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 ةملمم

 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ءاجوع هل لعجي ملو باتكلا هدبع ىلع لزنأ يذلا هلل دمحلا
 ءسانلل ىده ميركلا نآرقلا لزنأ ىلاعتو كرابت هللا نإف ,دعب امأ.نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو ؛هبحصو

 .ههيجوتو هنايب ءوض تحت نوركفتي مهلعلو ؛مهيلإ لزن ام سانلل نيبيل هلوسر لسرأو
 هريغ هلإ ال يذلاو" :هد دوعسم نب هللا دبع لوقي عمسن اذلو ءاريبك نآرقلا ملع ىلإ فلسلا قوش ناك

 ىم هللا باتكب ملعأ دحأ ناكم ملعأ ولو ؟تلزن نيأو ؟تلزن نميف ملعأ انأ الإ هللا باتك نم ةيآ تلزن ام
 ندل نم همهفتو نآرقلا ربدتل ميوقلا جهنملا نايبب دي يبنلا دعب ةمألا هذه ءاملع ماقف ."هتيتأل اياطملا هلانت
 ريسفتلا لوصأ يف ف نيعباتلاو ةباحصلا مالك نم ريسفتلا بتك يف دحن امف ءاذه انموي ىلإ ةباحصلا
 ثيح اف سابع نبا لوق كلذ لاثمأ نمو ؛هانلق ام ىلع ليلد ريخ تامباشتملا عابتا نع نيغئازلا در وأ

 ءاهئاويد ىلإ انعجر برعلا ةغلب هللا هلزنأ يذلا نآرقلا نم فرحلا انيلع يفح اذإف ءبرعلا ناويد رعشلا" :لاق
 .هريغ نعو هنع ريثك كلذ ريغو ."هنم كلذ ةفرعم انسمتلاف

 تعدوأو «لاجما اذه يف غيزلاو لطابلا درو ؛باوصلاو قحلا نايب يف مهجاهنم ىلع مهدعب ءاملعلا جهتنا مت
 ءاملع يف هللا ةنس اذكهو ءمهدعب ِقأي نم ىده ةرانم نوكتل ؛بتكلا يف لاخلا اذه يف مهيراحجتو مهدوهج
 يفاصلا نآرقلا نيعم نم ةدافتسالا نم سانلل ايجراخ ازجاح وأ ايسفن ابجاح اودجو املك مهأ ةمألا هذه

 ؛عطاسلا مهنايبب عناوملاو بجحلا كلت اوحازأ اهلحم يف ةحورشم يه يلا لماوعلا ببسب هربدتو همهفو
 ريسفت يف ءاضيبلا ةجحملا ىلإ ةمألا اودرو «تاجاحلاو فورظلا بسح ؛«ىرخأ بانطإبو انايحأ زاجيإب

 .ناكمو نامز لك يف ةرمتسمو ةرمثم ةكرابم نآرقلا ىلإ ةمألا در ف مهدوهجو «نآرقلا

 ف هتايح ىضق دقو هيي يولهدلا هللا يلو هاش مامإلا دنا خياشم خيش دهج ةكرابملا دوهجلا كلت نمو
 فنصو (؛ةقاطلاو ملعلا نم َقوأ اه لك لييسلا هذه فإ لذبو هديدح نه ةنسلاو نارقلا .ىلإ نيملسملا' هو

 فّرع دقو :"ريبكلا زوفلا" ب ىمسملا ريسفتلا لوصأ يف ةزيجولا هتلاسر هتافلؤم نمو «ةديدع ةعجان ابتك
 نقثأ اذإ ثيحب «ريسفتلا لوصأ يف بابللا بل ةقيقحلا يف يهف «باهسإلا نع انانغأف اهتمدقم يف اهنع

 ىلا ةريثكلا تالاكشإلا هل تلحناو «نآرقلا ريسفت باب هل حتف هبلق ءاديوس يف اهعدوأو اهتسارد بلاطلا

 ثيحب «نيرسفملا ضعب لبق نم بهسملا مالكلاو بناج نم هدصاقمو «نآرقلا بولسأب ةبسانملا مدع اهببس

 اهراتحا مث نمو «"لدو لق ام" قادصم اقح يهف ءرخآ بناج نم كرتي امو ذخؤي ام فرعي الو «ئدتبملا هيتي
 .يساردلا مهجهنم يف ةراقلا هبش ءاملع
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 ةعابطو افيصرتو ةبتك رصعلا تابلطتم قبط ةيساردلا بتكلا عبط اهفادهأ ميمص نم ىرشبلا ةبتكم نإو
 ءمهعسو ف ام نيلذابلا ةوحالا دوهجب مث دمرك و هللا قيفوتب ةعساو ةوطخ لاح ا اذه يف انوطخ دقف ءاجارخإو

 اهتمجرتب اياب يف ةديرفلا ةلاسرلا هذه ءالضفلا ءارقلل مدقن نآلاف ,ةعابط نسحأو ةلح لضفأ يف بتكلا مدقتل

 هللا نيجار «ىلاعت هللا هظفح "يروبنلابلا دمحأ ديعس انالوم" دنبويد مولعلا راد ب ثيدحلا خيشل ةيبرعلا ةغللاب
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءملسو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «هدنع لوبقلا عقوم عقت نا

 :باتكلا اذه يف انجهنم ئراقلا اهيأ كيلإو

 .ةيئالمإلا ءاطخألا حيحصت يف اندوهجم انلذب ©
 .تارقفلا يف تارابعلا عيزوت عم «ميقرتلا تامالعو ءالمإلا دعاوق انيعارو ©

 .ةحفص لك سأر ىلع ثحابملا نيوانع انذزو ©

 .رمحألا نوللاب ةصاخ 525 يببلا لاوقأو ةينآرقلا صوصنلاو نيوانعلا رئاس ةيلجتب ائمقو 9

 .ةبلطلا انناوخإ ىلع لكشتسي وأ سبتلي ام لكشن نأ انتفيظو انلعجو ©

 ولخي ال أطخلاف كلذ ريغ ناك نإو هدحو هلل لضفلاف هيف انقفو نإف ماركلا ءارقلا يدي نيب اندهج اذه اماتخو

 ناتسك اب يشتا رك

 ٍِظ

 6149 لوألا عمرا
 -- هلم



 بيذهتلا ىلإ ةجاحلا 0 ريبكلا زوفلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 بيرعتلا بيذهت ىلإ ةحاحلا
 :دعب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو «نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيركاشلا دمح هلل دمحلا

 ةيَلَحَم ةيسراف ةغلب ةيمالسإلا مولعلا ةبلطل ههللي هللا يلو مامإلا هفّنص "ريسفتلا لوصأ يف ريبكلا زوفلا"
 لازي ال هيي هدعب مث «هتايح لوط هروّدب سّردي ناكف ءارصتخم اًرَجوُم باتكلا ناكو «كاذنيح

 ءاصعلا قيرافت نم ىدحجأ هنكلو ءمجحلا ريغص ناك نإو باتكلا نأل ؛ةيمالسإلا سرادملا يف سردي

 :ةلاوأ ق قييغلا نم عفنأو

 نأل ؛دنملا ءاجرأ يف غلاب مامتهاو «ةمات ةبغرب هنوؤرقي بالطلاو «ليوط نمز هفينصت ىلع ىضمو

 ,دالبلا ةجاحب يدنه ملاع ّنسحأ دنهلاب اهرصع ىضقنا املف ءدنهلا يف ةجئار تناك ةيسرافلا ةغللا

 بحاص ؛«يقشمدلا رينم دمحم خيشلا ىلإ ةمجرتلا كلذ بسنو ؛هّمسا ىفخأو «ةيبرعلا ةغللا ىلإ همجرتف

 عضاوم يف حماستو ضومغو طقسو ةنجه ةمجرتلا يف ناك نكلو «قشمدب ةريهشلا ةيرينملا ةعبطملا

 ةنعشلا بينز دحام ةيبيللا فنا هنود

 ةجاحب ترعشو «للخلاب كاذنيح تسسحأف ؛"ريبكلا نوعلا" يحرشب باتكلا تمدخ نرق عبر لبقو

 للخلا وأ ريبعتلا يف ضومغلا تدجو امثيح بحاولا اذهبي تمقف «يسرافلا لصألاب ةمجرتلا ةلباقم ىلإ

 يف ةحيحصلا ةمجرتلا تعضوو «حرشلا يف هيلع تهبنو «ضرغلا ءادأ ف حماستلا وأ «ةرابعلا يف

 .باتكلا لصأ ريغأ لو حرشلا

 باتكلا عبط تدرأف ءاهؤامو اهؤاوُر بهذ ىح «ةيديدح كئابس نم عبطُي ريبكلا نوعلا لازي الو

 ىلع كلذ انت فق تفقوو «بولسألا ئبجعي ملف ىردخأ ةرم باتكلا ُِق ترظنف عرتويبمكلاب



 بيذهتلا ىلإ ةجاحلا 1 ريبكلا زوفلا

 :ضرعخأ ةرم ةعيبارمللا ىلإ ةسالا تتسمف «ةديدح رك اظل

 اورصأ «دالبلا يف ىرخألا رودلا يف اذكو «دنبويد مولعلاراد يف باتكلا سيردتب نومئاقلا كلذكو

 - باهولا كيلملا قيفوتب - يبججاوب تمقف ؛هحيضوتو بيرعتلا بيذهتب موقأ نأ تاركو تارم يلع

 يف ةرابعلا تريغو ءالصأ ةميدقلا ةمجرتلا تلعجو «ةمجرتلا ريرحت ف دهجلا تغرفأو ,«باتكلا وحن

 هب 1 ا )| 5 0 ١ تيا . ' ع : ءءء 1
 يحرش 9 عجريلف ليصفتلا ديري نمف «راصتخالاب ةجاحلا| عضاوم ف تقلعو «ةرورضلا عضاوم

 دلل دسحلاو :ةيدح نم هقنونعو ياتكلا جسق اذكو :"ريبكلا قوعلا"

 اوريغي نأ مهنم سمتلأو «ةيودرألا ةغللاب باتكلل نيحراشلا نيعرابلا ةذتاسألا ىلإ رذتعأ اًريخأو

 ضعب يف ىبرعلاب ودرألا طلخ نم ةيبرعلا ءارق ىلإ اذكو «ةبذهملا ةمحرتلا هذه ّقبط مه ورش

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ميوقلا هنيد حاصل انيعاسم هللا لبقت 6نيكشانلا كيو هك كلذ نأ (؛تاقيلعتلا

 هبتك و

 يروب نلابلا دمحأ ديعس

 ها ع غر ادب



 فنصملا مامإلا ةمجرت 00 7 ريبكلا زوفلا

 .ةتعلا مامإلا ةمح رت

 روطس يف

 يف دلو ءيدنملا يولهّدلا يقورافلا ميحرلا دبع نب دمحأ هللا يلو نيدلا بطق زيزعلا دبع وبأ وه
 .يلهد ةنيدمي ه ١1175 ةنس مرح يف هللا ةمحر ىلإ يفوتو هه ١١١5 ةنس ريكملاع دهع

 :نانبلاب مهيلإ راشُي نممو ءدنحلا ةرقابع نم ص ناك

 مث ,هذيمالتبو هدالوأبو هب هللا ايحأ ءنآمظ لك ىورأف مولعلا ثب نم لضفأ ءريرحنلا لضافلا ملاعلا

 ةرجش لثمك هلثمف «ةيدنهلا رايدلا يف رادملا هديناسأو هبتك ىلعو «دنهلاب ةنسلاو ثيدحلا ؛مهذيمالتب

 .نيملسملا تويب نم تيب لك يف اهعرفو هتيب يف اهلصأ «ىبوط

 دهشت هفيناصتو ءامهوصأو ريسفتلاو ثيدحلا يف اميسال ءاهلك مولعلا يف هللا يلو مامإلا فنص دقو

 :اهضعب انه ركذنلو ءاهرخآ نع ةيعرشلا مولعلا يف هرظن ةعسو هملع ةرازغو هرحبتو هبعك ولعب

 صوصخو «مالكلا ردق ف يبرعلا مظنلا ةلكاش ىلع ةيسرافلا ةغللا ىلإ ديمحلا ناقرفلا مّجرت )١(

 :نمخولا حتفب اهامسأ همومعو ظفللا

 .هبيرعت باتكلا اذهو «ةيسرافلاب ريسفتلا لوصأ يف ريبكلا زوفلا (1)

 .(ةيبرعلاب) أطوملا حرش ىّوسملا (؟)

 .(ةيسرافلاب) أطوملا حرش ىفصملا 05

 .دانسإلا ملع تامهم ىلإ داشرإلا (2)

 هقبسي مل «هباب يف ديرف باتك وهو «ةعيرشلا رارسأ ملعو نيدلا لوصأ يف ةغلابلا هللا ةجح (7)

 .هدعب هلاونم ىلع جَّسنَي ملو هلثم

 .ديلقتلاو داهتجالا ماكحأ يف ديلا دقع ()



 فنصملا مامإلا ةمجرت / ظ ريبكلا زوفلا

 . فقالتح. اللا تبسم كامب 8 فاصنإللا )2(

 ةيّنسلا ةقرفلا راصتنا يف ةَّينَّسلا ةمّدقملا (4)

 .هباب يف ريظنلا ميدع عتام باتك وهو .ءافلخلا ةفالخن نع ءابشنلبا ةلازإ )١١(

 .نيخيشلا ليضفت يف نينيعلا ةرق )١١(

 فينصتلاو سردلا يف امأو ءربش ديق هنع لمعلا ف جرخي ال د ةفينح بأ بهذم ىلع دج ناكو

 ةبتكمم ةظوفحملا ؛"يراخبلا حيحص" ةخسن رخآ يف هسفنب وه بتك امك «ثحبلا رح اقلط ناكف

 نب دمحأ هللا يلو دودولا ميركلا هللا ةمحر ىلإ ريقفل ةغلاةكيب هتك" عت «(مني) دابأ ميظعب شخ ادح

 هقحلأو ءمهنعو هنع هللا افع ب ةومحم ني كمحأ نب روضتم نب ب مظعم نب نيدلا هيجو نب ميحرلا دبع

 ةقيرط :قوصلا «ٌةَديقَع يرعشألا .ابطو يولغدلا ءايسن .يرمعلا - ,نيحلاضلا مهفالسأبا مهايإو

 يف هلو «مالكلاو ةيبرعلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا مداح ءاسيردت يعفاشلا يفنحلاو ءالمع يفنحخلا

 موي كلذ ناك و مارك الاو لاللجلا يد ءانطابو اًرهاظو عار 3و ةياوأ ك دملقلاو قمت اسكت كالذإا لك

 : دله 531854 ةنس لاوش نم ةيرهعو هلاعل ءاثالاعلا

 .اًكايب لحم اذه | سيلا ةةينق ىف هظوفسمو ةعيصتم ةديضق ءئارق ايهع هيكل انلقو



 :نييبعلاو حاضيإلا :ةغل ريسفتلا

 ةقاطلا ردقب قامت هللا دارع ىلع تلال تين ىم ديلا قآرقلا نع هيفا تحب ملع :احالطصاو
-- 

 ةيفيك و :هظافلأ طبض ثيح نم ميركلا نآرقلا لاوحأ نع هيف ثحبي ملع هنإف ؛تاءارقلا ملع جرف
 يناعمب ملعلا مدع ريسفتلاب ملعلا ف حّدقُي ال هنأ ٍنايبل "ةيرشبلا ةقاطلا ردقب' :انلوقو ءاهئادأ
 .رمألا سفنو عقاولا يف ىلاعت هللا دارمت. ملعلا ٌمدع الو تاهباشتملا

 .ىلاعت هللا دارم ىلع هتلالد ثيح نم ىلاعت هللا مالك :هعوضومو

 .ةيدبألا ةداعسلا ىلإ لوصولاو «ىقثولا ةورعلاب كسمتلاو «ىلاعت هللا ةياد ءادتهالا :هضرغو

 :اهنم ؛ةريثك :هلئاضفو

 (8 :ةمايقلا) 4 ُهّناَيَ اَتِيَِلَع 93 4 : ىلاعت هللا لاق «فيرشلا همالك نايبب هسفنب ىلاعت هلللا لفكت أ

 .ةليضف هب ىفكو ءمسقلا همالكل لوألا رّسسفملا وه ىلاعت هللاف

 اَم سائل َنْيَبمِلَّرْكّدلا َكيَلإ آَئْلَرنَأَوِ» :ىلاعت لاق دك يبلا ةفيظو ميركلا نآرقلا ٌريسفت لعج -؟
 هللا باتكل يناثلا رسفملا وهف «هلعفو هلوقب ه5 هنيبف (4؛:لحنل) 4 َوُرَكَفَتَي ْمُهَّلَعَلَو َمِهَلِإ ل

 ظ ودق هب ىفك و «ىاثملا

 قو «(يراخبلا هاور) "باتكلا 1غ مهلا" :لاقف رف سابع نب دل نين ةديغ نبال 0 يبنلا اعد -+

 ثيح هذ دوعسم نب هللا دبع ِدِييرقِبَعَو هتقابلب دهشو يكاد هورذ "ليوأتلا ةملع مهللا" :ةياور
 ؟رخف نم كلذ قوف لهف «(مكاحلا هاور) "سابع نْبا نآرقلا نامجرت معن" :لاق

 :ىلوأ وه لب (هيناعمو نآرقلا ظافلأل ماع اذه :؛سانلا همّلعو نآرقلا ملعت نم سانلا ٌريخ لعجو -4

 .ًءايْلُع نم هب َكيِهاَنو



 ... نآرقلا اهيلع لدي يتلا ةسمخلا مولعلا 0 1 ْ 0 : كا ملع

 0 ع 0 دع 4 . أعاا

 روصنم وبأ مامإلا لاقف نيرخأتملا دنع امأو «نيمدقتملا دنع دحاو ئعمب امه : ايو

 ايلد ماق نإف ءاذه ظفللاب نئيع هنأ هللا ىلع ةداهشلاو ءاذه ظفللا نم دارملا نأ عطقلا : عسفتلا

 .هنع يهنملا وهو ؛يأرلاب ريسفتف الإو :حيحصف هب عوطقم
 .(1/17 عونلا تاقتإلا عجار) هللا ىلع ةداهشلاو عطقلا ل ودب تالمتحملا دحأ حيحج رث :ليوأتلاو

 ةيعامجإ ةلأسمل اًرييغت بجوي ثيحب هسفن دنع نم ريسفتلاو ءىوهملاب ريسفتلا وه :يأرلاب ريسفتلاو

 حيحص ريسفت وهف ةنيرقلاو ليلدلاب ريسفتلا امأو ءاهيلع عّمْجُملا فلسلا ةديقع يف ًاليدبت وأ ؛ةيعطق

 ١ - 5 7 * ء] 9 | 1 50 ةل| 5 :
 .اهيف ريض الف «ريسافتلا ةدش لثمم, ةنوحشم اهدحي ريسفتلا بتك علاطي نمو 5 صل ْى ريامعم
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 باتكلا ةمدعم

 .ميظعلا نآرقلا مهفل قيفوتلا اهلج ءىصحتن الو دعت 4 :كيعضلا ديلا اذه ىلع ىلاعت هللا ءالآ

 :ميركلا ناقرفلا هلك هُعيلبت اهُمظعأو «ةريثك ةّمألا رقحأ ىلعو الثلثثتل ةلاسرلاو ةوبنلا بحاص نئمو
 فيعضلا اذه غلب نيح ءاّرج ٌملهو ئباثلا ليجلل هوغلبأ مهو ؛لوألا َليجلا نآرقلا لك يبلا يقل

 .هتياردو هتياؤر خرم 5 ايقيأ

 هلآ ىلعو ؛كتاكرب نيو ؛كتاولص َلضفأ انعيفشو انالومو اندّيس ميركلا ينلا اذه ىلع لص مهللا
 .نيمحا رلا محرأ اي كتمح رب «نيعمجأ هتمأ ءاملعو ؛هباحصأو

 ىلاعت هللا حتف امل :- ميظعلا هفطلب ىلاعت هللا اهلماع - ميحرلا دبع نب هللا يلو ريقفلا لوقيف دعب امأ

 باحصألا عفنت يلا ةعفانلا ٍتاكنلا ّضعب دّيقأو عمجأ نأ يلابب رطخ «ديجملا هباتك مهف نم أباب ىلع

 ذه مها رسب يما يلق قي نأ .٠ مايا 11 يتلا في فل ى رلاو فرسخ# لاسر
 ,ريسافتلا ةعلاطم يف ِمهَرُمَع اوفرص ول ثيحب هللا باتك ناعم مهف يف اًعساو اًعراش دعاوقلا

 طبضلا اذهب دئاوفلا هذه مهل لّصَّحنُت مل«نامزلا اذه يف ليلق لقأ مهنأ ىلع نيرّسفملا ىلع ةءارقلاو

 وهو «تلكوت هيلع «هللاب الإ يقيفوت امو «"ريسفتلا لوصأ يف ريبكلا زوفلا" ب اهتيممو .طبرلاو

 .ليك ولا معنو «يبيسح

 .ةهفاشم هايإ همهف :مالكلا هنقل : نقل .كاسسحاللا : ةنملا عمج :ننهو .ةمعنلا :ىلألاو «ىلإلاو .ىلإلا عمج :ءالآ

 .هلاصتاو رمألا ةمادتسال لاقي ريبعت :اًرج مله .نيعباتلا ةعامج مه :يباثلا ليجلل 2 يببلا باحضأ مه :لوألا لّيجلا

 .ةعفانلا دئاوفلا :انه امي دارملاو ءركف ناعمإو ءرظن ةقدب تجرخأ ىلا «ةفيطللا ةيملعلا ةلأسملا يهو «ةتكنلا عمج :تاكنلا
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 :باوبأ ةسمخح ىف ةرصحنم ةلاسرلا هذه دصاقمو

 نآوقلا ,لور ناو ءاصن ميظعلا نآرقلا اهيلع 1 ىلا ؛ةسمخلا مولعلا نايب يف :لوألا بابلا

 .ضرغلا اذهل ناك ةلاصإإلاب

 كلذ ةلازإو ءرصعلا اذه لهأ ىلإ ةبسنلاب نآرقلا مظن ناعم يف ءافخلا هوجو نايب يف : ىناثلا بايلا

 .نايب حضوأب ءافخلا

 .ناكمإلاو ةقاطلا ردقب «عيدبلا هبولسأ حرشو «نآرقلا مظن .فئاطل نايب يف :ثلاثلا بابلا

 .نيعباتلاو ةباحصلا ريسافت يف عقاولا فالتخالا حيضوتو «ريسفتلا جهانم نايب يف :عبارلا بابلا

 اهظفح بحي يلا لوزنلا بابسأو «نآرقلا بيرغ حرش نم ٍةحلاص ٍةَلِمُجركَذ يف :سماخلا بابلا
 .اهودب هللا تا 8 ضونخلا مرحيو عنتميو ةارمسفملا ىلع

 .سردلا يف هلومت مدعل هنم سماخلا بابلا ريبكلا زوفلل نورشانلا طقسأ :اهودب .ًايفاك اًرادقم يأ :ةحلاص ةلْمْج



 ... نآرقلا اهيلع لدي يتلا ةسمخلا مولعلا ١ لوألا بابلا

 لوالا بابلا

 اصن ميظعلا نارقلا اهيلع لدي ىلا ةسمخلا مولعلا نايب ف

 :مولع ةسمخ نع جرخت ال ةصوصنملا نآرقلا ناعم نأ ملعيل

 ملعلا اذه ليصفتو .ةيندملا ةسايسلا نم وأ .لزنملا ريبدت نم وأ :تاالماعملا مسق نم وأ عتادابعلا

 .هيقفلا ةمذب طونم

 نيقفانملاو نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا نم ةلاضلا عبرألا قّرِفلا عم ةّحجاحملا وهو :لدحلا ملع -؟

 .ملكتملا ةمذب طونم ملعلا اذه نايبتو

 نايبو ءهيلإ نوجاتحي ام دابعلا ماغإو ضرألاو تاوامسلا قلخ نايب وهو :هللا ءالآب ريكذتلا ملع -*

 .ةلماكلا هللا تافص

 ميعنت ليبق نم ىلاعتو هناحبس هللا اهْنَدْحَأ يلا عئاقولا نايب وهو :هللا مايأب ريكذتلا ملع -

 .نيمرحجا بيذعتو «نيعيطملا

 .رانلاو ةنحلاو نازيملاو باسحلاو رشنلاو رشحلا نم :هّدعب امو توملاب ريكذتلا ملع -ه

 .ركذملاو ظعاولا ىلإ عجري امي ةقلعتملا راثآلاو ثيداحألا ٌركذو «ةثالثلا مولعلا هذه ليصفتو

 صحت سمع وو :تالاوم نث) سانلا نيب اميف تاباستكالاو ؛«تانواعملاو تالذداعملا ةماقإ ةيفيك نع ةفحاب. لئاسم :تالماعملا
 ةمكح :لزنملا ريبدت .(<للاع كشك لآ روص كفل لم ووجووكاعم حلارذروا كتاب نواخت ءايشا_لوابت نب ىكرئز ىرهش قت نادت تفي قرت لع

 ثني حس تشرب كت اقلعت ىلادئاخ لش ندمت تفي قرتوج جسم مو :لزنم رعيدتنلأ) لزنملا لهأ نيب عقاولا طبرلا ظفح ةيفيك نع ةثحاب
 نلثوو يي ءتلك# مالتتتا ثم دييدسلا تسايسإ) ةنيدملا لهأ نيب عقاولا طبرلا ظفح ةيفيك نع ةثحاب ةمكح :ةّيندملا ةسايسلا .جلاترك

 ةعامج :ةنيدملا نم دارملاو :(عّلام كش سل وقيرط ل تكر طوف وق لح وطيبر نايم رو لس لوكول كس كلي ك ياي هش كيا ل لي لت
 نه اعل 007 اذه :لاقي «قلعملا :طونم .ىّتش لزانم لهأ نونوكيو تاللماعملا مهنيب ىرحت ةبراقتم

 ءايبنألا صصقك هُمقنو هُمَعِن :هللا مايأب .مهظعو :موقلا ركذو ءهركذي هلعج :ءيشلابو ءيشلا هركذ :ريكذتلا ملع

 .راجفلا مويو ؛راق يذ مويك مهمحالمو مهيورح :برعلا مايأو ؛مهماوقأو



 ...مولعلا ضرع يف مبركلا نآرقلا بولسأ ١ لوألا بابلا

 :ةسمخلا مولعلا ضرع يف ميركلا نآرقلا بولسأ

 مرتلي ملف «نيرخأتملا ءاملعلا جاهنم ىلع هيأ «نيلوألا برعلا يباولسأ ىلع مولعلا هذه نايب عفو امنإو

 ريغ دويق نم دعاوقلا حيقنت الو «نوتملا لهأ هراتخي اًراصتحا ماكحألا تايآ يف ىلاعتو هناحبس

 مصخلا ٌماَرْلِإ ةمصاخملا تايآ يف ىلاعتو هناحبس راتخاو «نييلوصألا ةعانص وه امك «ةيرورض

 هناحبس عاري مّلو ءنييقطنملا ةقيرط ىلع نيهاربلا حيقنت ال ةعفانلا تايباطخلاو ةعلسلا:تناروهتسللب

 لك رشل لب «نورخأتملا ءابدألا اهيعاري هك 2ع وضوم 5 عوضوم نم لاقتنالا ِِق ةيسانملا ىلاعتو

 .اريخؤج وأ امدقم ناك عاوس ,دابعلا ىلع هؤاقلإ مهأ ام

 ىه ةصقلا كلت نأ نونظيو «ةصقب ماكحألاو لدحلا تايآ نم ةيآ لك نيرسفملا ةماع طبر دقو

 مدعو ماكحألا تاي فا اوردل اسسيس مهيب أميف ُاظملا خح ويش و ةدسافلا لامعألا دوحج هو «لدجلاا

 . ريك لعلا تايا لوزنل ببس هدعب امو توملا عئاقوو هللا مايأو هللا ءالآ ركذ ريغب مههنتتو 0

 دلعي نيكل قب. هتيم ان سيلفا انقاع نورسفملا مّشحَت ىلا ةيئزحلا صصقلاو ةصاخلا بابسألا امأ و

 ف تعقو يلا ثداوحلا نم ةثداح ىلإ اهيف ةراشإلا تعقو ثيح «ةميركلا تايآلا ضعب يف الإ «هب

 ضيرعتل رغتلا كلذ عامس دنع راظتنالاو بقرتلا نم عماسلل , ضرعي ام لوزي الو .هلبق وأ دك ىبنلا دهع

 .ةيئزجلا صصقلا داريإ ىلإ جاتحن ال ٍهجوب مولعلا هذه حّرشن نأ مزلف ,ةصقلا طسبب الإ

 :«ثاللوبقملا وأ تانونظملا نم غلوم سايق :ةعفانلا تايباطخلاو .مهصاوخو مهماوع دنع ةبلسلا ىأ :ةملسملا

 ىلإ ةيهتنم تايرظن وأ تايهيدب تناك ءاوس تاينيقيلا نم فلؤم سايق :نيهاربلا .ردصم ءاخلا حتفب ةباطخلاو
 ملع لوألا لصفلا يف فنصملا مامإلا ركذ :ةيئزجلا صصقلا .همامتها راثأ :اًنالف رمألا ٌمهأ :مهأ .تايهيدبلا
 حام ّش 5 ,ةنالثلا ريك ذتلا مولعب اكدفأ ةطسستألا مولعلا ةيقب يناثلا لصفلا يفو ؛ةلاضلا عبرألا قرفلا عم لدجلا

 .هل هبنتف «شوشم رشنو فل مالكلا يفف ماكحألا



 لدجلا ملع ١ ه لوألا لصفلا

 لدجلا ملع يف

 «ىراصنلاو ءدوهيلاو «نيك رشملا :ةلاضلا عبرألا قّرِفلا عم ميظعلا نآرقلا يف ةمصاخملا تعقو دق

 :نيقيرط ىلع ةمصاخنملا ةذهو .نيقفانملاو

 .بسحف اهراكنتسا ركذيو ءاهتعانش ىلع صيصنتلا عم ةلطابلا ةديقعلا ىلاعتو هناحبس ركذي نأ :لوألا

 .ةيباطخلا وأ ةيناهربلا ةلدألاب اهلح ركذّيو ةيهاولا مهتاهُبش َنْيبي نأ :يناثلاو
 :نيف رجلا رك ذ

 :لاقي اعإو 3ع ميهأ ربإ انديس ةلمت نيدتلا ناوغْديو ءاقنح مهسفنأ اوعي نوك رشملا ناك دقو

 .اهراعش مزتلاو ةيميهاربإلا ةلملاب نيدت نمل "فينحلا"
 لق

 رئاسو «ناتتحالاو عةبانجلا نم لسعغلاو «تاولصلا ف هلابقتساو ؛مارحلا ةييبلا جج :اهرئاعشو

 ةّيعاضّرلاو هديا تامرحملا ميرو ,مارحلا دعكسسملا ميظعت و ؛مرحلا رهشألا مترحلاو ,ةرطفلا لاصخ

 .جحلا ءايأ قى اميسال «ىلاعت هللا ىلإ رحنلاو حبذلاب برقتلاو عةّللا ّى رحّْنلاو ,قلحلا ِّق حبدلاو

 :اهعئارش

 هذك حدمتلا ناك و عةلملا لصأ ُق ةعورشم ماحرألا ةلصو عقحلا بئاون ىلع ةناعإلاو «نيكاسملاو

 انهنيب تسلوت اذإ ةيلقتلا سوقنلا نأ اهدي دارللو «اّضيأ ةمضاحللاو ةرظانلا ملع :لدجلا ملعل لاقي :لدجلا ملع

 ىلإ اهلك نايدألا نع لئاملا :ليعف ةنز ىلع فينح عمج :ءافنح .؟دقعلا كلت لَحُت فيكف «َّقحلا امب عفادت تاهّبش

 .فينح وهف مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ نيد ىلع ناك نه لك :حالطصالا يو «ليملا وهو فنحلا نم «مبوقلا نيدلا
 فتنو «محاربلا لسغو «رافظألا ضقو ءءاملا قاشنتساو :ُكاوُسلاو «ةّيحللا ءافعإو ءبراشلا ضق يه :ةرطفلا لاصخ

 ملسم ةأور) «ةضمضملا نوكت نأ الإ ةرشاعلا تييبسلاو :يوارلا لاق ءاحجتتسالا يعي عاملا صاقتناو عةناعلا قلحو عطبإإلا

 .(م#ةذرساي نب رامع نع دواد وبأ هاور) ةيحللا ءافعإ لدب ناّتِخلا :ةياور فو «(؟179 :ثيدحلا مقر ةاكشم



 ةيميهاربالا ةلملا دئاقع (١ ظ لدجلا ملع

 يف لامعألا هذه تراص يح ءاهوكرت دق نيكرشملا روهمج نأ الإ ؛مهنيب اميف اًعئاش لامعألا

 .ائيش نكت مل نأك ةيلمعلا مهتايح

 هذه راكنتسا ناكو ؛ةلملا لصأ يف اًنباث ًاضيأ بصغلاو ابرلاو انزلاو ةقرسلاو لتقلا ميرحت ناك دقو
 .اهيف ةراّمألا سفنلا نوعبّتيو ءافوبكتري اوناك نيكرشملا َروهمج َّنكلو «ةلمجلا يف مهدنع ًايقاب لاعفألا
 :اهلدئامع

 هنأو «ىلعلا تاوامسلاو ضرألا قلاخ وه هنأو ؛ىلاعتو هناحبس عناصلا تابثإ ةديقع تناك دقو

 ثداوحلل ردقم هنأو ؛نولمعي امم. دابعلا ءازجو لسرلا لاسرإ ىلع رداق هنأو ؛ماظعلا ثداوحلا 007

 اثبات ناك كلذ لك ؛ميظعتلا ق ومحتسي مغَأو «نوبرَقملا هدابع ةكئاللملا نأو ءاهعوقو لبق ةميظعلا

 هان ةاحك ةريثك تاهبش ف اوعقو دق نيك رشملا روهمج 0 ءمهراعشأ كلل ىلع نيو :مهدنع

 .اهكاردإب مهتفلأ مدعو اهداعبتسال تادقتعملا

 :نيك رشملا لالض

 325 ىبنلا ةلاسر داعبتساو «ةرخآلا دوححو «فيرحتلاو «هيبشتلاو ؛كرشلا مههالض نم ناكو

 .تادابعلا ساردناو «ةلطابلا ديلاقتلا عادتباو :مهنيب اميف ملاظملاو ةحيبقلا لامعألا عويشو

 :كريشلا كاي

 ةدارإلاب ملاعلا يف فرصتلاك ؛ىلاعت هب ةصتخملا تافضصلا نم اًئيش ىلاغت هللا ريثل تمض نأ :ةقرشلاو

 ؛لقعلا ليلدو ؛ساوخلاب بستكُملا ريغ - قاذلا ملعلا وأ - 4 ٌنوُكَيَف نكإ»ب هنع ربعي يذلا -

 قح هيلع طخخسلاو ءصخخش ىلع نعُللا وأ ءضيرملا ءافشل داجيإلا وأ - كلذ وحنو ماهنإلاو «مانملاو
 هللا ظني نع صخشل ةمحرلا وأ طعما قلل ببسي يقي وأ ؛ضرمي وأ هقررلا هيلع ردقي

 .ةمحرلا هذه ببسب َدَعسَيو «هندب َحِصيو «قزرلا

 .«طخسلاو «نعللاو «ءافشلا داجيإو ؛قاذلا ملعلاو ,نوكلا يف فرصتلا نم ةروكذملا تافصلا نأ :لصاحلاو :ةمحرلا هذه

 ,كرشأ دقح لات هرعلاينم اكن تبلآ ىف ءلاها للاي هع اهلك ةعيرلاو



 هيبشتلا ثايب /١ لدجلا ملع

 دحأل نوتبثي الو «ماظعلا رومألا ريبدتو ءرهاوجا قلخ يف اذحأ نوكرشي نوكرشملا ءالؤه نكي ملو

 نأ نونظيو «دابعلا ضعبب ةصاخ رومأ ف مهكارشإ ناك امنِإو ءارمأ ىلاعت هللا مربأ اذإ ةعنامملا ةردق

 نيراتخم مهلعجيو .هتكلمم يحاون ىلإ نيصوصحملا هديبع لسري امك نيطالسلا نم ًاميظع ًاناطلس

 ةيعرلا نؤشب موقي الو ءصاخ رمأ ف حيرص مكح هنع ردصي نأ ىلإ ةيئزج رومأ يف نيفرصتم

 ؛مفومدخي نيذلا قح يف مهتعافش لبقيو «ماكحلاو ةالولا ىلإ ةيعرلا لكي لب ؛هسفنب ةيئزحلا مهرومأو
 لعجو «ةيهولألا ةعل هدابع ضعب ىلع قالطإلا ىلع كلملا علخ دق كلذك ؛ممب نولسوتيو
 مهل رسيتيل اًبجاو نيبرقملا دابعلا كئلوأ ىلإ فلرتلا نوريف .نيرخآلا هدابع يف اًرثؤم مهاضرو مهطخخس

 .رومألا يراجم يف مهب نيبرقتملل مهتعافش لبقُتو «قلطملا كلملا ةرضح يف لوبقلا نسح

 متردقب ناعتسيو ؛مُي فلحُيو مهل حبذُيو مهل دجسي نأ :رومألا هذه ىلإ اًرظن نوزوجي اوناكو

 ىلإ هجوتلل ةلبق اهولعجو رفّصلاو رجحلا نم مهروصك اًرَوُص اوتحنو .ةمهملا رومألا يف ةقلطملا
 ميظعلا داسفلا قطف هاقاوتب ةدوعم زوصلا قللت ايش اعيش لاهتللا دقنعا نجح ءحاورألا كلت

 .تادقتعملا لإ

 :هيبشتلا نايب
 تاني ةكضلل نإ :فولوقي ارباكف :للاععو كرات للا ةيرشبلا تافصلا تابثإ نع ةرابع :هيبشنلاو

 ءارمألا عم كلذ لثم انايحأ كولملا لعفي امك ءاب ضري مل نإو «هدابع ةعافش لبقي ىلاعت هنإو هللا

 مهملع ىلع اهوساق «ةيهولألا نأشب قيلي امك هرصبو هعمسو ىلاعت هملع كاردإ اوعيطتسي مل املو «رابكلا

 .هنأش ىلاعت هللا ىلإ زيحتلا اوبسنو .ميسجتلا ةديقع يف اوعقوف ؛مهرصبو مهعمسو

 : رمألا مربأ :هربأ .ةعزانملا :ةعنامملا .ةيداملا تانوكملا :دارملاو ؛ضرعلا هلباقيو ؛هسفنب ماق ام وهو :رهوجلا عمج :رهاوجلا
 يراجم .برقتلا :فلزتلا .هحابأ :فرصتلا هل قلطأ نم ؛ءاشي ام لعفي ءفرصتلا يف لماكلا ىأ :قالطإلا ىلع .همكحأ

 هل ىلاعت هللا نأ ةديقع :ميسجتلا .اقيرط هيلإ ىغتبا :هيلإ قرطت :قّرطَتف .ماظعلا رومألا نود ام يه :رومألا

 :كاكم.لف نكستم»لاعق هللا كآ ةليقتع ةزيسقلاو .انناسحلأك ىسح



 فيرحتلا نايب ١م لدجلا ملع

 انكينس ميركلا مهّدح ةعب رش ىلع اوناك لكاع ليعامسإ اندم دال وأ نأ :هتصق كإف فيرحتلا امأو

 ءاهتدابع محل عرشو ؛ةانصألا مهل عضوف - هللا هنعل - يحل نب ورمع رصع ءاج ىح .إلتلع ميهاربإ 2 50 2 ت0 : : ك6 51 - ا

 .سوقطلا هده لاثمأ و :مالزالاب ماسقتسالاو ,يماحلاو (بثااؤِسلا رئاختيلا ري مش عرتخاو

 بابلا اذه قف نوكسمتي اوناكو «ةنس ةثام ثالث ةبارقي د5 ىبلا ةنعب لبق ثداحلا اذه ناك دقو

 .ةعطاقلا ججحلا نم اكوريو ,مهئابا راثاب

 :ةرخالا د وحعجج

 نارَملا ةنميق ام ثم طظرسبو ح رشب نايبلا كلذ نكي م نكلو ىرشنلاو رقما نوفلاسلا ةايتألا نيب دقو

 .هعوقو ل هلعبتسي اوناكو هيلع عالطالا يليلق نيك رشا روهمج ناك كلذلو ءميظعلا

 دلل ظ
 2 بلا ةلانمر .ةاعبتسا

 ا 0

 5 انديس ةوبنب لب .الثاالطااهع ليعامسإ انديسو ميهاربإ انديس ةوبنب نيفرتعم اوناك نإو ةعامجلا ءالؤهو
 هع ب

 ,لماكلا ءايبنألا لامج باجح يبه ىلا ةيرشبلا كافيهلا .تقواك نكلو ءاضيأ دعل ,.ىس وم
- 

 اوُدَعِبَتَسا ؛ءايبنألا ةثعب ىضتقم وه يذلا هللا ريبدت ةقيقح اوفرعي مل ال كلذكو ءاشيوشت هش شت

 تاهبش كلذ لحأل نودروي اوناكف ءلسرملا لثم نوكي نأ يغبني لوسرلا نأ مهداقتعال «ةلاسرلا

 اسري مل اذاملو ؟بارشلاو ماعطلا ىلإ اًحاتخم ىبلا نوكي فيك :الثم نولوقيف ؛ةعومسم ريغ ةيهاو

 :باولسألا اذنه ىلعو ؟ةدك ىلع دحنأ لك ىلإ ىحوي الل اذالو ةلأاسر اَكَلَم هللا

 نرقلا لئاوأ قب ناك .ةنأ نظيو «ديدنش :فالفعا ةهبسنا قو ةةفاملث وبأ هقينك «ناظتنقا نم :يحل نب ورمع

 اذه . يول نب ورمع ةعقو نعي :ثداحلا اذه .ةبنيدلا ميسارملا يهو : سقطلا عمج :سوقطلا .داليملا نم ثلاثلا

 ءايبنألا لامجل .مهئابأ ريغ نم ةكلَع هنوك عم ئأ :اًضيأ لفع ىسوم .فاتضألا ةدابع زاوح يف عي :بئابلا

 لماكلا لامجلا كاذ نوكردي الق مهبجحتو :يقيقحلا مهامج نيبو ءايبنألا نيب تافصلا كلت لوحت يأ :لماكلا

 .ارظطم هرثتم هرثألا لتي اًكتيوكت . ايش



 نيكرشملا جذوفن ١8400 لدجلا ملع

 :نيك رشملا جذومت

 نم نيفرتحما لاح ىلإ رظناف ؛مهلامعأو مهدئاقعو نيكرشملا لاحريوصت يف ٍدتهُم ريغ تنك نإو
 عمف ؟"ةيالولا" نع مهتاروصت يه ام مالسإلا راذ فارطأب مهنم نرونْطقي نيذلا اميسال ءانرصع لهأ

 ؛تاليحتسملا ليبق نم رصعلا اذه يف ءايلوألا دوجو نوري «نيمدقتملا ءايلوألا ةيالوب نوفرتعي مهأ

 ةيبشتلا مهيلإ قّرْطَت فيكو ,كرشلا نم اًعاونأ نوبكتريو «تابتعلاو روبقلا ىلإ نوبهذيو
 ايالبلا نم ةيلب نم ام هنأ *"مكلبق ناك نم َنّئس ّنعبّتتل" :حيحصلا ثيدحلا َقبط ىرنو ؟فيرحتلاو

 .كلذ نم ىلاعتو ةناحبس هللا انافاع ءاهلثم نودقتعيو اهوبكتري انرصع لهأ نم ةفئاطو الإ

 ةيفيسلا ةلثل ةعاقإب ةرماو :ةيرغلا قب سحر هالضقب 886 ءاينألا ديس :ثعي ىلاعت هللا نإق ةلمئابو

 ةيفينحلا ةلملا اياقب نم ىه ىلا املس ةمصاخملا يف لدتساو «ميظعلا نارقلا ف مهمصاخو

 .مازلالا ققحتيل

 :كارشالا درف

 .مهئابآ ديلقتب مهكسمت ضقنو نومعزي ام ىلع ليلدلاب مهتبلاطم. :ًالوأ

 ىلاعت هضاصتخا نايبو «ىلاعتو كرابت :بّرلا نيبو دابعلا ءالؤه نيب يواستلا مدع تابنإب :ايناكو

 .دابعلا ءالؤه فالخب ءميظعتلا ةياغ ىصقأ قاقحتساب

 لإ ٍلوُسَر نِم كَلِلبَق ني اَنلَسَرَأ اَمَوإ» :ىلاعت لاق امك ةلأسملا هذه ىلع ءايبنألا عامجإ نايبب :ائلاثو
 0 انا تو ناكل نيل ه6 تلا

 .فرّدحُم وهف ةفرح ْذَحَنا :فرتحا :نيفرتخما .ًائيب اه فلاقي سفك اهيقو..ةقيقوب ؟رسألا لبق :ةريوت

 مه يأ :كرشلا .نيدلا نم نيلهاج نونوكي اهئاجرأو مالسإلاراد يحاونب نونكسي مهفنأ اّمِل يأ :مالسإلاراد

 يأ :مهمصاخ .تافارخلاو عدبلا كانه نوبكتريو «تاومألا ىلإ نوبهذي لب «ءايحألا ءايلوألا نم نوديفتسي ال

 .مهعزانو مهداج

 .ىقهيبلاو دمحأل ظفللاو ناخيشلا هاور*

 .؟ :ءاينثألا 1(



 هيبشتلا دو ”, لدجلا ملع

 نولاني فيكف «ىاسنإلا لامكلا ةبترم نع ةطقاس راجحألا نأو ,مانصألا ةدابع ةعانش نايبب :اًعبارو

 .اهاودل ةدوبعَم مانصألا نودقتعي موقل قوسم ةرلا ادعو ةةيهرلالا :ةنئرف

 :هيبكنلا ةرو

 .مهئابآ ديلقتب مهكسمت ضقنو «مهاوعد ىلع ليلدلاب مهتبلاطع :الّوأ

 :ةفاديلاب هرفقم رهو هدلولاو دلاولا نيب ىفاحتلا ةرورش قليب :ايناثو

 ُتاَتَبْلا ٌكَبَرلَأ 8» :ىلاعت لاق امك «ىلاعت هللا لإ مهيدل مومذمو هوركم وهام ةبسن ةعانش َنايبب :انلاثو

 ةّيرغَّشلا تامّهوتملاو :ةروهشملا تامدقملا اوداتعا موقل قوسم ٌدرلا اذهو :214؟ َتوُنَبْلآ ٌمُهَلَو

 .ليبقلا اذه نم مهرتا ناكو

 :فيرحتلا ٌدرو
 .ةيفينحلا ةلملا ةمئأ نع ُرْثوُي ل هنأ نايبب :ًالّوأ

 .نيموصع# اسيل حق تاعاقبباو :تاعارمسا هلك كلذ اذأ ناب «ًايئاثو

 :رشنلا و رشا داعبتسا 5

 ةردقلا | ىش وص يذلا طانملا حيفنتو كلذ هبشأ امو ءاك وم دعب ضرألا ءايحإ ىلع سايقلاب :الوأ
| 
 وو

 .ةداعإلا ناكمإو

 .باوحلا اذه مهي "لف هج وتلا ةلبقو ما رقع ةليسو مانصألا نوئظي نيذلا امأو :اقاودل ةدوبعَم

 لوق :رعشلاو ةسوسحم ريغ رومأ يف مهولا اهي مكحي ةبذاك اياضق :تامّهوتملا :ةّيرعّشلا تامّهوتملاو

 ءاوس «اهيف بغرتقا ءاطسبو اًضبق انه ئسفنلا رئانتل ؛ءام لّيَخُي اياضق :تاليحملاو «ثالّيَعملا نما فلوم
 دعا ءاهيف بغرتو سفنلا طسبنت لقيحف الاكس ةنوقاي م :لئاقلا لوقك «ءةبذاك وأ ةقاابم تناك

 :ةداعإلا ناكمإو .ءادتبالا ىلع ةداعإلا سايقك :كلذ هبشأ اهو .هنع رفنتتو ضبقنت سفنلاف ؛ةعّوهُم َةَدَم

 ىلامت هللا :ةردح تارك + قلعلاو  ءانكمم ةفاحإلا توك :لوآلا :نيرمآ ىلع فروقوم ةداضلا نإ :لوقع تأ

 .#هيف ةلاصعسا اف يرمألا لك“ كبثو يلع الماش

 مىعقب ةكافاكعلا ان



 ةلاسرلا يركدم ىلع درلا 0 لدجلا ملع

 .هب رابخإلا ف مهلك ةيوامسلا بلا لهآ ةقفاوم اقايب :اينآلاو

 ةلابسرلا يركفم ىلع ذرلاو
 آَمَو 4 :ىلاعت لاق امك «نيقباسلا ءايبنألا يف اهدوجو نايبب :الوأ

 010 ئَرقلا ٍلهَأ نم مِيَلإ

 نَمَو مكَتَنَبَو ىنيب اًديِهْس ِهّللاِب ىقك لق همت فعل د يا

 . 204 بدت ىلع ةدنع

 مَلتَم رعب أ اَمنِإ لق 38 :ىلاعت لاق «ءيحولا نع ةرابع انه ةلاسرلا نأ نايبب داعبتسالا عفدب :اًيناثو

 نأِرَكَبِل َناك اَمَو 8 :ىلاعت لاق امك «تاليحتسملا نم نوكي ال ام يحولا رسفي مث 174 لِ ّنَحوُي

 ."18 ٌريكَح ع هَ ةامكام يذإب َحوُيِف الوُسَر لبيت وأ بانغ يآَرَو نِم ْوأ ايحَو َ هللا ُهَمِلَكُي

 صخش نييعت يف مهايإ ىلاعت هللا ةقفاوم مدعو اقوحرتقي ىلا تازجعملا روهظ مدع نأ نايبب :اًنلاثو

 كلل لك «صضصخق لك“ ىلإ لاق قافإ متعو السر ةكفضللا لاق هلاسرإ ةلعو هقاسر قوغر

 .اهكاردإ نع مهملع رصقي ؛ةيلك ةحلصمل

 ععركلا نآرقلا يف ىاعملا هذه ركذ «نيكرشم دو لوسرلا مهيلإ هللا ثعب نيذلا سانلا رثكأ ناك املو

 اذكه معن ءاهدادرّتو اهراركت نع شاحتي ملو «ةغيلب تاديكأتو ةدّدعتم بيلاسأب ةريثك ٍرَوُس يف

 يف مالكلاو «ةلهجلا ءالؤه ةلباقم يف مالكلاو ؛ةلهجلا ءالؤه عم قلطملا ميكحلا ةبطاخم نوكت نأ يغبني

 .4 ميِلَعْلا زيزعلا ريدقت َكِلَذ» «غيلبلا ديكأتلا اذهي ريدج ءاهفسلا ءالؤه ةلباقم

 .هيلع اًعطاق اعامجإ كلذ ناكف ءرشنلاو رشحلا عوقوب رابخإلا يف ةقفتم اهلك ةيوامسلا بتكلا نإ :لوقن ىأ :هب رابخإلا

 ؛هيلإ دضق 8 لا رع و :لوخاوتي .ةيور ريغ نمو «فقنعلاب هايإ هلآسو مكحت :اذكبو اذك هيلع حرتقا :اهوح رعقي

 .ةزنت :اذك نع ىَشاَحَت :شاحعي لو .هتبحم ىحوتو هاضر ىّوت :لاقي «هارحتو هلعف دّمعتو

 )١( :شفسوي ١١35. )(( :ىروشلا (:) .5 :ةدجسلا مح () .5*" :دعرلا ١ه.



 دوهيلا ركذ ؟9  لدجلا ملع

 جوهيلا رك ذ

 :مهالض نم ناكو «ةاروتلاب اونمآ دوهيلا ناك دقو

 ونص ايري وأ ايلف افيرحت ناك ءاوس «ةاروتلا ماكحأ فيرحت ١-

 .ةاراوتلا تايآ نامتكو -ا

 .مهنم ءارتفا اب اهنم سيل ام قاحلإو -

 .اهماكحأ ذيفنت ىف ريصقتلاو -5

 .مهتنايدل ةديدشلا ةيبصعلاو -ه

 .اًضيأ ىلاعتو كرابت برلا ىلإ ةبسنلاب لب كم هيلغ نعطلاو بدلا ٌعوَسَو و انيبن ةلاسر راكشماو -5

 .لئاذرلا نم كلذ وحنو صرحلاو لخبلاب مهؤالتباو -1

 :ضيرحتلا ناي
 .ةاروتلا لصأ يف ال ءاهلاثمأو ةاروتلا ةمحرت يف ناك دق يظفللا مهفيرحت نأ ريقفلا ىدل ققحت دقو

 .افكذ سابع نبا لوق وهو

 :ليبسلا ءاوس قرع فارتقاو قمتي اهادعم ريغ ىلع ةيآلا لص دساف ليزاف وع :يروفسلا فيرحفلاو

 :يونعملا فيرحتلا ةلثمأ

 دعوتو ىلع ل# ف دحاجلا رفاكلاو قسافلا نّيدتملا 0 قرفلا َنّيَب دق ىلاعت هللا نأ :كلذ ةلمج نمف - ١

 يف كلذب حّرصو «ءايبنألا ةعافشب رانلا نم قسافلا جو رخ و 1 ,ميلألا باذعلاو رانلا يف دولخلاب رفاكلا

 «نيينارصنلل ليجبإلا يو «نييربعلاو دوهيلل ةاروتلا يف كلذ تبثأف «ةنايدلا كلتب نيدتملا مساب ةنايد لك

 92 يظفللا فيرحتلا راكنإ ىلإ ةعامج بهذ :بهاذم ةثالث فيرحتلا يف نأ ملعا :يظفللا مهفيرحت نأ

 ءليلق هنكلو ءاهيف دوجوم يظفللا فيرحتلا نأ ىلإ ةعامج بهذو كي فنصملا مامإلا حنج هيلإو «يونعم هلك مهدنع

 لاقي :نييربعلا .اريثك يونعملاو يظفللا نم وحن لكب ةيوامسلا بتكلا يف عقو دق فيرحتلا نإ :ءاملعلا ريهامج لاقو

 .كع بوقعي ىأ ليئارسإ ىلإ ةبسن يليئارسإلاب مهسفنأ نومسي مهو ؛مهتغل مساب مهل ةيمست ٌنيناربعلاو يربعلا :يدوهيلل



 يونعملا فيرحتلا ةلثمأ ش ا لدجلا ملع

 ثعب يذلا يبلاب نامبإلاو ءرخآلا مويلاو هللاب ناميإلا وه :مكحلا اياد كاياحسلا ميظعلا نآرقلا فو

 قرفلا نم ةقرفب مكحلا صيصخت ال ءاهيهاون نع بانتجالاو «هتلم عئارشب لمعلاو «هل دايقنالاو ؛مهيلإ

 ةعافش ةيصادلاو ةنحلا لهأ نم وهف ايريخت رلأ يقوم نا ع لك نأ اومعز دوهيلا نكلو ءاهقاذل

 هناميإ نكي ملو «طانملا كلذ ققحتي مل نإو تادودعم امايأ الإ رانلا ف ثكمع الو «باذعلا نم ءايبنألا

 .مهيلإ ثوعبملا يلا ةلاسرو ةرخالاب نامبإلا نم اًظح كردي ملو ءحيحصلا هجولا ىلع ىلاعت هّللاب

 ناك هنأ امل ؛هجو متأ ىلع ةهبشلا هذه ميظعلا نآرقلا فشك دقو ءضحم لهجو فرص أطحخ اذهو

 َتَطَحأَو َةَكْيَس َّبَسك نَم ْلَب ا :ىلاعت لاقف ءاهيف لاكشإلا عضاومل اًنْيُم «ةقباسلا بتكلا ىلع اَنمْيِهُم

 ."0َنو دِانَخ اًهيِف ّمه راق بحت كيلزأت اقر د

 يف تيغورو رصعلا كلذ حلاصم بسانُت ماكس هلع 12 قل كده ىلا هنأ ةهللذ ةلتج نقرب تا

 ةيمحلا رصَحو امي ٍداقتعالاو اهيلع لمعلا ةمادإو اه لطيذلاب ةرألا دكأو تضاصلا موَقلا تاداع عيرشتلا

 ين تأي ملام يأ ةقيقح ةقيقح ال ةيفاضإ اهيلع ةمادإلا نأو ءرصعلا كلذ يف اهيف رصحنم قحلا نأ دارملاو ءاهيف

 .هتلاسر هجو نع راتسلا فشكي ملامو «رخآ

 ناميإلاب ةياصولا وه امي كسمتلا ةيصو ىنعم ناكو «ةيدوهيلا خسن ةلاحتسا ىلع كلذ اولمح دوهيلا نكلو

 ةيصوصخلا اوريتعا دوهيلا نكلو ءاقاذل ةريمعم ةلئا كلل ةيسوسع نك هلو ؛لامعألاب كسمتلاو هللاب

 اًدبأ ةيدوهيلاب كسسمتلاب هينب ىّصو اكتِلَع بوقعي نأ اونظف
 برقا يبعوي هلم لك ني ةاطشإب ل نيسزاتلاو هيايقآلا فكس لاحت وا وعلق هلع نمر تع

 موق لك يف ًاعئاش أظفل بابلا اذه يف قلطأو ؛«بوضغملاب ةلملا نوركني نيذلا فصوو ؛بوبخناو

 ىلإ عحرت اهلك ثينأتلا رئامض :اهيلع .نيناوقلا نس :عيرشتلا .هظ هظفحو هيقارو هيلع رطُّيَس :اذك ىلغ َنَمِيَع :اًنهْيَهُم

 كسمتلاب هينب ىصو تام موي ةكلع ب ومعي نأ ن وعدي دوهيلا نأ وهو «يوطم لاؤس باوج اذه :خلإ ىنعم ناكو .ةلملا

 ,ةتلع بوقعي ىلع مهنم ءارتفا كلذ نأ :باوجلاو «ةيدوهيلا خسن ةلاحتسا ىلع ةيصولا كلتب نولدتسيف «ةيدوهيلاب

 .خإ ةانعم ناك لب ءاده كثيست ف يعم نكي مو

 5 :ةرقبلا )1



 هتلثمأو تايآلا نامتك نايب 1 لدجلا ملع

 عم رئاد فيرشتلا اذه نأ ُدوهيلا نظ نكلو «نيبوبحملا ماقم "ءانبألا" ةملك لمعتسا ول بجع الف

 ىلع ريسلاو ؛عوضنخلاو دايقنالا ةفص عم رئاد هنأ اوفرعي ملو «يليئارسإلاو يربعلاو يدوهيلا مسا
 .ريغ ال ءايبنألا ىلع هللا هلزنأ يذلا قحلا

 نع اهوثراوتو اهوقلتو ؛ليبقلا اذه نم ةدسافلا تاليوأتلا نم ريثك مهرطاوخ يف زكترا دقو

 .هججو متأ ىلع تاهبشلا هذه ميركلا نارَقلا ّضَحَدَف ءمهدادجأو مهئابأ

 :عايألا قامتك نابي

 بلظل وأ ءفيرش هاج ىلع ةظفاحملل تايآلاو ماكحألا ضعب نوفخي اوناك مهنأ وهف تايآلا نامتك امأ

 .تايآلا كلتب لمعلا كرت ىلع اومالُي الو :مهيف ةماعلا داقتعا ىشالتي الكل ؛زيزع بصنم

 : هتلثمأ

 ىلع مهرابحأ عامجإل هولمهأ مهنكلو «ةاروتلا يف ٌحَرِصم ينازلا مجر ًمكح نأ :كلذ ةلمج نمف ١-

 .ةحيضفلا ةيشح ِتايآلا كلت نوفخي اوناكو «هماقم هحولا ميخستو دلجلا ةماقإو :هلامهإ

 اهيف لاو .الئلالقلاهلع ليعامسإو رجاه دالوأ يف يبن ةثعبب ةراشب اهيف ىلا تايآلا نأ :كلذ ةلمج نمو -؟

 نباتلا ميو ةيبلقلا نم ةفريع لايجع اني رلتمبو زاجحلا ضرأ يفااقرهشو اهروهظ جني ةلم دوحو ىلإ ةراشإ

 كلذ نأب اهفولوأتي دوهيلا ناكف «مويلا ىيح ةاروتلا يف ةتباث يهو ءراصمألاو راطقألا نم عضوملا كلذ
 هر

 ."انيلع تبتك' ةمحلم" ةملكلا هذه نوددري اوناك و ءاهعابتاب رمأ اهيف سيلو ةلملا كلت دوخجوب رابتغإ

 ءاهئافخإب مهنيب اميف نوّصاوتي اوناك ءدحأ دنع حصي الو دحأ هعمسي ال كيكرلا ليوأتلا اذه نأ اًمِلو
- 

 حتفب رج عمج رابحألا :مهرابحأ .اهعقد و اهلطبأ :ةحيمللا نٌضَحو :ضخّدف هلوعاأ ىف رقتساو:تب :ءىببشلا نك درأ :ركترا

 :محخسلاو هدو :ههحجج و هللا مس :ميخستو .دوهيلا دنع ةََهكلا سيئرو «ىراصنلا دنع ريبكلا ماعلا ةريسكلا هل وأ

 ةزمشا نولدبيف رج :نولوقيو التاب دل ملع ليعامسإ مأ عاق ةنز ىلع رجاه :رجاه .ةار وتلا تنانأ نعي :تايألا .دا وسلا

 ليعامسإ دالوأ ف رهظيس يذلا يببلا عم ديدشلا برا اهنا مق“ قولو اوناك يأ :انيلع قل يي .ءاطلا ترف

 .هعابتاب ال هتفلاخمم ان رمأ اننأكف



 ءارتفالا نايب "و لدجلا ملع

 ا حف امي مكون 2 5 1007 ؛ءصاخو ماع لك ىلع اهراهظإب نوحماسيالو

 "4 َمُكَيَر َدنِع -هب مُكوُجآَحُمِل ْمُكَيَلَع
 ركذو «ةغلابملا هذه الئااقلاهلع ليعامسإ و رجاه ىلع ىلاعت هللا هن لمسلا قآ كنج لع !مهلهجأ ام

 اذه عابتا ىلع ضيرختو ثح هيف نوكي الو «ةلملا كلت دوجوب رابخإلا ىلع ةليضفلا هذمي ةمألا هذه

 !ًهْيِظَع كف اذه َكَناَحْبُس !؟نيدلا

 :ءارتفالا نايب

 :هنايسأف ءارتفالا امأ

 .مكابهرو مهرابحأ ىلع دّدشتلاو قمعتلا لوخد ١-

 .عراشلا نم صن نودب اهيف حلاصملا كاردإ ىلع ءانب ماكحألا ضعب ظابتتسا ىأ ناسحتسالاو -'

 .ةيهاولا تاطابنتسالا جيورتو -

 مهدنع نكي ملف «ةعطاقلا ججحلا نم ءيش ىلع مهفّلس قافتا نأ مهنم ًامعز لصألاب اهوقحلا مهعابتأف

 .ماكحألا نم ريثك يف مهاح ناك كلذكو ءمهفلس لاوقأ الإ هتف ىسيع ةوبن راكنإ يف دّنّئسم

 : يهانملا فاكيراو لغاستلا :نببم

 سفنلا تايضتقم نم هنأ ٌرهاظف «صرحلاو لخبلا باكتراو «ةاروتلا ماكحأ ذيفنت يف لهاستلا امأو

 ام لِ وشلاب ةرامأل نسفكلا نإ :ىلاغت لاق :ءهللا ءاش نم الإ اًعيمج َناتلا بلغت يهو ؛«ةرامألا

 نوفلكتي اوناك مهنأ وهو ءرخآ نولب باتكلا لهأ ف تنّولت دق ةليذرلا هذه نكلو 1+ يا قعو

 باتكلا لصأب ىأ :لصألاب .ةاروتلا ىلإو «ىلاعت هللا ىلإ مهيديأب هنوبتكي ام ةبسن :هللا ىلع ءارتفالا :ءارتفالا
 .لئاذر عمجاو ءةليضفلا دض :ةليذرلا .ةعيرشلاو

 .617 :فسوي (؟) . /5 :ةرقبلا ()



 ... داعبتسا بابسأ 7 لدجلا ملع

 ص دمحم اتديبع ةلايعر قاحقملا بايسأ

 :ةباسأف 395 دمتم اندس ةلاسر داعبتسا امأو

 .كلذ هبشأ امو ؛هنم لالقإلاو جوزتلا راثكإ يف مهلاوحأو ءايبنألا تاداع فالتحا ١-

 .مهعئارش فالتخاو -1

 .ءايبنألا ةلماعم يف ىلاعت هللا ةنس فالتخاو -

 .ليئارسإ نب نم ءايبنألا روهمج ناكام دعب ليعامسإ نيب نم عي يبلا ةنعبو -؛

 :باهسألا هذه لاثمأو -

 :سانلا ح الصإ يف اهجهنمو ةوبنلا

 ءمتاداع ليدعتو مقادابع بيذقو «سانلا سوفن حالصإل ةنئاك ةوبنلا نأ ةلأسملا هذه ف لصألاو

 نيب اًميف ري لب «ةديدج تاداع مه عضت الو ةرملاب تاداعلا هذه اه اعسل الف ةوبنلا مهيف ترهظ

 لصألل افلاخم اهنم ناك امو :هظفحتو هيقبُت ىلاعت هللا ىضرل ًاقباطم ًاحلاص اهنم ناك امف «تاداعلا

 ءمهيدل عئاشو ءمهدنع ف ةورعم وه يذلا بولسألا ىلع هللا مايأبو دل ءالآب ريك ذتلا نوكي كلذكاو

 .الئلقتل ءايبنألا عئارش فالتخا يف ببسلا وه اذهف

 :بيبطلا تافصو فاالتخاك عئارشلا فاالتخلا
 * 0 ربا

 امهدحأل فصي نيضيرملا رمأ ربد اذإ هنإف «بيبطلا تافصو يف فالتخالاك عئارشلا ف فالتخالا اذهو

 حالصإ وهو «دحاو امهتجلاعم نم بيبطلا ضرغو «راح ءاذغو ءاودب رخآلا رمأيو ءاّدراب ءاذغو ءاود

 ةيذغأ و ةيودأ ةقطنم 3 ُق بيبطلا فصي نأ نكعو ريغ ال امهنم ةدسافلا داوملا ةلازإو ءامهجازم

 .لصفلا كلذ بساني افلتخم احالع لوصفلا نم لصف لك يف راتخي كلذكو ءاهلهأ مئالت ةفلتخم



 ةوقلا ةيروققو ؛«اسفنلا نضرملاب ىلتبا نم ةلئاعت - هد لج 2 يقيقحلا بياع بطلا دارأ أ ل

 متاداعو رصع لك ماوقأ فالتخا بسحب ةجلاعمللا تفلتخا :مهيلع ئراطلا داسفلا ةلازإو «ةيكلملا

 ىراصنلا ركذ /دوهيلا جذومنأ "0 لدجلا ملع

 : د وهيلا جذومعا

 3 3 ع 5

 نوعلويو ءايندلا نوبلطي نيذلا عءوسلا ءاملع ىلإ رظناف د وهيلا جذومعا ىرت نا تدرا نإف لك ىلعو

 ع وأ هددشلاو ملاع قمعت ىلإ لودنتسيو ةنسلاو باتكلا صوصن نم نوضرعيو :قلسلا كنيلقتن

 ةدسافلا تالي وأتلاو .ةعوضوملا فييقاحألا اولعجحو ,موصعملا عراشلا مالك نع اوضرعأف :ةناسحعتلا

 !مه مفأك رظناف ؛ةودق

 :اهيلع ةرلاو تيلتلا هَديقع

 ىلاعتو كرابت هلل نأ نومعزي منأ :مُهالَّض ناكو لع ىسيع انديسب نينمؤم اوناكف ىراصنلا امأ

 :"ةثالثلا ميناقألا" افومسي اوناكو ءّرآب ةدحتمو هجوب ةرياغتم ءازجأ ةثالث

 .ملاعلا ادبم عءازإب وهو «بألا :اهيسلا

 .تادوجوملا عيمج لماش ماع نئيعم وه يذلا لوألا رداصلا ءازإب وهو بالا : ىناثلاو

 ةملك يهو مونقألا عمج :ميناقألا نوم يهو ةيسراف ةملك امهلصأ ءيشلا لاثم :جذومنلاو جذوغألا :ج ذوغأ

 تاحلطصممي ىراصنلا تاحلطصم كلي فنصملا مامإلا نراق :ملاعلا أدبه .لصألاو صخشلا :اهانعم «ةينايرس

 لوقعلا ةدرحملا لوقعلابو ؛لوألا لقعلا لوألا رداصلابو «ىلاعت بجاولا تاذ ملاعلا أدب نونعي ةفسالفلاو «ةفسالفلا

 ةضافإ يف هتاعونصمو بجاولا نيب طسوتم «ةينامسجلا تالآلا نع هلاعفأ يف نغتسم رهوج :مهدنع لقعلاو ؛ةرشعلا
 لماش وهف «تانئاكلا عيمج دوجول ببس ةفسالفلا دنع لوألا لقعلا ىأ لوألا رداصلا :تادوجوملا عيمجل .دوجولا

 .هريفاذحب ملاعلا دجو ةنمو «قولخملا طسبنملا دوجولا :قئاقحلا بابرأ دنع وهو «ىعملا اذهب تادوجوملا عيمجل



 اهيلع درلاو ثيلثتلا ةديقع "0 لدجلا ملع

 .ةدرخلا لوقعلا ءازإب وهو ءسدقلا ا :ثلاثلاو

 ف رهظي دق ةتذع ليئربج نأ امك يأ ةتِلَع ىسيع حورب عّردت "نبالا" مونقأ نأ نودقتعي اوناكو

 يف اضيأ رشبو هلإ نباو هلإ ىسيعف تع ىسيع حور ةروص يف نبالا رهظ كلذك «ناسنإلا ةروص

 ةديقعلا هذه تابثإ يف نوكسمتي اوناكو .اًعم ةيحلإلاو ةيرشبلا ماكحألا هيلع يرحتو ءدحاو تقو

 تايالاب نولدتسي كلذكو 39# ىسيع ىلع "نبالا" ظفل اهيف قلطأ ىلا ليخبإلا صوصن ضعبب

 .هسفن ىلإ ىلاعت هللا لاعفأ ضعب ال23 ىسيع اهيف بست ىلا

 يف "نبالا" ظفل نأ :فيرحت اهيف سيل هنأو «ليحنإلا صوصن ةحص ريدقت ىلع لوألا لاكشإلا باوجو

 .ليخالا ىف نئارقلا نم ريقك هيلع لدي امتك + ىتحباو برقملاو بوبحملا نع ةليعم ناك متيدقلا دهعلا

 انحتف نإ" :كلملا لوسر لوقي امك «ةياكحلا قيرط ىلع ةبسنلا كلت نأ :ئاثلا لاكشإلا باوجو

 لوسرلا امأو «كلملا ىلإ عجار رمألا اذه ةقيقحلا يفو :"ةينالفلا ةعلقلا انهطح دقل" و "قالفلا دلبلا

 .بسحف كلملا نامجرت وه امنإف

 نم هبلق حول يف يناعملا عابطنا قيرط نع التِلع ىسيع ىلإ يحولا نوكي نأ لمتحي هنأ :يناثلا باوحلاو

 اذه ببسبف «هيلإ مالكلا ءاقلإو رشبلا ةروص يف 3# ليئربج لثمت قيرط نع ال ؛يولعلا ملاعلا لَبق

 .ةيفخ ريغ ةقيقحلاو ؛هسفن ىلإ لاعفألا كلت ةبسنب رعشم مالك تدع هنم ىرح عابطنالا

 يف :اهختفن ىلا ةرهظملا هحورو هللا دبع ىسيع نأ نيبو «لطابلا بهذملا اذه ىاعت هللا در. دقفاةلمجلابو

 عربدتو حاورألا نشح نم. ينغ نيلا هةيحورلا ةوسكلا: يقف رهظ ىلاعتو ةئاحبس هللا نأ انضرف ولف ةلمتابو

 ليخبإ نم ةريثكلا عضاوملاو «45 :77 اقول ليحنإو "5 ١: سقم ليخنإ عجار :الكقع ,سيع .صمقت يأ : :ع ردت

 اصناف تق نإ فار اي : ىسيعل لاقف ءصربأ ءاجج : سم ليخبإ نم نماثلا حاحصألا يف امك :هسفن ىلإ .انححوي

 9-6 .كايآلاو ةصريب نم تقلل رهظف- "رهطاف تئش دق" :لاقو .هسملو هدي عوسي ٌدمف ءيريهطت ىلع رداق

 (اناحرمت ءانلص 5 ءانع#) عابطنالا :عابطنا . سبتلا اذإ وهلا اش نم :سايتلالاو هامالا قمع لاكشإلا :لاكشإلا

 .هرضي ام عفدو هعفني ام بلحي هدّهعتو هظفح : ءيشلا اًطوُح طاخ :٠ دطاح .عبطل عواطم



 ىراصنلا جذوفنأ ش احا 0 > لدجلا ولع

 اذهل ظافلألا برقأو «حماستب الإ ناعمإلاو قيقدتلا دنع ئعملا اذه ىلع "داحتالا" ظفل قبطني الف «ةيرشبلاب

 .اًريبك اًولع نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت :هلثمو "ميوقتلا" وه :نيعملا

 ىراصنلا جذومنأ

 ؟مهئابآب نونظي اذام ؛ءايلوألاو خياشملا دالوأ ىلإ مويلا رظناف «قيرفلا اذهل اجذومن ىرت نأ تعش نإو

 "14 َنوُلََي بق ّىأاوُملَط نأ َُلَيسَول !مهه اولصو دح يأ ىلإو
 اهيلع درلاو حيبسملا ةيبولصم ةديقع

 مهل هبش دقو ءكلذ فال عقاولا نأ عم ءلتق دق الكلع ىسيع نأب نومزجي مهأ اًضيأ مهتالالض نمو

 ىلاعت هللا فشكف «رباك نع اًرباك طلغلا اذه اورو ءالتق ءامسلا ىلإ هعفر اونظف ءرمألا مهيلع سبتلاو

 ."14 جك َهَبْش نكيلَو ُهوُبَلَص اَمَو ُهوُلَتق اَمَو 99 :الئاق ميظعلا نآرقلا ف رمألا ةقيقح نع راتسلا
 مهمادقإو دوهيلا ةأرحب رابخإ هنأ :هانعمف بابلا اذه يف التلع ىسيع لوق نم ليجنإلا يف ركذ ام امأو
 .ةكلهملا هذه نم هاحنأ ىلاعت هللا نكلو ؛هلتق ىلع

 نكي مل يذلا عفرلا ةقيقح ىلع مهفوقو مدعو «رمألا هابتشا نع شان هنإف نييراوحلا مالك امأو

 .مهعامسأل الو ءمهوقعل افولأم

 ىلاعت هللا نأب قع ىسيع نييو ىلاعت هللا نيب داحتالاب قولوقي ىراصنلا نأ :كهلي ىفنصملا مامإلا هلاق ام لضاح :هلثمو

 احور راص ىلاعت هللا نأ انضرف ول :لاقو نكي فنضملا مهيلع ٌدرف ؛هعم اًدحتم راضف لع ىسيع ةيرشب صّمقت

 عم ىلاعتو هناحبس رصي مل يأ ' 'دامتالا" ظنفل هيلع قيطتي الف ءايناث قفح ,ىسيع ةيرشب  ضمقت مث ؛رمألا لوأ يف

 حورلاو كيسا ةلزتمب ىسيع ةيرشبو ؛حورلا ةلزنمب ىلاعت هلا نأ ؛ ؛نعمملا رظنلا ىف كاع ىسيع عم اًدحتم اذه

 كرات هني ةاكالاب نوملاظلا لوقي فيكف ءبسحف ةلدعمو ةموقم نوكت لب ءاذبأ دسجلا عم ةدحتم نوكت ال

 كلت تبرتقا دق اورظنا هد 1 ا ليا قاتم :ليجغإلا ىف ركذ ام .!؟ غتقع ىسيع هدبغ نيبو ىلاعتو

 .لكع ىسيع لتقب نييراوحلا رابخإ ىأ :نييراوحلا مالك .ةملظلا راجفلا يديأب بلصي سانلا نباو «ةعاسلا

 نو ه1 :عاسنلا (()ا رالاعاب :ءارعشلا )١(



 نيقفانملا ركذ م لدجلا ملع

 هلتق دعب ءاج يذلا ,هسفن ال5اع ىسيع وه ٌدوعوملا طيلقرافلا نإ :نولوقي مهنأ اًضيأ مهتالالض نمو

 نيعبسملا .نآب اضيأ مهاصوأ ةكلع ىسيع نإ :نولوقيو .ءليجنإلاب كسمتلاب مهاصوأو «نييراوخلا ىلإ

 .الف الإ و ؛همالك اولبقاف ئاك# نمف هنورككيس

 ةيخورلا ةروصلا ىلع آل 88 انيبن' ىلع .قدصت 4#- ىسبع ةراظي نأ ميظعلا :نآرقلا نيب هنقو

 يكريو ملعلا ملعيو عةليوط ةدم مكيف ثكمب طيلقرافلا نأب ليجنإلا ف حرص دق هنأل ؛3ِ2ع ىسيعل

 25 انيبن ريغ ىف نيعملا اذه رهظي الو «سانلا

 .هّللا نبا ةئآب دقتعي وأ ابر هذختي نأ ال عهتوبنب قيدصتلا هنم ضرغلاف هتيمستو ةكقع ىسيغ ركذ امأو

 نيقفانملا ركذ

 : لمعلا قافنو داقتعالا قافن

 :نيمسق ىلعا وناكف ن وقفانملا ام

 نورمضُيو (رفكلاب ةنئمطم مكهبولقو 0 كوس راق سلا هلل الإ هلإ ل :مهتنسلاب نولوقي مهنم ةفئاط - ١

 ."1 راّثلآ َنِم لفَسألا ٍكردلا ىف َنيقِفَسملا نإ :مهقح يف ىلاعت هللا لاق ,مهسفنأ ف فرصلا دوحملا اا لم حس - عم ىلا ا ا »+ # ا 1 ن0 و 0 :

 .هيف بفعض عم مالسإإلا يف اولخد ةفئاطو - 7

 .اوعجر رفكلا ىلإ موقلا عجر نإو ءاوتبث نامبإلا ىلع موقلا تبث نإ ,مهموق ةقفاوم داتعي نم مهنمف ١-

 رثكأ ىلاعت هللا دمحي يذلا يأ - دمخلا نم ليضفتلا لعفأ - دمحأ :اهانغم ءةينايرس ةملك طيلقراف :ظيلقرافلا

 ١5١١١51(. :؟) قحلا راهظإ عجارو ءلامعألا باتك نم يناثلا بابلا يف امك :ليجنإلاب .دحأ لك نم

 )١( ءاسنلا © 5 ١.



 قافنلا يمسق لوح مالكلا موه 0 لدجلا ملع

 مهولق يف رذي مل ثيحب ةئيندلا ةيويندلا تاذللا ءارو قايسنالا مىيولق ىلع ىلوتسا نم مهنمو ١-
 225 هلوسر بحو هللا بحل اناكم

 قي ل كي لئاقزلا نم. كلذ وتو «دقتطاو دسللاو لاملا ىلع صرحا عهتولق كل نم. مهتمو -#

 .تادابعلا تاكربل الو «ةاجانملاو لاهتبالا ةوالخل لحم ممبولق يف

 رمأب مامتهالل ةصرف مهيدل قبي مل ىبح امي اولغتشاو شاعملا نوؤش يف اوسمغنا نم مهنمو -5

 .اهيف ريكفتللو ءاهبقرتلو «ةرخآلا

 نأ ىلإ اوغلبي مل نإو دكت انيبن ةلاسر يف ةكيكر تاهبشو ةيهاو نونظ مهللابب رطخت نم مهنمو -ه
 .اتاتب هتم مهيديأ اوُضفنيو ءمهقنع نع مالسإلا ةقبر اوعلخي

 ةروص يق ةيمالسالا اةلملا رويظو 2 انيبت ىلع ةنرشبلا ءمكىلألا نايزخ :كوكشتلا كلق بيبسو

 .كلذ لاثمأو ءذالبلا فارطأ ىلع كولملا ةرطُيس

 .مهتيوقتو ءمهرصن يف غيلبلا دهجلا اولذبي نأ ىلع رئاشعلاو لئابقلا ةبحم مهتلمح نم مهنمو -5

 ؛ضراعتلا دنع مالسإلا رمأ نوفعضيو «مالسإلا لهأ ةاوانُم ىلع كلذ ناك ولو «مهدييأتو

 .ررضلا هب نوقحليو

 :قافنلا يمسق لوح مالكلا

 دعب لوألا قافنلا ىلع عالطالا نكمي الو «ءقالخألاو لامعألا قافن وه قافنلا نم مسقلا اذهو

 .بولقلا تانونكم ىلع عالطالا نكمي الو «ةبيغملا رومألا نم هنأل هُو دمحم انديس

 نم عبرأ" :فيرشلا ثيدحلا يف ةراشإلا تءاج هيلإو ءانرصع يف اميسال عوقولا ريثك يناثلا قافنلاو

 مصاخ اذإو ردع دهاع اذإو ءبذك ثّدح اذإو «ناخع نِمتؤوا اذإ :الادع اققانمي كاك هيف ا

 .تيداعألا نم:كللذ ريغ ىلإ **"هييرف نمؤملا مسو.هلظب  قفانلا مه" :لاقو..*" رف

 .هعاونأ عيمجم يناثلا مسقلا عي :قافنلا .هفلخ ىشمو هريغ عبت يأ هقاس عواطم :قايسنالا
 .غيلبلا دهجلا عم هدجأ مل** .انهذ ورمع نبا نع هجام نبا الإ ةتسلا ةاور * : "<" 2 < ١



 نيقفانملا جذومت 8 شب لدجلا ملع

 :ميظعلا نآرقلا يف نيقفانمل 9 ( رف نع شرقا
 نيقيرفلا لاوحأ نم رك ذو 4 ءمهامعأو نيقفانملا بياعم نع ميظعلا نآرقلا يف ىلاعت هللا فشك دقو

 .اهنم اهرسأب ةمألا زرتحتل ةريثك ءايشأ

 :نيقفانملا جذومغ

 تهتامدتو مِهيِبحاَصُم ىلإ رظناو فارمألا سلاح ىلإ قلظناف نيقفانملل اجذومت ىرت نأ تفش إو

 مالك اوعمس نيذلا نيقفانملا نيب فصنملا دنع .قرف الو .ىلاعت هللا يضر ىلع ءارمألا ضر نورث

 ءاكحأ ايلع م «نامرلا اذه. اودلُوي يتلا قيقفافملا ءالؤخ قبو ؛هاوقفان مث ةرتئابم 8988 لوسترلا

 .اهنع اوفرحناو ءاهفالخ ىلع اومدقأ مث «نيقيلاو عطقلا قيرطب ةعيرشلا

 رادلا اؤسنو :هةريك تايبشو كوكش مهرطاوخ تنكمت نيذلا نييلوقعملا نم ةفئاط كلذكو

 .نيقفانملا جذومن 107 مهف .ةرخآلا

 :رصع لك باتك نارقلا

 ءالب نم ام لب ءالك ءاوضرقنا موق عم تناك ةمصاخملا نأ بسحت الف نآرقلا تأرق اذإف لك ىلعو

 :فيرشلا ثيدحلا يف درو امك .ءجذومنألا قيرطب ٌمويلا دوجوم وهو الإ نامزلا نم قبس اميف ناك
 صوصخاال كشاقمللا قللت تايلك كايب ميركلا نارقلا دوضقمف * "كلب درو ص عدلا م ا

 ديالا

 ردقلا اذه نأ نظأو ءاهيلع دودرلاو «ةلاضلا قرفلا دئاقع نايب نم باتكلا اذه يف يل رسيت ام اذه

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ؛لدنلا تايآ ناعم مهف ف فاك

 مقر ةاكشن "مهومتعبت ني رحُج ا ولحد ول 6 ,عاردب اعارذو ع ربشب رم :ةماع و هيلع قفتم ثيدح 2

 .سانلا ريغت باب ءقاقرلا باتك 575١ :ثيدحلا



 ةسمخلا مولعلا ثحابم ةيقب ب يناثلا لصفلا

 يناثلا لصفلا

 ةسمخلا مولعلا ثحابم ةيقب يف

 : هلا ءالابإ ريك للا ناس

 وأ اًودب ايدين ل يوهان اوس ةيرشملا سوفنلا حالصإل ناك امنإ ميركلا نآرقلا لوزن نأ ملعُيل

 مهناهذأ هعست ام. الإ هللا ءالآب ريكذتلا يف سانلا بطاخُي ال نأ ةيهلإلا ةمكحلا تضتقا كلذلف ءاَرَضَح

 ىلاعت هللا ءامسأ يف مالكلا قيسف «ةدئاز ةغلابم قيقحتلاو ثحبلا يف غلابُي الو ءمهكرادم هب طيحُتو

 لا ى اسهيله ناسمألا دارقا ريتا قلك هدئاطقو كاردإي هي ةلظاحاإلاو ةعسوق نكي حروب ةتافضو

 .مالكلا ملع ةلوازمو ةيهلإلا ةفسلفلا ةسرامم ىلإ ةحاح نود نم مهتقلخ

 :تافصلا نايبو تاذلا :تابنإ

 ىرت ال «مدآ ب ةرطق يف ةزوكرم ىلاعت هتفرعم نأ ذإ ءالامجإ أدبملا ثاذ ىلاعتو ةناحبس تبثأف

 :كللو.نركتي لافقكاإلا نم ةيبرقلا نكايلآلاو ديئاصلا ميلاقألا يف مهنم ةفئاط

 :تانسنالا ذارقأ ىلإ ةنسلاب ةليستسم قئاعملا قيقحتو «ناعمالا قيرطي ةيطآلا تافيفلا تابقإ ناك الو

 بيذمت ق ءايشألا عفنأ يه لا ةيبوبرلا ةفرعم .ىلإ اولصي مل اقالطإ ىلاعت هتافص ىلع اوعلطي مل ولو

 ءانوفرعي نيلا ةلماكلا ةيرشبلا تافصلا نم اعيش رافخا هنأ :ىلاعت هللا ةمكح نم. ناكف ءسوفنلا

 لوقعلل لدم ال لا ةضماغلا ةقيقدلا ياعملا ءازإب اهلمعتساف :مهنيب اميف اهدوجوب حّذمتلا يرخيو

 ءادلل ًاقايرت 42 ةىّْنن هلْئِمَك ّسيَلو» :ىلاعت هلوقب حّرصملا لصألا لعجو ءاحلالج ةحاس يف ةيرشبلا

 :ةلطابلا دئاقعلا ىلإ ماهوألا ريثت ىلا ةيرشبلا تافصلا تابثإ نم عنمو «بكرملا لهجلا نم لاضُعْلا

 .هنأش ىلاعت هل عزجلاو ءاكبلاو دلولا تابثإك

 :ةيفيقوت ىلاعت هتافص

 ةيناسنإلا مولعلا ةرطسِم ىلع يرجلا نأ كل ىلحت ةيهلإلا تافصلا ةلأسم يف رظنلا تنعمأ نإو



 ... ىلاعت هنالآ نايب م ةسمخلا مولعلا ثحابم ةيقب

 ىلا تافصلا دبع لالخ انف عقب لاو. لاسم هللا ىلإ سف ذأ روك تافنع ةيقو هييسكللا ريغ

 مارحج الف ءسانلا روهم- ةهروغ ]سليب ل «ةياغلل ريطحخ قيقد ويمأ ةلطابلا ءاه وألا أ انهتاننإ يد ؤي

 5 .قالطإو ةيرحب ثحبلاب هيف حمسُي ايفيقوت ملعلا اذه ناك

 هن ردف تاياو ىلاعت ةئالا نابي

 يبرعلاو «يودبلاو ى ضد همهف يف يوتسي اه هتردق تايآو هئالأ نم ىلاغتو هناحبس راتخاو

 معنلاب 00 و ؛ءايلوألاو ءاملعلاب ةصوصختملا ةيناحورلا معنلا ركل م كلذ لحألو ءيمجعلاو

 قلخو ؛«ةيرورضلا فّرحلاو عئانصلا ماهإو «ءاملاب راهزألاو بوبحلاو رامثلا عاونأ جارخإو «ءضرألاو

 موجه لنع سانلا لاوحأ فاالتخا ىلع ةريثك عضاوم لف هبن دقو :ايهعل ةااويعاو ايهتسرافل ةردقلا

 ىلا ةركلا ةيتاسفنلا ضارفمألا ثايب 'ايناسكللاو ىتتاسملا

 «نيعيطملا ميعنت ليبق 22 ىلاعت هللا اهثدحأ يلا عئاقولا نس يأ 6 هللا مايأ نم ىلاعتو هناحببس راتحاو

 حون موق صصق لثم «لامجإلاب هنع اوعمس دق اوناكو ؛لبق نم مهعامسأ عرق ام - نيمرحمبلا بيذعتو

 امال ليئارسإ يب غايبثأ صصقو (ميهأربإ صصق لثمو ءدج نع ابأ برعلا اهاقلتت يلا دومتو داعو

 فعرعلا ةطولابلا ريغ ةيبرقلا ”سيعقلا ري الاد ؛دوهيلا عم برعلا طالتخا لوطل مهعامسأ اهْيفلَأ ىلا

 ةيؤرب طاسبنالاو «ةدابعلا ةوالحكو «تالضعملا لح ةرسمو «ةعفانلا تاكنلا فشك حرفك :ةيناحورلا معنلا

 «برشلاو ؛لكألا نف ةيعونلا هتاجاح- ام يضقيل لجرلا اهيلإ جاتحي ىلا يه :ةيقافترالا معنلاب .ةيهلإلا راونألا

 يأ :خل ! سانلا لاوخأ فاالتخا .اهريغو ؛ءاتشلا يف ءاقدتسالاو ءرطملاو ءسمشلا نم لالظتسالاو .عامجلاو

 عوقولا ةريثكلا ةيناسفنلا ضارمألا ةلثمأب كلذ ىلاعتو هناحبس حضوأو «ءارتضلاو ءارّسلا دنع سائلا فقاوم ريغتت
 ادت 2 و

 قطا هدم اَذَِو :اًَعوُدَج ٌرشلا هيام اذإ :اًعوُلَه قلخ َنِسْفِإْلآ نإ :ىلاعت لاق امك «سانلا جي اهمهفيل

 .هنذأ يف عقو ىأ هعمس عرق :مهعامسأ عرق .(؟١5-9١ جراعملا) كاَعوَُم



 ... صصقلا نم ركذ مو ةسمخلا مولعلا ثحابم ةيقب

 .دونهلاو سرافلا ةازاحب رابخأ الو
' 
 :اهنم ضرغلا وه ام صصقلا نم ركذ
 صصقلا دّرسَي ملو «ةظعوملاو ريكذتلا يف عفنت اًعامج ةروهشملا صصقلا نم ىلاعتو هناحبس عزتناو

 .اقايصوصخ عيمج عم اهمامتب

 عيمجب مهدنع ةصقلا تورت وأ ةردلا ةياغ ةردان ةصق اوعمس اذإ ماوعلا نأ :كلذ ُْق ةمكحلاو

 .ركذتلا وه يذلا يساسألا ضرغلا مهوفيو «ةصقلا سفن ىلإ ليمت مهعابط نإف ءاهليصافتو اهقايصوصحخ
 :ةوالتلا يف عوشخلا نع اولغش ديوجتلا ٌدعاوق اوظفح امل سانلا نإ" :نيفراعلا ضعب هلاق ام كلذ لاثمو

 ."مودعملاك اًردان ريسفتلا ملع حبصأ «ريسفتلا يف ةديعبلا هوجولا ق نوملكتي نورسفملا أدب املو

 :نآرقلا يف ةرركتملا صصقلا

 :ميظعلا نآرقلا يف صصقلا نم رركت امو

 دعب هيعسو اذوب هنوكو «ءهنع ناطيشلا رابكتساو «هل ةكئالملا دوجسو نيطلا نم مدأ قلخ ةصق

 .مدآ نب لالضإ يف كلذ

 ديحوت يف مهماوقأو مهيوعش عم الثلث بيعشو طولو ميهاربإو حلاصو دوهو حون ةحاحُم ُصّصقو
 تاهبشب مهئالدإو «ناميإلا نع ماوقألا رابكتساو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو «ىلاعت هلل
 قح يف ىلاعت هللا ةرصن روهظو «ةيهلإلا ةبوقعلاب ماوقألا ءالتباو ءاهيلع ءايبنألا دودرو «ةكيكر

 ,كتلع هعم مهرباكمو ليئارسإ نب ءاهفس عمو هئالَّمو نوعرف عم الَتِلَع ىسوم صصقو .مهعابتأو ءايبنألا
 .ةك42 هّيجنل ةيلاتتم ىلاعت هللا ةرصن روهظو ءءايقشألا كئلوأل ىلاعت هللا باقعو

 رابقعأب دارملاو ءاهريغو ارادو رثتكساو متس ر صصقك عمهم المو مهيورح :سرافلا ةازامب رابخأب دارملا :دونشاو

 بابلا اذه :لاقي :هلصأ عّمتجم :عامجلا :اًعامج .اهريغو ترامب اهم برحك «ةريهشلا مهمايأ دونهلا تازاحب
 .امي جتحاو اهرضحأ يأ :هتجحب نالف ىلدأ :مهؤالدإ .اهيف امل لماشلا امل عماجلا ىأ باوبألا هذه ٌعاّمج



 ... قف ةيركال اه نا ةسمخلا مولعلا ثحابم ةيقب

 .امهل ىلاعت هللا ةمحر روهظو .الئللكلاع سنويو بويأ ةنحم صصقو

 :ةايإ ىلاعت هللا ةباحعساو الكاع ايركر ءاعد ةضقو

 .هدي ىلع قراوخلا روهظو «دهملا يف همّلكتو «بأ ريغ نم هتدالو نم ةبيجعلا ىسيع انديس صصقو
 ىّضتقم بسح بانطإلاو زاجيإلا نم ٍةعونتم ٌبيلاسأب ميظعلا نآرقلا يف صّصِقلا هذه تركذف

 .روسلا يف ةيعرملا بيلاسألا

 :طقف نيترم وأ ةرم صصقلا نم تركذ ام

 :يهف ءبسحف نيعضوم وأ عضوم يف تدرو لب «نآرقلا يف رركتت مل يلا صصقلا امأو

 .ايلع اناكم التل سيردإ انديس عفر ةصق

 .ديحولا هدلو حبذ ةصقو «ريطلا ءايحإل هتدهاشمو «دورمنل ةَتِلَع ميهاربإ انديس ةَّحاحُم ةصقو

 . جاع فسوي انديس ةصقو

 ,كانه هجوزتو هَنّيْدم ىلإ ههحوتو ءيطبقلا هلتقو ميلا يف هؤاقلإو ءالتِفَع ىسوم انديس ةدالو ةصقو

 .اهنم مالكلا عامّسو ءةرجشلا ىلع رانلا هتيؤرو

 .ةرقبلا حبذ ةصقو

 . الئلازلطلا ماع رضخلا عم ىسوم ءاَقَل ةصقو

 .تولاجو تولاط ةصقو

 .سيقلب ةصقو

 .نينرقلا يذ ةصقو

 :كةنيكلا .يتاحصأ !ةيبفكو

 ةوبنلا فرش هنأ :هانعم يف حيحصلاو .ها/ ميرم ةروس يف كلذو :ًايلع اناكم .نحِم ج ةّدشلاو ءالبلا :ةنحم

 يور اهو + 059 "هيفرات" لب ريق ىيااةلاق ةليدلا لي ليمخلا رقذلاب ةييرملا رلطو للامم هللا دفع نفلرلاو

 )١77:7(. "هريسفت" ف ريثك نبا هلاق «تايليئارسإلا رابحألا بعك رابخأ نم وهف «ةعبارلا ءامسلا ىلإ هعفر نم
 .أابس ةكلم يه :سيقلب .درفنملا :ديحولا



 .... توملاب ريكذتلا نايب ١ ةسمخلا مولعلا ثحابم ةيقب

 .نيرواحتملا نيلجرلا ةصقو

 .ةنجا باحصأ ةصقو

 .اًديهش رافكلا هلتق يذلا نمؤملا ةصقو «نيدلا ةوعدل ةكلع ىسيع مهثعب نيذلا ةثالثلا لسرلا ةصقو

 .ليفلا باحصأ ةصقو

 وه :يساسألا ضرغلا لب اهسفنأب اهتفرعم ميركلا نآرقلا يف صصقلا هذه درس نم ضرغلا سيلف

 نانئمطاو ءاهيلع ىلاعت هللا ةبقاعمو ءيصاعملاو كرشلا ةعانش ىلإ عماسلاو ئراقلا نهذ لقتني نأ

 .نيصلخملا هداَيَع قح قف ىلاعت ةلاضفأو هفاطلا روهظو «هدبيأتو ىلاعت هللا ةرصتب نيتمؤملا

 :هدعب امو توملاب ريك ذتلا نايب

 ضرعو «ةعاسلا كلت يف هزجعو «هتوم دنع ناسنإلا ةيقيقا هلع امو توملا نم هنأش لع رك ذ لقاف

 انديس لوزن نم ةعاسلا طارشأو ؛هّمامأ باذعلا ةكئالم روهظو :توملا دعب هيلع رانلاو ةنجلا

 ةخفنو «جوحأمو َجوحأي جورخو «ضرألا ةّباد جورحو «لاجدلا جورخو 78 ىسيع

 نامبألاب لامعألا فئاحص ذخأو «نازيملاو «باوحلاو لاؤسلاو ءرشنلاو رشحلاو ؛مايقلا ةحفنو :قعصلا

 اميف نيعوبتملاو نوعباتلا نم راتلا لهأ مضاختو «نابلا رافكلا :لوعدو «ةنجلا نيتمؤملا لوععدو «لئاعشلاو

 َعاونأو «ىلاعت هللا ةيؤرب نينمؤملا صاصتخاو ءاضعب مهضعب ّنعلو ءضعب ىلع مهضعب راكنإو «مهني

 روصقلاو روحلا نم معنلا َعاونأو ,موقزلاو قاسغلاو ميمحلاو لالغألاو لسالسلا نم باذعلا

 اًتايثزج ىلع فرعتلاو ءاهيلع عالطالا يأ :اهسفنأب اهتفرعم .(9+:117 ) ملقلا ةروس ف اهتصقو «ةقيدحلا :ةنجلا

 4َُةَعاَشلَل هلِعَل ُهنإَو :ىلاعت هلوق يف 31 فرحزلا ةروس يف هركذ ءاج :ةفاطىسيغ انديس لوزن .بسحف
 نارقلا:يف ركذ هحجج ور سيلو هيدي ىلع ىلاعت هللا هلتقيف «ءلاحدلا ج ورح دعب لع حيسملا 110 :لاجدلا جور

 .قنعلاو ديلا ّق لعجي داح وأ ليل نم قوط :لغلا عمج :لالغألاو .كيدحلا لبح :ةلسلسلا عمج :لسالاسلا

 .رانلا لهأ ديدص نم ليسي ام وأ «نتنملا وأ درابلا :قاّسغلاو .درابلا ءاملاو راحلا ءاملا :دادضألا نم :ميمحلاو

 .عفترملا ناكملا :رصقلا عمج :روصقلاو .ءامضيبلا :ءاروحلا عمج :روحلا .ميحتلا لصأ يف تبنت ةكوش تاذ ةرجش :موقرلاو



 ماكحألا ملع نايب م ةسمخلا مولعلا ثحابم ةيقب

 ةبيطلا ةّهكفلا ةنخلا لهأ سلاجم و («تااليمجلا ءاسنلاو ةمعانلا سبالملاو ,ةئينها معاطملاو ,راهألاو

 .ةصاخخا اهينلاسأ اًيعارم ليصفتلاو لامجإالاب روسلا فلتخم يف بلاطملا هذه ىلاعتو هناحبس قّرفف

 ةيهيسللا ةيميهاربإلا ةلملاب يع لق 0 هللا لاوس الي 9 :ماكحألا ثحابم يف ةيلكلا ةدعاقلاو

 اقام ومعل انهيص# الإ مهللا ءاهلئاسم تايهمأ ْق زيعت يأ فنديعوب 2 نأو يةلملا كلت عئارش عاقبإ مزلف

 برعلا يكري نأ ىلاعتو هتاحبس هللا دارأ املو .كللذ لاقمأو ءاهيف :تاديدحنلاو تاتيقوتلل ةدايزو
 2 دلل ب مقا رى ير و ا 2 ع

 .مهاداعو برعلا موسر نم ه5 هتعيرش ةذام نوكتت نأ مزل برعلاب ميلاقألا رئاس يكزيو 0255 انيبنب

 8 تلمأتو (مهموسرو برعلا تاداع تظحالو عةيفينحلا ةلملا عئارش عومج ْق رظنلا تيعمأ اذإف

 نأ تمهفو ايي مكح لكل نأ تاع ب اه بيذهتلاو حالصإإلا ةلردسب وه يذلا 55 0 هعيرشت

 .لوطي كلذ ليصفتو ؛:ةحلصم ينو رمأ لكل

 :ةفرحا ةيفينحلا ةلملا حالصإ يف يمالسإلا عيرشتلا رود هع للا ه ىف ىلا ف ْ | ا .

 نك كلا .جحلاو هواك زلاو ,موصلاو .ةالصلاو ةراهطلا نم تادابعلا 5 قرطَت ناك دف ةلمجلاب و

 نيا رسل و ءاهرثكأ ةفرعم مدع ببسب اهيف سانلا ففاللاتخاو ءاهتماقإ ف لهاستلا ةهجج نم ميظع وقف

 .اهرمأ ماقتسا ح اهاّوسو ؛هلك لالتخالا كلذ ميظعلا نآرقلا حلصأف «اهيلإ ةيلهاجلا تافيرحتلا

 ماكحأ ..لومعا اذكهو ءوتعو كاع عاونأو 5 رانش ماوس رز كبف و كح تناك كَمش لزنملا ريبدت امأو

 اعاونأ بابلا اذه نم ركذو ءادودح امل ددحو ءالوصأ امل ميظعلا نآرقلا طبضف «ةيندملا ةسايسلا

 ةةيودعم وأ كتناك ةيسح.ةقوكتي انهنف ىلا هرصانعو كرودضأ :ءيشلا هدانا 331 .ةنيللا :ةمعانلا .ةبوغرملا :ةتينحلا

 ريثك ف اًتداج نع اوفرحناو ؛ةيفينحلا ةلملا نم اهوثراوت امم يأ :مقاداع .ىملعلا ثحبلا ةدامو بشنلا ةّدامك

 باب نم يأ :بابلا اذه .ةيلئاعلا ةايحلا يأ :لزنملا ريبدت .مهموسرو برعلا تاداعل يأ :اهل بيذهتلاو .اهنم

 .ةينادملا ةنسايسلا و: لزتملا رود



 ... تاضيرعتلا م 6 ةسمخلا مولعلا ثحابم ةيقب

 اهنع ةمألا زرتحتل رئاغصلا نم اًريثكو «رئابكلا نم

 ؛ناذألاب ص هللا لور اهلّصفف «"ةالصلا ةماقإ" ظفل اهيف لمعتساو ًالامجإ ةالصلا لئاسم ركذو

 هللا لوسر اهلصفو «راصتخالاب ةاكزلا لئاسم ركذ كلذكو «تاقوألاو «ةعامجلاو «دحاسملا ءانبو

 ركذو «جحلا ةروس يفو اهيف اًضيأ جحلا ركذو «ةرقبلا ةروس يف ًموصلا ركذو ؛ليصفت اَمْيَأ 5
 ركذو «رونلاو ةدئاملا يف دودحلا ركذو ؛ىرحأ ةقرفتم عضاوم يفو «لافنألاو ةرقبلا ةروس يف داهجلا

 نم اهريغو قالطلاو ءاسنلاو ةرقبلا ةروس يف قالطلاو حاكنلا ماكحأ َنّيَبو ءءاسنلا ةروس يف ثيراوملا

 وسلا

 :تايبلا ىلإ جااتحم يق ف يرق

 :وفو ءرغآ مسنقا انههخ ةسلآلا ميج هتدداعا يثق ينذلا ميسقلا اذه تفرع اذ

 دنع بيجبف «لاؤس 88 هيلع ضرع ناك هنأ

 ىلاعت هللا حدميف ؛ىوحلا نوعبتيو نوقفانملا كسميو ؛مهلاومأو مهسفنأب نونمؤملا اهيف دوجي ةثداح عقت وأ

 .مهدعوتيو نيقفانملا مذيو «نينمؤملا
 «نينمؤملا ىلع كلذب ىلاعت هللا َّنُمّيف ,مهررض فكو «ءادعألا ىلع ةبلغلا ليبق نم ةثداح عقت 1و

 يف ىلاعت هللا كوييي زنيف ين وأ ءرمأ وأ ءءامإ وأ «ةراشإ وأ ءرجز وأ نيبتت ىلإ جاتحت ةلاح ثدحت وأ

 .ةمايلا كلذ

 .لامجإلا قيرطب صصقلا كلت ركذ نم رسفملل دبالف ليبقلا اذه نم ناك امف

 :هنع بيجيف .هلوزن نأش ةفرعم ىلإ جاتحي الو ءماع باطخ هيف يذلا مسقلا تفرع يأ :مسقلا اذه تفرع

 عقو امك :مهدعوتي .نآرقلا يف هنع بيحأف «ةلالكلا نعو ؛مرحلا رهشألا يف لاتقلا نعو ؛ةلهألا نع اولأس امك

 .ةقيقدلا ةراشإلا وه :ءاميإ .بازحألا ةوزغ يف كلذ عقو امك :ةمعنلا كلتب مهركذيو .كوبت ةوزغ يف كلذ



 ... تاضيرعتلا 7 ةسمخلا مولعلا ثحابم ةيقب

 :اهتلثما

 ؛نارمع لآ ةروس يف ٍدَحَأ ةوزغ ةصقبو «لافنألا ةروس يف ردب ةوزغ ةصقب تاضيرعتلا تدرو دقو

 ريضنلا نب ةوزغبو «حتفلا ةروس يف ةيبيدحلا حلص ةصقبو «بازحألا ةروس يف قدنخلا ةوزغ ةصقبو

 تدروو «ةءاربلا ةروس يف كوبت ةوزغو ةكم حتف ىلع ضيرحتلاو ثحلا ءاجو ءرشحلا ةروس يف

 ةروس يف اه بنيز جاوز ةصق ىلإ ةراشإلا تءاجو «ةدئاملا ةروس يف عادولا ةجح ىلإ ةراشإلا

 عامتسا ركذ ءاجو «رونلا ةروس يف كفإلا ةصق ىلإو «مترحتلا ةروس ف ةيّرسلا ميرحت ىلإو «بازحألا
 ؛ةءاربلا ةروس يف: رارضلا دحسم ةضق ثركاذو هفاقحألاو ننملا ةروبس. يف 265 ىنلا ةوالتنحلا دفو

 .ليئارسإ يب ةروس لوأ يف ءارسإلا ةصق ىلإ ريشأو

 :هللا مايأب ريكذتلا نم تايآلا هذه

 لح ناك امل نكلو .هللا مايأب ريكذتلا عاونأ نم عون ةقيقحلا ف ةميركلا تايآلا نم مسقلا اذهو

 .اهماسقأ رئاس نع تزيم ةضقلا عامس ىلغ افقوتم اهيف تاراشإلا

 .رسلا نم اهقاقتشا نأ بلغألاو ؛تيبلا يف ماقت ىلا ةمألا :يراَرَس عمجلاو :ةّيرسلا



 ... ءافخلا هوجو نايب 4١ يناثلا بابلا

 يناثلا بابلا

 ءرصعلا اذه لهأ ىلإ ةبسنلاب نآرقلا مظن ناعم يف ءافخلا هوجو نايب يف

 نايب حضوأب ءافخنلا كلذ ةلازإو

 هقوطنم نيعم برعلا َمِهِفَو ةحضااولا اةئيبملا ةّحقلا برعلا ةغل يف لزن دق ميظعلا نآرقلا نأ ملعيل

 َيِبَرَع (ّن'َءرَقل :ىلاعت لاقو 2” نيبْمْلا بتكْلاَو# :ىلاعت لاق امك ءاهيلع اولبج ىلا مهتقيلسب

 قئاقح ريوصتو «ةينآرقلا تاهاشتملا ليوأت يف ضوخلا مدع ميكحلا عراشلا ٌيِضرم نم ناكو

 لك هنولأسي اوناك املق كلذلو «كلذ هبشأ امو ءصّصِقْلا ءاصقتساو ؛مهبملا ةيمستو «ةيهإلا تافصلا

 :ليلق ءىش الإ ثيداحألا نم بابلا اذه يف عفري مل اذهو ءكلذ لثم نع

 يف دارملا ُمهف ىصعتساو «ةيلصألا ةغللا كلت تكرُتو ءمجعلا لخَدَتو ةقبطلا كلت تضم امل نكلو

 ؛سانلا نيب اميف ةبوحألاو ةلئسألا ترجو ءوحنلاو ةغللا شيتفت ىلإ ةحاحلا تسمو «عضاوملا ضعب

 جاتحُي ال يح ةلثمأ اهل رونو ءًلامجإ ةبعصلا عضاوملا هذه ركذن نأ مزل ريسفتلا بتك تّنُصو
 .اهحرشو اهنع فشكلا يف ةغلابملا ىلإ رطضي الو «نايب ةدايز ىلإ اهيف ضوخلا دنع رسفملا

 :مالكلا نم دارملا مهف ةبوعص تابعا

 :نوكي ظفللا نم دارملا ىلإ لوصولا مدع نإ :لوقنف

 :قافملا لقأ رئاسو«نيعباتلاو ةباحصلا نع ظفللا نعم لقت :هحئالغو «بيرغ ظفل لاسعتتا بيسي انايحلأ

 .خوسنملاو خسانلا ىلع عالطالا ةلقل انايحأو

 يف خسار مدقو ليوط عاب مهل نيذلا مه :ئباعملا لهأ .ةبيرغلا بئاوشلا نم يلاخلا صلاخلا :حقلا ثينأت :ةّحفلا
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 نارقلا بيرغ حرش 4” 591 لوألا لصفلا

 :ل زل باامعأ نع ةلفغلل انايعلاو

 اهيق وا كليضولا زا كافل: كقعم يبس انانيلاو

 عمجلا ركذل وأ «لعفب لعف وأ ءمساب مسا 1 .فرخب فرح لادبإ وأ ءييشب ءيش لادبإل انايحأو

 ىلإ باطنخملا نم تافتلالل وأ 7 مكعلاب وأ عدرفملا نام

 .سكعلاب وأ ردخأتلا هقح ام صلعتل انايحلأو

 .ةدحاولا ةظفللا نم دارملا 1 را تاهشلا راشقا بسس انايجأو

 .هبانطظألا و نأ يملا بيع انايحأو

 .زاجتإلاو راضععالا يبسن انايحأو

 .يلقعلا زاحماو هباشتملاو ضيرعتلاو ةيانكلا لامعتسا ببسب انايحلاو

 ءاهتلثمأ نم ءيش ىلعو ءرومألا هده ةقيقح ىلع مالكلا أدبم يف اوعلطي أ كلدعمسلا ةوحالل يغبنيف

 .ليصفتلا عضاوم يف ةراشإلاو زمرلاب اوفتكيو

 لوألا لصفلا

 نارقلا بيرغ حرش ف

 قيرط نع اذ سابع نب هللا دبع نآرقلا نامُجرت نع حَص ام بيرغلا حرش يف قرطلا نسحأو

 ع سابع نبا رع كاحضلا قي رط 5 غاملاغ 00 8 يراخبلا هيلع كمتعاو ةحلط يبأ نبا

 .ةمآلا هذه ربخ ؛ليلحج يباحص وه : سابع نب هللا دبع :يركلا نارقلا ريسفت ف مالكلا عي :مالكلا افق

 قراخملا نب ملاس ةحلط يبأ نب ىلع وه :ةحلط ىبأ نبا .ه 54 ةنس فئاطلاب فوتو هه ق * ةنس ةكمب دلو

 ءافإ :ىراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ وه :يراخبلا .ع يش هتايح و هتأشكت نع انلصي مو الو يمهاملا

 نب كاحض وه :كاحضلا ..ه75 ةنس قوتو هه ١914 ةنس دلو ,حيحصلا بحاص .ظفحلا لبحو ايندلا



 خوسدملاو خسانلا ةفرعم 1 4 > يباثلا لصفلا

 :هباتك يف ثالغلا قرطلا هذه ىطوُيَّسلا ركذ دقو «قرزألا نب عفان تالاؤس نع سابع نبا ةبوخأو

 رئاس هاور ام مث ريسفتلا ةمئأ نع بيرغلا حرش نم يراحبلا هلقن ام مث ."نآرقلا مولع يف ناقتإلا"

 .نآرقلا بيرغ حرش نم فيو مهعابتأو نيعباتلاو ةباحصلا نع نيرسفملا

 بيرغ حرش نم ةحلاص ةلمج ةلاسرلا هذه نم سماخلا بابلا يف عمجأ نأ بسانملا نم فرأو

 ةلاسرلا هذه ىلإ ةهّميح دان نمف ,ةلقسع ةلاسر اهلعحاو ::لووتلا بابسأ ؛كايب عم :ةآرقلا

 .بهاذم نوقشعي اميف سانللو «ةدخ ىلع اهدرفأ ءاش نمو

 هانعم مزالب ظفللا نورسفي امر ءامدقلا

 بوعي دقو «فانعم موالي اظفللا ثورتسفي اهنر لّلط .نيعباتلاو ةنامسصلا قأ مع ملت نأ ىقس انعو
 .لامعتسالا دراوم صّخفتو «ةغللا عّبتت ةهجح نم ميدقلا ريسفتلا كلذ نورحأتملا نورسفملا

 را عيضوم اهحيقنتو اهدقنلو ءاهنيعب فلسلا ٍتاريسفت درس :ةلاسرلا هذه يف بولطملا ضرغلاو

 .لاحب ةنكن لكلو «لاقم ماقم لكلف «عضوملا اذه ريغ
 ىناثلا لصفلا

 خوستللو خساملا ةفرعم يف '
 خسانلا ةفرعم عساو اهيف فالتحالاو «ةريثك اهثحابم ىلا ريسفتلا ملع يف ةبعصلا عضاوملا نم
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 ركب يبأ نب نمحرلا دبع وه :يطويسلا .ه "5 ةنس لتق ؛جراوخلا سؤر نم :يرورحلا :قرزألا نب عفان
 .فنصم ٠0٠" وحن هل هه 3١١ ةنس يقوتو ,هه م49 ةنس دلو ءظفاح مامإ :نيدلا لالج يطويسلا

 (اعون نينامث يف نارقلا مولع هيف ركذ «هريسفتل ةمدقمك يطويسلا هعضو (ع وبطم عماج عتام باتك خإ تاقتإلا

 .ايفاك اًنرادنقس أ :ةحلاص ةلمج .مهريغو ةداتقو نسحلاو دهاجمك :ريسفتلا ةمئأ .75 عونلا يف بيرغلا حرشو

 ّحتف مّضَن ل :ةدح ىلع .ريسفتلا ملع يف هظفح نم دبال ام. ريبخلا حتفب فنصملا مامإلا اهاّمس :ةلقتسم ةلاسر
 دراوم صُخفتو .دنهلاب ةيمالسإلا سرادملا يف سردلا يف هلومش مدعل ؛اذه انعبط يف ريبكلا زوفلا عم ريبخلا
 .ريبخلا حتف نعي :ةلاسرلا .مئالم ريغ مهبيقعت لآ عم :لامعتسالا



 ... دنع خسنلا ىنعم ء خوسندملاو خسانلا ةفرعم

 ..هريرمعأتملا و نيمدقتملا ح الطصا فاالتخا ةب وعصلا هروح و ىوقأ نمو ,خوسنملاو

 :نيمدقتملا دنع خسنلا وعم

 وه يذلا يوغللا هانعم يف "خسنلا" نولمعتسي اوناك مهنأ نيعباتلاو ةباحصلا مالك ءارقتساب انل حضو يذلاو

 ةيآلا فاصوأ ضعب ةلازإ" :مهدنع خسنلا نئيعمف «نييل وصألا حلطصم ىئعمج ال "ءيشب ءيش ةلازإ"

 :كلذ ناك ءاوس "ىرخأ ةياب

 . لمعلا ةدم ءاهتنا نايبب

 .ردابتملا ريغ ىلإ ردابتملا عملا نع مالكلا فرصب وأ

 .انقاقثا ديقلا نوك نايبب وأ

 .ارهاظ هيلع سيق ام نيبو صوصنملا نيب قرافلا نايبب وأ

 .ةيلهاجلا تاداعلا نم ةداع ةلازإب وأ

 .ةقباسلا عئارشلا نم ةعيرش عفرب وأ

 :نيمدقتملا دنع ةحوسنملا تايالا ددع

 كلذلو .مهيدل فاالتخالا هرئاد تعسناو (هيف لقعلا نال وحج ريك .مهدنع خسنل هنلا باب عسّناف

 امأو ,ةروصحم ريغ اهدحت رظنلا تققح اذإ لب «ةيآ ةئام سمح ىلإ مهدنع ةحوسنملا تايآلا تغلب

 نايب :نييلوصألا دنع خسنلا :نييلوصألا حلطصم .اهضاوخو اهلاوحأ ةفرعمل اهعبتت :رومألا ءارقتسا :ءارقتساب

 يلج لادلا باطخلا هنإ :عرتخأ ةرايغيو: ههلاعما روج ال ني ةفتع خارتم :يعرش قيرطي يغرش مكح ءاهتنا
 خا وسنملا نأ :نيدحلا ىزغمو ءهنع هيخارت عم هب اتباث ناكل هالول هجو ىلع مدقتملا باطخلاب تباثلا وكحلا عافترا

 .تاقوألا نم تقو يف هلاثتما زوجي الو «لماحملا نم لمحم هل نوكي الو ؛هوجولا نم هجو يف همكح ىقيي ال
 نم مكحلاو نوناقلا :ةعيرش .ماكحألا ضعب ىلع أرطي يذلا رييغتلا قلطم نيمدقتملا دنع خسنلاف :ىرخأ ةيآب

 امل رييغت هرثكأ وأ هاك د ؛هنم نآرقلا عيمج ّدعل خوسنملاو خسانلا يف كلذ لثم ّدع ول ذإ :ةروصحم ريغ .ماكحألا

 .لبق نم باتكلا لهأو نوك رشملا هيلع ناك



 .. ةخوسنملا تايالا ؛ه خوسدملاو خسانلا ةفرعم

 .هيجوتلا نم هانرتخا ام بسح اميسال «ليلقلا ّددعلا زواجتي الف نيرخأتملا حالطصا بسح خوسنملا

 :نيرخأتملا دنع ةحوسنملا تايالا

 ريرقتب انتا .هانرقش اه: هلعلعلا ضع . نع "قاتلا" ف ىطوتسلا نيدلا لالج خيشلا ركذ دقو

 ايرق هّدعف يبرعلا نبا خيشلا يأرل اقفاوم نيرخأتملا يأر قّبُط خوسنملا رّرَح مث ,يغبني امك طوسبم

 .بيقعتلا عم همالك درونلف «رظن اهرثكأ يف ريقفللو ؛ةيآ نيرشع نم
 غلا نيف

 ؛ثيراوملا ةيآب :ليق «ةخوسنم ةيآلا (04ُتَوَمْلآ ُمُكَدَحْأ َرَصَح اَذِإ ْمُكْيَلَع بيك ف :ىلاعت هلوق ١-

 .يبرعلا نبا هاكح « عامجإلاب :ليقو .""ثراول ةّيِصَو ال" :ثيدحب :ليقو

 .خسنلل دي يا «ثيصعو 4 كِدَلْو ندا يفر 8 :ةيآب ةححوسنم يه لب :تلق

 :ىلاعت هلوقب ةخوسنم :ليق "4 نيكي ُماَعَط ُةَيَذِف هَتوُقِبِطُي تلا لَعَوإ :ىلاعت هلوق ١-
 .ةرّدقم الو ؛ةمكحم :ليقو 44 ُهَمّصَيلف َربَسلآ ُمُكَنِم َدِبَع نَمْف
 رمضأف ؛نيكسم ماعط يه «ةيدف ماعطلا نوقيطي نيذلا ىلعو :ىععملا نأ وهو ءرخآ هجو يدنع :تلق
 ءرطفلا ةقدص هنم دارملاو ,ماعطلا وه ةيدفلا نم دارملا نأل ؛ريمضلا رك ,ةبتر مدقتم هنأل ؛ركذلا لبق

 نباب فورعملا يكلاملا يضاقلا هللا دبع نب دمحم ركب وبأ وه :يبرعلا نبا .هحلصأو ةنّسح :باتكلا رّرح :رّرَح

 .يفوصلا يبرع نبا خيشلا ريغ وهو ء«ه ه 41 ةنس يفوتو ,هه 45748 ةنس دلو ؛يسلدنألا يرفاعملا يبرعلا
 هلوقب قعي :ثيراوملا ةيآب .هدعب :ءيشب .ىتأ :4يشلا بّقعو «هطالغأو هتويع نيب :ثالف ىلع بقع :بيقعتلا
 نم ةرشع هاور :ِثراَوِل َةّيِصَو ال ١١-١4. ءاسنلا ةروس نم تايآلا "ّرُكِدلْوُأ ف ُهَّلَآ ٌمُكيِصوُي' : ىلاعت
 لاقو «ةجراخ نب ورمع نع دواد يبأ ريغو .ةمامأ يبأ نع يئاسنلا ريغ نئسلا باحصأ هحّرخو «ةباحصلا

 ريمضو (؛ينافلا خيشلل ةيآلاو :ةردقم الو .لوبقلاب ةمئألا هتقلتو .(ىهتنا) حيحص نسح ثيدح :يىذمرتلا

 .ةنكمم ةردقب بُصُت باحصأ مهوكل ,ماعطإلا نوقيطي ىأ :ماعطلا نوقيطي .موصلا ىلإ عجري 'هنوقيطي'

 .4 َنيِقَّتمل هُم َلَع اًَفَح ٍفوُرْعَمْلاب َنيرقألاَو نْيَدِلَولِل ُةّيِصَولآ ًرَح َكَرَت نإإ) :ةيآلا مامتو 2١/١ :ةرقبلا (')

 :ةرقبلا 5./ © .1١:ةرقبلا ١88 .
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 .ديعلا' تأ ريكي هيناعلا هيآآلا بقع اسك فعلا ةقدصب ةيآلا هذه يف مايصلاب رمألا ىلاعت هللا بقع

 اَهّيَاتَي© :ىلاعت هلوقل ةحخسان ها لإ ثنوكر وعلا لت كت زج ١ 8 :ىلاعت هلوق -#

 ةقفاوملا اهاضتقم نأل "4 ُْكَلَبَق نِم َتريِذَّلا َلَع بيك امك ُماَيِضلآ ُمُكِيَلَع بيك اوُنَماَ َنيَِّلَ

 حسن هنأ :رخخآ الوق ىكحو ءيبرعلا نبا هركذ ؛مونلا دعب ءطولاو لكألا ميرحت نم مهيلع ناك اميف
 :ةكسلاب تاك الل

 لبق مهدنع ناك امل رييغت وه امنإ ,.خسن الف بوجولا سفن يف هيبشتلا "بتك امك" نيعم :تلق

 .ةنسلاب كلذ ناك اًمتإف ملس ولو ؛كلذ مهل عرش دلع يبنلا نأ ىلع اليلد د لو. ع رقلا

 أوُلِجَقَوأل :ىلاعت هلوقب ةحوسنم ةيآلا "يِماَرَحْل ريشلا نع َكَنوُنَكَسَي #9 :ىلاعت هلوق -4

 .ةرسيم نب ءاطع نع ريرج نبا هجرخأ #1 ٌهفاك تريكرْشُمْل

 راهظإو ةلعلا ميلست ليبق نم يهو ؛ةزيوجت ىلع لدت لب «لاتقلا ميرحت ىلع لدت ال ةيآلا هذه :تلق
 ءانيعاباقم قف زاحف هع دهلأ ةسفلاا نكلو. هديدش. رينك مارحلا رهشلا يف لاتقلا نأ :ئيعملاف «عناملا

 .ىفخي ال امك اهقايس نم رهاظ هيجوتلا اذهو

 ةَعَبَرأ 8 :ةيآب ةحوسنم ةيآلا © ٍلَوَحْلا ىلإ اًعدَتم م َْوِفَوَتُي َنيِذَلآَوإ» :ىلاعت هلوق -ه

 هلوق نعي :وه .ةنسلاب اتياثو «مهدنع الاب ناك اًمِل حسن هنأ ىأ :ةّنسلاب .ةيناثلا ةيآلا ىضتقمع .ىأ :اهاضتقم

 سيلو «ةنسلاب اتباث ناك يذلا مكحلل خسان (دُكَن َلِحُأ :ىلاعت هلوقف :ةّئسلاب .ةيآلا يَرُكَل لجأ :ىلاعت
 .«َّبِيُك امك 33 :ىلاعت هلوقل خسانب

 هيف ُلاَعِق لق ويف ٍلاَِِماَرَحْلآ 3 نع كوي *ةيالا مامتو 25١17 ةرقبلا كت . ١8 سيد دنا :ةرقبلا 0

 ٍلْثَمْلا َنِ , ٌرَبكأ ةئدفْلاَو هَل أ دنع ٌربكأُهَنِم هله ُحاَرْخِإَو ِماَرَحْلا ٍدِجَسمْلاَو بي رتكو ؛ هللا ٍليِبَس نَع ٌدَصَو ب

 ةّدِع نإ :اهمامتب ةيآلاو 85 ةبوتلا » .ةيآلا ؛أوُعَّطَتْسآ نإ ْحكِبِيِد نَع مك قَح ْمُكَنوُلِتنفُي َنولاَرَي الَو
 ُمَيَقْلا ُنيِدلا كللَذ مرح ةغتزأ آني صضرألاو توسل َقَلَح موي ِهَّللا سبك ىف اربط َرْشَع انثآ مآ دع روهشلا

 .©نيقّتملا ْعَم هللا نأ ُأَوُمَلْعََو ةفاك ْمُكَنوُلعَُي امك ةفاَك تريك رْمُملا أوُلتَقَو ةكحتللا يف يف أوُملظت الق

 َريَغ ٍلَوَحْلا ىلإ اًعَمَم مهجوزأ ٌةّيِصَو اَجوزأ َنوُرَذَيَو حُكم َتْوْفَوَتُي َنيِذلاو# :اهمامتب ةيآلاو 254٠ :ةرقبلا

 .4 ٌمحَح زيِزَع هاو وُرْخَم ني ءهسفنأ ىف عَ ام ىف ْمُكيلَع َحاتُج اف َنِجَرَح ْنَِف جاَّرخإ



 ... ةخوسنملا تايآلا ْ ء/ خوسدملاو خسادلا ةفرعم

 نيرجآ دع ةعرسم عرق ذيع ةنيلث ىكسلاو «كباونلاب ةطعوسم ةيصولاو ,"1 اَرشَعَو رهشأ

 ."ىكس الو" :ةيدح

 :ةيضولا تيملل روخ وأ بحس :لاقز نأ نكميو ؛نيرسفملا روهمج دنع ةحوسنم لاق امك يه :تلق

 .ةيآلا نم رهاظ هيجوتلا اذهو «سابع نبا هيلعو ؛هتيصو ىف نكست نأ ةأرملا ىلع بحي الو

 هلوقب ةخوسنم ةيآلا (7 هلآ هب مُكَبِساَحُي ُهوُفَحُت وأ ْزكسفنأ ىف ام أوُدَبُت نإَو# :ىلاعت هلوق -”

 ."14 اَهَعَسُو الإ اَسهَت هنآ ُفِلَكُي الم :هدعب

 «قافنلاو صالخإلا نم مكسفنأ يف ام دارملا نأ ةرخأتملا ةيآلا تنيب «ماعلا صيصخت باب نم وه :تلق

 .ناسنإلا عّسَو يف وه اميف الإ نوكي ال فيلكتلا نإف ءاهيف رايتخا ال يلا سفنلا ثيداحأ نم ال

 :كارمع لا نمو
 ٠- عطَتَسآ ام هللا أوقّتاَف :هلوقب ةحن وسنم هنإ :ليق "44 فتاَقَت َّقَح هللا أوقّتآ#' :ىلاعت هلوق 7

 .مكحم وه لب ءال :ليقو

 .ةيالا هذه ريغ خسنلا ىوعد اهيف حصي ةيآ اهيف سيلو

 :لامعألا يف # ٌءَعَّطَتَْسآ اًمَو» «داقتعالا ىلإ عجري امو ءرفكلاو كرشلا يف © -هِتاَقَت َّقَحم :تلق

 قايس نم رهاظ هيجوتلا اذهو ءادعاق يلصي مايقلا عطتسي ملد نمو ؛مميتي ءوضولا عطتسي مل نم

 .© َنوُملَسُم متنأَو الإ َنئوَمت اَلَوإ» :هلوق وهو «ةيآلا

 :ءاصعلا نمو

 " / نت و 292000 ديو ا نها ع هوك عج لمشع ب لف 5 ,

 اولْوأَوإ» :هلوقب ةحوسنم ةيآلا "5 ْمُييِصَن مهوتاَنف ٌركْسَمَيَأ ْتَدَقَع َنيِنلاَو# :ىلاعت هلوق -/

 1 7٠١(. 5:3) يراخبلا ىف ءاطع لوق وه امنإ ؛عوفرم ثيدح ىف ظفللا اذه دجأ مل :ىنكس الو

 راع 2 عا ع مباع 7 نت وع 06 3 2 000 -

 َنغلب اذإف ارشعَو ريس ةعبزا نهسفناب َنْصَنْرَتَي اجوزأ َنوُرْدَيَو مكدِم َنْوَفَوَتُي َنيِذلاَو© :اهمامتب ةيالا 25714 :ةرقبلا('
 ىلا ع 86 ىذا هس : 4620 7 - خ2 8 مودع ا قو نال 6 2 م 0 نع م بوو بدع هاا

 :ةرقبلا « ١.8 :ةرقبلا « ١ .© ريبَخ نولمعت امب هّللاَو فوٌرعملاب نم فئا ىف َنلعف اميف ”كيلع حانج الف َنُهَلَجأ

 .":بازحألاو ل :لافنألا م 1 7 :عاستلا نووأ ؟ :نباغتلا هر نا م7 :كارمع لآ( . 11



 .. ةخوسنملا :تايآلا 4 خوسدملاو خسانلا ةفرعم

 ."4 ضْعَبِب لأ َمُجُصْعَب ٍماَحَرَألا
 .خسن الف ةالاوملا ىلومل ةلصلاو ربلاو «يلا فلل ع ريملا نأ ةيآلا رهاظ :تلق

 ىف سانلا نوامت نكلو ءال :ليقو ؛ةخوسنم :ليق ةيآلا "© ةّمَْسقْلآ َرَصَح اَذِإَو# :ىلاعت هلوق -3

 اني لمعلا
 .رهظأ اذهو ؛بابحتسالل رمألاو ؛ةمكحم يه :سابع نبا لاق :تلق

 .رونلا ةيآب ةحوسنم ةيآلا "4 ةَقحفْلا َنتَأَي ىتّلاآَوإ» :ىلاعت هلوق ٠-

 دوعوملا ليبسلا نأ 285 يبلا نّيِب ةياغلا تءاح املف «ةياغلا ىلإ دتمم وه لب «كلذ يف خسن ال :تلق

 .خسن الف ءاذكو اذك

 :ةدئاملا نمو

 .هيف لاتقلا ةحابإب ةحخوسنم ةيآلا "74 َماَرَحْلا َرْبْسل الو :ىلاعت هلوق ١١-

 نوكي مارح لاتقلا نأ قعملا نكلو «ةحيحصلا ةنسلا يف الو «هل انيس نارقلا يف دحب ال :تلق

 داع مكلاومأو يكئاعو: نإ" ةديطخملا ىإ 886: ىبتلا :لاقا اسك ءاظيلعت ذيقأ مارحلا رهشلا ف

 * "اذه مكدلب يف ءاذه مكرهش يف اذه مكموي ةمرحك ؛مكيلع

 نأ ىلع اودقاعتو «لحر دي ىلع لجر ملسأ اذإ :ةالاوملا ىلومل .ءابرقألل ثاربملا بأ بيرقلا يعم ىلوملا عمج :يلاوملل
 ص يراخبلل حيحصلا :بابحتسالل رمألاو .ثيراوملا تايآب يأ :ةخوسنم .ةالاوملا لوم وهو ءحص هنع لقعيو هئري
 ةَنأِم اَمْكِم دِجاَو لك اوُدِلَجَأَف ناَلآَو ُةَيِناَرلآ9# :ىلاعت هلوق يهو ِدَلَجلا ةيآب يأ :رونلا ةيآب .108 صو 5
 ."ههم١ :ثيدحلا مقر «لوألا لصفلا ؛دودحلا باتك ةاكشم ؛ملسم هاور :اذكو اذك ١(. :رونلا) 4 ةَدلَج

 زم اوُلوَقَو ُهْنَم مهوفرزاف ٌنيكنَسَمْلاَو ىَمكَمْلاَو ىّرقلا أولوُأ ةَمَسْقْلاَرَصَح اًذِإَوإ» :اهمامتي ةيآلاو :8 :ءاسنلا

 عب َنهيَلَع اوديشتشآف ْمُكِباَش ني ةشجفلا تتأَي ىتلاو# :اهمامتب ةيآلاو ء١ 5 :ءاسنلا .افوُرعَم ُالْوَ

 مامت و «7” :ةدئاملا ” 4ةبن 1601 لاخلا يلا طاع قسرا ىف يسراكسللا اوُدِهَ نإف ْدكنم

 ماَرَْلا َتيَبلأ َنْمآَ لَو َدِنَلقْلا الو ىذا اَلَو َءاّرحأ رسل اَلَو هَل ٌريتَعْس اول ال اوُنَماَء َنيِذلآ اهيايو# :ةيآلا
 4 انوضرو مهين نم الضَ َنوُععِ
 م3 يحس" لق يراسبلا هوو *



 ... ةخوسنملا تايآلا 4. خوسدملاو خسانلا ةفرعم

 نأَوإ» :هلوقب ةحوسنم ةيآلا "0ةْكَتَع نضرغأ ْوَأ ْمُبَنْيَب مُكَحآَف َكوُءآَج نإق# :ىلاعت هلوق -5
 "4 هللا لّرنَأ امب مُبئْيِب مكحأ

 نأ انل هنأ :لصاحلاف جهَءآَوْهَأ َعََِت اَلَو هلأ َلّرنَأ آمي مكْحاَف َمُكُحْلا تكا نإ :هانعم :تلق

 .انيلع هللا لزنأ امب مكحن نأ انلو :مهدنع امي اومكحيف ؛مهئامعز ىلإ ةيضقلا اوعفري نأ ةمذلا لهأ كرتن

 14 ْرْكَي ٍلَذَع ْىَوَذ وُدَْأَول :هلوقب خوسنم "14 مُكِريَع ْنِ ِناَرَحاَء وأ :ىلاعت هلوق ١7-
 رئاس نم ٍنانوكيف «مكبراقأ ريغ نم نارخآ وأ :هريغ دنع اهانعمو ,ةيآلا رهاظب دمحأ لاق :تلق

 وعلما

 :لافنألا نمو
 .اهدعب ةيآلاب ةخوسنم ةيآلا "4 َنوُربَص َنوُرَضِع ْمُكَمَم نكي نإ# :ىلاعت هلوق ١-

 يهو :اهدعب ةيآلاب .نيرفاك دهشي نأ نيملسم دجي مل اذإ ةبرغلا ضرأ يف كلي دمحأ دنع زوجي ىأ :ةيآلا رهاظب

 5 :لافنألا) 4َنييَصلأ حم هلل * 5 نب نقف اوي فل كسي كي

 هلل نإ سلب مكتب مُكَحآف َتْمَكَح : ْنِإَو يَ كوُرطَي نلف هع ضر نِإَوأم :ةيآلا مامتو ء47 :ةدئاملا ©

 آم ٍضَْعَب ْنَع كَلوُنِتْفَي نأ ْمُهْرَذَحاَو َحُهَءاَوْهَأ ْعِبَتَت اَلَوإ» :ةيآلا مامتو 049 :ةدئاملا 4. َنيِطِسَفُمْلا تح
 .# َنوَقِسَفَل سال َنّم اريِثك َّنِإَو ميا ينتج مُهَيِصُي نأ ُهَللأ ُديِرُي امنأ ْمَلْعأَف اوَلَوت نإ َكِيلِ هنأ لَن
 ناتثآ ةَّيِص ةةرمولأ نييح تملا مكَدْحَأ ريم ذر مكروب ةقعيلا ارثماع فل ياي :اهمامتب ةيآلاو ء١٠ "5 :ةدئاملا

 ع اههكوسي قتلا 2 مُكََبَصْأَف ضزألا ىف ٌمَتَرَص ّرضَأ نإ كرتخ ني نارا وأ مكن لَّدَع اَوَذ

 .4 َنيِمْيَأْلا َنِمَل اذإ انإ هلل ةَدَْبَس قر دكت اَيَو ورق اذ ناك وَلَو امم دي ىرتشك اكو َمُثِبَترا نإ ِهّللاِب ِناَمِسَقُيَف ةوّلّصلا

 ٍلَدَع ىّوذ أو ُدِهَْأَو فوُرْعَمِي ّنهوُقِراَف وأ فوُرْعَمِب ٌّنهوُكِسْمْأَف َنُمَلَجأ َنَلَب اذِإَف اهمال ةيالاو 2” :قالطلا «؛)

 . 44 اَجرْحح هل لحج هللا قّكَي قّثي نمو رخدآلاِرْوَلآو هّللآب سا ' ناك نَم هب ْظَعوُي نُحِلد هِي ةَدهْسلأ ادكيقاو كت

 اوُبلغَي َنوُربَص يرتفع هو وو ِلاَئَقْلا لَع َتيِمْؤُمْلا ضَرَح ُىَبلأ انياتَّيإ» :ةيآلا مامتو :لافنألا 2

 .4َتروُهقْفَي 3 زف دما اور تونا نب هلأ اوني ةفاج مكس نتي نإو قاب



 ... ةخوسنملا تايآلا 31 خوسدملاو خسانلا ةفرعم

 ىلَع َسِيَل 8 :ىلاعت هلوق يهو «رذعلا تايآب ةعوسنم "14 ًةلاَقْتَو افاَقِج اوُرِفنا# :ىلاعت هلوق ١-
 0 5 9 2 تي م 1 5 2 "1 1 ِ 8 35 - ب 6 17 راق 2 2

 مو :ىاعت هلوقبو ؛نتيالا 5 ءافعضلا ىلع ّنسيل#' :ىلاعت هلوق و عةيالا ' 4 حَرَح ىمعالا

 وها د رق

 ."# ةفاك ًاوُرِفَيِل َنوُئيْؤُمْلا تر

 يأ ًالاقثو ءاهب عنقي ةقفنو ةمدخلل دبعو بوكرم نم ُداهجلا هب ىَّنأَتَي ام لقأ عم يأ افافح :تلق

 .انيعتم خسنلا سيل :لوقن وأ .خسن الف ؛ةريثكلا بكارملاو «نيريثكلا مدخلا عم

 :رونلا نمو

 04 ركب ىَميألا أوُحكْنأول : ىلاعت هلوقب ةحوسنم ةيآلا "1 َفَيناَز الإ حكي ل ٍناَّرلا9» :ىلاعت هلوق -١-

 وأ ؛ةينازلل الإ ءفكب سيل ةريبكلا بكترم نأ :ةريغ دنع هانعمو «ةيآلا رهاظب دمحأ لاق :تلق

 امأو ؛خسن الف ؛كرشلاو انزلا ىلإ ةراشإ © َكِلاَذ َمَرُحَو# :هلوقو «ةينازلا رايتحا هل بحتسي ال
 .ضاخلا خسني ال «ٌماعف # ئَمَيَألا اوُحكْنَأَول :هلوق

 نكلو «ال :ليقو «ةحوسنم :ليق ةيآلا "© يبا تل نيِذْلا مكن ذعَتسَيِل» :ىلاعت ةلوق ب97

 اني لمعلا قا سانلا نوامت

 فيفعلا ملسملل يأ :هل بحتسي ال .انزلاو حاقولا يعي د :ةريبكلا بكترم . ودعلا موجه دنع هيلع بجي لب :انيعتم

 .4 َتوُمَلْعَت زنك نإ ْمُكَل ربح ْمُكِلَد هللا ل يبَس ىف ئُكِسفنأو ةُكِلومَأِب أوُدِهَجَول :ةيآلا مامتو 44١ :ةءاربلا
 وأ ٌةَيِناَز الإ ُمكنَي ال نناَّرلآ# :اهمامتب ةيآلاو ؛* :رونلا (* ١77. :ةبوتلا 7.3133 :ةبوتلا ©“ ١17. :حتفلا

 :اهمامني ةيآلاو 9 :رونلا © .4َنيِنِمْؤُمْل ىَلَع َكِلَد َمَرْحَو ُكِرْشُم ْوَأ ناز لِ آَهُحكِنَي ال ُةَيناَرلآَو ةكرشم

 عسا لنآ  هلضف نم ُهَّلل منغ ءآَرقف أوُنوُكَي نإ ْمَكباَمِإَو مِداَبِع ن نِم َنيِحِلّصلاَو زكمي ىَسيألا أوُحكأَو#
 مل دف 0 بلع تكلم نيذلا مكن ذْعَتْسَيِل أوئماَم يتلا اَهّيَاَيِل :اهمامتب ةيالاو عهرم:رونلا . ٌميِلَع

 ٍءاَشِعلا ةولَص ِدْعَب ْنِمَو ةّريهظل هلآ َنِم مُكَباَيِب َنوُعَصَت َنيِحَو رجفلا ةوَلَص ِلَبَق نْم ٍوسْرَم تلت تكد ملح اوف

 يبي َكِلَذَك ٍضْمَب ْلَع ْمُكْضْمَب ْمَيَلَع َتروُفَّوَط ٌنهَدْعَب حاَتْج ْمِهِيَلَع اَّلَو ْركَِلَع سَ ْمُكَل ٍسرْوَع تل

 .©ٌحيكَح ميِلَع ُهَّللآَو توق ُمُكَل هَل هلل



 . ةخوسنملا تايآلا هأ خوسدملاو خسانلا ةفرعم

 .دامتعالاب ىلوأو هج وأ اذهو «ةحوسنمم. تسيل انأ :افكض سابع نبا بهذم :تلق

 بازحألا نمو
 َكَْل اَنلَلَحُأ اًنِإإ» :ىلاغت هلوقب ةحوسنم ةيآلا 04 ُدَعَب ْنِم اَسيلآ كلل لح آل#» :ىلاعت هلوق -

 .ةيآلا "4 َكَجورَأ
 .يدنع رهظألا وهو ؛ةوالتلا ىف انهم خسانلا نوكي نأ لمعي :تنق

 ةلداحملا نمو

 .اهدعب ةيآلاب ةحوسنم ةيآلا "4 ْأوُمِّدَقَف َلوُسَّرلا متيَجنَت اَذِإ## :ىلاعت هلوق -4

 .لناق امك اله: تلق

 ةنحتمملا نمو

 .فيسلا ةيآب خوسنم :ليق "6| وققنأ آَم َلْغَم مُهُجَوْزَأَتَبَهَذ تريلا أوُئاَعق# :ىلاعت هلوق س5 ٠

 ْحُكَيِلَع ُهّللا َباَنَو أولعفَت ل ْذِإَف | تداةس رنوت# فاقت خب اوُمِدَقُت نأ م : ٌمَقَفَسََ» :ىلاعت هلوق يهو :اهدعب ةيالاب

 هلوق :فيسلا ةيآب ١(. ةلداحملا) ؟َنوَُمْعَت امي ريح هَّللأَو ل هللا اوهيطاَو ةزكزلا اوتاَيَو ةرلظلا اوميقأف

 .(11 ةيرتلا) 4 ٌةَفاك ُْكَدوُلِيَفُي امك ةفك َيكرْتْمْلا اوُلِيَقَوإ) :ىلاعت

 نواح كابا لَو جذأ نم َّنِي ل نأ اَلَو ُدَعَب ْنِم ءاسنلا كلل دل لخالد :ةيالا مامعمو 2 ؟ :بازحألا مز

 كل انلْلَخأ انإ يل يبي :ةيآلا مامتو 5٠ :بازحألا  .كاّبيِقَر ءْىَس ٍلُك ىَلَع هل د :قلئميت ككلت ام لإ

 َكِلاَخ ِتاَنَبَو َكِتِنَمَع ِتاَئَبَو َكَيَع ِتاَنَبَو كلِيلَع ُهّللا ءآفأ آّمِم َكنيِمَي َتَكَلَم اَمَو .ةنهورجأ تب ىلا َكَجاوْزَأ

 كل ُهَصِلاَح اَبَحكْسَتَسَي نأ بلآ َداَرَأ نإ َنيئلِل اًبسْفك ْتَبَهَو نإ ٌةَنِمْؤُم ٌةأرَمآَو كلعم َنْرَجاَه ىلا َكِلَح ِتاثَبَو
 يوما ادب ياسو ايو ةيحعوزأ قف هيلع انْضَوَف ام اندلع دل  َنِيِمْؤُمْلا نود نم

 اوُمْدَقَف َلوُسرلَأ ٌميَجَنَت اَذِإ ْأَوُنَماَء َنيِذْلا اًيانَي» :اهمامتب ةيآلاو ٠١١ :ةلداحلا“ .ِهكاَميِحَر اًروُفَع ُهَّللآ تراكو

 مامتو 21١ :ةنحتمملا 4. ُمِحَر ٌدوَُغ هلآ َّنِإَف أوُدََح ْمَل نِإَف ٌرَهَطَأَو دْكَل ُريَح َكِلَذ ٌةَقَدَص ْرُكَدَوََح ْىَدَي َنْيب
 هللا أوُقّتأَو أوققنأ آم لكم ِمُهَجاَوْزَأ تَبْهَذ تتويذلا وداع َمَبقاَعَ رافكلا ىلإ كونا نم نش ناك نوم :ةيآلا

 :«ةرثيؤت ىب شأ ىلا



 لوزنلا بابسأ ةفرعم ها ثلاغلا لصفلا

 .مكحم :ليقو ؛ةمينغلا ةياب :ليقو
 .رافكلا ةوق دنعو ةنداهملا يف مكحلا نكلو ,ةمكحم اهنأ رهظألا :تلق

 :لمزملا نمو
 .سمخلا تاولصلاب رخآلا خسُن مث ؛ةروسلا رخآب خوسنم "©ًاليلق الإ ليلا مق :ىلاعت هلوق ١-

 بابل ديكأت قاف رىسلا ل وأ نأ يقفل لب ٍةَهِجَتُم ريغ سمخلا تاولصلاب خسنلا قاع علق

 .بدنلا درحجم ىلإ ديكأتلا خسن يف اهّرخآو «ليللا مايق ىلإ

 ءاهضعب ف فالح ىلع ةحوسنم ةيأ نورشعو ىدحإ هذهف ؛نيرهلا نيآل اقاوم ىطظويسلا لاق

 .خسنلا ٌمدعو ٌُماكحإلا ةمسقلاو ناذئتسالا يتّيآ ف حصألاو ءاهريغ يف خسنلا ىوعد حصي الو

 .تايآ سمح يف الإ خسنلا نيعتي ال انررح ام ىلعو «ةيآ ةرشع عست تراصف

 كلاثلا لصفلا

 .نيرخأتملاو

 :بلقشتلا دنع "انك ق تَلَرن ' نيعم

 سيلا ةياحصلا مالك ءاارطسا نم رهظي يذلاو
 ١ 0 تلزن" :ل ولمعتسي هي اوناك مهأ 3-5

 ِنيكْسَسَمْلاَو ىَمسَيْلاَو ىرقلا ىِذِلَو ٍلوُسّرلِلَو :هسمخ ِهَّنِ َنأف ءّنَس نم مُتَسيَع امن أَوُمَلَعاَو# :ىلاعت هلوق :ةمينغلا هيأب

 هلوقب يأ :ةروسلا ةرخأب .هعّداوو هحلاص :ةنداهم هنداه .ةحلاصملا كليم .(5 ١ لاغنالا) © لييعلا رت

 ٠ :لمزملا) © نا قل نه زْسيَنااَم و هرقأف ركيلَع باَعف هوُصَحن نأ ن نأ َملعِظ 0

 ةيالا يه ةمسقلا ةيآو ءرشع ةعباسلا ةيآلا يه ناذئتسالا ةيآ :خلإ ناذئتسالا يتيأ هجوم نيغ نأ :ةَهجَتُم ريغ

 .ةرشع ةعساتلاو ةرشع ةنماثلاو «ةرشع ةعبارلاو «ةسماخلاو «ىلوألا ةيآلا يهو :تايآ سمح .ةعساتلا

 .7” لمزملا



 نيثّدحملا تاياور + لوزنلا بابسأ ةفرعم

 تقدص ام ضعب نورك ذي امتر لب «ةيآلا لاوعل ايي ناكو 0 هنمز ف عقو يذلا ثداحلا نايب درحب

 هذه يف مزلي الو ؛"اذك يف ْتَلَرَن' :نولوقيف دك هدعب ثدح وأ دك هنمز يف ثدح امث ةيآلا هيلع

 .بسحف مكحلا لصأ قابطنا يفكي لب «ةيآلا يف ةروكذملا دويقلا عيمج قابطنا ةروصلا

 25 طبتساو دلك ىلا دهع يف تثدح ةلدابس وآ 389 هللا لوز .هنخ لق الاؤع قوبل كقو

 ءذنع يف: نولوقي اهيرو: ؛"اذك يف تلزت" ةنولوقيف «بايلا كلذ يف مهيلع اهالتو ةيآلا نم اهملكح
 ."”قيلزفا" وأ "104 هلق لاس هللا لونا" عروتعلا

 كرابملا هرطاخ يف ةعاسلا كلت يف اهءاقلإو «ةيآلا نم مكحلا كلذ 25 هطابنتسا نأ ىلإ ةراشإ هّنأكو

 كللذ. نغ دحأ ربع ولو 1 كيلونأفا لاقي نأ نكمي كلذلف :عورلا يف ثفنلاو يحولا نم ٌعون اًضيأ

 اًضيأ غاسم هل ناكل ةيآلا لوزن راركتب

 :لوزنلا بابسأب امل ةقالع ال ىلا نيئدحما تاياور

 ببن مسنق قرم ةقيفحلا ,يإ يبخل ثسيإ مايبشألا نم اًريثك ميركلا نآرقلا تايآ تحت نوثدحملا ركذيو

 داهشتسالل ةيآ ني هتوالت وأ كامب مت وأ «ةيآب مقارظانم يف كد ةباحصلا ٍداهشتسا :لثم «لوزنلا

 نييعت وأ ؛لوزنلا عضوم نييعت وأ .ضرغلا لصأ يف ةيآلا قفاوي ثيدح ةياور وأ ءفيرشلا همالك يف
 تايآو روس لضف وأ «ةينآرق ةملكب ظفلتلا قيرط ِنايب وأ ؛ماهبإلا قيرطب ةيآلا ف نيروكذملا ءامسأ

 ةقيقحلا يف اذه نم ءيش سيلف ؛مركلا نآرقلا رماوأ نم رمأب تي هلاثتما ةقيرط نايب وأ ءنآرقلا نم

 .امي ةطاحإلا رسفملا طورش نم سيلو «لوزنلا بابسأ نم

 :لوزتلا تايسأ باب ف سمقملا طرش

 :نيرمأ ةفرعم رسفملا طرش امنإ
 .اهتفرعمب. الإ تايآلا ءامبإ مهف رسيتي ال هنإف ءامل تايآلا ضرعت ىلا صصقلا كلت ةفرعم :لوألا

 وهو الوق لاق :لوقلاب هل ضرع :ضرعت .الثم هبرض :ءيشلاب لثمت :مهلثمت .ةيملعلا ةثحابملا :ةرظانملا :مّهارظانم 4 1 3 و 3 2 3

 .هنيبي لو هب حّرصي مل نكلو «هديريو هينعي



 .. ءايبنألا صصق ه 4 لوزنلا بابسأ ةفرعم

 رهاظلا نع مالكلا فرص هوجو نم كلذ وحن وأ ءٌماعلا صصخت يلا ةصقلا كلت ةفرعم :يناثلاو

 .افودب تايآلا نم دوصقملا ُمهف ىتأتي ال هنإف

 :باتكلا لهأ تاياور نم ءايبنألا صصق

 صصقلاف ءاليلق الإ ثيداحألا .يف ركذ مل نيقباسلا ءايبنألا صصق نأ :انه ملعُي نأ ىغبني امتو

 هللا ءاش ام الإ باتكلا لهأ ءاملع نخل نم اهلك“ ءايتاور ةيوستلب يفجع :ب ىلا ةضيرعلا ةليوطلا

 ."مهوبذكت الو باتكلا لهأ اوقدصُت ال" :اعوفرم يراخبلا حيحص يف ءاج دقو «ىلاعت

 :"اذك يف تلزن":مهوقل رخآ نعم
 نيف رشملا بهاذا اقآيبلا ةيفوع استفق توري اولا# نع .نيعباتلاو ةباحسلا أ اًنكيأ ملعيلو

 "اذك يف ةيآلا تلزن" :نولوقيو «مهديلاقتو مهدئاقع امب حضتتل ةيلهاجلا مهتاداعو ءدوهيلاو

 ءاميراق ام وأ ءاههباش ام وأ :ءاهينيعب ,كلتا تناك ءاوس .هذنع لقمه قا تلزن اهنأ :كلذب .نوديريو

 ةقداص ةروص هذه نأ لحأل افوركذي لب ءصصقلا صوصخ ال ةروصلا كلت راهظإ نودصقيو

 هبناج ىلإ مالكلا ْرُجَي لكو ءعضاوملا نم ريثك يف مهلاوقأ فلتخت اذهلو «ةيلكلا رومألا كلتل

 لحرلا نوكيال" :لاق ثيح هو ءادردلا وبأ راشأ ةتكنلا هذه ىلإو ءدحاو ةقيقحلا يف مهذصقو

 ."ةددعتم لماحم ىلع ةدحاولا ةيآلا لمحي نح هيف

 * امل هه الو يعل دن

 ضعب اهيف ركذُيو ءديعس ةروص :ناتروص ميظعلا نآرقلا يف ركذُي ام اًريثك بولسألا اذه ىلعو

 كلذ نم ضرغلا نوكيو «ةواقشلا فاصوأ ضعب اهيف ركذيو «ٌئيِقَش : وهو ةففاسللا هقاتعأ

 :ىلاعتو هناحبس لاق امك :«نيعم ضخشب ضيرعتلا ال لامعألاو فاصوألا كلت ماكحأ نايب

 حيحص'" يف ةيورملا الثلثلطااهلع رضخلاو ىس هوم ةصقك :خلإ ءاش ام الإ .ةقشم ىلع هفلكت را مثخت ايدج

 .هريغو دعس نبا هج رخأ :ةددعتم لماحم ٠١59. وه 5022 ص ريسفتلا باتك ىف يراخبلا :مهوبذكت 0 يراخبل



 ... لاؤسلا ضرف هه لوزنلا بابسأ ةفرعم

 هديعس ًةروص :نيتروص ركذ مث 04 هك ُهْمَعَضَوَو اهي هنأ هتلَح اًنسَسَحِإ ِهيَدِلَوي نإ انيصوول
 هوقو ,”4 تريلألا ٌمرِطَسُأ أَوْلاَق كر َلَرنأ آَذاّم مه لبق اَذِإَوإ :ىلاعت هلوق كلذكو «يقش ةروصو

 ."4 اَريَح أوُلاَف ْمُكُيَر َلَرنَأ آَذاَم أَوَقّنأ َنيِذَلِل ٌليِقَوإ» :ىلاعت
 :ىلاعت هلوقو :*َةَئيَمَظُم َةَنِماَع تناك َةَيرَق الَتم ُهّلآ َبَرَصَو» :ىلاعت هلوق لمحت اذه لثم ىلعو

 دق :ىلاعت هلوقو 2”اَهَّشعَت ملف الإ َنْكسيل اَهَجْوَرابِم َلَعَجَوَِدِحَو سفن ني مُكَفَلَح ىذلأَو هل
 ."4نيِهّم يفلاَح لك ْعِطْت لَو :ىلاعت هلوقو 4”2َنوُعِشضَح ْمِجاَلَص ىف ْحُه َنيِذَلا- َنوُئِمْؤُمْلآ َحلفأ

 :لابق الوك يف مولي ال امك «صسشب يق ااهييعب طنايسرساللا 018 رثوق انآ روسلا هع ق:مرلب الو
 نإ «ةفصلا هذه ةّبح دجوت نأ :*ةَبَح َهَنأِم ٍَلْبنس لك ىف َلِباَتَس ْعَبَس ْتَتَبنأ ِةَبَح ٍلَئَمك

 يف وأ «تايصوصخلا رثكأ يف كلذ قفاوت ةروص تدحجو نإف «ريغ ال رجألا ةدايز ريوصت :دوصقملا
 ."مزتلي ل ام موزل" :ليبق نم كلذ ناك ءاهلك

 «ريسفتلا ىف باونلاو لاؤسلا هئاونضرفي دق

 موهفم ٌيِوطَم لاؤس نع باجي وأ ؛دورولا ةرهاظ ةهبش ىلع نآرقلا يف ْدَرُي نايحألا ضعب يفو

 هذه دروأ وأ «هنيعب لاؤسلا اذه هّحو اًدحأ نأ لجأل ال «قباسلا مالكلا حاضيإ دصقل ةلوهسب

 يف مالكلا نوحرشيو ًالاؤس ماقملا كلذ ريرقت يف مّ ةباحصلا ضرتفي ام اًريثكو ءاهنيعب ةهبشلا

 لوزن لمتحي ال ,ءقّسنم دحاو مالك لكلاف رظنلا ناعمإب انرظن ول نكلو «باوجلاو لاؤسلا ةروص

 :لوتضألا مع ليصأ ىلع اهعوق كل لا ةمظصم ةرحتااو ةلصعإو ضعي بيقع ضعب

 لصيل اًضرف ْذَحُنا :ثحابلا ضرتفا :ضرتفي .مادو تبث :ءيشلا مزلو ءهسفن ىلع هبحوأ :ءيشلا مزتلا :مزتلي مل

 .قسّناو فلأت :ءيشلا مظتنا :ةمظتنم .ةلأسم لح ىلإ
 7١. :نونمؤملا 2.١854 :فارعألا » ١١7. :لحنلا د ." ٠ :لحنلا 0 .؟ 5 :لحتلا 0 ١8. :فاقحألا هر

 .؟"١1 :ةرقبلا © ١١. :ىلقلا



 ... وسنقملا طرش تكل لوزنلا بابسأ ةفرعم

 :ينامزلا ال يتلا رخأتلاو مدقتلا نوديري دق
 لاق امك «يامزلا ال قول رخأتلاو مدقتلا كلذب نوديريو ءرخأتلاو مّدقتلا م ةباحصلا ركذي دقو

 نأ لبق اذه ناك امنإ" :'"هُيَدَضِفْلاَو ّبَهَذلا تروُرتكي تريِذلاو# :ىلاعت هلوق يف امض رمع نبا

 ةروس رخآ ةءاربلا ةروس نأ مولعملا نمو ”,"لاومألل ةيلع دنا انهيلعج :حنلزلا اهلقا فاكرلا لوقت

 ؛ماوعأب اهيلع ةمدقتم ةاكزلا ةيضرف تناك دقو «ةرخأتملا ٍصّصِقْلا فيعاضت يف ةيآلا هذهو «تلزن

 .ةبترلاب ليصفتلا ىلع لامجإلا مدقت :ان5# رمع نبا دارم نكلو

 :نارمأ رسفملا طرش
 :نيرمأ ىلع ديزي ال بابلا اذه يف رسفملا ىلع طرتشي يذلاف ةلمجلابو

 كلت ملعُت مل امف ءاقايصوصخ ىلإ ءاميإلا تايآلا يف عقو امم اهريغو تاوزغلا صصق ةفرعم :لوألا

 .اهتقيقح مهف ىتأتي ال صصقلا
 اهتفرعم فقوتت «عضاوملا ضعب يف ديدشتلا بابسأ اذكو «دويقلا ضعب دئاوف ىلع عالطالا :يناثلاو

 .لوزنلا بابسأ ىلع

 :هيحج وتلا رك

 لصاحو «مالكلا هجو نايب :هيجوتلا نيعمو ؛هيجوتلا نونف نم نف ةقيقحلا ف ريخألا ثحبملا اذهو
 ضقانتلل وأ «ةيآلا لولدم يه ىلا ةروصلا داعبتسال «ةرهاظ ةهبش ةيآلا يف عقت دق هنأ :ةملكلا هذه

 نيس الا نين

 .ئدتبملا نهذ ىلع ةيآلا لولدم مهف بعصي وأ

 .دويفلا نس دق ةذئافا سن قب رقت ال وأ

 .رسفملا هيلإ جاتحي ام ثحبم عي :ريخألا ثحبملا

 .؟1 :ةبوتلا ('

 4571١14٠54. :ثيدحلا مقر ريسفتلا باتك يفو «ةاكزلا باتك يف يراخبلا هاور *



 هيجوتلا ةلثمأ ةا/ لوزنلا بابسأ ةفرعم

 .اهيجوت كلذ يمس تالاكشإلا هذه لحب رسفملا ماق اذإف

 : هيج وتلا ةلثمأ

 :ةليرط اكفةنع سبعو ىسوم ني ةدكا نأ دالاس دعه وؤف تقأتا» هيا ىابم با
 وخنأ نوراه وه اذه نوراه نأ :هرطاخ ف رمضأ لئاسلا نأك ؟ميرمل اخأ نوراه نوكي فيكف

 .مهلبق نيحلاصلا ءامسأب نومسي اوناك ليئارسإ ئب نأب 25 باحأف ءالئلئلكلاهع ىسوم

 ىلع ايندلا يف هاشمأ يذلا نإ":لاقف ؟ههجو ىلع رشحلا موي ناسنإلا يشمي فيك :اولأس امكو ١-

 ."ههجو ىلع هيشمي نأ ىلع رداقل هيلحر

 َباَفَأ دَلَق روُّصلآ ىف َِفُت اًذِإَقإ :ىلاعت هلوق نيب قيبطتلا هجو نع ام سابع نبا اولأس امكو -*

 "”َنوُلءآَسَتَي ٍضْعَب ْلَع ْمُهْضْعَب َلَبْقأَو» :ىرخأ ةيآ نيبو 24 تروُلَءاَسَتَي لَو نيَمَوَي ْمُهَتَْب
 .*ةنخلا لود دعب لؤاستلاو ءرشحلا موي لؤاستلا مدع :كض لاقف

 هللا لاق اذ املف ءاّبجاو ةورملاو افصلا نيب يعسلا ناك نإ" :اولاقف .ب#ذ ةشئاع اولأس امكو -4

 نوجرحتيو هنوسجتي اوناك اًموق نأب انهي تباحأف ؟ "اًمِهِب تفوَطَي نأ ِهْيَلَع َحاَتُج اَلَقإل :ىلاعت

 **يَحاَنُج آل :ىلاعت هللا لاق كلذلف ءهنم

 قّدصت ةقدص" :ُهلو لاقف ؟”4:ٌُتفح ْنِإظ ٍديق نيعم ام لي هللا لوسر هذ رمع لأس امكو -ه

 هللا ركذي مل كلذكف :«ةقدصلا يف نوقياضي ال ءامركلا نإ يأ .***"هتقدص اولبقاف ءمكيلع امك هللا

 .يقافتا ديقلا لب «قييضتلل ديقلا اذه ىلاعتو هناحبس

 .هانعم ىلع هيبنتلا انه ضرغلاو «ةريثك هيجوتلا ةلثمأو

 .ميرم ةروس ريسفت يف «ريسفتلا باوبأ يف ١( 44:7) يذمرتلا هاور :مهلبق نيحلاصلا ءامسأب
 .هه17 ا :ثيدحلا مقر ةاكشم «ناخيشلا هاور :ههجو ىلع

 ١١١. :ءاسنلا ( ١. هم :ةرقبلا ©: .؟ا/ :تافاصلا © ٠١٠١١. :نونموملا '' .؟98 :معيرم ©
 (؟7 4: مهلملا حتف) ملسم هاور ** (١ه:ه) روثنملا ردلا يف امك ريرج نباو مكاحلا هيه رويأ *

 0600 مهلملا حتف) ملسم هاور ***



 بابلا اذه ثحابم ةيقب هم عبارلا لصفلا

 2 نإ هولاألا وعلا 8 ١ " ِء '

 :نيتدئافل ريبخلا محنف يي لكشملا هيج وتو لوزنلا بابسأ رك ذي

 2 ا ِس ١ 7 م 1 0 | 5 / 5
 1 حيقنتلا عمم 2 هللا لوسر نإ وا هنا ةباحصلا نأ كيحج كنسي لكشملا هيحج ولو ل وزنلا بابسا

 :نيتدئافل راصتخالاو

 يذلا ردقلا ظفح نم هل دبال امك رسفملل هبه دبال راثآلا .نم ردقلا اذه راضحتسا نأ :ىل ألا

 .نآرقلا بيرغ حرش نم بابلا كلذ يف هانركذ

 مهللا ةميركلا تايآلا يناعم مهف ف لوزنلا بابسأ نم ىوري ام رثكأل لخد ال هنأ ملعي نأ :ةيناثلاو

 .نيتدحما دنع ريسافتلا حصأ يه ىلا ةثالثلا ريسافتلا هذه يف تركذ ىلا صصقلا نم ليلق ءيش الإ

 . م1 - | :
 :ىبلكلاو يدقاولاو قاحسا نبا طا رقإ

 ريغ هرثكأف ؛ةصق نم ةيآ لك تحت اوركذ امو يبلكلاو يدقاولاو قاحسإ نب دمحم طارفإ امأو

 قري نمو ءريسفتلا طورش.نه كلذ دعي نأ نيبلا أطخلا نمو عرظن ةدانسإ فو (نيثدحما دنع حيحص

 ها الا يقيف وت امو هللا تاك نم هظح- تاف دقف ام ةطاحالا ىلع فق وتي هللا ةيياتك ربذت لأ

 .ميظعلا شرعلا بر وهو تلك وت هيلع

 بابلا اذه ثحابم ةيقب يف

 هقح ام ميدقتو ء«ييشب ءيش لادبإو «مالكلا تاودأ وأ «ءءازجألا ضعب ُفذح :ءافخلا بجوي امم
 ريوصت امّيس ال «تايانكلاو تاضيرعتلاو تامياشتملا لامعتساو «ميدقتلا هقح ام ريحأتو «ريحأتلا , 0 5 : ع ع

 وه :يدقاولا .ه ١5١ ةنس ٍيقوتو «برغلا يحرؤم مدقأ نم يندملا يبلطملا قاحسإ نب دمحم وه :قاحسإ نب دمحم

 .ه /7٠1 ةنس دادغبب قوتو هه ١١ ةنس دلو ,مهرهشأو مالسإلا يحرؤم مدقأ نم يدملا يدقاولا رمع نب دمحم

 .ه ١545 ةئس ةفوكلاب يفوت «برعلا مايأو رابحألاو ريسفتلاب ملاع «ةيوار «ةباّسَن :يبلكلا بئاسلا نب دمحم وه :ىبلكلا

 .اوركذ ام" :هلوق يف "ام" ةملك ىلإ ناعجري "هدانسإ" :يف اذكو "هرثكأ" :هلوق يف ريمضلا :رظن هدانسإ



 فذحلا نايب 00 هَ بابلا اذه ثحابم ةيقب

 ةينكملا ةراعتسالا كايسفتاو 4 ةداع نيعملا كلذ مزاول نم نوكت ىلا ةسوسحملا ةروصلاب دارملا عملا

 .ةريصب ىلع نوكتل راصتخاب ءايشألا هذحل ةلثمألا نم اًئيش ركذنلف «يلقعلا زاخناو

 فدذحلا نايب

 : اقم هقللذ ريغو. قلقلاو قوصرملاو, كاملا فلس :ءاسللا ىلعف: تقلا نأ

 :نمآ نب رب يأ "1 َنَماَء َنَم ّربلا نكَلَو# :ىلاعت ةلوق

 .ءايمع ريغ ةرضبم اهنأ ال «ةرصبم ةيآ" يأ ”ةَرِصَتُم َةَقاَتلَآ وم َنيَناَءَو## :ىلاعت هلوقو

 . لجعلا بح يأ "4 َلَجِعْلا ُمهبولق ف أوُبرْغَاَو# : ىلاعت هلوقو

 .سفن لتق ريغب يأ "سفن تعب ؛ 1 اًسْفَت َتلَتَقَأ# :ىلاعت هلوقو

 .داسف ريغب يأ واسف ْوَأإ) :ىلاعت هلوقو

 ائيش نأ ال ءضرألا يف نمو تاوامسلا يف نم يأ "4 ضْرَألاَو ٍتوَمّسلَأ ىف نم :ىلاعت هلوقو

 .ضرألاو تاوامسلا يف وه اذحاو

 .تامملا باذع فعضو ةايحلا باذع فعض يأ ”ِتاّمَمْلا َفْعِضَو ِةوّيَحْلا فْعِض#' :ىلاعت هلوقو

 .ةيرقلا لهأ يأ "هُ؟َةَيَرَه ][ ٍلَكْسَو» :ىلاعت هلوقو

 .اًرهك هللا ةمعت ركش ناكم اولعف يأ "4 [رفك ِهَّللا تمعن هن أوُلَدَي# : ىلاعت هلوقو

 ءوقأ يه يلا ةلصحلل يأ "”4َْوفَأ وه ىِّل ىِديإ :ىلاعت هلوقو
 .نسحأ يه يلا ةلصخلاب يأ "4 ُنَسَحُأ يه ىتلاب# :ىلاعت هلوقو

 هيفو 5 1 :ةرقبلا صو .فوصولملا فذدح هيفو 25 5 : ليئارسإ يب 2 فاما فدح هيفو 2١ 1/ :ةرقبلا ع

 راجلا وهو :فاضملا قذح هيف ف م ء؛ةدئاملا ف .فقاضملا فذح هيف د لى فهكلا ةروس (4؛) .فاضملا فذح

 قم :ليئارسإ نيب ذي .لوصضولملا فدح هيفو ("5 يمحرلا هروس لف امك عضاوم ةعست يف ليزنتلا يف ءاج « .رورخغاو

 فدح هيفو 3 :ميهأربإ (؟) ,ةماقم هيلإ فااضملا ةماقإ و فاضملا فذح هيفو 2/675 :فس وي (4) .فاضملا قدح ةيف و

 .فوصوملا فذح هيفو ؛"54 :تلصف ١( .فوصوملا فذح هيفو 8 :ليئارسإ نب (10) .اعم هيلإ فاضملاو فاضملا



 فذحلا نايب 1 بابلا اذه ثحابم ةيقب

 :ىلاعت هلوقو

 :ىلاعت هلوقو

 :ىللاعت هلوقو

 :ىلاعت هلوقو

 :ىلاعت هلوقو

 :ىلاعت هلوقو

 :ىلاعت هلوقو

 :ىلاعت هلوقو

 :ىلاعت هلوقو

 :ىلاعت هلوقو

 :ىلاعت هلوقو

 :ىلاعت هلوقو

 : ىلاعت هلوقو

 :ىلاعت هلوقو

 .ئسحلا ةدعلاو نئسحلا ةملكلا يأ "”4وَسُحَلآ اَنِم مُهَل تَفَبَس#

 .ناميلس كلم دهع ىلع يأ "14 َسَمَيَلُس ِكلُم َلَع#
 .كلسر ةنسلأ ىلع يأ "”َكِلُسُر ْىَلَع اَنَّتدَعَو#

 .ركذ هل قبسي مل نإو «نآرقلا انلزنأ يأ "يِرَدَقْلا ةّليَل ىف ُهَمْلَرنَأ انإ#

 .سمشلا تراوت يأ باجل تَراَوَن ْقَح#

 .ربصلا ةلصخ يأ "كَهبقَلُي اَمَو#
 .توغاطلا دبع نم مهنم لعج يأ - بصنلاب أرق نميف - "(َتوْعَّطلآ دَّبَعَو#
 .ارهصو اًبسن هل لعج يأ "4 رهِصَو اًبَس ُهَلَعَجَف#

 .هموق نم يأ '"14هَمْوَق سوم َراَْخ او

 ةمعن اورفك يأ

 .لازت ال :هانعمو ءؤتفت ال يأ كيلي

 ىلإ آَنوُبْرَعُيِل الإ

 © لجعلا اود نيل نإ

 ع 2 " لق“ تعا يع بجي
 .ضفاخلا عرنب «مهيرب اورفك وأ (مكبر ةمعن © مكر أورقك اداع نإ الا#

 كاَوَتْفَن#

 .مهدبعن ام :نولوقي يأ 04 ْوَلُز ِهّللآ

 .اهلإ لجعلا اوذخما نيذلا يأ ''"

 .لامشلا نعو يأ "ةنيمَتلا نع انكونأت#

 1م امش

1 - 

 ل

 :فاوصولا فادح هيقو عا :بايقا#
 / .لوألا فاضملا فذح اًضيأ هيفو

 .ريمضلا عجرم فذح هيفو «” :تلصن 6 .ريمضلا

 .رورحبا ىلإ لعفلا لاصيإ مث «راحجلا فذح هيفو
 مث ءراجلا فذح امإو ؛لوألا فاضملا فذح امإ هيفو 250 :دوه 0٠

 .فرخلا ” .لوقلا فذدح هيف و "7 :رمزلا 1

 ء1954 :نارمع لآ © .لوألا فاضملا فذح هيفو ء7١٠ :ةرقبلا

 عجب ره فذدخ- هيفو 55 : ص 5 .ريهضلا عجب ره فدح هيفو ١ :ردقلا

 2ه 4 :ناقرفلا

 .لاصيإلا مَ «راجلا فذح اًضيأ هيفو ح١ هه :فارعألا 1

 .لاصيإلا

 :قاثلا ل وعفملا فدح هيف و ل ه'؟ :فارغألا .

 .لوصولملا فذدح هيف و ح1 0 :ةدئاملا ا“

 فقدح ةيفو نبه

 ارا :تافاصلا (:

 )١1( رقامس وي 3

 .ةلمجلا ءارجأ ضعب فذح هيفو



 ... نإ ربخ فدح 0 9 بابلا اذه ثحابم ةيقب

 .نومرغمل انإ :نولوقت يأ "04َنوُمَرْغُمَل اَنإ ٠ َنوُهَكَفَت ْمتَظَف :ىلاعت هلوقو
 .مكنم الدب يأ "ةكْبنلَم مكدم اَنلَعَج مَن لَو :ىلاعت هلوقو

 .ضما يأ "4َكْبَر َكَجّرْخأ امك :ىلاعت هلوقو
 ارا وتاب سو القيل ىلا وينقل, داليا ىدتلا ريشا مقال
 هبشأ امو «ةلمجلا أدتبم وأ «لعفلا لوعفم وأ ءطرشلا ءازج فذح وأ ,"نإ" ربخ فذح نأ ملعُيلو

 :ُوْحَن هفذح ىلع ةلالد هّدعب اميف ناك اذإ ميركلا نآرقلا يف درطم كلذ

 .مكادحل مكتياده ءاش ول يأ "1 َنيِعَمْجَأ َجُكَنَدَهَل َءاَس َوَلَف) :ىلاعت هلوق

 .كبر نم قحلا اذه يأ * َكِير نم ُىَحْلآ :ىلاعت هلوقو
 نسنلا ني جود ْمَظْعَأ َكِتَلْو َلَكَقَو حتفلا ٍلَبَق نِم قفنأ نم مكن ىوَتْسَي ال» :ىلاعت هلوقو

 فذحف .حتفلا دعب نم قفنأ نمو حتفلا لبق نم قفنأ نم يوتسي ال يأ 4 ْاوُلَمَقَو ُدَْعَب ْنِم أوُقَفنأ

 .”ُدْعَب ْنِم أوُققنأ َنيِذّلا َنِم ٌهَجَرَد ُمَظَعَأ كيتو :هلوق ةلالدل يناثلا

 ني ونا نت مههاتامو «توتشت زكدعل زةفلخ انو كيوب خقياان اول هول ليف ةذزو]لل «ىلاعت هلوقو
 .اوضّرعأ مكفلخ امو مكيديأ نيب ام اوقتا :مهل ليق اذإ يأ ”َنيِضرْعُم اَْبَع أوُناك الإ بير تيا

 .هيف ذوذش ال ماع ىأ :درّطم
 فدذدح هيفو 25 :لافنألا © .فاضملا فذح هيفو 25٠0 :فرحرلا "'.لوقلا فذح هيفو 2.556” :ةعقاولا ١'(

 ةيقو. اه + .ةةقيدنخلا 69: قتلا فالح هيفوب ءؤ 409 :ةةزقيلا 88 «لومفلا كالنس ةيقو 1411 ةماضألا اف  لعفلا

 ال ضّرألاو ٍتَونَسَكلَاأ تريم ِلِبَو هللا ليس ىف اوُقِقَعُت الأ كل امو :اهمامتي ةيآلاو «ةلمجلا ءازخأ ضعب فذح
 هلأ َدَعَو الك اوُلتَقَو ُدْعَي ْنِم اوُقفنأ نيا نب ُةَحَرَد طغأ كيلؤأ لَعَقَو حتقلا لبق نب قفنأ نم ركدي ىوكشن

 :طرتقلا دارس قديس قو 4+ وب 4 1نييب8: ويح نولتقت اهب ةلآَو قققل



 لادبإلا نايب "1 0 بابلا اذه ثحابم ةيقب

 :"ذإ" ةملك يف لماعلا شيتفت ىلإ ةجاح ال
 لاق ْذِإَو8 :هلوقو ,:ةكبتلَملِ ىَلُبَر لاق ْذِإَوإ» :ىلاعت هلوق لثم يف لصألا نأ اًضيأ ملعيلو

 ليومتلاو يرسل لإ نوح تلغل اهنكلرب هلاسفألا نم لفل انرط ان" دج دركي نير
 بيكرت نود نم دادعتلا ليبس ىلع ةميظعلا عئاقولا وأ ةلئاحملا عضاوملا ركذي يذلا لثمك

 اهتروص مسترت ىح اهنيعأب اهركذ دوصقملا لب «بارعإلا زيح يف تاملكلا عوقو ريغ نمو؛لّمجلل

 :هنلقأ ىلع اه فرعا لوعسو هيطاعتلا هذ

 .ملعأ هللاو «لماعلا شيتفت عضاوملا هذه لاثمأ يف مرلي ال هنأ :قيقحتلاف

 96 نك نم راخلا فذدح

 .نأب :وأ «نأل :ئعملاو «برعلا مالك يف درطم ةيردصملا "نأ" نم راحلا فذح نأ اًضيأ ملعيلو

 :ةيطرشلا "ول" باوج فذح
 هلوقو :”4ِتولآ ِترَمَع ىف تروُملَظلَآ ذإ َىَرَتْوَلَو :ىلاعت هلوق لثم يف لصألا نأ اًضيأ ملعيلو

 اولقن مهنأ الإ ءافوذحم طرشلا باوج نوكي نأ :©*#باّدَعَلأ َنْوَري ْذإ أاَوُمَلَظ َنيِذَلا ىَري َوَلَو» :ىلاعت
 .ملعأ هللاو «فوذحما شيتفت ىلإ ةجاح الف «بجعتلا نيعم ىلإ بيكرتلا اذه

 لادبالا نايب
 .نونفلا ريثك فرضت هنإف لادبالا امأ

 :لعفب لعف لادبإ

 ةفيظو نم ضارغألا كلت ءاصقتسا سيلو «ىّتش ضارغأل لعف ناكم العف ىلاعتو هناحيبسس ركذي دق

 : رغ ؛:باقكلا اذه

 يذلا اذهأ :مالكلا لصأ ناكو ءمكتلآ ّبْسَي يأ "4ُكَتَهِلاَع ٌرُكْدَي ىلا اًدَهَأ» :ىلاعت هلوق

 0-0 :ءابسن الا (ةز "دادس :ةرقبلا نق 4" :ماعنألا © . ه 5 :ةرقبلا ىر ادا“ :ةرقبلا ()



 مساب مسا لادبإ دف بابلا اذه ثحابم ةيقب

 .ركذلاب لدبأق ءةسلا ركذاهرك نكلو هبسب

 "ةرضحلا ٌديبع ءىجملاب انفرش" وأ "ضر نالف ءاذعأ ةبيصأ" :فرعلا ىف لاقي ام ليبقلا اذه نمو

 نالف ٌةداعس مدقو «نالف ضرم دق :دارملاو ,"ةمدقملا هذه ىلع نوعلطم يللاعلا بانجلا ديبع" :وأ

 كارم رب

 .كالف ومس علطاو

 نودب روصتت ال ةرصنلا تناك امل نورصني ال انم يأ 06: ب ويكتل اكي مه طه :ىلاعت هلوقو

 ."ةريسسادب نورضني 5 ةبحصلاو عامتجالا

 ىلع لقث هملع يفح اذإ ءيشلا نأل ؛تيفخ يأ "!(ضَرَألاَو ِتَّوَمّسلَأ ىف تَلُقَتآ» :ىلاعت هلوقو

 .نهسفنأ ةبيط نم ءيش نع مكل نوفع يأ اَسْفَت ُهْنِم ِءْىَس نع ْمُكَل َنْبِط نإَقإ» :ىلاعت هلوقو

 يح يسا ناكم امسا ىلاعتو تاس ركذي دقو

 .ةعضاخ يأ !!َنيِءِضَح اهل ْةُهَقَسَعَأ ْتَلَظَف# :ىلاعت هلوق

 .تاتناقلا نم يأ (*1َنيِتِدَفْلا َنِم ٌتَناَكَو# :ىلاعت هلوقو

 .رصان نم يأ #7 تريريصن نم مُهَل اًمَوإ© :ىلاعت هلوقو

 .ازجاح يأ "7َنيِزِجدَح ُهَنَع ٍدَحَأ ْنِّم مُكعِم اَمَق :ىلاعت هلوقو

 .سنج مسا هنأل ؛ظفللا درفأ ,مدآ نب دارفأ يأ 4 ٍرْيُخ ىفَل َنَفإلآ نإ ءِرَصَعْلآَو :ىلاعت هلوقو

 ؛ظفللا درفأ ,"مكنإ مدآ نب اي" :نعملا اح دك َكَبَر لإ حِداَك َكَنِإ ُنسَسنِإْلآ هناي :ىلاعت هلوقو

 هذه :ةمدقملا هذه .مهيقلعتم ىلإ وأ مهسبالي ام ىلإ رمألا نوبسني يأ مهيمركم وأ مهقداس دويل ع قانا

 بهئاربك و مهاذاس دنع اهلفعي وأ انإإ توملكتي اوناكت «ةيسراف كاريبعت اهلك

 7١7. :نارمع لآ () ١7. :معرحتلا (0) .4 :ءارعشلا () .5 :ءاسنلا (© .١م8ا/ :فارعألا () . #4 :ءايبنألا 0)

 + :قاقشنالا (4) 56١. :رصعلا (4) . 407 :ةقاحلا (:)



 فرحب فرح لادبإ 0 بابلا اذه ثحابم ةيقب

 .ناسنإلا دارفأ ٍنيعي ١4 ُنَسْنِإلآ اًهَلَمحَوإ» :ىلاعت هلوقو

 .هدحو اًحون يأ "4١َنيِلَسْرُملا حوت ُمْوَق تَبَّدَك :ىلاعت هلوقو
 .كل تحتف نإ يأ 7 َكلَل اَنَحَتَف انإ# :ىلاعت هلوقو

 .رداقل ينإ يأ "4 َنوُرِدَقَل انِإإ# :ىلاعت هلوقو
 0 ادمحم طلسي ما ' ) هلسر طلسي هللا نكلو © :ىلاعت هلوقو لص م 0 عنو ضو تدعو“ ١ و مم ف ير : 23 5

 .هدحو يفقثلا ةورع يأ "4 ثساّنلآ مهل لاق َنيِذَلا :ىلاعت هلوقو

 عوبلا نأب اناذيإ سابللاب معطلا لدبأ ,عوجلا معط يأ "1 عوجلآ َساَبِل ُهَّلآ اَهَقَدَأَف# :ىلاعت هلوقو

 وأ ؛ءسفنلا هب نولتت غبصلاك هنأب اناديإ ةفسلاب لاذبأ تللا نيد يأ "5 هللا ةَعْبِص# :ىلاعت هلوقو

 .ةيدومعملا ف ىراصنلا لوقب ةلكاشم

 .ءانيَس روط يأ !َنيِيِيِس روطَوإ :ىلاعت هلوقو

 .جاودزالل نامسالا بلق ؛سايلإ ىلع يأ ''4َنيِساَي لإ ْنِلَع ْمدلَسِوه :ىلاعت هلوقو

 .ةرحشلا ىلع ىلوألا ةرملا يف ىلحب امك لبحلا ىلع يأ 4 ِلَبَجلِ ُهّْبَر ىجت اَملف# :ىلاعت هلوق

 .للبلا ىععمب دمعلا نم ذوحأم دلوم وأ ءلصألا نايرس ظفللاو «دولوملل ريهطت هنأ نودقتعيو 3

 "و :كارمع لا (3) 0 :رشحلا (ه) 006 :ج راعملا (؛) .1 :حتفلا (؟) أ هه :عارعشلا (؟) , 1 :بارحألا (١

 هّبشأ :مالكلا جودزا نم جاودزالاو ٠١7٠١« :تافاصلا ):٠( .؟ :نيتلا (؛) ١778. :ةرقبلا () ١١5. :لحنلا ("

 ١. 47 :فارعألا 07 .نزولا وأ عجسلا يف اضعب هضعب



 فرحب فرح لادبإ 16ه بابلا اذه ثحابم ةيقب

 .نوقباس اهيلإ يأ "74َنوُقِبَس ا حَهَول :ىلاعت هلوقو

 .فانيتسا وهف ؛ملظ نم نكل يأ "لَ نم الإ« نوما دلك اح الإ :ىلاعت هلوقو
 .لخنلا عوذج ىلع يأ "1 ٍلْخَئلَأ عوُدُج ىف ْمُكَكبِلَصْأَلَوإ» :ىلاعت هلوقو

 .هيلع نوعمتسي يأ #9 هيف َنوُعِمَحتَيِأُم متل مآل :ىلاعت هلوقو

 .هيف رطفنم يأ * هب رطقنُم ُءآَمَسلَآإ) :ىلاعت هلوقو

 .هنع يأ 7 هب نيربكَتشُمإ» :ىلاعت هلوقو
 .مثإلا ىلع ةزعلا هتلمح يأ 74 ٍرَئاإَلآبُةَرِعْلا ُهَتَّدَحأ) :ىلاعت هلوقو

 .هنع لأساف يأ اربح يب َلَكَسَف© :ىلاعت هلوقو

 .مكلاومأ عم يأ ”(ةكِلَومَأ لإ َحُهاومَأ أَوُكَأَت اَلَوِل) :ىلاعت هلوقو

 .قفارملا عم يأ "04 قِفاَرَمْلآ ىلإ# :ىلاعت هلوقو

 .اهنم برشي يأ "74 هلآ ُداَّبِع ابي ُبَرْشَيإ» :ىلاعت هلوقو

 .اولاق نأ يأ "14 ِءْىَنب نّم ِرَكَب ىَلَع هلأ َلّرنأ آم وُلاَق ْذِإ ءِرَدَق َّقَح أ اوُرَدَق اَمَوإ) :ىلاعت هلوقو

 :ةلمجب ةلمح لادبإ

 ءاهدوحعو ببساو ىرخأ ةلمج نومضم لصاح ىلع ةلمج تلد اذإ : اثم ةلمح ناكم ةلمج دروي دقو

 :وحن ةلمحلا كلتب لدبتف

 ؛مكناوخإ مهنأل ؛كلذب سأب الف مهوطلاخت نإ يأ 74 مكْيَوْخِإَف َُهوُطِلاَحح نإَوإ» :ىلاعت هلوق
 .هاحأ طلاخي نأ خألا نأشو

 ف 9 5 5 00 ١ 000 يح يع كد ٠ 0 ِه

 )١( :نونمؤملا  .51١:لمتلا() ١٠ ١ . :لمزملا() .*" :روطلا(0 .الا :هطاث ١. :نونمؤملا() /1".

 :ماعنألا (1) .5 :رهدلا(1) .5 :ةدئاملا(0٠) .؟ :ءاسلا(:) .55 :ناقرفلا(4) .75 :ةرقبلا(0) 01

 .ةيآلا #ٌةَبوُعَمَل َْوَقَتاَو أوُنماَء ْمُهَنَأ َوَلَوإ» :اهمامتو 2٠١7 :ةرقبلا(:) 57٠. :ةرقبلا 00



 فيرعتلاب ريكنتلا لادبإ 1" بابلا اذه ثحابم ةيقب

 رق

 َقَرَس دَقف قرشُي نإ :ىلاعت هلوقو

 .لبق قره اهل خأ

 ليربحل اودع ناك نم يأ "وأ ِنذِإب كلَ لع هَل هَنِإَف َبرْتحَل اًوُدَع تراك نم :ىلاعت هلوقو
 هللا نإف": فحق :قاعتا هللا هيقاعي. نأ قسي ةودعف «هنالاز.ق[بلقا ىلخ هلوت هئإف هلا دع هللا نإف

 .© َكبِلَق ىَلَع ُهَلَّزَت هنإف# :هنم لدبأو «ةيلاتلا ةيآلا ليلدب "هل ودع

 :فيرعتلاب ريكنتلا لادبإ

 ريكنتلا ىلع ئعملا ىقبيو «ةفاضإلاو ماللا لاحخدإب هيف فرضتيف «ريكنتلا مالكلا لصأ يضتقي دقو

 : وحن «لوألا

 .ظفللا يف رصعأ هنأل ؛"هليق" ب لدبأف «بر اي :هل ليق يأ "!ُيَتَرَي -ِهليِقَو# :ىلاعت هلوق

 .ظفللا يف رسيأ نوكيل فيضأ نبقي قح يأ ؟'!نيقّيلا قَحول :ىلاعت هلوقو

 :اهدادضأب دارفإلاو ثينأتلاو ريكذتلا لادبإ

 نع ىلاعتو هناحبس هجرخيف «هدارفإ وأ «هثينأت وأ ءريمضلا ٌريكذت يعيبطلا مالكلا ننس يضتقي دقو

 ةياعر درفملا ناكم عمجلاب ٍنأيو «سكعلابو ءركذملا ماقم ثنؤملا ركذيو «يعيبطلا ننسلا كلذ

 : ون ؛نيعملل
 كيع

 ني” رقاد -

 .' "© ريكا اذنه ىَّر اذنه لاق ةغزاب َنسمشلا اَءَر املف# :ىلاعت هلوق

 ,ةعاسلا ملع ىلاعت هدنع يأ ,"ةعاسلا" ىلع فوطعم رجلاب 88 :فرحزلا (©7 .917 :ةرقبلا () .1/ا/ :فسوي )١(

 ئعغمع رداصم اهلك ةلاقملاو لاقلاو ليقلاو لوقلاو .نونمؤي ال موق ءالؤه نإ !براي :اتلع لوسرلا لوق ملعو

 لاثم اذهو ءا// :ماعنألا ©: .نيقيلا ربخلا قح يأ هتفض ىلإ فوصوملا ةفاضإ هيفو «16 :ةعقاولا (؛) .(لّمَج) دحاو

 .درفملا ناكم عمجلا ركذل لاثم اذهو ء78 :نونمؤملا © .ثنؤملا ماقم ركذملا ركذل



 14و بهذ دلو ام. تفاشأ اكل اراك كفو اي :ىلاسق هلوزقاو

 :درفملاب ةينثتلا :لادبإ

 :وحن ؛ةيثتلا كاكم درقملا دروياكقو

 4 هلضَف ني لوس هل ٌمهدتطأ نأ لِ أوف امو أف :ىاعت هلوق
 04 زيلع تَيِمُعَف وود ني ةَمحَر ىبتاَءو َقَ نّمومَْي ىلع ُتنُك نإإ» :لاعت هلوقو
 .ملعَأ 1 هللا :هلثمو ءدحاو يشك امهنأل ؛درفأف "اتيمعف":لصألاو

 :ةلقتسم ةلمحب مسقلا باوحو ءازحلاو طرشلا لادبإ

 باوجو «طرشلا ةروص يف طرشلاو «ءازجلا ةروص يف ءازحلا ركذي نأ مالكلا ةعيبط يضتقت دقو

 مالكلا نم ءزجلا كلذ لعجيو «مالكلا يف ىلاعتو هناحبس فرصتيف ءمسقلا باوج ةروص يف مسقلا

 :ىلاغت هلوق ::ٌوَحن ةهوحولا نم هحوي هيلع لدي اقيش ميقيو .«نعملاب مظعتتل «ةفنأتسم ةلقتسم ةلج

 4 52-55 تي لاس هلوق هيلع لدي قح , يلو ثعبلا :نيعملا "4 هد الفجر م موي

 ”ٍدوُدْخَأْلا ثكصأ لبق ءد : وُنْشُمَو ٍدِهاسَو ٠ دوغاتلا رموتلاو ؛ جوربلا ِتاذ ٍءاَمّسلآَو# :ىلاعت هلوقو

 .قتح لامعألا ىلع ةازجا ::نيعملا

 : تلو نيف اهل ٌضْرألا اَذِإَ تاق ايرِل ٌتَنِؤَأَو : تقف ءاَبصلا اَذِإ :ىلاعت هلوقو

 1 سل يع حا و اولعغا جب 8 ا ف ع

 .نئاك ءازحلاو باسحلا :ىيعملا "© حٍداك َكنِإ نسَسْنِإلا اًهّيأَي «تقحَو اَببَرِل ْتَنِذَأَو

 مظتنا :مظتنتل .دحاو ءيشك امهف ءهاّيِإ ىلاعت هللا يمل اماونف لوسرلا ملع نأل ؛درفأو «ناملعأ :لصألاو : ملْغَ

 .قسلا فلات :عءيشلا

 . يذلا" ئيعمل ةاغارم "مهرؤتب' :هلوق يف عّمَججو «لوصوملا ظفلل ةاعارم "دقوتسا" يف ريمضلا درفأ ١17 :ةرقبلا

 .7/8 :دوهطلا (5 .ىلاعت هللا نم الإ نوكي ال وهو «قزرلا ئعمت انه لضفلا نأل ؛ريمضلا درفأ 7/54 :ةبوتلا

 , ١-1 :قاقشنالا(63) . 5-5 :ج وربلا (). ١-5 :تاعزانلا ()



 ةبيغلاب باطخلا لادبإ ةرذ بابلا اذه ثحابم ةيقب

 : ةبيغلاب باطخملا ل أادبإ

 :ىملاعت هلوق وحن «بئاغلاب ٍيأيف باطخلا بولسألا يضتقي نأب مالكلا بولسأ ىلاعت هلل تلقي فو

 ”قَبْيَط حيرب مي َنيَرَجَو ِكلفْلا ىف َرثنُك اَذِإ 9

 سك علابو ءاشنإلاب رابحخإلا لادبإ
 :وحن «ءاشنإلا ناكم رابخاإلاو رابخإلا ناكم ءاشنإلا ىلاعتو هناحبس ركذي دقو

 .اوشمتل يأ "ايام ىف أوشمآَف إف :ىلاعت هلوق
 .اذه ىضتقي مكنامإ يأ "4 ترييبِمَؤُم مثدك نإ# :ىلاعت هلوقو

 ءانبتك مدآ نبا لاح سايق ىلع :ىعملا "14 َليَِرْسِإ َىَب ىلع اَنَبَمَك َكِلَذ ٍلجَأ نيل :ىلاعت هلوقو
 ةظحالمع الإ نوكي ال سايقلا نأل ؛# َكِلَذ لجأ َنِمأ» :هنم لدبأف ؛مدآ نبا لاح لاثم ىلع وأ

 .ليلعتلا نم عون سايقلا نأكف «ةلعلا

 اًهيبنت نوكيل ءانُم َلقن نكلو «ةيؤرلا نم ماهفتسالا نيعمب لصألا يف وه "4 َتْيَءَرَأألم :ىلاعت هلوقو
 ؟اًئيش عمست ؟اًعيش ئرث :فرعلا يف لاقي امك هدعب يآلا مالكلا عامتسا ىلع

 :امُهَهَباَش امو ديعبلاب قلعتلاو ريخأتلاو ميدقتلا

 :روهشملا رعشلا يف امك «دارملا مهق يف ةبوعص اًضيأ ريخأتلاو ٌتدقتلا بجوي دقو
 اًمالس هب ْتيتأ مرج الب ينداؤف ثبلس اهنأش نيك 5

 وبل ليلا انه وم الوتيلام كلاكو :مالخلا يب ايردعلا يسريلا# اهيا ديعيلاب ويعلو
 سل 2 ع

 .بعضق ءاتعسألا ىلع ءاتسمالا لحدأ' 0 لاا انإ ظول لآ الإ : ىلاعت هلوق

 .ءاشنإلاب رابخإلا لدبأف ,عراضم لعف اوشمتو «رمأ ةغيص اوشماو 2.١5 :كلملا«" ."ىنكب" :لضألاو 207 سنوي

 0105 : رجحلا (5) .نوعاملا ةراوس لوأ ُِق امك عضوم ريغ 2 مر "9 :ةدئاملا كن .3 :ةرقبلا ص



 مالكلا يف ةدايزلا 53 بابلا اذه ثحابم ةيقب

 نسحا أ ىف نسفإلا اَنقّلَح َدَقَل#» :هلوقب لصتم ' ”4نيدلأي د عب ٌكَبَذَكُي امف# :ىلاعت هلوقو

 .هرض نم رغذي يأ 4 بيعقت نيِترْقأ رض نَمَل أوُعْديلا :ىلاعت:هلوقو
 .امب ةبصعلا ًاونتل يأ "14 ةّوُقْلآ وأ ٍةَبَصُعْلأب ًاَومَعَلإف :ىلاعت هلوقو

 :مكلحرأ اولسغا يأ "بك َلُجَرَأَو ةكسومري أوُحَسِمآَو# :ىلاعت هلوقو

 ثقبس ةملك الولو يأ 4 ىَّسُم لَجَأَو اًماَرِل َناَكَل َكِْبَر نم َتَقَبس ٌةَمِلك اَلَوَلَوإ» :ىلاعت هلوقو
 .امازل ناكل ىمسم لجأو

 «زمنلا| ُمُكيَلَعَف» :هلوقب لصتم ”ٌةَئَدِف نكت ُهوُلَعفَت اّلِإإ» :ىلاعت هلوقو

 .4 مهر ةتَسح ٌةرضأ مل ثتاك ذقإ) :هلوقب لصعم "4 م لق اإل :ىلاعت هلوقو
 .يفح كنأك اهنع كنولأسي ي 004 انيع طفح كنك َكَنوُلَعْسَيإ» :ىلاعت هلوقو

 :مالكلا يف ةدايزلا

 اسقأ ىلع اًضيأ يعيبطلا نئسلا ىلع ةدايزلاو

 :ةفصلاب ةدايزلا

 :وحن «ةفصلاب مالكلا يف ةدايزلا نوكت دق

 ."” هيَحاَجَريِطَيِرِبتَط اَلَوْإ» :ىملاعت هلوق
 ."ز اعوتس ريش ةكح اَذِإَو ٠ عوَدَج ةنلا ةقمااذإب, َعوُلَه قلخ َنَفِإْلا نإ :ىلاعت هلوقو

 :لادبالاب ةدايزلا

 ."”4(ةعتم َنَماَء ْنَمِل أوُفِعْضُتْسآ َنيِذَلِلإ» :ىلاعت هلوق وحن «لادبإلاب نوكت دقو

 مدقتلا لاثم اذهو 2١55 :هط 2.5 :ةدئاملا 0 ./ا/ :صصقلا 5 .ةدئاز هيف ماللاو 2١7 :جحلا١ ./ :نيتلا

 .8/ :ماعنألا (> .ريخأتو متدقت اًضيأ هيفو 2١81 :فارعألا 0 . 4 :ةنحتمملا 0 .77 :لافنألا ©: .ريخأتلاو

 . :فارعألا () 8-71 :ج راعملا ١



 يريسفتلا فطعلاب ةدايزلا 7/٠ بابلا اذه ثحابم ةيقب

 :ئريسفتلا فطعلاب ةدايزلا

 1 00 أ َعَلَبَو هدأ َعَلَب اذِإ َنَهَحل :ىلاعت هلوق وحن «يريسفتلا فطعلاب نوكت دقو

 را ركاب ةدايزلا

 وحن «راركتلاب نوكت دقو

 :مالكلا لضأ "َنّطلآالِإ ب وُعَِتَينِإءاكَرُسِهَلا ب وُدنِم تر وُعَدَي تر َأٌعتياَمَوإ» :ىلاعت هلوق
 .نظلا الإ ءاكرش هللا نود نم نوعدي نيذلا عبتي امو

 لح توام قرار ارئاؤ وسان دهن قا ردع ب ده شتاع اكلوؤم :للغت هلوقو
 54 هوب اورق اوفّرَع ان: حاجات اورق خينلا

 ."4هللأوَتَيلَف ْحِهيلَعأوُفاَح اًقدَعِض ةّيَرْذْمِهِفلَخ َنِمأوُكَرَتْوَل َيِذلض خَيَلَوإ» :ىلاعت هلوقو

 رابتعاب سانلل تيقاوم يه يأ 4 َحَحْلآَوِساَِلُتِِقوَم َىِهَُقلِهالآِنَع كلئوُئسمإ» :ىلاعت هلوقو
 يه" :ليق ولو ؛.جحلل لصاح ام ترقزعلا نأ رابتعاب جحللو ءامب تيقوتلا محل عرش ىلاعت هللا لأ

 بتظأ نقال (رضصحخنأ ناكل "مهجح ِق .رماعلل تيقاوم

 .عمجملا موي ىرقلا مأ رذنت يأ "4 عَمتَآ َمْوَيَرَِمتَو اَهْوَح َنَمَو ئَرقلآ ٌماَرِذَصَلإ» :ىلاعت هلوقو
 نأل ؛"نابسحلا" لحخدأ ,ةدماج لابجلا قرت يأ "# ةَدِياَج اييسحم لاَبحْلا ىّرتوإ» :ىلاعت هلوقو

 ."نابسحلا" ىبعم انهه امي دارملاو ,ناعمل ءىحت "ةيؤرلا"

 ريس دوي عل و يو ا اًنلآ ناك :ىلاعت هلوقو

 جهدي ايغب تديببلا هت ةءاجح ام ِدْعَبْنم هوو الإ بف َفَلَتْخَآامَو ِهيِف اوُهَلَتْخ ا اَميِف س اًنلاَنْيَب َمُكَحَيِل

 "#4 ِمِقَتَسُم طّرِص ىإ ٌءآَشَيِنَم ىِدِهَي ُهَللاو ءهْيْذِإِبْوَحْلاَنِم ِهيِف اوُفلَتْخآ امِلَأونَماَ كريه ىَدَهَ
 :ريمضل ًانايب ضعبب هضعب مظتنملا مالكلا فيعاضت ف 4ُهوُتوُأَنيِذَلا لإ هيف َفَلَتَخآاًمَو# :لحدأ
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 رجا فرح ةدايز ١“ بابلا اذه ثحابم ةيقب

 لوزن دعب ةوعدلا ةمأ يف عقاولا فالتخالا وه :انهه "فاللتخالا" نم دارملا نأب اناذيإو "اوفلتحا"

 .ضعب رفك و ضعب نمآ نأب باتكلا

 : رجا فرح هدايز

 ةطساوب لعفلل الومعم هلعجيو هب لوعفملا وأ ؛لعافلا ىلع رجلا فرح ىلاعتو هناحبس ديزي دقو
 :دح «لاصتالا كيق أهلا ركلا فرج

 .يه ىمحُت يأ "04 اَهيَلَع ىَمَحسَمْوَيإ :ىلاعت هلوق
 .ميرم نبا ىسيعب مهانيفق يأ "14 ميم نبأ ىَسيِعِب مهنا َنَلَع ايَمَقَوإا :ىلاعت هلوقو
 :لاصتالا واو

 :وحن «فطظعلل ال لاضتالا ديكو تل ةريثك عضاوم ف لمعتست "واولا" نأ يهو ةتكن انه ملعي نأ يغبنيو

 "44 ةَحلَت اَجاَوزَأ منُكَو  ىلاعت هلوق ىلإ  ُةَعِقاَوْلآِتَحقَواَذِإإ :ىلاعت هلوق
 .*4اهُبوبَأَتَحِتْفَو اَهوُءآَج اّذِإ َنَهَحإ :ىلاعت هلوقو
 .*4أوُكَم َءَنيِذَلاُهللاَص حَمهِلَوإل :ىلاعت هلوقو

 :لاصتالا ءاف

 فاوط فاط اذإ رمتعملا باب يف جحلا باتك حرش يف ىنالطسقلا لاق ءاضيأ "ءافلا" دازت كلذكو

 فوصوملاو ةفصلا نيب فطاعلا طسوت زوجيو' :؟ع ادَّولا فاوط نم هيرجي له («ج رخ 3 ةرمعلا

 :هيوبيس لاق "عصر مِهِبوُلُق فن يِذَلاَوَنوُقِفَتُمْلا ُلوُقَي ْذِإإ» :وحن .فوصوملاب اهقوصل ديكأتل
 :اذيز كليساصب تدرأ اذإ "كيحاصو ديري تورم" ؛لقم وه

 (ةيرقل ةفص ةعقاو ةلمح : 7 هولعمتاَتك اَطَو ال إةَيَرَق نِم اًيكَلهأ ١ َمَو + : ىلاعت هلوق ِق يرشخ رلا لاقو
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 ريمضلا راشتنا / ا بابلا اذه ثحابم ةيقب

 انإو "6 َنوُرْذمُم اه اَِإِةَيَرَف ة انا ابو) :ىلاغت' هلوقا قإ امك امهنيب قاولا طسوتت ل نأ سايقلاو

 ديز ىنءاجو «بوث هيلع ديز ينءاج :لاحلا يف لاقي امك فوصوملاب ةفصلا قوصل ديك انل كلش وت

 .(ىهتنا) بوت هيلعو

 :ةدحاو ةملك نم نيينعملا ةدارإو «رئامضلا راشتنا

 :ىلاعت هلوق وحن «ةدحاو ةملك نم نيينعملا ةدارإو ءرئامضلا راشتنال دارملا مهف يف ةبوعصلا نوكت امرو

 نع سائلا نودصيل نيطايشلا نأ نعي "4 َنوُدَتْهُم مِّنَ َنوُبَسَكَو ٍليِبَّسلا نَع َمُجوُدَصَيَل ْمُجّنإَو9
 .كودتهم مهن سائلا بسحيو ؛ليبسلا

 .كلملا رخآلا عضوملا يفو ءدحاو عضوم يف ناطيشلا هب دارملا "هُئيِرَف َلاَقَوإ» :ىلاعت هلوقو
 كلنوُلَكَسَيَو إ» :ىلاعت هلوقو "4 ِرْيَخ ْنِّم مّتَعَفنأ آَم رق نوفي اذا كفاترلته» «قاطع هلوقر

 وهو ؟نوقفني قافنإلا نم عون يأ و ؟نوقفني لام ىأ ةداقتم ل علاق "4 َوْفَعْلا لق َنوُقِفَُي اَذاَم

 لاه يأ :هانعم ىاثلاو ءاعاونأ فراضملا رايتعاب ريضي قافنإلا نأل ؛فرصملا نع لاؤسلاب قداص

 ؟نوقفني

 :ىّتش ناعم ايقووقنو ”عىلقل" و "لعح" ظفلاءيحت :ليبقلا اذنه نمو

 4 روشلاو تتطلا َلَعَجَو# :ىلاعت هلوقك قلح يعم. "لعج"' ءيجي دق

 ."4اَرَذاَمِم هَّنِيأوُلَعَجَو# :ىلاعت هلوقك دقتعا ئيعمب نوكي دقو

 َنِم أوقلَخ ْمُأ# :ىلاعت هلوق :وحن ءاهريغو قلطملا لوعفملاو هب لوعفملاو 7 ناكم "ءيشا يك

 ةدارإ ليبق نم يأ :ليبقلا اذه .(5593:7) نالطسقلا نم لقنلا ىهتنا هبو ؛يرشخمزلا مالك ىهتنا يأ : ىهتنا

 :ةرقبلا © .8١5ه :ةرقبلا( 6 .؟ا/و؟ ةيأ يف نيعضوم يف ق ةهروس 5.707 :فرحخزلا(0.7 ٠/8 :ءارعشلا (')

 ."ه :روطلا ن.١ 5 : ماعنألا (") 1 :ماعنألا اةزا 8



 مكحا نايب ١ سماخلا لصفلا

 .يرمأ نم هيف فقوتت امم ءيش نع يأ "14 ِءَىَسِنَع ىلع الَفإل :ىلاعت هلوقو
 :ٌوحن .هنع ٌريخملا بطخملاو أبنلاو رمألاب ديري دقو

 .ةبيجع ةصق يأ "7 ُمِظَعْأَؤَبَتَّوه :ىلاعت هلوق

 .عضاوملا فالتخا بسح امهنم دارملا فلتخي امهانعم ف امو رشلاو ريخلا اتملك :كلذكو

 نهركتتيف «ةضقلا ةازيإب دعب يلصألا اهكاقماةزآ قزإ رواق لقا دسانأآلا لافسلا ليبغلا اله نمو
 .اهمتيف ةصقلا ىلإ دوعي مث ءةصقلا مامت لبق

 "كه ٌبلَقَت ئَرت َدَقإ» :ىلاعت هلوق وحن «ةوالتلا يف ةرخأتم «لوزنلا يف ةمدقتم ةيآلا نوكت دقو
 .سكعلاب ةوالتلا يفو ؛ةرخأتم 4 ٌءآَهَفّسلاٌلوقّيَسأ» :ىلاعت هلوقو «لوزنلا يف ةمدقم

 زكتيد َعبَتْنَمِل لإ ونمت اَلَوإ» :ىلاعت هلوق وحن «رافكلا لاوقأ فيعاضت يف ُباوجلا ٍجَّردُي دقو
 ." ميِتوُأاَم لَكُم ٌدَحَأ نوي نأ هللا ىَدُه ئَدُهْلاَّنِإ لك
 ميركلا نآرقلا أرق نمو «ةيافك هانركذ اميفو ءريثك ليصفت ىلإ جاتحت ثحابملا هذهف ةلمجلابو

 ؛هازغمو مالكلا ّضرغ لمأت ىدأب كردأ «هتوالت دنع رومألا هذه رضحتساو «ةداعسلا لهأ نم

 .ىرخأ ةلثمأ ىلإ لاثم نم لقتنيو ءروكذملا ىلع روكذملا ريغ سيقيو

 سمانا لصفلا

 ىلقعلا زاحباو ضيرعتلاو ةيانكلاو هباشتملاو مكحملا نايب يف

 :مكحلا

 مهف ربتعملاو ءادحاو ئيعم الإ مالكلا كلذ نم ةغللاب ْفراعلا كردُي ال ام وه مكحما نأ ملعُي

 لاضع ءادغ راقلا ىيقدتلا ذإق :ةرعشلا نوققي نيذلا انئامر ىققدم بيف آل «نيلوألا برعلا

 ٠". رجحلا ةروس يف امك :اهمتيف .رئامضلا راشتنا ليبق نم يأ :ليبقلا اذه

 ,7؟ :لارمع لآ 6). 15 :ةرقبلا 1 :ةرقبلا 6.51 :سضصاد الد :فهكلا (



 ةيانكلاو هباشتملا نايب ٠/4 سماخلا لصفلا

 :الوهج مولعملاو, ءانواشتم مكملا لعجي

 :ةياسكعللا

 :نيينعم لمتحي ام وه هباشتملاو

 ."هللا ةنعل ءانالف نعلأ نأ يئرمأ ريمألا نإ اّمأ" :لحر لاق امك ؛نيعجرملا ىلإ ريمضلا عوجر لامتحال

 .ديلاب سمللاو عامجلا يف '* ٌممَسّمِدَل# :ىلاعت هلوق وحن «نيينعم يف ةملكلا كارتشال وأ

 "4 ىكلعُرأَو عكيوتزي ةوكشن آول «ىلاعت هلوقا رح ةديعبلاو بيرقلا ىلع ىظعلا لامتحال وأ
 .رسكلا ةوارقا

 ."ة(ملِعْلا ىف َنوُحِسكلآَو هلآ الإ :ةليوأت دلعي امو# :ىلاعت هلوق وحن «فافقمالاو نقظعلا لامتلال وأ

 :ةيانكلا

 لقتني نأ دصقي لب «هنيعب رمألا كلذ توبث هب دصقيالو ؛ماكحألا نم امكح تبي نأ يه ةيانكلاو

 مهفيو' :مهوق ف ةفايبضلا ةرثك ئعم مهفي امك ؛ىلقع وأ يداع مورلب همزال ىلإ بطاخملا نهذ

 ."1© ناَتْطوُسَتَم ُهاَدَي َلَب## :ىلاعت هلوق نم ةواخسلا نيعم

 ةيسوسيلا ةروسفاب مارأل نفل نر
 برعلا راعشأ يف عساو باب كلذو «ليبقلا اذه نم ةسوسحملا ةروصلاب دارملا ئععملا ريوصتو

 ليي ميل تخول :لاعت هلوق وحن هب نوحم كك نيب سو ميظعلا آرقلاو ؛مهطمو
 هذه نم لاعت" :لوقيف «هّباحصأ يداني ثيح قيرطلا عاطق سيئرب ناطيشلا هّبش 3 كالجَرَو

 . هما كلل نمي لحدا" و ةهجلا
 ْف 0-1 انإإ : ىلاعت هلوقو ''' ةسةوملك يف ادن ةدينلا نْيَب نِم كنج : ىلاعت هلوقو

 .ةيانكلا 59 يأ :ليبقلا اذه

 03 :دارمع لآ م2 .ديعبلا ىلع فظعلا نيعتيف بيهتلا هءارق 2 امأو أ *ةدكاملا 4 1 :ةدئاملاو و *ءاسنلا 5
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 ضيرعتلا نايب / سماخلا لصفلا

 ,ةهج لك نم دس هيلاوح ب وأ هادي ضلع نم تايالا ربدت نع مهضارعإ هش 4 ُدلدَلْغَأ َمِهَقَسَعَأ

 .ًالضأ ىظتلا: غطقسي ملف

 بارطضالا عدو «كرطاخ عمجا نيعي 4 .شذأ ني كلغ كلَحاَتَج كليَلِإ ٌمُمْضآَوإ :ىلاعت هلوقو

 .لابلا قلقو

 :فرعلا ف كلذ ريظنو

 ,ةهجلا كلت ىلإ برضيو ؛ةهجلا هذه ىلإ برضي هنأ فيسلاب ريشي لحر ةعاجش نيبي نأ دارأ اذإ هنأ

 .رهدلا نم ةرم هديب فيسلا ذحأي مل ولو «ةعاجشلا ةفصب قافآلا ّلهأ هتبلغ نايب الإ هدوصقم سيلو

 اذك لعفي نالف" :نولوقي وأ ."ىئزرابي ضرألا هجو ىلع ادحأ ىرأ ال" :لوقي نالف :نولوقي وأ

 لعفي ملو ءطق لوقلا اذه هنع ردصي مل ولو ,مصخلا ةبلاغم ّتقو ةزرابملا لهأ ةئيب نوريشيو ؛"اذكو

 .الصأ لعفلا اذه

 ."يمف نم ةمقللا عزنو ئقنح نالف" :نولوقي وأ

 :صضي رعتلا

 «صاخ لجر لاح ىلإ ءايإلا هنم ضرغلا نوكيو ءاركنم دل اناع امك لاضاللا رق دي أ يضيرعفلاو

 فرع يلا لج لجرلا كلو تايسوسس ةدب مالكا ةيوصغ قت. هزيم لحر لاح ىلع ةيبنلآ وأ

 ل5 يبلا ناكو «ةصقلا كلت ىلإ جاتحيو ءعضوملا اذه لثم يف ركفلا يف ئراقلا قّرغيف «هيلع بطاخملا

 َمَوْإ» :ىلاعت هلوق يف امكو ."اذكو اذك نولعفي ماوقأ ليا :لوقي صخش ىلع ركني نأ دارأ اذإ

 .هيخأو بنيز ةصقل ضيرعت ةيآلا "0 اًرمأ ةَلوُسَرَو هلأ ىَصَق اَذِإٍةئِيؤُم الو ِنِمْؤُمِل ناك
 .هد قيدصلا ركب يبأب ضيرعت "4 علو زك ٍلْضَل او لي اَوإ :ىاعت هلوق يو

 عملا ريوصت ف نم ياك تويم هذه ا 5 دس هدوضلاب دارملا قتلا ريوصت ريظن يأ :كلذ ريظن

 1 ا "ف بارع م ضيع #». ./ا: سي 9



 يلقعلا زاجما نايب تا  سماخلا لصفلا

 .مالكلا ىوحف نوك ردي ال ةصقلا كلت ىلع اوعلطي ملام روما هذه يفف

 : ىلقعلا زاجل

 ةقيقحلا يف هب لوعفمم سيل ام هب لوعفملا لعجي وأ .هلعاف ريغ ىلإ لعفلا كنسي هنآ وق : يلقعلا زاجملاو

 .هدارفأ نم درفو هدادع ف لخاد هنأ ملكتملا ىعّديو ءامهنيب ةهياشملا ةقالعل

 .نيئانبلا ضعب ينابلا نأ عم "رصقلا ريمألا ىي" :نولوقي امك
 ملعأ هللاو «عيبرلا لصف يف ىلاعتو هناحبس هللا وه تبنملا نأ عم "لقبلا عيبرلا تبنأ" :نولوقي امكو
 .باوصلاب

 .ىَواَحَفو واحف ج لئاقلا هيلإ هجّتي يذلا هامرمو هنومضم :لوقلا ىوحف :مالكلا ىوحف



 ... حرشو نآرقلا مظن فئاطل 0 ثلاثلا بابلا

 للاثلا بابلا

 عيدبلا هبولسأ حرشو «نآرقلا مظن فئاطل نايب يف

 لوألا لصفلا

 هيف روسلا بولسأو ميركلا نآرقلا بيترت يف

 ضرتفا لب «لصف وأ باب يف هنم بلطم لك ركذُيِل نوتملا جهنم ىلع ًالصفم اًبوبم نآرقلا لعجُي مل
 لاوحألا تايضتقم بسح مهاياعر ىلإ كولملا هجوي امكف «تابوتكملا ةعومجمك ميركلا نآرقلا

 صخش انفوديف ةريثتك ٌنيمارق عمتجج نح اًرح ملهو. هرختآ ًانامرف نوبتكي نامز دعبو ءًانامرف

 روس هدايغاةناذحل 9 هيف ىلع ةلانخ زم قدللمالا ىلع تلابلا لوقا كلقع كيرف اعرمتج اهلعفو

 :فاورظلا ثابلطتُم بسح- ةروس دعب

 دلحب يف اهلك روسلا تنّود مث ؛ةدح ىلع ةطوبضم ةظوفحم ٌدكُي ىبلا دهع يف ةروس لك تناك دقو

 .فحتصْلاب عومجملا اذه يمسو ءاف5# رمعو ركب يبأ دهع ف صاخ بيترتب دحاو

 ظ :ىوتسلا ميسقت

 :ماسقأ ةعبرأ ىلإ فو ةباحصلا دنع ةموسقم روسلا تناك دقو

 .روسلا لوطأ يه ىلا لّوطلا عبسلا :لوألا مسقلا

 .ًاليلق ديزت وأ «ةيآ ةّنام ىلع اهنم ةدحاو لك لمتشت يلا ىهو َنْوُؤِمْلا :ئناثلا مسقلاو

 .ةئاملا نع اهنأيآ لقت ام يهو :يناثملا :ثلاثلا مسقلاو

 .لصفملا :عبارلا مسقلاو

 اذكهو «نيتملا قايسب اهقايس ةبلغانمل :نيثملا يف ياثملا دادع نم ىه ثالث وأ ناتروس تلخدأ دقو

 .اًضيأ ىرخألا ماسقألا ضعب ف فرصتلا ىرح



 هيف روسلا بولسأو ميركلا نآرقلا بيترت / لوألا لصفلا

 :هض نامثع دهع يف نآرقلا

 اه شويا يسيل اقل اهل بسس وم متنا هلم هلل امد يسم قو
 .رخخأآ بيترت ىلإ نوليمب الو

 :نيمارفلا بولسأ ىلع اهماتتحاو روسلا لالهتسا

 قيرط ةياهنلاو ةيادبلا يف يعور ؛ةمات ةيساقن كولملا نيمارف بولسأو روسلا بولسأ نيب تناك املو

 نايببب اهضعبو ؛ءالمإلا ضرغ نايبب اهّضعبو «ىلاعت هللا دمحب اهّضعب نؤدتبي مهنأ امكف «بيتاكملا

 ىرخأو ةليوط نوكت اهضعبو «ناونع ريغب ةَقْشَو ةَعقُر نوكت اهّضعبو «هيلإ لسرملاو لسرملا مسا

 امك :غليزتتلا ضرغ كايبب اهتطعبو سيسمتلاو دجحلاب روسلا ضعي ىلاعت هللا لّيَعسا كلذك ءةرضت

 اَهَسلْرنَأ ةزوس## :ىلاعت لاقو 0 َنيِفَكُمَلُل ىده ِهيِف َبْيَر ال تكلا َكِلَذظ :ىلاعت لاق

 ."4© اَهَسْضَرََو
 هب ىصوأ ام اذه" و "نالفو نالف هيلع حلاص ام اذه" :نوبتكي امب ُهبْشُي روُّسلا نم مسقلا اذهو

 *” دس ةيلتع ىبقاقتام اذغت" :ةزييييزخلا حلص يف 225 يبلا بتك دقو "نلف

 "74 م يكمل يزعل هَّللَن مب تكلا ل يزنتإ# :ىلاعت لاق اهق" ىيلإ لّيرللاو لسرفلا ركذي اهضعب لهغماو

 ."4 ٍريبَح ريك ْنّدَل ني َتلِصُم َُث ُهْشَياَج تَمكَحَأ ثدتكإل :ىلاعت لاقو
 ةرضح نم مالعإ اذه" :نوبتكي وأ "يلاعلا بابلا نم مكحلا ردص" :نوبتكي ام هبشي مسَقْلا اذهو

 لقرب لإ هللا .لوسر دعب نفل" 06 يبنلا بن دهوب وتو "نأ قدلتقلا دلبلا فاكس لإ ةفالخلا
 ننال 530
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 .تادهاعملاو قئاثولا لالهتسا قف يأ :نوبتكي ا ُهبشي

 ين بن
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 ... أدعبم يف دئاصقلا جهنم ٠ “م4 0 هيف روسلا بولسأو ميركلا نآرقلا بيترت

 "؟َنوقِفَتُمْلا َكَءاَج اَذِإآ8 :ىلاعت لاق امك ؛ناونع ريغب قّفشلاو عاقرلا بولسأ ىلع اهبضعي لهتساو

 "4 َمِل نيل اًيانَيإ» :ىلاعت لاقو ”اهجْوُر ىف َكُلِدَنجَت ىتلا َلْوَق هللا َعِمَس َذَقو# :ىلاعت لاقو

 :روسلا ضعب أدتبم يف دئاصقلا جهنم

 بيبشعلا دئاصقلا ًأدبم يف ةميدقلا مهتاداع نم ناك و ءدئاصقلا يف ىلجتت برعلا ةحاصف تناك او

 ءروسلا ضعب ف بولسألا اذه ىلاعتو هناحبس راتخاف «ةلئاهلا عئاقولاو ةبيجعلا عضاوملا ركذب

 اوف ِتّير'ذلاو# : ىلاعت ؛ تكي 5ارِجَر ترجارلآف ٠ 0 ِتفَتَصلَآَو : انت لاق انيك

 .04 تر
 0 7 يف

 َدَكْنأ ُموجنلا اَذِإَو ٠ تروم نسيشلا اَذإ## :ىلاعت لاقو .*«ارقو تّلِمتحْلاَف

 :نيمارفلا جهنم ىلع روسلا متاوحن

 رماوألا كّسمتب غيلبلا ديكأتلاو ءاياصولا رداونو ؛ملكلا عماوجي مهنيمارف نومتخي كولملا نأ امكو

 عماوجب روسلا رخاوأ ىلاعتو كرابت هللا متح كلذك «اهفلاخي نم لكل ديدشلا ديدهتلاو «ةروكذملا

 .ميظعلا ديدهتلاو «غيلبلا ديكأتلاو مكحلا عبانمو ءملكلا

 :روسلا ءانثأ يف خيلبلا مالكلا للخت
 نم عون ىلع لمتشي يذلا «بولسألا عيدبلا ةدئافلا ميظعلا غيلبلا مالكلاب روسلا ءانثأ يف ىتؤي دقو

 قولخملاو قلاخلا ةبترم نيب نيابتلا نايب أدب :امك «نانتمالاو معنلا نم عون ىلع وأ « حيبستلاو دمحلا

 اذه نيب مث "4 تروُكرفُم ام ريح ُهَلآَ: ”قَطْصأ تريز هِدَبِع لع ْمَلَسَو هل دمتَخ لقط :لوق
 .بولسأ عدبأو هجو فيفا تايأ سمح يف عوضوملا

 قرو وأ بوث نم قش ام :ةقّشلا عمج :ققّشلاو :(جماهيف بتكت يلا قرولا نم ةعطقلا :ةعقرلا عمج :عاقرلا
 نوكي نأ ةداعلاو ءءاسنلا ركذب 55 اهنّسح :هتديصق بّبش :بيبشتلا دئاصقلا .(ثج ى كدريثو كو ًاليطتسم

 .ءاسنلاو بابشلا ركذ هيف نكي مل نإو ءابيبشت رمأ لك ءادتبا يمس مث ,حدملا دئاصق أدبه ق :بييشتلا

 ١ :ريوكتلا © .5و١ :تايراذلا ©*.7و١ :تافاصلا 42.١ :مييرحتلا 6.١ :ةلداحملا ١.  :نوقفانملا ©)

 .65 :لمثلا



 ... تايآلا ىلإ روسلا ميسقت م ئباثلا لصفلا

 سهنب اهمتح 3 "” 4 أوُرك ذأ لدرس َىَبَي# :هلوقب ةرقبلا ةرومس 55 ِق ليئارسإ ب ةمصاخم أدبو

 8 #َ 2 ص

 .ةغالبلا يف اميظع اناكم لَتْحَي امب اهؤاهتناو ةملكلا هذمب ةحاحملا ءادتباف ءمالكلا اذه

 حضني ”ملَسإلاهَّلاَدنِع ريدان :هلوقب نارمع لآ ةروس يف باتككلا لهأ عم ةصاخملا أدبو

 ناكلا لصفلا

 ديرفلا اًهولسأو «تايآلا ىلإ روسلا ميسقت يف

 ىلإ دئاضقلا نومسقي اوناك امك :تايآلا ىلإ اهميسقتب روسلا رثكأ يف ىلاعت هللا ةثنس ترجح دقل

 .تايبآلا

 :تايبألاو تايآلا نيب قرفلا

 الإ ؛عماسلاو:ملكتملا سفن ذاذتلال دّشنُت نيلا :دئاشن امهنم الك نأ :امهنيب قرفلا يق لاقي انم ةياغو

 تايالا ءانب و «ءارعشلا هنم اهاقلتو دمحأ نب ليلخلا اهنود يلا يفاوقلاو ضورعلاب م تايبألا نأ

 مهيفاوقو ,مهليعافتو نييضورعلا ليعافأ ىلع ال ءايعيبط اًرمأ ناهبشي (نييلامجإلا ةيفاقلاو نزولا ىلع

 تب ,وُلتتا) : را وحلا .( 2 ماقم ما تبي اك لا لش تحاصف) ةغالبلا يف اًميظع ناك لتحاو هلزنو هلح :اناكم لتحا :لكحُي

 ام :ةديشنلاو «ديشنلا عمج :دئاشن .لصفلا رخآ يف رثكألاب ديبقتلا ةدئاف: ىلع كنقتتس :ووسلا رثكأ يف ..(ت

 .هتوص هب اعفار هأرق :رعشلا دشنأو (لمث تس زاوآ دنلب رقتاس كح كار و" لج رعش شارت ءانا#) نييحلتلا عم توصلا هيف عفري

 وأ ؛تيبلا يف ةملك رخآ :ةيفاقلاو «لتخملا نم نزتملا هب رهظي يذلا رعشلا نازيم :ضورعلا :يفاوقلاو ضورَعلاب
 ىلع ليللا لوطأ ام" :الثم تلق ولف ؛نكاسلا لبق يذلا كرحتملا عم هيلي نكاس لوأ ىلإ هيف نكاس رخآ نم يه

 ؛بدألاو ةغللا ةمئأ نم يديهارفلا دمحأ نب ليلخ وه :دمحأ نب ليلخلا ."مني مل" ةيفاقلا تناك "مني مل نم

 ليعافألا :مهليعافت .ه 17.ةنس يفوتو هه ٠٠١ ةنس دلو «هيوبيس ذاتسأ وهو ؛ءضورعلا ملع عضاوو
 ءازجألا ةيقبو «نتالعاف «نكلعافم «نليعافم 56 :ةعبرأ يهو ءرعشلا اهنم فلأتي يلا ءازجألا ةلثمأ :ليعافتلاو

 .اهنم ةذوحخأم
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 ... تايآلا نيب كرتشملا رمألا م١ ظ ... تايآلا ىلإ روسلا ميسقت

 .يحالطصاو يعانص رمأ يه ّيبلا ةنيعملا
 :تايبألاو تايآلا نعي كل رقما رمألا

 وللا كلط لدي مث - دئاشنلاب ماعلا رمألا كلذ ربعنو - تايبألاو تايآلا نيب كرتشملا رمألا حيقنت امأو

 .قيفوتلا ىلو هللاو ءليصفت ىلإ جاتحي كلذ لكف - لصفلا ةلزنمب كلذو - تايآلا يف امي مزتلا با

 ريجاوألاو, «ةافقملا ةتوقوملا دابصتلا قت انيقوذي كراتفا ةسيلسلا ةرطفلا ,نأ ؟لاجالا اذه ليصفتو

 نأ دجو ءةوالحلا كلت كاردإ ببس يف دحأ لمأت اذإو ةيوضعو ةالاح اهاثمأو «ةليمحلا ةقئارلا

 رخآ مالك ىلإ اًرظتنم اهلعجيو ءاضعب هضعب قفاوي يذلا مالكلا يف ةصاخ ةذل قّرذتت بطاخملا سفن
 رمألا ققحتو .هئازجأ نيب ماجسنالاو قفاوتلا كلذ عم ّرخآلا تينلا كللذا دعي تفس اهلك هلكت

 ةثالث ةذللا تداذزإ .ةدحلاو ةيفاق قف نيكر تشم ناقيبلا ناك الو «كلذ دنع ةذللا تفغاضت ءرظتنملا

 ةجرمألا ٌباحصأو ءاهيلع سانلا رطف ةميدق ةرطف رّسلا اذهبي تايبألاب ذاذتلالاو عتمتلاف ءاهفاعضأ

 .كلذ ىلع نوقفتم ةلدتعملا ميلاقألا لهأ نم ةميلسلا

 اذكو «تايبألا نم تيب لك يف ءازجألا قفاوت يف ةنيابتم موسرو ةفلتخم بهاذم كلذ دعب تثدح مث

 دونهاو «؛ليلخلا اهنيب لوصأو طباوض مهدنع برعلاف «تايبألا نيب ةكرتشملا يفاوقلا طورش يف

 نم ًاعضَو رصع لك لهأ راتخا اذكهو «ةيرطفلا مهُّتيرقو ةيوغللا مهتقيلس هب مكحي ًانوناق نوعبتي
 .كلاسملا نم اكل اوكلسو ,عاضوألا

 :موظنملا مالكلا فلتخم نيب كرتشملا رمألا وه ّيبيرقتلا قفاوتلا
 رشتتملا رّسلا انلمأتو ءاكرتشم اًعماج اًرمأ ةفلتخملا بهاذملاو موسرلا هذه نيب نم عزتنن نأ اندرأ اذإو

 ناكم نلعتفمو ليعافم :نولمعتسي برعلا نأل ؛ريغ ال يبيرقتلا قفاوتلا وه هنأ اندجو ءاهيف لماشلا

 .اهيلع لبج ىلا هتعيبط :ناسنإلا نم ةحيرقلا :مهتحيرق .نزولا ناكرأ :ءازجألا .سنجلا ةلزنمب اذهو :دئاشنلاب

 .يئاكح بارعإلا :ليعافم .اهيلع نوكي يلا ءيشلا ةئيه :عضولا :عاضوألا



 .. يبيرقتلا قفاوتلا م ظ ... تايآلا ىلإ روسلا ميسفت

 هناركت هك برض ةقفاوم نولعجيو «ةدعاقلا ( قفو .ن ل لدب 55 نوربتعيو « 5958

 وشحلا يف ةريثك ٍتافاحز نوزّرجيو ءاّمهم اًرمأ رخآ تيب ضورعب تيب ضورع ةقفاومو ءرخآ تيب

 .ةنجهتسم مهدنع تافاحّرلا نإف «سرفلا ءارعش فالخب

 :مبجعلا ءارعش.فالتع "اريفم" رخآلا تيبلا قو. "ارويق" تيبلا.ق ةيقاقلا نوك ثنرعلا نسحششم قالذكو

 ع ءارعشلا فالخي ءدحاو مسق نم ”لزان" و ”لحاد" و "لصاخ" نأ برعلا ءارعشلا ىري اذكهو

 رخآلا :ضفصنتلاو ءودصلا ق اهفصت نوكي كييح تييبلا يّرطش نيب ةدحاو ةملك عوقو كلذكو

 .مجعلا دنع ال ؛برعلا دنع حيحص ٍرَجَعلا
 ئبيرقتلا ,قفاول وتلا وه يسرافلاو يبرعلا موظنل ملا مالكلا نيب كرتشملا عماجلا رمألا نأ :لوقلا ةكلذفو

 .ىقيقحتلا قفاوتلا ال

 اضيأ يهو «تانكسلاو تاكرحلا ةظحالم نودب فو هرحلا ددع ىلع مهرعش ل ازوأ دونملا عضو دقو

 اقفاوتم اًمالك امب نوذذلتي لا مهاديرغت يف نوراتخي ةوادبلا لهأ نسعي انعمس دقو «ةوالجو هذ حن

 .دئاصقلا لثم افودشنيو - اهيلع ديزي ىرخأو «ةدحاو ةملك نوكي ةرات - افيدر وأ ىبيرقت قفاوتب

 .موظنملا مهمالك يف صاخ بولسأ موق لكلو ءاهب نوذذلتيو
 د ىد5ة43 5 ةوينوا ا 5 7 5 [ عريف 3 0006 - * ينص

 مهدي رعن نيناوقف قى مهف التحخا قمحو «تامغنو ٍناحلاب ذاذتلالا نع ممالا قافتا عفو ادذحهو

 ءايعتشو, اناوصأ اهتم اوطيتشساو «"كاناقملا" انقومس كاني, نم اًددع نوينانويلا عضو دق
 - ذه

 ع لوألا عارصملا ن رم ريخألا ءزخلا وه انه ضورعلاو «تيبل نيم قلاقلا عايش نم ريخخألا ع وحلا :برضلا :برض

 ردصلا نيب ةعقا ولا رحبل رحبلا كاك رأ :وشحلا .فيقثلا وأ ' ةيفخلا 1 تيما يان قضم رييغت :قفاح دل :تافاحز . 974

 توبلا نم لوألا عارصملا :ردصلا :ردّصلا .هحبمتسا :هنحجهتسا : ةنجهتسم ا ةيشرتل رضلاو عادتبالا نيبو «ضورعلاو

 دنع فيدرلاو :افيدر .هي ب رطو ءانشلاب دج عز :كاسنإلاو رئاطلا رع :مهاديرغت . هته ناثلا عارصملا :رجَعلاو

 .ناحلأب دّرغو اهيف بّرط :هتءارق ف نحل :مهنيحلت .ةيفاقلا دعب تيبلا رخآ يف ّىأت ةلقتسم ةملك :محعلا



 ... ميركلا نآرقلا ةاعارم م ... تايآلا ىلإ روسلا ميسقت

 ل وف رعي ال نيدلا مهنم ةوادبل لهأ انيأر دقو :تناَمْيعَل اينم اوعّرفو «تامغن ةتس دونها دو كاللقو

 هل اوطبضي نأ دود نم هب اونغتو هنيحلتو مالكلا فيلأتل مهتقيلس بس ًاونظفت .نيحلطصملا نيده

 .تنايكزحلا هلا ورصتيو كايلكلا

 ضرغ الو ؛يبيرقتلا ق ٍةفاوتلا ى وس َُك سشملا رمألا دحب م ؛«تاظحالملا هله دعب سدا ان اذإو

 قوذلا بجي الو ؛ةلوصوملا 55د يفاوقلا ليصافت يف هل مه الو «يلامجإلا عرتنملا كلذب الإ لقعلل

 .هليدمو رحب ١ ليوطب هل ةقالعالا و عةصلاخلا ةبوذعلاو ةضحن ا ةوالخلا كلت الإ ميلسلا

 :كرتشملا يلامجاإلا نسحلل ميركلا نآرقلا ةاعارم

 كلذ: ىلإ رظع «قّيطا ةضبق نما قرلحلا قاستألا بطاح نأ <: ةمردق كلح - قالخلا فارأ امل

 موف دود موق دنع ةنسحتسم بلاوق ىل 1 رظني ملو ةابسحف كل ضيم لامجلاو يلامجإللا يسع

 «كرتشملا رسلا و طيسبلا لصألا كلذ ظحالل ع ةييعدكلا جهنم ىلع ملكتي 9 قللللا قللاه انش امنيحو

 :واوطالاو راوذألا ريغتب ةريهتملا نيتاوقلا هله عاري ملو

 يئفلا لامجلاو يلامجإلا نسحلا كلت ليصحتو ؛لهجلاو رْجَعْلا وه ةيحالطصالا نيناوقلاب كسسمتلا ئبمو

 ل ويسلا مالكلا عيضي الو داجنألاو داهولا يف نايبلا ريغتي ال ثيحب - دعاوقلا كلت طسوت نودب

 5 , ارح أ نقسلا كنلذ ىلع ىلاعت قحلا ناي رج نم عرتنأ انأو محفمو رجعم - لابطاو

 - 0 م : : 20 م و

 :ةلوصوملا ةفدرملا يفاوقلا .جاتنتسالاو مهفلا يف لاقتنالا ةعرس :سديللا ...نإتلار :ةَمّيحت «لار :ةمخن :تاّمّيَغن

 ناك نإ يوّرلا مث ؛عابلا اهيِوَر ناك اذإ :ةيئاب ةديصق :لاقي ايش هيلإو (ةديصقلا هيلع ئ 0 يذلا فرحلا :ي ورا

 لإو ةفدرم ةيفاقلاو «فدرف غل وأ دف هقبسس نإف «ةقلطم ةيفاقلاو قلطمف الإو «ةديقم :ةيقاقلاو غليقمف انكاس

 حيلملا هجولل نيأ نمو" :ةلوصوملا ةفدرملا ةيفاقلا لاثمف «ةلوصوم ةيفاقلاو ءلصوف لصف الب ةنكاس ءاه وأ َةَدَم ةقحسل

 فلأ لصولاو عوأو فقذرلا "ناوحإ ٌموقلا انلقو' :اذكو ءابلا لبق واو لصولاو «ءءابلا رخخآ يف واو فدرلا :" ؟يولد

 نإ يأ :محفمو زجعم .عفت رم لا ناكملا ةدكعت عمج دامنألاو ؛ةضفخنملا ضرألا :داجنألاو داهولا .(ةرئادلا طيحم)

 نودب هلامكب يلامجإلا نسحلا كلذ ليصحت ىلع ردقي ال هنإف .هلهجو ناسنإلا رجعل ةيفرعلا نيناوقلا ىلإ جايتحالا
 ةيحالطصالا نيناوقلا كلت ىلإ هل ةجاح الف ءءىش لك ىلع رداق ىلاعت هللا نكلو «ةينفلا دعاوقلا كلت طسوت

 .سانلا فئاوط مالك نيب كرتشملا لامحلا كلذ ليصحتل



 ... يسفنلا دادتمالا ْ م 3 تايآلا ىلإ روسلا ميسقت

 ؛ديدملاو ليوطلا رحيلا ال نسفنلا دادتما روسلا رثكأ يف ىغار دق ىلاعت هنأ :ةدعاقلا كلتو ةدعاق هنم

 .ةيفاقلا نف َدعاوق ال ةَّدملا هيلع رقتست امبو ؛ةّدملاب سفنلا ًعاطقنا لصاوفلا يف ربتعا كلذكو

 .يلاثلاب ركذُي امل ممسلا ئراقلا قلّيلف اليضفتو اطسب يضتقت اًضيأ ةملكلا هذهو

 :نآرقلا يف نزولا وه ىعيبطلا ىسفنلا ةادقمالا

 هريصقتو هديدمت ناك نإو ؛ناسنإلا يف يعيبط رمأ هنم هّجورحخو موقلحلا يف سفنلا لود نأ ملعا

 دجي سفنتي امنيح ناسنإلاو .دودحم دادتما نم هل دبالف هتّيجس ىلع كرُث اذإ هنكلو .هرودقم نم
 سفنلا دعا لإ رطضيو «نمآلا ردا ىف ايل عطقي ىح «اكردع طاشلا كلذ لعتشي مت :ظافنلا

 .جزاطلا ديدجلا

 ءثالث وأ نيتملك ناضل كيب ةلرعقم رادقع ردشعو مّهبم ٍدحب دّدحم رمأ دادتمالا اذهو

 ةداير لاو لي :تالث وأ نيملغ ةدايز دخلا نع هجرحُي ل كالذقو عيرلاو ثلقلا ردك ناصتقتا لو لب
 ناكرألا ضعب مدقتب هيف حماسيو .بابسألاو داتوألا ددع فاالتحا هيف عسيو ,عبرلاو ثلثلا ردق

 :ماسقأ ةثالث ىلع هم انزت ىسفنلا ٌدادتمال اذه لعُجف

 ريصقو (؟) .طسوتمو (5) ليوط )١(
 .ءاسنلا ةروس وحنف :ليوطلا امأ ١-

 .ماعنألاو فارعألا ةروس وحنف :طسوتملا امأو -1

 .ناحخدلاو ءارعشلا هرومسس وحنف :ريصضقلا امأو با“

 .سافنا عمجلاو .(ىتاس) سفنتلا ةلاح يتخعا ىف نه ج رخو لخدي حير - ءافلا حتمب حي :سفنلا

 نإو «قورفملا دتولا وهف "لوق" يف امك نكس نإف ءنكاس اهثلاث وأ اهيناث فرحأ ةثالث :دتولا :بابسألاو داتوألا

 ىمسيو "مل" وحن نكاس امهيناث «نافرح :ببسلاو ؛عومجملا دتولا وهف "ىلع" يف امك اهرحخآ نكسو ءاهطسو كرحت

 .مهليعافتو نييضورّعلا ليعافأ :ناكرألا .رأ مل ف "رأ" :وخحن «ليقث ببس وهف ءنيكر حتم اناك نإو ءافيفح اببس



 ... سفنلا ةمتاخ مه ... تايآلا ىلإ روسلا ميسقت

 :نآرقلا يف ةيفاقلا ىه ةَّدملا ىلع سفنلا ةمتاح

 ءارارم اتداعإ نم عبطلا ذذلتي ىلا ةعستملا ةيفاقلا يه ءفرح 1 ةدِمتعملا ةَّدملا ىلع سفنلا ةمتاخخو

 فرحلا كلذ ناك ءاوسو ."ءاي" وأ "واو" رخآ عضوم يفو ؛"افلأ" عضوم يف ةّدملا كلت تناك ولو

 "ميقتسم" و "نينمؤم" و "نوملعي"ف "افاق" وأ "اميم"رخآ عضوم يفو ؛"ءاب" عضوم يف ريخألا

 .ةدعاق ىلع اهلك "باسع"و "قاؤفأو ةرابنأو "دينو 'جيرم"و "جورخ"و «ةقفاوتم اهلك

 :ةيفاقا اًضيآ ةملكلا رغآ ىف قلألا قاوم
 افلتخم ىورلا فرح .ناك ولو «ةذل اقداعإ يف ةعستم ةيفاق ةملكلا رخغآ ىف فلألا قوحل كلذكو

 يصب" ثلاث عضوم يو ؛نيدح" رعنآ عضوم يو "رك" عضوم يف لوقي
 لئاوأ يف عقو امك "مزتلي ال ام مازتلا" :ليبق نم ناك «يورلا ةقفاوم ةروصلا هذه يف مثلا نإف

 .ناقرفلا ةروسو ميرم ةروس

 :ٍةذل ديفم ةلمجلا ةداعإو دحاو فرح ىلع تايألا قفاوت

 ةروس يف "نونلا"و «لاتقلا ةروس يف "ميمل" فرحك ءدحاو فرح ىلع تايآلا قفاوت كلذكو

 .ةوالحو ةذل ديفي نمحرلا

 ؛رمقلا ةروسو: «ءارعشلا ةروس .يف عقو امك ذل يقم هالكلا نم ةفئاط دعب ةلمج ةداعإ كلذكو

 .تالسرملا ةروسو ؛نمحرلا ةروسو

 :اهلئاوأ نم ةروسلا رخخآ لصاوف فالتتخا
 'اًده"و "اذإ":لفم «مالكلا ةفاطلب اًراعشإو «عماسلل اًطيشنت اهلئاوأ ةروسلا رحآ لصاوف لّدَبُت دقو

 لا "”نيدجاس"و ”ةيبط" :لثمو «ناقرفلا ة ةرووس رخخأ ْق <

 اناناس" ؛لفنو ةهرع ةوويس.ر آف

 يعابشإ فرح وأ «نيونتلا نم لدب وأ «نيونتلا نم هنم ىثتسا ام الإ «تيبلا رآ عقي فرح لك :يورلا

 دمت لبث ىرور ضاري سوكسج ايل _رسولسا :خلإ مازتلا .كلذ ىلإ امو ءةكرحلا نايبل بولحب



 لصاوفلا يف نآرقلا جهنم م5 هدم ةقيانألا ىلإ هرج

 امك ؛اهنع ةفلتخم تءاج روسلا هذه لئاوأ ف لصاوفلا نأ عم ء«"ص" ةروس رحآ يف "نيرظنم"و

 ,روسلا رك قف ادهم اههمع ريبعلا ىشم ةاذللا ةيفاقلاو نزولا لمح 7 ,ىفخي ال

 9 * | َ م11

 ةينثا وأ هللا ءالآ :تابب اهبق ةلمححبا لصو الإو «اهبف ةيفاقللا احنابج ةيآلا رعآ ىف .ظقللا ناك" نإ

 اَمِب هلا َناَكَوم # اًميِكَح اًميِلَع ُهَّللأ_تراكول © ٌريبخلا مكحلا َوهَوإ» :لوقي امك «بطاخملل

 ِتَيآَل كلِلَذ ىف ّنِإ» 4 بَبَلألا ىْوُأَل سْيَآَل َكِلَذ ىف نإإ» ؟َنوُقَكَ مخلل ميغ َنوُلَمْعَت

 عةرات ريخأتلاو مدقتلا لمعتسيو ن 4 اييعن ف اسف :لقم «عضاوملا هده لثم يف بطل دقي

 عابس 8 "1 َنيِييِس روُطَو# «سايلإ ِق ")4 نيس باي لإ : لغم :ىرخأ هداي او بلقلاو

 :سكعلاب و ةويصقلا د تايآلا عم ةليوطلا ةيالا يف ريسلا , 7 ال ا شبا - ا

 ةيآلا يف هركذ رركتل وأ ءاّرئاس ًالثُم هنوكل - ناسللا ىلع هّتلوهسو مالكلا ماجسنا نأ :انهه ملعيلو

 .ريصقلا مالكلا عم انوزوم ليوطلا ًمالكلا لعجَي -

 :ىلاعت هلوق وحن «؛مالكلا يف ةبوذع ديفي وهو («ةيلاتلا رقفلا نم َرصقأ لّوألا رقفلاب ىتؤي امر
1 

 رمضي ملكتملا نأكف 94 ةوكلساف اًعاَرو نوعتس اهعرذ ةلسلس قرع ا ميجا مث : هولغف 5

 .ةفك يف اهدحو ةئلاثلا ًةرقفلاو ةفك يف ةيناثلا عم ىلوألا ةرقفلا نأ :مالكلا اذه لثم يف هسفن يف
 ع

 ثاللثلا مئاوقلا تاذ ةياللا

 َنيِذْلأ امأَف ُهوُجَو ُدَوْسَتَو ُهوُجُو ضَيِبَت َمْوَيإ» :ىلاعت هلوق وحن ثالث مئاوق تاذ ةيآلا نوكت ارو
 .ةليوط انك وبسحتيف ةيناثلا عم ىل وألا ن ولصي ةماعلاو (*ةيآل عوج تضنلا قيللا امو عةيآلا تدوس

 رم ةفكلا :ةفك .مظتنا :مالكلا مجسلا :ماجسنا ف ىلع ةدمتعملا ةدملاو (يبيرقتلا قفاوتلاب يق :امهنع

 او قاوتاوملا هيف لعجي امه نا زيملا

 19 1١- ١٠ه :نارمع لامر .,”5-* ٠ :ةقاحللا نر .؟ :نيعلا(© .٠*١ :تافاصلاا) .ه5 :ناقرفلا()



 نيتلصافلا تاذ ةيألا ماب ... تايآلا ىلإ روسلا ميسقت

 :ةيتلضافلا تاذ ةيألا

 :وحن ءاضيأ تيبلا يف كلذ نوكي امك ةدحاو ةيآ يف نيتلصافب ىلاعتو هناحبس ءىجي دقو

 ممه يف رهدلاو ءمرك يف رحبلاو فرش يف ردبلاو ءيفرتث يف رهرلاك

 :راصقلا تايآلا عم ةيا لوطا 1 هلا فقل 0 1

 يذلا مالكلا نسح عضو ول هنأ :هيف رسلاو «تايآلا رئاس نم لوطأ ةدحاولا ةيآلاب ءيجي دقو

 يذلا مالكلا نسَح عضوو .ةفك يف ةيفاقلا وه يذلا رظتنملا رمألا كادجوو نزولا براشت نع أشن

 ةرطفلا مجرب «ىرخا ةفك 2 ةرف ريغتلا قوحلا هي مالكلا عبط ةقفاومو ءادألا ةلوهس نم أشن

 . يناثلا راظتنالا يف قحلا ىف «نيراظتنالا دس م ىنعملا بناج ةميلسلا

 :روسلا ضعب يف ةيفاقلاو نزولا كلذ عاري م 207 ل 59 رو

 لحأل وه امئإف: كلذ ىلغ روسلا رثكأ يف ترج دق ىلاغت هللا ةنس نأ :ثحبملا ةحتاف يف انلق اه امأو

 نع ةيورملا عاسستلا ةرفاسم تورم لق كلعلو ةقاوكيطا لاثمأو ءابطخملا طخ جهنم ىلع مالكلا

 نودب برعلا لئاسر جهنم ىلع روسلا ضعب يف مالكلا عقوو ءاهيفاوق تمهفو *انهؤ ةشئاع انتديس

 .ماتتخمالا ىلع اينبم نوكي ءيشب مالك لك متخي هنأ الإ «سانلا ةرواحم لثم ؛«ءيش ةياعر

 طاشن لحمضيو «سفنلا هيلإ يهتني عضوم يف فقولا وه برعلا ةغل ف لصألا نأ :انه ٌرسلاو

 هاه « ادد هنن 5 5 ندعو م نام ع 52 8 5 0

 اوقرغأ ْمِنِيِطَح امم" :ىلاعت هلوقو /١7(2 :نمحرلا) "نيبرغملا ٌبَرَو ٍنيقرشملا ٌبَر" :ىلاعت هلوقك :ةدحاو ةيآ يف
 يف ةدربلا ةديصقلا نم رعشلاو :مّمِه يف ١5(. :حون) "اًراَصنأ هللا نوُد نم م أوُدَجح ْرَلَف اًرات أوُلِجْدَأَف
 مركلا يف رحيلاو ء«فرشلا يف ردبلاو ؛ةفاطللا ف رهزلا لثم هو هنأ :ئعملاو «ةموعنلا :فرتلاو 85 ىببلا فصو
 .اهلبق امم لوطأ اهنإف ؛*١ رثدملا ةروس يف امك :تايآلا رئاس نم لوطأ . ءيشلا ىلع مزعلا يف رهدلاو

 .حلإ ءادألا ةلوهس نم اندنك يذلا مالكلا ٌنيسح حجج رت نوعي : ىنعملا بناج

 8 :ص يراخبلا حيحص *



 ... ةسمخلا مولعلا يف راركتلا هجو 000864 0 ثلاثلا لصفلا

 ةروص يف مالكلا لكشت اذه لجأ نمو ةّدملا ىلع سفنلا ءاهتنا فقولا لحم ف نسحتسملاو «مالكلا

 .ملعأ هللاو «بابلا اذه يف زجاعلا ىلع ىلاعت هللا حتف ام اذه «تايآلا

 :ةديدججلا يناوقلاو نازوألا رايتخا هجحو

 نيغو هءارعشلا: دنع تايم انه :يذللا ةيفاقلاو نوولا كلتا للاعتو هناحبس رضي ل اال :اولأس -كإو
 ْ ؟!قح نع ذلآ

 ةيفاقلاو ءنزولا نم بولسأ عادبإف ءانملس ولو «ناهذألاو ماوقألا فالتخاب فلتخي ذلأ امهوك :انلق

 ص هتوبن ىلع ةرهاظ ةيآ - يمأ وهو هو هللا لوسر ناسل ىلع

 دنع روهشملا فورعملا رعشلا وه هنأ رافكلا بسحل اهيفاوقو راعشألا نازوأ ىلع نآرقلا لزن ولو

 زاربإ نول هاحي نيح باّتكلاو ءارعشلا نم ءاغلبلا نأ اك ةدقاف نابسحلا كلذ نف | ونجَي و (برعلا

 نم له" :نوّدحتيو «ةديدج ةعانص نوطبنتسي داهشألا سوؤر ىلع مهفارقأ ىلع مهئاححرو «مهتيزم

 رهظت ملا معدقلا طمنلا ىلع ءالؤه ىرح ولو "؟يوحن ةلاسرلا بتكيو «يلثم رعشلا ضرقي لحر

 .نيعرابلا نيققحملا ىلع الإ مهتعارب

 ةيلاقلا لصفلا

 اهنايب يف بيترتلا مدعو ةسمخلا مولعلا يف راركتلا هجو يف
 ىلاعتو هناحبس فتكي مل ّمِلو ؟ميظعلا نآرقلا يف ةسمخلا مولعلا بلاطم تونررك اذا ةاولآاس كا 41)

 :نيمسق ىلع عماسلل هتدافإ ديرن ام نإ :انلق

 ءهاكتنالا نع امكت ئردي ال يذلا بطاخملاف ؛ملعي ال ام ميلعت درحب كانه دوصقملا نوكي نأ :لوألا

 .اًمولعم هدنع لوهجملا كلذ ريصي مالكلا اذه عم اذإ ,هلقع هكردي ملو

 .لإ عادبإ :انلقل سانلا فئاوط عيمج دنع اقلطم ذلأ مهيفاوقو ءارعشلا نازوأ



 ... ةسمخلا مولعلا يف راركتلا هجو 0 8 ثلاثلا لصفلا

 عةمات ةذل هب ذذلتيل ةكرادملا هتوق يف ملعلا كلذ ةروص راضحتسا ٌدوصقملا نوكي نأ :ىئاثلاو

 قح اهلك ىوقلا ملعلا كلذ نول بلغيو «ملعلا كلذ يف ةيكاردإلاو ةيبلقلا ىوقلا ىّنفتو

 راركتلا بحنو «ةديدج ةذل ةره لك دحنف ةهانعم ةاتملع يذلا رعشلا رركتا امك دي خيضتت

 .ةدئافلا هذه لحأل

 مولعلا ثحابم نم دحاو لك ىلإ ةبسنلاب نيروكذملا نيمسقلا ةدافإ دارأ ميظعلا نآرقلاو

 مولعلا كلتب سوفنلا غابصنا دارأو «لهاجلا ىلإ ةبسنلاب ملعي ال ام ٌميلعت دارأف ؛ةسمخلا
 ؛راركتلا اذه اهيف عقي مل هنإف ,ماكحألا ثحابم رثكأ الإ مهللا ءملاعلا ىلإ ةبسنلاب اهراركتب

 .اهيف ةبولظم ٌريغ ةيناثلا ةدافإلا نأل

 .مهفلا درجممي فتكي ملو ءاهنم راثكإلاو ةوالتلا راركتب ىلاعت هللا انرمأ كلذ لحألو

 راركت لاوحألا رثكأ يف راتحا هنأ :قرفلا نم ردقلا اذه راركتلا عم ىلاعتو هناحبس ىعار نكلو

 ررك ولو «ناهذألا يف دلأو ءسوفنلا يف َمقوأ نوكيل ؛ديدج بولسأو ةّيرط ةرابعب بلاطملا كلت

 عونتو ريباعتلا فالتحا ةروص يف امأو «هنورركي يذلا درولاك ناكل دحاو ظفلب ىلاعتو هناحبس

 .بلاطملا كلت يف هرسأب رطاخلا قّمعتيو ءنهذلا ضوخيف بيلاسألا

 هللا َءالآ ركذيف «بيترتلا عاري ملو «ميظعلا نآرقلا يف بلاطملا هذه ترشن اذامل :اولأس نإو (0)

 ؟رافكلا عم لدجلاب اديب م ءايليكيف هللا ًمايأ ركذي مث ةأهقح وست و ال وأ

 .ةمكحلا وه باوبألا هذه يف مكاحلا كلو «تانكمملا عيمجب ةطيحم تناك نإو ىلاعتو كرابت هللا ةردق نإ :انلق

 :ىلاعت هلوق يف ريشأ ئعملا اذه ىلإو «نايبلا بولسأو ناسللا يف مهيلإ ثوعبملا ةقفاوم يه :ةمكحلاو

 014 ةرَعو ؟ئمجتأ دُسَياَء تَلِصُم اكول اوُناَقَل»
 تافّلؤم نم الو «ةيهلإلا بتكلا نم ال باتك يأ نآرقلا لوزن تقو ىلإ برعلا يدل نكي ملو

 :يدرو تأرق :لاقي «رك ذلا وأ نآرقلا نم بيصتنلا يأ ةفيظولا :درولاك

 .54 :تلضصف(١)



 ميركلا نآرقلا زاجعإ هوجو < عبارلا لصفلا

 ءاذه نم بير يف تنك نإو - هفرعي نكي مل مويلا نوفنصملا هعرتحا يذلا بيترتلا نإو ؛رشبلا
 3 هنقف قو رافلا مع بسقف روا 12 معركلا يلا لفاستي أ | رثاو َنْيمَرْضخُملا عا رعبشلا دئاصق لّمأتف

 يف اوعقول نايبلا قئارط نم هنودهعي “7 ام ريغ ىلع مالكلا ءاج ولف «ةقيقحلا هذه كل َحِضَتِ

 راركتلاو راضحتسالا عم ةدافإلا وه دوصقملا لب «هنوملعيال ام ٍةدافإ درحب دوصقملا نكي مل :اضيأو

 .ةروص متأو هجو ىوقأب بترملا ريغ يف ىععملا اذه رفوتيو

 ١١ لا ا

 0 ا 35
 مكركلا نا رقلا زاجعإ هوحج و

 ؟عركلا ثآرقلا َْق زاجعإإلا هجو وه ام 1 لاس كإو

 :ةريتك مركلا رفا يف ز اهغلالا ةوصوب نأ رهان قمت قذلا :انلق

 عم اهيف
 جلال

 مهبيلاسأ ريغ بولسأ َعادبإف ءاهاوس بولسأ عادبإ ىلع ةردق مهدنع نكي منو «ةعبرألا فانصألا ع 1 ا : ع 8 3 0 ا 5 ع 1 5 32

 هذه: ريغ نوفرعي اونوكي 1 عا رناخللا لئاسرلاو بطنخلاو دئاصقلا يهو الأ ,مهنارقأ

 .زاجعالا نع 25 يمألا يببلا ناسل ىلع

 نودب ةقبابسلا بتكلا قديس هجو ىلع ةقباسلا للملا ماكحأو ةيضاملا صصقلا نع رابخإلا :اهنمو

 لتحل خف "1

 .ديدج زاجعإ رهظ رابخإلا كلذ قبط ىلع اهنم ءيش دجو امّلكف «ةيتآلا ل |اوحألاب رابخإلا :اهتفو
 ؛نيلوألا برعلا دعب انتج ذإ نحنو ؛رشبلا رودقم نم تسيل ىلا ةغالبلا نم ايلعلا ةجردلا :اهنمو

 فرعيل ركذلاب مهصخو :مالسإلا يف ءيشو ةيلهاجلا يف هرمع نم ءيش ىضم يذلا :مرضخملا :نيمرضخملا
 :نارشلا ل ل ووزن تقو انين رعْلا تفياسأ



 ميركلا نآرقلا زاجعإ هوجو 08 عبارلا لصفلا

 ةلْزَجلا ٍتاملكلا لامعتسا نأ وه «هملعن يذلا َردقلا ّنكلو ءاههنك ىلإ لصن نأ عيطتسن ال

 يأ ف هلغم دجن ال ,ميظعلا نآرقلا يف كلذ دحب امك «فلكتلا مدعو ةفاطللا عم ةبذعلا تابيكرتلاو

 ئارعتشلا نم ةرهملا - ىقبي امك - هكرذي ىقوذ رمأ اذهو «نيرخأتلاو نيملقتملا دئاصق نم ةليصق

 .ةماعلا هقوذتي الو

 عضوم لك يف بلاطملا ىسكُت رافكلا عم لدجلاو «ةثالثلا ريكذتلا عاونأ يف نأ ملعن كلذكو

 :هليذ نح لواطتملا دي رّصقت «افيرط اًديدح اًسابل ةروسلا بولسأ تسح

 ءارعشلاو دوهو فارعألا ةروس يف ءايبنألا صّصق داريإ يف لمأتيلف دحأ ىلع كلذ كاردإ رّسعت نإو

 .قرفلا-هلا لجعل «تايزاذلا قف اهسقن ضصصقلا هدج ارقيل م «تافاصلا قف اهيلإ اركتيل م

 بولسأب ماقم لك يف كلذ ركذي دقف «نيعيطملا ميعنتو ةاصعلا بيذعت ركذ ف لاحلا كلذكو

 مالكلاو ؛ةديدج ةروص يف ماقم لك يف ىلجتي ءضعب عم مهضعب رانلا لهأ مصاخت اذكهو ,ديدح

 .لوطي اذه يف

 تاراعتسالا لامعتساو «ىناعملا ملع ف ةليبصش يذلا لاحلا ىضتقم هيا نأ اًضيأ ملعن كلذكو

 هذه نولهجي نيذلا نييمألا نيبطاخملا لاح ةاعارم عم نايبلا ملع اهايبب لفكت ىلا تايانكلاو

 نآرقلا يف بولطملا نأل كلذو ؛ميظعلا نآرقلا يف دحوي امم نسحأ كلذ لك روبصتي ال .«يتاغانصلا

 ذيع ةموهشم ةقئار هكا ءنانلا نم دجأ لك اههرسي لا ةقورفملا :تايطاعللا' ى 2 ةوبا نأ مركلا

 لك ىلع هللاو ,رشبلا رودقم نم سيل نيّدضلا نيب عمجلاك رمألا اذهو «ةصاخلا دنع ةيضرم «ةّماعلا

 :لؤقي تيبس رغاشلا ره هّللو ءويدق عوق

 .ماعلا راويملا :ةفورعملا .عماحللا حيصفلا يوقلا :مالكلا نم للا :ةلزجلا
 وهو ءايسراف ارعش ايه قفصملا رك ذ دق :لوقي

 تنساقلا ا ىلا نكت قف نون نماو شرك مرت كل هك رع شرت اح قرف ز



 ميركلا نآرقلا زاجعإ هوجو 4 عبارلا لصفلا

 لدت اهّسفن ةسمخلا مولعلا نأ :كلذو «عئارشلا رارسأ يف نيربدتملا ريغل همهف رسيتي ال جو :اهنمو

 "نوناقلا" يف رظن اذإ "بطلا" ملاع نأ امك «مدآ ئب ةيادحل ىلاعت هللا دنع نم لزان نآرقلا نأ ىلع

 كلشي ال «ايضارختو ةيودألا فصوو ءاقامالعو شضارمألا بابسأ قاييب ىف هقيقدتو هقيقعق لحال

 اهنيقلت يغبني يلا ءايشألا عئارشلا رارسأب مِلاعلا ملع اذإ كلذك «بطلا ةعانص يف لماك فلؤملا نأ

 ءاهعفوم تعقو. دق ثوبفلا هذه نأ :اعطق ملعي «ةسمخلا مولعلا يف لمأتي مث ءوهسوفن بيذهتل سانلل

 :هنم نسحأ روصتي ال ثيحب

 اهسنت ىلع اهسقني لدتا .ةعطاسلا نيمَشلاَو

 اهنع كهجو لوث الف ليلدلا ىلإ ةجاح يف تنك نإف

 .نها 47 ةيسا قاوتملا «انيسا قباب هفاوارغملا هللا كينغ هرب يسع ىلع بأ سيئرلا خيشلل بطلا يف نوناقلا :ن وناقلا

 :يسرافلا رعشلل ةمجرت وه امنإ ءرعشب اذه سيل :اهنع كهجو لوث الف
 ب ري



 ... ريسفتلا جهانم كر عبارلا بابلا

 عبارلا بابلا

 عقاولا فاالتخالا حيص ون و رهسففلا جهانم كايب يف

 :نيرسفملا فئاوط
 «:قاعصأ ةّدِع, يرسل تأ ولعت

 اًربخ وأ اعوطقم وأ افوقوي وأ انعوفرف ايدح ناك ءاوس «تايآلل ةيسانم راثآ ةياوز اوددصق ةعاج

 .نيثدحملا قيرط اذهو ايليئارسإ

 ءرهاظلا نع اهوفرص هيزنتلا بهذم اهنم قفاوُي مل امف «ءامسألاو تافصلا تايآ ليوأت اودصق ةقرفو
 .نيملكتملا قيرط اذهو «تايآلا ضعبب نيفلاحملا لالدتسا ىلع اودرو

 باوجلاو «ضعب ىلع تادهتحما ضعب حيجرتو «ةيهقفلا ماكحألا طابنتسا ىلإ مهتيانع اوفرص موقو

 .نييلوصألا ءاهقفلا قيرط اذهو «نيفلاخملا كسمت نع

 ,ةمات ٌةروفوم باب لك ف برعلا مالك نم دهاوشلا اودروأو «هتغلو نآرقلا بارعإ اوحضوأ ٌعمجو
 .نييوغللا ةاحنلا جهنم اذهو

 .ءابذآلا قيرط اذهو «بابلا كلذ يف نورخافتيو هاّيقاش انايب نايبلاو قاعملا تاكن نوركذي ةفئاطو

 بابلا اذه ْق كلج الو م اوعدي ملف (مهخ ويش نع ةروثأملا تاءارقلا ةياورب مهضعب متهاو

 .ءارقلا ةفص هذهو ءهب اوواج الإ

 .ةيفوصلا برشم اذهو «ةبسانم ندأب قئاقحلا ملع وأ ,كولسلا ملعب ةقلعتم تاكنب ناسللا نوقلطي مهضعبو

 ام :ع وطقملا ثيدحلاو («يباحصلا هن ىهتنا ام :ف وقوملا ثيدحلاو 0 يبلا م عفر م :عوفرملا ثيدحلا :اعوطقم

 :نآرقلا بارعإ .تاماشتملا تافصلا ةلأسم يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم وه :هيزنتلا بهذم .يعباتلا ىلإ ىهتنا



 ريسافتلا عماوج > ظ 45 ش ... ريسفتلا جهانم

 «نونفلا نم نْف ُق ضاخو ميركلا ناآرقلا ناعم ميِهفَت وهلم لك دصقيو (عسأو لاحضلاف :ةلمجلابو

 لاحم عسا كلذ لحألو :هينيع يبت ؛ةناحمأ بهم دخت ,همهفو هتحاصف ردق ىلع ملكتو

 .ددع اهرصخي اال ةريثك < بك تقكطو:مرلق دَحَي ال اًعاسلا ريسفلا

 :ريسافتلا عماوج

 ملكت نم مهنمو «ةيبرعلاب ملكت نم مهنمف ءيهريسافت يف هلك كلذ عمج ىلإ مهنم ةعامج دصقو

 .ملعلا لايذأ اوعسوو «بانطإلاو راضتخالا .ق اوفلتحاو :ةيسرافلاب

 :ريسفتلا ملع يف ىلع هب هللا نم

 مظعُمب تطَحَأو «نونفل ونفلا هذه نم نف لك يف ةبسانتم - هقيفوتو ىلاعت هللا دمحب - ريقفلل لصخ دقو

 هجوب اهباوبأ نم باب لك يف لالقتسالاو قيقحتلا نم عنب تزفو ءاهعورف نم ةحلاص ةلمجبو ءاطوصأ

 ىوس «ريسفتلا نونف نم ةثالث وأ نانف يحلإلا دوحلا رحب نم يرطاح يف ىقلأو ؛بهذملا يف داهتجالا ُهبْسُي
 0 م . : 2 7 5

 نأ امك «ةطساو الب ميظعلا نآرقلا ذيملت انأف قدضلا ربخلا نع ئتلأس نإو ءافلاس ةروكذملا نونفلا

 كلذك و ,ةطساو نودب ءانسحلا ةبعكلا حريم كيفي ينأ امكو ل يبنلا حور نم ةدافتسالا يف َيِسيَوأ

 ةطساو ريغب ىمظعلا ةالصلاب رثأتم

 د 1! ةيدسل :يسْيَوأ .لوضألا يف ال عورفلا يف القكمما ادهم لحرلا ن )وكي نأ وه :بهذملا يف ذاهتجالا

 يف ملسأ ناك )814:1١5( ةباحتصلا لئاضف باتك يف ملسملا حيحص يف هلضف ثيدحو .يعباتلا دهازلا ئّرَقلا رماع

 م هحور نم دافتسا ه ع ينل ١ ءاملل نميلا نم رفاسي ملف ءاك اراب ناكو م هل ناكو ؛ نيل فيلات وهو كو يبنلا نمز

 ءفيرث بك :ءانسحلا ةبعكلا .ءاقل نودبو ةطساو الب 325 هنم دافتسا مامإلا انبحاص كلذك :نيرئاسلا لزانم غلبف

 .نسحلا ثينأت ءانسحلاو ؛ةطساو الب اهنم نوديفتسي لاجرلا نم ةلّمكلاو ؛ةالصلا ةطساوب اهنم نوديفتسي نوملسملاو

 ةالصلا يهو ةلماكلا ةقلطملا ةالصلا دارفأ اهلك سمخلا تاولضلا اذكو ,ةلفانلاو ةضورفملا تاولصلا :ىمظعلا ةالصلاب

 اوغلب نيذلا امأو ءاهدارفأ ةطساوب امي نورثأتي نوملسملاو كانه ماسجأ ال تايونعملا نإف «لاثملا ملاع يف لثمتن ىلا يمظعلا

  ةالصلا يف يع ةرق تلعج" لك هلوق يف ةراشإلا هيلإو ءاضيأ ةطساو نودب اي نورئأتيف نيكلاسلا جرادم ىصقأ

 ."لالب اي انو انحرأ" عي هلوق يف ةراشإلا هيلإو ءاهدارفأ نع نيغتسي ال لزانملا لجرلا غلب امهم نكلو



 .. راثآلا نايب هه لوألا لصفلا

 حك

 .نونفلا هذه نم نف لك نع ةلاسرلا هذه يف ةديدع تاملك بك نأ مزاللا نم ىرأو

0-7 

 :لورنلا بابسأ نم نامسق

 :نيمسق ىلع لوزنلا بابسأو «لوزتلا ببس نايب ريسفتلا بتك ف ةيورملا راثآلا ةلمج نمو
 م م دتضأ خا 1 98 5 5 اس دل“ ع تا :
 «بازحألاو بحا ينورع 2 كلذ عفو 3 «نيقفانملا قفافنو نينم ملا كاعإ اك  صحمي ةيداح عن لأ :لوألا

 تاضيرعت ةثداحلا ركذ ءانثأ يف عقتو «نيقيرفلا نيب الّصيف نوكيل ؛ءالؤه مذو كئلوأ ّحدم ىلاعت هللا لزنأف

 .مالكلا قايس ئراقلا ىلع حضني رصتخم مالكب ةثداحلا حرش نأ بيف ءاقايض وص ةريزك

 ةثداحلا كلت اوركذ دق نيرسفملا نم ٌءامدقلاو «ببسلا صوصخلا ال ظفللا مومعل ةربعلا نأل ؛لوزنلا

 يرورضلا نم سيلو «ةيآلا مومع هيلع قدص ام نايب دصقب وأ ؛ةيآلل ةبسانملا راثآلا باعيتسا دصقب

 .مسقلا اذه ركذ

 0 دع ا 5
 : اذك يف ةيالا ايلا :مهوق ئيعم

 "00 58 ةيآلا تلوث" :نولوقي اوناك ذو 2 5 نيعباتلاو ةباحصلا نأ :ريقفلا يدل ققحت دقو

 ءاهمومعب ةيآلا اهلمتشت يلا ثداوحلا ضعب ّركذ وأ «ةيآلا هيلع تقدص ام ٌريوصت مهّضرغ نوكيو

 عةيمالسإ وأ ةيلهاج+ وأ ةصقلا تناك ةيليئارسإ (هنع ترخأت وأ ةيالا لوزن ماع ةصقلا تمدقت ءاوس

 .ملعأ هللاو ءاهضعب وأ ةيالا دويق عيمج ىلع قبطنت

 يفو «نيئدحما ريسفت نع لوألا لصفلا ف ثدح مامإلا نأ ملعا م ؛ةريوربسفملا جهانم نونفلا نم ينعي :نونفلا هذه

 .فانصألا ةيقب نع ناثلا لصفلا



 ... ريسفت يف رومأ 0 ظ 4 دب قواثآلا ايي

 نمف ءالاحم كانه ةددعتملا صصقللو ءًالخدم مسقلا اذه يف داهتجالل نأ :قيقحتلا اذه نم ملُعَف

 .لمأت ىدأب لوزنلا بابسأ فالتخا حلاعي نأ عيطتسي ةتكنلا هذه رضحتسا

 :اهّتحت لئاط ال ريسفتلا يف رومأ

 اهليصافت نورسفملا يصقتسيف ءاهلصأب ضيرعت نآرقلا مظن ْف عقو ةصق ليصفت :كلذ ةلمج نمو

 .اهئازجأ عيمجب افوركذيف رهشلا بنك نم وأ «ليئارسإ نب رابخأ نم

 «كانه ةغللاب فراعلا فقوتي ثيحب ةصقلاب ضيرعت ىلع لمتشت ةيآلا تناك نإ :ليصفت اضيأ انههو

 ركذأ :ليئارسإ نب ةزقي ركل لقب اهنم ًاسرابخ كاك امو هرسفملا ةفيظو نم اهركذق ءاهنع تحيز

 هينعي ال امم هركذف ؟رمحأ مأ عقبأ ناك له :ضهكألا باسسصأ بلك قاب لقمو ىلا مآ تناك

 .تاقوألا عيبضت ليبق نم هنوّدعيو هنوهركي د ةباحصلا تناكو

 :لامتحالا ليبس ىلع ةاورسفي انعر ءامدقلا

 :ناتتكن اًضيأ انهه ظفحيلو

 ءاهيف يلقع فرصت ريغ نم تيوُر امك ةعومسملا صّصِقلا ُداريإ بابلا اذه يف لصألا نأ :ىلوألا
 ءايسافن ةلّسخع هل وطرف .بوناطأ يلعن ضيرععلا قلل انوعظيف نيرسقملا ءاسنق: نع ةقفاتم انو

 ف 35" نايبلا بيلاسأ نكت 1 اي :نيرعأتملا ىلع رمألا هبتكيف «لامتجالا ليبس ىلع هلوتيبيو

 ناكم امهدحأ نوركذيف «مزحلا عم ريسفتلاب لامتحالا ليبس ىلع ريسفتلا هبتشي امترف ءرصعلا كلذ

 .نكمم كانه لاقلاو ليقلا ٍدايج ضكرو «لاجب هيف يلقعلا رظنللو ,يداهتجا رمأ اذهو ءرحآلا
 نيب فالتخالا عضاوم نم ريثك يف الصف اًمكح مكخحي نأ عيطتسي هنإف ةثكنلا هذه ظفح نمو

 يه لب «ةيعطقلا مهئارآ تسيل اهنأ :د ةباحصلا تارظانم نم ريثك يف ملعي نأ نكميو ءنيرسفملا

 ةيورملا راثآلا نم يأ :كلذ ةلمج نمو .خلإ تقدص ام ريوصت امهو ؛نيتروكذملا نيتروصلا يف يأ :مسقلا اذه يف
 .الاو لوم او رييفس واس : عقبأ .ةنع ثحبلا ف ةاضقأ غلب :رمألا ىصقتسا : يصقتسيف .ريسفتلا بتك يف

 .تايآلا ريسفت يف صصقلا نايب يف يأ :بابلا اذه يف



 ... ليئارسإ ينب نع لقنلا 4 ظ ... راثألا نايب

 .مهنيب اميف نودهتحما اهلوادتي «ةيملع ثوحب

 اوُحَسمآَو## :ىلاعت هلوق ريسفت يف امه سابع نبا لوق فيعضلا دبعلا لوخي لمخأا اذه ىلعو

 *"لسلا الإ اَوَبَأ مهنكل «حسملا الإ هللا بانك ف دجأ ال" 4 نيكلا ل فصلخت اوكا

 ىلع ةيآلا لمحب مْرَج هيف سيلو ءحسملا بوجو ىلإ هنم باهذب اذه سيل هنأ :ريقفلا همهفي يذلاف

 يدبُيو ءالاكشإ انّه رّرقي هنكلو ءلْسَعلا وه ام سابع نبا دنع تبث يذلا لب «حسملا ةينكر
 علطي مل يذلا معرف ؟هنوكلسي كلسم ّيأو ؟ضراعتلا اذه يف هرصع ءاملع َقّبْطُي فيك ئريل ًالامتحا

 !!هاشاح مث !هاشاح هل ًابهذم هّدعو ءافُذ سابع نبا لوق اذه فلسلا تارواحم ةقيقح ىلع

 :اننيد ىف تعحو ةسييس ليئارسإ ئب نع لقنلا

 ةيعاق تناك ام دعب اننيد ف تلحد ةسيسد ليئارسإ ئب نع لقنلا نأ يه «ةيناثلا ةتكنلا

 :ةارمأ كلذ لحأل مرلف هٌةررقم "*"يىوبذتكت لو باسكلاّلهأ اوقنصتالا

 امنيح ًالثم ءَنآرَقْلا ضيرغتل نابي ٌدكُي انيبن ةنس يف دو اذإ باتكلا لهأ نع لقتل بكي هلا نأ :لوألا
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 ةنسلا 8 لمح "45 تان مّن | كاسم تاتا نع اًعيَقَلَأَو َناَمِيِلْس امَتَف قلو :ىلاعت هلوقل كلحجو

 .!؟ةراملا رككص ةنسق ركذ ىلإ ةحاح أف - هيلع ةذخاؤملاو "هللا ءاش نإ" كرت ةصق وهو.- اةيوبنلا

 ."ةرورضلا ردقب رّدقتي يرورضلا" :ةدعاق ىلإ اًرظن ضيرعتلا ءاضتقا ردقب ملكتي نأ :يناثلاو

 يف نورشعلاو ةيداحلا ةدعاقلا :خإ ردقتي يرورضلا .(توارغ و ىشزاع يفخ) ةوادعلاو ركملا نم ّنِمكأ ام :ةسيسد

 ١77(. :ص) ءاقرزلا خيشلل ةيهقفلا دعاوقلا حرش

 2 لوسرلا نكلو رجلا ةءارق ىلع حسملا بحجج وي باتكلا رهاظ نأ :هانعمو (717:59 يناعملا حور ف رثألاو 5

 225 هللا لوسر لمغب رهاظلا ةكورتم ةلوؤم ربا ةءارق نأ ىلإ ةراشإ اذه همالك ىفف:ءلسغلا الإ اولعفي مل هّباحصأو

 باب نامبإلا باتك 5١ه :ثيدحلا مقر ةاكشملا يف امك يراخبلا هاور ** (يناعملا حور) مو ةباحصلاو

 .بابلا اذه يف اولهاست سانلا نكلو ءزوحي الف مهل قيدصت مهيلع ٌدَر ريغ نم
 4 : نها( ف :ةدئاملا (]



 نآرقلاب نآرقلا ريسفت 9/8 ... راثآلا نايب

 لع 8ةنرلا نع مال ةكفوي قارقلا ةفايدعب هقئدصلا تي

 :نارقلاب نآرقلا ريسفت

 ف ةصق ميظعلا نآرقلا يف ركذُت دق امنأ :يهو ءاهتفرعم نم دبال «ةياغلا ىلإ ةفيطل ةتكن انههو

 لاق مث ؛"04 َنوُمَلعَت اَل اَم ُمَلَعَأ َنِإإ» :ىلاعت لاق امك «ليصفتلاب رخآ عضوم 3 «لامجإلاب عضوم

 714 نومثكت مشق امو نوُدتت ام اَم ْمَلَعأَو ضرألاَو ِتونَمَسلا بيغ ُمَلَعَأ نإ مُكَل لق لقأ َمَلأإ» :كلذ دعب

 «لامجإلا كلذ ريسفت هب ملعُي نأ نكميف «ليضفتلا نم عونب لوألا لوقلا وه ئاثلا لوقلا اذهف

 ايصفتلا ىلإ لامجإلا نم ضكريو

 شاملا ةيا ُهَلَعِجَتِلَول :ىلاعت لاقف ءالامجإ 22 :ىسيع" اناني ةضق منرم ةروس يف كذ :الثمو

 لوس :ىلاعت لاقف «ًاليصفت نارمع لأ ةروس يف تركذو #1 اًيِضَقَم ما ١ اني ةَمْحَرَو

 كلتو «ةيليصفت ةراشب ةلوقملا هذه يفف «ةيآلا 4 َدَكَبَر نم ٍةَياَكِب مكُتْتِح َدَق نأ ٌليِءَرْسِإ َقَب

 ءليئارسإ نب ىلإ ًالوسرو" :ةيآلا عم نأ فيعضلا دبعلا طبنتسا د نمف «ةيلامجإ ةراشب ةلوقملا
 هنلإ راثقأ ابق“ «فولسم ىلعمت سبل ةراتقبلا رصعا ف لخاد 1 اذهو ؛"مكتنج دق نأب |ربخم

 دق ينأب مكيلإ هللا لوسر ىنإ" :مهل لاق ليئارسإ ئب ىلإ ىلاعت هللا هثعب املف" :لاق ثيح «يطويّتسلا

 .ملعأ هللاو "كدب

 :كلذ يف ةدهعلا نم رسفملا جرخي فيكو نارقلا
 ءاهقابسو ةيالا قايسب نطفتلا وأ ؛برعلا ةغل عبَتَت ىلع هانبمو «بيرغلا حرش :كلذ ةلمج نمو

 راثآلا نم يأ :كلذ ةلمج نمو 3١. :ص نيلالجلا ريسفت :لاق ثيح .طقف ةفورعم ةصق ال ءاًنومضَم نئععي :ةصف
, 00 

 قابسلاو ةّمحللا ةئيرقلا وه - ةيناتحتلا ءايلاب -قايسلا :اهقابسو 50 يأ : نطفتلا .ريسفتلا اشك ّى ةيورملا

 :ةقباسلا ةنيرقلا وه - ةدحوملا عابلاب ب

 .55 :نارهع لآ © 55 :عره (#00,55 :ةرقبلا () ٠" :ةرقبلا ()



 بيرغلا حرش يف فنصملا تاطابنتسا 54 ظ ظ .... راثألا نايب

 فالتخاللو ءلخدم لقعلل اًضيأ انههف اهيف وه عقو يلا ةلمجلا ءازجأب ظفللا ةبسانم ٍةفرعمو
 كالا مستتسا عبتت يف لوقعلا فلتختو ءىَّئش ناعمل برعلا ةغل يف يأت ةدحاولا ةملكلا نأل ؛لاحب

 اذنه. ىف هلك نيعياقاو ةياحضلاا لارقأ :تنلطعا اذنلو «ىعاالاو ىباسلا ةيسانق طلعلاو هسرعلا

 .اةكلسع مهنم لك كلسو ؛بابلا

 :نيترم بيرغلا حرش نري نأ فصنملا رّسفملل دبالف

 .خحرأو يوقأ اهعوجو: نم حو يأ فرعي عح:برعلا تالامعتسا يق ةرب

 :تامّدقملا ماكحإ دعب دعقأو ىلوأ نيهْحَولا يأ :مّلعي ح «قحاللاو قباسلا ةبسانم يف ىرحخأ ةرمو

 .راثآلا صخحفتو ؛لامعتسالا دراوم عبتتو

 :بيرغلا حرش يف فيعضلا دبعلا تاطابنتسا
 ظيلغ فّسعتملا ىلع الإ اهتفاطل ىفخي ال ةجزاط ٍتاطابنتسا بابلا اذه يف ريقفلا طظبسسا هلقأو

 :الثم «عبطلا

 عم مهضعب ةكراشمو «ىلتقلا وفاَكُن' :نعم ىلع هثلمح "04 ىَلَتَقْلا ىف صاَصقْآ ُمُكَيَلَع َبِيك» :ىلاعت هلوق

 رطضي الو ,خسنلا ٍةَنْوُوَم ىلإ 4 ّضألاب يالا :ىلاعت هلوق ريسفت يف جاتحي الكل "دحاو مكح ف ضعب
 .تانعلا ندأب لجستلا تاهيسوت ىلإ

 يأ "رهشألا نع كنولأسي" :نيعم ىلع 8 ةليكلا :غ ك1ئوُلَعَسي#» :ىلاعت هلوق تلمح كلذكو

 4 محلا ضاقت يقاوم َىِهل» :ىلاعت لاقف ؛جحلا رهشأ

 "4 رشا ٍلّوَأل َمِهرَيِد ني بتكلا ٍلْهَأ نِم أوُرفك َنيِذَلا َجَرْخأ َىِذَلا وهإ» :ىلاعت هلوق اذكهو
 َرِشُحَوأ» :ىلاعت هلوقو #94 َنيِرِشَح َنِيآَدَّمْلا ىف ْتَعَبَآَو :ىلاعت هلوقل ؛دونجلا عمج لوأل :يأ

 نم فصنملا دض :فّسعتملا .هزات برعم ثيدحلا ديدحلا :جزاطلا :ةجزاط .برقألا :ديعقلا و دَعقألا :دعقأو
 _ترزتشم جول نك :َةَنوْوَم .هملظ :انالف فّسعت

 . 5 ::ءارعشلا (:) .7 :رشحلا (©0 ١85. :ةرقبلا() . ١78 :ةرقبلا()



 ... نيمدقتملا فالتخا ٠ ... راثآلا نايب

 لا نايب يف ىوقأو ءريضنلا نب ةصقب قفوأ اذهو 74 هدو ملم
 "خسنلا" نعم يف نيرخأتملاو نيمدقتملا فالتحا

 :ةخوسنملا تايآلا ددع يف فالتخالا بجوأ ام

 :ناتتكن انه فرعت نأ يغبنيو ,خوسنملاو خسانلا نايب :كلذ ةلمج نمو

 نيب فورعملا يحالطصالا نيعملا ريغب "خسنلا" نولمعتسي اوناك م نيعباتلا و ةباحصلا نأ :ىلوألا

 . ةلازإلا" وه يذلا يوغللا نيعملا نم بيرق مهانعمو ؛نييلوصألا

 ةدهءاهتنا ناين كللا تاك ءاوس «ةرعاتلل ةيكلاب ةمثقملا ةزكلا هفاضوأ نهعب ةلازإ :«هالنع حسنا قعمت

 راحتك ةريقلا نهديق نيك كايبوأ ةركاعلل يطيل رفايلا عملا نع مالكلا فرصب وأ ءامي لمعلا

 .كلذ هبشأ ام وأ ءاًرهاظ هيلع سيق ام نيبو صوصنملا نيب قرافلا نايبب وأ ؛ماع صيصختتب

 سمخ ىلإ ةخوسنملا تايآلا اوغلبأ اذههلو ؛غاسم هيف فالتحاللو «لاخب هيف لقعللو ءعساو باب اذهو

 .ةيآ ةئام

 :خسنلل ةمالع ٌعامجإلا لعجُي اعر

 نولعجي ابر مهنكلو «لوزنلا خيرات ةفرعم وه يحالطصالا نيعملاب خسنلا نايب ف لصألا نأ :ةيناثلاو

 لعف دقو ءهب نولوقيف خسنلل ةمالع ءيش ىلع ءاملعلا روهمج قافتا وأ ؛حلاصلا فلسلا َعامجإ

 ام ريغ ةيآلا هيلع قلصت ام ؛عضاوملا هذه لثم يف نوكي نأ نكميو «ءاهقفلا نم ريثك كلذ
 .عامجإلا هيلع قبطني

 .هروغ ىلإ لوصولا بعصي ؛ميظع رمغ خسنلا نع ئبنت يلا راثآلا يفف :ةلمحلابو

 .رومغو رامغ عمجلاو ءرحبلا مظعمو ريثكلا عاملا :رمغ

 3 لمبلا )



 بابلا اذه فئاطل ةيقب ا يباثلا لصفلا
 0 ب

 5 0 5 . 7-1 ع

 5 ةباحصلا ةرظانمك ءمهريسافت ف اًضيأ اكودروي ماسقألا هذه نع ةجراخ رخخأ ةايِشَأ نيثدحمللو

 ةياور وأ «تايآلا نم ةيآ هك ىبلا ةوالث وأ «تايآلا نم ةيآب مهليثمت وأ ةيآب مهداهشتساو ةلأسم يف

 .نيعشأ شنو ةباحصلا وأ 225 يببلا نع لقتلاب ظفلتلا قيرط وأ ءاهانعم لصأ يف ةيآلا قفاوي ثيدح

 :ماكحألا طابنتسا لوح مالكلا

 ىلع عالطالا ف حيسف لاحم لقعللو أ اع عساو بابلا اذهو ؛ماكحألا طابنتسا :كلذ ةلمج نمو

 يف ىلاعت هللا ىقلأ دقو «هيف لصاح هريفاذحب فالتحالاو ءاقاءاضتقاو اهتاءاميإو تايآلا ىَواَحَف

 ميظع نازيم ةلاقملا كلتو ءاهنيب اميف بيترتلاو .ماسقأ ةرشع ىف تاطابنتسالا َرْصَح ريقفلا حور

 .ةطبتشسملا ماكحألا نبق ريثك نزول

 :عركلا نارقلا ريسفت :: ىف هيجوتلا

 هب ربتخيو نوتملا حربش يف حارشلا هلمعتسي «بعّشلا ريثك نف وهو ءهيججوتلا :كلذ ةلمح نمو

 اناا ااا لوألا قري برقا ا :لثم مكحلا ىلع لماحلا نيعملا ةطساوب
 لبيع مكحلا مدع ىلع نالدب طرشلاو فضولاب كينفتلاك ةةيسانملا تارابتعالا ءازإب تارابعب دوصقملا ءادأ نوكي نأ

 وأ القع وأ ةداع هيف لمعتسملل هفوز ةطساوب .هنع توكيسملا لاح ٌمالكلا مهفي ككل :ءاضتقالاو :ايكاءاضتقا .امهمدع

 .ةيحانلاو بناجلا : 57 رافذجلا عمج هرسأب ىأ :ةريفاذحب .اعرش كلملا قبس يضتقي "تعب" :هلوقك ءاعرش

 هيف مدع ام -4 و“ و١ .هلجأل مالكلا قي قيسو ءانيغادل عروضوسلل وكلا توبي هيف جرم ام -إ :ىهو :ماسقأ ةرشع

 ةافانملا وأ ةمزالملاب لالدتسالا -4 مومعلا يق جردلا -4 ءامبإلا -1/ ءاضتقالا -5 ىوفلا -ه ةثالثلا دويقلا دحأ

 .(707:1) "ةغلابلا هللا ةجح" يف ةلاقملاو :! ةلاقملا كلت .سايقلا ٠-



 ميركلا نآرقلا ريسفت يف هيجوتلا ١ بابلا اذه فئاطل ةيقب

 .مقاجرد توافت هب رهظيو ءمهؤاكذ

 تايآلا هيجوت يف - مهرصع يف ةحقنم هيجوتلا لوصأ نكت مل نإو - د ةباحصلا ملكت دقو

 فخ اورثكأو عةعركلا

 .ةبوعصلا كلت ليف ؛كانه حراشلا فقي ,فّلؤم مالك مهف يف ةبوعص تعقو اذإ هنأ :هيجوتلا ةقيقحو

 هيجوتلاف ؛ةدحاو ةبترم يف اًضيأ "هيجوتلا" نكي مل «ةدحاو ةبترم يف باتكلا "5 نامذأ نت املو

 جاتحيف ميك ٌةوعص: ىهتنملا لابي رطخم امنر اذإ «نيهمنملا ىلإ ةيسنلاب هيحوتلا لع نيفدعبملا لإ ةببسنلاب
 لصحي الو «يدتبملا هبعصتسي مالكلا نم ريثكو ءاه طيحُي نأ ردقي ال لب ءاهنع لفاغ يدتبملاو ءاهلح ىلإ

 ؛ءارقلا روهمج لاح يعاري لوقعلا بناوجب طاحأ يذلاف ؛كانه ةبوعصلا نم ءيش يهتنملا نهذ يف

 .مهوقع ردق ىلع ملكتيو

 :هيجج وتلا ةدمعف

 .مازلإلا هوجو حيقنتو «ةلطابلا قرفلا بهاذم ريرحت :لدجلا تايآ يف
 .هريغ وأ زارتخالا نم ؛دويقلا دئاوف نايبو «ةلأسملا ةروص ريوصت :ماكحألا تايآ فو

 .ةيئزحلا اهعضاوم نايبو مَعّنلا كلت ريوصت :هللا ءآلآب ريكذتلا تايآ فو

 در يذلا ضيرعتلا قح ءافيإو ءضعبلا ىلع صصقلا ضعب بئر نايب :هللا مايأب ريكذتلا تايآ فو

 .ةصقلا ٍدْرَس ءانثأ يف

 تالا قللت ريوقتو عرومألا كلت ريوصت :هدعب امو توملاب ريكذتلا يفو

 :هيجوتلا نونف نمو

 .هب ةفلألا مدع ببسب مهفلا نع اًديعب ناك ام بيرقت ١-

 .لوقنملاو لوقعملا نيب اميف وأ «نيضيرعتلا وأ نيليلدلا نيب ضراعتلا عفدو -1



 نيملكتملا ًولغ 0 ١2 بابلا اذه فئاطل ةيقب

 .نيسبتلملا نيب قيرفتلاو -"

 .نيفلتخملا نيب قيبطتلاو - 5

 .ةيآلا يف هيلإ ريشأ يذلا ٍدعولا قدص نايبو -ه

 .ميظعلا نآرقلا يف يااا نا دعا ام باغ

 ةبوعصلا ةجو رسفملا يبي يح هقح ىضقي الو «ةباحصلا ريسفت يف ريثك هيجوتلاف :ةلمجلابو

 .ًالدع ًانزو لاوقألا كلت ْنَِي مث ؛ليصفتلاب ةبوعصلا لح يف ملكتي مث ءالصفم

 :نييلكملاا ٌولغ

 يبهذم لب «يبهذم نم اذه سيلف «تافصلا ةقيقح ِنايبو تاهباشتملا ليوأت يف نيملكتملا ولغ امأو

 كرتو اهرهاوظ ىلع تاهاشتملا رارمإ :وهو «نيمدقتملا رئاسو كّرابملا نباو يروثلاو كلام بهذم

 .اهليوأت يف ضوخلا

 :نارقلا ىف لادجلا

 ةلدألا عفدل لايتحالاو «نيرخآلا بهذم ٌمْدَّهو .هسفن بهذم ٌماكحإو «ةطبنتسملا ماكحألا يف عازنلاو

 امنإو ."نآرقلاب ؤّراَدَتلا" ليبق نم كلذ نوكي نأ ىشحأو ؛يدنع حيحصب سيل كلذ لك «ةينآرقلا

 .فلاخملا وأ قفاوملا هيلإ بهذ ءاوس «هل ًابهذم هذختيو تايآلا لولدم بلطي نأ مزاللا

 :نآرقلا ةغل

 ةباحيسلا راثآآ ىلع اوك دعي. ناو «نيلوألا يترمللا تالاسقا نق اهذخأ يغبنيف نآرقلا ةغل امأو

 1 يبنلا لوقب نآرقلاب ؤرادتلا مرحيو ءاهوحنو ةموصخلا يف اعفادت :ائرادت عفادتلا :ؤرادتلا :نآرقلاب ْوُراَدَتلا

 "ضعبب هضعب هللا باتك اوبرض :اذهب مكلبق ناك نم كله امإ'



 نآرقلا وحن ٠١4 بالا اذه تتلاطل ةيفب
 نوح تلال 2ك 3
 :نارَملا وحل

 فيوبيس بهذم اوراتخا نيرسفملا نم ةفئاط نأ وهو ءبيجع للخ نآرقلا وحن ف خفاوإ كفو

 عابتا يغبني لب ءيدنع حصي ال اذهو ءاّديعب ليوأتلا ناك نإو .هبهذم فلاخ ام لك نولوؤيف

 .ءارفلا بهذم وأ ؛هيوبيس بهذم ناك ءاوس «قابسلاو قايسلاب قفوألاو ىوقألا

 :")4 َةرَكََرلأ َوُنْؤُمْلاَو ةوَلَّصلآ َنيِميِقْلاَو :ىلاعت هلوق لثم يف د نافع نب نامثع لاق دقو
 ريبعت انضيأ ةروهشملا تاريععلا ةفلافع نأ :يدعع ةملكلا هذع قيقحتو «"ايكيلاب .برغلا اهميقتس"

 فلاخي ام تارواحماو بطخلا ءانثأ ف مهتنسلا ىلع يرخي نا :نيلوألا برعلل قفتي ام اريثك و (« حيحص

 يف "ءايلا" تءاج نأ :بجع الف «نيلوألا برعلا ةغلب ميركلا نآرقلا لزن املو ؛ةروهشملا ةدعاقلا

 نأ :يدنع ققحملاف ءركذملا ماقم ثنؤملا درو وأ «ةينثتلا ماقم درفملا عقو وأ ءانايحأ "واولا" عضوم

 .ملعأ هللاو «عوفرملا نيعمب "ةالصلا نيميقملاو" رّسفي

 :نايبلاو ناعملا ملع

 اموهفع هته ناك اسف نك نيباتلاو ةباحصلا رصع ضارقنا دعب ثداح ملع وهف نايبلاو يناعملا امأو

 نم نوقمعتملا الإ هكردي ال ايفخم هنم ناك ام امأو «نيعلاو سأرلا ىلع وهف برعلا روهمج فرع يف

 .معركلا نآرقلا يف بولطم هنأ ملسن الف «نفلا بابرأ

 :ةيفوصلا تاراشإ

 نيبو ىئآرقلا مظنلا نيب هبلق يف ءايشألا كلت دلوتتو «ءكلاسلا بلق يف ءايشأ ميركلا نآرقلا عامتسا

 رك ليف «نونجملاو ىليل ةصق عمسي لحجر لثمك ءاهكلمي يلا ةفرعملا نيب وأ ءامب فصَني ىلا ةلاحلا

 ؛درفملا ريمض عجرأ :وهف .ه ٠٠١ ةنس يثوت «ءارفلاب فورعملا وكلا ايركز وبأ دايز نب ىيي وه :ءارفلا

 .دحاو ملعك امهعأل
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 ميركلا نآرقلا بئارغ ١ .ه ثلاثلا لصفلا

 0 .اهنيبو هنيب تناك ىلا تايرك ذلا ديعتسيو «هتقيشع

 :رابتعالا نف

 كلذ كلسو «اربتعم "رابتعالا نف" لعج 25 يبلا نأ :يهو ءاهيلع عالطالا يغبني ةمهم ةدئاف انهو

 :مهل ةبوهوملا مولعلا بابل اًحتفو «ةمألا ءاملعا ةدس قلل جهنملا

 قوطنم ناك نإو ءردقلا ةلأسم يف "04 ْنَمَتأَو ئَطَعَأ ْنَم اًماَقإ» :ىلاعت هلوقب لثمت لي يبلا نأ امك

 قيرط هل حتفن اهدضب لمع نمو «ميعنلاو ةنحلا قيرط ىلإ هيدهت لامعألا هذمب لمع نم نأ :ةيآلا

 ,ةصاخ ةلاحل دحأ لك قل. ىلاعت هللا نأ :"رابقغالا" قيرطب ملعي نأ نكمي نكلو «بيذعتلاو رانلا

 طابترا ةميركلا ةيآلا هذهل ناك رابتعالا اذهبف «يردي ال وأ يردي ثيح نم ةلاحلا كلت هيلع يرجُيو

 ,ردلقلا ةلأاسع

 ةيآلا هذه قوطنملا ئعملاف ١4" اَهَْوَقَتَو اَهَروُخل اَهَمَهَأَف ٠ اًهَّْوّس اَمَو ٍسُفَتَوإ :ىلاعت هلوق كلذكو

 ربلل ةيملعلا ةروصلا قلخ نيب تناك امل نكلو «مثإلاو ربلاب سفن لك فرع ىلاعت هللا نأ :ةعيركلا

 يف ةيآلا هذهي داهشتسالا نكمي ةياشم حورلا خفن تقو لامجإلاب نادوجوملا مثإلاو ربلا نيبو «مثإلاو

 قعيلاقلا زضقلا

 ميركلا نآرقلا بئارغ نايب يف
 :عاونأ لضفلا نايببو مامتهالا نم ديزم. ثيداحألا يف تصّصخ يلا ميركلا نآرقلا بئارغ نأ ملعُيل

 ةعيدبلا ةردانلا ةفيرطلا :انه دارملاو ءيفخ :ةَياَرَغ ٌُمالكلا ّبرَع نم بيرغلا ثينأت «ةبيرغ عمج :بئارغ .يعرشلا

 .ةصاخ ةزيم اطو صاخ لضف اهيف درو يلا تايأآلاو روسلا ىأ :لضفلا نايبب .(تايآقكولا)

 .7 :سمشلا() .ه :ليللا()



 ميركلا نآرقلا بئارغ ١٠١5 ثلاثلا لصفلا

 ةيآ لغم ,ىلاعت قحلا تافص نم ةميظع ةلمح ةعماج ةيآ يه :هللا ءالآب زيك ذتلا نف يف ةبيرغلاف ١-

 .نمؤملا ةروس لوأو ءرشحلا ةروس رخآو ءصالخإلا ةروسو «يسركلا

 عيمجب ةمولعم ةصق وأ «ةردان ةصق اهيف نيبي ةيآ يه هللا مايأب ريكذتلا نف يف ةيبرغلاو ١-

 ةصق يف 5 ىبلا لاق اذهلو «ةريثكلا تارابتعالل ًالحم نوكت يلا دئاوفلا ةليلج ةصق وأ ءاهليصافت

 * يه هع انيلع هللا هلت نع ريصدتاك يمومنأ انوا :ءالسلا اهييلح رضخلاوب سوم

 درو اذلو اثم ةمايقلا نااوحأل ةعماج نوكَت ةيآ يه :هدعب امو توملاب ريك ذتلا نف يف ةبيرغلاو ٠-

 4 َتَروُك سمشلا اَذِإإ# :ًارقيلف ءنيع يأر هنأك ةمايقلا موي ىلإ رظني نأ هَّرَس نم" :فيرشلا ثيدحلا يف

 *4 تَقَشنأ ٌءاَمّسلا اًذإإف و :4 تّرطقنآ ٌءاَمَّسلآ اًذِإ 8و

 ,ةصاخلا عاضوألا نييعتو .دودحلا نايب ىلع ةليكعسم نوكت هيأ يه :ماكحألا نف يف ةبيرغلاو - ؛

 نييعتو «ةقلطملا ةدعل راهطأ ةثالث وأ ضّيح ثالث نييعتو ءانزلا دح يف ةدلج ةئام نييعت لثمك

 عين راوملا ةءايقتأ

 ءهجو غلبأب ةهبشلا عطقي «بيرغ جهنب باوجلا قوس اهيف د ري ةيآ يه :لدحلا نف يف ةبيرغلاو -ه

 َدقْؤَتَسأ ىلا لْفَمك ْمُهّلتَم» ؛ ىلاعت هلوقك ؛حضاو ل : دي قزفلا كلل نب فير لاس اهيف نّيبي وأ

 كلاملاو «قولخملاو .قلاخلا ةبترم نيب قرفلاو ياعيال ةدابغ ةعانتك انت نيم طذكو 4 اراك

 .هججو غلبأب ةممثنلاو ءايرلا لهأ لامعأ طابعإ وأ «ةبيجحع ةلغفاي كولمملاو

 يلب نيس نما ةيرخ ةوكتا انايسلات :ةروكاتلل باوبألا 3 ةروصسق تسبا تآرقلا عفارغو دف

 نوكت ًانايحأو ,نآرقلا سورعب ثيدحلا يف تيمس اذهلو ءنمحرلا ةروس لثم هبولسأ ةقانإو نآرقلا
 يضل

 .ىقشو ديعس ةهروص ريوصت ةهحج نم ةبيرغ

 ترضخحاف سباي ناكم يف ةرم دعق هنأل ؛هب حلاصلا دبعلا يمس .رضحتألا ضْعلا عرزلا - رسكف حتفب - :ريطخلا

 .نآرقلا لئاضف يف ١89 ةوكشملا :نآرقلا سورعب 51٠7. :ثيدحلا مقر يراحبلا ةياور يف امك ضرألا

 يرسل سقشرلا نجس 59 .فيكلا ةروس ريسفت ف ريسفتلا باتك تبل : ص يراخبلا حيحص 0

 )'( :ةرقبلا /١١.



 ةيبهولا مولعلا ضعب نايب /١٠١0 عبارلا لصفلا

 هنطّبو نآرقلا ٌرهظ

 * "ءلطم دح و ذح فرح لكلو «ءنطبو رهظ اهنم ةيآ لكل" :فيرشلا ثيدحلا يف درو دقل

 لاب ريكتلفلا ىف ةىنطيلاو هفرطمو مهلكلا لولدم ىهةةسسلل عولعلا هذه رهظاذأ ملعُي نأ يقبنيف
. 2 58 . :0 

 .ىلاعتو هناحبس قحلا ةبقارمو هللا ءالآ ف ركفتلا وه :هللا

 .اك ظاعّتالاو «صصقلا كلت نم باقعلاو باوثلاو .مذلاو حدملا طانم ةفرعم وه : هللا ءايأب ريك ذتلا يو

 .هنم ىأَرَم افأك رومألا كلت لعَجو ؛ءاجرلاو فونخلا روهظ وه :رانلاو ةنجلاب ريك ذتلا فو

 .تاءامعإلاو ىواحفلاب ةيفخلا ماكحألا طابنتسا وه :ماكحألا تايأ قو

 .امب اهلثم قاحلإو حئابقلا كلت لصأ ةفرعم وه :ةلطابلا ٍقّرفلا ةّحاَحُم فو
 .ريسفتلا ملعب ةقلعتملا راثآلاو برعلا ةغل ةفرعم وه :رهظلا ءلطُمو

 ةيبهولا مولعلا ضعب نايب يف
 :اهيلإ ةراشإلا تقبس ىلا ريسفتلا ملع يف ةيبهولا مولعلا نم

 ليوأتب' ةاهسو ةلاسر عوضوملا اذه ُق ريقفللو (مالسلا مهيلع عاينت الا صصق ليوأت -5

 داذعتساو لوتمرلا دادعتسا نم أدم تعقو ةصق لكل نوكي نأ وغ :ليوأتلا نم ةارملاو ."ثيداحألا

 :ىلاعت هلوق ف نعملا اذه ىلإ راشأ هنأكو ءتقولا كلذ يف هذارأ يذلا هللا ريبدت بسحمل هموق

 .© ِثيِداَحَأْل ٍليوأت نِم َكُمِلَعُيَو#

 هنأ يأ (ح) ب "ريغصلا عماجلا" يف يطويسلا هل زمرو ."ةنسلا حرش" يف يوغبلاو ."ريبكلا" يف يناربطلا هاور*
 .ملإ اهنم ةيآ لكل :ةياور يفو ؛خلإ اهنم فرح لكل ءفّرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ" :هلوأو ءنسح ثيدح
 نيينالقعلاو ةفسالفلل اهيلع ليلدتلاو تازجعملا تابثإ اهيف فنصملا دصق ؛ةعوبطم ةلاسر :ثيداحألا ليوأتب

 .هل هبنتيلف صوصنلا رهاوظ عم ايلك قفتي ال اهيف هتاليوأت نكلو



 ةيبهولا مولعلا ضعب نايب ٠١8000 عبارلا لصفلا

 :ةلاسرلا لوأ يف اهليصفت ّرَم دقو ؛ميظعلا نآرقلا قوطنم يه ىلا ةسمخلا مولعلا حيقنت :اهنمو -1؟

 .هيلإ عج
 «تاملكلا رادقم يف يبرعلا صنلا نم بيرق هجوب ةيسرافلا ةغللاب ميركلا نآرقلا ةمجرت :اهنمو -'

 اذه تكرت دقو ."نآرقلا ةمجرت ف نمحرلا حتف" ب اهتيمسو «كلذ ريغو «ميمعتلاو صيصختلا فو

 .ليصفت نودب ئراقلا مهف مدع نم افوخ عضاوملا ضعب ف طرشلا

 نم نارقلا صاوخن يف نيمدقتملا نم ةعامج ملكت دقو .ميركلا نآرقلا صاوحخ ملع :اهنمو - 4

 لق ام ءارو اًباب ريقفلا ىلع هللا حتف دقو «هنم هللاب ذوعأ ءرحّسلاك ٍهجوو «ءاعدلاك ٍهجو :نيهجو

 ةكرابملا ةيعدألاو «ىمظعلا تايآلاو ,نيسحلا ءامسألا َميمج ىرجج يف ّعضوو «نآرقلا صاوح نم
 اهطبضت ال طورشب طورشم ءاعدو مساو ةيآ لك ّنكلو «"لامعتسالل انؤاطع اذه" :لاقو ؛ةدحاو ةرم

 مسا وأ ةيآ يأب رظني ىح :ةراختسالا ةلاح.يف نوكي امك بيغلا .ملاغ راظتنا :اهتدعاق لب «ةدغاق

 اذهو .نفلا لهأ دنع ةررقم ةقيرط ىلع مسالا وأ «ةيآلا كلت أرقيف «بيغلا ملاع نم هيلإ راشي

 .انطابو اًرهاظو ءارخآو الاد دعالو ةلاسرلا هشه يف هداريإ تدصق ام

 يللا سماخلا_ لضفلاو ءاتطايو. ؟ًيفاظو .ةنوتسلا ىقرلا نم اذيف «هيسفنل وأ ضيرعلل يأ "ارقيف" :هلوق :ارقيف

 .ةدئاف ريبك هيف سيل ذإ ؟باتكلا نم هانفذح اذلف «سردلا

 تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو

 نيج .ةيحوصو هلآو ميركلا يبنلا ىلع هللا ىلصو

 نيملاعلا برش ديبللاو



 ريبكلا زوفلا

 عوضوملا
 وم ووو ومنا يات ةاليدتا ةصحرتلا ىلإ ةجاحلا

 ع ل وطعم لح قحتسملا ماشالا ةرحرت

 ريسفتلا ملع
 .يأرلاب ريبسفتلا يعم و هلضفو هتياغو هعوضومو هدح

 77777715717101015150160157000102078#175#*22 باتكلا ةمدقم

 50008 باوبأ ةسمخ ف ةرصحتم باتكلا دضاقم

 لوألا بابلا

 ميظعلا نآرقلا اهيلع لدي يلا ةسمخلا مولعلا نايب يف

 21طظ اضن

 0 ةسمخلا مولعلا ضرع يف مركلا نآرقلا بولسأ

 270 لوزنلا ببس ىلإ ةيآ لك جاتحي ال

 طظ1111بب5- لدا ملع يف :لوألا لصفلا

 111111110110041 نيكارشملا ركذ

 21115 5 1 1 1 ] ]ذا ةيميظاربالا ةلملا رئاعش

 22ش 77986 اههعئا رش

 2” 1 1 1 ] ] ]|]|]|'ظ]ظ]“#*“!ظ'ظ!ظ«>»ك+!'!1»!1'1هدمكا" اهدئاقع

 ذ5ؤ5ظ001110110106525252526015آ1آ١1؟ نيك ربغملا لقلبع

 ا اا ا ل طنب طحت دو هي حطم كارشلا كاي

 21غ 00 هيبشتلا .نايب

 111 تفيرحتلا َنايب

 210101 1 1 1 1 1 1 14ج ةرحاالا دوحح
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 «* ف قفاه 8 ذا هش م نه »8 سا ص ها دس ره س ساس سأاش ساساس 6 هااشاش هل هل 8# 86 مه 6 ه8

 م يهانملا باكتراو لهاستلا ببس

 عممام عع هام همم عام هلل راى انديس ةلاسر داغسسا تاحيفأ

 2 2 عب ع ذي ع تع يي خيي خي تس خيي ع نع ص يضل هلا اا هيل الا ا ال اقلا

 ا وجو عياد "طيلقرافلا" ةراشب يف مهفيرحت

 نيقفانملا ركذ

 رس د ها تس هاش تس اس دش طه د ا ضد اظا اق قا 8 كه ه8 طاش ها اه اه هه 8

 هاق مه هةشهشهقةهش ههه هشه ههه هاش هاشش .ظاهش .ظاشظ 8 هاه هاش ا 88

 سرهفلا

 ان



 حوضوملا

 1 رضع لك باتك ناآرقلا

 ص58 ةسمخلا مولعلا ثحايم ةيقب ف ئباثلا لصفلا

 0 عفا هللا ءالآب ريك ذتلا نايب

 2221115115 1  آآ تافصلا نايبو تاذلا تابنإ

 ا و يسب ةيفيقوت ىلاعت ةتافض

 19/0 ه0 اللام تل فقم كنق ذك هتردق تايآو ىلاعت هئالآ نايب

 1ظ0111 ......... ... .هللا مايأب ريكذتلا نايب

 85-2300005 اهنع نقرقلا وغلا نصستقلا نمد

 211111 ]1 ناآرقلا ف ةرركتملا صصقلا

 22770 طقف نيترم وأ ةرم ضصقلا نه تركذ اه

 22035077575157 ةدعب امو توملاب ريك ذعلا كايب

 6-2 ناك... ماكحألا ولع تايب

 ةيفينحلا ةلملا حالصإ ف يمالسإلا عيرشتلا رود

 0 ااا ا 1 ةفّرحلا

 0 وم -.:كايبلا ىلإ جاتحت بلا تاضيرعتلا

 ل ل ماا اهتلثماو

 2 اذ هّللأ مايأب ريك دنلا نم تايأآلا هذه

 يباشلا بابلا

 ىلإ ةبسنلاب نآرقلا مظن ناعم يف ءافخلا هوجو نايب يف

 ا نايب حضوأب ءافخلا كلذ ةلازإو ءرصعلا اذه لهأ

 ل مالكلا نم دارملا مهف ةبوعض بابسأ

 «««««««همء..قارقلا بيرق حرش ف: لوألا لصفلا

 05 ....هانعم عزالب ظفللا نورسقي اعر ءامدقلا
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 عوضولملا

 ووجب وع نيمدقتملا دنع ةحوسنملا تايآلا ددع

 00200 0 دنع ةخوسنملا تايآلا

 ةرقبلا ةروس نم

 )١( ثراولل ةيصولا ةيآ 00 2050

 خ11 مايصلا قيطي نمل ةيدفلا ةيآأ (؟)

 ]3111111 مايصلا ةليل ثفرلا لح ةيآ (9)

 000 ءرحلا رهشألا يف لاتقلا نع يهنلا ةيآ (5)

 12171371701510 رهاظلاو نطابلا ىلع ةبساحنلا ةيآ (1)

 نارمع لآ نم

 2000 ئوقتلا قح- ىلاعت هللا نم:ءاقتألا ةيآ (ا/)

 ءاسنلا نم

 عدم م م هك :يلاوعلل ءاتيألا ةيآ عر

 ةدئاملا نم

 00 مارخلا رهشلا لالخإ نع يهنلا ةيآ )١١(

 مهنع ضارعإلا وأ بائكلا لهأ نيب مكحلا ةيآ )١(

 2217 ع و رافكلا ف

 ةءاربلا نم

 0 الاقث و افافح رفنلاب رهألا ةيآأ )١5(
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 ريبكلا زوفلا

 عوضوملا

 رونلا نم

 252058 ةينازلاو ينازلا حاكن ةمرح ةيآ )١57(

 22 نايبصلاو ديبعلل ناذيتسالا رمأ ةيآ ١079(

 بازحألا نم

 . هجاوزأ ىوس هك يبنلل ءاسنلا لح مدع ةيآ (14)

 ةلداجنا نم

 .. 225 لوسرلا ةاحانم دنع ةقدصلاب رمألا ةيآ )١5(

 ةنحتمملا نم

 ....رافكلا ىلإ تانمؤملا جاوزألا روهم در ةيآ )٠١(

 لمزملا نم
 ا سجس هامور معو هاو عرياوو ليللا مايقب رمألا ةيآ )5١(

 0 لورنلا بابسأ ةفرعم يف :ثلاثلا لصفلا

 25271 نيمدقتملا دنع "اذك ف تلزن" نعم

 ...لوزنلا بابسأب اه ةقالع ال ىلا نيثدحنا تاياور

 0 لوزتلا بابسأ باب يف رسفملا طرش

 21 باتكلا لهأ تاياور نم ءايبنألا ضصق

 الو لكان "اذك يف تلزن" :مهوقل رخآ ئبعم

 223 ا اه ةصق الو ةصق ةروص

 2220 ريسقتلا يف باوجلاو لاؤسلا نوضرفي دق

 55 ....نامزلا ال ءيبترلا رخأتلاو مدقتلا نوديري دق

 2000 ل كك ادور فاوسأ' يحقملا ظوش

 1ظ21 ......... ..:ةقلفاو ةيجوتلا نف

 "ريبخلا حتف" ف لكشملا هيجوتو لوزنلا بابسأ ركذي

 او يدقاولاو قاحسإ نبا طارفإ

 ...........بابلا اذه ثحابم ةيقب يف عبارلا لصفلا

 ةحفملا
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 عوضوملا

 5320111151511 1 1 1111 فيرعتلاب ريكسلا لادبإ

 ا اهدادضأب دارفإلاو ثينأتلاو ريكذتلا لادبإ

 0 درفملاب ةينثتلا لادبإ

 ..ةلقتسم ةلمجي مسقلا باوحجو عازجلاو طرشلا لادبإ

 11 1 1 1 ز ز ز ةبيغلاب باطنخلا لادبإ

 ه8 8 فاق ة ه8 888888 عاشق هاف اه اهاط هاش شاه ه8 8 8: 808 8 8
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 ريسبكلا زوفلا

 عوضوملا

 5-53 ةدحاو ةملك نم نيينعملا ةدارإو رئامضلا راشتنا

ٍ 

 #0 ّئش ناعمل ءيشو لعج ظفل ءيخب

5 0 5 
 ب دين نهب هب هيض يب ني ل عا ا عن ل هي < 8 ماده 8 8-8 8 88 85 84 3 ه8 8-2 رشلاو ريخلا يعم

 4 2 1 ا تايألا راشتنا

 ِق ةرخأت عةلورلا ُّق ةعدشتس ةيآلا نوكت دق

 05567 رافكلا لاوقأ فيعاضت يف باوحلا جردي دق

 ةيانكلاو هباشتملاو مكحما نايب ف :سماخلا لصفلا

 0 ول ع دو مس لكل و عك لا : راجاو ضي 3 . ءاأ امعلا :انغا .
 اد

 رب نب نس ني ها ا ا“ ني ذه اخ 8 8 8. خ4 #4 لي ان - 8 ىف - خخ » خخ 4# 8 هع نإ ## ت2 فا هش هل اذهل اهل نش ها اهل قف 6 اها اذه مكحما

 عوام سمعو مو هس هج هسه ههه ه ههه هةه هه ههش هه جهه خش خاشههش هش سظشاش اه ظ . هناا

 عوام ءافم همم عاق عف فام هافاوو ةاعق مهموم هع مشو عقم هسا هي ةناتكلا

 ... عيدبلا هبولسأ حرشو نآرقلا مظن فئاطل نايب يف

 بولسأو :معركلا نآرقلا بيترت يف :لوألا لصفلا
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 عوضولملا

 011000 روسلا ءانثأ يف غيلبلا مالكلا للخت

 ديرفلا اهولسأو تايآلا ىلإ روسلا ميسقت يف :يناثلا لصفلا

 اا 1 اعملو تايبألاو تايآلا نيب قرفلا

 77 ........... تايبألاو تايآلا نيب كرتشملا رمألا

 فلتع نيج قرجتملا آلا وه يهيرقتلا قفاوتلا

 1111 وو موك موظنملا مالكلا

 ..... كرتشملا يلامحإلا نسحلل معركلا نآرقلا ةاعارم

 5756 نآرقلا يف نزولا وه يعيبطلا يسفنلا دادتمالا

 5 . نآرقلا يف ةيفاقلا يه َّدملا ىلع سفنلا ةمئاحخ

 53 ةيفاق اضيأ ةملكلا رتعأ قا. فلألا قوبل

 ديفم ةلمجلا ةداعإو دحاو فرح. ىلع تايآلا قفاوت

 52200118 اهلئاوأ نم ةروسلا رخآ لصاوف فالتخا

 عة هه ع هق فاو عاف اوما عاما ماس عاش لصاوفل قف نارقلا جهنم :ء ٍ :ا١ ذ نآ ّقلا دقن

 ..سكعلابو ةريصقلا تايآلا غم ةليوطلا ةيآلا يف ٌرسلا

 22ظ01717 ا :.:هم ., كلالقلا مئارقلا تاذ ةيآلا

 الل هتان لا ن2 ب وجنفاو نيتلصافلا تاذ ةيآلا

 0700000 ....... رامضقلا تايآلا عم ةيآ لوطأ

 0 روسلا ضعب ف ةيفاقلاو نزولا كلذ عارُي م
 2121111 ةديدجلا يفاوقلاو ناز وألا رايتحا هحجو

 .ةسمخلا مولعلا يف راركتلا هجو يف :ثلاثلا لصفلا

 00 ميركلا نآرقلا زاجعإ هوجو يف :عبارلا لصفلا

 عبارلا بابلا

 ف عقاولا فالتخالا حيضوتو ,ريسفتلا جهانم نايب يف

 ا

 ملأ

 ما

 مم

 مآ

 ,/ك

 لك

 را

 را

 ما

 ريا

 م
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 م45



 ريبكلا زوفلا

 عونضوملا

 8 اه 8 8 ه ه8 عاده ع8 ا 8# جا # هاه هس © © نه 8 ع ه© 8 © 88# ه8 »8 ه8 8 #4 # نعا#

 رب ه8 8 عن 8 ل 4ك نه نك اها ا وصلا دوج اا وا اس ا

 ا م ىمظعلا ةالصلاو ءانسحلا ةبعكلا ريسفت

 ريسافت يف ةيورملا راثآلا نايب يف :لوألا لصفلا
 2صك532ظ001آ75 5 آآ اهب قلعتي امو ثيدخحلا باحصأ

 ل11 لاتعل دعتطو هج لورنلا :بابسأ نم ٌكامسق

 2ظ201آ "انك يف ةيآلا تلزن" :هطوق نعم

 2ك ءءء... اهل لئاط الل ريسفتلا ف روما

 انا اعلا لامتحالا ليبس ىلع نورّسفي امعر ءامدقلا

 555 اننيد, يف تلد ةّسْيِمَد ليئارسإ نيب نبع لفنلا

 23ه سوا اوطت ملا اضل وكم عاجرو . ناآرقلاب نآرقلا ريسفت

 «نآرقلا بيرغ حرش يف فلسلا فالتحا هجو

 امن "”خسنلا" خوعم ف نيرخأتملاو نيمدقتملا فالتعا

 ا جعل ةح وبسنملا تايألا ةدعع ِق فذلوعالا بحب وأ

 211111111 1 1 1 1 1 حسسل ةيمالاغ عامجإلا لعجي امر

 0: 37 2 نعل
 0 ل ا ريسافتلا فءافوركذي رح رومأ
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 عوضوملا

 5222- بابلا اذه فئاطل ةيقب ف :يناثلا لصفلا

 00 ... ماكحألا طايتتسا لوح مالكلا

 بص مسووروو يباب مجركلا نآرقلا ريسفت ف هيجوتلا

 0 ا هيحوتلا عاونأ

 ا
 72510 2 ل نيملكتملا لغ

 إظ599 ميركلا نآرقلا بئارغ نايب يف :ثلاثلا لضفلا

 1 هوم ص هنطبو نآرقلا ٌرْهظ

 صك

 ب ... ةيبهولا مولعلا ضعب نايب يف :عبارلا لصفلا

 13*”*”ة75777777 00007 ءايبنألا صصق ليوأت )١(

 ا

4 

3 

4 

١ 



 | (رلج و ىلع ريغ

 ماعلا ح اعمج ماك الا تايطخ

 (ي بيعت وتسا) مثنألا برز
 عبرا ور كارز يب 55

 ( موس مود لواذ كاكرقلا ناس

 لكشف

 ( لك ماسر يلع

 ىذرتلاغ حررش قوت لئاصخ

 ( تح نمت )زون ز قل“
 لير روز

 نايا ماعم

 ري جبادع

 روك راك ربك
 نوماس ترايح
 رب رلا مح

 لاعالاءاز#

 ( نيرا دس) ( انكر انهو ) ماجا

 | ( ىلا( ربحت كيم مشكلا بورا

 )سا م بحت فج ملال ب ززحا

 ( موس موو« لوا) كاآرقلا نلاسل حراشم

 مدرعات كااسآ اكن ابز ىلع

 ه مع ات" نااس آ اكن لاب ز ىراف

 مالا خيرات
 نيب رخآ» كيلوا ) فرصلا مل
 رداصم ا جوفصى لإ رع

 نوتسم را لج خرم عب عوج

 هدم ببي
/ 

 قف لوصأ ناس
 تاو اا رس

 قربك لوصن
 لازم

 وراي
 قددوداب مم

 ( دي /اهومج ) هرعت ىاروأ
 قرتببلا سيت

 كتر اعلا باد 1

 ريعسلاو |

 بدالا هضور

17 
 زدفلا ني

 وعلا عجرج لل ن اوصراار 2

 لوصالا ني
 لاطنما سيت

 يقرعازلا |

 روك 6

 امه
 نآرقلا ل امج

 ىرتبلا ليس

 د اعلا ميعأ
 تراي اصلا رس

 رلج/روك راك

 راسم الا

 ا موس مود« لوا) كاارقلا ىلاسل حراتشم

 كعداعا نتن ْ

 لاما لئاضف

 ةدلجم ةنولم ةعوبطملا

 (نيدلجمر دمحم مامإلل أطوملا | /تادلجمار ملسمل حيحصلا

 (تادلجنم كلام مامإلل أطوملا (تادلجممر ةيادهلا

 (تادلجمور حيباصملا ةاكشم نآرقلا مولع يف نايبعلا
 يواضيبلا ريسفت دئاقعلا حرش

 ثيدحلا حلطصم ريسيت | (تادنجم»ر نيلالجلا ريسفت |
 مظعألا مامإلل دنسملا | نيدلجمر يتاعملا رصتخم

 يماسحلا ةيديعسلا ةيدهلا

 يبطفلا (نيدلجمر راونألا رون

 (تادلجمم.ب قئاقدلا ربك يشاشلا لوصأ

 برعلا ةحفن بيذهتلا حرش
 يرودقلا رصتخم هغيصلا ولع بيرعت

 حاضيإلا رون ةحضاولا ةغالبلا
 ةسامحلا ناويد يسملا ناويد

 (هيوناث ,هيئادعبار حضاولا وحنلا ةيريرحلا تاماقملا

 ننسلا راثآ
 يوقم نوترك ةنولم

 يح يتفملا مسر دوقع حرش
 ريبكلا زوفلا ةيواحطلا ةديقعلا نتم
 حاتفملا صيخلن ةاقرملا

 ةغالبلا سورد ظ نيبلاطلا داز

 ةيفاكلا وحنلا لماوغ

 ملعتملا ميلعت وحتلا ةياده

 لوصألا ئدابم يجوغاسيإ |
 ةقسلفلا :ةداف لماع ةئام حرش

 تمكحلا ةياده يفاشلا رصتخم عم يفاكلا نتم

 ركفلا ةبخن حرش |(نيرامتلاو ةصالخلا عمر وحتلا ةياده

 عبسلا تاقلعملا

 ىلاعت هللا نروعب ابيرق عب ءبطتس

 يوقم نوت رك اةدلجما ةنولم
 ,يذمرعلل اعلا ىراخبلل حيحصلا
 ىرطسا ه ىلا وريم نآرقل مخ يماجلا حرش

 ( لتخت) نقلا نايب
 اناوههم-با-دونعمم (ا/أ. 1,2, 3)

 مل١٠ناعطسأ معمل (اهوعز (ل. 8امفتمو)

 انفنماع اس ظصعاتموات

 1 ا
 اكدر اندمع امم م61 1231
 مادي اعطنا معمم (5دقلا) « عوبوب

 «(زاؤطعت“ [.ةرل عانت 5

 [ةعماا م ةممما (ةهمدق) ] | جتربقم انو 5ةاثطععم لا (اب. قزمفامو)
 "10 طع ---- طوول ا ةاللتلا

 ماءان |[ عاطننا معقد (ععومعاك) (عقاوأانعمل)


