرأ امو يأ #«نيظفاح مهيلع
 يدابع لامعأ ظفحب مهتلكو الو « ءابقر مهتلسرأ امانأ : لوقي هنأك رافكلاب ةيرخسو مكهت هيفو . مههلالض
 اونمأ نيذلا مويلاف# ؟ مهينعي ال ابف مهسفنأ نولغشي ملف . مهحلاصم ىلإ مهودشري ىتح . نينم ؤملا
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 ١ نوئالثلا ءزجل

 راس حا 00-0-72

 © تواعفي أوناك امراَفَكْلا بون له 45 نورظني كبارألا لع

 ك.حض امك .١ رافكلا نم نونمؤملا كحضي - ةمايقلا موي - مويلا اذه يفف يأ «نوكحضي ذب رافكلا نم

 . توقايلاو ردلا 1 وجر يلا ايندلا يف مهنم رافكلا

 مهل حتفتف . اوجرخا رانلا يف مهو رانلا لهأل لاقي : يبطرقلا لاق مهيلع نوكحضيو رافكلا ىلإ نورظني
 . كنارآلا ىلع مهيلإ نورظنب نونم ؤملاو « جورخلا نوديري اهيلإ اولبقأ تحتف دق اهوأر اذإف . رانلا باوبأ

 اوناكام راقكلا بون له ""نونم ملا مهنم كحضيف ٠ مهنود تقلغأ اهباوبأ ىلإ اوهتنا اذإف

 . معن ؟ ءازهتسالاو ةيرخسلا نم نينم ؤملاب هنولعفي اوناك امب ةرخآلا يف رافكلا يزوج له يأ #نولعفي

 : ىلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةغالتللا

 . «نيففطملل ليو ميخفتلاو ليوهتلل ريكنتلا - ١

 . #نورسخيو»و #نوفوتسيو» نيب قابطلا - ١

 يفل راربألا باتك نإ ًالك»و خلا 4 . . راجفلا باتك نإ ًالكإ راربألاو راجفلا لاح نيب ةلباقملا -
 . خلا « . . نييلع

 ؟ «نويلع ام كاردأ امو راربألا بتارمل ميظعتلاو ميخفتلا - 4

 . «نوسفانتملا سفانتيلف» قاقتشالا سانج  ه

 يف فرعت ٠ نورظني كئارألا ىلع + ميعن يفل راربألا نإ» نيقتملا ميعنو فاصوأ ركذب بانطوالا -

 . «ميعنلا ةرضن مههوجو
 هبشلا هجوو ةادألا هنم فذحف . ةجهبلاو بيطلا يف كسملاك يأ #كسم هماتخو» غيلبلا هيبشتلا ١

 هب ميسا
 #نولعفي . نوبسكي . نورظني . نوكحضي# لثم تايآلا سوءرل ةاعارم لصاوفلا قفاوت -4

 . خلا

 « نيففطملا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »
 # *# 

 5581١84 يبطرغقلا ريسفت (١ر



 اا هلل عل 0

 يتلا ةيكملا روسلا رئاس نأشك « ةمايقلا لاوهأ نع ثيدحلا تلوانت دقو . ةيكم قاقشنإالا ةروس *

 . ةيمالسإالا ةديقعلا لوصأ جلاعت

 نوكلا يف ثدحي يذلا باللقنالا :تروصو « ةرخآلا دهاشم ضعب ركذب ةميركلا ةروسلا تأدتبا *

 ٠ تّلختو اهيف ام تنقلأو + تدم ضرألا اذإو ء تّقحو اهبرل تنذأو ه تقشنا ء ءاسلا اذإ9 ةعايبلا مات دنع

 عك
 ام هقرخآل مديل , هشاعمو هقزر بابسأ ليصحت يف بعتيو ”دكي يذلا ناسنإلا قلخخ نع تثدحت مث *

 ىلإ حداك كنإ ناسنإالا اهمأ ايو لداعلا ءازخجلا كماوت . رش وأ ريخ نموا 5 ,ملاطو يام دع ا

 . تايآلا «ًاريسي ًاباسح بساحُيف وسف ونيميب هباتك يتوأ ْنَم امأف ٠ هيقالمف ًاحدك كبر

 ٠ دئادشلاو لاوهألا نوقليس مهنأب تمسقأو . ميظعلا نآرقلا اذه نم نيكرشملا فقوم تلوانت مث *

 « قفشلاب مسقأ الفو» دلو الو لام هيف عفني ال يذلا بيصعلا مويلا كلذ يف لاوهألاو راطخألا نوبكريو

 . تايألا « قبط نع ًاقبط نبكرتل ء قستا اذإ رمقلاو + قسو امو ليللاو

 عوطسو هتايأ حوضو عم . هللاب مهنامهل مدع ىلع نيكرشملا خيبوتب ةميركلا ةروسلا تمتخو *
 ال نآرقلا مهيلع ءىرق اذإو ء نونمؤي ال مهل اف#» ميحجلا راد يف ميلألا باذعلاب مهترشبو ٠ هنيهارب

 اونمآ نيذلا الإ ٠ ميلأ باذعب مهرشبف « نوعوي امب ملعأ هللاو «نوبذكي اورفك نيذلا لب ء نودجسي
 . «نونمم ريغ رجأ مهل تاحلاصلا اولمعو

 «نونمم ريغ ٌرجأ مه . . ىلإ . .تقشنا ءاسلا اذإ» : ىلاعت هللا لاق
 . ( ةروسلا ةياهن "6 ىلإ ١ ةيأ نم )

 : رعاشلا لاق لمعلا يف سفنلا دهجو داهتجالاو دجلا : حدكلا «حداك : صتتفغللا
 ١) ”بصنأو ٌةايحلل حدكأ ' تيقبو حلاص شيع لك ةنئاشب اكسفمز

 . 441/48 طيحملا رحبلا (1)



 رس ص سك حس

 يجامل هز سب

0 
 سلا ا وص

 يد تلو اهيفام ْتَمْلَأَو د ْتّدم ضْرأل ا اًذإو تح ْتَّقَحَو اًبيرل ثنذأو ند َتَقَّمنآ آ[مَسلآ اذ
 مس 28غ

 ةيلتك وأن مانك جد سيلك لإ حد لإ ننإلا امتي ج تن ع و اهيرل تنذأو
2 <2 

 2 ل

 ىلإ عوجرلا يأ (روكلا دعب روحلا نم كب ذوعأ ) 220110 لاقي عجري «روحي»

 #«قستا# فلو مضو عمج «قسوو» شمشلا بيغم دعب نوكت يتلا ةرمحلا «قّممشلا» ةدايزلا دعب ناصقنلا

 . عوطقم «نونمت# هرون متو لماكتو عمتجا

 نيب ثدحي امل ريوصتو . ةمايقلا لاوهأل نايب تايآلا هذه #*تقشنا ءامسلا اذإ# : رضسفللا

 بارخب ةنذؤم فرع رفتو ءامسلا تققشت اذإ : ىنعملاو لايخلا اه عزهي لاوهأو ثراوك نم ةعاسلا ىدي

 ابهمر رمأل تعمتساو ىأ «تقحو ايديا را تنذأو#» 9 ةمايقلا موي لوه قشنت : ىسولألا لاق نوكلا

 اذإو ىأ «تدم ضرألا اذإو# ةمايقلا لاوهأ نم قشنت نأو عيطتو عمست نأ ال تر همكحل تداقناو

 ام تقلأو# لابج الو داهو الو اهيف ءانب ال ةيوتسم تراصو . اهماكأو اهلابج ةلازإب ةعس تداز صضرألا

 تجرخأ : يبطرقلا لاق مهنع تلختو نداعملاو زونكلاو ىتوملا نم اهفوج يف ام تمر يأ «تّلختو اهيف

 . لمحلا نم اهنطب يف ام لماح لا يقلت ابك نداعم او زونكلا نم اهنطب يف ام تقلأو + . مهنع تلختو اهتاومأ
 نأ اهل قحو . تعاطأو ابعر رمأل تعمتساو ىأ #تقح ءايرل تنذأو#» '”لومهلا مظعب نذؤي كلذو

 ناسنإالا يقل « . مدقت ام لك ثدح اذإ يأ ليوهتلا يف غلبأ نوكيل فوذحم هاذإف باوجو . . عيطتو عمست

 هنأو « ةايحلا هذه يف هبعتو ناسنإالا لك نع ىملاعت ربخأ م . لايخلا هب طيحي الام . لاوهألاو دئادشلا نم

 ناسنإ لكل ماع باطخلا «هيقالمف ًاحدك كبر ىلإ داك كنإ ناسنالا اهأ ايزل لاقف هللا دنع هءازج ىقلي
 ًطوش عطقت ةظحل لك يف تنأو ربطي نامزلاو : توما اهتبقاع يتلا كلامعأب جيو دهاج مدآ نبا اي تنأ ىأ
 ًاريخ ناك نإ 5 كلمع ىلع كئفاكيف كبر يقالت مث , توملا ىلإ عرسم رئاس كنأكف ٠ ريصقلا كرمع نم

 ءانقل ىلإ تانايخ كرلل ىنو رح نم كاع ل دهاجبا تاك رحبلا ىف لاق رشف ًارش ناك نإو . ٌريخف
 ىلإو ءايقشأو ءادعس ىلإ سانلا ماسقنا ىلاعت ركذ مث . . "باقعو باوث نم كحدك ءازج قالمف . كبر

 يطعأ نم امأف يأ # هنيميب هباتك يتوأ نم اًمأف» لاقف هلامشب هباتك ذخأي نمو . هنيميب هباتك ذخأي نم

 ًالهس هباسح نوكي فوسف ىأ 4أريسَي ًاباسح بساحُي فوسفإل ةداعسلا ةمالع هذهو « هنيميب هل امعأ باتك

 )١( يناعملا حور .٠/ 8يبطرقلا ريسفت (؟). ١94/558 . ) )7طيحملا رحبلا 8/ 115



 قاقشنإلا ةروس (481) نك

 رم 22 سس مس

 لكصيو 5 روب وعدي ٌفوَسف 0 ءةرهظ ءآرو ,هبلتك قوأ نم ماو < رو لَه ِإ باَقََيَو

 5-5 2 اريصتمهب تا روب نأ ن 3: م هان اًرورسمءهلهأ ف 50-7
 و م اج راس م 9 هم 27 دم

 ةييصلا عير نقب المع ام يسرد درا داس لعل : ًانيه

 لضفلا نم هللا هاطعأ امب ًارورسم أجهتبم ةنجلا يف هلهأ ىلإ عجريو يأ «ًأارورسم هلهأ ىلإ بلقنيو»

 . هرهظ ءارو نم هلامشب هلامعأ باتك يطعأ نم امأو يأ هرهظ ءارو ُهباتكيتوأ نم امأوإف ةماركلاو

 توملاو كالفلا ىنسمتيو .روبثلاو ليولاب حيضيبىا «ًاروبئاوعدي فوسف# ةواقشلا ةمالع هذهو

 هنأل ىأ «ًارو رسم هلهأ ىف ناك هنإ» اهرحو اهءاذع يبماقي ٠ ةرعتسم أران لخديو يأ 6 ريعس ىكصيوإ

 : : ديز نبا لاق ةرخآلا هلابب رطخت الو . بقاوعلا ىف ركفي ال ٠ ًايهال الفاغ ؛ هلهأ عم ًارورسم ايندلا يف ناك

 0 ع و ل ايندلا ىف ءاكبلاو نزحلاو ةفاخملاب ةنحلا لهأ هللا فصو

 ىأ «روحي نل نأ نظ هن هنإإ» "”ليوطلا نزحلا هب مهبقعأف . اهيف كحضلاو ايندلا يف رورسلاب رانلا لهأ
 نإ ىلإ رجفو رفك كلذلف ٠ ءازجلاو باسحلل هنوم دعب هلا هيجي نلو « هبر ىلإ عجري نل نأ ٌرظ هن

 ىلاعت هنإف ٠ اهرشو اهريخ اهلك هلامعأ ىلع هيزاجيو . هتوم دعب هللا هديعيس ىلب ىأ «ًاريصب هب ناك هبر

 يأ مقلا ديكأتل «الط «قسّشلاب مسقأ الفإ» مهنوئش نم ةيفاخ هيلع ىفخت ال . دابعلا ىلع علطم
 مضو عمج امو ليللابو يأ «قسو امو ليللاو» سمشلا بورغ دعب قفألا ةرمحب دك ؤم أمسق مسقأف

 عمجيو . قلخلا لك هيف نكسي ليللا : نورسفملا لاق مرتو تاودلاو نيالا نم تبلل ناملاهو هلل

 ىلع ىلاعت نتما اذهلو . هبرسو هناكم ىلإ ىوأي لكف ٠ ماعنألاو باودلاو قلخلا نم راهتلا يف ًارشتم :م ناك ام

 ءاوأم ىلإ ءيش لك ىوأ ليلا ءاج اذإو . اورشتنا راهنلا ءاج اذإف «ًانكس ليلا لعجوإ» هلوقب دابعلا
 نبكرتل# ًائيضم ًاعطاس ًاردب راصو 4 هرونو هءوص ل اذإ رمقلاب مسقأو ىأ «قسنا اذإ رمقلارؤ

 لاق ةبيصع ةرخآلا ىف دئادشو ًالاوهأ سائلا رشعم اي نقالتل ىأ مسقلا باوج اذه «قبط نع ًاقبط

 امو توملا يهو ٠ ضعب نم عفرأ اهضعب ةدشلا يف تاقبط يه « لاوحأ دعب ًالاوحأ نبكرتل ينعي : ىسولألا

 هلاوهأو ةمايقلا موي دئادش نم نوقلي مهنأ دارملا : ىربطلا لاكو (”اهلاوهأو ةمايقلا نطاوم نم هذعب

 الو + هللاب نوتم ؤي ال نيكرشملا ءالؤف اف ىأ خ خيبوتلا هب دصقي ماهفتسا «نونمؤي ال مهل امفإف ©ًلاوحأ

 نآرقلا مهيلع ءىرُق اذإو» ؟ هعوقو ىلع نيهاربلا مايقو لئالدلا حوضو دعب . توملا دعب ثعبلاب نوقدصي

 لجو زع هللا سيلوأ : ةشئاع تلاقف ( بذع بسوح نم ) : لاق هي يبنلا نأ يور امل « ضرعلا وه ةيآلا يف ريسيلا باسحلاب دارملا (1)
 ثيدحلا يفو . ملسمو يراخبلا هاور ( بذع باسحلا شقون نم نكلو ضرعلا كلذ امنإ ) ة#لاقف ! ! «ًاريسي ًاباسح بساحي فوسف# لوقي

 ؟19/١171 يبطرقلا ريسفت (7) . ريسيلا باسحلا نم دارملا وه اذهف ( مويلا كل اهرفغأ انأو ؛ ايندلا يف كيلع اهترتس : هل لوقي

 . .4٠١/7 يبطرقلا ريسفت (5) . 47/٠ يسولألل يناعملا حور



 ععذ نوثالثلا ءزجلا

 ريب سس ربغس يم رس

 مهرشبف جو نوعوي امي لأ هللأو © 7 2 نوبْذَكَي اورمك نيا لب 8 هج َنوُدِجَسبال نارا مِهيَلع ار اًذِإَو

 رثاورس لو 1

 هب نونمث ريغ رحا م تاحلاَصلا أولو أون اونما# َنيِدْلَأ الإ 39 ملأ ٍباَدَعب

 اورفك نيذلا لب# ؟ نمحرلل اودجسي ملو اوعضخي مل . نآرقلا تايأ اوعمس اذإو ىأ «نودجسي ال

 هتوالت دنع نوعضحمي ال كلذلو . دوححلاو دانعلاو بيذكتلا رافكلا ءالؤه ةعيبط لب ىأ «نوبذكي

 نبا لاق بيذكتلاو رفكلا نم مهرودص يف نوعمجي امب ملعأ هللاو يأ «نوعوي اب ملعأ هللاوإ»

 يأ «ميلأ باذعب مهرشبف# "'نينمؤملاو ِقِكي لوسرلا ةوادع نم نورمضي يأ «نوعوي# : سابع
 + ليهم ل لاك مه راش ةلزني كلذ ليجاوو . عجوم ملؤم باذعب مهالضو مهرفك ىلع مهرشبف

 نيذلا نكل ىأ «4تاحلاصلا اولمعو اوُنمآ نيذلا ًالإ» ©”رافكلاب مكهت راذنإلا عضوم يف ةراشبلا عضوو

 ىف باوث مهل ىأ «نوم ريغ ٌّرجأ مُْغ» لامعألا حلاصو ناميالا نيب اوعمجو . هلوسرو هللا اوقدص
 دعب « راربألا ميعن نايبب ةميركلا ةروسلا ىلاعت متخ . رمتسم مئادوه لب ٠ . عوطقم الو صوقنم ريغ ةرخألا

 اهيأ اي» هلوق يف هئازحل لماع لك ةاقالم نم ةروسلا لوأ يف هلمجأ امل حيضوت وهو . راجفلا لآم ركذ نأ

 . «هيقالمف ًاحدك كبر ىلإ حداك كنإ ناسنإلا

 : ىلب اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةغالتبلا

 . «هرهظ ءارو هباتك يتوأ نم امأو# نيبو «هنيميب هباتك يتوأ نم امأف» نيب ةلباقملا

 . ناسنإللا اهاقلي يتلا لاوهألاو ةدشلا نع هب ىّنك «قبط نع ًاقبط نبكرتلا# ةيانكلا -

 . *قستاه» و #*قسو# يتملك نيب صقانلا سانجلا - 4

 ةيرخسو مكهت راذنإلا عضوم يف ةراشبلا لامعتسا «ميلأ باذعب مهرشبف» يمكهتلا بولسألا
 . رافكلاب

 لثمو «تقحو اهبرل تنذأو ٠ تقشنا امسلا اذإ 8 لثم تايآلا سوءرل ةاعارم لصاوفلا قفاوت

 وهو عجسلاب ىمسيو «قبط نع ًاقبط نبكرتل ٠ قسنا اذإ رمقلاو + قسو امو ليللاو . قفشلاب مسقأ الفول
 . ةيعيذبلا تانسحملا نم

 « قاقشنإالا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 . 188/14 ليزتتلا مولعل ليهتلا (؟) . 148/48 طيحملا رحبلا (1)



 0غ ٠

 2 0 نيكي قزبلا ةروس مو) 07

2 2 5 

 8 5تاننت اهناضأ 0
 تزدحم ن كاان 211 1

 هس يمم 0

 يذلا ٌروحملاو . ةيمالسالا ةديقعلا قئاقحل ضرعت يهو . ةيكملا روسلا نم ةميركلا ةروسلا هذه

 ةديقعلا ليبس يف سفنلاب ةيحضتلا ةصق يهو « دودخأآلا باحصأ و ةئداح يه ةميركلا ةروسلا هيلع رودت

 . ناجالاو
 رودت يتلا . ةمخضلا اهتارادمو « ةلئاهلا موجنلا تاذ ءامسلاب مسقلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا

 رامدو كاله ىلع قئالخلاو لسرلابو . ةمايقلا موي وهو دوهشملا ميظعلا مويلابو « كالفآلا كلت اهيف

 ٠ دوعوملا مويلاو ءجوربلا تاذ ءامسلاو# مهنيد نع مهونتفيل رانلا ف نينم وما اوحرط نيذلا . نيمرجملا

 نولعفي ام ىلع مهو ءدوعق اهيلع مه ذإ ذِإ « دوقولا تاذرانلا ء دودخألا باحصأ لتقف + دوهشمو ,دهاشو

 . تايآلا #دوهش نينم ؤملاب

 نينم ؤملا اونتف نيذلا نإ» ةعينشلا ةحيبقلا مهتلعف ىلع راجفلا كتلوأل راذنبالاو ديعولا اهالت مث

 . «قيرحلا باذع مهو منهج باذع مهلف اوبوتي مل مث تانمؤملاو
 شطب نإ# هءايلوأو هدابع اونتف نيذلا هئادعأ نم ماقتنالا ىلع هللا ةردق نع تئدحت كلذ دعبو *

 . #ديجملا شرعلا وذ ء دودولا روفغلا وهو + ديعيو ءىدبي وه هنإ + ديدشل كبر

 رامدلاو كالحلا نم هموقو هباصأ امو « نوعرف » رابجلا ةيغاطلا ةصقب ةميركلا ةروسلا تمتخو

 نم هللاو * بيذكت ىف اورفك نيذلا لب . دومثو نوعرف « دونجلا ثيدح كاتأ له# نايغطلاو يغبلا ببسب
 . ةميركلا ةروسلا عوضوم بساني عئار متخ وهو «ظوفحم حول يف . ديجم نآرق وه لب +طيحم مهئارو

 «طظوفحم حول يف ديج نآرق وه لب . .ىلإ . .جوربلا تاذ ءاّسلاو» : ىلاعت هللا لاق

 . ةميركلا ةروسلا ةيابن (77) ةيآ ىلإ )١( ةيآ نم

 «لتق» ديداخأ هعمجو . قدنخلاك ضرألا يف ليطتسملا ميظعلا قشلا «دودحألا» : : ستففللا
 هتردقب ءادتبا قلخي «ءىدبيإ# ةدشب ذخألا : شطبلا *# شطب# اوهركو اوباع «اومقن» نعللا دشأ نعُن

 . يلاعتملا ليلجلا ميظعلا «ديجملا»
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 ميجا رمل هلل عسل

 عرب ج

 49 دو دْخَأْلا بح لف هه دوهشمو و دهاشو دوعوملا مويلأو )ب جوربلا تا ءامسلاو

 يبداروبا هج رام اص سر وو را لس نع سرس ع

 ممم أومقت امو ين دوهش َنيِنمْومْلَاب َنوُلَعْفي ام لعمهو يد دوعُف هيلع مه ذ ْذِإ د دوقولا تاّد ران

 تلا + ةعيفرلا لزانملا تاذ ةعيدبلا ءابسلاب مسقأو يأ «جورُبلا تاذ ءامّسلاو» : رثمسيغللا
 روصقلاب تهبشو . اهروهظل ًاجورب لزانملا هذه تيمسس : نورسفملا لاق اهريس ءانثأ بكاوكلا اهزنت

 موي وهو دوعوملا مويلاب مسقأو يأ «دوعومل وصلا ةرايسلا بئكاوكلل رام انا اهماقترإ اهولمل
 # هيف بير ال ةمايقلا موي ىلإ مكنعمجيل وه الإ هل ] ال هللا» هلوقب ق قئالخلا هب هللا دعو يذلا « ةمايقلا

 ممألا عيمجتو ٠ ةمايقلا موي مهمأ ىلع نودهشي شب ءايبنألاو دمحمب مسقأو يأ «دوهشمو دهاشو#

 ديهشب ةمأ لك نم انئج اذإ فيكف# ىلاعت هلوقك باسحلل رشحملا ضرأ ْق نوعمتجي نيذلا قئالخلاو

 ءادهش اونوكتل# هليلدو ممألا رئاس دوهشلاو . ةمألا هذه دهاشلا : ليقو «ًاديهش ءال ؤه ىلع كب انئجو

 . مسقلا باوج وه اذه «دودخألا باحصأ لقق# 00 اديهش مكيلع لوسرلا 0 سانلا ىلع

 . ديداخأ اهولعجو لوط ضرألا اوقش نيذلا . دودخألا باحصأ نعلو هللا لتاق ىأ ةيئاعد ةلمجلاو

 قدنخلاكضرألا يف ليطتسملا ميظعلا قشلا دودخألا : يبطرقلا لاق نينم ملا اهم اوقرحيل رانلا !هيف اومرضأو

 . ""نعلوهف «لتقإ نآرقلا يف ءيش لك : سابع نبا لاق . نعل يأ «لتق» ىنعمو . ديداخأ هعمجو
 بطحلا تاذ . ةججأتملا ةميظعلا رانلا يأ «دوقولا تاذ رانلا# لاقف دودخألا نم دارملا ىلاعت لصف مث
 ةياغبامل فصو اذهو : دوعسلا وبأ لاق نينم ؤملا قارحإال ديداخألا كلت ىف رافكلا اهمرضأ يتلا ؛ بهللاو

 غلاب مث .:لوطاو ةفنكلاب ناتلا كنهو دنضقلاَو . 7 بطحلا نم اهيف ام ةرثكو . بهللا عافتراو . مظعلا

 وا نولعفي ام ىلع مهو ه ٌدوعق اهيلع مه ذإ# لاقف نيمرجملا فصو ىف ىلاعت

 20 ”عينشلا لعفلا كلذ نودهشيو . اهيف نينمؤملا قارحإب نوفشتي . رانلا لوح سولج مه
 ىلاعت هللا ركذف . مالسرالا نع اوعجريل . مهموق نم ملسأ نم نوبذعي اوناك دقف ١ شيرق رافك فيوخت
 مهنم اومقنامو# ىلاعت لاق مث . نيبذعملا ةدماقملل ةلعنو 5 رافكلل ًاديعو «دودخألا باحصأ ١ ةصق

 . ةغمجلا موي دهاشلا : ليقف . ًالوق رشع ةتس اهيف مهضعب ركذ ىتح ًاريبك ًافالتخا «دوهشملا»و «دهاشلا» ريسفت ف نورسفملا فلتخا )١(
 خلا . . مدا نبا وه هيلع دوهشملاو ناسنإالا حراوج وه دهاشلا : ليقو . ةمايقلا موي وه دوهشملاو دمحم وه دهاشلا : ليقو . ةفرع موي دوهشملاو

 . دوهشمو دهاش لك معيل اهركن كلذلو معأ وه ام داري نأ نسحألاو : ىواصلا لاق

 دودخألاب رمأف . هدلب لهأ ملسأ ًارفاك ًاملاظ اكلم نأ و ةصقلا ةصالخ (4) . ٠67 /ه دوعسلا يبأ ريسفت (”) . 585 ١9/ يبطرقلا ريسفت (؟)

 هنيد نع عجري مل نمف . رانلا ىلع هوضرعيو ةنم ؤمو نم ؤم لكب اوتأي نأ هدونجو هتينابز رمأ مث ٠ نارينلا اهيف مرضأو . ككلا هاوفأ يف ىشف
 رظنا 0 « قحلا ىلع كنإف يربصا هامأ اي : مالغلا اه لاقف ؛ ها ا ل و اولعقف اهيف هوقليلف

 . « ملسم حيحص يف ةصقلا ليصفت



 جوربلا ةروس (44) 2

 هر ماع ل ربور راع
 2 ٌديِهَّش يش لك لع أَو ضرألاو تاونمسلا كأم ,هل ىذلا د ديمحلا زب زعلأ هللاب أ ونمو نأ لإ

 لصرص ع ركل ص رع رصاص ص اسعى الا الس صرخ صل 2

 تا هيج يرحلا َباَدَع مو مهب َباَدع مهل أوبوشي ل م تن تنمْؤَمْلاَو َنينمّوَمْل[أونَعف نيل نإ

 رص ردوا نع ص را هرص ا 0 57

 كبر ٌسطب نإ 80 ريبَكْلا زوما كلذ ردمنألا احن نم ىرجت تانج + مك تاحلاصلا أولمتو أونما< نيل

 َدِيِجُمْل ِشَرَعْلآ وُ 52 ةودولا وتخلا رهو ص ديعيو و ئدبيوه .هلِإ و ديِدَصَل

 زيزعلا هللاب اونمآ مهنأل الإ . مهنم اومقتنا الو بنذ مهل ناك امو يأ «ديمحلا زيزعلا هللاب اونمؤي نأ الإ

 « مهب شطبلا ببس نأ ضرغلاو« هلاعفأوهلاوقأ ميمج يف ديمحلا . هبانجب دال نم ماضي ال يذلا بلاغلا ديمحلا
 . ةبوقعلا هب نوقحتسي بنئذب سيل اذهو دال ةلخاولا هللاب مهناميإ الإ نكي مل . رانلاب مهقيرحتو

 عيمجل كلاملا ليلجلا هلإلا اذه يأ «ضرألاو تاومّسلا كلُم هل يذلا#» مارجيالاو نايغطلا هنكلو
 ١ هي اع اب فاصوألا ركذ امو : رحبلا ىف لاق ءانثلاو دجملل قحتسملا . تانئاكلا

 هلإ» همعن ىلع دمحلا هل بجي ًايعنم ىأ «ًاديمح» هباقعىشخُيًأرداق ًابلاغ ىأ «ًازيزع» ىلاعت هنوك يهو
 ام نأل ًاريرقت كلذ ركذ انإ , هل عوششخلاو هتدابع هيلع قحي امههيف نم لكو يأ «ضرألاو تاومسلا كلم
 وه يأ «ديهش ءيش لك ىلع هَللاوإ» "”يغلا يف كمهنم لطبم الإ همقني ال يذلا قحلا وه مهنم هومقن

 ديعوو: + :قيشكف قمللا كتعو ةيفوا + مسهوئش نم ةيفاخ هيلع ىفخت ال  هدابع لاوعأ ىلع علّطم ىلاعت

 نينمؤملا اونتف نيذلا نإ# لاقف نينم ؤملا اوبذع نيذلا نيمرجملا ىلع ريكنلا ىلاعت ددش مث ٠ . نيمرجملل
 مث يأ #«اوبوتي مل مث# مهنيد نع مهونتفيل رانلاب تانم ؤملاو نينم ملا اوقرحأو اوبذع يأ #تانمؤملاو

 منهج باذع مهلف يأ #قيرحلا باذع مهلو منهج باذع مهلف» مهايغطو مهرفك نع اوعجري مل
 ريصم ركذب هبقعأ نيمرجملا ريصم ركذ او . . نينمؤملا مهقارحإب قرحملا باذعلا مهو « مهرفكب يزخملا
 لمعلاو قداصلا ناميالا نيب اوعمج نيذلا ىأ «تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ# لاف نينمؤملا

 تحت نم ىرجت يتلا « ةرهازلا قئادحلاو نيتاسبلا ممل يأ «رابنالا اهتحت نم يرجت تانج مهله حلاصلا
 وه كلذ يأ «ريبكلا ٌروفلا كلذإ ”لسعلاو نبللاو رمخلا رابنأ يه : ىربطلا لاق ةنجلا راهنأ اهروصق
 نم ديدشلا هماقتنا نع ىلاعت ربخأ مث . . هدعب زوف الو ةداعس ال يذلا , بولطملا ةياغب ميظعلا رفظلا

 غلاب « ةملظلاو ةربابجلا هذخأو هللا ماقتنا نإ ىأ «ديدشل كبر شطب ن9 لاقف هئايلوأو هلسر ءادعأ
 وهو « مقافتو تعافي نب هيدا فصو ثيحو . فنعب ذخألا شطبلا : دوعسلا وبأ لاق ةدشلا يف ةياغلا

 العو لج وه ىأ «ديعي #«ديعي ل د وه هنإ» "'ماقتنالاو باذعلاب مهايإ هذخأو ةملظلاو ةربابحلاب هشطب

 ىأ «دودولا روفغلا وهو# توما دعب ءايحأ مهديعي مث ؛ مدعلا نم قلخلا أدبي يذلا . رداقلا قلاخلا

 ةءايلوأ دوي : سابع نبا لاق مهل بحمل « هئايلوأ ىلإ نسحملا فيطللا . نينم ملا هدابع بونذل رتاسلا وهو
 شرعلا فاضأ امنإو . ميظعلا شرعلا بحاص ىأ «شرعلا وذ '*' ةبحملاو ىرشبلاب هاخخأ مكدحأ د دوي امك

 )١( /8طيحملا رحبلا  . 501١)؟١( يبطرقلا ريسفت (4) . 787 /ه دوعسلا يبأ ريسفت (”) . مهل /9. ىربطلا ريسفت ١194/7985 .



 > نوئالثلا ءزجلا

 ىفأورفك نيدْللب 4 دوو َتوَعَرَف نه دونحلا ُثيدح َكَتَأَلَه مو ديو امل لاعق سس سس لإ

 © ظروفي جول فين هِي ناَءَرقوهّلب هه طيح ميرو نم هللا 3 بيذكت

 اذهب هقلخو . عبسلا تاومسلا نم عسوأو . تاقولخملا مظعأ شرعلا نأل . ركذلاب هصخو هللا ىلإ
 فصتملا . قئالخلا عيمج ىلع يلاعلا . ٌديجملا ىلاعت وه يأ «ديجملا# هقلاخ ةمظع ىلع لدي فصولا

 بقعم ال . ديري ام مكحيو « ءاشي ام لعفي يأ «ديري امل لاعف# لامكلاو لالجلا تافص عيمجب

 هللا يضر قيدصلا ركب ابأ نأ يور . '” هديري ءىش هيلع عنتمي ال يأ : يبطرقلا لاق هئاضقل دار الو همكحل
 لاق لاق ؟ كل لاق اذامف : اولاق . معن : لاق ؟ بيبطلا كيلإ رظن له : توملا ضرم يف وهو هل ليق هنع
 دمحم اي كغلب له يأ قيوشتلل ماهفتسا ؟ «دونجلا ثيدح كاتأ لهإ '" «ديرأ امل لاعف ينإ» : يل
 امو . سأبلا نم مهب هللا لحأ ام كغلب له ؟ ءايبنألاو لسرلا برحل اودّنِت نيذلا . ةرفاكلا عومجلا ربخ
 لاققف مه نم ىلاعت نيب مث . هيلسيو كلذب هسنؤي : را ا للا
 ًاسارم ىوقأو . أسأب دشأ اوناك دقف . ةدشلاو سأبلا يلوأ . دومثو نوعرف مه يأ دومثو نو عرفو

 رافك ربتعي مل يأ 4بيذكت يف اورفك نيذلا لب مهبونذب ىلاعت هللا مهذخأ دقف كلذ عمو . كموق نم

 ًانايغطو ًارفك مهنم دشأ مهف بيذكتلا يف نورمتسم مه لب . نيبذكملا ة ةرفكلا كئلوأب لح امب شيرق

 لك يف هتضبق ىف مهنأل . هنوزجعي الو هنوتوفي ال . مهيلع رداق ىلاعت هللاو ىأ «طيحم مهئارو نم هللاو»

 فرشلا يف ٍمانتم . فيرش ميظع باتك . هب اوبذك يذلا اذه لب يأ «ديجب نآرق وه لب نامزو نيح

 يأ «ظوفحم حول يفإ» هيناعم ةحصو همظنو هزاجعإ ىف . ةيوامسلا بتكلا رئاس ىلع امس دق « ةناكملاو

 . ليدبتلاو فيرحتلاو ٠ صقنلاو ةدايزلا نم ظوفحم . ءامسلا يف يذلا ظوفحملا حوللا يف وه
 : يلي اوف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةروسلا تنمضت : ةغالتلا

 ١ «ديعيو . . ءىدبي# نيب قابطلا .

 . «دوهشمو . . دهاشو# قاقتشالا سانج  ؟

 سيل : لوقي هنأك «ديمحلا زيزعلا هللاب اونم ؤي نأ الإ مهنم اومقن امو» مذلا هبشي امب حدملا ديكأت “*' 

 . رثآملاو رخافملا مظعأ نم اذهو . هللاب مهناهإ الإ ةميرج مه
 هلوق هلباق ةيآلا *تانم ؤملاو نينم ؤملا اونتف نيذلا نإ9» نيمرجملا ريصمو نينم ؤملا ريصم نيب ةلباقملا

 . خلا « . . تانج مهل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ»

 ؟ «دونجلا ثيدح كاتأ لهإ ةصقلا عاتسال قيوشتلا بولسأ - ه

 )١( يبطرقلا ١4/  . 546ريثك نبا ريسفت رصتخم (؟) */ 1768"



 قراطلا ةروس (485) 2غخغ

 . كلذ لاثمأو «ديمحلا زيزعلا» «ديري امل لاعفإط لثم ةغلابملا ةغيص ١

 باحصأ لتق * دوهشمو دهاشو * دوعوملا مويلاو» لثم تايآلا سوءرل ةاعارم لصاوفلا ق نماوت جال

 . ملعأ هللاو عجسلاب ىمسيو ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو خلا # ه6 دوقولا تاذراثلا ٠ دودخألا

 « جوربلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 الام

 نكي قراطلا قدوم مس( 1

 ةروُسْلا _يكَذي نيب

 . ةيمالسإالا ةديقعلاب ةقلعتملا رومألا ضعب جلاعت يهو ٠ ةيكملا روسلا نم ةميركلا ةروسلا هذه *

 ةردق ىلع عطاقلا ليلدلاو عطاسلا ناهربلا تماقأ دقو .روشنلاو ثعبلاب ناعإلا لوح رودي ةروسلا روحمو

 . هتوم دعب هتداعإ ىلع رداق مدعلا نم ناسنإالا قلخ ىذلا نإف . ثعبلا ناكمإ ىلع العو لج هللا

 ا ءيضتل اليل علطت يتلا . ةعطاسلا بكاوكلا تاذ ءامسلاب مسقلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا *

 نم هرمأ دهعتيو . هسرحي نم هب لكو دق ناسنإ لك نأ ىلع ٠ رحبلاو ربلا تاملظ ىف اهب اودتهيل «٠ . مهلبس

 اهيلع ال سفن لك نإ ٠ بقاثلا مجنلا « قراطلا ام كاردأ امو ء قراطلاو ءامسلاو# راربألا ةكئالملا

 . «ظفاح
 رظنيلف و هئانف دعب ناسنإالا ةداعإ ىلع . نيملاعلا بر ةردق ىلع . نيهاربلاو ةلدألا تقاس مث *

 . «رداقل هعجر ىلع هنإ ٠ بئارتلاو بلصلا نيب نم ٌجرخي . قفاد ءام نم قلخخ « قلخ مم ناسنإلا

 ريصن الو ناسنإلل نيعم ال ثيح . ةرخآلا ىف راتسألا كتهو . رارسألا فشك نع تربخأ مث *

 . «رصان الو وق نم هل ف «رئارسلا ىلج موي
 ىلإ ةغلابلا هتجحو .ةدلاخلا يو دمحم ةزجعم  ميظعلانآرقلا نعش يدحلاب ةميركلا ةروسلا تمتخو *

 تاذ ءاهسلاو ميلألا باذعلاب نيمرجملا ةرفكلا تدعوأو . نآرقلا اذه قدص تنيبو ٠ 0 سانلا

 لهمف * اديك ديكأو «أديك نوديكي مهنإ «لزهلاب وه امو لصف لوقل هنإ ء عدصلا تاذ ضرألاو ه عجرلا

 «ًاديور مهلهمأ نيرفاكلا



 سس | ري# وع يخ

 28 ظفاح اهيل امل سفن لك نإ 0 بف قائلا مجند قرا ام كرد امو هه قراطلاو ِءامسلاو

 مي خول 2 هَ م 0 10

 حجر ّلع نإ كد ِيَرلاَو بلصلا ٍنبَب نم جريج ٍقفاَد عآم ني قلخ هد قلخ م نسفإلاٍر ظن
 د ٌرداَقَل

 ليلي هادا لكون اقفل هلسو ةنيقان ردا تمي ىراطلا نه ةوعام هى داطلا ل ة:ييفكتيغللا
 ماظع «بئارتلا# ةدشو عفدب بصنا اذإ ًاقفد ءاملا قفد : لاقي ةدشو ةوقب بوبصم 4قفادإ ًاقراط ىمسي
 : سيقلا ٌؤرما لاق لئاصفو ةليصف لثم ةبيرت عمج ردصلا

 20« لجنجسلاك ةلوقصم اهُبئارت »
 «اديورإ# ضرألا هنع قشنت يذلا تابنلا *عدصلا» ًارارم ضرألا ىلإ هعوجرل هب يمس رطملا < عجرلا»
 . ابيرق وأ اليلق

 يفتختو اليل رهظت يتلا . ةرينلا بكاوكلابو ءامسلاب مسقأ يأ «قراسّطلاو ءامّسلاو» : : ثسيفللا
 قراط وهف ًاليل ء هيأ لو« زاوتلاب ىقاو لكلاب نإ ةألا زاب رندا يعن : نورسفملا لاق ًاراهن

 اذه ةقيقح ام دمحم اي كملعأ يذلا امو ىأ ميظعتلاو ميخفتلل ماهفنتسا «قراطلا ام كاردأ امو#

 : يواصلا لاق هئايضب مالظلا بقثي ىذلا ءىيضملا مجنلا يأ «بقاثلا مجنلاإ هلوقب هرسف مث ؟ مجنلا

 +. هضلاطتو اهرييو افكت و اهاوحلا نأل . موجنلاو رمقلاو سمشلا ٌركذ ديجملا هباتك ىف ىلاعت هنم رثك دق

 ال سفن لك نإ» "”عناصلا ىلع لدتا ملا نذل تاالامىلاب اهقلاخ دارفنا ىلع ةلاد ةبيجع اهم راغمو

 اهياع يمحيو اهلمع ظفحي ٠ ةكئالملا نم ظفاح اهيلع الإ ,سفن لك ام يأ مسقلا باوج اذه ظفاح اهيلع
 اهيلع ,سفن لك يأ : ريثك نبا لاق « نيبتاك ًامارك « ل ل ل

 ناكمإ ىلع ًاهيبنت 6 ناسنالا قلخخ ىف ركفتلاو رظنلاب ىلاعت رمأ مل 55 ""*تافآلا نم اهسرحي ظفاح هللا نم

 ركفت ةرظن هتأشن لوأ ىف ناسنإلا رظنيلف ىأ د ناسنإإلا رظنيلف» لاقف رشحلاو ثععبلا
 ٍةوقب بصني ىذلا ٠ قفدتملا يملا نم قلخ يأ «قفاد ءام نم قلخ# ؟ هللا هقلخ ءيش يأ نم . رابتعاو
 ىأ «بئارتلاو تقلا خس ندع جرخي# هللا نذإب دلولا هنم نوكتيف ةأرملو لجرلا نم قفدتي . ةدشو

 نإ يأ «رداقل هعجر ىلع هّنإ» 'ةأرملو لجرلا نم . ردصلا مظعو بلصلا نيب نم ءاملا اذه جرخي
 ىلع ناسنإالا ىلاعت هبن : ريثك نبا لاق هتوم دعب هتداعإ ىلع رداق . ءادتبا ناسنإلا ٍقلخخ ىذلا ىلاعت هللا

 159 /8 ريثك نبا رصتخم (؟) . “869/14 ىواصلا ةيشاح )١( ةا//+. يسولألل يناعملا حور )١(

 . ةأرملا نع بئارتلابو . لجرلا نع بلصلاب ىنكو . ردصلا ماظع : بئارتلاو . رهظلا ةلسلس ىمسيو رهظلا راقف : بلصلا (*)



 قراطلا ةروس (مك) 25

 0 34 ا جار م - سا مدس مج ايو صد سل 2 رص ص ارس رمد ثم ور” موس

 ميو عدصلا تاذ ضرألاو ير عجرلا تاذ ءامسلاو يي) رصان الو ةوق نم ,هلاف © ريارسلال بت موب

 َنيرفكْلا ٍلْهَف يو ادبك ديكأو 0 اديك وديك محا مج لّرْفابَوه امو ع لصف ُلوَقَل هن

 جابه
 ىلع رداق وهف ٠ ةءادبلا ىلع ردق نم نأل . داعملاب فارتعالا ىلإ هدشرأو . هنم قلخ ىذلا هلصأ فعض

 دئاقعلا نم اهب ام فرعُيو . ربتختو بولقلا نحتمت موي يأ « رئارّسلا ىلبُت موي ىلوألا قيرطب ةداعإلا

 كلذ يف ناسنإلل سيلف يأ «رصان الوّةوق نم هل امف# ثبخ امو اهنم باط ام نيب زيميو . تاينلاو
 امإ ايندلا يف هراكملا عفد ناكال : ليهستلا ىف لاق ٠ هريجيو هرصني رصان الو « باذعلا هنع عفدت ةوق تقولا

 الو ٠ هسفن يف هل ةوق الف . ©”ةمايقلا موي اهمدعي هنأ ىلاعت هللا هربخأ . هل هريغ ةرصنب وأ . ناسنإلا ةوقب

 لاقف زجعملا باتكلا اذه قدص ىلع مسقأف داع .داعملاو أدبملا رمأ لاعي رك املو . . هللا نم ه هرصني دحأ

 نبا لاق نيح دعب ًانيح دابعلا ىلع عجري ىذلا . رطملا تاذ ءامسلاب عبق ىأ #«عحبلا تاذ ءامسلاو#

 مسقأو ىأ «عدضصلا تاذ .ضرألاو» "ههيشاوم تكلهو سانلا كله هالولو رطملا عجارلا : سابع

 نع اهعادصنا وه : سابع نبا لاق راهزألاو راجشألاو تابنلا اهنم جرخيف . قشنتو عدصتت يتلا ضرألاب
 رامثلا انل جرخت يتلا ضرألابو . ءاملا انيلع ضيفت يتلا ءامسلاب ىلاعتو هناحبس مسقأ . . "رامثلاو تابنلا

 تاريخلاو . ةميظعلا معنلا دلوتت (هنيب نمو . مألاك مهل ضرألاو . بآلاك قلخلل ءامسلاو . تابنلاو
 قحلا نيب لصاف لوقل نآرقلا اذه نإ ىأ «لصف لوقل هّنإ» ناويحلاو ناسنإالا ءاقب اهب يتلا ٠ ةميمعلا

 وهللا نم ءىش هيف سيل يأ «لزهلاب وه امو هزاجعإو هعيرشتو هنايب يف ةياغلا غلب دق . لطابلاو
 ردعسيو + ةتايآب ظفتي نأ هعراقب ريدجف“ + نيسكاحلا مكحأ مالك هنأل ؛ هلك دج وه لب . ثبعلاو لطابلاو

 ءافطإال دياكملا نولمعي  ةكم رافك  نيكرشملا ءالؤه نإ ىأ «ًأديك نوديكي ب مهنإ# هتاداشرإو هتاهيجوتب

 00١ مهديك ىلع مهيزاجأو يأ «ًاديك ديكأو» لَ دمحم ةعيرش لاطبإو «. هللا رون

 ىأ : دوعسلا وبأ لاق 4نوملعي ال ثيح نم مهجردتسنس# ىلاعت هلوقك ردتقم زيزع ذخأ مهذخآ ثيح

 0 لهمفإ» *”نوملعي ال ثيح نم مهجردتسا ثيح هدر نكمي ال نيتم ديكب مهلباق اقأ

 اذهو ٠ مب عنصأ ام ىرت فوسف ًاليلق مهلهمأو . مهنم ماقتنالاو مهكاله يف لجعتست ال يأ «أديور

 . ديدهتلاو ديعولا ىهتنم

 : يلي اوف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةغالتبلا

 . #لزهلاو لصفلا# نيبو *ضرألاو ءامسلا# نيب قابطلا - "

 )١( ليزنتلا مولعل ليهستلا ١47/4 . دوعسلا يبأ ريسفت (4) . 48 /". ىربطلا ريسفت (*) . 578/7 ريثك نبا رصتخم (؟) 478/48 .



 ه0 نوثالثلا ءزجلا

 . «ًاديك نوديكي# قاقتشالا سانج * 

 . «ًاديور مهلهمأ نيرفاكلا لهمف# ديعولا ىف ةغلابم لعفلا راركتب بانطإالا -

 نع بئارتلابو ٠ لجرلا نع بلصلاب ىنك «بئارتلاو بلصلا نيب نم جرخي# ةفيطللا ةيانكلا -
 . تايانكلا فيطل نم اذهو . ةأرملا

 عجرلا تاذ ءامسلاو# لثم هتراضنو هتقاشرو بولسألا لامج ىف ديزي ىذلا نيصرلا عجسلا 9 ١

 م تائسحملان م وهو# ل زهلاب وه أمو ء لصف لوعل هنإ © لثمو « عدّصلا تاذ ضرألاو

 ( قراطلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 : ةيتآلا عيضاوملا راصتخاب جلاعت يهو ؛ ةيكملا روسلا نم ىلغألا ةروس #

 . ةينادحولاو ةردقلا ىلع لئالدلاو . العو لج هللا تافص ضعبو ةيلعلا تاذلا - ١

 كي هيلع هظفح ريسيتو كي لسرلا متاخ ىلع لّزنملا نآرقلاو يحولا -

 . ناميالاو ةداعسلا لهأ اهنم ديفتسيو . ةيحلا بولقلا لهأ اهب عفتني يتلا ةنسحلا ةظعوملا -*

 جرخاوا . نسحأف روصو . عدبأف قلخ يذلا . العو لج هللا هيزنتب ةميركلا ةروسلا تأدتبا *

 ردق ىدتلاو ب ىو قلخ ىذا « ىلعألا كبر مسا حبس# دابعلاب همح 4 تابنلاو 4 بشعلا

 : تايآلا # . . ىدهف

 » ديجملا باتكلا اذه هظيفحت ةراشملاب لِي لوسرلا تسنآو 4 نارقلاو يحولا نع تثدحت مث 8

 « ىفخي امو رهجلا ملعي هنإ هللا ءاش ام الإ « ىسنت الف كئرقنسإ# ادبأ هاسني ال ثيحب . هيلع هظفح ربسيتو



 ىلعألا ةروس (890) 0

 2 نوقتملا هيذهم ظعتيو 6 نولمؤملا هرون نم ديفتسي ىذلا 0 نآرقلا أذبس ريكذتلاب ترمأ مث

 تايألا © ىقشألا اهبنجتيو . ىشخي نم ركذيس . ىركذلا تعفن نإ 0

 حلفأ دقإ» لامعألا حلاصب اهاكزو « ماثآلاو بونذلا نم هسفن رهط نم زوف نايبب ةروسلا تمتخو

 . ةميركلا ةروسلا ةياهن ىلإ 4 ىلصف هبر مسا ركذو* ىكزت نم

 ميجا رح ولم سس

 * نعرملاا ج جرح ىدْلَو 6 ئدهف ةردقىذلاو »ا ئوسف قاخ ىذأ ا 2 ىلعالا كبر مسأ حبس
 معرس ري, رص سس

 د ئوحأ ءاَنع هلعش

 قاروألاو شئاشحلا نم ىداولا بناج ىلع ليسا هب فذقي ام : ءانْملا «ءانغ» : صىتفغللا
 اهّرح ىيماقيو لخدي «ىلصي# ةرمسلا وأ داوسلا يهو ةوحلا نم ذوخأم دوسأ «ىوحأ» تاتابنلاو
 . اهرح قوذي ةتلفتجو رات هئيلصأ : لاقي

 . صقنلا تافص نع ريبكلا ىلعلا كبر دمحم اي هَّرن ىأ «ىلعألا كبر مسا عبس» : ري“اسيفللا
 اذإ ناك ِةِكَي هنأ ثيدحلا ىفو ٠ حئابقلاو صئاقنلا نم ىلاعتو هناحبس هب قيلي ال امم . نوملاظلا هلوقي امعو

 . ةرهابلا هتردق رهاظمو «, ةليلحلا هفاصوأ نم ركذ مث . . 2« ىلعألا يبر ناحبس و : لاق ةيآلا هذهأرق

 عدبأو . اهقلخ نقتأف . اهعيمج تاقولخملا قلخ يأ #ىوسف قلخ يذلا# لاقف هلاكو هتينادحو لئالدو
 تأي مل ثيحب «. هاوسف ءيش لك قلخ ىأ : رحبلا يف لاق تائيلا نسحأو . لاكشألا لمجأ يف . اهعنص
 ردق يذلاو» "”هيكح ملاع نم رداص هنأ ىلع ةلالدلل . ناقتإو ماكحإ ىلع ًايسانتم لب « ًاتوافتم
 عافتنالا هجول ناسنإالا ىدهو ؛ ماهفألاو لوقعلا هنع لجت امب هايازمو هصاوخ ءيش لك ىف ردق ىأ 4ىدهف

 نم نداعملا ىف امو ؛ مارا ند تائاكلا والعب تاما , اهيعارم ىلإ ماعنإالا ىدهو ٠ اهيف هعدوأ امي

 يف نداعملا مادختساو . تاتابنلا نم ةعفانلا ريقاقعلاو ةيودألا جارختسال ناسنإالا ءادتهاو ؛ عفانملاو ايازملا

 ريجايد يف ميه انكل هتيا دهو هريدقت الول يذلا . ريدقلا يلعلا ةمكح تملعل . تارئاطلاو عفادملا عنص
 ام ناويحو قولخمل لكل ردق ىأ مومعلا ةدافرال لوعفملا فذح اغنإ : نورسفللا لاق ماعنألا رئاسك مالظلا
 نم . باوذلا ةاعرتام تبا ىلإ « ىحرلا عرش ىتلاووت نا عافتنالا هجو هفرعو هيلإ هاذهف . هحلصي

 ًارضان ناك نأ دعب ٠ ابلاجهويبمأ ةرضخلا دعب هريصف ىأ #ىوحأ ءانغهلعجف# باشعألاو شئ ءاشحلا

 نم ريثكل ًاديج ًاماعط نوكي هنإف « ًاسباي ًامشه هتروريص دعب ةعفنملا نم ىعرملا يف ام ىفخي الو . ًايهاز

 ١/5 ليزنتلا مولعل ليهستلاو ١٠١4 / يناعملا خود رظنا (9) 6ع هم /8 طيحملا رحلا (؟) . سابع نبا نع ديحأ مام.الا هجرخأ 0(



 5 نوثالثلا ءزجلا

 نورك دق يو ئرشبلل كرسينو قد قامو رهخبأ لع رهن ا اَساَماَّلِإ جد عوسنت الق َكْسِرْفْتَس

 م يو ئربكلا رانلا لص ىَدْلا يو يضل ابْنَجَعيَو قير ىّتْخب نم رك دبس ) ئركّذلا تعَفَ
 ةزيحلا نورثؤت لب 02 لصق دير مسأ رك ذو ز) نك رت نم حلفا د © يحياَلو ايف توميال

 س6 صروح ص لاس سو

 ها أو ريخ ةرضألاو نيو ايندلأ

 لئالد ركذ نأ دعبو !! «ىده مث هقلخ ءيش لك ىطعأو# ءيش لك مكحأ نم ناحبسف . تاناويحلا

 اذه دمحم اي كئرقنس ىأ « ىسنت الف كّئرقتس# لاقف هلوسر ىلع هماعنإو هلضف ركذ . هتينادحوو هتردق

 ٠ هاسنت كنإف هخسن هللا دارأ ام نكل ىأ «هللا ءاش ام الإ هاسنت الو كردص يف هظفحتف ميظعلا نآرقلا

 ىسني ال كلذ عم ناكو : بتكي الو أرقي ال ايمأ ناك هنأل ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع هل ةزجعم ةيآلا هذه فو

 5 ًادبأ هاسني الو راركب لو ةديبار د ربع ذي مبلتملا باتكلا اذه ظفحت هنوكو « مالسلا هيلع ليربج هأرقأ ام

 هنأب كي هلوسرل دعوو ىلاعت هللا نم رابخإ اذه : ريثك نبا لاق ِةْنْكَي هتوبن قدص ىلع نيهاربلا مظعأ نم

 نم هنوفخي امو دابعلا هب رهجي امب ملاع ىلاعتوه يأ «# ىفخي امو رهجلا ملعي هنإ# '"”اهاسني ال ةءارق هئرقيس

 كقفونو يأ «ىرسيلل كرّسيُبو» و د يم لاعفألاو لاوقألا

 ركذف» مالسإالا ةعيرش يهو . ةيوامسلا عئارشلا لهسأو رسيأ يه يتلا . رسيلا ةغلابلا ةحمسلا ةعيرشلل

 نم نآرقلاب ركذف# هلوقك ةركذتلاو ةظظعولا عفتت ثيح نارقلا د ادع ب اف ا« ركل تان

 لاق امك . هلهأ ريغ دنع هعضي الف ملعلا رشن يف بدألا فخ ؤي انهه نمو : ريثك نبا لاق #ديعو فاخي

 اوثدح : لاقو « مهضعبل ةنتف ناكالإ ؛ 0

 ىركذلا هذهب عفتنيس يأ #« ىشخي نم ركذيس#»''*؟ « هلوسرو هللا بذكي نأ نوبحتأ . نوفرعي امب سانلا
 0 ل ا را روك وسو حب

 لاق ةعيظفلا ةميظعلا . ةرعتسملا منهج ران لخدي يذلا يأ «ىربكلا رانلا ىلصي ىذلا# ةواقشلا
 تومي ال ىأ «ايحي 0 ران ىرغصلاو . ةرمخآلا ران ىربكلا رانلا : نسحلا

 يأ « ىكرت نم حلفأ دقإ» “”ءاقشلاو باذعلا يف مئاد وه لب . ةميركلا ةبيطلا ةايحلا ايحي الو . حيرتسيف

 هبر ةمظع ركذو يأ «ىلصف هبر مسا ركذو» نمحرلل هلمع صلخأو . ناميالاب هسفن رهط نم زاف دق
 ةايحلا هذه سانلا اهيأ نولضفت لب ىأ «اينّدلا ةايحلا نورثؤت لب# هرمأل الاثتماو ًاعوشخ ىلصف « هلالجو
 ةرخآلا نأ لاحلاو ىأ «* ىقبأو ريخ ةرخآلاو# ةرخآلا نوسنتو اه نولغتشتف . ةيقابلا ةرخآلا ىلع ةينافلا

 ام لقاع رثؤي فيكف . ينافلا نم ٌريخ يقابلاو « ةيقاب ةرخآلاو . ةيناف ايندلا نأل . ىقبأو ايندلا نم ٌريخ

 هذه دوعسم نبا أرق ؟ دولخلاو ءاقبلا رادب ماتهالا كرتيو . رورغلا رادب متبي فيكو ؟ ىقبي ام ىلع ىنفي

 . ةحفصلاو عجرملا سفن (؟5) 57. /” ريثك نبا رصتخم )١(
 هللا مهبطاخف تيموه الو يحوه ال : اولاق ةديدش ةدش يف هعوقوب لجرلا تفصو اذإ برعلا : ىربطلا لاق (54) 409 /8 طيحملا رحبلا (؟)
 ١ .88 /# ىربطلا نوقرعي امب



 ىلعألا ةروس (819) 600

 سا لاس 00 رو م عد ريم م ل

 50 ئسومو مهاربإ فحص © كوألا فحصل أ فل اذنه نإ

 ترضحأ ايندلا نأل : لاق ءال : اولاق ؟ ةرخأآلا ىلع ايندلا ةايحلا انرثآ مل نوردتأ : هباحصأل لاقف ةيآلا

 .انع تيوّزو تبيغ ةرخآلا نإو . اهتجهمو . اهتاذلو . اهئاسنو . اهبارشو . اهماعطب انل تلجعو
 هذه نإ ىأ «ىسومو ميهاربإ فحص« ىلوألا فحصلا يفل اذه نإ "”لجآلا انكرتو . لجاعلا انببحأف
 . مالسلا امهيلع ىسومو ميهاربإ ىلع ةلزنملا ةيدقلا فحصلا يف ةتبثم , ةروسلا هذه يف ةروكذملا ظعاوملا
 . ديجملا باتكلا اذه هرطس امك . ةيوامسلا بتكلا هترطسو . عئارشلا هيف تقفاوت امم يهف

 : يلي ايف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هغالتبلا

 3 # ىفخي امو 0 رهجلا# كلذكو هايحي الو هَ تومي ال# قابطلا-١

 . «ىركذلاو . . ركذطو «ىرسيلل كرسين# قاقتشالا سانج - ١

 . #ىقشألا اهبنجتيو# نيبو © ىثخي نم ركذيس# نيب ةلباقملا *" 

 لك قلخ دارملا نأل «ىدهف ردق# فو #«ىوسف قلخو# هلوق يف مومعلا ديفيل لوعفملا فذح - 4
 . هادهف ءىش لك ردقو . هاوسف ءىش

 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو #* ىسنت الف كئرقنس

 لاق . ًاربع اهلك تناكو فحص رشع يطعأ هنأ درو دقو ؛ ةاروتلا ريغ ىسوم فحص : ةينسسبحل

 نقيأ نمل تبجعإ اهلك اربع تناك : لاق ؟ تناك ام ىسوم فحص نع ٍةِلكَي هللا لوسر تلأس : رذ وبأ

 فيك اهلهأب اهبّلقتو ايندلا ىأر نمل تبجعإ كحضي فيك رانلاب نقيأ نمل تبجع ! حرفي فيك توملاب

 «!! لمعي ال مث باسحلاب نقيأ نمل تبجع ! بصني مث ردقلاب نقيأ نمل تبجع ! اهيلإ نئمطي

 # ىلعألا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت»

#4 «* * 

 )١( نزاخلا ريسفت 54/٠



 . |(هو نييساسأ نيعوضوم تلوانت دقو ؟ ةيكم ةيساْعْلا ةروس #

 نم اهيف نم ْؤملا هاقلي امو . ءالبلاو ءانعلا نم اهيف رفاكلا هاقلي امو . احلاوهأو اهلاوحأو ةمايقلا 6 ١-

 . ءانملاو ةداعسلا

 3 ةبيجعلا لبرالا قلحخ ُْف 3 ةرهابلا هترذقو ؛ نيملاعلا بر ةينادحو لع نيهاربلاو ةلدألا

 لالجو هللا ةينادحو ىلع دهاوش اهلكو 3 ةعساولا ةدتمملا ضرألاو 0 ةعفترملا لامجلاو 6 ةعيدبلا ءامسلاو

 . ءازحلاو باسحلل ةناحبس هللا ىلإ ًاعيمج سانلا عوجرب ريكذتلاب ةميركلا ةروسلا تمتخ و . هناطلس

 من هي دل ثيدح كنت لَه

 نم «ةبصانإ ةعضاخ ةليلذ «ةعشاخإ اهاوهأب سانلا ىشغت ةمايقلا 4ةيشاغلا» : صحفغللا
 ةراضنو ةجهو نسح تاذ #4 ةمعان# تنم رم كوشلاك رانلا ْف ءىش «عيرض# بعتلا وهو بصنلا

 : ريهز لاق ةقرغغ عمج اهيلع أكتي قفارمو دئاسو #قرامن#»
 ()7قرامنو مفو همم رد لع ءهمهوجو ًاناسح ًانابشو ًالوهك

 هأاسس#لا . هه ها .٠ : ساس 7 سا ا .زإع 8 ٠

 يف ةقرفم «#ةثوثبم# ٠ قيقر لمح امل يتلا سفانطلا يه : ءارفلا لاقو ةيبرز عمج ةرخاف طسب «يبارز#

 . مهعوجر # مهايإ9» سلاجملا

 ميخفتلاو هيبنتللو .ربخلا عاهسا لا قيوشتلل ماهفتسالا تي ةيشاغلا ٌثيدح كاتأ له» : رثاسفللا
 يهو .اهلاوهأو اهدئادشب مهمعتو سانلا ىشغت يتلا ةميظعلا ةيهادلا ربخ دمحم اي كءاج له ىأ اههأشل

 ١١6 /# يناعملا مق 1(



 ةيشاغلا ةروس (مح) 005

 سارع عرتاس اس تاووص سس سوس وو ريف ل

 ماَعط مط سيل (ه) ةَينا# نبع نم قس ص ةّيماح ران لص يد ةَبصان ةلماع جن ةَعشَح ةعشلخ - ليموب هوجو

 يف يد ُةَبْضاَراَْسَل يد ُهَمعَن ذبموَي هوجو قبر جوج نم ىنْفب الو نمَسباَل ج) عيب رض نما 1

 ل عوف م زرع هيف و بَ نع اهف عد هلا يف سال ع يل
 هراكملا نم اهيف امب مهمعتو» اهدئادشو اهلاوهأب قئالخلا ىثغت اهنأل ةيشاغ تيمس: نورسفملا لاق ؟ ةمايقلا

 #ةبصان ةلماعإ ةنيهم ةعضاخ ةليلذ مويلا كلذ ىف هوجو ىأ «ةعشاخ ذئموي هوجو ةميظعلا ثراوكلاو

 رج ببسب نوقشيو نوبعتي . رافكلا ىف ةيآلا هذه : نورسفملا لاق رانلا فاهيقشيواهبعتياوف لمعلا ةبئاد ىأ

 امك اهتاكردو اههالت ىف طوبه او دوعصلاو . لحولا ىف ليوالا ضوخ رانلا يف 07 . لالغألاو لسالسلا
 ءازج اذهو «نورجسي رانلا يف مث ميمحلا ىف نوبحسي ء لسالسلاو مهقانعأ ىف لالغألا ذإ#» ىلاعت لاق

 ًاران لخدت ىأ «ةيماح ًاران ىلصّت» تاوهشلاو تاذللا يف مهكامبناو . هللا ةدابع نع ايندلا يف مهربكت
 ىأ «ٍةينآ نيع نم ىقست# "هللا ءادعأ ىلع ىظلتت يهف تيمح دق : : سابع نبا لاق رحل ةديدش رع

 ىأ #عيرض نم الإ ماعط مغ سيل# ةياهنلا ةجرد اهنايلغو اهرح لصو « ةرارحلا ةيهانتم نيع نم ىقست
 هعشبأو ماعط ثبخأ وهو «قربشلا » شيرق هيمست كوش وذ تبن وهو عيرضلا الإ ماعط رانلا لهأل سيل
 مو مهماعط نأ انه ىلاعت ركذ . . اي اودعك او ماعطلا كوع: ةداتق لاق لتاق مسوهو
 . ناولأ باقعلا نأل . امهنيب يفانت الو «نيلسغ نم الإ ماعط الوإب ةقاحلا يف لاقو 4 عيرض نم الإ ماعط

 نوكي نم مهنمو « م 0 ماكر ووك نيل يتلقون مرارلا باقل نوكي رب وعلا . عاونأ نوبذعملاو
 ىف نمسلاو ةوقلا ديفي ال ىأ «عوج نم ىنغي الو نمسي ال» باذعلا عونتي اذكهو . نيلسغلا هماعط

 نأش وه اهك ؛ عابشإلاو ناهسإلا هنأش نم سيل ىأ : دوعسلا وبأ لاق هلكأ نع عوج ا عفدي الو . نذبلا

 طلسي هولكأ اذإف « عيرضلا لكأ ىلإ مهرطضي ثيحب عوجلا مهيلع طّلسُي هنأ يور دقو « ايندلا ماعط

 ًاميمح ءام اوقسوإ» ” مهءاعمأ عطقيو مههوجو ىوشيف ٠ ميمحلا برش ىلإ مهرطضيف نشطعلا هيلع

 هوجو# لاقف ةنحجلا لهأ ءادعسلا لاح ركذب هعبتأ « رانلا لهأ ءايقشألا لاح ركذالو . . «مهءاعمأ مّطقف
 ىلاعت هلوقك ةراضنو قارشإو . نسحو ةجبم تاذ ةمعان ةمايقلا موي نينم ْؤملا هوجو ىأ «ةمعان رذئموي

 هلل اهتعاطو ايندلا ىف هتلمع ىذلا اهلمعل ىأ «ةيضار اهيعسل## #ميعنلا ةرضن مههوجو يف فرعت#

 نيتاسبو قئادح يف يأ «ةيلاع ةنج يفإ# نيقتملا راد سودرفلا اهثروأ لمعلا اذه نأل ؛ ةنئمطم ةيضار
 اضع 1 . ًاهش ةنجلا يف عمست ال يأ «ةيغال اهيف عمست الإ نونمآ تافرغلا يف مهو . أردقو ًاناكم ةعفترم
 ءاملاب ىرجت نويع اهيف يأ «ةيراج نيع اهيفإ «ًالطاب الو ىذأ عمست ال : ٍ سابع نبا لاق ًاشحف وأ
 ”اههايم ىرجت رك نوع ىأ ريثكتلل «نيع# ىف نيونتلا : ىرشحمرلا لاق ًادبأ مسا ليململا

 اذإف . نيعلا روحلا اهيلع . توقايلاو دجرب زلاب ةللكم ٠ ةعفترم ةرسأ ةنجلا ىف ىأ «*ةعوفرم ٌرّرس اهيف»

 ؟هذ /ه دوعسلا يبأ ريسفت (*) كرف /* رثك نبا ريسفت رصتخم (9) ا نراخلا ريسفت1)

 ١١6 /". يناعملا حور (5) ١١4 /”. ىربطلا ريسفت (5)



 00 نوئالثلا ءزجلا

 هام لا  صسرم راس ري سد ر) مغ ل
 © تمل َنِبَك لبإلا َلِ نورظني القأ 0 هنو 'وابم ىنارزو (ي) ةفوفصم قراَمتو ي) ةعوضوم باوك أو

 رك ذك ج ْتَحطس َسْبَكض رألا َلِإ و ت2 تبصن َصَبَك لاخلا َّلِإ و 29 تعفر ٌفبك هآمسلا لإ ا ا ل

 حادقأو يأ «ةعوضوم باوكاوإ» "هل تعضاوت ةيلاعلا ررسلا كلت ىلع سلجي نأ هللا يلو دارأ
 - دئاسوو ىأ «ةفوفصم 'قرافوإ» اهالي نم ىلإ جاتحت ال مهب ءارشل ةدعم . نويعلا تاداح لح ةعوسوب

 اهل ةرخاف سفانط اهيفو ىأ «ةتوثبميبارّرَو# اهيلع اودنتسيل ضعب بناج ىلإ اهضعب تفصح دق - تادحم

 لاقف هتينادحوو هتردق ىلع ةلادلا نيهاربلاو لئالدلا ىلاعت ركذ مث . . ةنحلا ءاحنأ ىف ةطوسبم قيقر لمخ

 - لالا ىلإ . رابتعاو ركفت رظن سانلا ءال ّؤه رظني الفأ ىأ 4تقلُخ فيك لبإلا ىلإ نورظني الفأ»

 ضح ةيآلا ىف : ليهستلا ىف لاق ! ؟ اهقلاخ ةردق ىلع لدي ًاعيدب ًابيجع ًاقلخ هللا اهقلخ فيك -لامجلا
 ىلع اهربصو . فيعض لكل كلذ عم اهدايقناو , اهتوق ف بئاجعلا نم اهيف امل . اهتقلخ يف رظنلا ىلع
 "كلذ ريغو اهنابلأ برشو . اهموحل لكأو . اهيلع لمحلاو بوكرلا نم . اهيف يتلا عفانملا ةرثكو ٠ شطعلا
 الب اهكمس ىلعأو « اهءانب هللا عفر فيك . ةمكحملا ةعيدبلا ء امسلا ىلإو ىأ *تعفر فيك ءامسلا ىلإو#

 ًابصن ضرألا ىلع تبصن فيك ةقهاشلا لابجلا ىلإ يأ 4تبصُت فيك لابجلا ىلإو» ؟ مث اعد الو دمع

 فيك ٠ اهيلع نوشيعي ىتلا ضرألا ىلإو ىأ ؟تحطنم فيك ضرألا ىلإوط ! ؟ لزلزتب ال ًاخسار تبا

 لاك ؟تاعورزلا عاونأ اهيف نوعرزيو ٠ اهيلع نورقتسي ةعساو ةعساش تراص ىتح تدهُمو تطسب

 هذه صيصخت ىف ةمكحلاو ”"اهمظع ناكمل 0 يو د ىسولألا

 نع نيدرفنم ىراربلاو ةيدوألا ْق ًاريثك نورفاسي اوناكو برعلا ىلع لزن نآرقلا نأ . ركذلاب ءايشألا

 ىريف هبكري ىذلا ريعبلا ىلع هرصب عقي ام لوأف . ركفتلا ىلع لبقأ ةنيدملا نع دعتبا اذإ ناسنإالاو . سانلا

 تحت رظن نإو .٠ لابجلا ريغري مل ًالامشو ًانيمب رظن نإو . ءامسلا ريغري مل قوف رظن نإو ٠ ًابيجع ًارظنم
 هدهاشي امب لالدتسالا ىلع يودبلا ىلاعت هبن : ريثك نبا لاق ءايشألا هذه ركذ كلذلف . ضرألا ريغري مل

 ىلع . هتحت يتلا ضرألاو . ههاجت ىذلا لبجلاو . هسأر قوف يتلا ءامسلاو ؛ هيلع بكار وه ىذلا هريعب نم

 ةدابعلا قحتسي ال ىذلا . فرصتملا كلاملا قلاخلا « ميظعلا برلا هنأو . هعئاصو كلذ قلاخ ةردق

 لاقف مهريكذتو مهظعوب ٍهِلَلَي هيبن رمأ . رافكلا كلذب ربتعي ملو ديحوتلا لئالد ىلاعت ركذ املو . . هاوس

 . برعلا باود لضفأ اهنأل .ركذلاب ليالا ىلاعت صخ امنإ 143/4 ليهسستلا (7) . 57/7 ريثك نبا رصتخم )١(

 لفطلا عم داقنت كلذ عم يهو . ةدشلاو ةوقلا ةياغ يف اهنإف . بيجعلا اهقلخ ىلإ رظناف «ءارحصلا ةنيفس» ىمست اذهلو ًاعفن اهرثكأو

 مايألا شطعلاو عوجلا ىلع اهربص مث . ةوقلا ولوأ ةبصعلا هنع ءوني امب هلمحت امب موقت مث . برق نع اهتلومح اهيلع عضتل سلبت يهو . فيعضلا
 ! ميلعلا ميكحلا ناحبسف . نيوكتلاو قلخلا بئاجع نم كلذ ريغو . ىراربلا يف تابن لكي اهيعرو . ةليوطلا تافاسملا اهغولب مث . ةدودعملا

 اهنوك امأو . ناهقل ةروس ىف كلذ ضعب انلقن امك . يسولألاو . دوعسلا يبأو . ىزارلا رخفلا مامالاك ةيو رك ضرالا نا ان ؤاملع تبنأ ()
 . ةيملعلا قئاقجلا فلاخي ام نآرقلا ف سيلف . نيرظانلل ةبسنلاب وأ اهتمسو اهمظعل ةبسنلاب يه امئاف ةطوسبم وأ ةحطسم
 "114/9 ريثك نبا رصتخم (4)
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 7 وي لام ص ميصوص 3

 © ميباسح اَنيَلع نإ م يو مهبايإ انيلإ نإ

 اهنإف .ء نوركفتي الو نورظني ال مهنأ كنمهم الو. مهفوخو دمحم اي مهظعف ىأ# ركذم تنأ افإ ركذف»

 ناميالا ىلع مهربجت ىتح مهل رهاق الو مهيلع طلستمب تسل يأ «رطيسم مهيلع تسل# دشرمو ظعاو تنأ

 هللا هبذعيفإ ريدقلا ىلعلا هللاب رفكو . ريكذتلاو ظعولا نع ضرعأ نم نكل يأ «رسفكو ىلوت نم الإ»
 مهأل «ربكألا» لاق امنإو : يبطرقلا لاق اهءاذع مئادلا منهج رانب هللا هبذعيف يأ «ربكألا باذعلا

 توملا دعب مهعوجر اندحو انيلإ يأ «مياايإ انيلإ نإ ”رسألاو لتقلاو طحقلاو عوجلاب ايندلا يف اوبذُع
 . مهءازجو مهءاسح اندحو انيلع نإ | مث يأ #مبءاسح انيلع نإ مث#»

 * لينايف اهرجوت عيدتلاونالا نم ًاهوجو ةهركلا ةروسلا تنم + ةيفالاتلا

 ؟ #ةيشاغلا ثيدح كاتأ له# قيوشتلا بولسأ ١-

 . اهباحصأ دارملا 4ةعشاخ ذئموي هوجو# لكلا ةدارإو ءزجلا قالطإب لسرملا زاجملا - ؟

 . يباح اديلضو .» مستانإ ابل 9 جيب فرحا قا قانطلا+
 #« سباذعلاو 8 هبذعي# نيبو «ركذم 0 ركذف# قاقتشالا سانج

 نيبو اهنيب لباق «ةيضار اهيعسل * ةمعان رثئموي هوجوإ» راجفلا هوجوو راربألا هوجو نيب ةلباقملا -
 . «ةبصان ةلماع + ةعشاخ ذئموي هوجو# اهتقباس

 خلا

 يلع ربك ين بارا . ماشلا مدق امل هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ ىور :ههيمنت

 هللا لوق تركذ : لاقف ؟ ينارصن هنإ | نينمؤملا ريمأ اي كليكبي ام : هل ليقف ٠ ىكب رمع هأر اللف . داوس

 . "هيلع ةمحر تيكبف «ةيماح أران ىلصت « ةبصان ةلماع# لجو زع

 ب # 8

 )١( يبطرقلا ريسفت ١4/ ريثك نبا رصتخم رظنا (؟) "ال / 7*7"



 توتال

 00 ا
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 7 رولا 5

 : يهو ةيسيئر ةثالث رومأ نع ثدحتت يهو ٠ ةيكم رجفلا ةروس

 ننس ند عبو در هيي ريع يح اللا م

 ناسنإالا ةعيبطو « رقفلاو ىنغلاو ء رشلاو ريخلاب ةايحلا هذه ىف دابعلا ءالتبا يف ىلاعت هللا ةنس نايب 3-3 ١"

 . تايآلا « . . هبر هالتبا ام اذإ ناسنإالا امأف# لال ديدشلا هبح ىف

 سفنلا لأم نايبو 5 ءايقشأو ءادعس ىلإ ةمايقلا موي سانلا ماسقناو 1 اهدئادشو اهاوهأو ةرخآلا 2

 ءيجو * أافص ًافص كلملاو كبر ءاجو ٠ ًاكد ًاكد ضرألا تكد اذإ الك ةريخلا ةميركلا سفنلاو . ةريرشلا

 . ةميركلا ةروسلا ةيابن ىلإ #ىركذلا هل ىنأو ناسنرالا ركذتي رلئموي منهجب رلموي

 # يتنج ىلخداو ٠ ىدابع ىف يلخداف . . .ىلإ . . . رشع لايلو رجفلاو# : ىلاعت هللا لاق

 . ةميركلا ةروسلا ةياهن (" :) ةيآ ىلإ )١( ةيأ نم

 هسفنل ًارهاق ناك اذإ رجح وذلهنإ لوقت برعلا : ءارفلا لاق بلو لقع «رجح#» : ىتج سك ئلا شا

 . رعاشلا لاق هفسلا نع عنمي هنأل ًارجح لقعلا يمسو . عنملا رجحلا لصأو . اهل أطباض

 00 رجح اذ ناك نم نايتفلا نم ىجرُي امئإو بوتي نأ ىَّجَرُي افيكو
 عمجلا هلصأو ًاديدش هل ثاريملا 4ثارتلاإ» اهعطقي يأ دالبلا بوجي نالف : موق هنمو اوعطق 4اوباجإ»

 : رعاشلا لاق ًاريبك أبظع ًاريثك «ًامجإ» هثعش هللا مل : مهوق هنمو

 اَلأ ام كل دبع يئأو امج رفغت ٌمهّللا رفغت نإ

 )١( يبطرقلا ١9/ "4 .



 رجفلا ةروس (88) 2ظ5

 2 رج ىذل مست كلذ يف له يد ِرْسب اَذإ لِيلآَو يد رتولاو عفشلاو ير شع لابَلو يد ٍرِجَفْلأو
 واصل رص م ع حاس لاس جس

 يح دلبلا ىفاهلنم َقَلْحي كلا جحد دامعلا تاذ مرإ يد داعب كبر ٌلَعَف َفْيكَر ملا

 ةملظ هتدراطم دنع حبصلا ءوضب مسقأ يأ مسق اذه «رشع لايلو . رجفلاو» : ريسيفللا
 لاق "'جحلا لامعأب لاغتشالا مايأ اهنأل . ةجحلا ىذ لوأ نم تاكرابملا رشعلا يلايللابو « ليللا

 يهو ةكرابملا ةلضافلا يلايللابو ٠ برلا ةرضح يف بلقلا عوشخ نم هيف امل رجفلاب ىلاعت مسقأ : نورسمملا

 بحأ حلاصلا لمعلا مايأ نم ام ) ىراخبلا حيحص يف تبث امك٠ . ةنسلا مايأ لضفأ ابخأل 2 ةجحلا ىذ رشع

 يف داهجلا الو : دق وجل ريس قدايحا دو اولاق - ةجحلا ىذ رشع ينعي - مايألا هذه نم نهيف هللا ىلإ

 مسقأو ىأ «رتولاو عفشلاوظ (ءىشب كلذ نم عجري مل مث هلامو هسفنب جرخ الجر الإ . هللا ليبس

 مسق وه وأ « ٌدرف امإو جوز امإ ءايقألا دال هه يف لكي عسقا ىلاعت هناكف ءىف لك نم درفلاو جورلاب

 «رسسي اذإ 00000 ىثنأو رد تاطراخلاو «رثو» 0 للا 0 00

 ل ل ا ظ 3

 دنع ميظع مسقل اذه نإ : لوقي هنأك ؛ اهب مسقملا رومألا نأش ةماخفل ىريرقت ماهفتسالاو ؟ لقعو بل

 اهيف ءايشألا هذه نم هب لجو زع هللا مسقأ ام نأ ملع لقعو بَل اذ ناك نمف ؛ بابلألاو لوقعلا يوذ
 لاق ميظعلا قلاخلا هلإالا ىلع هتلالدل هب مسقي نأب قيقحوهف ٠ هتيبوبرو هديحوت ىلع لدت لئالدو . بئاجع

 ركذلا قلخ اموإ» ىلاعت لاق (ى هتردقل هلاعفأب مسقيو . هملعل هتافصو هئامسأب هللا مسقي دق : يبطرقلا

 «قراطلاو ءاهسلاوو «اهاحضو سمشلاو# لاق أى هعنص بئاجعل هت'الوعفمب مسقيو # ىشنألاو

 لديو .ي ؟9رافكلا نبذعيل ءايشألا هذه برو ٠ هريذقت فوذع ملا باوجو "7 ةرشع لايلو رجملاو#

 هللا لعف اذام «٠ . كملع ىلإ لصيو دمحم اي كغلبي ملأ يأ ؟ «داعب كبر لعف فيكرت ملأ هلوق هيلع

 نوئكسي اوناك نيذلا ٠ عيفرلا ءانبلا تاذ مرأ لهأ ىلوألا ًاداع ىأ «داسمعلا تاذ مرإ» ؟ دوه موق داعب

 هللا قلخي مل يتلا ةليبقلا كلت يأ «دالبلا ىف اهلثم قلخي مل يتلا» تومرضحو نامع نيب فاقحألاب

 ىلاعت عنص امب ةكم لهأ فيوخت كلذ نم دوصقملاو ! مهماسجأ ةماخضو . مهتدشو . مهتوق يف مهلثم

 نبا نع ًاضيا ةياور يهو . ردقلا ةليل اهيف نأل ناضمر نم ريخألا رشعلا يه ليقو ٠ سابع نبا نع فورشرفر هروعشلا كرف ادم
 . حجرأ لوألاو . سابع

 هنوكل ةفرع موي رتولاو ء رشاعلا هنوكل رحنلا موي عفشلا نأ ًاضيأ سابع نبا نع يورو . سابع نباو دهاجم نع يور لوقلا اذه (1)
 ١ 777 يسولألل يناعملا حور رظنا 2( : 1١ 4 يبطرقلا ريسفت (6) 1 هذه ريغ ةريثك ىرخا لاوقأ تركذو ٠ عيساتلا



 هما نوثالشلا ءزجلا

 ه5 رس ا عرس 00 وواص ص ارسل ح موق در ا ا لا سدر سو ا ا ىو ار سا سل يرام للرمر

 اورثكاف دالبلأ ىف اوغط نيذلأ 0 داتو الآ ىذ نوعرفو 5 داول آب رخصلا اوباج نيذلأ رو

 سل م سو

 نسنإلا اًمأَف داصرملابل كبر نإ كي ِباَّذَع طْوَسَكِبَر ْمِهِلَع بصف مر داسَمْل اهيف

 0 ا راس ع كاس 2 م راس س حطم  مخاس رل سمعو ال

 ٍهَقْزَر هيلع َرَدَمَف هلام اذ آمأو د نمركأ قر لوقف , همعنو ,همرك اف ,هبر هللتب ام اذإ

 داع » ءال ؤهو : ريثك نبا لاق ؟ ! ةكم رافك نم ةوق دشأو . ًارامعأ لوطأ اوناكو مهكلهأ فيكو داعب

 نيدرمتم ةاتع اوناكو ٠ هوفلاخخو هوبذكف مالسلا هيلع « ًادوه» هلوسر مهيف هللا ثعب نيذلا مهو « ىلوألا
 ثيداحأ مهلعجو 5 مهرمدو مهكلهأ فيك ىلاعت ركذف , هلسرل نيبذكم هللا ةعاط نع نيجراخ « نيرابج

 اوتحنو . لابحلا رخص اوعطق نيذلا دومث كلذكو ىأ ,هداولاب رخصلا اوباج نيزلا دومثو#» "ريعو

 كوبتو زاجحلا نيب رجحلا ف مهنكاسم تناكو « نينمآ انوي لابحلا نم نوتحني اوناكو» ىرقلا ىداوب ًاتوبن

 . روخصلا نوجرخي مهتوقل اوناكو دومث ةليبق ماخرلاو روخصلاو لابجلا تحن نم لوأ : نورسفملا لاق
 "”ىرقلا ىيداوب ةراجح لاب اهلك ةنيدم ةئامعبسو ًافلأ اونب دقو ٠ مهسفنأل انو اهنولعجيف لابحلا نوبقنيو

 دشت يتلا شويحلاو عومجلاو دونحلا ىذ . رابجلا ةيغاطلا نوعرف كلذكو ىأ «داتوألا ىذ نوعرفو#

 9 داتوآلاب هييذعتل وأ مهزانم يف اهنوبرضي يتلا مهمايخو هدونج ةرثكل كلذب فصو : دوعسلا وبأ لاق هكلم

 رمأ نع'اوتعو اودرمت نيذلا «نوعرفو ء دومثو « اداع» نيربجتملا كئلوأ يأ «دالبلا يفاوغط نيذلاو»

 روجماو ٍملظلا دالبلا يف اورثكأف ىأ «داسفلا اهيف اورثكاف نايغطلاو ملظلا ىف دحلا اوزواجو « هللا

 ةديدش ًاناولآ كبر مهيلع لزنأف يأ 4باذع طوس كبر مهيلع بصف ماثآلاو ىيصاعملا رئاسو . لتقلاو

 لوزنلا يف ةعرسلا هئاضتقال بصلا ظفل لمعتسا : نورسفملا لاق مهنايغطو مهمارجإ ببسب باذعلا نم

 ًاعون ةفئاط لك ىلع لزنأ ىلاعت هنأ دارملاو ( انطايس نيملاظ مهيلع انببص » لئاغلا لاق [ى ٠ بورما لغ

 ًالكف# ىلاعت لاق اك قرغلاب هدونجو نوعرفو ٠ ةحيصلاب دومثو ٠ حيرلاب داع تكلهأف ٠ باذعلا نم

 :١ ضرألا هب انفسخ نم مهنمو . ةحيصلا هتذخأ نم مهنمو ؛ ًابصاح هيلع انلسرأ نم مهنمف . هينذب انذخأ

 هيصحيو . سانلا لمع بقريل دمحم اي كبر نإ يأ «داصرملابل كبر نإ 7 انقرغأ نم مهنمو
 بيقر ىلاعت هنأ دارملاو . دصرلا هيف بقرتي يذلا ناكملا داصرملا : ليهستلا يف لاق هب مهيزاجيو . مهيلع

 ىلاعت ركذ املو . . "شي رق رافكل ديدهت كلذ يفو « رافكلاو ةربابجلا نم دحأ هتوفي ال هنأو , ناسنإ لك ىلع

 ءارضلا دنع طنقيو ٠ 00 . رفاكلا ناسنإالا ةعيبط انه ركذ . نيربجتملا ةاغطلاب لح ام

 يأ «همّعنو همركاف# ةمعنلاب هبر هنحتماو هربتخا اذإ ىأ «هّبر هالتبا ام اذإ ناسنإلا امأف» لاقف
 يأ «نمركأ يبر لوقيف# ناطلسلاو هاجلاو نينبلاب ايندلا ىف أمعنم هلعجو . راسيلاو ىنغلاب همركأف
 ؟ رفكي مأ ركشيأ هل ءالتبا اذه نأ ملعي ملو . اهقحتسأ يتلا معنلا نم يناطعأ امب ىلا نسحأ يبر لوقيف

 قزرلا قييضتو رقفلاب هبر هنحتماو هربتخا اذإ امأو ىأ «هقزر هيلع ردقف هالتبا ام اذإ امأو»
 7717/8 دوعسلا يبأ ريسفت (”). 47. /8 طيحملا رحبلاو . 500 يبطرقلا رظنا (73) . 775 /# ريثك نبا ريسفت رصتخم )١(

 ١91/5 ليزنتلا مولعل ليهستلا (8) . "117/4 نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح رظناو 4 , ةيأ توبكنعلا ةروس (4)



 رجملا ةروس (84) 24

 25 ل سام يب رب سا

 نولك انو نير نيِكسمْل أ ماعط لع ن توت الو ميتيلأ نومرُكَت اَل لب كح ٍني'َهَأ رز لوقف

 كبَر او 0 ُّح : شنزالا ل بالم جام [شللا رت يم

- 00 

 ب ل ل
 ايندلا ىف ظحلا ةرثكب ناوهلاو هدنع ةماركلا اهنإو . ثعبلاب نم ؤي ال ىذلا رفاكلا ةفص هذهو : يبطرقلا
 ف هيلع مّسو نإو . ةرخآلا ظح ىلإ يدؤملا هقيفوتو هتعاطب هللا همركي نأ هدنع ةماركلاف نم ؤملا امأو « هتلقو
 انإ هنأل «نناهأ يبر# هلوقو «نمركأ يبر# هلوق ناسنإالا ىلع ىلاعت ركنأ امنإو . ”هركشو هدمح ايندلا
 ةلقو هللا نم يكشتلا هجو ىلع نناهأ : لاقو . ركشلا هجو ىلع ال . ربكلاو رخفلا هجو ىلع كلذ لاق

 لبالك#» هلوقب هرجزو هعدر اذهو . رشلا ىلع ربصيو « ريخلا ىلع ركشي نأ هيلع بجاولا ناكو . ربصلا
 ةعاطب ةناهرالاو ماركرالا لب . نونظت اك رقفلاب ةناهإالاو . ىنغلاب ماركإالا سيل يأ «*ميتيلا نومركت ال
 نم رش وه ام نولعفت متنأ لب ىأ * «ميتيلا نومركت ال لب# لاق مث . نوملعت ال مكنكلو هتيصعمو هللا

 ماعط ىلع نوّضاحت الوإ» ! ! لاملا ةرثكب مكل هللا ماركإ عم ميتيلا نومركت ال مكنأ وهو . كلذ
 ثارتلا نولكأتو# نيكسملا نوعو جاتحملا ماعطإ ىلع هئحي الو ًاضعب مكضعب ضحي الو يأ «نيكسلا

 : ليهستلا يف لاق ؟ مارح نم مأ وه لالح نمأ نولأست ال . ًاديدش ًالكأ ثاريملا نولكاتو يأ أَن ًالكأ

 0 ًاريغص الو ىثنأ ثاريملا نم نوطحُي ال اوناك برعلا نآل . هريغ بيصنو هبيصن ثاريملا يف ذخأي نأوه

 مذ اذهو « هرشلاو نرخ عع ًاريثك ًابح لاملا نوبحنو ىأ «أممج أبح لاملا نوبحتو» ''” لاجرلا هب درفني

 اوعدترا يأ عدرلل «ًالك» 0 تكد اذإ الك هقافنإب مهلخبو . لاملا ىلع مهبلاكتل مهل
 لزلزت نيح كلذو . بيصعلا مويلا كلذ يف ةميظع لاوهأ مكمامأف ٠ كلذ نع اورجزناو نولفاغلا اهبأ

 كبر ءاجوإ» ”' مدعنيو اهيلع ءانب لك مدهني ىتح تلزلز يأ : لالجلا لاق ًاعباتتم ًاكيرحت كرحتو ضرألا

 ةعباتتم ًافوفص ةكئالملا تءاجو « دابعلا نيب ءاضقلا لصفل دمحم اي كبر ءاجو ىأ «اًمص ًافص كللملاو

 اهاثمأو ةيآلا هذهو . كلانه قلخلل هروهظ هانعم : ديعس نب رذنملا لاق : ليهستلا ىف لاق فص دعب ًافص
 كبر ءاجو ؛ مهمرل مهروبق نم قئالخلا ماق : ريثك نبا لاقو ا) ايثمت الو فييكت ريغ نم هب ناميالا بجي امع

 كرابت برلا ءيجيف ٠ كي دمحم مدآ دلو ديسب هيلإ نوعفشتسي امدعب كلذو . هقلخ نيب ءاضقلا لصفل

 ىأ «مئهجب نئموي ءيجوإ» «ًافوفص ًافوفص هيدي نيب نوئيجي ةكئالملاو . ءاضقلا لصفل ىلاعتو

 رثموي منهجب ىتؤي ) ثيدحلا يفو «ىري نمل ميحجلا تزربوإ هلوقك نومرجملا اهاريل منهج ترضحأو
 يف يأ 4ناسنإلا ركذتي رانموي# ” ( اهنورِجي كلم فلأ نوعبس مامز لك عم . مامز فلأ نوعبس اه

 )١( يبطرقلا ريسفت ١9/  . 5١نيلالجلا ريسفت (7”) . 198/5 ليزنتلا مولعل ليهستلا (؟) ١8/4" .

 ) )4اعوفرم دوعسم نب هللا دبع نع هحيحص ىف ملسم هجرخأ (1) . 58/7 ريثك نبا رصتخم (8) . 158/54 ليزنتلا مولعل ليهستلا .



 2 دوئالثلا ءزجلا

 0 ردع م 0

 ابيانب ميو دع ب هقانو قئوي الو ند دا ناد بذَعي ال ذبمويف هو نام دن

 م2 ع جي رو

 جج ىَنَج لخذأو د ىدلبعف ِلْخْدأف © ةيضرم ةيضار كبر لِ عجرأ 5000

 نأ ديريو . هنايصعو هطيرفت ىلع مدنيو . هلمع ناسنإالا ركذتي , بيصعلا فقوملاو ٠ بيهرلا مويلا كلذ

 ! ؟ اهناوأ تاف دقو ىركذلاب عاضتنالا هل نوكي نيأ نمو يأ «ىركذلا هل ىنأو» بوتيو علقي

 يف ينعفني ًاح اص ًالمع تمدق يتتيل اي : ًارسحتم أمدان لوقي يأ «ينتايحل ُتمّدق ينتيل اي لوقي»

 ًاباذع دشأ دحأ سيل مويلا كلذ يفف ىأ «دحأ هباذع بّزعُي ال زئمويف# ىلاعت لاق ةيقابلا يتايحل .يترخأ

 هللا دييقت لثم لالغألاو لسالسلاب دحأ ديقي الو ىأ «دحأ هسقاثو قثوي الو» هاصع نم هللا بيذعت نم
 اهتيأ اي» امل لاقيف ةنئمطملا ةيكزلا سفنلا امأف . قئالخلا نم نيمرجملا قح ىف اذهو . رجافلا رفاكلل
 الو فوخ مويلا اهقحلي ال يتلا هللا دعوب ةنئمطملا , ةيكزلا ةرهاطلا سفنلا اهتيأ اي ىأ «ةنئمطملا سفتلا
 هللا كاطعأ امب ةيضار . هتنجو كبر ناوضر ىلإ يعجرا ىأ «ةيضرم ٌةيضار كبر ىلإ يعجراإ عزف

 . توملا دنع نوكي ءادنلاو باطخلا اذه : نورسفملا لاق لمع نم تمدق امب هدنع ةيضرم معنلا نم

 نيحلاصلا ىدابع ةرمز ىف ىلخداف ىأ #ىدابع ىف يلخداف# ةلاقملا كلت هراضتحا دنع نمؤملل لاقيف

 . نيحلاصلا راربألا راد يتنج يلخداو ىأ # يتنج يلخداو#

 : يلي ايف اهزجون ميدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هغالاتبلا

 ؟ «داعب كبر لعف فيك رت ملأ# يريرقتلا ماهفتسالا - ١
 . «رتولاو . . عفشلا »8 نيب قابطلا - ؟

 . #ىركذلا .. ركذتي# #«هقاثو ىثوي الو# «هباذع بذعي اله» قاقتشالا سانج

 هيلع ردقف هالتبا ام اذإ امأو» نيبو «همعنو همركأف هبر هالتبا ام اذإ ناسنإلا امأف» ةلباقملا -
 . قزرلا ةعسوت نيبو #نناهأو نمركأ# نيب لباق دقف ةيآلا # . . هف

 لزن ىذلا ديدشلا باذعلا هبش #باذع طوس كبر مهيلع بصف# ةقئافلا ةفيطللا ةراعتسالا
 . لازنإلل ٌبصلا لمعتساو بذدعملا دسج ىوكت ةعذال طايسب مهيلع
 يف ةدايز باطخلا ىلا بئاغلا ريمض نم تافتلا هيف 4ميتيلا نومركت ال لب الك تافتلالا -

 . #نومركي ال لب#» لصألاو . باتعلاو خيبوتلا

 . «ىدابع ىف لخداف» فيرشتلل ةفاضإلا - 7

 دومثوإ# لثمو «رسي اذإ ليللاو «رتولاو عفشلاو *رشع لايلو# لثم فلكتملا ريغ نيصرلا عجسلا - 8
 . تايآلا «دالبلا ىف اوغط نيذلا ءداتوألا ىذ نوعرفو ءداولاب رخصلا اوباج نيذلا

 « رجفملا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 نا طيلخيل



 3 ناميالاو ةديقعلا تيبثت نم , ةيكملا ةروسلا فادهأ سفن اهفادهأو 3 ةيكم ةميركلا ةروسلا هذه +

 1 راجفلاو راربألا نيب زييمتلاو 3 ءازحلاو باسمجلاب ناعالا ىلع زيكرتلاو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نكس وه ىذلا ؛ مارحلا دلبلاب مسقلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا *

 نم نيمألا دلبلا ىف لوسرلا ءاذيإ نأ ىلإ رافكلا راظنأل ًاتفلو « هبر دنع عيفرلا هماقمل ًاميركتو « هنأشل ًايظعت

 . ىلاعت هللا دنع رئابكلا ربكأ

 8 هللا لوسر اوبذكو .,قحلا اودناعف ,مهتوقب اورتغا نيذلا .ةكم رافك ضعب نع تثدحت مث 4

 مهيلع تدر دقو . هللا باذع مهنع عفدي لاومألا قافنإ نأ مهنم ًانظ « ةرخافملاو ةاهابملا يف مهلاومأ اوقفنأو

 , عطاسلا ناهرملاو ةعطاقلا ةجحلاب تايآلا

 بعاصم نم ةرخآلا ف ناسنإالا يدي نيب نوكي امو ) اهدئادشو ةمايقلا لاوهأ تلوانت مث د

 . حلاصلا لمعلاو ناميالاب الإ اهزاتجيو اهعطقي نأ عيطتسي ال تابقعو بعاتمو

 لام تنيبو . بيصعلا مويلا كلذ يف رافكلاو نينم ؤملا نيب قيرفتلاب ةميركلا ةروسلا تمتخو #

 1 ءازحلا راد ف 3 ءايقشألا لأمو « ءادعسلا

 ها

 #«ةدصؤم ران مهيلع . . . ىلإ . . . دلبلا اذهب لح تنأو . دلبلا اذهب مسقأ ال : ىلاعت هللا لاق

 . ةروسلا ةياهن (؟١) ةيآ ىلإ )١( ةيآ نم

 مث هدبك هتعجو اذإ ًادبك لجرلا دبك نم هلصأو . ةقشملاو ةدشلا : ٌدبكلا «دبك» : صتتنفغغللا
 ةدشو ةعرسب لوخدلا : ماحتقالا «محتقاإ» دئادشلا ةاساقمل ةدباكملا هنمو . ةقشمو بعت لك ىف لمعتسا

 لبجلا يف رعولا قيرطلا «ةبقعلا# ةيور نودب هيف هسفن ىمر اذإ نصحلا محتقاو ءرمألا محتقا : لاقب

 رسألا نم هتصلخ يأ ريسألا تككفو . لبحلا تككف : لاقي ءىشلا نم ءىشلا صيلخت كفلا «كف



 دن ضم 0 2 7 كه 0 ا هل هه 3 قال 2 م 2 رو هجم

 98 دبك ىف نلسنإل ا انقلخ دقل مجيد دو امو دلاوو 2 دلبلا اذلبي لح تناو و دلبلا اذئبي مسقأ ال

 روس #2 سحيم س - رق اس واس

 ير دحأ هيلع ردقي نأ نأ بسحيأ

 راقتفا «ةبرتمإ» ”بعتلا عم عوجلا وه : بغارلا لاقو عاج اذإ لجرلا بغس : لاقي ةعاجم «ةبغسم#

 ةقبطم #ةدص ؤمإ» "”ىرثأ كلذكو ىنغتسا اذإ برتأو . بارتلاب قصلو رقتفا اذإ لجرلا برت : لاقي
 هقبطأو هقلغأ اذإ بابلا دصوأ نم

 يتلا ةةكم١ مارحلا دلبلاب هناحبس مسقأ 5 مسق اذه«دلبلا اذه مسقأ اله + سسيفتلا

 تارمث ىبجن اهيلإو ٠ ا لهأ ةلبق - قيتعلا تيبلاب ىلاعت هللا اهفرش

 كلت تعمجتسا املف . "ضرألاو تاومسلا قلخ ذنم اهتمرح لعجو . ًانمآ ًامرح اهلعجو . ءىش لك
 (©) اهلافي ث رشت اهب مسقأو . قافتاب « ةكم و دلبلاب دارأ : ليهستلا يف لاق اهب ىلاعت هللا مسقأ لئاضفلاو ايازملا

 دلبلاب مسقأ يواضيبلا لاق نيمألا هللا دلب ةكمب ميقمو نكاس دمحم اي تنأو يأ «ددبلا اذهب لح تنأو»

 ناكملا فرش نأب اراعش]و . هلضف ديزمل ًاراهظإ هيف هتماقإ ىأ - هيف مالسلا هيلع هلولحب هديقو مارحلا

 مالسلا هيلع مدأ دلاولا : دهاجم لاق نيح اصلا هتيرذو مدأب مسقأو يأ «دلو امو رلاوو# ©” هلهأ فرشب

 مأب مسقأ امل ىلاعت هنأل يوق نسح هباحصأو دهاجم هيلإ بهذ امو : ريثك نبا لاق هتيرذ عيمج دلو امو

 ىلاعت هللا مسقأ : نزاخلا لاقو 'ةدلوو رشا وبأ «مدأ ١ وهو نكاسلاب هذعب مسقأ . نكاسملا يهو ىرقلا

 ةمرح ال  هتيرذ نم ناك نإو  رفاكلا نأل . هتيرذ نم نيحلاصلاو ءايبنألابو مدآبو . اهتمرحو اهفرشل ةكمب
 بعت يف ناسنإالا انقلخ دقل يأ هيلع مسقملا وه اذه «دبك يف ناسنإلا انفلخ دقل# "'هب مسقي ىتح هل

 : سابع نبا لاق هنم اهعزن نيح ىلإ هيف حورلا خفن تقو نم . دئادشلا عاونأ يساقي لازي ال هنإف . ةقشمو
 . هتايحو . هشاعمو . هماطفو . هعاضرو . هتدالوو . هلمح نم . ةدشو ةقشم ةقشم ىف ىأ «دبك ىف»

 كلذ عم رهو 5 مدآ نبا كناكي اه: ةناك اقلخخ هللا قلخمي مل : ليقو . ةدشلا : دبكلا لصأو . 4 هتومو

 ربخأ مث . .2©)ةكم رافك نم هدباكي ناك امم هلي هللا لوسرل ةيلست ةيآلاو : دوعسلا وبأ لاق '”قلخلا فعضأ

 د لا ع رن تلو بذكملاو « هللا ةردقب دحاحلا ناسنإلا ةعيبط نع ىلاعت

 لاق ؟ هتوقو هتدشل هيلع ردقي ال ىلاعت هللا نأ « هتوقب رتغملا . رجافلا يقشلا اذه نظيأ ىأ «دحأ

 تاومسلا قلخ موي ةكم مرح ىلاعت هللا نإ ناخيشلا هاور يذلا ثيدحلا يف (9) . #7 /48 طيحملا رحبلا (7). ١8/8 . يناعملا حور (1)

 ثيدحلا ( . راهخ نم ةعاس الإ يل لحت ملو ٠ . يدعب راحأل لحت نلو . يلبق ردحأل لحت مل . ةعاسلا موقت نأ ىلإ مارح يهق ٠ ضرألاو

 7158/5 نزاخلا ريسفت (9) 515٠. /* ريثك نبا ريسفت رصتخم (8) 57٠ /* ىواضيبلا ريسفت (08) ١9494 /4 ليزنتلا مولعل ليهستلا (54)
 5168 /8 دوعسلا يبأ ريسفت )١١( قباسلا عجرملا سفن (4) 558/4 نزاخلا ريسفت (8)



 دلبلا ةروس (40) هج

 2 7- ل جم ها 9 0-0 2 "1 4

 رر سس سه و 0 0 رس جا را اس ع ل رع -

 5 د 422 ةبقر كف 5 ةقعلا ام كرد او 6 د يقتل سقف الك جملك

 رع لثاوو سس لب

 © ةَيَوَماَذ ائيكَسموَأ هج ٍةبَرْفماَذ امتي 4 ةَبَعَسَم ىذ موي

  دلجلا  ميدألا هل طسبي ناكو « هتوقب ًارتغم ًاديدش ناك « ةدلك نب دشألا يبأ » يف تلزن : نورسفملا
 .هامدق لزتالو ًاعطق عطقتيف ةرشع هبذجيف « اذك هلف هنع ينلازأ نم : لوقيو « هيمدق تحت عضويف
 وول ودول يد اع أ هيدا تيوس ايي للا ياام عع

 أ : يسولألا لاق كك دمحم ةوادع ىف ًاريثك ألام تقفنأ : رفاكلا اذه لوقي ىأ «ادّبل الام تكلهأ لوقي»
 0 هقفنأ ام كلذب دارأو , ًاريثك الام تقفنأ : نينم ملا ىلع ةاهابمو أرخف لوقي

 ريثكلا لاملا لعج هنأكف . عفن ءاجر كلذ لعفي مل هنأو . ثارتكالا مدعل ًاراهظإ , كالهالاب قافنإالا

 نأ نظيأ ىأ ؟ «دحأ هري مل نأ بسحيا» لك هللا لوسرل هتوادع ةدشل ًاراهظإ كلذ لوقي ليقو « ًاعئاض
 هللا نإ لب ؛ « نظي اكرمألا سيل ؟ دابعلا بر ىلع ىفخت هلامعأ نأ نظيو « قفني ناك نيح هري مل ىلاعت هللا

 لاقف ظعتيو ربتعيل هيلع همعنب ىلاعت هركذ مث . هيلع هيزاجيو ةمايقلا موي هلأسيس ٠ هيلع علطم بيقر

 0 ا

 ريغو خفنلاو برشلاو لكآلا ىلع اههب نيعتسيو « همف ىلع امهقبطي نيتفشو يأ 4نيتفشو» ؟ هريمض
 «نيرالعتلا ءاييدهو و "اركي ىو اج هررتر + راتب ةيلبع ىلع هللإ معئانأ يري: قراخلا لاق كلل
 ةواقشلا قيرط بنجتيو « ةداعسلا قيرط كلسيل « لالضلاو ىدهلاو ء رشلاو ربخلا يقيرط هل انيبو ىأ

 "9 جاروفك امإو ًاركاش امإ ليبسلا هانيده انإإ» ىلاعت هلوقك رشلاو ريخلا «نيدجنلا» : دوعسم نبا لاق
 ا! ؟ لكي دمحم ةوادع ىف هقفني نأ لدب , دوتكلا ةبقعلا زايتجا يف هلام قفنأ الهف يأ «ةبفعلا محتقا الفوب

 ةبقعب امل ًاهيبشت « لاملا لذب هيف ثيح نم . سفنلا ىلع قاشلا لمعلل ةراعتسا ةبقعلاو : رحبلا يف لاق
 ةعرسب اهلخد اهمحتقا ىنعمو « اهكولس يف ةقشم هقحلي هنإف . دوعصلا تقو هنم بعص ام وهو لبحلا

 نمحرلا ىضر لاني ىتح « ناطيشلاو . ىوه لاو « سفنلا ةدهاجمل ىلاعت هللا هبرض لثم وهو , "0ةدش كدشو

 مث . ليوهتو اهنأشل ميظعت هيفو ؟ ةبقعلا ماحتقا ام كملعأ امو يأ «ةبقر كلف ؟ ةبقعلا ام كاردأ امو
 ل صاب ىلا ري نك ع ام ر كسفإ» هلوقب ىلاعت اهرسف

 بيصع موي يف ريقفلا معطي نأوأ يأ «ةبقتسم ىذ موياو مافط] أوج راثلا نيم ةادقادل تناك ةيقر:نتعأ نمف

 اذ ًاميتي» © سفنلا ىلع دشأ هيف لاملا جارخإ نأل , ةعاجملا مويب ماعط,الا ليقو ىواصلا لاق . ةعاجم ىذ

 دق يذلا سئابلا ريقفلا نيكسملا وأ «ةبرتم اذ انيكسمو أ ةبارق هئيبو هنيب يذلا ميتيلا معطأ يأ 4ةبرغ

 14١ /9 ريثك نبا ريسفت رصتخم (*) .* 4 /4 نزاخلا ريسفت (17.)7 /". يسولألا ريسفت (1)
 , "717 /4 نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح (8) . 577/48 طيحملا رحبلا ريسفت (6)



 1 نوالثلا ءزجلا

 صا يارس سمو مور ريب سو سل سو صرع عاصي و اج ص الص عرس ١ نص تا ىلا قوس ص ص يمرس ىلا رار نس تر نس ل س2

 نيذلأو 50 ةنميملا بلعصا كيلوا 6 ةمحرملاب أوصاوتو ربصلاب اوصاوتو أونماع َنيدْلآ نم ناك مث

 مورس سس دع روإ ص دع ورم لم سدا روي سوة ورا مل سامع تن ا

 (ن) ةدصؤم ران مييلع 8 ةمعشملا بلعكا مه انتلياعب اورفك

 رهظ ىلع حورطملاوه 5 سابع نبا لاق س ؤبلاو رقفلا ةدش نع ةيانك وهو 4 هرضو هرّقف نم بارتلاب قصل

 . ىلاعت هللا هجول تابرقلا هذه لمع ىأ «اونمأ نيذلا نم ناك مثؤ» ءىش بارتلا نم هيقي ال قيرطلا

 عفنت ال تاعاطلاو ٍبرُعلا هذه نأ ىلإ ةراشإ ةيآلا يفو : نورسفملا لاق ناميالا قداص ًانمؤم كلذ عم ناكو
 ةعاطو ناميالا ىلع ربصلاب اضعب مهضعب ىصوأو ىأ «ةمحرملاب اوصاوتو . ربصلاباوصاوتو #© ناميإلا عم الإ

 هذهم نوفوصوملا ءال ؤه ىأ «ةنميملا باحصأ كئاوأ» نيكاسملاو ءافعضلا ىلع ةقفشلاو ةمحر لابو . نمحرلا
 ميعنلا تانج لوخدب نودعسيو . مهناميأب مهبتك نوذخاي نيذلا ةنحلا باحصأ مه . ةليلجلا تافصلا

 بيغرتلا ىف نآرقلا ةقيرط ىلع راجفلاو راربألا نيب نرق «ةمئشملا باحصأ مه انتايآب اورفك نيذلاو»
 اودحج نيذلاو ىأ رارشألاو ءادعسلا نيو ؛غ رانلا لهأو ةئح ا لهأ نيب ةلئاحلا ةقرافملا نايبل 1 بيهرتلاو

 مهنع ربعو . مهلئامشب مهبتك نوذخأي مهنأل -رانلا لهأ  لامشلا لهأ مه نآرقلاب اوبذكو دمحم ةوبن

 مهيلع يأ «ةدصؤم ران مهيلع» هسنأ ةماركو . هسدق ةرضح نع نوبئاغ مهنأ ىلإ ةراشإ بئاغلا ريمضب

 . بر اي كلذ نم انجنو . كباذعب انكلهت الو . كبضغب

 : يلي ايف اهزجون نايبلاو عيدبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هغالتلا
 مسقأ يأ «دلبلا اذهب مسقأ ال برعلا مالك ف ضيفتسموهو « مالكلا ديكأتل «ال» ةدايز- ١
 :سيقلا ؤرما لاق هللاو ىأ لوقت امك كاذ ام هللاو ال :كلوقك مسقلا ديكأت اهتدئافو . دلبلا اذهب

 : ةدالولا نم قتشم دلولاو دلاولا نم لكف «دلو امو دلاوو# قاقتشالا سانج ب 5

 هري مل نأ بسحيأ# هلثمو ؟ «دحأ هيلع ردقي نل نأ بسحيأ# خيبوتلل يراكنإالا ماهفتسالا

 ؟ «دحأ

 ؟ «نيتفشو ًاناسلو ء نينيع هل لعجن ملأ معنلاب ريكذتلل يريرقتلا ماهفتسالا - :

 . اهنأش ميظعت ضرغلا نأل ؟ «ةبقعلا ام كاردأ امو ميظعتلاو ليوهتلل ماهفتسالا  ه

 قيرطلا دحنلا لصأو ءرشلاو ربخلا يقيرط يأ #«نيدجنلا هانيدهو+» ةفيطللا ةراعتسالا 5

 : ةواقشلا قيرط كولسو . ةداعسلا قيرط كولسل امهنم لك ريعتسا 2 عفترملا



 سمت روش 507 هد

 . لبجلا يف رعولا قيرطلا ةبقعلا لصأ نأل #ةبقعلا محتقا الف# هلوق يف كلذك ةراعتسالا -

 . ةيعبت ةراعتسا هيفف . سوفنلا ىلع قشتو بعصت اهنأل ةحلاصلا لامعالل انه تريعتساو

 . فورحلا ضعب ريغتل «ةبرتم» و 4ةبرقم» نيب صقانلا سانجلا 4
 . «ةمأشملا باحصأ كئلوأ» نيبو «ةنميملا باحصأ كقلوأ» نيب ةفيطللا ةلباقملا -4

 انقملخ دقل + دلو امو دلاوو . دليلا !لبع مسقأ الف لثم تايآلا سوءرو لصاوملا ةاعارم ٠

 .: ةيعيدبلا تاكيحملا نموهو # نيتفشو ًاناسلو نينيع# لثمو «دبك ىف ناسنالا

 «دلبلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب متو

 : امههو نينثا نيعوضوم تلوانت دقو 3 ةيكم سمشلا ةروس 8#

 ١ لالضلاو ىدهلاو .ءرشلاو ريخلا نم هيلع هللا اهلبج امو 3 ةيناسنإالا سفشنلا عوضوم .

 ١ - مهرمدو هللا مهكلهأف ةقانلا اورقع نيذلا «دومث» يف ًالثمم نايغطلا عوضومو .

 سمشلاب ىلاعت مسقأف ٠ العو لج هللا تاقولخم نم ءايشأ ةعبسب مسقلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا #

 اذإ ليللابو ٠ هنايشب ليللا ةملظ الج اذإ 0 ملط عر اهبتعأ 1 رمقلابو ة 0 اهثوضو

 حالف ىلع رومألا هذب فا ١ تانك لئاضفلاب اهنيزو هللا اهلمك ىتلا ةيرشبلا ساب ىء'ذهح

 : درمتو ىغط اذإ هنارسخو هتواقش ىلعو ,دهللا ىقتا اذإ هحاجنو ناسنإالا

 اورمعو ٠ ضرألا ىف اوغبو اوغطو 4 مهوسر اوبذك نيح علا موف «دومث# ةصق ىلاعت ركذ مث د#

 مهكاله رمأ نم ناك امو « مالسلا هيلع حلاص هلوسرل َة ةزجعم مصأ رخص نم ىلاعت هللا اهقلخ يتلا ةقانلا



 3_2 نوثالثلا ءزجلا

 1 هللا لسرل بذكم رجاف رفاك لكل جذومن وهو . ربتعي نمل ةربع يقب ىذلا عيظفلا

 امع لأسي ال» هنأل . مهريمدتو مهكالهإ ةبقاع فاخي ال ىلاعت هنأب ةميركلا ةروسلا تمتخ دقو #*

 ويل يا

 ءامسلاو يد اهَسْغَي اذإ ٍلِيْلاَو د اهلج اً راَبلاَو يد اهل اَدِإ ِرَمَقْلآَو يد اًهلحُصَو سْمّشلَو

 يد اهنب امو
 ىحضلا : دربملا لاق راهنلا لوأ سمشلا عافترا تقو ىحضلاو . اهءوض هاهاحض : :يتفغللا
 يأ هتوحد لثم هثوحط : يرهوجلا لاق اهدمو اهطسب «اهاحط# "”سمشلا رون وهو حضلا نم قتشم
 : ةمدمدلا «مدمدفإ» ًافيفخت ًافلأ ةيناثلا نيسلا تلدبأ اهسسد ةملكلا لصأو اهافخأ «اهاّسد» "*هئطسب

 ىنعمب مهيلع باذعلا قابطإ انه هب دارملاو هقبطأ يأ ربقلا هيلع مدمد : لاقي ءيشلا ىلع ءيشلا قابطإ

 . اهتعبتو اهتبقاع «اهابقع# لاصتتسالا قيرطب مهكالهإ

 ددبو نوكلا رانأ اذإ عطاسلا اهثوضو سمشلاب هلق ىأ «اهاحضو ضسلاو ا: .نايسمللا
 لاق امورغ دعب ًاعلاط سمشلا عبتو ٠ : اندقف عطس اذإ اذإ رمقلاب مسقأو ىأ «افهالت اذإ رمقلاو» مالظلا

 ىف اهفلخو ةءاضإلا ىف رمقلا اهالت سمشلا تبرغ اذإ . رهشلا نم لوألا فصنلا ىف كلذو : نورسفملا

 حبصلا رهظ اذإف « تاومألاك مهنع سمشلا ةبيغ تقو يف ملاعلا نأ سمشلاب مسقلا ٌةمكحو ءرونلا
 هيشتةلاحلا هذهو ,ةوحضلا تقو مهل امعأل اورشتناف ءايحإ تارمألا راصو دايخ مهن تدايسملا تعريو

 .رشبلا حلاصمل ناقولخم رمقلاو سمشلاو . اهيف ةنحلا لهأ رارقتسا هبشي ىحضلا ' تقوو « ةمايقلا لاوحأ

 الج اذإ راهنلاب مسقأو ىأ «اهألج اذإ راهنلاو# "ةميظعلا عفانملا نم امهيف ام ىلع هيبنتلل اهم مسقلاو

 اذإ ليللاو» «"هرونب نوكلا ءاضأو ةطيسبلا الج اذإ : ريزك نبا لاكو هرونب اههشكو ٠ هتايضب هللا ةملظ

 ,. اهرهظيو ةرومعملا يلجي راهنلاف . هحبشب هفلو . همالظب نوكلا ىّطغ اذإ ! ليللاب مسقأو يأ «اهاشغي

 ةاعارم ه«اهيشغ#» لقي ملو «اهاشغي» ًاعراضم لعفلاب ىتأو : ىواصلا لاق . اهرتسيو اهيطغي ليللاو
 دمع اللب اهءاثب مكحأو . ءامسلا ىنب , ىذلا ميظعلا رداع مسقأو ىأ «اهانب امو ءامسلاو# 2 لصاوفلل

 . نيملاعلا بر هللا هب دارملاو اهانب نمو ءامسلاو يأ , نم» ىنعممب لوصوم مسا «امإ : نورسفملا لاق
 اه ؤانب لدف . اهانب ىذلا نأشلا ميظعلا رداقلاو : لاق هنأك «اهاوقتو اهروجف اهمهلأف# هدعب هلوق ليلدب

 )١( يسولألل يناعملا حور . ”/ .١4 . ) )7نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح رظنا (9) . 5414 / ريثك نبا ريسفت رصتخم 777/4 .
 ) )4نيلالحلا ىلع ىواصلا ةيشاح (8) . 5414 /” ريثك نبا ريسفت رصتخم 4/7١” .



 سمشلا ةروس (91) 56

 سا ميال م د4 .ه و2 جرم

 مح اهل 0 حالو اهلحط امو ضرألاو

 ةاَن ل [ٌلوسر مهل َلاَقَف مم اًهنَقَشأ َتعَب اذإ © آهنَوْغَطِب دوم ْتَبَذَك يي اهلسد نم َباَح دو
 رص رص نع را رص رص

 0 اهليقسو هللأ

 لك نم اهطسب نمو ضرألاب مسقأو يأ «اهاحط امو ضرألاو# هتردق لاهكو . هدوجو ىلع اهماكحإو

 لاق اك اهتيورك يفاني ال اذهو « ناويحلاو ناسنإالا ىنكسل ةحلاص «؛ ةدهمم ةدتمب اهلعجو « بناج

 ىنكسو ةحالفلاو ةعارزلل ةرّشيم . ةعساو هدتع ضرألا لعجمب نانمألا ةيآلا نم ضرغلا نأل . نورسمملا

 ةدعتسم اهلعجو . اهعدبأو اهأشنأ يذلابو ةيرشبلا سفنلاب مسقأو يأ «اهاوس امو سفنو» '"ناسنإلا

 زيمت ىذلا لقعلا اهبهو نأ اهتيوست مامت نمو « ةنطابلاو ةرهاظلا اهاوقو . اهئاضعأ ليدعتب كلذو . اهامكل
 روجفلا اهفرعو ىأ «اهاوقتو اهروجف اهمهلأف» لاق اذهو . روجفلاو ىوقتلاو . رشلاو ريخلا نيب هب
 . ةيصعملاو ةعاطلاو ء رشلاو ريخلا اهل نيب : سابع نبا لاق اهالضو اهدشر نيب هب زيمت امو « ىوقتلاو

 . ليللاو ٠ رمقلاو . سمشلاو ءايشأ ةعبسب هناحبس مسقأ : نورسفملا لاق يّقتت : امو يتأت ام اهفرعو

 ىنإ ةراشاو . ةيهولألاب هدارفناو ؛ هتردق ةمظعل ًاراهظإ « ةيرشبلا سفنلاو ؛ ضرألاو . ءامسلاو «. راهنلاو

 00 لاقو اهتانكسو اهتاكرحل ربدمو عناص نم اهل دب ال اهبنأو اهعفن مظعو ءايشألا كلت حلاصم ةرثك

 . اهمظع ىلع ةلادلا ةعبرألا اهفاصوأ عم ىلاعت اهركذ « تاسوسحملا مظعأ سمشلا تناك امل : رخفلا

 5 هللا لالج كاردإب لقعلا ىظحيل ثالث تافصب - العو لج اهفصوو «. ةسدقملا هتاذ هناحبس ركذ

 . تاسوسحملا ملاع ضيضح نم لقعلا بذج ىلإ ًاقيرط كلذ ناكف ٠ . هلالج لج هب هب قيلي امك . هتمظعو

 نم حلفأو زاف دقل ىأ ميمعلا باوجوه اذه «اهاكز نم حلفأ دقإف '' هنأش لج هئايربك جوأ ءاديب ىلإ

 باو رسخ دقو يأ مباهاسد نم باخ دقوإ» ماثآلاو يصاعملا سند نم اهرهطو , هللا ةعاطب هسفن ىكز

 دقف « هالوم رمأ ىصعو «؛ 0 عواط نم نِإف ٠ ةكلهلا دراوم اهدروأو « ىيصاعملاو رفكلاب هسفن رقح نم

 رهطي ملو . ىغبو ىغط نمل الثم ىلاعت برض م . . ءايبغألا ةلهجلاب قحتلاو . ءالقعلا دادع نم صقن

 دوست تبذك» لاقف مالسلا هيلع حلاص موق «دومت# ركذف . نايصعلاو رفكلا سند نم هسفن

 موقلا ىقشأ قلطنا نيح ىأ «افاقشأ ثسعبنا ذإ# اهنايغط ببسب اهيبن دومث ثبذك ىأ «افهاوغطب

 مهبحاص اودانف# هيف هللا لاق يذلا «فلاس نب رادق » وهو : ريثك نبا لاق ةقانلا رقعي طاشنو ةعرسب

 مهل لاقف» '' ةليبقلا ىقشأ وهو ؛ ,مهيف اعاطم ًاسيئرو . هموق ىف ًافيرش ًازيزع ناكو «رقعف ىطاعتف
 نأ هللا ةقان اورذحا ىأ «اهايقسو , هللا ةقان + مالسلا هيلع حلاص مهل لاقف يأ «هللا لوسر

 برش امل ىلاعت لاق امى ءاملا نم اهبيصنو اهبرش يأ اهايقس نم اهوعنمت نأ ًاضيا اورذحاو . ءوسب اهوسمت

 اوتفتلي ملو . ةقانلا اولتقو ًاحاص مهيب اوبذكف ىأ «اهورقعف هوبذكف# #مولعم موي برش مكلو

 )١( ريثك نبا ريسفت رصتخم (”) . /. ىزارلل ريبكلا ريسفتلا (7) ناقل ةروس يف ضرألا ةيورك تابثإ يف نيرسفملا لاوقأ رظنا 7/ 518 .
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 رمل 1 ري ص ا وب يصل رع ره ع صر الص جل رس ع رس رتل زا رس ل

 ه0 م اهلبَقع ٌفاحياَلو 270 اهلبوسق مين ذب مهبر مييلع مدمدف اهورّمعف هويزكف
 مر ًّ

 مهمارجإ ببسي مهرخآ نع مهرئمدو هللا مهكلهأف يأ «مهبنذب ميبر مهيلع مدمدف# هريذحت ىلإ

 مهنم تلفني ملف ًاقبط باذعلا مهيلع قبطأ ىنعملاو لاصئتساب كاله : ةمدمدلاو : نزاخلا لاق مهنايغطو
 00 ريبك الو ريغص ال ؛ ١ ذحا مهنم تلي مف وتلا فليقل ني ىرسف ي «اهكوسفو "ادحأ

 . لعفي اع لآسُي ال ىلاعت هنأل , نولعفي ام ةبقاع

 : يلب اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةغالتبلا

 ١ «اهاوقتو اهروجف# نيبو «راهنلاو ليللا#و «رمقلاو سمشلا# نيب قابطلا- .

 نم حلفأ دق نيبو «اهاشغي اذإ ليللاو» نيبو «اهآلج اذإ راهنلاو» نيب ةفيطللا ةلباقملا - "
 . ةيعيدبلا تانسحملا نم ةلباقملاو قابطلا نم لكو جاهاسد نم باخ دقو# نيبو «اهاكز

 مصأ رجح نم تجرخ اهأل ًافيرشت هللا ىلإ تبسن «هللا ةقانإ» فيرشتلاو ميركتلل ةفاضإالا -
 . مالسلا هيلع حلاصل ةزجعم

 لوه ىلع لدي ةمدمدلاب ريبعتلا نإف « مهبنذب مهبر مهيلع مدمدف# عيظفتلاو ليوهتلا - 5

 . باذعلا

 . ةميركلا ةروسلا يف يلج رهاظ وهو تايآلا سوءرو لصاوفلل ةاعارم عصرملا عجسلا -

 « سمشلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت )

 نايا

 ١١( نزاخلا 4



 كم

 . ةاد اع ©ه تأشس هام ا ع ا هاهأ سا هاه تأه© سا هم تاس ساه سا اساهاشه ناو ساق هاء ازا هع ف اج " حاخأو
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 ” ةروشلا عليم 1 نم

 هذه يف هلاضنو هحافك نعو 2 هلمعو ناسنإالا يعس نع ثدحتت يهو ةيكم ليللا ةروس +

 . ميحجلا ىلإ وأ ميعنلا ىلإ هتياهن مث « ةايحلا

 هقا -- دوجولا رانأ اذإ راهنلابو . همالظب ةقيلخلا يشغ اذإ ليللاب مسقلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا

 قئالخلا لمع نأ ص مسقأ 4 ىئنألاو ركذلا نيعونلا دجوأ ىذلا ميظعلا قلاخلابو 3 هئثايضو

 0 ,ىئثن لاو ركذلا قلخ امو ,ىّلجتاذإ راهنلاو . ىشغي اذإ ليللاو# نيابتم مهقيرطو

 تبنيبو «. ةأجنلا بلاطل ينايبلا ًطخلا تمسرو « ءاقشلا ليبسو . ةداعسلا ليبس تحضو مل 2

 رسيئسف , ىنسحلاب قدصو + ىقتاو ىطعأ نم امأف# رانلا لهأو ةنجلا لهأو . راجفلاو راربألا فاصوأ

 : #ىرسعلل هرسينسف , ىنسحلاب بذكو . ىنغتساو لخب نم امأو , ىرسيلل

 7 يلغي امرشا يلا مهتاورثو . اهوعمج يتلا مهلاومأب سانلا ضعب رارتغا ىلإ تهبن مث *

 ينغي اموإ» ةلالضلا قيرطو ةيادهلا قيرط هدابعل هحيضوت يف هللا ةمكحب مهترُكذو , ًائيش ةمايقلا يف مهعفنت

 . #ىلوألاو ةرخآلل انل نِإو . ىدهلل انيلع نإ ٠ ىدرت اذِإ هلام هنع

 ةيماح ران نم مهرذنأو . هلوسرو هتايآب بذك نمم « هماقتناو هللا باذع نم ةكم لهأ ترّذح مث *
 هللا ةياده نع ضرعملا « ةشلا رفاكلا الإ اهريعس قوذي الو اهلخدي ال . اهرح ةدش نم جهوتت

 . «ىلوتو بذك يذلا ءىقشألا الإاهالصيال .ىظلت ًاران مكترذنأف»

 هسفن يكزيل ٠ , ريخلا هوجو يف هلام قفني يذلا . حلاصلا نمؤملل جذومت ركذب ةروسلا تمتخو

 يف هقتعأو ًالالب ىرتشا نيح هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأب لثا تبرضو « هللا باذع نم اهنوصيو

 هبر هجو ءاغتبا الإ .ىرزجت ةمعن نم هدنع ردحأل امو ,ىكزتي هلام يتؤي ىذلا .ىفتالا اهبنجيسو# هللا ليبس

 . * ىضري فوسلو «ىلعألا



 05ه نوثالثلا ءزجلا

 يحي مملأهَِإ

 او, ذل َقَح امو ج جتا لتلاَو تح ىَتَم نإ لاَ
 د َقّناو ىطعأ

 يهو ىنسجلا ةملكلا «ىنسحلا» فلتخمو قرفتم 4 ىتش» رهظو فشكنا 4ىّلت» : يتحنفللا
 ىلإ ةيدؤملا ةلصخلا «ىرسعلا# ةنجلا يهو ةحارلاو رسيلا ىلا ةيدؤملا ةلصخلا «ىرسيلا» ديحوتلا ةملك
 دقوتتو بهلتت ىأ ىظلتت اهلصأ «ىظلت# ةيواحملا ف طقسو كله «ىذدرت» منهج يهو ةدشلاو رسعلا
 . اهرح ىماقيو اهلخدي «اهالصيو»
 هبذعي هديس ناكو « فلخ نب ةيمأ » ل ًاكولمم ًادبع ناك هنع هللا يضر ًالالب نأ يور : : َةَبََماَنملا
 عضوتف ةميظعلا ةرخصلاب رمأي مث ء ةكم ء ءاحطبب هرهظ ىلع هحرطيف سمشلا تيمح اذإ هجرخيو . همالسإل

 : ةلاحلا كلت يف وهو لوقيف ! ! دمحمب رفكت وأ تومت ىتح اذكه لازت ال : هل لوقي مث ٠ . هردص ىلع
 اذه ىف هللا يقتت الأ : ةيمأل لاقف ٠ كلذ هب نوعنصي مهو قيدصلا ركب وبأ هب رمف . دحأ . دحأ

 لاقف هللا ليبس ىف هقتعأو هنم ركب وبأ هارتشاف ؛ ىرت ام هذقنأف ىلع هتدسفأ تنأ : هل لاقف ! ! نيكسملا

 هبر هجو ءاغتبا الإ ء ىرجت ةمعن نم هدنع دحأل امو# تلزنف هدنع هل تناك رليل هقتعأ امنإ : نوكرشملا
 . #20 ىضري فوسلو ء ىلعألا
 هحبشب رتسو . نوكلا هتملظب ىّطغ اذإ ليللاب مسق وأ ىأ « ىشغي اذإ ليللاو» : . 5 *ل|

 لاق نوكلا ءاضأو ملاعلا رانأو .٠ فشكناو ليا اذإ راهنلاب مسقأو 0 « ىلجت اذإ ! راهتلاو» دوجولا
 نكسيو « هاوأم ىلإ ناويحلاو ناسنإالا هيف ىوأي . قلخلا ةفاكل نكس هنأل ليللاب ىلاعت مسقأ : نورسفملا

 يف ةمكحلاو . قزرلا باستكا ىلإ مهيعسو قلخلا ةكرح هيف نأل راهنلاب مسقأ مث . ةكرحلاو بارطضالا نع
 ولو ٠ شاعملا رذعتل ًاليل هلك رمعلا ناكول هنإف ىصحُت ال حلاصم نم راهنلاو ليللا بقاعت يف ام مسقلا اذه
 ىأ « ىشنألاو ركذلا قلخ امو رثبلا حلاصم تلتخالو . ةحارلا ىلإ ناسنإالا نكس امل ًاراهن هلك ناك

 قلخ ىلع هتاذب ىلاعت مسقأ .. ىنمت اذإ ةفطن نم . ىثنألاو ركذلا يفنص قلخ ىذلا ميظعلا رداقلاب مسقأو

 ركذلا نيب فلاختلا اذه نأ لقعي الذإ ٠ ميكحلا عدبملا قلاخلا هنأ ىلع هيبنتلل #ىثنآلاو ركذلاه نيعونلا

 « ةيواستم ينملا يف ةيلصألا ءازجألا نإف اهل روعش ال ءاهلب ةعيبط نم ةفدصلا ضحمب لصحي ىثنألاو

 . لعفي امب « , ملاع ماظنلا 2 00 5 ىثنأ ةراتو 5 ًاركذ ةرات ةدحاو رصانع نم دلولا نيوكتف

 يقت مكنمف ٠ تلح كلبخ | يأ مسقلا باوج وه اذه «ىستشل مكيعس نإ» عنصي امل مكحم

 نم امأف يأ «ىفّتاو ىطعأ نم اًمآف# هلوقب هرّيسف مث . حلاط مكنمو حلاص مكنمو ١ يقش مكنمو

 )١( نزاخلا ريسفتو 775 /84 نيلالخلا ىلع ىواصلا ةيشاح 5857/4 .

 سم جالس 2اس رس جلا رس حل قي

 َنماَماَق يد قََلْرْعَيَم نإ يد جنأل



 ليللا ةروس (9؟) 2-7

 مد ىيسحلاب ل تك 0 ىوغتساو لحب نم امأو كح ئرسيلل رهرسبنف © وسحاب قَد تدعو

 رع م م عم رص 72 رص جرا د رق را تل هس راس 2س

 ةرخالال انل ثنو نو ئدهلا انَِلع نإ ي) درت اَذإ هلام هنعىنغي امو يجر ئرسعُلل رهرسينسق

 اهبنجيسو 050 نونو بدك ىذلا م نسأل اَّلِ آهنلصي ال ند ىلظلت اًرات كم رذنأف د لوألاو

 هير هجو ءاغتبأ الإ 5 ئَرجن ةمعن نم رهدنع دحأل امو (2) نئكحرتي هلام قوي ىَدْلا جج ّقْنَأْلا

 72 ىضري فولو يد لعألا
 . هجارخاب رمأ ام ىطعأ : ريثك نبا لاق هللا مراحم نع فكف هبر ىقتاو « هللا هجو ءاغتبا قفنأو هلام ىطعأ
 هرسيتسف# راربألل هللا اهدعأ يتلا ةنجلاب قدصو ىأ « ىنسحلاب قدصو# «0هرومأ يف هللا ىقتاو
 كرتو تاعاطلا لعف يهو ءرسيلل ةيدؤملا ةلصخلا هيلع لهسنو .ربخلا لمعل هئيهنسف يأ «ىرسيلل

 لاق لالجلا يذ ةدابع نع ىنغتساو . لاملا قافنإب لخب نم امأو يأ « ىنغتساو لخب نمامأو» تامرحملا

 اهميعنو ةنجلاب باذكو ىأ «ىنسحلاب بدكو#» لجو رع هبر نع ىنغتساو « هلامب لخب : سابع نبا
 يهو ةرخآلاو ايندلا ىف ةئيسلا ةايحلا يهو . رسعلل ةيدؤملا ةلصخلل هتيهنسف ىأ #ىرسعلل هرسينسف#
 . ميعنلا راد ةنجلا لوخد يهو رسبيلا اهتبقاع نأل ىرسي ريخلا ةقيرط ىمس : نورسفملا لاق رشلا قيرط
 اا الا يااا ل اال ا ا احب

 هنع عفديو . لاملا هعفني له ؟ منهج - ران ىف ىوهو كله اذإ هلام هعفني ءيش يأ يأ يراكن | ماهفتسا

 فوتو ٠ ةلالضلا قيرط نم ىدهلا قيرط سانلل ين نا انيلع نإ يأ «ىدسُملل انيلع نإ9 ؟ لابو
 نإوإ» «رفكيلف ءاش نمو نم ؤيلف ءاش نمف مكبر نم قحلا لقوإ» هلوقك يغلا ليبس ليبس نم دشرلا ليبس
 ٍقيرطلا أطخأ دقف هللا ريغ نم امهبلط نمف . ةرخآلاو ايندلا يف ام انل يأ 6ىلوألاو ةرخآلل انل

 الإ اهالصي الإ اهترارح ةدش نم جهوتتو دقوتت ًاران ةكم لهأ اي مكترذحف يأ « ىظسلت ًاران مكترذنأف»

 هلوقب ىلاعت هرّسف م . . يقشلا رفاكلا الإ ؛ اهرعس قوذي الو اهيف دولخلل اهلخدي ال يأ «ىقشألا

 نع دعبيسو يأ # ىقتألا اهبنجيسو# ناعألا نع ضرعأو لسرلا تلك ىأ «ىلوتو بّزك يذلاو

 هلام يتؤي يذلا» هلوقب ىلاعت هرّسف مث ٠ . يصاعملاو كرشلا بانتجا ف غلابملا . يقنلا يقتلا رانلا

 سيلو يأ «ىزجت ةمعن نسم هدنع دحأل اموإ» هسفن يكزيل ريخلا هوجو يف هلام قفني يذلا ىأ « ىكزتي
 ركب يبأ » قح ىف تايآلا تلزن : نورسفملا لاق هللا هجول قفني امنإو ٠ اهيلع هتفاكي ىتح ةمعن هدنع راحأل

 تلزنف هدنع هل تناك ديل كلذ لعف امنإ : نوكرشملا لاقف هللا ليبس ىف هقتعأو الالب ىرتشا نيح ع قيدصلا

 هيطعي فوسلو يأ «ىضري فوسلو#» هللا ةاضرم الإ ةياغ هل سيل ىأ « ىلعألا هبز هجو ءاغتبا الإ»
 : ميحر بر نم ميرك دعو وهو هيضري ام ةرخآلا يف هللا

 )١( ريثك نبا ريسفت رصتغم 5145/8 .



 هزلا نوئالثلا ءزجلا

 : ىلب اف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةيركلا ةروسلا تنمضت : ةغالتبلا

 . #ىرسعلا» و «ىرسيلا» نيبو 4 ىقتآلا# و «ىقشألا» ةظفل نيب قابطلا ١
 ىنغتساو لخب نم امأو» نيبو «ىنسحلاب قدصو , ىقتاو ىطعأ نم امأف# ةفيطللا ةلباقملا -

 . تايآلا #ىنسحلاب بذكو

 . ةسناجم امهنيبف ريسيتلا نم ىرسيلا نأل #ىرسيلل هرسيئسف# قاقتشالا سانج -

 . :تايآلا

 . خلا «ىقتألا اهبنجيسو . . . ىقشألا الإ اهالصي اله هلوقك فلكتملا ريغ نيصرلا عجسلا ©

 انديس ركب وبأ انديس قتعأ ديري انديس انديس قتعأ : لوقي هنع هللا يضر رمع ناك

 . ًاعيمج لوسرلا باحصأ ةبحم انقزرا مهللا ؟ سوفنلا هذه عورأ اهف « الالب

 « ليللا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

0 * 

 رشا 7

 . ةليلخلا معنلا كلت ىلع هللا ركشيل 3 ةرخآلاو ايندلا يف ماعنرالاو

 أمك هضغبي ملو هرجبي مل هبر نأو كي لوسرلا ردق ةلالج ىلع مسقلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا

 امه ىجس اذإ ليللاو» ىحضلاو» ةناكملاو نأشلا ميظع . ردقلا عيتراهللا دنع وع لب :نوكرخما معز

 . «ىلوألا نم كل ٌريخ ةرخآللو ٠ ىلق امو كبر كعدو

 اهنمو . تاماركلا عاونأ نم هلوسرل ىلاعت هللا هدعأ امو . ةرخآلا ىف ليزجلا ءاطعلاب هترشب مث



 ىحضلا ةروس (8) 0

 . «ىضرتف كبر كيطعي فوسلو#» ىمظعلا ةعافشلا

 « هائغأو هبر هاوآف ٠ جلا 3 ةفاهلاو رففلاو متيلا نم . رغصلا يف هيلع ناك امب هتركذ مث

 . «ىنغأف" الئاع كدجوو ءىدهف ًالاض كدجوو» ىوأف أمتي كدج ملأ# هتيانعو هلك هطاحأو

 تيل ىلع فطعيل ) ثالغلا معنلا كلت لباقم .٠ ثالث اياصوب ٍنِلَع هتيصوتب ةروسلا تمتخ

 ةمكعب أو «رهتت الف لئاسلا اأو «رهقت الف ميتيلا امان نيكسلل او

 . نايبلا ةعور عم ظفللا لامج هيف قسانتي متخ وهو #ثدحف كبر

 9 هت سل جموس لم عه ل ا ا ا ا ا رس 2س < س 5 مس

 ٌفوسلو د لوألا نم كل ريخ ةرحئأللو يد لق اموكبر كعدوام يد ئجس اذإ ليلو يد نئحضلاو

 ةدش : يلقلا : بغارلا لاق ضغبأ «ىلق# همالظ دتشا : ليللا ىجس «ىجس» : ستحفغفللا

 دتشا نم وهو ًامدعم ًاريقف «ًالئاع» هاعري نم ىلإ همض «ىوآ» "”هضغبأ ىأ هيلقيو هالق : لاقي ضغبلا

 : ريرج لاق رقفلا هب

 ":لئاعلا ريقفللو ليبسلا نبال 290 ةضيرف باتكلا يف لّزن هللا
 5 مدلخلا يف هيلع ظلحو هرجرب «رهجوت هرج لذت «ريغتو

 0 ا
 يبأ ةأرما ليمج مأ يهو  ةأرما تءاجف ًاثالث وأ نيتليل مقي ملف ٍهِلَي هللا لوسر ىكتشا : كفل

 هللا لزنأف ًاثالث وأ نيتليل كبرق هرأ ملا وام دمحم اي تلاقف 5

 . 4 ىلق امو كبر كعّدو ام * ىجس اذإ ليللاو * ىحضلاو# : لجو زع

 نيح راهنلا ردص وهو ىحضلا تقوب ىلاعت مسقأ «ىجس اذإ ليَّللاو . ىحضلاو» : راسمللا
 «ىجس 8 : سابع نبا لاق دوجولا يف ءيش لك ىّطغو « همالظ دتشا اذإ ليللاب مسقأو . سمشلا عفترت
 نكس اذإ ليللابو « ءايضلا نم هيف لعج امو ىحضلاب ىلاعت هنم مسق اذه : ريثك نبا لاق «2همالظب لبقأ

 اي كبر ككرت ام يأ « ىلق امو كبر كعذدو امإ» «":ىلاعت هتردق ىلع رهاظ ليلد كلذو ٠ ٌمهدأو ملظأف

 باوج وهو « هبر هرجه : اولاق نيح نيكرشملا لع در اذهو . كبحأ ذنم كضغبأ الو . كراتخا ذنم دمحم

 نأل « ايندلا ةايحلا هذه نم دمحم اي كل ٌريخ ةرخآلا رادللو ىأ «ىلوألا نم كل ريخ ةرخآللو» مسقلا

 فوسلو# ةرخآلا شيع الإ شيع ال مهللا : لوقي مالسلا هيلع ناك اذهلو . ةيناف ايندلاو . ةيقاب ةرخآلا

 . ةأرملا مسا ركذ نودب نيحيحصلا ىف ثيدحلا (5) . 4456 /8طيحملا رحبلا (؟) . يناهفصألا بغارلل نآرقلا تادرفم )1١(

 . 519 / ريثك نبا ريسسفت رصتخم (6) . <88/14 نزاخلا ريسفت (5)



 فرقت نوثالثلا ءزجلا

 م ارا

 د ىْغَأَف ابا َكَدَجَوَو نيد ئَدهف ال آَض َكَدَجوَو جد واف امن ادم لأ يد َجضرَتَف د كبر كيطعي

 اا ل ل ل

 © ْتَدَحَخ َكْيَر ةَمعنب امأو يجرم اَلَف لباسا اأو يد رْهْفت الف متل مَ

 ريغو ٠ ةعافشلاو « ةماركلاو . باوثلا نم ةرخآلا يف كبر كيطعي فوس يأ «ىضرتف كبر كيطعي

 هتمأ ركذ لكي يبنلا نأ يور امل « ىضري ىتح هتمأ يف ةعافشلا يه : سابع نيا لاق ىضرت نأ ىلإ كلذ

  ملعأ وهو  ؟ كيكيي ام هلأساو دمحم ىلإ بهذإ ليربج اي هللا لاقف . ىكبو يتمأ يتمأ مهللا : لاقف
 لقو دمحم ىلإ بهذا : ليربج اي هللا لاقف . لاق امب هللا لوسر هربخأف هلأسو كك هللا لوسر ليربج ىتأف

 يبن لك لّجعتف .ةباجتسم ةوعد يبن لكل ) ثيدحلا فو . "*كءوسن الو كتمأ ىف كيضرنس انإ : هل
 ىلع ةيآلا لج ىلوألاو : نزاخلا لاق ثيدحلا 9(« ةمايقلا موي يتمأل يتعافش يتوعد تأشخا ينإو « هتوعد

 . ءادعألا ىلع رفظلاو رصنلا ايندلا ىف ىلاعت هللا هاطعأ دقف . أعم ةرخآلاو ايندلا ىريخ لمشيل اهرهاظ
 ماقملاو « ةماعلا ةعافشلا ةرخآلا ىف هاطعأو 5 ممألا ريخ هتمأ لعجو « هنيد ىلعأو «٠ . حوتفلاو عابتألا ةرثكو

 يف هيلع همعنب هركذ « ليلجلا دعولا اذهب هدعو امل مث .. ؟”ةرخآلاو ايندلا ىريخخ نم كلذ ريغو « دومحملا

 هللا كاوآف ٠ . كرغص ف أمتي دمحم اي نكت ملأ يأ «ىوآف ًاميتي يب كدي ملأ» لاقف هبر ركشيل هرغص لاح
 همأ تيفوت مث . همأ نطب يف لمح هو ىفوت هابأ نأ كلذو : ريثك نبا لاق ؟ هيلإ كّمضو بلاط يبأ كمع ىلإ

 . نينس ناهث رمعلا نم هلو ٍفوُت نأ ىلإ «بلطملا دبع» هدج ةلافك يف ناك مث . نينس تس رمعلا نم هلو

 وبأو نيعيرألا سأر ىلع هللا هثعتبا ىتح هردق نم عفريو هرصنيو هطوحي لزي مل مث « بلاطوبأ » همع هلفكف
 هللا ظفح نم اذه ًلكو ؛ كي هللا لوسر نع ىذألا عفدي ناك كلذ عمو هموق لثم ناثوألا ةدابع ىلع بلاط

 كادهف نيدلاو ةعيرشلا ةفرعم نع ًاهئات كدجوو يأ #«ىدفنف ًالاض كدجوو# «2هب هتيانعو هتءالكو « هل

 تنأ امع الاض كدجو يأ : لالبلا مامإالا لاق «ناميإالا الو باتكلا ام يردت تنك امإ» ىلاعت هلوقك اهيلإ

 وبأ لاق هدج ىلإ هللا هدرف ريغص وهوةكم باعش ضعب ىف لض: ليقو ."اهيلإ كادهفةعيرشلا نم نآلا هيلع
 : سابع نبا لاق كلذ نم نوموصعم ءايبنألا نأل , ىدهلا هلباقي يذلا لالضلا ىلع هلمح نكمي ال : نايح
 ًالئاع كدجوو# ماشلا قيرط ين همع عم وهو لض : ليثوأ ن0 هك تاعبت و ةرغص و وهو هلارابع و
 هيلع دّدع الو . . ةراجتلا بابسأ نم كل رّسي امب ٠ قلخلا نع كانغأف ًاجاتحم ًاريقف كدجوو يأ «ىنغأف
 هرقتحت الف ميتيلا امأف ىأ «رهمتالف ميتيلا امأف# لاقف اهلباقم اياصو ثالثب هاصو 2 ثالثلا معنلا هذه

 ميتيلل نك دارملاو , هلام عيبضتب هملظت ال : نايغس لاقو هرقتحت ال ىأ : دهاجم لاق هلام ىلع هبلغت الو

 يذلا ىدجتسملا لئاسلا امأو ىأ «رهنت الف لئاسلا اًمأو» هللا كاوأف اهني تنك دقف ٠ ميحرلا بالاك

 در: ةداتق لاق ًاليمج ًادر هدر وأ هطعأ لب لوقلا هل ظلغُت الو كلأس اذإ هرجزت الف « رقفو ةجاح نع لأسي

 نإف « كيلع هماعنإو هللا لضفب سانلا ثّدح يأ «ثدحف كبر ةمعنب اًمأو» نيلو قفرب نيكسملا

 55. /4 نزاخلا ريسفت (5) . ناخيشلا هجرخأ (؟) . ملم هجرحخخأ )١(

 . "7/4 نيلالخلا ريسفت (0) . 56٠ / ريثك نبا ريسفت رصتخم (4)



 حرشلا ةروس (414) هال ع

 سنن الف . كانغأو كادهو هللا كاوآف . ًالئاعو ًالاضو أيتي تنك : يسولألا لاق اه ركش ةمعنلاب ثدحتلا
 . رقفلاو متيلا تفذ دقف « لئاسلا ىلع محرتو 4 ميتيلا ىلع فّطعتف 6 ثالثلا هذه ىف كيلع هللا ةمعن

 . كير كاده امك .داشرلا قيرط ىلإ دابعلا دشرأو

 : يلب اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هغالتلا

 . ةرخآلا قباطت يهو ايندلا ىلوألاب دارملا نأل 4ىلوألا 8و« ةرحخآلا جنيب قابطلا - ١

 الف ميتيلا اًمأف» هلوقب اهلباق 4ىنغأف ًالئاع كدجوو . ىوآف ًأيتي كدجي ملأ» ةفيطللا ةلباقملا -

 . نيتملكلا نم يناثلا فرحلا ريغتل «ةرهنت#و «رهقت# نيب صقانلا سانجلا

 ٠ ىدهف ًالاض كدجوو . ىوآف أبتي كدجي ملأ» ميرك دقع ىف موظنملا ردلا هنأك عصرملا عجسلا - ؛

 « ىحضلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 ةروُسسْلا_بكذي ناب ا

 هللا دنع عيفرلا هماقمو « ةليلحجلا لوسرلا ةناكم نع ثدحنتت يهو . ةيكم حارشنوالا ةروس د#

 هردص حرشب كلذو . ٍقكَي دمحم هلوسرو هدبع ىلع ةديدعلا هللا معن نع ثيدحلا تلوانت دقو « ىلاعت

 لوسرل ةيلستلا دصقب كلذ لكو . رازوألاو بونذلا نم هريهطتو . نافرعلاو ةمكحلاب هبلق ريونتو , ناميالاب
 حرشن ملأ راونألا نم هللا هحنم امب فيرشلا هرطاخ بييطتو « راجفلا ىذأ نم هاقلي امع مالسلا هيلع هللا

 . « كرهظ ضقنأ ىذلا + كرزو كنع انعضوو + كردص كل

 هللا مسأب يلع همسا نرقو 4 ةرخآلاو ايندلا يف هماقم عفرو 5 لوسرلا ةلزنم ءالعإ نع تثدحت مث ا#

 فقل ركذ كلل انعفرو لل: لاعب
 )١( يسولألا ريسفت . #/ ١14
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 ةرفكلا نم لاوه عم ىبس ١ لا لاو دئادشلا نيئم ملا امي ةكمب وهو هلي لوسرلا ةوعد ةروسلا تلوانتو
 . «ًارسي رسعلا عم نإ . يو نو يعاب وسو اولا

 4 ةلاسرلا خول نا هناهحا كعب . هللا ةدابعل غرفتلا بجاوب ٍهللَي ىفطصملل ريكذتلاب تمتخ

 . #*بعغراف كبر ىلإو ء بصناف تغرف اذإف# ةليلح ا منلا نم ءالوأ ام لع هل ًاركش

 نبع هه م 7

 ص اص

 8*4 كرك ذ كل انعفرو يو ٌكَرِهَظ صفا ىلا تح كرزو كنع انعضوو ) كردص كل حرش أ

 دمحم اي كردص كل انحرش دق يأ ريرقتلا ىنعمب ماهفتسا «كردص كل حرشن ْملأ» : ريسيفللا
 نبا لاق «مالسإلل هردص حرشي هيدبي نأ هللا دري نمفإ ىملاعت هلوقك نآرقلا رونو . ناميالاو ىدمهلاب

 . ًاحيسف هعرش لعج كلذك هردص هللا حرش امكو . ًاعساو . ًابيحر . ًاحيسف هانلعجو هانرون يأ : ريثك

 . ةمكحلاب هريونت ردصلا حرش : نايح وبأ لاقو ©”قيض الو رصإ الو هيف جرح ال ؛ . ًالهس .ًاحمس
 نع يورم وهو ه هرغص يف هردصل ليربج قش وه : ليقو . روهمجلا لوقوهو هيلإ ىحوي ام يقلتل هعيسوتو
 يأ «كرهظ ضقنأ ىذلا» ليقثلا كلمح كنع انططح ىأ «كرزو كنع انعضووإ ©””سابع نبا
 هل اهنارفغوه هنعاهعضوو. ةكياهلعف يتلا رومألا رزولاب دارملا : نورسفملا لاق كرهظ نهوأو لقثأ يذلا

 نإف . ماثآلاو يصاعملا بونذلاب دارملا سيلو «رخأت امو كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغيلإ ىلاعت هلوقك

 هو هنذإك ٠ هيلع بتوعو داهتجا نع مالسلا هيلع هلعف ام نكلو . مئارحلا ةفراقم نم نوموصعم لسرلا
 ىمعألا هجو يف هسبعو ردب ىرسأ نم ءادفلا هذخأو . اورذتعا نيح داهجلا نع فلختلا ىف نيقفانملل

 اهب مهمه . مهل ةروفغم رئاغص يهو « لقثلاب ءايبنألا بونذ تفصو امثلإو : ليهستلا يف لاق , كلذوحنو
 هبونذ ىري نم ؤملا ّنِإ ) رثألا يف درو امك اذهو هللا نم مهفوخ ةدشل مهدنع ةليقث يهف . اهيلع مهرسحتو
 نم عمسي يذلا توصلا وه ضيقنلاو ”( هفنأ قوف ريطت ةبابذلاك هبونذ ىري قفانملاو « هيلع عقي ةي لبجلاك
 يف كماقم ائيلعأو 2 كنأش انعفر ىأ «كركذ كلانعفرو لمحلا ةدش نم ريعبلا رهظ قوف لمحملا

 هللا عفر : ةداتق لاقو يعم تركذ الإ ركذأ ال : دهاجم لاق يمساب ًانورقم كمسا انلعجو « ةرخآلاو ايندلا
 الإ هلإ ال نأ دهشأ : ىداني الإ ةالص بحاص الو . دهشتم الو . بيطخ سيلف . ةرخآلاو ايندلا يف هركذ

 يردتأ : لوقي كبر نإ : دمحم اي يل لاقف ليربج يناتأ ) ثيدحلا ىفو . هللا لوسر ًادمحم نأو هللا

 يضر سنأ نعف . ملسم حيحص يف تركذ اهيلإ راشأ يتلا ةياورلاو 417/8 طيحملا رحبلا ريسفت (1) . 791/8 ريثك نبا ريسفت رصتخم (1)
 ًاظح اذه : لاقو ةقلع هنم جرختساو هجرختساف هبلق نع قشف هعرصف هذخأف  ناملغلا عم بعلي وهو  ليربج هاتأ ِِقكيهللا لوسر نأ هنع هللا
 اوئاقف  ةعضرملا هرثظ ينعي  همأ ىلإ نوعسي ناملغلا ءاجو . هناكم ىلإ هداعأ مث همأل مث مزمز ءامب بهذ نم تسط يف هلسغ مث . كنم ناطيشلا

 . هردص يف طيخملا رثأ ىرأ تنكو : سنأ لاق ملسم هجرحتأ .نوللا عقتنم وهو هولبقتساف ٠ لتق دق دمحم نإ
 . 5.5/85 ليزنتلا مولعل ليهستلا (")



 حرسشلا ةروس (848) الد

 يد بعرف َكِيَر َلِإَو كج ْبَصناَف َتْغَرَقاَدِإَف ىو ارْسُير علا مم نإ قو اًرْسب علا عمّن
 هللا نرق : رحبلا ىف لاق ١ ( يعم تركذ تركذ اذإ : لاق ؛ ملعأ ىلاعت هللا : تلق ؟ كركذ تعفر فيك

 عضوم ريغ فو . بطخلاو . دهشتلاو . ةماقإالاو ناذألاو , ةداهشلا ةملك ىف العو لج هركذب لوسرلا ركذ
 تباث نب ناسح لاق (ى "هب اونمؤي نأ مهممأو اين لع دحاو . نآرقلا نم

 دهشأ نذؤملا سمخلا ىف لاق اذإ همسا ىلإ يبنلا مسا هلإلا مضو
 (”دمحم اذهو دومحم شرعلاوذف هلجيل همسإ نم هل قشو

 ناك : نورسفملا لاق جرخملا نوكي ةدشلا دعبو . جرفلا يتأي قيضلا دعب ىأ «ًأرسُي رسعلا عم نإف»
 هللا هدعوف . نينم ؤملاو لوسرلل نيكرشملا ىذأ ببسب . هباحصأو وه ةدشو قيض ىف ةكم ىف كيهللا لوسر

 هللا نأكو . هؤاجر ىوقيو هسفن بيطتل ٠ هل اهيناتو يلع : ةروسلا لوأ يف معنلا هيلع ددع امك ٠ رسيلاب

 ناتو "يو وعلا ويلي دو .ةليلجلا معنلا هذهب كيلع معنأ يذلا نإ : لوقي ىلاعت
 . قيضلا دعب جرفلا يتأيس يأ 4 ًارسُي رسعلا عم نإ » : لاقف ةغلابم هررك كلذلو . بيرق رسيب رسعلا

 تفرف اذإفإ» «”4نيرسي رسع بلغي نلإ» ثيدحلا يفو رجضت الو نزحت الف رسعلا دعب رسيلاو
 رومأ نم تيهتنا اذإو . قلاخلا ةدابع ىف دهتجاف . قلخلا ةوعد نم دمحم اي تغرف اذإف ىأ «بصتناف
 . هللا دنع ايف كتبغرو كمه لعجا يأ «بغراف كبر ىلإو#» ةرخآلا بلط ىف كسفن بعتاف « ايندلا
 . اهقئالع تعطقو « اهلاغشأو ايندلا رومأ نم تغرف اذإ ىنعملا : ريثك نبا لاق ةينافلا ايندلا هذه ىف ال

 . ةبغرلاو ةينلا كبرل صلخأو « لابلا غراف ًاطيشن اهيلإ مقو « ةدابعلا ىلإ بصناف
 : يلي امف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةغالتلا

 ١ خلا 4 . . كردص كل حرشن ملأ» نمحرلا معنب ريكذتلاو نانتمالل يريرقتلا ماهفتسالا .

 ليقث لمحب بونذلا هبش «كرهظ ضقنأ ىذلا «كرزو كنع انعضوو# ةيليثمتلا ةراعتسالا

 . ةيليثمتلا ةراعتسالا قيرطب هلمح نع زجعيو ناسنإالا لهاك قهري

 . ًاريبك ًارسي لاق هنأك ميظعتلل رسيلا ركن «ًارسي رسعلا عم نإ ميظعتلاو ميخفتلل ريكنتلا -
 . «رسعلا# و «رسيلا »8 ظفل نيب صقانلا سانجلا

 رسعلا عم نإ ٠ ارسي رسعلا عم نإ» بولقلا يف اهنيكمتو سوفنلا يف اهانعم ريرقتل ةلمجلا ريركت -ه
 . بانط,الاب اذه ىمسيو «ارسي

 اهلثمو «بغراف كبر ىلإو + بصناف تغرف اذإف» تايآلا سوءرل ةاعارم عصرملا عجسلا
 . ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو « كرهظ ضقنأ ىذلا * كرزو كنع انعضوو»

 ١ حارشنوالا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت «

 )١( ريثك نبا ريسفت رصتخم ("*) . 488 /8طيحملا رحبلا ريسفت (؟) . +017 /6 ريثك نبا ريسفت رصتخم */ 581 .

 ) )8ريثك نبا ريسفت رصتخم (0) . يقهيبلاو مكاحلا هجرخأ */ 581 .



 قابس

 72 7” رب رس ا

 ةروُسلا_بكذي نيد

 : امه نيزراب نيعوضوم جلاعت يهو . ةيكم نيتلا ةروس

 . يرشبلا عونلل العو لج هللا ميركت : لوألا

 . ءازجلاو باسحلاب ناميالا عوضوم . يناثلا
 يحولا لازنإب ىلاعت هللا اهصخ يتلا , ةفرشملا نكامألاو ةسدقملا عاقبلاب مسقلاب ةروسلا تأدتبا

 مرك ىلاعت هللا نأ ىلع « ةمركملا ةكم »و « روطلا لبج »و « سدقملا تيب » يهو هلسرو هئايبنأ ىلع اهيف

 تاكرد لفسأ ىلإ دريسف هبر ةمعن ركشي مل اذإو ٠ . لكش عدبأو « ةروص لمجأ يف هقلخف . ناسنإلا

 . «نيمألا دلبلا اذهو *نينيس روطو «نوتيزلاو نيتلاو» ميحجلا
 بر ةردق ىلع لدت يتلا ةرهابلا لئالدلا كلت دعب . روشنلاو ثعبلل هراكنإ ىلع رفاكلا تخبوو #؛

 . «ميوقت نسحأ يف ناسنإلا انقلخ دقلإ» ةروص لمجأو , لكش نسحأ يف ناسنإلل هقلخ يف . نيلاعلا

 هللا سيلأ ٠ نيدلاب دعب كبذكي امف# نيرفاكلا باقعو « نينم ؤملا ةباثإب هللا لدع نايبب تمتخو *

 . داعملل تابثإو . ءازجلل ريرقت اهيفو ؟ 4نيمكاحلا مكحأب

 كرابملا«نينيسإ ىنعمو ىسوم هيلع هللا ملك يذلا روطلا لبج وه «نينيس روط» : صتحغللا
 ىأرلا فيصح ًانزتم هلعج رهدلا هموقو ؛ ايقتسم هلعجو هلدع يأ دوعلا موق : لاقي ليدعت #ميوقت#»

 نيدت امك ) فيرشلا ثيدحلا هنمو ىزاج ىنعمب ناد نم ذوخأم ءازحلا «نيدلا# عوطقم «نونمت» لقعلاو

 . ىزاجُت لعفت امك ىأ ( نادت

 92 وسلا



 نيتلا ةروس (56) هام

 هلنددر مث ير ِميوُقَت نسخ قف نسالا اَنَفَلَح َدََل يد نيمألا دبل اًدنهو يد َنينبس روطَو ريا ع ع صاع را ا لا لا
 د أ

 ي َنيِِفَس َلَمْسأ
 لاقو "”تيزلا هنم نورصعت يذلا مكنوتيزو « نولكأت ىذلا مكنيت وه : سابع نبا لاق |مهتعفنم

 تيبب نوتيزلاو . قشمدب ًاريثك تبني نيتلا نإف , نوتيزلاو نيتلا تبانمب ىلاعت 0 : ةمركع
 نوكيف «نيمألادلبلا»وهر وطلا لبج :نكام الا هيلع فطع ىلاعتهللا نأ هيلع لديو ء.رهظألا وهو . "”سدقلملا
 تفاز ىأ «نيينيس روطو#» ةيوامسلا تالاسرلاو يحولاب ىلاعت هللا اهفرش يتلا ةسدقملا ءاقبلاب ًايسق

 1 كرابملا نسحلا , ريثكلا رجشلا وذ «ءانيس روط » وهو ىسوم هيلع هللا مّلك يذلا كرابملا لبجلاب
 نينيس ىمسي ةرمثم راجسشأ هيف ,لبج لكو 5 ًاكرابم هنوكلو هنسحلا «ءانيسو و «نينيس » يمس 7

 ىلع اهلخد نم اهيف نمأي يتلا 4 ةمركملا ةكم » نيمآلا دلبلاب مسقأو يأ «نيمألا دليلا اذهو# 29

 : ىسولألا لاق ! و دابا م الم يجب ياسو اور

 هللا اهامح  ةمركملا ةكمف نيمألا دلبلا امأف « نوريثكلا هيلإ بهذ ام ىلع ةفيرش ةكرابم عاقبب ماسقأ هذه

 نيتلا امأو « ءانيس روط : هل لاقيو « هيلع ىسوم ىلاعت هللا ملك ىذلا لبجلاف نينيس روط امأو . فالخ الب
 نيتلاب ىنعو . سدقملا تيبب يناثلاو . قشمدب اههدحأ :نالبج اههب دارملا نأ ةداتق نع ىورف نوتيزلاو

 نم ضرغلاو . دهاجمو سابع نبا لوق وهو نافورعملا نارجشلا امهم دارملا : ليقو « امهيتبنم نوتيزلاو
 ءايبنألا ةثعبب ةكربلاو ريخلا نم اهيف رهظ امو . ةكرابملا عاقبلا فرش نع ةناييالا ءايشألا كلتب مسقلا

 السرم ًايبن اهنم لك يف هللا ثعب ؛ ثالث لاحم هذه نأ ىلإ ةمئألا ضعب بهذ : ريثك نبا لاقو ”نيلسرملاو

 هللا ثعب يتلا « سدقملا تيب و يهو نوتيزلاو نيتلا ةلحم : لوألاف رابكلا عئارشلا باحصأ مزعلا يلوأ نم

 نارمع نب ىسوم هيلع هللا ملك يذلا « ءانيس روط ٠ وهو نينيس روط : يناثلاو مالسلا هيلع ىسيع اهيف

 رخآ يف ركذ دقو ؛ كيا دمحم هيف هللا لسرأ ىذلا وهو « ًانمآ ناك هلخد نم ىذلا نيمألا دلبلا : ثلاثلاو

 نم قرشأو - ىسوم هيلع هللا ملك يذلا لبجلا  ءانيس روط نم هللا ءاج » ةث ةثالثلا نكامألا هذه ةاروتلا

 ةكم لابج ينعي  ناراف لابج نم نلعتساو - ىسيع هنم هللا ثعب يذلا سدقملا تيب لبج ينعي - ريعاس

 مث ٠ هنم فرشألا مث فرشألاب مسقأو ٠ نامزلاب مهبيترت بسحب مهركذف « ةلكأ دمحم اهنم هللا لسرأ يتلا

 انقلخ دقل ىأ «ميومت نسحأ يف ناسنإلا انقلخ دقل» هلوق وه مسقلا باوجو . «امههنم فرشألاب

 . ةماقلا باصتناو « ةروصلا نسخ نم . تافصلا لمكأو لمجأب ًافصتم ٠ لكش نسحأ يف ناسنإالا سنج
 ةححا و دهاحت لاق . بدألاو قطنلاو ءزييمتلاو لقعلاو ٠ مهفلاو ملعلاب ًآنيزم , ءاضعألا بسانتو

 لفسأ ىلإ هتجرد انلزنأ مث يأ «نيلفاس لفسأ هانددر مث» ©0قلخ عدبأو . ةروص نسحأ «ميوقت
 ملو . ةروص نسحأ يف هل انقلخ ةمعن ركشي مل ثيح « هيلع هانقلخ ام بجومب همايق مدعل ؛ نيلفاس

 )١( يبطرقلا ريسفت ١9/ ١١١ . نزاخلا ريسفت (”) . 484 /8 طيحملا رحبلا (؟) 755/4 .

 ) )4يناعملا حور .١77/7 ىربطلا ريسفت (5) . 56 8 /# ريثك نبا ريسفت رصتخم (8) . زاجيالا نم ءيشب .185/5 .



 هالو نوثالثلا ءزجا

 سيل < نيدلاب دعب َكبذَكِي ف ١ نومي مهَلَف تحصل ومحو أونمأ* نينا الإ

 هج تيتا عاب

 دهاجم لاق منهج يهو نيلفاس لفسأ ىلإ هدرنس كلذلف « انتعاط ىف ايازملا نم هب هانصصخ ام لمعتسي

 وهو .رمعلا لذرأ ىلإ هانددر ىأ : كاحضلا لاقو رانلا تاكرد لفسأ «نيلفاس لفسأ# : نسحلاو
 موي رفاكلا ةلاح ىلا ةراشإالا قايسلا نم ردابتملاو : يمولألا لاق ةوقلا دعب فعضلاو . بابشلا دعب مرملا
 نيذلا الإ# (؟”اهعدبأو ة ةروص نسحأ ىلع ناك نأ دعب . اهعشبأو ةروص حبقأ ىلع نوكي هنأو « ةمايقلا

 رجأ مهلفؤ حلاصلا لمعلاو ناميالا نيب اوعمج نيذلا نيقتملا نينمؤملا الإ ىأ 4تاحلاصلا اولمعو اونمأ
 دعب كبذكي امف## نيقتملا راد ةنحلا وهو ءمهنع عوطقم ريغ مئاد باوث مهلف يأ #نونمم ريغ

 دعبو نايبلا اذه دعب . ناسنالا اهبأ كبيذكت ببس اف ىأ تافتلالا ةقيرط ىلع ناسنإللل باطخلا *نيدلاب

 نم « ةروص عدبأو لكش لمجأ يف هداجيإو . ةفطن نم ناسنإالا قلخ نإف ؟ نيهاربلاو لئالدلا حوضو

 دعب نيدلا مويب بيذكتلا ىلإ كوعدي يذلا اف « ءازجلاو ثعبلا ىلع لجو زع هللا ةردق ىلع لئالدلا حضوأ
 نيلداعلا لدعأب . عدبأو قلخ يذلا هللا سيلأ ىأ #نيمكاحلا مكحأب هللا سييلأ» ؟ نيها نيهاربلا هذه

 نم كلذ ىلع انأو ىلب : لاق اهأرق اذإ ناك هلك يبنلا نأ ثيدحلا ىو ! ؟ دابعلا نيب ًالصفو ًءاضقو اكح

 . نيدهاشلا

 : يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةغالتلا
 تيبو ماشلا امههعضوم دارأ «نوتيزلاو نيتلاو» لحملا ةدارإو لاحلا قالطإب يلقعلا زاجملا ١

 حجارلا لوقلا ىلع سدقم ا
 . «نيلفاس لفسأ# نيبو «ميوقت نسحأ# نيب قابطلا -
 . «نيمكاحلا مكحأ# قاقتشالا سانج ٠

 !؟ «كبذكي امف» باتعلاو خيبوتلا ىف ةدايز باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا -

 ؟ «نيمكاحلا مكحأب هللا سيلأ# يريرقتلا ماهفتسالا -

 . ملعأ هللاو «نيمكاحلا مكحأ . . نيلفاس لفسأ . . نيمألا دلبلاط عصرملا عجسلا - 5

 ال لاقف . ًاديدش ًابح هتجوز بحي ناك ٠ يمشاهلا ىسيع » نأ يبطرقلا ماميالا ركذ : 1

 ًانزح نزحف . ينتقلط تلاقو هنع تبجتحاف ! ! رمقلا نم نسحأ ينوكت مل نإ ًاثالث قلاط تنأ :

 نم عيمج لاقف . مهاتفتساو ءاهقفلا رضحتساف «ربخلا هربخأو « روصنملا » ةفيلخلا ىلإ بهذو 0

 . ١75/7٠ ىيسولألا ريسفت (؟). 8 يبطرقلا ريسفت (1)



 قلعلا ةروس (ةك) همه.

 ال كلام : روصنملا هل لاقف أتكاس ىقب دقف ةفينح يبأ باحصأ نم ًادحاو الجر الإ . تقّلُط دق : رضح
 سيلف «ميوقت نسحأ يف ناسنإلا انقلخ دقل# ىلاعت هللا لوقي : نينم ملا ريمأ اي لجرلا هل لاقف ؟ ملكتت

 . اهجوز ىلإ اهدرو . تقدص لاقف « ناسنإالا نم نسحأ ء يش

 « نيتلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 د# ا # *

 كم لا رؤس م 2
2 

 : ةيتآلا اياضقلا جلاعت يهو ةيكم «أرقإ ةروس# ىمستو قلعلا ةروس

 . هللا رماوأ ىلع هدرمتو لاملاب ناسنإالا نايغط عوضوم : ًايناث

 . ةالصلا نع ِةيككلوسرلا هيهنو « لهج يبأ » يقشلا ةصق : ثلا

 هركابو 510131 جعل و تارقلا اذهتلا زب ميركل هلوصر لعن هللا لضف نايت ةروسلا تادعاا#

 كبر مساب أرقإ# ميكحلا ركذلا تايآب يحولا هيلع لّزنت ثيح « ءارح راغب هبر دبعتي وهو ءامعنلا لوأب

 . «ملعي مل ام ناسنإلا مّلع. .ىلإ . .قلخىذلا

 ةمعن ببسب هللا رماوأ ىلع هدرمتو « ءارثلاو ةوقلاب ةايحلا هذه ىف ناسنإلا نايغط نع تثدحت مث 2ع

 لانيل هبر ىلإ ةدوعلاب هتركذو ٠ ءامعنلا دحجي نأ ال ؛ هلاضفإ ىلع هبر ركشي نأ هيلع بجاولا ناكو . ىنغلا

 . * ىعجرلا كبر ىلإ نإ + ىنغتسا هار نأ + ىغطيل ناسنإالا نإ الك# ءازجلا

 كنا يرينا عل واوا وب اجا ودوم

 امك « هنايغطو هلالض ىلع رمتسا نإ باقعلا دشأب : رفاكلا ب كلذ ديعوب ةروسلا تمتخو هب



 دما نوثالثلا ءزجلا

 ىلإ «ةيصانلاب ًاعفسنل هتني مل نثل الكإ» ميثألا مرجملا كلذ ديعو ىلإ ءاغصإالا مدعب ميركلا لوسرلا ترمأ
 : #برتقاو دجساو هعطت ال الك ةروسلا ماتخ

 ملعلا نرتقيل.ةدابعلاو ةالصلاب تمتخو . ملعتلاو ةءارقلا ىلإ ةوعدلاب ةروسلا تأدب دقو دب

 1 ماتخلا عم ءدبلا قسالتيو 4 لمعلاب

 «أعفسنإ محرلاب قلعت اهنأل ةقلع تيمس . دماجلا مدلا يهو ةقلع عمج «قلعإ» : صحفغنللا
 عفسو . ًاديدش ًابذج هتبذجو هيلع تضبق اذإ ءيشلاب تعفس : ةغللا لهأ لاق ةوقو ةدشب بذجلا : عقسلا

 : رعاشلا لاق امدذج هسرف ةيصانب

 "”عفاس وأ هرهم مجلم نيبام مهتيأر حايصلا رثكأ اذإ موق ظ

 . باذعلا ةكئالم مهب دارملاو . عفدلا وهو نبّزلا نم ذوخأم 4ةينابزلا# سأرلا مدقم رعش 4ةيصانلاإ»
 : رعاشلا لاق هشطب دتشا نم ىلع مساآلا اذه نوقلطي برعلاو . دادشلا ظالغلا

 '"اهمولح ماظع بلغ ٌةينابز ىغولا ف نيعاطم .ىوصتلا يف ميعاطم

 ىلصي له ديري  ؟ مكرهظأ نيب ههجو دمحم رفعُي له :ًاموي هباحصأل لاق نيعللا لهج ابأ نأ يور
 . هتبقر ىلع نأطأل كلذك يلصي هتيأر نثل ىزعلاو تاللاو : لاقف . معن : اولاق  مكمامأ دجسيو
 ايف . هتبقر ىلع أطي نأ ديري لبقأف . ىلصي ةقكهللا لوسر دجوف ًاموي ءاجف . بارتلا يف ههجو نر فعألو
 نم ًاقدنخ هنيبو ينيب نإ : لاقف ؟ كل ام :هل ليقف ٠ هيديب يقتيو ٠ هيبقع ىلع صكني وهو الإ هنم مهأجف
 هللا لزنأف ( ًاوضع ًاوضع ةكئالملا هتفطتخال ينم اندول ) : ٍككهللا لوسر لاقف ةحنجأو ًالوهو ء ران
 . "ةروسلا رخآآ ىلإ © . . ىلص اذإ ًادبع . ىهني يذلاتيأرأ»

٠ 
 رم

 اص رس هس ا يا ا 0 كا مج سا 2 ٌّةآء 2م

 © ٍقَلَعْنِم َنَشِإْلاَقَلَح يد َقَلَح ىلا كبَر نارها

 ةوعد هيفو كي يبنلا ىلإ هجو يهلِإ باطخخ لوأ اذه «قّلخ يذلا كبر مسابأرقإ» : نيسيفتلا
 كبر مساب ًانيعتسمو ًاثدتبم نآرقلا دمحم اي أرقإ يأ مالسبالا نيد راعش هنأل . ملعلاو ةباتكلاو ةءارقلا ىلإ
 لاقف ناسنإالا نأشل أبخفت قلخلا رّسف مث . ملاوعلا عيمج دجوأو . تاقولخملا عيمج قلخ يذلا . ليلجلا
 نم تاقولخملا فرشأ وه يذلا . لكشلا عيدبلا ناسنإالا اذه قلخ ىأ «قلع نم ناسنإلا قلخ»
 تاناويح ىلع وتحم ناسنإالا هنم قلخ يذلا ينملا نأ ثيدحلا بطلا تبثأ دقو ةريغصلا ةدودلا يهو ةقلعلا

 نزاخلاو 58/8 ريثك نبا رصتخم رظناو ..ةريره يبأ نع ملسم هجرخأ () . 184/7. يناعملا حور (؟) . 491/8 طيحملا رحبلا )١(
+/ ”3 . 



 قلعلا ةروس (517) هم”

 نامنإلا نإ دلك 55 لعيب رام نلسنإلا لع »28 لَم لع ىلا يد ٌمَركألا َكُبَرَوْأَرف

 هيلا »ثا نس يس

 اَذِإ ادع 59 ئه ىَدْل تيكر ”» ععجرلأ كبر ِإ نإ 55 ةيغَتَس آو و نأ ير حغطيل

 هللا كرابشتف ؛ ًانيذو اسار ال نآوند بوكسركيلا - قيقدلا رهجملاب ىرت اهنإو ؛ نيعلاب ىرث ال ةريغص ناديدو

 تيمس « بطر مد نم ةعطق ةقلعلاو , هل ًافيرشت : ركذلاب ناسنإلا صخ : ٍيبطرقلا لاق "”نيقلاخلا نسحأ

 . ميركلا ميظعلا كبرو دمحم اي أرقا ىأ «مركالا كبرو أرقإ» "هيلع رمت امب اهتبوطرل قلعت اهنأل كلذب
 ملقلاب مَّلع يذلا اوملعي مل ام دابعلا مّلع هنأ همرك لايك ىلع لد دقو « مي درك هينادي الو هيواسي ال يذلا

 نم هنوفرعي اونوكي مل ام رشبلا مّلعو 5 . ملقلاب ةباتكلاو طخلا مّلع يذلا 0 «ملعي مل ام ناسنإلا تللغ

 هنإف ٠ « ملقلاب ةباتكلا ةطساوب هناحبس مّلع ايكف ٠ ملعلا رون ىلإ لهجلا ةملظ نم مهلقنف « فراعملاو مولعلا

 هيف الا ٠  ةباتكلا ملع لضف ىلع ىلاعت هبن : يبطرقلا لاق بتكت الو أرقت ال ايمأ تنك نإو ةطساو الب كملعي

 نيلوألا رامخأ تطبض الو ؛ مكحلا تدق الو مولعلا تنودامو ؛ ناسنإ اهب طيحي ال يتلا ةميظعلا عفانملا نم

 تايآلا هذهو . . "' ا , ةباتكلاب الإ ةكزنملا هللا بتك الو . مهتالاقمو

 راغب دبعتي وهو كلملا هيلع لزن خلك يبنلا نأ حاحصلا يف تبث امك ٠ نآرقلا نم لّرنت ام لوأ يه سمخلا
 هذه نآرقلا نم لزن ءيبث لوأ :ءريثك نبا لاق خلا . . ءىراقب انأ ام : لاقف ءأرقا : لاقف . ءارح
 ىلع هيبنتلا اهيفو  مهيلع اهم هللا معنأ ةمعن لوأو  دابعلا اه هللا محر ةمحر لوأ نهو . تاكرامملا تايآلا

 .ملعلاب همركو هفرشف ٠ ملعي مل ام ناسنإالا مّلع نأ ىلاعت همرك نم نأو . ةقلع نم ناسنإالا قلخ ءادتبا

 لاقف هنايغطو ناسنإالا رطب ببس نع ىللاعت ربخأ مث . . "ةكئالملا ىلع «مدأ م هب زاتما ىذلا ردقلا وهو

 . سفنلا ىوه عابتاو « نايغطلا يف دحلا زواجتيل ناسنإالا نإ ًاقح ىأ #«ىفطيل ناسنإلا نإالكو»

 لامو ةورث اذ حبصأو ؛ ًاينغ هسفن ىأر نأ لجأ نم ىأ #«ىنلغتسا هآر نأ» لجو زع هبر ىلع ربكتسيو

 معجرملا  ناسنإالا اهيأ - كبر ىلإ نإ يأ «ىعجُرلا كبر ىلإ ْنِإ» هلوقب هددهتو هدعوت مث « رطبو رشأ
 لكل ماعوه مث . نايغطلا ةبقاع نم ناسنإالا اذهل ريذحتو ديدهت ةيآلا فو « كلامعأ ىلع كيزاجيف ريصملاو
 ةروسلا ردص لوزن دعب « لهج يبأ : ىف ةروسلا رخآ ىلإ تايآلا هذه تلزن : نورسفملا لاق ربكتم غاط

 ظفللا مومعب ةربعلاو ٍةِآَك لوسرلا ةوادع يف غلابيو 2 هلام ةرثكب ىغطي ناك لهج ابأ نأ كلذو « ةليوط ةدمب

 ىأ رجافلا يقشلا كلذ لاح نم بيجعت « ىسّلص اذ | ًادبع ىهني يذلا تيارأ# 2"”ببسلا صوصخب اال

 فخسأ ام . ةالصلا نع هللا دابع نم ًادبع ىهني ىذلا . ميثألا مرجملا كلذ لاح نع دمحم اي ينربخأ

 ناذيإو ٠ اهنم بيجعتو يغاطلا لاح عينشتو يفت الا هلم ١ درعسلا وبا لاق ! هلعف عنشأ امو . هلقع
 دمحم وه يلصملا دبعلا نأ ىلع نورسفملا عمجأ دقو ؛ «””بجعلا اهنم ىضقي ثيحب ةبارغلاو ةعانشلا نم اهنأب

 . 1١١9 /19 يبطرقلا ريسفت (7) . 0" ص '” ج «ناميالا ”بارحم بطلا » باتك أرقإ (1)

 ناكف « ةقداصلا ايؤرلا يحولا نم قوه للا لوسر هب ءىدب ام لوأ و : تلاق ةشئاع نع ناخيشلا جرخأ (4). ١7٠/15 يبطرقلا ريسفت (5)

 . ثيدحلا « . . ددعلا تاوذ يلايللا هيف - دبعتي يأ - ثنحتيف ءارح يتأي ناكف ءالخلا هيلإ ببح مث حبصلا قلف لثم تءاج الإ ايؤر ىريال

 , 774 /© دوعسلا يبأ ريسفت (7) . 177 ١94/ يبطرقلا ريسفتو 75 /4 يواصلا ةيشاح رظنا (5) . 58 /# ريثك نبا ريسفت رصتخم (ه)



 هر نوئالثلا ءرجلا

 م 2اس سرس ع ساء سو سس سب نل ىلا مص هع 0000000 شل رع وع ب مص ع ع

 را كونو بذك نإ تبءرأ 5 ئوقتلاب سأ وأ ئدملا لع ناك نإ َتبعرأ ند خص

 را اص جا خ6 سا ورم

 عديلف 0 ة ةئطاخ ةبذلك ةيصان 2 ةيصانلاب امََت هَتنَي ل نبل الك هج , ئرب هللا نأب لعب

 قة 5 ب فو داو هعطمال الع هج ةيئابزلا عدتس © هيدا

 "”هقنع ىلع نأطأل ىلصي ًادمحم تيأر نئل : لاق ثيح ٠ لهج وبأ » نيعللا وه هاهبن ىذلا نأو . لك
 نع هاهنت يذلا - كت يبنلا وهو  ىلصملا دبعلا اذه ناك نإ ينربخأ ىأ «ىدمللا ىلع ناك ْنِإ تيأرأ»
 ًارمآ ناك وأ ىأ «ىوقتلاب رمأ ٌوأ# ! ! هلعفو هلوق ىف ةميقتسملا ةقيرطلا ىلع . ًايدتهم ًاحلاص ةالصلا

 ىذلا يبغلا اهيأ كهلبأ اف ! ! ""هاهنتو هرجزت فيك . داشرلاو ىدهلا ىلإ ًايعاد , ديحوتلاو صالخإلاب
 مث ! ؟ اذه بجعأ امو ! ؟ داشرلاو ىدهلا ىلإ ,عاد ٠ بينم ردتهم عيطم هلل دبع : هفاصوأ هذه نم يهنت

 . نآرقلاب بذك نإ دمحم اي ينربخأ يأ «ىّلوتو بذك ْنِإ تيأرأ» لاقف هلك لوسرلا باطخل داع
  هلاوحأ ىلع علّطم هللا نأ يقشلا كلذ ملعي ملأ يأ «ىرسي هللا نأب ملعي ملأ» ناميالا نع ضرعأو
 مل نئل ًالك# لاقف هرجزو هعدر مث ! ؟ هابغأو هلهجأ ام هليو ! ! اهيلع هيزاجيسو « هلاعفأل بقارم

 , لوسرلا ىذأ نع هتني مل نئل هللاوف , هلالضو هيغ نع « لهج وبأ » رجافلا اذه عدتريل يأ «وهتني

 - سأرلا رعش مدقم هتيصانب هنذخأنل ىأ «ةيصانلاب ًاعفسنل» لالضلاو رفكلا نم هيلعوه اًيعءفكيو

 . بذاك ةيصانلا هذه بحاص ىأ «ةئطاخ ةبذاك ةيصان# اهيف هفذقنو ةدشو مفنعب رانلا ىلإ هنرجنلف
 ف ءىطاخلا بذاكلاو , زاحب ةئيطخلاو سىذكلاب اهفصوو : ليهستلا يف لاق مارجيالاو بونذلا ريثك . رجاف

 عديلف# ””دصق نودب هلعفي ىذلا ء ءىطخملاو « ًادمعتم بنذلا لعفي يذلا ءىطاخلاو . اهبحاص ةقيقحلا
 ةكئالملا . منهج ةنزخ اوعدنس ىأ «ةينابزلا عدنسإ» مهب رصنتسيلو هيدان لهأ عديلف ىأ #هبيدان

 اي اذه نع كمخأ ملأ : لاقف ماقملا دنع ِلصي وهو 16 يبنلا ىلع رم لهج ابأ نأ ىور « دادشلا ظالغلا

 لهأ رثكأل ينإ هللاو ! دمحم اي ينددهت ءيش ىأب : لهجوبأ لاقف . لوقلا ةقيدللا لوسر هل ظلغأف ! دمحم

 هتذخأل هيدان اعدول : سابع نبا لاق «ةينابزلا عدنس » هّيدان عديلف» هللا لزنأف ًايدان اذه ىداولا
 هيلإ كاعد اهف دمحم اي هعطت الو . رجافلا اذه عدتريل ىأ #«هعطت ال السك# «”هتعاس نم باذعلا ةكئالم

 ىفو كبر ىلإ كلذب برقتو . كتالصو كدوجس ىلع بظاوو ىأ #برتقاو دجساو» ةالصلا كرت نم
 . ©( دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ » ثيدحلا

 : يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هَغاللَتلا

 نأشب ماتهالا ديزمل «مركألا كبرو أرقا : لاق مث . . كبر مساب أرقا» لعفلا راركتب بانطإالا ١

 ةيطع نبا رايتخا وهو . فَي دمحم وه ىوقتلاب رمأ وأ , ىدحلا ىلع وه يذلا نأ رهاظلا وه اذه (؟) . مدقتملا لوزنلا ببس رظنا )١(
 : فيعض وهو . يهانلا ىف اهنأ ىلإ يرشحمّرلا بهذو . روهمجلاو

 . هحيحص يف ملسم هاور (8) . 19//١79 يبطرقلا ريسفت (5) . 7.9 /5 ليزنتلا مولعل ليهستلا (*)



 ردقلا ةروس (819) 24

 : ملعلاو ةءارقلا

 . *قلعؤ»و 4قلخ» نيب صقانلا سانجلا " 
 . «ملعي مل ام ناسنإالا مّلعل بلسلا قابط -*

 ًايخفت كاهني : لقي ملو لي هللا لوسر نع دبعلاب ىّنك «ًأدبع ىهني ىذلا تيأرأ# ةيانكلا -

 . هردقل ًايظعتو هنأشل

 ؟ «ىدهلا ىلع ناك نإ تيأرأ» ؟ «ىهني يذلا تيأرأ» يهانلا نأش نم بيجعتلل ماهفتسالا  ه

 . ًازاجم اهيلإ بذكلا دنسأف ءىطاخ اهبحاص بذاك ىأ «ةثطاخ ةبذاك ةيصانإ ىلقعلا زاجملا -

 . قلع نم ناسنإالا قلخ . قلخخ يذلا كبر مساب أرقاط لثم عصرملا عجسلا 1

 « قلعلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت د

 رشا 1

 رئاس ىلع ردقلا ةليل لضف نعو  ميظعلا نارقلا لوزن ءدب نع تئدحت دقو . ةيكم ردقلا ةروس #6

 لج يرابلا اهضيفي يتلا « ةينابرلا تاحفنلاو . ةيسدقلا تايلجتلاو راونألا نم اهيف ل ء روهشلاو مايألا

 عولط ىتح راربألا ةكئالملا لوزن نع تئدحت ايك نيبملا نآرقلا لوزنل ًاميركت ١ نينم ؤملا هدابع ىلع العو

 ! ! رهش فلأ نم هللا دنع ريخ يه « ردقلا ةميظع ليل نم اهل ايف « رجفلا

 50 ا

 ردقلا ةليل ىف زجعملا نآرقلا اذه نلزثأ نحن يأ 001 انإ»: رتسقمللا



 همه نوئالثلا ءزجلا

 رم او سل مصاص و مال حج سررو ب اص جى ص

 نْذِإب ايف حورلاو ةبالملا لَرََت يد ِرْبَت فلآ نِمريَحِرِدَمْلا هليل يرْدَقْلآ هَليلاَم َكِئَرْذَأآَمَو

 يح ِرْجَقْلآ لطم نَح ّىه مدَلَس ير أ لك نم مسير
 حوللا نم هلازنإ نآرقلا لازنإب ُدارملاو , اهفرشو اهردقو اهمظعل ردقلا ةليل تيمس : نورسفملا لاق فرشلاو
 : سابع نبا لاق امك ةنس نيرشعو ثالث ةدم يف ضرألا ىلإ ليربج هب لزن مث « ايندلا ء ءاهسلا ىلإ ظوفحملا

 بسحب ًالصفم لزن مث , ايندلا ء ءامسلا نم ةزعلا تيب ىلإ ظوفحملا حوللا نم ةدحاو ةلمج نآرقلا هللا لزنأ

 اهرمأل ميخفتو ميظعت «ردفلا ةليل ام كاردأ امو» 2 "'هللا لوسر ىلع ةنس نيرشعو ثالث يف عئاقولا

 اهربخل قيوشتلاو اهل ميظعتلا ليبس ىلع اذهو : نزاخلا لاق ؟ فرشلاو ردقلا ةليل ام دمحم اي كملعأ امو ىأ
 ىلاعت لاقف هجوأ ةثالث نم اهلضف ركذ مث 0 فيلا ؟ اهلضف غلبمو اهردقب كملع غلبي ءيش ىأ : لاق هنأك

 عا بره عل نب شمل واقرقلا نرسل هللا ره كسا نمر د دلل نالذ

 فلأ يف لمعلا نم ٌريخ ردقلا ةليل ف حلاصلا لمعلا : نورسفملا لاق اهيف ميركلا نآرقلا لازنإ فرش نم
 بجعف بجعف . رهش فلأ هللا ليبس يف دهاجو حالسلا سبل الجر نأ يور دقو . ردقلا ةليل اهيف سيل رهش

 ممألا رصقأ يتمأ تلعج : : بر اي لاقف هتمأل هلع هللا لوسر ىنمتو . كلذ نم نوملسملاو هللا لوسر

 . رهش فلأ نم كتمألو كل ٌريخ ردقلا ةليل : لاقو . ردقلا ةليل هللا هاطعأف ! ! ًالامعأ اهلقأو « ًارابعأ

 لوألا هجولا وه اذه . 2 رهش فلأ نمريخ اهمايقو اهمايصو اهلمع : دهاجم لاق ”لجرلا كلذ اهيف دهاج

 ةكئالملا لزنت يأ «رمأ لك نم مهر نذإب اهيف حورلاو ةكتالملا لّرنتإ ىلاعت لاق م اهلضف نم
 ةنسلا ىلإ ةنسلا كلتل هاضقو هللا هرّدق رمأ لك لجأ نم مهبر رمأب ةليللا كلت يف ضرألا ىلإ ليربجو

 علطم ىنح يه مالسإ# ىلاعت هلوق ثلاثلا هجولاو . اهلضف نم يناثلا هجولا وه اذهو « ةلباقلا

 هللا ردقي الو « نينم ملا ىلع ةكئالملا اهيف مّلست . رجفلا عولط ىلإ اهموي لوأ نم مالس يه يأ «رجفلا
 . ناسنإالا ينبل ةمالسلاو ريخلا الإ اهيف

 : يلي اهف اهزجون عيدبلاو نايبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةغالتلا
 ١ - اهرمأل ًايخفتو « اهنأشب ءانتعالا ىف ةدايز « تارم ثالث ردقلا ةليل ركذب بانطوالا .

 ؟ هردقلا ةليل ام كاردأ امو» ميظعتلاو ميخفتلا ضرغب ماهفتسالا -
 ةلالج ىلع هبنيل ةكئالملا دعب ليربج ركذف «حورلاو ةكئالملا لزنت# ماعلا دعب صاخلا ركذ
 راق

 تانسحملا نموهو «رجفلا . رمأ , رهش . ردقلا لثم تايآلا سوءرل ةاعارم لصاوفلا قفاوت - 4
 . ملعأ هللاو ةيظفللا ةيعيدبلا

 6 ردقلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 ؟ا/ه /4 نزاخلا ريسفت (5) . 1. ١4/ يبطرقلا و "809 /” ريثك نبا رصتخم رظنا )١(

 . 584 / ريثك نبا ريسفت رصتخم (4) . دهاجمو سابع نبا نع اذه ىور (*”)



 كولا

 اا يل

 ةروّسأ | -كذي ناد

 : ةينالا اياضقلا جلاعت يهو 4 ةيندم #نكي مل ةروسو» ىمستو ةنيبلا هر وس دلي

 : ِهِلكَي دمحم ةلاسر نم باتكلا لهأ فقوم - ١

 1 العو لج هلل ةدابعلا صالخإ عوضوم - ؟

 . ةرخآلا يف ءايقشألاو ءادعسلا نم لك ريصم -"خ

 3 يلع هللا لوسر ةوعد نم مهفقومو « ىراصنلاو دوهيلا ١ نع ثيدحلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا

 نورظنتني اوناكو . نامزلا رخآ ثوعبملا يبنلا فاصوأ اوفرع نأ دعبو « هراونأ تعطسو ّقحلا مهل ناب نأ دعب
 . اودناعو اورفكو « هتلاسرب اوبذك لسرلا متاخ ثعب |لف .٠ هئيجمو هتثعب

 , ريبكلا يلعلا هلل « ةدامعلا صالخإ و وهو َ ناعالا رصانع نم ماه رصنع نع ةروسلا تثدحت مث 5

 لاعفألاو لاوقألا عيمج يف هجوتلاو 4 دصقلاو 3 ركذلاب العو لج هدارفإو ) نايدألا لهأ عيم ةئ فا ىذلا

 يف مهدولخو . نيكرشملاو باتكلا لهأ ةرفك نم  ةيربلا رش  مارجبالا لهأ ريصم نع تثدحت امك #
 5 ميعنلا تانج يف مهدولخو - ةيربلا ريخ - ةيلاعلا لزانملا باحصأ . نينم ولا يصم نعو ٠ ميحجلا ران

 . نيملاعلا برل مهصالخإو مهتعاط ءازج « نيحلاصلاو . ءادهشلاو ٠ نيقيدصلاو 3: نيينلا عم

#6 

 كفو . باتكلا كف هنمو حفلا : كفلا لصأو . نيلئاز نيهتنم «نيكفنم» : حتفغنللا
 #ةميق# تاهبشلاو لطابلا نع ةهزنم «ةرهطم# ةعطاقلا ةلالدلاو . ةحضاولا ةجحلا 4ةنّيبلا# لاخلخلا
 نم قلخلا «ةيربلا# ليملا : فنحلا لصأو . قحلا نيدلا ىلإ لطابلا نع نيلئام «ءافنح# ةلداع ةميقتسم

 . قلاخلا ىأ ءىرابلا هنمو ٠ قلخلا هللا أرب : مهوق



 ةمما/ نوئالثلا ءزجلا

 م هس

 000 ةسييلا مبين 9 0 لح : 2 1 م نيك رار تكلا م اورَمَك يذل نكي 7

 2 0 < ةم قف سس 6 ري موق. و ا

 2 مضر سل دو ركل صرص رص نو رج ج

 هللاب اورفك نيذلا . دوحجلاو رفكلا لهأ نكي مل ىأ «اورفك نيذلا نكي ملط : ريسيفللا
 . باتكلا لهأ ىراصنلاو.دوهيلا نم ىأ «نيكرشماو باتكلا .لفهأ نمإ هلوقب مهنيب مث , هلوسربو

 م امع نيهتنمو نيلصفنم ىأ «ةنيبلا مهيتأت ىتح نيكفتم# مانصألاو ناثئوألا ةدبع نيكرشملا نمو

 نم لوسر # هلوقباهرسف ذهلو لَو دمحم ةثعب يهو . "'ةحضاولا ةجحلا مهيتأت ىتح « رفكلا نم هيلع

 أرقي ىأ «ةرهطم ًافحص اولتي#» ىلاعت هللا دنع نم لسرملا لكي دمحم ةلاسر يه ةنيبلا هذه يأ هللا

 يأ : يبطرقلا لاق بتكي الو أرقي ال يمأ لكي يبنلا نأل . بلق رهظ نع لطابلا نع ةهئزنم افحص مهيلع
 ال ًايمأ ناك مالسلا هيلع هنأل باتك نع ال هبلق رهظ نع اهولتي . بوتكملا نم فحصلا نمضتت ام أرقي

 : ةداتق لاقو ةلالضلاو ء قافنلاو ,. كشلاو ء روزلا نم «ةرّهطم# : سابع نبا لاق »أرقي الو بتكي

 لطابلا نم قحلا نيبت . اهيف جوع ال ةميق ماكحأ اهيف ىأ « ةمّيق بتك اهيف» 9 لطابلا نع ةرهطم
 ةبوتكملا ماكحألا بتكلاب دارملاو . نآرقلا اهيف بتكي يتلا سيطارقلا فحصلاب دارملا : ىواصلا لاق

 مل نم ىلاعت ركذ مث . . ةمدقتملا هللا بتك ةرمث عمج نآرقلا نأل #ةميق بتك اهيف# لاق انو ء اهيف
 يأ «ةنيبلا مهتءاج ام دعب نم الإ باتكلا اوتوأ نيذلا قّرفت امو لاقف باتكلا لهأ نم نمؤي
 ىلع ةلادلا « ةححضاولا ةجحلا مهتءاج ام دعب نم الإ . ِِكَي دمحم نأش ىف ىراصنلاو دوهيلا فلتخا امو

 لهأ ىلع عينشتلا ةياغل ةقوسم ةيآلاو : دوعسلا وبأ لاق مهبتك يف هب دوعوملا لوسرلا هنأو . هتلاسر قدص

 . لاخلا ةستو .قحلا حوضو دعب الإ نكي مل مهقرفت نأ نات مهتايانج ظيلغتو . ةصاخ باتكلا

 مهءاج امذعب نم الإ باتكلا اوتوأ نيذلا فلتخا امو# ىلاعت هلوقك « ةيلكلاب راذعألا عاطقناو

 امو . قح هنأ اوملع ام دعب نم الإ هلك دمحم انديس ةوبن يف اوفلتخا ام ىأ : ليهستلا يف لاقو 04 ملعلا

 امو ظ "”هركذ نم مهبتك يف نودجي امب , هتوبن ةحص نوملعي اوناك مهنأل ركذلاب انه باتكلا لهأ صخ

 نآرقلاب كي هللا لوسر مهاتأ دقف . اهيلع اوناك يتلا ةلالضلاو رفكلا وه دارملا ذإ مولعم هنكل ؟ اذام نع نوكفنم مهنأ ةروسلا ركذت مل )١(

 . ىدتها نم مهنم ىدتهاو . نمآ نم مهنم نمآف ناميالا ىلإ مهاعدو . ةيلهاجلا نم هيلع اوناك امو مهكرشو مهتلالض محلنيبف ؛نيبملا

 لهأو نيكرشملا : نيقيرفلا نم نمآ نميف ةيآلاو . مهيلإ كي هثعب لبق مهرفك نع نيلصفنم اونوكي ملو ء ةلالضلاو ةلاهجلا نم هللا مهذقنأف
 . "47/4 يواملا ةيشاح (4) . ةحفصلاو قباسلا عجرملا سفن (”) . ١47/58 يبطرقلا ريسفت (؟) . باتكلا

 . 7١7/4 ليزنتلا مولعل ليهستلا (1) . 77/// دوعسلا يبأ ريفت ()



 ةنيبلا ةروس (548) هم4

 يسر مدس -

 59-5 يسحب تلخلصلا ا اقرأوا نها لإ هج 000

 00 هه مس كو مسلح 7 05 لا 97 رص سل ساس

 نأب الإ ليجنإالاو ةاروتلا يف اورمأ ام مهنأ لاحلاو ىأ 4نيدلا هل نيصلخ#م هللا اودبعيل الإ اورمأ
 و [وكتعفا 00 مهنكلو ٠ العو لج هلل ةدابعلا نيصلخم +: ةلحو هللا اوالتعت
 اهإ اودبعيل الإ اورمأ امو  ميرم نب حيسملاو هللا نود نم ًابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختا# ىلاعت لاق
 نيد «٠ ميهاربإ نيد ىلع نيميقتسم ٠ مالسوالا نيد ىلإ اهلك نايدألا نع نيلئام ىأ «ءافنح# «ًادحاو
 نابناو ومار ىأ «ةاكّرلا اوتؤُيو ةالّصلا اوميقيو# نيلسرملا متاخ هب ءاج يذلا « ةحمسلا ةيفينحلا

 نع اهيقحتسمل ةاكزلا اوطعيو « اهبادأو اهعوشخو اهطورشب اهتاقوأ ىف . لمكألا هجولا ىلع ةالصلا اودؤي
 روكذملا كلذو يأ «ةمُيقلا نيد كلذو# ؟”اههفرشل ةاكزلاو ةالصلا ًصخو : ىواصلا لاق سفن بيط
 ال اذاملف - مالسمالا نيد - ةميقتسملا ةلملا نيد وه « ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو . صالخإالاو ةدايعلا نم

 اورفك نييذلا نإ لاقف رارقلاو ءازجلا راد يف « رارشألاو راربألا نم لك لآم ىلاعت ركذ مث ؟ هيف نولخدي

 هيلع دمحم ةوبنبو نآرقلاب اوبذك نيذلا نإ ىأ «اهيف نيدلاخ توج راو نيكزشلاو باكل لهأ نم

 ًاذيأ اهنف نككاف و + منهج ران يف ةمايقلا عوي مهعيمج ءالؤغ ناثوألا ءديعو ىرايصتلاو درهبلا نا عالعلا

 0 لاق قالطإالا ىلع قلخلا رش مه كئلوأ ىأ «ةيربلا رسش مه كدكوأ » نوتومي الو اهنم نوجرخي ال

 نأ ىلع ًاهيبنت باوجلاف ؟ لعافلا مساب 4نيكرشملاو» . لعفلا ظفلب «اورفك» ركذ مل : ليق نإف : رخفلا
 ثعبمب نيرقمو . ليجنإلاو ةاروتلاب نيقدصم اوناك مهنأل . رمألا لوأ نم نيرفاك اوناك ام باتكلا لهأ

 . نائوألا ةدابع ىلع اودلو مهنإف نيكرشملا فالخمب ءالسلا هيلع هثعبم دعب كلذب اورفك مهنإ من ْوِلكَي دمحم

 نم اوقرس مهنأل قارسلا نم رش ىأ رصحلا هدانا © وبلا رعتتا كارا كارتر . ةمايقلاو رشحلا راكنإو

 رقم ركذ املو . ”قلخلا ىلع قح لا قيرط اوعطق مهنأل . قيرطلا عاطق نم رشو يك دمحم ةفص هللا باتك
 نيذلا نينم ؤملا نإ يأ «تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ لاقف ءادعسلا رقم هدعب ركذ . ءايقشألا

 اهأربو هللا اهقلخ يتلا ةقيلخلا ريخ مه يأ «ةيربلا ريخ مه كئلوأ# لامعألا حلاصو ناميالا نيب اوعمج

 ندع تانج ةحلاصلا لامعألاو ناميالا نم اومدق ام ىلع ةرخآلا ىف مهماوث ىأ «ميه.ر دنع مهؤازجإ

 ىأ «ًادبأاهيف نيدلاخ» ةنجلا راهنأ اهروصق تحت نم ىرجت ةماقإ تانج يأ «رابنألا اهتحت نم يرسجت

 اوضرو مهنع هللا يضر# عطقني ال مئاد ميعن يف مهو . اهنم نوجرخي الو نوتومي ال . ًادبا اهيف نيثكام
 نم مهاطعأ امي هنع اوضرو . تاح اصلا لعفو تاعاطلا نم ايندلا ىف اومدق امب مهنع هللا يضر ىأ «هنع

 . 48/51 يزارلل ريبكلا ريسفتلا (7) . 51 /4 نيلالجلا ىلع ىواصلا ةيشاح (1)



 همة نوئالثلا ءزجلا

 ينص ع رع سارع 04

 42, هبر ىثخ نم كلذ
 . هاقتاو هللا فاخ نمل نسحلا باوثلاو ءازجلا كلذ ىأ «هبر يشخ نمل كلذ# تاماركلاو تاريخلا

 . هالوم ةيصعم نع ىهتناو

 : يلي ايف اهزجون نايبلاو عيدبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةغالتبا
 ًافحص ولتي هللا نم لوسرو هلوقب اهلصف مث «تةئيبلا مهيتأت ىتحإ» ليصفتلا مث لامجإلا - ١

 , # ةرهطم

 .«ةيربلا رشإ»و م ةيربلا ريخ#» نيب قابطلا - ١

 فحصلا هزنت هبش ثيح ةراعتسا اهيف ةرهطم ةظفل «ةرهطم افحص ولتي» ةيحيرصتلا ةراعتسالا

 . ساجنالا نع اهتراهطب لطابلا نع
 نيبو ةيآلا «# . . باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا نإ» راجفلا باذعو راربألا ميعن نيب ةلباقملا - 4

 . ةيآلا «تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلا نإ

 «ةيربلا رش . ةيربلا ريخ « ةميقلا « ةنيبلا» لثم ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو لصاوفلا قفاوت ©

 نع ءاينغألا ىنغأ انأ ) : يمدقلا ثيدحلا ىف ءاج دقو ةدابعلا بل وه صالخالا : كسبت
 : ماسقأ ةثالث ىلا لامعألا ءاملعلا مسق دقو ( هكرشو هتكرت ىريغ هيف كرشأ ًالمع لمع نمف « كرشلا

 3 اهتدهع نع جرخ ةين نودب اهكرت نإف تايهنملا امأو 3 دودرم ضحم ءاير لمعلاف هللا هجو ريغل ةينلا

 لكآلاك تاحابملا امأو . اهكرت ىلع اروجأم ناك هللا هجو ءاغتبا اهكرت نإو « اهكرت ىف رجأ هل نكي ملو

 . رجأ اهيف هلف هللا هجو ةينب اهلعف نإو . رجأ اهب نكي مل ةين ريغب اهلعف نإف . كلذ هبشو عامجلاو مونلاو
 « ةدابعلا ىلع ةوقلا لكألاب دصقي نأ لثم « هللا هجو هب دصق اذإ ةبرق ريصي نأ نكمي حابم لك نإف

 . مارحلا نع ففعتلا عامجلاب دصقيو

 « ةئيبلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

«#0 4# 4# 



 01ةرْوْس 69
 راكي اكيرإو

 ويلا تعدين
 موي دئادشو لاوهأ نم اهيف امل « ةيكملا روسلا هبشت اهبولسأ ف يهو « ةيندم ةلزلزلا ةروس

 ,حرص لك كدني ثيح « ةعاسلا يدي نيب نوكي ىذلا فينعلا لازلزلا نع ثدحتت انه يهو « ةمايقلا

 جارخإك « ناسنرالا هل شهدني ام ةبيرغلا ةبيجعلا رومألا نم لصحيو . خسار لبج لك راهنيو , خماش
 ناسنإ لك ىلع اهتداهشو , ةضفو بهذ نم ةنيمث زونك نم اهنطب يف ام اهئاقلإو ٠ ىتوم نم اهيف ام ضرألا
 امك ٠ بيهرلا مويلا كلذ بئاجع نم اذه لكو ءاذكو اذك « اذك موي تلمع : لوقت اهرهظ ىلع لمع امب

 يقش نيب ام فانصأ ىلإ مهماسقناو « رانلا وأ ةنجلا ىلإ رشحملا ضرأ نم قئالخلا فارصتا نع ثدحتت
 . ديعسو

 وهو لقث عمج , اهفوج يف نيذلا ىتوملا عاهلاقثأ» ًافينع أكيرحت تكرح «تلزلز» : ّستتغللا
 ناك نإو « ا لقث وهف ضرألا نطب ىف تيملا ناك اذإ : شفخألا لاق «مكلاقثأ لمحتو#» هنمو ليقثلا ءىيشلا

 رداصلاو « يتآلا دراولاف 5 دورولا دض رودصلاو « جرخو فرصني «ردصي# ()اهيلع لقث وهف اهقوف

 . نيقرفتم يأ ًاتاتشأ اوبهذ : لاقي تش عمج نيقرفتم ًاتاتشأ» فرصنملا

 يم فار ضرألا تر اَذِإ

 تب رطضاو ء ًافينع ًاكيرحت ضرألا تكرح اذإ يأ «افازلز ضرألا تلزلز اذإ» : راسقتلا

 نإ مكبر اوقتاو» ىلاعت هلوقك بابلألا عزفيو بولقلا عطقي ًازازتها اهيلع نمب تزتهاو « ًاديدش ًابارطضا
 : لوقي هنآك ًاليوهت «اههازلزإ اهيلإ ةلزلزلا فاضأ امنإ : نورسفملا لاق «ميظع ءيش ةعاسلا ةلزلز

 برطضتو « اعباتتم اكيرحت كرحنتو لزلزتت ةعاسلا مايق دنع كلذو ؛ اهمرج مظع ىلع اهب قيلت يتلا ةلزلزلا

 . 08/١ ريبكلا ريسفتلا )١(



 كي نوثالثلا ءزجلا

 0 - 5 0 سا مس 0 ا ا

 رسم ع ما موك د ريب اعو ع يو 2001

 68 رايح يل لاققب لنتب نق مج نتف اري نأ ألاف ب 5002

 23 9 رس د َلاَقْتم لمعي نمو

 ضرألا تجرخأو# ©»عالقو ءانبو رجشو لبج نم اهرهظ ىلع ام يقلت ىتح نكست الو . اهيلع نمي
 رذنم لاقو اهاتوم تجرخأ : سابع نبا لاق ىتوملاو زونكلا نم اهنطب ىف ام ضرألا تجرخأو ىأ «ام اقثأ
 نم ةناوطسألا لاثمأ اهدبك ذالفأ ضرألا يقلت ) ثيدحلا ينو ("اهاتومو اهزوتك تيبرخأ >نيعس ذرا
 ء يمحر ان تعطق اذه يف لوقيف عطاقلا ءيجيو . تلتق اذه يف لوقيف لتاقلا ءيجيف ٠ . ةضفلاو بهذلا

 ام ناسنإالا لاقو » © (ًائيش هنم نوذخأي الف هنوعدي مث . يدي تعطق اذه يف لوقيف قراسلا ءيجيو

 كلذ لوقي ! ؟ اهنطب يف ام تظفلو « ةميظعلا ةلزلزلا هذه تلزلزت ضرألل ام : ناسنإالا لاقو ىأ ؟ جاه

  ةمايقلا موي  بيصعلا مويلا كلذ ىف يأ «اهرابخأثّدحت مئمويإ» ةعيظفلا ةلاحلا كلت نم ًابجعتو ةشهد
 يبأ نع ٠ اهرهظ ىلع عنص امب ناسنإ لك ىلع دهشتو « رشوأ ريخ نم اهيلع لمع امب ربختو ضرألا ثدحتت
 هللا : رق ؟اهرابخأ ام نوردتأ ) لاقف «اهرابخأ ثدحئرنئثموي# : ةقيهللا لوسرأرق : لاق ةريره

 موي لمع : لوقت , اهرهظ ىلع لمع امب ٍةمأ وأ ردبع لك ىلع دهشت نأ اهرابخأ نإف : لاق ٠ ملعأ هلوسرو
 ردحأ نم سيل هنإو ؛ مكمأ اهنإف ضرألا نم اوظفحت ) ثيدحلا يفو «© ( اهرابخأ هذهف «اذكو اذك « اذك
 هللا نأ ببسي رابخإلا كلذ يأ «اهل ىحوأ كبر َنأب8 ( هب ةربخ يهو الإ ًارشوأ ًاريخ اهيلع لماع

 دهشتو ىصاعلا وكشت يهف . اهيلع ىرجعو ثدح ام لكب قطنت نأ اهل نذأو ؛ ك1 اذرا تيسحم
 كلذ يف يأ هًاتاتشأ سانلا ردصي رائمويإ» ريدق ءيش لك ىلع هللاو « هيلع ينثت :و عيطملا ركشتو « هيلع
 : ةنجلا ىلإ نيميلا تاذ لخآف . ًاقرف ًاقرف نيقرفتم نوفرصنيو . باسحلا فقوم نم قئالخلا عجري مويلا

 لمعي نمف# رش وأ ريخ نم مهلامعأ ءازج اولانيل يأ «مهلابعأ اوريل# رانلا ىلإ لامشلا تاذ ذخآو

 قليو ةمايقلا موي هتفيحص ىف هدجي .٠ بارتلا نم قرذ ةنز ريخلا نم لعفي نمف يأ «هري ًاريخ قرذ لاقثم
 مث ضرألا ىلع كتحار تعضو اذإ : سابع نبا لاقو لمنلا ٌرغصأ ةرذلا : يبلكلا لاف هيلع ةءازع

 لعفي نمو يأ «هري ًارش ةرذ لاقثم لمعي نمو» 0 ةرذ بارتلا نم هب قصل امم دحاو لكف « اهتعفر
 يف ىلاعت هللا هبرض لثم اذهو : يبطرقلا لاق هيلع هءازج قليو كلذك هدجي . بارتلا نم مرد ةنز رشلا نم

 . ؟”#ةرذ لاقثم ملظي ال هللا نإ » ىلاعت هلوق لثموهو « ةريبك الو ةريغص مدآ نبا لمع نم لفغي ال هنأ

 : يلب ايف اهزجون نايبلاو عيدبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هغالببلا

 ١ - «اهلازلز» عيظفتلاو ليوهتلل ةفاضإلا .
 يذمرتلا هجرخأ (4) . هحيحص ىف ملسم هجرخأ (”) . 5٠9 /"' ىسولألا ريسفت (7) . 78٠/4 نزاخلاو 7١7/4 ليهستلا رظنا )١(



 تايداعلا ةروس ).١.٠( هو

 :.:كيكوتلا و -ريرقتل هلا ةدايزل 4« ضرألا تجرخأو# ر امضرالا ماقم ىف راهظيالا - ؟

 ؟ كاهل ام ناسنإلا لاقو# بارغتسالاو بجعتلل ماهفتسالا - ”

 . «اهازلز . . تلزلز#» قاقتشالا سانج - 4

 . * . . ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو# نيبو * . . ًاريخةرذ لاقثم لمعي نمف# نيب ةلباقملا - ©

 اهل ىحوأ . اهلاقثأ . اهازلز» لثم توقايلاو ردلا وأ كيبسلا بهذلا هنأك عصرملا عجسلا -

 لئس نيح ةّذافلا ةعماجلا . ةرذ لاقثم لمعي نمفإ ةيآلا هذه وكيلا لوسر ىمس تذ ةلدييئاكو
 ٠ هري ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف ةعماجلا ةذافلا ةيآلا هذه الإ ًائيش اهيف هللا لزنأ ام : لاقف رمُحلا ةاكز نع

 . يراخبلا هجرخأ «هري ًارش ةرذ لاقثم لمعي نمو

 « ةلزلزلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 يم رعت نايك زي هللا ليس ل نيد اجمل لح رع كدت يفر رب ةكي تايحاعلا هروح#

 ا كومو ماكل ديك توف ةعرس اهودع دنع اه عمسيف . ءادعألا
 نأ ىلع هللا دنع اهلضفو اهفرشل ًاراهظإ  ةازّغلا ليخب مسقلاب ةروسلا تأدب دقو «. رايغلاو سارتلا

 دوحجلاو نارفكلا اذهل نلعم وهو . هئامعن ضويفو هئالآل دوحج « هيلع ىلاعت هللا ةمعنل روفك ناسنالا

 نأ نايبب ةميركلا ةروسلا تمتخو . لايلل ديدشلا هبحو ناسنإالا ةعيبط نع تئدحت امك ٠ هلاقمو هلاح ناسلب

 . حلاصلا لمعلا عفني :ي امنإو . هاج الو لام ةرخآلا يف عفني الو . ءازجلاو باسحلل هللا ىلإ قئالخلا عجرم

 عادم اخ



 مؤ + نوثالتلا ءرجلا

 نيح حدكت ليخلاو : ةرتنع لاق تدع اذإ ليخلا سافنأ توص : حبضلا «احّبض» : ىتفنللا
 هللا ةمعنل دوحج روفك «دونك# رابغلا : عقنلا «ًاعقن# نجيه «نرثأ» ("ًاحبض توملا ضايح يف حبضت

 : رعاشلا لاق اهركشي ملو اهرفك اذإ ةمعنلا دنك نم

 "دعب لاجرلا ءامعنل ًادونك نكي نمو لاجرلا ءامعنل دونك
 . هالعأ هلفسأ تلعج اذإ عاتملا ترثعب نم بلقو ريثأ «رثعب»

 يجرح اساس

 لس تعا ليج يحس يحج

 نطسوف يداَعَقَت هبت مجد احّبص ت تاريغملاف يد احد تليروملآق جي اعْبَس تيدَعْلآَو

 رم“ وج محو

 مج ديد ربط ]بحل ,منإ و يح ديَِسَل َكلَذ لعرهنِإو يد مج دونَكَل ءهبرل نسشإلا نإ 02 اعمب ءدب
 ريب ب رس

 م صآ_ ركلصس جس

 87ج ريب ذيموج مهي مهر نإ هيج رودصلا ىفام صحو م ٍروُبَقْلفاَمَرْثَعب اَذِإ مي القأ *

 . ودعلا ىلع ركلا يف تاعرسملا نيدهاجملا ليخب هسفأ يأ «احّبض تايداعلاو» : راسييفللا
 اهحبض كلذف ْحأ 1 حأ : تلاق تدع اذإ ليخلا : سابع نبا لاق حبضلا وه ريهج توص اهسافنأل عمسي

 دنع اهسافنأ توص وهو ًاحبض حبضتو ودعلا وحن ودعت يتلا ةازغلا ليخب هناحبس مسقأ : دوعسلا وبأ لاق

 ةراجحلا ىلع اهرفاوح عقوب ضرألا نم رانلا ررش جرخت يتلا ليخلاف يأ «احّدق تايروملافإ» "”اهودع
 سمشلا عولط لبق حابصلا تقو ودعلا ىلع ريغت يتلا ليخلاف ىأ «ًاحبص تاريفغملاف» ىرحلا ةدش نم

 اهانه نومحححو .ودعلا مهب رعشي الئل ًاليل نودعي اوناك . تاراغلا ىف ٌداتعملاوه اذه : يسولألا لاق

 يف .ودعلا ةدشل فيثكلا رابغلا ليخلا تراثأف ىأ «ًاعقن هب َنرئأف» «”نورذي امو نوتأي ام اوريل

 طسو نحبصأو . ءادعألا عومج هب نطسوتف يأ ياعم هب نّطسوف#» هب نرغأ يذلا عبضوملا

 يف نيدهاجملا ليخ وهو هب مسقملل أبظعت « ةثالث رومأ ىلع ةثالث ماسقأب ىلاعتو هناحبس مسقأ . . ةكرعملا

 رشتف ٠ حابصلا تقو ءادعألا ىلع ريغتو . اهرفاوحب رانلا حدقتو . هللا ءادعأ ىلع عرست يتلا « هللا ليبس
 ناسنإلا نإ» هلوق يهف اهيلع مسقأ يتلا رومألا امأ . عزفلاو بعرلاب هبيصتف ودعلا طسوتتو « رابغلا

 لاقو هللا معنل دحاج : سابع نبا لاق نارفكلا ديدش « هبر معنل دحاحل ناسنرالا نإ ىأ «دوتنكلهبرل

 3 دونك لع دهاشل ناسنإالا إو ىأ «ديهشل كلذ ىلع هنإو+ (”هعنلا ىسي نيو بئاصملا ركذي : نسحلا

 ىلع صيرح لاملل بحلا ديدشل هنإو ىأ «ديدشل ريخلا بحل هنإو# هيلع هرثأ روهظل هدحجي نأ ردقي ال

 لاقف هفوخ هلاعفأ حئابق هيلع ددع نأ دعب مث . . سعاقتم فيعض همعن ركشو هللا ةدابع بحل وهو . هعمج

 نم اهيف ام جرخخأو روبقلا ىف امرت اذإ لهاجلا اذه ملعي الفأ يأ «روبقلا يفامرثعب اذإ ملعيالفأ»

 . "5. يبطرقلا (0) . 5١6 /. يناعملا حور (4) . /ه دوعسلا وبأ (") . ٠ /؟ . يبطرقلا (5) . 7١6 /*. ىسولألا )١(



 ةعراقلا ةروس 23 )٠١١(

 اوناك يتلا ايافخلاو رارسألا نم رودصلا ىف ام زربأو عمجو يأ «رودملا ين ام لصحو» تاومألا

 رفوأ هيلع مهي زاجمو . لوعنصي اوناك ام عيمجي ملاعل مهر نإ ىأ «ريبخل دتموي مه مُر نإ » اهنورسي
 وهف . ديدهتلاو ديعولا دصقب . ءازجلا موي هنأل  ةمايقلا موي - - مويلا كلذ ىف مهب هملع صخ امو . ءازحلا

 . هريغو مويلا كلذ يف مهم ملاع ىلاعت

 : يلي اهف اهزجون نايبلاو عيدبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تمضت : ةغالتبلا

 نإ» «ديدشل ريخلا بحل هنإو» «دونكل هبرل ناسنإالا نإ لثم عضاوم يف ماللاو نب ديكأتلا - ١
 . نايبلاو ريرقتلا ىف ةدايز «ريبخل رلئموي مهب مهبر

 . «ًاحبص» و «ًاحبضإ» كلذكو «ديدشلا» و «ديهشل» نيب ماتلا ريغ سانجلا - ؟
 ؟ «روبقلا يف ام رثعب اذإ ملعي الفأ» ديعولاو ديدهتلل يراكنإالا ماهفتسالا

 ىلع مهزاجي يأ ةازاجملا ىنعم «ريبخ» ظفل نمض «ريبخ ذئموي مهب مهبر نإ» نيمضتلا - 4
5 

 عجسلا » ىمسيو . خلا «روبقلا ء.رودصلا» و «ديدش . ديهش» لثم لصاوفلا قفاوت
 . ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو ( عصرملا

 « تايداعلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مث »

 « و +

 يه -هب ©

 اهيف نوكي امو .ءاهدئادشو ةرخآلاو 5 اهاوهأو ةمايقلا نع ثدحتت يمهو ٠ ةيكم ةعراقلا ةروس

 شارفلاك بيهرلا مويلا كلذ يف مهراشتناو . روبقلا نم سانلا جورخك . ماظع لاوهأو ثادحأ نم

 1 مهعزفو مهتريح ةدش نم ماظن ريغ ىلع نوبهذيو نوثيجي 3 كانهو انه رشتتنملا . رياطتملا



 كا نوثالثلا ءزجلا

 0 ع ا ولا ما ا ب عخوو م ا

 ؟ بيصعلا مويلا كلذ ىف رشبلا لاح نوكي فيكف . فودنملا فوصلاك تراص ىتح

 ءادعس ىلإ قلخلا ماسقناو ٠ سانلا لامعأ اهب نزوت يتلا نيزاوملا ركذب ةميركلا ةروسلا تمتخو *
 عامسألاو بولقلا عرفت ادعو ةعراقلاب ةميركلا ةروسلا تيمسو (« اهتفخو نيزاوملا لقت بست ءايقشأو

 . الوهم

 اهلاوهأب قئالخلا عرقت اهنأل اهب تيمس « ةمايقلا ءامسأ نم مسا «ةعراقلا» : : ست غللا
 عقو اذإ . ةرفافلا مهترقفو ةعراقلا مهتعرق : برعلا لوقت « ةوقو ةدشب برفلا عرقلا لصأو . اهعازفأو

 منهج مسا « ةيواهحلا# عوبصملا وأ ناولألا وذ فوصلا *نهيعلا# قرفتملا رشتنملا « ثوثبملاو عيظف رمأ مهم

 . نوطقسي ىأ اهب نووبي سانلا 10

 سمو مرم م,” 2 را رص ع جام

 اه ثوُثَبَمْلا شارفْلاك سائلا نوكم موي( ةعراَقْلاام ٌَكنَرْدَأ آمو نح ُهعِراقْل ام »46 عقلا

 ةعاظفلا يف اهنإ ؟ ةمايقلا يه ءيش أو ةمايقلا يأ «ةعراقلا ام ٌةعراقلا» : رثسيفتلا
 يف داز مث لا ا ةعأ يهف ناسنا مهو اهغلبي الو . لايخ اهكردي ال ثيحب ةماخفلاو

 اهوه ىف ةعراقلا نأش ام كملعأ ءيش يأ يأ ؟ «ةعراقلا ام كاردأ اموؤ» لاقف اهنأشل ليوهتلاو ميخفنتلا

 تاومسلا يف رثؤتف . ةميظعلا مارجالا يف رّثؤت لب . بسحف بولقلا عزفت ال اهنإ ؟ سوفنلا ىلع
 سمشلا ىفو « راثتنالاب بكاوكلا فو . فسنلاو كدلاب لابجلا ىفو ٠ ةلزلزلاب ضرألا ىفو . قاقشنإالاب

 بولقلا عرقت اهنأل ةعراق ةمايقلا تيمس : دوعسلا وبأ لاق كلانه ام ريغ ىلإ رادكنالاو ريوكتلاب رمقلاو
 . ليوهتلل ًاديكأت #ةعراقلا ام# ريمضلا عضوم رهاظلا عضوو 5 عازفألاو لاوهألا هدومي عامسألاو

 ام كاردأ امو# هلوقب اهتعاظفو اهلوه دكأ مث . ةعاظفلاو ةماخفلا ىف يه بيجع ءيش ىأ ىنعملاو

 اذه دعبو . . ")دحأ ةيارد اهلانت داكت ال ثيحب . قلخلا مولع ةرئاد نع اهجورخ نايبب ؟ «ةعراقلا
 سانلا نوكي مويإ» ىلاعت هلوقب نايبلاو حيضوتلا ءاج ٠ اهلاوحأ نم ءىش ةفرعم ىلإ قيوشتلاو فيوختلا
 انه رشتنم قرفتم شارف مهنأك . نيعزف مهروبق نم سانلا جرخي امدنع ثدحي كلذ يأ «غثوشبملا شارفلاك
 انهه ثعبلا تقو قلخلا ىلاعت هبش : يزارلا لاق ةريخلاو عزفلا ةدش نم ضعب ف مهضعب جومي ٠ . كانهو

 مل راث اذإ شارفلا نآلف . شارفلاب هيبشتلا هجو امأ . رشتنملا دارجلاب ىرخأ ةيآ ىفو .٠ ثوغبملا شارفلاب

 )١( 73م1 /© دوعلا وبأ .



 ةعراقلا ةروس 045 )5١١9(

 مو 20 ةّيضار ةّيع فره ه١ هيوم تقل اَمأَف ي> شوُفَنمْلا نعل لاب نونو
 مربع مص ص كت هم ماع مو بم ويس م رغم الوب يسد ء جد ءلس
 79 ةيماح ران ير هيهام كشرذأ امو (ة) ةيواه ,همأف يد ,هنيزاوم تفخ نم

 . اوعزف اوثعب اذإ مهنأ ىلع لدف ؛ ىرخألا ةهج ريغ ىلإ بهذت اهنم ةدحاو لك لب « ةدحاو ةهج ىلإ هجتي
 اذإ سانلا كلذكف . ًاضعب هضعب بكري دارجلا ءاغوغك نوحبصي « ةرثكلا ىف وهف دارجلاب هيبشتلا هجو امأو

 ”«ضعب يف جومي رثئموي مهضعب انكرتوإ ىلاعت هلوقك شارفلاو دارحلاك ضعب يف مهضعب جومي اوثعب
 ريصتو يأ لوهملا مويلا كلذ تافص نم يناثلا فصولا وه اذه #«شوفنملا نهعلاك لابجلا نوكتو»
 دنع رياطتملا فوصلاك نوكت ىتح ءوجلا ىف رياطتتو اه ؤازجأ قرفتت « رياطتملا رثتنملا فوصلاك لابجلا
 لابجلا يف ترَّنأ ةعراقلا كلت نأ ىلع ًاهيبنت ٠ لابحلا لاحو سانلا لاح نيب عمج افإو : يواصلا لاق فدنلا
 فيعضلا ناسنإالا لاح فيكف « ةفلكم ريغ اهنوك عم فودنملا فوصلاك ريصت ىتح « ةبلصلا ةميظعلا
 ديعسو يقش ىلإ مهماسقناو ٠ مويلا كلذ يف سانلا ةلاح ىلاعت ركذ مث ! ! باسحلاو فيلكتلاب دوصقملا
 وهف# هتاثيس ىلع هّئانسح تدازو « هتانسح نيزاوم تحجر ىأ «هثيزاوم تلقث نم اًمأف» لاقف

 تخ نم اًّمأو» ميعنلاو دلخلا نانج يف . ديعس ديغر ءينه شيع ىف وهف ىأ «ةيضار ةشيع يف
 هنكسمف يأ 4ةيواه همأفإ اهب دتعُي تانسح هل نكي ملوأ . هتائيس نع هتانسح تصقن ىأ «هئيزاوم
 ءالؤه يوؤت منهج رانف . هعزفمو دلولا ىوأم مألا نآل ًامأ اهامس . اهرعق يف ىوبي منهج ران هريصمو
 : دوعسلا وبأ لاق اهيلإ دالوألا مآلا مضت امك اهيلإ مهمضتو ٠ مهمأ ىلإ دالوألا ىوأي امك . نيمرجملا

 اهيف نووبم رانلا لهأ نأ يور « اهاوهم دعبو اهقمع ةياغل اهب تيمس . رانلا ءامسأ نم مسا «ةيواه
 مث ؟ ةيواحملا ام كملعأ امو ىأ ليوهتلاو ميخفتلل ماهفتسا ؟ «هيهام كاردأ امو» ”ًافيرخ نيعبس

 ران يأ ةرارح نإف . دوهعملا دحلا نع تجرخ دق « ةرارحلا ةديدش ران يه ىأ «ةيماح رانإل هلوقب اهرّسف
 . همركو هلضفب اهنم هللا انراجأ « منهج ةرارح لداعت ال دوقولا مظعأ اهيف يقلأو ترعّس اذإ

 : يلي ايف اهزجون نايبلاو عيدبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هالات

 ؟ #«هيهام كاردأ امو» ؟ «ةعراقلا ام كاردأ اموط ليوهتلاو ميخفتلل ماهفتسالا - ١

 ١ - لاقي نأ لصألاو ؟ «ةعراقلا ام * ةعراقلا» ليوهتلاو فيوختلل ريمضلا ناكم رهاظلا عضو :
 ظ ؟ يه ام ةعراقلا

 هجو فذحو هيبشتلا ةادأ تركذ «ثوثبملا شارفلاك سانلا نوكي# لمجملا لسرملا هيبشتلا

 اهريس ةفخو اهرياطت ىف ىأ *شوفنملا نهعلاك» هلثمو . ةلذلاو فعضلاو « راشتنالاو ةرثكلا ىف ىأ هبشلا

 "ينغ كاسرف ىفسف ٠

 همأف» هلوقب دارملا نأ ةداتق نع لقثو « 787 /© دوعسلا يبأ ريسفت (”) 2. 1417/4 ىواصلا ةيشاح (7) . 7/7 ١/ ريبكلا ريسفتلا )١(



 0317 نوثالثلا ءزجلا

 هنيزاوم تفخ نم امأو# هلوقب اهلباق مث «ةيضار ةشيع يف وهف هنيزاوم تلقث نم امأفإ» ةلباقملا - 5
 . ةيعيدملا تانسحملا نموهو # ةيواه هما

 . يزاجم دانسا هيفف اهبحاص اهب ضار ىأ «ةيضار ةشيع يف وهف» يلقعلا زاجملا

 وهف هنيزاوم تلقث نم امأف# ىلاعت هلوقف رخآلا ىف هتبثأ ام ريظن لك نم فذحي نأ وهو كابتحالا 5

 ةشيع# اهيف ركذو «ةئجلا همآف» لوألا نم فذح 4#ةيواه همأف هنيزاوم تفخ نم امأو ٠ ةيضار ةشيع يف

 ام ريظن لك نم فذحف #ةيواه همأفإ» ركذو «ةطخاس ةشيع ىف وهف# ةيناثلا ةيآلا نم فذحو 4ةيضار

 . ةميركلا ةروسلا يف حضاو وهو . ريخألا فرحلا ىف لصاوفلا قفاوت -

 اهيف بوتكملا فحصلا هيف نزوت . ناسلو ناتفك هل يقيقح نازيملا نأ ىلع روهمجلا: هسملت
 لامعآألابو . ةنسح روص ىلع ةحلاصلا لامعألاب ىتؤي هنأ سابع نبا نع ىورو . تائيسلاو تانسحلا

 . يقش هتائيس تحجر نمو . دعس هتانسح تحجر نمف « نازيملا ف عضوتف . ةحيبق روص ىلع ةئيسلا

 . ملعأ هللاو

 كير كلا روس (»
 ئراكازناذيأو

 مر از ار دع حض

 ماطح عمج ىلع مهبلاكتو « ةايحلا تايرغمب سانلا لاغشنا نع ثدحتت يهو . ةيكم رثاكتلا ةروس #

 . روبقلا ىلإ روصقلا نم مهلقنيف « ةتغبو ةأجف مهيتأيو . مهتعتم مهيلع توملا عطقي ىتح « ايندلا

 لمعلا قودنص ّرِبَقلاو ةتغب يتنأي توملا

 مهلاغتشاب . مهئطخ ىلع مهل ًاهيبنتو . سانلل ًافيوخت راذنإلاو رجزلا ةروسلا هذه ىف رركت دقو #
 . «نوملعت فوس الك مث . نوملعت فوس الك ةيقابلا نع ةينافلاب



 رثاكتلا روس (١٠؟) 5

 الو اهزوجي ال يتلاو . ةرخآلا ىف اهنوقليس يتلا لاوهألاو رطاخملا نايبب ةميركلا ةروسلا تمتخو

 د#إ ةوخا 4#

 . ىومل رد ! ماخلا ءىشلا نع فارصنالاو لغشلا : ءاهإلا ديجي :ىيكفغللا

 : رعاشلا لاق ربقلا ممجووبقلاو 3 وقم ضروتلا يا عا د اع ةرثكب يهابتلا

 روخصلاب رمباقملا قوف اوَنَب اوقيمأ اذإ روصقلا لهأ ىرأ

 روبقلا ىف ىتح ءارقفلا ىلع ارخفو. ةاهفاكفا هلآ نبأ

1 0 
 دحر رل ا هلا سم

 م رم واس ساس اس ا لا الا رار سس

 َنوُملعَت ول الك يح َنوسلَعَت ٌفوس الك مث جد نوسلعت فوس الك يح َرَِعمْلأ رز قس جاكت ركدهلا

 2 ميعنلآ نع ذبموي نلكسنل مع يد نقبل نبع انور مم د محلا َنوَرَتل يد ِنيِقَيْلآ لع

 نع لاجرلاو دالوألاو لاومألاب رخافتلا سانلا اهيأ مكلغش يأ عر ةاكثلا مكاهأ + : راس يملا
 ف متتفدو ٠ توملا مككردأ ىتح يأ «رباقملا مكرر ىتح# ةرخآلل دادعتسالا نعو . هللا ةعاط

 نع دالوألاو لاملا ة راكب ءاهابلا محل علل يبطرقلا لاق خيبوتلاو ظعولا هب داري ربخ ةلمجلاو . رباقملا

 سانلا اهمأ اوعدترا أ“ ديدهتو رج #«نوملعت فوسألك» )٠( باقملا يف متنفدو منام ىتح . هللا ةعاط

 . هللا بنج يف مكطيرفتو مكلهج ةبقاع نوملعت فوسف ؛ ديفي الو عفني ال امب لاغتشالا نع اورجزناو

 ديدهتلاو رجزلا ىف ةدايز . ديعو رْإ ديعو «نرملعت فوسًالكمث» يقابلا نع ينافلاب مكلاغشناو

 : سابع نبا لاق هدئادشوهلاوهأ  متنياعو توملا مكب لزن اذإ مكرخافتو مكرئاكت ةبقاع نوملعت فوبب يأ

 ةرخآلا يف يأ 4نوملعت فوس ًالك مث ربقلا يف باذعلا نم مكب لزني ام 4نوملعت فوس ًالكؤ

 ملعلا متملع ولف اورجزتاو اوعدترا ىأ «نيقيلا ملع نوملعت ول ًالك» «07نساذعلا مكب لح اذإ

 مكاهأ امل كلذ متفرعول يأ ليوهتلا دصقل فوذحم «ولو##» باوجو « ءارتما الو هيف كش ال يذلا يقيقحلا

 ول ) : لكيلاق ايك اهدئادشو ةرخآلا لاوهأ نع ايندلا ميعنب متعدخ املو « هللا ةعاط نع ايندلاب رثاكتلا

 فوذحم «ولإ» باوجو : ليهستلا يف لاق ثيدحلا '" (ًاريثك متيكبلو ًاليلق متكحضل ملعأ ام نوملعت
 ام مظعأ عماسلا ردقيف . ليوهتلا دصقل فذح امنإو « ةرخآلل متددعتساو مترجدزال نوملعت ول : هريدقت

 مكب ىدامتو . اهئاغتياو ةرخآلا بلط نع . اهترهزو اهميعنو ايندلا بح مكلغش : ىلاعت لوقي : ريثك نبا لاقو 158/7. يبطرقلا )١(
 . يراخبلا هاور ثيدح نم ءزج (”) . 177/7١ يبطرقلا (؟) . اهلهأ نم مترصو رباقملا مترزو « توملا مكءاج ىتح كلذ



 043 نوثالثلا ءزجلا

 مكنأب دك ْوَأو مسقأ ىأ «*ميحجلا َنوُرَتل 8 «رانلا ىلع اوفقو ذإ ىرت ولو ىلاعت هلوقك 27هلابب رطخي
 هب ددشو . ديعولا هب دكأ ء رمضم مسق باوج اذه : ىسولألا لاق ًانيقيو ًانايع ميحجلا نودهاشتس

 «نيقيلا نيع اهنورتل مث ميحجلا نورتل هللاو يأ "”ًايخفت هماهيإ دعب هورذنأ ام هب حضوأو , ديدهتلا

 مهوتل ًايفن 4 نيقيلا نيعإ» هلوقب ديكوتلا داز : رحبلا يف لاق ةينيعلا ةدهاشملاب ةيقيقح ةيؤر اهنورئل مث يأ

 ايندلا ميعن نع ةرخآلا يف نلأستل مث يأ «ميعنلا نع رذئموي نلأستل مئ# "”ىلوألا ةيؤرلا يف زاجملا

 . شرفمو . بكرمو . برشمو ؛ معطم نم هب ذذلتي ام رئاسو 3 ةحصلاو نمألا نم

 : يلب ايف اهزجون نايبلاو عيدبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةغالاتبلا

 خيبوتلاو ريكذتلا ىلإ هتقيقح نع ربخلا جرخ دقف هرئاكتلا مكاحلا» خيبوتلاو ظعولا ١

 «مثؤو ب هفطعو #نوملعت فوس الك مث . نوملعت فوس الك# راذنإالاو ديدهتلل راركتلا - ١

 ال كل لوقأ مث كل لوقأ : هدبعل ميظعلا لوقي امك . لوألا نم غلبأ يناثلا نأ ىلع هيبنتلل
 5 مثب فطعف و ةرياغملا ةلزكع ل غلبأ هنوكلو 3 لعمت

 . سوءرلا هل بيشت ام متيأرل يأ #نيقيلا ملع نوملعت ول» ليوهتلل «ول# باوج فذح

 5 لاوهألاو دئادشلا نم سوفنلا هل عٍزفتو

 . لوهلا ةدش نايبل «اهنورتل مثاط 4نورتل» لعفلا راركتب بانطإالا -

 , متم ىتح دارملاو روبقلا ةرايزب توملا نع ىنك «رباقملا مترز ىتحو» ةيانكلا

 . ةيعيدلا تانسحملا نموهو تايآلا سوءرل ةاعارم لصاوفلا قفاوت -

 أرقي وهو كي هللا لوسر ىلإ تيهتنا : لاق ريُِمَشلا نب هللا دبع نع ىذمرتلا ىور: ةسنت
 . تينفأف تلكأ ام الإ كلام نم كل لهو . يلام . يلام مدآ نبا لرقي» :لاقف «رثاكتلا مكاملأ» ةيآلا هذه

 ؟ ؛ تيضمأف تقدصت وأ « تيلبأف تسبل وأ

 وه اذإف ٠ ةليل وأ موي تاذ كي هللا لوسر جرخ ):لاق ةريره يبأ نع ملسم ىور : هكحفيطل
 : لاق . هللا لوسر اي عوجلا :.الاق ؟ ةعاسلا هذه |مكتويب نم امكجرخأ ام : ٍكلاقف ,ء رمعو ركب يبأب
 ل , هعم اوماقفاوموقف ! ايكجرخأ يذلا ينجرخأل هديب يسفن ىذلاو انأو

 بهذ : تلاق ! نالف نيأ : لكك هللا لوسر اهل لاقف « ًالهأو ًابحرم : تلاق ةأرملا هتأر الف . هتيب ىف

 مركأ مويلا دحأ ام هلل دمحلا : لاق مث هيبحاصو هللا لوسر ىلإ رظنف ىراصنألا ءاج ذإ « ءاملا انل بذعتسي

 . 0808/8 طيحملا رحبلا (7) . "78 /". يسولألا (؟) . ؟5/4١ ليهستلا (1)



 رصعلا ةروس .< )*٠١(

 -نكسلا د ةيدملا ذخأو « اولك : لاقف بطرو رمتو رسب هيف  دوقنع قذعب مهءاجف قلطناف . ينم ًافايضأ

 الف ٠ اوبرشو قذعلا كلذ نمو ةاشلا نم اولكآف ةاش مهل حبذف ! بولحلاو كايإ : يلع هللا لوسر هل لاقف

 3 ةمايقلا موي ميعنلا اذه نع نلأستل هديب يسفن ىذلاو : : رمعو ركب يبأآل هلك هللا لوسر لاق اوورواوعبش

 . ( ميعنلا اذه مكباصأ ىتح اوعجرت مل مث عوجلا مكتويب نم مكجرخأ

 ( رثاكتلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت
 * ا *

 ءاس ءاس اه ساما سا سه ده هاه ساه أه اها هاه هاش هاه سامان سام اس إم هاش ا عاوا ع اها. ءاجع عام ها ل

 يح معلا روس ()
 ”ءجلئايناآو

 وأ ناسنالا ةداعس اسبس حيضوتل 3 نايبلاو راجيإالا ةياغ ف تءاج دقو « ةيكم رصعلا ةروسس

 . هرامدو هنارسخ وأ ةايحللا هذه يف هحاجنو . هتوامش

 . بئاجعلا فانصأ نم هيف امو « ناسنإالا رمع هيف يهتني ىذلا نامزلا وهو رصعلاب ىلاعت مسقأ #:
 فصتا نم الإ . ناصقنو ةراسخ ىف ناسنإلا سنج نأ ىلع . هتمكحو هللا ةردق ىلع ةلادلا ربعلاو
 يهو «ربصلاب ماصتعالا©و «قحلاب ىصاوتلا»و «حلاصلا لمعلا» و «نامييالا» يهو ةعبرألا فاصوألاب

 ةروسلا هذه ىوس هللا لزني ملول ' هللا همحر يعفاشلا مامإالا لاق اذهلو 3 نيدلا ساسأو 4 ةليضفلا سسأ

 لس ص دب ص در 3

 ميجا رمل ا هلم سب
 ص

| 

 مرج 6 نس رس ب 0 يس

 ًاوصاوتو يحلب أاوصاوتو تلحلاصلا أوامتو أونما«َنيدلآ اَّلِإ د رسخ ىنل نَسنإلآَنِإ حر رصَمْلأَو

 022 ربصلاب
 فانصأ نم هيف امل نامزلاو رهدلاب مسقأ يأ «رسُح يفل ناسنإلا ّنِإ . رصعلاو» : ركيسيمللا



 <. نوئالثلا ءزجلا

 . ةلجآلا ىلع ةلجاعلا لضفي هنال « نارسخ ىف ناسنإالا نأ ىلع . تاظعلاو ربعلاو . بئاجعلاو بئارغلا

 لئالد نم امهيف ال ىحضلاب مسقأ اهك هب مسقأ . راهنلا تاعاس رخآ وه رصعلا : ةداتق لاقو بئاجعلا
 يضمت ةظحل لكف . نانإالا رمع سأر هنأل نامزلاب ىلاعت مسقأ امنإو . . "”ةغلابلا ةظعلاو . ةرهابلا ةردقلا

 لجألا نم صقن ىضم موي لكو اهعطقن مايألاب حرفنل انإ
 امو « احلدبتو لاوحألا فرصتب هيبنتلا نم هيف امل - رهدلا وهو  رصعلاب لجو زع هللا مسقأ : يبطرقلا لاق

 اونمآ نيذلا الإ» "”تاولصلا لضفأ اهنأل رصعلا ةالصب مسق وه : ليقو « عناصلا ىلع ةلالدلا نم اهيف
 سيسخلا اوعاب مج ذي نو زئاملا مه ءال ؤهف 2 لايعألا جامي ناعألا نيب أوعمج يآ #تاحلاصلا اولمعو

 ىصوأ ىأ 4 اوصاوتو» تاللجاعلا تاوهشلا نع ًاضوع تامل اصلا تايقابلا اولدعباو ١ سيفنلاب

 يأ «ربصلاب اوصاوتو#» نمحرلا ةدابعو « قيدصتلاو . ناميالا نم هلكريخلا وهو . قحلاب ًاضعب مهضعب
 راسخلاب ىلاعت مكح . . تامرحملا كرتو . تاعاطلا لعف ىلعو . بئاصملاو دئادشلا ىلع ربصلاب اوصاوتو
 ) قحلاب يصاوتلاو 4 حلاصلا لمعلاو 4 ناعألا : يهو ةعبرألا ءايشألا هذبم ىتأ نم الإ سانلا متيم ىلع

 لمكو ٠ حلاصلا لمعلاو ناميالاب هسفن ناسنإالا لمك اذإ الإ ] نوكت ال ناسنإالا ةاجن نِإف «٠ ربصلاب يصاوتلاو

 هذه صيصخت ىف رسلا وه اذهو . دابعلا ىحو . هللا قح نيب عمج دق نوكيف . داشريالاو حصنلاب هريغ

 5 ةعب رألا رومألا

 : يلي اهف اهزجون نايبلاو عيدبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : 4غالتبلا
 ١ - ءانثتسالا ليلدب سانلا يأ «ناسنإالا نإ# لكلا ةدارإو ىضعبلا فالطإ .

 1 ديوب دياي اووسالالا

 مومع يف لخاد ربصلا نإف مو هلوق دعب «ربصلاب سارا ماعلا دعب صاخل 5
 . ربصلا ةليضفب ةداشإ ركذلاب هدرفأ هنأ الإ . قحلا

 . ةيعيدبلا تائنسحملا نم وهو «رسخ « ربصلا . رصعلا# لثم فلكتملا ريغ عجسلا  ه

 ناك : لاق ةبحص هل تناكو «  ةفيذح يبأ » نع بعشلا يف يقهيبلا جرخأ : هسنت

 «رصعلاو# ةروس رخآلا ىلع اهدحأ أرقي ىتح اقرفتي مل ايقتلا اذإ كب هللا لوسر باحصأ نم نالجرلا

 7١/ ١7/4 يبطرقلا (5) . 609 /8 رحبلا )١(



 نيكي ةركملا ةروس 00 37
 عِتِناَساْضْإو 00

 نعطلاب 3 مهضارعأ نولكأيو ١ سانلا نوبيعي نيذلا نع تئدحت دقو 3 ةيكم ةَرَمْها ةروس 8#

 . ءاهفسلا لعف ءازهتسالاو ةيرخسلابو »2 ءاردزالاو صاقتنالاو

 3 ةايحلا هذه يف نودلخم مهنأك تاورثلا سيدكتو 2 لاومألا عمجب نولغتشي نيذلا تمذ امك

 . ايندلا يف مهدلخيس للملا نأ - مهتلفغ ةرثكو مهلهج طرفل - نونظي

 نيمرجملا مطحت ٠ ًادبأ دمت الأران نولخدي ثيح . ءايقشألا ءاسعتلا ءال ؤه ةبقاع ركذب تمتخو #

 ! ! رقس ران ةمطحلا اهنأل ءرشبلا نم اهيف ىقلي نمو

 لدي « ةلعف ع 4 000 زامل احول يكفلاا

 يدير بطقو اول ناز ا لكس ايلا كلا, تين نيج زان 41 لا)ل نينلاو يجال

 . هقلغأ اذإ بابلا دصوأ نم ةقلغم ةقبطم «ةدص ؤم»

 يتةمطخلا ندب الع جح مخ امنَأ بسمتي مهد ,مددعو الام عجب ىلا يح ةَرمَل ةَره لكل ليو

 هج ُةدَصْؤم مْعانِإ تح 0 علت لآ و ةَدَفومْلا لا اذ يد ٌةَمطْحلااَم ٌكَردَأ آم

 3١ ٍةددَمم دمع يف
 سانلا بيعي نم لكل . رامدو كالهو ديدش باذع يأ 4ةزمل ةزسُم لكل ليو : سسضسفمللا
 ىف ةروسلا تلزن : نورسفملا لاق هبجاح وأ هنيعب هنيعب ًارس مهزملي وأ . مهضارعأ يف نعطيو مهباتغيو



 د, نومالغلا ءزجلا

 ماع مكحلاو . نيربدمو نيلبقم مهبيعيو مهزملب 3 سانلا يف ةعيقولا ريثك ناك هنأل « قيرش نب سنخألا »

 اريثك الام عمج يذلا ىأ «هددعو الام عمج يذلا# ٠ !7تييللا صوصخب ال ظفللا موهمجي 6 ةربعلا نأل

 يف هقفني ملو هددع ىصحأ يأ : ىربطلا لاق تاريخلا نم هعنمقف صقني الئل هددع ىلع ظفاحو ؛ هاصحأو

 اذه نظي يأ «هدلخأ هلام نأ بسحي» ”هظفحو هاعوأف هعمج هنكلو هيف هللا قح دؤي ملو هللا ليبس

 نع عدتربل يأ ,«ةمطخلا يف نبيل ًالك#» تومي ال ايندلا يف ًادلخم هكرتيس هلام نأ هتلفغ طرفل لهاجلا

 ميخفت «ةمطخلا ام كاردأ امو همهتلتو اهيف اهيف ىقلي ام لك مطحت يتلا رانلا يف نحرطيل ءللاوف نظلا اذه

 كاتو ماظعلا مطحت يتلا ةمطحلا اه | ؟ ةميظعلا رانلا هذه ةقيقح ام كملعأ ىذلا امو يأ اهنأشل ليوهتو

 هرمأب ةرعسملا لا ران يه يأ «ةدشولا مللا رات هلوعب اهرسف مث 3 بولقلا ىلع مجهت ىتح ٠ موحللا

 ىتح ةنس فلآ رانلا ىلع دقوأ ) ثيدحلا ىفو 5 أادبأ دمخت ال اهنإف نارينلا رئاسك تسيل 5 ٍيدارإو ىلاعت

 ءادوس يهف )ع تدوسا ىنح هنس ا اهيلع دقوأ مث . تضيبا نىنحح ةنس فلأ اهيلع دقوأ مث .ثرمحا

 : يبطرقلا لاق اهقرحتف بولقلا ىلإ اهعجوو اهلا غلبي يتلا يأ «ةدففألا ىلع علّطت يعلا» "” (ةملظم

 لاق | نوتومي ال مهو تومي نم لاح يف مهنإف ٠ هبيحاص تام داؤفلا ىلإ راض اذإ ] ملألا نآل ةدئفألا صخو

 منهج نإ ىأ «ةدصؤم مهيلع اهنإو» ”تاومألا ىنعم ىف ءايحأ ًاذإ | مهف «ايحي الواهيف تومي الإ ىلاعت
 لسالس يف نفوفوم هو يف يول هَتع يقأو ار ل حور مو شدي ل ؛ مهل شمة

 : ا رع درا ًاناذبإ دمعلا هالو 5 هلع تاكل

 : يلي ايف اهزجون نايبلاو عيدبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هغالتلا

 . ةرمتسم ةداع اهنأ ىلع لدي « ةلعُق ١ ءانب نأل «ةزملو . ةزمه# ةغلابملا ةغيص -

 . ىصحي داكي ال ًأريثك الام يأ هلام عمج» ميخفتلل ريكنتلا - ؟

 . منهج نأشل ًاليوهت ؟ «ةمطخلا ام كاردأ امو ليوهتلاو ميخفتلا - *

 . صقانلا سانجلا ىمسيو ملا و «ةزمهإ نيب ماتلا ريغ سانجلا - 4
 . عجسلاب ىمسيو «ةددمم , ةدقوملا . هدلخأ , هددع# لثم لصاوفلا قفاوت ©

 « ةزمهلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

#2 8 « 

 )١( يبطرقلا رظنا ٠١/  . 187ىزارلاو ١/41 . ) )7ىربطلا ريسفت ٠"/ 188 .

 )*( يبطرقلا ريسفت (4) . فوقوم هنأ حصألاو لاق . ًاعوفرم ةريره يبأ نع يذمرتلا هاور ٠١/ 188 .



 كشنجا شا ريا

 ةبعكلا مده اودصق نيح , ليفلا باحصأ » ةصق نع ثدحنت يهو ء ةيكم ليفلا ةروس #*

 ةهربأ » شيج ىلع لسرأو . مهنأايغطو مهطلست نم هتيب ىمحو . مهروحن يف مهديك هللا درف . ةفرشملا
 اهنكلو « ةريغص ةراجح اهريقانمو اهلجرأ ىف لمحت يتلا ريطلا يهو « هتاقولهم فعضأ هدونجو « مرشالا

 ثدحلا كلذ ناكو « مهرخآ نع مهدابأو هللا مهكلهأ ىتح . ةلتاقلا تاصاصرلا نم ًاريمدتو ًاكتف دشأ

 نم ناكو « ةيداليم ةئامسمحو نيعبس ةنسءهللا دبع نب دمحم تانئاكلا ديس داليم ماع ىف ٠ ماهلا يخيراتلا
 . كك هتوبن قدص ىلع ةلادلا تاصاهرإالا مظعأ

 انني

 يذلا عمجلا نموهو : يرهوجلا لاق ضعب رثإ يف اهضعب تاعامج تاعامج «ليبابأ» : ست تفغللا
 : رعاشلا لاق تاعامجو ًاقرف ىأ ليبابأ كلبإ تءاج : لاقي هل دحاو ال

 ,  "ليبابألا درجلاب ضرألا تلاس ذِإ يتلحار تاوصألا نم دهت تداك
 نأل افصع يمس « ةطنحلا رشقو نبتلاك داصحلا دعب عرزلا قرو «4فصع# رجحتم نيط «ليجس#

 . لامشلا تاذو نيميلا تاذ هقرفتف هب فصعت حيرلا
2 : 2 

 72 يس ٠ رة سس“
 ريب هع #0 لس م ا

 م 00 ا ال ا الا ا ا هم . 0 14 سوع مص 6س مام 2 >2 اا

 موديرت 0 ليبابا اريط مييلع لسراو 0 ليلضت ىف ديك لعجي لأ 0 ليفلا بلحصاب كبر لعف فيك ترلا
 مولا 20 هر ري لا ريس هع 2 سا هع

 0 لوق ام فصعك مهلعجف 2 ليج ني ةداجحب
 أملع ملعتو دمحم اي كغلبي ملأ يأ 4ليفلا باحصأب كبر لمف فيكرتمسلا» : ريمسيغللا
 تببلا ىلع ءادتعالا اودصق نيذلا ليفلا باحصأب ريبكلا ميظعلا هللا منص اذام ,نيعلاب دهاشم هنأك ًاينيقي

 )١( طيحملا رحبلا 8/ 0١١ .



 ١8< نوثالثلا ءزجملا

 اهيلإ فرصي نأ دارأو ءاعنصب ةسينك ىنب ؛ نميلا كلم ع مرشألا ةهربأ » نأ يور : نورسفملا لاق ؟ مارحلا

 « ةهربأ ١» بضغف ( , اهل ًاراقتحا ةساجنلاب اهاردج خطلو ًاليل اهيف طوغتو ةنانك نم لجر ءاجف « 37

 لصو املف ٠ . ةليفلا مظعأ وه ليف مهمدقتي , لايفأ ىلع ريبك شيجب ةكم ءاجو , ةبعكلا مدهب نأ فلحو

 اوويط ةقربأ نكي لع لاعتهللا لسراو:.:هتوريعتو هدتح نم ًاقوحلل لابحلا ىلا اهلهأ رف ةكم نم ًابيرق

 ١ مهتمرف ٠ . هيلجر يف نارجحو هراقنم يف رجح . راجحأ ةئالث رئاط لك عم 5 ًادوس

 رخآ نع مهرمدو هللا مهكلهأ ىتح . ةدماه ةئج هيمريف هربد نم جرخيو لجرلا سأر يف لخدي رجحلا

 لف فيك العو لج هلعف ةيفيكب ةيؤرلا”ةيلعتو : دوعسلا وبأ لاق "نري ربتعمللةربع مهتصق تناكو
 , ةلئاه ةيفيك ىلع اهعوقوب ناذيإالاو , ةثداحلا ليوهتل خلا « كبر لعفامرت ملأ » : لاقي نأب هسفنب ال

 نم كلذ نإف لكك هلوسر فرشو هتمكحو هملع لايكو « ىلاعت هللا ةردق مظع ىلع ةلاد ةبيجع ةةئيهو

 لعجي ملأ# (”ماللسلاو ةالصلا هيلع يبنلا اهيف دلو يتلا ةنسلا ىف تعقو ةصقلا نأ ىور امل تاصاهرإالا

 ! ؟ راسخو ,عايض يف ةبعكلا بيرخت يف مهيعسو مهركم لعجيو مهكلهي ملأ يأ 4ليلضت يف مهديك
 رثإ يف اهضعب ةعباتتم ٠ تاعامج مهتتأ أريط هدونج نم مهيلع طّلسو ىأ «ليبابأ ًاريط مهيلع لسرأو»

 10 ا ا را ا ا ا

 ىأ «لوكأم ف صعك مهلعجف# هتلتق الإ دحأ ىلإ لصت ال ةبقاث تاصاصر اهنأك . رجحتم نيط

 . مهيبأ ةركب نع مهكلهأف « هتئار مث باودلا هتلكأو , حيرلا هب تفصع ىذلا رجشلا قروك مهلعجف
 نأ مهيلع بجي ناكف . مهنع ودعلا عفدب شيرق ىلع هماعنإو . ةبعكلل هللا ةمارك ىلع لدت ةصقلا هذهو
 هثادعأ نم ماقتنالا ىلع هللا ةردق نم بئارغو بئاجع كلذ عم اهيفو « هئامعن ىلع هوركشيو هللا اودبعي

 كلت ء ءيجب ذإ هتوبنب ًاصاهرإ ٠ مالسلا هيلع ديعسلا هدلوم ماع ميظعلا ودعلا كلذ فرص ناك : رحبلا يف لاق

 5 مالسلا مهيلع ءايبنألا ىديأ نيب ةمدقتملا تازجعملاو تاداعلا قراوخ نم . لوقنملا فصولا ىلع رويطلا

 . ©9لتقت اهنأ اهتداع نم تسيل يتلا ريطلا يهو هدونج فعضاأب ىللاعت هللا مهكلهأ دقو

 : يلب ايف اهزجون نايبلاو عيدبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةغالتبلا

 ١ - ةيالا 4 . . كبر لعف فيك رت ملأ» بيجعتلاو ريرقتلل ماهفتسالا .

 ةداشإو ميظعلا يبنلل فيرشت «كبر لعف# ةلالجلا مسا ىلإ هتفاضإب ِةِلكك يبنلل باطخلا - ؟

 . ىلاعت هللا ةردقب

 . هبشلا هجو فذحو ةادآلا تركذ «لوكأم فصعك مهلعجف# لمجملا لسرملا هيبشتلا

 . خلا «ليبابأ ٠ ليجس . ليلضت . ليفلا#» لثم ريخألا فرحلا يف لصاوفلا قفاوت - ؛
 « ليفلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 . 817 /هطيحملا رحبلا (") . 7586 /ه دوعسلا وبأ (؟) . أمال ٠/ يبطرقلاو 45/1 ريبكلا ريسفتلا رظنا )١(



 لا

 سسج بحى دء م بو ا
 نيحم رس د لروس (>) ٠ 1

 35 يلا

 لا د

 ةروُسْلأ يكذب نيب

 يف ةلحر : ناتلحر مهل تناك ثيح . ةكم لهأ ىلع ةليلجلا هللا معن نع ةروسلا هذه تثدحم #

 نيتمعنب اشيرق ىلاعت هللا مركأ دقو « ةراجتلا لجأ نم ماشلا ىلإ فيصلا ىف ةلحرو « نميلا ىلإ ءاتشلا

 اذه بر اودبعيلف» راسيلاو ىنغلا ةمعنو « رارقتسالاو نمألا ةمعن : امه ةريثكلا همعن نم نيتميظع
 5, «فوخ نم مهنمأو ٠ عوج نم مهمعطأ ىذلا ٠ تيبلا

 - ساسوج يلا اح رع كا عام لص سير نع ىو صج 7 7 1 لا رق و ع 2

 علا يو تبا ٌبروُدبَيلَ ج نشل آملا ةلخر ْمهفلإ هج ٍشَرُم نلبإل
 وبسس سس راض ل ربا سأ رمر_مسم#خ

 3» بوخ نم مهنمأ#و جوج نم مهمعطا

 «اودبعيلف» اهدعب يذلا لعفلاب ةقلعتم ماللا هذه «مهقاليإ شيرق فاليالط : رخكسيفللا

 لجأ نم : ىنعملاو ًفاليإ هريغ هفلآو ؛افالإو ًافلإ رمألا لجرلا فلأ : لاقي دايتعالاو ْفلالا ؟فاليإلا» ىنعمو
 ماشلا ىلإ فيصلا يفو « نميلا ىلإ ءاتشلا يف ةلحرلا نم هنوفلأي اوناك ام مهل هريسيتو شيرق ىلع هللا ليهست
 نورفاسي اوناك ثيح . فيصلاو ءاتشلا يتلحر يف ىأ «فيصلاو ءاتشلا ةلحر# ىلاعت لاق اك

 ضرعتي ال نوئئمطم نونمآ مهو « بايإالاو باهذلا ىف نوحبريو ؛ بايثلاو ةمعطألاب نوتأيو « ةراجتلل

 مهنأل هللا لهأ مهو . همرح ناكسو هللا تيب ناريج ءال وه : نولوقي اوناك سانلا نأل « ءوسي دحأ مل

 . مهروحن ىف مهديك 5 ليفلا باحصأ هللا كلهأ املو « مهوملظت الو مهوذؤت الف ؛ ةبعكلا الو

 . رجاتملاو عفانملا كلت تدادزاف ٠ مهل كولملاو ءارمألا ميظعت دادزاو ٠ بولقلا ىف ةكم لهأ عقو دادزا

 «تيبلا اذه بر اودبعيلف# هو ركشيو هودحويل هللا معنب مهريكذتو «٠ شيرق ىلع نانتمالا ءاج كلذلف

 ةليلجلا ةمعنلا هذهل ًاركش مهتدابع اولعجيلو , قيتعلا تيبلا اذه بر « ليلجلا ميظعلا هللا اودبعيلف ىأ



 + نوثالثلا ءزجلا

 : لاق هنأك طرشلا ىنعم نم مالكلا يف ل اودع يلف ءافلا تلخد الو : نورسفملا لاق اهب مهّصخ يتلا
 مهخأل 3 مهيلع همعن رهظأ نم يه يتلا 1 نيتلحرلا مهفاليإ لجأ نم هودبعيلف 3 همعن رئاسل هودبعي مل نإ

 يأ *فوخ نم مهنمآو عوج نم مهمعطأ يذلا# هدعب لاق ادملو 3 عرض الو اهيف عرز الالب يف

 نا و 4 رع كج محار 3 لم دع مدعم دل هللا اذه

 بر# لاق ثيح مالسلا هيلع ميهاربإ ليلخلا مهيبأ ٌةوعد ةكربب كلذ «مهوح نم سانا فطختي وأنمأ

 اذه ةدابعلاب اودرفي نأ شيرق ىلع بجي الفأ #تارمثلا نم مهقزراو# هلوقو «أانمآ ادلب اذه لعجا

 ! ؟ فوخ نم مهنمآو عوج نم مهمعطأ ىذلا 3 ليلحلا هلادلا

 . يلي اهف اهزجون نايبلاو عيدبلا نم ًاهوجو ةيركلا ةروسلا تنمضت : هغالتلا

 نمألا نبو « عوج نم مهمعطأ#» ماعطالاو عوج ا ىو #«#فيصلاو ف ءاتشلا# نيب قابطلا ١

 . #فوخ نم مهنماو# فوخلاو

 . «تيبلا اذه بر# فيرشتلاو ميركتلل ةفاضإلا -

 ةلحر مهفاليبال , تيبلا اذه بر اودبعيل» لصألاو « شيرت فالييالإ» ريخأتلا هقح ام ميدقت - *
 . ةمعنلاب اريكذت فالييالا مدقف #فيصلاو ءاتشلا

 . ميظع رفوخو , ديدش عوج ىأ امهتدش نايبل «4فوخ# ةظفلو «منجو طنا ل وحتاو

 يف هركذ اموهو رض عفد امههدحأ : نيمسق ىلع ماعنإللا نأ ملعإ : رخفلا ماميالا لاق : ةهسنت

 مه بلجو . رضلا مهنع هللا عفد انو « ةروسلا هذه يف هركذ اموهو عفنلا بلج : يناثلاو . ليفلا ةروس

 : تايألا # تينلا اذهأ بر اودبعيلف# ركشلا ءادأو ةيدوبعلاب مهرمأ ناتميظع ناتمعن امهو 3 عفنلا

 « شيرق ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »

 دن 3#



 : امه رشبلا نم نيقيرف نع زاجيإب تثدحت دقو . ةيكم ةروسلا هذه 4#

 . ءازجلاو باسحلا مويب بذكملا « هللا معنل دحاجلا رفاكلا أ

 . هتالصو هلامعأ ىف يئاري لب « هللا هجو هلمعب دصقي ال يذلا قفانملا - ب

 ال هظلغ هنو رجزيو ميتيلا نونيبي مهنأ . ةميمذلا مهتافص نم ىلاعت ركذ دقف : لوألا قيرفلا امأ #

 الو ٠ مهبر ةدابع يف اونسحأ مه الف  ريقفلاو نيكسملا قحب ريكذتلاب ولو ىتح . ريخلا نولعفي الو : ًاييدأت

 نيذلاو 4 اهتاقوأ ىف اهنود ؤي ال نيذلا 4 مهتالص نع نولفاغلا َ نوقفانملا مهف : يناثلا قيرفلا امأو

 تعلشو « ل 1 مما هرتارلا رد را اهب نوموقي

 ايل اطر ثيل

 لت ل م
 ماا ف

 ميس #0 رس د -

 يد ٍنيِكْنمْلا مايط ّلَع ضحيالو ىو منيلا عدب ىلا َكِلَذَف جندل بدعي ىلا ٌتْيَءَرأ
 لال م رع وس رب تح تع

 صا ىلط ص يام ل

 نوعنميو كي نوُءآَر مه َنيدْلا ص لوهان ميتالسص نع مه نيل جييَلَصُمَن

 ران ىلإ نوعدُي مويإف هنمو ًاعفد هعفد يأ اعد هعد : لاقي ةدشو فنعب عفدي عدي» : ص 4كغللا

 ارهسويسب 15 ضايس# 0 يا ضحلا «ضحي» ماعد منهج



 ىأ « ةنعس الو ةنعم هلام 70 برعلا لوقت ةلقلا وهو نعملا نم ليلقلا ءيشلا #نوعاملا# ةلفغ نع هكرت اذإ

 ريغو ولدلاو ردقلاو سأفلاك ةعفنم هيف ام لك نوعاملا : جاجزلاو دربملا لاق . لاملا نم ريثك الو ليلق هلام

 . كلذ

 تفرع له يأ قيوشتلاو بيجعتلل ماهفتسا ؟ «نيدلاب بذكُي ىذلا تيارا» : رخثمسيفللا
 كلذف# هفرعت تدرأ نإ ؟هفاصوأ يه امو وه نم تفرع له ؟ ةرخآلا يف باسحلاو ءازجلاب بذكي يذلا

 الو هملظيو هرهقيو . ةظلغو ةوفجب ًافينع أعفد ميتيلا عفدي يذلا وه كلذف يأ «ميتيلا عدي يذلا

 هلوق ىو : نايحوبأ لاق نيكسملا ماعطإ ىلع ثحي الو يأ 4نسيكسملا ماعط ىلع ضسحب الوإط هقح هيطعي

 ٠ ًالخب ريغ ضحي مل اذإ هنأل ىلوألا باب نم اذهو ٠ ردق اذإ معطي الوه هنأ ىلإ ةراشإ «ضحي الو

 ماعط ىلع ضحي الو» لاق ميل : ليق نإف : يزارلا لاقو "ىرحأو ىلوأ ًالعف كلذ وه كرتي نألف
 لام نم نيكسملا معطي فيكف « . هقح ميتيلا عئماذإ هنأ باوجلاف ؟ نيكسملا معطي الو : لقي ملو «نيكسملا

 , هبلق ةواسقو . هلخب ةياهن ىلع لديو . ةسنخلا ىف ةياهنلا وه اذهو . هريغ لام نم ليخب وه لب ؟ هسفن

 نسمآ ولو . ةمايقلاب بذكي هنأل . هماعطإب رمأي الو نيكسملا معطُي ال هنأ لصاخلاو . "هعبط ةساسخو
 . نيقفانملا نيلصملل باذعو كاله ىأ «نيلصملل ليوف# كلذ هنع ردص امل باسحلاب نقيأو ءازجلاب

 نع نولفاغ مه نيذلا يأ «نوهاس مهتالص نع مه نيذلا» ةحيبقلا فاصوألا هذبم نيفصتملا

  ًاباوث اهل همر ارا سابع نبا لاق اهب ًانواهت اهتاقوأ نع اهنورحخ ؤي ٠ . مهتالص
 الو اهعوكر نومتي الو . اهتيقاومل اهنولصي ال : ةيلاعلا وبأ لاقو 'ًاباقع اهيلع شخي مل اهكرت نو
 ”(اهتقو نع ةالصلا نورحخ ؤي نيذلا مه ) : لاقف ةيآلا نع كيه للا لوسر لثس دقو . «:اهدوجس

 اذهلو . نيقفانملا يف اهنأ ملَع «نعإ# ةظفلب «نوهاس مهتالص نعإ# ىلاعت لاق ال : نورسفملا لاق
 قو » لاقول هنأل «مهتالص يف» لقي ملو #مهتالص نع# لاق يذلا هلل دمحلا : فلسلا ضعب لاق

 وهس نإف ١ حضاو نيوهسلا نيب قرفلاو . هتالص يف وهسي دق نمؤملاو . نينم ؤملا يف تناكل « مهتالص

 هتالص ىف اهس اذإ نمؤملاو . اهنع ًالوغشم نوكيو اهركذتي ال وهف . اهيلإ تافتلا ةلقو ,كرت وهس قفانملا
 ةميمذلا مهفاصوأ نايب يف داز مث . نيوهسلا نيب قرافلا رهظف . وهسلا دوجسي هربجو لاحلا يف هكرادت

 مهن لاقيل نوعشختيو « ءاحلص مهنإ لاقيل ءاير سانلا مامأ نولصي يأ «نوءاري مه نيذلا# لاقف

 يأ #«نوعاملانوعنميو# ءايرلاو ةرهشلل مهامعأ رئاس اذكهو « ءامرك مهنإ لاقيل نوقدصتيو « ءايقتأ
 اهريغو ءاملاو . حلملاو . ردقلاو . سأفلاو . ةريرالاك هب ناعتسي ام لك نم . ةريسيلا عفانملا سانلا نوعنميو

 يأ : يربطلا لاقو ةينآلاو ولدلاو سأفلاك مهنيب سانلا هاطاعتي امو ةعتمألل ةيراعلا نوعاملا : دهاجم لاق

 هذهب لخبلا نع رجز ةيآلا فو . . ©*هتعفنم ءيش لك نم نوعاملا لصأو . مهدنع ام مفانم سانلا نوعنمي

 . ةءورملاب لحم وهو لخبلا ةياهن اهب لخبلا نإف . ةريقحلا ةليلقلا ءايشألا

 )١( ريبكلا ريسفتلا (؟) . ه9/8١ طيحملا رحبلا ١/١١7

 )*( يبطرقلا .9٠/5١١ . ) )5يربطلا ريسفت (1) ريرج نبا هجرخأ (0) . قباسلا عجرملا سفن ٠” .7 /7؟



 رثوكلا ةروس 36 )٠١4(

 : يلي ايف اهزجون نايبلاو عيدبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هعغالتلا

 ؟ «نيدلاب
 كلذف هفرعت نأ تدرأ نإ يأ طرشلا هنم فذح #ميتيلا عدي يذلا كلذف» فذحلاب زاجيبالا - ؟

 . ةغالبلا بيلاسأ نم اذهو « ميتيلا عدي يذلا

 حيبقتلا يف ةدايز 4 محل ليوف» ريمضلا ناكم رهاظلا عضوو «نيلصملل ليوف# خيبوتلاو مذلا * 
 . ةالصلا نع نوهاس بيذكتلا عم مهنأل

 . #نوعاملا نوعنميو#» صقانلا سانجلا -

 خلا «نوعاملا 4 نوءاري 4 نوهاس# لثم تايآلا سوءرل ةاعارم لصاوفلا قفاوت ©

 « نوعاملا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مث »

 2” دم

 هروسلا يكذب نيد

 ريثكلا ريخلا هئاطعإب ٠ ميركلا هيبن ىلع ميظعلا هللا لضف نع تثدحت دقو . ةيكم رثوكلا ةروس #

 تعد دقو . ميمعلا ميظعلا ريخلا نم كلذ ريغو «رثوكلا رهن# اهنمو « ةرخآلاو ايندلا يف ةميظعلا معنلاو
 . هلل ًاركش ىدهلا رحنو . ةالصلا ةمادإ ىلإ لوسرلا

 فيرشلا همساو «ربانملاو رئانملا ىلع عوفرم لوسرلا ٌركذ انيب . ةرخآلاو ايندلا يف ريخ لك نم عاطقنالاو

 يف ريشك ءيش لك يمست برعلاو « ةرثكلا نم ةغلابم وهو ريثكلا ريخلا «رثوكلا» : ىتحفغللا
 : رعاشلا لاق ارثوك رطخلاو ردقلاو « ددعلا



 <15 نوئالثلا ءزجلا

 «يكرجسلا نان ناك ضنا موحااو كاما
 نم ضغبملا : ءيناشلا «كئناش#» منغلاو رقبلا يف حبذلا ةلزنمب وهو . ليوالاب صاخ رحنلا «رحنا»
 . ريخ لك نع عطقنملا «رتبألا# مهضغب ىأ «موق نآنش مكنمرجي الوإ» هنمو ضغبلاو ةوادعلا ىنعمب نآنشلا

 هل لسن ال يذلل لاقيو . عطاقلا : ٌرتابلا فيسلاو . هتعطق ارتب ءىشلا ترتب : لاقي مطقلا وهو رتبلا نم

 يبنلا ىلع لصي ملو اهيف هللا دمحي مل هنأل ءارتبلا ةبطخلاب دايز ةبطخخ تيمسو . هبسن عطقنا هنأل . رتبأ
 لطي ميركلا

 و # ا +

 ل كب دواس ب رف 5

 ميجا رحل شا سس

 هج رتبال اوه كئناش نإ ير رحنأو كبرل لصف ير رثوكلا كدنيطعا انإ 0

 يأ ًافيرشتو عيفرلا هماقمل ًايركت لكك لوسرلل باطخلا «رثوكلا كانيطعأ اّنإ» : ريسسييفللا
 تبث (ىوهو «رثوكلا ره ١ رخلا اذه نمو 5 ةرخآلاو ايندلا يف مئادلا ريثكلا ريخلا دمحم اي كانيطعأ نحن

 . كملا نم ُبيطأ هُيبرت . توقايلاو ردلا ىلع هارجمو . بهذ نم هاتفاح . ةئجلا يف رن ) حيحصلا يف

 : لاق سنأ نع '' ( ًادبأ اهدعب أمظي مل ةبرش هنم برش نم . جلثلا نم ضيبأو . لسعلا نم ىلحأ هؤامو
 اي ككحضأ ام : انلقف أمستبم هسأر عفر مث ةءافغإ ىفغأ ْذِإ . انرهظأ نيب موي تاذ لكك هللا لوسر اديب )
 ةروسلا «رثوكلا كانيطعأ انِإ© ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرقف ةروس ًافنآ لع تلزنأ : لاق ؟ هللا لوسر
 ٌريخ هيف .٠ لجو زع يبر هيندعو رهن هنإف : لاق ملعأ هلوسرو هللا : انلق ؟ رثوكلا ام نوردتأ : لاق مث

 مهنم - عطتقيو عزتني يأ  دبعلا جلتخيف . موجنلا ددع هُثينآ . ةمايقلا موي يتمأ هيلع درت ضوحوه . ريثك
 ةتس رثوكلا ىف ركذو : نايح وبأ لاق " ( كدعب ثدحأ ام ىردت ال كنإ لاقيف ! يتمأ نم هنإ : لوقأف

 . بهذ نم هاتفاح ةنجلا ىف رهخنوه ) : لاقف قي هللا لوسر هب هرسف اموه حيحصلاو . ًالوق نورشعو
 : سابع نبا نعو ( لسعلا نم ىلحأ هؤامو . كلا نم بيطأ هتبرت . توقايلاو ردلا ىلع هارجمو

 ريخلا نم كيلع ضافأ ام ضافأ ىذلا كبرل لصف ىأ «رحناو كبرل لصف# «2ريثكلا ريخلا : رثوكلا
 تاريخلا نم كبر كالوأ ام ىلع هل اركش برعلا لاومأ رايبخ يه يتلا لبرالا رحناو . ميركلا ههجول ًاصلاخ
 هيسنل هللا لاقف مانصألل نورحنيو . ةيدصتو ءاكم نولصي نوكرشملا ناك : ليهستلا ىف لاق تاماركلاو

 كتتاش ْنإ» صالخإلاو ديحوتلاب ًارمأ كلذ نوكيف . هريغل ال ههجول رحناو , هدحو كبرل لص : يبي
 نبا «مساقلا» تام امل : نورسفملا لاق ريخ لك نع عطقنملا وه دمحم اي كضغبم نإ يأ «رتبألا وه

 . يذمرتلا هاور (1) . 5١5/7٠١ يبطرقلا )١(
 لوسرلا يطعأ دقف . نيرسفملا لاوفأل عماج ريثكلا ريخلا هنأ نم سابع نبا هيلإ بهذ امو 614 /4 رحبلا (4) . يذمرتلاو ملسم هجرخأ ف

 ةرثكو . دومحملا ماقملاو . دوروملا ضوحلاو . ةعافشلاو . ملعلاو . ةمكحلاو . باتكلاو . ةوبلا يطعأ . ةميمعلا ةريثكلا لئاضفلا يك

 . هيلع همالسو هللا تاولص تاريخلا نم كلانه ام ريغ ىلإ تاحوتفلا ةرثكو , ءادعألا ىلع رصنلاو . عابتألا



 رثوكلا ةروس 1 )٠١(

 هركذ عطقنا كله اذإف هل لسن ال يأ هل بقع ال رتبأ لجر هنإف هوعد : لئاو نب صاعلا لاق كي يبنلا
 ةمحر نم روتبم هنأل , دالوأ هل ناك نإو رتبألا وه رفاكلا اذه نأ ىلاعت ربخأو . ةروسلا هذه ىلاعت هللا لزنأف

 , رهدلا رخآ ىلإ دلاخ هركذ نإف هكر يبنلا فالخب « ةنعللاب ركذ الإ ركذي ال هنألو  اهنع عوطقم يأ هللا

 دلاولاكوهف هعابتأ ةمايقلا موي ىلإ هنامز نم نونم ماو « ىلاعت هللا ركذب نورقم ء« ربانملاو نذآملا ىلع عوفرم
 . هيلع همالسو هللا تاولص مهل

 : يلي اف اهزجون نايبلاو عيدبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : هغالتبلا

 . كتيطعأ انأ : لقي ملو « كانيطعأ انإ» ميظعتلا ىلع ةلادلا عمجلا ةغيص ١-

 . نحنو نإ اهلصأ نأل ان مسقلا ىرجم يراجلا ديكأتلا فرحب ةلمجلا ريدصت - ؟

 هنع ربع ًاققحم ناك امل دعولا نأل كيطعنس : لقي ملو «كانيطعأ» عوقولل ةديفملا يضاملا ةغيص
 . عقوو ثدح هنأك ةغلابم يضاملاب

 . رثوكلا هظفل ىف ةغلابملا 4

 . «كبرل لصف فيرشتلاو ميركتلل ةفاضرالا - ©

 . «رتبألا وه كئناش نإ8 رصحلا ةدافإ - 5

 عطقنملا رتبألاو . ريثكلا ريخلا رثوكلاف «رتبآلاو رثوكلا» نيب اهرخآو ةروسلا لوأ نيب ةقباطملا -

 ! ! نآرقلا لزنم ناحبسف نايبلاو ةغالبلا نونف تعمج اهتزاجو ىلع ةروسلا هذهف ء ريخ لك نع

 « رثوكلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مت »



 20ج رعبا حج م رإثم ره اث إتا ..:اريااخاث ره عا خام جاجا ذو ا ةااز تاق وأو ا : تا رءاشإ هءاجأ ها هاش ا . ا ةاعأو

 :ةق واكل 0 ١

 نوكرشملا اعد دقف . لالضلاو كرشلا نم ةءاربلاو ديحوتلا ةروس يهو 5 ةيكم نورفاكلا ةروس

 عطقت ةروسلا تلزنف « ةنس ههإ اودبعيو . ةنس مهتهلآ دبعي نأ هنم اوبلطو . ةنداهملا ىلإ ِخكي هللا لوسر

 كلت نيرفاكلا ىلع درتو « ناثوألا ةدبعو . ناميلا لهأ : نيقيرفلا نيب عازنلا لصفتو ء نيرفاكلا عامطأ

 . لابقتسالاو لاح لا ىف ةفيخسلا ةركفلا

 0 ل ل ٍ

 كه سان مام مط ا همسدآط_م >

 هج متدبعام دعا الو يد دبعأ ام نوديلع متنأ الو يد نوديعتام دبعأ آل لد نورفلكلا ايات ْلَق
 سا دورا و اسس ص 3 مس حرب عي ل صل

 عج نيدو ركنيد كل يجدبعأ ام نودينع منأ الو

 0 ل ا وا راي يغتلا
 ءىرب انأف « اهنودبعت يتلا نائوألاو مانصألا هذه دبعأ ال ىأ «نودبعت ام دبعأ ال» راجحألاو ناثوألا

 تبلط ًاشيرق نإ : نورسفملا لاق ًائيش اهدباع نع ينغت الو عفنت الو رضت ال يتلا مكتادوبعمو مكتآ نم
 : اولاقف ًائيش هللاب كرشن نأ هللا ذاعم .ء لاقف « ةنس ههإ اودبعيو ٠١ ةنس مهتهلا دبعي نأ خليل وسرلا نم

 الملا هيفو مارحلا دجسملا ىلإ كيهللا لوسر ادغف ةروسلا تلزنف ؛ . كهلإ دبعنو كقّدصن انتلآ ضعب ملتساف

 ليلد #لقو» هلوق ىفو هباحصأ اوذآو هوذآو 0هنم اوسيأف مهيلع اهأرقف مهسوءر ىلع ماقف . شيرق نم

 وهو  رفكلا ىلإ مهتبسنو #نورفاكلا اهيأ اي ظفلب مهل كك هباطخو . هللا دنع نم كلذب رومأم هنأ ىلع

 الو مهب يلابي ال وهف ء هللا دنع نم سورحم هنأ ىلع ليلد كلذ ىلإ اوبسني نأ نم نوبضغي مهنأ ملعي

 هذبعأ ىذلا قحلا يهغإ نودباع 00007 أب متنأ الو ىأ «دبعأ ام نودباع متنأ الو» مهتيغاوطب

 نيب ناتشو « ناثوألاو راجحألا نودبعت متنأو ؛ نلاعلا بر هللا وهو قحلا هلالا دبعأ انأف . هدحو هللاوهو

 )١( ,ىسولألل يناعملا حور رظنا ٠/ . 58/؟. يبطرقلا ريسفتو 758 .



 نورفاكلا ةروس )٠١( 1غ

 ةدابع نم ةءاربلا نم قبس امل ديكأت #«متدبع امدباعانأ الو#»!! ناثوألاو ىوهلا ةدابعو . نمحرلا ةدابع

 أم دبعأ ال انأف « لابقتسالا يف الو لاخلا ىف ناثوألا هذه دبعأ ال : لاق هنأك رافكلا عامطأل عطقو . راجحألا

 ام نودباع متنأ الو» نامزلا نم لبقتسي ايف الو « نآلا مكمانصأ دبعأ ال تشع اهدنا هنودبعت

 مكل ىأ #نيد ىلو مكنيد مكل#» هدبعأ ىذلا قحلا يهلإ نيدباعب لبقتسملا ٍْق متنأ مدسلو يأ «دبعأ

 لاق « راهقلا دحاولا ةدابع ىلع ديكأتلاو 3 رافكلا ةدابع نم ؤربتلا يف ةياغاذهو 3 ىديحوت ىلو 4 مككرش

 دمحم هلإو . نائوألا نيكرشملا هلإف . دوبعملا يف ماتلا فالتخالا : نيتلوألا نيتلمجلا ىنعم : نورسفملا

 الو . كحاو اندؤبعم آل : لاق هنأك « ةدابعلا يف ماتلا فاالتخالا : نيترخآلا نيتلمح ا ىنعمو 6 نمحرلا

 . ةدحاو انتدابع

 : يلي ايف اهزجون نايبلاو عيدبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةغالتبلا

 ١ ةكم لهأ ىلع عينشتلاو خيبوتلل «نورفاكلا اهيأ ايإ» فصولاب باطخلا .

 . تابثإ يناثلاو يفن لوألاف «نودبعت ام دبعأ ال8 بلسلا قابط - ؟

 يف يأ «دبعأ ام نودباع متنأ الوغ #نودبعت ام دبعأ اله نييلوألا نيتلمحلا نم لك نيب ةلباقملا ©

 ُْق ىأ # دبعأ ام نودباع متنأ لوو © متدبع أم دباع انأ الو نييرخألا نيتلمحلا نيب ةلباقملاو « لاح ا

 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو لابقتسالاو لاحلا يف مانصألا ةدابعل يفن ةلباقملا هذه فو . لابقتسالا

 . #نودبعت ام دبعأ ال * نورفاكلا اهيأ اي» لثم ريخألا فرحلا ىف لصاوفلا قفاوت - 4

 « نورفاكلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب ىهتنا )

 وب # #
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 يف مالسإالا رشتناو . نوملسملا هب رع يذلا « ةكم حتف ٠ نع ثدحتت يهو « ةيندم رصنلا ةروس *
 تعفتراو « هللا نيد ىف سانلا لخد نيبملا حتفلا اذببو . لالضلاو كرشلا رفاظأ تملقت ةتو « ةيب رعلا ةريزحلا
 ىلع لئالدلا رهظأ نم . هعوقو لبق ةكم حتفب رابخرالا ناكو . مانصألا ةلم تلحمضاو ٠ مالسإالا ةيار
 . مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع هتوبن قدص

#4 *# 

 ملا

1 
 ىلا
 ريع 0

١٠١ | - 
 م -_-كت يق هلل سس

 22 حت >> نيام ني 2 ل ر# لم#جح

 هرخَحاو كبر دنت حبت يح 8 هلل نيد نوُلَخ دب سائلا ٌتِيآرو يد حمو هللارصت < اج اَذِإ

 ةمعنلاب هبر هركذي . ِةِلكك هللا لوسرل باطخلا «حتفلاو هللا ٌرصن ءاجاذإ» : ريسيفللا
 مأ ةكم كيلع حتفو . كئادعأ ىلع دمحم اي هللا كرصن اذإ : ىنعملاو « نينم ؤملا رئاس ىلعو هيلع لضفلاو
 تيأرو# ةوبنلا مالعأ نم وهف ٠ بيغلاب ٌرابخإ هعوقو لبق ةكم حتفب رابخرالا : نورسفملا لاق ىرقلا

 ريغ نم تاعامج تاعامج مالسإالا يف نولخدي برعلا تيأرو يأ «اجاوفأ هللا نيد يف نولخدي سانلا

 ءايحأ نإ : ربتك نبا لاق ةعئاط يسضرألا راطقا نم يتات ترعلا تراصاةكف عض دعب ةئللذو + لاثق الو برح

 هللا نيد يف اولخد ةكم هيلع هللا حتف |لف «يبن وهف هموق ىلع رهظ نإ: نواوعي نةحاف عتق رظتتت تناك برعلا
 رهظم الإ برعلا لئابق رئاس يف قبي ملو . أنا برعلا ةريزج تقثوتسا ىتح ناتنس ضمت ملف ًاجاوفأ

 ىلع هركشاو « معنلا هذه ىلع هدمحب ًأسبتلم همظعو كبر حّبسف ىأ «كبر دمحب حبسف# "مالسإلل

 كل ةرفغملا هنم بلطا يأ خهرفغتساو# دابعلا مالسإو . دالبلا حتفو . ءادعألا ىلع رصنلا نم كالوأ ام

 نينم ؤملا هدابعل ةمحرلا ميظع « ةبوتلا ريثك العو لج هنإ يأ «ًاباوت ناك هنإ» كيمألو
 )١( حتفلا دعب اهوزن نآل هللا رصن ءاج دق ىأ دق ىنعمب « اذا »و يبطرقلا لاقو . 541 /8 ريثك نبا ريسفت رصتخم .



 رصنلا ةروس )1١( ظ هنأ

 : يلب ايف اهزجون نايبلاو عيدبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةغالتبلا

 حتفو» هيلع فطعف تاحوتفلا عيمج - لمشي هللا رصن # حتفلاو هللا رصن# ماعلا دعب صاخلا ركذ-١

 . هرمأب ءانتعاو حتفلا اذه نأشل ًايظعت «ةكم

 . برعلا هب دارملاو ماع سانلا ظفل #« سانلا تيأرو# صوصخلا ةدارإو مومعلا قالطإ-"؟

 ةقانو هللا تيبك : , ًايظعتو ًافيرشت هيلا هفاضأو «هللا نيد يف نولخديإ» مالسإلا وه هللا نيد

 ' . هللا

 . ةغلابملل « لاعف » ةغيص نأل ©ًاباوت ناك هنإ» ةغلابملا ةغيص - 4
 تلزن نيحو « عيدوتلا# ةروس ىمست اذهلو هي يبنلا يعن اهيف ةميركلا ةروسلا هذه: هيمن
 ةجح ق ىنمب ةروسلا هذه تلزن : رمع نبا لاقو . يلجأ روضح الإ هارأ ام : ةشئاعل لي هللا لوسر لاق

 ىورو . ؟!اموي نيناث هلك يبلا |هدعب شاعف ةيآلا # مكنيد مكل تلمكأ مويلا# تلزن مث 1 عادولا

 0 ع بويا سوا ع يع يح اا و ا وود

 حشو هللا من ءاج اذ قاع هلل لوق يف نول دام :رمع لاقف  مهيريل الإ يناعد هنأ تيأر ايف لاق

  ًائيش لقي ملف مهضعب تكسو « انيلع حتفو انرصن اذإ رات وقللا لمحت نر انرحأ مهضعب لاقف

 هملعأ كي هللا لوسر لجأ وه : تلق ؟ لوقت اهف : لاق ال : تلق ؟ سابع نبا اي لوقت اذكأ : ىل لاقف
 ©ًاباوت ناك هنإ ه هرفغتساو كبر دمحب حبسف# كلجأ ةمالع كلذف # حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ» لاقف هايإ

 . ""« لوقت ام الإ اهنم ملعأ ام هللاو : رمع لاقف

 « رصنلا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مث »

 سا +

 )١( /؟ دراوملا بذعأو دئاوفلا ممج (7) . 77/7. يبطرقلا 784



 يلا رو 0م 5
 - مح 791 ايناس ا

 لس هاي 2-0

 ةروُسْلأا ك 0 0

 « بهل يبأ ١ كاله نع تئدحت دقو . تبت ةروسو « بهللا ةروس ىمستو « ةيكم دسملا ةروس #
 هيلع دسفيل 5 لوسرلا عتيو هلغش كرتي . خلك هللا لوسرل ءادعلا ديدش ناك يذلا , هلوسرو هللا ودع
 . اهب ىوشيو اهالصي ةدقوم رانب ةرخآلا ىف ةروسلا هتدعوت دقو ء هب نامييالا نع سانلا دصيو « هتوعد

 نم يلع نم اهقنع لوح تركو اهوباب برايت اهلا نم نواب اهحيعتحاو فالك ل وو كردو

 . رامدلاو ليكنتلا ىف ةدايز رانلا ىف هب بذجت يميل

 ىف الإ نوعرف ديك اموإ ىلاعت هلوق هنمو نارسخلاو كالهلا : بابتلاو تكله «تّبت» : صتنفغنللا
 لاق اهقنع «اهديج» بهلتو لاعتشا تاذ «بحل تاذإ» « اوعنص ىذلل ًابتف » : رعاشلا لاقو «بابت
 : سيقلا ؤرما

 )© شحافب سيل ميرلا ديجك رديجو »

 داجأ اذإ ًادسم هدسمي لبحلا دسم لاقي . لتفلا : برعلا مالك يف دسملا : ىدحاولا لاأعل هدو

 "”دسم وهف صوخلاو فيللا نم لتف ءيش لكو ٠ هلتف

 افصلا ىلع ِةْكيبنلا دعص «نيبرقألا كتريشع رذنأو# تلزن امل : لاق سابع نبا نع : : لوزملا بس
 نأ عطتسي مل اذإ لجرلا لعجف ء اوعمتجا ىتح شيرق نم نوطبل , يدع ينب اي رهف ينب اي : ىدانو
 ا اولاقف « بهوبأ » همع ءاجو شيرق تعمتجاف ٠ ربخلا وه ام رظنيل ًالوسر لسرأ جرخي

 انبرج ام معن : اولاق ؟ يقدصم متنكأ مكيلع ريغت نأ ديرت يداولاب ًاليخ نأ مكتربخأ ول مكتيأرأ : دلع
 ل :بهل وبأ هل لاقف «ديدش باذع يدي نيب مكل ٌريذن ينإف» : لاق . طق ًابذك كيلع
 . ةروسلا . . "4«بتو بهل يبأ ادي تبت#» هللا لزنأف ؟ انتعمج اذهلأ ء مويلا

 اهيأ لوقي نسلا ثيدح باشب انأ ْذِإ زاجملا ىذ قوسب انأ ائيب» لاق يبراحملا قراط نعو - ب

 - مدقلا رخ ؤم  هيبوقرعو هيقاس ىمدأ دق هيمري هفلخ لجر اذإو « اوحلفت هللا الإ هلإ ال اولوق» : سانلا

 اذهو ٠ يبن هنأ معزي دمحم وه اولاقف ؟ اذه نم : تلقف . هوقدصت الف باذك هنإ سانلا اهيأ اي : لوقيو
 ©, باذك هنأ معزي « بهل وبأ » همع

 )١( /؟,. يبطرقلا  . 541١يناعملا حور (*). 119/7 /"1 ريبكلا ريسفتلا (؟) .٠*/ 56 . ) )4يبطرقلا 795/7٠١ .



 للا 0-9
 1 1١”

 ريا رمل ا هزي سل ًّ

 كه م ص م م
 كرت سل لا 1 ع

 - لا ا تا يلا ا ا ل لص ص رس صر رت ل رس رن ع ع م حط سل 2 02 م

 ةلامح ,هت أمأو ير بهل تاذ اران حاصيس مير بسكامو ,هلام هنع ىتغا ام ير بنتو بحل ىبأ ادي تبن
 صم صو

 2 دسم نم لبح اهديج ىف يد يطحلا
 رسخو باحخو 4«بهمل يبأ» يقشلا كلذ ادي تكله ىأ «بهل يبأ ادي تّبت): رثمسيفتلا
 كله دقو هللا هكلهأ : لاقي اكٌرابخإ يناثلاو ء ًءاعد لوألا ءرسخوكله دقو ىأ « بتو # هلمع لضو
 يف برعلا ةداع ىلع ء اهبحاص ديلا نم دارملاو . كالهلا ىلإ يضفملا راسخلا وه بابتلا : نورسفملا لاق

 هتأرماو كي يبنلا مع « بلطملا دبع نب ىزعلا دبع » وه بحل وبأو . هعيمجو هلك نع ءيشلا ضعبب ريبعتلا
 ام هتأرما تعمس املف ٍةِككَيلوسرلل ةوادعلا ديدش امهنم لك ناك دقو « نايفس يبأ تخأ « ليمج مأ » ءاروعلا

 هللا يضر ركب وبأ هعمو ةبعكلا دنع دجسملا ف سلاج وهو هك هللا لوسر تتأ « اهيفو اهجوز ىف لزن
 ابأ الإ رت ملف هنع اهرصب هللا ذخأ هَ لوسرلا نم تند املف «٠ ةراجحلا نم  ةعطق رهف اهدي ىفو 2. هنع

 مث . هاف رجحلا اذهب تبرضل هتدجو ول هللاوف ء ينوجبب كبحاص نأ ينغلب : ركب ابأ اي تلاقف ءركب
 : لوقت تدشنأ

 انيلق ةئيدو» . اًنيبأ هرفاو: . انيضع امُمدُم

 . ينع اهرصب هللا ذخأ دقل ينتأر ام : لاق ؟ كتأر اهارت امأ : هللا لوسر اي ركب وبأ لاقف تفرصنا مث

 الأ : هيلع هللا تاولص لوقي ناكو « دمحم » لدب ًاممذم : نولوقي كي لوسرلا نوبسي شيرق تناكو
 نإف : نزاخلا لاق ؟ ! ")دمحم انأو ًاممذم نوجبيو نوبسي ؟ شيرق ىذأ ينع هللا فرص فيك نوبجعت
 نود ةينكلاب ًارهتشم ناك هنأ : امهدحأ : هوجو نم باوجلاف ؟ ةمركتو فيرشت ةينكتلا يفو هانك مل : تلق
 نم هيف امل ةينكلا ىلإ هنع لدعف ٠ ىزعلا دبع » همسا ناك هنأ : يناثلا .فرعيمل همساب هركذ ولف . مسالا

 ىلإ هلآمو ءرانلا لهأ نم ناك امل هنأ : ثلاثلا  منص ىلإ ةيدوبعلا فضت ملف منص ىّرعلا نأل - كرشلا
 امو هلام منع ىسنغأ ام#» "اهم ركذي نأب ًاريدج ناكو هتينك هلاح تقفاو « بهل تاذ ٌرانلاو « رانلا
 نم #بسك امو# سابع نبا لاق هبستكا يذلا هزعو ههاج الو « هعمج يذلا هلام هدفي مل يأ #بسك

 نإ : بهل وبأ لاق . ناميالا ىلإ هموق اعد أمل هلك لوسرلا نأ ىور . . هبسك نم لجرلا دلو نإف « دالوألا

 يبأل ناك : يسولألا لاق « تلزنف يدلوو يلامب باذعلا نم يسفن يدتفأ ينإف « ًاقح يخأ نبا لوقي ام ناك
 5 فئاطلاو ًائينح ادهشو 5 حيتفلا موي نالوألا ملسأ دقو « ةبيتعوو «بتعم)و عةبتع» ءانبأ ةئالث به

 هيخخأ دنع « ةيقر » اهتحنأو . هدنع ِخي هللا لوسر تنب « موثلك مأ ١ تناكو ٠ ملسي ملف « ةبيتع» امأو

 املو (مهاقلطف . دمحم يتنبا اقلطت مل نإ مارح امكسأرو يمأر : امل بحل وبأ لاق ةروسلا تلزن املف « ةبنع

 . 594٠ /* ريثك نبأ رصتخم (”) . م64//19 نزاخلا ريسفت (7) . 555 /". ىيسولألاو 54/7١ يبطرقلا رظنا (1)



 18 توئالغلا ءزجلا

 رفاك ينإ : دمحم اي لاقف هاتأف هنيذوأو ًادمحم نيتآل : لاق هيبأ عم ماشلا ىلا جورخلا ريغصتلاب ٠ ةبيتع » دارأ

 اعدو لي بضغف « موثلك مأ» هتنبا قلطو هل يبنلا مامأ لفت مث ٠ ىلدتف اند ىذلابو . ىوه اذإ مجنلاب

 عبسب ردب ةعقو دعب بهل وبأ كلهو . دسألا هسرتفاف ( كبالك نم ًابلك هيلع طلس مهللا ) : لاقف هيلع

 ةرفح هل اورفح راعلا اوفاخ املف ٠ نتنأ ىتح مايأ ةثالث يقبو « ةسدعلا ىمسي نوعاطلاك دعم. ضرمب لايل

 ا هب ربخأ (مكرمألا ناكف ةهوراو يح احلا ةوفالف مبا اهيفا عفو ,ىتخ دوعب اهيلإ هوعفدو
 منهج ران يهو . ميظع دقوتو لاعتشا تاذ . ةيماح ًاران لخديس ىأ «بسهمل تاذ ًاراسن ىلصيس#»

 ينك تناك يتلا « ليمج مأ ٠ ءاروعلا هتأرمأ ٠ منهج ران هعم لخدتسو يأ «بطحلا ةلامح هثأرماو»

 كوشلا نم ةمزح لمحت تناك : دوعسلا وبأ لاق ءاضغبلاو ةوادعلا ران مهنيب دقوتو ٠ سانلا نيب ةميمنلاب

 سانلا نيب ةميمنلاب شمت تناك : سابع نبا لاقو هئاذيوال " لي ينلا قيرط يف ليللاب اهرثنتف كسحلاو
 بذعت؛ ًاديدش ًالتف لتف دق فيل نم لبح اهقنع يف يأ دسم نم لبح اهديج يفإ» ”مهنيب دسفتل

 را رجل نم رجإل داو اه او بيسملا نبا لاقو ديدح نم قوط وه : دفاع لاق ةماعلا مويا

 . «©رانلا دسم نم اهديج ىف ًالبح اهنممللا اهبقعأف . دمحم ةوادع ىف اهنقفنأل ىّرعلاو تاللاو : تلاقف

 : لي ايف اهزجون نايبلاو عيدبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةهغالتلا

 . بهل وبأ كله ىأ لكلا دارأو ءزجلا قلطأ #بمل يبأ ادي# لسرملا زاجملا-١

 . رانلل فصو يناثلاو ةينك لوألاف بهل تاذ ًاران نيبو «بهل يبأ» نيب سانجلا

 . لهج يبأك « هريهشت لب هميركت دارملا سيلف #بهل يبأ ريقحتلاو ريغصتلل ةينكلا -
 ملو ١ : رعاشلا لاق ةروهشم ةراعتسا يهو ةميمنلل راعتسم «بطحلا ةلامح» ةفيطللا ةراعتسالا

 . « بطرلا بطحلاب دع
 . بطحلا ةلامح مذلاب صخأ يأ «بطحلا ةلامح هثأرماوإ» مذلاو متشلا ىلع بصنلا - ©

 . ةيعيدبلا تانسحملا نموهو تايآلا سوءرل ةاعارم لصاوفلا قفاوت - 5

 « دسملا ةروس ريسفت ىلاعت هنوعب مث »

 دب د 4#

 )١( يبطرقلا (4) .557/*. يسولألا (”) . ؟91 /8 دوعسلا وبأ (١؟) .7517 7/7 . يناعملا حور .5437/7 .
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 تافصل عماجلا . دحألا دحاولا العو لج هللا تافص نع تثدحت دقو . ةيكم صالخإالا ةروس 6

 ةسناجملا نعو . صقنلا تافص نع هزنتملا . هاوس ام لك نع ينغلا ؛ ماودلا ىلع دوصقملا . لائلا

 . نينبلاو ةيرذلا هلل اولعج نيذلا نيكرشملا لعو « ثيلثتلاب نيلئاقلا ىراصنلا ىلع تدرو . ةلئامملاو

 3 مر لع راس اعل سا

 مر دح اوك هَل نكي رآو يد دوي, رلو دلب ل ىد دَمَصلآ للا ضر ُدَحَأ لآَوه لف

 : رعاشلا لاق تاجاحلا ءاضق ىف دوصقملا ديسلا «دمّصلا» : بت تفغللا

 («)دمصلا ديسلابو دوعسم نب ورمعب دسأ ينب ريخب يعانلا ركب الأ

 ليلا وهو ساو كف ايلك ءاننكو نفكر زنك لاقي : ةديبعوبأ لاق هيبشلاو ريظنلا : : ٌءوفكلا «ًاوفك»

 . ريظنلاو
 . كبر انل فص دمحم اي : اولاقف كي هللا لوسر ىلإ اوءاج نيكرشملا ضعب نأ ىور : كورلا[

 هللا . . دحأ هللا وه لق# تلزنف ! ؟ توقاي نم مأ . دجربز نم مأ , ةضف نم مأ ءوه بهذ نمأ

 . ةروسلا 4. . دمصلا
 يبر نإ : نيئزهتسملا نيكرشملا ءالؤهل دمحم اي لق ىأ «دحأ ٌهللاوه لق» : رختسيمتلا
 الو . هتاذ فال ٠ ريظن الو هل هيبش الو . هل كيرش ال دحأ دحاو وه هتدابعل مكوعدأ يذلاو . هدبعأ ىذلا

 . بآلا » ثيلثتلاب ىراصنلا دقتعي امك سيل . دحأ دحاو العو لج وهف ٠ هلاعفأ ىف الو . هتافص ىف

 هللا فصو نأ ملعاو : ليهستلا ىف لاق ةهلآلا ددعتب نوكرشملا دقتعي اك الو « سدقلا حورو « نبالاو

 يفن وهف هعم يناث ال دحاو هنأ : لوألا : ىلاعت هقح ف ةحيحص اهلك « ناعم ةثالث هل دحاولاب ىلاغت

 . 91/8 ١"/ ريبكلا ريسفتلا رظنا (؟) . هلا//4 طيحملا رحبلا )١(



 3١ نوشالثلا ءزجلا

 هل ريظن ال يأ هرصع يف دحاو نالف : هرم هل كيرش الو ريظن ال دحاو هنأ : يناثلاو . ددعلل

 هللا ماقأ دقو . نيكرشملا ىلع ًادر كيرشلا يفن ةن ةروسلاب دارملاو . ضعبتي الو مسقني ال دحاو هنأ : ثلاثلاو

 هلوق ؛ لوألا : مو د اي ىلاعت هتينادحو ىلع ةعطاق نيهارب نآرقلا ىف

 عيمجل قلاخ ىلاعت هللا نأ تبث اذإف -داجيالاو قلخلا ليلد اذهو  ؟ #قلخي ال نمك قلخي نمفأ# ىلاعت

 هللا الإ ةملآ امهيف ناك ول# ىلاعت هلوق : يناثلاو هل ًاكيرش اهنم دحاو نوكي نأ حصي مل . تادوجوملا

 ىلإ اوغتبال ًاذإ نولوقي اى ةهلآأ هعم ناك ول# ىلاعت هلوق : ثلاثلا  عادبرالاو ماكحرالا ليلد وهو - «اتدسفل

 نم هعم ناك امو دلو نم هللا ذختا ام# ىلاعت هلوق : عبارلا ةبلغلاو رهقلا ليلد وهو «ًاليبس شرعلا يذ

 ىلاعت دكأ مث ١ع العتسالاو عزانتلا ليلدوهو - «ضعب ىلع مهضعب العلو قلخ امب هلإ لك بهذل أذإ ٠ .هلإ

 ماودلا ىلع جئاوجلا ىف دوصقملا العو لجرم ىأ «دمّصلا هللا» لاقف قلخلا نع هءانغتساو 0-0

 دمصي ىذلا . دحأ هقوف سيل ىذلا ديسلا دمّصلا : ىسولألا لاق نيملاعلا نع نغتسموهو قلخلا هيلإ

 ءاقبأ هل نسيلو . دلو ذختي مل يأ «دلي ملإب ©” مهرومأو مهجئاوح ىف سانلا - ا 5

 هلل لعج نم لك ىلع در ةيآلا ىف : نورسفملا لاق صئاقنلا نع هّرنم « تالامكلاب فصتموه امكف . تانبو

 ى برعلا يكرشمكو هللا نب حيسملا» مهلوق يف ”ىراصنلاو «هللا نب ٌريزع# مهوق يف دوهيلاك . ًأدلو

 نوكي نأ دب ال دلولا نأل . دلو هل سيل هنأ يف عيمجلا ىلع ىلاعت هللا درف «هللا تانب ةكئالملا# نأ مهمعز
 ال دلولا نألو . دلو هل نوكي نأ نكمي الف . ءىش هلئثمك سيل ٠ ميدق يلزأ ىلاعت هللاو , هدلاو سنج نم

 .ضرألاو تاومسلا عيدب# ىلاعت هلوقب ةراشرالا هيلإو ةجوز هل سيل ىلاعت هللاو . ةجوز هل نمل الإ نوكي

 ياو لك نال بأ لو ربأ نم لوب لو ي «بدسلوي لوو ١ ؟ «ةحاص هل نكت مو دلو ل نوكي ىلا

 هنع ةيآلا تفن دقو . دلاو هل نوكي نأ الو ًادولوم نوكي نأ حصي الف ٠ يلزأ ميدق ىلاعت هللاو . ثداح

 نكي ملو ناك يذلا ميدقلا . هدوجول ءادتبا ال يذلا لوألا وهف . تاهجلا عيمج نم بسنلا ةطاحإ ىلاعت
 اه لجلا هنيكالو . ريظن الو ؛ روت كلغ دجال نسيلو نا يسع اوقكدعل كر عجز ول هزيل ل دقي

 : ريثك نبا لاق «ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيلو» هلاعفأ يف الو . هتافص يف الو « هتاذ يف ال ٠ . هقلخ

 سدقتو ىلاعت ؟ هينادي بيرق وأ . هيماسي ٌريظن هقلخ نم هل نوكي فيكف ؛ هقلاخو ء ءيش لك كلام وه

 نكي ملو ينمتشو . كلذ هل نكي ملو مدأ نبا ينبذك : لجو زع هللا لوقي ) يسدقلا ثيدحلا ىفو « هرنتو

 امأو : هتداعإ نم يلع نوهأب قلخلا لوأ سيلو « ينأدب امك ينديعي ل هلوقف ىايإ هبيذكت امأف ٠ كلذ هل

 ًاوفك هل نكي ملو ٠ دلوي ملو دلي مل يذلا . دمصلا دحألا انأو . ًادلو هللا ذختا : هلوقف ىايإ همتش

 . (دحأ

 )١( لثم نيضرتعملا نيب ركذ امو . ةلالدلا هجو نايب نود ةميركلا صوصنلا هذه ليهستلا ىف ركذ دقو . 77 /4 ليرنتلا مولعل ليهستلا :

 انمالك نموهف عادبالاو ماكحبالا ليلد . داجيإلاو ىلخلا ليلد .

 راشأ يتلا ثيلثتلا ةديقعع يهو « سدقلا حورو . نيالاو . بآلا » ميناقأ ةثالث هلإالا نأب ىراصنلا دقتعي (”) . 71/٠ يناعملا حور (؟)

 دحاولاو . ذحاو ةثالثلا نأب نودقتعيو ةيآلا 4 دحاو هلإ الإ هلإ نم امو . ةثالث ثلاث هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقل» هلوقب ميركلا نآرقلا اهيلإ

 . ًاريبك ًاولع نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت . نودحوم مهنأ نومعزيو ٠ ةئالث



 ضصالخ الا ةروس ( 11 انج

 لي اهف اهزجون نايبلاو عيدبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنعضت : معامل ىلا

 . ميخفتلاو ميظعتلل وه لق# نأشلا ريمضب ليلحلا مسالا ركذ- ١

 . صيصختتلا ةدافإل ؟دمصلا هللا# نيفرطلا فيرعت - ١"

 . فورحلا ضعبو لكشلا ريغتل «دلوي ملو# «دلي مل# صقانلا سانجلا "٠

 هل نكي ملو# هلوقو . دلولاو ءفكلا يفن ىضتقي «دحأ هللا وه لق# ىلاعت هلوق نإف ديرجتلا

 . نايبلاو حاضيالا يف ةدايز كلذو مومعلا ىف هلوخد دعب ركذلاب ءيشلا صيصخت وه «دحأ ًاوفك

 . «دمصلا هللا ءدحأ هللا وه لق# ةيعيدبلا تانسحملا نم وهو عصرملا عجسلا

 00 زاجيإلا نع ٠ تايآ عبرأ نم ل ةروسلا هذه : هتفيطل

 ا هد كفل 4 ىلاعت هل اى ةيناثلا تتشثأو هدد هللا وه لق# ددعتلا تفنو « ةينادحولا ىلوألا

 تتبثأو «دلوي ملو دلي مل# لسانتلاو ةيرذلا تفنو هءاقبو هتيلزأ ةثلاثلا تتبثأو ««دمٌنملا هللا»
 لالجلا تافصل تابثإ ةروسلاف «دحأ ًاوفك هل نكي ملو» دادضألاو دادنألا تفنو هلالجو هتمظع ةعبارلا

 . صنئاقنلا نع هيزنتلا روص ىمسأب برلل هيزنتو . لامكلاو

 ثلثب أرق امنأكف «دحأ هللا وه لق# أرق نم ) : لاق هنأ لي يبنلا نع يود : ةدْناََم

 . رابتعالا اذهب نآرقلا ثلث يهف . ديحوتلا ىلع ةروسلا هذه تلمتشا دقو « صصقو . ماكحأو . ديحوت »

 . ملعأ هللاو . نآرقلا ثلث أرق نم رجأ لثم رجألا نم اهأرق نمل ىأ باوثلا ىف كلذ نإ : ليقو

 اعوفرم بعك نب يبأ ثيدح نم يئاسنلاو دمحأ مامإلا هجرخأ )١1(



 ع

 اي رح وج ولا هي يس و املا

 ية عب هلك ناك نيتللا نيتذوعملا 0 يهو ٠ ا دساح لك رش نمو 3 هيف

 لا

 قل ين 3 1
 دقعلاف 20 0

 5 كاسح 26 509

 رسكلاب قلفلاو . حبصلا قلف نم نيبأ وه : برعلا لوقت حبصلا : قلقا «قلفلا» : ىتحغللا
 ا ءيش نم قلفنا ام لكف . هتققش ىأ ء ءيشلا تقلف نم هلصأو . بجعلا رمألاو ةيهادلا

 أ« قلف ههجو نع نع لجنا ام اذإ ىتح » : ةمرلا وذ لاق « حابصإالا قلاف » هنمو . قلف وهف ىونو ء بحو

 ل . همالظ دتشا اذإ ليللا : قساغلا #قساغ# ههجو نع حبصلا ىلجنا

 : رعاشلا لاق ملظأ ىأ ليللا قسغ

 ”اقرألاو مهلا ًٌةتيكششاو اقسغ دق ليللا اذه ُنِإ

 اذإف ٠ قيرلاب لفت نود خفنلا هبش : ثفنلا «تائافنلا» لوخدلا : بوقولاو . همالظب لخد «بقو»

 : ةرتنع لاق لفتلا وهف قير هعم ناك

 (”دوقملا هل قحف دقْفي نإو هيلع ثفنأ ملف أربي نإ

 يذلا حبصلا برب مصتعأو ءىجتلأ دمحم اي لق يأ «قلفلا برب ُدوعأ لمه : رك يفللا

 )١( ريبكلا ريسفتلا ٠/ ١8485 . ) )5يبطرقلا ٠9٠//ا18 .



 ىلفلا ةروس 71< )١١5(

 "#7 حابصوالا قلافإ ىلاعت هلوقك حبصلا «قلفلا# : سابع نبا لاق مالظلا هنع ىلجنيو . ليللا هنع قلفني
 رون قاثبنا نأ ذوعتلاب حبصلا صيصخت ببس : نورسفملا لاق حبصلا قلف نم نيبأ وه : برعلا لاثمأ ىفو

 و ا ع د وما ءيجمل لثملاك . ةملظلا ةدش دعب حبصلا
 نم تافولخملا عجم رضا نفى «قلخ ام رش نمإ» حاجنلا ءيحب بقرتي فئاخلا كلذكف . حابصلا

 «بسقو اذإ قساغ رش نمو ىلاعت هللا هقلخخ ٍؤْؤم لك رش نمو . ماوهلاو . باودلاو . نجلاو « سنإلا
 اذهلو نحلاو سنإللا نم رشلا لهأ اهدنع رشتني ب ليللا ةملظ نإف ؛ هما دجقإو ملا 13) ليللا رذ نول
 جرخت ليللا يف نأل ٠ يللا رش قم ةرعع نأ مآ انغإو - ىزارلا لاق « ليولل ىفخأ ليللا » لثملا يف اولاق

 ””كوغلا هيف :لتيوب : قيرخلا منيو. رباكلاو قراسلا مجهمو ء.اهناكم نم ماوه لاو . اهماجآ نم عابسلا
 - نخفني يأ نثفنيو طويخ يف أدقع ندقعي يتاوللا رحاوسلا رش نمو ىأ «دقعلا ىف تاثافنلاٌ رش نمو#»

 هللا نذإب الإ ردحأ نم هب نيراضب مه امو هجوزو لجرلا نيب اوقرفيو . نهرحسب هللا دابع اورضيل اهيف
 ٍطشم ىف ِدنِقَع هللا لوسر رحس يذلا « مصعألا نب ديبل » ةصق نيتذوعملا لوزن ببسو : رحبلا يف لاق

 تلزنأف ٠ ريالاب زورغم . ةدقع ةرشع ىدحإ هيف دوقعم رتوو . ركذ ةعلط علطلا رشق - فجو ةطاشمو

 ماقف ةريخألا ةدقعلا تلحنا ىتح ٍةِكَوهفخ هسفن ىف دجوو ةدقع تلحنا ةيآ أرق املك لعجف . ناتذوعملا هيلع

 نع ةمعنلا لاوز ىنمتي ىذلا دساحلا رش نمو ىأ «دسح اذإ دساح رش نمو# لاقع نم طشن امأكف

 هل لاعتا هللا هنت اغ ىضرد الو هيورغ

 . ِلي ايف اهزجون نايبلاو عيدبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تلمضت : ةهعغالتلا

 . «قلخ»و «قلف# نيب صقانلا سانجلا ١

 نمو# 4« قساغ رش نمو»# قلخ ام رش نم# ةروسلا يف تارم «رش#» مسالا راركتب بانطرالا -
 . فاصوألا هذه ةعانش ىلع اهيبنت خلا «تاثافنلا رش

 . قساغلا رش هتحت لخدي مومع هنإف «قلخ ام رش نمإل روكذلاب ءانتعالل ماعلا دعب صاخلا ركذ “ 

 1 دساحلا رشو ٠) تائافنلا رشو

 . «دسحإلو «دساحإ نيب قاقتشالا سانج -

 1 تايآلا سوعءرل ةاعارم لصاوفلا قفاوت

 « قلفلا ةروس ,بسماب ان ىلاعت هنوعب مت »

 « ع

 )1١( يزارلل ريبكلا ريسفتلا (1) . 5914/7 ريثك نبا رصتخم ١96 /8"1١ ) )6طيحملا رحبلا 4/ . 67



0 

 نتي لالا دوس (9

 رش نم بابرألا برب ءاتحالاو ةراجتسالا اهيفو . نيتذوعملا يناث يهو . ةيكم سانلا ةروس
 ةسوسولا عاونأب سانلا نووغي نيذلا . نجلاو سنوالا نيطايش نم هناوعاو سيلبإ « ءادعألا ىدعأ

 . ءاوغإلاو

 . متخلا نسحو . ءدبلا نسح نيب عمجيل . ةحتافلاب ءىدبو نيتذوعملاب زيزعلا باتكلا متخ دقو

- 006 
 ساآأأ لطم لل

 ميحد ل اولا ّ

 20 م وع ع وت 2 م 9 م >2 سم يع را ح رب

 00 نيانحللأ نياوسولا رش ني ) نيانلا هللإ 20 سسانلا كلم 2 نسانلا بري ذوعأ لق
 2 ىس ةو اى 2 ريب امي ب 0 ريل سو

 د نينو ةّنفآَنِي ©) سياتل رود يف سوسو ىلا
 ثيدحو يفخلا مالكلا يهو ةسوسولا نم قتشم . سوسوملا ناطيشلا «ساوسولا» : نتتنغللا
 : ىثعألا لاق سفنلا

 7« تفرصنا اذإ ًاساوسو يّلَحلِل عمست »
 يمسو . ىفتخا اذإ يبظلا سنخ : لاقي رخأتيو يفتخيو ىراوتي ىأ سنخي نأ هتداع ىذلا #سانخلا»

 : سونخلاو هل سوسوف داع هللا ركذ نع لفغ اذإف . هبر دبعلا ركذ اذإ يفتخيو ىراوتي هنأل اسانخ ناطيشلا

 ىأ '” ( ةنج موصلا ) ثيدحلا ىفو ةياقولا ميلا مضبو ؛ ينج عمج نجلا ميلا رسكب «ةثجلا# رخأتلا

 ىأ #سانلا برسبب# ريجتسأو ءىجتلأو مصتعأ لمع 5 لق ىأ «ذوعأ لتو» : رميسيفللا

 )١( يبطرقلا 71/7١ . ) )7ناخيشلا هاور ثيدح نم ءزج .



 معنلا عاونأب مهيلع معنأو . مدعلا نم مهدجوأو مهايحأ ىذلا ء مهنوئش ربدمو مهيب رمو سانلا قلاخب

 . مه ًاميركتو ًافيرشت  قئالخلا عيمج بر هتمظع تلج ناك نإو  ركذلاب سانلا صخ امنإ : نورسفملا لاق
 ة ءهسدق ةكئالم مل دجسأو . ملعلاو لقعلاب مهدمأو . نوكلا يف ام مهل رّخس ىلاعت هنإ ثيح نم

 أمات اكلم ٠ نيموكحمو نيمكاح قلخلا عيمج كلام يأ «سانلا كلم # قالطإلا ىلع تاقولخملا لضفأ

 هلإ# رقفيو ينغيو . لذيو زعيف ٠ مهنوئش رّبديو . مملامعأ طبضيو « مهمكحي ٠ الماك الماش

 نأل « سانلا هلإ ٠ سانلا كلم# لاق اًمِإو : يبطرقلا لاق هاوس محلا بر ال ىذلا مهدوبعم ىأ #«سانلا

 دإ بجي ىذلا هنأو ٠ مهدوبعمو مههلإ هنإ ركذف هريغ دبعي نم سانلا ىفو 5 مهكلم هنأ ركذف ًاكولم سانلا يف

 كلذو « عادبيالا ىهتنم ىف لكشلا اذبم ةروسلا بيترتو . "”ءامظعلاو كولملا نود « هيلإ ًأاجليو هب ذاعتسي

 اذه نأ فرع لمأت اذإ مث «سانلا بر ةيبرتلا عاونأ نم هدهاشي امل . ابر هل نأ فرعي ًالوأ ناسنبالا نأل
 و وك هقلخ ىف فرصتم برلا
 ظفل ررك اهو «سانلا هلإو» هادع ام لك هيلإ رقتفملا . هاوس ام لك نع ينغلل الإ ةدابع ال هنأل دبعي نأ

 لوق ىف راركتلا نسح امك. مهنأشب ءانتعالاو مهميظعتو مهفرش راهظإل ' . ريمضلاب فتكي ملو ًاثالث سانلا

 : رعاشلا

 ش اريقفلاو ىّنِغلا اذ توملا صّقن ءيش ٌتوملا قبسي توملا ىرأ ال
 بر وهف « ةيهاالا»و « كلملا»و (ةيبوبرلاو و زع برلا تافص نم تافص ثاللث هذه : ريثك نبا لاق

 "7 تافصلا هذبب فصتملاب ذوعتي نأ ذيعتسملا رمأف . هل ةكولمو ةقولحم ءايشألا عيمجو . هو هكيلمو ءيبش لك

 تاسنؤالل سوسويو . سفنلا يف ءوسلا ثيدح يقلي يذلا ناطيشلا رش نم ىأ «ساوسولا رش نمو
 داع هللا نع لفغ اذإف « هبر دبعلا ركذ اذإ رخاتيو يفتخي ىأ سنخمي ىذلا «ساتخلا# نايصعلاب هيرغيل

 اذإو . سنخ هللا ركذ اذإف « مدأ نبا بلق ىلع  هفنأ  ةمطخ ماو ناطيخلا نإ ١» ثيدحلا فو هل سوسوف

 يف هثبخ ةدشل يقلي ىذلا ىأ «سانلا رودص يف سوسوي يذلا "'"« سوسوف هبلق مقتلا هللا يسن

 لصي يفخ مالكب هتعاطل ءاعدلا وه ةتيدنوتشو و + يبطرقلا لاق ماهوألاو سواسولا فوئص رشبلا بولق

 سوسوي ىذلا أله ىأ ةينايب «#نمط # سانلاو ةثجلا نم# (©”توص عامس ريغ نم بلقلا ىلا هموهفم

 ىلإ مهضعب يحوي نجلاو سنرالا نيطايشو» ىلاعت هلوقك سنرالاو نجلا نيطايش نم وه . سانلا رودص يف
 . سنإالا نيطايش نأ كش الو ًاعيمج نجلاو سنإالا رش نم ةذاعتسا ةيآلاف ارو رغ لوقلا فرخ نعي

 هل نيزي سنإلا ناطيشو . ةذاعتسالاب سنخي نحلا ناطيش نإف . نجلا نيطايش نم ًارطخو ًاكتف دشأ

 . هللا همصع نم موصعملاو . ءيش همزع نع هينثي الو . تاركنملاب هيرغيو شحاوفلا

 : يلب ايف اهزجون نايبلاو عيدبلا نم ًاهوجو ةميركلا ةروسلا تنمضت : ةغغالتبلا
 . اهدعب نيتيآلا فو «سانلا برب ذوعأ» ميركتلاو فيرشتلل ةفاضإلا

 )١( يبطرقلا .7/  56١/؟ , يبطرقلا (1) . يلصوملا ظقاحلا هاور (#”) . 545 /” ريثك نبا رصتخم (؟). 557



 ثفل نوئالثلا ءزجلا

 . مهل ميظعتلا يف ةدايز «سانلا هلإ . سانلا كلم . سانلا برإ» مسالا راركتب بانطألا  ؟

 ىذلا 6 يقيسوملا سرحجلا ص ةروسلا ٍِق ام مث #ساوسولاو ه٠. سوسوي# قاقتشالا سائج - 5

 1 نآرقلا صئاصخ نم كلذو 5 نايبلا ةيوذعب ناحل ألا لضفي

 هيفك عمج هشارف ىلإ ىوأ اذإ ةيهللا لوسر ناك » : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع : هسنت
 ههجوو هسأرب أدبي , هدسج نم عاطتسا ام اههب حسم مث . نيتذوعملاو «دحأ هللا وه لقإط أرقو |مهيف ثفنو

 . 27« اثالث كلذ لعفي . هذسج نم لبقأ امو

 هزل دال 4

 هللا نوعب مت دق هنإ : ليمج خيشلا نب ينوباصلا يلع دمحم خيشلا . ليلجلا هبر وفع يجار لوقي
 اذه فيلأت يف تثكم دقو . نيمألا دلبلا  ةمركملا ةكم - يحولا طبهم يف . ميظعلا نآرقلا ريسفت  هقيفوتو
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 هيتك و

 يواصل يلج
 ةّمالَتإلاَناَسِإيلاَو ةّييشلا ةيذكب ذاتنمألا
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 ثلاثلا دلحملا تاعوضوم س رهف

 عوضوملا

 سمي ةروس ل"
 لسرلا اوبذك نيذلا ةيرقلا لهأ ةصق

 نوكلا يق ةينادحولاو ةردقلا لثالد

 ؟سمشلا تارود لوح بطق ديس مالك

 هيفا زن اهو: «كفلتغ ني أو ةضق

 رعشلاب خ5 لوسرلا لثمت ىلإ ماه هيبنت

 راهطألا ةكئالملاب مسقلا رس

 هدلو حبذب ءالتبالاو ميهاربإ ليلخلا ةصق

 توحلا نطب يف مالسلا هيلع سنوي
 اهيلع عطاقلا درلاو نيكرشملا تاءارتفا

 ص ةروس

 مهنع لوسرلا فك بلاط يبأ نم نيكرشملا بلط
 اهذرو مالسلا هيلع دواد ىلع ةميظع ةيرف
 هتنتف لوح مالكلاو مالسلا هيلع ناميلس ةصق

 منهج يف عابتألاو ءاس ٌؤرلا مصاخت

 هل ةكئالملا دوجسو مالسلا هيلع مدا قلخخ ةصق

 نيو سا

 قلخلا ا هللا ةلادحو ىلع نيهاربلاو ةلدألا

 ةددعتم هلا لبعي نمو انحنإو اهإ دبعي نم لثم

 ىرغصلا ةافولاو ىربكلا ةافولا

 ىلاعت هللا ةمحر نم طونقلا يغبني اال

 ىلإ نيقتملاو ءأرمز منهج ىلإ نيمرجملا قوس
 5 ةنجلا

 رفاغ ةروس 4

 هللا تايا يف نيرفاكلا ةلداجم

 ةحفصلا
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 عوضولا
 باسحلا موي لاوهأو ةرخآلا دهاشم

 نوعرفل ىسومةوعد يف ةلثمت نايغطلا و نامياإلاةصق

 هموقل هحصنو نوعرف لا نمؤم
 منهج ران يف ءافعضلاو ءاربكلا نيب ةمصاخملا

 سفنألاو قافآلا يف ةينادحولاو ةردقلا لئالد

 لاوهألا ةئياعم دنع رافكلا ناَيِإ

 تلصف ةروس 4١

 اهفادهأو ةميركلا ةروسلا دصاقم

 هلي لوسرلل ةدلاخلا ةمئادلا ةزجعملا وه نآرقلا

 باذعلا نم دومثو ٍداعب ّلح امل ٌليصفت
 هللا ىلإ يعادلا نمؤملا لضف

 هللا ةمعنل ناركنلاو دوحجلا ناسنإلا ةعيبط

 ىروشلا ةروس 41

 مالسإإلا ف ىروشلا ةناكم

 اهل نيكرشملا لاجعتساو ةعاسلا لاوهأ

 تائيسلا ريفكتل بئاصملا نأ يف ةدئاف

 بكاوكلا يف تاقولخم دوجو دعبتسي ال هنأ ىلع هيبنت
 لسرلل هللا ميلكتو هماسقأو يحولا

 فرخزلا ةروس -4*

 اهفادهأو ةميركلا ةروسلا دصاقم
 ريطاسألاو تافارخلاو يلهاجلا عمتجملا رهاظم

 ميظع لجر ىلع نارقلا لوزنب نيكرشملا حارتقا
 نوعرف ةصق يف نايغطلاو دانعلا قطنم

 نم نامزلا رخآ يف ميرم نب ىسيع لوزن
 ةعاسلا تامالع

 نيعألا ذلتو سفنألا هيهتشت ام ةنجلا يف

 ناخدلا ةروس -4

 ةكرابم ةليل يف هلوزنو نارقلا

 مهرفك ببسب شيرق ىلع خذ لوسرلا ءاعد
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 لأ

 م وضوملا

 ىربكلا ةعاسلا تامالع نم ناخدلا

 هيف لزن امو لوسرلا عم لهج يبأ ةصق
 نيقتملل هللا هدعأ يذلا نيمألا ماقملا

 ةيثاحلا ةروس 06

 حيسفلا ماعلا اذه يف ةثبنملا ةينوكلا تايآلا

 ةريغملا نب ديلولا عم لهج يبأ ةصق
 نومرجملاو نونمؤملا هللا دنع ىواستي ال

 نيمرجملا ةرفكلل ىلاعت هللا نايسن ىنعم

 فاقحألا ةروس 5

 ناثوألل مهتدابع يف نيكرشملا أطخخو لالض
 مالس نب هللا دبع مالسإ ةصق

 ةرطفلا نع فرحنملا يقشلا دلولا جذومن

 نيربجتملا هموق عم دوه هللا يبن ةصق

 نارقلا اوعمتسا نيذلا نجلا نم رفنلا ةصق

 لِ لمح ةروس -537

 ةيساسألا اهدصاقمو ةروسلا فادهأ

 نيدلاب ٌكسمتلا رصنلاو زعلا قيرط
 نيكرشملا نم مالسإلا ىلع رطخأ نوقفانملا

 ناوهو لذ حلصلا ىلإ ةوعدلا

 سفنلاو لاملاب هللا ليبس يف داهملا

 حتفلا ةروس -

 حتفلا ةروس ةميركلا ةروسلا لضف

 مظعألا حتفلل ةيادب ةيبيدحلا حلص

 لوسرلا نونمؤملا اهيف عياب يتلا ناوضرلا ةعيب
 داهجلا نع اوفلخت نيذلا نيقفانملا نع ثيدحلا

 مارحلا دجسملا لوخد مانملا يف لكي لوسرلا ايؤر

 8 لوسرلا ةباحص ىلع رطاعلا هللا ءانث
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 كتلاثلا دلحملا تاعوضوم سرهف

 هيأ | ٠

 ع وضوملا

 تارححلا ةروس 1

 275 يبنلا ماقم يف بدأتلا بوجو
 ةقسفلا رابخأ [مهيس ال رابخألا نم تبنثتلا
 نيمصاختملا نيب حالصإلا ىلإ نينمؤملا ةوعد
 سسجتلاو ةميمنلاو ةبيغلا نم ريذحتلا
 قالخألا مراكم نم ةروسلا هيلإ تدشرأ ام ىلإهيبنت
 لاتقلا نم ةباحصلا نيب ثدح ايف ةفيطل

 قف ةروس 66

 اهفادهأو ةميركلا ةروسلا دصاقم

 ثعبلا ةيضق شيرف رافك اهركنأ ىتلا ةيضقلا

 تائيسلا بتاكو تانسحلا بتاك نالكوملاناكلملا

 نيقتملا ىوأم ةنجلاو نيمرجملا ىوأم منهج
 روبقلا نم اهيف سانلا جرح يتلا قحلا ةحيص

 تايراذلا ةروس 01

 حيسفلا نوكلا يف ةينادحولاو ةردقلا لئالد

 مهيلع هللا تاولص ماركلا لسرلا صصق

 ةيغاطلا نوعرف عم ىسوم ةصق
 قرزلا لوح يبارعألا ةصق يف ةفيطل

 روطلا ةروس 7

 اهفادهأو ةميركلا ةروسلا دصاقم

 معطم نب ريبج مالسإ ةصق
 مهتاهافسو نيكرشملا تاءارتفا

 هللا ءاضق ىلع ربصلاب لَو لوسرلا رمأ

 مجنلا ةروس ©

 لي يبنلا جارعم نع ثيدحلا
 ىهتنملا ةردسو رومعملا تيبلل لوسرلا ةيؤر

 هيف لزن امو ةريغملا نب ديلولا ةصق

 نيكرشملا مانصأ رهشأ لوح هيبنت

 فرغ

 فرغت

 فرخ

 فضي

 فرخ

 فرخ
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 ثلاثلا دلجملا تاعوضوم سرهف

 ع وضوملا

 رمقلا ةروس 013

 لي لوسرلل رمقلا قاقشنا ةزجعم

 اهدئادشو ةمايقلا لاوهأ

 رامدلا نم مهلان امو نيبذكملا عراصم

 مهيف لزن امو ردقلاو ءاضقلل رافكلا راكنإ

 نمح رلا ةروس -0 8

 ةميركلا ةروسلا لضف
 دايعلا ىلع ةرهابلا هللا معن دادعت

 «ناطلسب الإ نوذفنت الو ةيآل ءىطاخ ريسفت

 نيمرجملا ءايقشألا لاحو ةمايقلا لاوهأ
 ةنجلا يف مهميعنو ةرخآلا يف نيقتملا لام

 ةعقاولا ةروس -15

 ةعقاولا ةروس لضف

 ثالث فئاوط ىلإ سانلا ماسقنا
 مهل هللا دعأ امو نيميلا لهأ

 باذعلا نم مهلاني امو لامشلا لهأ

 ةعيفرلا تاجردلا باحصأ نوبرقملا نوقباسلا

 هتينادحوو هللا ةردق لع نيهاربلاو ةلدألا

 موجنلا مقاوم لوح نارقلا ةزجعم

 ديدحلا ةروس ه1

 اهفادهأو ةميركلا ةروسلا دصاقم

 لئازلا اهعاتمو ايندلا ةايحلا ةقيقح
 ماركلا لسرلا ةئعب نم ةياغلا

 ةلداحملا ةروس -0

 اهفادهأو ةميركلا ةروسلا دصاقم

 اهجوز اهنم رهاظ يتلا ةبلعث تنب ةلوخ ةصق
 دوهيلاو نيقفانملا لامعأو يجانتلا مكح

 ةحنصلا
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 دوهيلل نيقفانملا ةالاوم
 هللا يف ضغبلاو هللا يف ٌبحلا ناميإلا ىرع قثوأ

 رشحلا ةروس .4

 ةرونملا ةئيدملا نع دوهيلا ء'الج

 مهرثامو راصتألاو نورجاهملا
 هللا ءادعأل نيقفانملا ةالاوم

 هلهأ ىلع هفيض رثآ يذلا يباحصلا ةصق

 ةنحيتمملا ةروس كالا

 هللا ءادعأ ةالاوم نم ريذحتلا

 هيف لزن امو ةعتلب ىبأ نب بطاح ةصق
 ةرخآلا يف عفنت ال ةقادصلاو بسنلاو ةبارقلا
 تارجاهملا تانمؤملا ناحتما

 تانموملل ٍةكَك لوسرلا ةعيابم

 فصلا ةروس "115

 هئايبنأو هنيد ةرصن يف هللا ةنس

 ةحبارلا ةراجتلا ىلإ نينمؤملا ةوعد
 ىسيعو ىسوم هصق نرق يف ببسلا ىلإ هيبنت

 ةعمجلا ةروس 1

 برعلا نم خو لسرلا متاخ ةثعب
 هللا ةعيرش نع مهفارحناو دوهيلا نع ثيدحلا
 ءوسلا ءاملعل نارقلا هبرض يذلا يزخملا لثملا
 ةعمجلا ةضيرف ءادأل ةمهب يعسلا

 نوقفانملا ةروس

 ةميمذلا مهتافصو نيقفانملا قالخأ
 نيقفانملا سأر لولس نب هللا دبع ةصق

 ربكلاو ةزعلا نيب زييمتلا يف ةدئاف
 توملا دنع ةعجرلا لأسي نميف ةفيطل

 نياغتلا ةروس -5

 هتردك راثاو هتمظعو هللا لالج
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 عوضوملا

 هتراسخو رفاكلا نبغ رهظي ةرخآلا يف

 ىاللطلا ةروس 1060

 اهفادهأو ةميركلا ةروسلا دصاقم
 يعدبلا قالطلاو ينسلا قالطلا
 ىوقتلا ةرمثو كلام نب فوع ةصق
 ةريغصلاو لماحلاو سأيلا ةدعو ةذعلا ماكحأ

 هللا رمأ نع تتع يتلا ةيغابلا ممألا كاله

 ميرحتلا ةروس 5
 ةيطبقلا ةيرام هتيراحل كو لوسرلا ميرحن ايمي

 نمؤملا لجرلا ةمصع يف ةرفاكلا ةجوزلل لثم

 كلملا ةروس "6107

 اهفادهأو ةيركلا روسلا دصاقم
 هتردقو هللا ةمظع ىلع دهاوشلاو ةلدألا

 ملقلا ةروس ت4

 كي هتلاسر لوح رافكلا اهراثأ يتلا هبشلا

 «ناتسبلا» ةنحلا باحصأ ةصق

 نيمرجملاو نينم ْوملا نيب ةنراقملا

 ةقاحلا ةروس --484

 لسرلل نيبذكملا ماوقألا صصق
 ةرخآلا يف ءايقشألاو ءادعسلا لاح

 نارقلا قدص ىلع عطاقلا ناهربلا

 باطخلا نب رمع مالسإ ةصق ىلإ هيبنت
 جراعملا ةروس ىلا و

 اهدصاقمو ةميركلا ةروسلا فادهأ

 كثلاثلا دلحملا تاعوضوم س مهف

 ةحفصلا
 ها ييصسسسسسمل سوس ع سستل

 عوضوم ا

 هب اودعو يذلا باذعلل نيكرشملا لاجعتسا | مو»م
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 ةمايقلا لاوهأو دئادش نع روص

 رشبلا عئابط ىلإ هيبنت

 حون ةروس -ا/١

 اهدصاقمو ةميركلا ةروسلا فادهأ

 هربصو هتيحضتو مالسلا هيلع حون داهج

 نافوطلاب مهكالهو هموق ىلع حون ةوعد
 ربقلا باذع ىلع ل لدعسالا ُِق ةدئاف

 نلا ةروس ا

 هب مهناميإو نارقلل نجلا عامتسا

 نيرفاكو نينمؤم :نيقيرف ىلإ نجلا ماسقنا

 لمزملا ةروس ٠

 ليللا همايقو هتعاطو هلتبت يف قي لوسرلا ةريس

 يحولا غيلبتب ميركلا لوسرلا فيلكت

 رثدملا ةروس

 هيف لزن امو «ةريغملا نب ديلولا» ةصق

 ءادشألا ةينابزلا نم رشع ةعست منهج ةنزخ

 ةمايقلا ةروس قا

 «هنانب يوسن نأ ىلع نيرداق ىلب» ةيآ يف رسلا
 راضتحالا تقو ناسنإلا ةلاح
 ةيلقعلا نيهاربلاو ةلدألاب ثعبلا تابثإ

 راوطأ يف ناسنإلا قلخ يف هللا ةردق نايب
 راربألل هللا هدعأ امو ةنجلا لهأ ميعن

 تاالسرملا ةروس -ا/'/

 قلخلا ءايحإ ىلع ةرهابلا هللا ةردق لئالد

 ةحفصلا

5 

5 

4 

 ن1

 عما

 غممخ

45١ 

54 



 ع وضوملا

 ةرخآلا يف نيقتملا لامو نيمرجملا لام

 أبتلا ةروس -ا/4

 هللا ةردق ىلع نيهاربلاو لئالدلا ةماقإ
 اهاوهأو منهج نع ثيدحلا
 ةماركلا راد يف نيقتملل هللا هدعأ ام

 تاعزانلا ةروس 4

 ىلخلا نوئش ربدت يتلا راربألا ةكئالملاب مسقلا

 ةيبوبرلا ىعدا يذلا ةيغاطلا نوعرف ةصق

 لوسرلا ىلع مهدرمتو ةكم لهأ نايغط
 نوكرشملا هدعبتسا يذلا ةعاسلا ثقو نايب

 سبع ةروس

 هللأ معنل هنارفكو ناسنالا دوحج

 ةمايقلا موي هبابحأ نم ناسنإلا رارف

 اهفادهأو ةعركلا ةروسلا دصاقم

 قداصلا يبنلا ةمصو يحولا ةقيقح

 راطفنالا ةروس 4"

 هللا معنل هئارفكو ناسنالا دوحج

 راجفو راربأ ىلإ ةمايقلا موي سانلا ماسقنا

 مزاح يبأل ناميلس ةفيلخلا لاؤس يف ةفيطل

 نيففطملا ةروس ب7

 نزولاو ليكلا يف نيففطملا ىلع برحلا نالعإ

 ةنحلا ف مسرل نينموملا ةيور

 ةرخخآلا يف نيمرجملا ةرفكلاب نينم ملا ءازهتسا

 ةحفصلا
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 هاا

68 

 مها

 مه”

 ه1

 هه

 ه1

 ممه

 عوضوم ا

 قاقشنالا ةروس 65

 نارقلا اهروصي اى ةرخآلا دهاشم
 نيبملا نارقلا اذه نم نيكرشملا فقوم

 جوربلا ةروس 5

 ةقباسلا ممألا نم نيبذكملا ةاغطلا كاله

 قراطلا ةروس 485

 هئانف دعب ناسنإلا ةداعإ تابثإ

 ةدلاخلا دمحم ةزجعم نارقلا نع ثيدخحلا

 ىلعألا ةروس 41
 هناطلس ميظعو هلالجو هللا ةمظع نع ثيدحلا

 ءايبنألا مئاخ ىلع لزنملا نآرقلاو يحولا
 ةيشاغلا ةروس 44

 هتمظعو هللا ةردق ىلع نيهارملاو ةلدألا

 بهار ةيؤرل باطخلا نب رمع ءاكب ىلع هيبنت
 رحفلا ةروس 4

 دابعلا ءالتبا يف ىلاعت هللا ةنس نايب

 ةتئمطملا سفنلاو اهاوهأو ةرخآلا نع ثيدحلا

 دلبلا ةروس

 مالسلاو ةالصلاهيلعيبنلا نكسم مارح ادلبلاب مسقلا
 نينبو لام نم هللا مهحنم امب رافكلا رارتغا

 سمشلا ةروسصس 204١

 نم هيلع تلبج امو ةيناسنإلا سفنلا عوضوم
 رشلاو ريخلا
 دومث ةصق يف الثمم نايغطلا عوضوم

 ليللا ةروس 4

 ةرخآلا 5 ءامشلا ليبسو ةداعسلا ليبس نايب
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 عوضوملا

 هلع هللا يضرركبيألقافنإإلاو لذبلا يف عثار لثم

 (49*) ىحضلا ةروس ريسفت

 (414) حارشنالا ةروس ريسفت
 (468)  نيتلا ةروس ريسفن

 (45) قلعلا ةروس ريسفت
 (47)  رسقلا ةروس ريسفت
 (48)  ةنيبلا ةروس ريسفت
 (494) ةلزلزلا ةروس ريسفت
 )٠١٠١( تايداعلا ةروس ريسفت

 )٠١١( ةعراقلا ةروس ريسفت

 )*:٠١( رثاكتلا ةروس ريسفت

 )*٠١( رصعلا ةروس ريسفت

 نفي

 هاب"

 هالو

 هاا

 هرمو

 م5

 همك

64 

 ه4"

656 

641 

 <.د

 ثلاثلا دلجملا تاعوضرم سرهف

 عوضوملا ةحفصلا

 )٠١4(  ةزمحهلا ةروس ريسفت

 )٠١8(  ليفلا ةروس ريسفت

 )٠١65( شيرف ةروس ريسفت
 )٠١17(  نوعاملا ةروس ريسفت

 )٠١8( رثوكلا ةروس ريسفت
 )٠١9( نورفاكلا ةروس ريسفت

 )١١١( رصنلا ةروس ريسفت
 )١١١(  دسملا ةروس ريسفت

 )١١7( صالخالاةروسريسفت

 )"١١(  قلفلا ةروس ريسفت

 )١١5( سانلا ةروس ريسفت

 وة

 وى
 _ؤ

54 
51 

 ١

511 
 دن
 ل
 ثني
56 



 ملال

١ 

١ 

 هال/ ١

57 

54 

١6 

 نحل

1544 

58 
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 ففي

 فرع

 افران

32> 

555 

23 

 فري

 ففي

 ثلاثلا دلحملا  ةفيرشلا ثيداحألا سرهف

 * »* ثيدحلا فارطأ #0

 «. .سي نآرقلا ُبلقو ًابلق ءيش لكل نإ»
 « . . ةيلاخ عاقبلاو .دجسملا برق ىلإ اولوحتي نأ ةملس وتن دارأ»

 ا اع سررلا اذإف "وون مهل تما مهميعت يف ةنجلا ٍلهأ انيبد

 7 مهشياعم ضرألا لهأ ىلع تدسفلايندلا راحب يف ترطق ما

 « . ةزعلا برك بر ناحبس : هسلجمرخآ لقيلف ىفوألا لايكملاب لاتكي نأ رس نمو
 : لوقي مث هنيميب ءامسلا يوطيو ضرألا ىلاعت هللا ضبقي» : يسدق ثيدح

 « . . كلملا انأ

 دس هحراوجل لاقي مث همف رفاكلا يف ىلع متُحي»
 . .مهولق هقف هقف ليلق ١ يفقثو نايشرق :رفن ةثالث تجبلا دنع عمتجا»

 ام عرج أ اك قسأم ةضوعب انج ل دنع دع دل تناول

 . .أطسقم اًمكح ميرم نب ىسيع مكيف لزني نأ كشويو
 . . ةضفلاو ا ةينا يف اوبرشت الو جابيدلا الو ريرحلا اوسبلت الو

 ا ءرانلا يف لزنمو ةنجلا يف ٌلزنم هلو 0

 . .رانلا يف

 00 ا
 0 لاب امو ؟ةنجلا لهأ هلكأي ماعط لوأ امو ؟ةعاسلا طارشأ لوأ امد

 (بوةنأالإ
 ثيدحلا «. .ههجو يف فرع ًاحير وأ اًئيغ ىأر اذإ كك ناك
 «ايندلا يف هلزنمب هنم ىدهأ ةنحلا يف هلزنمب مهدحأ نإ هديب يسفن يذلاو»

 (ةيبيدحلا موي ناوضرلا ةعيب حتفلا دعن نحنو .ةكم حتف حتفلا نودعت»

 . .ارامخ بكرو هيلإ قلطناف «يبأ نب , هللا دبع تيتأ ول : لَو يبنلل ليق»

 «هربأل هللا ىلع مسقأ ول نيرمط وذ ريغأ ثعشأ بر»

 نإ هللا ناحبس :لوقيو ههجو نعع قرعلا حسمي لعج توملا هاشغت الد

 «تاركسل توملل

 « . .همدقاهيفةزعلا بر عضي ىتح ديزم نم لهلوقتو اهيف ىقلب منهج لازتالو

 ؛ . .كلم فلأ نوعبس موي لك هلخخدي ءرومعملا تيبلا يل عفر»

 «. . .هنع لوحتي ام ةنس نيعبرأ رادقم اكتملا ءىكتيل لجرلا نإو

 «اهيف امو ايندلا نم ريخ رجفلا اتعكرو

 «. .نيترم هتروص يف ليربج ُهِلك هللا لوسر ىأر»

 ا

 يوارلا

 رازيلا

 ملسم

 ةجام نباو متاح يبا نبا

 ملسم
 يذمرتلا

 متاح يبأ نبأ

 ناخيشلا

 ملسم

 ملسم

 يذمرتلا

 ىيراخبلا
 ناخيشلا

 يراخبلا

 يراخبلا

 يراخبلا

 يراخبلا
 يراخبلا
 ناخيشلا

 ملسم

 يراخبللا

 ناخيشلا

 ملَتَم
 متاح يبأ نيا

 يراخبلا

 دمحأ



 ثكلاثلا دلجملا  ةفيرشلا ثيداحألا سرهف انف

 يوارلا «»«» ثيدحلا فارطأ «*

 ناخيشلا « . . . ىهتنملا ةردس لإ تعفّرو ةعباسلا ءامسلا ىلإ يب دعص مث» 0/1

 ريثك نبا | «. .ًاكلم ةقرو لك ىلع تيأرو ءبهذ نم شارف اهاشغي ةردسلا تيأر» 34
 ناخيشلا | « . . .ةلاحم ال كلذ كردأ «نزلا نم هظح مدا نبا ىلع بتك هللا نإد فلا

 ناخيشلا | .«٠ . اودهشا: هللا لوسر لاقف نيتقش ولي هللا لوسر دهع ىلع رمقلا قشنا» نيل

 يذمرتلاو ملسم اديها يح وسر نان ١ هاما 11
 مكاحلاو يذمرتلا . .ىلاعت هلوق ىلع تيتأ ام ؟مكنم اهمرل ًاباوج نسحأ نجلا عمسأ يلامد "ه

 مما قلخو ءرأن نم جرام نم ناجلا تقلخو رون نم ةكئالملا تقلختو نك

 دمحأو ملم «مكل فصو

 يراخبلا . .|هيف امو امهتينا بهذ نم ناتنجو ءامهيف امو ايهتيئا ةضف نم ناتنجو نيكل

 يذمرتلا ود ل ا ا م.

 يراخبلا .ًاليم نوتس اهضرع ةفّوجم ةولؤل نم ةميخ ةنجلا يف نإد اد
 00 : ةرجش ةئجلا يف نإ : هللا لوسر اي يارعأ لاق» نت

 يقهيبلاو مكاحلا «. .ردسلا لاق
 يراخبلا[ ٠ متئش نإاوءرقاواهعطقياال ماعةئاماهلظ يف بكا رلا ريسيةرجش ةنجلا يف نإ: نك

 لئامشلا يف يذمرتلا | «. ةنجلاينلخدي نأ هللاعدأ: هللالوسر ايتلاقف كي يبنلا تءاج از وجعةأرمانإ» 9
 متاح يبأ نبا | .؟ . .ًاجاجأ احلم هلعجي ملو هتمحرب ًاتارف ًابذع اناقس يذلا هلل دمحلاو 0
 كلامو ناخيشلا | 2«. . . منهج ران نم ًاءزج نيعبس نم ٌءزج نودقوت يتلا هذه مكران» 1
 ةجام نباو دواد وبأ | «مكعوكر يف اهولعجا : كو لاق # ميظعلا كبر مساب حبسف# ةيآ تلزن الل ضل

 دمحأو ملسم | «. .ءيش كدعب سيلف رخآلا تنأو .ىيش كلبق سيلف لوألا تنأو م

 ناخيشلا | « . . . يدتفت تنكأ ايندلا فاعضأ كل ناك ول كتيأرأ :رفاكلل هللا لوقي» ضل

 ملسم | «. . .ةيآلا هذه هللا انبتاغ نأ نيبو انمالسإ نيب ناك ام :دوعسم نبا لاق» ضيع

 دواد وبأو دمحأ (« . . يحمر لظ تحت ىقزر لعجو .ةعاسلا يدي نيب فيسلاب تثعبال سرك

 دمحأ ْ ع هللا 1 يف داهجلا ىتمأ ةينابهرو «ةينابهر ةمأ لكل» ضي

 يقهيبلاو يراخبلا | «. .ةبلعث تنب ةلوخ ةلداجملا تءاج دقل ,تاوصألا هعمس عسو يذلا كرابت» 5-7
 ملسمو يراخبلا هع كلذ نإف امههبحاص نود نانثا ىجانتي الف ةثالث متنك اذإ» شرخ

 ناخيشلا . .هيخخأ نوع يف دبعلا لاز ام دبعلا نوع يف هللا لازي الد 4

 ناخيشلا 17 ا نهد ريع نقرا دات وغتو نا

 ملسمو يراخبلا «. . . تاجلفتملاو تاصمتنلاو تامشوتسملاو تامشاولا هللا نعلو مز

 ملسم . امو كفسال ملح كلن اك نمشلمأ حشا ف جاوا نك

 ملسمو يراخبلا . . هئاسن ضعب ىلإ لسرأف , دوهجم ينإ : لاقف ِةِلكي هللا لوسر ىلإ لجر ءاجو الاياب

 ناخيشلا ا باتك اهعم ةنيعظ اهم نإف خاخ ةضورا اوتأت ىتح اوقلطنا» م(

 دمحأو ناخيشلا «كمأ يلص معن :لاق ؟اهلصأفأ ةبغار يهو يلع تمدق يمأ نإ» ئ



 6-1 تلاثلا دلجملا  ةفيرشلا ثيداحألا سرهف

 يوارلا ظ ** ثيدحلا فارطأ + * ظ ةحفصلا

 ملسمو يراخبلا «بقاعلا انأو. ىحاملاانأو .رشاحلا انأو , دمحأ انأو دمحم انأ : ءامسأ ةسمخ ىلو سف

 ملسم « . . ىتمأ كلم نإو ءاهبراغمو اهقراشم تيأرف ضرألا يل ىوز هللا نإو ما

 ناخيشلا «. . .ةنيدملا ريع تمدق ْذإ ائاق ةعمجلا موي بطخي للك يبنلا اهنيبد ا
 ملسم (4 . . مهنم نيرخاو# ةعمجلاا ةروس هيلع تلزنأف كي يبنلا دنع اسولج انكو |

 دمحأ '. .ةبهن مهماعطو .ةنعل مهتيحت :اهب نوفرعي تامالع نيقفانملل نإ» مم
 ناخيشلا ( . .هوبنتجاف هنع مكتيبن امو , متعطتسا ام هنم اوتئاف رمأب مكترمأ اذإ» موو

 ناخيشلا ؛ . . اهقلطي نأ هل ادب نإف .رهطتف ضيحت مث رهطت ىتح اهكسمي مئاهعجاريل» نهي

 يذمرتلا 1 «. .ًاصاخ ودغت ريطلا قزري (ك مكقزرل هلكوت ٌّقح هللا ىلع متلكوت ول» 5

 ملسمو يراخبلا «. .مهاعن عرق عمسيلهنإو هباحصأ هنع ىلوتو هربق يف عضو اذإ مكدحأ نإ» .ه

 ناخيشلا « . . .طق ٍفأ : يل لاق اف «نينس رشع ِةيِقَو هللا لوسر تمدخ : سنأ لاقو» 26

 ملسم (مامت ةنحلا لخدي الد 1.25

 ملسمو يراخبلا |«. .ةعمسو ءايرايندلا يف دجسي ناك نم ىقبيو .ةنمؤمو نم ؤم لك هلل دجسي» 1

 ناخيشلا (. . هتلفي مل هذخأ اذإ ىتح ملاظلل ىلميل هللا نإ» 5-7

 يذمرتلاو دمحأ «نيعلا هتقبسل ردقلا قبسي ءيش ناك ول» 5-3

 ملسمو يراخبلا هزوبدلاب داع تكلهاو ابضلاب ترصنو 02

 مكاحلاو يذمرتلا «. ًافيرخ نيعبس رفاكلا هيف دعصي ران نم لبج دوعصلا» غ5

 نم كتقلخ دقو ينزجعت نأ مدا نبا : لجو زع هللا لوقي» : ىسدق ثيدح 6.00

 ةجام نباو دمحأ :..: مدع لكف

 يذمرتلا ( . .ءادوس ةتكن هبلق يف تتكن ةئيطخ أطخأ اذإ دبعلا نإ» مما

 بساحي فوسفإ# لوقي ىلاعت هللا سيل وأ : ةشئاع تلاقف ٍبْذُع بسوح نم» 0#

 ملسمو يراخبلا .خلا «. .«ًاريسي ًاباسح

 دمحأ «. .ىلعألا يبر ناحبس :لاق ةيآلا هذه أرق اذإ خفي ناكو ه4

 ملسم 0 . كلم فلأ نوعبس مامز لك عم. مامز فلأ نوعبساهل ٍذئموي منهجب يتؤيو همم

 ناخيشلا 11. .ةعاسلاموقت نأ ىلإ مارح يهف ضرألاو تاومسلا قلخ موي ةكم مرح هللا نإ هدأ

 ملسم 0. كيكبي ام هلأساو دمحم ىلإ ب هذإ: ليربج أي هللا لاقف « ىكبو يتمأ يتمأمهللا» دف

 ناخيشلا . خلا «. . هتوعد يبن لك لجعتف .ةباجتسم ةوعد يبن لكل» 5

 لدم «. .هللا لزنأف ءًاوضع ًاوضع ةكئالملا هتفطتخال ينم اند ولو هم١

 مع «دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ» هم

 ملسم «. .ةضفلاو بهذلا نم ةناوطسألا لاثمأ اهدبك ذالفأ ضرألا يقلت» ه١



 ثلاثلا دلجملا  ةفيرشلا ثيداحألا سرهف فرك

 ىوارلا * «٠ ثيدحلا فارطأ ء» ةحفصلا

 ينذمرتلا «. .اهرابخأ نإف لاق ءملعأ هلوسرو هللا اولاق ؟اهرابخأ امنوردتأ» | هو

 يراخبلا ؛. . اريثك متيكبلو اليلق متكحضل ملعأ ام نوملعت ولو ه4

 ام :لاقف رمعو ركب يبأب وه اذإف موي تاذ يك هللا لوسر جرخ» 51

 ملسم خلا ٠٠ . ؟امكجرخأ:

 يئاسنلاو دمحأ .«نارقلا ثلث ارق امئاكف «دحأ هللا وه لقط أرق نم» 1711

4# 4# 4# 

 ريسفتلا اذه ةعابط نم غارفلا هلضفو ىلاعت هللا نوعب مت
 توريب يف ه ١40١ نابعشةرغ يف
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