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 ليلكإلاو دوعسلا_ربأو نايببلا حورو نزاخلاريسغت_زرم ةلتسملا يشاوحلا عم
 .يكواصلاو لمجلا ةيشاحو يناعملا حورو كرادملاو يواضيبلاو يينركلاو
 بيطخلاو ملاعملاو نيمسلاو ريشسملا جارسلاو ريبكلاو يدمحألاو نيلابكلاو
 .يمراخبلا مامإلل نيحيحصلاو روثنملار دلاو ريثكحنباو نيلالزلاو فاشكلاو

 يئاضلاو هجام نباو دواد_يبأو يذمزتلا ننسو ملسم مامإلاو
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 ةمدقم

 عمتجا ول ىح نيركتملا ىدحتو ءاريذن نيملاعلل نوكيل ؛هدبع ىلع ناقرفلا لزن يذلا هلل دمخلا

 ةالصلاو ءاريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمي نوتأي اوداكي مل هلثم اوتأي نأ ىلع مهسنإو مهتح
 هباحصأو هلآ ىلعو ءافلغ ابولقو اّمُّص اناذآو ايمُع انيعأ هب هللا حتفف «قحلاب قطن نم ىلع مالسلاو
 .نيدلا موي لإ نييدهملا نيداحلا

 مولعلا هذه نيب نم ريسفتلا ملعو «ءاضيبلا انتعيرش مولع اهعفرأو مولعلا لجأ نم نإف دعب امأ
 هفلخن نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا باتكلا هعوضومو !ال فيك «اناهرب اهاوقأو انأش اهالعأ

 نايبو دلي لوسرلا ىلع لزنملا هللا باتك هب مهفي ملع وه نآرقلا ريسفت ملعو .ديمح ميكح نم ليزنت
 اهصصقو اًُفوؤشو اهبابسأو تايآلا لوزن اضيأ هب فرعيو «همكحو هماكحأ جارختساو هيناعم

 .اهاثمأو اهديعوو اهدعوو

 ةغللا ةفرعم هضاخ نم يفكي ال هل لحاس ال رحب نآرقلا ريسفت نأ انل رهظ دق ةلمجلابو

 ناعمو ةغالبو بدأو فرصو وحن نم ةغللا مولع يف ةمات ةراهم هل نوكت نأ دب ال لب ءبسحف ةيبرعلا

 هذه لوصأو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف الماك ًاخوسر ًاخسار نوكي نأ طرتشي كلذ عمو «نايبو
 .ءاوشع طبخ طبخو ءايمع نتم بكر نمك ناك الإو ءاضيأ دئاقعلاو مالكلا يف اذكو «مولعلا

 تابلطتم كلذ يف نيعارم «ةيساردلا بتكلا عيمج ةعابط ىلع انمزع دق مبل) ةبتلع ةراو) اننإو

 ديدجلا هبوث يف هحارخإو يل رند ةعابط ةوط انوطخ انفدهل اقيقحتو انمزعل اذيفنتو «نهارلا انرصع
 هحيحصت يف مهعسو ةياغ اولذب نيذلا انتوحإ دوهحب مث «هقيفوتو هللا لضفب كلذ لكو «ةرخافلا هتعابطو

 لبقتي نأ ىلاعتو هناحبس هللا نم وجرنو ءريخ لك هللا مهازجف «ةعئارلا ةروصلا هذمي هحيرخت مت نح هليمحتو
 .بيجب عيمس هنإ ءانتانسح نازيم يف هلعجيو ؛عضاوتملا دهجلا اذه

 ىرشبلا ةبتكم

 ناتسكاب يشتارك



 :ىاككلا اذه 3: انوع جهنم
 باتكلا اذه ةيمهألو «ةيبرعلا انسرادم جهنم يف ةيساسألا بتكلا دحأ ,شيلالك) رمنت باتكلا نأ ررقت دق

 :ةيلاتلا تاوطنخلا هيف انوطخف «ديدح زارط يف هعبط ثيدحتب انمق

 :ةباتكلاو حيحصتلا ةيحان نم الل وأ

 .ًايدق تثراوت دق ىلا ةيونعملاو ةيئالمإلا ءاطخألا حيحصت يف اندوهجب انلذب
 .اهمهف لهسيل تارقف ىلإ صوصنلا ميسقتو «ميقرتلا تامالعو ءالمإلا دعاوق انيعارو

 .تاحفصلا سوؤر يف روسلا ءامسأو ءازجألا ماقرأ انعضوو
 .هريسفتو نآرقلا نيب ازييمت ؛رمحألا نوللابو ةكرحم ينامثعلا مسرلاب ةينآرقلا تايآلا انعبطو

 .نتملا نود يشاوحلا يف رمحألا نوللاب ةصاخ ةيلوقلا ثيداحألاو ةينآرقلا صوصنلا ةيلجتب انمقو

 .نتملا يف قماغلا دوسألا نوللاب باتكلا ةيشاح يف يلا تاقيلعتلا ىلإ انرشأو

 .ةبلطلا انناوخإ ىلع لكشُي وأ سبتلي ام انلكشو
 نيفوقعملا نيب شماهلا يف اهانعضو ةرابعلا حيضوتل رطسلا يلي اميف ةليوط ةرابع نم اندجو امو
 .[ | :اذكه

 :قيقدتلاو قيقحتلا ةيحان نم دا

 ٍ و كك 0 نم و ؛طقف ةيشاحلا ىف هركذب انيفتكاو يذلا .م هانفذح ةملكلا حرش راركت .رم هيلع انعلطا ام

 ىّدصت لا ةءارقلا انذخأ ثيح «تاءارقلا فالتخا دنع ةءارقلا ركذ يف نيخيشلا ولت انولتو

 ةغللاب يشحملا هركذ ام الإ ءاسأب اهبيرعت يف رن مل نيح ةيسرافلاب تناك يلا يشاوحلا انبّرعو

 .هفذح انيثكراف ىحصفلا ةيبرعلاب هركذ ام دعب ةيسرافلا

 .ةلماك ءامسألاب اهانركذف ءاهرداصم ىلإ ةراشإ يشاوحلا رحاوأ يف يشحملا اهركذ لا زومرلا انحضوأو

 هنع ولخي ال أطخلاف كلذ ريغ ناك نإو ,هدحو هلل لضفلاف هيف انقفو نإف .مكيديأ نيب اندهج اذه ءاماتحو

 .ةياهنو ةيادب هلل دمحلاو ءرشب

 ىرشبلا ةبتكم



 نيلالجلا ةمجرت هه باتكل ا ةمدقم

 انج يطويسلاو يلحملا نيلالحلا ةمجرت

 ىلإ هاحوأ «ىلاعت ئرابلا مالك ميركلا نآرقلا نإف ءدعب امأ ىفطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو هلل دمحلا

 «ليدبتو فيرحت نود مايألاو نامزلا ىدم ىلع سانلا نيب ايقاب ناكف «هب اورذنيلو سانلل اغالب هقلخ لضفأ

 قيفرلا ىلإ ديك هللا لوسر لقتنا املو «هلاعفأو هلاوقأب هباحصأل هنايب بحي ام رسفي ٌلك هللا لوسر ناك دقو

 بتكلا ىلإ ريسفتلا ملع لقن ىح ءارج ٌملهو مهبحاو اودأف ليقثلا ءبعلا اذهب هؤافلخ ضمن ىلعألا

 ةيساسألا ريسفتلا تاعوضوم.امازتلاو اراصتخا ريسافتلا نسحأ نمو ؛«طيسبو زجوم نم ةعونتملا تادلحملاو

 سالك سقف ب 1 ميظعلا نآرقلا ريسفت وه ياعملاب - نود

 اكرتشا ناذللا امهف هلل يطويسلا نيدلا لالجو هلل يلحملا نيدلا لالج نيعت "نيلالحلا "

 .ريسفتلا 0

 ةروس رخآ ىلإ فهكلا ةروس لوأ نم هريسفت أدتبا دقلف شم يلحنا نيدلا لالج ئدابلا ناك دقل

 مامر ان رس علق جلا هكاو اهنا نإ دعيو افلا هروب سدت عرش تاتا

 هبحاص لمع ىقبي نأ أشي ملو هلم يلحما نيدلا لالح دعب ءاج دقف لي يطويسلا نيدلا لالحج امأو

 ةياهغ ىلإ ريسفتلا عباتو ةرقبلا ةروس وهو «يلحملا ىهتنا ثيح نم أدتباو «همامتإ ىلع فكع كلذل ؛اصقان

 كني يلحغا نيدلا لالج اهرسف يتلا ةحتافلا ةروس ريسفت عضوو ءاهدنع يلحملا فقو يلا ءارسإلا ةروس

 .هب ةقحلم نوكتل ؛ريسفتلا رخآ

 ةذبن ةلاجعلا هذه يف مدقن الج نيملاعلا نيرسفملا نيلحرلا نيذه نع ثدحتن نحنو «ةبسانملا هذهيو

 .امهملع ميظعو امهردق ةلالج ىلع فقيو ءامهيتيصخش ئراقلا فرعتيل ؛امهنم لك ةايح نع ةريغص

 - رصمم. ةلحملا ىلإ ةبسن -- يلحملا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم همساف شم يلحما نيدلا لالج امأ

 ناك هنأو «قحلاب عدصلاو ةباهملاب هوفصو امك ءارسفمو لوصألاب املاع ناك هنأ هتمجرت يف نوركذيو

 ةعيفر بصانم هيلع اوضرع ام اريثكو ؛مهل نذأي الف هيلإ نوتأيو ,مهنم باهي الو ماكحلاو ةملظلا هحاوي

 ةقفاوملا ةرجهلل 8515 - 9١ ةنس نيب شاع .هضفرف ةاضقلا يضاق بصنم هيلع اوضرعو «اهلبقي الف

 .داليملل ١489 - ١559 ةنسل

 وأ يطويسلا دمحم نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع لضفلا وبأ وهف ب يطويسلا نيدلا لالح امأو
 يأ دنسملا وه :اولاقف «يوبنلا ثيدحلا ملاع هفصوي ام لمجأب هوفصو - طويسأ ىلإ ةبسن - يطويسألا



 نيلالجلا ةمجرت . باتكل ١ ةمدقم

 بحاص ناك :هتمجرت يف اولاقو ؛ققحملاب هوفصو امك اهديناسأ لماكب ُدلي هللا لوسر ثيداحأ ظفحي
 ٠٠.٠ وحن هل «ليثم هل ردن يذلا ملاعلاو بيدألاو خرؤملاو ظفاحلا مامإلاب هوفصوو ةعفان ةقئاف تافلؤم

 .ةريغصلا ةلاسرلاو ريبكلا باتكلا اهنم ءفنصم

 يف هسفنب الحخو سانلا لزتعا نيعبرألا غلب املو ءاميتي ةرهاقلا يف هلل يطويسلا نيدلا لالج أشن

 ناكو «هبتك رثكأ فلأف ,مهنم ادحأ فرعي ال هنأك ءاعيمج هباحصأ نع ايوزنم لينلا ىلع "سايقملا ةضور"

 هيلإ لسرأو «هيلإ رضحي ملف ارارم ناطلسلا هبلطو ءاهدريف ايادهلا هيلع نوضرعيو هنوروزي ءارمألاو ءاينغألا

 .ما5.ه ١ ه١١191 ةنس فوت نأ ىلإ كلذ ىلع يقبو ءاهدرف ايادهلا

 اممل بتكو «ءامهلمع هللا كرابف هلل لمع يطويسلا نيدلا لالحو يلحملا نيدلا لالج نالحرلا ناذه

 الإ يبرعلا ملاعلا يف نيملسملا تويب نم اتيب لحدت داكت ال تنأف ءراشتنالاو ءاقبلاو ايندلا هذه يف دولخلا

 ..سا]4) ريمفت نم ةحخسن دحتو
 باهسإإلا مدعو هتلوهسو هزاجيإل ارظن ؛ريسفتلا اذه ءانتقا يف اعيمج سانلا نم ةقداصلا ةبغرلا هذه نإ

 قيوشتلاو هتفرحز يف نئفتلاو هتعابط يف يعسلا ىلإ بتكلا رود باحصأو نيرشانلا نم اريثك تعفد .هيف

 .ةيورخأ وأ يويند حبر يف ةبغر هيلإ
 نيخيشلا ةمجرت نم انركذ ام لك ذإ ؛ًاليزج اركش قشمدب "يبرعلا ملقلا راد" ةرادإل ركشن ًاريخخأو

 .امي تعبط ىلا ةخسنلا نم طقتلمف (نيمأ خيش يركبلا روتكدلا ملقب) انج نيليلجلا

 ىرشبلا ةبتكم
 ناتسكاب «ءيشتارك



 هلآو دمحم ىلع مالسلاو ةالصلاو ,هديزمل ائفاكم ءهمعنل ايفاوم ادمح هلل دمحلا

 ريسفت ةلمكت يف نيبغارلا ةحاح هيلإ تدتشا ام اذهف ءدعب امأ .هدونجو هبحصو

 دمحأ نب دمحم نيدلا لالج ققدملا ققحملا ةمالعلا مامإلا هفلأ يذلا ميركلا نآرقلا
 هسا ْ هل ةصصخم ريسفتلل ةفص

 110 هتاف ام ميمتتو .ههالر يعفاشلا يلخملا

 دمحي نأ :رذن ول اميف هب اوحرص امك ءدماحما لضفأ اهنأل ؛ةغيصلا هذهي هباتك ءكللد فنصملا حتتفا :خلإ هلل دمحلا

 هلل دمحلا" :لوقي نأ هقيرطف ديماحتلا ٌٍلحأب وأ دماحما عيمجب ىىلاعت هللا ندمحيل :فلح وأ دماحملا لضفأب هلل

 .اهردقب نوكي ثيحب اهل الباقم يأ :ايفاوم (يحركلا ريسفت) ."خلإ ادمح

 .معنلا هللا هداز :نم يميم ردصم "ديزملا"و .ايواسمو الئامم يأ :هديزمل انفاكم

 امل ؛"دمحم" ىلع ال ,"انديس" ىلع هدعب امو "هلآو" فطعف اهيلعو ؛"دمحم انديس ىلع" :ةحخسن يفو :دمحم ىلع

 ."دمحم" رمألا سفن يف وهو ديسلا نم "هدونجو هبحصو هلآو دمحم" لادبإ نم هيلع مزلي
 يلا ةينهذلا تارابعلا ىلإ ةراشإ "اذه'"و .صلختب بوشم باضتقا امهنم الك نأ يف "دعب امأ" ةلزنمب يه :اذهف

 .يلحملا ريسفت ليمكت اه لصحيل ؛هنهذ يف اهرضحتسا

 بيبطلا هيف رظني يذلا ءاملا نم ليلدلا :يهو «ةرسفتلا نم ريسفتلا لصأو ؛حيضوتلاو نييبتلا يأ :نآرقلا ريسفت

 ريسفتلا نيب قرفلاو .(ليزنتلا ملاعم) اهتصقو «ةيآلا نأش نع فشكي رسفملا كلذك «ضيرملا ةلع نع فشكيف

 دعاوقلا ىلع جيرختلا ةطساوب وأ ءرثأ وأ ةنس وأ نآرق نم لقن ةطساوب ظفللا نعم نييعت :ريسفتلا نأ ليوأتلاو
 .ةحيحصلا ةيلقعلا دعاوقلا ةطساوب اهضعب ىلع ناعمل لمتحملا ظفللا لمح :ليوأتلا نأو «ةيبدألا

 .ةياردلاب قلعتي وهو «هلمتحم ىلإ ظفللا فرص :ليوأتلاو «ةياورلاب قلعتي وهو «نايبلا :ريسفتلا :ءاملعلا لاق اضيأو

 .لقنلا قيرط نم هتوبث دعب عامسلاب الإ زوجي الف ءاهتصقو اهنأشو ةيآلا لوزن بابسأ يف مالكلا وه ريسفتلاو

 (ليزنتلا ملاعم) .فرصناف هتفرص يأ لآف هتلوأ :لاقيف ءعوحرلا وهو "لؤألا" نم ليوأتلا قاقتشاو
 ثالث هرمعف ء«ه "14 ةنس يقوتو هال١9 ةنس دلو .رصم ندم نم ةنيدم «ىربكلا ةلحملا ىلإ ةبسن :يلحلا

 ."رصنلا باب" ةلابق هربقو ءنوعبسو
 امل ال يلحما هب ىتأ امل ميمتت يطويسلا هب ىتأ ام نإ ثيح نم حماست "ميمتتلا"ب ريبعتلا يف :خلإ هتاف ام ميمتتو

 وأ "هتاف ام'ال عحار ريمضلا "لوأ نم وهو" :هلوقو .يطويسلا هب ىتأ ام سفن وه هتاف يذلا ذإ ؛هتاف



 نيلالجلا ريسفت م باتكلا ةبطخ

 مهفي ام ركذ نم هطمن ىلع ةمعتب «ءارسإلا ةروس رحخآ ىلإ ةرقبلا ةروس لوأ نم وهو
 ىلع هيبنتو «هيلإ جاتحي ام بارعإو «لاوقألا حجرأ ىلع دامتعالاو «ىلاعت هللا مالك هب

 ركذب ليوطتلا كرتو ءزيجو ريبعتو فيطل هحو ىلع ةروهشملا ةفلتخملا تاءارقلا
 ءايندلا يف هب عفنلا لأسأ هللاو .ةيبرعلا بتك املاح تييزاعأ وب ةيضرع نيك ؛لاوقأ

 ميمعتلاب
 :همركو هّنمب ىبقعلا يف هيلع ءازجلا نسحأو

 ةمضنم نوكتل ؛يلحملا ريسفت رخآ يف يطويسلا اهلعجف :يلحملا اهرسفف :ةحتافلا امأو يأ :خإ لوأ نم وهو

 لقأ يف لب ءاموي نيعبرأ يف يأ ميلكلا داعيم رادقم يف فصنلا اذه رسفو «ةرقبلا لوأ نم وه أدتباو «هريسفتل
 تافو دعب ةلمكتلا هذه فيلأت ءادتبا ناكو «روهشب اهنم لقأ وأ ةنس نيرشعو نيتنثا كاذ ذإ هرمع ناكو ءاهنم

 (لمجلا ةيشاح) .نينس تسب يلح

 ,"بارعإو" :هلوق اذكو ؛"ركذ" ىلع فطع "دامتعالاو" :هلوقو "عم" نيعم.ءابلاو "”ميمتتو" :هلوقب قلعتم :ةمعتب

 "”ليوطتلا كرتو" :هلوقو .ريصقلا انه فيطللاب دارملاو «هلبق ةعبرألا رداصملاب قلعتم "فيطل هحو ىلع" :هلوقو

 ,"لاوقأ" ىلع فطع "بيراعأو" :هلوقو ؛نيرسفملا دنع يأ "ةيضرم ريغ" :هلوقو «"فيطل هجو" ىلع فطع
 .اضيأ ةغالبلاو وحنلا بتك يهو "ةيبرعلا بتكلا ":هلوقو

 ةبتر مهدنع روهشملا نأو «ةرتاوتم اهلك ةعبسلا تاءارقلا نأ يئاني الف ؛ةحضاولا ٍنيعي يوغللا نيعم. :ةروهشملا

 ."فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ" :درو امك ءامي نآرقلا لزنأ يلا ةعبسلا تاءارقلا يهو .رتاوتملا ةبتر نود



 ةرقبلا ةروس . ظ لوألا ءزجلا

 .ةيأ نونامثو - عبس وأ - بيوتا لع حلا هروب

 اهلقأو «ةمتاخو ةحتاف يذ يآ ىلع لمتشي نآرق :ةروسلا دح :يريعجلا لاقو ءاهدح يف ءاملعلا فلتحا :ةروس

 وأ تس" :هلوقو .ناث ربح "ناتئام"و «لوأ ربح "ةيندم"و ءأدتبم "ةرقبلا ةروس"و ."ناقتإلا" يف اذك «تايآ ثالث

 وأ ةيكه ةروسلا نوك ىف: ةةيندم“.يآلا ضعب سوؤر.ى قوكلا: نحيصملا فالدتا فالدلا اذنه اندم "ةيآ عبس
 ةكم ف ولو ةرجهملا دعب لزن ام يندملاو ,ةكم ريغ يف ولو ةرجحلا لبق لزن ام يكملا نأ :هححرأو «ءريثك فالح ةيندم

 4 مُهاَدَه َكِيَلَع سيلطو «(9١٠:ةرقبلا) كاوُحَفْصاَو اوفْعاَفط يأ اهنم ناتيآلا الإ "ةيندم" :هلوقو .ةفرع وأ
 (ناقتإلا) .(؟ا/5؟ :ةرقبلا)

 نآرقلا تاملك نم ةفئاط :فرعلا يف يهو .كلذ ريغ :ليقو ءافيفخت ةزمهلا تفذح «ةيئآ :اهلصأ ةيآلا :ةيآ

 اذكو ,رْصَمْلاَول 4 ىَحضلاَو 4 ٍرجْمْلاَو :لثم قملك نوكت دقو. .ةيآلا رخآ وه :لصفلاو «ءلصفب ةزيمتم

 .روسلا حتاوف يه :لوقي لب «تايآ اهيمسي ال مهريغو «نييفوكلا دنع اهوحنو #سيووو «هطؤطو «ملا#
 0 :هلوق الإ ةيآ اهدحو يه ام ةملك ملعأ ال نإ :كرمع 00
 (ةءارب ةروس ىوس روسلا نم اهريغو "ةحتافلا" نم ةلمسبلا نوك يف ةمئألا فلتحا :ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 وهو «ةءارب ىوس اههوأ يف تركذ ةروس لك نمو 0 نم ةيآ اهنأ ىلإ ءاملعلا نم ةعامجو يعفاشلا بهذف

 - هنع نيتياورلا ىدحإ يف - دمحأو كرابملا نباو ءاطعو ريبح نب ديعسو ةريره يبأو رمع نباو سابع نبا لوق
 بهذو .ريو بعك نب دمحمو يروثلاو يرهزلاو بلاط يبأ نب يلع نع لوقلا اذه يقهيبلا لقنو ءدلص قاحسإو
 نم اهريغ نم الو :ه دواد وبأ داز ,"ةحتافلا" نم ةيآ تسيل ةلمسبلا نأ ىلإ ص ةفينح وبأو كلامو يعازوألا

 .كربتلاو لصفلل تبتك امنإو ؛لمنلا ةروس يف ةيآ ضعب يه امنإو ءروسلا
 الإ هليوأت ملعي ال يلا تامياشتملا نم ةعطقملا فورحلا نأ فلخلاو فلسلا روهمج هراتخا ام ىلإ ةراشإ :ملعأ هللا
 ىلاعت هللا رئأتسا يذلا هباشتملا نم روسلا لئاوأ يف ءاجهلا فورح رئاسو 4«. لاإ» :ةعامجو يبعشلا لاق امك هلل
 ركب وبأ لاق ءامب نامبإلا بلط :اهركذ ةدئافو .هللا ىلإ اهيف ملعلا لكنو اهرهاظب نمؤن نحنف «نآرقلا رس وهو «هملعب
 ةوفص باتك لكل نإ" :هذ يلع لاقو ."روسلا لئاوأ نآرقلا يف ىلاعت هللا رسو ءرس باتك لك يف" :قيدصلا
 اي :لاقف ءروسلا حتاوف نع يبعشلا لأسأ تنك :دنه يبأ نب دواد لاق ."يجهتلا فورح باتكلا هذه ةوفصو

 ةمولعم يه :ةعامج لاقو .كلذ ىوس ام لسو اهعدف ءروسلا حتاوف نآرقلا رس نإو ءارس باتك لكل نإ «دواد

 «يفاك نم فاكلا ؟صعيهكو» يف امد سابع نبا لاق امك «هئامسأ نم مسا حاتفم اهنم فرح لك :ليقف «يناعملا

 (ليزنتلا ملاعمو نيلامكلا ريسفت) .قداص نم داصلاو «ميلع نم نيعلاو ءميكح نم ءايلاو ءداه نم ءاهملاو



 ةرقبلا ةروس ٠١ لوألا ءزجلا

 ةلمجو هللا دنع نمهنأ هيف كش َسَيَر الل 325 دمحم هأرقي يذلا بدك اذه يأ
 5 دعو

 َنيقّتملل 22 ٍداه ,ناث ربخ ىده .ميظعتلل هب ةراشإلاو ؛"كلذ" هؤدتبم ربح يفنلا

 1 ا نيرئاصلا

 نوكل ؛ميظعتلل ديعبلا ىلع لدي امب ىتأ امنإو ءبيرقلل اهب ىتؤي نأ ةراشإلا قح نأ ىلإ كلذب راشأ :خإ اذه يأ

 لاق .باتكلا كلذ اذه يأ ءرمضم هيف "اذه" :ليقو (يواصلا ةيشاح) .ردقلا ميظعو ةبترلا عوفرم نآرقلا

 نآرقلا لزنأ املف «درلا ةرثك نع قلخي الو «ءاملا هوحمي ال اباتك هيلع لزني نأ دلو هيبن دعو دق هللا ناك :ءارفلا
 ةاروتلا يف كيلع هلزنأ نأ كتدعو يذلا باتكلا كلذ اذه" :ليقو .«"كتدعو يذلا باتكلا كلذ اذه" :لاق

 لبق لزنأ ىلاعت هللا نإ :ناسيك نبا لاقو .ديعبلل "كلذ"و بيرقلل "اذه"و ."كلبق نييبنلا ناسل ىلع ليخنإلاو

 نم ةرقبلا نم مدقت ام نيعي ؛«باتكلا كلذ :لاقف «ةرقبلا ةروس لزنأ مث ءنوكرشملا امه بّذك ًاروس ةرقبلا ةروس

 (ليزنتلا ملاعم) .هيف كش ال روسلا

 كتلع ىسوم ناسل ىلع هل دعو يأ دهعلل[(نيلامكلا ريسفت) .دهعلل ماللاو ةفص "باتكلا" نأ ىلإ ريشي] :لإ يذلا
 نأل ؛ةروسلا وهو ثنؤم هيلإ راشملاو ةراشإلا مسا ركذ امنإو ."ملا" ىلإ ةراشإ كلذ وأ ءالتفع ىسيعو
 ةفص ناك نإو «ريكذتلا يف هيلع همكح ءارجإ زاحف ءهامسمو هانعم يف "كلذ" ناك هربحخ ناك نإ "باتكلا"

 كلذ اذه" :لوقت .هل ةفص عقاولا سنجلا ىلإ هب راشم ةراشإلا مسا نأل ؛احيرص "باتكلا" ىلإ هب ةراشإلاف

 ."اذك لعف صخشلا كلذ" وأ "ناسنإلا

 ناث أدتبم "كلذ"و ءأدتبم "مهلا" نوكي نأ ةروسل امها "ملا" تلعح نإ ,”'ملا" عم "كلذ" فيلأت هحوو

 يف بتكلا نم هادع ام نأك لماكلا باتكلا وه كلذ نأ :هانعمو «لوألا أدتبملا رب ةلمجلاو «هربحع "باتكلا"و

 .لاصخلا تايضرم نم لاحرلا يف نوكي امل عماجلا ةيلوحرلا يف لماكلا يأ ”لحرلا وه" :لوقت امك صقان هتلباقم

 ةلزنمب "ملا" تلعج نإو .ىرخأ ةلمج "باتكلا كلذ"و ؛"ملا هذه" يأ ,فوذحم أدتبم ربخ "ملا" نوكي نأو

 (كرادملا ريسفت) .لماكلا باتكلا وه لزنملا باتكلا كلذ يأ "باتكلا" هربخت أدتبم "كلذ" ناك ,توصلا

 قحلا هنأو هللا دنع نم هنأ هيف كشال يأ «هناهرب عوطسو هتلالد حوضول ؛هيف كلأسي نأ يغبني ال يأ :بير ال

 ىلع اههدحأل حيحرت ال نيضيقنلا نيب ددرتلا وه :كش .اوباترت ال يأ (يهنلا نعم. ربخ وه :ليقو «قدصلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .هنأ يف كش ال يأ ءرورحملا ريمضلا نم لدب ةزمهملا حتفب :هنأ (نايبلا حور) .كاشلا دنع رخآلا

 لفت مسا نع. ردصم :ىده (نيلامكلا ريسفت) .ميظعتلل ؛ديعبلل عوضوملا "كلذ" ظفل لمعتسا امنإ نعي :ميظعتلل

 ةياده تناك نإو «هراثآب نوعفتنملا ؛هراونأ نم نوسبتقملا مهأ ال ؛نيقتملب ىدهملا صيصختو .قتم عمج :نيقتملل

 يأ لوألا زاحب مالكلا يف نأ ىلإ كلذب راشأ :نيرئاصلا (دوعسلا يبأ ريسفت) .رفاكو نمؤم نم رظان لكل ةلماش
 (يواصلا ةيشاح) .نيقتم مهفوك ىلإ لوؤي نم وأ «هللا ملع يف نيقتملا



 ةرقبلا ةروس ١١ لوألا ءرجلا

 َنوُنِمْؤُي - 0 0 0 ؛ىها يهاونل بانتحجاو ءرما ىأل لاعبا َى ا ىلإ

 اهو راسو

 لرنأ آم + َنوُنيْؤُي َنيِذَّلاَو .هللا ةعاط يف هه َنوَقِفَنُي ا َمُهَكَقَرَ 2 اهقوقحب ام
 : راهادآو اهفاكرأب ش

 2 نونقوي ره ةرخآلآبَو رخو ليحبإلاو ٍةادوتل يأ َكلَبَق نِم لرنأ اَمَو 0 يأ َكيَِلِ
 اتي ول

 تروخلفملا م كيلو مِهَبَر نِم ىّده ىَلَعركذ امب نوفوصوملا كِيتَْوأ .نوملعي
 "بهل يبأو لهج يبأ"ك اوُرَمَك يذلا نإ .رانلا نم نوجانلا «ةنحلاب نوزئافلا 2
 ا .اهليهستو افلأ ةيناثلا لادبإو نيتزمه لا قيقحتب ٌحُهَت د لن هيلع ٌءآَوَس امسوحنو

 ريثك نباو ورمع يبأل عفان نع شرول ةكم زافك نم

 يأ "ىوقتلا ىلإ نيرئاصلا" :هلوق .مهل هداشرإو هتياده دعب الإ ىوقتلاب اوفصتي مل مهنأل ؛كلذو «زاحب هيفف :ىوقتلا ىلإ

 ىلع ىوقتلاو .هل ًالعاف ٌدصاقلا ءيشلل فراشملا ىمسي دقو «نيدتهملا ءادتها مزلي الثل ؛كلذب مهرسف «ىوقتلا ىلإ نيعجار
 بانتجاو رماوألا لاثتما يهو ءصاوخلا ىوقت :اهيناثو .نامبإلاب رفكلا ءاقتا يهو «ماوعلا ىوقت :اهدحأ :ماسقأ ةثالث

 .ةثالثلا ماسقألا اهنم داري نأ حصي ةيآلاو .هللا نع لغشي ام ءاقتا يهو «صاوخلا صعأ ىوقت :اهثلاثو .يهاونلا
 امهنم دحاوب كردي ال ثيحب ةلماك ةبيغ لقعلاو سحلا نع باغ :باغ امب .نيقتملا تافص ضعب ليصفت :نيذلا

 ِبْيَعلا ُحَتافَم ُهَدْنِعَو :هناحبس هلوقب ديرأ يذلا وهو ؛هيلع ليلد ال مسق :نامسق وهو «ةهادبلا قيرطب عادتبا

 ماكحألا نم امي قلعتي امو تاوبنلاو «هتافضو عناصلاك ليلد هيلع بصن مسقو «(09:ماعنألا) هيَوه الإ اَهُمَلُعَي ال
 ."نايبلا حور" يف اذك ءانهه دارملا وهو «ءازحلاو باسحلاو روشدلاو ثعبلا نم هلاوحأو رخآلا مويلاو عئارشلاو

 ملاع كنع باغ يذلاف ؛هنع تبغ بيغو «كنع باغ بيغ :نابيغ بيغلا نأ ملعاو :"ةيمجنلا تاليوأتلا" يفو

 باطخ عامتساو ؛"مكبرب تسلأ" دهع يف كدوجو اذكو ؛حورلاب هيف تنك نيح ارضاح ناك دق هنإف ؛حاورألا
 اذإ كنع باغف ءمهريغو ءايلوألاو ءايبنألا نم حاورألا فراعتو «ةكئالمل دوهشو «ةيبوبرلا راثآ ةعلاطمو «قحلا

 بيغف هنع تبغ يذلا بيغلا امأو .ماسجألا ملاع نم تاسوسحملا ىلإ سمخلا ساوحلاب ترظنو بلقلاب تقلعت
 هنم ديعب تنأ «متنك امنيأ ملعي وهو دوحولاب كنع باغ امو «دوحولاب هنع تبغ دق ةيبوبرلا ةرضح وهف «بيغلا

 ١1١(. :ق) ٍديِرَوْلا لْبَح ْنِم هيل ْبَرقأ ٌنْحَنَو» :ىلاعت لاق امك كنم بيرق وهو

 هب ىتأ اذإ رمألاب ماق :لاقي ءاهتثيهو اهناكرأو اهدودحب اهتيقاوم يف اهيلع نوظفاحيو افوكردي :ةالصلا نوميقيو

 0 (ةعامج نع ةياثكلا اهلنعم ةملك "ءالوأ" :كتلوأ .رصحلا ةدافإل ؛رورحباو راحلا مدق :ةرخآلاب (ليزتتلا ملاعم) .هقوقح ايطعم
 نم بكارلا نكمنك ىدهلا نم مهنكمت ىلإ ةراشإ "ىلع" ب ا ا ا

 .لمجلا يف هقيقحت ديزمو «نييفوكلاو رماع نبال وهو «رييغت ريغ نع امهلاح ىلع امهئاقبإ يأ :نيتزمهلا قيقحتب .بوكرملا
 (نيلامكلا ريسفت) .ةزمهلا بارعإ ظفل سنج نم يذلا فرحلا نييو هنيب ةزمهلا لعج :اهليهستو



 ةرقبلا ةروس طي لوألا ءزجلا

 هللا ملعل (2) َنوُئيْؤُي ال َمُهَرْذِنُت َمَل مأ .هكرتو «ىرخألاو ةلهسملا نيب فلأ لاحدإو

 هللا َمَتُح .فيوخت عم مالعإ راذنإلاو .مهناعإ ف عمطت الف «ءكلذ مهنم

 0 م لقوا اهلحدي الف «قثوتساو اهيلع عبط

 (نيلامكلا ريسفت) .رماع نبا نع ماشهل نيتزمهلا نيب فلألا ءاقبإ عم ليهستلا كرت يأ :هكرتو

 اذإ :ليق نإف .هرحآ غولبو هل متك هنأل ؛هيلع متاخلا برضب ءيشلا نم قاثيتسالا هب يمس ءمتكلا :متخلا :لإ هللا متخ

 هللاو .مهرفكل ةازاحم متخلا :تلق ؟ةبوقعلا نوقحتسي فيكف ىدهلا نع مهعنمف .مهعمس ىلعو مهبولق ىلع هللا متخ

 ((59 :توبكنعلا) كب مَعَ انف اوُدَماَح َنيِذَلَو :ىلاعت هلوقل ؛مهقفول اودهاج ولف «لبسلا مهيلع رسي 97

 (١هزءاسنلا) يه رفكَاَهَيلَعََلا عبط لب :ىلاعت هلوق ليلدب امهيلع هللا عبط هببسبف ءرفكلا اوحرتقا املو

 ةوقلا لحم ةيآلا يف بلقلاب دارملاو ءءاضعألا يف هفرصتلو وتأليف يلقن يلق يمت هداوفلا وهو بلق عمج بولقلاو

 بلقلا :"لمجلا" يفو ."نايبلا حور" يف امك ءاضيأ مئاهبلل هنإف ؛لكشلا يربونصلا مسجلا ال ,داؤفلا نم ةلقاعلا

 لصحي يذلا وه بلقلا اذهو «محفلاب ةرارحلا ٌمايق وأ ؛هلحمب ضرعلا ٌمايق نامحللا بلقلاب مئاق فيطل مسج وه

 .فراعملاو مولعلا هيف مسرتو «كاردإلا هنم

 لكشلاب ةمئاقلا ةينابرلا ةفيطللا يهو ,لوقعلا بولقلاب دارملاو .هلبق امل ليلدلاو ةلعلاك هدعب امو اذه :مهيولق ىلع

 هقلطأف «يلصألا نيعملا ىلإ ةراشإ "اهيلع عبط" :هلوقو .محفلاب رانلا ةرارح ٌمايق وأ رهوجلاب ضرعلا ٌمايق يربونصلا
 ثيح «ةيانكلاب ةراعتسا بولقلا يفو ."ريخ اهلخدي الف" :هلوق ليلدب مهيولق يف ام رييغت مدع وهو همزال دارأو
 هتابثإف ؛متخلا وهو همزاول نم ءيشب هل زمرو هب هبشملا ركذ ىوطو ؛هيلع ٌموتخم ءيش هيف لحم رافكلا بولق هبش

 (يواصلا ةيشاح) .لييخت
 هدارفإو .امل متخلا دانسإ حصي ال «يناعملا نم ئععم عمسلا نأل ؛فاضملا كلذ ردق امنإ ؛هعضاوم يأ :مهعمس ىلعو
 مهل يونعملا رونلا لوصو مدع ةواشغلاب دارملاو .ادحاو عومسملا نوكل وأ ءعمجي الو ىّنْثي ال ردصم هنأل امإ

 اهيلع قلطي دقو «ةعماسلا ةوقلا كاردإ :عمسلا .هللاب ملعلا قرط امنأل ؛ةثالثلا صحو .موزلملا دارأو مزاللا قلطأف

 يفو .ةلاصأ هيلع موتخملا وه ذإ ؛متخلل ةبسانم دشأ هنأل ؛انهه دارملا وهو «نذألا يأ امل لماحلا وضعلا ىلعو

 .ةعامجلاو نينثالاو دحاولل اهتيحالصل ؛عمجت ال رداصملاو ءردصم لصألا يف هنأ :اهدحأ هوجو عمسلا ديحوت

 عمجف ؛اردصم ال امسا ناكف «نيعلل مسا هنإ :انلق ؟عمسلاك وهو ءرصب دحاولاو "راصبألا" عمج ملف :ليق نإف

 يذلا متخلا امهلعف صاخ نم امهعنمي ام لعج بناوجلا عيمج نم كاردإلا يف بلقلاو عمسلا كرتشا املو .كلذل

 كلتب ةصتخملا ةواشغلا اهلعف نع اهلل عناملا لعح ةلباقملا ةهحي صتعخا امل راصبألا كاردإو ؛تاهجلا عيمج نم عني

 نع عنمي رصبلا ىلع ةواشغلا لب ءمهفتلاو ةعامسلا نع عنمي ال عمسلا ىلع ةواشغلا اضيأو .(نايبلا حور) ةهجلا

 .ةواشغلا اهلعف نع اهل عناملا لعجو «متخلا امهلعف نم امهعنمي ام لعج اذه لجأل ؛راصبإلا



 ةرقبلا ةروس ١ لوألا ءرجلا

 تدورصبيي الف 7-0 ٌَوَشِح مِهرَصِأ عَ قحلا نم هنوعمسي ام نوعفتني الف ؛هعضاوم يأ
 ميرور

 لوقُي نَم سال َن َنِمَو :نيقفانملا يف لزنو .مئاد يوق © ٌميِظَع ُباَذَع َمُهَلَو قحلا

 يعور (9 َنيِنِمّْؤُمِب مه اَمَو مايألا رخآ هنأل ؛ةمايقلا موي يأ رخآلا مومو هللا اَكَماَء

 راهظإب ْأوُعَماَء َنيذَلآَو هلأ َنوُعِدحس .اهظفل "لوقي" ريمض يفو ؛"نّم" يعم هيف
 هَلِإ يروعدن#ت اَمَو ةيويندلا هماكحأ مهنع اوعفديل ؛رفكلا نم هونطبأ ام فال

 ىلع هيبن هللا عالطاب م نوحضتفيف «مهيلإ عحار مهعادخ لابو نأل ٌجُهَسْفن

 .مهسفنأل مهعادح نأ نوملعي (© َنوُعْمَي اَمَو ةرخآلا يف نوبقاعيو در
 12100000 هللا ركذو ."صللا تبقاع"ك دحاو نم انه ةعداخملاو

 ام فذح ٌردصم هنأ كلذ حاضيإو ؟هدعب امو هلبق ام عمجو عمسلا َدّحو فيك :لاقي ام باوج :هعضاوم يأ

 (يحخركلا ريسفت) ."مهعامسأ ىلعو" :اذاش ئرقو ءمهعمس عضاوم يأ «ىعملا ةلالدل ؛هيلإ فيضأ

 ىلع عفرلا اهلحم "لوقي نم" :هلوق نإ :اضيأ لاقو ءرخؤم أدتبم "لوقي نم"و ,مدقم ربح :خلإ سانلا نمو
 (ليزنتلا ملاعم) .امهريغو ريشق نب بتعمو «لولس نبا يبأ نب هللا دبع :نيقفانملا يف تلزنو .ةيربخلا
 نوكيو ,"لوقي"وهو «"نّم" ل ةلص ةعقاولا ةلمجلا نم الدب نوكت نأ لمتحت ةيلعفلا ةلمحلا هذه :هللا نوعداخب
 (نيمسلا ريسفت) .ءافخإلا عادخلا لصأو :عادخلا ىلع لمتشم اذك مهلوق نأل ؛لامتشالا لدب اذه

 ةيورخألا هماكحأ عفد اودصق ولو «لذلاو ةيرحلاو يبسلاو لتقلاك كلذو ءايندلا يف ةنئاكلا يأ :ةيويندلا هماكحأ

 مهسفنأ ىلإ دئاع هررض يأ :لابو (يواصلا ةيشاح) .مهفامإ يف اوصلخأل رابحلا بضغو رانلا يف دولخلا نم
 (نيلامكلا ريسفت) .نينمؤملل رهاظلا بسحب عادخلا ناك نإو

 يهف «نطابلا فالح راهظإو ءركملاو ةليحلا ةعدخلا نأ :هلصحمو ردقم لاؤس باوج ىلإ هب راشأ :خلإ ةعداخملاو

 ءاوركذ ام هباوج ىلإ راشأف «ةكراشملا يضتقت ةلعافملا ةغيصو «ىلاعت هللا قح يف ةليحتسم يهو «قافنلا ةلزنمب

 وهو هيلع لاتحي يأ هللا عّداخي فيك :هريدقت «رحآ لاؤس باوج :هللا ركذو .اهباب ىلع تسيل انه اهنأ هلصح
 ةيليثمتلا ةراعتسالا ليبق نم ةيآلا نأ :هلصحمو ءركذ امب هنع باحأف ؟هللا نوعداخي :ليق فيكف ءرئامضلا ملعي

 ةبسنلا يف يلقعلا زاحما باب نم وأ ؛حبقلا ثيح نم ؛هبحاص عم ع داخملا لاح هللا مهتلماعم يف مهلاح هبش ثيح
 نم ؛عادنخملا ظفلب هلل ا ركذ ثيح «ةيروتلا باب نم وأ "هللا لوسر نوعداخي" بيكرتلا لصأو «ةيعاقيإلا

 .هريغو "دوعسلا يأ"



 ضرمبي وهف «قافنو كش ُضرَم مهبولق ىف رحل امو" :ةءارق فو ,نيسحت اهيف
 ُتاَذَع َرُهَلَو هب مهرفكل ؛نآرقلا نم هلزنأ اهب 1 هل ا اه ا مول
 فوق ل يف يأ فيفختلابو هللا ين ير يييدشعلا © َنوُبذكي أوناك اَمب لوم ميل

 وكلا له 0

 نامبإلا نع قيوعتلاو رفكلاب ٍضَرألآ ىف أوُدِسْفَت ال ءالؤهل يأ َمُهَل ليِق اَذِإَو ."انمآ"
010 

 الإ :مهيلع ادر ىلاعت هللا لاق ءداسفب هيلع نحن ام سيلو وخلل كر اولا

 ا َمُهَل َليِق اَذِإَو .كلذب © نوُرْعُشُي ل نكَلَو نو دسينملا مه يدإ ةيبقلل

 لعفنال يأ ؛لاهجلا ةاَهَفْشلآ َنَماَو امك نوم اَوَلاَق متي ىنلا باحصأ ةراّتلآ َنَماَ
 ري

 106 كلذ ( َنوُمَلَعَي ل نكَلَو ُءاَهَفّسلآ مه َمُهَنِإ آل :مهيلع ادر ىلاعت لاق « ,مهلعفك

 ملاعم' يفو ."يناعملا رصتخم" يف امك «ةلمحلا يف نيداضتملا نيب عمجلا وهو ,مالكلل يونعم نيسحت يأ :نيسحت

 «لوشتللو تقشر نادز» قاعي هلو ايما نيذلا ةعداشلاب :دنضقلاو نيت نيه" كذا" :ليقو.:"ليزفا

 ةقيقحلا يف وهو «ةغلابملل باذعلا فصو «ماليإلا نم لوعفم مسا هنأ ىلع «ماللا حتفب يأ :ملؤم (١4:لافنألا)
 اذعلا ىلإ" نتديملا نم كرس كتعت اةياغلا غلب ملألا نأ ةدافإ :ةغلابملا هجوو «ةمجعملا لاذلا حتفب بذعملا ةفص

 ميلألا ةبسنف هيلعو «”عمسم" نيعمب "عيمس"_ك "ملؤم" مال رسك زوجيو :"بيطخلا" يفو (نايبلا حور) .هل قلعتملا
 :يرشخمزلل اعبت يواضيبلا لاقو .هب وه ام فالخ ىلع ءيشلا نع ربخلا وه :بذكلا :نوبذكي .ةقيقح باذعلا ىلإ

 وه امو ءبجاو وه امو ؛ءبودنم وه امو ؛حابم وه ام بذكلا نم نإف ؛هقالطإ ىلع سيل اذهو ءهلك مارح وهو
 ريق هقفلا بك“ قف قيم وه انك ةريققلا ىلإ ةليسو مالكلا نأل ؛مارح

 هذهو ءمهنم ةلصاحلا ةعداخملل ليصفت وه ةقيقحلا يفو «ةعينشلا مهاوحأو مهحئابق ركذ يف عورش :مهل ليق اذإو

 نم :ريدقتلاو ,"لوقي" يهو "نم" ةلص ىلع وأ ؛"نوبذكي" ىلع ةفوطعم اهنأ لمتحتو «ةيفانتتسا اهنأ لمتحت ةلمجلا
 (يواصلا ةيشاح) .خلإ ضرألا يف اودسفت ال :مهل ليق اذإ مهنأ مهتافص نمو «خلإ انمآ :نولوقي مهنأ مقافص

 سيل [.هب ملعلل لوعفملا فذحف در مهإ] :نورعشيال نكلو .ةارادملاب نيرفاكلاو نينموملا نيب :نوحلصم

 نإف ؛مئاهبلا ةبتر ىلإ اولصي مل مهنأ ىلإ ةراشإ ؛ملعلا نود روعشلاب ربعو «مهتريصب سمطل ؛داسفإلاب روعش مهدنع

 (يواصلا ةيشاح) .ءالؤه فالخب اهروعشل ؛امبرقت الف راضملا نم عنتمت مئاهبلا



 ةرقبلا ةروس ١٠6 لوألا ءزجلا

 عم ةنكاس اهئاقتلال ؛ءايلا مث «لاقثتسالل ؛ةمضلا تفذح ,"اوُيقل":هلصأ ْأوَقَل اَذِإَ

 أَوْلاَق مهئاسؤر ٌمِهِيِبِطَيَس َْلِإ اوعحرو «مهنم ْاَوَلَح اَذِإَو انماء اَوُلاَق أوُنَماَ َنيِنلا «واولا

 مهيزاجي ّمِيُئَرََيسَم ها .ناميإلا راهظإب مه (ج) َنوَُِبمْسُم نك اَمنِإ نيدلا يف ّمُكَحَم ان
 نوددرتي () َنوُهَمْعَي رفكلا يف ّدحلا مهزواحت َجِهِييْفْط ىف مهلهمب ْمهَّدُمَيَو مهئازهتساب
 0 تّحيَر امق هب اهولدبتسا ئَدُهْلَاب ةََلَضلآ أَوَرْشآ نيا تليتلوأ نان او

 29 تدم أوُناك امو مهيلع ةدّبؤملا رانلا ىلإ مهريصمل ؛اورسح لب اهيف اوحبر اه يأ
 7 ةملظ يف ارا دقوأ َدَقْوَتَسآ ىِذَّلَأ ٍلَثَمَك مهقافن ف مهتفص َمُهْلََم .هولعف اميف

 - هللا هنعل - لولس نبا هللا دبعل اوهجوت فذ ايلعو رمعو ركب ابأ نأ ةيآلا هذه لوزن ببس :خلإ اوقل اذإو

 :رمعلو «"قيدصلاو خيشلاب ًابحرم" :هل لاقف ."انعم صلخأو :ءكباحصأو تنأ مله" :ه# ركب وبأ هل لاقف

 ."قفانت الو هللا قتا" :هقذ يلع هل لاقف ."يبنلا مع نباب اييرتا :هذ يلعلو "هنيد ف يوقلا قورافلاب ا

 ام لثم اولوقف مكوقل اذإ" :هتعامجل لاقف ءاوهحوت املف ."مكناميزك يناعإ نوكل الإ كلذ تلق ام" :لاقف

 ."مكعم انإ" هلوقل ديكوت :امغإ (يواصلا ةيشاح) ."انيف تشع ام ريخب لزن مل" :اولاقف ."تلق

 اهنإو «.(5 ٠ :ىروشلا) اهم ةعيس ٍةَيس ُءاَرَجَول :هلوقك «ةلكاشملا ليبس ىلع هممساب ءازهتسالا ءازج يمس :مهيزاجج

 (نيلامكلا ريسفت) .لهجلاو ثبعلا نع هنأش ىلاعت هناحبس هيلع ةيرخسلا يأ ءازهتسالا زوجي ال هنأل ؛كلذب لّوأ

 "ةلالضلا"_ب دارملاو «نمثلا ىلع ةلحاد ءابلاو «لادبتسالا قلطم ءارشلاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :هب اهولدبتسا

 وهو «ةلالضلا اوذحأو هوعد مث مهدنع ادوحوم ناك ىدمهلا نأ يضتقي همالكو .نامبإلا "ىدهلا"بو رفكلا

 (يواصلا ةيشاح) . ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك هي هلوقل ؛كلذك

 ىلإ هدانسإف «ةقيقحلا يف ةراجتلا بابرأ ىلإ دنسم حبرلا نإف ؛اهيف اوحبر ام يأ «زاجملل حيشرت :خلإ تحبر امف
 ؛ءافلا تلخدو .نارسخلاو حبرلا ببس اهفإ ثيح نم هايإ اهتمياشمل وأ لعافلاب اهسبلتل ؛عاستالا ىلع اهسفن ةراحتلا

 ىدهلاب ةلالضلا اورتشا فيك :ليق نإف ."يشاوكلا" يف امك ءاوحبر امف اورتشا اذإو :هريدقت «طرشلا نيعم نمضتل

 .هب اهولدبتسا دقف ةلالضلا ىلإ اولامو هوكرت اذإف ,مهيديأ يف هنأك هنم مهنكمتل اولعح :تلق ؟ىدهلا ىلع اوناك امو.

 .ةراحتلا قيرط ىلإ يأ :هولعف اميف .رحاتلل دنسي نأ هقحو :يلقع زاحم ةراجتلل حبرلا دانسإ نأ ىلإ راشأ :اوحبر ام

 (نيلامكلا ريسفت) .هعايشأو يرشخمزلا لاق امك «بلطلا ىلع ال "دقوأ" نيعمب "دقوتسا" نأ ىلإ ريشي :دقوأ



 ةرقبلا ةروس ١5 لوألا ءرجلا

 م سل يس

 مِهرونب هللا َبَهَد هفاخي ام نمأو ءافدتساو رصبأف ف ُلَوَح ام ترانأ َتَءاَضا املف

 ام © َنوُرِصَبُي ال ٍتسَمْلَظ ىف َمُهكَرتَو "يذلا" ا هلا عمجو .هأفط

 00 راهظإب دن ءالؤه كلذكف نيفئاح ايل 007

 0531355 ور الف عدلا يل نع ين ناتي لف هولا نع يع

 باص" نم "ب - ويصأ :هلصأو «رطم باحصأك يأ ٍبّيَّصك مهلثم وأ .ةلالاضلا نع

 1 ا باحسلا يأ هيف باحسلا يأ ءامكلا ند لرش" بوصي

 ناكملا رانلا تءاضأ يأ «هلوعفم ةلوصوملا "ام"و ءرتتسملا هريمض هلعافف ءدعتم لعفلا نأ ىلإ هب راشأ :ترانأ

 نأ امك :ريمضلا عمجو (حارصلا) .ةرارحلا "«فد" :ًافدتسا (لمجلا ةيشاح) .ناكملا نيعمب "ام" ف ءهلوح يذلا

 فوذحم أدتبم ربخ "مكب مص" نأ ىلإ هب راشأ :خلإ مص مه (نيلامكلا ريسفت) .ظفللا رابتعاب "دقوتسا" ف هدارفإ

 (ءاقبلا يبأ ريسفت) .ةفنأتسم ةلمج "نوعجري ال مهف" :هلوقو .روهمجلا هيلعو «"مه" وهو
 نوعجري ال يأ مزال لعفلا نأ ىلإ هب راشأ :ةلالضلا نع .اوقطني مل مهنأكف ءاورهظأ ام فالح اونطبأ امل :هنولوقي الف

 نودري ال مهف :هريدقت ,فوذحم هلوعفمو دعتم وه :ليقو .هريغ عينص وه ام لطابلا نع نوهتني ال وأ ,ةلالضلا نع

 ةعاطتساب عوجرلا نوعيطتسي اوناك مهنأ تدافأو «ليثمتلا ةكلذف ةيآلاو (ريسي رييغتب ءاقبلا بأ ريسفت) .اباوح

 مهكرت يفن وه لب «تالآلا يفنب سيل "يمع مكب مص" :هلوق نأو ؛هكرتب مذلا اوقحتسا ثيح تالآلا ةمالس

 نم مهنم «ءالؤه لاح يف نيرظانلا نأ نعم. ليصفتلل امنأ :اهرهظأ «لاوقأ ةسمح "وأ" يف :خلإ بيصك وأ .اهلامعتسا

 (لملا ةيشاح) .هتفص هذه بيص باحصأب مههبشي نم مهنمو ؛هتفص هذه يذلا دقوتسملا لاحب مههبشي

 قلطأ نأ ىلإ راشأ :باحسلا .رطم يأ بيص باحصأك وأ :هريدقت ء«فذح مالكلا ف نأ ىلإ راشأ :باحصأك

 هنم لزني رحب شرعلا تحت نأ" :ف# سابع نبا نعو ءباحسلا هعضوم رطملا نأل ؛باحسلا هب ديرأو ءامسلا

 باحسلا ىلإ ىحويو «ايندلا ءامس ىلإ يهتني يح ءامس ىلإ ءامس نم ءاش ام رطميل ؛هيلإ ىحوي «تاناويحلا قازرأ

 (نايبلا حور) ."اهعضوم اهعضي كلم اهعمو الإ رطقت ةرطق نم سيلف هلبرغيف ؛هلبرغ نأ
 دقف وه امأو «نيرسفملا نم هيثم لالجلا ريغ هداعأ دقو «"بيص"ل عجار ريمضلا نأ مظنلا رهاظ نم ردابتملا :هيف

 قو (لمجلا ةيشاح) ."عم' ئعمع. "يف"و .ةيألا مظن رهاظ فالح وهو ءءامسلا لولدم وه يذلا باحسلا ىلإ هداعأ

 ءامسلا :ليقو ؛هركذ كلذلو ءباحسلا يف يأ "ءامسلا يف" :ليقو ءبيصلا يأ "هيف" :ىلاعت هلوق :"ليزنتلا ملاعم"

 ١(. :راطفنالا) 4 ثّرطفْل ُءاَمَّسلا اذِإإ» :لاقو ١8(. :لمزملا) هب ٌرطفْنُم اًمَّسلا# : ىلاعت هللا لاق «ثنؤيو ركذي



 ةرقبلا ةروس ظن لوألا ءرجلا

 يذلا هطوس ناعمل ُقْرَبَو هتوص :ليقو هب لكوملا كلملا وه ٌٌنْعَرَو ةفثاكتم ٌتَبْلُظ
 لحأ ّنِم ماذا ُُف اهلمانأ يأ مهَحِبَصَأ بيصلا تاحيضأ يأ نول هب هرجزي
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 كلذك ءاهعامس نم تملا فوخ ردح اهوعمسي العل ؛دعرلا توص ةدش قعاوصلا
 ةينايب ةفاضإلا

 هّبشملا هيلع ديعولاو «تاملظلاب هّبشملا رفكلا ركذ هيفو ءنآرقلا لزن اذإ ءالؤه

 ناميإلا ىلإ اوليميف هوعمسي الثل ؛مهناذآ نودسي قربلاب ةهبشملا ةنيبلا ججحلاو ,دعرلاب
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 .هنوتوفي الف هرذفو املع عت َنيرفكْلاِب طيج ُهّللآَو توم مهدنع وهو «مهنيد كرتو

 1 د
 6ع ساد مس ل مد ىو 5 رت ل ل هلا وو ل حس يق ر رجم 5 ف تس

 يف يأ هيف أَوَشُم مهل َءاَضأ أَمَك ةعرسب اهذحأي َمهَرَصَبأ فطخح قربْلا برقي ُداَكي
 ا ااا ا ب ل و مل ءاوفقو أوماق ٌمِيَلَع ملظأ اذإَو هئوض 6 وما مر رده عب

 نع "يذمرتلا" ىور ؛باحسلاب يأ :هب لكوملا (ليزنتلا ملاعم) .باحسلا نم عمسي يذلا توصلا وهو :دعرو
 ءاش ثيح باحسلا امي قوسي «ران نم قيراخم هعم «باحسلاب لكوملا كلملا دعرلا" :اعوفرم امك سابع نبا

 (ليزنتلا ملاعم) .رون نم هطوس ناعمل :قربلاو .نيرسفملا رثكأو و سابع نب هللا دبعو يلع هلاق امك ".هللا

 :"لمجللا" يفو «لاوقألا حصأ وهو :"ليزنتلا ملاعم" يف لاق ءباحسلا نم جرخت يلا رانلا وه :لاق :قربو

 ."راتخملا" يف امك هقوسي يأ رصن باب نم -ميحلا مضب- رجزيو .باحسلا امي رجزي ران نم ةلآ :هطوسو
 (نيلامكلا ريسفت) ."باحسلا كلملا هب رجزي رون نم طوس قربلا" :لاق امد سابع نبا نع ريرح نبا ىور :هرجزي

 "عباصألا"ب اهنع ريبعتلا ةتكنو ءءزجلا ىلع لكلا قالطإ وهو ؛يرغللا زاحما عاونأ نم هنأ ىلإ راشأ :اهلمانأ يأ
 (يحركلا ريسفت) .اهعيمج عباصألا اولعج مهفأكف ءتوصلا ةدش نم رارفلا يف ةغلابم داتعملا ريغ ىلع اهلاخدإ ىلإ ةراشإ

 ."قعاوصلا نم" :هلوقب للعملا لعجلل هل لوعفم :رذح

 نأ يضتقي همالك يف عيزوتلا اذهو هب هبشملا لاح نايب دعب هبشملا لاح نايب يف عورش اذه :خلإ ءالؤه كلذك

 رهاظلا :يواضيبلا لاق كلذلو ءبكرملا هيبشتلا ليبق نم ةيآلا ظفل نأ برقألاو «ةدرفملا تاهيبشتلا ليبق نم ةيآلا

 يح تقصالتو هٌؤازجأ تماضت عومجم نم ةعزتنم ةيفيك هبشت نأ :وهو «ةفلؤملا تاليثمتلا ةلمج نم نيليثمتلا نأ

 ةينب داسف توملاو :توه (ارصتخم لمجلا ةيشاح) .نيقفانملا لاح ليثمت ضرغلاف ءاهلثم ىرخأب ادحاو ائيش تراص

 مهنأ يف رافكلا عم ىلاعت هلاح هّبش «ةيليثمت ةراعتسا انههف يأ :هنوتوفي الف .امل لحم ال ضارتعا ةلمحلا :خلإ هللاو .ناويحلا

 (نيلامكلا ريسفت) .طاحملا هتوفي ال هنأ يف ءيشلاب طيحملا لاحب «هباذع نع مه صيحم الو «هنوتوفي ال



 ةرقبلا ةروس ١/4 لوألا ءرجلا

 «نوبحي امث هيف اوعمج امل مهقيدصتو «مهّبولق ججحلا نم نآرقلا يف ام جاعزإل ليثمت
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 مِهردِصَباَو مهعامسأ ىنعمب مهعمسب بهذل هللا َءاَش ّوَلَو نوهركي امع مهفوقوو

 ام باهذإ هنمو 29 ٌريِدَق هءاش ءَىَتب لك ْنَلَع ناك : هللا نرِإ ةنطابلاب بهذ امك «ةرهاظلا
 ةسانملل تايب

 اونوكت ملو مكأشنأ مُكَفلَح ىذا م بر اودحو اوُدْبَعَأ ةكم لهأ يأ ياللا م

 :لصألا يف "لعل"و «هّباقع هتدابعب (ج) َنوُقَكَت ْمُكَدَعَل َمُكِلَبَف نم َنيِذَلأ قلخ و ائيش
 لا را ا ا ا ل ار ل ىلاعت همالك فو يجرعلل

 ,مهل اهروهظل ؛مهيولق جعزأ ءججحلا نم هيف ام نآرقلا نم اوعم املك مهنأب نيقفانملا ءالؤهل ليثمت وهف يأ :ليثمت

 فيلاكتلا نم نوهركي امم ناك نإو ءاهوحنو ةمينغلاو لاومألاو ءامدلا ةمصع نم نوبحي امم ناك نإ هب اوقدصو

 هيلع تناك امع مهيولق هكيرحت يأ :جاعزإل (يحركلا ريسفت) .نيريحتم اوفقو موصلاو ةالصلاك مهيلع ةقاشلا
 "ءاش" لوعفم :خلإ هللا ءاش ولو (نيلامكلا ريسفت) ."هجعزأ"ك هناكم نم هعلقو هعلقأ :هجعز :"سوماقلا" يف

 اذه رثاكت دقو ءامه بهذل مهراصبأو مهعمسب بهذي نأ هللا ءاش ولو يأ «هيلع باوجلا ةلالدل ؛فوذحم

 (كرادملا ريسفت) ."دارأ"و "ءاش" يف فذحلا

 ىعمب مسا "ءيشلا" نأ ىلإ ريشي] :هءاش ."مهراصبأو" ةنيرقب عملا نيعم. درفملا نأ ىلإ ةراشإ :مهعامسأ ىنعمب

 ءدوحوملا وه ذإ ؛؟ءيشلا ةلمج نم امهفإف ؛هتافصو هتاذ وهو بحاولا جارخاإل كلذب ديق [.لوعفم مسا "ءيشم"

 (لمجلا ةيشاح) .نكمملا وه كلذو ء«هءاشي نأ هنأش نم نأ "هءاش" هلوقب دارملاف «ةدارإلا تاقلعتم نم اسيل امهنكل

 يف ىئثتسم ىلاعت هللاف «ىلاعت هاوس ام اذه لاثمأ يف ءيشلا نم دارملا نأ يف كشي الف :"نايبلا حور" ريسفت فو

 :نيعم ىلع "نيمأ نالف" :لاقي امك ءريدق هاوس ءيش لك ىلع :نعملاف «لقعلا ةلالدب ءيشلا ظفل هلوانتي امم ةيآلا

 .مهتلمج نم ناك نإو هسفن هيف لحدي الو «سانلا نم هاوس نم ىلع نيمأ

 اهيأ اي" ناك ام :هب#ف دوعسم نبا نع مكاحلا ىور ام امأو .ةيندم ةروسلا نوك كلذ ياني الو :ةكم لهأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ماعب سيلو رثكألا ىلع وهف «ةنيدملابف "اونمآ نيذلا اهيأ اي" ناك امو «ةكمبف "سانلا

 ىلع هوحرخو :كي يوغبلا لاق .ديحوتلا هانعمف ةدابعلا نم نآرقلا يف درو ام لك :امّ سابع نبا لاق :اودحو
 اولعجا يعم. هنأ :يناثلاو ءازاحم اهيلع قلطأف ال ببس وهف «ديحوتلاب الإ نوكت ال ةدابعلا نأ :امهدحأ ,نيهجو

 (نيلامكلا ريسفت) ."يجافخلا" هركذ «هريغ اودبعت الو دحاول مكتدابع

 هقح يف لاحم وهو «ةبقاعلاب لهجلا عم الإ نوكي ال كلذو «عقوتلاب موق هنع ربعو «بوبحملا يف عمطلا :يجرتلل
 ميركلا نأل ؛عوقولا قيقحتل يأ "قيقحتلل ىلاعت همالك فو" :هلوقب كلذ ىلإ راشأ امك هليوأت بحجيف «ىلاعت
 -  ىلاعت همالك يفو" :هلوق ةيلكف «قيقحتلل ءاح ام هللا مالك نم عضاوملا رثكأ يف نأل :رظن هيفو « هلعفي اميف الإ عمطي ال



 ةرقبلا ةروس 1١1 لوألا ءزجلا

 يف اهل ةياغ ال ءشرتفي اطاسب «لاح امرؤ ضَرألآ ْمُكَل قلخ َلَعَج ىِذَلآ .قيقحتلل
 آم ِءاَمَسل َنِم لَن افقس ب ءاَمَسلَاَو اهيلع رارقتسالا نكمي الف ةنويللا وأ ةبالصلا
 هلي أوُلَعَجَت الق مكباود هب نوفلعتو هنولكأت 5 قر 50 ( عاونأ َن -4هب َجَرْخَأَف

 © تروملَعت مُتنَأَو ةدابعلا يف ءاك رش اًماَدنأ

 نيجرتم مكنوك لاح يأ :نيبطاخملا ىلإ ةبسنلاب عمطلا نأ :لاحنلا نع باوجلاو ءمّلسم ريغ "قيقحتلل -
 ةثالث هيف سانللف ىلاعت هللا مالك يف "لعل" درو اذإو :لاق ثيح "نيمسلا" يف هصنو ءاهيف نيعماط ىوقتلا

 ىلع نوقتت مكلعل يأ نيبطاحملا ىلإ ةبسنلاب نكلو ؛عامطإلاو يحجرتلا نم اميلب ىلع "لعل" نأ :اهدحأ «لاوقأ

 امأ :يناثلاو .امكئاجر ىلع ابهذا يأ "ركذتي هلعل" :ىلاعت هلوق يف هيوبيس لاق اذكو ,مكعمطو مكئاحر

 هنأك ءءيشلل ضرعتلل اهأ :ثلاثلاو ءامهريغو يربطلاو برطق لاق هبو ءاوقتت يكل مكبر اودبعا يأ ليلعتلل

 "اودبعا" ب ىئعملا يف قلعتم "مكلعل" :هلوق :"ءاقبلا بأ ريسفت" يف اضيأو ءاوقتت نأل نيضرعتم كلذ اولعفا :ليق

 .ىوقتلا ءاجر مكنم حصيل ؛هودبعا يأ

 (ظفاح) ."حلإ ركذي وأ يكزي هلعل" :وحن دورول ؛درطي الو ءاهدعب ام نومضم قيقحتل يأ :قيقحتلل
 عم اهلكش ةيرك نإف ءضرعو لوط هل يذلا وهو ءايقيقح احطس اوك كلذ ةرورض نم سيلو «شرتفي :اطاسب
 ىلإ ةراشإ ءانبلاب انه هنع ربعف ءىرحأ ةيآ يف هب ريبعتلا ءاح :افقس (نايبلا حور) .اهشارتفال ةححصم اهمرح مظع

 هنأ 0 نمل در وهو «ضرألا ىلع هنمو «باحسلا ىلع اهنم ردحني رطم يأ :ءامسلا نم (لمحلا ةيشاح) .هماكحإ
 "اقزر"و ."مكل اقزر" :هلوقل نايبلل "نم" لعج هنأ رهاظلا :خلإ تارمشلا عاونأ (نايبلا حور) .رحبلا نم هذأي

 :ليق ١ هل لوعفم "اقزر"و «ضيعبتلل "نم" نوكت نأ زوجيو هل ةفص "مكل"و "لزنأ"و ؛لوعفم قوزرملا نيعم
 (نيلامكلا ريسفت) .مكقزر ضعب نوكيل ؛تارمثلا ضعب انحرخأف ءاملا ضعب ءامسلا نم انلزنأو

 فلعلاو .نورسفملا لاق امك «ضرألا نم جرخي امث هب عفتني ام عيمج "تارمثلا"ب دارملا نأ ىلإ ةراشإ :هنوفلعتو

 ةدابعلا لصأ نأل ؛ادادنأ هلل اولعحت الف مكبر اودبعا يأ ءرمألاب قلعتم وه :اولعجت الف .اهريغو باودلا ماعط

 :اولوقت ال : فض سابع نبا نعو .لثملا وهو دن عمج :ادادنأ .كيرش الو دن هل لعجيي ال نأو «ديحوتلا اهساسأو

 هنإف ؛"ول"و مكايإ" :لاق هنأ ف يبا نعو .انعاتم قرسل بابلا ىلع حيصي انبلك الولو ءاذك ئباصأل نالف الول

 "ادادنأ”و (نايبلا حور) .خلإ ١5( :نارمع لآ) 4اولتق اَمَو اوُناَم اَم اَنَدْنِع اوُناَك ْوَلإم :اولاق «"نيقفانملا مالك نم

 لوعفمو «لاحلا عضوم يف ربخو أدتبم ةلمج "نوملعت متنأ"و ءرورحنلاو راحلا وه يناثلاو ؛لعفلل لوأ لوعفم
 (هريغو ءاقبلا يبأ ريسفت نم) .كلذ نالطب يأ ,فوذحم "نوملعت"



 ةرقبلا ةروس 5 لوألا ءرجلا

 امم كش ِبَيَر ىف َمُددَك نإَو قلخي نّم الإ اهلإ نوكي الو ,نوقلخي الو قلاخلا هنأ

 ا و رووا هللا دنع نم هنأ نآرقلا نم دمحم اَنِدَبَع ْيِلَع اَنَلّزَت

 "انلزن ام"ل ريمضلا فيرشتلل ةفاضإلا

 :ةروسلاو ا ا مظنلا نسحو ةغالبلا يف هلثم يه يأ نايبلل "نم"و

 اهودبعت ىلا مكتهلا قاد أوعْذاَو تايآ ثالث :اهلقأو ءرحآو لوأ امل ةعطق

 .هسفن دنع نم هلاق ادمحم نأ ف © َنيِقِدَص وشك نإ مكنيعتل ؛ةريغ يأت نوُدْنَ

 أن : ىلاعت لاق «كلذ نع اوزجع املو .هلثم هلثم ءاحصف ويك ؛كلذ ١ العفاف

 اوقت نق .ضارتعا «هزاجعإ روهظل ؛ادبأ كلذ اوقفت نو مكزجعل ؛ركذ ام ًاولعفت
50007 

 .ةراجتخلاب رافكلا ثم اَنلآ اَهُدوَق و ىلا َراَثلآ رشبلا مالك نم سيل هنأو هللاب ناميإلاب

 دقتت "ايندلا راناك ال ركذ امب دقتت «ةرارحلا ةطرفم اُهنأ ئيعي ءاهنم مهمانصأك
 ا ةماكلا مهمانسأ

 . .لاح وأ ةفنأتسم ةلمج اك نوبذعي © َنيرِفَكلِل تليه دعا هوحنو بطحلاب

 ٌقلْخَي ْنَمَفأ :ىلاعت لاق «ليلدلا مامت نم وه اذه :اهإ نوكي الو .فوذحم "نوملعت" لوعفم نأ ىلإ ريشي :هنأ

 نكمت هنأ ىلإ ةراشإ ؛مهل افرظ كشلا لعج :كش (يواصلا ةيشاح) .(7١:لحنلا) (َنوُرْكَذَت الفأ ٌقْلْخَي ال ْنَمَك

 ريمضلاو ,هلثم نم ةنئاك ةروسب يأ "ةروس" ةفص :هلثم نم (يواصلا ةيشاح ١ .فورظملا نم فرظلا نكمت مهنم

 نيسحو ةغالبلا 2 نآرقلل ةلئام ةروسب يأ «شفحألا دنع ةدئاز وأ تيفنكلل وأ ضيعبتلل "نم"و < "انلرت ام حل

 (يواضيبلا ريسفت) .مظنلا
 ” وكلا وونس" نم ةيألا نم ىوقأ افوكل ؛ةروس كتيع* اعإو ءرخآلاو لوألا مولعم نآرقلا نم ةعطق يأ عطيف

 نم ةيقبلا وه يذلا روسلا نم ذوحخأم يهف «ةزمه نع ةبلقنم تناك نإو «ةيلصأ اهواو تناك نإ اذه .هتوق ة يأ

 . "ريغ" ىعع "نود" نأ ىلإ راشأ :هريغ .دسافلا مهمعز ىلع مهايإ مقدابع ةحصب ةمايقلا يف هللا يدي نيب

 نم سيل هنأب ناميإلابو يأ ةلالحلا ظفل ىلع فطع :هنأو ."...متنك نإ" وهو طرشلا باوج اذه :كلذ اولعفاف

 :"حارصلا" يفو ءاقبلا يبأ ريسفت) .مضلاب ئرقو ءبطحلا وهو واولا حتف ىلع روهمجلا :اهدوقو .رشبلا مالك
 ؛"اهدوقو" يف ريمضلا نم الاح نوكت نأ حصي الو «"رانلا" نم يأ :خل! لاح وأ .رانلا لاعتشا -مضلاب- اهدوقو

 (لمجلا ةيشاح) .لمعي ال دماج وهف «بطخلاك نيعلا نيعمب مسا فاضملا نألو ءهيلإ فاضم هنأل
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 5 نم ِتَحِلَّصلآ ْاوُلِمَعَو هللاب اوقدص اوُنَماَء تريلا ربخأ رِشَبَو ةمزال

 0 ىرجت نكاسمو رجش تاذ قئادح تتح مهل نأب يأ 0 نا

 0ع :رهنلاو .اهيف ةايملا يأ نأ هيو اهراجشأ تحت

 كلت نم اومعطأ بم أوقزُر املك زاجم هيلإ يرجلا دانسإو .هرفحي يأ هرهني ءاملا نأل
 : د ال

 . ..؛ةنجلا يف هلبق يأ ُلَبَق ني اََفزُر ام لثم يأ ىرأأ اًدَه أولاق اَقزَرةَرَمَت ني تادجلا 7 ب 10 -م و 5 نايس ا ياا ا 0-0 م رأء.
 وا نم

 فطع :رشبو (لمجلا ةيشاح) .ةمزال :لاق مث نمف ءاوقتي مل مأ اوقتا «نيرفاكلل ةّدعم يه :ليق امل عفد :خلإ ةمزال

 :ريدقتلا نأل ؛انهه "نأ" تحتف هنأ ىلإ ةراشإ :نأب يأ .(نيمسلا ري ريسفت) "لإ اولعفت مل نإف" ةيآ نومضم ىلع

 اذه .هسفنب لعفلا لصو فذح اذإ رجلا فرح نأل ؛"رشب"ب بصن هيف تلمع امو "نأ" عضومو ءمهل نأب

 .طئاح هيلع ناتسبو ءرجشلا تاذ ةضورلا وهو «ةقيدح عمج :قئادح قبلا يأ ريسفت) .هيوبيس بهذم

 اهيف مهو" :هلوقو «ةثلاث ةفص "مهل" :هلوقو «ةيناث ةفص "اوقزر املك" :هلوقو ,"تانح"ل ةفص :خلإ يرجت

 .دودخأ ريغ يف يرحت ةنجلا راهفأ :ثيدحلا يفو ؛«ضارتعا وهف "امباشتم هب اوتأو" :هلوق امأو «ةعبار ةفص 'خلإ
 نأل ؛كلذ ربتعا امنإو ؛مادختسالا ىلع وأ فاضم فذح ىلع مالكلا نأ ديري :اهراجشأ تحت (ليزنتلا ملاعم)

 (نيلامكلا ريسفت) .اهتحت اهفايرج نم قفوأ نانحلا طسو يف ءاملا نايرج
 ىلإ يأ :زاجم (نيلامكلا ريسفت) .عضوملا مسا رهنلاو ءءاملل وه امنإ يردلا نإف ءاملاب رهنلا رسف :هايملا
 .فاضملا فذحب وأ لاحلا ةدارإو لحما ركذب فرطلا يف ازاحم نوكي نأ نكعو «يلقع زاحم يأ ءزاحب عضوم
 ديق ."اوقزر"ل ناوغل نافرظ امهنإو «ءادتبالل اهيف "نم" نأ ىلإ ريشي :تائجلا كلت نم (نيلامكلا ريسفت)

 دحاو ئيعمب رج يفرح قلعت داحتا مزلي الف دّيقملاب يناثلاو قلطملاب قلعتم لوألاف «لوألاب هدييقت دعب يناثلا
 ْ ظ (نيلامكلا ريسفت) .دحاو لعفب
 وه هلكأ اودارأو :مهيلإ رضحأ يذلا نأ بيكرتلا يضتقيف «هربخ هتلصب "يذلا"و ءأدتبم "اذه" :خلإ يذلا اذه
 :لاقف «ربخلا بناح يف فاضم فذح ىلع مالكلا رسفملا لعج كلذلف ؛ميقتسي ال وهو لبق نم هولكأ يذلا نيع
 "(هرامث هباشتل" :هلوقو .حضوأ ناكل "يذلا لثم يأ" :لاق ولو ,"يذلا" ظفلب ةروكذملا يه "ام"و ءام لثم يأ

 هب هضرغو «دييقتلا اذهل ليلعت وهف «ةنحلا يف هلبق يأ :هلوقب قلعتم "لإ اوتأو ةنيرقب" :هلوقو .فاضملا ريدقتل ةلع
 (لمجلا ةيشاح) .ايندللو اهل ةلماش اهلعج لب ةنجلاب ةيلبقلا ديقي مْ نم ىلع درلا

 ام در ىلإ كلذب راشأ :يواصلا لاق «ريثك نب ىيي نع ريرج نبا هاورو ءنسحلا نع يكح اذك :ةنجلا يف هلبق
 .ةروصلا يف ايندلا رمث هبشي يأ "اهباشتم هب اوتأو" :هلوقو ءايندلا يف "لبق نم" :هلوقب دارملا نإ :ليق
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 فلتخيو انول اضعب هضعب بشي هيَ قزرلاب اوفي طيبات ةنيرقب اهرامث هباشتل

 اَهيِف ّمُهَو رذق لكو ضيحلا نم ل رهطم اهريغو روحلا نم ٌّجوُزَأ آَهيِف ُْهَلَو امعط

 لك ةوهبلا :لوقل أدر لزنو .نوحرخب 0 نونفي ال ادبأ نوفكام م2) توُدِلَخ
 اعيش ايلا يل نوه :ىلاعت هلوق يف "بابذلا"ب لخملا هللا برض

 (/7 :جحلا)
 ءايشألا هذه ركذب هللا دارأ 0 توُبكدعْلا ِلئَمَكإ» :ىلاعت هلوق يف "توبكنعلا"و

 ري

 ةركن ام لوأ لوعفم ًالَجَم لعجي برّصَي نأ 2 ىَحَتْسَي ال َهَّللأ نإ ؟ةسيسخلا

 امف ,ةسخلا ديكاتل  ةدئاز وأ ءناك لغم يأ ناب لوعفم ءاهدعب امي ةفوصوم

 يأ اهنم ربكأ يأ اَهَقَوَق اَمَف قبلا راغص وهو «ضوعبلا درفم ةَضوُعَب يناثلا لوعفملا اهدعب
 "ةلثم"_ل نايب فطع

 هباشت يف ةيزملا امنإو «هيف ةيزم ال نوللا يف هباشتلا نأ مولعملا نم لإ انول .رهظأ ةنحلا قزر يف هنإف :اباشتم

 يور اذلو ؛ةنجلا ماعطل احدم كلذ ناكف ؛ةداعلا يف بيرغ نوللا قافتا عم معطلا فالتحا :لاقي نأ الإ ؛معطلا

 انقزر يذلا اذه :لوقيف ىلوألا لثم اهاريف ىرخأب ىتؤي مث ءاهنم لكأيف ةفحصلاب ىتؤي مهدحأ نأ :نسحلا نع
 (لمجلا ةيشاح) .فلتخم معطلاو دحاو نوللا :ةكئالملا هل لوقيف «لبق نم

 اعوفرم هو يردخلا نع مكاحلا جرخأ :ةرهطم (ليزنتلا ملاعم) .عيبرلاو دهاحمو مّ سابع نبا هلاق :امعط
 ءاسنلا نم رذقتسي ام لك يأ "رذق لكو" :هلوق .”قازبلاو ةماخنلاو طئاغلاو ضيحلا نع ةرهطم" :هححصو

 تايآلا نم هل دهشي امل ؛انهه ماودلا دولخلاب دارملا نأ هب دافأ :ادبأ نوثكام (لمجلا ةيشاح) .نهلاوحأ نم ٌمذيو
 (يحركلا ريسفت) .ةيدبألاب فصوي اذلو ؛مدي مل وأ ماد ,ةدملا ليوط تابث :هلصأو «ثيداحألاو

 :وحن ,درفمع ةفوصوم ةركن "ام" نوكي دق :"ناقتإلا" يفو ءاهدعب امي ةفوصوم ةركن مسا "ام" ةملك يأ :ةركن

 ةيفصولاو .(5/ :ءاسنلا) دب ْمُكظعَي اًمعنإ» :وحن ةلمج نوكي دقو 10(2 :ةرقبلا) اَهَقْوف امَف ةَّضوُعَب ام التم

 نم بوسكم اهيف مومعلا :لثم يأ (نيلامكلا ريسفت) .رغصأ وأ ريغص يعم ديفي هنأ رابتعاب هيف نحن ام يف
 .هعفدف ءوشح دئازلاو ءوشحلا نع نوصم نآرقلا :لاقي ام عفد هب دارأ :ةسخلا ديكأتل .فصولا

 ةلوصوم وأ ةفوصوم "ام"و «"ةضوعب" ىلع فطع :اهقوف امف .خلإ...امف ةدئاز "ام" تناك اذإ يأ :اهدعب امف

 يف ال ةثحلا يف ةدايزلا دارملا نأ ىلإ ريشي :اهنم ربكأ (نيلامكلا ريسفت) .اهتلص وأ اهتفص فرظلاو ؛لحما بوصنم
 لمحي نأ نكميو .نوققحملا هيلإ لام يذلا وه يناثلا نأ مهضعب ركذ لب «نيهحولاب رسف دقو «ةراقحلاو رغصلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع رسفملا مالك
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 2# و سا ودك و رج . و هنأ 4 7 8

 ,هربخ ا مع عم. "اذ" و 0 ا 556 033 «لخملا اذكب يأ ( زيي
 نيل اي

 دارا يهو

 قحلا نع اريك لثملا اذه يأ وب ُلِضُي مارح ند لاق ؟هيف ةدئاف يأ يأ

 © َنيِقِسُمْلآ لإ هب ُلِضُي اَمَو هب مهقيدصتل ؛نينمؤملا نم اريثك يب ىِدَهَيَو هب مهرفكل
 نم بتكلا يف مهيلإ هدهع اه ِهَّلآ َدَهَع َنوُضَقنَي تعن َنيِذَلا .هتعاط نع نيحراخلا

 3 وو سل
 نا هب هللا رم مأ اَم أم َنوُعْطَقَيَو مهيلع هديك وت ءهقشيِم دعب ْنِم و دمحم ناهإإلا

 771 ءكلذ ريغو محرلاو هلك يباب نامبإلا نم ّلَصوُي ١ دهعلا

 :"نزاخلا" ةرابعو .هيلع هتلاحتسال ؛هئدبم ال هتياغ نيعم. ىلاعت هللا قح يف ءايحلا نأ ىلإ اذهي راشأ :خلإ كرعي ال

 ,حئابقلا نع سفنلا ضابقنا وه :ليقو «هيلع مذيو هب باعي ام فوحخ نم ناسنإلا يرتعي راسكناو ريغت ءايحلا
 ؛كرتلا هانعم نوكي هب ىلاعت هللا فصو اذإف ءهلك كلذ نع هزنم ىلاعت هللاو «ناسنإلا فصو يف هلصأ اذه
 كلذ هيلإ بسني نأ فوح نم ناسنإلا قحلي يذلا ريغتلا وه ءايحلا ةيادبف «ةياهو ةيادب لعف لكل نأل كلذو
 «ىللاعت هللا قح يف ءايحلا فصو درو اذإف (لمحلا ةيشاح) .حيبقلا لعفلا كلذ كرت هتيافو «حيبقلا لعفلا
 برضي نأ ييحتسي ال هللا نأ :نيعم نوكيف «ىلاعت هللا قح يف ءايحلا ةياهغن وه يذلا لعفلا كرت هنم دارملاف

 (اصخلم) .رافكلا لوقل لثملا كرتي ال يأ الثم
 هنأ هعقوم اعقاو هنوكب دارملاو هعقوم عقاولا :تباثلا .لثلا برض ىلع ةبترتملا ةمكحلا نايب ف عورش :نيذلا امأف

 هنيرق قباطيل ؛"نوملعي الف" :هقح نم ناك :نولوقيف .دئاوفلاو رارسألاو مككحلا ىلع لمتشم وه لب ءاثبع سيل
 نوكيل ؛ةيانكلا ليبس ىلع هيلإ لدع مهلهح لامك ىلع احضاو اليلد اذه مهلوق ناك امل نكل ؛هميسق لباقيو
 ناميإلاب هللا رمأ وه يذلا دهعلا نأل ؛لوعفملا مساب ردصملا رسف امنإ :هدهع ام (يواضيبلا ريسفت) .هيلع ناهربلاك

 ؛مهبتك يف مهئايبنأ ةنسلأ ىلع عقاولا دهعلا دارملاو هب رومأملا ضقني يذلا امنإو ءضقني الف لصح دق ٌدي يباب
 ذَحأ ْذِإَو : ىلاعت هللا لاق ءهنرصنيلو هب ننمؤيل دمحم رهظ اذإ هنأ ىسيع ىلإ مدآ نم هتمأ عم يبن لك دهاع هللا نإف

 م١ نارمع لآ) «هّئُرصْنلَو هبي وهل ْمكَعَم اَمِل قَّدَصُم ُلوُسَر ْمُكَءاَحَدُت ٍةَمْكِحَو ٍباَتِك ْنِم ٠ ْمكَتيَآ امل َنيّيتلا قايم

 (يواصلا ةيشاح) .امي ناميإلا مدعو اهايإ مهليدبتب كلذ اوضقنف ؛مهبتك يف ةروكذملا هفاصوأ دهعلا ةلمج نمو
 لصوبو «ءايبنألا نم همدقت نمو ىسوم نيدب ٌدُي دمحم نيد لصوي نأ هللا رمأ ام :نيعي «"ام"ل نايب :ناميإلا نم
 (نيلامكلا ريسفت) .ةضورفملا تاعامجلاو بتكلاب نامبإلاو نينمؤملا ةالاومك كلذ ريغو محرلا
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 ناميإلا نع قيوعتلاو اعملاب تلا 2و يو "هب" ريمض نم لدب "نأ"و

 لغشلاو فرصلا ليبسلا عطق يس ص ف

 .مهيلع ةدبؤملا رانلا 0 مهريصل © َوُرِسَخْلا مه اه ركذ ام نوفوصوم ا كلبتلوأ
 ءبالصألا يف افطن اَكَوَْأ منك دق َو هاب !ةكم لهأ اي َوُرْمكَت فيك

 مهرفك نم بجعتلل ماهفتسالاو مكيف حورلا خفنب ايندلاو ماحرألا د تيحأت
 هيلا ا 2 مكلاجآ ءاهتنا دنع ةكديعل هن خيبوتلاو ناهربلا مايق عم

 ىلع اليلد ىلاعت لاقو .مكلامعأب مكيزاجيف «ثعبلا دعب نوٌدرت 22 را

 اًعيِمَج اهيف امو ضرألا يأ ٍضَرَأْلآ نام مكل ََلَح ىِذَأأَوِه :هوركنأ امل ثعبلا

 ميمعتلا نسحألاو :ةكم لهأ اي .هلصوي يأ ءاملا نم الدب رج عضوم يف "لصوي نأ" ىلإ ةراشإ :لدب "نأ"و

 ىلع بصن لحم يف "نوعجرت هيلإ مث" :هلوق ىلإ "متنكو" ةلمح نأ ىلإ هب راشأ :متنك دقو .اهريغو ةكم لهأل
 دب الف الاح عقو اذإ يضاملا لعفلا نأ روهمجلا دنع ةررقملا ةدعاقلا ىلع ايرح واولا دعب ةرمضم "دق" نأو «لاحلا

 .لاح ةلمجلاو 00 هعم "دق" "متنكو" :"ءاقبلا بأ" ةرابعو (يحركلا ريسفت) .ةردقم وأ ةرهاظ "دق" نم

 (لمجلا ةيشاح) .طقف "ماحرألا يف" :هلوقب قلعتم فرظلاو «محرلا يف وه امنإ حورلا خفن نأ مولعملا نم :حورلا خفنب

 مايق عم" :هلوقو .بارغتسالاو بجعتلا ىلع بطاخملا لمح وأ ؛بيجعلا رمألا يف مهعاقيإ :بيجعتلل ماهفتسالاو

 وه ناهربلاب دارملاو ءهنم بجعتيف برغتسم ةينادحولا ناهرب مايق عم رفكلا نأل ؛بيجعتلا أشنم وه اذه "ناهربلا

 ."خلإ اتاومأ متنكو" :هلوقب روكذملا

 هنإف ؛ىلاعت هيلع لاحم هتقيقحف الإو ءماظعتسالا نعم. بجعتلا وأ هيلع علطي لقاع لك هنم بجعتي :بجعتلل

 خفن نيب رمعلا 0 ؛"مث"ب ربع :مكتيمي مث (نيلامكلا ريسفت) .ءيشلا ماظعتسا دنع ناسنإلا يرتعت ةعور

 ةدم للختل ؛امي ربع "نوعجرت هيلإ مث" :هلوقو ءخزربلا ةدم للختل ؛اهب ربع 'مكييحي مث" :هلوقو «ةتامإلاو حورلا
 :ىلاعت هلوقب دارملا نأ ىلإ اوبهذف نيققحملا نم هريغ امأو ؛حراشلا يأر ىلع اذه (لمجلا ةيشاح) .باسحلاو رشحلا

 ةايح هب دري مل هنأ ىلع «يحارتلا ليبس ىلع بيقعتلل ىلا "مث" لدو < "نايا حور"يف لاقو «ربقلا ةايح 'مكييحي"

 اليلد هجولا اذه نم ةيآلا انلعج ولف :اهصخلم "ريبكلا ريسفتلا" ةرابعو .عوحرلا اهفراقي ذئموي ةايحلا نإف ؛ثعبلا

 مد دوعسم نباو سابع نبال هازعو "نيمسلا" نع راثآلا لقن ناميلس ابأ خيشلا نكل ءابيرق ناك ربقلا ةايح ىلع

 ولو اذإ مهلاعن قفخ عمسي ّىح ايحيف «روبقلا يف لاؤسلل :مكييحي مث .حراشلا لوق حجري اهتحص ريدقتبف «دهاحبو

 ؟كنيد امو ؟كيبن نمو ؟كبر نم :لاقيو «نيربدم
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 هنوف ٍءاَمَسلآ لإ دصق يأ د ها ب اوريتعتو هب اوعفتنتل

 راسو
 ب س

 اي ركذا و دا ىلع رداق - ديتاووابا وهو - 92 2 ىلع رداقلا نأ

 #0 ةقلَح ٍرألا ىلا نإ كيم كلر لق ذإ !دمحم

 لتقلاب اهقيري م02 ُكِفَسَيَو يصاعملاب ايف ُدِسْفي نم ايف ٌلعَجتَأ أَوَلاَق هدآ وهو ءاهيف

 500 : ... ؛ةكمالللا مهيلإ هللا لسرأ اودسفأ املك او اوتاكو تاكا والو دف كك

 ضرألا يف

 اذك «ةرخأتم اهوحد نإف 4(. :تاعزانلا) اهاَحَد كلذ َدْعَب َضْرَاْلاَول :ىلاعت هلوق يفاني الو :ضرألا قلخ دعب

 هلوق يف امك «هنع ربحملا رابحألا بيترتل اهنأبو ءواولا نيعمب. "مث" نأب ضراعتلا عفدي دقو ءافهذسابع نبا نع يور
 (نيلامكلا ريسفت) .نامزلا يف يخارتلل ال نيقلخلا نيب ام توافتل اهنأو ٠١ :دلبلا (اوُنَمآ َنيِذْلا َنِم َناَك َمّثإ» :ىلاعت
 ىلع "ىلإ" ب هتيدعت دنع لمح ىلاعت هقح يف لاحتسا املو «ةماقتسالاو لادتعالا :ةقيقح ءاوتسالا :لإ دصق يأ

 دعب عمجلا ىلإ لوؤي هنأ رابتعاب يأ :هيلإ ةلئآلا (نيلامكلا ريسفت) .هريغ ىلإ جيرعت ريغ نم ءيشلا ىلإ يوتسملا دصقلا

 :ليقو ءةءامس عمج :ليقو ؛عمجلاو دحاولا ىلع عقي سنج مسا وه :ليقو «هيلإ لوؤي ام رابتعاب اعمج اوكف ؛قلخلا
 نهلدع نعم. "نهاوس"و الدب وأ ازييمت "تاوامس عبس" نوكيف كلذ ىلعو «"تاوامس عبس" هرسفي مهبم ريمضلا

 سيل "ريص" نوع, "لعج" ناك امل نكلو «ايناث الوعفم "تاوامس عبس" نوكيف :اهريص يأ (نيلامكلا ريسفت) .نهقلخو
 ةنسلا لهأ بهذم وه اذه :الصفمو المجم (نيلامكلا ريسفت) .خلإ اهريص يأ هلوقب هيلع دهشتسا «ةغللا يف فورعمب

 :ةثلاثلاو ءءاضيب ةضف نم يهو نولفرأ :ةيناثلاو ءءارضخ ةدرمز نم يهو عيقر :لوألا مسا :تاوامس عبس .ةعامجلاو

 ءرمحأ بهذ نم يهو ءاقبر :ةسماخلاو ءءاضيب ةضف نم يهو نوعام :ةعبارلاو «ءارمح ةتوقاي نم يهو موديق

 (نايبلا حور) .ًالذلتي رون نم يهو ءابورع :ةعباسلاو «ءارفص ةتوقاي نم يهو ءانقو :ةسداسلاو

 ذإ" :هريسفت يف ءاقبلا وبأ لاق .ردقم "ركذا" اهيف لماعلا نأو ءبصن لحم يف "ذإ" نأ ىلإ هب راشأ :خلإ ركذاو

 «كبر لاق ذإ يقلح ءادتباو :هريدقت فوذحم أدتبم ربخ وه :ليقو .لاق ذإ ركذا :هريدقت .هب لوعفم وه "لاق

 وهف حاورألا ملاع رابتعاب امأو .داسحألا ملاع رابتعاب لوألا ةفيلخلاو رشبلا وبأ وهف :مدآ وهو .ةدئاز "ذإ" :ليقو

 عابط تناك كلذل ءاءزج نيتس تناكو ءاهئازجأ عيمج نم هقلخل ؛ضرألا مدأ نم ذوخأم وهو عي دمحم انديس

 نم ىأر ىح تام امو «ةنس نيتسو ةئام عست رمعلا نم شاعو ؛نيتس موصلاو راهظلا ةرافكو ءاعبط نيتس هينب
 ءرشبلا وبأ مدآ نأ امك نحلا وبأ وه :ناجلا (ارصتخم يواصلا ةيشاح) .عئانصلا عاونأب ضرألا اورمع ؛فلأ ةئام هدالوأ

 (نيلامكلا ريسفت) .رخألا ىلع نيلقثلا دحأل اسايق كلذ اوفرع مهنأ ىلإ ةراشإ هيف



 ةرقبلا ةروس "5 لوألا ءرجللا

 هللا ناحبس" :لوقن يأ َكِدَمَحي نيسبلتم ُحَبَسُت ؛ ٌنَحَو لابجلاو رئازجلا ىلإ مهودرطف

 نحنف يأ لاح ةلمجلاو «ةدئاز ماللاف ءكب قيلي ال امع ةلعوت د ُسّدَقُنَو هدمحبو

 فالختسا يف ةحلصملا نم (29 َنوُمَلعَت ال اَم ُمَلَعَأ َنِإ :ىلاعت َلاَق فالختسالاب قحأ

 انبر قلخي نل" :اولاقف ءمهنيب لدعلا رهظيف ءيصاعلاو عيطملا مهيف هتيرذ نأو «مدآ

 مدأ نم مدآ ىلاعت قلخف ".هري مل ام انتيؤرو هل انقبسل ؛ملعأ الو انم هيلع مركأ اقل

 ب هايملاب تنجعو ءاهاولأ دعو يان حب نأب - اههجو يأ - ضرألا
 َمَداَء مَلَعَو ادايشت ذاك نأ دعيت انابجعت اوين داقق .حورلا هيف خفنو ءهاوسو

 ةفرغملاو ةيسفلاو ةوسفلاو 0 ةعصقلا ىتح 55 تايمسملا ءامسأ يأ مسد
 رسفملا رثكأ هيلعو

 0007 ءالقعلا بيلغت هيفو «تايمسملا يأ َجْبَصَرَع َّمُث ءاهملع هبلق يف ىقلأ نأب

 ؛مدآ راقتحا الو هللا ىلع ضارتعالا هنم دوصقملا سيل :إ قحأ نحنف .ةسبالملل ءابلا نأ كلذب راشأ :نيسبلتم

 (يواصلا ةيشاح) .مهل هللا نم ةروشملا تعقو ثيح «ءانعلا نم مهحيري باوج بلطل كلذ امثإو
 نم مدأ قلح هللا نإ" :اعوفرم هنقف يرعشأألا ىسوم يبأ نع رواج دواد وبأو يدذمرتلاو دمحأ جزخأ :اهناولأ عينج نم

 لهسلاو «كلذ نيبو دوسألاو ضيبألاو رمحألا مهنم «ضرألا ردق ىلع مدآ ونب ءاجف ءضرألا عيمج نم اهضبق ةضبق
 ىلإ ىحوأ مدآ قلخ دارأ امل هللا نأ" :دروو «نوتس امنأ مدقت :اهناولأ (نيلامكلا ريسفت) ."بيطلاو ثيبخلاو نزحلاو
 اقلح نم قلختأ ءانبر اي :تلاقف ءرانلا هتلخدأ ناصع نمو «ةنجلا هتلحدأ نيعاطأ نم ءاقلخ كنم قلاخ ينأ :ضرألا

 (يواصلا ةيشاح) ."ةمايقلا موي ىلإ يرحب يهو ءاهئاكب نم نويعلا تعبنأف تكبف «معن :لاقف ؟رانلا لحدي

 ءاوس ءامسألا تالولدم :تايمسملا نم دارملاو «هيلإ فاضملا نع ضوع "لا" نأ ىلإ كلذب راشأ :تايمسملا ءامسأ

 هملعو ءاهعيمج تايمسملا ىلع مدآ علطأ ىلاعت هللا نأ لصاحلاف «ةيونعم وأ يناعم وأ ءاضارعأ وأ رهاوج تناك

 ؛تايمسملا ةفرعم يف ةكئالملا عم مدآ كرتشاف ءاهءامسأ مهملعي ملو «تايمسملا ىلع ةكئالملا علطأو ءاهءامسأ
 (يواصلا ةيشاح) .هدالوأ يف تقرفت تاغللا كلتو «تاغللا عيمجب ءامسألا ةفرعك. مدآ صتخاو

 جارخإ نم ةرملا نع ةرابع يهف ءربدلا نم جرخي حير :ةوسفلاو :هلوقو .حدقلا :ةعيصق ءملابب :ةعصق :ةعصقلا ىتح

 يمس اديدش ناك نإف ءتوص الب ربدلا نم جراخلا حيرلا وه :ةوسفلاو .هوحنو ماعطلا هب فرغي ام :ةفرغملاو ؛حيرلا

 (يواصلا ةيشاح) .فيفحخلل رغصملاو ,ديدشلل ربكملاف ءاطارض يمس توصب ناك نإو «ةيسف يمس افيفحم ناك نإو «ةوسف

 (نيلامكلا ريسفت) .مهريغ ىلع مهفرشل ؛ءالقعلا بيلغت «لقعي نم عمج هعمجو «ريمضلا ريكذت يف :ءالقعلا بيلغت



 ةرقبلا ةروس ظ ١" لوألا ءرجلا

 متنُك نإ تايمسملا ٍءةَلْوتَه ِءاَمَسَأِب نوربخأ ينوينأ :اتيكبت مه َلاَقَف ٍةَكِيلَمْلا ىلَع
 طرشلا باوجو «ةفالخلاب قحأ مكنأ وأ ,مكنم ملعأ قلحأ ال نأ يف © َنيِقدَص

 ا ل

 هملع نع ءيش جرخي ال . يذلا جر ميكا ميَعلآ فاكلل ديكأت ٌتنأ َكَنِإ ةايإ آََئَمَّلَع

 ىمسف ؛تايمسملا يأ َجِيِبآَمْنَأِب ةكئالملا يأ مُهَتِبْنأ ُمَداَكتَي :ىلاعت َلاَق .هتمكحو
 مهل ىلاعت َلاَق َمِيِيآَمَسَأِب مُهَأَبْنَأ اَمْلَق اه قلخ يلا هتمكح ركذو ءهمساب ءيش لك

 َنوُدَبُت ام ُمَلْعُأَو امهيف باغ ام ضَرأْلآَو توسل َبيَغ ُمَلَعأ نإ ْمُكَل لقأ ملأ :اخجوم
 :مكلوق نم نورست (2) َنوُمُتكت منك اَمَو خلإ "اهيف لعجتأ" :مكلوق نم نورهظت

 َمَدَدِل أوُدَجَسَآ ِةَكِيِتَلَملِل انلُق ذِإ ركذا َو .ملعأ الو انم هيلع مركأ اقلح انبر قلخي نل
 0 .نجلا وبأ وه َسيلَبإ دّلِإ اَوُدَجَسَف ءانحنالاب ةيحت دوجس

 ىلع باوجلا مدقت زوجيو «قباسلا "ينوئبنأ" يأ "هلبق ام هيلع لد" :هلوقو "متلك نإ" وهو :طرشلا باوج

 :ليقو «هيلإ دنسملا ريرقتل :ديكأت .فوذحم يناثلا لوعفملا نأ ىلإ كلذب راشأ :هايإ .هيوبيس بهذم ىلع طرشلا
 (نيلامكلا ريسفت) .دنسملا فيرعت نم دافتسملا رصقلاو ؛مكحلا ديكأت ديفي لصف ريمض

 ةوخإ دوحسك «ءانحنالا وهو «يوغللا دوجسلا دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ ءضرألا ىلع ةهبحلا عضوب ال :ءانحنالاب
 نإ :نيرسفملا ضعب لاقو ؛لاكشإ الف هيلعو «مالسلا يهف انتيحت امأو «ةيضاملا ممألا ةيحت وهو .هل هيوبأو فسوي

 ؛نيينعملل ةلمتحم ةيآلاو «ةلبق مدآ امنإو هلل دوجسلاف «ةبعكلاك ةلبق مدآو «ضرألا ىلع ةهبخلا عضوب يعرش دوجسلا

 (يواصلا ةيشاح) .مكتلبق هولعجاف مدآ ةهج ىلإ اودجسا يأ ؛"ىلإ" نيعم.ماللاف يناثلا ىلعو ءامهدحأ نيعب صن الو

 ءاهريغو هط ةروس يف خيشلل كلذ ف عبات وهو "ةكئالملا نيب" فنصملا خيشلا طح يف اذكه :حلإ نجلا وبأ وه .
 نم فولأ رهظأ نيب ادحاو اينج ناك :لاقف "فاشكلا" يف كلذب حرصو «ةكئالملا نم سيل هنأ امهمالك ةيضقو

 ىلع يضاقلاو يدحاولاو يوغبلاك نيرسفملا رثكأ نكل ,"اودجسف" :هلوق يف هيلع اوبلغف ؛مهنيب ارومغم ,ةكئالملا

 :ىلاعت هلوق كلذ ىلع دري الو :اولاق ءمهنم هؤانثتسا حصي ملو مهرمأ هلوانتي مل الإو «ةكئالملا نم ناك هنأ

 ةكئالملا نأل وأ ءاعون ةكئالملا نمو العف نحلا نم ناك :لاقي نأ زاوحم ؛. :فهكلا) (ّنجْلا َنِم َناَك َسيِلْبِإ الإ
 هركذ امو ءلصألا وهو الصتم ءانثتسالا لعج ىلع ةلواحم هوركذ ام نأ :لصاحلاو :مهئافتحال انج نومسي دق
 (لمدلا ةيشاح) .لصألا فالح هنكل «هونُيب يذلا ليوأتلا ىلإ ذئثيح ةحاح الف ؛عطقنم هنأ ىلع ةلواحم ناخيشلا



 ةرقبلا ةروس "1 لوألا ءرجلا

 هنم ريخ انأ :لاقو :هنع ربكت َرْبْكَتَسآَو دوجسلا نم عنتما نأ ةكئالملا نيب ناك

 ريمضلل ديكأت ٌتنأ نكس ُمَداَكَي اَلُقَو .ىلاعت هللا ملع يف (2) َتيِرِفَكْلا َنِم َناكو
 نجلا ا يا اورو داب مب ؛رتتسملا

 ةَرَجَّسلا هذه اًبرقت رقت اَلَو اَمُتْئْش ُتيَح هيف رجح ال ءاعساو اَّدَغَر الكأ اًهّنِم اَلَكَو

 تل م أاريصتف اًنوُكَتَف امهريغ وأ مركلا وأ ةطدنحلا يهو ءاهنم لكألاب

 يأ اَْيَع امهاحن "امهلازأف" :ةءارق يفو ءامهبهذأ سيلبإ ُنّطَيّتلآ اَمُهَلْرَأَف «نيصاعلا
 اهنع امهدعبأ ٠

 | امهم اقو 5 اهمحل هنا هللا اقو ؟دلخلا ة امكلدأ :اممل لاق نأب ؛ةنجلا

 000 ميعنلا نم هيف انك اًمِم اَمُهَجَّرَخَأَف اهنم الكأف ,نيحصانلا

 لب «مدآ ىلإ هحوتي حلو «سيلبإ عنتما ةكئالملا دجس امل :اولاق :حلإ عنتما .عطقنملا ءانثتسالا ىلإ ةراشإ :ةكئالملا

 هل ليق :ربخلا يفو «ةنس ةئامسمح :ليقو «ةنس ةئام دوجسلا يف اوقبو ءاودحس نأ ىلإ اذكه بصتناو ؛هرهظ ىَلو
 هربقل دجسأ فيكف «هتثحو هبلاقل تدجس ام :لاقف ءكتيصعم رفغأو كتبوت لبقأ مدآ ربقل دجسا" :قحلا لبق نم

 دوجسلاب هرمأيو ةنحلا نم مدآ جرخيو «رانلا نم ةنس فلأ ةئام سأر ىلع هحرخي ىلاعت هللا نأ :ربخلا يفو «هتتيمو

 نيسلا نأ هب دافأ :ربككت .لولعملا ىلع ةلعلا فطع :ربكتساو ."نايبلا حور" نم «رانلا ىلإ در مث ىبأيف ؛مدآل

 فالخب ةرهاظلا لاعفأ نم هنأل ؛بيترتلا يف هنع ارخأتم ناك نإو هيلع ءابإلا مدق امنإو .بلطلل ال ةغلابملل

 (يحخركلا ريسفت) .بولقلا لاعفأ نم هنإف ؛رابكتسالا
 ةيآلا لوأ امنإو ."هللا ملع يف" :هلوقب حراشلا هنع باجأف ءاعئاط ادباع هلبق ناك هنإ :ليق هنأك :ىلاعت هللا ملع يف

 هملع يف قبس ام رابتعاب "ناك"ب , هنع ريبعتلاف «هيضتقي ام هنع ردصي ملو «كلذ لبق ارفاك نكي مل هنأل ؛ركذ ام

 مأ اهأل ؛اب تيم :ءاوح (نيلامكلا ريسفت) ."راص" نعم. "ناك" :ليقو «لازي ال اميف هرفكب لزألا ف هناحبس

 ريسفت) .عنم ال يأ :رجح ال (نيلامكلا ريسفت) .اهوخد لبق وأ ةنجلا يف :اهقلخ (نيلامكلا ريسفت) .يح لك

 .رثكألا هيلعو فذ سابع نبا هلاق :ةطنحلا يهو (نيلامكلا

 برقلا مدعب هريبعتو ؛"ابرقت الو" :هلوق نع ببسم :انوكتف .نيتلا وأ ةلخنلا وأ جرتألا وأ زوللا يأ :امهربغ وأ

 يهنلا مزلتسي برقلا نع يهنلاف 0077 :ءارسإلا) 4ىَنَّزلا اوُبَرَقَت الّوإ» :ىلاعت هلوقك «لكألا مدع نع ةيانك اهنم
 :تلق ؟وه لخد فيكف «ةنجلا لحخديال رفاكلاو ءارفاك ناك سيلبإ :تلق نإف :امهبهذأ .ىلوألاب لعفلا نع

 ابرقف ءامي عتمتلل ةنحلا يف اراد ءاوحو مدآ نإ :لاق ثيح "يواضيبلا" يف هصنو ؛مزالب سيل لالزإل ةنحلا لوخد
 .امهحارخإ يف اببس ناك امي امهعم ملكتف ؛هجراح افقاو كاذ ذإ سيلبإ ناكو ءامباب نم



 ةرقبلا ةروس ؟ لوألا ءزجلا

 ةيرذلا نطفب كضخب د امب امتنأ يأ ضرألا ىلإ أوُطِبَهَآ امل
 دس

 ام َعدَتَمَو رارق عضوم ٌرقتَسم ٌرقَتْسَم ضَرَألا ىف َركلَو اضعب مهضعب ملظ نم ودع ٍضْعَبِل
 سَملك ءِهْبَر نِم ُْمَداَء ئقلتف مكلاجآ ءاضقنا تقو () ٍنيِح إإ اَتابن نم هب نوعتمت 6 -

 -_ م

 ايم :يهو هتءاح 0 عفرو 0 يم ةءارق فو ءاهايإ همحلأ
 © ْمِجّرلَ هدابع له اكل ره رهن هتبوت ل ا امب اعدف ةيألا نسف

 29 ؛هررك يلا مار أ اَنلُو .مب

 :هريسفت يف يبطرقلا لاقو .هلك سنجلا امهنأكو سنجلا الصأ امهنأل ؛ريمضلا عمجو ءءاوحو مدآل باطح :اوطبها

 مهفلكي اهيف هلسن رشن يهو كلذ يف ةيلزألا ةمكحلا نم رهظ دق ام ضرألا يف هانكسو هطابهإ يف حيحصلا نإ
 كلت تناكف «فيلكتلا يرادب اتسيل رانلاو ةنحلا ذإ ؛يورخألا مهياقعو مهباوث كلذ ىلع بترتيو «مهنحتميو
 ام لعفي هللاو ءضرألا يق هللا ةفيلخ مدآ نوكيلو ءاهنم اقلح امهنأل ؛امهجرخأف ةنحلا نم امهطابهإ ببس ةلكألا
 .ةعرك ةليضفو ةميظع ةبقنم هذهو 26 :ةرقبلا) فيل ٍضْرَأْلا يِف ٌلِعاَج ينإ#» :لاق دقو «ءاشي

 دعب ةرحشلا لكأ ف ىدعت ملو ءضرألا هجو ىلع ةنحلا نم مدآ جورحن نع - هرس سدق - نيدم وبأ لئسو
 اهرمث فيكف ؛« ةرحشلا قرع لكأي راصل ٌد5 دمحم لثم هبلص نم جرخي هنأ ملعي انوبأ ناك ول :لاقف «يهنلا

 عم هلعل :تلق (نايبلا حور) .يدمحألا لامحلاو يدمحملا لامكلا رهظيل ؟ضرألا هجو ىلع جورخلا يف عراسيل

 سدق - نيسح داشرإ دمحم انالوم ءايقتألاو ءايلوألا مامإ يخيشو يديس لاق اضيأو .ةرحشلا لكأ اذهبي هملع
 .ةرحشلا لكأ اذه لحأل ؛ةمألا نم فالآ لوخد ةنجلا نم هلوزن ببس ناك :- هرس
 اوطبها يأ «لاحلا ىلع بصن لحم يف اهنأ :امهحصأ :نالوق اهيفو ءربخو أدتبم نم ةلمج هذه :خلإ مكضعب

 دحأل اعمج هب دارملا ناك نإو "ودع" ظفل درفأو «ةوادعلاب رابخإ «ةفنأتسم اهنأل ؛اط لحمال اهنأ :يناثلاو «نيداعتم
 دقو ءهوحنو لوبقلاك نزولا يف رداصملا هبشأ "اودع" نأل امإو ,درفم هنإف .,"ضعب" ظفلب ارابتعا امإ :نيهجولا
 هذه تيقلت :لاقي «هنم ذحأ يأ :ىقلتف (لمجلا ةيشاح) .اردصم "اودع" لعج مهضعب نأب ءاقبلا وبأ حرص

 (نيلامكلا ريسفت) ٠ هنم اقذحأ يأ نالف نم ةملكلا

 ةيآلا يأ ء«فوذحم هربخخو أدتبم هنأ ىلع عوفرم وأ "أرقا" وأ "ينيعأ" :وه .فوذحم لعفب بوصنم :ةيآلا

 َنِم َنَنوُكَنل انْمَحْوََو اَنَل رفعت مْ نإ اَنَسفْنَأ انْمَلظ اَّبَرإَ» :اهمامتو اهعطقم ىلإ يأ رورحب وأ ءاهرخآ ىلإ ةّورقم
 رركو :"كرادملا" ةرابعو «ديكأتلل ريركتلا نأ اذه هضرغ :هررك (نيلامكلا ريسفت) .(57فارعألا) «َنيِرِساَحْلا

 هب طين امل وأ ء«ضرألا ىلإ ءامسلا نم يناثلاو ءءامسلا ىلإ ةنحلا نم لوألا طوبحلا نأل وأ ,ديكأتلل طوبهلاب رمألا
 ."مكديتأي امإف" :هلوق ةدايز نم



 ةرقبلا ةروس 6 لوألا ءرجلا

 ص ىتِم مُكَيَتَأَي ةديزملا "ام" يف ةيطرشلا "نإ" نون ماغدإ هيف امِإَف هيلع فطعيل

 مه او َمِهَلَع ٌفَْوَح الق يعاطب لمعو «يب نمآف ّىاَدَه َعِبَت نَمَف لوسرو باتك

 د انبتك آَِتَياَكب أوُبّدكَو ورك نيو. ةنجلا اولحدي نأب ا يف (2) نور
0 

 .فوعرف نم ءاجإلا نم مكان ا 0 5 بوقعي

 يذلا ىدتعب أوُلوَو ّيعاطب اهوركشت نأب ؟كلذ ريغو مامغلا ليلظتو ءرحبلا قلفو
 زرت دل حب قات

 هيلع باوثلا نم مكيلإ هتدهع يذلا ّمُكِدَهَعِب فوأ ع دمحم 3 700 هندهع

 لاو ةاروتلا

 آمي ًاوُئِماَءَو .يريغ نود هب ءافولا كرت يف نوفاخ 22) نوُبَهَرأَف َىَيِإَو ةنحلا لوحدب
 000000 هل هتقفاوم. ةاروتلا نم اكل اندم نآرقلا نم ٌتَلَرنَأ

 .ايندلا نم مهتاف ام ىلع يأ "ةرحآلا يف نونزحي مه الو" :هلوقو «ربكألا عزفلا دنع :خلإ مهيلع فوخ الف
 عم هتصقو مدآ قلخ أدب عرش مث ؛ةروسلا لوأ يف امومع نيفلكملا باطح ىلاعت هناحبس ركذ :ليئارسإ ينب اي

 4(ءاَهَفّسلا لوقْيَس» ىلإ انه نم مهي قلعتي امو «هلبق وأ دك هنمز يف اوناك ءاوس «ليئارسإ نيب ركذب ثلثو «سيلبإ
 .ةرشع تاماقتناو «ةرشع حئابقو «ةرشع امعن مهيلع ددعف 2« ١( 8: ةرقبلا)

 ناك نم نأ هللا لوسرب نامبإلاب اوبطاخي مل ممنأ عم ٌدتك هللا لوسر لبق اومدقت نيذلا ليئارسإ نب ركذ يف ةمكحلاو
 معنلا هناحبس نيبف ؛مهوعبت كلذلف ءيش ىلع اوناك مفوصأ نأو ءمهلل عبتم هنأو مهمدق ىلع هنأ يعدي ص هنمز يف

 «ةنيدملاب لزن ام لوأ ةروسلا نأ باطخلاب مهصيصخت ةمكحو «حئابقلاب اهولباق مهنأو ءمهوصأ ىلع امب معنأ ىلا

 هجوت كلذلف ؛مهعابتأ عيمج داقنا اوداقناو اوملسأ اذإف «باتك باحصأ مه وأ دوهي مهبلاغ ناك ةنيدملا لهأو

 دبع وأ هللا ةوفص :مهناسل يف هانعمو ,التلع بوقعي وه ليئارسإ :ليئارسإ ينب (يواصلا ةيشاح ) .مهل باطخلا
 (كرادملا ريسفت) .ةمجعلاو ةيملعلا دوجول ؛فرصنم ريغ وهو «ةيربعلاب هللا وه "ليإ"و دبعلا وه "ارسإ"ف هللا

 .دالوألا ىلع ةمعن ءابآلا ةمعن نإف :مكئاب؟
 اذإو اهركش ةمعنلا ركذب دارملا نأ :باوحلاو «ةمعنلا هذه نوركذي ادبأ دوهيلا :ليق امع باوج :اهوركشت نأب

 مددقت نم رصحلا ذخأ :يريغ نود (يحركلا ريسفت) .اهركذ اورثكأ نإو اهوسن مهفإف ءركشلا قح اهوركشي م
 "كايإ" نأل ؛"دبعن كايإ" نم غلبأ رصحلا يف اذهو ."نوبهراف" :هلوق هرسفي فوذحمل لوعفم "يايإ"و «لومعملا

 وأ ةروكذملا ءايلا وهو :هلومعم روكذملا لعفلا ءافيتسال ؛فوذحم لومعم وهف انهه امأو 2"دبعن"ل لومعم

 .ببسلا ىلع ببسملا فطع نم :اونمآو (يواصلا ةيشاح) .نيترم لعفلا راركت ةوق يف وهف ءافيفخت ةفوذحملا



 ةرقبلا ةروس ١" لوألا ءرجلا

 يكل حم نأل ؛باتكلا لهأ نم ب رفاك َلوأ وكت الو ةوبنلاو ديحوتلا يف
 يلق اَنبث كو دمحم تعن نم مكباتك يف يلا ىت ىتياكب اولدبتست ْاوُرَْشَت الو مكيلع مهمثإف

 005007 فوحخ اهومتكت ال يأ ءايندلا نم اريسي اضوع

 مكيلع تلزنأ يذلا ىَّوَحْلا اوطلخت أوُسِبلَت اَلَو .يريغ نود كلذ يف نوفا () ِنوَعّناف

 .قح هنأ جو َنوُنَعَت منو دلي دمحم تعن ّقَح نسل كولو هنورتفت يذلا ٍلِطَسْلاب
 هنوريغت 5-0

 فيكف «ةنيدملاب هب دوهيلا رفك لبق ةكمي برعلا اوكرشم هب رفك نم لوأ نإ :لاقي ام هب عفد :باتكلا لهأ نم
 يف لاق امك «لطعم ةيلوألا موهفمو «باتكلا لهأ ةبسن يأ ةيبسن ةيلوألا نأب باحأف ؟هب رفك نم لوأ اولعجح

 امنإو ."رفاك رحخآ لب هب رفاك لوأ اونوكت الو" نيعملا نإ :لاقي الف ءانه دارم ريغ ةفصلا موهفمو :"يحركلا"

 رظن لهأ مكنأل ؛هب نمؤم جوف لوأ اونوكت نأ بجي لب ءرفكلاب ءادتبالا نم اهيف امل شحفأ اهنأل ؛ةيلوألا تركذ
 مكعامس دنع هب رفاك لوأ اونوكت ال نأ :"ريبكلا هريسفت" يف يزارلا باحأ اضيأو .هنأشب ملعلاو .هتازجعم يف

 .هيف مكلوقع اوعجارو هيف اوتبثت لب ءهركذب
 ءيشلا كلذ ركذ يف سيل هنأ اهدحأ :هوجو نم باوجلاو ؟الوأ اونوكي مل اذإ رفكلا مهل زوجي ناك هنأ :يناثلا لاؤسلاو

 ءانهه اذك ريثكلا نمثلاب كلذ ةحابإ ىلع لدي ال اليلق نمت يتايآب اوُرَئْشَت الّوإ» :الثم «هفالخب هادع ام نأ ىلع ةلالد
 .روظحم ارخآو الوأ مهرفك نأ ىلع ةلالد ْمُكَعَم َمِلاقّدَصُم ُتْلَرْنأ مب اوُنِمآَو» 00 :اهيناثو

 امإ «لادبتسالا نع زاحم ءارشلاف ءنمثلا ىلع لحدت امنإ ءابلا نإف ءانهه هتقيقح رذعتل ؛كلذب ءارشلا رسف :اولدبتست

 (نيلامكلا ريسفت) .ءارشلاو عيبلاب هيف ابوغرم هنوك يف روكذملا لادبتسالا هيبشتل وأ قلطملا يف ديقملا لامعتساب
 لي دمحم ةفص اونيبي نإ اوفاخف ءمهدوقنو مهعورز نم امولعم ائيش ماع لك نوذحأي اوناك :"ملاعملا" يف :ايندلا نم

 ءطلخ يأ - ءابلا حتفب - سبل ردصم حتفلاب سبللا نأ ىلإ هب راشأ :اوطلخت (نيلامكلا ريسفت) .كلذ مهتوفي ؛هوعيابو

 (لمجلا ةيشاح) .زيمتي الف نبللاب ءاملا تطلح :كلوقك «قاصلالل ءابلاو

 ةوشرلا ذحنأ نمف «مهلعف لعف نم لوانت يهف «ليئارسإ نبل ةصاخ تناك نإو ةيآلا هذهو «ءلسرم ين يأ :قح هنأ

 دقف ءارحأ هيلع ذخأي يح هيلع نيعت دقو ؛هملع ام ءادأ وأ هيلع بجو ام ميلعت نم عنتما وأ ؛هلاطبإو قح رييغت ىلع

 نم اضرع هب بيصيل الإ هملعتي الو هللا هجو هب يغتبي ال املع ملعت نم :ّوت هللا لوسر لاق .ةيآلا ىضتقم يف لخد
 هتيصو الو اضوع هملع ىلع ذخأي ال ىوقتلا بحاصو بهر نمف «ءاهحير يأ ةمايقلا موي ةنحلا فرع دجي مل «ايندلا

 ةبيه نعنمب ال :ُهل هللا لوسر لاق ؛عزف الو فوح كلذب هقحلي الو هب عدصيو قحلا نيبي لب ءالعج هتحيصنو
 -  نآرقلا ميلعت ىلع ةرجألا ذخأ يف ءاملعلا فلتخاو (نايبلا حور) خلإ ناك ثيح قحلاب موقي وأ لوقي نأ مكدحأ



 ةرقبلا ةروس مب لوألا ءرجلا

 لو دمحم .نيلصملا عم اولص (2) نيِعِكّرلأ َعَم أوقع او ةرك لا اوناَدَو ةرلغلا اومِيقاَو

 نيد ىلع اوتبثا :نيملسملا مهئابرقأل نولوقي اوناكدقو «مهئاملع يف لزنو .هباحصأو

 ءافوكرتت مكس ؛ وسو 35 دما ناقل بولا ياتلا نوقنأتا

 لمعلا لوا ةفلاخم ىلع ديعولا اهيفو «ةاروتلا َبَتكْلآ َنوُنَتت مُتْنَأَو هب اهورمأت الف

 .يراكنإلا ماهفتسالا لحم نايسنلا ةلمجف ,نوعجرتف مكلعف ءوس 2 َنوُلِقْعَت كف

 .ةولخلاو هركت اع ىلع نقلل يللا وكلاب يك رونا لع ةيرعلا ويطل روت
 ىلإ رداب رمأ هبزح اذإ ٌدُْك ناك" :ثيدحلا فو ءامفأشل اميظعت ركذلاب اهدرفأ

 هب لزنو همهأ

 قح هنإف ؟«لكلمحم

 نآرقلا ميلعتل راجيتسالا زاوج ىلع نامزلا اذه يف ىوتفلاو ,اليلق انَمَن يِتايآب اوُرَْسَت الَوط :ةيآلا هذهل ملعلاو -

 0 ل :25 لاق عيضي القل ؛هريغو هقفلاو
 زوجي اذكو «كلذ يف ةنسلا ليلدب ءرحجألا ذحأ هل زوجيف نيعتي مل اذإ امأف ءارجأ هيلع ذخأي ىح ىبأف «ميلعتلا

 ميلعتو ةمامإلاو جحلاو ناذألا لثم تاعاطلا لجأل الو :"راتخملا ردلا" يفو .ةرحألا ذأ امهلاثمأو نذوملاو مامإلل
 انخياشم ضعبو :"ةيادحل" يفو ناذألاو ةمامإلاو هقفلاو نآرقلا ميلعتل اهتحصب مويلا ىفيو «ةقفلاو نآرقلا

 ظفح عيضي عانتمالا يفف «ةينيدلا رومألا يف يناوتلا رهظ هنأل ؛مويلا نآرقلا ميلعت ىلع راجيتسالا اونسحتسا

 يف :يزاريخ مامإلا لاقو «هقفلا ميلعت ىلع ةراحإلا زاوحب يفي اذكو :"ةيافكلا" يف لاقو .ىوتفلا هيلعو «نآرقلا

 عم وه لب «نآرقلا عيب سيل فحصملا عيبو ."ةضورلا" يف اذك «ةرجألا ذأ ملعملاو نذؤملاو مامإلل زوجي اننامز

 .بتاكلا يدي لمعو قرولا
 نكي مل هنأل ؛هريغ ىلع عوكرلا رثآو .هئزج مساب لكلا ةيمست باب نم هنأ ىلع كلذب راشأ :نيلصملا عم اولص
 يف يدحاولا هجرخأ :لزنو (يواصلا ةيشاح) .ةعامج يف عوكر تاذ ةالصلا اولص :لاق هنأكف ءمهتعيرش ف

 ناميإلا نأل ؛اهنع صخو «ريخلا عاونأ عيمجل عماج ربلا :ربلاب (نيلامكلا ريسفت) .سابع نبا نع لوزنلا بابسأ

 لامعتسا نم وهف «هكرت همزلي ءيشلا نايسن نأل ؛نايسنلاب كرتلا نع ربع :اهنوكرتت .رب لك لصأ دللي دمحم
 ريسفت) .هب لزنو همهأ :هانعمو «ةففخم ةدحومو ةحوتفم يازو ةلمهم ءاحب :هبزح] :هبزح اذإ .مزاللا يف موزلملا
 ؛هطغض وأ هيلع دتشا :بتك باب نم رمألا هبزح :"سوماقلا" يفو .هباصأ يأ :"حارصلا" يفو «همهأ [(نيلامكلا

 .انيزح هلعج يأ هنزح خسنلا ضعب فو



 ةرقبلا ةروس اك لوألا ءزجلا

 رسكي هنأل ؛موصلا وهو ربصلاب اورمأف ؛ةسايرلا ّبحو را نامبإلا نع , مهقاع ١

 ةليقث ٌةَريِبَكَل ةالصلا يأ اَِإَو ربكلا يفنتو ويشمل ثروت اانأل ,ةالصلاو «ةوهشلا

 5 مور أول من نوبقوي َنوُيكَي َنيِذَلا ةعاطلا ىلإ | نينكاسلا © نيِعخلا ىلع لإ

 ا هن أوم ذأ ليِورْسِإ َىَبْي 0 ”ةرخألا يق 2 َنوُعحَر عه ثعبلاب
 س روصو را دعس

 .مهفامز يملع مع َنيِمَسَعَلا لع مكءابآ يأ َجُكبلَّصَف َنَأَو يعاطب اهيلع ركشلاب يلع تمعن

 .ةناعتسالاو ةالصلاو ربصلاو ناميإلا نم روكذملا وأ :ةالصلا .صرحلا يأ "هرشلا" :هلوقو «عنملا :قوعلا :مهقاع امل

 لهست الو فخت ال اهإو يأ «يفنلاب انه مالكلا لوؤيف «يفنب قبسي نأ هطرشو «غ رفم ءانثتسا :نيعشاخلا ىلع الإ

 ءاهاثمأب ةضاترم مهسوفن نأل ؛مهريغ ىلع اهلقث نيعشاخلا ىلع لقثي مل امنإو (لمجلا ةيشاح) .نيعشاخلا ىلع الإ
 ةرق تلعجو"' دلي لاق مث نمو ؛اهبعاتم هببسب ذلتسيو ءاهقاشم هلجأل رقحتسي يذلا باوثلا اهتلباقم يف ةعقوتم

 (يواضيبلا ريسفت) ."ةالصلا يف ئيع
 (١١م:هط) ْنَمْحَولِل ُتاَوْصَأْلاِتعْسَحَول :ىلاعت هللا لاق ء.نوكسلا عوشخلا لصأ نأ ىلإ هب راشأ :نينكاسلا

 تابخإلا :عوشخلاو «نيلئام يأ نينكاسلا :"لمجلا" فو .(ليزنتلا ملاعم) .هللا ةعاط ىلإ نكاس عشاخلاف

 (يواضيبلا ريسفت) .بلقلاب عوضنلاو ؛حراوجلاب عوشخلا :لاقي كلذلو ؛دايقنالاو نيللا :عوضنلاو «نماطتلاو
 ؛"نونقوي"ب "”نونظي" رسف "كرادملا" يفو «لامعتسالا ريثك وهو «نيقيلا نعم. انه نظلا نأ ىلإ ةراشإ :نونقوي
 .كلذ بسح ىلع نولمعيو «ءازجلا ءاقل نم دب ال هنأ نوملعي يأ "نوملعي" :هللا دبع ةءارقل

 هللا ىلإ رشحلا وه :ليقو (ليزنتلا ملاعم) .هيلإ ةروريصلا ءاقللا نم دارملا :ليقو «ىلاعت هللا ةيؤر وهو :مهير وقالم
 هيلإ عوجرلا لمحو «ةيؤرلا ىلع ءاقللا لمحي وأ «ءازجلا قلطم ىلع عوجرلاو هللا ىلإ رشحلا ىلع تاقالملا لمحيف
 ىلع لب «ئيقي اضيأ هنإف ؛ءازحلا ىلإ ريصملا ىلإ الو نيقيلا هيف بحي هنإف ؛روشنلا ىلع ال باوثلا لينل عوجرلا ىلع
 عوجرلا و «ةيؤرلا ىلع ءاقللا لمحي وأ (يجافخلا ريسفت ) .يقيقحلا هانعم ىلع قلطملا لمحيل ؛باوثلا ىلإ ريصملا

 ؟هنع غي هلبق ام نأ عم يناثلا ركذب ةدئاف ام :هريرقت «ليق ام عافدنا ريرقتلا اذه نم دوصقملاف «ءازجلا قلطم ىلع

 .مهفاف «يناثلا ئعملل رياغم لوألا ئيعملا نأ عافدنالا لصاحو

 اورسف ارتاوتم ثيدحلا امي درو امك هللا ةيؤرل نيزوحلا نكل «عنتم ةقيقحلا ىلع هللا ءاقل نأ ىلإ ةراشإ :ثعبلاب
 ققحملا ملعلا وأ «ءازجلا وأ «هباوث ءاقلك «ماقملاب بساني امب افورسفي اهل نوعناملاو ءازاحجم ةيؤرلاب ءاقللاو ةاقالملا
 :لصفلا لوطل ءادنلا ررك :ليئارسإ ينب اي (اصخلم لمجلا ةيشاح) .ةنياعملاو ةدهاشملاب هيبشلا

 ١ ىلع مهليضفت مزليل ؛هللا ىوس ام عيمج مل اعلاب دارملا سيل :يعي ةداتقو دهاجم نع ريرج نبا هجرحأ :مهامز يملاع

 هنم مزلي ملف همومع ملس ولو «تقولا كلذ يف هاوس دوجوم لك مل اعلاب دارملا لب , ص دمحم ةمأ ةمألا هذه

 (نيلامكلا ريسفت) .هوحولا عيمج نم ليضفنتلا



 ةرقبلا ةروس 9غ لوألا ءرجلا

 ءاتلاب ُلَبَقُي لَو ةمايقلا موي وهو اعيش سفن نع سف هيف ىزجت ال امَوَي اوفاخ ماركو
 َلَدَع ابِم ٌذَحّوُي اَلَو نيعفاش نم انل امف «لبقتف ةعافش ا سيل يأ ٌةَحَفَس 1 :م ءايلاو

 ىكءابآ يأ مكي َذِإ اوركذا َو .هللا باذع نم نوعنمي () َنوُرَصِمُي َمُه اَلَو ءادف

 ,مهئابأ ىلع معنأ مي اوربخأ 0 انين نمز ُُق نيدوجوملل هذعب امو هب باطخلاو

696 “0000 0 21207070 
 مك ءاَنَبَأ هلبق ال نايب َنوَُذُي "مكانيح" ريمض نم لاح ةلمجلاو .هدشأ يِماَّدَعْل

 م ع 55 1 هوك طلح دب د < سس يي م يمر

 ..يف دلوي ادولوم نأ :هل ةنهكلا ضعب لوقل مك ءاسن دوقبتسي َنويَحَتَسَيَو نيدولوملا

 .كلذ وحن وأ ءموي باذع اوقتا :ريدقتلاو «ةمايقلا موي يف عقي ال ىوقتلاب رمألا نأل ؛هب لوعفم انه "اموي" :اموي

 نم ائيش امهنع يضتقت ال :"يواضيبلا" ةرابعو « نغت ال وأ يضتقت ال يأ :سفن هيف يرجت ال (ءاقبلا بأ ريسفت)
 اذه ىلعو «هنع ىغأ اذإ هنع أزجأ نم "ئرحت ال" :ئرقو ءردصملا ىلع هبصن نوكيف ءءازحلا نم ائيش وأ قوقحلا
 حراشلا راشأ هيلإو «هيف يرجي ال :هريدقت ء«فوذحم اهنم دئاعلاو «"موي"ل ةفص ةلمجلاو ءاردصم نوكي نأ نيعت

 .ةرفاكلا يه ةيناثلاو «ةنمؤملا يه ىلوألا سفنلاو ."هيف" :هلوقب

 ةرفاك سفن نع ةنمؤم سفن يغت ال يأ ٍنغت نعم. وهو «"يرزحت" لعاف 0 ."يزحت"ب قلعتم :سفن نع
 عورفلا عفنت ال لوصألاو ءانمؤم بحملا ناك اذإ يأ ءبحأ نم عم أرملا رشحي  :للُت هلوق امأو هللا باذع نم ائيش
 (يواصلا ةيشاح) 7١(. :روطلا) 4مهَتيرَد مهب انقَحْلأو :ىلاعت لاق «ناميإ عورفلا عم ناك اذإ الإ

 نأ اهانعم :لبقتف ةعافش اه سيل (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلل ةيحتلا "ءايلاو" ورمع يبأو ريثك نبال ةيقوفلا :ءايلاو ءاتلاب

 يف ةعافش امل سيل ةنمؤملا سفنلا نأ :هانعم نأ لمتحيو ءالوبق نع الضف ءالصأ ةعافش ال سيل ةرفاكلا سفنلا

 اوناك مهنإف ؛هلبق ام ضعبل يأ [.فطاعلا كرت كلذل ؛'مكنوموسي" ل يأ] :هلبق امل نايب (لمجلا ةيشاح) .رفاكلا

 ريغو بوطلا برضو ءانبلاو ديدحلاو رجحلا عطق يف ليئارسإ نب ءايوقأ نومدخي اوناكف باذعلا عاونأب نوبذعي
 ؛"هلبق ام ضعبل" :انلق امئإو «ةيزجلا مهيلع نوبرضي مهئافعضو «هنجسنيو مهل ناتكلا نلزغي مهؤاسن ناكو «كلذ

 (يواصلا ةيشاح) .هضعب لب باذعلا دشأ نيع وه سيل هعم ركذ امو دالوألا حبذ نأل

 نوشتفي :ليقو «قاقرتسالا ءايحتسالا :ليقو .نهلتق يف ضرغلا مدعل وأ «ةمدخلل ةيقاب نهوكرتي يأ :نوقبتسي

 (نيلامكلا ريسفت) .جرفلا :رسكلاب ءايحلاو ءلبح نمل له نورظنيو ؛ءاسنلا ءايح
 سدقملا تيب نم تلبقأ اران نأ وهو :مونلا يف هآر امع مهلأس امل هلاؤس باوج يف يأ :ةنهكلا ضعب لوقل

 ام هل اولاقف «ةنهكلا لأسف «كلذ هيلع قشف «ليئارسإ نبل ضرعتت ملو ءامي يطبق لك تقرحأو رصمب تطاحأو

 (لمجلا ةيشاح) .افلأ رشع نْنا مهدالوأ نم لتق نح «ليئارسإ يب يف دلوي مالغ لك لتقب نوعرف رمأف ءركذ



 ةرقبلا ةروس نا لوألا ءرجلا

 وأ «ءالتبا مآََب ءاجنإلا وأ باذعلا مكِلَذ فَو ككلم باهذل اببس نوكي ليئارسإ نب

 هومتلخد يح َرَحَبْلا مكببسب مكب انقلف اََقَرَف ْذِإ اوركذا و 2 ْمِظَع َمُكَبَر نم ماعنإ
 َمثنأَو هعم هموق َنَوَعَرَف َلاَء اَنقَرَغَأَو قرغلا نم جكحتيجماف مك ودع نم نيبراه 47 ةدض و وو ل يي ا 1

 َديَل َنيِعَبْرَأ ئسوم اهودو فلأب اَنَدَعَو ْذِإَو .مهيلع رحبلا قابطنا ىلإ © َنورظنَت : ةأ ا 00 رومات د

 يرماسلا مكل هغاص نقلا لكحل فد امب اولمعتل ؛ةاروتلا اهئاضقنا دنع هيطعن
 مكعضول ؟؛هذاختاب -روملَظ َمُثنَأَو انداعيم ىلإ هباهذ دعب يأ ءهِدَعَب ْنِم اهإ 3 رم 2 يدا 3 1 .٠ ع 0-10

 رك د ءان ل و نا ., 5 يس ل معا ع 24 . هيام

 مكلعل ذاختالا َكِلَذ ِدَعَب ْنِّي مكبونذ انوحم مكنع اًنَوفَع َّمُث اهلحم ريغ يف ةدابعلا
 0 : روب 4 حو
 يأ ريسفت فطع َناَقَرْفْلاَو ةاروتلا َّسَتكْل سوم اَنَيتاَد ذِإَو .مكيلع انتمعن (2) َنوُرْكْشَت

 لاق ْذِإَو .لالضلا نم هب (ج) َنوُدَعَبتَمُكَلَعَ مارحلاو لالخلاو «لطابلاو قحلا نيب قرافلا
 سو دصو ل. 2 و رج 0 ع 5 0

 اهإ َلَجِعْلا مكِذاتآب مكسفنأ َمُتَمَلَظ مكن مَوَقَي لجعلا اودبع نيذلا ءِهِمَوَقِل ئَسوُم

 ةيشاح) .دادضألا نم ءامنإلاو ءالبلاو «بترم رشنو فل وهف ىءاحجنالل عجار "ماعنإ" :هلوقو «باذعلل عجار :ءالتبا

 مهركذب ةيآلا ف رصتقا :هموق .فوذحم فاضملاو ةيببسلل ءابلاو «مكءاحبإ ببسب :مكببسب (نيلامكلاو يواصلا

 ا "ىش"و ءامل ةيناريعلاب "وم" : ىسوم ٠ .ينالثلا نم ورمع يبألو ءرثكألل ةلعافملا نم :اندعاو .ىلوأ ناك

 يف هتقلأو ءنوعرف نم هيلع تفاح نيح توباتلا يف هتلعج همأ نأل ؛هب يمس امنإو «ةيبرعلا يق انيس ةمجعملا نيشلا تبلقف

 - نوعرف ةأرما - ةيسآ يراوج تحجرخف .نوعرف تيب دنع راجشأ نيب هتلخدأ يح ءرحبلا جاومأ هتعفدف رحبلا

 ١75/١( «نايبلا حور) .رجحشلاو ءاملا وهو هب بيصأ يذلا ناكملا مساب التفع يمسف ؛هنذخأف «توباتلا ندجوف «نلسغي

 ناكو «ليئربح هابرف ءاهموق نم اهفوخل هتكرتو «لبجلا يف همأ هتدلو ءانزلا دلو ناك ىسوم ؛همسا :يرماسلا

 .ىحي تيم ىلع عضو اذإ ليئربح سرف رفاح رثأ نأ فرعيو «ليئربج فرعي راصف ءانبل هعبصإ نم هيقتسي
 ب نم اقفانم يرماسلا ناكو ءراوحخ هل راصف ؛همفو ا ءالجع هغاصو «مهنم ايلح راعتساف

 :مهضعب لاق ءافلأ رشع ثا الإ اعيمج هتدابع ىلع اوفكعف «ليئارسإ

 لمؤملا باحو ىبر نم باح دقف لزألا نم اديعس قلخي مل ءرملا اذإ

 (يواصلا ةيشاح) لسرم نوعرف هابر يذلا ىسومو رفاك ليربح هابر يذلا ىسومف



 ةرقبلا ةروس 7 لوألا ءزجل
 مرحبا مكنم ءيربلا لتقيل يا ا وي نم مكقلاخ َمُكِيِراَب لإ اَوبوُتَف أ : ١ لعقيل أ 57 أبع ٠ ةااون ” 1

 بنذلا نم

 ةءاحس كل لشواو .كلذ لعفل لعفل مكقفوف كيرا َدنِع َمُكَل ُرْيَخ لعقلا َمُكِْلَذ

 وما يوي ءامعا حسو 4
 دحاو موي يف

 هللا ياا يو ويصوم م اورذتعتل

 دارملا :باوجلاو ؟”"مكئراب ىلإ اوبوتف" يعم امف ئرابلل الإ نوكي ال ةبوتلا :"ريبكلا ريسفتلا" يف لاق :مكئراب ىلإ
 وأ هاحأ لتقي مهنم دحاولا راصف «ءابتحالاب اعيمج اورمأ مهنأ درو :خلإ ءيربلا لعقيل.ةبوتلا يف ايرلا نع يهنلا هنم

 لاق امك ةملظم ءادوس ةباحس مهيلع لسرأف «هبرل ىسوم عرضتف «8تفءىسومل اوكشف «كلذ مهيلع قشف هنبا

 ."اولتقاف" نم موهفملا ردصملا ىلإ ةراشإ :لعقلا مكلذ .رسفملا

 لدت ىلا ءافلا :يهو (ةحيصف "وكيلع باتف" :هلوق يف ءافلا نأ ىلإ مالكلا كلذب ريشي «لتقلا يأ :كلذ لعفل

 (نيلامكلا ريسفت) ."يبيطلا" هلاق ءاهدعب امل ببس وه فوذحمم.قلعتم اهدعب ام نأ ىلع

 ءاهتحت نورصابتي ال ةباحس لسرأف هللا رمأل يضملا هنكمي ملف هدلاوو هدلو رصبي ناك لحرلا نأ يور :ءادوس
 دم نم هللا نعلف ءاوربصا :مه ليقو «مهفويس لحعلا اودبعي مل نيذلا اوذخأيو «مهتويب ةينفأب اوبتحي نأ اورمأو

 (نيلامكلا ريسفت) .ءاسملا ىلإ مهولتقف ؛نيمآ :نولوقيف «ءلحر وأ ديب ىقتا وأ ؛هتوبح لح وأ «هفرط
 تفشكناف «ةيقبلا ةيقبلا «ليئارسإ ونب تكله «بر اي :لاقف ءنوراهو ىسوم اعد ىح :افلأ نيعبس وحن

 هللا لسرأف ءايكبو نوراهو ىسوم عرضت امل يأ :مكيلع باتف (نيلامكلا ريسفت) .ةبوتلا تلزنو ةباحسلا
 "مكيلع باتف" :هلوقو «لتقي مل نمو لتق نم ةبوت لبق هللا نأ مهربخأو «يقابلا نع فكلاب مهرمأي ليئربج
 وحن مكنم لتق ّىح :هلوقو «"خلإ كلذ لعفب مكقفوف" :هلوقب رسفملا هردق ءفوذحم ىلع بترم ةيببس ءافلا

 (يواصلا ةيشاح) .دحاو موي يف يأ افلأ نيعبس
 كموق نم ذخ نأ ىسوم ىلإ هللا ىحوأ مهتبوت لوبق دعب هنأ :كلذ لصاحو «ببسلل نايب :خلإ متجرخ دقو

 اورذتعيل ؛روطلا لبح ىلإ كعم باهذلاو نادبألاو بايثلا ةراهطب مهرمو «لجعلا اودبعي مل نمم الجر نيعبس
 هللا نأ درو «هللا مالك اوعمسف ؛روطلا لبح ىلإ هعم اوبهذو ؛مهراتحاف ءاوبوتيو اورفغتسيو «لجعلا اودبع نمع
 :اولاق ,"يريغ اودبعت الو ىنودبعاف ؛ةديدش ديب رصم ضرأ نم مكتحرحأ ءانأ الإ هلإ ال هللا انأ نإ" :مهل لاق

 (نيلامكلا ريسفت) .يدسلا نع يوغبلا ىؤر اذك :همالك متعمسو (يواصلا ةيشاح) .خلإ كل نمؤن نل !ىسوم اي
 نل يأ ةيدعتلل ال ليلعتلل ماللا نأب بيجأو ؟ماللاب ال ءابلاب وأ هسفنب ىّدعي ناميإلا نأ هيلع دروأو :نمؤن نل

 (دوعسلا يبأ ريسفت نم) .كلوق لحأل ؛نمؤن



 كرا ةروس ماب لوألا ءزجلا
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 هت .مكب لح ام © َنوُرظ دك منو متمف 0 اق انايع ةَرْهَج

 ل كندر نبع تو نوزكذت مكمل دوم داعب ارم مكانيبحأ مكعب
 ُمُكَيَلَع اَّلَرنَأَو هيتلا يف سمشلا رح نم قيقرلا يانا 50 هلا تك
 :انلقو هد ل غي مرتلا امه ئوكلآو يملأ هب

 اَمَو مهنم عطقف ءاورحّداو ةمعنلا اورفكف ءاورخّدت الو َمُكَتَفَرَر ام ِتَبيط نِم وك

 دعب مهل انف ْذِإَو .مهيلع هلابو نأل م2 َنوُمِلْظَي َمُهَسْفنَأ أَوُناك نكرلو كلذب اَنوُمَلَظ

 2ظ#*شظ**ش*5 أولكقف احيرأ وأ سدقملا تبب ةَيْرقْلا هذه أوُلْخدأ هيتلا نم مهحورحخ

 هأور «مهتقرحأف ران ءامسلا نم لزن :ليقو «سنأ نب عيبر نع ريرح نبا هاور اذك «ليربج ةحيص يأ :ةحيصلا

 هيف اوثكم :خسارف ةعست هردقو ءرصمو ماشلا نيب داو وهو :هيتلا يف (نيلامكلا ريسفت) .يّدسلا نع ريرح نبا

 اوناك نيذلا نيرابحلا لاتقب ىلاعت هللا رمأ مهتفلاخع كلذ ببسو «هنم جورخلا ىلإ نودتهي ال نيريحتم ةنس نيعبرأ
 ةروس يف هطسب قأيس امك التاق كرو تلا ْبَهْذاَف (ىسوم اي 0 ةلاتقلا نم اوعنتما ثيح ماشلاب

 هيف اوهات نيذلا ليئارسإ ب ددع ناكو 51 :ةدئاملا) 4«َةَسْدَقُمْلا ا اولُخْدا موق ة ايو :ىلاعت هلوق يف ةدئاملا

 (نيلامجلا ريسفت) .نوراهو ىسوم هيف تامو نيرشعلا غلبي مل نم الإ هيتلا ف مهلك اوتامو «فلأ ةئامتس

 (نايبلا حور) .خلإ نمسلاب نوجعملا دهشلاك ,جلثلا لثم ضيبأ ناك «نونلا نيكستو ءارلا حعتفب :خحلإ نيبجنرتلا مه

 (يذاتسأ نم) .يول :هل لاقي دو (ئيسح ريسفت) ٠ .ةمامحلا نم ربكأو روفصعلا نم رغصأ نامسلا هبشي رئاط :ىولسلاو

 وه :ليق :مهيديأب هنوخبطي اوناك :ليقو ءاخوبطم مهيتأي ناك :ليق .بونحلا حير لاسراب :يامسلا ريطلاو

 (يواصلا ةيشاح) .ههبشي ريط :ليقو ءفورعملا ريطلا
 يهنلا دعب راخداب يأ :كلذب (نيلامكلا ريسفت) ."انلزنأو" :هلوق ىلع فوطعم هنأ ىلإ لوقلا ريدقتب ريشي :انلقو

 عفرف «ىبقعلا يف باسح الو «ايندلا يف ةنوؤم الب مهيلع لوعي ناك يذلا قزرلا ةدام عطق نأب :مهيلع هلابو نأل .هنع

 لزني نكي مل هنأل ؛نيمويل ذحأي «ةعمجبا موي الإ حبذيو ةيافك ناسنإ لك ذحأيو هللا ىلع مهلكوت مدعل ؛مهنع كلذ

 :"رئاظنلاو هابشألا" يف لاق (نايبلا حور) .دسفو دود كلذ نم رثكأ ذأ نإف مهتدابع موي ناك هنأل ؛تبسلا موي

 .هلكأ مرحي ال ُنتنا اذإ نمسلاو نبللاو .مرحو سحنت هريغت دتشاو ريغت اذإ ماعطلا

 «لوحدلا دعب نوكي انإ اهنم لكألا نأل ؟ءافلاب ىتأ :اولكف (نيلامكلا ريسفت) .سدقملا تيب نم بيرق ةيرق :احيرأ

 ملف لكألا عماجي وهو "اونكسا" ب كانه هريبعتل ؛واولاب ىتأ لب ,"فارعألا" يف ءافلاب :تأي ملو «بيترتلا نسحف

 (يواصلا ةيشاح) .ءافلاب ىتأ كلذلف «ةداع لكألا هبقعيف ءلوحدلا فالخب «واولاب ىتأ اذلف «بيترت امهنيب لصحي



 ةرقبلا ةروس مم لوألا ءرجلا

 نينحنم ًدِجُس امكاب يأ تفابلا ًاراجداو هيف رجح ايأ اعساو اَدْعَر مكاتب

8 

 اينبم ءاتلاو ءايلاب ةءارق يلو َرَِع اناياطحخ انع طحت نأ يأ ٌةٌَطِحانتلأسم أولو

 تريلا َلَدَبَف .اباوث ةعاطلاب مت (2 َنيِيِسَحُمْل ُديِرَتَسَو يسع امهيف لوعفملل

 كوع رززب راع رج بع رعبا ليق ىزَأأَريَغ الَوَق مهنم اوُمَلَط
 يف ةغلابم ؛رمضملا و رهاظلا عضو هيف أوُمَلَظ َنيِذلا لع اَنلَرنَأَف مههاتسأ ىلع

 يأ مهقسف ببسب (2) َنوقسفَي أوُناك اَمِب ٍءاَمَّسلا َنِم انوعاط قعر مفأش حيبقت

 ىَقَسَتَسا ِذِإ ركذا َو .لقأ وأ افلأ نوعبس ةعاس يف مهنم كلهف «ةعاطلا نع مهجورح
 دص _افلأ نورشعو ةعبرأ ينعي

 ركل كلاحع بردا ارفف هيلا: اوهظع ةكو فوؤتل ايقسلا بلط يأ ' 00

 نأ ىلإ راشأ :نينحنم (نيلامكلا ريسفت) .هيتلا نم مهذقنأو حتفلا نم مهيلع هب معنأ ام ىلع هلل اركش :ادجس

 ةملك يهو ةطح هلأسن يذلا يأ 6 انتلأسم (يحركلا ريسفت) .نيعضاوتم يأ لاحلا ىلع هبصن "ادجس"

 نتم وه امك نونلاب نيقابلا ةءارقو نيتءارقلا الكب قلعتم :لوعفملل اينبم .اناياطخ رفغا :اهانعم مهدنع رافغتسا

 اولدب امك اضيأ لعفلا اولدبو .مهلك ال مهضعب اوناك نيلدبملا نأ ىلإ هب راشأ :مهنم (نيلامكلا ريسفت) .ريسفتلا

 ؛لوقلا وه ناك رمألا نم تاذلاب دوصقملا نأل ؛لوقلا صح نكل ؛"خلإ نوفحزي اولحدو" :هلوق ليلدب لوقلا

 .ملظلا ىلع ايقرت اضيأ هعم لعفلاو لوقلا اوفلاخف

 رمألا :لوقلاب دارملا وأ «دربلاو يأ (١8:لحنلا) هيَدَحْلا ْمكيِقَت َليباَرَسإل دح ىلع ءافتكا هيفف ءالعفو :الوق
 (يواصلا ةيشاح) .هب اورمأ يذلا ريغ ارمأ اوملظ نيذلا لدبف :لاق هنأك لعفلاو لوقلا لمتشي وهو «يملإلا

 اتسأو «ربدلا ةقلح هب داريو «ةزجعلا تسلا :"حابصملا" يفو ؛مهرابدأ ىلع نوشمب يأ :مههاتسأ ىلع نوفحزي

 0 .ةناوفل دركي رهسلا فرم رماطلا عصوددا لإ هيا :مفأش حيبقت يف ةغلابم .هتس عمج

 كيلو :هلوقك اريقحت وأ «(757 :ةلداحملا) هولا َبّْزِح ؛ نإ الأ هَل ُبْرِح َكِيلوُأ» :هلوقك « ءاميظعت «ةيساني اه عضوت

 ."ناقتإلا" ف طوسبم وه امك كلذ ريغ وأ سبل ةلازإ وأ ١5( :ةلداحملا) «ٍناطْيَلا َبْرِح نإ الأ ٍناَطْيَشلا ُبْرِج

 ىلع «نجلا نعط وأ حيرلا داسف وأ نادبألاو ةحزمألا داسف هببسو ."سوماقلا" يف امك ءابولا وهو :انوعاط

 نوعاطلاب زحرلا حراشلا صحو (نييسحلا ريسفتلا) .ءامسلا نم ران مهيلع تلسرأ :ةياور يفو .لاوقألا فالتخا

 .ةيردصم "ام"و ةيببس ءابلا نأ ىلإ هب راشأ :مهقسف ببسب .ثيدحلاب



 ةرقبلا ةروس م لوألا ءزجلا

 ضيبأ رحت : 0 موه ألا ربخ دعب روخا
 0 ا ددعب اًنيِع ةَرْشَع اَنَتْنأ هنم تلاسو هتقشنا

 و وعو
 رت و

 ِقَْر نِم أوُبَرْسآَو اولك :مهل انلقو ءمهريغ هيف مهك رشي الف ؛مهرش عضوم ٌمِهَبَرشم

 - ةثلثملا رسكب - يثع نم اهلماعل ةدكؤم لاح (0© َنيِدسف م ضرألا ىف أوتعَت لَو هلل

 ل ٍرِحاَو هنم عون يأ ماَعَط ْلَع َريصَن نَل ئَسوُمي َرّشلَف ْذِإَو دسفأ

 .ةردقلا يف نيبأو ةجحلا يف رهظأ اذهو ءرجحلا هل لاقي يذلا ءيشلا برضا يأ سنجلل ماللا وأ :2إ يذلا وهو

 نولابي ال ليئارسإ ونب ناكو -ةيصخلا خافتنا يهو- ةردألاب هومر نيح يأ :هبوثب رف يذلا وهو (كرادملا ريسفت)

 ةتلع ىسوم جرخف «بوثلا كلذب رفف ءرجحلا كلذ ىلع هبوث عضوف «لسغلا اكَتِلَع ىسوم دارأف «ةروعلا فشكب
 4اولاق امم هلا ُهأدَيَمط :ىلاعت لاق ءاونظ امك هوري ملف «هتروعل ليئارسإ ونب رظنف رجح يبوث :لاقو ءءاملا نم
 «هرارف تقو نع هذخأ رجحلا نإ :ليقو ءبيعش نم - اصعلاو وهو - ذأ :ليق رجحلا اذهو .(55 :بازحألا)

 بلط دنع اصعلاب هبرضي ناكف «نيعأ ةثالث ةهج لك يق «عبرأ تاهج هلو ءكلذك هضرعو اعارذ هلوط ناكو

 ةدع عم مدآ عم تجرح «ةنحلا نم اصعلا تناكو «ليئارسإ نب قرف ددعب انيع ةرشع اتنثا اهنم جرختف ءايقسلا

 ليئربج هيلإ راشأف «ةردألا نم هومر امع هب ىلاعت هللا هأربو ءايراع هلستغيل ؛هيلع هعضو امل يأ :هبوثب رف .ءايشأ

 .عارذ يف اعارذ ناكو «بناوج يأ هحوأ ةعبرأ هل :عبرم (يواضيبلا ريسفت) .هلمحب
 رمألا لثتماف يأ ةفوذحم ةلمج ىلع «ةحيصفلا ءافلاب ةفوطعم ةلمج "ترجفناف" :هلوق نأ ىلإ هب راشأ :هبرضف

 ةدئاف رمألل نكي مل _برض نودب رحفني ناك ول ذإ ؛هبرض ىلع ابترم راجفنالا دوحو اهيلع لديو ءهبرضف
 عابتا يف فقوتي مل رومأملا نأ ىلع ةلالدلا ءفذحلا اذهل ةصتخملا ةتكنلاو :ءاملعلا ضعب لاقو (يخخركلا ريسفت)

 .الكلع ىسوم لعف ال هرمأ وه يلصألا ببسلا نأ ىلإ ءاعإلاو ءبرضلا ال راجفنالا رومأملا نم بولطملا نأو ءرمألا
 وهو «طبس عمج طابسألاو (كرادملا ريسفت) .اليم رشع انثا ركسعلا ةعسو «فلأ ةئامتس اوناكو :طابسألا ددعب

 .مهنم دحاول يمتني طبس لكف «كلذك اوناك 3# بوقعي دالوأ نأ رشع انثا مهقرفت ببسو «ةليبقلا

 َءثإ» :ىلاعت هلوق يف امك «نيظفللا فالتخا كلذ نسحو ءاهلماع نم مهف دق اهانعم نأل يأ :اهلماعل ةدكؤم لاح

 فيكف «نيمسق ناك ماعطلا نإ :لاقي امع باوح :هنم عون يأ (يحركلا ريسفت) .(7؟ 5 :ةبوتلا) 4 نير بدم تو

 (يواضيبلا نم) .ذذلتلا لهأ ماعط اعم امهنأل ؛ادحاو اعون هنوك رابتعاب امه فصو هنأ :هلصاحو ؟ةدحولاب هفصو

 هنأ رابتعاب وأ (ليزنتلا ملاعم) .ادحاو ناريصيف ىولسلاب نملا نونجعي اوناك :ملسأ نب ديز نب نامحرلا دبع لاقو

 (كرادملا ريسفت) .لدبتي ال



 ةرقبلا ةروس 46 ظ لوألا ءرجلا

 اًهلقَب ها انس ائيش ال جرح كلر اَنَل عدف ىولسلاو نملا وهو

 وه بكدلا كوول كمن دعست ويوم مهل َلاَق 7-5 اَبِيَدَعَو اهتطنح اًهَيوُفَو اَهِباَّتِقَو

 نأ اوبأف ,راكنالل 7 0 هنوذخأت يأ فوشأ كوش تدل سخأ ' َوَدأ

 هيف مكَل َّنِإَف راصمألا نم ارَّصِم اولزنا أوطبَهأ :ىلاعت لاقف «ىلاعت هللا اعدف ءاوعحري

 زئأ نأ هكحكتتل او: ناوفلاو لدلا ُهَلَذلا ُمِهْيَلَع تلعج ٌتَبِرْصَو تابنلا كف ل

 بورضملا مهردلا موزل ءاينغأ اوناك نإو ممل ةمزال يهف ؛يزخلاو نوكسلا نم رقفلا
 2 يا ب خخ مام 5 م ل

 ببسب يأ مُهنأب بضغلاو برضلا يأ َكِلَد هللا ري بضَعب اوعجر وُءآَبَو هتكسل
 ه0 هم 2 1١ ىلا 5 دو * مر ّ-آ- هل لس و ع
 يأ قحلار معن : ىجحيو ايزركز كعك 7 يبنلا روُلَمَقَيَو هللا تدياعب 0 رورفكُي أوثاك مها

 رم

 1 «يصاعملا يف دحلا نوزواجتي © َتروُدَتْعَي اوُناََو أوَصَع ايَكلاَذ املظ

 هب اوقزر امم يأ ءدحاو عون نم اهنأ رابتعاب وأ «لدبتي الو فلتخي ال اهنأ رابتعاب ادحاو اماعط ادع :خلإ نملا وهو

 .ردقم لوعفملاو ,ضيعبتلل "نم" نأ ىلإ ريشي :ائيش .ادحاو اماعط ناريصيف افوحخبطي اوناك مهإ :ليقو «هيتلا ف

 .ةعفرلاو فرشلا يف دعبلا ريعتسا امك «ةسخلل ريعتساف «ناكملا ف برقلا وندلا لصأ :سخأ (نيلامكلا ريسفت)

 (سوماقلا) .هنم جرح اذإ هنم طبهو ءهب لزن اذإ يداولا طبه :لاقي :اوطبها .ةمحلا ديعب ءلحملا ديعب :ليقف

 يف ةلذلا عم ةدحتم تناك املو ؛"ةنكسملا" يأ :يهف (يواصلا ةيشاح) .هلاومأ ترثك ولو يبلقلا يأ :رقفلا رثأ

 «ةبولقم ةرابعلا هذه :خلإ مهردلا موزل (نيلامكلا ريسفت) .ركذ بلا وأ ءامهنم لك دارملا وأ ءريمضلا درفأ عملا

 وه :اهرثأو «ةكسلا رثأ موزل يأ فاضملا فذح ىلع مالكلاو «ءبورضملا مهردلل ةكسلا موزل :لوقي نأ اهقحو

 مهاردلا امب عبطت ةشوقنم ةديدح - رسكلاب - ةكسلاو :"حابصملا" يفو .مهردلا ىلع اهعبط نم لصاحلا شقنلا

 (لمجلا ةيشاح) .ردسو ةردس :لثم ككس عمجلاو «ريناندلاو

 رخآ يف اوماق بح اومتغي ملو اولابي لو «راهنلا لوأ يف ايبن نيعبس تلتق دوهيلا نأ يور :خلإ نييبنلا نولتقيو
 (لمجلا ةيشاح) .ءايبنألا نم مهريغو ءايعشو ىييو ايركز اولتقو ,مهحلاصم نوقوستي راهنلا
 قح ريغب مهولتق مهفأ هانعم :تلق ؟هركذب ةدئافلا امف «قحلا ريغب الإ نوكي ال ءايبنألا لتق :تلق نإف :قحلا ريغب

 ءمهولتقف مهعفني ام ىلإ مهوعدو مهوحصن امنإو ءاولتقيف ء«ضرألا يف اودسفأ الو اولتقي مل مهنأل ؛مهدنع

 (فاشكلا ريسفت) .مهدنع لتقلا هب نوقحتسي اهجو اوركذي مل مهسفنأ نم اوفصنأو اولئس ولف



 ةرقبلا ةروس 4١ لوألا ءزجلا

 ها رلا سس 0 هَ 5 ريم 7 00

 دوهيلا مه أوُداَه تيِذْلاَو لبق نم ءايبنألاب ْأوُُماَ َنيِذْلا نإ .ديكأتلل هرركو

 رتل هّللاب مهنم 3 0 9 ءدوهيلا نم ةفئاط 0 0

 ظفل ا "لمع'و "نم" ريمض يف يعور و توم الو 52000 لَو رعي مهَبَر

 ةاروتلا يف اب لمعلاب مكدهع َمُكَفَتِِم اًنْذَحَأ ْذِإ اوركذا َو اهانعم هدعب اميفو «"نم"

 .ليئارسإ نب صصق نيب ةضرتعم ةيآلا هذه :اونمآ نيذلا نإ ."كلذ" ظفل وهو ةراشإلا مسا ررك يأ :هرركو

 يف اوفلتحا «ةرئاغملا يضتقي كلذ نإف ؛"اونمآ نيذلا نإ" :هلوق دعب "هللاب نمآ نم" :هلوق ميقتسي نكي مل امل :لبق نم

 اصيصخت ىراصنلاو دوهيلا ركذ نوكيف ءاقلطم وأ ىسوم ىلع نيقباسلا ءايبنألاب اونمآ نيذلا :رسفملا لاقف «هليوأت

 مه مهنإ :يوغبلا لاقو «نوقفانملا مهو بلقلا ةاطاوم ريغ نم مهتنسلأب اونمآ نيذلا :يرشخمزلا لاقو .ميمعت دعب

 مالك عحري نأ نكميو «ليفن نب ورمع نب ديزو راجنلا بيبح :لثم نيدلا بالط مهو «ثعبلا لبق اونمآ نيذلا

 (نيلامكلا ريسفت) .مهتوبن لبق نم ءايبنألاب اونمآ نيذلا يأ كلذ ىلإ رسفملا
 ىلع جحلا ةروس يف يلحملا خيشلا رصتقاو :ةفئاط .لجعلا ةدابع نم مهعوجرل هب اومس ؛عجر اذإ داه نم :اوداه

 روبزلا نوؤرقيف ةكئالملا نودبعي موق :ةداتق نعو «"ىراصنلا وأ" تدز امنإو :رسفملا لاقو «دوهيلا نم مهأ

 (نيلامكلا ريسفت) .بكاوكلا ةدبع :ليقو «ةبعكلا ىلإ نولصيو

 مهنأل ؛كلذب اوم «ةغلابملل ينارصنلا يف ءايلاو «ةنارصن ةأرماو نارصن لحجر :لقي «نارصن عمج وه :ىراصنلا وأ

 ةينارصنلاو دوهيلا نيد نع اولدع موق مهو «نيدلا نم جر اذإ أبص نم وهو «عئباص عمج نيئباصلاو «حيسملا اورصن

 برعم امإو «لجعلا ةدابع نع اوبات امل ءكلذب اومس بات اذإ داه نم يبرع امإ :دوهيلاو (فاشك) .ةكئالملا اودبعو

 (يواضيبلا) .اكلع بوقعي دالوأ ربكأ مساب اوم مهنأك ؛هب بيرعتلا ةداعك ةلمهملا لادلاب لدبأ لاذلاو ءاذوهي
 .؛فودذحم دئاعلاو «نيذلا نإ ربخ ةلمجلاو «'مهرجأ مهلف" باوجلاو ؛"نمآ" ربخلاو أدتبم عضوم نم :خلإ نمآ نم

 (عاقبلا بأ ريسفت) .مهنم نمآ نم :هريدقت

 هجو امف «هللاب نمآ نم :اهرخآ يف لاقو ءاونمآ نيذلا نإ :ةيآلا لوأ ف 7 :لاقي امع باوج :انيبن نمز يف

 راجنلا بيبح لثم ةرتفلا نمز يف قيقحتلا ىلع اونمآ نيذلا نإ دارأ هن زأ :باوجلا لصاحو ؟صيصختلا مث ميمعتلا

 ا ا ناملسو يشاجنلا دفوو بهارلا اريحبو لفون نب ةقروو ةدعاس نب سقو

 نم لطابلا نيدلا ىلع اوناك نيذلاو ني دمحم ةثعب لبق اونمآ نيذلا نإ :لاق هنأكف ,هكردي مل نم مهنمو «هعباتو

 .مهرحجأ مهلف ءاضيأ هنمز يف و دمحمو رخآلا مويلاو هللاب مهنم نمآ نم «نيئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا



 ةزقإلا ةززع 4:5, لوألا ءزجلا

 :انلقو اهلوبق متيبأ امل مكيلع هلصأ نم هانعلتقا «لبجلا زولطلا مك 00

 رانلا عج َنوُقكَت ْمُكَلَعل هب لمعلاب هيف ام أورو داهتجاو دحي و ا تا اودح

 هللا لضف الولف ةطالعلا ىف فاقيلا فا نك 7 مكطرعأ ريو هل : .يسماعلا وأ
 متضرعأ ب قلعتم

 نيكلاملا 2 َنيِرِسْلا َنِم مئدكَل باذعلا ا ةبوتلاب مكل ُهْمَحَرَو َمُكيَلَع

 0 ىف ْمُكَنِم دحلا اوزواحت أَوَدَنَعَأ نب فرع مس مال كمسلا ديصب ِتَبَّسلَآ نوال نا لا ال ّنَقَلَو
 2 1 را ولو ت0 4 نو 46 رنا و 1 او عز نفث فاو اقوال ل اق و 4611 هو ةليأ لهأ مهو ؛هنع مهانيك دقو

 روطلاو نيدم نيب دلب

 ءناك لبج يأ ىلع قلطي روطلاو «(يخركلا ريسفت) .ةيلاحلا ىلع بصن لحم يف ةلمجلا نأ هب راشأ :انعفر دقو
 «فورعملا روطلا يأ دهعلل ماللا :لبجلا .ةينايرسلاب لبحجلا وه :روطلا :"نايبلا حور" فو ."سوماقلا" يف امك

 رمأف .هلصأ نم ءيشلا عازتنا :عالتقالا :هانعلتقا (نيلامكلا ريسفت) .يهذلا دهعلل ماللاف «لابحلا نم لبحلا :ليقو
 (كرادملا ريسفت) .مهقوف هللظف ؛هعفرو هلصأ نم هعلقف 9 ليئربج ىلاعت هللا

 .لجرلا ةماق ردق مهسوؤر قوف عفرف «خسرف يف اخسرف مهركسع ردق ىلع لبحلا ناكو «ةاروتلا لوبق يأ :اهوبق
 اوبأو مهيلع تربكف ةقاشلا رومألا نم اهيف ام اوأرف حاولألاب مهءاج ىسوم نأ سابع نبا نع متاح يبأ نبا جرتخأ
 .اولبق تح مكيلع يقلأ الإو متلبق نأ :مه لاقو ءمهقوف هللظف هعفرو هلصأ نم روطلا علقب ليئربج رمأف ؛اهلوبق

 يف هاركإ ال :هلوق امأو ءرايتحالل ال اضرلل مدعم وهو هاركإ هنإ :لوقن انأل ؛فيلكتلا عنميف ءاحإ هنإ :لاقي ال

 (نيلامكلا ريسفت) .ناعإلا اذه لثم ةقباسلا ممألا يف يفكي ناك :ليقو «لاتقلاب رمألا لبق ناك دقف «نيدلا

 لوقلاو ءرمضملا لوقلاب بصن لحم يف "اوذح" نأ ىلإ هب راشأ[هلثم لاح وهف "انعفر" ىلع فطع] :حلإ اوذخ انلقو
 "اوذخ" لوعفم "مكانيتآ ام"و «نيلئاق روطلا انعفرو :ريدقتلاو ,"انعفر" لعاف نم لاحلا ىلع بصن لحم يف رمضملا

 (يحركلا ريسفت) .لمعلاب دحلا ىلع نيمزاع مكنوك لاح هومكانيتآ يذلا اوذح :ئيععملاو ةردقم لاح "ةوقب" :هلوقو

 اوناك دواد موق نم افلأ نيعبس نأ :هلصاح :ةليأ لهأ مهو .دحاو لوعفم ىلإ هتيدعتل ؛ةفرعملاب ملعلا رسف :متفرع

 يقاب مهل لحأو ةكفلا موي كمسلا دايطصا مهيلع مرح نأب هللا مهنحتماف ءشيع دغرأ يف ةبقعلا دنع ةليأ ةيرقب

 مهملع سيلبإ نأ مث ءائيش اودجي مل اهيقاب فو «ءاملا هجو ىلع ةرثكب كمسلا اودحو تبسلا موي ناك اذإف «ةعمجلا

 ةدرق اوخسمف ؛اولكأو اوداطصاو «كلذ اولعف افلأ رشع انثاف :قرف ثالث اوقرتفاف ,تبسلا موي ريغ يف هوذحأو
 ءاحب ىف نمف ؛مهل اوضرعتي ملو مهيولقب اوركنأ ةقرفو ءادس مهنيب اولعجو مهو ةقرفو ءاوتام مث مايأ ةثالث اوثكمو
 .دمتعملا ىلع هني مل نم اذكو



 ةرقبلا ةروس 4 لوألا ءرجلا

 اَهَتلَعَ مايأ ةثالث دعب اوكلهو اهوناكف «نيدعبم مهو َنيِعِسَح ةَدَرِق أوُكوُك هَل الق

 اَمَو اَيَدَي َنْيَب امل اولمع ام لثم باكترا نم ةعنام «ةربع ٌالككت ةبوقعلا كلت يأ

 ؛ركذلاب اوصخو هللا م2 َنيِقَكُملَل َةَظِعَوَمَو اهدعبو اهنامز يف يلا ممألل يأ اَهَفَلَخ
 ؛ليتق مهل لتق دقو َءدِمَوَقِل ئَسوُم لاق ذإركذا و .مهريغ فالخب امي نوعفتنملا مهنأل

 وي سدت نأ ايدك نإ هاعدف «مهلل هنيبي نأ هللا وعدي نأ واعي :هلتاق تاكل ال

 نوكأ نأ نم ِهّلاِب عنتمأ دل را فلا لكف ي فيدحااب ورقم 1 ُدِخَتَتَأ أَولاَق 2

 يأ َىِه امال نْيَبيَكَبَر انَل عد وُلاَف مزع هنأ اوملع بي يعلو

 ْناَوَع ةريغص هك اَلَو ةنسم عضراَ ال ةَرَعَب اَبِإ :لوقي هللا يأ مَنِ :ىسوم َلاَق ؟اهنس ام
 520 ..اهحبذ نم هب (2) تروُرَمْؤَت ” اى واتقاف نييسلا نم ووكذلملا كز و تروي ككضن

 لصألا يف وه :الاكن (نيلامكلا ريسفت) .ملسم دنع ثيدح يف امك ءلسن خوسمملل نوكي الو :مايأ ةثالث

 (يواصلا ةيشاح) .ةعنام ةبوقعلا كلت اذكف «عونمم ديقملا نأل ؛عنملا وهو همزال ديرأو قلطأ ءديدحلا ديق
 ىلع اوحرطو هئاريم يف اعمط ءهمع ونب :ةياور يفو ؛هيخأ ونب هلتقف رسوم خيش ليئارسإ نب ف ناك :ليتق
 مسا ئععمي ردصم هنأ ىلإ كلذب راشأ :انب اءوزهم (نيلامكلا ريسفت) .همد نيبلاط اوؤاح مث «ةنيدملا باب

 ديز يف ليق ام دح ىلع ءزه يوذ يأ فاضم فذح ىلع وأ «ةغلابم ةيردصم ىلع ىقبي نأ حصيو «لوعفملا
 .هل ئععم ال يذلا طقاسلا مالكلا وه ٌؤرهلاو ءلدع

 هللا رمأ غيلبت ءانثأ يف ءزهلا نأل :نيئزهتسملا .ةرقب حبذب انرمأت تنأو «ليتقلا رمأ نع انلاؤس نأل يأ :كلذ لثمب

 ةقيقحلاو سنجلا امي لأسي "ام" نأ ىلإ ةراشإ هيفو ءاهتفصو اهتلاح يأ :اهّنس ام (نايبلا حور) .هفسو لهج
 :هلوق :"كرادملا" ةرابعو .ةفورعم ةرقبلا ةقيقح نأل ؛اهتقيقح نع ال ةرقبلا ةفص نع لاؤسلا :انه دارملاو ءابلاغ

 "فيك"و «سنجلا نع الاؤس تناك نإو "ام" نأل ؛اهتيهامب نيملاع اوناك مهنأل ؛اهتفصو اهاح نع لاؤس "يه ام"

 اهتعطق يأ اهنم تضرف امنأك ؛عطقلا وهو ءضرفلا نم :ضراف ."فيك" عقوم "ام" عقت دق نكلو ءفصولا نع
 (نيلامكلا ريسفت) .ةنسملاو ةثيدحلا نيب ةأرملا ءداصلاو نونلا حتفب :فصن (نيلامكلا ريسفت) .اهرخآ تغلبو

 (نيلامكلا ريسفت) .ددعتم ىلإ الإ فاضي ال هنإف نيبلا هيلإ فيضأ اذلو ؛ركبلاو ضرافلا نم :روكذملا

 ."يحافخلا" نم «؛لعفلا اذه يف عاش دق راجلا فذح نأو ,فوذحم دئاعلاو ةلوصوم "ام" نأ ىلإ ةراشإ :نورمؤت ام



 ةرقبلا ةروس 3 لوألا ءرجللا
 3 ب يدرا» ل روقشس ل ل 2 2 را د و يجر سو # ومو مث ح
 ديدش اَهُّنَوَل ُعِقاَف ٌءاَرْفَص ُةَرَقَب اجنِإ لوقي دهنإ َلاَق اَهُكَوَل اَم اَنَل نّيَبْي كلَبَر اَنَل ذآ أوُلاَق

 نع يب ضيا 0 5000 وقفلا 1 ١ ١
 ام اَنَل نّيَبُي َكَبَر اََل عذأ أوُلاَق مهبجعت يأ اهنسحب اهيلإ 2 تس برظكلا ست ةرفصلا

 سس ره 2

 دتم ملف ؛هترثكل اَئيَلَع َهبَشَت ركذ ام. توعنملا هسنج يأ َرَهَبْلاَّنِإ ؟ةلماع مأ ةمئاسأ يه
 ع
4 

 تنيب امل اونشتسي مل ول" :ثيدحلا يف ءاهيلإ ع َنوُدَعَهْمَل هَل َءآَس نإ اَنِإَو ةدوصقملا ىلإ

 اهبلقت َضَرَألآٌريِثُث لمعلاب ةللذم ريغُل وُلد ال هَرَقَب امم ُلوَقَي مُهَّنِإ لاَ "دبألا رخآ مهل
 ةأيهملا ضرألا َتَرَحْلا ىقَّسَت الو يهنلا يف ةلحاد ,"لولذ" ةفص ةلمجلاو «ةعارزلل

 َتَمِح َنَمْلا اولاَق اهنول ريغ اًهيِف ثول َةّيِشب آل لمعلا راثآو بويعلا نم ٌةَمَّلَسُم عارزلل

 ءلحب اهورتشاف ؛همأب ّزابلا ىفلا دنع اهودجوف اهوبلطف «ماتلا نايبلاب تقطن َّقَحْنأب
 ر#

00 
 قيلعتلا :ءانثتسالاب دارملاو ."هللا ءاش نإ" :هلوقب :اونفتسي مل ول .اعوفرم ةريره يبأ نع ريرج نبا هاور :ثيدحلا

 هملعي ال امي قيلعتلا ثيح نم لاحلا يف توبثلا نعو «مزحلا نع مالكلا هفرصل ؛ءانثتسا اهب قيلعتلا يمسو «ةئيشملاب

 (يحركلا ريسفت) .ىلاعت هللا الإ
 ريسفت) .هل رخآ ال دبألاف الإو «ةغلابملا ليبس ىلع وهو ءبصنلاب «ديبأتلا يف ةغلابملا نع ةيانك :ليقو :دبألا رخآ

 ةايحلا هذهو «ليوطلا نامزلا مسا رهدلاو رهدلا رخآ يأ رهدلا :"دبألا"و ءايندلا ةايح رخآ :هنم دارملاو (يخركلا

 .ةبوعصلا دض لذلا نم "لولذلا" «لمعلاب ةرسيم يأ :ةللذم ."ةياهنلا" يف امك ايندلا

 نم الاح بصن عضوم يف ريشت ءاقبلا يبأ ةرابعو :خلإ ةلمجلاو .ههجو نع ءيشلا ليوحت :ابيلقت بلق :اهبلقت

 نوكي نأو ءاضيأ ةفص نوكي نأ زوجي "ثرحلا يقست ال"و اهراثآ لاح يف لذت ال :هريدقت ؛"لولذ" يف ريمضلا

 .هتفصو فوصوملا ىلع طلسم يفنلاف يأ "يفنلا يف ةلخاد" :هلوقو ءكلذكو فوذحم هؤدتبم اربخ

 يهف ءاهدلج نول فلاخي اهيف نول ال :نول (فاشكلا ريسفت) .ةرفصلا ىوس ىرحأ نول نم اهتبقن يف ةعمل ال :ةيش ال

 نم «ردقملا اذه ىلع بترم "اهوحبذف" :هلوق نأ ىلإ ةراشإ :اهوبلطف (نايبلا حور) .اهفلظو افرق ىح اهلك ءارفص

 كلذ يف هذه ريغ ةرقبلا ةميق تناكو :خلإ ابهذ (نيلامكلا ريسفت) .قاعلا دض ءارلا ديدشتب :رابلا "لمحلا ةيشاح"
 (نيلامجلا ريسفت) .كوسم عمجلا ,دلجلا :كسملاو :"حابصملا" يفو ."يواضيبلا" يف اذك «ريناند ةثالث تقولا



 ةرقبلا ةروس هه لوألا ءزجلا

 تناك ةرقب يأ اوحبذ ول" :ثيدحلا يفو اهنمث ءالغل 2) َروُلَعْفَي أوُداك اَمَو اَموُحنَّدَف
 2 زج 4 ا ب 2 .. 5 26

 منأ داف ني .مهيلع هللا دلشف ؟؛مهسفنا ىلع اوددش نكلو ,مهأزجأل

 ام رهظم جر ُهَللآَو ايف متعفادتو متمصاخن يأ « لادلا يف لصألا يف ءاتلا ماغدإ هيف

 يأ ُهوُبِرْصضَآ ائلقق ةصقلا لوأ وهو .ءضارتعا اذهو ءاهرمأ نم © َن دكت متن

 ريسفت) .اهنمث ءالغل وأ ؛لتاقلا روهظ يف ةحيضفلا فوذلل وأ ,مهتعحارم ةرثكو مهليوطتل :خإ نولعفي اوداك امو

 (نيلامكلا ريسفت) .السرم ةمركع نع هننس يف روصنم نب ديعس هحرحخأ :ثيدحلا يفو (يواضيبلا
 عم ءاتلا تل عفدلا وهو :ءردلا نم متلعافت نزو ىلع متأرادت :متأرادا لصأ :"نيمسلا" ةرابع :خلإ متأراّداف

 ءادتبالا نكمي الو .:ماغدإلا لحأل ؛تنكسأو الاد ءاتلا تبلقف ماغدإلا ديرأف ءجرخملا يف نابراقتم امهو لادلا

 نأل :متعفادتو متمصاخت (لمجلا ةيشاح) .مغدأف «متأراددا يقبف ءامي ئدتبيل ؛لصولا ةزمه تبلتجاف نكاسلاب

 (فاشكلا ريسفت) .همحازيو هعفدي يأ ءاضعب مهضعب أردي نيمصاختملا
 «"هوبرضا انلقف"و "متأراداف" :امهو ؛هيلع فوطعملاو فطاعلا نيب يأ ضارتعا "ج رخم هللاو" :هلوق :ضارتعا اذهو

 :هلوق يأ - ريمضلا اذه نأل ؛لهاست هعينص يف نكل (يخركلا ريسفت) "اسفن متلتق ذإو" :هلوق يأ "وهو" :هلوقو
 نومضملا وه ريمضلا عجرم نأ :ههيجوت :لوقأ (لمجلا ةيشاح) .همالك يف عجرم هل مدقتي مل - ةصقلا لوأ وهو
 نومضملاف ةصقلا لوأ -قباسلا نومضملا يأ- وهو «ضارتعا -بيرقلا نومضم يأ- اذه :لاق هنأكف قباسلا

 اذه :”ليزنتلا ملاعم" ةرابعو ءيرورضب سيل همالك يف هميدقتو ."اهيف متأراداف متلتق ذإو" :وهو ءاقباس روكذم
 .ةوالتلا يف ارخؤم ناك نإو ةصقلا لوأ

 سايإ يبأ نب مدآ اهدروأ امك ةصقلاو .ةوالتلا يف ةرخأتم تناك نإو "اسفن متلتق ذإو" نيعي :ةصقلا لوأ وهو

 ؛هلتقف ثراو بيرق هل ناكو ءدلو هل نكي ملو «نيغ لحجر ليئارسإ نب يف ناك هنأ :ةيلاعلا يبأ نع "هريسفت" يف

 ككلع ىسوم ىلإ هللا ىحوأف «هلتق نم يردأ الو يبيرق لتق :لاقو ىسوم ىلإ ءاج مث ؛قرطلا عمجم ىلإ هاقلأو «هثريل
 لصأ «ةدحوملا ءابلاو ميحلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب بحعلا :اهبلذ بجع (نيلامكلا ريسفت) .ةرقبلا حبذب

 قيرط نم تأي مل :ريثك نبا لاق .تاياور ءاهئاضعأ ضعب وأ ءاهماظع نم مظعب وأ ءاهذخفب برض وأ «بنذلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ليئارسإ نب لقن نم الإ اهنمث ةرثكل لقني مل اذكو «هب هوبرض يذلا وضعلا نايب حيحص

 :لاقي نأ الإ مهللا «ىلوأ ناكل "اهبنذ بجع" عضوم "اهبجع" :لاق نإ اذه ىلعف ؛ءبنذلا مظع وهو :بجعلا

 .لمأتف ؛هجو نم امهنيب ةرياغملا نوكتف ءرخآلا هلاق امك نيتيلألا نيب مظعلا وه "بجعلا"



 ةرقبلا ةروس 6.5 لوألا ءرجلا

 اروملا هللا يحي ءايحإلا َكلاَذك :ىلاعت لاق «التقو ثاريملا امرحف .تامو همع

 ىلع رداقلا نأ نوملعت ءثوربدتت هوَ لع هتردق لال وجا مكين
 اهيأ مكبوُلق تق مث .ن .نونمؤتف ؛ةريثك سوفن ءايحإ ىلع رداق ةدحاو سفن ءايحإ

 ل انوفا نا سب ورك دل كلر دوق ِدَعَب نم قحلا لوبق نع تبلص !دوهيلا
 رس

 هلي دف اجل ناكشا نو إو اهنم هركف دنا رز ةرسفلا ةَراَجِْلاك ىهف «تايآلا 5
 انبِم َّنِإَو ٌءآَمْل هَنِم ٌحُرْخَيَف نيشلا يف لصألا يف ءاتلا ا ٌرَهْتَألا ّئ مو

 عشخت الو ؛نيلت الو ءرثأتت ال مكبولقو هَل ةَيََخ 7 يلا لإ واع وم لتي طب كب
6 00000 010 

 هيفو (ةيناتحتلاب ةءارق يقو ءمكتقول مكرخؤي امنإو 2) نولمعت امع لِفغب هللا امو
 ةيقوفلاب نوقابلاو «ريثك نبال

 َنوُعَمظَحِقأ باطن نع ثت ل ل وَعَمِظطَ | افتلا

 كلذ لثم ءايحإ ىتوملا هللا يحي :هريدقت «فوذحم ردصمل تعن هنأل ؛بصن لحم يف "كلذك" :ىتوملا هللا يحي كلذك
 .ثعبلا ركني ال يح ثعبلا مدعل :ةريثك (نيمسلا ريسفت) .ءايحإلا كلذك انئاك ءايحإ يأ فوذحمع قلعتيف «ءايحإلا

 يف مهيولق ةوسق ذإ ؛انهه يحارت الو نامزلا يف يارتلل ةعوضوم "مث" :خلإ مكبولق تسق مث (نيلامكلا ريسفت)
 نم" :هلوقو «تايآلا كلت دعب ةوسقلا لقاعلا نم دعبي يأ ءازاحم داعبتسالا ىلع ةلومحم يهف .نامز دعب ال لاحلا

 ءاهيلع دئاز وأ ةراجحلا لثم ةواسقلا يف اهنأ ئيعملاو :اهنم (لمجلا ةيشاحإ .ديكأت دشأ داعبتسالل دكؤم "كلذ دعب

 كشلا :ليق نإف .هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذحف «ةوسق اهنم دشأ وه ام لثم وأ ءاهلثم اهنأب رسفي دقو

 "وأ" لعجي دقو ءاهنم ىسقأ وه امج وأ ةراجحلاب مههبشي نأ هنكمأ مهاح فرع نم نأ عملا :انلق ؟ىلاعت هيلع لاحم

 (نيلامكلا ريسفت) .واولا نيعمب وأ عيونتلا وأ لب نيععب
 هيلع لضفملاو ءاهيلإ ليضفتلا ةبسن يف لصح مامبإلا نأل ؛زييمتلا ىلع بوصنم "ةوسق" نأ ىلإ ةراشإ :اهنم

 هتلالدل ؛ىسقأ نم غلبأ "دشأ" نأل ؛رصخأ هنأ عم ,ىسقأ :لقي مل امنإو (يحركلا ريسفت) «هيلع ةلالدلل فوذحم

 ردقم ىلع وأ ؛"مكبولق تسق" ىلع ةفوطعم ةلمجلا] :رجفتي امل (يواضيبلا ريسفت) .ةئيحلا و ةداملاب ةدايزلا ىلع

 "نإ" مسا بصن عضوم يف يذلا نعم. "ام" [(نيلامكلا ريسفت) .نوعمطتف نامبإلل ةحلاص مهيولق نوبسحتأ يأ
 ءافلا :فطعلا فورح نم ةثالث ىلع لحدتو «ماهفتسالل ةزمحلا :نوعمطتفأ (ءاقبلا بأ ريسفت) .ديكوتلل ماللاو

 - ."هب متنمآ عقو ام اذإ مثأ" :هلوقك مثو «"نوملعي ال وأ" :ييآلا هلوقك واولاو ءانه امك



 ةرقبلا ةروس 4ا/ لوألا ءزجلا

 مهر رابحأ مْهَنم ةفئاط قيرف ناك َدَقَو مكل دوهيلا يأ أوئِمٌّؤي نأ نونمؤملا اهيأ سار م و هاريس ٍِ 0 58 203
 ريخ عج . مخؤاملع 0 7 0 0 اع هس ل وعما
 مهَو يو وي اووم 1 انوا يح

 ٌروطلا يف :ليقو

 000 ف

 هال وهو «ين دلك ادمحم نأب اا اولاقارسان ىل دوهيلا اوقفانم يأ أوَقَل اَذِإَو

 قفان نمل اوقفاني ملا نيذلا مهؤاسؤر يأ ْأَوْلاَق ٍضَعَب لإ ٌمُهْضْعَب عحجر الخ اَذِإَو انباتك

 5 دمحم تعن نم ةاروتلا يف مكفرع يأ ْمُكيلَع 3 هنآ َحتق امي نينمؤملا يأ ٍيتوُندَحعأ

 اوميقيو ءةرخآلا يف 0 َدنِع هب 57 ماللاو عمك نسا
 ل هقدصب مكملع عم هعابتا كرت يف ةجحلا مكيلع

 فذح الو ءردصلا امل نأل ؛ريخأت نم ةمدقم ةزمهلا نأ ىلإ روهمجلا بهذف «بيكارتلا هذه لثم يف فلتحاو -

 «فوذحم 7 ةلخاد امنأ ىلإ يرشخمزلا بهذو .عقو ام اذإأ مثو «نوملعي الأو .نوعمطتأف :ريدقتلاو «مالكلا يف

 (دوعسلا يبأ ريسفت نم) .نوعمطتف مههلاوحأ نوملعتو مهرابخأ نوعمستأ :انه ريدقتلاو 0 قايس هيلع لد

 3ك هللا لوسرل وه :ليقو .سابع نبا نع يور اذك «نينمؤملاو ُهنُي هل باطنخلا نأ ىلإ ريشي :نونمؤملا اهيأ
 (نيلامكلا ريسفت) .اميظعت عمجلا ظفلب بطوخ «ةصاخ

 (نيلامكلا ريسفت) .مكتوعد لحأل ناميإلا اوثدحي وأ ءمكل اوررقي وأ «ةدئاز ماللاو .مكوقدصي نأ يأ :مكل اونمؤي نأ
 محرلا ةيآو وتو دمحم تعنك :هنوفرحي (نيلامكلا ريسفت) .لُك انيبن نامز لبق مهنم فلس نميف يأ :ةفئاط

 (رمألا اذه يف ةقباس هل :لاقي ؟مهناكإ عمطي فيكف «كلذ اولعف مهفالسأ يأ :ةقباس مهلف (نيلامكلا ريسفت)

 مهسيئرو «نوقفانملا مهو «ةيناثلا ةقرفلا ركذ يف عورش :خلإ اوقل اذإو (نيلامكلا ريسفت) .هيلإ سانلا قبس اذإ
 .نيقفانملل نوخبوملا مهو ةثلاثلا ةقرفلا ف عورش «"الخ اذإو" :هلوقو «لولس نب هللا دبع

 هللا نيب :هريغو "يسابعلا ريسفت" يفو [.هل امزال هنوكل ؛راهظإلاو فيرعتلا نع زاحب حتفلا نأ نيعي] :مكفرع
 املو ,”"مكوحاحي"ب قلعتم :ةرخآلا يف (نيلامكلا ريسفت) .توملل اودل :هلوقك ةبقاعلل يأ :ةروريصلل .مكل

 اوميقيو" :هلوقب هعفد ىلإ راشأ ؛بويغلا مالع دنع ةمايقلا موي ةحاحملا عفدي ال ءافحإلا نأ :ريسفتلا اذه ىلع دروأ

 :يواضيبلا لاقو «متفلاحو متغلب مكنأب عقي ةحاحملا نأ نعي كلذب مكرارقإو يأ :هقدصب (نيلامكلا ريسفت) ."خلإ

 هللا دنع :لاقي امك «هدنع ةحاحم همكحو هللا باتكل مهتحاحم اولعج «هباتك يف مكبر لزنأ اب مكيلع اوجتحتل

 (نيلامكلا ريسفت) ."هبر" ريمض نم الدب "مكبر دنع" :هلوق نوكيف اذه ىلعو .همكحو هباتك يف هنأ يأ اذك

 12 د



 ةرقبلا ةروس 44 لوألا ءزجا

 نوملعي الَوأ :ىلاعت لاق .اوهتنتف مهومتثدح اذإ ءمكنوحاحي مهنأ م2 َنولقَعَت القأ ل عدهم تر 5 5 1 5 : ١ , ل م يم سدس

 0 وع فطعلل اهيلع ةلخادلا واولاو ءريرقتلل ماهفتسالا
 اهدعب ةلمجلا ىلع

 ديما .دوهبلا أ في َمْجنِمَو كلذ نع اووعريف ءهريغو كلذ نم نورهظي امو نوفخي ام

 0 نم اهوقلت بيذاكأ َِناَمَأ | نكل لإ ةاروتلا ّبَتكْلا َروُمَلْعَي ال ماوع

 ءانظ م2 َنوُيكَي الإ هنوقلتخي امه هريغو دقي يبلا ةوبن دحح يف جه ام ّنِإَ اهودمتعاف
 هن وعر تخي 5 9 5 1

 مهدنع نم اقلتخم يأ َهِسِدَيَأِب َبتكلا َنوُبُتكي َنيِذََز باذع ةدش ُلّيَوَف مه ملع الو
 2 5و 0000 ه ريل 00 و ا عا ا هرب رف

 اوريغ ءدوهيلا مهو ءايندلا نم اليلق اًنَمث هب ْأوُرَتْسَيِل هللا دنع ْنِم اًَذَه َنولوقَي مث

 0 ءاهريغو مجرلا ةيآو «ةاروتلا يف ديك يبلا ةفص

 «ريرقتلل :ماهفتسالا (نيلامكلا ريسفت) .نيمئاللا مالك نم وهو ,فوذحم لوعفملا نأ ىلإ ريشي :مهومتثدح اذإ

 فطعل :فطعلل (يحركلا ريسفت) .خيبوتلا عم يأ هدنع رقتسا دق رمأب فارتعالاو رارقإلا ىلع بطاخملا لمح وهو

 ةزمه ىلع ةلخادلا يه ةقيقحلا يف واولا نأ :دارملا وأ ؟نوملعي الو نولمأتي الأ :هريرقت ءردقملا ىلع ةلمجلا

 .حيبقلا نع فكلا وهو ءاوعرالا نم :اووعريف (نيلامكلا ريسفت) .ماهفتسالا ةرادصل ؛ترأ امنإو «ماهفتسالا

 (يواصلا ةيشاح) .ةعبارلا ةقرفلا ركذ يف عورش :مهنمو
 ريشي هنأ يف هتداع ىلع "نكل"ب هريسفتب راشأ امك :؛ ,عطقنم "ينامأ الإ" :ىلاعت هلوق ٍِك ءانثتسالا :للإ نكل

 (لمجلا ةيشاح) .هلولدم تحت ةجردنم الو «باتكلا سنج نم تسيل ينامألا نأل ؛"نكل"ب "الإ" ريسفتب عطقنملل
 مهئابآ نأو «ةدودختم امايأ الإ رانلا يف نوبذعي ال مهنأو د سي اعلا يهو :خلإ بيذاكأ

 (ذايبلا حور) .كلذ ةحص يف مهل ةجح الو ,مهمحريو مهاياطخب ذحاؤي ال هللا نأو ,مهل نوعفشي ءايبنألا

 (نيلامكلا ريسفت) .هنورتفي يأ - فاقلاب - هنوقلتخي امم مهل اديلقت :اهودمتعاف .اهوذحأ يأ يقلتلا نم :اهوقلت

 «'منهج يف داو هنإ' :ثيدحلا يف امو ءميظع كاله وأ :باذع ةدش .هنوقحتسي ام ركذ يف عورش :ليوف

 هب ءادتبالا غاس امنإو ءهل لعف ال ردصم لصألا يف وهو «ليولا هل لعج نم اهيف أوبتي اعضوم اهيف نأ :هانعمف

 ءرعشلا دعج ؛هجولا نسح :ةاروتلا يف يه تناكو :خلإ يبنلا ةفص اوريغ (نيلامكلا ريسفت) .ءاعد هنأل ؛ةركن

 اذإف دعجلا فالح وهو رعشلا طبس قرزأ «لاوط :هناكم اوبتكو اهوريغف «ةماقلا طسوتم يأ ةعبر «نيعلا لحكأ

 (نايبلا حور) .هنوبذكيف اقع هتفصل افلاخم هنودجيف اوبتك ام مهيلع اوؤرق ؛كلذ نع مهتلفس مهلأس

 (نيلامكلا ريسفت) .هجولا ديوست يأ ميمحتلاو دلجلا اهدب اولعج مهنأ :نيحيحصلا يف :مجرلا ةيآو



 ةرقبلا ةروس 4 لوألا ءرجلا
 مُهَل َليَوَو قلتحملا نم َمِهِيِدّيَأ َتبَتَك امم مهل لّيَوف «لزنأ ام فالح ىلع اهوبتكو وكوف درر ' 98 و4 همس ص يم وكافا سرت 5000 ١

 ُراَكلآ هيضاايعلا لا رالا هلك يبلا مهدعو املأوُناَقَو .اشّرلا نم( نوبي مَ
 أب ةحخسن يو حج 5 58

 اي مهل لق لورزت م «,لجعلا مهئابا ةدابع ةدم اهو نيعبرأ :ةليلق هدو "

 اقاثيم اَدْهَع ِهَّللآ دنع ماهفتسالا ةزمهي ءانغتسا ليقول ةزمه هنم فذح َمَُذَحتَ !دمحم

 انو مس

 تلو سس تى ريم

 © َتروُملْعَت ال اَم هلآ ىلَع َنوُلوقَت لب أ ول هب 0 كلذب هنم

 دارفإلاب ءُهُتََيِطَح دب ٌتْطَحَأَو اكرش َهَعَيَس َبَسُك نَم ءاهيف نودلختو "يا

 كلبتكْوُأف 6 تام نأب بناج لك نم هب يدا وهيا كارلا يأ « «عمجلاو
 تثمعو تفاطأ

 راسو ار تك ياا ا اا ٍراثلا بحْضَأ

 ٍإ ه0 ل وف هكا او هج وي محا هج خاف هلأ 3 هل ال 5 :انلقو ا و

 نأل ؛ةرياغم عون هيف كلذ عمو ,0/4:ةرقبلا) 4ْجِهيِديَأب باَتكْلا ويكي َنيَِِّل ليو :هلوقل ديكأت :حلإ مهيديأ تبتك
 ريغ وهف ةلص عقو "مهيديأب باتكلا نوبتكي" :فلس اميف هلوقو .دوصقم وهف اليلعت عقو "مهيديأ تبتك ام" :هلوق

 (لمجلا ةيشاحإ .ديكأتلل ريركتلا نأ ةهج نم هلبق اميف يذلاك هيف مالكلا "نوبسكي امم مه ليووأ :هلوقو .دوصقم

 الإ ىتؤي ال هنإف ؛لصولا ةزمه نع ماهفتسالا ةزممهب :ءانغتسا .ةوشر عمج اهرسكو ءارلا مضب اشرلا :اشرلا نم
 طرش باوج :خلإ فلخي نلف (نيلامكلا ريسفت) .اهنع نيغتسا ماهفتسالا ةزمه اهيلع لحد اذإف ؛نكاسلاب ءادتبالا رذعتل

 (نيلامكلا ريسفت) .ادهع هللا دنع متذختا متنك نإ يأ ردقم

 "لب" ئيعمو «هيفنو ذاختالا راكنإل ماهفتسالاو "لب" نعم ىلا يهو ةعطقنم "مأ" نأ ىلإ هب راشأ :خلإ لب مأ ال

 ام تابثإو ةزمهلا زيح يف ام يفن ىلع ىئعملا نوكيف «ةيفانلا ”ال'ب ةزمهلا باوج رّدق اذلف ؛لاقتنالاو بارضإلا

 نبا نع كرشلاب ةئيسلا ريسفت :اكرش (لمدلا ةيشاح) .ربخلا ليبق نم ةقيقحلا يف مالكلا نوكيو «"مأ" زّيح يف
 .هللاب كرشأ يأ "ةئيس بسك نم" :"يسابعلا ريسفتلا" يفو (كرادملا ريسفت) .ّ امهريغو دهاحبو سابع
 .هب اوطاحأ :هب اوقدحأ :"حارصلا" يف ؛هطاحأ :قدحأ :تقدحأو ."هتائيطخ" ظفلب عفانلو رثكألل :هتئيطخ

 امل ةياكح رماع نباو مصاعو عفانو ورمع يبأل ةيقوفلا :ءاتلاب .هظفل "بسك" يف يعور امك :يعور

 (نيلامكلا ريسفت) .هب اوبطوحخ



 ةرقبلا ةروس 6مم لوألا ءزجلا

 ىَرَقْلا ىِذَو اَرب اًناَسَحِ نيدو اونسحأ َو ,"اودبعت 0 ئرقو يهنلا نعم. ربخ
 نم ابَُح ًالوق سانلل 0 و ٍنيِكَسَمْلَآَو َمصَيْلآَو "-يدلاولا" ىلع فطع ةبارقلا

 ةءارق فو ءممي قفرلاو 226 دمحم نأش يف قدصلاو ركدملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 ةركف لا اوناتو ةراضلا اوفيقاو هلام ال تعودي وسلا هوك تيورداللا مضب

 200 (ةبيغلا 0 تافيتلا هيف 0 اقوا نع 0 كلذ 0

 0006 5 لَو اضعب 1 0 اهفوقيرت 520 انلقو

 0 مدرك مَ هراد نم اضعب مكضعب ج جرخي ال َمكرَيِد

 هنع ين امع ءاهتنالا ىلإ عراسي نأ هقح يهنملا نأ ماهيإ نم هيف امل ؛يهنلا حيرص نم غلبأ وهو يهنلا يعم :ربخ

 .ةذاش ةءارقلا هذهو « «يهنلا حيرصب يأ :اودبعت ال ئرقو (دوعسلا يبأ ريسفت) .يهانلا هب ريخيف .هنع ىهتنا هنأكف

 هلوقب : ةذاشللو 4 "ةءارق قو" :هلوقب ةيعبسلل ريشي هنأ هتدعاق ىلع "ئرقو" :هلوقب اهذوذش ىلع حراشلا هبنو

 (لمجا ةيشاح) .عضاوم يف اهفلاخي هنأ ٍتأيسو ,همالك يف ةيبلغأ ةدعاقلا هذهو «"ئرقو"

 (ءاقبلا يبأ ريسفت) .انسح الوق يأ فوذحم ردصمل ةفص - حتفلاب - "انسح" نأ ىلإ هب راشأ :انسح الوق

 ذحأ" :هلوق ف يأ :تافتلا هيف ."متيلوت مث" :هلوق هيلع فطعيل ؛اذه رّدقو ءروكذملا قاثيملا يأ :كلذ متلبقف

 نإف ؛هنم للملا مدعو عماسلل ذاذلتسالا :هتمكحو (نيلامكلا ريسفت) ."متيلوت مث" يف باطخلا ىلإ "ليئارسإ نب

 ىلع ةيدوهيلا ماقأ نم وهو ,مكدادحأ نم يأ :مكنم اليلق الإ (يواصلا ةيشاح) .مالكلل تانسحملا نم تافتلالا

 ىلوألا ةلمجلا ىلع فوطعم وهو «ليئارسإ ئبل باطخ وهف "اوركذا" رّدقملا :خإ انذخأ ذإو .هدعب ام فطع

 (ارصتخم يواصلا ةيشاح) .نيدهعلا نم الك اوناخف ,دابعلا قوقحب ةقلعتم ةلمجلا هذهو هللا قوقحب ةقلعتملا
 «ةقباسلا تاريكذتلا ننس ىلع ةتءىسومل نورصاععملا مهفالسأ :دارملاو ص هل نيرصاعملا دوهيلل باطح :مكقاثيم

 (لمجلا ةيشاح) .مكئابآ قاثيم يأ مكقاثيم انذحأ نأ تقو دو دمحمل نورصاعملا !دوهيلا اهيأ اي اوركذاو يأ

 هنأل وأ :ةسبالم ندأب زاحملا باب نم وهف ءانيد وأ ابسن هب هلاصتال ؛هسفن لتق هريغ لحرلا لتق لعح امنإ :مكءامد

 (يواصلا ةيشاح) .ببسملا ىلع ببسلا قالطإ باب نم وهف ءاصاصق هيجوت



 ةرقبلا ةروس هاو لوألا ءرزجلا

 افدإ ديف تونك ةهرلو ني 0 ياويل ا

 مثإلاب مهيِلَع نونواعتت ,اهفذح ىلع يل 50 0 2 لصألا 2 ءاتلا
 تي .تورفاظك هل

 :ةءارق يفو جهوُددفت "وسما ا يقو ةطرسأ ةكونأب نإ ملا نوُدْعْلاَو ةيصعملا

 مرح نأشلا اغأ عَ 507007 هريغ وأ لاملاب رسألا نم مهوذقتت "ىهوذفن"

 0 00 ضارتعا امهنيب ةلمحلاو «"نوحرخت و" :هلوقب لتعم يجرم رْخِإ مكِيَلَع

 000 والا فلا لكي هناك 550 مرح
 راصنألا نم يح وه

 ىلع رارقإلا ىقبأ ولو ءاديكأت ال ًاسيسأت "مكسفنأ ىلع نودهشت" :هلوق نوكيل ؛كلذب رارقإلا رّسف امنإ :متلبق

 .هسفن ىلع ًادهاش نالف ٌرقأ :كلوقك ديكأت "نودهشت متنأو" :"يواضيبلا" يف .ًاديكأت هدعب ام نوكي هرهاظ
 .ازاجم مهيلإ رارقإلا دانسإ نوكيف ءمكفالسأ رارقإ ىلع نودهشت نودوحوملا اهيأ متنأو :ليقو

 يف :اهدحأ :ناهجو ءالؤه يف اذه ىلعف "نولتقت" :اهدحأ .هجوأ ةثالث هربح فو أدتبم "متنأ" :خلإ اي معنأ مث

 "ءالوؤه" نأل ؛هيوبيس دنع زوجي ال اذه نإ ,"ءالؤه اي" يأ ىدانم وه :يناثلاو ,"نيعأ" رامضإب بصن عضوم

 "نولتقت"و "نيذلا" نيعم. نوكي نأ ىلع "ءالؤه" ريخلا نأ :يناثلا هجولاو .مهبملا عم ءادنلا فرح فذحي الو مهبم

 ةوقركلا هزاجأو «"نيذلا" ةلزنمب نوكي ال اذه "ءالوأ" نأ نييرصبلا بهذم نأل ؛فيعض اضيأ اذه ؛هتلص

 "نولتقت" اذه ىلعف "ءالؤه لثم متنأ مث" :هريدقت فاضم فذح ريدقت ىلع "ءالؤه" ربخلا نأ :ثلاثلا هجولاو

 (ءاقبلا يبأ ريسفت) .هيبشتلا نيعم اهيف لمعي لاح
 ةفاضإلاو ءابلاغ مدلا ةقارإ لتقلا نم مزلي هنأل ؛مزاللا ةدارإو موزلملا قالطإ نم هنأ ىلإ كلذب راشأ :خإ لعقي
 لتق يف اوببستت الف يأ «لتقي لتق نم نأ رابتعاب وأ ءسفنلا مدك خألا مد نإف ؛ةسبالم ندأل "مكئامد" يف

 .هيلع دانسإلل رهظلا نم ذوحخأم :نورهاظت (يواصلا ةيشاح) .مكريغ مكلتقب مكسفنأ

 (نيلامكلا ريسفت) .لعافلا نم لاح «نيتءارقلا ىلع يهو نيءاتلا ىدحإ فذح يأ :اهفذح ىلع

 ءاتلا حتفب- "مهودفت" ريسفتلا نعم يف روكذملاو ."تادافملا" نم ,يئاسكلاو مصاعو عفانل يأ :مهودافت
 "مهحارخإ" :هلوقل مدقم ربخ :مرحم (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلا ةءارق وهو يثالثلا نم -لادلا مضو

 (نيلامكلا ريسفت) ."وه" ريخن ةلمجلاو



 ةرقبلا ةروس ه١ لوألا ءرجلا

 اذإف ,.مهحرخيو مهرايد برخيو «هئافلح عم لتاقي قيرف لك ناكف «جرزخلا ريضنلاو

 :لاقيف ءءادفلاب انرمأ :اولاق ؟مفودفتو مهفولتاقت ل :اولثس اذإ اوناكو ءمهودف اورسأ

 ِضَحَبب َنوُئيؤُتَفُأ :ىلاعت لاق ءانؤافلح لذتسي نأ ًءايح :نولوقيف ؟مهئولتاقت ملف

 مف رمال جارماو لتتل كرراوحو ٍضْقَبِ َوُرفكَتَو ءادفلا وهو بتكلآ

 اوزخ دقو ل ةوَيَحْلا ىف ل ناقشت رع لإ ركني كلل ُلَعْفَي نم ٌهآَرَج

 َدَسَأ نإ َنوُدَرُي ةَسَيقْلآ ٌمْوَيَو ةيزجلا برضو ماشلا ىلإ ريضنلا يفنو ةظيرق لعقب
 اًيَتدلا ةزّيَحلا اًورتشَآ نا كيتو, 0 ,ءايلاب 2) َنوُلَم خت امَع ٍلِفَع هلآ امو باَّذَعْلا

 .هنم ن وعنك نوم و تاهت اهيلع اهورثآ نأب رجلا

 0000 مهانعبتأ ي نأ ليا هك انيفدو «ةاروقلا تتكلا سوك اةيَقلَو

 هيف لماعلاو ؛"سوألا" ىلع فوطعم "جرزخلا" :هلوقو «"تناك" هيف لماعلاو ؛"ةظيرق" ىلع فوطعم :ريضنلاو
 :ريدقتلا ءفوذحن لومعم "جرزخلا" نأ لمتحيو «راصتخالل ادصق نيفلتخم نيلماع يلومعم ىلع فطعلا هيفف ؛"اوفلاح"

 ين مهل لسري ملو «ةوادع امهنيب ناك - راصنألا مهو - ةنيدملا يف ناتقرف جرزخلاو سوألا نأ :لصاحلاو ؛"اوفلاح"

 ةظيرق ٌرعتساف ءالذأ اوناكو «كفع ىسوم ةعيرشب نيفلكم اوناكف ريضنلا ونبو ةظيرق امأو مي هللا لوسر ريغ

 ةظيرق ءافلح رسأ اذإف ؛هؤافلح لك عم لتاق جرزخلا عم سوألا لتتقا اذإ ناكف «جرزخلاب ريضنلا ونبو سوألاب

 نم لذتسي نأ ةيشخ اولتاق مهنأب اوباحأ لاتقلا نع اولئس اذإف ءسكعلابو ةظيرق هودتفا ريضنلا نيب نم اريسأ
 (يواصلا ةيشاحإ .هب انرمأ اننأب اوباجأ ءادفلا نعو ءهب اوزعتسا

 25 هللا لوسر بلغ املف «َجارخإلا ريضنلا ةداعو ّلتقلا ةظيرق ةداع ناك :بكض 0 نبا نعو :اوزخ دقو

 525 يبلا لخد نيح يأ :ةظيرق لتقب (نيلامكلا ريسفت) .مهفايبصو مهءاسن رسأو ةظيرق لتقو ريضنلا ىلحأ
 مكحف ف ذاعم نب دعس مكح ىلع اولزن نأ ىلإ هباحصأو دللي يبلا مهازغف ءجرزخلاو سوألا ملسأو «ةنيدملا
 .ةرجهلا نم ةعبارلا ةنسلا يف كلذ ناكو «ةئامعبس مهنم لتقف «مهئاسنو مهيرارذ يبسو ,مهاعجش لتقب مهيف

 0 ةلمجلا رّدصو «ةميظع حئابقب اهولباق ليئارسإ نبل ىرأ معن ركذ يف عورش :خإ دقلو
 امل ةاروتلا نأ" :امكذ سابع نبا نع يور .ةدحاو ةلمج اهايإ هللا هاتآ «ةاروتلا :باتكلا (يواصلا ةيشاح) .مهيلع

 ل1 دل بلاي اوقيلطر يلع اكلم ةيلا لكل اكسيل كال قلي عللي تلق يسوم قاع ناسا تلت

 (ريبكلا ريسفتلا) ."اهلمح اكِكلَع ىسوم ىلع هللا ففحف ءاهلمح اوقيطي ملف اكلم اهنم فرح



 ةرقبلا ةروس هوم لوألا ءزجلا

 «ىتوملا ءايحإك تازجعملا ِتَسْيَبلا َمَيْرِم نبا ىسيع اَنْيتاَءَو ءلوسر رثأ يف الوسر

 ىلإ فوصوملا ةفاضإ نم 'ِسّدُقْل حوري هانيوق ُهَنَدَّيََو صربألاو همكألا ءاربإو

 اوميقتست ملف ءراس ثيح هعم ريسي ,هتراهطل ليئربج ةسدقملا حورلا يأ ,ةفصلا

 نع متربكت مربكتسأ قحلا نم ْمُكْسْفنَأ بحت َىَوَجي ا اَمي لوُسَر ْمُكَءاَج اَمَلكف
 0 9 هب دارملاو ,ماهفتسالا لحم وهو "املك" باوح «هعابتا

 ىلع اعيمج اوناكو «فالآ ةعبرأ :ليقو ءافلأ نوعبس 3ةتلع ىسيعو 2ع ىسوم نيب ءايبنألا ددع نإ :ليق دق :الوسر

 : ”حابصملا" يف :لوسر رثأ (لمجلا ةيشاح) .مهممأ ىلإ اهغيلبتو ةاروتلاب لمعلاب نيرومأم اوناكف *8- ىسوم ةعيرش
 رثأ يف مهضعب نوكو .برق نع هتعبت يأ - ةثلثملا نوكسو ةزمحلا رسكب - هرثإ يفو - نيتحتفب - هرثأ يف تئج
 .دحاو نمز يف نيلوسر عامتجا مدع ديفي اذهو ,ماقملاو قايسلا نم لالحلا هذحأ امعإو «ةيآلا ظفل نم سيل ضعب

 لك دعب ءايبنألا قلطم ممي دارملا ناك نإو ؛هتحص تنكمأ غيلبتلاب اورمأ نم صوص لسرلاب دارملا ناك نإف

 (لمجلا ةيشاح) .دحاو تقو يف ددعلا اذه عامتحا رظناف ءدحاو موي يف ايبن نيعبس اولتق مهنأ مولعملا نم نأل ؛دعبلا

 (فاشكلا ريسفت) .مداخلا ئعم "ميرم"و ,كرابملا :هانعمو «ع وسي ةينايرسلاب "ىسيع" .م.رم نب ىسيع

 «صاصتخالا يف ةغلابملل :ةفصلا (نايبلا حور) .بولقلا ةايح هيف امب ءايبنألا نأي ناك هنأل ؛احور يمس :حورب

 (نيلامكلا ريسفت) .يبيطلا هدافأ «"ديز لام" :وحن سكعلاب ةفاضإلا يفو ءاهيلإ بوسنم "سدقلا" ةفصلا فو

 .بولقلا ةايح هب ينارون مسحب ليئربحو «نادبألا ةايح هب «ييارون مسج حورلا نأ :احور هتيمست هججو :ليئربج

 لوُسَر لوم هَل هنو :هلوقب هللا هحدم دقو راذقألاو تافلاحملاو يصاعملا نم يأ :هتراهطل (يواصلا ةيشاح)

 هنألو .هريغل كلذ نكي لو .هربك ىلإ هابص نم يأ :خلإ هعم ريسي (يواصلا ةيشاح) .( 5 :ةقاحلا) كمرك

 (نيلامكلا ريسفت) .هلتق دوهيلا دارأ نيح ءامسلا ىلإ هعفر هنألو «ناطيشلا هنم ندي مل ّىح هظفح

 نع ةيانك اذهو «4باتكلا ىَسوُم اَنْيَتآ دَقلَول :هلوق نم مالكلا قايسب دوصقملا وه اذه :خلإ اوميقتست ملف

 ىلع فوطعم # لور مَلُكَنأِ :هلوق نأ ىلإ هب راشأ اضيأو «حئابقلا نم كلذ ريغو لتقلاو بيذكتلا

 فوطعملاو فوطعملا نيب ةزمهلا طيسوتو .خلإ لوسر مكءاج املك متربكتساف اوميقتست ملف :ليق هنأكف ءردقملا اذه

 (لمحلا ةيشاح) .روكذملا مهرابكتساب مهيلع تددع ىلا معنلا مهبيقعت ىلع مهخيبوت لحأل هيلع

 (لمجلا ةيشاح) : مدقت امك فوذح اهدئاعو «ةلوصوم "ام" نأ ىلإ هب راشأو كام"ل نايب :قحلا نم

 هنوك نيعمو .خلإ هللا لوسر مكءاح املك متربكتسا :ريدقتلاف يأ :ماهفتسالا .ةغلابملل ةدئاز نيسلاف يأ :متربكت

 .هب ريعملاو هنع خبوملاو هنع مهفتسملا وه هنأ ماهفتسالا لحم



 ةرقبلا ةروس ه 4 لوألا ءرجلا

 يأ :ةيضاملا لاحلا ةياكحل عراضملا (2) َتوُلْدَفَت اَقيِرَفَو ىسيعك مَ بدك مهنم اًقيِرََف

 ؛ةيطغأب ةاشغم يأ ؛فلغأ عمج ُفلُع اَبوُلُق ءازهتسا يبلل أوُلاَقَو .ىييو ايركزك متلتق

 نع مهذحو «هتمحر نع مهدعبأ هلآ مِْيَعَل بارضإلل لب :ىلاعت لاق «لوقت ام يعت الف
 اولاق امل ادر

 ةدئاز "ام" 22 َنوُئِيَؤُي ام ًاليِلَقَق مهولق يف للخل 0 مدع سيلو مِهرْفُكب لوبقلا
 مين اها ودعل هلأ دنع ني ُبَتِك َمِهَءاَج اّمَلَو ادج ليلق مهناعإ يأ «ةلقلا ديكأتل

 َنيِذَلا ىلع نورصنتسي َروُحَتْفَتَسَي هئيجم لبق ُلَبَق نِم أوُناَكَو نآرقلا وه :ةاروتلا نم
 اوُقَرَع ام مهَءاَج امَلَف "نامزلا رخآ ثوعبملا يبنلاب مهيلع انرصنا مهللا" :نولوقياوُرفك

 01770 ,ةسايرلا ىلع افوخخو ادسح وب ورك كو يبلا ةثعب وه «قحلا نم

 ؛يآلا سوؤر قسنل مدق مدقم لوعفم "اقيرف"و ."متربكتسا" ىلع فطع "متبذك" ةلمج «ةفطاع ءافلا :خلإ اقيرفف

 :هلوقب حراشلا راشأ هيلإو (ءاقبلا بأ ريسفت) .متبذك مهنم اقيرف يأ فذح مالكلا فو ؛"نولتقت اقيرفو" اذكو

 (نيلامكلا ريسفت) ."لوسر" :هلوق هيلع لادلا لسرلا نم :مهنم ."مهنم"

 ىلع لادلا عراضملا هنع ربخيو «ملكتلا تقو اعقاو يضاملا يف عقاولا ضرفيو ردقي نأ امتروصو :خلإ ةياكحل
 نورصاعملا مه قيرفلا كلذو ءرخآ قيرف نم ردص لوقلا اذه نأ ىلإ هب راشأ :خلإ اولاقو (لمجلا ةيشاح) .لاحلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هلوقت يذلا انبولق ظفحي ال يأ ءظفحلا وهو يعولا نم :يعت الف دي يبنل
 تعن هنأ ىلع بوصنم "ليلق" :اليلقف (لمجلا ةيشاح) .للخلا وه اذهف ةاطغم اهنأ نم اوعدا امك يأ | سيلو

 ليلق مهفاكإ يأ :لإ مفامبإ يأ .اضيأ حراشلا لوق نم اذه دافتسيو .اليلق اناكإ يأ "اناميإ'" وهو فوذحم ردصمل

 ,خيشلا دافأ اذك ءمهنم نينمؤملا دارفأ ةلق رابتعاب وأ - رهاظلا وهو - هب نّمؤملا ةلق رابتعاب هتلق لإ ادج

 «لالجلا عينص نم رداجلا وه اذه ءاليلق اناعإ نونمؤيف يأ فوذحم ردصمل تعن هنأ ىلع بوصنم "اليلق"و
 اوُنمآ َنيِذْلا ىَلَع لزنَأ يِذلاب اونمآو# :هلوق دح ىلع وهف «نونمؤي اليلق انامزف يأ فوذحم نامزل ةفص هنأ لمتحيو

 (لمجلا ةيشاح «نيمسلا ريسفت) .1 :نارمع لآ) «(ةّرخآ اوُرِفكاَو راَهَلا هْجَو

 .لَي هنمز يف اوناك نيذلاو دوهيلا نع ةياكح امهنم لكو «اهلبق يلا ةلمجلا تاقلعتم نم ةلمحلا هذه :مهءاج املو

 نمو هئيحب لبق نم :ريدقتلاو «ةفاضإلا نع اهعطقل انهه تينب "لبق" نأ ىلإ هب راشأ :هئيجم لبق (يواصلا ةيشاح)
 نمضتي حتفلاو ةقيقحلا ىلع ىرح نيسلاف «ةرصنلاو حتفلا نوبلطي يأ :نورصنتسي (ءاقبلا يبأ ريسفت) .كلذ لبق

 (نيلامكلا ريسفت) ."ىلع" ةطساوب رصنلا نعم



 ظرطلاةروس ااا مااا كام
 اًمَسْنِب © تيِرِفَكْلا ىلَع ِهّللا َةَنَعَلَف ةيناثلا باوج هيلع لد ىلوألا "ل" باوجو

 زييمت "ائيش" يعم. ةركن "ام"و «باوثلا نم اهظح يأ َمُهَسْفنَأ ددِب اوعاب ًاَورَتْسَآ

 نآرقلا نم ُهَّلأ َلَرنَأ آَمِب مهرفك يأ اوُرْفَكَي نأ مذلاب صوصخملاو ؛"سئب" لعافل

 نِم ديدشتلاو فيفختلاب ُهّللأ َلْزُْي نأ ىلع ادسح يأ "اورفكي"ل هل لوعفم ايْعَب

 مهرفكب هلل نم بْضَعِب اوعجروُهآَبف واع نب ةلاسرلل ْءآَشَي نم ىلع يحولا ءِهِلضَف

 رفكلاو ةاروتلا عييضتب لبق نم هوقحتسا ع ْىَلَع ميظعتلل ريكدتلاو «لزنأ

 هلأ َلَرنَأ آم أوُنِماَء َمُهَل ّلِِق اَذِإَو ةناهإ وذ © ريِهُم باَدَع َنيرِفكْللَو ىسيعب
 ل ل ومشعل .٠ 97 5 ا 8 رافسرب مو نا اة ل : 6

 واولا" نوُرفكَيَو :ىلاعت لاق ةاروتلا يأ اَئَِلَع لزنأ آَمِب ُنِيَؤُت أولاق هريغو نآرقلا
 111 1 اَقَّدَصُم لاح ٌنَحْلاَوه و نآرقلا نم هدعب وأ هاوس َمَءآَرَو اَمِب لاحلل

 :وهو ةيناثلا "ل" باوج هيلع لد فوذحم ىلوألا "مل" باوج ينعي ةيناثلا باوج هيلع لد :خلإ ال باوجو

 مهسفنأ اولذب مهأل ؛عاب نعم. انهه وهو دادضألا نم ىرتشا يأ :اوعاب .دحاو امهاضتقم نأل ؛"هب اورفك"

 ىلع نكتسملا يأ :خإ سئب لعافل (نيلامكلا ريسفت) .فورعملا ءارشلا نعم حصي ىح اوسكعي ملو «رفكلاب
 نأ" هلوق نأ ىلإ ةراشإ :مهرفك يأ (لمجلا ةيشاح) ."ام" ةفص "مهسفنأ هب اورتشا"و ءائيش ءيشلا سئب :نيعم
 يف اورفكي نأ وه سيل يضاملا يف مهسفنأ هب اوعاب ام نأ روهظل ؛قايسلا هاضتقا امك ردصم ليوأت يف "اورفكي

 (يحركلا ريسفت) .عينشلا مهلعفل اراضحتساو ةيضاملا لاحلل ةياكح ؛ع راضملاب مهنع ربع امنإو «لبقتسملا

 ام ىلع ادسح يأ هللا لزنأ ام ىلع ايغب :ريدقتلا ليقو «هللا لزنأ نأل ؛اوغب يأ .هلحأ نم لوعفم :هللا لزني نأ
 لزني نأ ىلع وأ هللا لزني نأل يأ هللا لزني :"كرادملا" ةرابعو (ءاقبلا يبأ ريسفت) .يحولا نم هيبن هب هللا صخ

 ةفص ءادتبالل "نم" :هلضف نم .لازنإلا نم ريثك نباو ورمع يبأل :فيفختلاب .هللا لزني نأ ىلع هودسح يأ

 (نيلامكلا ريسفت) ."لزني نأ" لوعفم وهو يحولا وهو ؛هلضف نم انئاك ائيش يأ فوذحم فوصومل
 ىلإ فاضيو ءافرظ لعح ردصم لصألا يف "ءارو" :"”يواضيبلا" لاق :هءارو امب ."اولاق" يف ريمضلا نع :لاحلل
 .دادضألا نم دع كلذلو .همادق وهو هيراوي ام هب داريف لوعفملا ىلإو «هفلخ وهو هب ىراوتي ام هب داريف لعافلا

 :ىعملا ذإ ؛لعفلا نعم نم "قحلا" يف ام اهيف لماعلاو ةدكؤم ةيناث لاح :اقدصم ."نورفكي" اهيف لماعلاو :لاح
 (ءاقبلا يبأ ريسفت) ."قحلا" يف رتتسملا ريمضلا لاح لا بحاصو ءاقدصم تباثلا وهو



 ةرقبلا ةروس 61 لوألا ءرجلا

 مُتنك نإ ُلَبَق نِم هلا ءايبْنَأ متلتق يأ َنوُنَْفَت ملق مهل لق َمُهَعَم امل ةدكؤم ةيناث لاح

 ل5 انيبن نمز يف نيدوحوملل باطخملاو مهلتق نع ردو ةاروتلاب 9 تريم
 اصعلاك تازجعملاب يأ ِتتييْلاِب ئسوُم مك اج َكَقَلَو هب مهاضرل ؛مهؤابآ لعف امم

 تاقيملا ىلإ هباهذ دعب نم يأ ءِدَعَب ْنِم اه لجبل هذ ةرحبلا قلقو ذيلاو
 هم

 اَنَعَفَر دقو ةاروتلا يف ام. لمعلا ىلع َمُكَفَتيِم اًْذَحَأ ْذِإَو .هذاختاب 2) َروُمِطَظ َمّتنأَو

 آم أوذخ د تو تمل ع متعتتما نيح لبملا روطلا ْمَكَقوَف
 كلوق اََعِمَس أوُلاَق لوبق تاهو نورتو اب وتتم داهتجاو دحب وو ّوقب مكحتتتاَ

 بارشلا طلاخي امك مميولق هبح طلاخ يأ َلَجِعْلا ُمِهِبوُلف ىف أوُبرْهَأَو كرفأ يد

 منك نإ لجعلا ةدابع ةاروتلاب َمُكْمَميِإ دهب مُكْرْمَأَي ايش اَمَسْعِب مهل لق لق مِهرفحب
 ملا نفوصخل ناي ةيببسلل ىابلا <

 00 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا (متمعرز امك اهب ع2 © َتييِمّؤم

 .امب اورفك دقف ةاروتلا قفاوي ام. اورفك امل مُهإف ؛مهلاقم در نمضتل ؛ةلمحلا نومضم ريرقتل ءيج :خلإ ةيناث لاح

 .ةيضاملا لاحلا ةياكحلا ع راضملاب ربع امنإو ءيضاملا نعم. عراضملا نأ ىلإ كلذب راشأ :متلتق يأ (نيلامكلا ريسفت)

 ةلمجلا نأ ىلإ ريشي :هذاختاب .ةاروتلاب أيل يأ :تاقيملا ىلإ .ليئارسإ نيب حئابق نم اضيأ اذه :مكءاج دقلو

 يأ "انعفر" :هلوقل ةلع :طقسيل (نيلامكلا ريسفت) .ملظلا مكتداع نم موق مكنأ نيعمب اضارتعا لعجي دقو ؛لاح

 .اولثتمت مل نإ مكيلع طوقسلا لحأل هانعفر

 ؛لجعلا ةدابع بح يأ نيفاضم فذح ىلع ةيلاح ةلمجلا :اوبرشأو .هلثم لاح وهف "انعفر" ىلع فطع :انلقو

 يف ذاذتلالا عماجب «غئاس ذيذل بورشمي لجعلا ةدابع بح هبش :لوقت نأ اهريرقتو «ةيانكلاب ةراعتسا مالكلا فو

 سيل هنأل ؛لكألاب ربعي ملو «لييخت هتابثإف ءبارشإلا وهو همزاول نم ءيشب هل زمرو هب هّبشملا ركذ يوطو ءلك
 (يواصلا ةيشاح) .ةطلاخم ةدش هيف

 (نيلامكلا ريسفت) .ةغلابملل هماقم لجعلا ميقأو بحلا فذحف «برشي ال لجعلا نأل ؛فوذحم فاضملا نأ ديري :هبح

 لوعفمف ؛نادبألاو بولقلا لالخ يأ ."سئب" لعافل ةرسفم ءيش نعم ةركن "ام" نأ ىلإ كلذب راشأ :ائيش

 ءمكمت مهناعإ ىلإ رمألا ةفاضإو «لجعلا ةدابع ةاروتلا يف سيل هنأل :مكناميإ (يواصلا ةيشاح) .فوذحم "طلاخي"

 (نيلامكلا ريسفت) .مهيلإ ناميإلا ةفاضإ اذكو



 ةرقبلا ةروس هاب لوألا ءرجلا

 كلذكف يأ ؛مهؤابآ دارملاو «لجعلا ةدابعب رمأي ال نامبإلا نأل ؛نينمؤم متسل ىنعملا

 ”اق هبي د ل ادمح متبذك دقو ةاروتلاب نينمؤم. متسل متنأ

 امك س وذ نم ةيصاخ ٌةَصِلاَح ِ هللا دنع ةنحا ي 11001 كك ول مه

 نأ ىلع ا هينمتب قلعت (ج) َِقِدَص منك نإ َتْوَمْلآ ْاوَئَمَتْف متمعز
 لصوملاو ءاهرثؤي هل تناك نمو حلما كمر و مدع يأ ئباثلا يف ديق لوألا

 مزلتسملا 2 يببلاب مهرفك نم يت تل الا واخت هوئمتف «توملا اهيلإ

 َصَرخأ مسق مال َمنَدِحَتْلَو .مهيزاجيف نيرفاكلا م2 َنيِاَّظلآَ ُعِلَع ُهّلآَو مهبذكل

 1010 اهيلع ثعبلل نيركنملا ركرشأ تملا نييضرحا ووري نع ناك

 لكو ؛لجعلا ةدابعب مكرمأي مكداقتعا :لوقت نأ هريرقتو «لوألا لكشلا نم يلمح سايق ىلإ ةراشإ :خلإ ىنعملا
 «ناك مسا نم لاحلا زوجي نم يأر ىلع ”"رادلا" نم لاح :ةصلاخ .رفك مك داقتعا جتني ءرفك وهف كلذك داقتعا

 . رادلا" ىلإ دئاعلا ربخلا يف رتتسملا ريمضلا نم لاح وهف هزّوجي مل نمو

 ىيعم مامت وه لوألا نأل ؛رهاظ ريغ "لإ لوألا نأ ىلع" :هلوقو «"نيطرشلاب هينمت قلعت" رهظألا : هينمتب قلعت
 (لمجلا ةيشاح) .هنودب ديقملا لالقتساو «كاكفنالا ديقلا نأشو «هنودب يناثلا نيعم ققحتي الف ,يناثلا

 مامت نم هنأ نعم. «يناثلا يف اديق لوألا ناك «باوح امهنيب طسوتو ناطرش عمتجا اذإ هنأ :هلصاح :ئباثلا يف ديق

 ةصاخ مكل ةرخآلا رادلا نأ مكمعز يف نيقداص متنك نإ :ةيآلا ريدقتف «ياثلا كلذل باوجلا نوكيو «هانعم

 (يواصلا ةيشاح) .لوألا باوج هيلع لد «فوذحم يناثلا باوجو «لوألل باوحلا نإ :ليقو «توملا اًوّيمتف

 يه لا ةجيتنلا ىلإ را "مهذكل مزلتسملا" هوو (يلاتلا ضيقن ءانثتسا ىلإ ةراشإ ىععملا اذه :خلإ هونمتي نلو

 نيكرشملا نأ مهوتل ًاعفدو ؛مهيلع حيبقتلا يف ةذائز ؛ماعلا ىلع صاخلا فطع نم :خلإ صرحأ .مدقملا ضيقن

 ؛قععملا يف ”سانلا" ىلع ةفوطعم "اوكرشأ نيذلا نم" :هلوق نأ ىلإ هب راشأ (يواصلا ةيشاح) .مهنم صرحأ

 نيذلا" لحدو (ءاقبلا يبأ ريسفت) ءاوكرشأ نيذلا نم صرحأو مهنامز يف نيذلا يأ سانلا نم صرحأ :ريدقتلاو
 صح ليئاكيمو ليربج نأ امك ءديدش مهصرح نإف ؛ةغلابملل ركذلاب اودرفأ مهنكل "سانلا" تحت "اوكر شأ

 .هريغو "كرادملا" نم "ةكئالملا" تحت الحد نإو ركذلاب

 (لمجلا ةيشاح) .ةايحلل ريمضلاو ؛حراشلا مالك يف ةردقملا "صرحأ"ب قلعتم :اهيلع



 ةرقبلا ةروس هم لوألا ءرجلا

 َوَل َمهُدَحَأ ىمتي ُدَوَي هل مهراكنإل ؛نيكرشملا نود «رانلا لإ مهريصم نأب مهملعل
 ه6 وم رو

 لوعفم ردصم ليوأت ف اهتلصب يهو ."نأ" ىنعمب ةيردصم ا ٍةَس فلأ رمعي
 لإ

 لعاف 0 نأ رانلا ِباَذَعْلا َنِم هدعبم ءهجزحرمب مهدحأ - اَمَو دوي

 لأسو .مهيزاجيف ؟؛ءاتلاو ءايلاب ج كف ,تررلمكا اَمِبْريِصَب هّللاَو هريمعت يأ "هحزحرزم"

 ,"ليربج" :لاقف ؟ةكئالمللا نم يحولاب نأ نمع ء5 رمع وأ ٌدْك يبلا ايروص نبا

 ".ملسلاو بصخلاب أي هنأل ؛انمآل ليئاكيم ناك ولو «باذعلاب ّيأي انودع وه" :لاقف

 َكبلق ْىَلَع نآرقلا ي يأ دلت نإ اظيغ تميلف ٌليِرَتِحَل اًوُدَع ترك نم مهل لق :لزنف
 هع ع ب حالو دار 018 تيه 6“ بتكلا نفا ةلبق هيدي تح ََبب اَمْل اَقِّدَصُم هلأ رمأب نّذإب

 اذه نم ارارف ةايحلا نوبحيف يأ "لإ مهريصم نأب" :هلوقو ؛ماعلا ىلع صاخلا اذه فطع ةتكنل نايب :إ مهملعل
 يه لا يأ :نأ ىنعمب .فانيتسالا قيرط ىلع مهصرح ةدايزل نايب :دوي .ريصملا اذه يأ "هل" :هلوقو «ريصملا

 (هريغو ءاقبلا يبأ ريسفت) .مهدادول ةياكح "ول"ب ءيحج نكل ءبصنت ال نكلو «لعفلل ةبصانلا
 ناكو هللا دبع همسا :ايروص نبا .هريمعت هحزحزمب. لحرلا امو يأ "هحزحزم"ب عفر عضوم يف يأ :خلإ رمعي نأ
 (نيلامكلا ريسفت) .دنس الب يوغبلاو يبلعثلا هدروأ امنإو ءدنس ىلع هل فقأ مل :يقارعلا لاق ءكدف رابحأ نم

 ؛مهسرادم ىلع رمي ناكو يلاوعلاب ضرأ هل ناك مذ رمع نإف «فالخلا عيونت ىلإ كلذب راشأ :كذ رمع وأ

 ؛مكيلع لخدأ امنإو ,.مكبحأ ام هللاو :لاقف ,كانببحأ دقل !رمع اي :اولاقف ,مهبتك نم ٌدُك دمحم تافص ربتخيل

 خلإ انودع وه :لاقف «ليربح :لاقف ؟دمحمل يحولاب ٍقأي نمع ايروص نبا هلأسف ,دمحم رمأ يف ةريصب دادزأل

 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا تلزنف كلذب كدي يبنلا ربحأف
 ءانودع كلذ :اولاقف «ليئربج نع مهلأسف اموي دوهيلا سرادم لحد هذ رمع نأ هتصقو «شيعلا دغر :بصخلا

 امو :لاقف ءملسلاو بصخلا بحاص ليئاكيمو ,باذعو فسخ لك بحاص هنأو ءانرارسأ ىلع ادمحم علطي

 نولوقت امك اناك نإل :لاقف «ةوادع امهنيبو هراسي نع ليئاكيمو ؛هنيي نع ليربح :اولاق ؟ىلاعت هللا نم امهتلزنم

 دجوف ءذرمع عجر مث للا ودع وهف امهدحأل اودع ناك نمو «ريمحلا نم رفكأ متنألو «نيودعب اسيلف
 يف ةبيش يبأ نبا هحرخأو ؛”"يواضيبلا" نم ؛"رمع اي كبر كقفاو دقل" :3ت3علاقف ءيحولاب هقبس دق ف ليئربح
 ةيشاح) «لوألا نم ىوقأ وهف ىرخأ قرط هلو «يبعشلا نع قرط نم متاح يبأ نباو ريرح نباو «هدنسم
 .فوذحم طرشلا باوج نأ ىلإ ريشي :تميلف ."ليق"ب يناثلا ربع نم ىلع در اذهف (يحافخلا



 ةرقبلا ةروس ه1 لولا ءزجلا

 لوعفم نم 00

 _ تبع زكي :افردو هاون هب وو قالو ايدو ةو مهمل رسكب َليِرَبِحَو ءهِلْسُرَو
 رخأ فو 0 زممب "ليئاكيم" :ةءارق فو «ماعلا ىلع صاخلا فطع نم «ةكئالملا

 ل رف و هم

 َكَيَلِإ اَمْلَرنَأ َدَقَل آو مهلاحخل انايب "مهل" عقوم هعقوأ 2 © َنيِرِفكِل ودع هلل ثرإف ءاي الب

 انتج ام" مك يبلل ايروص نبا لوقل ّدر لاح «تاحضاو وسَتَيَي تاء دمح اي

 ىلع اًَدْهَع هللا اوُدَهَنَع اَمَّلَكَوُأ اب اورفك جو َنوُفِسَْلا الإ اهي مكي امو " ء يشب

 22522570111 الي جرح نإ يبنلاب ناميإلا
 رهظ سس
 لازنإ يف هل رايتحا ال ليئريج نأ :هلصاح ءايروص نبا مالكل لوأ در اذهو «رانلاب نيرفاكلل اريذنو يأ :نينمؤملل

 الب" :هلوقو ءليومشك "اهحتف"و :هلوقو ءليدنقك :ميجلا رسكب (يواصلا ةيشاح) .نآرقلا لازنإ يف الو باذعلا

 يف ةثالثو «ميحلا روسكم يف ةدحاو ةعبرأ تاءارقلاف ءطقف حوتفملل عجار خلإ "هب"و :هلوقو ءامحهل عحار "زمه

 ةدئافو :صاخلا فطع (لمجلا ةيشاح) .شرمحج نزوب ةعبارلاو «ليبسلس نزوب ةثلاثلاو ؛ةيعبس اهلكو ءاهحوتفم
 ةلزنم لزني فصولا يف رياغتلا ذإ ؛رخخآ سنج نم امهنأك ةكئالملا نم امهريغ ىلع امهلضف ىلع هيبنتلا فطعلا اذه

 نأ ىلإ ةراشإ هيف :مهلاحل انايب .رمضملا عضوم رهاظلا عضو :هعقوأ .هريغو "كرادملا ريسفت" نم «تاذلا يف رياغتلا

 طرشلا يف نيروكذملا نم دحاو لك ىلع بترتم ءازجلا نأل ؛ةوادعلا هذي نورفاك مهنأ ىلع ةلالدلا عوقولا ةدئاف

 مهرفكب مهاداع امنإ هللا نأ ىلع لديل ؛رهاظلاب ءاجف :"كرادملا" ةرابعو ."يحخركلا ريسفت" نم ؛عومجملا ىلع ال

 .هللا هاداع مهاداع نمو «ءايبنألا ةوادعك رفك ةكئالملا ةوادع نأو

 ؟امب اورفكأ يأ :اورفك (نيلامكلا ريسفت) .ةصقلا ىلع ةصقلا فطع "ناك نم" هلوق ىلع فطع :خلإ دقلو

 .امدقت نيلامتحا دحأ وهو فوذحملا كلذ ىلع ةفطاع واولاو ءفوذحم ىلع ةلحاد ةزمهلا نأ ىلإ كلذب راشأ

 عم نمض "اودهاع"و «هب لوعفملا ىلع بوصنم "ادهع" نأ ديفيل ؛هرّدق :هللا اودهاع (يواصلا ةيشاح)
 يف فودذحم "هللا" وه ىناثلاو ,"ادهع" "اوطعأ"ل لوألا لوعفملا نأ عي افوذحم لوألا لوعفملا نوكيو :"اوطعأ"

 .هريسفت يف ءاقبلا وبأ هب حرص امك «حراشلا هب راشأ «هللا اودهاع :هريدقت «مالكلا

 اورفك هلك دمحم مهيلإ جرح املف هب ننمؤنل دمحم جرخ نشل اودهاع دوهيلا ينعي :خإ يبنلاب ناميإلا ىلع
 :هلاتق ىلع نيكرشملا اونواعي ال نأ دوهيلا نيبو ٌدخي هللا لوسر نيب تناك يلا دوهعلا يه :ءاطع لاقو هب
 ."”ليزنتلا ملاعم" نم ءاهوضقنف
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 "يل" باوج - دضقنب مُهَنَي قير هير نيكرشملا هيلع اونواعي ال نأ يبلا وأ

 55 7 © تونيؤي 0 | لاقتنالل َلَب  يراكتلا 7-00 0 وهو
 ا

 لوسرلاب ناعلا نم اهف ام ولعه مل يأ روع زو ةاروتا يأ لأب
 وُعبتَو هللا باتك اهل وأ قح يبن هنأ نم اهيف ام 229 َوُمّلَعَي ال َمُهْنأآك هريغو

 باكل إم

 و 1 دهع ْنَلَع ُنيِطَيْشلا تلت يأ اوُنْبَد ام "ذبن" ىلع فطع
 هلعاف هلعافو

 هيلإ مضتو ,عمسلا قرتست تناك 91 كل راك فييسرك تع فا تناكو
 نيطايشلا اديه رحسلا نيطايشلا

 (بيغلا ملعت نجما نأ عاشو كلذ 0 «هنونوديف ةنهكلا ىلإ هيقلتو «بيذاكأ
 مهسفنأ دنع نم

 ل 6 ل حل ا وطمو وتاكل و معامل نيطايشلا كاد تام املف ءاهنفدو بتكلا ناميلس عمجف

 ايبن تنك نإ :هل نولوقيو 5يبنلا نوتأي اوناك دقف «ناث ريسفت ىلإ ةراشإ ["ةلالجلا" ظفل ىلع فطع] :يبنلا وأ
 ىلع ىععملاو :خلإ وهو .هنوضقني مث نيكرشملا هيلع اونواعي ال نأ هنودهاعيف «ةجحلا مهيلع ميقيف ءاذكب انل تأف

 نم اذه :مهءاج املو .رخآ ضرغ ىلإ ضرغ نم :لاقتنالل .هودقع املك دهعلا ذبن محل يغبني ناك ام نعي ةقايللا راكنإ

 وه لب هتقيقح ىلع سيل "مهروهظ ءارو" :هلوق نأ ىلإ كلذب راشأ :خلإ اولمعي مل .ليئارسإ نب ىلع عينشتلا ةلمج
 نأ ىلإ هب راشأ :تلت (يواصلا ةيشاح) .نآلا ىلإ افومظعي مهف الإو «ةاروتلا يف ام. لمعلا مدع نع ةيانك

 .امهنم وأ سنإلاو نجلا نم :نيطايشلا .ةيضام لاح ةياكح "ولتت"
 اذإ ةكاءناميلس ناك :فُذ سابع نبا نع ريرح نبا جرخأ :هيسرك تحت .ةلوصوملا "ام" ل نايب :رحسلا نم

 يلتبي نأ هللا دارأ املف «همتاخ - هتأرما يهو - ةدارحلا ىطعأ «هنأش نم ائيش أي وأ ءالخلا لحدي نأ دارأ
 تاه :اهل لاقف ةتقءناميلس ةروص يف ناطيشلا ءاجف ,همتاخ موي تاذ ةدارحلا ىطعأ «هب هالتبا يذلاب ة3ءناميلس

 .يمتاخ يتاه :لاقف 9ءناميلس اهءاجف ءسنإلاو نحجلاو نيطايشلا هل تتأو هسبل املف «هسبلف هذحأف :يمتاح

 اهيف ابتك مايألا كلت نم تبتكف «نيطايشلا تقلطناف «هب يلتبا ءالب هنأ فرعف «ناميلس تسل تبذك :تلاقف

 ناميلس ناك امنإ :اولاقو «سانلا ىلع اهوؤرقف اهوحرحأ مث ,ةت0ءناميلس يسرك تحت اهونفد مث ءرفكو رحس

 َرْفَك اًمَو» :هيلع لزنأو 25 ادمحم هللا ثعب ىح هورفكأو ناميلس نم سانلا ئربف «بتكلا هذمي سانلا بلغي
 .هيلإ مض ام عم ةكئالملا ربخ :هيقلتو (نيلامكلا ريسفت) .ُكناَمْيَلُس
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 هوملعتف "اذه مككلم امنإ" :اولاقف ءرحسلا اهيف اودحوف اهوجرختساف سانلا اهيلع
 نوفدملا اذهبي ناميلس

 :مطوق ف - دوهيلا ىلع درو ناهي ةيو كات لان ,مهئايبنأ بتك اوضفرو

 نميلس رفك اَمَو :-ارحاس الإ ناك امو ءايبنألا يف ناميلس ركذي «دمحم ىلإ اورظنا

 ارك 2 طعما 00 راب نكلَو رفك هنأل ٠ ؛رحسلا لمعي ل يأ
 ةزمحو رماع نبال ارفك رحسلا يمس

 0 ا ا كون يك جن فك ريمض نم لاح ةلمجلاا رخشلا نسانلا نوملعي

 ىلع ارحس هنوك :رحسلا (نيلامكلا ريسفت) .مكل ناميلس هنفد ام ىلع وأ «نيطايشلا هتنفد ام ىلع :اهيلع

 يف ناعتسي ام رحسلا نإف ؛رحسلا رثأ رثؤت تناك اهلعلو «بيغلا رابحأ الإ اهيف نكت مل اهنإف ؛لكشم يناثلا هجولا
 لوألاف ؛همدعو لالحتسالا نيب ليصفت ريغ نم يأ :رفك هنأل (نيلامكلا ريسفت) .نيطايشلا ىلإ برقتلاب هليصحت

 هب لقتسي ال امث نيطايشلا ىلإ برقتلاب هليصحت يف ناعتسي ام رحسلاب دارملاو :"”يواضيبلا" فو .ىناثلا نود رفك

 «هتقيقح نع ثحبلا بحي لب ءأطح قالطإلا ىلع رفك رحسلا نأب لوقلا" :روصنملا وبأ خيشلا لاقو .خلإ ناسنإلا

 (كرادملا ريسفت) ."الف الإو ءرفك وهف ناميإلا طرش نم مزل امل در كلذ يف ناك نإف

 فو هيلإ ادنتسم هلعج يعم ؛هيلع رثألا بترت داقتعا يف لب رحسلا مّلعت يف رفك ال مث :"ربكألا هقف حرش" يفو
 هيفف هملعتو هميلعت امأو ,عامجإلاب رحسلا لعف مرحيو :"ةضورلا" يف لاقو ."دئاقعلا حرش" يف اذك «هب لمعلا

 امهنأ :ثلاثلاو .ناهوركم امهنأ :يناثلاو .نامارح امهنأ روهمجلا هب عطق يذلا حيحصلا :لوألا :لاوقأ ةثالث

 هفلاخيف ءارفك هب لمعلا نوك يف فالخ ىوري ال هنأ نم "فاشكلا حرش" يف ينازاتفتلا هركذ ام امأو .ناحابم

 .فانتو ضقانت هيمالك نيب نأ عم ,فالخلا اذه

 لصألا يف وهو «ىفخيو هيلع قدي ارمأ هل ىدبأ اذإ "هرحس" :لاقي «قد و فطل ام لك رحسلاو :خإ رحسلا

 لاقو (نيمسلا ريسفت) .العفو ارحس الإ لعف ىلع لعفي لعفل ردصم ئجي ملو ,"ارحس هرحس" :لاقي ءردصم
 ؛موجنلا علاطم يف ةيباسح رومأبو ءرهاوجلا صاوخب ملعلا نم دافتسي عون رحسلا :هصن ام "ءايحإلا" يف يلازغلا
 هب نرقتو «علاطملا نم اصوصخم اتقو هل دصرتيو روحسملا صخشلا ةروص ىلع لكيه صاوخلا كلت نم ذختيف

 نيب لصحيو «نيطايشلاب هتئاغتسا ىلإ اهببسب لصوتيو «عرشلل فلاخملا شحفلاو رفكلا نم اهب ظفلتي تاملك
 ةفنأتسم وأ :خ! لاح (لمجلا ةيشاح) .روحسملا صخشلا يف ةييرغ لاوحأ ةداعلا هللا ءارجإ مكحب كلذ عومجم

 (نيلامكلا ريسفت) .رفك اضيأ هميلعت نأ هيفو «رفكلا ببس نايبل
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 نيتئاكلا ماللا رسكب ئرقو .رحسلا نم هامه لأ يأ ِنْيَحَلَمْلَا َلَع َلزنأ آم مهفوملعي َو

 نبا لاق :"نيكلملا"ل نايب فطع وأ لدب تروُرَمَو َتوُرَه قارعلا داوس يف دلب َلباَبِ

 ءالتبا ؛هميلعتل الزنأ ناكلم :ليقو ,"رحسلا ناملعي اناك نارحاس امه" :ىثذ سابع

 112111111101 زؤ]ؤز] ]| ]8-1000 هل َلوَقَي ََّح ٍدَحَأ ةدئاز َنِم ِناَمِلَعُي اَمَو سانلل هللا نم

 :ليق نإف ؛"فاشكلا" يف هصنو ءرحسلا ىلع افطع بصنلا لحم يف ةلوصوم "ام" نأ ىلإ هب راشأ :خلإ مهفوملعيو
 هللاب قيلي الو ثبعو رفك رحسلا نأل ؛زئاج ريغ كلذو «هللا وه هلّرنم ناكل امهيلع الزان ناك ول رحسلا نإ

 هيبتلا ضرغل هميلعت امأو ءايهنم لمعلا نوكي نأ زوحي ال ملف ؛ميلعتلا نيبو لمعلا نيب قرف :انلق «كلذ لازنإ ىلاعت
 ءرحسلا يف ةبيرغ اباوبأ تطبنتساو «نامزلا كلذ ف ترثك رحسلا نأ اضيأو «هب ارومأم نوكي هنإف هداسف ىلع

 0 ؛رحسلا امهيلع لزنأو نيكلملا نيذه ىلاعت هللا ثعبف ءاك سانلا نوذختيو ةوبنلا نوعّدي اوناكو

 "يف" نيعمب "ءابلا" :لبابب (ريبكلا ريسفتلا) .ابذك ةوبنلا نوعّدي اوناك نيذلا كئلوأ ةضراعم نم اونكمتي ىح سانلا
 (يروغبلا ريسفت) .اهقرفت يأ ذورمغ حرص طوقس دنع اهّدبت يأ ةنسلألا لبلبتل هب تيم :"لزنأ"ب ةقلعتم يهو
 ؛كاحضلا نع اضيأ يورم وهو «نسحلا هأرق ؛"نيكلملا ىلع" يأ ماللا رسكب ريدقتلا ىلع اذه :خلإ نارحاس امه
 (ريبكلا ريسفتلا) .امهل نامسا تورامو توراهو «ءامسلا نم الزن نيكلم اناك امهو ماللا حتفب ةروهشملا ةءارقلاو
 (يواصلا ةيشاح) .نيكلم اسيلو نارحاس نالحر امهإو «هتوقل ةراشإ لوقلا اذه مدق :نارحاس امه

 .ءامسلا ىلإ دعصت ةئيبخلا مدآ ينب , لامعأ اوأر امل ةكئالملا نأ :امتوبثب لوقلا ىلع تورامو توراه ةصقو :خل! ءالتبا

 تبكر ام مكيف تبكر ول :مه ىلاعت هللا لاقف ,ءكنوصعي مهو مهتمركأو اقلخ تقلح !انبر اي كناحبس :اولاق

 اناك و تورامو توراه اوراتخاف ؛نيكلم مكل اوراتحا :لاقف ءادبأ كيصعن ال كناحبس :اولاق ,مهلعف متلعفل مهيف

 و كرشلا نع امهامنو «قحلاب سانلا نيب مكحلاو ضرألا ىلإ طوبهماب امهرمأو ؛ةوهشلا امهيف هللا بكرف «مهحلصأ نم
 .ءامسلا ىلإ هب ادعص تقول ىسمأ اذإ اناكف ءمظعألا مسالا هللا امهملعو رمخلا برشو انزلاو لتقلا
 اهادوارف ءامهولقب تذحأ اهيلع امهرظن عقو املف ءادج ةليمج تناكو «ةرهزلا :ىمست ةأرما امهيلإ تءاج هنإ مث

 نأ الإ تبأف اهادوار مث العفف ءالتقي نأ الإ تبأف اهادوارف العفف ءاهجوز ىلع اهل امكحي نأ الإ تبأف ءاهسفن نع

 يذلا مسالا اهاملعي نأ الإ تبأف اهادوار مث ءالعفف منصلل ادجسي نأ الإ تبأف اهادوار مث العفف ءرمخلا ابرشي

 .ةفورعملا ةرهزلا يهو ابك وك هللا اهحخسمف ءءامسلا ىلإ هب تدعصف هتلتف ءالعفف ءامسلا ىلإ هب نادعصي
 دنع امهل عفشي نأ هالأسف 3ع سيردإ ىلإ ابهذف ءامهتحنحأ امهعواطت ملف مظعألا مسالا ةوالت ادارأ كلذ املع املف

 ناقلعم ليابب امهف .هعاطقناب امهملعل ؛ايندلا باذع اراتخاف ءةرخآلاو ايندلا باذع نيب هللا امهريخف ءكلذ لعفف هللا

 نبا ظفاحلا راتحاف ءاهمدعو ةصقلا هذه ةحص يف فلتخا دقو .ةمايقلا موي ىلإ ديدح نم طايسب نابرضي ءامهروعشب

 (يواصلا ةيشاح) .يناثلا هعبت نمو يواضيبلا راتحخاو ؛لبنح نب دمحأ مامإلا نع قرط ةدع نم اهدورول ؛لوألا رجح
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 نمو ءرفك هملعت نمف «هميلعتب مهنحتميل ؛سانلل هللا نم ةيلب ُهَنَتِف نحل اَمَنِإ احصن

 ا . 000 أ 2 ا .
 ام امُهَنِم َنوُملَعَتَيِف هاملع ملعتلا الإ ىبأ نإف «هملعتب رفكت الق نمؤم وهف هكرت

 ةرحسلا يأ مه اَمَو رخآلا ىلإ الك ضغبي نأب ءِدِحْوَرَو ِءَرَمْلا َنْيَب فب توقّرفُي
 507 1 امهنم لك :ةحخسن قو , 5 1 2 5

 يف َمهُّرْصَي ام َن ماَعَبيَو هتدارإب هّللآ نذِإب الإ ٍدَحَأ ةدئاز ٌنِم رحسلاب هوب َنيَراَضِب

 ءادتبا مال نَمَل دوهيلا يأ أوُملَع مسق مال َدَقَلَو رحسلا وهو ٌمُهُعفنَي الَو ةرخآلا 5 ها ا ير 0

 ام هللا باتكب هلدبتسا وأ هراتخا ُهِنَرتَسآ ةلوصوم "نّم"و «لمعلا نم اهلبق امل ةقلعم

 قش اوعاب أَوَرَش ايش ام سّشبَلَو ةنحلا يف بيصن ٍقلَح :رِم ةرجألا ىف هَل

 اوُئاَح َوَل رانلا مهل بجوأ ثيح هوملعت نأ ةرحآلا نم 4 يأ ٍنيراشلا يأ
 مدلاب صوصخملل نايب

 دوهيلا يأ َرْمْنَأ َوَلَو 597 ام «باذعلا نم هيلإ نوريصي ام 'ةقيقح :-

 "ول" باوجو ءرحسلاك هيصاعم كرتب هللا باقع ْاَوَعَناَو نآرقلاو يبنلاب أوُمَماَء

 دنع نم مسقلل هيف غاللاو أدتبم وهو تاروث كي ونمل هيلع لو ءاوبيثأل يأ فوذحم
 د

 1 تا ل وا ا تاما كيا قجف هنو 301 اوما و تاس نا حفل تل :هربحخ ريخ هللا 0 0 الر ح م

 يف يأ :ةدئاز نم .ارفك نوكي هجو ىلع هب لمعلا عم يأ :خلإ رفكت الف .تارم عبس كلذ نالوقيو :احصن

 وأ لمعلا هب نودصقي مهنأل :مهرضي ام (نايبلا حور) ."دحأ" هديفي يذلا قارغتسالا ديكأت ةدافإل ؛هب لوعفملا

 ةرابعو «ئيعم ال اظفل اهلمع لاطبإ اهقيلعتو ."اوملع" :هلوق وهو :ءادتبا مال .ابلاغ لمعلا ىلإ رجي ملعلا نأل

 .لمعلا نم "اوملع" تقلع ءادتبالا مال ماللا نأ رهظألاو :"يواضيبلا"

 .مسقلا باوج "قالح نم ةرحآلا يف هل ام" :هلوقو ءاهتلص "هارتشا"و «ءادتبالاب عفر لحم يف يأ :ةلوصوم نمو

 .مهمزل ةيليلعت "ثيح"و ةيردصم "نأ" :هوملعت نأ (نيلامكلا ريسفت) .ةفوصوم ةركن "ام" نأ ىلإ ريشي :ائيش
 يف مهل ملعلا تابثإ دري الف «هتدشو هباذع ةقيقح اوملعي مل نكل هللا باقع اوملع نإو مهنأ نيعي :لإ ام ةقيقح

 ام اوملعي مل مهنكلو ةنجلا لوخدب ةرحآلا يف مه فالخلا مدع اوملع نإ مهنإو :لاقيو :"اوملع دقلو" :هلوق

 (نيلامكلا ريسفت) .باقعلا نم هيلع بترتي



 ةرقبلا ةروس 14 لوألا ءرجلا

 تريزا اَهّياتَي هيلع هورثآ امل ريخ هنأ (2) َوُمَلَعَي اوُناكْوَل مهسفنأ هب اورش ام
 ةغلب يهو «كلذ هل نولوقي اوناكو «ةاعارملا نم رمأ «يبلل اَنِعَر أولوقَت ال أوُنَماَء

 اهنع نونمؤملا يهنف «يبنلا امي اوبطاخو ,كلذب اوُرُسف ,ةنوعرلا نم بس دوهيلا
 تيرِفَكلِلَو لوبق عامس هب نورمؤت ام اوُعَمْسآَو انيلإ رظنا يأ اًنرُنَأ هه أوو 7

 نم َنِكِرَشْل لَو تكلا ٍلْهَأ َنِم أوُرقُك تريِذْلآ ُدَوَي ام رانلا وه ؛ ل ؤم (2) ٌميِلأ ٌباَذَع

 دك دكا نم مكيَلَع َلَّرَُي نأ نايبلل "نم"و "باتكلا لهأ" ىلع فطع «برعلا
0-4 
3-1 

 وذ هلو 1 هئوبن ءهتّمحرب ٌل_صتخ هلأ مكل ادسح 0 يح و

 "دوي" :هلوقل هل لوعفم
 مويلا هباحصأ رمأي ادمحم نإ" :اولاقو خسنلا يف رافكلا نعط املو 22) ميِظَعْلا لّضفْل

 2 ئى - ”#

 0 يأ ِةَياَء ْنِم ٌحَسَت ةيطروش اَم لو "ادغ هنع ىهنيو «رمأب

 دع يقرا حلا ْباَحْصْأ :هلوقك ةلضاف امنأ نايبل وه لب «"لعفأ" نيعمب ريخلا اذه سيل :خإ هب اورش ام

 ىلع ىرج لالحلا نكل "نيمسلا" يف اذك (4 .:تلصف) ريح الا يف ىَْيْنَمْفأٍلو (1 4 :ناقرفلا) 4مم
 الف الإو ,مهمعزل رظنلاب اذه نكل "مهسفنأ هب اورش امم" 17 ةناع اضف ردق ثيح «ليضفت ةغيص امُهَأ

 .هحلاصم كرادتو هرومأ ريبدتو ريغلا ظفح وهو «يعرلا يف ةغلابلا يهو :رمأ (لمجلا ةيشاح) .الصأ ةكراشم

 انرظتناو انبقار يأ هللا لوسر اي ءانعار :ملعلا نم ائيش مهيلع ىقلأ اذإ دي هللا لوسرل نولوقي توملسملا ناك

 ."دوعسلا يبأ" نم كمالك مهفن يح انب نأتو

 فلألاف ,يوغبلا هلاق ,قمحأ اي نيعي انعار :اولاق اناسنإ اوقمحي نأ اودارأ اذإ اوناكف ءقمحلا وهو :ةنوعرلا نم

 دوهيلا عامسك ال :لوبق عام .كلذب اوحرف يأ ءارلا ديدشتب :كلذب اووشل يابا نفاق تربل دل قديح

 (نيلامكلا ريسفت) .انيصعو انعم :اولاق ثيح

 دسحو ءءايبنألا ءانبأ موكل ؛ممي الإ قيلت ال ةوبنلا نأ مهمعز ببسب دوهيلا دسحو يفنلا ليلعت :مكل ادسح

 كلذب راشأ :خلإ نعط املو .انب الإ ةوبنلا قيلت ال :اولاقف ءرخفلا و ةسايرلا نم مهدنع ام ببسب برعلا يكر شم

 نم ءارتفا نآرقلا نإ :اولاق ثيح رافكلا ىلع درلاو خسنلا ةمكح نايب كلذ نم دوصقملاو «ةيآلا لوزن ببس ىلإ

 ."خسنن" ةمزاح ةيطرش يأ :ةيطرش ام .رّيغو هيف لدب امل هللا دنع نم ناك ولف ءدمحم



 ةرقيلاةروص_ 0020200000000 عهدا لوألا رجا
يس" نم نونلا مضب ار يقو خل وأ اهظفل عم امإ :اهمكح لرن

 1 كرمأن يأ "د

 لاعفإلا نم رماع نب

 0 وأ ءامتوالت عفرنو ءاهمكح لزن الف ؛اهرحؤون اًهِسُتْوَُأ اهخسنب ليئربج
 نب اهحمنو اهكسنن يأ "نايسنلا" نم رمه الب ةءارق يفو .ظوفحملا حوللا

 ل قي أ ا رجألا ةرثك وأ ةلوهسلا يف دابعلل عفنأ هم ريكي تأت طرشلا باوجو
 «ليدبتلاو خسنلا هنمو 2 © ٌريِدق ءَىَس لك َىَلَع 1 ريا 90 لع ملأ باوثلاو فيلكتلا

 ام امهيف لعفي ِضَرَأْلاَو ِتوَمّسلآ ُكلُم هه أ هللا 7 وا ملل ١ .ريرقتلل ماهفتسالاو

 عنمب (م2) ٍريِصَن الو مكظفحي نو ةدئاز نِم ه هريغ يأ هلأ نود ني مكن امو ءاشي

 1111101110 .مكاتأ نإ مكنع هباذع

 اذ ةشئاع نع يور امك ءاموالت عم اهمكح عفر [اهمكح عفرن يأ ةلازإلا نم نونلا مضب] :اهمكح لزن
 خوسنم وهف ؛"نمرحي تاعضر سمح"ب خسن مث "نمرحي تاعضر رشع" هللا باتك يف ىلتي امم ناك :تلاق
 .نمرحي تاعضر رشع وحن :اهظفل عم .اهظفل نود اهمكح عفر يأ "ال وأ" :هلوقو ءاعيمج ةوالتلاو مكحلا
 (نيلامكلا ريسفت) ١84(. :ةرقبلا) يَ ُهئوُقِيِطُم يذلا ىلَعَوإ» :وحن ةوالتلا ىقبيو مكحلا عفريف :ال وأ
 نم :لزن الف .ةوالت خسن عم هؤاقبإ يأ خسنلا نع مكحلا ريخأت دارملاو «ريخأتلا وهو ءيسنلا نم :اهاسنن وأ

 ةراشإ اذه «يفنملا ال يفنلا ىلع افطع عوفرم "اهتوالت عفرنو" :هلوقو «هيقبن لب يأ اهمكح عفرن مل يأ ةلازإلا

 ةيشاح) ."ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةحخيشلاو خيشلا" :خسنك مكحلا نود ةوالتلا خسن وهو خسنلا ماسقأ ثلاث ىلإ
 (نيلامكلا ريسفت) .نيسلا رسكو نونلا مضب "اهسنن" نييفوكلاو رماع نباو عفانل :ةءارق يفو (لمجلا
 رابتعاب ةيريخلا نأ ىلإ ةراشإ :خلإ دابعلل عفنأ (نيلامكلا ريسفت) .لاعفإلا نم وهف الإو ةداملا كلت نم :زمش الب

 بوجو خسنك :ةلوهسلا .(ليزنتلا ملاعم) .هصنو ريخ هلكو دحاو هللا مالك نأل ؛ةيآ نم ريخ ةيآ نأ ال ءدابعلا عفن
 .نينثالا ةرباصم بوجوب ةرشعب دحاولا ةرباصم

 (رييغتب لمحلا ةيشاح) .لقثألا لدبلاب خسنلا يف اذهو موصلا نييعتب ةيدفلاو موصلا نيب رييختلا خسنك :رجألا ةرثك

 ريسفت) .رحألا يف نايواستم امهف «ةبعكلا لابقتسا بوجوب سدقملا تيب لابقتسا بوحو خسنك :خلإ اهلثم وأ
 يلولا نأ :ريصنلاو يلولا نيب قرفلا :ريصن الو يلو (ليزنتلا ملاعم) .ملعت كنإ يأ :ربرقتلل ماهفتسالاو (نيلامجلا

 .هجو نم صوصخو مومع امهنيبف ءروصنملا نم ايبنجأ نوكي دق ريصنلاو ؛ةرصنلا نع فعضي دق



 ةرقبلا ةروس ؟55 لوألا ءرجلا

 اوُلَعَسَت نأ تروُديِرُت لب ّمَأ :ابهذ افصلا لعجيو اهعسوي نأ ةكم لهأ هلأس امل لزنو

 ريغو «ةرهج هللا انرأإ» :مهوق نم ُلَبَق نم هموق هلأس يأ ئَسوُم َلِيْس امك َمُكَلوُسَر
 «تانيبلا تايآلا يف رظنلا كرتب هلدب هذخأي يأ نمءإلاب رفكلا ِلّدَبَتَي نَمَو كلذ

 لصألا يف ءاوسلاو «قحلا قيرط أطخأ م ٍليِبَسلآ َءآَوَس َلَض َدَقَف اهريغ حارتقاو

 ارافك ْمُكِدَميإ ِدْعَب ْني مُكَتوُدُرَ ةيردصم ول بتكلا لْهُأ ني ٌرردَك ّدَو طسول
 5 ةثيبخلا مهسفنأ هيلع مهتلمح يأمر هسيفنأ ددع َنَمانئاك هل لوعفم اًدَسَح

 "مأ" ريدقت اضيأو ءدوهيلا نأش يف اقحالو اقباس مالكلا قايس اضيأو «ةيندم ةروسلا نأ اذه ىلع دري :لزنو

 رخآ مالك ىلإ هنم لقتني ىح ةكم لهأ عم مالك مدقتي مل هنإف ؛اذه دعبي امم يلاقتنالا بارضإلل يلا "لب"ب

 نأب :لوألا نع باوجلا نكميو (لمجلا ةيشاح) .دوهيلا نأش يف امنأ وهو ءرخآلا لوقلا وه امنإ رهظألاف ,مهعم

 يف اقباس مالكلا قايس نأ ملسن ال انأب :يناثلا نعو .لاحم. سيل ةكم لهأ لاؤس نكل ةيندم تناك نإو ةروسلا

 ةرورض الف ملس نإو ,ةكم لهأ عم مالكلا مدقت مدع ملسن ال انأب :ثلاثلا نعو ءرضي ال اقحال هقوسو ءدوهيلا نأش

 لج نإ :لاقي نأ الإ مهللا .ورمع لب ديز ينءاج :لوقت امك هدعب هنع لقتنم نيع ركذي نأ يلاقتنالا بارضالل

 .لّمأتف ,دوهيلا نأش يف تلزنأ اهنأ ىلع نيرسفملا

 ؛خلإ اهريغ بلط يأ :اهريغ حارتقاو (8١:فارعألا) ةّهِلآ ْمُهَل اَمَك اهَلِإ انَل ُلَعْجال :مهوق نم :كلذ ريغو
 .يوتسملا قيرطلا يأ فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ نم :ليبسلا ءاوس .ةيؤر ريغ نم هايإ هلأس :اذك هيلع حرتقا :"راتحملا" يف

 ةوزغ نم هلي هللا لوسر عم اعجر امل امض ناميلا نب ةفيذحو رساي نب رامع نأ :اهوزن ببس :خلإ ريثك دو
 ام ناك ولف «لطاب هريغو قحلا وه ةيدوهيلا نيد نإ :امكل لقن ملأ :امهل اولاقف «دوهيلا نم طهرب اعمتجا «دحأ

 دهعلا ضقن مكح ام :هذ رساي نب رامع لاقف .هعم هللاو لتاقي هنأ هاوعد عم هباحصأ تلتق ام اقح دمحم هيلع

 ءابص دق :اولاقف ءادبأ هضقنأ الف تومأ نأ ىلإ هعابتأ ىلع ادمحم تدهاع ينإ :لاقف ءادج عيظف :اولاقف ؟مكدنع

 اعجر املف ءاناوخإ نينموملاو ءامامإ نآرقلاو «ةلبق ةبعكلاو ءانيد مالسإلابو ءابر هللاب تيضر :هد ةفيذح لاقف
 نم "ول" :ةيردصم ول (يواصلا ةيشاح) .تلزنف «"امتحلفأو ريخلا امتبصأ" :لاقف «كلذب دلك هللا لوسر اربخأ

 (نذايبلا حور) .ئيمتلا هنم نعم مهفي لعف دعب تءاج اذإ ةيردصملا فورحلا

 :هلوق نأ ىلإ ريشي :خل! انئاك (نايبلا حور) .دسحلا لجأ نم ريثك دو :ليق هنأك "دو" :هلوقل ةلع :هل لوعفم

 نم ال مهسفنأ دنع نم كلذ اونمت يأ "دو"ب قلعتي نأ زوجيو «"ادسح" ةفص رقتسم فرظ "مهسفنأ دنع نم"

 .وغل فرظ نوكيف ؛نيدتلا ليبق



 ةرقبلا ةروس 0 لوألا ءرجلا

 مهوكرتا يأ مهنع اوُهْعآَف يلا نأش يف ّقَحْلأ ةاروتلا يف ُمُهَل نبت ام عَ ْنّي
 ىلع هَل هللا نإ لاتقلا نم مهيف هور هلا َنَأَي يَح مهوزاجت الف 0 أوحفصأَو

 رسولا اوُمْدَقُت اَمَو ةوكَرلآ وُناَءَو َةَلّصلآ أوُميِقَأَو © ٌريِدَق ءَْش لك
 1 © ٌريِصَب توُلمْعَت اَمي هلأ َن َّنإ هلآ دنع هباوث يأ ُهوُرِجَخ ةقدصو ةالصك ةعاط

 لاق تملا دئاه عمج اًدوه َناك نَم لإ َةَنَجْل َلْخَدَي نآ أولاقَو .هب مكيزاجيف

 :دوهيلا لاق يأ "ع يببلا يدي نيب اورظانت الل نارجن ىراصنو «ةنيدملا دوهي كلذ

 ةلوقملا كالت "ىراصنلا الإ اهلخدي نل" :ىراصنلا لاقو «"دوهيلا الإ اهلخدي نل"
#0 

 000 ااا مهلَلُق ةلطابلا مهتاوهش َمُعُيناَمَأ

 قحلا اوفرع مهنأل ؛مهنم حبق غلبأ اذهو ءمهل قحلا نيبت دعب نم يأ ةيردصم "ام"و ”"دو"ب قلعتم :خلإ دعب نم

 (يواصلا ةيشاح) .اولضأو اولض دقف ؛لالضلا ىلع مهريغل ةدوارملا تعقو كلذ عمو ءاودتهي ملف

 :لاقي «موللا يف ءاصقتسالاو ءناسللاب عيزفتلا كرت "اوحفصاو" :هلوقو «بنذملا ةبوقع كرت ءوفعلا :خلإ اوفعاف
 .ضارعإلا :حفصلاو وحنا :وفعلا :"ملاعملا" يفو (نايبلا حور) .ةيلكلاب هبنذ نع تضرعأ اذإ نالف نع تحفص

 :يواضيبلا لاق ؛مهورظانت ال يأ - نيتلمهملا ءارلاو ءاحلاب - مهورواحت الو :خسنلا ضعب فو :مهوزاجت الف
 ال لامعألا كلت نيع نأل ؛دارملا هب نيب :هباوث (نيلامكلا ريسفت) .هبيرثت :حفصلاو «بنذملا ةبوقع كرت :وفعلا

 يأ ء«دي ديز دنع يل :دح ىلع ةيونعم ةيدنعلا :هللا دنع (نايبلا حور) .هيف بغري ال اهنيع نادحو نألو «ىقبت

 [.ةيدوهيلا يف لحد اذإ ادوهو داه :لاقي ءاذوعو ذئاعك] :دئاه عمج (يواصلا ةيشاح) .رحّدم ظوفحمو نوصم

 مث ؛لحجعلا ةدابع نم مهنم بات نمل حدم مسا لصألا يف ناك هنأكو ءانبت يأ كيلإ انده انإ :وحن «بئات نيعمب

 مه ماعلا يامل امرا عيديزلا ادع رام
 نبا نع ريرج نبا هاور «ةيآلا هذه تلزن نارحن دفو فو «نميلاب دلب مسا «ميجلا نوكسو نونلا حتفب :نارجن

 اوأ ادوُه َناَك ْنَم اَلِإ ةّنَجْلا َلُخْدَي ْنَلإل :يهو ءةلوقلا :خسنلا ضعب يفو] :ةلوقملا (نيلامكلا ريسفت) .اهعذ سابع
 ىلع ةيوتحم امنأل ؛اهربخ تعمج امفإو ءطقف ةلوقملا كلت وه هيلإ راشملا نأ ىلإ ةراشإ [(١١١:ةرقبلا) © ىَراَصُن

 ةجاح الف هلئاق ددعتل ةددعتم تلعحج وأ .نوملسملاو ىراصنلا اهلحدي ال وأ .دوهيلا الإ ةنحلا لحدي ال :ينامأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةينمألا كلت لاثمأ يأ فاضملا ريدقت وأ «ةروكذملا ينامألا ىلإ ةراشإ اهلعج ىلإ



 ةرقبلا ةروس 1 لوألا ءرجلا

 ةنحلا لخدي ب هيف ) َنيِقِدَص َرْثَْك نإ كلذ ىلع ا
 هريغف ءءاضعألا فرشأ هنأل ؛هجولا صحو ءهرمأل داقنا يأ ِّنِ هَُهَجَو ْمَلَسُأ ْنَم مهريغ

 الو ْمهيَلَع َفَْوَح اَلَو ةنجلا هلمع باوث يأ ِهْيَر َدنِع ءُُرَجَأ دُهَلَف دحوم ٌترِسْحْمَوهَو «ىلوأ

 ترفكو هب دتعم ءْىَس لع ئَرَصَتلا تسيل ُدوُهَيْلاِتلاَقَو .ةرخآلا يف 2 َنوُنَرَحَدَه

 ةكلع ىسوع. ترفكو «هب دتعم ءئش ْىلَع ُدوُهَيْلا ِتَسيَل ئَررَصتلا ِتَلاَقَو «853ع ىسيعب

 .ةكاعىسيع قيدصت دوهيلا باتك يفو ؛مهيلع لزنملا ا ناقيرفلا يأ ّمُهَو

 لاق ءالؤه لاق امك َكِلَذِك لاح ةلمجلاو «#ءىسوم قيدصت ىراصنلا باتك يفو

 ا يعم ا ا برعلا نم نوكر شملا يأ نوملعي "ل يذلا

 ذوخأم :ليق :مكناهرب .هريغو 'ملاعملا" يف امك اورضحا يأ يبجعت رمأ وهو ءءاه ةزمهملا تبلق "اونآ" هلصأ :اوتاه

 فرصلا نم عونمب لوألا ىلعف «نايبلا يأ نهربلا نم :ليقو ءمصخلا ةجح عطق هب نأل ؛ةعطقلا يأ "ةهربلا" نم
 ( كرادملا ريسفت نم) .ةنجلا لوحدب مكصاصتعخا ىلع :كلذ ىلع .فورصم يناثلا ىلعو

 .يفنلا باجيإ اهانعم نإف ؛"ىلب" نم دافتسم كلذ نأو «ةنحلا مهريغ لوحخد نم هوفن ام تابثإ ىلإ ةراشإ :لخدي

 مالك هدعب امو «هيلع فقولا نسحيو ءهدحو "ىلب" :هلوقب درلا مت هنأ ىلإ ريشي "”يححركلاو كرادملا ريسفت" نم

 .صالخإلا صئاصخ صخأ وهو ءدوجسلا عضوم هنألو :هجولا (نيلامكلا ريسفت) .فنأتسم
 "نم" تناك نإ ةيئازج ءافلا :خ! هرجأ هلف .ليختلاو ركفلاو ساوحلا ندعم هنإ ثيح نم :ءاضعألا فرشأ

 لعف لعاف "ملسأ نم" نوكي نأ زوجيو ءطرشلا نعم أدتبملا نمضتل ؛ةلخاد ءافلاف ةلوصوم تناك نإو «ةيطرش

 .ملسأ نم اهلخدي يأ افوطعم امالك "هرحأ هلف" :هلوق نوكي اذه ىلعف ءملسأ نم اهلخدي ىلب يأ ءردقم

 نم مهفوخ لجأ نم ؛مهريغ نم انزحو افوح دشأ نونمؤملاف ايندلا يف امأ :خلإ ةرخآلا يف (نيلامكلا ريسفت)

 (نيلامكلا ريسفت) .الوق نوكرشملا لاق يأ فوذحم ردصم ةفص هنأ ىلإ ريشي :ءالؤه (لمجلا ةيشاح) .ةبقاعلا

 اورفك ىراصنلاو دوهيلا نإف ؛نيكرشملا نم عقو ام ىلع ُهُك يبنلا ةيلست كلذ نم دارملاف يأ :للإ نوكرشملا
 (يواصلا ةيشاح) .مهنم كلذ برغتسي الف !هدنع ملع ال نك, فيكف «قحلاب مهملع عم اولضو

 مسال نايب "مطوق" ظفلو ,فاكلل نايب "لثم" ظفل نأ ٍنيعي كلذك نعمل نايب هريغ ةرابعو هنم لدب هنأ ىلع :نايب

 رخآلا نمو «ردصملا نيلوقلا ىدحإ نم دارملا :لاقي دقو .راركت الف .هل ريرقتو ديكأت يأ (لمجلا ةيشاح) .ةراشإلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ىوحلا ضحم نع رودصلا يف لوقلاب هيبشتو ءلوصحماو ىّدوملا يف لوقملاب لوقلا هيبشت :دارملاو ؛لوقملا



 ةرقبلا ةروس 14 لوألا ءرجلا

 0 ال ءيش ىلع اوسيل د لكل اولاق يأ كل

 رت

 مَلظَأ نمو .رانلا لطبملاو ةنجلا قحملا لحخديف «نيدلا رمأ نم (2 َنوفلتخ ِهيِف أوُناَك اًميف

 ْىَعَسَو حيبستلاو ةالصلاب ْهُمَسآ ايف َركْذُي نأ ِهَللأ َدِجَِسَم ٌّعَتَم نّمِم ملظأ دحأ ال يأ

 ...«سدقملا تيب اوبرخ نيذلإ مورلا نع ارابخإ تلزن ءليطعتلا وأ مدهلاب اَهِباَرَح ىف

 لعفأ "ملظأ"و «ءادتبالاب عفر لحم يف ماهفتسا "نم" :حلإ ملظأ نمو .هانعم رابتعاب لكلل عجار ريمضلا :اوسيل
 سانلا ضعب دروأ كلذ ىلع ىعملا ناك املو ءهنم ملظأ دحأ ال يأ «يفنلا انه ماهفتسالا ئعمو «هربخ ليضفت

 كد ْنَمِم ُمَلظَأ ْنَمَول «(71:ماعنألا) «ىَرَتفا ِنّمِم ٌمَلْظَأ ْنَمَوِ» :نآرقلا يف ترركت دق ةغيص هذه نأ وهو الاؤس

 روكذملا نأ يضتقت اهنم ةدحاو لكو (*7:رمزلا) هللا ىَلَع بْذَك ْنَّمِم ُمّلَظَأ ْنَمَفل «(07:فهكلا) 4هّبَر ٍتايآب

 نعم دحاو لك صخي نأ هنأ :اهدحأ «ناباوح كلذلو ؟كلذب هريغ فصوي فيكف «هنم ملظأ دحأ نوكي ال اهيف

 هللا ىلع ىرتفا نم ملظأ نيرتفملا نم دحأ الو هللا دجاسم عنم نمم ملظأ نيعناملا نم دحأ ال :لاق هنأك هتلص

 .هنم ءاج ام لك اذكهو ىلاعت هللا ىلع بذك نمم ملظأ نيباذكلا نم دحأ الو
 «قلطملا يفن ىلع لدي ال ديقملا يفن نأل ؛ةيملاظلا يفن يعدتسي ال ةيملظألا يفنو ةيملظألل يفن اذه نأ :يناثلا

 يف ةيوستلا تبث اذإو «ةيملظألا يف ةيوستلا تابثإ اهيف نأل ؛اضقانت نوكي ال ةيملاظلا يفن ىلع لدي مل اذإو
 ءالؤه يواست يف لاكشإ الف «كلذب نوواستم مهنأل ؛رحآلا ىلع ديزي كلذب فصو نمم دحأ نكي مل ةيملظألا

 (لمحلا ةيشاح) .ةيملظألا يف
 تيب وهو دحاو دحسم ىلع بيرختلاو عنملا ناكو "هللا دجاسم" :ليق فيكف :تلق نإف :خلإ هللا دجاسم عنم

 ىذأ نمل لوقت امك ءاصاخ ببسلا ناك نإو اماع مكحلا ءيجي نأ سأب ال :تلق ؟مارحلا دجسملا وأ سدقملا

 ناكرأ فرشأ هنأل ؛دوجسلا مساب يمس ءدجسم عمج (فاشكلا ريسفت) .نيحلاصلا ىذأ نمم ملظأ نمو :احلاص

 .لجو زع هلل عوضنلاو لذلا ةياغ لح هنألو ؛"دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ" لك هلوقل ؛ةالصلا

 (يواصلا ةيشاح) .ةعبتم ةنس ةءارقلاف ءرسكلا الإ عمسي مل هنكل درفملا يف هنيع حتف سايقلا ناك نإو

 تيب بيرختل مورلا ىراصن عم رصن تخب شويج تهحوت نيح لوسرلا ةثعب لبق يأ :مورلا نع ارابخإ

 ؛مالسلا امهيلع ايركز نب ىيي ليئارسإ ونب لتق نيح كلذو «لباب لهأ نم ايسوحم رصن تخب ناكو «سدقملا
 (يواصلا ةيشاح) .هذ باطنلا نب رمع ةفالح يف نوملسملا هانب تح كلذك لزي ملو

 اوبرخو «ةاروتلا اوقرحو اوبسو اولتق «هباحصأو يمورلا سونايسأ نب سورطيط يف تلزن :يوغبلا لاق :اوبرخ
 (نيلامكلا ريسفت) .هرمع مايأ يف ئب نأ ىلإ ابارخ ناكو «ريزانخلا هيف اوحبذو «فيجلا هيف اوفذقو «سدقملا تيب



 ةرقبلا ةروس 2 لوألا ءزجلا

 نأ ْمُهَّل ناك اَم كلبتلوأ و تيبلا نع ةيبيدحلا ماع 2 يبلا اوّدص امل نيكرشملا يف وأ

 انمآ دحأ اهلخدي الف ؛داهجلاب مهوفيخأ ي يأ «رمألا نيعمب ربخ تريفباآح الإ اَهوُلْخَدَي

 وه (ج) مِظَع ُتاَّذَع ةرجآلآ ىف مهل ةيزحللاو يبسلاو لتقلاب اوه ُئَزَح اَينّدلآ ىف مَ
 ف ةلحارلا ىلع ةلفانلا ةالصلا يف وأ «ةلبقلا خسن يف دوهيلا نعط امل لزنو .رانلا

 5 هه ؛اهلك ضرألا يأ برْعَْاَو قرشا ِهّلِيَو تهجوت امثيح رفسلا

 لي ادمحم دي يبنلا (ليزنتلا ملاعم) .ةكم رهش يف تلزن :ديز نب نمحرلا دبعو ءاطع لاق .عنملا :دصلا :اودص امل

 فلأ يف ع هللا لوسر جرخ نيح ةرجهلا نم تس ماع وهو يأ :ةيبيدحلا ماع .جحلا ناكرأ نع هباحصأو

 ةعست ىلع عضوم] (يواصلا ةيشاح) .عحرو للحتف «ةيبيدحلاب وهو نوكرشملا هدصف «ةرمعلا دصقب ةئامعبرأو
 الضف ؛عوضخو ةيشخب الإ اهولخدي نأ مهل يغبني ناك ام يأ :مهل ناك ام [ دلي يبلا اه لزن ؛ةكم نم لايمأ

 .نيرسفملا نم روهمجلا رسف اذكه ءاهبيرخت ىلع ءارتحالا نع

 يف يقبو «نينمآ اهولخد دقو نيفئاح الإ اًنولخدي ال مهنأب ربخأ هللا نأ نم مهوتي ام عفد ىلإ هب راشأ :خلإ ربخ

 جح عضوم سدقملا تيب نإ :"ليزنتلا ملاعم" يف لاقو «نيدلا حالص ناطلسلا هصلختسا ىح نينس مهيديأ

 ول افئاخ الإ يمور اهترامع دعب -سدقملا تيب ٍنيعي- اهلحدي مل" :انُض سابع نبا لاق «مقرايز لحمو ىراصنلا

 ."بقوعل هيلع ردق ول ءاركنتسم الإ د ا ال" :لتاقمو ةداتق لاقو ."لتق هب ملع

 ةيعفاشلا لصفو «ةحاحلا الإ ةيكلاملا هعنمف ءدجسملا رفاكلا لوخد ف بهاذملا تفلتخا كلذ نم :خلإ اهلخدي الف

 .اقلطم ةيفنحلا هزوجو ءالف الإو هل زاج ةثالثلا دجاسملا ريغ يف ملسم هل نذأ نإ :اولاقف

 مهيزخ نأل ؛الاح نوكت نأ زوجي الو ءاهلبق امع اهفانيتسال ؛اهل لحم ال اهدعب امو ةلمجلا هذه :خلإ ايندلا يف مه

 .يبرحلل يبسلاو لتقلاب ءاحلا حتفب :ناوه .ةصاخ دحاسملا لوخد لاحم ديقي ال «ءلاح لك ىلع تباث

 افيلأت ؛سدقملا تيب ةهجل ةالصلاب رمأ ةنيدملا مدق نيح دلي يبلا نإف ءسدقملا تيب يه يلا يأ :خلإ نعط امل
 نإ :اولاقف «ةبعكلا ىلإ لاقتنالاب هللا هرمأ ةدم دعب مث ؛مهتعيرشو مهنيد يف مهل عبات ادمحم نأ اوعاشأف ؛دوهيلل

 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا تلزنف «عرشب ارومأم سيلو هاوه ىضتقم ىلع لعفي ادمح
 يف ةبادلا ىلع ةلفانلا ةالصلا تعرش نيح للي يبلا ىلع دوهيلا ضارتعا نأش يف تلزن يأ :خلإ ةلفانلا ةالصلا

 هجو ام :ليق هنأك ردقم لاؤس نع باوج :خلإ اهلك ضرألا (يواصلا ةيشاح) .تهجوت امثيح «رفسلا
 .امهنيب امو يأ تفطع ام عم واولا فذح هيف نأ لمتحيو ؟برغملاو قرشملا ىلع راصتقالا



 ةرقبلا ةروس ] 7 لوألا ءزجلا

 00 ا و ةالصلا ف مكهوجو ْأوُلَوُ اًمَكّيَأَف اهاتيحان امهنأل

 - اوُلاَقَو .هقلح : ريبدتب (2) ٌميلَع ءيش لك هلضف عسي ْعِسو هللا تب اهضر

 0 0 و ل

 ءاديبعو اقلخو اكله ض ألا تنوعا ىف ان هكل لَ هنع هل اهيزنت ,هتدحتس ىلاعت

 .نوعيطم ج2 َنوُئنَق دُهَل لك لقعي ال امل ابيلغت "ام" ب ربعو ةدالولا يفانت ةيكلملاو

 0 ا ا ا و قاما وتنمو لقاعلا بيلغت هيفو .هنم داري امب لك

 ةمزال تسيل "ام" ةدايزو ءامب مورجم "اولوت"و ءاهيلع ةديزم "ام"و «"نإ" نئيعمب طرش مسا انه "نيل" :اولوت امنيأف

 ناكم يأ يفف :ةيآلا ئئعمو «طرشلا باوح ةلمحلا هذه ءرخؤم أدتبم ' 'هللا هجو"و ءمدقم ربح "مثقف" :هلوقو ءاهل
 :هلوق (كرادملا ريسفت) .امب رمأ ىلا هتهج يأ هللا هجو مثف -ةلبقلا رطش مكهوحو ةيلوت ٍنيعي- ةيلوتلا متلعف

 اوفرص يأ "اولوت" لوعفم ريدقت ىلإ ريشي :مكهوجو ."اولوت" لوعفم ريدقت ىلإ هب راشأ :"خلإ مكهوجو"
 يلا هلبقو .هرمأب ةالصلا يف مكهوجو متفرص ناكم يأ يف يأ هل فرظ "امنيأ"و هرمأب ةالصلا يف مكهوحجو
 (نيلامكلا ريسفت) .تاذلا نع ةرابع هجولا نأل ؛هتاذ مثف وأ ةهجلا "هحولا"ب دارملاف ءاه يضر

 متعنم اذإ مكنأ :هريغ ةرابعو .حراشلا عينص قيرط ىلع ىيعملا اذه «خلإ امب رمأ يلا هتهج يأ اهيضر يلا :هتلبق
 نم متئش ةعقب يأ يف اولصف ءادجسم ضرألا مكل تلعح دقف سدقملا تيب ف وأ مارحلا دجسملا يف اولصت نأ
 .هريغو "كرادملا" يف امك .ناكم لك يف ةنكمم ةيلوتلا نإف ؛اهيف ةيلوتلا اولعفاو ءاهعاقب
 ايازك. هللا انصح لب «دوهيلا تمعز امك طقف سدقملا تيب ةهج ىلع ةفقوتم تسيل ةالصلا ةحصف يأ :خلإ عسي

 ريغو اروهط اهتبرتو ءادجسم اهلك ضرألا لعج اهنمو «ةلبقلا رمأ اهنمف ؛مهيف نكت مل هلضف ديزم بسح ىلع
 :دوهيلا تلاق ثيح «برعلا يكرشمو ىراصتنلاو دوهيلا حئابق ةلمج نم اذه :اولاقو (يواصلا ةيشاح) .كلذ

 (يواصلا ةيشاح) .هللا تائب ةكئالملا :برعلا اوكرشم لاقو «هللا نبا حيسملا :ىراصنلا تلاقو «هللا نبا ريزع

 (نيلامكلا ريسفت) .مهنع تبثي مل لوقلا كلذ نإف ؛"برعلا اوكرشمو" :لقي ملو :معز نمو
 ىلع رثكألا نأ :حيولتلا يفو ءاّمرثكل :لقعي ال (نيلامكلا ريسفت) .ريزعو حيسملاو ةكئالملا هتلمج نمو خا اكلم
 تاوامسلا يف ام لك يأ .هيلإ فاضملا نع ضوع هيف نيونتلا :22[ هل ص (نيلامكلا ريسفت) ."ام مومع

 عمج اهعمج يف يأ "هيف"و ءهنم داري امه لك ةيبوبرلاب نورقم :نوعيطم .هلل ادلو هولعج نم لك وأ ؛«ضرألاو
 نيعمءابلاف «هنم داري ال بولطم تاقولخملا دارفأ نم درف لك :هنم داري امب لك (نيلامكلا ريسفت) .لقاعلا ركذملا

 (لمجلا ةيشاح) .ماللا



 ةرقبلا ةروس نا لوألا ءرجلا

 هداجيإ يأ ارنُأ دارأ ّىَضَق اَذِإَو قبس لاثم ىلع ال امهدجوم ضر 6

 َلاقَو رمألل 0 تصاب هناركلو .نوكي وهف يأ 2) ُنوُكَيِف نك ُهَل لوقي

 اةينان رأ هلوسر كنأ هك 5 اله هيَ ك5 يبلل ةكم رافك يأ 52000

 نم ِمِهِلَبَق نم يذلا َلاَق ءالؤه لاق امك كلِلَّدك كقدص ىلع وانحرتقا امم كيا

 وا مقارب تنعتلا نم َرِهِلَوَف َلَكَّي مهئايبنأل ةيضاملا ممألا رافك
 نوملعي م © َوُنِقوُيِمْوَقِل تيأل ا انَيِب لق 8 يبلل ةيلست هيف «دانعلاو رفكلا يف

 ىدهلاب قَحْلاِب دمحم اي َكَِنَسَرَأآَنِإ .تنعت اهعم ةيآ حارتقاف ءامب نونمؤيف تايآ امنأ

 ا ل ةنحلاب هيلإ باجأ نم اًريِشَم

 .دارأو ردقو رمأو قلخ نئيعمب نوكيف ةريثك ناعم هل ءاضقلا نإف ءانه ءاضقلاب دارملا نايب ىلإ ةراشإ هيف :دارأ

 "نوكيف نك هل لوقي اهنإف" :هلوقو (نيلامكلا ريسفت) .ةدارإلا نعم ءاضقلاو فوذحم فاضملا نأ ىلإ ريشي :هداجيإ

 ذفان هدارمف «داجيإلا ةعرس نع ةيانك كلذ لب «نونلاو فاكلاب ىتأ رمأ باجيإب هتدارإ تقلعت اذإ هنأ دارملا سيل

 بصنلاب ٌئرقو ءنوكي وهف يأ فانيتسالا ىلع وأ "لوقي" ىلع افطع عفرلا ىلع روهمجلا :نوكيف .فلختي الو
 ىيعملا امنإو ءهب بطاخم كانه سيل ذإ ؛ةقيقحلا ىلع رمأب سيل "نك" نأل ؛فيعض وهو رمألا ظفل باوج ىلع

 دري الو «ءنوكتم دوحوملا نأل ؛دوحوملا ىلع دري ال نوكتلاب باطخلا نأ كلذ ىلع لدي «نوكتلا ةعرس كانه

 ْعِمْسْأ :هلوقك ءرمألا ةقيقح هب داري الو دري رمألا ظفلو ءرمألا ظفل الإ ىقبي ال ,ءيشب سيل هنأل ؛مودعملا ىلع

 «ءاقبلا يبأ ريسفت) .(2:ميرم) (ْرِصْبَأَو مهب
 دوهي هل لئاسلا نأو ةيندم ةروسلا نأب لاكشإلا مدقت[(نيلامكلا ريسفت) .ةلمرح لب عفار مهنم] :ةكم رافك

 (يواصلا ةيشاح) .ةنيدملاب وهو هل لاؤسلا كلذ اولسرأ ةكم رافك نأ عنام ال هنأ باوحلاو «ةنيدملا

 عيمج يف ةعقاولا "الول" نأ :ليلخلا نع لقن امو «"اله" ك ضيضحت فرح انهه "الول" نأ ىلإ راشأ :خلإ اله
 :اهنم ؛تايآب ابقعتم نكي مل ول هانعمف ١( 41 :تافاصلا) 4َنيحّبسُملا نم ناك ُهَنَأ الؤلفإ» الإ "اله" نعم. نآرقلا

 ةطساو الب :انملكي (نيلامحجلا ريسفت) .امب مهل هباوجو «ةيعانتما اُهِإف (؟ 4:فسوي) هير ناَهْرُب أر نأ الل

 سيل ةيضاملا ممألا نم عقو ام نأل ؛ةلئامملا هجو وه اذه :خلإ تنعتلا نم (نيلامكلا ريسفت) .ةكئالملا ملكي امك

 (نيلامكلا ريسفت) .رشبملا نيعمج "اريشب" نأ ىلإ ريشي :خلإ هيلإ باجأ نم .ةكم رافك نم عقو ام نيع
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 ام ءرافكلا يأ رانلا 3 ميِجَتْلا بصصأ َنَع ُلَعَسُ اَلَو رانلاب هيلإ بجي مل نم اَريذَتَو

 ولأ كلنَع ص مد ناو ابق "لاشت" ا تور ل كاباع اا ارحو مف
 امو 0 مالسإلا هنآ 7 تإ لف مهنيد اي ع ئَرَِصتلا الَو

 قل ا نقم اضرف اهيلإ كنوعدي يلا مُهَءآَوَهَأ تَْعَبّتا مسق مال ِنِلَو لالض ةهادع

 كعنمي (ج9 ٍريِصَن لَو كظفحي نو ني هلأ َنِم كَل ام هللا نم يحولا ٍر لعل َنِم َكَءآَج
 ةلمحلاو «لزنأ امك هنوٌؤرقي يأ الت رهكوْلَتَي أدتبم َبَتكْلآ ُمُهَسْيَتاَ َنيِذَّل .هنم

 اومدق ةعامج يف تلزنأ هب َنوُنيؤُي كيلو ريخاو ردصملا ىلع بصن "قح"و «لاح

 ل هفرحي نأب ىتؤملا ا ا م ءاوملسأو ةشبحلا نم

 ليلعت "غالبلا كيلع امنإ" :هلوقو «لوقلا اذه ةمايقلا يف كل لاقي ال يأ يفنملا لاؤسلا ةروص اذه :خلإ مهل ام

 لأسُت ال وأ ةعينشلا مهتافص نع دمحم اي لأست ال يأ ءاتلا حتف عم] :لأست مزجب (لمجلا ةيشاح) .روكذملا يفنملا

 يلا مهاح نع لأست ال يأ يبنلل هناحبس هللا نم ايهم يأ "ايف" :هلوقو «لعافلا ةغيص ىلع يأ [.مهيف ةعافشلا

 «باذعلا نم رافكلا هيف عقو ام ميظعت هانعم :"كرادملا" يفو (لمجلا ةيشاح) ةعينش اُهِإف «ةمايقلا يف مهل نوكت

 هللا اهلاق ةلاقم هذه :خ! ىضرت نلو .هنع لأست ال :كل لاقيف ةيلب يف عقاولا نع الئاس نالف فيك :لوقت امك

 (يواصلا ةيشاح) .ىراصنلا تلاق كلذكو «هيلع نحن ام عبتت ىح كنع ىضرن ال :دوهيلا تلاق نيح هل

 كلذ وأ ؛هعوقو ضرف ىلع :اضرف (نيلامكلا ريسفتإ) .دنسملا فيرعتو لصفلا ريمض نم دافتسم رصحلا :هادع ام

 (يواصلا ةيشاح) .(50:رمزلا) َكنَمَع َّنَطَبْحَيَل تكرشأ ندلإ» :ليق ام دح ىلع هتمأل فيوخت
 .ةحئاللا ججحلاو ةحضاولا نيهاربلاب ةحص مولعملا نيدلا نم ذإ ؛مالسإلا وه هللا نيد نأب هريغ ةرابعو :يحولا
 نأل كلذو ؛هللا نم كل امف :هريدقت «روكذملا اذه هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو «مسقلا باوج :خلإ كل ام
 يف ةوالتلل ةفص اهنأل :خلإ قحو (لمجلا ةيشاح) .امهنم رخأتملا باوج فذحي مسقو طرش عمتجا اذإ هنأ ةدعاقلا

 نوكي نأ زوجيو ءردصملا بصن بصتتا هيلإ فيضأو ردصملا فصو مدق اذإو ءاقح ةوالت ريدقتلا نأل ؛لصألا

 (ءاقبلا بأ ريسفت) .فوذحم ردصمل افصو

 باحصأ نم ارفن نيعبرأ] :ةعامج يف تلزن (نيلامكلا ريسفت) .ةفنأتسم ةلمج "كئلوأ"و "هنولتي" :ليقو :كئلوأ ربخلاو

 مهمدقمو بهارلا اريحب مهنم ءماشلا نابهر نم ةينامثو ,ةشبحلا نم نوثالثو نانثا :نيعبرأ يأ [(نيلامكلا) يشاجنلا
 .بلاط يبأ نب رفعج عم :اومدق (يواصلا ةيشاح) دك هللا لوسر مع نبا بلاط يبأ نب رفعج
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 أوركذا ليورَسِإ بي .مهيلع ةدبؤملا رانلا ىلإ مهريصمل 2©) نورِسخلا مه َكيتلؤأف
 ء

 اوفاخ ْأوَقَّناَو .هلثم مدقت 2 َنيِمَلَعْلا لَع ْرُكُدلَّضَف نو ْرٌمْيَلَع ْتَمَعَنَأ ىلا تمعن

 اَهْعفنَت اَلَو ءادف ُلَدَع اهب ُلَبَقُي اَلَو اًميَّس هيف سفن نع ٌسسْفَت يئغت ىرَجت الل اّمَوَي

 َمحِهرَبِإ ربتحا َنَتْبَأ ذإ ركذاَو .هللا باذع نم نوعنعي م9 َنوُرَصِنُي َمُه الو ٌةَعَفَس

 ,جحلا كسانم يه :ليق ءامج هفلك هاونو رماوأب تمَملَكَ هير ماهاربإ' :ةءارق فو

 ,رافظألا ملقو ,سأرلا قرفو ءبراشلا صقو ,كاوسلاو ؛قاشنتسالاو ةضمضملا :لبقو
 000 ءءاجنتسالاو «ناتخلاو ,ةناعلا قلحو ءطبإلا فتنو

 لبقي الو" :هلوقو «ةرفاك يأ سفن نع ةنمؤم :سفن يزجت ال .مهيلع حيبقتلا ديزمل ةيآلا هذه ررك :ليئارسإ ينب اي
 "هيف" :هلوقب هردق فوذحم طبارلا و "اموي"ل ةفص ةلمجلاو .خلإ رئامضلا ةيقب اذكو ةرفاكلا سفنلا يأ "اهنم
 ىلع قلطت دق تاملكلا :تاملكب (لمحلا ةيشاح) .ءازحجلا نم ائيش وأ ءءانغإلا نم ائيش يأ "ائيش" :هلوقو

 هذه تناك دقف «بوحولا ليبس ىلع فيلكتلا دارملاو :امب هفلك (نيلامكلا ريسفت) .اهنيب لاصتالا ةدشل ؛يناعملا

 نبا نع يميتلا قيرط نم رذنملا نبا هاور :خلإ ليق .بحاو اهضعبو ةنس اهضعب انقح يف امأو ؛هيلع ةبحاو ةرشعلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ام#ذ سابع
 سمح «ميهاربإ مكوبأ نهملع امب رشع" :لاق هنأ ف5 سابع نبا نع سواط قيرط نم مكاحلا جرخأ :خلإ ليقو
 ملق :دسجلا يف يلا امأو (نيلامكلا ريسفت) "...ةضمضملاف :سأرلا يف ىلا امأ ءدسجلا يف سمحو سأرلا يف

 (نيلامكلا ريسفت) ."ةنس انلو اضرف هل لاصخلا كلت تناك" :ىق سابع نبا نعو «"خلإ رافظألا

 اوفعأ و براوشلا اوزج" :ثيدحلا يفو «ةيحللا قلحك ةعدب هقلحف «براشلا ريصقت ةنسلاو يأ :براشلا صق

 ؛ةعدب براشلا قلح :"ىبتحملا" نع القان "راتخملا ردلا" فو (نايبلا حور) .ئيعم. عطقلاو صقلاو زحلا ؛"ىحللا

 زمر ام دعب 'ىهتنا" ةرابعو ."ىقتنملا" ف هيلع ىشم :"ةنس :ليقو" :هلوق ىلع "راتحنا در" يفو ؛ةنس :ليقو

 ايلعلا ةفشلا نم ىلعألا فرحلا يزاوي يح هنم صقلاو «هيبحاصو ةفينح يبأ ىلإ هبسنو ؛ةنس هقلح :يواحطلل
 ىواتفلا" يف اذك ,"بجاحلا لثم ريصي ىح هبراش نم ذخأيو" :"يريكملاع ىواتف" يفو «خلإ عامجإلاب ةنس
 .رسيألا بناجلاو نميألا بناجلا ىلإ هرعش قرف يأ :سأرلا قرف ."ةيباتعلا

 بحتسملاو «ركذلا نم ةدئازلا دلجلا عطق وهف :ناتخلا (يواصلا ةيشاح) .ةرسلا تحت رعشلا :ةناعلا :ةناعلا قلح"

 يف ةفينح وبأ فقوتو ؛غولبلا تقو ىلإ كرتلا هركيو «نينس رشع ىلإ هتدالو نم عباسلا مويلا نم ناتخلا تقو
 - خيشلل صخري ناك هنأ :نسحلا نعو «نينامث غلب نإ نتخي نأ ملسي يذلا ريبكلا لحرلا يف ءاملعلا بحتساو ء«هتقو



 ةرقبلا ةروس “هه لوألا ءزجلا

 لاق «نيدلا يف ةودق اًماَمِإ سائلل َكَلِعاَج َنِإ :هل ىلاعت لاق تاّمات نهاذأ َنُهَمتَأَف ُ 0 3 و - هج خخ آ
 3 ١ دس

 07 « م ذا ا ع ل .
 نيرفاكلا م َنيِمِلّظلَأ ةمامإلاب ىِدَمَع لاكي اَل َلاَق «ةمئأ لعجا يدالوأ ىتيَرُذ نِمَو

 اعجرم ِساّنلَل ٌةَباَتَم ةبعكلا َتَيَبْلآ اَنلَعَج ْذِإَو ملاظلا ريغ لاني هنأ ىلع لد ؛مهنم
 .هريغ يف ةعقاولا تاراغإلاو ملظلا نم 2 انمأم امو بناج لك نم هيلإ نوبوغي

 وه َمْعِهْرَبِإ ماقم ا نا ب رو حقي ذل هقانبلا لتاق ىقلي لحرلا ناك

 هد ها روب هاب ان وراق لطف فلل أ ل جسور قولا جو قل را نم عيش لأ قاف دنع هيلع ماق يذلا رجحلا

 يفو (نايبلا حور) ."اذه ىلع ملعلا لهأ ةماعو" :ربلا دبع نبا لاق ءاسأب هب ىري الو نتخي ال نأ ملسي يذلا -

 :"راتنا در" يف هيلع لاقو « لعفي مل الإو لعف هسفن نتخي نأ هنكمأ اذإ :ريبكلا ناتخخ يف ليقو :"راتخملا ردلا"

 امك "ةياهنلا" يف هقلطأ اذكهو «ريغصلاو ريبكلا ناتخ لمشي قلطم هنإف ؛ناتخلا ةجحو :هلوقل لباقم :خلِإ ليقو

 ؛نيقلتلا فطعك اذه :يتيرذ نمو ."ليق" ب ليصفتلا نع انه ربع اذلو ؛هحيجرت رهاظلاو «حراشلا هرقأو هانمدق

 نإو لكلا ةمامإ ةلاحتسا ةهادبل ؛كلذب ضعبلا صيصختو «ضيعبتلل "”نم"و ءاديزو :لوقتف كرمآس :لاقي امك

 نع لوعفملا فذح ىلإ ةراشإ [فوذحم قلعتم راحلا نأ ىلإ ةراشإ] :خلإ لعجا (يواصلا ةيشاح) .قحلا ىلع اوناك

 .امامإ ىييرذ نم اقيرف لعجا :ريدقتلاو «نافوذحم نالوعفملا :ءاقبلا يبأ ةرابعو ."خلإ ييرذ نم" :هلوق

 لهأل تبثي ال نيملسملا ةمامإ نأ ربحأ .رفكلا لهأ يأ كدلو نم ملظلا لهأ ةمامإلا بيصت ال يأ :خلإ نيملاظلا

 ُملاَظَو ٌّنسْحُم اًمهتّيرذ نمو َقاَحْممإ ىَلَعَو ِّْيَلَع انكر اَبَوإ» :ىلاعت هللا لاق ؛نيرفاكلاو نيملسملا دالوأ نم رفكلا

 قسافلا نأ ىلع ليلد اذه :ةلزتعملا تلاق .رفاكلا :ملاظلاو «نموملا :نسحملاو (7١١:تافاصلا) نيم هنسفُتل

 ناك نم بصن اذإف ؟ةملظلا فكل وه امنإ مامإلاو ةمامالل ملاظلا بصن زوجي فيكو :اولاقو .ةمامالل حلصي ال

 وه ذإ ؛انهه رفاكلا ملاظلاب دارملا :لوقن انكلو ءملظ بئذلا ىعرتسا نم :رئاسلا لثملا ءاج دقف هسفن يف املاظ

 (كرادملا ريسفت) .ايبن نوكي ال ملاظلا نأ ربحأف ءوه ناك امك ايبن هدلو نوكي نأ لأس هنإ :ليقو «قلطملا ملاظلا

 ةمرح هلتاق لتق ىلع هابأ هلتق هكرحي ال يأ :هجيهي الف .نوعحري يأ :هيلإ نوبوثي .دهعلل "تيبلا" يف لا :تيبلا

 مرخلا ىلإ ئجتلملا يناجلا نأ يف انل ليلد وهف اذه ىلعو «ج رخبي ىح ئحتلملا يناجلا ذحاؤي ال ئعملا :ليقو «مرحلل

 4#مهلوَح نم ُساَّنلا ْفْطَخَتُيَو انمآ امرَح اَنْلَعَح انَأ اَوَرَي ْمَلَوُأإل :ىلاعت هلوق لوألا دضعيو ءهب ذاؤي ال

 :انلقو يأ «لوقلا ريدقتب "انلعج" ىلع فطع «ءارقلا رثكأل رمألا ةنزب :اوذختاو (نيلامكلا ريسفت) .(7/:توبكنعلا)

 (نيلامكلا ريسفت) .سانلا اهيأ اوذختا



 ل يي ب
 حتفب ةءارق يفو .فاوطلا يتعكر هفلح اولصت نأب ةالص ةاكم 2 تيبلا ءانب

 ناثوألا نم َييَب اًرْهط نأب يأ نأ امهانرمأ َليِعنَمَسِإَو َمْسِهَرَبِإ لإ اَنَدِهَعَو ربح ءاخلا تيل |

 :دحاسو عكار عمج (2) ٍدوَجُّسلَأ عّحّرلاَو هيف نيميقملا َيِفكَعْلاَو َنيِفِيَطلِل
 هللا باجأ دقو ؛نمأ اذ اًمِماَء اَذَلَب كاكملا اَذَه َلَعَجَأ َبَر ٌمعِهَرَبِإ َلاَق ْذِإَو .نيلصملا

 .هديص داصي الو «لدحأ هيف ملظي الو ,ناسنإ مد هيف كفسي ال امرح هلعجف .هءاعد

 وو ا ا ها الا لعف دقو ِترَمَّكلَ َنِم ُهَلِهَأ قّرَرآَو هالخخ ىلتخي الو

 دنسب قازرلا دبع هاور م رمع هرخأ مث تيبلاب اقصلم هد ركب يبأو دلك يبلا نمز يف ناكو :تيبلا ءانب
 لوألاو" :ظفاحلا لاق «هلوح يذلا وه ٌدي هنأ دهاحجملا نع هيودرم نبالو «مويلا هعضوم ىلإ هلوح يأ :حيحص

 (نيلامكلا 07 .روهمجلا لوق وه لوألاو «هيمدق رثأ هيف يذلا رجحلا وه :ليقو «”"حصأ
 ىلإ دمع هفاوط نم غرف امل دلك هنأ :رباج نع يور ام لوألل دهشتو ءاقلطم كانه اولص :ليقو :فاوطلا يتعكر
 اندنع ةبحاو يهو «(576١:ةرقبلا) 4 ىَلَصُم َميهاَربإ مام نم اوُدَحْناَول :أرق و نيتعكر هيف ىلصف ميهاربإ ماقم

 (نيلامكلا ريسفت) .نيلوقلا حصأ ىلع ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنع ةدكؤم ةنسو «ةيكلاملا دنعو

 ظفل ىلع نوقابلاو «ربخلا ظفل ىلع ايضام العف "اوذختا" :رماع نباو عفان أرق «"اوذختا" :هلوق نيعي :خلإ ةءارق يفو

 ءاوذختاو اوباثف :هريدقت فوذحم هيلع فوطعملاو «ربخلا ظفل ىلع أرقي "اوذختاو" :"ءاقبلا بأ ريسفت" يفو ءرمألا

 .افنأتسم اذه ىلع نوكيف رمألا ظفل ىلع أرقيو

 قيرطب ةيصوتلا هذه ناك املو ."جاتلا" يف اذك 0 هانعم ناك "ىلإ"ب يدع اذإو «قثوملا دهعلا :امهانرمأ

 .ةيردصم "نأ"و ءرحلا فرح ريدقتب رورحم هنأ ىلإ ريشي :ارهط نأب يأ (نيلامكلا ريسفت) .رمألاب هرسف رمألا
 ءادلب هتروريص لبق ءاعدلا نأ ىلإ ةراشإ «دلبلا نود ناكملاب هرسف امنإ هلعل :ناكملا اذه (نيلامكلا ريسفت)

 ,( ه :ميهاربإ) كانمآ دَلَبْلا اَذَه لَعْجا بر :ميهاربإ ةروس يف ام هفلاخي نكلو «نمألا عم ةيدلبلا لوؤسملاو
 (نيلامكلا ريسفت) .نهذلا يف ردقم رمأ ىلإ هيف ةراشإلا لعحجي نأ الإ مهللا

 .زاجملا ليبس ىلع مرحلا ىلإ "انمآ" دانسإ اذه ىلعف دلبلا ال لهألا ةفص نمألا نأ ىلإ هب راشأ :نمأ اذ

 لكألا عنك. هيلع قيضي لب هدنع هيف هنم صتقي الف هذ ةفينح يبأ بهذم ىلع اصاصق ولو يأ :خإ كفسي ال
 لتق اذإ اميف امهنيب فالخلاو «هيف هنم صتقي :يعفاشلا دنعو ءهحراح- هنم صتقيو ءهنم جرخي ح برشلاو

 عطقي ال يأ "هالح ىلتخي ال" :هلوقو ال لا امأ «هيلإ أجتلم هلحد مث مرحلا جرا

 .بطر لك اروصقم ةمحعملا حتفب :ةالخ .بطرلا هشيشح ذحؤي الو



 ةرقبلا ةروس / لوألا ءرجلا

 0 يام الو هب عرز هل رفقأ ا هيلإ 0 نم فئاطلا 0
 ل

 3 ايندلا يف هس ديدشتلاب 1 قزرأ و :ىلاعت 0 دلال
 نم روهمجل

 ءاصيحم اهنع دجي الف رمل باَّذَع لإ ةرخخآلا يف هعجلا د ُهُدَطْضْأ َمُد هتايح .ةدم ًاليلق
 "هعتمأ"ب قلعتم
 ردجلا وأ سسألا َدِعاَوَقْلا ٌمْعِهرَبِإ ٌعْفَرَي ذِإ ركذاو ١ .يه عحرملا 2 ٌريِصَمْلا َسْئِبَو

 نق كز :ةالوقي "ميه" ىلع فطع َستزَو "عفو "#ب قلعت هيي تن
 نيداقنم ِنْيَمِلَسُم اَنلَعِجَآَو اتبر لعفلاب © ٌميِلعل لوقلل ٌعيِمَسلآ تأ كلِ انءانب اني
 ؛هب ىتأو «ضيعبتلل "نم"و َكّل ٌةَمِلَسُم ةعامج ةّمأ اندالوأ آَنتيَرَذ نِم لعحا َو َكَل
 2221211111711 1 11111000 "نيملاظلا يدهع لاني ال" :هلوق مدقتل

 ارافك ةيرذلا ضعب نوك ىلع لدي

 ءاهيلإ رامثلا ةريثك نيطسلف ىرق نم ةيرق لقنب ليئربج هللا رمأ «ءاعدلا اذه ة33ع ميهاربإ اعد امل :خإ فئاطلا لقنب

 تيم كلذلو ؛فئاطلا يهو ةكم نم لحارم ثالث ىلع اهعضو مث ءاعبس تيبلا لوح فاطأو امب ءاجو اهعلقف ىتأف
 ."رفقأ" :هلوقل نايب :عرز ال ."ندرأ"ب ماشلا دالب نم ناك فئاطلا نأ :"ليزنتلا ملاعم" يفو (نايبلا حور) .هب

 نأب رمألا ةنزب أرقي نأ نكعيو ءرفك نم قزرأو ؛نمآ نم قزرأ يأ ءردقم ىلع فطع ملكتملا ةنزب هنأ رهاظلا :قزرأو
 (نيلامكلا ريسفت) .رفك نم قزراو «ميهاربإ اي :لق :ريدقتلا ريصيف ءايديلقت افطع "نمآ نم" ىلع افوطعم "رفك نم" لعجي
 ىلإ ةراشإ :هئجلأ (نيلامكلا ريسفت) .هلجأ نامز مامت ىلإ اليلق انامز يأ ءفرظ "اليلق" نأ ىلإ ريشي :هتايح ةدم

 يف لمعتساف «هيلإ رطضا ام عانتمالا كلمي ال نم ةلاحب روكذملا رفاكلا ةلاح هبش ثيح ةراعتسالا نيعم هيف نأ

 .ءانبلا نوع ساسأ عمج سسأ :سسألا (لمجلا ةيشاح) .هب هبشملا يف لمعتسا ام هبشملا

 الإ الاح عقت ال ةيئاشنإلا ةلمجلا نأل ؛ليعامسإو ميهاربإ نم الاح ةلمحلا لعج حصيل ؛رسفملا هردق :نالوقي
 .هنع ثدحي وهو نآلا لصاح هنأك هنأش مظعل ؛ةيضاملا لاحلل اراضحتسا "عفري" يف عراضملاب ربعو «ريدقتب

 ءاَعْد لّيَقتَو انيرإ» :ىلاعت هلوق يف هركذ عم "لبقت" لوعفم كرتو «فوذحم "لبقت" لوعفم نأ ىلإ هب راشأ :انءانب
 (دوعسلا وبأ) .ءانبلا نم هددصب امه ام اهتلمج نم يلا تاعاطلاو برقلا نم هريغو ءاعدلا معيل ؛(4 ٠ :ميهاربإ)

 ةمأ ناك َميهاَرِإ ْنإإَ :ىلاعت هللا لاق .هب ىدتقي ناك اذإ ادحاو نوكتو ,ةعامجلا انه ةمألا نأ دافأ :ةعامج ةمأ
 (يخركلا نم) .نيعملا اذه ريغ ىلع ةمألا قلطي دقو ١١١( :لحنلا) كلل اتناق



 ةرقبلا ةروس 7" لوألا ءرجلا

 2 ٌميِحَّرلَأ ُباّوَكلآ َتنَأ َكّنِإ 0 رو انجح وأ ا انتدابع عئارش اَنَكِساََم انملع انرَأَو

 أ يأ َمِهِيِفثَعَبَآَو ائّبَر ءامهتيرذل اميلعتو اعضاوت -امهتمصع عم - ةبوتلا هالأس

 َكِتنَياَء ميل | لتي كك دمحمب هءاعد هللا باحأ دقو ءمهسفنأ نم : نم ِمِمَِم ٌةلوُسَر تثينبلا

 مهرهطي َءِيكَرُيَو ماكحألا نم هيف ام يأ َةَمكِكآَو نآرقلا َبَكْلأ ْمُهُمِلَُيَو نآرقلا
 هان هلا قا نمو .هعنص ف © ٌميكَحْلا بلاغلا ُريِرَعْلا َتنأ َكّنِإ كرشلا نم

 25000000 اهيلع بحي هلل ةقولخم اهنأ لهج ءُهَسْفَت َهِفَس نم الإ اهك رتيف ٌمْحِهرَبِإ

 م

 فيك رت ملأ 0 لا :ىلاعت هللا لاق «ملعلا ةيؤر نم زاحب اذه :انملع

 عم ةيؤرلا نم انرأو :"دوعسلا يبأ" ةرابعو «"ريبكلا ريسفتلا" نم ١(« :ليفلا) ليف تاكا كبَر َّلَعَف

 .انفرع وأ ءانرصب يأ فيرعتلا نيعمب وأ ءراصبإلا
 دارملاو «ةدابعلا عضوم يأ يف دبعتلا وهو -اهرسكو نيسلا حتفب- كسنم عمج كسانملاو ؛:ةصاخ يأ :انجح وأ

 :ةدابعلا .نيتمضب وأ ةثلثم كسنلاو «جحلا يف عاشو «لحملا مساب لاحلل ةيمست وأ ء«فاضملا فذحب عارخلا يك :اهنم

 ىعم. ةيرذلا ىلإ دئاع ريمضلا نأ هب دافأ :تيبلا لهأ (نيلامكلا ريسفت) .برقتلل حبذلاو ءلجو زع هلل قح لك

 دي انيبن ريغ امهتيرذ نم ثعبي مل ذإ :ك دمحمب (يحركلا ريسفت) ."اهيف" :لاقي اهظفل ىلإ هداعأ ول ذإ ؛ةمألا

 (نيلامكلا ريسفت) ."ميهاربإ يبأ ةوعد انأ" :اعوفرم دمحأل ام ريشي هيلإو

 هيف لماعلاو «"مهنم" يف ريمضلا نم الاح نوكي نأ زوجيو ,"لوسر"ل ةفص بصن عضوم يف :مهيلع اولتي
 يه" :ةداتق لاق «ةمكحلا ريسفت يف نيرسفملا تارابع تفلتحا :ماكحألا نم (ءاقبلا يأ ريسفت) .رارقتسالا

 :ليقو «"لوقلا نم باوص لك":ليقو «"نيدلا يف هقفلا يه" :كلام لاقو ,"نآرقلا مهف" :دهاحجم لاقو «"ةنسلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."اهعضاوم ءايشألا عضو" :ليقو «"اديكأت هرركو نآرقلا يه

 هما :يناثلاو ءرجاهم هما :امهدحأ ,خأ انبا هل ناكو ملسأ مالس نب هللا دبع نأ :اهوزن ببس :خلإ بغري نمو

 همسا ايبن ليعامسإ دلو نم ثعاب نإ :ةاروتلا يف لاق هللا نأ امتملع دق :امه لاقو «مالسإلا ىلإ امهاعدف «ةملس
 ةربعلاو «ةيآلا تلزنف ءرحاهم ىبأو ةملس ملسأف ءنوعلم وهف هب نمؤي مل نمو .ىدتها دقف هب نمآ نم ءدمحأ

 يعم. ماهفتسا "نم" نأ ىلإ ةراشإ :خلإ بغري ال يأ (يواصلا ةيشاح) .ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب
 ريمض هيفو ربخلا "بغري"و ءءادتبالاب عفر عضوم يف يهو اهدعب "الإ" تءاج كلذلو ئعملا يف يفن وهف «راكنإلا
 يف هفس وأ «هتيدعت ىدعت "لهج" عضوم "هفس" عضو هنأ ىلإ ريشي :حلإ اهنأ لهج ءاقبلا يبأ ريسفت) ."نم" ىلإ عجري

 .لعفلا لصوأو راحلا فذحف «هسفن



 ةرقبلا ةروس / لوألا ءرجلا

 ةلخلاو ةلاسرلاب اََنَُدلآ ىف هانرتخا ُهَتيَفْطَصَآ ٍدَقَلَو اهنهتماو اب فختسا وأ «هتدابع

 هيَ دُهَلَلاَق َذِإ ركذاو .ىلعلا تاحردلا مهل نيذلا 2 َنيِحطّصلأ َنِمَل ةَرِخآْلا ىف هُهَنِإَو

 :ةءارق يفو ْىَّضَوَو © َنيِمَلَعْلا ٌبَرِل ْتَمَلَسُأ لاق كنيد هل صلخأو هلل دقنا : أ

 نيد َنيِدلا مكَل ىفطصأ هللا نإ ّىَبَي لاق هني: كوعع جلل هينب محِهرَبِإ ةلملاب آبي ىصوأ

 هيلع تابثلاب رمأو «مالسإلا كرت نع ىف 9 َنوُمِلَسُم مّثنأَو الإ َنْتوُمَت الق مالسإلا

 ىصوأ تام موي بوقعي نأ ملعت تسلأ" :يبنلل دوهيلا لاق املو .توملا ةفداصم ىلإ

 "ذإ" نم لدب ذِإتَوَمْلَآ بوقَْيَرصَحْذإ اروضح ءآَدَبْس ْمُكنُك ْمأ :لزن "ةيدوهيلاب هينب
 "ءانيخأ امهيف لماعلا وه ديهشلاو

 رحمي َكيآَباَء هلو كهل دعت وُ قوم 0 هينبل لاق هلبق
 ان

 اَدِحَو اهل بألا ةلزنمب معلا نألو «بيلغت ءابآلا نم ليعامس] دع َقدَحس َسِإَو ليِعَمَسِإَو

 .اهتناهإو هسفن لالذإ يف غلاب دقف هيف بغري امع بغر نمف «ةفخلا :هفسلا لصأ نأل يأ :اميب فختسا وأ

 كرت نع ةقيقحلا يفو رهاظلا يف توملا نع يمن :خلإ نتومت الف .اليلذو اناهم اهلعج يأ :اهنهتما (لمجلا ةيشاح)
 كلذو «مالسإلا ىلع مهثعب دارملا نأب :يزارلا هب باحأو 00 ريسفت) .مهيديأ يف سيل توملا نأل ؛مالسإلا

 لك يف هب ارومأم راص «توملا لبق ءيشلاب تأي نأب رمأ هنإ مث «نيع ةفرط لك يف توملا نمأي مل اذإ لحرلا نأل

 يف هسفن الحدم ريصيف «كالحلا فاخيو ةاجنلاب رفظلا هتوفيف 0 هلجاعت نأ هيلإ ردابي مل نإ ىشخي هنأل ؛لاح

 (كرادملا ريسفت) .راجلا ةداعإ نودب رورحملا ريمضلا ىلع فطعي الئل ؛"هلإلا" ركذ ديعأ :كلئابآ هلإو .رورغلاو رطخلا

 :نعملاو «راكنإلا ةزمه نيعمب "مأ"و «كئابآ هلإ نم لدب :مهوق نم ىلوأ اذهو «"ةيصانلاب" :هلوقك :كهإ نم لدب

 عم. ةعطقنم "مأ" نأ نعي ؟هيلع ةيدوهيلا نوعّدت ملف «هينبل هتيصوو بوقعي توم روضح دنع نيرضاح متنك ام

 "ناقتإلا" يف هسفن رسفملا ركذ امك مهدنع ررقملا نكل راكنإلا درحب اهنأ انهه ظفللا رهاظ نإ مث ."ةزمهلا"و "لب"

 انهه "لب" نيعمو .ايراكنإ اماهفتسا كلذ عم نمضت ةراتو ءادرحمب هل نوكت ةرات مث ء«بارضإلا قرافي ال امنأ

 8ع بوقعي ىلع ةيدوهيلا مهئاعدا ىلع دوهيلا خيبوت ىلإ ميهاربإ ةيصول نايب وهو لوألا مالكلا نع بارضإلا
 - ةلصتم "مأ" نوك يدحاولاو يرشخمزلا زوحو .ىلوألا نم مهأ ىرحأ ىلإ ةلمج نم لاقتنالا امتدئافف «هئانبأو



 ةرقبلا ةروس 0 لوألا ءرجلا

 فيكف ؛هتوم تقو هورضحت مل يأ «راكنإلا ةزمه نبع. "مأ"و ) َنوُمِلَسُم هَل ٌنَحتَو

 ءامهينبو بوقعيو ميهاربإ ىلإ ةراشإلاو ادن كانت هدب قلو هل املا نوي

 .هؤازح يأ لمعلا نم َتَبَسَك اَم 0 تل هريخ ثينأتل ؛ثلآو

 ال امك م َنوُلَمْعَي أوُناك اَمَع َنوُلَكَسَت الو 5 دوهيلل باطخلا مُكَلَو فانئتسا

 ًاوُدَعبَب ىَرَصَتَوأ اًدوُه أوُنوُح وُناَقَو .اهلبق امل ديكأت ةلمحلاو مكلمع نع نولأسي
 َهَِم عبتن لب مهل لق نارحب ىراصن :يناثلاو «ةنيدملا دوهي لوألا لئاقو ءليصفتلل "وأ"

 6 انو وقفل ياللا ل ايلك :قايذألا( نع قائم ا يوقزرتإ" نع لاخ كنتوا
 آَمَو نآرقلا نم اَئيَلِ لزنأ آَم اَمَو ِهَّللأب انماء نينمؤملل باطح أَوُلوَق (29 َنيِكِرْشْمْلا َنِم

 3 نوكرشملا مه مهنأب مط ضيرعت'
 11111111110زؤز]ؤ]ز]ز] ز]#] ]0 0 “9 رشعلا فحصلا نم َرعِهرَبإ لإ لزنأ

 ةئباصلا نم بوقعي ىلإ نوبسنت ام مكغلبأ :ريدقتلا وأ ؟ءادهش متنك مأ ةيدوهيلا ءايبنألا ىلع نوعّدتأ :ريدقتلاو -

 (نيلامكلا ريسفت) ؟ءادهش متنك مأ ةيدوهيلاب
 (كرادملا ريسفت) .ةدكؤم ةيضارتعا ةلمج وأ ؛"دبعن" ىلع ةفوطعم ةلمج وأ ؛"دبعن" لعاف نم لاح :خلإ نوملسم هل نحنو
 اهدحو "لب"ب وأ ءاهدحو ةزمه اب رّدقت نأ "مأ" يف زوحي هنإف «ةثالث هوحو دحأ اذهو ءاهدحو يأ :خلإ مأو

 ربخلاو عجرملا فلتخا اذإ هنإف :خلإ ثنأو (لمحلا ةيشاح) .اعم اممي اهرّدقي نأ همالك يف بلاغلاو ءاعم امهيو

 .مهئابآب مهراختفا ثيح نم دوهيلا ىلع در اذه :تلخ دق (نيلامكلا ريسفت) .ىلوأ ربخلا ةاعارمف

 ىرخأ ةفص وأ «ةفنأتسم ةلمج يأ :فانيتسا ."هؤازج يأ" :هلوقب هردق امك فاضم فذح ىلع :تبسكام اه

 نم هتبسك ام ال يأ فوذحم اهيلإ دئاعلاو ةفوصوم وأ ةلوصوم "ام"و "تلح" يف ريمضلا نم لاح وأ «ةمزال

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةحلاصلا لامعألا

 "ةلم" نأ ىلإ ةراشإ هردق :عبتن .ىراصن اونوك :ىراصنلا تلاقو ءادوه اونوك :دوهيلا تلاق نيعملا :خلإ اولاقو

 دنع هيلإ فاضملا نم لاحلا ءيجب زوجيو :ميهاربإ نم لاح .بصن لحم يف لوقلا لوقم ةلمجلاو ,فوذحم لومعم

 [.لوعفملا ةئيه نيبت انه لاحلاف ءاهتيؤر مزلتسي ءدنه هجو تيأر يف امك] .حصي هنإف - انهه امك - فاضملا ماقم هتماقإ ةحص

 تحت نيلخاد ءاهليصافتب نيدبعتم اوناك ثيح هدعب نم نكل ميهاربإ ىلإ تلزن نإو يهو :رشعلا فحصلا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .انيلإ الزنم نآرقلا لعج امك مهيلإ ةلزنم تلعج اهماكحأ



 ةرقبلا ةروس م8 لوألا ءرجلا

 نم ئَسيِعَو ةاروتلا نم ئَسوُم وأ آَمَو هدالوأ ٍطاَبَسأْلآَو بوُقْحَيَو قس َليِعَمْسَِو
 َمُهْتُم ِعدَحَأ نيب َقَرَُ ال تايآلاو بتكلا نم َرِهَبر نم تويت ( ا آَمَو ليجبإلا

 أونماَء نإف © (2) َنومِلَسَم هَل نحو ىراصنلاو دوهيلاك ءضعبب رفكنو ضعبب نمؤنف

 ناميإلا نع اَوّلَوَت نإ ًاوَدَتهآ دق ا آم ةدئاز لثم ٍلَثِمِ ىراضلاو دوهيلا يأ

 ٌعيِمّسلَآّوهَو مهقاقش دمحم اي دلل ْمُهَكيِفكَيَس مكعم فاللخخ ٍقاَفِش ىف مه اَمَِف هب

 برضو «ريضنلا يفنو ةظيرق لعقب مهايإ لإ هافك دقو ممخاوخأب هذيلا مهلاوقأل

 ملا انغبص يأ ردقم لعفب هبصنو ؛"انمآ" ل دك ؤم ردصم هلأ ةَفّيص .مهيلع ةيزجلا

 ا هبحاص ىلع هرثأ روهظل ا هنيد امي دارملاو

 :"فاشكلا" يف لاقو خلإ دالوألا انهه دارملاو «ةريثك ناصغأ ال ةرجش :لصألا يف وهو ءطبس عمج :طابسألا

 لاق [.لقثلل اعفدو اننفت ؛"قوأ"ب ايناثو "لزنأ"ب الوأ ربع] :ىسوم وأ امو .هدلو دلو يأ دفاحلا :طبسلا

 .راركتلا ةرثك نع زارتحالل ؛"ميهاربإ ىلإ لزنأ امو" :ليق امك "ىسوم ىلإ لزنأ امو" :لقي ملو "ىسوم" :انه
 ىلاعت هتاذ وهو «نوملسملا هب نمآ امل لثم ال هنأ نم ةيآلا رهاظ ىلع دري امل عفد :ةدئاز لثم (يحركلا ريسفت)

 «ةلوصوم "ام"و "هب متنمآ ام" :دوعسم نبا ةءارق هل دهشيو «هب متنمآ ام اونمآ نإف :عملاو «ةلزنملا بتكلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .مكناميل لثم انامي هللاب اونمآ نإف :نيعملاو «ةيردصم امو ديكأتلل ةديزم ءابلا :ليقو

 (نيلامكلا ريسفت) .رخآلا قش ريغ قش يف نيفلاختملا نم دحاو لك نأل ؛اقاقش فالخلا ىمسي :فالخ
 ردصم وه هللا نيد يأ :هللا ةغبص (نيلامكلا ريسفت) .بازحألا ةوزغ دعب ةسماخلا ةنسلا يف :ةظيرق لعقب

 اهيلع عقي يلا ةلاحلا يهو ؛"سلح" نم ةسلجلاك "غبص" نم ةلعف يهو «"هللاب انمآ" :هلوق ىلع بصتنم دكؤم
 ءام يف مهدالوأ نوسمغي اوناك ىراصنلا نأ :لصألاو ءسوفنلا رهطي ناميإلا نأل ؛هللا ريهطت :نيعملاو غبصلا
 اينارصن راص نآلا :لاق كلذ هدلوب مهنم دحاولا لعف اذإف ؛مهل ريهطت وه :نولوقيو «ةيدومعم ءام هنومسي رفصأ

 ظفلب ءيجو «مكتغبص غبصن ملو «ةغبص ناميإلاب هللا انغبصو هللاب انمآ اولوق :مهل اولوقي نأ نوملسملا رمأف .اقح

 .مركلا عنطصي الحر ديرت تنأو «نالف سرغي امك سرغ :راجشألا سرغي نم كلوقك ةلكاشملل "ةغبصلا"
 وأ "انمآ اولوق" ىلع افطع "اولوق" ريمضب لدبلا وأ ءارغإلا ىلع اهبصن مهضعبو "انما" ىلع فطع يأ :ردصم
 ةقالع ةرطفلا نع هللا ةغقبصب زوجتلل "نأ" ىلإ هب راشأ :خ! هرثأ روهظل (نيلامكلا ريسفت) ."ميهاربإ ةلم اوعبتا"

 .روهظلاو ريثأتلا امهنيب عماجللاف ءرثألا روهظ يهو



 ةرقبلا ةروس م لوألا ءرجلا

 م
 2 © َنوُدِبدَع مُهلُنحتَو زيي ةقئرض هلأ ترف سا دحأ ال يآ نمو هينوتلا يف غبضلاك

 راكنإلل ةيماهفتسا "نم" نأ ىلإ ريشي

 نم ءايبنألا نكي لو «مدقأ انتلبقو «لوألا باتكلا لهأ نحن" :نيملسملل دوهيلا لاق
 ةيآلا لوزنل ببس يف عورش

 نأ هلأ ىف اننومصاخت اََوُجآَحْتَأ مه لق :لزنف «"انم ناكل ايبن دمحم ناك ولو ؛برعلا

 آل ءاشي نم هدابع نم يفطصي نأ هلف ّمكحُبَرَو اََبَر ّوهَو برعلا نم ايبن ىفطصا

 ام انلامعأ يف نوكي نأ دعبي الف ءامي نوزاحت َمُكْنَمَع دع ْمكلَو امب ىزاخن اَنُدَمَعَأ

 ىلوأ نحنف 1 لمعلاو نيدلا 29 َنوُصلَخُم ِمُهَل ُنَحَْو «ماركإلا هب قحتسن

 نيالا ءاتلاب نولوقت 0 71 دي ثاللغلا 00 5 ا «ءافطصالاب

 رو لو

2 3 

 تم و جب اا و نا طعم جلل تا لولا 3 ا ةرلط لورا طاسة دوا اعل نسل .. هكا رشأ

 غبصلاب صخشلاب مئاقلا ناميإلا راثآ هبش ثيح :ةيلصأ ةيحيرصت ةراعتسا مالكلا يف نأ ىلإ كلذب راشأ :غبصلاك

 نينمؤملل ىرشب ةيآلا هذه يفو «هبشملل هب هبشملا مسا ريعتساو ءلك يف روهظلاو كلملا عماجب «بوثلاب مئاقلا
 لوزيال نامبإلا كلذك بوثلا نم غبصلا لوزي ال املف ,بوثلا يف نقتملا غبصلاك بلقلا يف ناميإلا نأ يهو «ةميظع

 (يواصلا ةيشاح) .اهنم نسحأ ال هللا ةغبص نأل ؛بلقلا نم

 يف يأ :راكنإلل ةزمهلاو (يحركلا ريسفت) .رامضإ ةيآلا يفف ءءاكرش هل متاعج لب هل اوصلخت مل يأ :مكنود

 ئرق نإ ينعي :لب مأ ."اننوجاحتأ" اهيف لماعلاو "اننوجاحتأ" يف واولا نم يأ "لاوحأ" :هلوقو "اننوحاحتأ" :هلوق
 اهيف فلتخي ال ةلصتملا نإف ؛ةبيغلا ىلإ باطخلا نع بارضالل ةعطقنم الإ نوكت ال ةبيغلا "ءاي"ب "نولوقي مأ"
 .ةعطقنم الإ -مأ يأ- نوكت ال "نولوقي" يأ ءايلاب أرق نمو :"فاشكلا" يفو .باطخلا

 ."اننوجاحتأ" يف ةزمهلل ةلولعم اذه ىلع "مأ"و ركب يبأ ريغ فوكو يماش ءاتلاب "نولوقي مأ" :"كرادملا" ةرابعو

 لب يأ ةعطقنم وأ «ءايبنألا ىلع ةينارصنلاو ةيدوهيلا ءاعدا مأ هللا مكح يف ةحاحملا نوتأت نيرمألا يأ :ينبعي

 اولوقي نأ مه يغبني ال يأ ءاضيأ راكنإلل ةزمهلا .اعطقنم الإ ةزمهلا نوكت ال اذه ىلعو «ءايلاب مهريغو :نولوقتأ
 لاقي فيكف ءامهلبق هعم ركذ نمو ميهاربإو ىسيعو ىسوم تقو نم يه امنإ ةينارصنلاو ةيدوهيلا نأل ؛ركذ ام
 (نيلامكلا ريسفت) .عفانو ريثك نباو ورمع يبأل :ءايلاب (لمجلا ةيشاح) .ىراصن وأ ادوه اوناك مهنإ :مهيف



 ةرقبلا ةروس م نانا ءزجلا

 الو ًاَيِدوُهَي ُميِهاَرْبِإ ناك اًمإ» :هلوقب ميهاربإ امهنم أرب دقو ,ملعأ هللا يأ هنأ

 ,ةَدنِع َةَدنَهَس ننابلا نم ىلخأ دع نير ملط سوال عج ةييانوررك لا 4 نارع

 ةاروتلا يف هللا ةداهش اومتك دوهيلا مهو «هنم ملظأ دحأ ال يأ هلأ ترم ةنئاك

 ان تلح ذق همأ كن . مهل رق يح رش اح رجع كل ةيفيدحلاب ميهاربإل

 لوَقَيَس .هلثم مدقت عج) سروَُمْعَي أوُناَك اّمَع َنوُلَكَسُت اَلَو 006 مل تسكن

 هللا م
 نإ

- 

 ريسفت) .راكنإلا يعم. ماهفتسا وهو ؟ملعأ مكيأ يأ ةلصتملا انهه "مأ"و ؟هلعأ هللا مأ يأ فوذحم ربخلاو أدتبم :هللا مأ

 ىلإ ىدعتي 0 نأ ىلإ هب راشأ نيل نم ىفخأ .ماهفتسالا باوج نايب ىلإ هب راشأ :ملعأ هللا يأ (ءاقبلا يبأ

 هنأ ديفيل ؛هردق :ةنئاك ."ءاقبلا بأ ريسفت" نم «ةداهش سانلا ىفحأ :هريدقت ءانه امهنم لوألا فذح دقو «نيلوعفم

 (يح ركلا ريسفت) ."ةداهش"ل ىلوأ ةفص "هدنع" نأل ؛ةفص دعب "ةداهش"ل ةفص

 دحأ ال باتكلا لهأ نأ نيعملاو «ةيفينحلاب ميهاربإل هللا ةداهش يهو ءامب دهش هنأ هدنع ىلا هللا ةداهش متك يأ :هللا نم

 هيفو .اهمتكن الف انم ملظأ دحأ نكي مل ةداهشلا هذه انمتك ول انأ وأ ءامب نوملاع مهو ةداهشلا هذه اومتك «مهنم ملظأ

 (كرادملا ريسفت) .هتاداهش رئاسو مهبتك يف ةوبنلاب دي دمحم هللا ةداهش مهفامتكب ضيرعت

 هداتتو عيترااو نيبحلاو دهام نع يرحب نتاج رخا «ريسفتلا لهأ هيلع قفتا يذلا اذه :رسفملا لاق :دوهيلا مهو

 هنإ :ناريخألا لاقو «ةيفينحلاب ميهاربإل ةاروتلا يف هللا ةداهش اومتك مهنإ :اولاق نيريخألا ادع ام نكل ءديز نباو

 دارملا نأل وأ «ديكأتلل تررك :خلإ ةمأ كلت (نيلامكلا ريسفت) .ةوبنلاب هل ةداهشلاو ٌدَُي يبلا تعن مهمتك نم
 (كرادملا ريسفت) .ىراصنلاو دوهيلا فالسأ يناثلابو ءايبنألا لوألاب

 هتالص يف ةبعكلا لبقتسي ناك ٌدلو يبلا نأ :كلذ لصاحو «بيغلاب رابخإلا نم ةيآلا نأ رسفملل أيس :لوقيس
 ةبعكلل هلوحيس هنأ هملعيل ؛ةيآلا هذه هللا لزنأف «سدقملا تيب لابقتساب رمأ ةنيدملا ىلإ رجاه املف ,ةكمب وهو

 ةيآلا هذه نأ هاضتقمف «ةلبقلا ليوحت ةيآ تلرن مث «تابيغملاب هرابخإ ثيح نم هل ةزجعم نوكيلو ؛هيلع ضرتعيف

 .ةوالتلاو لوزنلا يف ةمدقتم

 مظن يف ةمدقتم ةيآلا نأ ىلع ءانب هيلع مهرارمتسال ؛روكذملا لوقلا نيعم عم نيسلاب ىتأ "ءاهفسلا لوقيس" :هلوق

 ىعمف «هريغو امّهذ سابع نبا هركذ امك ِاَمَّسلا يِف َكِهْجَو َبْلَعَت ىَرَن دق ةيآ نع لوزنلا يف ةرخأتم نآرقلا
 ةدئافو :"كرادملا" ةرابعو .(لمجلا ةيشاح) .هولاق دق اوناك نإو لوقلا اذه ىلع نورمتسي مهنأ "ءاهفسلا لوقيس"

 .مصخلل عطقأ هيلإ ةحاحلا لبق باوجلا دادعإو دشأ هورككملاب ةأجافملا ذإ ؛سفنلا نيطوت هعوقو لبق مهلوقب رابخإلا



 ةرقبلا ةروس 8 باثلا ءزجلا

 نَع نينمؤملاو د5 يبلا فرص ءيش يأ َمُهَّلَو ام نيكرشملاو دوهيلا يأ سائل َنِ
 نيسلاب نايتإلاو ءسدقملا تيب يهو ؟ةالصلا يف اهلابقتسا ىلع اَهّيَلَع أوُناك ىلا ُمِهَلَبِ

 اهلك تاهجلا يأ ُبرْغَمْلآَو قرش ِهَّلَي لق بيغلاب رابخإلا نم لابقتسالا ىلع ةلادلا

 ٍطّرِم لإ هتياده ٌْءاَشِي نم ىِدَبي هيلع ضارتعا ال ءءاش ةهج يأ ىلإ هجوتلاب رمأيف

 امك َكِلاَذَكَو ءاذه ىلع لد .متنأ مهنمو يأ «مالسإلا نيد 2©©) ٍميقَتَسُم قيرط

 نع ادا رتركمتا الودع راع ان دمنا كتل هيلإ مكانيده
 ورا دس

 َمَو مكغلب هنأ ادهش ْمُكيَلَع ُلوُسّرلآ َنوُكَيَو مهتخأب مهلسر نأ ةمايقلا موي سائلا
 .  لوسرلا ةداهش نايب اذه

 ناكو «ةبعكلا يهو الوأ آيَلَع تنك ىتَلآ ةهجللا نآلا 0 لبق انيك مل

 وأ ةتس هيلإ ىلصف ءدوهيلل اننلات نسناقلا فير لابقشاب ا رشاش اهلك اهلا نعي

 نأ ىلإ هب راشأ :خإ! ءيش يأ (ءاقبلا بأ ريسفت) ."لوقي" هيف لماعلاو «لاحلا ىلع بصن عضوم يف :سانلا نم

 ؛طسو :رايخلل ليق :خل! ارايخ .مكتياده لثم يأ ةيردصم ام :امك .اهربخ اهدعب ّيلا ةلمجلاو «ةيماهفتسا ام

 اهضعب ىلإ سيل ؛فارطألا نيب لدع طسولا نأل ؛الودع وأ ؛ةيمحم طاسوألاو للخلا اهيلإ عراستي فارطألا نأل

 ءريصقتلاو ولغلا نيب اطسو ةمأ مكانلعج برغملاو قرشملا نيب هطسوتم مكتلبق انلعج امك يأ ءضعب نم برقأ
 ميرم اوفصو ثيح دوهيلا ريصقت اورصقت ملو «ةيهولألاب حيسملا اوفصو ثيح يأ ىراصنلا ولغ اولغت مل مكنإف
 (كرادملا ريسفت) .انزلا دلوب ىسيعو انزلاب

 ؛معن :لوقيف ؟تغلب له :لوقيف «بر اي كيبل :لوقيف «ةمايقلا موي حون ىعدي" :اعوفرم يراخبلا ىور :خ! مهلسر نأ

 هل نودهشيف «هتمأو دمحم يل دهشي :لوقيف ءكل دهشي نم :لوقيف «ريذن نم اناتأ ام :نولوقيف ؟مكغلب له :هتمأل لاقيف
 لولا َنوُكَيَوا «"هانقدصف ءاوغلب دق لسرلا نأ انيبن انريخخأ تولوا ا كملك امو :لاقف" :يئاسنلا داز ."غلب دق هنأ

 (نيلامكلا ريسفت) .4ِساّتلا ىَلَعَءاَدَهْش اوُنوُكَتل أطَسَو َّمأْمك انلَعَج َكِلَذَكَو إف :هلوق كلذف زيهم اكيع
 «نيلوعفم ىلإ يدعتملا "لعج"ل ناث لوعفم وهو ءلوصوملا نم فوصوملا فذح ىلإ ةراشإ هيفو :ةكمب يأ :الوأ
 رشع ةعبس وأ ةتس اهيلإ ىلصف :ام# سابع نبا نع ريرح نبا هاور :خلإ ىلصف (نيلامكلا ريسفت) .ةلبقلا لوألا
 ىعملاو ءسدقملا تيب ةرخصب لوصوملا رسفي دقو «ةبعكلا ىلإ لوح مث ,ملسمو يراحبلا يف ءاج اذكه ءارهش
 -عهب ربخملاف ءاذكل الإ سدقملا تيب نامزلا قباس يف كتلبق انلعج امو «ةلبقلا لبقتست نأ كرمأ لصأ نأ :كلذ ىلع



 ةرقبلا ةروس مه ياثلا ءرجلا

 نّمِم هقدصيف َلوُسَرلَآ ُعبَتَي نَم روهظ ملع َمّلعتِل اَلِإ لّوُح مث ءارهش رشع ةعبس
 نم ةريح يف ني يبلا نأ انظو نيدلا يف اكش رفكلا ىلإ عجري يأ هّيَبِقَع َْلَع ُباَقَنَي

 َتَناَك اهو يأ فوذحم اهمساو «ةليقثلا نم ةففخم نإَو ةعامج كلذل دترا دقو ءهرمأ

 هلا ناك امو مهنم هلآ ىَدَه َنيِذّلَأ ىَلَع لإ سانلا ىلع ةقاش ٌةريبَكَل اهيلإ ةيلوتلا يأ
 اههوزن ببس نأل ؛هيلع مكبيثي لب ءسدقملا تيب ىلإ مكتالص يأ ُكَسَميِإ َعيِضْمِل

 .نيترم خسنلا عوقو مزلتسي لوألا نأ امل ؛؟رجح نبا هراتحاو ,خوسنملا يناثلا ىلعو «خسانلا لعجلا لوألا ىلع -

 اهلبقتست نأ بحت ىلا ةلبقلا انلعج امو يأ :خ ملعنل الإ .ةبعكلا ىلإ لوحتلاب رمأ يأ :لوح (نيلامكلا ريسفت)

 ىلع وه نمم هيف قداصلا ؛مالسإلا ىلع تباثلا ملعنل ؛ءالتباو سانلل اناحتما الإ ةكمي الوأ اهيلع تنك يلا ةهجلا

 (كرادملا ريسفت) .ةلبقلا ليوحت دنع مالسإلا نع دتريف ؛هيبقع ىلع صكني فرح
 ؛خلإ عبتي نم انملع رهظيل الإ دارملا نأب باحجأف «ملعلا ثودح نم ةيآلا نم مهفي امع باوج :روهظ ملع

 ناعإ وهو «ملعلا قلعتم ثدحي يذلا ةقيقحلا فو «حراشلا دارم اذه ؛هسفن ال ملعلا روهظ ثدحيو ددجتي يذلاف

 ةقيقح روصتي فيك دري الف ءزاحم هنأ ىلإ ةراشإ :رفكلا ىلإ عجري يأ (لمجلا ةيشاح) . ضعب رفكو ضعب

 (يخركلا ريسفت) .هيبقع ىلع ناسنإلا بالقنا
 نأ :هليصفتو ؟ةقيقحلا نع لدعو ةالصلاب ناميإلا رسف مل هنأ نم مهوتي ام عافدنا ىلإ ةراشإ :خلا مكتالص يأ

 ىلع تناك نإ سدقملا تيب ىلإ مكتالص نع انوربخأ :نيملسملل اولاق دوهيلا نم هباحصأو بطتخأ نبا يبح

 : للبت ناقه تاس ذقف هلع تام نمو ةسس إب نإ كلا دقف ةلالض ىلع تناك نإو «هنع متلوحت دقف ىده

 ؟اذه ىلع مكتداهش امف :اولاق «هنع هللا ىمن اميف ةلالضلاو «هب هللا رمأ اميف ىدحلا امنإ :نوملسملا لاقف

 اوتام نيذلا انناوخإب فيكف «ميهاربإ ةلم ىلإ هللا كفرص دق !هللا لوسر اي :اولاقو ٌدخك هللا لوسر نع اورسفتساف

 «سدقملا تيب ىلإ مكتالص نعي "مكناكإ عيضيل هللا ناك امو" :ىلاعت هللا لزنأف ءسدقملا تيب ىلإ نولصي مهو

 ناميإلا لهأ نم اهلوبقو «ناميإلا لهأ ىلع ايوجو نأل ؛اناعإ ةالصلا تيمس :"كرادملا" يفو ."ملاعملا" يف امك

 .ناميإلا ليلد ةعامجلا يف اهؤادأو

 ولخي ال سدقملا تيبل مكلابقتسا نأ يهو «نيملسملل بطخأ نب يبيح اهاقلأ ةهبش كلذ ببسو :خ 1 اهوزن ببس

 لبق تام نم اضيأو ؟هيلع مكرقأ ملف الالض نوكي نأ امإو ءلالض ىلإ نآلا متلقتنا دقف ىده نوكي نأ امإ

 كلذ اوكشف «ليوحتلا لبق تام نم براقأ ىلع كلذ قشف .هلامعأ تعاضو «لالضلا ىلع تام ليوحتلا

 (يواصلا ةيشاح) .عرشلا يف درو خسن لوأ ةلبقلا ليوحتو «ةيآلا تلزنف ٌقتك هللا لوسرل



 ةرقبلا ةروس م ئباثلا ءزجلا

 لي يف 2 ٌيِحَر ٌَفوُءَرَل نينمؤملا ِساّنلَأَب هلأ حرإ .ليوحتلا لبق تام نمع لاؤسلا
 3 قيقحتلل َنَق .ةلصافلل "9 مّدقو ةمحرلا ةّدش "ةفأرلا"و .مهلامعأ ةعانت]

 لابقتساب رمألل ًاقّوشتم وشتمو «يحولا ىلإ ناظم ٍءاَمََسلا ةهجح ىف َكِهَجَو فاثصت تاق

 َكَئيِلَوْبَلَم برعلا مالسإ ىلإ ىعْدُأ هنألو «ميهاربإ ةلبق اهنأل ؛كلذ ٌدوي ناكو «ةبعكلا

 ِماَرَحْلا دِحَسَمْلآ وحن رش ة ةماعلا يل تما وررجاول اَهلَضْرَتهَلتِف كتلّوحن
 َنيِذْلا َنِإَو اعلا يف ْمكَهوُجَوأ ولو ةمألل باطخ َرثُك ام ُتِيَحَو ةبعكلا يأ
 5 ةالصلا متد آو نسرألا رع و

 مهبتك يف امل َمِهَبَر نم تباثلا ُقَحْلآ ةبعكلا ىلإ يلوتلا يأ نأ َنوُمَلَعَيَل تكلا أوُتوأ
 نمو هنم معأ ةمحرلاو ءررضلا عفد وهو ةصاخ ةمحر يف ةغلابم ةفأرلا نأ :هيف ةيونعملا ةبسانملا :خإ ةفأرلاو

 عم يأ :غلبألا مدقو (نيلامكلا ريسفت) .نآرقلا لك يف ميحرلا ىلع فوءرلا مدق مهأ لوألا ناك املو «لاضفإلا

 يأ "ةلصافلل" :هلوقو «ملاع ريرحن :لاقي الو ءريرحن ملاع :لاقيف «ةدئاف هريغ دعب غلبألل نوكيف ءسكعلا ةداعلا نأ

 ."ميقتسم طارص ىلع" :اقباس هلوق انه يهو ءرعشلا ةيفاقك ةيآلا رحخآ ةملكلا يه :ةلصافلاو «ميملا ىلع اهنأل

 (يحركلا ريسفت نم) ."ميحر فوءر" انهو

 ىلإ هرصب بلقت :هل لاقي ال «ةدحاو ةرم ءامسلا ىلإ هرصب عفر نم نأل ؛ليلقتلا ىلع هلمحي مل امنإو :قيقحتلل

 ,"تيبلا ةلبق هتلبق نوكي نأ هبجعي ناكو" :هّقذ ءاربلا ثيدح نم نيحيحصلا يف :كهجو فرصت .ءامسلا

 :امُض سابع نبا نع ريرج نبالو ."ءامسلا ىلإ هسأر عفري ناكو «ةبعكلا وحن يلصي نأ بحب ناك" :يئاسنللو

 هتعلط ىلإ رظن :اعلطتم (نيلامكلا ريسفت) ."ءامسلا ىلإ رظنيو هيلإ وعدي ناكف «ميهاربإ ةلبق بحي ُدنُي ناك"
 «هنم ءزجللاو ءيشلا نم فصنلا نعم. نوكي :رطشلا :خلإ دجسملا رطش .هيلإ رظني هرصب عفر يأ ؛همودق ىلإ علطتو

 (لمجلا ةيشاح) .وحنلاو ةهجلا نيعم. نوكيو
 نأ ىلع ليلد ةبعكلا نود مارحلا دجسملا ركذ" :يرشخمزلا لاقو .طيحما مساب طاحملل ةيمست :ةبعكلا يأ

 يف هححر دقو ةيعفاشلا هجوو كيو ل ,"نيعلا نود ةهجللا ةاعارم ديعبلا ىلع بجاولا

 «مارحلا دجسملا نم دارملا يف اوفلتحا مهنإ :"ةنسلا حرش" يفو «نيعلا ةباصإ هيلع بجيف بيرقلا امأو ,"ءايحإلا"

 «برغملاو قرشملا لهأل ةلبق مرحلاو «مرحلا لهأل ةلبق دجسملاو ءدجسملا لهأل ةلبق تيبلا :ان5# سابع نبا نعف
 «"ةلبقلا هذه" :لاقو «ةبعكلا لبق يف نيتعكر ىلص ٌدْتي هنأ :نيحيحصلا ثيدحب ةبعكلا يه ةلبقلا :نورخآ لاقو

 .هلك مرحلا :ليقو «هلك مارحلا دجسملا :ليقو



 ةرقبلا ةروس ما ياثلا ءرجلا

 اهيأ ءءاتلاب م َنوُنَمْحَي مَع ٍلِفَعِب هلأ اَمَو اهيلإ لوحتي هنأ نم ص يبلا تعن نم
 كريتأ منسق مال َنِيَلَو .ةلبقلا رمأ راكنإ ن نم دوهيلا يأ ءايلابو .هرمأ لاثتما نم نونمؤملا

 َكَدَلَبِف نوعبتي ال يأ أوُعبَت ام ةلبقلا رمأ يف كقدص ىلع ِةَياَء ٌلُكِب بكل أوُتوُأ َنيِذَل

 اَمَو اهيلإ هدوع يف مهعمطو مهمالسإ يف هعمطل عطق مب ٍمياَتب َتنأ آَّمَو ادانع

 ٍمهءاَوهَأ تعبت ِنِلَو سكعلابو ىراضلا ةلبق دوهيلا يأ ٍضعب , هَل عاتب مُهضَعَب
 ًاضرف مهتعبتا نإ اذِإ كلن 5 لا َءاَج ام ٍدَعَب ْنِم اهيلإ كنوعدي ىلا

 َءاَنَبَأ رت سم تيكلاد َدإَء يذلا مه < ريمطظلا : 2 ا
 3 دو دوعي نومضلا :ليقو 3 5 مم أ و تبطل ني
 ّيفرعمو «ييبا فرعأ امك هتيأر نيح هتفرع دقل" :مالس نبا لاق ءمهباتك ف هتعنب

 هر

 (© َنوُمَلَعَي َّمهَو هتعن َقَسْلآ َنوُمْتكيل مَن اير نإ .يراحبلا هآور "يأ دمحل

 . .. هيف نيئاشلا م َنيركْمُمْلا نو نتوُكَت الف َكَبَو نم انئاك ُقَحَلَأ هيلع تنأ يذلا اذه اذه

 تدج ولو :خلإ تيتأ نئلو كك يبلل ةيلست اضيأ اذهو :نئلو .ىرشبو نسح دعوو 25 يبلل ةيلست هيفو :نومؤملا اهيأ
 نإف نونمؤي ال مهنأ هللا ملع يف نيعم موق قح يف اذهو .ةلبقلا هذه اوعبت ام ةيآو ةزجعم لكب باتكلا اوتوأ نيذلا
 .هللا نم رمأب ةبعكلا ىلإ كلوحت نأ يف :ةلبقلا رمأ يف .ةلبقلا عبتو نمآ نم مهنم
 مهعمطو" :هلوقو «"كتلبق اوعبت ام" ىلإ عجار "هعمطل عطق' :هلوقف «عيزوتلا ىلع اذه نأ عي :لإ هعمطل عطق

 نولبقتسي اوناك دوهيلا نإف :دوهيلا يأ .بترم رشنو فل وهف "مهتلبق عباتب تنأ امو" :هلوق ىلإ عحار "لإ
 (نيلامكلا ريسفت) .سمشلا علطم ىراصنلاو ةرخصلا
 نييكترملا نمل :نيملاظلا نمل .مالسإلا وه نيدلا نأو «ةبعكلا يه ةلبقلا نأب ةطاحإلاو ناهربلا حوضو دعب :خلإ تعبتا نئلو
 عبتيو هترانإ دعب ليلدلا كرتي نمل ريذحت و «قحلا ىلع تابثلل جييقو «نيعماسلل فطل كلذ يفو .شحافلا ملظلا

 (ليزنتلا كرادم) .هتمأ دارملاو دلي يبلل رهاظلا يف باطخلا :ليقو .ىوملا

 ردصمل اتعن اهفوك ىلع امإ ءبصن لحم يف فاكلاو ؛مهلسن نم مهنأو مهنم مهأ نوفرعي :مهءانبأ نوفرعي امك
 ةفرعملا ردصملا كلذ ريمض نم لاحلا ىلع بصن عضوم يف وأ «مهءانبأ ةفرعم لثم ةنئاك ةفرعم يأ فوذحم
 كبسني هنأل ؛ةيردصم "ام"و .هيوبيس بهذم اذهو «مهئانبأ مهتافرعمل ةلئامم ةفرعملا هنوفرعي :ريدقتلاو ,فوذحملا
 (لمجلا ةيشاح) .مهءانبأ مهتفرعمك :ريدقتلاو ءردصم اهدعب امو اهنم



 همام م/م يباثلا ءرجلا

 يوت ياقلب يقي ممألا نم لُكِلَو ."رت رد ١ مرا وهف عونلا اذه نم يأ
 تاعاطلا نا اورداب قتلا اوُقيَتساَك 05902 :ةءارق قو «هتالص ف ههجو

 مكلامعأب مكيزاجيف ةمايقلا موي مكعمجي اًعيِمَج ُهّلآ مكب تأ أوُتوكَت ام نبأ اههوبقو

 ِدِجَّسَمْلا ٌَرَطْس َكَهجَو ِلَوَف رفسل َتَجَرَخ ْتيَح ْنِمَو © ٌريِدَق ءْيَ لك ىلع هَل َن

 ,هلثم مدقت ,ءايلاو ءاتلاب 2 َنوُلَمْعَت مَع لِغَعِ 0 كير نه لحل كن مال

 َرَطش َكَهجَو ٍلَوَف َتَجَرَخ ُثيَح ْنِهَو .هريغو رفسلا مكح يواست نايبل ؛هرركو

 َنوُكَي الل ديكأتلل ؛هرّرك ُهَرْطَس ْمُكَموُجُوأوُلَوُف ْرْثَُك اَم ُثْيَحَو ِماَرَحْلا دِجْسَمْلا
 "اولوف" :هلوقل ةلع

 ل ل ٌةِجُح َمُكيَلَع نيكرشملا وأ دوهيلا ساَنَلِ

 املف :لاق هنأك هلبق ال ةجيتنلاك اذه :لكلو (نيلامكلا ريسفت) .نيكاشلا عون نم نكت ال يأ :عونلا اذه نم

 ىلع ءاج :ءاقبلا وبأ لاق :ةهجو (نيلامكلا ريسفت) .نيدلا يف ةفلتخملا يأ :ممألا نم .ةهجو لكل راص اوقرفت

 .ذاشب سيل واولا توبثف «هيلإ هجوتملا ناكملل مسا :ليقو ؛هيلإ هحوتلا يعم. ردصم وهو «ةهج هسايقو «لصألا

 ىعملا امب ديرأ نإ امأو ,يسايق واولا توبثف ناكملل مسا "ةهجو" نأ ىلإ كلذب راشأ :ةلبق. (نيلامكلا ريسفت)

 (يواصلا ةيشاح) .لصألا ىلع اهيبنت واولا تتبث امنإو «ةقرو ةدع دح ىلع يسايق ريغ واولا توبثف يردصملا

 راشأ امك «ضفانخلا عزنب بوصنم :تاريخلا اوقبتساف (نيلامكلا ريسفت) .اهيلإ فورصم يأ «لوهحن ا ةنزب :اهالوم

 دك دمحم ةمأ اي مكنم لكلو :نععملا وأ ؛لطبملاو قحنا نيب لصفيف «ةمايقلا موي يأ :خلإ مكب تأي .حراشلا هيل

 ةتماسملا تاهجلا يهو «تاهجلا نم تالضافلا اوقبتساف «ةيبرغ وأ ةيقرش وأ ةيلامش وأ ةيبونح اهيلإ يلصي ةهجو

 ىلإ افأك مكتاولص لعجيو مكعمجي اعيمج هللا مكب تأي ةفلتخملا تاهجلا نم اونوكت امنيأ «تفلتخا نإو «ةبعكلل

 (كرادملا ريسفت) .مارحلا دجسملا يرضاح نولصت مكنأكو «ةدحاو ةهج

 .ةبعكلا ىلإ هجوتلا وهو «هب رومأملا يأ :هنإو (نيلامكلا ريسفت) .رفسلل تجرح ناكم يأ نم يأ :رفسل

 . مارحلا دحسملا رطش كهجو لوف اهاضرت ةلبق كنيلونلف" :اقباس هلوق وهو «لوقلا اذه لثم يأ :هلثم مدقت

 مالسإلا يف عقو خسن لوأ هنأل :ديكأتلل (كرادملا ريسفت) .رفسلل تحرح دلب يأ نمو يأ :تجرخ ثيح نمو
 اهركذ داعيو اهرمأ دكؤي نأ يرحلابف «ةهبشلاو ةنتفلا ناظم نم خسنلاو «هريغو اخ سابع نبا هيلع صن ام ىلع

 .دهعلل ماللا نأ ىلإ هب راشأ :نيكرشملا وأ دوهيلا (نيلامكلا ريسفت) .ىرخأ دعب ةرم

 لإ
 رت

 5 ه



 ةرقبلا ةروس 1 يناثلا ءزجلا

 اننيد دحجي" :دوهيلا لوق نم مكل مهتلداحم يفتنتل يأ اهريغ ىلإ يلوتلا يف ةلداجم يأ
 اوهلط وخلا , هتلبق فلاخيو ميهاربإ ةلم يعّدي" :نيكرشملا لوقو "انتلبق عبتيو

 .لصتم ءاتمالاو 7 نيد ىلإ اليم الإ اهيلإ لوحت ام" :نولوقي مهنإف دانعلاب مجم

 مهلادج اوفاخت َمُهَوَسْحَت الف ,ءالؤه مالك الإ مالك مكيلع دحأل نوكي ال :ئيعملاو

 رْمْيَلَع ىَمَعَي "نوكي الثل" ىلع فطع َمِتَأِلَو يرمأ لاثتماب ننَوَشَخآَو اهيلإ يلوتلا يف
 "متأ"ب قلعتم اَئلَسْرَأ آَمُك .قحلا ىلإ 29 َنوُدَتَبَت َمُكَلَعَلَو مكنيد ملاعم ىلإ ةيادحلاب

 انتي ْمكيَلَع أوُلتي و ادمحم ّمَكحنَي الوُسَر مكيف انلاسرإب اهمامتإك امامتإ يأ
 هيف ام َةَمُكِلَآَو نآرقلا َّسَتكْلا ُمُكُمِلْعُيَو كرشلا نم مكر هطي َمُكِيكَرُيَو نآرقلا
 هوحنو حيبستلاو ةالصلاب َنوُرْكْذَاَف (2) َنوُمَلَعَت ووك مَ ام مُكُمِعُيَو ماكحألا نسم

 (نيلامكلا ريسفتإ) .اهقاسم اهنوقوسي مهنأل ؛ةجح ىمسي امنإو ؛عقاولا يف ةجحب سيل هنأ ىلإ ريشي :ةلداجم يأ

 :خلإ سانلا نم يأ :لصتم ءانئتسالاو (نيلامكلا ريسفت) .ءايبنألا ةلبق مزلل قحلا ىلع ناك ولو .هدلبل ابحو :خلإ اليم
 مهنم اوملظ نيذلا الإ دوهيلا نم دحأل ةحح نوكي الئل يأ (كرادملا ريسفت)
 ىبقع امأو «نيفلاخملا ىلع مكناطلس روهظلف ايند امأ ؛نيرادلا ريخ مكل عمجأل كلذب مكترمأ يأ :نوكي الئل
 ةردقم ةلع ىلع فطع :ليقو «مكيلع ةمعنلا مامتإل مكترمأو يأ فوذحم هيلع فوطعملا :ليقو.باوثلا مكمامتالف
 (نيلامكلا ريسفت) .هيف فذحلا مدعل ؛لوألا رسفملا رثآ امنإو «متألو مهنع مكظفحلا نوشحا يأ

 امك باوثلاب ةرخآلا ف مكيلع معن متألو يأ هلبق اهب قلعتم امإ "انلسرأ امك" يف فاكلا :خلإ انلسرأ امك

 ةعاطلاب ينوركذاف لوسرلا لاسرإب مكتركذ امك يأ هدعب امب وأ ءلوسرلا لاسرإب ايندلا يف مكيلع اهتممتأ
 هقفلاو ةنسلا يأ :ةمكحلاو (كرادملا ريسفت) .ال لوألا ىلعو نودتهت ىلع فقوي اذه ىلعف «باوثلاب مكر كذأ
 .هسكع فالخب «ريثك وهو ماعلا دعب صاخلا ركذ نم نوكي حراشلا هيلع ىرح ام ىلعو .(كرادملا ريسفت)

 وأ «ةبوحلا وفعو ةبوتلاب وأ «لاونلاو لاؤسلاب وأ ءءاطعلاو ءانثلاب وأ «ةرفغملب مكركذأ ةرذعملاب :يوركذاف
 دارملا نأ ىلع نيرسفملا رثكأو :حيبستلا و ةالصلاب (كرادملا ريسفت) .ةاحنلاو تاحانملاب وأ ءصالخلاو صالحإلاب
 هتالص تلق نإو هللا ركذ دقف هللا عاطأ نم" لك هلوقل ؛ ؛حراشلا عينص نم معأ يهف ؛ةعاطلا وه ركذلاب انه
 (نايبلا حور) . "نآرقلل هتءارقو همايصو هتالص ترثك نإو هللا يسن دقف هللا ىصع نمو «نآرقلا هتءارقو همايصو

 .ةلكاشملا قيرطب «نايسنلا نع هزنم ىلاعت هللاو «نايسنلاب قوبسم كاردإ وه يذلا ركذلا ئيعملا اذه ىلع قلطأو



 ةرقبلا ةروس 4٠ ياثلا ءرجلا

 د

 نا ركل هما نا رك د قرف نع ثيدحلا يفو ,مكيزاحأ هانعم :ليق َمُكْرْكَذ

 ةعاطلاب معن ىل أوُرك داو هلم نم ريح ألم يف هتركذ ألم يف ىنركذ نمو «ىسفن

 ىلع رتّصلاب ةرخآلا ىلع أوتيعَتْسا أونماو ةيذلا 5 .ةيصعملاب 2 229 نوُرفكت و
 ركشلاو ركاذلا ىلع :ليقو

 20 َنيِربَّصلا َعَم هللا ا 0 اهرّركتل ؛ركذلاب اهصحن ةوّلّصِأَو كراع د

 ف مهحاورأ يح مه لب عبومأ مه ِلأ ليس ىف َُغُم نإ ووك لو .انوعلا
 ا نكلَو «كلذب ثيدخح ؛تءاش ثيح ةنجلا ىف ١ يف جرست رضخ رويط لصاوح

 طحقلا عوجْلَو ٌودعلل ٍفَوَحآ ني ءْىَشِب مُكنوَُبمَلَو .هيف مه ام نوملعت : را تورعشت

 يهو «ةماع ةيعم :امهدحأ ,نيمسق ىلع ةيعملا نأل يأ :نوعلاب .هلصأ ىلع ىقبي ركذلا نأ ىلع لدي وهو :هئلم

 نينسحملاو نيقتملاب ةصاخ هذهو ءرصنلاو نوعلاب ةيعمل يهو «ةصاخ ةيعم :يناثلاو «ةردقلاو ملعلاب ةيعملا

 ةعبرأ نيملسملا نم لوتقملا ناكو ءردب ىلتق يف تلزن ةيآلا هذه :خلإ اولوقت الو (يحركلا ريسفت) .نيرباصلاو

 مهسفنأ ىلع اوعيضو ءاوتام دق ءالؤه :نوقفانملاو نوكرشملا لاقو «راصنألا نم ةينامثو «نيرحجاهملا نم ةتس :رشع

 .ةيآلا هذه تلزنف دك دمحم ةاضرم يف اوتام مهنأ اوعدا دقو ءامتاذلو ايندلا ةايحلا
 مه" :هلوق كلذكو «تاومأ مه يأ فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلع عوفرم "تاومأ" نأ ىلإ هب راشأ :تاومأ مه

 ءايندلا لهأ ةايحك تسيل ؛حورلاو مسجلاب ةيورخأ ةايح يأ :ءايحأ مه ."ءاقبلا بأ ريسفت" يف هصن امك ؛"ءايحأ

 (يواصلا ةيشاح) .قيقحتلا وه اذه ءاهيلع عالطإلاب ىلاعت هللا هصخ نمو «ةرخآلا لهأ الإ اهدهاشي ال

 فاوحأ يف اهعاديإ :ليق «"حارصلا" يف اذك ,لقثلا عمتجم ةلصوح عمج لصاوح «مهفاوحأ يف يأ :رويط لصاوح

 نادبألا هذمي ةقلعتم ال ةروصلا هذمي ةنجلا يف اهاخدإو ءاهل افيرشتو اعركت «قيدانصلا يف ردلا عضوك رويطلا كلت

 نم اهيف ام دهاشيو «حئاورلا نم اهيف ام دجت ةنجلا يف تيبت اهنإف «ةيوايندلا نادبألا يف حاورألا ريبدت اهيف ةربدم

 تصلخو ءرضخ ريط روصب هناحبس هللا رمأب تلثمت تلمكتسا امل ءادهشلا حاورأ لعل :ليقو .امب ذذلتيو «راونألا

 .امهريغو ةاكشملاو ملسم يف هاور امك :ثيدحلا .(تاعمللا نم اصخلم) .ارشب كلملا لثمتك ةئيحلا كلت اهل

 ؛حاورألا ءاقب ةايحلاب دارملا نإ :يواضيبلا لوق نم ىلوأ حيحصلا ثيدحلا يف هعوقول اذهف ءملسم هاور :كلذب

 (نيلامكلا ريسفت) .ةماركلاو ةحهبلا ديزمو برقلاب مهصاصتخال ؛ءادهشلا صيصختو
 ."نارمع لآ" يف نايب ديزم اذهل هللا ءاش نإ يتأيسو .(فاشك) .مهتايح يف مهاح فيك يأ :خلإ نوملعت



 ةرقبلا ةروس 4١ يئاثلا ءرجلا

 قرحلاو قرسلاو يشاوملا توم 7 حئاوجلاب ِتَرَمَّتلآَو توملاو ضارمألاو لتقلاب سفنألاَو كالهلاب ٍلومألا َنِي ص قو

 2م
 ِهيَلِإ انإو ءاشي اه انب لعفي اديبعو اكلم هّنِب انإ أَولاَق ءالب ةَبيِصُم مهتّبصا اذإ نيرنلا ا 5 00 # م كا. ف وع ل 1 وور م د4 ل اص

 مب

 هللا هرحآ ةبيصملا دنع عحرتسا نم" :ثيدحلا يفو ءانيزاجيف ةرخآلا يف ) َنوعِحَر
 ةزمطلا رصقب 9 ل ةملس مأ نع ملسم دنع 7 1

 تلاثق تع هداف فلم 225 ننلا كابصم نأ :هيفو ١" يع هيلع هللا تلا و انهبف
 6 7 ف (ئفط يبل حج كل 72 ر اهيف

 دواد وبأ هاور "ةبيصم وهف نمؤملا ءاس ام لك" :لاقف ,.حابصم اذه امنإ : يدذ ةشئاع
 مه كليتلوأَو ةمعن َةَمَحَرَو َّمِهَبَر نِم ةرفغم تّولص ّمِهلع كيتلوا .هليسارم يف 1 ع ا ل ل ا تخل وا اي ل اا ع لا داتا : د

 نيرو د هاج طرب و ادب لاو هدد 0 أ رود ذلك هع هي مرا ا طم وقل ع يوم و خم وي .باوصلا ىلإ © َنوُدَتَهْمْلا

 ءالتبالاو «رابتخالا :مكنربتخنل (نيلامكلا ريسفت) .هريغو دود نم رمثلل ضرعت ةفآ يهو «ةحئاح عمج :حئاوجلاب
 ريدقتب راشأ :نيذلا مه (ليزنتلا ملاعم) .هب املاع نكي مل ام ائيش ملعيل ال ءيصاعلا نم عيطملا راهظإل ؛هللا نم
 (نيلامكلا ريسفت) .لوقلا كلتب نيلئاقلاب اصتخم ريشبتلا نوكت يح ءتعنب سيلو حدملا ىلع عوفرم هنأ ىلإ أدتبملا
 نوكي نأ :يناثلا .حصألا وهو «نيرباصلل تعنلا ىلع ابوصنم نوكي نأ :اهدحأ ءهجوأ ةعبرأ هيف :خ2إ نيذلا
 نوكي نأ لمتحي ذئكتيحو «نيذلا مه يأ فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلع اعوفرم نوكي نأ :ثلاثلا .حدملا ىلع ابوصنم
 :هتلص امباوجو "اذإ" نم ةيطرشلا ةلمجلاو ءأدتبم نوكي نأ :عبارلا .فانيتسالا ىلع نوكي نأو :عطقلا ىلع

 (نيمسلا ريسفت) ."تاولص مهيلع كئلوأ" :هلوق وهو .هدعب ام هربخو
 "اذإ" باوح "اولاق" نأل ؛ةبيصم ىلع فقو الو «هتقحل يأ ةدش هتباصأ نم لعاف مسا هوركم يأ :ةبيصم
 ظفلتلا نإف ءطقف ناسللاب ال بلقلاو ناسللاب يأ :خلإ اولاق (كرادملا ريسفت) ."نيذلا" ةلص امياوج عم "اذإ"و

 هللا معن ركذتيو «هبر ىلإ عحر هنإو ؛هلحأل قلخ ام روصتي نأب كلذو ءءاضقلل طخسو حيبق عزجلا عم كلذب
 (لمجلا ةيشاح نم رصتخم) .ملستسيو هيلع نوهيف «هنم هدرتتسا ام فاعضأ هيلع هللا ىقبأ ام نأ ىريل ؛هيلع ىلاعت
 باتك مسا :هليسارم (نيلامكلا ريسفت) .ةيريخخ ةدارإل ؛ىرخأ هوركم ةباصإو ةرم هتمعن ءاطعإ نم يأ :ءاشي ام
 ."ةاكشملا" يف هاور اذكهو (نيلامكلا ريسفت) .ةعطقنملاو ةلسرملا رابخألا هيف عمج «ننسلا ريغ هل

 دارملاو ,"ناقتإلا" يف امك ناعم رشع ةعبرأل نآرقلا ف لمعتسا دقو ءرم امك بلقلا ةقر لصألا يف ةمحرلا :ةمحرو
 (نيلامكلا ريسفت) .ىلاعت هللا ءاضقل اوملسو اوعحرتسا ثيح :باوصلا (نيلامكلا ريسفت) .ةمعنلا انهه



 ةرقبلا ةروس ٠9 ياثلا ءزجلا

 دص

 َجَح 0 ةريعش عمج «هنيد مالعأ هللا رياعش نِم ةكمي. نالبح ةَوَرَمْلاَو افّصلأ نإ
 ةمالعل هللا نيد َرّومأ نم يهو

 مثإ َحاَنُج الق ةرايزلاو دصقلا امهلصأو «ةرمعلا وأ جحلاب سبلت يأ َرَمََعَآ وأ َتَيَبْل

 ءاعبس امهنيب ىعسي نأب اًمهب ءاطلا يف لصألا يف ءاتلا ماغدإ هيف تفَوَطَي نأ ِهّيَلَع

 امهيلعو ءاممي نوفوطي اوناك ةيلهاجلا لهأ نأل 4قكلذ ةوملتسلا فك اال كلون
 ةورملاو ش

 مثالا عفر هدافأ امل ؛«ضرف ريغ يعسلا نأ :امفكض سابع نبا نعغو امقوحسك تكامنص

 دمحأ نع ةياور وهو ْ

 0 بتك هللا نإ" :هلوقب ةيودصو 1 «نكر :هريغو يعفاشلا لاقو «رييختلا نم
 هتضيرف :ةحخسن يفو ةياور يف دمحأو كلامك

 ءاوح مدآ ةأرما هيلع تسلح امنأل ؛ةورملا يمسو «هللا يفص مدآ هيلع سلج هنأل ؛افصلا يمسو :حلإ ةورملاو افصلا

 سفنألا قش امهيف نأل ؛داهجلاو جحلا نيب عمجلا :وه هلبق امي ةيآلا طابترا هجو :ليق (نايبلا حور) مالسلا امهيلع

 عضاوملا :رئاعشلاب دارملاو هللا نيد رئاعش نم يأ ةيآلا ف فاضم ريدقت ىلإ هب راشأ :هنيد مالعأ .لاومألا قافنإو

 (لمجلا ةيشاح) .نيدلا اهيف ماقي ىلا

 ناكرأ دحأ مضلاب ةرمعلاو "لمحلا" بترم رشنو فل همالك فو ؛يوغللا يأ يلصألا امهانعم يأ :امهلصأو
 دق مالكلا نوكي نأ :اهنم «ةفيعض اهحوأ كلذ دعب اوزاجأو ,"ال" ربح "هيلع" نأ رهاظلا :خلإ حانج الف .جحلا

 :هلوقل ًادتبمو «جحلا يف حانج الف :ءاقبلا وبأ هردقو ءافوذحم "ال" ربخ نوكي نأ ىلع ,"حانج الف" :هلوق دنع مت

 فاوطلا نإف ءادتبالاب عوفرم ردصم ليوأت يف "فوطي نأ"و ءامدقم اربخ "هيلع" نوكيف "فوطي نأ" "هيلع"

 (يركلا ريسفت) .أدتبم "فوطي نأ"و اربخ هجولا اذه ف "هيلع" نوكي نأ ديحلاو ءبحجاو

 لعف لجأل ؛امهنيب فاوطلا نوملسملا هرك ناثوألا ترسكو مالسإلا ءاح املف «ةلئانو افاسأ يأ :اممنفوحسمب

 اذكو .يعفاشلاو كلام لاق امك نكرب سيل هنأ ىلع ليلد وهو ؛"حانج الف" :هلوقب حانجلا مهنع عفرف ؛ةيلهاجلا

 (كرادملا رسفت) .نكرب سيل هنأب رعشم ءامُب فاوطلا يأ "ارييخ عوطت نمو" :هلوق

 يف فاالخلا امنإو «ةرمعلاو جحلا يف عورشم ةورملاو افصلا نيب يعسلا نأ ىلع عامجإلا نأ ملعا :خلإ سابع نبا نعو

 .رييختلا هنم مهفي هنإف كّيلَع َحاَنُج الفإل :ىلاعت هلوقل هم سابع نباو سنأ لاق هبو «ةنس هنإ :دمحأ نعف ,هبوجو
 :ههللم ةفينح يبأ نعو هعفدي الف بوحولا نعم يف لخادلا زاوحلا ىلع لدي حانجلا يفن نأل ؛فيعض وهو :يواضيبلا لاق

 . يعسلا مكيلع بتك ىلاعت هللا نإف اوعسا 1 هلوقل ؛نكر هنإ :اثج يعفاشلاو كلام نعو «مدب ربحي «بجاو هنإ

 ."رينملا جارسلا" يف اذك ءملسم هاور .افصلا عي هب هللا أدب ام. اوؤدبا لك لاقو ؛هريغو يقهيبلا هاور

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع حانج الف محلوق نم دافتسملا :عفر



 ةرقبلا ةروس م يناثلا ءرجلا

 هاور .افصلا نعي "هب هللا أدب امب اوؤدبا" :لاقو هريغو يقهيبلا هاور "يعسلا مكيلع

 اهيف ءاتلا ماغدإ هيفو و ءاطلا نيج ال يفو َعّوطَت نّمَو ءملسم

 ةباثإلاب هلمعل ْدكاَس َهّللاَنِإَف هريغو فاوط نم هيلع بحي مل ام لعف يأ ريخب يأ اَربَخ
 ٍتتَنيْل َنِم اتَلَدَأ آم س انلا َنوُمُتكي نيل نإ د دوهيلا يف لزنو .هب © ُديِلَع هيلع

 ةاروتلا .نيدكلا نإ ناثل] هب اعققُي نِي هي دمع تعنو مجرلا ةيآك ئَدْهَآَو
 لك وأ نونمؤملاو ةكئالملا ©) تر وُعِحّللآ ُمِهنعلَيَو هتمحر نم مهدعبي هللا معلب كيتو

 نارك مهلتع اوُكلُصأَو كلذ نع اوعجر أوُباَت َنيِّلا الإ ؛ةنعللاب مهيلع ءاعدلاب ءيش

 .نينمؤملاب ع2 ٌميِحَدلَأُباَولآ اأو مهتبوت لبقأ ْيَلَع ُْبوُنَأ كلبتْؤُأَف هومتك
 هنوكل هنكلو «روكذملا ثيدحلل مدلاب ربجي «بحاو هنإ :هللس ةفينح وبأ انمامإ لاقو «يعفاشلاو دمحأ يأ :هريغو

 هديؤيو «ضفانخلا عزنب بوصنم "اريخ" نأ ىلإ كلذب راشأ :ريخب (نيلامكلا ريسفت) .نكرلا هب تبثي ال داحأ ربخ
 .امههذ سابع نبا ةءارق

 يف ةغلابم هب ريبعتلا يفف «باوثلاب ةعاطلا ىلع زاحملا ىلاعت هللا قح يف ركاشلا يعم نأ ىلإ ةراشإ :هيلع ةباثإلاب
 ميلع" :هلوقو «لاحم هللا قح يف كلذو ؛هيلع ماعنإلل رهظملا وه ةغللا يف ركاشلا نأ مولعمو «دابعلا ىلإ ناسحإلا
 اريخ عوطت نمو :لاق هنأكف .هماقم مئاق طرشلا باوح ةلع اذهو ءائيش هرحأ نم صقني الف هلاوحأب يأ "هب

 (يحركلا ريسفت) .هدعوب قوثولا ىلإ ةراشإ هيفو ؛ميلع ركاش هللا نإف «هباثأو زاح
 نورهظي ثيحب سانلا ىلع قحلا نومتكي :ئيعملاو يناثلا "نومتكي" لوعفم هنأ ىلإ ةراشإ رسفملا هردق :سانلا

 .هريغو دق دمحم تعن نم قحلا نوفخيو «لطابلا
 محرلا ةيآ اوحم مهفإف :هعضوم ف هريغ عضوو هللا لزنأ ام ةلازإ :انه متكلاب دارملا نأ ىلإ راشأ :خإ مجرلا ةيآك
 ةجاحلا سيسم عم ادصق ءيشلا راهظإ كرت نامتكلاو متكلا نأ مولعمو .هفلاخي ام كلذ ناكم اوبتكو لَو هتعنو
 هرتس درحمي نوكي دق كلذو «نامتكلا نم دعي ال كلذك نكي مل ىم هنأل ؛هراهظإ ىلإ يعادلا ققحتو «هيلإ
 هذهو .هيلإ ةراشإلا ترم امك ءالؤه هلعف يذلا وهو .هعضوم يف رخآ ءيش عضوو هتلازإب نوكي دقو «هئافحإو
 نم ائيش متك وأ ءاهكرت مث اهيلإ اجاتحم ناك نمل ةيلقعلا لئالدلاب نيدلا لوصأ نايب هنكمأ نم نأ ىلع لدت ةيآلا

 (نيلامجللا ريسفت) .ديعولا اذه هقحل «هيلإ ةحاحلا عم عرشلا ماكحأ
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 يرام ير

 انلاو ةكيتلملاو هلل مهلع تلوا , لاح ر مهو اوتامو اورفك نيذلا نإ الاورج واللا فكل قع كالا .نافس رك يحق اوتانك و يلا

 4 ماع 3 و :ةرخآلاو ايندلا يف كلذ نوقحتسم مه يأ (3) َنيَِمَجَأ

 ُباَذَعْلا ْمِجَتَع ففخ ٌففَكم ال اهيلع امي لولدملا رانلا وأ ةنعللا ا يف َنيِدِلَخ «نونمؤملا
 ء. ١ لب

 انا فص :اولاق ال لزنو .ةرذعم وأ ةبوتل نولهمب مر بوسه هلو نيع ةفرط
 لاهمإلا نيعمج راظنإلا نم

 هل هتافص يف الو هتاذ يف هل ريظن ال ودل مكنم ةدابعلل قحتسملا ِديُمَلِإَو كبر

 ٍتَوَمَّسلآ ٍقلَح ىف ّنِإ لزنف كلذ ىلع ةيآ اوبلطو 2 ُميِحَّرلآ ُنَمْحَرلَآ وهوه الإ هَل

 ةدايزلاو ءيجلاو باهذلاب ِراَهّتلَآَو ليلا ِفلَتْخآَو بئاجعلا نم امهيف امو ضَرَأْلاَو

 0000 رخخَبْلا ف ىرجت ىتلا نفسلا ِكلْفْلآَو ناصقنلاو

 «لصتم ءانثتسا :خلإ نيذلا الإ (نيلامكلا ريسفت) .ءالقعلا ةغيصب ريبعتلا هيلع لدي امك سنإلاو نحلا نم :سانلل

 «لعفلاب هلوصح قبس اميف نعللاب دارملاف «راركتلا عفد ىلإ هب راشأ :خلإ نوقحتسم مه .ةقلعم ةنعللا نأ هب دافأ

 اهماود نايب دعب يتوبثلا اهماودل نايب اذهو :دوعسلا يبأ ةرابعو (لمجلا ةيشاح) .هقاقحتسا انه هب دارملاو

 .اتاومأ مهتنعل اذهو ءءايحأ مهتنعل لوألا :ليقو «يددجتتلا

 ؛ةقيقحلا يف سانلا مه مهنأل ؛نونمؤملا :ليقو ءاضعب مهضعب نعلي ةمايقلا موي رافكلا نأل ؛ماع :ليق :سانلاو

 هراتخا ام لوقلا اذهو «هللا دنع مهب دادتعا الف ءاليبس لضأو ماعنألاك مهف رافكلا امأو «ةيناسنإلاب مهعافتنال

 .رانلا لوحخد مزلتسي ةمحرلا نع درطلا رارقتسا نإف «رانلا ىلع ةنعللاب يأ :اهيلع .هريغو "فاشكلا" بحاص

 .ةيندم ةروسلا تناك نإو ةيكم اهدعب امو ةيآلا هذه نأل ؛ةكمب. يأ :لزنو (نيلامكلا ريسفت)

 ةروس تلزنو «ةبعكلا لوح امنص نيتسو ةئام ثالث نودبعي كاذ ذإ اوناكو «برعلا اوكرشم يأ :اولاق امل

 .ةهلآلا ددعت عم ةدحولاب مكحلا هيجوت ىلإ ةراشإ :ةدابعلل قحتسملا .مهيلع ادر اضيأ صالمخإلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ريثكف عوقولا رابتعاب دوبعملا امأ :خل ! قحتسملا

 نأل ؛"هلإ ال" عضوم نم الدب عفر عضوم يف ىئئتسملا وه "الإ" :هلوقو «هل ةفص "دحاو"و أدتبملا ربخ "هلإ" :دحاو هلإ

 .حراشلا هردق امك «فوذحم أدتبم ربح وأ "وه" نم لدب "نامحرلا" :هلوقو .ءادتبالاب عفر هيف تلمع امو "ال" عضوم

 (دوعسلا يبأ ريسفت) «ضرألا نود قئاقحلا ةفلاختم تاقبط اهنأ نم روهشملا وه امل تاوامسلا عمجو :خلإ قلخ يف نإ
 .تاوامسلا فالخب اهريغ ال طقف قوفلا ضرألا يهو «ةدحاو رصبت ضرألا نأل و
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 اا 2 ان 55 0 0 هرم بسرت 7 رخكرر ا ل

 05 ول عقر ديزل عم كلا بصخلاب لومني , فأي لس
 اهيوبه عضومل نيب زنملا ءاملا نع

 هللا ءاخ كيخي لا نوسربب افك هللا رهاب للذملارْخَسَمل ملا ميغلا 9 ةدرابو ةراح

 الا وعل نا نايب م َنوُلَقْعَيِمَوَقَل ىاعت هتينادحو ىلع تالاد تسيل ةقالع الب رمل ءاميسلا نب

 را امانصأ اذا لس هريغ يأ هللا نوذ نِم 0 ص سائلا -رمو .تكوربدتي

 مهبح نم دز اك عَأ اوُنَماَع نينلاو هل مهبحك يأ دسآ و عوضنلاو ميظعتلاب

 ىَرَت َوْلَو هللا ىلإ ةّدشلا ف نولدعي رافكلاو ءام 0 7-5 نولدعي ال مهأل ؛دادنألل

 ..نورصبي لوعفملاو لي ءانبلاب َنَوَرَي ْذِإ دادنألا ةاختاب أوملظ نيل !دمحم اي رصبت
 رماع نبال فر اخم لك وأ

 لقثلا نأ عم عاتملاب ةلقثم 0 فاقلاب ةرقؤم اهفوك لاح لفسأ ىلإ طبهنت ال امه يأ نيسلا مضب :بسرت الو

 ءابلاو «ةلوصوم "ام" نأ ىلإ ريشي :تاراجتلا نم (نيلامكلا ريسفت) .لفسأ ىلإ لوزنلا يأ بوسرلا يضتقي
 ىلع فوطعم "ثبو" :هلوق نأ ىلإ "هب" هلوقب راشأ :هب رشنو (نيلامكلا ريسفت) .ةيردصم "ام" :ليقو ؛ةسبالملل

 .دئاعلا ريدقت ىلع نوكتف "ايحأ"
 امك تاسوسحملا يف نيعلا رسكب يهو ,"رخسملا"ب قلعتم :ةقالع الب .شيعلا دغر رسكلاب بصخلا :بصخلاب

 (راتخخملا) .خلإ امهوحنو ةموصخلاو بحلا ةقالعك يناعملا يف حتفلابو ءامهوحنو طوسلاو فيسلا ةقالعك انه

 :ثيدحلا يفو ءاهئشنم ةينادحوو ءاهعدبم ةمكحو ءاهدجوم ةردق ىلع ءايشألا هذ نولدتسيو يأ :نوربدتي

 (كرادملا رسفت) .امي ربتعي ملو اهيف ركفتي مل يأ ؛"امب جمف ةيآلا هذه أرق نمل ليو"
 ةيعطقلا نيهاربلا توبث دعب رفكلا نم مدآ نب ضعب نم عقو ام ماظعتسال ؛تدرو ةيآلا هذه :خلإ سانلا نمو

 . ىلاعت هتينادحو ىلع ةلدألا توبث عم ديبعلا ضعب , رفكب اوبحعأ :لوقي هللا نأك

 هللاب نورقي اوناك مهنأل ؛مهتبحم يف هنيبو مهنيب نووسي يعي «هللا نوبحي امك مانصألا نوبحي يأ :مهبحك يأ
 "ىرت" ريسفتلا نعم نأ ىلإ ريشي :رصبت (كرادملا ريسفت) .هللا نينموملا بحك مهوبحي :ليقو «هيلإ نوبرقتيو
 ىلع لديل اهعضو "ذإ" نأل ؛"اذإ" ىعمب "ذإ" :نوري ذإ (نيلامكلا ريسفت) .عفانو رماع ةءارق وه امك ةيقوفلاب
 هعوقو قيقحت رابتعاب لبقتسملا ىلع ىلاعت هرابحإ نأل ؛"اذإ" هل عضو يذلا لبقتسملا ىلع انهه لخد «يضاملا

 (نيلامكلا ريسفت) .يضاملاك
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 هَلِب ةبلغلاو ةردقلا َةَدَقْلا نأل يأ نأ "اذإ" ئعم. "ذإو" اميظع را تيأرل ةفادعلا
 هيلإ نوعزفيف

 ةنئاك

 هيف لعافلاو ةيناتحتلاب ' ىريأ :ةءارق يفو م2 باَذَعْلا ديس هللا َّنأَ لاح اًعيِمَج
 ”ىري" يف ريثك نباو ورمع يبأو نييفوكلل هلل قلعتم ف ريمضلا نع

 تدس اهدعب امو نأو .ملعي ئعم. يهف "اوملظ نيذلا" :ليقو «عماسلا ريمض :ليق
 هج يرحل نيلوعفملا ىلإ ىدعتي ىري ةملك يأ

 «هللل باذع ةدش ايندلا 5 اوملع ول كلو «فوذح "ول باوحو  نيلوعفملا ليس

 دنيا

 ءادانا ترو نموا ؛ةمايقلا موي وهو هل مهتنياعم تقو هدحو هلل ةردقلا نأو

 اوركنأ يأ اوُعَبتأ تريزا َنِم ءاسؤرلا يأ أوكتا نيل أَربَت هلبق "ذإ" نم لدب ّذِإ
 ذورمنو نوع

 لصولا (2)ُباَبَسَأْلا مهنع مهب "ربت" رت لطم يقل و باَذعْلا أوأَر دق و مههالضإ
 نيئار يأ لاحلل

 8 لوسرلل باطخلا نأ ىلع يماشلاو عفان .ةيناقوفلا ءاتلاب "ىرت ولو" :ىلاعت هلوق ف "ول" باوح اذه :خإ تيأرل

 فودذحملا باوجلا ليلعت :نأل .دوعسلا يبأو كرادملا يف امك ءاميظع ارمأ تيأرل كلذ ىرت ولو يأ ءبطاخم لكل وأ

 (لمجلا ةيشاح) ."اميظع ارمأ تيأرل" :هلوقب هردق يذلا

 (يحركلا ريسفت) .اعيمج هلل ةنئاك ةوقلا نأ :هريدقت نأل ؛اربخ عقاولا رورجملاو راجلا يف نككتسملا ريمضلا نم يأ :لاح

 ةيناقوفلا ةءارق ىلع هردقو «خلِإ "ةوقلا نأ" :هلوق نع ارخؤم ةيناتحتلا ءايلا ةءارق ىلع باوحلا ردق :خلإ اوذختا ام

 ريدقت بسانملاف ,همامت نم وهف "ىري"ل لومعم ةيناتحتلا ءايلا ةءارق ىلع هنأل ؛ةرهاظ ةبسانملاو .هيلع امدقم

 .لمأت «هلبق هريدقت بسانملاف ءفوذحملا باوجلل ليلعت ةيناقوفلا ءاتلا ةءارق ىلعو «هدعب باوجلا

 ؛هنع لادبإلا حصي ال لوعفملا نم الدب لعج ولو «هيلإ انرشأ امك فرظ وهو "باذعلا نوري ذإ" يعي :هلبق ذإ
 غاس امنإو «هزاوج ىلع لدي عضاوم يف فنصملا مالكو «فالخ هيفو «ليق اذك لدبلا نم لادبإلا دهعي مل هنأل

 (نيلامكلا ريسفت) .لدبلا لوطل هقلعتمو باوجلاب لدبلاو هنم لدبملا نيب لصفلا

 "مهالوأل مهارخأ تلاق" :ىلاعت لاق ؛مكانللضأ ام :اولاق يأ ؛حلِإ "نيذلا أربت ذإ" :هلوقل ريسفت :مهلالضإ اوركنأ

 هيف ريمضلا :اوأر دقو .طباورلا مهنيب تعطقتو باذعلا اوأرو نيعباتلا نم رفكلا يف نوعوبتملا صلخت ذإ «ةيآلا

 لاح "باذعلا اوأرو" نأ ىلإ ةراشإ "دق" ريدقت يفو ؛هريغو "يسابعلا ريسفت" يف هصنو «نيعوبتملاو نيعباتلا :نيقيرفلل

 .ةفوطعم ال نيعوبتملاو عابتألا نم لاح وهو هل نيئار نيعمب مهتيؤر لاح ف "وؤربت" يأ ءأربت لماعلاو ؛نيذلا نم

 يأ ةسبالملل وأ «ةاجنلا بابسأ مهرفك ببسب تعطقنا يأ ةيببسلل :ليقو «نع نعمك ءابلا نأ ىلإ ريشي :مهنع

 واولا مضب لصو :لصولا (نيلامكلا ريسفت) .بابسألا ممب تعطق يأ ةيدعتلل وأ مهب ةلوصوم بابسألا تعطقنا

 .لاصتالا ئيعم. ةلصو ءداصلا حتفو
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 هل اول اوَُبتأ ني َلاَقَو .ةدوملاو ماحرألا نم ايندلا ف مهنيب تناك يلا

 و يمتلل "ول" و عقلا ايو د امك .نيعوملا يأ مكب ايتن ايندلا ىلإ ةعجر

 هَل | مهيري ضعب نم 1 يربتو هباذع ةدش ا امك َكلاَدك هباوج "أربتنف"

 ب را نيا وعر هاك ع تامادن لاح ٍتَرَسَح ةئيسلا َمُهَلَمَعَأ

 ُداَلَح ضزألا فاًمِم أوم هنماكلا اًهُيأتي :اهوحنو بئاوسلا مّرح نميف لزنو .اوحخد
 و هنييزت يأ َنطِيَّشلآ قرط ٍتوُطُح أوُعبّتت اَلَو اذلتسم وأ ةدكؤم ةفص اي لاح

 ا

 . . حيبقلا ٍءاَمَحَمْلاَو مثلا ِءَوُسلَأب مُكَرُمأَي اَمَنِإ .ةوادعلا نيب (2) نيم ٌوُدَع مك هُهَنإ رم د رهو

 ًاريتنف ةرك انل تيل :ئيعملاو ئيمتلا باوج يأ :هباوج .عحر اذإ ركي رك ردصم ةرك :"ءاقبلا يبأ" ف :ةعجر
 نم قلطملا لوعفملا عقوم عقو "كلذك" هلوق نأ ديري ةيردصم هيف "ام" :خلإ امك (نيلامكلا ريسفت) .مهنم

 ةيؤر هب ديرأ نإو ءرصبلا ةيؤر نم هنأل "مهلامعأ" نم يأ :لاح (نيلامكلا ريسفت) .ةءارإلا هيلإ راشملاو . مهيري"
 «نينثال ىدعتف ةيرصب نوكت نأ :امهدحأ ,نيهجو لمتحت انه ةيؤرلا نأ نيعي «”"ىري" ليعافم ثلاث يهف بلقلا
 .”تارسح" :اهثلاث «ةثالثل ىدعتف ةيبلق نوكت نأ :يناثلاو

 «ةبئاس عمج :بئاوسلا (دوعسلا يبأ ريسفت) .بلقلا ملأت يهو .دمكلاو مدنلا ةدش ةرسحلا نإف ؛ةديدش تامادن :تامادن
 لئاصولاو رئاحبلاك اهوحنو :هلوق ءاهمحل لكؤي الو اهنبل برشي الف «منصلل رذنل ةيلهاجلا يف بيست تناك ةقان يهو

 نب رماع بو فيقث نيب موق مهو «رئاحبلاو لئاصولاو بئاوسلا اومرح نيذلا يف ةيآلا تلزن :سابع نبا لاق «يماوحلاو
 (ريبكلا ريسفتلا) .جلدم يبو ةعازخو ةعصعص
 هب لوعفم :امث .لوزنلا ثيح نم كلذ نإف ؛ةيندم ةروسلا نوك هيفاني الو ,ةكم لهأل باطح اذه :سانلا اهيأ اي

 دقو "ضرألا يف ام" نع يأ :لاح (نيلامكلا ريسفت) .ضرألا يث ام لك لكؤي ال ذإ ؛ضيعبتلل نمو "اولك"ل
 (نيلامكلا ريسفت) .هريكنتل هيلع مدق "الالح" نم لاح "”"ضرألا يف امم" :هلوقو .هب الوعفم ”الالح" لعجي
 لوعفملا ءانبب :اذلتسم (نيلامكلا ريسفت) .برعلا فرع وأ عرشلا هبيطتسي اهب رسف نإ "الالح" :هلوقل يأ :ةدكؤم

 ئعملاو ةوطخلا نم :تاوطخ (نيلامكلا ريسفت) .الاح وأ ةديقم ةفص نوكي اذه ىلعف سانلا هذلتسي ام يأ
 .هساوسو هنبيزتو «هنييزت قرط يأ فاضم ريدقت ىلإ ةراشإ هنأك :هنييزت (نيلامكلا ريسفت) .هراثآ
 نع يهنلل ليلعتلا ماقمي بسانملا هنأل ؛نيينعملب ءاح دقو ,يدعتملا ال مزاللا "نابأ" نم هنأ يعي :ةوادعلا نيب

 (نيلامكلا ريسفت) .عابتالا
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 مهل ليق اذِإَو .هريغو مرحب مل ام رحت نم مه َنوُمَلْعت ال املا ىلع أولوقت نأ اعرش
 وص لايب

 اّيقْلأ ام ُعْبَتت َلَب ال أوُناَق تابيطلا ليلحتو ديحوتلا نم ُهّننآ َلَرنَأآَم أوُعِبَنأ رافكلا يأ ل اس تو كج
 أ :ىلاعت لاق «رئاحبلاو بئاوسلا ميرحتو مانصألا ةدابع نم آَنَءآَباَء ِهيَلَع اندحو

 ىلإ © َنوُدَتَهَي الو نيدلا رمأ نم اًعيَس َنوُلَقَعَي ال َمهُؤاَباَع اك ْوَلَو مهفوعبتي رااع حس

 ٍلََمَك ىدهلا ىلإ مهوعدي نمو اوُرَقَح َنيِذَّلآ ةفص ُلَتَمَو .راكنإلل ةزمهاو «قحلا
 يف مه يأ هانعم مهفي ال ًاتوص يأ آَدِنَو ءآَعُد لإ ٌعَمْسَي اَل اي تّوصي ُقِهْنَي ذل
 مكب مه «همهفت الو اهيعار توص عمست مئاهبلاك اهربدت مدعو ةظعوملا عامس

 تالالح تب ني وك وُ! جريل اهي .ةظعوما هز نوي ا دق
 (©9 َتوُدْبْعَتُهاَيِإ ْرُْثدَك نإ مكل لحأ ام ىلع هَل أوُركَشَآَو ْمُكَسَفَرَر ام

 ميرحتو «مانصألا ةدابع نم :هلوق ةلالدب نيكرشملل يأ :مهل .تابيطلا ميرحتو دادنألا ذاختا نم يأ :هريغو

 مهنأل ؛امب تيمسو «مانصألل اهنبل عنمي ىلا يهو «ةريحب عمج :رئاحبلاو (نيلامكلا ريسفت) .رئاحبلاو بئاوسلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةدئاملا يف اهريسفت قأيسو ءافوقشي يأ اهذأ نورحبتي

 نيلقاع ريغ مهضرف لاح يف مهفوعبتيأ يأ ؛هلوعفم نم لاح "ناكولو" :هلوق نأ ىلإ لعفلا ريدقتب ريشي :مهفوعبتيأ
 نأ قيلي الو يغبني ال يأ :راكنإلل ةزمهلاو (نيلامكلا ريسفت) .بجعتلاو درلا يأ "راكنإلل ةزمهلا"و ؛نيدتهم الو
 امثإو «قعني يذلاب نيرفاكلا ليثمت حصي مل ال :مهوعدي نمو .نودتهي الو ائيش نولقعي ال ةلهج مهو ؛مهوعبتي

 «قعني يذلا لثمك اورفك نيذلا يعاد لثم يأ «هب هبشملا وأ هبشملا يف فاضملا كلذ لحأل اوردق هيعاد لثم وه

 (نيلامكلا ريسفت) .هبشملا ىلع فوطعملا رسفملا ردقو «قعني يذلا مئا لثمك ةرفكلا لثم وأ

 ىدملا ىلإ اورفك نيذلا وعدي نم لثمو :هريدقت «فوذحم هيف هبشملا نأ ىلإ حراشلا راشأف دلك دمحم وهو :ىدهلا

 ىلإ ةاعدلا رئاسو الكل لوسرلا وهو «ىدهلا ىلإ يعادلا ةلزنمب يعارلا وه يذلا قعانلا راصف «قعني يذلا لثمك

 .هبيتق نباو جاجزلاو شفحألا ىلإ ادنتسم "ريبكلا ريسفتلا" يف امك ءامب قوعنملا منغلا ةلزنمب رافكلا راصو ءىدهلا

 ةنيدملا لهأ ةادانمو «"سانلا اهيأ اي"ب ةكم لهأ ةادانم ابلاغ هباتك ف هللا ةداع ترح :اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ."اونمآ نيذلا اهيأ اي"ب



 ةرقبلا ةروس 19 اعلا ءرجلا

 َكَذت مل ام يهو ءاهدعب ام اذكو هيف مالكلا ذإ ؛اهلكأ ي أ ةَعْيَمْلا ْمُكِيلَع مَوَح ام 0

 يأ َمَدلَأَو دارحلاو كمسلا 00 صو «ّيح نم نيبأ ام ةنسلاب اهب َّقِحلَأو 7
 هريغو دوصقملا مظعم 3 ؛محللا صخ ريزنخلا ّمَحَلَو "ماعنألا" يف ا

 ,توصلا عفر "لالهإلاو" ىلعت هريغ 0 حبذ يأ هلآ تل يب ٌلِهأ آَمَو هل عبق

 يحل ىلإ ةرورضلا هتألأ ي يأ ٌرطْضَأِنَمَف .مهتهلآل حبذلا دنع هنوعفري اوناكو

 0 نإ آف قيرطلا عطقب مهيلع دعتم ٍداَع اَلَو نيملسملا ىلع جراخ ْعاَيَريَغ هلكاف ركذ

 ضعب لحأ نم ىلعو «ماحلاو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا مرح نم ىلع درلا رصحلا اذه نم دوصقملا :خلإ مرح امنإ
 لعف تافص نم ماكحألا نأل ؛نايعألاب قلعتي ال ةمرحلا نأل ؛فاضملا ردق امنإ :اهلكأ .يفاضإ رصحلاف «تامرحملا

 (نيلامكلا ريسفت) .لكألا هيف ردقي اهدعب ام اذكو ,هلحم ف طسب دقو ,مالسإلا رخفل افالخ فلكملا

 (نيلامكلا ريسفت) .امهطرش ىلع هححصو د يردخلا ديعس يبأ نع مكاحلا هاور ثيدحب ةتيملاب يأ :امب
 (نيلامكلا ريسفت) .تيم وهف «هنم لصفأو يح نم عطق يذلا وضعلا «ةدحوملا رسكو ةزمهلا مضب :نيبأ ام

 انل تلحأ" :اعوفرم فهكرمع نبا نع مكاحلاو هجام نبا هاور امه جرخأ يأ «دارحلاو كمسلا :اهنم صخو

 ليبق نم ثيدحلاو ءروهمجلاو ةعبرألا ةمئألا ذخأ هبو ,"لاحطلاو دبكلا :نامدو «دارجلاو كمسلا :ناتتيم

 نم هنإف ؛"همأ ةاكذ نينحلا ةاكذ" دي هلوق فالخب انئاملع دنع باتكلا ىلع هب ةدايزلا تزاج اذهلو ءروهشملا
 (نيلامكلا ريسفت) .لمأتف ءداحآلاب هصيصخت زوجي روهشملاب هصيصخت دعب ماعلا نأ هيفو ءاولاق اذك ءداحآلا

 ريسفت) .هئازجأ رئاس ةمرح عم ركذلاب صخ :محللا ١(. 45 :ماعنألا) «ًاحوفْسَم امد أ :هلوق نم :ماعنألا

 لوق وهو «مانصألل حبذ ام يعي :هب لهأ اه و (سوماقلا) .اعمجو ادحاو نوكي «عباتلا ةكرحم :عبت (نيلامكلا

 هنأل ؛ىلوأ لوقلا اذهو هللا مسا ريغ هيلع ركذ ام نعي :ديز نباو سنأ نب عيبرلا لاقو «ةداتقو كاحضلاو دهاجب
 ءادترم راص هللا ريغ ىلإ برقتلا اهحبذب دصقو «ةحيبذ حبذ املسم نأ ول :ءاملعلا لاق «ظفلل ةقباطم دشأ

 ىلاعت هلوقل ؛انل لحتف باتكلا لهأ حئابذ امأ ,باتكلا لهأ حئابذ ريغ يف مكحلا اذهو ءدترم ةحيبذ هتحيبذو

 (ريبكلا ريسفتلا) (ه :ةدئاملا) 4يجكل لج َباَتكْلا اون وأ كيما ٌماَعطَوا

 لالملا يمسو .ةدالولا دنع حاص نعم. دولوملا لهتسا :لاقي كلذلو ؛هبحاص مساب ءيشلا يمس دقف ي أ :لالهإلاو

 :هلوق ىلع ةبترتملا ةفوطعملا ةلمحلا نأ ىلإ ريشي :هلكأف (يواصلا ةيشاح) .هتيؤر دنع توصلا عفرل ؛كلذب
 يف دهاجم نع روصنم نب ديعس جرحخأ اذك :نيملسملا ىلع (نيلامكلا ريسفت) .قايسلا ةلالدب ةفوذحم "رطضا"

 (نيلامكلا ريسفت) .مهيلع دعتم الو نيملسملا ىلع غاب ريغ ةيآلا هذه ريسفت



 ةرقبلا ةروس ا اعلا ءزجلا

 «كلذ يف مهل عسو ثيح هتعاط لهأب 229 ٌدميِحَر هئايلوأل وْفَغ هنآ | نإ هلكأ يف

 مهل لحي الف ساكملاو قبآلاك هرفسب صاع لك امي قحليو ؛يداعلاو يغابلا جرخو

 هللا لّرنَأ آم َنوُمُتكَي تيذأأ َّنِإ .يعفاشلا هيلعو ءاوبوتي مل ام كلذ نم ءيش لكأ

 اليف انت وي َتوُرئَْيَو دوهيلا مهو شلي دمحم تعن ىلع لمتشملا بتكلا َنِم
 اَم َكِينلوأ مهيلع هت ف هل الف ,مهتلفس نم هلدب هنوذحأي ايندلا نم

 ا م 1 اورهظي 1 5 7

 مهيلع تقاوسلا نال لطي 0 1 يل رات هيمي

 ىلع ةمألا تعمجأو «ةمئاد ةصمخملا تناك ثيح اهنم عبشلاو يلا يأ كلذ يف مه :عسو ثيح

 ىغتسا اذإف لك ىلعو «نيلوق هريغ ركذو ءدورتلاو عبشلا كلي كلام حابأف ةصمحملا مدت مل اذإ اوفلتخاو :؛كلذ

 (يواصلا ةيشاح) .ريزنخلا محلا ىلع لكألا يف هللا ريغل هب لهأ امو ةتيملا مدقيو ءاهحرط اهنع
 رفس :لاق ثيح هلي يعفاشلا هيلعو «ملظلا هجو ىلع راجتلا نم رشعلا ذحآ يأ .فاكلا ديدشتب :ساّكملاو
 :يغبلاو .ةصخرلا عنمي ال ةضراعلا ةيصعملا :روهمجلاو هلل ةفينح وبأ لاقو ,دمحأ لوق وهو ةصخرلا عنمي ةيصعملا

 ردق نع زواجتلاو يدعتلا وه :ودعلاو .رخآلا كلهيف هلوانتب درفتي نأب رخآ رطضم ىلع هسفن رثؤي نأ بلط وه

 (نيلامكلا ريسفت) .قمرلا دس وهو ةجاحلا
 ؛لكاملاو ايادهلا مهتلفس نم نوذحأي اوناك مهنأ :كلذو «مهئاملعو دوهيلا ءاسؤر ف تلزن :خلإ نيذلا نإ

 «مهلك ام باهذ ىلع اوفا مههريغ نم دي دمحم ثعب املف ؛مهنم نوكي نامزلا رخآ يبنلا نأ نوجري اوناكو

 اوناك ام ىلعو «ةسايرلا ىلع اصرح هدلبو هباحصأ ةفصو لص هتفص اوريخف لو هروهظ ببسب مهتساير لاوزو
 نم باتكلا يف يأ ١17( :ةرقبلا) .. .َنِم هلا َلَّرْنَأ ام َنوُمُيْحَي َنيِذلا نإ» :ىلاعت هللا لزنأف «مهتلفس نم هنوذخأي

 وهو لفاس عمج ؛كيرحتلاب :مهتلفس (نزاخلا ريسفت) .نيرسفملا لوق اذه «هتوبن تقوو «هتعنو دي يبلا ةفص
 (نيلامكلا ريسفت) .ندألا
 ريسفت) .ةمايقلا موي اهيلإ لصوملا ببسلا هنأل ؛اران ريقحلا ضوعلا نم هنوذخأي ام يم «هيلإ نوعجري مهعجرم يأ :محلام
 .مهيلع بوضغملا نع نوضرعي مهنأ كولملا ةداع نأل ؛بضغلا نع ةراعتسا هنأ ىلإ راشأ :مهيلع ابضغ (نيلامكلا

 هللا ةراهط مدعو «مهنامتك ىلع بترتملا مهل هلل مالك مدع وهو «ةرخآلا يف مهاح نايب اذه :ميلأ باذع مهو

 اًوَرَتْشا َنيِذَلا كتلوأ" :هلوقو .رانلا ببس مهلكأ ىلع بترتملا ميلألا باذعلاو ءاليلق انمث مهئارتشا ىلع بترتملا مه

 .ايندلا يف مهلاحلا نايب "خلإ



 ةرقبلا .ةروس ١١ ياثلا ءرجلا

 رسم ايندلا يف هلدب اهوذحأ ئَدُمْلاب َةََلَّصلآ اورعْشآ َنيِذَّلاأكيِتلوُ

 وهو !مهربص ّدشأ ام يأ (2)ٍراَملآ ىَلَع َمُهَرَبَصَأ آَمَق اومتكي مل ول ةرحآلا يف مهل
 َكِلاَذ ؟مهل ربص يأف الإو «ةالابم ريغ نم يبو مهاكترا نم نينمؤملل بيجعت
 قلعتم ْقَحْلَأِب بَين ل هلل نأ ببسب َّنأب هدعب امو رانلا مهلكأ نم َرِكْذ يذلا

 اوُملتحآ نذل َنإَو همتكب هضعبب اورفكو هضعبب اونمآ ثيح هيف اوفلتخاف "لزت"
 ,رعش :مهضعب لاق ثيح نآرقلا ف نوكرشملا :ليقو «دوهيلا مهو كا

 يلا ليل وحلا نع 222 ردمعب فالح رقاقش ىف ةناهك :مهضعبو ءرحس را

 ىراصنلاو دوهيلا ىلع اًدر لزن ِبرْغَمْلآَو ِقِرَشَمْلا َلَبِق ةالصلا يف َمُكَهوُجو اوُلَوُت نأ
 هللا َنَماَء َنَم رابلا يأ ءابلا حتفب ئرقو «ربلا اذ يأ َرِيَلآ ّنكَلَو كلذ اومعز ثيح

 #1512 0100000000 بّتكْلاَو يبان اعلا

 ادتبالاب ةعوفرم ةمات "ام" نأ :يواضيبلا هركذ امك هلصأو ءبجعتلا ءاشنإل عضو «بجعت لعف :مهربصأ امف

 «ةلص اهدعب امو ,ةلوصوم وأ «ربخلا اهدعب امو «ةيماهفتسا وأ «بان اذ رهأ رش يف ليق امك ميظعتلل اهصيصختو
 (نيلامكلا ريسفت) .ميظع ءيش يأ فوذحم ربخلاو

 لهجلا هؤشنم بحعتلا نأل ؛اهنم بجعتلاب ريدج ملاح نأو «دابعلا ىلإ عجار انهه بحجعتلا نأب :نينمؤملل
 (نيلامكلا ريسفت) .قايسلا ةلالدب ةلمجلا ريدقت ىلإ ريشي :اوفلتخاف (نيلامكلا ريسفت) .ىلاعت هيلع زوجي الف ببسلاب
 .ةاروتلا :باتكلاب دارملاو ءضعبلاب رفكلاو ضعبلاب ناميإلاب يأ :كلذب

 لوزن نيح اذهف «مالسإلا لوأ يف وه امك ائيش كلذ دعب اولمعت الو اولصت نأ ربلا سيل يأ :خلإ ربلا سيل
 باتكلا لهأ ىلع كلذ قش ةلبقلا تلوحت امل وأ هللا لزنأف ءقرشملا ىراصنلا ةلبقو برغملا دوهيلا ةلبق وأ ءضئارفلا

 نم هحجوتلا موزل يف سيلو «ربلا وهو هللا رماوأ لاثتما دارملا نأ وهو ؛هتمكح نايب ةيآلا هذهف «نينمؤملا ضعبو
 وهو «يناثلا ةروسلا فصن ءادتبا اذه :يواصلا لاق (نايبلا عماج) .هللا رمأ نع نكي مل نإ رب برغم وأ قرشم
 .دوهيلا حئابقو نيدلا لوصأب قلعتم وهف لوألا فصنلا امأو «نيدلا ماكحأ بلاغ نييبتب قلعتم

 .سدقملا تيب لابقتسا يف ربلا نأ دوهيلا معزو ءسمشلا عولط ةهج لابقتسا يف ربلا نأ ىراصنلا معز دقف :كلذ اومعز ثيح



 ةرقبلا ةروس ١٠.6 يباثلا ءزجلا

 ىَمسَتَيْلاَو ةبارقلا ةرقلا ىوُذ هل -هّبح د لع لاحلا َ َءَو َنْحيِرْنلاَو بتكلا يأ

 نيبتاكملا يِماَقَّرلآ كف نَو نيبلاطلا َنيلباَسلاَو رفاسملا ٍليِبَّسلآ َنْبآَو َنيكِدَسَمْلاَو
 لييسلا ةمزالمل هب يمس

 َتوفوُمْلََو 00 عوطتلا ف هلبق امو ؛ةضورفملا َةرَكَرلَآ ىناَءَو ةوَلّصلَآَماَقأَو ىرسألاو
 لإ لاملا ىتأو عي

 رمفلا ةّدش ٍءآَسْأَبْلا ف حال ىلع بصن َنيِربَّصلاَو سانلا وأ هللا 0 اذإ َمِهِدَهَعِ

 مب نوفوصولملا َكتَلْوُأ هللا ليبس ُُق لاتقلا ةدش تقو سبا نحو 2 ءاّرَّصْلاَو

 نيل .هللا ج2 َنوُقتملآ مه كلو ربلا ءاعّدا وأ مهناكإ يف 0 ركذ
1 

 0  ىلتقلا ىف ةلئامملا ُصاصقلا مُكَيَلَع ضرف بك أوُنَم

 .ءاتيإلا وأ هلل ريمضلا :ليقو «لاملل يأ :هل (نيلامكلا ريسفت) .سنجلل باتكلا يف ماللا نأ ىلإ ريشي :بتكلا يأ

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هيلع ثحلا يف ةغلابم ةضيرفلا ىلع مدق :خلإ هلبق امو (نيلامكلا ريسفت)
 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع مهماودو ءافيإلا ةمزالم ىلع ةلالدلل بولسألا ريغتو "نمآ نم" ىلع فطع :نوفوملا
 نوكي ذئنيحو «ربصلا ةيزهل ؛نيرباصلا صخأو حدمأ :لثم حدملا ىلع لدي ام ريدقت هانعم :حدملا ىلع بصن

 ف وهك فوطعملا ف حدملا ىلع بصنلا ملعي انهه نمو «بجاو ردقملا اذه فذحو «ةلمحلا ىلع ةلمحلا فطع

 (نيلامكلا ريسفت) .رقفلاك لاومألا يف "ءاسأبلا" يرهزألا نع :ءاسأبلا (نيلامكلا ريسفت) .ةعوطقملا تافصلا

 نأ :ةيآلا لوزن ببسو (نيلامكلا ريسفت) ."ىلع" ةنيرقب مازلإلا نع هب ينيك ءطخلا ةباتكلا لصأو :مكيلع ضرف
 «دحاولاب نينثالا نولتقي اوراصف ءمهضعب ىلع نورخافتي جرزخملاو سوألا دجو ةنيدملا لخد امل ل هللا لوسر
 .اوملسأو اونمآف «ةيآلا هذه تلزنف ءمهنم دبعلاب رحلاو

 هليبس ىلع يشعيو «عبتي يأ اهيف هرثأ صتقي لتقلا يف اقيرط كلس لتاقلا نأكف ءرثألا صق نم ذوخأم :صاصقلا

 "يف" :ليقو «"يف"ب يدع ةلئامملا ئيعم هنمضتلو ؛يكحملا يواسي ةياكحلا ةصقلا نأل ؛ةصق يمس هنمو ءكلذ يف

 (نيلامكلا ريسفت) .ليتق عمج "ىلتقلا" «لتق ببسب يأ ةيببسلل



 ةرقبلا ةروس ا يناثلا ءرجلا

 تنيبو لاب َسذْلاَو ِدَبَعْلاِب ُدَبْعْلاَو دبعلاب لعقي الور لتقي لآ العفو ًافصو
 اب قلعتم
 هيما لس ل ىلا سر يو رجلا ةنسلا

 كرت نأب ٌْءْىَس لوتقملا هيأ مد ّنِم نيلتاقلا ن م ءارح ولو رفاكب
 راك د8

 20 وفعلاب صاصقلا طوقس ديفي "ءيش" ريكنتو .هنم صاصقلا

 هب لعفي نأبف لعفلا يف امأو ,دبعلاب رحلاك ةدايز ىلإ اتوافتم نوكي ال نأبف فصولا يف ةلئامملا امأ :العفو افصو

 .دج دمحأو كلامو يعفاشلا لوق هلك اذهو «هتبقر زجي الإو تام نإف «نيرجحلا نيب ضرلاو قارغإلا نم لعف ام لثم
 (نيلامكلا ريسفت) .هلي دمحأ نع ةياور وهو «فيسلاب الإ دوق الف :هلم ةفينح يبأ دنع امأو
 لدي سايقلا وأ قفاوملا موهفملا نأل ؛"دبعلاب دبعلا" هلوق يف ربتعي مل انإو «فلاحملا موهفملا ليلدب :دبعلاب لعقي الو

 ىلع مدقم سايقلاو «ىلوأ رحلاب لتقي نألف دبعلاب دبعلا لتق امل هنأ وهو «رحلاب دبعلا ف صاصقلا بوجو ىلع
 .ركذلاب ىثنألا لتقي هنأ ىلع ,عامجإلل "ىئنألاب ىثنألا" :هلوق يف ربتعي ل اذكو ,مهدنع فلاخملا موهفملا
 ربتعي امنإ موهفملا نأل ؛هسكع ىلع لدي ال امك دبعلاب رحلا لتقي ال نأ ىلع ةيآلا يف ةلالد ال :يواضيبلا لاق

 يف ةيآلا هذه لوزن نأ :وهو ضرغلا ناك ام انيب دقو ؛مكحلا صاصتخا ىوس ضرغ صيصختلل رهظي مل ثيح
 :اومسقأف اوملسأ يح ضعب نم مهضعب رخآلا ىلع لوط امهدحأل ناكو «ءامد امهنيب برعلا ءايحأ نم نييح
 عنم امنإو :لاق ءاوؤفاكتي يأ اوؤابتي نأ اورمو «هولاق امل ادر ةيآلا تلزنف «ىثنألاب ركذلاو دبعلاب مكنم رحلا نلتقيل
 ,«فارطألا ىلع سايقلابو ؛نيطق رادلا هاور "دبعب رح لتقي ال" ثيدحل دبعلاب رحلا لتق ا'#» يعفاشلاو كلام
 :كتلع هلوقبو دا ركذلا نيب امك "سفنلاب سفنلا نإ" :ىلاعت هلوقل ؛دبعلاو و9 نيب سايقلا يرجي :اندنعو

 (نيلامكلا ريسفت) ' '.مه ٌقامد ًافاكتت نوملسملا"

 دنع اذه ع ل الف عياكلا سف ةأرماب ايدوهي لك 385 هلأ :نيحيعحصلا ىقاام اع كيري :ةنسلا تكينو
 لئق *ع يبنلا نأ" يور ام انلو ." رفاكب نمؤم لتقي ال" :قع هلوق هلو «يمذلاب ملسملا لتقي :اندنعو «ةيعفاشلا

 امك ةرياغملل فطعلاو "هدهع يف دهع وذ الو" :ثيدحلا قايسل ؛يبرحلا :يعفاشلا ىور ام دارملاو "يمذب املسم
 .ديبأتلا ىلع مدلا نوقحم ريغ هنأل ؛نمأتسملاب ملسملا لتقي الو «"ةيادحلا" يف

 فاضملاو «لوتقملا :خألاب دارملا نأ ٍنيعي :لوتقملا .فاضم فذح ىلع مالكلا نأ ىلإ كلذب راشأ :هيخأ مد

 (نيلامكلا ريسفت) .مدلا يلو :خألاب دارملا :يرشخمزلا لاقو ,يدحاولا هراتحا يذلا وه اذهو ءفوذحم

 .ءيشلا توفع 0 :"مولعلا سمش" يف هب لوعفم "ءيش"و كرت نعم "يفع' نأ ىلإ ريشي :صاصقلا كرت نأب

 قلطم لوعفم "ءيش" :هلوقف «هافعأ لب هكرت يعم. ءيشلا افع تبثي مل :يرشخمزلا لاقو ءلوطي ىح هتكرت اذإ

 (نيلامكلا ريسفت) .مزال "افع" نأل ؛وضعلا نم ءيش يأ



 ةرقبلا ةروس ١٠ اعلا ءزجلا

 ناب تاليا و وفعلا لإ عا تلا هيخخأ' رك دل ,ةثرولا ضعب نمو هضعب نع

 يأ ٌعاَبْيََف :ربخلاو ؛ةلوصوم وأ ةيطرش أدتبم "نماو نامجإلا ةوحأ عطقي ال لتقلا

 ىلع عابتالا بيترتو «فنع الب ةيدلاب هبلاطي نأب كوردعلاو لتاقلا عابتا اعلا ىلعف

 «صاصقلا بحاولا يناثلاو ؛يعفاشلا يلوق دحأ وهو اعد ا سرا ا كيفي وفعلا

 هيَلِإ ةيدلل ٌآَدأ لتاقلا ىلع َو «َحْجَرو ءيش الف اهمسي ملو افع ولف ؛هنع لدب ةيدلاو

 نم روكذملا مكحلا َكِلذ نيك الو ل الب نسحب ثراولا وهو يفاعلا ىلإ يأ

 مكب ّةَمْحَرَو مكيلع مُر ني ليهست َفيِنَع ةيدلا ىلع هنع وفعلاو «صاصقلا زاوج
 ىلعو را ا لا يم

 لا مقيف نيتملر طقف

 مر بلا ادع رهإَف وفعلا ي كلل كلددع هلتق نأب لتاقلا ملظ ىَدَمَعأنَمَف ةيدلا ىراصنلا

 ميظع ءاقب يأ َه ويس .لتقلاب ايندلا يف وأ رانلاب ةرخألا 2 ملؤم

 ريكدتلا نم دافتسم مظعلا صاصقلا ةمكح وه اذه

 م انيع صاصقلا بحاولا ناك ول ذإ ءامهدحأ بحجاولا نأ ديفي عابتالا بيترتو «مدلا ضعب نع يأ :هضعب نع

 (نيلامكلا ريسفت) .اضيأ لتاقلا اضر طرش لب ءوفعلا قلطم ىلع اهئادأب رمألا بترتي
 .قفرلا دض :ةدشلا :مضلاب فنعلا :فنع الب

 (نيلامكلا ريسفت) .وفعلا زيوحت مث ءنييعتلا ىلع صاصقلا باحيإ يف ةحيرص صوصنلا نأل ؛يناثلا لوقلا يأ :حجرو

 ادحاو مزلي مل يأ :متحي لو .صقنلا :سخبلاو ,ىرحأ دعب ةرم هب دعولاو «عفدلا يف ريخخأتلا :لطملا :خلإ لطم الب

 شرألا وأ وفعلا مهيلع ضرف :ليقو ءصاصقلا نود طقف :ةيدلا (نيلامكلا ريسفت) .ةيدلاو صاصقلا نم يأ امهنم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيدلا ذحأو وفعلا يأ ءصاصقلا نود

 (نيلامكلا ريسفت) ".ةيدلا ذحنأ دعب لتق ادحأ يفاعأ ال" 0 يبأ ثيدح فو :لمقلاب

 لانت ال ؛عيدب هجو ىلع مكحلا نساحم نايب "ةايح صاصقلا يف مكلو" :"دوعسلا يبأ" يف :إ صاصقلا يف مكلو

 سنجلا اذه يف نأ ىلع لديل ؛ةايحلا ركنو - ةايحلا وهو - هدضل الحم - صاصقلا وهو - ءيشلا لعج ثيح هتياغ

 يفف «مهنيب ةنتفلا رشتنتف «دحاولاب ةعامجلا نولتقي اوناك مهنأل ؛كلذو ,فصولا هغلبي ال اميظع ةايحلا نم اعون

 لب «لتقلا وه يذلا صاصقلاب صتخم ريغ مكحلا اذهو :"نزاخلا" ةرابعو .هلك اذه نم ةمالس صاصقلا عرش

 ءاقبل اببس ريصيف ءحرجي مل حرج حرح اذإ هنأ ملع اذإ حراجلا نأل ؛كلذ ريغو جاجشلاو حورجلا عيمج هيف لدي

 (لمجلا ةيشاح) .حراجلا نم صتقيف «توملا ىلإ ةحارحلا تضفأ امبرو ؛حورحمباو حراجلا



 ةرقبلا ةروس ١؟.ه ياثلا ءزمللا

 نمو .هسفن ايحأف ير لتقي هنأ ملع اذإ لتاقلا نأل ؛لوقعلا يوذ بَبْلأْلا ىلوأتي
 هريغ لتق نع عنتم

 اَذِإ ٌمُكَيَلَع ضرف بيك .دّوقلا ةفاخم لتقلا ع2) َنوَقّكَت وْقَتَت ْمُكَلَعَل 0 هلتق دارأ

 قلعتمو ' 'ّبِتك"ب عوفرم دي ةيفولا هلام [ اَريَح َكَرَت نإ هبابسأ ي أ ُْتَوَمْلآ ُمُكَدَحْأَرَصَح
 لصقل اهلعف ريكذت ظ

 "نإ" باوجو يظر رش تناك نإ امياوح ىلع لادو «ةيفرظ تناك نإ "اذإ“ب

 ثلفلا يلع ديزي ال نأب لدعلاب ٍوُرَعَمْلِب َنييَرَفَألآَو ِنْيَدِلَولِل صويلف يأ «ضفوذحم

 ةايح ببس صاصقلا ناكو .دوقلا نم وه ملسو «لتقلا نم هريغ ملس هريغ لتق نع عدترا اذإ يأ :لإ هسفن ايحأف

 هب راشأ :عرشف .هلتق دارأ نم ايحأو يأ :دارأ نمو ."كرادملا"و "فاشكلا" نم . مكل عرش اذه لحألف «نيسفن

 .ردقملا اذهبي قلعتم لإ "مكلعل" هلوق نأ ىلإو ءصاصقلا ةيعورشم دارملا نأ ىلإ :نيرمأ ىلإ
 حراشلا هيلإ راشأ امك فاضم فذح ىلع مالكلاف ءفوخملا ضرملاك هتارامأ هيلع ترهظ يأ :خلإ رضح اذإ

 :هلوق يف نآرقلا لامعتسا ف عياشلا وهو .؛يرهزلا بهذ هيلإو ءاريثك وأ اليلق يأ :الام (لمجلا ةيشاح) .خلإ

 4ديِدَسَل رْيَخْلا ٌبْحِل ُهَنِإَوإَ) (5١١:ةرقبلا) ريح نم مُتقفْنَأ اَمإ» (101:ةرقبلا) (ِرْيَخ ْنِم اوقفت امو
 ةئامعبس هلو يصوي نأ دارأ هل ىلوم نأ :هد#د يلع نع ةبيش يبأ نبا ىور امل ؛اريثك الام :ليقو (8:تايداعلا)

 اريثك الايع كرت نميف ام ةشئاع نعو «ريثكلا لاملا وه ريخلاو "اريح كرت نإ" :ىلاعت هللا لاق دقو .هعنمف مهرد

 (نيلامكلا ريسفت) .لاوحألاو صاخشألاب فلتخت هنأ رهظف ءاريثك لاملا اذه سيل :فالآ ةثالث كرتو

 مكيلع بتك يأ «طرشلا ئععم ةنمضتم ريغ ةضحم يأ "ةيفرظ تناك نإ" :هلوقو ءاهيف لماعلا :"اذإ)ب قلعتمو

 نوكيف «طرشلا ئععم ةنمضتم ةيفرظ يأ "ةيطرش تناك نإ" :هلوقو .هل توملا روضح تقو مكدحأ يصوي نأ
 مالب نورقم عراضم امهيف فوذحملا ريدقتو «ةيصولا ظفل هيلع لد .فوذحم لك باوجو «ناطرش عمتجا دق

 :ةثالث رومأب "ةيصولا" نع حراشلا ربخأ دف ؛"نإ'" باوجحو "اذإ" باوج نم لكل نايب "صويلف" :هلوقف «رمألا
 باوحج ىلعو «ةيطرش تناك نإ امياوج ىلع اهتلالدو ؛ةيطرش نكت مل نإ "اذإ" ف اهلمعو ,”بتك"ب عفرلا
 (نيلامكلا ريسفت) .صويلف توملا مكدحأ رضح اذإ ريدقتلاو :ةيطرش (لمجلا ةيشاح) . "نإ
 نايبل ؛هلعافو "بتك" نيب ةضرتعم نيطرشلا عومجم :صويلف ."نإ" باوج ىلع لادو يأ رجلاب :نإ باوجو

 .لدعلا وهو «ةداع مولعملا :فورعملا نئيعم نإف فت نايب :لدعلاب (نيلامكلا ريسفت) .ءاصيإلا ةيفيك

 (نيلامكلا ريسفن)



 ةرقبلا ةروس ١5 يباثلا ءرجلا

 اذهو هللا ع2 َنيِقَتُمْلا لع هلبق ةلمجلا نومضمل دكؤم ردصم اَفَح ينغلا لضفي الو

 يأ ءُهَلَّدَب ْنَمَف .يذمرتلا هاور "ثراول ةيصو ال" ثيدحبو «ثاريملا ةيآب خوسنم

 ىَلَع لدبملا ءاصيإلا يأ ءُهْمْنِإ آَمْنِإَف هملع ءُهَعِمس اًمَدَعَب يصوو دهاش نم ءاصيإلا
 5 + ريدم جب 5 5 نا ل لا ل

 © ْمِلَع يصولملا لوقل عييس هللا نإ رمضملا ماقم رهاظلا ةماقإ هيف ءهنول دبي نيِذلا

 0 افَتَج القثمو اففخم ص وُم نِمَفاَح َنَمَف .هيلع زاجمف «يصولا لعفب

 ال هنإف "مكيلع بتك" :يهو :هلبق ةلمجلا نومضمل .برقألا ىلع ثراولا ريغلا بيرقلا الو «ريقفلا ىلع يأ :ينغلا
 وأ «"اقح"ب قلعتم "نيقتملا ىلع" نأل ؛وحنلا هابأي اذه :نايح وبأ لاق ءكل اقح كلذ قح يأ هريغ هل لمتحم

 ءادكؤم نوكي الف «ةفصلا وأ لومعملب صصختي اضيأو «لمعي ال دكؤملا ردصملا نأل ؛ادكؤم نوكي الف ءهل ةفص

 مكح اهمكحف «ةوالتلا ال مكحلا يأ :خوسنم اذه (نيلامكلا ريسفت) .ةفص ريغ ردقع. قلعتي هنأب بيحأو

 ١ ١( :ءاسنلا) نينا ظَح ُلْغِم ركَذلِلْمُكِد الو يفد ْمُكيِص ويل :ىلاعت هلوق يأ "ثاريملا ةيآب" :هلوقو «نآرقلا

 دلولل لاملا ناك":لاق امّذسابع نبا نع يراخبلل ام هديفي مك ِدالْؤَ يف هَل مكيِص ويل :نعي :ثاريملا ةيآب

 ىور اذكهو «"نييثنألا ظح لثم ركذلل لجو زع لعجو «بحأ ام كلذ نم هللا خسنف «نيدلاولل ةيصولاو
 نأل ؛هضراعي ال ةيآلا نأب بقعتو «"ثاريملا ةيآب ةحوسنم ةيصولا ةيآ نأ" :ةداتقو ةمركعو نسحلا نع يمرادلا

 هحوي دقو مث «ةيصولاب ةتباثلا قوقحلا يفني ال وهو «ةيصولا دعب ةردقم ام اهنم ةكرتلا نم ةثئرولل نأ :ةيآلا دافم

 ماهس ىلع هرصقو ثاريملا ةيآ يف هسفنب ىلوت مث «ةيصولا ةيآب الوأ دابعلا ىلإ ةيصولا ضوف ىلاعت هنأب خسنلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ةلاكولا مكح هب يهتني «هسفنب ىلوت مث ,هدبع قاتعإب هريغ لكو نمك ةيصولا كلت مكح ىهتناف «ةمولعم
 فو «عادولا ةجح ةبطخ يف كلذ لوقي هو هتعمس :لاق ةمامأ يبأ نع دواد وبأو نسح لاقو :يدذمرتلا هاور

 نع بيعش نب ورمعو رباح نعو «هحام نبا دنع سنأ نعو ؛يئاسنلاو يذمرتلا دنع ةحراخن نب رمع نع بابلا
 رتاوتملا ةوق يف هنأ :"فشكلا" بحاص نعو ؛«رتاوتم نتملا اذه نإ :يعفاشلا لاق «نيطق رادلا دنع هدح نع هيبأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ريمضلا ريكذت حصيل ؛ءاصيإلاب ةيصولل وأ :ءاصيإلا .لمعلا روهظ ثيح نم

 عجرم دحتي يك «نعملا بناحل ةياعرو ظفللا بناحب ةياعر ءاصيإلا ريمضلا عجرم لعج :لدبملا ءاصيإلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ليدبتلا ىلع هعوجر ىئعملا بسحب رهاظلاف الإو لدبملاب هديبقت بجي ذئنيحو ءرئامضلا

 :ةغللا يف فنجلا :افنج (نيلامكلا ريسفت) .ركب يبأو يئاسكلاو ةزمحل ليقثلا نمو رثكألل ءاصيإلا نم :صوم
 (نيلامكلا ريسفت) .دصقلاب نوكي امنِإ هنإف «هلباقم ةنيرقب أطح ليملا انهه هب ديرأ ءاقلطم ليملا



 ةرقبلا ةروس .١ ياثلا ءزجلا

 وول كاا

 هللا َّنِإ كلذ يف هيلع َمْن | لق لدعلاب رمألاب هل ىصوملاو يصوملا نيب ب َحلْصأَ

 ىلع بيك امك مم ُماَيِصلا ْمَكِيَلَع ضرف بيك أوما 0 اَهْبَأَي جو ٌثيِح عا وضع

 يلا ةوهشلا رسكي هنإف «يصاعملا © َنوُقكَت مُكلَع ممألا نم جكلَبَف نم يذل

 وأ «لئالق يأ ٍمسَدوُدَعَم ًاردقم "اوموص" ب وأ مايصلاب بِصْن اًماّيَأ .اهؤدبم يه

 نَمَف نيفلكملا ىلع ًاليهست_هللقو قأيس امك ناضمر يهو مولعم ددعب تاتقؤم
 يا

 موصلا هدهجأو ءرصقلا رفس ارفاسم يأٍرَفَس ْلَع وأ اًضيِرَت هدوهش نيح مكن تراك
 تريلا َلَعَو هلدب 500 رطفأ ام ددع هيلعف ٌةَّدِعَف رطفأف «نيلاحلا يف

 اوناكو «طقف ءاينغألل ىصوأ نأب :خلإ ينغ صيصخت وأ (نيلامكلا ريسفت) ."افنج" :هلوقب قلعتم ءابلا :ةدايزلاب

 (يدمحألا ريسفتلا) .نيبرقألاو نيدلاولا نومرحيو «ةعمسلاو ءايرلاب بناجأللو «ءاينغألل مهلاومأب نوصوي

 ىلع ثراولا ريغلا بيرقلا ليضفتك كلذ ريغب نوكي لب «نيروكذملا نيعونلا يف رصحني ال ليملا نأ ىلإ ريشي :الثم
 ىلع ديزي ال نأب ءاصيإلا يف لدعلاب يصوملا رمأي يأ "حلصأ"ب قلعتم :رمألاب (نيلامكلا ريسفت) .برقألا

 (نيلامكلا ريسفت) .ثلثلا
 امه رمع نبا نع متاح يبأ نبا ىور «مايألا ددع يف مهموصك مكموص ىعملاو ؛مكلبق نمل نايب :مهألا نم
 عقاو هيبشتلاف «هردقو هتقو نود مايصلا قلطم دارملا وأ "مكلبق نم ممألا ىلع هللا هبتك ناضمر مايص" :اعوفرم

 لاق تكلا ريسفت) .ءاروشاع 8+ ىسوم موق ىلعو ؛ضيبلا مايأ لتلع مدآ ىلع بتكف ءموصلا سفن ىلع
 .ةبوعص عون موصلا يف نأل ؛انلبق نم. يلستلاو ءرمألا يف ديكأتلا هيبشتلا ركذ ةمكحو :يواصلا

 لاحو ضرملا لاح يأ :نيلاحلا يف (نيلامكلا ريسفت) .نزوي ريثكلاو ادع دعي لاملا نم ليلقلا نإف :لئالق

 ريسفتلا" فو (لمحلا ةيشاح) خلِإ قلطم حيبم وهف .ةقشملا هيف طرتشي ال ذإ ؛رفسلل ةبسنلاب رظن هيفو «رفسلا
 ءرفاسم لكل قاب ةصخرلا مكح نكلو «ةفاسملا عطق ةقشم ةرثك ببسب راطفإلا هل صحر امنإو :"يدمحألا

 .ال وأ ةلعلا هيف دحو ءاوس

 مهريخ «نوميقملا ءاحصألا هنوقيطي نيذلاب دارملا نأ :امهدحأ «نالوق هيف نيرسفملا رثكأ دنع نأ ملعاو :خلإ نيذلا ىلعو

 مث ءاودوعتي مل اوناك 3 ؛مهيلع قشي الثل ؛اودفيو اورطفي نأ نيبو ءاوموصي نأ ني :نيرمألا نيب مالسإلا ءادتبا يف
 - افوذحم "ال" نوكي نأ :امهيناثو .(185:ةرقبلا) (ةْمصَِرْهّشل كَم َدهَس ْنَمَهإ :هلوقب ةعيزعلا تلزنو ريختلا خسن



 ةرقبلا ةروس 6. يناثلا ءرجلا
 ديص

 هلكأي ام ردق يأ ٍنيكَسِم ُماَعط يه ٌةَيَدِف هؤرب ىحري ال ضرم وأ ربكل .ُهَتوقِمِطُي ال

 يهو "ةيدف" فاض م قو ؛موي لكل دلبلا توق بلاغ نم كم وهو (هموي يف
 عفانو رم

 ةيدفلاو موصلا نيب مالسإلا ردص يف نيريخم اوناكو «ةردقم ريغ "ال" :ليقو «نايبلل

 :اهكط سابع نبا لاق ةْمْضيلَفرْهَشلا مكن َدهَش ْنَمَفل :هلوقب موصلا نييعتب خسن مث
 نَمَف امهقح يف خسن الب ةيقاب اهنإف ؛"دلولا ىلع ًافوح اترطفأ اذإ عضرملاو لماحلا الإ"

 5 كري عوطتلا يأ َوُهَف ةيدفلا ف روكذللا ردقلا ىلع ةدايزلاب اًريَخ ٌعّوَطَت

 ريخخ هنأ ََ هرم ق1 ةيدفلاو راطفإلا نم م هريخخو «أدتبم أوُموُصَت

 ىلإ ظوفحملا حوللا نم نقلا هيف لزنأ لأ َناَصَمَر ري .مايألا كلت هولعفاف ءمكل
0 

 هوت ماو ام فانا حاحا قلاع قل هدا ل دم طيب سس جت ردقلا ةليل ُق ايندلا ءامسلا

 ١75(( :ءاسنلا) «اولِضَت نأكل هنأ ب 9» :ىلاعت هلوق ف امك ءاحصفلا لامعتسا نم ريثك يف عقاو وهو -

 خيشلا قح يف ةيآلا ناكف ءاضيأ صفح هب أرق دقو "نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي ال نيذلا ىلعو" :نيعملا ناكو

 .هبهذم وه ام ىلع يعفاشلا دنع اضيأ عضرملا و لماحلا قح يفو «ينافلا

 هتقاط تلاز اذإ نالف قاطأ نم قيطي :خيشلا ريسفت يف لاق :هنوقيطي .كلذك صفح ةءارقل "ال" رمضأ :ال

 .ربكلا لاح يف اوزجع مث ؛بابشلا لاح يف هيلع اوردق نيذلا مهو ءموصلا ىلع نوردقي ال يأ بلسلل ةزمهلاو
 «ةقاطإلا نم "هنوقيطي" :ىلاعت هلوق نأ :ةمئألا سمه نع القان يدمحألا ريسفتلا يف ام هديؤيو (نايبلا حور)

 وأ رب نم عاص فصنو يعفاشلاو كلام دنع يأ :دم .ةقاطلا مهلازأ نيذلا يأ بلسلل هيف ةزمهلاو «قاطأ هيضامو

 .هريغو يرشخمزلا بهذ هيلإو «ةردقم ريغ ال ظفل يأ :خلإ ليقو .كني ةفينح يبأ دنع هريغ نم عاص
 (نيلامكلا ريسفت) .روهمحلا لوق وهو «ةخوسنم اهنأ هل» عوكألا نب ةملسو رمع نبا نع يراخبلا ىور :حلإ خسن مت
 عضوم دهشي نونحلاو يبصلا نم دحاو لك نأل ؛حيحصلا غلابلا لقاعلا دهاشلاب دارملاو «هيف مصيلف يأ :همصيلف

 ضرألا ىلإ ةروس ةروس ةيآ ةيأ امحب امحب لزن مث :خإ حوللا نم .موصلا امهيلع بحي ال هنأ عم رهشلا يف ةماقإلا

 ةليل دوجوو «هيف نآرقلا لوزن :نيتيزم ناضمر ىوح دقف يأ :ردقلا ةليل (يدمحألا ريسفت) .جئاوحلا بسحب
 ليئربج نأ :لصاحلاو .(7:ناحدلا) هُيِتَكَراَبُم ٍةَليَل يف ُهاَنْلَرْن نإ :ىلاعت هلوقب ةينعملا يه ردقلا ةليلو «هب ردقلا

 - «بيترتلا اذه ىلع فحصلا يف هتبتكو ةرفسلل هالمأف ايندلا ءامسلا ىلإ هب لزنو «ظوفحم ا حوللا نم هاقلت



 ةرقبلا ةروس ١ يباعلا ءزجلا

 يدهي ام ىَدُهْلَأَنِّي تاحضاو تايآ ٍوَسَنَيَيَوساَنلِل ةلالضلا نم ًايداه لاح ىٌّدُه

 رضح َدِبّتب نَمَف لطابلاو قحلا نيب قرفي ام ناَقَرْفَلَأ نم َو م نم قحلا ىلإ

 ليو دنت عا رمال نت نيف راق لع زاهر اك كر ظطشا دبا كي
 ُمُكب ُديِرُي اَلَوَرْسْبْلا مكب هللا ُديرُي ' دهش نم" ميمعتب هخسن مهوتي الئل ؟؛هرركو

 اضيأ ةلعلا نيعم يف كلذ نوكلو ءرفسلاو ضرملا يف رطفلا مكل حابأ اذلو َرَسْعْل

 ةوض'ةذع يأ "هذيل ديدشتلإو بفيفختتلاب أوُلِمَكُمِلَو هيلع فطع موصلاب رمألل

 تا هيد لاه مكنت ١ 4 َدَه ام '_ْإَع اهامكإ دنع َهّللآ أوُريكَتِلَو ناضمر

 .كلذ ىلع هللا متجر تروُركْمَت

 .عئاقولا بسح ىلع اقرفم ةنس نيرشعو ثالث يف لي يبلا ىلع هب لزن مث ءايندلا ءامس يف ةزعلا تيب اهرقمو -
 رورججاو راجلا "ناقرفلاو ىدحلا نم" :هلوقو (دوعسلا يبأ ريسفت) .نآرقلا نم نالاح :خلإ ىده (يواصلا ةيشاح)
 هللا ىده ةلمج نم وه تانيبو ىده نآرقلا نوك نإ يأ ,فوذحم بصنلا هلحمف «"تانيبو ىده" :هلوقل ةفص

 نوكل يأ كلذ نوكلو ؛حيحصلاو ضيرملاو رفاسملاو ميقملل يأ ميمعتب :دهش نم (لمحللا ةيشاح) .هتانيبو
 (نيلامكلا ريسفت) .صخرتلل ةلع هنأ امك موصلاب رمألل ةلعلا نيعم 2 "رسيلا مكب هللا ديري" :هلوق

 زاوج امهو لإ "اضيرم ناك نمو" :هلوق امهيلع لد «نيردقم نيرمأل ليلعت نيعملا يف اذه :خلإ هللا ديرب
 :هلوق نإف ءخارت وأ ةردابم وأ قيرفت وأ «عباتت صوص هيف بجوي مل ثيح ءءاضقلا ف ةعسوتلاو ءامهراطفإ
 حابأ اذلو" :هلوقب لوألل راشأف ,حراشلا مالك ريرقت نم دافتسم اذهو .هلك اذهب قداص "رحخأ مايأ نم ةدعف"

 (نيلامجلا ريسفت) ."حلإ كلذ نوكلو" :هلوقب يناثللو ؛"خلا
 لالفلا نم ناضمر موص نم ةدعلا اولمكتلو لإ ةدعلا لامكإلو رسيلل ةدارإ موصلاب دهاشلا رمأ نعي :اولمكتلو
 ضيرملاو رفاسملل اباطحخ ناك اذإ هئاضق ةدع اولمكت وأ ؛موصلا هيلع نم لكل اباطخ ناك اذإ ةلماك لالهلا ىلإ
 (يدمحألا ريسفتلا) .ةصاخ

 ةلع "هللا اوربكتلو" :هلوق ناكو هللا ىلع ءانثلا ريبكتلاب دارملا ناك ءءاضقلاب اهامكإ دارملا ناك نإ :اهامكإ دنع
 :هلوقل ةلع اذه ناكو «ديعلا ريبكت ريبكتلاب دارملا ناك ءادألا لاح اهلامكإ دارملا ناك نإو ءءاضقلاب رمألل ةثلاث

 هللا اوربكتل :ليق هنأك ءدمحلا نيعم هنمضتل ؛"ىلع" ب ريبكتلا يدعو (لمجلا ةيشاح) .لمأت ."خلإ دهش نمف"
 (كرادملا ريسفت) .هيلإ مكاده ام ىلع نيدماح هومظعتل يأ



 ةرقبلا ةروس ١٠١6 ْ ئاثلا ءزجلا

 ىِاَبِع َكَلأَس اذ و يابا رب را ووباول يدير ا اا

 ام هتلاناب ( ِناَعَد اَذِإ عادلآ َةَوَعَدُبيِحَأ كلذب مهربخأف :يملعب مهنم بيرق نِإَف ىنَع
 هلوؤسم ءاطعإب بيحأ

 َتروُدْشَرَي َمُهّلَعَل يناميإلا ىلع اوعيدي ْأوُمِمْؤيَلَو ةعاطلاب يئاعد ىل اوُبيِحَتْسَيلف لأس
 يعاطب وعد اديبحا 1

 م ا ا ءاضفإلا ىنعمب ٌتفَكلآِم ءمابفلا زبن كل نجا .نودتهي ©

 ءظفحلاو ملعلا برقلا نم دارملا لب «ناكملاو ةهجلاب برقلا برقلا اذه نم دارملا سيل هنأ ىلإ هب راشأ :يملعب

 هللا برق نإ :نولوقيف «قيقحتلا اذه ريغ رخآ كلسم ماقملا اذه يف ماركلا ةيفوصللو «نيرسفملا روهمج هيلعو
 برق نأ مامإلا راتخم نأ قيفوتلا ماقم يف قيقحتلاف :"ربكألا هقف حرش" يفو «يناكمب سيلو «قح هدابع عم ىلاعت

 لغشي الو «قح هدارم نأ ديفيف ؛خلإ فشك الب تتبثو «فيك الب تفصو قحلا نم قلخلا برقو «قلخلا نم قحلا

 هيلع بترتي ال هنإف «كلذ ريدقت نم دب الو «بيرق ينإ :محل لقف يأ :مهربخأف .رحآ عضوم ليصفتللو «هتيفيكو هنايبب

 (نيلامكلا ريسفت) .ابيرق هنوكب رابخإلا
 «ةقلطم ةيآلا هذه نإ :تلق «باجي الف عرضتلاو تاوعدلا يف غلابي دق يعادلا ىرن انإ :تلق نإف :لأس ام هتلانإب

 .(١4:ماعنألا) (َءاَش ْنِإ ِهْيلِإ َنوُعْدَت ام ُتفِشكَيِف َنوُعدَت ُهاّيِإ لب :ىلاعت هلوق وهو ءديقملا ىلع لمحي قلطملاو
 ءاعدلل اضيأو «هل اريخ ةباحإلا تناك وأ ءءاضقلا قفاو اذإ وأ ء«تئش نإ يناعد اذإ عادلا ةوعد بيحأ :ىيعملاف

 ةباجتسا نأل وأ (نايبلا حور) .ةباحإلا لهأ نم ناك اهلمكتسا نمف «ةباحإلا بابسأ يهو «بادآو طئارش

 عفرب نوكي دقو ءهضوع ايندلا يف هيلع تناك ةيلب درب نوكي دقو «هنيعب ءاعدلا كلذ لوبقب نوكي دق ءاعدلا

 .حيحصلا ربخلا يف ءاح امك ؛هضوع ةرخآلا يف ةحردلا

 نأ ىلع لدي نامبإلا ىلع اهميدقتو (لمجلا ةيشاح) .يرماوأ اولثتميلف يأ ةعاطلاب مهل يرمأ يأ :ةعاطلاب يئاعد

 (نايبلا حور) .تادابعلاو تاعاطلا مدقتب الإ هتوقو ناميإلا رون ىلإ لصي ال دبعلا

 نوكي ال هنإف «رخآلا نع نغم امهدحأو «ناميإلاو ةباجتسالا نيب عمج فيك :مهوتي امع باوحلا ىلإ ةراشإ :نامبإلا ىلع
 ؛ماعلا دعب صاخلا ركذ ليبق نم هنإ :لاقي دقو ؟ابيجتسم نوكي ال نم انمؤم الو ءانمؤم نوكي ال نم ىلاعت هل ابيجتسم

 (نيلامكلا ريسفت) .هفرشو هلضف ىلع هيبنتلل

 يذلا مالكلا لصألا يف وهو «"يف"ب وأ "ءابلا"ب ىدعتي وهف الإو "ىلإ"ب هادعف ءءاضفإلا نعم هنمض :ثفرلا
 .هركذ حابقتسال ؛ةيانكلا ليبس ىلع عامجلا هنم ديرأو قلطأف ؛عامجلا دنع عقاولا هركذ حبقتسي

 ءاضفإ انه هب دارملا لب ءانه ادارم سيلو «لئاح ءيشلا نيبو كنيب نوكي ال نأ :لصألا يف وه : كلل

 ."مكئاسن ىلإ ءاضفإلا نعم" :رسفملا لاق اذلو «عامجلاب 8



 ةرقبلا ةروس 1.5 يناثلا ءرجلا

 لكألا ميرحتو ؛هعرحت نم مالسإلا ردص يف ناك امل ًاخسن لزن «عامجلاب َمُكَيآَسن نإ
 جايتحا وأ ءامهقناعت نع ةيانك نمل ُساَبِل ْمّتنَأَو َمُكَل ُساَبِل نه ءاشعلا دعب برشلاو

 عامجلاب مكس 00 لا هبحاص ىلإ امهنم لك
 لبق نكي بانك كلك يبلا 7 د «هريغو هو رمل عقو مايصلا ةليل

 اَم اوبلطا ْاوَُتَبَو نهوعماج َنَموُرِشَب مكل لحأ اذإ َنَعَْف عك افَعَو مكتبوت
 رف < ض

 1112117 اوُيَرْشاَو أوو دلرلا نس ةوذت وأ «عامجلا نم هحابأ يأ كَل هَل هللا بتبك

 ماعطلا مهيلع مرح ءاشعلا اولص اذإ دلي هدهع ىلع اوناك : سابع نبا نع دواد وبأ ىور :ءاشعلا دعب
 دييقتلا نوكي نأ لمتحي :ظفاحلا لاق ؛مونلاب اديقم عنملا نوك :هدو ءاربلا نع "يراخبلا" يو ءءاسنلاو بارشلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ابلاغ مونلا ةنظم اهدعب ام نوكل ؛ءاشعلا ةالص ركذو «مونلاب وه امنإ ةقيقحلاب

 .رثكأو قبسأ ةحوزلا عم هقناعتو جوزلا ةسبالم نأل ؛ىرخألا ىلع هذه مدق :خلإ سابل نه

 ىلع لمتشملا سابللاب مضلاو قانعلا يف هبحاص ىلع هلامتشال ؛نيجوزلا نم دحاو لك هبش هنأ عي :خلإ نع ةيانك

 (يحركلا نع لمجلا) .نهتسبالم ةدشو نهانتجا ةبوعصل ليثمت هنأ :هلصاحو «فاحللاو شارفلاك يأ هسبال

 يف ريخ ال" :لاق لو هنأ :ثيدحلا يفو «سابللا ىلإ جاتحي امك روجفلا نم هعنم يف يأ :خلإ امهنم لك جايتحا
 اميثل نوكأ نأ بحأ الو ءابولغم ايرك نوكأ نأ بحأف «ميثل نهبلغيو ارك نبلغي «نهنع ربص الو ءاسنلا

 (لمجلا ةيشاحإ ".ابلاغ

 حبصأ امل مث ذئنيح هلهأ عقاوف «ةبيط ةحئار هلهأب دجو ؛ءاشعلا ىلص نأ دعب هنأ :هلصاحو :ءد#د رمعل كلذ عقو

 اولاقف ةعامج ماقف «نيم عقو ام كيلإو هللا ىلإ رذتعأ نإ هللا لوسر اي :لاقف ءربخلا هربخأو قلك هللا لوسر ءاج
 .ةنسلاب عقاولا ميرحتلل احسن ةيآلا تلزنف هو رمع لاق ام لثم

 اليزنت بيرقلا لبقتسملا ىلعو ءكنم بيرقلا يضاملا ىلع عقي دقو «هيف تنأ يذلا تقولا ةقيقح نآلا :نآلاف

 نع هب نيك «ةرشبلاب ةرشبلا قاصلإ ةرشابماو :نهورشاب (لمحلا ةيشاح) .انه دارملا وهو رضاحلا ةلزنم بيرقلل .
 قلخ نم ةمكحلا هنإف «دلولا هضرغ نوكي نأ يغبني رشابملا نأ :ئعملاو :دلولا نم (يواضيبلا ريسفت) .عامجلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ءطولا ءاضق ال حاكنلا عرشو ةوهشلا

 عحجر ءاسملا ءاج نيحف ءمئاص وهو هل ضرأ يف الماع ناكو سيق نب ةمرص ف تلزن :خلإ اوبرشاو اولكو
 تابف هللا نم افوخ لكأي نأ هركف «ظقيتسا ماعطلا رضح املف «بعتلا نم هانيع هتبلغف ءاماعط دجي ملف هلهأل
 .ةيآلا تلزنف كلذب لي يبنلا ربخأ «قافأ املف ؛هيلع يشغ ىح راهنلا فصتتنا امف ءايواط



 - ةروس 17 ئباثلا ءزججلا
 و 7

 نم ودي مي يلا نم يأ 0 رع وسأل نايبو ءضيألا طيغل ناي ف قداصلا

 نلعل دعيت قو“

 00 م 5و سمشلا بورغب هلوخد ىلإ يأ ليلا ىلإ رجفلا نم

 نمل ّيهن "نوفكاع"ب قلعتم 1 فاكتعالا ةّينب نوميقم َنوُفكَع َرّينَأَو
 نهورشابت الو :هلوقب ال

 هّنلآ دودح ةروكذملا ماكحألا كلت «دوعيو 0 .فكتعم وهو جرخي ناك

 ىرخ -أ ةيآ يف هب ربعملا ' 'اهودتعت ال" نم غلبأ اَهوُبَرْقَت 3 الق اهدنع اوفقيل ؛هدابعل اهذح

 احم متت َتروَقَكَيْمهّلَعَل سائل -هِجَياَم هللا رْيَبُي ركذ ام مكل نّيِي امك َكِلاَذَك

 اعرش مارحلا ٍلِطَبْلاب ضعب لام مكضعب لكأي ال يأ مكَنِيَب مُكَلّوُمَأ اولكأت اّلَو

 م م يأ آَهب اوقلت اوُلَدَت الو بصغلاو ةقرسلاك

 ضيبألا طيخلا نايب نأل :ليللا نم (نيلامكلا ريسفت) .ناضمر يف مونلا دعب اهنع نيعونمم متنك نأ دعب يأ :ليللا
 ركذل ةراعتسا ال هيبشت مالكلاو :ضايبلا نم (نيلامكلا ريسفت) .ليللا يه دوسألا نأ ىلع لدي "رجفلا نم" :هلوقب

 ةبانحلا نأ ىلعو «رجفلا ىلإ لسغلا ريخأت زاوج ىلع ليلد حبصلا ىلإ ةرشابملا زيوحت فو :اولاق .هيف هيبشتلا يثرط
 .راهنلا ةين زاوج ىلعو «لاصولا يفن ىلع ليلد "ليللا ىلإ مايصلا اومتأ مث" :هلوق يفو ءموصلا يفانت ال

 .ليللا رخآ ةملظ :ليقو «ليللا ةيقب :ةمجعم نيشو ةدحوملاو ةمجعملا نيغلا حتفب :شبغلا نم (نيلامكلا

 اذإ لحرلا ناك :كاحضلا لاق :جرخي ناك (يواصلا ةيشاح) .ايغملا يف ةلحاد ريغ ةياغلا نأ ىلإ ةراشإ :هلوخد

 فاكتعالا نأ ىلع ليلد دحاسملا مومع يفو «ةيآلا هذه تلزن نيح ءءاش نإ عماح «دجسملا نم جرخف فكتعا

 (نيلامكلا ريسفت) .دجسم نود دجسع. صتخي ال

 ايمن نوكيف «لطابلاو قحلا نيب ةزجاح امنوكل ؛ماكحألا يه يلا هللا دودح نع برقلا نع يمن هنإف :اهوبرقت الف

 .حيرصلا قيرطب لطابلا ىلإ عوقولا نع يه كلذو «يناثلل امزال لوألا نوكل ؛ةيانك لطابلا نع برقلا نع
 لك يمن لب ,مكنود اوبكرا امك عمجلاب عمجلا ةلباقم نم سيل هنأ ىلإ راشأ :خإ لكأي ال يأ (نيلامكلا ريسفت)
 ىلإ ءيشلاب لصوتلل ريعتسا ءءاقستسالل ريبلا يف ولدلا ءاقلإ :اولدت الو (لمجلا ةيشاح) .رخآلا لام لكأ نع

 (نيلامكلا ريسفت) .ءاقلإلا نع ازوحت راصو ؛هل ةلص ءابلا لعجيف ءءيشلا



 ةرقبلا ةروس ٠١م يباثلا ءرجلا

 لوم نْ ةفئاط اًقيِرَق مكاحتلاب اوُنُكأَتِل مالا ىلإ ةوشر لاومألاب وأ ءاهتموكحب
 ماكحلا ىلإ عفرلاب فاضملا فذحب

 ةلهألا نَع دمحم اي ىَدتوُلَعَسي .نولطبم مكنأ 29 َنوُمَلَعَت َرْثنَأَو ِمْنإْلاِب نيسبلتم ساّئلآ

 نوكت الو ؛تدب امك دوعت مث ءارون ئلتمت يح ديزت مث ؛ةقيقد ودبت مل "لاله" عمج
 . اهب نوملعي ٍساَئلِل تاقيم عمج َتِيِقَوَم يه مه لق ؟سمشلاك ةدحاو ةلاح ىلع

 ىلع فطع جَحْلَأَو مهراطفإو مهمايصو مهئاسن ددعو ,مهرجاتمو مهعرز تاقوأ

 1 لأ َسْيَلَو .كلذ فرعي مل ةلاح ىلع ترمتسا ولف «هتقو امب ملعي يأ "سانلا"

 ؛ماكحلا ىلإ لاومألا يف ةموصخلاب اوعرست ال يأ ,عارسإلا :ءاقلإلاو .ءفاضم فذح ىلع ةيآلاف :اهتموكحب

 ىلإ ةراشإ هيف :نيسبلتم .مومذمم سيلف قحلا قيقحتل امي عارسإلا امأو «لطاب قيقحت وأ قح لاطبإ ىلع مكونيعيل
 دنع مهتاوصأ سانلا عفرل ؛هب يمسو :لاله عمج (نيلامكلا ريسفت) ."اولكأت" لعاف نم لاح رورجملاو راجلا نأ

 مث «طيخلاك اقيقر أدبي لالهلا لاب ام :الاقف فذ منغ نب ةبلعثو لبج نب ذاعم لأس امل ."كرادملا" يف امك «هتيؤر

 .هريغو "دوعسلا يبأ" يف امك ةيآلا هذه تلزنف «ءأدب امك دوعي ىح صقني لازي ال مث .ءيوتسي يح ديزي
 مه انغلب :ةيلاعلا يبأ نع ريرج نبا جرخأو ءركذ ام رخآ ىلإ ةقيقد رهظت ةمكح يألو ءضرغ يأل يأ :ودبت مل
 .هتيفيك نع ال كلذ ةمكح نع اولأس مهنأ يف حيرص اذه :لاق «تلزنف ؟ةلهألا تقل مل !هللا لوسر اي :اولاق

 رمأ نم ىلاعت هللا باجأ اذهلف ءاهتمكح نع اولأسي نأ قئاللا ناك :يكاكسلا لاق :خ! لق (نيلامكلا ريسفت)

 هنأ صنو «لاؤسلل قباطم باوجلا نأ :هريغو دوعسلا وبأ هررق يذلا نكل ."يناعملا رصتخم" يف هلقن امك ء«بسانم
 ةمكحلا نأب مهبيجي نأ ميكحلا زيزعلا هللا هرمأف ؛هرمأ لدبتو رمقلا لاح فالتحا يف ةمكحلا نع اكتفع هولأس دق

 .جحلا اميس ال مهتادابع يف سانلل ملاعم نوكت نأ كلذ يف ةرهاظلا

 ةموسقم ةدم :نامزلاو ءرمأل ضورفملا نامزلا وهو ءتقولا نم [.تقولا هب فرعي ام يأ ةلآ ةغيص| :تاقيم عمج

 .اهاهتنم ىلإ اهثدبم نم كلفلا ةكرح دادتما :ةدملاو «لبقتسملاو لاحلاو يضاملا ىلإ

 تاقوأ يأ "مهئاسن ددعو" :هلوقك ؛مهعرز ىلع فوطعم هنإف ءنامز فرظ ال ردصم «رجتم عمج :مهرجاتمو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةدع عمج نيعلا رسكب "مهئاسن ددع"و متراحت

 ربلا نم له :مهلاوس ةروصو ءاضيأ كلذ نع اولأس مهأ :مدقت ام دعب ةيآلا هذه ركذ يف ةمكحلا :ربلا سيلو

 اريخ هلعج نيعتي ءابلا دعب ام نأل ؛انه ربلا عفر نيعتيو ءربلا نم سيل هنأب :هللا ممباجأف ؟اهروهظ نم تويبلا نايتإ

 .مسالا ىلع ال ربخلا ىلع لخدت امنإ ءابلا نإف «"سيل"ل



 ةرقبلا ةروس 1 ياثلا ءزجلا

 ,هنم نولحدت ابقن اهيف اوبقنت نأب مارحإلا يف اَمروُهُظ نِم كوُيْلا أوُتَأَت نأب

 ريلا اذ يأ ميل ّنكدَلَو أرب هنومعزيو «كلذ نولعفي اوناكو «بابلا اوك رتثو نوحرختو

 َهَللآ أوَقَّتآَو هريغك مارحإلا يف ا أ ّنِم توبي أوُنََو هتفلاخم كرتب هللا ل

 حلاصو ةيبيدحلا ماع تيبلا نع لك َدص املو ا

 ياضقلا ةرمعل زهجنو ,مايأ ةيالث ةكم هل اولخيو ا ا دوعي نأ يبعد كلا

 5 يبلا

 ,مارحالاو مرحلا يف يف مهلاتق نوملسملا هركو «مهولتاقيو شيرق تا اولا
 , اودعوام

 الو رافكلا َرُكَتوُلَِقُي َنيِذّلأ هنيد ءالعإل يأ ِهّللآ ليِبَس ىف أوُلَقَو :لزن مارحلا رهشلاو
 امل باوح

 ...ام نيزواجتملا 29 َريِدَتْعُمْلا ُتِحْي ال َهَّللآ | حرِإ لاتقلاب ءادتبالاب بساع ارح

 اوجح اذإ راصنألا تناك :هذ ءاربلا نع يراخبلا ىور :نولعفي اوناكو .ناك ءيش يأ يف بقثلا :بقنلا :ابقن

 «كلذب ريغ هنأكف «هباب لبق نم لخخدف لحر ءاحو ءاهروهظ نم نكل ؛مهتويب باوبأ لبق نم اولخخدي مل اوؤاحو
 دنع مهل ليق هنأك :تلق ؟هلبق امي هلاصتا هحو ام :تلق نإف :ربلا نكلو (نيلامكلا ريسفت) ."ربلا نكلو" تلزنف

 «ةغلاب ةمكح الإ نوكي ال ىلاعت هللا هلعفي ام لك نأ مولعم :اهمامتو اهناصقن يف ةمكحلا نعو ةلهأ نع مهاؤس

 اهفوبسحت متنأو «ءيش يف ربلا نم سيل امن متنأ اهفولعفت ةدحاو يف اورظناو هنع لاؤسلا اوعدف «هدابعل ةحلصمو

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلإ ارمتعم ءاج امل هنع نوكر شملا هعنم ةبعكلا نع يأ :تيبلا نع (فاشكلا ريسفت) .ارب

 هباحصأ عم لي يبلا جرح اذإ ةسداسلا ةنسلا يف رمألا اذه عقوو «ةكم نم بيرق عضوم وهو :ةيبيدحلا ماع

 وأ ءالخإلا نم :اولخيو .ةينآلا ةنسلا يأ "لباقلا ماعلل" :هلوقو دلي هللا لوسر يأ "دوعي نأ" :هلوقو «ةرمعلل

 (نيلامكلا ريسفت) .لباقلا ماعلا يف ةكم دي هل اوغرفي يأ ”دوعي" ىلع فوطعم بوصنم «ةيلختلا
 ةاضاقملا يأ ءءاضقلا اهيلع عقو يلا ةرمعلا ءاضقلا ةرمعب دارملاو ءا جورخلل دعتساو يمت يأ :خلا رهجت

 ةرمعل ءاضق عقو هنأل ؛امب تيمسو :"نيلامكلا" ةرابعو ."لمجلا ةيشاح" نم ؛ ةعباسلا يف تناكو ؛حلصلاو

 مسق اوفي ال نأ نوملسملا فاح يأ :خلإ اوفاخو .حلصلا يعم, ءاضقلاو «حلصلا هيلع عقو هنأل وأ «ةيبيدحلا

 "يراحبلا" يف :خلإ اولتاقو .ةدعقلا يذ يف يأ مارح لا رهشلا يف مرحلا يف مهولتاقيو ءحلصلاو دهعلا ىضتقمب شيرق
 (نيلامكلا ريسفت) ".ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل ؛لتاق نم هللا ليبس يف لتاقملا" :اعوفرم



 ةرقبلا ةروس ١ مه ياثلا رجلا

 مر مراتلوا بح مرالالا :هلوقبو ,"ةءارب" ةيآب خوسنم اذهو مهل دح

 ةئّبِفْلاَو حتفلا ماع كلذ مهي لعف دقو «ةكم نم ي أ مُكوُجرخَأ ثيَح ني مُهوُجِرْخأَو

 اا 0 7 يف مهل ِلَتَقْلآ َنِب مظعأ ُدَسَأ مهنم كرشلا
 هول عتسا :ةحسن يفو لتقل

 ف عقوق نإف دف هي ذ َركوُلِتنقي كح - مرحلا ف يأ ٍماَرْخَأ دجشلا دنع ْمُهوَُِعت
 ١ ق اب مك وؤدب 0

 ٌءاَرَج جارخإلاو لعقلا َكِلاَدك ةثالثلا لاعفألا يف فلأ الب ةءارق يفو «هيف ةهوُُمقاَف
 0000 ياسكلاو ة مخ 0

 .مه © محن مهل ٌروُفَع هللا َنِإَف اوملسأو رفكلا نع أوبن ِنِإَف © َنيِرِفَكْلا
 دبعي ال هدحو هَّنِب ةدابعلا ُنيِدلأ َنوُحَيَو كرش ُدَنَدَف دحجوت َنوُكَت ال َْىَح َمُهوُلِتنََو

 لتقب ءادتعا َنَوّدَع الف اذه ىلع 5 ,مهيلع اودتعت »لف ك دشلا نع أوبن نإف هاوس

 .هيلع ناودع الف «ملاظب سيلف ىهتنا نمو 6 َنيِينَظلَأ ىَلَع الإ هريغ وأ

 (نيلامكلا ريسفت) .(0:ةبوتلا) ْمهوُمُندَجَو ثْيَح َنيِكِر ْشُمْلا اوُئقاَف مولا هسا َحَلَسْلا اِإفإ» :يهو :ةءارب ةيآب

 ريسفت) .مهضعب لتقو مهضعب جرخأف «ناضمر يف ةرجهلا نماث حتفلا ماع جارخإو لتقلا نم روكذملا يأ :كلذ
 نم مظعأ يأ دشأ لعح امنإو ؛ملظلا ىلإ يدؤي ضرألا يف داسف هنأل ؛ةنتف كرشلا يمس :مهنم كرشلا (نيلامكلا

 ىلع عقي مارحلا دجسملا نإف :مارحلا (نزاخلا ريسفت) .كلذك سيل لتقلاو «رانلا يف دولخلا ىلإ يدؤي هنأل ؛لتقلا

 هذهب مهنم ةيادبلا دنع الإ مرحلا هنم صح "مهومتفقث ثيح مهولتقاو" هلوق يف ةنكمألا مومعو :هيف .هلك مرحلا

 مهولتقاو" :هلوقب ةحوسنم ةيآلاو «مرحلا يف ولو لاتقلاب 00 لحي هنأ :ةداتق نعو 000 يف اذك «ةيآلا

 :ىعملاو ."مكولتق نإف ,مكولتقي ىح ءمهولتقت الو" يأ :ةثالثلا لاعفألا (نيلامكلا ريسفت) ".مهومتدجو ثيح
 .اولعف ام لثم مب لعفي ؛مهؤازج كلذ لثم روكذملا ليوأتب :لتقلا (نيلامكلا ريسفت) .مكضعب اولتقي ىح

 ."رفكلا نع" :هلوقب حراشلا هردق «فوذحم ءاهتنالا قلعتم :اوهتنا نإف

 .هل الباقم عقو هنأل ؛كرشلاب ةنتفلا رسف اذهو "هلل" يف ماللا نم ملع صاصتالا اذه :خلإ هدحو

 اومقتنت الف يأ «ةغلابم رمألا ةروص يف ربخ اذه "خلإ ناودع الف" :هلوق .اوملسأو رفكلا نع اوعحر يأ :خلإ اوهتنا نإف

 مهلاتقو مهرفكب رافكلا نم عقاو ناودعلا نأل ؛نوملاظلا الإ هناودع ىلع يزاجي ال :نععملاو «نيملاظلا الإ اولتقت الو

 .هماقم "ناودع الف" ميقأ ءفوذحم ءازجلا نأ نيعي :اودتعت الف (يواصلا ةيشاح) .مهل مهلاتقب نيملسملا نم ال ؛نيملسملل

 (نيلامكلا ريسفت) ."ناودع الف" :ىلاعت هلوق ءازجلا ىلع يأ :اذه ىلع (نيلامكلا ريسفت)



 ةرقبلا ةروس ١,5 يباثلا ءرجلا

 در اس ْش مهولتقاف هيف مكولتاق امكف : مار ريشلاب لباقم مرح ا م ُماَرَخأ ربشلا

 صتقي يأ ٌصاَصِق همارتحا بجي ام "ةمرح" عمج َتَمَرُخآَو كلذ نيملسملا ماظعتسال

 مارحلا رهشلا وأ مارحإلا وأ ءمرحلا يف لاتقلاب ْمُكَمَلَع ىَدَمْعَأ نَمَف تكهتنا اذإ اهلثع

 يف هب لّباقملاب اههبشل ءادتعا هتلباقم يمس َمُكَيَلَع ئَدَتَعَأ ام ٍلثمِ ِهّيَلَع ْأوُدَتَعأَف

 : َنيِقَكْمْلا ْعَم هلآ نأ اَوُمَلَعََو ءادتعالا كرتو راصتتنالا يف َهّآ اوَقّناَو ةروصلا
 يأ دكيِدَيَأب أوُقلُت اَلَو هريغو داهجلاب هتعاط ِهّللآ ليبَس ىف أوُقِفَنَأَو .رصنلاو نوعلاب
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 :ليقو ءامل اميظعت اهيف لاتقلا مهيلع قشي ناك هنأل ؟نيملسملل ةنينأمط ةدايز اضيأ لزن اذه :خلإ مارحلا رهشلا

 :دمحم معزيو ءاميلق ةمظعم مرحلاو مرحلا رهشألا نإ :مهوق يف نيضرتعملا «نيقفانملاو رافكلا ىلع ادر تلزن امهإ
 يذلا يأ "مارحلا رهشلا" :هلوقب مهيلع هللا درف «مرحلاو مارحلا رهشلا ةمرح كهتني وهو «لدعلاب مكحي هنأ

 ىمسي الو ؛مكؤاهفس انلتاقو ءلوحدلاو ةرمعلا نع هيف انومتددص يذلا يأ مارحلا رهشلا ةلباقم يف هيف مكلتاقن
 (يواصلا ةيشاح) .هلك كلذ عفدنا هللا رمأب ناك امل هنأل ؛مرحلل ميظعت مدع الو ءاكاهتتا

 .ةدعقلا اذ ناكو مارحلا رهشلا يف يأ :مهولتقاف (نيلامكلا ريسفت) .ةراجحلاو ماهسلاب يمرلاب ةيييدحلا ماع :مكولتاق

 (يواصلا ةيشاح) .هنم هل صتقيف ؛هتمرح تطقس رخآ ةمرحل دحأ نم كاهتنا لصح يم يأ :تامرحجلاو

 انه ناك امل :خ! هتلباقم يع .لحي ال امم اهوانت :ةمرحلا كاهتنا :"حارصلا" يف «ةمرحلا تضقتنا يأ :تكهتنا

 هولباقف :لاقي نأ يغبني لب «" اودتعاف" :هلوق حصي فيكف «ءادتعا نوكي ال ءادتعالا ءازج نإ :لاقي نأ ةنظم

 (نمحرلا دبع دمحم) .ةيروصلا ةهياشملاو ةلكاشملل ءادتعالاب ةلباقملا ةيمست نأب عفدف «هوزاحو

 هل صخري مل امم راصتنالا يف هكرت يأ :ءادتعالا كرتو (نيلامكلا ريسفت) .ةقيقح ءادتعا نكي مل نإو :ةروصلا

 ةلصك هريغو داهجلا ءاوس «هيضارمو هتعاط يف مكلاومأو مكسفنأ اولذبا يأ :اوقفنأو (نيلامكلا ريسفت).هيف
 (يواصلا ةيشاح) .هللا دابع نم ءاّرقفلاو ءافعضلا ةاعارمو محرلا

 نع يديألاب ربع ."هللا ليبس ف اوقفنأو" :هلوقبو ؛”"مهومتفقث ثيح مهولتقاو" :هلوقب طبترم اذه :خ! اوقلت الو

 يأ 4ةكيدبأ ع اًميف ةييصم نم :كباصأ اًمَوهؤىرحخأ ةيآ يف :هلوقك «ءسفنلا نم مهألا ءزجلاب ءافتكا سفنألا

 ديزمل ؛لكلا ةدارإو ءزحلا ركذب سفنألا يديألاب دارملا يأ :مكسفنأ (يواصلا ةيشاح) .(١7:ىروشلا) .مكسفنأ

 (نيلامكلا ريسفت) .امب سانلا لاعفأ روهظ رثكأ نأ ىلع ءانب ديلاب ا صاصتخا



 ةرقبلا ةروس ١١ يياثلا ءزجلا

 يوقي هنأل ؛هكرت وأ داهجلا يف ةقفنلا نع كاسمإلاب كالها كلما ل ةدئاز ءابلاو

 أوُمَتَأَو .مهبيثي يأ 62 َنييِسْحُمْلا بِ هلأ نإ اهريغو ةقفنلاب اوكميحأو مكيلع ودعلا

 0 امهماحتإ نع متعتف كرمخُأ نق امهقومحتن امه وذ ٠ هلل ةرمعُلاَو - 3

 :ليقو (0:ءارعشلا) #4ةاصع ىَسوم ىقلأف# :ىلاعت لاق ؛هسفنب ىدعتي "ىقلأ" نأل ؛هب لوعفملا يف يأ :خلإ ءابلاو
 .اهكالحل ببست اذإ هسفن نالف كلهأ :لاقي ءمكيديأب مكسفنأ اوقلت الو يأ فوذحم لوعفملاو «ةدئاز "ريغ"
 وبأ لاق ءاذه الإ نيعلا مضب ةلعفت ىلع اردصم برعلا مالك ف ملعأ ال :يحنزراملا لاق :ةكلهتلا (نيلامكلا ريسفت)

 (ريبكلا ريسفتلا) .ةرتستلاو ةرصنتلا :هيوبيس يكح دق :يلع

 ةقفنلا يف فارسإلا نع ىف :ليقو ,مككالهإ ىلع مهطلسيو [.هيف قافنإلا وأ وزغلا نع فكلا] :خلإ يوقي هنأل
 :ةفيذح نع يراحبلا هاور ام باتكلا يف ام ديؤيو «شاعملا هجو عبيضت نع وأ «هلايع عيضيو هسفن رقتفي ىح
 .هللا ليبس يف ةقفنلا يف تلزن

 ةباثإلاو «ىلاعت 000000 بلقلا ليم :يهو- اهتقيقح نأل ؛ةباثإلاب هللا قح يف ةبحملا رسف :مهبيثي يأ

 (يواصلا ةيشاح) .هتياغو همزال داريو قلطي دروو هئدبم رابتعاب هللا ىلع لاحتسا ام لك نأ :ةدعاقلاو «كلذل ةمزال
 يعسلاو «ةفلدزملا فوقو :هبحاوو .ةرايزلا فاوطو «ةفرعب فوقولاو «مارحإلا :هضرف جحلا نأ ملعا :خلإ اومتأو

 :اهنكر ةرمعلاو .بادآو ننس امهريغو «قلحلاو «يقافآلل عوحرلا فاوطو «رامحلا يمرو «ةورملاو افصلا نيب
 جحلا نأ مكدنع سيلأ :ليق نإف .هقفلا ف روكذم ليوط باب اذهو «قلحلاو مارحإلا :اهطرشو «يعسلاو فاولعلا
 جحلاك ةرمعلا نوكي نأ يغبنيف بوحجولل ناك اذإ هنأل 4اوُمَتَأَول : ىلاعت 0 «ةنس ةرمعلاو ضرف

 هنأ : :هنع باجي نأ نكمي :تلق «بهاذملا فالح وهو «ةرمعلاك جحلا نوكي نأ يغبني بدنلل ناك اذإو «ةبحاو

 ب نانا قلع لبو :ىلاعت هلوقب هتيضرف تبث مث ؛مالسإلا ءدب يف نيبودنم اناك ةرمعلاو جحلا نأ ىلع بدنلل
 هيف "امهقوقحب امهودأ" :هلوق .يدهازلا ف روكذملا وه امك اهلاح ىلع ةرمعلا تيقبو «(97 :نارمع لآ) 4 ِتْببْلا

 لعفلا لصأب رمألا ىلع لدي ال مامتإلاب رمألا نأل ؛امهوجو ىلع ةيآلا يف ةلالد ال «فلاخملا لوق در ىلإ ةراشإ
 (يحركلا ريسفت) .همامتإب رمأ يذلا
 نأل ؛ابجاو نوكيف :عورشلاب دييقت الب اقلطم امهمامتإب رمأ هنأل ؛امهوجو هرهاظو :لمحلا ناميلس خيشلا لاقو
 نيلماك نيمات امهودأ نيعملاو ,كلذ يف ةحيرص اههِإف ."ةرمعلاو جحلا اوميقأو" ئرق هنأ ىلع ةبحاو بحاولا ةمدقم

 مزلت ال لفاونلا نم اهريغو ةفانلا ةالصلاك لصألا يف بوجولا مامتإلاب رمألا نم مزلي ال :تلق .امهطرشو امهناكرأب
 دييقتلا نأل :ديحب سيل "عورشلاب دييقت الب" :هلوقو .لفاونلا لصأ نود عورشلا دعب بحاو اهمامتإف ,عورشلاب الإ
 كاوُمتَأَوإ» :ىلاعت هلوق وهو ؛صنلا ةلالد نم موهفم وه نكل «ةحارص ةيآلا يف اروكذم نكي مل نإو عورشلاب



 ةرقبلا ةروس ها ياثلا ءزجلا

 َرُكَسوُدُر أوقلحت اَلَو هارحو مكيلع يَدَهَآ َنِم رسيت َرَسِيَتْسأ اَمَف هوحن وأ ودعب

 ناكم وهو ءهحبذ لحي ثيح هلع روكذملا ئذها ملتي نع اوللحتت ال يأ

 1 هنيكاسم ىلع قرفيو «للحتلا ةينب هيف حبذيف .هللل يعفاشلا دنع راصحإلا

 تبث اذإ تبثي مكاعدمو «ةيلك نادحتع. سيلو ءعضاوملا ضعب يف مكحلا ف لعفلا لصأل رياغم مامتإلا نإف -

 ءاهمامتإب رمأ هنأل ؛ةرمعلا موزل ىلع ةيآلاب هيد يعفاشلل كسمت الو :"كرادملا" يفو .عضاوملا لك يف امهنيب داحتالا

 .عوطتلاو بوحولل مامتإلاب رمؤي دقو
 ضرعت ريغ نم امهئادأل يدصتلا دنع امهلاعفأ مامثإ بوجول نايب "خلإ جحلا اومتأو" :ىلاعت هلوق :"دوعسلا يبأ" فو

 هنإف ؟(1/ :ةرقبلا) 4ِلْبلل ىلإ ٌماّيّصلا ا ا :ىلاعت هلوق ف امك همدعو بوحولا نم امهسفنأ يف امهلاحل

 يماَيَّصلا ُمُكَيَلَع بتُكإ» :ىلاعت هلوقب وه امنإو ؛هلصأ بوجول ضرعت ريغ نم ليللا ىلإ مايصلا دم بوحول نايب
 جحلا اوميقأو" ةءارق هيضتقت امبسح نيلماك نيمات امهئاشنإب رمأ امهمامتإب رمألا نأ ءاعداو «ةيآلا ١( 8 :ةرقبلا)

 نأ ىلع كلذ روصتي يح «ضورفملا جحلا لاعفأ ىلع اروصقم نايبلا سيل نأ ةرورض هل دادس ال ام "ةرمعلاو

 .دحاولا ربخن ىرجم ةيراج ةذاش ةءارقلا هذه

 ةضورفملا طورشلا ةاعارمم ةرمعلاو جحلا ءادأب رمألا :دارملا نأب اضيأ باوجلا نكميو :"يدمحألا ريسفت" فو

 ةالص يف ةضورفم ةءارقلا نأ امك «ةضورفم اهيف ماكحألاو «ةنس ةرمعلا سفن نأل ؛امهيف ةبوتكملا ماكحألاو

 دوعسم نباو يلع أرق هنأب "فاشكلا" يف حرص دقو «فورعملا وه امك بصنلاب ةرمعلا أرق اذإ هلك اذهو ؛عوطتلا

 هذه تناك نإو :تلق ءبوحولا وهو «جحلا مكح نع اهجارخإ كلذب اودصق مهنأك عفرلاب "ةرمعلاو" يبعشلاو
 .لمجحلا بحاص اهركذ يلا ةذاشلا ةءارقلل ةلباقملا ف يفكت نكل يزارلا هب حرص امك «ةذاش اضيأ ةءارقلا

 نأ نم معأ راصحإلاف :اندنع امأو ءودعلا فوخب صتا هلل كلام لوق وهو شب يعفاشلا دنع اذه :خإ ودعب

 ."لباق نم جحلا هيلعف «ءلح دقف جرع وأ رسك نم" :التفء هلوقل «كلذ وحن وأ ءودع فوح وأ ء«ضرم ببسب نوكي
 حرص امك انه ءاعدتسالل تسيل نيسلاو «رسيت نيعم. "ر سيتسا" نأ ىلإ هب راشأ :رسيت ."يدمحألا ريسفت" يف امك

 دنع امأو «حبذلاب ال للحتلا لصحي هب قلحلاو «للحتلا نع ةيانك سأرلا قلح نأ ىلإ ريشي :اوللحتت ال .ءاقبلا وبأ هب

 (نيلامكلا ريسفت) .حبذلا درجمم للحتلا لصحي لب ءرصحملل ريصقتلاو قلحلا بجي ال :ءكنم ةفينح يبأ
 ىعملاو «عئاش هب دصقي ام ىلإ هلوصو يف هلحم يف ءيشلا غولب لامعتسا نإف ءامرح وأ ناك الح :راصحإلا ناكم

 نأ بجي يذلا هناكم يأ .هلحم غلب مرحلا ىلإ اهومتثعب يذلا يدهلا نأ اوملعت يح اولحت ال :هثلل ةفينح يبأ دنع

 نم هضعب ةيبيدحلا نأب :بيجأو «لحلا نم وهو ةيبيدحلاب رحن دي هنأب نولوألا جتحاو «مرحلا وهو هيف رحني
 ىلع ثوعبملل لعجيو «مرحلا ىلإ هب ثعبيف :هلم ةفينح يبأ دنع امأو :هكلي يعفاشلا دنع (نيلامكلا ريسفت) .مرحلا

 . نايبلا حور" يف امك «للحت حبذ هنأ نظو ؛مويلا ءاج اذإف ,ةمالع هحبذ موي هدي



 ةرقبلا ةروس ١14 يباثلا ءرجلا

 لمقك هاما نم د لهب 1 اًضيرم مكدو ناك نَمف لادا لق و .قلحيو

 نسر

 عصآ ةنالثب ةَقَدَص وَ يأ راع هيلع ٌةَيَدِفَف مارحإلا يف قلحف ١ ةصع
 وأ :ةححسن قو

 ليلا هرويستلل "رآثر هاد هذ لكل ِكلْسُد َوَأ نيكاسم ةتس ىلع دلبلا توق بلاغ نم
 بيطلاك قلحلا ريغب عتمتسا نم اذكو «ةرافكلاب ىلوأ هنأل ؛ راع رخل نحب نمي

 َمَّثَمَت نَمَف نكي مل وأ بهذ نأب ودعلا تنم آَذِإف هريغ وأ رذعل نهدلاو 2

 مارحإلا ىلإ يأ جحا ىإ مارحإلا تاروظحم. اهنم هغارف ببسب يأ ةَرَيُعَلاِب عتمتس

 اهحبذي ةاش وهو هيلع ىَدََأ َنِم رسيت َرَسْيَمْسآ اَمَ ريحا ياا محا در نأب هب
 هلوقب قلعتم ءابلا
 ُماَيِصْف هنمث دقف وأ هدقفل يدملا َدَحَل نَمَف رحنلا موي لضفألاو هب مارحالا دعب

 لبق مرحي نأ دع بف ةيمارحا لاح يف يأ َجَحْخآ ىف ؤ ماي حل مايص هيلعف يأ

 2 ةهاركل ؛سداسلا لبق لضفألاو ةجحلا يذ نم عباسلا

 "دلبلا توق" :هلوقو "هيلع" :هلوقب حراشلا هردق ,فوذحم هربح أدتبم :ةيدفف .سأرلا يف عحو مضلاب :عادصو

 .عوصأ ةثالث تراصف «ريعش وأ رمت نم عاص وأ ءرب نم عاص فصن نيكسم لكل يأ :نيكاسم ةتس .ةكم يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .هبرقل "رسيتسا امف" :هلوق ىلع فطع "اوقلحت الو" :هلوق نأ ىلإ ريشي :قلحيو
 (نيلامكلا ريسفت) .عبرألا ةمئألا قافتاب كلذو ءقدصت وأ ماص وأ حبذ ءاشنإ يأ :رييختلل "وأ"
 قلعتمو ةيببسلل "ةرمعلاب" :هلوق يف ءابلا نأ ىلإ ريشي :هغارف ببسب ."قحلا" :هلوقل هلعاف مسي مل ام لوعفم :نم

 لبق ةرمعلاب هللا ىلإ اه برقتلاب عفتناو عتمتسا نمل نيعملا :ليقو «مارحإلا تاروظحمب ٍعأ ,فوذحم عتمتلا

 (نيلامكلا ريسفت) .عتمتلا ةلص ءابلاف اذه ىلعو .هرهشأ يف جحلاب هبرقتب عافتنالا

 وأ لبإ نم يدحلا نم رسيتسا ام هيلع بجي انمآ هنوك لاح ةرمعلاو جحلا ىدأ نم نأ :لصاحلاو :خلإ مر

 حبذيو :هنم لكؤي كسن مد يدحلا اذهو «ةرمعلاو جحلا عامتجاب قيفوتلاو عتمتلل اركش قحلل ءادأ ةاش وأ رقب

 نأ :لضفألاو «جحلا لالخ يف مايصلا عقي يك يأ :خلإ بجيف .هنع ةيحضألا بنت لو ةيحضألاك ءرحنلا موي
 (نيلامكلا ريسفت) .نماثلا ىلإ اهمتيو سداسلا نم مايصلا يف عرشي امك «سداسلا مويلا لبق جلاب مرحي
 امأو م يعفاشلا دنع اذهو «ةفرعب ةفرع موي موص نع ىمن دي هنأ :دواد وبأ ىورف «ةفرعب يأ :خل! ةهاركل

 (نيلامكلا ريسفت) .هريغو فوقولا نع موصلا هفعضي نم ىلع لومحم يهنلاف :هكلر ةفينح يبأ دنع



 ا يب
 اذِإ ٍةَعَبَسَو يعفاشلا يلوق حصأ ىلع قيرشتلا مايأ اهموص زوجي الو «ةفرع موي موص
 نع تافتلا هيفو «جحلا لامعأ نم متغرف اذإ :ليقو ءاهريغ وأ ةكم مكنطو ىلإ هّتْعَجَر

 يدلل برعو نب وركدللا مكطلا كرد ايلي الرج لج ير ع َكللَي ةبيغلا
 باطتخلا ىلإ

 اونوكي مل نأ رازخا وهقنلا يزرع وازع رك ل لاو عنف نو ىلع مايصلا وأ

 .هكللي يعفاشلا دنع مرحلا نم نيتلحرم ىلع
 طارتشاب راعشإ "لهألا" ركذ يفو «عتمت نإو مايص الو هيلع مد الف ناك نإف

 دحأ وهو «كلذ هيلعف عتمتو نطوتسي ملو جحلا رهشأ لبق ماقأ ولف «ناطيتسالا
 مايصلا وأ يدهلا بوحجو

 0 ةيانك :لهألاو ال يناثلاو «يعفاشلا لنع نيهجولا

 نبا نع ئطقرادلا ىورو «ةفينح يبأ انمامإ لوق وهو «قيرشتلا مايأ مايص نع ىمف دنت هنأل :اهموص زوجي الو
 مددقلا يف يعفاشلاو كلام ذأ هبو «قيرشتلا مايأ موصي نأ ايده دجي مل اذإ عتمنملل ٌدُي يبلا صخر :ءضف رمع

 ىلوأ رتاوتملاب داحآلا صيصختو :اولاق «ةيآلا مومعل رجح نبا اذكو «ةضورلا يف يوونلا هححرو «قاحسإو دمحأو
 (نيلامكلا ريسفت) .جحلا مايأ نم قيرشتلا مايأ نوك ملسن ال :انلق .هسكع نم

 نبا نع روثأملا وهو «يعفاشلا يلوق نم حيحصلا وهو ءهرصمو هنطو ىلإ عوحرلا ريسفت يف فلتخا :خلإ ليقو

 زوجي الف «لهألا ىلإ لوصولاب عوحرلا نم غارفلا دارملا نإ :روهمجلا لاقف ؛كلذ ىلع فلتخا مث ءذ سابع

 نم متغرف اذإ :نعملا :ليقو ,قاحسإ لوق وهو ؛عوجرلا لوأ ريسلا ءادتبا نأل ؛زوجي :ليقو «قيرطلا يف اهموص
 ةكمب ءاش نإ هتجح دعب موصيف :هكلي يعفاشلا لوقو .هكنر ةفينح بأ بهذم وهو «ئمم ىلإ عوحرلاب جحلا لامعأ

 (نيلامكلا ريسفت) .قيرطلا ف وأ
 اد كلامو ةفينح وبأ لعجو «يمكحلا عتمتملا ىلع مد الف .كثر يعفاشلا لوق وهو مكحلا هيلإ راشملا لعج :مكحلا
 :هلم ةفينح وبأ لاق «ةيانح مد هيلعف مهنم كلذ لعف نمو «يكملل امهدنع نارق الو ةعتم الف ؛عتمتلا ىلإ ةراشإلا

 (نيلامكلا ريسفت) . نم ىلع :لاقي مدلا ىلإ ةعحار ةراشإلا تناك ول

 مه سواط :لاقو «يواحطلا هراتحناو ءاهنيعب ةكم لهأ مه :كلام لاقف .هيرضاحب دارملا يف اوفلتخا :خلإ نيتلحرم ىلع

 نود ةكم ىلع ناك نم مه :هللم يعفاشلا لاقو «ةكم ىلإ هنود نمف تاقيملا لهأ مه :هكثلر ةفينح وبأ لاقو «مرحلا لهأ

 (نيلامكلا ريسفت) .هدنع ناتلحرم يهو ءرصقلا ةفاسم



 ةرقبلا ةروس ١١ افلا ءرخا

 جحلاو ةرمعلاب مرحي نم وهو «نراقلا ةنسلاب ركذ اميف عتمتملاب قحلأو .ءسفنلا نع

 هنع مكاهتيو هب مكرمأي اميف هلآ أوُهّنََو ءفاوطلا لبق اهيلع جحلا لدي وأ ا

 وذو «لاّوش ُتَموُلعَم هش 0 .هفلاخ نمل حجو ٍباَقِعْلا ُديِدَس هلل َّنأ اَوُمَلَعآَو
 نارهش دربلا

 عل رورو اعل يلع رع مللت :ليقو .ةجحلا يذ نم لايل رشعو ةدعقلا

 يو ٌجيَحَلأ ىف ماصخ َلاَدِح اََو صاعم َقوُسُف اَلَو هيف حامج َتَقَر الق هب مارحإلاب
 ا هَمْلَعَي ةقدصك ِرْيَخ نِم ًاولغفت اَمَو يهنلا ةثالغلا 2 دارملاو «نيلوألا حتفب ةءارق

 و نو تل

 ىلع الك نونوكيف 'ءداز الب نوجحي اوناكو «نميلا لدا كو مكيزاجيف
 اخخبلا هج رخخأ

 سانلا لاؤس هب ىقتي هب ام ئَوقّلٍداَراَر بخ ترق مكرفسل مكين موت :سانلا
0 

 57008 : حاَتج اَنُج َمكحيَلَع سيل .لوقعلا رد اا لاو وَقتاَو هريغو

 رضاح هسفن يأ هلهأ نكي مل مرحن يأ نمل كلذ :ةيآلا نعم نوكي اذه ىلعف «مرحملا سفن يأ :سفنلا نع
 نود هرحح تحت نيذلا دالوألاو ةجوزلا :لهألاب دارملا :لاقي نأ ىلوألاف .ءفيخس نيعم اذهو «مارحلا دجسملا
 فاوطلا دعب جحلاب مارحإلا ناك نإف «ةرمعلا فاوط :فاوطلا لبق (ريسي رييغتب لمحللا ةيشاح) .ةوإلاو ءابآلا

 (نيلامكلا ريسفت) .عتمت وهف
 :هتقوب دارملا نأ ىلع لوألا ئيبمو ءاهنم مايأ ةرشع :هنشم ةفينح وبأ لاقو .للل يعفاشلا لوق وهو :ةجحلا يذ نم

 هنأ :للم يعفاشلا دنع تيقوتلا ةدئافو .هكسانم وأ هلامعأ تقو :هتقوب دارملا نأ ىلع يناثلا بمو «همارحإ تقو

 حصي ال هنكل ,ةهاركلا عم اهريغ يف هؤارجإ حص نإ هنأ :هكظي ةفينح يبأ دنعو ءرهشألا كلت ريغ يف همارحإ حصي ال
 «بجاولا يعسلا نع هئزجي ال ناضمر يف ةورملاو افصلا نيب ىعس مث .همودقل فاط ولف ءاهيلع امدقم اهلبق هلامعأ

 زوجي هنأ :دري الف «ريخأتلا ال اهيلع مدقتلا زاوج مدع :هدنع تيقوتلا نيعمو رهشألا يف يعسلا فانئتسا بحي لب
 (نيلامكلا ريسفت) .رهشأ عيمج يف ةرايزلا فاوط ريخأت هدنع

 (نيلامكلا ريسفت) .رهشلا رخآ ىلإ نكرلا فاوط ريخأت هدنع زوجيف كلي كلام هلئاق رهشلا لك يأ :هلك
 (نيلامكلا ريسفت) .هلللي ةفينح يبأ دنع يدهلا قوس وأ ةيبلتلابو كلل يعفاشلا دنع ةينلاب ققحتي وهو :هب مارحإلاب
 ملعلا نإف بيقعتلل ءافلا :مكيزاجيف (نيلامكلا ريسفت) .اوثفرت الو دوصقملاف ةغلابملل يهنلاب هنع ربعف :يهنلا

 .القث يأ ماللا ديدشتو فاكلا حتفب :ةلغ (نلامكلا ريسفت قازاخلا بيش



 ةرقبلا ةروس ل يناثلا ءزجلا

 مهتهاركل ًادر لزن خلا ف ةراجعلاب كيا ل اقرز ُدلَصَف اوبلطت اوُعَتيَت نأ ق

 تيبملا دعب َهَّنلآ ا 0 فوقول دعب تدْفَرَع نم متعفد رُثْمَقَأ ١ اذإف كلذ
 اب فوقولا دعب :ةحخخسن يف

 لاقي «ةفلدرملا رخآ يف لبج وه ٍراَرَحلآِِعمَمْلآ دنع ءاعدلاو ليلهتلاو ةيبلتلاب ةفلدزمب
 ا ع اوركدإو :ةلوقي قلعت و

 هاور "دج رفسأ ىتح ءوعديو هللا ركذي هب فقو هلي هنأ" :ثيدحلا قو حّرق :هل

 نِإَو د فاكلاو هجح 0 هنيد ل 0 -

 احل

 ذا ا ةنلرلاب نوفي اوتاكو ؛مهعم ام ارفق ا ةماعلا نانا

 (نيلامكلا ريسفت) ."حانج"ب قلعتم "نأ"و ,"نأ" يف اسايق رجلا فرح فذحب فرظ هنأ ىلإ ةراشإ :اوغتبت نأ يف

 اهيف اصقن عقوت مل نإو «ةحابم نكت مل ةعاطلا يف اصقن تعقوأ نإ ةراجتلا نأ ىلع اوقفتا :خلإ جحلا يف ةراجتلاب

 :صالخإلاو (© :ةنيبلا) كيَنيَّذلا ُهَل َنيِصِلْخُم هللا اوُدْبْعيِل اّلِإ اوُِمَُأ اًمْوإ» :ىلاعت هلوقل ؛ىلوأ اهكرتو «ةحابم تناك

 صخخرلا ىرجم راج ةراجتلا هذه يف نذإلا نأ :لصاحلاو «ةدابع هنوك ىوس لعفلا ىلع لماح هل نوكي ال نأ وه

 «قرط ةثالث اهريغو ةدابعلا نيب كيرشتلا يأ ةلأسملا هذه يف عورفلا بتك يف صحلت يذلاو «"يحركلا" يف اذك

 اذإ اميف يلازغلا راتححا دقو ءافلتخا مأ نادصقلا ىواست ءاوس يأ اقلطم هيف رحأ ال هنإ :مالسلا دبع نبا لاق

 هيف نكي مل ياعا رع يرسل دصقلا ناك نإف «لمعلا ىلع ثعابلا رابتعا يويند رمأ نم اهريغ ةدابعلاب كرتشا

 :"جاهنملا حرش" يف رجح نبا لاقو ءاطقاست ايواست نإو «هردقب هلف بلغأ ئيدلا دصقلا ناك نإو ءرحأ

 دمتعاف يلمرلا هفلاخخو« احجار وأ ايواسم هريغ هيلإ مضنا نإو «هردقب هيلع باثي تادابعلا دصق نإ :هجوألاو

 (لمحللا ةيشاح) .يلازغلا ةقيرط
 نأ اولمأتف «ةيلهاجلا يف اقاوسأ ةيخمو زاحملا وذو ظاكع تناك" :لاق سابع نبا نع يراخبلا ىور :مهتهاركل ادر

 متضفأ :هلصأو ءانهه عفدلا وه :ةضافإلا نأ ىلإ ةراشإ :متعفد (نيلامكلا ريسفت) .تلزنف "مسوملا يف اورجتي

 .ةيملعلاو لدعلل فرصنم ريغ "رمع'"_ك :حزق .هريغو "يواضيبلا" يف امك «لوعفملا ركذ كرتف ءمكسفنأ

 ؛مكايإ هتياده لحأل هوركذاو يأ ةيردصم "ام"و يأ :ليلعتلل فاكلاو .راهنلا ضايب رهظ يأ :ادج رفسأ قح

 نب هللا دبع هركذ اذكه :تلق ."نيلامكلا" يف ام ىهتنا ايا ل ا

 انسح اركذ هوركذا يأ «ةفاك وأ «ةيردصم "ام" :لاق ثيح "كرادملا ريسفت" يف تاكربلا وبأ دومحم نب دمحأ

 اعيمج سانلا عفدني ثيح نم اوعفدنا مث :خإ اوضيفأ مث .ةنسح ةياده مكاده امك



 ةرقبلا ةروس لشي يداعلا ءزجلا

 ىرإ مكبونذ نم هلآ اوُرِفْغَتْساَو ركذلا يف بيترتلل "مث"و .مهعم فوقولا نع اعفرت
 مكجح تادابع َمكَكِسَتَم متيدأ مثيِصَق اَذِإَف .مه ) ٌميِحَر نينمؤملل وُ ها أ

 ءانثلاو ريبكتلاب َهّللآ اوُرَكْذأَف م. متررقتساو متفطو متقلحو ةبقعلا ةرمج متيمر نأب
 اركِؤ َدَّسَأْوَأ ةرخافملاب مكجح غارف دنع مفوركذت متنك امك كَتَبَ زكرْكذك

 ار ا يوصل ١" 23" لاكن نع ذشأ" بصُنو «مهايإ مكركذ نم

 ايَتَّدلآ ىف انبيصن اَِتاَء آَنّبَر ُلوَقَي نَم ٍساكلآ مف هل ةفص ناكل هنع رخأت ول ذإ

 يف انتا آََّبَر ُلوقَي نم مُهَنِمَو .بيصن 2 قل يي ا ادع

 الف همرح ناطق نحن :اولاقو :فوقولا نع (لمجلا ةيشاح) .سانلا عم يأ "مهعم" :هلوقو ءارابكتسا يأ :اعفرت

 عفدلا يحخارت مزلتسي هنأ هيلع دري ىح ,عوقولا ف يحارتلل ال يأ :خلإ بيترتلل مثو (نيلامكلا ريسفت) .جرخن

 ىلع فطع ول هسفن نع يشملا يخارتو «ءازجلا ىلع فطع ول سكعلاب رمألا نأ عم ةفلدزملاب ركذلا نع ةفرع نم
 يذلا عضوملا يمس امبو ءرامج هعمجو ريغص رجح يه :ةبقعلا ةرمج (نيلامكلا ريسفت) .ءازجلاو طرشلا عومجم
 ."ةياهنلا" يف اذك «هيف يمري

 مدقم "اركذ" :هلوق نم لاح هنأ ةهج نم "دشأ" بصن عي :خلإ دشأ بصن .دحبلا نيعم. ةرخفم عمج :ةرخافملاب

 ؛اركذ ريخخأت نسحو «دشأ اركذ وأ بيكرتلا نوكيف «هل ةفص ناكل رخأت ولو «"اوركذا"ب بوصنملا وهو «هيلع
 ."دشأ اركذ وأ مكءابآ مك ركذك هللا اوركذاف" بيكرتلا ناكل مدقت ول ذإ ؛راركتلا قلق لاوزل ةلصافلاك هنأل

 مكركذ نم يأ دشأ اركذ وأ بيكرتلا ناكل رأت ول هنأ ىرت الأ «لاحلا ىلع بصتنا مدقت املف :هل ةفص ناكل

 هللا اوركذاف بيكرتلا ناكل مدقت ول ذإ ؛راركتلا قلق لاوزل ةلصافلاك هنأل ؛اركذ ريخأت نسحو «مكئابآل

 لاح هبلط ال «ةيدشألاب فوصوملا ركذلا بولطملا نأ هيفو :نايح وبأ لاق ءدشأ اركذ وأ مكءابآ مكركذك

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيدشألا
 ةكرب يأ :ةمعن .ايندلا ظوظح هللا لأسيو جحلا نودهشي سانلا نم يأ ايندلا يف انتآ انبر لوقي نم :خ! سانلا نمف
 ايندلا يف رمأ لكف «ةرحآلا رادلا ىلع نيعي امث كلذ ريغو ةعساولا رادلاو ةنسحلا ةجوزلاو ةيفاعلاك كلذو ءاريخو

 (يواصلا ةيشاح) .ايندلا تانسح- نم وهف ةرخآلا رادلا ىلع نيعيو «عبطلا قفاوي



 ةرقبلا ةروس "١ ياثلا ءرجلا

 ناوك رشملا هيلع ناك لمل نايب اذهو .اهلوحند مدعب 29 راَنلآ باَذَع انقَو ةنحلا يه

 موزلملا ىلع مزاللا فطع نم

 هيلع باوثلاب دعو امك نيرادلا ريخ بلط ىلع قل :هب دصقلاو «نينمؤملا لاحلو

 هّللاَو ءاعدلاو جحلا نم اولمع 0 ام لحأ ن م م باوث ٌبيِصَن ْمُهَل كِل :هلوقب

 ثيدحل ايندلا مايأ نم راف فصن ردق يف مهلك قلخلا بساحي ح) ٍباَسِأ يس

 قيرشتلا مايأ يأ ٍرَسدوُدْعَم ِماَيَأ ف تارمجلا يمر دنع ريبكتلاب َهّلنآ أوُرَكْذاَو .كلذب
 كس

 هرامج يمر دعب قيرشتلا مايأ ناث يف يأ ِنيَمَوَي ف نيم نم رفنلاب لجعتسا يأ َلِجَحَت مف «ةثالثلا

 :ميركلا هللا هجو ىريو باذع الو باسح هقحلي الو «مالسإلا ىلع تومي ثيحب مالسب اهوخد يأ :ةنجلا يه

 يف ةيفاعلا يلس" :نهض ةشئاعل ثيدحلا يف ُدلُي هلوق نعم وهو «ةرخآلاو ايندلا ةنسح هب رسف ام نسحأ اذهو

 (يواصلا ةيشاح) ."نيرادلا
 ؛هتردق ميظع نع ةيانك كلذو ءرصبلا حملك هنأ :اضيأ درو لب «ةعاس رادقم يف هنأ :درو دق لب :ا ردق يف

 دعب كلذو «هريغ بساح ال هنأ ىريو الإ نيبساحملا نم دحأ نم امو ءىشخيو ىقتي نأ يغبني هفصو اذه ناك نمف

 لوح رانلا نوكتو ءاعارذ نيعبس ضرألا يف قرعلا ليسي ؛ءسوؤرلا نم هيف سمشلا اوندت يذلا فقوملا ضاضقنا
 فالتخاب فلتخي وهو هرانلا نيبو مهنيب نولوحي فوفص عبس نونوكيف «تاقولخملاب ةكئالملا طيحتو «قئالخلا
 (يواصلا ةيشاح) .هلاوهأ نم ةمالسلا هللا لأسنف «سانلا

 ءروحلا عم ءايلوألا ليقيل ؛ةوحض باسحلا امنإ :لاق :اهّبذ سابع نبا نع متاح يبأ نبا جرحأ :كلذب ثيدحل

 تاولصلا رابدإ قيرشتلا مايأ فو يأ :تارمجلا يمر دنع (نيلامكلا ريسفت) .نينرقم نيطايشلا عم ءادعألاو

 نم ةعامجم ىلص نم ىلع بحاو تاولصلا رابدإ قيرشتلا ريبكتلاو «ةنس يمر لك دنع ريبكتلا نكل «ةضورفملا

 ."يدمحألا" نم .في هبو «نيبحاصلا لوق ىلع قيرشتلا مايأ رخآ رصع ىلإ ةفرع رجف
 فذح ىلع مالكلا نأ ىلإ هب ريشي :خلإ باث يف (نيلامكلا ريسفت) .هدعب نيمويلاو رشع يداحلا موي :ةثالثلا
 (لمجلا ةيشاح) .ادارم سيلو «نيمويلا نم لك يف عقاو رفنلا نأ نم مظنلا رهاظ همهوي امل اعفد فاضملا

 ناطيشلا هل ضرعت ىمل هحوت املف ؛هدلو حبذب ليلخلا ميهاربإ رمأ دنع يمرلا ةيعورشم لصأو :هرامج يمر دعب
 هامرف «ةبقعلا دنع هل ضرعت مث ؛عبسب اضيأ هامرف ءىطسولا دنع هل ضرعت مث «تايصح عبسب هامرف ءدجسملا دنع

 .همكح يقبو هببس لاز امم وهف «عبسب اضيأ



 ةرقبلا ةروس 6١م ٠ يياثلا ءزجللا

 هيلع همَلع مْ آف هرامج ىمرو «ثلاثلا ةليل تاب ىيح ارت نَمَو ليجعتلاب هيَ منَ

 000 هنأل ؛هجح يف هللا قنا ِنَمِل 0 يفنو ,كلذ يف نوريخم مه يأ كلذب

 .مكلامعأب مكيزاجيف ,ةرخآلا يف ع9 َنوُرَشَح ِهْيَلِإ ْمُكَنَأ اَوُمَلْعأَو هللا أوت ْةَّداَو ةقيقحلا

 هتفلاخمل ؛ةرخآلا يف كبجعي الو هَيَئَّدلَآ ةؤَيَحْلَ ىف دُهَلَوَف َكّبِجَعُي نم ٍساّنَلَأ َنِمَو

 ديدش 29 ِماَصِخَلآ ُدَلَأَوُهَو هلوقل قفاوم هنأ -هِبلَق ىف ام لع هش ُدِهَمُْيَو هداقتعال

 ل ا :وهو «كل هتوادعل ؛كعابتألو كل ةموصخلا

 ,تاب يح «ئيمب ماقو نيموي نم رفنلا يف رخأت نم يأ اهيف يقبو رقتسا يأ ىطسولا دنع مم. يأ :امي رخأت نمو
 1 «ىَقَنا نمل هلوق نأ هب راشأ :إ نوريخم مه .ىقتا نمل هيلع مثإ الف ءاضيأ رحنلا دعب ثلاثلا موي يف ىمرو
 .دوعسلا وبأ هصنو ءاذكه هريدقت .فوذحم أدتبم

 ناك نإو رحأتلاو ةيلهاجلا لهأ نم رحخأتملا وأ ءلجعتسملا ىلع درلاو ريختلا :مثإلا يفن نعم نأ نعي :كلذ يف

 .راطفإلاو موصلا نيب رفاسملا ريخ امك «لضفألاو لضافلا نيب رييخختل زوجي هنكل لضفأ

 نمل" يف ماللاو ,ماكحألا وأ رييختلا ريدقت نم ىلوأ اذهو «4ىَقَنا نَمِل هلوقب أدتبملا ريدقتل ةراشإ :مثإلا يفنو
 (نيلامكلا ريسفت) .يتازاتفتلا هلاق امك نايبلل وأ «يبيطلا هلاق امك ليلعتلل وأ صاصتخالل "ىقتا

 ءماسقأ ةعبرأ ىلع سانلا هللا مسق دقف قيآلا هكاَنَيَر ٌلوَقُي ْنَم ِساّنلا َنِمَقل :هلوق ىلع فوطعم :خلإ سائلا نمو
 يف هنأ عم ةرخآلا لهأ نم هنأ رهظي نم :مهنمو ؛ةرخآلاو ايندلا بلطي نم :مهنمو ريغ ال ايندلا بلطي نم :لوألا

 (يواصلا ةيشاح) .بيترتلا اذه ىلع مهركذو ءانطابو ارهاظ نمؤم وه نم :مهنمو «رانلا لهأ نم عقاولا
 هب ديري الو ءايندلا ظح ةبحملا ءاعداب بلطي هنأل ؛ايندلا ئيعم يف هلوقي ام كبجعي يأ لوقلاب قلعتي "يف" :ايندلا ةايحلا

 .ةنكللاو ةسبحلا نم فقوملا يف هقهري امل ؛ةرخآلا يف ال ايندلا يف همالك ولح كبجعي يأ "كبجعي" ب وأ «ةرخآلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هلوق قفاوم هبلق يف ام نأ ىلع هللا دهش يأ هبلق يف ام ىلع لدي :قفاوم هنأ (كرادملا ريسفت)
 نأ ىلإو ءليضفت لعفأ ال ءءادل هثنؤم ءيحجبو دادل ىلع هعمج ليلدب ةفص لعفأ "دلأ" نأ ىلإ ريشي :ةموصخلا ديدش

 ةفاضإلا يرشخمزلا لعجو ءمصاخملا دلألا نأل ؛هدج دجك يزاحنلا دانسإلا ىلع هلعاف ىلإ ةفصلا ةفاضإ ةفاضإلا

 يف فاقلاو ةمجعملا نيشلا حتفب - قيرش نبا - ةلمهملا نيسلاو نونلا مث ةمجعملا ءاخلاب - سنخألا وهو «"يف" نيعم

 ريرج نبا جرخأ «ةرهز نم لجر ةئام ثالثب سن هنأل ؛سنخألا يمس ,ديرد همساو ةرهز فيلح ,يفقثلا - هرخآ

 (نيلامكلا ريسفت) .يدسلا نع اضيأ ريرج نبا هحرحأ مهلك نيقفانملا يف :ليقو .هيف تلزن ةيآلا نأ :يدسلا نع



 ةرقبلا ةروس ل يباثلا ءزجلا

 بحمو «هب نمؤم هنأ فلحي دلي يبلل مالكلا ولح ءاقفانم ناك ,قيرش نب ُسَدْألا

 هقرحأف « «نيملسملا ضعبل رمحو عرزب رمو ؛كلذ يف هللا هبذكأف هسِلجم ينديف هل

 برقي يأ
 َدِسْفُيِل ضْرألا ىف ىشم عَس كنع فرصنا َْلَوَت د اذِإَو : ىلاعت لاق امك اليل اهرقعو

 ىضري ال يأ © َداَسْفْلا بِ ال ُهَّنآَو داسفلا ةلمج نم .لسماو تكلا تانيا

 نإ لمعلا ىلع ةيمحلاو ةفئألا د كلعف يف هللا قّكآ ُهَل َليِق اَذِإَو .هب
 7 كالملاو داسفإلا يك كر

 32 ُْض 05 ٠ عج 31 َ 7 هج + ل1 0

 وهو ماضر هب تباشر بلط زق اعتب هللا ةعاط يف اهذبي يأ يفت تح
 كل

 © ٍداَبِعْلاِبَف وُءَر ُهّلَأَو هلام مهل كرتو «ةنيدملا ىلإ رجاه نوكرشملا هاذآ امل '
 0 لا

 هم اه دف او مانام .افاعام هاواه هاوع و و هاو شه ماو ف هاف د. ع ادةاواق ا. هاو ام او اأو .هاضر هيف امل مهدشرأ ثيح

 عم لاتقلا نع رخأت يأ ردب موي سنح هنأل ؛سنخألاب بقلو «يبأ :همساو هبقل اذه :خلإ قيرش نب سنخألا

 نبا ادمحم نإ :لاقو .لاتقلا نع مهي رخأتف ا حو ثالث هعم ناكو نك هللا لوسر
 نإ :لاق .تيأر ام معن :هل اولاق ءهب سانلا دعسأ متنك اقداص كي نإو «سانلا هومكافك ابذاك كي نإف :مكتخأ

 (نزاخلا نع لمجلا ةيشاح) .كلذل سنخألا يمسف «ينوعبتاف مكب سنحأس

 وأ ريعبلا مئاوق برض :رقعلا «رمحلا مئاوق عطق يأ :اليل اهرقعو .هسلجم يف دلني يبلا هيناديف :ةحسن يفو :ئئديف

 ىلع صاخلا فطع نم هيف َدِسْفُيِلإ :ىلاعت هلوق ىلع فطع ةلمجلا هذه :خلإ ثرحلا كلهيو .فيسلاب ةاشلا

 .كلذ ريغو لاومألا بهنو ءامدلا كفس لمشيف «كلذ نم معأ داسفلا نإف «ماعلا

 - ةزعلا نأ ىلإ هب راشأ «رابكتسالا :ةفنألا .داسفلا ةلمح نم اذه :هريدقت ,فوذحم أدتبم ربح :داسفلا ةلمج نم

 «ةسبالملل ءابلا :مثإلاب .ةريغلا ديدشتلاب ةيمحلا :هلوقو «ةفنألا وه يذلا هببس نع زاحب - لذلا فالخ يهو

 .ةحودمم ةزع دارملا نأ :مهوتي امر هنأل ؛اميمتت عيدبلا ءاملع دنع ىمسي "مثإلاب" :هلوقب نايتإلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .هايإ هتمزلأو «هيلع هتلمح اذإ "اذكب هتذحأ" :مهوق نم ذوحأم هنأ ىلإ ريشي :هئاقتاب

 يف لذبلا نع زامم «عيبلا نعي ءارشلا نعي :عيبي ."يه" وهو «فوذحم مذلاب صوصحملا نأ ىلإ هب راشأ :يه
 ىدتفاف هوكرتو اورحاه نيح تلزن اهنأ :رخآ قيرط نم دروو «ةمركع هحرحأ :هلام مهل كرتو .هريغو داهجلا

 (نيلامكلا ريسفت) .عيبي نعم. ال ءيرتشي نعم. يرشيف اذه ىلعو :اولاق «مهنم



 ةرقبلا ةروس ١ ياثلا ءرجلا

 مالسإلا دعب لبإلا اوهركو ,تبسلا اومظع امل هباحصأو مالس نب هللا دبع يف لزنو

 لاح ٌدفاح مالسإلا ا نرسل حيفب مس ف اولخ دا اوما وذل ا

 هنبيزت يأ نيس ل ل 3527 0 "ملسلا" نم

 هعيمج يف لوخدلا نع متلم مثلَ نإ ةرادعلا نيب 2و ير ' ٌوُدَع ْمُكَل دُهنِإ قيرفتلاب
 ال ٌزيِرَع َهَن هلا نأ أَوُمَلَعاَف قح أ ىلع ةرهاظلا ججحلا ٌتَنَيَيْلا مكتَءاَج ام كعب

 نورظتني َنورظنَي ام لَه .هعنص ْف (2) ٌميكحَح مكنم هماقتنا نع ءيش هزجعي
 يأ كير ُوْمأ تأ ول :هلوقك هرمأ ي أُهّلآ ُمُهَيتَأَي نأ هَّلِإ هيف لوحدلا نوكراتلا

 رمأ 0 ٌرمكلا وَقَو ةَكِبلَمْلاَو باحسلا ِماََمَعْلا َنِْم :م "ةلظ" عمج لَلَظ ىف ىف هباذع

 جو زونألا عج هللا ىِإَو ,مهكاله

 دسأو نيمأي نب ةبلعث :هباحصأو (نيلامكلا ريسفت) .ةمركع نع ريرح نبا هاور امك يتآلا لوقلا لزن يأ :خلإ يف لزنو
 انعدف همظعن انك !هللا لوسر اي :اولاقف :تبسلا اومظع امل (نيلامكلا ريسفت) .دوهيلا نم مهلكو رمع نب ديعسو ديسأو
 مهنأل ؛باتكلا لهأل باطخلا :اونمآ نيذلا اهيأ اي (نيلامكلا ريسفت) .ليللا هب مقنلف انعدف هللا باتك ةاروتلا نإو «تبسن
 قلطأ ؛مالستسالا لصألا يف ملسلاو :ملسلا (كرادملا ريسفت) .مهتنسلأب اونمآ مهنأل ؛نيقفانملل وأ ؛مهباتكو مهيبنب اونمآ

 (نيلامكلا ريسفت) .دايقنالا نم هيف امل ؛انهه مالسإلا ىلع

 ىلع بقعتو «ماشه نبا هلاق امك «لقعي نم. صتخي ال هنأ ىلإ ةراشإ هيفو ءبرحلاك ثنؤت يهو :ملسلا نم لاح
 نأ دارملا لب «نييزتلاب قيرطلا ريسفت هدارم سيل :هنبيزت يأ (نيلامكلا ريسفت) .ملسلا نم الاح هلعج يف يرشخمزلا
 لبإلا ميرحتك اهراثآ اهقرطو ءهتسوسو :هنييزتو «ناطيشلا نييزت قرط :ريدقتلاو ءفاضم فذح ىلع مالكلا
 (يواضيبلاريسفتلا) .الإ هدعب زاج كلذلو «يفنلا نعم يف ماهفتسا :نورظني له (لمجلا ةيشاح) .تبسلا ميظعتو
 «كّبر 1 أ 1 ةكئالَمْلا ل نأ الإ نوني لهو :ىلاعت هلوق هرسفي امك يزاجم دانسإلا نأ نوعي :هرمأ يأ

 يف باذعلا مهيلع لسري هللا نأ :ئعملو ءروكذملا نايتالل فرظ :للظ يف (نيلامكلا ريسفت) .(77 :لحنلا)
 ميظع ركم كلذو ءمهل عفانم اهيف نوكي يلا راطمألاب ينأت نأ قيقرلا باحسلا نأش نأل ؛كلذو «ةمحرلا ةروص
 .لوهأو عزفأ رمألا نأك «باذعلا مهيتأي امنإو ءباحسلا نم كلظأ ام :يهو «للقو ةلقك :ةلظ عمج .ممب هللا نم
 (نيلامكلا ريسفت) .دهعلل رمألا يف ماللاو «مامتإلا ئيعمج ءاضقلاف :خلإ رمأ مت (نيلامكلا ريسفت)



 ةرقبلا ةروس لي ئباثلا ءرجلا

 مك اتيكبت َليِوَرَسِإ ىَب دمحم اي َلَّس .يزاجيف ةرحآلا يف ؛لعافلاو لوعفملل ءانبلاب

 يلوعفم يناث يهو .يئاثلا لوعفملا نم "لس" ل ةقلعم ةيماهفتسا "مك" مُهَتَيَناَ

 اهولدبف م نم ا لازنإو رحبلا 3 ةرهاظ ويت يَ نم هزي كاتتا"

 ءب نِم ةيادحملا ببس اهنأل ؛تايآلا نم 3 هب معنأ ام ياللا ةمعن لد نعَو 6

 امزال لمعتسي 'عجر"ف «ءعوحرلا نم نعي "لعافلا"و :هلوقو «درلا وهو عجرلا نم نعي :لوعفملل ءانبلاب
 ,عوجرلا هردصمو ؛مزاللا نم لعافلل يبملو ءبرضلاك عجرلا هردصمو «يدعتملا نم لوعفملل يبملاف ءايدعتمو
 ىلإ كلذب راشأو ءاهيلع يأ :يزاجيف (لمجلا) .نيتئارقلا نم لك ىلع "عجرت"ب قلعتم "ةرحآلا يف" :هلوقو
 دارملا نأ :باوحللا لصحمو ؟هيبنتلا اذه هجو امف هللا ىلإ الإ عجري ال رمأ لك نأ مولعملا نم نأ :هريرقت ءلاؤس باوح

 (نزاخلا ريسفت) .باقعلاو باوثلاب لامعألا ىلع يزاحبلا هنأ قلخلا مالعإ اذه نم

 رمأ وهو «لس راصف لصولا ةزمه نع يغتساو ءاهفذح دعب نيسلا ىلإ ةزمهلا ةحتف تلقن «لأسا هلصأ :لس

 اعيرفت يأ :اتيكبت (كرادملا ريسفت) .ةمايقلا موي ةرفكلا لأست امك عيرفت لاؤس وهو ءدحاو لكل وأ د لوسرلل
 تايآ مهانيتآ اننإف ءكب مهناكإ مدع يف ةبارغ الف يأ دلك هللا لوسرل ةيلست اذهو ؛مهنم ماهفتسالل ال اخيبوتو

 ودامت مل رااوسوب ملت «يسومدلي ىلع تاو

 امل هنكل «بولقلا لاعفأ نم نكي مل نإو لاؤسلا نأل :كلذو [ىععم ال اظفل لمعلا لاطبإ وه قيلعتلا نم] :ةقلعم
 نع هل ةعنام امنأ :ةقلعم ئئعمو «قيلعتلا ةحصو نيلوعفملا بصن نم همكح يطعأ ءاهنم وه يذلا ملعلل اببس ناك

 ةداس "لس" ب بصن لحم يف كَدِهاَنْيتآ مك ةلمجف «قيلعتلا ةقيقح اذهف ؛لحما يف لمعلا ءاقب عم ظفللا يف لمعلا

 (لمجلا ةيشاح) .اريثك اددع يأ مهانيتآ :ريدقتلا "خإ يناث يهو" :هلوقو «يناثلا لوعفملا دسم

 مهلس يأ لاخلا وأ ,لاؤسلا نع مهلس يأ ردصملا عضوم يف وأ «يناثلا لوعفملا عضوم يف ةلمحلاف :يباثلا لوعفملا

 (نيلامكلا ريسفت) .مهانيتآ مك :الئاق

 تناك ءاوس زييمتلاو لوعفملا نيب لصفلل "نم" ب ىتؤي نأ نسح "اهزيمم"و "مك" نيب لصف اذإو :خلإ اهزيمو
 (نيلامكلا ريسفت) 7 مدع دنع وه امنإ ةيماهفتسالا يف "نم" ةدايز يضرلا راكنإو «ةيماهفتْسا وأ ةيربخ

 .رفكلا الدب اوذحنأ يأ ناث لوعفم "ارفك"و لوأ لوعفم "ءاهلا"و ءامب نامبإلا وهو ءاهبجوم اولدب يأ :اهولدبف

 ةيادحلا ببس اهنأل ؛ةمعن تايآلا تناك امنإ لإ ببس اهنأل .نيرابحجلا لاتقب اورمأ نيح هيتلا يف مهو :نملا لازنإ

 .ليدبتلل يناثلا لوعفملا وه اذه :ارفك (نيلامكلا ريسفت) .معنلا لجأ يه ىلا



 ةرقبلا ةروس ل 0 ءزجللا

 هيومتلاب ايَتَّدلآ ٌةِوَّيَحْلا ةكم لهأ نم أوُرَفك َنيَِِّل َنّيُر .هل 29 ٍباَقِعْلا ُديِدَس هلل َنإف

 يأ يو بيهصو لالبو ع َنوُرَخَسَي مه َو اهوبحأف

 موي َمُهَقَوَف ءالؤه مهو كرشلا أَوَقَنآ َنيِذْلَأَو لاملاب د ,مهك نوؤزهتسي
 نا افدلا نأ :ةزغألا ف اعماو نزوات قو باج رب اشي نم قت هللو" لا

 ناميإلا لع ةَدِعاو مآ ثان املأ ناك .مهباقرو نيرحاسلا لاومأ مهنم روخسملا 1

 نمآ نم َسريِرِشَبُم مهيلإ نيت ُهَّللا َتَعَبَقف ءضعب رفكو ضعب نمآ نأب اوفلتخاف
 قلعتم َقَحْلآِب بتكلا ىعت بكبأ هت َلَرَْأَو رانلاب رفك نم َنيِرْذَُمَو ةنجلاب
 نيدلا يأ هيفَفّلَتَخآ امَو يذلا نم ه د اؤيلخا اًميِف سائل َنّيَب هب مُكَحَيِل "لزنأ"ب

 ريمضلا دئاعلاو «ءادتبالاب عفر عضوم يف "لدبي نم"و :ءاقبلا يبأ ةرابعو «"نم"ل اربخ نوكيل ؛حراشلا هردق :هل

 يف اهنسحو ايندلا مهل نيز «ناطيشلا وه نيزملا :نيز .هل باقعلا ديدش :هريدقت .فودذحم دئاعلا :ليقو "لدبي" يف

 (نيلامكلا ريسفت) .هنم تانئاكلا عيمج نأل ؛مهيف تاوهشلا قلخب نيز هللا وأ ءاهريغ نوديري الف .هسواسوب مهنيعأ

 ةفرحزلا يأ هيومتلا ببسب يأ ةيببس ءابلا :هيومتلاب .كلذك لكف الإو ببسلا بسحب صيصخت :ةكم لهأ
 ؛مهقوف هريغو ارامع نعي :ءالؤه مهو (نيلامكلا ريسفت) .لاح ةلمجلا نأ ىلإ أدتبملا ريدقتب ريشي :مهو .ةحهبلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .نيلفاسلا لفسأ يف مهو «نييلع يف مهنأل
 ةرشع امهنيب ناكو «الِتِلَع حون ثعبم ىلإ مدآ تقو نم ناميإلا ىلع نيقفتم ةدحو ةعامج يأ :خلإ ةدحاو ةمأ
 سيردإو مدآ نيب اميف ذإ ؛نافوطلا دعب :نامبإلا ىلع (نايبلا حور) .رثكألا دنع امك ةنس نونامث نرق لك «نورق

 (نيلامكلا ريسفت) تع سيردإ نمز ىلإ هيعباتمو ليباق نم ليلق عمج الإ هنيدب نيكسمتم نيدحوم مالسلا امهيلع
 اوفلتخاف ةدحاو ةمأ سانلا ناك" :دوعسم نبا ةءارقو «هيلع "هيف اوفلَتْا اًميف" :هلوق ةلالدل ؛فذح امثإو :اوفلتخاف
 ءاوفلتخاف نييبنلا هللا ثعبف ءارافك ةدحاو ةمأ سانلا ناك :ليقو ههححصو مكاحلا هاور ؛"نييبنلا هللا ثعبف
 توبث مدعو «ثعبلا ىلع فالتحالا مدقت نم دوعسم نبا ةءارق يف ام لوألا ديؤيو ,يرشخمزلا هلاق هحوأ لوألاو
 ماللاو فلألا نأ ىلإ هب راشأ :بتكلا ىنعمب (نيلامكلا ريسفت) .ةنمزألا نم نامز يف رفكلا ىلع سانلا قافتا

 اسبلتم يأ باتكلا نم الاح لعجي دقو ءوغل فرظ هنأ ىلإ ريشي :لزنأ ب .عمجلا عضوم يف درفم وأ سنحلل
 (نيلامكلا ريسفت) .نيدلا يأ قحلاب



 ةرقبلا ةروس ١ يباثلا ءرجلا

 يقل كي خا هنن وسب رقك و طحت نانا متياتكلا" عا ةوثوا يذلا اذ

 ىلع مد و يهو 2 نمد وتلا ىلع ةرهاظلا ججحل لقم اهدعب ام "فلتحا"ب ةقلعتم " ديح وتلا ةرهاظلا سجحلا
 رس

 اياب رك

 ديف اوفلتحا امل اوس دلال ىَدَهَف مْيَتْيب نيرفاكلا نم اًيعَب عملا ىف ءانثتسالا

 © مقَتَسُم طَّرِص ْىإإ هتياده ْءاَشَي نم ىِدهَي ُهَّآَو هتدارإب  ههنأإب َقَحْلَ نايبلل و
 2س
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 اَمَلَو ةَنَجْلآ اوُلْخ دَت نأ مُتَبِسَح أ لب ْمُأ نيملسملا باصأ ٍدَهَج يف لزنو .قحلا قيرط

 امك اوربصتف «نحملا نم نينمؤملا نم مُكَلَبَق نِم اَوَلَح َنيِِذْلأ ىتأ ام هبش لَكُم مُكَيَأَي م

 «لاحلا ىلع وأ :هلجأ نم لوعفملا ىلع بوصنم وهو "مهني يغب" :هلوق وهو "اهدعب امو" :هلوقو ءاهوحدم عم يأ :يهو
 «ددعتي ال غرفملا ءانثتسالا نأل ؛كلذل جيتحا امنإو «"ءانثتسالا ىلع مدقم" :هلوقو «لاح وأ ,"ايغب"ل ةفص "مهنيب"و

 ."هوتوأ نيذلا الإ مهنيب ايغب تانيبلا مهتءاح ام دعب نم هيف فلتحخا امو" :ريدقتلاف ءاددعتم ناكل مدقتلا ىوعد ال ولو

 يبأ ريسفت) .خلِإ هرمأب مهاده يأ "ىده"ل الوعفم نوكي نأ زوجيو مهل انوذأم يأ "اونمآ نيذلا" نم لاح :هنذاي

 .هرمأب مهاده يأ هب الوعفم ”ىده"ب اقلعتم نوكي نأ يناثلا هجو يف :"نيمسلا" يف دازو (ءاقبلا

 نكي ملو «دراولا اهنع اوعطقو ءامي اوطاحأو «ةنيدملا رافكلا رصاح نيح بازحأ ةوزغ يف كلذ ناك :ليق :خلإ لزنو
 عم اميس نيملسملا ىلع فونخلاو بركلا دتشاف ؛لتاقم فالآ ةرشع كاذ ذإ اوناكو «قدنخلا الإ اهوحد نيبو مهنيب

 مهرايد اوكرت نيح نيرحاهملل ةيلست :ليقو ءدحأ موي يف :ليقو «تلزنف مهرهظأ نيب قفانم ةئام ثالث دوحو
 انفو اك ىبلا ىلإ كللذ اركشو كمر خلا منعنع نيس قيلتمللا وع ريقر ه نيك رقلا يدي قارئأو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةهجلا رسفملا نيعي مل فالتحالا

 لاحلاو يأ "مل " ئيعمب "امل"و «لاحلل واولا :مكتأي الو ."لب" ب ةردقم اهنأو «ةعطقنم "مأ" نأ ىلإ هب راشأ :خلإ لب مأ

 .رظتنم عقوتم وهو «ةدشلاو ةعاظفلا يف لثم يه لا ةلئاهلا لاوهألا نم هب اولتبا امج اولتبت لو «دعب مهلثم مكتأي مل هنأ

 لالجلا هردق دقو «مالكلا قايس هيلع لدي ؛"نيذلا"و ”لثم" نيب فذح هيف :اولخ نيذلا لثم (دوعسلا يبأ ريسفت)

 «"نيذلا"ل نايب "نينمؤملا نم" :لالحلا لوقو ءردقملا وه "ىتأ ام"و ؛"لثم"ل ريسفت ا :هلوقب

 فذحب موزجم وهف ,"مل" لوخدم ىلع فوطعم "اوربصتف" :هلوقو ءهردق "نيذلا ىتأ ام"ل نايب "نحنا نم" :هلوقو

 (لمجلا ةيشاح) .اوربصت ملو مهاتأ ام لثم مكتأي مل يأ ؛يفنلا زيح ف وهف «نونلا
 لعجيف راشنملاب ىتؤي مث ءضرألا ف هل رفحيف ءمهنم لجرلا ذخوي ناكو «لثملل نايب «ةنحم عمج :نحمنلا نم
 (نيلامكلا ريسفت) .يراحخبلا هاور .همظعو همحل نود ام ديدحلا طاشمأب طشعو «نيفصن



 ةرقبلا ةروس ومس ياثلا ءرجللا

- 

 أولْرْلُزَو ضرملا ٌءاَرّصلاَو رقفلا ةدش ءاَسأَبلا .اهلبق ال ةنيبم ةفنأتسم ةلمج ُمِكَبَسَم اوربص
 78 : ةيحاؤيسل و

 ردعم اوتماَ نيذلاَو لوسرلا لاق يأ عفرلاو بصنلاب لوقُي ىتح ءالبلا عاونأب اوجعزأ يع سس © راس نر ل اصر و را >» .٠ 5 3 اه 5 1
 عفرلا ريدقت ىلع ريست 0 رثكألل

 هللا لبق نم اوبيحأف هاندعو يذلا ِهلئاَرَصن تأ ىّبَم مهيلع ةدشلا يهانتل ؛رصنلل ءاطبتسا
 صك 7 ميس سا

 دع

 لئاسلاو ,يذلا يأ َنوقِفنُي اَذاَم !دمحم اي ىلتوُلَتَسَي .هنايتإ 62 بيرق هللا َر صن نإ الأ

 ؟قفني نم ىلعو «قفني امع دي يبلا لأسف «لام اذ اخيش ناكو ؛حومجلا نب ورمع

 وهو "اهلبق امل ةنيبم" :هلوقو لإ مهتسم :ليقف ؟مهلاح امو اولخ نيذلا لثم ام :ليق هنأك يأ :ةفنأتسم ةلمج

 ىتأ ام"ل نايب نعملا يف اذه ذئئيحف ."ىتأ ام" لثم دعب ردق ثيح الوأ هعينص ىلع ةحماسم هيفو «"نيذلا لثم"

 (لمجلا ةيشاح) .اولح نيذلا باصأ ام وه ةيآلا يف روكذملاو «نينمؤملا باصأ ام وه هلثم ذإ ؛هلثمل ال "اولح نيذلا

 .ناكملا نم علقلا :جاعزإلا :اوجعزأ

 «بصن البقتسم ناك نإو .هنوجري ال ىح نالف ضرم :وحن ؛عفر الاح ناك نإ "ىح" دعب ام نأ ملعا :لوقي ىتح

 البقتسم روكذملا لوقلا نوك ىلإ رظن نإف انهه امك ايضام ناك نإو «لحدت ملد تنأو «دلبلا لخدأ يح ترس :وحن
 "تح" نأ ىلع :بصنلاب (نيلامكلا ريسفت) .عفر ضام لاح ةياكح هنأ ىلإ رظن نإو ءبصن هلبق ام ىلإ رظنلاب
 (نيلامحللا ريسفت) .لازلزلاو سملا نم مدقت امل ةياغ يهف لوقي نأ ىلإ يأ ؛ةرمضم "نأ"و «"ىلإ" يعمي
 لاق نأ ىلإ" :ريدقتلاو ءيضملا ىلع ئعملاو «مهلاح هب تيكح لبقتسم انه لعفلاو :ءاقبلا وبأ لاق :لاق يأ

 ببس ةلزلزلاف ,لوسرلا لاقف اولزلزو :ريدقتلا نوكي عفرلا ةءارقبو ."لوقي" بصن ريدقت ىلع اذه ."لوسرلا
 عضوم يف وهو «فرظلا ىلع بوصنم "قم" :هللا رصن ىتم ."نح" هيف لمعت ملف ؛ضام نيلعفلا الكو «لوقلا
 لالجلاو (نيمسلا ريسفت) .فرحب هرحب الإ فرصتي ال نامز فرظ "م"و «رخؤم أدتبم "رصن"و «مدقم ربح عفر
 (لمجلا ةيشاح) .فوذحم لعف لعاف "هللا رصن" نأ ىلع ىرج
 نم اهلصأ ىلع "ام" نأو ,فوذحم دئاعلاو ؛"يذلا" نيعمب لوصوم مسا "اذ" نأ ىلإ هب راشأ :يذلا يأ

 ."نولأسي"ب بصن اهلحم ةلمجلاو «هرب "اذ"و ءأدتبم يهو :"كنولأسي" اهيف لمعي مل كلذلو ؛ماهفتسالا
 (يحركلا ريسفت) .هنوقفني يذلا ءيشلا يأ كنولأسي :ريدقتلاو
 افذح ةيآلا يف نأ اذه نم ملعي :قفني نم (نيلامكلا ريسفت) .لتاقم نع رذنملا نبا هجرخأ ميلا حتفب :حومجلا

 نيب ةقباطملا لصحت رابتعالا اذميو ؛هفرصم نعو «لاملا نم قفنملا نع :نيرمأ نع لاؤسلا نأو «هنع لوؤسملا ضعبل
 باوجلا اذه لصحم ذإ ؛ةيآلا يف هب حرصملا لاؤسلا نع باوج "ريح نم مثقف م الق" :هلوقو «ءلاؤسلاو باوجلا

 - نم فوذحملا نع باوج لإ "نْيَدِلاَوْلل' :هلوقو ءاهريثكو اهليلق لاومألا عاونأ رئاسب قدصتلاو «قافنإلا زيوحت



 ةرقبلا ةروس وما يباثلا ءرجلا

 يذلا قفنملا نايب هيفو «ريثكلاو ليلقلل لماش ,"ام"ل نايب ِرَيَخ ّنِّم مّثَقَفنأ آَم مهل لق

 نيَدِلَوللَ :هلوقب رخآلا قشلا وه يذلا فرصملا نع باحأو «لاؤسلا يقش دحأ وه

 هر أاولعفت اَمَو هب ىلوأ مه يأ ٍليِبَّسلا ِنِباَو ٍنيكَسَماَو ىَمَحَيْلاَو َنيِبَرَقَألاَو 0 أ 1 2 ا د ا ا

 ّوهَو راك ال ضرف َبيِك .هيلع زاجمف وو ريع دب هلا َّنِإَف هريغو

 أوُبِحُت نأ َىَسَعَو 0 ايس أوهَركَت نأ ْىَسَعَو هتقشمل اعبط 0 0

 تافيلكتلا نع اهروفنو ءاهكالحل ةبجوملا تاوهشلا ىلإ سفنلا ليمل كَل َوهَو اَْيَش

 رفظلا امإ هيف نأل ؛اريخ -هومتهرك نإو - لاتقلا يف مكل لعلف ءامتداعسل ةبجوملا

 للا هيقادذ أر ارق كوول نإ و تدك رت قوي هرج ارزو ةةاوشلا نأ اهقنيستكلاو

 ءكلذ © تروُمَلْعَت ال َرّيَنَأَو مكل ريخ وه ام ُمَلَعَي ُهّللآَو ءرحألا نامرحو رقفلاو

 511700 ,هايارس لّوأ كي يبنلا لسرأو .هب مكرمأي ام ىلإ اوردابف

 يف ردقملا رحآلا قشلا هب دارملا "رخآلا قشلا وه يذلا" :حراشلا لوقف «فرصملا نع لاؤسلا وهو «لاؤسلا -

 :امهدحأ «نيهجوب هنع اوباحأ لاؤسلا باوجلا قباطي مل امل :خ! هيفو (لمجلا ةيشاح) .هريدقتل راشأ امك لاؤسلا

 لاؤسلا ةياكح يف فذح نكل ؟قفنن نم ىلعو ؟قفنن ام :اولاقو ءامهنع اولأس مهنأ :هصخلمو ءرسفملا هركذ ام

 :ليق هنأك «ريخلاب قفنملا فصو يف ةراشإلاب رخآلا نعو ءاحيرص مهألا ةيئزح دحأ نع باحأف ءازاجيإ امهدحأ

 نع لأس هنأ وهو «هريغ هركذ ام :امهيناثو .ءالؤه مه مهيلع قفنملاو «ريثكلاو ليلقلل لوانتملا ريخلا وه قفنملا

 (نيلامكلا ريسفت) .هرابتعاب ةقفنلا دادتعا نإف ءمهأ هنأل ؛فرصملا نايبب بيحأف 0

 ام عيمج وهو انيس اوُبِحُت ْنَأ ىَسَع» :هلوقو «لاتقلا اهتلمج نم ىلا ةقاشلا رومألا نم اوفلك ام عيمج وهو :ائيش

 ردصم وأ زوبخملا نيعمب زبخلاك لوعفم ئيعمب لعف :هرك .وزغلا نع دوعقلا اهتلمج نم ةذلتسملا رومألا ف هارت

 كورتم ال ءازاجيإ ظفللا ف فوذحم «ىعملا يف دارم لوعفملا نأ نيعي :وه ام (نيلامكلا ريسفت) .ةغلابملل هب تعن

 رخآ ىلإ انه نم تايآلا هذه لوزن ببسل نايب اذه :يبنلا لسرأو (نيلامكلا ريسفت) .مزاللا ةلزنم هلعف لزنم

 جرخت «شيجلا نم ةعطق - ةلمهملا نيسلا حتفب- ةيرس عمج ايارسلا «ريرج نبا هحرخأ :هايارس لوأ .عبرلا

 ا د ا ةعامج ىلع ريسلا لهأ حالطصا يف عاشو ءعحجرتو

 .سوماقلا يف امك «ةئام عبرأ ىلإ :ليقو «ةئام ثالث ىلإ ةسمح يهو «ةيرس عمج ايارس «هايارس :هلوق «ةوزغ



 ةرقبلا ةروس لشي باثلا ءزجلا

 موي رخآ يف يمرضحلا نبا اولتقو نيك 00 اولتاقف ءشحح نب هللا دبع اهيلع رّمأو

 :لزتق «هلالحتساب رافكلا مهريعف بحرب يهباخب نييفلاو ا ةرعتألزب ىذا نم
 يطع ريك ف لاَتِق 1 لق 0 كاب هيف ٍلاَتِق 0
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 ةراحت اهيفو ريعلا اوقاتساو يأ :اولتقو (نيلامكلا ريسفت) .ةيرسلا ىلع اريمأ لعج يأ ميملا ديدشتب :رمأو

 اذك «دابع نب هللا دبع هيبأ مساو ءورمع همساو ,توم رضح ىلإ بوسنم :يمرضحلا (نيلامكلا ريسفت) .فئاطلا
 مهو ءبحر ةرغ كلذ ناك هنإ :يرشخمزلا لاقو ءبحرب لالحلا مهيلع هبتشا يأ :سبتلاو ."لمحلا ةيشاح" يف

 لاتقل مهلسري مل هنأو ءبحجر يف هنأ :يحافنخلا هلقن امك "سانلا ديس نبا ةريس" يفو «ةرحآلا ىدامج نم هنونظي

 ؛مرحلا اولخد دقل مهانكرت نإل :اولاقو ءبحر نم موي رخآ يف ءالوهل اوقل مهنأو ءشيرق هنأ ملعيل ؛مهثعب هنأو
 (نيلامكلا ريسفت) .اولعف ام اولعفف مهل لتقلا ىلع اومزع مث ءرهشلا ةمرح انكته مهانلتاق نإو
 :هلوقو «مرحلا رهشألا يف لتقلا متللحتسا دق :مهلل اولاقو ,ةكمب شيرق رافك ةكم. اوناك نيذلا نيملسملا ربع يأ :مهريعف

 .ةيآلا تلزنف يحولا لوزن ىلإ ةمينغلا ةمسق ني يبلا رحأو «ةيرسلا لهأ ىلع كلذ مظعف يأ "خلإ لزنف"
 لوألا نأ امل ؛"مارحلا رهشلا" نع يأ :لامتشا لدب (نايبلا حور) .هيف لاتقلا ميرحتل ؛هب يمس ,بجر يأ :مرحما

 نم هلادبإ حص ةفوصوم ةركنلا تناك املو «ةيئزحلاو ةيلكلا ريغ هل سبالم يناثلا ىلإ بوسنم .دوصقملاب فاو ريغ
 (نيلامكلا ريسفت) .يضرلا هيلع صن «لكلا لدب يف وه امإ فيصوتلا بوحو نأ ىلع ةفرعملا
 ءادمع ناك نإ يأ "ريبك" :هلوقو .هل ةفص رقتسم فرظ هنوك زوجيو «"لاتق'ب قلعتم رورجملاو راجلا :هيف
 َنيِكِرْشُمْلا اوُلُبقافإ» :ىلاعت هلوقب ةحوسنم ةيآلا هذهف كلذ دعبو هيلع مثإ الف ةيرسلا لعفك أطخخ ناك نإف

 زاجو «هريخ "ريبك"و ءأدتبم "لاتق" يأ :أدتبم .اهريغو مرحلا رهشألا يف يأ (ه:ةبوتلا) (ْدُهوُمْنْدَجَو ْتْيَح
 ."هيف"ب تفصو اهنأل ؛ةركنلاب ءادتبالا

 دروأ امو مارحلا دجسملا نعو هللا ليبس نع دصو يأ هللا ليبس ىلع افوطعم هلعج يف يرشخمزلا عبت :خلإ دصو
 ىلع فطعلا ىلع لوصوملا ىلع فطعلا مدقي ال ذإ ؛هنم عنام "دصو" ىلع "هب رفك"و :هلوق فطع نأ هيلع

 باحأف «هنم غارفلا لبق ءيشلا ىلع فطعلا زوجي الو ءلوصوملا ةمتت نم ةلصلا ىلع فوطعملا نأ ىلع ءانب ةلصلا

 عضوم نأبو «لصف ال هنأك ءكلذ غوسم امهداحتاف ءدصلا عم دحتم هللاب ارفك نأب :ةيشاحلا يف يرشخمزلا هنع
 نم "مارحلا دجسملا دص"و :ةحخسن فو «هيلع مدق ةيانعلا طرفل هنأ الإ "مارحلا دجسملا" :هلوق بقع "هب رفكو"

 لاقو «هلاحب هيلإ فاضملا ءاقبإو ءفاضملا فذح باب نم هنأو ءيواضيبلا هركذ ام قباطت يهو «"نع" ةظفل ريغ

 ىلعي وبأو سنويو شفخألاو نويفوكلا زاجأو «مارحلا دجسملاو هب رفك يأ "هب" يف ءاهلا ىلع فوطعم هنإ :ءارفلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ءاسنلا يف يتأيسو «راجلا ةداعإ ريغ نم رورجملا ريمضلا ىلع فطعلا



 ةرقبلا ةروس ل يناثلا ءرجلا

 أدتبملا ربخو «نونمؤملاو د يبلا مهو ُهَنِم فِلَهَأ ُجاَرْخِإَو ةكم يأ ٍماَرَحْلأ ديسشملا

 مكل لتقل َنم ربك مكنم كرشلا ُةَئِيِفْلآَو هيف لاتقلا نم ِهَللآ دنع ًارزو مظعأ ُرْيْك
 ىلإ ْمكيدِد نع ْمكوُدرَي يك تح «نونمؤملا اهيأ مُكَتوُلَمُي رافكلا يأ َنولَرَي الو هيف
 ٌتطِبَح َكيتَلْوأَف هؤاك وهو تْمَيَق ءهنيد نع مك ْدِدَتَرَي نَّمَو أوُعَطََسَ نإ رفكلا

 دييقتلاو ءاهيلع باوث الو ءامب دادتعا الف ةَرْجَلاَو ايَنُّدلآ ىف ةحلاصلا َرُهُدَمَعَأ تلطَب

 هدير ارباع ياو حلمم لكي صولا نإ رولا ١ ديف اهيلع كوملاب

 الو 20 توذلخ اًهيِف مه رانا تحس قيقزأو يعفاشلا هيلعو ءًالثم جحلاك

 تريلا نإ :لزن رحأ مهل لصحي الف «مثإلا نم اوملسأ نإ مهنأ :ةيرسلا نظ
 رب

 20 هللا ليِبَس يف أوُدَهنَجَو مهفاطوأ اوقراف اوُرَجاَه َنيِذْلاَو اوما
 نمو شح نب هللا دبع مهو

 ."نايبلا حور" يف اذك «مارحلا رهشلا يف يمرضحلا لتق نم عظفأ يأ :ربكأ .رم امك ءادمع ناك اذإ يأ :هيف لاتقلا نم

 .مكودريف :هريدقت ء«فونحم طرشلا باوجو (دوعسلا يبأ ريسفت) ."نيح" هيضتقت امك «"مكو دري" ب قلعتم :اوعاطتسا نإ
 0 ٍناَميأْلاِب فكي ْنَمَو :ىلاعت هلوقل المع لمعلل طبحم دادترالا درب نإ :ٍكم ةفينح وبأ لاقو :هلمع لطبي م

 نود ببسلا يف امهوكل ؛ةدحاو ةثداح يف امهوك عم ديقملا ىلع قلطملا لمحي مل امنإو «(ه :ةدئاملا) (ُهَّلَمَع طبح

 ٍناثلاو «ةدرلاب لوألاف ءدولخلاو طابحإلا :نيءازجو نيلمع ةيآلا دافأ هنأ :راتخملا ردلا يف هنع :باجأو .مكحلا

 ءاضق ةفينح يبأ دنع همزلي قاب تقولاو ملسأ مث دترا مث ءىلص نم هنأ فالخلا 3 نمو .اهيلع توملاب

 (نيلامكلا ريسفت) .ءكقر يعفاشلل افالحخ «ةالصلا

 هنإف شم ةفينح يبأل افالخ جحلا ديعي الف ءملسأ مث - هللاب ذايعلاو - دتراو ىلص اذإ ملسملا نإ :خلإ الثم جحلاك

 (نايبلا حور) .ججحلا يف مالكلا اذكو ؛ىدأ ام ءاضق همزلي :لاق

 :اّ'ج ةفينح يبأو كلام دنع امأو «باوثلا نع ادرج هلمع هل عحري :هدنع دمتعملاو ءفيعض هنكل :يعفاشلا هيلعو

 ملسأ ام الإ مالسإلا يف هل ابيغرت ءاضقلاب رمؤي الو ؛هلامعأ نم ءيش هل عحجري الف ملسأ اذإ يلصألا رفاكلاك وهف

 [(نيلامكلا ريسفت) .هللا دبع نبا بدنج نع متاح يبأ نبا نع ريبكلا يف يناربطلا هحرخأ] :ةيرسلا نظ .هلعفيف «هتقو يف

 انل نوكي نأ عمطنو اذه انرفس ىلع رجوت له !هللا لوسراي" :اولاقو لعفلاب اولأس مهنأ :نزاخلا يف هب حرصملا

 (لمجلا ةيشاح) ”؟وزغ



 ةرقبلا ةروس ١ م86 اعلا ءزجلا

 .مهف 2) ٌكيِحَر نينمؤملل ٌدوُهَغ ُهَللاَو هباوث هَل َتَمْحَر َنوُجَرَي َكِبتَلْوُأ هنيد ءالعإل
 دص

 امهيطاعت يف يأ آَمِهِيِف مهل لف ؟امهمكح ام رامقلا ٍرييَملآَوِرمَحْلآ رع َكَنوُلَعْسي
 ةمصاخملا نم امهببسب لصحي امل «ةثلثملاب "ريثك" ةءارق يفو :ميظع ريبك ُمْنِإ
 يئاسحلاو ةزمح 2 9

 دك الب لاملا ةباصإو «رمخلا ُُق حرفلاو ةذللاب ساَنلِل ٌعِفَتَمَو شحفلا لوقو ةماشملاو

 تلزن املو اَمِهِعَفَن ني مظعأ ٌرَبَكأ دسافملا نم امهنع أشني ام يأ آَمهُمْنِإَو رسيملا يف
 ا و و ع رح ال ار اووف طلال ار راق ا لف دودو راس زمان نت ورا عنتماو .موق اًبرش

 انعفني ام اهنم برشن :اولاقو

 .فاضم فذح مالكلا يف نأو ؛نيدلا يعم. ليبسلاو «ليلعتلا مال نعم. "يف" نأ ىلإ هب راشأ :هنيد ءالعإل

 (يواصلا ةيشاح) .ةباحصلا نم ةعامجو لبح نب ذاعمو باطخلا نب رمع لئاسلا :نع كنولئسي

 لاملا ذأ هنأل ؛رسيلا نم امإ هقاقتشاو «هترمق اذإ هترسي :لاقي «عحرملاو دعوملاك رسي نم يميم ردصم :رسيملاو

 مالزألا يه حادقأ ةرشع هل تناك هنإ :ليق ءهراسي بلس هنأل ؛راسيلا نم امإو «بعتو دك ريغ نم رسيب

 بيصن اهنم لكل «دغولاو حيفسلاو حينملاو ىلعملاو ءلبسملاو سفانلاو سلحلاو بيقرلاو مأوتلاو ذفلا :مالقألاو
 دغولاو حيفسلاو حينملا يه «ةثالثلا الإ نيرشعو ةينامث :ليقو ءءازجأ ةرشع اهفوؤزجيو ءافورحني روزج نم مولعم

 (ةعبس ىلعمللو «ةتس لبسمللو «ةسمخ سفانللو «ةعبرأ سلحللو «ةثالث بيقرللو ءنامهس مأوتللو ءمهس ذفلل
 لحجر لحجر مساب جرخيف «هدي لحديو اهلجلجي مث ,ءلدع يدي ىلع اًفوعضي ةطيرخ يهو «ةبابرلا يف اهولعجي
 مرغ ةثالثلا كلت نم هل جرخ نمو ءاهل نيعملا بيصنلا ذحأ ءابصنألا تاوذ نم حدق هل جرحخ نمف ءاحدق احدق

 نومذيو ءكلذب نورختفيو ءاهنم نولكأي الو «ءارقفلا ىلإ ءابصنألا كلت نوعفدي اوناكو «هنامرح عم روزحجلا نمث
 درنلا نم رامقلا عاونأ عيمج همكح يفو ,"فاشكلا" بحاص لاق اذك «مربلا هنومسيو .هيف لخدي ال نم

 (دكنر نمحرلا دبع دمحم) .امهريغو جنرطشلاو

 امهفإ ثيح نم لب ءامهسفنأ يف مثإلا سيل يأ :امهببسب .يواضيبلا يف امك ءاثلاب "ريثك' يئاسكلاو ةزمح أرق يأ :ةثلثملاب
 (نيلامكلا ريسفت) .ةيآلا هذهي رمخلا برش نم قه ةباحصلا هبتني مل اذلو «روظحملا باكترا ىلإ نايدؤي
 اهنأ ملسم ثيدح كلذ ىلع لديو «ءاود الو ءافش هيف سيل هنأ ىلإ ةراشإ اممي ةعفنملا ريسفت يفو :حرفلاو ةذللاب

 دنع حصألا ناك اذلو ؛مكيلع مرح اميف مكءافش لعجي مل هللا نإ :دواد يبأ ثيدحو «ءاد هنكلو ءاودب تسيل

 عفانملا ناك :يكبسلا لاقو ءاقلطم مارحلاب يوادتلا ميرحت :كلر ةفينح يبأ دنعو ءامب يوادتلا ميرحت هلي يعفاشلا

 .ةقشمو دهج الب يأ :دك الب (نيلامكلا ريسفت) .تبلس تمرح املف ءاقلطم ميرحتلا لبق
 (نيلامكلا ريسفت) .لادتعالا نع ركسلا يف نوجرخمي مهنأ اوأر امل ماثآلا نم مهسفنأ ىلع قوثولا مدعو طايتحالل :خلإ عنتماو



 ةرقبلا ةروس ١م ياثلا ءزجلا

 اوقفنأ ِلَق ؟هردق ام يأ َنوقِفنُي اًَذاَم كلتوُلَعَسَيَو ةدئاملا ةيآ م نأ ىلإ نورخآ

 يقو .مكسفنأ اوعيضتو («هيلإ نوجاتحت ام اوقفنت الو «ةحجاحلا نع ء لضافلا يأ فعلا

 رك عت و

 ِتَيآْلا مكل هللا ُنْيِبِي ركذ ام مكل َنِِب امك يأ َكلِلَذَك "وه" ريدقتب عفرلاب ةءارق

 .امهيف مكل حلصألاب نوذحأتف ا ةرِجالَو اًيَنَدلآ رمأ ىف ( (© َنوُركفَتَت مُكَلَعَل

 5١(. :ةدئاملا) 4 وُهَتُم هن م أ لَين» :هلوق ىلإ 4٠( :ةدئاملا) 4ْرِسْبَمْلاَو لا امنإل :يهو :ةدئاملا ةيآ

 ءاقلطم امارح اهلعج مث «ةالصلا تقو امارح اهلعج مث ءامثإ اهلعج مث ءالوأ الالح تناك رمخلا نأ :لصاحلاف

 رمخلا مرحي مل ثيح هدايعب فطلأ ام ناحبسف «ةدئاملا ةيآب ةتباث ةمرحلاو ءامثإ افوك الإ ةيآلا هذه نم تبثي الف

 ءاهعفانم اودقتعاو ابرش اوداتعا مهفإف «دحاوب اهنع عالقنالا مهيلع قشي ال ىح ةجرد ةجرد مرح 5 ةرع

 .رامتيالا مهل رسيت ىح لاح دعب الاح مهيلع مرحف

 تناك اههإ :لاقي نأ نكميو ؟ةدئاملا ةيآ ىلإ جايتحالا امف «مارح مثإ لكف امثإ تناك اذإ اهنإ :لوقي نأ لئاقل نكلو

 ابيرش نوكو «لاملاو تقولا ةعاضإ وهو ؛نيعم لجأل ؛ةيضراع اهتيمثإ نوكي نأب سأب الو ءاهسفنب الالح ذئنيح
 نع اولأس «هبارضأو حومجلا نب ورمع لئاسلا :كنولئسيو (يدمحألا ريسفتلاو ريبكلا ريسفتلا) .لقعلا لاوزل اببس
 .هريغو "دوعسلا يأ" يف اذك .هسنج نع قبس اميف اولأس نأ دعب قفنملا

 اذهو «هنوقفني ردق يأ يأ مدقم لوعفم بصن لحم يف هب امهفتسم ادحاو امسا العجو ءابكر "اذ" عم "ام" :نوقفني اذ ام

 "نوقفني"و ءربخ لوصوم مسا "اذ"و ءأدتبم ماهفتسا مسا اهدحو "ام"ف عفرلا ةءارق ىلع امأو ءبصنلا ةءارق ىلع

 .هردق نع ياثلاو «قفنملا سنج بوو داك لرألا لولا 0 نارك قادري :هردق ام (لمجلا ةيشاح) .هتلص

 ضرألل لاقي هنمو ,دهجلا ضيقن :وفعلا ."لهألا نع لضف ام اوقفنأ" :سابع نبا نع متاح يبأ نبا ىور :لضافلا
 نع لضف ام اوقفنأ :"يدهازلا"و "كرادملا" يفو ,دهجلا هنم غلبي الو هلذب هل رسيت ام قفني نأ وهو ءوفعلا :ةلهسلا

 عرز بحاص لحجرلا ناك اذإف ءائيش تويبلا يف هردق ىوس اوكسمت الو «هيلإ نوحاتحت ام اوقفنت الو «ةجاحلا ردق

 لوأ يف توقلا نع قدصتلا ناكو «لضفلاب قدصتو «هموي توق كسمأ اعناص ناك اذإو «ةنس توق كسمأ

 :افض سابع نبا نع ةحلط نب رذحم قيرط نم متاح يبأ نبا ىور ام هل دهشي «ةاكزلا ةيآب خسن مث ءاضرف مالسإلا
 (نيلامكلا ريسفت) .متاح يبأ نبا هاور ؛:ةضورفملا ةقدصلا ضرفي نأ لبق اذه ناك هنأ

 ةيلوعفملا ىلع بصنلا عضوم يف ادحاو امسا "اذ ام" لعج هبصن نمف ءبصنلاب نوقابلا أرقو ءورمع يبأل :عفرلاب
 "يذلا" ىعمب "اذ"و ءهتلص عم "اذ" هربخو ءأدتبم "ام" لعج هعفر نمو ءوفعلا اوقفنأ :ريدقتلاو ؛"نوقفني"ل

 (نيلامكلا ريسفت) .لاؤسلا بارعإك باوجلا بارعإف ءوفعلا وه :بيحأف «هنوقفني يذلاب يأ «هتلص "نوقفني"و
 (نيلامكلا ريسفت) .نييبتلا اذه لثم انييبت يأ ء«فوذحم ردصمل ةفص «بصنلا عضوم يف فاكلا :كلذك

 (نيلامكلا ريسفت) ."نيبي"ب وأ "نوركفتي"ب قلعتم :يرشخمزلا لاق :رمأ يف



 ةرقبلا ةروس ١ “ا افلا ءرجلا

 نإو ءاركأباا مهولكاو 0 يف جرحلا نم هنوقلي امو متل نَع َكَنوُلقسمَو

 ف مك دل ل جرحف دا اماعط مل ارعتصو مهلاومأ نم مهل ام اولزع

 مهتقفن اوطلاخت يأ َمُهوُصِلاَحت نِإَو كلذ كرت نم ٌريَخ ماو اهتيمدتب مههلاومأ
 ةرهاصملا :ةطلاخملاب دارأ ليقو

 يأ هاحأ طلاخي نأ 8 نأش نمو «نيدلا يف مكناوخإ مهف يأ كتوخِإَ مكتقفنب

 ذك يزاجيف ءامل َحِلَضُمْلآ َنِ هتطلاخمب. مهلاومأل َدِِسفُمْلا مَلْعَي ُهَّللاَو كلذ مكلف

 ىلع بلاغ ُريَِع هلأ ّنِإ ةطلاخملا ميرحتب مكيلع قيضل َمُكَتَمَعَأَل هلآ َءاَس َوَلَو امهنم
 هلبق امل قيلعتلاك اذه

 يأ ٍتكِرْشَمْلا نوملسملا اهيأ اوحّوزتت أوحكنَت اَلَو .هعنص يف 29 ٌييكَح هرمأ
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 لع نيب اهو يس نأل ؛ةرح وك ماو تارفاكلا

 ءاحلامو اهلامجل ٌوُكَتَبَجَعَأَوَلَ ةكرشم ةّ هرح حاكن 5 بيغرتو (ةنمؤم ةمأ جوزت نس

 نحل مكباجعإ اضورفم

 اولزتعا ٠١١( :ءاسنلا) #4 ىَماَنَيلا لانا كوك بيلا نإ تلزن امل :يئاسنلاو دواد وبأ ىور :خإ كنولأسيو

  لكألا يف ىماتيلا اوكراش نإف يأ :اومثأي (نيلامكلا ريسفت) .تلزنف ؛مهيلع كلذ قشف «مهتطلاخم اوكرتو ىماتيلا

 لضفي ام عايض ثيح نم ىماتيلا ىلعو «ةقشملا ثيح نم ءايلوألا ىلع يأ :جرحف (نيلامكلا ريسفت) .نيمثآ اوراص

 (لمحلبا ةيشاح) .هداسفو مهماعط نم
 (نيلامكلا ريسفت) "ةوكزلا اهلكأت ال «ىماتيلا لاومأ يف اورجتيا" :ثيدحلا يف درو امك ةراحجتلاب ةيمان اهلعح يأ :اهتيمدتب

 هريغ حكنأو ؛جوزت اذإ حكن :لاقي ءنيملسم نهوجوزت الو يأ مضلاب شمعألل ذاشلا يف ئرقو :اوحكنت الو
 ِتلاَقَوِ :ىلاعت هلوقل نوكرشم باتكلا لهأ نأل «ةيباتكلا معت :تارفاكلا يأ (نيلامكلا ريسفت) .هجوز اذإ

 ١/ :ةبوتلا) #4 نوك رشي امَع َناَحْبُسل :هلوق ىلإ (0 :ةبوتلا) ولا نبا .ٌحيِسَمْلا ىَراَصَتْلا ِتَلاقَو هللا ربا ٌدْيَرَع ُدوُهَيلا

 حراشلا لاق امك (يواضيبلا ريسفت) .(ه :ةدئامل) «َباَتكْلا اوُنوُأ َنيِذَّلا نِم ُتاَنَصْحُمْلاَوظ :هلوقب تصصح اهنكل
 .ينآلا هلوق يف اضيأ

 نإ" قيفع انه رلاوإ يكعحتعا دق افرك لاح ةكرشم نم ح ةنمؤم ةمالوإ يأ لاعلل ناؤلا ”مكتجعا راو
 ولو لئاسلا اوطعأ"و ٠٠١ :ةدئاملا) هيث يِبَحْلا ُةَرْثك َكَبَجْعَأ ْوَلَوإل :هلوقك يضاملا لعفلا اهيلو عضوم لك اذكو

 (يحركلا ريسفت) .ريخ ةنمؤملاف .مكبجعت ةكرشملا تناك نإو :نيعملاو ءاهدعب اهمساو ,ناك فذحو ءرطيو ”سرف ىلع ءاج



 ةرقبلا ةروس | ١ “مب ياثلا ءرجلا

 #«باتكلا أوتوأ نيذلا َنِم تانصحملاو# ةدئاملا ةيآب تايباتكلا ريغب صوصخم اذهو

 نم ريح نزع َدَبَعَلَو 00 تح تانمؤملا ا يأ َنيِكِرْشُمْلا اوجوزت أوُحكنَت لَو
 قاب وهو

 ىلإ مهئاعدب 0 وعدي كرشلا لهأ ي أ كيتو هلامحو هلامل  كجعأ زلو كرخت

 ةنجلا ىلإ هلسر ناسل ىلع ْأَوْعَدَي ُهّلآَو مهتحتا قيلت الف ءامل بجوملا لمعلا

 ُنيبْيَو هئايلوأ جيورتب هتباجإ بجتف «هتدارإب "0 امل بجوملا لمعلا يأ ةَرِفْغَمْلاَو

 ضيحلا يأ ضِحَمْلا نَع كلوش .دوطعتب ,) نورك لَ سا جا
 اوكرتا َءآَسِيلَ أولرتعاف هلحم وأ أ رذق ىَدَأَوَ مه َق ؟هيف ءاسنلاب لعفُ اذام ,هناكم وأ

 نوكسب ( َنَرْهظَي تح املا د لَو هناكم وأ هتقو نأ ميما نهأطو

 12د زذزة ءاطلا يف لصألا يف ءاتلا ماغدإ هيفو «ءاحلاو اهديدشتو ءءاطلا

 لعجي مل امنإو «تاكرشم نهفإف «تايباتكلاب هظفل رابتعاب همومع عم تاكرشملا جوزت نع يهنلا يأ :صوصخم اذهو

 (نيلامكلا ريسفت) .ءيش اهنم خسني مل ةدئاملا ةروس نأ ىلع قابطإلل صاخلل اخخسان ماعلا

 رفاكلا نم اهجيوزت لحي ال نعي [(نيلامكلا ريسفت) "اوحكنت ال" :هلوقل يناثلا لوعفملا فذح ىلإ ريشي] :تانمؤملا رافكلا
 اوحكنت الّوإ» :هلوقل عحار اذهو ؛نوملسملا مهو :هئايلوأ جيوزتب (ريبكلا ريسفت) .ةرفكلا عاونأ فالتحا ىلع ةتبلا
 (لمدلا ةيشاح) .ىلوألا ةيآلل عجريل ؛"هئايلوأ نم جورتلاب"و :لوقي نأ هيلع ناكو 4نيِكر ْشُمْل

 ءاسنلا نولزتعي اوناك دوهيلا نأ :كلذ ببسو مد ةباحصلا نم ةعامجو حادحدلا وبأ لئاسلا :ل2إ كنولأسيو
 امأو «ةيلهاجلا محب تدتقا مث ءادبأ ةجاح هل عنصت الو ءضئاح هيف ناكم يف تيبي ال هنأ ح «ةرملاب ضيحملا يف

 .اماوق كلذ نيب انعرش نأ هللا نيبف ءال وأ اضئاح اهوك نيب نوقرفي ال اوناك مفإف ءكلذ فالخبف ىراصنلا

 هانعم ةغللا يف ضيحلا نإف «مدلا ناليس يأ ضيحلا :هلوقف «ناكملاو نامزلاو ثدحلل حلصي يميم ردصم :ضيخملا نع

 يقبو ءناكم فرظ وأ ءردصم ضيمحملا نأ ىلإ هب راشأ :هناكم وأ ضيحلا (لمجلا ةيشاح) .ردصملا وهو مدلا ناليس

 ."ضيحلا يف" :هلوق دعب " هتقو يأ" :هلوق ليلدب اضيأ انه هتدارإ حصي هنأل ؛هنامز وأ لوقي نأ هيلع

 يأ" :هلوق يف يناثلل عجار "هلحم" :هلوقو «لوألا ريسفتلل عجار "رذق" :هلوقف «بترم رشنو فل اذه :هلحم وأ رذق

 ريدقت ىلع ناكم وأ نامز فرظ انهه ضيحملا نأ ىلإ ريشي :خلإ هتقو يأ (لمجلا ةيشاح) ."هناكم وأ ضيحلا

 .اردصم هنوك ريدقت ىلع ال فاضملا



 هبنجتب هلأ ْمكَرَمُأُتَيَح ّنِم عامجلل ىهوُتَأَف َنّرُهَطَت اَذِإَف هعاطقنا دعب نلستغي يأ

 نم َنيِبوَتلآ مركيو بيثي ُبْْهَّآ ّنِإ هريغ ىلإ هودعت الو لّبقلا وهو «ضيحلا يف
 مكعرز لحم يأ مك ٌترَح مكون .راذقألا نم 2 اقر تيؤطتفلا بيو وذل
 عاجطضاو دوعقو مايق نم يش فيك يأ نأ لبقلا وهو هلحم يأ رك اونا دلولل

 ءاج اهربد ةهج نم اهلبق يف هتأرما ىتأ نم" :دوهيلا لوقل هةر انفال
 رباح نع يراحبلا هاور

 ف هلل اوَقْتَأَو عامجلا دنع ةيمستلاك 0 لمعلا سفن أوُمدَقَو "لوحأ دلولا

 © َتروِْؤُمل رش مكلامعأب كراج «فعبلاب ةوقلم مكنأ اوملَعَاَو هيشو 7
 دمحم اي باوثلاب 3

 «لستغت مل نإو مدلا عاطقنا دعب ةرشع اهمايأ تناك اذإ امبرقي نأ هل نأ ىلإ هيلي ةفينح وبأ بهذو :نلستغي يأ

 عضوم نم يأ :ثيح نم (ذايبلا حور) .ةالص تقو اهيلع يضمب وأ ءلستغت تح اهبرقي ال ضيحلا لقأ فو

 (نيلامكلا ريسفت) .لبقلا وهو ضيحلا نمز يف عضوملا كلذ نع بانتحالاب هللا مكرمأ
 نهماحرأ يف ىقلي امل ؛ثراحم اب نهبش «ءزاجم اذهو :يرشخمزلا لاق ءفوذحم فاضملا نأ ىلإ ريشي :مكعرز لحم

 هلعج لكشتسا - هيبشتلا فرط ركذ دقو - .هل عوضوملا ريغ يف لمعتسم ظفل انهه نكي مل املو ءفطنلا نم
 وأ ءفاضملا فذح ةهج نم بارعإلا ريغت رابتعاب وأ ؛:هعضوم ىلع ثرحلا قالطإ نم زاجم هنأب هل هحوف ءازاحب

 اهلعجب وأ «ةراعتسا نكي مل نإو زاجملا هيلع قلطي ام اريثكو «ةادألا فذح دعب هبشملا ىلع هب هبشملا لمح رابتعاب

 .روذب فطنلا نأ ىلع ةلالد ثراحم ءاسنلا لعح يف نأل ؛ةيانكلاب ةراعتسا

 اذه كل ىنأ» :وحن "نيأ" نئيععو (759 :ةرقبلا) سا هذه يِبَحُي ىَنأ» :وحن "فيك" :ئيعم ةيماهفتسا درت :ئأ

 نع يناثلاو ءسابع نبا نع لوألا ريرج نبا جرخأف ءاهنم لكب ةيآلا ترسف دقو ؛"نم" نيعميو (77 :نارمع لآ)

 ماقملا اذه يف مالكلا مامتو «"ثيح" ىعمب اهنأ هريغو رمع نبا جرخأو ءكاحضلا نع ثلاثلاو «سنأ نب عييرلا

 (نيلامكلا ريسفت) .يرابلا حتف نم بلطي

 ةيمستلاب ديق نم نأ ىلإ فاكلا ةدايزب ريشي :ةيمستلاك ."سوماقلا" يف اذك ءاهرخوؤم لبق اهتقدح باهذ :لوحأ

 (نيلامكلا ريسفت) .راصحنالا ىلع ال لاثملا ليبس ىلع دارأف «سابع نبا نع ريرح نبا هاور امك



 ةرقبلا ةروس ١ ياثلا ءرجلا

 اورثكت نأب امل نايا ةعنام 7-2 هب فلحلا يأ َهَّآ ْأوُلَعَجت اَلَو

 :كلذ ىلع نيببلا:هركف ”ساكأ كري اوُكلطَتَو اوتو اوربت ال نأ هب :نفلخلا

 اوعنتمت ال :نيعملا ؛ةعاط يهف ءهوحنو ربلا لعف ىلع اهفالخب ءرفكيو ثدحلا هيف نسيو

 اهوزن ببس نأل ؛اورفكو هوتثئا لب «هيلع متفلح اذإ هوحنو ربلا نم ركذ ام لعف نم

 وغللاب ُهَللا مكدِجاَوُي ال .مكلاوحأب م2 ٌميِلَع مكلاوقأل عيِيَس ُهّللاَو كلذ نم عانتمالا
 0 ْمُكََمَيَأ ىف نئاكلا و

 نب نامعنلا وهو «هبيسن يأ هنت نيبو هنيب ناك ةحاور نب هللا دبع نأ :ةيآلا هذه لوزن ببس :خلإ اولعجت الو

 ف ملكت امل حطسم ىلع فلح نيح قيدصلا قح يف تلزن :ليقو «تلزنف ءادبأ هلصاوي ال هنأ فلحف ءءيش ريشب

 .ءيشلا نود هضرعت ام مسا يهو «ةضبقلاك لوعفم نيعمب ةلعف ةضرعلاو 00

 ملعلاك هللا مسا لعجي فلاحلاف ,"سوماقلا" يف اذك «بوصنملا ملعلا :اهحتفو داصلا نوكسب بصنلا :

 ؛ةيآلل رخآ ريسفت اذه :اورثكت نأب (لمجلا ةيشاح) .هبولطم ىلإ لصوتلا يف 6 يسم

 ."وأ" ب ىتأي نأ فنصملل بسانملا ناكف

 دارملاف ءاوحلصت الو اوقتت ال نأ يأ اوحلصت اوقتتو ءمحرلا ةلصو قدصتلاك ربلا اولعفت ال يأ :خ! اوربت ال نأ

 ءردقم, سيل "اوربت نأ" :هلوق يف "ال" نأ ىلع نيرسفملا رثكأو ."لمجلا" نم ,خلإ اعرش نسحتسملا رمألا انه ربلاب

 مكنامبأل اضرعم هللا مسا اولعجت ال :ئيعملا لصاحف «راصتخالل كرتن هلئالدو "ال" ريدقت نم نسحأو دوحأ اذهو

 هتخأ نيب ةوادعلا تثدح دق ةحاور نب هللا دبع نأ اهوزن ببسو ءاوحلصتو اوقتتو اوربت نأ ةدارإ مسقلا ةرثكب

 هئامصخ نيبو هنيب حلصي الو هقح يف نسحي الو ملكتي ال نأ مظعألا هللاب مسقف نامعن نب ريشب هتخأ جوز نيبو

 .ةيآلا هذه تلزنف

 اولعجت ال :نيعملاو ,ءيشلا نود ضرعي امل مسا ةضرعلا نأ :ةيآلا ريسفت يف ةروهشملا رومألا نم روكذملا يأ :كلذ ىلع

 اهتلص عم "نأ"و «ةفولحملا رومألا نامبألاب دارملاف ءحالصإلاو ىوقتلاو ربلا يه يلا اهيلع فولحنا رومألل ازجاح هللا

 هفذقل ؛حطسم ىلع قفني ال نأ فلح امل هن قيدصلا ركب يبأ يف تلزن اهنأ ريرح نبا هاور يذلاو ءاهل نايب فطع

 اهريغ تيأرو نيب ىلع تفلح اذإ :ملسم ثيدحل :ثنحلا هيف (نيلامكلا ريسفت) .نيهحولا ىلع قبطني مّ ةشئاع

 (نيلامكلا ريسفت) .كنيمي نع رفكو «ريخ وه يذلا تأف ءاهنم اريخ



 ةرقبلا ةروس ١4١ ياثلا ءرجلا

 مثإ الف ."هللاو ىلب"و "هللاو ال" وحن ,فلحلا دصق ريغ نم ناسللا هيلإ قبسي ام وهو

 متثنح اذإ نامبألا نم هتدصق يأ ةُكُبوُلُف َتَبَسُك اه مُكُذِخاَوُي كولو «ةرافك الو «هيف
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 ني نولْوُي دال امم حدرعلا ريخأتب م مِلَح وغللا نم ناك امل ٌروُفَغ ُّهَّللآَو

 هن ارعجو راك إف ١ ٍرْهْثُأ ِةَعَبرَأ راظتنا ُصْيَرَت نهوعماجي ال نأ نوفلحي يأ ْمِهِباَسش
 ةروكذملا ةدملا يف

 . فلحلاب را رش نم ةونأ اه طرفك لان ءطولا ىلإ نيميلا نع اهدعب وأ

 .هللاو ىلب :لاقيف ءانيتأت الأ :لاقي امك لبقتسملا وأ يضاملا يف ناك ءاوس «ةلجع ىلع] :خلإ هيلإ قبسي ام وهو

 «ضام رمأ ىلع فلحي نأ وغللا نم دارملاف :هكل ةفينح يبأ دنع امأو كلم يعفاشلا دنع اذه [(نيلامكلا ريسفت)

 ءاضيأ لاحلا نامز "راتخملا ردلا" يف دازو «هريغو "يرودقلا" يف امك «هفالخ عقاولا فو ءقح هنأ نظي وهو

 . راتحما در" يف لابقتسالا جورخمب حرصو
 يف ةرافكلاب ةينبم ةيآلا هذه يف ةذحاوملا نإف ,سومغلا نيميلا يف يعفاشلا دنع ةرافكلا بحيف :نامبألا نم هتدصق

 نبا ظفاحلا ىكحو «رافغتسالاو ةبوتلا الإ هيف سيلو ءسومغلا يف ةرافك ال :.ْج ةيقابلا ةثالثلا تلاقو «ةدئاملا ةيآ

 ةريره يبأ نع ديح دانسإب دمحأ ىورو «كلذ ىلع اوقفتا مّ ةباحصلا نأ :هريغو ربلا دبع نبا نع رجح
 ةذحاوملاو «ءازجلا راد يف يهو «ةقلطم انهه ةذحاوملا :اولاق .سومغلا اهنم دعو «ةرافك نهيف سيل سمح :اعوفرم

 (نيلامكلا ريسفت) .ضعب ىلع اهضعب لمح حلصي الف «ءالتبالا رادب ةديقم ةدئاملا ةيآ يف

 رهشأ ةعبرأ ةحوكنملا نابرق نع سفنلا عنم نع ةرابع :ةعيرشلا فو «نيميلا نع ةرابع :ةغللا يف ءاليإلا :نولؤي
 ءاليإلا ةدم نأ الإ ,فلحلا وه ءاليإلا نأ ىلإ هب راشأ :نوفلحي ."ةيانعلا" يف امك «نيميلاب ادكؤم اعنم ادعاصف

 نم لقأ أطي ال نأ ىلع فلح ولو «نيرهش يضم. نيبت ةمأ تناك نإو «ةرح ةحوكنملا تناك نإ ءرهشأ ةعبرأ

 ديزت ةدم وأ رهشأ ةعبرأ وأ ءاقلطم يأ :نهوعماجي ال (نايبلا حور) .فلاح وه لب ءايلوم نوكي ال رهشأ ةعبرأ
 ."”نايبلا حور" دافم وه امك ءرهشأ ةعبرأ ىلع

 هللا تيبو «ةبعكلاو :لاق نأ لثم هللا ريغب فلح نمو «هتافصب ةفص وأ هئامسأ نم مساب أ هللا نيميلاو < نيمبلا نع

 :كل يعفاشلا لاق ؛:ةهوركم نيمب يهو فلاح اذإ ةرافكلا هب بحت الو ءانيمب نوكي الف هوحنو هيبأب فلح وأ هللا ينو

 ادقتعم ىلاعت هللا ريغب فلح نم :هانعم «هللاب كرشأ دقف هللا ريغب فلح نم :ثيدحلا يفو :ةيصعم نوكت نأ ىشحأو

 هب داقتعا الو ؛ميظعتلا دصق ىلع نكي مل ولو ءهب صتخملا ميظعتلا يف هللا عم هب فولحملا كرشأ دق ريغلا كلذ ميظعت

 ٍنايحب :لاق نم ىلع رفكلا فاخأ :يزارلا يلع لاق «ةداعلا هب ترج امك «كلذ وحنو «يبأو ال :هلوقك ءهب سأب الف

 (نايبلا حور) .كرش هنإ :تلقل هنوملعي الو «هنولوقي ةماعلا نأ ال ولو :ههبشأ امو «كتايحبو



 ةرقبلا ةروس :١ ئباثلا ءرجلا

 مهوقل ٌعِيَسَهّللأ َّنِإَف هوعقويلف اوؤيفي مل نأب هيلع يأَىَلّطلَآ اوُمَرَع ّْنِإَو .مه 9 ٌريِحَر

 .قالطلا وأ ةئيفلا الإ ركذ ام صبرت دعب مهل سيل :نيعملا .مهمزعب 29 ٌمِيلَع

 نيح نم يضمن ور هَل حاكتلا نع َنهِسْفنَأب نرظتنيل ا 2 كي تنفلطملاو

 نمي لوحدملا يف اذهو الو ضيحلا وأ رهطلا وهو «فاقلا حتفب ءرق عمج «قالطلا

 ةسيالا ريغ يفو اهتودتعت ٍة1ِعْنمَنويلعْمُكل امه :هلوقل ؛نهيلع ةّدع الف نهريغ امأ
 (49 :بازحألا) ك2

 بهذم ىلع هلك اذه «قالطلاب قطنلا يأ :مهوقل (نيلامكلا ريسفت) ."ىلع"ب ىدعتي امنإ مزعلا نإف :هيلع يأ

 المع ؛ءيفي وأ قلطي نأ امإف ,سبحي ىح رهشألا يضم دعب قالطلا عقي ال :اولاق ثيح دمحأو كلامو يعفاشلا

 وهو ؛عومسم. رعشي "ميلع عيمس" :هلوق نألو «ةدملا دعب ءيفلا زاوج يضتقي هنإف ,"اوءاف نإف" يف بيقعتلا ءافل

 عقي لب «هدعب ال ةدملا يف الإ ءيفلا نوكي ال :هللل ةفينح يبأ دنعو .عومسممي سيل ةدملا يضمو «قالطلاب قطنلا

 :ئيعملاو ا ا ل ءافلاو « «قيلطتلا ىلإ جايتحا ريغ نم قالطلا

 عيمس :قيعملاو « 2'نهيف اوءاف نإف" :هذ دوعسم نبا ةءارقل روفغ هنإف «ةدملا يف هيلع اورمتسا امع اوعجحر نإف

 (نيلامكلا ريسفت) .رارضإلا هدصقب مهيلع هئاليإل
 .يناعملا ملع ف فرع ام ىلع رامتيالا يف ةغلابملل ؛هب ءيح رمألا نيعم يف ربخلا اذه نأ ىلإ هب راشأ :نرظتنيل

 امهعاستال ؛ءارقإلا يه يلا ةلقلا نود ةرثكلا عمج ىلع ءورقلا نيعي «زيمملا ءاجو :ءورق ةثالث (يدمحألا ريسفتلا)

 ليلقل اليزنت ءارقألا ىلع ءورقلا رثوأف «ءارقألا نم ءرق عمج يف الامعتسا رثكأ تناك ءورقلا لعلو «ةيعمجلا يف
 يف امك لمهملا ةلزنمب لعجف «لامعتسالا ليلق ءرق عمج ءارقألا لامعتسا ناك امل نيعي «لمهملا ةلزنم لامعتسالا

 يأ «ةيفرظلا ىلع وأ ءءورق ةثالث يضم نصبرتي يأ .ءفاضم ريدقتب ةيلوعفملا ىلع ةثالث باصتناو .كرادملا

 يبأ لوق وهو ضيحلاو ءالأ#س يعفاشلاو كلام لوق رهطلا :نالوق ."دوعسلا يبأ" يف امك ءءورق ةثالث ةدم نصبرتي

 (نيلامكلا ريسفت) ."أطوملا" يف اهانركذ نيفرطلا نم ةلدألاو .حصألا يف دمحأو ةفينح

 :هلوقو ."ةسيآلا" ىلع فطع "ةريغصلا"و :هلوقو ؛«"نمب لوخدملا" :هلوق ىلع فطع :خلإ ةسيآلا ريغ يفو

 ةريغصلا ريغو ةسيآلا ريغ فو ,نمي لوحدملا ريغ يف اذهو ءاهانعم يف ةريغصلاو ,ةسيآلا ريمضلا عجرم "نمتدعف"

 يف امك هليصفتو «'"خلإ نمتدعف لماوحلاو" :هلوق ءرهشأ ةثالث نمتدعف ةريغصلاو ةسيآلا «ءامإلا ريغو لماوحلا ريغو
 ربكلل وأ ءطرفملا رغصلل امإ ءاهقح يف ضيحلا عنتما نإف ءنكمم ريغ اهقح يف ضيحلا ناك يلا ةأرملا نأ :"ريبكلا"

 نوكت نأ امإو «ةمأ نوكت نأ امإف ءانكمم اهقح يف ضيحلا ناك اذإ امأو « ءارقألاب ال رهشألاب اقدع تناك طرفملا

 نم تناكو «لماح ريغ تناكو «؛ةرح ةأرملا تناك اذإ امأو «ةثالثب ال نيءرقب اهدع تناك ةمأ تناك نإف «ةرح

 .ءارقألاب اقدع تناكف لوحدلا دعب ةقلطم تناكو ءضيحلا تاوذ



 ةرقبلا ةروس ١ يناثلا ءرجلا

 ةروس يف امك نهلمح نعضي نأ نمتّدعف لماوحلاو ءرهشأ ةثالث نمتّدعف ةريغصلاو
 َنِهِباَحَرَأ ل هناك اَم َنَمَُكَي نأ نه ٌلِححاَلَو ةنسلاب ناءرق نمتّدعف ءامإلاو ,قالطلا

 ٌرِهِدَرِبَقَحَأ نهحاوزأ ٌنُّلوُعُبَو رِخآلاِم وَلاَ هاب َنِمْؤُي نك نإ ضيحلا وأ دلولا نم

 امهنيب كلف أَوُداَرأ نإ صبرتلا نمز يف يأ َكِلَذ ىف نيبأ ولو «نهتعجار مي يأ

 قالطلا يف اذهو «ةعحرلا زاوحجل طرش ال هدصق ىلع ضيرحت وهو «ةأرملا رارضإل

 ىلع ّنُهَو ةّدعلا يف نهحاكن يف مهريغل قح ال ذإ ؛هيف ليضفت ال :"قحأ"و .يعجرلا
 كرتو ةرشعلا نسح نم ًاعرش ٍفوُرَعَلاِب قوقحلا نم ّنَِلَع مهل ىِذَّلَآ ٌلَمِم جاوزألا

 0 نهتعاط بوحجو نم قحلا يق ةليضف جر َنَلَ ٍلاَجَرلِلَو كلذ وحنو «رارضلا
 ُقَلّطلا .هقلخ هريد اميف جي مكَح هكلم يف ٌزيِرَع هلل قافنإلاو رهملا نم هوقاس امل

 تا توبثل ةلع

 0 مكيلعف يأ ُكاَسَمِإَف «ناتنثا 3 ِناَتّرم هدعب عحاري يذلا قيلطتلا يأ

 4ٍرْهْشَأ ةّنالذ نهدف ْمُتِترا نإ ْمُكِئاَسِن ْنِم ٍضيِحَمْلا ّنِم ّنْسَِي يئاللاوإ» :ىلاعت هلوق هيلع لدي امك :رهشأ ةثالث

 هب لدتسي امث اذهو ,دواد وبأ هاور «ناتضيح ادعو ناتقيلطت ةمألا قالط و هلوق وهو : :ةنسلاب .(  :قالطلا)

 ضيحلا نمو ءالماح تناك نإ دلولا نم يأ :ضيخحلا وأ دلولا (نيلامكلا ريسفت) .ضيحلا ءرقلا نأ ىلع انؤاملع

 الو ءالماح تناك نإ اهلمح متكت نأ اهل لحي ال :ةيآلا يف رمع نبا نع متاح يبأ نبا جرخأ ءاضئاح تناك نإ

 (نيلامكلا ريسفت) .اهضيح متكت نأ اضئاح تناك نإ اهل لحي

 :يآلا هلوق دييقتلا اذه هتنيرقو «تاقلطملا دارفأ ضعب ىلإ عجار وهف ءايعجر اقالط تاقلطملل ريمضلاف :نهتلوعبو

 يلا ةيآلل يعجرلا يف اذهو «ةعحجرلا نع ءاسنلا يأ :نيبأ ولو (لمجلا ةيشاح) .(719 :ةرقبلا) #ِناَنََم قالطلا#»

 ."ناقتإلا" يف اذك .ههصصخو رهاظلا ررك ول امك هيف عانتما الو «هيلإ عوجرملا نم صخأ ريمضلاف ءاهولتي

 يف نهحاكن يف نهريغل قح ال ذإ ؛؟"فيصلا نم دربأ ءاتشلا" :باب نم وه لب يأ :خلإ قحأو (نيلامكلا ريسفت)

 بجو ةأرملا اهتبأو «ةعجرلا دارأ اذإ لحرلا نأ ئععملا :يرشخمزلا لاقو «عامجإلاو صنلاب كلذ مرحي لب «ةدعلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةعجرلا يف اقح اهل نأ ال اهنم قحأ وه ناكو ءاطوق ىلع هلوق راثيإ
 هل ناك «ةدعلا يف اهعجارو ءايعجر اقالط هتأرما لحجرلا قلط اذإ مالسإلا ردص يف ناك هنأ :اهوزن ببس :خلإ ناترم

 ال «هللاو :لاقف «ريسي ءيشب اهتدع ءاضقنا لبق اهعجار مث ؛ةيعجر ةقلط هتأرما لجر قلطف «ةرم فلأ قلط ولو كلذ

 (يواصلا ةيشاح) .ىضم ام اوغلأو قالطلا سانلا فنأتساف «ةيآلا تلزنف ءادبأ يريغل نيلحت الو كيوآ



 ةرقبلا ةروس ١44 ئباثلا ءزجلا

 ٍنَسْحِإِب نه لاسرإ حيِرَسَتْوُأ رارض ريغ نم ِفوُوَمَِم نهوعحارت نأب هدعب نهكاسمإ
 !جاوزألا اهيأ مكَل لح اَلَو

 امل ل بلم ال ناجوزلا 6 زفت
 ده لامشتللا لدي "اميقي اميقي. نأ ف «لوعفملل ءانبلاب "افاخي" اخي :ةءارق يفو «قوقحلا

 َحاَنُج الف ِهّللا ٌدوُدَح يعي لأ هد نق نيلعفلا يف 11 ئرقو هيف ريمضلا

 هذخأ يف جوزلا ىلع جرح ال يأ اهقلطيل ؛لاملا نم اهسفن ءِدِبَتَدَْفَآ ايف امَيَلَع

 ٌدوُدَح ٌدََتَي نَمَو ١ اَهوُدَتْعَت الف هلآ ُدوُدُح ةروكذملا ماكحألاَك لِي هلذب يف ةجوزلا الو

 1 22 م* ووودر -ي و. ميل عد 1
 اذإ اعيش روهملا نم نهومَتيتاَ اَمِم أودخأت ن

 نايب

 رس ره

 25 َنوُملَّظل ُمُه َكبتلوأَ أف هللا

 "افاخي نأ الإ" ءروهملا نم امم يأ ائيش هومتيطعأ امث اوديعتو اوذحأت نأ مكل لحي ال :ةيآلا ئيعمف :افاخي نأ الإ

 ةأرملا نم ثدحي نأب امهنيب ةقفاوملا مدع وهو هللا دودح ةماقإ مدع ةفاخإ تقو الإ «تاقوألا نم تقو ف يأ

 امهيلع حانج الف ؛كلذ ريغو قح ريغب متشلاو برضلا جوزلا نمو ؛جوزلل بدألا كرتو «قلخلا ءوسو زوشنلا
 (يدمحألا ريسفتلا) .اعلخ اذه ىمسيو «هنم اهسفن هب تصلختو «جوزلل لاملا كلذب ةأرملا تدتفا لام يف

 اهجوز ضغبت تناك - لولس نبا يبأ نب هللا دبع تنب ةليمج - اهمسا ةأرما نأ :الوزن ببس :خلإ اميقي ال نأ

 هتدحو يأ ريغ قلخ يف الو «نيد يف هبيعأ ال نإ !هللا لوسر اي :تلاق ثيح دي يبلل تكشف «سيق نب تباث

 يف رفكلا هركأل ينإو ؛«ءيش هسأرو يسأر عمجي ال ءاهجو مهحبقأو ءارصقو اداوس مهدشأ هتيأرف ةعامج يف البقم
 اهرهمأ دق ناكو ءاهقلطو اهل هاطعأ ناك ام ذخأف «ءادفلاب دعي هللا لوسر اهرمأ ةيآلا هذه تلزن املف «مالسإلا

 (يواصلا ةيشاح) .ةقيدح

 مه «لوقلا كلاذ يف نيبطاخملا لعج هنأ نيبطاخملا نايب انه لمهأ ثيح ءرسفملا عنص نم رهاظلا :متفخ نإف

 اميف باطخلا ناك ولو ءاعطق ماكحلل انهه باطخلا نأ :يرشخمزلا راتخاو «جاوزألا نعي هلبق اميف نوبطاخملا

 (نيلامكلا ريسفت) .هريغو نآرقلا يف ريثك كلذ وحنو ؛مهريغل هرخآو ؛جاوزألل هلوأ نوكي نأ زاج جاوزألل هلبق
 يهنلا دعب ديعولا اذه ركذ :دعتي نمو (نيلامكلا ريسفت) .هل لوعفم "اهقلطيل" :هلوقو «تدتفا لوعفم :اهسفن

 .هباقعو ىلاعت هللا طحسل اهضيرعتب مهسفنأل يأ "نوملاظلا" :هلوقو ديدهتلا يف ةغلابملل اهيدعت نع



 ةرقبلا ةروس ١ يناثلا ءزجلا

 جّوزتت حكت ْيَح ةثلاثلا ةقلطلا دعب ُدْعَبْنِم مُهل لح اَلَق نيتنثلا دعب جوزلا اَهَقَّلَط نإق
 كو يناثلا جوزلا اَهَقَّلَط نإَف ناخيشلا هاور ؛ثيدحلا يف امك اهؤطيو ُهَرْيَغ اَجَوَز

 نإ ةدعلا ءاضقنا دعب حاكنلا ىلإ آَعَجاَركَي نأ لوألا جوزلاو ةجوزلا يأ آَميَلَع َحاتُج
 َنوُمَلَعَي ِمَوَقِل اَُيَبُي هلآ ُدوُدُح تاروكذملا َكلِتَو للا وك اننعت نأ نع
 نأب سهوُكِسَمَأَف نقّدع ءاضقنا نبراق َنُهَلَجأ َنْعَلَبَف َءاَسِيلآ ُمَقَّلَط اَذِإَو .نوربدتي

 نقع يضقنت يح نهوكرتا ورحم هوُحَرَم وأ رارض ريغ نم يفودعمب نهوعجارت

 2ظ2ظ217171 1 1 1]1]1]1 00 هل لوعفم اًراَرْج ةعجرلاب ٌنهوُكِسَق اَلَو
 نيراضم يأ لاح وأ

 تارم وأ ةرم يف اثالث اهقالط تبث نإف :ىععملاو «نيترم وأ ةرم يف ناتنثالا عقو ءاوس «ةثلاث هقلط يأ :اهقلط نإف
 يف ثالثلا قالطلا نأب لوقلا امأو «هيلع عمجملا وه اذهو «ةتبلا وأ ءاثالث قلاط تنأ :اهل لاق اذإ امك «خلإ لحت الف

 :ءاملعلا لاق ىح ؛هبهذم ةمئأ هيلع در دقو «ةلبانحلا نم ةيميت نبال الإ فرعي ملف «ةقلط الإ عقي ال ةدحاو ةرم

 (يواصلا ةيشاح) .ةلطاب ةيكلاملا ةمثأ نم بهشأ مامإلا ىلإ اهتبسنو ؛«لضملا لاضلا هنإ
 (نيلامكلا ريسفت) .ةباصإلا نم دب ال لب «هب أبعي ال ريبج نباو بيسملا نبا فالحو ءروهمجلاو ةعبرألا ةمئألا دنع :اهؤطيو
 نب نامحرلا دبع تنب ةشئاع :ليقو «ةميمت اهمساو - يظرقلا ةعافر ةأرما تءاح :تلاق ةشئاع نع :ثيدحلا يف

 :تلاقو و يبلا تءاجف ءاهقلطف «يظرقلا كيتع نب بهو نب ةعافر اهمع نبا تحت تناكو - يظرقلا كيتع
 لثم هعم امنإو « يازلا حتفب ريبزلا نب نامحر لا دبع هدعب تحوزتو «يقالط تبف «يقلطف «ةعافر دنع تنك ينإ
 :"هتليسع يقوذتو كتليسع قوذي يح ال ؛ةعافر ىلإ يعجرت نأ نيديرتأ" :لاقو دو يبلا مسبتف «بوثلا ةبده
 ترغصو «لسعلاب ةذللا كلت تهبش «راشتنالا ليلق يفكي ذإ ؛عامجلا ليلق نع زاحم :ةليسعلاو «"نزاخلا" يف اذك

 (لمجلا ةيشاح) ."دوعسلا يبأ" يف اذك «ثينأتلا لسعلا ىلع بلاغلا نأل ؛ءاتلاب
 ىعم. انهه حاكنلا نأ روهمجلا بهذم :يروفاشينلا لاق ؛ةروهشملا ةنسلا اهتديق ةقلطم ةيآلاو :ناخيشلا هاور

 (نيلامكلا ريسفت).انهه اهنيكمت رابتعاب ةجوزلا ىلإ ءطولا دانسإو ءدقعلا ىلع لدي احوز نأل ؛ءطولا

 مهنأل ءركذلاب مهصخ :خلإ موقل (نيلامكلا ريسفت) .جوزتلاب رخآلا ىلع امهنم لك عحري يأ :اعجارتي نأ
 لوصولا نم وندلا وه :انهه غولبلاب دارملا نأ ىلإ ريشي :خلإ نبراق (يواصلا ةيشاح) .ماكحألا كلتب نوعفتتملا
 (نيلامكلا ريسفت) .لجألا ءاضقنا دعب كاسمإ ال ذإ ؛!"نهوكسمأف" هيلع بترتي نأ حصيل ؛عاستالا ىلع

 اهيلع لوطيل ؛لب ءاهيف ةبغرل ال اهعحاري مث ؛ءلحألا ءاضقنا تفراش اذإ ىح «ةدتعملا كرتي قلطملا ناك :ارارض

 (دوعسلا وبأ) .هدضب رمأ امدعب هنع ىهنف «ةدعلا



 ةرقبلا ةروس ١65 ياثلا ءرجلا

 َدَقَف َكِلَذ َلَعْفَي نَمَو سبحلا ليوطتو «قيلطتلا وأ ءادتفالا ىلإ ءاحلإلاب نهيلع ًاوُدَتْحَتْل
 اهب اءوزهم هدا فار نه 0 لانا هللا تنادع لإ اهنفو مو ل للم

 نآرقلا بتكلا َنْم مكي لن 1 اَمَو مالا َمُكيَلَع هللا َتَمَعِن ْأوُرمْذاَو اهتفلاخمب

 أديلعاَو هللا أوقتاو هن . لمعلا لموركشت نأ 50 ماكحألا نم هيف ام ةَمكَحْلآَو
 ورم داو :هلوعب

 و هر

 ّنيلَحَأ َنَدَلَف َءاَسْيلا متَقَلَط اَذِإَو .ءيش هيلع ىفخبي ال © مِلَع ٍءْىَش لُكَب هللا نأ

 َنَحكِنَي نأ نم نهوعنمت ال يأ ءايلوألل باطخ َنُموُُضَعَت الق نقدع تضقنا
 ءاهجوز اهقلط راسي نب لقعم تحأ نأ :اهوزن ببس نأل ؛نمل نيقلطملا َنُهَجَوْزَأ

 جاوزألا يأ ْأَوَضرَت اَذِإ مكاحلا هاور امك ءراسي نب لقعم اهعنمف ءاهعجاري نأ دارأف

 للاب ُِمؤُي مكَدِم ناك نم دب ُظَعوُي لضعلا نع يهنلا كِلَّذ ًاعرش ٍفوُرْعلِب مَُْيَب ءاسنلاو

 ةرابعو ءاهتفلاخم ببسب يأ ,"اوذختت"ب قلعتم :اهتفلاخمب .لوعفملا نيع م. ردصم ءزهلا نأ ىلإ ريشي :امب اءوزهم

 يف ّدحي مل نمل مهلوق نم اهيف ام لمعلاب نواهتلاو ءاهنع ضارعإلاب "اوزه هللا تايآ اوذختت الو" :"يواضيبلا"
 (لمجلا ةيشاح) .هدضب رمألا هب دارأو ءوزهلا نع ىمن هنأك «ئزاه تنأ امنإ :رمألا

 لحجألا غولب نأ ىلإ هب راشأ :نقدع تضقنا (نيلامكلا ريسفت) ."لزنأ" يف رتتسملا ريمضلا نم لاح :مكظعي

 هل هجو ال لجألا يضم دعب كاسمإلا نأل ؛ةقباسلا ةيآلا يف امك زاجل ىلع ال «ةياغلا ءاهتنا ىلع لومحم ةقيقحلا ىلع

 نوكي امنإ حاكنلا نم نكمتلا نأل ؛ةدعلا ءاضقنا دعب نوكي امنإ لضعلا نع يهنلا نأل ؛انهه فالخب زاحلا ىلع لمحيف

 (يحركلا ريسفت) .ذئنيح
 ءاضيأ ءايلوألل اباطخ نوكي نأ حصيو «جاوزألل باطخ وهف "متقلط" يف باطخلا امأو يأ :ءايلوألل باطخ

 اودارأو «سوفنلا يف ام لاز مث «نهجاوزأ نم نهقالط يف متببستو «ءايلوألا اهيأ مكيلإ نهرمأ نعفر اذإ :ىيعملاو
 (يواصلا ةيشاح) . كلذ نم نحل لضع مكنم نكي الف ؛مهحاوزأ ىلع دقعلا
 هركذ «ءايلوألا امب بطاحملا نأ ىلع ريسفتلا لهأ قفتا :ظفاحلا لاق «ءايلوألل اباطخ امفوكل ةلع :خلإ اهوزن ببس

 ءاهعجاري نأ هل ودبيف ءاّمدع يضقنيف «هتأرما قلطي لحرلا وه :سابع نبا نع رذنملا نبا ىورو «هريغو ريرح نبا
 (نيلامكلا ريسفت) .اهيلو اهعنميو «كلذ ةأرملا ديرتو



 ةرقبلا ةروس ١ يناثلا ءزججلا

 كلذ ح رح 8 لَ َ ةحلضصأا ةنف ان لعب هنلأَد ةقالعلا ببسب ةبيرلا نم
 12 منَ 55 و امهنيب ها

 ةفص 35 نيماع نّيَلَوَح ّنهَدلوأ نعضريل يأ َنْعِضَرُي ُتَدِلَوْلاَو .هرمأ اوعبتاف

 بألا يأ ل دولؤتلا ىلَعَو هيلع ةدايز الو ةَعاَضّرل مي نأ ارم كلذ ةدكؤم
 نايبلل ماللا نأ ىلإ ريشي

 رع 2 ني ماعطإ َنُهَقَ ك0 فو اب تاقلطم اذإ عاضرإلا ىلع َنميَوَسِكَو تادلاولا اعطإ زر

 .امهيلك جاوزألاو ءايلوألل يأ :مهو مكل ؟نينمؤملا صخ مل :لاقي امع باوح :خلإ هنأل

 يف درو اذهلو «ةيجوزلا صئاصمخ نم ال ةدالولا صئاصخ نم عاضرإلا نإف ؛تاقلطم ولو يأ :خإ تادلاولاو
 بدنلل رمألا اذهو ءرمألا نيعمب ربخ ةيآلاف يأ :خلإ نعضريل (لمجلا ةيشاح) .جوزتت مل ام امب قحأ امنإ :ثيدحلا

 نبل دلولا لوبقو «مألا ريغ دوجوو «راجيتسالا ىلع بألا ةردق :طورش ةثالث عامجتسا دنع لوألاف .بوحوللو

 (لمجلا ةيشاح) .اهنم دحاو دقف دنع بوجوللو «ريغلا
 (نيلامكلا ريسفت) .امهلمكتسي ملو نيلوح نالف دنع تمقأ :لوقت كنإف «هيف حماستي امم هنأل يأ :ةدكؤم ةفص

 لوق وهو «هنع صقني نأ زوجي هنأو ءامعدعب هب ةربع الو «نالوح عاضرإإلا ةدم ىصقأ نأ عي :هيلع ةدايز الو

 الو :لاق .ارهش نوثالث عاضرلا ةدم :هلل ةفينح وبأ لاقو .كلم روهمجللاو دمحمو فسوي يبأو دمحأو يعفاشلا

 دارملا نأ ىلع ءانب ءعاضرإلاب ةرجألا قاقحتسا ةدم لب «نيلوحب اقلطم عاضرلا ةدم ءاهتنا نأ ةيآلا يضتقي

 نم اهنم ىلوأ عاضرالل اهتقفن لعح ىلع ةدئافلا نإف ؛"نهقزر هل دولوملا ىلع"و ةنيرقب تاقلطملا "تادلاولا"ب

 ةدلاو افوكب صتخي ال اهتقفن نألو «ثعبلا لبق ةرورضلا نم مولعم كلذ نأل ؛ةيجوزلا ةقفن باجيإ هرابتعا

 :ةعاضرلا مات اودارأ نيذلا ءابآلل نعضري يأ "نعضري" ب قلعتم اذه ىلع "دارأ نمل' يف ماللاو ؛ةيجوزل ةعضرم
 ناك "متي" لعاف نم لاحلل "هل دولوملا ىلعو" يف واولا ناك اذإو «نيلوحلا يف نحل ةرجأ نتوسكو نهقزر مهيلعو
 (نيلامكلا ريسفت) .نيلوحب ءابآلا ىلع ةقحتسملا ةرحألا دييقت يف رهظأ

 ."كرادملا" يف امك «ءابآلل دالوألا ذإ ؛ممل ندلو امنإ تادلاولا نأ ملعيل ؛دلاولا نود "هل دولوملا" ليق امنإ :هل دولوملا ىلعو

 نم ةفينح يبأ دنع راجيتسالا زوجي ال لب ءرحألا ال بجي الف ةدتعم وأ «ةحوز ةعضرملا تناك اذإ امأ :خلإ نك اذإ

 يف يتاللاو تايعجرلا امأ ءانئاب يأ "تاقلطم نك اذإ" :هلوق :يواصلا لاق .ةيجوزلا لجأل ؛ةقفنلا ال بحت امنإو

 عاضرإلا مدع اهفأش نم ريغ يف هلل كلام دنع اذكو نشر يعفاشلا دنع عاضرلا ىلع ةرجأ همزلي الف ةمصعلا

 هلمح مهضعبو ؛ةحوزلا ريغ ىلع رسفملا هلمح اذكه كلذ ىلع ةرحألا ذحأت نأ اهلف يه امأو ءكولملا ءاسنك ءاهسفنب

 .ةيجوزلا ةقفن مكح ىلع يرحي الو ءازشان ولو عاضرلا ىلع ةرحألا ذخخأت ةجوزلا نأ نيعمب ةجوزلا معي ام ىلع



 ةرقبلا ةروس ١م يباثلا ءزجلا

 نأب هببسب يأ اَهِدّلوب ٌةَدِلَو ٌراَصُت ال اهتقاط اَهَعَسَو اّلِإ نسَفَت ُفَلَكُت ال هتقاط ردا
 مكاحلا هاري امبسح

 فلكي نأب هببسب يأ 2 هَل دوُلَوَم راضي اَلَو تعنتما اذإ هعاضرإ ىلع هَ

 يأ ِثراَوْلَا ىَلَعَو فاطعتسالل نيعضوملا يف امهنم لك ىلإ "دلولا" ةفاضإو هتقاط قوف

 ةدلاولل بألا ىلع يذلا َكِلَّذ ُلَئِم هلام يف هيلو ىلع يأ يبصلا وهو بألا ثراو

 نَع ارداص «نيلوحلا لبق هل ًاماطف ًهِلاَصِف نادلاولا يأ اَداَرأْنِإَف ةوسكلاو قزرلا نم

 ف اَمِيبَلَع َحاَتُج اَلَق هيف يبصلا ةحلصم رهظتل ؛امهنيب ٍرواَشَتَو امهم قافتا ض

 َحاَتُج الق تادلاولا ريغ عضارم ْمَدَلَوأ اَوُعِضْرَتَسَت نأ ءابآلل باطخ ميد ا
 ةعيمرت عج .٠ ورث

 ىلع فطع :ثراولا ىلعو .اهتبلط ثيح لثملا ةرحجأ كود ةرجأب وأ .ةرجأ ريغب يأ هعاضرإ ىلع :هركت نأب

 هيلو ىلع يأ يبصلا وهو «بألا ثراو ىلع يأ فورعملل اريسفت ضارتعا امهنيب امو هَل ٍدوُلْوَمْلا ىَلَعَول :هلوق
 يبصلا لام نم ةرحألا مألا يطعي هنأ :لصاحلاو .ةوسكلاو قزرلا نم بألا ىلع يذلا كلذ لثم ءبألا تام اذإ

 ىلعف لام هل نكي مل نإف «يعفاشلاو كلام لوق وهو «ريرحج نبا هراتحاو «كاحضلا رسف اذمك «لام هل ناك اذإ

 نم ناك نم يبصلا ثراو :ليقو «نيدلاولا نم يقابلا هب دارملا :ليقو دالولا ادع اميف امهدنع ةقمفن الو ءمألا

 نم :اندنعو ءقاحسإو دمحأو ىليل يبأ نبا بهذ هيلإو «هنم يبصلا ثري مل ولو «؛ثرإلا ردقب ءاسنلاو لاحرلا

 . "كلذ لثم مرحنلا محرلا يذ ثراولا ىلعو" :دوعسم نبا ةءارقل ؛هنم مرحم محر اذ ناك

 هلم يعفاشلا دنع اذه ءاناحم هنع هعاضرإ ىلع مألا تربحأ الإو ؛لام هل ناك نإ يبصلا يلو يأ :خإ هيلو ىلع

 محر اذ ناك ءاوس «ثراولا لك ال هنم مرح محر اذ م ثراو هب دارملاف : كلور ةفينح 0

 (هريغو دوعسلا يب .ىلوملاو معلا نبا لثم ءنكي مل وأ هنم مرحم
 ترش نم يأرلا جارختسا يهو ةروشملا نم :رواشتو ل ماطفلا :هل اماطف

 (لمجلا ةيشاح) .باطخلا ىلإ ةبيغلا نم جورح هيفو "تاهمألل" هريغ داز :ءابآلل باطخ .هتجرختسا اذإ لسعلا

 نأ متدرأ نإ يأ راحجلا فذح ىلع مدقم ناث لوعفم 4ك دالؤأو» دحوم "اوعطرتس "ل :لوأ لوعفم :عضارم

 ةبسنلا وأ ءبلطلل نيسلا هيف تديزو .دحاو لوعفم ىلإ ايدعتم ناك اذإ "لعفأ" نأل ؛مكدالوأل عضارم اوبلطت

 :أانه هريدقتو «رجلا فرخ يباثلل ىدعتي امعإ هنأ ىلع روهمجلاو «يرشخم زلا لاق امك «نيلوعفم ىلإ ايدعتم ريصت

 ."لمجلا" يف اذك مكدالوأل



 ةرقبلا ةروس ١8 ياثلا ءزجللا

 بيك ليممللاب قوقل ةرجألا نم نمل هءاتي ءإ متدرأ يأ متين 2000 نهيلإ كمل اذ

 .هنم ءيش هيلع ىفخي ال 30 مص َنوُلَمَعَت امي هلآ ّن وئقغاو هلأ وُ هنو سفنلا

 ٌنهِسفنَأ نصبرتيل يأ َنَمصَبر رَثَي اَجاَوْزَأ نوكرتي نوُدذَيو مكي نوتومب َنَوْفَوتُي َنيَِّلآَو

 :لماوحلا امأ ؛لماوحلا ريغ يف اذهو «يلايللا نم ارَشَعَو رمش أ ةكيْزأ حاكنلا نع مهدعب

 اًَذِإَ ةئسلاب كلذ نم فصنلا ىلع ةّمألاو ,"قالطلا" 2 نهلمح نعضي نأ نمتدعف
 ناتضيح ادع يه

 ١ تل امي !ءايلوألا اهيأ َركيلَع َحاَنْج القا ن صبرت ةدع هيلا

 © ٌريبَح َنوُلَمَعَت امي ُهّلآَو هيف لونا باّطخلل ضرعتلاو نيزتلا نم َنهِسْفنَأ
 نقف ة مة مة مة ثلة ءةةمءوم ءهب متحول روثح 2 امبف» ظيَلَع َحاَنُج اَلَو . .هرهاظك هنطابب ملاع

 نهسوفنل بيطأ ليجعتلا نأل ؛لمكألل نايب وه لب «ةراحإلا ةحصل اطرش سيل :متملس اذإ
 يأ "متملس"ب قلعتم :فورعملاب (نيلامكلا ريسفت) .روصتي ال ينوأ ام ميلست نأل ؛كلذب هلوأ امنإ :متدرأ يأ

 ةحصلل طرشب ميلستلا تسيلو «هيلع روكذملا ةلالدل فوذحم طرشلا باوجو ءاعرش نسحتسملا فراعتملا هجولاب

 كلذ ناك ديب ادي ازجان نل ردق ام نيطعأ اذإ عضارملا نإف «ىلوألاو قيلألا وه ام ىلإ بدن وه لب «زاوجلاو

 (داشرإ) .لافطألا نوؤش حالصتسا يف لخدأ
 عوفرم نم لاح لا ىلع بصن لحم ْف :مكنم .لوعفملل ينبملا لعفلا هبسانيل ؛مهحاورأ ضبقت :بسانملا :نوتومب
 (لمجلا ةيشاح) .سنلا نايبو ضيعبتلا لمتحت "نم"و ءمكنم موك لاح :هريدقت ءفوذحم هيف لماعلاو «"نوفوتي"
 رشعلا ثنأ اذهلو :يلايللا نم .ربخلا اهرهاظ ناك نإو رمألا ةيآلا نم دارملا نأ ىلإ كلاذب راشأ :نصبرتيل يأ

 ا د نيل ٍلاَمْحَأْلا تال وأو :ىلاعت هلوق يهو :قالطلا ةيآب (نيلامكلا ريسفت) .اهعم ةلخاد مايألاو

 قف د ةيآلاف «"ةيادهلا" نم ملعي اذك ءاهريغو اهجوز اهنع قوتملل لمتشت ةقلطم يهف «(4 :قالطلا) (َنْهَلْمَح
 انرمأ دبعت كلذ نأ ملعاو .لايل سمحو نارهش اهتدعف يأ "كلذ نم فصنلا ىلع" :هلوق .ةحخسان قالطلا ةروس

 ةكرح دوحوب للعم هنإ :ليق امو ؛ريغصلا ةجوزو ةريغصلا ةدعلا كلتب ترمأ اذلو «نيعم هل لقعن ملو «عراشلا هب

 (يواصلا ةيشاح) .ريغصلا ةجوزو ةريغصلاو ةمألا يف درطم ريغف ؛رهشأ ةعبرألا دعب لمحلا
 لهأ حالطصا يف ضيرعتلاو .حيولتلا فدارم وهو «حيرصتلا فال ةيآلا يف ضيرعتلاب دارملا نأ رهاظلا :هب متحول

 مل رخآ ءيش ىلع ءيشلا كلذب لديل ؛يئانكلا وأ يزاحبلا وأ يقيقحلا هظفلب ةلمجلا ف ادوصقم ائيش ركذت نأ :نايبلا

 ةيانكلل مسا :حيولتلا :يكاكسلا لوقو «ضيرعتلا :حيولتلاو هحجو نم مومع ةيانكلا نيبو هنيبو «مالكلا يف ركذي

 (نيلامكلا ريسفت) .ينازاتفتلا نع يحافخلا هلقن اذك «ديدح حالطصا "دامرلا ريثك" :لثم لئاسولا ةرثكل ةديعبلا



 ةرقبلا ةروس اهو يناثلا ءرجلا

 ةليمحل كنإ :ًالثم ناسنإلا لوقك ةّدعلا يف نهحاوزأ نهنع قوتملا ِءآَسِلآ ٍةَبَطِخنِ

 دصق نم ل متر مضأ ْرَثنَيَككأ وَ :فليف تغار برو: ؟كللته د كفو

 مكل حابأف «نهنع 0 الو «ةبطخلاب َنُهَنوُركْذَتَس مكنأ ُهّللا َمِلَع نهحاكن

 ام يأ اَهوُرَحَم ًدلَوَق أوُلوُقَت نأ نكل لإ احاكن يأ ارب ّنهو ُدِعاَوَت ال نكلَو «ضيرعتلا

 هدقع ىلع يأ حاَكِيلآ َةَدَقْعأ 3 لَو كلذ مكلف 00 و اقر فرع
 فام ُمَلْعَي هلل نا اودلعاو ( يهتني ذأ ل ةذعلا نم بوتكملا ي ُبَتكْلآ ّْلَبي َّقَح

 نمل ٌروفَغ دل ااًوُمِلَعاَو متمزع اذإ مكبقاعي نأ ل 5 2 4

 ماسلا ََلَط نإ ْرُيَلَع حاتُج ال ٠ .اهقحتسم نع ةبوقعلا هريخأتب (جرا ميلح هر

 2 ةَضيرَف َّنُهَل أاوُصرْفَ وأ نهوعماحت يأ نُهوسامت" :ةءارق قو موك ل

 فاطلتسالاو «بلطلا نم بطاخلا هلعفي ام :ةسلجلاو ةدعقلاك ءاخلا رسكب ةبطخلاو ,"ام"ل نايب :ءاسنلا ةبطخ

 نم عونو «نوؤشلا نم نأش امنأ امل ؛رطخ هل يذلا نأشلا يأ بطخلا نم ةذوحأم يه :ليقف «لعفلاو لوقلاب

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةأرملا بناجو لجرلا بناج نيب يرحب ةبطاخم عون اهنأل ؛باطخملا نم :ليقو «بوطخلا

 ةيشاح) .ارس نهودعاوت ال نكلو نهوركذاف يأ "نمفوركذتس" هيلع لد فوذحم ىلع كاردتسا :خلإ نكلو

 هنم ديرأو قلطأ مث ءكلذك الإ نوكي ال هنأل ؛ءطولا هنم ديرأ و قلطأ ءرهجلا دض لصألا يفوه :ارس (لمجلا

 .زاجم ىلع زاحم وهف «هببس هنأل دقعلا

 نأش وه اذهو ."نكل" ب "الإ" رسف ثيح عاطقنالا ىلع ءانثتسالا حراشلا لمح يضتقي اذهو :اولوقت نأ الإ

 هنم ىثتسملاو ؛حراشلا لاق امك ضيرعتلا وه فورعملا لوقلا نأ :عاطقنالا هحوو ؛"نكل" ب هرسفي عطقنملا

 :ىلاعت هلوق نم اعطقنم ءانثتسا نوكي نأ زوجي الو :"يدمحألا ريسفتلا" يفو (لمجلا ةيشاح) .حيرصتلا هب دارملا

 لك ىلعو ؛عقاو لب ؛دوعوم ريغ ضيرعتلاو «ضيرعتلا الإ َنهوُدِعاَوُن الإ» :ىلاعت هلوق ىلإ يدوي هنأل ؛"ارس"

 ةأرما جوزت راصنألا نم الجر نأ :اهوزن ببس :خلإ مكيلع حانج ال .ضيرعتلا وه فورعملا لوقلاف لاح

 .كتوسنلقب ولو اهعتمأ :ُةثي هللا لوسر هل لاقف «تلزنف لي هللا لوسرل هتعفرف ءلوخدلا لبق اهقلط مث ءاضيوفت
 (لمجلا ةيشاح) .ناتءارقلا ناتاه هيف نآرقلا يف لعفلا اذه نم ءاج ام لك اذكو يئاسكلاو ةزمحل :ةءارق يفو

 (نيلامكلا ريسفت) .سملا مدع ةدم يف يأ ةيفرظ ةيردصم "ام"و «"نهوسمت" ىلع فطعلل موزجب هنأ ىلإ "م" ريدقتب ريشي :مل وأ



 ةرقبلا ةروس 6١هأ ٠ ظ يباثلا ءرجلا

 سيبسملا مدع نمز -قالطلا 2 مكيلع ةعبت ال يأ ةيفرظ ةيردصم "ام" 3 ار

 عسوللا ىلَع هب نعتمتي ام نهوطعأ يأ َنهوُعَيمَو نهوقلطف ءرهم الو «مثإب -ضرفلاو
 ةجوزلا ردق ىلإ رظن ال هنأ ديفي رُمُدَدَق قزرلا قيضلاٍر يملا ىلَعو ا

 و بو هج ل ,ةيناث ةفص اَقََح "اعاتم" ةفص ًاعرش ٍفوُمْدَمْلا اعبتمت اج

 ىلع ةعبت ال هنأ ئعملاو ءقح ال يأ |[(لمجلا ةيشاح) .اهوحنو ةمالظ نم هبلطت ام ةملك نازو ةعبتلا]:ةعبت ال
 نم « سيسملا لبق قالطلا يف ةعدب ال هنأل ؛رزو ال :ليقو ؛:ةسوسمم ريغ ةقلطملا تناك اذإ رهملا هتبلاطم نم قلطملا

 :ىلاعت هلوق ةلباقم هديؤيو ءرهم باجيإ نم مكيلع ةعبت ال ْمُكْيَلَع َحاَنُج الل نعم :"يدمحألا" يفو ,"يواضيبلا"
 نأ الإ وأ ءارهم نل اوضرفت بح «نهوسمت ملام ءاسنلا متقلط نإ رهم بوحو ال نعي 4ْمّبْضَرَف ام ُفصِنَف
 ةسوسمم تناك ول ذإ ؛رهم اهل مسي ملو «:ةسوسمم ريغ ةقلطملا تناك نإ رهملا بحي ال يأ اوضرفت مل وأ ءاوضرفت

 يف امك ىمسملا فصن اهلف ءرهم امل يمس دقو ةسوسمم تناك ولو ؛مهارد ةرشع وأ لثملا رهم وأ «ىمسملا هيلعف
 دنع هبوحو هنم مزليو ءريدقتلا مدعو ساسملا مدع دنع رهملا بوجو مدع يضتقي ةيآلا ةرابع رهاظو «هقفلا بتك
 يف نأ ؛هباوجف ؟هلبق هنع يفني ىح حانج سيسملا دعب هتأرما تقلط نم ىلع له :ضرتعا اذهلو «ساسملا دوحو

 جورأ قالطلا ناك اذإ حانجلا هنع هللا ىفنف «"قالطلا هللا ىلإ لالحلا ضغبأ" :ثيدحلا يفو «ةلصولا عطق قالطلا

 متتش تقو يأ يف سيسملا لبق نهقيلطت يف مكيلع حانج ال :ةيآلا نم دارملا :باوحللا يف ليقو ؛كاسمإلا نم
 بيحأ و .نزاخلا يف هررق اذك «ةعدب الو لوحخدلا لبق اهقالط يف ةنس ال اهنأل ؛ةرهاط وأ ةأرملا تناك اضئاح

 يف مثإلاب هل اهيبشت رهملا ىلع ةيآلا يف قلطأو «مثإ مضلاب حانجلا ذإ ؛رهملا بوحو ةعبت حانجلا نم دارملا نأب اضيأ

 قلعتم "مساب" :هلوقو ,"سيسملا" ىلع فطع "ضرفلا"و :هلوقو «ةلمكت مثالاك جوزلا ىلع اليقثو المح هنوك
 ."ةعبت ال" ىلع فطع "رهم الو" :هلوقو «"ةعبت الآب

 اهقلط اذإ يأ ةعتملا وهو :لإ ام نهوطعأ (نيلامكلا ريسفت) ."نهوعتم" :هلوقب هيلع فوطعملا ريدقت ىلإ ريشي :نهوقلطف

 عرد يه :اندنعو «يعفاشلا دنع اذه مكاحلا يأر ىلإ ضوفم اهريدقتو «ةعتملا اهلف اهرهم اهل مسي ملو ءاي لوخدلا لبق

 اهيلإو ,حيحصلا يف ارتقم وأ ءاعسوم هنوك نم لجرلا لاح ةءادرلاو ةدونللا نم اهتميق يف ربتعي نكل «ةتبلا ةفحلمو رامحو

 (يواضيبلا ريسفتلاو يدمحألا ريسفتلا) .(78“ :ةرقبلا) ُُردق رتقُمْلا ىَلَعَو رق عس وُمْلا ىَلَع :ىلاعت هلوق فرصي

 ىلع ةجح هيفف «طقف هردق ىلإ لب ,راسعإلاو راسيلا يف ةجوزلا ردق ىلإ رظن ال نأ ديفيف «قيضلا :راتقإلا نم :رتقملا ىلعو

 ردصملا مساف :اعيتمت (نيلامكلا ريسفت) .يحخركلا لوق وهو ءاهلثم ةوسك نم يرودقلا لوق ريشي هيلإو ءاهاح ربتعا نم
 ."اعاتم" ةفص رورحملاو راجلا يأ "اعاتم ةفص" :هلوقو (ءاقبلا وبأ) .هارحم يرجي ردصملا مساو ءردصملا ئيعم



 ةرقبلا ةروس 6١ه يباثلا ءزجلا

 نهوسمَت نأ لبق نع نهوُمتعْلَطنَْو .نيعبطا ) نييخلا ىلع دكؤم ردصم وأ

 نأ نكل َّلِإ فصنلا مكل عجريو «نمل بحيمت 00 و
 ,جورلا وهو حكِيلآ ُةَدَقُع هِدَيِب ىذلأ اوُقعَي وأ هنكر تيف «تاجوزلا ي و

 ؛كلذ يف جرح الف ةروجحم تناك اذإ يلولا :افُكُض سابع نبا نعو 0 امل كرتيف

 لضفتي نأ يأ "مكتب َلْضَمْلآ اًوَسَت الو كفوْفَتلِل ُبَرْقأ هربخ أدتبم اَوُقعَت نأو
 ىلَع اوظِفَج .. ب مكيزاحبف 2 ريِصَب َنوُلَمْعَت امي هل أ نإ ضعب ىلع مكضعب
 ثيدحلا يف 9 رصعلا يه ْئَطَسْوْلا ةولّصلاَو اتاقوأ يف اهئادأب سمخلا ِتوَلَّصلأ

 ا ل ل ا ل و ,حبصلا وأ «ناخيشلا هاور

 ."اقح كلذ قح" :هريدقت ءابوحو فوذحم هلماعف «هلبق ةلمحلا نومضمل يأ :دكؤم ردصم

 ريدقتلا :ضرفلاب اهيف دارملاف ةضوفملا يف امأو :ةضوفملا ريغ يف اذهو ءارهم دقعلا يف متيمس يأ :خلإ متضرف دقو

 عجريو" :حراشلا لوق لجأل ؛نهل هومتعفدو يأ ١7007( :ةرقبلا) ْمُمْضَرف ام ُفُضِنفل :هلوقو «دقعلا دعب لصاحلا
 (لمجلا ةيشاحإ .قاقحتسالا عوجر عوجرلاب دارملا نوكيو (همدعو هعفد نم معألا دارملا وأ 2 "فصنلا مكل

 .هل نهقاقحتسا سنج نم سيل هطوقسو «فصنلا نع نهوفع نأل ؛عطقنم ءانثتسالا نأ ىلإ هب راشأ :نكل
 نم هب سأب ال دنسب يناربطلا ىورو «ريبح نباو بيسملا نب ديعسو سابع نباو يلع هرسف اذك :جوزلا وهو
 ةفينح يبأ لوق وهو ءجوزلا حاكنلا ةدقع هديب يذلا :لاق ٌتُي هنأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع قيرط
 نسحلاو «ةياور يف سابع نبا لاقو هديب ةدقعلا ءاقبإ ناكف ؛هديب قالطلا نأل اذهو ,دمحأو ديدجلا يف يعفاشلاو

 :اذه ىلع ىعملاو ؛مدقلا يف يعفاشلاو كلام ذأ هبو «يلولا وه :يرهزلاو يعخنلاو يبعشلاو ءسواطو ةمقلعو
 (نيلامكلا ريسفت) .اركب تناك نإ اهيلو وفعيو ءابيث تناك نإ جوزلا ىلإ اهبيصن كرتب ةأرملا وفعي نأ الإ
 ال :ئيعملاو «كرتلا هنم دارملا لب ءعسولا يف سيل كلذ نأل ؛نايسنلا نع يهنلا هنم دارملا سيل :لضفلا اوسدت الو
 ىعم نمض املو ,صللا تبقاعك درحملا ئعمب انه ةلعافملا :اوظفاح (نايبلا حور) .مكنيب لاضفإلاو لضفلا اوكرتت

 (نيلامكلا ريسفت) .ةالصلاو دبعلاوأ ءبرلاو دبعلا امهو «نينثالا نيب امفوك نم اهباب ىلعو "ىلع" ب اهردق ةبظاوملا

 «"سمشلا تباغ يح رصعلا ةالص ىطسولا ةالصلا نع انوسبح" :بازحألا موي لاق هلي هنأ يور :رصعلا يه

 كلام هاور :حبصلا (نيلامكلا ريسفت) .رثكألا هححصو ال دمحأو ةفينح وبأ لاق هبو هو يلع نع ناحيشلا هاور
 «4نيتاق هلل اوُموقَوإ» :هلوقب اجتحم يعفاشلا هيلع صنو ,كلام بهذم وهو «سابع نباو يلع نع هئطوم يف
 (نيلامكلا ريسفت) .حبصلا يف هدنع تونقلاو



 ةرقبلا ةروس 6١م ياثلا ءزجلا

 © َنييبيَف ةالصلا يق هني أوُموُقَو ءاهلضفل ؛ركذلاب اهدرفأو «لاوقأ اهريغ وأ ءرهظلا وأ

 :ليقو «هريغو دمحأ هاور "ةعاط وهف نآرقلا ف تونق لك" ف5 هلوقل ؛نيعيطم :ليق

 انرمأف . .«تلزن ىح ةالصلا يف ملكتن انك" :هنم مقرأ نب ديز ثيدحل ؛نيتكاس

 نييتئاق هلل 46

 عبس وأ ليس وأ ودع نم َرثْفِح نإف .ناخيشلا هاور "مالكلا نع انيفو ؛توكسلاب

 نكمأ فيك يأ "بكار" عمج 52 ” رَأ اوَلَص ةاشم يأ "لحار عمج الاجر

 أوُرُكْذَأَف فوخلا نم تدِمأ آَذِإَف دوجسلاو عوكرلاب ئمويو ءاهريغ و ةلبقلا يلبقتسم
 ...اهضئارف نم هميلعت لبق مو َروُمّلْعَت اوُنوُكَت َمَل ام مُكَمَلَع امك اولص يأ هنآ

 ."يواضيبلا ةيشاح" يف هطسب دقو ءرسفملا خيشلا هراتحخاو «ةشئاعو تباث نب ديز نع يذمرتلاو كلام هاور :رهظلا

 عمت اهنأل يأ "اهلضفل" :هلوق .ضارتفالا يف اهلل تاولصلا رئاس كارتشا عم ركذلاب ىطسولا يأ :اهدرفأو

 صاخلا فطع نأل ؛تاولّصلا ىلع اهفطع ةتكنل كلذب راشأو «لامعألاب لاغتشالا تقوو «راهنلاو ليللا ةكئالم

 هنأ ال «ةالصلا مايق هب دارملا نأو ,"اوموق"ب قلعتم ل نأ ىلإ هب :راشأ :ةالصلا يف .ةتكنل جاتحي ماعلا ىلع

 لماعلا مدقت لصألا نأل ؛هب اقلعتم لعجي مل امنإو «"نيتناق هلل ةالصلا يف اوموق" :لاقل الإو «"نيتناق" ب قلعتم

 (يحركلا ريسفت) .لومعملا ىلع
 نودريف «لحرلا ملسيف «ةالصلا يف ملكتن انك :مقرأ نبا لاق ءمقرأ نب ديزو دوعسم نبا لوق وهو :نيتكاس ليقو

 انيفو توكسلاب انرمأف ,يِتناَف هَل اوُموقَوإ» :ىلاعت هلوق لزنف «باتكلا لهأ لعفك ؟متيلص مك :مهأسيو ؛هيلع
 هب حرص امك ءامهنع ارخؤم حراشلا هردق يذلا "اولص" يف واولا نم لاح :الاجرف (ريبكلا ريسفتلا) .مالكلا نع

 اهنع ريع :"دوعسلا يبأ" يفو (لمجلا ةيشاح) .هيلع اهامتشال ؛ركذلاب ”دابعلا عر 00 ةاشم .ءاقبلا وبأ

 وبأ لاقو «يعفاشلا بهذ هيلإو «ةقباسملا لاح ةالصلا بوجول ليلد هيفو 5 لاق ءبكار عمج 2

 ولو «بازحألا يف اهكرت ٌدلو هنأب ةفينح وبأ لدتساو «فوقولا نكمي مل ام ةقباسملاو يشملا لاح يلصي ال :ةفينح

 نبا لوق وهو «قدنخلا دعب حيحصلا يف تعرش امنإ فوخلا ةالص نأل ؛رظن هيفو ءاهكرت زاح امل لاتقلا عم زاج

 اهداريإو هللا هملع امل ةقفاوم ةادوملا ةالصلا نوكت نأ هيبشتلاب دارملا :مكملع امك (نيلامكلا ريسفت) .قاحسإ

 ةيردصم وأ ةلوصوم "امو" «فوذحم ردصمل ةفص بصنلا عضوم يف :خلإ فاكلاو .ةمعنلا ريكذتل ؛ناونعلا كلذب

 .مكميلعتك وأ .مكملع يذلاك اركذ اوركذا يأ



 ةرقبلا ةروس ١64 ياثلا ءرجلا

 ّمُكِنِم نوْفَوَتيَنيِذَلاَو .ةيردصم وأ ةلوصوم "ام" نك نعم. فاكلاو ءاهقوقحو

 اًعدَبم نهوطعيو مهج ور مهيلع يأ ؛عفرلاب ة 007 فو يع ةّيِصَو اوصويلف اج وأن وُرَدَي

 رتَغ هصبرت نهيلع تحاول د فرع نب نوملا مالا ةوسكلاو ةقفنلا نم هب نعتمتي ام

 هلع حاج اك نهسفنأب نجر إو نهتكسم نم تاحرخ وغ يأ «لاح ٍجاَرَخِ

 ,دادحإلا كرتو «نيزتلاك ًاعرش قرد نت ١ تراكم ام ىف 0 0

 ةحخوسنم ةروكذملا ةيصولاو .هعنص نق مكح هكلم يف ٌزيِزَع ُهَّللَو اهنع ةقفنلا عطقو

 ك52ظغظ11000 ,ةقباسلا رشعو رهشأ ةعبرأ# ةيآب لوحلا صبرتو «ثاريملا ةيآب

 زاجملا ةنيرقو «هيلإ لوؤي ام مساب ءيشلل ةيمست ؛ايفوتم تافولا ىلإ فراشملا ىمسيو «نوتومي يأ :نوفوتي نيذلاو
 :ءايشأ ةثالثب مقاحوزل اوصوي نأ مهيلع بجيف يأ :ةيصو اوصويلف (نايبلا حور) .ةافولا دعب ةيصولا عانتما

 .ئكسلاو ؛ةوسكلاو «ةقفنلا

 مالسإلا ردص يف ناك هنأ :هلصاح[(نيلامكلا ريسفت) .مهمكحو مهتيصو يأ هؤدتبم فذح ربخ وأ] :مهيلع يأ

 اهنع عطقني الو ءاهتدع امنأل ؛ةنس هتجوزل ئكسلاو ةوسكلاو ةقفنلاب يصوي نأ ةافولا هترضح اذإ لحرلا ىلع بحي

 ريسفت) .ردقم لعفب بوصنم "اعاتم" نأ ىلإ ريشي :نفوطعيو .كلذ خسن مث ءاهسفن نم اهجورخل الإ كلذ

 «لوحلا ىلإ ايهتنم اعاتم يأ "لوحلا" ةفص هنأ ىلع رورحم "بحاولا" :هلوقو ءلوحلا صبرت يأ :هصبرت (نيلامكلا
 (نيلامكلا ريسفت) .اعاتم ةفص "لوحلا ىلإ"ف

 وبأ لاقو .يعفاشلا لوق وهو ءاهكرتو جورخلا نيبو «ةقفنلا ذحأو ةمزالملا نيب تاريخم نمنأ ىلإ ريشي :نهسفنأب

 نإف :ةيآلا ئعمو «رييخت ريغ نم قالطلاو «توملا دنع هيف يه يذلا لزنملا يف نوكسلا اهيلع بحت :ةفينح

 (نيلامكلا ريسفت) .باطخلل ضرعتلاو نييزتلا نم نهسفنأ يف نلعف اميف حانج الف لوحلا دعب نجر
 .اهجوز ةافو دعب باضخلاو ةنيزلا نم تعنتما يأ ةأرملا تدحأ :"حارصلا" يف «ةنيزلا نع عانتما :دادحإلا كرتو

 (نيلامكلا ريسفت) .(717 4 :ةرقبلا) َارْشَعَو رْهْشَأ ةَعَبْرَأإل ةيآب ةحوسنم ةيآلا يف لولدملا يأ :لوحلا صبرتو

 نوكي نأ خسانلا طرش :لاقي نأ :هلصاح داريإ نع باوج اذهو .فحصملا مسرو ةوالتلا يف يأ :ةقباسلا

 يف امدقتم ناك نإو لوزنلا يف رخأتم خسانلا نأ :باوحلا لصاحو ءسكعلابف انه امأو «خوسنملا نع ارخأتم

 (لمجلا ةيشاح) .ةوالتلا يف ال لوزنلا يف هرخأت ىلع احخسان هنوك ةحص رادمو ,فحصملا مسرو ةوالتلا



 ةرقبلا ةروس ١ هه ياثلا ءزجلا

 ها كك مم فينفلطمللَو ملم يعفاشلا دنع ةتباك يكسلاو «لورنلا يف ١ ةرخ : اعملا

 00 4ك

 ؛هررك « هللا 29 ترقكُم هُمَلَ ىَلَع ردقملا هلعفب بِصن اَقَح اقَح ناكمإلا ردقب ٍفوُيْعَمْلا
 اعباس همدقت عم 98

 1 د اهينكل نين اه كاز 5 .اهريغ يف ةقب قاما بألا | ام هيلا
 ةدعلاو قالطلا ماكحأ نم

 آ دن

 8 مرحتر بع مايا ا .نوربدتت جو َنوُلَقْعَت َمُكَلعَل هِيَ َمُع

 وأ ةعبرأٌف ولأ ْمُهَو َمِهِريِد نِم أوُجَرَح َنيِذَّلا ىلإ كملع هتني ل يأ هدعب ام عامتسا

 مهو «هل لوعفمِتَرَمْلآَرَدَح افلأ نوعبس وأ نوعبرأ وأ نوثالث وأ ةرشع وأ ةينامن
 هُم اوتامف أوّتوُم ُهّللا ُمُهَّل َلاَقَف اورفف ءمهدالبب نوعاطلا - «ليئارسإ ئب نم موق

 ماعلا ضرم لاو 0

 2010 فاقلاو ةلمهملا رسكب - ليقزح مهيبن ءاعدب رثكأ و أ مايأ ةياق نتي يا

 ىلوألا ةيآلا تلزن نيح بارعألا ضعب نأل ؛"نينسحملا ىلع" :مدقت اميف لاقو «كلذ انه لاق امنإ :نيقتملا ىلع

 4َنيِقَّتمْلا ىَلَعًاقَحل :تلدتق «نسحأ مل تدرأ نإو «تنسحأ تدرأ نإ :لاقو ءاهعتمي ملو هتحوز قلط

 ماعلا ضعب دارفإو :يواضيبلا لاقو «ةسوسمملا ريغ يف يأ :اهريغ يف .4 .. ٍتاَقلطُمْلَو :هلوق ررك يأ :هررك
 ةلوخدملا ريغل الإ ةقلطم لكل يعفاشلا دنع بجيف «موهفملاب قوطنملا صيصخت انزوج اذإ الإ هصصخي ال مكحلاب
 ءاقلطم ةلوعدملل بحتسي :ةياور ف دمحأو ةفينح وبأ لاقو ؛هذهل الإ لكل بحتسي :كلام لاق ءامل ضورفملا

 (ةدعلا ةقفنب عاتملا كرادملا بحاص رسفو ءاذه اهقح يف عرشي مل يمس اذإف ءال مست مل ىلا ةلوخدملا ريغل بجيو

 :(نيلامكلا ريسفت) .راركت الف
 نأ :ةيآلا نم دافتسي اذه ىلعف ؛هنم بيجعتلا يف يأ بيرغ بيجع رمأ يف بطاخملا عاقيإ يأ :بيجعت ماهفتسا

 «ةصقلاب املاع بطاخملا نوكي هيلعف «ريرقت ماهفتسا :ليقو «ةيآلا لوزن لبق ةصقلا كلتب ملع هل قبسي مل بطاخملا

 ىععم لعفلا نمضو ؛ةيملع ةيؤرلا نأ ىلإ ةراشإ هيف ءكملع لصي مل :هتني مل (لمجلا ةيشاح) .امي هريرقت دوصقملاو
 مهكأ سابع نبا نع هححصو مكاحلا جرخأ :خاإ ةعبرأ .ءاقبلا وبأ هب حرص امك لل دعي هتيدعت حصيل ؛ءاهتنالا

 (نيلامكلا ريسفت) .فالآ ةعبرأ
 ,هدافأ امك ءاوتامف يأ ماقملا هيعدتسي ردقم ىلع فطع :مهايحأ مث .سابع نبا نع متاح نبا هاور :خلإ موق مهو

 .هتدارإ نع ىلاعت هدارم فلخت ةلاحتسال ؛هركذ نع ءانغتسالل ؛فذح امغإو

 مهيلع ىسوم ىف عشوي دعب وهو «بلاك دعب ليقزح يبنو ءايبن نيعبس لفكت هنأل ؛لفكلا اذ :هل لاقيو :ليقزح
 تلعج دق يفأ هيلإ ىحوأف ءاديحو تيقب !بر اي :لاقف ءليقزح ىكب مهياصأ امل ةصقلا يفو «مالسلاو ةالصلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هللا نذإب اويحأ :لاقف «كيلإ مهتايح



 ةرقبلا ةروس ١5 ياثلا ءزججا

 ,نفكلاك داع الإ ًابوث نوسبلي ا / توا رثأ مهيلع ءارهد اوشاعف - يازلا نوكسو
 رفصلا نم ي

 سلس > ظ

 ٌركأ َنِكدلَو ءالؤه ءايحإ ةمو سر حاول ا ف ترمتساو

 نينمؤملا عيجشت هاو رع ركذ نم دصقاو و توما افنكلا مي

 عييس

 ليبس يف هلام قافنإب ضف أن ا لا مول 3

 هفعضيف" :ةءارق يفو ُمَفِعَصُيف بلق بيط نع ىلاعت هلل هقفني نأب اًَسَح اًضَرَق هلل

 ُضبَفَي ُهَلآَو يأيس امك «ةئامعبس نم رثكأ ىلإ رشع نم َةَريَِك اًفاَعْضَأ هَل ديدشتلاب

 ش 29 َتروُعَجُ ِهْيَلإَو اناحتما ءاشي نمل هعسوي طّصَبَيَو ءالتبا ءاشي نمع قزرلا كسكب
 ) 7 رميمسسسي

 ْنِم َليِءَرَسِإ َىَب ْنِم ةعامجلا اَلَمّلَأ ِإَرَت لأ .مكلامعأب مكيزاجيف «ثعبلاب ةرخآلا يف
 دهعلا وأ سنجلل ماللا و

 0 ليومث وه ْمُه نت اوُلاَق َذِإ مهربخو مهتصق ىلإ يأ ىَسوُم توم ِدَعَب

 ةرفصلا يأ :ترمتساو .ىتوملا نافكأ ريغتك ريغتلا يف يأ :نفكلاك .ةرفصلا وهو ,مهسبلمو مهتاوذ يف يأ :توملا رثأ

 امك قلطم لوعفم :اضرق (لمجلا ةيشاح) .دوهيلا ضعب يف نآلا دهاشم وه امك مهلئابق يف يأ مهطابسأ يف

 (نيلامكلا ريسفت) .هللا الإ اهملعي ال ةرثكلا هذهو :خلإ رثكأ .هقفني نأب هتعن ريسفت يف حراشلا لوق هل ريشي

 هَللاَوط :لاق نأ ىلإ ١1١( :ةرقبلا) (هَّللا ليبَس يف ْمُهَلاَوْمَأ َنوَقِفْني هيي ٌلْدَم» :ىلاعت هلوق ف يأ :ّيأيس امك

 ضبقي ال قافنإلا نأ يأ هلبق امل ليلدلاك اذه :ضبقي هللاو .اصخلم .ءاشي نمل ةئامعبس ىلإ كلذ نم رثكأ «ُفِعاَضُي
 (لمجلا ةيشاح) .هللا وه طسابلاو ضباقلا لب ؛هطسبي ال همدعو «قزرلا
 ءرواشتلل نوعمتجي ةعامج وه :ًالملا ؟ال مأ ركشي له يأ "اناحتما" :هلوقو ؟ال مأ ربصي له ارابتحا يأ :ءالتبا

 عمجيو «هظفل نم هل دحاو ال عمج مسا وهو «ةباهم نويعلاو ةلالج بولقلا نوؤلمي مهنأل ؛فارشألا ألملا :ليقو

 (نيلامكلا ريسفت) .ءادتبإلل "نم" ةملكو ردقم فاضملاف :ىسوم توم .ارصتخم .ءالمأ ىلع
 عمسا نعي هللا ليإو «ليعامسإ :هانعمو ؛هلوأ يف ةزمهلا ةدايزب ةخسن قو ءافلم يأ ةمحعملا نيشلا حتفب :ليومش وه

 ليقزح دعب ناك :ليقو .فراعملا يف اذك «يبن عشوي نيبو هنيب نكي ملو «ليئارسإ نب نم وهو «يئاعد !هللا اي

 (نيلامكلا ريسفت) .مالسلا مهيلع عسيلاو سايلإو



 ةرقبلا ةروس ١ هاب كح ءزجلا

 ("ىسع" ربخ ًاولتدقت ال أ ( لاَقْلا ل كلا حيتلاب يس 0

 رس -و

 نِم اًنجِرْخَأ َدقَو هللا ٍليِبَس ىف َلِتَقُت لأ اكل اَمَو أوُلاَق اج ةعقوتلا ”ريرقتا ماهفتسالاو
 هنم انل عنام ال يأ تولاج موق كلذ ممب لَعف دقو ءمهلتقو مهيبسب ايتو اري

 ًاليلَق الإ اونبجو هنع ولو ُلاَتَقْلا ُمِهيَلَع بيك اًمَلَف :ىلاعت لاق ؛هيضتقم 0

 هو تريم يَ لَو نيس امك تولاط عم رهنلا اوربع نيذلا مهو رهن
 َرْهَل َلاَقَو .تولاط لاسرإ ىلإ هباحأف ءِكِلَم لاسرإ هبر يبلا لأسو .مهيزاجيف

 ا فيك نأ اَوْلاَق اكلم كروُناَط ْمكَل َتَعَب دق هَل نم
 110111 زا ةكلمماا طيس نب سبل هنأل هني كلقلاب وح عَ

 «تيبثتلاو قيقحتلا :انه ريرقتلاب دارملا :عقوتلا ريرقتل (نيلامكلا ريسفت) .طرشلاب هربح نيبو هنيب لصف :اولتاقت ال

 نأ كلذو «لاحلل واولا :انجرخأ دقو .يدنع ققحم مكلاتق مدع عقوت نأ :نيعملاو ,"ىسع" نم دافتسم عقوتلاو

 رمألا غلب اذإ نونعي «نيعبرأو ةئام عبرأ مهكولم ءانبأ نم اورسأف «نيطسلفو رصم نيب نونكسي اوناك تولاح موق

 (كرادملا ريسفت) .داهجللا نم دب الف غلبملا اذه انم

 (نيلامكلا ريسفت) .ءانبألا نم جارخإلا ةيفيك ىلإ كلذب ريشيو «لوعفملا ىلإ اهيف ردصملا ةفاضإ 0

 ةقلامعلا سأر وهو :تولاج (نيلامكلا ريسفت) .مهدالوأ يبمو مهناطوأ نع مهحجارخإ نم ركذ ام يأ :كلذ
 نيب مورلا رحب لحاس نونكسي ةقلامعلا نم هعم نمو وه ناك «داع نب قيلمع دالوأ نم رابج وهو «مهكلمو
 «كلذب هبر ليومش اعدف :هريدقت «فوذحم ىلع بترم :خلإ بتك املف ."دوعسلا يبأ" يف امك «نيطسلفو رصم
 .لِإ لاتقلا مهيلع بتك املف «لاتقلا مهيلع بتكو ءاكلم مه ثعبف

 ىلع ديعو وه :مهيزاجيف.ردب لهأ ددعب رشع ةثالثو ةئام ثالث مهو «ةفرغلا ىلع اوفتكاو :خلإ رهنلا اوربع
 كلمي نم امب ساقي اصعب نأ مهكلمي نأ هللا اعد امل هنأ يور :خلإ لاسرإ (نيلامكلا ريسفت) .داهجلا كرتب مهملظ
 (نيلامكلا ريسفت) .هل اداعبتسا مهيلع هكلمت راكنإ وهو «نيأ نم يأ :فيك .تولاط الإ 0

 ةيرذ نم نكي مل هنوكل يأ "ةوبنلا الو" :هلوقو .بوقعي نب ادوهي ةيرذ نم 0 مل هنوكل يأ :حلإ سيل
 اوميقأ لب ؛ةكلمم الو مهيف ةوبن ال ؛هتيرذ تناكو بوقعي دالوأ رغصأ نيماينب ةيرذ نم وه لب «بوقعي نب 0
 (يواصلا ةيشاح) .مهيصاعم لحأ نم ةئيندلا فرحلا يف

 < هر



 ةرقبلا ةروس ١١م ياثلا ءرجلا

 اقإ افإ ىلع اهب نيعتسي لاخلا عيل مَلَو ايعار و ابد ناكو ,ةوبنلا هلو

 ف د هد 1 ا هللا نإ 1 يل ل ف 5 روداَرَو راتحا | َهّللآ ١ لاق كلملا

 نك. 2ر) ميلع هلضف ميل هيلع يب ال هءاتيإ 2س نر هد

 ْهُكَتِتأَي نأ ةدكلُم َدَياَء َّنِإ هكلم ىلع ةيآ هنم اوبلط امل َمُهُيَ بك هَل لاَقَو
 ةتنطلَس ةمالع

 مهيلإ رمتساو ءمدآ ىلع ىلاعت هللا هلزنأ «ءايبنألا روص هيف ناك :قودنصلا ُتوُياَكل

 5 هنومدقيو ؛مهودع ىلع دهب نوحتفتسي اوناكو هوذحأو هيلع ةقلامعلا مهتبلغف

 101 ةئيكحَس هيف :ىلاعت لاق امك هيلإ نونكسيو «لانقلا

 نم هربك دعب ةاروتلا ملعتو «ءليومشلاب هتمسف ءامالغ تدلوف «ىلبح الإ مهلك اوكله ةوبنلا طبس ناكو :ةوبنلا الو

 (نيلامكلا ريسفت) ."اكلم انل ثعباو" :هموق هل لاق مث ءلاح نسحأب ةنس نيعبرأ اوثبلف ءايبن هللا هثعب مث ,خيش

 (كرادملا ريسفت) .هب دضتعي لام نم كلملل دب ال هنأل :كلملا ةماقإ .اهغبديو دولحلا حلصي يذلا :اغابد

 :ليقو «ةاروتلا ظفحي ناكف يأ [ودعلا ةمواقم ىلع ىوقأو بولقلا يف ارطخ مظعأ نوكيف] :خلإ ملعأ ناكو
 ءاصعو - سدقلا بيط ىمسيو - بيط هيف انرق هللا هاطعأ اكلم محل ثعبي نأ هبر ليومش اعد امل هنأ :درو

 ءاج اذإف ءاصعلاب هسقو «ءهب هسأر نهداف راف اذإف «نرقلا يف رظناف تولاط همسا لجر كيلع لد اذإ هيلإ ىحوأو

 هللا نإ :هل لاقو ااا تال 1ع. يفد رق ناار وق اذاف نونا مك ةيي زق هلع لهو املا عفا وود اخر

 .ءاشي نم هكلم ٍقؤي هللا :هل لاقو «ليئارسإ نب ىلع اكلم كلعح

 (نيلامكلا ريسفت) .هينغيو ريقفلا ىلع عسويف يأ :هلضف (كرادملا ريسفت) .ةسايسلا رومأ ةفرعم نم هب نكمتي :ءاشي نم

 ةرشع يف عرذأ ةثالث نم اوحن بهذلاب هومم داشمشلا دوع نم ناكو «ةاروتلا قودنص هب ديري داصلا مضب :قودنصلا

 (نيلامكلا ريسفت) .عرذأ

 مهيلإ رمتساف مدآ ىلع لزنأ «توقاي نم دلي دمحم تيب تويبلا رخآو «لسرلا ددعب تويب هيفو :ءايبنألا روص

 قيلمع دالوأ مهو «هيلع ةقلامعلا تبلغف «ليومش ىلإ مث ,ىسوم ىلإ مث «ميهاربإ ىلإ غلب نأ ىلإ مدآ نم رمتساف يأ
 نونكسي" :هلوقو ؛مهعم ناك اذإ مهودع ىلع نورصني يأ :هب نوحتفتسي (نيلامكلا ريسفت) .دادش نب داع نب

 (لمجلا نم) .هيلإ نوعمتجيو هببسب نونئمطي يأ "هيلإ



 ةرقبلا ةروس ١8 يباثلا ءرجلا

 ءامه هاكرت يأ َنوُرَه ُلاَءَو ء_ىَسوُم لاَ َكَرَت امم ُةّيِقَبَو مكبر نم مكبولقل ةنينأمط

 ؛مهيلع لزني ناك يذلا نملا نم زيفقو «ءنوراه ةمامعو ءهاصعو ىسوم العن يهو
 ىلع جُحَل هيل كل !اَذ ىف نإ "مكيتأي" لعاف نم لاح ةَكيتلمْلا لِمَ حاولألا ضاضر

 هيلإ نورظني مهو «ضرألاو ءامسلا نيب ةكئالملا هتلمحف (©9 َتَيِمْؤُم رشنُك نإ هكلم

 ايش نم ناكنافا ةماهتلا لإ اوقراستو اكلم ارززان: ترا دع كشر وع
 ءاديدش ارح ناكو «سدقملا تيب ورحل كراع جرخ َلَصَق امل .افلأ نيعبس

 «يصاعلاو مكنم عيطملا رهظيل رَمَنِب مكربتخم مكحيإتَبُم هللا ترإ َلاَق ءاملا هنم اوبلطو

 نَّمَو يعابتأ نم يأ ىتِم َسيِلَف هئام نم يأ ُهَنِم برش نَمف نيطسلفو ندرألا نيب وهو
 ا ءمِدَيِب مضلاو حتفلاب ُةَقَرْعَفَ ريغ نم اَّلِإ م مُهَنِإَف هقذي ُهَمَعْطَيَمْل

 ؛مهدنع هدوجوو هروضح نع ةببسم يأ هب ةطبترم اهنأ هيف ةنيكسلا نوك ئععمف ريسفتلا اذه ىلعو :خلإ ةنينأمط

 يأ توباتلل وأ «ةنينأمطو مكل نوكس هنايتإ يف يأ نايتإلل ريمضلا مكبر ْنِم ةنيكَس هيف :"يواضيبلا" ةرابعو
 ,نورفي الو لاا قب سوفن نكستف .همدق لتاق اذإ هكِلَع ىسوم ناكو «ةاروتلا وهو هيلإ نونكست ام عدوم

 ريسيو «نئستف ناحانجو ءاهبنذو ةرهلا سأرك بنذو سأر اهل «توقاي وأ دجربز نم يف تناك ةروص :ليقو

 .ةكلع دمحم ىلإ ءايبنألا روص :ليقو ءرصنلا لزنو اونكسو اوتبث رقتسا اذإف «هنوعبتي مهو ودعلا وحن ةعرسب توباتلا
 (كرادملا ريسفت) .امهأش ميخفتل محفم لآلاو ءامهسفنأ امهآب دارملا نأ ىلإ هب ريشي :هاكرت يأ (لمجلا ةيشاح)

 فذح رثك امل نكل ؛هنع هسفن لصف هلصأ :يضاقلا لاق :جرخ .ةاروتلا حاولأ عطق يأ مضلاب ضاضر :ضاضر

 .ليومش يبلا رابخإب تولاط لاق يأ :مكيلتبم هللا نإ (نيلامكلا ريسفت) .مزاللاك راصف هلوعفم

 (نيلامكلا ريسفت) .نيطسلفو ندرألا نيب ام ىلإ جرخخ «ريتخملا ةلماعم مكلماعي يأ :مكربتخم

 ديدشتو لادلا مضو ءارلا نوكسو ةزمهلا حتفب :ندرألا .سدقملا تيب نم بيرق ناعضوم امهو :خلإ نيب وهو

 مهضعب: لاق «ريغ ال ماللا حتفو اهرسكو ءافلا حتفب "نيطسلفو" :هلوقو ءسدقملا تيب نم بيرق عضوم نونلا

 ظ (يواصلا ةيشاح) .سدقملا تيب برق ىرق ةدع هنإ
 مضلابو «نييفوكلاو رماع نبال حتفلاب :ةفرغ (نيلامكلا ريسفت) .ابورشمو الوكأم هقاذأ اذإ ءيشلا معط نم :هقذي

 (نيلامكلا ريسفت) .ديلا ءلم مضلابو ءردصم حتفلاب وهو «عفانو ريثك نباو ورمع يبأل



 ةرقبلا ةروس ٠ ١5 يباثلا عزا

 اورصتقاف َمُهتِم اليلق الإ ةرثكب هوفاو املُهَنِم اوُبِرَسَف «ينم هنإف ءاهيلع دزي ملو ءامب ىفتكاف ع يب "د 7 ا د 1 1

 ملف الجر رشع ةعضبو ةلئامثالث اوناكو «مهباودو مهبرشل مهتفك اهنأ يور «ةفرغلا ىلع

 ل اوبرش نيذلا يأ أوُلاَق ةفرغلا ىلع اورصتقا نيذلا 00
00 

 تودي تريذلا لاق هوزواجي ملو اونبجو محلات يأ همِدوُتُجَو ٌتوُلاَجب ويل امل ةق
 اجشلا دض نبحلا نم

 نب "وثك" نعمةيربخ مك وزواح نيذلا مهو وقلُم مُهنأ نونقوي ا ةب هوزواح نيذلا مهو «ثعبلاب هلآ أوَشلُم مهنأ نونق

 و رصنلاب 2) َنيِربدَّصلا َعَم ُهللاَو هتدارإب هلأ نذِإ ةريثَك ّهَفِفتَبلَع ةأيلق ةعامج

 ا ل را ا ,مهلاتقل اورهظ يأ هِدوُنُجَو تئوُلاَجِل أوزرب اّمَلَو
 رار

 :هلوقو ءهيلإ .اولصو يأ :هوفاو امل .# يّنِم َسْيَلف هْنِم برش ْنَمْف» :هلوق نم ءانثتسالا نأ ىلإ هب راشأ :ينم هنإف

 لإ لَو :هلوق يف قباسلا ءانثتسالا يف روكذملا وهو :مهنم اليلق الإ . اوبرَسفإو :ىلاعت هلوقب قلعتم "ةرثكب"

 ةلقب هنم اوبرش اليلق الإ ئعملاف «ةرثكلاب ديقملا «هْنِم اوُبِرَسْفإل :هلوق نم ءانثتسا :مهنم اليلق الإ . دِهْنم ًاليلق

 (يواصلا ةيشاح) .ةلقب هنم برش مهلقأو ةرثكب برش مهرثكأ نكل ءاوبرش عيمجلا نأ هنم ذخنؤيف

 .ريسافتلا رثكأ يف امك ءرشع ةثالث انهه دارملا نكل «ةعستلا ىلإ ةثالثلل لاقت ةعضبلا نأ :روهشملا :رشع ةعضبو

 هسأر ىلع يلا هتدوحو اليم تولاج لوط ناكو «رثكأ :ليقو ءحالسلا يكاش فلأ ةئام مدقدع :ليق :هدونجو

 (نايبلا حور) .ةزواحلا لبق اوعجر امنإو «رهنلا اوزواجي ملد يأ :هوزواجي لو .ديدحلا نم لطر ةئام ثالث
 .مهرش ةرثكب مهناعإ بلس هنأب بيحأو ءاضيأ نونمؤم اريثك برش نم نأب لكشتسا :خلإ نونظي

 نقيت نأل ؛هللا اوقالم مهنأ نونقيتي مهلك نونموملا :تلق نإف «نيفلختملا ىلع ادر كلذ اولاق يأ :خلإ نونقوي

 ريدقت ىلع اذه لعل :انلق ءنيروكذملا نينمؤملا نم ضعبلاب هصيصختل هجو الف «ناعإلا يف لخاد بحاو ةرخآلا
 (لمحلا ةيشاح) .يضاقلا هب حرص امك «هللا نوقليف بيرق امع نودهشتسي مهنأ اونقيت نيذلا دارملا نوكي نأ

 .لصفلا مدع دنع ةيماهفتسالا زيمت يف "نم" لوخد عنمل ؛يضاقلا هلاق امك ةيماهفتسا اوك لمتحي الو :ةيربخ مك

 ؛عجر اذإ ءاف نم وأ هتققش اذإ هسأر توأف نم سانلا نم ةقرفلا :ةئفلا :يضاقلا لاق :ةعامج (نيلامكلا ريسفت)

 .هللا مالك نم :ليقو ءمهمالك نم :ليق :ل عم هللاو (نيلامكلا ريسفت) .ةلف وأ ةعف :اهزوف

 اوحرخ لب ءادبأ باجح مهنيب قبي ملف يأ :مهملاتقل اورهظ .نينمؤملا نم هعم نمو تولاط رهظ يأ :اوزرب الو

 (يواصلا ةيشاح) .ضرألا ءارحص وه يذلا زاربلا يف



 ةرقبلا ةروس [١ يباثلا ءرجلا

 داهحلا ىلع انبولق ةيوقتب نما اَنَيَلَع ببصا غرف انك اولا, اوئانغتو
 ١

 َلَتَقَو هتدارإب هلآ يرذإب مهورسك مهوُمَرَهَف (29 تيرفكلا ِرَوَقْل ىلع اَنّرٌصنأَو

 ليئارسإ ئب ؛ يف كَللُمْلآ ُهَن | دواد يأ ُهَتاَءَو كررلاع تولاط ركسع يف ناكو ٌدرْواَد

 ا ا هلبق دحأل اعمتجي مل «تولاطو ليومه توم دعب ةوبنلاو ةمكجْلاَو

 "سانلا" نم ضعب لدب مُهْضْعَب سان | ِهَّللآ ٌعْفَد الَوَلَو ريطلا قطنمو عوردلا ةعنصك

 هلال هيبتا نويل سدر نر رطل هنن كوش ألا عدلا سكت
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 كر

 تايآلا هذه كلت .ضعبب مهضعب عفدف (2) َِمَلَعْلا ىَلَع ٍلْضَف وذ ذ هللا ّنكبلَو

 جو جياع نمل َكيإَو قدصلاب قَحْلاِب دمح اي كّيَلَع اهصقن اَه اَهوُلَتت هللا تيا

 "سرع كبل" هل زاقكلا لول اًذر اغييغو "نإ" ديكانلا

 «منغلا ىعري ريغص وهو «مهعباس دواد ناكو «هينب نم ةتس عم تولاط ركسع يف دواد وبأ اشيإ ناك يأ :ناكو

 ةثالث قيرطلا يف هملك دقو دواد ءاجف «هيبأ نم هبلطف «تولاج لتقي يذلا وه دواد نأ :مهيبن ىلإ يحوأف

 مث ؛هتنب تولاط هحوزو «هلتقف ء«تولاح امب ىمرو «هتالخم يف اهلمحف «تولاح انب لتقت كنإ :هل تلاقو «راجحأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ابئات تام مث «هلتق دارأو ةدسح

 .لطر ةئام ثالث ردق ديدح ةضيب هسأر ىلعو ءاليم هلوط ناكو ءدسجلا ريبك اميظع ارابج ناكو :تولاج

 مهف يأ "ريطلا قطنمو" :هلوقو «لزغلا جسنك هجسنيو ؛هدي يف نيلي ناكو «ديدحلا نم يأ :خلإ عوردلا ةعنصك

 اذه ىلع داسفلا عفد نأ نعي :نيملاعلا ىلع (نيلامجلا ريسفت) .مئاهبلا اذكو ءهتاوصأ مهف يأ هقطن يأ ريطلا قطنم

 داسف عنتما :نعملاف .دوجول ع انتما فرح "ايل ول" نأ :مولعملا نمو ءمهلك سانلا معف ؛هلضفتو هللا ماعنإ قيرطب هجولا

 «لاتقلا ةيعورشم نم ةصقلا يف ركذ امل ليلدلاك ةيآلا هذهو .ضعب نع مهضعب سانلا عفد دوجو لحأل ؛ضرألا

 "كلت" نم لدب ”تايآ" وأ (ةراشإلا نئعم هيف لماعلاو "هللا تايآ" نم لاح :اهولتن .تولاج ىلع دواد رصنو

 نم وأ «قحلاب ةسبلتم يأ "اهولتن" لوعفم نم الاح نوكي نأ هيف زوجي :خلإ قحلاب (كرادملا ريسفت) .ربخلا "اهولتي"و

 (نيمسلا ريسفت) .قحلاب تنأ اسبلتم يأ كيلع رورحب نم وأ «قحلاب نيسبلتم اهولتن يأ هلعاف



 ةرقبلا ةروس ١١ ثلاثلا ءزجلا

 تسيل اقع ةعيصحتل ضخ رع تينا ربخلاو 0 ًادتبم َكلِت

 هريغ ىلع ٍوْسَجَرَد تك ًادمحم يأ َمْهضَعَب َعف عْفَرَو يي لآ ملك نم هن «هريغل

 ةرثاكتملا تازجعملاو ممألا رئاس 2 مأ ليضفتو هب هب هيلا متحخو رحل مومعب

 لا حوري هانيوق ُهَنَدّيَأَو ِتَتيَيْلا َمْيْرَم نبأ ىَسيِع اَنَيَتاَءَو «ةديدعلا صئاصخلاو

 د نادل لشفا ا اعيمج سانلا ىده ا راس ثيح هعم ريسي ليربج

 مهضعب ليلضتو مهفالتخال َتَنَيَبْلا ُمُهَنَءا أم ِدْعَب نه مهمأ ل

 10 هناكيإ ىلع تبث َنَماَء نم م مكتِمَف كلذ هتثيشمل أوُهلَعْحأ نكيَلَو ًاضعب
 :لاقف فالتحالا نيب م

 ( ُديرُي اَم ُلَعْفَي هلآ َنكدَلَو ديكو ْاوُلَتَبفآ ام هلأ َءاَس َوَلَو حيسملا دعب ىراصنلاك

 تركذ ّيبلا لسرلا ةعامج ىلإ ةراشإ "كلت"و (ريبكلا ريسفتلا) «ٍضْعَب ىَلَع ْمُهَضْعَب انلْصْف» أدتبملا ربح يأ :ربخلاو

 ."ةاراذملا رويت" قانك 1 تلال و رحال حب كرا
 هللا هملك يأ :هللا ملك نم (لمجلا ةيشاح) .هب رختفي يذلا فصولا يأ ةرخفملا ميملا حتفب :ةبقنملا :خلإ ةبقنمب

 (كرادملا ريسفت) .#8ءىسوم وهو ريفس ريغ نم هملك نأب هللا هلضف نم مهنم نعي ؛ةلصلا نم دئاعلا فذح

 لضفلا يف مهتوافت دعب ناكف «ءايبنألا 0 ىلع هعفر نم مهنمو نيعي «تاحجرد ىلإ وأ تاحردب يأ :تاجرد

 هلبق يبنلا ناكو «سنإلاو نجلا ىلإ يأ :ةوعدلا مومعب (كرادملا ريسفت) 26 دمحم وهو «ةريثك تاجردب مهنم
 لعجو «مئانغلا لالحإو «ملكلا عماوجو ىمظعلا ةعافشلا ءاتيإ نم ةديدعلا صئاصخلاو .ةصاخ هموق ىلإ ثعبي

 فرش" يف يروفاشينلا ديعس وبأ ركذ دقو نيرادلا لئاضف نم كلذ ريغ ىلإو اروهطو ادجسم هل ضرألا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلصح نوتس دي صخ يذلا ددع نأ "ىفطصملا

 سدقلا حور نأ ىلع لدي يذلاو :ليربج (يواصلا ةيشاح) .صربألاو همكألا ءاربإو ىتوملا ءايحإك :تانيبلا
 ىلإ هب راشأ :خلإ سانلا ىده (ريبكلا ريسفتلا) ١ ٠(. :لحنلا) («ِسْمقْلا ٌحوُر ُهَلَّزَن لق :ىلاعت هلوق التلع ليربح

 ام مهلاتتقا مدع هللا ءاش ولف :هريدقت يف لاقي نأ ىلوألاف «ءمزاللا كلذب سيل هنأ هيفو ءفوذحم ةئيشملا لوعفم نأ

 ."دوعسلا يبأ ريسفت" يف حرص امك «قحلا ةملك ىلع ةقفتملا لسرلا عابتا ىلع نيقفتم مهلعحج نأب اولتتقا

 ريركت يعي :ديكوت (نيلامكلا ريسفت) .هببس هنأل ؛"فلتحا"ب لتتقا رسفي دقو «"لتتقا"ب قلعتم :مهفالتخال

 لوق لطبي اذهو «يئيشم قفاوي ام الإ يكلم يف يرجي ال ذإ ؛اولتتقي مل اولتتقي ال نأ تكش ول يأ ديكوت ةيآلا
 (كرادملا ريسفت) .اولتتقاف اولتتقي ال نأ ءاش :نولوقي مهو اولتتقي مل اولتتقي ال نأ ءاش ول هنأ ربحأ هنأل ؛ةلزتعملا



 ةرقبلا ةروس لحي ثلاغلا ءزجلا

 نْي هتاكز مُكَتْفَرَر اَمِ أون اوُعماَء نيل يأتي .ءاش نم نالذحو ءاش نم قيفوت نم
 موي وهو هنذإ ريغب ةَحْفَّس اَلَو عفنت ةقادص َُّخ لَو هيف ءادف عْيَب ال مَوَي َقَأَي نأ ٍلَبَق

 (2 َنوُمِلْظلآ ُمُه مهيلع ضرف ام وأ هللاب نورفكلاَو «ةثالثلا عفرب ةءارق قو «ةمايقلا

 وه الإ دوحجولا يف قحب دوبعم ال يأ َهَلِإ اَل ُهّنلآ .هلحم ريغ يف ىلاعت هللا رمأ مهعضول

 و لَو ساعن ٌّةَكب رُْدْحَأَت ال .هقلح ريبدتب مايقلا يق غلابملا ويقل ءاقبلا مئادلا نحل

 هن فز هاو هرقل 281888818788: 61 68 هل هلق ه قو هاف هوه قدا ها ه8 ضرألا ىفاَمَو ِتَوَمّسلَأ ىف ام هَل
 ص

 [.هببس هنأل ؛ءادفلاب عيبلا رسف] :ءادف .ديعولا نم هدعب ام ةلالدب بجاولا قافنإلا هب دارملا نأ ىلإ هب راشأ :هتاكز

 هب يدتفي ام ناسنإلا بستكيف هيف ةراحت ال :ئيعملو كالحلا نم سفنلا ءارتشا ءادفلا نأل ؛اعيب ءادفلا يمس امنإ

 :ىلاعت هلوقل نيقتملا نيب الإ ءالحألا نيب ةمايقلا موي عفنت ال ةلخلا نأل :ةقادص (نزاخلا ريسفت) .باذعلا نم هسفن

 .(117:فرحزلا) «َنيِقَّتمْلا ل َوُدَع ِضْعَبلحُهْضْعيٍذئِمْوَي ءاَلَِأْلاَل
 موي ءايبنألا ةعافش تتبث دقو «قارغتسالا ليبس ىلع ةعافشلا يفن حصي فيك لاؤس باوج وه :خلإ هنذإ ريغب

 يذمرتلا هنسح ,"لعاف انأ" :لاقف ةمايقلا موي يل عفشي نأ دللي يبلا تلأس :سنأ ثيدحك «ثيداحألاب ةمايقلا
 نذأتسي وأ هل نوذأم يبنلاو «(9١٠:هط) #الْوَق هَل َيِضَرَو ُنَمْحَتلا هَل َنذَأ ْنَم الإ :ةيآب ةديقم ةيآلا نأ :هحاضيإو

 كلذو «يقيقحلا رفكلا داري نأ ةحص ىلإ ةراشإ مهيلع ضرف ام. :هللاب (لمجلا ةيشاح) ."يحركريسفت" هل نذؤيف
 ريبعتلاو .دوعسلا وبأ هب ربع امك «ةاكزلا كرات رفاكلاب دارملا نوكيف يناثلا ىلع كلذو «يزاحملا داري نأو لوألا ىلع

 .رافكلا تافص نم اهكرت نأ ىلإ ةراشإو ديدهتلاو ظيلغتلل رفكلاب هنع
 ةيآ نم دفتسي مل اهنم ديفتسا يذلا ديحوتلا نأل ؛نآرقلا يآ لضفأ يهو يسركلا ةيآ ىمست ةيآلا هذه :خلإ هللا

 مسالا نعم يف ريشأ امنإ :"ةيمجنلا تاليوأتلا" يف لاق :مويقلا يحلا .هعوضوم فرشب فرشي ءيشلا نأل اهاوس

 نع [(كرادملا ريسفت) روتفلا نم مونلا مدقتي ام وهو] :ساعن .مويقلاو يحلا امههو «نيمسالا نيذه ىلإ مظعألا
 كلذ هيلع زاج نم نأل ؛مويقلل ديكأت وهو «بلقلا يف نونلاو «نيعلا يف ساعنلاو «سأرلا يف لقث :ةنسلا :لصفملا

 يذحأ ولف يردقب ضرألاو تاوامسلا كسمأ ينإ :ءالؤل لق :ىسوم ىلإ يحوأ دقو ءامويق نوكي نأ لاحتسا
 (كرادملا ريسفت) .اتلازل ساعن وأ مون

 جرخمي ال هومتكر شأ ام :مهل لوقي هللا نأكف اكيرش هل اوتبثأ ثيح رافكلا ىلع در كلذ :خلإ تاوامسلا يف ام هل
 .رخآلا كيرشلا ةكلمم نع اجراخ القتسم نوكي نأ كيرشلا نأشو «ضرألاو تاوامسلا نع



 ةرقبلا ةروس ١54 ثلاثلا ءزجلا

 م مَلعَي ءاهيف هل ذب اَلِإ ةهَدنِعٌعَمَمَي دحأ ال يأ ىذا اًَدنَم اديبعو اقلحو اكلم
 ةعافشلا يف

 نم ء ءْىَشِب َنوُطيِحُي لَو ةرخآلاو ايندلا رمأ يأ لعاب قلخلا ئأ يلا كرك 0

 راع اس 4 يراش نأ نافيا ةامولعم نم ًانيغ نوملعي ال يأ

 :ليقو .هكلم ليقو ءاممب هملع طاحأ زد و وسل ذكي هّيسْرُك َعسَو لسرلا
 الإ يسركلا يف عبسلا تاومسلا ام" ثيدحلا ؛هتمظعل امهيلع لمتشم هنيعب يسركلا

 ضرألاو تاومحلا أ ا طدخل هلق رق رد نو "سرت قف :كيقلا ةغبب مهاردك
 هيكل ووتدلا ىلع ينل قة َرْكِإ آل .ريبكلا 29 ٌميِظَعْلا رهقلاب هقلح قوف ُنَِعَلاَوهَو

 نأ ىلإ ةراشإ :دحأ ال (لمجلا ةيشاح) ."اديبع" :هلوق عم رركتي الثل ؛اهرسك نم نسحأ وهو «ميملا مضب :اكلم

 ."هنذإب الإ" :هلوق يف "الإ" تلحد اذلو ؛يفنلا هانعمف اماهفتسا اهظفل ناك نإو "نم"

 ملعلا نأ ىلإ ةراشإ [(يواصلا ةيشاح) .كلذك سيل هنأ عم أزجتي هللا ملع نأ مهوتي ام كلذب عفد] :نوملعي ال
 ضيعبتلا لوخد حص مث نمو «ضعبتي ال ةسدقملا هتاذب ةمئاق ةفص وه يذلا ىلاعت هملع نأل ؛مولعملا نعم انه

 (يحركلا ريسفت) .اريثك ردصملا مساب ىمسي لوعفملا نأ مولعمو «هيلع ءانثتسالاو

 نيبو هنيب ةبسانملل ؛ملعلا هب داريو يسركلا ركذي نأب .هكلم وأ هملع نع زاحب هيسرك نأ ىلإ ةراشإ :هملع طاحأ

 ملعلا لحم وه يذلا كلملاو «ملاعلا لحم يسركلا نإف ؛لاحلا ةدارإو لحملا ركذ ليبق نم وأ ؛«ةطاحإلا يف لمعلا

 نم بتكي اكلم هللا ثعب اهأرق نم يسركلا ةيآ نآرقلا يف ةيآ مظعأ نإ" :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق :ةدئاف .كلملاو

 الإ راد يف ةيآلا هذه تأرق ام" :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو «"ةعاسلا كلت نم دغلا ىلإ هتائيس نم وحمبو «هتانسح

 كلهأو كدلو اهملع ىلع اي :ُلك لاقو ."ةليل نيعبرأ ةرحاس الو رحاس اهلحدي الو ءاموي نيثالث نيطايشلا اهيرجه

 ةبوتكم ةالص لك ربد يف يسركلا ةيآ أرق نم" :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ."اهنم مظعأ ةيآ تلزن امف ؛كناريجو
 ىلاعت هللا هنمأ هعجضم ذحأ اذإ اهأرق نمو «دباع وأ قيدص الإ اهيلع بظاوي الو «توملا الإ ةنحلا لوحد نم هعنمي مل

 ."نايبلا حور"و "دوعسلا يبأ ريسفت" يف اذك ."هلوح تايبألاو هراج راجو هراحو هسفن ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .ةوقلا :ديألاو دوألاو «ئلقث رمألا اذه ىندآ :لاقي :هلقثي .نفحلا مضلاب :سرت

 ناك هنأ يورو «يهنلا نيعم يف رابخإ وه :ليقو ؛مالسإلا وهو «قحلا نيدلا ىلع رابحإ ال يأ :خلإ هاركإ ال
 دو هللا لوسر ىلإ اومصتخاف «ايبأف ءاملست يح امكعدأ ال هللاو :لاقو ءامهوبأ امهمزلف ءارصنتف نانبا يراصنأل

 ناك :ةعامجو دوعسم نبا لاق ءامهالخف لزنف «هيلإ رظنأ انأو ءرانلا يضعب لحديأ !هللا لوسر اي :يراصنألا لاقف

 (كرادملا ريسفت) .لاتقلاب رمألاب خسن مث «ءادتبالا يف اذه



 ةرقبلا ةروس لا ظ ثلاعلا ءرجلا

 تلزن «ّيغ رفكلاو دشر نامبإلا نأ تانيبلا تايآلاب رهظ يأ َعْلآ َنِم ُدشّدلا َنيِبَن دق

 دفكَي نَمَف «مالسإلا ىلع مههركي نأ دارأ «دالوأ راصنألا نم هل ناك نميف

 اب نيؤُيَو «عمجلاو در فملا ىلع قْلّطُي وهو ء«مانصألا وأ ناطيشلا سول

 يس ُهَلَاَو اَه عاطقنا ٌماَصِفنَآ ال مكحما دفعلاب قولة كسمت َكَسْمَتَْسأ ٍدقف
 ْحح ١

5 

 عيمس

 ب ملط ني مُهْجِرُْي أوما 2 رصان نو هَ أ .لعفي اع هت مَع لاقيت
 ا هليق ال ليادلاك اذه

 | رونلا رم مُهَتوُجِرْخُي ُتوُهطلآ ُمُه هرايلوأ و 1ك وجار نامبإلا روغلا ىلإ رفكلا

 0 ا جارخإلا ةكذ ِتَمّلُظلأ

 ةثعب لبق ارصنت نانبا هل ناك نيصحلا وبأ وهو يأ [(كرادملا ريسفت) يدسلا نع ريرح نبا هاور] :خلإ ناك نميف

 لك يبلا ىلإ امهعم عفتراف ؛مالسإلا ىلع امههركي نأ بحأو امو اههيقنتا هكر راكب هيا امل ل16 يل

 تايآب ةحوسنم امنأ لمتحيو «ةيآلا هذه تلزنف «هيلإ رظنأ انأو «رانلا يضعب لحديأ !هللا لوسر اي :امهوبأ لاقف

 .ةيزجلا مهيلع برض نم ىلع لمحتو ؛ةمكحم وأ «لاتقلا
 ربخ عقو اذهو :خإ قلطي وهو (نيلامكلا ريسفت) .ايناكم ابلق همالو هنيع تبلق «نايغطلا نم تولعف :توغاطلاب

 عمم لاعفتسالا لب «بلطلل سيل نيسلا نأ ديري :كسمت (نيلامكلا ريسفت) ."توغاطلا مهؤايلوأ" :هلوق يف ءايلوألا
 هبش ثيح ةيلصأ ةيحيرصت ةراعتسا هيف :ىقثولا ةورعلاب (نيلامكلا ريسفت) .هسفن نم كاسمإلا بلط :ليقو «لعفتلا

 هب هبشملا مسا ريعتساو «للخلا هنم ىشخي ال الك نأ عماجب لبحلا نم كسملا عضوم يهو «ىقثولا ةورعلاب مالسإلا نيد

 .هب هبشملا تامئالم نم هنأل ؛ناحيشرت ماصفنالا مدعو كاسمتسالاو ؛مالسإلا نيد وهو «هبشملل ىقثولا ةورعلا وهو

 دارملاف «ماعنألا ةروس يف الإ ناميإلاو رفكلا هب دارملاف رونلاو تاملظلا نم نآرقلا يف ام لك :يدقاولا لاق :رفكلا

 نم جرخملا نأل ؛اونمؤي نأ اودارأ وأ «هناعإ دارأ نم "اونمآ نيذلا"ب دارملا :ليق .راهنلا رونو ليللا ةملظ هب

 ىلإ ةحاح ال هنأ رهاظلا نإف ؛هرهاظ ىلع رسفملا خيشلا هكرتو ءجارخإلا ةلاح انمؤم نوكي ال نامبإلا ىلإ رفكلا

 .الاح تلعج ول ليوأتلا كلت نم دب ال معن ءربخ دعب اربخ وأ «ةفنأتسم ةلمحلا نوك ريدقت ىلع كلذ
 «تاملظلا ىلإ هنم اوجرحأف ءرون يف اونوكي مل رافكلا نأ :هلصاح ءردقم لاؤس باوح :خلإ جارخإلا ركذ

 جارخإ هنأ :يناثلاو ءرونلا لصأ نم مهعنم دارملاو «هلبق امل ةلكاشم هنأ :لوألا :نيباوحب رسفملا باجأ ؟كلذ فيك

 نم نينمؤملل نمألاب هللا نم دعو ةيآلا هذه فو «كلذ دعب دترا مث .هثعبم لبق يبلاب نمآ نم لك يف وهو «يقيقح

 .ةرخآلاو ايندلا يف فاحملا



 ةرقبلا ةروس أ[ ثلاثلا ءرجلا

 او لبا يبل يبا وع لك يلرا ايلا ني ويكرخلا :هلوق ةلباقم يف امإ

 قرذلا لِإَرت ملأ © َرودِلدَخ ايف مه الاهم ا كرر هب رفك مث دوهيلا نم

 ىلع هللا ةمعنب هرطب هلمح يأ ىللُمْلآ ُهَّنآ ُهدَتاَء ْنَأ ل َءِهَبَر ىف ْمعِهرَيِإ لداح َحآَح

 يذلا كبر نم :هل لاق امل ْمَحِهَرَبِإ َلاَق "جاح" نم لدب ذِإ "ذورغغ" وهو كلذ
 كيري ذورغ ةمحعملا لاّذلا ورنونلا مضب

 وه لاق داسجألا يف توملاو ةايحلا قلخي يأتي ُتيِعُيَو - يحي فا َيَر ؟هيلإ انوعدت

 املف «رخآلا كرتو امهدحأ لتقف نيلحجرب اعدو (ةهنع وفعلاو لتقلاب 'تيِأو -يخأ ان

 1 معمل قي هللا كرإف اهنم حضوأ ةجح ل القتنم ُمعِهَرَبِإ لاق 0 هآر

 َمْوَقْلا ىِدَبي ل هيلو «شهّدو رّيحُت ٌرْفك ىذا تِهبَق برغَمْل َنِ تنأ انهي ِتَأَف ِقِرْشَمْل

 .جاجتحالا ةححَم ىلإ رفكلاب © َنيِملّظلآ

 ةيآلا هذه :"ليلكإلا" يف رسفملا لاق :ىلإ رت ملأ (نيلامكلا ريسفت) "خلإ ةلباقم يف امإ" :هلوق ىلع فطع :لك يف وأ

 هل رمأ هنكل «ةتامإلاو ءايحإلا نم هل ةفص وه امع هبر ميهاربإ فصو املو :ءاملعلا لاق .ةرظانملاو لدجلا مولع يف لصأ

 هل ملسف ءاسفن قلطأو اسفن لتق ثيح هموق ىلع اهيومت زاحملا ىلإ ذورمن غارف «ةقيقحلا ليلخلا دصقو ءزاجمو ةقيقح
 اهب يتآلا انأ :لوقي نأ هنكمي ملو ؛عطقناو تهبف هيف زاجم ال رمأب هءاجو «لاثملا يف هعم لقتناف «لدجلا ميلستب ميهاربإ

 .اكلم رفاكلا ةيمستو «نيدلا يف ةحاحملا زاوج ةيآلا يف :يسارهلايكلا لاقو هنوبذكي نانسألا يوذ نأل «قرشملا نم

 عضو نم لوأ وهو ءانز نبا ناكو ناعنك نبا يأ :ذورمن وهو .ئغغلا لوطو ةمعنلا دنع نايغطلا يأ :ةمعنب هرطب

 نانثا :ةعبرأ اهلك اهكلم نم ةلمجو ءاهلك ضرألا كلمو «ةيبوبرلا ىعداو ءضرألا يف ربحتو ؛هسأر ىلع جاتلا
 ةيشاح) ."نزاخلا ريسفتت" ءرصن تخبو ذورمن :نارفاكلاو «نينرقلا وذو ناميلس :نانمؤملاف «نارفاك نانثاو ءنانمؤم

 (نيلامكلا ريسفت) ."جاح" نم لدب "تيمأو يبحأ انأ لاق" وهو «هقلعتم عم فرظلا نأ ديري :خلإ لدب (لمجلا

 يبحي يذلا يبر :لاق ؟هيلإ انوعدت يذلا كبر نم :لاقف هجرخأ مث ؛هنجس مانصألا رسك امل اكتِفَع هنأ يور :كبر نم

 ىعملاو «لوعفملل ئبملا ةروص ىلع تءاج لا لاعفألا ةلمج نم لعفلا اذه :رفك يذلا تهبف (دوعسلا يبأ ريسفت) .تيكيو

 (لمجلا ةيشاح) .لعاف بئان ال لعاف "رفك يذلاف" ءشهدو ريحت يأ :هلوقب حراشلا رسف كلذلف «لعافلل ءانبلا ىلع اهيف

 (نيلامكلا ريسفت) .لالدتسالا قيرط ىلإ يأ انهه هب دارملاف «عساولا قيرطلا :ةددشملا ءاحلاو ميملا حتفب ةححملا :ةجحم



 ةرقبلا ةروس ١ ؟ ْ ثلاغلا ءزجللا

 ةلس هعمو رامح ىلع ًابكار سدقملا تيب يهدي رق ْىِلَع رم ةدئاز فاكلا ىذٌُاك تيأو َوأ

 اهبرخ امل اهفوقس اًهِشوْرْع ْلَع 0 َُيِواَح َىِهَو 502 ريزع وهو ءريصع حدقو نيت

 ُهَناَمَأَف ع هللا ةركقل اياعجتما 0 1 دعب هلا اع وحلا فيك ْْزَأ لاق ءرصن تخب

 هع ل يات لاك كلذ ةيفيك هيريل هايحأ 6 ةئأم د

 رج بارضإلل لي عع

 مَ صمْلا كارو يملا 1 كراع لإ طماع هَ هَنَأِم َتَنِبَل لب َلاَق ولا مدي آ
 00 "تهئاس" نم لصأ :ليق "ءاهملا"و ءنامزلا لوط عم د 0 ا

 ردق امئإو «ةلمجلا ىلع ةلمحجلا فطع نم وهف "رت ملأ" ةلمج ىلع لعفلا ريدقتب فوطعم هنأ ىلإ ريشي :تيأر
 "جاح يذلا" ىلع افطع هلعجي مل اهنأو ءيضاملا نيعم. ع راضملا لعجي "مل" نأل ؛تيأرأ "رت ملأ" نيعم نأل ؛!"تيأرأ"

 دشبو نيسلا رسكب] :ةلس هعمو (نيلامكلا ريسفت) .فاكلا ىلع "ىلإ" لود عانتمال ؛ريدقتلا نع نيغتسي يح

 .ةروهشم ةهكاف "نيت" :هلوقو ."حابصملا" يف اذك «ةهكافلا هيف لمحت ءاعو :حتفلاب ةلسلا [.فورعم ءاعو ماللا

 ."دوعسلا يبأ ريسفت" يف اذك ءايخرش نبا وهو "ريزع" :هلوقو .روصعملا ءيشلا نم بلحت ام "ريصع" :هلوقو
 ءالوأ فقسلا طقس نأب :اهفوقس (نيلامكلا ريسفت) .ليقزح وأ رضخلا وه وأ ءنوراه طبس نم ايمرأ وأ :ريزع

 عبرأ نم ديزأب يحيو ىسيع دلوم لبق كلذ ناكو ءايعش مهلتق دنع رصن تخب امبرخ امل هيلع ناردحلا طقس مث

 نع الضف تاعاسلاب اردقم نوكي نأب حصي ال ةتامإلا نأل ؛كلذ ردق :هثبلأو (نيلامكلا ريسفت) .ةنس ةئام

 (نيلامكلا ريسفت) .نامز ندأ يف عقي وهو «حورلا جارخإ اهنأل ؛ماوعألا

 يف ةلمجلاو ,"تشبل" هل بصانلاو «"اتقو وأ اموي مك" :هريدقت «فوذحم اهزيممو «ةيفرظلا ىلع ةبوصنم :تغبل مك

 ىلإ رظن امل مث "اموي" :لاقف «راهنلا لوأ يف تناك هتتامإ نإ :ريسفتلا يفو :موي ضعب وأ اموي .لوقلاب بصن لحم
 (ريبكلا ريسفتلا) ."موي ضعب وأ" :لاقف ناردحلا سوؤر ىلع ايقاب سمشلا ءوض
 :اهريغصت يف لاقي هنأ ليلدب "ةنس" اهلصأ يلا ةنسلا نم وهف «ةيلصأ تناك نإ "هنستي ل" يف ءاهلا يأ :خلإ ءاهلاو

 مل" لامعتساو «ةونس اهلصأ ىلا ةنسلا نم وهف تكس ءاه تناك نإو «تمدآ نعم ةلخنلا تهناس :لاقيو «ةهينس

 ترم "ئيست وأ هنست" :انلوقل يلصألا ىئعملا نأل ؛هانعم مزال يف ظفللا لامعتسا ليبق نم "ريغتي مل" نعم يف "هنستي

 نم «دحاولا سنحللاك بارشلاو ماعطلا نأل ؛ريمضلا درفأ امنإو .نايبلا حور .ريغتلا همزليو ؛ماوعألاو نونسلا هيلع
 (نيلامكلا ريسفت) .ةنس هلصأ ةيلصأ ءاه اذه ىلع «ةنسلا انالف تلماع :تهفاس ."يواضيبلا"



 ةرقبلا ةروس 7-0 ثلاغلا ءزجلا

 هأرف ؟وه فيك َكلِراَمِح نِإْرظنَو | 6 ةءارق يفو 4 "”تنناب نم تكسلل :ليقو

 5 رماثلل ثعبلا 50 ل كلذ انلعف ,حولت صضيب ةقاقعو" ايف

 نما ىركو ,نونلا مضب اهييحن اَهُرِشُت فيك كرامح نم ِماَظِعْلا لإ َرظنَأَو

 م اهو هد اهُعَقرُو اهكّرَحُت يازلاو ه4 1 فو م "زشن"و "زشنأ"
 بترم رشنو

 0 ل ل د

 .اهيلع نامزلا لوط عم عملت يأ :حولت .لصولا يف ءاملا فذحب نستي مل يأ :اهفذحب

 .ىلع انتردق مامت ملعتل وأ «تاومألا ءايحإ ةيفيك ملعتل" :هلوقب حراشلا هردق فوذحم ىلع فوطعم :خلإ كلعجنلو

 رسفملا هركذ ام وهو «قايسلا هيلع لد فوذحم رخآ لعفب قلعتم فوذحملا هيلع فوطعملا اذهو «"هريغو ىتوملا ءايحإ

 فيك يأ [(نيلامكلا ريسفت) .اهايحأ يأ ىتوملا هللا زشنأ نم] :اهزشنن فيك (لمجلا ةيشاح) ."كلذ انلعف" :هلوقب

 يأ "اهرشنن فيك" :ةءارق يفو ءاهعفرنو اهكرحن يأ ةقيقحلا هب داري وأ «هل مزاللا ءايحإلا زاشنإلاب ديرأ يعي ءاهيبحن

 .بوقعيو ورمع يبأو عفانو ريثك نبا ةءارق وهو ؛هايحأ يأ ىتوملا هللا رشنأ نم ءارلاب

 ءاهعمج ءايحإلاب داري نأ نكلو «هلبق ال هدعب ءايحإلا نإف ,"امحل اهوسكن مث" :هلوق عم متي ال ريسفتلا اذه :اهييحن

 وهو ,دحاو يعم. ناتغل :زشنو زشنأ نم (لمجلا ةيشاح) .ةمجعملا يازلا ةءارق ئعم وه يذلا ضعب ىلإ اهضعب مضو
 يعم. اضيأ امهو ءرشنو رشنأ نم :خسنلا ضعب فو .(ريبكلا ريسفتلا) .عفتراف هتعفر يأ زشنف هتزشنأ :لاقي «عافترالا
 ."ريبكلا" يف امك .(77:سبع) 4ُةَرَسْنأ َءاَش اَذإَمُتإ» :ىلاعت لاق «هرشنو تيملا هللا رشنأ :لاقي ءءايحإلا وهو دحاو

 تفرتف :يدسلا لاق :اهيلإ رظنف (دوعسلا يبأ ريسفت) .سابللاب دسجلا رتسي امك «هب اهرتسن يأ :اهوسكن مث

 مظع لك تبكر مث «تعمجف اير هللا ثعبف ءاهضايب نم حولت يهو ءاهيلإ رظنف ءالامشو انيمي هلوح رامح ماظع
 خفنف ءاكلم ثعبو ءادلحو اقورعو ابصعو امحل هللا هاسك مث ءاهيلع محل ال ماظع نم امئاق راص بح ؛هعضوم يف

 (نيلامكلا ريسفت) .ىلاعت هللا نذإب قهنف «هيرخنم يف
 ةيلابلا ماظعل اهتيأ :ءامسلا نم اتوص عمس هنأ يورو ."راتخملا" يف اذك .هتوص :رامحلا قاف ءتوص يأ :قففو

 ىلع رخآب مظع لك قصتلاف ءادلجو امحل يسكتو «ناك امك ضعب ىلإ كضعب مضني نأ كرمأي هللا نإ !ةقرفتملا

 مث هيلع دلجلا طسبنا مث «هيلع محللا طسبنا مث ءقورعو باصعأب ضعبب اهضعب طبتراو ءالوأ هيلع ناك يذلا هحو

 . نايبلا حور" ف امك «قهني مئاق وه اذإف حورلا هيف خفن مث ,دلجلا نم روعشلا تجرح



 ةرقبلا ةروس أ"84 ثلاثلا ءزجلا

 وك 7 7 نسا رك 0 مود يب ع 2 وجب وق ع 2 . ا ريي# اس يدم

 ر الطا ا ٠ ١ له 5 دهاشملاب و و 2 7

 29 ريرلق ءىش لك ىلع هللا نا ؛ اشم ملع ملعأ لاق ة 0 هل يىريبت املف

 5 ير هر ًِ و ١ «يوع وره [8 لا
 املا خت نرأ ّبَر ُمْعِهرَبِإ لاقذإ ركذا َو .هل هللا نم ّرمأ "ملعا' :ةءارق ل
 قومل ىحت فيك ىنر بر معهارتإ ل 27 رس 4 7 ةنزب يئاسكلاو زي يو

 اب بيجيل كلذب هناميب هملع عم هلأس ؟ءايحإلا ىلع يردقب نيّؤَت ّمّلَوُأ هل ىلاعت َلاَق 0 2 5 5 1 .٠
 لقيا 3 3 ام هر هييسا نع -

 50 ىِلق نكسي َنيَمِظَيِل كتلأس نكدلو تنمآ َْلَب لاق هضرغ نوعماسلا ملعيف هل لاق
 هلأس :ةحخخسن يو

 نيبتف ءاهيلإ رظنف ءامحل اهاسكو «ىلاعت هللا اهزشنأف :ليق هنأك ,ماقملا هيعدتسي ردقم ىلع ةفطاع ءافلا :هل نيبت املف

 ."دوعسلا يبأ ريسفت" نم ءامات احاضتا حضتا يأ "كلذ هل نيبت املف" ءءايحإلا ةيفيك هل

 هسأرو يبحأ امل ريزعلا نأ :يور [(لمجلا ةيشاح) ةيلقعلا ةلدألاو ةرطفلاب لصاحلا ئيقيلا ملعلا دعب يأ] :حلإ ملعأ لاق

 «لزانملاو سانلا وه ركنأو «سانلا هركنأف «هتلحم ىتأو ءارامح بكر ةنس نيعبرأ نبا وهو «ناوادوس كاذ ذإ هتيحلو

 هذه اي :ريزع اهل لاقف ريزع نمز تكردأ دق «ةدعقم ءايمع زوجعب وه اذإف «هلزنم ىتأ ح ءهنم مهو ىلع قلطناف

 ءريزع ينإف :لاق ءاديدش اءاكب تكبف ءاذكو اذك ذنم هاندقف دق ءريزع ىركذ نيأو ؛معن :تلاق ؟ريزع لزنم اذه

 باجتسم الجر ناك اريزع نإ :تلاق «نيثعب مث ماع ةئام هللا ئتامأ دق :لاق ؟كلذ نوكي نأ هللا ناحبس :تلاق

 :ال لاقف ءاهديب ذحأف ءاتحصف اهينيع هديب حسمو «هبر اعدف ءكارأ ىح يرصب يلع دري نأ يل هللا عداف «تاوعدلا

 يئب ةلحم ىلإ تقلطناف ؛ريزع كنأ دهشأ :تلاقف هيلإ ترظنف ؛لاقع نم تطشن اهنأك ةحيحص تماقف هللا نذإب يموق

 اذه :تدانف ,خويش هينب ونبو «ةنس ةرشع ينامثو ةثام غلب دق «ريزعل نبا سلحملا يف ناكو «مهتيدنأ يف مهو ليئارسإ

 :هنبا لاقف «هيلإ اولبقأف سانلا ضهنف «ةلاحلا هذه ىلإ تعحر هئاعدب نإف اورظنا :تلاقف ءاهوبذكف ءمكءاج دق ريزع

 ءارق نم سدقملا تيبب رصن تخب لتق ناك دقو ءكلذك وه اذإف فشكف «لالحلا لثم هيفتك نيب ءادوس ةماش يبأل ناك

 رهظ نع مهيلع اهأرقف «ةاروتلا فرعي دحأ الو «ةاروتلا نم ةحخخسن مهنيب ذئموي نكي ملو ءلحر فلأ نيعبرأ ةاروتلا

 يئئدح :رصن تخب كلهم دعب سدقملا تيب درو نمم نييبسملا دالوأ نم لحر لاقف «فرحب اهنم لخي نأ ريغ نم هبلق
 مرك ىلإ اوبهذف كل اهتجرخأ يدح مرك ينومتيرأ نإف ءمرك يف ةيباخخ يف انيبس موي ةاروتلا نفد هنأ :يدج نع يبأ
 كلذ دنعف ءدحاو فرح يف افلتخا امف «بلقلا رهظ نمع ريزع مهيلع ىلمأ ام اهوضراعف اهودحوف ءاوشتفف «هدح

 (دوعسلا وبأ) .اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت «هللا نبا وه :اولاق

 يلاوس سيلو" :هريدقت ءرخآ فوذحم كانهو ؛هيلع بترم "يبلق نئمطيل نكلو" :هلوق نأ ىلإ ةراشإ هردق :تنمآ
 يف ةروصلا هذه دروأو «يناميإ عم انامإ دادزأل يأ :يعخنلاو دهام لاق :نئمطيل ."خلإ نكلو «نيم نامي مدعل

 (ليلكإلا) .قيقحتلا باب



 ةرقبلا ةروس ا١ا/ بث ثلاثلا ءزجلا

 داصلا ركب كيل ٌنهْرُصَف يطل نيه َةَعَبَرَأ ذُحَف لاق لالدتسالا ىلإ ةمومضملا ةنياعملاب
 بوقعيو ةزمحلا

 نم ٍلّبَج لك لع َلعِجآ رش نوشيرو نهم طلحاو ,نهعطقو ؛كيلإ نهلمأ اهمضو
2 

 ٌريِرَع هللا نأ ٌمَلْعآَو ار يس كتبت كيلإ ريغدا رك ارح نم :كضرأ لابس

 ام نمي لعفو اكيدو ابارغو 0 اسوؤاط ذحأف هعنص ف (2) مكَح ء يش هزجعي ال

 رصبلا داح رئاط

 مث تلماكت يح اهضعب 0 ترياطتف نهاعدو هذنع نهسوؤر كسمأو رك ذ

 .اهسوؤر ىلإ تلبقأ

 هيف امل ئيقيلا ملعلا عم نوكي ال نانئمطا لصحي ةدهاشملابف ءاناهرب نأمطا امك انايع يبلق نئمطيل يأ :ةمومضملا

 يف بدألا نسحو لياخلا لضف ىلع اليلد ةصقلاب كيهانو :لاق (يحخرك) .كش هيف عقي املق يذلا ساسحإلا نم
 باوج ءافلا :ذخف (دوعسلا يبأ ريسفت) .ماع ةئام ةتامإ دعب هارأ ام ريزعلا ىرأو لاحلا يف لأس ام هارأ ثيح لاؤسلا

 (يخرك) .ذحخف كلذ تدارأ نإ يأ فوذحم طرش

 نأ ىلإ ءاميل هيفو ءاضيأ حراشلا نم ٍتأيس امك ءارسن :ليقو ةمامحو ابارغو اكيدو اسوؤاط يأ :ريطلا نم ةعبرأ

 روهشملا ةلوصلاو ءسوؤاطلا ةفص يه ىلا فراخخزلاو تاوهشلا بح ةتامإب ىتأتي امنإ ةيدبألا ةايحلاب سفنلا ءايحإ

 مامحلا اممب موسوملا ىوهلا ىلإ ةعراسملاو عفرتلاو «بارغلا اممب فصتملا لمألا دعبو سفنلا ةسخو ؛كيدلا امي

 نم لك ىلع لعفلل ريسفت :نلهمأ (يواضيبلا) .ناويحلا صاوخل عمجأو ناسنإلا ىلإ برقأ هنأل ؛ريطلا صح امنإو
 .هروصي هراص نم نيقابلل :اهمض (لمجلا ةيشاح) .نيتءارقلا
 هرمأ امنإو .نهلحرأ ىلع نهيشم يف وأ ؛نمناريط يف تاعرسم تايعاس يأ ؛لاحلا عضوم يف ردصم :اعيرس
 مهوتي الو «ءايحإلا دعب هيلع سبتلي الثل ؛اهالحو اهتائيهو اهاكشأ فرعيو اهلمأتيل ؛اهذحخأ دعب هسفن ىلإ اهمضب

 اهءامدو اهشير طلخيو ءاهءازحأ قرفيو ءاهعطقيو اهشير فتنيو اهحبذي نأب رمأ هنأ يورو «كلذ ريغ امفأ
 حيصي مث رئاط لك نم اعبر لبج لك ىلع «لابجلا ىلع اهءازجأ لعجي نأ رمأ مث ءاهسوؤر كسمي نأو ءاهموحلو
 ىلإ نممضناف «نلبقأ مث ءاثثج تراص ىح ءرحخآلا ىلإ ريطي ءزج لك لعجف «"ىلاعت هللا نذإب نيلاعت" :ام

 (كرادملا ريسفت) .اهسأر ىلإ ةثج لك ؛ءنهسوؤر

 يفو ءبحعلاو ءاليخلا سوؤاطلا يف نإف ؛ناسنإلاب اههبش ةعبرألا رويطلا هذه رايتخا يف ةمكحلا :خلإ اسوؤاط
 فو .ناسنإلا يف هلك كلذو «حاكنلا ةوهش كيدلا فو ءصرحلا بارغلا يفو ءبرشلاو لكألا ةوهش :رسنلا

 .تاحجردلا ىلعأب قحل ةميمذلا تاوهشلا هذه كرت اذإ ناسنإلا نأ ىلإ ةراشإ اهيلع راصتقالا



 داما ١/١ ثلاكلا ءرجلا

 عبس تَتَبَن ِةَبَح ٍلّكَمَك هععاط يأ ِهَللأ ل يِبَس ىف ْمُهَلَوَمُأ َنوُقِفَُي َنيِذل تاقفن ةفص ٌلثم

 يم فعض ةئامعبسب فعاضتت مهتاقفن كلذكف ٍةَيَح ُهَماَي ةَكيْنُس لك ىف ٌلباَكَس

 نينا .ةفعاضملا قحتسي نع.( مِيِلَع هلضف ْعِسو ُهَّشآَو ٌُءاَشَي نَمِل كلذ نم رثكأ
 رب“ ار

 :الثم مهلوقب هيلع قفنملا ىلع انم أوقفت آم َنوُعُي ال م هك هللا ٍليِبَس ىف ٌمُهَلومَأ نوقِفَعُي

 هيلع هفوقو بحي ال نم ىلإ كلذ ل ىذأ لَو هلاح تربجو هيلإ 530

 َبروُنَرَحَي مه اَلَو َرهِلَع ٌفْوَح الو د َدنِع مهقافنإ باوث مهرج 2 كلذ وحنو
 توف نم

 رهجاخلا يف هل ُةرِفغَمَو ليمج لئاسلا ىلع درو ندح روك فورعُم ؛ لّوق .ةرخآلا يف

 «هيلع رداق وهو ءميظع رحأ هتقفن يف هلف «هللا ليبس يف قافنإلا ىلع ثح ءايحإلا ىلع هتردق ىلع نهرب امل :خلا لغم

 ؛ةبحلا نوهبشي ال نوقفني نيذلا نأل ؛فذح مالكلا يف ردق يأ :تاقفن ةفص (كرادملا ريسفت) ."خلإ نيذلا لثم" :لاقف

 (نايبلا حور) .ةبحلا هبشت مهتاقفن لب دامجلاب ناويحلا هبشي ال هنأل

 ةبحلا نكلو هللا وه تبنملا :تتبنأ (نيلامكلا ريسفت) .سابع نبا نع يور اذك جحلاو داهجلا معي اذهو :هتعاط

 اقاس جرخت نأ :لبانس عبس اًتابنإ ئعمو «ءاملا ىلإو ضرألا ىلإ دنسي امك «تابنإلا اهيلإ دنسأ اببس تناك امل

 نأ رظانلا يع نيب ةلثام اهأك «فاعضألل ريوصت ليثمتلا اذهو .ةلبنس ةدحاو لكل ءبعش عبس اهنم بعشتي

 عضوم ءورق عضوك ' 'تالبنس عضوم لبانس عضوو" :ريدقتلاو ءضرفلا ليبس ىلع دجوي مل نإو حصي ليثمتلا
 لكل ال يأ :ءاشي نمل (لمجلا ةيشاح) .هلثم لبنسلاو «نيعلاو ءافلا مضب ةلعنف :ةلبنس (كرادملا ريسفت) .ءارقأ

 (كرادملا ريسفت) .ءاشي نمل ةئام عبس ىلع ديزي وأ نيقفنملا لاوحأ توافتل ؛قفنم

 زهج ثيح «كوبت ةوزغ يف فوع نب نامحرلا دبعو نافع نب نامثع قح يف ةيآلا هذه تلزن :لإ نوقفني نيذلا
 ؛ىذألاو نملا كرتو «قافنإلا نيب توافتلا راهظإ "مث" ئعمو :مث .رانيد فلأ نمحرلا دبع ىتأو «ريعب فلأ نامثع
 َمُثإ» :هلوقب هيف لوخدلا نم اريخ ناميإلا ىلع ةماقتسالا لعج امك «قافنإلا سفن نم ريخ امهكرت نأو

 مهرجأ مهل" :انه لاق امنإو :مهرجأ مه .ناسحإلا :ربحلا :تربجو (كرادملا ريسفت) .(”.:تلصف) 4اوُماَقَتْسا

 (كرادملا ريسفت) .مث هنمضو طرشلا نعم نمضي مل انه لوصوملا نأل ؛"مهرحأ مهلف" :دعب اميفو

 ريسفت) .هنع حفصو «لوؤسملا ىلع لقثي امب هريغو «ةلأسملا يف حاحلإلا نم لئاسلا نم عقو امل رتست يأ :هل ةرفغمو
 .غلاب يأ لاؤسلا يف حلأ :لاقي "هحاحلإ يف" :هلوقو (دوعسلا يبأ



 ةرقبلا ةروس ؟ا/ا ثلاعلا ءزجلا

 ور ميلح دابعلا ةقدص نع ع َهّللآَو لاؤسلاب هل رييعتو نملاب دل ا

 اهروجأ يأ مُكَبَقَدَص أوُلِطَبُت ال أوُنَماَء َنيِذّلا اَهياتي .يذؤملاو ناملا نع ةبوقعلا ريخأتب ريشه جاد ع م سو بلا لا .الص ا موع 5 3 5-7 5

 محل ًايئارم ِساّنلآ ا مُهَلاَم ٌقِفَنُي يذلا ةقفن لاطباك ي أ ذل الاطبإ ىَذَألاَو َنَمَلأب

 000000 ٍناَوْفَص ِلَكَمك :ُهَكَمَف قفانملا وهو رج الاول هللاب َنِمْؤَي الو
 قافنإلا يف

 ىلع فطع رجلاب] :رييعتو (كرادملا ريسفت) .ةفصلاب هصاصتخال اذك ؛ةركنلا أدتبملا نع رابخإلا حصو :نم ريخ
 كلذ دكأ مث هل ديعو اذه و :ةبوقعلا ريخأتب (حارصلا) .راعلا ىلإ ةبسنلاو لعفلا حيبقت رييعتلا [(كرادملا ريسفت) .نملا

 (نيلامكلا ريسفت) .نملا نم لعاف مسا نونلا ديدشتب :ناملا 00 ريسفت) ."خلإ يذلا اهيأ اي" :هلوقب

 لكشتساو .ةيآلل هباوث امب لطب نم ولف «ةقدصلاب نملا مرحي :"بذهملا حرش" يف يوونلا لاق :خلإ نيذلا اهيأ اي
 نأ :مهلصأ يف ةيآلا هذمهي ةلزتعملا كسمت :هريغ لاقو «تانسحلا لطبت ال تائيسلا نأ ةديقعلا نأب ةيطع نبا كلذ

 ىلاعت هنأل ؛نراقملاك ئراطلا عناملا نأ ةدعاقل اليلد ةيآلا هذه نم يقارعلا ملاعلا طبنتساو «ةنسحلا لطبت ةئيسلا

 .ءادتبالا يف ءايرلا ةنراقمك ةقدصلا دعب ىذألاو نملا نايرط لعج

 اذهف بارت ِهْيَلَع ٍناَوْفَص ٍلْئَمَك ُهلَمَمَفإَم :هلوقب ءادتبالا يف لطبملا نراقملل :امهدحأ :نيلاثم برض هللا نإ مث :لاق
 لحم قبي ملف «لباولا هبهذأف «ريسيلا بارتلا هيلعو ءدلصلا رجحلا وهو «ناوفصلا هنراق لزن يذلا لباولا نأ هيف

 هنأو «ماودلا يف ئراطلا :ياثلاو «لاملا قافنإ نراق اذإ نابإلا مدعو ءايرلا كلذكف «لباولا اذهي عفتنيو تابنلا لبقي

 امب عفنلا لطعت امك ةنحلا هذه نأ :اهانعمف (17١:ةرقبلا) يْدُكُدَحَأ ُدَويَأل :هلوقب هلصأ نم ءيشلا دسفي

 ىذألاو نملا نايرط كلذكف ءاهيلإ نوكي ام جوحأ وهو «هتيرذ فعضو هفعضو اهبحاص ربك دنع قارتحالاب

 (رسفملل ليلكإلا) .هتقافو هرقف موي هيلإ نوكي ام جوحأ قدصتملا رجأ ناطبحي
 (نيلامكلا ريسفت) .هدعب نيفاضملا فذحو ردصملا ىلع بصنلا لحم يف فاكلا نأ ىلإ ريشي :لاطبإك

 "هلثمف" يف ءاهلاف «هلثم مدقت دقو «اهلبق ام. ةلمحلا طبترتل ءافلا تلحدو :ءاقبلا وب أ لاق «ريحسو أدتبم :خلإ هلثمف

 ناملا ىلع دوعت اهنأ :يئاثلاو ءروكذم برقأ هنأل ؟سانلا ءاثر قفني يذلا ىلع دوعت اهنأ :اهرهظأ ؛نالوق اهيف

 «ةبيغ ىلإ باطخ نم لدع دق نوكيو «بارت هيلع ناوفصبو ءائر قفني يذلاب :نيئكيشب ههبش ىلاعت هنأك .يطعملا

 أرق امي و ءاهحتف :ةيناثلاو ءءافلا نوكس :امهرهشأ ناتغل هيفو ءسلمأ ريبك رحح :ناوفصلاو «درف ىلإ عمج نمو

 (لمجلا ةيشاح) .انخيش «ةناوفص هدحاو سنج مسا وهو (نيمسلا ريسفت) .ةذاش يهو «يرهزلاو بيسملا نبا
 (كرادملا ريسفت) .قفني يذلا نيلئامم مكتاقدص اولطبت ال يأ لاحلا ىلع بصنلا لحم يف فاكلا :لثمك



 ةرقبلا ةروس وانس ثلاثلا ءزجلا

 ءيش ال سلمأ ابلص تل ديدش رطم ٌلباَو 0 رجح 4 >2 7 وو 2 و هذ

 وو وميسوعي

 ا اولمع وكس اي لع يذلا"
 مْوَقْلا ىِدهَي ال ُهّللاَو هل رطملا باهذإل ؛هيلع ناك يذلا بارتلا نم ءيش ناوفصلا ىلع 000000

 اَيِبثَتَو هللا ٍتاَضَرَم بلط َاَعتَب ْمُهَلاومَأ وَقِفنُي َنيِذَّلا تاقفن ٌلْثَمَو (©) َنيِرِفكْلا

 هل مهراكنإل ؛هنوجري ال نيذلا نيقفانملا فالخب هيلع باوثلل اقيقحت يأ ٌمِهِسْفنأ 1

 َهَباَضَأ وتسم عفترم ناكم ءاهحتفو ءارلا مضب ب ٍةَوبَرب ناتسب نجح ٍلْئَمك ةيئادعبا "نم"و
 اع نباو مصاعل

 رمثي ام يلثم يرفع اهرمث نزكسو ١ فاكلا مضب اَهَلُكَأ تطعأ َتَناَعق لاَ

 رمثت :ىعملا ءاهعافترال اهيفكيو اهبيصي فيفح رطم الطفل اهبصْ ل نإ اهريغ

 ُهَلآَو .تلق مأ تّرثك هللا دنع وكزت ركذ نم تاقفن كلذكف «لق مأ رطملا رثك وكرتو

 م ملم او رام مرام مو هما هم هاف هاف هيف قف ةهة هية فة ةةاقق ماع هب مكيزاجيف ج9 ٌريِصَب َنوُلَمْعَت داع

 رم ءاير نم تت

 كرشملاو يئارملا ةقفن كلذكف «بارتلا نم نعي :هيلع ءيش ال .ةنوشخلا دض «سململا نيل :سلمأ :سلمأ رجح

 وأ ؛هظفل رابتعاب "قفني" :هلوق يف درفأو "يذلا" نيعم رابتعاب "نوردقي ال" :هلوق يف عمجو «باوث هل ىقيي ال
 (نيلامكلا ريسفت) .قيرفلا وأ «سنجلا رابتعاب
 اذإ هنأل ؛مهسفنأ لصأ نم ءازجلل اقيقحت يأ :مهسفنأ نم (كرادملا ريسفت) .رفكلا نيراتخم اوماد ام يأ :يدهي ال

 (كرادملا ريسفت) .هبلق صالخإ نمو ؛هسفن لصأ نم باوثلاب هنامإو هقيدصت نأ ملع هللا ليبس يف هلام ملسملا قفنأ
 ةيشاح) .ىرخأ ةهج نم ال مهسفنأ لبق نم ئشان ئدتبم روكذملا داقتعالاو قيقحتلا نأ نعملاف :ةيئادتبا نمو

 ."اهلكأ" نم لاح "نيفعض"و ءاهبحاص يأ فوذحم لوألا هلوعفم :تتاآف (لمجلا

 هنطاب نسح ثيحف يأ :تلق مأ ترثك ."اهيفكيو اهبيصي" :هلوقب هررق امك «ربخلا فوذحم أدتبم :لطف

 :فراعلا لاق «هنع هللا اضر يف هريثكك هلمع ليلقف «صالخإلاب
 رزو ال كلعفو لهح ال كملعف أشت ام فيك نك هللا يف انفلا دعبو



 ةرقبلا ةروس ١ ام ثلاثلا ءزجلا

 3 مس وعر ك - ٠ ديلا هك ع١ ل ذآ د ا ريس أ هش رق

 رم ىرجت باتعاو ليخن ىنم ناتسب ةئنج دءهل 2 نا دحا بحجيأ دّويا
 نم ىرجت بانعاو ليخن نو دو راكتالل ةزمهلا

 ص
 بسلا نع تيصترولا ُهَباَصَأ دق َوِتَرَمكلا لك نِم رُث اًهيِف هَل ُرَهَنَأْلا اَهيحَت م رب رت را لا تارإب سو

 رات ِهيِف ةديدش حير ٌراَصَعإ آَهَباَصَأَف هيلع نوردقي ال راغص دالوأ ْءآَفَعُض ُةيْرَ هَل
 ةليح ال نيريحتم ةزجع هدالوأو وه يقبو ءاهيلإ ناك ام جوحأ اهدقفف َتَقَرتَحََف

 يف اهيلإ نوكي ام جوحأ اهعفن مدعو امياهذ يف ناملاو يئارملا ةقفنل ليثمت اذهو ءمهل

 مث تاعاطلاب لمع لجرل وه :ام# سابع نبا نعو .يفنلا نعم. ماهفتسالاو «ةرخآلا
 يراحبلا هاور

 ا هلامعأ قرغأ ىنح يصاعملاب لمعف ناطيشلا هل ثعب
 هيلع طلس -

 اًهباَصأَا :هلوق هبصمو «يفنلا نيعم, يراكنإ ماهفتسالاو «ناملاو يئارملل رخآ لاثم ركذ يف عورش :مكدحأ دويأ

 (يواصلا ةيشاح) .ءاقللا مت عم نكل ةبحملا يه ةدوملاف «."دوي"ل ريسفت "بحيأ" :هلوقو "ْتَقَرَتْحاَف ٌراَن هيف ٌراَصْعِ

 اهتحت ْنِم يرجت" :هلوقب بسنأ لوألاو ءاهيلع ةلمتشملا ضرألا ىلعو ءراجشألا ىلع قلطت امنأ مدقت :خلإ ةنج

 ىلع اهفصو يف رصتقا امنإو "تارمثلا لك نم اهيف" :هلوق ليلدب هكاوفلا عيمج اهيف يأ "ةنج" :هلوقف ”ُراَهْنألا
 (لمجلا ةيشاح) .عفانملا نونفل نيعماجو ؛هكاوفلا لضفأ اممنوكل ؛بانعألاو ليخنلا

 ؛مولعملا مركلل مسا «ةبنع عمج بانعألاو .حلبلا رجشلا الإ نوكي الو «ةلخن هدحاو يعمج سنج مسا :ليخن نم

 .ةيآلا يقاب ليلدب رامثلا عيمج ةيآلا يف دارملاف الإو ءراجشألا رئاس ىلع امهلضف ديزمو امهعفانم مظعل ؛امهصخو
 فوصومل ةفص «فوذحمب. قلعتم رورحبو راج "تارمثلا لك نم" نأ ىلإ كلذب راشأ :حلإ رمث (يواصلا ةيشاح)
 ٌماَقَم ُهل الإ اَنِم اًمَوإ» :ىلاعت هلوقكو «ماقأ قيرف انمو «نعظ قيرف انم يأ "ماقأ انمو ءنعظ انم" دح ىلع فوذحم

 قلعتم "اهيف" :هلوقو ءردقملا رمثل ربخ فوذحمع قلعتم "هل" :هلوقو ءدحأ انم ام يأ ١5( 5 :تافاصلا) 4موُلْعَم

 (يواصلا ةيشاح) .ربخلا ريمض نم لاح فوذحم

 نأل ؛ىععملا ىلع المح :لاق امنإو يضاقلا هلاق امك «نيعملا ىلع المح لاحلل واولا نأ ىلإ ريشي :خلإ ربكلا هباصأ دقو

 تناك عراضملا تبصن اذإ اهنكل «"ماق نأ نم تبجع" :لثم «يضاملا ىلع لوخدلل ةحلاص تناك نإو ةيردصملا "نأ"

 لاحلل "هباصأو" يف واولا نأب باجأف ,"نوكت" ىلع "باصأ" فطع حصي ملف ءيضاملل حلصت ملف اعطق لابقتسالل

 (يواصلا ةيشاح) .ةبيصملا عضوم وه اذه نأل ؛ماهفتسالا بصم وه اذه :خل! ااصأف (لمجلا ةيشاح) ."دق" ريدقتب

 .دومعلا ةئيه ىلع ءامسلا ىلإ ةعطاس اهنم سكعنت مث ءضرألا يف ريدتست ةفصاع يأ :ةديدش حير



 ةرقبلا ةروس ١ مه ثلاثلا ءرجلا

 2و تروركنتت ةكلعل تيآلا عَن هلل كريَبي ركذ ام نيب امك كلل'ذك الس  ةّس < 2 ربا سدو ١ 2 ا

 لاملا نم َرْثَبَسَح ام دايج ِتّبّيَط نم اوك يأ أوقفنأ أَوُنماَء َنيِذَلا اَهّيتي .نوربتعتف

 اودصقت أوُمّميَت اَلَو رامثلاو بوبحلا نم 5 ” مُكَل اَنَجَرْخَأ امل تابيط نِم َو

 "اومميت" ريمض نم لاح «ةاكزلا يف ّنوقفنت روكذملا نم يأ ُهَنِم ءيدرلا َتيِبَحْل

 لهاستلاب هيف أوُضِمْعَت نأ آَّلِإ مكقوقح يف هومتيطعأ ول ثيبخلا يأ ِهيِذِخاَعِب مّكَسَلَو
 © ٌديِمَح مكتاقفن نع ُعْوَع َهَّللآَنأ اَوُمَلَعآَو ؟هللا قح هنم نودؤت فيكف رصبلا ضغو

 0 متقدصت نإ هب مكفّرخي َرقفل َرققْلا ُمُكُدِعَي نطيل .لاح لك ىلع دومحم

 .خلإ "ناوفص لثمك هلثمف" :هلوقب ناملاو يئارملا ةقفنو «"نيذلا لثم" :هلوقب صلخملا ةقفن نم يأ :ركذ ام

 يف صالخإلا الوأ نيبف هلبق ام ةجيتن اذه :اوقفنأ .نايبلا دعب الإ مكفلكي ملف يأ :هللا نيبي (يواصلا ةيشاح)

 (يواصلا ةيشاح) .قفنملا ءيشلا يف صالخإلا انه نيبو «قافنإلا

 ,ةنسلل لوكوم كلذ ليصفت نكلو «ةاكزلا هيف بجي ضرألا نم جرح ام عيمج نأ ةيآلا رهاظ :تابيط نمو

 ةلآب يقس نإ هيفف ءقسوأ ةسمح كلذ غلب اذإ رايتخالا ةلاح يمدآلل اتاتقم ناك ام يف ةاكزلا يعفاشلا بجوأف

 نم ضرألا نم جرح ام عيمج يف ةاكزلا بجوأف ءاهرهاظ ىلع ةفينح وبأ اهاقبأو ءرشعلا اهريغلو رشعلا فصن

 (يواصلا ةيشاح) .اريثك وأ اليلق رشعلا كلذ يف بجوأو «تاوارضخلاو هكاوفلاك «يمدآلا تالوكأم
 (نيلامكلا ريسفت) .ةقفنلا نيردقم يأ ةردقم لاح يأ :لاح .ةراجتلا لاومأ يف ةاكزلا بوجو ليلد هيفو :بوبحلا نم

 عنتماو «ءيدرلا نم ةاكزلا ىدأ نم ىلع جاجتحا اذه [مكقوقح يف هنوذخأت ال مكلاحو يأ] :هيذخآب متسلو

 انك ءراصنألا رشاعم انيف تلزن :لاق بزاع نب ءاربلا نع .راصنألا يف تلزن دقو «بيطلا نم اهئاطعإ نم
 مهدحأ ناكف ؛ماعط مهل سيل ةفصلا لهأ ناكو .دجسملاب هقلعيف «نيونقلاو ونقلاب ٍنأي لجرلا ناكف لخن باحصأ

 ."خلإ اومميت ال"و تلزنف «ريخلا يف بغري ال نم انيف ناكو «هلكأيف ونقلا ىتأ عاج اذإ

 ءاقبلا وبأ زاجأو ."هيذحآب" :هلوقب ةقلعتم ءابلا وهو رجلا فرح فذحف ,"نأب الإ" لصألا :هيف اوضمغت نأ الإ

 نم لاح يف هيذحآب متسل" :ئعملاو "هيذخآ" اهيف لماعلاو لاحلا ىلع بصن لحم يف اهزيح يف امو "نأ" نوكت نأ

 قح رخخآ ىلع مكل ناك ول هنأب كلذو رصبلا ضغو :لهاستلاب (لمجلا ةيشاح) ."ضامغإلا لاح يف الإ لاوحألا

 وأ مكقح توف ةفاخم لهاستلاو ضامغإلا لاح يف الإ هنوذخأت ال ؛ءبيطلا مكقح لدب هلام ءيدرب ءاجف

 .(كرادملا ريسفت) .رشلاو ريخلا يف لمعتسي دعولا :رقفلا مكدعي (نايبلا حور) .هيلإ مكحايتحال



 ةرقبلا ةروس ١/5 | ثلاغلا ءزجلا

 روف قافنإلا ىلع ِمُكُدِعَي ُهّلنآَو ةاكزلا عنمو لخبلا اسحق مُكرمأَي اوكسمتف

 ٍقتْوي .قفنملاب © ٌميلَع دي افلخ ًاقزر لل كوتا ذل ُهْنِم

 ةذرأ دقق هنكحسلا تور ندر افي نك لمعلا لإن كفرا عفانلا ملعلا َةَمكِحْل

 قف. لضألا قا: ءاتلا ماغدإ ديف كح ذي نو ةيدنألا ةدافتسلا ىلإ ةرهضل "يكاَرَخ
 نم متيدَأ ٍةَقَفَت ني مُتقَفنَأ آَمَو .لوقعلا باحصأ عجو بّبلألآ اوُلوَأ هَّلِإ ظعتي لاذلا ود م مك

 . هيلع مكيزاجيف 1 ترف هب متيفوف ردن نّم مترَّذَت وأ ةقدص وأ ةاكز

 (لمجلا ةيشاح) ."رقفلا مكدعي" :هلوق نع اببستم نوكيو .حضوأ ناكل لعفلا يف نونلا حراشلا تبثأ ول :اوكسمتف

 «ىلاعت هللا نم يأ :هنم افلخ .لحبلا اهانعمف هذه الإ ءانزلا :اهانعم هعيمج نآرقلا يف ءاشحفلا :مهضعب لاق :ءاشحفلاب

 يه :سابع نباو «ةوبنلا وه :يدسلا لاقف «ةمكحلا يف ءاملعلا فلتخا :خلإ ةمكحلا .ايندلا يف هيلع دئاز متقفنأ امم وأ

 يف هقفلا ةمكحلا :دهاجمو ةداتق لاقو .هرحؤمو همدقمو «هبيرغو .هكاشتمو همكحمو ءهحخسنو ههقف :نآرقلاب ةفرعملا

 ةمكحلا :سنأ نب كلام لاقو «نيدلا يف هقفلا ةمكحلا :ديز نبا لاقو «لعفلاو لوقلا يف ةباصإلا :دهاحم لاقو .نآرقلا

 .هل عابتالاو ىللاعت هللا رمأ يف ركفتلا ةمكحلا :لاق هنأ مساقلا نبا هنع ىورو .هل عابتالاو هيف هقفلاو هللا نيدب ةفرعملا

 .نيدلا يف هقفلاو ىلاعت هللا ةعاط ةمكحلا :اضيأ لاقو

 باتكلا سرامو هنهذ ةحصب هسفن نم قثو نمل اقطنم ولو ءامهريغو هقفلاو نآرقلا ملعب قداص :خلإ عفانلا ملعلا
 قطنملا فرعي مل نم" :يلازغلا لاق مث نمو ,ثحب لك يف مولعلا عفنأ نم هنأل ؛ةديقعلا نسح اخيش يقلو ةنسلاو

 فنصملا هلاق امك كوكشلا هتراثإل هب لاغتشالا ةمرحب لوقلا نيب عمج هيفو «مولعلا رايعم هامسو ؛"همولعب قئوي مل

 ءمهولا بئاوش نع ةصلاخلا ةميلسلا يأ :لوقعلا باحصأ (لمجلا ةيشاح) .هزاوحي لوقلا نيبو «هتافيلأت ضعب يف

 «ىفخي ال ام قافنإلا نأش يف ةدراولا ماكحألا ىلع ةظفاحملا يف بيغتلا نم هيفو :ىوحلا ةعباتم ىلإ نوكرلاو

 (لمجلا ةيشاح) .يلييذت ضارتعا امإو لاح امإ ةلمحلاو

 هل رب مازتلا عرشلا يف رذنلا :مترذن وأ .لطاب وأ قح يف ةقفنلا يرشخمزلا ممعو ؛لفنو ضرف يأ :ةقدص وأ ةاكز
 (نايبلا حور) .دد هباحصأو ةفينح يبأ دنع ةوالتل نوكت نأ الإ حصي ال ةدرفم ةدحس رذن ول اذهو «عرشلا يف ريظن

 ال ,رذنلاب ءافولا ىلع الإ بترتت ال ةازاحملا نأل ؛فوطعملاو فطاعلا فذح ةيآلا يف نأ ىلإ كلذب راشأ :هب متيفوف

 "هيلع مكيزاجيف" :هلوقو ."وأ" ب فطعلا نوكل ريمضلا اودرفأ :خلإ هملعي (يواصلا ةيشاح) .رذنلا سفن ىلع

 ملعلا تابثإ نعي :هيلع مكيزاجيف (لمحلا ةيشاح) .مولعم وهف الإو «ىيعملا اذه نع ةيانك ملعلاب ريبعتلاف يأ
 .مولعم وهف ءازحلا نع ةيانك



 ةرقبلا ةروس ١اب اب ثلاثلا ءزجلا

 ّنِم هللا يصاعم نم هلحم ريغ يف قافنإلا عضوب وأ رذنلاو ةاكزلا عن تريِمِطّظلِل اَمَو
 دص

 َىه اًمِعيَف لفاونلا يأ ِتَقَدَّصلا اورهظت أوُدَبَت نإ .هباذع نم مهل نيعنام متي ٍراَصنأ 0 4 ْ َّة 8 1 1 . ا
 اهئادبإ نم َمكَلٌرْبَح َوُهَف ءارقفلا اَهوَتْوَتَو اهورست اًهوفخت نِإَو اهؤادبإ ائيش معن يأ ع م كسل رقع سس خم ل كفر ا و نه كالا اعلا عل

 اهؤاتيإو .مهتي الئثلو هب ىدتقُيل اهراهظإ لضفألاف ضرفلا ةقدص امأ «ءاينغألا اهئاتيإو

 ىلع اعوفرمو "وهف" لحم ىلع فطعلاب اموزجم «نونلابو ءايلاب رِفكَُيَو «نيعتم ءارقفلا
 ىئاسكلاو عفانو ةزمحل نيقابلل صفحو رماع نبال

 هنطابب ملاع © ريبَح َنولَمْعت اَمب ُهَّللاَو ّمكِتاَتْيَس ضعب نم مكنع «فانئتسالا رق“ ل رع د ورم م اول كرا يد - عي 1 9 0 9 2200

 00 نيكرشملا ىلع قّدصتلا نم دو عنم املو .هنم ءيش هيلع ىفخي ال ؛هرهاظك

 نك. وأ ءاهرسأ نع صوصخم لضفلا اذه له :لوقي الئاق نأك «ةقدصلا لضف مدقت امل :تاقدصلا اودبت نإ
 ءاينغألا اهوطعتو تاقدصلا اودبت نإ :هريدقت ءرخآلا ف هريظن تبثأ ائيش انه نم فذحو «كلذب باحأف ؟اهنلعأ

 ةيآلاو «ضرفلا تاقدص يف ةيآلا هذه نأ ىلع نيرسفملا رثكأ :لوقأ :لفاونلا يأ (يواصلا ةيشاح) .يه امعنف

 نأب اضيأ حراشلا لوق ليوأت نكمي نكل «لفنلا يف لإ (؟١17:ةرقبلا) اَهوُنْوُنَو اَهوُفْحُت نِإَوإ» :هلوق يهو ةيناثلا
 ضرفلا ىلإ ةبسنلاب حصي مل مومعلا دارملا ناك ول ذإ ؛طقف لفنلا ىلع ةيآلا لمح نع راذتعا «"خلإ لضفألاف" :هلوق

 ."لمجلا" يف امك ءاهوفخت نإو :لاقي نأ

 ىلع لديو «طرشلاب ءازجلا طابترا نسحيل ؛فاضملا فذح ىلع نكل «حدملاب صوصخملا وه "يه" نأ نعي :اهؤادبإ

 نمم يكزملا ناك اذإ اذه لوقأ :ضرفلا ةقدص (نيلامكلا ريسفت) .اهؤافخإ يأ "مكل ريخ وهف" ريمضلا ريكذت اذه

 "نايبلا حور" بحاص هب حرص امك «لضفأ اهؤافخإ ناك راسيلاب فرعي ال نمم يكزملا ناك اذإ امأو «راسيلاب فرعي
 ةضيرفلا ةقلصو ءافعض نيعبس اهتينالع لضفت عوطتلا يف رسلا ةقدص" :ام# سابع نبا نع يورو .هريغو يواضيبلاو
 ام يأ :خلإ فطعلاب .هريغو "دوعسلا يبأ"و "نايبلا حور" ف امك ."افعض نيرشعو ةسمخب اهرس نم لضفأ اهتينالع
 .طرشلا باوج هنأل ؛مزج اهلحمو "ريخ" وه يذلا ربخلا وهو ةلمحلا ةيقب عم ءافلا دعب

 .اهعيمج رفكتف «ةبوتلا فالخب تائيسلا عيمج رفكت ال تاقدصلا نأل ؛ضيعبتلل "نم" نأ ىلإ كلذب راشأ :ضعب

 ىلع لدي ال لمعلا رارسإف ءارهج وأ ارس لمعلا نم يأ :هنم ءيش .ةيآلا لوزن ببس ىلإ كلذب راشأ :عنم او
 ريبج نب ديعس نع ةبيش يبأ نبا ىور :نيكرشملا ىلع (يواصلا ةيشاح) .ءايرلا ىلع لدي ال هراهظإو ءصالخإلا
 اولعفت امو" :هلوق ىلإ 'مهاده كيلع سيل" :هللا لزنأف "مكنيد لهأ ىلع الإ اوقدصت ال" دلك يبلا لاق السرم
 (نيلامكلا ريسفت) ."اهلك نايدأ لهأ ىلع اوقدصت" 2 يبنلا لاقف «"مكيلإ فوي ريح نم



 ةرقبلا ةروس 1 ثلاغلا ءزجلا

 كيلع امنإ مالسإلا يف لوحدلا ىلإ سانلا يأ َمُه ده كلل سيل :لزن اوملسيل

 ريح نِم أوقفت اَمَو هيف لوحدلا ىلإ هتياده هاَشَي نت ىِدُهَي هلل ّنِكلَو غالبلا

 هريغ ال هباوث يأ هلأ ِهَجَو ءاَعتبآ اَلِإ َوُفِفَمت اَمَو اه هباوث نأل ٌُكِسْفْنَأِلَف لام
 ال تن هؤازج ْمُكِيَلِإ فَوُيِرْيَح َنِم أوُهِفش َمَو يهنلا ىنعمب ربخ ايندلا ضارعأ نم

 أدتبم ربخ ارفف .ىلوألل ديكأت ناتلمجلاو ءائيش هنم نوصقنُت تي توُبَلظُت
 ىلعمهسنفنا اوسيح يأ هلآ يبس ق اوُرِهَخأ تريلا تاقدضلا يأ قونغ

 نآرقلا ميلعتل ودعا نيرحاهملا نم ةئام عبرأ مهو ةفّصلا لهأ يف تلزنو «داهجلا

 ؛شاعملاو ةراجتتلل يضزألا ىف ارفس اَبْرَص َتوُعيِطَتْسَي ال ايارسلا عم جورخلاو
 فاهم هاما امو و ةافاقأاو هقنقللا و 1 تمم َءاَيِبْغَأ مهاحب ٌلِهاَجْلآ ْمُهبَسَح داهجلاب هنع مهلغشل

 لوخدلا ىلع ةجاحلا مهلمحت يك ؛نيكرشملا ىلع قدصتلا نع ٌّدتك هللا لوسر عنم يأ "عنم" هلوقب قلعتم :اوملسيل

 (يخرك) .ضرفلا ةقدص ريغ ف اذه نكلو «رفاك ىلع ولو يأ :ريخ نم .مهمالسإ ىلع دقني هصرحل ؛مالسإلا يف
 فطع مزلي الكل ؛ليوأت ىلإ هقباس ىلع فطعلا جاتحي ذئئيحو «هللا هجو ءاغتبا الإ اوقفنت ال يأ :يهنلا ىنعمب ربخ

 00 رس 0 00 يأ ا ادي 0 راك ىلا

 لاؤس 0 ا ل ل 0 :يهو ها 50

 فرصم نايب ةدئاف هيفو «ءالؤل اهنأب اوبيجأف ؟يه نملف :اولاق تاقدصلاب اورمأ ال مهنأك «قبس امم أشن

 (لمجلا ةيشاحإ .يرابنألا نبا رايتخا اذهو «تاقدصلا

 دجسملا ةفيقس لباقم ةفيقسلا يف نونكسي اوناك ةفيقسلا يهو ءاف#ذ سابع نبا نع رذنملا نبا هاور :ةفصلا لهأ

 رخؤم يف لحم يه ةفصلا :يواصلا لاقو (نيلامكلا ريسفت) .كلانه كلذ لبق ةلبقلا تناكو «هنم لامشلا ىلإ

 تاقدصلاف مهفاصوأب افصتم ناك نم لك دارملاف ءببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلاو «يوبنلا دجسملا

 (نيلامكلا ريسفت) .انايحأ كلذ نم نولقي اوناكو مهيف درو ددع رثكأ كلذو :ةئام عبرأ .هل ىطعت

 وأ وزغلاب امإ هللا ةعاط يف يأ :داهجلاب (نيلامكلا ريسفت) .داهجلل دي يبلا مهنعب ةفئاط مسا ةيرسلا :ايارسلا عم

 (يواصلا ةيشاح) .نآرقلا مهملعتب



 ةرقبلا ةروس ١/4 ثلاثلا ءزجلا

 عضاوتلا نم مهتمالع َمُهَميِسِب ابطاخم اي ِمُهفِرَعَت هكرتو لاؤسلا نع مهففعتل يأ

 الف ًالصأ مهل لاؤس ال يأ اَناَحَنِإ نوفحلُيف ًائيش تراّئلآ روُلَكَسَي آل دهجلا رثأو

 ©©0 ميِلَع فب هللا تإف ٍريَخ نِم أوقفنت امو حاحلإلا وهو فاحلإ مهنم عقي
 لاؤسلا ف ةغلابملا

 :ىزخأ وقلق هَيراَلَعَو كي زاَهنلاو للاي هلو نأ توفي تزيإلا :هيلع كيراخنت نك ا يا ع له صر حاكم 0 ياو 76 1
 0 57 : 0 5 ب دام ةجيما يلو

 يأ اوُبْرلأ نولكأي تريلا ©5) َتوُنَرَحَي مه اَلَو ْرِهْيَلَع كوخ اّلَو ٌمِهْبَر َدنِع
 َنوُموُقَي ال ءلجألا وأ رذقلا يف تاموعطملاو دوقنلاب ةلماعملا يف ةدايزلا وهو هنوذخأي

 00 امايق الإ مهروبق نم

 مهنظ ّىم مهنأل ئعملا مدعل ؛"ءاينغأ"ب ال «ليلعتلل يهو ”بسحي"ب ةقلعتم "نم" نأ ىلإ هب راشأ :مهففعتل يأ
 ؛بحاو انه ليلعتلا فرحب هرجو .مهلاحب الهاج نوكي الف «لاملا نم ءارقف مهنأ ملع ءمهففعت نم اونغتسا دق ناظ

 ,ءارقفلا مه ففعتلا لعافو «لهاجلا نابسحلا لعاف نأ كلذو «لعافلا داحتا وهو ءبصنلا طورش نم طرش دقفل

 .هيطاعت ىلع ةردقلا عم هنع ضارعإلاو ءيشلا كرت :انه دارملاو «ةفعلا فلكت :ففعتلا (يخركلا ريسفت)

 مُهْبَسْحَي» :لاق هنأ عم قفرب نولأسي اوناك مهنأ مهفي اذه نأ :وهو ؛ءلاؤس نع باوح :الصأ مهل لاؤس ال

 :هلوق ةقيرط ىلع اعيمج ديقلاو «ديقملا يفن دارملا نأ هحاضيإو .«َِنلا َنِم ءاَيِبْعَأ ل ِهاَجْلا
 هرانم ىدتهي ال بحال ىلع

 قدصت نيح هد ركب يبأ يف تلزن :ليق :خلإ نوقفني نيذلا ."دوعسلا يبأ" يف امك «ءادتها الو رانم ال يأ

 تناك هذ يلع يف :ليقو .ةينالع اهلثمو ءارس اهلثمو «راهنلاب اهلثمو «ليللاب فالآ ةرشع :رانيد فلأ نيعبرأب
 ةربعلا نكلو «ةينالع رخآبو ءارس رخآبو ءاران رخآبو ءاليل مهردب قدصتف ءاهريغ كلي مل مهرد ةعبرأ هعم
 «كلذب هو ركب يبأل ةيصوصخ الف ؛هجولا اذه ىلع قفنأ ام رحأ نايب :دارملاف ءببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب

 (يواصلا ةيشاح) .هدذ يلعل الو
 .تاموعطملا يف عئاش ابرلا نألو «لاملا عفانم مظعأ هنأل ؛لكألا ركذ امنإو ءال مأ اولكأ يعي :هنوذخأي

 .صدخللاك معطي مل ولو ليكملا :هللم ةفينح يبأ دنعو ؛هكاوفلاك ليكم ريغ ولو :تاموعطملاو (نيلامكلا ريسفت)

 ليكلا يف لضف ابرلا :هلم ةفينح يبأ دنعو ,"ةلماعملا يف" :هلوق نم لدب :لجألا وأ ردقلا يف (نيلامكلا ريسفت)

 نبا نعو :مهروبق نم .اهريغو «حلملاو رمتلاو ,ريعشلاو ةطنحلاو ؛:ةضفلاو بهذلا :ةتسلا ءايشألا يف يرحيو «نزولاو
 (نيلامكلا ريسفت) .يربطلا هاور «هربق نم ثعبي نيح كلذ نأ :ف سابع



 ةرقبلا ةروس امه ثلاغلا ءزجلا

 "نوموقي"ب قلعتم «نونجلا َسَّمْلَ َنِم ُىَطْيَسلآ هعرصي ُهُطَبَحَتَي ىَِأآ ُموُقَي امك

 نم اذهو زاوحلا يف اوبل ُلْثِم ُعيبْلااَمَنِإ اوْلاَق مهأ ببسب َمُهََأِب مه لرن يذلا َكِلَذ
 هغلب ُمَءاَج نَمَف أوبرا َمَرَحَو عبله َلَحَأ :مهيلع أدر ىلاعت لاقف ةغلابم هيبشتلا سكع

 ئرمأو هنم درتسي ال يأ يهنلا لبق َفَلَس ام ُهَلَف هلكأ نع ئّهَتنآف بر نِم ظعو ٌةَظِعَوَم
 ُبَحْصْأَك بتلف لحلا يف عيبلاب هل ًاهبشم هلكأ ىلإ َداَغ ىو هَل لإ هنع رسال
 مس 0-5 1

 ِتَقَدَّصلأ ىِيَريَو هتك رب بهذيو هصقني اوَبَرلا | هلل ف ندب كر تيرنر فراخ

 :ءارفلا لاق :نونجلا .هشهديو هلقع بهذي وأ :هعرصي (نيلامكلا ريسفت) .ناطيشلا هطبختي يذلا مايقك يأ :موقي امك

 (نيلامكلا ريسفت) .هسمي ناطيشلا نأل ؛هب يمسف ءديلاب سمللا هلصأو «نونجملا :سوسمملاو نونحلا سملا

 نوموقي ال ابرلا نولكأي نيذلا :اهانعم نوكيف ”نوموقي" ب قلعتم «"سملا نم" :ىلاعت هلوق يأ :"نوموقي"ب قلعتم
 ذئنيح اهانعم نوكيف «"موقي" :هلوقب قلعتم وأ «ناطيشلا هطبخي يذلا لحرلا موقي امك الإ نونحلا نم ةمايقلا موي

 ىععملا نوكيف «"طبختي" :ىلاعت هلوقب قلعتم وأ «نونلا نم عورصملا لحرلا موقي امك الإ ةمايقلا موي نوموقي ال

 ."يدمحألا ريسفتلا" يف امك «نونجلا نم ناطيشلا هطبختي يذلا لحجرلا موقي امك الإ

 باوح ىلإ هب راشأ "ةغلابم" :هلوقو «هب هوهبش يح ءاعرف عيبلاو الصأ ابرلا اولعح مهنأل يأ :هيبشتلا سكع نم

 قيرط ىلع كلذ ءاج هنأ :هحاضيإو ؟هلح ىلع قفتملا عيبلاب ابرلا هيبشت مهدوصقم نأ عم كلذ اولاق فيك :لاؤس

 لعفلا ريكذت هيحوت ىلإ ةراشإ :ظعو (لمجلا ةيشاح) ."عيبلاك لالح ابرلا نإ" :مهوق نم غلبأ هنأل ؛ةغلابملا

 (نيلامكلا ريسفت) .يقيقح ريغ ثينأتلا نأب هجوي دقو «ةظعوملا ىلإ دنسملا

 يأ :"لمجلا" يف لاقو .هحححصو (ريبكلا ريسفتلا) .فلس ام در هيلع سيلو ابرلا لكأ نم ىضم ام يأ :فلس ام
 (كرادملا ريسفت) .ميرحتلا لوزن لبق ذأ هنأل :درتسي ال .هنم درتست ال هعيرحت لبق ةدايز ابرلا دقعب ذخأ ناك اذإ

 نم يهنلا عمس نم نأ يعي هل لوكوم هللا رمأ لاثتمال باوثلا يف هرمأف ئيعملاو .هلكآ نع يأ :هنع وفعلا يف

 نيذلا ةباحصلا ىلع ةلومحم ةيآلا هذهف هلل لوكوم هباوثو ءيهنلا لبق هلكأ ام. زاف دقف ءهنع باتو ٌدلُو هللا لوسر

 ىلإ ريشي «قايسلا ةنيرقب هل الحتسم يأ لحلا يف :عيبلاب هل اهبشم (يواصلا ةيشاح) .هعيرحت لبق ابرلا مهنم قبس
 (نيلامكلا ريسفت) .رانلا يف ابرلا ذحآ دولح ىلع ةيآلاب ةلزتعملا كسمت نع عفدلا

 نح هولف مكدحأ يبري امك «هل اهيبري هللا نإف ,ةقدصب دبعلا قدصت اذإ" :ثيدحلا يف امل يأ :تاقدصلا يبريو

 ."دحأك هنازيم يف نوكت



 ةرقبلا ةروس ١ 22 ثلاعلا ءرجلا

0 

 رجاف م) مثأ ابرلا ليلحتب ٍراَفك لك ُثِحْي ال هللاو قارن هفعاقيو اهيمديو اهديزي
 رابح هد كذرو

 ةزَكَرلا أَوَتاَءَو ةزَلا واكو بحبل اوُمعَوأوُماَء تذل .هبقاعي يأ هلكأب
 ال“ :هلوق ريسفت

 ا 0 0000000 5 ٍ ود رى

 اوُنَماَ تريزأأ اَهّيتَي 9 َوُنَرْحَي َمُه اََو َمِهيَلَع ٌفَرَح الو َمِهْيَر َددِع َمُهُرَجَأ ره

 نإف ؛مكناعإ يف نيقداص 9 َنيِِمَؤُم مّشدُك نإ أوبرا َنِم َّىقَي ام اوكرتا أوُوَدَو هلآ أوقّتآ
 3 ربا عي ةباعرملا سعب باططص «ىلاعت هللا رمأ لاثتما نينمؤملا نأش نم

 ءمكل ا هللا َنِم بّرَحب اوملعاأ اوُنَدَأَف هب مترمأ ام أوُلَعفَت مل نق .لبق مهل ناك

 َمَكَلَف هنع متعحر َرْثَبَت نِإَو هبرحب انل ْيدَي ال :اولاق تلزن املو ءممل ديدش ديدمت هيف

 تراك نإَو .صقنب 9 َنوُمَلظَت اَلَو ةدايزب َتوُملَظَت ل رَحِلوْمُأ لوصأ ٌْسوُءُر

 0 ءاهمضو نيسلا حتفب َوَرَسْيَم لإ هريخأت مكيلع يأ هلةَرِطَمقِةَرَسُع وذ عرغ عقو

 يف رظنيلف ثيداحألاب دنس امهنم لكلو «ةرخآلا يف نوكي نأو ءايندلا يف «دارملا نوكي نأ لمتحيف يأ :اهيمنيو

 ردق يف الحر املسأ اناك مّ سابعلاو نافع نب نامثع وه ليق :ةباحصلا ضعب ."ريبكلا"ك تالوطملا بتكلا
 هلثم امكديزأو «هب ينارخأ رخآلا فصنلاو ءهفصن نآلا امكتيطعأ امنإ :لاقف ؛هابلاط لحألا لح املف ءرمتلا نم

 .ةيآلا تلزنف «هابلاطف ءلحألا لح مث ,ميرحتلا لبق كلذ ىلع هعم ايضارتف

 ؛كلذب مكريغ اوملعأ :اهانعم دملا ىلعو ءاونقيأ :اهانعم رصقلا ىلعف «ناتيعبس ناتءارق رصقلاو دملاب :اونذأف

 نونلا تفذح :لاقي نأ الإ "نيدي ال" حيصفلا ىضتقم ناكو «ةينثتلاب اذكه :انل يدي ال .امهلمتحي رسفملا مالكو

 نع ةيانك اذهو «"هتبراحم ىلع انل ةردق الو ةقاط ال" :اهانعمو «ةمحقم ماللاو «ريمضلل هتفاضإ ظحالي وأ ءافيفخت

 (يواصلا ةيشاح) .هيف ميظعلا ديعولا اذه دورول ؛هب اورمأ ام اولثتما موك

 هربخ أدتبم "ةرظن"و طرشلا باوج "ءافلا" :ةرظنف (كرادملا ريسفت) .اهلعافب يفتكي ةمات ناك نأ ىلإ ريشي :عقو

 ناك امك ال «رسيلا ىلإ يأ :ةرسيم ىلإ .حراشلا هب راشأ امك ريخأتلا نئيع. ةرظنلاو ."ةرظن مكيلعف" يأ فوذحم

 فدذح أدتبم "ةرظنف" :هلوق «يبرت نأ امإو ءيضقت نأ امإ :نيدلا هيلع لح اذإ هنويدمل مهدحأ لوقي ةيلهاجلا لهأ

 (نيلامكلا ريسفت) .طرشلا باوح "ءافلا"و «"ةرظن مكحلاف" يأ هؤدتبم فذح اربخ لعجي دقو «هربخ

 (كرادملا ريسفت) .ةربقمو ةريقمك ناتغل امهو عفانل :اهمضو



 ةرقبلا ةروس ١م ثلاثلا ءرجلا

 ٠ 5 5 5 ه له يار < كَ ند:
 داصلا يَ لصألا ف ءاتلا ماغدإ ىلع ديدشتلاب اوقدصت ناو رسي تفو يأ

 رثكألل داصلا ديدشت

 رم نإ م ءاربإلاب رسعملا ىلع اوقدصتت يأ ءاهفذح ىلع فيفختلابو
 هضعب وأ ني سس

 لا هلظأ هنع عضو وأ اربسعم رظنأ, نم" ثيدحلا يف هولعفاف ريخ هنأ 29 تروُمَلْعَت

 هنيد هنع طح يأ را

 00 ءانبلاب روجر اَمَوَي أوقْتأَو 0 هاور "هلظ الإ لظ ال ( وي هلظ يف
 لل

 ءازج سف لك هيف !_ْوَوت َمُث ةمايقلا ةرياوق دل ]إ هيف كوريصت ا «نودرت
 .ةئيس ةهدايز وأ ةنسح صقنب (2) َنوُمَلْظُي ال ْمَهَو 000

 15100 ضرقو ملسك نيد متلماعت متعَياَدَت اَذإ أَوْمَماَع ص يذلا اَهُياتَي ل يي

 رسفي دقو «راظنإلا نم اباوث رثكأ يأ :مكل ريخ (كرادملا ريسفت) .نامز فرظ هنأ ىلإ ريشي :ريسي تقو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةديدج ةدئاف ىلع هلمح نم دب الف ,هلبق امم ملع دق هنأب ؛مامإلا هدرو ءراظنإلاب قدصتلا

 .فوذحم "نإ" باوج نأ ىلإ ةراشإ :هولعفاف

 نآرقلا رحآ ةيآلا هذه :اموي اوقتاو (لمجلا ةيشاح) .ىرحخأ ةياور يف هب حرص امك «هشرع لظ يأ :هلظ يف

 نأ انل مدقتو «ةيآ نينامثو نيتثام سأر ىلع اهعضوب دي هللا لوسر ليربج رمأو م## سابع نبا لاق امك الوزن
 ىلإ "رفس ىلع متنك نإو" :اهيناثو «"نيدلا ةيآ" :اههوأ تايآ سمح دعب نوكيف «ةيآ نونامثو تسو ناتئام ةرقبلا

 ."خلإ لوسرلا نمآ" :اهعبارو «"ريدق" ىلإ «ٍضْرَأْلا يف امو ِتاَواَمَّسلا يِف ام 9 :اهثلاثو ."مهيلع" :هلوق

 .مايأ ةعبسب ليقو «تاعاس 527 هللا لوسر ةافو لبق تلزنو "هللا فلكي ال" 0

 :"يواضيبلا" ةرابعو "دوعسلا يبأ" يف امك ؛عوحرلا نم يأ لعافلل :هلوقو ءعجرلا نم يأ :لوعفملل ءانبل

 (كرادملا ريسفت) .ايدعتمو امزال نوكي عحرتف :نوريصت .ميحلا رسكو ءاتلا حتفب بوقعي ورمع وبأ 0

 ارابتعا "تبسك" يف الوأ اهيلع ريمضلا داعأو «نيعملا رابتعاب عمجو "سفن لك" نم ةيلاح ةلمج :نوملظي ال مهو
 (نيمسلا ريسفت) .نسحأ هريخأت ناكف ؛هلصاف سأر عقو عملا رابتعا نألو ؛لصألا هنأل ؛ظفللا رابتعا مدقو «ظفللاب

 ؛كلذو «مهايند حلاصمل دابعلا داشرإ نايب ىلع تلمتشا دقو «نآرقلا يآ لوطأ "ميلع" ىلإ انه نم ةيآلا هذه :متنيادت اذإ

 .ايندلا حالصإ هب ام انه نيبف ءايندلا حالصاب الإ ةرحآلا حالصإ متي ال ذئئيحف «ةلماعملا نيدلاو «ةرخآلا ةعرزم ايندلا نأل

 «باتكلا يف هللا هلحأ دق ىمسم لحأ ىلإ نومضملا فلسلا نأ دهشأ :ان# سابع نبا نع مكاحلا جرخأ :ضرقو

 تحت نالخاد امهالك «ملسلاب ىمسملا وهو هسكعو «نيدلاب نيعلا عيب :يعفاش وهو يروفاشينلا لاق «ةيآلا هذه أرقو

 - .هيف لحألا زوجي ال ضرقلاو «هيف لحألا زوجي نيدلا نإف «نيدلا ريغ هنإو «هيف لدي الف ضرقلا امأو «ةيآلا



 ةرقبلا ةروس لاي ثلاغلا ءزجلا

 َمُكَكَيَب نيذلا باتك ِبّيكَيْلَو عازنلل اعفدو اقاثيتسا دوي آف وُبُدَكآَف مولعم ىجَسُم لَجَأ لِ

 عنتمي َبْأَي اَلَو صقني الو لحألاو لاملا يف ديزي ال هتباتك يف قحلاب ِلَدَعْلَاِب نا

 ءامب لخبي الف ةباتكلاب هلضف يأ ُهّنآ َُمَّلَع امك اهيلإ يعد اذإ َبُّكَي نأ نم ُتَياَك

 ُّقَحْلآ ِهيَلَع ىِذَّلا بتاكلا ىلع للَمْيْلَو ديكأت بُيَكَيِلَف "بأي"ب ةقلعتم فاكلاو
 2. دحاو ءالمإلاو لالمإلا 9

 0 هئالمإ رو ِةَنَيلَو هيلع ام ملعيل ٌرقيف هيلع دوهشملا هنأل ؛ ؛نيدلا

 ميصب بم هيَ للأهل ىذأل تاع نق نيس قحلا يأ ُهَّنِم صقني
 لقعلا صقان

 وحن وأ ةغللاب لهج و أ سرخل وه َّلِمُي نأ ٌعيِطَتَسَي لَو ربك وأ رغصل ءالمإلا

 ا اوُدوَشَتْسآَو ِلَدَعْلآِب مجرتُمو مّيقو ّيصوو لاو نم هرمأ يلوتم هُيَِو لَمْ
 كلام بهذم راتخا رسفملا لعلو «نيقيرفلا تاربتعم نم رهظي امك يعفاشلاو ةفينح يبأ بهذم وه كلذو -

 هن رمع نبا لاق هنأ يراخبلا هقلع ام هيلع لديو «ةنيادملا ةيآ مومعب الدتسم ضرقلا يف ليحأتلا زاحأ ثيح

 يف امك عفار يبأ نع ىلعي وبأو رازبلا هحرخأ ام :عوفرملا نم هل دهشيو ءزاج ضرقلا يف لجأ اذإ :ءاطعو

 :لاقف «بحر لاله ىلإ اقيقد ضرقتسي نأ دوهيلا نم لحر ىلإ ئيلسرأف ءفيض دن يبلا فاضأ :لاق ؛"ناقتإلا"

 نم جرخأ ملف ."ضرألا ف نيمأو ءءامسلا يف نيمأل يفإ هللاو امأ" :لاقف «هتربخأف 2 يبلا تيتأف «نهرب الإ ال

 (نيلامكلا ريسفت) .(88:رجحلا) دهن اح اَورَأ هب انعم اَم ىَلِإَكِيِيَع َنَدُمَتالِط :ةيآلا هذه تلزن نيح هدنع

 .لاثتمالا دصق نأ الإ فلكملا هيلع بائي الف ,مهايند يف قلخلا عفانم ىلإ هتدئاف عحرت ميلعت يأ داشرإ رمأ :هوبتكاف

 «هتباتكب سانلا عفني نأ بأي ال يأ :"بأي"ب ةقلعتم .دحأ نم ةقيثولا ذخأ قائيتسالا :اقاثيتسا (لمجلا ةيشاح)

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلوصوم "ام"و «(7/7:صصقلا) «َكِننِإ هللا َنَسْحَأ امك ٌنِسْحَأَوإ» :هلوقك اهميلعتب هللا هعفن امك
 (كرادملا ريسفت) .اديكأت اهنع ءابإلا نع يهنلا دعب امي رمأ :ديكأت

 ناتغل لالمإلاو ءالمإلاو .عئابلا وهو قحلا هيلع نم بتاكلا ىلع اهيقلي ىلا ظافلألا رهظيو عمسيل يأ :للميلو
 لعجي دقو يلمملل رمألا نأ ىلإ ريشي :هئالمإ .هناسلب هسفن ىلع رارقإ كلذ نوكيف :هيلع ام ملعيل .دحاو امهانعم

 نم ناك نإ يأ :دلاو نم (كرادملا ريسفت) .هلقع التخم اخيش ناك نأب :عيطتسي ال (كرادملا ريسفت) .بتاكلل

 ةرابعو ءالهاج ناك نإ محرتمو ءسرخ ناك نإ ميقو ءاريبك ناك نإ يصوو ءاهيفس وأ ايبص قحلا هيلع
 .عيطتسم ريغ ناك نإ محرتم وأ «ليكو وأ «لقع لتخم وأ ءايبص ناك نإ ميقو :"يواضيبلا"



 ةرقبلا ةروس ١44 ثلاثلا ءزجلا
 دص

 نإَف رارحألا نيملسملا يغلاب يأ َمكِلاَجَر نم نيدهاش َنيَديِبَس نْيدلا ىلع ودها
 داهش نم ةَر حتفب

 ا ال : 5 داك اص وه وا يلا وضوإا 5 رع
 ءادبشلا َنِم َنَوَضَرَت نّمِم نودهشي َناَنُأَمآَو لُجَرَف ِنْيَلْجَر نادهاشلا يأ اَنوُكَي مل
 نهلقع صقنل ةداهشلا اًمُهْدَدَحِإ ىسنت ٌّلِضَت نأ لحأل ءاسنلا دّدعتو هتلادعو هنيدل

2 

 ددعتلا رابتعا ةلع وهف

 2 4 دم 5 0 سا رولا اس و هد م ل

 ةلمجو «ةيسانلا رخألا ةركاذلا امهندحإ ديدشتلاو فيفختلاب ركدتف نهطبضو

 55 هببس هنأل لالضلا ىلع تلخدو «تلض نإ ركذتل يأ ةلعلا لحم راكذإلا

 نم دافتسم اضيأ ةيرحلاو «باطخلا فاك ىلإ ةفاضإلا نم مالسإلاو لاحرلا ظفل نم دافتسم غولبلا :خ! يغلاب

 تاباطخخ نإف «مهتلماعم يف مالكلا اضيأو «مئاهبلا ةلزنمب ءاقرألا نأل ؛نيلماكلا يف رهاظ هنأل ؛لاحرلا ظفل

 هيلع نم ناك وأ «ةرفكلا نيب ةنيادملا تناك اذإ امأو ؛هعضوم يف نيب امك «ةرابعلا قيرطب ديبعلا مظتنت ال عرشلا

 ءروهمجلا دنع دوهشلا مالسإ طرتشيف :نيملسملا (نايبلا حور) .اندنع رفاكلا داهشتسا زوجيف ءارفاك قحلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ريغ ال ضعب ىلع مهضعب رافكلا ةداهش عمسي اندنعو

 فصولاب مهصيصختو ءمكدنع نييضرم نونئاك يأ "ناتأرماو لحر"ل ةفص عقو فوذحمم قلعتم :نوضرت نمث

 نم نوضرت نمم" :"يدمحألا" يفو (نايبلا حور) .هب ءاسنلا فاصتا ةلقل ؛ديهش لك يف هربتعا ققحت عم روكذملا
 نوكي نأ يغبنيف .مهحالص ىلع نودمتعتو مهتلادع نوفرعت نمم :ليق هنأكف «لدعلا وه قلطملا يضرملا ذإ "ءادهشلا

 يضاقلا لبقي نأ يغبني ال هنأ "ءاضقلا باب" يف حرص دق نكلو "ةداهشلا باب" يف ةيادهلا بحاص كسمت هب و ءالداع

 بحاص لاق ىيعملا اذهل هلعلو ءالصأ قسافلا ةداهش زوجي ال :يعفاشلا دنعو ءاندنع زاج لبق ولو «قسافلا ةداهش

 ,مهنم نوضرت نيذلا ءادهشلا نم "نيديهش اودهشتسا" ةيآ موهفم نأل ؛دهاش يضرملا ريغ نأ ىلع ليلد هيفو :كرادملا

 .الداع نوكي نأ نم معأ دهاشلا نوكيف ؛مهتلادع مدعب مكملعل ؛مهنم نوضرت ال نم ءادهشلا نم نأ ملعف

 :هلوقب حراشلا امهردق دقو ءاضيأ فوذحمب قلعتم راجلا اذهو «ليلعتلا مال وهو راحلا فذح ىلع :لضت نأ

 .فوذحم "لضت" لوعفم نأ ىلإ هب راشأ :ةداهشلا (لمجلا ةيشاح) ."خلإ لضت نأ لجأل ءاسنلا ددعتو"

 يأ ةلعلا يأ "تلد" :هلوقو «ةقيقحلا يف ةلعلا وه راكذإلا نأل ؛اهوحد لحم يأ ةلعلا مال لحم يأ :ةلعلا لحم

 ىدحإلا ىلإ دوعت هيف رتتسم ريمض "ركذت" لعاف :ركذتل (لمجلا ةيشاح) .هلعف ىلع يأ لالضلا ىلع اهمال
 نكتسملا ريمضلاف ,ىرخألا يأ يه تلض نإ ىرخألا ةركاذلا يأ "يه ركذتل" يأ فوذحم هلوعفمو «ةركاذلا

 راكذإلاو «راكذإلا ببس لالضلا نأل يأ :هببس هنأل .فوذحلا لوعفملا يه ىلا ىرخألا ىلإ دئاع "تلض" يف

 (لمجلا ةيشاح) .امهمزالتل ؛رحآلا ةلزنم ببسملاو ببسلا نم الك نولزني مهفأل ؛هتلزنم لزنف «هنع ببسم



 ةرقبلا ةروس لي ثلاثلا ءزجلا
2 

 ا

 1 يباع الَو هباوج فانئتسا اركذت عفرو «ةيطرش ' 0. 6 ةءارق و

 متدهش ام يأ ُهوُبُتكَت نأ نم اولمت أَوُمَكَسَت اَلَو اهئادأو ةداهشلا لمح لإ 17

 ل اريثك راها ناك اًريغَص كلذ عوقو ةرثكل ؛قحلا نم

 هللا دنع لدعأ ٌططَسَقَأ بتكلا يأ َمكِلاَذ "هوبتكت" يف ءاهلا نم لاح ءهلولح تقو

 أَوُباَتَرَت ال ن أ ىلإ برقأ َنَدَأَو اهركذي هنأل ؛اهتماقإ ىلع نوعأ يأ ةّدبشلل ُمَوَقَأَو
 ل يفو ةَرِضاَح َةَرَجَي عقت تروكت نأ آّلِإ لحألاو قحلا ردق يف اوكشت ا ا ا ا ا 5 '

00 

 لجأ الو افوضبقت : يأ َمكَنَنَب اًهتوُريِدَت ةراجتلا ريمض اهمساو ءةصقان "نوكت"ف

 ل هيف رجتملا اهي دارملاو اَهوُبُمَكَت ال نأ يف ٌحاَبُج ْجَيلَع َسْيَلَف اهيف

 او كلوا زو اما فدو الل رار داع او حاف نافاس ناو عا لا هلبق امو اذهو فاللتخالل عفدأ هنإف ؛هيلع
 هي ر هه

 لحب يف امهعومجمبو ءفوذحم أدتبم ربخ لعفلاف الإو هظفل يف لمعي مل طرشلا ةادأ نأ فانئتسالاب هدارم :فانيتسا

 يهو- امهادحإ ركذت ةصقلا يأ يهف :هريدقت ءنأشلاو ةصقلا ريمض ردقي فوذحملا أدتبملاو ءطرشلا باوج «مزح

 هذه ىلع لضت نأ وه يذلا طرشلا باوح ركذت يأ :هباوج (لمجلا ةيشاح) .ةلاضلا يهو «ىرحخألا -ةركاذلا

 (يواصلا ةيشاح) .ةفوذحملا ناكل ناربحن "اريبك وأ اريغص" نأ ىلإ ةراشإ "ناك" ردق :ناك (دبع) .ةءارقلا

 يف لاقي امنإو «ريبكلا و ريغصلا :هيف لاقي ال نزوي وأ لاكي ام نأل ؛بايثلا يف ملسلا زاوج ىلع ةلالد هيفو :اريبك
 «"هوبتكت" يف :ءاهلا نم لاح (كرادملا ريسفت) .لحأ ىلإ نئاك يأ رقتسم فرظ وهف :هلجأ (كرادملا ريسفت) .عورزملا

 ءاذكب الجوم اذك تبث :اولوقو «هلجأ ةفصب هوبتكاف يأ نيدملا هب رقأ يذلا هلولح تقو ىلإ نيدملا ةمذ يف ارقتسم يأ

 (لمجلا ةيشاح) .هلجأ ىلإ ةباتكلا رارمتسا دعل ؛"هوبتكت"ب هقلعت زوحي الو «ةباتكلا يف لحألا اولممت الو

 (نيلامكلا ريسفت) .راج ئيعمب هنإف ءاطوسق طسق نم ال هيوبيس بهذم ىلع طسقأ نم ليضفتلا لعفأ يهف :لدعأ

 :فلألاب طسقأو «لدعو راج :طسق :ةديبع يأ نع "دادضألا باتك" يف تيكسلا نبا ىكح :نايح وبأ لاق

 ةبسنلا ةقيرط ىلع -لدعلا يأ- طسقلا يذ ئبعمب طساقلا نم اليضفت نوكي نأ زوح دقو «ريغ ال لدع

 (نيلامكلا ريسفت) ."موقأ" يف مالكلا كلذكو «"نيتاشلا كنحأ"ك هل لعف ال لعفأ نوكيف "رماتو نبال"ك

 نأ الإ :بصنلاب (كرادملا ريسفت) .روهمجلا ةءارق ىلع عفرلاب "ةراحت" :هلوق همسا ةمات "نوكت"ف :نوكت نأ

 .نايسنلاو عزانتلا نع هدعبل :مكيلع سيلف (كرادملا ريسفت) .ةرضاح ةراحت ةراجتلا نوكت



 ةرقبلا ةروس ١ك ثلاثلا ءزجلا

 عانتما وأ هيفي رت هيلع نمو قحا بحاض ٌديِهَش اَلَو باك ٌراَضُي اَلَو بدن رمأ
 راضي ب قلعت 1

0 
 راضي ب قلعتم

 2 ىلا 9 00 و 0 5

 21 ل

 فنأتسم وأ ةردقم لاح ٠ ؛مكر ومأ عسب 3ك 50 هرمأ 3

 أوُدجت ّمْلَو متنيادتو نيرفاسم يأ. ٍرْفَس لع زنك نإو عيا ميلع ٍءَىْس ا

 يف نهرلا زاوح ةنسلا تنيبو اهب نوقلوتست هَ ةَضوُبم نهرف : :ةءارق يفو ٌدَهَرف اًبتاك

 0 ا ا رقد اه يقتلان .ءبتاكلا دوجوو رضحلا

 «عازنلا عطقل ايندلا حلاصمل داشرإ يأ [(كرادملا ريسفت) .ةخسن يف فلتحا مث بوحجولل :ليقو ءروهمجلا دنعإ :بدن رمأ

 يلا رومألا هلحمف ءانثتسالا امأو :ىقبت ىلا رومألاو تالاقعلا يف نوكي روكذملا داهشإلا نإ يأ ءانثتسالل ديبقت اذهو

 هلعافو "راضي ال" :هلوقل لوعفم هيلع فطع امو وه هنأ ىلإ ريشي بصنلاب :قحلا بحاص (يواصلا ةيشاح) .ىقبت ال
 (نيلامكلا ريسفت) .لعافلل اينبم ءارلا رسكب "راضي ال" هلصأ اذه ىلع ةغيصلاو ؛هدعب امو بتاك

 نأ هيف ."اوقتاف" ريمض نم يأ :ةردقم لاح (كرادملا ريسفت) .قوسفل ةفص رقتسم فرظ هنأ ىلإ ريشي :قحال
 (لمجلا ةيشاح) .رهظأ فانئتسالاف «ليوأت ىلإ جاتحيف «ةعنتمم هتيلاحو واولاب نرتقم تبثم عراضم لعفلا

 ةيعراضملا ةلمجلا نأ :ةدعاقلا نإف «ةيوحنلا ةدعاقلا فالح الاح هلعج نأل ؛هيلع راصتقالا ىلوألا :فنأتسم وأ

 مزلي هنأل ؛"هللا اوقتاو" ةلمج ىلع اهفطع اضيأ حصي الو «واولا نم ولختو ءاهمزلي ريمضلا نإف الاح تعقو اذإ ةتبثمل

 ىدهي ال رونلاو ءرون ملعلا نأل ؛عفانلا ملعلا يأ "هللا مكملعي" :هلوقو ءفالح هيفو ءءاشنإلا ىلع ربخلا فطع هيلع

 ىلع ثح :ىلوألا نإف ؛اهالقتسال ثالثلا لمجلا يف "هللا" ظفل ررك :خلإ هللاو (يواصلا ةيشاح) .يقتملا ريغل

 (يواضيبلا) .ةيانكلا نم ميظعتلا يف لحدأ هنألو هنأشل ميظعت :ةثلاثلاو «هماعنإب دعو :ةيناثلاو ؛ىوقتلا

 :ريدقتلا نوكي نأ زوحيو «ريخلا ريدقت ىلإ ريشي :امهب نوقثوتست .أدتبم ةفصلا عم وهو ناهرل ةفص :ةضوبقم

 ردقم لاؤس نع باوج :ةنسلا تنيبو .ةضوبقم ناهر عورشملاف وأ ءذحؤيلف وأ ,مكيلعف وأ هب قثوتسي يذلاف
 يور امك ءرضحلا يف زاوجلا تنيب ةنسلا نأب :باجأ .هذحأ غوسي ال رضحلا يف نهرلا نأ ةيآلا موهفم نأ وهو

 (يواصلا ةيشاح) .ريعش نم اعاص نيرشعب يدوهي نم ةنيدملا يف هعرد نهر ٌهْيو هنأ

 رفسلا نم يأ :ركذ امب (نيلامكلا ريسفت) .بتاكلا دوجو عم هزاوج يأ رضحلا ىلع فطع :بتاكلا دوجوو
 (كرادملا ريسفت) .بتاكلا دوحو مدعو



 ةرقبلا ةروس ١ملإ/ ٠ ثلاغلا ءزجلا

 سا ونا. ا جاع * وه 7 5

 ٍدوُيلَف نكمكري ملف هقح 000 نئادلا ا مكضعب َنِمأ نإف هليك وو نترملا نم
 نامنرإلا نع هيتاماب قتشاو

 اذإ ةَدَهَّسلآ أوُمّتكَت اَلَو هئادأ ف مرهم هَنْيَد رُهَتَحَمَأ نيدملا يأ َنِمَتَؤَأ ىِذّلا

 هنألو ةداهشلا لحم هنأل ركذلاب صخ هلق ٌْئاَد دهن اَهَمْثُكينَمَو اهتماقإل متيعُد

 ءيش هيلع ىفخي ال 29 ٌميِلَع َنوُلَمْعَت اَمب ُهَللاَو نيمثآلا ةبقاعم بقاعيف هريغ هعبت مثأ اذإ
 ءاضعألا نم

 2 2 م - 3-3 ٠ م 0

 ءوسلا نم كِسفنأ ف ام اورهظت أوُدَبُت نإ ضرألا امو تاونمَسلا قاما

 1 ماو ندع مل ع 1ك ال يقاا طنا ناو كتبا هورست ةرفجت وا هيلع مزعلاو

 (يواصلا ةيشاح) .توملل ضرعتلاو ؛نيدلا نايسنو «بتاكلا دوجو مدع رفسلا يف بلاغلا نأل يأ :خلإ قيثوتلا نأل
 وهو مكضعب يضر يأ :خلإ نمأ نإف (كرادملا ريسفت) .كلامل افالخخ روهمجلا لوق وهو :خلإ ضبقلا طارتشا

 (يواصلا ةيشاح) .نيدملا وهو ضعب ةنامأب نيدلا بحاص

 .افامتك لحم يأ :خلإ لحم هنأل (دوعسلا يبأ ريسفت) .ناهترالا كرتب هيلع هئانتبال ةنامأ نيدلا يمس اغإ :هنيد

 (يواصلا ةيشاح) .هلك دسحلا دسف دسف اذإو هلك دسجلا حلص حلص اذإ ءاضعألا ناطلس هنأل ؛مإلا يف يأ :هريغ هعبت

 نم يتأيس كلذلو ؛اهعفد ىلع ناسنإلا ردقي ال يلا رطاوخلاب ةذحاوملاو فيلكتلا يف حيرص :خلإ اودبت نإو

 مدع ىلإ ءامي "هيلع مزعلاو ءوسلا نم" انهه حراشلا لوق يفو ءاذه أيس امب ةحوسنم اهنأ يضتقي ام حراشلا
 مهضعب مظن دقو هب ذخاؤم هنأل ؛خسن نكي مل ؛مزعلا صوصخ ىلع سفنألا يف ام لمح اذإ هنأل كلذو «خسنلا

 :هلوقب دصقلا بتارم

 اعمتساف سفنلا ثيدحف رطاخنو اوركذ سحاه سمح دصقلا بتارم

 (لمحللا ةيشاح) .اعقو دق ذحألا هيفف ريخخألا ىوس تعفر اهلك مزعف مه هيلي

 هنأ عم ةذخاوملا يف ممع ثيح ةيآلا نع باول ةراشإ وهو «ةذحاوملا لحم وه اذهو ريسفت فطع :هيلع مزعلاو

 لإ ًاسفن هللا ْفّلَكُي الإ :ةيآب خوسنم ةيآلا مومع نأ نم يتأي ام هيفاني نكلو «هيلع مزعلا وأ لعفلاب الإ ذحاؤي ال

 نإ هنأ :لصاحلاو ءانه دارملل نايب اذه ىلع قأي ام رحآ باوجل ةراشإ هنإ :لاقي نأ الإ (87١:ةرقبلا) اهَعْسُو

 لمجأ امل حيضوت يتأي امو «خسن الف مزعلا ىلع تلمح نإو ءاهدعب امي ةخوسنم تناك اهمومع ىلع ةيآلا تيقبأ

 (يواصلا ةيشاح) .انه



 ةرقبلا ةروس ١مم ثلاثلا ءزجلا

 مزحلاب نالعفلاو «هييذعت ْءآَشَينَم ُبْدَعيَو هل ةرفغملا ْءاَشَينَمِلرِفَْيَف ةمايقلا موي ُهّنلآ هب مكرجي
 ءارقلا روهمج دنع بذعيو رفغي

 هنمو جز ٌريدق ءئش لك ىلع َهّللاَو وهف يأ عفرلاو ءطرشلا باوج ىلع فطع
 3 5 01 دو رمغي

 نآرقلا نم بر نِم ِهّيَلِإ لزنأ اَمِبُدَكَ دمحم ٌلوُسٌدلآ قّدص َيَماَء .مكؤازحو مكتبساحم
 و سس < ود 5 .٠ ا 5 5 رو وه ويم

 ءهبْتكَو -هَتْكِبتلمَو هّللاِب َنَماَء هيلإ فاضملا نم ضوع هنيونت لك هيلع فطع َنوُئِيْؤَمْلاَو

 رفكنو ضعبب نمؤنف سر نِّم ٍدَحَأ َتََيَب قّرفُت ال :نولوقي ِْسُرَو دارفإلاو عمجلاب
 سو 7 ع ذا ١ دص

 اًنَعطأَو لوبق عامس هب انترمأ ام يأ اَمَعِمَس أولاَقَو «ىراصنلاو دوهيلا لعف امك «ضعبب
 انرمأ :ةحخخسن يو

 اهلبق يل زن املو «ثعبلاب عحرملا 2) ريِصملا كليلإَو اَنَّبَر را ءاهلبق ىلا ةيآلا تلزن املو «ثعبلاب عحجرملا 29 ْريِصَمْلا كلَبَلاَو اَنََر َكئاَرْفَغ كلأسن
 اَهَعَسَو الإ اًسف هللا فلكي ال :لزنف امي ةبساحما مهيلع قشو ةسوسولا نم نونمؤملا اكش 1 2 تول ص ا سل 7 5 5 :

 ؛لعفي مل ام هيف مثإ ال سفنلا ثيدح نأ عم "هللا هب مكبساحي" :ءافخإلا يف لاق فيك هنأ وهو لاؤس نع باوج :مكرجي

 ىلاعت وهف هيلع ةبقاعملا ال هب رابخإلا درحب ةبساحماب دارملا نأب :باحأف .هنع زارتحالا نكمي ال هنألو ؛هيف روهشملا ثيدحلل
 احوسنم كلذ نوكي ةذحاؤملا ىلعو ءالدعو الضف بذعيو رفغي مث ؛هملع ةطاحإ اوملعيل ؛اورهظأو اوفحخأ ام دابعلا ربخي

 نبا نع يورو «مكبساحي يأ :ظفللا اذه ريسفت يف يزارلا لاقو "خلإ اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال" :ىلاعت هلوقب
 ةذحاوملا ىلعو .هنع وفعي مث .هربخي نموملاف .مهسوفن يف ناك ام. مهربخي قئالخلا عمج اذإ ىلاعت هللا نإ :لاق هنأ مجد سابع

 ."اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال" :ىلاعت هلوقب اخوسنم كلذ نوكي

 يف هللا ركذ امل :جاجزلا لاق :خلإ لوسرلا نمآ (كرادملا ريسفت) .فانئتسالا ىلع مصاعو رماع نبال :عفدلاو

 ركذ امو ءايبنألا صصقو داهجلاو ضيحلا و ءاليإلاو قالطلاو جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلا ضرف ةروسلا هذه
 (نزاخلا ريسفت) .كلذ عيمحجب نينمؤملاو دلك هيبن قيدصت ركذب ةروسلا متخ ىامكحلا مالك نم

 يأ نينموملاو لوسرلا ىلإ اعجار "لك" يف نيونتلا نع بان يذلا ريمضلا نوكيف يأ هيلإ فاضملا نع ضوع :هنيونت
 امك اهلبق امل اخسان يأ :لزنف (نايبلا حور) .يهاونلاو رماوألا نم هيف ام يأ :انعطأو (يحركلا) .نمآ مهلك

 ربخلا يف خسنلا ةعامج زوج دق هنأ ىلع امكح نمضت اذإ رابخألا يف خسنلا ىتأتي دقو "”يراخبلا" ةياور يف هب حرص

 ىعم.انهه خسنلا :يقهيبلا لاقو (نيلامكلا ريسفت) .يواضيبلا اذه ىلعو «ىلاعت هللا هردقي اميف وحلا زاوحلل ؟لبقتسملا

 وهو «هب ذحاؤي ال ءيش ىفخي امم نأ اهدعب ام ىلا تنيبف ؛مومعلا دروم تدرو ىلوألا ةيآلا نإف «نييبتلاو صيصختلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هعفد عاطتسي ال يذلا سفنلا ثيدح



 ةرقبلا ةروس ١848| ثلاثلا ءزجلا

 يأ ٌرشلا نم َتَبَسَتَكَآ اَم اَّيَلَعَو هباوث يأ ريخلا نم َتَبَسك ام اَهَل اًتردق هعست ام يأ
 :اولوق ءهسفن هب تسوسو امم هبسكي / امب الو دحأ بنذب دحأ ذحاؤي الو هرزو

 هلاؤسف ,؛ثيدحلا ف درو امك «ةمألا هذه نع كلذ هللا عفر دقو انلبق نم هب تذأ
 تا :

 ىلع ءُهَتلَمَح امك هلمح انيلع لقثي ارمأ ارّصِإ آَئْيَلَع لمحت اَلَو اَنّبَر هللا ةمعنب فارتعا
 ج 2 07

 يف لاملا عبر جارخخإو ةبوتلا يف سفنلا لتق نم ليئارسإ نب يأ اَنِلَبَق نم تيلا
 دم نحنناو دئادشلا نم مكباصأ ام وأ َ

 فيلاكتلا نم هب اَنَل ةّوق َةَقاَط ال ام اَنلِمَحُت اَلَو اتّبَر ةساجنلا عضوم ضرقو ةاكزلا
 ٌتنأ ةرفغملا ىلع ةدايز ةمحرلا يف ًآَئَمَحَرَآَو اَنَل َرِفْغَآَو انبونذ حما اََع ٌفَعآَو ءالبلاو

 «ةجحلا ةماقإب 225 تيرفكلا ِمَوقْلا ىلع ارّصنآف انرومأ يلوتمو ءانديس اَندَلَوَم
 15 ىادعألا ىلع هيلاوم رصني نأ ىلوملا نأش نم نإف ؛مهلاتق يف ةبلغلاو

 سفنلا هيهتشت رشلاو «لامتعا هيف باستكالا نأل ؛رشلاب باستكالاو ريخلاب بسكلا صيصخت :خلإ تبسك ام اه
 (يواضيبلا ريسفت) .ريخلا فالخب لمعأو هليصحت يف دجأ تناكف «هيلإ بذجنتو

 اياطخلاب ةذحاوملا يأ :خلإ هللا عفر دقو .هب ةسوسولا درحمب ذحاؤي ال بنذ لعفي مل ام يأ :خلإ هبسكي مل امب الو

 هعفر بلط نوكيف فيرشلا ثيدحلا ىضتقمم انع اعوفرم ناك اذإ هنأ :هلصاح داريإ ىلإ ةراشإ اذهو .نايسنلاو

 عفرلا اذه لاؤس نم دصقلاف يأ "هللا ةمعنب فارتعا هلاؤسف" :هلوقب هنع باحأ دقو «لصاحلا ليصحتل ابلط

 مأ نع عفر" هي هلوق وه :خلإ درو امك (لملا ةيشاح) .اهراهظإ يأ ةمعنلا هذمب فارتعالاو رارقإلا هبلطو
 .هريغو "يناربطلا" هاور ."هيلع اوهركتسا امو «نايسنلاو أطخلا

 رصإلا لصأ :ارصإ .ركذ امي باحأف ؟هعفرل انلاؤس هجو امف هللا هعفر ثيح :لاقي امع باوج هللا ةمعنب فارتعا :هلاؤسف

 «ءاملا ريغب ريهطتلا مدع اضيأو :ةساجنلا عضوم ضرقو (كرادملا ريسفت) .ديدشلا ىلع قلطيو «ليقثلا ءيشلا

 ضعب عنمو ؛مونلا دعب مئاصلا لكأ ةمرحو «دجسملا ريغ ْف مهتالص زاوح مدعو «ةليلو موي يف ةالص نيسمخو
 راشأ «هديبع يأ :خلإ ىلوملا نأش (نايبلا حور) .حبصلاب بابلا ىلع ليللا بنذ ةباتكو «بونذلاب مهنع تابيطلا

 .انالوم هنوكب هفاصتا نع ببستب ةرصنلا بلط يأ "ءافلا" نم ةدافتسملا ةيببسلا ريرقت ىلإ اذه



 نارمع لآ ةروس ل ثلاعلا ءرجلا

 ."تلعف دق :ةملك لك بقع هل ليق دك اهأرقف ةيآلا هذه تلزن امل" :ثيدحلا يفو

 ةيآ اتئام يهو ةيندم .نارمع لآ ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 © ُموُيَقْلا حلاوه الإ هَل آل هلل .كلذب هدارع ملعأ هللا َملا

 ْنِإَو ٍضْرَأْلا يف اَمَو ِتاَواَمَّسلا يِف ام هَل :305 هللا لوسر ىلع تلزنأ امل :لاق مهيد ةريره يبأ نع :لا ثيدحلا يفو

 (؟ 8.5 :ةرقبلا) 4 ديِدق ٍءْيَش لك ىَلَعَهَاَو ٌءاَشَي ْنَم ُبذَعُيَو ُءاَسَي َْمِل ففيها هب ْمكْبِساَحُي ُةوُفْحُ وأ ْمكسفنَأ يِفاَم اودي

 لوسر يأ :اولاقف ءبكرلا ىلع اوكرب مث دل هللا لوسر اونأف هلك هللا لوسر باحصأ ىلع كلذ دتشاف :لاق

 .اهقيطن الو ةيآلا هذه كيلع تلزنأ دقو «ةقدصلاو داهجلاو مايصلاو ةالصلا :قيطن ام لامعألا نم انفلك هللا

 انعمس" :اولوق لب "انيصعو انعمس" :مكلبق نم نيباتكلا لهأ لاق امك اولوقت نأ نوديرتأ لك هللا لوسر لاق
 لوس نمو :اهرثإ يف ىللاعت هللا لزنأ ءمهسفنأ امي تلذو موقلا اهأرق املف «"ريصملا كيلإو انبر كنارفغ انعطأو

 اَنْ اًْغِمَس اوُلاقَو ِهِلْسُر نم ٍدَحَأ نيب قرت ال ِهِلْسُرَو ِهِتََو هيكئالََو لاب مآ لك َنوُِمُْمْلاَو هب نم هِي َلِْنَأ ام

 الإ ًاسفن هَل لا ْفلَكُي الإ لا لزتاف «للجو زع هللا اهحسن كلذ اولعف املف (14ه:ةرت) يمل كَ ار كرف

 ىلع هلم نك ارظإ نقع ريم الو ير انأطخأ 5 أَنِ نإ اَنحاَوُال ابر ْتبَسعْكا اَماَْيلَعَو ْتْبَسَك ام اََلاهَعْسو

 انالْوَم تن اَْمَحْراَو امل ْرفْغاَو اَنَع ُفْعاَوِإ» معن :لاق دب اَنَل 5 ةفاط ال ام اَمحُتالَو اير معن :لاق كيف نم ني

 (ملسم هاور) .معن :لاق «َنيِرفاَكْلا مْوَقْلا ىَلَع اًنْرصْناَف
 ضرأ ريغب نإو ةرجهلا دعب تلزن يأ "ةيندم" :هلوقو .ناث ربح "ناتئام" «هريخ "ةيندم"و أدتبم :نارمع لآ ةروس

 دارملا :ليقف هب تيمس يذلا "نارمع" قف فلتحاو .هئزح مساب ءيشلا ةيمست باب نم مسالا كلذب اهتيمستو «ةنيدملا

 برقيو .ىسيع اهنباو ميرم هلآب دارملاو ,"ميرم وبأ" هب دارملا :ليقو ءنوراهو ىسوم هلآف ”"نوراهو ىسوم وبأ" هب
 (يواصلا ةيشاح) .ماع ةئام نامثو فلأ ميرم بأ نارمعو ىسوم يبأ نارمع نيبو .هركذ رثإ امهتصق ركذ كلذ

 ةثالث ءمهفارشأ نم رشع ةعبرأ مهف ءابكار نيتس اوناكو نارحب ىراصن دفو مودق اهوزن ببس :مويقلا يحلا

 نكي مل هنأل ؛هللا نبا ىسيع نإ :اولاق ةراتف ءىسيع يف ديك هللا لوسر نوحاحي ؛مهريزوو مهريحو مهرباكأ مهنم
 ناك ولف ."انقلحو انلعف" :لوقي هنأل ؛ةثالث ثلاث هنإ :اولاق ةراتو «ىتوملا يبحي هنأل ؛هللا هنإ :اولاق ةراتو «بأ هل

 معن :اولاقف «تومي ال يح هللا نأ نوملستأ :مهل لاقف «ةهبشلا كلت مهيلع دري يبنلا عرشف ءادرفم هركذل ادحاو

 ام قبط ىلع ةيآ نونامثو فين اهنم «؛ةروسلا تلزنف كلذ ريغ ىلإ ؛معن :اولاقف ءتومب ىسيع نأ نوملستأ :لاقف

 (يواصلا ةيشاح) .هب مهيلع در



 تارمع لآ ةروس ١١4١ ثلاثلا ءزجلا

 انج اف دع هرابخأ يف قدصلاب ٌقَحْلآَب اسبلَتُم نآرقلا َّسّبكلا دمحم اي َكلْيَلَع لزم

 ىّده هليزنت لبق يأ ُلَبَق نم 29 َليجيِإلآَو روت َلَرْنَأَو بتكلا نم هلبق ِهّيَدَي ني
 7 يفو "لزنأ"ب امهيف ربعو ءامهعبت نمث ِساّنَلِل ةلالضلا نم نّيَيداه نيعمب لاح
 ا

 وعم, ”ناقرفْلا َلَرَنَأَو هفالخمب ةدحاو ةعفد الزنأ امهنأل ؛ريركتلل يضتقملا "لّزن"ب

 َنيِذّلا َّنِإ اهادع ام معيل ؛ةثالثلا 2 دعي رك ذو «لطابلاو قحلا نيب ةقرافلا 0

 الف هرمأ ىلع بلاغ كالا يس نا علل هريغو نآرقلا ِهَّللا ٍتَياَتِب أوُرفك

 ردقي ال ءهاصع نمم ةديدش ةبوقع ح)ٍماَقِتنَآ وذ هدعوو هديعو زاجنإ نم ءيش هعنمب

 هملعل © ٍءآَمَسلَآ ىف لَو ضْرَألآ ىف نئاك ٌءَْىَس ِهّيَلَع ىف ال هلأ نإ .دحأ اهلثم ىلع

 ره ءامهزواجتي ال سحلا نأل ؛ركذلاب امهضخو يزحو ىلك نم ملاعلا ف عقي اع

 كلذ ريغو داوسو ضايبو ةثونأو ةروكذ نم ءآَشَيَف يك ٍماَحَرَأْلا ىف ٌرُكُرَوَصُي ىِذَّل

 .قحلا تايثإ ببسب يأ ةيببسلل ءابلا نوكي نأ لمتحيو «لاحلا عضوم يف رورحملاو راحلا نأ ىلإ ريشي :اسبلتم

 (نيلامكلا ريسفت) .اهريغو ةقباسلا ممألا رابخأ نم هنمضت اميف يأ :هرابخأ يف 0 ريسفت)

 (نزاخملا ريسفت) .هراهتشاو هروهظ ةياغلاب هيدي نيب ىضم ام يمسف «همامأ ام وه "هيدي" نأل ءزاجم عون هيف :خلإ اقدصم

 :ليقو «ننفت كلذ نإ :ليقو ءردقم لاؤس نع باوح :خل! امهيف ربعو .سنجلل هيف ماللا نأ ىلإ ريشي :امهعبت نمث
 الإو ءكلذ ىلع باوجلا اذه ئب رسفملا لعلف ءابلاغ همدع ديفت "لزنأ" ةدامو ءابلاغ راركتلا ديفت "لزن" ةدام نإ

 ظوفحملا حوللا نم ةدحاو ةعفد لزن هنإف ؛نآرقلا فالخب يأ :هفالخب (يواصلا ةيشاح) .ناوخأ فيعضتلاو ةزمهلاف

 .هليصفت رم امك «عئاقولا بسحب ةنس نيرشعو ثالث يف تاعفدب اهنم لزن مث ءايندلا ءامسلا ىلإ
 «نآرقلا :ليقو «روبزلا هب دارملا :ليقو .ميمعتلل صاخلا دعب ماعلا ركذ نم هنأ نيعي «هريغو روبزلا نم :اهادع ام

 ازجعم اقراف هنوكب بتكلا رئاس نم زيمتم هنأ نم ةليضفل اراهظإو ءاميظعتو احدم هل تعن وه امي هركذ رركو
 ,رومألا ملعي هنأل ؛هلإ ىسيع نإ :مهلوقل در اذه :خلإ ىفخي ال .ءافيإو مامتإ نم :زاجنإ نم .لطبملاو قحنا نيب هب قرفي

 (يواصلا ةيشاح) .ىسيع كلذك سيلو ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش هيلع ىفخي ال يذلا وه هللا نأب مهيلع درف

 .فوذحم. قلعتم "ضرألا يف" نأ ىلإ هب راشأ :نئاك



 نارمع لآ ةروس !١ ثلاغلا ءزجلا

 هلم 1

 دولا ىذا وه .هعنص 000 اب لإ َهَلِإ دل

 2 مس سس رلا 0
 داك وع هلك هلعجو 95 ٠ اهيناعم مهفي ايل وو !اهبلشت رخاو

 ل
 نآرقلا

 2 0-2 :هلوق يف 0 م هيف سيل هنأ عك. «هتايآ ْتَمِكْحَأ»

 نع ليم ُمَيَر ْمِهِبوُلُق ىف َنيِذَلآ اَمَأَق قدصلاو نسحلا يف ًاضعب هضعب هبشي هنأ نيعع

 :لاقف «هتملكو هللا حور ىسيع نإ :لوقت تسلأ لك يبلل اولاق نارحب دفو نأ :اهوزن ببس ليق :لزنأ يذلا وه
 هنمو ؛مكحم هنم «نآرقلا لزنأ هللا نأ :ئيععملاو «ةيآلا تلزنف هللا نبا هنوك يف كلذ انيفكي يأ انبسح :اولاقف «معن
 (يواصلا ةيشاح) .هليوأت نومهفي الو «هانعم نوفرعي ال يذلا هباشتملا نم "هتملكو هللا حور" :هلوقو «هباشتم

 مكحملاو رسفملاو ءرهاظلاو صنلا هيف لخديف هابتشالاو لامهإلا نع تظفح نأب اهتارابع تمكحأف يأ :تامكحم

 رابخألا ةحصل ؛كلذب "مألا" رسف امنإ :خ! هلصأ (نيلامكلا ريسفت) .انئاملع نم لوصألا لهأ حلطصم ىلع

 ةيآ ةلزنمب عومجملا نأ ىلإ ةراشإ درفملاب ربع هنأب اضيأ بيحأو .ددعتملب قدصي لصألا نأل ؛عمجلا نع درفملاب

 (يواصلا ةيشاح) .رهظأ رسفملا هكلس امو (0 ٠ :نونمؤملا) 4ةَيآ ُهَّمَأَو ميْرَمَنْه اْلَعَجَوإل :دح ىلع ةدحاو
 :هباشتملا ىلع ال مكحملا ىلع هرادمو «دابعلا داشرإل لزن هنأل ؛امكحم هلك لزن اله :تلق نإ :تامياشتم رخأو

 .كلذ ريغو حيملتلاو ةيانكلاو زاحملب ريبعتلا مهولسأ نإف برعلا بولسأ ىلع لزن هنأب بيحأ
 ةيآلا هذه نيب عمجلا فيكف ءاهاشتمو امكحم انه لعج دق :لاؤسلا ةروص «باوحجو لاؤسل ةراشإ :حلإ هلعجو

 ةكاكرو نيعملا داسف نم يأ :بيع هيف .همالك نم رهاظ باوجلاو ؟امكحم هلك هلعجو ءامباشتم اهلك هلعج ةيآو

 نم ةيآلا هذه لولدم يفاني الف «ةلالدلا تاحضاو ىنيعمب ال «بيعلا نع تظفح يأ هتايآ تمكحأف .ظفللا

 (نيلامكلا ريسفت) ."خلإ اهاشتم اباتك" :هلوق يف اباشتم هلك هلعج اذك و ءامهيلإ اهتمسق

 هللا ره لقط :هلوقك هلهج دحأ عسي ال مسق «ماسقأ ةعبرأ نآرقلا ريسفت :سابع نبا لاق :قدصلاو نسحلا يف

 ىَلَع اهب ٌنْئْهأَو اهيل اكَونَأ ياَصَع يِه َلاَقط :هلوقك نآرقلا تاغل ةفرعم ىلع فقوتي مسقو ١( :صالخإلا) (َدَحَ
 نيمسقلا تحت لحدو .هللا الإ هملعي ال مسقو « ملعلا يف نوخسارلا ءاملعلا هفرعت مسقو (١م:هط) 4 يِمّنغ

 اوزجع مهنأ الإ هانعم اومهف نإو مكحملا نإف ؛هلثم. نايتإلا نع زاجعإلا يف ةدايزلا نايتإلا ةمكحو «هباشتملا نيريخألا

 (يواصلا ةيشاح) .هلثع. نايتإلا نع اوزجع امك هانعم مهف نع اوزجع هباشتملاو ؛هظافلأ لثم ظفلب نايتإلا نع



 نارمع لآ ةروس لحلو ثلاثلا ءزجلا

 ملَعَي اَمَو هريسفت ليو ا ا تاهينلا م مهعوقوب مها ِةَتَبِفْلا بلط

 هريحت ءأدتبم ملعْلا ىف نونكمتملا نتا هدحو هلأ الإ هريسفت هليو

 مكحملا نم كلك هانعم ملعن الو هللا دنع نم هنأ هباشتملب يأ ءهب اَكَماَء َنوُلوقَي

 أولو الإ ظعتي يأ لاذلا يف لصألا يف ءاتلا ماغدإب ُركّذَي اَمَو اير دمع نم هباشتملاو

 ََبوُلُق عرب ال اَنَبَر :هعبتي نم اوأر اذإ اضيأ نولوقيو ؛لوقعلا باحصأ متو ِبَبلَأْل
 ْذِإ َدَعَب كئلوأ بولق تغزأ امك انب قيلي ال يذلا 00 قحلا نع اهلمت

: 
 © ُباّهَوْلَ َتنَأ َكَنِإ اتيبثت ٌةَمَحَر كدنع نم َكنّدَل نِم ال بَهَو «هيلإ انتدشرأ اََتيَدَه
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 ةباحصلا رثكأ بهذم راتحا .هريغ ال يأ :هدحو (كرادملا ريسفت) .اهبلط لجأل يأ هل لوعفم هنأ ىلع بوصنم :بلط

 ناك هنأ :اُح سابع نبا نع حيحص دانسإب قازرلا دبع هاور ام كلذ ىلع لديو "هللا الإ" ىلع فقولا نأ مهدعب نمف
 مهنمو .«فانعتساللو واولا نأ ىلع لدي اذهف «هب انمآ :ملعلا يف نوخسارلا لوقيو «هللا الإ هليوأت ملعي امو :ًأرقي

 .سابع نبا نع ةياور وهو ؛«كاحضلاو دهاحجم نع لقنو «"ملعلا" ظفل ىلع فقولا لعج نم
 هنأ :بحاحلا نبا ركذو «هتفرعم ىلإ قلخلل هجوب ليبس ال ام. سانلا بطاخي نأ دعبي هنأل ؛حصألا هنإ :يوونلا لاق

 يذلاو :لاقف هنع عجحر مث «ليوأتلا ىلإ لي نيمرحلا مامإ ناكو «ةوفه هرايتخا :يناعمسلا نبا لاقو «راتحملا

 ةمألا ردص ىضم كلذ ىلع :لاقف حالصلا نبا هعبتو ءاهيناعل ضرعتلا كرت ىلع مهفإف ءفلسلا عابتا هيضترت

 (نيلامكلا ريسفت) .ثيدحلاو ءاهقفلا ةمئأ راتحاو ءاهتاداسو

 لعج "ملعلا يف نوخسارلا" ىلع فقولاب أرق نمو "هللا الإ" ىلع فقولا ةءارق نم حيحصلا وه ام ىلع اذه :أدتبم

 احضوم افنأتسم امالك لعجي دقو .كلذ نيلئاق موك لاح هليوأت نوملعي نوخسارلاو يأ ءمهنم الاح "نولوقي'

 ؟دوصقملا لصحلا "انبر نم لك" :لاق ولو «"دنع" ظفل يف ةدئافلا ام :ليق نإف :انبر دنع نم (نيلامكلا ريسفت) .مهلاحل

 "ريبكلا"و "بيطخلا" نم .ديكأتلا ديزل "دنع" ةملك ركذف ؛ديكأتلا ديزم ىلإ هيف جاتحي هباشتملاب نامبإلا نأب بيحأو

 #«ملا#» :ىلاعت هلوق لزن امل هنأ :ةيآلا هذه لوزن نايب يف يدهازلا مامإلا ركذو دوهيلا مهو يأ :كئلوأ بولق

 هب داري ميملاو نوثالث هب داري ماللاو ؛دحاولا هب داري فلألا نأب :اولاقو .دحبأ ةدعاقب دوهيلا هلوأ ١(« :ةرقبلا)

 ريغ له :اولاقف و يبلا مسيتف ؟نيدلا اذه عبتن فيكف «ةنس نيعبسو ىدحإ دمحم ةمأ ءاقب ناكف «نوعبرألا
 ريغ له :اولاقف ءنوعبسو دحاو ةئام وهف «لوألا نم رثكأ اذه :اولاقف (١:فارعألا) *صملا#» :لاقف ؟اذه

 .ةيآلا هذه هيف تلزنف «ذحأن اهيأب يردن الف ءانيلع رمألا تطلخ :اولاقف ١( :دعرلا) «رملا# :لاقف ؟اذه



 نارمع لآ ةروس ١ 4 ثلاثلا ءرجلا

 ع 3 ٍِع 0 يد و دج - همر

 (ةمايقلا موي وه هيف كش بير ال موي ف يأ ِمَوَيِل مهعمجت سائلا ٌْعِماَج َكْنِإ ابَر اي

 سل

 «ثعبلاب هدعوم (9 ٌداَعيِمْلا ف ِلَخُي ال هَ هللا ىرإ كلذب تدعو امك مهلامعأب مهيزاجتف

 كلذب ءاعدلا نم ضرغلاو ىلاعت همالك نم نوكي نأ لمتحيو «باطخلا نع تافتلا هيف

 ىور ءامماوث اولانيل ةيادحلا ىلع تابثلا اولأس كلذلو «ةرخآلا رمأ مهمه نأ نايب

 َكِيَلَع َلَّرنَأ يذلا ّرُه" ةيآلا هذه لص هللا لوصو ال1: ترا نيد كراع وذ هاجت
 هنم هباشت ام نوعبتي نيذلا تيأر اذإف" نكات ءاهرخآ ىلإ "ٌتاَمكَحُم ٌتاَيآ هنم باتكلا 1 7 م

 ىسوم يبأ نع "ريبكلا" يف نارا 0 "مهورذحاف هللا ىّعس نيذلا كلوأف
 :اهنم ركذو "لالخ ثالث الإ نمأ ىلع فاخأ ام" :لوقي ٌدتُ يبلا عم هنأ :يرعشألا

 هللا الإ هليوأت ملعي سيلو :هليوأت يغتبي نمؤملا هذحأيف «باتكلا مهل حتفي نأ"

 "بابلألا ولوأ الإ ركذي امو ءانبر دنع نم لك هب انمآ نولوقي ملعلا ف نوخسارلاو
 ل هللا َنِم م هُدَلَوأ لَو ْمُهَلاوَمَأ ْمُهْنَع عفدت وفن نآ أوُرْفك تريزأأ ّنِإ .ثيدحلا

 هنإف «هلبق يذلا فالخب ءاعد هنأ ىلع هبنيل ءادنلا هيف ردق «ءاعدلا ف رهاظ ريغ اذه ناك امل ا كنإ انبر اي

 ىلإ] :تافتلا هيف .ملعلا يف نيخسارلا مالك ةيقب نم ءاعدلا اذه نأب يزارلا حرصو «هيف ردقي ملف ءاعدلا يف رهاظ

 هللا هلاق يأ :خلإ نوكي نأ ."سانلا عماج كنإ" :هلوق ىلإ ةبسنلاب يأ [داعيملا فلخي ال هللا نإ :هلوق يف ةبيغلا
 مالكلا اذه نوك هيجوت حراشلا دارم يأ :خلإ ضرغلاو ."خلإ سانلا عماج كنإ" :هلوقل اقيدصتو اريدقت «ىلاعت

 (لمجلا ةيشاح) .ريخخ ضحن هنأ هرهاظ نأ عم ءاعد مهنم

 (يواصلا ةيشاح) .نيحخخسارلا حدمو «هباشتملل نيعبتملا مذ ىلع لالدتسالا كلذب هدصق :ناخيشلا ىور

 نم ايه ةشئاعل ميظعت هيف ”"مهورذحاف" :هلوقو «غيز مهيولق يف موك وهو ءفصوب مهنيع يأ :هللا ىمس
 ."لالخ" عضوم "لاصحخ" :ةخسن يفو ءلاصح يأ :لالخ ثالث (لمجلا ةيشاح) .ريكذتلاو عمجلا :نيهجو

 :يواصلا لاق ؛«برعلا اوكرشم وأ دوهيلا وأ ءنارحن دفو ممي دارملا :ليقو «ةرفكلا ماع ممي دارملا :اورفك يذلا نإ

 نأ نأشلا نأل ؛لاومألا مدق :مهدالوأ الو مهلاومأ (رينملا جارسلا) .ظفللا مومعب ةربعلاف ءريدقت لك ىلعو

 ءادبأ هللا باقع نم ائيش مهنع عفدي ال مهزعو مهتنيز نأ :نيعملاو «دالوألاب مث لاومألاب يدتفي ام لوأ صخشلا

 (يواصلا ةيشاح) .اريثك الو اليلق ال



 نارمع لآ ةروس 566١ه ثلاغلا ءزجلا

 ِبْأَدَك مهبأد .هب دقوي ام واولا حتفب هو را ُدوُقَو حُه َكِبتَلْوأَو ١ اًعيَس هباذع يأ

 هلآ ْمُهَّدَحَأَف اَنتِياَعب أوُبَّدَك دومنو داعك ممألا نم َمِهلَبَق نم َنيِذَّلَو َنَوَعَرِف لاَ ةداعك

 لك يبلا رمأ امل لزنو ت9 باَقِعْلآ ُديِدَح ُهَّنآَو اهلبق امل ةرسفم ةلمجلاو َةِيوُنُدِب مهكلهأ

 شيرق نم أرفن تلتق نأ كنّرغي ال :هل اولاقف ردب نم هعجرم يف مالسإلاب دوهيلا
 ءاتلاب تروُبلْفُتَس دوهيلا نم اورقك تريذلل !دمحم اي لق .لاتقلا نوفرغي ال ارامغأ

 1 ا را ا «كلذ عقو دقو «ةيزحلا برضو رسألاو لتقلاب ايندلا يف .ءايلاو

 يأ قلطم لوعفم وأ ءردصملا عضوم يف اذه ىلع "ائيش"و ءبصن عضوم يف "هللا نم" نأ ىلإ هب راشأ :هباذع
 "هللا نم" :"ءاقبلا يبأ" فو (يحركلا) .ازاجم ةياغلا ءادتبال "نم"و «ءانغإلا نم ائيش

 .هللا باذع مهنع لاومألا عفدت ال نأ :نيعملاو "هللا باذع نم"

 بابسألا هيلع عمتجي مث «هب عفتني ام هنع لوزي نأ هلامك نأل ؛باذعلا لامك كلذو اهبطح يأ :رانلا دوقو

 دنع ءرملا نإف 2٠١ :نارمع لآ) 4(ْمُهْدالْوَأ الو ْمُهَلاَومَأ ْمُهْنَع َِنْعُت نَلإ» :ىلاعت هلوقب دارملا وه لوألاف «ةملؤملا
 كلذ ةفص نأ ىلاعت هللا نيبف «بئاونلا عفد يف اهيلإ عزفي ىلا رومألا برقأ امهفأل ؛دلولاو لاملا ىلإ عزفي ةدشلا

 «ىلوأ رذعتلاب هادع امف «قرطلا برقأ امهو ءدلولاو لاملاب عافتنالا هيلع رذعت اذإو .ايندلا ةفصل ةفلاخم مويلا

 لامك بابسأ نم يناثلا امأو .(85-/28 :ءارعشلا) مويلَس يقلل ىنأ نم 31 | َنوُنَب الو ُّلاَم عفن ال موي :هريظنو

 ؛باذعلا يف ةياهنلا وه اذهو ؛"رانلا دوقو مه كئلوأو" :ىلاعت هلوقب دارملا ةملؤملا بابسألا عامتحا وهف باذعلا

 (رينملا جارسلا) .سبايلا بطحلا يف اهلاعتشاك «مهيف رانلا لعتشت نأ نم مظعأ باذع ال هنإف

 .امهنيب فطعلا كرت اذلو ءمهلاح ريسفتب ردقم لاؤس باوج وهف ؛ممب لعفو اولعف امب مهأدل ريسفت نيعي :ةرسفم
 ونبو ةظيرق مهو ءاهدوهي عمج ةنيدملا ىلإ ردب ةوزغ نم عجر امل هنأ كلذ لصاح :خلإ رمأ امل لزنو (نيلامكلا ريسفن)

 (يواصلا ةيشاح) .رسفملا هركذ ام هل اولاقف مهلتاق ةيزجلا اودؤي وأ اوملسي مل نإ مهدعوتو «مالسإلل مهاعدو «ريضنلا

 00 نأ مهرذحف «عاقنيق قوس يف مهعمج اهنم عجحر املف ءردب نم هعوجر تقو يأ :هعجرم يف
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .سانلا نحن انأ تملعل انتلتاق نإل :اولاق مث ,حراشلا لاق ام رحآ ىلإ كنرغي ال :هل اولاقف «شيرقب

 نوفرعي ال" :هلوقف «لاتقلا رومأ يردي ال يذلا لفاغلا :لاحرلا نم وهو -ميلا نوكسو «نيغلا مضب- رمغ عمج :ارامغأ

 برضو «ربيخ حتفو ءريضنلا نب ءالحإو «ةظيرق نب لتقب يأ :كلذ عقو دقو (لمجلا ةيشاح) .ريسفت "لاتقلا
 (رينملا جارسلا) .مهادع نم ىلع ةيزجلا

 ريدقتلا نأل ؛!بصن عضوم يف



 نارمع لآ ةروس ل ثلاثلا ءزجلا

 شارفلا 5) ُداَهِمْلا سني 0 5 اهولعدف ٌدَهَج نإ ةرخآلا يف نيهحولاب' ل

 ردب موي ا نيقرف 31 اقفال لحفلا ركذو ريغ هدا مُكَل ناك َدَق . يه

 ثالث اوناكو «هباحصأو 225 يبلا مهو ؛هتعاط يأ ِهَّلأ ٍليِبَس ىف ٌلِتبَقَت هَ لاتقلل

 0 ويس ةينامثو عر و ناسرف مهعم ءالجر رشع ةئالثو ةلاج أو ء«فويس ةينامثو عودأ تسو ناسرف الجر رشع ةئالثو ةئام

 ُهَّللآَو اي مهرصن دقو (ةنياعم ا ةيؤر يأ نعل كر 5000

 رَصَبَألآ لزأل ةَرتِعَ :َرَبِعَل روكذملا كاِلَذ ىف حرإ هرصن دا اوورد يوقي ُدْيْؤَي

 ؟نونمؤتف كلذب نوربتعت الفأ رئاصبلا يوذل 2

 وأ شيرقل باطخلا :مكل (نيلامكلا ريسفت) .فانئتسا وأ ءمههل لاقي ام مامت نم هنإ :يضاقلا لاق :منهج يأ :يه

 نيب يأ "لصفلل" :هلوقو "تناك دق" :لقي مل ثيح يأ :لعفلا ركذو (نيلامكلا ريسفت) .نينمؤملل وأ دوهيلل

 .ثينأتلا كرت اهمسا نيبو اهنيب هطسوتلو :"دوعسلا يبأ ريسفت" ةرابعو ءاهربخب اهماو ناك
 ناتئامو «نيرحاهملا نم نوعبسو ةعبس ءالجر رشع ثالثو ةئام ثالث :يراخبلا هاور امك يأ :خلإ ةئام ثالث

 ةينامثو «عردأ ةتسو ءدئرم يبأ نب دئرل سرفو ورمع نب دادقمل سرف «ناسرف مهعم ءراصنألا نم نوثالثو ةتسو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلاجر مهرثكأو «فويس
 ةعبسلل ءايلاب اذكه :مهوري .ةاشم مهرثكأ يأ "ةلاجر مهرثكأو" :هلوقو .ةيدرزلا ئيعمي رسكلاب عرد عمج :عردأ

 ءرافكلا ىلع دئاع لوعفم "ءاهلا"و «نينمؤملا ىلع دئاع لعاف "واولا"و «ةيرصب "ىأر"و ىاتلاب أرقف اعفان ادع ام

 وأ «نيترم مهسفنأ ردق رافكلا نونمؤملا دهاشي :ئععملاو "نينمؤملا" ىلع ةدئاع امإ ءاهلاو «لاح "مهيلثم"و

 رافكلا ىلع ةدئاع "واولا" نأ لمتحيو .نينمؤملل ةنحم نيترم رافكلا ردق رافكلا نونمؤملا ىري :ئعملاو ”رافكلا"

 مهردق نينمؤملا رافكلا ىري :ئعملاو «"رافكلا" ىلع ةدئاع امإ "مهيلثم" يف ءاملاو «نينمؤملا ىلع ةدئاع ءاهلاو

 «نيترم نينمؤملا ردق نينمؤملا رافكلا ىري :ىيعملاو ؛"نينمؤملا" ىلع ةدئاع وأ ءمهتعزه كلذ ىلع بترتف نيترم
 (يواصلا ةيشاح) .ءاتلا ةءارق ىلع اهلثمو ءاهتملع دق عبرأ تالامتحا ةءارقلا هذه يفف

 ديدحتلا ال «ةيرثكألا نايب "نيلثملا" ركذ نم دوصقملا نأ ديري :مهنم رثكأ يأ .نيكرشملا يددع يلثم يأ :مهيلثم

 (نيلامكلا ريسفت) .مهلاثمأ ةثالث اوناك مهو "وهيلثم" :لاق فيك هنأ دري الف ءفعضلاب



 نارمع لآ ةروس ١ ثلاغلا ءزجلا

 . 0 هيأ : 5 . ٠ 27 2 ” ” وو 2 لادا

 عرزلا ِثَرَحْلَو + 00 لبإلا يأ رقت ناسحلا نونا ٍليَخْلَاَو ِةَضِفْلاَو

 ثرتخ يا ضم ان عب اَيْنَّدلآ ةؤيَحْلا ْعَتم روكذملا كلذ

 كموقل !دمحم اي لق .هريغ نود هيف ةبغرلا يغبنيف «ةنحلا وهو قييم

1 

 أوَقَتأ َنيِذّلِل ريرقت ماهفتسا «تاوهشلا نم روكذملا ٌَمُكِلَد نيِرْيَخِ مكر بخأ

 نيردقم يأ َنيِدِدَخ ُرَهَنَأْلا هِيَ نِم ىرَجَن َتدْنَج ه ٌؤدتبم ربخ ٌمِهْبَر دنع 0

 <راَوْضِرَو رذقتسي ام هريغو ضيحلا نم ٌةَرَهَطُم ٌحَوْرَأَو اهولحد اذإ اًهيِف دولخلا

 (© ِداَبِعْلاب مل اعرْيِصَب ُهَلَو هلآ َّي ريثك ىضر يأ ناتغل همضو هلوأ رسكب

 . ةربغ اهنطابو ةرغ اهرهظ" :ثيدحلا يفف ءاهيف نيملسملا ديهزتو ايندلا ةراقح نايبل ةقوسم ةيآلا هذه :سانلل نيز

 شيعتلا بابسأ نم هنأل وأ «ىلاعت هللا هيضتري هجو ىلع ناك اذإ ةيورخألا ةداعسلا ىلإ ةليسو نوكي هنأل وأ :ءالتبا

 (نيلامكلا ريسفت) .مرحماو حابملا نيب يئابحلا قرفو «مذلا ضرعم يف ةيآلا نإف "ناطيشلا وأ" :هلوق .عونلا ءاقبو

 :لقي ملو «لاملاب هينب يدفي ناسنإلا نأل ؛لاومألا نم ةنتف ربكأو ءءاسنلا عرف مهنأل ؛لاومألا ىلع مهمدق :نينبلاو

 نونلا نوكتف "ةللعفم" اهفزو :ليق :ةرطنقملا (يواصلا ةيشاح) .ثانإلا نود روكذلا يف رخفلا نأ نأشلا نأل ؛"تانبلاو"

 هنزوف ةدئاز وأ «لالعف هنزوف ةيلصأ يه له راطنق يف نونلا كلذ ىلع بترتيو «ةدئاز نونلاف ةلعنفم اهزو :ليقو «ةيلصأ

 (يواصلا ةيشاح) .قوفف ةثالث هدنع ريطانقلا عومج تددعت دارملا نأل ؛ةعست ةرطنقملا ريطانقلا لقأو «لاعنف

 تاذ :"ةموسم" ئيعمف ,نسحلا يهو اميسلا نم ذوحأم اذه ىلع ةموسملا نأل ؛كلذو ةرمضملا ةنحملا يأ :ناسحلا

 نأ ديري :هٌؤدتبم ربخ .ةمالعلا يهو ةموسلا نم ةملعملاب "ةموسملا" :هلوق نيرسفملا رثكأ رسفو (لمجلا ةيشاح) .نسح

 ديري ءاهوحد اذإ يأ :دولخلا نيردقم .ربخ وه ام نايبل فانثتسا ةلمجلاو "تانج" ربخلا عضوم ف "اوقتا نيذلل"

 .ةهاركلا راذقتسالا ئعمو «قازبلاك :رذقتسي امث .مهوحد نيح مهل دولخ الف الإو «ةردقم لاح هنأ

 رسكلاب :ليقو ؛ميمت ةغل مضلاو ءزاجحلا ةغل رسكلا «ناتغل امهو ءاهرسكب نوقابلاو ءءارلا مضب ةبعش هأرق: :خلإ ناوضرو

 كرابت هللا نإ يي هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع يور ام هانعمف «ريداقتلا لك ىلعو ءردصم مضلابو ؛مسا

 -ِ ؟متيضر :لوقيف .كيدي يف ريخلاو «كيدعسو انبر كيبل :نولوقيف !ةنحلا لهأ اي :ةنحلا لهأل لوقي ىلاعتو



 نارمع لآ ةروس ١ م ثلاثلا ءزجلا

 آند آَنّيَر اي َنولوقَي هلبق "نيذلا" نم لدب را تس يذلا .هلمعب مهنم الك يزاجيف

 ىلع َنيِرِبَّصلا 9 راثلا َباَذَع اَنِقَو انَبوُتَذ اََل ٌرفغاَف كلوسربو كب انقّذص اَنَماَء

 نيعيطملا َنتِسَفْلاَو نايإلا يف َتيِقِدَّصلَاَو تعن ةيصعملا نعو ةعاطلا
 ِراَحَسأْلاِب "انل رفغا مهللا" :اولوقي نأب هللا َتيرِفَغَتْسُمْلآَو نيقدصتملا ترقفملاو

 هقلخل نيب ُهّللآ َدِهَس ٠ مونلا ةذلو ةلفغلا تقو امنأل 0 ؛ليللا رخاوأ
 2 ا و

 ل ا دوجولا يف قحب دوبعم ال يأ َهَلِإ آل دهن هدأ تايآلاو لئالدلاب
 "دهش"ل لوعفملا ٌعضوم ف اهيلع ةلدألا بصنب

 الأ :لوقيف ءكقلخ نم ادحأ طعت مل ام انتيطعأ دقو !بر اي ىضرن ال انل ام :نولوقيف ءمتيضر :لوقيف -

 طخسأ الف ناوضر مكيلع لحأ :لوقيف كلذ نم لضفأ ءيش يأو !انبر اي :نولوقيف ؟كلذ نم لضفأ مكيطعأ
 ءايندلا ةايحلا ع اتم :اهاندأف «هئامعن بتارم ىلع ةيآلا هذه يف ىلاعتو هناحبس هبن دق :هيبنت .ادبأ هدعب مكيلع

 (رينملا جارسلا) .اهميعنو ةنحلا :اهطسوأو (1/7:ةبوتلا) ذيك هللا نم ُناَوْضرَوط :ىلاعت هلوقل ؛هللا ناوضر :اهالعأو

 «نيباوجب بيحأ .دحاو اهيف فوصوملا نأ عم تافصلا هذه ىلع واولا تلخد فيك :ليق نإ :نيقداصلاو

 ءادحاو اب فوصوملا ناك نإو واولاب ضعب ىلع اهضعب فطعي نأ زاح ترركت اذإ تافصلا نأ :اههدحأ

 هيفف ءقداص مهضعبو «رباص مهضعبف ؛هيلع ةعزوم تافصلاو ددعتم لب دحاو امي فوصوملا نأ ملسن ال :امهينا
 يفو «ليللا نم ريخألا سدسلا رحسلا :راحسألاب (يواصلا ةيشاح) .حدملا يف فاك اهضعب نأ ىلإ ةراشإ

 (نيلامكلا ريسفت) .حبصلا لبق رحسلا :"سوماقلا"

 يدبعل نإ :لحو زع هللا لوقيف «ةمايقلا موي اهبحاصب ءاجي :لاق الع هنأ ةيآلا هذه لضف يف درو دق :هللا دهش
 نيدلا لوصأ ملع لضف ىلع ليلد وهو .ةنحلا يدبع اولحدأ ,دهعلاب ىفو نم. قحأ انأو ادهع يدنع اذه

 ةيآلا هذه تلزن املف ءامنص نوتسو ةئام ثالث ةبعكلا يف ناك هنأ :ريبح نب ديعس نع يورو .هلهأ فرشو

 ييبلا ىلع مدق :يبلكلا لاقو «نارحن ىراصن يف تلزن :ليقو ءادجس ةبعكلا يف يلا مانصألا ترحخ ةنيدملاب
 هب انتريخأ نإف «ءيش نع كلأسن انإف :لاق معن :لاق ؟دمحم تنأ :هل الاقف ماشلا رابحأ نم ناملاع يأ ناربح

 ةيآلا هذه هللا لزنأف هللا باتك ف ةداهش مظعأ نع انربخأ :الاق ءالس :اكيقع لاقف ءكانقدصو «كب انمآ

 للا دهش امي دهشأ" :اهدعب لاقو همانم دنع اهأرق نم :"كرادملا" يفو (دوعسلا يبأ ريسفت) .نالحرلا ملسأف

 (باهشلا) .خلإ يدبعل نإ :ةمايقلا موي هللا لوقي «ةعيدو هدنع يهو «ةداهشلا هذه هللا عدوتسأو

 .اب ةقطانلا تايآلا لازنإبو :تايآلاو



 نارمع لآ ةروس ١48 ثلاثلا ءزجلا

 داقتعالاب نينموملاو ءايبنألا نم ِمِلِعْلآ اوُلوُأَو رارقإلاب ٌةَكَِلَمْل كلذب دهش َوَوْه الإ
 يأ ةلمجلا ىنعم اهيف لماعلاو ؛لاحلا ىلع هبصنو «هتاعونصم ريبدتب اًمِيآَق ظفللاو
 ف © ْميِكَمْلا هكلم يف ُريِزَعْلا اديكأت هررك ٌوُه َلِإ هَلِإ د دايخ محلا 1

 «لسرلا هب ثوعبملا عرشلا ي يأ ٌمَلَسإْلا وه ِهَلآ َدنِع ّيضرملا حرب دل 1 نإ .هعنص
 ةماعلا ةعيرشلا

 52 "خل هنأ" نم لدب ' 'نإ" خب اور ءديجوتلا ىلع نيل
 وتلا نع ١ :ةححسن يفو

 نم رهظألا وه امك ءهردق امك لعف رامضإ ىلع ةيلعافلا ىلع عوفرم ةكئالملا نأ ىلإ هب راشأ :كلذب دهشو

 زوحي ال ملعلا يلوأو ةكئالملا ةداهشل رئاغم هللا ةداهش نأ نم هيلإ راشأ امك هنأل ؛ةلالجلا ىلع افوطعم هلعح

 (يحركلا ريسفت) .ئبعم هفلاخيو ءاظفل قوطنملا اذه قفاوي لعف رامضإ ىلإ جاتحاف ؛هيينعم يف كرتشملا لامعإ
 نوكيف «ةداهشلا زيح يف اضيأ لاحلا نوكتف "الإ" دعب عقاولا لصفنملا ريمضلا نم يأ :لاحلا ىلع هبصنو

 ؛"دهش"ل لعافلا ليلجلا مسالا نم الاح هلعج نم نسحأ اذهو .طسقلاب مايقلاو ةينادحولا :نيرمأ هب دوهشملا

 (لمجلا ةيشاحإ .ةداهشلا زيح يف تسيل لاحلاو ءطقف ةينادحولا هب دوهشملا نوكي هيلع هنأل

 وه يأ فانئتسالا ىلع عفر :زيزعلا .ةلمحلا نعمل نايب "درفت يأ" :هلوقو ,"وه الإ هلإ ال" ةلمج يأ :ةلمجلا ىنعم

 ."دهش" لعافل ةفصلا وأ «ريمضلا نم لدبلا ىلع وأ ءفصوي ال ريمضلا نأل ؛”وه" ل فصوب سيلو «زيزعلا
 نيد نم لضفأ نيد ال هنأ :ىراصنلا تعداو «ةيدوهيلا نيد نم لضفأ نيد ال هنأ :دوهيلا تعدا امل تلزن :خلإ نيدلا نإ

 ْف لوحدلا نع ةرابع ةغللا يف مالسإلاو «ءازحلا ببس اهنأل ؛انيد ىمست ةعاطلا مث «ءازجلا ةغللا يف نيدلا لصأو .ةينارصنلا

 «نامبإلا وه مالسإلاف :عرشلا فرع يف امأ .ىلاعت هلل ةديقعلاو «نيدلا صالخإ نع وأ «ةمالسلا يف لوخدلا نع وأ «دايقنالا
 هللا دنع لوبقملا نيدلا نوكي نأ يضتقي "مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ" :هلوق نإف «ةيآلا هذه :لوألا ,ناهجو هيلع ليلدلاو
 .لطاب هنأ يف كش الو «هللا دنع الوبقم انيد نامبإلا نوكي ال نأ تح مالسإلا ريغ ناميإل ناك ولف «مالسإلا الإ سيل

 مالسإلا ريغ نامبإلا ناك ولف «(86:نارمع لآ) #هنم لبق ةي نلف انيِد مالُْسْأْلا ريغ غبي , ْنَمَوَوِم :ىلاعت هلوق :يناثلا

 نم هب لدتسا :"ليلكإلا" يف رسفملا لاقو ."ريبكلا" يف اذك .ىلاعت هللا دنع الوبقم انيد نامبإلا نوكي ال نأ بجول

 الإ الوسر ثعبأ مل :لاق ةيآلا يف كاحضلا نع متاح يبأ نبا جرحخأو «نافدارتم ناميإلاو مالسإلا نإ :لاق

 .ةمألا هذه نيدب اصاخ امسا سيل مالسإلا نإ :لاق نم هب لدتسيف «مالسإلاب

 دئسملا رصق ىلإ لصفلا ريمض ةدايزب ريشي "وه" :هلوق .مالسإلا وهو دهعلل نيدلا يف ماللا نأ ىلإ ريشي :يضرملا

 دهشو «وه الإ هلإ ال هنأ هللا دهش" :ريدقتلاو .وه الإ هلإ ال يأ :خلإ نم لدب (نيلامكلا ريسفت) .هيلإ دنسملا ىلع
 وهف «ناميإلاب رسف اذإ امأو «ةعيرشلا هب دارملا نأ نم هرسف ام ىلع ءانب يأ "لامتشا لدب" :هلوقو "خلإ نيدلا نأ

 (يحركلا) ."وه الإ هلإ ال هنأ" نم لك لدب



 نارمع لآ ةروس 0 ثلاثلا ءزجلا

 َض 1 ل ماستم. 4 0 7
 دحو نأب نيدلا يف ىراصنلاو دوهيلا ّسَتكْلا أوتوأ يذلا َفَلَتْخ اَمَو لامتشا لدب

 ّس

 قدور 1 عيرناكلا نهاكب ديحوتلاب ٌمِِعلآ ُمُهَءآ اج ام ٍدَعَب ْنِم الإ ضعب رفك و ضعب
- 

 ل ع ا ودو يا

 31 تا

 َنسيمَأْلاَو 5 دويل بكا أوتوا قدْ لكَ 0 ركذلاب هجولا

 اولوت يورو لالطلا نم 1 مَ ْأوُمَْلَسُأ َنِإَف اوملسأ يأ َرئَمَلْسأَ بنرعلا يكرشم
 بانك ال نيذلا

 مهلامعأب مهيزاجيف تو ٍداَبِعْلابٌريِصَبُهَنَآَو ةلاسرلل خيلبتلا 1 وَ اَمّنِإَف مالسإلا نع

 وتاكل ار قو و هللا ِتياَعب ل َنيِذَّلاَن .لاعقلاب رمألا لبق اذهو

 همام مة نم ةءث هن م م منو ةواقفقاو طْسِقْلاب بروم تريذأأ َتوُلئَقَيو قس رتب َنَيَلَ

 0 ودع سس يي إ-ِِإب ب ببببيسسسسلال

 .لكلا لدبف هنمض امب وأ «ناميإلاب مالسإلا رسف ولو «ةيئزحلاو ةيلكلا ريغ هل سبالم هنأ ال يأ :لامتشا لدب
 ثيح :ليق هنأك «"مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ" :هلوق نم أشن لاؤس نع باوج :حلإ فلتخا امو (نيلامكلا ريسفت)

 ثيلثتلاب ىراصنلا :خلإ رفكو (يواصلا ةيشاح) .باتكلا لهأ فالتحا امف نآلأ ىلإ مدآ نم ادحاو نيدلا ناك

 .غرفم ءانثتسالاو ؛؟"فلتخا" هيف لماعلاو .هلجأ نم لوعفم :ايغب (نيلامكلا ريسفت) .هللا نبا ريزع :مهلوقب دوهيلاو

 ."ءاقبلا يبأ ريسفت" يف امك لاحلا عضوم ف اردصم نوكي نأ زوجيو «هريغل ال يغبلل الإ اوفلتخلا امو :ريدقتلاو
 عفرلا طنم" لحم نأ ىلإ هب راشأ :خلإ انأ (كرادملا ريسفت) .هدحو هلل يلمجو يسفن تصلعأ دارملا وأ :هل تدقنا

 ماهفتسالا نأ نيعي :اوملسأ (لمجلا ةيشاح) .لوعفملاب لصفلا 00 كلذ زاجو ؛"تملسأ" يف ءاتلا ىلع افطع

 (نيلامكلا ريسفت) .اوهتنا يأ (91 :ةدئاملا) (َنوُهَتْنُم متن ل هفإ» :ىلاعت هلوق يف امك رمألا نيعمب انهه
 طرشلا لعف نإ :لاقي ام عفدنا اذهو ءلوصولاو دعسلا مهمل متو 0 اضرلا مه لصحو ءاوعفتنا :اودتها دقف

 ام «هبنم لوسر كنإف ءكورضي مل يأ :غالبلا كيلع ."اوملسأ دقف اوملسأ نإف" :لاق هنأك «هباوح عم دحتم

 (كرادملا ريسفت) .ىدهملا قيرط ىلع هبنتو ةلاسرلا غلبت نأ الإ كيلع

 وحن يف مهنع ضارعإلاو كاسمإلاب رمأ دن هللا لوسر نإف هب رمألا لبق تلزن ةيآلا هذه يأ :لاتقلاب رمألا لبق
 لدي "نولتقيو" :هلوق ءاقح نوكي ال ءايبنألا لتق نأل ؛ةدكؤم لاح :قح ريغب .مههلاتقب رمأ مث «ةيآ نيعبسو فين

 (ليلكإلاو كرادملا ريسفت) .لتقلا فوح عم فورعملاب رمألا زاوح ىلع



 نارمع لآ ةروس ”؟.أذ١ ثلاغلا ءزجلا

 ةئام مهاهنف ايبن نيعبرأو ةثالث اولتق مهنأ :يور «ءُدوهيلا مهو ساّنلآ رم لدعلاب

 ركذو م وم 22 ريلأ ساد مهملعأر هّرَشَبَف مهموي يف 0 عدا نم نوعبسو
 رار .طرشلاب هل اهمسا هبشل 0 تلد ا

 نم 5 نيعنام هو تيت يمه 9 0 مدعل امب دادتعا اف رسل
 لاح َنَوَعْدَي ةاروتلا بّتكلا نم انا توا لإ طع د لأ .باذعلا

 م لوبق نع (ج) َنوُضرْعُم مهو َمُهْنُم قيرق ة َْوَتَي مث كر ْرُهَتْيَب مُكَحَيِل هللا ب تك كل

 ؛اوبأف مجرلاب امهيلع مكحف لك يبلا ىلإ اومكاحتف نانثا مهنم نز «دوهيلا يف تلرن
 ريرح نبا هاور

 يأ أوُناَق مها ضارعأإلاو «يلوتلا َكِلَذ .اوبضغف امجرف .اهيف دج وف «ةاروتلاب ءيجف

 ب 11 ةداع زلم اعوو ا كار اًماّيأ هَل ُراَثلآ اَنَسَمَت نأ :مهوق ببسب
 7 ان كلذ مهلرق نم مهو توُرتفَي أوُناَك ا :هلوقب قلعتم مهيد ىف َمَهَرََعَو مهنع لوزت مث راس 7” سهو يع

 ةراعتسا مالكلا يف نأ ىلإ كلذب راشأ :مهملعأ (كرادملا ريسفت) .مويلا كلذ نم راهنلا رخآ يف نعي :مهموي

 عم. "”مهرشب" ةراشبلا نم قتشاو ؛هبشملل هب هبشملا مسا ريعتساو «ةراشبلاب باذعلاب مالعإلا هبش ثيح «ةيعبت

 (يواصلا ةيشاح) .لك يف ىرحأل لاح نم لاقتنالا عماجلاو ,باذعلاب مهملعأ
 ؟هئاقف اديز نإ :لاقي ال هنأ عم "نإ" ربخ يف ءافلا لحدأ مل :هريدقت ءردقم لاؤسل باوج اذه :خإ تلخدو

 ءطرشلا نعم نمضتم لوصوملا نعي ؛,"طرشلاب لوصوملا اهمسا هبشل "نإ" ربح يف ءافلا تلخدو" :هلوقب باجأف

 َنيِذَلا نم يأ لاح :نوعدي (رينملا جارسلا) .مهرشبف رفكي نم ئعم. 'مهرشبف نورفكي نيذلا" :ليق هنأكف
 .(١٠٠:نارمع لآ) «اوُثوأ

 نم نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه يف :مهنيب مكحيل (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةصقلا يف هركذ ام ليلدب ةاروتلا يأ :هللا باتك

 مهتداع موق مهأب رسفي دقو ؛لاح ةلمجلا نأ ىلإ ريشي :همكح لوبق (ليلكإلا) .هنباحإ مزل مكاحلا ىلإ همصخ اعد

 ؛مهنيد يف هنورتفي :نورتفي (نيلامكلا ريسفت) .رثكألا يأر ىلع لييذتو ءيرشخمزلا يأر ىلع ةضرتعم يهف ؛ضارعإلا
 (كرادملا ريسفتو نيلامكلا ريسفت) .ةريسي ةدم الإ انبونذب انبذعي الف ؛هؤابحأو هللا ءانبأ نحن :مهوق وه ءارتفالاو



 نارمع لآ ةروس ”".؟ ثلاثلا ءزجلا

 َتَيَِفَوَو ةمايقلا موي وه هيف كشالَبَيَر ال موي يف يأ َوَيِل ْمُهَسْعَمَْج اذإ مهلاح َفيكَف

 ْمهَو رشو ريخ نم تلمعَتَبَسَح ام ءازج مهريغو باتكلا لهأ نم س فت لك
 هتمأ لص دعو ال لزنو .ةئيس ةدايز وأ ةنسح صقنب 29 َروُمَلَظُي ال سائلا يأ

 داق نع رح نيا سَ

 3 ٍةْؤَت ِكلمْلا َكلَم 0” .تاهيه :نوقفانملا لاقف 0
 ودص 2

 0 يئس م لعن رشلاو يأ يأ ةقخنا در ديب هنم هعزنب آف نَم
 4 - * لع 8 5-8

 هزي هاو لل كل اه هدا لي لاق ور هلأ راع د ليلا ىف دت َراَهْتلآ ٌجيِلوتَو راهن :لآ ىف ليلأ لحدت جلوت . هل ر مسكس )ا سول

 سوؤر ىلع هللا مهحضفيف ءدوهيلا ةيار ةرفكلا تايار نم ةمايقلا م« عفرت ةيار لوأ نأ يور نفع

 «'مه" ريمض ركذ هنأ ىلإ ةراشإ هيف :سانلا يأ مهو ."نايبلا حور" يف امك .رانلا ىلإ مهب رمأي مث ا

 لاق «مورلاو سراف كلم هتمأ دعوو «ةكم دل يبنلا حتف امل يأ :خلإ امل لزنو .سفن لك نيعم رابتعاب هعمجو

 .رينملا جارسلا يف اذكه ؟مورلاو سراف كلم دمحم نيأ نم ,تاهيه تاهيه :نوقفانملا

 لالض نيب امل :خ! مهللا لق (كرادملا ريسفت) .كلذ نم عنمأو زعأ مه مورلاو سراف كلم دمحمل نيأ نم :تاهيه
 زعو :مهنم مهكلمو مهرايد عازتناو «لذلا مهل نأب ايندلا يف مهلآم ىلإ راشأ توملا دعب محلآم لاحو باتكلا لهأ

 (زيجولا ريسفتلا) .ةيآلا "كلملا كلام مهللا لق" :لاقف ؛مهيلإ لالضلا لهأ كلم لاقتناو «نيملسملا

 اموي توقلاب نوعناقلا يمأ نم ةنجلا كولم" :لتفع لاق «ةعانقلا كلم وأ «ةيفاعلا كلم كلملاب دارملا :ليقو :كلملا

 وأ نوككملاب ءانغتسالاب وأ «ةفرعملاب زعت نينوكلا نع مب ءانغتسالا يلبشلا نعو ."ليللا مايق كلم وأ ءامويف

 ةاعارمل ؛رخآلا نع نيدضلا دحأ ركذب ىفتكا هنأ ىلإ ريشي :رشلاو (كرادملا ريسفت) .اهدادضأب لذتو «ةعانقلاب

 «تاذلاب يضقم هنأل وأ ريح امهو ةوبنلاو كلملا يف ءالكلا نأل وأ يف بغرملا هنأل :ليقو «باطخلا يف بدألا

 .ايلك اريخ نمضتي مل ام يئزج رش دجوي ال ذإ ؛ضرعلاب يضقم رشلاو

 «تيقاوملاو ةئيلا ملع يف لصأ :خلإ ججوتو (نيلامكلا ريسفت) .كرادقإب الإ هريغ دحأ ءيش ىلع ردقي الو :ريدق
 ؛«"فيصلا نم ءاتشلا ذحأيو ءاتشلا نم فيصلا ذخأي" :لاق ةيآلا يف هو دوعسم نبا نع متاح يبأ نبا ج رخأ

 "راهنلا يف هلعجيو ليللا نم صقني امو «ليللا يف هلعجي راهنلا نم صقني ام" :لاق فض سابع نبا نع جرخأو
 - حلويو «تاعاس عست راهنلاو .ةعاس رشع سمح ليللا نوكي ىح راهنلا يف ليللا جوي :لاق يدسلا نعو



 نارمع لآ ةروس مى ثلافلا ءرجلا

 رياعلاو ةاسنإلا ىتحلا تري ّىَحْلأ ُجِرَخَتَو رخآلا نم صقن امي امهنم لك ديزيف
 ريق اضل قم فررو هلا ةضيبلاو ةفطنلاك َتْ'َمل َتَيَمْلآ ُجِرْخْتو ةضيبلاو ةفطنلا نم

 ..نوُد نِم مهفولاوي هآَيِلْوأ َنِرِفَكْلآ َنوُتمْؤُمْل ِذِخَكَي ال .اعساو اقزر يأ 2) ٍباَسِح

 يف نسحلا نع رذنملا نبا جرخأو «تاعاس عست ليللاو ء,تاعاس رشع سمخ راهنلا نوكي ح ليللا يف راهنلا <

 لاطف «ليللا تاعاس نم راهنلا ذخأ راهنلا يف ليللا جلوأ اذإف ءكلذك راهنلا و ,ةعاس ةرشع نثا ليللا :لاق ةيآلا

 (ليلكإلا) .ةليللا رصقو راهنلا
 .اذكه سكعلابو ءتاعاس عست ليللاو «ةعاس ةرشع سمح راهنلا ريصي ىح :خإ لك ديزيف

 ةضيبلا ركذ نأ ىلإ فاكلا ةدايزب رسفملا ريشيو ,"حيحصلا" يف امك دهاحجم هرسف اذك :وئاطلاو ناسنإلاك

 نم عرزلاو ؛عرزلا نم ةبحلا جرخي :"نايبلا عماج" يف امك "ريثك نبا ريسفت" فو «لاثملا ليبس ىلع ةفطنلاو

 يبأ نبا هحرحأ امث ريخألاو «نموؤملا نم رفاكلاو «رفاكلا نم نمؤملاو «ةلخنلا نم ةاونلاو «ةاونلا نم ةلخخنلاو «ةبحلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ه# رمع نع متاح
 كلف نع ردك نم ] ىلغ لاي ؛هللا دنع امولعم ناك نإو هرادقمو هددع قلخلا فرعي ال يأ :باسح ريغب

 كلملا عزني نأ ىلع رداق وهف «هدابع نم ءاش نم باسح ريغب قزري نأ ردق مث ,ماهفألل ةريحما ةميظعلا لاعفألا

 «يديب مهيصاونو كولملا بولق «كولملا كلم هللا انأ :بتكلا ضعب يفو .مهزعيو برعلا ديؤيو مهلذيو «مجعلا نم

 «كولملا بسب اولغتشت الف «ةبوقع مهيلع مهتلعح ينوصع دابعلا نإو «ةمحر مهيلع مهتلعج ينوعاطأ دابعلا نإف

 (كرادملا ريسفت) .مكيلع ىلوي اونوكت امك :قع هلوق ئعم وهو ؛مكيلع مهفطعأف «يلإ اوبوت نكلو
 مهيلاويو «هلهأ بحيو ءرفكلا يفخي اقفانم ناك ءلولس نب يبأ نب هللا دبع يف تلزن :ليق :نونمؤملا ذختي ال

 اوناك امنإو .هباحصأو هللل لوسرب ءادعألا رفظ نوبحي اوناكو (ةئثام ثالث ةلصنخلا هذه ىلع هتبحصب ناكو ءانطاب

 الإ رافكلا ةالاوم ميرحت هيفو ءرفكلا لهأ ةالاوم مدع ناميإلا ةمالع نم نإ :ةيآلا نئيعمف ءطقف مالسإلا نورهظي

 ريغو سلاجنلا يف ريقوتلاو ةينكلاب ءاعدلاو ميظعتلاو مالسلا ةالاوملا يف لحخديو «كلذ وحنو مهنم فوخك «ةرورضلل

 ىلع هب لدتسيف ءاعيمج سفنلاو لاملا يف امهنيب ةالاوملا عطق ىلع ليلد ةالاوملا يفن يفو :يسارهلاايكلا لاق .كلذ

 لا) اق مِهنِم اوَقَت نأ الإ :هلوقب حابر يبأ نب ءاطع لدتساو .جيورتلا ةيالوو لقعلا لمحتو ثدراوتلا عنم

 (ليلكإلا) .متاح يبأ نبا هحرخأ .هركملا قالط عوقو مدع ىلع (8/١:نارمع

 دوهيلا نولوتي اوناك ءهباحصأو يبأ نب هللا دبع نيقفانملا ف تلزن :فّ# سابع نبا نع :ءايلوأ نيرفاكلا

 يف اذك «ةيآلا هذه هللا لزنأف دي هللا لوسر ىلع رفظلا مه نوكي نأ نوحريو «رابخألاب مهنوتأيو «نيكرشملاو

 «ةرشاعملاو ةقداصملا بابسأ نم اهوحنو راوج وأ ةيلهاج ةقادص وأ ةبارقل مهتالاوم نع نونمؤملا اوفو ."بيطخلا"

 : ."نايبلا حور" نم «ىلاعت هلل الإ مهضغب الو مهبح نوكي ال ىح



 نارمع لآ ةروس "هع ثلاثلا ءرجلا

 نود ناسللاب 0 ميو قفا * اوفاخت يأ 0 ردصم َةلَقُر : 5 ا و

 روب م يالا ف ين: ةدلب يف وه نم يف يرحجيو مالسإلا ةزع لبق اذهو «بلقلا

 اذهو «هلحأل هالوتي و ؛هرفكب ايضار نوكي نأ :اهدحأ ءهجوأ ةثالث لمتحي رفاكلل ايلاوم نمؤملا نوك نأ ملعاو <

 رفك رفكلاب ءاضرلاو ءرفك رفكلا بيوصتو «نيدلا كلذ يف هل ابوصم ناك كلذ لعف نم لك نأل ؛هنم عونمم
 عونمم ريغ كلذو ءرهاظلا بسحب ايندلا يف ةليمحلا ةرشاعملا :اهيناثو .ةفصلا هذهي هنوك عم انمؤم ىقبي نأ ليحتسيف

 ؛ةنوعملاو مهيلإ نوكرلا نيعم. رافكلا ةالاوم نأ وه «نيلوألا نيمسقلا نيب طسوتملاك وهو :ثلاثلا مسقلاو «هنم

 يهنم هنأ الإ رفكلا بحوي ال اذهف «لطاب هنيد نآ ةاقتعا ةعبديغا بني را ؛ةبارقلا ببسب امإ ؛ةرصنلاو ةرهاظملاو

 دده مرج الف :مالسإلا نع هجرخي كلذو «هنيدب اضرلاو «هتقيرط ناسحتسا ىلإ هرحت دق ئيعملا اذهب ةالاوملا نأل ؛هنع

 ."ريبكلا" يف اذك .(6/١:نارمع لآ) عِش يف ِهَّللا َّنِم سلف َكِلَذ ْلَعفَي ْنَمَوإِ» :لاقف «هيف ىلاعت هللا

 وه يأ مهنم هنإف ءايلوأ مهذختي نم يأ مهنم هنإف مكنم مهلوتي نم :ةيآلا هذه تحت "نايبلا حور" ريسفت فو
 نإو مهل ةالاوملا ةروص راهظإ نع نينمؤملل ديدش رحز هيفو :دوعسلا وبأ ىلوملا لاق .رانلا يف مهعمو ؛مهنيد ىلع
 نم هنإف مكنم مهالاو نم :ةروكذملا ةعركلا ةيآلا هذه تحت "يواضيبلا" يف لاق .ةقيقحلا يف ةالاوم نكت مل

 تحت "ريبكلا ريسفت" يف اضيأو .امهاران ىءارتت الو :323ع لاق امك «مهتبناحم بوحو يف ديدشتلا اذهو ؛مهتلمج

 هتبناحجم بوجو يف ديدشتو هللا نم ظيلغت اذهو «مهلثم هنأك ديري :نع سابع نبا لاق ةروكذملا ةيآلا هذه

 ةافاصم مهورشاعت الو اوقداصت ال :ئيعمب ايلو مهنم ادحأ اوذحتت ال :"نايبلا حور" يف اضيأو .نيدلا يف فلاحملا

 .يهنلا هب قلعتي ال هسفن يف عنتم رمأ هنإف «ةقيقح مكل ءايلوأ مهولعجت ال نعم. ال ,مقرشاعمو بابحألا
 ىفي ال نكل «زارتحالا نم دب الف ؛ارفك دارفألا رثكأ يف نوكتو «عنملا دشأ عونمم رافكلا عم ةالاوملا نأ :لصاحلاف

 .لاوحألا بلغأو ديدهتللف ليصفت الب اقلطم رفكلاب لاسر ضعب يف يلوق امأو .هببس نيعتي مل ام اقلطم رفكلاب
 (كرادملا ريسفت) .مهيلع مهولاوت الف نيرفاكلا ةالاوم نع ةحودنم نينموملا ةالاوم يف مكل نأ نيعي :نينمؤملا ريغ يأ

 .ءيش يف هللا ةيالو نم سيلف يأ [(كرادملا ريسفت) .نايفانتم هودع ةالاومو يلولا ةالاوم نأل] :لإ نم سيلف

 ءايشألا نم ءيشل ايلو رفاكلا نمؤملا ذختي ال يأ هل لوعفملا نم غرفم ءانشتسالا :خلإ اوقتت نأ الإ (نايبلا حور)
 ذئنيحف «كلامو كسفن ىلع هفاختف ناطلس كيلع رفاكلل نوكي ال نأ يأ :"كرادملا" يف لاقو ءارهاظ ةاقتل الإ

 .ةاداعملا ناطبإو «ةالاوملا راهظإ كل زوحي

 .نيهحجولا دحأ وهو «قلطم لوعفم هنأ ىلع يأ ةيردصملا ىلع بوصنم "ةاقت" نأ ىلإ كلذب راشأ :ةفاخم اوفاخت يأ

 .روكذملا ءانثتسالا يأ "يرجيو" :هلوقو روكذملا ءانثتسالا يأ :اذهو
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 ىِِإَو مهومتيلاو نإ مكيلع بضغي نأ رُهَسْفَ هَل هللا مكفوخي م ُمُكرَدَحُيَو اهيف ايوق سيل

 م مكبولق مك روُدَص ىفاَمأ أوفحت نإ مهل ّلَق .مكيزاجيف عجرملا 2 ٌريِصَمْلا ِهَّللآ

 5 ضرألا ىف امَو ِتاويَّمَّسلآ ىف ام ْمَلَعَي وهَو هللا ةعلتي هورهظت ُهوُدَبَت وأ مهالاوم
 ديعو غلبأ وهو هيلع فخي ملو

 0 0 .مهالاو ْنُم بيذعت هنمو (2)ٌريِدَف ءىْن لك َْع
 واولا نودب و

 2# و و زئطا و دع هه

 دما هيف اين ناول دو ا أدنبم وس نم تع امو رغم ْتلِعَع ا

 ءوس نم تلمع
007 

 هللاَو ديكأتلل 0 تكلا يسرني اهيلإ لصي الف «دعبلا ةياه 5 ةياغ 1

 اي محلَلُق هيلإ انوبّرقيل هلل ًابح الإ مانصألا دبعن ام :اولاق ام لزنو 2 دبلوم
 ا 37 ديدسا ناعو ١1 ريم و سس و وا هس سوهو ص ل م2 و

 سيل وأ ءاهيف ايوق وه سيل يأ «مالسإلا ىلإ وأ ؛"نم" ىلإ دوعي اهيف نكتسم ريمض "سيل" مسا :اهيف ايوق سيل
 لدبب هريدقتل حراشلا راشأ امك .هسفن بضغ يأ فاضم فذح ىلع :هسفن (لمجلا ةيشاح) .اهيف ايوق مالسإلا

 مالكلا اذه نأ ىلإ ةراشإ :خلإ ملعي وهو (لمجلا ةيشاح) ."هسفن" نم لامتشا لدب بضغي نأ :هلوقف «لامتشالا

 هيلع ىفخي الف ءضرألا يف امو تاوامسلا يف ام ملعي يذلا وه يأ طرشلا باوج ىلع فوطعم. سيلو «فنأتسم

 (كرادملا ريسفت) ."دوت"ب بوصنم ليقو ةردقم "ركذا"ب بوصنم فرظلا نأ ديري :ركذاو .مكنلعو مكرس

 (نايبلا حور) .ةعساو ةفاسم يأ :اديعب ادمأ (رينملا جارسلا) .ءوسلا نيب يأ "هنيب" :هلوقو سفنلا نيب يأ :اهنيب نأ ول

 اهوزن ببس :ليقو :خلإ اولاق امل لزنو (يواضيبلا ريسفت) .ريكذتلاو ديكأتلل هررك «ةسدقملا هتاذ نم يأ :هسفن
 همأو ىسيع اندبع ام :نارحب ىراصن لوق :ليقو .(8١:ةدئاملا) 4ةُواَّبِحَأَو هللا ءاَنْبَأ حن :ىراصنلاو دوهيلا لوق

 ماعنلا ضيب مانصألا ىلع نوقلعي رافكلا دحوف «ةبعكلا لخد دي يبلا نأ ءاهوزن ببس :ليقو هلل ةبحم الإ
 ."ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام" :اولاقف «"افوعدت ىلا ميهاربإ ةلم هذه ام" :محل لاقف ءافوفرحزيو

 «كلذ ريغ ىلع هتعاط راثيإب هلل دبعلا ةبحم [(ليلكإلا) دك يبلا هب ءاج ام عابتا نامبإلا بعش نم] :هللا نوبحت
 دارأف هللا نوبحي م دك هللا لوسر دهع ىلع ماوقأ معز :نيسحلا نيكو ةلعف ديمو نع كوي لأ لعلل للا :ةيعو

 .هبذكي هللا باتكو ءباذك وهف دلك هلوسر ةنس فلاخو هتبحم ىعدا نمف ؛لمع نم اقيدصت مهلوقل لعجي نأ
 ارقي ام ىلع اهلمحي ثيحب هيف هتكردأ لامكل ءيشلا ىلإ سفنلا ليم ةبحملا نأ ملعاو :هللا مكببحي (كرادملا ريسفت)

 ."مكبيثي ئيعم"' :لاقف «ةراعتسالا قيرط ىلع ةبحما حراشلا ربع ىلاعت هبانج يف اليحتسم اذه ناك املو «هيلإ
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 هلا انفيطأ مهل ّلَق .هب (2ي) ميِحَر كلذ لبق هنم فلس ام يئعبتا نمل ٌروُفَع هَ

 تضم ال هللا نإ عاملا نع ارضرفا ل رد نإ ليما نسر عزنا طم ك1

 هللا َنِإ .مهبقاعي هنأ ئيعم. مهبحي ال يأ ءرمضملا ماقم رهاظلا ةماقإ هيف (2) َنيِرِفكلا
 سمج ع لحم

 (© َنيِمَسَعْلا ىلع امينا ٍينعمب نارمِع َلاََو َميِهرَبِإ َلاََو اَحوُنَو َمَداَء راتخا ىفطصا

 ركذا 2 جنط عيه مهنم ضب دلو ني اُّضَحَب ٌهَيَرُذ .مهلسن نم ءايبنألا لعجب
 اههدال 7-0 و فاننا و يليعامتا

 لمحلاب تسحأو هللا تعدف دلولل تقاتشاو «تّنسأ امل "ةّنح" َنرَمِع ُتأَرَمآٍت َلاَق ْذِ

 ىلع نحنو «بوقعيو قاحسإو ميهاربإ ءانبأ نم نحن :دوهيلا تلاق :امُّجذ سابع نبا لاق :خلإ ىفطصا هللا نإ
 !دوهيلا رشعم اي متنأو «ةلاسرلاو ةوبنلاو مالسإلاب ءالؤه ىفطصا هللا نإ ئعملاو «ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف «مهنيد

 .بسحت الف ةنحلا يف هتماقإ ةدم امأو «ةنس نيتسو ةئام عست ضرألا يف مدآ شاعو .مهنيد ريغ ىلع

 ميرم وبأ وأ 3ع بوقعي نب دال نب ثهاف نب رهصي نب نارمع نب 3ع ىسوم وبأ وه نارمعو :نارمع لآو
 (نيلامكلا ريسفت) .ةنس ةئام نامثو فلأ نينارمعلا نيبو .اككقع بوقعي نب اذوهي لسن نم ناثام نب نارمع ةنبا

 ."نارمعو ميهاربإو" :لاق هنأكف ,ةمحقم اهنأ وأ ,"اذك سفن" :ئعمب "اذك لآ" ظفل نأ عي :امهسفنأ ىنعع

 ءافطصالل حلصي نم ملعي :ميلع عيع* (كرادملا ريسفت) .نارمع لآو ميهاربإ لآ نم لدب 211210

 (كرادملا ريسفت) .اهتنبو نارمع ةأرما لوقل ميلع عيمس وأ
 تناكف «نيتخأ اجوزت نارمعو ايركز نأ يهو ءاهتصقو املوق تقو مهل ركذا يأ هتيفيك نايبو :خلإ تلاق ذإ

 ,ميرم مأ يهو نارمع دنع عاشأ تحأ اذوقاف تنب ةنح تناكو ءايركز دنع ىيي مأ يهو اذوقاف تنب عاشأ

 يه امنيبف ؛ناكم.هللا نم مهو نيحلاص تيب لهأ اوناكو ء«تربكو تسيأ تح دلولا ةسخن نع كسمأ دق ناكو

 ءادلو اهل بهي نأ هللا تعدف ءدلولل كلذ ببسب اهسفن تكرحتف «هخرف معطي ارئاط ترصبأ اذإ ةرجش لظ يف

 تلمح املف ,همدخو هتندس نم نوكيل ؛سدقملا تيب ىلع هب قدصتأ نادلو ئتقزر نأ ىلع كل مهللا" :تلاقو

 حلصي الف «ىثنأ ناك نإ تيأرأ ءتعنص ام كحيو :نارمع اهجوز لاقف .وه ام ملعت ملو ءاهنطب يف ام تررح

 (نزاخلا ريسفت) .امهنع ىكح ام رخآ ىلإ كلذ لحأ نم ديدش مه يف اعقوف ,ءكلذل

 دلت مل ارقاع تناك اهأ يور :دلولل تقاتشاو .يناربع مسا اذوقاف تنب ةددشملا نونلاو ةلمهملا ءاحلا حتفب :ةنح

 يف اذك «هتنمثو «دلولل اهسفن تكرحتف «هل احرف معطي رئاطب ترصب ةرجش لظ يف يه انيبف ءتزجع نأ ىلإ

 .ةدم ةروكذملا ءاعدلا تقو دعب يأ :لمحلاب تسحأو ."دوعسلا نأ



 نارمع لآ ةروس ”. ثلاثلا ءزجلا

 ايندلا لغاوش نم اصلاح اقيتع اًرّرَحُم ىنَطَب ىف ام كلل لعحأ نأ ُتَرَّذَن نإ َبَر اي

 كلهو «تاينلاب © ُميلَعْلا ءاعدلل عيِمّسلآتنَأَكَنِإ نت م ٌلَكقَتف سدقملا كلك ةمدخخ

 تام

 م ذإ اهذلع نوكيا نأ وجرت كفاكو ةيزاخ اتدلو اَتَعَصَو اّمَلَف .لماح يهو نارمع

 اَمب ملاع ىاذلعأ داو وأ اكسو نا[ را راما ناملغلا الإ ررحي نكي

 يذلا ُمكذلا َسِيَلَو ءاتلا مضب :ةءارق يفو 5 1 نم صارتعا 4 ةلمج ٌتَْعَضَو

 كرير اصاب حلا ةمدخلل دصقي هنأل ؛َتْبِهُو با فالق هياط

 َّنِم اهدالوأ اَهَتّيَرْدَو كلب اَهُدبِع َقِإَو ميم اهئيَمَس ٍنِإَو هوحنو ضيا نم اهيرتعي امو

 ناطيشلا هسم الإ دلوي دولوم نم ام" :ثيدحلا يفو .دورطلا و رجلا نطيل

 لبق يأ اَهُيَر اَهَليَقَتَف .ناخيشلا هاور ."اهنباو ميرم الإ اخراص لهتسيف دلوي نيح

 مويلا يف تبنت تناكف نسح قّلحب اهأشنأ اًمَسَح اَناََت اَهَتبنَأَوٍنَسَح لوب اهمأ نم ميرم

 (كرادملا ريسفت) .ةمسنلا وأ سفنلا وأ ةلبحلا ليوأت ىلع ثنأ امنإو "نيطب يف ام"ل ريمضلا :اهتعضو

 ,ةدباعلا مهتغلب يهو :ميرم اهتيمس (يواضيبلا ريسفتلا) .اههأشب اهل اليهحتو اهعوضومل اميظعت :ضارتعا ةلنج
 .كلذك وهو ءايبنألا يح هرهاظو .هبنج يف هسخن يأ :ناطيشلا هسم الإ (دوعسلا يبأ ريسفت) .برلل ةمداخلاو

 هئاوغإ و هتسوسو نم نوموصعم مهنأب :بيحأ .مهيلع هل ليبس الف ؛ناطيشلا نم نوموصعم ءايبنألا نإ :تلق نإ
 تناك ميرم ةوعد نأ ةيآلا عوضوم نإ :تلق نإ هنم مهتمصع يف حدقي ال كلذ نإف ,مهماسحأ يف هسخن نم ال

 ةيآلا نيب ةقباطم لصحت ملف ءطقف اهدلو تعفن امنإو ءناطيشلا سخن نم ميرم عفتنت ملف ءاهتيمستو اهعضو دعب
 هللا دارأ ام تقباط اتوعدف «ةنح عدت مل نإو اعقاو ناك ناطيشلا سخن نم امهظفح نإ :لاقي نأ الإ ءثيدحلاو

 هنأ الإ ءاضيأ امهسخن ناطيشلا نأ درو دقو «ةيآلل اريسفت ثيدحلاب تأي ال نأ رسفملل بسانملاف كلذ عمو ءامب

 (يواصلا ةيشاح)إ .اشغلا فداص

 نم اهصلخو سدقملا تيبل ةمداح اب يضر :اهلبقتف .خارصلا وهو توصلا عفر :لالهتسالا :اخراص لهتسيف

 فوذحملا ردصملا ىلع ابوصنم نوكيو ءالوبق يأ ةدئاز ءابلا نأ لمتحي "لوبقب" :هلوق .ءاسنلاو لافطألا سند

 وأ روجولا ك ءيشلا هب لبقي امل مسا لوبقلاب دارملاو «ةيلصأ اهنأ لمتحيو ءاليبقتو البقت :ليقل الإو «دئاوزلا

 (يواصلا ةيشاحإ .طوعسلا



 نارمع لآ ةروس "م ثلاثلا ءزجلا

 مكنود :تلاقف سدفقملا تيب ةندس رابحألا ا اهب تتأو ماعلا ْق دولوملا تيشاافكأ
 ةفرعملاو لمعلا يف

 نأ ؛امب قحأ انأ :53#ع ايركز لاقف ,مهمامإ تنب اهنأل ؛اهيف اوسفانتف ةريذنلا هذه

 «ندرألا رف ىلإ نورشعو ةعست مهو اوقلطناف «عرتقن ىح ءال :اولاقف .يدنع اهتلاخ

 ملق تبثف . امي ىلوأ وهف دعصو ءاملا يف هملق تبث نم نأ ىلع مهمالقأ اوقلأو

 ءاملا هحو ىلع يأ
 اهيتأي ناكو «هريغ اهيلإ دعصي ال ملسب دجسملا يف ةفرغ امل ئبو ءاهذحأف ,8ة!ءايركز

 يف فيصلا ةهكافو فيصلا يف ءاتشلا ةهكاف اهدنع دجيف ا اكرشو اهلكأب

 "ايركز" بصنو ديدشتلاب ةءارق يفو ؛هيلإ اهمض اًيرْكَر اهل و :ىلاعت لاق امك ءاتشلا

 55 . ,ةفرغلا باَرَحِمْل يركز اَهيَلَع َلَحَد املك "هللا" 0 ردي ادودمت

 نايتإ نع عقاولا يف رحؤم :"انسح اتابن اهتبنأو" :هلوق امأو ."امبر اهلبقتف" :اهوق ىلع فوطعم :اهمأ امب تتأو

 .رابحألا نم لدب مداخلا نعم, نداس عمج اكرحم :ةندس (لمجلا ةيشاح) .اهتيبرت ةدم يف اهلاحل نايب هنإف امب اهمأ

 هنوك هجو اذهف ,مهكولمو ليئارسإ يب سوؤر ناثام ونب ناكو «ناثام نب نارمع وهو :مهمامإ (كرادملا ريسفت)
 .اذوقاف تنب عاشأ يهو :اهتلاخ (لمحلا ةيشاح) .سيئرلا :مامإلاب دارملاف ءايبن نكي مل نإو ؛مهمامإ

 مالقألا :ليقو «باشنلا ماهس وه :ليق [(كرادملا ريسفت) .هيف اه يحولا نوبتكي اوناك ٍيلا] :خلإ مهمالقأ اوقلأو

 ءاملا عم يرجلا نع فقو يأ "ءاملا يف هملق تبث نم نأ ىلع" :هلوقو «ساحن نم تناكو ءةاروتلا اهب نوبتكي يلا
 افقاو يأ ادعاص رمتسا لب «ءاملا يف صغي مل يأ "دعصو" :هلوقو «باشنلا ماهس تناك اهنأب لوقلا ىلع اذهو

 ناكل "دعص وأ" :حراشلا لاق ولف «ساحن نم تناك اهنأب لوقلا ىلع اذهو «هيف صوغ ريغ نم ءاملا هجو 7

 (لمجلا ةيشاح) .مالقألا يف فالخلا ىلع اعزوم مالكلا نوكيل ؛حضوأ

 ءاملا يرج فالخ ىلع ايركز ملق عفتري ناك ةرم لك يف ,تارم ثالث مهمالقأ اوقلأ مهنأ :ةصقلا يفو :ايركز ملق

 (نيلامكلا ريسفت) .دجسملا يف ةفرغ اه ئب و ءايركز اهذحأف «لفسأ ىلإ ءاملا يرج عم مهمالقأ ترجو «هالعأ ىلإ

 ةعبس اهيلع قلغ جرح اذإ ناكو «هريغ اهيلإ دعصي ال ةاقرع يأ "ملسب" :هلوق «ةيلعلا :مضلاب ةفرغلا :ةفرغ
 أرق نمو ءبصنلا رهظأ دملاب أرق نمف :ادودمم (نيلامكلا ريسفت) .سنأ نب عيبرلا نع ريرج نبا هاور .باوبأ
 «بيراحم ىمست مهدجاسم تناكو ."دجسملا" :ليقو :ةفرغلا (نيلامكلا ريسفت) .بصنلا لحم يف ناك رصقلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .هيف مهسفانتو هيلع سانلا براحتل ؛هب يمح" ءدجسملا نم مامإلا ماقم وه :ليقو



 نارمع لآ ةروس "8 ثلاغلا ءزجلا

 يضوصلا» اًذَه كل نيأ نم نأ ُمْرَمي لاق اقزر اًهَدنِع َدَحَو سلاجملا فرشأ يهو 7 2 4 41 00 رد رس رس ٠ ُت
 ديع

 اقزر 629 باَسِح ريم ُءَشَي نم ُقْررَيهَللاَّنإ ةنحلا نم هب ئيتأي ِهّللآ دبع َنِمّوه ةريغص

 نايتإلا ىلع رداقلا نأ ملعو ؛كلذ ايركز ىأر املا يأ كلِلاَتَ .ةعبت الب اعساو

 اوضرقنا هتيب لهأ ناكو ءربكلا ىلع دلولاب داينالا ىلع ررذاك يسرع قم يغلب

 كَلنُدل نم ىِبْبَه بر َلاَق ليللا فوج ةالصلل بارحملا لد ال را
 دي

 ل رب

 2 وها

26 

2 

 و دو ب و 0 كفن 15 احلاص م هَبيَط هير كدنع نم

 يا ةنئاك ةملَكَب اقَّدَصُت كيب 00 يهنأ لوقلا ريدقتب

 ْ ينشولا جوبا 217110111101096 قلخ هنأل ؛"ةملك" سو هللا ور هنأ
 (يواصلا ةيشاح) .هدوجو هلضف ضحم نم وه لب ؛هيلع دابعلا قحل قزرلا هؤاطعإ سيلف هيلع قح يأ :ةعبت الب
 "انه" راعتسي دقف «تقولا كلذ يف وأ «بارحملا يف ميرم دنع دعاق وه ثيح «ناكملا كلذ يف يأ :كل انه

 لثم دلو عاشأ نم هل نوكي نأ بغر اهتلزنمو هللا ىلع اهتمارك يف مترم لاح ىأر امل .نامزلل "مك"و "ثيح"و
 يف ةهكافلا ىأر امل :ليقو ءكلذك اهمأ ناك دقف ازوجع ارقاع تناك نإو «هللا ىلع ةماركلا يف ةنح اهتخأ دلو

 (نيلامكلا ريسفت) .رقاعلا ةدالو زاوج ىلع هبتنا اهتقو ريغ
 عم هللا امي باجأف ءاهنس ربكو اهسأي عم دلوب اهقزري نأ هللا تعد ثيح ةنح ةصق نم مدقت ام يأ :خلإ ىأر امل

 ءاميظع اماركإ اهمركأو «ةنخلا نم اهقزر اهيتأي راصو ءروكذلا نم لضفأ اهلعجو «ميرم اهاطعأو ةيبن نكت مل اموك
 ايركز براقأ ناكو يأ :خلإ هتيب لهأ ناكو (يواصلا ةيشاح) .دلولا بلط ىلع هل اثعاب بيجعلا رمألا كلذ ناكف

 ادلو يأ :رسفملا لاق اذلف ءعمجلاو درفملا ىلع قلطت ةيرذلا :ةيرذ .تام يأ "نالف ضرق" .اوعطقناو اوتام التف

 ."خلإ كرشيي هللا نإ" :هل نيلئاق ةكئالملا نوك لاح يأ :لوقلا ريدقتب (يواصلا ةيشاح) .احلاص

 نوكسو هلوأ حتفب وهو يأ "اففخمو" :هلوقو «لقثملا هثلاث رسكو هيناث حتفو هلوأ مضب ذئنيح لعفلاو يأ :القثم
 نم لوأ ىيي ناكو ءرهشأ ةتس ىسيع نم انس ربكأ ناك ىحي نأ ام#سابع نبا نع :اقدصم .هثلاث مضو هينا

 ترعشأ !ميرم اي :تلاق ميرم تحأ نأ :دوعسم نبا نع هريسفت يف يدسلا ىور .هللا ملك هنأب قدصو هب نمآ

 (نيلامكلا ريسفت) .كنطبل دجست ئطب يف ام ىرأ ينإف :تلاق «ىلبح انأف :تلاق «ىلبح ينأ



 نارمع لآ ةروس ١" ثلاثلا ءرجلا

 يور 53 َنيِجِلّصلا نم اًيَتَو ءاسنلا نع اعونم اًروُصَحَو اعوبتم اديس و "نك" ةملكب

 231038 دلو , مغ لؤي يا ا مهي و ةيطخ لس م هلأ

 7 ةيئاف :ةححسن فو

 هراهظإلو ؛ءيش هنع هزجعي و ير امالغ هللا قل نم كلل ذك

 7 .هب رشبملا ةعرس ىلإ هسفن ثقات املو ءاج باجيل لاؤسلا همغأ ةميظعلا ةردقلا هذه
 دع 1 57

 أ سائلا َمِلَكَت الأ هيلع َكُْئَياَء َلاَق ينأرما لمح ىلع ةمالع يأ َةَياَء ] لَعَجأ بَ

 0 ةراشإ اَرَمَر الإ اهيلايلب يأ ِماّيأ َدََلَت ىلاعت هللا ركذ فالخب مهمالك نم عنتقت

 هللا اهاق ىلا ةملكلا هنأل :ليقو "ءاشي ام قلخي هللا كلذك" :يهو هللا اهل اهلاق يلا ةملكلا نأل :ليقو :نك ةملك

 يذلا سيئرلا وهو ءدوسي داس نم ليعف ديسلا :اعوبتم (يواصلا ةيشاح) .اهبيج يف خفنلاب هرمأ ثيح ليربجل
 ةداعلا ثيح نم ماظعتسالاو داعبتسالا اذه :خلإ نوكي ئبأ .هسفنل عنملا ريثك يأ :اعونم (نيلامكلا ريسفت) .عبتي

 رقعلا نم قتشم «ةأرما وأ ناك الحر هل دلوي ال نم رقاعلاو :رقاع (كرادملا ريسفت) .كشلا ثيح نم ال ةردقلاو

 قلخ نم هل نايب ؛"ءاشي ام لعفي هللا" :هلوقو ء«فوذحم أدتبم ربخ هنأ ديري :رمألا .لسنلا هعطقل عنا وهو

 :هلوقو ,"خلإ يل نوكي ىأ" :هلوق وهو لاؤسلا :همهلأ (نيلامكلا ريسفت) .نيريبك امكنوك عم امكنم مالغ
 (لمجلا ةيشاح) .اهراهظإب يأ "اهب باجيل"
 ام قلخي" :مرم ةصق يفو "ءاشي ام لعفي هللا" :ايركز ةصق ف هلوق يف ةمكحلا ام :تلق نإ «ماهلإلل ةلع :باجيل

 لردع ةمأ نوك عنب بنا هلا وكي ل ىو نق نوعا وم لطعا نسعو ةفاعلا فرن نأ ةمكدلا :كلقأواءاكي
 ع راع وو اتلإ وبا يذلا نال يا حاحا و ريق لطحن علام كانه ناك نإو نادوجوم هاوبأف ىحي امأو

 لا» :ميرم ةروس يف امك ءيوس حيحص تنأو هنع يهنلاب عنتمت يأ :عنتمت .تقاتشا يأ :تقات .لعفلا نود
 مالك رهاظو .يوغبلا خيشلا هلاق اذك «مالكلا نع هناسل سبح هنأ ال (١٠:ميرم) كيوَس ٍلاَيَل َتالَّث َسّنلا ْمَّلكُ
 (نيلامكلا ريسفت) .سانلا نم ملكتلا ىلع ردقي ال هنأ يضاقلا

 هللا ركذ لعجي ءاهيلايلو مايأ ةثالث دارملا غولبل ةضايرلا عم ةلخلا نأ :ةيفوصلا رباكأ ضعب راتحا كلذ نمو :اهيلايلب

 ةرهابلا تايآلا نم يهو «سانلا ميلكت نع كزجع مايأ يف :خإ كبر ركذاو .اهيف ملكتي الو هراثدو هراعش اهيف

 بلط امل هنأك «هريغل هناسل لغشي ال هللا ركذل ةدملا صلخيل ؛سانلا مالك نع هناسل سبح امنإو «ةرهاظلا ةلدألاو

 .لاؤسلا نم اعزتنم ناك ام باوحلا نسحأو «ركشلا نع الإ كناسل سبحت نأ كتيآ :هل ليق ءركشلا لحأ نم ةيآلا



 نارمع لآ ةروس "1 ثلاثلا ءزبجلا

 ِتَلاَق ْذِإ ركذاَو .هلئاوأو راهنلا رخاوأ (2) رَّكنإلآَو َيِشَعَلأب لص َمَبَسَو اريك
 لاجرلا سيسم نم ِدَرّهَطَو كراتخا ِكدَفّطُصَآ هلآ نإ ُمَيْرَمَي ليربج يأ ةَكبَلَمْل

 هيعيطأ ِكَبَرِل ىتنقأ ُميْرَمَي .كنامز لهأ يأ © َتيِمّلَعْلا ٍءاَسن ىَلَع ِكدَفطَصََو

 بأ نم روكذملا َكِلَذ .نيلصملا عم يلص يأ ©) تريهكرلآ عم ىيكزآو ىردُجَسآَو
 050000000 َقلّيَلِإ هيِحوُت كنع باغ ام رابخأ نييغلا ءاسأ ىف عرفو ائرك

 كد ا فا مم مم ل ف

 .ةالصلا فالخب صوصخم هل تقو ال حيبستلا ذإ ؛تقولا نييعت ريسفتلا اذه ديؤي :لص

 هذه نم ملع :هيبنت .ىحضلا تقو ىلإ رحفلا عولط نم راكبإلاو «بورغلا ىلإ لاوزلا نيح نم يشعلاو :يشعلاب
 نم «يئاسنلا هاور امك .اهورغ لبق ةالصو ءسمشلا عولط لبق ةالص «ناتالص الإ مهتعيرش يف نكي مل هنأ ةيآلا
 ."نيلامكلا"و "كرادملا"

 هذهو «مألا ةصق كلت نإف «ةرهاظ امهنيب ةبسانملاو "نارمع ةأرما تلاق ذإ" :هلوق ىلع فطع :خلإ ةكئالملا تلاق

 .دلولا بلط ىلع ايركزل ةلماحلا يه ىلوألا يف بئاجعلا ةيؤر نأل ؛امهنيب تركذف ايركز ةصق امأو «تنبلا ةصق
 (يواصلا ةيشاح) .هل اميظعت ماعلا مساب صاخلا ةيمست باب نم هنأ ىلإ كلذب راشأ :ليربج (يواصلا ةيشاح)
 (نيلامكلا ريسفت) .ةدحاو ةضيح هب لمحلا لبق تضاح اهنإ :ليق لب «تبثي ملف ضيحلا نع اهريهطت امإ :لاجرلا سيسم

 صئاصخ نم ناك نإو اذه ءءاسنلا نم دحأل كلذ نكي ملو «بأ ريغ نم ىسيع كل بهو نأب يأ :خلإ كافطصاو

 ؛ةكفع يبنلا ةجوز ةشئاعو دي دمحم تنب ةمطاف ىلع ةقلطم اهتيلضفأ ةليضفلا هذه نم مزلي ال هنكل ؛مالسلا اهيلع ميرم
 مرم يف ءيش اهنم دحوي ال ثيداحألا يف ةدراو ةريثك امهلئاضف نكل ءامهيف نكي مل نإو ةصوصحاملا ةليضفلا هذه نأل
 .ءاملعلا دنع ققحلا بهذملا وه امك نيرخآلاو نيلوألا نم نيملاعلا ءاسن لضفأ اني ةشئاعو ةمطافف «مالسلا اهيلع
 نم رافكلا هلاق ام در ىلإ يفح فرطب ةراشإلا يه الإ اهمساب ةأرما نآرقلا يف ركذي مل هللا نأ يف ةمكحلا :ميرم اي

 امل يل ةجوز تناك ول :لوقي هللا نأكف «سانلا نيب هتجوز مسا ركذ نم فنأي ةمهلا ىلع ميظعلا نإف «هتجوز امنأ

 نم انتالصك مهتالص تناك نإ ءابيترت يضتقت ال "واولا"و ؛هفرشل دوجسلا مدق :يدجساو .اهمساب تحرص

 (يواصلا ةيشاح) .رهاظ رمألاف سكعلاب تناك نإو «دوجسلا ىلع عوكرلا مدقت
 ةالصك يلص :ىعملا وأ «بيلغتلاب ركذملا يف ثنوملا عمج لوحدل امإ «تاعكارلا عم :لقي مل :نيعكارلا عم

 (يواصلا ةيشاح) .ةيشنخلا مدعو طيرفتلا ثيح نم ءاسنلا ةالصك ال «ةمهلا ولعو ةيشخلا ثيح نم لاحرلا
 يف بيترتلا نوكل امإ دوجسلا ميدقتو «لكلا ديرأو ءزجلا قلطأف ؛"يعكراو يدجسا"ل ريسفت :خلإ يلص يأ

 (دوعسلا يبأ ريسفت) ."نيعكارلا"ب "يعكرا" نرتقيل امإو ءناكرألا لضفأ هنوكل امإو ءكلذك مهتعيرش



 نارمع لآ ةروس م١ ثلاثلا ءرجلا

 لفكَي مهيأ مه رهظيل ؛نوعرتقي ءاملا يف مُهَمَلقَأ َسوُلُي ْذِإ ْمهَيَدََسُك اَمَو دمحم اي

 هب ربختف «كلذ فرعتف ءاهتلافك يف 9 َنوُمِصَتَحَي ْذِإ َِهَيَدَل تنك اَمَو َمَيَرَم يبرُي
 كرشَبي هللا نإ ميَرَمي ليئربج يأ َهَكِتَلَمْلا ِتَلاَق َذِإ ركذا .يحولا ةهج نم هتفرع امغإو

 اههأ ىلع اهيبنت اهيلإ ةتيسن نقد لا دلو يأ ُهَنِم ٍةَملَكب
 ةملك ةفص رخللا عضوم ف

 ةوبنلاب ك3 هاج اذ امج مهئابآ 0 : لاحرلا ةداع ذإ ؛بأ الب هدلت

 . راض ا ضا* ا ل 0 5 * 2 ع

 اوملعيل يأ :مهل رهظيل .مهاكربت ةعرقلل اهوراتحا «ةاروتلا اه نوبتكي اوناك يلا مهمالقأ نوقلي يأ :نوعرتقي

 عم ال نأل ؛"ميرم لفكي مهيأ" :هلوق هب قلعتيل ؛هردق "مهل رهظيل" :هلوق :يحركلا ةرابعو .لفكي مهيأ اورظنيو

 (لمجلا ةيشاح) .لمجلا هدعب ىكحت امث وه الو «هلبق ام هيف لمعي ال ذإ ؛ماهفتسالاب ءاقلإلا قيلعتل

 احيسم هلصأ حيسملاو (رينملا جارسلا) .ديسلا نيع, عوشيأ نم برعم ؛"حيسملا" نم لدب "ىسيع" :ىسيع حيسملا

 يف مقي ملو «ضرألا حسم وأ «ةكربلاب حسم هنأل حسملا نم قتشم :ليقو (نايبلا حور) .كرابم ئيعمب ةيناربعلاب

 "ىسيع" همسا نأل ؛!"ىسيع"ل ةفص نوكي نأ زوجي الو «عرم نبا وه يأ فوذحم أدتبم رب :ميرم نبا .عضوم

 (كرادملا ريسفت) .ميرم نب ىسيع همسا سيلو ءبسحف
 ةصوصخم يهف ىمظعلا ةعافشلا امإ «نيقحملا هتمأل :ةعافشلاب (نايبلا حور) .فرشلاو ةعنملاو «ةوقلا وهو :هاج اذ

 .هعجحضم نم ىوسي يأ يبصلل دهمي ام هب يمس «يميم ردصم "دهملا" :دهملا يف (نيلامكلا ريسفت) دو انيبنب

 وه يذلا فورعملا وه :يناثلاو ,همأ رجح هنإ :امهدحأ «نالوق دهملا يف :"ريبكلا ريسفتلا" يفو (دوعسلا يبأ ريسفن)

 «"الفط يأ" :هلوقب حراشلا راشأ هيلإو «هتدمو دهملا نامز يف يأ فاضملا فذح ىلع مالكلاو ءيبصلا عجضم

 .افرظ نوكي نأ زوجيو ءاريغص ملكي يأ "ملكي" يف ريمضلا نم الاح نوكي نأ زوجي "دهملا يف" :ءاقبلا يبأ ةرابعو

 ةلاح يف هملكت نأ نعي ؛توافت ريغ نم ءايبنألا مالك الهكو الفط هنوك لاح مهملكي يأ :"نايبلا حور" يفو

 نيثالث هرمع غلب امل هنأ :يورو «نيعبرأ ىلإ ةنس نيثالث نم ةلوهكلا نمزو ءدحاو دح ىلع ةلوهكلاو ةيلوفطلا

 سأر ىلع يحولا هءاج وأ ءامسلا ىلإ عفر مث ءارهش نيثالث هتلاسر يف ثكمف «ليئارسإ ب ىلإ هللا هلسرأ ةنس

 انأ تولخ اذإ تنك :ميرم تلاق :لاق دهاحم نع يكحو .عفر مث رهشأو نينس ثالث هتوبن يف ثكمف ةنس نيثالث

 الهك همالكب ةراشبلا ةدئاف امف :ليق نإف .عمسأ انأو نيطب يف حبسي ناسنإ يلغش اذإف ,هتثدحو نثدح ىسيعو

 (رينملا جارسلا) .نيلاحب توافتلا مدعلو ؛لهكتي نأ ىلإ ىقبي هنأب اهرشب هنأب بيجأ ؟ءاوس كلذ يف سانلاو



 تنارمع لآ ةروس ؟١ ثلاثلا ءزجلا

 ُنوُحَي فيك ْنَأ ٌبَرَتَلاَق © َتيِحْطَّصلآ َنِمَو ٌداَهَكَو م تقو لبق الفط يأ

 الب كنم دلو قل نم ِكِلَدَح رمألا َلاَق ؟هريغ الو سوو 0

 وهف يأ © ُنوُكَيَف نُك مَُل ُلوُقَي اَمْنِإَف هقلخ دارأ ارم ْىَصَق اَذإ ْءاَسَي اَم ُقُلَخَي هَل

 هلعجن و 2 َليِجِإْلاَو ةلَرَوَتلَآَو ةمكلاَو طخلا َّبَتكْلا ءايلاو 0 1 0

 اهعرد بيج يف ليربح خفنف «غولبلا دعب وأ ابصلا يف 1 لة
 ئب ىلإ ىلاعت هللا هثعب املف ."ميرم" ةروس يف ركذ ام اهرمأ نم ناكو تلمحف

 ىلع ةمالع ِةَياَعِب مُكّتْئِج دق يأب يأ نأ "مكيلإ هللا لوسر نإ" :مهل لاق ليئارسإ

 نيلَطلأ تي مُكحَل روصأ لأ ًافانتسا رسكلاب ةءارق يفو بأ يه مصر ني يتدص
 ارْيَط ٌنوُكَيَف فاكلل ريمضلا هيف م يلب لرسم نبا تاكا و فروض لك ست

 .ةيهلإلا بتكلا سنجج وأ (ةباتكلا يأ "يباتكلا هملعيو" :"دوعسلا يبأ" ةرابعو ءاطح سانلا نسحأ ناكف :طخلا

 ."ليحبنإلا" يف اهنم خسن ام الإ امب دبعتي ءاهظفحي ناك هنأب بيجأ ؟ىسوم باتك اهنإ :تلق نإ :ةاروعلاو

 ثالث نبا وهو يأ :ابصلا يف (يخركلا ريسفت) .نعملاب قئال رمضم لعفب بوصنم هنأ ىلإ راشأ :الوسر هلعجنو
 سأر ىلع ىب هنأ :دمتعملو ءفيعض نيلوقلا الكو «ةنس نيثالث نبا وهو يأ "غولبلا دعب وأ" :هلوقو «نينس

 .ةنس نيرشعو ةئام نبا وهو الإ عفري ملف «ةنس نينامث الوسرو ايبن شاعو «نيعبرألا
 ًاناكَم اًهِلْهَأ ْنِم تذبل ِذِإ ْمَيْرَم ٍباَتكْلا يف ئك ْذاَوإ» :ىلاعت هلوق نم 1 :ركذ ام .اهصيمق ةأرملا عرد :اهعرد

 ةلمجلا هذه عضو نأ ىلإ هب ريشي :يبأب يأ .(77:ميرم) كايَح ثعبأ ٌمويَو» :هلوق ىلإ (١:مرم) 4اَيقْرَش

 "نأ" نأ ىلإ "يه" ميدقتب راشأ :ينأ يه .ءاقبلا وبأ هب حرص امك ليلخلا بهذم كلذو «رورخجب
 1 يف ةزمهلا حتفب هب

 (يحركلا ريسفت) .فوذحم أدتبم ربخن عفر لحم
 .ريوصتلا :قلخلا نيعم نأب باجأف ؟ىلاعت هللاب صوصخم وهو ءمدعلا دعب داجيإلا وه قلخلا نإ :لاقي ام كلذب عفد :روصأ

 ىعم. يأ لوعفم مسا :فاكلاو (نايبلا حور) .يايإ مكبيذكت عفرو مكنامبإل ليصحتلا نيعمب مكلحأل يأ :مكل

 :هلوقو ءهريغو "دوعسلا يبأ" ةرابع نم دافتسي اذك «ريطلا ةثيه لئامت نيطلا نم مكل روصأف :نيعملا نوكيف .لئامت

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ريطلا ةئيه لثامملا ءيشلا كلذ يف خفنأف يأ "فاكلل ريمضلا"



 نارمع لآ ةروس م١ ثلاثلا ءزجلا

 اقلخ 0 -دذد 0 شافخلا" مه قلخف هتدارإب ب نذإب "ا رئاط" :ةءارق ىفو
 رطاطولا ” ا عقاتلا 00

 بطلا نمز يف هلعب 0 اييعأ ناءاد امهأل اصخو _صرَبَأْلاَو ىمعأ دلو يذلا
 ءايعأ : ا

 يفنل 0 هللا نذإب ْوَمْلا يع أو ناميإلا طرشب ءاعدلاب افلأ نيسمح موي يف أربأف

 َدلَوو ءاوشاعف ءرشاعلا ةنباو ءزوجعلا نباو ؛هل ًاقيدص رزاع ايحأف هيف ةيهولألا مهون

 ىف نوؤبخت َنوُرِْخَّدَت اّمَو َنوُنكَأَت امي مُكفيكَأَو لاحلا يف 5 حون نب ماسو «مه

 َكِلاَذ ىف نإ دعب لكأي امو لكأ امه صخشلا ربخي ناكف «هنياعأ مل ام دكت مكتوُيب

 000 ّىَدَي تيب اَمَل اقْدَصُم مكتنح َو 9 تيِيْؤُم رّشُك نإ َمُكَل هيأ روك ذملا

 ةعاس يف الإ رصيي الو شير ريغ نم ريطيو ءاسنلاك ضيحيو ءاناذآو ايدثو انانسأ هل نأل يأ :اقلخ ريطلا لمكأ

 لعف نم قلخلا لعف زيمتيل :طقس (يواصلا ةيشاح) .ىمعأ هيف وه نامزلا نم يقب امو ءحبصلا دعبو برغملا دعب
 (نيلامكلا ريسفت) .ادحاو امون شيعي ناك :ليقو «هبنم نب بهو نع يكح اذك :اتيم (نايبلا حور) .هلل
 بأد وه امك ءاودلاب ال :ءاعدلاب ."حابصملا" يف اذك «ضرملا :ءادلاو «ءابطألا ازجعأ ناضرم يأ :خلإ ناءاد امهفأل

 (لمجلا ةيشاح) .هب نمؤي نأ هأربأ نم لك ىلع طرتشي ناك يأ :ناميإلا طرشب (نيلامكلا ريسفت) .ءابطألا

 تيملا :لاقف ؛هنع سونيلاج اولأسف «"ريبكلا" يف اذك ؛"مويق اي يحاي" ب ىتوملا يبحي اكتِلَع ناك :ىتوملا يحأو

 حور) .سفنأ ةعبرأ ايحأف «ىتوملا يبحي نأ اوبلطف «بيبطب سيلو ءين وهف ىتوملا يبحي ناك نإف «جالعلاب ايحي ال
 هاتأف ؛مايأ ةثالث رزاع نيبو هنيب ناكو «تومي ارزاع كاحخأ نأ ىسيع ىلإ هتخأ تلسرأ يأ :ارزاع ايحأف (نايبلا

 هللا اعدف ,هربق ىلإ مهعم تقلطناف «هربق ىلإ يقلطنا :هتحأل لاقف «مايأ ةثالث ذنم تام دق هدحوف «هباحصأو وه

 (نيلامكلا ريسفت) .هل دلوو يقبو هربق نم جرح «رطقي همدو رزاع ماقف

 نوبيشي نكي ملو «ةعاسلا مايق نم افوخخ هسأر فصن باش دقو «هربق نم جرخخف «هربق ىلإ ءاج اكتِفع هنإف :حون نب ماسو
 نأ طرشب :لاق "تم" :هل لاق مث ,مظعألا هللا مساب كتوعد نكل ءال :لاقف ؟ةمايقلا تماق دق :لاقف «نامزلا كلذ يف

 اذه :اولاق ىتوملا ايحأ امل هنأ يور :مكتبنأو (نيلامكلا ريسفت) .لاحلا يف تامو هللا اعلف ءتوملا تاركس نم هللا ينذيعي

 (نيلامكلا ريسفت) .اذك كل !نالف ايو ءاذك تلكأ !نالف اي :لاقف «ةيآ انرأف رحس



 نارمع لآ ةروس 16 ثلاثلا ءزجلا

 نم مهل لحاف اهيف ٌمُكَيَلَع ّمَرُح ىلا ضَعَب مُكَل َلِحْأِلو ِةلَرْوَتلا نم يلبق
 "لك" نعم "ضعب"ف «عيمجلا لحأ :ليقو .هل ةيصيص ال ام ريطلاو كمسلا

 سد

 اميف 5 ٍوُعِطأ أ وُ هتاف هيلع بيل وأ اديكأت هرّرك ْحُّكحَبَر نم ِةَياَكِب رْتْفِحَو

 مكرمآ يذلا اذنه ُهوُدُبَعَ مكنت نر هَل َّنِإ .هتعاطو هللا ديحوت نم هب مكرمآ

 مكنم ._ىَسيِع ملع َسَحَأ آمل .هب اونمؤي ملو هوبذكف ع2 ٌكيِقَتَسُ قيرط ٌطَرِص هب

 تااق هنيد رصنأل 3 آإ ا ناوعأ فراضأ نم م َلاَق هلتق اودارأو َرْفكْل

 هب نمآ نم لّوأ ءىسيع ءايفصأ مهو «هنيد ناوعأ هَل داضنأ نع ةرواراؤحلا

 ..نيراصق اوناك :ليقو «صلاخلا ضايبلا وهو "رولا" نم ءالجر رشع يئنا اوناكو

 لوأو «ةنس نوعبسو ةسمخو ةئام عستو فلأ ىسيع نيبو هنيب ناكو ءىسوم باتك يهو يأ :ةاروتلا نم يلبق
 ىلع لدي وه :يضاقلا لاق :مكيلع مرح .مالسلا امهيلع ىسيع مهرحآو ,بوقعي نب فسوي ليئارسإ يب ءايبنأ
 ضعبب هضعب نآرقلا خسن : دوعي ال امك «ةاروتلل اقدصم هنوكب كلذ لحي الو ءىسوم عرشل اخسان ناك هعرش نأ

 نإ :ةعامجو هبنم نب بهو لاقو .نامزألاب صيصختو نايب ةقيقحلا يف خسنلا نإف «بذاكتو ضقانت هيلع

 هنأب "مكل لحألو" :هلوق اورسف مهف «ةاروتلا ماكحأ نم ائيش ريغ امو «سدقملا تيب لبق تبسي ناك اتاءىسيع

 (نيلامكلا ريسفت) .لوألا وه باوصلاو ؛مهسفنأ دنع نم رابحألا اهعرتخا ةلطاب عئارش عفر
 لحأ نم هميرحت أرط ام عيمج دارملا نأب :بيحأو ؟لتقلاو انزلاك ليلحت هيلع مزلي هنأب لكشتسا :خإ ضعبف

 .ىراصنلا معزي ام فالخب ةيبوبرلل يفنو «ةيدوبعلاب رارقإ اذه :خلإ هللا نإ .ةلاصألاب امرحم ناك ام ال ديدشتلا

 (لمجلا ةيشاح) .فوذحملا اذه ىلع بترم "خلإ ىسيع سحأ املف" :هلوق نأ ىلإ هب راشأ :هوبذكف (كرادملا ريسفت)

 «تاسوسحملا ةلمج نم سيل رفكلا نأب ناذيإ :ملع (كرادملا ريسفت) .ةساحلاب ءيشلا نادجو نع ةرابع ساسحالا: :سحأ

 اقلعتم راحلا نوكيف :ابهاذ (تاقيلعتلا) .تاسوسحم روهظ لثم روهظ دشأ مهرفك روهظل ؛هب ىتأ ةراعتسا وهف
 قلعتم راجلاو ,"ماللا" وأ "يف" وأ " عم" نعم. انهه "ىلإ" :ليقو «"ابهاذ" لدب ايعاد :ةخسن يفو ,"فونحم"ب

 .بسنأ تاريغت يف فلألا ةدايزو «روحلا ىلإ ةبسن هنأك :نويراوحلا (نيلامكلا ريسفت) ."يراصنأ"ب

 دارأف ,غابص ىلإ هتلسرأ همأ نإ :ليق :خلإ اوناك ليقو (لمجلا ةيشاح) .روحلا نم قتشم مسإلا اذه يأ :روحلا

 - «ةنيعم ةمالع اهنم دحاو لكل تلعج دق «ةفلتخم بايث انهه :اكِكلَع هل لاقف «هتامهم ضعبب لغتشي نأ اموي غابصلا
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 آنَبَر © َوُمِلَسُم انَأِب ىسيع اي َدَهَشََو هاب انقدص اَكَماَء اهنوضيبي يأ بايثلا نوروحي
 تاه شلال روو >2 صد سمع رب سم لو ل 1 ا د ع 7

 كل © تريدهشلا عم انّبتكاف ىسيع لوسّرلا اَنعِبْتاَو ليحبإلا نم تلزنأ امب انما

 ذإ ىسيعب ليئارسإ نيب رافك يأ ْأوُرَكِحَمَو ىلاعت لاق .قدصلاب كلوسرلو ةينادحولاب
 دبع

 .هولتقف هلتق دصق نم ىلع ىسيع هبش ىقلأ نأب مم ُهّنكَرَحَمَو ةليغ هلتقي نم هب اولكو رن

 عجرف «ديرأ امك هللا نذإب نوك :لاقو ءدحاو بج يف اهلك التِلع لعجف ,باغف «ناولألا كلتب اهغبصأف -

 ابوثو رمحأ ابوث جرخي لعجف ءرظنلاف مق :لاق «بايثلا يلع تدسفأ :لاقف ,عنص ام هريخخأف «هلأسف غابصلا

 «نورضاحلا هنم بجعتف ؛ديري ناك ام بسح نوكي ام نسحأ ىلع عيمجلا جرخأ نأ ىلإ رفصأ ابوثو ءرضحخأ

 ؛كولملا نم رشع ىثالا نييراوحلا ءالؤه ضعب نوكي نأ زوجيو :لافقلا لاق .نويراوحلا مهو اككلع هب اونمآو

 اوناك مهنأل ؛نييراوحلاب اوم لكلاو «نيغابصلا نم مهضعبو «نيراصقلا مهضعبو ءكمسلا يدايص نم مهضعبو
 (داشرإلا) .هتبحمو هتعاط يف نيصلخملاو «هناوعأو اكِتلَع ىسيع راصنأ

 «نافيغر دحاو لكل اهنم جرخيف ءضرألا هديب برضيف !هللا حور اي انعج :اولاق اوعاج اذإ ممهنأ يور :نوروحي
 :الكلع لاق ؟انم لضفأ نم :اولاقف «نوبرشيف ءاملا اهنم جرخيف «ضرألا هديب برضيف ءانشطع :اولاق اوشطع اذإو

 يف اذك «نييراوح اومسف «ةرحألاب بايثلا نولسغي اوراصف ؛هبسك نم لكأيو هديب لمعي نم مكنم لضفأ
 .ةلفغلا ىلع لتقلا :ةليغلا «ةيفحخو ةعدخ- يأ :ةليغ ."داشرإلا"

 نم هقح يف "ركملا" ظفل راصف «لاحم ىلاعت هللا ىلع لايتحالاو ءرشلا لاصيإ يف لايتحالا نع ةرابع ركملا :هللا ركمو
 كاَهلشم ةَئيس ٍةَعَيَس ْءاَرَجَوإِل :هلوقك ءاركم ركملا ءازج ىمس ىلاعت هنأ :اهدحأ ءاهوحو هليوأت يف اوركذو «تاهباشتملا
 ةهيبش تناك مهعم هللا ةلماعم نأ :يناثلاو .ءازهتسالاب ءازهتسالا ءازجو «ةعداخملاب ةعداخملا ءازج يمس (4 . :ىروشلا)

 يف صتخا مث ؛لماكلا مكحملا ريبدتلا نع ةرابع هنأل ؛تاهياشتملا نم سيل ظفللا اذه نأ :ثلاثلاو .كلذب يمسف ءرككملاب

 (ريبكلا ريسفتلا) .ملعأ هللاو «عنتم ريغ ىلاعت هللا قح يف كلذو ءريغلا ىلإ رشلا لاصيإ يف ريبدتلاب فرعلا
 كلت نم هعفرف «ةحرف هفقس ف ناكم يف هدجوف «ليربح هءاح هلتق ىلع اوعمجت امل مهنأ :كلذ لصاح :خلإ ىقلأ نأب

 ءجرخ هدجي ملف لحد املف «هلتقيف ىسيع ىلع لخدي نأ سونايطط هما الجر دوهيلا كلم رمأو ءءامسلا ىلإ ةجرفلا
 اذه ناك اذإ :اولاق مث ءهودجي ملف ىسيع ىلع اوشتفو «هولتقف ىسيع هونظ هوأر املف ؛هيلع ىسيع هبش هللا ىقلأ دقو

 (يواصلا ةيشاح) .ميظع لاتق مهنيب عقوف ؟ىسيع نيأف انبحاص ناك اذإو ؟انبحاص نيأف ىسيع

 هللا ىقلأو «هيلع دوهيلا لدو ءمهنم دحاو قفانف ء«تيب يف نيعمتجب الحر رشع ثا اوناك مهنأ :يور :هولعقف

 نع متاح يبأ نباو يئاسنلا جرخأو .ىسيع هنأ نظ ىلع بلسو «لتقو قفانملا كلذ ذحأف «قفان نم ىلع ههبش

 - مكنم نإ :لاقف ءالحر رشع انثا تيبلا يفو ؛هباحصأ ىلع جرخ ىسيع عفري يأ هللا دارأ امل :اهّخح سابع نبا
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 ىنإ ْئَسيِعي هللا لاق ذإ ركذا . هب مهملعأ ©) َنيِركَمْلآ ٌرْيَخ ُهَلآَو ىسيع َعْفَرَو

 0*3 كدعبم َكِرْهَطُمَو توم ريغ نم ايندلا نم َلِإ َكَعِفاَرَو كضباق -كايفَوَحُم

 باش ماقف ؟ةنحلا يف نوكيف «يناكم لتقيف «ءيهبش هيلع ىقلي مكيأ :لاق مث ءنمآ نأ دعب نم يب رفكي نم -

 نأ دعب بلصف :هد لاق «ةثلاثلا داعف داعأ مث ءسلجا :لاقف «داعف داعأ مث سلحا :لاقف ءانأ :لاقف انس مهثدحأ

 (نيلامكلا ريسفت) .باشلا اوذخأف ,دوهيلا نم بلطلا ءاجو «ءامسلا ىلإ 8ع ىسيع عفر

 :هانعم وهو «ةعاس هقرافي ال تع ليريج ناك و «ةتفَع ىسيع لتق دارأ دوهيلا كلم نأ :كلذو لإ ىسيع عفرو

 تيبلا لحمد املف «ةنزور هيف اتيب لخدي نأ ليربج هرمأ كلذ اودارأ املف (٠41:ةرقبلا) (ِسْدُقْلا حور ُهنْدياَوِل

 (ريبكلا ريسفتلا) .بلصو ذخأف «هريغ ىلع ههبش يقلأ دق ناكو «ةنزورلا كلت نم ليربج هدرخأ
 كعفارو كيفوتم" :ءاقبلا يبأ و ءايفاو ءيشلا ذحنأ يثوتلا :هريغو "سوماقلا" يفو .يفوتلا نم لعاف مسا :كيفوتم نإ

 :'"كيفوتم" مث ؛«"يسابعلا" يفو «قوتي مث ءامسلا ىلإ عفر هنأل ؛كيفوتمو كعفار :ريدقتلاو «لبقتسملل امهالك ."يلإ

 ريغ نم يلإ ايندلا نم كعفارو كضباق ينإ :جيرح نباو يبلكلاو نسحلا لاق :"ليزنتلا لاعم" فو «لوزنلا دعب كضباق
 ,كولتقي ىح مهكرتأ الف «كافوتأ ذئنيحف ,كرمع ممتم ينإ يأ "كيفوتم يإ" :هلوق يعم :"ريبكلا ريسفتلا" يفو «,توم

 .نسح ليوأت اذهو «كلتق نم اونكمتي نأ نع كنوصأو ؛يكئالم, كرقمو «يئام ىلإ كعفار انأ لب
 دعب هافوتي ىملاعت هنإ مث «لاحدلا لتقيو لزنيس هنأ :ّهلك يبلا نع ربخلا دروو ءيح هنأ ليلدلاب تبث دقو :هيف اضيأو
 0 ا ا نايفس انثدح «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح :"ةجام نبا" فو .كلذ

 زسكيف ءالداع امامإو ءاطسقم امكح ميرم نب ىسيع لزني يح ةعاسلا موقت ال" لاق هو يبلا نع ةريره يبأ

 .دحأ هلبقي ال تح لاملا ضيفيو «ةيزحلا عضيو «ريزنخلا لتقيو «بيلصلا
 فو (ثيدحلا صخلم) ءقشمد يقرش ءاضيبلا ةرانملا دنع مالسلا امهيلع ميرم نب ىسيع لزني مث :"دواد يبأ" فو
 نل اهنإ :لاق ؛ةعاسلا ركذن :اولاق ؟نوركذت ام :لاقف «ركاذتن نحنو مكي يبلا انيلع علطا :لاق :"ملسم حيحص"

 نب ىسيع لوزن ءاّيرغم نم سمشلا عولطو ةبادلاو ءلاجدلاو ناحدلا ركذف «تايآ رشع اهلبق اورت ىح موقت
 .جوجأمو جوحأيو ؛ميرم
 دلويو جوزتيف «ضرألا ىلإ ميرم نب ىسيع لزني دلي هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللا دبع نع :"ةاكشملا" يفو
 يبأ نيب دحاو ربق يف ميرم نبا ىسيعو انأ موقأف «يربق يف يعم نفديف «تومي مث «ةنس نيعبرأو اسمح ثكميو هل

 جورخ :ةعاسلا طارشأ نم نأ ٌدْظُي يلا ربخأو :"هحرش"و "يفسنلا دئاقع" يفو «يزوجلا نبا هاور رمعو ركب
 وهف ءاهيرغم نم سمشلا عولطو ءءامسلا نم ةتفع ىسيع لوزنو ءجوحأمو جوحجأيو «ءضرألا ةبادو لاحدلا
 هللا لاق امك .ءامسلا وف وسيع لورتو :ادحرطاو "ربكألا هقف" فو «قداصلا امب ريخأ ةنكمم رومأ اهنأل ؛قح

 لبق هب َنئِمْؤُيل الإ باَتكلا ٍلْهَأ [ ْنِم ْنِإَووَم :ىلاعت هللا لاقو «ةمايقلا ةمالع يأ ةعاسلل ملعل ىسيع يأ هنإ :ىلاعت

 5 .ةدحاو للملا ريصيف ؛ةعاسلا مايق دنع هلوزن دعب ىسيع يأ (: ءاسنلا) توم
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 ا

 َقّوف ىراصنلاو نيملسما نم كتؤوبنب اوقذص كوُعَبَتا نسل ٌلِعاَجَو أورفح ندأأ كيو

 كفر نإ ؟ ةَميقْلاِم وي لإ فيسلاو ةجحلاب مهولعي دوهيلا مهو 00

 و <

 َباَذَع َمُهْبِدَعأَف أورفك يذلا ام .نيدلا رمأ نم (2) َنوفلَتَخَت هي هيف َمثْنُك اَميف ْمكَدَيَب مكحأف

 .هنم نيعنام (2) نيرص نّم مهل امو رانلاب ةَرْحآلَو ةيزحلاو يبسلاو لتقلاب اَيَنَّدلآ ىف اَديِدَس

 َنيِهَظلا بحي الدَنكَو مروج نونلاو هايل ومقتل دامو اوس لا امو

 لا ل ا رو ا قالا ور .مهبقاعي يأ (2)

 5 .ةنس نوثالثو ثالث هلو ءسدقملا تيبب ردقلا ةليل كلذ ناكو ءانعمجت ةمايقلا نإ

 هيف رابتعا الو «ةعدبلا لهأ نم امهركنمف ءاهريغو حاحصلا ثيداحأب تباث هتايحو ىسيع لوزن نأ :لصاحلاف -

 ناك هنأل ؛هيف مالكلا انبنطأ دقلو «ثيداحألاو ةيمالسإلا دئاقعلاو «نيرسفملا روهمج عابتا انيلعف ءضعبلا لوق

 اذه نم هضرغو «ىسيع هنأ :هسفنل وعديو ءءامسلا نم هلوزنو ىسيع ةايحل ركني ةنمزألا نم نمز ف سانلا ضعب
 .مكحلا اذه يف اضيأ وهف هب عبتا نمو «باذك عدتبم لاض وهف «ماوعلا ءاوغإ

 (كوبستناو كوبحأ يأ :نيذلا لعاجو .مهقرشاعم سندو مهتبحص ثبحو مهراوح ءوس نم يأ :خلإ نيذلا نم

 لو دمحمب. اوقدصي مل نإو ءىرخألاو ايندلا يف زعلا مهل مت دقف «هتثعب لبق اوتام وأ .هوبحأو اضيأ دمحمب اوقدص نإف

 موي ىلإ دوهيلا ىلع ةنطلسو «ايندلا يف زع مهل ىراصنلاف «قالح نم ةرخآلا يف مهل امو ايندلا زع اوزاح دقف «هوبحي

 ُ نالا ىلإو :يضاقلا لاقو ءايندلا ف يدوهي كلم ىرت الف :يروفاشينلا لاق :مهولعي (يواصلا ةيشاح) .ةمايقلا

 نمآ نم هوعبتمو ءرمألا بلاغ يف دوهيلا نيعبتملا ولعي يأ :مفولعي (نيلامكلا ريسفت) .مهيلع دوهيلا ةبلغ عمسي
 (يواضيبلا ريسفت) .مهيلع دوهيلا ةبلغ عمسي مل نالا ىلإو «ءىراصنلاو نيملسملا نم هتوبنب
 امي فوصوملا غولب دعب ةوبنلاب فصولا نوكي امنإو :"يناقرزلل اهحرش" عم "بهاوملا" ةرابع :ةنس نوثالثو ثالث
 ىسيعو ىيي ئح ءايبنألا عيمجل لماشلا رصحلا اذه دافمو ءلسرلا ثعبت اميو «لامكلا نس وه ذإ ؛ةنس نيعبرأ

 بجي لصتم رثأ هب فرعي ال ةنس نيثالثو ثالث نبا وهو عفر ىسيع نأ ركذي ام "داعملا داز" يفف .حيحصلا وه

 هنأ :ةيوبنلا ثيداحألا يف هب حرصملاو ءىراصنلا نع ىوري امنإ كلذ نإف :لاق امك وهو :يماشلا لاق .هيلإ ريصملا

 ةلمكت" يف يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلل عقو :ةمهم :ياقرزلا يأ لاق مث «ةنس نيرشعو ةئام نبا وهو عفر امنإ

 دعب ثكميو «ةنس نيثالثو ثالث نبا وهو عفر ىسيع نأب مزحلا هبتك نم امهريغو "ةياقنلا حرش"و ؛"يلحملا ريسفت
 ةاقرم" يف هتيأر ىح «لوقنملاو لوقعملل هعمجو هناقتإو هظفح ديزم عم بجعتأ تلز امو «نينس عبس هلوزن

 (لمحلا ةيشاح) .كلذ نع عحر "دوعصلا
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 ةعاسلا برق لزني هنأ" ثيدح ناخيشلا ىورو .نينس تس هدعب هنأ تشاعو

 "ةيزجلا عضيو بيلصلا رسكيو ريزنخلاو لاحدلا لتقيو د انيبن ةعيرشب مكحيو

 :يسلايطلا دواد يبأ نع ثيدح يفو "نينس عبس ثكمي هنأ" :ملسم ثيدح نو
 لبق ضرألا يف هثبل عومجم دارملا نأ لمتحيف ,"هيلع ىلصيو قوتيو ةنس نيعبرأ"

 نوثيدحلا عمج هحو يف يأ

 تالا م [!دمحت اي َةاَيَلَع هصقن موُلَت ىسيع رمأ نم روكذملا َكِلذ .هذعبو عفرلا

 تكلا ةراشإلا ئيعم نم "كلذ" يف ام هلماعو "دولت" | يف ءاحلا نم لاح
 كلذ ظفل يف

 : مدا لاك رك نيو يمرفلا ناحل .نآرقلا يأ مكحما
 حوللا :ليقو

 يف عقوأو اح ا يود ورع

 ,ناكف يأ (2) ُنوُكَيَف أرشب نك هَل َلاَق مث ٍباَرَت نِم هبلاق يأ مدآ يأ ءُهَقَّلَح سفنلا

 فوذحم أدتيم ربخ َكَبَر نِم ُقَحْلاأ .ناكف بأ ريغ نم نك :هل لاق ىسيع كلذكو

 .هيف نيكاشلا © َنيِرَمَمُمْل َنِم 6-00 نضيع رمأ يأ

 ىسيع لوزنب ايغم اهذحأ نأ ريغ «هنم هنأب :بيحجأ ؟انيبن عرش نم سيل ةيرجلا عضو نإ :تلق نإ :ائيبن ةعيرشب

 ؛«ىراصنلل بشدلا نم عبرملا وه :بيلصلا (يواصلا ةيشاح) .انعرش نم اضيأ اهعضوف انيبن كلذب ربخأ امك

 ةيشاح) .ىراصنلا هدبعي لاثمتلاك ثلثم وه :ليقو «ةروصلا كلت ىلع ةبشخ ىلع بلص 8ع ىسيع نأ نوعدي

 دمحأ دنع كلذ عقو دقو :ةنس نيعبرأ (نيلامكلا ريسفت) .مالسإلا لبقي لب اهلبقي ال يأ :ةيزجلا عضيو (يواصلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةباصإلا يف امك حيحص دنسب ةريره يأ نع
 ىلع اومدق نارحب دفو نأ :اهوزن ببس :ىسيع لثم .نيثيدحلا نيب يقانت الف هثبل عومجم دارملا نأ :خإ لمتحيف

 :هللط هللا لوسر لاقف هللا دبع هنأ معزت ءىسيع :اولاق ؟وه نم :لاقف ءانبحاص بست كارن :اولاقف م ا

 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا تلزنف ؟بأ ريغ نم قلخخ «قلخلا نم لثم هل له :اولاقف «هلوسرو هللا دبع هنأ ءلحأ
 (لمجللا ةيشاح) .ىسيع نم برغأ وهف .مأو بأ ريغ نم مدآ نأل يأ :بارغألاب

 روكذملا قحلا يأ هرب "كبر نم"و ءأدتبم "قحلا" :ليقو ءربخ دعب ربخ "كبر نم"و أدتبم رب "قحلا" :ًادتبم ربخ
 (نايبلا حور) .يكحملا نأشلا ىلع سيل هنأ مهنم امعز ىسيع رمأ يف يأ :هيف نيكاشلا (يواضيبلا ريسفت) .هللا نم



 نامل ةزوب 5 ثلاثلا ءزجلا

 عدت اَوَلاَعَت :مهّلقف هربا راق نيت انت وو ىراصنلا نم كلداجَكَّجآَح َنَمَف

 ءاعنلا و رست ليحل ١ سم كلر فر فاق اشو 5 ءانناو انام

 0 . نأش ل يف بذاكلا نعلا مهللا)" :لوقن نأب © تريذكلا لع ِهَلَلَتَنْعَل لعجتف

 وذ لاقف « كيتأن مث انرمأ يف رظنن يح :اولاقف هيف هوُجاح امل كلذل نارجن دفو دعي اعد دقو

 8 ءاوفرصتاو ءلجرلا اوعداوف ءاوكله الإ ًايبن موق لهاب ام هنإو هتّوبن متفرع دقل :مهيأر

 :إ" بهل لاقو ها ؛نسحلا هعمو ءجرخ دقو ٌدُت هللا لوسر يأ
 30 دجسملا ىلإ هتيب نم

 .ميعن وب أ هاور .ةيزجلا ىلع هوح اصو ءاونعالي نأ اًوبَأف 2 "اونمأف توعد

 "واولا"و «"نونلا" فذح ىلع نيم رمأ لعف :اولاعت .هلوسرو هل ادبع ىسيع نأب اهتِلَع ىسيع رمأب يأ :هرمأب

 ."واولا" عم ةنكاس اهئاقتلال تفذح مث ءاهلبق ام حاتفناو اهكرحتل ؛افلأ ءايلا تبلقف ءاويلاعت :هلصأو ؛لعاف

 ءاوس ءءاعدلا يف لأسي ريسألا يف لمعتسا مث «هلامهإ :ريعبلاو ءيشلا لهي :بغارلا لاق :لهتبن مث (لمجلا ةيشاح)

 (نيلامكلا ريسفت) .ءاعدلا قلطم يف عاش مث ؛ءاعدلاو ةغللا :ةلهبلا لصأ :"فاشكلا" فو ءالوأ هتغل ناك

 يف ةلاسر بتكف هك يبنلا دعب ةلهابملا زاوج يف - هرس هللا سدق - يناودلا ةمالعلا انخيش دنع ثحبلا عقو :هيبنت

 مهم رمأ يف الإ زوحت ال امنأ :اهيف همالك لصاحو «ةمئألا مالكو «راثآلاو ةنسلاو باتكلا نم طبنتسملا اهطورش
 ةهبشلا ةلازإ يف يعسلاو «ةححلا ةماقإ دعب اهنوك طرتشيف «ةلهابملاب الإ هفد رسيتي ال «دانعو هابتشا هيف عقو اعرش

 (لمجلا ةيشاح) ."ينورزاكلا ريسفت" نم ءاهيلإ ةرورضلا ساسمو ءكلذ عفن مدعو «راذنإلاو حصنلا مدقتو
 اوناكو كابس نب ديز نب نارحن"ب يمس نميلاب دلب نونلا حتفب :نارجن .هانعمل نيبم لهتبن ىلع فطع :لعجنف

 دبع هما :لمجلا ناميلس خيشلا لاقو «هثراح وبأ همسا] :مهيأر وذ (ت و ك) .ابكار نيتس اوناكو ءىراصن

 نيدب فرتعا دق هنأ :ةياور يفو :هتوبن متفرع .ديس نود وهو ديسلا فلخي يذلا ريمألا يأ بقاعلا وهو [حيسملا

 (نيلامكلا ريسفت) .مهنيد ىلع نحنف ؛مهلاومأب انودمأو ءانوفرش مورلا كولم نكلو «يبن هنأ ملعأ :لاقو ؛مالسإلا
 للك دمحم لحرلاو ءحلاصت عداوت ؛هوحلاص يأ :لجرلا اوعداوف
 ول اهوجو ىرأل نإ !ىراصنلا رشعم اي :نارحب فقسأ لاق .هعم نمو دلي يلا اوأر امل مهنأل ؛كلذو :اوبأف
 اي :اولاقف «نارصن ضرألا هحو ىلع ىقبي الو ءاوكلهتف اولهابت الف ءامي هلازأل هناكم نم البح ليزي نأ هللا اولأس

 دق كالحلا نأ هديب يسفن يذلاو" :التء لاقف ,ةنس لك ةلح يفلأ ىلع مهحلاصف ,كلهابن ال نأ انيأر :مساقلا ابأ

 : ."ريزانخو ةدرق اوخسمل اونعال ولو «نارحب لهأ ىلع ىلدت



 نارمع لآ ةروس "0 ثلاثلا ءزجلا

 نيثالثو ءبجر يف ةيقبلاو رفص يف فصنلا ةلح يفلأ ىلع هوح اص ممنأ دواد وبأ ىورو

 ىورو .حالسلا فانصأ نم فنص لك نم نيئالثو اريعب نيثالثو اسرف نيثالثو اعرد
 ءاوعحرل نولهابي نيذلا جرح ول" :لاق امي سابع نبا نع هدنسم يف دمحأ

 اًَذنَه نإ ."اوقرتحال اوجرخ ول" :اعوفرم يناربطلا ىورو . "الهأ الو الام نودجي ال
1 

 لإ هبلِإ نم ةدئاز نِم امَو هيف كش ال يذلا ٌقَحْلأ ريخلا ٌصْصقْلا َوُهَل د رو

 نامبإلا نع اوضرعأ اَوّلَوَن نإَف .هعنص يف (2) ٌميكَحْلَأ هكلم ايتو كل
 لق .رمضملا عضوم رهاظلا عضو هيفو «مهيزاجيف © َنيِدِسْفمْلاِب ميلع َهّللا َن

 ا ا ا ا ل ا ىراصنلاو دوهيلا بتكلا َلْهَأتَي
000 

 «هلاحب هتقث ىلع ةلالدلا يف لد كلذ نأل ؛هبذاكي نميو هب صتخت ةلهابملا ناك نإو ءاسنلاو ءانبألا مض امنإو -

 ىلعو .هل هسفن ضيرعت ىلع رصتقي ملو ؛كلذل هدبك ذالفأو هترغأ ضيرعت ىلع أرحتسا ثيح ؛هقدصب هئافيتساو
 زعأ مهنأل ؛ءاسنلاو ءانبألا صخو .ةلهابملا تمت نإ هترغأو هتبحأ عم همصخ كلهي ىح ءهمصخ بذكب هتقث

 حضاو ليلد هيفو .مهتلزنمو مهناكم برق ىلع هبنيل ؛سفنألا ىلع ركذلا يف مهمدقو «بولقلاب مهقصلأو «لهألا
 (كرادملا ريسفت) .كلذ ىلإ اوباحأ مهنأ فلاخم وأ قفاوم نم دحأ وري مل هنأل هل يبلا ةوبن ةحص ىلع
 اونعال ولو «نارحن لهأ ىلع ىلدت دق كالحلا نأ هديب يسفن يذلاو" :لاق لص هنأ دروو يأ :خلإ سابع نبا نع

 ةيشاح) ."ةمايقلا موي ىلإ ضرألا هحو ىلع ينارصن قبي ملو ءاران يداولا مهيلع مرضألو «ريزانخو ةدرق اوخسمل
 .هللا نبا سيل هنأو ؛ىسيع رمأ نم ركذ ام ىلع دئاع ةراشإلا مساو «هلبق ام ةجيتن اذه :قحلا صصقلا (يواصلا
 (يواصلا ةيشاح) .مهراكنإ ةدشل ؛نيفرطلا ةفرعم اًهوكو "ماللا"و "نإ"ب ةلمجلا دكأو

 هلإ ام :هريدقت ءهربخ "هللا الإ"و هيف ةديزم "نم"و ءأدتبم "هلإ نم" نأ :امهدحأ ,ناهجو هيف زوجي :خلإ نم امو

 الإ"و «هللا الإ انل هلإ نم امو :هريدقت ءارمضم ربخلا نوكي نأ :يناثلاو .مومعلاو قارغتسالل "نم" تديزو هللا الإ
 (نيمسلا) .ءادتبالاب عفر هعضوم نأل ؛"هلإ نم" عضوم نم لدب "هللا

 لديل ؛نيدسفملا يف يأ :هيفو (نيلامكلا ريسفت) .مهئيلثت يف ىراصنلا ىلع درلل اديكأت قارغتسالل يأ :ةدئاز نم
 ةنيرقب نارحب دفو :ليقو :ئراصنلاو دوهيلا (نيلامكلا ريسفت) .نيدلا داسفإ ديحوتلا نع ضارعإلاو يلوتلا نأ ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .قايسلا



 نارمع لآ ةروس 33309 ثلاثلا ءزجلا

 هللا لِ َدُبْعَت الأ يه ريب اك اهرمأ وتسم نيع م, ردصم ء ءاَوَس ٍةَمِلَك إ اَوَلاَعت

 رابحألا متذختا امك هنن نوُد نِّم اًباَبْرَأ اًضْعَب انْضَعَب َّدِخَكَي اَلَو اًئيَش -هب َكِرَشم اَلَو

 © َوُمِلَسُم انأي اوُدَهْشآ مه متنأ اوُلوَقَف ديحوتلا نع اوضرعأ َْوَّلَوَت نِإَف نابهرلاو

 ىراصنلا تلاقو «هنيد ىلع نحنو يدوهي ميهاربإ :دوهيلا تلاق امل لزنو .نودّحوم
 ريرح نبا هاور

 مكنيد ىلع هنأ مكمعزب ٌَمِهَرَبِإ ف دروسا رخال ل بكل َلهأتَي .كلذك

 ل ليوط نمرب هوقو نيفيا اوك رول ِتّلزنأ آَمَو

 انضعب امهنم دحاو لك نأل ِ؛هللا نبا حيسملا الو هللا نبا ريزع :لوقن ال ىح ءاهيلإ اولاعت عي :ةملك ىلإ اولاعت

 نب يدع نعو .هللا عرش ام ىلإ عوحر ريغ نم ليلحتلاو ميرحتلا نم ارادخأ هيف انراخأ علق الو ءانلثم رشبو
 :لاق «معن :لاق ؟مهوقب نوذخأتف ؛نومرحيو مكل نولحي اوناك سيلأ :لاق !هللا لوسر اي مهدبعن انك ام :متاح

 (كرادملا ريسفت) .ليحنإلاو ةاروتلاو نارقلا اهيف فلتخي ال يأ :ءاوس (كرادملا ريسفت) .كلذ وه

 ربخلا ىلع عفرلا اهلحمف :خلإ الأ يه .بيطخلا يف اذك «بتكلاو لسرلا هيف فلتخي ال يأ :اهرمأ وتسم

 لزن امل :يذمرتلا ىور :رابحألا متذختا امك (نيلامكلا ريسفت) ."ةملك" نم لدبلا ىلع ضفخلا نوكي نأ نكميو
 :لاق .مهدبعن انك ام :متاح نب يدع لاق (١:ةبوتلا) كهَّللا ٍنوُد ْنِم ًاباَبَْأ مِهَئاَبْهُرَو ْهَراَبْحَأ اوُذَحَنال :ىلاعت هلوق

 (بيطخلا ريسفت) .مهلوقب مكذحأ يأ كلذ وه :لاق ءمعن :لاق ؟مهوقب نوذحخأتف ؛نومرحيو مكل نولحي سيلأ

 بلاغلا لوقي امك ءمكنود نوملسم انأب اوملست ءاوفرتعت نأ مكيلع بحوف «ةجحلا مكتمزل يأ :اودهشا

 ام ىلإ رظنا :هيبنت (كرادملا ريسفت) .ةبلغلا !يلإ ملسو «بلاغلا انأ ينأب فرتعا :عارص وأ لادح يف بولغملل

 رواعت امو 3238 ىسيع لاوحأ الوأ نيب ءجاجحلا يف جردتلا نسحو داشرإلا يف ةغلابلا نم ةصقلا هذه يف ىعار

 ىلإ مهاعد مهجاجلو مهدانع ىأر املف ؛.مهتهبش حيزيو مهتدقع لحي ام ركذ مث «ةيهولألل ةيفانملا راوطألا نم هيلع

 لهسأ اقرط كلسو «داشرإلاب مهيلع داع دايقنالا ضعب اوداقناو اهنع اوضرعأ امل مث ءزاجعإلا نم عونب ةلهابملا

 ملعو ؛مهيلع اضيأ كلذ دجي مل امل مث ءبتكلاو ءايبنألا رئاسو «ليخنإلاو ىسيع هيلع قفاو ام ىلإ مهاعد نأب مزلأو
 (ليزنتلا راونأ) .نوملسم انأب اودهشا :لاقو ءكلذ نع ضرعأ مهنع ينغت ال رذنلاو عفنت ال تايآلا نأ

 ىلع ميهاربإ نوكي فيكف «ةنس افلأ ىسيعو ىسوم نيبو ؛ةنس فلأ ىسومو ميهاربإ نيب ناك ذإ :ليوط نمزب
 زوحي ال مل :لوقي نأ لئاقل :ريرحتلا اذه تقو يللابب رطح (نايبلا حور) ؟ةلواطتم ةنمزأب هدعب الإ ثدحي مل نيد

 نإ :ىراصنلا لوقتو ءدوهيلا هيلع يذلا نيدلا ىلع ناك هنأ نيعمب ايدوهي ناك ميهاربإ نإ :دوهيلا لوقت نأ

 - ميهاربإ دعب نيلزان ليجنإلاو ةاروتلا نوكف ءىراصنلا هيلع يذلا نيدلا ىلع ناك هنأ نيعمب. اينارصن ناك ميهاربإ



 نارمع لآ ةروس ماب ثلاغلا ءزجلا

 آه ؟مكلوق نالطب 29 تروُلقَعَت اَلَقَأ ؟ةينارصنلاو ةيدوهيلا تثدح امهلوزن دعبو

 ىسوم رمأ نم ٌهلِع دب مُكَل اًميِف َرْثَجَجِدَح ربخلاو ِءآَلْوَنَه اه أدتبم ّتنأ هيبنتلل
 نم ٌملِع -هب مكل سيل اًميف تروجاحت ملف امهنيد ىلع مكنأ مكمعزو «ىسيعو و درا ل م نوقا ة الا عنق 1

 ام :ميهاربإل ةئربت ىلاعت هللا لاق © َنوُمَلْعَت ل َرثنَأَو هنأش ُملَعَي ُهّللآَو ميهاربإ نأش

 نيدلا ىلإ ا نع ًالئام اًهيِيَح تراك نكُلَو اًيِناَرْصَن الو ايِدوُجي ميِهرَبِإ ناك

 (©9 َنكِرْشْمْلا َنِم َن كاَمَو ادحوم املَسُم ميقلا

 مالسإلاو ؛مالسإلا نيد ىلع ناك ميهاربإ نإ :اولوقت نأ امك ءريسفتلا اذهبي اينارصن وأ ءايدوهي هنوك يفاني ال -

 ءاملسم افينح ناك ميهاربإ نأ ربحأ نآرقلا نأ :"ريبكلا ريسفتلا" يف هباوج تيأرف «ليوط نامزب هدعب لزنأ امنإ

 .قرفلا رهظف ءاينارصن وأ ايدوهي ناك ميهاربإ نأ :"ليحنإلا"و "ةاروتلا" يف سيلو

 ؛مهليدبتو مهرييغت ميهاربإ نيد ىلع موك نم عناملا نأ ىعملاف «مهيلع ةجحلا تمت ريدقتلا اذهب :امهوزن دعبو
 (يواصلا ةيشاح) .ميهاربإ نيد ىلع اوناكلو اوفلتخا امل ةقيقح ليحبإلاو ةاروتلاب اوكسمت ولف الإو
 نولقعت الف نوركفتت ال يأ ءروكذملا فطاعلا اذهي هيلع فوطعملا وه ردقم ىلع ةلحاد ةزمهلا :نولقعت الفأ

 ًأدتبملا نيب ةضرتعم ءادنلا ةلمج :ءالؤه اي (دوعسلا يبأ ريسفت) ؟هنالطب نولقعت الف كلذ نولوقتأ وأ ,مكلوق نالطب

 ءالؤه متنأ يأ ىلوألل ةنيبم ىرخأ ةلمج ' ':متججاح"و اك اريخ "ءالؤه" نوكي نأ لمتحيو «ربخلاو

 نوعدت وأ ءادانع ليحنإلاو ةاروتلا يف هومتدجو امم ملع هب مكل اميف متلداح مكنأ :مكتقامح نايبو «ىقمحلا

 .يواضيبلا يضاقلا لاق اذك «ميهاربإ نيد نم مكباتك يف هل ركذ الو «هب مكل ملع ال اميف نولداحت ملف «هدورو

 ىعمب "اميف" :ملع هب مكل اميف ."ةصالخلا" يف امك ءقفوك بهذم ةراشإلا مسا عم ءادنلا فرح فذح :ءالؤه اي

 يف "ملع"ل ةفص لاحلا ىلع بصن عضوم يف "هب"و «هربخ "مكل"و ءأدتبم "ملع'"و «ةفوصوم ةركن وأ ؛"يذلا"
 نم مكب ملع الو مكباتك يف هل ركذ ال اميف يأ :ميهاربإ نأش نم ."ءاقبلا ىبأ" يف امك «هيلع تمدق «لصألا

 .اعطق نيباتكلا دحأ يف #تتفع هنيدل ركذ ال ذإ ؛ميهاربإ نيد

 مهنأل يأ مازلإلا كرتشال الإو «ةثداحلا مالسإلا ةلم ىلع ال ديحوتلا ةلم ىلع ناك هنأ ىلإ هب راشأ :ادحوم
 نوكي فيكف «ةليوط ةدمب دمحم لبق ميهاربإ ناكو دي دمحم ىلع نآرقلا لوزنب تئدح مالسإلا ةلم :نولوقي
 ىلع ال ؛ديحوتلا ةلم ىلع ناك هنأ :املسم ميهاربإ نوكب دارملا نأ ملعف ؟نآرقلا لوزنب ةثداحلا مالسإلا ةلم ىلع

 اريزع هب مهكارشإب ىراصنلاو دوهيلا نيكرشملاب دارأ هنأك :نيكرشملا نم (لمجلا ةيشاح) ."يحركلا" «ةلملا هذه
 (كرادملا ريسفت).مهنم نكي مل امك نيكرشملا نم ناك امو وأ «حيسملاو



 نارمع لآ ةروس ؟ ثلاثلا ءزجلا

 هل هتقفاومل ٌدمح نبل اًدَهَو هنامز يف ُهوُعَبَتأ َنيَِأَ مسهرتإب مهقحأ سائل لَو تب

 هنيد ىلع نحن :اولوقي نأ يغبني ختي نيذلا مهف ءهتّمأ نم 0 3 تريِذّلاَو هعرش رثكأ يف

 ذاهب ,دوهيلا اعد امل لزنو .مهظفاحو مهرصان (2) َنييِمْؤُمْلا نو ُهَّلآَو «متنأ ال

 كرا 13 راع را يكبلا لقأ نر ةقباطبقو :مهنيد ىلإ اراَّمَعو ةفيذحو
 (2) توُرْعْشي اَمَو هيف مهفوعيطي ال نونمؤملاو ا مث نأل ٌمُهَسفنَأ هل

 مَأَو دو دمحم تعن ىلع لمتشملا نآرقلا هلآ يلعب روك مل بتكيلا لها .كلذب

 ٍلِطَبْلاِب َقَحْلا نوطلخت َوُسِبلَت َمِل بتكْلا ٌلَهَأتَي .قح هنأ نوملعت (2) َتوُدَهْمَن
 تَلاَقَو .قح هنأ 29 َنوُمَلْعَت أَو رك يبلا تعن يأ َّقَحْلآ َنوُمُّكَتَو ريوزتلاو فيرحتلاب

 52505 اوما تريزا ىلَع لزنأ ىن ذاب أوُنِماَء مهضعبل دوهيلا بتكلآ ٍلْهَأَنِي ٌةَفياَط

 .مهصخأ هب سانلا برقأ نإ :نيععملاو ءبرقلا وهو يلولا نم ليضفت لعفأ "ىلوأ"و :"ىلوأ"ب قلعتم :ميهاربإب
 ؛هعرش رثكأ يف :هل هتقفاومل ."لمجلا" يف اذك «ءادتبالا مال يهو ديكوتلل هدئاز "ماللا" :هوعبتا نيذلل (لمجلا ةيشاح)

 :لوقي نأ رسفملل بسانم لاف كلذ تملع اذإ .ميهاربإ نع هباتك يف هللا هصق ام فلاخت ال اهيلع وه ىلا دمحم دئاقعف

 ةعيرشك ةلهس ٌدْلُي5 دمحم ةعيرش نإف «ةلوهسلا ثيح نم عورفلا يف ةقفاوملا :لاقي وأ ءلوصألا يف هل هتقفاوم

 (لمجلا ةيشاح) .نونموملاو دلك دمحو هنامز يف التل ميهاربإ اوعبتا نيذلا يأ :مهف (يواصلا ةيشاح) .ةتفسميهاربإ

 نع مكعوجر يأ مكلالضإ ىراصنلاو دوهيلا نم ةعامج تبحأ :ئعملاو «:ةيردصم "ول"و تبحأ يأ :ةفئاط تدو

 ىمت يأ نينمؤملا لالضإ يأ :خلإ مثإ نأل (يواصلا ةيشاح) .ايادهلاب نؤددوتي اوناكو ءرفكلا ىلإ مالسإلا نيد

 مهلالضإ لابو صاصتخاب يأ :كلذب (لمجلا ةيشاح) .هب اومثأي نيح عقي مل نينموملا لالضإف الإو «نمؤملا لالضإ

 ظ (لمجلا ةيشاح) .ملعلا اهمزايف عطاقلا ربخلا امنأل ؛ملعلاب ةداهشلا رسف :خلإ نوملعت .ممب

 «باتكلا لهأ اي :قيملاف دي دمحم رفك لطابلابو «مالسلا امهيلع ىسيعو ىسومب نام قحلاب دارملا :لطابلاب قحلا

 اذإف «سانلا نع دي دمحم تعن نومتكي اوناك دوهيلا رابحأ نأ كلذو ؟ريوزتلاو فيرحتلاب رفكلاب نامبإلا نوطلخت مل

 رييغتلا يأ :فيرحتلاب .رييغت عم "لمجلا" يف اذك «قح هنأ اودهشو ؛مهنيب اميف كلذ اورهظأ مهضعبب مهضعب الح

 .هنيسحتو بذكلا نييزت يأ :ريوزتلا :هلوقو «ليدبتلاو



 نارمع لآ ةروس "6 ثلاثلا ءزبجلا

 ؛مهنيد نع (2) َنوُعِحْرَي نينمؤملا يأ َمُهَعَل رجا هب اَورفْكَو هلوأ ٍراَهَلآَهَجَو نآرقلا يأ
 8 .هنالطب مهملعل الإ ملع ولوأ ل 0 يي :نولوقي دإ

 !دمحم اي مهلّلَق :ىلاعت لاق ميِد قفاو َعبَت ة ةدئاز ماللا نمل اَّلِإ اوقتاصت أري * لَو ًاضيأ

 نأب 0 نأ ضارتعا ةلمجماو «لالض هادع امو مالسإلا وه ا هللا ىده ئَدُْلا َّنِإ

 وت" لوعفم ' 'نأ" و «لئاضفلاو ةمكحلاو باتكلا نم ميت آه لكم 6 رو

 7 كلذ ىتؤي ادحأ نأب اوّرقُت ال :ىنعملا ميديا 55-

 .انيد حصأ مكنأل ؛ةمايقلا موي مُكَبَر دنع مكوبلغي نونمؤملا يأ هوُجآَحُي نأب ْوَأ مكنيد

 دنع ناسنإلا ءاضعأ نم رهظي ام لوأ هجولا نأ امك «هنم رهظ ام راهنلا لوأ نأل هلوأ يف يأ :خلإ راهنلا هجو
 امك ءراجلا فذح ىلع "ىتوؤي نأ" :هلوقو «ليللا دعب ىري ام لوأ هنأل :"بيطخلا" يفو (نايبلا حور) .ةاقالملا
 (كرادملا ريسفت) .راهنلا لوأ ف نيملسملا ىلع لزنأ ام نامبإلا اورهظأ يعي :هلوأ .حراشلا هردق

 عملا" :هلوقب يناثلا هجولا ىلإ راشأو «"ةدئاز ماللا" :هلوق هيلع ئبو «ةيآلا ريرقت يف نيهحو 5 ىلإ ةراشإ :اوقدصت

 نأ ىلإ هب راشأف "مكنيد عبت نمل الإ" :ريرقتلا يف لاق اذلو ؛ةدئاز ريغ ماللا نأ هجولا اذه ىلع ئبيو «"خلإ اورقت ال

 نيد وه قحلا نيد نإ :مهل لقو «ةيدوهيلا مكنيد عبت نم الإ اوقدصت الو :ةيآلا عمو (لمجلا ةيشاح) «ةدئاز ريغ ماللا

 اونموت الو مكنيد عبت نمل الإ اونمؤت الو يأ مهمالك ةمنت ركذي مث مهمالك نيب ةضرتعم ةلمج هذهو «مالسإلا يأ هللا
 .مهنم انيد حصأ مكنأل ؛مكبر دنع مكوحاحي نأ اونمؤت الو ؛ةمكحلاو لضفلاو ملعلا نم متيتوأ ام لثم دحأ ىتوي نأ
 ."خلإ اوقدصت ال نيعملا"و :لوقي نأ رسفملل بسانملا :اورقت ال ىنعملا .هلوعفمو لعفلا نيب يأ ضارتعا :ةلمجلاو

 هنم ئئثتسملاو «ةيلصأ "ماللا" نوكتل ,"اورقت" ئيعم "اونمؤت" نمض هنأ :رسفملا هل راشأ يذلا ىععملا اذه لصاحو

 لئاضفلا نم هومتيتوأ يذلا لثم دحأ ىتؤي هنأب دحأل اوفرتعتو اورقت ال :نعملاو ."دحأل" :هريدقت ءفوذحم

 ةهج نم حيحص ىعملا اذهو لي دمحم نع ةوبنلا يفن نع ةيانك «هلك مكنيد عبتا صخشل الإ تالامكلاو

 (يواصلا ةيشاح) .اهتملع دقو «مدقملا ريرقتلاب ريرقتلا اذه طلخ هراصتخا ةدش نم رسفملاو «ىعملاو ةيبرعلا
 هل عحار ءانثتسالا و «عمجلا ئعم يف هنأل ؛"دحأ"ل "مكوجاحي" يف ريمضلاو 2" ىتوؤي نأ" ىلع فطع :مكوجاحي

 عبت نمل الإ مكنوبلغيو ءمكبر دنع مكوحاحي نيملسملا نأب اورقت الو اوفرتعت ال يأ اونمؤت الو :ريدقتلاو ءاضيأ
 0 طلستملا يفنملا ليلعت :انيد حصأ مكنأل (لمحلا ةيشاح) ."ماللا" ةدايز مدع ريدقت ىلع اذهو «مكنيد

 .انيد حصأ مكنأل ؛ةجاحنلاب مكنوبلغي ال يأ 'مكوجاحي'



 نارمع لآ ةروس فش ثلاغلا ءرجلا

 َّنِإ لق :ىلاعت لاق «هب نوّرقت هلثم دحأ ءاتيإ يأ :خيبوتلا ةزممي "نأأ " :ةءارق ينو 3
 اي ماهفت

 ُهَللاَو ؟متيتوأ ام لثم دحأ نوت مك نا نمل دج لال

 وذ هللاَو 00000 هلهأ وه نك. 72 ٌرْميلَع لضفلا ريثك ٌعِسو

0007 

 َكيِلِإ َهِدْوَي ريثك لامي يأ ٍراطنقي ُهَنَمَأَت نإ ْنَم بّتكْلا ٍلَهَأ َنِمَو (2 ميِظَعْلا لضفلا

 نم مُهَنِمَو هيلإ اًهاّدَأف ابهذ ةيقوأ ّيئامو افلأ لجر هعدوأ مالس نب هللا دبعك هتنامأل

 هتقراف مف .هقرافت ال اَميآَ هيَلَع تمد اَم الإ هتنايخل َكيَلإ َهِدَوُي ال ٍرائيِديُهََمَأَت نإ

 ءادألا كرت يأ كلذ هدحجف ارانيد 7 هعدوتسا فرشألا نب بعكك «هركنأ

 يدؤي ال هيلع لد يذلا 00
 00 َنحَيِمَأْلا ىف ائيَلَع سيل مهوق ببسب اوُناَق َْرُهَّأ نع ص

 :هلوقو "هللا ىده" :هلوق دنع مت دق لوألا مالكلاو ءفنأتسم مالك اذهف «ةءارقلا هذه ىلعو :لإ ةءارق يفو

 نأ ىلإ ةراشإ "خلإ دحأ ءاتيإ يأ" :هلوقو ءراكنإلا عم نيعي «خيبوتلل يذلا ماهفتسالا ةزممب يأ "خيبوتلا ةزمهي"

 يغبني ال يأ "هب نورقت" :هلوقب حراشلا هردق دقو فوذحم ربخلاو ءأدتبم ليوأت يف اهوعدمو يهو «ةيردصم "نأ"
 .مكنيد لهأو مكعايشأ ريغ دنع رارقإلا اذه مكنم

 نيريدقتلا الك ىلع فوذحم هنم ىئتسملاو ؛ماهفتسالا لبق مت دق مالكلاو «يخيبوتلا ماهفتسالا يأ :خيبوتلا ةزمحب

 (يواصلا ةيشاح) .مكنيد عبت نم الإ لئاضفلاو ةوبنلا هاوعد يف دحأل اوقدصت ال :نيعملاو «نيمدقتملا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .نيدلا يف مهتنايخ نايب دعب لاومألا يف مهتنايحخ نايب يف عورش :خلإ باتكلا لهأ نمو

 طرشلاو «هربخس "باتكلا لهأ نم"و ءأدتبم "نم" :هنمأت نإ نم (نازوألا قيقحت) .امهرد نوعبرأ :ةيقوألا :ةيقوأ

 ةسمح طاريقلاو اطاريق نيرشع نزوب وهو :رانيدب "ءاقبلا يبأ ريسفت" نم .ةركن األ "نم"ل ةفص هباوحو
 نب صاخنف وه :هتنايخح (نايبلا حور) .ليلقلا ددعلا انهه رائيدلاب دارملاو ,"نازوألا قيقحت" يف امك :تاريعش

 ةنامألا ةبلغل ؛ىراصنلا ريثكلا ىلع نومأملا :ليقو «هناحو هدحجف ارانيد شيرق نم لجر هعدوتسا ءاروذاع

 (كرادملا ريسفت) .مهيلع ةنايخلا ةبلغل ؛دوهيلا ليلقلا يف نونئاخلاو ؛مهيلع

 (كرادملا ريسفت) .هل امزالم هسأر ىلع قحلا بحاص اي هيلع كماود ةدم الإ يعي ؛«ةينيح ةيردصم "ام" :تمد اه

 نييمألا مهنم مهريغ نأ عم كلذب باتكلا لهأ صح مل :لاؤس نع باوج ىلإ ةراشإ هيف :خلإ مهوق ببسب
 (يحركلا ريسفت) .هركذ ام ةيآلا لوزن ببس ذإ ؛لاحلا ةعقاو رابتعاب مهصخ امنإ هنأ :هحاضيإو ؟نئاخلاو



 نارمع لآ ةروس «« ١ ثلاثلا ءزجلا

 لاق «ىلاعت هيلإ هوبسنو مهنيد فلاخ نم ملظ مهلالحتسال مثإ يأ ليبَس برعلا يأ

 مهأ © َوُمَلْعَي َمهَو هيلإ كلذ ةبسن يف بذكلا هللا ىلع تولوقُيَو ىلاعت
 هيلإ هللا دهعب وأ هيلع هللا دهاع يذلا هِدُهَعِب قو َنَم ليبس هيف مهيلع ْىَب .نوبذاك دك هر

 حي هللا َنِإَف تاعاطلا لمعو « يصاحملا كري هللا ْىَقّتاَو هريغو ةنامألا ءادأ نم

 دوهيلا ف لزنو .مهبيثي نوع. مهبحي يأ رمضملا عضوم رهاظلا عضو هيف 2 َنيقَّكُمْلا

 وأ ىوعد يف ًابذاك فلح نميفو :ةاروتلا يف مهيلإ هللا َدْهَعو دو يبلا تعن اولدب امل

 يراخبلا هاور

 ءادأو 2 يبلاب ناعإلا يف مهيلإ هلأ دِهَعِ نولدبتسي َنوُرْشَي َنيِّلآ َّنِ :ةعلس عيب يف

 و ا ما وعلا ايندلا نم ًاليبَق اََمَث ابذاك ىلاعت هب مهفلح ٌمَِمَيَأَو ةنامألا

 سيل هنإف «مثإلاب ليبسلا ريسفت هضرغ سيل :مثإ (يواصلا ةيشاح) .مهياتك لهأ نم سيل نمم مهريغو :برعلا يأ
 «نييمألا نأش يف قيرط مهيلع دحأل نكي مل اذإ هنإف «مالكلا نم دارملا نيعملل نايب لب «يزاحملا الو يقيقحلا هانعم

 هللا نإ :اولاق يأ «ىلاعت هللا ىلإ روكذملا لوقلا اوبسن يأ :خلإ هوبسنو .ةيانك وهف «موللاو مثإلا مهنع عفترا دقف

 (لمجلا ةيشاح) .ةاروتلا يف كلذ نأ اوعداو ءاننيد ىلع سيل نم ملظ انل لحأ

 يف مهيلع لبسلا نم هوفن امل تابثإ] :مهيلع ىلب (كرادملا ريسفت) .ممياتك يف كلذ نأ مهئاعداب نعي :كلذ ةبسن

 يلا ةلمجلل ررقم فانئتسا هدعب امو «"ىلب" ىلع مات فقو يدنعو :جاحزلا لاق [(كرادملا ريسفت) .نييمألا

 يف ريمضلاو ءاهدسم "ىلب" تدس ىلا ةلمجلل ةررقم ةفنأتسم :ىوأ نم (نيلامكلا ريسفت) .اهدسم "ىلب" تدس

 (كرادملا ريسفت) .هاقتاو هللا دهعب فوأ نم لك يأ «ىلاعت هللا ىلإ عجري "هدهعب"
 ماق "نيقتملا" مومعو :خلإ رهاظلا عضو هيف (كرادملا ريسفت) .مهعم امل قدصملا لوسرلاب ناعيإلا نم :خلإ يذلا

 نم هؤاقتا بحو امو «تاحلاصلا نم هريغو نامبإلا كلذ يف لحخديو ؛"نم" ىلإ ءازجلا نم عجارلا ريمضلا ماقم

 ريمضلا عجري نأ زوجيو «باتكلا لهأ يملسم نم هوحنو مالس نب هللا دبع يف تلزن :ليق ءءوسلا لامعأو رفكلا

 (كرادملا ريسفت) .هبحي هللا نإف «ردغلاو ةنايخلا كرت يف هللا ىقتاو هيلع هللا دهاع اب فوأ نم لك يأ "ىوأ نم" ىلإ

 وأ كادهاش" :لي لاقف لي يبلا ىلإ امصتحاف سيق نب ثعشأ امهدحأ «ريب يف نيلجر نيب تناك يأ :ىوعد يف

 قل نفلخو اوعي دارأ نميف يأ ' 'ةعلس عيب وأ" :هلوقو «يلابي الو ابذاك فلحي اذإ :سيق نب ثعشأ لاقف "هنيمب

 (يواصلا ةيشاح) .ابذاك اذك اهيف يطعأ



 نارمع لآ ةروس 1 ثلاغلا ءزجلا

 ٌرظنَي لَو مهيلع ابضغ ُهَلآ ُمُهُمِلَكُي لَو و ةرخالا ىف ْمُهَ بيصت قرات ل كتارتلوأ

 َّنِإَو .ملؤم 62 ٌميِلَأ ُثاَذَع َرُهَلَو را الَو ةّمّيقْلا ّمْوَي 7 1

 بتكلاب مُهَتَنِسْلا َندُولَي فرشألا نب بعكك ةفئاط اَعيِرقَل باتكلا لهأ ي

 يأ وسخ هوو كل ينلا تعن نم هوقرح ام ىلإ لَمْ نع هتءارق ها
 ميرا ةياك

 هلا دع وره ولون و ييكلا و مهام هللا 0 يذلا بتكحجلاأ َنِم م فارحلا

 لس م م رص لل

 ال لرزنو ا مهأ 2 َنوُمَلَعَي َمهَو بْذَكْلا هللا ىلع َنوُلوَقَيَو هللا دنع َنِم َّوه اَمَو

 اود هل ارو ا نانا ا خم عدي تلا 9 هوذختي نأ مهرمأ ىسيع نإ نارحن ىراصن لاق

 ((8١١:نونمؤملا) 4ِنوُمّلكُت الو اهيف اوأَسْحا» :لاق نونمؤملا ةروس يف ىلاعت هلوق نإ :تلق نإ :هللا مهملكي الو

 يأ "هللا مهملكي الو" :ىلاعت هلوق نأب :بيحأ ؟نيتيآلا نيب عمجلا فكيف «مهلل مالك هنم عقي هللا نأ يضتقي «ةيآلا

 دهشيو «ةكئالملا ناسل ىلع مالكلا تايآو ؟الصأ مهملكي ال وأ ءبضغ مالك مهملكي هنأ ياني الف ءاضر مالك

 (يواصلا ةيشاح) .(,/7/:فرحزلا) كبَر اَنْيَلَع ضَِيِل َُكِلاَم اَياَوَدانَول :ىلاعت هلوق كلذل

 نم باسمحلا ءانثأ يف خيبوتلاو لاؤسلا نم عقي ام عقي امنإو ءالصأ ءيشب وأ ,مهرسي امب يأ :هللا مهملكي الو

 (97:رجحلا) 4َنيِعَمْحَأ ْمُهَتلأْسَتل َكَبَرَوف :هلوقك «نولأسي مهنأ ىلع ةلادلا صوصنلا فلاخي الف «ةكئالملا
 (لمجلا ةيشاح) .هللا نم ال ةكئالملا نم ملكتلا عقي امنإ ةلمجلابف

 (كرادملا ريسفت) .مهريغو بطحخأ نب ييحو «فيصلا نب كلامو :فرشألا نب بعكك

 نع ضرعأو «باتكلا ةءارقب هناسل فرحي قحلا ةملك ىلإ لصوو هةاروتلا يف أرق اذإ ناكف :لإ مهتنسلأ نوولي

 «"اقيرف"ل ةفص "نوولي" :هلوق ةلمجو ؛هناسل فطعي يأ يولي وهف ءقح ريغ ىرخأ ةملكب قطنيو «قحلا ةملك
 (لمجلا ةيشاح) .موقلاو طهرلاك عمج مسا هنأل ؛نيعملاب ارابتعا ريمضلا عمجو ءبصن لحم يف يهف

 ماهيإلا هب درملاو ءاهسأر ليميل ؛اهمامز بذج نأب اهفطع يأ هتقان فطعتسا :"برغملا" يفو .ةلامإلا :فطعلا :اُفوفطعي

 عقاولا يف ال يأ :باتكلا نم وه امو (لمجلا ةيشاح) .باتكلا سفن نم كلذ نأ نيملسملا نومهوي اوناك يأ مالكلا يف

 تلح ىسيع رشبلاب دارملاف ببسلا اذه ىلعو :خلإ لزنو (لمجلا ةيشاح) .ةيلاح ةلمحلاو ءاضيأ مهداقتعا يف الو

 يف هلوق نأل ؛برقأ يناثلا لامتحالا اذهو «نآرقلا باتكلابو دي دمحم هب دارملاف :ياثلا ىلعو «ليحنإلا باتكلابو

 (لمحللا نم صخلم) .كلذ ىلع ةحضاو ةنيرق "نوملسم متنأ ذإ دعب" :ةيآلا رخآ



 نارمع لآ ةروس رح ثلاثلا ءزجلا

 َبَتكْل هلا هَيتْوُي نأ ِرَسَبِل يغبني ناك اَم :25 هل دوجسلا نيملسملا ضعب بلط امل وأ

 كيلو ِهَّللا نود نِم لاذع أوُتوُك ٍساَنلِ لوَُقَي مّن وبنو ةعيرشلل مهفلا يأ َمكُْحْلَآَو

 ًاميخفت نونو فلأ ةدايزب "بلا" ىلإ بوسنم ءنيلماع ءاملع َْيدبَ أوُنوُم :لوقي اميل نارتو نذل ةدايدر "فلا" لا :هصتسم ىلع ءايلغ سوقا ١ 2 ار
 111: 2 ى و بس 7 رم نم 0 * « ث ص و ى و -

 نوؤرقت يأ
 .اولمعت نأ هتدئاف نإف كلذ

 يغبني ال :لاق ؟كل دجسن الفأ ضعب ىلع انضعب ملسي امك كيلع ملسن !هللا لوسر اي :لحر لاق ثيح :هل دوجسلا
 ةغيصلا هذه :خلإ ناك ام (كرادملا ريسفت) .هلهأل قحلا اوفرعاو ؛مكيبن اومركأ نكلو «هللا نود نم دحأل دجسي نأ

 اوُنيْنت ْنَأ ْمكَل َناَك اًمإ» :ىلاعت هلوق كلذكو ءانه دارملا وهو «هتوبث القع زوجي ال يذلا ماعلا يفنلل امب ىتؤي

 يفنلل امب ىتويو ءطق يبن نم ةيهولألا ىوعد رودص القع روصتي الو «نكمي ال يأ (50 :لمنلا) ياَهَرَجَش
 0 'هللا لوسر يدي نيب ةالصلا يف مدقتي نأ ةفاحق يبأ نبال ناك ام" :هن#ذ ركب يبأ لوقك صاخلا

 نأ اهل يِغَبْتَي سْمَسلا الإ :ىلاعت هلوق يف سي ةروس يف يلحملا هرسف دقو ءنكمي يأ "يغبني" :رسفملا لوقف ؛كلذ
 (يواصلا ةيشاح) .كلذب ( ١::سي) َرَمقْلا كرد
 (لمحللا ةيشاح) ."ناك"ل اربح : عقا ولا رورجملاو راجللا قلعتمل نايب وأ ؛”"ناك"ل ريسفت امإ :يغبني

 «ينابر عمج "نوينابرلا"و ."لوقي" رامضإ نم دب الف "نيينابر اونوك" :لوقي نكلو يأ :طنيينابر" اونوك نكلو
 ينابقرك ةغلابملا ىلع ةلالد بسنلا يف ناتدئاز هيف نونلاو فلألاو «برلا ىلإ بوسنم هنأ :امهدحأ ؛نالوق هيفو
 ىلإ اوبسن اذإ امأ ءبسنلا نع ةدايزلا هذه درفت الو «رعشلا ريثكو ةيحللا ليوطو ةبقرلا ظيلغل ينارعشو ينايحلو

 "نابرلا"و «"نابر" ىلإ بوسنم هنأ :يناثلاو ءيرعشو يمحلو يقر :اولاق «ةغلابم ريغ نم رعشلاو ةيحللاو ةبقرلا
 يف يهك فصولا ةدايز ىلع نالاد نونلاو فلألاف ؛مهنيد رمأ مهفرعيو «سانلا سوسي نمو «ريخلا ملعموه
 .يرمحأ وحن ءفصولا يف ةغلابملل اذه ىلع ةبسنلاب نوكتو «نايرو ناشطع
 ىب املاع هنوك نيعمب :برلا ىلإ بوسنم (نيلامكلا ريسفت) .هتعاطو هللا نيدب كسمتلا ديدش وهو :نينابر
 اذإف «نايحلو ينارعش :اولاق امك ,ةفصلا هذه لامك ىلع ةلالدلل هيف نونلاو فلألا ةدايزو «هتعاط ىلع ابظاومو

 .بوسنملل اميظعت يأ "اميخفت" :"ريبكلا" نم "خلإ يحل" :ةيحللا ىلإو «"يرعش" :اولاق رعشلا ىلإ اوبسن
 (نيلامكلا ريسفت) ."نيملاع" نعم. "نوملعت"و «عفانو ورمع يبأو ريثك نبال :فيفختلاب
 .باتكلا سانلا نوملعت متنك يأ فوذحم يناثلا لوعفملاف ديدشتلا ةءارق ىلعو «نيقابلل ميلعتلا نم :ديدشتلاو

 روكذملا ببسب يأ [ةيببسلل نيعضوملا يف "متنك ام"ب :هلوق يف ءابلا نأ ىلإ ةراشإ هيف] :كلذ ببسب (نيلامكلا ريسفت)
 (نيلامكلا ريسفت) .لمعلا ملعتلاو ميلعتلا ةدئاف يأ :هتدئاف نإف (نيلامكلا ريسفت) .نيسراد وأ نيملعم مكنوك نم



 نارمع لآ ةروس ا ثلاغلا ءرجلا

 نأ رشبلا يأ :"لوقي" ىلع افطع بصنلاو هللا يأ افانثتسا عفرلاب كرمي الو

 ءاريزع دوهيلاو ,ةكئالملا ةئباصلا تدذختا 0 اباَبَرَأ كيلا ةكيتلملا و 2 1

 ذإ ركذا َو .اذه هل يغبني ال (ج) َنوُملَسُم من ْذِإ َدَعَبرْفْحْلاِب مكمان ىسيع ىراصنلاو
 مسقلا ئععم ديكوتو «ءادتبالل ماللا حتفب آَمَل مهدهع َنيِبْنلا قثيِم رولا دحا ني

 نيهجولا ىلع ةلوصوم "ام"و ."ذحأ" ب ةقلعتم اهرسكو «قائيملا ذحأ يف يذلا

 مكَءاَج ّرُث ِةَمكِحَو بسك نّم مكانيتآ :ةءارسق يفو ه ايإ ٍمكْئَبَتاَ يذلل يأ

 درا واب وللا 15 دك وهو يك باتكلا نم َدُكَحَم اَمْلقِدَصُم
 كلذب َرُشَرَرَفَأَع :مههل ىلاعت َلاَق كلذ يف مهل ٌعبت مهُمَمأو ,هومتكر دأ نإ مسقلا باوج

 ا ىرَصِإ َمُكِلذ ْلَع متلبق ٌمَتْدَحَأَو ل و8 2< هك

 .ماهفتسالا ةزمهي "مكرمأيأ" :دوعسم نبا ةءارق هرصنتو «مالكلا ءادتبا افانثتسا عفانو ريثك نباو رمع يبأل :عفرلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .لاحلا لمتحيو ءرشبلل هيف ريمضلا :ليقو «هللا مكرمأي ال يأ :بصنلاو (نيلامكلا ريسفت)
 «نورضي الو «نورمؤي ام نولعفيو ؛مهرمأ ام هللا نوصعي ال نومركم ديبع مهنأ دقتعنو «مهبحن لب يأ :ابابرأ
 نعم اؤبص دوهيلا نم ةقرف مه :ةئباصلا (يواصلا ةيشاح) .ابابرأ مهنوكل ال كلذل هللا ىلإ مب لسوتنف «نوعفني الو

 هنأ ىلإ ةراشإ اذه :هل يغبني ال (يواصلا ةيشاح) ."هللا تانب مهفإ" :اولاقو «ةكئالملا ةدابع ىلإ ىسوم نيد نع اولام

 (يحركلا ريسفت) .مهريغ لاح نم بيجعتلا قيرط ىلع نينمؤملل باطحخ وهو ءراكنإلا هانعم ماهفتسا
 ليئارسإ ونب مهو «نييبنلا دالوأ قاثيم دارملا وأ ءكلذب نييبنلا ىلع قاثيملا ذحأ نم هرهاظ ىلع وه :خلإ قاغيم

 نعم.هنأل ؛قاثيملا ذأ يف يذلا مسقلا ئعم ديكوتو ءادتبالل :ماللا حتفب (كرادملا ريسفت) .فاضملا فذح ىلع

 باوح دسم داس "ننمؤتل"و «طرشلا عمل ةنمضتم نوكي نأ زوجيو :ةلوصوم ام (نيلامكلا ريسفت) .فالحتسالا

 (بيطخلا ريسفت) .هب ننمؤتل هومكتيتأ يذلل يأ :يذلل يأ (نيلامكلا ريسفت) .اعيمج طرشلاو مسقلا
 ماقم رهظملا ةماقإ انهه نأ ىلإ ريشي :باتكلا نم (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم لوصوملا ىلإ دئاعلا نأ ىلإ ريشي :هايإ

 دئاعلا لعجي دقو «شفعألا دنع ةزئاج يهو ءةفصلا ىلع ةفوطعملا ةلمجلا يف لوصوملا ىلإ دئاعلا يه يذلا رمضملا

 .قائيملا ذخأ نمض يف يذلا يأ :مسقلا باوج (نيلامكلا ريسفت) . "لوسر هب مكءاح مث" :ريدقتلاو ءافوذحم

 (نيلامكلا ريسفت) .ىلوأ ممألا ناك ءايبنألا مكح اذه ناك اذإف « «كلذ يف مهل عبت مهمأو بنُ ادمحم يأ :هومتكر دأ نإ

 ميلا © ل ل

 ّدَصُم لوسَر



 نارمع لآ ةروس فض ثلاثلا ءزجلا

 0 أنو «كلذب مكعابتأو مكسفنأ ىلع ْأوُدَبَسآَف َلاَق اَكَرَرَقَأ اَولاَف يدهع

 ُمُه كلِبَلوُأَف قاثيملا كلِلَذ َدْعَب ضرعأ ْلَوَت نَمَف .مهيلعو مكيلع 2 َنيِدِهَّسلآ
 داقنا لهآ دلو ءاتلاو 0 يأ ءايلاب 0-0 هللا نيو ريغ © تروفِسفلا

 ؛هيلإ ىئجلي ام ةنياعمو تينا اهّرَكَو ءابإ الب اًعَوط بِضألاَو ِتاوَمّسلأ ىف نم
 آَمَو هللا اَنَماَء !دمحم اي مهل لف .راكنإلل ةزمهملاو «ءايلاو ءاتلاب حيو َتروُعَجَرُي ِهْيَلِإَو

 آمَو هدالوأ ٍطاَبْسَألاَو بوُقْعَيَو َقَحْسَِو َليِجَمْسَِو َمِهرْتإ ْىلَع َلزنأ آَمَواَنيَلَع لزنأ
 بيذكتلاو قيدصتلاب ْمُهَُي ٍدَحَأ َنِيَب ُقْرَقُ ال ْمِهبَر نم ترودو ئَسِمِعَو ئسوُم قو
 نَمَو :رافكلاب قحلو دترا نميف لزنو «ةدابعلا يف نوصلخم 2 َنوُمِلَسُم هُهَل ٌنَحَتَو

 (2) َنيِرِسَحْلآ َنِم ةَرخآْلا ىف َوهَو ُهنِم َلَبقُي نف ايد مّلْسِإلاَرِيَع تبي

 .حتفيو مضيو «لقثلاو بنذلاو دهعلا :رصإلا :"سوماقلا" يف .دشي يأ رصؤي هنأل ؛ارصإ دهعلا يمس :يدهع
 هللا ملع عم دمحم ىلع ةدهاعملا ةرمثو ءذثنيح اولاق اذام :هريدقت ردقم لاؤس نع باوج :انررقأ (نيلامكلا ريسفت)

 ءايبنألا عيمجف «ناميإلا مدعب مزعلا ىلع باقعلاو «عابتالاب مزعلا ىلع باوثلا ءايبنألا نم ين نمز يف يتأي ال هنأ

 (يواصلا ةيشاح) .بقوع رهظ ول هب ناميإلا مدع ىلع مزع نمو ,دمحمم. ناميإلا ىلع نوبائي
 لاحلا ىلع "اهركو اعوط" بصتتنا :اهركو اعوط (نيلامكلا ريسفت) .مه لقو :ريدقت ىلع ةيقوفلاب يأ :ءاتلاو

 ءاحلإ ,نوعرف قرغ كاردإو لبجلا قتنك «مالسإلا ىلإ يأ :خلإ ئجلي ام (كرادملا ريسفت) .نيهركمو نيعئاط يأ
 .هيلإ رطضي ام يأ هيلإ ئجلي ام «رارطضالا نعم
 نيد ريغ نوغييأ :هريدقت «"نوغبي" ةظفل وه ةزمحلا عضومو «"خلإ هللا نيد ريغفأ" :هلوق يف يأ :راكنإلل ةزمهلاو

 ىلع "هللا نيد ريغ" وه يذلا لوعفملا مدق ىلاعت هنأ الإ ء؛ثداوحلاو لاعفألا نع نوكي امنإ ماهفتسالا نأل ؛هللا

 (ريبكلا ريسفتلا) .لطابلا دوبعملا ىلإ هحوتم ةزمهلا ئعم وه يذلا راكنإلا نإ ثيح نم مهأ هنأل ؛هلعف

 (يواصلا ةيشاح) .مهتوبنو مهبتكب نوفرتعي باتكلا لهأ نأل ؛ءالؤه ءامسأب حرص امنإ :ميهاربإ ىلع لزنأ امو

 املف ؛هل ةفص لصألا يف اهنأل ؛لاح "مالسإلا ريغ"و «"غتبي" لوعفم "نيدلا" نأ :اهدحأ هحوأ ةثالث هيف :لإ انيد

 نأ:ثلاثلاو «"امهتاوخأو هبشو لثم" زيم امك تزيمف ءاهماحإل ؛"ريغ"ل ازييمت نوكي نأ :يناثلا ءالاح تبصن تمدق

 (نيلامجلا ريسفت) .باوثلا نامرحو باقعلا وهو ؛نارسخلا نم :نيرساخلا نم (لمجلا ةيشاح) ."ريغ" نم الدب نوكي



 نارمع لآ ةروس فض ثلانلا ءرجلا

 أوُدِهْسَو َمِمميِإ َدْعَب اورفك اّمَوَق ُهَّللا ىِدهَي ال يأ فيك .هيلع ةدبؤملا رانلا ىلإ هريصمل

 قدص ىلع تارهاظلا ججحلا ُتَِيَبْلا ْمُهَءاَج دق َو ٌّقَح َلوُسَرلآ نأ مقداهشو يأ
 هيلع َّنأ ْمُهوَرَج َكِيِتَلْوُ .نيرفاكلا يأ( 2) نيِملّظلَاَ ةهوقلا فرب ال هللا ل ين

 اهيلع امب لولدملا رانلا وأ ةنعللا يأ ايف َنيدَِح جت َنيِعَمَجُأ ساكو ِةَكِِلَمَْوهلآهَنَْ
 َكِلَذ ٍدْعَب ْنِم أوُباَت َنيِلا الإ .نولهمب (2) َنوُرَطنُي َمُه اَلَو ُباَدَعْلآ ُمُهْنَع ُفَقَحُح ا
 أورفك َنيِذْلا نإ :دوهيلا يف لزنو .مهب 2) ديِحَر مهل ةوفغ َهَّللا نإ ارشح

 وأ اورغرغ اذإ 2و دمحمب (ةحا ولازال ىسوعب مهم دعب سنع

 0 ا 7 خب نولاضلا مه َكِيتلوأَو ارافك اوتام

 انه ماهفتسالا نأ ىلإ هب راشأ :خ! ال (لمجلا ةيشاح) .ةكمع اوقحلو ءاودترا نيذلا نأش يف تلزن :خلإ فيك

 قحلا نع دحاجلا نإف «خيبوتلاو داعبتسالل وأ «ناميإلا دعب مهرفكل ؛ميظعتلاو بجعتلا نوكي نأ زوجيو ءراكنإلل

 لعفلا نأ ىلإ اذه راشأ :مقداهشو يأ (لمجلا ةيشاح) .داشرلا نع ديعب «لالضلا يف كمهنم هل حضو ام دعب

 ريسفت) .مسالا ليوأت يف فوطعملا لعفلا اذه نأو «ناميإلا وه يذلا مسالا ىلع فوطعم "اودهش" :هلوق يأ

 ."دق" ريدقتب هيلإ راشأ امك لاحلل واولا :تانيبلا مهءاج دقو (نيلامجلا

 ؛ناث أدتبم" مهؤازج"و ءأدتبم "كئلوأ"و «ضارتعا «"نيملاظلا موقلا يدهي ال هللاو" :هلوقف ,نودترملا يأ :كتلوأ

 ةنعللاب يأ :انّي لولدملا (لمجلا ةيشاح) .لوألا أدتبملا ربت هربخ- عم يناثلا أدتبملاو «يناثلا أدتبملا ريخ "مهيلع نأ" :هلوقو

 ىدهلاب هل هللا دارأو «رافكلا عم ةكمب بهذو دترا امل هنإف ءديوس نب ثراحلاك يأ :اوبات نيذلا الإ .رانلا يأ اهيلع

 لع هللا لوسر ربخأف ؟لبقأ له تبت اذإ نإ 2 تا رهو وعلا ل لو اهلك ناكو «ةنيدملاب هل خأل ثعب

 (يواصلا ةيشاح) .همالسإ نسحو «ملسأو ءاعئاط ىتأف ,ةكمب هل اهثعبف «ةيآلا تلزنف «كلذب

 اولس نأ :هموق ىلإ لسرأف «مدن رافكلاب قحلو دترا امل ديوس نب ثراحلا نأ كلذو ؛مهيلع لضفتي يأ :ممب ميحر

 .هتبوت 205 هللا لوسر لبقو «باتف ةنيدملا ىلإ لبقأف «ةيآلاب سالحلا هوحخأ هيلإ لسرأف ؟ةبوت يل له ني هللا لوسر
 دنع هنم لبقتف يصاعلا امأو ءرفاكلا يف اذهو «كلذب ةديقم ةيآلا نأ ىلإ كلذب راشأ :اورغرغ اذإ (بيطخلا)

 - «عورفلا يف ررقم وه امك ةلوبقم رفاكلا ةبوت نإ :لاقي امع باوج :ارافك اوتام وأ (يواصلا ةيشاح) .ةرغرغلا



 نارمع لآ ةروس ١ ثلاثلا ءزجلا
 َلَبقُي آف رافك ّحهَو أوتاَمَو أورفك نيذلا نإ 2 َنولآَصلا مه َكيِتَلْوُأَو ارافك اوتام وأ هل

 2 ءافلا لخدأ هب ىدتفا ولَو ابهذ اهؤولمب ام رادقم : ضرألا لم مِهِدَحَأ نِم : , لق رد رز دا تا عا 5 يم و 5-00

 ىلع توملا نع لوبقلا مدع ببستب اناذيإو .طرشلاب "نيذلا" هبشل ؛"نإ" ربخ

 َريْلآ أولاَتَت نل .هنم نيعنام (ج) َنيِرِصْس نّم مهل امَو ملؤم ٌييِلَأ ُباَذَع َمُهَل َكِيِتَلْوَ رفكلا
 26 ا كا ا ب -ةرويجح امم اوقدصت اوقفنت ئجح ةنجلا وهو هباون يأ نا قص و ل لا اع 3

 الإ" ةقباسلا ةيآلا هيلع تلدو «عورفلا يف ررقم وه امك ةلوبقم رفاكلا ةبوت نإ :لاقي امع باوح :ارافك اوتام وأ

 ىلإ لصي ال نأ :اهتحص طورش نمو ؛:ةحيحص تناك اذإ لبقت امنإ هتبوت نأ :باوحلا لصاحو لإ "اوبات نيذلا

 (لمجلاا ةيشاح) .انه امك ةلوبقم ريغ يهف حصت مل نإف «ةرغرغلا دح

 :لوقي ىلاعت هللاو «توملا روضح دنع الإ نوبوتي ال مهنأ :ببسلا :اطعو ةداتقو نسحلا لاق :"ريبكلا ريسفت" فو

 لاق اضيأو (6١:ءاسنلا) نآلا ُتْبُن يّنِإ َلاَق ُتْوَمْلا ُمُهَدَحَأ َرْضَح اذ ىَّنَح ِتاَميَّسلا نومي لل هير َتَسِيلَو
 توملا روضح لبق بات يذلا رفاكلل ةقباسلا ةيآلاف ءرفاكلا ناميإ نود ةلوبقم سأيلا ةبوت :دئاقعلا بتك يف

 ىلع الم لاق نكل «نيتيآلا نيب ضقانتلا عفتراف توملا روضح دنع بوتي يذلا رفاكلل ةيآلا هذهو «ةرغرغلاو
 .ةلوبقم اهنأ راتخملا :سأيلا ةبوتو «لوبقم ريغ سأيلا ناكإ :"ةصالخلا" ةياور لقن دعب يراقلا

 دافتسيف «"رغرغي مل ام ةبوتلا لبقي هللا نإ" :اكتِلَع هلوق درو ثيح ةياردلا رهاظل ةفلاخم ةياورلا هذه نأ ىفخي الو
 ناميإ امأف «ةينظ ةلأسملا نأ :لصاحلاو :فالتخالا نايب دعب "راتحما در" يف لقنو ءرفاكلاو نمؤملا ةبوت مومع هنم
 نوكي سأيلا نامإ نأ :هلصاح اليوط امالك انه دروأ ثيح يدهازلا مامإلا هلصف ام معنلو .اقافتا لبقي الف سأيلا

 ؛لبقي مل ءاش نإو «هنم الضف ناكو «هناكإ فرشل «لبق ءاش نإ هللا ةيشم يف سأيلا ةبوتو ءعامجإلاب لوبقم ريغ
 امأك :"راتحنا در" يفو .ةنوشخ هعم توصو «قلحلا يف حورلا ددرت :ةرغرغ .هنم الدع ناكو «هريخأتو هريصقتل

 ا .هقلح يف هحور ريدي هنأكف :هقلح يف هرادأ اذإ ءاملا رغرغ نم ةذوحأم
 يف روكذملا ذإ ؛نيعملاب ةياكح هيف :خلإ نيذلا هبشل .رثكألا دنع اهربخ يف اهوحخد زوحي ال هنأ عم :ءافلا لخدأ

 يف اببس سيل هتاذ دح يف رفكلا نأل :لإ ببستب اناذيإو (لمجلا ةيشاح) .دحاو اهمكح نكل «"نيذلا" ةيآلا
  .مالعإلا :ناذيإلاو .توملاو وه هعومجم ببسلا لب «ةبوتلا لوبق مدع

 ةقدص نأ انه ركذ هعفنت ال رفاكلا ةقدص نأ ركذ امل :ربلا (نايبلا حور) .خلإ هباصأ اذإ الين هلان نم :اولانت نل

 هللا هجو ءاغتبا قدصت نم لك" :نسحلا نعو ءانورثوتو :نوبحت امث (يواصلا ةيشاح) .هعفنت هتعاط عيمجو ملسملا
 - برلا ىلإو «باحملا ضعب قافنإب ربلا ىلإ لوصولا" :يطساولا لاق "«ةيآلا هذه يف لخاد وهف ةرمث ولو بحي امم



 نارمع لآ ةروس م عبارلا ءرجلا

 لاق امل لزنو .هيلع يزاجيف /2إ ٌديِلَع هب َهّلآ َنَِف ِءْىَس نِم أوُقِفََت اَمَو مكلاومأ نم

 63 مك لبإلا موحل لكأي ال ناكو ؛ميهاربإ ةلم ىلع كنأ معزت كنإ :دوهيلا

 وهو -ِهِسْفَن ْلَع بوقعي ٌُليِعَرَسِإ َمَّرَح اَم الإ َليِعَرْسِإ بَل الالح الح َناَك ِماَعَّطلَ

 مرحف ءاهلكأي ال يفش نإ رذئف - رج كاكا قرع هل لصح امل لبإلا

 امك امارح هدهع ىلع نكت ملو «ميهاربإ دعب كلذو ةئ ةئَرؤَتلآ لوك نأ ِلَبَق ني هيلع

 © َِِقِدَص َجثنُك نإ مكلوق قدص نيبتيل آَهوُنَتَاَف ةئَرؤَتلآب أوُنَأَف مهل لق اومعز

 537 َكِلذ ٍدَعَب ْنِم بذكْلآ ِهّللأ ىَلَع ىَرتفأ نَمَف :ىلاعت لاق ءامي اوتأي ملو اوتهبف «هيف

 لوصو ال هنأ :لصاحلاو ."مكناوخاإب مكربب الإ مكبر اولانت نل" :قارولا ركب وبأ لاقو ؛"نينوكلا نع يلختلاب <

 ليقف ءامب قدصتيو ءركسلا لادعأ يرتشي ناك هنأ :زيزعلا دبع نب رمع نعو «بوبحملا جارخإب الإ بولطملا ىلإ
 ظ (كرادملا ريسفت) .بحأ امي قفنأ نأ تدرأف «يلإ بحأ ركسلا نأل :لاق ؟اهنمثب قدصتت ال مل :هل

 (نيلامكلا ريسفت) .زوجي ال لكلا قافنإ نألو «"نوبحت ام ضعب" ةءارقل ؛ضيعبتلل هيف "نم" :مكلاومأ نم
 تبنثي مل هنأ دري الف دهعلل هيف ماللاو ؛ميهاربإ ىلع اهتمرح دوهيلا يعدت تناك يلا ةمعطألا نم يأ :ماعطلا لك

 (نيلامكلا ريسفت) .ريزنخلاو ةتيملا ةحابإ

 نونلا حتفيب :اسنلا قرع (يواصلا ةيشاح) .هبقل "بوقعي"و «همسا وهو "هللا دبع" ةيبرعلاب هانعم :ليئارسإ

 يهو ىسنأ وهف ءىسن -يضرك- يسنو «نايسنو ناوسن ئئثيو «بعكلا ىلإ كرولا يف قرع وه ءاصعك رصقلاو

 عم صاخلا ىلإ ماعلا ةفاضإ نم هنأل ؛نورخآ هزوحو «هيلإ قرعلا ةفاضإ موق ركنأ (سوماقلا) .هاسن ىكش :ءايسن

 ؛ةبكرلا ىلإ لزنيو ءفلح نم كرولا نم دتمي عجو نع ةرابع وه مث ,ذخفلا :اسنلا :ليقو ءامهظفل فالتخا
 (نيلامكلا ريسفت) .رذعف بعكلا ىلإ غلب ارو
 325 يبلل يدوهيلا لاق دعرلا ةروس ريسفت يف يذمرتلا جرخأو هذ سابع نبا نع مكاحلا هحرخأ اذك :هيلع مرحف

 ءاهنابلأو لبإلا مول الإ همئالي ائيش دجي ملف ءاسنلا قرع ىكتشا" :لاقف ."هسفن ىلع ليئارسإ مرح ام. انربخأ"

 :"سوماقلا" يفو .اوريحت يأ "اوتهبف" :هلوقو .مكلوق يف :هيف (نيلامكلا ريسفت) ."قدص" :اولاقف ."اهمرح اذلف

 ىلع ال بوقعي دهع ىلع ناك امنإ اهيف لبإلا ميرحت نأ نوملعي مهنأل يأ "امب اوتأي ملو" :هلوقو «ةريحلا تهبلا

 .امب اوتأي مل كلذلف ءمهيلع ةدهاش يهف «ميهاربإ دهع



 نارمع لآ ةروس ؟ بو عبارلا ءزجلا

 لاق امل لزنو .هيلع يزاجيف م29 رميلَع -هب هلل إف ءْنَس نم أوقفت اَمَو مكلاومأ نم

 لك اهنابلأو لبإلا موحل لكأي ال ناكو «ميهاربإ ةلم ىلع كنأ معزت كنإ :دوهيلا

 وهو يفت َْلَعبوقعي ٌليوترْسِإ مَرَح اَم الإ ٌليِوَرْسِإ َىَبِل ًالالح الج َناَكح ِماَُّطلَ
 مر رحف ءاهلكأي ال يفش نإ رذنف - رصقلاو حتفلاب - اسّنلا قرع هل لصح امل لبإلا

 امك امارح هدهع ىلع نكت ملو «ميهاربإ دعب كلذو ُةَِرَوَتلآ َلّرُت نأ ِلَبَق ني هيلع

 (© تِقِدَص َمُثنُك نإ مكلوق قدص نيبتيل آَهوَُتآَف ِةرَوّتلآب أوُنَأَف مهل لق اومعز
 5 َكِلَذ ٍدَعَب ْنِم بذكلا هللا ىلع ىَرَتف رتفآ نَمَف : :ىلاعت لاق ءامي اوتأي ملو اوتهبف هيف

 لوصو ال هنأ :لصاحلاو ."مكناوحإب مكربب الإ مكبر اولانت نل" :قارولا ركب وبأ لاقو «"نينوكلا نع يلختلاب -

 ليقف ءامب قدصتيو ءركسلا لادعأ يرتشي ناك هنأ :زيزعلا دبع نب رمع نعو «بوبحملا جارخإب الإ بولطملا ىلإ
 (كرادملا ريسفت) .بحأ امي قفنأ نأ تدرأف «يلإ بحأ ركسلا نأل :لاق ؟اهنمثب قدصتت ال مل :هل

 (نيلامكلا ريسفت) .زوجي ال لكلا قافنإ نألو ؛"نوبحت ام ضعب" ةءارقل ؛ضيعبتلل هيف "نم" :مكلاومأ نم
 تبثي مل هنأ دري الف .دهعلل هيف ماللاو ؛ميهاربإ ىلع اهتمرح دوهيلا يعدت تناك يلا ةمعطألا نم يأ :ماعطلا لك

 (نيلامكلا ريسفت) .ريزنخلاو ةتيملا ةحابإ

 نونلا حتفب :اسنلا قرع (يواصلا ةيشاح) .هبقل "بوقعي"و .همسا وهو "هللا دبع" ةيبرعلاب هانعم :ليئارسإ

 يهو ىسنأ وهف ءىسن -يضرك- يسنو «نايسنو ناوسن ىئثيو ,بعكلا ىلإ كرولا يف قرع وه ءاصعك رصقلاو
 عم صاخلا ىلإ ماعلا ةفاضإ نم هنأل ؛نورخآ هزوجو «هيلإ قرعلا ةفاضإ موق ركنأ (سوماقلا) .هاسن ىكش :ءايسن

 ؛ةبكرلا ىلإ لزنيو .فلخ نم كرولا نم دتمي عجو نع ةرابع وه مث ,ذحفلا :اسنلا :ليقو ءامهظفل فالتحا

 (نيلامكلا ريسفت) .رذعف بعكلا ىلإ غلب امبرو
 دك ينلل يدوهيلا لاق دعرلا ةروس ريسفت يف يذمرتلا جرخأو هد سابع نبا نع مكاحلا هجرخأ اذك :هيلع مرحف

 ءاهفابلأو لبإلا موحل الإ همئالي ائيش دجي ملف ءاسنلا قرع ىكتشا" :لاقف ,"هسفن ىلع ليئارسإ مرح ام انربحأ"

 :"سوماقلا" يفو .اوريحت يأ "اوتهبف" :هلوقو .مكلوق يف :هيف (نيلامكلا ريسفت) ."قدص" :اولاقف ."اهمرح اذلف

 لع ال بوقعي دهع ىلع ناك امنإ اهيف لبإلا ميرحت نأ نوملعي مهنأل يأ "اهب اوتأي ملو" :هلوقو «ةريحلا تهبلا

 .امب اوتأي مل كلذلف :مهيلع ةدهاش يهف «ميهاربإ دهع



 نارمع لآ ةروس م عبارلا ءرجلا

 ميهاربإ دهع ىلع ال ءبوقعي ةهج نم ناك امنإ ميرحتلا نأب ةجحلا روهظ يأ

 اذه يف هلأ َقَدَص لق .لطابلا ىلإ قحلا نوزواحتملا © َنوُمِلّظلآ مه كلبتلوُأف
 ىلإ نيد لك عع ًالئام اًقيِنَح اهيلع انأ يلا ٌمِهَرَيِإ دَلِم أوُعْبتأَف هب ربخأ ام عيمجك

 ٍتَبَب َلّوُأ َّنِإ :مكتلبق لبق انتلبق :اولاق امل لزنو 29 َنيِكِرَشْلآ َنِم َناك مَ 00 عر

 انأل ؛كلذب تيمس "ةكم" يف ةغل ءابلاب َةّكَبِب ىِذَّلل ضرألا يف ِساّنلِل ادّبعَتُم َعِضْو
 ةدابعلا د

 ءىصقألا هدعب عضوو «مدآ قلخ لبق ةكئالملا هانب ءاهقدت يأ ةربابجلا قانعأ كب

 ىلع رهظ ام لوأ هنأ" :ثيدح يفو ,نيحيحصلا ثيدح يف امك ةنس نوعبرأ امهنيبو

 "هتحت نم ضرألا تيحدف ءءاضيب ةدبز ضرألاو تاومسلا قلخ دنع ءاملا هحو

 . نلف هنا هكو نيكل مو ةةكرب اذ يأ "يذلا" نم. لاخ ران

 تيم «"مزالو بزالو «متارو بتار"ك ءرخآلا ماقم لك ماقيف ءجرحملا يف نابراقتم "ميملاو ءابلا" نإف :ةكم يف
 دجسملا مسا "ةكم" نأ ىلع نورثكألاو ؛هقنع تقدنا الإ ءوسب رابح اهديري ال نعي :كبت .خلإ كبت اهنأل ؛كلذب

 ريسفت) .هسكعب ليقو «ةكبب لصاح تيبلا نأ ىلع لدي هنإف ,"ةكبب يذلل" :هلوقل ؛دلبلل مسا "ةكب"و «فاطملاو

 (نايبلا حور) .لذيو كلهي الإ رابحلا اهدصقي مل يأ ؛مهلالذإو مهكالهإ نع ةيانك :ةربابجلا قانعأ (نيلامكلا
 .اهقد يأ هقنع كب :"حارصلا" فو

 مارحلا دجسملا ةكئالملا ءانب نيبو ءىصقألا هدعب عضوو ؛ماع يفلأب مدآ قل لبق مارحلا دجسملا نيب يأ :هانب

 مارحلا دجسملا" :لاقف «سانلل عضو تيب لوأ نع لئس لع هنأ :يورو .«ةتس. نوعبرأ ىصقألا ةكمالملا ءانب نيبو

 ءانب نيبو تل ميهاربإ اهانب يلا ةبعكلا ءانب نيب امأو ."ةنس نوعبرأ" :لاقف ؟امهنيب مك لئسو «"سدقملا تيب مث

 لكشتسا املو [اقباس ىضم امك] :خلإ ثيدح يف امك .ةنس فلأ امهنيبف التْلَع ناميلس هانب يذلا ىصقألا دجسملا

 توافت نأب هعفد ىلإ راشأ ؟ةنس فلأ نم رثكأ امهنيبو ,8ع ناميلس سدقملا تيب بو «ميهاربإ ةبعكلا ئب هنأب

 (نيلامكلا ريسفت) .ةفرغ ك "ةدبز" .ىصقألل مهئانب نيبو ةبعكلل ةكئالملا ءانب نيب وه امنإ ةنس نيعبرأ
 ف اذك ءتطسب يأ "تيحدف" :هلوقو ؛هنم صخأ مضلاب "ةدبز"و «ءاملا ةوغر :كيرحتلاب "دبز" ءءاضيب :ةدبز

 (كرادملا ريسفت) .تاكيسلا ريفكتو باوثلا نم نيرمتعملاو جاجحلل لصحي امل :ةكرب اذ ."حارصلا"



 نارمع لآ ةروس ملا عبارلا ءزجلا

 رثأف «تيبلا ءانب دنع هيلع ماق يذلا رجحلا يأ َميِهَرَ ُماَقَم اهنم تَكْيِب ُتنَياَء هيف

 فيعضت اهنمو «هيلع يديألا لوادتو نامزلا لواطت عم نآلا ىلإ يقبو ءهيف هامدق

 0 هل ضرَعَعُي ال اَماَء ناك ءُهَلَحَد نَمَو هولعي ال ريطلا نأو «هيف تانسحلا

 .هلضف ديزمو همارتحا يأ ؛هتمرح ىلع تاحضاو لئالد [.دحأ ىلع سبتلي ال تاحضاو تامالع] :تانيب تايآ

 «هريغو حراشلا هركذ امك «نيذه ريغ اهنمو «هلخد نم نمأ اهنمو «تايآلا نم يأ :اهنم (لمجلا ةيشاح)
 .نيذه يف ةروصحم تسيلف
 ةريثك تايآ ةلزنم, هدحو هنأل ؛دحاولاب ةعامجلا نايب حصو ؛"تانيب تايآ" :هلوقل نايب فطع :ميهاربإ ماقم
 ىلع هلامتشال وأ ءدلص رجح يف هيمدق ريثأت نم التلَع ميهاربإ ةوبنو «ىللاعت هللا ةردق ىلع هتلالد ةوقو «هنأش روهظل
 ةيآ ضعب نود ةرخصلا ضعب ةنالإو «ةيآ نيبعكلا ىلإ اهيف هصوغو «ةيآ ءامصلا ةرخصلا يف مدقلا رثأ نأل ؛تايآ
 نيذلا نأ هنم ملعف "كرادملا" يف امأ .ةصاخ ميهاربإل ةيآ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا تايآ رئاس نود هؤاقبإو
 يف دحوي الو ءيشلا يف دجوي ام ةصاخلا نأل ؛مهلوقب أبعي ال نوبذاك "ني انيبن مدق رثأ اذه" :نادلبلا يف نورهشي
 (كرادملا ريسفت) .عدتبت الو مهفاف ؛هريغ

 هبهذأ هنأ ريغ هيمدق صمحأو ميهاربإ عباصأ هيف ماقملا تيأر" :سنأ نع "هنطوم" يف بهو نبالو :هامدق رث

 ميهاربإ يمدق صوغ «نيتيآ رجحلا يف نأ كلذب راشأ :نآلا ىلإ يقبو (نيلامكلا ريسفت) ."مهيديأب سانلا حسم
 هتلوادت :"حارصلا" يف «يديألا لدابت يأ :يديألا لوادت .نآلا ىلإ ايقاب هنوكو «هب هلوزنو «هب هدوعصو «هيف
 ءالامشو انيمي هنع فرحنا وحلا يف وهو هءاوه لباق اذإ لب يأ :خلإ ريطلا نأو .ةرم هذهو ةرم هذه هتذحأ :يديألا
 (لمجلا ةيشاحإ .يوادتلل هءاوه لخديف سرا لصخا# الإ هءاوه عطقي نأ عيطتسي الو

 هل ضرعتي مل مرحلا ىلإ أجتلاف ءانز وأ ةدر وأ صاصقب لحلا يف لتقلا همزل نم :ثم كم ةفينح وبأ لاق :خلإ هل ضرعتي ال

 ىلإ أجتلا مث لحلا يف نيج نم قح يف اذهو .جورخلا ىلإ رطضي ىح عابي الو ىقسُي الو معطي الو ىوؤي ال هنأ الإ
 :هولتاقُت الإ» :ىلاعت هللا لاق لتق هيف لتق نمو ٠ ؛عطق هيف قرس نمف ؛هيف هيلع ماقيف مرحلا يف دحلا باصأ اذإ امأو همرحلا
 ريغ يف يح نم :يعفاشلا دنعو (نايبلا حور) ١51١(. :ةرقبلا) 4 هولقاف مك ولتاق إف هيف كو لتاقُي ىَتَح ماَرَحْلا دسم َدْنِع
 (يدمحألا) .قافتالاب هيف لتقي لتقلا هل قحتساو مرحلا يف نيج نمو (يدهازلا) .هيف لتقي مرحلا ىلإ أجتلا مث مرحلا
 ىلاعت هللا ثعبي" :لاقف «ةربقم ذئموي اهب سيلو «نوحجلا ةينث ىلع ُُتُي هللا لوسر فقو :هنو دوعسم نبا نعو
 لك عفشي «باسح ريغب ةنحلا نولخدي ءردبلا ةليل رمقلاك مههوجو ءافلأ نيعبس مرحلا اذه نمو ةعقبلا هذه نم

 راف نم ةعاس ةكم مرح ىلع ربص نم" لي يبلا نعو ."ردبلا ةليل رمقلاك مههوحو افلأ نيعبس يف مهنم دحاو
 . ”ةوعبسلا أ" يف امك «"ماع ئام ةريسم منهج هنع تدعابت



 نارمع لآ ةروس فلي عبارلا ءرجلا

 اهحتفو ءاحلا رسكب «بحاو ِتيَبْلآ ٌحِح ِساّنلَآ ىلع هَّنبَو كلذ ريغ وأ ملظ وأ لتقب

 قيرط ًاليبَس هيل َعاطَعْسآ نم م "سانلا" نم لدبيو «"دصق" نعم. "جَح" 4

 جحلا نم هضرف امي وأ هللاب َرَمَكَنَمَو ؛هريغو مكاحلا هاور «ةلحارلاو دازلاب دي هرسف

 بتكلا َلَهَأتَي لق .مهتدابع نعو «ةكئالملاو نجلاو سنإلا (2) َنيِمَطَعْلا نَع نع هلل 1

 َلَهَأتَي لق .هيلع مكيزاجيف (ج) َنوُلَمْعَت اَم ْلَع ٌديِبَس ُهَلآَو نآرقلا ِهَلَآٍتياَعِب َنوُرفكَت َمِل
 3ك يبلا مكييذكتب َنَماَء ْنَم هنيد يأ ِهَللآ ليِبَس نَع نوفرصت َوُدُصَت َمِل ب تكل

 ؛هيف ماد ام دحأ هيلإ ضرعتي الف مرحلا يف لحديف لتقي لحرلا ناكف «ةيلهاجلا يف هلاح ناك اذكه ءاصاصق ولو :لتقب

 ام هنم صتقي الف هيف لحدف هجراخ لتق نإ امأو ءاعامجإ هيف هنم صتقا هيف لتق نإ لتاقلا نأ مكحلاف مالسإلا دعب امأو

 (لمجلا ةيشاح) .يعفاشلاك هريغ دنع هيف وهو هنم صتقيو كي ةفينح يبأ دنع هيف ماد
 0 «بلطي مل مرحلا ىلإ أجتلا مهلا لك وح ول لعرلا نا5 انف ةياخاكل زخا لاعباب :ملظ وأ

 ىعمب ريخ وه :كللب ةفينح وبأ لاقو (77:توبكنعلا) ْمِهِلْوَح ْنِم نال ُفطَحَتُيو انمآ ًامَرَح اًلَعَج اَنأ اور ملول :ىلاعت

 ؛سابع نبا نع يورو ؛جورخلا ىلإ ئحلأ نكلو «هيف هل ضرعتي مل دح وأ صاصق وأ ةدرب لتقلا همزل نم :ىيعملاو ءرمألا
 نم :ليقف «رانلا نم وأ كلذ لبق اهبستكا ىلا بونذلا نم انمآ ناك هلحدف هجح نم :ليقو ؛"قوتسي" :يعفاشلا لاقو
 (نيلامكلا ريسفت) ."ناميإلا بعش" يف يقهيبلا هاور ثيدح يف امك ءانمآ ةمايقلا موي ثعب نيمرحلا دحأ ف تام

 .فوذحملا "اذه" ب قلعتم "سانلا ىلع"و ؛حراشلا هردق امك بحجاو يأ ,فوذحم قلعتم مدقم ربح :هللو

 نم" :هريدقت ءانه ردقم وهو هنم لدبملا ىلإ دوعي ريمض نم امهنم لك يف دب الو «لامتشا وأ ضعب لدب :خإ لدبيو
 (لمجللا ةيشاح) .هيلع ردق نإو يعفاشلا دنع يشملا بحي الف :ةلحارلاو دازلاب (نيلامجلا ريسفت) ."مهنم عاطتسا

 ."يدمحألا" يف امك ءاضيأ قيرطلا نمأ لب ءطرش امهعومجب ةلحارلا ىلع ةردقلاو ندبلا ةحص :مظعألا انمامإ دنعو

 .قيرطلا يف بسكلاو يشملاب ردق نم ىلع بجيف «ندبلاب امنإ :كلام لاقو «يعفاشلاو ةفينح وبأ هيلعو :هريغو
 لهأ صيصختو «هريغو جحلا بوجو نم هيعدي اميف دو دمحم قدص ىلع ةلادلا يأ :هللا تاياب (نيلامكلا ريسفت)

 .امب نورفاك مهف «ليخنإلاو ةاروتلاب نونمؤم مهنأ اومعز نإو حضوأ مهرفك نأ ىلع ليلد باطخلاب باتكلا

 (نيلامحلا ريسفت) .مهلالضب مهخيبوت دعب مهريغ لالضإب مهخيبوتب رمأ :باتكلا لهأ اي لق (نيلامجلا ريسفت)
 يف تسيل دلك دمحم ةفص نإ" :نولوقيو «مالسإلا نع مهدص يف نولاتحيو «نينمؤم نونتفي اوناكف :خإ نودصت م

 (لمجلا ةيشاح) .هلوعفم "نمآ نم"و هدعب لعفلاب قلعتم "مل "و ."ةراشب هب تمدقت الو انباتك



 نارمع لآ ةروس ا عبارلا ءرجلا

 قحلا نع ةلئام يأ ةجوعم ئيع مي ردصم اًجّوِع ليبسلا نوبلطت يأ اَبوْعَبَت هتعن متكو
 اَمَو ,مكباتك يف امك «مالسإلا نيد يقل 5 يضرملا نيدلا نأب نوملاع ْءآَدَهُش نأ

 ؛مكتقو ىلإ مكرحؤي امنإو ع رفكل نم 42 َنوُلَبَعَت اَمَع ٍلِفَعِب هلآ

 معربا. ةطانت :جووتلاو ستر ىاح دوه طنب رمال دو كك راج
 نإ ْأَونَماَء َنيِّلا ايأَتَي «نولتتقي اوداكو اورجاشتف نتفلا نم ةيلهاجلا يف مهنيب ناك امب

 َنوُرْفكت فيك © نيرفك مكمل َدَعَب مكوذدري َبَتكْلأ أوُتوأ َنيِذَّلأ َنِم م اقيرق أوُعيِطَ
 مو 0 0 0 و اى سد تفاعلا يمال 8 8 ب

 مصتعي نمو .هلوسَر مكحيفَو هللا تنياَء مكيلع ئلتت متناَو (خيبوتو بريجعت ماهفتسا

 يامن هلا ومان لأي جز مهتم طر لإ ئه قف هلي كسمح
 [ هللا لرسرا كارلا سل للركوب كب لو ركل «ىصعي الف عاطي نأب

:9 0 

 اناا وُقئاَفا :هلوقب خسنف ؟اذه ىلع ىوقي نمو
0 4 

 هنغضو هدسحل دارأ يدوهيلا سيق نب ساش نأ :هليصفتو .هباحصأو سيق نب ساش وهو :خلإ دوهيلا ضعب رم امل

 دعب مالسإلا يف مهنيب تاذ حالصو مهتفلأ نم ىأر امل سوألاو جرزخلا يأ راصنألا عمج قرفي نأ نيملسملا ىلع
 موي مهركذ مث مهعم سلجاف دمعا :لاقف دوهيلا نم اباش رمأف .ةوادعلاو برحلا نم ةيلهاجلا يف مهنيب ناك يذلا

 ؛مهيلإ جرخف دلك هللا لوسر كلذ غلبف ءاورجاشتف ءجرزخلا وجه ىلع ةلمتشم تناك ةديصق مهدشنأو «ثاعب

 ءايبنألا قالخخأ هذهو .ىوقتلا قح ىوقتلل ريوصت :عاطي نأب .اضعب مهضعب قناعو اوكبف مهنيب اميف حلاصف

 (يواصلا ةيشاح) .ءايبنألا مادقأ ىلع نيذلا هللا دابع صاونخلل نوكتو «مهتمصعل نيلسرملاو
 معزو ."ريبكلا ريسفتلا" و "بيطخلا" يف امك "ةيآلا هذه الإ خوسنم نارمع لآ يف سيل" :لتاقم لاقو :خلإ هلوقب خسنف

 متنأو الإ نتومث الو" «ةلاوطلا فوخل ؛انه اهتكرت هوجو نم هيلع اوجتحاو ؛لطاب خسنلا اذهي لوقلا نأ نيققحملا روهمج
 :"ريبكلا" يفو (بيطخلا) .مالسإلا ىلع مهماود دارملاو ؛مالسإلا ةلاح ىوس لاح ىلع ننوكت ال :نيعملاو "نوملسم

 .مالسإلا ىلع اومواد :ليق هنأكف ءهنم دب ال توملا نأل كلذو «مالسإلا ىلع ةماقإلا رمألاب دوصقملا



 نارمع لآ ةروس 4 عبارلا ءزجلا

 هللا تمعن يأكل 0-0-0 ا هنيد ي أ هلأ لبحي :اوكشمت ل
 1 وعض نم

 ل + فرط لم دو نيدلا 000 رصف معبأ مالسإإلاب

 َكِل'ذك نامإلاب ابي مُكَدَقنَأَ ءارافك اوتومت نأ الإ اهيف عوقولا نيبو مكنيب سيل راّثلآ َنِّم

 ىلإ لوُعْدَي مَآ مكي نُكَتَلَو ا تر ا عل مُكَل هنأ نْيبُي رك ذ اه مكل نّيِب امك

 ْمُه نوهانلا نورمآلا نوعادلا َكِِنلْوأَو ركَُمْلا نَع َنْوَهْنَيَو ِفوُرعلاِب َنوُرماَيو مالسإلا ريك
 ا تا ام ,ةيافك ضرف ركذ ام نأل ؛ضيعبتلل " نم'و «نورئافلا [ ب » تر وخلفمْلا

 نم «درلا ةرثك نع قلخي الو ,هبئاجع يضقنت ال نيتملا هللا لبح نآرقلا" :ةتِفع هلوقل نآرقلاب اوكسمت يأ :هللا لبحب

 (كرادملا ريسفت) ."”ميقتسم طارص ىلإ يده هب مصتعا نمو ءدشر هب لمع نمو «قدص هب لاق

 الإ اهيف عوقولا نيبو مكنيب سيل ءمكرفكل ؛مدهج ران يف عوقولا ىلع نيفرشم متنك يأ :خلإإ افش ىلع متنكو
 وأ رانلل ريمضلا :اهنم (نيلامكلا ريسفت) .رانلا يف متعقول لاحلا كلت يف توملا مككردأ ول ذإ ؛ارافك اوتومت نأ

 .سانلا نوعدي يأ فوذحم لوعفملا :ريخلا ىلإ نوعدي .شفعألا لوق ىلع ةدئاز :ليقو «ةرفحلل

 ءاهفلاحن ام :ركنملاو ؛ةنسلاو باتكلا قفاو ام :فورعملا و «لقعلاو عرشلا هحبقتسا امع يأ :ركدملا نع نوهنيو

 فطع امو ؛كورتلاو لاعفألا نم فيلاكتلا يف ماع ريخلا ىلإ ءاعدلاو «يصاعملا :ركنملاو ,تاعاطلا :فورعملا وأ

 هل حلصي ال هنألو ؛تايافكلا ضورفلا نم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأل ؛ضيعبتلل "نم"و «صاخ هيلع

 ىلإ ىقرت عفني مل نإف ؛لهسلاب أدبي هنإف ؛هتماقإ يف رمألا بترتي فيك ملعو ءركنملاو فورعملا ملع نم الإ

 :ىلاعت هلوقك «نورمأت ةمأ اونوكو يأ «نييبتلل وأ ؛"اولتاقف" :لاق مث "امهنيب اوحلصأف" :ىلاعت هللا لاق ءبعصلا

 1١١( :نارمع لآ) 4ٍوُوغَمْلابَنوُرْمَتِسَْنلِل ثَحِرْخأةّمأ ريح تك
 نع يهنلاو فورعملاب رمألل هسفن ىدصت نم امأو «نييعتلا ليبس ىلع ال مهنم دحاو ردق نم اذه :ةيافك ضرف

 يف اذك ءابستحم كلذ ىمسيو ءنيع ضرف هيلع كلذ نوكي ءهلحأل مامإلا هبصن وأ «ةفرحلا هذمي لغتشاو ركنملا

 هنم كلذ نولبقي فورعملا رمأ ول هنأ هيأر ربكأب ملعي ناك نإ :هوحو ىلع فورعملاب رمألا نأ ملعاو ."يدمحألا"

 هومتشو هوفذق كلذب مهرمأ ول هنأ هيأر ربكأب ملع ولو ؛هكرت هعسي الو هيلع بحاو رمألاف «ركنملا نع نوعنتميو

 هكرتف لاتقلا هنم جيهيو ةوادع مهنيب عقيو ءكلذ ىلع ربصي الو هنوبرضي مهنأ ملع ول كلذكو «لضفأ هكرتف

 3 .لضفأ رمألاو رايخلاب وهف امتش الو ابرض مهنم فاخي الو هنم نولبقي ال مهنأ ملع ولو «لضفأ
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 اللَو .ةمأ اونوكتل يأ ةدئاز :ليقو .لهاجلاك دكا لكب قيلي الو قمألا لك مزلي ا

 6و رنروف قع سم نا دز 55 ه رمل ار .ةههده و كدر

 دوهيلا مهو تتيَبلا ُمهَءاَج ام ٍدَعَب ْنِم هيف أوفلَتْخآَو مهنيد نع أوقّرفت َنيِذلاك أوئوكت
 تو وو وف مارب مي ري ءويد رد دو ا يي ينور

 موي يأ هوجو ْدَوَسَنَو هوجو ضَيِبَ موي (2) ميِظَع ٌباَذَع مه َكِيتَلْوَأَو «ىراصنلاو

 محل لاقيو «رانلا يف نوقليف «نورفاكلا مهو َمُهُهوُجُو َتَدَوَسآ َنيذل اًمَأَف ةمايقلا
 َنوُرْفكت تنك اَمِب ِباَذَعل أوُقوُذَف قاثيملا ذخأ موي َمُكِسَميِإ َدَعَب مترَفكأ :اخيبوت
 روع يو ه© هدو 2

 (© َنودِلَح ايف مه «هتنج يأ ِهَّلآِةَمحَر ىنِف نونمؤملا مهو َمُهَهوُجٌو َتْضَيِبَآ َنيِذأآ ام ظ
 دصقي نأ :يناثلاو .فورعملاب رمألا نسحي ال لهاجلا نأل ؛ملعلا :الوأ ءءايشأ ةسمخ ىلإ جاتحي فورعملاب رمألاو -

 نوكي نأ :عبارلاو «ةقفشلاو نيللاب هرمأيف رومأملا ىلع ةقفشلا :ثلاثلاو ءايلعلا هتملك ءالعإو ىلاعت هللا هجو

 نوكي نأ :طئارش هلو :"يدمحألا" فو ."يريكملاعلا" يف اذك «.هرمأي امم. املاع نوكي نأ :سماخلاو ءاميلح اروبص

 هل لحي ال هسفنل سلجملا يف ائيش سانلا لأس اذإ ظعاولاو ءداسفلاو ةنتفلل ابجوم نوكي ال نأو ءهتردق تحت كلذ

 ."ةصالخلا" نع القن "ةيناحراتاتلا" يف اذكه .ملعلاب ايندلا باستكا هنأل ؛كلذ

 افلاخم نوكي نأ الإ «عورفلا نود نيدلا لوصأ يف فالتحالا نع نينمؤملا يه دوصقملاف ءمطوصأ نع يأ :مهنيد نع

 نمو «نارحأ هلف هباصأف دهتجا نم" :الكفع هلوقو ؛"ةمحر ّىمأ فالتخا" :التفع هلوق لجأل ؛عامجإلا وأ «ةنيبلا صوصنلل

 امهنم لك فلتخاو ءاقرف امهنم لك قرفت دقف :ىراصنلاو دوهيلا (دوعسلا يبأ ريسفت) ."دحاو رحأ هلف أطخأ
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ايندلا ماطح نم هيلإ اودلخأ امل ؛اهفيرحتو ةعفانلا تايآلا متكو «ةغئازلا تاليوأتلا جارحختساب

 مهل" :هلوق وهو ؛ءفرظلا يف لماعلا رارقتسالاب وأ ,خلإ موي ركذا يأ ردقمب بوصنم "موي" :هوجو ضيبت موي

 :لاق فيك :لاقي امع باوج :قاثيملا ذخخأ موي .هيف لوعفم يناثلا ىلعو ءهب لوعفم وه لوألا ىلعف ."باذع

 ناميإلا مهنم قبس دق هنأ :باوجلاو ؟مهيف لصأتم مهرفك لب «نامل مهنم قبسي مل هنأ عم "مكنامإ دعب مترفكأ"

 (يحخركلا ريسفت) ."ىلب" :اولاقف "مكبرب تسلا"ب اوبطوخ نيح رذلا ملاع يف

 نم ءيشب هل زمرو هبشملا ركذ يوطو «قاذي رم ءيشب باذعلا هبش ثيح ةيانكلاب ةراعتسا هيف :خإ اوقوذف

 ةمحرب اهوحد نأ ىلإ ةراشإ هيف «ةمحرلاب اهنع ريبعتلا :هتنج يأ (يواصلا ةيشاح) .لييخت اهتابثإف «ةقاذإلا وهو همزاول

 (لمجلا ةيشاح) .لمعلاو ةعاطلاب ال هللا

 ىلع هيبنت هيفو هللا تاذ نع ةئشان ةمحرلاو «ةمحرلا طوبه لحم ةنحلاف «لحملا ةدارإو لاحلا قالطإ هيفف يأ :هتنج

 (نيلامكلا ريسفت) .هتمحرب الإ ةنحلا لحدي ال ةعاطلا يف هرمع قرغتسا نإو نمؤملا نأ



 هللا ىلِإَو اديبعو افلخو اكلم ضَرألا ىف اَمَو ِتَومّسل ىف اَم ِهَّللَو .مرج ريغب مهذخأي نأب

 هكا مربح ىلاعت هللا ملع يف !دمحم ةمأ اي مشنك (2) ُروُمَأْلا ريصت ُعَجَرَ

 ا ب َنوُئِمْؤَتَو ركحُمْلا نع توَهنتَو ِفورْعَملاب َنوُرمأَ سائل

 مسعر هباحصأو هيد مالس نب هللا دبعك توُبيْؤُمْلآ مهتم مهل اخ - نامبإلا نك
 2 أ لإ ءيشب !نيملسملا رشعم اي دوهيلا يأ جك وُرُكَي نأ .نورفاكلا ه) َنوُقِسَمْل

 69 َوُرَصُي ال مَن نيم زهنم َراَبدألآ ُمُكولَوُي ْمُكوُلِجَفُي نإَو ءديعوو بس نم ناسللاب

 "اهولتن"و ربحخ "هللا تايآ"و ءأدتبم "كلت"و «رافكلا بيذعتو راربألا ميعن ىلع ةلمتشملا يأ :هللا تايآ كلت

 يف ةدارإلا قلعت نأل ؛ىلوألاب يفنم ملظلاف ءملظلا ةدارإ تفتنا ثيحف يأ :نيملاعلل املظ (لمحلا ةيشاح) .لاح

 هب اهصاصتخاو «كلملل "ماللا" نأ ىلإ ةراشإ لوألا :ليق :خلإ اكلم (يواصلا ةيشاح) .لعفلا ىلع قباس لقعتلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هقلح يف هل كيرش ال ذإ ؛ةقولخم افوك ةهح نم

 دنع هذ يلع ثيدح هل دهشيو «ريثك نبا هححصو ءمهريغو ةباحصلا معي باطنخلا نأ ىلإ ريشي :دمحم ةمأ اي

 :لاق هنأ رمع نع يدسلا قيرط نم متاح يبأ نبا ىورو «"ممألا ريخ نمأ تلعجو" :نسح حيحص دانسإب دمحأ

 اورحاه نيذلا مه :سابع نبا نع دمحألو ءانلك معي "مفإ" :لاق ولو ؛"متنك" :هلوقل ؛ةصاخ باحصألل يه

 ىلع ضام نامز يف ءيشلا دوحو نع ةرابع "ناك" :يرشخمزلا لاقو :هللا ملع يف (نيلامكلا ريسفت) "ودعم

 (نيلامكلا ريسفت) .ئراط عاطقنا الو قباس مدع ليلد هيف سيلو «مابإلا ليبس
 ايندلا يف امومع قلحللو ءاهسفنل ةمحرو عفن ةمألا هذه نأ ىلإ ةراشإ "نم" نود ”ماللا"ب ربع امنإ :سانلل

 عفر ىلإ ةراشإو «مهل افيرشت باطخلا ةغيص تريتخا :فورعملاب نورمأت (يواصلا ةيشاح) .ممألا عيمجل ءاعدلاب
 (يواصلا ةيشاح) .هللا ةرضح نم نوبرقم مهنأو ؛مهنع ربخي ملو مهبطاخ ثيح ءمهنع بجحلا

 نم :ليقو ءاهيلع مه يلا ةسايرلا نم مهل اريخ ناكل مكناميإك الماك اناعإ يأ ءىراصنلاو دوهيلا يأ :خلإ نمآ ولو

 نم «لصتم ءانثتسالا نأ ىلإ هب راشأ :ىذأ الإ ءيشب (نيلامحلا ريسفت) .مكهت برض هيفو هيلع مه يذلا رفكلا

 نالذخلا طيلستب يأ رابخإلا نأل ؛رابحإلا يف يخارتلل هيف :مث .نداد مانشُد :'حارصلا" يف "بس نم" :هلوقو ."يحركلا"

 مهوأل الإو ءطرشلا باوج ىلع افوطعم سيل :نورصني ال (نيلامكلا ريسفت) .هيلع مهتيلوتب رابخإلا نم مظعأ مهيلع

 (يواصلا ةيشاح) .لاوحألا عيمج يف مهنع ةرصنلا بلس ديفيل ؛فنأتسم وه لب لاتق ريغ نم نورصني دق مهفأ
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 رع الف ءاودحو امثيح وفقت مَنْ ْمِهلَع تَيِرُص .مهيلع رصنلا مكل لب :مكيلع

 لإ مهدهع وهو «نينمؤملا سان هلأ ني لحي نينثاك لإ ماصتعا الو مهل

 هللا َنِم بضَعب اوعحر وُمآَبَو ءكلذ ريغ مهل ةمصع ال يأ ةيزجلا ءادأ ىلع نامألاب

 ا ِتَياَكِب نوُرفكَي أوُنك مهأ ببسب يأ َمُهْنَأِب كلذ ةقكْسَمْل مولَع تيربو

 © َنوُدَتْعَي أوُناكو هللا ا أوُصَع اَمب ديكأت َكِلَذ ا يبدأ َنوُلُثَقَيَو

 بَتكلا ٍلَهَأ ْنِم نول ا باتكلا لهأ يأ أوُسيَل .مارحلا ىلإ لالحلا نوزواجتي

 252001 هباحصأو هدو مالس نب هللا دبعك قحلا ىلع ةتباث ةميقتسم ٌةَمِيآَقَّكَم وي
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 تبرض يأ لاوحألا معأ نم ءانثتسا :هللا نم لبحب الإ ."حارصلا" يف اذك ؛كاسمتسالا ماصتعا :ماصتعا الو
 هنأل ؛دهعلل لبحلا ريعتساو «نيملسملا ةمذو هللا ةمذب نيمصتعم مهوك لاح الإ لاوحألا عيمج - يف ةلذلا مهيلع

 هيلع هللا صن يذلا :امهدحأ :نامسق يمذلل لصاحلا نامألا :ههيجوت يف مامإلا لاق دارملاب زوفلاو ةاجنلا ببس

 هداهتجاو مامإلا يأر ىلإ ضوف يذلا نامألا :يناثلاو ءاهايإ هلوبقو دي نع ةيزجلا ءاطعإب لصاحلا نامألا وهو

 يناثلاو هللا لبحب ىمسملا وه لوألاف ؛هداهتجا بسح ىلع ىرخأ اصقانو ادئاز لدبيو «ةرات اناجم نامألا مهيطعيف

 (نايبلا حور) .رابتعالاب نارياغتم امهنأ الإ نيملسملا ةرشابمم ناعقاو نانامألاف «نينمؤملا لبحب ىمسملا وه

 اولتق نيذلاو ؛مالسإلا ةلود روهظ دعب دوهيلاب تقصتلا امنإ ةنكسملاو ةلذلا هذه :ليق نإف :ةنكسملا مهيلع تبرضو

 ءايبنألا لتق وهو ةلعلا هيف تلصح يذلا عضوملا اذه ىلعف «راصعأب دلو دمحم لبق اوناك نيذلا مه قح ريغب ءايبنألا
 لاكشإلا ناكف «ةلعلا هيف لصحت مل لولعملا اذه هيف يذلا عضوملاو «ةنكسملاو ةلذلا وه يذلا لولعملا هيف لصحي مل

 نيضار اوناك مهنكل «مالسلا مهيلع ءايبنألا لتق مهنع ردصي مل ناك نإو نيرحأتملا ءالؤه نأ :هنع باوجلاو ؟امزال

 (ريبكلا ريسفتلا) .مهئابآل العف حيبقلا لعفلا كلذ ناك ثيح نم مهيلإ لعفلا كلذ بسنف ؛مهفالسأ لعفب

 ءدكؤ ملا نم ىوقأ ءيشب نوكي نأ بجي ديكأتلا نأل ؛اديكأت نوكي نأ زوحي ال :ليق نإف ء.هلبق يذلا كلذل يأ :ديكأت

 ةنكسملاو بضغلاو ةلذلا ةلع نأ :هنع باوحلاو ؟نايصعلاب رفكلا ديكأت رجي ملف ءرفكلا نم الاح لقأ نايصعلاو

 يف اذكه «ةلعلا ةلع ىلإ ةراشإ 0 امب كلذ" :هلوقف «ةيصعملا يه رفكلا ةلعو «ءايبنألا لتقو رفكلا يه

 .(دوعسلا يبأ ريسفت) .هللا دودح 01 ومع :اوصع امب ا

 نب ديسأو ديعس نب ةبلعث ك :هباحصأو (نيلامكلا ريسفت) ."ةمئاق ةمأ" :هلوقل مدقم ربخ :بتكلا لهأ نم

 ةشبحلا نم نوثالثو نانثاو «نارحب ىراصن نم الحر نوعبرأ مه :ليقو ءاوملسأ نيذلا دوهيلا نم مهيارضأو ديبع
 هس كيلو يبا مودق لبق ةدع مهيف راصنألا نم ناكو يو ادمحم اوقدصو لع ىسيع نيد ىلع اوناك مورلا نم نوثالثو
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 َتونيؤي .لاح .نولصي 22) َنوُدِجَسَي مهو هتاعاس يف يأ ليلا َءاَماَء هللا ِتنَياَء نولي
 ءاعملو سمك قإ اعتحاو

 ِترْيَخْلا ىف َتوُعِرَسُيو ركمملا نع َنَوَهْنَيَو ٍفورْعَمْلاِب َنورُمأَيَو رخآلا ِمَويَلآَو هللاب
 ١ تايهنمو رفكلا 1

 نم اوسيلو «كلذك اوسيل نم وسلا نيم رك مب نوفوصوملا كلت
 د باوبا رئاسو ن

 ةورفكحي ةمئاقلا ةمألا يأ ءايلاو «ةمألا اهتيأ ءاتلاب أوُلَعْفَت اَمَو .نيحلاصلا
 رهكمي نان خب در < 2 .

 عع ردو -

 ا نإ (8) تقتل يلع هلو هيلع نوزواحت لب هباوث اومدعت يأ «نيهجولاب

 امهصخو اعيش هباذع نم يأ ِهَآ َنِ مهُدَلوأ آَلَو َمُهلومأ َمُهَنَع عفدت ََعُت نأ أوُرفك
 ,دالوألاب ةناعتسالاب ةراتو «لاملا ءادفب ةرات هسفن نع عفدي ناسنإلا نأل ؛ركذلاب

 لاملاب هسفن ءادفب

 ءا م .٠ "5 ع و ما ردح اع 20 0 درسا 20

 هْذَه ىف رافكلا يأ َنوَقِفَمُي ام ةفص ُلَتَم (2) َنوِدِلََخ ايف مه تا ورا
 3 و مس و 0 4 / ياوسإ ْس 1 - / َدَلآ ةدَي 0

 2 مح

 نولستغي «نيدحوم اوناك هد سنأ نب ةمرص سيق وبأو «ةملسم نب دمحمو «رورعم نب ءاربلاو «ةرارز نب دعسأ مهنم -

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هورصنو هوقدصف دي ينبلا هللا ثعب يح ةيفينحلا عئارش نم نوفرعي امب نوموقيو «ةبانحلا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .اهولصي ال اوناك باتكلا لهأ نأل ؛تصو «ءاشعلا ةالص يف :ليقو :مهدجمت يف يأ :ليللا ءانآ

 نوردابي يأ :نوعراسيو ."نولتي" لعاف نم يأ "لاح" :هلوقو (بيطخلا) .دوجسلا يف نوكت ال ةوالتلا نأل :نولصي

 نعم نأب :بيحأ ؟رومأ يف الإ ؛"ناطيشلا نم ةلجعلا" :ثيدحلا يفف ؛ةمومذم ةلجعلا نإ :تلق نإ «هللا رمأ لاثتماب

 نأك اقلطم ءيشلل ةردابملا يهف ةلجعلا امأو ءهظح كرتو هللا قحل رداب «هسفنل ظحو هللا قتح ضراعت اذإ هنأ ةعراسملا

 ةعراسم يهف ءرومأ يف الإ مومذم كلذ نإف ءاهدوجس الو اهعوكر نقتي ال نأب ةالصلا يف وأ اهتقو لبق ةالصلل ردابي

 (يواصلا ةيشاح) .اهتقو لوأ يف ةالصلاو «ركبلا جاوزو «تيملا زيهحتو ؛«فيضلل ماعطلا مددقتو «ةبوتلاك «ةلجع ال

 .برقألا وهو معأ وه اميف :ليقو «برعلا يكرشم يف :ليقو ءريضنلا ٍنبو ةظيرق يف تلزن :ليق :اورفك نيذلا نإ
 لمتحيو ؛«فوذحم دئاعلاو ءاهتلص "نوقفني"و ءلوصوم مسا "ام" نأ لمتحي :خلإ نوقفني ام (يواصلا ةيشاح)

 .مهقافنإ لثم :يناثلا ريدقتو هنوقفني يذلا لاملا لثم :لوألا ريدقت ءردصمم اهدعب ام عم كبست ةيردصم امنأ

 وه هدحو "اهيف' نوكي نأ زوجيو ؛"حيرلا" تعن رح لحم يف ربخلاو أدتبملا نم ةلمجلا :رص اهيف (يواصلا ةيشاح)
 «دارفإلا وه فاصوألا يف لصألا نأل ؛نسحأ اذهو ءفوصوملا ىلع راحلا دامتعال ؛كلذ زاجو «هل لعاف "رص"و «ةفصلا

 .ةراحلا حيرلا ئيعم يف اضيأ ءيجيو «تابنلاو ثرحلا كلمت ةدراب حير رسكلاب :رص .هنم بيرق اذهو
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 هَنَكَلْهَأَف ةيصعللاو رفكلاب َمُهَسْفنُأ اوُمَلَظ ٍمَوَق عرز َترَح َتَباَصَأ ديدش درب وأ

 مهتاقفن عايضب ُهّلآ ُمُهَمَلَظ اَمَو ءاه نوعفتني ال ةبهاذ مهتاقفن كلذكف «هب اوعفتني ملف

 ةَئاَطب أوُدِخَكَت ال أوُتماَء َنيِذلا اتَي .اهعايضل بحوملا رفكلاب و َنوُمِلَظَي َمُهَسْفنَأ َنكِلَو
 مُكَوْلأَي ال نيقفانملاو دوهيلا نم مكريغ يأ َمُكَنوُد ني مكّرس ىلع مفوعلطت ءايفصأ
 يأ تع اَم اونمت أوُدَو داسفلا يف مهدهج مكل نورصقي ال يأ ضفاخلا عزنب بصن ًةاَبَح

 ةعيقولاب َمِهِهَوْفَأ ّنِم مكل ةوادعلا ٌْءاَضْعَبْلا ترهظ ِتَدَب َدَق ررضلا ةّدش وهو ؛مُكَدتَع

 00 ْ ا 1 5 عالطاإو 0
 عميس

 ا 0 يا سب يب وب

 هنأ ةيآلا ريسفت يف فذ سابع نبا نع يور امل ؛درابلا حيرلل هقالطإ عئاشلا ناك نإو "دربلاو رحلا"ب هرسف :درب وأ

 نينموملا نم موق يف تلزن :خل! نيذلا اهيأ اي (نيلامكلا ريسفت) ."ةراحلا مومسلا وه رصلا نعي «ران اهيف حير" :لاق
 مالكلا يف نأ ىلإ كلذب راشأ :ءايفصأ (يواصلا ةيشاح) .مهنولصاوي اوناكو رافكلاو نيقفانملا نم براقأ مه ناك

 ةراعتسالا قيرط ىلع هبشملل هب هبشملا مسا ريعتساو «هب ةقصتلملا "بوثلا ةناطب" ب "ءايفصألا" هبش ثيح ةراعتسا
 (يواصلا ةيشاح) . "راعش راصنألاو راثد سانلا" :دح ىلع قاصتلالا ةدش عماجلاو «ةيلصألا ةيحيرصتلا

 0 عزنب بوصنم "الاخت" نمو "باطنخملا فاك" نم لك ينعي "يف"و "ماللا" وهو :ضفاخلا عزنب بصن
 هنيمضت ةطساوب الإ اهنم لعفلا ىدعتي الف ةمزال ةداملا نأل اذه ىلإ جاتحاو ,«"يف"ب يناثلاو "ماللا"ب لوألا

 نع يهنلل ليلعتلا ىلع ةفنأتسم ةلمحلاو ؛ةيردصم "ام" نأ ىلإ ريشي :خلإ مكتنع ."لمجلا ةيشاح" نم «عنملا

 عئاقو عمجلاو «لاتقلا اضيأ ةعيقولاو «ةبيغلا :ةعيقولاب (نيلامكلا ريسفت) .اهدعب ناتلمحلا اذكو «ةناطب مهذاختا

 .ةنتف ةعيقو : عارشلا 07 ("راتخملا" يف امك

 "الو ف لعجي دقو «ربخلاو أدتبملا نيب علوا هنم ءادنلا فرح فذح «ىدانم ا نأ ىلإ ريشي :خلإ ءالوأ اي

 ربخ وأ مهتالاوم يف مهئطخل نايب "مِهَنوُيِحت'و ,باتكلا لهأ يقفانم ةالاوم يف نوبطاحملا 5 0 أ ءاربخ

 لاحلا هذه لثم يف مكيلإ ريشأ يأ ةراشإلا نيعم هيف لماعلاو لاح وأ "ممثل ربخ ةلمجلاو ؛"ءالوأ"ل

 (نيلامكلا ريسفت) .لاح "نوُمؤت"و ,"مِهنوُيِحُت' هتلص لوصوم "ءالوأ"و
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 نا أَوَلاَق ةكوقَل اَذِإَو مكباتكب نونمؤي الو ءاهلك بتكلاب يأ هلك بتكلاب َنوُتيْؤُتَو

 نم نوري امل بضغلا ةليش ٍظيَمْلا َنِم عباصألا فارطأ َلِماَتَأْلا ُك لع وضع ْاَوَلَخ اَذِإَو
 ءيشلا يلع نانسألاب دشلا

 اوووف ضع د كيرا نإو' ازاحب لمانألا ٌضعب بضغلا ةّدش نع ربعيو 00

 © روُدَّصلآا ٍتاذب مَع َهَ© ا رميا رزق نان ةسرلا نإ هلعارق نأ كلف

 ميكو رص معن ةيسخ مكبصت جكشسم نإ .ءالؤه هرمضي ام هنمو «بولقلا يف امك

 ةلصتم طرشلا ةلمجو اَهِبأوُحَرْفَي بدجو ةعزهك ُهَكْيَس حُكَبِصَت نإَو «مهُنِرَحُت َمِهْؤْسَت
 ؟مهنولاوت ملف مكتوادع يف نوهانتم مهنَأ 0 «ضارتعا امهنيب امو «لبق طرشلاب

 وطعملا نيب رار هلوق ينعي انمآ اولاق مكوقل اذإ ينعي

 رسكب ٌرَكَرُصَي ُمَي ال اهريغو مهتالاوم يف هلا َهَدََو مهاذأ ىلع أوُربَصَت نإَو مهوبنتحاف

 ءايلاب < ترا نبا هن هدو اهمضو ءءارلا نوكسو داضلا
 ءارلاو داضلا مض

 20 َدغ ْذإ !دمحم اي ركذاَو .هب مهيزاجيف ملاع مهو ٌطيِم ءاتلاو

 لصي ام لك ىلع قلطي مث ديلاب سحلا سملا لصأ :مكسسمت نإ (نيلامكلا ريسفت) .امب ةمئاقلا رطاوخلا نم يأ :هنم
 ايندلا عفانم انه ةنسحلاب دارملا :ةنسح (لمجلا ةيشاحإ) .بعتو بصن هسم :لاقي امك «هيبشتلا ليبس ىلع ءيشلا لإ

 :هلوق يهو :طرشلا ةلمجو .(حارص) .طحقلا بدح :بدجو (لمجلا ةيشاح) .حراشلا هيلإ راشأ امك

 هللا نإ ْمُكظِيَعب اوُنوُم لق :هلوق وهو ضارتعا امهنيب امو «مكوقّ اذإإ» :هلوق وهو ؛طرشلاب ةلصتم مُكْنسَسْمَت
 (يخركلا ريسفت) .مكيلع مرح ام لك نم يأ :اهريغو (لمجلا ةيشاح) (روُدّصلا تاّذب ٌميِلَع
 ديدشت يأ :اهديدشتو (نيلامكلا ريسفت) .هرض يأ هريضي هراض نم عفانو ريثك نباو ورمع يبأل يأ :ءارلا نوكسو
 نع لضفم ةءارقك ءارلا ةحتف هيف لصألا ناك الإو دم ةمضك داضلا ةمض عابتال هيف ءارلا ةمضو «نيقابلل ءارلا

 ءهوركم يف كريغ عقوتل كلايتحا ديكلا :مهديك (نيلامكلا ريسفت) .طرشلا باوح ىلع موزحب هنأل ؛مصاع

 (لمجلا ةيشاح) .هظفحو ىلاعت هللا لضفب ررض نم ائيش مكر ضي ال يأ ةيردصملا ىلع بصن "ائّيش" :هلوقو
 نيبي نأ حراشلا ىلع ناكف ءيرصبلا نسحلل يهو «ةذاش ءاتلا ةءارقو «ةرشعلا اهيلع قفتا ةءارقلا هذهو :ءايلاب

 (لمجلا ةيشاح) .ئرقو :لوقي ةذاشلا ةءارقلا ىلع هبن اذإ هتداع وه امك «ءاتلاب ئرقو :لوقي نأك اهذوذش

 «بازحألا ةوزغب :ليقو «ردب ةوزغب :ليقو ءدحأ ةوزغب ةقلعتم ةيآلا هذه نأ ىلع نيرسفملا روهمج :تودغ ْذإ

 (يواصلا ةيشاح) .هيلع رسفملا ىشم اذلو ؛لوألا حيحصلاو
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00007 

 0 داعب رت نع
 ا 5 يبنلا جرح .دحأ موي وهو ا 0

 0 عباس تبسلا موي بعشلاب لزنو ؛فالآ ةثالث نوكرشملاو ءالجر نيسمخ

 اشيح سلجأو «مهفوفص ىّرسو «دحأ ىلإ هركسعو هرهظ لعحو «ةرجحلا نم ثالث

 «لبنلاب انع اوحضنا" :لاقو ءلبحلا حفسب ريبح نب هللا دبع مهيلع رّمأو «ةامرلا نم

 ل "ارضنا وا اننلعت نعرف ني اانناوو ور انوار

 ,لاوش عبار ءاعبرألا موي رافكلا شيح مودق ناكو ءام#» ةشئاع هتجوز يهو كلهأ تيب نم يأ :كلهأ نم
 ةنيدملا يف ثكمملا وأ ممل جورخلا يف مهرواشو نيرحاهملاو راصنألا هلي عمجف «نايفس وبأ كاذ ذإ مهريمأو

 اوبأ نإف ءجورخلا مدعب راصنألا نم ةعامجو وه نيقفانلا سيئر لولس نبا يبأ نب هللا دبع راشأف ,مهفورظتني

 ىلإ اومله" :لاقف ءجرحو هتمأل سبلو هلزنم طي لحدف ءجورخلاب ةعامج راشأو ءءاسنلاو لاجرلا مهلتاق
 نيب هنيب هللا مكحي نح عحجريو هتمأل سبلي ين نم ام" :لاقف ؛"كعم يأر انل ام !هللا لوسر اي" :اولاقف ؛"جورخلا

 (يواصلا ةيشاح) .ةعمجلا ةالص دعب هباحصأو 2 جرخف .'هودع

 اهيف مهتوبث بلط ىلإ ةراشإ دعاقملاب اهنع ربعو ؛نكامأ يأ [.نيحانحلاو بلقلاو ةرسيملاو ةنميملا نم] :زكارم

 ةغلابملا غيص نم 'ميلع'و "عيمس" ناك نإ :خلإ عيمس (لمجلا ةيشاح) .هناكم يف دعاقلا توبثك افوقو اوناك نإو

 "ءاعدلا عيمسل يبر نإ" :هلوق يف هب حرص امك ةيوقتلل "ماللا"و ءهلومعم ريدقتل نايب اذهف لعافلا مساب ةقحلملا

 رمأ يذلا نامزلا اذه يأ "ذإ" ل عجار ريمضلا :دحأ موي وهو .لوعفملا يف الل لمع الف ةهبشم ةفص ناك نإو

 ةعمجلا موي دلي هللا لوسر جرخف «سيمخلاو ءاعبرألا موي دحأب اوماقأ نوكرشملا ناك دقو ءدحأ موي وه هركذتب

 .تبسلا موي دحأ نم بعشلاب حبصأف «ةعمجلا ىلص ام دعب

 ؛لاوشلا نم فصنلل ناك مويلا اذه نإ :اولاقف نيرسفملا نم هريغ امأو ؛حراشلا هيلإ بهذ ام اذه :لاوش عباس

 .اريمأ هلعج يأ "مهيلع رمأ" :هلوقو .هريغو "ريبكلا"و ؛"بيطخلا"و ؛"دوعسلا يبأ"و "نايبلا حور" قات امك

 ةيحان لبحلا حفسو ,"سوماقلا" يف امك «هلفسأو هلصأ وأ عجطضملا لبحلا ضرع يأ "لبحلا حفسب" :هلوقو

 مهسلا نئيعمب لبن "لبنلاب" :هلوقو .اهنع عفد يأ هسفن نع حضن ءاوعنماو اوعفدا يأ "انع اوحضنا" 0 .لبجلا

 .مكناكم اوقرافت ال يأ "اوحربت ال" :هلوقو ."حارصلا" يف امك
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 كيلا اعتاد ه1 راج ونار هلم ونب حب ناَتَفِيآَط تَّمَه هلبق "ذإ" نم :رم لدب ْذِإ
 تودع ذإ نوعي

 :لاقو .هباحصأو ٌقفانملا 6_0 كاالعوعو 1 اعضرتو ةيلاققلا هع اربع ه3 نإ

 يف هللا مكدشنأ :هل لئاقلا يملسلا رباح يبأل لاقو ؟اندالوأو انسفنأ لتقن َمالَع
 نا .٠ ا ماخ يأل ةفص ذباب

 امهرصان رد افرصني ملو هللا امهتبثف «مكانعبتال الاتق ملعن ول :مكسفنأو مكيبن
 يبأ نب هللا دبع ةلوقم

 مهل اريك ذت اومره مل لزنو .هريغ تود هب اوقثيل متو َنوُئمَؤُمْلا ٍلكَوَعَيلَف هلل ىلعَو

 ل هلأ مكَرَصَت دَقَل او هللا ةمعنب

 ةعاطلاب امأو «"امهيلو هللاو" :هلوقب هللا مهحدم «بتكي ال ةيصعملاب محلا ناك املو «تدارأ يأ :ناتفئاط تمه

 .ارش الو اريخ ال الصأ بتكي ال دصقلا بتارم نم كلذ نود امو ءارش وأ اري بتكيف مزعلا امأو ,بتكيف

 :هلوقو (نيلامكلا ريسفت) .سوألا نم وهو "ةثراح ونب" :هلوقو ءجرزخلا نم وهو :ةملس ونب (يواصلا ةيشاح)
 .الامشو انيمي هابناج يأ "ركسعلا احانج"

 «ناروهشملا ناهجولا "نأ" :لحم يف يرجيف ."الشفت نأب" :لصألاو «ءابلاب ىدعتي 2-ِ ؛"تمه"ب قلعتم :الشفت نأ

 نيحللا برحلا يفو ءضوهنلا مدعو ءايعإلا ندبلا يفو ءزجعلا يأرلا يف لشفلا :مهضعب لاقو ءروخلاو نبحلا :لشفلاو

 (لمجلا ةيشاح) "نيم" .لاس اذإ ءاملا لشافتو ءبعت باب نم نيعلا رسكب لشف هنم لعفلاو «روخلاو
 ملعن ول" لوقلا اذه لوقم "رباج يبأل" :هلوقو «ءيش يأل يأ "مالع" :هلوقو «ةئام ثالث اوناكو :هباحصأو

 :هلوقو «يملسلا رباج يبأل قفانملا يبأ نب هللا دبع لاق يأ "رباج يبأل" عضوم "متاح يبأل" خسنلا ضعب فو ؛"خلإ

 يأ وول :هلوقو «قفانملا يبأ نب هللا دبع وه "هل" يف ريمضلا عجرمو "رباج يأ" ل ةفص رجلاب "لئاقلا"

 مكيبن يف" :هلوقو ."هللاب" يأ ضفاخلا عزنب بوصنم "هللا"و «يملسلا رباج يبأل لوق اذهو ,مكلأسأ

 مكسفنأ ةياقو مكتتافو ؛هوظفحت ملف مكيبن ةرصن مكتتأف متعحر ول مكنإف ءامهتياقوو امهظفح يف يأ "مكسفنأو
 .نيتفئاطلا يأ "امهتبثف" :هلوقو .مكيبن نع مكفلخت ىلع بترملا باذعلا نم

 .مكانعبتال الاتق ملعن ولو .ةكلهتلا سنج نم وه امنإ ؛لاتقلا سنج نم هيلإ نوعدت ام سيل يعي :لعقن مالع

 ىلإ مهلابقإ ببسب دحأ يف يأ :اومزه امل (نيلامكلا ريسفت) .ةنيدملا ىلإ ركسعلا نم اعجري مل يأ :افرصني ملو

 .زكرملاب تابثلاب لي يبنلا رمأ ةفلاخمو «ةمينغلا

 رصنلا مكل قبس يأ ءدحأ ةوزغ يف مهل عقو اميف 3 هباحصأو دلي يبلل ةيلست مالكلا اذه :هللا مكرصن دقلو
 (يواصلا ةيشاح) .نموملا نم قفانملا زييمت اهتمكحو «ةدشلا كلتب اونزحت الف
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 وسر عم تالا هلوسر عم ا

 ايملطتا مهدعوت تب تيبيؤُملِل ُلوُقَت "كرس "ل فرط 5 همس جب نوف
 © َنيِلْوُم ِةَكِبَلَمْلا َنِم يهلاَ ٍةََلِْب مكبر مكنيعي َمُكَدِمُي نأ َجكيِفكَي نلأ مهولقل

 م امكب الأ مهّدمأ نأكل ؛فلأب لافنألا يو «كلذ مكيفكي | ب ا فيفختلاب

 هللا اوَقََتَو ودعلا ءاقل ىلع اوُريصَت نإ :ىلاعت لاق امك ةسمحخ تراص مث «ةثالث 38

 ِةَسْمْحي مكبر ْمُكْدِدَمُي اًدنَه مهتقو َمِهِرْوَف نِّي نوكرشملا يأ مُكوُنَأَيَو ةفلاخملا يف

 ا ل ا ا ا تم ءلاهحتفو واولا رسكب (2) َنيِهَوَسُم ِةَكيِلَمْلآ ني يضل
 ريثك نباو ورمع يبأل

 (ةنيدملاو ةكم نيب ءام رثب "ردب"و .ةيناثلا ةنسلا يف ناضمر نم رشع عباسلا يف اهتقو تناكو ءاهيف يأ :ردبب

 ةكم نيب عضوم مسا وه اذه :"ليزنتلا ملاعم" يفو ."نايبلا حور" يف اذك هب يمسف "ردب" همسا لجر اهرفح

 ىلع لديل ؛ةرثكلا عمجب "لئالذ" :لقي ملو ةلقلا عمج "ةلذأ" :لاق امنإو :ةلذأ متنأو .نورثكألا هيلعو «ةنيدملاو

 (فاشكلا ريسفت) .نيليلق اوناك مهتلذ ىلع مهنأ

 هلوُسَرِلَو َُرعْلا هتلَوإَ» ةيآلا هذه لولدم يئاني الثل ؛حالسلاو ددعلا ةلقب "لذلا" رسف امنإو :للإ ددعلا ةلقب

 ءالجر رشع ةثالثو ةئام ثالث اوناك نيملسملا نأ :يورو «ةبلغلاو ةوقلاو زعلا هضيقنو «(8:نوقفانمل) 4َنيِنِمْوُمْلِلَو

 لتاقم فلأ نم بيرق رافكلاو ءدحاو سرف الإ مهيف ناك امو «راصنألا نم مهتيقبو نيرحاهملا نم نوعبسو ةتس

 رمألا هيلع مدق ءردب ةعقو يف لوقلا اذهف يأ :فرظ ذإ (ريبكلا ريسفتلا) .ةريثكلا ةحلسألا عم سرف ةثام مهنمو
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةياغلا لامك راهظإل ىوقتلاب

 نيكرشملا دمي رباج نب زرك نأ ردب موي مهغلب نيملسملا نأ :ييعشلا ىلإ حيحص دنسب متاح يبأ نبا ىور :مهدعوت

 «ريثكلا ددعلا كلذ ىلإ ةحاحلا ام :تلق نإ :فالآ ةثالثب (نيلامكلا ريسفت) ."مكيفكي نلأ" :هللا لزنأف .مهيلع قشف

 هلوقل «نينمؤملاو هللا لوسرل رصنلا بسني كلذ نأب : بيحأ ؟رافكلا لاتق يف فاك كلم يأو هدخو لبربح نإف

 كلذ يف نكي مل «ةقباسلا ممألا هب كله امم ءيشب اوكله ولف ١(« 4 :ةبوتلا) 4ركيديأب هللا ه1 ؛ نهولتاقإ» :ىلاعت

 (يواصلا ةيشاح) .مهرايتخا نع اجراخ هنوكل ؛مهظيغت ءافش الو نينمؤملل رخف ةيزم

 لعافلاو ؛لوعفم مسا نيقابلا ةءارق يف يأ :اهحتنفو .ةلحعلاو نيعمو نايلغلا ةغللا يف روف يأ :مهروف نم
 (لمجلا ةيشاح) .مهموس هللا ةدارإ ىلع

 0س هللا"
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 ديل ىلا مهم تل نأب دو رجنأو لوربص دقو .نيملعم يأ
 قلبأ عمج

 الإ دادمإلا ي أ هللا ُهَلَعَج اَمَو .مهفاتك اهولسرأ ضيب وأ رفص مئامع مهيلع
 بألا د سلا كاحضلا نع يور امك رفصأ عم

 مكتلقو ودعلا ةرثك نم عرجت الف هب مُكبوُلُق نكست َنيَمِظطَِلَو رصنلاب ّمُكَل ئَرشُ
 ب

 .دنجلا ةرثكب سيلو «ءاشي نم هيتؤي (2) ميكحلا زيِرَعْلا ِهَّللا دنع نِم لإ ٌرَصْنلآ امو

 151070 اورمك نينا م ” افَرَط كلهُيل يأ ٠ .""مكرصن"ب قلعتم َعّطقَيِل

 فوصلا قولعب مهلويخ وأ 2"ريبكلا" يف امك ءارفص ةمامعب يأ مهسفنأ نيملعم يأ لوألا ىلع لعاف مسا :نيملعم
 قْؤَف اوُبرضافإ» :لاق امك «ىلاعت هللا ةهج نم لاتقلاب نيملعم يأ لوعفم مسا وأ ءاهانذأو اهييصاون يف ضيبألا

 1 .ىلاعت هللا وأ يأ :هللا رجنأو (دوعسلا يبأ ريسفت) .(١؟:لافنألا) #ِناَنَبَلُك ْمُهْنِم اوُبِرْصاَو ٍقاَنْعُأْل

 .كلذك ةكئالملا تلزنفف «ءءارفص ردب موي ريبزلا ةمامع تناك :ريبزلا نب ةورع نع يور 8-1 رد مئامع

 موي ةكئالملا اميس تناك" :لاق سابع نبا نع ياربطلاو قاحسإ نبا هاور ام اذه "ضيب وأ" :هلوقو (بيطخلا)

 اذكه ءءاضيب هتمامع تناك هريغو «ءءارفص هتمامع تناك ليربح نأ :نيتياورلا نيب قيبطتلاو ."ءاضيب مئامع ردب

 ناك هب ايلع نأو «ةماعن ةشيرب ملعي ناك هو بلطملا دبع نب ةزمح نأ :يورو «هريغو "نيلامكلا ريسفت" يف

 ريسفتلا) .ءارمح ةباصعب ملعي ناك ةناجد ابأ نأو ءءارفص ةباصعب بصعتي ناك ريبزلا نأو ءءاضيب ةفوصب ملعي

 نم ةشيرب رافكلا عفدي نأ ىلع رداق ليربج نأ عم ةكئالملا لاتق يف ةمكحلا نع يكبسلا لئس دقو (ريبكلا

 شويا ددم ةداع ىلع اددم ةكئالملا نوكتو «هباحصأو يبنلل لضفلا نوكي نأ ةدارإل كلذ نأب باحأف ؟هحانج

 .هدابع ف ىلاعت هللا اهارجأ يلا بابسألا ةروصل ةياعر

 (نيلامكلا ريسفت) .دوس مئامع :هيودرم نبالو ءرفص مئامع مهيلعو ردب موي ةكئالملا تلزن :متاح يبأ نبالو :رفص

 نأ ىلع اهيبنت هيلع ليلعتلا فرح لحدأو «لعفلا ىلإ مسالا نع لدع هنأ الإ '"مكل ىرشب" ىلع فطع :نئمطتلو

 .لزن ام ىلع ربصلا مدع كيرحتلاب عزا :عرجت الف (نيلامكلا ريسفت) .ىوقأ ةنينأمطلا يف بولطملا لوصح
 مهدمأ امنإو «ةكئالملا ددم ىلإ مهرصن يف ةحاح ال هنأ ىلإ ةراشإ هيف ,ددعلاو ةدعلا نم ال يأ :خلإ رصنلا امو

 (رينملا جارسلا) .ةرهاظلا بابسألا ىلإ ةماعلا رظن نإ ثيح نم ,مهيولق ىلع اطبرو مهل ةراشب هب مهدعوو

 مكرصن يأ [(نيلامكلا ريسفت) .ردب نأش يف نوكيف «"ردبب هللا مكرصن دقلو" :هلوق ف] :مكر صن ب قلعتم
 نعمب نآرقلا يف عقو هنأل ؛انه هب دارملا ىلع هب هبن :كلهيل يأ (نيلامكلا ريسفت) .صقنيو كلهيل ردب موي هللا
 (لمدللا ةيشاح) ."فلتخا" نيعمبو "لعج"
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 .هومار ام اولاني مل (2) َنيِبيآَح اوعجري اوُبَِقنَيَف ةعزهلاب مهذي َمِهتبكيَوُأ رسألاو لعقلاب

 اوبضخ موق حلفي فيك" :لاقو ,دحأ موي ههجو جشو ٌّدتُي هتيعابر ترسك امل لزنو
 أ ىلإ ىنعمب وأ ريصاف هلل رمألا لب ْءْنَس رْمَأْلا نم كلل َسّيَل "؟مدلاب مهيبن هجو

 ِتويَمَسلَأ ىف اَمِهََو .رفكلاب )9 توُمِلَظ َمُهَّنِإَف َمُهَبْذَعُي وأ مالسإلاب َمِهَلَع بوُثَي
 هبيذعت ْمآَشَي نَم ُبْدَعُيَو هل ةرفغملاُءآَمِيَنَمِلُرِفَعَي ًاديبعو ًاقلخو اكلم ِضَرَأْلا ىف اَمَو

 اوبر أوُلكأَت ال أوُنماَء تريلا اَهّياتَي .هتعاط لهأب © ٌيِحَد هئايلوأل "وف هللا

 000 اوديزت نأب اهنودو فلأب ؛ فليح افنكصْأ

 ."بيطخلا" يف اذك «مهديدانصو شيرق ءاسؤر نم نيعبس رسأو نيعبس لتق نم ردب موي ناك ام وهو :رسألاو لتقلاب
 ةيآلا هذه يف "وأ"و .هلذأو ء.هرسكو «هازخأو .هعرص هتبكي هتبك :"سوماقلا" يف ؛ءمهذي :مهتبكي وأ

 ريسفت) .رفظلا هدضو «ةبيخلا دعب بولطملا نع نامرحلا وه ةبيخلا :نيبئاخ (نيلامكلا ريسفت) .ديدرتلل ال عيونتلل

 .باينألاو ايانثلا نيب ةعبرألا نانسألا حتفلاب هتيعابر :هتيعابر .بلطلا مورلا "سوماقلا" يفو :هومار ام (نيلامكلا

 .مدلاب نيولت "اوبضح" :هلوقو .سأرلا قش جش :"حارصلا" يف حرج يأ :جشو
 رمع نب هللا دبع نع يور «مهل وعدت لب مهيلع وعدت ال «هللا نم رومأم ثوعبم دبع تنأ امنإ نيعي :خلإ كل سيل

 هذه تلزنف «ةيمأ نب ناوفص نعلا مهللا ,ماشه نب ثراحلا نعلا مهللا :دحأ موي طظ هللا لوسر لاق :لاق

 يف ةنوعم رئب ىلإ دك هللا لوسر مهثعب ءارقلا نم الجر نوعبس مهو «ةنوعم رثب لهأ يف تلزن :موق لاقو ءقيآلا
 ءورمع نب رذنملا مهريمأ ملعلاو نآرقلا سانلا اوملعيل ؛دحأ نم رهشأ ةعبرأ سأر ىلع ةرجهلا نم عبرأ ةنس رفس
 ىلع وعدي اهلك تاولصلا يف ارهش تنقو ءاديدش ادجو دقي هللا لوسر مهيلع دجوف «ليفطلا نب رماع مهلتقف

 هاهنف موق ىلع ءاعدلا دارأ هلو يبلا نأ ملع ريدقتلا لك ىلع ةلمجلابو «نينسلاو نعللاب لئابقلا كلت نم ةعامج
 ("رينملا جارسلا" نم صخلم) .«ءيش رمألا نم كل سيلإل :لاقو ىلاعت هللا

 ىلعو «هردق ام ةقلعتم "ىلإ"و ؛"عطقيل" ىلع فطعلاب ال ؛,ةرمضم "نأ" ب بوصنم "بوتي"سف :نأ ىلإ ىنعمب
 بوتي نأ ىلإ ءيش رمألا نم كل سيل :نيعملاو «4ءْيَش ٍرْمَأْلا َنِم كَل َسْيَلل :هلوقب لصتم مالكلاف لوقلا اذه
 لحو «رخآ ىلع نيد هل ناك اذإ ةيلهاجلا يف ناك لحرلا نأ :ةيآلا هذه لوزن ببس :خلإ نيذلا اهيأ اي .مهيلع

 كلذ نولعفي اوناكف ؛"لحألا يف كديزأ نيدلا يف يندز" :نيدلا بحاص هل لاق «هئادأ ىلع ميرغلا ردقي ملو لحألا

 (يواصلا ةيشاح)إ .ةميظع ةدايز نيدلا داز امترف ءارارم
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 9 َنوُحِلَفُم ْمُكلَعَل هكرتب هللا اوُقَناَو بلطلا اورخؤتو ؛لجألا لولح دنع لاما يف

 َلوُسَلَآَو هلأ اوُعيِطَأَو .امب اوبذعت نأ مو َنيِرِفَكْلِل ٌتَّدِعَأ لآ َراَكلآ اوُقَو .نوزوفت

 "5 ٍةََجَو ْمُكَبَر نّمََرِفْعَم لإ اهودو واوب اَوْعِراَسَو (2) َتوُمَحَرُن مُكَلَعَ
 ضرعلاو «ىرخألاب امهادحإ تلصو ول امهضرعك يأ رمال للا

 ىف هللا ةعاط يف َنوُقِفُي نيل .يصاعملا كرتو تاعاطلا لمعب ل

 ةردقلا عم هئاضمإ نع نيفاكلا طفلا َنِمِظَحْلاَو رسُعلاو رسّيلا يأ اوصل ارسل

 لبق واو ريغب يأ :اهفودو واوب (نيلامكلا ريسفت) .نويدملا لام فيطللا ءيشلا قرغتسي ىح :لجألا لولح

 .فانئتسا واو ريغبو ؛"اوعيطأ" ىلع فطع واولا ةءارق ىلعف (بيطخلا) .اهلبق واوبو نيسلا
 يف ضرعلا نإف ؛ليثمتلا ةقيرط ىلع ةعسلاب اهفصو يف ةغلابملل ؛ركذلاب ضرعلا صيصختو «ةنجلل ةفص :خلإ اهضرع
 .ىلاعت هللا الإ ملعي الف اهوط امأف ءاهضرع فصو امنإ :يرهزلا لاقو (دوعسلا يبأ ريسفت) .لوطلا نم ىدأ ةداعلا

 امنإ" :انلوق نم دارملا نأ :باوجلاف ؟ءامسلا ضرعك اهضرع نوكي فيكف «"ءامسلا يف ةنجلا" :نولوقت متنأ :ليق نإف

 ."نمحرلا شرع اهفققس" :سودرفلا ةنحلا ةفص يف اظتقع لاق ءشرعلا تحتو تاوامسلا قوف امنأ "ءامسلا يف

 ؟يه نيأف :ليق «"ةنجلا عست ءامسو ضرأ يأو" :لاقف ؟ءامسلا يف مأ ضرألا يفأ :ةنحلا نع كلام نب سنأ لئسو

 :تلق ؟ءامسلا يف اهنإ :نولوقت فيكف :تلق نإف (ريبكلا ريسفتلا) ."شرعلا تحت عبسلا تاوامسلا قوف" :لاق

 .برعلا مالك يف عئاش اذهو ءءزجلل لكلا قالطإ "ءامسلا يف" :لوقأ اذه لجأل ؛ءامسلا يف ةنحلا باب نأل
 هللا لاق ؛ديدحلا ةروس يف اممب حرص دقو «هيبشتلا ةادأو فاضم فذح مالكلا يف نأ ىلإ كلذب راشأ :امهضرعك

 .؟يقيقح هيبشتلا اذه له فلتخاو ؛(؟١:ديدحلا) #ٍضْرَأْلاَو ءاّمّسلا ٍضْررَعك اهضرع#© :ىلاعت

 اقبط لك راص ىح ضعبلاب ضعبلا لصو مث ءاقبط اقبط ضرألاو تاوامسلا تلعح نأب :امهادحإ تلصو ول
 نع ةرابع وه لب «لوطلا فالخ وه ام انهه "ضرعلا"ب دارملا سيل نأ ىلإ هب راشأ :ةعسلا ضرعلاو .ادحاو

 اذهو «"ريبكلا" يف امك «ةميظع ةعساو يأ ؛:ةضيرع ىوعد اذه :لاقيو «"ةضيرع دالب" :برعلا لوقت امك ةعسلا

 يقتي نم يقتملا مث «ناتقولفخم رانلاو ةنجلا نأ ىلع ناتيآلا تلدو :ةعسلا .اقباس تررح امل رياغم رخآلا ئعملا وه

 نم وأ «(71:ديدحلا) هيِهِلّسُرَو ِهَّللاب اوُنَمآ ةيدلل تدع ِضْرَألاَو ِءاَمَّسلا ضْرَعك اًهُضْرَع ٍةَتَحَولا :لاق امك «كرشلا

 :ةنقاعلا ف اضيأ كل ىهق لوألا ناك اذإو ةبوقع ريغب مط يهف يناثلا دارملا ناك نإف ءيصاعملا يقتي

 ربصلاب هنم هسفن يف ام ىلع كسمي نأ وهو ظيغلا مظك اهنمو ءاهاف دشو اهألم اذإ ةبرقلا مظك :لاقي :نيمظاكلاو

 هذافنإ ىلع ردقي وهو اظيغ مظك نم" :لو يبلا نعو «بضغلا نم بلقلا ةرارح دقوت ظيغلاو ءارثأ هل رهظي الو

 (نيلامكلا ريسفت) ."اناميإو انمأ هبلق هللا الم
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 هذه © تييِسَحُمْلا ٌبِحنهَاَو هتبوقع نيكراتلا يأ مهملظ نمم ٍساّكلَآ ِنَع َنيِفاَعْلآَو
 7 هارربدد 01 مو لم ٌك ع :

 امم كشفت اَوُمَلَظ وأ انزلاك احيبق ابنذ ةّشحبف أولعف اذإ سريذلاو .مهبيشي يأ «لاعفألا

 هللا لإ بوُنذلآ عي ال يأنَمَو َمِهِبوَُدِل أوُرفْعَتَساَف هذيعو قل هللا ارك ةلبقلاك هنود
 1 , ارياتو اهتع اوعلقا

 .ةيصعم هوتأ يذلا نأ ) :وملخب مهَو هنع اوعلقأ لب ْأوُلَعَف ام ْلَع اوكيلي ًاوُرِصُي ّمَّلَو اق ا
0 

 لاح ا[ 7 / ل اًهتحن نِم ىرْجن ُتكَجَو مهر نِّم ةرِفغُم مُهُؤآَرَح َكيِتلوَ

 © َنيِمدَعْلَاٌرِجَأ َمَعِنَو اهولخد اذإ اهيف دولخلا نيرّدقم يأ ,ةرّدقم

 مظك هعم نوكي نأ نم معأ وفعلا نأل ؛صاخلا ىلع ماعلا فطع نم "نيمظاكلا" ىلع فطع :سانلا نع نيفاعلاو

 نأ نيدباعلا نيز مامإلل قفتاو ءبضعغلا زفتسي نأ ريغ نم هنع افعف كلذ هغلبف بئاغ وهو هبس اذإ امك ءال وأ ظيغ

 :هل تلاقف ءال هرصب عفرف .ههجو جشف هسأر ىلع قيربإلا طقسف ءءوضولا ءام هيلع بصت تناك هتيراج
 هللاو" :تلاقف :«"كنع توفع" :لاقف ."سانلا نع نيفاعلاو" :تلاق «"يظيغ تمظك" :لاقف ؛"ظيغلا نيمظاكلاو"

 (يواصلا ةيشاح) ."هللا هجول ةرح تنأ" :لاقف «"نينسحملا بحي

 ءانسح ةأرما هتتأ «رامتلا ديعس يبأ ف تلزن :ءاطع لاقف «ةيآلا هذه لوزن ببس يف فلتحا :خلإ اولعف اذإ نيذلاو

 ءاهلبقو هسفن ىلإ اهمضو «هتيب ىلإ اه بهذف "«هنم دوحأ تيبلا يفو ءديحب سيل رمتلا اذه نإ" :اهل لاقف ءارمت عاتبت

 لاقو .ةيآلا هذه تلزنف ءهل كلذ ركذو ُتُك هللا لوسر ىتأ مث «كلذ ىلع مدنو اهكرتف "هللا قتا" :هل تلاقف

 ةوزغ يف يفقثلا جرخف ءفيقث نم رخآلاو راصنألا نم امهدحأ «نيلجر نيب ُهني هللا لوسر ىحآ :يبلكلاو لتاقم
 لبقو اهرثأ ىلع لحد هنم ذحأت نأ ةأرملا تدارأ املف .موي تاذ محللا مهل ىرتشاف .هلهأ يف يراصنألا فلتختساو

 لأسف «يراصنألا هلبقتسي مل يفقثلا عجر املف .ههجو ىلع ماهو هسأر ىلع بارتلا عضوو ءفرصناو مدن مث ءاهدي

 ابئات لابحلا يف حيصي يراصنألاو «لاحلا هل تفصوو ؛"هلثم ناوخإلا يف هللا رثكأ ال" :تلاقف هلاح نع هتأرما يفقثلا

 تملع امأ !كحيو" :ركب وبأ لاقف :ةصقلا ركذو "تكله" :يراصنألا لاقف ءركب ابأ هب ىتأف «يفقثلا هبلطف ارفغتسم

 لزنأف ءامهاقم لثم لاقف دك هللا لوسر ايتأ مث هلثم لاقف رمع ايتأ مث ؛"ميقملل راغي ال ام يزاغلل راغي ىلاعت هللا نأ

 ("رينملا جارسلا" نم صخخلم) .نيرصملا ريغلا نيماظلاو نيشحافلل رشبو ءهبلق نكسو «ةيآلا هذه ىللعت هلل
 .ءازجلا لاح نوكي ال دولخلاف الإو :ةردقم (نيلامكلا ريسفت) .يراكنإلا ماهفتسالا نم دافتسم يفنلا :رفغي ال

 اذه" :هلوقب رسفملا هردق فوذحم حدملب صوصحملاو «لعاف "رحأ"و ضام لعف "معن" :نيلماعلا رجأ معنو

 (يواصلا ةيشاح) .ةنحلاو ةرفغملا وه يذلا "رحألا



 نارمع لآ ةروس ؟ ه ؛ عبارلا ءزجلا
 000 تضم ٌنَلَخ َنَق دحأ ةعزه يف لزنو .رجألا اذه ةعاطلاب رو رو هك ه< ٌِ 1 :

 - م يتلا اونزحت الف كالف نم مهرمأ 7 9 رلغيل 2 )نيكل

 ن ذ مدقت وأ

 متن متناَو 0 مكباصا ام ىلع اوَُرَحَت لَو ا نع اوفعضت أوئهت الو .مهنم
 ه6 خص

 2ع

 .هلبق د يتاح هباوجو لا سوا

 3 سائلا َنيِب اهفّرَصُن اَهَلِواَدُت ُماّيَأْلآ كو ردو 48 حرف 1 8

 2 1 ا راو ا دلو حصر أع كن ب لك ذوب ارو ضل كن ص هلو عر رن ا الا اوظعتيل ؛ىرخأل امويو «ةقرفل

 .هيف مهكاله يملع قبس يذلا مهكاله تقو يأ :مهتقول .حدملاب صوصخملا ريدقت ىلإ ريشي :رجألا اذه

 نينمؤمللو هلوسرل هللا نم ةيلست اذهو ؛حرحو مكنم لتق نم ىلع وأ ؛ةمينغلا نم مكتاف ام ىلع يأ :اونرحت الو
 امم رثكأ ردب موي مهنم متبصأ مكنأل يأ :نولعألا متنأو (كرادملا ريسفت) 1 ءدحأ موي مهياصأ امع

 مهل اندنج نأو ةبلغلاو ولعلاب مهل ةراشب يهو «ةبقاعلا يف رياعلاو رصنلاب نولعألا متنأو ءدحأ موي مكنم اوباصأ

 نألو ءرفكلا ةملك ءالعإلو ناطيشلل مهلاتقو «هتملك ءالعإلو هلل مكلاتق نأل ؛انأش نولعألا متنأو وأ «نوبلاغلا

 (كرادملا ريسفت) .رانلا يف مهالتقو ةنجلا يف مكالتق

 دعوب ةقثلاو ءبلقلا ةوق بجوت ناميإلا ةحص نأ نعي «مكناعإ حص نإ اون الو يأ يهنلاب قلعتم :نينمؤم متنك نإ
 هب مكر شبيو «هللا مكدعي امب نيقدصم متنك نإ نولعألا متنأو يأ "نولعأ" ب قلعتم وأ «هئادعأب ةالابملا ةلقو هللا

 حرجلا مضلاو حتفلاب :حرق "اونرحت الو اونمت الو اوريسف" :هلوق وهو :هلبق ام عومجم (كرادملا ريسفت) .ةبلغلا نم
 ناتغل امهو ءركب يبأو يئاسكلاو ةزمحل :اهمضو ."سوماقلا" يف اذك ءةقشم ئعم. حتفلاب "دهج" :هلوقو

 (نيلامكلا ريسفت) .هملأ :مومضملاو ,حرجلا :حوتفملا وأ ءفعّصلاو فعّضلاك

 :ئيعملاو «لبقتسملا يف الإ نوكي ال سملا نإف «ليوأتلا نم دب الو «موقلل حرقلا سم نيبت يأ :موقلا سم دقف

 فطعيل ؛هردق :اوظعتيل (نيلامكلا ريسفت) .هماقم ءازجلا ةلع ميقأف «"موقلا سم دقف اونزحت الو اونمت الو اوربصاف"

 .عبرألل تافوطعملا رخآ ىلإ "ملعيلو" «هيلع



 نارمع لآ ةروس "هه فى ءرجلا

 كف َدِخَتَيَو 0 نم مهنامإ يف اوصلخأ ْأوُمَماَء َتريِذلا روهظ ملع ُهّنلآ

 معني امو 2 0 نيرفاكلا 29 َنيِبلَظلا بح ال ُهَّلآَو ,ةداهشلاب مهمركيأ ًءآَدبس
 و 0

 مهبيصي ام بونذلا نم مهرهطي أ اونَماَء نيذلا هللا صَخَميِلَو .جاردتسا مهيلع هب

 رم ا #2 تن

 يذلا هنآ َلََي لاّمَلَو ةَنَجْلآ اوُلْخْدَت نأ َمَبسَح أ لبرمأ 29 تريرفكلا كلهيَقَحَمَيَو
 مهيلع ةلودلا تناك نإو

 فدذح هيف َنَوتَمَت تنك َدَقَلَو 520000002 روهظ ملع رك أوُدَهَج

 ؛ردب مويك اهوزرانل هكا :متلق ةيزخت هول نأ لق واكوُمْلا لصألا يف نيئاتلا ىدحإ

 (© َنوُرظمَت تنَأَو برحلا وهو هببس يأ ُهوُمْكَيَأَر َدَقَف "هؤادهش لان ام لاننل

 (نيلامكلا ريسفت) .هللا ملعيل كلذ انلقو يأ فوذحم هب للعملا لعفلا نأ وهو ءرمآ هجو انههو :ملعيلو

 يذلا وهو "روهظ ملع" :هلوق :"يخركلا" ةرابعو .يجراخلا دوجولاب اقلعتم املع يأ ,دوجو ملع يأ :روهظ ملع
 .نآرقلا ف ةريثك رئاظن هلو ءابيغ هملع امك «باقعلاو باوثلا هب قلعتي

 ممألا ىلع ةداهشلل حلصي نم مكنم ذختيلو (نيلامكلا ريسفت) .دحأ ءادهش مهو هللا ليبس يف يأ :ةداهشلاب مهمركي

 سانا ىَلَع ءاَدهْش اوُنوُكَنلإل :ىلاعت لاق امك ءدئادشلا ىلع ربصلاو تابثلا نم مهنم دحو امب ةمايقلا موي
 ضيرعت نيملاظلا ىلع هعاقيإ فو «ضغبلا نع ةيانك ةبحملا يفن نأ لإ راشأ :مهبقاعي (بيطنخلا) ١(. 57ةيآلا:ةرقبلا)

 .لاهمإلا :جاردتسا ,باذعلا بتارم يف مهل جيردت يأ :جاردتسا (يحركلا ريسفت) خلإ مهيلباقمل ىلاعت هتبحم.

 «ةعطقنم "مأ" نأ ىلإ ريشي :لب .صولخلاو ةيقنتلا :ةغللا ف صحملا لصأف الإو ءدارم ريسفتلا اذه :خإ مهرهطي

 اميف لعفلا عقوت هيف نأ "مل "و "امل" نيب قرفلا :خلإ مل (نيلامكلا ريسفت) .اوبسحت ال يأ راكنإلل هيف ةزمهلا نيعمو

 ال هلاق ام نأب نايح وبأ هبقعتو ءيرشخمزلا هلاق «لبقتسي اميف هعقوتو ىضم اميف داهجلا يفن ىلع لدف «لبقتسي
 هيفن الصتم ىضم اميف جورخلا ءافتنا ىلع كلذ لد "ديز جرخي امل" :تلق اذإ كنأ اوركذ لب «هركذ ادحأ ملعأ

 (نيلامكلا ريسفت) .جورخلا تقو ىلإ
 .هئافتناب فتنم هنأل ؛قلعتم يفن ةلزنم ملعلا يفن لزنف مولعملاب قلعتم ملعلا نأل ؛اودهاجي ملو :نيعملاو :روهظ ملع

 هنوكلو «توملا يأ :هومتيأر دقف (نيلامكلا ريسفت) .هملعي بح ريح هيف ام ديري "اريح نالف يف هللا ملع ام" :لوقت

 ببس متيأر يأ :هبيبس .ببسلا كلذل نايب "برحلا" :هلوقو هببس يأ هلوعب فاضملا فذح ىلإ حراشلا راشأ ىري ال

 (نيلامكلا ريسفت) .توملا سفن اوري مل مهف الإو ,برحلا وه يذلا توملا



 نارمع لآ ةروس ١ عبارلا ءرجلا

 نأ عيشأ امل مهتكيزه ُْق لزنو ؟متم زها ملف يه فيك «لاحلا نولمأتت ءارصب يأ

 لإ ُدَمَحم اَمَو "مكنيد ىلإ اوعحراف لتق ناك نإ" :نوقفانملا مهل لاقو «لتق نك يبا
 متعجر ُكَبَفَعَأ ْنلَع َمَبلقَنِإ هريغك ليف وأ َتاَم ننَِقَأ ُلْسْلآ ِهِلَبَق ني َتَلَح َدَقلوُسَر

 ءايبنألا نم

 0000 .يراكنإلا ماهفتسالا لحم ةريخألا ةلمجلاو ,رفكلا ىلإ

 ريسفت) .لوعفم هل ردقي ال مزاللا ةلزنم لزن "نورظنت" :هلوق نأ ىلإ ريشي ءريصب عمج ةدحوملا مضب :ءارصب
 رجح اكتإع هللا لوسر ةيمق نبا ىمر امل :عيشأ امل .حارصلا) .هنم مزال مازهنا شيحلا رسك مزه :متمزهنا ملف (نيلامكلا

 هنأ ىري وهو «ةيمق نبا هلتق ىح ةيأرلا بحاص وهو ريمع نب بعصم لع هنع بذف هلتق ديري لبقأ «هتيعابر رسكف
 سانلا يف اشفف «"لتق دق ادمحم نإ الأ" :-ناطيشلا وه :ليق- خراص خرصو ؛"ادمحم تلتق" :لاقف التثَع هللا لوسر

 ىلع مهمالف «هباحصأ نم ةفئاط هيلإ تزاحنا نح "!هللا دابع يلإ" :وعدي كفء هللا لوسر لعجو ءاوؤفكناف هلتق ربح

 (كرادملا ريسفت) ."نيربدم انيلوف كلتق ربخ اناتأ ءانتاهمأو انئابآب كانيدف ءهللا لوسر اي" :اولاقف مرح
 ءافعضل اولاق ثيح نيقفانملا ىلع درلا كلذ نم دوصقملاو .ءبلق رصق رصقلاف «دوبعم بر ال يأ :خلإ دمحم امو

 بر ال «توملا هيلع زوجي لسرم دبع ادمحم نأ دافأف "مكئابآ نيدو مكنيد ىلإ اوعجراف لتق دمحم ناك نإ" :نيملسملا

 َمْويلا» هتافو برق لزن كلذلو «هبر ةلاسر غيلبت هدوجو نم دوصقملا نأل ؛هتوم لجأ نم هللا ةدابع كرتت تح دوبعم

 (يواصلا ةيشاح) .(*:ةدئاملا) كل ْتلَمكَأ

 اوكسمتت نأ مكيلعف ,مهولح دعب مهنيدب نيكسمتم اوقب مهعابتأ نأ امكو ءاولخ امك ولخيف يأ :تلخ دق

 ريسفت) .هموق رهظأ نيب هدوجو ال «ةجحلا مازلإو ةلاسرلا غيلبت لوسرلا ةثعب نم دوصقملا نأل ؛هولح دعب هنيدب
 .ببستلا نئيعم ىلع اهلبق ىلا ةلمجلا ةيطرشلا ةلمجلل ةقلعم ءافلا :تام نإفأ (كرادملا

 ةقيقح ال ءرفكلل عوجرلا نع ةيانك "مكباقعأ ىلع متبلقنا" :هلوق نأ ىلإ كلذب راشأ :رفكلا ىلإ متعجر

 لوقع تشاط نيح دلي هتافو موي قيدصلا ركب وبأ اهلاق ةيآلا هذهو .فلخ ىلإ طوقسلا وه يذلا بالقنالا
 ركب ابأ غلبف «"يفيسب هقنع تيمر تام دق ادمحم نإ :لاق نم لك :رمع لاق بح ءدترا نم دتراو ةباحصلا

 تنك «اتيمو ايح !يبيبح اي تبط :لاقف «هينيع نيب لبقو ههجو نع ماثللا فشكو ٌدُي يبلا ىلع لخدف هربخلا .
 (يواصلا ةيشاح) .(7 . :رمزلا) ب ن وتيم مُهْنِإَو ْتْيَم َكّنِإف :هللا لاق نكلو «يلامو يسفنب كيدفأ ول ّدوأ

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .نيدلا نع مهبالقناو مهدادترال ر اكنإ يأ يراكنإلا ماهفتسالا لحم "متبلقنا" يهو :ةريخألا ةلمجلاو

 يأ «لتق وأ تام نإ مكباقعأ ىلع متبلقنا :ريدقتلاو «نيعملا يف اهيلع ةلخاد ةزمهلاف :يراكنإلا ماهفتسالا لحم

 هجو الف «قاب دوبعملا نأ مكغلب دقو «دوبعم ال غلبم ٌهي ادمحم نأل ؛ذئتيح دادترالاو بالقنالا مكنم يغبني ال

 (لمجلا ةيشاح) .مكغلب نم تام ول قحلا نيدلا نع مكعوحرل



 نارمع لآ ةروس 5 عبارلا ءزجلا
 دق يس ل ري

 24 ند لإ ٌتوُمَت ن اان نيركاشلاب قمم 280 نيركشلا | ىَزِجَمَسَو هللا نأإب الإ ا اح اَّمَو .تابثلاب همعن ل دك

 ملف ٠ رخأتي الو مّدقتي ال ءاتقؤم اجو كلذ هللا بتك يأ ردصم ابنك هئاضقب

 توملا يأ

 0 هم . رَمَو ؟ةايحلا 8 ال تابثلاو «توملا قدتالا ال ةعيزملاو هايتي

 7 رخو لاتقل نع

 19 :ةءارق قو ليف ين ني مك 55955565 اهباوث نم يل اهم

 را ةريثك عومج ريِثك َنوُيْبِ هؤدتبم ا

 90000 داهجلا نع أوُفْعَص امَو مهاحصأو مهئايبنأ لتقو «حارجلا نم ِهّللا ٍليِبَّس ىف

 ريسفت) .مازفالا نع وأ دادترالا نع زاجم نيبقعلا ىلع بالقنالاو :بلقني نمو .ادوبعم دمحم ناك ام :ناك ام

 ضيرعت هيف :دري نمو (لمهلا ةيشاح) .دحأ موي نيمزهنملا خيبوت قايسلا اذه نم ضرغلاف يأ :متمزفا ملف (كرادملا

 (نيلامكلا ريسفت) .دحأ موي مئانغلا مهتلغش نمل

 ةيلستلا ةلمج نم اذه :يبن نم نيأكو (كرادملا ريسفت) .ةرخآلا يف ةحردلاو هللا ةملك ءالعإ :ةرخآلا باوث

 اهيلع تلخد ةيماهفتسالا "يأ" :"نيأك" لصأو .لاتقلا ىلع ضيرحتو مهنم مزهنا نمل خيبوت هيفو .دحأ لهأل

 (يواصلا ةيشاح) .امب رسف اذلف «ةيربخلا "مك" نئيعم اهتبستكاف هيبشتلا "فاك"

 دوعي هيف رتتسم لعافلا بئانو ضام لعف [(نيلامكلا ريسفت) .عفانو ريثك نباو ورمع يبأل لوهخنا ةنزب] :لتق
 دارأ "هريمض لعافلاو" :هلوقف «لعافلل ئبملا ةءارق ىلع كلذكو ءأدتبملا ربخ ةلمحلاو ,"نئاك" وهو أدتبملا ىلع

 يف ةلمحلاو ,"خلإ هؤدتبم ربح" :هلوقو «ىلوألا ةءارقلا ىلع لعافلا بئان لمتشيف ءامكح وأ ةقيقح لعافلا لعافلاب
 هجولاو «بارعإلا يف نيهحولا دحأ اذهو «نيتءارقلا ىلع "لتق" يف رتتسملا ريمضلا نم لاحلا ىلع بصن لحم

 (لمجلا ةيشاحإ ."نويبر" وه ةيناثلا ىلع لعافلاو «ىلوألا ةءارقلا ىلع لعافلا بئان نأ رحآلا

 رسكلا ناتغل هيفو «ةعامجلا يهو «ةغلابملل برلا ىلإ ةبسنإ :نويبر .لاتقلا ف هعم نييبرلا نوك لاح :هعم

 ْنْيَأكَو 99 :ىلاعت هللا لاق ءسانلا نم فولأ مهو "نييبر" :"حارصلا" يف ."يبر" هدحاو [(نيلامكلا ريسفت) .مضلاو

 .رسكلا مضحلا "امضهو" :هلوقو.(47١:نارمع لآ) ريك نوير ُهَعَم لئاق يبن نم
 مهيبن لتق دنع اورتفا امف يأ :اونهو امف



 نارمع لآ ةروس ؟هرهغب عبارلا ءرجلا

 تحضن ُهَّللأَو 5 يبا لتق :ليق نيح متلعف امك ؛مهودعل وعض تاكا اَمَو

 مهابت 3 مهيبن لتق دنع َمُهْلَوَق ناك اَمَو .مهبيثي يأ ءالبلا ىلع م2) َنيِربَّصلا
 نيرف كلا داع

 رم وم

 ام نأب ًاناذيإ انرمأ ىف دحلا انزواحت اَنَقاَرَسِإَواَنَوُنذ اَنَّل َرِفْغآ اتّبر أوُلاَق نأ آّلِإ مهربصو

 ىلع اَنّرّصْنآَو داهجلا ىلع ةّوقلاب اَنَماَدَقَأ َتَبْتَو مميت 20 ,مهلعف ءوسل مهباصأ

 3 او را ةميعلاو ريعتلا انك كلا او : هلأ مُهَاَعق ي نركلا رولا

 روم اهيا 9 سيلا شما قاقحتسالا قوف لضفتلا :هنسح و («ةنجلا يأ
 بارق تاوثلا عسفت

 ىلإ َمُكََشَعَأ ْلَع ْمكوُدَرَي هب مكرربساب اميف وردك كرا ونيت نإ ْأَوْنُماَء

 (2) َنيِرِصَتلأ ٌرْيَخ وهو مكر صان 7 و هللا ٍلَب 22) َنيِرِسَح أوُبلقنَتَف رفكلا

 «فونملا :اهمضو نيعلا ٍنوكسب َبَعْلآ اوُرفك تريذأأ ب ولف يف يلمس .مهود هوعيطأف

 نسح دعو اذه

 اوعجري مو اوبعرف ؛ ل و مهلاحترا دعب اومزع دقو
 نينم وما

 عابشإ نم فلألاو ديري ام هب لعفيل ؛هبحاصب نكسي عضاخلا نأل ؛نوكسلا نم "نكتسا" هلصأو :اوناكتسا امو

 (نيلامكلا ريسفت) .هل عضخي نمل نوكت نأ هسفن نم بلطي هنأل ؛نوكلا نم "نوكتسا" وأ «ةحتفلا

 (يواصلا ةيشاح) .مهللاعفأ نساحم نايب دعب مهلاوقأ نساحن نايب اذه «نويبرلا :مهوق ناك امو

 اوضما" :مهئافعضل لوقي لولس نبا يبأ نب هللا دبع راصو ءاوقرفت نيح دحأ لهأ يف تلزن :اونمآ نيذلا اهيأ اي

 (يواصلا ةيشاح) ."يبنب سيل هنإ :مكل لقأ ملأ ءادهع هنم مكل ذحأتل ؛نايفس يبأ ىلإ انب

 ىلإ دايقنالا ايندلا يف ءالقعلا ىلع ءايشألا قشأ نألف ؛ايندلا نارسحت امأ ,ةرخآلا يفو ايندلا ف :نيرساخ اوبلقنتف

 .دلخملا باقعلا يف عوقولاو ءدبؤملا باوثلا نع نامرحلاف ةرخآلا نارسمس امأو «هيلإ ةحاحلا راهظإو ءودعلا

 نايفس وبأ شيرق رافك يأ اومزع دقو «نآرقلا لك يف يئاسكلاو رماع نبال لصألا ىلع :اهمضو (رينملا جارسلا)
 .اعيمج مهلتقو مهلصأ نم مهعلق :نيملسملا لاصيتسا (نيلامكلا ريسفت) .هباحصأو

 ام" :اولاقو اومدن قيرطلا ضعب يف اوناك املف ؛ةكم ىلإ نيهحوتم اوبهذ امل رافكلا نأ نيعي ءاوعجري ملو :اوبعرف

 ىلع اومزع املف ؛"ةيلكلاب مهلصأتسن ىح اوعحرا ؛مهانكرت ديرشلا الإ مهنم قبي ملو مهرثكأ انلتق ءائيش انعنص

 (بيطخلا) .مهولق يف بعرلا هللا ىقلأ كلذ

 رج ب
0- 
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 هتدابع ىلع ةجح ادام ءهب َلْزَعي مل ام هللا يا تيس اركي داك

 .يه نيرفاكلا 229 تريملظلا ىوأم ىَوَتَم َسْئِيَو ُر الآ ُمُهِنَوَأَمَو مانصألا وهو .٠ 2, سك 2 موو
 هويصولا ' دل

 د

 هتدارإب ءهِنَذِإِب مهولتقت مُهتوُسْحَت ذإ ع مكايإ َرْوَدَعَو هل و َدَقْلَو

 ماقملاب لي يبلا رمأ يأرْمأْلا ىف متفلتخا ْمُتَعَرَتَتَو لاتقلا نع متنبج َرُثلَِف اَذِإ َتَح
 ال" :مكضعبو «"انباحصأ رصن دقف ءبهذن" :مكضعب لاقف «يمرلل 500

 ل مُثيَصَعَو واب

 هرصن مكعنم يأ هلبق ام ١ 0 "اذإ "دما وو يقتلان تا رولحت نها
 قيح هب تبض ريآل ديري نم مُكحنيو ةمينغلل زكرلا كر اند دري نم مُكحنم ةيتص و

 ردقملا "اذإ" باوج ىلع فطع ْمَكَفَرَص مَ أ هباحصأو ريبج نب هللا دبعك 1
 0 ءمكنحتميل َمُكيِلَتَبَمِل رافكلا يأ متع ع ةميزهلاب مكّدر

 (نيلامكلا ريسفت) ."اوكر شأ" لوعفم "لزني مل ام" :هلوقو ؛ةيردصم "ام"و ةيببسلل "ءابلا" نأ ىلإ ريشي :مهكارشإ ببسب

 مهف «هللاب كارشإلا نع ببس كلذ لكو ءايندلا يف مهلاح نيب نأ دعب ةرخآلا يف مهلاحل نايب اذه :رانلا مهاوأمو
 .فونذحم مذلاب صوصخملا نأ ىلإ ةراشإ انهو «رانلا يأ :يه (يواصلا ةيشاح) .نوبذعم ةرخآلا فو ,نوبوعرم ايندلا يف
 دقو دحأ نم ةنيدملا ىلإ هباحصأو كي هللا لوسر عجر امل :يظرقلا بعك نب دمحم لاق :هللا مكقدص دقلو
 هذه ىلاعت هللا لزنأف "ءرصنلا هللا اندعو دقو ؟اذه انباصأ نيأ نم" :هباحصأ نم سان لاق ؛مُباصأ ام مهباصأ
 (رينملا جارسلا) . ءادتبالا يف نيملسملل ناك رصنلا نأل ؛ةيآلا
 :"سوماقلا" يف .لاصيتسالاو لتقلاو ةليحلا نيب كرتشم سحلا نأل ؛لتقلا يعم. انهه سحلا نأ ىلإ ةراشإ :مهفولتقت
 .لحرلا نكسمو ديدشلا فونلاو مادقإلا عانتما :نبجلا :متنبج .لاصيتسالاو لتقلاو ةليحلا :سحلا

 مكقدص دقلو" :هلوق وهو :هلبق ام .مهيلع لاحلا ريغت دلك يبلا رمأ اوفلاخ املو ءرمألا ءادتبا يف يأ :رصنلا نم
 (نيلامكلا ريسفت) .نيمسق متمسقنا وأ ,مكرمأ مكل ناب وأ ؛متمزنا ذإ :هرصن مكعنم ."هدعو هللا

 (نيلامكلا ريسفت) .نيمسق متمسقنا وأ مكرمأ مكل ناب وأ متمزمنا اذإ مث هرصن مكعنم يأ :ردقملا اذإ باوج

 (نيلامكلا ريسفت) ."مكوبلغف مكنع ةنوعم فك" :يرشخمزلا لاقو ءمهنع ةميزملاب مكدر ببسب يأ :ةميزهلاب



 نارمع لآ ةروس لا عبارلا ءزجلا

 ىلَع ٍلْضَف وذ ُهَلآَو هومتبكترا ام ْمُكِنَع اََع ْدَقَلَو هريغ نم صلخملا رهظيف
 الو نيبراه ضرألا يف نودعبت َوُدِعَصَت ْذِإ اوركذا .وفعلاب 2) َنيِييؤُمْل

 :لوقي مكئارو نم يأ ُكدَرْخُأ ىف ْمُكوُعَدَي ٌلوُسَرلَآَو ٍدَحَأ َنلَع نوُجرَعُت وْ
 مكمغ ببسب ّمَغِب ةعزهلاب مَع مكازاجف َرحَبَْأَف "!هللا دابع ّنلإ !هللا دابع لا

 ةمينغلا توف مغ ىلع افعاضم يأ 2"ىلع" نعم ءابلا :ليقو «ةفلاحملاب لوسرلل

 نم ّرَكَتاَف ام ْلَع ْأوُنَرْحَت رحت ةدئاز "ال"ف مكباثأ" ب وأ "افع" ب قلعتم اليحل
 ةريخألا ةروصلا يف يأ 5

 َلّرْمَأ كح وام اَمب ٌريِبَخ 1 ُهَللاَو .ةعزملاو لتملا نم َْكََبَصُأ 1 لَو ةمينغلا

 0 انقأ ةسمأ كلا دج نق لع

 "نودعصت ذإ" :هلوقف «فلكتب الإ ميقتسي ال هنإف دارفإلاب "ركذا" ريدقت نم نسحأ اذهو ؛عمجلا ةنزب :اوركذا

 يف باهذلا :داعصإلا :نودعصت ذإ (نيلامكلا ريسفت) ."مكيلتبيل" وأ "مكفرص"ل اقلعتم لعجي دقو ءردقمل فرظ

 يف يرشخمزلا لاق «ةنيدم ىلإ ةكم اندعصأ :لاقي «ضرألا ف دعصأو لبحجلا يف دعص :لاقي «هيف داعبإلاو ضرألا

 «ةماقإلا وهو جيرسعتلا نم نوميقت يأ :نوجرعت (نيلامكلا ريسفت) .ىضم ضرألا يف دعصأ :"سوماقلا"

 (لمجلا ةيشاح) و ا «مكءارو ام ىلإ نوتفتلت الو :ىنعملاو

 هلف ركي نم هللا لوسر انأ :همامتو :هللا دابع ىلإ .رحآ نيعمب ىرخأو "نم" نيعمب "يف" نأ يضتقي اذه :مكئارو نم

 زوجي دقو «ريخلا يف الإ بلغألا يف لمعتسي ال باوثلا ظفلو ؛"'مكفرص" ىلع فطع :مكباثأف (نايبلا حور) .ةنجلا

 نم لعافلا ىلإ دوعي ام لك باوثلا لصأو ؛هيلإ عجر يأ "هلقع هيلإ باث" :مهوق نم ذوحأم هنأل ؛رشلا يف هلامعتسا

 «ةازاحملا قلطم باوثلاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :مكازاجف .هريغو "ريبكلا" نم ءارش وأ اريخ ناك ءاوس هلعف ءازج

 (يواصلا ةيشاح) .ةدومحم هتبقاع نأل ؛اباوث هامس امنإو ,ةحلاصلا لامعألا ريظن يف نوكي ام وه باوثلاف الإو

 .ةعفنملا نم تئاف ىلع دعب اميف اونزحت الف «مومغلا عرحت ىلع اونرمتتل :ئيعملاو «ةديزم ريغ "ال" لعجي دقو :ةدئاز
 مكيلع لزنأ :لصألاو :ءاقبلا وبأ لاق .اهنم لدب "اساعن" :هلوقو «لوعفملا ىلع بصن :انمأ (نيلامكلا ريسفت)

 وأ «ةمدقتم هنم لاح "ةنمأ"و .لوعفملا وهو نمألا لعج يذلا وه لب نمألا وه سيل ساعنلا نأل ؛ةنمأ اذ اساعن

 مهيلع هللا لزنأ :ئعملاو ؛"ةرربو راب"ك نمآ عمج هنأ ىلع وأ ةنمأ يوذ نيعمب نيبطاخملا نم لاح وأ ءهل لوعفم

 (نيلامكلا ريسفت) .مونلا مهبلغو اوسعن تح فوخلا لازأو نمألا



 نارمع لآ ةروس ؟؟ عباولا ءزجلا

 0 دص
 5 .٠ 5 58 و ١ رك هس ل ل 0-5 و

 تحت نوديمب اوناكف «نونمؤملا مهو َمُكِم ةفيآط ءاتلاو ءايلاب ئَشْغَي لدب اًساعن
 نوك رحتي ي 1

 مهلا ىلع مهتلمح يأ َحْبْسفنَأ َمِدْيَمَهَأ َدَق ٌةَفِياَطَو مهنم فويسلا طقستو فحل
 ةرم دعب ةرم

 وكي نوقفانملا مهو اوماني ملف «هباحصأو ُدْي يبلا نود اهتاحب الإ مهل ةبغر الف
 1 دص 7

 لتق هلي يببلا نأ :اودقتعا ثيح ِةكاهنَجْلا نظك يأ ّنط َقَحْلأ نظلاَرَيَع انسظ هدأ

 فيسلا ناك نيح فاصملا يف ساعنلا انيشغ" :ةحلط يبأ نعو «ساعنلا مكذحأ نح نمألا مكيلع هللا لزنأ :ًاساعن

 ةفجح عمج نيتحتفب "فجحلا"و «ساعنلا نم نولي, يأ :نوديمب (يواضيبلا ريسفت) ."هذحأيف اندحأ دي نم طقسي
 يراخبلا ىورو «سرتلا يهو ةفجح عمج «كلذك ميلا ىلع ةمومضملا ةلمهملا ءاحلا ميدقتب :فجحلا .سرتلل مسا

 طقسي مث هذحآو طقسي ءارارم يدي نم يفيس طقس ىح دحأ موي سانلا هاشغت نميف تنك" :ةحلط يبأ نع

 (نيلامكلا ريسفت) ."هذحآو

 .هتوبنو هقدصب نومزاحلا :امهدحأ ,ناقيرف دحأ موي هعم اوناك نيذلا كِل دمحم باحصأ نأل ؛كلذو :ةفئاطو

 «نينمآ اوناك مرج الف لاصيتسالا ىلإ يدؤت ال ةعقولا هذه نأو «نيدلا اذه رصني هللا نأب نيعطاق اوناك ءالؤهف

 اوناك نيذلا نوقفانملا مه :يناثلا قيرفلاو ءفوذملا عم ءيحي ال مونلا نإف «ساعنلا مهيشغ نأ ىلإ نمألا كلذ غلبو

 نبا لاق :هيبنت .مهفوخ مظعو مهعزج دتشا ءالؤهف «ةمينغلا بلطل الإ اورضح امو ,التثع هتوبن يف نيكاش

 نم الإ لاتقلا يف ساعنلا نوكي ال هنأل ؛كلذو ."ناطيشلا نم ةالصلا يف ساعنلاو ةنمأ لاتقلا يف ساعنلا" :دوعسم

 ("رينملا جارسلا" نم رصتخم) .دعبلا ةياغ نم الإ ةالصلا يف نوكي الو ءايندلا نم غارفلاو هللاب قوثولا اذه

 "قحلا" :هلوقو «"نظي"ل لوعفم فوذحم فوصومل ةفص "قحلا ريغ" :هلوق نأ ىلإ كلذب راشأ :نظلا ريغ انظ
 :ئعملاو ءضفاخلا عزنب بوصنم وه «ةيناث ةفص "ةيلهاجلا نظ" :هلوقو «"ريغا ل فاضم فوذحم ردصمل ةفص

 نظ لثم الطاب انظ مهر يف نونظي مهنأ مهفاصوأ نمو ءاهتاجنل ةميزملا ىلع مهسفنأ مهتلمح ةفئاطلا هذه نأ

 ُمكَظ ْمَكِلَدَوإَ» :ىلاعت هللا لاق ءلطب دق هنيد نأو لعق ل يبلا نأ اونظ ثيح ءرفكلاو لهملا لهأ نيعمب ةيلهاجلا

 لهو ةكقلو رو طبقي نق لان :ىلاعت لاقو «(0 :تلصف) َنيِرباَحْلا َنِم ْمُكْحَْف ْمُكادَأ ُْكيري ْمعتَط يَ

 نط دنع انأ" :يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت لاق «ناميإلا تامالع نم هللاب نظلا نسحف «(ه* :رجحلا) 4 وُلاَضلا

 (يواصلا ةيشاح) .هبرب هنظ ىلإ رظنيلف هرمأ ةبقاع ملعي نأ دارأ نم :ةلمجلابو ."ءاش ام يب نظيلف «يب يدبع

 .ضفاخلا عزنب بوصنم ردصم هنأ ىلإ هب راشأ :ةيلهاجلا نظك



 نارمع لآ ةروس م عبارلا ءزجلا

 هلك رمال أَنِ مهل لق ِءْىَش نِم هاندعو يذلا رصنلا يأ رمل َنِم ال اهيله وو

 ىف َنوفخنع ءاشي ام لعفي هل ءاضقلا يأ هَل ةريحخ أدتبم عقرلاو ءاذبكوت بصدلاب
 ورمع يبأل رمالل

 مة رألآَن امل ناكل لبق ال ناي َنولوُعَي كلل ؛ دوه ندا نيل
 هنم لدب وأ ن

 مهل لق اهرك انجرخأ نكل «لتقن ملف جرخن م انيلإ رايتخالا ناك ول يأ انهم

 ُمهيَلَع يضق بيك َنيِذْلأ جرخ َرَرَبل لتقلا هيلع هللا هيو

 هءاضق نأل ؛مهدوعق مهحني ملو اولتقيف «مهعراصم وِعِجاَصَم لإ مكنم ُلئَمْل
 مكبولق ْمَكِروُدَص ىفاَم هلآ ربتخي َىتَبَيِل دحأب لعف ام لعف و .ةلاحم ال نئاك ىلاعت

 5 ا ا قافيلاو نسخاتسا وع

 (رينملا جارسلا) .انل ام يأ دحج هانعمو ؛ماهفتسا ظفل :انل له دلك هللا لوسرل يأ :نولوقي

 نكي مل "عمجأ رمألا نإ" :ليق ولو ."عمجأ" ةظفلك تناكف ديكأتلل "لك" ةظفل نإف ءرمألا ديكوت :بصنلاب هلك
 نوثدحي :ليقف ؟نوفخي ءيش يأ :ليق هنأك :هلبق امل نايب (ريبكلا ريسفتلا) ."هلك" :لاق اذإ اذكف ءبصتنلا الإ

 (نيلامكلا ريسفت) .حلإ انل ناك ول ةيفح مهنيب اميف ضعبل مهضعب لوقي وأ ءمهسفنأ
 حوللا يف لتقلا مهيلع بتك نيذلا زربل :نولوقت امك «ةنيدملاب متدعقو دحأ ىلإ اوجرخت لو يأ :لإ متنك ول لق
 ءاهيف مهلتق ىلاعت هللا ردق يلا مهعراصم يأ :مهعحاضم ىلإ زوربلا ىلإ ةيعادلا بابسألا نم ببسب ظوفحلا
 ةغلابم هيفو .بقعي ال همكحو دري ال هللا ءاضق نإف ءاعطق ةنيدملاب ةماقإلا ىلع ةمعيزعلا عفنت ملو «ةتبلا كانه اولتقو

 مكر ذي اونوكت امني :ىلاعت هلوق ف امك «لتقلا سفن قيقحت ىلع رصتقي مل ثيح ةلطابلا مهتلاقم در يف

 نورا ال ههلخا ا اًذإفإم :ىلاعت هلوقل اضيأ هنامز نييعت يف بير الو «هناكم نيع لب «(7/4:ءاسنلا) 4ْتْوَملا

 (لمجللا ةيشاح) .(84:فارعألا) 4َنوُمِدَقَتْسَي الو ةَعاَس

 ىضتقم مدعل ؛رهظأ يهو "نولتقيف" :ةخسن يف "اولتقيف" :هلوقو «دحأ دنع اهيف اوتام يلا نكامألا :وهعراصم

 يف ةفوطعم "يلتبيل" :هلوق يأ ةلعلا هذهف ءدحأ يف نينمؤملاب هلعف ام :لعف ام لعف (لمجلا ةيشاح) .نونلا فذح

 نإف ؛قوذلا هابأي زوربلا ةلع اهلعجو «"خلإ يلتبيلو ةمج حلاصمل لعف ام لعف" :ليق هنأك ةردقم ةلع ىلع ةقيقحلا

 لعف ةلع وهف :يلتبيل .ضورفملا زوربلا ةمكح نايب ال ؛لوهاو ةدشلا نم ذئموي عقو ام ةمكح نايب ماقملا ىضتقم

 (نيلامكلا ريسفت) .ءالتباللو ةمج حلاصمل وأ ءاضقلا ذافنل زربيل يأ ءفوذحم ىلع فطع وأ فوذحم
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 ىف ل ؛بواقلا يف اع رود اذ هوي لام مع صمم
 ىَقَتْلآ ْمْوَي لاتقلا نع َمُكَِم اَّلوت َنيِذلا ّنِإ سانلل رهظيل ؛يلتبي امنإو «ءيش هيلع
 الجر رشع ينثا الإ نوملسملا مهو ءدُحَأب رافكلا عمجو نيملسملا عمج َناَعَمََل

 6 ص 1 رب وب را مص راه

 رمأ ةفلاخم وهو بونذلا نم ْأوُبَسك ام ضَعَبِي هتسوسوب ُنّطيشلا مهنزأ ُمُهَلَْتْسآ اًمْنِإ

 .ةاصعلا ىلع لّجعُي ال 2و ٌكيِلَح نينمؤملل ُروُفَغ هَللاَنِإ َمبْبَع هنآ اَنَع َدَقَلَو 3ث يبلا

 مفأش يف يأ ِجِهِنوَحِإل اوُناَقَو نيقفانملا يأ أوُرَقك َنيِذْلاك اوُنوُكَت الل أوما َنيِذَّلآ اي
 يف يعم مالا"

 ام اندنِع أوُناك ول اولتقف «”"زاغ' عمج ىّرُغ أوُناَك َوَأ اوتامف ضَرأْلا ىف اورفاس 7 اَذِإ

 رشع يا الإ" :هلوقو «بيعملا ءيشلا نم صيلختلا :لصألا يف صيحمتلاو «سواسولا نم هصلخي يأ :صحميلو
 ؛نيرحاهملا نم ةديبع وبأو كلام نب دعسو فوع نب نمحرلا دبعو ريبزلاو ةحلطو يلعو رمعو ركب وبأ :"الجر
 دعسو'" :ليق «راصنألا نم فينح نب لهسو ذاعم نب دعسو ةمصلا نب ثراحلاو ةناحد وبأو رذنملا نب بابخلاو

 .نيعمجأ مهنع هللا يضر «"تباث نب مصاعو ةدابع نبا

 3ك لوسرلا عم اوتبث نيذلا امأو :"ريبكلا" ةرابعو .اومزهني ملو ٌدُبي يبلا عم اوماقأ يأ :الجر رشع ينثا الإ

 نمحرلا دبعو يلعو ركب وبأ نيرجاهملا نمف ءراصنألا نم ةعبسو نيرحاهملا نم ةعبس ءالجر رشع ةعبرأ اوناكف
 راصنألا نمو هد ماوعلا نب ريبزلاو حارجلا نب ةديبع وبأو هللا ديبع نب ةحلطو صاقو يبأ نب دعسو فوع نبا

 نب دعسو ريضح نب ديسأو فينح نب لهسو ةمص نب ثراحلاو تباث نب مصاعو ةناجد وبأو رذنملا نبا بابخلا
 .الجر رشع ةثالث الإ ع يبلا عم قبي ملو :بيطخلا ةرابعو . فم ذاعم

 (نيلامكلا ريسفت) .اهيلع مهلمحو ةلزلا ىلإ مهاعد وأ «"لعفأ"ك ةيدعتلل لب بلطلل سيل هيف نيسلا نأ ىلإ ريشي :مهزأ

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع تابثلاب يي يبلا مهرمأ يذلا زكرملا مهكرتب :لإ ةفلاخم وهو
 ("اولتق امو اوتام ام اندنع اوناك ول" :لتق وأ تام نم نأش ف مهوق يف مهوهبشت ال يأ :خلإ نيذلاك اونوكت ال

 "اذإ" ب ىتأو «نامزلا درحمل انه "اذإ" :اوبرض اذإ (يواصلا ةيشاح) .هللا ءاضق نم عفان رارفلا نأ نودقتعي مهف

 هذحأ "اولتقف" :هلوقو ."اوتام ام" :هلوق نم هذخأ :اوتامف (يواصلا ةيشاح) .مهنم ققحم رمألا اذه نأ ىلإ ةراشإ

 (لمجلا ةيشاح) ."اولتق امو" :هلوق نم
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 ُهَلآَو ْميوُلق ىف ٌةرْسَح مهرمأ ةبقاع يف لوقلا َكِلَدُهَنآ َلَعَجَيِل مهوقك اولوقت ال يأ
 هو ٌريِصَب ءايلاو ءاتلاب نواعم اَمب َهَّللآَو دوعق توملا نع عنمب ذلك ثينف - ىحنت

 اهرسكو ميملا مضب َرْثُم وأ داهجلا يأ هلآ ٍليِبَس يف َمُثلَيُق مسق مال نَّلَو .هب مكيزاجيف
 ُةَمْحَرَو مكبونذل هلآ َنِم ةنئاك ٌةَرِفْغَمَل هيف توملا مكاتأ يأ "تاميو تومي تام" نم

 أدتبم لعفلا عضوم يف وهو ءمسقلا باوج اهلوحدمو ماللاو ءكلذ ىلع مكل هنم

 ْوَأ نيهجولاب َمُكُم مسق مال نيل .ءايلاو 2 اعدلا ساو َوُعَمَجت مْ ٌريَخ هريخ

 (2) َنوُرَكَ هريغ ىلإ ال هلا ىلإل هريغ وأ داهجلا يف كلَ
 اونوكت ال يأ "اونوكت ال" ب قلعتي "ماللا" :هللا لعجيل ."اونوكت الو" :هلوق نم دافتسم وه :اولوقت ال

 وأ ؛مكبولق اهنم نوصيو ةصاخ مُهيولق يف ةرسح كلذ هللا لعجيل ؛هداقتعاو لوقلا كلذب قطنلا يف ءالؤهك

 (نيلامكلا ريسفت) .بوبحملا توف ىلع ةمادنلا :ةرسحلاو .مهولق يف ةرسح نوكيل ؛هودقتعاو كلذ اولاق يأ "اولاق"ب

 (نيلامكلا ريسفت) ."انزحو اودع مهل نوكيل" :هلوق يف اهلثم ةبقاعلا مال "ماللا" نأ ىلإ ريشي :مهرمأ ةبقاع يف
 ميقملا تيميو «لتاقملاو رفاسملا يبحي دق ءهديب رمألا يأ لاجآلا عطقي لاتقلا نإ :مهلوقل در :تيميو ييحي هللاو

 نم رسكلا ةءارق ىلع تامي تامو ءرصني رصن باب نم مضلا ةءارق ىلع يأ :خل! تام (كرادملا رسفت) .دعاقلاو

 ءطرشلا باوج دسم داس وهو ءمسقلا باوح :ةرفغمل .هللا ليبس يف يأ "هيف" :هلوقو .فاخي فاح باب

 امل ةنيدملاب ناك ول ازغ وأ مهناوخإ نم رفاس نم نأ مهمعز يف الوأ نيرفاكلا بذك ,"نورشحت هللا ىلإل" كلذكو

 كالهلا نم هنوفاخت ام مكيلع مت نئلو :مهل لاق مث «داهجلا نع دعاقتلا ببس هنأل ؛كلذ نع نيملسملا ىفو «تام

 ءايندلا نم نوعمجت امث ريخ هللا ليبس يف توملاب ةمحرلاو ةرفغملا نم هنولانت ام نإف هللا ليبس يف لتقلا وأ توملاب

 -  (كرادملا ريسفت) .داز ىلإ جتحي مل دارملا ىلإ دبعلا لصو اذإف «داعملا داز ايندلا نإف

 ءادتبالا مال يأ "ماللاو" :هلوقو .ليلعتلا مال نعمه "ىلع"و ءلتقلاو توملا نم ركذ ام ىلع يأ :كلذ ىلع

 وه يذلا ماللا لوحدم ىلإ دئاع ريمضلا ”لعفلا عضوم يف وهو" :هلوقو «ربخلاو أدتبملا عومجم وهو ءاهلوخدمو

 ."نوعمجي امن ريخ" هربخ «أدتبم لعفلا عضوم ف "وه"و ,«فوذحم طرشلا باوجو :مسقلا باوج .ريخلاو أدتبملا عومجمب

 (نيلامكلا ريسفت) .ايندلا نم نوعمجي امب ريخ توملاب ةرفغملا نم هنولاني ام هللاو :نيعملاو 2! ريخ (نيلامكلا ريسفت)
 ىهران نم افوح هللا دبعي نم :لوألا «ةثالثلا ةيدوبعلا تاماقم ىلإ ريشت ةيآلا نإ :مهضعب لاق :نورشحت هللا ىلإل

 - نم :ثلاثلا ."ةمحرو" :هلوقب ةراشإلا هيلإو .هتنج ىلإ اقوش هللا دبعي نم :يئناثلا ."ةرفغمل" :هلوقب ةراشإلا هيلإو



 نارمع لآ ةروس ؟؟6م عبارلا ءرجلا

 يأ َمُهَل !دمحم اي َتنِ ِهَّللأ َنِم ٍةَمَحَر ةدئاز "ام" اًمبف .مكيزاجيف ةرحخآلا يف

 تظلغأف ايفاج ِبلَقَلَأ ظيلَع قلخلا ءىّيس طق كولو كوفلاخ ذإ كقالخأ تلهس
 هل نم 0 !و ةمحرب

 مس ريع رس

 ىح 0 ا 00 7 ٌفععآَف هر 2 ردا /

 ديرت ام ءاضمإ ىلع َتثوع | ادق ,_ ةرواشملا ريثك 5 داكن ير مكولقل
 كب ىدتقيل

 و

 نإ .هيلع 029 َنيِلكَوَعْمْلا بح هلل ١ نإ ةرواشملا دعب هب هيد“ 00 لعب

 اهعيمج زاج دق ثلاثلا ةقيقحلا فو ؛"نورشحت هللا ىلإل" :هلوقب ةراشإلا هيلإو ءافوح الو اعمط ال هتاذل هللا دبعي <

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ نم دب ال ةنجلا يف الإ نوكت ال ىلاعت هللا ةدهاشم نأل ؛هنم دصق ريغ نم نكل
 ةلالدلاو ديكوتلل :ةدئاز ام (نيلامكلا ريسفت) .هللا نم ةمحرب مهل تنلف كرمأ اوفلاخ يأ فاضم ىلع ةفطاع "ءافلا" :امبف

 ةرشاعملا يف ةوفحلا :ةظاظفلا :"لمجلا" يف :اظف (كرادملا ريسفت) .هللا نم ةمحرب الإ ناك ام مهل التف هنيل نأ ىلع

 دملاب ءافحلا .املاظ يأ :ايفاج .بلقلا يف ةوسقلا ةرثكو ةقفشلا مدع نع هب زوجت مث ءربكتلا :ةظلغلاو ءالعفو الوق

 (كرادملا ريسفت) .مهنم دحأ كلوح ىقبي ال تح يأ :اوقرفت ."حارصلا" يف اذك «ربلاو ةلصلا كرت

 اذإف ءبونذلا نم مير مهرهطيل ؛مهل رافغتسالا مث مهنع وفعلا الوأ ركذف ءمحل هقيقرت ركذ يف عورش :فعاف
 ةقفشلل امامتإ هللا قحب صتخي اميف :مهيونذ (يواصلا ةيشاح) .رمألا يف مهرواش ءافلخ ءايفصأ اوراصو اورهط

 .مهفلاو لقعلا نعم. "يأر" عمج وهو :مهءارآ جرختسا (كرادملا ريسفت) .مهيلع

 ام" :ةريره يبأ نعو ؛"مهرمأ دشرأل اوده الإ طق موق رواشت ام" :ثيدحلا يف .مهرادقأل اعفرو :مهيولقل ابييطت
 نم هدنع امو يدنع ام ترهظأ :"انالف ترواش" نيعمو «'"التفع هللا لوسر باحصأ نم ةرواشم رثكأ ادحأ تيأر

 نأ نايبو داهتحالا زاوح ةلالد هيفو .هذخأم نم هتذحأ :لسعلا ترشو .اهيرح تحرختسا ةبادلا ترشو .يأرلا

 (كرادملا ريسفت) .ةجح سايقلا
 ايفانم ةرواشملاب رمألا ناكل الإو «ةيلكلاب ريبدتلا لامهإ وه سيل لكوتلا نأ ىلإ هب راشأ «ةرواشملا دعب يأ :تمزع اذإف

 (لمجلا ةيشاح) .بلقلاب هيلع دامتعالاو ىلاعت هللا ىلإ رمألا ضيوفت عم ةرهاظلا بابسألا ةاعارم لب «لكوتلاب رمألل

 (كرادملا ريسفت) .بابسألا عطقو بابرألا علت :نونلاوذ لاقو «هيلإ رمألا ضيوفتو هللا ىلع دامتعالا :لكوتلا :نيلكو تملا
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 محب ني مُكرصحَي ىلا اذ نَمَه دُحُأ مويك مكر صن كرتي ْمُكلْدنع نو ْمُكَلَبِلاَع ا
 لزنو 29 َنوُئِمْؤُمْلآ قثيل ٍلكَوَمَيلَف هريغ ال هللا لَعَو مكل رصان ال يأ هنالذخ دعب يأ
 ام ناك اَمَو اهذخأ ٌدثُو يبلا لعل :سانلا ضعب لاقف ءردب موي ءارمح ةفيطق تدقف ال

 يأ «لوعفملل 0 يفو «كلذ هب اونظت الف «ةمينغلا يف نوخي ل نأ يب يغبني

 ل هقول م وَي َّلَغ امب ِتْأَي َلّلْعَي نَمَو لولغلا ىلإ بنستي

 سايس تيوس 0 م ا - للم فيلمع أ 0 اغلا
 م ا

 2000 ايمو د كة نسل 1 7 و

 .هتردقو هبرب مصتعاو هتوقو هلوح ىلع دمتعا نم هللا رصن كردي امنإو ؛مكبلغي دحأ الف يأ :مكل بلاغ الف

 هيلع لكوتلاب محير نونمؤملا صخيلو يأ :قثيل 0 ةرصنلا كرت نالذخلا :مكلذخي نإو (كرادملا ريسفت)
 (كرادملا ريسفت) .كلذ يضتقي مهنامإ نألو ؛هاوس رصان ال هنأ مهملعل ؛هيلإ ضيوفتلاو

 وأ «نوقفانملا مهو :ليق :سانلا ضعب لاقف .بيرغ نسح ثيدح :لاقو ه5 سابع نبا نع يذمرتلا هاور :لزنو

 الو ؛هل وهف ائيش ذحخأ نم تي هللا لوسر لوقي نأ ىشخن :اولاقو ةمينغلل زكرملا اوكرت نيح دحأ موي ةامرلا هب نظ
 هذخأ اذإ الالغإ لغأو ءالولغ منغملا نم ائيش لغ :لاقي :لغي نأ (يواضيبلا) .ردب موي اهمسقي مل امك مئانغلا مسقي

 ءانبلا ىلع أرق نم اذكو «لولغلا يقانت ةوبنلا نأ نيعي ءكلذ هل حص امو :ىيعملاو ءالاغ هدجو اذإ هلغأ :لاقيو «ةيفحح يف

 (كرادملا ريسفت) .الاغ ناك اذإ الإ الاغ دحوي الو الاغ دجوي نأ هل حص امو :هانعم نأل ؛اذه ىلإ عجار وهف لوعفملل

 يذلا ءيشلاب تأي يأ :لغ امب تأي ."ءاقبلا يبأ'" نم .بذكلا ىلإ هتبسن يأ هتبذكأ :مهوقك :لولغلا ىلإ بسي

 (كرادملا ريسفت) ."همثإو هلابو نم لمتحا امي تأي وأ" :ثيدحلا يف ءاح امك ء«هرهظ ىلع الماح هنيعب هلغ

 نأ ديري ال هوحنو «نارمألا ىوتسا يأ فوذحم ىلع اهوخدم فطعل "ءافلا"و ءراكنإلل ةزمهلا :عبتا نمفأ

 نورجاهملا مه :ليق هللا ءاضر يأ :هللا ناوضر (نيلامكلا ريسفت) .يراكنإ "عبتا نمفأ" :هلوق يف ماهفتسالا

 ."لمجلا ةيشاح" نم .مهئاوتسا راكنإ دارملاف «يفنلل انه ماهفتسالا نأ هب راشأ :ال (كرادملا ريسفت) .راصنألاو

 لزانمو مهنم نيباثملا لزانم توافت :يععملا وأ «تاحردلا توافتت امك نوتوافتم مه :نيعملو :تاجرد باحصأ

 (كرادملا ريسفت) .باقعلاو باوثلا نيب توافتلا وأ «نيبقاعملا
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 اَمِبْرُي يع هّللاَو باقعلا هطحخخسب ءاب نمو «باوثلا هناوضر عبتا نملف لزانملا وفلتخم يأ
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 ٌمِهِسْفن أني لوُسَر ْمِفَسََ ذإَِِمْؤُمْلا ىلع هل نم قل هب مهيزاجيف © (2) تولي

 نآرقلا هِيَ َمْهَلَع أوُلتَي اًيمجع الو اكلم ال هب اوفرْشَيو هنع اومهفيل ؛مهلثم ايبرع يأ

 0-0 ةنسلا ةَّمكْملَو نارقلا كلا ُمُهُمِلعُيَو بونذلا نم مهرهطي َمِبيككَرُيَو

 سند نب 00 ةاكزلا مهنم ذحأي وأ
 ٍِع

 هَبيِصُم مُكَتَبصُأ اَمَلَو .نيب (2 نيم للص ىف هثعب لبق يأ ُلَبَق نِم أوُناك مه

 ظ2ظ#) 0707000089 0 نيعبس رسأو «نيعبس لتقب ردبب ايم َمْبَصَأ َدَق مكنم نيعبس لتقب

 معنأ ةميظع ةمعن مهنيب هدوجو نأ نيب مث «لولغلا نع الوأ ههزنف دلك هميظعت يف قرت اذه :خلإ هللا نم دقل

 امأو ؛مهيلع مودتو امي نوعفتتم مهنأل ؛نينموملا صخ امنإو «رافكلا ىلع ىح ةمعن وه :ةقيقحلا فو ؛مهيلع امي

 ًاريتيو «راوبلا راد يف دولخلا مهتبقاع نأ الإ «هب اوقزرو ماع ءالب لكو خسملاو فسخلا نم هب اونمأ نإو رافكلا
 (يواصلا ةيشاح) .باذعلا نم ةاجنلا يف مهل عفشي الو مهنم

 ءادحاو ناسللا ناك مهنم ناك اذإ هنإ ثيح نم كلذ يف ةنملاو .هدلو نم مهنأ امك ليعامسإ دلو نم وأ :ايبرع

 ىلإ مه برقأ كلذ ناكو «ةنامألاو قدصلا يف هلاوحأ ىلع نيفقاو اوناكو «هنع هذحأ مهيلع بجي ام ذخأ لهسيف

 (كرادملا ريسفت) .مهفرشأ نم يأ "مهسفنأ نم الوسر" :ةءارق يفو ءمهنم هنوكب فرش مهل ناكو ,هقيدصت

 (يواصلا ةيشاح) .ايبرع نآرقلا نوك اضيأ هللا معن نمو ءهب لسرأ ام هنع مهمهف مدعل :ايمجع الو
 ةقرافلا يه "ماللا"و :ةففخم نإو (نيلامكلا ريسفت) .باتكلا ةلباقمل ولتم ريغ يحوب ةفورعملا ةعيرشلا يأ :ةنسلا
 ريمض اهمسا لعج فاشكلا بحاصو ؛مهيلإ عجارلا ردقملا ريمضلا "نإ" مسا لعج مهنإ يأ ةيفانلا نيبو هنيب

 نوك رثكألاو ءاهلامهإ بجو انهه امك ةيلعفلا ىلع تلحد اذإ اهنأو ءيوحن هب لقي ملو" :نايح وبأ لاق .نأشلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."ناك"ل احسان ايضام اهلوحخدم

 ركذ ام متلقأ :ريدقتلاو "اذه 7 :هلوق ىلع ريدقتلا يف ةلخاد يراكنإلا ماهفتسالل ةزمهلا 0 امل وأ

 ةطبارلا يه هذه "ال" ةظفلو .روكذملا لوقلا مكنع ردصي نأ مكل يغبني ام يأ ؛مكتباصأ نيح يأ مكتباصأ امل

 ىأ :متلق" اهاوحجو اهدعب ام اهطرشو ءفرظ وأ فرح امهنأ يف فلتخاو «ةمزاج ريغ يهو باوجلاب طرشلل
 (لمجلا ةيشاح) .دوعسلا وبأ هلاق امك «فانئتسالل ةزمهلا دعب يلا "واولا"و ,"؟اذه

 مكح يف ريسألاو :نيعبس رسأو .ءاقبلا يبأ يف هلثمو يحركلا ,"ةبيصم"ل ةفص عفر هلحم ءاهيلثم متلن يأ :متبصأ دق

 (يحركلا ريسفت) ."متلق" "ل" باوجو .دارأ نإ هريسأ لتقي رسآلا نأل ؛لوتقملا



 نارمع لآ ةروس 4 عبارلا ءزجلا

 ؟انيف هللا لوسرو نوملسم نحنو «نالذخلا اًريَه انل نيأ نم نأ نيبجعتم ٌمَق مهنم
 كوكا كيس قلع مهَلَق يراكنإلا ماهفتسالا لحم ةريخألا ةلمجلاو

 مكازاج دقو ءهعنمو رصنلا هنمو م) ٌريِدق ءىش لك ىلع هلأ َنِإ متلذخف زكرملا

 هلع هللا كلو ١ هَل نْذِإبَف دحأب ناَعَمَجَأ ىَقَتْل 2 ا آَمَو .مكفالخب

 لاتقلا نع اوفرصنا النك لي نيذلاَو أوقات َنيِذّلآ َمَلعَيِلَو .اقح .اقح 2 َنيِيِمْؤُمْلا روهظ

 معا أوقد هءادعأ ها ٍليِبَس ىف وُ اَوَلاَعَت هباحصأو يبأ نب هللا دبع مهو

 ابيذكت ىلاعت لاق ْمُكَتمَبتَْ هلا يحن ملت اوُناَف اولتاقت م نإ مكداوس ريثكتب

 . ؛نينمؤملل مهالذح نم اورهظأ امب نَميِإْلِل مَنِ برق ذم ِذَمَوَي رفكلل ْمُه :مه

 (نيلامكلا ريسفت) .ردب موي ءادفلا وأ «ةنيدملا نم جورخلا مكرايتحال وأ ءهيف مكتابث رومأملا :زكرملا

 "ءافلا" تلحدو «(ءاقبلا يبأ ريسفت) .هللا نذإب عقاو يأ ' 'هللا نذإبف" :ربخلاو ءأدتبم وهو يذلا نيعم. "ام" :مكباصأ امو

 يلا مكحلا نايب ف عورش :ناعمجلا ىقتلا (بيطخلا) ."مهرد هلف يئيتأي يذلا" :وحن «طرشلاب أدتبملا هبشل ربخلا يف

 (يواصلا ةيشاح) .دحأب نينمؤملا ةعزه ىلع تبترت
 امل قلعتف ءببس ىلع ببس فطع "هللا نذإبف" :هلوق نعم ىلع ةفوطعم امنأ :امهدحأ «نالوق ماللا اذه فو :ملعيلو

 «فوذحم زييمتلا نأ ىلإ هب راشأ :اقح .ملعيل مكباصأ ام يأ كلذ لعفو يأ فوذحمب.ةقلعتم اهنأ :ئاثلاو «ءابلا هب قلعت

 يف .مكصاخشأو مكددع :مكداوس ريثكتب .طقف دحاو لوعفمل ىدعت "رهظي" نعم "ملعي" نمض املو :"لمجلا" فو

 .هصخش نم كصخش يأ هداوس نم كداوسو :لاقو «ريثك ددع "داوس" :"حارصلا"

 :هلثمل لاقي الو ؛ءيشب سيل مكئارآ أطخل هيف متنأ ام نونعي «مكانعبتال الاتق ىمسي نأ حصي ام ملعن ول يأ :ملعن ول

 ىلإ مهيرق نوك ىئيعمو :"نايبلا حور" يف :! ذئموي رفكلل مه (نيلامكلا ريسفت) .ةكلهتلا يف سفنلا ءاقلإ وه امنإ «لاتق
 املف ءرفكلا نم دعبأ رهاظلا يف اوناكف .قافنلل نيمتاك تقولا كلذ لبق اوناك ممنأ نامبإلا ىلإ مهيرق نم ذئموي ديزأ رفكلا

 "رفكلل" يف 'ماللا"و «هربخ "برقأ”و أدتبم ريمضلا :"دوعسلا يبأ" يفو .رفكلل برقأ اوراص نومتكي اوناك ام مهنم رهظ
 .ليضفتلا لعفأب نيعمو اظفل نيدحتملا نيفرحلا قلعت زوجيو ؛"مهنم"و "ذئموي" اذكو «هب ةقلعتم "نامبإلل"و
 نع اوفرحنا املف .مهرفكب نذؤت ةرامأ مهنم ترهظ امو ءكلذ لبق ناميإلاب نورهاظتي اوناك مهنأ يأ :اورهظأ امب

 رفكلا لهأل مه وأ ءرفكلا نم اوبرتقاو ءممهي نونظملا ناميإلا نع كلذب اودعابت اولاق ام اولاقو نينمؤملا ركسع

 .نيكرشملل ةيوقت لاذخن الاب نيملسملا داوس مهليلقت نأل ؛ناميإلا لهأل مهنم ةرصن برقأ



 نارمع لآ ةروس "5 عبارلا ءرجلا

 يلق ىف َسْيَل ام مهِهوفَأِب َوُلوُقَي رهاظلا ثيح نم ناميإلا ىلإ برقأ لبق اوناكو
 نم لدب َنيِذَلآ .قافنلا نم 2 نوي ام : ُمَلْعَأ ُهّلآَو مك و عبتي ' الا ق اوملع ولو

 يأ اًنوُعاَطَأ َوَل داهجلا نع أوُدَعَق دق َم نيدلا يف ميوْحِول أولاَق تثعن را هلو "نيذلا"

 محسن َنَع اوعفدا ْأوُءَرَدآَف مهل لق و 2 دوعقلا يف انناوخإ وأ دحأ ءادهش

 د :ءادهشلا يف لزنو .هنم يجني دوعقلا نأ يف 9 َنيِقِدَص يك نإ َتْوَمْل

 : اخ تهب اول أ هنيد لحأل يأ هلا ليس يف ديدشتلاو فيفحتلاب وُ نذل
 نيّلوتقملا ةرثكل رماع نبال

 اعوفرم نوكي نأ :اهدحأ ءهحوأ ةثالث نم عفرلاف «رجلاو بصنلاو عفرلا «ةثالث بارعألا باقلأ :خ! اولاق نيذلا
 لق" :هلوق ربخلاو أدتبم هنأ :ثلاثلا ."نومتكي" واو نم لدب هنأ :يناثلا .نيذلا مه :هريدقت فوذحم أدتبم ربخ ىلع

 ةثالث نم اضيأ بصنلاو ."اوؤرداف مهل لق" :هريدقت «ربخلا بناح يف دئاع فذح نم ذئنيح دب الو «"اوؤرداف

 .مه ةفص هنأ :ثلاثلا."اوقفان نيذلا" نم لدب هنأ :يناثلا .اولاق نيذلا مذأ يأ مذلا ىلع بصنلا :اهدحأ ءهجوأ

 :هلوق ."مهيولق" يف ريمضلا نم لدب هنأ :يناثلاو ."مههاوفأ" يف ريمضلا نم لدب هنأ :امهدحأ «نيهجو نم رحلاو

 يف وأ رادلا نيكس يف وأ بسنلا يف مهناوخإ وأ ءدحأ موي نيلوتقملا نيقفانلا سنج نم مهناوخإ لحأل يأ "مهفناوخإل"
 (رينملا جارسلا) .لاتقلا نع نيدعاق اولاق يأ "دق"ب ةردقم لاح "اودعقو" :هلوقو .ةَتِلَع يبنلا ةوادع

 .مفأش يف يأ "مهفاوخاإل" :هلوقو ,"اوقفان نيذلا" يأ "تعن وأ" :هلوقو «"اوقفان نيذلا" :هلوق يأ :خإ نم لدب

 لزن هنأ درو :خلإ اوؤرداف .ءاقبلا وبأ هب حرص امك ؛"اولاق" ريمض نم لاح ةلمجلا نأ ىلإ هب راشأ :اودعق دقو

 (يواصلا ةيشاح) .دحاو موي يف لاتق ريغ نم نوعبس مهنم تامف ءمهرود يف مهو توملا ممك
 اودجف لاتقلا نع دوعقلا وهو اليبس لاتقلا عفد ىلإ متدحو مكنأ يف نيقداص متنك نإ لق :هانعم وأ :هنم يجني

 ,ححارلا وهو دحأ ءادهش :ليقو ردب ءادهش :ليق :ءادهشلا يف لزنو (نيلامكلا ريسفت) .اليبس توملا عفد ىلإ

 راصنألا نم مهيقابو نيرحاهملا نم ةعبرأ ءالحر نيعبس اوناكو ءدحأ ءادهش مهي دارملا :"نايبلا حور" ريسفت فو
 ىلع ايركز هدافأ .(104:ةرقبلا) للا لبس يف ُلَمقُي ْنَمِل اوُلوَقَت الّوإ» :ةرقبلا ةيآ مهيف تلزنف ردب ءادهش امأو
 اننأ انناوخإ انع غلبي نم :اولاق .مهرشمو مهلكأم بيطأ اودحو امل مهنأ :ةيآلا هذه لوزن ببس ."”يواضيبلا'

 ةايحلا هذهو :خلإ ءايحأ (نزاخلا) ."خلإ نبسحت ال" :لزنأف ,"مكنع مهغلبأ انأ" :ىلاعت هللا لاقف ؟ةنحلا يف ءايحأ

 (يواصلا ةيشاح) .مهحاورأ تءاش ثيح نوحرسي مهنأل ؛اهنم لحأو ىلعأ يه لب ءايندلا ةايحك تسيل



 نارمع لآ ةروس ماو عبارلا ءرجلا

 حرست رضخ رويط لصاوح يف مهحاورأ" َمِهْيَر دنِع
 يف درو امك "تءاش ثيح ةنخلا يف

 ُمُهنتاَء اَمِي "نوقزري" ريمض نم لاح َنيِحَرَف .ةنحلا رامث نم 6 © َنوُقَرْرُي ثيدحلا
 ري -

 مهفاوخإ نم َمِهِفلَخ ْنِم مه أوُقَحَلَي َمَل َنيِذلاب نوحرفي َنوُرِشَبََسَي مهو ءولّضَف نم هلل

 مه اَلَو مهي اوقحلي مل نيذلا يأ ِجِيَلَعَفَوَح ل نأب يأ نأ "يلا" لدبيو «نينمؤملا

 ّنِم باوث ِةَمَعِِب َنورِشَبَحَسَي .مهحرفو مهنمأب نوحرفي :ىعملا .ةرخآلا يف 29 َتروُنَرَحَي

 َرَجَأ ٌعيِضُي اله افانتسا رسكلاو ؛"ةمعن" ىلع ًافطع حتفلاب َّنأَو هيلع ةدايز ٍلْضَقَو هلل

 52576 جورخلاب هءاعد ٍلوُسّرلآَو هَل أوُباَجَتَسآ ًادتبم َنيِذلا ٠ مهرجأي لب 22 َنييِمْؤُمْل

 نيح يأ "ءايحأ" يف ريمضلا نم الاح نوكي نأ زوجيو :"ءايحأ" ل ةفص "نوقزري"و ؛"ءايحأ"ل ةفص :مهبر دنع

 «فرظلا يف فوذحملا دئاعلا نم لاح "هلضف نم" :هلوقو ."نوقزري" يف ريمضلا نم لاح "نيحرف" :هلوقو .نيقوزرم

 مهو :ريدقتلا نوكي نأ زوجيو «"نيحرف" ىلع فوطعم "نورشبتسيو" :هلوقو .هلضف نم انئاك هومهاتآ :هريدقت

 قلعتم "مهفلخ نم" :هلوقو ."مهاتآ" يف ريمضلا نم وأ ؛"نيحرف" يف ريمضلا نم الاح ةلمحلا نوكتف ؛نورشبتسي
 ."ءاقبلا يب" نم .مهنع نيفلختم :هريدقت الاح نوكي نأ زوجيو :"اوقحلي" ب

 ؛نيبم لامتشا لدب "مهي اوقحلي مل نيذلا" نم لدب ربخ لحم يف اهزيح يف "ام"و "نأ" نأ ىلإ هب راشأ :لإ لدبيو
 ال «فوخلاو نزحلا ءافتنا ماود نايب :دارملاو .امب رشبتسي ال تاوذلا نأل ؛مهتاوذب ال مهفاوخإ لاحب مهراشبتسا نوكل

 ماودلا ديفي عراضملا سفن ىلع لحد نإو يفنلا نإف ءاعراضم ةيناثلا ةلمجلا يف ربخلا نوك همهوي امل امهماود ءافتنا نايب

 وأ عفان تاوف نم هقحلي مغ نزحلاو ,ءوسلا نم هعقوتي ام. ناسنإلا قحلي مغ فوخلاو .ماقملا بسحب رارمتسالاو

 .ادبأ نرحي الف لضفو هللا نم ةمعن يف ابلقتم ناك نمو «ةبقاعلا فاخي الف ةروكشم هلامعأ تناك نمف ءراض لوصح

 .هباثأ اذإ ةثلاث ةغل دملاب هرجآو «لتقو برض باب نم "ارحأ هللا هرجأ" :"حابصملا" يف :مهرجأي لب (لمجلا ةيشاح)

 ةوزغ ىلإ ةراشإ اذهو «تبسلا موي وه يذلا دحأ مويل يلاتلا دحألا موي يف ءاعدلا اذه ناكو :جورخلاب هءاعد

 ةنسلا نم نابعش يف تناكو «ةئلاثلا ىرغصلا ردب ةوزغ ىلإ ةراشإ "خلإ يبلا عم اودعاوتو" :هلوقو ءدسألا ءارمح

 ءارمح ةوزغ ىلإ ةراشإ "خلإ لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلا" :هلوقف «ةثلاثلا ةنسلا نم لاوش يف تناك دحأو «ةعبارلا

 «ةثلاثلا ردب ةوزغ ىلإ ةراشإ "خلإ سانلا مهل لاق نيذلا" :هلوقو «دحأ مويل يلاتلا مويلا يف تناك اهنأ مدقتو ءدسألا

 عم اودعاوتو" :هلوقو ءدحأ مويل يلاتلا مويلا ف ناك "لاتقلل جورخلاب" :هلوقف «طيلخت هيف حراشلا مالكف

 - «ةثالث تاوزغ تراص هذهف «خلإ اهنم فارصنالا يف نايفس وبأ عرش نيح دحأ يف ناك دعاوتلا كلذو "' ُهيَي يبلا



 ردب قوس هباحصأو لك ىبنلا عم اودعاوتو ءَدوَعلا هباحصأو نايفس وبأ دارأ امل لاتقلل

 ينال ادقبملا نيختو ا مرفلا فاض كخرا ل دُحُأ موي نم لبقملا ماعلا

 .ةنحلا وه م2 ٌمِظَع ْدَجَأ هتفلاخم ْأَوَقّتَآَو هتعاطب َجِهتِم أوُنَسَحْأ

 تعقو ىرغصلا ردب ةوزغ :اهثلاثو ءدحأ ةوزغب ةلصتم تناك دسألا ءارمح ةوزغ :اهيناثو ءدحأ ةوزغ :اهدحأ -

 (لمجلاو نايبلا حور) .لاتق عقي مل نإو لاتقلل جورخلا يه ةوزغلاو «ةنسب اهدعب
 "دحأ موي نم" :هلوقو ؛هباحصأو نايفس يبأ ىلإ دئاع ريمضلاف «"دارأ امل" ىلع فوطعم :خلإ يبنلا نم اودعاوتو

 اي :دحأ نم هفارصنا دنع ىدان نايفس ابأ نأ يور .مدقت امك اهموي يف ناك دعاوتلاف ,"اودعاوت" ل فرظ

 يف نايفس وبأ جرح لباقلا ناك املف "ىلاعت هللا ءاش نإ" لك لاقف ءتعش نإ لباقلا ردب مسوم اندعوم !دمحم
 دقو يعجشألا دوعسم نب ميعن يقلف ؛عحري نأ هل ادبف هبلق ف بعرلا هللا ىقلأف ءنارهظلا رم لزن ىح ةكم لهأ

 ماع الإ انل حلصي الو بدج ماع اذه نأو ءردب مسومم ىقلت نأ ادمحم تدعاو ينإ !ميعن اي :لاقف ءارمتعم مدق

 مهديزيف ءانأ جرحأ الو دمحم جرخي نأ هركأو «هيلإ جرخأ نأ يل ادب دقو «نبللا هيف برشنو رجحشلا هيف ىعرن

 ينأ مهملعأو مهطبتف «ةنيدملاب قحلاف «يلبق نم نوكي نأ نم يلإ بحأ مهلبق نم فلخلا نوكي نألو «ةأرج كلذ

 ءاجف ءاهنمضيو ورمع نب ليهس دي يف اهعضأ لبإلا نم ةرشع يدنع كلو ءانب محل ةقاط الو ريثك عمج يف
 ىتأ ىح ميعن جرخف «معن :لاقف ؛هطبثأو دمحم ىلإ قلطنأو كلذ يل نمضت !ديزي ابأ اي :ميعن هل لاقف «ليهس

 ردب مسومع نايفس وبأ اندعاو :اولاقف ؟نوديرت نيأ :لاقف «نايفس يبأ داعيل نوزهجتي سانلا دجوف «ةنيدملا

 ءاديرش الإ ادحأ مكنم تفلي ملف ءمكرارقو مكرايد يف مكوتأ مهأل ؛يأرلا سئب :لاقف ءا لتقن نأ ىرغصلا

 5 هللا لوسر باحصأ ضعب هركف دحأ مكنم تفلي ال هللاو ءمسوملا دنع مكل اوعمج دقو اوحرخت نأ نوديرتف

 يف جرخف «دحأ يعم جرخي مل ولو يأ ."يدحو ول نجرأل هديب يسفن يذلاو" نو هللا لوسر لاقف ؛جورخلا
 «ىرغصلا اردب اوغلب يح لوقلا كلذ ىلإ اوتفتلي لو «ليكولا معنو هللا انبسح :نولوقي مهو ابكار نيعبس

 اوفداصو «ةدملا كلت امب هباحصأو ٌهُي يبلا ماقأف «مايأ ةينامث ماع لك اهيف نوعمتجي برعلل قوس عضوم تناكو
 (بيطخلا) .اوحبرف تاراجتلا نم مهعم ناك ام اوعابو مسوملا

 «نييبتلل "نم" :مهنم .ىرغصلا ردب ةوزغ يف ةيآلا هذه تلزن :ةمركعو دهاحجم لاق «يوغبلا لاق :دحأ موي نم

 هلل اوباجتسا نيذلا نأل ؛(؟9:حتفلا) 4ةَرفْغَم ْمُهْنِم ِتاَحِلاَّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمآ َنيِذَلا هل دَعَوإم :ىلاعت هلوق يف اهلثم

 ربخ ةلمجلاو «هربخ هلبق رورحملاو راحلاو ءأدتبم وه :ميظع رجأ .مهضعب ال ءاوقتاو مهلك اونسحأ دق لوسرلاو
 (نيلامكلا ريسفت) ."اوباجتسا نيذلا"



 نارمع لآ ةروس ؟ عبارلا ءزجلا

 نإ يعجشألا دوعسم نب ميعن يأ نماَتلآ ُمُهَل لاق تعن وأ هلبق "نيذلا" نم لدب َنيِذّلَ

 مهوتأت الو َمُهَوَمْخَآَ مكولصأتسيل ؛عومجلا كَل اوُعَبَج َدَق هباحصأو نايفس ابأ َساَنلآ

 َمَحِنَو مهرمأ انيفاك ُهّآ انْبَسَح اوُناَقَو انيقيو هللاب اقيدصت اًمَميِإ لوقلا كلذ َجُهَداَرَ
 ىقلأو «ردب قوس اوفاوف دي يبنلا عم اوجرخو ءوه رمألا هيلإ ضوفملا 2) ٌليِكَوْل

 .اوحبرو اوعابف تاراحت مهعم ناكو ءاوتأي ملف هباحصأو نايفس يبأ بلق يف بعرلا هللا

 ا حبرو ةمالسب ٍلضفَو هلأ ني ومع ردب نم اوعجر أوُبلقناف :ىلاعت هللا لاق

 .٠ أ 0 8 00 07 20 ار

 ٍلَضَق وُ هَ جورخلا 2 هلوسرو هتعاطب هك نوصر أوعبتاَو رج وأ لتق رف ءوس

 2 حن طعيشل "خل سانلا نإ" :مكل لئاقلا يأ كلذ ام .هتعاط لهأ ىلع عجور ا

 .اقح (8 َنييِمْؤُم مك نإ يرمأ كرت يف نوُفاَحَو َمَهوُفاَخَت اَلَق رافكلا ُهَءآَيِلْوَأ مك

 :لاقي امك «سانلا سنج نم هنأب :بيجأ ؟سانلا لاق فيكف ؛يعجشألا ميعن وه طبثملا :ليق نإف :خلإ سانلا مهل لاق

 (يواضيبلا) .همالك اوعاذأو «ةنيدملا نم سان هيلإ مضنا هنأل وأ (بيطخلا) .دحاو سرف الإ هل امو ليخلا بكري نالف

 ةيشاحلا يف رم امك] خلإ ... نايفس ابأ نأ :يور .قدنخملا موي رجاه هنأل ؛همالسإ لبق ناك اذه :دوعسم نب ميعن

 .[لبإلا نم ارشع هل مزتلاو كلذ هلأسف ارمتعم (دوعسم نب ميعن) مدق دق :ظفل "نيلامكلا ريسفت" يفو ةقباسلا

 (كرادملا ريسفت) .ميعن وأ لوقلا وأ ,'مهوشحاف مكل اوعمج دق سانلا نأ" :وه يذلا لوقملا يأ :لوقلا كلذ

 ديفي ال هنأ كلذ ىلع لديو :يرشخمزلا لاق «هافك اذإ هبسحأ نم بسحملا نيعمب ”بسح" نإ يعي :انيفاك

 لوق وهو قايسلا هيلع لد ردقم ىلع فوطعم :اوبلقناف ."كبسح لحجر اذه" :كلوق يف افيرعت ةفاضإلاب

 :ريدقتلاو «"ةمعنب" اذكو «"اوبلقنا" يف ريمضلا نم لاح وهو :مهسسمي مل ." 3ع يبلا عم اوجرحو" :حراشلا

 ىلع فوطعم اهنأ :امهدحأ ءناهجو ةلمحلا هذه يف زوحي :خلإ اوعبتاو .ءوس نم نيئيرب نيمعنم ردب نم اوعحرف

 (نيلامجلا ريسفت) .اوعبتا دق يأ "دق" ذئنيح ردقيو ,"اوبلقنا" لعاف نم لاح امنأ :يناثلاو ."اوبلقنا"

 (كرادملا ريسفت) .ربخلا ”فوخي"و «ةراشإلا مسال ةفص "ناطيشلا"و «هتنطيشل نايب ةفنأتسم ةلمج :فوخي

 .لوأ لوعفم وهف نوقفانملا هئايلوأب دارملا :ليقو ,فوذحم لوألاو ناث لوعفم "هءايلوأ" :هلوق نأ ىلإ ريشي مك

 (كرادملا ريسفت) .هريغ فوح ىلع هللا فو دبعلا رثؤي نأ يضتقي نامبإلا نأل :نينمؤم متنك نإ (نيلامكلا ريسفت



 نارمع لآ ةروس م عبارلا ءرجلا

 "وا ف ةغل "نرعا نم يازلا مضو اهحتفبو «يازلا رسكو ءايلا مضب َكنْرَحن الو

 ال يأ نوقفانملا وأ ,ةكم لهأ مهو هترصنب اعيرس هيف نوعقي رفكلا ىف َنوُعِرَسُي َنيَِلَ

 | هلأ ديري مهسفنأ نورضي امنإو ؛« «مهلعفب انيس هلأ اوُرُصَي نآ ْمُهَّنإ مرتك متم

 مس روم

 © مِظَع ٌباَذَع َمُهَلَو هللا مهذح كلذلف «ةنجلا 57 : 0 امه دج وو لح

 مهرفكب هللا أوُدِضَي نّل هلدب هوذخأ يأ ميل َرْفُكْلآ وُرَتْسَآ َنيِلآ نإ .رانلا يف
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 ا ىمُث اَمْنَأ أَ فك نيا ءاتلاو ءايلاب َنَبَسَحناَلَو .م ؤم 2و ٌديلأ ٌباَّذَع ْرُهَلَو
 كنزحي الو ىلع فطع يب ببي ت2 ب--

 نمضم "نوعراسي" نأ كلذب راشأ :هيف نوعقي (يواصلا ةيشاح) .نينمؤمللو هني يبلل ةيلست تلزن :كنرحي الو
 (يواصلا ةيشاح) .هنع نيجراخب اوسيلو رفكلاب اوسبلت مهنأ ىلإ ةراشإ "يف" ب هادعف «"نوعقي" نيعم
 لابو امو ؛مهسفنأ الإ رفكلا يف مهتعراسم. نورضي ال ينعي هللا ءايلوأ يأ هللا اورضي نل مهنأب دارملا وأ :مهسفنأ
 (كرادملا ريسفت) ." (175:نارمع لآ) يللا ديريو» :هلوقب مهيلع لابولا دوع ةيفيك نيب مث «مهريغ ىلإ ادئاع كلذ

 نوكت ال ةرخآلا يف باوث مهل نوكي ال نأ ةدارإ نأل ؛يصاعملاو رفكلا ةدارإ ىلع لدت ةيآلا هذه :خلإ هللا ديري

 دعب ةرفكلل ميمعت اذهو ءاونمؤي لو اورفك يأ :هلدب هوذخأ (كرادملا ريسفت) .مهيصاعمو مهرفك ةدارإ نودب
 (101:نارمع لآر كامي هللا ارضي نإ يف اظفل اهلبق ال ةيواسم ةيآلا هذه نأل ؛ديكأتلل ريركت وأ «نيقفانملا صيصخت
 (لمجلا ةيشاح) ."ناحيإلاب رفكلا اورتشا" نيعمل واسم "رفكلا يف نوعراسي" ئععم ذإ ؛يقابلا ف نيعمو
 يف ةيناثلاو ,مالسإلا نع دترا وأ نيفلختملا نم قفان نميف ىلوألا ةيآلا .ررضلا نم ائيش يأ ردصملا ىلع بصن وه :ائيش
 ىرتشا نم نأل ؛اميلأ هنوكب انه باذعلا فصو امنإ :ميلأ باذع مهلو (كرادملا ريسفت) .سكعلا ىلع وأ رافكلا عيمج
 (يواصلا ةيشاح) .همظع يضتقت ءيشلل ةعراسملا نأل ؛ميظعلاب مدقت اميف هفصوو ءاهنم ملأت اهيف رسحو ةعلس
 لوأ لوعفم "اورفك نيذلا" :هلوقو دلك يبنلل باطخلا ءاتلا ىلعف «ناتيعبس ناتءارق امهف يأ :ءاتلاو ءايلاب
 رفاكلا لاهمإ نأ نظت ال :ىيععملاو دكت يبلل ةيلست وهو ؛ياثلا لوعفملا لحم يف "مهل يلمن اهإ" :هلوقو ,"نيسحت'لا
 (يواصلا ةيشاح) .امرحو امثإ دادزيل هلاهمإ امنإو هل ريخ هللا ءايلوأ يف هتلتاقمو هللا قزر نم هلكأو رمع لوطب
 ريخ مهل يلمغت افنإ" :ىلاعت هلوق يف هريخو همسا عم "نأ"و ,نورفاكلا نبسحي ال يأ عفر ءايلاب أرق نميف :اورفك نيذلا
 ةيردصم "ام"و «مهسفنأل اريخأت انءالمإ اورفك نيذلا نبسحي الو :ريدقتلاو ,”"نيسحي"ل نيلوعفملا عضوم يف "مهسفنأل

 ءاتلاب أرق نميفو ؛فلاخي الف ةلصتم ءالمإلا يف تعقو اهنكلو ؛ةلوصفم بتكت نأ طخلا ملع سايق ْف اهقح ناكو
 ريخ نيرفاكلل يله ام نأ نيسحت الو يأ ؛"نيرفاكلا" نم لدب مهسفنأل رين مهل يلمن امنإ نيرفاكلا نبسحت الو يأ بصن
 (كرادملا ريسفت) .مهرمع ةلاطإو مهلاهمإ مهل ءالمإلاو «نيلوعفملا نع بوني هزيح يف "ام" عم "نأ"و مهل
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() 5 
 ونا



 نارمع لآ ةروس ا عبارلا ءرجلا

 مف لهمت ىلمث اَمْنِ ل يف يناثلا ٌدسمو «ةيناتحتلا ةءارق يف ١ نيوعفا : دسم
 اورفك نيذلا لوألا لوعفللاو نيس لو :هلوقل

 هللا ناك ام .ةرخآلا يف ةناهإ وذ © نيهّم ٌتاَذَع هو يصاعملا ةرثكب م

 ىَتَح هريغب صلخملا طالتخا نم ِهْيَلَع سانلا اهيأ مُتنَأ آم ْلَع َنيِيِمْؤُمْلا كرتيل َرَّدَيِ

 ةقاشلا فيلاكتلاب نمؤملا بوأطلآ قفانملا َتيِبََآ لصفي ديدشتلاو فيفختلاب َريِمَي

 نم ققفانملا اوفرعتف ٍبيَعْلا ىلع َجكَعلَطُيِل ُهَللا ناك اَمَو دحأ موي كلذ لعفف «كلذل ةنيبملا
 دم عملا ديكأتل ماللا

 امك هبيغ ىلع هعلطيف ٌْءآَشَي نَم ِهِلْسُر نِم راتخي ىِيَجح هلأ ّنكَلَو زبيمتلا لبق هريغ

 مُكَلَف قافنلا اوُهتَتو اونو نو دلُسُروِهَلأب وُئِماَنَق نيقفانملا لاح ىلع لك نل 5
 يأ ءِهِلَّضَف ني هلآ ُمُهَناَء آَمِب َنوُلَخَبَي َنيِّلآ ءايلاو ءاتلاب نسي اَلَو م ٌمِطَع رج
 100 يا ميسوم

 لومعم يأ "خلإ يناثلا دسمو" :هلوقو ؛"اورفك نيذلا" وه لعافلاو "نبسحي ال" :هلوقل يأ : نيلوعفملا دسم تدس

 بطاخملا ريمض لعافلاو ؛"اورفك نيذلا" وه لوألا لوعفملاو ,"نبسحت الو" :هلوقل يناثلا لوعفملا ماقم مئاق "نأ"

 ف نالوعفملا امأو ؛"اورفك نيذلا" هلعافو «ءايلاب أرقي 2"خلإ نبسحي الو" :"ءاقبلا يبأ' ةرابعو دي يبلا وهو

 يف" :هلوقو «هيوبيس دنع نيلوعفملا دسم دست هيف تلمع "ام"و "نأ"ف « ."خلإ محل يىلمن امنأ" :هلوق امهماقم

 .ةيناقوفلاب "نبسحت ال" :أرقت نأ يهو ؛ىرحأ ةءارق يف يأ "ىرخألا

 نوبسحي مهاب ام :ليق هنأك ءاهلبق يلا ةلمجلل ليلعت ةفنأتسم اهنأ :امهدحأ ءناهجو ةلمجلا هذه يف :مه يلمن اغإ

 ىلع ةلصتم تبتك كلذلو ؛"ام"ب ةفوفكم اذه "نإ"و ,"امثإ اودادزيل ؛ممهل يلمن امنإ" :ليقف عمه اريخ ءالمإلا

 هخساونل الو أدتبملل اربح اهعوقو حصي ال "يك مال" نأل ؛ةيفرح وأ ةيمسا ةلوصوم نوكت نأ زوجي الو ءلصألا
 .يئاسكلاو ةزمحل ليعفتلا باب نم :ديدشتلاو (نيلامجلا ريسفت) .ىلوألل ريركت ةلمجلا هذه نأ :ياثلا هجولاو

 يبأل ةيقوفلا :ءاتلاب .سفنألاو لاومألا لذب نم نوصلحنملا الإ اه نعذي الو اهيلع ربصي ال يلا :ةقاشلا فيلاكتلاب

 .فاضم ريدقت ىلإ ةراشإ :هتاكزب .ةزمحو عفانو رماع



 نارمع لآ ةروس "ا عبارلا ءزجلا

 ْلَب ةيناتحتلا ىلع ريمضلا لبقو «ةيناقوفلا ىلع لوصوملا لبق رقم دعا كوألاو

 ا ةيح لكنت ناب ِةَسَيَقْلا مَ وي لاملا نم هتاكزب كا وُوَطُيَس : و
000 

 ءانف دعب امهئري 'ضْرَأْلاَو ٍتَومّسلَا ُتاروِ هّللَو ثيدحلا يف درو امك «(هشهنت هقنع

 عدلا لذ قه َعِمَس دق .هب مكيزاجيف 29 ٌريبَح ءايلاو ءاتلاب َنوُلَمَعَت ام ُهّلآَو امهلهأ
 0 راس رثك اللة يناقوفلا 00 7

 ًاضْق هللا ضرقُي يذلا اذ ْنَمإ» لزن امل هولاق دوهيلا مهو ْءآَيَِعَ ُنَعوُريقَق هلأ َّنإ اَوّناَ
 يف أوُلاَق ام بتكب رمأن ُبُّكَتَس انضرقتسا ام اينغ ناك ول :اولاقو «(؟4:ةرقبلا» «انَسَح

 007 مُهَلَتَق بتكنَو لوونملا اهمال ١ فو «هيلع اوزاجيل ؛مهلامعأ فئاحص
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 ريدقت فو :"لمجلا" يفو .نولخبي نيذلا لخمب نبسحت الو :هريدقتف ءردقم "مهلخب" لوألا لوعفملا يأ :لوألاو
 ."نيذلا"ل افاضم ردقيف ءطقف "لخب" ظفل اهيلع ردقملا ذإ ؛ةحماسم ةيناقوفلا ىلع هيلإ فاضملاو فاضملا عومجم

 .هيلإ فاضملاو فاضملا عومجم ردقيف ةيناتحتلا ةءارق ىلع امأو «نيترم ءيشلا ةفاضإ مزلي الثل ؛ريمض هعم ردقي الو

 :هلوقل ريسفت :نوقوطيس .مهل ريخ وه مهلخب نولخبي نيذلا نبسحي الو :هريدقت نوكيف «ةيناتحتلا ىلع :ريمضلا لبقو

 ةاكز عنم نم" :ثيدحلا يف ءاج امك مهقانعأ يف اقوط قحلا نع هوعنم يذلا مهلام لعجيس يأ "مهل رش وه لب"
 (نيلامكلا ريسفت) ."رانلا ىلإ مقر توتو ينام ارا كايا ورا رج روبل

 هللا الإ كلام الو كالمألا فيو ءضرألاو تاوامسلا لهأ ئفي هنأ هانعم نإ :نورثكألا لاق :خإ ثاريم هللو

 اكراشم ناك نأ دعب هب درفنا ذإ ؛نالف ملع نالف ثرو :لاقيو :يرابنألا نبا لاق «ةثارولا ىرحجم اذه ىرجف

 :لوقأ .هيف اكراشم دواد ناك نأ دعب كلذب درفنا هنأل ؛(1:لمنل) جدّواَد ناك ثرّوَو# :ىلاعت لاقو «هيف

 ثاريملا ةروص عفتريف قلخلا ءانف دعب امأو ءاضيأ اننيب اميف قلطيو «تبثي قلخلا ءانف لبق :هزاحجمو ثاريملا ةروص

 .ملعأ هناحبس هللاو :ةروصو ةقيقح ىلاعت هناحبس هلل ثاريملا صتخيو ءانع اضيأ هزاحبو

 مهرمأ امل كي هللا لوسر نأ :كلذ ببسو «خلإ عمس دقل هللاو يأ فوذحم مسقل ةئطوم "ماللا" :خلإ هللا عمس دقل
 نب 0 لك دوهيلا ءاربك لاق ءانسح اضرق هللا اوضرقي نأو «ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو مالسإلا يف لوحدلاب

 " :هلوسر ناسل ىلع ركذ ام. مهرمأ نيح قيدصلا ركب يبأل ءاروذاع نب صاخفو فرشألا نب بعكو بطعألا

 58 ةيشاح) .هيلع ةازاحباو هئاصحإو هملع :هل هعمس نيعمو ؛"انضرقتسا ام اينغ ناك ولو «ءاينغأ نحنو ريقف هللا

 .هريغو بطخأ نب يبحو فرشأ نب بعكو صاخف مهو مهنم ةقرف يأ :دوهيلا مهو



 نارمع لآ ةروس أ عبارلا ءزجلا

 ىلع ةرحآلا يف مهل هللا يأ «ءايلاو نونلاب ُلوَقَتَو َقَح ريب ءايبنألا عفرلاو بصنلاب

 َكِلاَذ :"اهيف اوقلأ اذإ" محل لاقيو .رانلا 29 قيِرَحْلا باَذَع أوقوُد ةكئالملا ناسل

 َنَأَو امي لواَرُت لاعفألا رثكأ نأل ؛ناسنإلا نع اممي ربع َمُكيِدَيَأَتّمَّدَق امب باذعلا

 تعن تريذلا .بنذ ريغب مهبذعيف يا - ديلا ملظ يذب يي أ مالظب َسِيَل ُهَّللأ

 لوس ةاروتلا يف اَئيَلِإ َدِهَع دق هَّشآ َّنِإ نك دمحم اَوُلاَق هلبق "ني يذلا"ل
 نمؤن ال نأب

 00 هب انيتأت ىح كل نمون الف ُراَكلآ ُهَلُكَأَت ٍناَبرقب راقب هقدصن

 ءلوصوملا ىلع افطع عفرلاب "مهلتق" أرقي يأ (لمجلا ةيشاح) .ءايلا ةءارق ىلع عفرلاو «نونلا ةءارق ىلع :بصنلاب
 :"ءاقبلا يبأ" فو «نونلاب "لوقن"و لحما ةبوصنم يه يلا "ام" ىلع افطع بصنلاب "مهلتق"و ةبيغلا ءايب "لوقي"و

 عفرلاب "مهلتق"و «ءايلاب أرقيو هيلع فوطعم "مهلتق"و هب بوصنم "ولاق ام"و «نونلاب أرقي "اولاق ام بتكنس"
 ملاعم' قو .اهمضو ءايلاب ”بتكيس" ريدقت ىلع "اولاق ام" وهو عفرلا لحم ىلع فوطعم هنأل يأ لإ رهاظ وهو

 .ءايلاب "لوقي"و "ماللا" عفرب "مهلتق"و ءايلا مضب "بتكيس" ةزمح أرق :"ليزنتلا

 حصيو "نحن يأ" :لوقي نأ هريسفت يف بسانملاف نونلا ةءارق ىلع امأو «ءايلا ةءارق ىلع لعافلل ريسفت :هللا يأ

 نم لسرم زاجم مالكلا يفف ٍنيعي :خلا اممج ربع (لمجلا ةيشاح) .ئععملل ارظن نيتءارقلا ىلع هل اريسفت نوكي نأ

 نيب نم يديألل ةصاخ ةيصوصخ ءزحلا اذه نوكي نأ زاحملا اذه يف طرتشيو «لكلا ةدارإو ءزجلا مسا قالطإ

 ناكو (لمحلا نم صخلم) .لسرملا زاجملا لصح ناسنإلا امب ديرأو ديلا قلطأ اذإف ,ناسنإلا ندب ءازحأ رئاس

 ةسرامملا ةلوازملا "اممب لوازت" :هلوقو ؛نيرسفملا رثكأ اهب ربع امك سفنلا نع اممي ربع :لوقي نأ نسحألا

 .اوللاعت يأ اولوازتو
 .هرمأب هريغ ال هسفنب لعف هنأ نعي قيقحتلل يديألا ركذف .هلعاف ءيشلاب رمآلا :لاقي هنأل وأ :لاعفألا رثكأ نأل

 نم مزلي ال و «"ملاظ" نم صخأ وهف ريثكتلل ةيضتقملا ةغلابملل "مالظ" :ليق نإف :مالظب سيل (نيلامكلا ريسفت)
 ءاميظع ناكل املظ ناك ول ممي هلعفي نأب دعوت يذلا باذعلا نأب :هنع يضاقلا باحأف ؟معألا يفن صخألا يفن

 ريثكلا :لاقي نأ بسان نوريثك مهو "ديبعلا"ب لبوق امل هنأبو ."ريبكلا" نم ءاتباث ناك ول همظع دح ىلع هافنف

 دقو (بيطخلا) ."زازب"و "راطع" يف امك ملظ يذ نيعمب "مالظ" نوكيف بسنلا يناعم نم ”مالظلا" نآبو «ريثكلاب
 .لامحلاو غابصلاو دادحلاو خابطلاك «ةغلابملا ظاحل نودب لعافلا مسا نيعم درحم دروي

 (نيلامكلا ريسفت) .مهرامضإب عفر وأ "نيعأ" رامضإب بصن وأ "اولاق نيذلا" نم لدب وأ :نيذلا سل تعن



 نارمع لآ ةروس ا« عبارلا ءزجللا

 ءامسلا نم ءاضيب ران تءاج لبق نإف ءاهريغو معن نم هللا ىلإ هب بّرقتي ام وهو

 لاق تك دمحمو حيسملا يف الإ كلذ ليئارسإ نب ىلإ َدِهَعَو هناكم يقب الإو «هتقرحأف
 قلق ىلا ٍتازجعملاب ِتييْلاِب ىِلَبق ني ّلْسُر ْمُكءاَج دق :اخيبوت مه لق :ىلاعت
 لعفلا ناك نإو ٌدثُك دمحم انيبن نمز يف نمل باطخلاو ءمهومتلتقف «ىبجيو ايركزك
 دنع نونمؤت مكنأ ف 2 َنيِقِددَص َرْشُك نإ ٌمُهوُمُثلَتَق َملَق هب مهاضرل ؛مهدادجأل

 رْبولاَو تازجعملا ِتََيَبْلاِب وُءاَج َكلَبَق نم ُلُسُر َبَّذُك َدَقَف َكوُبَدَح نإك ؟هب نايتإلا

 وه حضاولا ملام ءابلا تابئاي ةارق, فو تكلا ميهاربإ فحصك
 17570 "تؤم هَقِبآَو سفك لك .اوريص امك ربصاف «ليجنإلاو ةاروتلا

 نم ران لزنتف ءوعديف يبنلا موقيف «نابرقلاب برقي ناك ثيح ليئارسإ يب ءايبنأ رمأ هيلع ناك امك :خلإ ران تءاج
 طرشلا اذه نإ :يدسلا لاق :خلإ حيسملا يف الإ (دوعسلا يبأ ريسفت) .قارحإلاب اهعبط ىلإ هليحت يأ لكأتف «ءامسلا

 مكيتأي ىح اوقدصت الف يبن هنأ معزي مكءاج نم" :ةاروتلا يف لاق ىلاعت هنأ كلذو ءطرش عم هنكلو ةاروتلا يف ءاح

 ."رانلا هلكأت نابرق ريغب نايتأي امُهِإف ءاممي اونمآف ايتأ اذإ امهفإف ءمالسلا امهيلع ادمحمو حيسملا الإ رانلا هلكأت نابرقب

 .نابرقلاب نايتإلا وهو :متلق يذلابو (ريبكلا ريسفت)
 (نيلامكلا ريسفت) ."متنك نإ" :هلوقبو "مهومتلتق" :هلوقبو "متلق" :هلوقبو 'مكءاح" :هلوقب يأ :خلإ نمل باطخلاو
 باوحو «كييذكت ىلع اوماد يأ :كوبذك نإف (لمجلا ةيشاح) .ءايبنألل لتقلا لعف يأ مهدادجأل :لعفلا ناك نإو

 ليلد "لسرلا بذك دقف" امأو ؛هقصلب هركذ بسانملاو ؛"اوربص امك ربصاف" :هلوقب رسفملا هردق فوذحم طرشلا

 (يواصلا ةيشاح) دو هل ةيلست اذهو «طرشلل ةبسنلاب ضام هنأل ؛اباوج نوكي نأ حصي الو «باوجلا

 :ًارقيف «ربزلاو تانيبلا ف يأ :لاقف هريغ امأو ."لمجلا" بحاص هلقن ام اذه «باتكلاو ربزلا يف يأ :ءابلا تابثاي

 ؛رجزلا وهو ربزلا نم هلصأو «روبز ةمكحلا هيف باتك لكو «روبز اهدحاو ؛بتكلا ربزلاو «"ربزلابو تانيبلاب"
 مهبيذكت كنرحي ال :نيعملاو ؛مومعلا نم هيف امل ةركنلاب ءادتبالا زاجو ءربخ :سفن لك .لطابلا نع رحزي هنأل

 (كرادملا ريسفت) ."خلإ امنإو" :هلوق كلذو ءربصلا ىلع مهيزاحأف «يلإ قلخلا عجرمف «كايإ
 ايقاب نوكي نأ دب ال قئاذلاو «توملا ةقئاذ سفنلا لعح هنأل ؛ندبلا توم. تومت ال سوفنلا نأ لدي :توملا ةقئاذ

 (ريبكلا ريسفتلا) .ندبلا توم ةقئاذ سفن لك نأ :نعملاو ءقوذلا لوصح لاح



 نارمع لآ ةروس مام عبارلا ءزجللا

 نع هبا وا ةَمَيَقلا ّمْوَي ُْكَروُجأ ما ءازج َتَروفَوَت ة اَمْنِإَو

 لإ اهيف شيعلا يأ آَيئّدلآ ٌةّْيَحْلآ امو هبولطم ةياغ لان َراَق َنَقَف َدَقَق َةَمَجْل ٌلْحْدَأَو راَكلآ

 ؛عفرلا نون هنم فذح َىرْوَلَبُبَل .ئفي مث ءاليلق هب عمت عّنمتي لطابلا م ِروُرْغْلا ٌعَتَم

 ْمُحِلَوْمُأ ىف نرحل «نينكاسلا .ءاقتلال عمجلا ريمض واولاو «نانونلا يلاوتل

 اوُوأ َنيِذَّلأ َنِم َْعَمْسَتَلَو ءالبلاو تادابعلاب ّمُكِِسْمنَأَو حئاوجلاو اهيف ضئارفلاب
 املك بعدأ ايزغلا نفناوكرشأ كريدلا نيو فزاضلاو ةوبلا ْْكحِلَبَق نو تكلا
 كلذ ّنِإَف هللا أوقتتو 30 ىلع اوُريَصَت نإَو مكئاسنب بيبشعتلاو نعطلاو بسلا نم

 ىوقتلاو ربصلا"
 وو دص 0 -

 «عيز روم الا مزع نم

 .هقحتسي امه لك يزاجيو «عيطملاو يصاعلاو «نموملاو رفاكلا اهيف زيمتي راد رادلا هذه دعب نأل :خلإ نوفوت امنإو

 (كرادملا ريسفت) .ءازجلا رادب تسيل ايندلا نإف ةمايقلا موي لامكلا ىلع مكلامعأ باوث نوطعت يأ :مكلامعأ ءازج

 فيلكتب ضئارفلاب هدعاب "هنع هحزحز"و .هلحم يف هبذجو هعفدو هعضوم نع هاحن هحز :"سوماقلا" يف :دعب
 نيبتي مث ؛هيرتشي ىح رضيو عاتبملا ىلع هب سلدي يذلا عاتملاب ايندلا هبش :رورغلا عاتم (نيلامكلا ريسفت) .قافنإلا

 نم امأف «ةرخآلا ىلع اهرثآ نمل اذه امنإ :ريبج نب ديعس نعو ءرورغلا سلدملا وه ناطيشلاو «هتءادرو هداسف هل

 (نيلامك) ."هل لصاح ال تانبلا بعلو تابنلا رضخك" :نسحلا نعو غالب عاتم اهنإف اهب ةرخآلا بلط

 اونطويل ؛هراكملا نم ةرفكلا ةهج نم هنوقليس امع نينمؤملا نم هعم نمو دي يبلا ةيلست يف عورش :حلإ نولبتل
 نون تديز "نوولبتل" :هلصأ «تانونلا يلاوتل عفرلا نون :هنم فذح (لمجلا ةيشاح) .هلامتحا ىلع مهسفنأ

 ؛هرخآ يف ةلمهملا ءاحلاو ميحلاب ةحئاج عمج :حئاوجلاو .ةيبارعإلا نونلا يهو عفرلل ىلوألا نون فذحف ديكأتلا

 [ضرملاو رسألاو حرجلاو لتقلاك] :ءالبلاو (نيلامكلا ريسفت) .قرحلاو قرغلاك رمشلا ىلإ لصت يلا ةفآلا يهو
 نم هيف ام نود نياعملا مسجلا يه سفنلا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذهو «بئاصملاو فواحملا عاونأ نم اهيلع دري امو

 (كرادملا ريسفت) ."تاليوأتلا حرش" يف اذك «ةفسالفلاو مالكلا لهأ ضعب لاق امك «لطابلا نيعملا

 (لمجلا ةيشاح) .نينمؤملا ءاسنب فرشألا نب بعك كلذ لعفي ناكو «لامجلا فاصوأ ركذ وه :بيبشتلاو

 ىح «اهيلع ربصلاو دئادشلا نم نوقليس ام لامتحا ىلع مهسفنأ اونطويل ؛كلذب نونمؤملا بطوحخ :اوربصت نإو
 (نيلامكلا ريسفت) .هسفن اهنم زئمشتو اهركنيف ةتغب ةدشلا هبيصن نم قهري ام مهقهري ال نودعتسم مهو اهوقل اذإ



 نارمع لآ ةروس « و عبارلا ءرجلا

 ريهّوهص 4ع

 7 َنيِذَلا َقَكيِم ُهَللآ َدَحَأ ْذِإ ركذا َو .اهوجول اهيلع مزعُي يلا 00 نم يأ
 أ ود لَو ٍساَّنلِل باتكلا يأرُهَئدَيَبْتَل ةاروتلا يف مهيلع دهعلا ي

 هب اولمعي ملف ٌمِهروُهظ َآَرَو قائيملا 7-50 نيلعفلا يف ءاتلاو ءايلاب الا

 هومتكف «ملعلا يف مهتسائرب مهتلفس نم ايندلا نم "ايل ا امم هلدب اوذحأ هب اَوُرَتْش
 ” ةيبيس ءابلا

 هي اء الكم
 ءايلاو ءاتلاب َنبَسحت ال .اذه مهؤارش 229 َروُرتْشَي ام َسّئِبَف مهيلع هتوف فوح

 نم ْأوُلَعفَي ْمَل امي أوُدَمَحت نأ َنوُيِحْعَو سانلا لالضإ نم اولعف اوَنأ آمي َنوُحَرْفَي : َنيِذّلآ
 نوجني ناكمٍةٌراَغَمِب ديكأت نيهجولاب ِمبَببَسَحت الق لالض ىلع مهو قحلاب كسمتلا

 ناد نار منهن وهو هلا نوراتعي ناك قع لب اهرحألا قا باذدلا يدق
 ةءارق ىلع ةيناثلا الوعفم امهيلع لد ىلوألا "بسحت" الوعفمو ءاهيف ملؤم و ميل
 5 ضَرأْلاَو تَوَمَسلَا كلم ِهَنَو .طقف ئاثلا فذح ةيناقوفلا ىلعو «ةيناتحتلا

 ,رومألا ىلإ هتفاضإل هعمجو هيلع موزعملا يأ لوعفملا مسا ئيعم. ردصملا لعج ىلإ هب راشأ :خلإ اًتاموزعم نم

 ىلإ هب راشأ ؛"هنومتكي ال"و "هننيبتل" امهو :نيلعفلا يف ."لمجلا" نم .هئاضمإ ىلإ ءيشلا ىلع يأرلا تابث :هلصأو
 .هوملع امو سانلل قحلا اونيبي نأ ءاملعلا ىلع بجي هنأ ىلع ليلد وهو :اولمعي ملف ."يحركلا" نم .نيتءارقلا

 وأ ةيذأ عفد وأ ةعفنم رحل وأ مهسوفنل بييطتو ةملظلا ىلع ليهست نم دساف ضرغل ائيش هنم اومتكي ال نأو
 (كرادملا ريسفت) ."ران نم ماجلب محلأ هلهأ نع املع متك نم" :ثيدحلا يفو «ملعلاب لخبل

 ينأي هنأل ؛لعف "ىتأ" نم دارملا نأ ىلإ هب راشأ :اولعف .مذلاب صوصحملا وه "اذه" :هلوقو ؛”'"سئب" لعاف :مهؤارش

 امهيلع لد ىلوألا "بسحت" الوعفم فذحو «ةيتحتلاو ةيقوفلاب يأ :نيهجولاب (يحركلا ريسفت) .هريغو ىطعأ نيعع
 فذح ةيناقوفلا ىلعو «ةزاف. مهسفنأ نوحرفي نيذلا نبسحي الو" :ليق هنأك «ةيناتحتلا ةءارقلا ىلع ةيناثلا لوعفم

 (نيلامكلا ريسفت) دلي يبلل هيف باطنخلاو "نوحرفي نيذلا" لوالا لوعفملاو ةزافمب يأ ءطقف يناثلا
 «ةيناثلا "نيسحي" وهو هدكوؤم الوعفم امهيلع لدي نافوذحم ىلوألا "نبسحي" الوعفم يأ :خلإ ىلوألا بسحت الوعفمو

 "نبسحت ال" لعافف :طقف يناثلا فذح ."ةزافعع"و "مهسفنأ" نالوعفملاو "نيذلا" :هلوق ىلوألا "نيسحي"ل لعافلاف

 ."باذعلا نم ةزافمت' :هريدقت ردقم ىناثلاو لوأ لوعفم "نيذلا"و ,«بطاخملا ريمض



 نارمع لآ ةروس "مث عبارلا ءرجلا

 00 بيذعت هنمو مج ٌريِدق نش لك 3 00 اهريغو را قزرلاو رطملا نازح

 لأ ا هتردق ىلع تالالد 0 ناصقنلاو ةداي رلا و 00 5 0 رو

 لغة رشتو اميق هللا قودي لدين وأ هلبق ال تعن َنيِذَّلا .لوقعلا هتيم
 ةّزدقلا دنع نيمئاق يأ نولصي يلوأل

 ا كلذك نولصي :ام5ُُ سابع نبا نعو لاح لك يف يأ نيعجطضم مهب
 ثاالثلا تائيهلا ىلع ”رجعلا دنع

 ."دحاو هللا نأ ىلع لدت ةيآب انتثا" :دي يبنلل اولاق ةكم رافك نأ :اهوزن ببس :خلإ تاوامسلا قلخ يف نإ
 (يواصلا ةيشاح) ."هرخآ ىلإ تاوامسلا قلخ يف نإ" :مهيلع ادر ىلاعت هللا لاقف

 مئاهبلا رظن اهيلإ نورظني الو «رابتعالاو لالدتسالاو رظنلل مهرئاصب نوحتفي نيذلا يأ :خلإ لوقعلا يوذل
 هذه ةلمج يف اهلجأو «ءبكاوكلا هذه ةنيز نم كينيع الما :"حئاصنلا" يثو .ةرطفلا بئاجع نم هيف امع نيلفاغ

 .رظنلا نيبو كنيب لاحيو ردقلا كب رفاسي نأ لبق اهربدم ةمكح اربدتم اهردقم ةردق يف اركفتم بئاجعلا

 لإ بلغألا امنأل ؛ةثالثلا هذه تركذ امنإو ؛مومعلا ةيآلا نم دارملا نأ ىلإ ةراشإ :لاح لك يف (رينملا جارسلا)
 .تائيهلا عيمج ىلعو لاوحألا عيمج يف هللا نوركذي نيذلا :يبرعلا نب نيدلا يحم ريسفت فو

 ,مهونج ىلعو ادوعقو امايق يأ "كلذك" :هلوقو ,نولصي هدنع هانعمف «"نوركذي" نيعم يف يأ :سابع نبا نعو

 ةالص حصت الف ؛عاجطضالا مث دوعقلا مث مايقلا مدقت بجي هنأو «بيترتلا ىلإ ةراشإ "ةقاطلا بسح" :هلوقو

 نأ ملعاو .(لمجلا ةيشاح) .دوعقلا ىلع ةردقلا عم عاجطضالا نم الو «مايقلا ىلع ةردقلا عم دوعقلا نم ضرفلا
 اوكرحتي الو مهيولقل احيورت اوموقي نأ سأب الو" :خياشملا لاق اذهلو ءامئاق ىلاعت هللا ركذ زاوج ىلع لدت ةيآلا

 ."ةقيقح هنم مهدنع سيل لاحب اورهظتسي الو كلذ يف

 يق درو نكلو ءاعحطضمو ادعاقو امئاق زوجي ءصوصخم عضو هل سيلف بادآلاب نرق اذإ ديحوتلا نأ :لصاحلاو

 خيشلاو «ماقملا بسحب اذه نأ :فاشكلا حراشلا ركذو هللا ركذ يف ءافخإلا بابحتسا ىلع لدي ام ثيداحألا

 ام هقفاويو ."قراشملا حرش" يف اذك «هيف ةحخخسارلا رطاوخلا هبلق نع علقنتل ؛توصلا عفرب ئدتبملا رمأي دشرملا

 راهظإب سانلا منتغيل ؛ءاير نع نكي مل اذإ بحتسم لب زئاج توصلا عفرب ركذلا :لاق ثيح رهظملا يف ركذ
 دهشيو «هتوص عمج' نم ركاذلا قفاويلو «تيناوحلاو تويبلاو رودلا يف نيعماسلا ىلع ركذلا ةكرب لوصوو «نيدلا
 ىلع نيعمتجم اوناك اذإو :هيف اضيأو «"نيلامكلا ريسفت" يف اذك ءهتوص عم سبايو بطر لك ةمايقلا موي هل

 لكلف باوثلا ثيح نمو .«بححلا عفرل اريثأت رثكأ هنإف «ةوقلاو ركذلاب توصلا عفر مهقح يف ىلوألاف ركذلا
 - .هئاقفر ركذ عامسو هسفن ركذ باوث دحاو



 نارمع لآ ةروس ؟مأ عبارلا ءرجلا

 ةردق ىلع هب اولدتسيل ٍضَرَأْلاَو ِتوَمّسل قلَخ ىف َنوُرَكَمَتَيَو ةقاطلا بسح
 [اممي :ةححسن فو]

 اليلد لب ائبع «لاح ٌدلِلِمَب هارن يذلا قلخلا اَدنَه َتَقَلَخ ام اَبَر :تولوقي ءامهعناص
 ا

 نم َكْنإ آََّيَر 2 ٍر املأ اَذَع اَِقَق ثبعلا نع كل ًاهيزت ٌكَبدَحَبُس كتردق لامك ىلع

 رهاظلا ةنكر ١ء ميكو َنَو هتنهأ 0 اهيف 0

 5 دمحم وهو هيل و ا وعدي ىٍاتي اًيِداَنُم اتعمس َنَنِإ اَنَيَر .ىلاعت هللا
 ىلإ ئعمم ماللا < فوذحم يداني 8

 .زئاج هنإ :لاق ةراتو مارح هنإ :لاق ةراتف «ءكلذ يف ةيزازبلا بحاص مالك برطضا :لوقأ :"راتحملا در" فو -

 يف نركذ نإ" :وحن «هب رهجلا بلط ىضتقا ام ثيدحلا يف ءاج :ناسحتسالاو ةيهاركلا نم "ةيريخلا ىواتفلا" فو

 كلذ نأب امهنيب عمجلاو «رارسإلا بلط تضتقا ثيداحأ كانهو «ناخيشلا هاور ؛"مهنم ريخ ألم يف هتركذ الم

 كلذ ضراعي الو «ةءارقلاب ءافخإلاو رهجلا ثيداحأ نيب كلذب عمج امك لاوحألاو صاخشألا فالتخاب فلتخي

 ضعب لاف ركذ امم الخ نإف «ماينلا وأ نيلصملا يذأت وأ ءايرلا فيحن ثيح هنأل ؛"يفخلا ركذلا ريخ" :ثيدح

 ىلإ همه عمجيف ع بلق ظقويو نيعماسلا ىلإ هتدئاف ىدعتلو ءالمع رثكأ هنأل ؛لضفأ رهجلا نإ :ملعلا لهأ

 .طاشنلا ديزيو مونلا درطيو ؛هيلإ هعمس فرصيو ركفلا

 ىلعف عطتست مل نإف ادعاقف عطتست مل نإف امئاق لص" :يراخبلا دنع نيصح نب نارمع ثيدحب :ةقاطلا بسح

 لوعفملا نم :لاح (نيلامكلا ريسفت) .لوقلا ريدقتب ؛"خل!انبر" :هلوق نأ ىلإ ريشي :نولوقي (نيلامكلا ريسفت) ."بنح
 كانهزن اذإ :هريدقت ءازجلا عمي تلحد "ءافلا"و :انقف .ةمكح نع ايلا اذه تقلح ام :هريدقت «"اذه" وهو هب

 يِرْخُي ال ٌمْويِ» :ىلاعت هلوق نأ :هريدقت ردقم لاؤس نع باوح "دولخلل" :اهيف دولخلل (كرادملا ريسفت) .انقف

 امل اريهطت رانلا لدي مهنم ةاصعلا ضعب نأ عم نييزخم ريغ نينمؤملا عيمج نأ يضتقي (8:ميرحتلا) 4 يبل هللا

 .رافكلا ىلع ةيآلا لمحب رسفملا باحأف ؟ انمؤم ناك نإو يزحف رانلا لحد نم نأ ىلع لدت ةيآلا هذهو «ءهفرتقا

 (هريغو يواصلا ةيشاح) .نمؤم ريغ ةريبكلا بحاص نأ ىلع ةلزتعملا كاستما عفتراو
 اناده يذلا هلل دمحلاإ» :هلوقك "ىلإ" نيعمب "ماللا" نأ ىلإ ريشي :هيلإ .هئازحإ يف تغلبأو .هتحضفأو هتللذأف : : هتنهأ

 مث اقلطم ءادنلا ركذ هنأب :بيحأ ؟”يداني"و "ايدانم" نيب عمجلا ةدئاف يأ :ليق نإف .(ريبكلا ريسفتلا) ,خلإ ©... اذهل

 ءادنلا دانسإف :دمحم وهو (بيطنخلا) .ناميإلل يداني دانم نم مظعأ يدانم ال هنأل ؛يدانملا نأشل اميخفت ناميإلاب اديقم

 (نيلامكلا ريسفت) .هب يدانم ئيعملاو «يزاحب هيلإ ءادنلا دانسإف يأ "نآرقلا وأ" :هلوق .يقيقح هيلإ



 نارمع لآ ةروس "01 عبارلا ءزجلا
 انَع | ع طغ رقَكَو اًنَبوُنذ اَنَل ٌرِفْغَف اَمََر هب اما ميري أوما نأب يأ ّنأ نآرقلا وأ مل و2 #2 ير 2ك .هع

 2 تيارا ةلمج يف َمَم انحاورأ ضبقا اَنَفَوَتَو اهيلع باقعلاب يا الف اَنِتاَكيَس

 0 َكلَسُر ةنسلأ لع هب اَنَّنَدَعَو ام انطعأ اَنِتاَءَو اَنََر .نيحلاصلاو ءاشنالا

 نم مهلعجي نأ لاؤس ىلاعت هدعو !و هن : نأ اوس «:قلخ ل -لاعت ةدعو ناك قاو كلذ ..كاةسو اضف

 لَو عرضتلا يف ةغلابم "انبر" ريركتو هل مهقاقحتسا اونقيتي 1 مهأل ؛ هيقحتسم

 ْمُهَل باَجتَسأف 7 راس لا داَكيلأ فلخت ال كن فلا رح
1 

ا وت : مكي لمع لع عيضأ آل أب يأ َنَأ مهءاعد مُهُتَر
 757701701010 0 1 01111 ار

 تا

 يأ نوكيف ةيريسفت افوك حصيو «رحجلا فرح فذح ىلع بصن عضوم يف ةيردصم "نأ" نأ ىلإ راشأ :نأب
 نع ةرفكم اهنإف ءانرئاغص يأ "انتآيس انع رفك" :هلوقو ءانرئابك يأ :انبونذ انل رفغاف (دوعسلا يبأ ريسفت) .اونمآ

 جيتحا امنإو «مهنم يأ راربألا ةلمج يف نيبوسحمو نيدودعم يأ :راربألا ةلمج يف (نيلامكلا ريسفت) .رئابكلا بنتحب
 ليبس ىلع مهكلس يف دارملاو ءدحوي مل مهضعبو مدقت مهضعب ذإ ؛مهعم يفوتلا ناكمإ مدعل ريدقتلا اذه ىلإ

 :يبرعلا نب نيدلا يحم ريسفت يفو ."يحركلا" نم ,مهريغ عم نوكي ال مهكلس يف اطرخنم ناك اذإ هنإف «ةيانكلا

 يف مههاح ىلع نيقابلا راربألا ال ءمهتاوذ نع كتاذب مهافوتت نيذلا لادبألا نم راربألا ةبحص يف انتاوذ نع انفوتو

 .ةيلكلاب نيفوتملا ريغ تافصلا وحم ماقم
 ."يحرسكلا" نم .(47:فسوي) (ةْيدقْلا ٍلاْساَو» :ىلاعت هلوقك فاضم فذح ىلع مالكلا نأ دافأ :كلسر ةنسلأ ىلع

 ةبقاعلا ىلع رادملا نأل يأ "خلإ اونقيتي مل مهنأل" :هلوقو «مهيلع نامبإلا ماودب كلذو :هيقحتسم نم مهلعجي نأ

 (نايبلا حور) .عوشخلاو دبعتلا يف ةغلابملل وأ تيبثتلاب ءاعدلا ىلإ اهعجرمف لاثتمالا يف روصقل وأ ةلوهجم يهو

 ىلإ انلصوي ام ىلع انتبث دارملا وأ داعيملا زاحنإ بابسأ مهيلع ظفحي اميف قيفوتلا بلط هانعم نأل وأ :للإ مففأل
 ررك مل هنأ :هلصاح ءردقم لاؤس نع باوح :انبر ريركتو (كرادملا ريسفت) ."خلإ انرخت الو" :هلوق هديؤي كتدع

 .مظعألا مسالا هنأ درو املو «للذتلاو عوضخلا يأ عرضتلا يف ةغلابم هنأب :باحأف ؟تارم سمح "انبر" ظفل

 :"دارأ ام هاطعأو فاخي امث هللا هاحنأ ؛"انبر" :تارم سمح لاقف رمأ هبزح نم" :قداصلا رفعح نع :عرضتلا يف ةغلابم

 ريسفت) .عضوملا نعم. ال دعولا ئيعمب ردصم مسا داعيملا نأ ىلإ هب راشأ :دعولا (كرادملا ريسفت) .تايآلا أرقو

 ىلع روهمجلا ؛"لماع لمع عيضأ ال ينأ" :"نيمسلا" يفو «ةيبيس "ءابلا"و هذ ّيِبأ ةءارق اذكه :ئبأب (يحخركلا
 (لمجلا نم اصخلم) ."ينأب" :لصألاو "نأ" حتف



 نارمع لآ ةروس مرو عبارلا ءرجلا

 يأ :اهلبق امل ةدكؤم ةلمجلاو ؛سكعلابو ثانإلا نم روكدذلا يأ, ِضَعَب ْنِم مُكِضْعَب نئاك

 نإ هللا لوسر اي :ةملس مأ تلاق امل تلزن بدسم

 نِم أوُجرْخْأَو ةنيدملا لة ا ءيشب ةرجهلا يف ءاسنلا ركذ عمس
 يذمرتلا هاور

 ركل 2 وك نال وُلَتقَو ولتبقو ئي يبس ىف أوُدوأَو مِهِريِد ةءارق ىفو .ديدشتلاو فيفختلاب أ دافكلا أ لكفو تيك ايم دق اوذوأو فاسد
 3 و و2 + 5 3 منسم يا 3- رم رع 5

 ابل ني ىرَجك ٍسْنَج َمُهَتلِجْدَأَلَو ةرفغملاب اهرتسأ َمِهاَعِيَس َمُهَنَع َنَرِفكْأَل هعيدقتب

 ملكتلا نع تافتلا هيف هلآ دنع ني هل دكؤم نرفكأل نئيعم نم ردصم اَباَوَُرَهَنَأْل

 ىرن اميف هللا ءادعأ" :نوملسملا لاق امل لزنو .ءازحلا مه ٍباَوّكلَآ ٌنَسُح ءُهَدنِع ُهَللآَو
 م دم دا نانو تاره .هم وة ر كيه تب 1 : ٠

 © ددلبلا ىف مهفرصت أورفك نيذلا ٌبلقت َكنَرْعَي الا ف نحنو ريخلا نم

 ىلع مهنم لماعلا لمعل ليصفت وهو أدتبم :اورجاه نيذلاف .لاحرلاب ءاسنلا ةكرش امي نيب ةضرتعم :ةلمجلاو

 هللا ىلإ نيراف مهناطوأ نع ةرحاهملا يهو ةقئافلا ةينسلا لامعألا هذه اولمع نيذلاف :لاق هنأك هل ميظعتلا ليبس

 (كرادملا ريسفت) ."مالسإلا لوأ يف تناك امك نامزلا رحخآ يف ةنئاك ةرجهلاف ؛هيلع نونمأي ثيح ىلإ مهنيدب

 .هركم نطابلا يف الإ عئاط رهاظلا يف ناك نإو هنأل ؛يرهق جارخإلا نأ ىلإ كلذب ريشي :اوجرخأو

 ال "واولا" نأل ؛"اولتاق" ىلع "اولتق" مدقتب يأ :هميدقتب (كرادملا ريسفت) .اوؤشنو اهيف اودلو يلا :مهرايد نم

 (نيلامكلا ريسفت) .اوفعضي ملو نوقابلا لتاق موق مهنم لتق ام. دارملا نأل وأ ؛ابيترت بحوي
 "اباوث" عضو «ةباثإ ريفكتلاب مهنبيثأل يأ :نرفكأل .رتسلا وهو يوغللا نعم. انهه رفكلا نأ ىلإ هب راشأ :اهرتسأ

 ريمض نم وأ اهفصول "تانج" نم لاح هنإ :ليقو ءءاطعلاك هب باثي امل مسا لصألا يف وهف الإو «ةباثإلا عضوم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةبيغلا ىلإ ملكتلا نم تافتلا هيف "تانج" نم لدب :ليقو. «نيباثم يأ لوعفملا

 (ريبكلا ريسفتلا) .تلزنف ةملكلا هذه نينمؤملا ضعب لاقف ؛نومعنتيو نورجتي اوناك يأ :خ! ىرن اميف

 هباطخخ موقيف ءيشل بطاخي مهمدقمو موقلا ةودق هنأل ؛هريغ هب دارملاو دلو يبلل وأ دحأ لكل باطخلا :كنرغي ال |

 ؛هيلع ناك ام هيلع دكأف مهلحب رورغم ريغ ناك تو هللا لوسر نألو مكنرغي ال :ليق هنأكف ءاعيمج مهباطخ ماقم

 4نيكر رثُمْلا نم ٌنئوُكَت الوإ»و (87:صصقلا) «َنيِرفاكلل اريهَظ َنئوُكَت القإ» :هلوقك همازتلا ىلع تبثو
 َنيذلا 1١ اهي ايو «(1:ةحتافلا) (ميِقَتْسُمْلا طاَرَّصلا اًندَها :هلوقك ءرمألا يف هلوق ريظن يهنلا يف اذهو ١(« 4 :ماعنألا)

 (كرادملا ريسفت) .(5١:ءاسنلا) «اونمآ اونمآ



 نارمع لآ ةروس 84 عبارلا ءرجلا

 ميق يرط ئفيو ايندلا يق امسي نوعتمتي ليلق عدم وه .بسكلاو ةراجتلاب

 ُرهتْألآ اهب ني ىرجتتنَج ْمُه مهب "ا َنبِذْلا نكت .يه شارفلا مهو ُداَهلا َسَِبَو

 يا وعلا ا ا

 دو

 ا ل نب هللا دمك اب من نمل يخص لخأ و .ايندلا عاتم نم

 اح َنيِعدَح ليجنإلاو ةاروتلا يأ لإ لزنأآَمَو نآرقلا يأ ْمُكيَِإ لزنأ آَمَو يشاجنلاو
 3 هللا ِتياَعب َنوُوَْشَي ا ِهَّلِب نيعضاوتم يأ "نم" نعم هيف ىعارم "نمؤي" ريمض نم
 وخ اهومتكي نأب ايندلا نم كليف اََمَث د5 يبلا ثعب نم ليخنإلاو ةاروتلا يف مهدنع

 7 ار ناي

 . ْمِهْيَر َدنِع مهلامعأ باوثَحٌمّرَجُأَحُهَل كليتلوأ دوهيلا نم مهريغ لعفك «ةسايرلا ىلع

 وهو ديزي ؛ديدشتلاب "نكل" :لإ نكل (كرادملا ريسفت) .ليلق عاتم دالبلا يف مهبلقت يأ فوذحم أدتبم هنأ ىلإ ريشي :وه
 نيعبرأ يف وأ ,باتكلا لهأ يملسم نم هريغو مالس نبا يف لزنو ءاوقتا نيذلل كلذ نكل مهعتمتل ءاقب ال يأ كاردتسالل

 (كرادملا ريسفت) .اوملسأف ةئا- ىسيع نيد ىلع اوناك مورلا نم ةينامثو «ةشبحلا لهأ نم نيثالثو نينثاو «نارحب لهأ نم

 ."دوعسلا يبأ" يف اذك .رارقتسالا نعم نم فرظلا يف ام هيف لماعلاو ءريمضلا نم ةردقم لاح :نيدلاخ

 وهو "فرظلا نعم" :هلوقو ءفصولاب اهصيصختل "تانح" نم [هتافصب افوصوم هنوكل] :لاحلا ىلع هبصنو
 (يحخركلا) .رهاظ وهو ليضفتلل انه "ريخ" نأ ىلإ هب راشأ :ايندلا عاتم نم (دوعسلا يبأ ريسفت) .رارقتسالا
 وهو ةمحصأ همحاو «ةشبحلا كلم يشاجنلا يف تلزن :ةداتقو سنأو رباحو سابع نبا لاق :باتكلا لهأ نم نإو

 لك هللا لوسر لاقف «هيف تام يذلا مويلا يف التل ليربح هاعن يشاجنلا تام امل هنأ :كلذو «ةيطع ةيربعلاب

 «ةشبحلا ضرأ ىلإ هل فشكو عيقبلا ىلإ جرخف :"يشاحنلا مكضرأ ريغب مكل خأ ىلع اولصف اوجرحا" :هباحصأل
 ىلع يلصي اذه ىلإ اورظنا :نوقفانملا لاقف «هل رفغتساو تاريبكت عبرأ ربكو هيلع ىلصو «يشاحنلا ريرس رصبأف
 مال تلد :هللاب نمؤي نمل (ليزنتلا ملاعم) .ةيآلا هذه هللا لزنأف «هنيد ىلع سيلو ءطق هري مل ينارصن يشبح جلع

 «ىراصنلا نم ناك ةشبحلا كلم وهو :يشاجنلاو (كرادملا ريسفت) .امهنيب فرظلا لصفل "نإ" مسا ىلع ءادتبالا

 .نيعشاخلا وهو روكذملا لاحلا يأ :هيف ىعارم ."نزاخلا" نم «هللا ةيطع ةيربعلاب هانعمو ؛ةمحصأ همسا



 ءاسنلا ةروس "1 ربلا اولانت نل

 يف قلخلا بساحي © ٍباَسِحْلا ٌعيِرَس هللا تب ' صصقلا' ِق امك «نيترم هنوتؤي
 5-0 1 .: 7 [هه-١هنه١]

 بئاصملاو تاعاطلا ىلع أوُريَصآ اونماَع تريذلا اَهّيأتَي .ايندلا مايأ نم راف فصن ردق رب > ا لا ل 2ك ماما نال ٠ شن

 داهجلا ىلع اوميقأ 0 دشأ اونوكي الف رافكلا ْأوُرِباَصَو يصاعملا نعو
 .رانلا نم نوجنتو «ةنجلاب نوزوفت 29 توخحلفت َمُكلَعَل مكلاوحأ عيمج يف َهّللآ أوقّتاَو : جنت «٠ قنحلاب ن .: نب حك 2 09-0

 ٍسْفن ني رُكَفَلَح ىلا هوعيطت نأب هباقع يأ ْمُكَبَر أوُقت هنأ ةكم لهأ نم ْساَكلآ اًجأَتَي

 1 ام د راو ا جدال 968ج عب طك لا قم كوي نذل قع عن ارا ادع 8 قرع و أ قرا 4 ع تن ءاوح اًهَجَوَر ابِم َقَلَحَو مدآ ٍةَدِح و

 ْمُهَرْحَأ نوتؤي# :اهيفف ءصصقلا ةروس يف يأ "صصقلا يف امك" :هلوقو «نآرقلابو مهياتكب مهنامبإل يأ :نيترم
 الاع هنوكل :باسحلا عيرس ”دوعسلا يلأ" نم «4:ديدحلا (نمْحَر ْنِم نيله ْمُكتويلو (04:صصقل) 4كم
 ىلع سفنلا سبح ربصلا" :دينج لاقو :اوربصا .باقعلاو باوثلا نم دحاو لكل ام ملعيف تامولعم عيمجي

 ءادعأ اوبلاغو يأ [.برحلا دئادش ىلع ربصلا يف مهوبلاغ يأ] :اورباصو (كرادملا ريسفت) ."عزجلا يفنب هوركملا

 اضيأ مهويخ كئلوأ طبريو «روغثلا يف مهويخ ءالؤه طبري نأ ةطبارملا لصأ :اوطبارو (بيطخلا) .ربصلا يف هللا
 (ريبكلا ريسفتلا) .رخآلا لاتقل ادعتسم نيمصخلا نم دحاو لك نوكي ثيحب

 اباطخ ناك "سانلا اهيأ اي" :نآرقلا يف ليق م هنأ ةدعاقلا نأل ؛ةكم لهأ اهعلطم, بطوخ نإو ءاهلك يأ :ةيندم

 ماع باطخلا :سانلا اهيأ اي (يواصلا ةيشاح) .ةنيدملا لهأل اباطخ ناك "اونمآ نيذلا اهيأ اي" :ليق مو «ةكم لهأل

 .هيهاون اوبنتحاو هرماوأ اولثتما يأ :اوقتا .ثانإلاو روكذلل

 مزلي الف «ءابآلا نم دالوألا قلخك ديلوتب نكي مل اهقلخو ءيح ءيش نم ةقولخم اهنأل ؛ءاوح تيم اهفإو :ءاوح
 نوكت اضيأ هنم نوقولخم نحنو ءمدآ نم ةقولخم تناك اذإ :لاقي نأ دري الف ءاهيف ةيتحألاو ةيتئبلا مكح توب هنم

 يأ يف فلتحاو (يخركلا) .ريرقتلا يف فنصملا راشأ اذه ىلإو ؟امأ ال انل اتخخأ نوكتف ءدلولا ةبسن هيلإ اهتبسن

 دوعسم نبا لاقو «"ةنحلا لوخد لبق تقلحخ" :قاحسإ نباو بهوو رابحألا بعك لاقف ؟ءاوح تقلخ تقو

 (لمجلا ةيشاحإ ."نزاخلا" نم «"اهايإ هلوحد دعب ةنجلا يف تقلخ اهنأ" :سابع نباو



 ءاسدلا ةروس ظخ ربلا اولانت نل

 اريثك الاجر ءاوحو مدآ نم اَمِبَدِم رشنو َقّرف َّتَبَو ىرسيلا هعالضأ نم علض نم دملاب

 0 يو «نيسلا ُْق لصألا 52 ءاتلا ماغدإ هيف َنوُلَ آست ىذل ذلا هلآ | رو ةريثك ءآَسنَو

 أسأ :ضعبل مكضعب لوقي ثيح مكنيب اميف وب نولءاست يأ اهفذحب فيفحتلاب

 ىلوألا ءاتلا فحم

 يف ريمضلا ىلع افطع ٌرجلاب ةءارق فو ءاهوعطقت نأ َماَحَرَأْلا اوقتاَو هللاب كدشنأو هللاب
 ظظ*ش 8 .مكلامعأل اظفاح مت ابيِقَر حكي ناك هللا نإ محرلاب نودشانتي اوناكو 0 ل

 ءاهيلإ لامف ءاهدجو مونلا نم ظقيتسا املف «ملأتي حلو كلذب رعشي ملو مونلا هذحأ نأ دعب يأ :خلإ علض نم

 ح" :اولاق "؟اهرهم امف" :لاق "كاهرهم يدؤت ىح !مدآ اي هم" :ةكئالملا هل تلاقف ءاهيلإ هدي دمي نأ دارأو

 هنأ ىلإ ةراشإ كلذ يفو "رشع ةعبس" :ةياور يفو ,"تاولص ثالث" :ةياور يفو «" لي دمحم يبنلا ىلع يلصت

 (يواصلا ةيشاح) .اكتلء مدآ هيبأ ح دوجوم لكل ةطساولا مالسلاو ةالصلا هيلع
 نطب لك يف ءانطب نيعبرأ وأ انطب نيرشع مدآ نم تلمح ءاوح نأ درو .ءافتكا ةيآلا يف نأ ىلإ كلذب راشأ :ةريثك ءاسن

 00 ءابآلا فالتتخا ةلزنم نوطبلا فالتخا تلزنف ,ىرألا نطبلا ىثنأل نطبلا هذه ركذ جوزي ناكو «ىثنأو ركذ

 ىلإ ريشي :ماحرألا (نيلامكلا ريسفت) .هب كلأسأ يأ ةمحعملا نيشلا مضو ةزمهلا حتفب :هللاب كدشنأ (يواصلا ةيشاح)

 ا ريسفت) .اهعطق اوقتا يأ لامتشا لدب "ماحرألا" نم لدب "اهوعطقت نأ" :هلوق ."هللا" ىلع افطع بوصنم هنأ

 .ماحرألا ةدوم عطق اوقتا يأ "اهوعطقت نأ" :هلوقب حراشلا هب راشأ امك ءفاضملا فذح ىلع

 محرا مسا ريعتسا امنإو «ةبارقلا :محرلاو ؛"خلإ محرلاو هللاب كدشنأ" :رخآلل مهنم ضعبلا لوقيف :محرلاب نودشانتي

 نع يهنلاو محرلا قح ميظعت ىلع ليلد ةيآلا فو ء«ضعب ىلع مهضعب فطعيو «نومحارتي براقألا نأل ؛ةبارقلل

 ل لوسر لاق :تلاق اه ةشئاع نع ناخيشلا ىورو «كلذ يف ةدراولا ثيداحألا اضيأ كلذ ىلع لدي .اهعطق

 يطرقلا لقن ”راتخنا در" يفو .(نزاخلا) "هللا هعطق يعطق نمو هللا هلصو ٍنيلصو نم" :لوقت ؛شرعلاب ةقلعم محرلا"
 .كلذ ىلع ةنسلاو باتكلا نم ةيعطقلا ةلدألل اهعطق ةمرحو اهتلص بوحجو ىلع ةمألا قافتا هريسفت يف

 :نورخآ لاقو «مرحم محر يذ لك ةبارق يه :موق لاق ءاهتلص بحي يلا محرلا يف اوفلتخاو :"مراحما نييبت" يف لاق

 لدتساو ءباوصلا وهو ملسم حرش يف يوونلا لاق «نتملا قالطإ رهاظ يناثلاو «خلإ هريغ وأ ناك امرحم بيرق لك

 ولو ةبجاو محرلا ةلصو :"راتخملا ردلا" يفو ؛مهيلإ بوتكملاب مهلصي ابئاغ ناك نإو :هيف اضيأو «ثيداحألاب هيلع

 ءابرقأ روزي لب ءابح ديزيل ؛ابغ مهروزيو ءناسحإو فطلتو «ةملاكمو ةسلاجمو «ةنواعمو ةيدهو «ةيحتو مالسب تناك
 نإو مهلصت نأ لب «ةأفاكم اذه نأل ؛كولصو اذإ مهلصت نأ محرلا ةلصب دارملا سيل هنأ ملعا مث ءرهش وأ ةعمج لك

 ."اهلصو همحر تعطق اذإ يذلا لصاولا نكلو ؛«ئفاكملاب لصاولا سيل" :هريغو يراخبلا ىور دقف «كوعطق



 ءاسنلا ةروس "م1 ربلا اولانت نل

 اناَدَو هعنمف هلام هيلو نم بلط ميتي يف لزنو .كلذب افصتم لزي مل يأ امب مكيزاحيف

 لالحلا 2 مارحلا َتيَِكَكْاوُلَدَبَتت اَلَو اوغلب اذإ لوا أ ال ىلألا راغصلا َحَسَتَيْل

 يل لعجو ؛ميتيلا لام نم ديجلا ذخأ نم نولعفت ابك هلدب هوذخأت يأ

 املو 0 ” اينذ وُ نا اهلكأ يأ نإ كلو أ ]إ ةمومضم َمُهوُمَأ اَوْمأَت اَلَو

 لدعي الف ؛جاوزألا نم نامثلا وأ رشعلا هتحت نم مهيف ناكو «ىماتيلا ةيالو نم اوجرحت تلزن

 5200 ءمهرمأ نم متحرحتف محملا ىف اولدعت أوُطِسقَت ال نأ َمْفِخ ْنِإَو :لزنف «نهنيب

 ىضم اميف ظفحلاب فصتا هلل نأ ديفيف ؛عاطقنالا ديفي "ناك" ظفل نأ :هريدقت ,ردقم لاؤس نع باوج :افصتم لزي مل

 ؛ىلعلا ةنزب :ىلألا (يواصلا ةيشاح) .ادبأو الزأ كلذب فصتم وه يأ رارمتسالل انهه "ناك" نأب باحأف ,عطقناو

 اذهبي ىتأ امنإ ةلصلاو ءراغصلل ةفص "بأ الب" :هلوق نيعأ هتلص عم وهو «ةراشإ مسا ال ركذم عمج لوصوم مسا

 (نيلامكلا ريسفت) .ثينأتلاب الو ريكذتلاب ىماتيلل صيصخت ال ذإ ؛"ياللا" وأ "يذلا" نود ظفللا

 لام وه "بيطلاب" :هلوقو ءامارح هنوكل ثيبح وهف اديج ناك نإو ميتيلا لام وه ثيبخلا :خلإ مارحلا ثيبخلا

 يعخنلاو بيسملا نب ديعس لاق «كورتملا ىلع ةلحاد ءابلاف ءائيدر ناك نإو الالح هنوكل بيط وهف «يلولا

 مهدحأ ناك امبرف «ءيدرلا هناكم نولعجيو «ميتيلا لام نم ديلا نوذحخأي ىماتيلا ءايلوأ ناك :يدسلاو يرهزلاو

 مهردو ةاشب ةاش" :لوقيو «فيزلا هناكم لعجيو ديلا مهاردلا ذحأيو «ةليزهلا هناكم لعجيو «ةنيمسلا ةاشلا ذحأي

 (لمجلا ةيشاح) . نزاخلا" نم «هنع اوه يذلا مهليدبت كلذف ("مهردب

 .راخيتسالا ئيعم رخأتلاو ءلاجعتسالا ئيعمي لجعتلا هنمو «زيزع ريغ لاعفتسالا ئعع. لعفتلاو :يرشخمزلا لاق :هوذخأت

 (نيلامكلا ريسفت) .لاحلا عضوم يف وهو "ىلإ" ب ىدعتي فوذحم.ةقلعتم هنأ ىلإ ريشي :ةمومضم (نيلامكلا ريسفت)
 (نيلامكلا ريسفت) .اريبك ابنذ :لاق هنأكف «ميظعلا بنذلا :بوحلا :ابنذ

 "بوحتو مثأتو جرحت" :لوقت 00 يتأي ”لعفت"ف «مثإلا يأ جرحلا نم جورخلا اوبلطو اوعنتما يأ :خلإ اوجرحت
 روجلا يأ طسقلا لازأ اذإ "طسقأ" :لاقيف ءبلسلل تأت ةزمهلا نأ امك «مثإلاو جرحلا نم جورخلا بلط يأ

 امك يأ "اضيأ" :هلوقو «"متفح نإو" :هلوق وهو ءطرشلا باوح اذه "اضيأ اوفاخف" :هلوق ."لمحلا" نم «ملظلاو

 (لمجلا ةيشاح) .ردقملا اذه ىلع ابترم "اوحكناف" :هلوق نوكيف اذه ىلعو «ميتيلا لام يف لدعلا مدع نم متفح

 نم ءاتلا حتفب "اوطسقت" :أرق ءروحلا وهو طسقلا لازأ يأ بلسلل ةزمهلاو ءلدع ئيع م, "طسقأ" نم :اوطسقت ال

 (نيلامكلا ريسفت) .طسقلا لامعتسا لمعتسي "طسقأ" نأ جاحزلا نعو «ةدئاز "ال" اذه ىلعو ءراح يأ طسق



 ءاسنلا ةروس 014 ربلا اولانت نل

 ىنعمب ام اوحوزت أوحكنآف روصحلا اذإ ءاسنلا نيب اولدعت ال نأ اضيأ اوفاخف

 ءاعبرأ اعبرأو انالث اثالثو نينثا نينثا 957 منرظلاو ترص ور ركل ا

 نوف مُلسقلاو ةقفنلاب نهيف أوُلِدَعَت ال ن أ ٌمتفِح نِإف كلذ ىلع اوديزت الو

 ام قوقحلا نم نحل سيل ذإ ؛ءامإلا نم َمُكُعَمَيَأَتَكَلَم ام ىلع اورصتقا َرَأ اهوحكنا
 9( ىلإ برقأ ْيَدَأ يّرستلا وأ ةدحاولا وأ طقف عبرألا حاكن يأ َكِلاَذ تاجوزلل

 ' ةقدَص عمج َنِمَقُدَص َءآَسْيلَآ اوطعأ ْاوُناَءَو .اوروحت (29 أوُلوُعَت

 0 ا ل ع ا اسْفَن ُهْنّي ِءْىَش نع ّمُكَل َنْبِط نِإَف سفن بيط نع ةيطع

 .ردصم لم " نهروهم

 اوناك مهنأ :كلذو ."مكل باط ام اوحكناف" :هباوجو طرش "متفح نإو" :هلوق :نيمسلا يفو :خلإ اضيأ اوفاخف

 ةيالو نم نوجرحتي اوذخأ 4ْمُهَلَوَْأ اوُنُكَأَت الَوإ» :تلزن املف ؛نهقوقحب نوموقي الو رشعلاو نامثلا نوجوزتي
 ؛ددعلا اذه اوحكناف ءاسنلا قوقح نم اضيأ اوفاخف «ىماتيلا قوقح يف روجلا نم متفحخ نإ 1 ليقف «ىماتيلا

 (لمجلا ةيشاح) .هلثم باكترا عم بنذ نم ةبوتلا عفنت الو ءروجلا ىلإ يضفت ةرثكلا نأل
 ريغ ىرجب نمل ءارجإ وأ ءاسنلا نم تابيطلا :ليق هنأكف «ةفصلا ىلإ اباهذ "ام"ب نهنع ربع امنإو :نم ىنعمب ام

 .0ه:ص) 4يَدَيب ٌتَقَلَح اًمِلل :وحن لقعي نم امي داريو عقي دق :ليقو 4(ْةكْناَمْيَأ ْتكَلَم اَم ْوَأِلل :هلوقك «ءالقعلا

 هبسنيو ؛بلاط يبأ نب يلعو قورخ نباو هيوتسرد نباو ةديبع يبأ لوق اذهو :نايح وبأ لاق .(نيلامكلا ريسفت)
 ٍءَمسلاَو «م:دوزفكتو (َدُبْعَأ ام َنوُدباَع ْمُتنَأ الَوإ» ؛"دعرلا حبس ام ناحبس" :مهتلدأ نمو «هيوبيس ىلإ قورخ نبا

 «4عاَبُرَو ٌتالُثَو ىَْثَمإم :هلوق يف واولا هذه نأ ىلإ ةراشإ :لإ نينثا نينثا (نيلامكلا ريسفت) .مم:سمهن» هكاَهاَنَب اَمَو
 ؛فرصلا نع تعنم امنإو «ةرركم دادعأ نع ةلودعم اهفأ ىلإ وأ ءفاشكلا يف كلذب حضوأ امك «فطعلل تسيل

 .اهراركت نعو اهتئيه نع اهدع :نيلدعلا نم اهيف امل

 (نيلامكلا ريسفت) لي يبلا صئاصح نم عبرأ ىلع ةدايزلا نأل ؛كلذ ىلع اوعمجأو «عبرألا ىلع يأ :كلذ ىلع

 ةيطع نعم :ةلحن (ريبكلا ريسفت) .نيرسفملا رثكأ دنع راتخملا وه اذهو ءاوليمت الو اوروحت ال نأ :هانعم :اولوعت الأ
 هنأكف ءءاطعإلا :ءاتيإلاو ةلحنلا نأل كلذو ءردصملا ىلع بصن هنأ :امهدحأ ءناهجو اهياصتنا يفف :"ريبكلا" يف لاق

 .لاحلا ىلع بصن اهنأ :يناثلاو .مكسفنأ بيط نع نهروهم نهوطعأ يأ "ةلحن نماقدص ءاسنلا اولحناو' :ليق

 نع" :هلوقو ءادوعق تسلح :وحن وهف «نهولحنا "نهوتآ" نيعم نأل ؛هانعم نم لب لعفلا ظفل ريغ نم يأ :ردصم
 (لمجلا ةيشاح) .ةلحنلا نعم مامت نم "سفن بيط
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 رق

 ةولكف مكل هنبهوف ؛قادصلا نم ءيش نع مكل نهسفنأ تباط يأ «لعافلا نع لوحم زييمت

 نم ىلع اًدر تلزن «ةرخآلا يف مكيلع هيف ررض ال «ةبقاعلا دومحم © اكيِرَم ابيط كيه

 ُمُكَلَومأ نايبصلاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيرذبملا َءآَهَفّسلآ !ءايلوألا اهيأ اوَُوُت اَلَو .كلذ هرك

 مكشاعم. موقت يأ "ماق" ردصم اّسَيِق مل ُهَّللا َلَعَج يل مكيديأ يف يلا مهلاومأ يأ

 هب موقت ام ؛ةميق عمج ”اميق" :ةءارق ينو ءاههحو ريغ رف اهرعيضي .مكدالوأ حالصو
 ”رماع باو غف لا باوج ىلع

 ةدِع مهودع © فورم الو مه اوُلوَقَو َمُهوسْكَأَو اهنم 06 امف َمهوُقْررأَو ةعتمألا

 مهفرصتو مهنيد يف غولبلا لبق ْىََتَْلآ اوربتحا اوُلَتبَاَو .اودشر اذإ مهلاومأ 0 ةليمج

 لامكتسا وهو «نسلا وأ مالتحالاب هل ًالهأ اوراص يأ َحاَكِيلآ أوغَلَب اَذِإ َّيَح مهلاوحأ يف

 نكل ؛حراشلا هيلإ راشأ امك مكل نهسفنأ تباط نإ يأ «لعاف لصألا يف "سفن" يأ لعافلا نع لوحم :زييمت

 :هلوقو ؛"مكيديأ يف يلا" :هلوقب دارملا نايبل حراشلا راشأ امك «ةسبالم ندأل ةفاضإلا :مكلاومأ .انه زييمت عقو

 فو ."مكدوأ" :خسنلا ضعب يفو ؛'مكرومأ" :ةحسن يفو :مكدالوأ حالصو .هللا هلعج يأ "هللا لعج يلا"

 مكتعتمأل ةميق مكل هللا اهلعح ىلا مكلاومأ مهوتؤت الو ئعملاو :ةعتمألا .دوعلا -كيرحتلاب- دوألا :"حارصلا"

 (نيلامكلا ريسفت) .مكشاعمو
 نوكيو «هيف رحتي نيمأ لجرل ميتيلا لام يطعي نأ يلولل يغبني هنأ "يف" ب ريبعتلا ةمكح :اهيف مهوقزراو
 :لقي ملو ,"نم" نعم. "يف" نأ ىلإ ةراشإ :اهنم مهومعطأ (يواصلا ةيشاح) .لاملا لصأ نم ال حبرلا نم هفرصم
 نأب مهقزرل اناكم مهلاومأ اولعجي نأ مهرمأ لب ؛محل اقزر مهلاومأ ضعب اولعجي نأب ارمأ كلذ نوكي الئل ؛"اهنم"

 (نايبلا حور) .لاومألا لوصأ نم ال حابرألا نم مهقازرأ اولعجيف ءاورمثيو اهيف اورحتي
 اميف هلاح نيبتي ىح «هيف فرصتي ام هيلإ عفدي نأ :ةفينح يبأ دنع ءالتبالاو ءءاطعلاو ذحألا يف يأ :مهلاوحأ يف

 (نيلامكلا ريسفت) .ةراجتلا يف لقاعلا يبصلا نذإ زاوح ىلع ليلد هيفو :يفسنلا لاق .هنم ءيحي

 مالغلل مت اذإ :الاقو «ةيراجلل ةنس ةرشع عبسو «مالغلل ةنس ةرشع ينامث وه :ةفينح يبأ دنعو :خلإ لامكتسا وهو

 فيو :"رنكلا" يف لاق «ىوتفلا هيلعو ءاضيأ ةفينح يبأ نع ةياور وهو ءاغلب دقف ةنس ةرشع سمح ةيراجلاو
 سمخ امهنم لكل متي ىحف ءيش امهيف دحوي مل نإف :"راتحملا ردلا" يفو .ةنس ةرشع سمخب امهيف غولبلاب
 .اننامز لهأ رامعأ رصقل ؛ىفي هب ةنس ةرشع
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 مهنيد يف احالص اًدَّشُر َمِجَبَم مترصبأ متَسْناَء ّنِإَق يعفاشلا دنع ةنس ةرشع ةسمخ
 يعفاشلا بهذم اذه

 َراَدِبَو لاح قح ريغب اًهاَرْسِإ !ءايلوألا اهيأ آَهوُنكََت لَو ّمَهاومَأ َمِهَلِإ اَوُعَفْداَف مهلامو ا ده وجو مد

 نم ناك نَمَو مهيلإ اهميلست مكمزليف ءءادشر اورِبكَي نأ ةفاخم اهقافنإ ىلإ نيردابم يأ
 نيدشار اوربكي يأ ل

 اريقف ناك نَمَو هلكأ نم عنتكيو «ميتيلا لام نع فعي ل ةَفَعَج اك ءايلوألا

 َمُهاَومَأ ىماتيلا ىلإ يأ َمِيَلِإ َمُتَعَفَد اَذِإَف هلمع ةرجأ ردقب سلا 5 . نأ

 (نيلامكلا ريسفت) .طرشلا عم. ةنمضتملا "اذإ" باوج ءازجلاو ءطرشلا نم ةلمجلا هذه :خلإ نإف

 ادبأ هيلإ عفدي مل الصأ دشرلا هنم سنؤي مل نإف ءدشرلا سانيإب لاملا عفد قلع ىلاعت هللا نإ :يعفاشلا لاق :خلإ متسنأ

 هيلإ ملسي مل هنم سنؤي مل نإو «ةتبلا هيلإ لاملا عفدي دشرلا هنم سنوأو «مالغلا غلب اذإ :ةفينح وبأ لاقو .ةيآلا رهاظب المع

 يف اذك ,خلإ دشرلا هنم سنؤي مل نإو «هلام هيلإ ملسي ةنس نيرشعو اسمح غلب اذإف «ةنس نيرشعو اسمح غلي ىح هلام

 .رصبلاب دهاشي الو ملعي دشرلا نأل ؛"متملع" :لوقي نأ بسانملا :مترصبأ .تالوطملا يف روكذم هليلدو ."يدمحألا"

 (نيلامكلا ريسفت) .فرصتلا هوحو ىلإ يدهلا دشرلاو «لاملل ةدسفم قسفلا نأل :احالص (يواصلا ةيشاح)

 ءدشرلا مهنم سنؤي مل ام مهيلإ عفدي ال هنأ ىلع هموهفمي ليلد وهو .غولبلا دح نع ريحأت ريغ نم يأ :مهلاومأ

 هدنع غولبلا ةدم نأل ؛ةنس نيرشعو سمح ىلإ رظتني :ةفينح يبأ دنعو ,دمحمو فسوي يبأو يعفاشلا لوق وهو
 اهدنع زيمتي لفطلا ذإ ؛لاوحألا ريغت يف ةربتعم ةدم يهو نينس عبس هيلع تداز اذإف «ةنس ةرشع يفامث نسلاب

 دشرلاف ملس ولو ءاندنع مات ريغ موهفملاب لالدتسالاو .دشرلا هنم سنؤي مل نإو هلام هيلإ عفد ةدابعلاب رمؤيو
 ءالصأ هعرف ةروريصل ؛ةدملا هذه ىلإ ناسنإلا لصو اذإ دجو دقو ءدشرلا مسا هيلع قلطي ام ندأ هب داري اركنم
 (نيلامكلا ريسفت) .ةلاصألا يف ايهانتم ناكف

 .مهربك مكتردابمو مكفارسإل يأ امل الوعفم نوكي نأ زوحيو 0 نيفرسم اهولكأت ال يأ :افارسإ

 :ةفافعلا ءفكي :فعي (نيلامكلا ريسفت) .فاضملا ريدقتب هل لوعفم هنأ ىلإ ريشي :اوربكي نأ ةفاخم (نيلامكلا ريسفت)

 حيحصلا ىلع رسيأ اذإ دازي الو «ةرحألا هحو ىلع لكأي هنأ ىلإ ريشي :هلمع ةرجأ ردقب .مارحلا نع فكلا

 نع «ءهلكأ يف اطاتحم اردقم اتوق لكأي :"فاشكلا"ك "كرادملا" يفو ءضرقلاب ذحأي :ليقو «ةيعفاشلا دنع

 الو رذبم الو فرسم ريغ كميتي لام نم لك" :اعوفرم دمحأ ىورو «ةروعلا ىراوو ةعوجلا دس ام :ميهاربإ
 (نيلامكلا ريسفت) .عماجو رحدم ريغ يأ "الام لئأتم



 ءاسنلا ةروس ؟4 ربلا اولانت نل

 ىفكو داشرإ رمأ اذهو «ةنيبلا ىلإ اوعجرتف فالتخا عقي الثل ؛متئربو اهوملست مهفأ

 ناك امل اًدر لزنو .مهبساحمو هقلخ لامعأل اظفاح ج9 ابيِسَح ةدئاز ءابلا هلآ

 1320 ءابرقألاو دالوألا ٍلاَجَّرلَل :راغصلاو ءاسنلا ثيروت مدع نم ةيلهاجلا هيلع

 َتوُبرَقَألاَو ِناَدِلَوْلا َكرَت امم ٌبيِصَت ٍءآَسْيِللَو نوفوتملا َنوُبَرَقَأْلآَو ناَدِلَوْلآ َكَرَت امي

 اَذإَو .مهيلإ هميلستب اعوطقم جت اضم اًبيِصَن هللا هلعج ٌرثَكْوُأ لاملا يأُهَّنِم لق امي
 ٌنيِكَسَمْلاَو ىَمَسَيلاَو ثري ال نم ةبارقلا ووذ وَرَقْلا أولو ثاريملل ةَّمَسِقْلَآَرَصَح

 ٌكلَدَق اراغص ةثرولا ناك اذإ دك !ءايلوألا اهيأ اووف ةمسقلا لبق ائيش ُهَئَم مُهوُقْرَرَف
 * رقاب اي و ىماتيلا ءايلو ال باطحت

 2 ل وج و ل ل ا اليمج (© افورعُم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيويند ةحلصمل ناك ام وهو داشرإ رمأ اذهو ءاهوضبق يأ هملس عواطم ماللا ديدشتب :اهوملست

 نوثروي ال ةيلهاجلا لهأ ناك :امُثذ سابع نبا نع حلاص يبأ نع يبلكلا قيرط نم خيشلا وبأ ىور :خلإ ثيروتلا مدع نم
 دلاخ همع انبا ءاجف ءاريغص انباو نيتتب كرتو «تباث نب سوأ :هل لاقي راصنألا نم لحجر تامف ءراغصلا دلولا الو تانبلا

 ال :لاقف «ةطفرعو دلاخ ىلإ لسرأف «4...ٌبيِصَن ٍلاَجِرللإ» :لزتف «كلذ دلك يبنلل هتأرما تلاقف «هئاريم اذحخأف «ةطفرعو

 (نيلامكلا ريسفت) .سوأ وخأ اممنأ هدنع عقوو «ةطفرعو اديوس :لاقف يبلعثلا هاورو ءائيش ثاربملا يف اكرحت
 ف تلزنو .(نايبلا حور) .ثرإلا نع ابوجحم نود مهنم نوثراوتملا :دارملاو ءتيملل ةبارقلا يوذ نم :نوبرقألاو

 فرصتف ءاريثك الامو تانب ثالثو ؛:ةسحك مأ هتجحوز فلخو «تام ثيح يراصنألا تماصلا نب سوأ ةحوز

 ' ءاثيش ةيلهاجلا يف ناك ام بسح ىلع هتحجوزو تيملا تاببل اكرتي مو ,ةداتق وأ ةطفرعو ديوس همع انبا هيف

 ."يدمحألا" يف اذك «ةيآلا هذه تلزنف ءامهنع ٌدُكو هللا لوسر ىلإ تكشف
 نأ ديري :هللا هلعج .لماعلا ةداعإب "كرت امم" لدب "لق امم"و «لاملا وهو كرت ام ىلإ دوعي "هنم" ريمضلا :هنم لق امث

 ينعأ :ئيعم صاصتخالا ىلع بوصنم "ابيصن" وأ .ردقملا "لعجي"ل ناث لوعفم هنأ ىلع بوصنم "ابيصن" :هلوق

 هيف ريمضلا :هنم (نيلامكلا ريسفت) .ةضورفم هميقأ يأ "هللا نم ةضيرف" :هلوقل دكؤم ردصم ىلع وأ ءابيصن

 .راغصلا كلم ثاريملا يأ راغصلل هنأو ةمسقلاب هيلع لولدملا ثاريملل عحري

 نوكي نأ امأو «هلاح ىلع ايقاب ابدن كلذ نوكي ذئنيحف ؛مهيلع اقدصتو مهوولقل ابييطت اذه ناكو :ةمسقلا لبق ائيش

 ."يدمحألا" يف امك «هب لمعلا يف سانلا نواه نكلو خسني مل هنإ :ليقو «ثاربملا ةيآب خسن مث «مالسإلا ءادتبا يف ابجاو



 ءاسنلا ةروس 01 ربلا اولانت نل

 0 ,خوسنم :ليق اذهو «راغصلل هنأو هنوكلمت ال مكنأ مهيلإ اورذتعت نأب
0 

 يأ َشَخَيَلَو 0 لا نعول وهف هيلعو .هكرت يف سانلا نواه نكلو

 مقوم دعب يأ َرِهِفلَح َّنِم اوكرتي نأ اوبراق يأ اوُكَرَت َوَل تريذأأ ىماتيلا ىلع فخيل
 اوتأيلو «ىماتيلا رمأ يف هَ اوَُكَيلَف عايضلا َمِهْيَلَع اوُقاَح ًاراغص ًادالوأ اًمَعِض ٌةَيَرُ

 اباوص ج9 اًديِدَس ًالَوَق تّيملل ْوُلوُقَيَلَو مهدعب نم مهتيرذب لعفي نأ نوبحي ام مهيلإ

 1 ةلاع مهكرتي الو «هتثرول يقابلا عديو «هثلث نودب قدّصتي نأ هورمأي نأب
 ءارقف

 ةرثك مدع نع دارملا :ليقو ءاراغص ةثرولا ناك اذإ ائيش مهوطعت الف ءالصأ ءاطعإلا مدع يأ :اورذتعت نأب

 ظ (لمجلا ةيشاح) .ةروكذملا ةلاحلا يق اليلق ائيش مهوطعتو :ءاطعإلا

 ةميألا لاق هبو «:ةمركعو دمحم نب مساقلاو بيسملا نب ديعس نع كلذ حصو «ثاريملا ةيآ اهخسن :خوسنم ليق

 :هلوق ىلع يأ :هيلعو (نيلامكلا ريسفت) .فيعض هجو نم هيودرم نب هللا دبع سابع نبا نع ىورو «ةعبرألا

 فيعض سابع نبا لوقو «عورفلا يف دمتعملا وه اذهو «بودنم هنم مهؤاطعإف يأ "بدن وهف" :هلوقو «"ال ليقو"
 (نيلامكلا ريسفت) .دمتعملا حيحصلا وه :رجح نبا خيشلا لاق :بدن وهف (لمحلا ةيشاح) .عورفلا يف

 اذإ ةيلهاجلا ف ناك هنأ :اهوزن ببسو ءرمألل ماللا لكلا ىلعو ءاهرسكب اهريغو ماللا نوكسب ةعبسلا أرق :شخيلو

 ىلع بترتيف «هنم هدالوأ نومرحيو «نيكاسملاو ءارقفلل هلام ةقرفت ىلع هولمح ةعامج هرضح دقو توملا مهدحأ رضح

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ ىلع تيملا لمح نمل اريذحت ةيآلا تلزنف «نوعيضيو سانلا ىلع ةلاع هتوم دعب مهوك كلذ

 ,ىماتيلا نم مهروجح يف نم ىلع اوفاخيف هللا اوشخي نأ اورمأ ءءايصوألا "نيذلا"ب دارملاو :لإ نيذلا

 ءمهسفنأ يف كلذ اوردقي نأ مهيلع مهتقفشو ءافاعض مهوكرت ول مهتيرذ ىلع مهفوخ مهيلع اوقفشيلو .

 (ذايبلا حور) .ةمحرلاو ةقفشلا فالح ىلع اورسمت ال تح هوروصيو

 دعب فوح ال نأ ةرورض هل ءازج "اوفاخ" عوقو حصيل ؛"اوبراق" نعم ىلع "اوكرت" لعج امنإ :اوكرتي نأ اوبراق

 امك ضيرملل ىلوألا :خل! تيملل (لمجلا ةيشاح) .نوبحي ام مهعم اولعفي يأ :مهيلإ اوتأيلو .ةيرذلا كرتو توم ا ةقيقح

 نيهلا باطخلا نم مهدالوأل نولوقي ام لثم مهل اولوقي نأب ىماتيلل اولوقيلو هلك اذه نم ىلوأو «هريغ ةرابع يف
 ىضتقمف «حراشلا عينص ىلع ىماتيلا ءايلوأل "”شخيلو" :هلوق يف باطخلا نأل كلذو «بيدأتلاو ةقفشلل نمضتملا

 هلعجف «ضيرملا رضح نمل ”شخيلو" :هلوق يف باطخلا لعج مهضعبو ءاضيأ مهل انه باطخلا نوكي نأ قايسلا

 (لمجلا ةيشاح) .قيفلت عون همالك يفف ءاضيأ هل انه
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 اهألم يأ ةِهِنوُطُب ىف َنوُلُكََي اَمّنِإ قح ريغب ملط ئتيلآ لوم َنوُلُكَأَي نينا نإ

 ران 29 اَريِعَس دواخل لوعفملاو 0 ءاشلابج ت7 رراصت و اهبلا :لوؤي ألا ما

 مهنم ركذاإ كدي اع كحول نأش هللا مكر أب زكيصو 556 0

 ناك نإف ءفصنلا امهلو لاملا فصن هلف هعم اتعمتجا اذإ نيس بيصن ٌظَح لَكِ

 طقفءاَسن دالوألا يأ نك نإ لاملا 00 نإو «ناثلثلا 3 ثلثلا اهلف ةدحاو هعم
 ركذ نهنم سيل

 0 0 110 ؛ناتنثالا اذك و 5 َكَّرَت اَم اَنَلُت َنُهَلف نين ق َقّوَف

 يفو ."دوعسلا يبأ" يف اذك «يهاونلاو رماوألا نم لصف ام ريرقتل ؛هب ءيج فانتتسا :خلإ نولكأي نيذلا نإ
 هيخأ نبا ميتيلا ناكو «ميتي لام يلو "ديز نب دئرم" :هل لاقي نافطغ نم لحر يف ةيآلا هذه تلزن :"نزاخلا"

 نإَوإ» :هللا لزنأف «ىماتيلا ىلع رمألا قشف «ىماتيلا ةطلاخم نم اوعنتما تلزن املف «ةيآلا هذه هللا لزنأف .هلكأف

 (نيلامحلا ريسفت) .(07 ٠ :ةرقبلا) 4ةُكئاَوْخِإف نُهوطِلاَحُت

 (نيلامكلا ريسفت) .اوفعت مكنوطب ضعب يف اولك :لاق «هنطب ضعب يفو هنطب يف نالف لكأ :لاقي :مفوطب يف
 دارملا سيل هنأ ىلإ كلذب راشأ :ةديدش اران .اهولكأيف اران ريصي لوكأملا نأ :ئعملاف ءاهيلإ عحري يأ :اهيلإ لوؤي

 ةرات هنأ :لصاحلاو ءاملسم ميتيلا لام لكآ تام امبرو «ةصاخ نئولا دابعل اهنأل ؛كلذب ةامسملا ةقبطلا صوصخ

 .ةصاخ اًتايمسم ىلع قلطت ةراتو «تاقبطلا عيمج معي ام ىلع ءامسألا كلت قلطت

 نأ كش ال :ليق نإف .مهس ىثنأللو نامهس ركذللف ةدحاو ىثنأو ادحاو اركذ تيملا فلحخ اذإ يأ :خلإ ركذلل

 اذإو ؛ةمهتم تراص لاجرلا تطلاخ م اهنألو ءزوربلاو جورخلا نع اهزجعل :هوجول لجرلا نم زجعأ ةأرملا
 يف ةمكحلا امف «ةاواسملا نم لقأ الف رثكأ نكي مل نإف «رثكأ ثاريملا نم اهبيصن نوكي نأ بجو اهزجع تبث

 جورخو «اهيلع قفني اهحوز نأل ؛لقأ ةأرملا جورخ نأ :لوألا :بيجأ ؟لحرلا بيصن فصن اهبيصن لعح
 .جوحأ لاملا ىلإ وهف رثكأ هجورخ ناك نمف ؛هتحوز ىلع قفنملا وه هنأل ؛رثكأ لحرلا
 هلقع لامكل لحرلا نأ :ثلاثلا .داسفلا مظع ريثكلا لاملا اهيلإ فاضنا اذإف ؛ةوهشلا ةريثك لقعلا ةليلق ةأرملا نأ :يناثلا

 «نيفوهلملا ةناعإو «تاطابرلا ءانب :وحن «ةرحآلا يف ليزحلا باوثلاو ايندلا يف ليمحلا ءانثلا هديفي ام ىلإ لالا فرصي

 ىلع ردقت الف ءاهتطلاخم لقت ةأرملاو ءاريثك سانلا هطلاخي هنأل ؛كلذ ىلع ردقي امنإو «لمارألاو ماتيألا ىلع ةقفنلاو

 (نيلامكلا ريسفت) ."مهردب ناونم نمسلا" :هلوق يف امك هيلإ عحارلا فذحف ءمكدالوأ نم يأ :مهنم (ريبكلا ريسفت) .كلذ

 (نيلامكلا ريسفت) .دولوملا ليوأتلا ىلع وأ ءربخلا رابتعاب ريمضلا ثنأو :نك نإف
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 عم ثلثلا قحتست تببلا نألو «ىلوأ امهف "كرت امب ناثلثلا امهلف" :هلوقب نيتحألل هنأل
 نيثلثلا ظح يأ

 هدايرب بيصتنلا ةدايز مهوت عفدل :ليقو ةلص :ليق 0 .ىلوأ ىثنألا عمف ١ ركذلا

 يلع ا

 ٌتَناَك نإَو رك ذلا عم ةدحاولل ثلثلا لعح نم نينلثل 0 داموا اد
 نيتنبلا :ةحسن يفو 2 تانبلا ددع

 6كيتملا يي أ ةيَوبَالَ فلا اًهلف ةمات "ناك" ف ؛عفرلاب ةءارق قو هدو ةدولوملا

 "ةدحاو' ' عفر يأ عفانل

 ةتكنو .ىثنأ وأ ركذ ةوردل ناك قا[ كرت ام مدد امجد حو لكل امهنم لدبيو
 هيوب 0

 نكمل نإف ٌدحلا بألابو «نبالا دلو دلولاب قحلأو هيف ناك رتشي ب ال امُهأ ةدافإ ليلا

 هواه هاو اه هاما ةهاهقلاف ؛اهرسكو ةزمهلا مضب هيأ جوز عم وأ طقف ُهاَوَبأ ُهّنِرَوَو دلو هَل

 يئاسكلاو ةزمحل

 هيلعو «ةباحصلا روهمج دنع ناثلثلا امه ىطعي :ىلوأ امهف .44...نْيتتْنا اتناك نإفإ» :ةروسلا رحآ يف ىلاعت :هلوقب

 نيتنبلا يأ :خلإ تدبلا نألو (نيلامكلا ريسفت) .ةدحاولا مكح ميك :افُض سابع نبا لاقو «ةعبرألا ةمئألا

 ةدئاز يأ :ةلص ليق .ىلوأ ىثنألا عمف ءركذلا عم ثلثلا قحتست تنبلا نألو «تيملاب امحر سمأ امهنأل ؛ىلوأ

 (نيلامكلا ريسفتلا) .اهقوف امم نيثلثلا لعج ىلاعت هنأب سابع نبا كسمت نع باوج

 هل ناك نإ نيعي «لماعلا ريركتب "هيوبأل" :هلوق نم لدب "دحاو لكل"و ءأدتبم "سدسلا"و «مدقم ربح :هيوبألو

 هذه ةدئافو .(يدمحألا ريسفتلا) .ثروملا كرت امم سدسلا نيوبألا نم دحاو لكلف «ىثنأ وأ اركذ ناك ءاوس دلو

 .هيف امهكارتشا هرهاظ ناكل "سدسلا هيوبألو" :ليق ول هنأ :لدبلا

 نإف .ديدشتو ديكأت لامجإلا دعب ليصفتلاو لادبإلا يف نأل :انلق ؟سدسلا هيوبأ نم دحاو لكل :ليق الهف :ليق نإف

 هتعاط هللا نرق نأ ىلإ نيدلاولا قح غلب دقو «هيلع هدلو قح نم مظعأ ناسنإلا ىلع نيدلاولا قح نأ كش ال :ليق

 ؟لقأ نيدلاولا بيصنو «رثكأ دالوألا بيصن لعج ىلاعت هنأ يف ببسلا امف كًاناَسْحِإ نيدو :لاقو ءامهتعاطب

 امهحجايتحا ناكف «ليلقلا الإ امهرمع نم يقب ام نيدلاولا نأل ؛كلذو «ةمكحلاو نسحلا ةيامن يف اذه نع باوجلاو

 (ريبكلا ريسفتلا) .قرفلا رهظف اريثك لاملا ىلإ مهحايتحا ناكف ابصلا نمز يف مهف دالوألا امأ ءاليلق لاملا ىلإ

 "ناسدسلا هيوبألو" :ليق ولو «هيف امهكارتشا رهاظلا ناكل "سدسلا هيوبأل" :ليق ولو هنإ يأ :خلإ امهأ ةدافإ

 دعب ليصفتلا تاف "سدسلا امهنم لكلو" :لاق ولو ءامهفالخ ىلعو ةيوسلا ىلع امهيلع سدسلا ةمسق مهوأل

 .حيصف ريغ ةحوزلا لب امهيلع قلطي جوزلا نإف «ىثنأ وأ اركذ :جوز عم وأ (نيلامكلا ريسفت) .ديكأتلاو لامجإلا

 (نيلامكلا ريسفت)
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 وأ «لاملا ثلث يأ ْتّّدلَآ نيعضوملا يف هلقثل ؛ةرسك ىلإ ةمض نم لاقتنالا نم ارارف

 وأ روكذ ًادعاصف نانثا يأ يو بل ناك نإ بألل يقابلاو ءجوزلا دعب ىقبي ام

 ْنِم ركذ ام ركذ نم ثرإو .ةوخإلل ءيش الو ؛بألل يقابلاو ْسُدُملآ هّيُذِلَف ثانإ

 110 هيلع نيد ءاضق وأ آب لوعفملاو 00 ءانبلاب ىصوي َةَّيِصَو ذيفنت ِدْعَب
 <”  رثكألل داصل

 هملف" :هلوق وهو هدعب يذلاو اذه يأ "نيعضوملا يف" :هلوقو «عابتالل ةرسكلاف ,"اهرسكبو" :هلوقل ةلع :ارارف

 همألف" :هلوق فو ."ثلثلا هملف" :هلوق يف نيعضوملا يف امم أرق يأ :نيعضوملا يف (لمجلا ةيشاحإ) ."”سدسلا

 ناك اركذ جوزلا عم هاثرو نإ هبيصن جارخإ دعب يأ جوزلا دعب ىقبي امو «طقف هاثرو نإ لاملا ثلث يأ "سدسلا

 «بيصعتلاو ضرفلاب بألل يقابلاو «نيهجولا يف لاملا لك ثلث :سابع نبا دنعو «روهمجلا لوق كلذو «ىثنأ وأ

 (نيلامكلا ريسفت) .اثالثأ امهنيب لاملا نوكيف

 ناك اذإ اميف كلذو «ىقبي ام ثلث وأ يأ "ىقبي ام وأ" :هلوقو «نيجوزلا دحأ كانه نكي مل اذإ اميف يأ :لاملا ثلث

 وأ «لاملا ثلث جارحخإ دعب يقابلا يقابلاب دارملاف «نيتلأسملا نم لك يف يأ "بألل يقابو" :هلوقو «نيجوزلا دحأ كانه

 نأ ضرف امل هنأل ؛بألا ةصح ركذي مل امنإو (لمجلا ةيشاح) .مألل يقابلا ثلثو «نيجوزلا دحأ بيصن جارحإ دعب

 .يواضيبلا يف اذك ءاثالثأ كرت ام امهلف :لاق هنأكو ,بألل يقابلا نأ ملع مألا بيصن نيعو طقف هاوبأ ثراولا

 «بححي ال دحاولا خألاو ءسدسلا همألف ادعاصف تاوخألاو ةوخإلا نم نانثا تيملل ناك اذإ يأ :هل ناك نإف

 :ةء هلوقل ؛ةعامجلا مكح هل نانثالا نإف :نانثا (كرادملا ريسفت) .ءاوس مألا بجح يف فايحألاو تالعلاو نايعألاو

 ىلإ ثلثلا نم مألا نوبجحي مهف «ةوحالل ءيش الو بألل ناثلثلا وهو :يقابلاو ."ةعامج امهقوف امف نانثا"

 هنع اوبجح يذلا سدسلا نوذخأي مهأ :سابع نبا نعو ءروهمجلا 2 «بألا عم نوثري ال اوناك نإو سدسلا
 (نيلامكلا ريسفت) ."خلإ دعب نم" :هلوقل أدتبم ريدقت ىلإ ريشي 0 ريسفت) .مألا

 ءادأ نم ىقبي ام دعب يه امنإ ةجردلا هذه مكتئارو نأ ئعي «ةثارولا نايب نم قبس ام رئاسب قلعتم :خلإ دعب نم

 امأو ,مصاع نع ركب يبأو رماع نباو ريثك نبال داصلا حتفب :ىصوي (يدمحألا ريسفتلا) .هنيد وأ ثروملا ةيصو

 (نيلامكلا ريسفت) .ينآلا عضوملا يف حتفلابو ءرثكألاك انهه رسكلاب هتءارقف صفح
 وأ ديز نءاج" :كلوق نيب قرف ال ذإ ؟بيترت ىلع لدي الو :ءاقبلا وبأ لاق ؛نيئثيشلا ةحابإل انه "وأ" :خلإ نيد وأ

 لوق دسفي اذهيو .هيف بيترت ال دحاولاو ؛نيئيشلا دحأل "وأ" نأل ؛"ديز وأ ورمع نءاج" :كلوق نيبو ؛"ورمع

 .ةيصولا ىلع نيدلا مدقيف ءاعمتجا اذإ اميف بيترتلا عقي امنإو «ةيصو وأ نيد دعب نم ريدقتلا :لاق نم

 ةمسق ىلع همدق امهالك وأ امهدحأ ناك نإ هنإو «ةحابإلا :اهانعم :تلق ؟"وأ" نيعم امف :تلق نإف :يرشخمزلا لاق

 - اهيلع مدقم نيدلاو «نيدلا ىلع ةيصولا تمدق مل :تلق نإف ."نيريس نبا وأ نسحلا سلاح" :كلوقك «ثاريملا
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 َمُكْواَباَ امي مامتهالل ؛ءافولا يف هنع ةرخؤم تناك نإو نيدلا ىلع ةيصولا ميدقتو

 عفنأ هنبا نأ ناظف ةرخآلاو ايندلا يف اعف مَل برأ َحُهّيَأ َنوُرْدَت ا هربخ «أدتبم ٌرُكْوَاَنَبأَو

 مكل ضرفف هللا كلذب ملاعلا امنإو سكعلابو «عفنأ بألا نوكيف «ثاربملا هيطعيف ءهل

 لزي مل يأ محل هرّبد اميف (ت) اًميكَح هقلخب اًميِلَع َناك هلآ َّنِإ هلآ صوَي ةَضيرَف ثاريملا

 نم وأ مكنم ُدآو ّنُهَل نكي ْرّل نإ ْمُكجوْرأ َكْرَت ام ُفَصِن َمُكَلَو .كلذب افصتم

 ْوأآَهِب تريصوُيِةّبِصَو دْعَب ْنِم َنُكَرَتاًمِم ُعْيْرلآ ْمُكَلف دَلَو ىرُهل َناَك نإَف مكريغ
 ال وأ ندّدعت تاجوزلا يأ ىرُهَو عامجإلاب نبالا دلو كلذ يف دلولاب قحلأاو ريد

 َنُهَلَف نهريغ نم وأ نهنم ُدَو ْمُكَل َناَك نإ د لو محل نُكحَي مَ نإ رت ام عي
 و2

 ذو و181 001514 15 فاعور +8 "46 نه* 2842 8 هاو 6-0 ٍنيَدْوَأ اهب تروُصوُت ةِّيِصَو ِدْعَب ْنِم ْمُكحَرَن امه ُنُمُتل

 قشي امم اهجارخإ ناك ضوع ريغ نم ةذوخأم اهوك يف ثاريملل ةهبشم ةيصولا تناك امل :تلق ؟ةعيرشلا ف -

 ىلإ ةعراسملاو ءاهوحو ىلع نيدلا ىلع تمدق كلذلف «هئادأ ىلإ ةنئمطم مهسوفن نإف ؛نيدلا فالخب ةثرولا ىلع

 (لمجلا ةيشاح) ."نيمسلا" ءبوحولا يف امهنيب ةيوست "وأ" ةملكب ءيج كلذلو «نيدلا عم اهحارخإ
 ناكف «ءضوع ريغب ذحوي لام ةيصولا نأل :امي مامتهالل (نيلامكلا ريسفت) .عامجإلاب ءافولا يف نيدلا نع :هنع

 ال" :هلوقو ءأدتبم :مكءانبأو مكؤابآ (ريبكلا ريسفت) .طيرفتلل ةنظم اهؤادأ ناكف ءةثرولا ىلع اقاش اهجارخإ

 اهلكي مل كلذ لحألف يأ :خلإ ملاعلا امنإو .هربخ "برقأ"و أدتبم 'مهيأ"و «هل ربخ عفر لحم يف هزيح يف امو "نوردت
 (كرادملا ريسفت) .بارعإلا نم اهل عضوم ال ةيضارتعا ةلمحلا هذهو «ريداقملا ةفرعم نع مكز جعل ؛مكداهتحا ىلإ

 تلا كعادلا ليك نموا ا كيتو" 1ةلزقل دع وع دنس انا ىلع بعت "ةضررفا ةالزق نأ ديرو طوف
 لاحلاب ربخلاك ظفللا اذهب هللا نع ريخلا نأ ىلإ هب راشأ :افصتم لزي مل (نيلامكلا ريسفت) ."افارتعا مهرد

 تمت لوحدلا نع هزنم هنأل ؛ناك امك نآلا وهو كلذك ناك وأ ةدئاز ناك وأ ءكلذك لزي مل نعم لابقتسالاو

 ٍلاَجَرللإل :الوأ هلوق يف لمجأ امل ليصفتلا ةلمج نم اضيأ اذه :لإ كرت ام فصن مكلو ."يمحركلا" نم «نامزلا
 دلو ْمكَل نكي ْمَل ْنإإَ» :هلوق دنع هعيدقت بسانملا :نهريغ نمو نهنم .َوُبرفأْلاَو ٍناَدِلَوْلا كرت امم ٌبيِصَن
 (يواصلا ةيشاح) .هريظن يف هل مدقت ام لاونم ىلع نوكيل



 ءاسدلا ةروس ١ ربلا اولانت نل
 #2 أ 1

 يأ ةالك ربخلاو ةفص تروي ِلْجَر تراك نإَو ًاعامجإ دلولاك كلذ يف نبالا دلوو
 اسم لسألا

 2 "ع

 يانظر ةلالك ثوروملل أ يأ د ةلالك ثروت ٌةأرمأ وأ دلو الو هل دلاو ال

 أوئاك نإف كرت امم م ُنسُدّسلا اَمُهنِم دج ٍدِجاَو لكل هريغو ذوعسم نبا هب أرقو ءّمأ نم

 ِثْئلا ىف ٌءاَكَرُش َمُهَف دحاو نم يأ َكِلَذ ني ٌرْيَكَأ ٌمألا نم تاوألاو ةوخخإلا يأ

 ريمض نم لاح ٌراَضُم ريغ ِنْيَدْوَأ آب ئَصوُي ٍةبِصَو ٍدْعَب ْنِب مهاثنأو مهُرَكَذ هيف يوتسي
 ةّيِصَو ثلثلا نم رثكأب يصوي نأب ةثرولا ىلع ررضلا لخدم ريغ يأ "ىصوي"

 ح9 ٌتيِلَح ضئارفلا نم هقلخل هربد امبيلَع ُهّنآَو هلأ َنِّي "مكيصوي" ل دكؤم ردصم

 بححي الف اثانإ وأ اروكذ تانبلا دالوأ امأو «نبالا نباك نبالا تنب نإف «ىثنأ وأ دلولا كلذ ناك اركذ يأ :نبالا دلوو

 لمشي هنأل ؛دلولا دلوو :نزاخلاك لقي لو «نبالا دلوو :لاق ثيح نسحلا ةياغ يف رسفملا مالكو .هفصن نع مهب جوزلا

 (يواصلا ةيشاح) .حيحص ريغ وهو تانبلا دالوأ
 :ةلالكلا ريسفت يف ليق ام نسحأ اذه :خ! هل دلاو ال (نيلامكلا ريسفت) .ثرو نم ذوحأم هنم ثروي يأ :ثروي

 ةبارقلا تيمسف ءامهنيب ةبارقلا تدعابت اذإ ”نالفو نالف نيب محرلا تلك" نم "ةلالكلا" قاقتشا هتحص ىلع لديو

 كلذلف «ربخلاو ةفصلا تفذحو ."ناك" مسا ىلع فوطعم :ةأرما وأ (نزاخلا ريسفت) .هحولا اذه نم ةلالك ةديعبلا

 (لمجلا ةيشاح) .دلولاو دلاولا نم ةيلاخن يأ ةلالك ةثوروملا ةأرملا تناك يأ ةلالك ثروت :حراشلا لاق

 وهف هثرو نم لوعفم مسا وهو ؛ثوروم :هل لاقي امهنم لكف «ةأرملاو لحرلاب قداصلا يأ :ثوروملل يأ
 لعافلا مسا ”ثروم" :لاقيو «يثالثلا نم هئيحب يف هتدعاق ىلع لوعفملا ةغيصب ثوروم :هل لاقي تيملاف ء؛ثوروم

 (نيلامكلا ريسفت) .رم امك كلذ ىلع اوعمجأ دقو :مأ نم (لمجلا ةيشاح) .فعاضملا نم
 مههأل يأ :خلإ ءاكرش ."مألا نم تأ وأ خأ هلو" :اوؤرق يأ ءبعك نب يبأو صاقو يبأ نب دعس وهو :هريغو

 ءانبلا ةءارق ىلع :يصوي .ىثنألا ىلع مهنم ركذلا لضفي ال اذهو :؛ثلثلا نم رثكأ ثرت ال يهو «مألا ةبارقب نوقحتسي

 ةروص اذه :خلإ يصوي نأب (نيلامكلا ريسفت) .ايصوم همث نأ ملع "اهب ىصوي" :ليق امل هنأل ؛يصوملا نم ؛لوعفملل

 .ررضلا يف لخاد ثلثلا نم رثكأب ءاصيإلا عي ررضلا
 اهل لمتحم ال ةلمج دعب عقاولا وهو اقح نبا اذه :وحن .هسفنل دكوملا دكؤملاب دارأ «ةيصو كلذب مكيصوي يأ :ردصم

 وأ ءيذمرتلا هاور «"ثري ال لتاقلا" :ّكلك هلوق وهو لتق نم عنام هيف سيل نمي ركذ نم ثيروت ةنسلا تصحو «هريغ
 (نيلامكلا ريسفت) .ناخيشلا هجرخأ «"ملسملا نم رفاكلاو «رفاكلا نم ملسملا ثري ال" :ٌدي هلوقل نيد فالتخا
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 نم عنام هيف سيل نمي ركذ نم ثيروت ةنسلا تصحو «هفلاخ نمع ةبوقعلا ريخأتب
 هدعب امو ىماتيلا رمأ نم ةروكذملا ماكحألا كللت .اقر وأ نيد فالتخا وأ لتق

 هللا عِطُي َمَو اهوّدعتي الو امي اولمعيل ؛هدابعل اهّدح يلا هعئارش ِهّلآ ُدوُدُح

 ُرَهْنَألآ اًهَيَحَت نم فى رَجَنِوسنَج ناقنلا كونو ءانلاب لجذب هيب وك اميقا اوقات

 ردن رتل كو ةيرفلا دزدلا كلت اهي: ةيورخ
 ف يعورو «ةناهإ وذ © ريهُم باَذَع اهيف ُهَلَو اهيف اًدحم رات نيهحولاب ُهلِخَدُي

 انزلا ةَمِحَمْلا ترِتَأَي ىتّلاَو .اهانعم "نيدلاخ" يفو ؛"نم" ظفل نيتيآلا يف رئامضلا

 أوُدَِس نِإَف نيملسملا مكلاجر نم نأ حبت ٌةعَبرَأ َنِهيَلَع أوُدِرْفَتْسآَف وكياَش نِم

 َْمَح سانلا ةطلاخم نم نهوعنماو ِتوُيُبْلا ف نهوسبحا ىرموُكِسمُأَف اهب نهيلع

 هو ًاليبَس ند ها لكي نأ ىلإ وأ هتكئالم يأ ُتوَمْلا َيوََوَعي
1 

 2 ريب رار را د يق رك هت سس صر

 دودو دح دعتيو ءهلوس هلل

 ىدعتي ال ام :اهنمو «هوحنو انزلاك لعفي ال ام :اهنم «ناعون ىلاعت هللا دودح نأ ىلإ ةراشإ هيف :خلإ امي اولمعيل

 ءاملسم تام نإ ثكملا لوط دولخلاب دارملا :اهيف نيدلاخ (يحركلا ريسفت) .عبرألا جيوزتك اهوحنو تاروكذملاك

 ةمكحو «ةبرغلاب بذعي رانلاب بذعي امك هنأ باذعلا بناج يف دارفإلا ةمكحو .ارفاك تام نإ هتقيقح ىلعو

 (يواصلا ةيشاح) .هنوروزيو مهروزيو «هبابحأ عم هعامتجاب معني ةنحلاب معني امك هنأ ميعنلا بناج يف عمجلا

 دولخلا نأب ناذيإلل ؟عملا ىلإ ارظن كانه عمجلا رايتحخاو ,ظفللا رهاظ ىلإ ارظن انهه دارفإلا راثيإ لعل :اهيف ادلاخ

 بالجتسا يف دشأ دارفنالا ةفصب باذعلا راد يف دولخلا نأ امك «سنألل بلحأ عامتحالا ةفصب باوثلا راد يف

 ةحوسنم اذه ىلع ةيآلاف ءاهتعانشو اهحبق ةدايزل ؛انزلا ةشحافلاب دارملا يأ :انزلا (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةشحولا

 هنأب بقعتو «قحسلا يف سبحلاب ريزعتلا بجحيف «ةمكحم ةيآلاو «قحسلا امي دارملا :ليقو ءرونلا ةروس يف دلجلا ةيآب
 (نيلامكلا ريسفت) .ةيناثلا يف رم امك ةينثتلا ةغيصب ىتأل قحسلا ديرأ ول

 ح" :ىيعملا ريصيف «توملا وه يفوتلا نأل ؛هيلإ جيتحا امئإو ءفاضملا فذح ىلع مالكلا نأ ىلإ هب راشأ :هتكئالم

 .هسفن ىلإ ءيشلا دانسإ هيف نأل ؛ميقتسم ريغ اذهو ,"توملا نهتيمب
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 ركبلا دلحي ًاليبس ّنَل لعج مث ؛مالسإلا لَّوُأ كلذب اوُرِمُأ اهنم جورخلا ىلإ ًاقيرط
 يع اوذح" هلو لاق ّدحلا نّيِب ال ثيدحلا يفو «ةنصحملا مجرو ءاماع اهبيرغتو ةئام

 اهديداشتو دنا ديس اذ .ملسم هاور "اليبس نهل هللا لعج دق ؛نيع اوذح

 بسلاب اًمُهوُداَعَق لاحرلا يأ حكم ةطاوللا وأ انزلا :ةشحافلا يأ اَهَِيتأي

 هلأ ّنِإ امهوذؤت الو ًاَمُهَنَع أوُصرَعُأَف لمعلا اَحَلّضُأَو اهنم اَباَت نإ لاعنلاب برضلاو

 ءانزلا امب ديرأ نإ دحلاب خوسنم اذهو هب © اًميِحَر بات نم ىلع اًباَوَن ناك

 ناك نإو - هدنع محري ال هب لوعفملا نكل «يعفاشلا دنع ةطاوللا امي ديرأ نإ اذكو

 :لاق لّوألاو «ريمضلا ةينثت ليلدب رهظأ ةطاوللا ةدارإو ءبّرغُيو دلجُي لب - ًانصحم
 ناذللاو هلوق نم

 ُُق امهكارتشاو كارا ريمضب ةلصتملا "نم" بسسس امهنييبت هدريو (ةينازلاو يازلا دارأ
 :م :لاق ثيح ةينثتلاب

 11711111 1 ]1 ]1110 «ضارعاإلاو ةبوتلاو ىذألا

 ؛ةحخنوسنم تسيل :ياطقب ناميلس وبأ لاقو «رونلا ةروس يف يلا دحلا ةيآب ةخوسنم ةيآلا :مهضعب لاق :خلإ مالسإلا لوأ

 كلذو ءاليبس نهل هللا لعجي نأ ةياغ ىلإ دتمم تويبلا يف نهكاسمإ نأ ىلع لدي "خإ تويبلا يف نهوكسمأف" :هلوق نأل
 (نزاخلا ريسفت) .احخسن ال ةيآلا كلتل انايب ثيدحلا راص "نيع اون" هك يلا لاق املف ءالمحم ناك ليبسلا

 نع لقن ةطاوللا وأ ءروهمجلا لوق وهو :انزلا (نيلامكلا ريسفت) .ةفوذحملا ءايلا نم الادبإ ريثك نبال :اهديدشتو
 «ناسللاو برضلاب ىذألاو «ينازلل دحلا نوك يأ :خلإ خوسنم اذهو (نيلامكلا ريسفت) .ملسم وبأ لاق هبو دهاحب

 (لمجلا ةيشاح) .رونلا ةروس يف ىلا دحلا ةيآب يأ "دحلاب" :هلوقو ,خوسنم ةبوتلاب هنع ركذ ام طوقسو

 لوألا لئاقلا يأ :لوألاو (نيلامكلا بص .ال وأ نينصحم لفسألاو ىلعألا مجري دمحأو كلام نعو :دلجي لب
 "وكنم" :لاق ثيح يأ "لاجرلا ريمضب" :هلوقو «ىلاعت هللا يأ "دارأ" :هلوقو «"انزلا امب دارملا نإ" :لاق يذلا

 "صوصخم وهو" :هلوقو ءرخآ ليلد اذهو و ءنيلعافل يأ "امهكارتشاو" :هلوقو ؛"نهنمو مكنم" :لقي ملو ءطقف
 دح نأل ؛نيلحرلا ىلع "ناذللا" لمح نيعتف يأ ؛ضارعإلاو ةبوتلاو ىذألا وهو ةثالثلا رومألا نم روكذملا يأ
 ,مالسإلا ردص يف ناك ام بسحب هلك اذهو ؛ةبوتلاب طقسي الو ىذألاب ال تويبلا يف سبحلاب قبس امك ءاسنلا

 .بيذعتلا ليبس ىلع نوكي نأ الإ مهللا :لاجرلا ريمضب (لمجلا ةيشاح) .خوسنم لكلا نأ تملع دقف الإو
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 يلا يأ هلآ لَع َةَبَوَكلَآ اَمْنِإ .سبحلا نم ءاسنلا يف مّدقت امل لاجرلاب صوصخم وهو

 يأ لاح ِةَدَهَجي ةيصعملا َءوُسلآ َنوُلَمَعَي َيِذَلِل هلضفب اهوبق هسفن ىلع بتك
 ُبوُعَي َكِتَلْوَأَف اورغرغي نأ لبق بيرق نمز نم َتوُبوُمَيّرُث مهر اوصع ذإ نيلهاج
 ص رك را

 ِتَسْيَلَو .مه هعنص يف (2) اًميِكَح هقلخب اًميِلَع ُهَلَأ تراكو مهتبوت لبقي ْميَلَع هلل م ور 7
 ف ذخأو ُتَموَمْلآ ُْمُهَدَحَأَرَصَح اَذِإ َنَمَح بونذلا ٍتاَعّيسلَآ َنوُلَمْعَي َتيَِلِل ةَبوتلَأ
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 07*22 006 ؛كلذ هعفني الف َنَمَلَتَبَت نإ هيف وه ام ةدهاشم دنع ّلاَق عزنلا

 اورمأ مث ءالوأ نيينازلا ءاذيإب اورمأ لوزنلا يف ةمدقتم ةيناثلا نأ :نسحلا نعو ءءاسنلا ةروس يف :ءاسنلا يف

 ١(. 5 :ءاسنلا) 4... .ِتوُيبلا يف َنُهوُكِسْنَأَفإل :ىلاعت هلوق يف :سبحلا نم (نيلامكلا ريسفت) .ءاسنلا كاسماب
 هنم الضفت اهمزتلا يأ "هللا ىلع" :هلوقو «ةبوتلا ركذب هفدرأ مث «بنذلا ركذ ثيح بيترت نسح اذه :ةبوتلا امنإ
 بوحو الو «(54:ماعنألا) 4َةَمْحَبلا ِهِسْفَن ىَلَع ْمُكبَر َبَبَكل دح ىلع فلختي ال ميركلا دعو نأل ؛اناسحإو
 مكحب ةتبلا توبثلا قيقحت ىلع ةلادلا "ىلع" ةملكو ءدبعلا ىلع وه امنإ اهبوحو ذإ ؛ةلزتعملا همعز امك هللا ىلع

 (يحركلا) .ةداعلا يرح

 ,ءيش هللا ىلع بجي ال ذإ ؛باجيإلل سيل "هللا ىلع" :ىلاعت هلوق يف "ىلع" ةملكو «ةبوتلا لوبق هانعم :هللا ىلع
 ."هلضفب اهوبق" :هلوقب حراشلا هيلإ راشأ اذه ىلعو (يدمحألا ريسفتلا) .دعولل ديكأت اهنكلو

 نوملعي يأ :نيلهاج يأ (نيلامكلا ريسفت) .ةلاهجي وهف أطخ وأ ادمع هللا ىصع نم نأ ىلع ةباحصلا عمجأ :ةلاهجب
 يح لهاج وهف هللا ىصع نم :ليق كلذلو «لهجلا هيلإ وعدي امم بنذلا باكترا نإف ءءاهفس نيلهاج يأ اهب نيسبلتم

 لهاجتلاو لفاغتلا اهنكل ءرذع كلذ نأل ؛بنذ هنأب ملعلا مدع ةلاهجلا هذه تسيل :ريسفتلا يفو .هتلاهج نم عزتني

 (نايبلا حور) .هملعي الو هلهجي نم لعفك ةبقاعلا ف ركفتلا كرتو
 ؛ابيرق هامسو «يذمرتلا هاور ."رغرغي مل ام دبعلا ةبوت لبقي هللا نإ" :ثيدحل كلذب برقلا رسف :اورغرغي نأ لبق

 كلم ةدهاشم لاح هنأل :هعفني الف (نيلامكلا ريسفت) .4ليلق 5 َعاَتَم لق :ىلاعت هلوقل بيرق ةايحلا ةدم نأل

 يف اذك الوبقم هناعإ نكي مل نإو ةلوبقم سأيلا ةبوت نأ روهشملاو «رايتحا ال رارطضا ةلاح يهف «باذعلاو توملا

 .ةحيحصلا ثيداحألا يف دراولاو حيحصلا وهو «هفالخ "تارمضملا عماج" يف عقو نكل ءاهريغو "ةصالخلا"

 لبقي ال امنإو «نيحلا كلت يف ةبوتلا لبقي نأ بجيف «رايتخالا يثاني الف هاركإلاك سأيلا نإ :ليق امك لوألا هجوو
 (نيلامكلا ريسفت) .ذئنيح دجوي ملو بيغلاب نورومأم انأل ؛ذئنيح ناكبإلا
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 ةنياعم دنع ةرخآلا يف اوبات اذإ رافك ّمهَو تروتومي نيذلا الَو هنم لبقي الو

 َنيِذلا ايي .انؤم (ج) املأ ادع مْ انددعأ اَمَدَتَعَأ َكيتَلَوُأ مهنم لبقت ال باذعلا

 نهيهركم يأ ناتغل مضلاو حتفلاب اهزك نقاذ 3 َءاَسِلآ اون نأ مك لحس ال أوما

 ىئاسكلاو ةزمحلل رئثكألل 111 ل

 لاق :"ريبكلا ريسفتلا" فو ."بيطنخلا" يف اذك ةبوت صاع نم الو نامإ رفاك نم لبقي ال يأ :هنم لبقي الو

 ملعلا لصحي اهدنع يلا لاوحألا ةدهاشم ةبوتلا لوبق نم عناملا لب «ةبوتلا لوبق نم عنمي ال توملا بيرق :نوققحملا

 ام معتلو «يصاعملا نع سأيلا ةبوتو ءرفاكلا نع سأيلا ناميإ لوبق يف فلتخا دقو ءرارطضالا ليبس ىلع هللاب

 ةبوتو «عامجإلاب لوبقم ريغ نوكي سأبلا نامإ نأ :هلصاح ءاليوط امالك انهه دروأ ثيح يدهازلا مامإلا هلصف

 ناكو ءهريخأتو هريصقتل ؛لبقي مل ءاش نإو «هنم الضف ناكو هناميإ فرشل ؛لبق ءاش نإ ىلاعت هللا ةيشم يف سأبلا

 ءءايلوألاو ءايبنألا ماركإ راهظإل ؛نينمؤملا ةصع ضعب نم ةبوتلا لوبق مدع ةينابرلا ةمكحلا نمو :تلق .هنم الدع

 .ملعأ هناحبس هللاو .ةمايقلا موي مهتعافشب رفغي ثيح ةرحآلا يف مهزازعإو

 مهرفك ىلع نورصم رافك مهو اوتام نيذلل ةبوتلا تسيل يأ هلبق يذلا لوصوملا ىلع فطع :نوتومي نيذلا الو
 «فيلكتلا عفرل يأ :مهنم لبقت ال (نايبلا حور) .ةرحآلا يف باذعلا ةنياعم دنع وأ ءتوملا برق دنع اوبات اذإ

 «ةبوتلا يفن يف رفكلا ىلع اوتام نيذلا نيبو «توملا روضح ىلإ مهتبوت اوفوس نيذلا نيب ىلاعتو هناحبس ىوسف
 ."يواضيبلاو بيطخلا" نم «ةلاحلا كلت يف امي دادتعالا مدع يف ةغلابملل

 نم هنبا ءاج ةأرما كرتو «لحرلا تام اذإ مالسإلا ردصو ةيلهاجلا يف ناك هنأ :اهوزن ببس :اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ذحأيو هريغل اهجوزي وأ ءرهم الب اهجوزتي نأ امإف ءكلذ دعب اهيف ريخيف «هبوث اهيلع ىمرف «هبيرق وأ اهريغ
 نعم تنب ةشبك هتأرما كرتو «سيق وبأ يثوت امل مث ءاهثاريم ذخأيو تومت وأ هنم يدتفت ىح اهلضعي وأ ءاهرهم

 لوسر ةشبك تتأف ءاهيلع قفني ملو اميرقي ملو اهكرت مث «هبوث اهيلع حرطف «سيق هما :ليق هل نبا ماق «ةيراصنألا
 يف يثكما :لاق ."يليبس لخي لو ىلع قفني ملف «هنبا نذحأو «يفوت سيق ابأ نإ !هللا لوسر اي" :تلاقف دلي هلل

 (يواصلا ةيشاح) .يراخبلا يف سابع نبا نع يور اذك «ةيآلا هذه تلزنف «كيف هللا رمأ أي ىح كنتيب
 اوناك امك ةأرملا سفن ثرإ نع يهنلا لب «داتعملاو ردابتملا وه امك نهلام ثرإ نع يهنلا دارملا سيلف يأ :نهقاذ

 (نيلامكلا ريسفت) .هلام نوئري امك مهبيرق نم اهفوثريف «لاملاك ةأرملا تاذ نولعحجي 07 «نولعفي

 نع الاح فاشكلا بحاص هلعجو «"اوثرت" ريمض نم لاحلا ىلع بصنلا عضوم يف ردصم هنأ ىلإ ريشي :اهرك

 عم ردصم "اهرك" نأ ىلإ هب راشأ «لعاف مسا هركم عمج :نهيهركم يأ (نيلامكلا ريسفت) .تاهراك يأ ءاسنلا

 .(نيلامكلا ريسفت) .هاركإلا نم مضلابو ؛ةهاركلا نم حتفلاب وأ ؛"اوثرت" ريمض يف واولا نم لاح وهو «لعافلا مسا



 ءاسدلا ةروس م. ربلا اولانت نل

 الب نهوحّوزت اوؤاش نإف «مهئابرقأ ءاسن نوئري ةيلهاجلا يف اوناك ءكلذ ىلع
 تومت وأ هتثرو ام. يدتفت ىح اهولضع وأ ءاهقادص اوذحأو اهوجّوز وأ ءقادص

 مكريغ حاكن نع مكجاوزأ اوعنمت نا موتح 0 أ الو كلذ نع اوهتف ءاهوثريف

 آلِإ رهملا نم َنهوُمُتيَتاَء آم ضَعَب اوُبَهْذَتِل اراّرِض َنهيف مكل ةبغر الو «ٌنهكاسماب

 مكلف ءزوشن وأ انز يأ 0 دا اهرسكو ءايلا حتفي ٍةبيَبُم ةَِحفب َنيِتَأَي نأ
 1 سل رب

 ةعاطلا نع اجورحخ نسحلا نع ْ نيقابلل ركب يبأو ريثك نبال

 لوقلا ف لامجإلاب 7 ٍفوُرَعمْلا ّنهوُرْثاَعَو نعلتخيو مكنم نيدتفي ىح ٌنهوٌراضت نأ

 0 أوهّركت نأ ّيىَسَعَف اوربصاف ّنوُمتَهرَك نِإَ تيبملاو ةقفنلاو

 هل راشأ امك "اوثرت نأ" :هلوق ىلع فوطعم :نهولضعت الو .المجبم ةيآلا لوزن ببس ىلإ ةراشإ :ةيلهاجلا يف اوناك

 ؛اًترشع ءيسيف ءرهم هيلع اهلو هتأرما هركي لحرلا ناكف «جاوزألل باطح اذهو ءاديكوت "ال" تديعأو ؛حراشلا

 .جاوزلا نع معألا عنم نوكسلا لضعلاو (نزاخلا) .رهملا نم اهل قاس ام هيلإ درتو «هنم يدتفتل

 ؛مكريغ ءاسن مدقت اميف دارملا نإف «لوألا نيعمب ال "ءاسنلا" ىلع دئاع ريمضلا نأ ىلإ كلذب راشأ :مكجاوزأ اوعنمت

 يف راتخا هنأ عم جاوزألل باطخ هنأ ىلإ ريشي :رهملا نم (يواصلا ةيشاح) .مادخختسا مالكلا يفف ؛مكؤاسن انه اميفو

 :لاقي الف «ءادنلا ريغ نم نيصخشل مالك يف بطاخي نأ حصي ال هنأ :"لوطملا" يف ام هيلع دروأو «ةثرولا باطح ةيآلا

 وأ ءدحاو بطاخم مكح يف نيملسملا لعجي نأ الإ مهللا ,"!ورمع اي دعقاو «!ديز اي مق" :لب ؛"ورمعو ديزل دعقاو مق"

 هنمو «قييضتلاو سبحلا :لضعلا لصأو .لمأتف ؛جيوزتلا نع نهوعنمت ال يأ «ةثرولل اضيأ ةيآلا كلت يف باطخلا :ليق
 (نيلامكلا ريسفت) .اهضعب يقبو اهضعب جرخف هب اهمحر تلضتعا اذإ اهدلوب ةأرملا تلضع
 ةلعل وأ تقو وأ لاح يف نهلضع مكل لحي ال يأ للعلا معأ نم وأ «تاقوألاو لاوحألا معأ نم ءانثتسا :نيتأي نأ الإ

 الو نهيلع :اوربصاف .ةقفنلاو لوقلا يف ليمجلا نايتإ يأ ميجلاب :لامجإلاب .اهب نهنايتإ لجأل وأ تقو وأ لاح يف الإ

 (نيلامكلا ريسفت) .هماقم ميقأف ءازجلا ةلع "ىسع" :هلوق نأ ىلإ ءازجلا ريدقتب ريشي «نهوقرافت
 وه ام سفنلا تهرك امبرف ءاهدحو سفنألا ةهاركب نهوقرافت الف نهومتهرك نإف :ىعملاو :اوهركت نأ ىسعف
 :هلوق حص امنإو .حالصلا بابسأ يف رظنلا نكلو «ءكلذ دضب وه ام تبحأو «ريخلا ىلإ فوأو «نيدلا 0

 اميف مكل لعلف «ةهاركلا عم نهيلع اوربصاف نهومتهرك نإف :ىعملا نأل ؛طرشلل ءازج "اوهركت نأ
 ّىح ةشحافب اهامرو «هتحت لا تمي هتبجعأف ةأرما ىأر اذإ لحرلا ناكو .هنوبحت اميف سيل اريثك اريخ يي

 ."خلإ متدرأ نإو" :ليقف ءاهاطعأ امم هنم ءادتفالا ىلإ اهثحلي



 .ءاسنلا ةروس سام ربلا اولانت نل

 دلو ّنهنم مكقزري نأب كلذ ٌنهيف لعجي هلعلو جو امك اريح هب
 قو اهومتقلط نأب الدب اهذحأ يأ جوز تاَكم حور اديس مُتدَرأ نإ .اًح اص

 'َئيَس ُدنِم أوُدْحَأَت الق ًاقادص اريثك الام اًراطنق تاحجوزلا يأ َنْهدَدَحِإ َمُثَيَتاَ

 ماهفتسالاو «لاحلا ىلع امهبصنو ؟انس 2 اًنيِبُم اَمّنِإَو املظ اندَعِهب هنو دْحَأَتأ

 ىإ َمَكْضَعَب لصو وصف َدَقَو هجو ّيأب يأ ُهَنوُدْحَأَت فْيكَو يف راكنإللو «خيبوتلل

 وهو ءاديدش () اًطيِلَغ ادهع اهم مُكَدِم رَّْذَحأَو رهملل رّرقملا عامجلاب ٍضَعَب
 اَم أوُحكِنَت اَلَو .ناسحإب نهحيرست وأ فورعممي نهكاسمإ نم هب هللا رمأ ام
 0 افلا تب محفل حكي 'نم'

 تلاقف «"ءاسنلا تاقدصب اولاغت ال" :ربنملا ىلع رمع لاقو .نارمع لآ يف رم امك اميظع الام يأ :اريثك الام

 ءرمع نم ملعأ دحأ لك" :رمع لاقف ؟ :ءاسلا) «ًاراطنق َّنْهاَدْحِإ متْيكآَوم :هللا لوق مأ توتا :ةأرما

 .ريثكلا نع الضف اليلق يأ "ائيش" :هلوقو ءراطنقلا كلذ يأ :هنم (كرادملا ريسفت) ."متئش ام ىلع اوحوزت

 لاق فيك :وهو لاؤسلا دري الف «هريغو سابع نبا لاق امك ءازوحجت ملظلا انه ناتهبلاب دارملا نأ ىلإ هب راشأ :املظ

 نم هنأ ىلإ ريشي :انيبم (يحركلا ريسفت) ؟ناتمب ال ملظ ارهق ةأرملا رهم ذخأو «ةرباكم بذكلا ناتهبلا نأ عم كلذ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلعلا ىلع وأ نيمثآو نيمثآو نيملظ يأ :لاحلا ىلع (نيلامكلا) .ناب نيعمب "نابأ"

 ,ذخألا ركنأ ثيح رهملا دكؤت اهنأ ةحيحصلا ةولخلا يف انل ةجح ةيآلاو ءءاضفلا هنمو «لئاح الب الح يأ :لصو

 اهيف يتأي يلا ةولخلاب كلام لاقو «يعفاشلا هب هرسف اذكه :عامجلاب (كرادملا ريسفت) ."نذعأو كلذب للعو

 نم ايلقع ازاحب ءاسنلل دنسأ امنإو «هللا وه ةقيقحلا يف ذحآلاو ءءاسنلا يأ :نذخأو (يواصلا ةيشاح) .ءيطولا

 (يواصلا ةيشاحإ) .بسنلل دانسإلا

 مظني ملو «يهنلاب حاكنلا اذه صح امنإو مرحي ال نمو ءاسنلا نم اهحاكن مرحي نم نايب يف عورش :خلإ اوحكدت الو

 روهمجو ام سابع نبا لاق ؛هيطاعت ىلع نيرصم اوناك ثيح هنع رحزلا يف ةغلابم ةينآلا تامرحملا حاكن كلس يف
 (دوعسلا يبأ ريسفت) ."كلذ نع اوهنف ؛مهئابآ جاوزأب نوجوزتي ةيلهاجلا لهأ ناك" :نيرسفملا

 ةأرملا نأب وأ «ةفصلا هب ديرأ هنأب هلّوأ هعنم نمو «ينازاتفتلا هلاق امك لوقعلا يوذ معي "ام" نإف :نم ىنعمب ام

 .لوقعلا يوذ ريغ مكح يف اهلقع ناصقنل



 ءاسنلا ةروس ب. ربلا اولانت نل

 5 9 وَ 5 1 ٠ .٠ عك عار ل

 نا نهحاكن يأ ,ُهنإ هنع ٌوفعم هنإف ءكلذ مكلعف نم َفَّلَس دق اَم ام نكل الإ
 م

 أ

 © ًاليبَس سئب َءآَسَو ضغبلا ّدشأ وهو هللا نم تقملل اببس اًنْقَمَو احيبق ٌةَمحَف

 بألا لبق نم تادجلا تلمشو ,نهوحكنت نأ َمُكْدَهَمَأ ْمُكِيَلَع ْتَمَرُح .كلذ اقر

 مألا وأ بألا تار نإو دالوألا تانب تلمشو َيُكَتاَنَبَو ملا وأ

 مكتادحَو مكتاهُمأ تاوخأ ي 3 ف مكدادجأو مكئابآ كتاوعأ يأ 6 و

 ٌمُكَدْعَص درا ىلا ُْكَُهَمَأَو نهدالوأ تانب نهيف لحدتو تحل ُتاَنَبَو خألا ُثاَنَبَو و 20-6

 و و وا ل يل ول ا نيلوحلا لامكتسا لبق

 نأ عاطقنالا هجوو 2«"نكل"ب هرسفي اعطقنم ناك اذإ هنأ هتداع وه امك عطقنم ءانثتسالا نأ ىلإ هب راشأ :نكل

 .لبقتسملا نم ىئثتسي ال يضاملا

 مهيلع مرح امل هنأ :ئعملاو «لابقتسالا عماجي ال يضاملا ذإ ؛عطقنم هنأ :امهدحأ ,نالوق ءانثتسالا اذه يف :فلس دق ام

 تكلس اع كل نأ "ىلع داك :ليقف ؟همكح ام ةيلهاجلا يف ىضم ام نأ ىلإ مهولا قرطت مهؤابآ حكن ام حاكن

 أطي نأ يمن هنأ :ئعملاو ,ءطولا ىلع حاكنلا لمحي نأ :امهدحأ «ناينعم هيفو ءلصتم ءانثتسا هنأ :ياثلاو «هيف مثإ ال

 ىعملا اذه لقن ءاهجورت نبالل زوجي هنإف «ةأرماب انزلا نم ةيلهاجلا ف بألا نم فلس دق ام الإ هوبأ اهأطو ةأرما لجرلا

 ةدسافلا دوقعلا كلت نم مكنم مدقت ام الإ ةيلهاجلا يف مكئابآ حاكن لثم اوحكنت الو :يناثلا نيعملاو ءديز نبا نع

 (لمجلا ةيشاح) .هيلع مالسإلا ررقي امم ناك اذإ مالسإلا يف اهيلع ةماقإلا مكل حابمف

 (هل زييمت ”اليبس"و «هدعب ام هرسفي ريمض "ءاس" يفو ,"سئب" ىرحمب تيرحأ "ءاس" نأ ىلإ هب راشأ :خإ سئب
 داع ام ىلإ دئاع "ءاس" يف ريمضلا نإ :ليقو ؛حاكنلا اذه ليبس يأ «كلذ :هريدقت ء«فوذحم مذلاب صوصحغملاو

 (يحركلا ريسفت) .هليبس ءاس :ريدقتلاو «لعافلا نم لوقنم زييمت ”اليبس"و «كلذ لبق ريمضلا هيلإ
 دوصقملا ضرغلا وه ام ءيش لك ةمرح نم داريف .حصي ال نيعلا ىلإ ميرحتلا دانسإ نأ ىلإ هب راشأ :نهوحكنت نأ

 (نايبلا حور) .امبرش ميرحت رمخلا ميرحت نم مهفي امك «نهحاكن ميرحت ءاسنلا ميرحت نم مهفيف «هنم
 حراشلا ركذو ."نايبلا حور" يف امك «ثالثلا تاهجلا نم تاوخألا نمضتيف ءامهدحأ ليبق نم وأ :مكتاوخأو

 هكرت هلعلو ءامهنم وأ مألا وأ بألا ةهج نم :لوقي نأ هل يغبنيف «ةينايعألا كرتو «ةيفايحألاو ةينالعلا تاوحخألا

 نم ةعاضرلا امنإ :ثيدحلا روهمجلاو ةعبرألا ةمئألا دنع هب ةربع الف هدعب امو :نيلوحلا لامكتسا لبق .روهظلل

 (نيلامكلا ريسفت) .هفالخ اىذ ةشئاع نعو ,ةعاجما



 ءاسنلا ةروس م.م ربلا اولانت نل

 ةنسلاب كلذب قحليو ة | كَتاَوَح 5 ثيدحلا هنيب امك تاعضر
 ٍةَعَصضَرل كَ 5 1

 تانبو خألا تانبو تالاخلاو تامعلاو .هتووطوم نهتعضرأ نم نهو اهنم تانبلا

 ةعاضرلا نم يأ

 ملسمو يراحبلا هآور ."بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي" :ثيدحل اهنم تحألا

 ىف تل هريغ نم ةحجوزلا تنب يهو ”ةيسنر عمج ٌمُكُبِِت و مُكياَسِن تنَهَمَأَو 000 9 1غ

 00 ال موهفم الف بلاغلل ةقفاوم ةفص نهنوبرت مكِروِجُح
 يف َمُكِيَلَع َحاَنُج الق ىرهي مُتلَحَد أوُتوُكَت مل نإَف نهومتعماج يأ ّنِهِ

 يف روطسم وه امك «ةدحاو ةصم. ولو ةعاضرلا تبثتف ةفينح يبأ دنع امأو «يعفاشلا دنع اذه :تاعضر سمخ

 فو .مرحتلا هب قلعتي عاضرلا ةدم يف لصح اذإ ءاوس هريثكو عاضرلا ليلق :"يرودقلا" يف لاق .ةيفنحلا بتكلا

 ريغ نم 4مُكَتْعَضْرَ يتاللا مكن ْمكَناَهَمْاَو :هلوق قالطإل ؛هدعب ال فصنو نيلوح يف ةصمء تبثيو :"ةياقولا حرش"

 ".لصف ريغ نم "بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي" :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو «ريثكلاو ليلقلا نيب لصف
 ."ةيادحلا" يف امك

 نم لزنأ اميف ناك" :ةشئاع نع كلام هاور امو ؛"ناتصملاو ةصملا مرحت ال" :ملسم هاور ام وهو :ثيدحلا هنيب امك

 هنإ :انلق «"نآرقلا نم أرقي امث نهو هل هللا لوسر يقوتف «تامولعم سمخب نخخسن مث «تامولعم تاعضر رشع نآرقلا

 نمل اتنب تمخألا كلت تناك ءاوسو :ةعاضرلا نم مكتاوخأو (نيلامكلا ريسفت) ."خلإ قحليو" مالكلا ةمئتو ؛خوسنم

 (يواصلا ةيشاح) .ةعاضرلا نم هل اتأ ريصت اهفإف ءديز تنبو رمع نبا ةأرما تعضرأ اذإ امك ءال وأ هعضرأ
 نهتعضرأ نم" :هلوقو «فانصأ ةسمح قحلملا لصاحو ؛ءعاضرلا تاوحأو تاهمأ نم ركذ ام. :كلذب قحليو

 "ةنسلاب كلذب قحليو" :هلوقف «"تانبلا" ىلع فوطعم "خلإ تامعلاو" :هلوقو .هل نبللا ناكو صخخشلا يأ "هتءوطوم

 (لمجللا ةيشاح) .ةنسلاب :هلوق يف ةنسلل نيبم "خلإ قحليو" :هلوقب قلعتم «"خلإ ثيدحل" :هلوقو «تافوطعملا ىلع طلسم
 يف نكي مل ولو مرحت يهف بلاغلل :ةقفاوم ةفص .ةيبرتلا هنم دارملاو «ةناضحلا نيعمب رجح عمج روجح :مكروجح
 هنأ :سابع نبا نع رذنملا نبا ىور اذك :نهومتعماج (نيلامكلا ريسفت) .دواد مهفلاحو «ةمئألا لوق وه هرجح

 :ةفينح يبأ دنعو ؛عامجلا نع ةيانك وهو ةيدعتلل ءابلاو ءرتسلا يف نهومتلحخدأ :هلصأو ؛عامجلاب لوحدلا رسف

 (نيلامكلا ريسفت) .لوحدلا ئيعم يف هوحنو سمللا



 ءاسنلا ةروس م. ربلا اولانت نل

 مهلئالح حاكن مكلف مروع نم فالخب ْيُكِبَلصُأ َنِم َنيِذّْلا ْمُكيآَنتَ جاوزأ

 عملا ةنسلاب نك قحليو كلا عاضر وأ بسن نم َنيَتْخَأْلا 1 اوم أو

 اعين اهيكلمو 0 ىلع ةدحاو لك حاكن زوجيو ءاهتلاخ وأ اهتمع نيبو اهنيب

 حانج الف ءركذ ام ضعب مهحاكن نم ةيلهاجلا يف َفَلَس َدَق ةاَم نكل الإ ةدحاو أطيو
 أ

 دم ءانكسالا اذه

 :كلذ يف وكي قو اميحت نينا لاق تس نفلس ا 1 رع نا اهي كلم

 ةليلح دي يبلا جوزت نيح نيقفانملا ضعب لوقل ادر تلزن :مكبالصأ نم نيذلا .مكئانبأ تاجوز يأ :جاوزأ
 (يواصلا ةيشاح) ."هنبا ةليلح جوزت ادمحم نإ" :هل ئبتم ناكو ديز

 ىلع افطع عفر لحم يف :اوعمجت نأو (نيلامكلا ريسفت) .دلولا ءانبأ نع ال ىبتملا نع زارتحا :مكبالصأ نم

 اذهلو «نيمي كلمك وأ احاكن نوكي نأ نم معأ قلطم وهو «نيتخألا نيب عمجلا مكيلع مرحو يأ "تمرح" عوفرم
 ,4نيتخألا نب : اوُعَمجَت ْنَأَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛ٌءطو نيمي كلم.الو احاكن نيتحألا نيب عمجي الو :ةيادهلا بحاص لاق

 مالسإلا رخخف ركذ دقو ؛"نيتحأ محر يف هؤام نعمجي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم" :اكتلع هلوقلو
 نيتمألاو «ةدحاولا ةمألا يف ماع «ْمُكْناَمْيَأ ْتكَلَم اَمإ» :ىلاعت هلوق نأ :ماعلا ةيجح نايب يف حيضوتلا بحاصو
 نأ حصف «ميرحتلا بلغف ءايطو نيتخألا نيب عمجلا قح يف امهنيب ضراعتف «نيميلا كلم و أ حاكنلا يف نيتحألا

 57 ىلاعت هلوق ةلالد :ليق هنأ :هلصاح ؛عفان مالك انهه ”حيولتلا" يفو ,فلسلا نع روثأم ماعلاب كسمتلا

 احاكن امهنيب عمجلا مرح امل هنأل ؛ةلالدلا قيرطب اكلم ءطولاب امهنيي عمجلا ةمرح ىلع ِنْيتْألا َنْي اوُعمجت

 قيرطب هزاوح ىلع 4ْمُكَناَمِيأ ْتَكَلَم ام ْوَأإ» :ىلاعت هلوق ةلالدو «ىلوأ ٌءطو مرحي نألف ؛ءطولا ىلإ ضفم وهو
 .لوألا ضراعي الف «ةرابعلا

 نأ هلي يبلا ىف" :دواد يبألو ,"اهتلاخخو ةأرملا نيب عمجي ال" :ةريره يبأ نع ناخيشلا هجرخأ ام يهو :ةنسلاب

 حكنت ال ءاهتخأ تنب ىلع ةلاخلاو ءاهتلاخ ىلع ةأرملاو ءاهيخأ تنب ىلع ةمعلا وأ ءاهتمع ىلع ةأرملا حكنت

 (نيلامكلا ريسفت) ."ىرغصلا ىلع ىربكلا الو «ىربكلا ىلع ىرغصلا



 ءاسنلا ةروس ما. سمانا ءزجلا

 ةقرافم لبق نهوحكنت نأ ا ا ثييعتلا لح تح

 «يبسلاب ٍءامإلا نم للا تك لإ ال وأ نك تاملسم «رئارح نهجاوزأ
 هللا بنيك «ءاربتسالا دعب - برحلا راد يف جاوزأ نه ناك نإو - نهؤطو مكلف

 :1 آو ام مُكَل لوعفملاو لعافلل ءانبلاب ٌلِحأَو مُكَيَلَع كلذ ّبتك يأ ردصملا ىلع بصن
 ل ا أوُعَتَبَت نأ ءاسنلا نم مكيلع مّرح ام ىوس يأ َمكِلَذ

 نم ةيلدبلا ىلع عوفرم ”"نهوحكنت نأ" .جاوزألا وأ جيوزتلا نهتنصحأ نمنأل ؛تانصحم تيم :خلإ تانصخملا
 يف امك ةيرحلا ىلعو «ةيآلا هذه يف امك جورزتلا ىلع قلطي ناصحإلا نأ ملعاو ءنهحاكن مرح يأ "تانصحلا"

 :هلوق يف امك ةفعلا ىلعو ءنصحأ اذإف :هلوق يف امك مالسإلا ىلعو ؛#الوط مكنم عطتسي مل نموإ» :هلوق
 تاوذ مكيلع تمرح يأ ةقباسلا تامرحملا ىلع ةفوطعم يهو :تانصحخملو «تاحفاسم ريغ تانصحمإ
 تانصحلا نم دارملا :"يدمحألا" يفو «جاوزألا تاوذ تماد ام جاوزألا تاوذ مكيلع مرحو :نيعملاو ؛جاوزألا

 فيلكتلاو ةيرحلا نم محرلا دح يف طرش وه ام ال «جيوزتلاب نهجورف نصحأ نمنأل ؛جاوزألا تاوذ انهه
 انهه ناصحالاب دارملا نأ ىلإ هب راشأ :خل !رئارح .انزلا نع ةفعلا عم اهنم فذقلا دح يف وأ ءءطولا عم مالسإلاو

 نوك نأل ؛ةحوزلا هنم دارملا نوكي نأ بحجوف «ةمرحلا يف اهل ريثأت ال هنأل ؛طقف ةفعلاو مالسإلاو ةيرحلا ال جوز تاذ
 (ريبكلا يف اذكه) .ريغلا ىلع ةمرحم اهنوك يف ريثأت هل جوز تاذ ةأرملا

 انهركف جاوزأ نه ناكف «ةريثكلا ايابسلا موي تاذ انبصأ :لاق يردخلا ديعس ابأ نأ :اهوزن ببس نأل :يبسلاب

 حاكنلا عفترت يبسلاب نأل :خلإ نه ناك نإو ."مكناميأ تكلم ام الإ" :هلوق لزنف دو يبلا انلأسف «نهنم عامجلا
 نايب اذه :برحلا راد يف .رخآ صنب تباث اذه "ءاربتسالا دعب" :هلوقو «هريغو "ملاعملا' يف امك ءامهنيب ةقرفلا عقيو

 برحلا راد يف موكب 0 «نهجاوزأ نهعم نكي مل هنأ ريسلا لهأ ركذ هنإف «عقاولل

 هدنع ةقرفلا ىتأتي امنإو .هنشس ةفينح يبأل افالخ «نييبسم اناك ولو يبسلاب هدنع عفتري حاكنلا لب «يعفاشلا دنع

 موي ايبس انبصأ" 00 اليتيم يأ نع نابل يور ؟نهزتو ا تايسلاب ىتتع هبال ىلع مزال يراد تالت

 نملسأ نمنأ ىلع لوؤم كلذ نإ مث «تلزنف دي يبلا انلأسف ؛نهيلع عقن نأ انهركف ءجاوزأ نلو ساطوأ

 00 ريسفت) .نيميلا كلمب ةكرشملا ءطو لحي الف الإو «نهؤاربتسا ىضقناو
 ةنسلا تلد دقف «ءصوصخم ماع اذه :خلإ مكلذ ءارو ام ."هللا باتك" يف رمضملا لعفلا ىلع فطع وه :لحأو

 نمو «اهتلاحو ةأرملا نيبو ءاهتمعو ةأرملا نيب عمجلا مرحي هنأ كلذ نمف ءركذ ام ىوس رحخأ فانصأ ميرحت ىلع

 "نينصحم" :هلوقو حراشلا هردق امك فوذحم هلوعفم] :اوغتبت نأ (نيلامحلا ريسفت) .اهريغو ةدتعملا حاكن كلذ

 ردقي مل ثيح رسفملا ريشي هيلإو «لامتشا لدب [.هنم ةيناث لاح "نيحفاسم ريغ" :هلوقو «"اوغتبت" لعاف نم لاح

 (نيلامكلا ريسفت) .هل الوعفم هنوك ىلع لدي امف "ماللا" انهه



 ةنيفةروب 5 سماخلا ءزجلا

 0 نم لدب

 يلا نهروهم نَضروُجَأ ضوُناَق درا مج نم نبه - وب متعتمت ' متتفتشأ نمف
 "ام" تايب بلطلل سيب نييسلا نأ نعي

 1 أ -

 نم ٍةَضيِرَفْلا ِدْعَب ْنِم دب ّنهو تاس : اميف كل غانج الو ةَضيرَف نف عتضرف

 نَمَو .مهل هربد اميف 29 اًميكَح هقلخب اًميِلَع َناك هللا َّنإ اهيلع ةدايز ا ضني ١ لع

 ير وه ٍتِيْؤُمْلَا رئارحلا ِتَنَصَحُمْلا محبي نأ ل ئغ يأًالَوُط َمُكَدِم ْعِطَنَسيَمل
 وا 6

 .. ٍتسِمْؤُمْل مُكَتَيَبف نِم حكني مُكْسَمَيَأ َتْكَلَم ام نِمَف هل موهفم الف «بلاغلا ىلع
 مكناعأ تكلم امث حكنيف

 "اوغتبت نأ" :هلوق لعج دنع هريدقت ىلإ جايتحا الف الإو ءالدب هلعج ىلع ءانب لوعفملا رسفملا ردق :ءاسنلا اوبلطت

 (حارصلا) .ةأرملا رهم رسكلاو حتفلاب قادص :قادصب (نيلامكلا ريسفت) .هل الوعفم

 نأل ؛احافس انزلا يمسو ؛ىرخأ لاح "نيحفاسم ريغ" :هلوقو «نمث وأ :هلوق ليلدب نيكلمتم وأ يأ :نيجوزتم

 (يواصلا ةيشاح) .بصلا لصألا يف حفسلا نأل ؛السن نادصقي الو «ءاملا بص الإ نادصقي ال نيينازلا

 أرقي ناك هنأ ءامّّذ سابع نبا نع مكاحلا يوري «ةعتملا يف تلزن امنإ :ليق ام در ىلإ كلذب ريشي :نهل متضرف
 ناكو «كلذك اهأرق ايبأ نأ رذنملا نبا جرخأو «ثلزن اذكه :لوقيو ("ىمسم لجأ ىلإ نهنيب هب متعتمتسا ا

 يف ةريثك رابحأب اهخسنو ءاهتمرح ىلع مهريغو ةعبرألا ةمئألا عمجأو «ةعتملا دنع نمل يمس امب "نهروجأ" رسفي

 مامإلا نع يقهيبلا ىور دقو «ديناسملاو نئسلا نم اهريغو ةتسلا حاحصلا يف ةباحصلا نم هريغو يلع نع كلذ

 عوحر حص دقو «شحاف طلغ ”ةيادحلا" يف امك كلام ىلإ هتبسنو هب أبعي ال ةيمامإلا فاللخو «قداصلا رفعج

 متعتمتسا امفإ» :هلوق يف اذ سابع نبا نع قرط نم متاح يبأ نبا جرخأو ءاهتحابإب لوقلا نع امد سابع نبا

 (نيلامكلا ريسفت) .الماك اهقادص بجو دقف «ةدحاو ةرم اهثطو مث «ةأرملا لحرلا جوزت اذإ حاكنلا وه :لاق «هب

 اهلك اهجوزل اهرهم تبهو نإ يأ ةبحلا هنم دارملاو ."سوماقلا" يف امك عضولا :طحلاو ,"ام"ل نايب :اهطح نم

 ايراج فصولا نوكي ال نأ هلئاق دنع فلاخملا موهفملا طرش نم نأل :هل موهفم الف .هب سأب الف ءاهضعب وأ

 (بيطخلاو نيلامكلا ريسفت) .كلذك تايباتكلا رئارحلا نإف «بلاغلا ىرحب

 زوجي الف «ةنمؤم تناك اذإ ام. ةمألا حاكن دييقت لديو ءءاسنلا نم ةباشلا يهو «ةاتف عمج تايتف :تانمؤملا مكتايتف نم

 ةمألاب جوزتلا زوجيف اندنع امأو .هنلل يعفاشلا لوق اذهو ءادبع وأ ارح جوزلا ناك ءاوس «ةيباتكلا ةمألاب جوزتلا

 وع ني مرايا كالكرا دبع حررخال يلا : طرشلا يفن نم مزلي ال امكف «طرشلا ةلزنمب فصولا نأل ؛ةيباتكلا



 ءاسنلا ةروس م. سماخخلا ءرجلا

 برو ءاهليصفتب ملاعلا هنإف «هيلإ رئارسلا اولكو ءهرهاظب اوفتكاف مكيميإب ُمَلْعأ هنآ

 نهو متنأ يأ ٍضَحَب ْنِي مُكُضَعَب ءامإلا حاكنب سينأت اذهو «هيف ةرحلا لضفت مآ

 نهيلاوم َنِهِلَهُأ نْذِإِب ٌنهوُحكناَف نهحاكن نم اوفكنتست الف «نيدلا يف ءاوس

 ٍتنَصَحم صقنو لطَم ريغ نمٍفوِرْمَمْلاِب نهروهم ّنهَروُجَأ نهوطعأ هوُتاَءَو
 مب نونزي ءالخأ ٍناَدَخَأ ٍتَّدِخَكُم اَلَو ارهج تاينازوسَحِفَسُم َرِبَغ لاح فئافع

 - م ل

 انز ٍةَمِحَفِب َيَتأ ْنِإَف َنْحّوَرَت :لعافلل ءانبلاب ةءارق فو نجّوُز ٌّنِصَخأ آَذإَف اًرس
 يئاسكلاو ةزمحو يبأل

 حلا ”ادعلا م نينز اذإ راكبألا رئارحلا ٍتَمَصَخُمْلا ََلَع ام ُفَضِن لعق

 ا اع اي نومم قلو ب »قف «ديبعلا نهيلع ساقيو «ةنس فصن نبرغيو «نيسمخ داس
 يعفاشلا بهذم اذه

 ءاندنع زوجي ةيباتكلا ةمألا حاكنو :"كرادملا" يفو .لوصألا بتك يف روطسم هليصفتو ,فوصوملا يفن ةفصلا -
 .انهه اذكف هب دييقتلا عم اقافتا رئارحلا يف طرشب سيل ناميإلا نأ ليلدب بابحتسالل صنلا يف دييقتلاو

 فاكنتسالا :اوفكنتست الف (نيلامكلا ريسفت) .هللا ىلإ رئارسلا اوضوف يأ لكي لكو نم فاكلا رسكب :اولكو

 نايبل نه ءاتيإلا ركذ نوكيف «يلولا نذإب نوكي نأ نهئاتيإ ةرورض نمو :خلإ نهوطعأ (سوماقلا) .راعلا وه
 فاضملا ىلإ لعفلا لصوأو ءفاضملا فذحف "نهيلاوم اوتآو" :هلصأ :ليقو ؛نهل رهملا نوكل ال ؛نهل عفدلا زاوح

 ."سوماقلا" ف امك فيوستلا :لطملا :لطم ريغ (لمجلا ةيشاح) "دوعسلا يبأ" يف اذك «هيلإ

 :هلوق يف لوعفملا نم يأ [عزانتلا ىلع نهوطعأف نهوحكناف لوعفم نم هيلع فطع ام عم يأ| :لاح
 زاوج نم روهشملا ىلع ءانب بدنلا ليبس ىلع طرشلا اذهو ءانزلا نع فئافع نفوك لاح يأ "نهوحكناف"
 "نهوحكناف" يف ريمضلا نم الاح ناك نإو :"يدمحألا" يفو (بيطخلا ريسفت) .ءامإ نك ولو يناوزلا حاكن

 .لمأت «ةنايدلا يف ءفكلا طارتشا ىلع ءانب ميقتسم اضيأ كلذلف

 نيتأ مث ءجوز تاوذ يأ تانصحم ءامإلا تراص اذإ نيعي جيوزتلاب نصحأ اذإف :هانعمو :نجوز نصحأ اذإف

 ءامإلا دحف «جيوزت الب رئارحلا تانصحملا هذه نم دارملاو .تانصحملا ىلع بجي ام فصن نهدحف انز يأ ةشحافب

 ."نيسحلا" يف هب صن ءاضيأ ماع فصن يفن :يعفاشلا دنعو ءاندنع ةدلج نوسمح ةحوكنملا

 باذعلا فيصنت ذإ ؛نهجورتب هدييقتب نهيلع دحلا فيصنت بوجو ةدئاف ام :ليق نإف [.دلبلا نع يفنلا :بيرغتلا] :نبرغيو

 ذإ ؛لاؤس باوج نايبل ركذ امنإ هنأبو ءالصأ نهيلع محر ال نأ نايب كلذ ةدئاف نأب :بيحأ ؟ال مأ تحورت ةمألل مزال

 .بيطخلا يف اذك قيآلا هذه تلرتف للي ينل هنع اولأسف ءهدعب هرادقم نود جورتلا لبق ةمألا دح رادقم اوفرع وم ةباحصلا



 ءاسنلا ةروس ميو سماخلا ءرجلا

 َكِلَذ ًالصأ ّنهيلع مجر ال هنأ ةدافإل لب ءّدحلا بوجول اطرش ناصحإلا لعجي ملو

 ةقشملا :هلصأو ءانزلا َتَتَعَلا فاخ َيِشَح َّنَمِل لوطلا مدع دنع تاكولمملا حاكن يأ

 هفاخي ال نم فالخب ّيُكَِم ةرخآلا يف ةبوقعلاو ءايندلا يف ّدحلاب ءاهيبس هنأل ءانزلا هب يمس
 وأ يعم واولا

 ا ا ا

 مدع ولو اهحاكن هل لحي الف «تارفاكلا "تانمؤملا مكتايتف نم" :هلوقب جرحخو
 لوطلا دقف يأ

 ”وُهَع ُهّللآَو اقيقر دلولا ريصي الكل 5-3 ريَخ 00 3 يحب ا فاو

 مهوعبتتف ميرحتلاو :ليلحلا ف ءاينألا ن نم نك ني َنيِذّل قئارط نيس عل
4 0 

 2 ا اول اوال قرا ا دحاط اق يجالا وعل: اه ا دع نأ ده هتك وتب ل: ل1 دفا دج ياتو عاق ف عنو نع مكب عجري مكيلع بوتيَو

 امك مالسإلاب هرسف ول الإو ءجوزتلاب ناسحإلا رسف هنأل ؛باوجلاو لاؤسلل جاتحا امنإ :خإ ناصحإلا لعجي ملو

 نهدح نأ ملع فيصنتلاب مكح امل هنأ كلذو :خلإ ةدافإل لب (يواصلا ةيشاح) .هلك كلذل جاتحا امل هريغ لعف

 امنأل ؛ناصحإلا ةلاحخل ضرعتف «ىلوأ همدع عمف امجر سيل ناصحإلا عم دحلا ناك اذإو ءفصتتني ال هنأل ؛امجر سيل

 ,"فاخي ال" نم لاح "رارحألا نم" :هلوقو ءانزلا يأ :هفاخي ال (لمحلا ةيشاح) .رئارحلاك نهمجر اهيف مهوتي يلا
 (نايبلا حور) .ةرح ةأرما هدنع نكي مل ام اهحاكن هل لحيف هلم ةفينح يبأ دنع امأو «"كم يعفاشلا هيلع"و :هلوقو

 ولو لعفلاب ةرح هدنع سيل نمل ةمألا حاكن زاوحب هنللي ةفينح وبأ لاقو ءدمحأو كلام اذكو :خ! يعفاشلا هيلعو

 حاكن هلف ةرحل اشرفتسم نكي مل نمو :نعملاف «ةرحلا شارفب ةيآلا يف يفنملا لوطلا رسفو ءاهرهم ىلع ارداق ناك

 ىلإ دنسأ اذإ مكحلا نأ :يهو ءلوصألا يف ةررقم ةدعاق ىلع نبم اك يعفاشلاو ةفينح يبأ نيب فالخلاو «ةمألا

 دنع طرشلا وأ فصولا مدع دنع مكحلا يأ هيفن ىلع اليلد ناك طرشب قلع وأ ءصاخ فصوب فوصوم ءيش

 دنع ةيباتكلا حاكنو ةمألا حاكن زاوج مدع يف فالنخلا اذه ىلع عرفتيو «ال هلي ةفينح يبأ دنعو هيل يعفاشلا

 .اهيلإ عجاريلف ءفالخلا عيرفت عم لوصألا بتك يف ةحورشم ةدعاقلا هذهو «ةرحلا لوط

 .ةيلضفألا نايبل ناميإلا ديقو «ةيباتك وأ تناك ةملسم ةمألا جوزت زوجي ةفينح يبأ دنعو :خلإ لحي الف

 :هلوقب دارملا وأ «ةروص ولو دارملا نأب :باجيو ؟ةيصعملا نيأف تبثت مل ةثعبلا لبق ماكحألا نأ هيف :لإ مكب عجري

 .ةبوتلا لبق تلصح ىلا يصاعملا "اهيلع متنك لا"



 ءاسنلا ةروس مذا سماخلا ءزجلا

 ُهّللاَو .مكل هربد اميف 29 ٌميكَح مكب ْميِلَع ُهَّللاَو هتعاط ىلإ اهيلع متنك يلا هتيصعم عه #ر كد د

 دوهيلا تاوبشلا َنوعبَتَي تتريذلا ديريَو هيلع يئبيل ؛هرزك ْمُكيَلَع َبوُعَي نأ ديري

 باكتراب قحلا نع اولدعت 29 اًميِظَع اليم أوُليِت نأ ةانزلا وأ ا 1 «ىراصنلاو

 ماكحأ مكيلع لهسيف ْمُكََع َفِقَحح نأ ُهَللأ ُديِرُي .مهلثم اونوكتف مكيلع مارح ام

 تريزا اَهّيََي .تاوهشلاو ءاسنلا نع ربصي ال (2) اًفيِعَض ٌنَسنإْلآ َقِلَخَو عرشلا

 لإ بصغلاو ابرلاك عرشلا يف مارحلاب ٍلِطَبْلاِب مُكَنْيَب مكلاومأ أذاكحأت ال أوما

 ةراجت لاومأ لاومألا نوكت يأ 0 يفو َةَرََج عقت روكت نأ نكل
 0 مُكَسْفنأ أَولُتَقَت اَلَو اهولكأت نأ مكلف ءسفن بيطو ْمُكنَجٍض ارت نع ةرداص

 .هاضريو كلذ بحي يأ :خلإ ديري هللاو (يواصلا ةيشاح) ا عيرشتلا لبقف الإو «ةيوغللا :هتيصعم
 هللا :نيعملاف ءكلذك سيل هنأ عم صاع لك ةبوتب ةقلعتم هللا ةدارإ نأ يضتقي هنأل ؛اهتقيقح ىلع ةدارإلا ا

 (يواصلا ةيشاح) .يعطق ةبوتلا لوبق نإ ا انه نمو ؛هيلع بوتيف دبعلا ةبوت بحي
 (نيلامكلا ريسفت) .تعألاو خألا تانبو ,بألا نم تاوحألا نولحي اوناك مههإف :ىراصنلاو دوهيلا

 ريسفت) .عاضبألاب ةقلعتملا تامرحما نابي رثإ سفنألاو لاومألاب ةقلعتملا تامرحملا ضعب نايب ف عورش :خلإ نيذلا اهيأ اي
 قلطم نع يهنلا دارملاف «لكألا لاومألا نم دوصقملا مظعم نأل ؛ركذلاب لكألا صخ امنإ :+إ اولكأت ال (دوعسلا 7

 (نزاخلا ريسفت) .يصاعملا يف هقافنإ لطابلاب هسفن لام لكأف ءهريغ لام لكأو هسفن لام لكأ هيف لحدي :ليقو «ذألا
 نألو «لطابلاب ةلوكأملا لاومألا سنج نم تسيل ةراجتلا نأل ؛عطقنم ءانثتسالا نأ ىلإ هب راشأ :خلإ نكل
 ءاهريغ نود ركذلاب ةراجتلا صحو .لاومألا نم الام سيل يناعملا نم نيعم نوكلاو ,نوكلا ىلع عقو ءانثتسالا
 قفرأ اهنألو ءابلاغ اهب ةقلعتم قزرلا بابسأ نألو ءامي لاومألا ف فرصتلا بلاغ نأل ؛ةيصولاو ةقدصلاو ةبهلاك
 "ةراحت"و «ةمات "ناك" نأ ىلإ ريشي :عقت (يح ركلا ريسفت) .تاقدصلا بلطو باقالا فالخب بتارملا يوذب

 (نيلامكلا ريسفت) .مسالا رامضإو ةصقان "ناك" نوك ىلع :بصنلاب ةءارق يفو (نيلامكلا ريسفت) .عوفرم
 (نيلامكلا ريسفت) .ةهجلا وأ ةراجتلا نوكت نأ الإ وأ :ةراجت
 عيبلا زاوج ىلع لدت ةيآلاو :"كرادملا" بحاص لاق «"ةراحت"ل ةفص "ضارت نع" :هلوق نأ ىلإ ريشي :ةرداص

 ةراحتلاب لكألا ةحابإ اهيف نأل ؛سلحملا رايخ سفن ىلعو «ةزاحإلا دحو اذإ فوقوملا عيبلا زاوج ىلعو «يطاعتلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .صنلا ىلع ةدايز هب دييقتلاف ءفرصتلاب دييقت ريغ نم



 ءاسنلا ةروس سود سماخلا ءرجلا

 ّجُكَب ناك هلآ ّنِإ ةنيرقب «ةرخآلاو ايندلا يف ناك ايأ اهكاله ىلإ يِّدؤي ام باكتراب
 لل
 -و

 ازواحت اًاَوَدُع هنع يه ام يأكل لفي نمو .كلذ نم مكل هعنم يف مز امبح
 ىلع كللاَذ َناَكَو اهيف قرتحي ارا هلخدن ِهيِلّصُتفَوَسَف ديكأت يو لاح الحل

 لتقلاك ديعو اهيلع درو ام يهو ُهَنَع َنْوََت د اَم َرياَبك أوُبنَتَت نإ .انّيه م2 اًريِسَ هللا

 مكابس ا مكدع ريك برقأ ةئام عبسلا ىلإ يه :امه سابع نبا نعو «ةقرسلاو انزلاو
 اعيطاونف وأ ًالاخدإ يأ 6 و د مضب د مُكلِخَدنَو تاعاطلاب رئاغصلا

 نيتءارق لك ىلع ريسفت ابكلا بانتجا دعب

 ايندلا ةهج نم ضف لع حنيه هلا لَ اموت اَلَو .ةنجلا وه © اًميِرك
 دهلاملاو ها ملا

 روق رس ع

 اوييدكا امه تاون تييضت ٍلاَجَرَ ضعغابتلاو دساحتلا ىلإ يدؤي الث ؛نيدلا وأ

 نهجاوزأ ةعاط نم تسع ااه يبِصَن ٍءاسنللَو هريغو داهجلا نم اولمع ام ببسب

 «رئابكلا بائتجاب ال :تاعاطلاب .كالحلا يف ميمعت هيفف «ةرحآلا وأ ايندلا يف نئيعي ناك كاله يأ يأ :ناك ايأ

 اوبنتحت نإ :ةنسلا لهأ دنع نيعملاف ءكلذ يف ةدراولا رابحألا ليلدب ةيآلا رهاظب اكسمت ةلزتعملا هيلإ بهذ امك

 تناك رئابكلا تبنتجا نإ :ةفئاط تلاقو ءطقف رئاغصلاف الإو «ةعاطلاب تائيسلا رئاس مكنع رفكف رئابكلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."حتفلا" يف اذك ءائيش رفكت مل الإو «بونذلا نم اهادع امل ةرفكم تانسحلا

 اهم هللا مسيل :وحن «كلذك ردصملا دري ام اريثكو لوعفملا مسا ةروص ىلع يميم ردصم وهف :خلإ ميملا مضب

 .ناكم مسا وهف ذئنيحو "اهحتفو" :هلوقو ءالاخدإ يأ ردصملاب حراشلا هرسف اذهلف ؛(١4 :دوه) اَهاَسْرُمَو

 هنوك نيعمو «ةنجلا ميركلا لاخدإلا رارق نأ دارملاف ءاردصم هنوك ىلع امأو ءناكم مسا هنوك بساني اذه :ةنجلا وه

 (يواصلا ةيشاح) .رشب بلق ىلع رطخ الو ءتعمس نذأ الو «تأر نيع ال ام هيف لب «بعت الو هيف دكن ال هنأ :اعرك

 رسفملا يف ٍيتأيس [(يواضيبلا ريسفت) .دفنت ال يلا هنئازح نم هللا اولأساو «سانلل ام اونمتت ال يأ] :اونمتت الو
 ؛ةعمجلاو داهجلا :اهنم ءرومأب لاجرلا لضف هللا نأل ؛كلذو :لاحرلا نم امنوك ةملس مأ نمت :وهو اهوزن ببس
 هب راشأ :ام ببسب (يواصلا ةيشاح) .لبقتسملا يف رمأ لوصحب قلعتلا وه ئمتلاو ءكلذ ريغو «ثاريملا يف ةدايزلاو
 ةعاط نم" :هلوقو «نلمع يأ نبستكا ام لحأ نم يأ "نبستكا ام" :هلوق يف اذكو «ةيليلعت ةيببس "نم" نأ ىلإ

 ترمأ ول :ثيدحلا يف امل :نهجاوزأ ةعاط نم (لمجلا ةيشاح) .نمتادابع رئاسك كلذ ريغو يأ « 17 نهجاوزأ

 (يواصلا ةيشاح) .اهجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأل دحأل دجسي نأ دحأل



 ءاسنلا ةروس مر سماخلا ءزجلا

 انل ناكو ءاندَماجف ءالاجر انك انتيل" :ةملس مأ تلاق امل تلزن ءنهجورف ظفحو

 هَل َّنِإ مكيطعي هيلإ متجتحا ام َتِلَّضَف نم هَل اهودو ةزمم ْاوُنَعْسَو "لاجرلا رجأ لثم

 لاجرلا نم لُكِلَو .مكلاؤسو لضفلا لح هنمو 2 اًميِلَع ء]ََش لكي تاك
 لاملا نم ل ترو فال ِناَدِلَوْلا كرت اَمِم ن وُطعُي َةّبصَع َىاَوَم اليت ءاسنلاو

 ءافلحلا يأ ديلا وأ مسقلا نيعم. "نيع' عمج ٌوُكْمَميُأ افودو فلأب َتَدَقَع َنيِذْلاَو

 7 مهظح ٌديِصَت نآلا َجُهوُتاَنَف ثرإلاو ةرصنلا ىلع ةيلهاجلا يف مهومتدهاع نيذلا

 1 رف و وك عل ل نا هس ل وم يت سدسلا وهو ثاربملا

 نم ريثكلا ريخلا كسميل ىلاعت هللا نأ :هيفو ؛هيلع بضغ هلضف نم هللا لأسي مل نم :ثيدحلا فو :هلضف نم

 امه" :هلوق هب قلعتي ام ىلإ هريدقتب ريشي :نوطعي (كرادملا ريسفت) ."ئلأسي ىح يدبع يطعأ ال" :لوقيو «هدبع
 ؛تاومألا مه نوبرقألاو نادلاولا اذه ىلعف «ةبصعلل هوكرت يأ :نادلاولا كرت (نيلامكلا ريسفت) .خلإ "كرت

 هنإف ؛حصأ لوألاو «هءابرقأو هادلاو ةئرولا يأ مهو «تيملا مهكرت نمم ةثرو انلعح صخش لكلو :ىيعملا :ليقو
 (نيلامكلا ريسفت) ."ام"ل نايب "لاملا نم" :سابع نبا نع يور
 "تدقاع" :نوقابلاو ,"تدقع" :نويفوكلا أرق يأ "افودو فلأب" :هلوقو :هربح "مهوتآف" :هلوقو ءأدتبم :تدقاع نيذلاو

 وأ ةحرابلا نامبألاب ديرأ ءاوس «زاحب نامبألا ىلإ دقعلا ةبسنو ءمهبيصن مهونآف مهومتفلاحت نيذلاو ةيآلا نيعمو .فلأب
 لوقيف .دقعلا كلذب كسمتلاو «دهعلاب ءافولا ىلع اوفلاحتو .هبحاص ديب دحاو لك ذأ اوفلاحت اذإ اوناك دقو ءمسقلا

 ناك اذهو ءسدسلا هبحاص ةكرت نم دحاو لكل نوكيف «"ئثرتو كئثرأو ءيبرح كبرحو «يمد كمد" :رخآلل مهدحأ

 .نزاخلاو ئيسحلا يف اذك «ةيلهاجلا يف

 :يناثلا ىلعو ,مكماسقأ وأ ؛مكيديأ مهدقاع :لوألا ىلع ئعملاو ءفوذحم لوصوملا ىلإ دئاعلاو نييفوكلل :اهفودو

 ناك :سابع نبا نع ةداتق قيرط نم ريرج نبا ىور ؛.خوسنم اذهو :سدسلا وهو .مكناميأ مهدوهع تدقع

 املف ؛"كئرأو ٍنثرتو ءككملس يملسو ؛كبرح يبرحو ؛كنده يده" :لوقيف «ةيلهاجلا يف لحرلا دقاعي لحرلا
 ف سابع نبا نع ءاج دقو ءدمتعملا وه اذه :رجح نبا ظفاحلا لاق ,مهبيصن مهوتؤي نأ اورمأ مالسإلا ءاح

 امب ةثارولاو .:ةعورشم يهو ةالاوملا دقع امي دارملا نإف «ةتباث ةيآلا :هكىلم ةفينح وبأ لاقو «كلذ ريغ ىلع "يراحبلا"

 ءاثراوتيو القاعتي نأ ىلع نادقاعتيو «هل ثراو ال ةأرماو لحر ملسأ اذإ هنأ :هريسفتو «ةباحصلا ةماع دنع ةتباث

 وهو اردقم امهس محل نأ ةيآلا نم دافتسملا ءمحرلا يوذ مدع دنع لاملا لك هلل ةفينح يبأ دنع ثري هنأ هيفو

 (نيلامكلا ريسفت) .ال وأ رخآ ثراو هل ناك ءسدسلا



 ءاسنلا ةروس اع سماخلا ءرزججلا
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 ىلع نوطلسم َْيروُمَو ّوق َلاَجَرلَ (5:بازحألا) 4 0 مح ولوأَو
 يأ وس ري 0

 يأ ضعب ْىَع ْرُهْضَعَب ُهّللا لصف امي نهيديأ ىلع نوذخأيو «نفوبذدؤي ٍءآَسِلا .٠
 ّنِم نهيلع أوققنأ ا اَمِبَو كلذ ريغو ةيالولاو .لقعلاو دل ا

 3 قانا طفت 50 تاعيطم ٌتَتِدَق نهنم َتَحلَّصلَأَف ؛ و ا
 وب

 لاومألا نم

 2 ع د لاو قف هاا ورا جلا حا سس اخ با لع نس ل ا 5 نوفاحت

 (كرادملا ريسفت) .كلذل اماوق اومسو ءاياعرلا ىلع ةالولا موقي امك «نيهان نيرمآ نهيلع نوموقي :نوطلسم

 تزشن عيبرلا نب دعس نأ :يلع نع هيودرم نباو نسحلا نع ريرحلا نبا ىور «طيلستلا ةيفيكل نايب :نفوبدؤي
 نوضبقي يأ :خلإ نوذخأيو .تلزنف «هنم صتقتل :ٌةلك يبلا لاقف دي يبنلا ىلإ اهوبأ اكشف ؛"ةبيبح" هتأرما هيلع

 ناك نإ هوركملا نم نهعنم قلطم نع ةيانك اذهو لزنملا نم جورخلاك ءاهوركم نهئاترا دنع افوكسمبو ءاهيلع
 هللا ليضفت ببسل ؛نهيلع نيرطيسم اوناك امنإ ئيعي ءءاسنلاو لاجرلل "مهضعب" يف ريمضلا :خلإ مهضعب .لوقلاب

 لامكو «وزغلاو ةوقلاو «يأرلاو مزحلاو ؛مزعلاو لقعلاب - ءاسنلا مهو - ضعب ىلع - لاجرلا مهو - مهضعب
 ني ةفينح يبأ دنع قيرشتلا ريبكتو «ةعمجلاو «ةبطخلاو ناذألاو «ةمامإلاو ةفالخلاو ةوبنلاو «ةالصلاو موصلا

 «باستنالا مهيلإو «قالطلاو حاكنلا كلمو «هيف بيصعتلاو ثاريملا فيعضتو ءصاصقلاو دودحلا يف ةداهشلاو

 (كرادملا ريسفت) .مئامعلاو ىحللا باحصأ مهو

 ةيالولاو «نيدلاو لقعلا ةدايز :اهنمو ءءاسنلا ىلع امب لاحرلا تلضف يلا رومألا ضعبل رسفملا راشأ :خ! ملعلاب

 دودحلا ف ةداهشلاو «هكلر ةفينح يبأ دنع قيرشتلا ريبكتو ةبطخلاو ناذألاو «تاعامجلاو ةعمجلاو داهجللاو «ةداهشلاو

 (ام ريغتب يواصلا ةيشاح) .ءاضقلاو ةفالخلاو ةوبنلا نم كلذ ريغو ءدحاو جوز نم رثكأب جوزتلا مدعو ءصاصقلاو
 ىلع نهمسق مث «ةقفنلاو رهملا نم اولا اا ريسفت) .كلذ ريغو ءاضقلاو ةفالخلاو ةوبنلا معت :ةيالولاو

 ,كترس اهيلإ ترظن نإ ةأرما ءاسنلا ريخ :اعوفرم ةريره يبأ نع ريرج نبا ىور :اهريغو (نيلامكلا ريسفت) .نيعون
 (نيلامكلا ريسفت) .ةيآلا التو ءاهسفنو الام يف كتظفح اهنع تبغ اذإو ؛ءكتعاطأ اهترمأ نإو

 زوشنو «عافترالا :زوشنلا لصأ :نهزوشن (نيلامكلا ريسفت) .هب هللا نهظفحأ يذلا ببسلاب يأ : هللا ظفح امب

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع ربكتلاو «هتعاط نع اهسفن عفرو ءاهجوزل اهضغب وه ةأرملا



 ءاسدلا ةروس مله سماخلا ءزجلا

 ىلإ اولزتعا عِجاَضَمْل ىف ٌنهوُرِجَهَأَو هلل نم ضوفرتف ٌصوُظِعَف هتارامأ ترهظ

 دارخملا نجرب 9 حرم ريغ ًابرض نهوض زوشنلا نرهظأ نإ رخآ 0
 نلف نقوش لإ ًانيرلط ل ع باطلا رحت د اَلَق ّنهنم داري اميف ٌمُكَتْعَطَأ

 َمثفِح ّْنِإَو .نهومتملظ نإ مكبقاعي نأ هورذحاف © اًريبَك اّيلَع تراك هَل ١ نإ

 امهنيب اقاقش يأ عاستالل ةفاضإلاو «نيجوزلا نيب اَبَِيَب فالخ َقاَفِش 0

 لكويو آَهِلَهأ ْنِّم اَمكَحَو هبراقأ ءوِلهأ ني ١ الدع الجر اَمُكَح امهاضرب امهيلإ ْوُدَعبَ
 عالتخالا يف اهمكح يه لكوتو 6 هلع ( ضوع لوبقو «قالط يف هّمكح "7
 00 55000 7 وأ عوحرلاب ملاظلا نارمأيو «نادهتجيف

 ف

 (نيلامكلا ريسفت) .اهرمأ اذإ هرمأ ىلإ ردابتت لو ءاهاعد اذإ هبحت ملو هيلع اًقوص تعفر نأب :هترامأ ترهظ

 (يحركلا ريسفت) .هتبوقع يرذحاو هيف هللا يقتاف قح كيلع يل :وحنب يأ :هللا نم نهوفوخف
 (نيلامكلا ريسفت) .سابع نبا نع ناتياور ءاهعماجي الو هرهظ اهيلوي نكلو اهعم دقري وأ :رخآ شارف ىلإ

 (نيلامكلا ريسفت) .هجولا بنتجيو ءامظع اهل رسكي الو ءاهحرحي ال نأب نيتلمهملا ءاحلابو ءارلا ديدشتب :حربم

 (نيلامكلا ريسفت) .اهيف جردي نأ يغبني ةبترتم ةثالثلا رومألا نأ ىلإ هلبق امبو هب ريشي :نعجري مل نإ
 فوذلا يعم نم نأل ؛"متملع" ب هرسفو ءامي امه يلا ةدلبلا فارشأل وأ ءرومألا ةالول باطخلا :متفخ نإو
 قشي ام لعفي نيفلاخملا لك نأل ؛قاقش امهنيب يأ :امهنيب قاقش (ام ريغتب يواصلا ةيشاح) .سوماقلا يف ملعلا

 ؛ركذ امهل رجي مل نإو امهل رمضأ :نيجوزلا نيب (نيلامكلا ريسفت) .هبحاص قش ريغ قش ىلإ ليمي وأ ءرخآلا ىلع
 اي :هلوقك عاستالا ىلع فرظلا ىلإ قاقشلا ةفاضإ ٍنيعي :ةفاضإلاو (نيلامكلا ريسفت) .امهيلع لدي ام يرحل

 ردصم قاقشلا نأ ىلإ هب راشأ :امهنيب اقاقش (نيلامكلا ريسفت) .راهنلا ف ركم هلصأو ءراهنلا ركمو ةليللا قراس

 هتيفرظ «هفرظ ىلإ ردصملا فيضأف «هيف عستا نكلو ءامهنيب اقاقش لصألاو «ةيفرظلا اهانعمو «"نيب" ىلإ فاضم

 (يحركلا ريسفت) ."راهنلاو ليللا ركم لب" :وحن ةيقاب
 دمحأو ةفينح يبأ لوق وهو ءاذذإب الإ علتخي نأ ةأرملا مكحل الو «هنذإب الإ قلطي نأ جوزلا مكحل سيلو :امهاضرب

 (نيلامكلا ريسفت) .امهاضر نم كلذ امهل زوجي :كلام لاقو «لوق يف يعفاشلاو
 بحتسيو :هم يعفاشلا لاق ؛حالصإلل ابلط دشأو «بناحألا نم امهلاحب فرعأ امهنأل :خإ هلهأ نم امكح

 (نيلامكلا ريسفت) .زاح نييبنجأ اناك نإف «كلذ



 ءاسنلا ةروس ضل سماخلا ءزجلا

 يأ نيجوزلا نيب امي هَ أقِفَوُي اَحلصِإ نامكحلا يأن َديِرُي نإ :ىلاعت لاق .هايأر نإ
 ” ناجو و 3

 اريح ءيش لكب اًميلَع َناك هللا نإ قارف وأ حالصإ نم ةعاطلا وه ام ىلع امعردقي

 اونسحأ و اَنيَش -هب أوُكِرَشُت اَلَو هودحو َهَّلأ أوُدّبَعَآَو .رهاوظلاك نطاوبلاب
 7 نت ا ا 1 ا م ل و هاا و
 راَجْلاَو ِنيْكَسَمْلاَو ىَمَسَيْلاَو ةبارقلا ىّرقلا ىذبَو بناج نيلو ارب اًنَسَحِإ نيَدِلَولاب
 وأ راوجلا يف كنع ديعبلا بيج أر او بسنلا وأ راوجلا : كنم بيرقلا ئَرَقَلا ىذ

 سابع نبا لوق وهو

 ٍليِبَّسلآ ٍنِبَآَو ةحوزلا ليقو «ةعانص 1 رف قيفرلا ناكل ا يالا و هيلا
 كلايدع ناك ود نع 38 نإ 00 1 0 لم امَو هرفس ف عطقنملا

 1 تير عا نر رثكألا هيلعو فيضلا وأ

 220 مهيلع بحي اهَنوُنَخَبَي أدتبم َنيِذَّأأ .يوأ ام. سانلا ىلع(2) اًروُخَف اربكتم
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 زوجو «نيحوزلل يناثلاو نيمكحلل لوألا ريمضلا لعج :نيجوزلا نيب .ةحلصم قارفلا ايأر نإ يأ :هايأر نإ
 ءامهيعس نسحب :ةعاطلا وه ام (نيلامكلا ريسفت) .نيجورلل اههالك :ليقو .نيمكحلل اهالك :ليقو .هسكع مامإلا

 «ديحوتلاب ةدابعلا رسف ثيح :ةودحو (نيلامكلا ريسفت) .قيفوتلل ريسفت قارف وأ حالصإ نم ةعاطلا وه ام ىلعو

 "ا وكر شت الرا :هلوق نوكيف «هانمدق امك ؛ميمعتلا ىلوألا نكلو ءاديكأت "اوكرشت ا :فللذ دف هلوق ناك

 كادحأ ِهّبَر ِةداَبعب ُكِرْشُي الو ًاحِلاَص ًالَمَع ْلَمْعَيلف هير َءاقل اوُجْرَي ناك ْنَمِ :ىلاعت هلوق ريظن اذهو ءاسيسأت
 شخي الو ءامهيلع هتوص عفري الو ءامهتمدخب موقي نأب يأ :بناج نيلو (يواصلا ةيشاح) (١١١:فهكلا)
 (نايبلا حور)» .ةردقلا ردقب امهيلع قافنإلاو ءامهبلاطم ليصحت يف ىعسيو ءامهيلع

 هباصأ نإو «هتضرقأ ضرقتسا نإو «هتينغأ رقتفا نإ :راحلا قح ام نوردتأ :نايبلا حور ف لاق :خإ كدنم بيرقلا

 «يعفاشلا دنع اذه «اراد نوعبرأ راوجلا دحو لإ هتزانج تعبت تام نإو «هتدع ضرملا هقحلا نإو ,هتأنه ريجخ

 مه :الاقو «ناريجلا نيب نم ةعفشلا قاقحتساب صتخا اذهو «كراد هراد قصالي نم وهف كر ةفينح يبأ دنع امأو

 يفو .اياصولا باتك يف ةيادحلا بحاص هب صنو «ةلحما نم دجسم مهعمجيو «هتلحم نكسي نمم مهريغو نوقصالملا

 هل راجو .مالسإلا قحو «ةبارقلا قحو «راوجلا قح :قوقح ثالث هل راج «ةثالث ناريجلا :اكيلع هلوق :يدمحألا

 هباحصأو هناريحو هبراقأ نع فنأي يأ :اربكتم (دوعسلا يبأ ريسفت) .ديبعلاو ءامإلا يأ :ءاقرألا نم .رفسلا



 ءاسدلا ةروس ضل سماخلا ءزجلا

 لاملاو ملعلا نم قلص نب هلأ مها ام َنوُمُتَكَيَو هب ٍلْخَبْلاب سائلآ َنوُرمأَيَو

 َّباَذَع هريغبو كلذب َنيرِفَكلِ اَنَدَتَعَأَو "ديدش ديعو مهل" أدتبملا ربخو «دوهيلا مهو
 نيئارم سائلا ءآَمر َمُهَلَومأ َسوُقِفنُي هلبق "نيذلا" ىلع فطع َنيِذَأاَو .ةناهإ اذ ج) ايهم

 هَل نطيل نكي نَم نَمَو ةكم لهأو نيقفانملاك رجلا مويا الو ِهَّللآِب َنوُنيْؤُي الو مه

 للاب اوُمَماَء َوَل َمِييلَع اًذاَمَو .وه 6) اًئيرق سكب َءاَسف ءالؤهك هرمأب لمعي اها انيِرَق

 و راكنإلل ماهفتسالاو ؟كلذ يف مهيلع رض يأ يأ هلآ ُمُهَقَرر اَمِ أوقفنُأو رجلا م وَيْلآَو

 © اًميِلَع ّرهب ُهّللأ ناكَو هيلع مه اميف ررضلا امنإو «هيف ررض ال يأ ةيردصم "ول"

 5000 ةلمغ رغصأ وك 3 لام اد أ ُمِلَظَي ال هلآ َّنِإ .اولمع ام مهيزاجيف

 نولوقي اوناك ,مهريغو ديز نب مدركو بطحأ نب يبحو ديز نب ةعافر دوهيلا مهو ؛مهيلع بجي ام. يأ :لخبلاب
 مهل" :هلوق يأ فوذحم أدتبملا ربو "نوكي ام نوردت الو يدفلا مكمل يني انا كلانا اوقفنت ال" :راصنألل
 رهاظلا عضوف ءمهل يأ :خلإ نيرفاكلل اندتعأو (نيلامكلا ريسفت) ."ةمالم لكب ءاقحأ مهفأ" وأ «”"ديدش ديعو

 ناهأ امك «هنيهي باذع هلف هتمعنب ارفاك ناك نمو هللا ةمعنب رفاك وهف هنأش 0 اراعشإ رمضملا عضوم
 رهظي نأ بحأ هتمعن هدبع ىلع هللا معنأ اذإ :هدنسم يف دمحأ هاور امك ثيدحلا يفو ءءافخإلاو لخبلاب ةمعنلا
 مهاتآ ام :هلوق يف امل عجار ةراشإلا مسا نأو ؛نيدحاجلا نعم. نيرفاكلا نأ صخلتف (يحركلا ريسفت) .هيلع اهرثأ

 (لمجلا ةيشاح) .مهيلع هللا ةمعن نيدحاج نعي نزاخلا ةرابعو ءهلضف نم هللا

 (نيلامكلا ريسفت) .انيرق ءاسف انيرق هل ناطيشلا نكي نمو هيلع لد فوذحم هربخ أدتبم وأ :لإ ىلع فطع

 يأ هل الوعفم لعجي دقو «لاحلا ىلع بوصنم لعافلا مسا نيعم. لوعفملا ىلإ فاضم ردصم هنأ نعي :نيئارم

 اهلبق امل ةيآلا هذه ةبسانم :خلإ هللا نإ (نيلامكلا ريسفت) . هللا هجو ءاغتبا ىلع ال .مهدوحجأ ام :لاقيل ةرحافملل
 لخبلا مذب كلذ بقعأ مث ,مهعم ركذ نمو «نيدلاولل ناسحإلابو «هللا ةدابعب رمأ امل ىلاعت هنأل ؛ةحضاو
 ىلع ءازجلا ركذل ةئطوت هلك اذه ناكف هللا ةعاط يف قفني لو نمؤي مل نم خبو مث .هعم ةروكذملا فاصوألاو
 (لمجلا ةيشاح) .ةرذ لاقثم ادحأ ملظي ال ىلاعت هنأو ؛هلدع ةفصب ىلاعت ربخأف «تائيسلاو تانسحلا

 وهو سمشلا ءوض نم ةوكلا يف ءابحلا هئازجأ نم رهظي ام وأ «بارتلا ءازجأ نم ادج ريغصلا وأ :ةلهغ رغصأ

 بصتتنيو (نايبلا حور) .خلإ ريثكلا ىفن ليلقلا ىفن اذإ هنأل ؛اقلطم ملظلل يفن اذهو «ةغلابملا ماقم, بسنألا
 .ةرذ نزو املظ يأ فوذحم ردصمل تعن هنأ ىلع "لاقثم"
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 يو («نمؤم نم ةّكسح ةّرذلا كت نإَو هتائيس ُْق اهديزي وأ (هتانسح نم اهصقني نأب

 ةءارق فو «ةئام عبس نم رثكأ ىلإ رشع نم اَهْفِعضُي ةمات "ناك"ف عفرلاب ةءارق
 رماع يبأو ريثك نبال . 1 را

 نبا وه -_ م م د 560 1 2 - 00 020

 هردقي ال 23 اميِظَع رجا ةفعاضملا عم هدنع نم ُهَنَدِل نم ٍتِسَويَو ديدشتلاب ' 3

 9 مج مو 5 4 1 ر ددرس
 يو كم6 : وهو اهلمعب اهيلع دهشي ٍديِهَّشب ةمأ لك نِم اّعج اذإ ؟رافكلا لاح َفيَكَف .دحأ

 أوُرَقك َنيِذلا ْدَوَي ءيجما موي ٍذِبَمَرَي (2) اًديَِس ِءآَلْؤََم ْلَع دمحم ايَّكب اَنَنِحَو اهيبن
 نيءاتلا ىدحإ فذح عم لعافلاو لوعفملل ءانبلاب ئَوَسُت نأ يأَرَل َلوُسَكلَآ أوَصَعَو

 نينئاكلا يئاسكلاو ةزمحل

 اهلثم ابارت اونوكي نأب نضرألا هني ىّوستت يأ نيسلا يف اهماغدإ عمو «لصألا يف
 5 5 ريب رف مع 0 0 < هو د رماع نباو عفانل 5

 هلأ َنوُمُتكَي الو «اباَرث تنك يِنَتيل اي ٌرِفاكلا لوقّيَوإ» ىرخأ ةيآ يف امك هلوه مظعل
 (14 ٠ :ابنلا) 7

 هداج سو ويف سو ل نمل اتقدم نا لا و ع حط .هولمع امع م2 اًثيِدَح

 ىلإ لاقثملا ةفاضإل وأ ,ةنسحلا وهو ريخلا ثينأتل ريمضلا ثنأو ةنسح ةرذلا لاقثم كت نإو يأ :خإ كت نإو

 ٍقو «حراشلا مهنمو ءةرذ ىلإ عجار روكذملا ريمضلا :مهضعب لاقو «نيرسفملا رثكأ لوق وه اذه «ثنوم

 :هلوق نم يأ نونلا فذحو .لمأتف «لإ لاقثم ىلإ ال ةثثؤم يهو ةرذ ىلإ عحار ريمضلا نإ :ليقو «بيطخلا

 (يواضيبلا) .لامعتسالا ةرثكل افيفختو «ةلعلا فذحب اهيبشت ؛سايق ريغ نم "كت"

 فعاضت نأل ؛اهباوث فعاضي يأ :اهفعاضي (نيلامكلا ريسفت) .ةماتلا "ناك" ىلع "ةنسح" عفرب يأ :ةمات ناكف

 امو :"ريسيتلا" يف لاق :دحأ هردقي ال (نايبلا حور) .لقعي ال ام نيتالص ةدحاولا ةالصلا لعجي نأب ةنسحلا سفن

 .اميظع لضفلا اذه ىمسو ءاليلق اهيف امو ايندلا ىمس هنأ عم هرادقم فرعي نمف مظعلاب هللا هفصو

 نأ ىلإ أدتبملا ريدقتب ريشي ؟رافكلا لاح فيكف ةنسحلا بحاص لاح تفرع اذإ يأ ةحيصف ءاف هنأك :فيكف

 هيف يرجيو «نوعنصي وأ نونوكي فيكف يأ فوذحم لعفب بصنلا لحم يف لعمي دقو «ةيربخلا ىلع عوفرم "فيك"
 - «شفخألا بهذم وه امك فرظلاب هيبشتلا ىلع وأ ؛هيوبيس بهذم وه امك لاحلاب هيبشتلا ىلع بصنلا ؛ناهجولا

 (نيلامكلا ريسفت) .نأشلا ميظعتو رمألا وه نم ربخلاو أدتبملا نومضم لوألا هجولا ىلع اضيأ "اذإ" يف لماعلا وهو

 نم لدب "ذإ" نيونت نأ ىلإ ريشي :ءيجنا موي (نيلامكلا ريسفت) .تفع ةمألا كلت ين ديهشلا يأ :اهيبن وهو
 هدعب امو يهف «ةيردصم "ول" نأ ىلإ هب راشأ :نأ يأ (نيلامكلا ريسفت) ."انثج اذإ" يهو اهيلإ فاضملا ةلمجلا

 .رمع يبأو ريثك نباو مصاعل :لوعفملل (يخركلا ريسفت) .ذئنيح اه باوح الو ,"دوي" لوعفم لح يف



 ءاسدلا ةروس نك سماخلا ءزجلا
 ساس ها وبلا را راض 7 هو سل ا

 وُيَرقت الل أوُتماَ نيذأا اًمأتي «نيكر شم انك اَم دار هارإل رتك هركا تقو فو
 (١١7:ماعنألا) <

 يف ةعامج ةالص اهوزن ببس نأل ؛بارشلا نم ْئَرَكُس َرّثنأَو اوُلَصُت ال يأ َةرَلَّصلآ
 هبصنو «لازنإ وأ وأ جالي اب ابنَ اَلَو اوحصك نأب َنولوقت َد ام أوُمَلَعَت يح ركسلا لاح ماو

 يأ قيرط ٍليِبَس يزاتحم ىرياَع الإ هريغو درفملا ىلع قلطي وهو «لاحلا ىلع
 نايس رجا احمل نال رفاسملا ئثتساو ءاولصت نأ مكلف ًاوُلِسَتْعَت تَح نيرفاسم

 5 اهروبع الإ دحاسملا يأ ةالصلا عضاوم نابرق نع يهنلا دارملا :ليقو

 نع قازرلا دبع ىور «نيلئاق نومتكي يأ لوقلا ريدقتب لاح نيكرشم انك ام انبر هللاو## «ةافانم الف :رخآ تقو يف

 انك ام" :اولاقف ,نوكرشملا هدحح اكرش رفغي الو ءاعيمج بونذلا رفغي هللا نأ ةمايقلا موي اوأر امل مهنأ :سابع نبا

 ."اثيدح هللا نومتكي ال كلذ دنعف «نولمعي اوناك ام مهلحرأو مهيديأ تملكتو «مههاوفأ ىلع هللا متخف «"نيكر شم

 (نيلامكلا ريسفت) .لوألا حيحصلاو «مونلا نم :كاحضلا لاقو «رثكألا هيلع :بارشلا نم (نيلامكلا ريسفت)
 :لاق - ههجو هللا مرك - بلاط يبأ نب يلع نع يور هنأ :هلصاحو «ببسلا رسفملا رصتخا :افوزن ببس نأل

 ةالص يأ ةالصلا ترضحو ءانم تذخأف ءرمخلا مرحت نأ لبق ءارمح اناقسأو انلكأف ءاماعط فوع نبا انل عنص

 ةيآلا تلزنف 2"نودبعت ام دبعن نحنو «نودبعت ام دبعأ «نورفاكلا اهيأ اي لق" :تأرقف «نومدقف «برغملا

 (يواصلا ةيشاح) .اقلطم تمرحف ةدئاملا ةيآ تلزن بح «ةالصلا تاقوأ ف تمرحف

 نيح دو هللا لوسر باحصأ نم ارفن اعدف ءابارشو اماعط عنص :فوع نب نمحرلا دبع نأ :يور :ركسلا لاح يف

 لق" :أرقف ,ممب يلصي مهدحأ اومدقف «برغملا ةالص تقو ءاحو ءاوركس املف ءاوبرشو اولكأف ءاحابم رمخلا ناك

 اذإف ,ةالصلا تاقوأ يف امنوبرشي ال اوناكف «تلزنف ةروسلا رخأ ىلإ "ال" فذحب ,"نودبعت ام دبعأ ءنورفاكلا اهيأ اي

 (بيطخلا) .اهميرحت لزن مث «نولوقي ام اوملعو ,ركسلا مهنع بهذ دقو الإ نوؤحبصي الف اهوبرش ءاشعلا اولص
 دوصقملا ءردصملا ىرحجم يرجي هنأل ؛هريغو درفملا ىلع قلطي وه :هلوقو ءركسلا دض وحصلا نم :اوحصت نأب
 هب دارملاو :هلخدأ :هحلوأ :حارصلا يف ؛لاحدإب يأ :جاليإب (نيلامكلا ريسفت) .عمجلا ىلع هفطع ةحص نايب

 ةماع يف ابنج اولصت ال يأ لاوحألا معأ نم ءانثتسا :خلإ يرباع الإ .يمدآلل ربدلا وأ لبقلا يف ةفشحلا لاحخدإ

 ةالصلاب دارملاف ءبنجلل دحاسملا يأ :ةالصلا عضاوم (نيلامكلا ريسفت) .ءام اودحت مل اذإ رفسلا يف الإ لاوحألا

 دنع امأو هلل يعفاشلا هلاق :اهروبع 'الإ (نيلامكلا ريسفت) .دجاسملا يأ «تاولصو عيبوإ» :ىلاعت هلوقك هلحم

 (بيطخلا) .ءاملا ىلإ قيرطلا وأ «ءاملا هيف ناك اذإ الإ رورملا هل زوجي الف :هنّلم ةفينح يبأ



 ءاسدلا ةروس موب سماخلا ءزجلا

 ١ مخ و ا را لل كم م 5
 يلعب متلو نارقانبما يأ رفس قلع وا ءاملا هرضيب اطر طرت مك نإ النك رتخ نب

 ثدحأ يأ ةحاحلا ءاضقل ٌدعملا ناكملا وه ٍطِباَقْلا َنِّم مُكَنُم ّدَحَأ ايوا نود و

 هلاق «ديلاب سججا وهو سمللا نم نعم امهالكو م ةءارق يفو َءاَسِيلآ َسَمدَل وأ

 :افذ سابع نبا نعو (ةرشبلا 0 .ىشناقلا هلعز انك رمع نبا
 سايقلاب وأ صنلا 0 ديلاب سملاب يعفاشلا 85

 .. عجار وهو « «شيتفتلاو بلطلا دعب ةالصلل هب نورهطتت آم أوُدَجت ملف "عامجلا وه"

 :لاق «"ةالصلا اوبرقت ال" :هلوق يف سابع نبا نع ءءاطع قيرط نم متاح يبأ نبا ىور :ثكم ريغ نم

 نبا لوق اذهو :يوغبلا لاق ءسلجت الو ارورم هب رمت :لاق «"ليبس يرباع الإ ابنج الو" :هلوق فو «"دجاسملا'

 مهباوبأ تناك راصنألا نم اموق نأ كلذو «يرهزلاو يعخنلاو ةمركعو نسحلاو كاحضلاو بيسملا نباو دوعسم

 .روبعلا ف مط صخرف .دجسملا يف الإ مهرمم الو ,مهدنع ءام الو ةبانحلا مهبيصتف دجسملا ىلإ

 لاقو «يعفاشلاو كلام لاق هب و ءنسحلا لوق وهو «قالطإلا ىلع هيف رورملا حابأ مهضعبف «هيف اوفلتخاو
 هذه اوهجو :اعوفرم ةشئاع نع انيور امل ملعلا لهأ رثكأ دنع زوحي الف ثكملا امأو «هيف رورملل مميتي :مهضعب

 هنأل ؛ثيدحلا فعضو «هيف ثكملا دمحأ زوجو «بنحج الو ضئاحل دجسملا لحأ ال ىنإف ءدجسملا نع تويبلا

 .يزملا لاق هب و .لوهجم ةياور

 نوسلع هلك قتلا هباسيضا قم الادير تيباز ةلاقتزانسي يأ نب ءاطع دف روستم مع ديب اور اعدجأ لدتا

 ءثكملاو رورملا بنجلل لحي ال :هللم ةفينح وبأ مامإلا لاقو «ةالصلا ءوضو اوؤضوت اذإ نوبنجي مهو دجسملا يف
 «كريغو يربغ دجسملا يف بنجي نأ دحأل لحي ال يلع اي :اعوفرم ديعس يبأ نع يذمرتلا هاور ام كلذ ىلع لديو
 رازبلا هاور :رجح نبا لاق نكل «نافيعض امهو ةيطعو ةصفح يبأ نب ملاس هدانسإ يف نأب ءيذمرتلا نيسحت بقعتو

 مو هنإ :لاق بطنح نب هللا دبع نع ليعامسإ يضاقلا جرخأو «ةملس مأ نع يناريطلاو ءصاقو يبأ نب دعس نع

 .يوق لسرم وه رحت نبا لاق( ىلعل الإ هيف سلع الو هدحسلا قرع نآ دعأل نذأ نكي 4

 هيلعو دوعسم نبا لوق وهو ءأطوملا يف كلام هنع هاور :امندرمع نبا هلاق (سوماقلا) .ديلاب سملا :سجلا :سجلا

 0 1 متاح يبأ نبا ىورو 000 نبا هنع هاور :ام# سابع نبا نعو (نيلامكلا ريسفت) .كلامو يعفاشلا

 يأ :خلإ عجار وهو .هبأي ةفينح وبأ هيلعو «هلثم ةداتقو سواطو نريبج نباو يبعشلاو دهاحبو بعك نب يبأو
 .بيطخلا يف امك «مدعلاك مهيلإ ةبسنلاب هدوجو نأل ؛هب اوررضت اذإ ءاملا دوجو عم نومميتيف ىضرملا



 ءاسنلا ةروس م سمانا ءزجلا

 ءارهاط بارت ابَيَط اَديِعَص تقولا لوحد دعب اودصقا اوُمّمَيَتَق ىضرملا ادع ام ىلإ

 ىّدعتي "حسم"و هنم نيقفرملا عم َمُكيِدَيَأَو ْمُكِهوُجُوب أوُحَسْمأَف نيتبرض هب اوبرضاف
 5 لح يقال يت لأ © ع9 اًروُفَغ اًوُفَع نك هلآ َّنِإ فرحلابو هسفنب

 اوؤطخت مج) ٌليِبّسلَآ أولضت نأ نوُديِرُيَو ىدهلاب َةّيَدَضلا َنوُرََسَي دوهيلا مهو بتكلآ

 مهوبنتجتل ؛مهي مكربخيف مكنم ُكيآَدَعأي َُلَعأُهَّلاَو .مهلثم اونوكتل ؛قحلا قيرطلا
 َنِي .مهديك نم مكل ًاعنام ج) اريِصت ِهّللآِب كو مهنم مكل اظفاح اّيَِو هاب ىَقكو
 لو دمحم تعن نم ةاروتلا يف هللا لزنأ يذلا َمِلَكْلا نورّيغي َنوُفَرحم موق اوفا نذل

 «يسحلا نادجولا مدع ديرأ اذإ اذهو «هب اوررضت اذإ ءاملا دوجو عم نومميتيف ىضرملا امأ يأ :خلإ ىضرملا

 ةيانك "ءام اودحت ملف" :هلوق نوكيف ءىضرملل بح اعجار نوكيو «يعرشلاو يسحلا نم معألا هب داري نأ حصيو

 (يحركلا ريسفت) .لكلا يف اذه نوكيف «دوقفملاك هنم عونمملا ذإ ؛اسح دجو نإو هلامعتسا نم نكمتلا مدع نع

 ضرألا هحو ديعصلا :جاحزلا لاقو «تبني ال بارتلا ريغو «ةتبنملا يه بيطلا نإف :يعفاشلا لاق :خلإ ارهاط ابارت

 (نيلامكلا ريسفت) .ةفينح وبأ لاق هبو هيلع بارت ال ارخص ناك نإو «هريغ وأ ابارت
 ةفينح وبأ هيلعو ءمكاحلاو دواد وبأ هاور ثيدح يف ءاج اذك «نيقفرملا ىلإ هيديو ههجو اممب حسم :اوبرضاف

 لاقو «يراخبلا دنع رامع ثيدحل نيغسرلا ىلإ نيديلاو هجولل ةدحاو ةبرض :نوئدحملاو دمحأ لاقو «يعفاشلاو

 الج يعفاشلاو ةفينح يبأ دنع :نيقفرملا (نيلامكلا ريسفت) .أطوملا حرش يف همامتو «ةدحاو ةضيرف لوألا :كلام

 ىلإ" :هلوق .مهاح ءوس نم نينمؤملاو يبنلا بيجعتل قيس فنأتسم مالك :خلإ رت ملأ .دمحأ دنع نيغسرلا ىلإو

 (يواصلا ةيشاح) .هتعانشو مهلاح ةعاظفل مهمهأ "نيذلا

 ةوبن ةاروتلا نم اوفرع مهنأل ؛"باتكلا ملع اوتوأ مهفإ" :لقي ملو "باتكلا نم ابيصن" :لاق امنإ :خلإ ابيصن

 «نيرمألا اوفرعو «هريغو مالس نب هللا دبعك اوملسأ نيذلا امأف د دمحم ةوبن اهنم اوفرعي ملو «اتلىسوم
 (ريبكلا ريسفتلا) .باتكلا ملع مهعم نأب هللا مهفصوف

 :ىللاعت هللا لاق ؛مهريغل اًنوبحي كلذ عم مهسفنأل ةلالضلا اوراتحا مهنأ :نيعملاو «بيحعتلا يف قرت اذه :نوديريو

 نم نيربح يف ةيآلا هذه نأ :سابع نبا نع يور :(85 :ءاسنلا) ءاَوَس َنوُنوُكَتف اوُرَفَك اَمَك َنوُرْفْكَت ْوَل اوُدَو»
 ةعافر يف تلزن :اضيأ هنعو ؛مالسإلا نع مهفاطبثي هطهرو يبأ نب هللا دبع نيقفانملا سأر نايتأي اناك دوهيلا رابحأ

 (يواصلا ةيشاح) .هاباعو امهناسل ايول ٌدْلو هللا لوسر املكت اذإ اناك ء.مشحد نب كلامو ديز نبا
 (نيلامكلا ريسفت) .نوفرحي ةفص فوذحم أدتبم ربخ "اوداه نيذلا نم" :هلوق نأ ديري :نوفرحي موق



 ءاسنلا ةروس ضخ سماخلا ءرجلا

 كلوق اَنَعَِس ءيشب مهرمأ اذإ هلك يبلل َنوُلوُقَيَو اهيلع عضو لا ءِيِعِضاَوم نَع
 اَبِعَر هل نولوقيو "تعمس ال" يأ ءاعدلا ىنعمب لاح ٍعَمَسُم ريع ٌعَمْسآَو كرمأ اَيَصَعَو

 3 حلقات مولا اميز 7 ميتنلب يتبةملك يهروا اق اطبع يكاد

 انيلإ رظنا اًنَرظنَأَو طقف َْمْسآَو 'انيصعو' لدي اكعطاَو انثَيَس اولاق# مج َوَلَو مالسإإلا نيّدلآ
 ا

 هتمحر نع مهدعب أهل مبنَعَل نكيَلَو هنم لدعأ َمَوَقَأَو هولاق هوك "انعار" لدي

 لاق ام باوجلاو ؛"اهعضاوم نع ملكلا نوفرحي" :لاقي نأ يغبني ناكف «عمج ملكلا :لوقي نأ لئاقل :هعضاوم نع

 (ريبكلا ريسفتلا) .هريكذت زوجي هنإف ءكلذك نوكي عمج لكو ءهدحاو فورح نم لقأ هفورح ؛عمج اذه :يدحاولا
 ءادانعو ارفك ةهفاشم نيظفللا الك يبنلل نولوقي اوناكو :يبنلل .محرلا لدب دلحلا عضوب مهفيرحت وحن :عضو

 (نيلامكلا ريسفت) ."انيصع" :مهسفنأ فو "انعم" :رهاظلا يف نولوقي اوناك :ليقو
 يف كلذ نولوقيو يأ لوقلا تحت لحاد "انيصعو انعمس" ىلع فطع [ُكلُك يبلل مهمالك ةمئت نم] ] :خل عمساو

 امإ متشلاو ةناهإلا لمتحيو «ميظعتلاو حدملا لمتحي «نيتهج وذ ةملكلا هذه نأ ملعاو .ةصاخ ٌدُلي هتبطاخم ءانثأ
 ءهوجو نم كلذف مذلاو متشلل لمتحم هنأ امإو ءاهوركم عمسم ريغ عمسا دارملا نوكي نأ وهف حدملا لمتحي هنأ

 ريغ :هانعم «"عمسم ريغ" :هلوقف «"تعمس ال" :مهسفنأ يف نولوقيو ."عمسا" :3تُص يبلل نولوقي اوناك مهنأ :لوألا

 (ريبكلا ريسفتلا) .هاضرت امالك عمسم ريغ عما :يناثلاو ,عماس

 دي "عمسا" ئعم ىلع لمحي نأب رشلل لمتحم «نيتهج وذ مالك وه :عمسم ريغ

 هبصن نوكي نأ زوجي ذئنيحف ءهاضرت امالك عمسم ريغ وأ ,”"تعمس ال" ب كيلع وعدم يأ توم وأ ممصب

 0 ا ا : عم قلع منك ناب ريسلاو 1ةيلوفتنلا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .لوألا نيعملا مهسفنأ يف نورمضم مهو «ريخألا ىيعملا التلَع هل نيرهظم هب
 نم اهنأل امإ ؛مهتغلب بس ةملك يهو :خلإ يش دقو (بيطخلا) .تومم وأ ممصب تعمس ال يأ :ءاعدلا ىنعمب

 (نيلامكلا ريسفت) .مهتاعرو مهمدح ةلزنمب هنأل ؛هل اريقحت "انيعار" نونعي ةرسكلا مهعابشإل وأ «ةنوعرلا

 بسلا ىلع اهلمحب رشللو «"انرظتناو انبقرا" :ئيعم ىلع اهلمحب ريخلل ةلمتحم «نيتهح تاذ امهنأل :بس ةملك

 (نايبلا حور) .امب نوباستي اوناك ةينايرس وأ ةيناربع ةملك نم اههبش ىرحب اهئارحإب وأ «قمحلا يأ ةنوعرلاب
 تبلقف «نوكسلاب امهادحإ تقبسو «ءايلاو واولا تعمتحا "ايول" هلصأو «هرهاظ نع افرص يأ :مهتنسلأب ايل

 ىوطو «هرهاظ ريغ هنم دصق يذلا مالكلا هب هبشف «لبحلا لتف :لصألا يف وهو «ءايلا ف تمغدأو ءاءاي واولا

 (يواصلا ةيشاح) .لييخت هتابثإف "يللا" وهو همزاول نم ءيشب هل زمرو «لوتفملا لبحلا وهو «هب هبشم ركذ



 ءاسنلا ةروس اس سماخخلا ءزجلا

 اودرا نيردلا اناني هب احتضاو ماس نب هللا دبعك مهنم (2) اليل ال َنوُنِيْؤُي اف مفك

 نسلط نأ :لثف ني ةاروتلا نم مُكَعَم اَمَل اَقِدَصُم هُم نآرقلا نم اَنْلّزَت امه أونِماَء بكل

 امادجتت اعراتذا عامان يجاقلو تالا نامل نم ااهيفت ام وحق نرخ
 مهنم ِتَبَّسلا ّبصصأ انخسمآَئَعَل امك ةدرق مهخسمن َمَجَعلَتَوَُأ ادحاو احول ءافقألاك

 ناك :ليقف «مالس نب هللا دبع ملسأ تلزن املو م2 ًالوُعَفَم هؤاضق هلآ ُرَمأ َناكَ

 مايق لبق ٌحسمو سمط نوكي :ليقو «عفر مهضعب ملسأ املف ءطرشب اديعو

 1ظ11100110098 َنوُد ام رفْغَيَو هب كارشإلا يأ كرش نأ رفْعَي ل هللا نإ .ةعاسلا

 قلع ىسيع لوزن نمز يف

 :ينازاتفتلا لاق اذهلو «ديعب بحاحلا نبا هزوح نإو وهو ,حوجرملا بصنلا ىلع ةءارقلا قافتا هيلع دروأ :اليلق

 اليلق الإ نونمؤي ال مهنأب رسفي دقو «"نورفكي" ةلزنم لزن "نونمؤي ال" :ليقو ؛"هللا مهنعل" :هلوق نم ئثتسم وه
 (نيلامكلا ريسفت) .تايآلا ضعبب نامبإلا وهو «هب أبعي ال

 فنأو نيع الب اهلثم :ةسومطم يأ :ادحاو احول .هوجو روص يأ فاضم ريدقت ىلإ هب راشأ :اهيف ام وحمن

 ؛هجولا نع اهوحمن" سابع نبا نع يورو «ةمركع نع روثأملا وه اهرابدأ ةئيه ىلع اهارت :نيعملو ءبحاحو
 املسم دلك يبلا ىتأف ؛ماشلا نم الفاق ةيآلا عمس دقو :مالس نب هللا دبع (نيلامكلا ريسفت) ."ةيفقألا لثم اهلعحنو

 لاقي امع باوج اذهو ,"يهحجو هللا سمطي نأ لبق يلهأ ىلإ لصأ نأ ىرأ تنك ام" :لاقو «هلهأ نأي نأ لبق

 (نيلامكلا ريسفت) .امهنم دحاو عقي ملو .خسملاو سمطلاب مهدعاو دق ىلاعت هنإ
 مهل نوكي :ليقو :ةعاسلا مايق لبق (نيلامكلا ريسفت) .عفر مهضعب ملسأ املف ءمهفاكإ مدع طرشب يأ :طرشب

 «ناسل لكب نونوعلم مُهِإف «نعللا لصح دقو «ةنعللا وأ سمطلا نيئيشلا دحأ دوعوملا :ليقو «ةمايقلا موي اذه

 نبا نع ريرح نبا هاور يناثلاو كلام لوق وهو ءامّذ سابع نبا نع متاح يبأ نبا هاور ,دهاحب لوق وه لوألا
 (نيلامكلا ريسفت) .نسحلا نع ثلاثلاو «سابع

 ناميإلاب رمألاب لاثتمالا بوجو ديكأتو «ديعولا نم هلبق ام ريرقتل قوسم فنأتسم مالك :خلإ رفغي ال هللا نإ

 هلوق يف امك «ةرفغملا يف نوعمطيو «فيرحتلا نم نولعفي ام نولعفي اوناك مههإف ؛هنودب ةرفغملا ةلاحتسا نايبب

 «فيرحتلا ىلع يأ ١55( :فارعألا) دال دع رع سا ياا وأ نش ردو : ىىِاعت

 نإف ءايلوأ اماظتتا يو رفكلا قلطم :كرشلاب دارملاو 159 :فارعألا) ِاَنَل ُرَفْغُيَس م نولوقيو#

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .رانلا يف ةرفكلا فانصأ دولخب ىضقو «ةبطاق باتكلا لهأ كارشإ ىلع صن دق عرشلا



 ءاسنلا ةروس ما سمافخلا ءرجلا

 ءاش نمو «باذع الب ةنحلا هلخدي نأب هل ةرفغملا ْءآَمَينَمِل بونذلا نم َكِلَذ ىوس

 9 اًميِظَع ًابنذ امن ّىَرَتْفَأ دَهَف هلآ كِرَشُم نَمَو ةندللا هلخدي مث «هبونذب نينمؤملا نم هبذع

 للا ُءاَنْبَأ ْنْحَنِإ» :اولاق ثيح دوهيلا مهو مَسُفنَأ َنوكَرُي َنيِذَلا ىلِإ رت َمَلَأ .ًاريبك

 لَو ناميإلاب ْءآَمي نم رهطي ىرُي هَل ٍِلَب مهسفنأ مهتيكزتب رمألا سيل يأ 4ةّواَبِجَأَو
 وك
 نود 0 اه خلا .ةاونلا ةرشف ردق 2 ًاليِتَف مهلامعأ نم ْن 30 ا

 بل ار لحم

 .ًانيب (2) اًميِبُم امّنِإ دهب ىفكَو كلذب تكلا دكا لع

 نإو «ةبوتلاب هنع روفغم كرشلا نأ :لصاحلاف «ةبوتلا مدع عم ةريبك ناك نإو كرشلا نود ام يأ : كلذ ىوس

 :3كلع لاق ءبنذم وهو بنذي نمل رفغيو «ككرشم وهو كرشي نمل رفغي ال يأ بتي مل نمل هنود ام نارفغ دعو
 نع هحرخي ال "ءاشي نمل" هر هنو هايم رعب لو حلل لجو اين ول دبل قالا حل نع

 بحأ ةيآ نآرقلا يف ام" :هذ يلع لاق ١5(« :ىروشلا) كءاَشُي ْنَم َقزْرَ ِهِداَبعِب ٌفيِطل للا :هللا هلوقك :همومع

 نيد لق :ىلاعت هلوقل ؛ةبوتلاب هنع روفغم رفكلا نأل ؛لطاب بئاتلا ىلع ةلزتعملا لمحو ,"ةيآلا هذه نم ّىلإ

 نايبل تقيس ةيآلاو «ةبوتلاب رفغي نأ ىلوأ هنود امف ؛(88 :لافنألا) هيَفَلَس دق ام ْمُهْل ْرفْعُي اوُهَتْنَي نإ اوُرفك
 (كرادملا ريسفت) .انركذ اميف اذو ءامهنيب ةقرفتلا

 الخاد هنوك عم ايراكنإ ناك ول هنأ :هيفو ءيحركلا لاق اذك يراكنإ ماهفتسالا نأ ىلإ هب راشأ :خلإ رمألا سيل

 ماهفتسا هنأ ىلوألاو ءلهاست هعينص يفف «يفنلاب هرسف حراشلا نأ عم تابثإلا ىلع نئععملا ناكل يفنلا ةادأ ىلع

 نوكزي نيذلا ىلإ رت ملأ" :هصنو ءدوعسلا وبأ هركذ امك «بحعتلا ىلع هلمحو بطاخملا عاقيإ يأ بيجعت

 ءانبأ نحن" :نولوقي نيذلا دوهيلا ممب دارملاو ,نايغطلاو رفكلا نم هيلع مه امل ةيفانملا مفاح نم بيجعت "مهسفنأ

 مثإلاو رفكلا نم هيلع مه ام عم ىلاعت هللا دنع ءايكذأ مهنأ مهئاعدا نم بجعتف ؛مهيلإ رظنا يأ "هؤابحأو هللا

 باجعإ نم ريذحت هيفو ؛هيصاعم وأ هرفك نم ءيش رفاكلل رفغي نأ ةلاحتسا عم ريفكتلا مهئاعدا نم وأ ؛ميظعلا

 (نيلامحلا ريسفت) .هلمعو هسفنب ءرملا

 نع بارضإ ؛"ءاشي نم يكزي هللا لب" :هلوق نأ ىلإ اذه راشأو ءديفت الو ربتعت ال اهنأ يأ :خ! رمألا سيل
 اذه نإف «ملق قبس ركذ ام ليتفلا ريسفتو ءفاضم ريدقت ىلإ ةراشإ :خلإ ةرشق ردق (لمجلا ةيشاح) .ردقم

 ةاونلا قش يف قيقر طي ليتفلاو :"نيمسلا" يفو .الوط ةاونلا قش يف يذلا وهف ليتفلا امأو ءريمطقلا وه
 (لمجلا ةيشاح) .خلإ ةلقلا يف لثملا هب برضي



 ءاسنلا ةروس تاو سمانا ءزجلا

 ىلتق اودهاشو ,ةكم اومدق امل دوهيلا ءاملع نم هوحنو فرشألا نب بعك يف لزنو

 لا ك2 ا( :325 يبلا ةبراحمو مهرأثب ذحألا ىلع نيكرشملا اوضّرحو «ردب
 َنيِذَلِل َنوُلوقَيَو شيرقل نامتنم توغطلاو تلا , نرطو بقكعلا نب اًبيِصن أوُتوُأ
 .تيبلا ةالو نحنو ءاليبس ىدهأ نمنأ" ل اولاق نيح اي نايفس يبأ أوٌرفك

 نيد فلا دقو ؟ دو دمحم مأ ؛لعفنو ناحل كفنو ءفيضلا يرقنو «جاحلا يقسن
 © ًاليبس أوما َنيِذّلا َنِم ىَدَهُأ متنأ يأ ونه ؟ ؟مرحلا قراقو ءمحرلا عطقو «هئابآ

 10710 هَ يعل يذل كيلو .اقيرط مّوقأ

 نم ابكار نيعبس عم بكرف «فرشألا نب بعك ردص قاض «ردب ةعقو دعب هنأ :نزاخلا ركذ ام لصاح :لزنو
 ام :هياحصأو نايفس وبأ مهل لاق مث ؛مهاوثم اونسحأف .هباحصأو نايفس يبأ ىلع اولزنف ؛:ةكم اومدق ىح دوهيلا

 اركم اذه نوكي نأ نمأن ال :هباحصأو نايفس وبأ لاقف .هدهع ضقنو دمحم برح ديرن :اولاقف ؟نوديرت اذ

 انمو ءالجر نوثالث مكنم تأيل :بعك لاق مث ءاولعفف «نيمنصلا نيذحل اودجساف اقح نولوقت ام ناك نإف ءمكنم

 :بعكل نايفس وبأ لاق مث ءاولعفف ,دمحم لاتق يف ندهجنل :تيبلا بر دهاعنف «ةبعكلاب اندابكأ قزلنف «نوثالث

 لاقف ءمكنيد يلع ضرعا :بعك لاقفء؟دمحم مأ نحنأ ءاليبس ىدهأ انيأف ,نويمأ نحنو «باتكلا أرقت ٌؤرما كنإ

 ءانبر تيب رمعنو ءمحرلا لصنو «يناعلا كفنو «فيضلا يرقنو «ءاملا مهيقسنو ؛جيجحلل رحنن نحن :نايفس وبأ
 لاقف ؛ثداح هنيدو مدقلا اننيدو ءمحرلا عطقو «مرحلاو هئابآ نيد قراف دمحمو ؛مرحلا لهأ نم نحنو هب فوطنو

 يف ؛مدلا بلط رأثلا :مهرأثب (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا هذه تلزنف دمحم هيلع ام اليبس ىدهأ هللاو متنأ :بعك
 .همد بلط :- عنمك - هب رأثو «ءبلطلاو مدلا راثلا :"سوماقلا"

 لكل مسا :تبحلا :ليقو [.ةكم ىلإ اوبهذ دق نيح نيكرشملل ةقفاوم امل دوهيلا اودحسف يأ] :شيرقل نامنص

 ةيشاح) .سانلا رغي ناطيش منص لكلف «سانلا ملكيو ءمنصلا سبلي يذلا ناطيشلا :توغاطلاو «دبعي منص

 .هيلإ نسحن يأ - يمرن نزوب - فيضلا يرقنو «ةمدخلاب هرمأ ىلوتن يأ لاو عمج ةالو :تيبلا ةالو (يواصلا
 نايبل ةفنأتسم ةلمج :خلإ يقسن (لمجلا ةيشاح) .ريسألا يناعلاو «ىرقلا هل مدقنو همركن يأ "راتخملا" يف امك

 يف لقع ؛"لقعنو" :خسنلا ضعب يفو «ةنسحتسملا ةليمجلا رومألا نم ركذ ام ريغ لعفن يأ :لعفنو .ةالو مهفوك
 ."ىدهأ نحنو" :هلوقل لداعم "خلإ دمحم مأ" :هلوقو «ماقملا اذه بسانم كلذ لكو «ةيدلاو نصحتلا :"حارصلا"

 (لمدلا ةيشاح) .مهيلإ راشأ ءالؤهو «مهنأش فو مهلحأل يأ نيعملاب ةياكح هنأ رهظألاو ؛ةهفاشملاب لوقلاف يأ :متنأ يأ



 ءاسنلا ةروس مو سماخلا ءزجلا

 ِكلْمْلا َنِم ٌبيِصَت ْمُهل أ لب ّمُأ .هباذع نم اعنام 2) اًريِصَتمْهَل َدَجت نلف ُهَلل نعل نَمَو (عكص رس 518 م : 0 تاما عاود هل ةةاوهم# ماع ضر
 ردق اهفات ائيش يأ 29 اًريقت سائل َنوَتَوُي ال اذإف ناك ولو هنم ءيش مهل سيل يأ

 تنباع كل راو 2- 33 7 ا ءا نم »ا »
 ام ئىاع 2 يبلا يأ نياكلا نودسحع لب ما .مهلخب طرفل ةاونلا رهظ 2 ةرقنلا

 لص

 ول" :نولوقيو «هنع هلاوز نونمتي يأ ءءاسنلا ةرثكو ةّوبنلا نم ءهِلْضَف نِم ُهَّللَآ ٌمُهنَتاَ

 ناميلسو دوادو ىسومك هلج َمِهرَتِإ َلاَء اَمَيَتاَ َدَقَف "ءاسنلا نع لغتشال ايبن ناك

 ,ةأرما نوعستو عست دوادل ناكف (2) اًميِظَع اكلت مُهَسَيَتاََو ةوبنلاو َةَمكِلآَو َبَتكْل

 ّدَِص نم مُكْنِمَو 8 دمحم. هب َنَماَء نم مجنمف ةيرسو ةرح نيب ام فلأ ناميلسلو

 : ود د ص : نا ا ا ا 0 فممع
 اورفك َنيِذلا نإ .نمؤي ال نمل اباذع 9 اَريِعَس َمهَحب ئنكو نمؤي ملف ُهَنَع ضرعأ

 مهدولج ت تقرتحا ٌنَّيِضَن ملك اهيف نوقرتحي ارات مهلح دن َمِهيلَصُن َفوَس اًنتياَعِب

 56 تنادعلا اردو از ةفرتع يح لوألا ءاهاخ لإ كاق نا ني َمُهتَلَدَب

 ؛رسكلاب كرحم نآرقلا يف لعفلا رحآ نإف «نآرقلا ظفلل رييغت بوصنملا ريمضلا اذه حراشلا ريدقت يف :هللا نعلي نمو

 (لمجلا ةيشاح) .رهاظ وهو ريمضلا ريدقت مدعب خسنلا ضعب فو «حراشلا ريدقت ىلع نكاسو «نينكاسلا ءاقتلال

 دضب نينمؤملا نإف ءمهيلع نوروصنملا مهأب نينمؤملل دعو ةيآلا يفو ءرصان ئيعم. "اريصن" نأ ىلإ هب راشأ :اعنام

 راكنإلل ةزمهلاو "لب" ب ةردقم ةعطقنم :مأ .الذاح هل دحت نلف هللا هبرقي نمو هللا مهرق نيذلا مهف ءالؤه

 (لمجلا ةيشاح) .كلملاو ةوبنلاب هنم ىلوأ نحن :مهلوق يف مهيلع ادر يراكنإ ماهفتسالا نأ ىلإ ةراشإ :ءيش مهل سيل

 «نوتؤي ال اذإف كلملا نم بيصن محل ناك ول :ئعملاو «ةفطاع ال ةيئازج "اذإف" يف ءافلا نأ ىلإ ريشي :ناك ولو

 (نيلامكلا ريسفت) .عراضملاو "اذإ" عم اميس "ول" باوج يف عقي ال ءافلا نأ دري الف "نإ" ئيعمب انهه "ول"و

 ضرألا يف ةريغصلا ةرفحلا :حارصلا يف :ةرقنلا ردق ."ةيادحل" بحاص هرسف اذكه ءاريقح ائيش يأ :اهفات ائيش

 دارملا :دهاجملاو نسحلاو سابع نبا لاق 5 يبنلا .اهؤلمب ام ردق يأ ةلخنلا اهنم تبنت يلا يه :"لمجلا" يف

 ."حاكنلا مه الإ مه هل ام" اولا قو ءاسنلا قرم دل هنا لسا اج لع هوةيتحا ءددقكو لك ىلا سانا

 ميهاربإ لآ نم يأ "غل دوادو ىسومك" :هلوقو 325 يبلا دج يأ :هدج (حارصلا) .ةلفغلا :لاغتشالا :لغتشال

 ةَجْعَن ١ نوعّسِتَو عسِت هل يأ اذه نإ :ىلاعت هلوق هيلع لدي امك] ٠: توعستو عست . .ناميلسو دوادو ىسومك

 (يواصلا ةيشاح) .ةئام هل لماكتف «هتوم دعب اهذحأ دقف «هريزو ةأرما ريغ يأ [.(7 :ص)



 ءاسدلا ةروس ضف سمافلا ءزجلا

 م 5 : د“ وار د الم نال :
 نيرذلاو .هقلح يف ميإ) اميكح ء يش هزجعي ال ازيزع ناك هللا تا هتدش اوساقيل

 را رجألا اهتحخ نم ىرجت ٍسّنَج ٌمُهَْلِحَدُتَس ٍتَحِلَّصلآ ْوُلِمَعَو أوُكَماَ
 دص

 هخسنت ال امئاد ّي) ًاليلَط الط مهد رذق ٌلكو ضيحلا نم ةريطق ورا يفوت
 نم هيلع نمتْؤا ام يأ ِتَسَمَأْلآ اوُدَوُت نأ َمُكْرمَأَي هللا َّنِإ .ةنحجلا لظ وهو ,سمش 3

 0 ؛ نام امثع نم ةبعكلا حاتفم هذ ىلع ذخأ امل تلزن اَهَلَهُأ لإ قوقحلا
 و اجا عسب ِس

 هللا لويس رب هنأ تمل نل :لاقو .هعنمو حتفلا ماع ةكم ْدثَي يبنلا مدق ال ارهق اهداس
 ناضمر يف كلذ ناك

 00 هاف ان هوذا اهل ع كك عج للااق هال 18 هال هاو ل اه قارا وح وحال ه3 وجنلا فاسو ف1 5 فكم يتم هل ا و ها وواقع حقل ع م

١ 

 نا

 نأ امك «"هب نمآ نم مهنمف" :هلوقل عحار وهو «لباقملل ركذ :اونمآ نيذلاو .هتدش اوكرديل :هتدش اوساقيل

 .دعولاب هبقعأ ديعولا ركذ اذإ هناحبس هتداع ىلع "هنع دص نم مهنم" :هلوقل عحار "اورفك نيذلا نإ" :هلوق

 .هتلازأ يأ لظلا سمشلا تحسن :لاقي «هليزت ال يأ :سمش هخسدت ال (يواصلا ةيشاح)
 لعف وهو ءلحو زع هللا ةدابع يف ةنامألا ةياعر :لوألا مسقلا ءماسقأ ةثالث ىلإ تانامألا مسقنتو :تانامألا

 ةبانحلا نم لسغلاو ءوضولا تح ءيش لك يف ةمزال ةنامألا :هو دوعسم نبا لاق «تايهنملا كرتو «تارومأملا

 نم هيلع هللا معنأ ام وهو ؛هسفن عم ةنامألا ةياعر :يناثلا مسقلا «تادابعلا عاونأ رئاسو موصلاو ةاكزلاو ةالصلاو

 سقو «مراحما نع اهضغ نيعلا ةنامأو «ءكلذ وحنو ةميمنلاو ةبيغلاو بذكلا نم هظفح ناسللا ةنامأف ,هئاضعأ رئاس

 ىلإ يراوعلاو عئادولا در بجيف «هللا دابع رئاس عم ةنامألا ةياعر وه :ثلاثلا مسقلا .ءاضعألا رئاس اذه ىلع

 «كنمتئا نم ىلإ ةنامألا دأ دلو هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع .اهيف مهفوخي الو ءاهيلع هونمتئا نيذلا اه؟ابرأ

 ءاملعلا حصنو «ةيعرلا يف كولملا لدع كلذ يف لحديو «نازيملاو ليكلا ءافو كلذ يف لحديو .كناحخ نم نخت الو
 ام :لاق سنأ نع يوغبلا ىور .اهلهأ ىلإ اهئادأب ىلاعت هللا انرمأ ىلا تانامألا نم ءايشألا هذه لكف «ةماعلل

 (لمدلا ةيشاح) ."هل دهع ال نمل نيد الو «هل ةنامأ ال نمل ناميإ ال" :لاق الإ دل هللا لوسر انبطخ

 "ام"ل نايب "قوقحلا نم" :هلوقف ؛لعافلا بئان "هيلع"ف هيلع نامتيالا عقوو لصح يأ :خلإ هيلع نمتؤا ام

 ؛ةبودنم وأ ةبحاو هللا قوقح تناك ءاوسو «ةيداقتعا وأ ةيلوق وأ ةيلعف ,يمدآل وأ هلل قوقحلا تناك ءاوس يأ

 .ةعيدولاك ةنومضم ريغ وأ «ةيراعلاك ةنومضم يمدآلا قوقح تناك ءاوسو

 و يبلا نامثع عنم يأ :هعنمو (نيلامكلا ريسفت) .حاتفملا هنم ذأو هدي ىلع ىول نأب :لإ ذخأ ام



 ءاسنلا ةروس م سماخخلا ءزجلا

 هل أرقف «كلذ نم بجعف «"ةدلات ةدلاح كاه" :لاقو «هيلإ هدرب 2 هللا لوسر هرمأف
 عباوتلا نم ةدلاح- يعم

 ىلع تدرو نإو ةيآلاو .هدلو يف يقبف ' ةبيش ' هيخأل هتوم دنع هاطعأو ملسأف «ةيآلا يلع
 1 5 6-5 نامثع يأ

 اوك نأ مكرمأي سائلا َنْيَب مُتَمَكَح اَذِإَو عمجلا ةنيرقب ربعم اهمومعف «صاخ اببس

 50 "اعيش معن" يأ ةفوصوملا ةركنلا "ام" يف "معن" ميم ماغدإ هيف اًمِعِن َهّللآ َنِ لدشاب

 هيطعي نأ لي يبلل هيد سابعلا لاؤسب قوبسم رمألا اذهو ."ذخأ" ىلع فوطعم :خلإ دك هللا لوسر هرمأف
 ةمدخلا هذه ذح يأ :كاه (نيلامجلا ريسفت) .ةياقسلاو ةنادسلا :نيتفيظولا نيب عمجيف ءاهل امداخ نوكيل ؛حاتفملا

 «نامزلا رخآ ىلإ ةرمتسم يأ "ةدلاخ" :هلوقو ,"كاه" عضوم يف "اذه" :خسنلا ضعب فو «(لمجلا ةيشاح) خلإ

 :يلع لاقف «قفرت تثح مث ,تيذآو تهركأ :هذ يلعل لاق يأ :بجعف .مكيف ةلصأتم ةىيدق يأ "ةدلات" :هلوقو

 ,"ةبيش" هيخأ ىلإ هعفدف ءتام نأ ىلإ هعم حاتفملا ناكف ملسأف «ةيآلا هيلع أرقف ءانآرق كنأش يف هللا لزنأ دقل

 نأ :باوصلاو «يرشخمزلاو يوغبلا لاق اذك :ملسأف (يواصلا ةيشاح) .ةمايقلا موي ىلإ مهدالوأ يف يهف

 نم هريغو "لوصألا عماج" يف اذك هد صاعلا نب ورمع عم ةيبيدحلا دعب حلصلا ةدم يف ملسأ اذه ه#ذنامثع

 (نيلامكلا ريسفت) .بحاحلا عمج ةبجحلا ىلإ هتبسن «لاحرلا ءامسأ بتك
 نامثع ىلإ ةبعكلا حاتفم عفد دي هنأ :طقاس نب نمحرلا دبع لسرم نم ذئاع نبا ىور «نآلا ىلإ يأ :هدلو يف يقبف
 (ملاظ الإ مكنم اهعزني الو مكيلإ اهعفد هللا نكلو ؛مكيلإ اهعفدأ مل ينإ ,ةدلخم ةدلاح اهذح :لاقف ىقذ ةحلط نبا

 ةبيش ب اي اهوذح :لاقف «ةيآلا تلزنف ؛ةياقسلاو ةباجحلا انل عمجا هي يبلل لاق ايلع نأ :جيرج نبا قيرط نمو

 :حتفلا موي نامئعل لاق ٌدلي هنأ :يرهزلا لسرم نم قازرلا دبع يورو .ملاظ الإ مكنم اهعزني ال «ةدكؤم ةدلاح
 ام :لوقيو «قرعلا نم نامحلا لثم هنم ردحنيل هنأ ىح ءهرظتني هلك هللا لوسرو هيلع أطبأف «ةبعكلا حاتفم. ىبتئا

 :لوقت - ديعس تنب ةفالس اهمساو «نامثع مأ يهو - حاتفملا اهدنع ىلا ةأرملا تلعجو «لجر هيلإ ىعسف ؟هسبحي

 جرح مث «تيبلا لخد مث «تيبلا حتفف «هب ءاجف «حاتفملا هتطعأ نيح اهب لزي ملف ؛"ادبأ هومكيطعي مل مكنم هذخأ نإ

 ءابيصن انم مظعأب موق ام «ةباجحلا انيطعأو «ةياقسلا انيطعأو ةوبنلا انيتوأ انإ :هد#ذ ىلع لاقف «ةياقسلا دنع سلجف

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلإ حاتفملا عفدف ؛ةحلط نب نامثع اعد مث «هتلاقم هرك ُدْلُي يبلا نأك :لاق
 صوصخلا ةنيرق دحوت مل نإ :كلذ لحمو ءببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا :ليق امل كلذب راشأ :ربتعم اهمومعف

 هصاصتخا ىلع لدي كلذف «ةلوتقم ةيبرح ةأرما ىأر هللا لوسر نأ :هببس نإف ءءاسنلا لتق نع يهنلاك «ءاربتعم نوكيف

 ."مكرمأي هللا نإ" هلوق ىلع فطع :متمكح اذإ (يواصلا ةيشاح) .ةنصحلا ةينازلا الو «ةدترملا هيف لحدي الف «تايبرحلاب '

 - ١ محدملاب صوصحاملاو .هلعاف وه يذلا "معن" يف نكتسملا نم زييمتلا ىلع ةبوصنم ةفوصوم "ام"ف :ائيش معن



 ءاسنلا ةروس م سماخلا ءزجلا

 اع( اًريِصَب لاقي امل اًعيِمَس َناك َهَّشآ َّنِإ لدعلاب مكحلاو «ةنامألا ةيدأت هب لطَعَي

 ةالولا يأ رم الآ باحصأ دلواو لوس اوكيطأ هللا أوعيِطأ أوما ( نيرذلا امتي . .لعفي

 يأ ِهَّللآ ىلإ 1 ة ءىش ىف ىف متفلتحا ٌممَعَرَتَت نِإَف هلوسرو هللا ةعاطب مكورمأ اذإ 1 7
 ءيش يف رمألا ًاولوأو متنأ يأ

 ك2 .امهنم هيلع اوفشكا أ ةعبس' ىلإ هدعبو ,هتايح ةدم ِلوُسَرلَآَو هباتك ىلإ

 فرعملا نعم يف هنأل ؛"معن" لعاف اهنأ ىلع ةلوصوم "ام" لعجي دقو "لدعلاب مكحلاو ةنامأ ةيدأت" :هلوق وهو ءفوذحم -

 (نيلامكلا ريسفت) .دعبتساو ؛حدملاب صوصخملا وهو ءفوذحم ةفص "مكظعي"و «ةمات :ليقو «ةلص هدعب امو ؛ماللاب
 سانلا رئاسل باطح اذه :اونمآ نيذلا اهيأي (ءاقبلا يبأ ريسفت) ."معن"ل حدملاب صوصخم اذه :خلإ ةنامألا ةيدأت

 "هللا اوعيطأ" :هلوقف «ةعبرألا ةيهقفلا ةلدألل ةراشإ ةيآلا هذه فو «لدعلاب مكحلاب رومألا ةالو بطاخ نأ دعب

 متعزانت نإف" :هلوقو ,عامجإلل ةراشإ "رمألا يلوأ" :هلوقو «ةنسلل ةراشإ "لوسرلا اوعيطأ" :هلوقو «باتكلل ةراشإ

 (يواصلا ةيشاح) .سايقلل ةراشإ :"خلإ

 نبا لوق هل دهشيو «ةريره يبأ نع حيحص دانسإب يناربطلاو ريرج نبا هجرحأ «نيملسملا ءارمأ يأ :رمألا يلوأو
 نأب يعفاشلا هححرو «يراحبلا هاور «ةيرس يف ٌهُلني يبلا هئعب اذإ ةفيذح نب هللا دبع يف تلزن اهنإ :ه سابع

 نباو ريرح نبا ىور ؛عرشلا ءاملع :ليقو مهل ةعاطلاب اورمأف «ريمألا نوداقني الو «ةرامإلا نوفرعي ال اشيرق
 يناعم سانلا نوملعي نيذلا هللا ةعاط لهأو «نيدلا يف هقفلا لهأ مه :لاق هد سابع نبا نع مكاحلاو رذنملا

 ىَلإ هود ولَوإ» :لوقي هنأ ىرت الأ ؛ملعلا لهأ مه :ةيلاعلا بأ نعو ءركنملا نع مهكوهنيو فورعملاب مهورمأيو (مهنيد

 (نيلامكلا ريسفت) ."روثنملا ردلا" يف اذك « (87 :ءاسنلا) 4ُةَنوطِْنَتْسَي نيا ُهَمِلََل ْمُهْنِم رمل يبوأ ىَلِإَو ٍلوُسَيلا
 نم لزعمبف روحلا ءارمأ امأو ؛نيدتهملا نم مهي يدتقي نمو «نيدشارلا ءافلخلاك «لدعلا ةالوو «قحلا ءارمأ مهو :ةالولا
 .ةبلغلاو رهقلاب سانلا لاومأ مهذحأف «ةبلغتملا صوصللا مهفإف ,ةعاطلا بوجو ف لوسرلاو هللا ىلع فطعلا قاقحتسا

 .ءيش ف رمألا ولوأو متنأ يأ :متعزانت نإف .هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط ال :هللا ةعاطب (نايبلا حور)
 اذإف «قحلا اوقفاو اذإ ةبجاو ءارمألا ةعاط نأ ىلع ةيآلا تلدو «نايصعلا نود ةعاطلا بجوي ناميإلا ! :هودرف

 نب كلملا دبع نب ةملسم نأ :يكحو «قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال :اتلع هلوقل؛ممل ةعاط الف هوفاخ

 تعرزن دق سيلأ :مزاح وبأ لاقف 4 كم رْمَأْلا يلوأو :هلوقب انتعاطب مترمأ متسلأ :مزاح يبأل لاق ناورم

 هتايح يف لوسرلاو نآرقلا يأ هللا ىلا 37 يش يف ْمُكْعَراََت نإفإ» :هلوقب قحلا متفلاخ اذإ مكنع ةعاطلا

 ءامهيف دجو نإ بحاو ةنسلاو باتكلا ىلإ درلا يأ :امهنم هيلع اوفشكا (كرادملا ريسفت) .هتافو دعب هثيداحأ ىلإو

 - «سايقلا ةيجح ىلع ليلد ةقيقحلا يف ةيآلا نكلو ؛(نايبلا حورو بيطنخلا ريسفت) ؛خلإ داهتجالا هليبسف دحوي مل نإف



 ءاسنلا ةروس ل سماخلا ءرجلا

 لوقلاو ؛عزانتلا نم مكلرْيَح امهيلإ درلا يأَكِلَد رجلٍ ولآ هّللأب َنوُنِؤُت دك نإ
 ىلإ قفانملا اعدف «قفانمو يدوهي مصتحا امل لزنو .الآم ع9 ًاليوأَت ٌنَسَح و يأرلاب

 ىضقف ,هايتأف كنك يبلا ىلإ يدوهيلا اعدو ءامهنيب مكحيل ؛فرشألا نب بعك
 :قفانملل لاقف ءكلذ يدوهيلا هل ركذف ءرمع ايتأو «قفانملا ّضري ملف «يدوهيلل

 آمَوَكِيَلإ لزنأ اَمب أوُمماَء هنأ َنوُمْعَرَي يلا رت َمَلَأ هلتقف معن :لاقف ؟كلذكأ

 نب بعك وهو «نايغطلا ريثكلا ِتوُهَّطلآ ىلإ أَوُمْكاَحَتَي نأ َنوُدِيرُي َكلَبَق نِم لزنأ
 اديِعَب ُالاَلَص ْمُهَلِضُي نأ ُنَطَيَّسلآ ُديِرُيَو هولاوي الويعؤمل وردك نأ ارم دقو ةفرشألا

 ٍلوُسّرلَأ ىلِإَو مكحلا نم نآرقلا يف ُهّلآ َلَرنَأ آَم نإ اَوَلاَعَت مه لبق اَذِإَو .قحلا نع ()
 َفيكف () اًدوُدُص كريغ ىلإ كاب نوضرعي َنوُدُصَي َنيقِفَسُمْلا َتَي َرَأَر مهنيب مكحيل

 يأ يصاعملاو رفكلا نم َمِهيِدَيُأ َتَمَّدَق اًمب ةبوقع َةَبيِصُم مُهَتَبَصْأ آَذِإ نوعنصي
 0 ال ؟اهنم رارفلاو ء«ضارعإلا ىلع نوردقيأ

 ريسفتلا" يفو .خلإ سايقلاب نيعملا وهو «هيلع ءانبلاو ليثمتلاب نوكي امنإ هيلع صوصتنملا ىلإ هيف فلتخملا درو ؟ال فيك -

 ليلدب هتبثأو :ةجح سايقلا نأ ىلع اندنع لدي "لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ؛ءيش يف متعزانت نإف" :هلوق نأ ملعا "ريبكلا

 (يواصلا ةيشاح) .بذكلا ةيطم معزلا نأل ابذك الوق نولوقي يأ :نومعزي .بانطإلل افوح ؛هتكرت لصفم
 ىلع امأ ؛ةيرصب "ىأر" نأب لوقلا ىلع لاحلا عضوم يف "نودصي" :هلوقو ءرهاظلا وه امك ترصبأ يأ :خإ تيأر
 ؛مهريغ يأ فوذحمف "نودصي" لوعفم امأو ."ىأر" ل يناثلا لوعفملا ىلع بصنلا لحم يف وهف ةيملع اهنأب لوقلا

 (يحخركلا ريسفت) .مكحلا ةلعب اراعشإو ؛هب مهمذو قافنلاب مهيلع ليجستلل رامضإلا ماقم يف نيقفانملا راهظإو
 (يحركلا ريسفت) .هفرصو هعنم يأ اذك نع هدص نعم. ال ضارعإلا نيعم.انه "دصلا" نأ ىلإ هب راشأ :نوضرعي

 ."مهارت فيكف" هريدقت :لاق جاحزلا لوق وهو ءبصن لحم يف امنأ :اهدحأ ,ناهجو "فيك" يف زوجي :خلإ فيكف

 كلذل ةلومعم "اذإ"و «مهايإ ةبيصملا ةباصإ تقو يف مهعنص فيكف يأ فوذحم أدتبمل ربخ عفر لحم يف اهنأ :يناثلاو

 .فوذحم دئاعلاو «ةيمسا وأ :ةيردصم نوكت نأ زوجي "ام"و «ةيببسلل "ام" يف "ءابلا"و "فيك" دعب ردقملا

 يف ماهفتسالا نوك ىلإ ريشي ؛نوردقي ال :ال (نيلامكلا ريسفت) .مهبحاص رمع لتق اهنإ :ليقو «هللا نم :ةبوقع

 (نيلامكلا ريسفت) .ايراكنإ "فيك"



 ءاسنلا ةروس ماا سماخلا ءزجلا

 دّلِإ كريغ ىلإ ةمكاحماب آَمَدَرَأ ام نإ ِهّلآب نوفلحح "نوّدصي" ىلع فوطعم َكوْءآَج من

 ىلع لمحلا نود 0 ويا وب

 مهرذع يف مذكو قافنلا نم َرِبوُلَق ىف اَم هلآ هلْغَي تريذلا كيتو .قحلا دم
 وع

 و يلب او 6 يأ نأش < م لو هلا مو ُهطِمو حفصلا هَ ضر

 َمُهَسْفنُأ اَوُمَلَظ ذإ ْمُهَنَأَوَلَو فلاخُيو ىّصْعُي ال هرسمأب هللا ذب مكحيو هب مكرمأي

 نودصي رمألا لوأ يف مهنأ :نيعملاو ءيدحاولا هراتخاو «نسحلا لوأ اذك «ةضرتعم ةلمج امهنيب امو :خلإ فوطعم

 :ليقو «قيفوتلاو ناسحإلا الإ كلذب اودارأ ام مهنأ ابذك كل نوفلحيو «كنوبيجي كلذ دعب مث ءدودصلا دشأ كنع

 ,ةمالسلا تقو يف لوسرلا دنع روضحلا نم مهترفنو .مهدودص تناك اذإ مهنأ :ئعملاو ؛«"'مهتباصأ" ىلع فطع

 كلتب اندرأ ام :ابذك نوفلحي ابرك كوؤاح مث ءكنم اهببسب اوفاخ ةنايخب اوتأ اذإ مهترفن نوكي فيكف ءاذكه

 (نيلامكلا ريسفت) .ةحلصملاو ريخلا الإ ةنايخلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةقفاوملا مهنيب لصحي يح هبحاص دارك, نيمصخملا نم لك دارم بيرقتو يأ :مكحلا يف بيرقتلاب
 اندرأ ام :اولاقو «همدب .نيبلاط ليتقلا باحصأ ءاج :ليقو «هللا لوسر اي تنأ هب مكحت يذلا قحلا رم :قحلا رم

 يبأ نع هيودرم نباو متاح يبأ نبا ىور .همصح نيبو هنيب قفويو ءانبحاص ىلإ نسحي نأ الإ رمع ىلإ مكاحتلاب
 نب رمع ىلإ اندر :هيلع يضق يذلا لاقف ءامهنيب دللي يبلا لصفف دي يبلا ىلإ نالجر مصتا :لاق دوسألا

 معن :لاق ؟كلذكأ :لاقف ءرمع ىلإ اندر :لاقف ءاذه ىلع هللا لوسر يل ىضق :لحرلا لاقف «هيلإ ايتأف «باطخلا

 ءرمع ىلإ اندر :لاق يذلا لتقف .هفيس ىلع المتشم امهيلإ جرخف ءامكيلإ جرخأ نح امكناكم :رمع لاقف

 ؛نمؤم لتق ىلع رمع ئرتجي نأ نظأ تنك ام :لاقف «يبحاص هللاو رمع لتق هللا لوسر اي :لاقف «رخآلا ربدأو

 يأ فوذحم طرش باوج :مهنع ضرعأف (نيلامكلا ريسفت) .(10 :ءاسنلا) «نوُنمْؤُي ال َكبَرَو الف :هللا لزنأف

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهرذع لوبق نع ضرعأف ءكلذك مهلاح ناك اذإ

 :هريدقت ردقم طرش باوج يف ةعقاو "ءافلا"و :مهلتقو مهحجارخإب رمألا لبق اذه «مهلتقت الو يأ :مهنع ضرعأف
 دارملا سيل هنأ ىلإ كلذب راشأ :هرمأب (يواصلا ةيشاح) .مهرذع لوبق نع ضرعأف «كلذك مهلاح ناك اذإ

 «هفالخ عقاولا نأ عم دبال عقاو هعوقو هللا دارأ ام نأل ؛دحأ ةعاط نع فلختي ال نأ مزليف الإو «ةدارإلا نذإلاب

 (يواصلا ةيشاح) .سكع الو ءرمألا ةدارإلا نم مزلي ال هنأل ؛"هرمأب" :هلوقب رسفملا كلذ عفدف



 ءاسنلا ةروس ضض سمانا ءزجلا

 "كوؤاحج" يف 0

 .مك 2 اميِحَر مهيلع اباوت هللا أو ول هينا لإ نع لف .مهي (2) اَميِحَر مهيلع اًباّوَت َهَّللأ أوُدَج 5-0 اميخفت باطنخلا نع تافتلا
 2 يهدد ىو 2 ياعم سا هك 111: "ل" كلو

 ىف أوُدح ال مث َمُهَنيَب را وة وي د ةدئاز هل" قلب
 ر,مسقلا ديكأتل ع :

 نم © اًميِلَسَت كمكحل اوداقني اوُمِلَسُيَو هبَّتّيَضَق امي اكش وأ ءاقيض اَجَرَح ٌميسفنأ
 0 مكريِد نم أوجرْحأو وأ َحكَسفنَأ اَولتق ةرسفم نأ مِيَلَع انتع نأ ولو: :ةلضراعم ريغ

 ةيردصم وأ <

 «لدبلا ىلع عفرلاب ليِلَق الإ مهيلع بوتكملا يأ هوُلَعف ام ليئارسإ نب ىلع انبتك

 ا ا مو ها هكا أ -هب َنوُطَعوُي اَم ْأوُلَعَف مَ (َوآَو َمُهبَم ءانثتسالا ىلع بصنلاو

 تقو يف مهئيحجم عقو ولو :نععملاو ,"كوؤاج" وهو "نإ" «ربح "اوملظ ذإ" يف لماعلاو ,مهل ةعافشلاب :مهل رفغتساو
 ميظع نم وه ام ىلإ هباطخ نع لدع ثيح :هنأشل اميخفت (كرادملا ريسفت) .لوسرلا رافغتساو مهرافغتسا عم مهملظ

 ؛هسأر ىلع هبارت نم اثحو «هربق ىلع هسفنب ىمرف «ةَتْلَع هنفد دعب يبارعأ ءاج ليق :اميحر اباوت (يحركلا ريسفت) .هتافص

 تملظ دقو «(14 :ءاسنلا) ؛ٌمُهَسْفنأ اوُمّلَظ ْذإ ْحُهَنَأ ولو كيلع لزنأ اميف ناكو «هانعمسف تلق ام !هللا لوسر اي :لاقو

 (كرادملا ريسفت) .كل رفغ دق :هربق نم يدونف «يبر نم يل رفغتساف «يبنذ هللا رفغتسأ كتنحو يسفن
 :هريدقت ءاهمدقت مالكل در ىلوألا "ال" نأ :ريرج نبا لوق وهو اهدحأ «لاوقأ ةعبرأ ةلأسملا هذه يف :ةدئاز ال

 "ال" ىلع فقولا نوكي اذه ىلعف «فنأتسا مث «كيلإ لزنأ ام اونمآ مهنأ نم نومعزي امك رمألا سيل وأ .نولعفي الف

 ىلوألا طاقسإ حصي ناكو ءاديكوت تررك 9 «يفنلاب امامتها مسقلا ىلع تمدق ىلوألا "يا :يناثلا .امات

 مامتهالا نعم ىقبيو «ةيناثلا طاقسإ حصي ناكو «روكذملا مامتهالا ىلع ةلالدلا توفت نكلو «يفنلا نيعم ىقبيو

 يفنلا فرح نيب ضرتعم مسقلاو «ةدئاز ةيناثلا نأ :ثلاثلا .كلذل امهنيب عمجف «يفنلا ىلع ةلالدلا توفت نكلو

 «يرشخمزلا رايتخا وهو «ةدئاز ريغ ةيناثلاو ةدئاز ىلوألا نأ :عبارلا .كبرو نونمؤي الف :ريدقتلا ناكو «يفنملاو

 باوج "نونمؤي ال"و ءملعلا بوجو ديكأتل "ملعي الثل" يف تديز امكءمسقلا ئععم ديكأتل ةديزم ال :لاق هنإف

 (لمجلا ةيشاح) ."نيمسلا" يف اذك ءمسقلا

 َمُكَحَيل هلوُسَرَو هللا ىلإ اوُعُد اًذإَو :ىلاعت هلوق يعم. ةيآلا هذهو هناجبإلا لامكل ةنالث طورت ةلخ :كومكحي ىتح

 (يواصلا ةيشاح) .(59:4/86:رونلا) 4نينعذُم هيل اوُنأَي ّقَحلا كك 04 نإَو 0َنوُض رْعُم مهنم قيرف اذإ | مهتيب

 نم لدب :لدبلا .ةيردصم نوكت نأ زوحيو ءدئاعلا ردق تي خراتشلا ىرحج هيلعو ةلوصوم امإ "ام" :تيضق ام

 (وببكلا ريسفتتلا) ."هولعف" يف واولا



 ءاسنلا ةروس فا سماخلا ءزجلا

 ول يأ اَذِإَو .مهامبإل اقيقحت 9 اًنيِبََت ٌدَّسأَو مَ ارْيَح َناَكَل ك5 لوسرلا ةعاط نم

 اًطرِص َمُهَتيَدَهَلَو .ةنحلا وه 2 اًميِظَع اًرَجُأ اندنع نم آَنْدَل نِّم مُهَنْيَتَأَل اوتبث
 يف تنأو ةنجلا يف كارن فيك" م يبنلل ةباحصلا ضعب لاق 2 اًميقَتَسُ

 525 لوسرلا ىلوم نابوث وه ١
 هب رمأ اميف َلوُسَئلآَو هللا عِطُي ِنَمَو .لزنف ؟"كنم لفسأ نحنو «ىلعلا تاحردلا

 > يتآلا ىلاعت هلوق يأ
 رم هي 5 ص م مكمل _-_ لم ع نزل 0

 ءايبنألا باحصأ لضافأ نيقيد صلاَو ”كيرنلا َنِم يلع 7 تأ نيذلا عم كيتلؤاف

 3 2 م 9 5 هما 2 ص 9 1 1

 نم ريغ َنيِحلَّصلاَو هللا ليبس يف ىلتقلا ٍءآَدبشلاو قيدصتلاو قدصلا يف مهتغلابل

 . ؛مهرايزو مهتيؤرب اهيف عتمتسي نأب ةنحلا يف ءاقفر (2) اَهيِفَر كيلر نيو نكد
 لاحلا وأ زييمتلا ىلع بصن 3

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ديعولاو دعولاب اهنارتقال ؛ظعاوم هيهنو هللا رمأ تيم امنإو :لوسرلا ةعاط نم

 [(كرادملا ريسفت) .مهانيتآل اذإو :ليقف ؟تيبثتلا دعب مهل نوكي اذامو :ليق هنأك ردقم لاؤس باوح] :اوتبث ول

 ىلع "نايبلا حور" يفو .امهباوج "مهانينآل" :هلوقو ءاهدعب "ول" ريدقت ىلإ ةراشإ وه لب "اذإ" ل اريسفت سيل اذه
 اميظع ارحأ اندل نم مهانيتآل اوتبث ول اذإو :ليقف ؟تيبثتلا دعب مه نوكي اذامو :ليق هنأك "مهانيتآل اذإو" :هلوق

 .ةردقملا "ول" ب اوج "مهانيتآل" يف "ماللا"و لإ
 هللا هئرو ملع امب لمع نم لي لاق «بيغلا باوبأ مهل حتفيو ءسدقلا ملاع ىلإ هكولسب نولصي :اميقتسم اطارص

 دابع برقأ ةقفارم اودعو ثيح ةعاطلا يف نينمؤملل بيغرت اذهو «ةمعنلا مهيلع هللا متأ يأ :هللا معنأ .ملعي مل ام

 لوضفملاو لضافلا نيب يواستلا نأل ؛ةجردلا يف داحتالا ةيعملاب دارملا سيلو «هدنع تاحرد مهعفرأو هللا ىلإ هللا

 رخآلا ةيؤر نم مهنم دحاو لك نكمتي ثيحب اهيف موك لب «ةنحلا لوخد يف كارتشالا قلطم الو ءزوحي ال

 .ةفاسملا نم امهنيب ام دعب نإو «دارأ م هترايزو

 كك يبا باحصأ لضافأ قيدصلا :موق لاق :لوألا :هوجو "قيدصلا" يف نيرسفملل :لوقأ :ءايبنألا باحصأ لضافأ

 للاي اوُنَمآ َنيِذَلاَوط :ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ءقيدص وهف «كش هيف هحلاختي ال نيدلا لكب قدص نم لك نأ :يناثلاو

 يف راصف «التفح لوسرلا قيدصت ىلإ قبس نمل مسا قيدصلا نأ :ثلاثلا .(14 :ديدحلا) 4(َنوَقيَدَّصلا ُمُه َكِئلوُأ ِهِلْسُرَو
 (ريبكلا ريسفتلا) .فصولا اذهبي قلخلا لوأ هذ قيدصلا ركب وبأ ناك كلذك رمألا ناك اذإو «سانلا رئاسل ةودق كلذ

 هنأ ىلإ هب راشأ :ءاقفر (يواصلا ةيشاح) .اضيأ نوحلاص مدقت ام عيمج نأل ؛راركتلل اعفد هب ىتأ :ركذ نم ريغ

 (يواضيبلا ريسفت) .بحاصلا نعم. قيفرلاو قيدصلاك عمجلاو دحاولل لاقي هنأل ؛عمجي ملو «عمجلا هب ديرأ



 ءاسنلا ةروس ا سماخلا ءزجلا

 يأ كلذ .مهريغ ىلإ ةبسنلاب ةيلاعلا تاحردلا يف مهّرقم ناك نإو ءمهعم روضحلاو

 هولان مهنأ ال ؛ءمهيلع هب لضفت هللا رم ُلضفْلا هربخ ءأدتبم ركذ نم عم مهوك 5 ال ا ا 0 ٍغ

 لثم كميبني الو هب مكر بخأ امب' را باوثب 229 اًميِلَع هّللاب ىفكَو مهتعاطب
 قثي قلو نم ةثلئل

 58 لل ل ا لا و ١ ا و
 هل اوظقيتو ةنم اوزرتحا يأ كوع نم محردج اودخ أوئماَ نيذلا ايات .ريبخ

 نمنح اًعممج أورو 6-0-5 لعب ةيرس نوقرفتم تاب هلاتق نا اوضهفا أورفناف
 يبنلا عم ةقرفتم تاعامج يأ ةبث مج

 ةلعج ,هباحصأو قفانملا نا هللا دبعك لاتقلا نع نرخأتيل نبيل نمل ْرُكَدِم َّنِإَو

 ةيزهو لتقك ُةَبيِصُم ركَتَبَصُأ ْنِإَف مقل لعفلا يف ماللاو ءرهاظلا ثيح نم مهنم
 مسق مال َنَِلَو .باصأف ارضاح عه اديبّش ْمُهَعَم نأ زل ذإ لَ هلآ عمتأ دف ة َلاَق راكي

 ناو ل ا ب نول د ا ةففخم نأك امدان ّنَلوُقَيَل ةمينغو حتفك هلأ نمل ْضَف ْمُكَبَصْأ

 ةليقثلا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .هب ميلعلا ءيشلاب علطملا لثم دحأ كربخي ال يأ :كئبني الو ."سوماقلا" يف اذك ءمكحملا هانعم رمأ :اوقنف

 اذإ هرذح ذحأ :لاقي ءرثألاو رثإلاك امهو ءزرحتلا وهو ءرذَحلا ئع م. رذحلاو ءودعلل ناريمضلاو :هل اوظقيتو

 (نيلامكلا ريسفت) .هسفن اهي رتس يلا رتسلا رذحلا لعج هنأك «فوحملا نع زرتحاو ظقيت
 اهلقأ ةعامجلا ةيرسلا :ةيرس (نايبلا حور) .ةرشعلا قوف لاحرلا نم ةعامجلا يهو ةبث عمج «تاعامج يأ :تابث

 اهل ميمعتلا ليلدب ةئام نكت مل نإو «ةعامجلا قلطم انه ةيرسلاب دارأ 7-2 نأ رهاظلاو «ةئام عبرأ اهبلاغو «ةئام

 .ةعبرأ وأ ةئام ثالث ىلإ سفنأ ةسمخ نم ةيرسلا :"سوماقلا" فو «ةبثلا يف

 اوفلختو ءاولقاثت نيذلا مهوقفانم نوؤطبملاو «نيقفانملاو مهنم نينموملا تك هللا لوسر ركسعل باطخلا :مكنم نإو

 ىدعتف "كب أطب ام" :لاقيو «مزال وهو ءرخأت يأ أطبأ نعمب أطبو يأ :نرخأتيل (يواضيبلا) .لإ داهملا نع
 .اقفانم ناك لب نينمؤملا نم نكي مل الإو يأ :رهاظلا ثيح نم (نيلامكلا ريسفت) .ءابلاب

 «ربخلاب لصفلل "نإ" مسا ىلع تلحد ءادتبالل ىلوألا ماللاو ,"نم" ةلص هباوحب مسقلاو :لعفلا يف ماللاو

 وأ ؛:ةصق ىلع ةصق فطع «"مكرذح اوذخ" ىلع فطع ةلمجلاو «نئطبيل هللاب مسقأ نمل مكنم نإو :ريدقتلاو

 (نيلامكلا ريسفت) ."لتاقيلف" :هلوق ىلإ ةضرتعم
 (نيلامكلا ريسفت) .مسقلا باوجب طرشلا ءازحل ةئطوم يأ :مسق مال .مهباصأ ام نبيصيف يأ :باصأف



 ءاسدلا ةروس مو - سماخلا ءرجلا

 اذهو ةقادلصو ةفرعم ٌةَّدَوَم مُهَنََبَو ْمُكَنيَب ءاحلاو ماملاب نكن مل هنأك يأ فوذحم اهمسأو

 هيبنتلل ني :وهو ءهلوقمو لوقلا نيب هب ضرع "ع هللا َمَعْنَأ دق , :هلوق ىلإ عج

 ىلاعت لاق .ةمينغلا نم ارئاوي فخ اظح أ اع زلت فت ثم

 نَمَو ةرجآلاب اًيَتَّدلآ ةرخلا نوعيس تروُرْسَي ٌنيِذَلا هنيد ءالعإل هللا ليِبَس ىف ٌلِجَقَيِلف

 6 اَرَجَأ هيِتَوُنَفْوَسَف هودعب حي 0 قم هلأ ليس ىف لق

 نولتاقت ال هربتو أدتبم

 رافكلا مهسبح نيذلا ناأولأو ءاَسِلاَو اجرا تى َنيِفَعْضَتْسُمْلا صيلخت يف َو هلأ
 نيعاد َنوُلوُقَي َنيِذَلا مهنم يمأو انأ تنك: سابع نبا لاق ءمهوذآو «ةرجهملا نع

 دره او ذأ نيناكل لتخاو رفكلاب اًهنَهَأ مِلاظل هكا ةَيَرَقْلا هِذِدَه َنِم اَمَجِرْخأ انكر اي

 باجتسا دقو ؛مهنم انعنمي (ج) اًريِصَت كلنّدَل نِم اَنَل لَعَجَآَو انرومأ ىلوتي اِلَو كدنع

 :هلوقو يأ :خلإ اذه (نيلامكلا ريسفت) .ةدوملا ظفل ثينأتل ؛مصاع نب صفحو ريثك نبال ةيقوفلا يأ :ءاتلاو

 ءمظنلا لصأو ىعملا يف ىلوألا ةلمحلا تاقلعتم نم هنأ نيعي "يلع هللا معنأ دق" :هلوق ىلإ عحار ,"خلإ نكي مل نأك"

 نسحي الف ؛هلوقمو لوقلا نيب امب ضرتعاو «ةلمجلا هذه ترحأ مث ,"خلإ نكي مل نأك يلع هللا معنأ دق" :لاق

 .فرحلا ىلع اهوحدل ؛ءادنلل ال يأ :هيبنتلل (نيلامكلا ريسفت) ."يتيل اي" لوقملا يأ :وهو ."ةدوم" ىلع فقولا
 نوصلخملا لتاقيلف لاتقلا نع ءالؤه رحأتو أطبأ نإ يأ ردقم طرش باوح ءافلاف :لتاقيلف (لمجلا ةيشاح)

 (نايبلا حور) .ةرخآلا بلط يف مهسفنأ نولذابلا
 نأ ىلإ ةراشإلل نيرمألا نيذه ركذو ."خلإ هيتون فوسف" :هلوق وه باوحلاو ءطرشلا لعف ىلع عيرفت :خل! لتقيف
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .لاملا ذحأ درحم وهو «ثلاثلا مسقلا هلابب رطخي الو ءامهدحأ ىلع هسفن نطوي نأ دهاحملا قح

 املف .داهجلا عرشي مل ةرحهلا لبق ناك هنأ :اهوزن ببس [فاضملا فذحب "ليبس" ىلع فطع] :نيفعضتسملا صيلخت

 لاتقلا كرت ىلع مهل اخيبوت ؛ةيآلا تلزنف «نيقفانملا عيمجو «نينمؤملا ءافعض ضعب لساكتف «داهجلاب رمأ الَتِلَع رجاه

 ؛ةيلعافلا ىلع هب عوفرم اهلهأو «ةيرقلل ةفص :اهلهأ ملاظلا (يواصلا ةيشاح) .نيفعضتسملا صيلختو هللا ةملك ءالعإل

 ؛هيلإ دنسأ ام ريكذتل ملاظلا ريكذتو (لمجلا ةيشاح) .خلإ اهلهأ ملظ ىلا يأ "يلا" نيعمب ةلوصوم "ملاظلا" يف "لا" و

 (يواضيبلا ريسفت) .ثنؤيو ركذي لعفلاك ناك هل وه نم ريغ ىلع ىرح اذإ لوعفملا وأ لعافلا مسا نإف



 ءاسنلا ةروس فض سماخلا ءزجلا

 لَك ىلوو ,ةكم تحتف نأ ىلإ مهضعب يقبو ؛جورخلا مهضعبل رسيف «مهءاعد هلا
 ٍليَِس ىف نولي وعما كيلا .مهملظ نم مهمولظم فصنأف كيسا نا

 راصنأ نطَّسلا او أولتنقُف ناطيشلا ٍتوغَّطلآ ٍليِبَس ىف َنوُلِتاَُي أورفك نيدلاو هللا

 مواقي ول ايهاو 29 اًقيِعَص َناك نينمؤملاب نّطَيَّشلآ َدْيَكَّنِإ هللاب مكتوقل مهوبلغت هنيد

 هوبلط امل رافكلا لاتق نع َمُكَيِدَيَأ أوفك م ليق َنيِذلا لإَرَت ْرَلَأ ل نيرفاكلاب هللا ديك
 لاتقلا

 0 ةوكّرلا أونا َةَوَلَّصل أوُمِيِقَأَو ةباحصلا نم ةعامج مهو مهل رافكلا ىذأل ةكمب

 دنع ايلوتم مهيلع لعج يأ :يلوو (نيلامكلا ريسفت) .ديلولاو ةعيبر يبأ نب شايعو ماشه نب ةملسك :مهضعبل
 موي ملسأ نمم ناكو ؛صيعلا يبأ نبا ةزمهلا حتفب :ديسأ نب باتع (نيلامكلا ريسفت) .ةنيدملا ىلإ دلك هعوجر
 «هبتناف ءارفاك تام وهو «ةنحلا يف اديسأ ىأر دلي ناكو ءةنس رشع ىنامث نبا ةكم ىلع هالو نيح ناكو «حتفلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةنجلا يف هل دهشف «باتع هنباب هتلوأ :لاق

 فعضف «لاجرلا ىلإ ةبسنلابف فسوي ةيآ يف ءاسنلا ديك مظع امأو «ىلاعت هللا ديك ىلإ ةبسنلاب يأ :افيعض ناك
 «ناطيشلا نم ءاسنلا ديك لصأف الإو ؛لاحرلا ديكب هتلباقمل ءاسنلا ديك مظعو هللا ديكب هتلباقمل ناطيشلا ديك

 نعي هللا ديك ناطيشلا ديك لباقي ال يأ :خاإ مواقي ال (يواصلا ةيشاح) .ناطيشلا لئابح ءاسنلا :ثيدحلا يفو

 .هلوعفم "هللا ديك"و .هلعاف "ناطيشلا ديك" لعف "مواقي ال"

 نذؤي نأ نونمتي اوناكو «ةكمم اوماد ام رافكلا عم لاتقلا نع نيفوفكم نوملسملا ناك :خلإ نيذلا ىلإ رت ملأ

 دوسألا نب دادقملاو ءيرهزلا فوع نب نمحر لا دبع مهنم :ةعامج مهو (كرادملا ريسفت) .لزنف هيف مهل

 لبق ةكم يكرشم نم نوقلي اوناك د يرهزلا صاقو يبأ نب دعسو «يحمجلا نوعظم نب ةمادقو ؛يدنكلا
 يأ ةيآلا هذه تلزنف فيديا ودك هلق لا يه لوقو الكاع يببلا ىلإ كلذ نوكشيف ءاديدش ىذأ ةرجمملا

 | نع مكاحلا ىور ءفوع نب نمحرلا دبع مهنم :ةباحصلا نم (دوعسلا يبأ ريسفت) .4خلإ نيذلا ىلإ رت ملأ
 «نوكرشم نحنو زع يف انك اهلا ين اب" :اولاقف «ةكمب 225 يبلا اوتأ هل ةباحصو فوع نب نمحرلا دبع نأ :سابع

 اوفك ْمُهَل ليق َنيذْلا ىَلِإ َرث ملأ :ىلاعت هللا لزنأف ءاوفكف اولتاقت الف ءوفعلاب ترمأ نإ :لاق ؛"ةلذأ انرص انمآ املف

 (نيلامكلا ريسفت) . 4 ةالّصلا اوُميقأ و كيد

 ىلع نيرمتسم ةكمي مهتماقإ ةدم يف اوناكو ءمهملاتقب رموأ مل ينإف «هب مترمأ امم. اولغتشاف يأ :خلإ ةالصلا اوميقأو

 - كلذ قشو ءمهضعب ههرك ءردب تقو يف لاتقلاب اورمأ ةنيدملا ىلإ هك هللا لوسر عم اورجاه املف «ةلاحلا كلت



 ءاسنلا ةروس 255 سماخخلا ءزجلا

 مهاذع يأ رافكلا َساَتلَآ نوفاخي َنْوَسْدح ممم قيرف اذ لاتقل ُمِهَلَعض رف بيك اف

 ىلع "دشأ" بصنو ؛هل مهتيشح نم ٌةَيْشَح دس ْوَأ هللا باذع مه ِةَيَقَكك لتقلاب
 اعزج يأ اوُناَقَو ةيشخلا مهتأجاف يأ اهدعب امو "اذإ" هيلع لد "امل" باوجو «لاحلا

 5 مه لق بيرق لجأ نإ آَمترَخَ اله ةَّلَوَل َلاَمَقْلا اَكَيَلَع ٌتَبَتك َمِل اَنّيَر توملا نم

 ا ا اعل ليلَق اهب عاتمتسالا وأ ءاهيف هب عتمتي ام اَيَنّدلَآ

 ةلبحلا بجومب توملا نم ًافوحخو ؛حاورألاب 0 ا
 ةيآلا لمح ىلوألاو :"ريبكلا ريسفتلا" يفو (دوعسلا يبأ ريسفت) .خلإ مهيلع بتك املف :ىلاعت هلوق كلذو «ةيرشبلا

 هد وتل ذل دلع ل اطار ب كج جس دوو :هلوق ةيآلا هذه دعب ركذ ىلاعت هنأل ؛نيقفانملا ىلع

 نحن يلا ةيآلا ىلع ةفوطعم ةيآلا هذه تناك اذإف «نيقفانملا مالك نم هذه نأ كش الو «4كدنع ْنم هذه اا

 .اضيأ مهيف مهيلع فوطعملا نوكي نأ بجو نيقفانملا ف فوطعملا مث ءاهريسفت يف

 نوشخي"و هل ةفص عقو "نئاك" وهو فوذجمع. قلعتم "مهنم"و ءأدتبم "قيرف"و «ةأحافملل اذإ :مهنم قيرف اذإ

 (نايبلا حور) .مهولتقي نأ رافكلا اوشخي نأ مهنم قيرف حاف يأ "ام"ل باوج ةلمجلاو ءهريخ "سانلا

 نيهبشم مه نوشخي يأ "نوشخي" لعاف نم لاح هنأ ىلع بصنلا هلحم ءلوعفم ىلإ فاضم ردصم :هللا ةيشخك
 ىلع عيونتلل "وأ" ةملكو «هللا ةيشخ لهأ نم ةيشحخ دشأ وأ يأ ؛هيلع فطع "ةيشحخ دشأ وأ" هللا ةيشخ لهأب

 وأ يأ لاحلا ىلع فوطعم وه :ةيشخ دشأ وأ .اهنم دشأ مهضعب ةيشخو هللا ةيشخك مهضعب ةيشخ نأ :نيعم

 نإو «بيصم تنأف هللا ةيشخك سانلا مهتيشخ :تلق نإ يأ رييختلل "وأ"و «هللا ةيشخ لهأ نم ةيشح دشأ
 هنإف ؛"ةيشح نم" يأ :خلإ بصنو (كرادملا ريسفت) .ةدايزو اهلثم مه لصح هنأل ؛بيصم تنأف ,دشأ اهنإ :تلق

 نع كلذ.لثم رمو هل مهتيشخ نم دشأ ةيشخ وأ هللا ةيشخك ةيشحخ مهفوشخي :ئعملاو ,ةفص ناكل هنع ربخأ ول
 (نيلامكلا ريسفت) .ركذتف «"اركذ دشأ وأ" :هلوق يف رسفملا

 ةيشنخلا مهأجاف يأ ةأجافملا يعم يرشخمزلا دنع هيف لماعلاو ,ناكم مسا وأ ,نامز مسا يهو «ةاحأفملل هذه :اذإ

 .فرح وه :ريزه نبا لاقو «ربخلا مهدنع اهبصان فرعي امنإو «هريغل كلذ فرعي ال :ماشه نبا لاق ءتقولا كلت يف

 نم لاتقلاب هنولاني اميف ًابيغرتو «ئافلا عاتملا نم دوعقلاب هنولمأي اميف مهل ًاديهزت يأ :مهل لق (نيلامكلا ريسفت)

 دقو ءامي عافتنالا ىلعو «نيعلا ىلع قلطيو ءردصملا ماقم ميقأ مسا عاتملاف يأ :هب عتمتي ام .يقابلا .ميعنلا

 اب لمعتسي يلا ةلآلل رخآلاو «لعفلل امهدحأ ءاظفل نيرياغتملا نيئيشلا يف ردصم مساو ردصم نولوقي

 ءردصملا لكألاو هب رهطتي امل مسا روهطلاو ءردصملا روهطلاف ؛لكألاو لكألاو ءروهطلاو روهطلاكلعفلا
 (يحخركلا ريسفت) ."هيلامأ" يف بجاحلا نبا هلاق .لكؤي ام لكألاو



 ءاسنلا ةروس مما سمانا ءزجلا

 َنوُمَلَظُت اَلَو هتيصعم كرتب هللا باقع قت ِنَمِلرْيَح ةنللا يأ ةرخ لاو ءانفلا ىلإ لئآ

 بأ .او 57 هر : 2-1 0 نم ع 0 ا نا دما ةاوملاق دق م ًاليتق امعأ ن ءايلاو ءاعلاب

 ني عع تي هدم اوُلوقي ةعسو يضع 1 وي يأ ٌمُهْبِصَت نو 3 فوح

 اول ةنيدملا 525 يبلا مودق دنع مهل لصح ضم البو «بدح ٌةَكَيَس ْمُهْبِصَت نو
/ 2 ّ 

 هللا دنع ْنِم ةئيسلاو ةنسحلا نم لك مهلْلق كمؤشب يأ !ديخ اي كِدنِع ّنِم هذه

 ةزمح أرق يأ :خلإ ءايلاو ءاتلاب (حارصلا) .عجار نيعم. "لثآ"و «ليلقلل ريسفت هنأ دارملا سيلو :ءانفلا ىلإ لئآ

 ليق َنيِذلا ىلإ َرَث ملأ#» يأ هقباسل ةبسانمو «داهجلا يف نينذأتسملا نيبئاغلل ادانسإ ؛ةبيغلاب ريثك نباو يئاسكلاو

 ريغ هنأ مدقت :خلإ ةرشق ردق (يحركلا ريسفت) .تافتلالا ىلع مهيلإ ادانسإ ؛باطخلا ءاتب ةعبسلا يقابو يمهل

 "ول" باوج :حلإ متنك ولو (يواصلا ةيشاح) .ةاونلا نطاب يف نوكي يذلا طيخلاب هريسفت بسانملاو ءبسانم
 (دوعسلا يبأ ريسفت) 0 مكر ةديشم جورب يف متنك ولو يأ هيلع هلبق ام ةلالد ىلع ادامتعا فوذحم

 جورب يف متنك ولو :"دوعسلا يبأ ريسفت" فو ."نزاخلا" يف امك ؛عالقلاو نوصحلا :برعلا مالك يف جورب :جورب

 (لمجلا ةيشاح) .ةنصحم روصق وأ «ةعيفر نوصح يف يأ ةديشم
 باوجو «صحخلا وهو ءديشلاب هالط وأ هعفر :رصقلا ديشو .هعفر يأ هديشو هداشأو «ءانبلا داش :لاقي :ةديشم

 ةفوطعم ةلمجلاو «توملا مككردي ةديشم جورب يف متنك ولو يأ هيلع هلبق ام ةلالد ىلع ادامتعا ؛فوذحم "ول"

 ةروكذملا ةلالدل ؛اهفذح درطا دقو ؛"هرخآ ىلإ متنك ولو" «ةديشم جورب يف اونوكت مل ول يأ اهلثم ىرخأ ىلع
 مدق املف «قزرلا مهيلع طسب دق ناك هنأ يور هي يبنلا مودق دنع (لمجلا ةيشاح) .ةحضاو ةلالد اهيلع

 يف صقنلا فرعن انلز ام :اولاقف ؛كاسمإلا ضعب مهنع كسمأ ءاورفكف «ناميإلا ىلإ مهاعدف «ةنيدملا نو يبا
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هباحصأو لحجرلا اذه مدق ذنم انعرازمو ءانرامث

 :موشلاو «"هباحصأ مؤشو همؤش اذه" :اولاقف «بدجلا مهل لصحو ءاورفكف ناميإلا ىلإ مهاعدف يأ :خلإ يبنلا

 لثم هب موقلا مءاشتو «كرابم ريغ موؤشم لحرو ءرشلا :موشلا :"حابصملا" فو ؛ةكربلا وهو «نميلا دض
 اقلخ ىلاعت هللا ةهج نم ةيلبلاو ةمعنلا نم ةدحاو لك يأ :خلإ هللا دنع نم لك (نيلامحلا ريسفت) .هب اوريطت

 (نيلامحلا ريسفت) .اداجيإو



 ءاسنلا ةروس ضرك سمانا ءزجلا
 لس وحرص لس لا

 ىقلي © © اًكيِدَح اومهفي نأ نوبراقي ال يأ ّن َنوُهَقْفَي د َنوُداَكَي وعلا ءالؤته ٍلاَمَف

 يقل يطا رع رقم يحوي ب نسا يصل ام" مل

 نِم َكَباَصْأ آَمَو هنم ًالضف كتتأ هَل َنِمَق ريخ ِةََسَح َنِم ناسنإلا نا

 اي َكَتلَسَرَأَو بونذلا نم اهبجوتسي ام تبكترا ثيح كنتأ كفن نَِ ةيلب ِةَْيَس

 هِطُي نم .كتلاسر ىلع م اًديِبَّس هّللآاب ىفكو ةدكؤم د ا مال دمحم

 هيلع َكَتَسَرَأآَمَف كنمهي الف هتعاط نع ضرعأ وت نمو هَ هللا عاَطَأ َدَقَف َلوُسَول

 مهريبعتل ىلاعت هتهج نم قوسم «هنايبو نيبملا نيب ضرتعم مالك اذهو ءربخ "ءالؤحلاو ءأدتبم "ام" :ءالؤه لامف
 ."'ءالؤه" نم لاح "اثيدح نوهقفي نوداكي ال" :هلوقو ؛مهتياوغ لامك نم بيجعتلاو ءمهاح حيبقتو «لهجلاب

 .ءارقتسالا عم نم فرظلا نعم يف ام اهيف لماعلاو
 فيك :تلق نإف :خلإ كسفن نمف (نيلامكلا ريسفت) .باطخلا هنم ىتأتي نم لكل باطح اهنأ نيعي :ناسنإلا اهيأ

 ةئيسلا فاضأف «#كسفن نمف ةئيس نم كباصأ امو9» :هلوق نيبو هللا دنع نم لك لقؤ» :هلوق نيب عمجلا هجو

 ىلعف "هللا دنع نم لك لق" :هلوق يف ىلاعت هللا ىلإ اهلك ءايشألا ةفاضإ امأ :تلق ؟ةيآلا هذه يف دبعلا لعف ىلإ

 ةئيس نم كباصأ امو" :هلوق يف دبعلا لعف ىلإ ةئيسلا ةفاضإ امأو ءاهدجومو اهقلاخ وه ىلاعت هللا نأل ؛ةقيقحلا

 ةفاضإ نأ صلختف «ةبوقع كسفن ببسب هللا نمف ةئيس نم كباصأ ام :هريدقت ءزاحما ليبس ىلعف "”كسفن نمف

 اهقلخ نإ ثيح نم ىلاعت هللا ىلإ اهتفاضإو ءاهعوقو ببس يه لا بونذلا هباكترا ثيح نم دبعلا ىلإ ةئيسلا

 :هلوق نيبو "هللا نمف ةنسح نم كباصأ امو" :هلوق نيب عمجلا ىلإ ةراشإ هيف :خ2! تبكترا ثيح .ةافانم الف ءهنم

 .نيكرشملا لوقل ادر عقاولا "هللا دنع نم لك لق"

 ُهَكَباَصَأ امو :ىلاعت هلوقك «ةبوقع هدنع نم ةلزان ىلاعت هيلإ ةبستنم داجيإلا ثيح نم تناك نإو يأ :اهبجوتسي ام

 هبيصي ملسم نم ام" :اه# ةشئاع نعو ؛(١7:ىروشلا) 4 ريثك ْنَع وُفْعَيَو ْمُكيِدْيَأ ْتَبَسَك اَمِف ٍةَبيِصُم ْنِم
 (دوعسلا يبأ ريسفت) ."رثكأ هنع هللا وفعي امو ءبنذب الإ هلعن عسش عاطقنا ىحو ءاهكاشي ةكوشلا يح ءبصن الو
 ءكرشلا فراق دقل :نوقفانملا لاقف «ىلاعت هللا بحأ دقف ئيبحأ نم :لاق هلو هنأ يور ,كنرحي ال يأ :كنمهي الف

 (يواضيبلا) ."خلإ ىلوت نمف" تلزنف 3ع ىسيع ىراصنلا تذفتا امك ابر هذحختن نأ الإ ديري ام ؛هنع ىهني وهو



 ءاسنلا ةروس م4 سماخلا ءزجلا

 نوقفانملا وعلا .لاتقلاب 0 لبق 3 --ب 0 انيلإو ءاريذن 9

3 0 

 ا : ىلع ترغشأ نار كرم داس نر
 ' ماغدإلا كرت يا ةزمحو ورمع يأ

 ضرع هيلع اوزاجيل 0 ف َنوَتيَبي ام بتكب رسام ُهَّللاَو كنايصع

 .هيلإ «إ اضم البكو آب تك كيفاك 2 قث هّللأ وع تع
 قو نما

000 2 

 .همظن ف انيابتو .هيناعم يف ا ا 5-6

 .اريذنو اريشب ثعب دي هللا لوسرف الإو ءراذنإلا الإ هبساني الو «ضرعأ نم قايس يف هنأل ؛هيلع رصتقا :اريذن لب
 ربخلا نأل ؛أدتبملا اذه راهظإ زوجي الو ءفوذحم أدتبم ربخ "ةعاط" :هلوق نأ ىلإ راشأ :ةعاط انرمأ (يواصلا ةيشاح)

 هنأ :ةدعاقلاو «لعفلاب مهظفلت نع اضوع ردصملاب اوظفلت مهنأ :دارملاو ءردصملا لعفب يأ «هلعفب ظفللا نم لدب ردصم

 (يحخركلا ريسفت) .ةعاط انم يأ فوذحم ربخلاو ءأدتبم "ةعاط" نوكي نأ زوجيو «ضوعملاو ضوعلا نيب عمجي ال

 .يقيقح ريغ ةفئاطلا ثينأت نأل ؛لعفلا ريكذتو ,.مهؤاسؤر مهو «نيروكذملا نيلئاقلا نم يأ :مهنم ةفئاط تيب

 هترمضأ ام نأل ؛انه بساني ال ريسفتلا اذهو «لوقت يذلا ريغ اهسفنأ يف تفحخأ يأ :ترمضأ (دوعسلا يبأ ريسفت)

 مدقت ام دح ىلع هسلحب يف اوناك ولو ءمهي مئاق وه لب ؛هدنع نم مهجورخ ىلع بترتي ال نايصعلا نم اهسفنأ يف
 (لمجلا ةيشاح) .حضوأ ناكل هريغ عنص امك اليل رمألا ريبدتب تيببتلا رسف ولو "انيصعو انعم" :مهوق نم
 ةبيغلل نوكي نأو ءراضحتسالاو رارمتسالا دصقل عراضملا ىلإ لودعلاو ,باطخلل نوكي نأ لمتحي :كل لوقت

 نيرسفملا رثكأو ؛حراشلا راتخم وهو "كل ةفئاط لوقت" :يناثلا ريدقت ىلع عملا نوكيف ؛"ةفئاط" ريمض ىلإ ادنسم
 ريسفت) لإ ةعاطلا نامضو لوبقلا نم كل لوقت يأ "لوقت يذلل" نايب "ةعاطلا نم" :هلوق .لوألا اوراتخا
 .ريسفت بصنلاب كانيصع يأ :هلوقو (يواضيبلا
 نم وأ «ءارعشلا تيب نم وأ «ليللاب ربدت رومألا نأل ؛ةتوتيبلا نم تييبتلا :يضاقلا لاق ءريغلل ريسفت :كنايصع يأ

 .ليللا يف رمألا نوربدتي ام وأ «قافنلا نم نورسي ام يأ :نوتيبي ام (نيلامكلا ريسفت) .ربديو ىوسي هنأل ؛يبملا تيبلا

 هضعب نوكي نأب يأ "همظن يف انيابت" :هلوقو «ضعبل قباطم ريغ هرابعأ ضعب نوكي نأب :هيناعم يف اضقانت

 اهلك هرابأ لب «ضعبل اضقانم هضعب سيل دحاو لاونم ىلع هعيمج ناك املف ءكلذك سيل هضعبو ءاغيلب احيصف

 - ريغ هيلع ردقي ال رمألا اذه نأل ؛هللا دنع نم هنأ تبث «كلذ يفاني ام هيف سيل غيلب حيصف وهو ةقفاوتم



 ءاسنلا ةروس ظ م45 سماخلا ءزجلا

 ةعزه اب ٍفّوَخْل وأرصنلاب نْمَأَلآَنِّم مه لصح اهم 325 يبلا ايارس نع رم ْمُهَءاَج اَذِإَو

 نولعفي اوناك نينمؤملا ءافعض وأ «نيقفانملا نم ةعامج يف لزن ,هوشفأ ٠ وب ًاوُعاَّذَ

 وُسّرلآ ىلإ ربخلا يأ ُهوُدَرَوَلَو لَك يبلا ىذأتيو «نينمؤملا بولق فعضتف :كلذ
 هنع اوتكس ول يأ «ةباحصلا رباكأ نم يأرلا يوذ يأ مِمْبِم رمألا ىلؤأ "لإ

 00 ,هنوعبتتي دُهَنوُطِبسَتْسَي َنيِذَلَا ال وأ عاذي نأ يغبني امم وه له ُهَمِلَعَل هب اوربخي
 هللا لوسر

 "ريثك" :هلوق نإ :تلق نإ .ظفللا وأ نيعملا يف اريثك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم هنأ اضرف تبث ولو -

 ولف ءالصأ فالتخا هيف سيل نآرقلا نأ :ئيعملاو «ةغلابملل ةرثكلاب دييقتلا نأب :بيحأ ءاليلق افالتحا هيف نأ مهوي

 ال الصأ فالتحا هيف نكي ملف هللا دنع نم وهف «ليلقلا نع الضف اريثك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك

 ثوعبلا ثعبي ناك ٌدتُي هللا لوسر نأ :اهوزن ببس :خلإ مهءاج اذإو (يواصلا ةيشاح) .ليلق الو ريثك
 لبق هنوعيشيو «كلذب نوثدحتي مث ءمهاح نع رابختسالل نوقفانملا رداب مهوبلغ وأ «رافكلا اوبلغ اذإف ءايارسلاو

 (يواصلا ةيشاح) .نينمؤملا ءافعض نانتفا كلذب مهدصقو «هباحصأ رابك وأ 1 هللا: ل تقر نيف ةوتستم نأ

 (نيلامكلا ريسفت).ثدحتلا ئيعم ةعاذإلا نمضتل ؛ةديزم ءابلا :ليقو «هب عاذو ءرسلا عاذأ :لاقي :هوشفأ

 ردابتي اهنإو ء«فعضلا هيف رهظي الف رفظلاو رصنلاب ربخلا ةعاشإ امأو «ةكزهلاب ربخلا ةعاشإ يف رهاظ اذه :خلإ نينمؤملا بولق
 كلذ غلب امر رفظلاو رصنلاب ربخلا اوعاشأ اذإ مهنأ :هلصاح امج ههيجوت ىلإ دوعسلا وبأ راشأ دقو ,مهتوقو نينمؤملا حرف هنم

 (نيلامجلا ريسفت) .لمأت «رابتعالا اذهبي ةدسفم ناكف ؛«برحلا ةداعإو برختلا ىلع مهلمحو :مهجيهف «ءادعألا

 ربخي يح يأ لعافلل ءانبلاب وأ «ةباحصلا رابك وأ 05 ينلا مهربخي ىح يأ لوعفملل ءانبلاب :هب 0 ىتح
 هتيفيك هانعم «"خلإ نيذلا هملعل" :هلوق نأ ىلإ ةراشإ هيف :خلإ وه له (لمحلا ةيشاح) .ةباحصلا رابكو كيلا

 ىلإ دوعي ريمضلا :خلإ وه .ال وأ عاذي نأ يغبني هنوك يه :هتفصو «لبق نم هب نيملاع اوناك مهف الإو .هتفصو
 (كرادملا ريسفت) .امهدحأ يضتقت "وأ" نأل ؛فونلا وأ نمألا ىلإ وأ رمألا

 نوفقي اوناك :ليقو ءاهدئاكمو برحلا رومأب مهتفرعمو مهيراحتو «مهنطفب اريبدت نوحرختسي يأ :هنوطبنتسي
 «راعشتساو فوخ ىلع وأ ءءادعألا ضعب ىلع روهظلاب قوئوو نمأ ىلع رمألا يلوأو دك هللا لوسر نم
 مهيلإ هوضوفو ءرمألا يلوأ ىلإو ءلوسرلا ىلإ هودر ولو «ةدسفم مهتعاذإ دوعيف ءءادعألا غلبيف رشنيف هنوعيذيف
 يذلا ءاملا :طبنلاو «هيف نورذيو «نوتأي ام هنوربدي فيك هريبدت نوطبنتسي نيذلا ملعل اوعمسي مل نأك اوناكو

 «يناعملا نم هنهذ لضفب لحجرلا هحرختسي امل ريعتساف «؛هحارختسا هطابنتساو ءرفحت ام لوأ ريبلا نم جرخي

 (نيلامكلا ريسفت) .لضعي اميف ريبادتلاو



 ءاسنلا ةروس م1 سماخخلا ءزجلا

 مكيلع هللا لضف الْوَلَو رمألا يلوأو لوسرلا نم 0 نوعيذملا مهو هملع نوبلطيو
 لإ شحاوفلا نم هب مكرمأي اميف َنَطْيْشلآ ُمُثْعَبَتْأَل نآرقلاب مكل ُهُيَمْحَيَو مالسإلاب

 لوسرلا لاسرإبو

 كنع مهفلختب مت الف َكَسْفَت اّلِإ فلك ال هلأ ٍليِبَس ىف !دمحم اي َلِتنَقَف 29 اليل

 م < م 20

 دششاَو مهنم اساب دشا هللا "وع نين در هللا ىسع هيف ة مهبغرو

 جرخف «"يدحو ولو نحرخأل هديب يسفن يذلاو" :05 لاقف مهنم ًاييذعت () اليكت
 اًسأب” دل وين

 عْنَمو ؛مهيولق يف بعرلا ءاقلإب رافكلا سأب هللا فكف ,ىرغصلا ردب ىلإ اع

 يي هس سانلا نيب ٌعْفَشي نم .نارمع لآ ف مدقت امك «جورخلا نع نايفس يبأ

 |)وبعس داع]

 مهل لصحلا اوتكس ول مهنأ :لصاحلاو ,"نوطبنتسي" ب قلعتم وغل فرظلاو «ةيئادتبا "نم"ف :خلإ لوسرلا نم
 ؛ةينيدلا ةحلصملا قفاوي ال كلذو «رارسألا روهظ هيف اضيأو «هيف ريخ الو هنم رمألا يلوأو لوسرلا نم هب ملعلا

 (نيلامكلا ريسفت) .يروباشينلا ركذ اذك ءاونصحتو «لاتقلل اودعتساف رافكلا ىلإ ربخلا لصي دقف

 لفون نب ةقروو «ليفن نب ورمع نب ديز لثم «نآرقلا لوزنو دك لوسرلا ءيحب لبق اودتها موق مهو :اليلق الإ
 (نيلامكلا ريسفت) .ناطيشلا لكلا عبتال هلضف ال ولو «ليلقلا ئئتسا فيك هنأ دري الف اذه ىلعو ءامهريغو

 ف ركذ املو ءامريغو ةدعاس نب سيقو «ليفن نب ورمع نب ديزك «لقعلاب اونمآ نكلو هوعبتي مل مهفإ يأ :اليلق
 (كرادملا ريسفت) ."خلإ لتاقف" :لاق اهفالخ مهرامضإو «ةعاطلا مهراهظإو «لاتقلا نع مهطبشت اهلبق ىلا ةيآلا

 «كدحو كوكرتو «نورخآلا رصقو «نوقفانملا طبثت نإ يأ ءردقم طرشل باوج ةلمجللاو «ةيئازج "ءافلا" :لتاقف

 يأ "لتاقف" لعاف نم لاحلا ىلع بصن لحم يف ةلمجلا :خإ فلكت ال (نايبلا حور) .كدحو دمحم اي تنأ لتاقف

 .اهدحو كسفن الإ فلكم ريغ كنوك لاح لتاقف

 (نيلامكلا ريسفت) :ميدللا زار نم عقلا مركلا عامطإ نأ ريغ «ةعمطم "ىسع" ةملك :ىسع

 «ةدعقلا يذ يف ىرغصلا ردب مسوم دحأ برح دعب نايفس ابأ دعاو ُدْلي هللا لوسر نأ :يور :ىرغصلا ردب
 ؛جورخلا ىلإ سانلا اعد «داعيملا غلب املف ءاضيأ دسألا ءارمح :اهه لاقيو «لايمأ ةينامث ىلع ةنيدملا نم قوس يهو

 (نايبلا حور) .ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف .مهضعب ههركف

0 

 (نايبلا حور) .قوقحلا نم قح نم الو هللا دودح نم دح يف ال «زئاج رمأ يف تناكو «ةوشر اهيلع ذحؤت ملو «ىلاعت



 سن ع سوس سماخلا ءزجلا

 سام | و ”ت هك

 مر م ل هللا َناكَو اهببسب اَهَنِم رزولا نم بيصن لفك ءُهَل نكي
 م 0 :الس 0 ليق ١-0-2 ب 0 يزاجيف

 ٍءْىَس لك ىلع َناك هللا نإ لضفأ لوألاو ايفدحأ 0 يأ ا اك 0
 و ا جو لح واو ومالا و يفت وتاب هيلع يزاجيف ءابساحم © اًبيِسَح

 (يواصلا ةيشاح) .ريخلا يف الإ 0 ؛ةلكاشم ةعافش اهيلع قلطأ امنإ :ةئيس ةعافش

 ملس اذإ يأ :متييح اذإ (يواصلا ةيشاح) .اننفت رياغ اهنإو ءبيصنلل فدارم لفكلا نأ ىلإ كلذب راشأ :بيصن

 مالسلا يف كلذ نأ ىلع نيرسفملا روهمج نكلو «ةايحلا ءاعد يه ةيحتلا :خلإ ةيحتب (يسابعلا) .حلإ 0
 (رينملا جارسلا) .خلإ ملسم مكيلع ملس اذإ يأ
 :دارلا ديزيف "هللا ةمحرو" :لاق اذإف هللا ةمحرو :دارلا ديزيف "مكيلع مالسلا" :لاق اذإف :خلاإ اهنم نسحأب

 وأ ءطقف كيلع مالسلا :لاق نأب الضف كرت ملسملا ناك اذإ ءملسملا ملس امم نسحأب ةباجإلا يأ اذهو «هتاكربو

 لوألل بيجي نأب ملس امم نسحأب بيجي نأ بيجملل يغبنيف «"هتاكربو" هيلع دزي لو هللا ةمحرو كيلع مالسلا

 ةمحرو كيلع مالسلا :لاق نأب الضف كرتي مل اذإ امأو."هتاكربو" :يناثلل ديزيو "هللا ةمحرو مالسلا كيلع" :هلوقب

 كيلعو :لاقف «كيلع مالسلا مك هللا لوسرل لاق الحر نأ :يور امك ديزي الو ءملس امك لوقيف «هتاكربو هللا

 مالسلا :رخخآ لاقو «هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو :لاقف «هللا ةمحرو كيلع مالسلا :لاقو هللا ةمحرو مالسلا

 «ةيآلا التو لضفلا يأ ئتصقن :لحرلا لاقف «هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلع :لاقف «هتاكربو هللا ةمحرو كيلع

 نم ةمالسلا يهو «بلاطملا ماسقأ هعامجتسال ةياهنلا وه كلذ نأل ؛هلثم كيلع تددرف ءالضف يل كرتت م :لاقف

 (ةدايزب رينملا جارسلا) .اهتوبثو عفانملا لوصحو ءراضملا

 .#ةيرقلا لأساوإ» :وحن فاضملا فذحف لاحم اهنيع در نأل ا 00

 لقأب هيلع در ول هنأ يضتقي ةيآلا رهاظ نأ ملعاو ءلضفأ ملس امم نسحأب بيجي نأ يأ :خلإ لضفأ لوألاو

 ءادتبا نأ ملعاو .لمكألا هنأ ىلع ةيآلا لمحتو «يفكي هنأ ءاهقفلا مالك رهاظو «يفكي ال هب هيلع ملس امث
 ءادحاو هيلع ملسملا ناك اذإ نيع ضرف هدرو «ةعامجلا نم ةيافكو «درفنملا نم نيع ةنس ملسملا ىلع مالسلا

 (ةدايزب رينملا جارسلا) .ةعامجلا نم ةيافكو



 ءاسنلا ةروس مهم 4 سمانا ءزجلا

 ةحجاحلا يضاق ىلع مّلسملاو قسافلاو عدتبملاو رفاكلا ةنسلا تصخو «مالسلا دو هنمو

 :رفاكلل لاقيو ءريخألا ريغ يف هركي لب ؛ .مهيلع درلا بجي الف « .لكألاو مامحلا يف نمو
 درا هل عاشت لكأألا

 بير ال ٍةَميقْل موي فل مكروبق نم َوُكَدَعَمَجَيَل هللاو وه لإ َهنَلِإ ل هلآ .كيلعو
2 

 53000006 نيل راو .الوق 2و اًكيِدَح هَل َّنِم ُقَّدَصُأ دحأ ال يأ َنَمَو هيف كش

 ؛مهيلع ملسيف نيملسم موق ىلع رك لحر نم امو ءلضفأ نسحألاو «ضرف درلاو «ةنس ميلستلاو :مالسلا در

 تدرو «بنذلاب مهسفنأ ثبخي لب «ةسدقم مهحاورأ ىقبي ال يأ سدقلا حور مهنع عزن الإ هيلع نودري الو
 ناذألاو «ملعلا ةركاذم دنعو ؛ثيدحلا ةياورو ءارهج نآرقلا ةءارقو «ةبطخلا يف مالسلا دري الو «ةكئالملا هيلع

 مامحلا ريطمو «ةجاحل دعاقلاو «نيغملاو «درنلاو جنرطشلا بعال ىلع ملسي ال :فسوي يبأ نعو .ةماقإلاو

 ىلع بكارلاو .دعاقلا ىلع يشاملاو «هتأرما ىلع لحد اذإ لحرلا ملسيو .هريغو مامح يف رذع ريغ نم يراعلاو

 :ليقو ءءادتبا ايقتلا اذإو «رثكألا ىلع لقألاو «ريبكلا ىلع ريغصلاو «رامحلا بكار ىلع سرفلا بكارو «يشاملا
 اولوقف .«باتكلا لهأ مكيلع ملس اذإ :الكلع ينلا نعو .ةمذلا لهأل "اهودر" وأ «ةلملا لهأل امهنم نسحأب

 ميلست ْف (ناصقن ال يأ) رارغ ال :83ع هلوقو ,مكيلع ماسلا :نولوقي اوناك مهنأل ؛متلق ام مكيلعو يأ ىمكيلعو
 .هعم هيبتاك نأل ؛مكيلع لب كيلع :لاقي ال يأ

 ؛بناجألا تاباشلا ءاسنلا ىلع ملسي الو :يبطرقلا لاق لإ هدعب ام اذكو امّلسم ناك اذإ يأ :ةنسلا تصخو
 مالسلاب ردابي الو ءنسحف زئاجعلاو مراحما ىلع مالسلا امأو «نيع ةنئاحخ وأ ,ناطيشلا ةغزنب نهتملاكم نم ةنتفلا فونخل

 ةمذلا لهأ ىلع ملسملا ملسيو :"راتخملا ردلا" فو «"نايبلا حور" يف امك ؛هدنع هل ةجاح وأ «ةرورضل الإ يمذلا ىلع

 هتمرحمك اهيلإ رظنلا هل حابي ناك نإ ةأرما ىلع ملس ولو :"بيطخلا" يفو .حيحصلا وه و هرك الإو «هيلإ ةجاحلا ول

 تناك اذإ اذه .ادرو ءادتبا اهيلع مرحو ءادر وأ ءادتبا هل هرك الإو «درلا اهيلع بجوو «اهيلع مالسلا هل نسي هتجوزو

 .ةنتفلا فوح ءافتنال ؛درلا بجيو «هركي مل ةوسن ةعامج وأ ازوحع تناك نإف «ةاهتشم
 هبو «زجعلا مدعل هركي الف دعبو لبق امأو ءغضملاو مفلا يف ةمقللا عضو لاحب صوصخم كلذ نأ هرهاظ :لكآلاو

 ءالف الإو ءملس هنوعدي مهنأ فرعو ءاحاتحم ناك نإ نولكأي موق ىلع رم :"يدركلا زيجو" يفو .ةيعفاشلا حرص
 ."راتحنا در" يف اذك ءهركذ اميف الإ اقلطم لكآلا ىلع مالسلا ةهاركب يضتقي اذهو

 ريسفت) .فوذحم مسق باوح ماللا نأ ديري :هللاو (نايبلا حور) ."وه الإ هلإ ال" :هلوق هربخو أدتبم :هللا

 "ءاهلا"و هيف بير ال اعمج يأ ردصمل ةفص وأ «هيلإ دوعي "ءاهلا"و ؛"مويلا" نم لاح ةلمجلاو :خل! هيف (نيلامكلا
 نب هللا دبع :سانلاب دارملاو «ةيآلا لوزن ببسل ةراشإ اذه :سان عجر املو (نيلامكلا ريسفت) .عمجلا ىلإ دوعي

 .نيقفانم اوناكو «ةئام ثالثلا هباحصأو «لولس نبا يبأ



 ءاسنلا ةروس م سماخلا ءزجلا

 يأ م :لزتف "ال" :قيرف لاقو ؛"مهلتقا" :قيرف لاقف .مهيف سانلا فلتخا دحأ نم
 رفكلا نم نمد بسك امي مهدر مهسكذأ هّللاَو !نيتفرف نيتعف نيقفدنملا ىف مكرص مكنأش ام 000 :يَتعِف َنيِقِفَتْل 0 ناش

 ؟نيدتهملا ةلمج نم مهوّدعت 8 هللا هنت لما نك اود نأ َنوُديِرْتَأ يصاعملاو

 1 ظ اقيرط 2 ٌاليِبَس دُهَل َدَجت نآَق ُهَلآ ه ِللْضُي نَمَو راكنإلل نيعضوملا يف ماهفتسالاو
 2 0 .غد سدو هه هس ادد 4س 1 1

 الق رفكلا يف َءآَوَس مهو متنأ َنوُتوُكَتَف أورفك امك نورفكت َوَل اونمت وُدَو .ىدهلا ىلإ
 رس ورجل ىلع نابع - ع "ول 5

 52206 هللا ٍليِبَس ىف أورج ابي ىتَح نامبإلا اورهظأ نإو مهفولاوت َءآَيِلَوأ َحبَمِم أوْدِخَتَت

 :قيرف لاقو ءمهرفك ىلع ةلادلا ةرامألل "هللا لوسرأاب مهلتقا :قيرف لاقف" :هلوقو «ةباحصلا نم يأ :سانلا

 (لمجلا ةيشاح) .مهلتقت ال لئاقلا يناثلا قيرفلا ىلع ةقيقحلا يف باتعلاو «نيتداهشلاب مهقطنل مهلتقت ال

 . (نايبلا حور) .هريخ "مكل"و ءأدتبم "ام"و ,مهضعب دارملاو !نونموملا اهيأ :مكل امف
 لوقلا اوعطقت مل مكل امو «نيتقرف مهيف متقرفتو ءارهاظ اقافن اوقفان دق موق نأش يف متفلتحا :مكنأش ام

 املف «ةنيدملا ءاوتحاب نيلتعم هللا ىلإ جورخلا يف قت هللا لوسر اونذأتسا نيقفانملا نم اموق نأ كلذو ؛مهرفكب

 ءرافك مه :مهضعب لاقف ؛مهيف نوملسملا فلتخاف «نيكرشملاب اوقح ّىح ةلحرم ةلحرم نيلحار اولازي مل اوجرحخ
 ظ .امئاق كل ام :كلوقك لاح "نيتئف"و .نوملسم مه :مهضعب لاقو

 يأ "نيتتف" نع لاح "نيقفانملا يف" :هلوق نأو «"مترص" :هلوقل ربح "نيتئف" :هلوق نأ ىلإ هريدقتب ريشي :مترص
 رارقتسالا هيف لماعلاو "مكل" يف رورحملا ريمضلا نع لاح :نويرصبلا لاق ءوغل فرظ وأ «مهيف نيقرفتم
 (نيلامكلا ريسفت) .هنع هتباينل ؛؟فرظلاو
 هللاو" :هلوقو «'مكل" هب قلعت يذلا رارقتسالا اهيف لماعلاو ,"مكل" يف "ميملاو فاكلا" نم لاح وهو :نيتئف

 .ابولقم ءيشلا در سكرلا لصأو «نيكرشملا مكح ىلإ مهدر يأ :مهسكرأ هللاو .نيقفانلا نم لاح "مهسكرأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيردصم :ليقو ؛,فودذحم دئاعلاو ةلوصوم "ام" نأ ىلإ ريشي :يصاعملاو رفكلا نم (نيلامكلا ريسفت)
 خييوتلاو «نيدتهملا يف مهودعت نأ مكل يغبني الو ؛مهلتق يف اوفلتخت نأ مكل يغبني ال يأ خيبوتلا عم يأ :حلإ راكنإلل
 (نيلامجلا ريسفت) .مهرفك روهظل مهلتق ىلع اوعمجت نأ مكل يغبني يأ "مهلتقت ال" :ٌدي يبنلل لئاقلا قيرفلل

 "نونوكت" يف بلغ :نونوكتف (نيلامكلا ريسفت) .ةيردصم "ول"و «ئمتلا نيعمب "اودو" نأ ىلإ ريشي :اونمت
 (كرادملا ريسفت) .ةبيغلا ىلع باطخلا



 ءاسنلا ةروس م1 سمانا ءرجلا

 رسألاب ٌحهوُدحَف هيلع مه ام ىلع اوماقأو أوَلَوَ د نإف مهاعإ ققحن ةحيحص ةرجه

 هب نورصتنت (2) اًريِصَت اَلَو هنولاوت اّيِلَو مكّبِم أوُدِخَكَت اَلَو وت م و

 مهل نامألاب دهعُوَشم مُبتْيَبَو مُكَيَب موق َلِإ نوؤجلي َنوُلِصَي َنيِذَلا الإ .مكودع ىلع
 مكوُءاَج نيذلاَّوَأ يملسألا روع نب لاله دك يبلا دهاع امك«مهيلإ لصو نملو
 مكعم َمُهَمَوَف أوُلِدَفُي وأ مهموق عم َمُكَوُلَدَفُي نأ نع َمُهُروُدُص تقاض َتَرِمَح دقو
 هدعب امو اذهو «لتق الو ذحأب مهيلإ اوضّرعتت الف ءمهلاتقو مكلاتق نع نيكسمم يأ

 00 يّوقي نأبْركَيلع ْمُهَطَلَسَل مكيلع مهطيلست ُهَآ َءآَس َوَلَو فيسلا ةيآي خوسنم

 «نيبستحم نيرباص نيصلخم هليبس يف لاتقلل هني هللا لوسر عم جورخلا انهه ةرحه لاب دارملا +! ةحيحص ةرجه
 :ىلاعت هلوق يهو «مالسإلا لوأ يف نينمؤملا ةرجه :هجوأ ةثالث ىلع ةرجملاو ءىرحأ ةرجه يه :ةمركع لاق

 ءايندلا ضارغأل ابستحم ارباص دقي هللا لوسر عم صخشلا جورحس يهو «نيقفانملا ةرحهو ؛نيرحاهملا ءارقفلل»

 (بيطخلا ريسفت) .هنع هللا ىف ام رجه نم رحاهملا :لاق «يصاعملا عيمج نع ةرجهو .انهه دارملا يهو

 مه ام ىلع :خلإ اوماقأو (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةميقتسملا ةحيحصلا ةرجهلاب رهاظلا ناميإلا نع يأ :اولوت نإف
 يأ نولصي نيعمو :"ليزنتلا ملاعم" يف .ذالملا :ءاحلإ :نوؤجلي .قدص ريغ نمو «ةرحه ريغ نم قافنلا وهو «هيلع

 يأ مهيلإ نودنسيو نوؤحجتلي يأ :"لمجلا" و «راوجلاو دلخلاب مهيف نولخديو ءممهي نولصتيو «مهيلإ نوبستني

 .ةطساوب مكنامأ يف اوراص مهنأل ؛مهولتقت الف نامألا مهل متدقع نمي اوؤجتلاو اودنتسا نيذلا موقلا الإ

 هيلع نيعي الو هنيعي ال نأ ىلع يملسألا رعيوع نب لاله ةكم ىلإ هحورخ تقو عداو التلع هنإف :رميوع نب لاله

 نب ديز نب ركب ونب مه سابع نبا لاقو «لالهل ام لثم راوحلا نم هلف هيلإ ألو «لاله ىلإ لصو نم لك نأ ىلعو
 (ريبكلا ريسفتلا) .ةانم دبع نب ةعيزحو ةعازخ مه :لتاقم لاقو «ةانم

 برقت "دق" نأل ؛كلذو ,"دق" رامضإب لاح ةلمجلا هذه (دوعسلا يبأ ريسفت) .خلإ جلدم ونب مهو :خلإ نيذلا وأ

 دق نالف يناتأ يأ "هلقع بهذ نالف يناتأ" :لاقيو ,"ةالصلا تماق دق" :نولوقي مهنأ ىرت الأ «لاحلا نم يضاملا

 كي ملا التفاف :ىلاعت هلوق يهو «ةءارب ف تلزن ىلا ي أ :فيسلا ةيآب (ريبكلا ريسفتلا) .هلقع بهذ

 ؛مالسإلا رشتنا نأ ىلإ ادبأ دهع مهنم لبقي ال فيسلا ةيآ لوزن دعب راصف «تابآلا (ه :ةبوتلا) مه وُمُندَحَو
 .مهيلع هللا معنل ريكذتو «نينمؤملل ةيلست اذه :خلإ هللا ءاش ولو .دوهعلاو ةيزجلاب فيسلا ةيآ تصصحخخف



 ءاسنلا ةروس م سماخلا ءزجلا

 كوَُِمُي ملف كوُلوتعأ نِإَف بعرلا مهولق يف ىقلأف أشي مل هنكلو ةُكوُنَمَفَلَف مهولق
 اقيرط (©) ًٌاليِبَس مِهَلَع ْرْمَل ُهَلأ َلَعَج اَمَف اوداقنا يأ حلصلا َمَلّسلآ ُمُكَيلِإ اَوَقْلأَو
 مكدنع ناميإلا راهظإب َمُكوُمَمْأَي نأ َن َنوُديِرُي َنيِرَحاَ َنوُدِحَتَس .لتقلا وأ ذحألاب

 واولاب ةحخخسن يفو

 اوعد ِةََبِفْلا ىلإ أَوْدُر ام لك نافطغو دسأ مهو مهيلإ اوعحر اذإ 0 اف

 أَوقلُي لَو مكلاتق كرتب َرُكوُلتْحَي َمَل نإَف عوقو ّدشأ اوعقو ايف أوُسِكَرَأ كرشلا ىلإ

 مُهَوُمُتَقَقَت ُتِيَح ْمُهوُليقآَو رسألاب مُموُدُحَف مكنع َرُهَيِديَأ اَوْفُكَي مل و ْمَلَسلآ كيل
 مهلتق ىلع ارهاظ انيب اناهرب (2) اي اًمَّطَلُس ْمِيلَع َمُكَل ائلَعَج ْمُكَِلوُأَو مهوهئدحو
 هنم ردصي نأ هل يغبني ام يأ اَنِمَؤُم َلُثَقَي نأ نيَؤُمِل حراك اَمَو .مهردغل مهيبسو

 يمر دصق نأب اًمطَح اًئيَؤُم َلتَق نَمَو دصق ريغ نم هلتق يف ًاعطخم مح الإ هل لتق

 :هلوقب يلاتلاو "هللا ءاش ولو" :هلوقب مدقملا ركذ هنأل ؛سايقلا ميمتت ىلإ كاردتسالا اذهب راشأ :خلإ اشي مل هنكلو

 .بعرلا مهيولق يف ىقلأف :هلوقب ةجيتنلاو «”"نكل" :هلوقب مدقملا ضيقن رسفملا ركذف «"'مكيلع مهطلسل"

 (لمجلا ةيشاح) .مكدنع مالسإلا راهظإب مكلاتق نم اونمأي يأ :اونمأي
 ىلإ اوعجر اذإف «نيملسملا اونمأيل ؛اودهاعو ءاوملسأ ةنيدملا اوتأ اذإ اوناك «ءنافطغو دسأ نم موق مهو يأ :مهو

 .ةليبقلا بأ مسا امهنم دحاو لك نافطغو دسأو (نايبلا حور) خلِإ مهموق اونمأيل ؛مهدوهع اوثكنو اورفك «مهموق

 (نيلامكلا ريسفت) .حلصلا بلطل مكل اوداقني لو يأ "اولزتعي مل" ىلع فطع هنأ ىلإ ريشي :اوقلي ملو

 نمؤم امإ لوتقملا نأل ؛ماسقأ ةثالث أطخلا يف هركذ ام لصاح :خلإ أطخ .ةقيقحلا يف ناهرب وه اذه :مهردغل

 يناثلا امأو «ثلاثلا اذكو «ءةرافكلاو ةيدلا هيف لوألاف ,دهاعم وأ ؛نويبرح هتثروو نمؤم وأ ءنوملسم هتثروو

 ههبشل ءافلاب نرقو «هربخ "ريرحتف" :هلوقو ءاهتلص "لتق"و ءأدتبم لوصوم امإ "نم"و .طقف ةرافكلا هيفف
 .ًادتبم هنوك ثيح نم «هربخ ةلمجلاو ؛هباوح "ريرحتف" :هلوقو «هلعف "لتق"و ءطرش مسا امإو «طرشلاب

 (يواصلا ةيشاح)



 ءاسنلا ةروس "144 سماخلا ءزجلا

 نإ ةاّدؤم ُةَمَلَسُت ةَيِدَو هيلع ٍةَيْؤُم ةمسن ٍةَبَقَر قتعُريرخَتَف ابلاغ لتقي ال امب هبرض وأ
 ةنسلا تنيبو ءاهنع اوفعي نأب امي هيلع اوقّدصتي ًاوُقَّدَّصَي نأ ّلِإ لوتقملا ةثرو يأ َِهِلْهَأ

 ,.عاذجو قاقحو .نوبل ونبو نوبل تانب اذكو ءضاخم تنب نورشع لبإلا نم ةئام اهأ

 ؛نينس ثالث ىلع مهيلع ةعزوم «عرفلاو لصألا ةبصع مهو «لتاقلا ةلقاع ىلع اهنأو
 ةمسقلا عيزوتلا

 يا نواب يالا ام السا اقوم ع فاطا7 ف ناسف ءرانيد فصن مهنم غلا ىلع

 حيرص يف الحاد دمعلا هبش نوكي يح «دمعلا هبش لمشي امب.ةيآلا يف أطخلا ليوأت رسفملا دارم :خلإ امب هبرض وأ

 حراشلا هركذ يذلا سايقلا ىلإ أطخلا يف دمعلا هبش لاخدإ يف ذئيح ةحاح ال نكل «ةرافكلا ثيح نم ةيآلا هذه

 أطخلا ميمعت نم انهه هكلس امع ةلفغ كانه سايقلا ركذ ناكف ."أطخلا نم ةرافكلاب ىلوأ دمعلاو وهو" :هلوقب

 .كولمملا نيتحتفب :ةمسن ."لمجلا" يف اذك «دمعلا هبشل

 ةيدلا نأ ملعاو :ةملسم ةيدو .ريرحتلا هيلعف يأ فوذحم ربخلاو ءأدتبم "ريرحتف" :هلوق نأ ىلإ هب راشأ :هيلع

 ءردصملاب ةيمست ةيدلا ىمسي لاملا كلذو ءسفنلا لدب يذلا لاملا هيلإ ىطعأ اذإ لوتقملا لتاقلا ىدو نم ردصم

 (ذايبلا حور) .ةدعلا يف امك «لوألا يف ةفوذحملا واولا نع ضوع اهرخآ يف ءاتلاو

 ؛ضاخم نبا نورشعو «نوبل تنب نورشعو «ضاخم تنب نورشع ءاسامأ لبإلا نم ةئام أطخلا ف ةيدلا يأ :اهنأ
 فلأ نيعلا نمو «ضاخم نبا ناكم نوبل نبا نيرشعب يضقي يعفاشلا دنع نأ ريغ ةعذج نورشعو «ةقح نورشعو

 ."ةيادهلا" يف اذك ءافلأ رشع انثا قرولا نم :يعفاشلا لاقو ءاندنع اذه ,.مهرد فالآ ةرشع قرولا نمو «رانيد

 ةنسلا يف تلحد يلا يهو "نوبل تانب اذكو" :هلوقو «ةيناثلا ف تلخدو ةنس تلمكتسا ام يهو :ضاخم تنب

 يلا يهو ةعذج عمج "عاذج" :هلوقو «ةعبارلا ةنسلا يف تلخد يلا يهو ةقح عمج "قاقح" :هلوقو «ةثلاثلا

 ءءاوس يمذلاو ملسملا ةيدو ءلحرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا ةيدو ."يبلجلا" يف اذك «ةسماخلا ةنسلا يف تلحد

 ةيد :اككلع هلوق انلو «مهرد ةئام نامث يسوجحملا ةيدو ,مهرد فالآ ةعبرأ ينارصنلاو يدوهيلا ةيدو :يعفاشلا لاقو

 ."ةيادهلا" يف اذك «رانيد فلأ هدهع يف دهع يذ لك

 نب ناكم ضاخم نب :ىطعي اندنع نأ الإ حراشلا هنيب امك ,سامحأ أطخلا ةيد نأ يف فالح ال :خلإ نوبل ونبو

 نورشعو ؛ةعذج نورشعو «ةقح نورشع أطخلا ةيد يف :لاق كك هللا لوسر نأ :دوعسم نبا نع يور امل ؛نوبل

 فالآ ةرشع قرولا نمو «رانيد فلأ بهذلا نم ةيدلاو ؛ءضاخم نب نورشعو «نوبل تنب نورشعو «ضاخم تنب
 - دهع ىلع ناك هنأل ؛ءكب يعفاشلا دنع اذه :ةبصع مهو .افلأ رشع انثا قرولا نم :هللي يعفاشلا لاقو .مهرد



 ءاسنلا ةروس م14 سمانا ءزجلا

 نإف ناكل ىلعف رذعت نإف «لاملا تيب نمف اوفي مل نإف «ةنس لك عبر طسوتملاو

 هلتاق قلع ِةَِمْؤُم ِةَبَقَر ريرختف ووو وهو كل برح ٍوُدَع موق نِم لوتقملا تراك

 ْمكَنَبَي مْوَق ني لوتقملا اح نإَو مهتبارحل هلهأ ىلإ ملست ةيد الو «ةرافك

 نإ نموؤملا ؛ ةيد ثلث يهو ..هلَهأ لِ َُمَلَسُ هل هل ٌةَيِدَف ةمذلا لهأك دهع َقَشيُم مُهَْيِبَو

 هلتاق ىلع يو ل ايسوع ناك نإ اهزشع انلثو اينارصتا وأ ايدوهي ناك

 ,ةرافك هيلع نّيَِباَتَتُم ِنْيَرْهَس ُماَيِصَف هب اهلصحي امو اهدقف نأب ةبقرلا َنِجَي مل نَمَف

 َبْوَت هيلوق حصأ يف يعفاشلا ذأ هبو ءراهظلاك ماعطلا ىلإ لاقتنالا ىلاعت ركذي ملو
 11111110 اا ردقملا هلعفب بوصنم ردصم هللا نم

 نم لتاقلا ناك نإ ةفينح يبأ دنعو .براقألا امب ىلوألاو ةلص هنألو ؛هدعب خسن الو «ءكلذك ص هللا لوسر -

 لعج نيواودلا نود امل هذ رمع نأل ؛نينس ثالث يف مهاياطع نم ذحوي «ناويدلا لهأ هتلقاعف ناويدلا لهأ

 لقعلا نأل ؛هاور ام خسنب كلذ سيلو ءريكن ريغ نم ةباحصلا نم رضحممب كلذ ناكو «ناويدلا لهأ ىلع لقعلا

 «ناويدلا لهأب تراص رمع دهع يفو «كلذ ريغو فلحلاو ةبارقلاب عاونأب تناك دقو «ةرصنلا لهأ ىلع ناك

 ءاهنم ذخأ اهنم لقأ وأ ءءاضقلا تقو نم ةثلث نم رثكأ يف اياطعلا تجرح نإو «ئيعملل اعابتا هلهأ ىلع اهلعجف

 .هتليبق هتلقاعف ناويدلا لهأ نم نكي مل نإو «ةثالثلا ةمئألل افالخ ءاندنع لتقلا تقول رابتعا الو

 نم مهمل مهقراف ام دعب مهاتأ نأب وأ ءمهقرافي ملو مهنيب اميف ملسأ نأب نيبراحم رافك يأ :ودع موق نم

 (بيطنخلا ريسفت) .نوبراحم مهنأل ؛مهنيبو هنيب ةثارو ال ذإ :خل! ةيد الو (بيطنخلا ريسفت) .تامهملا
 دوهيلاو يئارصنلا ةيد لعج ٌدْلُي يبلا نأ :يور امي لدتساو ء يعفاشلا بهذم وه اذه :لإ ةيد ثلث يهو
 ؛مهرد فالآ ةتس ينارصنلاو يدوهيلا ةيد :هكلي كلام دنعو ؛مهرد ةئام نامث يسوحملا ةيدو .مهرد فالآ ةعبرأ

 مهكرمعو ركب ابأ نأ" :يور امل ؛ءاوس يمذلاو ملسملا ةيد :اندنعو ."ملسملا لقع فصن رفاكلا لقع" :التفء هلوقل

 ."رانيد فلأ هدهع يف دهع يذ لك ةيد التل يبلا ىدأو ؛كلذب ايضق
 ريغ ماعطالاو .ةيفنحلا هلاق امل قفاوم اذهو .هيلوق حصأ يف يعفاشلا ذحأ ماعطلا ىلإ لاقتنالا مدعب يأ :هبو

 دب الف ءزوجي ال يأرلاب لدبلا تابثإو ءبحاولا لك روكذملا نأ ىلع ةلادلا "ءافلا" ليلدب ةرافكلا هذه يف عورشم

 (بيطخلا ريسفت) .ةبوت مكيلع بات يأ :ردقملا هلعفب (نايبلا حور) .صنلا نم



 ءاسنلا ةروس ميو سماخلا ءزجلا
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 3 , مّؤم نمو رب نإ اميك تراَو ناب ادمعَتم امذه "نفي :مو وه ةريذ اميف كا كمح ةقلقا لع را تح او
 أ

 2 هيب” ل 34 رب لآ هسا ل 2 5 5 35 .٠ 3 1 .٠

 هيلع ُهَّللا َبِضْعَو اهيف اًدانَح ٌمْنَهَج ءوُؤاَرِجَف هناعإب املاع ابلاغ لتقي ام هلتق دصقي
 5” امي

 ٌرِفْعَيَوإ» :هلوقل ؛ديعولا فلُح يف عدب الو ءيزوُخ نإ هؤازج اذه نأب وأ «هلحتسي

 00 ةخسان اهنأو ءاهرهاظ ىلع امنأ :ام# سابع نبا نعو «ُءاَشُي نمل َكِلَذ َنوُداَم
 ( 6: ءاسنلا)

 منهج لحدي نأ هؤازجف :ليق هنأك «مالكلا ماقم هيضتقي ردقم لعف لعاف نم ةردقم لاح :خإ منهج هؤازجف

 مومعب ةربعلا نأ :هلصاحو «ةيآلا ىلع دراولا لاؤسلا نع ةبوحألا ركذ يف عرش :اذهو (نايبلا حور) .اهيف ادلاح

 سيلو ءانمؤم تام ولو رانلا يف دولخلا ادمع لتاقلا ءازج نأ يضتقي ةيآلا رهاظو «ءببسلا صوصخب ال ظفللا

 نإ هؤازح اذه نأ :يناثلا ءكلذل لحتسملا ىلع لومحم هنأ :لوألا :ةبوجأ ةثالثب كلذ نع رسفملا باجأف ءكلذك

 باوجلا اذه يف نكلو «رانلا هلخدي ال نأ زئاجف هلضفب هلماع نإو «كلذب هازاج هلدعب هللا هلماع نإ يأ يزوح

 الإ رانلا يف دلخي ال هنأ ىلع ةلادلا عطاوقلل ؛ديدس ريغ وهو «رانلا يف دلخي يزوج اذإ هنأ ميلست هيف نأل ؛؟ء يش

 راشأ :ثلاثلا ءثكملا لوط ىلع دولخلا لمحي هنأ :وهو ءرخآ باوحب يواضيبلا باجأ دقو ءرفكلا ىلع تام نم

 .لإ امض سابع نبا نعو :هلوقب رسفملا هل

 يف دلخي ال ةريبكلا بحاص نأ :هلصاح لاؤس نع باوج اذهو «لتقلا لحتسي نم ىلع لومحم يأ :لوؤم

 نع اعوفرم يورو (دوعسلا يبأ ريسفت) ."يزوج نإ هؤازج اذه نأب وأ" :هلوق «ةبوحأ ةثالثب هنع باحجأف «رانلا
 يف لصألاو ,حلاص وبأو هللا دبع نب ركبو هللا دبع نب نوع لاق هبو ؛هازاج نإ هؤازج وه :لاق هنأ ص يبلا

 هللا لوسر نع ةنسلا تدرو اذهو ءدعولا فلخي نأ عنتما نإو ديعولا فلخي نأ زوجي لجو زع هللا نأ :كلذ

 وهف اباقع هلمع ىلع هدعوأ نمو هل هزجنم وهف اباوث هلمع ىلع هللا هدعو نم :لاق اككلع هنأ سنأ ثيدح يف

 هءازج نأب ىلاعت هنم رابخإ هنأل ؛روكذملا لصألا ىلع هيف نحن ام عيرفت ىلإ ةرورض ال هنأ :قيقحتلاو .رايخلاب

 ولو 4١٠(« :ىروشلا) 4اَهّلْثم ةكيس ةئّيس ِءاَرَجَوإ) :ىلاعت هللا لاق دقو ءال فيك «كلذب هيزجي هنأب ال ؛كلذ

 1 ْ .هضراعل اهلثك, ةئيس لك يزحي ىلاعت هنأب ارابخإ اذه ناك

 .ءيش لك يف ةياغلاو ءالوأ نوكي يذلا رمألا :- رسكلاب - عدبلاو :"سوماقلا" يف «ةردن ال يأ :عدب الو

 هب دارأ "ادمع نمؤملا لتاق ةبوت لبقت ال" :سابع نبا نع يور امو :بيطخلا ريسفت يف :خلإ سابع نبا نعو

 .هننس يف يقهيبلا هاور امك ءاضيأ هفالخ هنع يور سابع نبا نأ :يواضيبلا يف تبثأو « ديدشتلا



 ءاسنلا ةروس مهأ سمافلا ءزجا

 هنع يفع نإ ةيدلا هيلع نأو .هب لتقي دمعلا لتاق نأ هل ةيآ تنيبو «ةرفغملا تايآ نم
 70ز ١: ١؟[

 هلتقي نأ وهو ءدمعلا هبش ىمسي االتق أطخلاو دمعلا نيب نأ ةنسلا تنيبو ءاهردق قبسو

 لمحلاو ءليجأتلا يف أطخلاو ,ةفصلا يف دمعلاك ةيد لب «هيف صاصق الف ءابلاغ لتقي ال اهب

 ةناحعلا نم رفن رم ّ لزنو ءأطخلا نم ةرافكلاب ىلوأ دمعلاو وهو (ةلقاعلا ىلع

 "ةيقت الإ انيلع ملس ام" :اولاقف « ؛مهيلع ملسف ءامنغ قوسي وهو ءميلس ئب نم لحرب

 هلأ ٍليِيَس ىف داهجلل مترفاسّرتَبَرص اّذِإ ْأَوْنَماَء وحلا نأتي همنغ اوقاتساو هولتقف

 هد لَآ ْمُكَنلِإ نقلا نَمِل ووقت الَو نيعضوملا يف ةثلشملاب ةءارق يفو وُ
 هبشأ هنأ عي «ثيلثتلا يهو ءةفصلا يف دمعلا ةيدك يأ :دمعلاك .الثم ةريغصلا اصعلاك :خا هلتقي نأ وهو

 .ةلقاعلا ىلع اهنأو ,نينس ثالث ىلإ ةلجؤم هتيد نوك يف أطخلا هبشأ هنأو «ثيلثتلا يف هتيدك هتيد نوك يف دمعلا

 دقو «ىلوألا سايقلاب تباث امقرافك مكح نأ :هدارم :خلإ ىلوأ دمعلاو .يناجلا نع اهل ةلقاعلا لمحت يأ :لمحلاو

 هلثم ثيح ءأطخلا يف هجاردإ نم قباسلا هريرقت ىلع دمعلا هبشل ةبسنلاب اذه ىلإ جاتحي ال هنأ تملع
 ا :هلوقب

 (لمجلا ةيشاح) .اسيقم ال احيرص اروكذم نوكيف «"ابلاغ لتقي ال امب هبرض

 هذه يف دمعلا لتق ءازج لك لعج ىلاعت هللا نإ :لوقنف :اندنع امأو ؛يعفاشلا دنع مكحلا اذهو حا ةرافكلاب ىلوأ

 صاصقلاو «ةرافكلا وهو ءرخخآ ءيش بوحو مدع صنلا اذه ةراشإب ملعف «لماكلل مسا ءازجلا وأ منهج وهو «ةيآلا

 نب سادرم يف تلزن هنأ ىلع نيرسفملا رثكأو :خلإ رفن رم امل ."يدمحألا" يف اذك «هيفاني الف «لعفلا نود لحما ءازج

 نب بلاغ مهريمأو ,هموق ىلإ ةيرس ثعب 83 ناكو «هريغ هموق نم ملسي هلو «ملسأ ناكو ,كدف لهأ نم كيش

 هلتقو ," دلك هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال" :لاقو «لبحلا نم لزنو .همالسإب ةقثل سادرم يقبو «موقلا برهف «ةلاضف

 هعم ام ةدارإ هومتلتق :الاقو هايد |دجزو دحوف لقت كلا لوسر اوراق ةملخ قاسو دفع يؤ نب ةناسأ

 ثيح هيف نوئطخم مهنأ ريغ داهتجا ةباحصلا نم عقو امو ءرمألا ةقيقح مكل فشكي ىح اولهم يأ :اونيبتف

 ديعولا تبث ثيح يأ ادانع لتاقلا ديعو ىلع بترم اذهو ,كلذ ىلع هللا مهبتاع اذلف ؛نظلا درحب ىلع اودمتعا

 .ةباحصلا نم عقو ام كلذ ىلع بترتف ءظفحتلاو تبغتلا بجااولاف ءادمع لتاقلل ميظعلا

 اولجعت الو ءنورذت امو نوتأت ام لك يف رمألا نايب اوبلطا يأ ءبلطلا ىلع لادلا لاعفتسالا يعم. لعفتلا :اونيبتف

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ربدت ريغب هيف

 ."اونيبتف" :يتآلا هلوقو اذه "نيعضوملا يف" :هلوقو "اوتبثتف" يأ :ةفلثملاب ةءارق يفو



 ءاسنلا ةروس مول سماخلا ءزجلا

 ىلع ةرامأ 3 5 "ةداهشلا ةملك" :هلوقب دايقنالا وأ ةيحتلا يأ اًهود وأ فلأب

 نوبلطت تروْغَتَبَت هولتقتف ءكلامو كسفنل ةيقت اذه تلق امنإو اًنِمَؤُم ّتَسَل همالسإ

 0 ةمينغلا نم اهعاتم اَيَنَّدلآ ةّيَحْلا َضَرَع كلذب

 مكلوق درج. مكلاومأو مكؤامد مصعت ُلَبَق نم منك كللاَدك هلال هلثم لتق

 ا اولتقت نأ 0 ةماقتسالاو ناعإلاب ريك ل احل مف ةداهشلا

 كر يعن رامج اني را هلا نراك لعف امك مالسإلا ف لحادلاب اولعفاو

 عفرلاب ٍرَرَّصلا ىلْوَأُرَيَع داهجلا نع َنييَوُمْلآ َنِم َنوُدَِفْلا ىوَتَسَي ال .هب مكيزاجيف

 هبل لبيس ىفنوُدَجْلو هون وأ ىمع وأ ةنامز نم ءاننتسا بصنلاو «ةفص
 أ

 ص ور ص 2 ا 2

 ؛ةليضف ّدَجَرَد ررضل َنيِدِسَقْلا ىلع ميشو مهو َنيِدِهَجُلأ هنأ لمَ ةييسفناو

 يس هللا َدَعَو نيقيرفلا نم 4 ةرشابملاب نيدهاجملا ةدايزو ةينلا ف امهئاوتسال

 هدم لدبيو هو اًيطَع ارخأ ررض ريغل َنيِدِعَفْلا لع َنيِدِهَجُمْل ُهّللا َلَضَفَو ةنجلا

 (يواصلا ةيشاح) .مكرئارس نع ثحبلاب رمأي ملو «نيتداهشلاب قطنلا مكنم لبق يأ :مكيلع هللا نمف
 ظ ."نودعاقلل" ةفص "ريغ" ظفل عفرب يأ ةفص :عفرلاب .يراخبلا هاور امك ردب يف يأ :خلإ داهجلا نع
 دارملا نأ ىلع رثكألاو «فنصملا هراتخاو ءجاحزلا هرسف اذك :ررضل .مودي ضرم - حتفلاب - ةنامزلا :ةنامز نم

 نأ :ىعملاو «ةرخآلا يف يأ :ةليضف (نيلامكلا ريسفت) .ءاوتسالا يفنل نايب ةلمحلاو «ررضلا يلوأ ريغ نيدعاقلا نم

 ةينلاب داهجلا يف مهعم اووتسا مهنأل ؛ةجرد داهجلل نيرشابملا نع صقان وهف هوحنو ضرمل لاتقلا نع دعاقت نم
 ةدافإل هيلع مدق «هبقعي امل لوأ لوعفم :الكو .ةنسحلاب هللا هدعو نيمسقلا نم لكو «ةرشابملاب نودهاحملا داز امنإو

 ىسع امل اكرادت ؛امب ءيج ضارتعا ةلمجلاو ,ناث لوعفم "نئسحلا" :هلوقو ءدحاو لك يأ دعولل اديكأت رصقلا

 لدب ءرحأ نم يأ :هنم لدبيو (يخركلا ريسفتلا) .لوضفملا نامرح نم رخآلا ىلع نيقيرفلا دحأ ليضفت همهوي

 (نايبلا حور) .ليضفتلا ةيمكل نيبم لكلا



 ةاننسلا ةرزؤنإ 5 سمانلا ءزجلا

 هللا َناَكَو ردقملا امهلعفب نابوصنم َةَحَرَو َةَرِفَغَمَو ةماركلا نم ضعب قوف اهضعب لزانم

 اولتقف ءاورحاهي ملو اوملسأ ةعامج يف لزنو .هتعاط لهأب 2 اًميِحَر هئايلوأل اًروفَع

 كرتو ءرافكلا عم ماقملاب ميِيفنأ ىمِاَط ُةكِلَملآ مهن َنِنأآ نإ رافكلا عم ردب موي

 نيرذتعم أوُلاَق ؟مكنيد رمأ يف متنك ءيش يأ يف يأ ف نيخبوم مهلأوُلاَق ةرجحلا

 ل امير مهأَوْلاَق ةكم ضرأ ضَرألا ىف نيدلا ةماقإ نع نيزجاع َنيِفَعْضَتَسُم انك

 0 حا و بما اه احا يوهم 1
 و2 0 003
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 ت6 َمِقَبَع َوُفَحَي نأ ُهَلَآ ىَسَع كيلو .ةرجهل لا نضرأ ىلإ اقيرط © ٌدليِبَس َنوُدَعَي

 200 ارجاهم اًمُعرُم ضل ىف دا ٍلمهَس فر جانسو ا: (© اًروفغ ارفع ُهَّللآ
 ر

 ريغب دعق نميف امهيلك نيتلمجلا نأ ىلع رثكألاو ءرذعب دعق نمل هلبق لاو ءرذع ريغب دعق نمل هذهف :خلا لزانم
 ركذلاو «ةمينغلاو رفظلا ةحردلاب دارملا نأل ؛تاحرد ىناثلا يفو ,ةحرد لوألا يف بجوأو ءررك امنإو ءرذع

 بنج يف ايندلا باوث نأل ؛يناثلا يف عمجلاو «لوألا يف دارفإلاب هنيبو «ةرخآلا باوث تاحردلابو ءايندلا ف ليمجلا

 امهلعجي ملو «ةمحر مهمحرو ةرفغم مهل هللا رفغغو يأ :ردقملا امهلعفب (نيلامكلا ريسفت) .ريسي ةرخآلا باو
 (نيلامكلا ريسفت) .افسعت رحألا نم الدب امفوك يف نأل ؛هريغ هلعج امك "تاجرد" ىلع افطع رسفملا

 وأ «ةملظلا يديأ ببسب هنيد ةماقإ نم نكمتي مل نإ نامزلا اذه يفو :"يدمحألا" يف «نيدلا ةماقإ نع :نيزجاع

 يف نوكيف «هيف تيقوت ال ذإ ؛نيفعضتسملل ةفص :خلإ ةليح نوعيطتسي ال .قحلا وهو ةرجهلا هيلع ضرفي ةرفكلا

 «ليبسلا ءادتهاو «هيلع فقوتي امو ةرجهلا بابسأ نادجو ةليحلا 0 .(يواضيبلاو حورلا) .ركنملا مكح

 ؛ةرحه عضوم يأ ميحلا حتفب ارحاهم هانعم فرظ مسا :نيغلا حتفب :خلإ امغارم .ليلدب وأ هسفنب قيرطلا ةفرعمو

 (نيلامكلا ريسفت) .هموق مغاري رحاهي نم نأل ؛ةمغارم ةرجاهملا تيم :ليق مهترجاه يأ يموق تمغار نم

 لذلا مغرلاو ءمهلذي يأ هموق فنأ مغري رجاهملا نأب راعشإلل ؛مغارملاب هنع ربعو «هيلإ رحاهي اناكم يأ :ارجاهم
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .بارتلا وهو ءارلا حتفب ماغرلاب فنألا قوصل :هلصأو «ناوهملاو



 ءاسنلا ةروس موجع سماخلا ءرجلا

 دن م

 يف تول ةكرذل ف فلوس و ِهّللا ىلإ اَرِجاَهُم ءهَتْيَب ْنِم جرح نّمَو قزرلا يف ةَعَسَو اريثك

 00 يثيللا ةرمض نب عَدْنَ عقو امك قيرطلا

 وأ «سفنلا لزانم نم الزنم وأ ؛هيلع لبج يذلا هدادعتسا رقم ناك ءاوس «هيف وه يذلا ماقملا نم يأ :جرخي نمو

 يق ةناقتنالا يلط لإ ههيؤتلابو ةهلوسزو: كتاذلا كيعنوت لإ هستوتلاب هلا لإ ارجايم نئقلا كافاقم نط اماقم

 ىلإ هجوتملا نإف ؛هيلإ هجوت ام بسحب هللا ىلع هرحأ عقو دقف ءلوصولا لبق عاطقنالا هكردي مث «تافصلا ديحوت

 عقو يذلا ماقملا دجاو ناك نإ هل لصح يذلا لامكلا نم ةبترملا يأ هيلإ لصو يذلا لزنملا رجأ هل كولسلا

 دصقلا بسحب هيلإ قاتشا هنكل ءمدقلاو كلملا بسحب هل لصحي مل نإو لامكلا كلذ نإف ؛هدصقو هيلع هرظن

 .يبرع نبا نيدلا يحم خيشلا ريسفت 10 ا ا هاو

 نأ ىلع نيرسفملا رثكأو :عدتجل عقو امك (نايبلا حور) دلي هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلإ يأ :هلوسرو هللا ىلإ
 نب بدنح لاق ةكم يملسم ىلإ ةمدقتملا تايآلاب ثعب امل علو هللا لوسر نأ :يورو «ةرمض نب. بدنحج هما

 هللاو «قيرطلا يدتهأل ٍنإو «نيفعضتسملا نم تسل ىنإف نولمحا :اريبك اخيش ناك و هينبل ثيللا نب نم ةرمض

 هنيميب قفصف «توملا ىلع فرشأ ميعنتلا غلب املف «ةنيدملا ىلإ اهجوتم ريرس ىلع هولمحف «ةكم ةليللا تيبأ ال

 هربخ غلبف ءاديمح تامف ءكلوسر كعياب ام ىلع كعيابأ كلوسرل هذهو ءكل هذه مهللا :لاق مث «هلامش ىلع

 نم ئيد ضرغ يف ةرجه لك :اولاق .تلزنف ءارحأ متأ ناكل ةنيدملاب يفوت ول :اولاقف دك هللا لوسر باحصأ

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ككلع هلوسر ىلإو لجو زع هللا ىلإ ةرجه يهف كلذ وحن وأ داهج وأ جحو ملع بلط
 ,ةكم ىلإ هلي امب ثعب تايآلا "ةكئالملا مهافوت نيذلا نإ" :ىلاعت هلوق لزن امل هنأ :كلذو :ةرمض نب عدنجل
 عادنج :هل لاقي ريبك ضيرم خيش ثيل نب نم لحجر اهعمسف «كاذ ذإ اهيف اوناك نيذلا نيملسملا ىلع تيلتف

 دعبأو «ةنيدملا ىلإ ئغلبي ام لاملا نم يلو «ةليح دحأل ينإف هللا ئئثتسا نمم انأ ام هللاو" :لاقف ءةرمض نب

 قفصف «توملا هكردأف «ميعنتلا هب اوتأ ىح ريرس ىلع هب اوجرخف ,"ينوحرخأ ,ةكمي تيبأ ال هللاو ءاهنم
 غلبف تام مث ؛«"كلوسر كعياب ام ىلع كعيابأ ءكلوسرل هذهو كل هذه مهللا" :لاق مث «هلامش ىلع هنيميب

 ام :اولاقو ءنوكرشملا هنم كحضو ءارحأ وأو متأ ناكل ةنيدملا فاو ول :اولاقف هللا لوسر باحصأ هربخ

0 

 نم يربطلا ىور دق ."باعيتسالا" يف امك حيحصلا وه اذه «ميملا نوكسو ةمجعملا داضلا حتفب ب :يثيللا ةرمض

 هللا ضرأ نكت ملأ" :ىلاعت هلوق اميقم عم املف ,ةكمب ناك لحر يف تلزن را

 همساو «تلزنف «قيرطلا يف تامف «هوجرخأف «ةنيدملا ىلإ نوحرخأ :ضيرم وهو هلهأل لاق ,"اهيف اورحاهتف ةعساو
 - نب عدنج ناك ٌدُي يبلا رجاه امل :هريس يف قاحسإ نبا لاق «"يرابلا حتف" يف ركذ اذك حيحصلا ىلع ةرمض



 ءاسنلا ةروس مهمه سماخخلا ءزجلا

 ضرألا ىف مترفاس ٌمبَرَص اَذِإَو ©) اَميِحَر اًروُفَع ُهَّلأ َناكو هلأ لع هُرَجَأ تبث َعَقَو َدَفَف
 مف نإ نيتنثا ىلإ عبرأ نم اهوّدرت نأب ةَلّصلآ َنِم اوُرُصَقَت نأ يف حاج ْرٌكَيَلَع سيل
 تنيبو هل موهفم الف كاذ ذإ عقاولل نايب أورفك َنيَِّلا هوركمب مكلاني يأ ُمُكَدتْفَي نأ

 هلوق نم ذخؤيو عر يهو ٍهْرُب ةعبرأ وهو «حابملا ليوطلا رفسلاب دارملا نأ ةنسلا

 أوثاك َنيِرفكلا َّنِإ يعفاشلا هيلعو ءبحاو ال ةصخر هنأ 4ٌحاَنُْج َْكلَع سلف : ىلاعت
 را

 ودعلا نوفاخت متنأو حيف ارضاح !دمحم ايّتسُك اّذِإَو .ةوادعلا نيب (2) اًعيِبُم ع“

 ءارجاهم جرخخف ,ةكم نم ينوجرخأ :هيف لاقف ءأطبتساف ءاملسم الحر يرمضلا يدنحلا صاعلا يبأ نب ةرمض -

 ؛ىمعأ ناك «صيخلا نب ةرمض :اهنم «لاوقأ ةرشع همسا ف "ةباصإلا" فو «ةيآلا تلزنف «قيرطلا يف تامف

 (نيلامكلا ريسفت) .اخيش ناكو ؛هعسو لاحرو
 (لمجلا ةيشاح) .نيكرشملا ةرثكل ؛ودعلا فوحخ نم لخت مل هباحصأو هني انيبن رافسأ بلاغ نأ وهو يأ :عقاولل نايب

 رفاسملل لب «فوخلا طرتشي الف يأ [جراوخلل افالخ ءروهمجلاو ةعبرألا ةمئألا دنع يأ] :هل موهفم الف

 رصقلا رادقم قح يف ةلمجم ةميركلا ةيآلا نإ :لوقن لب :هريسفت يف دوعسلا وبأ ىلوملا لاق «نمألا عم رفسلا

 درو ام لكف ءرصقلا هب طين يذلا برضلا ةدم رادقم فو «تاولصلا نم هب قلعتي ام قح ىيفو «هتيفيكو

 نايب ةنيعملا ةدملا يف برضلابو ءفيصنتلا هجو ىلع تايعابرلاب هصيصختو «نمألا لاح يف رصقلا نم ٌودنع
 نيتعكر ىلصف «فاخي ال ةنيدملاو ةكم نيب هك هللا لوسر رفاس :لاق امك سابع نبا نعو .باتكلا لامجإل

 .نيحيحصلا يف يورم ثيدحلا اذه :تلق (نايبلا حور) .خلإ

 قلو هللا لوسر دج مشاه لايمأب لايمأ ةثالث خسرف لكو «خسارف ةعبرأ ديرب لكو ءديرب عمج درب :درب ةعبرأ وهو
 (ذايبلا حور) .ةوطخ فاللآ ةعبرأ يهو ءمدق فلأ رشع انثا ليم لك ةيدابلا لايمأ ردق يذلا وهو

 اهفومسي قيرطلا يف اطبر نونبي اوناكو ,مدق فلأ رشع انثا ليملاو ءاليم رشع انثا وهو ديرب عمج «نيتمضب :درب
 عوطقم يأ مد هدير, برعم ءاديرب امهنم الك نومسيو «لاغب همثو ءاليم رشع انثا نيككس لك نيب ءككسلا
 (نيلامكلا ريسفت) .تافاسملاو هب بكارلا يمس مث «بنذلا

 زوجي يذلا رفسلا ةدم ندأف :ةفينح يبأ دنع امأو .هكللل يعفاشلا دنع روكذملا رادقملا اذهو يأ :يعفاشلا هيلعو

 لادتعاو «ربلا يف دصقلا ىلع مادقألا يشمو «لبإلا ريس وهو ءاطسو اريس نهيلايلو مايأ ةثالث ةريسم رصقلا هيف

 يف نهيلايلو مايأ ةثالث ةريسم راس ولف ؛هعارسإو براضلا ءاطبإب رابتعا الو «لبحلا يف قيلي امو ءرحبلا يف حيرلا
 .هريغو "يدمحألا" يف اذكهو «درب ةتس ةريسملا كلت مث ءرصقي مل مايأ ةثالث يف موي ةريسم راس ولو ءرصق موي



 ءاسنلا ةروس موك سماخلا ءزجلا

 َمُقَتلَف هل موهفم الف باطخلا يف نآرقلا ةداع ىلع يرح اذهو ةَلّصلآ ُمُهَّل َّتمَق هَقَأَف

 مهعم َرئَبَحلَسَأ كعم تماق يلا ةفئاطلا يأ أَوُدْحُأَيْلَو ةفئاط رخأتتو َكَعَم مْجَنَم ةفياط

 0 ىلإ دريمرع كبار وو ىرخألا ةفئاطلا يأ أوُنوُكَيلَف اولص يأ اودحس اَذِإف
 اوعرش يأ

 اولَصُيَ ا ا سرحت ةفئاطلا هذه بهذتو «ةالصلا اوضقت
 ودعلا هام ةفقولآ يهو

 كلذك دك لعف دقو «ةالصلا اوضقت نأ ىلإ مهعم مِكحِلَسُأَو ْمُهَرْذِح أوُدْحأََلَو َكَعَم
 َّنَع ةالصلا ىلإ متمق اذإ َوُلفْعَت ْوَل اوُرْفك َنيِذَّلأ َدَو ناخخيشلا هاور 0 نطي

 مكوذحأيف مكيلع اولمحي نأب ٌةَدِحَو ٌدَلْيَم مُكَيَلَع َنوُليِمَيِف :ٌكيِعِتمأَو:

 متدُك ْوَأ ِرْطُم ني ىذأ مكي ناك نإ ْمُكَيَلَع َحاَتُج اَلَو حالسلا ٍذخأب رمألا ةّلع 5

 ,رذعلا مدع دنع اهلمح باجيإ ديفي اذهو ءاهولمحت الف َمُكَتَحِلُْأاَوُعَصَت نأ ّىَصْرَ
 يأ ّردعلا نم َمُكَرَْذِح ْاوُدُحَو حّحرو ةنس هنأ ياثلاو يعفاشلل نيلوق دحأ وهو
 ُمُتْيَصَف اَذِإَف .ةناهإ اذ 029 اًئيِهّم اًباَذَع َنيرِفكلِل ّدَعَأ هلأ ّنِإ متعطتسا ام هنم اوزرتحا
 5 ري ا ا لا وح ناك و هم 00
 مكبونج ىلعَو ادوعقَو امدّيِق حيبستلاو ليلهتلاب هللا ار كحدأت اهنم متغرف ة ةرلتلا

 صح مث :"يدمحألا" يفو ,ناخيشلا هححر يأ :خلإ يناثلاو (يواصلا ةيشاح) .ودعلا ءازإب يأ :ةفئاط رخأتتو

 نأ ىَضْرَم ْمّتنك ْوَأ ٍرطَم ْنِم ىذأ مكي ناك ْنِإ ْمَكْيََع َحاَنُج الّوإ» :قاعت هلوقي رطملاو: نضرملا نيس ةكلسألا لخأ نع

 اوذحو" :لاق ثيح الصأ هكرتب صخري ملو ءلاح لك ىلع رذحلا ررقو 10١ :ءاسنل) ؟ْمكَتَحِلْسأ اوْعَضت
 ليلعت انيهم اباذع نيرفاكلل دعأ هللا نإ :"دوعسلا يبأ" ةرابع :خلإ دعأ هللا نإ.بحاو رذحلا نأ ملعف ؛"'مكرذح
 يف اولمت الو ءمكرومأب اومتهاف «مهيلع مكرصنيو «مهلذخي نأب ءانيهم اباذع مه دعأ يأ رذحلا ذحأب رمألل

 (نيلامجلا ريسفت) .مكيديأب هباذع مهب لحي يك ؛بابسألا ةرشابم

 ؛نكمأ امفيك اولص فونلا دتشاو ةالصلا متدرأ اذإ نيعملا :ليقو هي ةفينح يبأ بهذم ىلع ريسفت اذه :متغرف

 ةالصلا بجي هنأ نم يعفاشلا بهذم ىلع نيحورحجب يأ نينخثم مكبونج ىلعو ؛نومارم ادوعقو «نيفئاسم امايق

 (نيلامكلا ريسفت) .نئمطي بح براحملا يلصي ال :هتل ةفينح وبأ لاقو «ةبراحملا لاح



 ءاسنلا ةروس مول سماخلا ءزجلا

 َّنِإ اهقوقحب اهوذأ ةدَلَّصلَا أوُميِقَأف متنمأ ٌمُتدَتَأَمْظَ اَذِإَف لاح لك يف يأ نيعجطضم

 اهتقو اردقم يأ 62 اًكوُقَوم اهورقم ىأ اوكف امك تريب للا هتف هرقل

 نم وجو ا حسأو ننس يأ بط يا قل ثم لو .هنع رخؤت الف

 مولات راك رولا يلو ىف اوفعضت أوُنهَت اَلَو :تاحارجلا اوكشف دحأ

 الو ءمكلثم ١ 0 حارجلا ملأ نودحت َنوُمَلَأَت اوُنوُكَت نإ

 مه َوُجَرَي اَل ام هيلع باوثلاو رصنلا نم هَل َنِم متنأ َنوُجَرَتَو مكلاتق نع نونبجي
 لكب ايل هَ ناو هيف مهنم بغرأ اونوكت نأ ىغبني 0 ل

 برحلا يق

 ...«يدوهي دنع اهأبخو اغرق قريبأ نب ةمعط قرسو .هعنص ف (29 اًميكَح ءيش

 نم دب الف مهيلع هللا هتقو :لاق ءاتقوم اضرف يأ :خلإ اتوقوم .نئسلاو طورشلاو ناكرألا نم يأ :خلإ اهقوقحب

 رفسلا يفو «تاعكر عبرأ رضحلا يف اردقم اضورفم :ليقو «عورشملا هجولا ىلع اضيأ فوخلا ةلاح يف اهتماقإ
 (نيلامجلا ريسفت) ."دوعسلا يبأ ريسفت" يف اذك ءردق امبسح تقو لك يف ىدؤت نأ دب الف «نيتعكر

 يف هباحصأ عم رواشتو «نايفس وبأ مه ذئيحف «ةباحصلا ىلإ دئاع ريمضلاو ءاهتعقو نم اوغرف يأ :خلإ اوعجر امل
 نم جرخيل :دحأ ةعقو نم ىناثلا مويلا يف ىدانف «هللا لوسر كلذ غلبف «نيملسملا اولصأتسيل ؛ةنيدملا ىلإ دوعلا

 ."نارمع لآ" يف كلذ مدقتو ءدسألا ءارمح ىلإ اوغلب نح اوجرخف «مهريغ انعم جرخي الو ,سمألاب انعم ناك

 "هيلع باوثلاو" :هلوق ءكلذك مه لب مكب اصتخم ملألا سيل :نئععملا .مهل عيجشتو يهنلل ليلعت :خلإ اونوكت نإ

 مودقلاو ةعاجشلاب قحأ متنأف «توغاطلا ليبس يف نولتاقي مهو «هللا ليبس يف نولتاقت مكنإف داهجلا ىلع يأ

 ليبس يف نولتاقي مهو هللا ليبس يف نولتاقت مكنإف ؛داهجلا ىلع يأ :هيلع باوثلاو (يواصلا ةيشاح) .مهيلع
 .مهيلع مودقلاو ةعاجشلاب قحأ متنأف «توغاطلا

 مهبيصي «مهنيبو مكنيب كرتشم وه لب ءمكب اصتخم لتقلاو حرجلاب ملألا نم نودحجت ام سيل يأ :حإ نوديزت متنأف

 نوحجرت مكنأل ؛ربصلاب مهنم ردجأ مكنأ عم مهربص لثم نوربصت ال مكل امف ؛هيلع نوربصي مهنإ مث ؛مكبيصي امك
 (كرادملا ريسفت) .ةرخآلا يف ميظعلا باوثلا نمو «نايدألا رئاس ىلع مكنيد راهظإ نم نوحري ال ام هللا نم

 حتفو ةزمهلا مضب "قريبأ" :هلوق ءاهرسكو اهحتفبو ؛"لوصألا عماج'"و "سوماقلا" يف امك ءاطلا مضب :ةمعط قرسو

 -  «قيقد بارج يف نامعنلا نب ةداتق هما هل راج نم اعرد قرس رفظ ئب دحأ قريبأ نب ةمعط نأ يور هلصفم .ةدحوملا



 ءاسنلا ةروس 0 نك سماخلا ءزجلا

 ع يبنلا هموق لأسف ءاهقرس ام هنأ فلحو ءامي ةمعط هامرف ؛هلنع تدحوف

 "لزنأ" ب قلعتم َقَحْلَاب دي يي ل :لدنف ةةكريرو هنغ لذام
 2 0 © ب ا نقدر ©« يب دود رقع
 © اًميِصَح ةمعطك َنييِبآَحِلِل نّكَت اَلَو هبف هللا تاهلع كرر ا نبالا ب خلا

 لدتجت و 2 اميِحَوروَُع نك هلآ تإ هب تمم ام هلآ ففَتسأَو .مهنع امضاخم

 م 0 ا ُس

 ال هللا نإ مهيلع مهتنايحخ لابو نأل ؛يصاعملاب اهونوخي مئَسفنأ َنوُناَتَحح تريلا نَع

 2ظ2200700 ةمعط يأ َن نوف .هبقاعي يأ م2 اَميِنَأ ةنايخلا ريثك اًناَوُح نك نيا

 ؛ةمعط دنع ع ردلا تسمتلاف ءدوهيلا نم لحر نيمسلا نب ب, ديز دنع اهئابخو «هيف قرخ نم رثتني قيقدلا لعجف -

 ,دوهيلا لزنم ىلإ ىهتنا تح قيقدلا رثأ اوعبتاو ءهوكرتف "ملع اهب هل امو ءاهذخأ ام" :فلحو ءدحوت ملف

 لي هللا لوسر ىلإ انب اوقلطتا" رفظ ونب لاقف «"ذوهيلا نم سان هل دهشو ءةمعط يلإ اهعفد" :لاقف ءاهوذحأف
 هك هللا لوسر مهف ءدوهيلا ئربو حضتفاو انبحاص كله لعفت مل نإ :اولاقو «'مهبحاص نع لداجي نأ هولأساف
 نأل ؛ملسملا نع لداجي نأ هولأسف «هوتأو اوقلطناف يأ ةحيصفلا ءافلا :لإ لأسف (كرادملا ريسفت) .لزنف لعفي نأ

 (نيلامكلا ريسفت) .راصنألا ةوادعو روزلا ف نومهتم مهو يدوهيلا دي يف ةقرسلا نأ هل ةدهاش لاحلا

 نبا لاق ءروهظلا ةوق يف ةيورلا ىرحب ىرح هنأل ؛ةيؤر ئيقيلا ملعلا ىمسي امنإو ؛ءكيلإ ىحوأو يأ :كملع
 :متاح يبأ نبا هحرخأ «تيأر امم :لقي ملو هللا كارأ ميدل ب كسر هيج هنا دال ناار ركل :سابع

 رظنلاب هللا كمهلأ ام. :روصنم وبأ خيشلا لاق ءاعم داهتجالاو يحولا ىلع "هللا كارأ امب" :هلوق لمحي :هريغ لاقو
 «يدوهيلا ىلع ءاضقلا نم يأ :هب تمم* امث (نيلامكلا ريسفت) .داهتحالا زاوج ةلالد هيفو «ةلزنملا لوصألا يف

 .نيبرقملا تائيس راربألا تانسح باب نم وهف (١١١:هط) «ىَوَقَف ُهّبَرُمَدآ ىَصَعَول دح ىلع ةروص بنذ هنإف
 لوانتيل ؛عمجلا ظفلب ركذ وأ «قراس هنأ نوملعي مهو ,هموق نم هنواع نمو ةمعط هب دارملاو :نوناتخي نيذلا

 لابو نأل ؛مهسفنأل مهنم ةنايخ ةاصعلا ةيصعم تلعج : يصاعملاب (كرادملا ريسفت) .هتنايخ ناحح نم لكو ةمعط

 ىلاعت هنأل ؛ةغلابملا ظفلب ليق امنإو :اناوخ (نيلامكلا ريسفت) ."بحي ال" :هلوقل ريسفت "هبقاعي يأ'"و .مهيلع مهتنايح

 ؛ةكم اطئاح بقنو ءدتراو ةكم ىلإ بره ةمعط نأ :يورو «مثإلا بوكرو ةنايخلا ف طرفم هنأ ةمعط نم ملاع

 نعو .تاوخأ اهل نأ ملعاف ةئيس ىلع لحجر نم ترثع اذإ :ليقو «هلتقف هيلع طئاحلا طقسف .هلهأ عاتم قرسيل

 نإ «تبذك :لاقف .هنع فعاف ءاهقرس ةقرس لوأ هذه :لوقتو «يكبت همأ تءاجف «قراس دي عطقب رمأ هنأ :رمع

 مهنم تعقو هنأل ؛ةنايخلا ريثك يعمم ةغلابم ةغيص :خلإ اناوخ (كرادملا ريسفت) .ةرم لوأ يف هدبع ذحاؤي ال هلل
 - :ةيآلا ىضتقم نأ :تلق نإ ءاروز ةداهشلا مث ءابذاك فلحلا مث ,.يدوهيلا مامتا مث «ةقرسلا الوأ «ةريثك تانايح



 ءاسنلا ةروس مه سماخلا ءزجلا

 ام نورمضي َنوُييَبُي ْذِإ هملعي ٌمُهَعَمَوهَو هلأ َنِم َنوُفْحَتَسَي الو ِساّنلآ َّنِم ءايح هموقو

 َناكَو اه يدوهيلا يمرو «ةقرسلا يفن ىلع فلحلا ىلع مهمزع نم ِلّوَقْلا َنِم ْىَضَرَي ال

 يول ةمعط موقل باطخ ِءآَلْوَتَه اي َرّشنَأتَه .املع 2و اًطيِخع َنوُلَمَعَي امي هلل

 موي ْبَنَع هلل لفك نمف انذلا ةرّيحْلا ىف 'هنع' 0 .هيوذو ةمعط نع يأ َمْبْنَع

 دحأ ال يأ ؟مهنع بليو مهرمأ ىلوتي (2) ًاليج يلع نوي نم م مهذع اذإِةّمّيِقْلآ

 ُهَسْفَت مِلَظَي وأ 57 ةّمْعُط يمرك هريغ هب ءوسي ًابنذ اَوُس لمعي نمو .كلذ لعفي

 .هب (2) اَميِحَر هل اًروُفَغ هللا دِجَي بتي يأ هنم هلأ رِفغَتَسي مث هيلع ًارصاق بنذ لمعب

 َناكَو هريغ رضي الو ءاهيلع هلابو نأل "سيف ْمَلَع هُهُبسيكَي اَمنِإَف ابنذ اًمّثِإ تسيكَي نَمَو
 ا ل اوقع اند نا .هعنص يف (© اَميكَح اًميلع ُهَّلل

 وهو مهيف تلزن نمل رظنلاب كلذ نأب :بيجأ ؟كلذك سيل هنأ عم ةنايخلا لصأ هدنع ناك نم بحي هللا نإ -

 (يواصلا ةيشاح) .ةريثك تانايحخ مهدنع نأ عقاولاف ؛هموقو ةمعط

 مير نم ةيشخلاو ءايحلا ةلق نم هيف مه ام سانلا ىلع ةيعان ةيآلا هذه ىفكو مهرس نم فاح هيلع ىفخي ال يأ :هملعي
 يف وهف الإو ءانهه تييبتلا نم دارملا وه اذه :نورمضي (كرادملا ريسفت) .ةبيغ الو هرتس ال هترضح ف مهأ مهملع عم
 (نايبلا حور) .هيبنتلل امهنم لك لوأ يف "اه"و «هربخ "ءالؤه"و ءأدتبم "متنأ" :خلإ متنأ اه .اليل رمألا ريبدت لصألا

 (نيلامكلا ريسفت) .امهنيب ةضرتعم ىدانملاو «ربخ "متلداج"و ءأدتبم "متنأ" نأ ىلإ ريشي :ءالؤه اي

 هدعب عقو اذإ نعي عضوملا اذه يف ينازاتفتلا ةمالعلا لاق :نوكي نم مأ .هموقو ةمعطلا بناج نع يأ :لإ ةمعط نع

 مث «بارضإلا :ةعطقنملا "'مأ" نعم :"يغمل" بحاص لاقو .ةعطقنم الو ةلصتم ال ,"لب" نيعم, نوكي :ماهفتسا مسا

 يِوَتسُت لَه ْمأ» :ىلاعت هلوق لوألا نمف ءابلط وأ راك ماهقتنا كلو عم نمشي ةراثوا ادرج بارضألا رات دركي

 يف يفنلا نعم. يراكنإ ماهفتسالا نأ ىلإ هب راشأ :دحأ ال (نيلامكلا ريسفت) ١5(. :دعرلا) (ُروُنْلاَو ُتاَمْلُظلا

 عفني ال هنأل ؛ةبوتلاب ديقو ءانخيش دافأ اذك ناسللا درجم دارملا سيلف «ةبوتلا يف قدصي يأ :خل! بتي يأ .نيعضوملا

 ادمع التق وأ ارفك تناك ءاوس «بونذلا عيمج نم ةلوبقم ةبوتلا نأ ىلع تلد ةيآلا هذهو ءرارصإلا عم رافغتسالا

 لوقلا دارملا سيل هنأ ىلإ ةراشإ :بتي يأ (يحركلا ريسفت) .لكلا معي سفنلا ملظو ءوسلا نأل ؛لاومألل ابصغ وأ

 (نايبلا حور) ."!بر اي يل رفغاف «ءادبأ هيلإ دوعأ الو تأسأو تبت" :لقي مل ام ناسللا درجم



 ءاسنلا ةروس متو سماخلا ءرجلا
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 (© اًيِبُّم اَمّنِإَو هيمرب امني لمحت َلَمَمْحآ ِدَقَف هنم اعرب وي مَريَِ اريبك ابنذ اي وَ

 نم رمت ٌةَفِياَط تَمَه ةمصعلاب ُهُيَمحَرَو دمحم ايَكيِلَع هللا لْضْف اَلَوَلَو يك

 يسن آلِإ تر ولِضُم اَمَو كيلع مهسيبلتب قحلاب ءاضقلا نع َكولِضُي ىرأ ةمعط موق

 َبَككْلا كَلْيلَع هللا َلَّرَبأَو مهيلع مهالضإ لابو نأل هد ةدئاز نو قلو او

 بيغلاو ماكحألا نم ُمّلَعَت نُكَت َحَل ام َكلَمّلَعَو اين دف نآرقلا

 يأ َمُهَْوْجَن ني ِريْبَك ىفَرَيَح ال 2) اًميِظَع هريغو كلذب َكّيَلع ِهَلَآ ْلْضَف تاكو
 . رب لمع ِفوُرْعَمْوَأ ةَقَدَصِيَرَمأ َنَم ىوجت الإ نوثدحتيو «هيف نوجانتي ام يأ سانلا

 (نيلامكلا ريسفت) .طابحإلاب 00 هنأك رسكلا وهو مثولا نم مثإلاو ءدمع نم ناك ام وأ :اريبك ابنذ

 :هلوق امياوج :خلإ الولو (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةمعط ةعقاو يف يدوهيلاك هنم ائيرب اصخش يأ هب لوعفم :ائيرب

 نأب :بيحأف ءهتمحرو هللا لضف دوجول عقي مل هنأ "الول" نم ذوخأملاو ,مهنم عقو دق مهلا نأب لكشتساو «"تمهل'
 (يواصلا ةيشاح) .هتمحرو هللا لضف دوحول هب اومه يذلا كلالضإ ىفتنا نيعملاف «لالضإلا هعم لصحي مه دارملا

 (نيلامكلا ريسفت) .ردصملا ىلع بصنلا عضوم يف وهف ءررضلا نم ءيش يأ :ةدئاز
 ال امم اه صتعا ىلا لئاضفلاك يأ "هريغو" :هلوقو ءملعي نكي مل ام هميلعتو ةمكحلاو باتكلا لازنإب يأ :كلذب

 يف تلزن نإو «ةمعط موقب ةصتخم ريغ سانلا عيمج قح يف ةماع ةيآلا هذه :مهاوجن نم .ىلاعت هللا الإ ههنك ملعي

 .سانلا يأ :هلوقب حراشلا راشأ هيلإو «"نايبلا حور" .هصيلختل قراسلا موق يجانت

 هراتخا امك فاضم فذح مالكلا يفو ءردصم ىوجنلا نأ ىلع لصتم ءانثتسالا نأ ديفيل ؛هرّذق :خلإ ىوجن الإ

 نوكيف «يحانتلا سنح نم تسيلو ءصاخشألل "نم" نأل ؛عطقنم ءانثتسالا :ليقو «"فاشكلا"ك يضاقلا

 (يعخركلا ريسفت) ."ريخلا هاون يفف ةقدصب رمأ نم نكل" نيعع
 وأ :هلوقو «صاخلا ىلع ماعلا فطع نم وهف «ربلا لامعأ عيمج هيف لحديف هللا ةعاط لك هب دارملا :فورعم

 امنإو .هب امامتهاو «هنأشب ءانتعا ؛ماعلا ىلع صاخلا فطع نم فورعم وأ :هلوق ىلع فوطعم سانلا نيب حالصإ

 «تاقدصلاك :لوألاف «يناحور وأ ينامسج امإ وهو «عفن لاصيإ امإ هلل يضرملا رمألا نأل ؛ةثالثلا تصخ

 - لصحي حالصإلابو ؛ءنحاشتلا ىلع ةبترتم دسافملا نأل ؛سانلا نيب حالصإلاك رش عفد وأ .فورعملاب رمألاك :يناثلاو



 ءاسنلا ةروس م سماخخلا ءزجلا

 رض الل تام بلط ئأ روكذلل كلَ تو سائنآ تت حلشإ ذأ
 فلاخي َقِقاَشُي نَمَو (2) اًميِظَع اًرِجأ هللا يأ ءايلاو نونلاب ِهيِتْوُمَفَوَسَف ايندلا رومأ نم

 تازجعملاب قحلا هل رهظ ئّدهل 1 نيبت ام دعب ْنِم قحلا نم هب ءاج اميف َلوُسَرلَ

 رفكي نأب نيدلا نم هيلع مه يذلا مهقيرط يأ َنيب َنييِمْؤُمْلا ليي مس َرْيَغ اقيرط ٌعِكيَو
 عبتيو :هلوقب قلعتم

 ءهلَّصَتَو تين واسوا ا اي

 ” نخر ال ركنا

- 

 ةلمهللابو «نينثا نيب حلصأ نيليم شما ءاضيرم دع اليم شما :هلوقب هلي ثح اذلو ؛رورشلا عفدو «ةكربلاو ريخلا -

 ىلع رانلا يف سانلا بكي لهو :ثيدحلا يفو هطقس رثك هطغل رثك نم :مهضعب لاق ءاهيف ريخ ال مالكلا ةرثكف
 (يواصلا ةيشاح) .مهتنسلأ دئاصح الإ مههوجو
 ىلع مهرمأ ةبقاعو رافكلا ديعو ركذ «ةرخآلا يف محل دعأ امو «نيعيطملا ىلاعت هناحبس ركذ امل :ققاشي نمو

 امل قريبأ نب ةعمط نأ :يور ام وه «اهلبق امم. ةيآلا هذه قلعت نأ ملعا (يواصلا ةيشاح) .هباتك يف هناحبس هتداع

 ارادج بقنو «ةكم ىلإ بهذو دترا «ةقرسلا ةمدق نع يدوهبيلا أربو ءهرتس كته -لجو زع ىلاعت - هللا نأ ىأر

 00 :ليق نإف (ريبكلا ريسفتلا) ع ةيآلا هذه تلزنف «تامو هيلع رادجلا مدهف «ةقرسلا لحأل

 ؟"هللا قاشي نمو" :ىلاعت هلوق يف "رشحلا ةروس" يف ماغدإلاو "لوسرلا ققاشي نمو" :ىلاعت هلوق يف ماغدإلا
 هتبحص اميف ماغدإلاب ففخف «لقثلا يضتقي موزللاو ءلوسرلا يف هفالخب مزال ةلالجلا ظفل يف "لا" نأب :بيحأ
 (بيطنخلا ريسفت) .لوسرلا ظفل هبحص ام فالخب «ةلالجلا

 زوجت ال ةجح عامجإلا نأ ىلع ليلد وهو «يفينحلا نيدلا نم هيلع مه يذلا ليبس يأ :نينمؤملا ليبس ريغ

 ةقاشم نيبو «نينمؤملا ليبس ريغ عابتا نيب عمج ىلاعت هللا نأل ؛ةنسلاو باتكلا ةفلاخم زوجي ال امك ءاهتفلاخم

 (كرادملا ريسفت) .لوسرلا ةالاومك ابحاو مهعابتا ناكف «ديدشلا ديعولا هءازج لعحو ءطرشلا يف لوسرلا

 (لمدللا ةيشاح) .هراتخغا يأ "هالوت امل" :هلوقو ءلالضلا نم هيف وه امل ارشابم يأ ايلوتم يأ :ايلاو هلعجن

 .هراتخا ام نيبو «يلوتملا نيب يأ :لإ يلخن نأب



 ءاسنلا ةروس سب سماخلا ءرجلا

 2 ا ووو تب ف 17 رف ع ل ع 4 ا
 نع © اًديِعَب ُالَلَص َّلَص َدَقَف ِهّللآِب َكِرْشُي نَمَو ءاشن نمل كللاذ ترود ام رِفغيَو

 امانصأ اع هَل هريغ يأ هللا يأ هنود نِم نوك رشملا دبعي 1 تروق دب ام نإ .قحلا
 اهئامسأ ةئنؤم اه 3 ع

 اًديرَم اًمنَطيَس الإ اّتدابعب نودبعي َتروُعَدَي ام نإَو ةانمو 50 تااللاك ةئثنؤم

 هتمحر نع 50 0100 .سيلبإ وهو اهيف هل مهتعاطل 0 نع 0

 اعوطقم ع2 اًضوُرَفَم اظح ابيت كاع يل نلعحأل ندع َدنَتَدَ ناطيشلا يأ تن

 لوط مهيولق يف يقلأ َمُهَيِمُأَلَو ةسوسولاب قحلا نع َجُمكِضُأَلَو .يعاط ىلإ 0
 وري

 دقو معتألا تراّذاَ نعطقي نكي مهن ةرم الو «باسح الو ثعب ال نأو «ةايحلا

 سَ 02 3 ريس <10 هارد عار َِع ءالخذ ”1 ة
 0 ا ااا اا ا هلأ تولك ير روعباف نيرو رئاحبلاب كلذ َلعف

 كرشأ مل ينأ الإ بونذلا يف كمهنم خيش ينإ" «هللا لوسر اي :لاقف ل يبلا ىلإ ءاج اخيش نأ :يور :خلإ رفغيو
 زجعأ ينأ نيع ةفرط تمهوت امو «ةأرح يصاعملا عقوأ ملو ءايلو هنود نم ذختأ ملو ءهب تنمآو هتفرع ذنم ائيش هللاب

 ةبوتلاب الإ روفغم ريغ كرشلاو .(بيطح) .ةيآلا هذه تلزنف ؟يلاح ىرت امف ءرفغتسم بئات مدانل نإو ءابره هللا

 (نايبلا حور) .هترفغم هللا ءاشي نمل لب دحأ لكل ال نكل ؛لصحت مل وأ ةبوتلا تلصح ءاوس «روفغم هاوس امو «هنع
 كلذلو ؛ميظع مثإو ءارتفا هنأ امك «ةماقتسالاو باوصلا نع اهدعبأو «ةلالضلا عاونأ مظعأ كرشلا نإف :خلإ اديعب

 مظنلا قايس هيضتقي امبسح "اميظع امثإ ىرتفا دقف" :قبس اميفو «"خلإ لض دقف" ةيطرشلا هذه يف ءازجلا لعج

 مهمانصأ تيمسو «ناثوألا دارملاو «ىثنأ عمج ثانإ :خلإ اثانإ الإ (نيلامحلا ريسفت) ."دوعسلا وبأ" «هقابسو ميركلا

 ءامسأب ابلاغ اهومسيو «ءاسنلا اهب نيزتت يلا للحلا عاونأ اهفوسبليو «ثانإلا ةروصب امهنوروصي اوناك مهنأل ؛اثانإ

 (نايبلا حور) .ةانمو ىزعلاو تاللا :وحن «تائنؤملا

 هركذ امك سابع نبا لاقو :سيلبإ (ريبكلا ريسفتلا) .زيزعلا ثينأت ىزعلاو «هللا ثينأت تاللا :ىزعلاو تاللاك
 هنود نم نوعدي نإ" :لاق كلذلو ؛مهملكي ةنهكلاو ةندسلل ىءارتي ةناطيش نهنم ةدحاو لك يف ناك :يوغبلا

 ."مهفرمآلو" اذكو ."مهنينمألو" اذكو ءهوردق امك فوذحم هلوعفم :مهنلضألو (نيلامكلا ريسفت) ."اناطيش الإ

 .ةبذاكلا ينامألا مهدعأ مهنينمأل :هلوقو .هيلع هدعب ام ةلالدل فذحو

 نولمحي الف ءافوكرتي اوناكف «ىثنأب سماخلا يف يينأتو .ءنوطب ةعبرأ ةقانلا دلت نأ يهو «ةريحب عمج :رئاحبلاب

 فو (لمجلا) .كلذ ىلع ةمالع اهناذآ نوقشيو «تيغاوطلل اهنبل نولعجيو ءاهجاتن نوذحأي الو ءاهيلع

 ظ .نذألا ةقوقشم يهو لوعفم مسا نيعمب ةريحبلا ؛"”حابصملا"



 ءاسنلا ةروس سس سماخلا ءزجلا

 هعيطيو هالوتي اِّلَو نطْيَشلآ ِذِخَكَي نَمَو لحأ ام ميرحتو ؛مرح ام لالحإو ءرفكلاب هنيد
 .هيلع ةدبؤملا رانلا ىلإ هريصمل ؛انيب 9 اًئيِبُم و هريغ يأ هلأ بود نم
 ُمِهُدِعَي اَمَو ءازج الو ثععب ال نأو ءايندلا يف لامآلا لين ّمِسْيَمُيَو رمعلا لوط ٌمهُدِعَي

 ه9 اًصيحن اَْبَع َنوُدَجحاَلَو ُمَكَهَج َمُهنوُأَم كيتلوأ 0 ل كلذب ُيَطيشلآ

 ٌرِهْتَأْلا اهتم نِم ىِرْجتٍوسنَج ْمُلحَدكَس ٍتَحِلصل ووك أونماَد َت يذلا 00

 دحأ ال يأ َنَم و اقح هقحو «كلذ هللا مهدعو يأ قَح هلآ َدَعَو 1
 ضال يدع ءاهقتسا

 9000 "ب نوملسملا رختفا امل لزنو .الوق يأ م2 ًاليق ِهَلأ َنِم ُقَدَصُأ

 نبا جرحأ هللا نيدل يأ (7"١:مورلا) هللا قلَحِل َليِدْبَت الإ :ىلاعت هلوق هيلإ ريشي ام ىلع نيدلاب هقلخ هرسف :هنيد

 رييغت نأ هنعو «قولخم نامبإلا نأ نيلوقلا دحأ ىلع هب لدتساو هللا نيد يأ هللا قلح :فُّ سابع نبا نع متاح يبأ

 ةروص رييغتب قلخلا رييغت ريسفت روهشملاو «ةرطفلا رييغت :ليقو «لالحلا ميرحت هسكعو «مارحلا ليلحت وه هللا نيد
 لصولاو .داوسلاب بيشلا رييغتو «قحسلاو ةطسولاو رشولاو مشولاو مدأ نب ءاصخو «يماحلا نيع ءاقفب ناويحلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ارهاظ اضرغ هيف نأل ؛روهمجلا هزوجو «منغلا ءاصخ هند سنأ هرك انهه نمو ء«صمنلاو
 (يحركلا) .اهانعم رابتعاب عمجلاو ,”"نم"ل ناريمضلاو «نافوذحم امهيلوعفم نأ ىلإ حراشلا راشأ :مهينمبو مهدعي

 ب ىدعتي ال هنأل ؛"نودجي" ب قلعتي نأ زوجي الو ءاهنع انئاك يأ "اصيحم" نم الاح عقو فوذحمم. قلعتم :اهنع

 .هيلع مدقتي ال ردصملا لومعمو ءردصم امإو ءاقلطم لمعي ال وهو ؛ناكم مسا امإ هنأل ؛"اصيحم" :هلوقب الو «"نع'
 زاجأو «هيلع مدقم ةلص "اهنع" :هلوقو ءردصم هنأ ىلإ ريشي ,لدع اذإ صيحي صاح نم :اصيحم (نايبلا حور)
 (نيلامكلا ريسفت) .هنم الاح لعجي دقو ؛نورحأتملا هراتحاو «مدقتملا فرظلا يف هلمع يضرلا

 دعو" نأ ىلإ راشأ :خلإ هللا مهدعو (يواصلا ةيشاح) .رافكلا ديعو نايب رثإ نينمؤملا دعول نايب :اونمآ نيذلاو

 «فوذحم لعفب بوصنم "اقح"و .دعو اهلبق ىلا ةيمسالا ةلمحلا نومضم نأل ؛دكوملا ردصملا ىلع بوصنم "هللا

 يلا ةيمسالا ةلمحلا نومضم نأل ؛هسفنب دكؤم ردصم لوألاف :اقح هقحو (يحركلا) .لاحلا ىلع هبصن حصيو

 نبا لاقو «لاقلاو لوقلاك ردصم "ليقلا" نأ ىلع هب هبن :الوق يأ (نيلامكلا ريسفت) .هريغل دكؤم يناثلاو «هلبق

 (يحركلا ريسفت) .زييمتلا ىلع هبصنو ءناردصم ال نامسا "ليقلاو لاقلا" :تيكسلا

 نحن :نوملسملا لاقو ,"مكنم هللاب ىلوأ نحنو ؛مكبانك لبق انباتكو «مكيبن لبق انيبن" :باتكلا لهأ لاقف :باتككلا لهأو

 (نيلامكلا ريسفت) .السرم قورسم نع ريرح نبا هاور «"ةمدقتملا بتكلا ىلع يضقي انباتكو «نييبنلا متاخ انيبن ,مكنم ىلوأ



 ءاسنلا ةروس مو سماخلا ءزجلا

 اًءوَس لمعي نم حاصلا لمعلاب لب بنك ي 1 نامأ ا و َمُكُيِناَمْأِب اطونم رمألا سيل

 نم هل دج الو ثيدحلا يف رو امك ناو ءاليلب ايندل 5 ---0-ئ-

 ا

 200 ا ٌميِهرَتإ هَلِم َعبْنَأَو دحوم ثيم وهو ِهَّنِب هلمع صلخأو

 ا 58 عب ا ةرقن رق ا ا ل

 اهيأ مكينامأب لصحي باوثلا نم هللا دعو ام سيل يأ «هب هللا دعو يذلا باوثلا رمألاب دارملا :رمألا سيل

 مهونذ عيمج مهل رفغي نأ نيملسملا ينامأو .حلاصلا لمعلاو ناعإلاب لصحي امنإو «باتكلا لهأ ينامأب الو ؛نوملسملا

 رانلا مهلحدي الو «هللا مهذعي ال نأ :باتكلا لهأ ينامأو «ناميإلا دعب ءوسلاب اوذخاؤي الو «رئابكلاو رئاغصلا نم
 ينامأ مهتهلأ اموق نإ «لمعلا هقدصو تلملا نارتو يحلو ؛ئمتلاب نامبإلا سيل :نسحلا نعو «ةدودعم امايأ الإ

 اونسحأل هللاب نظلا اونسحأ ول اوبذكو «هللاب نظلا نسحن :اولاقو ,ممل ةنسح الو ايندلا نم اوجرخ نيح ةرفغملا

 تارت لبطل ةيعوت اد ؛توم يأ ةينم ةينمألاو «هتينمأ وهف الإو لمع هنراق ام ءاحرلا :مهضعب لاق ؛لمعلا

 نل هؤابحأو هللا ءانبأ نحن" :اولاق ثيح «ىراصنلاو دوهيلا تاوهش ىلع الو يأ :يبامأ الو (نايبلا حور) .ةايحلا
 (كرادملا ريسفت) ."ةدودعم امايأ الإ رانلا انسمت

 لاقف ءائيش انل ةيآلا هذه تقبأ ام !هللا لوسر اي :انلقو ءانزح انيكب :ةيآلا هذه تلزن امل ةريره يبأ نع :ثيدحلا يف
 همدق يف عقت ىلا ةكوشلا يح «ةرافك هل هللا اهلعح الإ ايندلا يف ةبيصم مكنم ادحأ بيصي ال هنإف ءاورشبأ :التفع

 نويرحب انإو ءءوسلا لمعي مل انيأو !هللا لوسر اي :لاق تلزن امل ركب ابأ نأ وهو يأ :ثيدحلا يف (ريبكلا ريسفتلا)
 مكيلع سيلو هللا 0 ءايندلا يف كلذب نورزجتف نونمؤملا كباحصأو تنأ امأ :206 لاقف ؟هانلمع ءوس لكب

 عم وجني نمف :هقف هو ركب وبأ لاق ةياور فو «ةمايقلا موي هب اورجي يح ,كلذ مهل عمتجيف نورخآلا امأو «بونذ

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ وه :لاق «ىلب :لاق ءءالبلا كبيصي وأ ضرمت امأ :التفع لاقف ؟اذه
 "نم" يأ :دحأ ال يأ .تاعاطلا عيمج لمعي نأ ادحأ نكمي ال هنأل ؛كلذو «ةيضيعبت "نم" نأ ىلإ هب راشأ :ائيش

 ةماقإ كلذب دصقلاو «ةيناث لاح وأ ءلولعم ىلع ةلع وأ ؛موزلم ىلع مزال فطع امإ :عبتاو .يراكنإ ماهفتسا

 ,ىراصنلاو دوهيلا نم يح هحدم ىلع قفتم ميهاربإ نأل ؛دْكُي دمحم مهعابتا مدع يف اعيمج نيكرشملا ىلع ةجحلا
 ؛ميهاربإ ةلم ىلع ادمحم نإ :مههل لاقيف .هنم نسحأ دحأ ال :نولوقيف ؟ميهاربإ ةلم عبتا نميف نولوقت ام :نيعملاف

 (يواصلا ةيشاح) .هللا ريغ ةدابع نم هيلع متنأ ام اوكرتتو هوعبتت مل ملف



 ءاسنلا ةروس مسلم سمانا ءزجلا

 (© ًاليلح َمِيِهَرَيِإ هلآ َدَحَت َدْحَتآَو ميقلا نيدلا ىلإ اهلك نايدألا نع ًالئام يأ َلاَخَج انمي
 م ةدوملا ءافهص ةلخلا 2 58 7

 اديبعو اقلخو اكلم ضَرألا ىف اَمَو ِتَومَّسلا ىف ام ِهَّلِلَو .هل ةبحما صلاخ ايفص

 .كلذب ًافصتم لزي مل يأ ةردقو 0
 دص

 مكتفي ُهَللا مه لق نهئاريمو ٍءآَسْيلأ نأش ىف ىوتفلا كنم نوبلطي َكَنوُتْفَتَسَ
 1 ا ياما هوم ,ثاريملا ةيأ نم نآرقلا ب تكلا ىف ّمكِيَلَع كي

 للخت دو هنإف «لالخلا نم ةلخلا :اليلخ ."ةلملا" وأ "عبتا" لعاف نع الاح لعجي دقو «ميهاربإ نع لاح نعي :لاح

 هبحأ ىلاعت هللا نأل ؛اليلخ يمسف «ةقادصلا ةلخاو «للخ هتبحم يف سيل يذلا ليلخلا :جاجزلا لاق ءاهطلاو سفنلا

 (رييغتب رينملا جارسلا) .حودمملا هنأ ىلع اصيصنتو هل اميحفت ؛هرمضي ملو «ميهاربإ ركذ داعأ امنإو .هافطصاو

 كراشم الو .هدحو هلل اهيف امو ضرألاو اهيف امو تاوامسلا تناك ثيح يأ مدقت امل ليلد اذه :خل! يف ام هللو

 ؟اهتيصانب ذحنأ وهو تاقولخملا عيمج هل نم عم ائيش هسفنل كلم ال نم كارشإ نعم امف .,كلذ نم ءيش يف هل

 نم كلذ لب «نييمدآلا نأش وه امك «جايتحا نع اليلخخ ميهاربإ ذاختا نأ مهوتي امل اعفد ةيآلا هذي ىتأ :لمقو

 هنم دارملا نأ :امهدحأ :نيهجو "اطيحم" :هلوق يف نأ دافأ خا ةردقو املع (يواصلا ةيشاح) .همركو هلضف

 ١"(. :متفلا) هم طاح دف اهيل اوُردقَت هَل ىرخأو) :هلوقك .ةردقلا يف ةطاحإلا :يناثلاو .ملعلا يف ةطاحإلا

 لومش ازاجم امي دارملاف ىلاعتو هناحبس امب فصو اذإف ءماسحألا يف ةطاحإلا ةقيقح نأ نيعي .(يحركلا ريسفت)

 "حابصملا" نم دافتسي امك مكحلا يأ :ىوتفلا (نيلامكلا ريسفت) .هتردقو هملع

 ببس ذإ :ءاسنلا يف (نيلامكلا ريسفت) .لاوحألا يف لب «نتاوذ نع نكي مل ءاتفتسالا نأل ؛فاضملا ردق :نأش
 انك امنإو «فصنلا تحألاو فصنلا ةنبالا يطعت كنأ انربخأ :لاقف لع ينلا ىتأ نصح نب ةنييع نأ :اهوزن

 (نايبلا حور) .ترمأ كلذك :853ع لاقف «ةمينغلا زوحيو لاتقلا دهشي نم ثرون
 نم نآرقلا ف ام ىلإو «هللا ىلإ ادنسم ءاتفإلا نوكيف «همالكو هللا مكيتفي يأ هللا مسا ىلع فطع :خلإ ىلتي امو
 نيلعاف ىلإ بسني دحاولا لعفلاو ؛هوحنو ةروسلا هذه لئاوأ يف ١١( :ءاسنلا) «ْمَكَدالْؤَأ يف ُهَللا ْمُكيِصوُيإ» :هلوق
 فطع هنأ الإ هيلع فوطعملا وهو دحاو ءيش ةقيقحلا يف هيلإ دنسملا نإف ؛هؤاطعو ديز ينانغأ :لاقي امك «نيرابتعاب

 (نايبلا حور) .لاحلا كلتب هفاصتا رابتعاب لعافلا كلذب ِط امنإ لعفلا نأ ىلع ةلالدلل هلاوحأ نم ءيش هيلع

 ىَماَنلا يف اوطقُت الأ مدح نو :هلوق وأ ١١( :ءاسنلا) نك ٍدالْوَأ يف هللا ٌخكيِصوُي# : :يهو :ثاريملا 00

 دحاولا لعفلاو هللا مسا ىلع فطعلاب عفرلا لحم يف "ىلتي امو" :هلوق نأ ىلإ ريشي ( :ءاسنلا) 4...اوحكن

 ؛هب ءيح «ديز ينانغأ ةلزنمب "مكيتفي هللاو" :هلوق نإف ؛هؤاطعو ديز يانغأ :هريظنو «نيفلتحملا نيلعافلا بصني

 (نيلامكلا ريسفت) .ركذلاب دوصقملا هنأل ؛هؤاطعو ةلزنمب "مكيلع ىلتي امو" :هلوقو ؛ديهمتلاو ةيطوتلل



 ءاسنلا ةروس رض سماخلا ءزجلا

 ن در

 ثاريملا نم َّنُهَل ضرف بيك اَم ّنُهَنوُتْؤُت ال ىتْلأ ِءاَسِيلَآ ىَمَكَي ىف اضيأ مكيتفي

 اعمط نجوزتي نأ نهولضعتو «نهتمامدل ٌنهوجكِنَت نأ نع !ءايلوألا اهيأ َنوُبْعَرَتَو

 ٍنَدلوْلأ م راغصلا َنيِفَعْضَتْسُمْلا يفَو كلذ اولعفت ال نأ مكيتفي يأ نهئاريم ف
 ثاريملا يف لدعلاب سلب متل اوُموُقَت نأ -ئ مرو نأ

 أ

 ىلع وأ «ةلالجلا مسا ىلع فوطعم "مكيلع ىلتي امو" نأ ىلإ اذهي راشأو «هللا مكيتفي امك يأ :اضيأ مكيتفي

 :هلوقو (بيطنخلا ريسفت) .خلإ يتاللا ىماتيلا نأش ف يأ :ءاسنلا ىماتي يف لمحلا نم ."في" يف نكتسملا ريمضلا

 (نايبلا حور) .هسنج ىلإ ءيشلا ةفاضإ اهنأل ؛"نم" نيعمب ةفاضإلاو ؛"ىلتي" ب قلعتم "ىماتي يف"

 ءدهزلا يعم. ةبغرلا نأ ىلإ ةراشإ "نع" ردق امنإو ؛درطم "نأ"و ,"نأ" عم راحلا فذح نأ مولعم :نهوحكنت نأ

 نهحاكن يف نوبغرتو نوبحت ئيعملو بحلا :نيعمب ةبغرلا نأ ىلإ ةراشإ "يف" ردق مهضعبو « نع" ب ىدعتتف

 هيف ميتيلا لام لكأ نإف «نهيف هللا ىوقت بحاولا لب ءاضيأ مومذم وهو ؛نهومتجورت ام كلذ الولو «نهلام

 (يواصلا نم رصتخم اذه) .اهل رصان ال ةأرما ميتيلا نوك نع الضف ديدشلا ديعولا

 نفوعنمتو نفوسبحت يأ :نهولضعتو ." حابصملا" يف امك مسجلا ريغصو رظنملا حيبق - حتفلاب - ةمامد :نهتمامدل

 يبأ نبا هاور ام لوألا ديؤيو «"نهلامحل نهوحكنت نأ يف "نوبغرت"ب رسفي دقو «نهئاريم يف اعمط نجوزتي نأ نم

 ءاهحاكن نع بغري رباج ناكو «اهيبأ نع هتئرو لام اهو ؛ةميمد مع تنب رباح ناك :لاق يدسلا قيرط نم متاح

 (نيلامكلا ريسفت) .تلزنف ؛كلذ نع دلك يببلا اهلأسف ءاهلا, جوزلا بهذي نأ ةيشح اهحكني الو

 مكيتفي يأ :نيفعضتسملا يفو (نيلامكلا ريسفت) .لعفلا كلذ لثم نع يهنلا وه ءاتفإلا يأ ةرسفم "نأ" :اولعفت ال نأ

 ىماتي" ىلع فوطعم هنأ بارعإلا نم هيف هوجولا رهظأ (نيلامكلا ريسفت) .مهقوقح مهوطعي هنأ نيفعضتسملا يف

 يف هللا كير :هلوق وه هيف مهيلع يلت يذلاو ءنيفعضتسملا يفو ؛ءاسنلا ىماتي يف مكيلع ىلتي ام يأ "ءاسنلا

 ةأرملا نومرحيف «مرحلا نع بذيو «ةزوحلا يمحي نم الإ ثرون ال :نولوقي اوناك مهنأ كلذو :4ْذُكِدالْوَ

 ىماتي" ىلع فطع هنأ ىلع ارورحب لعجي دقف «لعف ريدقتب بوصنم هنأ ىلإ ريشي :مكرمأيو .تلزنف ءريغصلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ماكحلل وأ موقلل هيف باطخلاو "ءاسنلا



 ءاسدلا ةروس مكب سماخلا ءزجلا

 اَنوُسُت اهجوز اَهِلعَب ني تعقوت َتَفاَح هرسفي لعفب عوفرم ُهأرمآ نِإَو .هب مكيزاجيف

 لمجأ ىلإ هنيع حومطو ءاهضغبل اهتقفن يف ريصقتلاو يام د اهيلع اعفرت

 لصألا يف ءاتلا ماغدإ هيف اَحيِلَصُي نأ آَمِيَلَع َحاَنُج الق ههجوب اهنع اًضاَرَعِإ وأ اهنم

 ظ كرتت نأب ةقفنلاو مسقلا يف ن كا "حلصأ" نم اخلق ةءارق يفو ءداصلا يف
 ردصملا ىلع بوصنم اسكلاو مصاعل 0

 وأ اهقح اهيفوي نأ جوزلا ىلعف الإو ءكلذب تيضر نإف ؛ , د حملا ءاقنلا الطعن اهنا

 هيلع لبح ام نايب يف ىلاعت لاق ؛ضارعإلاو زوشنلاو ةقرفلا نم ٌرَيَح ُْحْلّصلآَو اهقرافي

 ال هن ”رضاح اهنأكف هيلع تلبح يأ لخبلا ةّدش ّمشلا نسُفنَأْلا ٍتَرِصَحَأَو ناسنإلا

 داكن لهل ءاهجوز نم اهبيصنب حمست داكت ال ةأرملا نأ يعملا (هنع بيغت

 دوحب يأ

 ببسلا ةماقإ ؛طرشلا باوج ةقيقحلا يف وه يذلا اهيلع مهايإ هتباثإ ماقم مهلامعأب املاع هنوك ماقأ يأ :مكيزاجيف

 «تفاح ةأرما تناك نإو :ريدقتلا ليقو «ةأرما تفاح نإو :ريدقتلاو :تفاخ (نيلامكلا ريسفت) .ببسملا ماقم

 لمح حصي هنأ ىفخي الو ,مهمالك يف عئاش عقوتلا يف فوخلا لامعتساو ؛"تعقوت" ةفص روكذملا لعفلا اذه ىلعف
 رمألا عقوت فونملا :تعقوت (نيلامكلا ريسفت) .فونخلا بجوي هوركملا عقوت نأل ؛هانعم ىلع انهه فونخلا

 (يواصلا ةيشاح) .هترظتنا يأ تعقوت :هلوقف «هوركحملا

 اقرشع ءيسيو ءاهتعماجب كرتيو ءاههجو يف ههجو سبعيو ءاهنع ضرعي نأ ةأرملا قح يف لحرلا زوشن :ازوشن

 ,خلإ هئاضر مدعل هيلع هعفرتو ؛هبحاص ةهارك نيجوزلا نم دحاو لك زوشن :"نايبلا حور" يفو ؛"ريبكلا" يف امك
 دالوألا ةيبرتو شاعملا قيضل ؛هقارفب ىضرت ال تناكو «هتأرما قالط دارأ لحجر ةصق يف ةيآلا هذه تلزنو

 (يدمحألا ريسفتلا) ."ىرحأ كتجوزل يبون تبهو دقو «يقرافت ال" :تلاقف
 قوقحلا كرت ىلع لاملاب هحلصف الإو «ةبحاولا قوقحلا كرت نكي مل هنوك عم ءاهنم ليلقتلا يأ :اهتقفن يف ريصقتلاو
 (يواصلا ةيشاح) .لمأتف «هيف اهيلع الو «هيلع حانج ال هنأ عوضوملا نأ عم ؛هذخأ هل لحي الو «هيلع مرحي ةبحجاولا

 عفترم لكو ءرسكلاب اضيأ احامطو ؛ءعضخ هبابو «عفترا ءيشلا ىلإ هرصب حمط :"راتخملا" يف :خلإ حومطو

 .داصلا يف تمغدأو ءاداص تبلقو «ءاتلا تنكس ءاحلاصتي هلصأف يأ :خلإ ماغدإ هيف (لمجلا ةيشاح) .حماط

 (نيلامكلا ريسفت) .رورشلا نم رش ةموصخلا نأل ؛رويخلا ري نم وأ :ةقرفلا نم (لمحلا ةيشاح)
 .ناث لوعفم "حشلا"و «لعافلا ماقم مئاق لوأ لوعفم :خلإ سفنألا



 ءاسنلا ةروس 48 سماخلا ءزجلا

 نهيلع روجلا ْأوَُكَتَو ءاسنلا ةرشع ًأوُنِسَحُت نإَو اهريغ بحأ اذإ هسفنب اهيلع حمسي
 أوُنِدَعَت نأ أَوُعيِطَتَسَم نَلَو .هب مكيزاجيف اريِبَح َروُلَمَعَت اًمب راك هللا ىرِإف

 ىلا هلل ملا لكما رايت كلذ ىلع نرخ ولو هيلا و اقفل قي ارا
 ْمْيَأ يه ال ىلا : ةقلللا ىلع لالا اوكرتت يأ اَهَوُرَّدَبَف ةقفنلاو مسقلا يف افوبحت

 يف امل اًروفَعغ َناك هللا ىِرِإَف روجلا أوَقّتَتَو مسقلاب لدعلاب أوُحِلَصَت نِإَو لعب تاذ الو

 هللا نغي قالطلاب ناجوزلا يأ اَقّرَْتَي نإ .كلذ يف مكب () اًميِحَر ا حرا
 َناكَو اهريغ هقزريو «هريغ اجوز اهقزري نأب اضن يل ءدتَعس نم ل ةحاف نع الك

 ىف اَمَو ٍتوَمّسلآ ىف ام ِهَلَِو .مهل هربد اميف (2) اًميكَح لضفلا يف هقلخل اًعِسو هلل
 دوهيلا يأ َركلَبَق نم بتكلا ىنعمب َبَتكْل ا تي اكّيَّصَو َدَقَلَو " ضْرَألا

 انلق َو هوعيطت نأب هباقع اوفاح َدَّسآ أوُقتأ نأب يأ نأ نآرقلا لهأ اي َمُكاَيِإَو ىراصنلاو

 اكلمو اقلخ ٍضْرَأْلا ىف اَمَو ِتوَمّسلآ ىفاَم هَل َنِإَف هب مقيّصُو ا. أوُرْفكَت نإ مكلو مهل

 يف ًادومحم (2) اًديِيَح مقدابع نعو هقلخ نع اّيَغ ُهّلأ َناَكَو مكر فك هرضي الف ًاديبعو

 ليق يلا يأ :اهيلع لامملا .هريغو "ةيادحلا" يف امك «عامدجلاو ةبحملا يف ةاواسملا طرتشي الو :ةقفنلاو مسقلا يف

 :هلوقو «ةقلطملا دارملاو ءحارصلا يف اذك اهل جوز ال يلا يهو :خلإ ميأ يهال (نيلامكلا ريسفت) .ىرخأ ىلإ اهيلع

 هبحاص نع امهنم الك نغي اذكو «لدبلاب انغلا اذهف :خلإ اهقزري نأب .جوزلا لعبلا ,حارصلا يف "لعب تاذ"

 (لمجلا ةيشاح) .انخيش دافأ اذك ؛هل قشعو رخآب قلعت امهدحأل ناك ناولسلاب

 تناك اذإف يأ «كاوحلصت نإو»و «اوقتتو اونسحت نإوو» يف امي رومأملا ىوقتلاب رمألا مومعل ناب :خلإ انيصو دقلو
 "نأ"ف :نأب يأ (نيلامكلا ريسفت) .سنجلل هيف ماللاو يأ :بتكلا ىنعمب .مكيلع تلهس عرش لك يف امي ارومأم

 هنأ ىلإ حراشلا راشأ :اورفكت نإ (نيلامكلا ريسفت) .لوقلا يعم يف ةيصوتلا نأل ؛ةرسفم نوكي نأ زوجيو «ةيردصم

 (لمجلا ةيشاح) .ةفنأتسم ةلمج نوكي نأ حصيو ؛خلإ مهل انلق دقلو يأ "انيصو" ىلع فوطعم فوذحمل لومعم

 ديمحلا نأ ىلإ ةراشإ همالك يفو .هومترفك نإو دمحلل اقحتسم وأ ؛هودمحي مل وأ هودمح «هتاذ يف يأ :خلإ ادومحم

 (يحركلا ريسفت) .لاح لك ىلع دومحملا يعم. ىلاعت هتافص يف



 ءاسنلا ةروس ؟_ سماخخلا ءرجلا

 ىوقتلا بجوم ريرقتل ًاديكأت هرّرك ِضَرَأْلا ىف اَمَو ِتاَورمَّسلَأ ىف ام هنو .ممب هعنص

 ِتأَيَو سال اهي اي َحُكَبِهْدُيَأَمَي نإ .هل امهيف ام نأ اديهش م2 ًاليكو ِهَلاِب فك
 ايتَُدلآ باَوُك هلمعب ُديِرُي نك نم 62 ريِدَق َكِلَذ لع ُهَّنَآ َنكَو مكلدب "تريِخاَع
 ءسعألا امهادحأ بلطي ملف «هريغ دنع ال هدارأ نمل ةَرْجآلاَو اَيَنُدلَآ ُباَوَت هللا َدنِعَف

 هللا نيو !هدنع الإ دحوي ال هبلطم ناك ثيح هل صالحإب ىلعألا بلط الهو

 ءآَدُس لدعلاب طضقلاب نيمئاق نوف اونو اوما: نيل اهني ج9 اًريصَب اًِمَس
 الو قحلاب اوّرقت نأب اهيلع اودهشاف َجُكِسفنُأ لع ةداهشلا تناك َوَلَو ِهَّنِب قحلاب

 »ذب هيلع دوهشملا تي نإ َنيِيَركَألاَو ٍنيِدِلَوْل ىلع وأ هومتكت

 ةيشاح) .هل تعن "سحألا"و هب لوعفم "اههدحأ" :هلوقو "نم" ىلع دوعي نكتسم ريمض هلعاف :بلطي ملف

 فيك ينعي خيبوتلا يعمي لييذت اذهو ءامهيلع يزاجيف «لامعألاب اريصب «لاوقألل :خإ اعيمس هللا ناكو (لمجلا
 (يحركلا ريسفت) .ركذ امي فصتم ىلاعت هللا نأ لاحلاو يئارملا يئاري

 نأ ىري دي يبلا ناكو دك هللا لوسر ىلإ امصتعا اريقفو اينغ نأ :اطوزن ببس :ليق :اونمآ نيذلا اهيأ اي
 امصتخا اريقفو اينغ نإ :يدسلا لاق :خلإ نيماوق .هتمأو ٌدي يبلل باطنخلاف «ةيآلا تلزنف «ئيغلا ملظي ال ريقفلا
 يئغلا عم طسقلاب مايقلاب رمأو «ةيآلا هذه هللا لزنأف «ئيغلا ملظي ال ريقفلا نأ ىري يبنلا ناكو دلي يبلا ىلإ
 «لطابلاب هل اودهشو «هنع اولداج نيذلا هموقل اباطخ قريبأ نب ةمعط ةصقب ةقلعتم ةيآلا هذه نإ :ليقو .ريقفلاو

 (نزاخلا ريسفت) .مهراقأو مهسفنأ ىلع ولو لاح لك ىلع هلل ءادهش طسقلاب نيمئاق اونوكي نأ ىلاعت هللا مهرمأف

 امباوجو ءامياب ىلع "ول" نأ ىلإ اذهبي راشأو ءاهمساو "ناك" فذح ةيآلا يفف يأ :خإ ةداهشلا تناك ولو

 (يحخركلا ريسفت) .همتكي الو قحلا مازتلاب رقي نأ هسفن ىلع صخشلا ةداهش نعم نإو «هردق امك فوذحم
 كلذ ناك ءاوس «ريغلا قحب رابخإلا نع ةرابع ةداهشلا نأ ىلع «رارقإ سفنلا ىلع ةداهشلا نأل :قحلاب اورقت نأب

 اورقت نأب مكبراقأو ءمكيدلاو ىلع تناك ولو يأ :نيبرقألاو نيدلاولا وأ (نايبلا حور) .ثلاث ىلع وأ هيلع

 .نيدلاولا ىلع نبالا ةداهش نأ نايب اذه ءاذك يبراقأ ىلع وأ ءاذك يدلاو ىلع نالفل نأ دهشأ :الثم اولوقو

 نم امل اعنم قحلاب امهيلع ةداهشلا يف نأل ؛هيوبأ ىلع ةداهشلا نع عانتمالا نبالل لحي الو ءاقوقع نوكت ال

 (نايبلا حور) .لبقت الف سكعلابو امه هتداهش امأو ؛ملظلا



 ءاسنلا ةروس مادبا سمافلا ءزجلا

 م ربا اس ١ ع ل ِِع 5 س ىو# ويد 7

 مكتداهش يف ْىَوَطَآ أوُعبَتَت الف امهح اصمم ملعأو مكنم امي وأ ُهَللاَف اريقق وأ اّيبَغ

 تق نإ قحلا نع اوليمت ًاوُنِدَعَت ال نأ ل هل ةمحر ريقفلا وأ هاضرل غلا اوباحت نأب

 ناك هللا ْنِإَف اهئادأ نعأوُضرَعَت وأ افيفخت لوألا واولا فذحب ةءارق يفو «ةداهشلا اوفرحت
 ةزمحو رماع نبال

 1 ا أوُتِماَء أَوْبماَء َنيِذَلآ اماتَي .هب مكيزاجيف (29 اريبَح َنوُلَمَعَت اَمب

 يخلا ىلع ادئاغ سيل ريدا نأب بيجأو ؟"وأ"ب فطعلا نوك عم ريمضلا ةينثث لكشتسا :اممي ىلوأ هللاف

 ىلوأ هللاف" :ّيبأ ةءارق كلذ ىلع 35 ؛نيروكذملاب هيلع لولدملا امهسنج ىلع دئاع وه لب «نيمدقتملا 8

 9 لا ا أ" نأب :اضيأ بيحأو "مم

 باجي دقو «هيلع دوهشملاو هل دوهشملا ىلع دئاع ةقيقحلا يف ريمضلاف ءسكعلاب وأ و

 (لمدلا ةيشاح) .يفنلل ال يفنملل ريوصت :اوباحت نأب ."واولا" يعم. "وأ" نأب

 نأ ةيهارك وأ قحلا نم اولدعت نأل :يرشخمزلا لاقو «يهنلل رسفملا هلعج ليملا نئيعمب لودعلا نم :اولدعت ال نأ

 ىلإ قحلا نم اهاول هنأك ناسللا يل نمإ :اوولت نإو (نيلامكلا ريسفت) .يهنملل ةلع هلعجف «قحلا نم اولدعت

 ءايلا تفذح مث ,تنكسف اهتكرح بلس دعب واولا وهو ءاهلبق ام ىلإ ءايلا ةمض تلقن ؛"نويولت" :هلصأ [.لطابلا
 ,ةيالولا نم "اولت نإ" :ةيناثلا ةءارقلا يفو ءروهمجلا ةءارق وه اذه ؛مزاجلل عفرلا نون تفذحو «نينكاسلا ءاقتلال

 هيلع هلابقإ ءيشلا ةيالو نإ :"ريبكلا" فو ."دوعسلا يبأ ريسفت" ءخلإ ةداهشلا ةماقإ متيلو نإو يأ يدصتلاو

 .اريبخس نولمعت امب ناك هللا نإف هنع اوضرعت وأ ؛هومتتف هيلع اولبقت نأ :ئعملاو هب هلاغتشاو

 هلعجو «نينكاسلا ءاقتلال تفذح مث ءاهلبق ام ىلإ واولا ةمض تلقن «يوغبلا هلاق :"اوولت" :هلصأ ناكو :افيفخت

 (نيلامكلا ريسفت) .ةداهشلا ةماقإ متيلو نإ نيعي ةيالولا نم يرشخم ع

 نوكت نأ ةداهشلا قحتست يذلا اههجو ريغ ىلع ةداهشلا ءادأ انهه يللا نم دارملا 0 ىلإ ةراشإ :اوضرعت وأ

 يللا نإ :ليقو «قلعتملا فالتخاب نافلتخي نيظفللا نأ :لصاحلاو «هجوب الصأ ام موقي ال نأ ضارعإلا نمو «هيلع

 ركني ال هنأب "ةجحلا" يف يلع وبأ باجأو ءاوضرعأ يأ 4مهسؤر اوولو» :ىلاعت لاق «ئيعملا يف ضارعإلا لثم

 (يحركلا ريسفت) . ٠٠١( :رجحلا) 4َنوُعمْجَأ هُهَلُك ةَكَئالَمْلا َدَجَسه :ىلاعت هلوقك ءدحاو ئععمم نيظفللا ريركت

 .اريبخن نولمعت امي ناك هللا نأل ؛كلذ ىلع مكبقاعي :هريدقت فوذحم باوجلاو «باوجلا ليلد :هللا نإف

 ' معي اماع اناميإ اونمآ وأ ,مكناسلب متنمآ امك مكبولقب هب اونمآ وأ ؛هيلع اوموادو «نامبإلا ىلع اوتبثا يأ :اونمآ

 لهأ نمؤمل وأ «نيقفانملل وأ ءنيملسملل باطخ :ليقو «ناميإ ال ك ضعبلاب نامبإلا نإف ؛لسرلاو بتكلا

 ريزعو ةاروتلاو ىسومبو كباتكبو كب نمون انإ هللا لوسر اي :اولاق «هباحصأو مالس نبا نأ :يور ذإ ؛باتكلا

 (يواضيبلا ريسفت) .اونمآ تلزنف ؛هاوس ام. رفكنو



 ءاسدلا ةروس مال سماخلا ءزجلا

 وهو ٌلك دمحم ءووُسَر ْلَع َلّرَت ىذَلا بككْلاَو -هوُسَرَو هّلأب ناهيإلا ىلع اومواد
 ءانبلاب ةءارق فو "بتكلا" نيعم. لسرلا ىلع 000 َلَرْنَأ َىِذّْلا بتكلاو نآأرقلا

  يئاسكلاو مصاعو عفانل
 ْلَص َدَقَف رخآلاِرَوَيْلاَو -هِلْسُرَو هِيَ ءهِنكِتلمَو هَلاب رفكي نَمَو نيلعفلا يف لعافلل

 ةدابعب أوُرفك مُث دوهيلا مهو ىسوم ًاوُنَماَء َنيِذْلا َّنِإ .قحلا نع 2 اًديِعَب ُالَلَص
 مه َرفْغمِل هلآ نكي ل دمحم [رفك أوُداَدزا مث ىسيعب أورفك مد هدعب أوُنَماَء مَ لجعلا

 َنيِقِفَسُمْلا دمحم اي ربخأ رشي .قحلا ىلإ اقيرط () ًاليبم َس َمُجيِدَيَيِل اَلَو هيلع اوماقأ ام
 رس
 ِع

 نيقفانملل تعن وأ لدن ا .رانلا باذع وه انؤم ع2 اًميِلأ ًباَذَع م 0

 1 1 ه6. و و و ماو نو او و وم عمو هم هه هو هامه هاه وو هه هه هه هه هوه و عه هواه ءاَيلوَأ َنيِرِفكْلآ َنوُدِخَتَي

 ام ىلع اوتبناو اومواد نأب باجأف لاحم وهو «لصاحلا ليصحت هيف نإ :لاقي امع باوج :ناميالا ىلع اومواد

 ةءارقو «يازلاو ةزمهلاو نونلا حتفب "لزنأ"و "لزن" يأ :نيلعفلا يف (ريبكلا ريسفتلا) .ناميإلا نم هيلع متنأ
 :ليقو :دوهيلا مهو (نيلامكلا ريسفت) .ريسفتلا نعم يف تبثملا وهو يازلا رسكو نونلاو ةزمهلا مضب نيقابلا

 يكح ؟هتبوت لبقت له اذه لثمو ءاودترا مث ءاونمآ مث ءاودترا مث ءاونمآ مث ءاودترا مث ءاونمآ نيدترم موق يف اذه

 «هتبوت لوبق ىلع ملعلا لهأ رثكأو «#مهل رفغيل هللا نكي مل» :ىلاعت هلوقل ؛لتقي لب هتبوت لبقي ال هنأ :يلع نع

 (ليزنتلا ملاعم) .هيلع اوتام يأ كارفك اودادزا مث :دهاجم لاقو

 ءرفكلاب تبرض دق مهبولق نإف «ناميإلا ىلع اوتبثيو ءرفكلا نع اوبوتي نأ مهنم دعبتسي هنأ امل :خإ هللا نكي مل
 "ناك" ربحو ,مهل رفغي ملو «مهنم لبقي م مهأ ال ,هنودأو ءيش نوهأ مهدنع نامبإلا ناكو «ةدرلا ىلع تنرمتو

 رفغي ال هنأ :مولعمو 2"مهل رفغيل هللا نكي مل" :هلوق نيعم ام :ليق نإف :مهل رفغيل .مهل رفغيل اديرم يأ فوذحم

 نإف «قباسلا هرفك هل رفغيل ؛هيلع مواد ةرم لوأ ملسأ اذإ رفاكلا ناك نأ هانعم :ليق ؟ةرم لوأ ناك نإو «كرشلا

 (ليزنتلا ملاعم) .مالسإلا ىلع ماد ول هل رفغي ناك يذلا قباسلا هرفك هل رفغي ال رفك مث ملسأ

 نأل ؛ةراشب يمس «راسلا ربخلا ةراشبلا نأل ؛امكمت راذنإلا يف لب رابخإلا قلطم يف ةراشبلا تلمعتساف يأ :ربخأ

 ةراعتسا مالكلا يفف «سفنلا ىلع قاشلا ربخلا :راذنإلاو «دلجلا رهاظ يأ ةرشبلا يف ارورس رهظي راسلا ربخلا

 وأ بصنلا لحم يف هنإ :ليقو ءزئاج فوصوملاو ةفصلا نيب لصفلاو :نيقفانملل (لمجلا ةيشاح) .ةيعبت ةيحيرصت
 (نيلامكلا ريسفت) .أدتبملا وأ لعفلا ريدقتب مذلا ىلع عفرلا



 ءاسنلا ةروس ضب سمافللا ءرجلا
 مل يأ دص قرب نك“ 0 كت يوودص

 ةَّرِعْلا مهَدنع ا ل ل ل ل َنيِيِمْؤَمْلا نود نم

 الو «ةرحآلاو ايندلا يف 2 اًعيِمح هلي َةَرعْلا َّنِإَف مهدنع اهودجي ال يأ «راكنإ ماهفتسا

 ها هال مس ا ا ل 2 م . 5 سوال "م ِِ 1 :
 2 نآرقلا بتكلا ىف مكيلع لوعفملاو 00 لزن دقو .هٌوايلوأ الإ اهلاني

 ايرفكي نآرقلا ِهَنلاٍتَياَد تعيس اَذِإ هنأ يأ ءفوذحم اهمساو ةففخم ّنأ 00 ةروس
 ج ٌتايآلا نم لاح

 .هرتغ شيد ىف وضوح نينزهتسلاو «نيرفاكلا يأ ده 0 ردت َررَيَسَو

 َمُهَج ىف َنيِرِفَكْلاَو َنيقِشُمْلا ُعِماَح هلآ نإ مثإلا يفر هُنتَي مهعم متدعق نإ اَذِإ رون
 هلبق "نيذلا" نم لدب َنيِذَّلَأ .ءازهتسالاو رفكلا ىلع ايندلا يف اوعمتجا امك ع اًعيِيَج

 .نينمؤملا ذاختا مهذاختا يف نيزواجتم اراصنأ ةرفكلا نوذختي يأ "نوذحختي" لعاف نم لاح :نينمؤملا نود نم

 ."نوذختي" لعاف نم لاح ةلمجلاو «تافتلالا قيرطب نيقفانملل باطخ :مكيلع لزن دقو (دوعسلا يبأ ريسفت)

 يف ىلاعت هللا لزنأف ءمهسلاجم يف هب نوؤزهتسيو «نآرقلا يف نوضوخي اوناك ةكم يكرشم نإ :نورسفملا لاق

 اوناك ةنيدملاب دوهيلا رابحأ مث (18:ماعنألا) 4 ...اَنِتاَيآ يِف َنوُضوحَي ل 3 اذإَوإ» :ةيكم يهو «ماعنألا ةروس

 ىلاعت لاقف «لطابلا مالكلا كلذ ىلع مهلوقفاويو ءمهعم نودعقي نوقفانملا ناكو .ةكممب نوكرشملا هلعف ام نولعفي

 ىلع لزنملا نأ ىلع ةلالد هيفو «ةكمم اذه لبق مكيلع لزن دق ىلاعت هنأ لاحلاو يأ "مكيلع لزن دقو" :مهل ابطاخم ظ

 .(نايبلا حور) .ةماعلا ىلع لزنم نكل ةصاخن هب بطوحخ نإو «تف يبنلا
 تيأر اذإو# :ىلاعت هلوق يف يأ :ماعنألا ةروس (نيلامكلا ريسفت) ."متعمس اذإ نأ" هلعاف بانم بئانلاو :لوعفملاو

 (لمجلا ةيشاح) .يحراخلا دهعلل "لأ" نأ ىلإ هب راشأ :نآرقلا (نيلامكلا ريسفت) .4...انتايآ ف نوضوخي نيذلا

 لصألاو «"امي أزهتسيو" :هلوق كلذكو «لعافلا ماقم همايقل عفر لحم ف "اهي'و "هللا تايآ" نم لاح :اب رفكي

 هيلع داعف «فوذحملا لعافلا اذه يعور كلذلو «هماقم رورحماو راحلا ماق لعافلا فذح املف ءدحأ امب رفكي

 اهب ئزهتسيو «نوكرشملا اهب رفكي هللا تايآ متعمس اذإ :ليق هنأك ."اوضوخي يح مهعم" :هلوق نم ريمضلا

 نإو ريمضلا درفأ امنإو ءءازهتسالاو رفكلا ثيدح ريغ يأ هريغ ثيدح يف اوضوخي ىح مهعم اودعقت الف نوقفانملا
 ثيدح يف :"نايبلا حور" يفو ؛(لمجلا ةيشاح) .نيعملا يف دحاو ءيش ءازهتسالاو رفكلا نأل ؛نيئيش هب دارملا ناك

 .يهنلل ةياغلل "قح"و «نآرقلا ريغ يأ هريغ

 .ةيصعم مهعم ءالؤه دوعقو ءرفك اهيف نيرفاكلا ضوحخ نإف ؛هجو لك نم هيبشتلا هب دري حلو يأ :مثإلا يف
 (نيلامكلا ريسفت) .مذلا ىلع بصن وأ «نيقفانملل ةفص وأ يأ :نيذلا نم لدب (نيلامكلا ريسفت)



 ءاسنلا ةروس ماي سمانا ءرجلا

 نكت ملأ مكل اَْناَقِهَلآَنِم ةمينغو رفظ حق َمُكَل ناك نإَف رئاودلا ْمُكِب نورظتني َنوُصَنرتي
 مكيلع رفظلا نم ُبيِصَ َنيِرِفَكَلِل َناَك نإَو ةمينغلا نم انوطعأف «داهجلاب نيدلا يف ْمُكََم

 ماو مكملع انقل مكلتقو مكذخأ ىلع ردقنو َمُكَيَلَع لوتسن ْذوَحَعَست ْرَلَأ مه أَلاَ

 يل مكتلّسارمو مهليذحتب مكب اورفظي نأ َنييؤُمْلآ ني مكعتمَ

 ةنحلا مكلحدي نا ْمَرَي مهنيبو ّمُكَنَيَب مكحح ُهّللآَف :ىلاعت لاق ةّئملا

 .لاصتتسالاب اقيرط 9 ًاليِبَس َنيِييْؤْلَأ لَع َنرِفَكَلل هللا لع نَلَو رانلا مهلخديو
 مهنع اوعفديل ؛رفكلا نم هونطبأ ام فالخ مهراهظإب َهّشآ َنوُعِدح َنيِقِفَتُمْلا َّن
 عالطإب ايندلا يف نوحضتفيف ,مهعادحخ ىلع مهيزاحم َمُهَعِدَخ َّوهَو ةيويندلا هماكحأ

 1 عم ةَلّصلا ىلإ اَوُماَق اَذِإَو ةرخآلا يقف نوبقاعيو هونطبأ ام ىلع هيبن هللا

 ,مكيلع بلغن ملأ يأ :خلإ ذوحتسن ملأ .ثداوحلاو بئاونلا نم ثدحتو رودت يلا رومألا يأ ةرئاد عمج :رئاودلا

 لقن هقح نم نأل ؛الامعتسا حصفو اسايق ذش امب ذوحتساو ذوحتسنو (انخيش) .مكرسأو مكلتق نم نكمتنو
 ءيشلا ىلع بلغتلا :ذاوحتسالاو «هبابو "نابتسا"و "ماقتسا"ك ءافلأ اهبلقو اهلبق نكاسلا ىلإ هتلع فرح ةكرح

 (نومسلا ريسفت) .ذوحلا ردصملاو «نيعمب ذاحأو ذاح :لاقي «ناطيشلا مهيلع ذوحتسا## :هنمو «هيلع ءاليتسالاو

 .همحرو هيلع ىعرأ اذإ نالف ىلع ىقبأو "راتخملا" يف ,مكل انمحرو مكل انيقر يأ :مكيلع انيقبأف

 لدب نينمؤملا نم لدب :اورفظي نأ (لمحلا ةيشاح) .مكل مهلتق نم يأ "نينمؤملا" نم مكمحن يأ :مكعنمنو

 مهرابخأب مكل انتلسارم يأ :مكتلسارمو (نيلامكلا ريسفت) .مكيلع نينمؤملا رفظ نم مكعنمت مل يأ لامتشا
 مههرشل ؛لاومألا ذخأ الإ ممل دصق ال مهف «متبصأ امث انوطعأف يأ :ةنملا مكيلع انلف (لمجلا ةيشاح) .مهرارسأو
 ام اريثك نأ عم ةيآلا يف يفنلا اذه فيك :لاقي امع باوح :لاصيتسالاب اقيرط (دوعسلا يبأ ريسفت) .ايندلا يف

 (لمجلا ةيشاح) ؟نيملسملا ضعب رافكلا ضعب لتقي
 نعم نأب رسفملا باحأف ؟ايندلا يف نينمؤملا ىلع ليبس مهل ةدهاشملاب رافكلا نإ :لاقي ام كلذب عفد :لاصيتسالاب

 دارملا وأ «ةمايقلا موي ءيشب انوبلاطي الف «ةمايقلا يف دارملا نأب اضيأ باجيو «نينمؤملا نولصأتسي ال رافكلا نأ كلذ

 كلمي نأ هل سيلو ؛ملسملا ثري ال رفاكلا نأ كلذ نمف «ةمايقلا موي ىلإ ةرهاظ مالسإلا ةعيرش نإف ؛عرشلاب اليبس

 .مهحئابق ضعبل نايب اذهو هلوسر يأ :خلإ هللا نوعداخي (يواصلا ةيشاح) .يمذلاب ملسملا لتقي الو ءاملسم ادبع



 ءاسنلا ةروس 8 باب سماخلا ءزججلا

 -- هلل تبوك ذيالو 0 هيج وع نينمؤلا

 شي ةييؤتلا نوُد نِم اير نيرِفكْلا أوُدِخَتَت ال أوُنَماَ نين اجاني .ىدهلا

 يف َنيِقِفَتْلا َّنِإ مكقافن ىلع اني اناهرب م29 ايم اًنَطَلُس مقالاوع حر كِيَلع ِهَّنِي اوُلَعَت

 20 اًريِصَت َمُهَل َدَجَت نَلَو اهرعق وهو راَثلآ َنِم ٍلَمَسَأْلآ ناكملا ٍكَرّدلآ
 0 مهلمع أوُحَلَصَأَو قافنلا نم ْاوُباَت تريلا الإ .باذعلا

 هللا ِتْوُيفوَسَو هنوتؤي اميف و د ءايرلا نم هني َمُهَنيِد أوُصَلْخَأَو

 52706 مكباَذَعب هللا ٌلَعْفَي ام .ةنحلا وه ةرخآلا يف ع اًميِظَع اًرَجَأ َنييِمْؤُمْلآ

 لك ليعفتلا نيعم. ةلعافم ةاءارملا :كؤاري .ةبغرو سفن بيط نع ال هرك نع ائيش لعفي نم ىرت امك :نيلقاثتم

 نولصي الو :نوركذي الو (نيلامكلا ريسفت) .هناسحتسا هنوري مهو .هلمع مهيري يئارملا نإف «ةلباقملا وأ «"معانو معن"

 ءاردان اليلق اركذ الإ ليلهتلاو حيبستلاب هللا نوركذي ال وأ «سانلا نويع نع نيبئاغ طق نولصي ال مهنأل ؛اليلق الإ

 اهامتشال ؛اركذ ةالصلا تيم :نولصي (كرادملا ريسفت) .اريثك ناكل ىلاعت هلل ليلقلا كلذ ناك ول :نسحلا لاق

 مهنأل ؛كلذ لاق امنإ :مُُذ سابع نبا لاق ءاليلق ناكف «مهتبيغ دنع ال مرضحب نولصيف هل لوعفم :ءاير .هيلع
 (نيلامكلا ريسفت) .يوغبلا هلاق ءاريثك ناكل هللا هجو ليلقلا كلذب اودارأ ولو «نوؤاري

 ؛نوريحتم امهنبي نوددرتم مهف ءرفكلاو نامعإلا نيب ىوهلاو ناطيشلا مهيذبذ نيعي نيددرتم يأ مذلا ىلع بصن :نيددرتم
 يقف سيل ريركت اهيف ةبذبذلا نأ الإ دحاو بناج يف رقي الف ؛عفدي يأ نيبناجلا الك نع بذي يذلا بذبذملا ةقيقحو

 «منهج رعق يف يذلا قبطلا يف يأ :لفسألا كردلا يف .فوذحملا قلعتملا ىلإ هب راشأ :نيبوسنم (كرادملا ريسفت) .بذلا

 ؛رفاكلا نم اباذع دشأ قفانملا ناك امنإو ءضعب قوف اهضعب ةعباتتم ةكرادتم اهنأل ؛كلذب تيمس تاكرد عبس رانلاو

 ءازهتسالا هرفك ىلإ مضو «ءرفكلا يف هلثم هنألو ءاليدعت ىبقعلا يف لفسألا كردلا قحتساف ءايندلا ف فيسلا نمأ هنأل

 (نايبلا حور) .ةيواهلا يهو منهج رعق يف يلا ةقبطلا وه يأ :اهرعق وهو (نيلامكلا ريسفت) .هلهأو مالسإلاب
 لحم يف يفنلا نيعمب ةيماهفتسا "ام" :هللا لعفي ام ."مهل دحت نلو" :يف رورحملا ريمضلا نم ءانثتسا وه :نيذلا الإ
 هللا نإ :ىعملاو ؛"لعفي" ب ةقلعتم ةيببس اذه ىلع ءابلاو «مالكلا ردص هل هنوكل ؛مدق امنِإو :"لعفي" ب بصنلا

 .ةدئاز ءابلاف اذه ىلعو هللا مكبذعي ال :ليق هنأك «ةيفان "ام" نوكي نأ زوحيو ءائيش مكباذعب لعفي ال



 ءاسدلا ةروس ماو سداسلا ءزجلا

 اركاَش ُهَللا َناكَو مكبذعي ال يأ يفنلا نعم. ماهفتسالاو «هب َمُينَماَءَو همعنَرْمَرَكَّش نإ

 نم ِلوَقْلا َنِم ِءَوُسلَأب َرْهَجْلا ُهّللا بهن ال .هقلخب 29 اَميِلَع ةباثإلاب نينمؤملا لامعأل

 هملاظ ملظ نع ربخي نأب هب رهجلاب هذخاؤي الف َمِلُظ نَم الإ هيلع هبقاعي يأ دحأ

 نم اَريَح اورهظت أوُدَبَت نإ .لعفي ا. اًميِلَع لاقي املاًعيِمَس ُهّللآ َّناكَو هيلع وعديو
 ةقدصلا و ةالصلاك

 (© اًريِدَق اًوُفَع َناك هلأ ّن إَف ملظ ءَوُس نع أوُفَعَت وأ اره هوا ةويح را يلا لامعا

 ءالوأ ةمعنلا كردي رظانلا نأب :بيحأ ؟ناميإلا مدع عم ناميإلا ىلع ركشلا مدق مل :ليق نإف :متنمآو متركش نإ

 ىلع امدقتم ركشلا ناكف ءالصفم اركش ركش مث هب نمآ معنملا ةفرعم ىلإ ىهتنا اذإف ءامهبم اركش ركشيف

 ببسم وأ «ماع ىلع صاخ فطع :هب متنمآو (بيطنخلا ريسفت) .نمؤيف ؛هرادمو فيلكتلا لصأ هنأكو «نامبإلا

 .ناميإلا ىلع هتلمح هللا معن ركذت اذإ ناسنإلا نإف «ناميإلا ف ببس ركشلا نأل ؛ببس ىلع

 امنإ ىلاعت هنكلو ءاضيأ رهجلا ريغ الو لوقلا نم ءوسلاب رهجلا بحي ال ىلاعت هنإ :ملعلا لهأ لاق :لإ هللا بحي ال
 عقاولل نايب وهف «ءكلذب رارسإلا هلثم لب ءاديق سيل رهجلاف ءكلذ تبحوأ ةعقاولا ةيفيك نأل ؛فصولا اذه ركذ

 ؛هومعطي ملف - افيض مهاتأ يأ - اموق فاضأ الحر نأ :هلوزن نأش يف ليقو .(ريبكلا ريسفتلا) .هل موهفم الف

 عقو فوذحمم "نم"و ."رهجلا"ب قلعتم ءابلاو ."نايبلا حور" يف امك تلزنف «ةياكشلا ىلع بتوعف مهاكشأف
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .لوقلا نم انئاك ءوسلاب دحأ رهجي نأ ىلاعت هللا بحي ال يأ "ءوسلا" نم الاح

 ؛رهجلا وه يذلا ردصملا لعافل نايب :دحأ نم (نيلامكلا ريسفت) .شحفأ رهجلا نكلو رهجلا ريغ الو يأ :رهجلا

 . "لا "سي نرذا نإو لفعيف ردشم هنأ

 رهج الإ يأ "ملظ نم الإ" :هلوق نم فاضملا ردقي دقو ؛مولظملا هنم ئثتسي ام ىلإ هريدقتب ريشي :هيلع هبقاعي يأ
 ءاعد وعديو ؛"نيفذق وأ بس وأ هبصغ وأ يلام قرس" :لوقي نأب :خلإ ربخي نأب (نيلامكلا ريسفت) .ملظ نم

 وهو ناك نإو هدلاو بسب الو «هنم هلام ذحأ لجأل ؛هرايد بارخب هيلع وعدي الف ءهملظ ردقب نوكي نأب ازئاج

 :"هئفاك وأ هزاح مهللا وأ هنم يقح صلحخ مهللا" :لوقي لب ؛كالهلاب كلذ لحأل هيلع وعدي الو كلذك لعف

 اذإ مهضعب هزاجأو ءرهاظلا وهو اقلطم هعنم مهضعب نإف ؛نيدلا يف ةنتفلا وأ ةمتاخلا ءوسب هيلع وعدي نأ زوجي الو

 نم ىلع بجيف ءصخش ىلع عامتحا ديرأ اذإ ام هيلع ساقيو ءالثم يأ "ملظ نم الإ" :هلوقو ءادرمتم املاظ ناك
 دافأ اذك دئازلا مرح داز نإف «عفدني ام هل ركذيف «ةحيصنلا نيدلا نأل ؛هرشتسي مل نإو ةحيصنلا لذب هبويع ملع

 (نيلامجلا ريسفت) .انخيش



 ءاسدلا ةروس مادي سداسلا ءزجلا

 هب اونمؤي نأب هِلسْرَو هللا نيب أوُقْرَفُي نأ 2 ترو ديِريَو دلَسرَو هللا نورك دلال ِ 28 0 3
 أ ىو وع# د

 ُدِخَتَي نأ َنوٌديِريَو مهتم ٍضعبب رفكحنَو لسا نم ِضَعَبِب ْنِمّؤُ 5 َروُلوَقَيَو مود

 اَقَح َنوُرِفَكْلا مه كبت كارا هن نوع اقيرط 2 ًاليبَس نامبإلاو رفكلا َكِلَّذ َنّيب

 َباَدَع َنيرِفَكلِل اَنَدَمَع داو ةةلبق ةلهخلا نويل نكت ردنصت

 كلوش كيرا كلو د نيب أود رفي دلو نمي للاب نا 0 .رانلا يولع

 (2) اًميِحَر هئايلوأل اًروفَغ ا مهلامعأ باوث مُهَروُجَأ ءا ءايلاو نونلاب ههيتْؤُي

 املا قو انك يلع لكتوا دوهيلا بّتكلآ لَهُ دمحم اي م 0 لهأب

 0 أولَأَس َنَقَف كلذ تربكتسا نإف ءاتنعت التل ىسوم ىلع لزنأ امك ةلمج

 أوُذِخَكَي
 نا

1 

 وهو ةناهإ اذ © اًئيِهم

 ىلع "نيب" لود زاج امنإو :دحأ نيب (نايبلا حور) .نيرخآب اورفكيو مهضعبب اونمؤي نأب يأ :خلإ اوقرفي ملو
 نالطب ىلع لدت ةيآلاو :اروفغ (كرادملا ريسفت) .امهعمجو امهتينثتو ثنؤملاو ركذملا دحاولا يف ماع هنأل ؛"دحأ"

 ؛هرجأ هيتؤي مهنم دحأ نيب قرفي لو هلسرو هللاب نمآ نم نأ ربخأ هنأل ؛ةريبكلا بكترم ديلخت يف ةلزتعملا لوق

 نم لوق نالطب ىلعو ءدعولا تحت لخديف «مهنم دحأ نيب قرفي ملو هلسرو هللاب نمآ نم ةريبكلا بكترمو
 هللا ناكام" :نولوقي مهو .”كاميحر اروفغ هللا ناكو" :لاق هنأل ؛ةمحر لاو ةرفغملا نم لعفلا تافص مدقب لوقي ال

 (كرادملا ريسفت) ."اميحر اروفغ راص مث «لزألا يف اميحر اروفغ

 .اوبيجأل داشرتسالا بلطل مهلوس ناك ولو «مهدارم هللا مهغلبي مل اذلف «دانعو تنعت لاؤس يأ :كلأسي

 اقداص ايبن تنك نإ" دلو هللا لوسرل اولاق نيح دوهيلا رابحأ يف تلزن :خلإ باتكلا لهأ (يواصلا ةيشاح)
 لاقو «تنعتلا ليبس ىلع كلذ اوحرتقا امنإو :ةلمج .اكتدع ىسوم هب ىتأ امك ةلمج ءامسلا نم باتكب انتئاف

 (كرادملا ريسفت) .نكمم ةلمج نآرقلا لازنإ نأل ؛مهاطعأل نيدشرتسم هولأس ول :نسحلا

 نأ ىلإ ةراشإ هردقو :تربكتسا نإف ."راتحملا" يف اذك ةلزلا بلاط تنعتملاو «ةقشملا يف عوقولا :تنع :اتنعت

 كلذ مهاؤس تدع نإ يأ مهلوس تمظعتسا نإ :ىعملاو ءفوذحم طرش باوج "ىسوم اولأس دقف" :هلوق

 نإ :هانعم ءردقم طرش باوحج :اولأس دقف (يواصلا ةيشاح) .كلذ نم مظعأ وه ام مهوصأ نم عقو دقف ءاريبك

 يف مهئابآ نم دحو نإو مهيلإ لاؤسلا دنسأ امنإو «كلذ نم ربكأ التل ىسوم اولأس دقف كنم هولأس ام تربكتسا

 (كرادملا ريسفت) .مهاؤسب نيضارو مهبهذم ىلع اوناك مهنأل ؛نوعبسلا ءابقنلا مهو اكَتفَع ىسوم مايأ



 ءاسنلا ةروس سايب سداسلا ءرجلا

 رق لس

 كوملا ةقفنملا ده َدَدَحَأَف نايعةَرهج هَل ان َوَلاَقَف كلذ نِم متعاروا رن مهؤابأ يأ

 هت اجب هب لعب ا ل أوُدَتَغَأ َرُ 5 لاؤسلا يف اوتنعت ثيح 06 مه اباقع

 ىَسوُم اَنْيَتاَدَو ويابامل مو َكِلَد نع اَنْوَقَعَف هللا ةينادحو ىلع تازجعملا تلا
 .هوعاطأف ةبوت مهسفنأ لت مهرمأ ثيح مهيلع رهط ادب است ونين

 ُمُهَل اَلقَو هولبقيف اوفاخيل ؛مهيلع قاثيملا ذخأ ببسب جهَقَسيِمِب لبحلا َروطلآ ُُهقَوَق انحف

 يفو ْاوُدَعَت ال مْ اَنلُقَو ءانحنا دوجس ادم ةيرقلا باب باَْلآ اوُُخَدَآ مهيلع ُلِظُم ؛ارهر
 ىف اودتعت ال يأ لادلا يف لصألا يف ءاتلا ماغدإ هيفو «لادلا ديدشتو نيعلا حتفب ا
 دودحلا اوزواحت ال " ودعت ال" 55 نع سن 0

 اًمبف .هوضقنف كلذ ىلع © اًظيِلَغ اًهَكيم قسم م متم اًنْذَحَأَو هيف ناتيحلا دايطصاب ٍِتَبَسلَأ
- 

 3533 : مهقشيم مهضفن اببسب مهانعل يأ «فوذحم.ةقلعتم ةنيسلل:' 'ءابلا" و ةدئاز "ام" ضي 3 هر

 بولقلا ظفحت ال و كمالك يعت ال لع اَنُبوُلق :5 يبللر طوق وح تغب ءايينأل مق هللاِتياَكِب مِهرْفْكَو

 مج كيل لإ نونو الف اظعو يعت الف مف اميه متخ َعَبَط لب

 عم اوناك نيذلا نوعبسلا ءابقنلا مهو (بيطخلا) .خلإ مهتكلهأف ءامسلا نم تءاح ران يه :ةقعاصلا

 (نايبلا حور) .ايندلا يف مهراصبأب اهوكردي ةيؤر مهير اوري نأ هولأس «ىلاعت هللا هملك نيح لبحلا دنع التف ىسوم
 ناكل ةيؤرلا لاؤس ببسب كلذ ناك ولو «ةلمج نآرقلا لازنإك ةنكمم امنأل ؛ةيؤرلا مهلاؤسب ال يأ :اوتنعت ثيح

 قلعي الو ؛نكمملاب هديقو همعطأ لب ةقعاصلا هتذحأ امو كيلإ رظنأ نرأ بر :لاق هنإف ءقحأ كلذب اتِفع ىسوم
 (كرادملا ريسفت) .هعضوم ريغ يف ءيش يأ :لاؤسلا يف (كرادملا ريسفت) .توبثلا نكمم وه ام الإ نكمملاب
 اذهو «ةلظلاك مهيذاحمو مهسوؤر قوف عوفرم يأ :مهيلع لظم .دحاو موي يف افلأ نوعبس مهنم لتقف :هوعاطأف
 تناك مهسوؤر قوف لبحلا عفر ةصقو «هيتلا نم مهجورخ دعب تناك ةيرقلا حتف ةصق نأل ؛ملق قبس دييقتلا

 .سدقملا تيب وأ احيرأ يهو :ةيرقلا باب (لمجلا ةيشاح) .هيتلا مهوحد لبق 00 لوزن بقع

 نكس «مولعلل ةيعوأ يه يأ فالغ عمج وأ «لوقت ام هقفت ال ةيلبج ةيشغأب ةاشغم يه يأ فلغ أ عمج :فلغ

 ؛ءاعولا يف عمجلا ءاع يأ .مهفت ال يأ :يعت ال .ايوق اببس هنوكو ةيببسلا ديكاتل يأ ديكاتلل :دئاز ام .فيفختلل

 (كرادملا ريسفت) ."فلغ انبولق" :مهلوقل راكنإو در وه :خلإ لب (حارصلا) .مهفلاو ظفحلا :حتفلاب يعو



 ءانيفلا روس 7 سداسلا ءزجلا

 ؛ءابلا رركو ءالكلع ىسيعب ايا هرفي 0 هباحصأو مالس نب هللا دبعك مهنم

 .انزلاب اهومر ثيح 9 اًميِظَع اندم َمَير رار مسار و ولا

 حومجل ٠ يأ مهمعز يف هلأ َلوُسَو ميم نبأ ىسمِع حيت الف ان نيرختفم َمِهِلَّوَقَو

 : 5 ةيش نكي ويل اووف او :هلتق يف مهل ًابيذكت ىلاعت لاق «مهانبذع كلذ

 مهنأل ؛رفكلا مهنم رركت املو ؛'مهرفكب" :هلوق نم هيلي ام ىلع وأ 'مهضقن امبف" ىلع فوطعم :مهرفكبو
 (كرادملا ريسفت) .ضعب ىلع مهرفك ضعب فطع الكتل دمحم مث اةتلع ىسيعب مث اكتلع ىسومم اورفك
 :هلوق وهو يبحأب يأ لصفلل "مهرفكب" :هلوق يف يأ :ءابلا رركو .ةاروتلاو تاء ىسومم لوألاو يأ :ىسيعب ايناث
 هنأل وأ ,حوسمم وهف ةكربلاب هحسم التلع ليربح نأل ؛احيسم يمس :حيسملا (يحركلا ريسفت) ."خلإ هللا عبط لب"

 :ليق نإف :هللا لوسر (كرادملا ريسفت) .حساملا يعم. احيسم يمسف «أربيف صربألاو همكألاو ضيرملا حسمي ناك

 ؟هللا لوسر ميرم نبا ىسيع حيسملا انلتق انإ :اولاق فيكف «رحاسلا هنومسيو 8ك ىسيع ةلاسرب نيرفاك اوناك

 (بيطخلا ريسفت) .ءازهتسالا هجو ىلع هولاق مهفأ وأ ,مهدنع ىسيع معزب هولاق مهأب بيحأ
 هتيمست نأب هلوأ 8ع ىسيع ةلاسرب نورقي ال مهو دوهيلا نولئاقلا ناك امل [."انلتق" :هلوقب قلعتم] :مهمعز يف

 .كلذ اولوقي مل نإو هفصو هللا نأ لمتحيو «ءازهتسا هولاق مهنأ لمتحيو «هعابتأو التلع ىسيع لوق ىلع ءانب الوسر
 جاتحي الو ءدحاو لماعب اهعيمج قلعتت ةمدقتملا تارورحملا نأ ىلإ اذهبي راشأ :كلذ عومجمب (نيلامكلا ريسفت)

 لك ريدقت حصي لب ؛هصوصخب نيعتي ال "مهانعل" :هلوقب الوأ هردق ام نأ ىلإو «لماعب هدارفإ ىلإ اهنم دحاو لك

 اذهو «”مهانبذع" :مهضعبو "مهانلعف" :مهضعبو "مهانعل" :مهضعب هردق كلذلف ,متراقحو مهفاوه ىلع لدي ام

 نأ ىلإ ايناث راشأو ءالوأ قلعتملا صوصخ ىلإ راشأ هنأ :لصاحلاو «تاريدقتلا عيمج ىلع قبطنم هنأل ؛ىلوأ ريحألا

 (لمجلا ةيشاح) .ىلوأ هميمعت
 ؛ئتقلحخ كتملكبو «يبر تنأ مهللا" :مهيلع اعدف همأ اوبسو هوبس دوهيلا نم اطهر نأ يور :مهل هبش نكلو

 هللا هريخأف ءهلتق ىلع دوهيلا تعمتجاف «ريزانخو ةدرق امهبس نم هللا خسمف «"قدلاو بسو بس نم نعلا مهللا

 بلصيو لتقيف يهبش هيلع ىقلي نأ ىضري مكيأ :هباحصأل لاقف «دوهيلا ةبحص نم هرهطيو ءامسلا ىلإ هعفري هنأب
 املف ءالتل# ىسيع قفاني الحر ناك :ليقو ءبلصو لتقف ههبش هيلع يقلأف ءانأ :مهنم لحر لاقف ؟ةنحلا لديو
 اولخدف «قفانملا ىلع ههبش يقلأو 82 ىسيع عفرو «823ع ىسيع تيب لحدف «"هيلع مكلدأ انأ" :لاق هلتق اودارأ

 ىلإ دنسم "هبش"و .نونمؤي ال مهفأب هللا مكح نيتنعتم موق ىلع اذه زاجو «ىسيع هنأ نونظي مهو «هولتقو هيلع

 ؛لوتقملا ريمض ىلإ دنسم وأ «هيبشتلا مهل عقو نكلو :ليق هنأك «"هيلإ لي" :كلوقك "مهل" وهو ءرورجملاو راحلا
 (كرادملا ريسفت) 1210 بق هنأك «هيلع "انلتق انإ" ةلالدل



 ءاسنلا ةروس "ابق سداسلا ءزجلا

 هايإ هونظف ههبش هيلع هللا ىقلأ يأ ا8كلع ىسيعب - مهبحاص وهو - بولصملاو لوتقملا

 اوأر امل مهضعب لاق ثيح هلتق نم ُدَدَمٍِقلَش ىفَل 822 ىسيع يف يأ ِيِفاوُملتَخآ َنيِأ نإ
 وه لب" :نورخآ لاقو «"هب سيلف .هدسجحب سيل دسجلاو ىسيع هحو هحولا" :لوتقملا

 ناكل و نرمج نحل سم مطب دا رع هلتقب ءهب مش ام "وه

 ريِزع هللا ناك "و هيل هلآ هَحقَر لب ..للتقلا يفنل ةدكوم لاح 9 انّيقَي ُهولَتق اَمَو هولّيْخت يذلا

 لبق ىسيعب هب ٌنئِمْؤُيَل الإ نمل حلا لا ر ام نإَو .هعنص يف 2 اًبيكَح هكلم يف

 امل اع ىسيع توم لبق وأ «هناكإ هعفني الف ؛توملا ةكئالم نياعي نيح يباتكلا يأ ءِهِتْوَم

 (2) ادم َمِيلَع ىسيع ُنوُكَيِةَمَيْلآ َمْوَيَو ثيدح يف درو امك ةعاسلا برق لزني
 مهل عقو يأ رورحنلاو راجلا ىلإ لعفلا دنسأ :ليقو ءهبش يأ "انلتق انإ" :هلوقب هيلع لولدملا :بولصملاو لوتقملا

 :هلوق «هريغو 'ملاعملا" يف امك «سونايطط همساو :مهبحاص وهو (نيلامكلا ريسفت) .هولتق نمو ىسيع نيب هيبشتلا
 .ىسيع هبش يأ "ههبش" :هلوقو ءبحاصلا ىلع يأ "هيلع" :هلوقو «"هبش"ب قلعتم "ىسيعب"
 ؟ىسيع نيأف انبحاص اذه ناك نإو ءانبحاص نيأف ىسيع اذه ناك نإ :نولوقي اوناك مهنأل وأ :خلإ لاق ثيح

 (نيلامكلا ريسفت) .معي امم ملعلا رسفي نأ الإ ملعلا نم سيل عبتملا نظلا نأل :عطقنم ءانثتسا (كرادملا ريسفت)

 فدذحو «باتكلا 0 دحأ امو يأ هماقم هتفص تماق فوذحم هنع ربخملاو «ةيفان انه "نإ" نأ ىلإ راشأ :نم ام نإو

 (يحركلا ريسفت) .ديز الإ دحأ ماق ام يأ ديز الإ ماق ام :وحن ءانثتسالا هلحخدي يفن لك يف ظوحلم هنأل ؛"دحأ"

 ننمويل الإ دحأ باتكلا لهأ نم نإو :هريدقت ,«فوذحم فوصومل ةفص ةعقاو ةيمسق ةلمج :خلإ هب ننمؤيل الإ

 دحأ ىراصنلاو دوهيلا نم امو :ىعملاو ؛(074:تافاصلا) 4موُنْعَم ُماَقَم ُهَل اَّلِ اَنِم امو :ىلاعت هلوق هوحنو «هب
 ؛هناكإ هعفني ال نيح هحور قهزت نأ لبق نياع اذإ نعي هلوسرو هللا دبع هنأبو الع ىسيعب هتوم لبق ننمؤيل الإ

 توم لبق 823 ىسيعب ننمؤيل الإ دحأ مهنم نإو نعي ع ىسيعل ناريمضلا وأ ,فيلكتلا تقو عاطقنال

 ىقيي الف «نامزلا رحآ يف ءامسلا نم لزني هنأ يور .هلوزن نامز يف نونوكي نيذلا باتكلا لهأ مهو .لتلع ىسيع
 هللا ىلإ عجري "هب" يف ريمضلا وأ ؛مالسإلا ةلم يهو ةدحاو ةلملا نوكت يح هب نمؤي الإ باتكلا لهأ نم دحأ

 (كرادملا ريسفت) .يباتكلا ىلإ يناثلاو دي دمحم ىلإ وأ

 (كرادملا ريسفت) . هللا نبا هومعز 4 ىراصنلا ىلع دهشيو «هوبذك مهنأب دوهيلا ىلع دهشي يأ :اديهش
 .هذ ةريره يبأ نع يراحخبلا هاور :ثيدح



 ءاسنلا ةروس سا سداسلا ءزجلا

 ّرَح دوهيلا مه أوُداَه َتيِذَلأ نم ملظ ببسبف يأ ٍم للطب .مهيلإ تعب امل هولعف امب

 ا ةيآلا رف يد 0 انْمَّرَحْلم ىلاعت هلوق يف يلا يه مه َتلِحأسَبْيَط ْمَهَلَع

 ميكو ةاروتلا 3 و أوبل مِهِذَخَأَو 2و امك ادص كةرئا ليسوع سانلا

 .ًالؤم 2 اًميلأ اًباَّذَع جه مجّنِم َنيرِفَكلِل اًنَدَعَعَأَو 24 ف ىشرلاب لطلاب نيالا لاودأ

 نورحاهملا َنوُنمّوُلاَو م42 مالس نب هللا دبعك ْمُِْم وللا ىف نوتباثلا َنوُحِسرلَا نك

 بصن َةَرَلَّصلآ َنيِميِقْلأَو بتكلا نم كنب نم لن آَمَو كيل لزنأ امم ١ َنوُنيؤُي ؛ راصنألاو

 َكِتلوَأ رج آلآ ِم َويلآَو ِهَللاب َنوُنِمْؤْلاَو ةوكّرلا ى تروت وتْؤُمْلاَو عفرلاب ئرقو ,حدملا ىلع

 حوت ناسا نعش نعال وه اَميِظَع اًرجأ ءايلاو نونلاب ٌمَتْوُمَس

 :حابصملا يف :ىشرلاب (يواصلا ةيشاح) .لجعلا ةدابع نع اوعجرو اوبات يعم اوداه مهنأل ؛كلذب اوم :دوهيلا مه

 .اشر اهعمجو ءديري ام ىلع هلمحي وأ .هب مكحيل ؛هريغو مكاحل صخشلا هيطعي ام رسكلاب ةوشرل
 لعفو ءدوهيلا نم ناك نم :ئعملاو «"اميلأ اباذع مهنم نيرفاكلل اندتعأو" :هلوق ىلع كاردتسا :نوخسارلا نكل

 هنأ ريغ دوهيلا نم ناك نم امأو ءاميلأ اباذع مهل اندتعأ هيلع تامو ءرفكلا ىلع رصأو «ةمدقتملا لاعفألا كلت

 هب قلعتم 'ملعلا يف"و أدتبم "نوخسارلا"و ءاميظع ارجأ مهيتؤنس كئلوأف اح اص لمعو نمآو «ملعلا يف خسر
 ربخ ةلمحللاو «هربخ "مهيتونس"و أدتبم "كئلوأ" :هلوقو ,"نوحخسارلا" نم لاح فوذحم<. قلعتم "مهنم" :هلوقو

 .هيلع فطع امو "نوخسارلا" وهو أدتبملا ربخ :خلإ نونمؤي (يواصلا ةيشاح) ."نوخسارلا"

 نونمؤي يأ ءايبنألا مهي دارملاو "كيلإ لزنأ ام" ىلع افطع ضفح وأ «نيميقملا حدمأو :ريدقتب :حادملا ىلع بصن

 هنأ ىلع وأ "نونمؤي" يف ريمضلا وأ "نوخسارلا" ىلع افطع :عفرلاب ئرقو (نيلامكلا ريسفت) .ءايبنألاو بتكلاب
 (نيلامكلا ريسفت) .هللا دبع فحصم يف تباثلا وهو (يواضيبلا) ."مهيتؤنس كنئلوأ" ربخلاو ءأدتبم
 رشب ىلع لزنأ هللا نأ ملعن ام !دمحم اي :الاق ديز نب يدعو انيكسم نأ :اهوزن ببس :ليق :خلا كيلإ انيحوأ انإ

 ةدحاو ةلمج ءامسلا نم اباتك انيلع لزنت يح كل نمؤن نل :موقل باوج وه :ليقو ءىسوم دعب نم ءيش نم
 لثم ةلمج اباتك ءالؤه نم دحأ ىلع لزني ملو «ةيآلا يف نيروكذملا ءايبنألا عيمجو اكتلع حون ةوبنب نورقت مكنأ :يعملاف

 (يواصلا ةيشاح) لي دمحم كلذكف ءمموبن يف احداق سيل ةلمج باتكلا لازنإ مدعف «التثلع ىسوم ىلع لزنأ ام

 هتمأ تبذع نم لوأ هنأل وأ ء«كرشلا ىلع ريذن لوأ هنأل ؛ة32 حونب لجو زع هللا أدب امنإو :حون ىلإ انيحوأ امك

 "مل اعملا" نم .هتوعد مهدرأ



 ءاسنلا ةروس مرآ سداسلا ءزجلا

 نبا َبوُقْعَيَو هينبا َقَحَسِإَو َليِجَمَسِإَو َميِهرَتِإ َلِإ آكْيَحَوَأ امكو هِدّْعَب ْنِم نيمو
 7 هابأ اَََئاََو َنَسيلُسَو َنَورَهَو ندشوُيو تورو ئديعو اةفالوأ كياتسألاو قاحإ
 و .ابوتكم يأ ًاروبزم نعم ردص# علاو هيلو باتكلل مسا حتفلاب مهو اَروُبَز

 ثعب ىللاعت هنأ يور ” ىلع ةُهَصُصْقتمَّل دلُسرو 00 ٌدلسُر

 هلاق «سانلا رئاس نم فالآ ةعبرأو «ليئارسإ نب نم فالآ ةعبرأ ين فالآ ةينامث

 (© اًميلكت ةطساو الب ئَوُم ُهَلآ َمُلكَو رفاغ ةروس يف خيشلا

 يف ةلحاد "انيحوأ" ىلع فطع ةلمجلاو :اروبز دواد انيتآو .امهريغو بيعشو ىسومك بوقعي دالوأ :هدالوأ

 الو مكح اهيف سيل ةروس نوسمحو ةئام هيف ناكو «ةباتكلا وهو ربزلا نم ذوحنأم باتكلا وه روبزلاو .همكح
 (نيلامكلا ريسفت) .هريغو "نزاخلا"و "ملاعملا" نم ديمحتو سيدقتو حيبستو ظعاوم اهيف لب ؛مارح الو لالح

 لوعف ىلع درفم مسا وهف يأ "ردصم" :هلوقو «هريغل حتفلاو ةزمحل مضلا «ناتيعبس ناتءارق :خلإ ردصم مضلاو

 مزالل اردصم نوكي مضلاب لوعفلا نإ ثيح نم رظن هيفو .هريغو ءاقبلا وبأ هلاق ءدوعقلاو سولجلاو لوحدلاك

 لوعفلا لعج هفعضيف دعتم ىرت امك ربزو «كوهنلاو موزللا وحن ,ةظوفحم ظافلأ ف الإ يدعتملل نوكي الو

 (نيمسلا ريسفت) . هل اردصم

 عمج وأ «سولفو سلف لثم كلذو «بتك نيعم. رصنو برض باب نم "ربز"ل ردصم حتفلاب ربز عمج هنأ ىلوألاف

 ,"اروبز" ةزمحو شمعألا أرق :"ملاعملا" يفو ."باهشلا" يف امك ءرودقو ردقو لومحو لمح لثم رسكلاب ربز

 حتفب نورخآلا أرقو «ةبوتكم يأ ةروبزم افحصو ابتك دواد انيتآ يأ ربز عمج ئعمب ناك ثيح ءازلا مضب روبزلاو

 ”حارصلا" يفو .خلإ رودقو ردقك ربز عمجلاو باتكلا رسكلاب ربزلاو :"راتخملا" يفو .باتكلا مسا وهو يازلا
 .لوعفم ئيعمج لوعف وهو ةباتكلا حتفلابو ؛عمج روبز «باتكلا رسكلاب ربز
 مكاحلا هاور هنأ "ريبكلا ريسفتلا" فو ؛"عماجلا" يف رسفملا هل صنو «رفاغلا ةروس يف يلحملا لالحلا يأ :خيشلا هلاق

 ء"انأ تنك مث ,ميرم نبا ناك مث ءين فالآ ةينامث ءايبنألا نم ناوحخإ نم العن نم ناك" ظفلب ىلعي وبأ هاورو هبقعتو

 ."ليئارسإ ب نم فالآ ةعبرأ مهنم «ءايبنألا نم فالآ ةينامث رثإ ىلع تثعب" ظفلب هو سنأ نع ديعس نبا هاورو
 نم لب ؛ناعإلا ةحصل طرشب سيل مهفايعأب لسرلا ةفرعم نأ ىلع هتايآ تلدو :خلإ رفاغ ةروس يف (نيلامكلا ريسفت)

 (كرادملا ريسفت) .كلذ لك انيلع صقل اطرش مهنم دحاو لك ةفرعم ناك ول ذإ ؛ممي نمؤي نأ هطرش

 مالك عمس لكل هنأ ىلع لدي ردصملاب "ملك" ديكاتو ,ةصقلا ىلع ةصقلا فطع "كيلإ انيحوأ" ىلع فطع :حلإ هللا ملكو
 (نايبلا حور) .مالكلا كلذ ىسوم عمسف لحم يف امالك قلح ىلاعت هللا نأ نم ةيردقلا هلوقي امك ال «ةقيقح هللا



 ءاسدلا ةروس ما سداسلا ءزجلا

 رفك نم باقعلاب َنيِرِذُِمَو نمآ نم باوثلاب َنيِرََبُم هلبق "السر" نم لدب ٌدلْسُ

 اولوقيفإل مهيلإ ٍلُْسُرلَآ لاسرإ َدْعَب لاقم ٌةَجُح هلآ َلَع ِساّنلِل َنوُكي اَلَعِل مهانلسرأ
 مهرذع عطقل ؛مهاشعبف «نينؤملا نب وََُو كنا لوس اك
 05 هتوبن نع دوهيلا لكس امل لزنو .هعنص يف 29 اًميكَح هكلم يف اَنيِرَع ُهَّلآ ناك

 اسبلتم ُهلَرَنَأ زجعملا 0 نم "ىلإ َلوُأآَعِب كتب نيبي دست يه نك هولا

 (9 ديم ِهَّأب نقكو اضي اضيأ كل َنوُدَهْشَي ةَكِتَلَمْلاَو هملع هيفو وأ هب املاع يأ" هلعاوب

 تعن مهمتكب مالسإلا نيد ِهَّنآ ليِبَس نَع سانلا أوُدَصَو هللاب أوُرفك َنيِذلا نإ .كلذ ىلع

 هللاب أوُرفك َنيِذَل َّنِإ .قحلا نع © اًديِعَب ًالَلَص اولَص دق دوهيلا مهو 25 دمحم

 .قرطلا نم (2) اًقيرط َمُهَيِدََِل اَلَو َمُهَّل َرِفْغَيِل ُهَلآ نكي َمَل هتعن نامتكب هيبن ْأوُمَلَظَو

 1دَبَأ اهولحد اذإ آف دولخلا نيرّدقم َنيِدِادَح اهيلإ يّدؤملا قيرطلا يأ َمّكَهَج َقيِرَط لِ

 نيرشبم'"ب قلعتي وأ ,"انلسرأ"ب قلعتم :نوكي الئثل .هب قلعتم "الثل" "مال" نأ ىلإ ةراشإ :مهانلسرأ

 انظقويف الوسر انيلإ تلسرأ ال ول :اولوقي الئثل ؛ةجحلا مازلإل ميمتتو ةلعلل ةحازإ مهلاسرإ نأ ئيععملاو «"نيرذنمو
 قح يف عأ عئارشلاو تادابعلاك عمسلا هتفرعم ليبس ام انملعيو «هابتنالا بجو امم انهبنيو «ةلفغلا ةنس نم

 (كرادملا ريسفت) .لقعلاب فرعي امم اُهإف ءاطوصأ نود اهتايفيكو اهتاقوأو اهريداقم

 ميكحلا ذإ ؛تانيبلاب يواعدلا تبثت امك ؛تازجعملا راهظإب هتحصل هتابثإ انتل هيلإ لزنأ امب هللا ةداهش ئععمو :دهشي

 وأ «هغلبم كنأو كيلإ هلازنإل لهأ كنأب ملاع وهو هلزنأ يأ :املاع يأ (كرادملا ريسفت) .ةزجعملاب بذاكلا ديؤي ال

 (كرادملا ريسفت) .ملعلا هسفنل تبلأ هنإف «تافصلا راكنإ يف ةلزتعملا لوق يفن هيفو «دابعلا حلاصم ملع ام هلزنأ

 نم لاح لوألا ىلع رورجملاو راجلاف ,مهداعمو مهشاعم يف سانلا هيلإ جاتحي امم همولعم يأ :هملع هيفو وأ

 هلزنأ :يناثلا ىلع ىيعملاو (يحركلا ريسفت) .اهلبق امل ريسفتلا عضوم يف ةلمجلاو «لوعفملا نم يناثلا ىلعو «لعافلا

 "نيدلاخ" نأ ىلإ هب راشأ :دولخلا نيردقم .هنم اهمهفو اهيلع هتلالد هيف اهفوك نئيعمو هلل امولعم هنوك لاح

 ىلإ يدؤي ام ىلإ يأ منهج قيرط ىلإ ايندلا يف مهتياده ةيادهلاب دارملا نأل ؛"مهيدهي" لوعفم نم يأ ةردقم لاح

 (يحركلا ريسفت) .اهيف نيدلاخن ريغ ةلاحلا هذه يف مهف ءاهيف لوخدلا



 ءاسنلا ةروس ما سداسلا ءزجلا

 ل يأ مساك ايات انه اا ىلع كِل ناو

 ىفام ِهْلِ دي نِإَف هب اوُوُفكَت نإو هيف متنأ امم ْمكَل اري اودصقاو هب وُ مك نِم َقَحْلآِب

 هقلخب اًميلع هللا ناكو مكرفك هرضي الف ءاديبعو ًاقلخو اكلم "يمألاو ِتاَومَّسل

 ىف ّدحلا اوزواحتت أوُلْغَت ال ليجنإلا بتكلآ َلْهَأتَي .مه هعنص يف © اًميكَح
 اَمَنِإ دلولاو كيرشلا نع ههيزنت نم ّقَحْلا لوقلا اَِإ ِهَلَأ ىلع اوُلوُقَت اَلَو رُكِبيِد

 2 وتحا
 ا ل ل عار م سار يد كك 7

 َحوُرَو ْمَيْرَم لإ هللا اهلصوأ اَهنقلأ ةَهْتَمِلَكَو هللا كوُسَر َمَيَرَم نبأ ىسيِع ٌحيِسْمْلا

 ملع موق يف ناتيآلاو ,ةردقم لاح وهف «نيدلاح مهبقاعي :ريدقتلاو «هيلع الهس منهج يف مهديلخت ناكو يأ :انيه

 للعت هلوسرل ىلاعت هللا ىكح امل :خلإ سانلا اهيأ اي (كرادملا ريسفت) .رفكلا ىلع نوتوميو نونمؤي ال ممنأ هللا

 نوفرتعي نم نوؤشك «لاسرإلاو يحولا رمأ يف هنأش نأ نايبب هتوبن قيقحتب كلذ مهيلع درو «ليطابألاب دوهيلا
 اعوفشم ارمأ نامبإلاب ةفاك نوفلكملا رمأ .ةكئالملا ةداهشو «هناحبس هتداهشب كلذ دكأو «ءايبنألا نم هتوبنب

 مدع يف رذع كلذ دعب دحأل قبي مَلو «تمزل دق ةجحلا نأ ىلع اهيبنت درلا ىلع ديعولاو «ةباحإلاب دعولاب

 (لمجلا ةيشاح) ."دوعسلا يبأ ريسفت" يف اذك «لوبقلا

 لعفب بوصنم "اريخ" :ىلاعت هلوق نأ ىلإ ةراشإ :اودصقاو (كرادملا ريسفت) .اقحم يأ لاح وه وأ «مالسإلاب :قحلاب

 عم فذحي ال "ناك" نأل ؛نويرصبلا هعنمو ءمكل اريح ناميإلا نكل :هريدقت :ليق :مكل اريخ ."اودصقا" وهو رمضم

 ىلإ هب راشأ :مكرفك هرضي الف (نيلامكلا ريسفت) .هئازجو طرشلا فذح ىلإ يدؤي هنألو «هنم دب ال اميف الإ همسا

 ام هلل نإف" :هلوقب هانغ ىلع هبنو :مكنع نغ هنأل يأ :مكر فك .هل ليلعت خلا "هلل "هلل نإف" ةلمجو ءفوذحم باوجلا نأ

 (نيلامحللا ريسفت) .هنم اتبكرت امو هيلع اتلمتشا ام معي وهو "ضرألاو تاوامسلا يف
 ماع امهنم لكف «ىراصنلا ذئنيح مم دارملا "باتكلا لهأ" اذكو ءصاخ هب دارملاو ماع باتكلاف يأ :خلإ ليجنإلا

 :اولاق ثيح ىسيع صيقنب دوهيلا ولغف «ناقيرفلا مهي دارملا :ليقو «كلذل لدي هدعب ام نأل كلذو «صا هب دارملاو

 لدب "ىسيع"و ءأدتبم "حيسملا" :خلإ حيسملا امنإ (لمجلا ةيشاح) .هميظعت يف ةغلابملاب ىراصنلا ولغو «"ةيناز نبا هنإ"

 نم بقل "حيسملا"و .هيلع فطع "هتملك"و ءأدتبملا ربح "هللا لوسر"و ؛هتفص "ميرم نبا"و «نايب فطع وأ هنم
 (هريغو نايبلا حور) .كرابملا هانعمو ءاحيشم :ةيناربعلاب هلصأو «قورافلاو قيدصلاك ةفرشملا باقلألا

 ناك نإو هلك قلخلا نيوكت نإف ؛ةفطن الو بأ ةطساو ريغ نم "نك" وه يذلا هرمأو هتملكب نوكت هنأ يأ :هتملكو

 امك هب ىدتهي هنأل ؛اذه هل ليقو ؛"هللا لوسر" ىلع فطع :هتملكو (نايبلا حور) .طئاسولاب نكلو "نك" ةملكب

 يمس امك «ىتوملا يبحي ناك هنأل ؛حور هل :ليقو ءاضيأ ربخلا ىلع فوطعم :حورو (كرادملا ريسفت) .مالكلاب ىدتهي

 (كرادملا ريسفت) .بولقلا يبجي هنأ امل (07:ىروشلا) كاَنِْمَأ ِْماحوُر َكِلِ انْيَحْوَأَكِلَدَكَو :هلوقب احور نآرقلا



 ءاسدلا ةروس نك سداسلا ءزجلا

 ؛ةثالث ثلاث 02 هللا نبا متمعز امك سيلو .هل ًافيرشت ٌدَنَي حور وذ يأ

 رار وعلا تحاول ير يارا 00

 ملا 0 كلذ ذ نع أوُهتأ و ا هللا ٌدَكَلَ را و اَلَو ولُسُرَو
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 ل ةونبلا يقانت 327 ا - ضل فاو سنمشلا |

 ءاج اينارصن اقذاح ابيبط نأ يكح «ىراصنلا تمعز امك ةيضعبت ال ةيئادتبا "نم"ف «تقلحو تأشن يأ :هنم
 نم ءزج ىسيع نأ ىلع لدي ام مكباتك يف نإ" :هل لاقف ءموي تاذ يدقاولا نيسحلا نب يلع رظانف ؛ديشرلل

 (١:ةيئاحلا) نم ًاعيِمَح ٍضْرَأْلا يف ة امو ِتاَراَمَّسلا يف ام مكَل َرَحَسَو# :هل يدقاولا أرقف «ةيآلا هذه التو "هللا

 ءاديدش احرف ديشرلا حرفو «ملسأو ينارصنلا تهبف ؛هناحبس هنم اءزج ءايشألا عيمج نوكت نأ مزلي نذإ :لاقف

 (يواصلا ةيشاحإ .ةرحاف ةلص يدقاولا ىطعأو

 هنأل ؛هنم احورو هللا ةملك ةكِفَع ىسيع يمسو :"بيطنخلا" ةرابعو :خلإ هللا ةقانو هللا تيب :لاقي امك :هل افيرشت

 خفنلا وه حورلاو :"ريبكلا" يفو «حلإ يحلا بألا نم ةلصفنملا ةفطنلاك حور يذ نم ءزحج ريغ نم دجو حور وذ
 كلذ نأ نيعي «هنم هلوقو اكِتْلَع ليربج ةخفن نع ةرابع :حورلاف «نابراقتم حيرلاو حورلا نإف «برعلا مالك يف

 .(١١:ميرحتلا) اَنِحوُر ْنِم هيف اًنحفَتفإل :هلوقك اذهو هنم هتاذو هللا رمأب ناك ليربج نم خفنلا
 هللا :ناهِإ امهنإ :لوقت ةقرفو هللا نبا هنإ :لوقت ةقرف «ةثالث قرف مهنأ ىلإ كلذب راشأ :متمعز امك سيلو

 سايق ىلإ اذهي ريشي :خإ حورلا اذ نأل (يواصلا ةيشاح) .همأو ىسيعو هللا :ةثالث ةحلآلا :لوقت ةقرفو «ىسيعو
 ةجيتنلا هذه لعجنف ءبكرم ىسيع جتني ءبكرم حور يذ لكو «حور وذ ىسيع :لاقي نأب لوألا لكشلا نم
 «بيكرتلا هيلإ بسني الو ابكرم نوكي ال هلإلاو ءبكرم ىسيع :لاقي نأب يناثلا لكشلا نم رخخآ سايقل ىرغص
 .هللا نبا الو (ةثالث نم ادحاو الو القتسم ال يأ «هلإب سيل ىسيع جتني

 هللا نبا ىسيع نوك نم هومتيعدا ام يأ :كلذ نع ."ةغآلا" :هلوقب حراشلا راشأ هيلإو ءرمضم أدتبم ربخ :ةثالث
 ريسفت "ديحوتلا وهو" :هلوقو «هومتيعدا امث يأ هنم مكل اريخ اودقتعا يأ "اريح اوتأو" :هلوقو «ةثالث ثلاث وأ

 امهل اربدمو اظفاح يأ :!ديهش (يواضيبلا ريسفت) .دلو هل نوكي نأ نم احيبست هحبس يأ :هناحبس ."اريح"_ل

 انيحبايض بيفثا ل" ل يا لور نار فو لاق لو ريم نو لإ ات را هانت نع زب ور اعطال
 20 نأ راعب سيل هنإ" :لاق ؛"هلوسرو هللا دبع هنإ" :لوقت" :اولاق "؟لوقأ ءيش يأو" :لاق "؟ىسيع

 (كرادملا ريسفت) .خلإ "فكدتسي نل" :لزنف "ىلب" :اولاق ,”"هلوسرو



 ءاسدلا ةروس مار سداسلا ءزجلا

 لَو هلل ادكع روكي نأ نع هلإ هنأ متمعز يذلا ٌحيِسَمْلَآ فنأيو ربكتي فكوَتشوَل

 نسحأ نم اذهو ءاديبع اونوكي نأ نوفكنتسي ال هللا دنع َنوُيَرقْلا ُهَكِلَمْلا

 ىلع هلبق امم. َّدَر امك هللا تانب وأ ةحلآ اهنأ معز نم ىلع درلل ركذ «دارطتسالا

 ريكَتَسَيَو ءهَتَداَبِع ْنَع ٌفكِبَتَسَي نَمَو مهاطخ دوصقملا كلذ نيمعازلا ىراصنلا
 ِتَحلَّصلآ ْأوُنِمَعَو ْأوُنَماَ َنيِذّلأ امأَف .ةرخآلا يف © اًعيِج ِهْيَلِ 1
 ندا لو مشار نيف: 1م ووقت ىذا ليلو مقاطع يازتد خا رع أ كويلو
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 200111101011101 1 ل ( اًمَأَو رشب ٍبلق ىلع رطخ الو تعم

 .ازاجيإ هيلع "هلل ادبع" ةلالدل ؛كلذ فذحف هلل ادابع اونوكي نأ نوبرقملا ةكئالملا الو :ئيعملا :خل ةكئالملا الو

 نالف :لاقي «ىلعألا ىلإ نوكي امنإ ءاقترالا :اولاقو «ةيآلا هذي رشبلا ىلع كلملا ليضفتب نولئاقلاو ةلزتعملا تثبشت

 نم الو «"نوبرقملا ةكئالملا الو" :هلوق يعم ناكو ءنسحي مل "هدبع الو" :لاق ولو «هوبأ الو ل
 «لوألا ىلع يناثلا ليضفت ملسن انإ :باوجلاو .نيبرقملا صيصخت هيلع لديو ءارطخ هنم مظعأو اردق هنم ىلعأ وه

 نأب ملسن نحنو ءىسيع نم لضفأ مهعمجأب نييرقملا ةكئالملا نأ ىلع لدت ةيآلا نأل ؛هيف انعزانت ام سمي ال اذه نكلو

 عم ةكئالملا نأ دارملا نألو «ةنسلا لهأ ضعب بهذ اذه ىلإ رشبلا نم دحاو لوسر نم لضفأ نيبرقملا ةكئالملا عيمج

 :هتدابع نع نوفكنتسيال اسأر يحاودزالا دلوتلا نع مهدرحتو ةيحوللا مولعلاو رشبلا ردق ةقئافلا ةردقلا نم مهل ام

 . كرادملا" يف لاق ام رحآ ىلإ ؟نوملعي ام ملعي الو ,نوردقي ام ىلع ردقي الو «رخآ نم دلوت نمي فيكف
 درلا انه ةبسانملاو «ةبسانمل هلحم ريغ يف ءيشلا ركذ دارطتسالا نأل ؛"نوبرقملا ةكئالملا الو" :هلوق يأ :خلإ اذهو

 (يواصلا ةيشاح) ."هللا تائب ةكئالملا" : :مهلوق يف نيكرشملا ىلع دري نأ بسانف ءالكلع ىسيع يف ىراصنلا ىلع

 باودللا مومع هيلع لدي امك ردقملا اذه ةظحالم نم دب الف ,ربكتسي الو فكنتسي ال نم اذكو :فكدتسي نمو
 نيذلا امأف" :هلوقب ليصفتلا هيلع لدي امكو «نيرفاكلاو نينمؤملل ماع رشحلا ذإ ؛"خلإ مهرشحيسف" :هلوق وهو

 .ليصفتلا يف تبثأ ام لامجإلا نم فذح دقف "اوفكنتسا نيذلا امأو" :لاق نأ ىلإ "اونمآ

 هنإف ربكتلا فالخم قاقحتسا ال ثيح لمعتسي امنإَو ؛هيلع فطع كلذلو ؛ءفاكنتسالا نود رابكتسالا :ربكتسيو

 يهو ةنجلا بهاوم نم كلذ نإ يأ "ديزي" لوعفم :خإ تأر نيع ال ام (نايبلا حور) .قاقحتساب نوكي دق

  الإو ءامب ملعلا ةطاحإو ليصفتلا هحو ىلع رشب بلق ىلع رطخت مل امنأ دارملاو ءثالثلا تافصلا هذهب ةفوصوم

 (لمجلا ةيشاح) .لامجإلا هجو ىلع نكل ةنسلا نم هعمسنو ءانبولق ىلع رطخي نانحلا ميعن رئاسف



 ءاسنلا ةروس مك سداسلا ءرجلا

 يأ ِهّللآ نو د نِم مهل نود يو رانلا باذع وه الؤم م َباَذَع ٌمُهْبْدَعَيَف هتدابع نع

 ةجح ل هرب مك ءاَج دق ُساّفلآ يأتي .هنم مهعنك () اَريِصَت اَلَو مهنع هعفدي اّيِلَو هريغ

 اَمَأَف .نآرقلا وهو انيب () اتي اًروُث ْمُكَيَلِإ اتلَرْنَأَو نك يبلا وهو مكيلع مكي

 ةللإ يلج ِدَبَيَو ٍلْضُفَو ُهَنِم ِةَمْحَر ىف َمُهَلِجَدُيَسَف هي أوُمَصَتْعَاَو هّللاب أوما كرجل
 هاا ةلالكلا يف َكَتوُيْفَعَسَي .مالسإلا نيد وه 9 اًميِقَتَسُّي ًاقيرط اطرِص - و وه -

 وهو دلاو الو يأ ُنَلَو دُهَل َسْيَل تام َكَّلَه هرسفي لعفب عوفرم اوُرْمَآ نإ ةَلَلكْلا ىف

 آَهُترَي كلذك خألا يأَوْهَو َكَرَت اًمَُفَصِن اَهَلَف بأ وأ نيوبأ نم ُتَحْأ دُهلَو ةلالكلا
 ام هلف ىثنأ وأ .هل ءيش الف ركذ دلو اهل ناك نإف كََو اَط نُكَي مل نإ تكرت ام عيمج

 لّوأ مّدقت امك ءسدسلا هضرفف كت وأ تخألا تناك ولو ' اهييصت نع لصق
 0 ا ؛ادعاصف يأ نْيَبدْثأ ناتححألا يأ انت نإ ةروسلا

 تو م [؛ ]١5:

 ."ريبكلا" يف امك لطابلا لاطبإو قحلا قيقحت ىلع ناهربلا ةماقإ هتفرح نأل ؛اناهرب هام امنإو :يبنلا وهو

 رونلاب نيبتت امك ماكحألا هب نيبتت هنألو ,بلقلا يف ناميإلا رون عوقول ببس هنأل ؛ارون هامسو :نآرقلا وهو
 .ءايشألا رونلاب رهظي امك قحلا ليبس هب رهظي هنألو :لوقأ ,"ريبكلا"و "نايبلا حور" يف اذكه «نايعألا

 نم هدنع سيل نم هب لدتساو ءءرما ةفص :دلو هل سيل (نيلامكلا ريسفت) .هيلع يناثلا ةلالدل ؛فذح :ةلالكلا يف

 هيلع يذلا نكل ,.حيحص دانسإب ريرج نبا نع ةياور وهو دلولا ءافتنا يفكي لب نيدلاولا ءافتنا ةلالكلا طرش

 .رسفملا داز اذلو ؛ةبيش يبأ نع هجرخأ ,ركب يبأ لوق وهو دلاو الو هل دلو ال نم هنأ نيعباتلاو ةباحصلا روهمج

 دلولا ءافتنا مكحب لدتسي هنأل ؛كلذك اضيأ دلاولا نأ عم نيعضوملا ف طقف دلولا يفن ركذب هللا ىفتكا امنإو :دلاو الو

 ءافتنا دنع ثري برقألا ءافتنا دنع خألا ثرو اذإف «دلاولا نم تيملا ىلإ برقأ دلولا نأل ؛دلاولا ءافتنا مكح ىلع

 يف اذك) .ذئنيح ةيآلا يف هابتشا الف ءطقف هل دلو ال نم ةلالكلا :م# سابع نبا دنعو .ىلوألا قيرطلاب دعبألا

 (نيلامكلا ريسفت) .اضيأ هدلوو هدلاو ريغ نم ثري مل نم ىلع قلطي دقو :ةلالكلا وهو (ةيدمحألا تاريسفتلا

 مأل يذلاو ,ةبصع اهاحأ لعح هنأل ؛بألا وأ نيوبألا نم تحألا تمخألاب دارملا :"بيطخلا" يف :بأ وأ نيوبأ

 تعألا وأ خألا همث تحألاو خألاب دارملا نإف ؛ةيآلا نم قبس ام فالخب مكحلا اذه نم جرختف «ةبصع نوكي ال

 .مألا دالوأ بساني وهو سدسلا همه بجوأ هنإف ؛طقف مأل



 ةدئاملا ةروس . للا سداسلا ءرجلا

 يأ َْوُناَك نإ تيرا ل تاوحخأ نع تام دقو رباج يف تلزن اهنأل

 مكنيد عئارش ؛. كَل هلآ ُنيَبُي ني نيَيَْدَأْلا طَح لكِ مهنم ركل آَسو الاجر َوْحِإ ةثرولا

 ءاربلا نع ناخيشلا ىور «ثاريملا هنمو 029 أميلَع ٍءّْىَس لكب ُهَن هَللأَو 0 ل نأ ل

 .ضئارفلا نم يأ تلزن ةيآ رحآ اه
 5 1 يأ :ةخسن فو

 ثاللث وأ ناتنثا وأ ةيأ نورشعو ةئام «ةيندم ةدئاملا ةروس

 منح را نمش لزمللا مكب
 . سانلاوأ هللا نيبو مكنيب بلا ةدكؤملا دوهعلا دوققلاب اوُفَوُأ أَونماَء كولا 0

 014 فيلاكتلا نم

 "؟يلام نم عنصأ فيكف «ةلالك نإ" :لاقف دلك هللا لوسر هداعف ءاضيرم ناك هنأ هنع يراخبلا ىور :رباج يف

 نمز يف تمي مل هنإف ؛دارم ريغ هرهاظف الإو ,هتاوحأ نع هتوم برق ناك يأ :تام دقو (نيلامكلا ريسفت) .تلزنف

 هرسف اذك "اولضت ال نأل" :هلوقو «ةنيدملاب ةباحصلا نم تام نم رخآ هنإ :ليق يح ليوط نمزب هدعب لب دبي يبلا
 (نيلامكلا ريسفت) .اولضت نأ ةهارك :ليقو «ةغلابم "ال" فذحو :اولاق ,يئاسكلا

 :هلوقو ءامّذ بزاع نبا يأ :اهنأ ءاربلا نع ."ال" فذح ىلع هلجأ نم لوعفم هنأ ىلإ هب ريشي :اولضت ال نأل

 :افض سابع نبا نع يراخبلا هاور ام ضراعي الف يأ :ضئارفلا نم .ةيآ رخآ "خلإ ةلالكلا يف كنوتفتسي" :ةيآ يأ "اهنأ"

 ام نيبو اهنيب ةبسانملا هجو :ةدئاملا ةروس (نيلامكلا ريسفت) .ءاسنلا ةروس مث ابرلا ةيآ تلزن ةيآ رخآ :لاق هنأ

 اماكحأ اهيف نإف «ةروسلا هذه ركذب دعولا كلذ ممت ءانم لالضلا عوقو ةهارك نايبلاب هللا اندعو ثيح هنأ :اهلبق

 وه اذكهو «يتأيس امك ةكم يف اهضعب نأو ةرجهلا دعب تلزن يأ :ةيندم (يواصلا ةيشاح) .اهريغ يف نكت مل

 (لمجلا ةيشاح) .يندملا ريسفت يف ححارلا

 .هوحنو لبحلا دعب هبشملا قثوملا دهعلا وه :دقعلاو ءءافيإلا اذكو ءدقعلا بجومع مايقلا :ءافولا :دوقعلاب اوفوأ

 مهفودقعي امو «ةينيدلا ماكحألاو فيلاكتلا نم مهيلع هدقعو «هدابع ىلاعت هللا همزلأ ام عيمج معي امب دقعلاب دارملاو

 معي ئيعم ىلع رمألا لمحي نأب انيد نسحي وأ .هب ءافولا بجي امم اهوحنو تالماعملاو تانامألا دوقع نم مهنيب اميف

 دعو اذإ" :يذمرتلا ثيدح ىلع "تاعمللا" يفو .(دوعسلا يبأ ريسفت) .خلإ الوأ كلذب رمأ بدنلاو بوحولا

 سبيل دعولاب ءافولا نأ ىلع ليلد هيف ."هيلع مثإ الف داعيملل ءيجي ملو .ءفي ملف هل يفي نأ هتين نمو هاحنأ لحرلا

 يف دقعلا نإف ءدوقعلا ظفل نم هذحأ :ةدكؤملا .ءافولا هتين ناك نأ دعب قالخألا مراكم نم وه لب «يعرش بحاوب

 (لمجلا ةيشاح) .ةوقلاو ديكأتلاب رعشي لصألا



 ةدئاملا ةروس مارا سداسلا ءرجلا

 َمُكَيَلَع ىَلتُي ام الإ حبذلا دعب ًالكأ منغلاو رقبلاو لبإلا تأ همي مُكَل تح
 ءالصتم نوكي نأ زوجيو 0 ,ةيآلا «(ةتيملا ُمَكْيَلَع ْتَمَرُح» يف هميرحت

 ,نومرحم يأ أو فيصل ٍديَّصْلأ ىلخ َريَغ هوحنو 0 نم ضرع امل ميرحتلاو

 ليلحتلا نم 0 00 "مكل" د ل ريغ" بصنو

 0 ريعش" عمج ِهَّللأَر تعش ا ل ا اَأتَي .هيلع ضارتعا ال هريغو

 لك :"ريبكلا" يفو (دوعسلا ىبأ ريسفت) .زخلا 00 اهتفاضإو «مئاوق عبرأ تاذ لك :ةميهبلا :ماعنألا ةميهب

 رقبلاو لبإلا يه :ماعنألاو دوت ربلا يف عبرأ تاذ لكب مسالا اذه صتخا مث «ةميُ وهف هل لقع ال يح

 لكأ مكل 0 يأ "بيطخلا" يف امك سنجلا ةدارإب بيحأ ؟ماعنألا عمجو ةميهبلا درفأ مل :ليق نإف .منغلاو

 .امهوحنو يشحولا رقبلاو ءابظلا امي قحلأو «ماعنألا ةروس يف ةدودعملا ةينامثلا جاوزألا يهو «ماعنألا نم ةميهبلا

 يأ "ةيآلا" :حراشلا لوقف ءبصنلا ىلع حبذ امو :اهرخآو «ةتيملا :اطوأ «ءايشأ ةرشع كلذو :مكيلع ىلتي ام الإ

 "ةيآ" وه يذلا فاضملا فذح مث .هعرحت ةيآ لصألا نأ ىلإ هب ريشي :هميرحت ."بصنلا ىلع حبذ امو" :هلوق ىلإ

 ىلتي ام نأ كلذ هحو :عطقنم ءاضشتسالاف .ايناث هيلإ فاضملا فذح مث «هماقم "هعيرحت" وهو هيلإ فاضملا ميقأو

 (يواضيبلا ىلع ايركز) .ةميهبلا سنج نم سيل ظفللاو «ظفللا ركذ ةوالتلا ذإ ؛ظفل
 .حطنلاو ذقولاو قنخلاب توملك ضراوعلا نم يأ :هوحنو .مارح قئثتسملاو لالح هنم ئئتسملا نوكيف يأ :زوجيو
 يأ "نومرحم يأ" :هلوقب حراشلا هيلإ راشأ امك «لعافلا مسا نيعمب ةهبشم ةفص مارح عمج :مرح (نيلامكلا ريسفت)

 ."ديصلا يلحم" يف نكتسملا ريمضلا نم لاح ةلمحلاو ؛"ريبكلا" يف امك ةرمعلاو جلاب مارحإلا يف نولخاد
 ةمالعلا لاق امك ئعملاو ,نومرحم تنأو ديصلا نيلحم الإ ءايشألا هذه مكل تلحأ يأ :"مكل" ريمض نم

 نأ نيعي يهنلا مكيلع جرحي الثل ؛نومرحم متنأو ديصلا نم مكعانتما لاح يف ماعنألا ضعب مكل انللحأ :يرشخمزلا

 ؛مارحإلا لاح ديصلا نم عانتمالا لاح يف ماعنألا ليلحتب هدابع ىلع هناحبس هنانتما ةيآلا قوس نم دوصقملا

 دقو .هحوضو عم كلذو «ةلالد وأ ابيلغت وأ ازا «ماعنألا نم يشحولا ديصلا دع رابتعاب ضعبلا ظفل ةدايزو

 (نيلامكلا ريسفت) .ءانثتسا :ليقو ؛"اوفوأ" نم لاح هنأ شفحألا نعو «مالعألا مادقأ هيف تلز

 .همكحل بقعم الو هيلع ضارتعا الف ؛هتدارإ بسح ىلع هللا نم ةرداص ماكحألاف يأ هلبق امل ةلعلاك :مكحي هللا نإ

 هللا مرح ام اولحت ال دارملا :اولحت ال (يواصلا ةيشاح) .حلصألاو حالصلا بوجوب نيلئاقلا ةلزتعملا ىلع دري امم اذهو

 كسنملا :يهو اراعش لعج يأ رعشأ ام مسا يهو :ةريعش عمج (ريبكلا ريسفتلا) .ديصلا نم مكمارحإ لاح مكيلع

 وأ مارحإلا نم اب فرعي جاحلا تامالع يه ىلا لاعفألاو ءىعسملاو فاطملاو «راجحلا يمارمو ؛جحلا فقاوم نم

 (نيلامكلا ريسفت) .اهوحنو فاوطلا



 ةدئاملا ةروس ظ مم سداسلا ءزجلا

 ىلإ يدهأ ام َىَدَهَأ لَو هيف لاتقلاب مارا ربشلآ اَلَو ما رعولا 3 ديملاب ند لاعب يأ
 رجش نم نار نا يهو «'ةدالق" عمج َدِيَلقْل 27 هل ضدرعتلاب معنلا نم مرحلا
 نأب َماَرَتخأَتيَبْلا نيدصاق َنيِمآَم اولحت لَو اههاحصأل الو اهل اوضّرعتت الف يأ «نمأيل مرحلا

 اذهو .مهمعرب ةدضعلا هنم او ةراجتلاب َج مير نم اقزر ُدلْضَف َنوُعَتََي مهولتاقت

 ش6 كت رسالو ةحاي رمأ ١ ًاوُداَطَصَآَف مارحإلا نم نم ملح اذِإو 0 ةيآب خوسنم

 .رومألا كلت نأشب ءانتعا ماعلا ىلع صاخلا فطع نم هدعب امو اذه :مارحلا .فاضملا فذح ىلإ ريشي :ملاعم

 "مهمعزب" :هلوقو ءالضف نيغتبم نيمآلا نوك لاح يأ "نيمآ" يف ريمضلا نم لاح :نوغتبي (نيلامكلا ريسفت)
 .ناوضرلا نم بيصن مهل سيل نيرفاكلا نأل ؛دسافلا مهمعز بسحب انئاك اناوضر يأ "اناوضر"ل ةفص

 اهنإو ."اناوضر نوغتبي" :هلوقب قلعتم :مهمعزب (نيلامكلا ريسفت) .ةرمعلاو جحلل تيبلا دصق ببسب يأ :هدصقب
 (نيلامكلا ريسفت) .هللا ىلإ مهرقي جحلا نأ مهسفنأ يف نونظي نيكرشم اوناك مهنأل ؛كلذ لاق

 ةعبرألاو «"مارحلا تيبلا نيمآ الو دئالقلا الو يدهلا الو مارحلا رهشلا الو" :هلوق ىلإ ةراشإلا :خإ خوسنم اذهو
 (لمجلا ةيشاح) .ةددعتم تايآ انه امك اهنم خسانلا ذإ ؛ةءارب ةيآ سنجب يأ "ةءارب ةيآب" :هلوقو «ةحخوسنم

 هلا الَو هللا ٌرئاَعُش الحي الو :ىلاعت هلوق نأل ؛ةحوسنم ةيآلا هذه :مهضعب لاقف «سانلا فلتخا :"ريبكلا" فو

 0 6-20 القاف :هلوقب خوسنم كلذو ؛«مارحلا رهشلا يف لاتقلا ةمرح يضتقي (؟ :ةدئاملا) َماَرَحْلا

 دجسملا نع نيك رشملا عنم ةمرح يضتقي ١( :ةدئاملا) 4اَرحلا تيبلا نيا الو :هلوقو (© :ةبوتلا) دهوُمّتدَحَو
 نم ريثك لوق اذهو (؟4.:ةبوتلا) اذه ْمِهِماَع َدْعَب مارح دحشملا اورك الفإل :هلوقب خوسنم كلذو «مارحلا

 موق لاقو «ةيآلا هذه الإ ةدئاملا ةروس نم خسني مل :ييعشلا لاقو «ةداتقو نسحلاو دهاحمو سابع نباك نيرسفملا

 .ةحنوسنم ريغ ةيآلا هذه :نيرسفملا نم نورخآ

 :مهضعب لاقو «نيكرشملا يف تلزن :مهضعب لاقو «نيملسملا يف تلزن :مهضعب لاقف ءاهوزن نأش يف اضيأ فلتخاو

 .هريغو يدهازلا ريسفتلا يف هليصفتو «يناثلا وه نيرسفملا روهمج لوق نكل اعيمج نيكرشملاو نيملسملا يف ٍتلزن
 اقلطم رظحلا دعب رمألا نوك هنم مزلي الو ءبوحولاب انيلع بلقني الف انل دايطصالا نوك ةنيرقب :ةحابإ رمأ
 عم رظحلا دعب (0:ةبوتلا) :(َنيِكرْشُمْلا اوُلثقاف مْرحْلا ُرَهْشَأْلا َحَلَسْلا اًذِإَفط :ىلاعت هلوق يف رمألا نأ ىرت الأ «ةحابإلل

 ةكم نم هباحصأو ٌهُلي يبلا نكمت نيح حتفلا ماع تلزن ةيآلا هذه :مكنمرجي الو (نيلامكلا ريسفت) .بوحولل هنأ
 .هب مكنولماعي اوناك ام لثم مهولماعت ال ىيعملاو «ءاذيإلاو لاتقلاب رافكلل ضيرعتلا نع ىلع هللا مهاهنف ءاهلهأو



 ةدئاملا ةروس ىلا 5 سداسلا ءزجلا

 7 و ا ًِ َ م
 ا ع ا 5 20 ا نأ ل ق ضعغب 0 ن ونلا حتفاب اكنش :بسكحي

 دص

 1 هوعيطت نأب هباقع اوفاح 35 اوَقناَو هللا دودح يف يّدعتلا نَوُدْعْلاَو يضاعلا تؤ
 < ر دري رق دس د رس

 حوفسملا يأ ُمَدلَأَو اهلكأ يأ َهَئَِمْل مكيلع تم َتَمَّرَح ٠ .هفلاح نمل © ٍباَقِعْلأ د ديوس هللا
 لئاسلا

 هريغ مسا ىلع حبذ نأب ءوب ضار لِهَأ آَمَو ريزنلا مَحلَو "هاعنألا" يف امك
 احوفسم امد وأ

 6 ىلإ ولع نم ةطقاسلا ةدرقلاو ابرض ةلوتقملا ةدوفوملاو اقدح ةحبللا ةقيكتملاو

 أ ميد اَم الإ هنم ُمُبَسلا لكأ آَمَو امل ىرخأ حطنب ةلوتقملا َةَحِيِطَتلآَو تتامف
 رتتامف هضعب يأ

 عم أ 0 0 هومتحبذف ءايشألا هذه 0 حورلا هيف متكردأ

 الو هل شير ال ريغص مهس :فاقلا رسكب حدق :ماللا حتف عم اهمضو يازلا حتفب

 1 ل ,مالعأ اهيلع ةبعكلا كداس دنع ةعبس تناكو «لصن

 نايلغلاو ناليسلاو نابرضلاك ءرداصملا يف اهرئاظن ةرثكل ؛اهدوجأ حتفلاو ,"ريبكلا" يف لاق :خإ نونلا حتفب

 (نيلامكلا ريسفت) ."نآنش"ب قلعتم "ماللا"و «ةرمعلا نع ةيبيدحلا ماع يأ :خلإ لجأل .نايشغلاو

 ام :ةتيملاو ."مكيلع ىلتي ام الإ" :ىلاعت هلوقب اهيلإ ريشأ ىلا تامرحملا نايب يف عورش :خلإ ةتيملا مكيلع تمرح

 ريغل" :هلوق يف ةلالحلا ظفل مدقو :لداع نبا لاق :هب هللا ريغل لهأ امو (دوعسلا يبأ ريسفت) .حبذ ريغب حورلا هقراف

 ريسفت) .تافوطعم اهدعب نأل ؛انه اهفالخب ةلصافلا هبشت وأ «ةلصاف كانه اهنأل ؛"ةرقبلا" يف ترخار "هب هللا

 .هتبرض اذإ هتذقو نم رجح وأ بشح وحنب :ابرض (حارص) .قلحلا رصع :نونلا رسكب قنخلا :اقنخ (بيطخلا
 فوج ْف ةعوضوم وأ ءاهمداحت يأ :ةبعكلا نداس .هنرقب هباصأ :هبرضو هعنم ك هحطن :"سوماقلا" يف :حطبب

 رخآلا ىلعو ,"يبر ينرمأ" دحاولا ىلعف :مالعأ اهيلع (نيلامكلا ريسفت) .مهمانصأ مظعأ لبه دنع ةبعكلا

 "لقعلا" رخآلا ىلعو ,"قصلم" رخآ ىلعو «'مكريغ نم" رخآ ىلعو .'مكنم ادحاو" رخآ ىلعو ,"ينامن'

 (نيلامكلا ريسفت) .ءيش هيلع سيل يأ لفغ عباسلاو ءاهعوقو رثكي يلا رومألا نم كلذ ريغو "ةيدلا"و



 ةدئاملا ةروس موق سداسلا ءزجلا

 نع 1 ماع اوهتتنا مهن نإو ءاورمتتا قرم نإف ءافوبيجي اوناكو
 0 اهرمكمي :ةخسن يلو

 موي يا و كك نع اور ا اهنا نب رينا اهل هع انقل
 تسع مارح الو لالح اهدعب لك ملف .هضئارفو هماكحأ َوُكَنيِد ّمُكَل ُتاَمْكَأ

 َمَلَْسِإْلا ْمُكَل ترتخا يأ َتيِضَرَو نينمآ ةكم لوحدب :ليقو «هلامكإب ىتَمَعِي ْمُكيلَع
 ٍفِناَجَتُم ريغ هلكأف «هيلع مرح امث ءيش لكأ ىلإ ةعاجم ةّصَيخت ع ىف ٌرطْض مآ ٍنَمَه ايد

 لئاملا فالخب هل هتحابإ يف هب 2 ٌييِحَر لكأ ام هلروُفَع َهَّللآ نإ ةيصعم رن لئام هي #

 .لكألا هل لحي الف ًالثم يغابلاو قيرطلا عطاقك هب سبلتملا يأ مثإل

 خيشلا لاقو :خلإ مهتف نإو (نيلامكلا ريسفت) .اورمتيا مهقرمأ نإف ءافوريدي يأ ميلا رسكو ةيتحتلا مضب :اهوبيجي

 يهو ءدحأ لكل :اهدحأ ءءاحنأ ةثالث ىلع تناك مالزألا نأ مهمالك نم لصحي يذلاو :ينالقسعلا رجح نبا

 رمألاو ءاج اداز وأ ارفس دارأ اذإف هل ءاعو يف اهعضي مهنم لحجرلا ناك ؛لفغو يهنلاو رمألا اهيلع بوتكم ةثالث

 ةبعكلا دنع تناكو «ماكحألل :اهيناثو «داعأ لفغ وأ «لعفي مل يهنلا وأ ءلعف رمآلا جرح نإف .هدي لحدأ امهيلإ

 "قصلم' رخآو "وكر يغ نم" رخآو "مكنم" هيلع دحاوف :اهيلع بوتكم (ةعبس تناكو «مكاحو نهاك لك دنع

 اوناكو «لفغ ةثالثو ةططخم ةعبس «ةرشع يهو رسيملا حادق :اهثلاثو ءاهريغو تايدلاو لوقعلا هيف رخآو

 .ةعمجلا موي رصعلا دعب آلا لوق يأ :لزنو (نيلامكلا ريسفت) اي

 نإو 3 مارح الو لالح (نيلامكلا ريسفت) .سانلا عداو ُدْتُو هنأل كلذب تيمس ؛اهرسكو واولا حتفب :عادولا
 هيف نوُعَجرَ د اوقتاَو :نآرقلا نم لزن ام رخآ :ريبج نب ديعس نع متاح يبأ نبا جرخأف 0

 «لوألا عيبر نم اتلح نيتليلل نينثالا موي تام مث ؛لايل عست 7 هلوزن دعب 2 يبلا شاعو ١7485١( :ةرقبلا) 4 ىلإ

 هيكل ؛"تلمكأ" ىلع ةفوطعم تسميلو «لاحلا نايبل 8 ةلمجلا هذه :تيضرو .جيرحج نبا هلثم جرخأو

 هلل ايضرم لزي مل مالسإلا نأل ؛كلذك سيلو «كلذ لبق هضري مو مويلا الإ انيد مالسإإلا ضري م هنأ يضتقي

 (يواصلا ةيشاح) .هلسرأ ذنم هباحصأو يبنللو
 ضرتعم "انيد" :هلوق ىلإ "مكنيد نم اورفك نيذلا سئي مويلا" :هلوقف «"ةتيملا مكيلع تمرح" ىلع عرفم :رطضا نمف
 ىعملا اذهو :قيرطلا عطاقك (يواصلا ةيشاح) .ةمدقتملا نايدألاك هيف ةبوعص ال ؛ءاحمس ةيفينح مالسإلا نأ نايبل ؛امهنيب

 (نيلامكلا ريسفت) .قمرلا دس نع زواحتي ال نأب مثإ ىلإ لئام ريغ هنأ :هانعمف اندنع امأو بِي يعفاشلا دنع



 ةدئاملا ةروس مو سداسلا ءرزجلا

 د
 ٠ الو 5 ص او قرع ج 4 "ل 5 ع بم رجا لون لا رود

 تاذلتسملا تتّبّيطلا مكَل لِحَأ لق ماعطلا نم مه َّلِحَأ آَذاَم !دمحم اي َكَنوُلَعَسَي
 نم لاح َنيِِلكُم ريطلاو عابسلاو بالكلا نم بساوكلا حِراَوَْلَآَنِم متَمَلَع اَم ديصَو ةصا دارس ربهم ار

 "متملع" يف ءاتلا نم يأ ص

 ل اكلإ 5 ا
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 ةروصو «لالحلا نع اولأس تامرحملا نيب املف «خلإ "ةتيملا مكيلع تمرح" :هلوق ىلع ةبترم ةيآلا هذه :خ كنولأسي

 ملف ؛هل نذأف هيلع نذأتسي ٌهُلك هللا لوسر ىتأ اةقلع ليربج نأ :اهوزن ببس يف يورو ؟انل هللا لحأ اذ ام :لاؤسلا

 عفار ابأ هلي رمأف ءبلك هيف اتيب لعدن ال انكلو !هللا لوسر اي لجأ :لاق كل انذآ دق ٌدي يبلا هل لاقف ؛لحدي

 ل ا ب ب اون د ل
 ترمأ يلا ةمألا نم انل لحي ام :هل اولاقف نك هللا لوسر ىلإ اوءاجف «هلتقف بلكلا ىلإ عجرف «هلتقب هرمأف «هريخأف
 يف هلك هللا لوسر نذأ كلذ دنعف «ةيآلا "مه لحأ اذ ام كنولأسي" :لزنف 2في هللا لوسر تكسف :لاق «اهلتقب

 (يواصلا ةيشاح) .اهنم هيف عفن ال ام كاسمإ نع ىمنو ءامب عفتني لا بالكلا ءانتقا

 :مالكلا يف ليق ولو «"كنولأسي" :ىلاعت هلوق يف ةبيغلا ريمض مسدقتل ؛ةبيغلا ظفلب "مهل" :هلوقب ىتأ امنإو :مه لحأ اذ ام

 هذلتسي ام يأ :تاذلتسملا (بيطخلا ريسفت) .هولاق ام ةياكح يضتقي ملكتملا ريمض نأل ؛ازئاج ناكل "انل لحأ اذ ام"

 ريسفتو «هدنع مارح برعلا هسجنتسي ام نإف 4 يعفاشلا لوق ىلع اذهو «هنع رفني الو هسجنتسي الو ميلسلا عبطلا

 عابطلا باحصأ دنع يأ :تاذلتسملا (نيلامكلا ريسفت) .عامجإ وأ ةنس وأ باتك يف هعبرحت تأي مل ام :اندنع بيطلا

 (يدمحألا ريسفتلا) . كلذك سايق الو ءعامجإ وأ ةنسو باتك نم هعيرحتب صن دري مل امه ديقم اذهو «ةميلسلا
 هيلإو ءهب ملعلل فاضملا فذحف ؛متملع ام ديصو تابيطلا مكل لحأ يأ "تابيطلا" ىلع فوطعم :متملع ام

 تناك نإو لحت ال حراوجلاف الإو ءمهل لحأ يذلا وه هنأل ؛ديصم يع, ديصو ؛"ديصو" :هلوقب حراشلا راشأ

 اوُحَرَتْجا َنيِذّلا» :ىلاعت لاق ءبستكا اذإ حرتجاو حرج نم بساوك اهنأل ؛حراوج تيمس :بساوكلا .ةملعم

 .متبسك ام يأ 7٠( :ماعنألا) «راهتلاب ْمَتْح َرَج ام ُمَلْعَيَوإَم :ىلاعت لاقو ءاوبستكا يأ (؟١:ةيئاجلا) # ِتاَئّيَسلا

 دهفلاو بلطلاك «ريطلاو مئاهبلا عابس نم ديصلا بساوك حراوجلا نم دارملاو :"يدمحألا" يفو (ريبكلا ريسفتلا)

 ةياور وهو هلي يعفاشلا لوق وه اذهو «بلخم وأ بان يذ نم كلذ ريغو نيهاشلاو يزابلاو رقصلاو باقعلاو
 ةحارخللا نم حراوجلا :ليقو :"”كرادملا" يف لاقو .”"فاشكلا"و "يواضيبلا" يف روكذملا وهو ءفسوي يبأ نع

 ."ةيادهلا" يف كلذب حرص ثم ةفينح يبأ بهذم وهو «لحلل اطرش حرحلا نوكيف

 نم ابلك هيلع طلس مهللا :التلع هلوقب ابلك ىمسي عبسلا نأل ؛هنود ظفللا اذهب ركذ امنإو «نيملعم هانعم :نيبلكم

 تبلك نم ذوخأم يأ :تبلك نم ."متملع" ريمض نم لاح وهو «"كرادملا" يف اذك دسألا هلكأف «كبالك

 اذه هجوف «قبس امل كلذك سيل هنأ عم بلكلاب مكحلا اذه صاصتخا مهوي امبر قاقتشالا اذهو ءخلإ بلكلا

 .هريغو "بيطخلا" نم .ابلك ىمسي عبسلا نأل وأ «بلاغلا وه بلكلاب ديصلا نأ قاقتشالا



 ةدئاملا ةروس اوس سداسلا ءزجلا

 نمنوبدَوت يأ ؛"نيبلكم" ريمض نم لاح َنَجوُممَحُت ديصلا ىلع هتلسرأ يأ :ديدشتلاب
 هنم ناكأي نأب هتلتق نإو ْمُكيلَع نكسمأ امم أوك ديصلا بادآ نم سلع

 اذإ رجزنتو ٠ «ثلسرأ اذإ ]سرس نأ :اهتمالعو ءاهديص لحي الف ةملعملا ريغ فالخب

 نإف .,تارم ثالث كلذ هب فرعي ام لقأو «هنم لكأت الو ديصلا كسمتو «ترحز

 ,نيحيحصلا ثيدح يف امك هلكأ لحي الف ءاهبحاص ىلع نكسمأ امم سيلف هنم تلكأ

 ...«حراوجلا نم ملعملا ديصك هيلع هللا مسا ركذو ءلسرأ اذإ مهسلا ديص نأ :هيفو
 نيحيحصلا ثيدح يف

 :هلوق ريسفت يف بيطخلا لاق «بيدأتلاو ميلعتلاب هرسف نيرسفملا نم هريغو لاسرإلاب بلكتلا رسف اذكه :خلإ هتلسرأ
 وأ ةيناث لاح :نمفوملعت .حراوجلا بدؤملا :بلكملاو .ديصلل بساوكلا اذه نيملعم مكنوك لاح يأ "نيبلكم"

 ؟'متملع'ب اهنع ئغتسا دقو لاحلا هذه ةدئاف ام :ليق نإف .(ريبكلا ريسفتلا) .ةغلابلا هنم دوصقملاو «فنأتسم

 (بيطنلا ريسفت) .ديصلا لحل عرشلا يف ةربتعملا طئارشلاب املاع اهيقف حراوجلا ملعي نم نوكي نأ اهتدئاف نأب بيحأ

 :هقذ متاح نب يدعل التلع هلوقل نهسفنأ ىلع هنكسمأ امم وهف هنم نلكأ ام امأو يأ هنم نلكأي مل نأب :هتلتق نإو

 فو ."دوعسلا يبأ" يف اذك «ءاهقفلا رثكأ بهذ هيلإو ءهسفن ىلع كسمأ امنإ ءلكأت الف هنم لكأ نإو

 دجوي مل ائيش اهنم اولكأ اذإ مههإف ءائيش اهنم اولكأي مل ثيحب مكيلع حراوجلا هذه أي ام اولكف يأ :"يدمحألا"

 امن هنأل ؛رذعتم دحلا اذه ىلإ اهييدأت نأل ؛رويطلا عابس يف طرتشيالو بلكلا يف طرتشي اندنعو .انيلع كاسمإلا
 ."ةيادهلا" يف كلذب حرص «بلكلا ندب فالخب هلمحتي ال امم يزابلا ندبو ءبرضلاب نوكي

 طرش يأ اهتفص يأ ةملعملا ةمالع يأ :اهتمالعو (لمجلا ةيشاح) ."متملع" :هلوق نع زرتحم :ةملعملا ريغ فالخب
 امك .هلكأ لحي الف كني دمحأ دنعو ءث ةفينح يبأو يعفاشلا دنع يأ :تارم ثالث .خلإ لسرتست نأ اهميلعت

 كسمأ اًمنإف لكأتالف هنم لكأ نإو «كيلع كسمأ امن لك :لاق ُلي هنأ :متاح نب يدع نع نيحيحصلا ثيدح يف

 ىلإ اهييدأت نأل ؛ريطلا عابس يف كلذ طرتشي ال :هيثب ةفينح وبأ انمامإ لاقو .ءكم يعفاشلا لاق هبو «هسفن ىلع

 لمحو لكأ نإو لكف :دواد يبأ دنع ةبلعث يبأ ثيدحل ؛اقلطم طرتشي ال :هللل كلام لاقو «رذعتم دحلا كلذ

 (نيلامكلا ريسفت) .هيزنتلا ىلع يدع ثيدح
 "هيلع" :هلوقو ,ثيدحلا يأ "هيف" :هلوقو .افنآ رم امك متاح نب يدعل اكتلع هلوق وهو :نيحيحصلا ثيدح يف امك

 تيمر اذإ :ثيدحلا ظفل :حراوجلا (ريبكلا ريسفتلا) .هلاسرإ دنع هيلع اومس يأ حراوجلا نم متملع امل دئاع ريمضلا

 (نيلامكلا ريسفت) .تئش نإ لكف كمهس رثأ ريغ هيف دحت ملف اموي كنع باغ نإف «هللا مسا ركذاف كمهسب



 ةدئاملا ةروس ساو سداسلا ءزجلا

 كل ّلِحأ تو مولا ٍباَسِ ٌميِرَس هلأ | هّللأ أوك 1 هلاسرإ هع و

 اح ىراصنلاو دوهيلا حئابذ يأ َّبَتكلا أوثوأ نيل ءاعطو :تادلتنلا م
 زئارطا تيدسلاو فكي رللا ييسقكلاو 0 مهايإ | مكُاَعطَو ركل لالح

 َنهَروْجأ نوما اَذِإ نهوحكنت نأ مكل لح َمُكَلَبَف نم َبتكلا أوثوأ دل

 ناَدَخأ ىْذِخَتَم و نك انزلاب نينلعم َنيِحِفَسُم َرْيغ نيجوزتم َنييِصحُم نهروهم

 حلاصلا ءُهلَمَع طِبَح َدَقَف ٌدتري يأ نمي يالآب رفكَي نَمَو نهي انزلاب نوُرِسَت نهنم ءالخأ

 .هيلع تام اذإ م0 َنيِرِسْلأ َنِم رخل ومو هيلع باشي الو هب دنعي الف «كلذ لبق

 52710 نوثدحم متنأو ةدّلّصلا ىلإ مايقلا متدرأ يأ َرْثَمَق اذ ام

 فالخب يأ :ىراصنلاو دوهيلا حئابذ (نيلامكلا ريسفت) .حراوجلا ىلإ عجري "هيلع" ريمض نأ ىلإ ريشي :هلاسرإ دنع

 لحل عبات ةحيبذلا لح نأ :لصاحلاو ؛مهحئابذ لحت الف ميهاربإ فحصك ليحنإلاو ةاروتلا ريغب اوكسمت نيذلا
 دقتعي نم لكو :"ةيدنهلا ىواتفلا" يف لاق نكل «"لمجلا" يف هلقن ام اذه ؛ع ورفلا يف ررقملا ليصفتلا ىلع ةحكانملا

 زوجيف باتكلا لهأ نم وهف .ة3ء دواد روبزو اكتِلع ثيشو تقع ميهاربإ فحصك «لزنم باتك هلو ايوامس انيد
 (نيلامكلا ريسفت) ."نييبتلا" يف اذك ءمهحئابذ لكأو مهتحكانم

 مهل زجي مل مهيلع مرح ولو ؛مهنم اوعيبتو مهومعطت نأ مكيلع سأب الف ؛لالح مهل مكحئابذ ينعي :مكماعطو
 باطلا لعجب مهومعطت نأ مكل لحيو هانعم :جاجزلا لاقو ءانعئارشب نوبطاخم مهنأ ىلع لدي اذهو ؛مهماعطإ

 كلذ ركذ يف ةدئافلاف (يواضيبلا) .مهنم هوعيبتو مهومعطت نأ مكيلع الف :مه لح (نيلامكلا ريسفت) .نينمؤملل

 كلذ ىلاعت هللا ركذ مرج ال «نيبناجلا يف ةلصاح تناك حئابذلا ةحابإو «نيبناحلا يف ةلصاح ريغ ةحكانملا ةحابإ نأ

 > (ريبكلا ريسفتلا) .نيعونلا نيب زييمتلا ىلع اهيبنت
 هنإف «فئافعلاب تانصحملا "ةيادهلا" يف رسفو هش يعفاشلا دنع باتكلا لهأ نم ءامإلا حاكن زوجي الف :رئارجلا

 اهجاردنال ؛ةيباتكلا جيوزت نم عنم كلذلو ؛تاملسملاب هد رمع نب هللا دبع هرسفو ؛مهئامإ حاكن اندنع زوحي
 ءاقافتا فئافعلا انهه دارملا نإف «ىلوألا نود انهه تانصحملا ريسفتب حرص فالتخالا اذهل هلعلو «ةكرشملا يف

 (نيلامكلا ريسفت) .ىثنألاو ركذلا ىلع عقي «قيدصلا :ندخلا :نادخأ (نيلامكلا ريسفت) .بابحتسالل دييقتلاو

 يلع نع يورو «يرهاظلا دواد هب لاق امك ةالص لكل ءوضولا بوجو ةيآلا رهاظ ناك امل :نوثدحم متنأو

 - :ليقو «بدنلل هيف رمألا :ليقو «مونلا نم متمق اذإ :ليقف ؛هوجوب هنع روهمجلا باحأ «نيريس نباو ةمركعو



 ةدئاملا ةروس موو سداسلا ءرجلا

 و يب ده رو مر ”سصر . ٍِع وو ل نام ا مب علل واو م + ه صد

 مكسوءرب اوحسماو ةنسلا هكنيب امك اهعم يا قفارملا ىلإ مكيِديأَو وجو اولسغاف

 ام لقأ يفكيف ءسنج مسا وهو ءام ةلاسإ ريغ نم امي حسملا اوقصلأ يأ قاصلالل ءابلا
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 نامظعلا امهو ةنسلا هتنيب امك امهعم يأ نيَبعحْلا ىلإ راوجلا ىلع رجلابو "هكيديأ"

 لحرألاو يديألا نيب لصفلاو .مدقلاو قاسلا لصفم دنع لحر لك يف نايتانلا

 هيلعو ءاضعألا هذه ةراهط يف بيترتلا بوحو ديفي حوسمملا سأرلاب ةلوسغملا

 اَبَج مُمنُك نإَو تادابعلا نم هريغك هيف ةينلا بوجو ةنسلا نم ذحؤيو ثم يعفاشلا

 _َمآَج وأ نيرفاسم يأ ٍرَفَس َْلَعَوُأ ءاملا هرضي اضرم َىَضْرَم ميك نإَو اولستغاف اوُرَهَطأَ
 أود مَ "ءاسنلا" ةيآ يف هلثم قبس ءانبلا هشه وأ ثدحأ يأ طبل َنْم مكَدَم ل

 مُكيِدْياَو ْحُكِهوُجْوي آوُحَسْمآَف أر هاط ًابارت اّبّيَط اديِعَص اودصقا اوُمّميَتَف هبلط دعب آم
 نباو دواد وبأو دمحأ هاور ام كلذ ىلع لديو ءيحوب هبوحو خسن مث ًآلوأ ةالص لكل ابحاو ءوضولا ناك -
 نع الإ ءوضولا مهنع عفرف ؛مهيلع كلذ قشف «ةالص لكل ءوضولاب رمأ لي هنأ :ةلظنح نب هللا دبع نع ةميزخ
 ءاعوفرم هدجأ مل :يقارعلا لاق ءاهمارح اومرحو اهنالح اولحأف الوزن نآرقلا رخخآ نم "ةدئاملا" ىور امو ءثدح

 (نيلامكلا ريسفت) .رثكألا رابتعاب كلذف حص ولو «"ةءارب" لزن ام رخآ لب
 ددعت ةلزنمب تاءارقلا ددعت نأل ؛فخلا حسمل رجلاو ءلسغلل بصنلا ةءارق :"ليلكإلا" يف فنصملا لاق :بصنلاب

 لب رابخألا ترهتشا دقف ءلسغلا بحجوي ةنسلا ىلإ عوجرلاف «ناتءارقلا أرقي نأ باوصلاو ءرظن هيفو «تايآلا
 غلبي تح ةباحصلا نم عمج هاور دق رانلا نم باقعألل ليو ثيدحو «نولسغي اوناك هباحصأو هلو هنأ ترتاوت

 .قفارملا يف فالخلاك هيف فالخلا :امهعم .ةرهشلا غلبم

 كارشلا دقعم. بعكلا رسف نيلحرلا حسمم لاق نمو ءروهمجلاو ةعبرألا ةمئألا لاق هبو :مدقلاو قاسلا لصفم دنع

 :هلوقك "باعكلا ىلإ مكلحرأو" :لاقي نأ بحاولا ناكف ءلحر لك يف دحاو هنأب درو «مدقلا رهظ ىلع يذلا

 هركذ امك اندنع لصفلا ةدئافو :خ! ديفي (نيلامكلا ريسفت) .قفارملا ىلإ مكيديأو :هلوقك «باعكلا ىلإ مكيديأو

 (نيلامكلا ريسفت) .فارسإلا ةنظم امنأ امل ؛لحرألا ىلع بصلا يف داصتقالا بوحو ىلع هيبنتلا :يرشخمزلا



 ةدئاملا ةروس مو سداسلا ءرزجلا

 نيوضعلا باعيتسا دارملا نأ ةنسلا تنيبو «قاصلإلل ءابلاو «نيتبرضب ُهَنِّي قفارملا عم

 لسغلاو ءوضولا نم مكيلع ضرف امب قيض ٍجَرَح ْنِّم مكحيَلَع َلَعَجَيِل هَل ُديِرُي ام حسملاب

 مالسإلاب َمُكيَلَع مُهَتَمَعِن ّمِتْيِلَو بونذلاو ثادحألا نم َدَكرَهَطُيِل ُديِرُي نكدلو مميتلاو

 مالسإلاب َمُكَيَلَع ِهَّلآ َةَمَعِن أوُرَكْذَو .همعن (2) َوُرُكْفَت َمُكَلَعَل نيدلا عئارش نايبب
 عا دلل و د 5 قرس 02 3

 َنَعِمَس هومتعياب نيح ٌدْقُم يبلل َمْئلُق ْذِإ هيلع مكدهاع هب مُكَفَناَو ىِذَلأ هدهع ُهَشَتِِمَو
 هللا نإ هوضقنت نأ هقاثيم يق هلآ أوقّتأَو هركنو بحن امث ىهنتو هب رمأت ام لك يف اَنَعَطَأَو م ا ا . يم و 1 نم ١ . ا
 5 ري 6 الص يه 0 - 5 يه 7 7 7

 0 2 21 اوئوك أونماَع تيذلا اياتي .ىلوأ هريغبف بولقلا يف امب 229 روُدٌّصلآ ِتاَّدب ٌمِيِلَع
 و ل 0 0 مسرعا # ماا 3 عا < م

 ظ** مكدلمحي 5 مكنم رجي الو لدعلاب طسقلاب َءادبس هفوقح هلي نيمث اق تيريماوق
 ٠ -  عقاولا فالخب اودهشت الق 2

 .بارتلاب حسملاب نيوضعلا باعيتسا بجي ملد قاصلإلل ءابلا تناكاذإ :لاقي ام باوحج ىلإ هب راشأ :لإ ةنسلا تديبو

 ؛لدبو لصأ ناتراهط «ئثم اهلك ءرومأ ةعبس ىلع تلمتشا دق مميتلاو ءوضولا ةيآ نأ ملعا :خإ حسملاب

 ريغو دودحم لح رابتعابو .حسمو لسغ لعفلا رابتعاب بعوتسملا ريغو ءبعوتسم ريغو بعوتسم نانئا لصألاو

 نإو ءرفس وأ ضرم لدبلا ىلإ لودعلل حيبملا نإو ربكأ وأ رغصأ ثدح اهبجومو .دماجو عئام اهتلآ نإو ءدودحم

 ."يواضيبلا" يف اذك ةمعنلا مامثإو بونذلا ريهطت اهيلع دوعوملا

 طقاستت بونذلا نأ :درو هنأل ؛بونذلاو ثدحلا نم صلخ دقف ناسنإلا رهطت اذإف يأ :بونذلاو ثادحألا نم

 رسعلا يف ةعاطلاو هلامعتسا نع ةرحشلا تحتو ةبقعلا ةليل يأ :هومتعياب (يواصلا ةيشاح) .ءاضعألا لسغ عم

 ةفص "رودصلا تاذ"ف «هريغو صالخإلا نم يأ :بولقلا يف امب (بيطخلا ريسفت) .هركملاو طشنملاو رسيلاو

 (يواصلا ةيشاح) .هللا الإ اهيلع علطي ال ىلا رودصلا تابحاص ةيفخلا رومألاب :هريدقت فوذحم فوصومل

 :هلوق وهو قلاخلاب قلعتم «ءنامسق يهو «دابعلا ىلع ةبحاولا قوقحلا نايب يف عورش :حلإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ءافأشب ءانتعا اهرركو «"ءاسنلا" يف ةيآلا هذه تمدقت دقو ؛"طسقلاب ءادهش" :هلوق وهو قولخملابو "هلل نيماوق"

 "نيماوق" :هلوقو «نيقحلاب ماق نمآ نم لك سيلف «قيفوتلا ةقيقح وهو ميظع هدابع قحو هللا قحنب مايقلا ماقم نإف

 مث نمو :مكنلمحي عم "مكنمرجي' نمض :خلإ مكنلمحي (يواصلا ةيشاح) .ناث ربخ "ءادهش"و ؛"اونوك"ل ريح
 (يحركلا ريسفت) .مدقت اميف فنصملا خيشلا هب ربع مث نمو «نابراقتم امهو مكنبسكي وأ "ىلع"ب هادع



 ةدئاملا ةروس موب سداسلا ءزجلا

 رس 203 4

 ودعلا يف أوُلِدَعأ مقوادعل مهنم اولانتف اولِدَعَت الأ َنَع رافكلا يأمّوَق ضغب ُناَكَش

 © َوُلَمْعَت تيريحتللا ثيرإ هللا أونا . قوقل ترف لدعلا يأ ّوه يلولاو

 جار ةريخت مح انج ادعو تيعاكلا اراوعو اوما ردا اللا هوو ضب مكبرات
 © محلا ُبَحَصَأ كلبتلوأ آَِتياَعب اوُبَّدكو اوُرقَك تريِذأأَو .ةنحلا وه © ٌعيِظَع
 رق اوُطْسْبَي نأ شيرق مه ُمَقمَهْذِإْمُكِيَلع هلأ َتَمِْي اوكدآ اوُمماَء تريينأآ كَ
 وقتاَو مكب اودارأ امم مكمصعو مْ زهري تكف مكب اوكعفيل هي ديا ةكيلإ

 ركذي اع.َليِوَرَسِإ ب هب قش هلل َّدَحأ َدَقَلَو © توُئيْؤُمْلا ٍلكوتَمِلَف هَل َلَعَو هَ

 بيقن طبس لك نم ا يي والا

 0 مهيلع ة ةقثوت دهعلاب ءافولاب هموق ىلع ًاليفك نوكي

 يضاقلا ىرج هيلعو «مارحلا دجسملا نع نيملسملا اودص امل شيرق يف تلزن اههإف ءممب ةصتخم امنأ ىلإ هب راشأ :رافكلا يأ

 (يحخركلا ريسفت) .ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعل ةربعلا نأل ؛ماع باطخلا نأ ىلع امهريغ ىرجو «فاشكلاك

 (يحركلا ريسفت) .يفنلا باوح يف بوصنم باوج اذهو «لاملا ذحأو لتقلا نم مكدوصقم يأ :مهنم اولانتف

 (يحركلا ريسفت) ."اولدعا" :هلوق نم موهفملا ردصملا ىلع دوعي ريمضلا نأ ىلإ هب راشأ :لدعلا 0

 ةوزغ يهو رامنأ يذ ةوزغ يف نافسعل هباحصأو وه جرح امل دلت هللا لوسر نأ : :اهوزن ببس 2 نيذلا اهيأ اي

 اهدعب مهل نإ :اولاقف «ةالصلا ف ممي ركملا مدع ىلع نوكرشملا مدن اولص املف ءاعيمج رهظلا ىلإ اوماق عاقرلا تاذ

 هللا درف ءاهيلإ اوماق اذإ ممْي اوعقي نأ اومهو ءرصعلا ةالص امي نونعي مهئانبأو مهئابآ نم مهيلإ بحأ يهو ةالص
 (كرادملا ريسفت) .ةلفغ ىلع هلتق اذإ هب كتف لاقي :مكب اوكتفيل (يواصلا ةيشاح) .فونلا ةالص ةيآ لوزنب مهديك

 نينمؤملا ضيرحتل قوسف ليئارسإ نب نم ردص ام ضعب ركذ ىلع لمتشم فنأتسم مالك :خلإ هللا ذخأ دقلو
 .هضقن نم مهل ريذحتو قاثيملا قح ةاعارمو هللا ةمعن ركذ ىلع

 .لاسرإلا نعم. ال ةماقإلا يعمي ثعبلا نأ ديري :انمقأ (نيلامكلا ريسفت) ."ةالصلا متمقأ نئل" :هلوق يف نيعي :دعب

 وه :بيقنلاو ؛بوقعي دالوأ ددعب اطبس رشع انثا ليئارسإ نب نأ كلذو :خلإ طبس لك نم (نيلامكلا ريسفت)
 اديكأت يأ :مهيلع ةقثوت "نيلامكلا ريسفت"و ."”يواضيبلا" يف اذك اهنع شتفيو موقلا لاوحأ نع بقني يذلا

 (يواصلا ةيشاح) .مهيلع

 تا



 ةدئاملا ةروس مو مب سداسلا ءرزيللا

 متتاَمو ةؤلّصل ُمْتَمَقأ مسق مال ْنِ ةرصنلاو نوعلاب د مكَعَم نإ هلأ مه َلاَقَو

 بس يف قافنإلاب اَنَسَح اًضَرق هلأ ُمُْضَرَفَأَو مهو رصن ْمهوُمتَرَرَعَو ىلْسَري مكنَماَءَو

: 
 نأ :كلذ ببسو ءامومع ليئارسإ نب ىلع دئاع ريمضلا وأ ؛ليئارسإ نب دهع وه ءابقنلا دهعو «ءابقنلل يأ :مه
 اهنكسي ناكو ؛ماشلا ضرأب ءاحيرأ ىلإ ريسلاب ىلاعت هللا مهرمأ نوعرف كاله دعب رصم ىلإ اوعجر امل ليئارسإ نب

 ةلع ىسوم رمأو ءمكر صان ينإو ءاهيف نم اوجرحأف ءارارقو اراد مكل اهتبتك ينإ :مهل لاقو «نويناعنكلا ةربابجلا
 يب ىلع قائيملا ذحأو «ءابقنلا راتخاف «هب اورمأ امب ءافولاب هموق ىلع اليفك انيمأ ابيقن طبس لك نم ذخأي نأ

 مهماسحأ اقلخ اوأرف ءمهاوحأ نوسسحتي مهيلإ ءابقنلا ثعب ناعنك ضرأ نم اند املف ءمّي راسو ليئارسإ

 لاوحأ نم نوري امب اوثدحتي نأ مهامن دق اللَع ىسوم ناكو ءاوعجرف ءمهوباهف ,ةكوشو ةوق مهو ةميظع
 .مهنم نينثا الإ اوثدحتو قائيملا اوثكنف «نييناعنكلا

 ناكو «هبلصل مدآ تانب ىدحإ همأ قنعو ؛«قنع نبا جوع مهيقل ؛نيرابحلا لاوحأ سسجتل ءابقنلا هجوت امل :ليق

 ذخأف ءبطح ةمزح هسأر ىلع ناكو ءاعارذ نيثالثو ةثام ثالثو فالآ ةثالث هلوطو ؛ةنس فالآ ةثالث هرمع

 لب ال :تلاقف ءىحرلاب مهينحطا :لاقو اهيدي نيب مهحرطف «هتأرما ىلإ مهب قلطناو «ةمزحلا يف مهلعحو ءابقنلا
 مهدنع بنعلا دوقنع نأ مهاوحأ نم ناكو «مهلاوحأ نوفرعتي اولعجف ءاوأر امب مهموق اوريخي تح مهكرتن

 مهضعب لاق ,مهضرأ نم ءابقنلا جرخ املف «مهنم ةسمخ عست ةنامرلا ةرشق نإو ؛مهنم لاحر ةسمخ الإ هلمحي ال

 اوفرصنا مث ءنوراهو ىسوم نع الإ هومتكا نكلو هللا ين نع اودترا موقلا ربخب ليئارسإ نب متربخأ نإ :ضعبل

 هربخيو لاتقلا نع هطبس ىهني مهنم دحاو لك لعجو ,مهدهع اوثكنف «مهبنع نم ةبح مهعم ناكو ءىسوم ىلإ
 (ارصتخم يواصلا ةيشاح) .عشويو بلاك الإ ىأر امب

 باوج "نرفكأل" :هلوقو «نئل هللاو :هريدقت «فوذحملا مسقلل ةئطوملا ماللا يه "نعل" "مال" نأ ىلإ هب راشأ :مسق مال

 نع هرخأ :خلإ يلسرب متنمآو (يحركلا ريسفت) .هيلع مسقلا باوج ةلالدل فوذحم طرشلا باوجو «طقف مسقلا

 نأ ىلاعت هللا دافأف 0 هنوك عم امهلعفي ناك مهضعب نأل ؛عورفلا نم امهنأ عم ةاكزلاو ةالصلا

 ةغللا ف رزعلاو ؛مههاذع مهنع اودرت نأب :مهومترصن (يواصلا ةيشاح) .تاعاطلا لعف عم عفني ال نامبإلا مدع

 (نيلامكلا ريسفت) .حبقلا نع هعدري ام هب تلعف نعي «هتعدر انالف ترزع :لاقي «عورلا

 هلام قحتسملا ىطعأ اذإ هنأل ؛زاحملا ليبس ىلع ضرقلاب هللا هحول هللا ليبس يف قافنإلا هبش :خلإ هليبس يف قافنإلاب

 اهيبنت ركذلاب اهصخو «ةبودنملا ةقدصلا انه ضرقلابو ةبجاولا ةاكزلاب دارملاو .هايإ هضرقأ هنأكف ىلاعت هللا هحول

 «ةاكزلا ءاتيإ تحت لحاد (7١:ةدئاملا) ,ًانَسَح ًاضْق هلا ُمُيضَرِقَأَوإ» :ىلاعت هلوق نأ دري الف ذئيح .اهفرش ىلع
 (لمجلا ةيشاح) .هب الوعفم نوكيف ضرقملا ئعمب نوكي نأ زوجي "اضرق"و ؟ةداعإلا ةدئاف امف



 ةدئاملا ةروس مو سداسلا ءزجلا

 'ءاوسلا"و «قحلا قيرط أطخخأ جت ٍليبَسلآ َآوَس َّلَص ق كي قانيلا كلذ عَ
 َمُهَقَكيِم ةدئاز "ام" مبصقت اَمِبَق ولاعت لاق .قاثيملا اوضقنف ."طسولا" :لصألا يف

 توفر نعد لوبقل نيلت ال ٌةَيِسَق مهبول َنلَعَجَو انتمحر نع مهاندعبأ مُهَتَعَ

 هللا هعضو يلا عضم نع هريغو 0 دمع :تعت نم ةاروتلا قف: يذلا لكلا

 عابتا نم ةاروتلا 3 ءوب اورمأ أورد امم + انيطل 010 اوكرت أوُسْدَو هنولدبي يأ اهيلع

 ضقنب َمُجْنِم ةنايح يأ قتيآخ ْىلَع رهظت ٌعلَطَت 225 يبلل 0

 ع9 ترييسخُمْلا ٌبِيَهَشأ نإ ّنِإ َحَفَصَآَو 0 ملسأ نم مَ م ًاليلق الإ هريغو دهعلا
 اًنْدَخأ :هلوقب قلعتم َىَرَص اَوُلاَقانِإ حب ةرفدلا ريو :نفيملا ةيآب خوسنم اذهو - و

 9 ووكر و قوة اقول < 8 يالا 18 3 357210 يلا ان عا امك ٌرُهقْشيِم

 ةنئاحخ يف :خلإ ةنئاخ ىلع (يحركلا ريسفت) .ناعمل نآرقلا يف عقو هنأل ؟نايسنلاب انه دارملا نايب ىلإ هب راشأ :اوكرت

 ءاتلا نأ :ياثلاو ءنئاح صخش ىلع يأ «ةياسنو ةيوارك ةغلابملل "ءاملا"و لعاف مسا امنأ :اهدحأ ءهجوأ ةثالث

 هحولا اذه ديؤيو «ةبقاعلاو ةيفاعلاك ردصم اههأ :ثلاثلا «ةنئاخ ةلعف وأ سفن وأ ةفئاط ئيعم ىلع ثنأ وأ ثينأتلل

 (نيمسلا ريسفت) .ةنئاخل ةفص مهنمو ةمئاق لالعإ لعأف ةنواخن ةنايخ لصأو «هتنايخ ىلع شمعألا ةءارق

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيردلا مازتلا وأ ناميإلاو ةبوتلاب ديقم وأ ءمهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقا يأ :فيسلا ةيآب

 لقي ملو- "اولاق" :هلوق يف ةمكحلاو .دوهيلا حئابق نايب رثإ ىراصنلا حئابق نايب يف عورش :خلإ اولاق نيذلا نمو

 قلعتم رورجملاو راحاو «كلذب ىلاعت هللا مهمسي ملو مهسفنأل مهنم هعقاو ةيمستلا هذه نأ -"ىراصنلا نمو"
 .رسفملا هيلع ىشم كلذلو ؛نسحألا وهو مهقاثيم ىراصن انإ اولاق نيذلا نم انذحأ ول :لصألاو ,"ذحأ"ب

 ىلع ريمضلا دوع نم ابوره ”مهقاثيم" :هلوق ىلع رورحبلاو راحلا مدقو :ىراصن انإ (ارصتخم يواصلا ةيشاح)
 مهنأ نومعزي مهأل ؛رصنلل ةبسن "ىراصن"و .اهنم اذه سيل عضاوم يف الإ زئاج ريغ وهو «ةبترو اظفل رخأتم
 هدرفم نوكيف ةرصن اهمسا ةيرقل ةبسن :ليقو «هقرافت ال بسنلا ءاي نكلو «ةنارصنو نارصن هدرفمو هللا راصنأ

 (يواصلا ةيشاح) .نيدلا اذهي دبعت نم لك ىلع قلطأ مث ءىرصن



 ةدئاملا ةروس 4 سداسلا ءزجلا

 ْيَرْغَأَف قاثيمللا اوضقنو هريغو ناعإلا نم لحال فد نرد( طل و
 ةقرف 0 :مهئاوهأ فالتعاو مهقرفتب ٍةَميقْلاِمْوَي لإ ءاَضْعَبْلاَو َواَدَعلا ُُهََيَب انعقوأ
 مهيزاجيف (29 َوُعَنَصَي أوئاك اَمب ةرخآلا يف ُهّلآ ُمُهْقْيَني َفوَسَو ىرخألا رفكت
 ْمُكَل كيَبُي دمحم اَنَلوُسَر َُكَءآَج دق ىراصنلاو دوهيلا بمحْلآ لأني 1

 مجرلا ةيآك ليخنإلاو ةاروتلا سيكل َنِب نومتكت َنوُفْت ْمْمُك اَمَي اًرريَك
 مدع ا ياو روع يود
 . .رهاظ ني حسو 5 يبلا وهو ؛ دَللأ ب مُكَءآَج دقو

 هللا ىقلأ .هدودح اولطعو هضئارف اوعيضو هلسر اوصعو هللا باتكب لمعلا اوكرت امل :ةداتق لاق :خلإ اظح اوسنف

 «نالوق "مهنيب" :هلوق نم ميملاو ءاهلا يفو .ةفلتخملا ءاوهألا .يه ءاضغبلاو ةوادعلا :ليقو «مهنيب ءاضغبلاو ةوادعلا

 مم دارملا نأ :يناثلا لوقلاو «ةمايقلا موي ىلإ مهنيب ةلصاح ءاضغبلا نإف «ءىراصنلاو دوهيلا مهي دارملا نأ :امهدحأ

 (نزاخلا ريسفت) .ىرخألا رفكت مهنم ةقرف لك نإف ؛ىراصنلا قرف
 :هلوق اذكو "اظح اوسنف" :هلوق ىلع بترم اذهو ليجنإلا يف ام فيرحتو ءايبنألا بيذكتب يأ :قائيملا اوضقنو
 ةوادعلا عاقيإ نع ةيانك وهو «ءارغلاب هتقصلأ دلحلا تورغ :لاقي هب قصل اذإ ءيشلاب ىرغ نم وهو «"انيرغأف"

 (يواصلا ةيشاح) .دلحلاب قصاللا ءارغإلاك مهي ةقصال ةوادعلا نأك غلبأ ءارغإلاب ريبعتلاو .مهنيب

 دوهي نانثا قرفلاف ءدوهيللو محل :ليقو «ةصاخ ىراصنلل "مهنيب" ريمضف «ةئثالثلا قرفلا ىلإ يأ :مهقرفتب
 ةيناكلملاو ةيروطسنلا مه ةثالثلا قرفلاف لوألا ىلعو «ىراصنلاو دوهيلا نيب ةوادعلا انيرغأ يأ :ءىراصنو

 هل لثمي ملف ىراصنلا متكل ةبسنلاب امأو ءدوهيلا متكل ةبسنلاب اذه :مجرلا ةيآك (لمجلا ةيشاح) .ةيبوقعيلاو

 .ليحنإلا يف مالسلا امهيلع دمحأب نيب راشبب "بيطنخلا"و "دوعسلا وبأ" هل لثمو ءحراشلا

 ةزجعم وهو هرهظأو كلذ نيبف «ةاروتلا يف امهنأ ىلع هيبن هللا علطاو ءاهوفحأ دقف يأ :هتفصو مجرلا ةياك

 ولو «ليجنإلا يف امل لثمي ملو «ةاروتلا يف امل لاثم اذهو .ملعم يديأ نيب سلجي ملو مهياتك أرقي مل هنأل لَك لوسرلا
 هنوخت ام اريثك رهظي ال يأ :ريثك نع اوفعي (يواصلا ةيشاح) ."ُُف دمحم ىسيع ةراشبكو" :لاقل هل لثم
 ةدئاف نأ نايبل ةقوسم ةفنأتسم ةلمج :خلإ مكءاج دق ."يواضيبلا" يف اذك .همرحب ذخاؤي الف مكنم ريثك نع وأ

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ىصحت ال عفانم هل لب «هنوفوخي اوناك ام نايب نم ركذ اميف ةرصحنم تسيل لسرلا ءيجب

 :ليقو «هلسر هب ثعبو هدابعل عرش يذلا هنيد هليبسو «لجوزع هللا وه مالسلا :ليق :"مالسلا لبس" :هلوقو
 (ليزنتلا ملاعم) .ةمالسلا قرط هب دارملاو ءدحاو نيعمم. ذاذللاو ةذاذللاك ةمالسلا وه مالسلا



 ةدئاملا ةروس 4.١ سداسلا ءزجلا

 00 رط ٍمَّلَّسلا َلْبس نم هَناوُضِر َعَبْنأ رم باتحلا يأ هب ىددهي ةمالسلا ق | 1 تأ زدت م هللا باتكلا ىأ هب «دَهَر

 7 نإ ٌمِهيِدْهَيَو هتدارإب هِنْذِإِب ناميإلا رونلآ لإ لا مُهِجرَْخيَو

 ميم ُنَنَآ ٌحيِسَمْلا وه هللا َّنإ اوْلاَق يذل َرَفَك َدَقَّل .مالسإلا نيد 9 ٍريِقَتَم5ُ

 ّنِم عفدي يأ ْكلِلَمَي نّمَف لف ىراصنلا نم ةقرف ةيبوقعيلا مهو ًاهإ هولعج ثيح
 ٍضَرألا ىف مَ دا َجَيَرَم ترتآ َحيِسَمْلا كللَفُي نأ ٌداَرأ كرإ اًميش هللآ باذغ

 تناول فلا كو هيلع ودقل اهإ حيسملا دل قلل كلض دولا هل نأ يعج
 ُدوُهَيْلا ِتلاقَو ج2 ٌريدق هءاش ءْىَس لك ْىَلَع هّللاَو ا ام قلع اَمُهََيَب اَمَو ِضَرَألآَو ل ا

 انيبأك وهو «ةلزنملاو برقلا يف هئانبأك يأ ِهَآ وت ٌونتَبَأ نحخ امهنم لك يأ ْئَرَصَتَلاَو

 يف متقدص نإ يي !دمحم اي مهل ّلَق رُمُويِحَأَو ةقفشلاو ةمحرلا يف

 مّثنَأ لب نوبذاك متنأف مكبذع دقو («هبيبح بيبحلا الو 0 بألا بذعي الو «كلذ

 ويك 7 ٌرِفْغَي 3 م8 م 0

 يسال توا )ال1 هل هلم سرعللال هن ا ل .ةرفغلا

 .عجرملا ع2 ٌريِصَمْلا ِهِيَلِإَو ا

 ءابنإلاو ءايحإلا نم 8ع ىسيع تافصب اولدبتسا نارحب ىراصن ءالؤهو «داحتالاب نولئاقلا :خلإ ةيبوقعيلا مهو

 ىسيع وه هللا نإ" :اولاق اذه ىلعو ءديز يف مركلا ةقيقح يأ "ديز ميركلا" :كلوق لثم وهف «ةيهلإلا ىلع بيغلاب

 ءاوس رصقلا دافأ ماللاو فلألاب فرع اذإ ربخلا نأ كلذو ءوه هللا ةقيقح نأ ىلع لوقلا ثب هانعمو "مرم نب

 ةلمحلا تردص اذإف ءرصقلا عم ديكأت فعاض لصفلا ريمض هعم مض اذإف ءايسنج وأ ايدهع هيف فيرعتلا ناك

 .هتافصو هتاذ كلذب جرخ «تانكمملا يهو هتدارإ هب تقلعت يأ :هءاش .قيقحتلا يف لامكلا غلب نأب

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ نم ءيشب ةدارإلاو ةردقلا قلعتت الف تاليحتسملاو

 نمف ؛"يراكبأ ءانبأ اي"ب اولدبف "يرابحأ ءانبأ اي" :ةاروتلا يف اودحو دوهيلا نإ :يعخنلا ميهاربإ لاقو :انيبأك

 (كرادملا ريسفت) .هللا لسر ءانبأ هانعم :ليقو «هللا ءانبأ نحن :اولاق كلذ
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 َنِّم عاطقنا َوَرتَف ْىَلَع نيدلا عئارش َمُكَل ُنْيَبُي دمحم اَْلوُسَر َمُكَءاَج َدَق بتكلا َلْهَأتَي

 عستو ةئام سمح كلذ ةّمو ,لوسر التل ىسبع نيبو لك هنبب نكي ل ذإ لس
 كا لقت راك اوروبا فاو ياا حام مهدع اذإ اولوفت + هل نأ سلا ةقين :لاوكناو

 .هوعبتت مَ نإ مكييذعت هنمو () ٌريِدَف ءْىَش لك ْىََع هَ هَللأَو اذإ مكل رذع الف ”يذَكَوٌريِشَ

 مكنم ي يأ كيف َلَعَج ْذِإ ْمُكَيَلَع هللا ةَمْعِب أوُركْذَأ م ْوََي ِفِيوَقِل ئَسوُم َلاَق ذِإ رك ذأ و

 © َنيِفَعْلاَنِم اًَدَحَأِتْوُيَمَل ام مُكدَئاَءَو مشحو مدخ باحصأ ُكوُنُم مُكَلَعَجَو َءاَيبْنأ

 ةرهطملا ةَسّدَقُمْلاَضَرَألا أولخ دام َوَقَي .كلذ ريغو رحبلا قلفَو ىولسلاو ْنملا نم

 تيممسو «هيلع ناك امم لقأ راصو هتكرح تكسأ اذإ اروتف رتفي ءيشلا رتف نم ةرتفلا :بيطخلا يفو :ةرتف ىلع

 نيب ةرتفلا ةدم يف اوفلتخاو :لسرلا نم عاطقنا .عئارشلا كرتب لمعلا يف يعاودلا روتفل ةرتف ءايبنألا نيب ةدملا

 رمعم لاقو «ةنس نوتسو ةئام سمح :ةداتق لاقو ءةنس ةئام تس :يدهنلا نامثع وبأ لاق ءالتلع دمحمو ىسيع

 نمز ىلإ عاطقنا ريغ نم الِتقع ىسوم دعب ىرتت تناك لسرلا نأل ؛ةرتف تيمسو «ةنس نوتسو ةئام سمح :يبلكلاو

 (كرادملا ريسفت) هو انلوسر ىوس كتلع ىسيع دعب نكي ملو «الكلع ىسيع
 وه عبارلاو «ليئارسإ نب نم ةثالث ءمدقت امك لسر ةعبرأ امهنيب ناك هنأ هلباقمو ,ححارلا وه اذه :خلإ لوسر

 ةعبرألا هذه نأ :لاقي يأ نكميو . "نزانخلا" يف امك :"هموق هعيض يبن" دقي يبلا هيف لاق يذلا نانس نب دلاح

 امأو ف ىسيعو هي دمحم نيب ام ةدم يأ :خإ كلذ ةدمو ا ا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةنس ةئام عبسو فلأ ىسيعو ىسوم نبي ام ةدم
 نكي ملو «مدخلا كلم نم لوأ اوناك :ةداتق لاق ."حابصملا" يف اذك لحرلا مدخ مشحلا :مشحو مدخ باحصأ

 ةبادو ةأرماو مدا مهدحأل ناك اذإ ليئارسإ ونب ناك هنأ :ُلو يبلا نع يردخلا ديعس يبأ نعو .مدخ مهلبق
 ناك نمف «ةيراج هايم اهيف ةعساو مهلزانم تناك :كاحضلا لاقو ءامّكذ سابع نبا هلاق ام اذهو ءاكلم بتكي

 مكلعجو" :ىلاعت هلوق يف نورخآلا نورسفملا ردقو ."بيطخلا" يف اذك ءكلم وهف راح رك هيفو اعساو هنكسم
 .اكولم مهلك نكي مل هنأل ؛اكولم مكيف وأ مكنم لعج يأ "مكيف وأ "مكنم اكولم

 يه :ليقو «نينمؤملا نكسمو ءايبنألا رارق تناك اهنأل ؛كلذب تيمح «سدقملا تيب ضرأ يهو :ةسدقملا ضرألا

 .هريغو "نزاخلا" يف امك .اهلك ماشلا يه :ليقو "يواضيبلا" يف امك «نيطسلفو قشمد :ليقو ؛هلوح امو روطلا
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 (يواصلا ةيشاح) .ةملظلا بلغي رونلاو ءرشلا بلغي ريخلا نأب بيجأ ؟نيرهطم ريغ مهو اهيف اوناك نيرابحلا نإ



 ةدئاملا ةروس ع ,ى# سداسلا ءزجللا

 فوح اومزهنت مراَبَدَأ ْنَلَع أوُدَترَت اَلَو ماشلا يهو اهوخدب مكرمأ كَل : دو سد بد ١ كيود يد ىاع : 1

 اياقب نم َنيِراَبَج اًمَوَف ايف نإ ىَسوُمي أولاق .مكيعس يف © َنيِرِسَح اوُبلَقنَتَف ٌّودعلا

 () وُلد َنِإَف اَهنِم أوُجّرَح نإ اَهْنِم أوُجّرخح َّقَح اَهَلْخَدَت نأ ةّوق يوذ ًالاوط "داع"

 نم بلاكو عشوي امهو هللا رمأ ةفلاخم َتوُفاَحح نينا َنِ ِنالُجَر مهل َلاَق .اهن

 ع :ةمصعلاب اميل هنآ م لنا ةرراسكلا لاوحا قانا نا دوم ميقنم نر اقتل

 و

 هللا بك ىتَلأ

 اونبجف هوشفأف .ءابقنلا ةيقب فالخب الكل ىسوم نع الإ مهلاح نم هلع الط ا

 ُهوُمُتلَخَد اَذِإَف بولق الب داسحأ مهنإف .مهوشختالو ةيرقلا باب باَبَلآ ُمِيَلَع اوُلَخَدَآ
 نيرابجلا ةيرق 5

 مشن نإ أَوُكوَتَف هللا ىلَعَو هدعو زاجنإو هللا رصنب انقيت كلذ الاق نوبلغ َمُكَنِإَف

 ص511 يي آَهلْخدن نل اَنإ ئَسوُمدي أولاَق (2) َنيِيِمْؤُم

 ام دعب محل ىلاعت هلوقل متعطأو متنمآ نإ مكل انكسم نوكت اهنأ ظوفحلا حوللا يف بتك وأ :افوخدب مكرمأ
 نيب عمجلا فيك :لاقي ام كلذب عفد اضيأو (دوعسلا يبأ ريسفت) .(١:ةدئاملا) 4ْمِهْيلَع 0 اهم :اوصع

 رمألا بتكلاب دارملا نأب باجأف ؟"ةنس نيعبرأ مهيلع ةمرحم اهإف" لاق :هلوق نيبو لوحدلا متحت ديفت لا ةباتكلا

 دقو «ةفلاخم مكنم عقت مل نإ ظوفحملا حوللا يف اهردق يأ "مكل هللا بتك لا" :هلوق نأب اضيأ بيجأو ءلوحدلاب

 .قلعم ءاضق وهف ؛ةنس نيعبرأ مهيلع تمرحف تعقو

 فرصني اسيئر انل لعجب :اولاق نيرابجلا رابخأب اوعمس امل مهنإف ءرصم ىلإ اوعجرت يأ :مكرابدأ ىلع اودترت الو

 يأ "نالحر" ةفص :نوفاخي نيذلا (يواصلا ةيشاحإ ."رصمع انتم انتيل" :نولوقيو نوكبي اوراصو ءرصم ىلإ انب

 (نيلامكلا ريسفت) ."فسوي نب ميئارفإ" طابسأ نم "نون" نبا نيشلا حتفو ةيتحتلا مضب :عشوي .نانئاك نالحر

 (يواصلا ةيشاح) .ليئارسإ ونب يأ "اونبجف" :هلوقو «نيرابحلا رب يأ "هوشفأف" :هلوقو ءرشع ثإلا يأ :ءابقنلا ةيقب
 ةيرقلا متلخد اذإ ام فالخب «برحلل ةوق مهسفنأ يف اودجي الئل ؛جورخلا نم مهوعنما يأ :بابلا مهيلع اولخدا

 (يواصلا ةيشاح) .رفلاو ركلا ىلع نوردقي ال مهنإف ةتغب
 مب مهايإ :هدعو زاجنإو (يواصلا ةيشاح) .كلذب امهل تح ىسوم رابخإل كلذب ناقدصم امهنإف يأ :هللا رصنب انقيت
 (نيلامكلا ريسفت) .هئادعأ رهق يف ىسوم. هعنص نم دهع امو ؛هلسر ةرصن يف هتداع نم املع
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 و همس

 ىسوم لاق .لاتقلا نع © َتوُدِعف اَنْهَه نإ مه لتقف كُليَرَو ٌّبنأ َتَمْذَق

 ةعاطلا ىلع مهربجأف ءامهريغ كلمأ الو 9 الإ و يفك الإ كلمأ آل نإ تو ذغيخ

 ةسّدقملا ضرألا يأ اَهَنِإَف هل ىلاعت َلاَف (2) َنيقِسْفْلاِمَوَقْلا ََيَبَو انَتَيَب لصفاف قرلاف

 ةعست يهو ضرألا ىف دروس وا اهولحدي نأ لع ةمرع

 مهفأ يور (©) تيقِسفْلآ ِمَوَقْلا َلَع نزحت َسأَت اَلَق امد سابع نبا هلاق خسارف
 هنم اوأدتبا يذلا عضوملا يف مه اذإ اوحبصأ اذإف ,نيداج ليللا نوريسي اوناك

 00 «نيرشعلا غلبي مل نيب لإ يهلك ارضرعلا وحس كالدك زاهد نوريسيو
 وت

 ىلع ءيحباو باهذلا نوزوحي اوناكف ميسجتلاو دوهيلا بهذم نأل ؛ةلاقملا هذه اولاق امنإ :خل! كبرو تنأ بهذاف

 ىلع هولاق نإو «رافك مهف ناكم ىلإ ناكم نم باهذلا هجو ىلع اذه اولاق نإ مهنإ :مهضعب لاقو «ىلاعت هللا

 ربكأ ناك هنأل نوراه هاحأ "كبرو تنأ" :مهوقب اودارأ امنإ :مهضعب لاقو «ةقسف مهف هللا رمأل فالخلا هجو

 َقَح هللا اورَدق امو :ىلاعت هلوق هنمو هتافصبو ىلاعت هللاب مهنم الهج كلذ اولاق امنإ مهنأ حصألاو ءىسوم نم

 «نيلامكلا ريسفت) .(؟1:ماعنألا) 4ِرْدَ
 ركذي ملف «نيروكذملا نيلجرلاب قبي مل هنأكو ءامهريغ كلمأ الو ,"يسفن" ىلع افطع بوصنم هنأ ىلإ ريشي :يخأ الإو
 ."كلمأ" ىلع افطع عوفرم وأ «يفنلا باوح ىلع بوصنم ملكتملا ةنزب :مهربجأف (نيلامكلا ريسفت) .موصعملا يبا الإ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةربابحلا لاتق يف كتعاط ىلع مهربحأف امهريغ كلمأ ال يأ ل ريسفت)

 خلإ مهنيبو اننيب ديعبتلاب :ليقو .هنوقحتسي ام مهيلع مكحاو .هقحتسن امم انل مكحا يأ :خل! اننيب قرفاف

 ْذِإَولل :ىلاعت هلوق .اهنم «ناعمل درو هنأل "قرفاف" نم دارملا نايب ىلع هب هبن "لصفاف" :هلوق (دوعسلا يبأ ريسفت)

 ميرحتلا نوكيف "ةمرحم" امإ هلماع :نيعبرأ (يحركلا ريسفت) 0 هانقلف يأ (٠0:ةرقبلا) ك(َرَْبْلا مكي اَفَر
 انإ" :لاق نمم دحأ اهلخدي مل :ليق .ادبؤم ميرحتلا نوكيف "نوهيتي" امإو مكل هللا بتك رهاظ فلاخي الف ءاتقؤم

 ريسفت يناثلاو لوألا وه رسفملا عنص نم رهاظلاو ءمهدالوأ ةربابحلا لتاق امنإو «هيتلا يف اوكله لب «"اهلحدن نل

 يقب نمي هدعب راس اكتلع ىسوم نأ يور ام هيلع لديف ,فنصملا هراتححا يذلا لوألا هجولا امأو ءفلسلا نم ريثك

 "يحركلا" يف اذك .ضبق مث هللا ءاش ام اهيف ماقأو ءاحيرأ حتفل مهنم

 هئاعد ىلع مدن هنأل كلذ لاق :خلإ سأت الف (لمجلا ةيشاح) .الوط نيثالث يفو ءاضرع يأ :خسارف ةعست يهو

 .رمألاب داهتجالا حارصلا يف دج :نيداج (يواصلا ةيشاح) .كلذب قحأ مُهإف سأت ال :ليقف «مهيلع

1 

 د



 ةدئاملا ةروس 4.ه سداسلا ءزججلا

 ًاباذعو امهل ةمحر ناكو «هيتلا ف ىسومو نوراه تامو .فلأ ةئام تس اوناكو :ليق

 رجحب ةيمر ةسّدقملا ضرألا نم هيندي نأ هتوم دنع هبر اكتلع ىسوم لأسو" .كنئلوأل

 يقب نمب راسف نيرابجلا لاتقب رمأو نيعبرألا دعب عشوي ئبنو «ثيدحلا يف امك "هاندأف

 00 نع غرف يح ةعاس سمشلا هل تفقوو «ةعمجلا موي د ؛مهلتاقو هعم

 38 عشويل الإ رشب ىلع سبحت مل سمشلا ّنإ' ثيدح هدنسم يف هيلي دمحأ ىورو

 . ٠ َمَداَء ّىَبآ ريخ ْأَبَت كموق ىلع َمِيَلَع !دمحم اي ٌلَتآَو "سدقملا تيب ىلإ راس ّيلايل

 ناكو ماشلا كلم يذلا وه 8ع ىسوم نإ :ليقو «ةنس تع نوراه دعب هيلع ىسوم تام :ىسومو نوراه تام

 (يواصلا ةيشاح) .خلإ ناتقيرط امهو «ربق هل ملعي ملو تامو «ءاليوط انمز اهيف شاعو «هتمدقم ىلع عشوي
 نأ هل يغبني ناسنإلا نأ كلذ نم ذخويو «ةكرابم ةرهطم اهفوكل اهبرقب نفدي يأ ةكرابملا ضرألا نم هبرقي يأ :هيندي نأ

 .سانلا هب نعتفيف هربق فرعي نأ نم افوح اهيف نفدلا لأسي مل امنإو «يلو وأ ين برقب ةكرابما ضرألا يف نفدلا ىرحتي
 .مهلك اوضرقنا مهفأ نم مدقت ام ىلع ةنس نيرشع اوغلبي مل نيذلا مهدالوأ مهو :خلإ يقب نمب (يواصلا ةيشاح)

 هلي انيبن نأ يور دقو «ءايلوألا ضعبلو لب ليي انيبنل دعب تسبح يهف الإو التف عشوي لبق يأ :رشب ىلع سبحت مل
 يح هيلع هللا اهدرف ءسمشلا تبرغ ّح رصعلا ةالص نع هولغش نيح قدنخلا موي ارارم سمشلا هل تسبح

 قورش عم اهمودقب ربخأ ثيح ريعلا رظتنا نيح ءارسإلا ةليل ةحيبصو «يواحطلا كلذ ىور ءرصعلا ىلص
 باغ يح مو يلع ةبكر ىلع هسأر اعضاو مان نيح "ابهص" يف ةرمو ءسمشلا بورغ دنع ةياور فو ءسمشلا
 (نزاخو كرادم) .رصعلا هد يلع لصي ملو سمشلا

 قدنخلا موي رخآ ؛تارم ثالث لو هللا لوسرل تسبح اهنأ يور دقف الإو هل الإ قباسلا نامزلا يف يأ :رشب ىلع
 عم اهوصوب ربخأ ناك يذلا ريعلا رظتنا ءارسإلا ةحيبصو ءاهالص يح ىلاعت هللا اهدرف رصعلا ةالص نع هولغش نيح

 هد يلع لصي ملو سمشلا باغ ىح هذ يلع ةبكر ىلع هسأر اعضاو مان نيح ءابهصلا يف ةرمو ءسمشلا قورش
 (نيلامكلا ريسفت) .ةكرحلا ءاطبإ :ليقو ,فقولا :ليقو ءدرلا :ليقف سمشلا سبح يف فلتخا :ضايع لاق .رصعلا

 «ريسلا يلايل يف هدحاو ةرم هل تسبح اهنأ روهشملا نأ عم التل عشويل ارارم تسبح امهنأ هرهاظ :خلإ راس يلايل

 ىلع فوطعم :مهيلع لتاو (لمجلا ةيشاح) .ةرم نم رثكأ اهسبح يضتقي ال اذهو ءاهسبحل فرظ "ريسلا يلايلف
 ليباه امهو مدآ نبا مهربحأو :؛كموقل !دمحم اي ركذا نعي خلإ "هموقل ىسوم لاق ذإو" :هلوق يف ردقملا لعفلا

 ءاميلقأ اهمساو لمجأ ليباق ةمأوت تناكو ءرخآ ةمأوت امهنم الك جوزي نأ مدآ ىلإ لحو زع هللا ىحوأ «ليباقو
 - «ليباق تحأ اميلقأ ليباه حكنيو «ليباه تأ ادولي ليباق حكني نأ التِفَع مدآ دارأف ءادولي ليباه ةمأوت تناكو



 سداسلا ءزجلا

 عرزو ليباغ شبك وهو هلل ىلإ اًناَبَرَف ابرق ْذِ "لتا"ب  قلعتم َقَحْلاِب ليباقو ليباه

 ْمَلَو هنابرق تلكأف ءامسلا نم ران تلزن نأب ليباه وهو اًمِهِدَحَأ َنِم َلَبقُتَف ليباقل

 ةئلع مدأ جح نأ ىلإ هسفن يف دسحلا رمضأو بضغف «ليباق وهو رخل نلبي

 (8) َنيِقَئْملأَن مهلا لبي اَمِْإ لاَ نود كنابرق لبقتل :لاق ؟مل :لاق كيب َكَنَلْبَقَأَل هل َلاَق
 ع

 قل كامل قف ات انأ 1م ىّلققعل َكدَي ل تددم َتِطَسَب مسق مال ْنبل

 ةدئاملا ةروس 4٠
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 0000 كلتق يف مجد َنيِمَلَعْلا ٌتَر هللا كاَحأ

 :هوبأ هل لاقف "امي قحأ انأو يأ يه" :لاقو دسحو «ليباق طخسو ليباه يضرف ءامه كلذ التلع مدآ ركذف -

 ابرق اكتفع امه لاقف ,التفع مدآ ةهج نم لب هللا دنع نم سيل كلذ نأ معزو «كلذ لبقي نأ ىبأف "كل لحت ال اهنإ"

 ةلوبقم تناك اذإ نيبارقلا تناكو «هتلكأف ليباه نابرق ىلع ران تلزنف ءالعفف ءاهجوزت لبق امكيأ نمف ءانابرق

 (دوعسلا وبأو بيطخلا) .اهتلكأف ءاضيب ران ءامسلا نم تلزن
 ؛قيقحتلا وهو هبلصل مدآ دالوأ نم امهنأ ةيآلا رهاظو لتاقلا يقشلا وهو ليباقو «لوتقملا ديعسلا وهو :ليباه

 يف هلوق ليلدب ليئارسإ نب نم نالحر امه لب «هبلصل انوكي مل :ليقو «"ابارغ هللا ثعبف" :قأي اميف هلوق هديؤيو

 هدعب ليباهو ؛هدالوأ لوأ وه ليباقو .حيحصلا وه لوألاو «"ليئارسإ نب ىلع انبتك كلذ لحأ نم" :ةصقلا رخآ
 ةوالت يأ فوذحم ردصم ةفص هنأ ىلع يأ :لتا ب قلعتم .ةنس ةئام ضرألا ىلإ هطوبه دعب امهالكو «ةنسب

 (نيلامكلا ريسفت) .قحلاب ةسبلتم
 هتمأوت نأل ؛ليباق هنم طخسف ءرخآلا ةمأوت اهنم الك جوزي نأ مدآ ىلإ هللا ىحوأ هنابرق لوبق مدعب :دسحلا رمضأو

 ناك هنأ ام سابع نبا نع ريرج نبا هاور يذلاو «ديناسأب هريسفت يف يدسلا هاور «ليباه ةمأوت نم لمجأ تناك

 .همنغ ريخ ليباه برقف «"انابرق برقن" :الاقف نادعاق امه انيبف «هيلع قدصتي نيكسم نكي مل هنأ امهأش نم

 «درلاو لوبقلا ةمالع اذه ناكو «عرزلا تكرتو ةاشلا تلكأو ءامسلا نم ران تءاجف ؛هعرز ضغبأ رخآلا برقو

 (نيلامكلا ريسفت) .نآرقلا رهاظ وهو ةأرما يف ةءادب نع الو ببس نع ال نابرقلا اذه ىلع لدي اذهف

 ,مهنع باغو مارحلا تيب ةرايزل الَتلَع مدآ ىتأ نأ ىلإ هسفن يف دسحلا رمضأ يأ 8ع مدآ جح نأ ىلإ :هسفن يف

 درو كنابرق لبق هللا نأل :ليباق لاق ؟نيلتقت ملو :ليباه لاق «كنلتقأل :هل لاقو همنغ يف وهو ليباهل ليباق ىتأف

 (بيطنخلا ريسفت) .ييم ريخ كنأب سانلا ثدحتيف «ةميمذلا كتحأ حكنأو «ءانسحلا أ حكنت «ينابرق

 (نيلامكلا ريسفت) .لعف ام لعفف ,مهنع باغو اجاح ةكم ىلإ دنهلا نم بهذف :التلع مدآ جح
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 ْنِم َنوُكَتَف لبق نم هتبكترا يذلا َكِمثإَو يلتق مثاب ىِمّنِإِب عحرت ًاوْبَت نأ ُدي دير
 َكِلذَو :ىلاعت لاق (مهنم م نركاف كن ا كمنإب ءوبأ د ركام

 نب نم ضرألا هجو ىلع تيم لّوأ هنأل هب عنصي ام ردي ملو «هلتقب 2 تريرِستلا

 هراقنمك. بارعتلا شبني ِضْرَألآ ىف ُتَحَبَي باَرْغ هلأ 0 تع .هرهظ ىلع هلمحف ,مدأ
 بارحج يف

 3 رتسي فراوي و فيك ديري هاراو: قحت هعم تيع:بارغ, ىلع ةريثيو .هيلجربو

 دص بارغلا م هللا يأ

 .يخأ ةَءْوَس َىِروأَف بارع اًَذَه َلَكِم نوكأ نأ نع ْتَجَعَأ قلي لاق هنخا ةنح
 "نوكأ نأ" ىلع فطع بارتلاب/ ةريسأ يأ

 ليباق هلعف يذلا َكِلَذ لجأ ّنِم .هاراوو هل رفحو هله ا

 و

 مقا م م هاو او و دو دو دو واو واو اه دو هو هاو او واو دو اهو او ده او هاو هاو هاف اه هاه او اهأه هنأ ليِورَسِإ َىَب لع انَبَتك

 ءهوحوب بيحأ ؟زوجي ال ةيصعملاو لتقلا ةدارإو "كمثإو يمئإب أوبت نأ ديرأ" :لاق فيك :ليق نإف :خإ نأ ديرأ نإ

 ىلعف «ملاظلا ىلع لمحو مولظملا تائيس نم ذحأ .همصح ىضري ام ةمايقلا موي دحي مل اذإ ملاظلا نأ يور :لوألا

 كلتف يف كمنإبو ييضري ام دحي مل اذإ ةمايقلا موي كيلع لمحي هنأ يف يمنإب أوبت نأ ديرأ نإ :لاقي نأ زوجي اذه

 ىلإ مالكلا اذه هدصق لب «هتواقشو هيخأ ةيصعم دري مل هلعل :يواضيبلا يف لاق :ياثلاو ."ريبكلا" يف امك ,يايإ

 يخأل نوكي نأ ال هل نوكي ال نأ تاذلاب دارملاف «يل ال كل نوكي نأ ديرأف ءاعقاو ةلاحم ال ناك نإ كلذ نأ

 .ةزئاج يصاعلا باقع ةدارإو «ةبوقع مثإلاب دارملا نوكي نأ زوجيو

 دعب حبي مل عفدلا نأل ؛هلتق نع جرحت نكلو .هنم ىوقأ ليباه ناك ليق ءيدي كيلإ تطسب ول يمثإ وأ يأ :يلتق مثاي
 :لتق باب نم اشبن هشبن حابصملا يف :بارتلا جرخي يأ :بارتلا شبني (نيلامكلا ريسفت) .لضفألا وه امل ايرحت وأ
 ىلع لاهي يأ "بارغ ىلع هريثي" :هلوقو .ربقلا لحرلا شبن هنمو ءاهتفشك اشبن ضرألا تشبن «ضرألا نم هجرحختسا
 فشكي نأ زوجي ال امو ةروعلا ةءوسلا :ةءوس .هافخأ يأ "هاراو يح" :هلوقو اهيف هعضوو ةرفحلا شبن نأ دعب بارغ
 ةدمم هرهظ ىلع :هلمح ىلع (نيلامكلا ريسفت) ."ىري" لوعفم ةيناثلا ةلمحلاو ءاهحتفب ةحيضفلا ةءوسلاو .هدسحج نم

 اينذ بنذأ هن أ لجأل ال هتوحأو هاوبأ هيلع طخسو «هلتقب عفتني مل هنأل ؛هلتق ىلع مدن هنإ :ليقو «هلتق ىلع ال ةنس

 مهملع عم دوهيلا نأل ؛ةلم لك ف صاصقلا ناك نإو ركذلاب مهصخ امنإ :ليئارسإ ينب (نيلامكلا ريسفت) .اميظع

 (يواصلا ةيشاح) .مكهوولق ةوسق ىلع لدي كلذو «ءايلوألاو ءايبنألا لتق ىلع اومدقأ ةميظعلا ةغلابملا هذي



 ةدئاملا ةروس 4. سداسلا ءزجلا

 . ل ا ل دم ويا نو: رم يو ماع وو 11 0 < 2 أ
 وأ رفك نم ضْرألآ ىف هاتأ ٍداَسَق ريغب وأ اهلتق سْهَتِرَيَعب اًسْفَن َلََق نم نأشلا يأ
 نع عنتما نأب اَهاّيَحَأ َنَمَو اًعيِمَج ساكلآ َلَتَق اَمْنأَحَف هوحن وأ قيرط عطق وأ انز

 5 كاهتنا ثيح نم : سابع نبا لاف اعيح يانا اثنا اباككت اهلتق

 ريا نر تازجعملا ِتتّيَيْلاِب 0 ليئارسإ يب ئادهت ”َءاَج َكَقْلَو اهفوصو
 ءايحإلا يف اهظفح يأ

 .كلذ ريغو لتقلاو رفكلاب ّدحلا نوزواحب م2 توُفِرْسُمَل ٍضَرألا ىف َكَلِلَذ َدَعَب
 ىلإ اوحرخي نأ د5 يبلا مهل نذأف ءىضرم مهو ةنيدملا اومدق امل نيينرعلا يف لزنو

 لبإلا اوقاتساو ُدُك5ُ يبنلا يعار اولتق نو دعم اهناوبأ نمت اويرتشياو بألا
 ا دةَلَوُسَرَو هلل َنوُبِراَحن َنيِّلآ أَوَرَج امن ًَ

 "داسف وأ" نأ نم روهمجلا هيلع ام ىلإ هب راشأ :داسف ريغب وأ .هريغ هب حرص فاضم ريدقت ىلإ اذهب ريشي :اهلتق

 لتاق نأل ؛نسحلا نع بنذلا يف يأ :سانلا لتق (يخركلا ريسفت) .اهيلإ "ريغ" ةفاضإب رورحلا سفن ىلع افطع رورحب
 (كرادملا ريسفت) .كلذ ىلع دزي مل اعيمج سانلا لتق ولو «ميظعلا باذعلاو هيلع هللا بضغو منهج هؤازج سفنلا

 (يواصلا ةيشاح) .ةكلهملا بابسألا نم اهظفحو اهمالعإب وأ اهلتق نع اهلتاق يهنب امإ اهئاقب ف ببست يأ :اهايحأ نمو
 اهلتق نأ روصت اذإ سفنلا لتقل ضرعتملا نأل ؛ابيهرتو ابيغرت ءايحإلا كلذكو :عمجلا لتقك دحاولا لتق لعج :اعيمج
 سانلا عيمج ءايحإ مكح همكح نأ روصت اذإ اه ءايحإ دارأ يذلا اذكو ,هطبثف هيلع كلذ مظع اعيمج سانلا لتقك

 كهتنا نمك سفن ةمرح كهتنا نم نأ ئيعي ةلوتقملا سفن ةمرح يأ :اهتمرح كاهتنا ثيح نم .اهءايحإ يف بغر

 :هلوقو .امرج مظعأ هب هبشملا نأ يقاني ال ةهجلا هذه نم هيبشتلاو هلا داب مدمر يرحل و يرحل حنا 3

 هدودح ظفحو هللا قح ةاعارم يف سوفنلا عيمج ناص نمك اهلتق نم عنتما نأب اسفن ناص نم نأ نعي افوص"

 اهوانت ةمرحلا كاهتناو (لمجلا ةيشاح) خلإ بترملا رشنلاو فللا ليبق نم مالكلاف ءوه الإ هيلع ردقي ال يذلا هءانبو
 (نيلامكلا ريسفت) .ليئارسإ ئب ىلع انبتك ام دعب يأ :كلذ دعب ."حارصلا" يف اذك .لحي ال اع

 ينرع عمج :نيينرعلا يف لزن .هتيرذو وه ضرألا يف دسفأو لتق ليباق نأل ؛ةرهاظ مدآ نب ةصق نيبو :خلإ لزنو
 دعب يأ :يبنلا مه نذأف ."راونألا رون" يف اذك تافرعب داو يه .ءيشلا ةنرع ريغصت برعلا نم ةليبق ةنيرعل ةبسن

 ءايلوأو ىلاعت هللا ءايلوأ نوبراحي يذلا ءازج امنإ :مالكلا ريدقت :هلوسرو هللا نوبراحي .اقافن مالسإلا اورهظأ نأ

 .هللا ةبراحم نم ىعملا امف «ةنكمم ريغ هللا عم ةبراحم نإ :ليق ام عفدناف (ريبكلا ريسفت) خلإ هلوسر



 ةدئاملا ةروس 44 سداسلا ءزججلا

 طم وأ اويل ذأ أَوُلَمَقُي نأ قيرطلا عطقب اًداَسق ضزألآ ىف َنَوُعَسَيَو نيملسملا 0

 شالات او ىرسبيلا مهلحرأو 0 مهيديأ ي يأ ل ْنِّي مُهَلُجَرْأَو َمِهيِدَيُأ

 عطقلاو «لاملا ذحأو لعق نمل بلصلاو .طقف لتق نمل لتقلاف .لاوحألا بيترتل "وأ"

 نر يعفاشلا هيلعو امهكذ 5 سابع نبا هلاق ءطقف فاحأ نمل يفئلاو «لتقي ملو ذحأ نم

 هلوسر ءايلوأو هللا ءايلوأ نوبراحي :هريدقت ءفاضم فذح ىلع مالكلا نأ ىلإ كلذب راشأ :نيملسملا ةبراحمب
 يديألا نم لح :فلخ نم (يواصلا ةيشاح) .ةمايقلا موي ىلإ رمتسم رمألا اذه نأ هب دافأو «.نوملسملا وهو
 يف يقهيبلا جرخأ «كلام هلاق امك رييختلل ال يأ :لاوحألا بيترتل وأ (كرادملا ريسفت) .ةفلتخم يأ لحرألاو

 وأ اولتقي نأ" :هلوق الإ رييختلل وهف "وأ" هيف نآرقلا يف ءيش لك :جيرح نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع نع هننس

 (نيلامكلا ريسفت) .لوقأ اذميو :يعفاشلا لاق ءاهيف ريختم, سيل "اوبلصي
 ريخم مامإلا نأ ةياورلا رهاظو ءاوتومي نأ ىلإ حمرب مهفوطب جعبتو ءايحأ اوبلصي نأب يأ :لإ لتق نمل بلصلاو
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهبلصو مهلتق وأ فالح نم مهلحرأو مهيديأ عطق ءاش نإو «كلذب ىفتكا ءاش نإ

 «روهمجلاو يعفاشلا ريسفت ىلع دلب ىلإ دلب نم يأ :يفنلاو .ةبيش يأ نباو يعفاشلا هنع هاور :سابع نبا

 (نيلامكلا ريسفت) .يعخنلا ميهاربإ نع هاورو ةفينح يبأ دنع سبحلاو
 ريختف اهعضو لصأ وه امك رييختلل "وأ" نإ كلل كلام لاقو هلي دمحأ لوق وهو :خلإ هل يعفاشلا هيلعو

 نيب ليصفتلا يف قرف هنأ الإ «رييختلل ال بيترتلل اهنأ يف كلل يعفاشلا هر ةفينح وبأ مامإلا قفاوو ءاهنيب مامإلا
 عطق طقف لاملا ذخأ نمو «مامإلا مهسبح الام ذحأي ملو اسفن لتقي لو طقف فاحأ نم نإ :لاقف «ةيزجألا هذه

 عطق ءاش نإ «رايخب مامإلاف لاملا ذخأو لتق نمو ءادح لتق لاملا ذخأي ملو لتق نمو ,فالخ نم مهلحرأو مهيديأ

 .عطقلا ريغب مهبلص ءاش نإو ؛مهلتق ءاش نإو ءمهبلص وأ مهلتقو فالخ نم مهيديأ

 يعفاشلا دنع ءالحلا يفنلاب دارملا نأ :امهدحأ ,نيعضوم يف اج ةفينح يبأ لوقو هلل يعفاشلا لوق نيب قرفلاف

 دنع ريخيو ءدكم يعفاشلا دنع مامإلا هبلصي سفنلا لتقو لاملا ذخأ نم نأ :يناثلاو اج ةفينح يبأ دنع سبحلاو

 هنيعي ال نأ ةدرب ابأ عداو هنأ دي يبلا نع يور ام هلل يعفاشلا لدتسي نكل «نيب امك ءايشأ ةعبرأ يف مامإلا

 دحلاب تقع ليربج لزنف «قيرطلا مهيلع ةدرب يبأ باحصأ عطقف «مالسإلا نوديري سانأ هءاجف ءهيلع نيعي الو

 هلحرو هدي تعطق لتقي ملو لاملا ذحأ نمو لتق لاملا ذأي لو ءلتق نمو «بلص لاملا ذخأو لتق نم نأ مهيف

 ضرألا نم يفن ةفاحإلا درفأ نم نمو «فالحخ نم

 ةلاحلا هذه بلصلا صاصتنا ىلع "بلص لاملا ذحنأو لتق نم" :هلوق لمح مامإلا نأب راونألا رون بحاص هنع باحأو

 لتق مث عطق ءاش نإ «ءايشأ ةعبرأ يف راينا مامالل تبثأ لب ؛هريغ اهيف زوجي ال ثيحب بلصلاب ةلاحلا هذه صاصتخا ال

 .هيف نيتهجلا اتلك ىعارتف ددعتلاو داحتالا لمتحت ةيانحلا نأل ؛عطق ريغ نم بلص وأ لتق ءاش نإو ءبلص وأ
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 ناهيبخا يفلاب قحليو اليلق هلبق :ليقو ءلتقلا دعب ثالث بلصلا نأ هيلوق حصأو

 ةرخالا ىف َمُهَلَ ايتدلآ ىف لذ ُىَرِخ ْمُهَل روكذملا ءازجلا كلذ هريغو سبحلا نم ليكتلا

 ٍلَبق نِم عاطقلاو نيبراحما نم ْأوُباَت َنيِذَّلآ اَلِإ .رانلا باذع وه () ٌديِظَع ٌباَذَع

 نود كلذ ربع مهب از ئبِحَر هونأ ام مهكوُمَع هنأ تأ اَوُمَلعأَف َميَلَع اوُرِدفَت نأ
 اذك نييمدألا قوقح نود هللا دودح الإ هتبوتب هنع طقسي ال هنأ كيف ؛'مهوذحت داى"

 بلصي الو عطقيو لتقي لاملا ذخأو لتق اذإف .ملعأ هللاو هل ضّرعت نم َرأ لو «يل رهظ
 هيلوق حصأ وهو ائيش هيلع ةردقلا دعب هتبوت ديفت الو د يفانلالو حصأ وهو
 ةَيِسَوْلا ِهيَلإ اوبلطا ْأَوَُبَبَآَو هوعيطت نأب هباقع اوفاح هلآ أوه اوُنَماَ َريِذّلا اَهّيَاتَي .اضيأ

 لا تايغر دوت و

 (2) تولفت ْمَكَلَعَل هنيد ءالعإل -هليبَس ىف أوُدِهنَجَو هتعاط نم هيلإ مكب ّرقي ام
 رم 2 202 2 2 تص 3 9 3 00 2 ا 1 52

 100 ءهعم دهلَكِمَو اعيمج ض رألا ىف ام مهل يرأ تبث ول اورفك َنيذلا نإ .نوزوفنت

 لاملا ذحأو لتق نإف :جاهنملا نع القان لمجلا ةرابعو ؛ةبشح- وحن اهيلايلو مايأ ةثالث ابولصم كرتي يأ :خلإ هيلوق حصأو

 بلصي نأب يأ "اليلق هلبق ليقو" :هلوقو ءابوجو اهيلايلب مايألا نم اثالث ةبشح وحن ىلع اضرتعم انفكم بلص مث «لتق
 ايح بلصي نأب :اليلق (نيلامكلا ريسفت) .اثالث ةيشخلا ىلعأب ابولصم كرتي يأ :اثالث .لتقي مث اليلق انامز ايح

 نم نيرسفملا نم يأ :هل ضرعت نم رأ ملو ."ميحر روفغ هللا نإ" :هلوقب يأ :كلذب ربع .تومب ىح هنطب نعطي ملو

 .نييمدآلا نود طقف هللا دودح ةبوتلا نم طقسي هنأ ارهاظ هسفن يف ناك نإو ةيآلا نم هذحخأ ثيح

 ؛ابوجو ال ازاوح يأ "لتقيو عطقي" :هلوقف «خلإ "اوبات نيذلا الإ" :هلوق ىلع عيرفت اذه :خ! لاملا ذخأو لق اذإف

 .هلصأ نم بلصلا طوقسو لتقلا متحت طوقس هتدافإ ةبوتلاف ؛هلتق طقس هنع لتقلا يلو افع اذإف «دابعلا قح هنأل

 .ةبوتب بلصلا طقسي الو بلصي هنأ هلباقمو :يعفاشلا يلوق حصأ وهو (لمجلا ةيشاح)

 (لمجلا ةيشاح) .بلصلا اهنمو هصخت يلا تابوقعلا هنع طقستف ةردقلا لبق لاك اهنأ هلباقمو :اضيأ هيلوق حصأ وهو

 لعف نم هنم ىفلزلاو هباوث ىلإ هب نولسوتت ام اوبلطا يأ ةيآلا عمو ؛ءيشلا ىلإ هب برقتي ام يهو :ةليسولا
 «خلإ هيلإ برقت اذإ هيلإ لسو نم ةليعف ةليسولا :"ريبكلا" يفو ؛هريغو "بيطخلا" يف اذك يصاعملا كرتو تاعاطلا
 اومزل :لوقي هللا نأك هلبق امل ليلدلك اذه :اورفك نيذلا نإ .اصخلم ,دوصقملا ىلإ امب لسوتي يلا يه ةليسولاف

 .باذعلا نم ءادفلا هعفني ال رافكلاك ىوقتلا هدنع نكت مل نم نأل ؛زوفلا مكل لصحيل ؛ىوقتلا
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 دص

 © ٌعيلأ تاَذَع مُهَو 1 ليفت: ام ةَميقلا موي ٍباَذَع َنِم هب أوُدَيفَيِل

 © ميقُم ُباَذَع َمُهْلَو اب تيجي مه اَمَوِراَثلَآ َنِم أوُجَرحَح نأ نوئمتي َتوُديِرُي

 ءافلا تلحد طرشلاب ههبشلو ) أدتبم ةلوصوم امهيف لأ َهَق ِراَّسلَآَو َقِراَسلآَو .مئاد

 قرسي يذلا ىعملاو ماللاو فلألا يأ
 نأ ةنسلا تنيبو ءعوكلا نم امهنم لك نيمي يأ اَمُهيِدَيَأ اَوُعَطقآَف وهو هربخ يف

 غسرلا :ع
 ل نا دا هع كاع نإ ءادعاصف رانيد عبر هيف عطقي يذلا

 ىلع بصن ْءآَرَج رّزعي كلذ دعبو «ىميلا لحرلا مث ىرسيلا ديلا مث مدقملا
 ءازج اوزوح يأ يعفاشلا 0 «ةعيارلا يف

 وا 00 0-0١
0 

 ”قورسملا درو
 ا هتبوتب طقسي الف ,مدقت ام اذهب ريبعتلا يف بحته لأَن د

 ا ...عفرلا لبق هنع افع نإ هنأ ةنسلا تنّيِب معن «لاملا درو عطقلا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .كلذب اودتفيل :ليق هنأك ةراشإلا ىرحب ريمضلا يرحأ هنأل نائيش ركذ دقو هيف عحارلا دحو :هب

 فرح ال عئانصلا باب نم تسيل يلا لوعفملاو لعافلا ءامسأ ىلع لحادلا نأش وه امك يذلا نيع مب يأ :هلوصوم

 ًأدتبملل ارب عقي عضولا اذه لثم يف رمألا ينازاتفتلا :لاق «خلا اوعطقاف ربخلا يأ :وهو (نيلامكلا ريسفت) .فيرعت

 عقي ال ءاشنإلا نأ ىلع دنسلا ديسلاو ءاذه هعطقاف دحأ قرس نإ يأ طرشلا ءازح ةقيقحلا ف هنوكل ليوأت الب

 دقعنا هيلعو امهناعأ اوعطقاف دوعسم نبا ةءارق ليلدب :امهيديأ اوعطقاف (نيلامكلا ريسفت) .ليوأت الب اربخ

 . (نيلامكلا ريسفت) .عامجإلا
 منيب رمأ 15 هنأ فيج وعي نش اينو ورعع نع ىف نابل كور ال :عوكلا نم امهنم لك نيمي
 نم عطقي :ليقو «ةعبرألا ةمئألا لاق هبو ءعوكلا لصفم يأ لصفملا نم ناوفص ءادر قرس يذلا قراسلا

 وأ مهارد ةرشع يف عطقيف كلم ليجمع نارتو فاعلا علا :رانيد عبر (نيلامكلا ريسفت) .بكنملا

 نم ىئميلا هدي عطقي الوأ قرس نإ اندنعو هلل يعفاشلا دنع اذهو ءئميلا لحرلا مث :ىرسيلا ديلا مث .اهقوف ام

 .هريغو "ةيادهلا' يف امك بوتي ىح نجسي لب عطق الف اثلاث داع نإف ,ىرسيلا هلجرف ايناث داع نإف «هدنز

 اطؤملا يف :عفرلا لبق (يواصلا ةيشاح) ."هودحت الف" :لوقي نأ نود "هيلع بوتي هللا نإف" :هلوقب يأ :اذهي ريبعتلا يف

 (نيلامكلا ريسفت) .هب ئيتأت نأ لبق الهف :قراسلا نع افع نمل لاق و هنأ
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 ها 5 9 هيف  ةيتالرتارل كم 0 5-5 08 طقس 0 لا
 را ا

 يدل هيوم رخل 00 بيذعتل هنمو ا ءْئَش لك
 يه ورث دع

 ورا نايبلل ّنِم ةصرف اودجو اذإ هنورهظي يأ ةعرسب هيف نوعقيرفكلا ىف َنوُعِرَسُي
 0 نايب يأ

 َِمَو نوقفانملا مهو نو نفل "اولاق"ب قلعتم مهتنسلأب ْرِهِجوفأِب ا افا اولاف
 20000 لوبق عامس مهرابحأ هترتفا يذلا ب ذّكلِل تروُعَم سا موق أوُداَه َنيِذْلا

 مل نإ يأ :ءاشي نم بذعي ."ةيادحلا" يف اذك اضيأ كلر ةفينح وبأ كلذكو يأ كلل يعفاشلا هيلعو :عطقلا طقس

 بيشلا يف عرسأ :لاقي :خإ نوعقي (يواصلا ةيشاح) .ةلزتعملل افالخن ةيشملا تحت بنذلا ىلع رصملا تيملاف بتي

 ةعراسم. لابت الو متهت ال ةيآلا ئعمو ءاهووطخي مل يأ :ةصرف اودجو اذإ (نيلامكلا ريسفت) .اعيرس عقو اذإ

 ريسفت) .مهيلع كرصان ينإف نيكرشملا تالاوم نمو مالسإلل ديكلا راثآ نم حولي ام هراهظإ يأ رفكلا يف نيقفانمل
 (نيلامكلا ريسفت) ."انمآ" :مههاوفأب اولاق يأ "انمآ"ب ال :اولاق ب قلعتم (نيلامكلا
 "رفكلا يف نوعراسي نيذلا"ل انايب نوكيف "انمآ اولاق نيذلا نم" ىلع فوطعم هنأ لمتحي :إ اوداه نيذلا نمو

 "نوعامس" :هلوقو مدقم ربح هنأ لمتحيو ,"اوداه نيذلا" نم لاح "نوعامس" :هلوقف هيلعو «برقألا وهو اضيأ

 مهل" :هلوقف لك ىلعو .رسفملا هيلع ىشم دقو ءافنأتسم امالك نوكيف رخوملا أدتبلا وه فوذحم فوصومل ةفص

 (يواصلا ةيشاح) .نيقيرفلل عحار خلإ "يزح ايندلا يف
 فطعي نأ زوجيو هيلع مدقم ربخ "اوداه نيذلا نم"و ءفوصوملا ريدقتب أدتبم "نوعامس" نأ ىلإ ريشي :خلإ موق
 مه يأ فوذحم أدتبمل ربخ :بذكلل نوعامس ."نوعامس مهو" ىلع "نوعامس"ب عفري «"اولاق نيذلا نم' ىلع
 ىلإ رجاه امل هي هللا لوسر نأ :اهوزن ببسو «مهرابحأ نم يأ :بذكلل نوعامس ."بيطخلا" يف اذك نوعامس

 مهنم قز هنأ قفتاف ءبرح ربيخ دوهي نيبو هنيبو هيلع نوددرتي اوراصف ءحلص ةظيرق نيبو هنيب عقو ةنيدملا
 «نيبولقم رامح ىلع نابكريو محفلاب نادوسيو طوس ةئام نادلجي امهنأب رابحألا مهاتفأف «ةفيرشب فيرش نانصحم

 انل ةجح :هلوقو ءقداص وهف كلذ لثم مكل لاق نإ :مهل اولاقو ءكلذ نع هنولأسي ٌدْنُي ينلل ةظيرق اوثعب مهنأ مث

 .كلذك ةاروتلا يفو ؛نامجري امهنأب مهربحأف هوتأف ,باذك وهف الإو انبر دنع

 مالك عمسي كلملا :كلوق نم هباتك فيرحتو هللا ىلع بذكلا نم رابحألا هب رضي امل نولئاق يأ :لوبق عامس

 نعمل انمضتم هنوكل ماللاب عمسلا ةيدعت نأ ىلإ ريشي هنأكو «يرشخزلا هلاق "هدمح نمل هللا عمس" هنمو «نالف
 < ماللاب لوبقلا نوعم . عامسلا ىدعتي معن هملعل هلبق ' سوم وماقلا" يف اضيأ هسفنب دعتم لوبقلا نأب هيلع دروأو «لوبقلا
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 20 ريو يي 2 ا ا يرى

 نز ربيخ لهأ مهو كلوَتُأَي ْمَل دوهيلا نم َنيِرَحاَ موق لحأل مّوقِل كنم َتوُعيْمَس

 امهمكح نع د يبلا اولأسيل ؛ةظيرق اوثعبف ءامهمجر اوهركف نانصحم مهيف مهرابحأ

 يأ اهيلع هللا هعضو ىلا ِهِعِضاَوَم دَْبْنِم محرلا ةيآك ةاروتلا يف يذلا مِلَكْلآَنوُهَدُع
 هب مكاتفأ يأ دلحلا يأ فرحملا مكحلا اَدَه َرّسيِتوُأ نإ مهولسرأ نمل َنوُلوُقَي هنولدبي

 هللا دري نَمَو هولبقت نأ أوُرَدَحآَف هفالخب مكاتفأ لب دع ف قل قو هولبقاف ُهوُدُحَُف دمحم
 0 سدر 0 0 . 7 ظ يه هي - ا - 1 0 سس

 ... هللا دري مل نيذْلا كليتلوأ اهعفد يف اًعيِس هللا م ءهَل َكِلَمَت نآف هلالضإ مُهَتََتِ

 ىلوأف ءعومسملا ال هنم عومسملا لدي ماللا اذه نكل «هدمح نمم هللا لبق يأ هدمح نمل هللا عمس وحن نم نيعمب <

 (نيلامكلا ريسفت) .اهيف كيلع اوبذكيل كمالك نوعامس يأ فوذحم لوعفملاو «ةلعلل وأ ةديزم ماللا لعجي نأ
 .مهماوع ىلإ هلقنو مهرابحأ نم بذكلا عام ,ناتفص مهل دوهيلا نم موقلا ءالوه نإ يأ :خلإ موقل نوعامس

 نيرخآ موق نيبو كنيب طئاسو اونوكيف يأ "موق لحأل" :هلوقو «هوفرحيل ؛مهرابحأل هلقنو كنم قحلا عمسو
 لمح دقو .انخيش ذافأ اذك «لمأتف اذه ىلإ رسفملا راشأ دقو ءربيخ دوهي مه موقلاو «ةظيرق مه طئاسولاو

 ىعملاو "نم" نيعمب ماللاو :دوعسلا يبأ ةرابعو ."نم" نيعمب اهنأ ىلع هريغ اهلمحو «ليلعتلا ىلع ماللا حراشلا

 مهوهجو نيرخآ موق لحأل 3ع هنم نوعامس نيعمب ليلعت مال اهوك امأو ؛نيرحآ موق مالك لوبق يف نوغلابم
 نوعامس ئعم. ديكأتلل رركم يناثلا "نوعامس" نأ ىلع بذكلاب ةقلعتم افوك وأ 3ع هنم اوعمس امل مفوغلبي انويع

 (لمجلا ةيشاح) .الصأ ميركلا مظنلا هدعاسي داكي الف «نيرخآ موقب اوبذكيل

 ."يدهازلا" يف امك هراوح يفو هل احلص ةظيرق ونبو 3ع هللا لوسرل ابرح ربيخ تناكو :ةظيرق اونعبف
 :تلق نإف .هعضو رييغت وأ هلامهإب اظفل امإ اهيف ىلاعت هللا هعضو ىلا هعضاوم نع هنوليمب يأ :هعضاوم دعب نم

 هللا هعضو يلا هعضاوم نع هنوفرحي ئيعملا :تلق ؟"دعب" ظفل يف ةدئاف امف هعضاوم نع ملكلا نوفرحي رهاظلا ناك

 ."فاشكلا" نم دافتسم اذه .هعضاوم ققحت دعب "هعضاوم دعب نم" ئيعمف ؛ءعضاوم اذ ناك نأ دعب اهيف ىلاعت

 ؛عقولا يف يأ :فرخملا مكحلا (يواصلا ةيشاح) .ةظيرق مهو يأ "مهولسرأ نمل" :هلوقو «ربيخ دوهي يأ :نولوقي
 (يواصلا ةيشاح) .ارس رابحألا نم عقاو فيرحتلا لب كلذ مه نولوقي مهنأ دارملا سيلو
 در هيف :خلإ هل كلمت نلف (كرادملا ريسفت) .رفكلا ديري الو ناميإلا هللا ديري :لوقي نم لوق ىلع ةجح وهو :هلالضإ

 ,رفكلا رايتخا مهنم هملعل يأ :هللا دري حل (يواصلا ةيشاح) .هسفن لاعفأ قلخي دبعلا نأب نيلئاقلا ةلزتعملا ىلع

 (كرادملا ريسفت) .اضيأ مهيلع انل ةجح وهو



 ةدئاملا ةروس 4١ غ سداسلا ءزجلا

 ةحيضفلاب لذ رح اَينُدلآ ف حل ناكل هدارأ ولو رفكلا نم بوف َرَهَطُي نأ
 ِتخّشلِ َنوُلَكأ ٍبِذكَلِل َنوُعَمَس مه () ٌةيِظَع ُتماَذَع ةَرِآلآ ىنَمهَلَو ةيزحلاو
 وأمي مُكَحأَف مهسنيب مكحتل دوا نإَق اشرلاك م 0 ءاحلا مضب

 مهنيب مكحلا بجيف «ةيآلا "مهنيب مكحا نأو" هر خوسنم رييختلا اذه َمْبَتَع ضرع

 نِإَو اعامجإ بجو ملسم عم انيلإ اوعفارت ولف ؛ :يقفاشلا لوقف خضأ وهو انيلإ اوعفارت اذإ

 هللا نإ لدعلاب ٍطَسقْلاِب مُيََيَب مكحاف مهنيب َتَْمَكَح ّنإَو انين كلوز نلف نع نطرعت

 ةئَرْوَّملا مهَدنِعَو كَتوُمكَفيكَو .مهبيثي يأ مكحلا يف نيلداعلا م29 َنيِطِسَفُمْلا تح

 نوهأ ا ل ا يا هت محراب هلأ ْمكُح ايف

 دفا شنو ماكل قفاوملا مجرلاب 00 توعيه مهيلع

 0 ةلالضلا نم ىّده ايف َةئَروَكلَأ اَمَلَرنأ انإ (2) ةرويؤملاب كلجاوأ آَمَو ميكحتلا

2 

3 

 مبدع

 ةوشر عمج ءارلا مضلاب :ىشرلاك (نيلامكلا ريسفت) .ةكربلا توحسم هنأل ؛هلصأتسا اذإ هتحس نم :تحسلل

 يف ةوشرلا وه :دوعسم نبا لاقو «ةداتقو نسحلا لوق ىلع مكحلا يف ةوشرلا وه تحسلا :يوغبلا لاق .اهرسكب

 اذإ امأو «قحلا ةروصب الطاب روصي وأ اقح لطبيل ؛ةوشرلا ىطعأ اذإ اذه :ىشرلاك (نيلامكلا ريسفت) .ءيش لك

 (يدهازلا ريسفت) .يطعملا ىلع ال ذحألا ىلع لابولاو رزولاف ءارارضإ هلام نعو اءالب هسفن نع عفديل ؛ىطعأ

 زيزعلا دبع نب رمعو سابع نبا نع اذه يورو «رييختلا لازو مكحلا مزلف انيلإ اوعفارت اذإو :مهنيب مكحلا بجيف

 مامإلا ىلإ باتكلا لهأ مكاحت اذإ :هباحصأو ةفينح يبأ نع ساحنلا رفعج وبأ ىكحو «يدسلاو دهاحبو ءاطعو

 لوق وهو «ةمكحم اهنأ :يناثلا لوقلاو :يعفاشلا يلوق حصأ وهو (نيلامكلا ريسفت) .مهنع ضرعي نأ هل سيلف

 هنأل ؛حيحصلا وهو :يزوجلا نبا لاق .دمحأ لاق هبو ءريبج نب ديعسو نسحلاو يرهزلاو يبعشلاو يعخنلا
 .تبثأ ىرخألاو تريخ امهدحأ نأ ةهح نم نيتيآلا نيب يفانت ال

 "”مهدنعو" :هلوق لوألا «نيهجو نم بجعتلاو .بجعتلا يأ بجعلا يف بطاخملل عاقيإ يأ :بجعت ماهفتسا

 فنأتسم مالك :خلإ ةاروتلا انلزنأ انإ (نيلامجلا ريسفت) .انخيش دافأ اذك لإ ”نولوتي مث" :هلوق يناثلاو «"ةاروتلا"

 نع ارباك ممي يدتقي نمو ءايبنألا نم ةيعرم لزت مل اهفإو ءاهماكحأ ةاعارم بوجوو ةاروتلا نأش ولع نايبل قيس
 نم نوفرحملا هب فصو امل اقيقحت ليدبتلاو ةفلاخملا نع ةظوفحم نيمكاحتملاو ماكحلا نم دحأ لكل ةلوبقم رباك

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهملظو مهرفكل اريرقتو امب مهناكإ مدع



 ةدئاملا ةروس ١6 سداسلا ءزجلا

 َنيِذَِل هلل اوداقنا أوُمَلْسُأ َنيَِلا ليئارسإ نيب نم تويم وييتلا اهي مكحتت ماكحألل نايب وتو

 أوظِفَحُتَسا يذلا ببسب يأ امر ءاهقفلا ُراَبْحَأْلاَو مهنم ءاملعلا َنوُيِدََرلَاَو أوُداَه

 هنأ ا اراك هولدبي نأ هللا بنك نِم هايإ هللا مهظفحتسا يأ هوعدوتسا

 محرلاو و دمحم تعن نم مكدنع ام راهظإ يف دوهيلا اهيأ َساَلآ اوَشَحَت الق قح

 هنوذحأت ايندلا نم ًاليلق امَمُت ىتني هياَعب اولدعس | يد لو ةلامتك" ق نَوَشْخَآَو امهريغو
5-1 

 ل َكيتلْوأف هل لأ ميركل نمو اهامتك ىلغ

 «هبشملل هب هبشملا مسا ريعتساو ءلك يف ءادتهالا عماجب رونلاب ماكحألا تهبش ثيح ةحرصم ةراعتسا مالكلا يف :رونو

 "لزنأ"ب قلعتم :اوداه نيذلل (يواصلا ةيشاح) .رياغم فطعلاف ديحوتلا ىدهلاب دارملاف ماكحألا رونلاب ديرأ ثيحو
 سانلا نوبري نيذلا :ليقو «داهزلا :ليقو :مهنم ءاملعلا (بيطخلا نم) .مهمكاحت يف اب نومكحي يأ "مكحي"ب وأ

 ام مهدهزل برلل نيبوسنم مهوكل نيينابر اومس :لاقي لب رسفملا مالك يئقاني ال اذهو هرابك لبق ملعلا راغصب

 (يواصلا ةيشاح) .قلخلا نوبري مهنوكل ةيبرتلل وأ هاوس
 اذإ هريح :لاقي ءنيسحتلا وهو ريبحتلا نم .ريغ ال رسكلابف دادملا امأو ءرسكلاو حتفلاب ربح عمج :رابحألاو

 (يواصلا ةيشاح) .اضيأ "نويبنلا" ىلع فطع وهو «هنونسحيو مالكلا نونيزي مهنأل ؛كلذب اوم هنسح
 ينازلا دح يف ىلاعت هللا مكح فيرحت ىلع مهمادقإ يف دوهيلا ديدمت مالكلا اذه نم دوصقملا :خلإ امب مكحي مل نمو
 ىلع نورفاك مهف «"بحاو ريغ هنإ" :اولاقو ةاروتلا يف هيلع صوصنملا هللا مكح اوركنأ امل مهنأ نيعي ءنصحلا
 نمو" :هلوق :ةمركع لاقو .نآرقلاو هي دمحم الو ةاروتلاو التف ىسومب ال نامبإلا مسا نوقحتسي ال قالطإلا
 هناسلب رقأو هللا مكح هنوك هبلقب فرع نم امأ «هناسلب دحجو هبلقب ركنأ نم لوانتي امنإ "هللا لزنأ ام. مكحي مل

 هذه تحت هلوحد مزلي الف ءهل كرات هنكلو ىلاعت هللا لزنأ ام. مكاح وهف «هداضي امب ىتأ هنأ ال هللا مكح هنوك

 ."ريبكلا" يف اذك ةيآلا

 مهنإف «ةصاخ نيبطاخملا نود ناك نم انئاك هللا لزنأ امي مكحي مل نمو هانعم :ةمركع لاق :"بيطخلا" يفو
 تايآ فيرحت نم هولعف ام هيضتقي امك هل اركنم هب انيهتسم كلذب مكحي مل نم يأ ايلوأ اجاردنا هيف نوجردنم

 نورفاكلا مه كئلوأف هل اركنم هب انيهتسم :ةيآلا هذه ريسفت يف "يواضيبلا" يفو .ىهتنا انيب ءاضتقا هللا

 لاقف «تلزن نم يف يأ ةيآلا هذه يف ءاملعلا فلتخا :نزاخلا ةرابعو .هريغب اومكح نأب مهدرمتو هب مهئازهتسال

 ةظيرق نيب صوصخ يف :امّذ سابع نبا لاقو ءدوهيلا نم هللا مكح ريغ نمو رافكلا يف ةثالثلا تلزن ةعامج

 نم لكف «ةمألا هذه ٍقو دوهيلا يف ةماع ثالثلا تايآلا هذه :يعخنلاو نسحلاو دوعسم نبا لاقو «ريضنلاو

 5 .قسفو ملظو رفك دقف هللا ريغب مكحو ىشترا



 ةدئاملا ةروس ظظ15 سداسلا ءزجلا

 اذإ سفّنلآب لتقت سفَنلآ َن أ ةاروتلا يأ آف ْمِيَلَع انضرف اَنَبتكَو .هب 29 َنوُرِفكْلا مه

 علقت ّنِسلآَو نذل عطقت خألاو ٍفنألب عدجت فنألاَو ِنْيَعْلاِب اقفت َتَيَعْلاَو اهتلتق

 اذإ اهيف صتقي يأ ٌصاَصِق نيهحولاب راب درعا ةعبرألا يف عفرلاب ةءارق يفو َنَسلَأِب
 نإو مكحلا اذهو ةموكملا هيف نكمبي ال 5 7 كلذ وحنو ركذلاو لحرلاو ديلاك نكمأ

 5 يلا يأ يب َقَّدَصت نَمَف انعرش يف رّرقم وهف مهيلع بتك

 ءرفكلا فوخ لحأل ىلاعت هللا لزنأ ام فالح وه امب مكحلا نم ءاقتالا ملسملا ىلع مزال هنأ لصاحلاف :تلق -

 نأل ؛هريفكت ىلع أرتجي الف راكنإلا هجو ىلع كلذ سيلو ىلاعت هللا لزنأ ام فالخ ىلع ملسملا نم مكح نمو
 وأ ءنسح لمحم ىلع همالك لمح نكمأ ملسم رفكب في ال هنأ ملعاو :"راتخملا ردلا" يفو .ءاملعلا فالتخا هيف

 فو «حلإ ريغصلا ىلإ "هابشألا" يف هازعو "رحبلا" يف هررح امك ةفيعض ةياور كلذ ناك ولو فالح هرفك يف ناك
 لديو ءانبهذم لهأ ريغل ةياورلا تناك ولو :لوقأ :يلمرلا ريخلا لاق ,"ةفيعض ةياور ولو" :هلوق ىلع "راتخملا در"

 .قيقحتلا اذه منتغاف خلإ هيلع اعمجم رفكلا بحجوي ام نوك طارتشا كلذ ىلع

 ركذ بسانف رفك اذهو "اليلق انمث قايآب اورتشت الو" :هلوق بقع ءاج هنأل ؛بسانم انه رفكلا ركذ :نورفاكلا مه

 فيرحت نم هولعف ام هيضتقي امك هل اركنم هب انيهتسم كلذب مكحي مل نم :دوعسلا وبأ لاقو .نايح وبأ هلاق رفكلا

 .حلاظ قساف وهف ادحاج نكي مل نإو رفاك وهف ادحاج مكحي مل نم :امُ سابع نبا لاق .انيب ءاضتقا هللا تايآ

 (حابصملا) .ئعمو انزو عطقك عدج حابصملا يفو «فنألا عطق حارصلا يف عدج .عطقت يأ :عدجت
 سفنلا نأ": هلوق يف نأ ةلمج ىلع ةفوطعم ةعبرألا نم ةلمج لكف اهيلعو «ةيعبس ةعءارق يأ :خلإ عفرلاب ةءارق فو

 ام حورجلاب دارملا :حورجلاو .نيعلاب نيعلا اهيف انلقو يأ لوقلا نئيعم نم ةباتكلا يف امل "انلق" ب "انبتك" لوأيو «"”سفنلاب

 (يحركلا ريسفت) .نيمدقلاو نييثنألاو نيتفشلاك :كلذ وحنو .ركذلاو لحرلاو ديلاك :رسفملا لاق اذلو ؛فارطألا لمشي

 محللا يف ضرك كلذو ءربخ "ةموكحلا هيف" ةلمجف «ةموكحلا هيف صاصقلا هيف نكمي ال يذلاو يأ ءأدتبم :نكمب ال امو

 ةبسنك اهيلإ هتبسن سفنلا ةيد نم ءزج ةموكحلاو (نزاخلا ريسفت) خلإ فلتلا هنم فاخي نطب يف ةحارجو مظعلا يف رسكو
 .لمأت .ةيدلا رشع ةموكحلاف ةعست اميو ةرشع ةيانج الب هتميق تناك ولف ءاقيقر هضرفب هيلع نيحبا ةميق نم صقن ام

 عئارش نأ نيب اذإ ينعي ءراكنإ ريغ نم هلوسر وأ هللا صق اذإ انلبق نم عئارش نأ نيعي :انعرش يف ررقم وهف
 عئارشلا كلت انيلع مزلي ءاهكرتب انرمأي لو ردقلا كلذ ىلع تكسو «تافصلا هذمب ةفوصوم تناك مكقباس

 يذلا يناحلاف يأ :هب قدصت نمف (يدهازلا ريسفت) .كلذك انه اهو ؛لوصألا ملع يف ةيلكلا ةطباضلا يه هذهو

 (لمجلا ةيشاح) .هب قدصت



 هللا روج 4 سداسلا ءزجلا
 000 هريغو و يف هللا هب يسد هاتأ مةويبعلب وق ع 4 ك . ويد عالم كر ري عى 1 خس 5 وَ 1 يس 5

 ةَدَصنَ ماكحألل نايب وي ل ةلالضلا له ره يف ليج ٍةئَرَوّتلَآ َنِم هلبق ِهّيَدَي
 انلق و 2 َنيقّكُملِل ةَظِع َهَظِعَوَمَو ىَدهَو ماكحألا نم اهيف امل ايس عرس
 رسكو ."مكحي" تبعي ارو قو :ماكحألا نم هيف ُه هللا َلّرنأ آَمِب ٍليجتإلا لْهَأ ع

 1 َكيِتَلْوأَف هَل ( لّرنَأ اَمِب مك ْرَل نَمَو "ه 1 هانيتآ" لومعم ىلع ًافطع همال 7

 قدصت نمف :ليقو «ةرخآلا يف ايناث بقاعي الف بنذلا نم يأ "هاتأ امل" :هلوقو «ناجلل يأ "هل" :هلوقو ءصاصقلا يأ :وهف

 (بيطنلا ريسفت) .ةنزاوملا هيضتقت ام هتائيس نم هب ىلاعت هللا رفكي قدصتملل ةرافك هب قدصتلاف قحلا باحصأ نم هب

 "هل" يف ريمضلاف «هبونذل ةرافك وفعلاف لتاقلا هنع افع نم نإ :يرشخمزلا لاقو «لتقلا نم هلمع يذلل يأ :هاتأ امل

 فيرشلا لتقي ال نأ ىلع اوحلطصا نيح ةيآلا هذه تلزن :خلإ مكحي مل نمو .يناجلل فنصملا اهرسف ام ىلع

 ةيدلا فصن مهيلإ اودأ ةظيرق نم اولتق اذإ ريضنلا ونب ناكو :نزاخلا يفو .انخيش هدافأ «ةأرملاب لحرلا الو عيضولاب

 (لمدلا ةيشاح) .ةاروتلا يف هلزنأ يذلا هللا مكح اوريغف «ةلماك ةيدلا مهيلإ اودأ ريضن ين نم ةظيرق ونب لتق اذإف

 ركذ بسانف «حرجلاو لتقلا رمأ نم ةصوصخم ءايشأ بيقع ءاج هنأل ؛بسانم انه ملظلا ركذ :خلإ نوملاظلا مه

 (نايح وبأ) .ةظيرقو ريضنلا يواست مدع نم هررق ام ىلإ ةراشإو هيف ةيوستلا مدعو صاصقلل يفانملا ملظلا

 ةيفقتلا نم "انيقف"و .هباتكو اتا ىسوم لضف ركذ دعب هباتكو اهتِلَع ىسيع لضفب قلعتي ام ركذ يف عورش :انيفقو
 :ةزمهاك فيعضتلا نأ هيلع مزلي :لاقي الف ."انثج" نوعم "انيفق" نمض ء«دقو بقعلا هانعمو افقلا يف نايتإلا يهو

 نوك ليلد هيفف :ماكحألل (يواصلا ةيشاح) .التلَع ىسيع مهانيفقو :الثم لاقي نأب نيلوعفمل ىدعتي نأ هاضتقمف

 .رجاوزو ظعاوم ليخنإلاو ةاروتلا يف امل ادبعتم ناك ىسيع نأ :لاق نم ىلع درو «ماكحألا ىلع المتشم ليخبإلا

 (نيلامكلا ريسفت) .لاحلا ىلع بصنلا هلحم ."ىده" هيف لحم ىلع فوطعم هنأ ديري :اقدصمو (نيلامكلا ريسفت)

 مال" دعب ةرمضم "نأ"ب يأ :خإ مكحي بصنب (نيلامكلا ريسفت) ."انيفق" ىلع هفطع حصيل ؛لوقلا ردق :انلقو

 :هلوق لومعملاب دارملا "هانيتآ لومعم ىلع افطع" :هلوقو «"يك" مال يه يلا يأ "همال رسك"و هلوقو "يك

 :ليق هنأك ,فطعلا حصي ذئنيحف «هل لوعفم امهأ ىلع نابوصنم امهنأ ىلع ءانب اذهو "نيقتملل ةظعومو ىدهو"

 ىعملاو ؛هل ردقم لومعم ىلع يأ :انيتآ لومعم (لمجلا ةيشاح) .هب مهمكحو ةظعوملاو ىدهلل ليجنإلا هانيتآو
 (نيلامكلا ريسفت) .هيف هللا لزنأ امب ليخنإلا لهأ مكحيلو احالصإو اداشرإ ليحنإلا مهانيتآ
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 دنت "انرنا رنا" .قلعتم قحاب ارباب كي ايَكَيَلإ آَتْلَرنَأَو © َتروَقِسَفْلا مه

 بع 0 0 ادهاش اَئيِيَهُمَو بتكلا َنِم هلبق ِهْيَدَي َتَريَب اَمْل

 ْهءآَوَهأ عت الو كيل هللا َلَرْنأ آَمِب كيلإ اوعفارت اذإ باتكلا لهأ نيب مهيب مكَحأف

 2 ةعيرش عر ا اهيأ حكم اَنلَعَج لكل قكلا و م َكَيآَج **** ًالداع

 ةعيرش ىلع ٌةَدِحَو ٌهَمَأ ُْكَلَمَجَل ُهَّنآ َءاَس َوَلَو هيلع نوشمي نيدلا يف ًاحضاو ًاقيرط

 رظنيل ؛ةفلتخملا عئارشلا نم َمُكدَناَءآَم ىف مكريتخيل مُكَوُنمَل اقرف مكقّرف نكيلَو ةدحاو
 اًعيِمَج ٌمَكْعِحَرَم هللا ىلإ اهيلإ اوعراس ِترْيَخْلَأ أوقِبَتَسآَف يصاعلاو مكنم عيطملا

 أَو .هلمعب مكنم الك يرجيو نيدلا رمأ نم و َنوُِلَ وهف رشُك امي مك ثعبلاب

 هل رلضل تاو النا كل ْمهَرذَحَأَو مهَءاَوهَأ عت اوه لَن أ آمي مت مكحأ

 200000 هريغ اودارأو لزنملا مكحلا نع اوُلَوَت نإ َكّيَلإ هلأ لنا ام نضع نع

 وهو "ليجنإلا لهأ مكحيلو" :هلوق همدقت اذإ هللا رمأ نم جورح هنأل ؛بسانم انه قسفلا ركذ :خلإ نوقسافلا مه

 جرح يأ (6. :فهكلا) هَ رْمَأ ْنَع َقَسْفف ٌنجْلا نم َناَك سيب اَِإ اوُدَجَسَف َمدآِل اوُدُجْسال :ىلاعت لاق امك رمأ

 هيلع مدقت امف .هفلخ نوكي هنع رحأت ام نأل ؛هيدي نيب وه ءيشلا لبق امل ليق امنإو :هلبق (نايح وبأ) .هتعاط نع

 (نيلامكلا ريسفت) .تابثلاو ةحصلاب هل دهشي دهاشو يأ :ادهاش (نيلامكلا ريسفت) .هيدي نيبو همدقم نوكي

 لازنإ مث ,8ع ىسوم ىلع ةاروتلا لازنإ ركذ انمزلت ال انلبق نم ةعيرش نإ لاق نم هب لدتساو :مهنيب مكحاف
 فو «"نويبنلا اهب مكحي" :لوألا يف لاقف ءهب مكحلل لب بسحف عامسلل سيل هنأ نيبو :اللع دمحم ىلع نآرقلا

 (كرادملا ريسفت) ."هللا لزنأ ام. مهنيب مكحاف" :ثلاثلا يفو «"ليحنإلا لهأ مكحيلو" :يناثلا

 تاوفلا لبق اهيلإ اوقباست :اوعراس (نيلامكلا ريسفت) ."نع"ب عبتت ال ةيدعت حيحصتل لاحلا ريدقتب ريشي :الداع

 ردصملا لماعلاو رورحلا ريمضلا نم لاح :اعيمج (كرادملا ريسفت) .ىلاعت هللا رمأ ام لك تاريخلاب دارملا «ةافولاب

 ا , بعك نأ اهوزن ببس :مهرذحاو ."نوعجرت هيلإ" :ريدقتلا يف هنأل ؛فاضملا

 دوهيلا رابحأ انأ تفرع دق !دمحم اي :اولاقف «هنيد نع هنتفن انلعل دمحم ىلإ انب اوبهذا :ضعبل مهضعب لاق سيق نب

 «كيلإ مكاحنف ةموصحخ انموق نيبو اننيب نأو ءانوفلاخي ملو دوهيلا انعبتا كانعبتا نإ انإو «مهتاداسو مهفارشأو

 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا تلزنف لَو هللا لوسر ىبأف «كقدصنو كب نمؤن مهيلع انل ضقاف
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 اهنمو اهوتأ لا م َمِيوُنُذ ٍضَعَبِب ايندلا يف ةبوقعلاب ٍمُكيِصُي نأ ُهَّ ةيراطأ

 ّمكحفأ ©) َنوُفِسَفَل سائل َنِّم اريك َّنِإَو ىرخألا يف اهعيمج ىلع 00 (يلوتلا
 يراكنإ ماهفتسا ؟اولوت اذإ ليملاو ةنهادملا نم نوبلطي ءاتلا ءايلاب 0 ب ةيلهجلا

 رثكألل ةيتحتلا رماع نبال ةينوقلا

 ؛ركذلاب روع .ةنا دونر مرق ةنع رردل انحش نو ندخأ دحأ ال يأ َنَمَو

 1 هالو ارَصَتلآَو دولا ودخل اوما نذل أتي .هنوربدتي 0 مهنأل

 نم م منَ مكي مُهَوَعَي نمو رفكلا يف مهداحتال ضْنب : ءاَيِلَوَأ ٌمُجّصَعَب + مهفوذاوتو

 مهيوُلُق ىف َنيَِلأ ىَرتف ..رافكلا مقالاوع اي َنِمِلَّطلآ مقل ىدَهَي اهل هللا نإ مهتلمج
 يع راسو

 َنوُلوقَي مهتالاوم 0 قفانملا 9 نب هللا دبعك داقتعا فعض ضر

 الو «ةبلغ وأ بدح نم انيلع رهدلا امي رودي ُةَريآَد انَبيِصُت نأ ّىَشْمم اهنع نيرذتعم
 ا َقَأَي نأ ُهَللا ىَسَعَف :ىلاعت لاق ءانوريمي الف دمحم رمأ متي
 ف أوُرَس أ 1م ْنَلَع اوُحِبْصُي مهحاضتفاو نيقفانملا رتس كتمي -هددع نم ٍرمَأ وأ هنيد

 ءافودو 0 افانتتسا سا عفرلاب ٌلوَقَيَو (2) ترييردت رافكلا ةالاومو كشلا نم َةبِسْفنأ

 مهيزاجيف ةرخآلا يف امأو ,مهيونذ ضعبب وه امنإ ءالحلاو يبسلاو لتقلاب ايندلا يف مهياقعف ءاهعيمجي ال :مهونذ ضعبب
 ميعن نأ امك ءاهعيمج رفاكلا بونذل ءازج يفكي ال لاط نإو يضقنملا باذعلا نأل ؛رسفملا لاق امك عيمجلا ىلع
 نمؤملا لامعأل ءازج وهف هريغ وأ ضرع ايندلا يف بذع نإو «ةحلاصلا نمؤملا لامعأل ءازج سيل رثك نإو ايندلا
 (يواصلا ةيشاح) .الثم تاقدصلاك تاحلاصلا نم لمع امل ءازج نوكي دق رفاكلل ايندلا يف ميعنلاو .ةئيسلا

 (كرادملا ريسفت) .نيدلا يف فلاحملا ةبناحم بوجو يف ديدشت هللا نم ظيلغت اذهو ؛.مهمكح همكحو يأ :مهتلمج نم
 لامتحال ناث لوعفم وأ لاح :نوعراسي (يواصلا ةيشاح) .مهنم مهيلاوي نم نوكل ةلع :خلإ يدهي ال هللا نإ

 ."اورسأ ام ىلع" :هلوقل مهسفنأ يف يأ :نولوقي (كرادملا ريسفت) .بلقلا وأ نيعلا ةيؤر نم ىرتف نوكي نأ
 .ماعطلا يهو ميملا رسكب ةريملا انوطعي ال يأ ىراصنلاو دوهيلا يأ :انوريمي الف (كرادملا ريسفت)

 لوقي اذام :هريدقت ءردقم لاؤس باوحج يف اعقاو اينايب وأ ايوحن يأ :افانيتسا .حضلا .هءاشفإ يأ :رتس كته

 .ريغ ال اينايب نوكيف واولا مدع ةءارق ىلع امأو «واولاب نايبلا نارتقا زاوح ىلع ءانب ؟ذئنيح نونموملا
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 ءَلُونمأ ابجعت 0 كته اذإ- مهضعبل اَوْمَماَء يذلا "أي" ىلع افطع بصتنلابو
 سس

 لاق ؟نيدلا يف 0-2 اهيف مهداهتجا ةياغ َمِهنَمَيَأ َدِهَج هلأ أوُمُسفا يذلا

 ايندلا 29 نيريسُح اوراص أوحّبص اق ةحلاصلا يلمع تلطب ٌتطبَح :ىلاعت

 مكنِم عحري ماغدإلاو كفلاب م أوما نيدلا ااني تاقعلاو) ةرعالا و: ةحيعضفلاب
 !إ 8 ةبوقعلا ماودو ةنوعملا تاوفب

 يل توم دعب ةعامج ٌدترا دقو هعوقو ىلاعت هللا ملع امب رابخإ رفكلا ىلإ هييِد نَع

 ىأ ىلإ رانا "اذه م وق مه ' لاق دهَنوُيِيو ْمُهيِح موَقب مهلدب هلآ نا ف
 نميلا لهأو ني

 /2101أا1]11011 1 ز 1 نيفطاع لذ هحيحص يف مكاحلا هاور .يرعشأللا ىسوم
 " يرعشألا ضايع نع 000 ار ا

 لاق امنإو (يواضيبلا) .خلإ اونمآ نيذلا لوقيو حتفلاب هللا ٍنأي نأ ىسع :لاق هنأك «عملا رابتعاب :ّيأي ىلع افطع

 ىلإ عجري ريمض ىلإ رقتفيف .همكح يف هيلع فوطعملاو «"ىسع" ربح "ينأي نأ" نأل ؛ظفللا رابتعاب ال نيعملا رابتعاب
 فطع غاس "هللا ٍنأي نأ ىسعف" ةوق يف ينأي نأ "هللا ىسعف" ناك امل نكل ؛لوقيو :هلوق يف ريمض الو «"ىسع" مسا
 مكءايلوأ مهنأ نامبإلا ظلغأب مكل اومسقأ يأ :مهفايأ دهج "يواضيبلا" ةيشاح نم .يونعملا رابتعالا اذهب هيلع لوقي نأ

 (كرادملا ريسفت) .مهفاعأ ديكوت يف نيدهتحجم يأ لاحلا ريدقت يف ردصم مهناعأ دهجو .رافكلا ىلع مكودضاعمو
 (كرادملا ريسفت) .ردصم نعم هنأل ردصملا بصن هنأ ىلإ ريشي :مهداهتجا ةياغ

 مهنأل ؛نينمؤملا مالك نم ال نيقفانملا نع رابخخإ ىلاعت همالك نم "مهلامعأ تطبح" :هلوق نأ ىلإ كلذب راشأ :ىلاعت لاق

 لجوزع هللا لوق نم اذهو .ةديقعو اناميإ ال ةعمسو ءاير اهولمع يلا مهلامعأ تعاض يأ :تطبح .كلذب مهل ملع ال

 ةالاوم نع فلس اميف يمن امل :خ! نيذلا اهيأ اي (كرادملا ريسفت) .مهلاح ءوس نم ابيجعتو لامعألا طوبحب مهل ةداهش

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .قالطإلا ىلع نيدترملا لاح نايب يف عرش «دادترالل ةيعدتسم امنأ نيبو ىراصنلاو دوهيلا

 «لصألا ىلع نيتففخم ةنكاسف ةروسكم نيلادب يأ كفلاب رماع نباو عفان ةءارق نأ ىلإ ةراشإ 0 ماغدإلاو كفلاب

 (يحركلا ريسفت) .ماشلاو ةنيدملا فحاصم يف امهالكو ءافيفخت ةحتفلاب ةيناثلا تكرحو افيفخت ماغدإلاب نيقابلاو

 ىلإ "نيفطاع" :هلوقب راشأ "ىلع" نود "ماللا"ب هتلص ناك املو .زعلا دض لاذلا مضب لاذلا نم ليلذ عمج :ةلذأ

 (نيلامكلا ريسفت) .فاطعنالاو للذتلا هجو ىلع مهيلع نيفطاع يأ فطعلا نعم لذلا نمضتي هنأ

 ,"ماللا"ب ىدعتي هلصأ ناكو "ىلع"ب هتيدعت لحأل نيفطاع ئيعم نمضتم "ةلذأ" نأ ىلإ اذهب راشأ :نيفطاع

 َحاَنَح اَمُهَل نضِفْحاَو :ىلاعت هلوق نم سبتقم اذهو ؛عضاوتلاو مهل للذتلا هجو ىلع نينمؤملا ىلع نيفطاع ىعملاو
 ماهيإلا كلذ عفدف «نوناهم نورقحم ءالذأ مهنأ مهوأ "نينمؤملا ىلع" :لاق املو .(7 4:ءارسإلا) ِةَمْحَّرلا َّنِم ّلذلا

 (لمحلا ةيشاح) .مهيلع نيبلغتم يأ "نيرفاكلا ىلع ةزعأ" :هلوقب
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 ةَمْوَل َنوفاخح اَلَو هلأ ليِبَس ف ترودهتجن َنيرِفكْلا ىلع ءاّدشأ ِةَرِعَأ َنيِيِمْؤُمْلا ىلَع
 هللا لضف فاصوألا نم روكذملا َكِلَذ رافكلا مول نوقفانملا فاخي امك هيف ميدل

 5 ر وءوهدر 2 2 < ١

 1 :مالس نبا لاق امل لزنو .هلهأ وه نك. ْديِلَع لضفلا ريثك عسوو ُهّللاَو ٌءاَشَي نم ِهيِتْؤُي

 نوميقي َنيذلا أونماَء َنيِذْلاَو ههَلوَسَرَو هللا مكيِلَو امنإ انورجه انموق نإ !هللا لوسر اي - 2 رمد ار اصر وك رروءوهدم وة عار رو 5 2 ب
 لَوَتَي نَمَو .عوطتلا ةالص نولصي وأ نوعشاخ ) َنوُعِكَر َمُهَو ةوكزلا َنوَتْؤُيَو ةولّصلا ُلَدَعَي .ّمَو .عوطتلا ةالص أ نوعشاخ كو َنوقكَر َجهَو ةزكرلا نوتؤيو ةولّصلا

 : داما معلا لولا 1 رفع يضراخ ا ب ا
 هرصنل (©) َنوبلَعْلا مه هللا بْرِح نإف مهرصنيو مهنيعيف أونَماَء َنيِذِلاَو ءُهَلَوُسَرَو هللا

 .هعابتأ يأ هبزح نم مهأل ؟انايب "مهاف" عقوم هعقوأ مهايإ

 اوناك مهفإف «نيقفانملا لاح فالح ةدهاجملا يف مهاحو نودهاجي يأ لاحلل نوكي نأ لمتحي واولا :نوفاخي الو

 مهقحلي هنأ نوملعي امث ائيش نولمعي الف ؛دوهيلا مهءايلوأ اوفاخ نيملسملا شيح يف اوجرخ اذإف «دوهيلل نيلاوم

 مهتفص نم يأ فطعلل نوكي نأو «مئال ةمول نوفاخي ال هلل مقدهاجمف نونمؤملا امأو ءمهتهج نم مول هيف
 ةرملا ةموللاو مئال ةمول مهجعزي ال نيدلا رومأ نم رمأ يف اوعرش اذإ مهنيد يف بالص مهو هللا ليبس يف ةدهاحما

 (كرادملا ريسفت) .ماوللا نم دحاو مول نم طق ائيش نوفاخي ال :ليق هنأك ناتغلابم ريكنتلا يفو اهيفو «مؤللا نم

 (كرادملا ريسفت) .ةموللا فوخ ءافتناو ةدهاجم او ةزعلاو ةلذلاو ةبحملا نم يأ :فاصوألا نم

 :لاقف «ةيآلا هذه تلزنف «لزانملا دعبل كباحصأ ةسلاجم عيطتسن الو انوسلاجي ال نأ اومسقأو :همامتو :انورجه انموق نإ

 "مكءايلوأ" :لقي ملو "هللا مكيلو" :لاق امنإو :هللا مكيلو امنإ (ريبكلا ريسفتلا) .ءايلوأ نينمؤملابو هلوسرو هللاب انيضر
 اذكو هللا مكيلو امنإ :ريدقتلا ذإ ؛عبتلا ىلع نينمؤمللو هلوسرلو «ةلاصألا ىلع ىلاعت هلل ةيالولا نأ ىلع هيبنتلل

 (بيطخلا ريسفت) .عبتو لصأ مالكلا يف نكي مل ءاونمآ نيذلاو هلوسرو هللا مكؤايلوأ امنإ ليق ولو «نونمؤملاو هلوسر
 (كرادملا ريسفت) .حدملا ىلع بصنلا وأ "نيذلا مه" ىلع وأ "اونمآ نيذلا" نم لدبلا ىلع عوفرم :نيذلا

 لئاس هلأس نيح "يلع" ف تلزن اهنإ :ليق .ةالصلا يف مهعوكر لاح يف اهنوتؤي يأ لاحلل واولا :نوعكار مهو

 .هتالص دسفي لمع ريثك هعلخل فلكتي ملف ءهرصنحخ يناجرم ناك هنأك همتاخ هل حرطف .هتالص يف عكار وهو

 زاوج ىلع لدت ةيآلاو .هباوث لثم اولانيل ؛هلعف لثم يف سانلل ابيغرت ادحاو هيف ببسلا ناك نإو عمجلا ظفلب دروو

 لعاف نم لاح :نوعكار مهو (كرادملا ريسفت) .ةالصلا دسفي ال ليلقلا لعفلا نأ ىلعو «ةالصلا يف ةقدصلا

 امأو ؛حراشلا مالك يف لوألا لامتحالا بساني اذهو هلل نوعضاوتم نوعشاخ مهوركذ ام نولمعي يأ نيلعفلا

 (لمحلا ةيشاح) .لوألا لعفلا لعاف نم لاح وهف همالك يف يناثلا ىلع
 .مسالا اذهب مهل افيرشتو هتيالو يف مهل ابيغرت هب مهفرش امل اراهظإ رمضملا عضوم رهاظلا عضو يأ :مهفإف عقوم هعقوأ



 ةدئاملا ةروس ااا سداسلا ءرزجلا

 نايبلل َنِّم اًبِعَلَو هب ًاوزهم اًوُرِم ركتيِد أوُدْحَعأ َنيِلا اوُدِخَفَت ال اوُتماَء َنبِذْل امتي
 هلأ اوَقَتَأَو ءاَيِلْوأ بصنلاو رجا نيكر شما َراَفُكْلاَو دكلبَف نم بكيل وُثوأ تريِذّلأ
 ىلإ متوعد َحُمْيَداَت اَذِإ نيذلا َو .مكناعإ يف نيقداص 29 َنيِنِمّؤُم متنك نإ مهتالاوم كرتب

 مب اوئزهتسي نأب اَبعَلَو هب ًاوزهم اًوُرِه ةالصلا يأ اَهوُدَحَتَأ تاذألاب ةَلّصلآ

 لاق امل لزنو ع َنوُلقَعَي ل ْمَوَف مهأ ببسب يأ َرُهْتَأِب ذاختالا كاِلاَذ اوكحاضتيو

 ركذ املف ةيآلا "انيلإ لزنأ امو هللاب" :لاقف ؟لسرلا نم نموت نم تك يبلل دوهيلا
 000 َنوُمقَت لَه ستكْلا َلَهَأتَي لق مكنيد نم ارش انيد ملعن ال :اولاق ا8تِلَع ىسيع

 .مهنيد ىلإ لامو مهالاو نم ةبقاع نايبو «رافكلا ةالاوم نم نمؤم لكل ماع ريذحت اذه :اونمآ نيذلا اهيأ اي

 «ناث لوعفم "ابعلو اوزه"و ,"اوذختت ال" ل لوأ لوعفم "مكنيد"و ؛"ءايلوأ" :هلوق وه يناثلا لوعفملا :اوذختت ال
 نم" :هلوقو ,"اوذختا" لعاف وأ لوألا لوصوملا اهبحاصو «لاحلا ىلع بصن لحم يف "اوتوأ نيذلا نم" :هلوقو

 ديوسو ديز نب ةعافر ف لزنو .سنجلا باتكلاب دارملاو «نينموملا لبق باتكلا اوتوأ مهنأل ؛"اوتوأ'ب قلعتم "مكلبق
 .هريغو "بيطخلا" يف امك .امهوداوي نيملسملا نم لاجر ناكو اقفان مث مالسإلا رهظأ نيذلا ثراح نب

 ."نم"ب رورجملا "نيذلا" ىلع افطع :رجلاب (نيلامكلا ريسفت) .لوعفملا نيعمب, ردصم وزهلا نأ نيعي :هب اوزهم

 الف هب الوعفم عقاولا "نيذلا" ىلع افطع يأ "بصنلاو" :هلوقو ءنؤزهتسم نيكرشملا نأ ذئئيح فطعلا ديفيف

 رافكلا يأ ريبكلا يفو (لمجلا ةيشاح) خلإ ىرحخأ ةيآ نم دافتسيف نؤزهتسم نيكرشملا نأ ذئئيح فطعلا ديفي

 بصنلاب نيقابلاو ءيئاسكلاو ورمع يبأ ةءارق وهو "رافكلا نمو باتكلا اوتوأ نيذلا نم" :هلوق ىلع افطع رجلاب
 .رفكلا ريدقتب "اوذختا نيذلا" :هلوق ىلع افطع

 ءاهيلإ نوملسملا ماقو ةالصلا ىلإ ىدان اذإ ٌدتي هللا لوسر يدانم ناك :يبلكلا لاق :خإ اهب اؤزهتسي نأب

 :ليقو .ةيآلا هذه هللا لزنأف ءءازهتسالا ةقيرط ىلع نوكحضيو ءاولص ال اولصو اوماقي ال اوماق دقو دوهيلا: تلاق

 هلثع عمسي مل ائيش تعدتبا دقل !دمحم اي :اولاقو دي يلا ىلع اولحد ناذألا اوعمس اذإ اوناك نيقفانملاو رافكلا نإ
 ىلوأ ناكل اريخ هيف ناك ولو «كلبق ءايبنألا تفلاخ دقف ةوبنلا يعدت تنك نإف ءممألا نم كلبق نم ىضم اميف

 اَعَد ْنَّمِم ًالْوَق ْنَسْحَأ ْنَمَوإ» :هللا لزنأف !رمألا اذهو توصلا اذه حبقأ امف ريعلا حايص كل نيأ نمف ء«ءايبنألا هب سانلا
 (نزاخلا ريسفت) (0/8يآلا نم :ةدئاملا) (َِةالّصلا ىَلِإ ميدان اوم :لزنأو «ةيآلا (©9:تلصف) هللا ىَلِإ

 "نم"ب انه يدع امنإو ءاذكب هيلع تمقن :لوقت «"ىلع'"ب ىدعتي نأ "مقن" لصأ يأ :نوركنت نومقنت له
 .هتركنأ اذإ اهحتفو فاقلا رسكب هتمقنو ءيشلا تمقن لاقي :ريبكلا يفو .نوركنتو نوهركت نعم هنمضتل



 ةدئاملا ةروس و سداسلا ءزجلا

 ناو ةايشألا لإ زق لأ آَمَو 0 لن انو شاب انت نأ لإ انه ةوركف

 يف يكتفلاخمو اننامإ الإ نوركنت ام ىيعملا "انمآ نأ" ىلع فطع (ج) َنوقِسف ْدْمَرتْكَأ

 مكقتأ نق .ركني امم اذه سيلو هنع مزاللا قسفلاب هنع ربعملا هلوبق مدع

 نَم وه هللا دنع ءازج ىنعمأب ًاباوث هَبوُتَم هنومقنت يذلا َكِلَذ لهأ نم ٍرَقِب مكربخأ
 نم َو خسملاب َريِزاتَخْلآَو و رفا مهني َلَعَجَو ِهْيَلَع ٌبِضَعَو هتمحر نم هدعبأ ُهَللآ ُهَنَعَل

 هلبق اميفو :"ْنَم" نعم "مهنم" يف ىعارو «هتعاطب ناطيشلا َتوُهَّطلأ َدَبَع

 همزال ديرأو قلطأ مث «ناميإلا لوبق مدع وهو موزلملا دارأو قسفلا ءوهو مزاللا قلطأف :قسفلاب هنع ربعملا

 (يواصلا ةيشاح) .ناميإلا يأ "هلوبق مدع يف" :هلوقو «همدعب مهو ناميإلا لوبقب انفاصتا يف مهل انتفلاخم وهو
 (نيلامكلا ريسفت) .نايإلا لوبق مدع نع ةرابع افوكلو ردصم هنأ رابتعاب ريمضلا ريكذت «ةفلاخملا نع يأ :هنع مزاللا

 .مكنيد نم ارش انيد ملعن ال :دوهيلا لوق ةلباقم يف هنأل ؟؛ةلباقملا باب نم مالكلا اذه :خلإ رشب مكئبنأ له لق

 ردقي دقو «ةمأ رش "هللا هنعل نم" لعج حصيل ؛فاضملا ردق موقنملا يأ :هنومقنت يذلا (يواصلا ةيشاح)

 (نيلامكلا ريسفت) .هللا هنعل نم نيد يأ "نم" لبق فاضملا

 نعم. "ةبوثملا"و «ريخلابو اب قداصلا ءازجلا قلطم ال انه دارملا يه ذإ ؛ةبوقع نيعم. لوقي نأ هيلع ناك :ءازج ىنعمب اباوث

 .(؟١:نارمع لآ) ميِلَأ ٍباَدَعب ْمُهَْشبْفلل دح ىلع امكمت ةبوقعلا يف انه تلمعتسا دقو ؛ناسحإلاب ةصتخم يهف باوثلا
 ًأدتبم ربخ عفر لحم يف "نم" نأ ىلإ هب راشأ :خحلإ هللا هنعل نم وه .زيمتلا ىلع "ةبوثم" بصنو (نزاخلا ريسفت)

 :هلوقو .هللا هنعل نم وه :ليقف ؟كلذ نم :لاق الئاق نأكف "كلذ نم رشب مكئبنأ له" :لاق امل هنإف ء«فوذحم

 رشب :هريدقت «"هنعل نم" ظفل لبق وأ "كلذ" ظفل لبق فاضم فذح ىلع "رشب" نم لدب خلإ "هيلع بضغو"

 .هريغو "بيطنخلا" نم . هللا هنعل نم نيد كلذ نم رشب وأ هنعل نم كلذ لهأ نم

 مهخياشمو ةدرق اوخسم مهفابشف تبسلا باحصأ نم نيخخسملا الك وأ ,التلع ىسيع ةدئام لهأ رافك يأ :ريزانخلاو

 ءابلا حتفب روهمجلا ةءارق ىلع كلذو «"نم" ةلص ىلع فطع هنأ ىلإ ريشي :خلإ نمو (كرادملا ريسفت) .ريزانح

 نإ يأ :امهظفل هلبق اميفو (نيلامكلا ريسفت) ."نم" ىلإ دوعي ريمض هيفو مولعم ضام لعف هنأ ىلع ءاتلا بصنو
 مه ةروكذملا تافصلاب نوفوصوملا يأ :دوهيلا مهو (دوعسلا يبأ ريسفت) .هظفل رابتعاب نيلوألا نيريمضلا دارفإ

 (نيلامكلا ريسفت) ."نم" نيعم ةاعارم "مهو" :هلوق ينو ءدوهيلا



 ةدئاملا ةروس 4” سداسلا ءزجلا

 فطعلاب هبصنو "دبع" ل عمج مسا هدعب ام ىلإ هتفاضإو "دبع" ءاب 0 ةءارق ينو

 2 لبيع ارد وف ماو واللا مماوأم نأل ؛زييمت اناَكَم بك َكيِتَلوَأ "ةدرقلا" ىلع

 ملعن ال 0 ةلباقم يف 00 رش" ركذو «طسولا "ءاوسلا" لصأو قحلا قيرط
 مكيلإ أوُلَحَد دَقَو اَنَماَء أَوْلاَق ل 110 يأ َمكوُءاَج اَذِإَو .مكنيد نم ارش انيد

 11100 اوحرح َدَق ْمهَورفكلاب نيسبلتم

 ةءارق يهو توغاطلا ءات رحو «لادلا بصنو نيعلا حتفو "دبع" ءاب مضب ةءارق يف يأ :دبع ءاي مضب ةءارق يفو

 8 3 مسا" :هلوقو .توغاطلا ىلإ دبع ةفاضإ مآ" هدعب ام ىلإ هتفاضإو" :هلوقب حراشلا انشأ هيلإو ءةزمح

 ة اند نإَوإ» :ىلاعت هلوق لثم ةرثكلا هب داري دحاو دبع نأ وه يسرافلا لاق امك اههيجوتو «عمج مسا دبع

 :ريبكلا يفو .(لمجلا ةيشاح) خلإ هلثم عمجلا ةينبأ نم سيل هنأل ؛دبع عمجب سيلو (8١:لحنلا) كاَهوُصْحُت ال هَل

 ةدبعو :دارأ هنأ لمتحي نأب هزاوح هجو موق نيبو «زوجي ال ام ىلإ هوبسنو هونعطو ةزمح ىلع ةءارقلا هذه اوباعو

 .لعفلاب هبتشي الئثل ؛ءابلا مضو ءاحلا فذح مث ؛ئرق امك توغاطلا

 «"توغاط" بصن يأ :فطعلاب هبصنو (نيلامكلا ريسفت) .عمجلا ةينبأ نم سيل هنأل ؛عمجب سيلو :عمج مسا
 (ريبكلا ريسفت) .فوذحم لوصوملا :اذه ىلعف «"توغاطلا دبع نمو ةدرقلا مهنم لعجو" :هليوأت :ءارفلا لاقو

 .زييمتلا ىلع بصن "اناكم" «ربحو أدتبم "رش كفلوأ" ءاناكم رش ركذ امي نوفوصوملا يأ ا

 رافكلاو نينمؤملا ةكراشم يضتقي "لضأو رش" ركذ نأ :وهو ءردقم لاؤس باوح ىلإ ةراشإ هيف :خلإ رش ركذو

 حراشلا باجأف ؟كلذ نم ءيش يف رافكلا اوكراشي مل نيئمؤملا نأ عم لضأو رشأ رافكلا نأو «لالضلاو رشلا يف

 اذهو «ةجحلاب هل امازلإ همعز ىلع ميلستلاو لزنتلا ليبس ىلع يأ ؛حلإ 'مهلوق ةلباقم ف لضأو رش ركذو" :هلوقب
 امل ايندلا يف نيئمؤملا ناكم نم لضأو رش ةرخآلا يف ءالؤه ناكم نأب نورخآلا باجأو ."بيطخلا" لاق امك ىلوأ

 دارملاو :"يواضيبلا" يف لاقو «هريغو ىذألا عامسك ةيويندلا مومهلاب مه لصاحلا لالضلاو رشلا نم اهيف مهقحلي

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .لالضلاو ةرارشلا يف نينموملا ىلإ ةفاضإلاب ال اقلطم ةدايزلا 00
 (نيلامكلا ريسفت) .نينمؤملا ىلإ ةفاضإلاب ال اقلطم ةدايزلا اهنم دارملا وأ ةلكاشملا لحأل :مكنيد نم

 باطخلاف «اقافن نامبإلا هل نورهظيو ُدُعي هللا لوسر ىلع نولحدي اوناك دوهيلا نم سان يف تلزن :دوهيلا 59
 مهو" :هلوقو :خلإ اولخد دقو (دوعسلا يبأ ريسفت) .نيملسملا نم هدنع نم عم هل وأ ميظعتلل عمجلاو د هللا لوسرل
 (دوعسلا يبأ ريسفت) ."اوجرخ"و "اولخد" لعاف نم نالاح "هبو رفكلاب"و "اولاق" لعاف نم نالاح ناتلمجلا لإ "وجرح

 (نيلامكلا ريسفت) ."اولخد" لعاف نم لاح "رفكلاب" يأ رورحماو راجلا نأ ىلإ ريشي :نيسبلتم



 ةدئاملا ةروس 46 سداسلا ءزجلا

 .قافنلا نم () َنوُمكَي أوُثاك اَمي ملأ اونمؤي ملو د نيسبلتم مك دنع نم

 ملظلا ِنودَعْلاَو بذكلا ِمْنِإلا ىف اعيرس نوعقي َنوُعِربَسُي دوهيلا يأ مهم م اريثك ىَرَتَو

 اَلَوَل .اذه مهلمع © َنوُلَمْعَي أوُتاك ام كسّببَل اشرلاك مارحلا 00

 تحشلآ ٌمِهِلكأَو بذكلا َرْثِإلآ ْمِهَرَق نَع مهنم ُراَبحألاَو تويتر مهن
 مهييذكتب مهيلع قيض امل ُدويْلا تَلاقَو .مهيف كرت 2) َنوُعَتَصَي اوئاكام تربل
 قزرلا راردإ نع ةضوبقم ّةَوُنْعَم هللا ُدَّي الام سانلا رثكأ اوناك نأ دعب ٌدو يبلا

 ينل تكسمأ َتََلُع :ىلاعت لاق «-كلذ نع هللا ىلعت- لخبلا نع هب اًوّنك ءانيلع

 000 0 أوُنِعَلَو مهيلع ءاعد تاريخلا لعف نع

 يف ةيآ دشأ يه سابع نبا نع ةماعلل لوألاو ءاملعلل مذ اذه :سنبل ."اوحنح" لعاف نم لاح هنأ نعي :نيسبلتم

 ريدقتب ريشي] :مهيف كرت (كرادملا ريسفت) .ديعولاب ركنملا بكترم ةلزنم ركنملا نع يهنلا كرات لزنأ ثيح نآرقلا
 (نيلامكلا ريسفت) .مذلاب صوصحاملا ريدقت ىلإ ةراشإ[(نيلامكلا ريسفت) .ةلوصوم "ام" نأ ىلإ ريمض
 هلوقب اوضرو دوهيلا ةيقب ههني ملو ةعينشلا ةلاقملا هذه لاق املو ءيدوهيلا صاخف يف تلزن :خإ دوهيلا تلاقو

 هللا نإ :سابع نبا لاق «قزرلا مهيلع قيض يأ :خلإ مهيلع قيض امل (نزاخلا ريسفت) .مهتلمج ىلإ لوقلا بسن
 225 دمحم يف ىلاعت هللا اوصع املف «ةيحان مهبصخأو الاومأ سانلا رثكأ اوناك يح دوهيلا ىلع طسب دق ناك

 ةضوبقم ةسوبحم نعي "ةلولغم هللا دي" :صاخف لاق كلذ دنعف «ةعسلا نم مهيلع طسب ام مهنع فك هب اوبذكو

 (نزاخلا ريسفت) .-كلذ نع هللا ىلاعت- ضبقلاو لخبلا هللا ىلإ اوبسنف ءاطعلاو لذبلاو قزرلا نع

 .لحنا ةيصوصخ كلذ نع ىبأ نإو هسفن يف يقيقحلا ئعملا روصت ةيانكلا يف يفكيو :لخبلا نع هب اونك
 نم مهيلع هللا طسب ام هللا فكو «الكلع ادمحم اوبذك امل هللا مهنعل دوهيلا نأ يور :اونعلو (نيلامكلا ريسفت)

 اوكرشأف نورخألا هلوقب يضرو "ةلولغم هللا دي" :صاخخف لاق كلذ دنعف الام «سانلا رثكأ نم اوناكو «ةعسلا

 اَهْطْسِبَت الَو َكِقُدُع ىَلإ ةلوُلَْم َكدَي ْلَعْجَت الّوإ» :ىلاعت هلوق هنمو «دوحلاو لخبلا نع زاحب اهطسبو ديلا لغو .هيف

 يطعي كلم يف لمعتسي هنأ ىح طسب الو لغ الو دي تابثإ هب ملكتملا دصقي الو .(؟9:ءارسإلا) هُيِطْسَبْلا لك
 ؛لاونلاب هدي طسبأ ام :اولاقل الزح ءاطع بكنملا ىلإ عطقألا ىطعأ ولو ديلا لامعتسا ريغ نم ةراشإلاب عنكيو

 «نافك يناعملا نم وه يذلا سأبلل لعجف يردص يف هيفك سأبلا طسب :لاقي ديلا حصت ال ثيح لمعتسا دقو
 مث نمو (لخبلاب مهيلع ءاعد "مهيديأ :تلغ" :هلوقو (ةيآلا هذه لاثمأ ليوأت يف ريحتي نايبلا ملع يف رظني مل نمو

 (كرادملا ريسفت) .تلغ اهنأك يهف منهج يف لغت وأ هللا قلخ لخبأ اوناك



 ةدئاملا ةروس 57 سداسلا ءزجلا

 ام ةياغ ذإ ؛ةرثكلا ةدافإل ديلا ىّنثو «دوحجلاب فصولا يف ةغلابم ِناَتَطوُسَبَم ُهاَدَي َلَب

 ضارتعا ال قييضتو عيسوت نم ءاَسيَف يك فني هيديب يطعي نأ هلام نم يحسلا هلذبي

 مهرفكل اَرفُكَو اًجيَعُط نآرقلا نم كلير ني َكَيَلإ زثأ آم مُكّبَم اريثك بر َديِزيَلَو هيلع

 ىرخألا فلاخت مهنم ةقرف لكف ِةّسّيقْلاِمْوَي ِْإ َءاَصْعَبَلاَو ةَو'َدَعْلآ ُمُيئَِب ائيقْلأَو هب
 ل
 َنّوْعَسَيَو مهذر هودارأ املك يأ هَل ؟ اهانطأ 2 يبلا برحل ياي 2 رك

 مهيلع صنب - ودسص و مت ت وههصرب

كلا أوُماَقأ مب َوْلَو © رسل ثلج هتان ألو باك 2
 اع لمعلاب ليجيإلاَو ةئ ةئَّرَوَّ
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 هو رات نبي بتكلا نم مِيَلِإ َلزنَأ آَمَو 05 يبلاب نامبإلا هنمو ءامهيف 4ك

 19ش 00/0 رييلج أ قخ وو قير

 نم ةفص "هللا دي"و «دوحلا ةياغ يف وه لب كلذك رمألا سيل يأ ماقملا هيضتقي ردقم ىلع فطع :ناتطوسبم هادي لب

 (هريغو دوعسلا وبأ) .هيبشت الو فيك الب ىلاعت هل اهتابثإو اهب ناميإلا انيلع بجيف هحولاو رصبلاو عمسلاك هتاذ تافص

 ةفني ال هنأ ىلع ةلالد هيفو :قييضتو (نيلامكلا ريسفت) .هوحجولا غلبأ ىلع مهدرو مهلوق راكنإل :ةرثكلا ةدافإل

 «ببسلا ىلإ لعفلا دانسإ نم اذهو "نديزي" لعاف :كيلإ لزنأ ام (كرادملا ريسفت) .ةمكحلا ىضتقم ىلع الإ

 «مهسْجر ىَلِإ ًاسجر ْمُهُنداَرَفط :لاق امك دوحجلاو رفكلا يف مهدسحل :نآرقلا لوزن دنع نودادزي مهنأ ىعملاو

 ودع لك نأل ءاضغبلا نم صخأ ةوادعلا نايح وبأ لاق :ءاضغبلاو ةوادعلا (نيلامكلا ريسفت) .(7١©:ةبوتلا)

 (يحركلا ريسفت) .ودعب سيل نم ضغبي دقو ضغبم
 اودارأ املك يأ :اودقوأ املك (كرادملا ريسفت) .دضاعت الو قافتا امهنيب عقي ال ىش مهولقو «مالكلاب يأ :فلاخت

 نعو «سوحملا كلم يف مهو مالسإلا مهاتأ دقو ءطق دحأ ىلع هللا نم رصن مهل مقي مل اورهقو اوبلغ دحأ ةبراحم

 يف نودهتجيو :نيدسفم يأ (ليزنتلا كرادم يف اذكه) .سانلا لذأ نم هتدحو دقو الإ ةدلبب ايدوهي ىقلت ال ةداتق

 وهف ةرخآلا يف مهاحل نايب :باتكلا لهأ نأ ولو (كرادملا ريسفت) .مهبتك نم دي يبلا ركذ وحمو مالسإلا عفد

 (يواصلا ةيشاح) .يدتهي هنأ لمتحي هنأل ؛يح نيعم رفاك نعل زوجي ال انه نمو ؛نودتهي مهلعل هل ددرت
 .هريغو الِيلع دواد روبزو الكل ءايمرأ باتكو #تفع لايناد باتكو التِفَع ءايعش باتكك :بتكلا نم



 ةدئاملا ةروس 4 1/ سداسلا ءزجلا

 هب لمعت ٌةَدِصَحْفُم ةعامج ُهَمَأ متم ةهج لك نم ضيفيو قزرلا مهيلع عسوي نأب
 ةفئاطلا دارملا

 301 رلتل اي ن يطا رب ةاصاو لاس علل ديد يتايوربأ يودي

 لانت نأ انو انيك هقري فكن لو كل ٠ ىلإ لِنَأ آَم عبمج ْغِلَب ُلوُسّرلَ اجنيأتي

 1 اي يو دبا أ منح عل ) يل أد هوركمي

 نأ ولو :هلوقك وهو «قزرلا ةعسل ببس ىلاعت هللا ةعاطب لمعلا نأ ىلع ةيآلا تلدو :قزرلا مهيلع عسوي نأب

 * ًاجَرْخَم هل لعْحَيهلا قي نَمَوإط ع فارعألا) «ٍضْرَْلاَو مسا َنِِتاَكَرَبْميلَعاَََْلاَاَواوُمآ ىَرقلا لَ

 ولأول .تايآلا.(١٠ :حون) رافع ناك هن مكبر اوُرِفْغَتْسا تلفظ .(7 :قالطلا) 4 ُبَِتْحَي الث يح نم هيَ
 لمعلا يف لادتعالا ةغللا يف داصتقالا نعم :ةدصتقم .(7١:نجلا) كاقَدَع ٌءاَم ْمُهاَنْيَقْسُأَل ٍةقي درطلا ىلَع اوُماَقَتْسا

 ميقتسملا قيرطلا ىلع هل ادصاق نوكي هنإف هبولطم فرع نم نأل ؛كلذو دصقلا هلصأو ءريصقت الو لولغ ريغ نم
 (ريبكلا ريسفت) .خلإ بارطضا الو فارحنا ريغ نم

 ةيلست ةيآلا تلزنف دب الو هنوبذكي اموق نأ هملعل اعرذ قاض ثعب امل هي هللا لوسر نأ :اهوزن ببس :خلإ غلب
 رضاحلا لوسرلا يأ يروضحلا دهعلل لوسرلا يف لأو .ةلاسرلاب هل ةداهش ."لوسرلا اهيأ اي" ب هئادن يفو «هل

 "يذلا" نيعمب لوصوم مسا "ام" نأ ىلإ ةراشإ هردق :خلإ عيمج (يواصلا ةيشاح) .2ك دمحم وهو اهوزن تقو

 (يواصلا ةيشاح) .فلكم ريغ هنأ عم ضعبلا غيلبتب قدصي هنأل ؛ةركن اهريدقت حصي الو

 يبأ" يف اذك ءاهغيلبت كل زوجي الف اه تصتعا يلا رارسألا امأو ءاهب قلعتي امو ماكحألا نم يأ :خلإ لزنأ ام
 ؛ةفوصوم ةركن ال "يذلا" نعم. ةلوصوم "ام" نأ ىلإ هب راشأ "كيلإ لزنأ ام عيمج" :هلوق "يحركلا" يفو ."دوعسلا

 ةوعدلا :اولاق مث نمو «كيلإ لزنأ ام ائيش غلب اهريدقت ذإ كلذب يفت ال ةركنلاو ,هردق امك عيمجلا غيلبتب رومأم هنأل

 (نيلامكلا ريسفت) .ركب يبأو رماع يبأو عفانل هتالاسر يأ :عمجلاو .تلطب نكر اهنم صقن اذإ ةالصلا لثم
 ام ْنَعفَت ْمَل ْنِإَو» :هلوق رهاظ نأ :هلصاحو «ةيآلا ىلع درو لاؤس عفد ىلإ كلذب راشأ :خلإ اهضعب نامتك نأل
 نإ باودلا لصاحو تغلب امف غلبت مل نإ نيعملا ءلحني هنأل ؛باوحلاو طرشلا داحتا (17:ةدئاملا) 4ةَتلاَسِر َتْغَلَب
 نامتك نأل ؛هب دتعم ريغ هتغلب ام راصو ءلكلا تكرت دقف افرح ولو هغيلبتب ترمأ امث ائيش تكرت نإو عملا

 «دحأ موي دو هسأر ةحجشب ضقني ىح ررض لك نم ال :كولتقي نأ (يواصلا ةيشاح) .هلك نامتكك هضعب

 (نيلامكلا ريسفت) .دحأ يف تلزن امنأ متاح يبأ نبا هجرحخأ ام كلذ ىلع لديو ءدحأ دعب تلزن اهنأب عفدي ارو

 «ىذألا نم بورضب يذوأو دي هتيعابر ترسكو ههجو جش دق سيلأ لاقي ام عفد ىلإ ةراشإ :كولتقي نأ
 .هريغ هل عقي هنأ ياني الف لتقلا صوصحت- نم همصعي هنأ دارملا نأ :عفدلا لصاحو



 ةدئاملا ةروس 44 سداسلا ءزجلا

 هَاَّنِإ مكاحلا هاور «"هللا مصع دقف يع اوفرصنا" :لاقف تلزن ىتح سرحُي دلي ناكو

 هب كدتعم نيذلا نم نم ٍءْيَس ْىلَع ٌممَسَل بتكلا ٌلَهأتَي لَ (©) نيِرفكلا َموقْلا ىِدَبي ال
 و

 نامجإلا ف هيف ام اولمعت نايوكتت قتوكلا ل لزنأ آم و َليجِإلاَو َةَرَوعلأ أوُميقُت َْقَح

 هب مه 0 ا نارا نم َكَبَر نِم َكيْلِإ لزنا ام مَ امك تدل ي رفكل ] فلا 1

 تيل َّنِإ .مهي متت ال يأ كب اونمؤي مل نإ م2 َنيِرِفَكْلاِمَوَقْلا ىَلَع نزحت مَأَت الق
 نم لدبيو ىَّرَصَتلآَو مهنم ةقرف َنوُعِبَّصلاَو أدتبم دوهيلا مه ْأوُداَه تريذّلاو أوُعَماَءب

 مه اَلَو َرِهِيَلَع ٌفْوَح الق اَحلَص َلِمَعَو رجلا ِمَوَيْلاَو هّللاب مهنم حرَماَع َنَم أدتبملا
 ' ربخ ىلع لادو ًادتبملا ربح ةرخآلا يف مج َنوُنَّرحع

 لاقف ."سانلا نم كمصعي هللا" ةيآ نيعي :تلزن ىتح .اوعحرا يأ اوفرصنا هلوقو .ودعلا نم ناصي يأ :سرحي

 ءاج :فذ سابع نبا لاق :لإ باتكلا لهأ اي لق (نيلامكلا ريسفت) !سانلا اهيأ ةسارحلا نم اوعجرا يأ اوفرصنا

 تسلأ دمحم اي :اولاقو ؛ةلمرح نبا عفارو فيصلا نب كلامو مكشم نب مالسو ةثراح نب عفار ٌْني هللا لوسرل

 متمتكو اهيف ام متدححجو متثدحأ مكنكلو «ىلب" :لاقف «ةاروتلا نم اندنع امب نمؤتو ميهاربإ ةلم ىلع كنأ معزت
 ملو ىدهلاو قحلا ىلع انإف ءانيديأ يف ام. ذحأن انإف :اولاقف ."مكئادحأ نم ئرب انأف «سانلل هونيبت نأ مترمأ ام اهنم

 (نزاخلا ريسفت) .خلإ (18.:ةدئاملا) ك؟ءَش ىَلَع ْمُْسَل ٍباَتكلا َلْهَأ الق :هللا لزنأف كعبتن الو كل نمؤن

 مهنأ عم ءيش ىلع متسل :لوقت فيك «ردقم لاؤس نع باوح اذهو «ريخلاو ىدهلا وهو هللا دنع يأ :هب دتعم

 نورومأم مهنأل ؛مهيلإ الوأ لازنإلا بسن :كيلإ لزنأ ام (يواصلا ةيشاح) ؟لطابلا نيدلا وهو ءيش ىلع
 نورومأم مهنأ رابتعاب مهيلإ ايناث لازنإلا ةبسن حصيف «ةقيقح هيلإ لزنم هنأل ؛هيلإ ايناث لازنإلا بسنو «هعابتاب

 (يواصلا ةيشاح) .هغلبي هنأ رابتعاب هيلإو هب لمعلاب
 "نونزحي مه الو مهيلع فوح الف" :هريدقت فوذحم هذه "نإ" ريحو ءاقافن ال اقح اناكإ يأ :خإ اونمآ نيذلا نإ

 نوئباصلاو" :هلوق .فانيتسالل وأ لمحلا فطعل "واولا"ف «ءأدتبم "اوداه نيذلاو" :هلوقو «روكذملا هيلع لد

 "نمآ نم" :هلوقو .ةثالثلا تاءدبتملا هذه نع ربح خلإ "مهيلع فوح الف" :هلوقو «أدتبملا ىلع فطع "ىراصنلاو

 نيبئاصلا نمو ىراصنلا نمو دوهيلا نم اونمآ نيذلا لاق هنأكف ءصصخم وهف ضعب لدب اهنم لك نم لدب حلإ
 ام لصاح اذه اقلطم ال ناميإلا طرشب ركذ امه مهدعب نمو دوهيلا نع رابحإلاف «نونرحي مه الو مهيلع فو ال
 (لمجلا ةيشاح) .بارعإلا يف حراشلا هيلع جرد



 ةدئاملا ةروس 458 سداسلا ءزجلا

 انكم الشو متل انلَسأو هلسرو هللاب ناعإلا ىلع َليِوََرَسِإ ْىَبَقَكيِم اًنْذَحَأ َدَقْل

 اردتم مهسم اَقيِرَف هوبذك قحلا نم ٌمُيسفنَأ ئ ىو وهت الامن 5 َمَهَءاَج

 لاحلل ةياكح "اولتق" نود هب ريبعتلاو «ىييو ايركزك (2) َنوُلَْقَي مهنم اَقيرَقَو

 يهف بصنلاو «ةففخم "نأ" ف عفرلاب َوُكَت لأ اونظ اَوُبسَحَو .ةلصافلل ةيضاملا

 ملف قحلا نعأوُمَعَف مهلتقو لسرلا بيذكت ىلع مهب باذعٌةَتَتِف عقت يأ ةبصان

 احيناث اومضو ومعدن اوياست ا هيلع 13 بَ رد ةعامسا ىغ اوكمو فؤررصت

 ى اس رق
 خخ
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 . نولتقيو اوبذك لوعفم هنأ ىلع "اقيرف"و "اقيرف" بصتناو ؛هدعب ام هيلع لد طرشلا ءازج ىلإ ةراشإ :هوبذك

 (لمحلا ةيشاح) ."السر"ل ةفص ةيطرشلا ةلمحلا نأ ىلإ دئاعلا اذه ريدقتب راشأ :مهنم (هريغو كرادم)

 بحعتلل ةعينشلا ةلاحلا كلتل اراضحتسا ةيضاملا لاحلا ةياكح ىلع "اولتق" عضوم "نولتقي" ءيح امنإو :نولتقي

 (بيطخلا ريسفت) .يآلا سوؤر ىلع ةظفاحمو البقتسمو ايضام مهنيد كلذ نأ ىلع اهيبنت وأ ءاهنم

 عراضملاب هنع ربعيو ءملكتلا تقو الصاح ىضم اميف لصح ام ضرفي نأ :اتروصو :ةيضاملا لاحلل ةياكح
 واو حراشلا نم طقس هنأكف يآلا سوؤر ىلع ةظفاحمللو هريغ ةرابع "ةلصافلل" :هلوقو .ملكتلا لاح ىلع لادلا

 ريبعتلا نإ :هباوج يف لاقي نأ نكميو :لوقأ (لمجلا ةيشاح) خلإ نيتلعلا نم لكب للعم روكذملا ريبعتلاف ,فطعلا

 .لمأتف هتلعو للعملا نيب ةضرتعم ةلمج "ةيضاملا لاحلل ةياكح" :هلوقو «ةلصافلا وهو ةدحاو ةلعب للعم روكذملا

 فودذحم نأشلا ريمض اهمساو ةليقثلا نم ةففخم "نإ"ف ءيئاسكلاو ةزمحو ورمع يبأ ةءارق يف ”نوكت" عفر يأ :عفرلاب

 ملعلا ةلزنم هل اليزنت قيقحتلل يهو اهيلع نابسحلا لعف لاخدإو «ةنتف نوكت ال هنأ هلصأو «ةيفان "ال"و "هنأ" :هريدقت

 ؛كشلا نم اياب ىلع بسحو يأ نوكتل يأ ةبصان يهف نيقابلا ةءارق يف يأ "بصنلاو" :هلوقو .مهولق يف هنكمتل

 (يحركلا ريسفت) .هيلإ دنسملاو دنسملا نم مالكلا هيلع لمتشا ام نيتءارقلا ىلع بسح يلوعفم دسم دسو

 (لمجلا ةيشاح) .اهلعاف "ةنتف"و نيتءارقلا ىلع ةمات يه "نوكت"ل ريسفت اذهو «نيتءارقلا ىلع عفرلاو بصنلاب عقت يأ

 ْمِهيَلَع هللا َباَن مثل :هلوقو 8ع عشويو لع ىسوم دعب اومص اومع يأ "اوبسح" ىلع فطع :اومصو اومعف

 مهتم ريك اوُمَصَو اوُمَع مثل :هلوقو .هب نامإلل مهضعب قفو ثيح التم ميرم نب ىسيع ثعبب يأ (١:ةدئاملا)
 اورصأ نإو دوهيلا رثكأ نأل ؛"مهنم ريثك" :لاق امنإو هتلاسرو هتوبن اوركنأ نأب دي دمحم نامز يف يأ ١/( :ةدئاملا)
 ."بيطنخلاو ريبكلا" يف اذك .هباحصأو مالس نب هللا دبع لثم هب اونمآ مهنم اعمج الإ دلك دمحمب رفكلا ىلع



 ةدئاملا 0 4“ سداسلا ءزجلا

 نم مه وو د

 َدَقف هريغ ةدابعلا ْق هللاب كري نَم مَن هلإب كي دبع 0 اودبعا

 )ٍراَصنأ ةدئاز نِم تملا وو كامل رار اهلعنت نأ هعنم َدَنَجْلا هيلع ُهّللا ْمَّرَح

 اهدحأ يأ ِدَسَلَت ةهآ تلات هلأ حر أَوُّناَق َنيِذَلاَر فك َدَفَّل .هللا باذع نم مهنوعنمي

 ذل إف ديو هلل ةلإ هنلإ نويامو ئيراستلا ند ةقرف: عفو هفكأو ىسيع نارخآلاو

 ىلع اوتبث يأ أوُرْفَك يذل َنَسَمَيَل اودّحوي ملو ثيلثتلا نم نو ُلوَُي اّمَع أوُهَتنَي

 .رانلا وهو ملؤم 29 ٌدميِلَأ بما َذَع َمُهَنِم رفكلا

 (نيلامكلا ريسفت) .مهنم ريثك كئلوأ يأ فوذحم أدتبم ربح وأ عمجلا ةمالع واولاو ءلكلا نم ضعبلا لدب يأ :لدب

 ,ءكلذك اوراص مهلك نأ كلذ مهو "اومص اومع مث" :لاق امل هنإف «ةغالبلا ةياغ يف لادبإلا اذه :ريمضلا نم لدب

 (يحخركلا ريسفت) .لكلل ال مهنم ريثكلل لصاح مكحلا اذه نأ ملع "مهنم ريثك" :لاق املف

 لوق قبس امو «ةيناكلملا ال ةيروطسنلا يأ :اولاق نيذلا (نيلامكلا ريسفت) .هيلع مرحملا نم مرحملا عنب امك :هعنم

 «ناقيرط "ةثالث ثلاث" :ىراصنلا لوق :ريبكلا ريسفتلا يف لاق :اهدحأ يأ (نيلامكلا ريسفت) .داحتالاب نيلئاقلا ةيبوقعيلا

 نع اوكح نيلكتملا نأ :يناثلاو «ةثالث ةملآ ىسيعو ميرمو هللا نإ كلذب اودارأ مهنأ :وهو نيرسفملا ضعب لوق :لوألا

 سمشلا نأ امك «دحاو هلإ ةثالثلا هذهو ءسدقلا حورو نباو بأ «ميناقأ ةثالث دحاو رهوج نولوقي مهنأ ىراصنلا

 ةايحلاو تاذلا اوتبثأو «ةايحلا حورلابو ةملكلا نبالابو تاذلا بألاب اونعو ةرارحلاو عاعشلاو صرقلا لوانتي مسا

 هلإ نبالاو هلإ بألا نأ اومعزو «نبللاب ءاملا طالتخا ىسيع دسحب تطلتخا هللا مالك يه ىلا ةملكلا نإ :اولاقو

 .ةثالث نوكي ال دحاولاو ادحاو نوكت ال ةثالثلا نإف ؛لقعلا ةهادبي لطاب اذه نأ ملعاو .دحاو هلإ لكلاو هلإ حورلاو

 012 لا ةييرتلا وهتشا نإ واق نيا رمك دَقَلل :ىلوألا ةيآلا يف لاق ىلاعت هنأ :لاكشإلاو :ىراصنلا نم ةقرف

 ىراصنلا ضعب نأ :باوجلاو (77:ةدئاملا) ِةْنالُث ْثلاَك هلل نإ اولاق َنيِذْلا ّرفك دقل» :ةيناثلا يف لاقو (7١:ةدئاملا)

 يف تقولا كلذ يف ىلجتف صخش يف نامزألا ضعب يف ىلحتي امر هللا نأل ؛هللا وه هنيعب حيسملا :نولوقي اوناك

 ةغآ ىلإ اوبهذ مهضعبو «ىلاعت هللا الإ اهيلع ردقي ال لاعفأ ىسيع صخش نم رهظي ناك اذهلو ءىسيع صخش
 يف طق هلإ امو يأ قارغتسالل "نم" :هلإ نم امو (كرادملا ريسفت) .ميرم نم هللا دلو هنأو حيسملاو ميرم :ةثالث

 (كرادملا ريسفت) .هل كيرش ال هدحو هللا وهو «ياث ال ةينادحولاب فوصوم هللا الإ دوحولا



 ةدئاملا ةروس أ سداسلا ءزجلا

 بان نو ةلآو عيوت ماهفسا ؟اولف ام ويف لإ تون ا
 دع

 7 وي

 اهلإ 0 ناك نمو تاناويحلا نم امهريغك ءاَعّطلا ناَلَكَأَي ائناك

 35 ا نع نوفرصي 29 َوُكَفْؤُي فيك ١ زأ زظنآ مث انتينادحو ىلع ِتَيأل ل ع
 1 5 - - : َ 0 يردد مث 5 ٠

 اعف اَلَو اًوَص كَل ُكِلْمَي اَل ام هريغ يأ ثا وك ني تودع لف 50 مايق
 . ل 0 7 اكنالل ماهفتسالاو ؟مكلا وحأب هد ملعلا مكلاوق وع دلل

 خيبوتلا عم ١ 3 كو 20 ميعل محلا 0 5

 نم لوسر الإ وه ام يأ "لوسر"ل ةفص :تلخ دق (كرادملا ريسفت) .هنع ةيهولألا يفن هيف :حلإ حيسملا ام
 أربأ هللا لب هلإ هنأل ؛هنم نكي مل ىتوملا هؤايحإو همكألاو صربألا هؤاربإو «هلبق نم اولح نيذلا لسرلا سنج

 ريغ نم هقلختو ,ىسوم دي ىلع ىعست ةيح اهلعجو اصعلا ىِحأ امك هدي ىلع ىتوملا ىحأو صربألاو همكألا
 (نيلامكلا ريسفت) .ىثنأ الو ركذ ريغ نم مدآ قلخخك ركذ
 كلذ دعب امهفصو مث ءامهو هللا امهفرش اممب ناصتخم همأو ىسيعل نافصولا ناذهو «ءقدصلل ةمزالم يأ :ةقيدص
 نم نأل :هبيكرتل (يواصلا ةيشاح) .ةلقاعلا نع الضف ةلقاعلا ريغلا تاناويحلا نع مهزيمي ال يذلا ةيرشبلا فصوب

 طالخأو باصعأو قورعو محلو مظع نم ابكرم امسح الإ نكي مل مضحلا نم هعبتيو ماعطلاب ءاذتغالا ىلإ جاتحا
 ؛ركذلاب لكألا صحو ؟اهلإ نوكي فيكف ماسحألا نم ريغك ربدم فلؤم عونصم هنأ ىلع لدي ام كلذ ريغو
 ؛"رظنا"ل ال "نيبن"ل لومعم "فيك" :نيبن فيك (بيطنخلا ريسفت) .احاتحم نوكي ال هلإلاو تاجاحلا لصأ هنأل

 (يواصلا ةيشاح) .ةرادصلا هل نأل ؛هلبق ام هيف لمعي ال ماهفتسالا مسا نأل

 هرضي ام لثم كلمي ال وأ ؛هتاذ نم كلمي ال هنكل هايإ ىلاعت هللا كيلمتب كلذب كلم نأ وهو الِتثع ىسيع يأ :كلمب ال ام

 ةيطوت هناذ يف هيلع وه ام ىلإ ارظن "ام" :لاق امنإو ,ةعسلاو ةحصلا نم هب عفني امو بئاصملاو ايالبلا نم هب ىلاعت هللا

 (هريغو يواضيبلا) لإ الصأ ءيش ىلع اهل ةردق ال يلا ءايشألا كلس يف التف هماظتنا نايبب يأ اسأر هنع ةردقلا يفنل
 "نودبعت ام" قلعتم :مكلاوقأل (بيطخلا ريسفت) .ال وأ لقعي نم ناك ءاوس ىلاعت هللا نود نم هللا دبع لك دارملاو

 (نيلامكلا ريسفت) .نودقتعت ام ملعيو هنولوقت ام عمسي يذلا وهو هنوشخت الو هللاب نوكرشتأ يأ



 ةدئاملا ةروس ع سداسلا ءزجلا

 ريغ راق مُكِبيِد ىف ّدحلا اوزواجت اوُلَْت ال ىراصنلاو دوهيلا بكل َلَهَأَي لق
 َُبَق نِم أولَص دوق وأو ا هقح قوف هوعفرت وأ ىسيع اريل نأب بحل

 «قح ا قيرط (2) ٍليِبَّسلآ ِء 0 سانلا نم اريك ْاولَضَأَو مهفالسأ مهو مهرب

 َدرَواَذ ِناَسِل 17 ليِورَسِإ فب ْنِم اوُرْفَك َنيِذْلأ ىِعَل .طسولا لصألا يف "ءاوسلا"و
 مهيلع اعد نأب ّمَيَرَم نبأ ىَسِعَو "ةليإ' باحصأ مهو ةدرق اوخسمف مهيلع اعد نأب

 (©) َوُدَتْعَي أوُناَكَو أوَّصَع اّمب نعللا َكِلاَذ ةدئاملا باحصأ مهو ريزانخ اوخسمف
 مهتصق ينأيس 2 لحر فالا ةسمح ناكو

 ريمض نم لاح وأ «نيعملا ثيح نم دكؤم فوذحم ردصمل تعن "قحلا ريغ" :هلوق نأ ىلإ راشأ :قحلا ريغ

 «فوذحم ردصم ةفص هنأ نيعي :خلإ قحلا ريغ (دوعسلا يبأ ريسفت) .قحلا نيزواحب اولغت ال يأ "اولغت 0

 قحلا يف ولغلا امأو يأ "قحلا ريغ" هلوق :يواصلا لاق امك قحلا نع ةزواحملا ولغلا اهنإف ,ةدكؤم ةفصلا نأ رهاظلاو

 تلعف امك :ىسيع اوعضت نأب .لالض الو مارحب سيلف الثم ليللا موقيو راهنلا موصي نأب سفنلا ىلع ديدشتلاك

 .هلإ هنإ هيف :اولاقف «ءىراصنلا تلعف امك خلإ "هوعفرت" هلوقو انز نبا هنإ :هيف اولاقف «دوهيلا

 ,ىوه عمج ءاوهألا :خإ موق ءاوهأ (نيلامكلا ريسفت) .ىراصنلا ولغ كلذو ةيهولأ هل اوعدت نأ ىلإ :هقح قوف
 دحن مل ةديبع وبأ لاقو «همذو الإ نآرقلا يف ىوحلا ىلاعت هللا ركذ ام :يبعشلا لاق «هيلإ سفنلا ةوهش وعدت ام وهو

 (نزاخلا ريسفت) .ريخلا بحي نالف لاقي هنأ الإ ريخلا ىوه نالف :لاقي ال هنأل ؛رشلا عضوم الإ عضوي ىوملا
 .ةكتلع ىسيع ناسل ىلع ىراصنلا نعلو دواد ناسل ىلع دوهيلا نعلف ءىراصنلاو دوهيلا يأ :اورفك نيذلا نعل

 وه :ليقو ؛مهنعلب احرص ىسيعو دوادف ةحراحلا وه :ليقف «ناسللاب دارملا يف فلتحا "دواد ناسل ىلع" هلوق

 (يواصلا ةيشاح) .لوألا ديفي رسفملا مالكو «برقألا وهو ىسيعو دواد باتك يف مهتنعل لزنأ ىيعملاو باتكلا
 "ةدرق مهلعحاو مهنعلا مهللا" :هئاعد يف لاقف هيف ناتيحلا اوداطصاو تبسلا يف اودتعا ال يأ :مهيلع اعد نأب

 ميظعتب اورمأ اوناك تلَع دواد نمز يف ةاروتلا ةعيرش ىلع اوناكو :ةليأ باحصأ (بيطخلا ريسفت) .ةدرق اوخسمف

 حتفب ةليأ :ةليأ باحصأ مهو (نيلامكلا ريسفت) .تبسلا يف كمسلا اوداطصاو هرمأ اوفلاخف ديصلا ةمرحو تبسلا

 ةدئاملا نم اولكأ امل يأ "مهيلع اعد نأب ىسيع يف" :هلوقو «ةيربط رحب لحاس ىلع ةيرق ةيتحتلا نوكسو ةزمهلا

 (ريبكلا ريسفت) خلإ ريزانخ اوحبصأف "تبسلا باحصأ تنعل امك مهنعلا مهللا" التِلَع ىسيع لاقف ءاونمؤي لو اورخداو

 (لمدبا ةيشاح) .روهشملا وه اذه «ةدئام سيلف ماعط هيلع نكي مل نإف ؛ماعط هيلع ناوخلا ةدئاملاو

 ةدرق اوحخسم الك نأ نم روهشملا ىلع اذهو ءرخآلا يف هتبثأ ام ريظن لك نم فذح دقف ةدرقو يأ :ريزانخ اوخسمف

 (يواصلا ةيشاح) .رسفملا رهاظ وهو ريزانخ اوخسم ةدئاملا باحصأو ةدرق اوخسم تبسلا باحصأ نإ :ليقو «ريزانخ



 ةدئاملا ةروس 01 سداسلا ءرجلا

 ا ُهوُلَعَف رك ةدواعم نع 2 مهضعب ىهني ال يأ ترّوَماَتَتي ال أونا

 نينا َْوْلَوعَي َمُهَني اريْبَك !دمحم اي ىَرَت .اذه مهلعف (2) َتوُلَعفَي اوُناَك اَم
 مهداعمل لمعلا نم َدِبُفنَأ َرْ َتَمّدق ام َسْيِبَل كل اضغب ةكم لهأ نم اوُرَدَح
 "لا (ج) نود مه باَذَعل ىفَو ٌمهيِلَع ُهَّللا طِخَم أ يا

 ئً ملب صر
 بْنَ اريثك ّنكَلَو ءايلوأ و افكلا يأ مودع ام هيلإ لرنأ اَمَو دمحم حبو ه هّللاب

 يام

 8 َنيِذْلَل ةَواَدَع ساّئلآ دس دمحم اي َّنَدَِجَتْل .تاميإلا نع نوجراخ م) وقس

 عابتا يف مهكامهناو مهلهجو مهرفك فعاضتل ةكم لهأ نم را لو ٌدوُهَيلآ
 را ا عوكل وتل ا ربما نافاس ود ند وال فاول ل ا اب

 ا كىللاذ ىرصت انإ اَولاق يريذلا اونماَء َنيِذلل ةذوم مهبرقأ ىرَدَجَتلَو ىوهلا

 نوعنمي الو يهنلا نم لعافت يهانتلا نإف ءاضعب مهضعب ىهني ال يأ نايصعلاو ءادتعالل نايب :نوهانتي ال اوناك

 نم هلعفي امع رخآلا مهنم دحاو لك ىهني نأ يهانتلاب دارملا سيل :نوهانتي ال .ءاهتنالا نوع. يهانتلاف نوهتني الو

 نأ رابتعا ريغ نم ةددعتم صاخشأ نم يهنلا رودص درج دارملا لب «لعافتلا ةغيصل روهشملا عملا وه امك ركتملا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .اعم ايهنمو ايهان مهنم دحاو لك نوكي

 عقاولا عفر نأل ؛هنع يهنلل ئععم ال لعف يذلا ركنملا نأب دروأ ام عفدل ؛فاضملا اذه رسفملا ردق امنإ :ركنم ةدواعم نع

 نع يهنلا كرت نأ ىلع ليلد هيفو :خلإ اوناك ام سئبل (يواصلا ةيشاح) .ةدواعملا نع يهنلا نيعملا نأب باحأف ؟لاحم

 :هلوقو ؛لعافلا يه "ام" :تمدق ام (كرادملا ريسفت) !هنع مهضارعإ يف نيملسملا ىلع هاترسح ايف «مئاظعلا نم ركنملا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) . ىلاعت هطخخس بجوم يأ فاضملا فذح ىلع مذلاب صوصخملا وه خلإ "طخس نإ"

 نإ" :هلوقو هل ناث تعن "ىف بجوملا" :هلوقو "لمعلا 'ل تعن "مهداعلل" :هلوقو "امال نايب :لمعلا نم

 نونموؤي دوهيلا ءالؤه ناك ولو ئععملا وأ :ناميإلا نع نوجراخ (لمجلا ةيشاحإ .يناثلا تعنلل لومعم "طخس

 مهنم اريثك نكلو «نوملسملا مهاوي مل امك ءايلوأ نيكرشملا اوذختا ام ةاروتلا يعي هيلإ لزنأ امو ىسومو هللاب

 (م) .زيبمت "ةوادع"و "ندجتل" ناث لوعفم وهو :دوهيلا (م) .الصأ مهل نيد الف مهنيد نع نوجراحخ نوقساف

 لوأ لوعفم "اولاق نيذلا"و ناث لوعفم "برقأ" نأ نم هلبق يذلا يف ليق ام هبارعإ يف لاقي :خإ مهيرقأ ندجتلو

 نإ «هللا نيد راصنأ يأ :ىراصن انإ اولاق نيذلا (يواصلا ةيشاح) .هب قلعتم وأ "ةدوملل" ةفص ”نيذلل"و زييمت "ةدوم"و

 نم دوهيلا مذو نيملسملل مقدوم برق ةهج نم ىراصنلا رفك نأ عم دوهيلا مذو ىراصنلا حدم ةيآلا ىضتقم تلق

 «ىراصنلا نود دوهيلا يف صرحلا اضيأو ءاهمدع الو رفكلا ةدش يضتقي ال كلذف «نيملسملل ةوادع دشأ مهنإ ثيح

 ظ .مارح هنأ ىراصنلا بهذو ةبرق نيدلا يف مهفلاخ نم ىلإ ىذألاو رشلا لاصيإ نأب دوهيلا بهذم اضيأو



 ةدئاملا ةروس 4 #1 عباسلا ءزجلا

 اداّيغ اًناَبَهُدَو ءاملع < يسيشق ميم نأ يتيم نأ نينمؤملل مهدوم برق يأ

 يف تلزن .ةكم لهأو دوهيلا ربكتسي امك قحلا ةدابع نع( َنوُريكحَعْسَي ال َمُهََأَو
 ءاوملسأو اوكبف سي ةروس مهيلع ل أرق قشبحلا نم نيمداقلا يشاجنلا دفو

 0 اَذِإَو :ىلاعت لاق .ىسيع ىلع لزني ناك امب اذه هبشأ ام :اولاقو

 كبَر َنوُلوقُي : لاو أوفر اًعِم عمدلآ تم ُض فَ مُهتبعَأ عر نآرقلا نم ٍلوُسَّرلآ

 يف اولاقو .امهقيدصتب نيّرقملا 2) َنيِدِهشلآ َعَم انَبْمَكاَف كباتكو كيبنب انقّدص انما

 ردا تريلا [ج اَمَو هّللاب ْنِمْؤُن ال اَنَل اَمَو :دوهيلا نم مالسإلاب مه ريع نم باوح

 أ "نمؤن" ىلع فطع ُعَمَظَتَو :ةيضتقن دودو مها اناعألا قعتانل منام ال قا ؟نآرقلا

 ا ا 2©) َنيِحلَّصلا م َوَقْلا َعَم اَنُبَر اَنَلْجَّدُي

 لعجو «ةكيرألا نيلب ىراصنلاو ةميكشلا ةدشب دوهيلا فصوو «"ةدوم"و "ةوادع" ب قلعتي "ماللا" :نيئمؤملل

 (م) .نيكرشملا ىلع مهميدقتب اهيف مهمدق مدقت ىلع هبنو «نيئمؤملا ةوادع ةدش يف نيكرشملا ءانرق دوهيلا

 ىلع ليلد هيفو :نوربكتسي ال (نيلامكلا ريسفت) .مورلا لهأ ةغلب ملاعلا :سيسقلاو سقلا :برطق لاق :نيسيسق

 ةءاربلاو ءبهارلا يف ناك نإو ةرحآلا ملع اذك و ءنيسيسقلا ملع ناك نإو ريخلا ىلإ هادهأو ءيش عفنأ ملعلا نأ

 عمج :دفولاو «ريبج نب ديعس نع ريرح نبا هاور :خلإ تلزن (كرادملا ريسفت) .ينارصن يف تناك نإو ربكلا نم
 (نيلامكلا ريسفت) .ةشبحلا كلم :يشاجنلاو «عمج مسا وأ دفاولا

 يف مهنأل ؛ىراصنلا لك يف ال ةشبحلا نم نيمداقلا يشاجنلا دفو يف تلزن :"بيطنخلا" يف :يشاجنلا دفو يف

 هنأ يضتقي حراشلا عينص :خلإ اوعمس اذإو ."سوماقلا" يف اذك «موقلا :دفولاو .دوهيلاك نيملسملل مموادع

 فطع هنأ :دوعسلا وبأ لاقو (لمجلا ةيشاح) .عبرلا لوأ مهضعب هلعج كلذلو «"ىلاعت لاق" :لاق ثيح فنأتسم

 .نآرقلا عامس دنع عمدلا نم ضيفت مهنيعأ نأو نوربكتسي ال ممنأ يسرد رو

 طرف نم مهنيعأ تلعج وأ ةغلابم ؛ءالتما نع بابصنالا وه يذلا ضيفلا هل ريعتساف ؛عمدب عئلتمت يلب يأ :خلإ ضيفت

 اوفرع ام نييبتل ةيناثلاو ةيئادتبالل ىلوألا "نم" :قتحلا نم اوفرع امث (دوعسلا يبأ ريسفت) اهني وطفل هاك اكل

 ريسفت) ؟هلك اوفرع اذإ فيكف مهاكبأف قحلا ضعب اوفرع مهأ ئعملاو «قحلا ضعب هنإف ضيعبتلل وأ «قحلا نم

 ؟نولوقي اذ ام :ليق هنأك «نآرقلا عامس دنع مهاح ةياكح نم د :خا نولوقي (بيطخلا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .انمآ انبر :نولوقي ليقف



 ةدئاملا ةروس عه عباسلا ءرجلا

 نيرنح وهل اهب نم ىرجٍوْسعَجأولاف ام هنأ مهب هيَيتتَأَف :ىلاعت لاق ؟ةنجلا نينموملا

 َكيتَلْوُأ آَِصْياَِب اوُبَّدَكَو أورَفك َنيِدَلاَو .ناعإلاب (2) َنيِيْحْل َرَج َكَلِلَذَو ايف
 .مايقلاو وصلا اومزالي نأ د ةباحصلا نم موق مه امل لزنو 2 يحتل ُبيصأ

 َنيِذَلآ ايأتَي :شارفلا ىلع اوماني الو « 0 اولكأي الو «بيطلاو ًءاسنلا اوبرقي الو
 كغ كر هللا رمأ اوزواجتت ودعت ال و َمُكَل هَل لَ آم تدب اوُمِح الاون

 لاح هلبق رورحجاو راجللاو «لوعفم ابْيَط ٌلَلَح هَل مُكَقَرَر امِم اوُطَو (2) َنيِدَتْعُمْلا

 ىب نئاكلا وْفّللاَي هلآ مك 525 "جو تروُئيؤُم هيب رشأ لا هلآ وق مرو هب قلعتم

 هللاو ال :ناسنإلا لوقك فلحلا دصق ريغ نم ناسللا هيلإ قبسي ام وه َوُكَِمَيَأ

 0100000 ,ديدشتلاو فيفختلاب ُمُتدَقَع امب مُكُدِخاَوُي نكدلَو «هللاو ىلبو

 اوقرفف ءراذنإلا يف مالكلا عبشأو غلابف اموي هباحصأل ةمايقلا فصو 2 هللا لوسر نأ يور :2| موق مه امل

 هركذ امك احابم ارومأ اوكرتيو نيمئاص اولازي ال نأ ىلع اوقفتاو مذ نوعظم نب نامثع تيب يف اوعمتحاو

 .ثيداحألاو ريسافتلا بتك يف امك هنع ىمنو ؛"كلذب رموأ مل نإ" :مهل لاقف دلني يبلا كلذ غلبف ؛حراشلا
 را ل 39 :اودتعت الو

 نم يأ) هنم لاح امإ "مكقزر امم اولك" :هلوقل يأ :لوعفم (كرادملا ريسفت) .تابيطلا لوانت يف اوفرست الو
 نركل ةذيلغ تمدقتو ىلا دب قلم "ولكن قلتم را (ةركد هنوكلا هيلع كمدعت "ايلف ةلولمتكا هلو
 يف رسفملا هراتخا امك الاح "الالح" نوكي نأ زوحجيو «ةيئادتبا نوكي نأو ضيعبتلل نوكي نأ لمتحي "نم"و «ةركن
 هب رمأ امي ةيصوتلل ديكات :خلإ هللا اوقتاو (كرادملا ريسفت) .ضيعبتلل "نم"و «هب الوعفم رورحناو راحلاو «"ةرقبلا"
 (كرادملا ريسفت) ."خلإ يذلا" :هلوقب اديكات هدازو

 هنأ نظي ءيش ىلع فلحي نأ :اندنع وه ءمكح هب قلعتي ال يذلا طقاسلا :نيميلا يف وغللا :خإ نئاكلا وغللاب

 لزن املف «ةبرق هنأ نظ ىلع تابيطلا ميرحت ىلع اوفلح اوناك :ليق .دهاحم لوق وهو ءنظي امك سيلو كلذك
 ىلبو هللاو ال :هلوقك دصق ريغ نم ءرملا نم ودبي ام :كلد يعفاشلا دنعو .تلزنف ؟انناعأب فيك :اولاق يهنلا
 (م) .ركب يبأو يئاسكلاو ةزمحل ءفاقلا فيفختب :فيفختلاب (دوعسلا يبأ ريسفت) .ام## ةشئاع لوق وهو «هللاو
 (كرادملا ريسفت) .لعف ئيعمب لعاف وهو "متدقاع" ناوكذ نبا ةياورب رماع يبأل ةءارق يفو «نيقابلل يأ :ديدشتلاو



 ةدئاملا ةروس "5 عباسلا ءرجلا

 اذإ نيميلا يأ ُدبَرْكَكَف دصق نع متفلح نأب هيلع ََمَيَأْلا "متدقاع" :ةءارق فو
 مُكيلَهَأ هنم َنوُمِعَطُن ام ِطَسْوأ نم ذه نيكسم لكل َنيكسَم ِةَرْشَع ٌماَعْطِ هيف متننح
 ةمامعو صيمقك ةوسك ىمسي ام َرُهّتَوَسِك وأ هاندأ الو هالعأ ال ,هّبلغأو ُهَدَصقأ يأ

١ 2 

 ِةَبقَر قتع ريحت وأ يعفاشلا هيلعو دحاو نيكسم ىلإ ركذ 2 يفكي الو «رازإو
 2 1 ل ةرشع ل اف رعت ولو

 امث ادحاو ٌدجّمل نَمَف ديقملا ىلع 0000 ؛راهظلاو لتقلا ةرافك يف امك ةنمؤم

 .كاميعفاشلا هيلعو عباتتلا طرتشي ال هنأ :هرهاظو «هترافك ِماّيأ ِةَبَلت ُماَيِصَف ركذ

 ل ا متثنحو َرُْفَلَح اذ :كيَمَنأ رك دوك كلا كلا
 اهضقن نم يأ 1

 :انئاملع لاقو تس يعفاشلا لوق وهو ةرافكلا اهيف بحي ةدوقعملا نم سومغلاف اذه ىلعو «ةينو يأ :دصق نع

 (نيلامكلا ريسفت) ."ةرقبلا" يف قبس هتمتتو ءسومغلا ف روصتي ال اذو «ءافولا ىلع مزعلا :دقعلا
 نيكاسم ةرشع ماعطإ وهو :رييختلا ىلع اهنم ةثالث ءءايشأ ةعبرأ نيميلا ةرافك يف ركذ ىلاعت هللاف :خلإ هترافكف

 نم «ءايشألا ءالؤه نم دجي مل نأ دعب مايأ ةثالث موص وهو :بيترتلا ىلع اهنم دحاوو «ةبقر ريرحت وأ مهتوسكوأ
 :يعرشلا لطرلاو «نالطر يواسي دملا ."دم نيكسم لكل" :هلوقو ؛"ريدقلا حتف" يف اذكهو ,"يدمحألا ريسفت"
 كلم يعفاشلا دنع دم نيكسم لكل يأ اذهو ."نازوألا قيقحت" يف اذكءمهرد فصنو ةتس راتسإلاو ءاراتسإ نورشع

 (يدمحألا ريسفت) .ريعش وأ رمت نم عاص وأ رب نم عاص فصن مهنم دحاو لكلف :ءر ةفينح يبأ دنع امأو

 نإ وه مث هيف ثنح الف كلذ ريغب فلحلا امأو «ةميدقلا هتافص نم ةفصب وأ هللاب فلحلا وهو يأ :هيف متثنح اذإ
 ناك نم" :ثيدحلا يف امل ؛عونمم وهف الإو ءمارح :ليقو .هوركم :ليقف «يبنلاو ةبعكلاك اعرش مظعي ام ناك

 فصن :ءكي ةفينح يبأ دنعو ألي يعفاشلا دنع يأ :دم (يواصلا ةيشاح) ."تمصيل وأ هللاب فلحيلف افلاح

 نم" نأ ههجوو «"طسوأ" نم لحم ىلع وأ "ماعطإ" ىلع فطع :مقوسك وأ .هريغ نم عاص وأ رب نم عاص
 رازإ :مذ رمع نبا نعو «ةروعلا يطغي بوث يهو ,مالكلا يف دوصقملا وه لدبلاو ؛"ماعطإ" نم لدب "طسوأ
 (كرادملا ريسفت) .ءاسك وأ ءادر وأ ءصيمقو

 نأل ؛صنلا ةراشإب كلذ تبث ءاضيأ مايأ ةرشع يف دحاو نيكسم ىلإ امهؤادأ زوجي :اندنعو :يعفاشلا هيلعو

 ."يدمحألا ريسفتلا" يف هليصفتو «ماعطإلا ظفل هيلإ ريشي امك مهجئاوحل ؛فراصم اوراص امنإ نيكاسملا
 كل يعفاشلا هيلعو :عباتتلا طرتشي ال (نيلامكلا ريسفت) .هلم مظعألا انمامإ دنع صنلا قالطإل ؛ةرفاك وأ :هنمؤم

 مايأ ةثالث :ان#و بعك نب يبأو سابع نب هللا دبعو دوعسم نب هللا دبع ةءارقل ؛عباتتلا موصلا يف طرتشي :اندنعو
 .اهديعن الف ةرقبلا ةروس يف انركذ هماسقأو هفاصوأو ناعيألا نايبو .هريغو"يدهازلا ريسفتلا" يف امك «تاعبانتم



 ةدئاملا ةروس عب عباسلا ءرجلا

 يأ َكلاَذك ةرقبلا ةروس يف امك «سانلا ني حالصإ وأ رب ل يلعب ام اهوثكنت نأ

 َنيِذْلا اماكَي .كلذ ىلع هو َنوُركَفَن ولع عنيا كَل هللا ني 00 مكل نيب ام لثم

 ُملْزَأْلاَو مانصألا ُباَصنألاَو رامقلا ٌرِسيَمْلاَو لقعلا رماخي يذلا ركسملا ُرَمَكَآ اَمْنِإ َوماَ
 يأ ؛ ةهوبنتجاف هنيزي ذلا طيش ٍرلَمَع ن دقتسم ثيصح .ر ماقستسالا حادق
 ٍي 1 سر نمل 2 ةمسقلا بلل ةاهس

 َمِقوُي نأ ٌنطيَشلآ ُديِرُي اَمْنِإ 9 َنوُحلْفُم مك هولعفت ن أ ءايشألا هذه نع هب ربعملا سجرلا

 . نتفلاو رشلا نم امهيف لصحي ل ؛اهومتيتأ اذإ ِرَِيَمْلَوِرمَكَل ىف َاَضعَبلاَو ةَوَدَعلا مُكَدَيِب

 هلوق لزن امل هنأ كلذو ءايفاش انايب رمخلا يف انل نيب مهللا :هلوقب هذ رمع ءاعد اهورن ببس :اونمآ نيذلا اهيأ اي

 مهللا :لاقف ؛هيلع اهأرقو رمع دو هللا لوسر رضحأ ةيآلا (53 .ةرقبلا) (ٍرِيْيمْلاَو ٍرْمَحْلا ٍنَع َكَنولأْسيل :ىلاعت
 هرضحأف (4 7 :ءاسنلا) «ىَراكُس شنو ةالّصلا اوُبَرَقَت ال اوُتَمآ َنيِذْلا اهي ايوه :تلزن مث ءايفاش انايب رمخلا يف انل نيب

 :لاقف هيلع اهأرقو هرضحأف «ةيآلا هذه تلزنف ءايفاش انايب رمخلا يف انل نيب مهللا :لاقف .هيلع اهأرقو ني هللا لوسر

 رمخلا تناكو هللا لحأ ام تابيطلا ميرحت نع اهلبق اميف يمن امل هنأل ؛اهلبق ام بقع تركذو !بر اي انيهتنا
 (يواصلا ةيشاح) .كلذك اسيل امهنأ دافأف «تابيطلا ةلمج يف نالحاد اممنأ مهوتي ار «مهدنع باطتسي امث رسيملاو

 فذقو دتشاو الغ اذإ بنعلا ءام نم ٍنلا وه :رمخلاف اندنع امأو «يعفاشلا دنع اذهو :خلإ يذلا ركسملا

 .هريغو "راتحملا ردلا" يف امك «دبزلاب
 كلذو «ةرقبلا ةروس يف ةروكذم ةصوصخم ةفص هل يذلا رسيملا وه نآرقلا يف صوصنملا مرحما نأ ملعا :رسيملاو

 رسيملا نأل ؛صنلا ةرابعب لب ةلعلا هذمب امارح نوكي ارامق ناك نإ درنلاو جنرطشلاب بعللاف «رامقلاب الإ نوكي ال

 مكح يف نأب "ةرقبلا" يف "فاشكلا" بحاص حرص اذهلو «ةروكذملا ةفصلاب افوصوم ناك هنأ ةياغ ءرامقلا وه

 زرخلاب نايبصلا بعلو باعكلاو جنرطشلاو درنلا نأ :"ةرقبلا" يف :"يدهازلا" يفو ءجنرطشلاو درنلا وه رسيملا

 ,عامجإلاب مارح درتلاف ءرامقلا نودب ناك نإو دحاو بناح نم رطخلا ناك اذإ صر امنإو «رامق ةرطاخم لكو

 ءرمقم ريغ هنوكو مالسلا درو ةالصلا نم عنام ريغ هنوك طرشب يعفاشلا دنع حابمو ءاندنع مارح جنرطشلاو

 امب رماق نإ هنأل ؛وهل لكو [دوهيلا هلمعتسي ءيش] رشع ةعبرألاو درنلاو جنرطشلاب بعللا هركيو :"ةيادهلا" فو

 .وطو ثبع وهف امي رماقي مل نإو ءرامق لكل مسا وهو «صنلاب مارح رسيملاف

 (يواصلا ةيشاح) .ةدابعلل عفرتو بصنت اهنأل ؛كلذب تيمس ,منصلا يهو ءبصن عمج :باصنألاو
 ىلإ ريمضلا عاجرإ :ليقو ءركذ ام وأ : ربعلا سجرلا (يواضيبلا ريسفت) .لوقع هنع باعي يأ :رذقتسم

 (نيلامكلا ريسفت) .عفنأو برقأ ناطيشلا



 ةدئاملا ةروس 48 عباسلا ءرجلا

 د 1 ان امس <11 اموسع ١ ةولَّصلآ نعَو هَل دكا ركذ نع اممهب لاغتشالاب مُكَدَصَيَو

 ”اوددحأو لوستلا اوميظاو هللا اوكيطاو اوهفلا أ ”؟فاننهابتإ نع () نوم من

 غالبإلا 2 ُنيُِمْلآ ْمَلَبْلا اَمِلوُسَر َلَع اَمّنأ اَوُمَلَعَاَف ةعاطلا نع َمُثيَلَوَت نِإَف يصاعملا

 اًميِف ٌحاَنُج ِتدَحِلّصلآ اوُِمَعَو 0 تحريذلا لَع سيل .انيلع مكؤازجو «نيبملا
 أوُلِمَعَو أوُنَماَدَو د منَ اَم اَذِإ ميرحتلا لبق رسيملاو رتل وختا ولك يا
 لمعلا اوَُسَْحَأَو اوَقّنآ َمُت نامبإلاو ىوقتلا ىلع اوتبث اوُماَو أرق "ا مث ٍتَحلّصلا

 122121 0 .مهبيثي هنأ نع. ع2) َنيِيِسَحْملا ٌبِْحن هَل

 رمألا نم غلبأ بياعملا هذه ركذ بيقع ماهفتسالا نأل ؛غلبأ لب رمألا ئععمب.انهه ماهفتسالا نأ ىلإ راشأ :لإ اوهتنا يأ

 .اوظعوت مل مكنأك اهيلع نوميقم متثأ را تو ل ا

 (نيلامكلا ريسفت) .ىلاعت بر اي انيهتنا :اولاق تلزن املو «رمألل انه ماهفتسالا نأ ىلإ ريشي :اوهتنا (يحخركلا ريسفت)
 (لمجلا ةيشاح) .حراشلا لاق امك رمألا هنمضت ثيح نم ماهفتسالا ىلع فوطعم :اوعيطأ و

 هللا لوسر اي :ةباحصلا ضعبو ركب وبأ لاق ءرسيملاو رمخلا ميرحت لزن امل هنأ :اهوزن ببس :اونمآ نيذلا ىلع سيل

 (يواصلا ةيشاح) .تلزنف ؟رامقلا اولعفو رمخلا اوبرش دقو اوتام نيذلا انناوحإب فيك

 هللا مرح ام يأ "اوقتا مث" :هلوقو «ةحلاصلا لامعألاو ناميإلا ىلع اوتبث يأ "بيطخلا" ةرابعو :تاحلاصلا اولمعو
 :هلوقو «يصاعملا ءاقتا ىلع اوتبثو اورمتسا يأ "اوقتا مث" :هلوقو ,هعرحتب يأ "اونمآ" :هلوقو «رمخلا دعب مهيلع

 نإ :ةباحصلا تلاق رمخلا ميرحت ةيآ تلزن امل هنأ :يورو .امب اولغتشاو ةليمجلا لامعألا اورحتو يأ "اونسحأو"

 ؛كلذ يف مهيلع مثإ ال ىعملاو «ةيآلا هذه تلزنف ؟مهلاح فيكف «اولتق مث دحأ موي رمخلا اوبرش دق اوناك انناوخإ

 (ريبكلا ريسفتلا) .ةللحم تناك ام لاح اهوبرش مهنأل

 رئاس نع ىوقتلا :ثلاثلابو ءامهميرحت دعب رسيملاو رمخلا نع ىوقتلا :يناثلاب دارملا ليقو :ىوقتلا ىلع اوتبث

 (نيلامكلا ريسفت) .رئاغصلا نع كلاثلابو «رئابكلا نع ييائلابو ؛« ءرفكلا نع ىوقتلا لوألاب ديرأ :ليقو «تامرحملا

 (نيلامكلا ريسفت) .هللا مهقزر امم مهعم ةاساوم اب سانلا ىلإ وأ «هنوري مهنأك هودبعي نأب يأ :لمعلا اونسحأو

 نم ةرمعلاب ةئام عبرأو افلأ اوناكو «هباحصأو دلي هللا لوسر مرحأ نيح ةيبيدحلا ماع تلزن :اونمآ نيذلا اهيأ اي

 «نامثع نورظتني اوسلجف هللا تيب ةرايز دصاق هللا لوسر نأب مهربخي ةكم لهأل نامثع لسرأو «ةفيلحلا يذ

 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا تلزنف «جف لك نم مهيلإ يتأت رويطلاو ربلا شوحو تناكف



 ةدئاملا ةروس 2 أ عباسلا ءرجلا

 بكُحاَمِرَو ْمُكيِدْيَأ هنم راغصلا يأ دلت ٍدّيّصلَآ َنِّي مكل هلسري ءّىَسِب هلأ مكئربتخيل
 "ءيش"ل ةفص ريتخملا ةلماعم مكلماعي يأ

 3م ريطلاو شحولا تناكف 00 مهو ةيبيدحلاب كلذ ناكو «هنم رابكلا

 يصل بتحمل هري ُ ًايئاغ يأ 5 ل روهظ ملع هَل هللا ملعَيِل مهاحر

 ل أوُتماَء نيِذْلا اماني © © ملأ ٌباَّذَع هلق هداطصاف هنع يهنلا َكِلَذ َدَعَب ىَدَتَعَأ نَمف

 ْاَرَجَف اَدّمَعَتُم مكنم ُهلَتَق نَمَو ةرمع وأ جحب نومرح مح منو َديَّصلآ ْأوُلُعقَت

 ءازجلا ةفص نم نئاك نييفوكلل ةقلخلا يف ههبش يأ ٍرَحّنلَآ َنِم َلَتَق ام ُلَِْم وه ءازح هيلعف يأ هدعب ام عفرو نيونتلاب

 وهو ءديصملا :لإ ديصلا نم (نيلامكلا ريسفت) .ماظعلا نتفلا نم سيل هنأ ملعيل ؛هيف ليلقتلا «ليلق يأ :ءيشب
 ظفح هللا نكلو «تبسلا موي كمسلا ديص ميرحتب ىسوم موق ءالتبا ريظن ءالتبالا اذهو ءرويطلاو ربلا شوحو
 اودعتف ىسوم ةمأ امأو «ةرخآلاو ايندلا يف زعلاو دعسلا مهل متف مهر رمأ فلاخي اميف عوقولا نم ةيدمحملا ةمألا

 (يواصلا ةيشاح) .ريزانحخو ةدرق اوخسمف ءاوداطصاو
 رئاغص نم هوحنو خرفلاو ضيبلا نم يديألا هلانت يذلا :ةياور يف امُّْد سابع نبا لاق ."يدهازلا ريسفت" يف :هنم راغصلا
 هنم شحوتي ناويح :ديصلا نم دارملاو ,دويصلا ميرحت يف ةماع ةيآلا نوكتو «ءشحولا رابك نم حامرلا هلانت يذلاو ءشحولا
 ىلعو «ةصاخ محللا لوكأم هنم دارملا اعجب يعفاشلاو كلام دنعو ؛ةصاخ ربلا ديص نكل هريغ وأ محللا لوكأم ناك ءاوس

 لحلا يف نلتقي قساوفلا نم سمح" :ةتلح هلوقل ؛صنلا نم ىيتسم ةرآفلاو برقعلاو بارغلاو روقعلا بلكلا بهذم لك
 ."يواضيبلا" يف ام اذه «"برقعلا" لدب "ةيح" :ةياور فو «"روقعلا بلكلاو ةرأفلاو برقعلاو بارغلاو ةأدحلا :اعيمج مرحلاو
 ةافحلسلاو دارقلاو ثوغربلاو ةضوعبلا امأف ."ةأدحلا" لدب "بارغلا" :ةياور يفو «"روقعلا بلكلا" لدب "بئذلا" :ةياور فو
 (دوعسلا يبأو يدمحألا ريسفت) .هني رفزل افالخن اندنع وفعمف لئاغلا عبسلاو لمنلاو

 مهلزانم يأ :مهلاحر يف (نيلامكلا ريسفت) .ةكم نم لايمأ ةعست ىلع ةيرق ,حيحصلا ىلع ءايلا فيفختب :ةيبيدحلاب
 نع ابئاغ هنوك لاح هللا فاخي يأ "هفاخي" لعاف نم يأ :لاح (نيلامكلا ريسفت) .لتاقم نع متاح يبأ نبا هجرحأ
 (لمجلا ةيشاح).بيغلل ريسفت "هري مل" :هلوقف «ىلاعت هللا ري ل هنأ :هللا نع ابئاغ دبعلا نوك نيعمو هللا
 يهنم مارحإلا يف دايطصالا نأ مهفي اذه نإف "خلإ مكنولبيل" :هلوق نم مهفي ام يهنلاب دارملا نأك :هنع يهنلا
 هرهظ عسوي :اهّكض سابع نبا لاق «نيرادلا باذع ميلألا باذعلاب دارملاو :ميلأ باذع هلف (لمجلا ةيشاح) .هنع

 روهشملا فو ءاق يعفاشلاو دمحم دنع اذه :ةقلخلا يف ههبش يأ (دوعسلا يبأ ريسفت) .هبايث عزنيو ءادلح هنطبو

 معَتلا َنِم لق ام لثمإ» :ىلاعت هلوق يف "لثم" نم دارملاف اج فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع امأو 00
 -  ديصلا ةميق نالدع موقي نأ :اج فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ةلأسملا ريرقتو ءطقف عملا يف لثملا ي



 و ةهد-

 ةدئاملا ةروس 545 ٠ عباسلا ءزجا

 نازيمي ةنطف امه َوْكَسّم ٍلَدَع اَوَذ نالجر لثملاب يأ هب ٌمكحح "ءازح" ةفاضإب ةءارق ينو
 هدذعب أم ىلإ نيقابلل

 نباو ةندبب ةماعنلا ْق 00 يلعو رمعو سابع نبا 3-0 لقو هب ءايشألا هكا امم

 ةبيش يبأ نبا مهنع هاور

 يبضغلا يف فوع نباو رمع نباو (ةرقبب هرامحو شحولا رقب ١ ل ةديبع وبأو سابع

 كل كلام هاور

 بعلا ف اههبشي هنأل 0 يف امهريغو امد رمعو سابع نبا اهب مكحو «ةاشب
 راما رجالا مام ل هادي كس نا دكا كا 'ءازج" نم لاح اي

 نأل قيما نرد هلق امل انف ةيوقنو ءناك ثيح حبذي نأ زوجي الو «هنيكاسم

 دارجلاو روفصعلاك معنلا نم لثم ديصلل نكي مل نإف ءافيرعت هديفت ال ةيظفل هتفاضإ

 توق بلاغ نم َنيكَسَم ماَعط يه هدجو ثنإو ءازجلا ريغ > ٌةَرفك هيلع ْوَأ هتميق هيلعف

 22111 اذ ]  ] ] ]| ]ز]ز] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز] ] ز]ز|]1]1]1 ]1 دم نيكسم لكل ءازجلا يواسي امث دلبلا
 ءازجلا ةميق :ةخخسن فو

 ا

 هب يرتشي ءاش نإ :رايخلاب وهف نيلدعلا نيب هتميق ررقت امف .هلتقم نم ناكم برقأ وأ «هلتقم يف هلتق يذلا -

 فصن نيكسم لكل «نيكاسم ىلع قدصتيو اماعط هب يرتشي ءاش نإو «ةبعكلاب لتق هنأل ؛ةكمم هحبذيو ايده

 نيكسم لك ماعط نع ماص ءاش نإو ؛"نيكاسم ماعط" :هلوقب عملا وهو «ريعش وأ رمت نم عاص وأ رب نم عاص
 ."يدمحألاو يدهازلا" نم «"امايص كلذ لدع وأ" :لاق اذلو ؛اموي

 تناك نإو لوتقملل ال ءازجلل ةيآلا يف ةدنسم ةمباشملا نأل ؛كلذو ءههبشت اهنأل :لوقي نأ رهظألا :اههبشي هنأل

 :هلوق بصن يأ :خل! اتعن هبصنو (لمجلا ةيشاح) .صم الب ءاملا برش يأ "بعلا يف" :هلوقو هب ةمئاق عقاولا يف

 فذحي دق نيونتلا نأل ؛ةبعكلا اغلاب :هريدقت «ةيقيقح ريغ هتفاضإ نأل ؛"ايده" :هلوقل ةفص "ةبعكلا غلاب"

 :هلوق نإ :ليق ام عفد ىلإ ةراشإ اذه «ةفرعم ىلإ فيضأ نإو يأ "فيضأ نإو" :هلوقو (ريبكلا ريسفتلا) .افافختسا

 نإو" :هلوقب باحأف ؟ةقفاوم ةفصلاو فوصوملا نيب نوكيو «ةفرعم "ةبعكلا غلاب"و ةفوصوم ةركن "ايده"
 اهعافترال ؛ةبعك ةبعكلا تيمسو :ةدئاف .ةيقيقح ةفاضإ هديفت لب ءافيرعت ديفت ال يهو ةيظفل هتفاضإ نأل ؛!"فيضأ

 (ريبكلا ريسفتلا) .ةبعك عبرم تيب لك يمست برعلاو ءاهعبرتو

 ءازحلا يأ "هدجو نإو" :هلوق .يواصلا لاق امك رييختلل ةيآلا يف "وأ" نأ ىلإ ريشي «ءازجلا دحو نإو :هدجو نإو
 ةفينح يبأ دنعو «يعفاشلا دنع :دم .هدحو نإو لب «ءارجلا دحي مل اذإ اذه «هيلع ةرافكلا يأ ةرافكلا ف ةغلابم وهو

 (ليزنتلا كرادم) .هريغ نم عاص وأ رب نم عاص فصن



 ةدئاملا ةروس 441١ عباسلا ءزجللا

 ماعطلا َكِلَذ لثم ُلَدَع هيلع َوُأ نايبلل يهو هدعب امل "ةرافك" ةفاضإب :ةءارق يفو

 ءازج لقث َلاَيَوَقَوْدَيَل هيلع كلذ بجو .هذجو نإو هو م لك نعوربعب ماع
 دملا دحجو نإو يأ

 اقتسيف هيلع َداَع َنّمَو ؛هميرحت لبق ديصلا لتق نم كايا كج( انه هلق ىلا ءهرمأ

 . . ادمعتم هلتقب قحلأو .هاصع نمم (2)ٍماَقَتْنَأ وذ هرمأ ىلع بلاغ ٌديِزَح ُهَّللَو 0

 عاص فصن اندنعو بط يعفاشلا دنع اذه :"دم" :هلوقو (لمحلا ةيشاح) .ةرافكلا سنج نايب يأ :نايبلل يهو

 روكذملا ءازحجلا يأ "كلذ بحو" :هلوقو «ماعطلا يأ "هودحو نإو" :هلوقو .اقباس انم رم دملا ليصفتو «ةطنحلا نم
 :لاق ولو .[هيلع كلذ بجو :هلوق يأ] حراشلا هردق يذلا فوذحملا كلذب قلعتم "قوذيل" :هلوقو «ةثالثلا هماسقأب

 سيل هنأ عم "هدجو نإو" :هلوق يف "نإ" باوج "بجو" :هلوق نأ مهوت هترابع نأل ؛ىلوأ ناكل "هيلع كلذ بجو"

 :لدعلاو ؛ماعطإلاو موصلاك هسنج ريغ نم ءيشلا لداع ام :لدّعلا :ءارفلا لاق :لدع (لمجلا ةيشاح) .كلذك
 نأ ديرأ نإف «هسنحج نم ناك اذإ كمالغ لدع مالغ يدنع :لاقي (لمجلا ةيشاحإ .الدع هنمو هسنج نم هلثم

 (كرادملا ريسفت) .حتفلاب كمالغ لدع وه :ليق هسنج نم نكي ملو هتميقك هتميق
 ةغللا يف لابولا «هبنذ ءازج يأ :هرمأ لابو (نيلامكلا ريسفت) .مايصلاو ةرافكلاو ءازجلا نم روكذملا يأ :كلذ

 4َدليبَو ًاذْخَأ ُهاَنَدَحَأَف «لقثلا وه لابولا لصأو :"يدهازلا" يفو ؛"ريبكلا" نم ؛هوركملاو لقثلا نم هيف امع ةرابع
 .ةدشلاو لقثلا :لابولا :"سوماقلا" فو ءاليقث يأ (١:لمزملا)

 همارحإل ركاذلا يأ ءطقف دمعلا ىلع ءازجلا اذه بوجو يضتقي صنلا نأ ملعاو :خلإ ادمعتم هلتقب قحلأو

 نم ةجحو ءاضيأ أطنخلا ىلع بحي دمعلا ىلع بجي امك هنأ ىلع روهمجلا نكلو «هلتقي ام هيلع مارح هنأب املاع

 مكنم هلتق نمو" :ىلاعت هلوق نأ :طقف دمعلا ىلع ءازجلا اذه بوجو ((ق) .ريبج نب ديعسو دواد امهو) لوقي
 دنع ءازجلا بحي ال نأ بجوف «طورشملا مدع مزلي طرشلا مدع دنعو ءطرشلا ضرعم يف روكذم "ادمعتم

 اغإ ماقتنالاو «' : هيف هللا مقتنيف داع نمو" :ةيآلا رحآ يف لاق ىلاعت هنأ اذه دكؤي يذلاو :لاق «ةيدمعلا نادقف

 .أطخلا ال ءازجلل بجوملا دمعلا وهو هركذ مدقت ام ىلإ "داع نم" :هلوقو ءأطخلا نود دمعلا يف نوكي

 راص «مارحإلاب امارح كلذ ناك املو «"امرح متمد ام ربلا ديص مكيلع مرحو" :ىلاعت هلوق روهمجلا ةجحو

 يف الكفع هلوقب نوجتحي اضيأو «سأرلا قلح يف امك لهجلاو أطخلاب همكح طقسي .الف مارحاإلاب اروظحم هلعف

 ."ريبكلا" نم اصخلم ءدمعلا ركذ هيف سيلو «ةاش يبظلا يف :ةباحصلا لوقو «"مرحملا هلتق اذإ شبك" :عبضلا

 اميف" :هلوق ىلع "لمجلا" يف لاقو .لمأتف أطخلاب ةنسلا تدروو دمعلاب باتكلا لزن هنأ "يدهازلا" نع يورو

 .مثإلا هيف دمعلاو هيف مثإ ال أطخلا ناك نإو «ةيدفلا موزل يف يأ "ركذ



 ةدئاملا ةروس 4 ؟ عباسلا ءرجلا

 رَحَبْلا ُدَيَص نيمرْخُم وأ متنك ًالالح !سانلا اهيأ َمُكَل لأ .أطخلا ركذ اميف
 * ١ نم

 ربلا يفو هيف شيعي ام فالخب ,كمسلاك هيف الإ شيعي ال ام :وهو هولكأت نأ

 هنولكأت مُكَل اعيتمت اًعنَنَم اتيم لحاسلا ىلإ هفذقي ام ءُهُماَعَطَو تاطرسلاك
 هل لوعفم 0 هيمري يك دف

 شيعي ام وهو ربل ٌديَص َمُكِيلَع ّمَْرَْحَو هنودوزتي مكنم نيرفاسملا ةَراّّسلِلَو

 لالح هداص ولف اًَمّرُح َرتِمُد ام هوديصت نأ لوكأملا شحولا نم هيف

 1 ُلَعَج #6 َتوُرَسحت هيلإ ىلا َهَّللأ اوقّتآَو ةنسلا هتنيب امك هلكأ مرحمللف

 .هيلإ جحلاب مهنيد رمأ هب موقي سالت اَمَيِق مّرحملا ماَرَحْلا َتيِبْل ةيعكلا
 كايب ف وا لدب

 يفو «هيلإ ءيش لك تارمث يبجو ءهل ضّرعتلا مدعو هلخاد نمأب مهايندو

 رهشالا ىعم َماَرَحْل ريشا لتعم هنيع "ماق" ردصم فلأ الب "اميق" :ةءارق
 للعم ريغ" ةححسن يفو رماع نبال

 ... اهيف لاتقلا مهنمأب محل امايق ؛بحجرو مّرحملاو ةجحلا وذو ةدعقلا وذ :مرحلا

 راوي

 هللأ

 نميف اهدروم نإ وأ ءدمعتلاب ديقم مثإلاف «"هنم هللا مقتنيف داع نمو" :هلوقل ؛ةيآلا يف دمعتلاب دييقتلا :اولاق :أطخلا ركذ

 (نيلامكلا ريسفت) .ديصملا نعمب وهو "ديصلا" نم لدب وهو هل مكلكأ يأ :هولكأت نأ (نيلامكلا ريسفت) .دمعت
 يمدآلاك ربلا ناويح نم لوكأملا ريغ ةروص ىلع ناك ولو ءرحبلا يف الإ شيعي ال امث هريغك فورعملا :كمسلاك

 ام هنم ديص ام :"'يواضيبلا" يف لاقو (لمجلا ةيشاح) .هنثلم يعفاشلا دنع لالح هلك اذهف ءريزنخلاو بلكلاو

 نع القان "ةيدامحلا ىواتف" يفو «لالح هدحو كمسلاف ةفينح يبأ دنع امأو هلك لالح وهو ءاملا يف الإ شيعي ال

 ديص نم اندنع حابيو .ءكمسلا هبشي ال هنأل ؛ءاملعلا ضعب دنع مارح نايبورلا هل لاقي يذلا دودلا :"دابعلا زنك"

 .كمسلا ءامسأب ىمسي هنأل ؛لالح :مهضعب لاقو ءكمسلا عاونأ نم نوكي ال اذهو ءكمسلا عاونأ نم رحبلا

 .مهدجب ماد نيسح داشرإ دمحم يولوملا يذاتسأو يديس نيفراعلا ءاملعلا مامإ لاق امك «لكؤي ال هنأ طايتحالاف

 روقعلا بلكلاو برقعلاو ةيحلاو ةرأفلا عراشلا ئنتسا :شحولا نم (لمجلا ةيشاح) .حاسمتلاو عدفضلاو :ناطرسلاك
 (يواصلا ةيشاح) .ءاي تبلقف ةرسك دعب واولا تعقو ءاماوق :هلصأ :امايق (يواصلا ةيشاح) .عابسلا نم يداعلاو ةأدحلاو

 ملف هيلع ةردقلا عم هادع ام نيدلا ناكرأب ىتأ نم نأل ؛هب الإ لمكي الف نيدلا ناكرأ دحأ وهف يأ :خلإ هيلإ جحلاب

 نورشعو ةئام ةليلو موي لك ءامسلا نم لزني" د هلوقب اهيلإ راشملا تامحرلا نم هسفن مرح دقو «هنيد لمكي
 ءاهلقنو اهعمج :تارمث يبجو (يواصلا ةيشاح) ."نيرظانلل نورشعو «نيلصملل نوعبرأو «نيفئاطلل نوتس :ةمحر
 . "راتخملا" يف امك



 ةدئاملا ةروس ْ 44 * عباسلا ءزجلا

 روكذملا لعجلا َكِلَذ هل ضّرعتلا نم امهبحاص نمأب مهل امايق ' َدنَلَقَلآَو َىَدَهَأَو
 نإف 69 ًءميِلَع ءْيَشس لكَب هللا حرَأَو ِضَرَأْلا ىف امو ِتويَمَّسلآ ىف ام ُمَلْعَي هلآ نأ اَوُمَلْعَتِ

 ا ا ا و للا و ا ل مل م
 أ 27ه وب يص

 3 هئادعأل باقعْلا ُديِدْش هللا ةرأ اوملعا .نئاك وه امو دوحولا ف وه امم هملع

 هي ُهَّلاَو مكل غالبإلا علل لإ ٍلوُسَرلَ ىلع ام .مه 2 ٌديِحَر هئايلوأل دوفَع َهَّلل

 37 .هب مكيزاحيف هنم نوفخت 2) َنوُمتكَت اَمَو لمعلا نم نورهظت َنوُدَبَت ام
 هكرت يف هللا أوقاف ولا ةرثك َكَبَجَعَأ َوَلَو لالحلا ُبّيَطْلأَو مارحلا ُثيِرحْل ىوَعَسَي

 رج خص

 نا 2 هلاؤس اورثكأ امل لزنو .نوزوفت مهل تروُسلَفُت هُكلَعَل ببلألا وأتت

 اونمأيل ؛ةكم نم اوعجر اذإ مرحلا رجش ءاحل نم اهوذحأي ,مهسفنأ امب نودلقي اوناك يلا يأ :للإ دئالقلاو يدهلاو

 نوضرعتي الف مرحلا نم عجار هنأ اوفرع ةدالقلا كلت هقنع يف لعح اصخش اوأر اذإ اوناك مهفإف ,ودعلا نم مهسفنأ ىلع

 نودلقتي نيذلا صاخشألا دئالقلابو ,ةكمل ىدهي يذلا ناويحلا يدهلاب دارملا ذإ ؛ةرياغملل فطعلا اذه ىلعف .هل

 ءكلذب مهسفنأ ىلع مارحلا تيبلا ىلإ يدحلا قوسب نونمأي اوناك مهنأ كلذو :"نزاخلا" يفو «مرحلا رحش ءاحلب
 فطع نم دوعسلا وبأ هلعجو .دحأ مهل ضرعتي الف ؛مرحلا رجش ءاحل نم مهسفنأ اودلق اذإ نونمأي اوناك كلذكو

 رثكأ اهيف باوثلا نأل ؛ركذلاب تصخ ءندبلا يهو دئالقلا تاوذ دئالقلاب دارملاو :لاق ثيح ماعلا ىلع صاخلا

 (نيلامكلا ريسفت) .مهايند رمأ هب موقي ام هلعج يأ :مهل امايق (لمجلا ةيشاح) .رهظأ اهب جحلا ءاكو
 هلماعي :يعملاو ؛هل ودعلاك وهف هفلاخ نم لكف ءهرمأ مهتفلاخمل ؛ءادعأ مهامسو «هتمعن اورطب نيذلا يأ :هئادعأل

 مدقت هنأل ؛"باقعلا ديدش" مدق امنإو ؛همعن نوركشي نيذلا هئابحأ :هئايلوأل (يواصلا ةيشاح) .ودعلا ةلماعم

 (يواصلا ةيشاح) .رطبلا عم ئغغلا نم ريح ركشلا عم رقفلا نأل ؛اهيف نايغطلاو امي رارتغالا نم رذحف «معنلا ركذ
 امب غيلبتلا نم هيلع بحو امب ىتأ دق لوسرلا نأ يأ .هب رمأ امل مايقلا باحيإ يف ديدشت :خلإ لوسرلا ىلع ام

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .طيرفتلا يف مكل رذع الو «ةعاطلا مكتمزلو ةجحلا مكيلع تماقو هيلع ديزم ال
 لوقيو ؟يبأ نم :لحرلا لوقيف دك هنولأسي موق ناك :لاق هنأ ف سابع نبا نع يراخبلا ىور :هلاؤس اورثكأ امل
 ىَلَع َهََوإ» تلزن امل :لاق هدد يلع نع يورو (نيلامكلا ريسفت) .ةيآلا هذه هللا لزنأف ؟يقان نيأ :هتقان تلض لحرلا

 لاقف ءاثالث وأ نيترم داعف هنع ضرعأف ؟ماع لك ينأ هللا لوسر اي :لحر لاق (47:نارمع لآ) 4تّيبْلا حج ِسََّنلا
 - ءمكتكرت ام نوكرتاف متعطتسا ام تبحو ولو «تبحول معن تلق ول هللاو ,معن :لوقأ نأ كنمؤي ام" :ت يبلا



 ةدئاملا ةروس 4 4 4 عباسلا ءرجلا

 7 1 ريم ومد رمش ا جرو هل 8 0 موه مار الص ع

 نِإَو ةقشملا نم اهيف امل كوست جكل رهظت َدَّبت نإ َءاَيْشأ نع اولكَست ال أوْمماَ تريلا اجيت

 ءايشأ نع متلأس اذإ :ىنعملا َمُكَل َدَبُب دلك يبلا نمز يف يأ ُناََرقْلآ لري نيج اع وُلمَسَ

 اذإو ءمتعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإف «مهئايبنأ نع مهفالتحاو مهلاؤس ةرثكب مكلبق ناك نم كله امنإف -

 هلع هللا لوسر اولأس نيح تلزن هذه :دهاجم لاقو ."خلإ نيذلا اهيأ اي" :ىلاعت هللا لزنأف ,"هوبنتحاف ءيش نع مكتيف

 (ليزنتلا ملاعم) ."خلإ اولأست نإو" :كلذ دعب اهركذ هارت الأ ؛ماحلاو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا نع
 ةاجنلا قيرط اوكلست نأب مكترمأ ٍنيعي .مكحتلاو حارتقالا لاؤس نع يمن اذه :خلإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ام ةيآلا لوزن ببس يف حيحصلاو «كالهلا حالفلا دض نإف ؛حارتقالا لاؤسب مكسفنأ ىلع اودتشت الف «فيفحختلاو

 تعمتجاو «ربنملا دعصو دجسملا لحخدو اموي هتيب نم جرخ هنأ لي يبلا نع امك سنأو ةريره يبأ نع يور
 اولأسي يأ يغبنيف «"هب مكتثدح الإ اذه يماقم يف تمد ام ءيش نع ينولأست ال «هللا وف ءنولس" :لاقو ؛هباحصأ

 رخآ ماقف ؛هريغل ىعدي ناكو «"ةفاذح كوبأ" :لاقف ؟يبأ نم !هللا لوسر اي :لاقو لحجر ماقف «هنم مهل دب ال امع

 اييحأ تي هللا لوسر يدلاو نأ :حيحصلاو] "رانلا يف يدلاو عم" هلي هللا لوسر لاقف ؟يدلاو نيأ :لاقو

 ظ ["راتحما در".ةنحلا الحخدأو اتامو املسأ مث هتزجعك

 هللا لزنأف «ةيحارتقالا ةلئسألا يهو «ةلئسألا هذه نع ٌدلي يبلا اولأسي نأ نينمؤملا باتكلا لهأ رمأ :لافقلا لاقو

 يف ىلاعت هللا نذأف «دب هنم امو هنم دب ال ام لاؤس نع ةباحصلا تعنتما ةيآلا هذه تلزن املو «ةيآلا هذه ىلاعت

 نإو .هريغو "يدمحألا"و "يادهزلا ريسفت" نم .4نآُْل تي نيج اَهْنَع اولأْسَت نول :لاقف ءهنم دب ال ام لاؤس
 ؟ركذ امل قبسي ملو اهنم دب ال ىلا ةلئسألا ىلإ فرصني فيك ةيانكلا هذه "اهنع اولأست نإو" :لئاق لاق

 (*7:ص) #باّجحلاب ْتَراَوَن ىَّتَحإ» :ىلاعت هللا لاق امك افورعم لاحلا ناك اذإ زئاج اذه لثم :انلق :باوجلاو

 ملو ءضرألا ىلع يأ (51 :لحنلا) ُكاَهْيَلَع َكَرَت اَم ّمِهِمْلَظ َنِماَتلا هدا فحتا وي َوَلَوإ» :ىلاعت هللا لاقو ءسمشلا يأ

 "اهنع اولأست نإ" :هلوق يف "اهنع" ريمضلا عجرم وأ اذه ريغ حراشلا دارم امأو ."يدهاز" ءضرألا ركذ قبسي
 .اهئادبإ دنع مكتلأسم عقوتت ىلا ءايشألا كلت ىلإ

 ةيطع نبا هلاق ءاهسفنأ اهيلإ ال اهنع يهنملا ءايشألا عون ىلإ دوعي نأ لمتحي "اهنع" يف ريمضلا :خلإ اهنع اولأست نإو

 (7١:نونموملا) 4نيط ْنِم ٍةلالّس ْنِم َناَسْنأْلا انقلَح ْدَقَلَوإ» :ىلاعت هلوقب هرظنو :"مظنلا" بحاص نع يدحاولا هلقنو

 نأ لمتحيو لوألا هيلع لد ام ىلع ريمضلا داعف ءمدآ نبا نيعي :لاق (17١:نونمؤملا) «ةفطن ُةاَنْلَعَح 2 مدآ نعي

 ةيطرشلاف ءاريحأتو اميدقت ةيآلا يف نأ ىلإ ريشي :خلإ ىنعملا (لمجلا ةيشاح) .هانعم, يرشخمزلا لاق ءاهسفنأ اهيلع دوعي

 ةيطرشلا نعم "خلإ متلأس اذإ" :هلوقف ءاهنع ىعملا يف رخؤم يهنلا لعف اذكو «ةيناثلا نع ىععملا يف ةرخؤم ىلوألا
 (نيلامجلا ريسفت) .ىلوألا ةيطرشلا ئيعم "لإ اهادبأ مو" :هلوقو «ةيناثلا



 ةدئاملا ةروس ؛؛ه عباسلا ءرجلا

 مكتلأسم نع اَمَع ُهَّللا افَع اهنع اولأست الف مكتءاس اهادبأ مو ءاهئادبإب نآرقلا لزني هنمز يف

 نايب اويجأف مهتيايبنأ مكب ني مْوَق ءايشألا يأ اَهلأَس َدق )مَ ُروُفَع هلو اودوعت الف
 محن هَل عرش َلَعَجاَم .اهب لمعلا مهكرتب © تريرفك اي اوراصأوُحَبَسُأّرُث اهماكحأ

 نب ديعس نع يراخبلا ىور «هنولعفي ةيلهاجلا لهأ ناك امك راح الو ةَليِصَو الو ٍةَببأَس الو
 يلا :"ةبئاسلا"و «سانلا نم دحأ اهبلحي الف تيغاوطلل اهرد عنعي ىلا :"ةريحبلا" :لاق بيسملا

 مانصألا لحأل اهنبل يأ
 1ظ21577 ركبلا ةقانلا :"ةليصولا"و «ءيش اهيلع لّمْحُي الف مهتهآل اهوبيسي اوناك

 ةعبتسم ةيصعم اهسفن يف امنأل لب «ةلأسملا نع مهتنايص درحب نكي مل مهيهف نأ نايبل قوسم فانيتسا :اهنع هللا افع

 هللا نم نانتما اذه :خلإ اهنأس دق (دوعسلا يبأ ريسفت) .مكنم ةقباسلا مكتلأسم نع يأ اهنع هللا افع دقو «ةذحاؤملا

 .مهنم كلذ لثم عوقو نع مهمل ارجزو ةمحر ؛مهلبق نم ىلع ددش امك مهيلع ددشي مل ثيح ةمألا هذه ىلع ىلاعت

 حيرصتلا مدعو «لابولل ةعبتتسمو ةروظحم اوك ف اهلثم لب ءاهنيعب ال نكل ةلأسملا هذه اولأس يأ :موق اهنأس دق

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ريذحتلا يف ةغلابملل لثملاب
 "نينمؤم متنك نإ هللا اوقتا" :محل لوقي اكتلَع ىسيع ناكو «ةدئاملا اولأس 23 ىسيع موق نعي :مكلبق نم موق
 اوحبصأف هللا مهكلهأف ءاهورقعو امي اورفك مث ةقانلا اولأس 89 حلاص موقو ءمهكلهأف اونمؤي ملو مهاطعأف

 ءءايشألا كلت سفنب ال لمعلا كرتب وه امنإ رفكلا نأ ىلإ كلذب راشأ :خلإ لمعلا مهكرتب (يدهازلا) .نيرساح
 :هريغ لاقو «ءاسنلاب عنملا ديبع وبأ صخو «ىثنأو اركذ يأ :سانلا نم دحأ .فاضم فذح ىلع مالكلاف

 :ليقف اهيف فلتحاو ءافذأ قش اذإ ةقان رحب :لاقي «قشلا وهو رحبلا نم اهقاقتشاو «ةلوعفم ئيعم.. ةليعف "ةريحبلا"

 ؛ءام الو ىعرم نع درطت الو بلحت الو بكرت الف «كرتيف اهذأ قشيف ءركذ اهرخآ نطبأ ةسمخ جتنت ةقانلا يه

 (نيلامكلا ريسفت) .بهذ اذإ بوسي باس نم ةلوعفم «ةيبسم نعم ةلعاف نزوب "ةبئاسلا"و «كلذ ريغ ليقو
 ةيتفلا «فاكلاو ءابلا حتفب :ركبلا (نيلامكلا ريسفت) .تءاش ثيح بهذت ءاهلحأل اًهوكرتي يأ خإ اهوبيسي

 "دودعملا بارضلا" :هلوقو ."سوماقلا" نم ءمدقت يأ ركتباو «ردابت يأ "ركبت" :هلوقو ."سوماقلا" «لبإلا نم

 :ابارض لحفلا برض :"سوماقلا" فو «تيغاوطلل هوكرت تارم رشع ىثنألا لبحأ اذإ ناكف «تارم رشع وهو
 ةرشع هبلص نم دلوي هنم دارملاف ["سوماقلا" ءبرضو عنم ك حكن هل دقعلاو ءطولا :حاكنلا حكنأو] حكن

 وهف لمحلا نم هوكرت يأ "هوفعأو" :هلوقو ؛هوكرت يأ "هوعدو" :هلوق .رخألا ريسافتلا نم مهفي امك «نطبأ
 .هلبق ام نيعك.



 ةدئاملا ةروس 54 عباسلا ءرجلا

 مهتيغاوطل اهوبيسي اوناكو «ىثنأب ه١ هذعب 9 م ىثنأب لبإلا جاتن لوأ ِك م

 0 200 لبإلا لحف 509 0 امهنيب سبيل ىرحخألاب امهادحإ دحإ تلصو
 اهمضو واولا

 عيش لمحبي "لف لمحملا نم هوفعأو تيغاوطلل هوعدو هبارض ىضق اذإف ىدودعملا

 هيلإ هتبسنو كلذ يف َبْذَكْلآ هللا ىلع َنوُرْفَي أورفك َنيِذَلا ّنكدَلَو ."يماحلا" ه

 نإ اَوَلاَعَت رم َليِق اَذِإَو .مهءابآ هيف اودلق مهنأل ؛ءارتفا كلذ ا

 ام انيفاك اَبَسَح أولاَق متمرح ام ليلحت نم همكح ىلإ ي أ ٍلوُسَرلأ ىو هلأ لأ آم

 مهو ناكل كلذ مهبسح أ :ىلاعت لاق ؛ةعيرشلاو نيدلا نم كابو ةيلع اًنَذَحَو

 أوتماَع نيدلا اناني .ناكنإلل ماهفتسالاو ؟قحلا ىلإ 2 َنوُدَتَبَي اَلَو اًئيش َنوُمَلَعَي ال

 :ليق َرّثْيَدَتَْه نيب او وج اوموقو 505 يأ م0

0 

 راشأ 2 ولو كلذ مهبسحأ (نيلامكلا ريسفت) .ىرحخألا ىثنأب يأ ىرحألاب :هلوقو .نييثنألا ىدحإ يأ :امهادحإ

 .مهيفاك يعم. مهئابآ نيد مهبسحأ :ريدقتلاو «راكنإلا ةزمه اهيلع تلخد لاحلا واو "ولو" يف واولا نأ ىلإ هب

 .كلذ مهبسحأ يأ بيجعتلاو راكنإلل ةزمهلا اهيلع تلخد لاحلل "واولا" :ليق "دوعسلا يبأ" فو (لمجلا ةيشاح)

 ؛باتكلا لهأ نم نعي "لض نم مكرضي ال" :هلوق نوكيف «لبق امي بترم اذه :ليق :خلإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ,مهرفك انرضي الو مهنع انسفنأ انففك اهودأ اذإف «ةيزجلا اودؤي وأ اوملسي يح رافكلا لاتقب انفلك هللا نإ :ئعملاو

 .لض نم لالض كرضي الف «كريغل ضرعتت الو كسفن ظفحب كيلع :ئيعملاف ؛ةاصعلا يف تلزن فنأتسم :ليقو

 مسأ انه "هكيلع" نأ ؛"مكيلع"ب ءارغإلا ىلع باوصنم وهو "هكسفنأ" بصنت ىلع روهمجلا :مكسفنأ مكيلع

 نم يأ "اهوظفحا" :هلوقو ."لمحلا" نم .اهيفوي امم اهظفحو اهتياده يأ مكسفنأ اومزلا :ريدقتلا ذإ ؛لعف

 ةيلست ةيآلا نوكت اذه ىلعف :خلإ دارملا :ليق (لمجلا ةيشاح) .تاعاطلا لعفب يأ "اهحالصب اوموق"و «يصاعملا

 لوسرلا ىلإو هللا لزنأ ام ىلإ مهوعد نيح ءاورفك نيذلا نامل مدع ىلع نزحلا نم مهل لصح ام ىلع «نينمؤملل

 .اَنَءاَبآ هيلع اَنَدَحَو ام اَنْبْسَح» :اولاقو اوعنتماف
 نع متيفو فورعملاب مترمأ نأ دعب يأ "هكسفنأ مكيلع" نعم اذه ىلعف «نينمؤملا ةصع مهو :مهريغ دارملا ليقو

 -  ؛لض نم لالض مكرض كلذ اولعفت مل نإف ,مكسفنأ لاح اومزلا كلذ دعبف ,مكيفو مكرمأ دفي ملف ركنملا



 ةدئاملا ةروس 4*4! عباسلا ءرججلا

 فورعملاب اورمتتا" :لاقف ٌلك هللا لوسرب اهنع تلأس :ينشخلا ةبلعث يبأ ثيدحل
 اورم

 0 ا اذإ يح «ركنملا نع اًوهانتو

 اًعيِيَج َمكْعِحَرَم هللا ىلإ .هريغو مكاحلا هاور ,"كسفن كيلعف «هيأرب يأر يذ لك

 اذإ َمُكيَيَب ُةَدط أوُتَماَء َنيِذّلا اتي .هب مكيزاحيف () َنوُلَمَعَت َمُمَُك اَمب مُكُفيتُيف
 11ش 9 ْمُكَنَم ٍلَدَع اَوَذ ِناَتنَآ ةرمرلا رو ةبابسأ ع يأ ُتوَمْلآ ُمُكَدَحُأَرَصَح

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا كرت يف ةصخر هيف نأ نمهوت الو (لمجلا ةيشاح) .لالض لالضلا ىلع رارقإلا نأل -
 ىأر نم" التِفَع لاق «ةقاطلا هب يفت امبسح ركنملا ىلع ركني نأ ءادتهالا ةلمج نمو ؟ال فيك .هتعاطتسا عم ركنملا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) ."هبلقبف عطتسي مل نإف ؛هناسلبف عطتسي مل نإف «هديب هريغيف هريغي نأ عاطتساف اركنم مكنم

 نم ةليبق "ةنيشح" ىلإ ةبسن "ئيشخلا ةبلعث يبأ" :هلوق .رظناف تئش نإ 0

 .اهانعم نايب يف يأ "لاقف" :هلوقو «ةيآلا هذه نع يأ "اهنع تلأس" :هلوقو «برعلا

 يفو .صرحلا عم لخبلا ةيا :حشلا :اعاطم احش (نيلامكلا ريسفت) .نيتمجعملا نيشلا حتفو ءاخلا مضب :ينشخلا
 «حئابقلا ىلإ سفنلا ليم يأ رصقلاب "ىوه"و .هبحاص هعيطي يأ "اعاطم" ءصرحلاو لخبلا :ةثلثم حشلا ”سوماقلا"

 كرتاو اهمزلا يأ :كيلعف (سوماقلاو لمجلا ةيشاح) .حرفلاو رورسلا يأ "باجعإ"و .هبحاص هعبتي يأ "اعبتم'
 مهلوخد نونمتي ةرفكلا نم دانعلا لهأ ىلع ةرسح مهسفنأ بهذي نونمؤملا :”كرادملا" يف لاقو .ركنملا نع يهنلا

 ,"نيدتهم متنك اذإ مكنيد نم لالضلا مكرضي ال ءاهحالصإ نم متفلك مكسفنأ مكيلع :مه ليقف «مالسإلا يف
 (كرادملا ريسفت) .زوجي ال امهيلع ةردقلا عم امهكرت نإف «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا كرت دارملا سيلو
 ناسنإلا نأ ىلإ ةراشإ ؛ايندلا حلاصمب. قلعتي ام نيبي عرش نيدلا حلاصمم. قلعتي ام هناحبس نيب امل :اونمآ نيذلا اهيأ اي
 هربخن و أدتبم :مكنيب ةداهش (يواصلا ةيشاح) .امهظفحب فلكم هنأل ؛هايندو هنيد حلاصم طبضي نأ هل يغبني

 وأ ؛ةيردصملا يف يأ ربخلاو أدتبملا قباطيل ؛فذحلا اذه ىلإ جيتحا امنإو «نينثا ةداهش يأ فاضملا فذحب "نانثا"
 ةداهشلاب دارملاو «نانثا مكنيب دهشي نأ مكيلع لزن اميف يأ ءفوذحم اهربخ نأ ىلع "مكنيب ةداهش" لعاف وه
 نأك «هب دوهشم ىلإ فاضت نأ ةداهشلا قح نيعي ءزوجتلا يأ عاستالا ىلع فرظلا ىلإ اهتفاضإو ءداهشإلا

 رابتعاب وأ «مهنيب اهنايرج رابتعاب امإ "نيب" ىلإ فيضأو اهيف عستاف ءامب ةداهشلا يأ "قوقحلا ةداهش" :لاقي
 (يدمحألا ريسفتلاو دوعسلا يبأ ريسفت) .تاموصنخلا نم مهنيب يرجي امم. اهقلعت

 وأ «ربخلا نم فاضملا فذحب "نينثا ةداهش" ريدقت ىلع 00 ةداهش" وه يذلا ًادتبملل ربح :خا لدع اوذ نانثا

 ةداهشلا نأل ؛ربخلاو أدتبملا قباطتيل ؛فذحلا اذه ىلإ جيتحاو «ءأدتبملا نم فاضملا فذح ىلع "كبي ةداهش اذ"

 - يرشخمزلا زوجو «فنصملا خيشلا هيلإ راشأ ام اذه د نوكي ردصم رمضأف «نانثالا يه نوكي ال
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 لدب "نيح"و ؛عاستالا ىلع "نيب" ل ةداهش ةفاضإو ,دهشيل يأ رمألا ىنعمب ربخ
 َمَبَرَص َرّثنَأ نإ مكتلم ريغ يأ قرت ناَرَحاَء َوَأ "رضح"ل فرظ وأ "اذإ" نم

 00 ءامفوفقوت اَمُهَتوُسحخ ِتْوَمْلا ُهَبيِص5ُ مُكَتَبَصَأَف ضرألا ىف مترفاس

 اذهو «نانثا دهشي يأ ةداهشلا لعاف "نانثا"و ,مكيلع ضرف اميف يأ فوذحم ربخلاو أدتبم "ةداهش" نوكي نأ -

 "يحركلا" يف اذك .هريغك سيل حيرصلا نأل ؛ىلوألا وهو ماشه نبا هيلع ىرح ام

 "نانثا"و أدتبم "ةداهش"و «بلطلا اهانعمو «ةيربخ "مكنيب ةداهش" :هلوق يهو ةلمجلا هذه يأ :رمألا ىنعمب ربخ
 ءرمألا لعف نع ابئان ردصم "مكنيب ةداهش" نوكيف «يعابرلا "دهشأ" نم :خإ دهشيل .ضارتعا امهنيب امو هرب

 يثالثلا "دهش" نم "دهشيل" انه أرقي نأ حصيو "خلإ رضتحملا دهشيل ئعملا" :يتأي اميف هلوقل بسانملا وه اذهو

 .ردصملاب العاف اذه ىلع "نانثا" نوكيو

 هلوقو «ةعسلا ىلع هب الوعفم هتريصو ةيفرظلا نع هتحرخأ «هيلإ هتفاضإ كلذو ءفرظلا يف يأ :عاستالا ىلع

 هلوقل ةفص "مكنم لدع اوذ" :ىلاعت هلوقو ؛"مكنيب ةداهش" :هلوقل فرظ "توملا مكدحأ رضح اذإ" :ىلاعت
 ضرألا ف متبرض متنأ نإ" :ىلاعت هلوقو نازك" ىلع طع "وكر يغ نم نارخآ وأ" :ىلِاعت هلوقو "قانا" :ىلاعت

 صحلم اذه هل ةفص ناك نإ "امفوسبحت" :ىلاعت هلوق وهو هتفص نيبو هنيب ضارتعا «"توملا ةبيصم مكتباصأف

 ةفص "مكر يغ نم" :هلوقو عبات "تانثا"' ىلع فطع ' 'نارخ 1و :هلوق ' 'دوعسلا ن يو ٠ "يدمحألا ريسفتلا" نم

 .بناحجألا نم يأ لعفلا نم انئاك يأ "نارخأ"ل

 اذهو «ريمضلا لصتا لعفلا فذح املف «"متبرض نإ" :هريدقت (هذعب ام هرسفي رمضك. عوفرم "متنأ نإ" :هلوقو

 دنع بارعإلا نم هل لحم ال "ضرألا يف متبرض" :هلوقو ءأدتبم هنأ ىلإ ش شفخألا بهذو «نييرصبلاو روهمجلا يأر

 ةيطرشلا ىلع فطع "توملا ةبيصم مكتباصأف' :هلوقو .نيقابلا دنع ةيربخلا ىلع عوفرمو ءارسفم هنوكل ؛نيلوألا

 لهأ نم وأ براقألا نم مكعم امو «ذئنيح لحألا مكبراقف مترفاس نإ يأ «هلبق ام ةلالدل ؛فوذحم هباوحو

 «نيرخآ اودهشتساف وأ نارخآ دهشيلف -رافسألا يف داتعملا بلاغلا وه امك- ةداهشلا رمأ ىلوتي نم مالسإلا

 .ةلادعلا طارتشا نم أشن امع اباوج عقو فانيتسا "امهفودحت" :هلوقو

 نيرخآ ىلإ متيصوأف ادحأ مالسإلا لهأ نم اودحت ملو .«توملا ةبيصم مكتباصأ وأ مترفاس اذإ يعي :خلإ امهوفقوت

 يأ ةالصلا دعب نم امهوسبحت نأ مكحلاف ءمهرمأ يف ةثرولا تباتراو ةثرولا ىلإ نانثالا بهذو ءمكريغ نم

 ةبيصم مكتباصأف ضرألا يف متبرض متنأ نإ" :هلوقو ,"نارحآ" :هلوقل ةفص "امفوسبحت" :هلوقف .امهنم اوقثئوتست

 «توملا روضحو رفسلا ةرورض عم نوكي امنإ ةلملا ريغ نم نيرخآ ىلإ لودعلا نأ هنم ديفتساو «ضرتعم "توملا

 :هلوق وهو فوذحم هباوجو .فوصوملاو ةفصلا نيب ب ضارتعا هل ؟بارعإلا نم هباوحججو طرشلل لح الو

 .رييغتب "لمجلا" يف اذك "مكريغ نم نيرخآ اودهشأف"
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 وج +«

 , َمثَبَتْرا نإ هّللاب نافلحي ناَمِسقُيَف رصعلا ةالص يأ ةولّصلا ٍدَعَب ْنِم "نارخآ" ةفص
 رولا اهب 22

 ات هلدب هذخأن اًضرع 54 هللاب هب ىرَتَشَت ال نالوقيو .اهيف متككش

 و يد ' اَرَرَق اَذ هل دوهشملا وأ هل مسقملا َناكَوَلَو هلحأل ايذك ةيهشت وأ ذب
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 دعب علطا ربع َنَِق © َنيِمثآلا َنِمَّل اهانمتك نإ اذإ آن اهب انرمأ ىلا هل ةَدَبَس ميكن

 واول يدك رأ ةنايخب رم يسرب ا اعقأ اَمّنِإ اَقَحَتَسَآ امُهْنَأ ّلَع امهفلح

 ةيشاح) .ناسبحي مكريغ نم نارخآ وأ :ريدقتلاو "نارخآ"ل ةفص "امهوسبحت" :هلوق يأ :"نارخآ" ةفص
 اهنيعت [رصعلاب ةيآلا يف ةالصلا نييعت مدع يأ] مدعو ءرصعلا ةالص ةالصلاب دارملا نعي :رصعلا ةالص (لمجلا

 نألو ءراهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم مداصت تقوو سانلا عامتجا تقو هنأل ؛اهدعب فيلحتلاب مهدنع اهنييعتل
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .بذاكلا فلحلا هيف نوبنتجيو هنومظعي نايدألا لهأ عيمج

 باوجو «"يرتشن ال" وهو هباوجو "نامسقي" نيب ضرتعم "متبترا نإ"و «"امهوسبحت" ىلع فوطعم :نامسقيف
 هراتخا ام ىلع حراشلا ىشمو «رثكألا هيلع ىرج ام اذه ,"امهوفلحف متبترا نإ" :هريدقت فوذحم طرشلا
 نم ءامهنامبأ يف لوقلا اذه نالوقيو «هللاب نامسقيف يأ خلإ نالوقيو :لاقف ءاردقم الوق انه نأ وهو يناحرملا
 امثإ اقحتسا نيقباسلا نيفلاحلا نأ ىلع علطا نإ ةيآلا نيعمو ؛قحألا نيعمب ىلوألا ةينثت "نايلوألا" :هلوقو ."لمجلا'

 ةياور يف ءليزه وهو] تيملا ةثرو نم يأ مهيلع قحتسا نيذلا نم نارخآ نالجرف ءامهنيب ءانإلا روهظ ببسب
 بلطم مهو «هتثروو تيملا نم ءارشلل نييعدم ناريصي ذئنيح نيلوألا نيفلاحلا نأل ؛نيفلاحلا ماقم ناموقي [ليدب

 نم قحأ انتداهشل هللاب نامسقيف «فلحلا قح يف امهماقم نيمئاق اناكف ,فلحلا ركنملا ىلعو .هل ناركنم ءورمعو
 وأ" :هلوقو "يدمحألا ريسفتلا" نم «قحلا انزواحت امو يأ انيدتعا امو ءامهفلح نم قحأ انفلح يأ امهتداهش

 .صخش ىلإ هعفد وأ ةنايخلاب اوعدا ؛”"ءيش" هلوق ىلع فطع "هعفد

 :هلوق وهو فوذحما هباوج عم هنأ :نيرثكألا لوق وهو امهدحأ :نيرسفملل نالوق "متبترا نإ" :هلوق ف :حلإ معبترا نإ

 ؛هباوجو مسقلا نيب ةضرتعم ةلمج هيلع ماسقإلاو «سبحلا نم هلبق ام هيلع لد "ةالصلا دعب نم امهوفلحو امهوسبحاف'
 ةكرتلا نم ءيش ذحأ وأ ةنايخب مكنم ثراولا باترا نإ يأ بايترالا لاحب فلحلاو سبحلا صاصتخا ىلع هيبنتلل

 :هريدقت اردقم الوق انه نأ :ىناجرحلا هراتخاو فنصملا هيلع ىشم ام امهيناثو .ةالصلا دعب نم امهوفلحو امهوسبحاف
 :ىلاعت هلوقك اريثك لوقلا رمضت برعلاو «لوقلا اذه نالوقيو هللاب نامسقيف يأ ءفنصملا هنيب امك ,"خلإ نالوقيو"
 نوكت الف اذه ىلعو ؛مكيلع مالس نولوقي يأ ١( 4 :دعرلا) 4(ْدكْيلَع ٌمالَس «باَب لك ْنِم ْمِهيَلَع َنوُلْعْدَي ةكئالَمْلاَوظ
 ."لمجلا" نم ارصتخم «لوقلا رامضإ ىلع هلمح ام يردأ الو :"نيمسلا" يف لاق ؛ةضرتعم طرشلا ةلمج
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 اممل ىصوأ وأ تيملا نم هاعاتبا اممهنأ ايعداو «هب امهتا ام - الثم - اههدنع دحُو نأب

 ةيصولا ْمَِلَع َّقَحَتَْسا َنيِذلا رم امهيلع نيميلا هحوت يف اًمُهَماَقَم ِناَموَقَي ِناَرْحاَتف هب

 "نيِلَوَألا" ةءارق فو «هيلإ نابرقألا يأ تيملاب ِنَيَلْوأل نارحآ" نم لدبيو «ةثرولا مهو

 :نالوقيو نيدهاشلا ةنايحن ىلع هّللاب ناَمِسقيَف ويدل نم لدب وأ ةفص لو عم

 نيميلا ف قحلا انزواحت آَئَيَدََعَآ اَمَو ا قدصأ ىثَوَحأ انني تنسي

 نم امهيلإ يصوي وأ نينثا هتيصو ىلع رضتخملا ٍدهْشُيل 1100117
 نيتيآل ١ نعم يأ

 اممهنأ اوعداف امهيف ةثرولا باترا نإف .هوحنو رفسل مهدد نإ مهريغ وأ هنيد لهأ
 هنيد لهأ دقف

 هرم ىلا :افلختتلف هيسل هوا فنا نأ امهز  ضصخش لإ ةعقاك وأ ءيش ذخأب اناح
 هرخخآ ىلإ عدلا يأ ةنايحخن هنم

 امههذك ىلع ةثرولا برقأ فلح هل اعفاذ ايعداف امهبيذكت ةرامأ ىلع علطا نإف

 أ

 ةداهش اذكو «نّيدهاشلا يف خوسنم نييصولا ف تباث مكحلاو ءهوعدا ام قدصو

 نيدئاب ةيالا ف فلحلا صيصخن و .ظيلغتلل رصعلا ةالص رابتعاو (ةحن وسنم ةلملا لهأ ريغ
 يعفاشلا ذأ هبو

 .. الجر نأ :يراخخبلا هاور ام يهو ءامل تلزن ىلا ةعقاولا صوصخل ةثرولا برقأ نم

 زاجو "مهيلع قحتسا نيذلا نم" :هلوق :اهدحأ :تالامتحا ربخلا يفو أدتبم "نارحآ" :خلإ ناموقي نارخاف

 "قحتسا نيذلا نم"و «"ناموقي" ربخلا نأ :ىاثلاو ."ناموقي" نم ةلمجلا وهو فصولاب هصيصختل ؛هب ءادتبالا

 يأ :مهيلع .ءازجلا ءاف ىلع هدامتعا هب ءادتبالل اضيأ غوسملاو «ةفصلا نيب ربخلاب لصفلا رضي الو ءأدتبملا ةفص

 ةداهشلاب دارملاف يأ :امهنيمي (يواصلا ةيشاح) .ءاصيإلا يأ "ةيصولا" :هلوقب رسفملا هردق لعافلا بئانو «مهل

 (يواصلا ةيشاح) .هب امه ىصوأ هنأ وأ تيملا نم هايرتشا امهنأ ايعدا دقو :ءيش ذخأب (يواصلا ةيشاح) .نيميلا

 ىلع نالف كلذ انيلإ عفد :الاقف :هل اعفاد (نيلامكلا ريسفت) .امهيديأ يف دوححملا ءيشلا دحو نأب :علطا نإف

 .فيلحتلا وه مكحلا «نييصولا يف :تباث مكحلاو (نيلامكلا ريسفت) .هنم هتيرتشا وأ ةبهلا هحو

 ادئاز اوناك ولو :ةعقاولا صوصخل (يدمحألا ريسفت) .نوركنم مهلك نأل ؛هتثرو لك ىلع بجاو فلحلاف الإو :خلإ نينثاب

 (نرلامتلا ريسفتو ءارتصم يازلا حشو ةدخولا مضي ليزي وهو ةالجو نأ (نيلامكلا ريسفت) .مهبسح ىلعف نينثا نم



 ةدئاملا ةروس عهزؤأ عباسلا ءزجلا

 يمهسلا تامف - ناينارصن امهو - ءاذب نب يدعو يرادلا ميّت عم جرح مهس نب نم

 اعفرف «بهذلاب اصوخم ةضف نم اماج اودقف هتكرتب امدق املف ,ملسم اهيف سيل ضرأب
 قاقر لاوط طوطخب اططخم

 يدعو ميمث نم هانعتبا :لاقف ةكمم ماجلا دجو مث « ءامهفلحأف تلزنف لو يبلا ىلإ
 "اولاقف" ةخسن يفو

 ماقف :يدذمرتلا ةياور يو .افلحف يمهسلا ءايلوأ نم دالحجر ماقف (ةيناثلا ةيالا تلزنف

 "يذمرتلل" ةحسن يفو

 ضرمف ةياور يفو .هيلإ برقأ اناكو افلحف ءمهنم رخآ لحرو صاعلا نب ورمع
 ام هلهأ ىلإ اعفدو ماجلا اذخأ تام املف ,هلهأ كرت ام اغلبي نأ امهرمأو امهيلإ ىصوأف

 يأ أوُنَأَي نأ ىلإ ترقأ 55| ةثوولا ىلع نيمتلا ذر: نع وكما مكحلا َكِلاَذ .يقب

 الو فيرحت ريغ نم هيلع 00 0 هوجو لع ةدكشلاب ءايصوألا وأ دوهشلا
 ع 9 وحن ىلع

 اين رس ب اى

 فلتخا :رجح نبا لاقو ءدمو ةدحوم ءابو لادب :ءادب .ذئموي املسم نكي ملو ءروهشملا يباحصلا :يرادلا ميمت

 .ماشلا ضرأ ناكو ءامهيلإ يصوي ىح :ملسم اهيف سيل (نيلامكلا ريسفت) .ملسي مل هنأ روهشملاو ؛همالسإ يف
 نم «ءلاوط طوطخ يأ :خلإ اصوخم (نيلامكلا ريسفت) .احدق يأ ميملا فيفختو ميحلاب :اماج (نيلامكلا ريسفت)

 انإ" هلوق ىلإ ةيآلا :تلزنف .ةيآلا "امثإ اقحتسا امهنأ ىلع رثع نإف" :ىلاعت هلوق نيعي "ةيناثلا ةيآلا" :هلوقو "لمجلا"

 (نيلامكلا ريسفت) .مهثرومل يأ مهبحاصل ماجلا نأ ىلع يأ :افلحف (نيلامكلا ريسفت) ."نيمثآلا نمل اذإ

 نيروكذملا نيدهاشلا معي ام دارملا نأل ؛عمج امنإو ريمضلا ةينثتل ماقملا "اوفاخي وأ" :هلوقو :اوتأي نأ ىلإ برقأ

 "وأ" نإو "اوتأي" ىلع فطعلاب بوصنم "اوفاخي" نأ ىلإ راشأ "اوفاخي نأ ىلإ" :هلوقو .سانلا ةيقب نم امهربغو
 وهو ءابذك اهئادأ نع عانتمالا وأ اقدص ةداهشلا ءادأ امإ «نييئيشلا دحأل اهنأ يسقافسلا راتحخاو ,"واولا" نيعم

 (لمجلا ةيشاحإ ."يدهي"ب قلعتم "ريخلا ليبسلا ىلإ" :هلوقو .هحوألا

 اذه ىلإو ءاحل ريغت ريغ نم اهتقيقح ىلع امب نايتإلا برقأ يأ «ةقيقحلا يف تاذلا نعم, انهه هحولا :اههجو ىلع
 كلذ هانعم :تلق ؟انهه "وأ" ئعم ام :تلق نإف :خلإ برقأ وأ (نيلامكلا ريسفت) ."خلإ اهولمحت يذلا" :هلوقب راشأ

 ىري نم هب جتحا دقو «نامبألا درب حاضتفالاو راعلا فوخل وأ هلل امإ ءقدصلاو قحلاب ةداهشلا اودؤي نأ نم برقأ

 امميذك رهظ املف ءافلحف «ءاناتخا دق اممنأ نيينارصتلا ىلع اوعدا دق ةثرولا نأ :باوجلاف ءيعدملا ىلع نيميلا در

 (نيلامكلا ريسفت) .ءارشلا مهراكنإل ؛ةثرولا ىلع نيميلا تناكف ةثرولا تركنأف ءامتك اميف ءارشلا ايعدا



 ةدئاملا ةروس عهدا عباسلا ءزجلا

 كتب سا اوقناَو اوبذكي الف نومرغيو نوحضتفيف مهبذكو مهتنايح ىلع نوفلحيف

 © نيقسفلا موقلا ىِدي ال ُهّللاَو لوبق عامس هب نورمؤت اي رس بذكلاو ةنايخلا
 ةمايقلا موي وه َلْسّدلَآ ُهَّللآ مج موي 7 07 .ريخلا ليبس ىلإ هتعاط نع 0

 0 ديحوتلا ىلإ متوعد نيح هب مب يذلا يأ آَذاَم مهموقل اخيبوت مه ُلوَقَيِ

 اوفنص ىح امكحو امظنو ابارعإ نآرقلا يف ام بعصأ تايآلا هذه نإ :اولاق ."يدهي ال" قلعتم :ريخلا ليبس ىلإ

 نأ ملعا :خلإ هللا عمجي موي (نيلامكلا ريسفت) .اهتدهع نع دحأ جرخي مل كلذ عم :اولاق ,ةدرفم فيناصت اهيف

 امإ اهعبتأ ماكحألاو فيلاكتلاو عئارشلا نم ةريثك اعاونأ ركذ اذإ هنأ ميركلا باتكلا اذه يف ةيراح ىلاعت هللا ةداع

 فيلاكتلا نم هركذ مدقت امل ادكؤم كلذ ريصيل ؛ةمايقلا لاوحأ حرشب وأ ءايبنألا لاوحأ حرشب امإو تايملإلاب

 (ريبكلا ريسفت) .ةمايقلا لاوحأ فصوب اهعبتأ عئارشلا نم ةريثك اعاونأ مدقت اميف ركذ امل مرح الف عئارشلاو

 ."ركذا" رامضإب "موي" بصنو
 ىععم امف «بويغلا مالع ىلاعت هنألف لاؤسلا امأ ءلاكشإ باوجلاو لاؤسلا نم لك ىلع ناك امل :مهل لوقيف

 اب مهملع عم مهسفنأ نع ملعلا اوفن دق ءايبنألا نألف باوجلل امأو «موقلل خيبوتلا دصقل هنأب اوباجأف ؟هلاؤس

 يكشتلا راهظإ نع ةيانك لب «ملعلا يفنل سيل هنأ :لوألا :هوجوب اوباجأف ؟مهيلع بذكلا مزليلف هب ءاوبيحأ

 مهنأ :ان# سابع نبا هراتخا يذلا وهو ءحصألا وهو باوجلا يف يناثلاو «هيلإ هلك رمألا ضيوفتب هللا ىلإ ءاجتلالاو
 نم ذفنأ مهيف كملعف ءاورهظأ ام الإ ملعن ال نحنو ءاورمضأ امو اورهظأ ام ملعت كنأل "انل ملع ال" :اولاق امنإ

 ال :اولاق مهنأ :باوجلا يف ثلاثلاو ؛"ملع ال'ك هللا دنع مهملع نأل ؛مهسفنأ نع ملعلا اوفن عملا اذهلف ءانملع

 نالصحي امنإ باوثلاو ءازجلاو ءانتافو دعب مهنم ناك ام ملعن الو ءانتايح تقو انل مهباوح انملع نأ الإ انل ملع

 ريخألا باوجلا اذهو ."ريبكلا" ريسفت نم :"انل ملع ال" :اولاق ئيعملا اذهلف ءانل مولعم ريغ كلذو «ةمتاخلا ىلع

 .مهدجم ماد نيسح داشرإ دمحم يولوم يديسو يذاتسأ نع اضيأ تعم

 نيح مكموق مكيلع در يذلا امو ,مكممأ مكباحأ اذ ام :لسرلل ىلاعتو كرابت هللا لوقيف ٍنيعي :خلإ متبجأ اذام

 يئعي اولاق .مهوبذك نيذلا ءايبنألا ممأ خيبوت لاؤسلا اذه ةدئافو ؟ييعاطو يديحوت ىلإ ايندلا رادلا يف مهومتوعد

 نحنو ءاورهظأ امو اورمضأ ام ملعت كنأل ؛مهيف كملعك انل ملع ال :ام سابع نبا لاق ."انل ملع ال" :لسرلا

 اوناك نإو مهسفنأ نع ملعلا اوفن امنإ لوقلا اذه ىلعف «غلبأو انملع نم ذفنأ مهيف كملعف ءاورهظأ ام الإ ملعن ال

 لوزت لزالزو الاوهأ ةمايقلل نأ :نيرسفملا نم عمج لاقو هللا ملعل ةبسنلاب "ملع ال"ك راص مهملع نأل ؛ءاملع

 نودهشي مهوقع مهيلإ تباث اذإ مث ,باوجلا نع نولهذيو مويلا كلذ لوه نم نوعزفيف ءاهعضاوم نع بولقلا اهيف
 - ."ربكألا عزفلا مهفرحي ال" :ءايبنألا قح يف لاق ىلاعت هللا نأل ؛رظنو فعض هيف اذهو «غيلبتلاب مهممأ ىلع



 ةدئاملا ةروس عمه عباسلا ءزجلا

 مهنع بهذو «دابعلا نع باغ ام عج ٍبوُيْعْلَا مَع ٌتنأ َكَنِإ كلذب 0 ل ْأوْلاَق

 ركذا .نونكسي امل مهممأ ىلع نودهشي مث ؛مهعزفو ةمايقلا موي لوه ةّدشل ؛هملع

 كش دَيأ ْذِ 0 ا الا
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 ال9 با

 «لهجي ال ملاع ىلاعت هللا نأ اوملع امل مالسلا مهيلع لسرلا نأ وهو ءرخآ اهجو يزارلا نيدلا رخف مامإلا ركذو -

 يفو توكسلا يف بدألا نأ اوأرف ءارش عفدي الو اريخ ديفي ال مهوق نأ اوملع «ملظي ال لداعو «هفسي ال ميلحو

 (نزاخلا ريسفت) ."انل ملع ال" :اولاقف «هلدعو ىلاعت هللا ملع ىلإ رمألا ضيوفت

 امو انع باغ ام ملعت كنأل ؛"ءيش ال'ك كملع بناج يف انملعف يأ «هلبق امل ةلع :بويغلا مالع تنأ كنإ

 .رمألا لوأ يف باوجلا ملع يأ] :خإ هملع مهنع بهذو .رهظ ام ضعب ىلع رصاق وهف انملع امأو ءرهظ

 رابخإلا هيلع مزليف «ءكلذب نوملاع مهنأ عم "انل ملع ال" :نولوقي فيك :لاقي امع باوح [(نيملكلا ريسفت)

 «ةرفغملاو ةمصعلا لسرلا ىسني يح دحأ لك ىلع لالحلاب هللا ىلجتي تقولا كلذ يف نأب باحأف ؟عقاولا فالخب

 امأو ءءاهتنا يأ (١٠١*:ءايبنألا) يدَبْكَأْلا ٌعَرفْلا ُمُهْنُْرَحَي الإ» :ىلاعت هلوق امأو ءتعضرأ امع ةعضرم لك لهذتو

 امل نايسنو لوهذ ممل لصحي مث ,ملس ملس بر :نولوقي بكرلا ىلع ايثح نونوكي لوهلا ةدشلف فقوملا ءادتبا يف
 .ةافانم الف ؛مهممأ ىلع اودهش مهعور نكسو اونمأ اذإف «هب اوبيحأ

 ؛فيعض يدنع وهف رباكألا نم ميظع عمج هيلإ بهذ نإو 00 اذه :"ريبكلا ريسفتلا" يف لاق :خإ لوه ةدشل

 ٍذِئَمْوَي ةوْحْرل :اضيأ لاقو ٠١( 1 :ءايبنألا) كربكأْلا ْعَرَمْلا ُمُهْنُرْحَي الإ» :باوثلا لهأ ةفص يف لاق ىلاعت هنأل
 ىلا م يلو 0 يذلا د :لاق 0 هنإ 0 00 سبع) كحل 1 .ةَرهْسُم

 رع ار لقأ اوناكل دعا ا -- ؟كلذ نم لقأ لطرلاو ءايبنأل لاح 000
 .ةتبلأ نوفاخي ال :مهنع ىلاعت هللا ربخأ نيذلا

 ؛مهممأ نم درمت نم خيبوت "متبحأ اذام" :لسرلل ىملاعت هلوق نم ضرغلا نأ انيب انأ ملعا :خلإ ىسيع اي هللا لاق ذإ

 مث ,عء ىسيع لاوحأ هناحبس هللا نيبف 2322 ىسيع عابتأ مهنأ نومعزي نيذلا ىراصنلا خيبوتلا مزال ممألا دشأو

 ذإ"و ."ركذا"ب قلعتم :اهركشب .ةمايقلا موي خيبوتلا تحت مهحاردناو مهوق بيذكتو «هب مهداقتعا ءوس

 انه هنم دارملا نكلو «يبصلا شارف "دهملا" نأ مدقت :دهملا يف (نيلامكلا ريسفت) ."يمعن" هيف لماعلا "كتديأ

 (يواصلا ةيشاح) .ميرم ةروس يف ام رخآ ىلإ "هللا دبع ينإ" :هلوقب ملكتف «ةيلوفطلا



 ةدئاملا ةروس 44 عباسلا ءزجلا

 لآ" ف « ف امك ةوركلا لج ترفل ؛ةعاسلا لبق هلوزن ديفي تا طع

 ةمهك نوصل َِ ُقَلح ذو /ليجإلاو ةنرَقلاو ةَمكِفاَو بككجحلا كلئملع او "نارمع

 ريَط وكت اه عفت ألي 0 م قيعمب مسا ( "فاكلا"و ٍرْيَطلَآ ةروصك

 ايحأ مهروبق نم ىوَملآ جر ٠ ذِإَو ىذإب َصآرتألاَو ةمكألا يربو يندارإب يذل
 ِتَتْيَبْلاِب مهتكج ذِإ كلتقب كلتقب اوه نيح ىلع ٌليِءَرْسِإ َنَب تففك ذو د

 © كيم ٌرَخحِس الإ هب تنجح يذلا اَذَه ام نإ َمِبّبِ م اورفك َنيِذّلا لاقف تازحعملا

 نأ هناسل ل ىلع مهرمأ َنَيِراَوَحْلا ىلِإْتيَحَوُأ ذو .8كلع ىسيع يأ "رحاس" ةءارق فو
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 فو كلب لعفب يأ ٌعيِطَتْسَي لَه َمَيْرَم َنْبَ ىَسيِعَي َتوُيِراَوَحْلَآ َلاَق ذِإ ركذا )
 د هر واقر قار »افاق لفك نفر ا قيد لامن ان ازين وسو هاه هةلأسك نأ ردقت يأ هدعب ام بصنو ةيناقوفلاب ةءارق

 يف ملكتلا عم هركذ نيعم امف ءدحأ لك نم دوهعم ةلوهكلا ف ملكتلا نإ :ليق نإف «نيثالثو ثالث نبا يأ :الهكو

 عم «ةيآ امهنم الك نأ ىلإ ال نيلاحلا يف مالكلا توافت مدع ىلإ دصقلا نأب بيجأ ؟تايآلا نم وه يذلا ةيلوفطلا

 عفر هنأ كانه هل قبس يذلا :خلإ قبس امك (نيلامكلا ريسفت) .ءامسلا نم هلوزن نيح هنوكل ؛ةيآ اضيأ يناثلا نأ

 (لمجلا ةيشاح) .ةلوهكلا لبق عفر هنأل ؛انه هلوقل هحو الف «ةلوهكلا نس وه اذهو «ةنس نيثالثو ثالث نبا وهو

 هباتك "ليجنإلا"و ءىسوم باتك يأ "ةاروتلاو" :هلوقو :عفانلا ملعلا يأ "ةمكحلاو" :هلوقو «ةباتكلا يأ :باتكلا

 نوكيف ءاهنم ليحنإلا هخخسن ام ادع ام «ةاروتلا يف ام. لمعلاب فلكم وهو «ةاروتلا يف ام ضعبل خسان وهو ءوه

 مهو ءايبنألاب صوصخم يحولا نأل ؛اذمي هرسف امنإ :هناسل ىلع مقرمأ (يواصلا ةيشاح) .ليحنإلا يف امي لمعلا

 درو برعلا مالك يف يحولا :جاحزلا لاق .مهلسر ىلإ يحولا ةطساوب هنوكل ؛ايحو مهرمأ لعجف ,ءكلذك اوسيل
 (نيلامكلا ريسفت) .ةرسفم هنوك زوجيو «ةيردصم "نأ" نأ ىلإ راشأ :اونمآ نأب يأ (نيلامكلا ريسفت) .رمألا نيعم

 (يواصلا ةيشاح) .لكؤع ىسيعب نمآ نم لوأ مه :نويراوحلا

 نونمؤم نييراوحلا نأ :لاقي ام كلذب عفدو .لعفلا وهو موزلملا دارأو ةعاطتسالا وهو مزاللا قلطأف يأ :لعفي يأ

 (يواصلا ةيشاح) ."يرشخمزلا"ك مهرفكب لاق نم ذشو ؟ىلاعت هللا ةردق يف نوكشي فيكف



 ةدئاملا ةروس ؛هه عباسلا ءرجلا

 ده

 نإ تايآلا حارتقا يف هَ أوَقَنَأ ىسيع مه َلاَق ِءآَمّسلَأ َنِّم ٌةَدِبآَم اَنيَْلَع َلْرَُي نأ
 0 اهاؤوس يأ 3 5 53
 0 7 ل يل ا 1 ها

 اًنبولق نكست َنيِمَطَنَو ابِم لكأن نأ لحأ نم اهناؤس ديرن اولاق © نيِدِيؤم متنك

 ب 0 ءاعدا 0 دكا 1 ا املع يول نيقيلا ةدايزب

 راجللا ةداعإب 51 5 َنِلَّوُذْل هفرشنو ع اديِع 00 موي 58 وك

 ٌرْيَح َتنأَو | اهايإ اًيَقروآَو وبنو كتردق ىلع 5007 اندعب يأ نم اًنِرْخاَمَو

 كا 0 ديدشعتلاو فيفختلاب اَهْلَُْم نإ هل ابيجتسم ُهَللأ لاَ 2 َنيِقزكلآ

 تلزنف © َنيِمَلَعْلاَنِّم ادَحُأ دُهُبْدَعَأ ال َباَدَع دُهُبْذَعَأ ََِف َحُكَدِم اطوزن دعب يأ ُدَعَب

 ءاوعبش يح اهنم اولكأف «تاوحأ ةعبسو ةفغرأ ةعبس اهيلع ءءامسلا نم اهب ةكئالملا

 نأ اورْمأف ءامحلو ازبحن ءامسلا نم ةدئاملا تلزنأ" :ثيدح يفو .هع صابع نبا هلاف

 1000 تعفرف اورخّداو اوناخف ءدغل اورحددي الو اونوخي ال
 اوعفرو :ةححسن قو

 امأو «مئاوق هلو ضرألا ىلع عضوي ام وهف "ناوخلا" امأو ءاهوحنو ليدانملا نم ضرألا ىلع طسبي ام يه :ةدئام

 «برعلا لعف ةرفسلاو «مجعلا لعف ليدانملاو «كولملا لعف ناوخلاف «ريدتسم دلج نم تناك ام يهف "ةرفسلا"

 لاقو .هفرشنو همظعن يأ :اهوزن موي (يواصلا ةيشاح) .هريغ وأ ناوخ ىلع ناك لكؤي يذلا ماعطلا انه دوصقملاو
 نم قتشم :ديعلاو (بيطنخلا ريسفت) .اديع ىراصنلا هذختا كلذلف ؛دحألا موي تلزن اهنأ يورو ءهيف ىلصن :نايفس

 (بيطنلا ريسفت) .اديع يمس كلذلو «دئاعلا رورسلا ديعلا :ليقو ."لمجلا" نم .ةنس لك دوعي هنأل ؛دوعلا

 عفانو مصاعل :ديدشتلاو (نيلامكلا ريسفت) .لازنإلا نم يئاسكلاو ةزمحو ورمع يبأو ريثك نبال يأ :فيفختلاب

 .كمسلا وهو توح عمج "تاوحأ" :هلوقو ءزبخلا ردو تيعر عج دق رأ (نيلامكلا ريسفت) .ليزنتلا نم رماع نباو
 .محللاو زبخلا الإ ءيش لك ةدئاملا ىلع لزن هنأ :ام# سابع نبا نعو «هريغو يوغبلا هركذ اذك :سابع نبا هلاق

 دعب هنأ مهخسم ببس نأ :ةياور فو ل مهتنايحخ مهحخسم ببسف :خلإ اورخداو اوناخف

 يف ءاينغألا ىرامتف «ءاينغألا نود ءارقفلل هذه يدئام لعجا نأ ىسيع ىلإ هللا ىحوأ اهوزن نم اموي نيعبرألا مامت

 (يواصلا ةيشاح) .ءارقفلا اوداعو كلذ



 ةدئاملا ةروس 45 عباسلا ءرجلا

 هموقل ًاخيبوت ةمايقلا ف ىسيعل2 هلا لوقي يالا د ركذاو 'ريزانخو ةدرق اوخسمف

 درغرأ انفو سيغلق هللا نود نم يهل نئاو ىو دخلا ناك تلق كنت كدا يقرع
 7 وُ نأ ىل يغبني ام نوُكَي ام هريغو كيرشلا نم كب قيلي ال امم كل ًاهيزتت َكَنَحَبُس

 ىف هيفخأ ام ُمَلَعَت مُهَتَمِلَع َدَقق مُتَلُق ثنُك نإ نييبتلل "يل"و "سيلا ري وحب ل نيش
 "قح"ب قلعتم ماللا :ليقو

 () ٍبوُيْْل ُمدَلَع ٌتنَأ َكْنِإ كتامولعم نم هيفخت ام يأ كييف قات لعا ل1ىفت

 املف «ريزانحخ اوحبصأ مث مهئاسن عم مهتليل اوتاب الحر نيثالثو ةئام ثالث مهنم هللا خسمف يأ :اوخسمف

 اوشاعف «مالكلا ىلع نوردقي الو مهسوؤرب نوريشيف «مهئامسأب مهوعدي لعجو ءتكب ىسيع ريزانخلا ترصبأ

 (يواصلا ةيشاح) .اوكله مث «ةعبرأ ليقو «ةعبس :ليقو «مايأ ةثالث

 ؛مهيديأ نيب تطقس ىح اهيلإ نورظني مهو «نيتمامغ نيب ءارمح ةرفس تلزن اهأ :يور :يواضيبلا لاقو :ريزانخو

 ىلصو أضوتف ماق مث ؛"ةبوقعو ةلثم اهلعمت الو ةمحر اهلعحا مهللا ,نيركاشلا نم ئبلعجا مهللا" :لاقو اهيل ىسيع ىكبف
 اهسأر دنعو ءامسد ليست كوش الو سولف الب ةيوشم ةكمس اذإف ,"نيقزارلا ريح هللا مسب" :لاقو ليدنملا فشك مث «ىكبو

 يناثلا ىلعو «نوتيز اهنم دحاو ىلع :ةفغرأ ةسمخ اذإو «ثاركلا الح ام لوقبلا ناولأ نم اهوحو «لح اهبنذ دنعو حلم
 نم مأ ايندلا ماعط نمأ ! هللا حور اي :نوعمش لاقف ءديدق سماخلا ىلعو «نبح عبارلا ىلعو ,نمس ثلاثلا ىلعو لسع

 هلضف نم مكدزيو ىلاعت هللا مكددمب اوركشاو متلأس ام اولك «هتردقب هللا هعرتخا هنكلو امهنم سيل :لاق ؟ةرخآلا ماعط

 :اهل لاق مث «تبرطضاف ىلاعت هللا نذإب يبحا !ةكمس اي :لاقف «ىرخآ ةيآ ةيآلا هذه نم انتيرأ ول !هللا حور اي :اولاقف

 (نيلامكلا ريسفت) .اوخسمف اهدعب اوصع مث «ةدئاملا تراط مث «ةيوشم تداعف «تنك امك يدوع

 (44:فارعألا) هكَدَنَجْلا ُباَحْصَأ ىَداَنَوإل :ىلاعت هلوق يف امك عراضملا نيعم. يضاملا نأ ىلإ راشأ :لوقي

 هنم دوصقملا نأب باحأف ؟لاؤسلا اذه ناك ملف ءيش لكب ملاع ىلاعت هللا نإ :لاقي امع باوح :هموقل اخيبوت

 اذه نأ ىلع روهمجلا :سانلل تلق تنأأ .يناثلا لامتحالا فعضيو روهمجلا هلاق ام ديؤي اذهو «رفك نم خيبوت

 وه لوألاو ءءامسلا ىلإ هعفر نيح هب هبطاخ :ليقو ءاهقايسو ةيآلا قابس هليلدو «ةمايقلا موي يف نوكي لاؤسلا

 حتفلاو رسكلاب ةدعرلا هب ذخأ يأ «نيعلا رسكو ةزمحلا مضب دعرأ دقو :ىسيع لاق (كرادملا ريسفت) .حيحصلا

 .يل يغبني ام يأ هلبق راجلا يف ربخلاو "نوكي" مسا هنأل ؛عفر لحم يف :لوقأ نأ (نيلامكلا ريسفت) .بارطضالا

 ديرأ نإو «ةلكاشملل "كسفن" ف سفنلا ركذ .كمولعم ملعأ الو يمولعم ملعت :ىئععملا نأ ديري :كتامولعم نم

 هِسفَن ىَلَع بّتك# :هلوق يف هناحبس هيلع اهقالطإ درو دقف ءاهقالطإ يف ةلكاشملا تسيلف تاذلاو ةقيقحلا هب

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيفرظلا "يف" لاخدإ ثيح نم لب هوحنو (١؟:ماعنألا) ةّمْحَّدلا



 ةدئاملا ةروس و ةيانلا رولا

 ابيقر دي َميَلَع ثنو مُكَيرَو تر هلأ ودب
 ّتنأ تنك ءامسلا ىلإ عفرلاب ينتضبق ىتَميقَوَ 1 ّمِيِف تمد ام نولوقي امم مهعنمأ

 ريغو يدعب مهلوقو محل يلوق نم ءَْش ٍلُك َْلَع َتنَأَو مهلامعأل ظيفحلا ٌمِيَلَع َبيِقَّرلآ
 كذاب مهنم رفكلا ىلع ماقأ نم يأ ِمِجيْذَعَت نإ .هب ملاع علطم 2 ٌديِبَس كلذ

 0 ل فيك مهيف فرصتت مهكلام تنأو

 ص 8 سا سعال 00

 | نأ وهو ا ا مل
 هر 2 7 2

 ابيوصنم نوكي نأ زوجيو «ةيردصم "نأ"و ءلوصوملا ىلإ دئاع رمضم ربح "هللا اودبعا نأ" :هلوق نأ ديري :وهو

 نايبلا فطع نأب لوألا بقعتو «هنم الدب وأ "هب" يف ريمضلل نايب فطع نوكي نأ يضاقلا زوحو «"نيعأ" ريدقتب

 الدب هنوك يرشخمزلا ضتري ملو «نايبلا فطع هيلع فطعي ال كلذك تعني ال ريمضلا نأ امكف «تعنلا ةلزنمب

 هنم مزليل ؛اقلطم لدبملا حرط زاوج لدبلا طرش نم سيل هنأب هعفد ىلإ يضاقلا راشأف «هيلإ دئاع ريغب لوصوملا ءاقبل

 ؛ةيردصم "نأ" نوكي نأ اذه ىلع زوحي ال هنإف "هب ئترمأ ام" نم هلادبإ زوجي الو :لاق ؛عجار الب لوصوملا ءاقب

 هريسفت حصت الو ىلاعت هللا ىلإ دنسم رمألا نأل ؛ةرسفم نوكي نأ الو لوقلا لوعفم نوكي ال ردصملا نإف

 نوكي نأو «قيعملاب ةياكح نوكي نأ زوجي هنأب درو "هللا اودبعا" وأ "ينودبعا"ب لب "مكبرو يبر هللا اودبعا"ب

 (نيلامكلا ريسفت) .هوحنو "ينيعأ" رامضإ ىلع وأ «ةياكحلا ال جاردإلا ليبس ىلع امه ىسيع مالك نم "يبر"

 ذحخأ يف يقوتلا لمعتسي :ينتيفوت املف (نيلامكلا رشفت) .بيقرلا ئوعم. دهاشلا نأ ىلإ ريشي لوقلاب :نولوقي ام

 "يا اير ني هلا نرخ هللا :ىلاعت لاق هنم عون توملاو ءالماك يأ ايفاو ءيشلا

 نم ذحألاو ضبقلاب يوغبلا رسف :ينتضبق (يواصلا ةيشاح) ."عفرلا" دارملا لب "توملا" دارملا سيلو (57:رمزلا)
 كسمتو (00:نارمع لآ) نيل َكُعِفاَرَو َكيفَوَتُم يّنإإَم :ىلاعت هلوقب ؛هتضبق اذإ لاملا تيفوت :لاقي امك ضرألا

 (نيلامكلا ريسفت) .هتوم لاقف ةيآلا رهاظب مزح نبا
 نإ" :مهتلمج يف لاقف «رفكلا ىلع ماقأ نم مهنمو نمآ نم مهنم نأ الِِلَع ىسيع ملع :جاحزلا لاق :خلإ مميذعت نإ

 تنأو «كلسرل نيبذكمو «كتمظعل نيدحاج مهتملع نيذلا كدابع مهفإف مهنم رفك نم بذعت نإ يأ "مهيذعت
 لضفت كلذف نمآو مهنم علقأ نمل يأ مهل رفغت نإو «مهيلع ةجحلا بوجو دعب اورفك دق مهفإف ؛كلذ يف لداعلا

 الإ بقاعي ال ميكح «باوثلا ىلع رداق يوق زيزع وأ ءكلذ يف ميكح «ديرت ام كيلع عنتمي ال زيزع تنأو «كنم

 (كرادملا ريسفت) .باوصو ةمكح نع



 ماعنألا ةروس 4همل عباسلا ءزجلا

 مدع هنأل هيوم 0 ايندلا 1 يف نق ب ا ةمايقلا دع 0و

 رافكلاك هيف مهقدص ايندلا يف 0 عفني 06 لو هباوشب ٌهَنَع
 ةمايقلا موي ّْق دو

 تابنلاو رطملا ررارخ سالو تومي كانو .باذعلا ةيؤر دنع نونمؤي الل

 (29 ٌريِدَق ءْىَس ٍلك ْىَلَع َوهَو لقاعلا ريغل ابيلغت ؛"ام"ب ىتأ َّنِِف اَمَو اهريغو قزرلاو
 .رداقب اهيلع سيلف «ىلاعت هتاذ لقعلا صخو .بذاكلا بيذعتو قداصلا ةباثإ هنمو

 ايآلا «اَولاَعَت لق الإو ثالثلا تايألا هللا اوُر دق اًمَوظ الإ ةيكم ماعنألا ةروس

 ةيآ نوتسو تس وأ سمو ةئام يهو ثالثلا
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 :جاحجزلا لاق عفرلاب أرق نمف «ةديبع وبأ هراتخاو بصنلاب عفان أرقو «عفرلاب "موي" ءارقلا روهمج أرق :عفني موي
 ,"اذه"ل يأ اريخ عقو رقتسم فرظ وأ :"يواضيبلا" فو ؛"ريبكلا" نم «نيقداصلا ةعفنم موي مويلا اذه :ريدقتلا

 "اذه" ربخو "لاق"ل فرظ هنأ ىلع بصنلاو ؛عفني موي عقاو تاع ىسيع مالك نم رم يذلا اذه ىعملاو

 دارملا نأ ىلإ ةراشإ هيف :ايندلا يف .عفني موي عقاو 8ِتَع ىسيعل لوقلا اذه :ىلاعت هللا لاق :مالكلا ريدقتو ءفوذحم

 .ةمايقلا موي يف يأ "هيف" :هلوق (يواضيبلا ريسفت) .فيلكتلا لاح ناك ام عفانلا نإف ؛ايندلا يف قدصلا قدصلاب

 ال تانكمملاب قلعتت امنإ ةردقلا نأل :خلإ لقعلا صخو .ءانفإلاو داجيإلاو ؛ءاطعلاو عنملا نم يأ :لك ىلع وهو

 (نايبلا حور) .هليصفت رمو «هداجيإ نكمي دوجوم لك "ءيش"ب دارملاف ,«تاليحتسملاب الو تابحاولاب
 ةدحاو ةلمج تلزن ةروسلا هذهو ءءزجلا مساب لكلا ةيمست باب نم ءاهيف ماعنألا ركذل ؛كلذب تيم :ماعنألا ةروس

 :هلوقو «"نوربكتست هتايآ نع متنكو" :ىلاعت هلوق اهرخآو :ثالغلا تايآلا (يواصلا ةيشاح) .تايآ تسلا ادع ام

 انِإف ؛اهنم تايآ تس الإ ةيكم اهلك :ىسابع نبا لاق «"نوقتت مكلعل" :ىلاعت هلوق اهرخآو "ثالثلا تايآلا"

 هلوقو ءدوهيلا ةلاقم در يف ةنيدملاب تلزن اًهإف ؛تايآ ثالث رحآ ىلإ "هردق قح هللا اوردق امو" :هلوق «ةنيدملاب تلزن

 نوعبس اهعمو اليل ةكمب. ةلمج تلزن تسلا تايآلا هذه ىوس امو ."نوقتت مكلعل" :هلوق ىلإ "اولاعت لق" :لحو زع

 - «كلت ةليل نم اهاتكب رمأو ادجاس رخو "هللا ناحبس" :ٌدْكي يبلا لاقف ,ديمحتلاو حيبستلاب لحزو كلم فلأ



 ماعنألا ةروس 448 عباسلا ءزجلا

 وأ هب ءانثلل وأ هب ناميالل كلذب مالعإلا دارملا لهو هن تباث ليمجلاب فصولا وهو

 ولا ولع نيا "فهكلا" ةروس ف خيشلا هلاق «ثلاثلا اهّدّيف فأ تالامتحا ؟امه
 يلحا لالحلا يأ

 قدكالعلا قلخ َلَعَجَو نيرظانلل تاقولخملا ”مظعأ امهأل ؛ركذلاب امهصخ َضْرْأْلآَو

 هتينادحو لئالد نم اذهو ءاميابسأ ةرثكل ؛هنود اهعمجو ءرونو ةملظ لك يأ وَ
 ةيونعمو ةيسح- يك

 .ةدابعلا يف هريغ هب نوؤسي © تروُلِدْعَي دعي جيري ليلدلا اذنه مايق عم أوُرَفك َنيِذَّلآ ّمُت

 هو وووووو ووو ووو ع موال ٍنيِط نم مُكَفَلَح ىذأأ وه

 نيعبرأ هب هللا لكو "نوبسكي ام" :هلوق ىلإ ماعنألا ةروس لوأ نم تايآ ثالث أرق نم" :لاق هنأ دلي يبنلا نعو -

 ناطيشلا دارأ اذإف ءديدح نم ةيزرم هعمو ءامسلا نم كلم لزنيو «ةمايقلا موي ىلإ مهتدابع لثم هل نوبتكي اكلم
 :ىلاعت هللا لوقي ةمايقلا موي ناك اذإف ءاباجح نوعبس دبعلا نيبو هنيب ناك ةبرض امي هبرض هبلق يف سوسوي نأ

 انأو يدبع تنأو ؛ليبسلسلا ءام نم لستغاو «رثوكلا ءام نم برشاو «ينح رامث نم لكو ؛يلظ ف شما

 ةيآ لك ددعب ءكلم فلأ نوعبس هل رفغتسا ماعنألا ةروس أرق نم" :لاق دلو يبلا نع بعك نب يبأ نعو ."كبر

 ماعنألا ةروس أرق نم" :اعوفرم يورو :"بيطخلا" يفو .هريغو "يدهازلا" ريسفت نم "ةليلو اموي ماعنألا ةروس نم
 ."هرافو هليل كلم فلأ نوعبسلا كئلوأ هيلع يلصي

 ؛انطابو ارهاظ يأ ليجبتلاو ميظعتلا ةهج ىلع ليمجلاب فصولا نوك كلذ يف هريغ دازو :ليمجلاب فصولا وهو

 ةهح ىلع ال مكهتلا ةهج ىلع هنإف (49:ناحدلا) ميركل يزعل َتْنَأ َكنِإ قذإل :وحن جرخيل
 وه اذهو ؛ميظعتلا

 ."لمجلا" نم .امعنم هنوك ببسب معنملا ميظعت نع ئبني لعف :وهف يحالطصالا دمحلا امأو ءيوغللا دمحلا

 .ىعم ةيئاشنإو اظفل ةيربحخ يهف يأ "هب ءانثلا وأ" :هلوقو «نعمو اظفل ةيربخ ةلمج نوكتف يأ :لإ دارملا لهو

 .ةرابعلا رخخآ ىلإ ”ليمجلاب فصولا وهو" :هلوق وهو ركذ ام لاق يأ :خيشلا هلاق (يواصلا ةيشاح)

 هل يذلا ”لعج"و "قلن" نيب قرفلاو [.ادحاو الوعفم بصنتف «قلخ نعم "لعج" نأ كلذب راشأ] :قلخ لعجو

 وأ هنم لصحي نأب ءيش نمض يف ءيشلا لعج يأ] نيمضتلا نيعم هيف لعجلاو ءريدقتلا نيعم هيف قلخلا نأ دحاو لوعفم

 (يواضيبلا ريسفت) .[امهنيب طابترا وأ نيئيش رابتعا هيف ةلمجلابو «هيلإ وأ هنم لقني وأ هايإ هريصي
 لدعلل ةلص ”نولدعي مهيرب" يف ءابلاو هب هتيوس اذإ اذمي اذه تلدع :لوقت «ناثوألا هب نووسي يأ :نولدعي مكبرب

 يأ "نولدعي" ةلصو ءرفكلل ةلص ءابلا نوكتف ,هنع نوضرعي يأ هنع "نولدعي مهيرب اورفك نيذلا مث" وأ ءرفكلل ال

 (ليزنتلا كرادم نم صخلم) ."نولدعي مهيرب مهو" ةروسلا رخآ يف ام لوألا لامتحالا ديؤيو «ةفوذحم "هنع"



 ماعنألا ةروس 45و عباسلا ءرجلا

 يورضم» نكست لجاو هاهنا نع نوتوع كل ا آَّضَق ّيَُث هنم مدآ م

 هنأ مكملع دعب ثعبلا يف نوكشت ( َنوُرََمَت !رافكلا اهيأ ّرّثنَأ مث مكفعبل ءُوَدنِع

 قحتسم ٌّهَللا ّوهَو .ردقأ ةداعإلا ىلع وهف ءادتبالا ىلع ردق نمو ءمكقلخ أدتبا
3 

 مكنيب هب نورهحجت امو نورست ام َمُكَرْهَجَو َمُكَرس ُمَلعَي لا ةدابعلل
 1 ةدئاز ْنِّي ةكم لهأ نارا اَمَو .رشو ريخ نم نولمعت مو نوبسكت د ام مَلَعَيَو

 امل نآرقلاب َقَحَلآب أوُبَّدك َدَقَف د ةديطرتم ا تاون لإ نآرقلا نا
 1 : ن0 0

 2111111 اا مهَءاج

 فذح ىلع مالكلا نأب باحأف ؟نيطلا نم ال ةفطنلا نم نوقولخم مهفإ :لاقي ام كلذب عفد :هنم مدآ مكيبأ قلخب

 ناولألا ةفلتخم هدالوأ هللا قلخف ءءام لكب نجعو «نول لك نم هيف مدآ هنم قلخ يذلا نيطلا كلذو ,فاضم

 كلت اهب تنجع يلا هايملا فالتحا نم قالخألا فالتخاو ؛مهيبأ ةنيط ناولأ فالتخا نم ناولألا فالتخاف «قالخألاو

 «توملاك زاجم هيف عقي او ءءيش ءاضقنال نيعملا تقولا ىلع قلطي لحألا :الجأ (ارصتخم يواصلا ةيشاح) .ةنيطلا

 (نيلامكلا ريسفت) .لوألاب رسفي دقو «ريخألا نيعملا انهه هب دارملا نأ ىلإ فنصملا راشأف «رمعلاك ةدملا عومجمبو

 نم :يناثلاو ء,توملا تقو ىلإ ةدالولا تقو نم :لوألا :نسحلا لاقو «ةمايقلا لجأ وهو يأ :هدنع ىمسم لجأو

 ناك نإو ءرمعلا لجأ يف ثعبلا لجأ نم هل ديز محرلل الوصو ايقت ارب لحرلا ناك نإف «ثعبلا ىلإ توملا تقو

 ٌصقَنُي الو ٍرَمْعُم نِم ُرَمَعُي اَمَوِ :ىلاعت هلوق كلذو «ثعبلا لجأ يف ديزو رمعلا لحأ نم صقن محرلل اعطاق ارجاف
 يف" :ىلاعت هلوقو ءهربخ "هللا"و هلل ريمضلا :هللا وهو (بيطخلا ريسفت) .(١١:رطاف) «ٍباَتِك يف الإ ِهِرْمْع ْنِم
 (يواضيبلا ريسفت) .مهيف ةدابعلل قحتسملا وه :ئععملاو هللا مسا نيعمب قلعتم "تاوامسلا

 «سفنألا لاوحأ نم رهظي امو ىفخي ام رهجلاو رسلاب دارأ هلعلو ءناث ربخ ةلمجلا :مكرهجو مكرس ملعي
 .روهشملا لاكشإلا عفدناو ؛هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب قرفلا حضتاف «حراوجلا لامعأ بستكملابو

 دارملا نأب بيجأ ؟ةرياغملا يضتقي فطعلاو ءرهجلاو رسلا نع جرخي ال بسكلا نإ :تلق نإ :نوبسكت ام ملعيو

 نم اهءازج ملعيو «ةيرهجلاو ةيرسلا مكلاوقأو مكلاعفأ ملعي :نيععملاو ؛باقعلاو باوثلا نم هيلع بترتي ام بسكلاب
 "نم"و «يفنلا قايس يف ةركنلا نوك نم لصاحلا قارغتسالا ديكأتل يأ :ةدئاز نم (يواصلا ةيشاح) .باقعو باو

 (يواصلا ةيشاح) .فنأتسم مالكو «تانيبلا تايآلا روهظ دعب مهرفكو مهحبق ةدايزل نايب :خل! ةيآ .ةيضيعبت ةيناثلا



 ماعنألا ةروس 6 عباسلا ءزجلا
 ماشلا ىلإ مهرافسأ يف وري ملأ (ج) نوره 2ي هب أوُناك ام بقاوعأوتبْنَأ َحِِتَأَيبَفْوسَ
 مهم ةيضاملا ممألا نم ةمأ ٍنْرَق نِم مِهلَبَق نم اتكلهأ اريثك يع. ةيربخ مك اهريغو

 انكلهأ" لوعفم بصن لحم يف
 نع تافعلا هيف ل طعن نمت ّمَل ام ةعسلاو ةوقلاب يب ضّرألا ىف اناكم: مهانيطعأ

 نا نسم 0 اعباتتم م اوي ملح 0 لَو ةبيغلا

 نم د ديب ُهوُسمَلَف ملف ا امك ُقَر ِساَّطَرِق يف 0 دا

 انثعت (ج) يبت كيلا آَدنَه ام َنإ اَوُرَفك َنيِذَلا َلاَقَل كشلل ىفنأ هنأل ؛هونياع

 امك كَم اَمْلَرنَأ َوَلَو هقدصي ُكَلَم لَو دمحم ىلع ِهْيَلَع لزنُأ اله ةّلوَل اوُناَقَو .ادانعو
 ةرذعم وأ ةبوتل نولهمب 9 َنوُرَظُي ا ّمُث مهكالم ل سأل ىِضَقَل اونمؤي ملف اوحرتقا
 .اونمؤي م اذإ مهحرتقم دوجو دنع مهكالهإ نم مهلبق نميف هلل ةداعك

 وئسم يأ لوعفم ةنزب

 نوملعيس عي ؛هلاوحأو 0 يأ «نآرقلا وهو نوئرهتسي هب اوناك يذلا ءيشلا ءابنأ يأ :ءابنأ مهيتأي فوسف

 (لمجلا ةيشاح) .مهئازهتسا بقاوع انه ءابنألاب دارملا يأ :بقاوع (ليزنتلا كرادم ريسفت) .هتملك

 وأ نوعبس وأ نوتس وأ نوسمح وأ نوثالث وأ نورشع وأ ةرشع وأ ةنس نوعبرأ :نرقلا :"سوماقلا" ف :نرق نم

 تكله ةمأ لكو «ةنس ةئام شاعو «"انرق شع" :سنأل لي هلوقل ؛حصأ لوألاو ءنورشعو ةئام وأ ةئام وأ نونامث
 (نيلامكلا ريسفت) .فنصملا هب رسف امك ريخألا نيعملا ماقملاب بسانملاو .دحأ اهنم قبي ملف

 ةعسلاو ؛ماسحألا يف طسبلا نم مهريغو دومثو اداع انيطعأ ام وحن ةكم لهأ طعن مل :نيعملاو :خلإ مكل نكمن مل ام
 نيبطاحملا نأشب ءانتعالا ةتكنو :ةبيغلا نع تافتلا هيف (نيلامكلا ريسفت) .ايندلا بابسأب راهظتسالاو «لاومألا يف
 كله ثيح :لاقي ام هب عفد فنأتسم مالك :انرق مهدعب نم انأشنأو (يواصلا ةيشاح) .ةهفاشم مهبطاخ ثيح

 هزجعي ال رداقلاو «كلذ ىلع رداق هنإف ؛مهريغب ىتأ ةعامج كلهأ املك هنأب باحأف ؟نوكلا برخ دقف كله نم

 نب لفونو ةيمأ نب هللا دبعو ثراحلا نب رضنلا لاق امل ةيآلا هذه تلزن :خل! انلزنأ ولو (يواصلا ةيشاح) .ءيش

 هنأ هيلع نودهشي ةكئالملا نم ةعبرأ هعمو «ىلاعت هللا دنع نم باتكب انيتأت يح كب نمؤن نل !دمحم اي :دليوح
 (بيطنلا ريسفت) .ةيآلا هذه تلزنف ؛هلوسر كنأو هللا دنع نم



 ماعنألا ةروس 1. عباسلا ءزجلا

 اونكمتيل هتروص ىلع يأ الُجَر كلملا يأ ُهَتلَعَجْل اكلم مهيلإ لزنملا يأ ُهَئلَعَج ّوَلَو

 د ل ع ل

 د .« كلم دم الإ! اذه اموت :اولوقي نأب مهسفنأ ىلع © َت وسِبلَي ام مِهيَلَع
 (7 3 :نونمؤملا)

 ام مهتم أورِخَس تريزأاب لزن َقاَحَف دي يبلل ةيلست هيف َكِلَبِق نم ل ئرجْسأ

 يف أوُريِس :مهل لق .كب أزهتسا نمي قيحي اذكف «باذعلا وهو 80 نوُءرَجتَسم -4هب أوئاك

 باذعلاب مهكاله نم لسرلا © َنيِبْدَكَمْلا : ةّبقع تراك فيك أورظنآ مث ضرألا

 5 هريغ باوج ال .هولوقي مل نإ هلل لُق ضَرألاَو تويَمّصلا ىف ام نَمَل ل .اوربتعتل

 هتروص ىلع كلملا ري لو ءلحر ةروص ىلع مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا أي ناك كلذلو يأ :خلإ ةوق ال ذإ
 ةردس دنع ءامسلا يف ةرمو ءءارح راغ دنع ضرألا يف ةرم :نيترم هلع هللا لوسر الإ رشبلا نم دحأ ةيلصألا

 انطلخل يأ انسبلل الجر هانلعج ول يأ فوذحم باوج :خلإ مهيلع انسبلل (يواصلا ةيشاح) .ءارسإلا ةليل ىهتنملا

 (يواضيبلا ريسفت) ."مكلثم رشب الإ اذه ام" :نولوقيف :مهسفنأ ىلع نوطلخي ام مهيلع
 ناسنإ اذه :ناسنإلا ةروص يف كلملا اوأر اذإ نولوقي مهنإف !دمحم اي كليبسك هليبس ناك اذإ يأ :خلإ اولوقي نأب

 نم باصأ ام ىلع هيبن ىلس مث ؛مهيلع هتلكشأو هتهبشأ اذإ هتسبلأو موقلا ىلع رمألا تسبل :لاقي «كلم سيلو
 "اورخس"ب قلعتم "مهنم" :هلوقف :خ! نيذلاب قاحف (ليزنتلا كرادم) ."خلإ ئزهتسا دقلو" :هلوقب هموق ءازهتسا

 ءاقتلال ؛مصاعو ورمع يبأ دنع روسكم "دقل" يف لادلاو ؛"”لسرلا"ل ريمضلاو ؛"مهنم نورخسيف" :هلوقك

 (ليزنتلا كرادم) .ءاتلا مضل اعابتا ؛امهريغ دنع مومضمو «نينكاسلا

 (نيلامكلا ريسفت) .مادقألاب لمتحيو ةركفلاو لوقعلاب اريس اذه نوكي نأ لمتحي :يوغبلا مامإلا لاق :خلإ اوريس مه لق

 اوريس :ليق هنأكف ."اورظناف" يف ريسلا نع اببسم لعج رظنلا نأ "اورظنا مث" نيبو "اورظناف" نيب قرفلا :"كرادملا" يفو

 ءاهريغو ةراجتلل ضرألا يف ريسلا ةحابإ "اورظنا مث ضرألا يف اوريس" ئيعمو «نيلفاغلا ريس اوريست الو رظنلا لحأل
 .حابملاو بحاولا نيب ام دعابتل ؟"مثاب كلذ ىلع هبنو «نيكلاحملا راثآ يف رظنلا باجيإو

 نأل ؛ةحايسلا ةيفوصلا تذخأ انهه نمو «ماتلا رونلاو 0 لصحي ركفتلاو ريسلابف ءاوظعتت يأ :اوربتعتل

 ْمهيرُئَسلل :ىلاعت لاق ءهتاعونصم يف ركفتلاو رظنلا فراعملا ىلإ يقرتلاو هللا ىلإ لوصولا ىلع نيعي ام ةلمج نم
 وأ ءادتبا عفرلا يف "يذلا" نيعمج "ام"و ماهفتسا نم :ام نمل (يواصلا ةيشاح) .(07:تلصف) «قافآلا يف انَتايآ

 ذإ [هريغب بيجي نأ دحأل ىتأتي ال ثيحب يأ] قافتالاب باوجلل نيعتملا هنأل :هريغ باوج ال .هربخ "نمل"

 (بيطخلا ريسفت) .هريغ اوركذي نأ مهنكمي ال



 ماعنألا ةروس 4.5 عباسلا ءزجلا

 ناميإلا ىلإ مهئاعد يف فطلت هيفو .هنم ًالضف َهَمْحّرلَأ ِهِسْفَن َْلَعىْضق َبَتَك
 أورسح يلا ديف كش َيَر آل مكلامعأب مكيزاجيل ٍةَّسّيقْلا موي نإ َمُكَنَعَمَجَيَل

 لح َنكَس ام رع (2) َتوُنِيَؤُي اَل ْرُهَف هربخ أدتبم «باذعلل اهضيرعتب ٌمُجَّسْفن

 ُميلَعل لاقب ام ٌيِمّسلَوهَو هكلامو هقلاخو هبر وهف «ءيش لك يأن ليَ
 َوهَو هل ل ةابعأ كلو. ذأ هَللاَرْبَغَأ مه لق .لعفي اه

 دع
 3 0 و م مو ر# سا رح يا 6 "ا 0# رو م2000 ا ل

 هلل سا تروكحأ نأ تما نإ لق «ال قزري الو معطي الو قزري معطي

 .هب (2) َنِكرْتْمْلا َنِم وكت ال :يل ليف َو ةمألا هذه نم
 نونا د ا
 زوجي ال نكل ءبجوأ "بتك" لصأو «تايآلا يقدصم ىلع ةمحرلا هسفن ىلع بجوأ :سابع نبا لاق :بتك

 كلذل هزجنم وهف ادكؤم ادعو كلذ دعو هنأ هب دارملاف هبجوي لب ءيش هللا ىلع بجي ال ذإ ؛هرهاظ ىلع ءارحإلا

 ,"اورسخ"ل لوعفم "مهسفنأ"و ةلص "اورسح"و أدتبم "نيذلا" :خلإ اورسخ نيذلا (يدهازلا ريسفت) .دعولا

 نع ببسم ناميإلا مدع نأ ةيآلا رهاظ نإ :تلق نإ .أدتبملا ربح ةلمحلاو ربو أدتبم "نونمؤي ال مهف" :هلوقو

 مهيلع ىضق يأ «هللا ملع يف "اورسح نيذلا" ىعملا نأب بيحجأ ؟ناميإلا مدع نع ببسم نارسخلا نأ عم ؛نارسخلا

 .هللا ملع يف ام رابتعاب ةيآلاف «لازي ال اميف نونمؤي ال مهف الزأ نارسخلاب

 .نيمسقلا لمتشيف ءرقتسا يأ ”لح"ب حراشلا هرسف كلذلو ؛نكاسلاو كرحتملا لمتشيف ئيكسلا نم :نكس ام

 4(رَحْلا ْمُكيِقَتإل :هلوقك رخآلا نع نيدضلا دحأب ىفتكاف نكاسلاو كرحتملا نم يأ :ءيش لك (لمجلا ةيشاح)

 مهنأل ؛نيكرشملا ىلع جاجتحا وهو «ةكرحلا نم رثكأ هنأل ؛نوكسلا ركذو «دربلاو رحلا يأ 8١( :لحنلا)
 ريغ"و ؟كئابآ نيد كرتت فيك :هل مهلوقل در :هللا ريغأ (ليزنتلا كرادم) .هربدمو لكلا قلاخ هنأ نوركني

 (يواصلا ةيشاح) .ناث لوعفم "ايلو"و «ةيريغلا يفنب ءانتعا همدقو ,"اوذختا" ل لوأ لوعفم

 ماهفتسالا نأ ىلإ هب راشأ :ال (يواضيبلا ريسفت) .كرشلا ىلإ هاعد نمل در هنأل ؛دوبعملا يلولاب دارملاو :ايلو
 هتمأ قباس هو يبلا نأل :ةمألا هذه نم (لمجلا ةيشاح) .هريغ دبعأ نأ نيم نكمي الو يل يغبني ال يأ «يراكنإ

 هيلع بجي هنأ ئيعم. ؛هسفنل لسرم هنإ ثيح نم هتمأ ةلمج نم وهف يأ :"لمجلا" يفو (يواضيبلا ريسفت) .نيدلا يف
 .نيدلا اذهل داقنا نم لوأ وهو «هريغل لسرم هنأ امك ماكحألاو ةعيرشلا نم هب ءاج امبو .هسفن ةلاسرب ناميإلا

 .مهضارتعا نم ءيش يف مهعابتاب مهدادعأ يف يأ «نيكرشملا نم ننوكت ال :يل ليق !دمحم اي لق يأ :يل ليقو



 ماعنألا ةروس 454 عباسلا ءرجلا

 ٌفَرَصَي نم .ةمايقلا موي وه () ميِظَع روي َباَذَع هريغ ةدابعب يَ َتِيَصَع ْنِإُفاَح 5

 در لم بر فوذحم دئاعلاو لأ يأ لعافللو «باذعلا أ لوعفملل ءانبل
 ٌباذعلا ىلإ 6 نكتسملا ريمضلل نايب 200000 7 10

 ءالبرْضِب ُهّللاَكَسَسَمَي نإَو .ةرهاظلا ةاجنلا 25 ُنيِبَمْلا زّوفْلا َكِلاَذَو ريخلا هل دارأ يأ ىلاعت

 ل ىعَوفف 007 ةحصك هدو . م سم ل ضرمك

 ا ا هقلح 500 ءمِداَبِع َقَوَ ا (عيش هزرجعي

 :مهل لق :كوركنأ باتكلا لهأ نإف «ةوبنلاب كل دهشي نم.انتثا 0

 سد ا كا لل أدتبلا نع لوخ زي 0 نكس رك

 ةكم لهأ اي مكفوخأ مكر ذنأل ُ 0 اذه نإ َحوُأَو يقدص ىلع كل 0

 0 ا نآرقلا هغلب يأ "مكرذنأ" رب 0 واو
 بصنلا لحم ين وهف

 ىلإ دئاعلا يأ :فودذحم دئاعلاو (نيلامكلا ريسفت) .هلعاف بانم بئانلا هيف نكتسملا رمضملل ريسفت :باذعلا يأ

 هسفن باذعلا لعج رهاظلاف ءلوصوملا ريغ ىلإ دئاعلا فذح زوجي ال هنأ :وحنلا ف روهشملا ءفوذحم باذعلا

 ام غلب لب «مهمول شخت ال ئعملاف ؛هلوسرل هللا نم دييأت اذه :رضب هللا كسسمب نإو (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم

 ىلع نوردقي ال نوزجاع مهف «ءاطعإلاو عنملاو عفنلاو رضلا هديب ءكرمأ يلوتم هللا نإف ؛كبر نم كيلإ 0
 «زيبمت "ةداهش"و هربخ "ربكأ"و أدتبم "ءيش" :خلإ ءيش يأ لق (يواصلا ةيشاح) .عفن بلحج الو ريخ لاصي
 ."ربكأ هتداهش ءيش يأ" وأ ؛"ربكأ ءيش يأ ةداهش" لصألاو :"أدتبملا نع لوحم" هلوق ىلع "لمجلا" 0

 «يعدملا هب نيب ام ةداهشلا ةقيقح نإف 00 يدي ىلع ةزجعملا راهظإ هللا ةداهشب دارملاو :لإ ديهش هللا لق

 يف تالامتحالا ضورعل ؛لوقلا ةلالد نم ىوقأ لعفلا ةلالد نأ كش الو «لعفلاب نوكي لوقلاب نوكي امك وهو

 ءادتبا ,ديهش هللا يأ :ديهش وه (لمجلا ةيشاح) .لامتحالا امل ضرعي ال اهتلالد نإف «لاعفألا نود ظافلألا

 اذه يلإ ىحوأ هنأل ؛ةوبنلاب يل دهشي هللا نأ نعي هلبق امل ليلعتلا ةلزنمب :خل! يلإ يحوأو (نيلامكلا ةيشاح) .مالك

 .تازجعملا مظعأو ةضراعملا نع مهزجعأ وهو «هلوسر ينأب هللا نم ةداهش يلع هلوزنو «نآرقلا

 ."هتبطاخو هتهفاش ينأكف نآرقلا هغلب نمو" دي هللا لوسر لاق ءمجعلاو برعلا نم ةمايقلا موي ىلإ :غلب نمو
 (نيلامكلا ريسفت) .نآرقلا ريمض لعافلاو فوذحم لوصوملا ىلإ دئاعلا نأ ىلإ ريشي :نآرقلا هغلب (يدهازلا ريسفت)



 ماعنألا ةروس 25 عباسلا ءزجلا

 مهل لق راكنإ ماهفتسا ئَرَخَأ َهَهِلاَ هلآ َعَم نأ َنوُدَبْفَتَل َجُككِيَأ ّنحلاو سنإلا نم

 .مانصألا نم هعم (ج) َنوُكِرَم انت ٌءَىِرَب ىننإو دج 0 وه اَمْنِإ لف كلذب ُدَبْمَأ هَل

 ا َوُفرْعَي امك مهباتك يف هتعنب ادمحم يأ ُهَتوُفَرْحَي َّسَتكْلا ٌمُهَتَيَتاَء َنيِذّلأ
 ليجبإلاو ةاروتلا + ىراضلاو دوهيلإر.

 ىَرتفآ ِنّمِم ُمّلَظَأ دحأ ال يأ َنَمَو .هب (2) َنوُنمْؤُي ال ْمُهَف مهنم ٌجُجَسفنُأ أَوَرِسَح َنيِذَل

 ُحلَفُي ال نأشلا يأ دُهَنِإ نآرقلا َهِتياَعِب بَّدكَوَأ هيلإ كيرشلا هتبسنب ابذك هلل لع

 َنْيَأ اخيبوت أوكرشأ َنيِدَلِل لوقت مث اًعيِيج مهرس َمَوَي ركذا َو .كلذب © َنوُمِلَّظلَ
 َمُبُدتَتِو ءايلاو ءاتلاب نكت مَ 4 يملا ءاكرش مهنأ م2 َنوُمْعَرَت َمُتَدُك نيل مكوك

 0 د اا قل اة ا دو و و ملاوووسالا كج ل 1 ما اا لو هل نإ ل ما ف مهرذعم يأ عفرلاو و بنعلاب

 (يواصلا ةيشاح) .دحاو دوبعملا نأل ؛ةداهشلا هذه مكنم حصي ال :نعملاو :راكنإ ماهفتسا

 درلا يف ةدايز وهو ءهتفص "دحاو"و هربح "هلإ"و أدتبم "وه"و ةفاك "ام"و رصح ةادأ "امنإ" :خإ وه امنإ لق

 نأ حصيو «"هنوفرعي" يف ريمضلل ريسفت :ادمحم يأ (يواصلا ةيشاح) .ريخلا يف أدتبلا رصح نم وهو «مهيلع
 (يواصلا ةيشاح) .هريغو ديحوتلا نم دك هللا لوسر هب ءاج ام عيمجل وأ نآرقلل ريمضلا عجري

 نم دشأ هنوفرعي مهف الإو «ةينابرلا تالزنتلا نم اذهو «مهئانبأل مهتفرعمك هتفرعم يأ :مهءانبأ نوفرعي امك

 !رمع اي :لاقف «ةفرعملا هذه نع همالسإ دعب مالس نب هللا دبع لأس باطخلا نب , رمع نأ يور امل ؛مهئانبأل مهتفرعم

 هنأ دهشأ :لاقف ؟كلذ فيك :رمع لاقف ئباب نيم دمحم. ةفرعم دشأ انألو (يئبا فرعأ امك هتيأر نيح هتفرع دقل

 (يواصلا ةيشاح) .ءاسنلا عنصت ام يردأ الو ءاقح هللا لوسر

 اوُرْشْحا :ىلاعت هلوق ىضتقمو ءمهعم نيرضاح اوسيل ءاكرشلا نأ ةيآلا هذه ىضتقم :تلق نإ :مكؤاكرش نيأ
 عمجلا فيكف ؛مهعم نورضاح مهنأ (77:تافاصلا) هللا ِنوُد ْنِم * َنوُدُبَْي اوُناَك اَمَو ْمُهَحاَوْرَأَو اوُمَلَظ َنيِذّلا
 .قئالعلاو بابسألا نم مهنيب ام عاطقناو «نيبناحلا نم نئاكلا را قير لاؤسلا اذه نأب بيحأ ؟امهنيب

 سكعلا ىلع بصنلاو «"اولاق نأ الإ" اهربخو نوكي مسا هنأ ىلع عفرلا "مهتنتف" يف زوجي لوألا ىلعف هدا ءاتلاب

 (ريبكلا ريسفت) .ربخلا ثينأتل ثنأ اهنإو ."دوعسلا يبأ" نم ؛"اولاق نأ الإ" مسالاو ربخلا اهنأ ىلع بصنلا يأ

 (نيلامكلا ريسفت) «ربخلل ثينأتلاو "اولاق نأ" مسالاو «ربخلا اهنأ ىلع ركب يبأو عفانل ةيتحتلاب أرق نمل :عفرلاو بصنلاب
 (نيلامكلا ريسفت) ."اولاق نأ" ربخلاو مسالا اهنأ ىلع صفحو رماع نباو ريثك نبال عفرلاو

 (لمجلا ةيشاحإ .بذك هنأل ؛ةنتف هامسو ؛مهاوح يأ :مهرذعم يأ



 ماعنألا ةروس 2155 عباسلا ءزجلا

 لاق ( ديا 5 4 ا بصنلاو «تعن 0 - ا 00 هم 25
 بهنع كرشلا ىف

 اًملعَجَو 5 اذإ 21001 2 ا م هللا 500 أوثاك

 هفوعمسي الف ًاممص رو جهد نآرقلا اومهفي ُهوُهقفَي ال نأ ل ةيطغأ 2 جولف لع

 آل
 ري د يع يا 20

 يذلا ٌلوَقَي ٌكلئول ددج َكوُداَج اذإ َْتَح "اني ويزا 0 7 71 كَ لَو عامس

 2 َنيلَوَألا بيذاكأ لهما هلا نآرقلا ا ان 10

 (ريبكلا ريسفت) .انبر اي هللاو يأ "ءادن بصنلا" :هلوقو «ىلاعت هلل ةفص يأ تعن :رجلاب

 هللا ةمحر ةعس نوكرشملا ىأرو قئالخلا هللا عمج اذإ :دهاجم لاق "نيكرشم انك ام" :مهوقب :مهسفنأ ىلع اوبذك

 مهل لاق اذإف «ديحوتلا لهأ عم وجنن انلعل ؛كرشلا متكن اولاعت :ضعبل مهضعب لاق «نينمؤملل لوسرلا ةعافشو

 دهشتف مههاوفأ ىلع هللا متخيف نيك ِرْشُم انك اَم اَنبر ِهللاَو :اولاق 4َنوُمْعْرَت مُتْنُك َنيِذَلا مك ٌؤاَكَرْش َنيألم :هللا

 (ليزنتلا كرادم) .مهحراوح مهيلع

 نب رضنلاو ةريغملا نب ديلولاو نايفس وبأ ني هللا لوسر دنع رضح :ئهض سابع نبا لاق :عمتسي نم مهنمو
 ثيدح ىلإ اوعمتساو «لهج وبأو رماع:نب ثراحلاو فلح انبا يبأو ةيمأو - ةعيبر انبا - ةبيش و ةبتعو ثراحلا
 «نيلوألا ريطاسأب ملكتيو هيتفش كرحي هارأ نيكل ؛لوقي ام يردأ ال :لاقف ؟دمحم لوقي ام :رضنلل اولاقف تي لوسرلا
 :لهج وبأ لاقف ءاقح لوقي ام ضعب ىرأل ينإ :نايفس وبأ لاقو ؛لوألا نورقلا رابخأ نع هب مكثدحأ تنك يذلاك

 (ريبكلا ريسفتلا) .هكَكيَلِإْعِمَتْسَيْنَم ْمُهْنِمَو» ىلاعت هللا لزنأف ءالك
 .عمسلا عنمي ناذآلا يف القث يأ "اممص" :هلوقو «(دوعسلا يبأ ريسفت) .ءيشلا هب رتسي ام وهو :نانك عمج ةنكألا :ةنكأ
 "كنولداجي"و ."اورفك نيذلا اولوقي كوؤاج اذإ" :هلوق ةلمحلاو «لمجلا اهدعب عقت يلا يه "ىح" :خلإ كوءاج اذإ ىتح

 ؛لاح "كنولداجي"و ؛مهئيحمب تقو نعم. رجلا عضوم يف "كوؤاج اذإ" نوكيو ةراج نوكت نأ زوجيو «لاحلا عضوم يف
 (ليزنتلا كرادم) .كنوركاني وأ كنولداجي مهنأ ىلإ تايآلا مهبيذكت غلب هنأ :نيعملا هل ريسفت "اورفك نيذلا لوقي"و

 :نولوقي مهنأب مهتلداحم رسفو «كنوركاني و كنولداحجي مهأ ىلإ تايآلا مهبيذكت غلب هنأ :ئعملاو :خإ كنولداجي
 (ليزنتلا كرادم) .ةروطسأ :ريطاسألا دحاوو .بيذاكأ هللا مالك نولعجيف "نيلوألا ريطاسأ الإ اذه نإ"

 'سوماقلا" يف .هل درفم ال :ليقو «"مضلاب ةروطسأ عمج" :هلوق ؛ةبوجعأو ةكوحضأ عمج :خلإ كيحاضألاك
 .ريطاسأ :عمجلا عمجو ءراطسأو روطسو رطسأ :عمجلاو ءطخلاو رجشلاو باتكلاك ءيشلا نم فسلا :رطسلا

 - يف بوتكملا نإف «هانعم مزالب ريسفت رسفملا لعف امك بيذاكألاب ريسفتلاف .اهل ماظن ال ىلا ثيداحألا :ريطاسألاو



 ماعنألا هررغ 00 مال عباسلا ءرجلا

 هب ناععإلاو 8 ْنَع 1

 بو مهيلع هررض نأل يسد لإ همع يأنلاب نوجه ام نإو هب نمؤب الو هاذ نع ىهني ناك بلاط يبأ يف تلزن 5 هب هزعموب ذاق 2 نوعا توفل
 هيبنتلل َي ْأوُلاَقَف ِراَّكلآ ىَلَع اوضرع أوفق َذِإ !دمحم اي 0 .كلذب مو َنوُرْعْشَ

0 

 ءافانيتسا نيلعفلا عفرب () َنييِمْؤلأَنِم َنوُكَتَواَنََر تَياَعِب بْذَكُ لَو ايندلا ىلإ 0 اكل

 ا
 رمأ تيأرل :"ول" دعب يناثلا 5 لّوألا عفرو ؛ئمتلا باوح يف امهبصنو
 مل رهظ ما رمل تامل  ةدارإ نع بارضإلل ب :اهق لاق .اميظع

 21 ا وااو لج لا رقم وتل الع رت هلا جم ا هلو راج لما 0 نِم نوفن وياك 0

 ملع ماظن اهل نوكي الو «ةياورلا يف طايتحالا مدعو عالطإلا مدعل ؛ليطابأ ناك ابلاغ نيلوألا صصق بتك -

 (نيلامكلا ريسفت) .تاياورلا فالتحال

 كالهلا صيصخت هجو لعلو :هنع يأنلاب (يواصلا ةيشاح) .هعابتأ رابتعاب ريمضلا عمجف هيلعو يأ :بلاط يىبأ يف تلزن

 (نيلامكلا ريسفت) .اعيمج يأنلاو يهنلا ىلع كالحلا لوألا ريسفتلا ىلعف الإو «بلاط يبأ يف تلزن هنأ ىلع هنع يأنلاب

 رصبت ول :ئيعملاو ؛هباحصأو ٌهْنَي يبل ةيلستو ةمايقلا موي رافكلا نم عقيس ام ةياكح كلذ نم دوصقملا :ىرت ولو
 لاق امك دمحم انديسل باطخلاف ءايندلا نع هب ىلستت اميظع رمأ تيأرل ةرخآلا يف ءالؤهل عقي ام !دمحم اي كينيعب

 ايندلا عئاقوب طاحأ يح ايندلا نم جرخي ل هنأ عم ؛كلذ ىلع علطي مل هو هللا لوسر نأ يضتقي اذه :تلق نإ .رسفملا
 (يواصلا ةيشاح) .هريغ دارملاو هل باطخلا نأب اضيأ بيحأو «ةرحآلاب هل هللا مالعإ لبق اذه نأب بيجأ ؟ةرخآلاو

 ربخ "بذكن الو" :هلوقف ؟متددر ول نولعفت اذام :هريدقت ردقم لاؤس باوح يف عقاو يأ افانيتسا :نيلعفلا عفرب

 دعب "نأ" رامضإب يأ :لإ 0 (نيلامكلا ريسفت) ."نوكنو" :هلوق اذكو «بذكن ال نحنو :هريدقت فوذحم

 ."دوعسلا يبأ" نم «نينمؤملا نم نكنو بذكن الف انددر نإ :نيععملاو ؛ءافلا ىرحب اهئارحإو واولا
 مهقافن مه رهظي هنأو نيقفانملا يف وه :ليقو « ,مهفحص يف مهحئاضفو مهحئابق نم ايندلا يف يأ :حإ مهلادب لب

 / لي هللا لوسر ةوبن ةحص نم هنوفخي اوناك ام مه رهظي هنأو باتكلا لهأ يف وأ «هنورتسي اوناك يذلا

 ىلع مهلمح امنإ لب ءاونمآل اودر ول مهنأ نم اولاق امك رمألا سيل :قيعملاو «لاطبإلا يأ :بارضإلل
 ظ (يواصلا ةيشاح) .مهئاضعأ ةداهشب مهتحيضف



 ماعنألا ةروس 14548 عباسلا ءرجلا

 و كلذ اونمتف ,مهح راوج هداهشب نيك ْشُم انك ام ائبَر هللاوإ» مهوقب نومتكي

 مهدعو يف (2©) َنوبْذكل َمْجِإَو كرشلا نم ُهَنَع أومن اَمِل أوُداَعَل اضرف ايندلا ىلإ أوُدُز

 نحن وا ا اح الإ ةايحلا يأ يه ام نإ 0 01 اميحلا 0

 0 هنإ اقمار قَحلأي هيو ثعبلا ! ادق نأ : دير كلا ناسل

 رات اولا ةأاحن ةّتغب ةمايقلا : م بيذكتلل ةياغ يع ثععبلاب هلأ
 ةتغاب يعم, لاح وأ ةيؤرلل ركنم ثعبلا ركنم نأل 0

 1 وا يرضحاف كناوأ اذه يأ ءزاجم اهؤادنو «ملأتلا ةّدش يه

 اودر ولو يأ "اوداعل" ىلع فطع :اولاقو (نيلامكلا ريسفت) .نينمؤملا نم نوكنو بذكن الو :مهلوقل :ناميإلاب
 نع ةيانك يهو «ةمايقلا ةنياعم لبق نولوقي اوناك امك :ثعبلا اوركنم يأ (ليزنتلا كرادم) .اولاقلو اورفكل

 «لاؤسلاو خيبوتلل سبحلا نع زاحم :اوفقو ذإ (ليزنتلا كرادم نم) .ةصقلل ريمض وه وأ ءرسفملا هلاق امك ةايحلا

 (ليزنتلا كرادم) .مهير ءازج ىلع اوفقو وأ «هبقاعيل ؛هديس يدي نيب يتاحلا دبعلا فقوي امك
 (ليزنتلا كرادم) ."خلإ سيلأ :لاق" :ليقف ؟هيلع اوفقو ذإ مهير محل لاق اذ ام :ليق هنأك ردقم لاؤس باوح :لاق

 (يواصلا ةيشاح) .مهملكي الو مهيلإ رظني ال هللا نإ :لاقي ام كلذب عفد :ةكئالملا ناسل ىلع

 ةبغرلاب مهنع كلذ رودصب اناذيإو «ةقيقحب مهنيقي لامكل اراهظإ 0 مهفارتعا اودكأ :انبرو ىلب اولاق

 ريسفت) .هل ةياغ ال مفارسح نأل ؛نارسحلل ال :بيذكتلل (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهعفن يف اعمط طاشنلاو

 :ةتغب (ليزنتلا كرادم) .ةعاسك اهدعب ام دبأت عم اهرحأت ةدم نأل 0-55 ةمايقلا ربع امنإو :ةمايقلا (نيلامكلا

 رسحتلا اذهو :انترسح اي (نيلامكلا ريسفت) .ةتغب ةعاسلا مهتتغب :ليق هنأك ءيجملا عون اهنِإف ؛ردصملا ىلع بصن

 دقق تاه" 0 ءاهمساب يمس ةعاسلا ئدابم نم كلذ ناك امل نكل توملا دنع مهيرتعي ناك نإو

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هتعرسل ؛ةرتف ريغب عقاولاك توملا دعب ةعاسلا ءيحب لعج وأ «"هتمايق تماق

 ىداني ال هنأل ؛لقاعلا ةلزنم اهلل اليزنت يأ [(نيلامكلا ريسفت) .اهلابقإ ئئمتي الو بلطي ال اهنأل] :زاجم اهؤادنو

 هلثمو «هريغو لقاعلا باطحخ نيب قرفي مل هلوه ةدش نم رفاكلا اذه نأ ىلع هيبنتلا دوصقملاو «لقاعلا الإ ةقيقح

 (يواصلا ةيشاح) .لمأتف !انليو اي
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 دنع مهينأت نأب مهره لع هَاونونمححْمُهَو اندلا يأ ا انرّصق الط ام
 هنولمحي () َنوُرِزَي ام سئب َءآَس الأ مهبكرتف احير هنتنأو ةروص ءيش حبقأ يف ثعبلا
 امو تاعاطلا نو وهَلَو بعل لإ اهيف لاغتشالا يأ آَيَتّدلَآ ةوّمَحْلا اَمَو .كلذ مهلمح

 ٌرْيَح ةنحلا يأ "ةرخآلا رادو“ 000 فو ةَرْخآلاُراَدلَلَو ةرخآلا رومأ نمف اهيلع نيعي

 ديفا ذك ثردبوبا كلك تاويل .- ع َنوُلقْمَت اَلَثَأ كرشلا "َنوُقَكي َنيَِّلِ
 رماع نباو عفانل ةيقوفلا رثك الل ةيتحتل

 ا ل ا ل يي و 0 ىلا َكنْدَحَيَل نأشلا يأ هع

 نع زاحب وهو «يديألاب بسكلا دهع امك ءروهظلا ىلع لاقثألا لمح دوهعملا نأل ؛رهظلا صخ] :مهروهظ ىلع

 جرخ اذإ نمؤملا نإ :هريغو يدسلا لاقو «ماثآلا راثآ مهقاقحتسال ليثمت [(ليزنتلا كرادم) .مهقرافي ال هجو ىلع موزللا
 ءيبكراف حلاصلا كلمع انأ :لوقيف ءال :لوقيف ؟نيفرعت له :لوقيف ءاحير هبيطأو ةروص ءيش نسحأ هلبقتسا هربق نم

 امأو ءانابكر يأ (85:ميرم) «ًادفو نَمْحَدلا ىلإ َنيِفَتُمْلا ٌرْشْحَن مْوَيإ» :ىلاعت هلوق كلذف ءايندلا يف كتبكر ام لاط دقف

 ام لاط «ثيبخلا كلمع انأ :لوقيف ءال :لوقيف ؟ينيفرعت له :لوقيف ءاحير هنتنأو ةروص ءيش حبقأ هلبقتسيف رفاكلا

 (بيطخلا ريسفت) .4ُمِهِروُهظ ىَلَع ْمُهَراَرْوَأ َنوُلِمَْي ْمُهَوط :ىلاعت هلوق نعم وهف «كبكرأ مويلاو ايندلا يف يتبكر
 (ليزنتلا كرادم) .مويلا كبكرأ انأو ايندلا يف ئتبكر ام لاطف «ئيسلا كلمع انأ :لوقيف :مهبكرتف

 :مهوقل باوج :ايندلا ةايحلا امو (ليزنتلا كرادم) .هدعب ركذي ام ميظعت "الأ" دافأو ,هنولمحي ائيش سئب يأ :خلإ ءاس الأ

 ةايحلا لهأ ام :ليق «لزهلا ىلإ دحلا نع ليملا :وهللاو «عفني ال امج عفني ام كرت :بعللاو ."ايندلا انتايح الإ يه نإ"

 ةرخآلا لامعأ بقعت امك ةعفنم بقعت ال وهو بعل الإ ايندلا ةايحلا لامعأ ام :ليقو .وطو بعل لهأ الإ ايندلا

 :هلوقو ءاطامعأو اهلاغتشا ام يأ فاضم ريدقت ىلإ هب ريشي :خإ اهيف لاغتشالا (ليزنتلا كرادم) .ةميظعلا عفانملا

 .تاعاطلا يهو بعلو وهل ريغ ايندلا ةايحلا لامعأ ضعب نأ نم رصحلا ىلع دري امع باوج "خلإ تاعاطلا امأو"

 (نيلامحلا ريسفت) .يقيقحلا رصحلا متف ءالامعأو اهاغشأ نم تسيل اهنأ :باوحلا لصاحو

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .لزخلا يلِإ دحلا نع اهفرص :وهللاو «هب عفتنت امع اهرتفيو سفنلا لغشي لمع :بعللاو :وهو بعل الإ
 ةعاسلا رادلو يأ «(راتحما در) ةفاضإلاب "ةرخآلا رادلو" ءاهتفص "ةرخآلا" أدتبم "رادللو" :ةرخآلا رادللو

 (ليزنتلا كرادم) ."نوقتي نيذلل ريخ" نيتءارقلا ىلع أدتبملا ربو .هتفص ىلإ فاضي ال ءيشلا نأل ؛ةرحآلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةنحلا يأ ةرخآلا ةعاسلا رادلو :نييرصبلا دنع اهليوأتو «ةفصلا ىلإ فوصوملا ةفاضإب :ةرخآلا رادلو

 (ليزنتلا كرادم) .وهلو بعل نيقتملا لامعأ ىوس ام نأ ىلع ليلد هيف :ريخ
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 :ةءارق فو .قداص كنأ مهملعل ؛رسلا يف كلتوُبَْدَكي ال م مجنإف بيذكتلا نم كل

 عضوم هعضو َنيِهَطلآ َّنكَلَو بذكلا ىلإ كنوبسني ال يأ َكوُبِذَكُي فيفحتلاب
 هيف َكِلَبق نم ّلْسُر تْيِدك َدَقَلو 0 ةر نودحجت نآرقلا ِهَّللا ِتَياَعِب رمضملا

 نيملاظلا""ب وأ" نودحمجي "ب قلعتم ءابلا < مهنكلو يأ

 .مهموق كالهإب ارت هنأ قع ار اريدك ان ورع 525 يبلل ةيلست

 َكَءاَح َدَقَلَو هديعاوم هللا تملك َلِّدَبُم ا لَو كموق كالهإب رصنلا كيتأي يح ربصاف

 نع ٌمُبُْصاَرَعِإ َكَِلَع مم ناك نِإَو .كبلق هب نكسي ام عج َِلَسَرَمْلا ئإبن نِم
 0 امَّلُس وأ ض ْرَألآ ف 57 اقْفَت َّيفَتَبَت نأ تعطتسا نإف مهيلع كصرحلا ؛مالسإإلا

 "اقفن"ل ةفص 1 0

 مهإف ؛نوركمي امم قيض يف نكت الو ربصاو ءكل مهبيذكت نم نرحت ال :نعملاو «ليلعتلل ءافلا :كنوبذكي ال مهفإف

 (يواصلا ةيشاح) .دوحجو دانع مهبيذكت امنإو ءكقدص نودقتعي لب «نطابلا يف كنوبذكي ال
 نأ :يورو «يناسللا دوحجلل ةتبثملا ةينآلا ةيآلا اهضقاني الو «يبلقلا بيذكتلا يفن هب دارملا نأ ديري :خلإ رسلا يف

 دحأ اندنع سيل هنإف ؟بذاك مأ وه قداصأ دمحم نع ينربخأ !مكحلا ابأ اي :لهج يبأل لاق قيرش نب سنخألا

 ةوبنلاو ةباجحلاو ةياقسلاو ءاوللاب يصق ونب بهذ اذإ نكلو ءطق بذك امو قداصل ادمحت نإ !هللاو :هل لاقف .انريغ

 ال مهفإف" :هلوق نأ ىلع ليلد وهو ا مهملعل (ريبكلا ريسفتلا) .ةيآلا هذه تلزنف ؟شيرق رئاسب نوكي اذامف

 ."ينوناهأ امنإو كونيهي مل مهفإ" :سانلا ضعب هناهأ اذإ كمالغل كلوق نم وه امنإو «هبيذكتل يفنب سيل "كنوبذكي

 (يواصلا ةيشاح) .تناه تمع اذإ ىولبلا نأل ؛كلذو «ةيلست ةدايز يأ :خل! ةيلست هيف (ليزنتلا كرادم)

 قلخ يف انلوق ىلع لدي :هللا تاملكل لدبم الو (ليزنتلا كرادم) .هوركم ىلع سفنلا سبح ربصلا :اوربصف
 قرطت عنتما كلذ ىلإ ريغتلا قرطت عنتما اذإو «ريغتلا عنتمم ربخلا كلذف هعوقو نع هللا ربخأ ام لك نأل ؛لاعفألا

 ملع انهه نمو ءالاحم هنع رفكلا كرت ناك رفكلا ىلع تومي هنأب مهضعب نع هللا ربخأ اذإف «هنع ربخملا ىلإ ريغتلا

 .رخآ عضوم ليصفتلا لحمو ءركفتف مهفلا مدع هأشنمو ءأطخأ دقف يرابلا بذك ناكمإب لوقي نم هنأ

 «شيرق نم رفن يف دن هللا لوسرل ءاج فانم دبع نب لفون نب رماع نب ثراحلا نأ :اهوزن ببس :ربك ناك نإو
 ءاوحرتقا ام ةيآب مهيتأي نأ هللا ىبأف ءكقدصن انإف لعفت ءايبنألا تناك امك هللا دنع نم ةيآب انتآ !دمحم اي :اولاقف

 اعمط هللا اهلزني نأ ددري ةيآ هولأس اذإ ناكف ءهموق ناكإ ىلع صرحلا ديدش هنأ امل ؛هيلع كلذ قشف هنع اوضرعأف

 ةيآ مهل علطت ىح ضرألا تحت ام ىلإ هيف ذفنت اذفنم يأ :اقفن (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا هذه تلزنف مهفاعإ يف

 (ليزنتلا كرادم) .امي نونمؤي
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 5 57 1000 رول جي و

 كلذ عيطتست ال كنأ :ئيعملا ءلعفاف اوحرتقا امم ِةَياَكِب مُكيِتأَتَف ٍءاَمَّسلا ىف ادعصم

 ناميإلا ىلإ كءاعد ُبيِحَتَسَي اَمنِإ .كلذب () َنيِلهَجْلأ َنِم َنوُكَت الق اونمؤي ملف
 عامسلا مدع يف مب مههبش «رافكلا يأ َىَوَّمْلاَو رابتعاو مهفت عامس َنوُعَمَسَي َنيِذَل

 0 مد ا تك ع الالي 30 2 م ا

 يأ أوُلاَقَو .مهلامعأب مهيزاجيف نودري 9 َنوُعَجَرُي ِهيلإ مث ةرخآلا يف ُهّللا ِمِكبَعَبَي
 . 57 : نسا راق ل هصر ماو 0220 :
 ّنرِإ :مهل لق ةدئاملو اصعلاو ةقانلاك ءِهَبَر نم ٌهَياَء ِهيَلَع َلْرُن اله اَلَوَل ةكم رافك

 ْن . ب ال مهّرركأ نكدلَو اوحرتقا امه َةَياَء فيفختلاو ديدشتلاب َلْزَتي نأ ْىِلَع رداق هَل ا اما هر نال ع ا ا ف سو سلو م بصل 9 ت2 يس
 لازنإلا نم ريثك نبال ليزنتلا نم رثكألل 5

 يشمت ِةَبآَو ةدئاز نِم اَمَو .اهودحج نإ مهكاله بوجول ؛مهيلع ءالب اهوزن نأ 22

 ل ِهَيَحاَتَجي ءاوح لا يف ٌريِطَيِرَط لَو ضَرَأْلا ىف
 ةةباد"ل ةفص

 يأ :نيلهاجلا نم (نيلامكلا ريسفت) ."كيلع ربك ناك نإ" باوج امياوجو وهو ,"تعطتسا نإف" باوج وهو :لعفاف

 كرادم) . خلإ ىتوملاو' :هلوقب ىتوملاك مهعيج مدعل ؛عفني ال مهتياده ىلع هصرح نأ ريخأ مث «كلذ نولهجي نيذلا نم

 :خلإ اولاقو (نيلامكلا ريسفت) .اهرفكو ةباجإلا نم رثألا هيلع بترتي يذلا عامسلا مدع يأ :عامسلا (ليزنتتلا

 (ليزنتلا كرادم) .اهالخ رافألا ريجفتو ةكم ضرأ عيسوتو ءابهذ ةورملاو افصلا لعج نم حرتقن امك يأ

 5 هتازجعم اولزنف «ةرهاظلا ءايبنألا تازجعم نم كلذ ريغو دوادل ديدحلا ةنالإو ميهاربإل رانلاو يأ :اصعلاو ةقانلاك

 نإف ؛هريغ تازجعمو هتازجعم نيب اوقرفي مل ممهبولق ىمع نم مهنكلو .هقدص ىلع ةزجعم اوبلط ىح مدعلا ةلزنم

 نبا لاق «شفخألاو نييفوكلا بهذم تابثإلا يف "نم" ةدايز :ةدئاز (يواصلا ةيشاح) .لحأو ىلعأ هتازجعم

 :هلوقو (8 4 :ماعنألا) :؟َنيِلَسْوُمْلا َْبَن ْنِم َكَءاَج َدَقلَو» :ىلاعت هلوق لثم ءكلذب عامسلا توبثل ىوقأ وهو كلام

 (نيلامكلا ريسفت) .(9١:لافنألا) (ْجكَتاَكُيَس ْمَكْنَع ْرْفكْيَولل (١9:فهكلا) كَرواَسُأ ْنِم اهيف َنْوَلَحُيِ

 ؛ركذلاب اهصخ :ضرألا يف (ليزنتلا كرادم) .ىثنألاو ركذلا ىلع قلطيو ءضرألا ىلع بدي امل مسا يه :ةباد
 ايفن هب هفصو :هيحانجب ريطي (يواصلا ةيشاح) .كلذك ءامسلا ناكسف الإو ءمصخلا ةجحل عطقأ ةدهاشملا نأل

 امك هل اديكأتو ميمعتلل ةدافإ وأ .ةرهابلا ةردقلا ىلع ةلادلا ةبيرغلا ةئيحلا كلتل اريوصتو «لمعلاو ةعرسلا زاحم

 نأ عم "هيحانجب" :لاق امثإ :هيحانجب ريطي (نيلامكلا ريسفت) ."ضرألا يف" :هلوقب ةبادلا فصو مومعلا دكؤي

 (بيطنخلا ريسفت) .ئيعب ترظنو يديب تبتك :لوقت امك اهوحنو ةعرسلا زاجب اعطق ءاممي الإ نوكي ال ناريطلا
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 ب 0 7 0 65 ورواسم# رشات

 حوللا بّتكلا ىف انكرت اَنَطَرَق ام اههاوحأو اهقزرو اهقلخ ريبدت يف مكلاثمأ ْمَمآ آلِ

 صتميو («مهنيب يضقيف () تورش مه 4 لإ 5 هبتكن ملف 0 ةدئاز نِم ظوفحملا
 صاصقلا فحخوي

 نع ص نآرقلا اَِتَياَكب أوُبَّذك َنيِذْلآَو اناث اونوك : مهل لوقي م «ءانرقلا نم ءامجلل
 نرقلا يذ نم

 توب لا هي ا

 2”»2ظ*ظ*ظ0700 5 كاتعكلو هر ا دمحم

 «كلذك مكنأ امك لكشو ةقيرطو ةفص ىلع عون لك يأ .مكلاثمأ تاعامجو فئاوط يأ :مكلاثمأ ممأ الإ

 قزرلا ف لمجتملاو ؛ريغصلاو ريبكلاو فيعضلاو يوقلاو ءبعتبو ةلوهسب قوزرملاو ليلذلاو زيزعلا باودلا نمف
 :باتكلاب دارملا وأ «تبثي نأ بحو ام تبثن ملو يأ :هبتكن ملف (يواصلا ةيشاح) منا يت ليحتا ناو

 ةلالدو ةراشإو ةرابع هب اندبعت ام ىلع ل وهف «هيلإ نوحاتحي ءيش نم يأ "ءيش نم" :هلوقو «نآرقلا
 رعش :لئاقلا لاق امك ءءاضتقاو

 ."كرادملا ريسفت" نم لاحرلا ماهفأ هنع رصاقت نكل نآرقلا يف ملعلا عيمج

 نم ءامجلل ذحأي هنأ يور امك «ضعب نم اهضعب فصنيف رويطلاو باودلا نم اهلك ممألا نعي :نورشحي مير ىلإ مث
 (ليزنتلا كرادم) .امهيف قارغتسالا ئيعمل ؛رئاطلاو ةبادلا دارفإ عم "ممأ الإ" :لاق امنإو .ابارت نوك :لوقي مث «ءانرقلا

 ىلع يدانيو هتيبوبرل دهشي ام هتردق راثآو هقئالخ نم ركذ امل :خإ اوبذك نيذلاو .نورقلا ةدقاف يأ :ءامجلل

 لمأت نع نولفاغ ءرفكلاو ةريحلاو لهجلا ةملظ يأ :رفكلا (ليزنتلا كرادم) ."خلإ اوبذك نيذلاو" :لاق «هتمظع

 لاق مث ءرخآ ربخ ”تاملظلا يف"و «كلذ نم عنمب ال "واولا" لوخدو "نيذلا" ربح "مكب مص" .هيف ركفتلاو كلذ
 (ليزنتلا كرادم) ."خلإ هللا ءاشي نم" :ديري امل لاعف هنأب اناذيإ

 ىلع يأ :دمحم اي لق (ليزنتلا كرادم) .حلصألا يفنو يصاعملا ةدارإو لاعفألا قلخ ةلالد ةيآلا هذه يف :هلعجتي

 عضوم ملعلا نع ماهفتسالا عضو امنإو :يبوربخأ (يواصلا ةيشاح) .رفكلا ىلع خيبوتلاو فيوختلا ليبس
 هب دكأ باطخ فرح "مك"و .ببسملا عضوم ببسلا عضوف «هب ملاعلا الإ ءيشلا نع ربخي ال هنأل ؛رابختسالا
 (ليزنتلا كرادم) .بارعإلا نم هل لحم ال .ديكأتلل ؛ريمضلا
 ملعلا ناك امل هنأ زاجملا هحوو .ةبيجعلا مكتلاح نع ينوربخأ يأ زاحم رابخإلا يف "تيأرأ" لامعتسا :ئوربخأ

 ةغيصلا تلمعتسا «هنع رابخإلا ةحص ىلإو املع هب ةطاحإلا ىلإ اقيرط هب راصبإلا وأ هنع رابحاإلل اببس ءيشلاب
 - نعم يلا "ىأر" لامعتسا نازاجم هيفف ءبلطلا يف امهكارتشال ربخلا بلط يف راصبإلا بلطل وأ ملعلا بلطل يلا



 ماعنألا ةروس ع عباسلا ءزجلا

 يف (2 َنيِقٍددَص َرْسُك نإ ال َنوُعَدت هَ بغأ ةتغب هيلع ةلمتشملا ةمايقلا ٌةَعاَسلآ ُمُكَبَتأَوَأ
 َنوُعَدَت ام فِشكَيِف دئادشلا ا هريغ ال ُهاَّيِإَلَب .اهوعداف مكعفنت مانصألا نأ

 0 َنوُكِرْشُس ام نوكرتت َنْوَسَتَو هفشك َءآَش نإ هوحنو ّرضلا نم مكنع هفشكي نأ ِهّيَلِإ
 مهوبذكف السر َكِلَبَق ةدئاز نِّم ِمَمَأ َلِإ اَئلَسْرَأ َدَقَلَو .هنوعدت الف مانصألا نم هعم

 لاومألاو سفنألا ناصقنو >< طحقلا وأ .نونمؤيف نوللذتي (ج) َنوُعَرَصمَيْمُهَلَعَل ضرملا ءآَرَصلاَو رقفلا ةّدش ِءآَسَأَبلآِب مهَسَدَحَأ

 هل يضتقملا مايق عم كلذ اولعفي مل يأ ْأوُعّرَصَت انباذع اَنّسَأَب مُهَءاَج َذِإ الهف ةّكوَل
 .ء تا يرمي

 9 ا دب د رت هاو نعم جي ةدعع قتلا دو و مر عض عشت سلا 1 0 ملف مكب ولق تسق نكل 9

 يفو ."لمجلا" نم .رابخألا بلط يف ةيؤرلا بلطل يه يلا ةزمحلا لامعتساو «رابخإلا يف "رصبأ" وأ "ملع" -
 .ددعتملا بطاخملا لمشي ماع باطنخلا نأ لعافلا دارفإ عم "ينوربحأ" نيعمب ”تيأرأ" نوك هجوو :"مصاعلا"

 يفو .ديكأتلل هب دكأ باطخلا فرح فاكلاو ءبجعت ماهفتسا "مكتيأرأ لق" :ىلاعت هلوق ىلع "يواضيبلا" يف لاقو
 دارملا ناك "كتيأرأ" :لحرلل تلق اذإف نيعلا ةيؤر :امهادحإ «ناتغل "تيأرأ" يف برعلل :ءارفلا لاق :"ريبكلا ريسفتلا"

 ."ينربخأ" ديرتو "كتيأرأ" :لوقت نأ :يناثلا ئيعملاو ."مكتيأرأ امكتيرأ" :لوقتف .عمجيو نثي مث ,”"كسفن تيأر له"

 ."نكتيأرأ مكتيأرأ امكتيأرأ كتيأرأ" :لوقت لاح لك ىلع ةحوتفم ءاتلا تكرت نيعملا اذه تدرأ اذإو

 لولدم فوذحم وأ ةيماهفتسالا ةلمجلاف لوألا طرشلا باوج امأ ؛"متنك نإ" باوج ريدقت ىلإ ريشي :اهوعداف

 نع يلاقتنا بارضإ :هايإ لب (نيلامكلا ريسفت) ."ءاف" نودب ءازج عقي ال ةيماهفتسالا نأب لوألا بقعتو ءامي هيلع

 يأ ؛هيلع هلبق ام ةلالدو ىعملا مهفل ؛فوذحم هباوح :ءاش نإ (يواصلا ةيشاح) .ماهفتسالا نم ملع يذلا يفنلا

 صوصخم اذهو .فلخي ال ادعو ءاعدلا ةباجإ تسيلف ؛هفشكي الف هفشك أشي مل نإو .هفشك هفشكي نأ ءاش نإ

 وأ بولطملا نيعب امإ هللا ديري ام ىلع نكل «فلخي ال يذلا دعولاب باجتسمف نينمؤملا ءاعد امأو «رافكلا ءاعدب

 (يواصلا ةيشاح) .(70:رفاغ) (ْدكَل ْبِحَّتْسَأ ينوُعْداإ» :ىلاعت هلوق نيبو انه ام نيب ةافانم الف «هريغب

 "مهوفلاخ وأ مهوبذكف السر كلبق نم ممأ ىلإ انلسرأ دقلو" :ريدقتلاو ءفذح ةيآلا يف هنأ ىلإ ةراشإ :مهوبذكف

 :دنأط دوعسم نياو سابع نبا لاق :ءاسأبلاب (ريبكلا ريسفتلا) .روكذملا مالكلا نم اموهفم هنوكل ؛فذحلا نسحو

 سوفنلاف ءمهونذ نع نوبوتيو مهيرل نوعشختي يأ :نوللذتي (نيلامكلا ريسفت) .مقسلا :ءارضلاو ءرقفلا :ءاسأبلا

 ذإ اوعرضتي ملف :ليق هنأك عرضتلا يفن هانعمو «ةبوتلاب اوعرضت اله يأ :خلإ الولف (م) .دئادشلا لوزن دنع عشختت
 (م) .مهدانع الإ عرضتلا كرت يف رذع مهل نكي مل هنأ ديفيل ؛"الول"ب ءاج هنكلو ءانسأب مهءاج



 0 ةروس 4/4 ا ءرجلا

 اَنَحَتف  ارظعت ملف ءارضلاو 3 نم 0 اوفّوُحو اوظِعُو أوُرَكُذ ام اوكرت
 اذإ مَ - مهل اجاردتسا معنلا نم نم ٍءىش لك بات ها ديدشتلاو فيفختلاب

 : قل لك يقف رع يلا رثكألل
 نوسيأ| (29 َنوُسلَبُم مه اَذِإَ ةأحيف ة باذعلاب ِمُهَتْدَحأ رطب حرف أآوتوأ مب أحرف

 هّلِل ُدمَحْآَو اولص وتس تأ مهرخآ يأ اوُمَلَظ َنيِذَلاِمَوَقْلآ ٌرياَد َعِطْقَف .ريخ لك نم

 ينوربخأ َرْشَيَدَرَأ ةكم لهأل لق .نيرفاكلا كالهو لسرلا رصن 9 يبا نييانعلا َتَر

 0 الف مكيوُلق َىَلَع عبط َممَحَو مكامعأ ْمكَرَصنَأو مكُمصأ حُكم ُهَّآ 0
 نين ُفْرَصُت فيك ٌرظنأ ؟مكمعزب مكنم هذحخأ ام ياا اوم ائيش

 مهل لَق .نونمؤي الف 0 2 انتينادحو ىلع تالالدلا ٍتِيآلآ

 ُمَوَقْلأ لإ َكَلَهُي لَه ارامتاو [ ذليل تا هن وللا ادع كت نإ كيتا
 هتارامأ رهظت مل نأب

 نم َنيِرَْبَم ل نيلسرملا لِقَرُ اَمَو .مه الإ كلهي ام ي أ ؟نورفاكلا ير توُمِلَظلآ

 ا 14 16 كفي كه ثوب قف ده أ دق هن تو ف حو اهي وفه اق له هه ره نو اه روما ع عرقا وجاف هته ف رانا رك نت يرتعلو ةنجلاب نمأ

 (ليزنتلا كرادم) .ةأحافملل "اذإ"و «هتاف امل امدن وأ هباصأ امل انزح ؛قارطإلا هلصأو ء.نورسحتم نوسيآ يأ :نوسلبم

 بوجول ناذيإ :هلل دمحلاو (ليزنتلا كرادم) .دحأ مهنم كرتي ملو مهرخآ نع اوكلهأ يأ :خلإ موقلا رباد عطقف
 لد مث هللا دمحي مل نم كاله ىلع هللا اودمحا وأ ,مسقلا لزحأو معنلا لجأ نم هنأو «ةملظلا كاله دنع دمحلا

 (ليزنتلا كرادم) ."خلإ متيأرأ لق" :هلوقب هديحوتو هتردق ىلع
 يف ةيماهفتسالا ةلمحلاو «هللا امهذحأ نإ مكراصبأو مكعمس متيأرأ :هريدقت فوذحم لوألا لوعفملا :خإ متيأرأ لق

 توي ملو «رم ام وحن ىلع فوذحم طرشلا باوجو ؛عزانتلا نم هلعجي خيشلا نأ مدقت دقو «يناثلا لوعفملا عضوم

 توي مل املو ءباطخلا فاكب نايتإلاب ديكأتلا بسانف مظعأ كانه ديدهتلا نأل ؛كانه هب ينأو ,باطخلا فاكب انه

 (لمجلا ةيشاح) .مدقت امك امب نيغتسال فاكلاب اهعم ءيج ولو ؛سبتلي الثل ؛ءاتلا يف عمجلا ةمالع توبث بجو فاكلاب

 ؛مهلسرن حلو «نيرفاكلل نارينلاو نينمؤملل نانجلاب :نيلسرملا لسرن امو .ةفص "ريغ'و "هلإ" هربخو ًادتبم :نم

 (ليزنتلا كرادم) .ةعطاسلا ةلدألاو ةعطاقلا نيهاربلاب مهرمأ حوضو دعب تايآلا مهيلع حرتقيل

 نإ



 ماعنألا ةروس 4 - ءرجلا

 َنيِذّلاَو .ةرحآلا يف 29 َنوُنَرْحح مه اَلَو َمِهَلَع ٌفَوَح الق هلمع َحَلّصَأَو مه َنَماَء َّنَمَق
 ل :مهل لق .ةعاطلا نعا ترحم مهو نوكشفب ارثاك اميوجا ذعلا يدمي اكينبام اوثذك

 و نع باغ ام َبيَقلآ ملأ ي هلو قزري اهنم . يلا لآ ُنَرَح ىددع رك ٌلوقأ

 لَه لق ل : م الإ نأ ام ْنِإ ةكئالملا نم لَم ىنإ كَل لوُقأ الو لآ حوي

 ؟نونمؤتف كلذ يف ١ هب نون لقأ ال «نمؤملا ٌريِصَبْلاَو رفاكلا ئَمَعَأْلأ ىوَعَسَي
 هل هر ىلإ أاَوُرَسْحْ نأ َنوُفاَحح َنيِذَلا نآرقلاب يأ هب فُوَح َرذنأَو

 . "اورشحي" رمش سر لاج يشل ةلعر مهل عفشي ٌعيِفَس اَلَو مهرصنيٌعإَو هريغ يأ

 ءءادتبالاب عفر اهلحمف نيريدقتلا الك ىلعو «ةلوصوم نوكت نأو ةيطرش نوكت نأ "نم" يف زوجي :خلإ نمآ نمف
 لوصوملا هبشل ةدئاز ءافلاف ةلوصوم تناك نإو «طرشلا باوح يف ءافلاف ةيطرش تناك نإف «"فوح الف" ربخلاو

 ظفللا ىلع لمحو .عفرلا ةيناثلا لحمو ىلوألل لحم ال يناثلا ىلعو «مزجلا نيتلمهلا لحم نوكي لوألا ىلعو «طرشلاب
 ةلوصوم اموك ىوقيو "نونزحي مه الو مهيلع فوح الف" يف عمجف ىعملا ىلعو ."حلصأو نمآ" يف درفأف
 ظ (نيمسلا ريسفت) ."خلإ انتايآب اوبذك نيذلاو" :هلوق ف اهدعب لوصوملاب اهتلباقم
 (نيمسلا ريسفت) .باوثلا تاوفب يأ "نونزحي مه الو" :هلوقو ؛باذعلا قوحلب يأ :خلإ مهيلع فوخ الف
 الإ لوسرلا ىلع سيل :لاق هنأك "نيرذنمو نيرشبم الإ نيلسرملا لسرن امو" :هلوق ىلع بترم اذه :مكل لوقأ ال
 .هللا نئازح هدنع سيل هنأل ؛هوبلط ام لعف الو هنع هولأس امع مهتباحإ هتفيظو نم سيلو «ةراذنلاو ةراشبلا

 بلق يم اوبلطت ىح يلإ ةضوفم اهريغو قازرأ نم هللا تاردقم نأ يعدأ ال يأ :هللا نئازخ (يواصلا ةيشاح)

 نع ينولأست ىح هللا لاعفأ نم ينبع باغ ام يأ :بيغلا ملعأ الو (يواصلا ةيشاح) .كلذ ريغو ابهذ لابخلا
 (يواصلا ةيشاح) .باذعلا لوزن تقو وأ ةعاسلا تقو

 ىوعدو ؛بيغلا ملعو هللا نئازخ كلم نم رشبل نوكي نأ لوقعلا يف دعبتسي ام يعدأ ال يأ :خإ مكل لوقأ الو
 ؛يدتهملاو لاضلل لثم :خإ يوتسي له لق (ليزنتلا كرادم) .ةوبنلا وهو رشبلا نم ريثكل ناك ام يعدأ امنإو «ةيكلملا

 (ليزنتلا كرادم) .ةيهلإلا وهو لاحنلاو ةوبنلا وهو ميقتسملا يعدي نمل وأ «عبتي لد نمو هيلإ ىحوي ام عبتا نمل وأ
 عقوتي نم ىلإ راذنإلا هيجوتب هرمأ «نوفاخي الو نوظعتي ال ةرفكلا نأ هلوسرل ىكح ام دعب :خإ نيذلا هب رذنأو
 (لمجلا ةيشاح) .نوصاعلا نونمؤملا مهو «ةلمحلا يف فونلاو ظاعتالا هنم

 وأ «هيلإ يحوأ ام. مهرذنيف لمعلا يف نوطرفم مهنأ الإ ,ثعبلاب نورقملا نوملسملا مه :اورشحي نأ نوفاخي نيذلا

 (ليزنتلا كرادم) .ثعبلاب نورقم مهفأل ؛باتكلا لهأ



 ماعنألا ةروس غ5 عباسلا ءزجلا

 امع مهعالقإب هللا م2: َنوُقَكَي َمُهَلَعَل نوصاعلا نونمؤملا ممي دارملاو .فوخملا لحم يهو

 مهتدابعب َنوُديِرُي َيِتنَعْلآَو ةوَدَعْلاِب مُهَبَر َنوُعَدَي َنيِنْلا دَرَطَت لَو .تاعاطلا لصعوا هيف مه

 مهيف اونعط نوكرشملا ناكو .ءارقفلا مهو ءايندلا ضارعأ نم اعيش ال قاع ُهَهَج

 َنِم كَلْيَلَع ام مهمالسإ يف ًاعمط كلذ هلك يبنلا دارأو ؛هوسلاجيل مهدرطي نأ ل

 ءْنَ ني مِهملَع كلياَسِح ْنِم اَمَو يضرم ريغ مهنطاب ناك نإ ءْنَس ةدئاز نّي مههباَسِح
 اَنَبف كللاَدَحَو .كلذ تلعف نإ :ج + تريملظلا َنِم َنوُكَتَ يفنلا يب

 كل ىلإ قبسلاب ها هانمدق نأ ريقفلاب يئغلاو ؛ءعيضولاب فيرشلا يأٍض َعَبِب مُجَّصْعَب انيلتب

 انين ند مولع أ 0 ءارقفلا ٍءآَلْوََمُأ :نيركنم ءاينغألاو ءافرشلا يأ ْاَوُلوُقَيَل

 لاو هللا ندبلا :ىلاعت لاق .هيلإ انوقبس ام ىده هيلع مه ام ناك ول يأ ؟ةيادهلاب

 53250000000 تريزنأا َكءآَج اَذِإو .ىلب ؟مهيدهيف هل 29 َنيركَّشلاب

 هذه نم دب الو مهل اعوفشم الو نيروصنم ريغ اورشحي نأ نوفاخي اهانعم نأل ؛هب فوحملا يأ :فوخلا لحم يهو

 راذنإب الفم يبنلا رمأ امل :لإ نيذلا درطت الو .ةلاحلا هذه ىلع رشحلا وه امنإ هنم فوخملاف ءروشحم الك نأل ؛لاحلا

 (ليزنتلا كرادم) ."خلإ درطت الو" :هلوقب مهدرط نع ىنو نيقتملا بيرقتب كلذ دعب رمأ ءاوقتيل نيقتملا ريغ

 يف تلزن :"كرادملا" يف لاق :خلإ اوبلطو .ءافعضلا نم مهريغو د بابحو لالبو رامعو بيهص مهو :ءارقفلا

 «كانسلالل طاقسلا ءالؤه تدرط ول :نيكرشملا ءاسؤر لاق نيح مهيارضأو يو رامعو بيهصو لالب :ءارقفلا

 ءاباتك كلذب اوبلطو ءاموي مهو اموي انل لعحا :اولاقف ١١(« 4 :ءارعشلا) ؟َنيِنِمْوُمْلا ٍدراطب اَنأ اًمَو» :اكفع لاقف
 وما امارتلل أو ةفيحصلاب تف ىمرف تلزنف «ةيحان اوسلحو ءارقفلا ماقف ءبتكيل هن ايلع اعدف

 'ءيش نم" :هلوقل نايب "كباسح نم" :هلوق نأ الإ اهلبق اميف ليق ام :اهيارعأ ف لاقي :خإ كباسح نم امو
 تاداس تاداسلا تاداع مهوقك ءزجعلا ىلع ردصلا در :عيدبلا عاونأ نم نيتلمجلا نيتاه يفو .الاح سيلو

 وهو يفنلا باوج :مهدرطتف (يواصلا ةيشاح) .ىلوألا ةلمحلاب لصح دق ليلعتلا لصأف الإو ؛ميمتتلاو «تاداعلا
 :ةفلتحملا ليواقألا ركذ دعب "ريبكلا" يف لاق :لإ نيذلا كءاج اذإو (ليزنتلا كرادم) ."مهبياسح نم كيلع ام"

 - .فيرشتلا اذه تحت لخد هللاب نمآ نم لكف ءاهمومع ىلع ةيآلا لمحت نأ ليواقألا هذه نم برقألا



 ماعنألا ةروس عال عباسلا ءزجلا
 ا 01010

 يأ دهنإ َةَمَحَّرلا هِسفت ىلع مكبر ىضق َبتك جُكيلع ُمدلَس :مه ّلقف اَنِتَياَكِب َنوُئِيْؤَي 7 ا ل د لا ل ء.ه د مش سو 12 ٠ 35 ا و 2و

 حترا ثيح هنم ةادهجي زم كل 6 رلا نم ل تم هكتارا يبوس هن دار رق عم 'ةمح رلا" دب حتفلاب ةءا نأشلا

 20 ميِحَر هل ثوفغ هللا يأ ءُهْنِإف هلمع حمَلَّصْأَو هنع هلمع دعب ءهِدْعَب ْنِم عحجر بات مَ

 تيل نيبن ُلِضَفُت ركذ ام انيب امك َكِلَلكَو .هل ةرفغملاف يأ حتفلاب ةءارق فو هب
 1 هنأف" حتفب يأ رماع نباو مصاعل

 يلو ل 0 1 2 َنييَتَسَتِلَو هب 3 كا 0 0
 ىدعتي ال 2 5-7

 دق .اقدابع ْق هع ا 1 ل هللا نود نم نودبعت َنوُعَدَت تريِذلا َدبَعَأ نأ ه< 0م 1 و - يك ع عك 7 مو د6 د

 دق َو يب نم تايب ِةَنْيَب ْنَلَع نإ لف © َنيِدََهُمْلا تم أكأ آَمَو اهّمعبتا نإ اذإ ُتلَلَص
ُُ 

 2 و ا لك هك روطتتمت ام ني دنع ام مك رشا كثيحوب وير دم

 ؛مالسلاب مهأدبي نأب ارمأ نوكي نأ امإو «مهيلإ ىلاعت هللا مالس غيلبتب ارمأ نوكي نأ امإ :خلإ نيذلا كءاج اذإو -

 يف "ميحر روفغ" :هلوق ىلإ ةيآلا هذه مهل لق :خلإ مكيلع مالس لقف (ليزنتلا كرادم) .مهيولقل ابييطتو مهل اماركإ

 الإو ؛مهل ةيصوصخ هيلع اومدق اذإ هب مهأدبي نأ رمأ «ةيحتلا مالس هنأ لمتحي مالسلا اذهو «كيلإ مهئيحم تقو

 هغيلبتب رمأ ءمهل اماركإ مهيلع هللا مالس هنأ لمتحيو «ةيئاشنإ ةلمحلا نوكتف «مداقلا نم الوأ نوكت نأ مالسلا ةنسف

 (يواصلا ةيشاح) .هربخ "مكيلع"و أدتبم "مالس"و ؛نيعمو اظفل ةيربخ ةلمحلا نوكتف هيلعو ؛مهل
 هنأشف يأ فوذحم أدتبملا ربح نوكي نأ زوحجيو ءفوذحم اهربح أدتبم اهزيح يف ام عم "نإ" ف :حتفلاب ةءارق يفو

 «نآرقلا تايآ لصفن نيبملا ليصفتلا كلذ لثمو هانعم :خلإ تايآلا لصفن كلذكو (نيلامكلا ريسفت) .روفغ هنأ

 لماعتف «مهليبس حضوتستلو ؛همالسإ ىحري نمو «هبلق ىلع عوبطم وه نم نيمرحلا لاوحأ ةفص يف اهصخلنو
 :هلوق حلصيل ؛ةلعلا ردق :خلإ قحلا رهظيل (كرادملا ريسفت) .ليصفتلا كلذ انلصف «هب لماعي نأ بحي امم مهنم الك

 (نيلامكلا ريسفت) .نيبتستل كلذ هانلصفو يأ هل لولعملا ردقي نأ نكميو «هيلع افوطعم "نيبتستلو"

 .صفحو رماع نباو ريثك نباو ورمع وبأ مهو «ليبسلا عفرو ةيقوفلاب أرق نم ةءارق ىلع ريسفتلا اذه :رهظت
 ةيناثلاو ةيفان ىلوألا "ام" :خلإ يدنع ام .ليبسلا ريكذت ىلع يئاسكلاو ةزمحل :ةءارق يفو (نيلامكلا ريسفت)

 لوزنب مهفوخي ناك هلع هللا لوسر نأ :اهوزن ببسو .ةيناثلا "ام"ل نايب "باذعلا نم" :هلوقو ,ةلوصوم

 (يواصلا ةيشاح) ."لافنألا" ةيآ يف امك ءازهتسا هب نولجعتسي اوناكو «باذعلا



 ادع . 42 عباسلا ءزجلا

 يم نأ ل :مهل لق هر 2 صقنإ 5و قو نيمكاحلا جو َنِاِصَقلا

 هللا كنع هنكلو «حيرتسأو مكل هلجعأ نأب ه0 َنوُلِجَعَحَسَم

 وأ هنئازخ ِبَيَقْلا ٌحِتاَفَم ىلاعت ءُمَدنِعَو .مهبقاعي ىم (2) تيملُطلاب ُمَلَعُأ ُهّنآَو

 ٌةدنع هللا نإ هلوق يف يلا ةسمخملا يهو وه الإ اَهُمَّلعَي ال هملع ىلإ ةلصوملا قرطلا

 عردلا ىضق :مهلوق نم هب الوعفم نوكي نأ زوجيو ,فوذحم ردصمل ةفص "قحلا" :ىلاعت هلوق نأ ديري :قحلا ءاضقلا

 نم ؛مكحي اميف ةمكحلاو قحلا عبتي :نوعملا نوكي نأ زوجيو ؛هاكح اذإ ربخلا صق نم :صقي (نيلامكلا ريسفت) .اهعنص

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ىلاعت هتهج نم ّيلإ ضوفم هنأ ول يأ :يدنع نأ ول (نيلامكلا ريسفت) .هعبتا اذإ رمألا صق
 نم دابعلا نع باغ ام وأ «قزرلاو باذعلا نئازخ يه وأ «حاتفملا وهو حتفم عمج حتافملا :خإ بيغلا حتافم هدنعو

 يف ام ىلإ امب لصوتي حتافملا نأل ؛ةراعتسالا قيرط ىلع حتافم بيغلل لعج .لاوحألاو لاجآلاو باقعلاو باوثلا
 ىلإ لصوتملا وه هنأ دارأف ءاهيلإ لصوت اهحتف ةيفيكو اهحتافم ملع نمو :لافقألاو قالغألاب اهنم قثوتسملا نئازخلا
 ف ام ىلإ لصوتملا وهف ءاهحتف ملعيو نزاخملا لافقأ حتافم هدنع نمك «هريغ اهيلإ لصوتي ال هدحو تاييغملا

 (ليزنتلا كرادم) .هبيع ىلع رتسلا هللا لبسأ هبيغب نمآ نمف «بيغلا حتافم كدنعو بيغلا حتافم هدنع :ليق .نزاخملا

 حتفم عمج يناثلا ىلعو «يربطلا هاور اميف يدسلا نع لقنو «ةنازخلا وهو ميملا حتفب حتفم لوألا ىلعف :ةلصوملا قرطلا وأ
 «نئازخلا يف ام ىلإ اب لصوتي يلا يه حتافملا نأل ؛ةراعتسالا هجو ىلع حيتافم بيغلل لعج دق .حاتفملا وهو ميملا رسكب

 مل امو اهنم باغ ام تامولعملا عيمجي املاع ناك امل ىلاعت هنأ انهه كلذكو ءاهيف ام ىلإ لصوتيو اهل حتفي فيك ملع نمف

 عمج هنأ يدحاولا زوحو .هريغ اهيلإ لصوتي ال هدحو تاييغملا ىلإ لصوتملا وه هنأ ىلإ ةراشإ «ةرابعلا هذمي هنع ربع بغي
 .هدابع نم ءاشي نم ىلع بيغلا حتفي يأ بيغلا حوتف هدنعو يأ حتفلا نيعم. ردصم هنأ ىلع ميملا حتفب حتفم

 لك مكيبن يطعأ :ه دوعسم نبا نع ريرج نبا ىور ام يأ روكذملا ثيدحلل هدعب ىفخي الو :ظفاحلا لاق

 ملع هدنع هللا نإ" "هللا الإ اهملعي ال سمح بيغلا حيتافم" :هظفلو (يراخبلا هاور) .بيغلا حيتافم الإ ءيش
 ةسمخلا هذه نأل وأ «دئازلا يفني ال ددعلا نأل ؛ىهانتي ال بيغلا ناك نإو اسمح ركذ :اولاق .ةيآلا ...."ةعاسلا

 انملع امأو ءوه الإ اليصفت قرطلا وأ نئازخلا يأ :اهملعي ال (نيلامكلا ريسفت) .اهملع نوعدي اوناك ّيلا يه

 ءاهئيحمب تقو يأ "ةعاسلا ملع" :هلوق .فرظلا ميدقت نم ملع امل ديكأت وهو «لامجإلا ليبس ىلع وهف اهيف

 (يواصلا ةيشاح) .اهيف لصحي ام ليصفتو



 ماعنألا ةروس 4١/4 ٠ عباسلا ءزججا

 راهنألا ىلع يلا ىرقلا رَحْبْلاَو رافقلا ربل ف دحام يراخبلا هاور امك

 ٍِسباَي اَلَو بَطَر لَو ضْرَأْلا ِتمَلظ ىف ِةَّبَح اَلَو اَهُمَلعَي الإ ِةَقَرَو ةدئاز نِم طفشت امو
 لامتشا لدب ءانثتسالاو .ظوفحملا حوللا وه (2) نيم يسّتك ىف 3 "وقر" ىلع فظع

 هتلاص

 ام ُمَلْعَيَو مونلا دنع مكحاورأ ضبقي ِلّيْلاِب مُكَدْفَوَتَي ىِذَأأَّوَهَو 0 نم
 ل هيف مُكْنَعَبَي مث رابلاب مت 7 ا

 هبو «ةفورعملا رحبلاو ربلا وه :روهمجلا لاق ءراصمألاو ىرقلا :رحبلاو ءرافقلاو زافملا :ربلا :دهاحجم لاق :رافقلا

 ديق نكلو لوألا فنصملا راتخاو ءامهريغو رهاوجلاو ناويحلا نم رحبلا يف ام ملعي :لاق ثيح يرشخمزلا رسف
 (نيلامكلا ريسفت) .راج رمن اهل ةيرق لك :ةرحبلا "سوماقلا" يف نكلو «هيف نكت مل "راهنألا ىلع" اهنوك
 اهدامتعال ؛ةركنلا نم لاحلا تزاجو «لاح :اهملعي ."بيطنخلا" هلقن امك دهاحملا هلاق ام ىلع اذه :خإ ىرقلا

 عيمج نأل ؛ماع فطع :سباي الو بطر الو (نيلامكلا ريسفت) .امب املاع الإ ةقرو نم طقست ام ئعملاو ؛يفنلا ىلع
 اهدرفأ ملف "بيغلا حتافم هدنعو" :هلوق تحت لحاد ءايشألا هذه عيمج نإ :تلق نإف .ةسباي وأ ةبطر امإ ءايشألا
 ؛ةقرولا مث «بئاجعلا سنج نم امهيف امل ؛رحبلاو ربلا ركذ مدقو «لامجإلا دعب ليصفتلا نم هنأب بيحأ ؟ركذلاب
 :لكلا عمجي الاثم ركذ مث «ةبحلا وه ةقرولا نم فعضأ وه ام مث «هللا الإ اهددع ملعي ال نكل دحأ لك اهاري هنأل

 امك ىلاعت هللا ملع هب ديرأ نإو ,"اهملعي الإ" وهو :هلبق ءاششتسالا نم (يواصلا ةيشاح) .سبايلاو بطرلا وه
 .لكلا لدب وهف ءبوصألا وهو يزارلا نيدلا رحخف مامإلا هلاق
 يهو زيمتلا حورو «توملاب الإ جرخت ال يهو ةايحلا حور ؛نيحور دسملا يف نأ ىلع ئبم اذه :مكحاورأ ضبقي
 ."لمجلا" نم .هظقيت دنع دسجلا ىلإ عجرت مث «تامانملا ىرتو ملاعلاب فوطتف دسلا قرافتف ؛مونلاب جرخت

 (ليزنتلا ملاعم) .هللا ءاش نإ بيرق نع لصفنسو
 ؛مكلامعأ ىلع علطم ىلاعت هنأو «راهنلاب ماثآلل نوبساكو ليللاب فيحلاك نوقلم مكنأ :نعملاو :خلإ محرج ام ملعيو

 يذلا لحألا يضقيل ؛راهنلاب ماثآلا بسكو ليللاب مونلا نم مكرامعأ هب متعطق يذلا كلذ نأش يف روبقلا نم مكثعبي

 (ق) .ءازجلاب نولمعت متنك ام. مكتبني مث باسحلاب مكعحرم هيلإ مث ,مهلامعأ ىلع مهئازجو ىتوملا ثعبل هبرضو هامس
 حورلاف ؛مونلا بهذ اذإ اهيلإ دري مث مونلا دنع ضبقي احور ساوحلا هذه نم ةساح لكل نإ :مالكلا لهأ ضعب لاق
 امب نوكيو «ساوحلاب موقت ىلا ىوقلاو يناعملا حاورألاب دارملاو ءلحألا ءاضقنا دنع الإ ضبقي ال هنإف سفنلا امب ايحي يلا

 ركنم ىلع هب لدتسيف ؛ساوحلا مكيلإ دريو مكظقوي يأ "هيف مكنعبي مث" ئععمو .مشلاو يشملاو ذألاو رصبلاو عمسلا
 (كرادملا ريسفت) .اهوم دعب سفنألا يبحي اذكف ءاهيلإ دري مث ساوحلا هذه حاورأ بهذي مونلاب هنأل ؛ثعبلا



 ماعنألا ةروس 4/٠ عباسلا ءزجلا

 دص
 رو 2 7 0 3 ع عج سو ا د62 بار و لاا نس . ع

 مكعجرم هيلإ مث ةايحلا لجأ وه ىَّمَسُم لجأ ْىَضقُيِل مكحاورأ ٌدرب راهنلا يأ

 صا 9 وع سلس رم 20 8 1 5 2 3 ىف م 0 2 5

 قوف عي رهاقلا ّوهَو . هب مكيزاجيف 222 نولمعت متنك امي مكقتني مَن ثعبلاب
7-5 

 ُتَوَمْلآ ُمُكَدَحَأ َءاَج اَذِإ ََتَح مكلامعأ يصحت ةكئالم َةَظَفَح ْمُكَيَلَع ُلِسَرُيَو ءهِداَبِع
 هين ا ل ا د و انو "نو سا" .جراو ف 1 ذآ

 () َنوُطَرَفُي ال مهو حاورألا ضبقب ن 2 ةكئالملا ا ا
 هناوعأو توملا ف

 رب ب ترس يا كل ء لةو ملا .٠ 5 همم ادم ه
 00*51 ِمِهنَلَوَم ِهّللا ىلإ قلخلا يأ َْوُدُر ٌمُث .نورمؤي اميف نورصقي

 ام مهي لعفي «هريغ ال مهرومأ يف فرصتملا بلاغلا وه هنأ :نيعملا «هلاحب قيلت ةيقوف يأ :هدابع قوف رهاقلا وهو

 نأ نعي :ةظفح مكيلع لسريو (نيلامحللا ريسفت) .كلذ ريغ ىلإ ابيذعتو ةباثإو «ةتامإو ءايحإو ءامادعإو اداجيإ ءاشي
 ريخلا نم مدآ ب لامعأ نوبتكي نيذلا ةكئالملا :ةظفحلاب دارملاو ء.مهيلع ةظفحلا لاسرإ هدابعل هرهق ةلمج نم

 كلمو هنيمي نع كلم :نيكلم ناسنإ لك عم نإ :ليقف «لاعفألاو لاوقألا نم كلذ ريغو ةيصعملاو ةعاطلاو ءرشلاو
 ربصا :لامشلا بحاصل نيميلا بحاص لاق ةئيس لمع ذإو «نيميلا بحاص اهبتك ةنسح لمع اذإف «هلامش نع

 اذإ هنأ :ناسنإلاب نيلكوم ةكئالملا لعج ةدئافو .لامشلا بحاص هيلع اهبتك اهنم بتي مل نإف ءاهنم بوتي هلعل

 ىلع ةمايقلا موي هيلع أرقت و هل رشنت فئاحص يف هلاعفأو هلاوقأ هيلع ظفحي الكوم ةكئالملا نم اظفاح هل نأ ملع

 "ةظفح مكيلع لسريو" :هلوقب دارملا :ليقو ءيصاعملا كرتو حيبقلا لعف نم هل رجزأ كلذ ناكف ءداهشألا سوؤر
 (نيلامحلا ريسفت) .هملعو هلحأو هقزرو مدآ نب نوظفحي نيذلا ةكئالملا مه

 هيتأي نأ ىلإ ةايحلا ةدم فلكملا عم ةكئالملا بأد كلذو يأ لامعألا ظفح ةياغل "يح" :خلإ ءاج اذإ ىتح

 هللا لاق هنأل ؛ثحب هيفو «حاورألا ضبقب نيلكوملا توملا كلم ناوعأ نعي :انلسر هتفوت (كرادملا ريسفت) .تامملا

 ٍتْوَمْلا ُكَلَم ْمُكافَوََي لقط :ىرخأ ةيآ يف لاقو (4؟:رمزلا) كاَمِتْوَم َّنيِج َسْفْنَْلا ىَفَوَعيهَلااظ :ىرحخأ ةيآ يف ىلاعت
 .ةضقانتملاك ةثالثلا صوصنلا هذهف "انلسر هتفوت" :انه لاقو ١ ١( :ةدجسلا) 4:ٌكبَلُكو يِنَل

 وهو «توملا كلم ىلإ ضوفم رهاظلا ملاع يف وهو .همكحو هللا ةردقب لصحي يقيقحلا يقوتلا نأ :باوحلاو

 ىلإ تلصو اذإف ءهدسج نم دبعلا كلذ حور عزنب مهرمأيف ءمدحخو ناوعأ هلو «بابلا اذه يف قلطملا سيئرلا
 نأ :يذاتسأ نع تعمسو ."بيطخلا"و "ريبكلا" نم .تايآ نيب عمجلا لصحف «توملا كلم اهضبق ىلوت موقلحلا

 ناوعأو «هرمأب مهضعب حاورأ توملا كلمو ؛هسفنب هدابع ضعب حاورأ ىلاعت هللا ضبقيف «ةتوافتم دابعلا لاوحأ

 .ملعأ هللاو .اضيأ عمجلا لصحف «مهضعب حاورأ توملا كلم

 دارفإلا يف رسلاو .تافتلا هيفف "مكدحأ" :هلوقب نوروكذملا يأ "قلخلا يأ" :هلوقو ."هتفوت" ىلع فطع :اودر مث

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .عامتجالا ىلع درلاو دارفنالا ىلع يثوتلا عوقو ايناث عمجلاو الوأ



 ماعنألا ةروس م١ عباسلا ءرجلا

 ٌعَرْسُأَوِهَو مهيف ذفانلا ءاضقلا ُمكَكَآ ُهَل الأ مهيزاجيل ؛لداعلا تباثلا َقَحْلا مهكلام

 .كلذب ثيدحلا ؛ايندلا مايأ نم راف فصن ردق يف مهلك قلخلا بساحي © َنيبِسَ

 نيح مكرافسأ يف امهلاوهأ خب ِربْلآ تدمأط ني ركجَُي نَم كم لما دمع ا

 "نام" وازرق: قؤك اتا مسق مال نبل فول رقت اربع روحت ةينالغ اع رَصَت دهنوُع د

 هلآ :مهل ٍلَق .نينموملا حج َنيركشل نم وح دئادشلاو تاملظلا 0 هللا يأ

 ماشهو نويفوكلا ا عدو .هب (2) َنوُكِرْفُت ْمُتنَأ َمُث اهاوس مغ برك لك نِمَو انبي ديدشتلاو

 ةحيصلاو ةراجحلاك ءامسلا نم َمُكِقْوَف نم بدع :كلع كفي نأ لَ ثواقلأ وم

 َقيِذَيَو ءاوهألا ةفلتخم اقرف اًعّيِش مكطلخي مُكَسبَي وَ فسخ اك مُكلْجَرَأ تحت ني و
 سابع نبا نع لقن امك هلع

 ق ام لزن املو «"رسيأو نوه زن ل ا هلبق ام امل أو نوهأ اذه" :تلزن الل اق «لاتقلاب
 ع ا ام زق يبر تلأس" ثيدح ملسم ىورو ؛يراختلا هور دعا وعأ" 0١
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1 

 َنيِرِفاَكْلا َنَأَوإ» :ىرخأ ةيآ يف لاق دقو ءاعيمج نيرفاكلاو نينمؤملا يف ةيآلا :لاقي امع باوجلا ىلإ هب راشأ :مهكلام
 فدل وأ قلاخلا وأ كلاملا انه ىلوملاب دارملا نأ :باوجلا لصاحو ؟امهنيب عمجللا فيكف (١١:دمحم) 4م نر

 قلخلا عيمج بساحي «باسح نع باسح هلغشي ال :نيبساحلا عرسأ وهو (لمجلا ةيشاح) .ةافانم الف رصانلا همثو

 (كرادملا ريسفت) .كاذآ نم عم ءاقبلا نم ريخ كابر نم ىلإ درلا :ليقو «ةاش بلح رادقم يف
 نم دارملا وأ (دوعسلا يبأ ريسفت) "ةاش بلح رادقم يف لكلا بساحي ىلاعت هللا نإ" :ثيدح فو :كلذب ثيدحل

 :هلوقو .نوقابلا هأرق :فيفختلاب (يدهازلا ريسفت) .ةمايقلا ةعرسب ديعولا "نيبساحلا عرسأ" :ىلاعت هلوق

 «لاتقلا يف سانلا طالتخا دارملا :ليقو :ءاوهألا ةفلتخم (ريبكلا ريسفت) .يئاسكلاو ةزمحو مصاع هأرق "ديدشتلاب'

 (نيلامكلا ريسفت) .يواضيبلا هراتخخاو «ْنآلا ةنيرق نيعم. نوكيف
 يناطعأف اثالث :يبر تلأس (نيلامكلا ريسفت) .هللا باذع نم نوهأ مهباذعو نيقولحملا نيب نتفلا نأل :نوهأ اذه

 قرغلاب ّيمأ كلهي ال نأ يبر تلأسو «اهيناطعأف ةئيسلاب ٍيمأ كلهي ال نأ تلأس ءةدحاو ينيعنمو نينثا

 تلأسو :ةيناثلا ةلأسملا لدب يذمرتلاو يراخبللو ءاهينعنمف مهنيب ّىمأ سأب لعجي ال نأ يبر تلأسو ءاهيناطعأف

 (نيلامكلا ريسفت) .اهيناطعأف مهريغ نم اودع مهيلع طلست ال نأ



 ماعنألا ةروس 4م عباسلا ءزجلا

 هو را :ثيدح فو "اهينعنمف مهنيب ىمأ سأب لعجي ال نأ

 مُهْلَعل انتردق ىلع تالادلا بيلا مهل نيبن ُفَرَصُت فيك ركنا "دعب اهليوأت تأي

 ٌقَحْلَاَوَهَو َكُمَْوَق نآرقلاب هيب بّدكو .لطاب هيلع مه ام نأ نوملعي (2) تروُمَفْفَي

 هللا ىلإ مكُرْمأو رذنم انأ امنإ ,مكيزاحأف م2: | ليكوي مُكَيَلَع ثَسَل :مه لق قدصلا

 مكباذع هنمو رقتسيو هيف عقي تقو ٍةَهَعَسُي ربخ ابك لكُل .لاتقلاب رمألا لبق اذهو

 ءازهتسالاب نآرقلا كيا ف َنوُصوُكت نيل تْيأَ اَذِإَو .مهل ديدهت /2) َنوُمَلَعَت فوَسَو

 ارا نون ماعلا ةيقءاقزو وق ودع اروح نك مهسلاف الروك طرقا
 ديدشتلاو اهحتفو فيفختلاو نونلا نوكسب َكَئَيِسنَي ةدئازلا "ام" يف ةيطرشلا

 (29 َنيِياَظلَآِمَوَهْلآ َعَم ةركذت يأ ئّركلأ َدَعَب َدُعَقَت اَلَقف مهعم تدعقف ُنَّطْيْشلآ

 عطتسن مل-اوضاخ املك -انمق نإ :نوملسملا لاقو .رمضملا عضوم رهاظلا عضو هيف

 يم ل ل و ل ل «ءفوطن نأو دجسملا ف سلحن نأ

 ءاهرهاظ نع افرص يأ ةعبرألا رومألا وأ «ةيآلا يأ "اهليوأت تأي حلو" :هلوقو «ةلأسملا هذه ئعنم يأ :اهينعنمف

 "هب" يف ءاهلا :خإ كموق هب بذكو (لمحلا ةيشاح) .اهوزن دعب يأ "دعب" :هلوقو .اهرهاظ ىلع ةيقاب يه لب

 مهلاجعتسال ادر تلزن :رقتسم أبن لكل .يرشحخمزلا هلاق 'مكقوف نم اباذع" :هلوق يف مدقتملا باذعلا ىلإ دوعت

 وأ ةرخآلا وأ ايندلا يف امإ هيف عقي نمز اباذع وأ ةمحر رابخألا نم ربخ لكل :نيعملاو هب مهدعي ناك باذعلا

 (نيلامكلا ريسفت) .نامز مسا هنأ ىلإ ريشي :عقي تقو (يواصلا ةيشاح) .هللا الإ هملعي ال ءامهيف

 يف عورشلا :هنم دارملاو ,بعللاو ثبعلا هحو ىلع ةضوافملا نع ةرابع :ةغللا ف ضوخلاو :انتايآ يف نوضوخي

 ءاملا يف لوحخدلا لصألا يف ضونخلا :اوضونمي ىتح (ريبكلا ريسفت) .ءازهتسالاو نعطلا ليبس ىلع ىلاعت هللا تايآ

 همزاول نم ءيشب هل زمرو هب هبشملا ركذ ىوطو «رحبلاب هللا تايآ هبشف «مالكلا يف لوخدلاو عورشلل راعتسيف

 كلذكف «كالهلل ضرعتم قيرغلا ضئاخلا نإف ءلك يف كالهلل ضرعتلا امهنيب عماجلاو لييخت هتابثإف «ضونخلا وه
 نم «نآرقلا اهنأل ؛تايآلا نيعم ىلع ريكذتلاو «تايآلل ريمضلا :هريغ ثيدح يف .هللا مالك يف ليطابألل ضرعتملا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ءاقب وأ ءادتبا مهسلاجتف «يهنلا ىسنتف كلغشي نأب :ناطيشلا كنيسني امإو ."بيطنلا"
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 ٠  4_ 27م م .٠

 هد تروُكي ده ةظعومو " ةركذ ركز 058 نكلَو مهوسلاج
 هب مهئازهتساب اَوُهْلَو بعل هوفلك يذلا َمُجييِد اوُدَحح تريزأآ كرتا ِرْذَو .ضونلا

 مب ظع َرَكَدَو ها رمألا لبق اذهو ءممهل ضرعتت الف اهندلآ ُهرَّيَكْلا خهتدَعَو

 اخ تلمع َتَبَّس امب كالحلا لولا يفت لش ال نأ ل سانلا 0

 ٍلَدَع لكم لت نإ باذعلا د عيِفش الو 0 إو هريغ يأ هلأ ب وُد

 تارت م تك ايار قل توا هب يدفت ام ايم ذَحْوُي ا ِءاَدف لك لفت
0 

 .مهرفكب (2) ترورفكي أوُناك امي ملؤم ميِلَأ ٌباَّذَعَو ةرارحلا ةياف غلاب ءام يح ني

 َنتايآ يف َنوُضوُحُي َنيِذَّلا َتيَأَر اًذإَوإ» ةيآلا هذه تلزن امل :لاق هنأ :امهظ سابع نبا نع يور :خلإ نيذلا ىلع امو

 لاق :ةياور يفو ؟ادبأ نوضوخي وهو مارحلا دحسملا يف دعقن فيك :نوملسملا لاق (18:ماعنألا) كْمِهْنَع ْضرْعَأف

 نم" ضونخلا "نوقتي نيذلا ىلع امو" :لجو زع هللا لزنأف .مهاهنن الو مهكرتن نيح مثإلا فاخن انإف :نوملسملا
 (ليزنتلا ملاعم) ."ءيش نم" 00 مثإ يأ "ماسح

 نكلو يأ ارمأ مهضعب هردقو ءرمضم لعفب ردصملا ىلع ةبوصنم امنأ :اهدحأ .هجوأ ةعبرأ هيف :إ ىركذ نكلو

 مهيلع نكلو يأ فوذحم هربخ أدتبم هنأ :يناثلاو .ىركذ مهوركذي نكلو يأ اربخ هردق مهضعبو ؛ىركذ مهوركذ
 مهتسلاج نع يهنلا يأ «ىركذ وه يأ فوذحم ًادتبمل ربخ هنأ :ثلاثلا .مهريك ذت يأ ىركذ مكيلع وأ يورك

 ءيش مهباسح نم نيقتملا ىلع ام يأ "نم"ب رورجملا "ءيش" عضوم ىلع فطع هنأ :عبارلا .ىركذ اهنم عانتمالاو
 (لمجلا ةيشاح) .لمحلا فطع نم وهف ةقباسلا هجوألا ىلع امأو ,تادرفم فطع نوكيف «ىركذ مهيلع نكلو

 :لسابلاو ءروظحم مارح يأ لسب كيلع اذه :هنمو ؛عنملا :لاسبإلا لصأ :"فاشكلا" يف :سفن لسبت نأ

 نمترت يأ تبسك امه سفن لك لسبت :امُّيذ سابع نبا لاق :لوقنف اذه تفرع اذإ ؛همصح نم هعانتمال ؛عاجشلا

 هراتحا ام اذهو «لذختو اهدارم نع عنمت يأ ةكلهملل ملست :دهاحجلاو نسحلا لاقو .ايندلا يف تبسك امم منهج يف

 ."ريبكلا" يف ةروكذم لاوقألا هذه لكو ءمنهج يف سبحت :ةداتق لاقو .حراشلا

 هعوجر حصي الو «هب ىدفملا وهو لوعفملل اعجار لعافلا نع بئانلا ريمضلا حراشلا لعج :هب ىدفت ام

 هب ىدفملا يعم. كانه هنإف ."لدع اهنم دذحؤوي الو" :هلوق يف هلثم سيلف «هتيردصم ىلع قاب ردصم انه هنأل ؛لدعلل

 (كرادملا ريسفت) ."نيذلا" ربخلاو أدتبم وهو ءاوهلو ابعل مهنيد نيذختملا ىلإ ةراشإ :كئلوأ (دوعسلا يبأ) .ردصملا ال
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 0 وهو اهكرتب اَنَّرُصَي اَلَو هتدابعب اَنْعْفنَي ال اَم ِهَّللآا يروُد نِم دبعن أوغّدتَأ لق

 وهتسا ىلا مالسإلا ىلإ هللا ائَدَه ْذِإ َدَعَب نيكرشم عجرن َبِباَقَعَأ 0 رو

 نيأ يردي ال اريحتم َناَريَح ضرأألا ىف ٌنيِطيَّسلا هتلضأ

 0 :هل نولوقي «قيرطلا هودهيل يأ ىَدُهْلا ىلإ َةُهَئوُعَدَي ةقفر دحض

 ىَّده ّنِرِإ لق "درن" ريمض نم لاح هيبشتلا 0 «راكنإلل ماهفتسالاو ؛كلهيف
 ةيرهشباا ني نيهبشم يأ "اوعدنأ" :هلوق يف

 َبَرِل 0 نأب يأ َملَسْنِل اَنرمَأَو 0 هادع امو 57 مالسإلا وه يذلا هلآ

 تورد هيَلِإ ى نأ َوُمَو لاق وقلاَو ةرلّصلا أوُميِقَأ ن نأب يأ يف تلم

 لكلا َضَرألاَو ٍبومَشلآ َقَلَح فِ ّوهَو تانيا ةمايقلا موي نوعمجت (©)
 100 (ةمايقلا موي وه نوي نع :ءيشلل لَوَعل موي اياب

 "هتوهتسا" يف

 ءمانصألا ةدابع ىلإ هدلاو اعد همالسإ لبق قيدصلا ركب يبأ نب نامحرلا دبع نأ :اهلوزن ببس 1 :وعدنأ لق

 هلضفل راهظإو قيدصلا نأشب ءانتعا هيفو «هلوقب لوقي نمو نامحرلا دبع ىلع دري نأ ٌدكك يبلا رمأ «ةيآلا تلزنف

 «هاندبع اذإ انعفني ال نم ةدابع انم قيلي ال :ئعملاو ءركب يبأل رمألا عقاولا يفو ءلوسرلا ىلإ رمألا هجو ثيح
 ىلإ ولع نم لوزنلا وهو :ىوهلا نم هلصأ :"لمجلا" يف :خلإ هتوهتسا (يواصلا ةيشاح) .هانكرت اذإ انرضي الو

 هب تبهذ يذلاك :يواضيبلاو يرشخمزلا لاق .اهيف هيوه تبلط ضرألا يف هتريح ثيح نيطايشلا نأكف «لفس
 (نيلامكلا ريسفت) .بهذ اذإ ءيوهي ىوه نم لاعفتسا يهو ؛ةماهملا يف نجلا ةدرم
 يذلاب نيهبشم انباقعأ ىلع درن يأ "درن ريمض نم لاح" :هلوقو "هتوهتسا" يف ءاهلا نم يأ :ءاهملا نم لاح

 قحلا هلوق :ريدقتلاو «ربخلا ىلع لاد فرظ "نوكيف نك :لوقي مويو" أدتبم "قحلا" :هلوقو «نجللا ةدرم هتوهتسا

 ريخ هنأ :اهدحأ .هجوأ "روصلا يف خفني موي" يفو .ربخو أدتبم "كلملا هل" :هلوقو ءنوكيف نك :لوقي موي عقاو

 فرظ هنأ :ثلاثلا .اذك مكح همكح "نوكيف نك لوقي موي" نم لدب هنأ :يناثلاو ."قحلا هلوق" :هلوقل

 هلو يأ «كلملا سفنب بوصنم هنأ :عبارلا .روصلا يف خفني موي يف نورشحت هيلإ يذلا وهو يأ "نورشحت"ل
 (لمجلاو ريبكلا) .مويلا كلذ يف كلملا

 ةراشإ "ءابلا" رسفملا ردق :ةالصلا اوميقأ نأو (نيلامكلا ريسفت) .قيفر عمج ءءافلا نوكس عم ءارلا مضب :ةقفر

 "ىوقتلا" فطعو «باطخلل ملكتلا نم تافتلا هيفو ءاضيأ رمأ تحت لحاد وهف ؛"ملسن نأ" ىلع فوطعم هنأ ىلإ

 (يواصلا ةيشاح) .هناكرأ مظعأ اهنأل ؛مالسإلا دعب ةالصلا صحو «ماعلا فطع نم هيلع



 ماعنألا ةروس 4م عباسلا ءرجلا

 موي كلم 1(ُهَلَو ةلاحم ال عقاولا قدصلا ُقَحْلآ ُهْلَوَف نوموقيف اوموق :قلخلل لوقي موي
 مدا 50 57 0 هيف كلم ال 0 نم 0 نرقلا ا

 و همساو :هبقل وه َرَراَء هيِبأل ٌميِهْرَيِإ َلاَق ْذِإ ركذا َو و ءاهرغاظك ايشألا نطابب

 نئاك قدصلا كلوق يأ قدصلا كلوق ةعمجلا موي :لوقي امك هيلع امدقم هربخ "لوقي مويو" أدتبم :قحلا هلوق

 نم ءيشل لوقي نيحو ؛ةمكحلاو قحلاب ضرألاو تاوامسلا قلخ هنأ :نعملاو ؛نيحلا نيعمب مويلاو .ةعمجلا موي
 رئاسو ضرألاو تاوامسلا نم ائيش نوكي ال يأ "ةمكحلاو قحلا" :هلوق ؛.ءيشلا كلذ نوكيف "نك" :ءايشألا

 (نيلامكلا ريسفت) .باوصو ةمكح نع الإ تانوكملا
 تلصوو هبقث نم حور لك تحرحخ خفن اذإف ءاهددعب بقث هيفو حاورألا عمج هيفو «ليطتسملا يأ :نرقلا

 هيف خفني نرق وه :موق لاقف «ةيآلا يف روكذملا روصلا يف ءاملعلا فلتخا ."لمجلا" نم .ةايحلا هلحتف اهدسجل

 ةخفن يهو يأ "ةيناثلا ةخفن" :هلوقو ."بيطخلا" نم «قوبلا ةئيهك نرق روصلا :دهاحم لاقو «نميلا ةغل وهو
 ِتاَواَّمَّسلا يف ْنَم َقِعَصَف ٍروّصلا يف َحِفنَوم :ىلاعت لاق «توملا يأ قعصلا ةخفن ىلوألا ةخفنلاو ءباسحلل ثعبلا

 (لمجلا ةيشاح) .(7/8.:رمزلا) 4نوُرظْنَيماَيِق مه اَذِإَف ىَرْخُأ هيف حتما َءاَش ْنَماَلِإ ضْرَأْلا يِف ْنَمَو

 شيرقل يأ مهل ركذاو يأ نيعملا داسفل ؛ليق امك "اوميقأ" ىلع ال "وعدنأ لق" ىلع فوطعم :ميهاربإ لاق ذإو

 .هتلم ىلع مهنأ نوعدي يذلا ميهاربإ لوق تقو ءررض الو عفن ىلع ردقي ال ام ةدابع مهيلع تركنأ ام دعب

 هخيرات يف يراخبلا لاقو «ةمجعملا ءاخلاب مهضعبو ةلمهملا ءاحلاب مهضعب هطبض :حرات همساو (دوعسلا يبأ ريسفت)

 "بوقعي" لثم "خرات"و "رزآ" «نامسا ميهاربإ يبأل نوكي اذه ىلعف «خرات ةاروتلا ف وهو رزآ نب ميهاربإ :ريبكلا

 نإو "رزآ" هامس هللاف ءسكعلابو هل بقل "خرات"و "رزآ" همسا نوكي نأ لمتحيف ءدحاو لحرل نامسا "ليئارسإ'و
 عمجأ :مهلوق امأو :"ريبكلا" ةرابعو ."بيطنخلا" نم ؛ءكلذب فرعيل ؛"خرات" هما نيحروملاو نيباسنلا دنع ناك

 رخآلابو اضعب دلقي مهضعب نأل ؛لصح امنإ عامجإلا كلذ نأل ؛فيعض اذه :لوقنف خرات ناك هما نأ نوباسنلا

 رابحأ نم هنودجي امب اوقلعت ارو ءامهوحنو بعلو بهو :لوق لثم «نينثالاو دحاولا لوق ىلإ عامجإلا كلذ عحري
 .نآرقلا حيرص ةلباقم يف كلذب ةربع الو «ىراصنلاو دوهيلا

 باب يف "سوماقلا" يف هداريإ كلذل دهشيو :"يبيطلا" هطبض اذك ةلمهملا ءاحلاو ءارلا حتفو ةيقوفلا ءاتلاب :حرات

 ضعب يف رسفملا خيشلا هركذ يذلا وه اذهو ."حرات" هيبأ مساو ميهاربإ مع مسا "رزآ' :اضيأ هيفو «ةلمهملا ءاحلا

 (نيلامكلا ريسفت) .روهشملا هجولا ىلع انهه ىرج نكل دك يلا ءابآ نامي تابثإ يف هل نعملا هلئاسر



 ماعنألا ةروس 2( عباسلا ءزجلا

 نع للص ىف اهذاختاب َكَمَوَقَو َكنَرَأ نإ خيبوت ماهفتسا ؟اهدست هيلا ناعما دكت
 وكلم عب ٌَميِهرْبِإ ىَرُت هموقو هيب هيبأ لالضإ هانيرأ امك كلِلاَذكَو .نيب (2) نم قحلا

 2 َنيِيِقوُمْلا َنِم َنوُكَيِلَو انتينادحو ىلع هب لدتسيل ضَرَأْلآَو ِتَويَمَسلآ كلُم
 د تاو دس

 ليلا ِهيَلَع ملظأ َّنَج < اَملف . لاق" ىلع فطعو ضارتعا اهدعب امو "كلذكو" ةلمجو

 . مكمعز يف 8 :نيماجت اوناكو هموقل لاق .ةرهزلا وه :ليق اًبصكوك اء

 نب ديعسو دهاحم لاقو ء«ضرألاو تاوامسلا قلخ :فك سابع 0 لاق «ةغلابملل هيف ءاتلاو «كلملا مظعأ :توكلم

 شرعلا ىأر بح تاوامسلا نع هل فشكو ةرخص ىلع ميقأ هنأ كلذو «ضرألاو تاوامسلا تايآ نعي :ريبج

 "ايندلا يف هرحأ هانيتآو" :ىلاعت هلوق كلذف «ةنجلا يف هناكم ىأر حو ؛بئاجعلا نم تاوامسلا يف امو يسركلاو
 ."بيطخلا" نم «بئاجعلا نم اهيف ام ىأرف نيضرألا لفسأ رظن يح ضرألا هل فشكو «ةنجلا يف هناكم هانيرأ هانعم

 هيلع ماقأو ءرهاظلا سحلاو رهاظلا رصبلاب ال لقعلاو ةريصبلا نيعب تناك ةدارإلا هذه نإ :"ريبكلا ريسفت" يف لاقو

 ةرابع :كلملاو ءءامسلا كلم نع ةرابع تاوامسلا توكلم نأ :ىلوألا ةجحلا :اهنم ءاضعب ركذن ةريثك اهوجو

 تاوامسلا توكلمم. دارملا :لاقي نأ الإ عطاق مالك اذهو «لقعلاب فرعت امنإو «ىرت ال هللا ةردقو «ةردقلا نع

 .ةدئاف هنم لصحي الو توكلملا ظفل عيضي ريدقتلا اذه ىلع نأ الإ ءضرألاو تاوامسلا سفن :ضرألاو

 هذه قح يف لاق كلذكف ةيآلا َميِهاَرْبِإ ير َكِلَذَكَولن :ةقلع ميهاربإ يف لاق امك ىلاعت هنأ :ةيناثلا ةجحلاو

 رصبلاب ال ةريصبلاب ةءارإلا هذه تناك امكف «(07:تلصف) 4َحِهِسْفْنَأ يِفَو ٍقافآلا يف اَنِتاَيآ ْحِهيِرْيَسط :ةمألا
 دارملا سيل ذإ ؛ةيرصب ةءارإلا نوكت نأ يضتقت ال لاوقأ هذهو :"دوعسلا يبأ" يفو .اكتلع ميهاربإ قح يف كلذكف

 ىلع اكتفع هعالطإ لب ءاهسفنأ يف اتدهاشمو اهراصبإ نم التل هنيكمت درحم ةيسحلا رومألا نم ركذ ام ةءارإب

 .لحجو زع هنوؤش ىلع اهتلالد ثيح نم اهفيرعتو اهقئاقح
 فوطعملا نيب ةيضارتعا ةلمج "ميهاربإ يرن كلذكو" :هلوقو "هيبأل ميهاربإ لاق" ىلع فطع وهو :خلإ نج املف
 رمقلاو سمشلاو مانصألا نودبعي هموقو هوبأ ناكو «يرتشملا وأ :ةرهزلا وه :ليق (كرادملا ريسفت) .هيلع فوطعملاو
 رظنلا نأ مهفرعيو «لالدتسالاو رظنلا قيرط ىلإ مهدشري نأو ؛مهنيد يف أطخلا ىلع مههبني نأ دارأف ,بكاوكلاو
 اهوفأو اهعولط ربد اربدمو اهثدحأ اثدحم اهل نألو ؛اهيف ثودحلا مايقل هلآب سيل اهنم ائيش نأ ىلإ دؤم حيحصلا

 (كرادملا ريسفت) .خلإ اذه :مهل لاق هنودبعي اوناك يذلا بكوكلا ىأر املف ءاهاوحأ رئاسو اهريسمو اه اقتناو

 ليبس ىلع هلاق وأ ,مكداقتعاو يأ "مكمعز يف" :هلوق .اونمؤيل ؛مهدقتعم نالطبو مهتيادهل ةدارإ يأ :هموقل لاق

 ركني مث هنالطبب الاع همصحخ فصني نم نأش اذهو ءادبأ نوكي ال اذه نأل ؛داقتعالاو ةقيقحلا ىلع ال ءازهتسالا

 (يتخركلا ريسفت) .ةجحلاب هلطبيف هيلع

 ءامب ع



 ماعنألا ةروس 44/ عباسلا ءزجلا

 هيلع زوجي ال برلا ْنأل ؛ًابابرأ مهذختأ نأ ميو تريلفألا ُتِحَأ آل َلاَق باغ َلقَأآَمَلَ مل ع
 َرَمَقْلا اَءَر اَمَلَف .كلذ مهيف عّجني ملف ,ثداوحلا نأش نم امهنأل ؛لاقتنالاو ريغتلا

 ىدهلا ىلع ينتبشثي يد ندي ْمَل نأ لاَ لأ آمل َراَذََه :مهل لاق اعلاط اًعِزاَب

 #3 تك 0 ؛لالض ىلع مهنأب هموقل ضيرعت 2 © َنيِلاَضلأِمْوَقْلآ َنِم َروكأل

 نا در ةربخ ريك ذعل رك اذنه لاق ةغزات سقشلا او ملف .كلذ

 ٌءىرَب َنِإِمَوَقي َلاَق اوعجري ملو ةجحلا مهيلع تيوقو َتَآَقَأ آّمَلَف رمقلاو بكوكلا
 ام :هل اولاقف ءثدحم ىلإ ةحاتحملا ةثدحملا مارحألاو مانصألا نم هللاب مو َنوُكِرشُم امم

 تمومَسلا قلح َرَطَف ىِذَّلِل يدابعب تدصق َىِهَجَو َتَهَجَو نإ :لاق .؟دبعت

 0 7 ل 31 ا و يبعلا نيدلا ىلإ ٌلئام 1 هللا يأ 7 0

 00 0 مانصألاب هوددهو هنيد يف ةرلداقت دهموق هج اَحَو

 لصاح ىدفهلاف الإو :ىدمهلا ىلع ينتبثي .روكذملا ليلدلا يأ :كلذ (لمحلا ةيشاح) .دفيو رثؤي مل يأ :عجني ملف

 هسفن زجعتسا :لإ ننوكأل .ناميإلا ىلع تابثلا ىلاعت هللا نولأسي اولازي مل ءايبنألاو «ةقلخلاو ةرطفلا بسحب ءايبنألل

 هلاح ريغتل اضيأ رمقلا نأ ىلع مهل اهيبنتو هموقل اداشرإ ؛هقيفوتب الإ هيلإ يدتهي ال هنإف «قحلا كرد يف هبرب ناعتساو

 (يواضيبلا ريسفت) .لاض وهف اهإ هذختا نم نأو :ةيهولألل حلصي ال

 عحجرملاف «ىلوأ ربخلا ةياعرف ربخلاو عجرملا فلتحا اذإ هنأ وحنلا يف ررقت دقلو ."يبر" وهو يأ :هربخ ريكذتل

 .يلازغلا هلاق امك ةنس نورشعو ةئام سمشلا مرح ةعسف ءاعفنو اءوضو امرج يأ :ربكأ اذه ."سمشلا" انهه

 (لمجلا ةيشاح)
 لعج هسفن ىلإ رزآ همض «نيحابذلا عمط هنع طقس ةلاحب بايشلا نم راصو ميهاربإ عحجر امل خإ هموق هجاحو

 :هعفني الو هرضي ال ام يرتشي نم :يدانيو اكلم ميهاربإ امب بهذيف ءاهعيبيل ؛ميهاربإ اهيطعيو مانصألا عنصي رزآ

 مه امبو هموقب ءازهتسا ؛يبرشا :لاقو ءاهسوؤر هيف بوصف رن ىلإ اه بهذ هيلع تراب اذإف ءدحأ اهيرتشي الف
 :لاق «هنيد يف هموق هلداجو همصاح يأ هجاحف «هتيرق لهأو هموق يف امي هءازهتسا اشف ىح «ةلالضلا نم هيف

 (ليزنتلا حلاعم) .اهديدشتب نورثكألا أرقو «نونلا فيفختب رماع نباو ةنيدملا لهأ أرق ."هللا يف نوجاحتأ"



 ماعنألا ةروس 48 عباسلا ءرجلا

 دك لال *» 5 5 5 2 عر - 5 رن

 ىدحإ فذحب اهفيفختو نونلا ديدشتب نّوجتحتأ لاق ءاهكرت نإ ءوسب هبيصت نأ
 ةينادحو ىف ينولداحتأ «ءارفلا دنع ةياقولا نونو «ةاحنلا دنع عفرلا نون يهو نينونلا

 رم

 3 ص رس سا شع ميد

 ؛ءوسب ئبيصت نأ مانصألا نم حدب تروكِرَشُت امُفاَحَأ لَو اهيلإ ىلاعت نْئَدَه َدَقَو هَل

 ير َعسَو نوكيف ئبيصي هوركملا نم اعيش يَ َءاَشِي نأ نكل َّلِإ ءيش ىلع اهتردق مدعل
 ءازف سلا دا رس سم / عه م - ل ياو
 ؟نونمؤتف اذه 2) نوركذتت الفأ ءيش لك هملع عسو يأ املع يش لح

 >< ست
 0 ع تل 5 فلا ا 7 و < 1 ا م عع مسار

 هللا نم متنأ تروفاخت اَلَو عفنت الو ٌرضت ال يهو هللاب رتكرشأ ام فاخأ فيَكَو
 4 ا نا ا 0000

 ءاناهربو ةجح اًمَطلُس ّمُكْيَلَع هتدابعب هب َلْزُْي َمَل اَم ةدابعلا يف هّآِب مّيكَرْسُأ ْمُكَنَ
 رع و 0 ريب - 0 0

 منك نإ ؟متنأ مأ نحنأ نمألاب َقَحَأ ٍنْيقيرفلا ىَأَق ءيش لك ىلع رداقلا وهو
 ا هر5 مرر ا ط5 . ٍِع 0 هع رت ق5

 5 اَوسِبِلَي َمَلَو ْأوُنَماَء َنيذأأ .هوعبتاف نحن وهو يأ ؛هب قحألا نم 2 َوُمَلْعَت

 يضتقي رمألا كرت نأل ؛انهه بسانم ريغ "اهكرت نإ" ظفل :لوقأ (لمجلا ةيشاح) .اهتدابع كرت يأ :اهكرت نإ

 بحاص لاق اذهو ؟كرتلا فيكف ادبأ اهدبعي مل ةتِلَع ميهاربإو ءهكرت مث الوأ هبكترا ئيعي الوأ رمألا باكترا

 .ربدتف ءاهيف مالكلا نع عجري مل نإ ءوسب هبيصت نأ :هريغو "بيطخلا"
 ةملك يف يأ «ناددشم عمتجي العل يأ "افيفخت" :هلوقو «ةياقولا نون يق عفرلا نون ماغدإ يأ :نونلا ديدشعب

 ؛نييرصبلا نم هريغو هيوبيس لاق «ةاحنلا دنع ىلوألا يهو "عفرلا نون يهو" :هلوقو «نونلاو ميحلا امهو ةدحاو

 (لمجلا ةيشاح) .ءارفلا دنع ةيناثلا يهو "ةياقولا نونو" :هلوقو ءاهفذح دوهعم امنأل

 ريسفت) .بصان الو مزاج ريغب لاعفألا نم عفرلا فذحي الو «عفرلا ةمالع امكأل ؛عفرلا نون ال :خلإ ةياقولا نونو
 وأ ةلوصوم "ام" :هب لزني مل ام (نيلامكلا ريسفت) .لعافلا نع لوحم زييمت "املع" نأ ىلإ ريشي :خلإ هملع عسو (نيلامكلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةجح ءيشلا كلذ كارشإب لزني مل ائيش هب متكرشأ يأ "متكرشأ" :هلوقب ناث لوعفم وهو ةفوصوم

 (يواضيبلا ريسفت) .هسفن ةيكزت نم ازارتحا ؟"متنأ مأ انأ انيأ" :لقي مل امنإو ءنوكرشملا وأ نودحوملا يأ :متنأ مأ نحنأ

 نإف ؛ءاملعلل لاوقأ «ىلاعت هللا مالك نم وأ هموق مالك نم وأ ميهاربإ مالك نم نوكي نأ لمتحي :اونمآ نيذلا
 مالك نم اه :انلق نإ اذكو ."خلإ نيقيرفلا يأف" :هلوق يف لاؤسلا نع اباوج ناك ءميهاربإ مالك نم هنإ :انلق

 هللا مالك نم ناك نإو ءفوذحم ربخ وهف نيلامتحالا نيذه ىلعو ؛مهيلع ةجح وه امب اوباجأ نونوكيو «هموق
 ربخ ةلمجلاو ؛هريخ "مهل'و ؛ثلاث أدتبم "نمألا"و «ناث أدتبم "كئلوأ"و ءأدتبم لوصوملا ناك رابخإلا درحمل ىلاعت
 (يواصلا ةيشاح) .لوألا ربخ هربحو "كئلوأ"و «"كئلوأ"
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 ِمُهَل كيتو .نيحيحصلا ثيدح يف كلذب رسف امك كرش يأ ملط مُهَميِإ اوطلخي

 ام 5 يلا انتحل دنم لدبيو «ًأدتبم ٌكلتَو (©© َنوُدَتِهم مهو باذعلا ٠. نم نمألا

 َميِهرَبِإ اَهنيَناَ ربخلاو ءهدعب امو بكوكلا لوفأ نم هللا ةينادحو ىلع ميهاربإ
 معلا يف «نيونتلاو ةفاضإلاب ْمآََد نّمِوَسَجَرَد ُمَقَرَت -ِهِيَوَف ْىَلَع ةجح اهل هاندشرأ 6

 .هقلخب (2) ٌيِلَع هعنص يف ًميكَح كلَكَر نإ ةمكحلاو

 ؛نيملسملا ىلع كلذ قش "خلإ اونمآ نيذلا" تلزن امل :لاق ه#*» دوعسم يبأ نع امهيفف :خلإ كلذب رسف امك

 :هنبال نامقل لوق اوعمست ملأ ؛كرشلا وه امنإ ءكلذ سيل" لك هللا لوسر لاقف ؟هسفن ملظي مل انيأ :اولاقو

 ."ميظع ملظل كرشلا نإ هللاب كرشت ال «ىبب اي"
 يضتقي رخآلاب نيئيشلا دحأ طلخ نأ ىلع اءانب ؛كرشلا ال ةيصعملا ةيآلا يف ملظلاب دارملا نأ ىلإ ةلزتعملا بهذو

 نأ امك :لاقي نأب مهيلع درت ةهبشلا هذهو «ناعمتجي ال نادض امهنأل ؛كرشلاب نامبإلا طلخ روصتي الو ءامهعامتجا
 «يصاعملا بانتجاو تاعاطلا لعفل اما هنوكل ؛مكدنع ناميإلا عماجت ال ةيصعملا كلذكف رفكلا عماجي ال ناميإلا

 بهذو «قيدصتلا سفن ىلع قلطي ام اريثك ناميإلا نأب اهنع اوبيجي يأ مهو «مكدنع انمؤم ةريبكلا بكترم نوكي الف
 ناك ءاوس قيدصتلا قلطم ناميإلاب ديرأ نإ :اولاقو .ثيدحلاب اكسمت كارشإلا انهه ملظلا نم دارملا نأ ىلإ ةنسلا لهأ

 عناصلا دوجوب كرشملا قدصي نأ زاوح ؛بلقلا قيدصت هب ديرأ نإ اذكو ءكرشلا عماجي هنأ رهاظف «هريغب وأ ناسللاب

 (نيلامجلا ريسفت) .(5١٠١:فسوي) «ن وكر ْسُم ْمُهَو لاب ْمُهْدْكَ موي اموت :ىلاعت هللا لاق امك «هتينادحو نود

 :هلوق نم وأ ؛"نودتهم مهو" :هلوق ىلإ "نح املف" :هلوق نم هموق ىلع التِفع ميهاربإ هب جتحا ام ىلإ ةراشإ :خلإ كلتو
 «ريخ "انتجح" :هلوقو ءأدتبم "كلتو" :هلوق :"ريبكلا" ةرابعو :هنم لدبيو (يواضيبلا ريسفت) .هيلإ "هللا يف نوجاحتأ"

 ؛لوعفملا وأ فرظلا وأ ةيردصملا وأ زيمتلا ىلع اهباصتنا "تاجرد" :هلوقو .ربخلا كلذل ةفص "ميهاربإ اهانيتآ" :هلوقو

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةمكحلا هيضتقت امبسح هعفر ءاشن نم يأ ء«فوذحم ةيشملا لوعفم "ءاشن نم" :هلوق

 لوعفم "تاحرد"و "ءاشي نم" وه هب لوعفملاف يأ "نيونتلاو" :هلوقو ؛"تاحرد" وه هب لوعفملاف يأ :ةفاضإلاب
 .كلتو" :هلوق ىلع فطع "انبهوو" :هلوقو (لمجلا ةيشاح) .بتر يأ تاحرد يف هعفر ءاشن نم عفرن يأ هيف

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هزاوج يف عازن ال ام ىرخألا ىلع ةيمسالاو ةيلعفلا نم لك فطع نإف "انتجح
 ءاشي نم عفريف ؛همكحل بقعم ال مكحي هللا نأ :نيعملاو «هلبق امل ليلدلاك وهو هلحم يف ءيشلا عضي نأ :ميكح كبر نإ

 (يواصلا ةيشاح) .ءيش هيلع ىفخي ال ميلع .هلحم يف ءيشلا عضي ميكح هنإف «هيلع ضارتعا ال ءءاشي نم عضيو
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 لبق يأ ا وو ا د يوب احر نبا: وتمر كش 1 اكو لس ينج لمح .١ لح ار ع

 ىَسوُمَو بوقعي نبَفُسوُيَو بسوُيَأَو هنباَنَميَلسَو دْواَذ حون يأ ءهتّيَرَذ نِمَو ميهاربإ

 نبا ْىَسيِعَو هنبا ئيتتو اًيركْرَو 2 َنيِيِسَْحُمْل ىر مهانيزح امك َكِلاَذَكَو َنوُرَهَ
 85 ىسوم يخأ نوراه يخأ نبا 'َنساَيْلِإَو تنبلا دالوأ لوانتي ةيرذلا نأ ديفي (ميرم

 َسنوُيَو ةدئاز ماللا َعَسيْلاَو ةتِلَع ميهاربإ نب ٌليِعمْسِإَو يو تريجلّصلا َنِّي مهنم
 نِمَو .ةوبنلاب 2 * نيِمْلَعْلا ع نيد مهن دُكَو ميهاربإ يح :أ ناراه نبا 1

 نذل: ضيعتشلل ؛؟نناوبا# اسوا وأ "5 قف متل َمِماَوْخِإَو ٌمِيَرْدَو ْمِهبآَباَ

 هيمو مهانرسا روككتاو سك داون هاك رهضتور نلوم كيبل عشك
 52011 هب فدع هللا كده هيلإ اوده نيذلا نيدلا كلذ (2) ميِقَتْسُم طَّرِص لإ

 (يواضيبلا ريسفت) .دلولا ىلإ ىدعتي دلاولا فرشو «هوبأ هنإ ثيح نم اليلَع ميهاربإ ىلع ةمعن هاده دع :انيده احونو
 ةيرذ نم اسيل طولو سنوي نألو «برقأ هنأل ؛ةتَِع حونل :ليقو هيف مالكلا ذإ ؛ميهاربإل ريمضلا :هتيرذ نمو

 ةيآلا يف نوروكذملاو ءاهدعب لاو ةيآلا كلت ف نيدودعمل ؛نايبلا صتا ةتثَع ميهاربإل ناك ولف 3ع ميهاربإ
 يرحبو يأ :كلذكو .قاحسإ نب صيع طابسأ نم صومأ نبا :بويأو (يواضيبلا ريسفت) ."احون" ىلع فطع ةثلاثلا
 (يواضيبلا ريسفت) .مهيف ةوبنلاو هدالوأ ةرثكو هتاحرد عفرب «ميهاربإ انيزج ام لثم ءازج نينسحملا

 وهو «همأل هاخأ هنأب لوقلا ىلع الإ ىتأتي ال انهه هركذ امو ءىسوم قيقش نوراه لسن نم سايلإ نأ روهشملا :سايلإو
 (نيلامكلا ريسفت) .يلحملا خيشلا انهه عبت هنكلو ءضيرمتلا ةغيصب "ناقتإلا" ف هسفن رسفملا هاكح دقو ,فيعض لوق

 رخآلا لوقلاو «نيلوقلا دحأ اذهو ءطقف مألا بناج نم ىسوم اخأ نوراه نوك ىلع ءانب كلذو :خلإ يخأ نبا

 نب نوراه نب رازيعلا نب صاخخف نب نيساي نبا هنأو نوراه طابسأ نم هنأ :نيرسفملا روهمج هيلع ىشم يذلا
 هباتك يف نيرسفملا روهمج هيلع اورج يذلا اذه ىلع ىرحج دق الإو «يلحلا خيشلل انهه عبت حراشلاو «نارمع

 .ريسي رييغتب هريغو "لمجلا" نم «هولاق ام قفاويل "ىسوم يأ نبا" :لاق ولف "ريبحتلا"

 نوراه طابسأ نم وه :ليقو «ىلوألا ةيآلا يف نم, اصوصختم نايبلا نوكيف «حون دج سيردإ وه :ليقو :ىسوم يخأ
 .يغبني ال امع زرحتلاو «يغبني امه نايتإلا وهو :حالصلا يف نيلماكلا يأ :نيحاصلا نم (م) .نتملا يف وه امك

 .ىم نبا وه "سنوي" :هلوقو (دوعسلا يبأ ريسفت) .زوجعلا نب بوطعأ نبا وه :عسيلاو (يواضيبلا ريسفت)
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 َكتَلوُأ 29 َنوُلَمْعَي اوثاك ام مُهَبَع طبَحل اًضَرف أوكرشأ َوْلَو -هِداَبِع ْنِم ُءآَشَي نَم هَ 4 2 ساو اس 5 ص روس 2 0 ٠ حا ت# ع 7 - 920-07 7
 هذهب يأ اهب ّرفكَي نإَف ةّوَبْلاَو ةمكحلا كُلآَو بتكلا ئع. َبَتكْلآ ُمُهَسيِتاَء َنيِذْلا : هدرا سس رو قاصرا ١ نس ل ماسو» و و مودا ع الص
 <ريرفكب اي أوُسَيَل اًمَوَق اهل اندصرأ اب ائلكو َنَقَف ةكم لهأ يأ ٍءَلُوََه ةئالثلا

 وأ .راصنألاو نورجاهملا مه
 دع رت

 5 5 5 يباب سل ب 2 ره لع د ا + يو ا راح ونا

 ديحوتلا نم مهقيرط مهئدهبف هللا مه دك نيدلا كيتلو '

 .الصوو افقو تكسلا ءامب ةِدّقأ ربصلاو

 (كرادملا ريسفت) .اودتهي مل مهنكل مهلك قلخلا ةياده ءاش هللا نإ نولوقي مهنأل ؛ةلزتعملا لوق ضقن هيف :خإ ءاشي نم

 ىلإ ةراشإ :خلإ نيذلا كئلوأ (كرادملا ريسفت) .تاجردلا نم مهل عفر امو مهمدقتو مهلضف عم يأ :اوكرشأ ولو

 معأ هيف ام ميهفت مهنم لكل باتكلا ءاتيإب دارملاف ءباتك مهنم لكل سيلو ءرشع ةينامثلا ءايبنألا نم نيروكذملا

 0 (لمجلا ةيشاح) .ئعملاب "دوعسلا يبأ ريسفت" «هلبق نم ةثاروب وأ «ءادتبا هيلع لازنإلاب كلذ نوكي نأ نم

 نم نإف ,ةكم لهأ رفك ىلع ءدمحم اي نزحت ال :ئيعملاو ءامب ناميإلا ىلع نورمتسم مه لب يأ :نيرفاكب امي اوسيل

 ةيشاح) .ةمايقلا موي ىلإ اب نولمعيو امي نونمؤي الهأ امل لعج دقف هللا تايآ امأو .هسفن ىلع هلابو مهنم رفك

 ٌمُهاَدِهِبف هللا ىده نيل َكِيلوُأ# :هلوق ليلدب ؛مهعبات نمو نوروكذملا ءايبنألا وأ :خلإ نورجاهملا مه (يواصلا

 .اهقوقحب مايقلاو اهب نامبإلل اوقفو مهنأ :امب مهليكوت نيعمو ءمحجعلا وأ هب نمآ نم لك وأ «(4.:ماعنألا) ههِدَتقا
 (كرادملا ريسفت) .هيلع ظفاحيو هدهعتيو هب موقيل ءيشلاب لحرلا لكؤي امك
 عيمج نأل كلذو «ءايبنألا عيمج نم لضفأ ٌي دمحم نأ ىلع ءاملعلا ضعب تايآلا هذمب جتحا :هدتقا مهادهبف
 نم ىذألا لمحت بحاص حون ناكف «قلختلاب يأ اهيف مهي ءادتقالاب رمأ مهيف ةقرفتم تناك يلا لامكلا لاصح

 باحصأ نم ناميلسو دوادو «نحناو ءالبلا ىلع ربص يجاص بوقعيو قاحسإو ؛مرك بحاص ميهاربإو «هموق
 ةعيرشلا بحاص ىسومو ءركشلاو ربصلا نيب اعماج فسويو ؛ءالبلا ىلع ريص بحاص بويأو «ةمعنلا ىلع ركشلا

 سنويو «دعولا قدص بحاص ليعامسإو ءايندلا يف دهزلا باحصأ نم سايلإو ىسيعو يبحيو ايركزو «ةرهاظلا
 (لمجلا ةيشاح) .مهيف قرفت ام عيمج هل عمجو مهي يدتقي نأ ولي ادمحم رمأف «عرضت بحاص
 نأ عم «ءايبنألا نم هريغل عبات علي هللا لوسر نأ يضتقت ةيآلا هذه نإ :لاقي ام كلذب عفد :لإ ديحوتلا نم
 يف ال ,ىذألا ىلع ربصلاو ديحوتلا يف ءادتقالا نأب باجأف ؟هنم نوسمتلم مهلك نأو «عئارشلا عيمجل خسان هعرش

 ءاكرحتم ناك اذإ فقولا دنع ةملكلا رخآ يف دازت ةنكاس ءاه يهو :تكسلا ءامي (يواصلا ةيشاح) .نيدلا عورف

 .فقولا دنع ةحارتسالل ؟هب ءيجي فرح يهو :تكسلا ءامب (نيلامكلا ريسفت) .ءارقلا رثكأ دنع انهه تبث دقو

 (نيلامكلا ريسفت) .ءادتقالا ءادتقا يأ ردصملا ريمض اهنإ :ليقو ءفقولا ىرحب لصولل ءارجإ :الصوو



 ماعنألا ةروس 44 عباسلا ءزجلا

 امّوُه نإ هينوطعت امَجَأ نآرقلا يأ ِهّيَلَع مُكَلَْسَأ ل ةكم لهأل لق ًالصو 6-2 :ةءارق فو
 اسكلاو ةزمحل

 ءهرَدقَّقَح َهَلل دوهيلا يأ ْأوُرَدَق اَمَو .نججلاو سنإلا ) َِيَلَعلِ ةظع رز لإ نآرقلل
 سابع نبا نع لقن

 ف هومصاح دقو دم يبلل وُناَق د فرعي قدم هوي ا م هومظع ام يأ

 اروُم ىَسوُم هب َءاَج ىِذَلأ َبَتكْلا لّرنَأ نم :مه لق ءْىَس نّم رب لع ُهَأ لأ آَم نآرقلا
 رتافد يف هنوبتكي يأ َسِيِطاَرَق ةثالثلا عضاوملا يف ءاتلاو ءايلاب را يل دع

 رْثَميعو ل دمحم تعنك اهيف ام اًمثكَنوُمتَو اهنم هءادبإ نوبحي ام يأ وُ ةعطقم
 مكيلع سبتلا ام نايبب .ةاروتلا نم ا هلو ْرْثنَأ أَوماعَت ل ام نآرقلا يف دوهيلا اهيأ

 مهلطاب َمِبِضَوَح ىف َمُهَرَذ َمُث هريغ باوح ال «هولوقي مل نإ هلزنأ دّهآ ل هيف متفلتحاو
 بتكلا نم ةلبق هيدي نان نفذلا قدنطُم كراس ُهََلَرْنَأ ثمكك نآرقلا اَذنَهَو 80 َنوُبَعَلَي

 دئاوفلاو 00

 000 ؛قيدضتلاو ةكربلل هانلرنأ ي أ :هلبق ام نيعم ىلع فطع ءايلاو ءاتلاب َرْدُتِلَو

 نأ ىلع هذمي ءاملعلا جتحا دقو .ةمايقلا موي ىلإ نيملاعلل هتلاسر مومع ىلع ليلد ةيآلا يفف يأ :نجلاو سنإلا

 يف رم امك] «مهيف ةقرفتم تناك لامكلا لاصح عيمج نأ هنايبو .الثل## ءايبنألا عيمج نم لضفأ تي هللا لوسر

 هنأ اذهب تبثف «مهيف ةقرفتملا ةدومحملا لاصخلا كلت عيمج يف مهي يدتقي نأ هيبن رمأ هللا نإ مث [ةقباسلا ةيشاحلا

 (يواصلا ةيشاح) .لاصخلا هذه نم هيف عمتجا امل ؛ءايبنألا لضفأ

 :ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلاب كدشنأ :هلوقب دل يبلا هبضغأ امه مهنم فيصلا نب كلام كلذ لاق :لإ اولاق ذإ

 هيلع اوبتع كلذ هنم دوهيلا تعمس املو !نيمسلا ربحلا تنأف :لاق «"معن" :لاق «نيمسلا ربحلا ضغبي هللا نأ دحت له

 مه :ليقو «ةيكم ةروسلا تناك نإو ةيندم ةيآلاف اذه ىلعو ,فرشألا نب بعك هناكم اولعجو ؛ةيربحلا نع هوعزنو
 (نيلامكلا ريسفت) .دوهيلاب مهطالتخال ؛مهدنع ةغئازلا تاروهشملا نم ناك هنأل ؛ةاروتلا لازنإ مهمازلإف شيرق

 (نيلامكلا ريسفت) ."اوردق ام"و "اولاق" ىلع المح ؛ورمع يبأو ريثك نبال ةيتحتلا يأ :ءايلاب
 امث اونكمتيل ؛ةقرفتم تاقرو يأ :ةعطقم رتافد يف (نيلامكلا ريسفت) .تافتلالا ىلع نيقابلل ةيقوفلا يأ :ءاتلاو

 ىلع لزنملا ظفللا :احالطصاو «عمجلا وه :ءرقلا نم ةغل :نآرقلا (نيلامكلا ريسفت) .ءافخإلاو ءادبإلا نم اومار

 رشب ىلع هللا لزنأ ام" :اولاق ثيح مهيلع در اذهو «هتوالتب دبعتملا ءهنم ةروس رصقأب زاجعإلل دلك هللا لوسر

 (يواصلا ةيشاح) ."ءيش نم



 ماعنألا ةروس 4م 0 ءزمجللا

 َنوُنوَؤُي ةرجآلاب َنوُنمْؤُي َنبِذلَو سانلا رئاسو ةكم لهأ يأ يأ اَهَوَح َنَمَو ىَرقْلا أ هب روصو

 ىَرتفأ نّمِم مَلَظَأ دحأ ال يأ ْنَمَو .اهباقع نم افوحخ () َنوُطفاَتحِْماَلَص نع حُهَو ؛ هب

 يف تلزن ؛ىش هيلإ َحوُي ْمَّلَو 0 جو لقوا ١ أيبن و 35 د ءاعذاب 8ك ىلع

 حبت عا تركس ل م ِدَلَو اذه لثم

 25000 ْمُكَسفنأ اَوْجرْخأ :افينعت مهل نولوقي بيذعتلاو برضلاب لإ هيدا اوطمتات

 .ضرألا ةرس اهنألو ءانأش مهمظعأو مهعمتجمو مهجحو ىرقلا لهأ ةلبق امنأل ؛ىرقلا مأ تيم امنإو :ىرقلا مأ

 اهيلع ظفاح نمف «نيدلا دامعو ناميإلا ملع اهنأل ؛ركذلاب ةالصلا تصح :مقالص ىلع مهو (نيلامكلا ريسفت)

 (نيلامكلا ريسفت) .ارهاظ اهتاوحأ ىلع ظفاحي

 ىحوأ هللا نأ معزو «ةوبنلا ىعدا يذلا باذكلا ةمليسم يف تايآلا هذه تلزن :ةداتق لاق :خلإ يلإ يحوأ لاق

 لاقف «معن :الاق ؟ين ةمليسم نأ نادهشتأ :امهل دك يبلا لاقف «نيلوسر ٌدُتو هللا لوسر ىلإ لسرأ دق ناكو .هيلإ

 انيب" لو هللا لوسر لاق لاق ف ةريره يبأ نع يور ."امكقانعأ تبرضل لتقي ال لسرلا نأ الول" :التفع يبنلا

 نأ يلإ يحوأف «ينامهأو يلع اربكف ءبهذ نم ناراوس يدي يف عضوف «ءضرألا نئازحخ نم تيتوأ اذإ مئان انأ
 دارأ ."ةماميلا بحاصو ءاعنص بحاص ءامهنيب انأ نيذلا نيباذكلا امه :تلوأف ءابهذف امهتخفنف امهخفنا

 (ليزنتلا ملاعم) .باذكلا ةمليسم :ةماميلا بحاصو ؛يسنعلا دوسألا :ءاعنصلا بحاصب

 دهع رخآ يف نميلاب ةوبنلا ىعدا ءرامحلا وذ :هل لاقي يسنعلا دوسألا يف تلزن اضيأو :باذكلا ةمليسم يف

 :كلك هللا لوسر لاقف «يمليدلا زوريف هلتق ,هلتقب هباحصأ ٌدتَك ربحأو «نيمويي هتوم لبق دي هتايح يف لتقو كلي هللا لوسر
 يبأ نب دعس نب هللا دبع نيلئاقلا نمو :خل اولاق (ليزنتلا كرادم) ."يسنعلا دوسألا لتقب يمليدلا زوريف زاف"

 َكَراَبتفإل :هناسل ىلع ىرجف ,"رخآ اقلخ" ىلإ "ناسنإلا انقلن دقلو" :هيلع 2ع ىلمأ دقو ءيحولا بتاك جرس
 اقداص دمحم ناك نإ :لاقف كشف «تلرزن كلذكف ,"اهبتكا" :858ع لاقف ١(« 4:نونمؤملا) ؛َنيِقِلاَحْلا ٌْنَسْحَأ هللا

 (كرادملا ريسفت) .ةكمم قحلو دتراف «لاق امك تلق دقف ابذاك ناك نإو «هيلإ يحوأ امك يلإ يحوأ دقف

 ةردق ال هنإ :ليق نإف :خلإ مكسفنأ اوجرخأ (ريبكلا ريسفت) .توملا ةدش يهو :ةرمغ عمج تارمغلا :توملا تارمغ

 ةرابع هذهو ءمكداسحأ نم انيلإ اهوحرخأ :ممل نولوقي مهنأب بيجأ ؟اذه ةدئاف امف «هندب نم هحور جارحإ ىلع دحأل

 حاورأ نإ" :ثيدحلا يفو :"لمجلا" ةرابعو ."ريبكلا" نم ؛لاهمإو سيفنت ريغ نم حورلا قاهزإ ف ديدشتلاو فنعلا نع
 راشأ امك- دارملا سيلو «هريغب جرخت ال رافكلا حاورأ نأ ديفيف «"جرخت ىح ةكئالملا مهرضتف جورخلا ىبأت رافكلا

 .مهيلع رمألا ظيلغتو مهؤاذيإ لب هيلع نيرداق ريغ مهنأل ؛مهنم حاورألاو سفنألا جارخإ بلط "اوجرخأ" نم -هيلإ



 دو و هللا ىلع نولوقت منك اَمب ناوهلا ِنوُهلآَباَدَع تورم انيق انين
 ءامي نامبإلا نع نوربكتت ع2) َنوُربكَتسَم نكبة رع 0 ابذك ءاحيإلاو ةّوبنلا

 ىَدَرُف اَنوُمُّثَمِح َدَقَل :اوفعب اذإ محل لاقي و .ًاعيظف ًارمأ تيأرل :"ول" باوحو
 متكرَتَو الرغ ةارع ةافح يأ ِةَرَم َلّوُأ َمُكَسقَلَح امك دلولاو لاملاو لهألا نع نيدرفنم

 لاقي يك ابعت ركب ءاندلا ف تيوتا ءاوز ناونألا نب كاسم كفرات
 يف يأ مكيف َممّنَأ َمُتَمَعَر َنيِذّلا مانصألا ْمُكءاَعَفْش َمُكَعَم ئَرَت ام :اخيبوت مهل

 يفو ,مكعمج تتشت يأ مكلصو َمكَنَيب ْعُطَقت دقَل هللا 0 مكتدابع قاقحتسا

 (5) َنوُمْعْرَت مْ ام مكحنَع بهذ ّلَضَو مكنيب مكلصو يأ فرظ بصنلاب :ةءارق
 00 يلعو عقانو صمحل

 لخنلا نع كفَوتلآَو تابنلا نع ِتَحْآ قاش ُقلاَق هلآ َّنِإ .اهتعافش نم ايندلا يف
 ةبح عم ىوتلاو بحلا قلاح

 0 ةضيبلاو ةفطنلا . نم رئاطلاو ناسنإلاك ِتَيَمْلا َنِم حل جر

 ةمجعملا نيغلا مضب :الرغ (بيطنخلا ريسفت) .ءازجلاو باسحلل يأ :اوثعب اذإ .ادلوو ةبحاصو اكيرش هل نأب :ابذك

 لعج «لصولا ئيعمب مسا نيبلا :خلإ مكنيب (نيلامكلا ريسفت) .نوتخم ريغ يأ لرغأ :عمج «ةلمهملا ءارلا نوكسو
 لصفلاو لصولا :نيبلا :جاجزلا لاق ,مكنيب عطقتلا عقو :ئعملاو ,عاستالا ىلع لعفلا هيلإ دنسأ فرظ :ليقو ءالعاف

 لدي رمضم لعافلاو ءفرظ هنأ ىلع يأ :بصنلاب (نيلامكلا ريسفت) .مكعمج قرفتو تتشت يأ «دادضألا نم وهف

 (نيلامكلا ريسفت) .فرظ "مكنيب"و "لصولا" لعافلاف "مكنيب مكلصو يأ" :هلوقب راشأ كلذ ىلإو «هلبق ام هيلع
 ىون ال ام :بحلاب دارملاو ءكلذ ىلع لدي ام ركذب هعبتأ هب قلعتي امو ديحوتلا ركذ مدقت امل :ىونلاو بحلا قلاف

 ضرألا نم جرخي ام رصحناف «قبنلاو شمشملاو بطرلاك «بحلا دض :ىونلابو ؛لوفلاو ريعشلاو حمقلاك ىمري هل

 «برقألا وهو ةهبشملا ةفصلا ىيعمب وهف «قلف يعمي قلافف «ةيونعم اهنأ لمتحي بحلل قلاف ةفاضإو «نيعونلا نيذه يف
 (يواصلا ةيشاح) .لابقتسالاو لاحلا يف قلاف دارملاو «ةيظفل اهنأ لمتحيو

 .ىون هل ام لك :هب هدارم :لخنلا نع (نيلامكلا ريسفت) .ةسبايلا ةبحلا نم رضحألا درولا جرخم يأ :تابنلا نع
 «هلبق امل ةلعلاك فنأتسم مالك هنأ لمتحيو .”"نإ" ل ناث ربح هنأ لمتحي :تيملا نم يحلا جرخي (يواصلا ةيشاح)

 مأ حور اذ هلصأ ناك «ومني ال ام :تيملابو «تابنلاو ناويحلاك ءال وأ حور اذ ناك ءومني ام لك :يحلاب دارملاو

 (يواصلا ةيشاح) .لك يف ةدايزلا لوبق عماجمب «زاحجم ايح تابنلا ةيمستو «ةبحلاو ةفطنلاك ءال
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 8-5 م مر هلأ جرحملا قلافلا ُمُكِلَد حلأ نم ةضيبلاو ةفطنلا ِتَيَمْل ا جرح

 يأ حبصلا نعم. ردصم ْخاَبصِإلآُقِلاَف ؟ناهربلا مايق عم ناميإلا نع نوفرصت فيكف

 َنَكَس ليلا لِاَجو ليللا ةملظ نع راهنلا رون نم ودبي ام لوأ وهو :حبصلا دومع قاش

 «ليللا“ لحم ىلع ًافطع ءبصنلاب َرَمَهْلاَو َسْمَّملآَو بعتلا نم قلخلا هيف نكسي
 نابسحب نايرجي يأ رذدقم نع لاح وهو «ةفوذحم ءابلا وأ «تاقوألل اباينح 0

 جيا ميلعل يف زيزعلا ريدقت روك ذملا كلذ نما ةروس 2 .هقلخب لا هكلم ىف :يرعلا يدقت روك ذملاَكل'ذ "نمحرلا" ة 9 امك

 "تيملا نم يحلا جرخي" :هلوقو ءمسالا ظفلب هيف ىتأ اذلو ؛"ىونلاو بحلا قلاف' ىلع فطع :تيملا جرخمو

 نم يحلا جارخإ سنج نم بحلا قلف نأل ؛نايبلل حلصي ال "يحلا نم تيملا جرخم"و "واولا" كرت اذلو «نايبلاك

 هنأب مكفارتعا عم هللاب نامبإلا نع مكفرصل هجو ال يأ :خلإ نوفرصت فيكف (نيلامكلا ريسفت) .هسكع ال تيملا

 (يواصلا ةيشاح) .يفنلا يعم, يراكنإ ماهفتسا وهف «ءايشألا عيمجل قلاخلا

 قلطأ ثيح هب رسف اذلف ؛هسفن حبصلا دارملا لب ءادارم سيلو حبصلا يف لوحدلا نعم. حابصإلا يأ :ردصم

 دنع دومعلاب هبشم ءوض يأ :حبصلا دومع (يواصلا ةيشاح) .حبصلا وهو هرثأ دارأو ءحابصإلا وهو ردصملا
 يذلا ءوضلا رتس فشكي ىلاعت هنأ :هلصاحو «بذاكلا حبصلا دعب ئراطلا يأ :ليللا ةملظ نع .بذاكلا حبصلا

 رهظي ّىح ةملظلا وه قوقشملا انهه دروي امل عفد هيفو «ليللا رهظيف ليللا هحو نع بذاكلا حبصلا دنع نوكي

 وه يذلا حبصلا دومع قشي هنأ :امهدحأ «نيرخآ نيهجوب هنع بيحأو ؟هسكع ةيآلا نم موهفملاو «حبصلا

 (نيلامكلا ريسفت) .حابصإلا ةملظ قاش وأ ءهرافسإو راهنلا ضايب نع سكعلا
 :هلوق نم ةشيعملا ف يأ :بعتلا نم (نيلامكلا ريسفت) .نييفوكلا ريغل لعافلا مسا ةغيصب :ليللا لعاجو

 انهه نمو «ةفلتخملا ةنمزألا ف رمتسم لعج :هنم دارملا نأب ”لعاج"ب بوصنم "انكس" :هلوقو «"هيلإ اونكستل"

 هدنعف "ليللا لعج" أرق نمو ءبصنلا وهو :ليللا لحم ىلع افطع (نيلامكلا ريسفت) ."رمقلاو سمشلاو" :لاق
 يضاملا نيعمب لعافلا مسال نأل ؛هل لحم الف الإ و :ليللا لحم ىلع ."ليللا" ىلع نافوطعم "رمقلاو سمشلاو"
 .رهاظ رمألاف يضاملا لعفلا ةنزب "ليللا لعجو" :نييفوكلا ةءارق ىلع امأو «لمعي ال

 حتفلاب "بسح" ردصم وهو ءامهريسو امهرودب ملعي 00 باسح نأل ؛نابسحلا ىلع امهلعج يأ :انابسح

 :لاق ولو :ردقم نع لاح وهو (نيلامكلا ريسفت) .نظ يأ رسكلاب ”بسح" ردصم رسكلاب نابسحلا ددع يأ

 امك «مولعم باسحب نينئاك يأ :نابسحب (لمجلا ةيشاح) .نسحأ ناكل -هريغ ةرابع يف امك- ردقم قلعتم وهو

 (نيلامكلا ريسفت) .(ه :نمحرلا) ِناَبْسُحَبْمَمَهْلاَو سْمَّشلا :نمحرلا ةيآ يف
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 ان اضف دف رافسللا يف رَحَبْلاَوِربْلا ٍتَمَْلَظ ىف اني أوُدَعََتِل َموِجْنْلآ ْمُكَل َلَعَج قدوه

 مكقلخ مكأشنأ ىذا َوهَو .نوربدتي (5) تُعيق انتردق ىلع تالادلا ِتَيآأل

 يفو .بلصلا يف مكنم ٌعَدَوَمَسُمَو محرلا يف مكنم ٌكََمْسُمَف مدآ يه ٍةَدِحَوسْفَن ني
 لاقي ام (2) َتوُهَقْفَيِموَقِل تي آلآ اَملَّصَف َدَق مكل رارق ناكم يأ فاقلا حتفب ةءارق

 لك َتاَبَ ءاملاب هب ةبيغلا نع تافتلا هيف اَنَجَرْخَأَف ءآَم ٍءاَمَّسلآ َنِم لّرنَأ ىِذّلاَوَهَو .مه
 اًيَح رضخلا نم ني جرح رضخأ نعم اًعَح كيش تابنلا يأ هدو اَجرْخَأَف تبني ِءَْ ع 209 ساو

 2 , رخ ٍلَخْملََنِ 0 ا ل

 :ةرصبلا لهأو ريثك نبا أرق :عدوتسمو رقتسمف (يواصلا ةيشاح) .هنم يناسنإلا عونلا دارفأ لكف يأ :مدآ يه

 رقتسم مكلف يأ فاقلا حتفب :نورخآلا أرقو «عدوتسم مكنمو رقتسم مكنمف نعي «فاقلا رسكب "رقتسمف"
 ,دلوي نأ ىلإ محرلا يف رقتسمف :«ؤ دوعسم نب هللا دبع لاق ,ع دوتسملاو رقتسملا يق اوفلتحاو .عدوتسمو

 بالصأ يف عدوتسمو تاهمألا ماحرأ يف رقتسمف :ءاطعو ريبج نب ديعس لاقو .ثعبي نأ ىلإ ربقلا يف عدوتسمو

 :تلق ؟تحجوزت له :ام سابع نبا يل لاق :ريبج نب ديعس لاق ءام#ذ سابع نبا نع ةمركع ةياور وهو «ءابآلا
 ربقلا يف رقتسملا :نسحلا لاقو .لحو زع ىلاعت هللا هجرخيسف كرهظ يف عدوتسم نم ناك ام هنأ امأ :لاق "ال"

 :ليقو .كبحاصب قحلت نأ كشويو ؛كلهأ يف هتعيدو تنأ «مدآ نبا :لوقي ناكو ءايندلا يف عدوتسملاو
 ((/5:ناقرفلا) «اماقُمَو ًاَرقَتْسُم ْتَنّسَحل :ةنحلا لهأ ةفص يف ىلاعت هلوقل ؛رانلاو ةنحلا :رقتسملاو ربقلا :عدوتسملا

 ."ليزنتلا ملاعم" نم رصتخم .(57:ناقرفلا) ًاماقُمَو اَرَقَتْسُم ٌتَءاَسه :رانلا لهأ ةفص فو

 "نوهقفي"ب انه ربعو «قئاقدلاو رارسألا نوهقفي يأ :نوهقفي .اردصم لعحجي دقو ؛ناكم مسا وهف :رارق ناكم
 رهاظ رمأف ,موجنلا فالخب بابلألا هيف ريخختت يفح رمأ ناسنإلا هيلع ىوتحا امو «ناسنإلا راوطأ نأ ىلإ ةراشإ

 الوأ هدابع ىلع ىلاعت هناحبس نتما امل :خإ لزنأ يذلا وهو (يواصلا ةيشاح) . "نوملعي"ب , اهيف ريعف ,دهاشم

 لك ةايح هب يذلا ءاملا لازنإب ايناث نتما (3/6:ماعنألا) ودِحاَو نعت نم كاش يذلا وهوه :لاق ثيح داحيإلاب

 (يواصلا ةيشاح) .(7١:تايرذلا) 4مكفزر ِءاَمّسلا يِفَوظ :هلوقب هيلإ راشملا قزرلا وهو عيش
 «لعاف مسا :ارضخ (يواصلا ةيشاح) .ةميظع ةمعن هنأ ىلإ ةراشإ ءجرحخملا كلذ نأشب ءانتعالا هتتكنو يأ :تافتلا هيف

 لوقبلا عيمج :رضخألاو ءدحاو نعم. رضخأو رضخف ."روعأو روع"ك ءرضحأو رضخ وهف ءيشلا رضح :لاقي

 .ضعبأ لدب يأ "هنم لدبي" :هلوقو :مدقم ربخ يأ :لخنلا نمو (لمجلا ةيشاحو بيطخلا ريسفت) .عورزلاو
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 ٌةَيِناَذ نيجارع َُناَوَنِق أدتبملاو .اهمامكأ ِق ف اهنم جرخي ام لوا ايعلط نيف هنم لدبيو

 َنامولآو َنوُعرلآَو باع نْ نيتاسب تسْنَج هب انحرخأ و ضعب نم اهضعب بيرق

 هرم ىلإ رابتعا رظن نيبطاخم اي اًوُرظنآ امهرمث وْبَشَتُمَرِبْغَو لاح ءامهقرو اًهِبَتْشَم

 "ةبشخاو "رجش'و "ةرجش"ك "ةرمث" عمج وهو ءامهمضبو ميملاو ءاثلا حتفب
 ا 0 ىلإ َو ؟وه فيك 0 0 هىح"و 2 5 وِ 0 ع رار 58 - 1 8

 م

 ناث وع 0 فاللخب ناميإلا يف امي نوعفتنملا مف مدي 7

 00000 ناثوألا ةدابع ف مهوعاطأ ثيح ّنِلآ هنم لدبيو «لّوأ لوعفم َءاكَرُش

 "ناونص" :هريظنو «قذعلا وهو :ونق عمج :ناونق .ناونق لخنلا علط نم هتلصاحو :ليق هنأك :هنم لدبيو

 نأ كش الو :طئابسلا يه :ليقو ؛خيرامشلا يه :ليق نوحرع عمج :خلإ نيجارع (نيلامكلا ريسفت) ."ونص"و
 :كلوق اهعمجي «ناسنإلاك عبس لخنلا راوطأ نأ ملعاو ءكلذك طئابسلاو ءضعب نم اهضعب بيرق خيرامشلا

 :ثيدحلا يفو «رمتلا مث ءبطرلا مث ءرسبلا مث ءوهزلا مث ؛حلبلا مث ءضيرغإلا مث ؛علطلا اهنوأف :"تربز باط"
 (يواصلا ةيشاح) .هدعب ام ىلع مدق رومألا هذهلو ."ةلخنلا مكتمع اومركأ"
 «معنلا مظعأ نم اهوكل ؛فرشلا ديزم ةتكنلاو ؛ماعلا ىلع صاخلا فطع نم "تابن" ىلع فوطعم :خلإ تانجو

 فوطعملا نيب اضرتعم "خلإ لخنلا نمو" :هلوق نوكيو «"تابنلا" ىلع نافوطعم "نامرلاو نوتيزلاو" :هلوق اذكو

 ةءارق ىلع اذهو ."ارضخ" ىلع "تانج" فطع حصيو «هتنم مظعل ؛لخنلا نأشب ءانتعا هيلع فوطعملاو

 رابتعا رظن عفانمب اعماج ائيش دوعي فيك ءهحضن لاح ىلإ اورظنا يأ :هعنيو (يواصلا ةيشاح) .روهمجلا

 (نيلامكلا ريسفت) .لاح ىلإ لاح نم هلقانو «هربدمو هردقم ةردق ىلع لالدتساو

 هل قبس نم امأو ءانمؤم دبعلا ناك اذإ الإ عفنت الو ديفت ال ةلدألا روهظ نأ ىلإ كلذب راشأ :خلإ نوعفتنملا مهنأل

 ناث لوعفم "هلل" يأ ,ناث لوعفم :هلل اولعجو (يواصلا ةيشاح) .امب يدتهي الو تايآلا هعفنت الف رفكلا

 لدبيو لوأ لوعفم "ءاكرش"و "اولعج"ل ناث لوعفم "هلل" :ليق نإف ءلوأ لوعفم "ءاكرش" :هلوقو ؛"اولعج”ل
 كلذلف ,ءكلم وأ سنإ وأ نج نم كيرش هلل ذختي نأ ماظعتسا هتدئاف نأب بيحأ ؟مدقتلا ةدئاف امف "نحلا" هنم

 :هلوقب رسفملا ريشي اذه ىلإو «نطابخلا عقذلزلا :ليق 1 ل .ءاكرشلا ىلع ىلاعت هللا مسا

 (يواصلا ةيشاح) ."خلإ مهوعاطأ ثيح
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 رهدل اوقلتحا يأ ديدشتلاو فيفختلاب ودرع ؟ءاكرش نونوكي ةيكف ٌءكَّقُلَك دقَو

 اهيزنت ُهَبدَحَبُِم هللا تائب ةكئالملاو «هللا نبا ريزع :اولاق ثيح ل رتقي تن 0

 0-0 ضرألاو بوما عيد وت اقل تؤلف 2 َتروُفِصَي 0 ل

 لولو ج ةجوز ةَبِحِدَص , د نك لو ال 0

 قدح َوه الإ دلإ ال بر أ كِل (2)ٌميِلَع ِءْئَس لكِ َوْهَو قلْخُي نأ هنأش نم
 ال نمك قلخي نم سيلو «نحلا نود مهقلاخ ىلاعت هللا نأ اوملع دقو :يعملاو ؛"دق" ريدقتب لاح :خلإ مهقلع دقو

 هل اولعجو يأ "ءاكرش" ىلع وأ «مانصألا نم هنوقلخي امو يأ "نجلا" ىلع افطع "'مهقلخ" :ئرقو «قلخي
 لعاف نم لاح وه فوذحم ةقلعتم ءابلا :ملع ريغب (يواضيبلا ريسفت) .ىلاعت هيلإ هوبسن ثيح كفإلل مهقالتخا
 .ملع ريغب نيسبلتم اوقرخ يأ "اوقرخ"
 هللا نبا ريزع :اولاق دوهيلاف «ةثالثلا قرفلا ةلاقم عيجأ دق نوكيل ؛هللا نبا حيسملاو :لوقي نأ هيلع ناك :خلإ اولاق ثيح

 ةفاضإ نم :خلإ تاوامسلا عيدب (يواصلا ةيشاح) .هللا تانب ةكئالملا :اولاق نوكرشملاو هللا نبا حيسملا :اولاق ىراصنلاو

 "عيدب" عفر :تاوامسلا عيدب (يواضيبلا ريسفت) .امهيف ريظنلا مدع هنأ نعم. فرظلا ىلإ وأ ءاهلعاف ىلإ ةهبشملا ةفصلا
 (بيطخلا ريسفت) ."دلو هل نوكي نأ" :ىلاعت هلوق ربخلاو ءادتبالا ىلع وأ ءعيدب وه يأ فودذحم أدتبملاو «ربخلا ىلع

 ؟ليحتسم كلذ نأ عم ةقولخم اهأ يضتقيف «هتافصو هتاذ ءيشلا ةلمج نم نإ :لاقي ام كلذب عفد :قلخي نأ هنأش نم

 (يواصلا ةيشاح) .هتافصو هتاذ ادع ام وهو «قلخي نأ هنأش نم ام. صوصخم ماع كلذ نأب رسفملا باحأف

 دلولا يفن ىلع لالدتسا ةيآلا يفو .لوألا : صيصختلا قرطتل ؛هب لقي مل امنإو «ةيفاخ هيلع ىفخي ال يأ :ميلع

 ؛اهنع ةأربم ةدالولاب فصوي ام سنج نم اهنأ عم يهو ءنوضرألاو تاوامسلا هتاعدبم نم نأ :لوألا .هوجو نم
 نأ :يناثلاو .دلو الف هل ريظن الو «هريظن ءيشلا دلو نأ وأ ءاهنع ىلاعتي نأب ىلوأ وهف ءاقدم لوطو اهرارمتسال

 اوفك دلولا نأ :ثلاثلاو .ةسناحملا نع هزنم ىلاعت هللاو «,نيسناجتم ىثنأو ركذ نم دلوتي ام دلولا نم لوقعملا

 «تامولعملا لكب ملاع هتاذل هنأ :يناثلاو «هئفاكي الف هقولخم هادع ام لك نأ :لوألا :نيهجول هل وفك الو «دلاول

 ظ (يواضيبلا ريسفت) .عامجإلاب هريغ كلذك الو
 هنأ نمو «ميلع ءيش لكب هنأ نمو ءامهعادبإو ضرألاو تاوامسلا قلخ نم ركذ امي توعنملا ىلإ ةراشإ :مكلذ

 0 0 ؛ثلاث ربح "وه الإ هلإ ال" «ناث ربخ "مكبر" «لوأ ربح : "هللا" أدتبم 0 ؛ءءيش لك قلخ

 ) ."مكلذ" ةلمج ىلع فوطعم "ليكو ءيش لك ىلع وهو" :هلوقو ."لمحلا" نم «عبار ربخ ءيش
 0 ريسفت) .اريخ ضعبلاو ؛:ةفص وأ الدب ضعبلا نوكي نأ زوجيو «ةفدارتم رابخأ :خلإ قلاخ (يواضيبلا
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 هكردت ل .ظيفح (2) ليِكَو ءْىَش لك ْىَلَع ّوهَو هودُحو ُهوُدْبَعَأف ءمَش لك

 :ىلاعت هلوقل ؛ةرخآلا يف هل نينمؤملا ةيؤرب صوصخم اذهو «هارت ال يأ ُدَصَتْأل

 امك مكبر نورتس مكنإ" :نيخيشلا ثيدحو #ةَرِظاَ ابر ىلإ ٌةَرِضاَن ٍِذَِمْوَي ٌةوُحُو
 هل ل ل ل "ردبلا ةليل رمقلا نورت

 (كرادملا ريسفت) .لامعألا ىلع بيقر «لاحآلاو قازرألا نم ءيش لكل كلام تافصلا كلت عم وه يأ :ليكو

 ىلع بيقرو «مكبرآم حاحنإ ىلإ هتدابعب اولسوتو «هيلإ اهولكف ,مكرومأ يلوتم تافصلا كلت عم وهو يأ :ليكو
 يفن يف ةيآلا هذه رهاظب لازتعالا لهأ كاسمت :خلإ راصبألا هكردت ال (يواضيبلا ريسفت) .اهيلع مكيزاجيف مكلامعأ
 ٌهوُحٌوَه :ىلاعت لاق :ةنسلاو نآرقلا هب ءاج امك ءانايع لجو زع هللا ةيؤر تابثإ :ةنسلا لهأ بهذمو لجو زع هللا ةيؤر

 ١( ه :نيففطملا) 4نوُبوجَحَمل ٍذئِموُي مهب نع هَنإل :ىىلاعت هللا لاقو (؟ 7757 :ةمايقلا) #ةرظان اهّيَر 1 ةَرِضاَن ٍلئموُي

 .باجحلاب رافكلا هللا ريعي مل ةمايقلا موي مهير نونمؤملا ري مل ول :ةيآلا هذه ريسفت يف كلام لاق

 «لجو زع هللا هجو ىلإ رظنلاب ةدايزلا رسفف (؟5:سنوي) ةَداَيِزَو ىَنْسُحْلا اوُنَسْحَأ َنيِدّلِل» :ةج- يبلا أرقو
 ُهَكرْذُت الإ» :ىلاعت هلوق امأو «"انايع مكبر نورتس مكنإ" لك يبلا لاق لاق هللا دبع نب ريرج نع يورو
 دقو «ةنياعملا ةيؤرلاو هب ةطاحإلاو ءيشلا هنك ىلع فوقولا وه كاردإلا نأل ؛ةيؤرلا ريغ كاردإلاف ك«ُراَصُبأْلا

 نإ سوم تاكا ران ناتتحلا يلا ملف :#تع ىسوم ةصق يف ىلاعت هللا لاق «كاردإ الب ةيؤرلا نوكي

 كاردإلا ىفنف (//:هط) «ىشخت الَو ًاكَرَد َفاَحَن الو :ىلاعت هللا لاقو (517 :ءارعشلا) 4ك لاق لوك ردعل

 هللا لاق .هب طاحي الو ايندلا يف فرعي امك «ةطاحإو كاردإ ريغ نم ىري نأ زوجي لجو زع هللاف «ةيؤرلا تابثإ عم

 .ملعلا تويث عم ةطاحإلا ىفنف ١ ١١( :هسط) كلمْلِع هب نوطيِحُي الّوإ» :ىلاعت
 اُيض سابع نبا لاقو .هب ةطاحإلا نم نيقولخملا راصبأ تلك :ءاطع لاقو .راصبألا هب طيحي ال :بيسملا نب ديعس لاق

 ءيش هللا ىلع ىفخي ال يأ "راصبألا كردي وهو" :هلوق .ةرحآلا يف ىري وهو ايندلا يف راصبألا كردت ال :لتاقمو

 > ظ (ليزنتلا ملاعم) .هتوفي الو
 عانتما ىلع ةلزتعملا هب لدتساو ءاهلحم امنإ ثيح نم نيعلل لاقي دقو ءرظنلا ةساح يهو :رصب عمج :راصبألا

 ضعبب صوصخم هلعلف «تاقوألا يف اماع ةيآلا يف يفنلا الو «ةيؤرلا قلطم كاردإلا سيل هنأل ؛فيعض وهو «ةيؤرلا
 (ق) .عانتمالا بجوي ال يفنلا نأ عم ؛هكردي رصب لك ال :انلوق ةوق ف هنإف ءصاخشألا يف الو «تالاحلا

 وه يذلا صيصختلل ةلع "لإ نينمؤملا ةيؤرب" :هلوقو .ايندلا نمز ىلع روصقم يأ ءصوصخم روكذملا يفنلا يأ :خلإ اذهو
 (نيلامحلا ريسفت) .ةلعلا ليلعت "ىلاعت هلوقل" :هلوقو «ماع هنأ يضتقي "صوصخم" :هلوقو..خلإ نينموملا ةيؤر توبثب يأ رصقلا



 ماعنألا ةروس ةهث6 عباسلا ءرجلا
 02222 و 2222222222 222222 ير ير

 0 ف 0 الو 0 7 0 يأ ٌرصِبألا كِردُمَوهَو هب طيح ال :دارملا 0

 و ربك كور نم عحح ياست مت َذَق !دمحب 0 آف اه َصتأ اي 1

 را رودس

 ٍمُكَيلَع انَأآَمَو هلالض لابو اَهَيَلَعَف لضف اهنع َىِمَع ّنَمَو هل هراصبإ باوث نأل ؛رصبأ

 نيبن ٌفَرَصُت ركذ ام انّيب امك كِلاَذَكَو .ريذن انأ امنإ ,مكلامعأل بيقر 2 ظيفحي

 «باتكلا لهأ تركاذ َتَسَرَد رمألا ةبقاع يف رافكلا يأ اوُلوَقَيِلَو اوربتعيل تيل

 60 َتوُمَلَعَيِْوَقِل هك اهنم اذهب تئجو نيضاملا 32 ائآ "تسرد ؟ةفارك قو

 10 ا و

 ؛ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال ءدحأ رصب هب طيحي الف ,هقالطإ ىلع مومعلا نوكي ليبقلا اذه ىلعو يأ :هب طيحتال

 ,"اهاري يأ" :هلوق :لوألا «"راصبألا هكردت ال" بولسأ ىلع ناريسفت هيف :راصبألا كردي وهو .هراصحنا مدعل

 (لمجلا ةيشاح) ."املع امب طيحي وأ" :هلوق :يناثلاو

 اذهل رهظي الو :مهضعب لاق .ةفأرلا نيعمب فطللا نم ذوحأم "فيطللا" نأ يضتقي اذه :هئايلوأب فيطللا وهو

 "ريبخلا" :هلوقو "راصبألا هكردت ال" :هلوقل اعجار نوكيو «ءافخلا كاردإ ئعمب فطللا نم ذوحأم وه لب «ةبسانم

 هكردي ال ام كرديف يأ "فيطللا وهو" :هلوق :ليقو (نيلامحلا ريسفت) ."راصبألا هكردي وهو" :هلوقل اعجار

 «ريبخلا هنأل ؛راصبألا كردي وهو .ءفيطللا هنأل ؛راصبألا هكردت ال يأ فللا باب نم نوكي نأ زوجيو «راصبألا

 (ق) .اهيف عبطني الو ةساحلاب كردي ال امل فيثكلا لباقم نم اراعتسم فيطللا نوكيف

 4مكتيد ْمكَل ُتَلَمْكَأ َمْوَيْلا :ىلاعت هلوق لوزن ناك اذلف «هراهظإو نيدلا لامكإب هللا نم دعو اذه :تايآلا نيبن
 "اولوقيلو" فطع لصحيل هردق :اوربتعيل (يواصلا ةيشاح) ع هللا لوسرل ةافولا تارشبم نم (”:ةدئاملا)

 تأرق يأ :تركاذ (نيلامكلا ريسفت) .ريثك نباو ورمع يبأ ةءارق ىلع «ةسرادملا نم فلألاب :تسراد .هيلع

 يأ "تسرد" :هلوقو .هللا دنع نم هب ءيجت لو «ةيضاملا بتك نم وهف «مهنم نآرقلا اذه تملعتف ؛مهيلعو مهعم

 (لمجلا ةيشاح) .نيينعملا نم لكل عجار "اهنم" .نآرقلا يأ "اذهب تئح" :هلوقو .مهنم تملعتو مهيلع تأرق

 (يواضيبلا ريسفت) .امولعم هنوكل ؛ركذي مل نإو نآرقلل وأ باتكلاب اهليوأتب يأ «نيعملا رابتعاب تايآلل ريمضلا :هنيبنلو
 يأ "عبتا" :هلوقب دك هلوسر يلسي نأ ذأ هللا لوسرل مهبيذكتو نيكرشملا حئابق ىلاعت هللا ركذ امل :يحوأ ام عبتا
 (يواصلا ةيشاح) .فودذحم دئاعلاو لوصوم "ام"و .مهوقل تفتلت الو ,مهرفكب لابت الو كلذ ىلع مد



 فما د هدأ عباسلا ءرجلا

 اَمَو 00 تأ آم ُهَللأ َءآَش ْوَلَو 9 َنْكِرْسُمْلا نَع ضرَعَأَو وه الإ دل ال نآرقلا يأ
1 

 ة

 مهربجتف © 20 ليكوب نلع تحأ آَمَو مهامعأب مهيزاجتف 0 اًظيِفَح ٌمِهْيَلَع َكَنلَعَج

 هللا نوُد نِم مه َنوُعَدَي تيرأأ ْاوُيست الو .لاتقلاب رمألا لبق اذهو «ناميإلا ىلع
 كل'َذك هللاب مهنم الهج يأ ولعت املظو ءادتعا اوَدَع َهّللآ أوُيَسَيِف مانصألا يأ

 مهر نإ َمُث هوتأف رشلاو ريخلا نم هلع ِةمأ لكِ انيَر هيلع مه ام ءالؤه اًنيز امك
 رك يأ اوُمَسْقَأَو .هب مهيزاحيف 2 َنوُلَمَعَي أوُناك اَمب مُهُكينُيَف ةرخآلا يف َرُهُعِحْرَت
 0 اوحرتقا امث كَ هياء َمُهبَءاَج نيل اهيف مهداهتجا ' ةياغ يأ َمِهَِمْيَأ َدِهَج هَل هللاب ةكم

 5ظ*3ة*75075 ريذن انأ امنإو ءاشي امك اهني لا يس كاك :مهل لق اني

 لزن امل هنأ :اهوزن ببس :نيذلا اوبست الو (يواصلا ةيشاح) .مهكارشإ مدع يأ فوذحم هلوعفم :هللا ءاش ولو

 بزحتف «مانصألل نيملسملا بس رثك (94.:ءايبنألا) 4مَنهَح كيم هللا نود لك نودشت امو ةكنإل :ىلاعت هلوق

 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا تلزنف «مهمانصأل نيملسملا بس ريظن هللا نوبسي مهنوك ىلع نوكرشملا

 هلا ٍنوُد ْنِم 0 امو ْمُكَنِإإ :ىلاعت هلوق لوزن دنع ٌلك هللا لوسرل اولاق مهنأ يور :لإ نيذلا اوبست الو
 (هريغو دوعسلا يبأ ريسفت) .ةيآلا هذه تلزنف ءكحملإ نوجهنل وأ انتآ نع نيهتنتل :(9/6:ءايبنألا) ٌمَدْهَح ُبَصَح

 ام ببسب يهنلا هل ضرع هنأ الإ ازئاج ناك نإو مانصألا بسف هللا بس كلذ ىلع بترتيف يأ :هللا اوبسيف

 (يواصلا ةيشاح) .هللا بس نع يهنلا ةقيقحلا يفف «هللا بس نم هيلع بترت
 .مهفاعأ يف نيدهاج ىلاعت هب اومسقأ يأ لاحلا عقوم يف ردصم [دهجلا ئيعم يف هنأل ؛قلطم لوعفم] :مهفامبأ دهج

 هذه لوزن هجو يف اولاقو ,"اومسقأ" :هلوقل قلطم لوعفم هنأ ىلإ ريشيف ' مهداهتجا ةياغ" :حراشلا لوق انو

 ,تيملا ايحأ ىسيع نأو «ءاملا رجفناف اصعلاب رجحلا برض ىسوم نأ انربخت دقي يبلل اولاق نيكرشملا نإ :ةيآلا

 لعمت نأ :اولاقف ؟"نوبحت يذلا ام" :لكاح لاقف ءكقدصنل ةيآب تنأ اضيأ انتأف «لبحلا نم ةقانلا جرخأ احلاص نأو

 ناك تعش نإ :لاقف الع ليربح هءاجف ءوعدي التل ماقف ,نوعمجأ هنوعبتيل لعف نئل :اوفلحو ءابهذ افصلا انل

 ؛'مهضعب ىلع بوتي لب" :ٌدلُك لاقف ءمهضعب ىلع بات اوكرت نإو ؛مهنبذعيل هدنع اوقدصي ملف ناك نئلو «كلذ
 (ريبكلا ريسفتلا) .ةيآلا هذه هللا لزنأف

 مأ لوقت ام قحأ :كنع هلأسن اناتوم ضعب انل ثعباو ءابهذ افصلا انل لعجي نأ شيرق بلط :خلإ اوحرتقا امث

 (يواصلا نم رصتخم) .خلإ كل نودهشي ةكئالملا انرأو ؟لطاب



 ماعنألا ةروس هن. نماغلا ءزجلا

 ل َتَءآَج اَذِإ اَنإ كلذ نوردت ال متنأ يأ ؟تءاحج اذإ مهناعإب مكيردي 7-- [َمَو
 ريثك نبا ةءارق ىلع رسكلاب ٍ 5

 "نأ" حتفب ىرحأ يو .رافكلل اباطحت ءاتلاب 2 يفو «يملع يف قبس امل (©) نونِم

 هنومهفي الف قحلا نع مهيولق لّوخن َمِميَدِفَأ ٌبِلقُ ثتالقن قو .اهلبق امل ةلومعم وأ "لعل" يعم.

 ورم لّوَأ تايآآلا نم لزنأ امي يأ َِبوُنَؤُيَمَل امك نونمؤي الو هنورصيي الف هنع ْمهّرَصََأَو هل ع كغ 3 د طل حا : : 0
 هر ل ل و م ا ا ل م

 مهلإ انلزت اتنأ َولَو .نيريحتم نوددرتي (6) نوهمعي مهالض ٌمهِيَّيغط ىف مهكرتن َمهُرْذَْنَو
 3 0 ا 0 امك لأ مهم 2 وكلم 1

 000 هرسف اذك

 موتا رمؤف فاعل آَمينَأ نكلآلإ يع
 ءانشتسالا

 ةدرم َنيطَيش هنم لدبيو 000 انلعج امك اًوُدَع يب ٍلُكَ اَنلَعَج َكِلَذَكَو كلذ
 اودع نم اا

 رسفملا هردق ,فوذحم يناثلاو ءلوأ لوعفم "فاكلا"و ءاهربخ "مكر عشي" ةلمجو أدتبم ماهفتسا مسا "ام" :مكرعشي امو

 فانئتسا رسكلاب "تءاج اذإ اهنأ' :هلوقو .مهنامإب !نونموملا اهيأ مكملعي ام يأ نينمؤملل باطخلاو ؛"مهفامإب" :هلوقب

 محللا يرتشت كنأ قوسلا لحدا :لاقي :خلإ نأ حتفب (يواصلا ةيشاح) .نيكرشملا ناكإ نم نينمؤملا عمط عطقل قوسم

 (دوعسلا يبأ ريسفت) ."نونمؤي ال تءاج اذإ اهلعل" :ئرق هنأ هديؤيو «نيعمي اهلك كلعلو كلعو كنعو
 مهراصبأو ,هنوهقفي الف قحلا نع مهتدئفأ بلقن ذثنيح انأ مكرعشي امو يأ "نونمؤي ال" ىلع فطع :خلإ بلقنو
 يف لمجأ امل ليصفتو مهيلع درلا يف ةدايز هذه :انلزن اننأ ولو (نيلامكلا ريسفت) .امب نونمؤي الف «هنورصيي الف

 «فنصلا ئيعم :خل! ليبق عج (يواصلا 00 0 . ؟:ماعنألا) «4َنوُنِمْؤُي ال ُتَءاَج اذِإ 00 ُرِعْسُي اَمَوْلِه :هلوق

 يأ ردصم هنأ ىلع البق نيعمب البق نوكي نأ وأ .اجوف اجوفو اليبق اليبق ءيش لك مهيلع انرشحو :ىيعملاو

 ."نيطايش" بصن اذه لجألو "اودع" نم يأ "هنم لدبي" :هلوقو "دوعسلا يبأو ريبكلا" نم .ةنياعمو ةهجاوم

 (يواصلا ةيشاح) .ايبن نيعبس دحاو موي يف اولتق رافكلا نأ :درو اذل ؛الوسر نكي مل نإو يأ : يبن لكل
 نإ :رانيد نب كلام لاق «ءاذيإلا يف ىوقأ اهأل ؛سنألا نيطايش مدقو ءرشلل دعتسملا درمتملا وهو درام عمج :ةدرم

 ىئيجي سنإلا ناطيشو «ئبع نجلا ناطيش بهذ هللاب تذوعت اذإ ينأل ؛نحلا نيطايش نم يلع دشأ سنإلا نيطايش

 نيطايش نإف ؛سنإلا نيطايش نم رذحاو نامأ يف نجلا نيطايش نم نك" :يلازغلا لاقو .يصاعملا ىلإ نرجيف

 نإ :ليقو .نجلا نم نيطايشو سنإلا نم نيطايش دارملا نأ ىلع اذهو ."بعتلا نم نجلا نيطايش اوحارأ 'سنإلا

 (ارصتخم يواص) .سيلبإ نم مهلك نيطايشلا



 ماعنألا ةروس مه ى ا“ نمافلا ءزجلا

 لطابلا نم ُهَهّومم ٍلّوقلا فخر ٍضَْعَب 0 َمُهْضْعِب سوسوي ىجوُي َّنِجْلَأَو را
 رافكلا عد ْمُهْرَدَف روك ذملا ءاحيإلا 5 ةراكف هيكل اشو مهورغيل يأ نودع

 لاتقلاب رمألا لبق اذه

 ّىَتْصَعِلَو .لاتقلاب رمألا لبق اذهو ءمهلل نيز ام هريغو رفكلا نم 2) َتوّرَتفَي اَمَو

 َوُنهَؤُي ال َنيِذَلأ بولق ُةَدِيْفَأ فرزلا يأ ِهّيَلِإ ليمت يأ "ارورغ" ىلع فطع

 .هيلع اوبقاعيف بونذلا نم 029 تروُفرَتَقُم مه ام اوبستكي اوُفرَتََِلَو ُهَوَصَرمِلَو ةرِجألاب

 بلطأ ىف آر :امكح مهنيبو هنيب لعجي نأ دك يبلا نم اوبلط امل لزنو
 ل نآرقلا َبَتكْلا ْمُكِيَلِإ َلَرنأ فلا ده 6-0 يب نطاق

 َنوُمَلَعَي هباحصأو مالس نب هللا دبعك ةاروتلا بكل ٌمُهَتْيَ ْهتَيَتاَد َنيِدّلاَو لطابلا نم قحلا

 0 و 5 ني ديدشتلاو فيفحختلاب لٌرتُم ءُهْنَأ
 و رماع نبال ا

 لاح وأ «هب هبشملاو هبشلا هحو قيقحتو مهقوادع ماكحأ نايبل قوسم فنأتسم مالك اذه :ضعب ىلإ مهضعب يحوي

 نيطايش سوسويو يقلي نأ يأ «عيرسلا لوقلاو ءاحيإلا نع ةرابع يحولاو ,"اودع"ل تعن وأ «"نيطايشلا" نم

 نوكي يذلا وهو :خلإ ةهومم (لمجلا ةيشاح) .رخخآ ضعب ىلإ نيقيرفلا نم لك ضعب وأ ءسنإلا نيطايش ىلإ نجلا
 ءاش ولو نعي :هولعف ام (ريبكلا ريسفتلا) .لطابلاب هنيز اذإ همالك فرحزي نالف :لاقي ءانيزم هرهاظو الطاب هنطاب

 (كرادملا ريسفت) .باوثلا يف لزحأ هنأ ملعي اه. نحتما هنكلو ؛:ةسوسولا نم نيطايشلا عنمل هللا

 شيرق وكرشم لاق يأ :اوبلط امل (كرادملا ريسفت) .مهذخيو كرصنيو مهيزحي هللا نإف هللا ىلعو كيلع يأ :نورتفي امو

 نم مهباتك يف ام. كنع انربخيل ؛ىراصنلا ةفقاسأ نم تئش نإو «دوهيلا رابحأ نم امكخ كنيو انبي لغجا ل يبلل

 "ءافلا"و ءراكنإلل "ةزمهلا"و «لوقلا ةدارإ ىلع دراو فنأتسم مالك اذه :خلإ يغتبأ هللا ريغفأ (بيطخلا ريسفت) .كرمأ

 :نيمسلا يف .(دوعسلا يبأ ريسفت) .امكح يغتبأف نيطايشلا فراخز ىلإ ليمأأ يأ مالكلا هيضتقي رد عسا

 هللا َريَغأل :هلوق يف مدقت امل ةزمهلا يلوو «هيلع امدقم "يغتبأ" ل لوعفم هنأ :امهدحأ «نيهجو نم "ريغ" بصن زوحيو

 .ةيطع نباو ءاقبلا وبأو وحلا هركذ «"ريغ"ل ازيمت امإو الاح امإ ذئئيح "امكح" نوكيو ١(« 4 :ماعنألا) كاَيَو ذِحَنأ
 لوعفملا وه "امكح"و هل افصو نوكي نأ زوجي لصألا يف هنأل ؛"امكح" نم لاحلا ىلع "ريغ" بصتني نأ :يناثلاو

 غلبأ مكحلاو ءالوعفم وأ ازيمت وأ الاح هنوك :هجوأ ةثالث "امكح" بصن فو ءناهجو "ريغ" بصن ف لصحتف هب
 الإ مكحي ال مكحلا نأل :ليقو «ةرم. قدصي هنإف مكاحلا فالخب .مكحلا هنم رركت نم مكحلا نأل :ليق «مكاحلا نم
 (لمجلا ةيشاح) .روجي دق مكاحلاو لدعلاب



 ماعنألا ةروس مه, نماثلا ءرجلا

 ّتَمَتَو .قح هنأ رافكلل ريرقتلا كلذب دارملاو .هيف نيكاشلا () َنييمُمْلآ ب َنئوكت ا لل اس رس

 فلُخ وأ ضقتنب | ءهِجَملَكل َلّدَبُم ال زييمت ل2 فدع ديعاوملاو ماكحألاب َكلْب َكَبَر تملك

 يكل رمأ سنألا وترك عد 0 7 0000

 ١ كلذ يف نوبذكب يونس امو "م 00 قحأ 20

 والا لاو ا نس لح نم ملاع يأ ُمَلَغَأَوه َكَبَر

 كييري الو «قحلاب لزنم هنأ يأ نوملعي باتكلا لهأ نأ يف نيرتمملا نم ننوكت الف وأ !عماسلا اهيأ يأ :ننوكت الف

 يف ال ءكلذ نوملعي مهنأ يف وأ ءكبر نم لزنم هنأ يف يأ :ريرقتلا (كرادملا ريسفنت) .هب مهرفكو مهرثكأ دوححج

 ليبس ىلع ”الدعو اقدص" :هلوقل عحار :ديعاوملاو ماكحألاب (نيلامكلا ريسفت) .طق كشي ىل و هنإف لوسرلا

 رابخألاك- قدصلا ةهج نم كبر تاملك تمت ىئعملاو ءنسحأ ناكل هرخخأ ولو «شوشملا رشنلاو فللا

 عقو امك ليدبتلاو رييغتلا نم نآرقلا ظفحب هللا نم رابخإ اذهو ءاهيف روج الف -ماكحألاك- لدعلاو -ديعاوملاو

 (يواصلا ةيشاحإ .(94 :رجحلا) دي :ىلاعت هلوق رس كلذو «ةمدقتملا بتكلا يف

 دحأ ال يأ هديعاوم يف فل الو هماكحأ ف يأ "ضقنب" :هلوقو «هل لوعفم وأ لاح وأ لعافلا نع لوحم يأ :زييمت
 نأل ؛الالض اوناك ضرألا لهأ رثكأ نأ ىلع لدي اذه :خلإ رثكأ عطت نإو (نيلامكلا ريسفت) .كلذ نم ائيش لدبي

 ءاهدعب امو ةيآلا هذه لوزن ببسب راشأ :خل! اولاق ذإ (ريبكلا ريسفتلا) .لالضلاب اقوبسم نوكي نأو دب ال لالضإلا

 نأ معزت تنأ :اولاقف ءاهلتق هللا :لاقف ؟اهلتق نم -تتام اذإ- ةاشلا نع انربحأ يي يبنلل اولاق نيكر شملا نأ كلذو

 نودبعت مكنأ نوعدت فيكف «مارح هللا هلتق امو «لالح رقصلاو بلكلا اهلتق امو «لالح كباحصأو تنأ تلتق ام

 (يواصلا ةيشاح) .متنأ متلتق امم هولكأت نأ قحأ هللا هلتق امف ؟مكبر هلتق ام نولكأت الو هللا

 زوجي نم مهنمو ءبصني ال ليضفتلا مسا نأب لكشي الف «لعافلا مسا نعم انهه ليضفتلا مسا نأ ديري :ملاع يأ

 نإف «هب ال "ملعأ" هيلع لد لعفب بصنلا لحم يف ةفوصوم وأ ةلوصوم "نم" :يضاقلا لاقو «ةلق ىلع هبصن

 لعفلا اهنع قلعم ةلمجلاو ,"”لضي" ربخلاو ءادتبالاب ةعوفرم ةيماهفتسا وأ «ءكلذ لثم يف رهاظلا بصني ال "لعفأ"

 "ملعأ" ةفاضإب ةرورحب وأ «ردقملا لعفلاب اضيأ ةبوصنم "نم" نوكيف ىلاعت هللا هلضي يأ "لضي نم" ئرقو ءردقملا
 هترثكب ملعلا يف ليضفتلاو ءالاض هتدحو اذإ هتللضأ نم وأ "هللا للضي نم" :ىلاعت هلوق نم «نيلضملا ملعأ يأ هيلإ

 (يواضيبلا ريسفت) .ريغلاب ال تاذلاب هنوكو هموزلو امي ملعلا قلعت نكمي يلا هوجولاب هتطاحإو



 ماعنألا ةروس ه.ه نماثلا ءزجلا

 ءهجَياَعِب تنك نإ همسا ىلع حبذ يأ ِهّيَلَع هَ هلل مآ َرِكْذ اَمِم اني .مهنم ًالك يزاجيف

 لَّصَف َدَقَو حئابذلا نم ِهْيَلَع هَل مَسَآ َرِكْذ امِم ْاوُلُكَأَت ال نأ َمُكَل اَمَو © َنيِنِبْؤُم

 ْمُكَيَلَع ْتَمْوُحِل ةيآ يف َمُكْيَلَع َمّدَح ا ” مُكل نيلعفلا لال رع رمل :تانلاب قل

 لك نيوكل نعت :نيعملا كل لالخ اقيأ وهف هنم ِهّيَّلِإ َرُْررْطْضَآ اَم لإ #ةتيملا
 وك

 ءابلا حتفي َنولِضَُ اًمثك َنَو هنم سيل اذهو «هلكأ مرحْملا مكل نيب دقو ركذ ام

 يف هنودمتعي ا اهريغو ةتيملا ليلحت نم مهسفنأ هاو 0 اهمضو

 اوكرتا ْاوُرَدَو .مارحلا ىلإ لالحلا نيزواجتملا مج َنيِدَتْعُمْلاِب ُمَلْعُأ وه نإ كلذ

 َنِإ ةيصعم لك :ليقو ءانزلا :ليق "مثإلاو ءهّرسو هتينالع 0 ِرَئإْلآ ّرههظ
 .نوبستكي (2) َنوُفِرََقَي أوُناك اّمب ةرخآلا يف َنوَرَجْمَس َمْئِإلا َنوُبسكَي َىيذَأأ

 نوقابلاو «لوعفملل ءانبلا ىلع "لصف" رماع نباو ورمع وبأو ريثك نبا أرقف «”"مرح"و "لصف" نعي :نيلعفلا يف
 (نيلامكلا ريسفت) .لوعفملا ءانب ىلع نوقابلاو ؛لعافلا ءانب ىلع "لصف"و "مرح" صفح أرقو «لعافلا ءانب ىلع

 ال امنأل ؛اهلك بونذلا ينعي [(نيلامكلا ريسفت) .نادحألا ذاختاو تيناوحلا يف انزلا :ليقو] :هنطابو مثإلا رهاظ
 هدصقيو هيوني ام هنطابو «بونذلا نم حراوجلاب ناسنإلا هلمعي ام هرهاظ :دهاجم لاق .نيهحجولا نيذه نم ولخت

 رثكأو .[ضرألا يف داسفلا يأ] ةلاخملا هنطابو انزلا هرهاظ :يبلكلا لاقو .هل دصاقلا بنذلا ىلع رصملاك هبلقب

 اوناك برعلا نأ كلذو «هب رارستسا هنطابو ؛تايارلا باحصأ مهو انزلاب نالعإلا مثلا رهاظ نأ ىلع نيرسفملا

 .لجو زع هللا امهمرحف هرهظيف هب يلابي ال فيرشلا ريغو هب رسيف يبحتسي مهنم فيرشلا ناكو انزلا نوبحي
 بايثلا نم درحتلا مثإلا رهاظ نإ :ديز نبا لاقو .انزلا هنطابو «مراحنا حاكن مثالا رهاظ :ريبج نب ديعس لاقو

 ؛ةارع اراف تيبلاب لاحرلا فاوط مثإلا رهاظ :يبلكلا نع نابح ىورو .انزلا نطابلاو «فاوطلا يف يرعتلاو

 (يواصلا ةيشاح) .بترم رشنو فل :هرسو هتينالع (ليزنتلا ملاعم) .ةارع ليللاب ءاسنلا فاوط هنطابو
 صيصخت نأل ؛حصألا وهو تامرحلا عيمج يف ماع يهنلا اذه نإ :يزارلا نيدلا رخف مامإلا لاق :ةيصعم لك
 وأ ءالحتسم ناك نإ مئادلا باذعلا يأ :خإ نوزجيس ..زئاج ريغ ليلد ريغ نم ةنيعم ةروصب ماعلا ظفللا

 ءاعطق لبق رفاكلا بات نإف «هنع هللا فعي ملو ةبوت ريغ نم تامو الحتسم نكي مل نإ جرخيو ةدم باذعلاب

 - ؟رفاكلا نود ملسملا ةبوت يف فلتخا ءيش يأل :تلق نإ .انظ لبقت :ليقو ءكلذك ليقف ملسملا بات نإو



 ماعنألا ةروس همك نماعلا ءزجلا

 امف الإو هريغ مسا ىلع حبذ وأ تام نأب ِهيَلَع هلل م ُمْسآر كي اي اراك

 ا ل ا ل ع ل ري ل

 َتِضبَسلآ َّنِإَو لحي امع جورخ ٌقَسِفَل هنم هنم لكألا يأ هدْنإَو دلل كلر يعفاشلا

 ْمُهوُمُتْعَطَأ َنِإو ةتيملا ليلحت يف ادع رافكلا َرِهِباَيِلَوُ نإ نوسوسوي َنوُحوُيَل

 (29 َنوُكرَشُل ْمُكَنِإ هيف
 تبلغ هتمحر نأ عم رانلا يف ادلخم ناكل رفاكلا ةبوتل لوبقلا مدع زاج ولف ؛هبضغ تقبس هللا ةمحر نأب :بيحأ -

 (يواصلا ةيشاح) .ةمحرلا نم هل دب الف هبذعو هتبوت لبقي مل ولف «ةنجلاب هل عوطقم وهف نمؤملا امأو «هبضغ
 لاقو .اهريغو ةقنخنملا نم اهانعم يف امو تاتيملا ميرحت يف ةيآلا :ا5# سابع نبا لاق :خلإ ركذي مل امث اولكأت الو

 ركذي مل اذإ ملسملا ةحيبذ يف ملعلا لهأ فلتحاو .مانصألا مسا ىلع اهوحبذي اوناك ىلا حئابذلا ميرحت يف ةيآلا :ءاطع

 اوجتحاو ؛يبعشلاو نيريس نبا لوق وهو ايسان وأ ادماع ةيمستلا كرت ءاوس اهعيرحت ىلإ موق بهذف «هيلع هللا مسا

 .دل دمحأو يعفاشلاو كلام لوق وهو ءامّكذ سابع نبا نع كلذ ىوري ءاهليلحت ىلإ موق بهذو .ةيآلا هذه رهاظب

 ا*ص ةفينح يبأو يروثلا بهذم اذهو «لحي ايسان اهكرت نإو «لخحي ال ادماع ةيمستلا كرت نإ هنأ ىلإ موق بهذو
 مب صوصخم ةيآلا هذه نأ : :حيحصلا نكلو هللا ريغ مسا ىلع حبذ ام وأ تاتيملا ةيآلا نم دارملا :لاق اهحابأ نمو

 أ رهن ا ىف دجال ركزت :ةيآو ةدئاملا ةيآك رخخأ عضاوم نم مولعم اهمكحف ةتيملا امأو هب هللا ريغل لهأ

 كلم ةفينح بأ بهذمو .هللا ريغ مسا ىلع حبذ ام ىلع ةيآلا لمح حراشلل ىلوألا ناك هنأ :لصاحلاف ١(« 4 :ماعنألا)

 ةحيبذ :هلوقكو «نمؤم لك بلق يف هللا ةيمست نإف اولك :كَكِلَع هلوقك بابلا اذه يف ةدراولا ثيداحألل قباطم

 ."لمجلا ةيشاحو ليزنتلا لاعم" نم رصتخم ءاهيلع هللا مسا ركذي مل نإو لالح ملسملا

 اهنإف هريغل هب لهي ملو هللا مسا ركذي مل اذإ يباتكلا امأو «هللا ريغ مسا ركذي مل نإو يأ :هريغ مسا ىلع حبذ وأ

 هيلع ىلعي الو ولعي هللا مسا نأل ؛كلام دنع هتحيبذ تلكأ هريغ مساو هللا مسا نيب يباتكلا عمج نإف «لكؤت

 (يواصلا ةيشاح) .هتحيبذ لكؤت ال دترم وهف ةيدوبعلا يف كيرشتلا هجو ىلع امهنيب عمج نإ ملسملا امأو
 (ةيدمحألا تاريسفتلا) .انايسن ناك اذإ لحيو ادمع ناك اذإ مرحب :هشم ةفينح وبأ لاقو :يعفاشلا هيلعو

 ؟اهتيب نمف اهفنأ فتح تتام اذإ ةاشلا نإ .ة هللا لوسر اولأس رافكلا نإ .ةتيملا ليلحت يف :مكولداجيل

 ىلاعت هللا هتيمب ام مرحتو ءرقصلاو ديصلاو عبسلا هكلهي ام لحت نأ كنم ابجع :اولاقف ."اهتيمي هللا" :لتفع لاقف

 نم «ةيآلا هذه تلزنف ؛مالكلا اذه عامتساب مالسإلا لهأ بولق يف فعضلاو ةهبشلا نكمتف ءدحأ ةطساو الب

 .هريغو "هيدمحألا تاريسفتلا"



 ماعنألا ةروس هوا نماغلا ءزجلا

 31 ل ةلعجو دملاب ةقترخ اك نقكلاب اتي نك دوا ةريغو لففع.ىنأ ف :لرتو لم ص مورد ءءء ماريتا 7 د 0 ٍِء 5
 0 يأ يراكنإ ماهفتسالا

 ز "لثم" كك رمت ناميإلا وهو هريغ نم قحلا هب رصيي سائل ىف مي ىِئْمَي

 نيز امك كللاّذك ءال ؟رفاكلا وهو اهني جراحي َسْيَل تّملْظلا ىف وه نمك يأ
 َكِلادكو .يصاعملاو رفكلا نم هز تلمع وئام نيكني نامبإلا نينمؤملل

 | ع ا رق لَك ىف اَئلَعَج اهرباكأ ةكم قاسف انلعج امك

 © َنووُْمَمَي اَمَو مهيلع هلابو نأل جِبيفنأب الإ َنوُرُكَمَي اَمَو نامبإلا نع ٌدصلاب
 مَح هب َنيْؤن نآ أوُلاَق و يبلا قدص ىلع ٌةَياَ, ةكم لهأ يأ َمُهَتَءآَج اَذِإَو .كلذب

2 
 ل ل درا وس ل نا ا ا ؛انيلإ رولا و ةلاطتولا نوه هللا لكل وأن ل

 يف ناماع امه وأ «نينيعم نيناسنإب ناصوصخم امه له نيلاثملا نيذه ف .نورسفملا فلتحا :خلإ لهج يبأ يف لزنو

 وأ لهج ابأ امهدروم ناك نإو رفاكو نمؤم لك قح يف ةماع امهنأ حيحصلاو (لمجلا ةيشاح) .رفاكو نمؤم- لك
 (نيلامكلا ريسفت) .ارامع وأ رمع وأ ةزمح
 وأ رفاكلل لثملا اذهف ءظفللا مومعب ةربعلا نكلو دو ينلا وأ رساي نب رامع وأ ةزمح وأ باطخملا نب رمعك :هريغو
 وبأ لعف امب ةزمح ريخأف ؛ثرفب دلي يلا ىمر لهج ابأ نأ ةزمحو لهج يبأ يف اهنأب لوقلا ىلع اهوزن ببسو «ملسملا
 ايأ بلغ ىح نابضغ ةزمح لبقأف «كاذ ذإ انمؤم نكي مل ةزمحو «ءسوق هديبو هديص نم عحر دق ةزمح ناكو «لهج

 انلوقع هفس ؟هب ءاج ام ىرت الأ !ىلعي ابأ اي :لوقيو ةزمح ىلإ عرضتي لهج وبأ لعجو «سوقلاب هبرضي لعحو لهج
 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ؟هللا نود نم ةراححلا نودبعت الوقع مكنم هفسأ نم :ةزمح لاقف ءانءابآ فلاخو انتلآ بسو

 وه "لثملا" نأل يأ :دئاز لثم (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا تلزنف «ذئموي ةزمح ملسأف هللا لوسر ادمحم نأ دهشأو

 (يواصلا ةيشاح) .مهتافص ال مقاوذ تاملظلا يف رقتسملاو ةفصلا

 اهئافعض نود اهديدانص ةكم قاسف انلعج :هانعم [.لوألا ىلع يناثلا مدق "انلعج" لوعفم امه] :اهرباكأ ةكم قاسف

 .""لعج"ل لوعفم :رباكأ .ياثلا وه "رباكأ"و "لعح"ل لوأ لوعفم "قاسف" «نيملسملا اهءافعض لعج لب
 اذه «هيلع ريمضلا دوع حصيل ؛هعيدقت بجو "ةيرق لك يف" يناثلاو .هيلإ فاضم "اهيمرجم"و ,فاضم "رياكأ"و

 نأل كلذو «يناثلا وه "رباكأ"و لوألا وه "اهيمرحب" نأ حراشلا عينص نم ردابتملا ناك نإو بيراعألا نسحأ
 بارعإلا اذهو «ياثلا وه "رباكأ"و لوألا وه "قاسف" نأ هترابع يف رهاظلاو "اهيمرحجم" لباقم "ةكم قاسف" :هلوق

 (لملا ةيشاح) .ةيبرعلا ةهج نم هيف شقانم



 ماعنألا ةروس همم نماثلا ءزجلا

 تك لو لس ُثِيَح ُمَّلَعَأ ُهّللأ :ىلاعت لاق .ًانس ربكأو الام رثكأ انأل

 لاصلا عضوملا ملعي يأ "العا هيلع لد لعفل هب لوعفم "ثيح"و هادا
 صحو

 كلف مهوفب اوثرخأ نينا تيبس اه ًالعأ اوس ءالوعو ءاهتضيت هيف اهعضرا

 ديدشتلاو نينا, انك ريت أ هللا < ذري نَمَو ثيدح 2 درو امك

 ةغلابم هب َفِصو ردصم اهحتفو «ةفص ءارلا رسكب قيضلا ديدش اَجَرَح هلوبق نع

 مصاع نع ركب يبأو عفانل لااا امو ال

 رثكأ ينإف ؛امب قحأ انأ تنكل اقح ةوبنلا تناك ول ,هللاو :ةريغملا نب ديلولا لاق :نورسفملا لاق :خلإ الام رثكأ انأل

 امك ةلاسرلاو يحولاب صخي نأ مهنم دحاو لك دارأ :كاحضلا لاقو .ةيالا هذه تلزنف ءانسو ادلوو الام هنم

 (هريغو ريبكلا ريسفتلا) .( 0: : رثدملا) 4ةَرْشَتُم ًافُحُص ىَنْوُي نأ مُهْنِم ئرْما لك ديِرُي لب :هلوق يف مهنع هللا ربخأ

 سفن ملعي هن أ دارملا نآلو «ناكم يف هنم ملعأ ناكم يف نوكي ال ىللاعت هنأل ؛افرظ نوكت الو :اولاق :لإ هب لوعفم ثيح
 ام ئععم ملعلا نيمضتو ةيفرظلا ىلع اهءاقبإ رهاظلا :نايح وبأ لاق .ناكملا يف ائيش ال «ةلاسرلا عضوب قحتسمل ناكملا

 .ناقتإلا يف اذك ءعضوملا اذه يف ملعلا ذفان وه يأ «لعجي ثيح املع ذفنأ هللا :ريدقتلاف ءفرظلا ىلإ هب ىدعتي

 راشأ امك ءعضوملا ملعي ملعأ وه يأ هيلع وه لد لعفب لب رهاظلا يف لمعي ال ليضفتلا لعفأ نأل :خإ هيلع لد

 (نيلامكلا ريسفت) .كانه اهعضيف لحما كلت يف ةوبنلا عضول لباقلا لحما يأ :حح اصلا عضوملا .حراشلا هب

 «ناوهلاو لذلا :هانعم «"'بعت"لك "رغص" ردصم "باحس"ك "راغص" :هلوق .رفكلا ىلع اوتامو يأ :اومرجأ نيذلا

 هل عستيف :هل حسفنيف (يواصلا ةيشاح) .ريغص وهف "'مظع"ك مضلاب "رغص" :هيف لاقيف ربكلا دض رغصلا امأو

 ءلئكس نيح التثَع راشأ هيلإو «هيفانيو هعني امع ةافصم اهيف هلولحل ةئيهم قحلل ةلباق سفنلا لعج نع ةيانك وهو
 معن" :لاقف ؟فرعي ةمالع نم كلذل له :اولاقف «"حتفنيو هل حرشنيف نموملا بلق يف هللا هفذقي رون" :لاقف

 بيتم يأ ري رمل 0 دادعتسالاو 0 0 108 راد 5 0

 وق ا ل ا ل د 000 :ءارلا رسكب (لمجلا ةيشاح)

 نإف ؛هيلع ردقي ال ام لوازي نك هردص قيض يف ةغلابم ههبش نعي :ةغلابم هب فصو (لمجلا ةيشاح) ."اهحتفب"
 :ليقو ءدوعصلا هيلع عنتمي امك هنم عنتمي ناميإلا نأ ىلع هب هبنو .ةعاطتسالا نع دعبي اميف لثم ءامسلا دوعص

 (يواضيبلا ريسفت) .هنم برحلا يف ادعابتو قحلا نع اوبن ءامسلا ىلإ دعاصتي امنأك هانعم



 ماعنألا ةروس هم نماغلا ءزجلا

 قو داصلا يف 0 2 ءاتلا ماغدإ امهيفو 0 "دعاس 0 يو ا
 مالا ولعت دعاصيو دعصي يأ

 هلأ ُلَعَجم لعجلا تكلِلاَدَح هيلع هتدشل نامبإلا فلك ذإ ٍءآَمََسلا ىف افوكسب ىرخأ
 و

 يذلا دقو ه0 تولبؤُم ل تريل قع هطلسي يأ ناطيشلا وأ باذعلا َسِجَرلآ

 لاحلا ىلع هبصنو «هيف جوع ال اًميِقَعَسُم َكَبَر قيرط ُطّرِص !دمحم اي هيلع تنأ
 هيف (2) َنوُركَديِمْوَعِل ب يدلآ اب الَصَف َدَق ةراشإلا نيعم اهيف لماعلاو ,ةلمجلل ةدكؤملا

 7 .امب نوعفتنملا مه مهنأل ؛ركذلاب اوصخخو «نوظعتي يأ :لاذلا يف لصألا يف ءاتلا ماغدإ
 آلاذ اهبلق دعب يأ

 0 © َنوُلَمْعَي 00 َمِيَر َدنِع ةنجلا يهو ةمالسلا يأ ٍمَّلّسلآ رد

 روت ٍدَق نشأ َرَشْعَمَي :مهل لاقيو اًعيمج قلخلا هللا يأ :ءايلاو نونلاب زهرش

 ٍضَْعَبِ اَبضَعَب َعَتْمَتَسآ اَنَبَر سنإلا َنِم مهوعاطأ نيذلا ِمُهُواَيِلوُأ لاَقَو مكئاوغإب سلا هم مج نيب ص

 لاقو ءمثأملا وه :يبلكلا لاقو «هيلع هطلسي يأ ناطيشلا وه سجحرلا ف سابع نبا لاق :سجرلا هللا لعجي

 (ليزنتلا ملاعم) .سجنلا وه :ليقو ءزجرلا لثم باذعلا سحرلا :ءاطع لاقو «هيف ريح ال ام سجرلا :دهاجب

 (لمجلا ةيشاح) .بصيو يقلي هانعمف لوألا ىلع هريسفت امأو ءسحرلا يف يناثلا ريسفتلا ىلع لعجلل ريسفت :هطلسي يأ
 ىلع هبشملل هب هبشملا مسا راعتساو «هيف جاجوعا ال يذلا ميقتسملا طارصلاب مالساإلا نيد هبش :كبر طارص

 (يواصلا ةيشاح) .ةيلصألا ةيحيرصتلا ةراعتسالا قيرط

 لماعلاو" ورا كر رع دج :ىلاعت هلوق يهو [اميقتسم الإ نوكي ال برلا طارص نأب] :ةلمجلل ةدكؤملا

 هيف "ةراشإلا نيعم' :هلوقو :"لمحلا" يف لاقو .اميقتسم هنوك لاح كبر طارص ريشأ نعي ' ةاخالا نعم اهيل

 "ريشأ" نعم يف هنإف ؛لعفلا نعم نم هيف ام رابتعاب ةراشإلا مسا اهيف لماعلاو :لوقي نأ ىلوألا ناكف «ةحماسم

 ىلع ليلك نار شل هاا «نرقتلا نرد اذهل مهو يفت نووشملا ةرماي نورك ولا اما ةرمتتللا :ركذلاب اوصخو

 ادحأ رأ مل انأ :لاق ارو «نوحلاصلا تمدع :لوقي نم ةربع الو :ةيآلا هذه ليلدب دلي يبلا مدق ىلع ةعامج ءاقب

 (يواصلا ةيشاح) .نومرحملا سئارعلا ىري الو «ةردخم سئارع هللا ءايلوأ :هللا ءاطع نبا لاق دقف «مهنم

 رشعملا "نتا رشعم اي" :هلوقو ءابارت لقاعلا ريغ ربصيو .«فقوملا يف قئالخلا عمج دعب باطخلا اذه :نجلا رشعم اي

 عتمتسا انبر :"نزاخلا" ةرابع :إ سنإلا نم (يواصلا ةيشاح) .نيطايشلا نحللاب دارملاو ءرشاعم عمجللاو ,ةعامج
 يف لحرلا ناك :يبلكلا لاقف نحلاب سنإلا عاتمتسا امأف «سنإلاب نحلاو نحلاب سنإلا عتمتسا نيعي «ضعبب انضعب

 - «هموق ءاهفس رش نم يداولا اذه ديسب ذوعأ :لاقف «نجلا نم هسفن ىلع فاح رفق ضرأب لزنف رفاس اذإ ةيلهاجلا



 ماعنألا ةروس هأ٠ نماثلا ءزجلا

 ىذا اَنَلَجَأ آَنْعَلَبِو مه سنإلا ةعاطب نجلاو «تاوهشلا مهل نجلا نييزتب سنإلا عفتنا

 اهيف نوحرخي يلا تاقوألا نم ُهّننآ َءآَس ام اَلِإ آَهيِف َنيِدَِح مكاوأم َمُكدَوتَم ُراَلَآ
 نعو «ميجحجلا ىلإل ْمِهَعِحْرَم نإ َّمُنإ» :ىلاعت لاق امك ءاهجراخ اهنإف ميمحلا برشل

 (58:تافاضلا) راخلا ءاملا

 ريك َكّبَرّنِإ "نم" ىنعمب "ام'"ف «نونمؤي مهأ هللا ملع نميف هنأ :انثذ سابع نبا

 كلذب نودادزيف ءانب اوذاع ىح سنإلا اندس :اولاق مهأ وهف سنإلاب نحلا عاتمتسا امأو .مهراوج يف تيبيف -

 فيجارألا نم مهيلإ نوقلي اوناك ام وه نجلاب سنإلا عاتمتسا :ليقو .مهسفنأ يف امظعو مهموق يف افرش

 ةعاط سنإلاب نجلا عاتمتساو «مهيلع اهليبس نولهسيو نونوهي اوناك يلا رومألا مهنييزتو ةناهكلاو رحسلاو
 عاونأ ىلع مهنولدي اوناك اميف نحلاب سنإلا عتمتسا :ليقو ؛يصاعملاو ةلالضلا يف مهل نونيزي امم نجلل سنإلا
 هب مهورمأي اميف نجلل سنإلا ةعاط يف سنإلاب نحلا عتمتساو ؛مهيلع اًفولهسيو تابيطلا فانصأو تاوهشلا

 (لمجلا ةيشاح) .عابتألاك سنإلاو سنإلل ءاسؤرلاك نجلا راصف ؛,مهمكحل نوداقنيو
 :مهمكحل نوداقنيو نجلا نوعيطي اوناك سنإلا نإ :عاتمتسالا اذه ريسفت يف "ريبكلا ريسفتلا" يف لاق :خلإ نجلاو

 يف مهمودخمو مهسيئر نوفلاخي ال نيذلا نيداقنملا نيعيطملاو نيمداخلاو عابتألاك سنإلاو ءاسؤرلاك نحللا راصف

 .سنإلاب نجلا عاتمتسا اذهف «مداخلا اذهب عفتنا دق سيئرلا اذه نأ كش الو «ريثك الو ليلق

 رسحت ةلاقملا كلت نم مهنم عقو ام يأ [(نيلامكلا ريسفت) .اهؤاشنإو ةرسحلل راهظإ يأ] :مهنم رسحت اذهو
 ىلع رورم :ةكئالملا ناسل ىلع (يواصلا ةيشاح) .ىوحلا عابتاو ناطيشلا ةعاط نم مهنم فلس ام ىلع نزحتو
 (يواصلا ةيشاح) .الصأ ةمايقلا موي مهملكيال هللا نأب لوقلا

 رهاظل فلاخم وهو ؛تافاصلا ةروس ريسفت يف يلحملا نيدلا لالج هخيش كلذ يف رسفملا عبت :خلإ تاقوألا نم

 هللا ءاش ام الإ :لاقي نأ نسحألاو ("/:ةدئاملا) كاَهْنِم َنيِجراَحِب ْمُه اَمَو الا اوت دا َنوُديِرُيل :ىلاعت هلوق

 وه ريرهمزلا نم ايداو نولحديو رانلا باذع نم نولقنيف «ريرهمزلا ىلإ رانلا نم اهيف نولقني يلا تاقوألا نم
 . يواضيبلا" يشاوح يف هركذ امك «ميحجلا ىلإ درلا نوبلطيف ضعب نم مهضعب عطقي ام دربلا ةدش

 :هوحو هيفو "هللا ءاش ام الإ" :ىلاعت لاق مث :"ريبكلا" يف لاق [ليوأتلا اذه ىلع دوه ةروس يف يأ] :نم ىنعمب امف

 ّيلا تاقوألا دارملا :يناثلا .رانلا يف نيدلاخب اوسيل لاوحألا كلت يف نأل ؛ةبساحملا تاقوأ ءانثتسا هنم دارملا نأ :لوألا

 - درلا نوبلطي مهف ديدش درب هيف ايداو نولحدي ممنأ :يورو «ريرهمزلا باذع ىلإ رانلا باذع نم اهيف نولقني



 ماعنألا ةروس مهأأ نماثلا ءرجلا

 َضَعَب ةيالولا نم وُ ضعبب مهضعب نحلاو سنإلا ةاصع انعتم امك َكِل'اَذَكَو

 نأ َرَشْعَمَي .يصاعملا نم م2 َنوُبيكي أوُناك اًمب ضعب ىلع يأ اًضَعَب َنيِيَّظلَآ

 «نجلا لسر وأ 0 قداصلا مكعومجم نم يأ كل | ْمُكَتَأَي ملأ سنإلآَو
 يبوت ةدايز اذه 5

1 57 

 يَ - . 8 را مهموق نوغلبيف لسرلا 0 نلوعمسي نيذلا م

 ى فى وس ربت عيلاللو نونلا مضب

 :ىلاعت: لاق ءاضلي قق»نأ اًبِسفنُأ ّنَع اندْيَس اولاق 00 كفو اقل زيتي

 )2252171110 0100000 َمِيِسفنَأ ْىَلَع أوُدِهَسَو اونمؤي ملف اَمَنَّدلأ 7 هير 0 و

 .وملسي مهأ هملع يف قبس اموق لاعت ل نتسا :دأو سابع نبا لاق :ثلاا .ميحجلا رح ىلإ دربلا كلذ نم -

 نم وه امنإ ءانثتسالا نيعم نأل ؛ىلوأ لوألا لوقلاو تيب لاق ."نم" نعم "ام" نوكت نأ بجي لوقلا اذه ىلعو

 اًهإف "ميمحلا برشل اهيف نوجرخي ىلا تاقوألا نم" هلوقب 5 ىئتسا امف :لوقأ «(اصخلم) "ةمايقلا موي"

 َنوديريإ» :ىلاعت هلوق رهاظل فلاخم هنأل ؛حيحص دنس هل سيل تافاصلا ةروس يف هلاق « «يلحملا خيشلل اعابتا اهجراخ

 .نيرسفملا روهمحلا فلاخم اضيأو ؟لاق نيأ نم ملعأ الو «(ما/: ةدئاملا) اَهْنِم نيج رحب ْمُهاَمَو راثلا َنِم او

 (كرادملا ريسفت) .ضعب ءايلوأ مهضعب لعحب وأ ءضعب ىلع مهضعب طلسن وأ «رانلا يف اضعب مهضعب عبتن يأ :خلإ يلون
 :هلوق يف ”يرشفخعزلا" هركذ اذك «كلملاو ناطلسلا نئيعمج اهرسكبو «يلوتلاو ةرصنلا نعم. واولا حتفب :ةيالولا نم

 ."ضعب ىلع يأ" :هكم فنصملا لوق هيلع لدي ماقملاب قيلأ يناثلا نيعملاو (4 ؛:فهكلا) كّنَحْلا هَ ةيالَوْلا كلام

 ؛مهنم السر سنإلا ىلإ ثعب امك مهنم السر نجلا ىلإ ثعب :كاحضلا نع :خلإ نجلا رشعم اي (نيلامكلا ريسفت)

 عمج امل هنأل ؛مكنم لسر :ليق امنإو ؛ةصاخ سنإلا نم لسرل نورخآ لاقو «صنلا رهاظ هيلعو «سنآ هب مهنأل

 وأ (؟ 7 :نمحرلا) 4ناَجْوَمْلاَو زلزللا امينا رخيوم :هلوقك امهدحأ نم ناك نإو كلذ حص باطخلا يف نيلقثلا

 (كرادملا ريسفت) يا «َنيِرِذْنُم ْمهِمْرَف ىلإ اًوَلَو» :هلوقك انيبن لسر مهلسر

 سنإلا نم تناك امنإ لسرلاو «ءكلذ لاق فيك باوج ىلإ ةراشإ هيف ؛خلإ قداصلا مكضعب يأ :مكعومجم نم

 ءوس ىلع مهل مذ :مقرغو (لمجلا ةيشاح) .هنثر رسفملا هركذ امك «نيهجو نم باوجلاو ؟حيحصلا ىلع ةصاخ
 ناك ح ةيلكلاب ةرخآلا نع اوضرعأو «ةجدخملا تاذللاو ةيوايندلا ةايحلاب اورتغا مههإف ؛مهيأر اطحو مهرظن

 لثم نم نيعماسلل اريذحت دلخملا باذعلل مالستسالاو رفكلاب مهسفنأ ىلع ةداهشلا ىلإ اورطضا نأ مهرمأ ةبقاع

 الوأف هب دوهشم فاللتحال ؛مهسفنأ ىلع مهداهش 8-00 :مهسفنأ ىلع اودهشو (يواضيبلا ريسفت) .مهلاح

 هب ظاعتالا كلذ ركذ نم دوصقملاو ؛مهيلع حبقلا يف ةدايز مهرفكب اودهش ايناثو «مهل لسرلا غيلبتب اودهش

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ لثم لعف نم ريذحتلاو



 ماعنألا ةروس ها نماثلا ءزجلا

 نمل ماللا نأ لسرلا لاسرإ يأ ىلِلَذ © تريرفك اوثاك ْمُهْنَأ

 لإ لسري مل 3 نودع اهْلَهَأَو اهنم رطب ئَرقْلاَكِلَهُم َكْيَر كيد أ هنأل يأ ةففخ

 امو رشو ريحخ نم اولعق امم ءازج ْتَجَرَد نيلماعلا نم لَكِلَو .مهل نّبي لوسر

 وذ مهدابعو هقلخ نع ُنَعْلا كلُ َفىَليَرَو .ءاتلاو ءايلاب | © َوُلَمَعَي مَع لِفَعِب كلُبَ

 نساانلا يكد يستقل - هكم لهأ اب مضيان نإ ٍةَمْسْرل

 ةمحر مكاقبأ ىلاعت تكل ,مهبهذأ © َتيِرْخاَم ِمَوَق ةّيَرَذ نم ء مكأشنأ امك قلخلا

 (8) تيِزجَعُمي رشم ةلاحم ال تا باذعلاو ةعاسلا نم َتروُدَعوَت ام ّترِإ .مكل

 َيلاح ىلع ا ا ل مهل لق .انباذع نيتئاف
 قيل

 ةبقاعلا يأ ٍراَدلآ ُةَبَقَع قدَع دُهَل ح.روكت ملعلا لوعفم ةلوصوم نم َوُملَعَت َفْوَسَف
 رم

 .نورفاكلا عد اللا دعس لاب زي أ مأ نحنأ «ةرخآلا رادلا يف ةدومحملا

 للاَوإ8 :يهو ىرخأ ةيآ يف اودححو «ةيآلا هذه يف رفكلاب مهسفنأ ىلع اورقأ فيك :ليق نإف :نيرفاك اوناك

 يف نورقيف ؛لواطتملا مويلا كلذ يف نطاوملاو لاوحألا توافتب :بيجأ (77:ماعنألا) «َنيِك رشف اك 1م انكر

 ىعملاو «ماللا فذحب "خلإ كبر نكي مل نأ" هربخ أدتبم :خلإ كلذ (بيطخلا ريسفت) .رخآ يف نودحجيو ءاهضعب

 :ريدقتلاو «نأشلا ريمض اهمساو «ةليقثلا نم يأ "ةففخم يهو" :هلوقو ءخلإ كبر نكي مل نأشلا نأل ؛تباث كلذ

 (لمجلا ةيشاح) .خلإ كبر نكي مل نأشلا يأ هنأل كلذ

 تاحجردلاب دارملا نأب :باحأف ؟مدقتملا مومعلا يف انيف نيعئاطلل ميجلاب تاحردلا نإ :لاقي ام كلذب عفد :ءازج

 دح ىلع «تاكردو يأ ءافتكا مالكلا يف نأب :اضيأ بيجأو «تاكردلاو تاحردلاب قداص وهو ءعازجلا

 :لاقي امع باوج «هلبق ام ىلع بترم اذه :ينغلا كبرو (يواصلا ةيشاح) .دربلاو يأ "رحلا مكيقت ليبارس"
 هنأب :باجأف ؟مهل كلذ ليجعت مدعو مهلاهمإ هجو امف «هنم مهل رصن ال نيصاعلاو نيعئاطلا نم لكل ناك ثيح

 (يواصلا ةيشاح) .يصاعلا ةيصعم هرضت الو عئاطلا ةعاطب عفتني الف «غلا

 ىلع تبني نأ رمأ اذإ لحرلل لاقي :مكتلاح (لمجلا ةيشاح) ."تآل" اهربحو "نإ" مسا يهف "ام" ل نايب :ةعاسلا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةماقمو ماقمك ناكملا ئيعمب ةناكملاو ؛هيلع تنأ ام ىلع تبثا يأ "!نالف اي كتناكم ىلع" :هلاح



 ماعنألا ةروس هرم نماثلا ءزجلا

 هنوفرصي اًبيِصَتَِتَأْلاَو عرزلا ٍثرَحْلا تو قلخ ُاَرَذ امم ِهَّلِي ةكم رافك يأ ْأوُلَعَجَو
 َمِهِمَعَر هَل اَذََم أوُلاَقَف اهتندس ىلإ و ابيصن ملاك رخلو نييكاسملاو نان 000 ىلإ
 هوطقتلا اهبيصن نم ءيش هللا بيصن ف 58 اذإ اوناكف | اَنِياَكَرْسِل اًَدَهَو تلا حتفلاب

 اَمف :ىلاعت لاق امك ءاذه نع نيغ هللا نإ :اولاقو ؛هوكرت هبيصن نم ءيش اهبيصن يف وأ

 :1]إ ُلِصَي َوُهَف هَّلِب اك اَمَو هتهملل يأ هآ لإ ْلِصَي اف مهباَكَرْشن تاك

 ام مهل نيز امك َكلِلاَذَكَو .اذه مهمكح (©) َوْمُكَحَياَم َءاَس سبب ْرِهياَكَرُش

 .نحلا نم ْمُهُواَكَرْس دأولاب َمِهِدَلوُأ لق ريكرْتُمْلا ني ٍريِيَكِل بَز ركذ

 رجو هب "دالوألا" بصنو "لتق" . مرو هلوسملا الاي 3 و ,"نْيَز' لعاف 7
 افلا بئان هنأ

 00 لعل هيلإ تالا فاضملا نيب لصفلا هيفو .هتفاضإب "مهئاكرش 0
 لتقلا وه يذلا تك ا دولا

 (نيلامكلا ريسفت) ."انئاكرشل اذهو" :هلوق ةلالدب كلذ نع هناحبس هبيصن ركذب ةيآلا ف ىفتكا :ابيصن

 .ةندسلا :عمجلاو ؛مانصألا تيبو ةبعكلا مداخن نداسلا :يرهوجلا لاق ءاهمادخ يأ لادلاو نيسلا حتفب :اهتندس

 نافيضلا ىلإ هنوفرصيو هلل جاتنلاو ثرحلا نم ائيش نونيعي اوناك مهنأ :يور :خلإ لصي وهف (نيلامكلا ريسفت)
 هولدب ىكزأ هلل اونيع ام اوأر اذإ مهنأ مث ءاهدنع نوحبذيو اهتندس ىلع امنوقفنيو مهتهلآل امهنم ائيشو «نيكاسملاو

 ] (نيلامكلا ريسفت) .مهتهلآل مهلاحب اهوكرتف ىكزأ مهتهلآل ام اوأر نإو ,مهتهآل امم

 رماع نبا أرق يأ :خلإ ةءارق يفو (هريغو ريبكلا ريسفتلا) .جيوزتلا نمو رقفلا نم افوحخ ؛ءايحأ ثانإ نفد وهو :دأولاب
 ؛«ضفخلاب "مهئاكرش"و لادلا بصنب "مهدالوأ"و "لتق" نم ماللا مضبو «ءايلا رسكو يازلا مضب "نيز" هدحو

 وهو هب لوعفملاب هيلإ فاضملاو فاضملا نيب لصف هنأ الإ ,مهدالوأ مهئاكر ش لتق نيكرشملا نم ريثكل نيز :ريدقتلاف

 نكل ؟ةحاصفلا يف زجعم وه يذلا نآرقلا يف فيكف رعشلا يف اهركتسم ناك اذإو ءرعشلا يف هوركم وهو "دالوألا'

 يف الو اهيف نعطلا زوجي الف «ةيبرعلا يف حيحص اهبيكرتو ةرتاوتم ةحيحص ةروكذملا ةءارقلا نإ :"بيطخلا" يف لاق
 (ريبكلا ريسفتلا) .عفرلاب "مهؤاكرش" ءرجلاب "مهدالوأ"و ماللا حتفب "لتق"و «ءايلاو يازلا حتفب ”نيز" :نوقابلاو ءاهلقان
 "لتقلا ةفاضإو" :لاق امك يزاحملا دانسإلا ليبس ىلع لعافلل ةفاضإ "مهئاكرش" ىلإ "لتق" ةفاضإ يأ :هتفاضإب

 نولتاقلا ريثكلا وه ردصملا اذهل يقيقحلا لعافلاو ءربخ "هب مهرمأل" :هلوقو أدتبم "لتقلا ةفاضإو" :هلوقو «خلإ
 (لمجلا ةيشاح) .هب مهل مهئاك رش 00 مهدالوأ مهلتق ريسفكل نيز كلذكو :دانسإلا ةقيقحو :مهدالوأل



 ماعنألا ةروس ها 4 نماثلا ءزجلا

 اوطلخَي اونو ا َمهوُدَرمل هب رم 00 ىلإ لتقلا ةفاضإو ءرضي الو

 أ مِذَه أوُلاَقَو (2) توُرئَي امو مُهَْدَف ُهوُلَعق ام هَل ءآَس ولو مُهتيد مهل
 ال 00 هر را ةّمَدَحَ نم ْءآَشّن نَم الإ اَهُمَعَطَي آل مارح ٌرجِح ْثَرَحَو

 0 طعتأو يروحو 0 بكرت الف اًهُروُهَظ َتَمّرَح ٌدمَعْتَأَو هيف مه ةجح

 هللا ىلإ كلذ ١ اوبسنو 7 مسا نوركذي لب ءاهحبذ دنع اَهَيلَع هلآ ٌمَسآ َنوُركْذَي

 هذنَه نوُطُب ىف اَم اوُلاَقَو .هيلع () َتوُرفي اوُناَك امي مِهيِزْجَيَس هيلع ءآَيف
 اتجقأ ّىلَع ُمّرعَو اًنِروُكُدِل لالح ُةَصِلاَح رئاحبلاو بئاوسلا يهو ةمّرحملا ِمَعَنَأل

 لاك د دوف ا ةويك قو لعق 57 بصنلاو عفرلاب تيم نكي نِإَو ءاسنلا يأ
 ةمات ناك نإ رماع نباو ريثك نبال

 وو
 ملعت

 نإ :لاق نم مهنمو «رعشلا تارورض نم دودعم ةيبرعلا ف فيعض هنإ :فاشكلا بحاص لوقل در :رضي الو

 عم "ءاكرشلا" ىلإ "لتقلا" ةفاضإو «لاصفنالا ريدقتب هنأل ؛لصفلا هيف زوجيو ةيظفل ةفاضإ هلومعم ىلإ ردصملا ةفاضإ

 (نيلامكلا ريسفت) .هولعف مهنأكف «هيلإ اوعدو كلذ اونيز نيذلا مه مهنأل ؛"هب مهرمأل" كلذل مترشابم مدع

 .نيطايشلا سيبلتل هنع اوعجرف اهتلع ليعامسإ نيد ىلع اوناكو «مهنيد يف كشلا مهيلع اولحدي يأ :اوطلخي

 .سبللاو لتقلا نم مهل نيز ام يأ هولعف ام كلذ مهلعف مدع يأ :هللا ءاش ولو (هريغو ريبكلاو دوعسلا يبأ ريسفت
 عون اذه :خل اولاقو .ىلاعت هللا ةئيشم نم اهلك تانئاكلا نأ ىلع ليلد هيفو :كرادملا بحاص لاقو (دوعسلا يبأ ريسفت)

 ىعمب لعف :رجح (يواصلا ةيشاح) .مهتهلآل هولعج ام ىلإ ةراشإلا "خلإ ماعنأ هذه" :هلوقو ,مهحئابق عاونأ نم رخآ

 (نيلامكلا ريسفت) 0 ,حوبذملا نعم. حبذلاك لوعفم

 امب نونعي :"دوعسلا يبأ" ةرابع :خإ بئاوسلاك (دوعسلا يبأ ريسفت) .ءاسنلا نود لاحرلا نم يأ :مهريغو

 (لمجلا ةيشاح) .حراشلا هردق امك «فوذحمل لومعم :هيلع ءارتفا (لمجلا ةيشاح) .يماوحلاو بئاوسلاو رئاحبلا

 "ةصلاخ" يف ءاتلا نوكت اذه ىلعف ءاهظفل رابتعاب اهل رب "مرحم"و ءاهانعم رابتعاب "ام" نع ربح :ةصلاخ
 لقنلل ءاتلا نأ هل بسانملا نأ :رهاظلاف «"لالح" :حراشلا لوق نم ديعب هنكل ءانه ليق ام ةلمج نم اذهو «ثينأتلل

 ءّيَم يعشلاو ةداتقو سابع نبا لاق :انروكذل ةصلاخ (لمجلا ةيشاح) ."ةباسن"و "ةمالع" يف امك ةغلابملل وأ ةيمسالل

 لاجرلا هلكأ ةتيم دلو امو ءءاسنلا نود لاحرلل صلاح وهف ايح اهنم دلو امف «بئاوسلاو رئاحبلا ةنحأ دارأ

 (ليزنتلا ملاعم) ."ةماعلا"و "ةصاخلا"ك ديكأتلل "ةصلاح" يف ءاهلا لاحدإو ءاعيمج ءاسنلاو



 ماعنألا ةروس هاه نماثلا ءزجلا

 هعنص يق ٌةيكح ُهْنِإ هءازج يأ ميرحتلاو ليلحتلاب كلذ مُهَفَصَو هلل مهيزجّيس

 الهج اهَقَس ف اًهَفَس دأولاب ْمُهَدَلوأ ديدشتلاو فيفحتلاب أَوُلَمَق َنيِذْلاَرِسْح َدَق .هقلخب م2 ٌميِلع

 ارئاك: انت اولط دق هللا لع ءاؤنا ركذت اع ذتلا ةهقَرَر اَم اوُمَّرَحَو ِملِع ِريَغب

 ىلع تاطوسبم ٍتَسوْرَعُم نيتاسب ٍسّئَج قلخ أَم ىذُأأ َوهَو © َتيِدَتَهُم
 ٌلخئتلا أشنأ َو لخنلاك قاس ىلع تعفترا نأب تمش وهم ريغ تو ضرألا

 0 َاَمّرلاَو َتوُقَيْرلاَو معطلاو ةئيهلا يف هبحو هرمث هلأ اقرت وْلأَو
 دل اونا جضنلا لبق رم آذإ هرَمُت نم أرلك امهمعط ويَضَتُم َيَغَو 0

 2016 اوفر لَو هفصن وأ رشعلا نم ءرسكلاو تلا قرامتمو 0
 مصاعو رماع نباو ريثك نباو ورمع يبأل

 قاقحتساب ةرخآلا يفو ؛مهيلع هب هللا معنأ ام ةلازإو مهددع صقن يف يعسلا رابتعاب ايندلا يف يأ :خلإ رسخ دق

 .مه ال مهدالوأ قزار وه هللا نأب :الهج (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم مسق باوج ةلمجلاو «ميلألا باذعلا

 (يواصلا ةيشاح) .هنم ةمعن لك نأ نايبو «هدابع ىلع هللا نم نانتما اذه :ًأشنأ يذلا وهو (كرادملا ريسفن)

 هيف نوكي نأ هتقيقح يف ربتعا ةغللا يف ناتسبلا نأ عم «ةنجو اناتسب ىمسي خيطبلا نأ يضتقي اذه :خيطبلاك

 (لمجلا ةيشاح) .امه وأ لخن وأ رجش
 مومع :ةتكنلاو «ماع ىلع صاخ فطع "تانج" ىلع فوطعم هنأ ىلإ ةراشإ "أشنأ" رسفملا ردق :عرزلاو لخنلاو

 عيمج عرزلاب دارملاو ءامهنع ئغي ال ءامهريغو امهريغ نع ناينغي امهف «يمدآلا ةينب امهتماقإل ؛عرزلاو لخنلاب عفنلا
 نأل ؛ةردقم لاح وهو ءاضيأ مجحلاو ةحئارلاو يأ :معطلاو ةئيهلا يف (يواصلا ةيشاح) .امب تاتقي يلا بوبحلا
 (كرادملا ريسفت) ."نيدلاح اهولحداف" :هلوقك وهو ءافلتخم نوكي يح هيف لكأ ال هجورحخ تقو لخنلا

 مهوتي الو «رمثلا رجشلا عالطا تقو ةحابإلا تقو لوأ نأ ملعي نأ "رمثأ اذإ" ةدئافو ءدحاو لك رمث نم يأ :رغثأ اذإ

 قيرطب داصحلا موي هب قدصتي ناك ام هب ديرأ :هقح اوتآو (كرادملا ريسفتو نيلامكلا ريسفت) .كردأ اذإ الإ حابي ال هنأ

 ؛ةيندم ةيآلاو «ةاكزلا :ليقو «ةيكم ةروسلاو ةنيدملاب تضرف اههإف ؛ةردقملا ةاكزلل ال «رادقملا نيبعت ريغ نم بوحولا

 .يلاودلاب يقس اميف يأ "هفصن وأ" :هلوقو .ءامسلا هتقس اميف يأ "رشعلا نم" :هلوقو .يزارلا نيدلا رخف هححصو

 برقألاو «يصاعملا يف هقافنإب وأ هلصأ نم جارخإلا مدعب وأ ءارقفلل هلك هحارحإب دحلا اوزواحت يأ :اوفرست الو
 هلهأل كرتي ملو دحأ موي ةلخن ةئام سمح مرص سيق نب تباث نأ :اهوزن ببس نأل ؛رسفملا هيلع رصتقا لوألا
 (يواصلا ةيشاح) .ائيش



 ماعنألا ةروس ه5 نماثلا ءزجلا

 م ام نيزواحتملا يو تفرتشلا بحال مهْنِإ ءيش مكلايعل ىقبي الف هلك ءاطعإب
 اشْرَقَو رابكلا لبإلاك اهيلع لمحلل ةحلاص َةَلوُمَح معَنأْلا تري أشنأ َو .مه

 اهنم اهّوندل ؛ضرألل شرفلاك اهنأل ؛"اشرف" تيمس ؛منغلاو راغصلا 0 هل حلصت
 حبذلل شرفي ام و 0 ذلل ام

 رُهنِإ ليلحتلاو ميرحتلا يف هقئارط ِنّطَيْشلَآ ٍتوُطُخ ْأوُعبتَت الو هلأ مُك راني اراك
 د

 "ًاشرفو ةلومح" نه لدب فائصأ جوزأ ةَيِبدَمُت .ةوادعلا دا ا
 و

 اي لق نين نوكسلاو حتفلاب رعَمْلا رِمَو ىثنأو ركذ نتن نيحوز ِنأَّضلأ 0

 57 هللا ىلإ كلذ بسنو ىرعخأ اهثانإو ةرات ماعنألا روكذ مرح نمل !دمحم

 سار

 لمحلا قاطأ ام :ةلومحلاو .ةلومح ماعنألا نم انأشنأو يأ "تانج" ىلع اقسُن امهأ ىلع نابوصنم :اشرفو ةلومح

 رقبلاو لبإلا نيعأ معنلا نم رابك ةلومحلا :ليقو .ةغللا يف روهشملا وه اذه ءاهراغص :شرفلاو .لبإلا نم هيلع

 هفوصو هرعش نم عونصملا شرفلاك وأ حبذلل شرفي ام يأ :اشرفو (لمجلا ةيشاح) .اهراغص شرفلاو «منغلاو

 .اهيلع شورفم شرف اهأك ضرألا نم ةينادلا راغصلاو «لمحلل ةحلاصلا رابكلا :ليقو «هربوو

 لاقو .اهراغص "شرفلا"و لبإلا رابك "ةلومحلا" نأ ةغللا لهأ نم لقن ام ىلإ فاكلا ةدايزب ريشي :لبإلاك

 ماعنألا رابك "ةلومحلا"و .لاثملا ليبس ىلع هركذ امنإ لب لبإلا يف رصحلا مهدارم سيل «هيلع اوعمجأ :جاحزلا
 (نيلامكلا ريسفت) .جاوزأ ةينامث هنم لدبأ هنأ هل لديو «منغلاو رقبلاو لبإلا نامعي امهو ءاهراغص "شرفلا"و

 يف امو ىثنألاو ركذلا نم دحاو لك ميرحتب قلعتملا راكنإلا نم مالكلا قبس امل ديهمت ددعلا اذه :جاوزأ ةينامث

 نم أشنأ يأ "نم" يف لماعلا وهو ؛هبصانب بوصنم "جاوزأ ةينامث" نم لدب "نينثا نأضلا نم" :هلوقو .اهنطب

 نم أشنأو يأ .همكح يف هل كيرش هلثم ىلع فطع "نينثا زعملا نم" :هلوقو .ةجعنلاو شبكلا نيجوز نأضلا

 نإو ىعملا بسحب امهنع رخؤم وهو "مرح"ب "نييثنألا"و "نيركذلا" بصنو ءزنعلاو سيتلا :نيجوز زعملا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةروص امهنيب طسوت
 وأ ةفلتخم يعم. ام نم لاح وأ «هيلع لد لعف وأ ءامهنيب ضرتعم "اوعبتت ال"و ؛"اولك" لوعفم وأ :ةلومح نم لدب

 (يواضيبلا ريسفت) .لوألا دارملاو ءامهعومجمل لاقي دقو «هجوازي هسنج نم رخآ هعم ام جوزلاو «ةددعتم

 رماع نباو ورمع وبأو ريثك نبا أرق :"بيطخلا" يف لاق «نيعلا نوكسبو نيعلا حتفب أرق يأ :نوكسلاو حتفلاب

 .نوكسلاب نوقابلاو «نيعلا حتفب



 ماعنألا ةروس هذا 2 نمافلا ءرجلا

 ُماَحَرَأ ِهْيَلَع تَلَمَتْهَآ اَمأ امهنم نييَتدَأْلاِ أ مكيلع هللا م َمَرَح زعملاو ناظلا وب ا

 0و كلذ عر ين ةيفيك نع رهو نو ىثنأ وأ ناك اركذ ني
 وأ مارح روكذلا عيمجف ةروكذلا لبق نم ناك نإف ؟ميرحتلا ءاج نيأ نم نا «هيف

 ماهفتسالاو ؟صيصختلا نيأ نمف «ناجوزلاف محرلا لامتشا وأ «ثانإلا عيمجف ةثونألا

 ْتَآَمَعْشَآ اًمأ نيل ا مَرَح ٍنَرَكَدلآَء ل يربو مْ لبإلا نيو ا

 ميرحتلا اذهب ُهَنآ ُمُكِدَّصَو ْذِإ اروضح َءآَدَُس ْرْسُك أ لب ْمأ  نيكألا ُماَحَرُأ ِّيَلَع

 هللا لَع ىرتفآ نّمِم ٌمَلَظَأ دحأ ال يأ َنَمَف هيف نوبذاك متنأ لب ال «كلذ متدمتعاف

 ُدِجأ آل لق ©9 تريِمِلّظلآ َمْوَقْلا ىدَيي ال َهَنآَّنإ . ملعب سائل َلِضْم كلذب بذك
 7 ّء

 1 ا الخل لاو دعا فاول احلا اجد ما ولا 0 غال لع اًمّرع نيش مز نو مق

 نأضلا نم ىثنألا "نييثنألا"بو ءزعملا نم ركذلاو نأضلا نم ركذلا "نيركذلا"ب دارملاو :خلإ نيركذلااع

 امم الو اهئانإو اهروكذ يعون نم ائيش اهزعمو اهفأض منغلا يسنج نم هللا مرحي نأ راكنإ ىعملاو ءزعملا نم ىثنألاو
 وأ اروكذ تناك ام فيك اهدالوأو ءاروط اهئانإو ةرات ماعنألا ةروكذ نومرحي اوناك مهنأ :كلذو «ثانإلا هلمحت

 اذكو "مرح"ب "نيركذلا" بصتناو .مهيلع كلذ ركنأف ,"هللا اهمرح دق" :نولوقي اوناكو «ةرات ةطلتخم وأ ءاثانإ

 (كرادملا ريسفت) ."تلمتشا امأ" يف ام اذكو «نييثنألا مرح مأ يأ "نييثنالا مأ"

 نع ئشان ملع يأ :ملعب يوؤبن .ةلوصوملا "ام" يف ةفطاع 'مأ" ماغدإ هيفف ءتمضنا ام مرح مأ يأ :تلمتشا امأ
 ىلإ مهل قيرط الف دعي يبلا ةوبنب نوفرتعي ال مه ذإ ؛زيجعت رمأ اذهو «ركذ ام مرح هنأب ىلاعت هللا نم رابخإلا قيرط

 (لمجلا ةيشاح) .(77١:ةرقبلا) َءاَدَهْش مك ْمأ» :هلوقب هافن دقو ؛عامسلاو ةدهاشملاب الإ كلذ لاثمأ ةفرعم

 عيمج ميرحت مكمزل ةثونألا تناك نإو ءروكذلا عيمج ميرحت مكمزل ةروكذلا ميرحتلا ببس ناك نإف يأ :خلإ ناك نإف

 نمف «ثانإلاو روكذلا ضعبب ميرحتلا متصصخ ءيش يألف ؛عيمجلا ميرحت مكمزل ماحرأ تلمتشا ناك نإو «ثانإلا

 (يواصلا ةيشاح) .منغلاو رقبلا نم معنلا ةيقب نود لبإلاب بئاوسلاو رئاحبلا ميرحت صيصخت يأ ؟صيصختلا نيأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلقتسم ةلمج اهدعب نأل ؛بارضإلاو ماهفتسالا ئيعم. ةعطقنم "مأ" نأ ديري :لب مأ

 وهف هللا نع هعيرجت تبث امب مهربخأ «هللا دنع نم ال مهسفنأ دنع نم ميرحتلا نأب ةجحلا هللا مهمزلأ امل :دجأ ال لق

 - (يواصلا ةيشاح) ."خلإ يلإ يحوأ اميف دحأ ال" :ةكم رافكل دمحم اي لق :ىنعملاو «هترمثو هلبق ام ةجيتن



 ماعنألا ةروس هزم نمافلا ءزجلا

 مَدَوَأ ةيناتحتلا عم قرا, ارق قو بصتلاب م فلو باب توي نأ" | ةئتط جادو ه ا. 7 2000000 يي ل 67 وو ده
 ربخلا ثينأتل ةزمحو ريثك نبال 1

 000 0 أ -هب هب هككرتقل يأ اشف نأ
 59 0 ر ريزخ مح ىلع قطع

 0 هب (2) ٌٌميِحَر لكأ ام هلٌروفَغ كَلَتَر َّنِإَف ٍداَع و ٍءاَبَرَرَع هلكأف

 نع كلذ ىوري «ءايشألا هذه ىلع روصقم ميرحتلا نأ ىلإ ملعلا لهأ ضعب بهذف «ةيآلا هذه يف فلتخاو -

 ءاملعلا رثكأو «ةدئاملا ةروس لوأ يف ركذ امو ةذوقوملاو ةقنخنملا ةتيملا يف لخديو :اولاق أ سابع نباو ةشئاع

 ُدِجَأ ال لق :ىلاعت هلوق يعم كلذو ءانهه ركذ ام باتكلا صنب مرحملا لب ءايشألا هذه صتخي ال ميرحتلا نأ ىلع

 ام سابع نبا نع يور ام :اهنم ءامب لوقلا بحي ءايشأ ةنسلا تمرح دقو «(40١:ماعنألا) كامَتَحُم نول نر ام يف

 .ريطلا نم بلخم يذ لكو عابسلا نم بان يذ لك نع دو هللا لوسر ىف :لاق
 هلتقب عرشلا رمأ امم ناك نإف «ليلحت وأ ميرحت صن هيف دري مل ام نأ :بابلا كلذ يف هلم يعفاشلا دنع لصألاو

 لتقو ةلحنلا لتق نع ىمه دلني هنأ" :يور امك هلتق نع ىمن وأ ؛"مرحلاو لحلا يف نلتقي قساوف سمح" :لاق امك
 وهف مهنم بلغألا هلكأي امف «برعلا تاداع نم بلغألا ىلإ هيف عحرملاف كلذ ىوس امو «مارح وهف "ةلمنلا

 «(ُتاَبيطلا 1ك 06 لقط :هلوقب مهبطاخ ىلاعت هللا نأل ؛مارح وهف مهنم بلغألا هلكأي ال امو .لالح

 (ليزنتلا ملاعم) .لالح وهف هوباطتسا ام نأ تبثف «(4 :ةدئاملا)

 (ةمات ذئثيح نوكتو «ةيناقوفلا عم هباوص :ةيناتحتلا عم (بيطخلا ريسفت) .كلذ ريغ وأ ءاود وأ ابرشو الكأ هلوانتي :همعطي

 وأ سفنلا وأ نيعلا نوكت نأ الإ" ريدقت ىلع بصنلاب "ةتيم"و ءاتلاب "نوكت نأ الإ" :ةزمحو ريثك نبا أرق :ةثالث تاءارقلاف

 نأ الإ" .نوقابلاو ةتيم ثدحت وأ ةتيم عقت نأ الإ ئيعملا ىلع عفرلاب "ةتيم"و ءاتلاب "نوكت نأ الإ" :رماع نبا أرقو «"ةتيم ةثبللا

 (لمجلا ةيشاحو ريبكلا ريسفتلا) .ةتيم دوجوملا نوكي نأ الإ وأ ؛ةتيم لوكأملا نوكي نأ الإ يأ "ةتيم نوكي
 ححجرو ؛مزح نبا هراتخاو همحلب اصتخم سيل ميرحتلا نأو «برقأ امنأب لوألا حجرو ءهمحل وأ ريزنخلا يأ :هنإف
 قسف اذ :اقسف وأ (نيلامكلا ريسفت) .محللا هنم دصقلاب رثكأ هنأل ؛هصيصختو «هنع رابخإلاب دوصقملا هنأب يناثلا

 نيعلاو «ةعاطلا نع جورخلا وه قسفلا نأ مولعملا نم ذإ ؛"لدع ديز" :دح ىلع ةغلابملا ليبق نم اذهف «ةيصعم يأ

 (لمجلا ةيشاح) د ا يا ا زاجم قسفلاب اهفصوو تاذ ةمرحما

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .قسفلا باب يف هلغوتل ؛اقسف كلذ يمس امنإو :"ريبكلا" فد

 هلثم رطضم ىلع يأ "غاب ريغ" :هلوق .تامرحملا هذه نم ءيش لكأ ىلإ ةرورضلا هتعد نمف :خلإ رطضا نمف
 ٠ (كرادملا ريسفت) .هلوانت نم هتجاح ردق زواجتم يأ "داع الو" :هلوق .هتاساومل كرات



 ماعنألا ةروس ه1 نماشلا ءزجلا

 تريِذْلأ َلَعَو .ريطلا نم بلخعو عابسلا نم بان يذ لك ةنسلاب ركذ امب قحليو
 ماعنلاو لبإلاك هعباصأ قرفت مل ام وهو ٍرْمُظ ىذ لكم َْمَرَح دوهيلا يأ اوُداَ
 َتَلَمَح ام الإ ىلكلا محشو بورثلا آَمُهَموُحْش َمهِيَلَع اَنَمَّرَح ِمَتَعْلآَو رقبلا َِصَو

 امو "ةيواح" وأ "ءايواح" عمج .ءاعمألا آَياَوَحْلَ هتلم“ وأهنم اب قلع ام يأ آَمهُدوُهَظ

 مب هب مُهَتيَرَج ميرحتلا َكِلَذ مه لحأ هنإف «ةيلألا محش وهو هنم ٍرظَعب َطلمْخآ
 نع باوج اذهو «خلإ "رطضا نمف" :هلوق ىلع اذه مدقت ىلوألا ناكو «ةعبرألا رومألا نم يأ :ركذ امب قحليو

 رصحلا نأ :هدارأ يذلا باوحلا لصاحو ؟هيف رصحلا يضتقي ةيآلاو ءركذ اميف ةروصحم ريغ تامرحملا :هريدقت «لاؤس

 ةيشاح) .خلإ ةنسلاب رحنأ تامرحم كانه نأ يقاني الف 4! ينو ام يفإ» :هلوق ليلدب نآرقلا يف مرحملا ىلإ ةبسنلاب

 :هباوجف ؟رصخلا لطبي فيكف «نآرقلا صن اخسان نوكي ال دحاولا ربخلا نأ وهو مالك انهه يقب نكل لوقأ (لمجلا

 دق ربخلاف «ةيلصألا ةحابإلا ءاقب هانعم ميرحتلا مدع نكل «ربخلاب عفرو ةيآلاب تبث ةعبرألا ىوس ام ميرحتلا مدع نأ

 "ريسيتلا" يف باجأو] (ةيدمحألا تاريسفتلا) .اقافتا اخسن سيل هلثمو ءايعرش امكح عفري ملو لصألا لالح مرح

 .ربدتف [صنلا ىلع ةدايزلا هب زاجف لوبقلاب ءاملعلا هتقلت روهشم ربخلا اذه :هلصاح ءرخآ باوجب

 اميف دحأ ال :ةيآلا نيعمو (ةلمنلاو ةلحنلاك هلتق نع يمن امو «برقعلاو ةيحلاك هلتقب رمأ ام كلذكو يأ :ريطلا نم

 امأ هيلع ةدايز لب هل ةخسان ةنسلا نوكي الف «ماعنألا نم وأ «ةيلهاجلا يف هنولحتست متنك ام وأ «نآلا يلإ يحوأ

 سابع نبا نع كلذ يور ءاهيف تامرحملا راصحناب لاقف ةيآلا رهاظب مهضعب قلعت دقو «ةتيملا نمف اهتاوخأو ةذوقوملا
 نم عباصألا قوقشم نكت مل ام يأ :هعباصأ قرفت مل ام (نيلامكلا ريسفت) .هلل كلام ىلإ بسنو دّل» ةشئاعو
 )يي 1 ةيشاح) .طبلاو زوإلا مكحلا اذه يف فاكلا تلحدأ :خإ لبإلاك (نيلامكلا ريسفت) .ريطلاو مئاهبلا

 "ىلكلا محشو" :هلوقو (سوماقلا) .ءاعمألاو شركلا ىشغي قيقر محش وهو ءارلا نوكسب برث عمج :بورثلا
 دارملاو ءيوغللا اهانعمل ارظن ركذ امب بورثلا ريسفتو .لوبلا زرفيو مدلا يقني وضع نعم. فاكلا مضب ةيلك عمج

 اهمحشو «ءءاعمألا يه اياوحلا نإف "اياوحلا وأ" :هلوق يف ءانثتسالا ضقاني الثل ؛ءاعمألا ىلع يذلا محشلا انه امي

 نم مهيلع مرح يذلا نأ صخلتف «مالكلا يف ضقانتلا بجوي ةمرحملا بورثلا يف هلاحدإف «ءانثتسالا ىضتقم. لالح

 (لمجلا ةيشاح) .مههل لالح كلذ ادعام نأو ءىلكلاو شركلا محش وه موحشلا

 محشلا نم اياوحلا هتلمح يذلا الإو يأ "امهروهظ" ىلع افطع عفر عضوم يف "اياوحلا وأ" :هلوق :اياوحلا هتلمح وأ

 ءايواح وأ ةيواح عمج يهو :"دوعسلا يبأ" يفو :ةيواح وأ ءايواح عمج .رهاظلا وه اذهو «مرحم ريغ اضيأ هنإف

 (يواضيبلا) .نئافسو ةنيفسك ةيوح وأ ,عصاوقو "ءاعصاق"ك



 ماعنألا ةروس هاو نماغلا ءزجلا

 7 ش 5 سا # رم 94 20 .

 نإف .انديعاومو انرابخأ يف ©©9 َنوقِدَصَل انِإَو ءاسنلا ةروس يف قبس امب مهملظ ببسب
 ةبوقعلاب مكلحاعي مل ثيح ِةَحِساو ِةَحَر وذ َركُبَر مهل لقف هب تئج اميف َكوُبَّذَح 7 2 - . تا وال س

 ِمَوَقْلا نَع ءاج اذإ هباذع 5 0 لَو نامبإلا ىلإ مهئاعدب فطلت هيفو هب
 0 ا رس ه ودم

 انمّرَح الو اَنْوَباَء آَلَو نحن انكَرشأ آم ُهَللآ ءآَسْوَل أوكرشأ يذلا لوُقَيَس (2) َِيِرَجُمْلا
 بذك امك تكلازك : ىلِاعت 0 .هب ضار وهف «هتئيشع انعرحت و انكارشإف ءّىْش نِم

 ني مكَدنِع لَه لق انباذع نسا را مهلسر َرِهليَق ني تريلا بّذُك ءالؤه

 لإ كلذ يف تروُعبَكَت ام نإ مكدنع ملع ال يأ اهل هوُجِرُْتَف كلذب ضار هللا نأب ٍرْلِ

 000 هّلِلَف ا نإ َلَق .هيف نوبذكت م29 َنوُصْرَت الإ ْرُثنَأ ام ّْنِإَو ّنَظلأ

 (دوعسلا يبأ ريسفت) ١١(. :ءاسنلا) مهل تلجأ ٍتاِيطْمهيلَعاَنْمََح اوُداَمَنيِذلَنِم ملظِف يأ :خلإ قبس ام
 دقف هب نودتقم نحنف هسفن ىلع ليئارسإ اهمرح :اولاق امك ال مهيغب وه ميرحتلا ببس نأب يأ :انرابخأ يف

 ميهاربإ عرش يف ال مهلبق دحأ ىلع امرحم كلذ نكي ملو .التلع ىسوم دعب الإ ميرحتلا أرطي مل لب كلذب اوبذك

 ةيشاح) .هب ناك يذلا اسنلا قرع نم هئافش لجأ نم لبإلا صوصخلاب هسفن ىلع ليئارسإ مرح امنإو «هريغ الو
 فطلت نأب باحأف ؟ديدش باقع وذ مكبر :لقف رهاظلا ىضتقم نإ :لاقي ام كلذب عفد :فطلت هيف (يواصلا

 ظ (يواصلا ةيشاح) .سأيي الو بئاتلا عمطيل ؛ناميإلا ىلإ مهئاعدب

 يف مهنع هللا هاكح امك عقو دقو «لبقتسملا يف مهنم عقي امب هيبنل هللا نم رابخإ اذه :اوكرشأ نيذلا لوقيس

 اراهظإ هولاق امنإو 0(" :لحنلا) ِءْيَّش ْنِم ِهِنوُد ْنِم انْدَبَع املا َءاَش ْوَل اوُكَرَْأ َنيَِّلا َلاَقَوإل :لحفلا ةروس
 ءهاضري ام الإ ءاشي الف ءاضرلل ةمزال ةيشملا نأ نيعدم «حئابقلا هذه باكترا نم اراذتعا ال قحلا ىلع مهوكل

 ؟هيضرو انم هللا هدارأ ءيش ىلع بذعن انإ :دمحم اي لوقت فيكف هب ضار وهف هتتيشعب رفكلا عقو دقو
 نسحلا ءاشيو ؛هاضري الو حيبقلا ءاشي لب ءاضرلا ةئيشملا نم مزلي ال :لوقت نأ :ةهبشلا كلت در لصاحو

 (يئواصلا ةيشاخإ .لاغتا هعيش ءين لكف هاتطزوو
 (نيلامكلا ريسفت) .لصفلل كرت هنكلو "انؤابآ" فطع حصيل ؛"انكرشأ" ل ريمضلا ديكأت ناك لصألا نأ ىلإ ريشي :نغ

 طرش باوحج يف "ءافلا" :هللف (نيلامكلا ريسفت) .نظلاب لوق لكو بذكلا صرخلا :"سوماقلا" يف :نوصرخت
 ."ةحح مكل نكي مل نإ" :هلوقب حراشلا هركذ دق ,فوذحم



 ماعنألا ةروس ه١ ظ نماثلا ءرجلا
 دع

 ْمُكءآَدَبُش اورضحأ لَم لذ © َنيِهجأ َمُكْدَدَهَل مكعياده ُهآَس َوَلَه ةماثلا دق هب
 ْ دع

 بكت الو ْمُهَحَم َدَهْفَم الق أوُدَِس نِإَف هومتمّرح يذلا اّدَه ٌمَرَح هلآ نأ توُدَهْفَ نيل
 َتوُلِدْعَي ْمهْيَرب مهو ةرجآلاب َنوُْؤُي ال تيزأأو اَِجَياَب اوُبَدَك تيل اوه

 د دع

 نيش -هب أوكِرفُم ال ةرسفم أ ْمُكَيَلَع مكبر َمَرَح ام أرقأ ُلْثَأ اَولاَعت لق .نوكرشي
 ةحح :دهاجب لاق :"يدهازلا" ريسفت يف لاق (لمحلا ةيشاح) .لسرلا لاسرإو بتكلا لازنإ يهو :ةغلابلا ةجحلا
 «ةرصاب .انويعو «ةعماس اناذآو «ةيفاو اماهفأو «ةلماك الوقع مكاطعأ ىلاعت هنأ لهو .ةداوعلا ناسنإلا سفن :ةغلاب

 متئش نإو «تاريخلا لمع ىلإ متبهذ متئش نإف ,مكنع ةيلكلاب عناوملاو راذعألا لازأو ءرشلاو ريخلا ىلع مكردقأو
 قئاوعلاو عناوملا لاوزو «ةرورضلاب توبثلا ةمولعم ةنكمملا ةردقلا هذهو «تاركنملاو يصاعملا لمع ىلإ متبهذ

 ىوعد ةعاطلاو ناميإلا نع نوزحاع مكنأ مكؤاعدا ناك كلذك رمألا ناك اذإو «ةرورضلاب اضيأ توبثلا مولعم

 (ريبكلا ريسفت) .ةغلابلا ةححلا هلل لب «ةجحلا هللا ىلع مكل سيل هنأ انركذ امه تبثف «ةلطاب

 :نييرصبلا دنع هلصأو «ميمت نب دنع عمجيو ثنؤي لعفو ءزاجحلا لهأ دنع فرصني ال لعف مسا وهو :مله

 فدذحف "مأ له" نييفوكلا دنعو «لصألا هنإف ماللا يف نوكسلا ريدقتل ؛فلألا تفذح ءدصق اذإ مل نم "ملاه"

 امزالو «ةيآلا يف امك ايدعتم نوكيو ءرمألا لحدت ال "له" نأل ؛ديعب وهو ماللا ىلع اهتكرح ءاقلإب فلألا

 .ةيزاجحلا ةغللا ىلع انه اه "مله" نأ ىلإ ةراشإ :اورضحأ (يواضيبلا ريسفت) ."انيلإ مله" هلوقك

 كلذلو ؛مهديلقت ىوس مه كسمتم ال هنأو «مهالض رهظيو ةححلا مهمزلتل ؛مهراضحإب اورمأ امنإ :مكءادهش
 .مهوق نورصني نيذلا مقودق مهو ءمهل ةداهشلاب نوفورعم ءادهش مهنأ ىلع ةلادلا مهيلإ ةفاضإلاب ءادهشلا ديق

 :ليق نإف «كلذ مهل نيبي نأ هيبن ىملاعت هللا رمأف .هللا مرح يذلا يأ اولاقو اولأس مهنأ كلذو :مكيلع مكبر مرح ام

 عضوم نأب بيحأ ؟كرشلا كرت ال كرشلا وه مرحملاو "هب اوكرشت ال نأ مكيلع مكبر مرح" :ىلاعت هلوق نيعم ام

 ةلص الو ءاوكرشت نأ مكيلع مرح هانعم :ليقف ؛ههحو يف اوفلتخاو ءبصن :ليقو ءاوكرشت ال نأ وه يأ عفر "نأ"
 مرح" :هلوق دنع مالكلا مت :ليقو ءدحست نأ كعنم ام يأ (17:فارعألا) َدُجْسَن الأ َكَعَنم امإف :ىلاعت هلوقك
 ىلع الومحم اذه نوكي نأ زوجي جاحزلا لاقو ؛ءارغإلا هجو ىلع "ائيش هب اوكرشت ال نأ مكيلع" :لاق مث ؛"'مكبر

 (بيطنخلا ريسفت) .اوكرشت ال نأ مكيصوأ نيعم ىلع نوكي نأ زاجو «كرشلا ميرحت مكيلع لتأ يأ ىعملا
 رابتعاب ميرحتلا نإف "مرح ام" ب رسفملا لعفلا قيلعت هعني الو هيلع رمألا فطع حصيل ؛هب اوكرشت ال يأ :اوكرشت الأ

 وأ ,"ام" نم لدبلا وأ ءارغإلل هنأ ىلع ؛"مكيلع"ب بصنلا اهلحمف ةبصان "نأ" لعج نمو ءاهدادضأ ىلإ عحري رماوألا

 (يواضيبلا ريسفت) .اوكرشت ال نأ ولتملا ريدقت ىلع عفرلا وأ «ماللا ريدقتب رحجاو ةدئاز "ال" نأ ىلع فونذحملا هدئاع نم



 د ةروس هاب نماثلا ءزجلا

 رف يلم لجأ يم دأولاب مُكَدلْوُأ أَوُلْتَقَت الو 7-0 ٍنيَدِلَوْلاِب اونسحأ َو

 اَهَنِم َرَهَظ ام انزلاك < رئابكلا سحق اوُبَرقَت الو ها مُكَقْرْرَت نحن 0
 ا يا أولثقت اَلَو اهّرسو اهتينالع أ 1 ع ايم

 9 » نوقع لعل 2 ٍمُكَلَصَو روكذملا ةْملَذ نصحلا محجرو ةدرلا دحو 5

 هيف أم يهو ُنَسَحَأ ّىه يلا ةلصخلاب يأ ىتلاب الإ متم َلاَم أوبَرقت الو .نوربدتت

 كرتو لدعلاب نيل اريلاو لقسلاوثز ملتحي نأب هش علي ٌقَح هحالص

 هللاو نزولاو ليكلا ف أ نإف «كلذ ُق اهتقاط 0 لإ اًسْفَن ٌفِلكُت ا سختبلا
 7 ليكلا ءافيإ يف يأ

 وأ مكح فرت اَذإَو ثيدح يف درو امك «هيلع ةذخاؤم الف - هتين ةحص ملعي -

 ا ةبارق اورو اذ هيلع وأ هل لوقملا َناَكْرَلَو قدصلاب ْأوُلِدَعاَف هريغ

 يف ةءاسإلا كرت نأ ىلع ةلالدلاو ةغلابملل امهيلإ ةءاسإلا نع يهنلا عضوم هعضو ءاناسحإ مهي اونسحأو يأ :اناسحإ

 انه دارملاو ءداسفإلاو سالفإلاو رقفلا ئيعمب قلطي :قالمإ نم (يواضيبلا ريسفت) .امهريغ فالخب فاك ريغ امهنأش

 لثم وهو «هنم لدب :لإ اهنم رهظ ام (كرادملا ريسفت) .يهنلل ليلعتلا عم يف اذه :نحن (يواصلا ةيشاح) .لوألا
 ههريمثتو هحالصإ هيف امب نعي :خل يتلاب الإ (يواضيبلا ريسفت) .(١1١:ماعنألا) هَتِطاَبَو مّنَْلا ٌرِهاظإ» :ىلاعت هلوق
 (ليزنتلا ملاعم) .ائيش هحبر نم ذحأي الو هيف هل عيبي نأ وه :كاحضلا لاقو .هيف ةراجتلا وه :دهاحم لاقو

 دعب هل يلولا لكأ ةحابإ يضتقي اذه نأل ؛هوبرقاف هدشأ غلب اذإف ئيعملا سيل ذإ ؛يهنلل ةياغ سيل :هدشأ غلبي ىتح

 هوملس ذئنيحف اديشر اغلاب ريصي ّىح هوظفحا :ليق هنأك يهنلل ال ءانثتسالا نم مهفي امل ةياغ وه لب «يبصلا غولب

 لاحلا قفو ىلع جرح اذه نكلو «غولبلا دعب نابرقلا زاوج ىلع لديال اذهو] :ملتحي نأب (دوعسلا يبأ ريسفت) .هيلإ
 :يدسلا و «ةنس نورشع :كاحضلا لاقو «لقعي :ليقو ءكلامو يبعشلا هرسف اذك [(يدهازلا ريسفت) .ةداعلاو

 0 و ا عر حني يسم اس و :دهاجمو «نوثالث

 نم دحلا ةاعارم نأل ؛كلذ نازيملاو ليكلا ءافيإب رمألا عبتأ امنإو ءاهنع زجعت الو اهعسي ام الإ يأ :اهعسو الإ

 (يواصلا ةيشاح) 0 ا

 (كرادملا ريسفت) .ءاوس سانلا لاومأ يف أطخلاو دمعلا نأل ؛هيف أطخأ ام نمضي هنكلو «مثإ ال يأ :هيلع ةذخاوم الف

 >كِسفنَأ ىَلَع ْوَلَو :هلوقك لئاقلا ةبارق لهأ نم اهريغ وأ ةداهش يف هيلع وأ هل لوقملا ناك ولو يأ :خإ ناك ولو
 (كرادملا ريسفت) .(7١ه :ءاسنلا) 4َنييَرقَأْلاَو عييدلاولا وَ



 ماعنألا ةروس مالا“ نماغلا ءرجلا

 3 مو 1 همار

 نوظعتت ديدشتلاب كرو هب مُكلَصَو محِلَد أوفوأ هللا دهعبو

 ىطرِص مكتيصو يذلا اَذَه افانتسا رسكلاو «ماللا ريدقت ىلع ملا َّنَأَو .نوكسلاو

 ىدحإ فذح هيف 5-5 هل ةفلاخملا قرطلا َلُبُسِل آ أوعبّتت ٍِو هوبا لاح اًميقَتَسُم

 َنَيَناَء مث متو َنوقّكت ل هب مُكدَصَو َمُكِلاَذ هنيد ا

 ا قرتخا فلا لع ةمعنلل اًماَمَت رابخألا بيترتل "مث"و ةاروتلا َّس تكلا ىس

 جاحوعا ال نيد :اميقتسم يطارص (نيلامكلا ريسفت) ."هوعبتاف" :هلوقل ةلع هنأ ىلع ماللا ريدقت ىلع رثكألل :حتفلاب

 قيرط نع هبشملل هب هبشملا مسا راعتساو ءدوصقملل لصوي الك نأ عماجب قيرطلا نيعم. طارصلاب ميوقلا نيدلا هبشف «هيف
 .ةراشإلا نيعم هيف لماعلاو طارصلا نع :لاح (يواصلا ةيشاح) .ةيلصألا ةيحيرصتلا ةراعتسالا

 ددعتم ىوحلا ىضتقمو دحاو ةجحلا ىضتقم نإف ىوهلل ةعباتلا قرطلاو ةفلتخملا نايدألا اوعبتت ال :لبسلا اوعبتت الو

 عراولاو ار اسر و قوم. ريثك تعباتم نعي ةيآلا هذه ريسفت يف :يدهازلا فو (يواضيبلا) .تاداعلاو عابطلا فالتحال

 ملع انه نمو «تالالضلاو عدبلا قرط وأ ةفلتحملا نايدألا اوعبتت ال يأ :"دوعسلا يبأ" فو .اد اوين بو امياوصو ار ىرفاك

 قرفتف هاوهل اعبتم ابهذم راتحا لب دلقي مل نإو «نيدلا يف دحاو ليبس هنأل ؛بحاو دهتجملا ريغل يصحخخشلا ديلقتلا نأ

 .لضو ةفلتخملا قرطلاو «ددعتملا لبسلا ذحأو «هللا ليبس نع
 نأل ؛الك :تلق هلوسر عبتاو هلوسرو هللاب نمآ هنأل ؛ادحاو اقيرط عبتا اضيأ وهف هنيعب دهتجملا دلقي مل نم :تلق نإف

 ليس َريغ عَتَيَو ىَدُلاُهَل نيت اَمِدْعَب نم لسا ٍقِقاَسي ْنَمَوإم :ىلاعت هللا لاقو ءيصحخشلا ديلقت ىلع مويلا نينمؤملا ليبس
 «"مظعألا داوس اونختا" هلي هللا لوسر لاق اضيأو «(١١©:ءاسنلا) ًاريِصُم ْتَءاَسَو منهج ِهِلْضْنَو ىََوَت ام هلو َنيِنمْوُملا
 .يذاتسأو يديسل "قحلا راصتنا" علاطف هليصفت تئش نإو ءثحبم يف ذبن اذه ءيصخشلا ديلقت ىلع مظعألا داوسلاف

 ىلإ هبحاص لصوي الك نأ عماجي ةجوعملا قرطلاب ةلطابلا نايدألا هبشف «هل ةنيابملا نايدألا يأ :ةفلاخملا قرطلا
 مث يأ نامزلا يف يحارتلل ال يأ :رابخألا بيترتل (يواصلا ةيشاح) .هبشملل هب هبشملا مسا ريعتساو كلاهملا
 (نيلامكلا ريسفت) .ليوط رهدب ةيصولا لبق ءاتيإلا نأ دري الف ءانيتآ نأب مكر بخأ

 لاح يأ باتكلا لاح هنأ :يناثلا ءانتمعن مامت لجأل يأ هل لوعفم هنأب :اهدحأ :هحوأ ةسمح هيف زوجي :خلإ امامت

 يأ لعافلا نم لاح هنأ :عبارلا ءناصقن ال مامت ءاتيإ هانيتآ يعم. هنأل ؛ردصملا ىلع بصن هنإ :ثلاثلا ءامامت هنوك

 ءامامتإ هانممتأ :ريدقتلاو «دئاوزلا فذح ىلع نوكيو هظفل نم ردقم لعفب بوصنم ردصم هنأ :سماخلا «نيممتم
 ردصم لعج نإف ءادكؤم اردصم لعجي مل اذإ اذه «ةفص هنأ ىلع فوذحمم. وأ "امامت"ب قلعتم "يذلا ىلع'و
 (لمجلا ةيشاح) .ةفص هلعج نيعت
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 ف يأ مّهَّلَعَل ل دعو نيدلا يف هيلإ جاتحي ءئىش ٍلكْل نايب الصفن و هب مايقلاب

 اي ُهوُعِبتاَف كَراَبَم ُهَمْلَرْنَأ بيك نآرقلا اَدَهَو (2) م َنونمؤَي ا ليئارسإ

 آَمنِإ اَوُوُقَت ال نأ ل هانلزنأ ج0 َنوُنَحَر َمُكلَعَل رفكلا اوَُناَو هيف اب لمعلاب ةكم لهأ

 انإ يأ هت اهمساو «ةففخم نإَو اَملَبَق نم ىراصنلاو دوهيلا ِنيَمفِبآَط َْلَع ُبَعكلأ لزنأ
 ملكت يصارخوا

 آنأ َوَل أولوقَت وأ .انتغلب تسيل ذإ اهلل انتفرعم مدعل ميد تيِغَعَ مهتعارق َِتَساَرِد نع انك
0 

 مكبر نم دايبُهَنَيَب مكَءآَج َدَقَف انناهذأ ةدودلا 000 ال ا يلا يجر

 ضرعأَفَدَصَو ِهّلآٍت ياَكِب بدك ن َّمِم ُمَلَظَأ ذحأ ال يأ َنَمَق هعبتا نمل ٌةَمْحَرَو ىَدُهَو

 (8) َنوُفِدصضَي أوُناك امي هذشأ يأ ب اَذَعَلأ َءَوُس اَنِتَياَء َنَع َنوُفِدَصَي َنيِذْلا ىَزَجَتَس اَْبَع

 هنأ ىلإ ريشي : ل هانلزنأ (يواصلا ةيشاح) .تقولا كلذ يف نودناعملا مهنأل ؛مهيلع باطخلا رصق :ةكم لهأ اي

 (نيلامكلا ريسفت) ."هانلزنأ" :هلوقل ةلع ةيفانلا "ال"و "ماللا" ريدقتب

 فذح مث ءاولوقت الئثل ؛هانلزنأ :ريدقتلاو :ءارفلاو يئاسكلا لاق :لوألا :هوج هيفو :"ريبكلا" يف لاق :اولوقت نأ

 4« يدي ذأ َيِساَوَرإَم :هلوقو « ١75( :ءاسنلا) ولم نأ ْمُكَل ل نييٍ :هلوقك يفنلا فرحو راجلا فرح

 ءاولوقت نأ ةهارك هانلزنأ هانعم «نييرصبلا لوق وهو 0 8 عراك هراتحا ام اذهو ءالبل يأ (١ه :لحنلا)

 لاق :ثلاثلا هجولاو .كمركأ ال نأ ئيعم, "كمركأ نأ تئج" :لاقي نأ زوجي ال هنإف "ال" رامضإ نوزيجي الو

 ,"اولوقت الثل" :هلوقو .باتكلا لزنأ امنإ :اولوقت نأ اوقتاو د ,"اوقتا" ب ةقلعتم نوكي نأ زوجي :ءارفلا

 زئاج الو :لاق .اولوقت نأ هانلزنأ :هريدقت هب ظوفلملا هانلزنأ هيلع الولدم اردقم "هانلزنأ" هيف لماعلاو :خيشلا لاق

 امإو ةفص امإ "كرابم" نأ كلذو «يبحأب لومعملاو لماعلا نيب لصفلا مزلي الثل ؛هب ظوفلملا "هانلزنأ" هيف لمعي نأ

 .ءارفلاو يئاسكلا لوق رهاظ وه هعنم يذلا اذهو «نيريدقتلا نم لك ىلع يبنجأ وهو رب

 نم تسيلف فحصلا امأو «"انلبق نم" :مهلوقل ليحنإلاو روبزلاو ةاروتلا يف رصحنملا هسنج يأ :باتكلا لزنأ امنإ
 صيصخت و 7 ةيشاح) .["يريكملاع" نم هفلاخي ام انب رم لامكلا نبا ىهتنا فرعلا ٍف] باتكلا سنح

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ماكحألا ىلع لامتشالاب ةيوامسلا بتكلا نيب نم ارهتشا ناذللا امهنأل ؛امهيباتكب لازنإلا

 ام مكءاج دقف مكسفنأ نم نودعت متنك اميف متقدص نإ :خلإ مكءاج دقف .ةيفانلا نيبو اهنيب ةقراف ماللاو :ةففخم

 (لمجلا ةيشاح) .طرشلا فذحف عطاقلا ناهربلاو عطاسلا نايبلا هيف



 ماعنألا ةروس ككل نماثلا ءزجلا

 وا مهحاو ضبقل ةَكَبتَلَمْل 00 ادي ش وبذكملا رظتني ام نورظني له وأ مهحاورأ ةكبتلملا ءايلاو ءاتلاب م الا نوبذكملا رظتني ام نوني : و 4 رليرلا 2

 7 ةلادلا هتامالع 0 َكلْبَر تيا ع 0 هباذع ئيعع هرمأ يا كرنب

 | تايآلا ضعب يهو

 وأ 00 ة ام مي افك عما نيحيحصلا
 ةرفاك اسفن

 ٍلُق ثيدحلا يف امك اهتبوت اهعفنت ال يأ ةعاط اَريَح ابدّميِإ ف تَبَسك نكت مل اسفن
 و

 هيف مهفالتحاب جبد أوُقَدَف َنيِذْلا نإ .كلذ 2 َنوُرِظَتنُم اَنِإ ءايشألا هذه دحأ ًأَوُرِظَتْنَآ

 ةيآلا رهاظ نإ :تلق نإ «رفكلا ىلع يقب نمل ريزعتو فيوخت ديزم وه «يفنلا نيعم. يراكنإ ماهفتسا :نورظني له
 اولموع ةمتحم تناك امل ءايشألا هذه نأب بيحأ ؟اهدحأ راظتنا م تبثأ ىح ءايشألا هذه نوقدصم مهنأ يضتقي

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ نم محل رفم ال ئيعملاف ,مهداقتعا ىلع لوعي ملو رظتنملا ةلماعم
 انيلع علط ذإ ةعاسلا ركاذتن انك :اُد بزاع نب ءاربلاو ةفيذح نعو ءاهرغم نم سمشلا عولطك :ةعاسلا ىلع ةلادلا

 ةبادو «ناحخدلا :تايآأ رشع اهلبق اورت ىح موقت ال" :لاقف «ةعاسلا ركاذتن :انلق ؟"نوركاذتت ام" :لاقف قو هللا لوسر

 ءايرغم نم سمشلا عولطو «لاحدلاو «برعلا ةريزجب فسخو «برغملاب فسخو «قرشملاب فسخو «ضرألا
 (دوعسلا وبأو بيطخلا) ."رشحا ىلإ سانلا قوست ندع نم جرخت رانو «اةتفعىسيع لوزنو ؛جوجأم جوحأيو
 سانلا اهآرو تعلط اذإف ءسمشلا علطت ىح ةعاسلا موقت ال" :اعوفرم هذ ةريره يبأ نع :اهامبإ اسفن عفني ال

 تايآلا ضعب نم دارملا :ليقو «نيرسفملا رثكأ هيلعو .ةيآلا أرق مث ,"اهنامإ اسفن عفني ال نيح كلذو «نوعمجأ اونمآ

 مل ولو «#ع ىسيع نمز يف نوملسي رافكلا ذإ ؛لوألا حيحصلاو ءاهوحنو لاجدلاو ناحدلا نم تناك ةيآ ّيأ

 مهرثكأ عجر نيملسملا نم هعم نمو اكل ىسيع ضبق اذإف ءادحاو نيدلا راص امل ِلَع ىسيع مايأ مهناكإ مهعفني

 ينأي :لاق قوأ يبأ نب هللا دبع نع هريسفت يف ديمح نب دبع ىور ءاهرغم نم سمشلا علطت كلذ دنعف رفكلا ىلإ

 مهضعب سانلا جومت كلذ دنعف ,موقي مث ماني مث هبزح أرقيف لحرلا موقي .نودحهتملا الإ اهفرعي ال لايل ثالث ردق

 «تعحجر سمشلا تطسوت اذإ ّىح اهبرغم نم تعلط دق سمشلا اذإف اوسلحو رجفلا اولص اذإ يح «ضعب يف

 برغملا نم اهعولط نع ةياور يف ءاج دقو «"نيتليل ردق ةليللا لوطي هنأ" :اعوفرم هدو ةفيذح نع هيودرم نبالو
 (نيلامكلا ريسفت) .مايألا رئاسك نوكت مث دحاو موي يف هنأ حصألا :يوونلا لاق ,مايأ ةثالث نوكي

 ا لك لاق :ثيدحلا يف امك ."تنمآ" ىلع فطع هنأ ىلإ راشأ :اسفن وأ

 نم دارملا يف فلتحا :اوقرف نيذلا نإ (بيطخلا ريسفت) .هلبق نم سمشلا علطت مل ام قلغي ال ةبوتلل اماع نوعبس

 دبع مهضعبو هللا دنع انؤاعفش هذه :اولاقو مانصألا دبع مهضعب نأل ؛نيكرشملا عيمج مه :نسحلا لاقف «ةيآلا هذه
 - .دوهيلا مه :دهاجم لاقو .مهنيد قيرفت وه اذه ناكف «ءبكاوكلا دبع مهضعبو «هللا تانب مهنإ :اولاقو ةكئالملا



 ماعنألا ةروس ه5 نماغلا ءرجلا

 اوكرت يأ "اوقراف" م يفو .كلذ يف ًاقرف اًكيِش أوُناكَو هضعب اوكرتو هضعب اوذخأف

 مهل ضّرعتت الف يأ 5 ىراصنلاو دوهيلا مهو «هب اورمأ يذلا مهنيد

 اذهو «هب مهيزاحيف () َنوُلَعْفَي أوثاك اي ةرخآلا يف مُجّيَتُي مث هالوتي ِهّللآ ىلإ َح جهْرَمَأ اَمْنِإ

 ءازج يأ 1 هللا الإ هلإ ال 0 .فيسلا ةيآب خا وسنم

 ©© َنوُمَلْظُي ال َّمُهَو هءازج يأ اَهَّلَتِم اّلِإ ىَرُجم الق ةكّيسلآب َءاَج ح نَمَو تانسح رشع

 هلحم نم لدبيو ٍميِقَسُس طرِص ىلإ تر ىننَدَه ىتَنإ لف .ًائيش مهئازح نم نوصقني

 لاقو .ةفلتخم اقرف اوناكف اوقرفت مهنأل ؛ىراصنلاو دوهيلا مه :كاحضلاو يدسلاو ةداتقو سابع نبا لاقو -

 :55 هللا لوسر لاق :لاق اعوفرم كلذ ىورو «ةمألا هذه نم ةلالضلا لهأ مه :ةيآلا هذه ريسفت يف ء2 ةريره وبأ

 ةلالضلا لهأو تاهبشلا لهأو عدبلا لهأ مه ؛ءكنم اوسيلو ءيش يف مهنم تسل اعيش اوناكو مهنيد اوقرف نيذلا نإ"

 يف اوقرفتي ال نأو «ةدحاو نيملسملا ةملك نوكت نأ ىلع ثحلا ةيآلا هذه نم دارملا نوكي اذه ىلعف ؛"ةمألا هذه نم

 (لمجلا ةيشاح) .ةلضملا عدبلا اوعدتبي الو نيدلا

 (نيلامكلا ريسفت) .نورخآ هلاسق امك مومعلا ىلع اهلمح رهاظلاو «ةنسحلا مهضعب رسف امب :هللا الإ هلإ ال

 لب ديعب اذهو ءكرشلا يه ةئيسلاو "هللا الإ هلإ ال" لوق ةنسحلا :مهضعب لاق :"ريبكلا" ريسفت يف :هللا الإ هلإ ال

 هل بسانم فصو ىلع بترم مكح هنأ لحأل امإو ظفللاب اكسمت امإ «مومعلا ىلع الومحم نوكي نأ

 دقو فاعضألا نم دعوأ ام لقأ اذهو .ةلعلا مومعل معي نأ بحوف فصولا كلذب اللعم مكحلا نوك يضتقيف

 (يواضيبلا ريسفتو دوعسلا يبأ ريسفت) .باسح ريغبو ةئام عبسبو نيعبسب دعولا ءاج

 اهلمعي ةنسح لكف همالسإ مكدحأ نسحأ اذإ" قلك هللا لوسر لاق :لاق هدذ ةريره يبأ نع يور :ةئيسلاب ءاج نمو

 (ليزنتلا ملاعم) .لجو زع هللا ىقلي يح اهلثمي هل بتكت اهلمعي ةئيس لكو «فعض ةئام عبس ىلإ اهلاثمأ رشعب هل بتكت
 ءانه امك«"ىلإ"ب ةرات ىدعتي "ىده"و «يناثلا لوعفملا هنأل ؛بصنلا هلحمو "طارص" لحم يأ :هلحم نم لدبيو

 لاق اميف هلوقو ."لمجلاو ريبكلا" نم .(١٠:حتفلا) (اميِقَتْسُم ًاطاَرِص ْمُكَيِدْهَيَو :هلوق يف امك هسفنب ةراتو
 "اميق" :ةفوكلا لهأ أرقو «"مئاقلا" نم غلبأ وهو ءداس نم ديسك ماق نم لعيف "ميقلا" :فاشكلا بحاص

 «"افينح ميهاربإ ةلم" :هلوقو «ربكلاو رغصلاك مايقلا ئيعم, ردصم وه :جاجزلا لاق «ءايلا ةفيفح- فاقلا ةروسكم

 يئفرعو يبر يناده :ىعملاو «'ميهاربإ' نم لاحلا ىلع بوصنم "افينح"و «"اميق انيد" :هلوق نم لدب "ةلم" :هلوقف

 (ريبكلا ريسفت) .ةيفينحلاب ةفوصوم اهفوك لاح يلع ميهاربإ ةلم



 ماعنألا ةروس هاب نماثلا ءزجلا

 ىكسمَو ٍقالَص نإ لق 29 َنيكِرَشمْلا َنِم ناك اّمَو اًقيِيَح ٌمِهَرَِإ هَل اميقتشع اَمَيق ايد

 كيرش ال (© َنييلَعْلا َبَر هلل نوم لنزاَمَمَو را ةريغو حم قدانع

 1 هذه ب يوم ُثَرِمُأ ةدات 0 كلذ 8 7
 ير

 00 لإ 50 سفن َرزو ةمثأ ةَرِزاَو سفن 98 الو أع د ! ابنذ

 يأ ةفيلح عمج ضْزألاَف ِيتلَخ َمُكَلَعَج ىأأَوهَو © 6-5 ) َنوفلَتحت هيف ذ جثنُك امي ركبتي
 ناث لوعفَم

 كلذ ريغو هاحللاو لاملابسجَرَدٍضْحَب قوق مُكَضحَب َعهَرو اهيف فب مكضعب فلخي

 يس كك نإ يصاعلاو مكتم عيطملا رهظيل ؛مكاطعأ جتا: آم ىف مكر يتخيل كو
 .مه (2) حر نينمؤملل توُفَعَل هُهَنِإَو هاصع نمل باَقِعْل

 !دمحم اي :رافكلا لاق ال تلزن :هللا ريغأ (يواصلا ةيشاح) .ةقيقح 01000 ةيوألا دأب اضيأ بيحأو

 (يواصلا ةيشاح) ."ايرادل ريسفت "اهإ" :هلوقو «زييمت "ابر" ىو "”يقبان بوصنم ب و :اننيد ىلإ عجرا

 .زييمتلا ىلع "ابر" بصنف ذئئيحو «"يغبأ"_ل هب لوعفم "ريغ"و يفنلل ماهفتسالا نأ ىلإ هب راشأ :هريغ بلطأ ال

 نب ديلولا نأ وهو «لوزنلا ببسب ةقفاوم ةرزاولاب ديق امنإو «ةرزاو ريغ الو يأ :ةرزاو رزت الو (لمجلا ةيشاح)

 (يواصلا ةيشاح) .رزاو وهو ؛مكرازوأ مكنع لمحأ يليبس اوعبتا :نينمؤملل لوقي ناك ةريغملا
 :ىلاعت هلوق عم اذه فيك :تلق نإ :يواصلا لاق .ىرخأ سفن بنذب ةمثآ سفن ذحخوت ال يأ :ىرخأ رزو

 نم رزوو اهرزو هيلعف ةئيس ةنس نس نم" :كِلع هلوقو «(7١:توبكنعلا) «جهلاقُنأ ْعَم ًالاقّْنَأَو مُهلاَقْتَأ َنلِمْحْيِلَول

 ثيدحلاو ىرحألا ةيآلا يفو ؛هجوب هيف ببستي مل نم ىلع لومحم انه ام نأب :بيحأ ."ةمايقلا موي ىلإ اب لمع

 (يواصلا ةيشاح) .هقرافي ال لعافلا رزوو «ببستلا رزوو ةرشابملا رزو هيلعف هيف ببست نم ىلع لومحم
 ءاهيف مهنم فئالخ مكلعجف اوف دمحم ةمأ اي ضرألا مكئروأو «ةيضاملا نورقلا كلهأ ٍنيعي :إ مكلعج يذلا وهو

 وهف ىضم نم دعب ءاج نم لك و «ةفيصو عمج فئاصولاك ةفيلخ عمج فئالخلاو ,مهدعب اهورمعتو اهيف مهفوفلختو

 هنوكب فصو فيكف هاصع نم ىلع ةبوقعلاب لجعي ال ميلح هللا نإ :تلق نإ :باقعلا عيرس .هفلخي هنأل ؛ةفيلحخ

 (يواصلا ةيشاح) .هتقو ءاج اذإ باقعلا عيرس ئععملا وأ ءبيرق تآ لك نأب :بيجأ ؟باقعلا عيرس



 فارعألا ةروس ه4 نماثلا ءزجلا

 امغلا «ةيْرَقْلا نع ْمُهلأْساَوط الإ ةيكم فارعألا ةروس

 تايآ تس وأ سمح و ناتئام تايآ سمخلا وأ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىفنْكَي الق دق يبلل باطح كيل لنبي اذه :كلذب هدارع. ملعأ هللا © ملا

 راذنإلل يأ "ل ماو 0 نأ ةفنع هفلبت نأ ني قير كَدَص

 يأ كير نّم مكين لزنأ آم أوُعيتأ :مه لق .هب 69 تييؤُملل ةركذت مركِؤَو -هب
 ىلاعت هتيصعم: يف مهوعيطت : ءانلرأ هيت لأ هللا أ درر نو ارالجم دك 1 دارتل

 اح و مبا ا و «نوظعتت ,ءعايلاو ءاتلاب مج) َنوُركذَت ام ًاليإق
 رماع يبأل ةيتحتلا

 (يواصلا ةيشاح) .هئزج مساب ءيشلا ةيمست اهيف فارعألا لهأ ركذل ؛كلذب تيمس :خلإ فارعألا ةروس

 سمنلا" :ليقو «ةيندم اهنإف «"لبجلا انقتن ذإو" :ىلاعت هلوق ىلإ "ةيرقلا نع مهلأساو" :ىلاعت هلوق نم يأ :نامشلا

 .تايآ - تس ةياور يفو -سمحو ناتئام اهتايآ ددع يأ "تس وأ سمحو ناتئام" :هلوقو «ةيندم "تايآ

 لوق اذهو] (ريبكلا ريسفتلا) .لصفأو ملعأ هللا انأ :اضيأ هنعو «ءلصفأ هللا انأ :امّكح سابع نبا لاق :ملعأ هللا

 ةضرتعم يهنلا ةلمجو ؛"نأ" ريدقتب ردصملا ىعملا يف هنأ ىلإ ريشي :راذنإلل يأ .[اضيأ يدهازلا مامإلا هلقن ريخألا

 (نيلامكلا ريسفت) .اهولعمو ةلعلا نيب

 لاوقأ هيفو «ءارفلا لوق اذه ءردصم مسا يهف ةركذت يأ ؛ءىركذو باتك يأ باتك ىلع فطع عفرلا لحم يف :ىركذو

 (كرادملا ريسفت) .عدبلاو ءاوهألاو ناثوألا ةدابع ىلع مكولمحيف «سنإلاو نجلا نيطايش نم يأ :ءايلوأ .هانكرت رخخأ
 (لمجلا ةيشاح).ةيفرظلا وأ ةيردصملا ىلع بوصنم وهف «نوركذت اليلق انامز وأ اليلق اركذت يأ :نوركذت ام اليلق

 ءاتلاب "ريبكلا ريسفتلا" يف امك «نوركذتي نعي ءايلابو ءنوركذت هانعم ءاتلاب حراشلا لوق :لوقأ :ءايلاو ءاتلاب

 نأل ؛لاذلا يف لعفت ءات مغدأف نوركذتت هلصأ نوركذت :ههلي يدحاولا لاق «نيقابلا ةءارق اذه «لاذلا ديدشتو

 نبا أرقو «ديزألا يف صقنألا ماغدإ نسحف «سومهملا نم اتوص ديزأ روهحلاو «ةروهحمب لاذلاو ةسومهم ءاتلا
 امأو «لاذلا فيفخت و ءاتلاب مصاع نع صفحو يئاسكلاو ةزمح أرقو «ةبيغلا ةغيص ىلع "نوركذتي ام اليلق" :رماع

 ؛نسح كلذو نولوألا اهمغدأ لا ءاتلا اوفذح دقف ؛فاكلا ديدش لاذلا ةفيفخ صفحو يئاسكلاو ةزمح ةءارق

 نوركذت مصاع نع صفحو يئاسكلاو ةزمح أرقو :"يواضيبلا" يف لاق اضيأو «ةبراقتم فرحأ ةئثالث عامتجال

 - هبأد وه امك لامجإ حراشلا ةرابع يفف ؛ةعراضملل اهنإف ىلوألا ال ةيناثلا ءاتلا يأ :هتيشاح يف لاق ءءاتلا فذحب



 فارعألا ةروس 4 نماثلا ءرجلا

 .ةلّقلا ديكأتل ةدئاز "ام"و ءافوكسب ةءارق فو «لاذلا يف لصألا يف ءاتلا ماغدإ هيفو

 انباذع اَمّسَأَب اَهَءاَجَف اهكالهإ اندرأ اًهنتكَلَهُأ اهلهأ ديرأ ير ني لوعفيي ايربخ مك

 راهنلا فصن ةحارتسا :"ةلوليقلا' 3 ءةريهظلاب نومئان © تروليآَق مه وأ اليل اَتَيَب
 ذِإ مهوق َر مورخك نأ اكن .ارامك ة دو ءاليل اهءاج ةدرم 07 نإو

 ممألا ناوملا لفرأ ترفدأ نلكقلل (2) َنيِهَظ انك اَنِإاَوُناَق نأ الإ اكُسْأَب مُهَءآَج

 .غالبإلا نع © َنيِلَسْرُمْلا َلََسَمَلَو مهغلب اميف مهلمعو لسرلا مهتباحإ نع
 غالبإ نع ه9 َتويِبآَع انك اَمَو هولعف اهب ملع نع مغربخنل معي مِيَلَع نصف
 . . ناسل هل نازيك. اهفئاحصل وأ لامعألل ُنْرَوْلَاَو .اولمع اميف ةيلاخلا ممألاو لسرلا

 أ

> - 

 تاءارقلا نأ :لصاحلاف ءيوق دنس هل سيل "افوكسب ةءارق يفو" :حراشلا لوق معن «"لمحلا" بحاص همهف امك ال -

 .لاذلا فيفخت و ءاتلاب "نوركذت"و «ءايلاب "نوركذتي"و «لاذلا ديدشتو ءاتلاب "نوركذت" :ثالث انه ةروهشملا

 (نيلامكلا ريسفت) .اليلق انامز نوركذت نيعملاو ءاهلبق اميف لمعي ال اهدعب ام نأل ؛:ةيردصم ال يأ :ةدئاز امو

 عقت ةحاحلا نأل ؛"انكلهأ" يف ريمضلا لبق فاضملا ردق أدتبم اهلعج نمو «فوذحم فاضملا نأ يعي :اهلهأ ديرأ

 ةيرقلا نإف ؛انهه ةجاح الو ةجاحلل فاضملا ردقي امنإ :لاقو "”اهءاج" ف ريمضلا لبق يرشخمزلا هردقو ؛كانه

 (نيلامكلا ريسفت) ."نولئاق مه وأ" :هلوقب "اهءاح" يف اهانردق امنإو ؛لهألا كلهي امل كلهي

 ىلع امدقم كالهإلا نوكي نأ يضتقي "انسأب اهءاجف اهانكلهأ ةيرق نم مك" :هلوق :لوقي نأ لئاقل :انسأب اهءاجف

 :هوجو نم لاؤسلا اذه نع اوباحأ ءاملعلاو ؟كالهإلا ىلع مدقم سأبلا ءيحب نإف ؛كلذك رمألا سيلو سأبلا ءيحب

 :ليق نإف ءانسأب اهءاجف اهكالهإ اندرأ :اهيناثو ءانسأب اهءاجف اهكالم انمكح يأ "انكلهأ" :هلوقب دارملا :لوألا

 كالهإلا نأل ؛ريسفتلا نيعمب ءيجي دق "ءافلا" :لوقنف ؟ةرياغلا بجوي وهو بيقعتلل "انسأب اهءاجف" :هلوق يف "ءافلا"

 (ريبكلا ريسفتلا) .كالهإلا كلذل اريسفت سأبلا ركذ ناكف «سأبلا طيلستب نوكي دقو «داتعملا توملاب نوكي دق

 (نيلامكلا ريسفت) .الاح عقو ردصم وهف "نيتئاب" :ليقو ءافرظ نوكيف هتقو هب دارملا نأ ىلع ليللاب تايبلا رسف :اليل

 ريسفت) .ار ناار 7 فاد باج جز منك لاوسار ناتماو دي ديناسر ىو ج ركن ارب زا مفك لاوس لني :خلإ نلأسنلف
 .لسرلا مه "نولسرملا"و ةمألا مه ؛"مهيلع لسرأ نيذلا" :"ريبكلا" يفو (يدهازلا

 ةروصب رفاكلا لامعأو «ةنسح ةروصب روصتت نمؤملا لامعأ نإ :"ريبكلا" يف لاق :اهفئاحصل وأ لامعألل

 - اهيف نوكت يلا فحصلا ىلإ دوعي نزولا نأ :يناثلا لوقو امض سابع نبا هركذ امك ةروصلا كلت نزوتف ؛ةحيبق



 فارعألا ةروس 0. نماثلا ءرجلا

 ةمايقلا موي وهو روكذملا لاؤسلا موي يأ ٍذِيَمْوَي نئاك ؛,ثيدح يف درو امك ناتفكو

 هو َنوُحلْفُمْلا مه كلبوأَ تانسحلاب ُهئيِزاَوُم تلقت نع "نزولا" ةفص :لدعلا َقَحْل

 ىلإ اهرييصتب مَسفنَأ أورسخح َنيِذَلأ َكيِتلْوأَف تاكيسلاب رو[ فو .نوزئافلا

 .نودحجي © َنوُملْظَي اَنِجَياَتب أوُناك ام رانلا

 ةماع بهذم لوقلا اذهو ءفحصلا :لاقف ؟ةمايقلا موي نزوي امع ُدْي هللا لوسر لكسو «ةبوتكم دابعلا لامعأ -

 موي ةمسرملا اهفحص وأ ةمسحملا يأ لامعألا نزوو :يهو «هديؤي اضيأ "ربكألا هقفلا حرش" ةرابعو «نيرسفملا

 َنيِزاَوَمْلا ٌعَضَنَوإ» :هيلع ليلدلاو ءدحاو نازيم ىلع ةمايقلا موي نيزاوم تابثإ رهظألاو (اصخلم) .قح ةمايقلا
 نأ دير اله اذه نلعو ناب فازرعألاو «هئيِزاَوَم ْتَلَقَت مف :ةيآلا هذه يفو (47:ءايبنألا) 6ةَماَيِْلا مْوَيِل طْسِقْلا

 .رخآ نازيم لوقلاب قلعتي املو «نازيم حراوجلا لاعفألو «نازيم بولقلا لاعفأل نوكي

 :يناثلاو .لاغبلا ىلإ ةكم ىلع نالف جرح :نولوقيف دحاولا ىلع عمجلا ظفل عقوت دق برعلا نإ :جاحزلا لاقو

 يف يراقلا يلع الم لاقو «ةنوزوملا لامعألا نيزاوملاب دارأو «نازيم عمج ال نوزوم عمج انهه "نيزاوملا" نأ
 ليبس ىلع قلخلا ةرثك ىلإ اراك ؛دحاو نازيملا نأ لاحلاو عمجلا ظفلب "نيزاوملا" ركذ مث :"ربكألا هقفلا حرش"

 كش الو نوزوم عمج وأ «نايبلا ناديم يف عمجلا ظفلب هنع ربع نازيملا كلذ ربك لحأل وأ ؛عمجلاب عمجلا ةلباقم

 امنإ كلذو ءظفللا رهاظ نع لودعلا بجوت هوجولا هذه نأ هلصاحو «يزارلا نيدلا رخف مامإلا هدرو .هعمج يف

 ام اذه «ةقيقح ىلع ظفللا ءارجإ بجوف .هنم انهه عنام الو هرهاظ ىلع مالكلا لمح رذعت دنع هيلإ راصي
 .باوصلاب ملعأ هللاو «ءاملعلا هققح

 امهدحأ ف عضو ول ناتفكو ناسل هل نازيملا عضوي :ناملس نع "ةنسلا باتك" يف يئاكلاللا هجرخأ :ثيدح يف

 (نيلامكلا ريسفت) .أدتبملا ربح فرظلا نأ ىلإ ريشي :نئاك (نيلامكلا ريسفت) .هعسول نهيف نمو ضرألاو تاوامسلا

 (نيلامكلا ريسفت) .نيونتلا اهنع ضوعو ةلمحلا تفذحف ؛مهلسرو ممألا هللا لأسي "ذإ موي" لصألاو :ذئموي

 هللا لأسي موي لدعلا يأ «قحلا نزولاو يأ "نوزوملا" ةفص "قحلا"و هربح "ذئموي"و أدتبم "نزولا" يأ :نزولا ةفص

 (ريبكلا صخلم) .ًأدتبملا ربح "قحلا"و هل فرظ "ذئموي"و أدتبم نزولا نوكي نأ اضيأ زوجيو ءلسرلاو ممألا

 وأ نوزوم عمج وهف نزولا ددعت وأ تانوزوملا فالتخا رابتعاب هعمجو «هتانسح هب نزوت ام وأ هتانسح :هنيزاوم

 مهنازيم يف نوكي الف ؛ءلمع هعم ربتعيل ؛مهل ناميإ ال هنإف ؛رافكلا مه :خلإ تفخ نمو (يواضيبلا ريسفت) .نازيم
 ام فارتقاو اهيلع ترطف لا ةميلسلا ةرطفلا عييضتب يأ :اورسخ نيذلا (كرادملا ريسفت) .مهنيزاوم فختف ريح

 (يواضيبلا ريسفت) .باذعلل اهضّرع



 فارعألا ةروس هطمو نماثلا ءرجلا

 ةويقست ناسا ةعاملاب َشَعَم ايف ْمُكَل ائلَعَجَو ضرألا ىف ! !مدآ نب 00

 الكلع مدآ مكابأ ي أمُحكَتَقلَح دقو  َنوُرُكْفَ ةلقلا ديكاتل م الي ' ةشيعم عمج" اهب

 ةيحت دوجس َمَدَدِل أوُدَجَسَآ ةَكِيِتلَملِل الق ّمُن هرهظ يف متنأو ل

 © عكا قد وكيل ا ابأ سيلَبِإ آّلإ أَوُدَجَسَف ءانحنالاب

 25000 ُهَنَي رح أكأ لاق كتم نيح َذِإ َدِجَسَت ةدئاز ال نأ َكَعَتَم ام ىلاعت َلاَق

 كالهإلاب مهتبقاع ةماححو مهن نيبو هريغ عابتا نع مهاهنو مهيلإ لزنأ ام عابتاب ةكم لهأ ىلاعت هللا رمأ امل :مكانكم دقلو

 .يهنلاو رمألا لاثتما يف ابيغرت ركشلل ةبحوملا معنلا نونف نم مهيلع ضافأ ام مهركذ ةرخآلا يف دلخملا باذعلاو ايندلا يف

 (لمجلا ةيشاح) .اهيف فرصتلا ىلع مكانردقأو ارارقو اناكم اهيف مكل انلعج :هانعم :ليقو «كيلمتلا نعم. نيكمتلاو

 (يواضيبلا رسفت) .فئاحصك ةدئاز هيف ءايلا ام. اهيبشت ؛ةزمه هنأ :عفان نعو «ةشيعم عمج :شياعم

 (يواصلا ةيشاح) ."روكشلا يدابع نم ليلقو" :ىلاعت لاق «ليلق ركاشلا نأ ئيعملاو «ةلقلا ديكأتل ةدئاز يأ :ةلقلا ديكأتل

 ؛هريوصتو لكلا قلم ةلزنم هريوصتو هقلخ لزن وأ «هانروص مث روصم ريغ انيط مدآ مكابأ انقلخ يأ :مكانروص مث
 دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :ءانحنالاب (يواضيبلا ريسفت) .هانروص مث مدآ انقلخ نأب مكر يوصت مث مكقلح انأدتبا وأ

 ؛ةقباسلا ممألا يف كولملل ةيحت ناك دقو .هل هيوبأو 8فءف سوي ةوحإ دوجسك ءانحنالا وهو يوغللا دوجسلا

 لمتحيو «ةبعكلاك ةلبق مدآو هلل ضرألا ىلع ةهبحلا عضوب يعرش دوجسلا نإ :مهضعب لاقو «لاكشإ الف هيلعو

 ريظنف هللا رمأب ال سفنلا ىوه نم ناك نإ هلحم رفك هللا ريغل دوجسلا نإ :مهوقو «مدآل هرهاظ ىلع دوجسلا نأ

 (يواصلا ةيشاح) .جحلا رعاشم انميظعت كلذ

 هيلع خبوملا نأ ىلع ةهبنمو «هيلع تلحد يذلا لعفلا ىئعمب ةدكؤم "دجست نأ كعنم ام" ليلدب :ةدئاز ال

 ىلإ كرطضا ام :ليق هنأكف «هفالخ ىلإ رطضم ءيشلا نع عونمملا :ليقو (نيلامكلا ريسفت) .دوحجسلا كرت

 رخف مامإلا لاقو (لمجلا ةيشاح) ."كعنم" يف يفنلا نيعم ديكأتل يأ :ةدئاز (نيلامكلا ريسفت) ؟دجست ال نأ

 كرت نع كعنم ام هانعم نوكيف ءحيحصلا وه اذهو اوغل تسيلو ةديفم انهه "ال" ةملك نإ :يزارلا نيدلا

 (يواضيبلا ريسفتو كرادملا ريسفت) .روفلا ىلع بوجولل رمألا نأ ىلع ليلد هيف :كترمأ ذإ ؟دوحسلا

 :لاق هنأك هلثمل دوجسلاب ارومأم هلثم نوكي نأل اداعبتسا هب فنأتسا ؛نيعملا ثيح نم باوج :خلإ ريخ انأ لاق

 ربكتلا نس يذلا وهف !هب رمؤي نأ نسحي فيكف «لوضفملل دحسي نأ لضافلل نسحمي الو ءهنم ريخ ينأ عناملا

 (نيلامكلا ريسفت) .الوأ نييلقعلا حبقلاو نسحلاب لاقو



 فارعألا ةروس 0 نماغلا ءزجلا

 نم :ليقو «ةنجلا نم يأ اَنِم طِبْهَأَف َلاَف (2) ٍنيِط نِم مَُتَقَلَحَو ران نِم ىَتَقَلَح
 © َنيِرغّصلآ َنِم َكلنِإ اهنم جرح انيف ريَكتَك نأ كَل يغبدي ُنوُكَي اَمَق تاومسلا
 () َنيرَظُمْلا َنِم َكَّنِإ لاق .سانلا يأ ح9 َنوُفَعَُيِمْوَي لإ نرخ نرِظنأ َلاَق .نيليلذلا
 آَمِبَف َلاَق .ىلوألا ةخفنلا تقو يأ «وولعملا تقول موي ىلإ ىرحأ ةيآ فو

 َكَطَرِص مدأ يبل يأ َمُه َنَدْعَقَأل باوحو -و مسقلل ءابلاو «ىل كئاوغإب يأ قديَوعَأ
 ةيردصم'"'ام' نأ .

 0 د لان دريم كيلإ لصوملا قيرطلا ىلع يأ جز َمقَتَسُمْل

 رابتعاب نوكي امع لفغو رصنعلا رابتعاب هلك لضفلا ىأر نأب كلذ يف طلغ دقو هيلع هلضفل ليلعت :خلإ ينتقلخ
 رابتعابو ةطساو ريغب يأ (75:ص) (َيَدَيِب ُتقلَح اّمِل َدُجْسَت ْنَأ َكَحَنَم امإ» :ىلاعت هلوق هيلإ راشأ امك لعافلا

 وهو ةياغلا رابتعابو (؟9:رجحلا) ؟َنيِدِحاَس ُهَل اوُعَقف يجوُر ْنِم هيف ُتَحْفَتَو :هلوقب هيلع هبن امك ةروصلا
 ليلد ةيآلاو .هريغل تسيل صاوخ هل نأو ءمهنم ملعأ هنأ مهل نيب امل هل دوجسلاب ةكئالملا رمأ كلذلو ءهكالم

 رابتعاب رانلا ىلإ ناطيشلاو نيطلا ىلإ ناسنإلا قلخ ةفاضإ لعلو «ةنئاك ماسحأ نيطايشلا نأو داسفلاو نوكلا

 (يواضيبلا ريسفت) .بلاغلا ءزجلا

 كلذو ربصلاو ءايحلاو ملحلا هنمو «هراقوو هتنازرل لضفأ نيطلا لب ثيبخلا أطحأ دقو ناملظ وهو :نيط نم هتلخو
 (ليزنتلا كرادم نم رصتخم) .رابكتسالا ىلإ هاعد كلذو عفرتلاو ةدحلاو شيطلا رانلا يثو «رافغتسالاو ةبوتلا ىلإ هاعد
 ؛عيطملا عشاخلا ناكم اهنإف يصعتو يأ :ربكتت نأ (نيلامكلا ريسفت) .كلزنم نم :ليقو ءاهيف ناك هنأل :تاومسلا نم

 (يواضيبلا ريسفت) .هنايصع درج ال هربكتل هطبهأو هدرط امنإ ىلاعت هنأو «ةنحلا لهأب قيلي ال ربكتلا نأ ىلع هيبنت هيفو

 هللا هعضو ربكت نمو ىلاعت هللا هعفر ىلاعت هلل عضاوت نم" :التلع لاق «هربكتل ىلاعت هللا هناهأ نمم يأ :نيليلذلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةمايقلا موي ىلإ نبذعت الو يئتمت الف يأ :يرظنأ (يواضيبلا ريسفت) ."ىلاعت
 هللاب مسقأ يأ ردقملا "مسقأ"ب قلعتم ةيببسلل ءابلا :ليقو ءهب رسفيف هلعفو هللا ةفص ءاوغإلا نأل :مسقلل ءابلاو

 ينكمي قيرط يأب مهئاوغإ يف ندهتحأل ئتلهمأ نأ دعب يأ :مهل ندعقأل (نيلامكلا ريسفت) .يل كئاوغإ ببسب

 لعفب ةقلعتم "ءابلا"و .هلحأل تيوغ امك افيلكت وأ «يغلا ىلع المح وأ ؛ةيمست مهتطساوب يايإ كئاوغإ ببسب

 (يواضيبلا ريسفت) .مسقلل "ءابلا" :ليقو ؛هنع دصت ماللا نإف "ندعقأل" فوذحملا مسقلا

 امأ ءتحتلاو قوفلا ركذي مل كلذلو «عبرألا تاهجلا يه موجملا داتعي يلا تاهجلا نم يأ :خلإ مهيديأ نيب نم

 ىضري ال هربكلف تحتلا امأو ءاف# سابع نبا لاق امك هبر ةمحرو دبعلا نيب لوحي نأ هل نكمي مل هنوكلف قوفلا
 - مهضعب ركذو «ةكئالملا ظفحل راسيلاو نيميلا ف فعضيو ؛فلحو مامأ نم هنايتإ رثكيو «كلذ نم يتأي نأ



 فارعألا ةروس وو نماثلا ءزجلا

 لاق .هكولس نع مهعنمأف ةهج لك نم يأ مليا نع م ْموَمْيأَنَعَو َمِهِفلَح ّنِمَو

 هللا ةمحر نيبو دبعلا نيب لوحي الئثل ؛مهقوف نم تأي نأ عيطتسي الو :امكذ سابع نبا

 ابيعم ةزمهلاب اًموُهْدَم ابنِ ٍجُرْخآ َلاَق .نينمؤم () تسرك ْمُهَرتكأ دي اَلَو ىلاعت
 ءادعبالل "ماللا"و «سانلا نم مهتم َكَعَبَت نَمّل ةمحرلا نع ًادَعْبُم اًروُحَدَم ًاتوقم
 («سانلا نمو كتيرذب كنم يأ 2 َنيِعَجُأ مكي ٌمَُهَج َنأَلَمَأَ وهو ءمسقلل ةئطوم

 مسقلا لحأل ءازجلل ةررقم

 نم يأ ةيطرشلا "نم" ءازج نعم ةلمجلا يفو «بئاغلا ىلع رضاحلا بيلغت هيفو

 هيلع طعما ” كسا" رد ديكأت َتنأ َنُكَسأ ُمَداَكَي لاق َو .هبذعأ كعبت

 اهنم لكألاب ةَرَجْسلَآ هِذدَه اَبَرقَت هد الو اَمُتْكِس ُتيَح نِم اَلْكَف َةَنَجْلا دملاب ءاوح َكَجْوَرَو

 (© َنيِلَّطلآ َنِي م اًنوُكَتَف ةطنحلا يهو

 لوألاو «ةياوغلل فيلأتلا ديري وهو جاعزإلا ديري امنإ تحت نم يتآلا نوكل ؛هتحت نم هئيحب مدعل ىرخأ ةمكح -

 امهنم قآلاف «نيريحألا فالخب امهنم هجوتلا نأش نأل ؛ةيئادتبالا "نم"ب نيلوألا يف لعفلا يدع امنإو «برقأ

 (يواصلا ةيشاح) .راسيلل فرحنملاك
 ردقم مسق ىلع ةلاد يأ "مسقلل ةطوم وأ" :هلوقو ءأدتبم ةيطرشلا "نم" وهو أدتبملا ىلع ةلخاد يأ :ءادتبالل ماللاو

 مسقلا ذإ ؛روهمجلا لوقل فلاخم "نألمأل" وهو "مسقلل ةفطوم" :حراشلا لوقو لإ كعبت نمل هللاو :ريدقتلاو ءاهبنحي
 ىلع سيلبإ وهو :رضاحلا بيلغت (هريغو دوعسلا وبأو ريبكلا) .هصن امك هباوج اذهو ءردقم وه لب اذه وه سيل

 يأ] .فونذحملا مسقلا باوج نألمألو "خلإ نألمأل" يهو :ةلمجلا يفو .مهنمو كنم :مكنم ئععمو «سانلا وهو بئاغلا
 .[ةيآلا يف روكذملا ةيطرشلا "نم" ءازج نيعم هربخ يف امو "نألمأل" ةلمحلا فو ء«فوذحملا مسقلا باوج "نألمأل"

 ءامتتش ثيح نم اهرامث نم الكف :لصألاو ,"نم" دعب فذح مالكلا يفو ,ناكم يأ يف يأ :امتنش ثيح نم

 نأ ىلإ ةراشإو «ءاننفت "واولا" ب ةرقبلا يفو انه "ءافلا"ب ىتأو «"ةرقبلا" يف هركذب ءافتكا انه نم "ادغر" كرتو

 ةعبات ئيكسلا يف ءاوحلا نأ :كلذ ةمكحو امهل ايناثو مدآل الوأ باطخلا هجوو ءرخآلا نعم نيفرحلا نم الك

 ؛هيف اكرتشا دقف ةرجشلا نابرق نع يهنلا وأ ءاش ثيح نم لكألا يف امأو «مدال ئكسلا يف باطنخلا هجوف «مدآل

 (يواصلا ةيشاح) .اعم امه باطخلا هجو اذلف



 فارعألا ةروس ها“ م نماثلا ءزجلا

 10 17 ا م0 جل ب 00 0

 امنع ةاراوملا نم َلِعوف ّىَِردَو ام ام امه رهظي َىِدَبيِل سيلبإ نيطيشلا اَمُهل َسَوْسَوَف
 رتسلا لوو ضي

 [ىرقو ٍنيكَم وكت نأ ةهارك لإ ةرَجّعلآ هذه ْنَع اَمُكُيَر اَمُكَدَبَم ام َلاَقَو اَمهِتَءوَس ني
 ةيآ يف ا ا كلذو يأ © نيل َنِم انوُكَت وأ ماللا رسكب

 هللاب امه مسقأ يأ آَمُهَمَس قو «ىلي ال ِكلمَو دخلا ٍةَرحَش ىلع َكلدَأ مل :ىرح

 هنم ٍروُوُعب امهتلزنم نع امهُّطَح اًمُيدَّلَدَف .كلذ يف (ه) تحصلت نيل امُكَل

 لقو ةلق انهنع لكل وظن أ انك وس اح تدك اهنم لك أ ةرككلا اناذاكلت

 نافصخت اَقِفَطَو هبحاص ءوسي هفاشكنا ناار امهنم لك يمسو ءهربذو رخآلا

 ايفخ امالك ملكت اذإ سوسو :لاقي «ناسنإلا بلق يف ناطيشلا هيقلي ثيدح ةسوسولا :ناطيشلا امه سوسوف

 :تلق ؟اهنم جرخأ دق سيلبإو «ةنجلا يف مالسلا امهيلع ءاوحو مدآو ءاممل سوسو فيك :تلق نإف ءارركم

 يلا ةيوقلا ةوقلاب ةنجلا ىلإ مث ءامسلا ىلإ هتسوسو لصتف ضرألا يف سوسوي ناك هنأ :اهنم ؛هوجوب هنع بيحأ
 باب نم ابرق ابر اممنأ :اهنمو «ةكيكر ةروهشم ةصقف ةيحلا فوج يف لحد هنأ نم ليق ام امأو هل هللا اهلعح

 (لمجلا ةيشاح) .هل سوسوف هنم امهدحأ برقف اياب ىلع ةنجلا جراح نم افقاو وه ناكو ةنملا

 هتدعابك لعفأ ىعمب انهه لعاف نأ ديري :خلإ امه مسقأ يأ (دوعسلا يبأ ريسفت) .رتسو يطغ ام يأ :يروو ام
 داهتجا اهيف دهتجا هنأل ؛ةغلابملل ةلعافملا ةنز ىلع هحرحأ :ليق ءسيلبإ نم ناك امنإ فلحلا نأ كلذو «هتدعبأو

 يبأ ريسفت) .لفسألا ىلإ ىلعألا نم ءيشلا لاسرإ ءالدإلاو ةيلدتلا :امهتلزنم نع امهطح (نيلامكلا ريسفت) .مساقملا
 دجي الف ءاملا ذخأيل ؛رئبلا يف هيلجر يلدي ناشطعلا لحرلا لصأ :امهدحأ «نيلصأ ةملكلا هذهل :"ريبكلا" يفو (دوعسلا

 يأ "رورغب امهالدف" :يناثلا .هعمطأ اذإ هالد :لاقيف «هيف ةدئاف ال اميف عمطلا عضوم ةيلدتلا تعضوف ءءام اهيف

 لوقنف اذه تفرع اذإ .ةأرحلا يهو ةلادلاو «لادلا نم امهللد هيف لصألاو «رورغب ةرجشلا لكأ ىلع سيلبإ امهأرحأ

 .ابذاك هللاب فلحي ال ادحأ نأ نظي مدآ ناكو «نيميلاب امهرغ يأ "رورغب امهالدف" :فيض سابع نبا لاق

 فرحزب هملكيو هعدخي لاز ام ٍنيعي رورغلاب نالفل لدي لاز ام :لاقي ءامهعدخ يأ :هريسفت يف ”بيطخلا" لاقو
 نع امهطح" :هلوق ىلع "لمجلا" يف لاقو .ةيصعملا ةلاح ىلإ ةعاطلا ةلزنم نم امهطح :ليقو «لطابلا لوقلا نم

 صقنت مل مدآ نأل كلذو «ةيونعملا يف ةرهاظ هترابع تناك نإو ةيسحلا ةلزنملا دارملا نوكي نأ يغبني :"امهتلزنم

 .لمأت «ضرألا وهو لفسلا ىلإ ةنجلا وهو ولعلا نم لزنأو يلد هنأ رمألا ةياغ «تداز لب هل عقو امم. هتبتر

 .ةقاط قوف ةقاط لعنلا فصخي امك ناقصلي :نافصخي



 فارعألا ةروس هماأمو نماثلا ءزجلا

 ا را ان لو : ءعاد و نبا لا + "نر هد 0

 اَمُكََي نع اَمُكبنَأ ملأ آَمُجَر اًمُهنداكَو هب ارتتسيل : نك ِقَرَو ني اَمِيَلَع ناقزلي اذأ
 نيتلا قرَو

 .ريرقت ماهفتسا ؟ةوادعلا نّيب 02 ُنيِبُم ٌوُدَع 200 نإ 1 ف ةرجشلا

 © َنيِرِسَخْلآ َنِم ٌننوُكَدَل انَمَحَرَتَو اََّل َرِفْغَت ْرَّل نإَو انتيصعم.ائَسفنأ آََمَظ ار اَلاَق

 ةيرذلا نسعي سش امكتيّرذ نم هيلع امتلمتشا اع ءاوحو مدأ يأ أوُطِيَه لاق

 ا

 عَتَمَو رارقتسا ناكم ٌةَقَتْسُم ضزألا ىف ْركَلَو اضعب مهضعب ملظ نم ودع ضعبل

 َنوُتوُمَت اَهِيِفَو َنْوَيَحَح ضرألا يأ ايف َلاَق .مكلاحآ هيف يضقنت 2: مج لإ عتم
 اساَبِلْرمكيَلَع اَْلَرنَأ َنَق َّمَداَ َىَبَي اواو رع حلا :ثعبلاب ع9 َنوُجَرحَث اَيَِو

 ةزمحو يلعل

 «بنذلاب امهسفنأ ىلع امهفارتعاو ءءاوحو التِلَع مدآ نع ىلاعت هللا نم ربخ اذه ءانتيصعع . :خ! انملظ انبر الاق

 كودعو انودع ةعاطو كرمأ ةفلاخمم. اهيلإ ةءاسإلا نم انسفنأب انلعف انإ انبر :الاق نيعملاو ءكلذ ىلع مدنلاو

 هلوق نم ذوحأم امإ وه "انتيصعم" :هلوقو .اهنم لكألا نع انتي يلا ةرجشلا لكأ نم هيف هعيطن نأ انل نكي مل ام

 يف يور ام هيلع لديو ءاملاظ هنوكب فارتعالل امإو «ةوبنلا لبق يأ (١١١:هط) هَّبَر ٌمَدآ ىَصَعَول :ىلاعت

 هجولا ىلع ةعاطلا ىلع جهنلاو سفنلا مضه كلذب دصقلا نأل وأ "نيبرقملا تائيس راربألا تانسح" :رثألا

 لحأل ؛ىلاعت هللا هاسنأف ءايندلا ةرامعو قلخلا دوجو نم كلذ ىلع بترت ام ةرحشلا نم لكألا ةمكحو .غلبألا

 دقف نايصعلا مسا هنع ىفن نم نأ امك ءرفك دقف مدآل ؤرجتلاو دمعتلا بسن نمف «ةغلابلا ةمكحلا كلت لوصح

 (لمجللاو يواصلا ةيشاح) .يصاعملاك تسيل هتيصعم نإ :لاقي نأ كلذ نم صلحملاف «ةيآ ةفداصمل رفك

 اوحو دنهلاب لبج "بيدنرس"ب مدآ طبهف «ةيريسفت ال ةيئادن "يأ" "مدآ يأ" :هلوقو .ضرألا ىلإ يأ :اوطبها

 «ةرصب برقب لبح ماللا ديدشتو ةدحوملاو ةزمحلا مضب ةلبألاب سيلبإو «ةفلدزملاب :ليقو «ةفرعب :ليقو «ةدحي

 يذلا ناكملاو «ناسنإلا هيف شيعي يذلا ناكملا وهو يأ :رارقتسا ناكم (لمجلا ةيشاح) .ةدح برقب :ليقو

 هترضحو اكيلع مدآ طبهأ امل ينانبلا تباث نعو ءمكلاحآ ءاضقنا ىلإ يأ :نيح ىلإ (يواصلا ةيشاح) .هيف نفدي

 يئباصأ ام ىئباصأ امنإف «يبر ةكئالم يلح :امل لاقف ء.مهوح رودت ءاوح تلعجف «ةكئالملا هب تطاحأو ةافولا

 هونفدو اربق هل اورفحو «بايثلا نم رتو يف هتنفكو هتطنحو ءارتو ردسو ءامب ةكئالملا هتلسغ يفوت املف «كيف
 (ليزنتلا 0 .هدعب مكتنس هذه :هينبل اولاقو «دنلا ضرأب بيدنرسب

 امومع هدالوأ بطاخ ءامهل ناطيشلا ةنتفو امهيلع هب معنأ امو مالسلا امهيلع ءاوحو مدآ ةصق مدق امل :مدآ ينبب اي

 (يواصلا ةيشاح) .ءانبألل ةلصتم ءابآلل ةوادعلاو ,مهيبأل ودع هنأل ؛ناطيشلا عابتا نم مهرذحو ؛مهيلع همعن ريكذتب



 فارعألا ةروس هام نماثلا ءزجلا

 ٌنماَبِلَو بايثلا نم هب لمجتي ام وهو اشيرَو مكَت'ءَوس رتسي ىراوي مكل هانقلح يأ

 أدتبم عفرلاو "اسابل" ىلع افطع بصنلاب :نسحلا تمسلا وأ د لمعلا ئّوقكلآ
 ماع نزاو عفان

 هيف «نونمؤيف (29 َنوُرَك دي ْمُهْلَعَل هتردق لكلا كنبات نيكل ضل ةلمج هربح

 اونتفتف رم ال يأ ُنطْيَشلَآ مكتلضي ال ُْمكَئتْفَي ال مدا يبي .باطخلا نع تافتلا
 ا زا

 يأ دُهَنإ يو ”اههبرل امجدابل امهنع لاح وَ ِةَجْلآ هتنتفب مكيَوَبأ ّجَرْحَأ آَمك

 ا ع ل نإ أولا مدع وأ داسجأ أ ةفاطلل 5 هد :ُهُليِبَ ل ناطيشلا
 كرشلاك ٌةَيِحَف ْأوُلَعَف 7 : جو نوي ل نيد ءانرق و اناوعا ءايلؤا طسسلا الغ

 شير نم ريعتسا «ةنيزلا سابل شيرلا :"ريبكلا" فو ."سوماقلا" نم ؛رحافلا سابللاو ريطلل رسكلاب شيرلا :اشيرو
 :هلوقو «ةينايب اًهوك نم ةبيرق ةفاضإلاو «هنع ةئشانلا وأ اهنع ئشانلا يأ :ىوقتلا سابلو .هتنيزو هسابل هنأك ريطلا

 .ركذ ام فشقتملا عضاوتملا سبل يأ ةنشخلا بايثلاو فوصلا وه وأ باذعلا مكيقي يذلا يأ "حلاصلا لمعلا"

 (سوماقلا) .ريخلا لهأ ةئيهو قيرطلا تمسلا :نسحلا تمسلا (لمجلا ةيشاح)

 بصتنلاب هأرق ءهربخ- "ريخ" :هلوقو أدتبم "كاذ" :هلوقف ريدقتلا اذه ىلعو ,"انلزنأ" هيف لماعلاو :اسابل ىلع افطع

 ةفص "كلذ" :هلوقو ءأدتبم "ىوقتلا سابلو" :هلوقف ريدقتلا اذه ىلعو «عفرلاب نوقابلاو ءيئاسكلاو رماع نباو عفان

 ىلإ هب ريشأ "كلذ" :هلوق نأ "ةفص" :انلوق نيعمو «"ىوقتلا سابل" :هلوقل رب ريح :هلوقو «نايب فطع وأ لدب وأ

 سابل وه يأ فوذحم ربح وه :ليقو :خلإ أدتبم (ريبكلا ريسفتلا) .ريخ هيلإ راشملا ىوقتلا سابلو :ليق هنأك سابللا
 (نيلامكلا ريسفت) .هتقيقح ىلع ىوقتلا سابلف اذه ىلعو ءريخ كلذ :لاق مث «نيقتملا سابل ةروعلا رتس يأ ىوقتلا

 (يواصلا ةيشاح) .مالكلا يف لقثلا عفد هتتكنو 0 ىضتقم ناكو يأ :تافتلا هيف

 اميف تعقو يلا ةروصلا راضحتسال عراضملا ةغيصو ؛"جرخأ" لعاف نم وأ "مكيوبأ" نم لاح َ :لاح عري
 اهريغ يف اوروصت اذإ امأ «ةيلصألا مهروص ىلع اوناك اذإ يأ :مفورت ال ثيح نم مرسلا أ ريسفت) .ىضم

 مدع ىلع ليلد ةيآلا يو .هيف مهورت ال ناكم نم ةأدتبم ةيؤر يأ «ةيئادتبا "نم"و ءاريثك عقو امك مهارنف
 (هريغو لمجلا ةيشاح) .ع انتمالا ال ةلمحلا يف مهتيؤر

 .ةارع تيبلاب مهفاوط وه ةيآلا لوزن يف ببسلا ناك نإو ءاهمومع ةشحافلاب دارملا نأ ىلإ هب راشأ :كرشلاك

 اجاح مدق اذإ مهدحأ ناكف .ليللاب مهؤاسنو راهنلاب مهاجر ةارع نوفوطي اوناكف برعلا يأ "مهفاوط" :هلوقو

 فاط الإو ءدجو نإف ؟ارازإ ينريعي نم لوقيف «هيف يبر تيصع دق بوث يف فوطأ نأ يغبني ال :لوقي ارمتعم وأ
 (لمجلا ةيشاح) .هسفن ىلع اهمرحو هفاوط ىضق اذإ اهاقلأ هسفن بايث يف فاط اذإو ءانايرع



 فارعألا ةروس هاب نماثلا ءرجلا

 أولا اهنع اوهنف ءاهيف هللا انيصع بايث يف فوطن ال :نيلئاق ةارع تيبلاب مهفاوطو
 كنا ل يل وا شارت اق اي اَنرمأُهَّلاَو مه انيدتقاف اَنءآَباَءآمْيَلَع اًنَدَجحَو ردو رع - - وج

 ٍطَسِقْلاِب َيَر أ لُق .راكنإ ماهفتسا ؟هلاق هنأ 2) َوُمَلَعَن ال اَم هلأ ىلع َنوُنوُقَنأ
 اولبقاف هلبق وأ ءاوميقأو اوطسقأ :لاق يأ "طسقلاب" ىنعم ىلع فوطعم ْأوُميِقَأَو لدعلا

 :هودبعا هوُعدآَو مكدوجس هل اوصلخأ يأ ٍدِجَمَم ّلُح َدبِع هلل َمُكَهوُجُو اردقم .٠

 يأ 2 َنوُدوُعَت 0 اونوكت و مكقلخ حد امك كرشلا نم َنيِدلآ ُهَل َيِصلْخم
 كفيلا ىركتلا لع هز

 .ةمايقلا موي ءايحأ

 ناكم لك يف وأ دوحس تقو لك يف اهريغ ىلإ نيلداع ريغ اهيلإ نيميقتسم هتدابع اودصقا يأ اهانعم :لإ اوميقأ
 نأ :هلصاحو «هريغ هب حرص داريإ عفد اذمي هضرغ :خلإ فوطعم (ليزنتلا كرادمو فاشكلا ريسفت) .دوجس
 نكل ءءاشنإ ىلع ءاشنإ فطع هنأ :باوحلا لصاحو ؟ربخلا ىلع فطعي ال وهو ءاشنإ "اوميقأ"و رابخإ "رمأ"
 :"بيطنخلا"و "ريبكلا" فو (لمجلا ةيشاح) .ردقي نأ امإو مالكلا نيعم نم ذحوؤي نأ امإ هيلع فوطعملا ءاشنإلا
 .ءاشنإلا ىلع ءاشنإلا فطع راصف «مكهوجو اوميقأ لقو ءطسقلاب بر رمأ لق :ريدقتلا هباوج

 عمل نايب "اوطسقا" :هلوقو «"رمأ" ىيعمل نايب "لاق يأ" :هلوق نإف ءرمأ نيعم ةميمض عم يأ :طسقلاب ىنعم ىلع
 ."اوميقأو" لبق يأ هلبق اردقم هنوك لاح "اولبقاف'" ىلع فوطعم وأ :ريدقتلا "خلإ هلبق وأ" :هلوقو ,"طسقلاب"

 .لمأت «ردقملا لومعم "هلبق" :هلوقو ؛هنم لاح "اردقمو" :هلوقو "اولبقاف' ىلع ةلخاد "هلبق وأ" :هلوق يف "وألف
 ءمكأدب ام لثم ادوع نودوعت :هريدقت فوذحم ردصمل تعن بصنلا لحم يف فاكلا :مكأدب امك (لمجلا ةيشاح)

 ىدعب "ىده"ل لومعم لوألا "اقيرف"و ىللا وهو "أدب" لعاف نم لاح وأ فنأتسم "ىده اقيرف" :هلوقو

 اقيرف لضأو يأ "هب تررم اديز" دح ىلع ىعملا يف قفاوم لاغتشالا ليبق نم "ردقم"_ل لومعم يناثلا "اقيرف'و
 .اقيرف لذحو يأ هدعب ام هرسفي رمضم لعفب هباصتناو :"دوعسلا يب" ينو .مهيلع قح
 وه امي ثعبلا هبش نأب هنالطب نيبف ءثعبلا راكنإ يف مهداقتعا نالطب نايبل فنأتسم امإ :خلإ نودوعت مكأدب امك

 يفو .كلذك مكتداعإ ىلع ردقي ائيش اونوكت محو مكئادتبا ىلع ردق يذلا نإ يأ أدبملا وهو مهدنع فورعم

 ام لثم ادوع نودوعت :هريدقت ءفوذحم ردصمل تعن بصن لحم يف فاكلا "مكأدب امك" :هلوق :"نيمسلا"
 هبش امنإو ؛مكلامعأ ىلع مكيزاجيف :ءايحأ مكديعي (لمجلا ةيشاح) .ةعيركلا ةيآلا ظفلب قيلأ لوألاو .مكأدب
 مكأدب امك :ليقو «هيلإ نودوعت بارتلا نم مكأدب امك :ليقو ءاهيلع ةردقلاو افاكمإل اريرقت ءادتبالاب ةداعإلا

 (يواضيبلا ريسفت) .مكديعي ارفاكو انمؤم مكأدب امك :ليقو ؛نودوعت الرغ ةارع ةافح



 فارعألا ةروس 2020ه 8م نماغلا ءزجلا

 هلا نود نوت اهلا نيهمسل ا اودع 8 ُةَلَلَّصلآ ُمْيَلَع َّقَح اةيراو يدق مكنم اًقيِرَق

 0 رتسي ام ككَئيِز أوُذخ َمَداَء يبني 5 توُدَتهُم مجت أ َوُبَسَكَو هريغ يأ

 ال مَن اوفر الو متئش ام أوُبَرْسأَو أولو فاوظلاو ةالصلا دنع داععتم لك دنع

 سابللا نم ءمِواَبِعِل ّجّرْخَأ َىَلآ هلل ةئيز ٌمََّح ّنَم مهيلع اراكنإ َلُ 59 َنيِفِرَسُمْلا بح

 قاقحتسالاب اَيَنَّدلآ ةوَيَحْلا ىف و أونماَء نذل ّىه لق ِقْرَرلأ َنِم تاذلتسملا ِتَبيَّطلآَو

 ا ا كا ولا محب ةصاخ ٌةَضِلاَخ | مهريغ اهيف مهك راش نإو

 بايثلا ةنيزلا نم دارملا نأل كلذو «ةالصلا يف ةروعلا رتس بوحو ىلع امب لدتسا ىلا ةيآلا هذه :خإ مكتنيز اوذخ

 «نِهَسيِز َنيِدْبُي الّوإ» :ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو «بايثلا سبل ةنيزلا نم دارملا :"ريبكلا" يف لاق .ةروعلل يراوملا
 ٍقو .ةروعلا رتسي يذلا بوثلا سبل انهه ةنيزلاب دارملا نأ ىلع نورسفملا عمجأ دق اضيأو «بايثلا نيعي ١”( :رونلا)

 دحسملا ريدقت ىلع اذهو ءاضيأ ةيادملا بحاص راتخم ىعملا اذهو ,ةالصلا انهه دجسملا نم دارملا :"يدهازلا"

 دجسم لك دنع :"يواضيبلا" يف لاق امك "فاوط" وأ "ةالصل" :هلوق ردقي مّلَعلا عمي ناك نإو مّلَعلا ريغ نيعع

 .هنع ىلاعت هللا مهاهنف ةارع نوفوطي اوناك مهنأل "فاوطل" :لاق امنإو «ةالص وأ فاوطل

 ام ىلع رثكألا وه امك نيملسملل صاخ وأ ءضعبلا بهذم وه امك مدآ ب لكل ماع باطخلا اذه نأ يف فلتخاو

 يب اي" :ىلاعت هلوق ميمعت هيلع لديو لكلا ىلع اضرف ناك نإو ةروعلا رتس نأ :رهاظلاو ."نييسحلا" يف هب صن

 نإو رتسلا درحمب نود ةالصلل رتسلا يف مالكلا نأل ؛ةرطفلا ةمالس دهشي هبو «ةيآلاب دارملا وه ريخألا نكل "مدآ

 (ةيدمحألا تاريسفتلا) .ةالصلل مكتروع اورتسا مث اونمآ يأ ءاضتقا ناميإلا تابثإب ضعبلا لوق حيحصت نكمأ

 نع متاح يبأ نبا هحرخأ ام ديفي فاوطلا يف هلوزن ناك نإو ماع هظفل نأ نيعي :فاوطلاو ةالصلا دنع

 و ؟فاوطلا يق هبوحو عم ةالصلا يف ةروعلا رتس ضارتفا لكشتساو هارد نع عاب رمأ فض سابع

 نطقلاك تابنلا نم مهل اهقلخ يلا يأ :هدابعل جرخأ (نيلامكلا ريسفت) .عامجإلا ليلدب تباث ضارتفالا نأب

 ريرحلا ادع ام ءاسنلاو لاحرلل ةزئاج اهلكو ع وردلاك نداعملا نمو .فوصلاو ريرحلاك ناويحلا نمو «ناتكلاو

 ةمرحلاو ةهاركلاب ءاملعلا نيب فالح هيفف هريغو ريرحلاب طلتخا ام امأو ءاعامجإ مهيلع مرحي هنإف لاحرلل ؛صلاخلا

 (يواصلا ةيشاح) .ةمرحلا مدع دمتعملاو «زاوحلاو

 يلصألا يأ :قاقحتسالاب (ليزنتلا كرادم) .اهيف مهؤاكر ش نيكرشملا نأل ؛مههل ةصلاخ ريغ يأ :اونمآ نيذلل

 ةنيزلاب عتمتسي رفاكلا نأ دهاشملا نإ :لاقي امع باوج اذهو «عبتلا قيرطب وهف هل مهريغ ةكراشم امأو

 (يواصلا ةيشاح) .ركذ امب باحأف ؟ايندلا ةايحلا يف اونمآ نيذلل اهنإ :لاقي فيكف ءملسملا نم رثكأ تاذلتسملاو



 فارعألا ةروس هو نماثلا ءزجلا

 مَوَقِل ليصفتلا كلذ لثم اهنّيبن ِتِيآألآ ُلِصَقُ َكِلاَذَك ةّسَيِقْل َمَوَي لاح بصنلاو عفرلاب
 َرَهَظاَم انزلاك رئابكلا َشِحوَفْلا َيَر َمَّرَح اَمَنِإَلَف .امب نوعفتنملا مهفإف 0

 نأَو ملظلا وه قحاب سانلا ىلع َغَمْلآَو دما كا اهّرسو اهرهج يأ َنِطَب اَمَو اَهِم
 نم او نوم الام هلا لع أوت أو ةجح نطل هك رشاي.هي يَا أورقم
 و ٌةَعاَس هنع َنوُرْجأَتَسي الل حُهْلَجَأ آَج اَذِإ ةدم جاوا نك .هريغو مّرحي مل ام ميرحت

 عهنقو ناح وأ قدم عسرقت 1

 ا ْف ةيطرشلا "نإ' نون ماغدإ هيف ام مْداَء ىبني .هيلع 29 َروُمِدَقَتَسَي

 لقاع ديز" :لوقت امك ربح دعب ريح هنأ ىلع عفرلا :جاحزلا لاق "ريبكلا" يف .ناث ربح هنأ ىلع يأ :عفرلاب

 «لاحلا ىلعف بصنلاب ةءارقلا امأو «ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايحلا يف اونمآ نيذلل ةتباث يه :لق نعملاو «"بيبل

 .ةمايقلا موي مهل ةصلاخ اهفوك لاح يف اونمآ نيذلل ةتباث اهنأ نيعملاو

 ىلع لمحلا :ليق ؛جورفلاب قلعتي ام وه :ليقو ءانايرع فاوطلا :ليقو ءرئابكلا شحاوفلا :ليق :خلإ رئابكلا
 لمتحي نورسفملا هراتحا امك بونذلا لكب مثإلا رسف نإ نكل ,"امنإ" نم دافتسملا رصحلا ىلع ةظفاحم ؛ىلوأ مومعلا

 ةريبكلل مسا ةشحافلا نإ :مهضعب لاقف «مثإلاو شحاوفلا نيب قرفلا يف ءاملعلا فلتحا :ةيصعملا (نيلامكلا ريسفت) .هب

 ام لكل امسا ةغللا بسحب تناك نإو ةشحافلا نإ :مهضعب لاقو «يضاقلا رايتخا لوقلا اذهو «بنذلا قلطمل مسا مثإلاو

 بحي مثإلا امأو 77(2:ءاسنلا) «ةّشِجاَف َناَك نإ :انزلا يف لاق ىلاعت هنأ ليلدلاو ءانزلاب صوص هل الإ شحافت

 دارملا :مهضعب لاقو :(؟ ١9 :ةرقبلا) كاَمِهعفَت ْنِم ا اًمُهُمْنِإَوإل :رمخلا ةفص يف لاق ىلاعت هنأل ؛رمخلاب هصيصخت

 .اهتكرت ثحابم اهيفو «"ريبكلا"و "بيطخلا" يف هصن ام اذه «رئاغصلا مثإلا نمو رئابكلا شحاوفلاب
 زوجي ال ذإ مكهت هيفو :اوكرشت نأو (بيطنخلا ريسفت) .ةغلابملل رئابكلا نم هنأ عم ركذلاب هدرفأو «ربكلا وأ :ملظلا وه

 "ةدم" :هلوق .ةمألا دارفأ نم درف لكل يأ :لجأ ةمأ لكلو (كرادملا ريسفت) .هريغ هب كرشي نأ ىلع اناهرب لزني نأ

 ةدشل مدقتلاو رخأتلا نوبلطي ال وأ تقو رصقأ نورحأتي ال يأ :نورخأتسي ال (يواصلا ةيشاح) .نيعم تقو يأ
 "نورحأتسي ال" :هلوقو .ةينامزلا ةعاسلا ةعاسلاب دارملاف «نمزلا نم اليلق ائيش يأ :ةعاس (يواضيبلا ريسفت) .لوهملا

 ال" :هلوق ىلع هفطع حصي الو «ةيطرشلا ةلمجلا ىلع فوطعم وأ فنأتسم "نومدقتسي الو" :هلوقو "اذإ" باوج

 ءيحن ةبسنلاب مادقتسالاو البقتسم نوكي نأ طرتشي "اذإ" باوحو «باوح باوجلا ىلع فوطعملا نأل ؛"نورحخأتسي

 (يواصلا ةيشاح) .طرشلا ىلع هبترت حصي الف ضام لحألا
 لي هنمز يف ناك نم دوصقملا نكلو «هرخخآل نامزلا لوأ نم ةدالو هيلع مدآل نم لكل ماع باطخ اذه :مدآ ينب اي
 (يواصلا ةيشاح) .مدآ نب مومع هلحأ نم بطاخ هللا نأل ؛هتلاسر مومع ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو



 فارعألا ةروس ه4 و نماثلا ءزجلا

 و

 هلمع َحَلَّصَأَو كرشلا عَ نّمَف 1 باز راع ةوطفلا اكن نق كا ةديرملا "ام"

 ان اًنتياَعِب اوَُدَع تين .ةرخآلا يف (2) نوح مه او ْمِيَلَع ٌفْوَح ال

 يأ َنَمَف (3) َنودَِح انف مه رانا سحتا كلنا امي اونمؤي ملف اع اوربكت

 َءهِجَياَكِب بدك َوَأ هيلإ دلولاو كيرشلا ةيشنب اب ذك هلأ ىلَع ئّرتفآ نّمِم ُمّلْظَأ دحأ ال

 نم ظوفحلا مرا مه بتك امم بتكلأ ني مهطح مكين مشا كيتو نآرقلا

 مهل أَوْلاَق َمكيَوْفَوتَي ةكئالملا يأ انلُسُ ا اذ بح كلذ ريغو + لحالاو قزرلا
 اذإ باوحج

 مهّرن ملف اَنَع انناع ار أولاَق ل نوُد نم نودبعت َنوُعَدَت َرّجَنُك اَم َنْيأ اتيكبت

 :ةمايقلا موي مهل ىلاعت لاق 29 نيرفك أوناك َمُجْنَأ توملا دنع حبِسفنأ ْنَلَع أوُدِبَحَو
2 

 وداع هرم اهلا هيام ماش كمت والا هانت طن تم عم قت وو رفتالل واو ا ا نا سم دما ةلمح -خ ىف ًاوُلْخْدَأ

 (دوعسلا ريسفت) .ةفيفخلاو ةليقثلا نونلا اهلعف تمزل كلذلو «طرشلا ئيعم ديكأتل "ام" اهيلإ تمض يأ :ةديزملا ام

 نم ةقرف وه ميلعتلا لهأ هنظ امك الع بحاو ال زئاج رمأ لسرلا نايتإ نأ ىلع هيبنتلل كشلا فرحب هركذ طرش

 هنأل 325 يبلا وهو دحاو هب دارملا ناك نإو عمجلا ظفلب "لسر" :لاق امن :لإ مكنم لسر (يواضيبلا) .ضفاورلا

 يف باطخلا نوكي اذه ىلعف ءميظعتلا ليبس ىلع عمجلا ظفلب هركذف «قلخلا ةفاك ىلإ لسرم وهو «ءايبنألا متاح

 (لمجللا ةيشاح) .ممي قحلي نمو ةكم لهأل "مدآ نب اي" :هلوق
 ةقرزو هوحولا داوس نم مهيلع ىضقو باذعلا نم مهل بتك ام :يدسلاو نسحلا لاق «هيف اوفلتخاو :لإ مهظح

 ىَرَن ِةَماَيقلا َمْوَيَو) :ىلاعت هللا لاق ؛ةدوسم ههجو نأ هللا ىلع يرتفي نمل بتك :ىض سابع نبا نع ةيطع لاق .نويعلا

 (ةداعسلاو ةواقشلا نم مهل قبس ام :دهاحمبو ريبج نب ديعس لاقو (6 :رمزلا) ةَدَوْسُم ْمُهُهوُحُو د لابنك وذل

 لاقو .اهيلع يرجي رشو ريخ نم مهيلع بتكو ءاهولمع يلا مهلامعأ نعي :كاحضلاو ةداتقو :ى سابع نبا لاقو

 (ليزنتلا ملاعم) .انلسر مهتعاج تينف اذإف رامعألاو لامعألاو قازرألا نم مهل بتك ام :يظرقلا بعك نب دمحم

 .مالكلا اهدعب ئدتبي يلا يهو مهلين ةياغ "تيح"و ؛"لسرلا" نم لاح وهو ؛مهحاورأ نوفوتي يأ :مهفوفوتي

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ايندلا يف اهودبعت متنك ىلا ةهلآلا نيأ يأ :نوعدت متنك ام نيأ (يواضيبلا ريسفت)

 مكنوك لاح اولخدا يأ ةيزاحم ةيفرظلا :ممأ ةلمج يف .هيلع اوناك اميف نيلاض اوناك مهنأب اوفرتعا :نيرفاك اوناك

 (لمجلا ةيشاح) .مهدادعأو مهرامغ يف يأ ممأ يف



 فارعألا ةروس ه4 نيا هلا

 ةَمأ َتَلَخَد املك اوُلْعدا"ب قلعتم ٍراَثلَآ ىف ينرلا» ءاارب مك نيتلطل هش هدر ع سكرلل )ا خخ لإ

 َتَلاَق اًعيِمَح ايف اوقحالت أوكَراَدآ اَذِإ َنَّيَح ام اهداضل ا اهلبق يلا أ نع رانا
 1 رانلا ِ اولحادت اهالضإ ابيبسب

 َمِعاَمَف انولَّضَأ ِءاَلْوتَه ابر نوعوبتملا مهو مهلحأل يأ  مُهلوأِ عابتألا مهو ْرُهدَرْخَأ
 مهاتيدتقاف لالضلا انلوس

 فعضم باذع ٌفْعِض مهنمو مكنم لكل ىلاعت َلاَق ٍراَثلَآ َنّم م اَباَذَع

 ترك اَمَق َرُهَرْخُأِل ْمُهََلوُأتْلاَقَو .قيرف لكل ام ءاتلاو ءايلاب م2 َنوُمَلْعَت ال نكدَلَو

 أوقودف :مهل ىلاعت لاق ىعاوس متنأو نحنف انببسب اورفكت مل مكنأل لْضَف لصف نم انِيلَع كل

0 
 ملف اَنَع اََّنَع اورّكت أوُربكَتَسآَو انِتياَكب اوُبَّدك يذلا َّنِإ © َنوُبيكت ٌرْشُك اَمِب َباَّذَعْلآ ل

000 

 ىلإ امب طبهيف توملا دعب اهيلإ مهحاورأب جرع اذإ ِءآَمَسلَآ ٌبوبَأ َحُه ٌحّئفُت ال امي اونمؤي
 مهحاورأل وأ مهامعأل

 0 رت د طاب عمنا ةعباسلا ءامتسلا ىلإ هحورب لعصيو هل حتفيف نمؤملا فاالخب ."نيجس"

 ةعفد رانلا يف مهعمجأب رافكلا لحدي ال ىلاعت هنأب رعشي اذهو مكنامز مهنامز مدقت يأ :خإ مكلبق نم تلخ دق

 نم رانلا يف لحادلا دهاشيو «لوقلا اذه حصيل ؛قوبسمو قباس مهيف نوكيف «جوفلا دعب جوفلا لدي لب ةدحاو

 ةراشإ "مهلحأل" :هلوقو .لوحدلا يف يأ "اهلبق يلا" :هلوقو .نيدلا يف يأ :اهتخأ تنعل (ريبكلا ريسفتلا) .اهقبس
 .مهعم ال هللا عم باطخلا نأل ؛ليلعتلا مال "مهالوأل" :ىلاعت هلوق يف ماللا نأ ىلإ
 مهارخأ تلاق :يدسلا لاقو .اهالوأل ةمأ لك رخآ لاق نعي :امُهد سابع نبا لاق :خلإ مهالوأل مهارخأ تلاق

 مهو رانلا لوحخد مهرخأ لاق نعي :لتاقم لاقو «نيدلا مه اوعرش نيذلا مهالوأل نامزلا رحأ يف اوناك نيذلا

 نوكي نأ لمتحي "مهالوأو مهارخأ" :هلوقو .الوأ رانلا نولحدي ةداقلا نأل ؛ةداقلا مهو الوحخد مهالوأل عابتألا

 مهالوأل ةلفسلاو عابتألا مهو ةلزنم مهارخأ :يرشخمرلا لاق امك اذه ىلع ئعملاو «ةلضافملل يذلا لعفأ ىثنأ ىلعف

 رخآ ثينأت ال ءلوأ لباقم رحآ ثينأت ةرحآ نيعم. ىرخأ نوكت نأ لمتحيو ءءاسؤرلاو ةداسلاو ةداقلا مهو ةلزنم

 (لمجللا ةيشاح) .(54١:ماعنألا) (ىَرْخُأ َرْرو ٌةَرِاَو ُرَِتالَو» :ىلاعت هلوقك ةلضافملل يذلا
 ةرم ءيشلا لثم نيعع. فعضلا ال «ىهانتي ال ام ىلإ هتدايزو ءيشلا فيعضت انه فعضلاب دارملا نأ ىلإ هب راشأ :افعضم

 .مهديلقتو مهرفكبف عابتألا امأو «مهليلضتو مهرفكبف ةداقلا امأ يأ :مهنمو مكنم لكل (لمجلا ةيشاح) .ةدحاو

 لامعأل عماج باتك وه :ليقو ءرافكلا حاورأ هب نجست ةعباسلا ضرألا لفسأ منهج يف داو وه :نيجس ىلإ

 ناكم وه :ليقو «نيلقثلا ئمؤمو ةكئالملا نم ريخلا لامعأل عماج باتك وه "نويلع" امأو «ةرفكلاو نيطايشلا

 (يواصلا ةيشاح) .شرعلا تحت ةعباسلا ءامسلا يف ةنجلا يق



 فارعألا ةروس ه4 نماثلا ءزجلا

 ةربإلا بقث ٍطاَيَِل رس ىفُلَمَْلا لخدي جلي َْمَح َةَنَجْلا َنوُلْخَدَي اَلَو ثيدحلا يف درو امك

 نّي مّ .رفكلاب م َنيِمِرْجُمْلا ىرْت ادع مهلوخد اذكف ؛نكمم ريغ وهو
 نم ضَوع هنيونتو «'ةيشاغ" عمج :رانلا نم ةيطغأ , ضاّوغ َمهِقَوَف نِمَو شارف ُداَهِ ْمُهَج

 . ءأدتبم ٍتَحِلّصلآاوُلِمَعَواوُعَماَء تيذأأو ) َسِمِلْظلا ىزجم كِلاَدكو ةفوذحما ءايلا

 ةنللا نفك يف نمؤملا حور نولعجي ةكئالملا نأ" :اعوفرم بزاع نب ءارب نع دواد وبأو دمحأ ىور :ثيدح يف امك
 ّىح اهيلت يلا ءامسلا ىلإ اهوبرقم ءامس لك نم مهعيشيف ,مهب حتفيف ايندلا ءامسلا ىلإ اب نودعصيف ءاهطونحو
 مث هل حتفي الف ايندلا ءامسلا ىلإ امي نودعصيف ءحوسملا يف اهحور نولعجي رفاكلا نأو «ةعباسلا ءامسلا ىلإ امب يهتني

 ؛ةعباسلا ضرألا يف نيجس يف هباتك اوبتكا :لجو زع هللا لوقيف "ءامسلا باوبأ مهل حتفت ال" :ُي هللا لوسر أرق
 (نيلامكلا ريسفت) .ثيدحلا .احرط هحور حرطتف

 ا ل ا ل ل ا :خإ نولخدي الو

 قح ةنجلا نولحدي الو" :"نزاخلا" يفو .(يواضيبلا ريسفت) هيلع فقوت ام اذكف طق نوكي ال امم كلذو -ةربإلا
 «ةربإلا بقث :طايخلا مسو «لبإلا نم ركذلا وهو فورعم :لمجلاو «لوحدلا :جولولا "طايخلا مس يف لمجلا جلي

 رئاس نيب نم ركذلاب لمحلا صخخ امنإو «ةيآلا هذه يف ةربإلا هب دارملاو ءهب طاخي ام طيخملاو طايخلا :ءارفلا لاق

 نم ةربإلا بقثو «ماسجألا مظعأ نم لمحلا مسجف «برعلا دنع امسج تاناويحلا رئاس نم ربكأ هنأل ؛تاناويحلا

 لاحملا ىلع فوقوملا نأ تبثف «لاحم قيضلا ةربإلا بقث يف همسج مظع امو لمجلا جولو ناكف ءذفانملا قيضأ

 .اعطق هنم سويأم ةئحلا رافكلا لوحد نأ رابتعالا اذمب بجوف «لاحم

 ءايلا ءنانكاس عمتجاف «تفذحف ءايلا ىلع ةمضلا تلقثتسا ,ءفرصلا نيونتب يشاوغ :هلصأف :ةفوذحملا ءايلا

 هلخد فيكف «فرصنم ريغ نوكيف لعاوف نزو ىلع "شاوغ" نإ :لوقي نأ لئاقلو «ءايلا تفذحف نيونتلاو

 ربكألا عمجلا اضيأ وهو ءدحاولا نم لقثأ عمجلاو عمج اذه نأ :ليلخلاو هيوبيس بهذم ىلع هباوحو ؟نيونتلا

 ءايشألا هذه هيف تعمتحا املف «ةليقث يهو هرخآ يف ءايلا تعقو مث ءالقث كلذ هدازف هيلإ عومجلا ىهانتت يذلا

 ؛نيونتلا هلخخدف ؛"حانج" نزوب "شاوغ" راصو لعاوف لاثم نع صقن ءايلا تفذح املف «هئاي فذحب اهوففح

 (ريبكلا ريسفتلا) .لاثملا اذه نع هناصقنل

 هباتك يف ىلاعتو هناحبس هتداع مكح ىلع نينموملا دعو ركذب هعبتأ نيرفاكلا ديعو ركذ امل :خإ اونمآ نيذلاو

 نيب ضارتعا "اسفن فلكن ال" :هلوقو ؛هيلع فوطعم "تاحلاصلا اولمع"و هتلص "اونمآ"و أدتبم لوصوملا مسالاو
 :مهضعب لاقو «يناعملا ءاملع رثكأل اعبت رسفملا هيلع ىشم ام اذه «"ةنجلا باحصأ كئلوأ" ربخلاو ءربخلاو أدتبملا

 (يواصلا ةيشاح) .مهنم فلكن ال يأ فوذحم طبارلاو ربخ "خلإ فلكن ال"



 فارعألا ةروس هوم نماشلا ءزجلا

 وهو (هربحخ نيبو هنيب ضارتعا لمعلا نم . اط اَهَعَم اَهَعَسُو الإ اسف لكَ ا :هلوقو

 ناك ددقج ٍلِغ نم مِهِروُدّص ىف ام اَمَعَرَتو ع هَنَقَل ثحصأ كللوأ

 2 رارقتسالا ذيع اوُلاَقَو رمال مهروصق تخن اح نم ىرَت ايندلا 2 مهنيب ا

 انيَدَه نأ وَ ىِدَتَبِل انك اَمَو هؤازج اذه لفعلا | دييل اككذه قردلا ث دقن مهزانم
 يذلا لمعلا :ةنعسن قو دص

 نأ أَوُدوُتَو 1 اَنَبَر ُلُسُر َتَءاَج َدَقَل هيلع هلبق ام ةلالدل "الول" باوج فذح ٌهّنلآ

 (ريبكلا ريسفتلا) .ةدشلاو قيضلا لاح يف ال ةلوهسلاو ةعسلا لاح يف هيلع ناسنإلا ردقي ام عسولا ئيعم :اهعسو الإ

 ةفلك ريغ نم لهسلا لمعلاب اهيلإ لصوتي اهردق مظع عم ةنجلا نأ ىلع مههيبنتو رافكلا تيكبت ةمكحو :ضارتعا

 نأب بيحأ ؟لهسلا لمعلاب اهيلإ لصوتي ةنجلا نإ :نولوقت فيكف هراكملاب تفح ةنجلا نأ درو :تلق نإ .ةقشم الو
 وأ العف ناك دبعلا ةقاط يف ناك ام لهسلا لمعلاب دارملاف دبعلا ةقاط يف يهو سفنلا تاوهش ةفلاخم هراكملاب دارملا

 عزت ةمكحو «عزن مث هب ةنجللا اولخد مهنأل ؛هنم نيرهطم ةنجلا يف مهانقلخ يأ :حلإ انعزنو (يواصلا ةيشاح) .اكرت
 (يواصلا ةيشاح) .ةفعاضم افاعضأ هينامأ قوف يطعأ مهنم دحأ لك نأ ةنحلا لهأ رودص نم لغلا

 ردب لهأ هللاو انيف :لاق هذ يلع نع نسحلا ىور حا ايندلا يف (سوماقلا) .بلقلا يف دحأ ةوادع كاسمإ وه :دقح

 نأ وجرأل ينإ :اضيأ مدد يلع لاقو (47:رجحلا) َنيِلباَقتُم رُرُس ىَلَع ًناَوْخِإ ٌلِغ ْنِم ْمِهِروْدُص يفف ام اَنْعَرتَوإم تلزن
 (ليزنتلا ملاعم) ."لغ نم مهرودص يف ام انعزنو" :مهل لجو زع هللا لاق نيذلا نم ريبزلاو ةحلطو نامثعو انأ نوكأ
 ف يدسلا لاقو (يواصلا ةيشاح) .رادحلا تحت نم يرحت امنأ دارا سيلو ءاهرادج بناحب يأ :مهروصق تحت
 ءامهادحإ نم اوبرشف «نانيع اهقاس لصأ يف ؛ةرجش اهباب دنع اودحو ةنجلا ىلإ اوقيس اذإ ةنحلا لهأ نإ :ةيآلا هذه

 نلف «ميعنلا ةرضن مهيلع ترجف ىرخألا نم اولستغاو ءروهطلا بارشلا وهف لغ نم مهرودص يف ام عزنيف
 هللا ةياده الولو :ريدقتلاو ءيدتهنل انك امو :وهو :هلبق ام ةلالدل (ليزنتلا ملاعم) .ادبأ اهدعب اوبحشي الو اوثعشي

 (بيطخلا ريسفت) .ةكئالملا وأ هللا وه يدانملاو :اودونو (بيطنلا ريسفت) .انيدتها ام دوجوم انل
 ةنحلا يف نوكي ءادنلا اذه :ليقو «ةنجلا مكلت نأ اودون ديعب نم ةنجلا اوأر اذإ ءادنلا اذه :ليق :خلإ نأ اودونو
 اويحت نأ مكل نأو ءادبأ اومقست الف اوحلصت نأ مكل نأ دانم يداني :الاق اذ ةريره يبأو ديعس يبأ نعو

 نأ اودونو" :هلوق كلذف ءادبأ اوسأبت الف اومعنت نأ مكل نأو ءادبأ اومرت الف اوبشت نأ مكل نأو ءادبأ اوتومت الف

 «ميهاربإ نب قاحسإ نع جاجحلا نب ملسم هجرخأ (حيحص ثيدح اذه ."نولمعت متنك امءاهومتثروأ ةنحلا مكلت

 :لاق هد ةريره يبأ نع يورو ءاعوفرم دانسإلا اذهي يروثلا نايفس نع قازرلا دبع نع ديمح نب نمحرلا دبعو
 نانلا نم ةلزنم نمؤملا ثري رفاكلا امأف ءرانلا يف ةلزنمو ةنحلا يف ةلزنم هلو الإ دحأ نم ام" دلك هللا لوسر لاق

 (ليزنتلا ملاعم) .ةننللا نم ةلزنم رفاكلا ثريف نمؤملا امأو



 فارعألا ةروس ه5 نماثلا ءرجلا

 َرْشنُك اَمِب اَهوُمُتتروأ ُهَجلآ مك ةسمخلا عضاوملا يف ةرسفم وأ ءهنأ يأ ةففخم

 ام 0 دق نأ انيكبت 1 اريرقت راَثلآ ّبحصأ ىصأ دل بيصأ ئَداتو © َنوُلَمَعَت
 م ا

 اوُلاَق ١ اَقَح باذعلا نم ٌوُكُيَر مك َدَعَو 0 باوثلا نم اَْيَر اَنَدَعَو
 رةلكاشم دعولا قالطإ :

 © َنيِملّظلا ىلَع هلل ٌةَمَعَل نأ مهععتأ نيقيرفلا نيب منيب دانم ىدان ُنّدَوُم َنّْذأَ 0

 . . .ةجوعم جوع ليبسلا نوبلطي يأ اَيوْعَبَيَو هيلا رخ

0 0 

 عضوملا اذه اهوأ «ةسمخلا عضاوملا يف نيهحولا زاوح يأ "ةسمخلا عضاوملا يف" :هلوقو .نأشلا يأ :هنأ يأ

 .خلإ لوقلا اذهب اودون يأ ةنحلا مكلت هنأب اودونو :ئعملاو (لمجلا ةيشاح) ."ءاملا نم انيلع اوضيفأ نأ" اهرخآو

 .ةنحلا مكلت يأ اودونو :قيعملاو «ءادنلا ريسفت ئعم يف يأ "ةرسفم" :هلوقو (ريبكلا ريسفتلا)

 وأ ربخو أدتبم "ةنجلا اومكلت نأ" ىلع ةراشإلا مسا نيعم لماعلاو «'"ةنحلا" نم لاح "اهومتثروأ" ةلمج :خإ اهومتثروأ

 كلذ لاق فيك دري الف «ثاريملك بعت الب ةنجلا مكل تلصح يأ ةيآلا هذه ئيعمو ."اهومتئروأ" ربخلاو ةفص ةنجلا

 رانلا لهأو ةنجلا لهأ هيبشت ىلع هنأ :باوحلا لصاحو ؟انه دوقفم وهو يح ىلإ تيم نم لقتني ام وه ثاريملا نأ عم
 مهنم نمؤي مل نمف «ثيدحلا يف درو امك مهناإ ريدقتب رافكلل لزانم ةنجلا يف قل هللا نأل ؛هنع ثوروملاو ثراولاب

 :هلوقب اتاومأ هللا مهامس رافكلا نأ اهيلع ثاريملا مسا قالطإ ةمكحو .هنع ثرو هنأكف ةنحلا لهأل هلزنم لعج

 .تيملا ثري يحلا نأ مولعملا نمو «ءايحأ نينمؤملاو (١١:لحنلا) كِاَيْحَأ دْيَغ ٌتاَوْمَأإ

 لص هللا لوسر نأ ثيدحلا يف درو :تلق نإ .مكلمع ببسب يأ ةيردصم "ام"و ةيببس "ءابلا" :نولمعت متنك امب

 بيجأ ."هتمحرب هللا يدمغتي نأ الإ ءانأ الو" :لاق ؟هللا لوسر اي تنأ الو :ليق "هلمعب دحأ ةنحلا لحدي نل" :لاق

 (يواصلا ةيشاح) .هنع درحلا لمعلا ىلع لومحم ثيدحلاو ؛لعفلاب بوحصملا لمعلا ىلع لومحم ةيآلا نأب
 بيجأ ؟ءادنلا نوعمسي فيكف ضرألا يف رانلاو ءامسلا يف ةنجلا تناك اذإ :تلق نإ :خلإ ةنجلا باحصأ ىدانو

 دارفأ نم درف لكل ةنحلا دارفأ نم درف لك نم ءادنلا اذهو ؛مهل ءادنلا لوصو نم عنام الف «ةداعلل قرا ةمايقلا نأب

 مهنم ايفشتو يأ :اريرقت (يواصلا ةيشاح) .داحآلا ىلع ةمسقلا يضتقت عمجلاب عمجلا ةلباقم نأل ؛رانلا لهأ

 (ليزنتلا كرادم) .رانلاو ةنحلا لهأ عمسي كلم وهو :دانم (سوماقلا) .ةجحلاب ةبلغلاو عيزفتلا تيكبتلاو ءاحرفو

 (لمحا ةيشاح) .خلإ هللا ةنعل نأ مهعمسأ "مهنيب نذأ" ىيعمف ةينيبلل ريسفت :مهعمسأ

 ىععمب :هلوق ليلدب لاح "احوع"ف «قحلا نع ةلئام يأ ةحوعم نئيعم. ردصم "اجوع" نأ ىلإ ةراشإ :ةجوعم

 ؛ةبصتنم نكت مل ام نايعألاو يناعملا يف نيعلا رسكب جوعلاو (لمحلا ةيشاح) .ةيلوعفملا لمتحي تناك نإو ةجوعم

 (يواضيبلا ريسفت) .حمرلاو طئاحلاك بصتتنملا يف حتفلابو



 فارعألا ةروس هه نماثلا ءرجلا

 روس وه :ليق ءزجاح ثاتح رانلاو ةنحلا باحصأ يأ امّبَْبَو (ج) َنوُرِفك ةَرجآلاب مُهَو
 ثيدحلا يف امك مقائيسو مهقانسح توتسا لاَجِ ةنجلا روس وهو ٍفارعألآ لع فارعألا

 «نينمؤملل هوجولا ضايب :يهو مهتمالعب َمُهلَميِسِب رانلاو ةنحلا لهأ نم ًالُك َنوُوْرْعَي

 لاق ٌمُكيََع ْمدلَس نأ ِةَنَكآ بّحصأ اَوَداَنَو لاع مهعضوم ذإ ؛مهل مهتيؤرل نيرفاكلل اهداوسو
 :نسحلا لاق ءاطوخد يف 29 َنوُعَمَطَي َّمِهَو ةنجلا فارعألا باحصأ يأ اَهوُلْخَّدَيَْرَل :ىلاعت

 علط ذإ كلذك مه امنيب" :لاق ةفيذح نع مكاحلا ىورو .ممكي اهديري ةماركل الإ مهعمطي مل

 0 َمُهَرَصََأ ترص اَذِإَو ."مكل ترفغ دقف ةنحلا اولحدا اوموق" :لاقف «كبر مهيلع

 فارعألا رسف مث ,فارعألا وه روس يأ ةينايب ةفاضإلا [."روسب مهنيب برضو" :لاعت هلوق يف روكذملا] :فارعألا روس

 روس وه :ليق" :هلوق لباقمو «فارعألا وه باجحلا نأ :نيترابعلا عومجم نم ديفتساف "ةنحلا روس وهو" :هلوقب

 .ابلاغ هدسح نم هاوس ام ىلع هعافترال ؛كيدلا فرع هنمو عفترملا ناكملا وهو فرع عمج "فارعألا" :هلوق "فارعألا

 (بيطخلاو ريبكلا ريسفتلا) .رانلاو ةنحلا لهأ يأ سانلا نوفرعي هباحصأ نأل ؛افارعأ روسلا كلذ يمس :يدسلا لاقو

 موق وه :سابع نباو ةفيذح لاق «فارعألا ىلع مهنأ مهنع هللا ربخأ نيذلا لاجرلا يف اوفلتخا :ةنجلا روس وهو

 يح كانه اوفقوف ءرانلا نع مهتانسح مهي تزواحتبو «ةنحلا نع متائيس مهب ترصقو «مقائيسو مهتانسح توتسا

 (ليزنتلا ملاعم).ةنحلا لح.دي ام رخآ مهو «هتمحر لضفب ةنجلا مهلحدي مث ,ءاشي ام مهيف هللا يضقي

 مهنع ضري مل نم وأ ءمهتائيسو مهتانسح ءاوتسال ؛ةنحلا يف الوخد مهرخآ نم وأ نيملسملا لضافأ نم يأ :لاجر
 نم هو يبلا لثس :رباج نع هيودرم نبا جرخأ :ثيدحلا يف امك (ليزنتلا كرادم) .نيكرشملا لافطأ وأ هيوبأ دحأ

 سانأ مهنأ ئاربطلا ىور «دهاوش هلو « (18:فارعألا) ِفاَرْعَأْلا ُباَحْصَأ ىَداَنَو» :لاقف ؟هتائيسو هتانسح توتسا

 :ليقو ؛نيكرشملا لافطأ :ليقو «"نحللا اونمؤم مهنأ" :اعوفرم سنأ نع يقهيبلا دنعو «مهئابآل ةاصع هللا ليبس يف اولتق
 (نيلامكلا ريسفت) راح نب كم رعاك يبأ نبا هاور .نيد مهيلع ناك موق :ليقو «ةرتفلا باحصأ
 يلا ةماركلا نايب اذمي هدارم "لإ مكاحلا ىور" :هلوقو ءاهديري :هلوق يف اذكه «هناحبس هللا لعافلا :مهعمطي مل

 (يواصلا ةيشاح) .همالك اوعمسو هوأر ىح بححلا مهنع لازأ يأ :كبر مهيلع علط ذإ .نسحلا مالك يف

 ةيؤر نأل ؛دوصقم ريغ رانلا لهأ ىلإ مهرظن نأ ىلإ ةراشإ رظنلا نود فرصلاب ربع :مهراصبأ تفرص اذإو
 لب فرصلاب هبناج يف ربعي مل اذلف ؛رظانلل ةرسم هيفف هلهأو ميعنلل رظنلا فالخب ءرظانلا ءيست هلهأو باذعلا

 ب

 (يواصلا ةيشاح) .(47:فارعألا) ْمَكَيَلَع ُمالَس ْنَأ ِةَنَجْلا َباَحْصُأ اًوَداَنَوم :ليق



 فارعألا ةروس ه5 نماغلا ءرجلا

 ٍمَوَقْلآ ْعَم رانلا يفاتلعجت ل نر أوُناَق راَثلآ بحصأ ةهج َءآَقلَت فارعألا باحصأ يأ

 ْ 5 ِمُجوُفِرْعَي رانلا باحصأ نم ًةلاَجر ِفارَغَأْلا بّحصأ َئَداَنَو (ج َنيِهَّظلَ

 تو ردو مكترثك وأ لاملا َرمْعَْمَج رانلا نم َمُكَنَع َْغَأ آَم
7 

55 

 ىلا ؤتها :نيملسملا ءافعض ىلإ نيريشم مهل نولوقيو «ناميإلا نع مكرابكتساو

 او يلع فؤح ل هللا اولحذا :مه ليق دق ٍةَمْحري هلأ مهلا ل َرثَمَسَقَأ

 يأ ءلاح يفنلا ةلمجف ,"اوُلَخَد"و 0 ءانبلاب "اولخذأ" ئرقو © َتروُئَرَت

  1م ٠

308 
 هنأ آل

 ” لوقلا ريدقتب

 وأ ءاملا قف كلف اوضيفا نا ةملا تيما ِراَثلآ ُبدَحَصُأ َىَداَتَو كلذ. يل ةلوقن

 (2» تيرفكلا ىلع امهعنم اًَمُهَمَّرَح َهَّللأ حرإ أَوْلاَق ماعطلا نم ُهّلن ْمَكَفَرر امي

 0 ا ا ا م اَبِعَلَو اوُهَل ٌحُهَتيِدأ ردع تدنبلا

 مكنع ئيغأ ام يأ ةيردصم ام "نوربكتست متنك ام" :هلوقو .ةيفان وأ عيزفتلاو خيبوتلل ةيماهفتسا امإ "ام" :مكنع ىنغأ ام

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .قح ا لوبق نع رمتسملا مكرابكتساو مكعمج
 ءافعضل فارعألا لهأ ريشيف «نيقيرفلا ىلإ نورظني فارعألا لهأو «ةنحلا لهأ نوري رانلا لهأ نأل ؛كلذو :خلإ نيريشم

 لإ رانلا لهأل نولوقيو أذ مههابشأو بابخو ناملسو لالبو بيهصك ايندلا يف مهب نوؤزهتسي اوناك نم نينمؤملا
 لضفب اهولخدا" ةنحلا مهوخد مدع ىلع متمسقأ نيذلل يأ :مهل ليق دق (لمحلا ةيشاحو بيطخلا ريسفت) .اصخلم
 "ةنجلا اولخدا" :مهل ليق دق ءالؤه يأ ةراشإلا مسا نع ناث رب وهف «فارعألا باحصأ مالك ةيقب نم اذهف "هللا

 (لمجلا ةيشاح) .مكماسقإ يف مكبذك رهظف
 0 ةلمج"و :هلوقو ."ئرق"ب ذاشلا يف ربعي ثيح هتداع ىلع ناتذاش ناتءارقلا ناتاهو :خلإ اولخدأ ئرقو

 هيلإ جاتحي ال "كلذ مهل الوقم يأ" :هلوقو «"اولخدا" لعاف نم يأ "لاح" :هلوقو .ناتلمج وهف الإو ءاهسنح يأ

 نوكي ذئنيحو «هبحاصب لاحلا طبترت نأ لحأل ؛كلذو ."نيمسلا" يف هب حرص امك «نيتذاشلا نيتءارقلا ىلع الإ

 عيرفت "يفنلا ةلمجف" :هلوقو «ةحماسم هيف حراشلا مالكف ءهل ناتلومعم ناتلمحلاو ءردقملا اذه ةقيقحلا يف لاحلا

 ؛همزال يف لمعتسم انهه ميرحتلا نأ ىلإ حراشلا ريشي :امهعنم (لمجلا ةيشاح) ."خلإ ئرقو" :هلوق ىلع

 :بعللاو ؛هب فرصي نأ نسحي ال ام. مهلا فرص :وهللا :ابعلو اوه (لمجلا ةيشاح) .ذئنيح فيلكتلا عاطقنال

 (يواصلا ةيشاح) .هب بلطي نأ نسحي ال امي حرفلا بلط



 فارعألا ةروس هوما نماثلا ءزجلا

 َرِهِيَوَي َءاَقِل أوستن امك رانلا يف مهكرتن َرِهلَسنَت َمَوَيْلاَف اَيتّدلأ ةؤَيَحْلا ْمُهَنَوَعَو

 قلو .اودحج امكو يأ ©6) َوُدَحَجت انِجَياَعِب أوُناَك اَمَو هل لمعلا مهكرتب اًدَه

 ملع ْلَع ديعولاو دعولاو رابخألاب ةانيب ُهئلَصَم نآرق يستكي ةكم لهأ يأ مهنتْفِج

 لَه .هب ع َنوُيَؤُيِرْوعَ همر "نامل" نه لاق يده ةيف: لصف اع نيلاغ أ :لاخ
 ع م عد

 و ةمايقلا موي وه ,ةليوأت تأ موي هيف ام ةبقاع ءُهليوَأَت لإ نورظتني ام َنوُرطََي
 نيب ال لَم ٍقَحْآِب اَنَبَر ُلُسُر َتَءاَح َدَق :هب 2 5” تيذأآ

 هللا دحون "مح اك فرلا قس لمعت ةانذلا لإ ذر ؛ له ّوأ آل أاوُعَفْشَيَ

 كالملا ىلإ اوراص ذإ ٌمُبَسْفنَأ أوُريَح دق :ىلاعت لاق ."ال" :ممل لاقيف 07-5 كرتنو

 هللا مكبر تر ِإ .كيرشلا ىوعد نم (2) َرورئفَي أوُئاك ام مُكَبَع بهذ َّلَضَو

 1 ا ا ل ا ةاسالاض ةضرألاو ِتاَويمَسلآ َقلْخ ىذا

 ةايحلا هذه دنع رورغلا لصح هنأب دارملا لب «ةقيقحلا يف رغت ال ايندلا ةايحلا نأل ؛زاجم اذه :ايندلا ةايححلا مهرغو

 ءايشألا هذه يف هتبغر ةدشلف «هاجلا ةوقو لاملا ةرثكو شيعلا نسحو رمعلا لوط يف عمطي ناسنإلا نأل ؛ايندلا
 :لاق تافصلا هذم رافكلا كئلوأ ىلاعت هللا فصو امل مث ءايندلا بلط يف اقرغ نيدلا بلط نع ابوجحم ريصي
 (ريبكلا ريسفتلا) .اذَه ْمِهِمْوَيَءاَقِلاوُسَن امك ْمُهاَسْنَنمويلافل

 عم اف هلا لف لوكس قيس نأ ؛كرتلا وهو همزال يف لمعتسم نايسنلا نأ ىلإ كلذب راشأ :رانلا يف مهكرتن
 ام" ىلع فطع :خلإ اوناك امو (يواصلا ةيشاح) .رانلا يف مهكرتو مهي ءانتعالا مدع نم يسانلا ةلماعم مهلماعن

 نأ ىلإ ةراشإ :نورظتني ام (دوعسلا يبأ ريسفت) .ارمتسم اراكنإ ىللاعت هللا دنع نم امأب نيركنم اوناك امكو يأ "اوسن

 :هلوق يف ريمضلا :ءارفلا لاق "هليوأت الإ" :هلوقو ."ريبكلا" يف هصن امك راظتنالا نيعمب انهه "رظنلا"و «ةيفان "له"

 .باّقعلاو باوثلا نم لسرلا ةنسلأ ىلع هب اودعو ام ةمقاع ديري «باتكلل "هليوأت"

 هيلإ لوي اخد :يعملاو ءلوؤي ءيشلا لآ نم هريصمو ءيشلا عحرم :ليوأتلاو «نآرقلا ىلإ عحار ريمضلا :هيف ام

 "درن" نأ ىلإ هب ريشي :درن له وأ (نيلامكلا ريسفت) .ديعولاو دعولا نم هب قطن ام روهظب هقدص نيبت نم هرمأ
 يف "نأ" رامضإب بوصنم "لمعنف" :هلوقو ؛ماهفتسالا مكح يف اهعم ةلخاد ءاهلبق يلا ةلمحلا ىلع ةفوطعم ةلمج
 (لمجلا ةيشاح) .يناثلا ماهفتسالا باوح



 ,ةحمن يف نهقلخ ءاش ولو ءسمن مث نكي مل هنأل اهردق يف يأ ءايندلا مايأ نم ِماّيأ ِةَمس ىف

 ةكللملا ريوس ةقللا جلو و يقلل م آ َمُث تبثتلا هقلخ ميلعتل هنع لودعلا
 ا ٍ وه شعل ىلع ئّوتس رةحمللا يف قلخلا نع قلق

 ههُبلَطَي رخآلا امهنم ًالك يطغي يأ ًاددشمو ًاففخم املأ َلمْلا ىِئغُي هب قيلي ءاوتسا

 نيموي يف تاوامسلاو «نينثالاو دحألا نيموي يف ضرألا قلخخو ءدحألا موي يف قلخلا أدتبا ىلاعت هللا نإ :مايأ ةتس يف

 (ارصتخم لمجلا ةيشاح) .ءاعبرألاو ءاثالثلا يف عرزلاو تاناويحلاو راجشألاو شوحولاو لابحلا قلخو «ةعمجلاو سيمخلا
 ةفينح يبأو نسحلاو قداصلا رفعج مامإلاو ةملس مأ نع يور :خلإ ىوتسا مث .رومألا يف لهمتلا يأ :تبغعلا

 نع يقهيبلا ىورو «ةعدب هنع لاؤسلاو «بحاو هب نامبإلاو ءلوهجم فيكلاو «مولعم ءاوتسالا نأ :دد كلامو
 :كنم يعفاشلا لاقو ءرفك دقف ءامسلا يف هللا ركنأ نم :لاق هنعو «ضرألا نود ءامسلا يف هللا نأ :ءلي ةفينح يبأ

 :قاحسإ لاقو ,دمحأ لاق كلذ لثمو ءءاش فيك لزنيو ءاش فيك هقلخ نم برقي اهئامس يف هشرع ىلع هللا نإ
 نباو يذمرتلاو دواد يبأو يراخخبلاو ينزملا لوق وهو «ءيش لك ملعيو ىلوتسا شرعلا قوف هنأ ملعلا لهأ عمجأ هنإ
 .كج ثيدحلا ةمئأ نم مهريغو يقهيبلاو ىلعي يبأو هجام

 الماك لزي مل هللا نأ هودقتعا امو ؛عامجإلاو هللا باتكل نيعبتملا فلسلا قيرط انقيرط :ةيلحلا نم ميهاربإ لاقو

 نم امهنوتبثيو امي نولوقي هيلع ءاوتسالاو شرعلا يف رارقتسالا تبثت يلا ثيداحألا نأو :لاق نأ ىلإ هتافص عيمجم

 ىلإ فلسلا عابتا هدمتعنو هاضرن يذلاو :نيمرحلا مامإ لاقو هقلخ نم نئاب هنأو «ليثمت الو فيكت ريغ

 ىهتنا «ىلوتسا نيعمب ىوتسا :ليقو هللا ىلإ اهيناعم ضيوفتو اهدراوم ىلع رهاظلا ءارجإو «ليوأتلا نع فافكنالا

 رارقتسالاب نوحرصي ةمسحم او ءشرعلا ىلع رارقتسا ريغ نم ولعلا ةهج نوتبثي ةيماركلا :لوقأ ."نيلامكلا" يف ام
 رارقتسالاكو «لامكلاو ؛مامتلاكو «ءاليتسالاك «ناعم هل ءاوتسالا نأل ؛اهيف ةجح الو «ةيآلا رهاظب شرعلا ىلع

 لامك هدارم فرعي نأ ريغ نم هللا دارم ةيقحب داقتعالاو هللا ىلإ ضيوفتلاف «تالامتحالا ددعت عم لالدتسا الف

 .نوحلاصلا فلسلا هراتحا اذهلو «دبعلا يف ةيدوبعلا

 حتفب يأ :اددشمو اففخم (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هلل هباشتملا ملع نوضوفي نيذلا فلسلا ةقيرط هذه :هب قيلي ءاوتسا

 ؛«'بيطخلا" هب حرص امك نيشلا فيفختو نيغلا نوكسب نوقابلاو ,ءيئاسكلاو ةزمحو ةبعش هأرق نيشلا ديدشتو نيغلا

 ّىم بابلا اذه يف نيلوعفملا نأ :كلذو ؛نيعمو اظفل لوعفم "راهنلا"و نعم لعاف "ليللا"ف نيتءارقلا نيتاه ىلعو

 سبتلي مل نإف ؛"ارمع اديز ت تاجر اداب كافل ول ديكو درت ا يع لا وكما نأ حلص

 برض" وحن نيحيرصلا هلرتسللاو لعافلا يف امك اذهو ءزاج "ةبج ارمع توسكو ءامهرد اديز تيطعأ" :وحن

 حلصي راهنلاو ليللا نم الك نأل ؛ارمع اديز تيطعأ :باب نم ةميركلا ةيآلاو "ارمع ديز برضو «ىسيع ىسوم

 ريغ نم لوعفملا وه "راهنلا"و «يونعملا لعافلا وه ةعامجلا ةءارق ف "ليللا" لعج بجوف ءايشغمو ايشاغ نوكي نأ

 .[امهلمتحي ظفللا نأل وأ هب مكحلل هسكع ركذي ملو] سكع



 فارعألا ةروس 8 نماثلا ءرزجلا

 ىلع افطع بصنلابَموُجَْوَرَمقْلاَو سمس اعيرس انيَِح ًابلط رخآلا امهنم لك بلطي
 000 أ هتردقب 8 تالّلذم ترْخَسُم هربخ أدتبم عفرلاو لا

 9 ةَيَفْحَو اللذت لاح رم جحر وعد و َنيفحْلا كلام ُثَر هللا مظاعت َكَراَيَت هلك ” ضآلاَو

 قوقل .توصلا عفرو قدشعلاب ءاعدلا يف © َتريِدَتْعُمْلا بِ ال هن رش

 ف ل ةناقغ خم اوك وعدو اسرلا ثعبب اًهِحلَصِإ َدَعَب يصاعملاو كرشلاب ضرألا

 121711 "بيرق" ريكذتو «نيعيطملا () َنيِيِسَحْمْلا ري بيرق هللا َتَمْحَر نِإ هتمحر

 (ليزنتلا كرادم) .ةكربلا هنمو تابثلا كوربلا نم وأ ءءامنلا ةكربلا نم هرب ماد وأ هريخن رثك يأ :هللا كرابت

 لاؤسلا وه ءاعدلا نأل [ىلاعت هللا نم ءيش بلط يأ بلقلا هجوت نع ةرابع ءاعدلا :"ريبكلا" يفو] :مكبر اوعدا

 كلذ ىلإ ةجاحلا هسفن نم فرع اذإ الإ ءاعدلا ىلع مدقي ال يعادلا نأل ؛ةدابعلا عاونأ نم عون وهو بلطلاو

 اههاصيإ ىلع رداق وهو هتجاح ملعيو ءاعدلا عمسي ىلاعتو هناحبس هبر نأ فرعو «هليصحت نع زجاع وهو بولطملا
 ."بيطخلا" يف هنيب امك «لامكلاو ةردقلاب هبر فرعيو صقنلاو زجعلاب هسفن دبعلا فرعي كلذ دنعف «يعادلا ىلإ

 يف رييغتلا عوقو عانتمال ؛عوقولا بحاو ناك عوقولا مولعم ناك نإ ءاعدلاب بولطملا نإ :ليق ام عفدنا انهه نمو

 ؟هبلط يف اضيأ ةدئاف الف عوقولا مولعم ناك نإو «ةدئاف هبلط يف نكي مل عوقولا بحاو ناك امو «ملاعت هللا ملع

 امك «ةدابعلا خم وهو لامكلاو ةردقلاب هبر فرعيو هللا ىلإ جايتحالاو زجعلا هب رهظي هنأل ؛رهاظ عافدنالا هجوو

 ءيشلا هل لصحي مل نإ اضيأو «ءاعدلاب افوقوم نوكي رومألا ضعب اضيأو «"ةدابعلا خم ءاعدلا" دلي هللا لوسر لاق
 (م) ."هبلط يف ةدئاف الف" :هلوق لطبف «ةدئافلا مظعأ امهو ءرمألا لاثتماو ةدابعلا نع ايلا اذه سيلف بولطملا

 ءءاعدلا مهتاوصأ نيعفارلا :جيرح نبا نعو «هريغو ءاعدلا نم ءيش لك يف هب اورمأ ام نيزواحملا يأ :نيدتعملا بحي ال

 يف عسوتلا وه :قدشتلاب (ارصتخم ليزنتلا كرادم) .ءاعدلا يف باهسإلا وه :ليقو «ةعدبو هوركم حايصلا :هنعو
 بناج :قدشلا] حصفتلل هقدش ىول قدشتو :"سوماقلا" فو ؛"ةياهنلا" يف اذك ءزارتحاو طايتحا ريغ نم مالكلا

 ؛حايصلاو «ءاعدلاب ءادنلاو ءتوصلا عفر ءادتعالا نم جيرح نبا لاق ,"توصلا عفر" :هلوقو .[حابصملا .مفلا

 (ريبكلا ريسفتلا) ."ةينالعلا يف ةوعد نيعبس لدعت رسلا يف ةوعد" كي هللا لوسر لاقو «"بيطخلا" يف امك

 رمأ يأ فوذحمل ةفص هنأل وأ ؛محرلا نيعمب ةمحرلا نأل ؛"بيرق" ريكذتو :"دوعسلا يبأ" يف لاقو :بيرق ريكذتو
 يقب نكل ."بيطنخلا" يف امك .«ظفللا نود عملا ىلإ تعنلا عجرف باوثلا انهه ةمحرلا :ريبح نب ديعس لاقو «بيرق

 لصحي ال نأ بحوف «نينسحملا نم بيرق هللا ةمحر نأ ىلع لدت ةيآلا :سانلا ضعب لاق ام :وهو ءمهملا رمألا ليصفت

 - ؟؛باقعلا نع وفعلا مهل لصحي ال نأ بجوف نينسحم اوسيل رئابكلا باحصأو ةاصعلاو «نينسحملا نم نكي مل نمل كلذ



 فارعألا ةروس ههث نماثلا ءرجلا

 2 تم ارم ح حير ُلِسَرُي فزنا وه .ىلاعت هللا ىلإ اهتفاضإل "ةمحر" نع ِربخُملا
 فآاضملا مكح فاضملل يطعأف هثينأت هيضتقي كلذ نأ عم

 ىرخأ 0 .افيفخت نيشلا نركس ةءارق فو «ءرطملا 9 ةقارفتم 5 فقرا ذي

 أ :نونلا لدب ةدحوملا مضو افوكسب ىرخأ يفو ءاردصم نونلا حتفو افوكسب

 تلمح َتَآَقَأ آد َْيَح "ريشب" ةرخآلاو ."لوسر"لك روش :ىلوألا درفمو 5
 التيم ِدَلَبِل ةبيغلا نع تافتلا هيفو ءباحسلا يأ ُهَسَقُس رطملاب را ام اَحَّس حايرلا

 ا تاردتلا نك نورا وات آَملأ دلبلاب هب اَّلَرأَف هئايحإل يأ هب تابن

 .نونمؤتف (2) َتروُركَدَت ع 0 مهروبق نم ْنَوَمْلآ ٍُخ جارخإلا

 نونسحملا :اولاق نإف ,نسحأ دقف ةوبنلاو ديحوتلاب رقأو هللاب نمآ نم نأ :باوجلاو ؟ةمحر باذعلا نع وفعلا نأل -

 نم سيلو «ناسحإلا ىمسم هنع ردص نم نسحملا نأل ؛لطاب اذه :لوقنف ؟ناسحإلا هوجو عيمجب اوتأ نيذلا مه

 (ريبكلا ريسفتلا) .يزارلا مامإلا هطسب ام ةصالخ اذه «ناسحإلا هوجو لكب ايتآ نوكي نأ انسحم هنوك هطرش

 جاح رمعو ةكم قيرطب حير سانلا تذحأ :لاق هو ةريره يبأ نع يور ءرطملا مادق يأ :خإ يذلا وهو

 ا ولا ما حكم اب ذ مكغلب ام :هلوح نمل رمع لاقف «تدتشاف

 كنأ تربخأ !نينمؤملا ريمأ اي :تلقف «سانلا رخؤم يف تنكو «رمع تكردأ يح يلحار تثثحتساف «حيرلا

 اولأساو اهوبست الف «باذعلابو ةمحرلاب يأت هللا حور نم حيرلا" :لوقي لني لوسر تعم ينإو ؛حيرلا نع تلأس

 (نيلامكلا ريسفت) .عفانو ريثك نباو ورمع يبأل نيشلاو نونلاب :ارشن ."اهرش نم هب اوذوعو اهريحخ نم هللا
 ةمحرلا هبش ثيح ةينكم ةراعتسا مالكلا يفو «قرفتلا وه رشنلا نم ةيحان لك نم بمت يلا حايرلا يه :ةقرفتم

 « يدي نيب" :هلوق وهو همزاول نم ءيشب هل زمرو هب هبشملا ركذ ىوطو «تارشبم هلو مدقي ناطلسب رطملا يعم
 ؛افيفخت ةمضلا اونكسف ؛«"لسر" يف ”لسر" :اولاق امك :افيفخت نيشلا نوكسب (يواصلا ةيشاح) .لييخت هتابثإف

 (نيلامكلا ريسفت) .قنع :قنع يف مهوقك عمجلا نم فحخأ وه يذلا درفملا يف مهفيفحتل
 وأ ءارشن اهرشني :ليق هنأكف «نابراقتم رشنلاو لاسرإلا نإف ءقلطم لوعفم هنأ ىلع يأ :اردصم نونلا حتفو

 ريشب عمج - نيتمضب - رشب ففخم وهو :ةدحوملا مضو (نيلامكلا ريسفت) .ارشان يأ لاخلا عضوم يف ردصم هنأ ىلع

 «فغرو فيغرك :ريشب (نيلامكلا ريسفت) .لوعفملا عم. :ليقو «لعافلا نيعم. :ليق روشنو لسرو :لوسرك
 عفارلا نإف «ةلقلا نم هقاقتشاو «لمحلا لالقإلا :تلقأ اذإ (نيلامكلا ريسفت) .ريذنو ةريذنك ةريشب عمج :ليقو

 (نيلامكلا ريسفت) .اليلق هعفري ام ىري قيطملا



 فارعألا ةروس ههأ . 9 نماغلا ءرجلا

 عمسي نمؤملل لثم اذه 0 نّذِإب انسح ُُناَبت جرح بارتلا بذعلا ُبيَّطلآ ُدَبلآَو
 لكُم اذهو «ةقشع. ًارسع دكت لإ هتابن حر ال هبارت َتبَح ىِذّلَأَو امب عفتنيف ةظعوملا

 .نونمؤيف هللا (2) َنوُرُكْفَيِمْوَقِل تيآْلا نيبنُفَرَصُت ركذ ام انيب امك َكِلَدحرفاكلل
 هودحوو هودبعأ ي ْنّم مُكَل اَم هلا أوُدِبَعاِمْوَهَي َلاَقَف هِمَوَق لإ َحوُن الَسَرَأ فوذحم مسق باوح َدَقَ

 000 َمُكَيَلَع فاَح أَنِ هلحم نم لدب عفرلاو «"هلإ" ةفص ٌرحلاب َدْهرَيَغ هَل
 5 نيقابلا دنع

 "بيطلا دلبلا" ةلالدلو نيعملا مهفل تفذحو ءانسح ايفاو هتابن جرخي يأ ةفوذحم لاح مالكلا يف نأ ىلإ ةراشإ :انسح

 نوكت نأ زوجي "هبر نذإب" :هلوقو ."لمجلا" نم «لاحلا عضوم يف "هبر نذإب"و ."ادكن الإ" :هلوقب اهتلباقملو ءاهيلع

 نم الك نأو «فيرشتلاو حدملا ليبس ىلع "هبر نذإب" :هلوقب بيطلا تابن جورخ صخخو «ةيلاح وأ ةيببس "ءابلا"
 .هعفن ةرازغو هنسحو تابنلا ةرثك نع هب ربعو «هتئيشك يأ "هبر نذإي" :"دوعسلا يبأ" يفو «ىلاعت هنذإب جرخي نيتابنلا

 رطملا لوزنب نمؤملا بلق ىلع نآرقلا لوزن هبشو «ةبيطلا ضرألاب نمؤملا هبشف ؛هلمعل لثم يأ :نمؤملل لثم اذه
 هبشو «ةديمحلا قالخألا عاونأو تادابعلاو تاعاطلا هنم ترهظو هب عفتنا نآرقلا لزن اذإف «ةبيطلا ضرألا ىلع

 .هب عفتني ال نآرقلا عم اذإ رفاكلا كلذكف ءرطملا هباصأ نإو اهب عفتني ال يلا ةخبسلا ةئيدرلا ضرألاب رفاكلا

 بوصنم وهو «عفنلا مدع اليلق يأ' [(فاشكلا ريسفت) .هيف ريخ ال يذلا :دكنلا| :ادكن الإ (لمجلا ةيشاح)
 هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذحف «"ادكن الإ هتابن جرخي ال ثبح يذلا دلبلاو" :مالكلا ريدقتو لاحلا ىلع

 (يواضيبلا ريسفت) .ارتتسم اعوفرم راصف هماقم

 دوه ةروس يف تركذو انه "واولا" تكرتو دي يلا ةيلست صصقلا كلت ركذ نم دوصقملا :احون انلسرأ دقل
 ميملا حتفب - كمل نب رافغلا دبع :همسا "حون"و .يتأي ام فالخب ءانه هيلع فطعي ام مدقت ام مدعل ؛نونمؤملاو

 سأر ىلع :ليقو ؛حيحصلا ىلع ةنس نيعبرأ سأر ىلع ثعب سيردإ وهو ؛خونخأ نب خلشوتم نبا - اهفوكسو
 نيتئام نافوطلا دعب شاعو «نيسمو ةئام عست هموق يف ثكمو «ةنس ةئام :ليقو «نيسمحو نيتئام :ليقو «نيسمخ

 عنصو ءاراجت ناكو «نيعبرأ سأر ىلع ثعب هنأ نم حيحصلا ىلع نوعبرأو ناتئامو فلأ هرمع ةلمجف ءنيسمخحو
 هبر ةعجارمل :ليقو ءاوكلهف هموق ىلع اعد ثيح «هسفن ىلع هحون ةرثكل ؛"حون"ب بقلو «نيماع يف ةنيفسلا

 (بيطخلا ريسفت) .دقل هللاو :هريدقتو :فوذحم مسق (يواصلا ةيشاح) ."ناعنك" هدلو نأش يف

 مهيمسيف بناحألا نيب لجرلا ميقي دقو ءدحاو دج يف هعم نوعمتجي نيذلا هؤابرقأ لجرلا موق :"حابصملا" يف :خلإ هموق ىلإ
 «ريخلا "مكل"و أدتبم "هلإ"و "نم" ةدايز ىلع عفر هلحم نإف يأ :هلحم نم لدب (لمجلا ةيشاح) .ةرواحملل ازاحب هموق

 - ؛[ظفللا ىلع ال لحما ىلع يأ] عضوملا ىلع "هلإ"ل ةفص هنأ ىلع عفرلاب أرق نوقابلاو :"ريبكلا" يفو ."لمدملا" نم



 فارعألا ةروس هما نماثلا ءرجلا

 انإ َيَِوَق نم فارشألا ُدَلَمْلا لاق .ةمايقلا موي وه 29 ميِظَعِمَوَي باَذَع هريغ متدبع نإ
 باذعلا لوزن مويو

 5 50 نتا ” ركص 0 ياا سر# ب عر 2 .

 ٍِتَلَسِر ديدشتلاو فيفحتلاب ْمُكُِلَيأ ) يعل تر ني لوُسَر ىتكرلو هيفن نم غلبأ
 <07 نيقابل او

 لق ص ل هم الس هور

 50000 متبذك [(2) َنوُمَلعَت الام ِهَّللأ م ُمَلْعَأَوْرركَل ريخلا ديرأ ٌحَصنَأَو َيَر ٠ 3 - ٍِ َ دو ار يس« 2

 الإ" :هلوق ناكف "هللا الإ هلإ نم امو" :هلوق عفرلاب أرق نم هجو :يلع وبأ لاقو .هريغ هلإ مكل ام :مالكلا ريدقت نأل <

 .ءانثتسالاب اعفر "ريغ" نوكيف "هلإ نم" :هلوق نم الدب نوكي "هريغ" :هلوق كلذك «"هلإ نم ام" :هلوق نم لدب "هللا

 فورعملا نم مهدنع سمتلي امب مهتءاللل كلذب اومس ,موقلا فارشأ -زومهم - أألملا :"حابصملا" يف :خإ فارشألا

 :"دوعسلا يبأ" فو .بابسأو ببس لثم ءالمأ عمجلاو ةبيه رودصلاو ةميأ نويعلا نوؤلمي مهنأل وأ ءيأرلا ةدوجو

 (لمجلا ةيشاح) .مهتميأو مهلامجب نويعلاو ؛مهتبيهو مهتلالحب بولقلاو مهداسحأب لفاحما رودص نوؤلمي نيذلا :ألملا

 ناك دوه موق نم الملا نأل ؛يتأيس اميفو دوه موق يف لاق امك هموق نم اورفك نيذلا :انهه لقي مل :هموق نم
 .انمؤم مهنم دحأ نكي ملف «باوجلا اذه ىلع اوعمجأ مهلكف ,حون موق نم الملا فالخب رفك نمو نمآ نم مهيف

 يف ناميإلا ىلإ مهئاعد يف يتأيس ام نأ :باوجللاف ؟”اورفك نيذلا"ب حون موق دييقت دوه ةروس يف قأيس :ليق نإف

 (لمجلا ةيشاح) .هل مهئاعد لوأ يف وهف انهه امأو ءرفك نمو نمآ نم مهيف ناكف «هتلاسر نمز ءانثأ
 فاللخب ماع يفن نيعم ريغ درف يفنو «ةنيعم ريغ ةدحو ىلع ةلاد "ةلالض" نأل كلذو :خلإ لالضلا نم معأ يه

 سيل" :هلوق ناكف «ماعلا يفنلا عطقلا ليبس ىلع يضتقي ال هيفنو «عمجللاو ةينثتلاو دحاولا معي ردصم هنإف «لالض

 مهوولقل ةلامتسا ؛هيلإ مهتفاضإب مهادانو «"لالض يب سيل" :انلوق نم هسفن نع لالضلا يفن يف غلبأ "ةلالض يب

 ةيضعبلا نيعم ذأ رابتعاب اهمومع ناكو" :نيلامكلا بحاص لاق امف ."دوعسلا يبأ"و "لمجلا" نم «قحلا وحن

 هجو لك نم يغلا راص اذإ لالضلا نأل ؛ديدسب سيل ؛"هجو لك نم يغلا لالضلاو .هحوب ولو يغلا يهف «هيف
 .مهفاف ءسكعلاب رمألا راص لب لالضلا نم معأ "ةلالض" :هلوق نوكي فيكف ءصوصخلا هيف يقب امف

 ؛"لالض" :لقي ملو :فاشكلا بحاص لاقو «سكع ريغ نم صاخلا يفن مزلتسي ماعلا يفن نأل :هيفن نم غلبأ

 نأل ؛رظن هيفو .لالضلا نم ءيش يب سيل :لاق هنأك ؛هيفن نع لالضلا يفن يف غلبأ تناكف صعأ ةلالضلا نأل

 يئغي الو نمسي ال انهه ليوط مالك "فاشكلا" يف نيرظانللو «غلبأ نوكي الف ماعلا يفن مزلتسي ال صاخلا يفن

 ىلع هنوك يعم يف هتالاسرل اغلبم هللا نم الوسر هنوك نأل يأ :لإ لوسر ينكلو (نيلامكلا ريسفت) .عوج نم
 راكنإلل "ةزمهلا" نأ ىلإ ةراشإ :متبذكأ (ليزنتلا كرادم) .ىدحلا نم ىوصقلا ةياغلا يف ناكف «ميقتسملا طارصلا

 ."بيطخلا ريسفت" يف امك «متبجعو متبذكأ يأ فوذحم ىلع فطعلل "واولا"و



 فارعألا ةروس هول اد ءزجلا

 نرش هم ا وردك ا هللا 1 اونمؤت 0 نإ
 رق د م

 مَوَق أوئاك مح هارطلا انقدراك ار دك نيدلا افدعاو ةنيفسلا ِكلْفَلا ىف قرغلا

 هللا أوُدَبَعامّوَقنَي َلاَق | َمُهاَحَأ ىلوألا داع لإ انلسرأ َو .قحلا نع © تيوع

 0 هلصأ و
 3 05 0 نايب فطع هر

 تريلا ُهَلَمْلَأ لاق .نونموتف هنوفاخت و َنوُقَكَت الق هريَغ ِونَلِإ ني ركل ام هودحو
 رس يو

 تا رم َكبظَتَل اَنإَو ةلاهج َةَهاَفَس ىف كانَرتَل انِإ َِمَوَق نِم أوُرْفك

 بأ 2 َنيِملَعْلا بر نم َُلوُسَر ىتكدلَو ٌةَهاَفَس ىب را( سيل وقتي را ب لاق .كتلاسر

 1 ا ا ب ور و ل الب م كو ل تو د ب قر ِتطّسر نيهجولاب
 ٌفيفختلاو دّيدشتلا يأ

 ٠ ءاعارذ نوثالث اهكمسو ؛عارذ ةئام ثالث اهوط ناكو [(لمجلا ةيشاح) .نيتنس يف اهذختا هنأ يور] :خل! ةنيفسلا

 يف اهبكرو «رويطلل ايلعلاو ءسنإلل ىطسولاو «باودلاو شوحولل ىلفسلا :ثالث اتاقبطو «نيسمح اهضرعو
 يف ىمعأ :لاقي «قحلا نع يأ :نيمع (يواصلا ةيشاح) .مرحم رشاع يف يدوجلا ىلع توتساو ءبحجر رشاع
 (ليزنتلا كرادم) .ةريصبلا يف معو ءرصبلا

 يف ينأيس امو حون يف قبس ام نود مهيلإ لسرملا نيبعتب بيعشو حلاص يف ينأيس اميفو انهه حرص :خلإ داع ىلإو
 نيدمو دومثو داع تزاتما دقو ءالف الإو هب اوركذ هب اورهتشا دق مسا مهل ناك اذإ مهيلإ لسرملا نأل كلذو «طول

 ناك احون نأ :رسلاو ."اهه لاقف" :8تفع حون ةصق يفو «ءافلا نودب "لاق" :انه لاق اضيأو «:ةروهشم ءامسأب

 الْيَل يِمْوَق ُتْوَعَد يّنِإ ٌبَر لاق :حون ةروس يف هنع يكح ام ىلع اهيف ناوتم ريغ هموق ةوعد ىلع ابظاوم
 ةغلابملا يف ةتِلَع حون نود ناك لب كلذك نكي ملف ةت3ء دوه امأو «"ءافلاب" بيقعتلا هبسانف .(0:حون) ًاراَهْنَو

 لاقو «"بيطخلا" يف اذه ءحون نب ماس نب مرإ نب صوع نب داع وهو :ىلوألا داع (نيلامجلا ريسفت) .ءاعدلا يف
 .ةنس ةئام امهنيبو .دومث مهو حلاص موق ةيناثلا اداعو ءدوه موق يه ىلوألا داع نإ :"لمجلا" يف

 دوه موق ريبعت يف ةمكحلا :ةهافس يف (يواصلا ةيشاح) .حلاص موق اههِإف ؛ةيناثلا داع نع هب زرتحي :ىلوألا

 ثيح لالضلل هوبسن كلفلا عنصي لعحو نافوطلاب هموق فوح امل احون نأ :لالضلاب حون موقو «ةهافسلاب

 ادومص اهومحس ىلا مانصألا ةدابع نع مها امل دوهو «نيطو هيف ءام ال ضرأ يف ةنيفس لمع يف هسفن بعتأ

 (يواصلا ةيشاح) .هب مهبطاخ ام لثمم هوبطاخ .هفسلل اهدبعي نم بسنو ابهو ادمصو



 فارعألا ةروس هه 4 نماثلا ءزجلا

 ْمُكََر نْم ٌركِذ َمُكَءاَح نأ َرْثَبِجَعَوَأ .ةلاسرلا ىلع نومأم 2: ّنيِمأ ٌمِصاَت ركل ْأََأَو

 ِدَعَب ْنِم ضرألا يف َءآَقَلْخ َرْكَلَعَج ْذِإ اَوُرُكْذَآَو مُكَيِذنُش ْمُكَنَي ٍلُجَر ناسل ْلَع

 مهريصقو عارذ ةئام مهليوط ناكو ءالوطو 00 ٌةَطْضي ٍقلَحْل ىف ْمُكَداَرَو حوت موق
 ه7 ممم

 هلل َدبعَتَل اًنَتَّدِجَأ أَوَلاَق .نوزوفت 2 َنوُحِلْفم ركع هع ءالاَء اور كح داف نيتس

1 

 نم تنك نإ باذعلا نم هب اند عيال "5 ناك كل رتل ,هدحَو

 باذع ُسَجر َمُكَبَر نم مكِيَلَع بحو َمَقَو َدَق َلاَق 00 كر نودكلا
 را را ” تيا لل

 ا
7 8 

 امانصأ مكَوآَباَءَو ْمْثْنَأ امب متيم يأ آَموُمْتيَمَس ءاَمْسَأ فف يتولدجنأ ٌبِضْعَو

 َنِإ باذعلا اَوُرِظَتنَاَف ناهربو ةجح نطل . نِم اهتدابعب يأ اي هلل 0-7 0

 لعفلا ةغيص نأل كلذو «"مكل حصنأو" :لاق ثيح «ةيلعفلاب حونو ةيمسالا ةلمجلاب دوه ىتأ :نيمأ حصان مكل انأو
 امأو «لعفلاب ريبعتلا بسانف خارت ريغ نم ارافو اليل مهئاعد يف رركي حون ناكو «ةعاس دعب ةعاس هددحت ىلع لدت

 (لمجلا ةيشاحو بيطنخلا ريسفت) .ةيمسالاب ربع اذهلف ؛تقو نود اتقو مهوعذي ناك لب كلذك نكي ملف دوه

 .نامآ رجش ىلإ جلاع لمر نم ضرألا ةرومعم كلم نمم داع نب دادش نإف اكولم مكلعح نأب :ضرألا يف

 عارذب عارذ ةثام عبرأ ناك مهليوط نإ :رجفلا ةروس يف "يلحما" هلاق يذلا :خلإ عارذ ةئام (دوعسلا يبأ ريسفت)

 «ةميظعلا ةبقلا ردق مهنم دحاولا سأر ناكو «عارذ ةئام ثالث مهريصقو ءعارذ ةئام سمح :ةياور يفو «هسفن

 (يواصلا ةيشاح) .عابضلا هيف خرفت هتوم دعب هنيع تناكو

 حابقتساو راكنإ :حلإ يننولداجتأ (دوعسلا يبأ ريسفت) .بارطضالا وه يذلا ساحترالا نم باذعلا سحرلا :سجر
 سيل ذإ ؛تايمسملا نع ةيراع يأ "ءامسأ يف" :هلوقو «مانصألا ةدابع كرتو هللا ةدابع ىلإ مهل ايعاد هئيحب مهراكنإل

 (لمجلا ةيشاح) .اديز هتيمس مرتك كاعبألاو فذحلاب : :اهرمكم عامجلا ةيشاح) .ائيش ةيهولألا ئئعم نم اهيف

 .ناث لوعفم "ءاملا"و ,"ومتيمس"ل لوأ لوعفم :امانصأ

 ءءاتشلا زجع يف اهئيحمب تقو ناكو ءاهيف رطم ال ديدش توص تاذ ةدراب تناكو :خإ مهيلع تلسرأف
 مهلاجر تكلهأف «مايأ ةينامثو لايل عبس مهيلع ترخسو «لاوش نم نيقب نامثل ءاعبرألا ةحيبص مهتأدتباو

 (ارصتخم يواصلا ةيشاح) .مهتقزمف وحلا يف كلذ تعفر نأب مهلاومأو مهدالوأو مهئاسنو



 فارعألا ةروس هوو نماثلا ءزجلا

 أوبذدَح 0 اَنْعِطَقَو اَنِم ٍةَمْحَرِب يل رَهَعَم 0-5 ادوه يأ ةكيجتأف نق

 :ةلسر أ :هلوق 20
 بحل ثا رقم لق ا اوفر ف ِونَلِإ سه و اق اًكلَص اس ةليبقلا هب ادا ف 0
 ا و ع م نو نك 0 نب ةزجعمّةَئَيَب مكن ءاجَلَف وربع
 ةزجعملل ناب فنأتسم مالك 0م ااا

 مهنأ يور .نامبإلا وه كله نمو احب نم نيب قرافلا نأ ىلع هيبنتو ءمهنم نمآ نم, ضيرعت :نينمؤم اوناك امو
 ثالث مهنع رطقلا ىلاعت هللا كسمأف ءاوتع اودادزاو هوبذكف الكِلع ادوه مهيلإ ىلاعت هللا ثعبف ؛مانصألا نودبعي اوناك

 نم اوبلطو مارحلا تيبلا ىلإ اوهحوت ءالب مهي لزن اذإ مهكرشمو مهملسم ذئنيح سانلا ناك و ,مهدهج ىح نينس
 دالوأ ةقلامعلا ةكمب كاذ ذإ ناكو «مهفايعأ نم نيعبس يف دعس نب دثرمو زنع نب ليق هيلإ اوزهجف «جرفلا ىلاعت هللا

 ؛مهمركأو مهزنأ ,ةكم رهاظب وهو هيلع اومدق املف ءركب نب ةيواعم مهديسو ؛حون نب ماس نب ذؤال نب قيلمع
 وهللاب مهوهذ ىأر املف «هل ناتنيق ناتدارحلا مهينغتو ءرمخلا نوبرشي ارهش هدنع اوثبلف .هراهصأو هلاوخأ اوناكو

 :نيتنيقلا ملعف مهماقم لقث هب اونظي نأ ةفاخم هيف مهملكي نأ ايحتساو «كلذ همهأ هل اوثعب امع

 امامغ انحبصي هللا لعل منيهف مق كحيو !وليق اي الأ

 امالكلا نونيبي ام اوسمأ دق اداع نإ داع ضرأ يقسيف

 ىلاعت هللا ىلإ متبتو مكيبن متعطأ نإ نكلو «مكئاعدب نوقست : ال ,هللاو :دئرم لاقف ءكلذ مهجعزأف هب اتنغ ىح

 :لاقو «كلذ دنع همالسإ رهظأف متيقس

 ءامسلا مهلبت اماشاطع اوسمأف مهلوسر داع تصع

 ءابطاو _ءادص 2 هلباقي دوم ) هل لاقي منص مهل

 ءامعلا ىلجو ىدمهلا انرصبأف دشر ليبس لوسرلا انرصبف

 ءاجرلاو لكوتلا هللا ىلع يحلإ وه دوه هلآ نإو
 :ليق :لاقف ءةكم اولخد مث اننيد كرتو دوه نيد عبتا دق هنإف ,ةكم انعم نمدقي ال ءانع هسبحا :ةيواعمل اولاقف

 نم دانم هادان مث ءءادوسو ءارمحو ءاضيب :ةثالث تاباحس ىلاعت هللا أشنأف «مهيقست تنك ام اداع قسا مهللا
 ىلع ةباحسلا تحرخف «ءءام نهرثكأ اًهإف ءادوسلا ترتحا :لاقف ءكموقلو كسفنل رتخا !ليق اي :لاق ءامسلا

 دوه احيو ؛مهتكلهأف ميقع حير اهنم مهتءاجف ءانرطمم ضراع اذه" :اولاقو اهي اورشيتساف «ثيغملا يداو نم داع

 ةلمج نم وهف :اوبذك ىلع فطع (نيلامكلا ةيشاح) .اوتام يح اهيف ىلاعت 00 عم نونمؤملاو

 (لمجلا ةيشاح) .ديكوت فطع وأ لومعم ىلع ةلع فطع وهو «ةلصلا



 فارعألا ةروس ه5 نماثلا ءزجلا

 نم مهل اهحرخي نأ هولأس اوناكو ,ةراشإلا ىنعم اهلماع 0 َهَياَء َمُكَل هلأ ةَقاَن

 برض وأ رقعب ِءَوَسِب اَهوُسَمَت لَو هم ٍضزأ ىف لُكَأت اَهوُرُذَف اهونّيع ةرحص

 داع دكت نم ضرألا ف ءانلح لنج ١إ اوُرُكَدَاَو كو كيل ةناذك كداب
 0 ل

 فيصلا يف اهونكست اًروُصَق اًهِلوُهس نِم َتودِخََت ضرألا ىف ىف مكنكسأ هك

 اوركذاف ةردقملا لاحلا ىلع هبصنو «ءاتشلا يف اهونكست اًثوُيِب لابجلا َنوُتِحْتَت

 هةر رع أوركحتسأ لدلا ُهَلَمْل لاق ل 0 ملل ٍضَرَأَل ف أوتعت لَو ه هلأ َءالاَ

 امم لدب هموق نم يأ مهّبِم َنَماَء نَمِل أوُفِعْضْتَسآ َنيِذَأِل هب ناميإلا نع اورّبكت دو
 ط1 « نكن نر ند ير اخلطش ورا َوُمَلَتَ راجللا ةداعإب هلبق

 نيربكتملا لوق لوقم

 كلذلو «ةدوهعم بابسأو طئاسو الب هدنع نم تءاج امنألو اهميظعتل ىلاعت هللا ىلإ ةقانلا ةفاضإ :خلإ هللا ةقان

 ةيآ هل يه نمل نايب "مكل" :هلوقو «ةيآ هيلإ ريشأ :لاق هنأك يأ :ةراشإلا ىنعم (يواضيبلا ريسفت) .ةيآ تناك

 ؛لبجلا ريغ وهو نيللا اهنم لهسلا يأ :اوهس نم (بيطخلا ريسفت) .دومث مهو «ةصاخخ ناميإلا هيلع ةبجوم
 ."يدهازلا" نم دافتسم اذه «نوربت نيعي نوتحنتو «يربلا تحنلا "نوتحنت" :هلوقو

 ل اردقم يأ اصيمق بوثلا اذه طح :كلوقك ةردقم لاح هنأ ىلع "اتويب" بصتنا يأ :ةردقملا لاخلا ىلع

 يف املقو اصيمق ةبصقلاو بوثلا الو «تحنلا لاح يف اتيب نوكي ال لبجلا نأل ؛"املق ةبصقلا هذه ربأو" كلذك

 نيدسفم اوريست ال :هانعم :ةداتق لاقو .داسفلا دشأ وثعلا :اوثعت الو .هريغو "ريبكلا" نم «يربلاو ةطايخلا لاح

 (يواصلا ةيشاح) .داسفلا وه وثعلا نأل ؛اهلماعل ةدكؤم لاح :نيدسفم (بيطخلا ريسفت) .ضرألا يف

 (لمحلا ةيشاح) .غيلبتلل "ماللا" ."اوفعضتسا نيذلل" :هلوقو ءحلاصب يأ "هب"و «ةدئاز نيسلاف يأ :هب نامبإلا نع اوربكت

 ؛هموقل "مهنم" ريمض ناك نإ لكلا لدب "اوفعضتسا نيذلا" نم لدب "مهنم نمآ نمل" :ىلاعت هلوق يأ :لدب

 ىلإ الوأ باطخلا هيجوت ىلإ يعاد ال ذإ ؛هحوألا وه لوألاو ءاونمؤي مل نم نيفعضتسملا نم نأ ىلع ضعبلا لدبو
 نينمؤملل اولاق يأ «نينمؤملاب صتخم فاعضتسالا نأ ىلع مهنم نينمؤملا عم ةبواحملا نأ عم نيفعضتسملا عيمج

 نم"و «لوقلاب بصنلا لحم يف "نوملعتأ" :هلوقو ."دوعسلا يبأ" ف حرص امك ءاولذرتساو اوفعضتسا نيذلا
 (لمجلا ةيشاح) .فوذحم. قلعتيف ةفص نوكي نأ زوجيو «زاحج ءادتبالل "نم"و ”لسرم"ب قلعتم "هبر



 فارعألا ةروس هون نماثلا ءزججلا

 5 ىلأب ان اوربكتسآ تأ لاَ و تروُئيْؤُم يب َلِسرُأ اَمب انإ معن اَولاَق مل روي - و
 ةقاثلا أوقع َقعَف كلذ اوُمف «موي مهو ءاملا يف مويا نال هاكر ركام

 - نع ةحخسن يف

 مي نأ حلَصماوُاقو تت شأن أوتو ميك ا رادع مربع | | 0 فيسلاب نأب ب ادق اه

 ةلزلزلا ُةَفْجَلَْدْهَتَّدَحَأَف 2 َنيِلَسَرُمْلا َنِم بنك نإ اهلتق ىلع باذعلا نم هب آَنُدِعَت
 1 ل ل قر ارم اف ءاهتشلا 3 نم ةحيصلاو ضرألا نم ةديدشلا

 مهضر أ يأ 20 ااا ا

 قيقحت ىلإ ةعراسم هنع اولدع نكل «هبر نم لسرم هنأ ملعن وأ معن :اولوقي نأ باوجلا قح :خلإ هب لسرأ امب انإ
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةيمسالا ةلمجلا هنع عئبني يذلا رمتسملا تباثلا نامبإلا نم مهل ام راهظإو قحلا

 (يواصلا ةيشاح) .ادانعو اتنعت مهايإ مهتفلاخمل اراهظإ "هب لسرأ امم انإ" :اولوقي مل :هب متنمآ يذلاب انإ
 جحجفتت مث ءاهيف ام عيمج برشت يح هعفرت امف ريبلا يف اهسأر تعضو اهموي ناك اذإف يأ :خلإ ةقانلا تناكو

 ىلإ رقعلا دنسأ :خلإ اورقعف (يواصلا ةيشاح) .نورحخديو نوبرشيف مهيناوأ اوؤلمب تح اوؤاش ام نوبلحيف
 ءنوعرف ناك امك اريصق قرزأ رمحأ رادق ناكو ءمهاضرب ناك هنأل ؛فلاس نب رادق رقاعلا ناك نإو مهعيمج

 (ليزنتلا كرادم) ."كلتاق نيرخآلا ىقشأو «حلاص ةقان رقاع نيلوألا ىقشأ !يلع اي" .:التفع لاقو

 ةعمجلا موي يف نوحبصت مث ؛ةرفصم مكهوجو ادغ نوحبصت :حلاص مهل لاقف «ءاعبرألا موي يف يأ :ةقانلا اورقعف

 اونقيأف مههوجو ترفصا دق سيمخلا موي اوحبصأف «ةدوسم مكهوجو تبسلا موي نوحبصت مث «ةرمحم مكهوجو
 تقو دحألا موي اوحبصأف «كالهلل اوزهجتف تبسلا موي تدوسا مث ,مهفوح دادزاف ةعمجلا موي يف ترمحا مث «باذعلاب

 ةميظع ةحيص مهنتأ ىحضلا دتشا املف ءضرألا ىلإ مهسفنأ اوقلأو تيملاب لعفي امك اوطنحتو مهسفنأ اونفكتف ءىحضلا

 ضرألا مهب تلزلزت مث ءضرألا يف امم توص هل ءيش لك تقولا كلذ ف توصو «ةقعاص لك توص اهيف ءامسلا نم

 تقبطناو اهلخدف همأ اهنم تحرخ لا ةرخصلا هل تحتفناف ءابراه رف هنإ :ليقف ةقانلا دلو امأو .اعيمج اوكله ىح

 (يواصلا ةيشاح) .هوحبذو هوكردأ مهفإ :ليقو ؛ةمايقلا موي برق جرخت يلا ةبادلا هنإ :نيرسفملا ضعب لاق ؛هيلع
 .هموق يف اعينم ازيزع رادق ناكو «هشارف ىلع دلو هنكلو فلاسل نكي ملو ةيناز نبا ناكو ءفلاس نبا يأ :رادق

 برض رقعلا نأل ؛ببسملا ىلع ببسلا قالطإ هيفف «رحنلا رقعلاب دارملاف يأ :فيسلاب اهلتق نأب (لمجلا ةيشاح)
 ؛رهاظ بيقعتلاو «مايأ ةثالث يضم دعب يأ :ةفجرلا مقذخأف (يواصلا ةيشاح) .رحنتو عقتل ةقانلاو ريعبلا مئاوق

 ناك مهياذع نأل ؛ءافتكا ةيآلا يف نأ ىلإ كلذب راشأ "ءامسلا نم ةحيصلا" :هلوق .كالحلا تامدقم مايأ ةثالثلا نأل

 َنيِذَلا َدَحَأَو» :"دوه" يف ام ةفلاخم الف ءامسلا نم ليئربج ةحيص يأ :ةحيصلاو (يواصلا ةيشاح) .اعم امم
 (نيلامكلا ريسفت) .(7177:دوه) (ةَحِئّصلا اوُمَلَظ



 فارعألا ةروس هدوم نماثلا ءزججلا

 َدَقَل مّوقنَي َلاَقَو اَقَم دمت ْمْكَتَع حلاص ضرعأ ّلَوَتَف .نيتيم بكرلا ىلع نيكراب 2 َنيِمِشَج

 طوُأ رسكذا َو (ج) تحصل َنوُبِ ال نكلَو ْمُكَل ُتَحَصَتَو تر ةَلاَسر ْمُكُئفَلبَأ

 (نيلامكلا ريسفت) .كالهلا نع امي ربعيو ءضرألا ىلع ردصلا قاصلإو رهاظلا عضو مشحلا :"حاحصلا" يف :نيمئاج

 اوتامو اوكله نأ دعب يأ :خإ ىلوتف .ضرألاب دبلت وأ هردص ىلع عقو وأ ؛حربي ملف هناكم مزل "مدح 52 :”س وماقلا" يق

 ملكت فيك !هللا لوسر اي :ه#رمع لاقف 0

 (يواصلا ةيشاح) ."ينوبيجي ال نكلو ,مهنم لوقأ امل عمسأب تنأ ام" : ل لاقف ءاوفيح دق اماوقأ

 امب يفت ال الاوط ارامعأ اورمعو ءاورثكو مهوفلخو مهدالب اورمع داع دعب مهنأ يور :خلإ موق اي لاقو

 ثعبف «مانصألا اودبعو ءضرألا يف اودسفأو اوتعف ,ةعسو بصخ يف اوناكو «لابحلا نم تويبلا اوتحنف «ةينبألا

 انديع ىلإ انعم جرحا :اولاق ؟نوديرت ةيآ ةيأ :لاقف «ةيآ هولأسف مهرذنأف مهفارشأ نم اح اص مهيلإ ىلاعت هللا

 مهديس راشأ مث ؛مهبحت ملف مهمانصأ اوعدف مهعم جرخف «عبتا هل بيجتسا نمف ءانتلا وعدنو كهل وعدتف

 ءافوح ةحجرتخم ةقان ةرخصلا هذه نم جرحأ :هل لاقو «ةبثاكلا :اه لاقي ةدرفنم ةرخص ىلإ ورمع نب عادنج

 اعدو ىلصف «معن :اولاقف «ننمؤتل كلذ تلعف نئل :مهقيثاوم حلاص مهيلع ذحأف ؛كانقدص تلعف نإف ءءاربو

 مهو اوفصو امك ءاربو ءافوج ءارشع ةقان نع تعدصناف ءاهدلوب جوتنلا ضخمت ةرخصلا تضخمتف «هبر

 نب باؤذ ناميإلا نم نيقابلا عنمو «ةعامج يف ورمع نب عدنح هب نمآف ءمظعلا يف اهلثم ادلو تجتن مث «نورظني

 ءابغ ءاملا درتو رجشلا ىعرت اهدلو عم ةقانلا ثكمف .مهنهاك رغص نب بابرو مهفائوأ بحاص بابحلاو ورمع

 نوبرشيف «مهيناوأ ئلتمت ىح اوؤاش ام نوبلحيف حجفتت مث ءاهيف ءام لك برشت ىح ريبلا نم اهسأر عفرت امف

 ىلإ مهيشاوم برهتف هنطبب وتشتو «هنطب ىلإ مهماعنأ اهنم برهتف يداولا رهظب فيصت تناكو «نورخديو

 ءاهمحل اومستقاو اهورقعف «راتخملا تنب ةقدصو منغ مأ ةزينع مهل اهرقع تنيزو ؛مهيلع كلذ قشف ءهرهظ
 ملف «باذعلا مكنع عفري نأ ىسع ليصفلا اوكردأ :مهل حلاص لاقف ءاثالث اغرف -ةراق همسا- البح اهبقس يقرف

 دغ دعبو «ةرفصم ادغ مكهوجو حبصت :حلاص مهل لاقف ءاهلحدف هئاغر دعب ةرحصلا ترجفنا ذإ هيلع اوردقي

 ىلإ ىلاعت هللا هاحنأف هولتقي نأ اوبلط تامالعلا اوأر املف «باذعلا مكحبصي مث ءةدوسم ثلاثلا مويلاو «ةرمحم

 ءامسلا نم ةحيص مهتتأف «عاطنألاب اونفكتو ربصلاب اوطنحت عبارلا مويلا ةوحض ناك املو «نيطسلف ضرأ

 (يواضيبلا ريسفت) .اوكلهف مهيولق تعطقتف
 يف امك "انلسرأ" انه ردقي ملو «هيف عقو امب ىلستت نأ لجأل ؛تقولا اذه ركذا يأ دلي دمحمل باطخ :ركذاو

 هلوق تقو نكي مل لاسرإلا نأل كلذو ءحون ةصق يف قبس ام يف هب حيرصتلل بسانملا هنأ عم قحاللاو قباسلا

 (لمجلا ةيشاح) .لاسرإلا ريدقت نم عنام انه فرضلاف ءروكذملا



 فارعألا ةروس ه4 نماثلا ءزجلا

 رميح ا اوك اك لاحجرلا رابدأ يأ َةَسِحَملَأ َنوُنَأَتَأ َدهِيَوَقِل َلاَق َذِإ هنم لدبيو

 لايجدإو هدا ٍليهستو نيتزمهلا قيقحتب ةءارق فو حن .نجلاو سنإلا (2) َنيِمَسَعْل

 موق 5 3 اسيل برود نم ةَوْبَع َلاَجَرلآ َنوُنَأَتَل نيهجولا ىلع امهنيب فلألا

 اَولاَق نأ لإ َدوِمَوَق باَوَج اك اَمَو 00 ىلإ لالحلا نوزواجتم 2) َوُفرَسُم

 .لاجرلا رابدأ نم 29 َنوُرُهْطَتَي رم مهن 0 دق نِّم هعابتأو أطول يأ مُهوُجرْخَأ

 مِهَيَلَع اًنَرَطمْأَو .باذعلا يف نيقابلا 2 َنيِربَقْلا م َتَناَك هُمَتَأرآ لإ دَُلهََو هئئيَجنَأف
3 

 (2) َتيِمِرَجُمْلآ ةّبِقَع تاكف يك زظنآف مهتكلهأف ليجسلا ةراجح وه ارز
 '/ قت هللإ نو مُكَل ند "ود وفل لاف ان كا كرننق المرا

 «ةيدمحملا ةمألا هذه قاسفو طول موق يف الإ ةمأ يف دحوت مل ةلعفلا هذه لب «مئاهبلا عيمجو يأ :نجلاو سنإلا

 4ركذملا ْمكيِداَن يف َنوُيَأَتَوإل :ىلاعت هللا لاق امك اضيأ سلاحا يف طارضلاب نوهابتي طول موق ناكو

 ةزمحل ريغت ريغ نم امهئاقلإ يأ :نيتزمهلا قيقحتب (يواصلا ةيشاح) .ةميظع ةشحاف وهو (59١7:توبكنعلا)
 عقوم ردصم وأ هل لوعفم :ةوهش .ليهستلاو قيقحتلا يأ :نيهجولا ىلع (نيلامكلا رسفت) .رماع نباو يلعو
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .لاحلا

 نأ حيبقلا لعفلا اذه ىلع خيبوتلا ةمكحو «"نوتأت" يف "واولا" نم وأ "لاحرلا" نم لاح امإ :ءاسنلا نود نم

 ةوهشلل الحم ءاسنلا لعجو «ايندلا نارمعو لسنلا ءاقبل ؛حاكنلا ةوهش هيف بكرو ناسنإلا قلح ىلاعت هللا
 تسيل رابدألا نأل ؛هلحم ريغ يف ءيشلا هعضول ؛دحلا زواحتو هل لحأ امع لدع دقف ناسنإلا نهكرت اذإف «لسنلاو

 ةيرخسلا ليبس ىلع كلذ اولاق امنإ :تورهطتي سانأ (يواصلا ةيشاح) .تاذلاب ةدوصقملا يه لا ةدالولل الحم

 (ريبكلا ريسفتلا) .شحاوفلا نم مهرهطتو مهب
 نم كتل طول جرحخف «هب اتنمآ ناتللا امهنأل ؛هاتنباو وه الإ باذعلا نم جني ملف ءهاتنبا مه يأ :هلهأو هانيجنأف

 :"حابصملا" يف :نيرباغلا (نيلامحلا ريسفت) .3تفع ميهاربإ ىلإ لصوو احب يح هنقو يف ضرألا هل هللا ىوطو ؛مهضرأ
 تناكو يأ :ليجسلا ةراجح .دادضألا نم نوكيف ءاضيأ ىضم اميف لمعتسي دقو «يقب -دعق باب نم- اروبغ ربغ

 (45 :دوه) ُكاَهَلفاَس اَهَيِلاَع اَنَلَعَج اَنُرْمَأ َءاَج امل :ىلاعت لاق فسخلاب اضيأ اوكلهو «رانلاو تيربكلاب ةنوجعم

 مهيلع رطمأو ؛ضرألا ىلإ ةبولقم اهطقسأو «ةسمح تناكو ءامسلا ىلإ مهنئادم عفر هَل ليئربح نأ دروو

 (يواصلا ةيشاح) .امي ىمري نم لك مسا اهيلع لوزنلا يف ةعباتتم ةراجحلا



 فارعألا ةروس همة عساتلا ءزجلا

 تايم ليك !ومأوُفْوأَف يقدص ىلع مكبر ني ةزحعم هني مُكنَءآَج دف
 ل داع ل و

 َدَعَي يصاعملاو رفكلاب نضر الا ناو ديف لَو ره اك ٌنسانلا اوضقنت أوُسُخَتَت اَلَو

 يرن تن رورزل مك نإ ْمُكَل ريَح روكذملا ْمُكِلَذ لسرلا ثعبب اَهِحَّلَصِإ

 ذخأب سانلا نوفوخت َنوُدِعوَت قيرط طّرِص ٍلَكب اوُدْعَفَت اَلَو .هيلإ اوردابف ناميإلا

 رشح ْذِإ اوُرَكْدَأَو ةح وعم 00 قيرطلا نوبلطت اَهَتوْعَبَت ا هايإ 000

 مهلسر مهبيذكتب مكلبق (2) َنيِدِسْفُمْلآ ةّبقتع تراك ف يك أوُرظنآَو كرت ًاليبق

 او هي تا َىِذْلا ا فيَ ناكنإو .كالحلا نم مهرمأ رخآ يأ

 لطبملا كالهإو قحلا ءاحنإب مكنيبو اكتيب هَل كَ يَح اورظتنا اوريصاف هبا اوني مل

 ناميإلا نع ءهمّوق نِم انكشاف لكلا لاق .مهدعأ 2: تريمكتا ٌرْيَخ ّوهَو

 عامود اكَِّلِم ىف ٌنعحرت َّنٌدوُعمَل وآنت يرق نم َكلَحَم ومما َنيَلاَو ُبيَعْسَي َكَنَجرْخْتَل

 ف 1 0 2 0 5

 ءهسفن امي دارملا نإ :ليقو د انيبن تازحعم رثكأك ميظعلا نآرقلا يف ةزجعملا هذه نيبت ملا :ةنيب مكتءاج دق

 وأ قيرطلا عاطق اوناك :مهبايث ذخأب (لمحلا ةيشاح) .كلذ ريغ :ليقو «"ليكلا اوفوأف" :هلوق دارملا نإ :ليقو

 .ةميظعلا ةمعنلا كلت اوركذا :دارملاو ,"اوركذا" :هلوقل لومعم فرظ "ذإ" :متنك ذإ .نيراشع اوناك

 مكحلا هل ناك نمو ءازاحم مكاح هريغو ةقيقح مكاحلا هنأ رابتعاب ليضفتلا مساب ريبعتلا :نيمكاحلا ريخ وهو

 (يواصلا ةيشاح) .ازاحم مكحلا هل ناك نمم ريخ ةقيقحلاو ةلاصألاب

 ىلاعت هللاو «زاحملا ليبس ىلع امكاح صاخشألا ضعب ىمسي دق هنأل ؛نيمكاحلا ريخ :لاق امنإو :نيمكاحلا ريخ

 (بيطخلا ريسفت) .ةقيقحلا يف مكاحلا وه

 ةئشانلا ديدهتلاو «ريرقتلا ةدايزل ؟نيفوطعملا نيب يملعلا همساب ءادنلا طيسوتو «ناميإلاب ال جارخإلاب قلعتم :خ! كعم

 اهنيب نأو «نيدم اهنأ ٍيتأيس :انتيرق نم (لمجلا ةيشاح) .كعابتأو كنجرحنل هللاو يأ نايغطلاو ةحاقولا ةياغ نع

 ةتلع ابيعش نأ اضيأ نأيسو «التلع ميهاربإ نب نيدم وهو اهانب يذلا مساب تيم امنأو ءلحارم ةينامث رصم نيبو

 (لمجلا ةيشاح) .ةروكذملا ةيرقلا برقب تناك رجش ةضيغ يهو «ةكيألا لهأ ىلإو ةيرقلا كلت لهأ ىلإ لسرأ



 فارعألا ةروس هكا عساتلا ءزججلا

 هوحن ىلعو ,طق مهتلم يف نكي مل ابيعش نأل ؛دحاولا ىلع عمجلا باطخلا يف اوبلغو

 نإ اًبذك هللا ىلع اَنيرئفآ دق .راكنإ ماهفتسا ؟اهل () َنيهرك انك ّوَلَو اهيف دوعن [َلاَق باجأ
 احملل واولا نأ ديري
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 انُير هللا ءاَشَي نأ لِ آيِف دوعن نأ آل غي نوي انجن دفن محصن ات

 ىَلَع مكلاحو يلاح هنمو يش لك هملع عسو يأ اًملِع ِءْىَ لك اَنُبَر َعِسَو انلذخيف كلذ

 ةصوب م رم دص 2 0 و رداع © 2# 00

 .نيمكاحلا م2 َنِحِحَمْلُريَح َتنَأَو َقَحْلأب اَمِمَوَق َنْيَبَو اََنْيَب مكحا َحَتفآ ابر اتلكوت ِهّلا

 لمح امنإو ءمهتلم ف لوحدلا هل قبسي مل ابيعش نإ :لاقي امع باوح دحاولا ىلع عمجلا باطخلا يف :اوبلغو

 لاكشإ الف اذه ىلعو ,"راص" نعم يأت "داع" نإ :مهضعب لاقو ءعوحرلاب دوعلا هريسفت باوجلا اذه ىلع رسفملا

 ىلإ ةراشإ اذهو «8#ع بيعش وهو دحاولا ىلع الع بيعش موق مهو :عمجلا (يواصلا ةيشاح) .باوج الو
 يه ىلا مهتلم ىلع ناك هتف هنأ ىلع لدي "انتلم ف ندوعتل وأ" :مهلوق نإ :لاقي نأ وهو ,لاكشإلا باوج

 بيعش عابتأ نأ :هلصاح "خلإ عمجلا باطخلا يف اوبلغو" هلوقب حراشلا باجأف «داسفلا ةياغ يف اذهو «رفكلا

 .يف نكي مل بيعش نأل ؛"ندوعتل وأ" :اولاقو ةدحاولا ىلع ةعامجلا اوبلغف ءارافك مهنيد يف مهوحد لبق اوناك

 ةلاح نم لاقتنا وهف "عجر" ئععمب لمعتسي امك "راص" نيع م. لمعتسي "دوعلا" نأ :يناثلا باوجلاو ءطق مهنيد

 ."ريبكلا"و "بيطنخلا" يف هصن امك ةفنأتسم ىلإ ةقباس

 عقاولا بيلغتلا وه هوحنو .مهنم عقاولا روكذملا بيلغتلا وحن :هوحن ىلعو .ءايبنألا نم زوجي ال رفكلا نأل :نكي مل

 (لمجلا ةيشاح) ."اهيف دوع نأ" :هلوقب حراشلا هردق يذلا وهو «ردقملا هلوق يف بيعش :باجأ .هنم
 يضاملا نمض يف ءيشلا ءافتنا نايبل تسيل ماقملا اذه لثم يف "ول" ةملكو «عوقولا راكنإل ةزمهلا :انك ولوأ

 .نيهركم الو نيراتخم اندوع يف اوعمطت ال ئيعملاو .دوعلا ءافتنا يف ةغلابملاو طبرلا درحم يه لب «هيف هريغ ءافتنال
 مسق وهو :انيرتفا دق (بيطخلا ريسفت) ؟اه نوهراك نحنو اهيف دوعن فيك :راكنإ ماهفتسا (يواصلا ةيشاح) .لمأتف
 (كرادملا ريسفت) .مكتلم يف اندع نإ ابذك هللا ىلع انيرتفا دقل هللاو يأ ,ماللا فذح ريدقت ىلع

 هموق دارأ :تلق ؟لاحم ءايبنألا ىلع رفكلاو ,"مكتلم ف اندع نإ" :اكتلع بيعش لاق فيك :تلق نإف :اندع نإ

 (كرادملا ريسفت) .بيلغتلا مكح ىلع همالكل ءارجإ كلذ نم ائيرب ناك نإو مهتلمج يف هسفن مض هنأ الإ

 ىلإ عوجر ضحم ءانثتسالا اذهو اعطقنم وأ ءلاوحألا مومع هنم ئثتسملاو ءالصتم نوكي نأ حصي :ءاشي نأ الإ
 (يواصلا ةيشاح) .ردتقم زيزع ذأ مهذحأو «مهئادعأ رش مهافك نأب هللا مهازاج دقو هيلإ رمألا ضيوفتو هللا

 (يواصلا ةيشاح) .لعافلا نع لوحم رييمت "املع" نأ ىلإ كلذب راشأ :خإ هملع عسو



 فارعألا ةروس ه5تا عساتلا ءزخجلا

 اًييعش َمَتْعَبَلا .مسق مال نبيل ضعبل مهصعب لاق يأ هِمَوَق نِم اورفك نيذلا ذلملا لاقَو

 ْمِهِراَذ ىف ْأوُحَبَّصأَق ةديدشلا ةلزلزلا ُهَقْجَّرلآ ُمِجَدَحَأَف © َنوُرِسَخَْل اذإ رن ًٍض 0 سو <. ”ت ص سياح و ياس 2 5 4 م

 ةففخم نأك هربح أدتبم اًبيعش أوبَذك َنيِذْلا .نيتيم بكرلا ىلع نيكراب © َتيِمِشَج
 يه رد هارب د نس 1 كبر . 0 ها 1 ِِع هنا 16

 ابيعش وك يذلا .مهرايد 5 اهيف اوميقي اوتغي مل مفأك يا ف ولم اهمساو

 مهوق يف مهيلع ّدرلل ؛هريغو لوصوملا ةداعإب ديكأتلا ع يرسخ ْمه أونا
 رب رس رب

 ْمُكل ُحَصََو تر بسر حكشقلنأ ذقَلِموََي لاق 3 لَو .قباسلا

 آَمَو .يفنلا نعم ماهفتسا م29 تريرفك ٍمْوَق ىلَع نزحأ !َساَء فيكف اونمؤت ملف

 . .ِءاَرَّصلآَو رقفلا ةدش ٍءاَسَأَْلاِب اًهَلِهَأ انبقاع آَءْدَحَأ هَّلِإ هوبذكف ماب

 ضرتعم ءازجو باوح فرح "اذإ" ,فيفطتلاو سحبلاب مكل لصحي ام تاوفب ايندلا يف وأ نيدلا يف يأ :نورساخل

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ماللا هل تأطو يذلا مسقلاو طرشلا يباوح دسم ةداس ةلمحلاو ءاهربخو "نإ" مسا نيب

 يأ (”ا/:دوه) (ةَحْيَّصلا اويل لا ذَحأَو :دوه ةروس يفو «توبكنعلا ةروس يف اذكهو :ةفجرلا مهذخأف

 مهكاله دنسأف عةفحرلا ئدابم يف تناك ةحيصلا يأ اهلعلو ءءامسلا ع نم مهيلع هتخرصو تع ليربج ةحيص

 ؛نيدم لهأ ىلإو ةكيألا باحصأ ىلإ 9# ابيعش هللا ثعب :ةداتق لاقو .ىرحأ ديعبلا ىلإو ةرات بيرقلا ببسلا ىلإ

 اوكلهأف ةحيص 8غ ليربح مهب حاص ةفحرلا مهذحأف نيدم لهأ امأو «ةلظلاب اوكلهأف ةكيألا باحصأ امأف

 (لمجلا ةيشاح) .ههللد ةداتق لوق لحأل نيتيآلا نيب قفاوتلا ءاجف ءاعيمج

 متعبتا نئل" :مهوق وهو :قباسلا مهلوق يف (نيلامكلا ريسفت) .لزنملا ىغملاو «ماقأ :ناكملاب نيغ نم :اونغي مل
 نيلوق ىلع ؛هدعب وأ ممب باذعلا لوزن لبق لوقلا اذه ناك له اوفلتخا :موق اي لاقو ."نورساخل اذإ مكنإ ابيعش

 افسأت ؛ركذ ام لاقف ءاوكله ام دعب لوقلا اذه ناكو (دوعسلا يبأ ريسفتو نزاخلا ريسفت) .حلاص ةصق يف اقبس

 لدن ايف يو ل نزح لهأ اوسيل مه يأ "ىسآ فيكف" :لاقف «كلذ هسفن ىلع ركنأ مث ؛,مهيلع هنزح ةدشل

 مهيلع لزن ام مهقاقحتسال ؛نزح لهأ اوسيل مهنأل نزحأ يأ :ىسآ فيكف (لمدلا ةيشاح) .مهيلع باذعلا نم

 «نيريثك اوناك مهنأل ؛مهيلع امزحو افسأت مهي باذعلا لوزن نقيت امل كلذ اككِلَع بيعش لاقو ؛ءمهرفك ببسب

 (بيطنخلا ريسفت) .ةيآلا "ىسآ فيكف'" :لاقف هسفن ىلع ركنأ مث ؛ناميإلاو ةباحإلا عقوتي ناكو

 ؛ركذلاب مدقت ام صح امنإو ءصوصخلاب ممألا ضعب ركذ دعب ميمعتلا امب دصق ةفنأتسم ةلمج :خلإ انلسرأ امو

 (يواصلا ةيشاح) .مهرفكو مهتنعت ديزمل



 فارعألا ةروس هجم عساتلا ءزجلا

 يس َناَكَم مهانيطعأ اَنَلَدَب ّمُث .نونمؤيف نوللذتي () َنوُعْرَّضي َمُهَلَعَأ ضرما
 اَنَءآَباَع نسم َنَق ةمعنلل ارفك ْأوُلاَقَو اورثك ْأوَهَع َّْيَح ةحصلاو ىّْغلا َةََسَحلَأ باذعلا

 ام ىلع اونوكف هللا نم ةبوقعب تسيلو وكلا ةداع هذهو ءانسم امك ْءاآَدَّسلَاَو ءاَرَّصْلا

 هئيحب تقوب 29 َنوُرْعْشَي ال َمهَو أ باذعلاب مُهنْذَحَأَف :ىلاعت لاق 0
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 انَحَتَفَل يصاعملاو رفكلا أَوَقّنَآَو مهلسرو هللاب اوما: قييذكملا عقلا لها نأ وِلَو...هلبق

 أوُبَّدَك نكدلَو تابنلاب ٍضَرأْلَو رطملاب ٍءآَمّسلآ َنِّم وسكرب مِييَلَع روق فيفختلاب
0 

 نوبذكملا َىَرَقْلا ُلَهَأ َنِمأَكأ © َنوُبيكي اوُناَك اَمِب مهانبقاع مهنْنذ ج6 لسرل

 نأ َىَرُقْلا لْهَأ َنِمَأَوَأ .هنع نولفاغ 29 َنوُميآَت َمُهَو اليل اًمنيَب انباذع اَنْسَأَب مِكيتَأَي ن

 (كرادملا ريسفت) .لاملاو سفنلا نم ناصقن امه وأ ءمهيبنب مهعابتا نع مهرابكتسال يأ :ضرملا

 يضاملا ةبسانم لجأل ؛ماعنألا يف كفلاب ئرق امنإو داضلا يف تمغدأو اداض ءاتلا تبلق "نوعرضتي" هلصأ :نوعرضي

 نم مهلاومأو مهسفنأ يف اومنو :اورثك (يواصلا ةيشاح) .لصألا ىلع هب ءيجف ءانه ام فالخب "اوعرضت" :هلوق يف
 ةداع هذهو" :هلوقو «نيرمألا نم ركذ ام يأ :انسم امك .ىحللا اوفعأو :كتِقَع هلوق هنمو «رثك اذإ تابنلا افع مهلوق

 (لمجلا ةيشاح) .ضعبل مهضعب لوق نم اذه "خلإ اونوكف" :هلوقو ,مهوقم ةلمج نم اذه "خلإ رهدلا

 :لاق هنأك «(44 :فارعألا) يبت نم ةيرق يف اَنلَسرَأ اموإ» اهيلع لد ىلا ىرقلا لهأ ىلإ ةراشإ "ماللا" :ىرقلا
 ىلع ماع فطع "اونمآ" ىلع فطع :اوقتاو (كرادملا ريسفت) .اوكلهأو اوبذك نيذلا ىرقلا كلت لهأ نأ ولو

 يصاعملاو رفكلا نم يأ :مهانذخأف (يواصلا ةيشاح) .ناميإلا اهتلمج نمو تارومأملا لاثتما ىوقتلا نأل ؛صاحخ

 لاح ذخألا اذهف ,"ةتغب مهانذحأف" :هلوق يف امع ةرابع ذخألا اذهو ,"خلإ انءابآ سم دق" :مهلوق اهتلمج نم بلا
 (نيلامجلا ريسفت) .ةعسلاب لدب دق هنإف «ليق امك بلح لاح ال ءاحرلاو ةعسلا

 نيب ضارتعا امهنيب امو :"ةتغب مهانذحأ" ىلع فطعلل ءافلاو «خيبوتلاو راكنإلل ةزمهلا :ىرقلا لهأ نمأفأ

 كلذ دعبأ نيعملاو ,مهيديأ تبسك امب روكذملا ذخألا نأ نايب ىلإ ةعراسملل هب ءيج «هيلع فوطعملاو فوطعملا

 ماللا نوكت نأ زوجيو ءمهبسك ءوسو مهرفكب يأ :نوبذكملا (دوعسلا يبأ ريسفت) .ىرقلا لهأ نمأ ذخألا
 ."مهيتأي" ريمض نم لاح "نومئان مهو" :ةلمجف ."انسأب" نم لاح :اتايب (كرادملا ريسفت) .سنجلل



 فارعألا ةروس 254 عساتلا ءزجلا

 مهذخأو ةمعنلاب مهايإ هجاردتسا نأ

 تروُئرَي َنيِذْلِل نّيبعي ٍدَهَي َمَلْوُأ () َنوُرِسَخْلآ ُمْوَقْلآ الإ هلل 2 ُهَمَأَي الق ةتغب

 اَشَد َوَل هنأ يأ فوذحم اهمساو ,ةففخم لعاف نأ َهَلَمَأ كاله ٍدَّعَب ْنِم ئكسلاب َضَرَأْلآ
 ةعبرألا عضاوملا يف ةزمهلاو .مهلبق نم مهانبصأ ا باذعلاب مُهَتْبَصْأ

 يف واولا نوح ار يفو.  ,فطعلل امهيلع ةلحادلا "واولا"و .ءاقلا و بودل

 و تروم ال زهق حيو لع مه عبط نحن و وأ" ب افطع لوألا عضوملا

 «فطع افرح "نمأ وأ"و "نمأفأ" يف "ءافلا"و "واولا"و «تفرشأ اذإ سمشلا ءوض لصألا يف ىحضلاو :ىحض

 ."ةتغب مهانذحأف" هيلع فوطعملاو راكنإلا ةزمه امهيلع لخد

 نأل ؛ءافلاب فطع امنإو ؛هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ضارتعا "نوبسكي" مهنأ ىلإ "ىرقلا لهأ نأ ولو" :هلوقو

 انسأب مهيتأي نأ اونمأو اتايب انسأب مهيتأي نأ ىرقلا لهأ نمأ كلذ دعَبأ «ةتغب مهانذحأف اوعنصو اولعف :ىيعملا

 نايتإ نم نيهجولا نيذه دحأ نم نمألا راكنإ ىعملاو "وأب فطعلا ىلع يزاجحو يماش "نمأ وأ" ؟ىحض
 :تلق ؟ماهفتسالا يفاني وهو فطعلا فرح ىلع ماهفتسالا ةزمه لحد فيك :تلق نإف ءىحضو اليل باذعلا

 (كرادملا ريسفت) .ةلمج دعب ةلمج فانيتسا ىلع هنأل ؛ةلمج ىلع ةلمج فطع يف ال درفملا يف يفانتلا

 ذئتيحو «هللا ىلع ليحتسم كلذو «ةليحلاو ةعيدخلا لصألا يف ركملا "هللا ركم" :هلوق .مهينعي ال امي نولغتشي :نوبعلي مهو

 (يواصلا ةيشاح) ا د 0 مهجردتسي نأب ركاملا لعف ممي لعفي نأ ركملاب دارملاف

 "دهي" لعاف اهتلص يف ام عم نأ ينعي :لعاف (نيلامكلا ريسفت) ."ماللاب" هتيدعت ليلدب نيبتي نع. دهي :نيبتي
 هذه نيثراولل رهظي لو نيبتي ل يأ ءنأشلا ريمض وهو فوذحم اهمساو ةلقثملا نم يأ :ةففخم (نيلامكلا ريسفت)

 (نيلامكلا ريسفت) .نأشلا

 .واولاب نانثاو ءافلاب اهنم نانثا ةعبرألا هذهو ."دهي ملوأ" :اهرخأو "ىرقلا لهأ نمأفأ" :اطوأ :ةعبرألا عضاوملا

 عفان هأرق "ىرقلا لهأ نمأ وأ" :هلوق وهو لوألا عضوملا يف يأ "واولا نوكسب ةءارق فو" :هلوقو (لمجلا ةيشاح)
 ىلع فطع "ىرقلا لهأ نمأفأ" يف "ءافلا"ف :خلإ واولاو ءافلاو .واولا حتفب نوقابلاو ءرماع نباو ريثك نباو

 "نحن" ربل ردق :نحن .ىرقلا لهأ نمأفأ كلذ دعبأ :ئيعملاو ءضارتعا امهنيب ام وهو "ةتغب مهانذخأف" :هلوق

 (يواصلا ةيشاح) .هلبق امع عطقنم فنأتسم هنأ ىلإ ةراشإ



 فارعألا ةروس هكذكمه عيار

 راك و
 ابخأ اَهيآَبَْأ نِم دمحم ايَكْيَلَع صفت اهركذ رم يتلا ئَرَقلاأَك لِ ا عام ةظعوملا

 اد أوئاك اَمَف تارهاظلا تازجعملا ِتَيَبلَأب و َمِجَءاَج َدَقَلَو اهلهأ

 كلِاَدك رفكلا ىلع اورمتسا لب مهئيجب لبق ُلَبَق ل م هب اورفك ايدك اَمِب مهئيحب
 ةبحاصملل ءابلا <

 ٍدهع نم سانلا يأ مِهْررَكَأل 0 امو () َنيرِفَكْلآ ٍبوُلُ لع هَل عبط عبطلا

 تعب ف © َنِقِسَفل موك 0 و همم انإو قائيملا لحأ موي مهدهعب ءافو يأ

 أوُمَلَظَف هموق ءِمْيِإَلَمَو َنَوَعَرِف نإ سلا ئَسوُم نيروكذملا لسرلا ي أ مِهِدْعَبْنِ

 .مهكالهإ نم رفكلاب جو َنيِدِسْفُمْلآ ةَبِقَع يراك يك ظنك ١ اي اورفك

 نم يأ :اهئابنأ نم (لمجلا ةيشاح) .بيعش موقو طول موقو «دومثو داعو حون موق ىرق يهو :اهركذ رم ينل
 هيلع صق امنإو «هيلع اهصقي مل اهريغ ءابنأ اهو ءامهريغ نود راحزناو ةظع هيف ام الِكْلع صق امنإ هنأل ؛اهئابنأ ضعب
 ىلاعت هللا اهركذف «قحلا ىلع مهنأ اومهوتف «معنلا ةرثك عم لاهمإلا لوطب اورتغا مهنأل ؛ىرقلا هذه لهأ ءابنأ

 (نيلامحلا ريسفت) .لامعألا كلت لثم نع اوزرتحيل 59 دمحت موقل

 ءزئاج رخآلا يف ضارتعالا نإف ؛مالكلا رخخآ يف تعقو ضارتعا ةلمجلا هذهف يأ سانلا يأ :مهرثكأل اندجو امو

 ءانملع يأ :اندجو نإو (لمجلا ةيشاح) .ةقباسلا ممألاب ريمضلا رسف هب ةطبترم اهلعج نمو «اهلبق ام. ةطبترم تسيلف

 ؛دح ىلع قلخلل انملع يقلعتم رهظيل :دارملاو «ةقراف "ماللا"و ,ناث لوعفم "نيقساف"و ءلوأ لوعفم "رثكأف

 (يواصلا ةيشاح) .(١؟ :فهكلا) «#ىّصْحُأ نييزحلا يأ ملغ

 كتلع ميهاربإو 8538ع ىسوم نيبو «ةنس ةئام عبرأ اكتلع فسوي نيبو هنيبو .ةنس نيرشعو ةئام شاعو :خلإ ىسوم
 لمقلاو دارحلاو نافوطلاو ةبدحملا نونسلاو ءاضيبلا ديلاو اصعلا يهو يأ :عستلا (يواصلا ةيشاح) .ةنس ةئام عبس

 انّيَرإم :ىلاعت هللا لاق سنوي ةروس يفف ءسمطلا الإ ةروسلا هذه يف ةروكذم اهلكو ءسمطلاو مدلاو عدافضلاو
 (يواصلا ةيشاحإ .(88:سنوي) «ِمهِلَرْمَأ ىَلَع سما

 لكل ابقل راص مث ءصخش ملع لصألا يف نوعرفو «ناير نب بعصم نب ديلولا همساو ؛هبقل اذه :خلإ نوعرف ىلإ
 نيرشعو ةئام تس نوعرف شاعو :ليق :خلإ هإلمو نوعرف ىلإ (يواصلا ةيشاح) .ةيلهاجللا يف رصم كلم نم
 مهلامجب نويعلاو ,مهمارجأب سلاحا نوؤلعب نيذلا سانلا فارشأ ىلع قلطي ًالملاو ءطق اهوركم ري ملو «ةنس

 نم حصألا وه لوألا نكلو ؛عيضولاو عيفرلا لمشيف قالطإلا هرهاظو «موقلاب هرسف حراشلاو ؛مهتباهم. بولقلاو
 (لمجلا ةيشاح١ .ةغللا ثيح



 فارعألا ةروس 055 عساتلا ءزجا

 ٌقيقَح انأ :لاقف .هبذكف كيلإ م َنِمَلَْل تر ني لوُسَ نإ ُنْوَعَرِفَي سوم َلاَقَو
 م

 "قيقح"ف ايلا كديدشتب ةءارق فو ّقَحْلا ال + هللا ىلَع لوق وأ كل نأب يأ نأ ّنَع ريدج

 7 ءابلا نعم ىلع

 َىَب ماشلا ىلإ َىِعَم َلِسَرََف مك بر نم ٍةَئْيَبِب مكحُتْبِج َدَق اهدعب امو "نأ" هربخو ءأدتبم

 آي تأَك كاوعد ا :هل ل ا لاك( ليو رس
 راس

 2 د

 دعب عقو امنإ هدعب امو لوقلا اذهو «سفنلا يف عقوأ لامجإلا دعب ليصفتلا نأل ؛الوأ لمجأ امل ليصفت :ىسوم لاقو

 "قيقح" ف يأ :قيقح انأ (يواصلا ةيشاح) ."نوعرف ايتأف" :هلوقب ءارعشلا ةروس يف ىلاعت هللا هاكح «ليوط مالك

 (لمجلا ةيشاح) ."ءابلا" نعم. "ىلع"ف يأ "نأب يأ" :هلوقو ءحراشلا هردق امك ةءارقلا هذه ىلع فوذحم أدتبمل ربخ

 هيلع "امي اوملظف" :هلوق ةلالدل هركذي مل امنإو «ةلاسرلا ىوعد يف هايإ هبييذكتل باوح هلعل :خإ لوقأ ال نأ

 قارغإلل وأ «هتمزل دقف كمزل ام نأل وأ «سابلإلا نمأل بلقف «عفان أرق امك لوقأ ال نأ َنيلع قيقح :هلصأ ناكو

 وأ هب اقطان يلثك. الإ ىضري ال هلئاق انأ نوكأ نأ قحلا لوقلا ىلع بحاو قح هنأ ئعملاو ءقدصلاب فصولا يف

 (يواضيبلا ريسفت) .صيرح ئعم قيقح نمض
 (بيطخلا ريسفت) .هدعب امو "نأ" هربخ أدتبم "قيقح" ةءارقلا هذه ىلعف «ءايلا ديدشتب "يلع" ةءارق يف يأ :ءايلا ديدشتب
 .فسوي مهيخأل رصم اوؤاج بوقعي دالوأ طابسألا نأ ماشلا نم مهلصأ نأ عم رص مهانكس ببسو يأ :ماشلا ىلإ
 نم مهصلخي نأ ىسوم بحأف «ةقاشلا لامعألا يف مهلمعتساو مهدبعتسا نوعرف رهظ املف ءرصم يف اولسانتو اوثكمف

 (يواصلا ةيشاح) .مهايإ همادختسا ببسب ءاقرأ اديبع مهلعج يأ :مهدبعتسا (يواصلا ةيشاح) .رسألا كلذ

 تناك اهنأب :بيجأ ؟ةريغصلا ةيحلا ناجلاو "ناج اهنأك" عضوم يف ىلاعت هللا لاق سيلأ :ليق نإف :خلإ نابع

 نيب هاف ارغاف رعشأ نابعث تراص اهاقلأ امل هنأ يورو «ةميظع ةيح اهتثج يف يهو «ةكرحلاو ةفخلا ف ناحلاك

 «ليم ردقب ضرألا نم تعفتراو رصقلا روس ىلع ىلعألاو ء«ضرألا ىلع لفسألا هيحل عضو ءاعارذ نونامث هيبحل

 نطبلا هتذحنأ :ليق ؛ثدحأو ابراه هريرس نع نوعرف بئوف ؛هذحأتل ؛نوعرف وحن تهجوتو ءاهبنذ ىلع تماقو
 .افلأ نورشعو ةسمخ سانلا تامو «طوغتي ال يح زوملا لكأي ناك هنإ :ليق دقو «ةرم ةئام عبرأ مويلا كلذ يف

 .كقدص امب تبثيل اهرضحأف :ا تأف (هريغو بيطخلا ريسفت)

 ىلع لفسألا هيحل عضو ءاعارذ نونامث هييحل نيب هاف ارغاف رعشأ انابعث تراص اهاقلأ امل هنأ يور :ةميظع ةيح

 مهنم تامف نيمحدزم سانلا مزهناو ءثدحأو هنم برهف نوعرف وحن هجوت مث ءرصقلا روس ىلع ىلعألاو ضرألا
 نب كعم لسرأو «كب نموأ انأو .هذخ كلسرأ يذلاب كدشنأ !ىسوم اي :نوعرف حاصو ءافلأ نورشعو ةسمح

 (يواضيبلا ريسفت) .اصع داعف هذحأف «ليئارسإ



 فارعألا ةروس هدب عساتلا ءزجلا

 ام فالخ يي رتل عاعش تاذ ٌءآَضِيَِب َىِه اَذِإَف هبيج نم اهجرخأ ُهَدَي َعَّرَتَو

 © مِلَع ٌرِجَسَل اَدنَه سِرإ َنْوَعَرِف موق نِم َُكَمْلآ َلاَق :ةمدألا نم هيلع تناك
 ليبس ىلع هعم اولاق مهفأكف .هسفن نوعرف لوق نم هنأ دارعشلا "هلو ورعسلا كف
 امهرمأ ْرْخأ ُهاَحَأَو ةجّرأ اَوَلاَق (2) َنوُرَمأَت اًذاَمَق كرا قسرا ُديِرُي .رواشتلا
 "راحس" :ةءارق يو ٍرِحَس لكَ كوُنَأَي ا نمل ف ادا

 م "لسرأ" 0

 ءوض ىلع بلغي رون يأ "عاعش تاذ" :هلوقو .هصيمق قوط يأ هبيج" نم اهجرخأ" :هلوقو ؛ئميلا :هدي عرنو
 هيلع عمتجم ةداعلا نع اجراخ اضايب ءاضيب :ءاضيب (لمجلا ةيشاحإ .ةرمسلا يأ "ةمدألا نم" :هلوقو ءسمشلا

 هدي لحخدأف (ةمدألا ديدش مدآ ناك الكف» ىسوم نأ يور «ءاهتلبج يف ءاضيب تناك اهأ ال راظنلل ءاضيب وأ «ةراظنلا

 (يواضيبلا ريسفت) .سمشلا عاعش اهعاعش بلغ ةينارون ءاضيب يه اذإف اهعزن مث «هطبإ تحت وأ هبيج يف
 حصي :خلإ اذ امف (يواصلا ةيشاح) ."ءارعشلا" يف 9 ام نيبو انه ام نيب عمجلا هحول نايب اذه :للإ مفأكف

 ا ىل الملا مالك نم نوكي نأ حصيو «نوريشت هانعم نوكيو «نوعرف مالك نم نوكي

 (يواصلا ةيشاح) .برقأ لوألاو «كولملا باطح
 هئجرأ" :هلصأو ؛هرمأ رخأ يأ ريأتلا ءاحرإلاو ,نوعرف ىلإ هب اوراشأف ؛مهؤارآ هيلع تقفتا تناك :خلإ هجرأ

 نبا نعو ؛ماشهو ريثك نبا ةءارق ىلع "ؤجرا" كلذكو «"تأحرأ" نم بوقعيو ركب وبأو ورمع وبأ أرق امك
 امأو ؛يئاسكلاو ليعامسإو شرو ةياور يف عفان أرق امك تيحرأ نم "ئجرأ" وأ ءريمضلا يف لصألا ىلع رماع

 هطسو ناكسإ يف لبإلاك "هثج" لعجو ءلصتملاب لصفملا هيبشتلف ءءاها نوكسب "هجرأ" :صفحو ةزمح ةءارق

 ناك اذإ الإ رسكت ال ءاحلا نأل ؛ةاحنلا هيضتري الف ءاهلا رسكو ةزمهلاب "هئتحرأ" ناوكذ نب رماع نبا ةءارق امأو

 (يواضيبلا ريسفت) .اهارحجم تيرجأ ءاي بلقت تناك امل ةزمحللا نأ ههجوو «ةنكاس ءاي وأ ةرسك اهلبق

 هلوقب ءارعشلا يف هب حرصم ردقلا اذهو «ةرحسلا :اوعمجف ."ءارعشلا" يف هيلع قفتاو «يلعو ةزمحل :ةءارق يفو

 بعك لاقو ءارحاس نيعبسو نينثا ةرحسلا يأ اوناكو (؟/8.:ءارعشلا) 4مولْعَم موي ٍتاقيِمل ُةَرَحَّسلا َعِمَجفإ» :ىلاعت
 اعضب :ليقو ءافلأ نينامث :ليقو ءافلأ نيعبس :ليقو ءافلأ رشع ةسمح :قاحسإ نبا لاقو ءافلأ رشع انثا :رابحألا

 ةزجعملا امأو «بلقنت ل هيلع يه ام ىلع هتقيقح روحسملا ءيشلا نأ :ةزجعملاو رحسلا نيب قرفلا :هيبنت .افلأ نينامثو

 (لمجلا ةيشاح) .ةزجعملاو رحسلا نيب قرافلا وه اذه «ةيح تراص ثيح اصعلاك ءيشلا ةقيقح بلق اهيفف



 فارعألا ةروس ه8 عساتلا ءزجلا

 فلأ لاحدإو ةيناثلا ليهستو نيتزممهلا قيقحتب بر انلاق روع : ديكلا اجو

 نيل ْمُدإَو يمت لاق 2 نييقلأ نع ان نإ دال اك نييحترلا ىلع انبكف

 اهديك دنا 1 كاصع َىتلُذ نأ آّمِإ ْىَسوُمَي أوُلاَق (2) َنيَرعُمْل

 مههابح ْاَوَقَلأ آَمَلَف قحلا راهظإ ىلإ هب الصوت مهئاقلإ مدقتب نذإلل رمأ وقل َلاَق .انعم

 مهوفوخ َمهوُبَهَرَتْساَو اهكاردإ ةقيقح نع اهوفرص ِساَّئلآ َيَعَأ اَوُرَحَس مهيصعو
 قْلأ 1 0 ل آئيَحَوأَو 2 7 ميظع رَخسب وُءاَجَو ىعست تايح و ثيح

 2و َنوُكف و ام علتبت لس نم ا ىدحإ را ّىه اذِإف ا

 هيبنتلا الإ هترابع نم دفتسي ملا :نيتزمهلا قيقحتب ؟اوؤاج اذإ اولاق ام :لاق لئاس باوج هنأك هب فنأتسا :خلإ اولاق

 طاقسإ يهو «ةسماحخ يقبو «تاءارق عبرأ ىلع ةهبنم هترابع نوكتل "هكرتو" :لوقي نأ ىلوألا ناكف «نيتءارق ىلع

 .مهضيرحتل باوجلا ىلع ةدايزو "معن" دسم دس ام ىلع فطع :مكنإ (لمجلا ةيشاح) .ةيعبس اهلكو ىلوألا ةزمهلا

 امإو «رانلا نم ةاجنلاو ناميإلاب هيلع اوزوح دقو «ةتلع ىسوم عم ةرحسلا نم ابدأت كلذ نوكي نأ امإ :ىسوم اي اولاق
 (يواصلا ةيشاح) .مهتبلغ ىلع مهدامتعال ؛23#ع ىسوك. ةالابم مدع وأ عئانصلا لهأ ةداع ىلع نوكي نأ

 هنأ باوحلا لصحمف ؟هيلع مهرقأو رحسلاب مهرمأ فيك هلصاح داريإ نع باوجلا اذمب هضرغ :خإ نذألل رمأ

 وه اذهو :خلإ اورحس (نزاخلا ريسفت) .هتزجعم رهظت مل هلبق اوقلي مل اذإ مهنأل ؛هتزجعم رهظتل ؛مهرمأ امنإ

 ةزجعملا امأو «بلقنت مل هيلع يه ام ىلع هتقيقح روحسملا ءيشلاو «يأرلا نيح يف لييخت ضحم وه يذلا رحسلا
 (بيطخلا ريسفت) .ةزجعملاو رحسلا نيب قرافلا وه اذه ,ةيح تراص ثيح اصعلاك ءيشلا ةقيقح بلق اهيفف
 ةرحسلا دنع يأ :ميظع رحسب (لمجلا ةيشاح) .اهتقيقح كاردإ نع يأ بلق ةرابعلا يف :اهكاردإ ةقيقح نع

 لابحلا كلت اولطو ءالاوط اباشخأو اظالغ الابح اوقلأ مهنأ كلذو .هسفن يف اريقح ناك نإو رحسلا باب يفو

 ضعب ىلع اهضعب ىوتلاو تكرحت سمشلا رح اهيف رثأ املف ءاضيأ قبئزلا باشحألا كلت الحاد اولعجو «قبئزلاب
 ىسوم ىقلأ املف «ةيردنكسإ يف ةعقاولا تناكو «ليم يف اليم ضرألا ةعس تناكو «تايح امنأ سانلل ليخت نح

 قح ادحاو ادحاو مهيصعو مهلابح علتبت تناكف ءاعارذ نينامث اهاف تحتف مث ءرحبلا ءارو اهبنذ غلب هاصع

 ءافلأ نيرشعو ةسمح مهنم تامف «ماحزلا عقوو اوعزفف «عمجملا كلذ اورضح نيذلا موقلا تدصقو «لكلا تعلتبا

 (ارصتخم يواصلا ةيشاح) .تناك امك اصع هديب تراصف 8فع ىسوم اهذحأ مث



 فارعألا ةروس ه5 عساتلا ءرجلا

 ةَرَحَسلآ َىقْلَأَو .نيليلذ 0 5 اوُبَلَقناَو كِلاَبِه هموقو نوعرف يأ اوُبلْعَف

 ام نأب مهملعل - 7 ىسوُم ِتَر © َنيِلَعْلا ِبَري اَنَماَء أَوُلاَق © َنيِدِجَس

 لادبإو نيتزمهلا قيقحتب متَماَء ُنَوَعَرِف لاق .رحسلاب ىتأتي ال اصعلا نم هودهاش

 ىف ُهوُمَتْرَكُم ُرحَمْل هومتعنص يذلا اًَذدَه نإ د انأ َنّذاَع نأ َلَبَق ىسوم هي افلأ ةيناثلا

 :؛يرزأ يعطل .يم مكلاتي ام جر َنوُعَت فْوسَف اَهلهأ آني اوُجرخشل ةَمدعل
 ْمُكتَبِلَصَأَل ّمُك ىرسيلا هلجرو ميلا دحاو لك َدَي يأ يفلح ني مُكَلُجَرَأَو
 يف نوعحار 29 َنوُبلَقُم ناك هجو يأب انتوم دعب اََبَر ْلِإ ان اَوَلاَف 2 َِعَمْجأ
 0 ا ا بج نتا د ديا ادا يوسع ركنت مَقمَت اَمَو ةرحخالا

 ريغب أرق هنإف ءصفح ريغ نيقابلل :حلإ ةيناثلا لادبإو .هللا دنع نم وه امنإ لب هب لصحي ال يأ :رحسلاب ىتأتي ال
 هرودص لاحلا ىضتقا امم سيل هومتعنص ام نأ نيعي :ركمل اذه نإ (نيلامكلا ريسفت) .رابخإلل ماهفتسالا ةزمه

 :هلوقو .داعيملا ىلإ اوحرخت نأ لبق ةنيدملا يف 8ع ىسوم ةاطاوم عم اهومتلتحا ةليح وه لب «ليلدلا ةوقل مكنع

 ىلع ئببم ةرحسلا نامي نأ مهارأف «طبقلا ماوع عامسأ ىلإ امهاقلأ ناتهبش ناتاه "اوجرختل" :هلوقو "ركمل اذه نإ"

 ناطوألا ةقرافم نأ مولعمو «مهكلم لاطبإو ةنيدملا نم موقلا جارخإ كلذب مهضرغ نأو ءىسوم نيبو مهنيب ةاطاوملا
 (لمجلا ةيشاح) .ىسومل متوادعل اجيقو ؛هيلع مه ام ىلع طبقلل اتيبثت نيتهبشلا نيب نيعللا عمجف «قاطي ال ام

 امهاقلأ نيتللا نيتهبشلا نيتاه طبقلا تيبثت نيعللا كلذب دصقو ءانيلإ مكئيحم لبق هيلع متأطاوت يأ :هومتركم

 اذه مكعنص نإ :اوجرختل (يواصلا ةيشاح) ."اهلهأ اهنم اوحرختل" :هلوقو "ركمل اذه نإ" :هلوق امهو ؛مهيلع

 طبقلا رصم نم اوحرخت نأ وهو ءمكل ضرغل ءارحصلا ىلإ اوحرخت نأ لبق رصم يف ىسومو متنأ اهومتلتحا ةليحل

 ريسفت) ."حلإ نعطقأل" :هلوقب هلصف مث هلمجأ ديعو :نوملعت فوسف (كرادملا ريسفت) .ليئارسإ نب اونكستو
 لب ؛فالخ هيف ؟ال وأ هب مهدعوت ام لعف لهو هب مهدعوت يذلا هديعول نايب اذه :مكيديأ نعطقأل (كرادملا

 (يواصلا ةيشاح) .(70:صصقلا) كَنوُبلَغْلا اَمُكََبَنا ِنَمَواَمتْنَأإم :ىلاعت هلوق ليلدب لعفي مل هنإ :مهضعب لاق
 امو :نيعملاو ؛"مقنت"ل هب لوعفم ردصم ليوأت يف هيلع تلحد امو نأ "انمآ نأ الإ" :هلوقف ءانم هركت :مقنت امو

 .هلحأل الوعفم نوكيف ءانناكإ لجأل الإ ءايشألا نم ءيشب انبذعت امو نيعملا نوكي نأ حصيو ءانناكإ الإ انم هركت

 هنم تمقنو ارمأ هيلع تمقن :"حابصملا" يفو (دوعسلا يبأ ريسفت) .ركنتو بيعت يأ :مقنت (يواصلا ةيشاح)
 هلعف ءوسل ةهاركلا دشأ هتهركو هتبتع اذإ امقن



 ؛انب دعوت اه لعف دنع اَربَص يَ فأر 0 بوتين كأني
 ىسوم كرفت دنا هل َنَوَعَرْو موف نم كلا ُلاَقَو 289 َنيِملَسُم اف اَنفَوَتَو و ارافك عجرن "لعل

 مهل عنص ناكو كَلئَمِاََو َكَرَدَيَو كتفلاخم ىلإ ءاعدلاب ضل ىف أود مْ
 تك اركلا رو نلغ 4ىلغألا م 2 نأ :لاق اذلو ءامبرو م انأ :لاقو افودبعي 00 امانصأ

 0 :تاعزانلا)

 مكب انلعفك ْمهءآ سن فس -يحَتَسْدَو نيدولوملا جه ا ا لين شعلان 2 300
 راغصلا 0 بال

 اراهظإ 5200 «كتاضرمل ابلط الصأ لدعن الف ءرخافملا لصأو لامعألا ريح نامبإلاو :انمآ نأ الإ

 انفوتو اربص انيلع غرفأ انبر" :اولاقو ءلحو زع هللا ىلإ اوعزفف «هل اريرقتو اولاق ام ىلع ةميزعلا نم مميولق يف ام

 يفو ,"دوعسلا يبأ" نم ءانيلع بص وأ ربصلا نم انيلع ضقا يأ :انيلع غرفأ (لمجلا ةيشاح) ."نيملسم
 .عطقلاو بلصلا دنع ربصلا انيلع بص عملا :دهاجم نع :"ريبكلا"

 كك سابع نبا لقنف ؟ال وأ كلذ ممي لعف له فلتخاو ءانب نوعرف هدعوأ يأ لعفتلا نم يضاملا ةنزب يي ام

 ه :صصقلا) (َنوُبلاَعلا اًمُكَعَبنا ِنَمَو ام :ىلاعت هلوقب مهيلع ردقي مل :هريغ لاقو ءكلذ مهي لعف هن

 0 ؛نورثكألا هيلعو رهظألا لوألا :يروباشينلا لاق «لتقلا اذه نم ال هتهج نم مهافوتي نأ مهر اولأس 3

 «ءالبلا لوزن دنع الإ بلطي ال وهو ربصلا اوبلط مهنألو «,ةرحسلا ركذي حلو "هموقو ىسوم رذتأ" الملا نع يكح
 (نيلامكلا ريسفت) .ناميإلا ىلع ربصلا اوبلط مهنأب يناثلا نعو ؛هموق تحت اولحد مهنأب لوألا نع بيحأو

 :ةماعلا أرق :"لمجلا" يفو ."دوعسلا يبأ" يف اذه «واولاب ماهفتسالا باوج وأ ؛"اودسفيل" ىلع فطع :كرذيو

 هنأ :يناثلاو ,"ودسفيل" ىلع فطع هنأ :امهرهظأ ءناهجو بصنلا يفو «ءارلا بصنو ةبيغلا ءايب "كرذيو"

 ةكلع ىسوم ككرت نيب عمجلا نوكي فيك :ىعملاو «ءافلا دعب هباوج يف بصني امك ماهفتسالا باوج ىلع بوصنم

 .كلذ عوقو نكمي ال يأ كتحلآ ةدابعو كايإ مهكرت نيبو نيدسفم هموقو

 ةرابعو ."لمجلا" نم اذه «هيلإ مهيرقتل اهتدابعل مهرمأو اهعنص هنأ رابتعاب ةسبالم ىدأل ةفاضإلا :كتهلآو
 ءاقدابعب مهرمأ ةنسح ةرقب ىأر اذإ ناكو ءاهدبعي ةنسح ةرقب نوعرفل ناك :ينك سابع نبا لاق :"بيطخلا"

 امل هنم هفوخل ؛اهوركم هعم لعفي نأ ىسوم ىلع نوعرف ردقي مل امل :إ لتقنس لاق .يرماسلا مهل جرخأ كلذلو
 ام دعب ليئارسإ نب يف لتقلا كرت ناك :سابع نبا لاقو ؛خلإ "لتقنس" :لاقف هموق ىلإ لدع «ةزجعملا نم هنم ىأر

 (نزاخلا ريسفت) .لتقلا مهيف داعأ ناك ام هرمأ نم ناكو ةلاسرلاب ىسوم ءاج املف ءىسوم دلو

 يذلا دولوملا هنأ مهوتي الو «ةبلغلاو رهقلا نم هيلع انك ام ىلع انأ ملعيل ؛لبق نم لعفن انك امك يأ :مهي انلعفك

 (يواضيبلا ريسفت) .هدي ىلع انكلم باهذب ةنهكلاو نومجنملا مكح



 فارعألا ةروس هالا عساتلا ءزجلا

 .ليئارسإ ونب اكشف كلذ محك اولعفف نورداق (يي) ورهف َمُهقَوف اَنإَو لبق نم
 ىسوم دلوت لبق

 َلاَق

 نم اهيطعي اَهُتِروُي ِهَّنِب ضْرَألآ َّنِرِإ مهاذأ ىلع 0 هللآب اوما هفاوقل سوم
 هن و مهدعو<*

 نم اًثيذوأ ىسوم موق أَوْلاَق . هللا © تريقتُملِل ةدومحلا َةَبَقَعْلاَو وا ا

 مُكَفلْخَتَسَيَو َمُكَوُدَع كللَهُي نأ َمُكّبَر ىَسَع َلاَق اَنَتْتِح ام ٍدْعَب ْنِيَو ايِتَأَت نأ ٍلَبَق 00 ف ندر ميول يرسل“ نو عل ندا نا 1

 طحقتلاب نيس َنْوَعْرِف لاَ اندحأ َنَعَلَو .اهيف (2) َنوُلَمَعَت فيك َرظنَيَف ضزألا ىف

 يراطمألا ةلقل

 ةئسولأ , ٌمِهت َءاَج اذِإَف .لونمؤيف نوظعتي (2) َنوُركَّدَي ٌهُهَلَعَل ِترَمّثلا َنِم صقَتَو

 تافآلا ةّرثكب

 ُهَعْيَس ْمكيِصَت نإو اهيلع اوركشي مو ءاهقحتسن يأ اك اولاق ئغلاو بصخملا

 مهمؤش ير مَنِ لأ نينمؤملا نم ْدْدَحُم نَمَو ئسوُمِي اومءاشتي ْأوُرَيُطَي ءالبو بدح
 أولاقَو .هلنع نم مهبيصي ام نأ جز نوملعي ال مهّرركا نكدلَو هب مهيتأي هّلل دنع هر 1 1 100 ريق” در 04 ل ا ء 5 هي” ل

2 #20 
 ص وع أ هع

 هم او فاو هو اواقوو هماو جم و واهو هواش هاهو ع ا. هاو او اواو وه واو و و واو دعو ع. ده واهو مب ااتتات امهم ىسومل
 م رت

 ةناعتسالاب رمألل اريرقتو مهل ةيلستو مهل انيكست لاق ءهنم رحضتو نوعرف لوق اوعمس امل :خإ هموقل ىسوم لاق

 يف نيفعضتسم اوناك ليئارسإ نب نأ كلذو «لتقلاب يأ :انيذوأ اولاق (يواضيبلا ريسفت) .رمألا يف تيبثتلاو هللاب
 نيبو هنيب ىرحو اكيلَع ىسوم ءاج املف «راهنلا فصن ةقاشلا لامعألا يف مهلمعتسي ناكو .هموقو نوعرف دي
 (نزاخلا ريسفت) .مهيف لتقلا داعأو راهنلا عيمج مهلمعتسي ناكف ؛مهلامعتسا يف نوعرف ددش «ىرج ام نوعرف

 همزج مدعل عمطلا لعفب ىتأ هلعلو ؛كلذب اولستي مل مهنأ ىأر امل الوأ هنع نيك امءاحيرصت :خلإ مكبر ىسع لاق

 (يواضيبلا ريسفت) .اكتِلع دواد نمز يف محل حتف امنإ رصم نأ يور دقو «مهدالوأو مهنايعأب نوفلختسملا مهنأب
 "ءافلا" نأل ؛لاكشإ مزل ةيؤرلا ىلع رظنلا اذه متلمح اذإ :ليق نإف ,داسفإلاو حالصإلا نم يأ :خلإ فيك رظنيف

 ؛لامعألا كلت لوصح نع ةرخأتم لامعألا كلتل هللا ةيور نوكت نأ مزليف «بيقعتلل "رظنيف" :ىلاعت هلوق يف

 ةبسن قلعتلاو «ءيشلا كلذب ىلاعت هللا ةيؤر قلعتت نيعملا نأ :باوجلاف «ىلاعت هللا ةفص ثودح بحجوي كلذو

 .ىلاعت هللا تاذ يف ةيقيقحلا ةفصلا ثودح مزلي ملف «نايعلا يف ا دوجو ال تافاضإلاو بسنلاو «ةثداح

 يف نوقاب مهأ ىلإ كلذب راشأ :خإ ةنسحلا مقءاج اذإف .مكيزاجيل نارفكو ركش نم نولمعت ام ىريف :اهيف

 (يواصلا ةيشاح) .هيلع مه امع اورحزنيو اوظعتي ملو «مههالضو مهيغ



 فارعألا ةروس هاو عساتلا ءرجلا

 مِييَلَع اَئلَسْرَأَف .مهيلع اعدف جر تريييؤُمب َكَل ُنَغ مف اب اًنَرَحَسَتْل ٍةَياَء ْنِم ١

 لكأف َداَرَْخاَو مايأ ةعبس نيسلاجلا قولح ىلإ لصوو مهتويب لحد ءام وهو َناَفوُطلَ

 دارحلا هكرت ام عبتتف دارقلا نم عون 2 0 وسلا َلَمَقْلاَو كلذك مهرامثو مهعرز

 تانيبم ٍتلَّصفُم وسياَء مههايم يف دو 52 مككويب تأللمف َعِداَفْضلآَو

 باذعلا ٌرِج ْرَجَرلآ ُمِهيلَع م َعَقَو اَمْلَو (3) تمر امّوَق أوئاكَو امب ناميإلا نع أورَبكَتْساَف

 نر انمآ نإ انع باذعلا فشك نم َقَدنِع َدِهَع امي َكَبَر اَنَل ذآ ىَسوُمَي أوُلاَق
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 نم هيلع نحن امع انفرصتل يأ :انرحستل .مهداقتعال ال 8ع ىسوم معز ىلع ةيآ اهومسو "امهم" نايب :ةيآ نم

 هموق نإو ءاتعو ىغبو ضرألا يف الع نوعرف كدبع نإ ![بر اي :لاقو يأ :مهيلع اعدف (بيطخلا ريسفت) .نيدلا

 مءاعد ىلاعت هللا باحأف .مهدعب نمل ةظعو يموقل ةمعنو مهيلع اهلعجت ةبوقعب مهذخف !بر .دهعلا اوضقن دق

 ءءامسلا نم ءام يأ :نافوطلا مهيلع انلسرأف (لمجلا ةيشاح) .نيروكذملا نم كلذ ري ريغو نافوطلا مهيلع ثعبف

 نمو ؛مهيقارت ىلإ ءاملا يف اوماق تح طبقلا تويب تألتماف «ليئارسإ ئب تويبب ةكبتشم طبقلا تويب نأ لاحلاو

 ىسوم.اوثاغتساف «مايأ ةعبس مهيلع مادو «ءيش ليئارسإ نب تويب يف ءاملا كلذ نم لدي ملو «قرغ مهنم سلح
 ظ (يواصلا ةيشاح) .رطملا مهنع هللا لازأف

 تناكف عوجلاب دارحلا يلتباو ,مهراجشأ قاروأو مهرامثو مهعورز لكأي تبسلا ىلإ تبسلا نم رمتساو يأ :دارجلاو

 ءلمقلا يف اوفلتحا :سوسلا (يواصلا ةيشاح) .كلذ نم اوحضف مهيلع رمألا مظعو «ليئارسإ نب بصت ملو عبشت ال
 نعو ءاهتحنحأ تابن لبق دارجلا دالوأ هنأ :ةداتق نعو «ةطنحلا نم جرخي يذلا سوسلا هنأ :# سابع نبا نعف

 (بيطنلا ريسفت) .فورعملا لمقلا :ءاطع نعو ءدارقلا نم برض وهو نانمحلا هنأ :ةمركع

 ناكو يأ :مدلاو (كرادملا ريسفت) .هيف يف عقت لجرلا ملكت اذإ ىح مهبارشو مهماعط يف عقت تناكو :ع دافضلاو

 (يواصلا ةيشاح) .امد هودحو الإ رم الو ريب نم نوقتسي امف ءامد اهلك مههايم تراصف ءاصلاح رمحأ
 ىلاعت هللا تايآ افأ لقاع ىلع لكشي ال :لإ تانيبم (نيلامكلا ريسفت) .فاعرلا مدلا :ليقو ءءام عمج :مههايم

 ءاعوبسأ ةدحاو لك دادتما ناكو ءرهش اهنم نينثا لك نيب ناك ذإ ؛مهلاوحأ ناحتمال تالصفنم وأ ؛مهيلع ةمقنو

 (يواضيبلا ريسفت) .لهم ىلع تايآلا هذه مهيري ةنس نيرشع ةرحسلا بلغ ام دعب مهيف ثعب التلع ىسوم نإ :ليقو
 (يواصلا ةيشاح) .ةلاقملا هذه اولاق اوجض املك اوناكف «ةسمخلا ىلع عزوم اذه :للإ تفشك نئل



 فارعألا ةروس مايوس عساتلا ءرجلا

 ١ نوني مه اذ هولي مه مه لجأ َلِإ َرجَرلآ مُهَع ماوه داعب [ كح امل

 حلملا رحبلا ريل ىف هتف ميم اَمَقَتأَ .مهرفك ىلع نورصيو مهدهع نوضقني

 انَنَرْوُأَو .اهوربدتي ال 29 تيِلِفَع اَْبَع اوُناََو اَنِجَياَكب أوُبَّدك مهنأ ببسب معبأ

 يدل َتَقِرَشَم ليئارسإ ونب مهو «دابعتسالاب َنوُفَعْضَتَسُي أوناك تيا َمَوَقْلآ
 كلر ُتَمِلَك َتَّمَتَو ماشلا يهو ضرألل ةفص ءرجشلاو ءاملاب اَنُكَرَب ىل اًهَبِرَغَمَو

 اًمب َليِوَرَسِإ ب َْلَع خلا اوفعضتسا نيذلا ىَلَع َّنُمَن نأ ٌديِرْثَوط :هلوق يهو ئَسُحْلآ
 0 رهَمْوَقَو نرّوعَرِف ْعَنَصَي تراك اَم انكلهأ اَنَرُمَّدَو مهودع ىذأ لح |

 «بيطخلاو يواضيبلا يضاقلاو دوعسلا وبأ هقفاوو ءهرعق كردي ال يذلا رحبلا ميلا :فاشكلا بحاص لاق :ميلا يف

 يف هيفذقافإ :ىلاعت هلوق كلذ ىلع لديو «بذعلا رحبلاو حلملا رحبلا ىلع ميلا عقيو :يرهزألا لاق هيف اضيأو

 :سوماقلا يفو ءرحبلا ميلا :يزارلا نيدلا رخف مامإلا لاقو ءبذع وهو رصم لين دارملاو «(8 :هط) 4مل
 لينلا يف اوقرغأ هعابتأو نوعرفلا نأل ؛فيعض حلملا رحبلاب ميلا حراشلا رسف امف ؛عمجي الو رسكي ال رحبلا :ميلا

 مدع ةلفغلاب دارملاف يأ :اًهوربدتي ال .ةغللاو نيرسفملا روهمجل فلاخم اضيأو .يرهزألا هصن امك بذعلا وهو
 اهسو هكرت الوفغ هنع لفغ :"سوماقلا" فو ءاهيف ةذحاؤم ال ةلفغلا :لاقي ام طقسف «هب ذخاؤم اذهو «ربدتلا

 (لمجلا ةيشاح) .اضارعإو الامهإ ءيشلا كرت يف ةلفغلا لمعتست دق :"حابصملا" فو «هنع

 نيب لصفلا هيلع مزلي هنأ هيف :ضرألل ةفص (يواصلا ةيشاح) .اهتاهج عيمجو اهيحاون يأ :خلإ ضرألا قراشم

 (يواصلا ةيشاح) .براغملاو قراشملل ةفص نوكي نأ ىلوألاو ,ينجأ وهو فوطعملاب فوصوم لاو ةفصلا
 (يواصلا ةيشاح) .لصألا ىلع ,ءاحلأب دارعل يف اهادع امو «ريغ ال ةرورحما ءاتلاب هذه مسرت :تملك

 .(179:فارعألا) 4(ٍضْرَأْلا يف ْمُكَفِلَْْسَيَو ْمُكَوُدَع َكِلْهُي ْنَأ مكبر ىَسَع :هلوق وأ :خلإ -ديرنو هلوق يهو
 امأو (يواضيبلا ريسفت) .(5 :صصقلا) «َنوُرَذْحَي اوُناك اًمإ» :هلوق وهو :لإ اوفعضتسا (نيلامكلا ريسفت)
 نم هنأل ؛شودخمف "ضرألا يف مكفلختسيو مكودع كلهي نأ مكبر ىسع" :هلوق وأ :نيلامكلا بحاص لوق
 .اككلع ىسوم مالك نم ةياكح وه لب «ىلاعت هللا مالك نم سيلو اكتفع ىسوم مالك
 ."ناك" مسا "نوعرف" نأ ىلع ,هعنصي نوعرف ناك يذلا يأ ءعنصي ناك ام انبرخو يأ :ناك ام انرمدو

 :هلوق :"نيمسلا" يفو .(دوعسلا يبأ ريسفت) ؛هعنصي يأ فوذحم دئاعلاو ةلص ةلمجلاو ؛مدقم اهربخ "عنصي"و
 5 عنصي"و "ناسا غشا "نوعرف" نوكي نأ :اههدحأ :ناهجو ةيآلا هذه ٍِق زوجي "نوعرف عنصي ناك ام نمو



 فارعألا ةروس هال 4ع عساتلا ءزجلا

 اَنرَوَجَو .ناينبلا نم نوعفري 0 ملا رسكب (م2) تروش رعي اوناك اَمَو ةرامعلا نم
 ناماه حرصك ركب يبأو رماع نبال

 نع 0 فاكلا 6م اورمف أوت 6 ٌرعَبلا ليِعترْسِإ َىَبِب انربع
 وه

 َرُهَل امك هدبعن امنص اًهَلِإ آكل لعَجأ ىَسوُمي أوُلاَق اهتدابع ىلع نوميقي كوتش

 ءَلْوتَه َّنِإ .هومتلق امه مكيلع هللا ةمعن : متلباق ثيح ع9 َنوُنَهْجَت ٌمَوَق َمُكَنِإ َلاَق 5 علا

 اًهنلِإ رُكِيغَبَأ للا ريغا لاق: 122 رولمفي اوكا اه ٌلِطَبَو ِهيِف مه ام ام :كلاع رحم
 اهدابع نم 7 مهنيد مدهي

 اب مكنامز يف 2 ََيِمَلَعْلا ىلَع َمكَلَضَف َوهَو 'مكل يغبأ" :هلصأو ءادوبعم

 َتَوَعَرِف ِلاَء نم 'مكاحأ 00 فو مكتَيِمَأ ْذِإ اوركذا َو .هلوق يف هركذ

 مكءانبَأ َنوُلْيَقي وهو هدأ ”باَدعلا : وس مكنوقيذيو مكنوفلكي حكَنوُموُسَي

 5000 مكل د ىفو كا نوقبتسي -تزويَخَتَسَيَو

 :يناثلا .هعنصي نوعرف ناك يذلا انرمدو :ريدقتلاو ءفوذحم دئاعلاو "ام" ةلص ةين وكلا ةلمجلاو .مدقم ربخ -

 دئاعلاو ,"ناك" نع ربخ ةلمحجلاو ,"نوعرف"ل دنسم "عنصي"و «ةلوصوملا "ام" ىلع دئاع ريمض "ناك" مسا نأ

 (لمجلا ةيشاح) .نوعرف هعنصي وه ناك يذلا انرمدو :ريدقتلاو «فوذحم

 ةتلع يبلا ةيلست كلذ نم دوصقملاو «حئابقلاو ةمعنلا رفك نم مهنم عقو امو ليئارسإ نب ةصق ف عورش :انزواجو

 ءاروشاع موي اكتلع ىسوم مهي ريع مهنأ يور :رحبلا (يواصلا ةيشاح) .مهلعف لثم اولعفي نأ نم هتمأ فيوختو
 روص ىلع ةراجح يه :ليق :مهل مانصأ ىلع (كرادملا ريسفت) .هلل اركش اوماصف هموقو نوعرف هللا كلهأ ام دعب

 :ليقو ةقيمح منصلا ةدابع كلذب مهدصقل ؛ةلامتملا هذمك نلودترم مإ :ليق :اهلإ انل لعجا (يواصلا ةيشاح)

 يف مهرضت ال ىلاعت هللا ىلإ برقتلا دصقب منصلا ةدابع نأ مهداقتعال ؛ابكرم الهج نولهاج لب نيدترم اوسيل

 مهل امك" :هلوقو ءلوأ لوعفم "اهلإ"و ,ناث لوعفم رورحملاو راجلاو «ةدر انعرش يف ةلاقملا هذهف لك ىلعو «نيدلا
 انل الإ لعجا :ريدقتلاو كمه" ْق ريكس ريمضلا نم لدب اهتلص "هاو لوصوم مسا "ام"و ,كافإ"ل ةفص "ةملآ

 (يواصلا ةيشاح) .ةهلا وه يذلا مط رقتسا يذلاك

 (لمجلا ةيشاح) ."فاكلا"ب لعفلا لصتاف "ماللا" تفذحف يأ :مكل يغبأ هلصأو



 فارعألا ةروس هابو عساتلا ءزجلا

 امع اوهتنتف نوظعتت الفأ 23 ٌميِظَع ّمَكَبَر نِّم ءالتبا وأ ماعنإٌ لَب باذعلاوأ ءاجنإلا

 ءاهموصي نأب اهئاهتنا دنع هلكت هزيل ةاشللا نوم افودو فلأب اَنَدَعاَوَو ؟متلق
 5 0 و 5 ورمع يبأل دعولا نم رثكألل ةدعاوملا نم

 | 3 مفلا يف ةرشتنملا حيرلا 0 ركل ةدملا اهم د ةرشعب هللا هرمأف «كاتساف همف فولحخ ركنأ تمت املف ءاهماصف "ةدعقلا وذ"
 متف ةجحلا يذ نم رشعب اهّتممتاَو :ىلاعت لاق امك همف فولخب هملكيل ىرحخأ ياسا » : 5 ساره س56 75 5 56- 7 ٍِ

 تلقيم هيخاال ىسوم لاقو زييمت ةليل لاح َتريِعبْرأ هايإ همالكب ةدعو تقو َءِهْيَر -دقيم 1 سا ب عار 2ك م -. 8 مج“ رووا ارب و 5
 اغلإب يأ لاح وأ ةدملا

 2 - 5 » ري با م .٠ 5 يب ل

 مهرمأ حلصأَو ىّوق ىف يفيلحخ نك ىنفلخا ةاجانملل لبحلا ىلإ هباهذ دنع يروره

 .يصاعملا ىلع مهتقفاوك 65) َنيِدِسْفُمْلا ٌليِبَس ٌعِبتت الو

 له «مهربتخ هنأ عالب هنوك ئعمو ىاجنالا ىلع هدوع حصي ةراشإلا مسا نأ ىلإ كلذب ناشأ :باذعلا وأ ءاجنإلا

 لاق «ريخلا يف نوكي رشلاب نوكي امك ءالتبالاف ءرهاظ باذعلا ىلع هدوعو «اوبقاعيف نورفكي وأ اورجؤيف نوركشي

 ايالبلا ىلع ربصلا نأ امك امتدايزل بجوم ةمعنلا ىلع ركشلاف (؟5:ءايبنألا) 4ةَنْبِف رْيَحْلاَو ٌدشلاب ْمُكوُلْبتَو» :ىلاعت

 (يواصلا ةيشاح) .(57١:ةرقبلا) «ةَبيِصُم ْمُهنَباَصَأ اَذِإ َنيِذّلا َنيِرباَصلا رَّشَبَوإ» :ىلاعت لاق هللا ءاضرل بجوم
 مايألا يف موصلا نأ عم ييلايللاب ربع اهمنإو ءاهموصي ةليل نيثالث ءاهتنا دنع هملكن نأب هاندعو يأ :ىسوم اندعاوو

 ؛موصلا لصاوي ناكف «راهنلاو ليللا ةدملا كلت ماص هنأ :ام#» سابع نبا نع يواضيبلا ىلع "هداز خيشلا" هلقن ام

 (لمجلا ةيشاح) .ءايبنألا ريغ ىلع يه امنإ لاصولا ةمرحو

 :هلوقو ءموصلا رثأ نم مفلا حير وه همف فولخ هرك يأ :ركنأ .نايب ةلمحلاو «يلايللا كلت مامت يأ :ةليل

 وهو ليئارسإ نب دعو اتِلَع ىسوم نأ يور :خلإ ةجحلا يذ نم رشعب .همف فولح ءاقب عم يأ "همف فولخب'
 هرمأف باتكلا هبر اكيِلَع ىسوم لأس نوعرف كله املف هللا دنع نم باتكب مهاتأ مهودع هللا كلهأ نإ رصمت

 تملع امأ هيلإ هلل ىحوأف «كوستو همف فولح ركنأ نيثالثلا متأ املف «ةدعقلا يذ رهش يهو اموي نيثالث موصب

 .كلذل ةجحلا يذ نم مايأ ةرشع اهيلع ديزي يأ هرمأف ءكسملا حير نم يدنع بيطأ مئاصلا مف فولخ نأ

 «لامعألا نم لمع هيف ردق ام تاقيملا نأ :تقولاو تاقيملا نيب قرفلا ةدئاف :ةهدعو تقو (كرادملا ريسفت)

 بصن "ةليل"و «ددعلا اذه اغلاب مت يأ "لاح" :هلوقو .(ريبكلا ريسفت) لإ ال مأ ردقم هردق ءيشلل تقو تقولاو

 (يواصلا ةيشاح) .همايصو هباهذ لبق تناك ةيصولا كلت نأل ؛ابيقعت الو ابيترت يضتقت ال واولا :ىسوم لاقو



 فارعألا ةروس مالك عساتلا ءزجلا

 ةطساو ليرد ةةمكو هيف مالكلل هأندعو يذلا تقولل يأ ائتَقيِمل اسوم َءاج امَّلَو

 ال يأ ىنَرَت نأ َلاَق كلَيَلِإ رظنأ م ةهج لك نم هعمسي ًامالك
 ىلإ َرظنأ ٍنكِدلَو ىللاعت هتيؤر ناكمإ ديفي "ىَرأ نل" نود هب ريبعتلاو ءييؤر ىلع ردقت
 لوول مكن 5 1 7

 (ييؤرل تبثت يأ ىَرَتفْوَسَف ءُهَئاَكَم تبث ٌَرقَتْسآ نِإَف كنم ىوقأ وه يذلا ِلَْبَجْلَ

 مث ,ماصو هبايث رهطو رهطت هبر تاقيمل الكل ىسوم ءاحج امل :رابخألاو ريسفتلا لهأ لاق :انتاقيل ىسوم ءاج املو

 ماوهو ناطيشلا هنع درطو «ةيحان لك نم خسارف عبرأ ىلع لبحلا تيشغ ةلظ ىلاعت هللا لزنأف «ءانيس روط ىتأ
 عمس ىح هبر هاندأو ءازراب شرعلا ىأرو «ءاوحلا يف ةكئالملا ىأرف ءامسلا هل طشكو نيكلملا هنع ىحنو «ضرألا

 مالك اليلَع ىسوم ىلحتساف «مالكلا كلذ عمسي ملف هعم اكِيلع ليربج ناكو ءهملكو حاولألا ىلع مالقألا ريرص

 (لمجلا ةيشاح) ."ينرأ بر" :لاقف «هتيؤر ىلإ قاتشاف «هبر
 هذه هعمسأ :ليقو «نيثدحملا مالك سنج نم سيل مسدقلا مالك عامس نأ ىلإ ةراشإ هيفو :ليق :ةهج لك نم

 الو رهوجب سيل هنأ عم ىلاعت هتاذ ةيؤر تبثي امكو «هب هعمس اكاردإ اهيف قلخ يأ ىلاعت هتاذب امئاق ايلق فورحلا

 "تاليوأتلا" يف خيشلا ركذ هنأ :"كرادملا" يفو .عمسي نأ حصي افرحو اتوص نكي مل نإو ؛همالك كلذكف ضرع

 هعمس هنأ رابتعاب هصاصتخا ناكو «ىلاعت هللا مالك ىلع الاد انوص عم ىسوم نأ يديرتاملا روصنم ابأ خيشلا نعي

 (نيلامكلا ريسفت) .هريغو قلخلا نم دحأل ابستكم توصلا كلذ نوكي نأ ريغ نم هسفنب هقلخب ىلوت اتوص
 نإف ."فاشكلا" يف حرص امك «كيلإ رظنأ كسفن ينرأ يأ فوذحم "ينرأ" يلوعفم يناث نأ ىلإ راشأ :كسفن

 نم انكمتم ىلعجاو ءكسفن ينرأ نعملا نأب بيحأ ؟"كيلإ رظنأ ينرأ" :ليق فيكف ء«رظنلا نيع ةيؤرلا :ليق

 دحتا دق طرشلا نإ :لاقي الو ءهطرشلا باوج :كيلإ رظنأ (بيطخلا ريسفت) .كيلإ رظنأف يل ىلحنت نأب كتيؤر
 (يواصلا ةيشاح) .كيلإ رظنأ كلذ يب لعفت نإف ءاهنم نيكمو كتيؤرل ئئيه ىعملا نأل ؛باوجلا عم

 زئاج ىلع تقلع امل الإو ءالقع ةليحتسم اهأ يضتقي ال اذهو ءايندلا يف َييؤر ىلع كل ةقاط ال يأ :ئبارت نل

 لب بوححم ريغ ينأو ؛كبناج نم عناملا نأ ديفي هنإف :هتيؤر ناكمإ ديفي (يواصلا ةيشاح) .لبحلا رارقتسا وهو
 راد ىلإ تلصوو ءانفلا ةرطنق تزواح اذإف «قاب يفصوو قاب انأو ينافلا كنوك وهو «ءكنم باجحب بجتحم

 (نيلامكلا ريسفت) .كبولطم. تنرق ءاقبلا

 ناك لبحلا اذهو «ةيؤرلا نم هتاف ام ىلع هل ةيلستو 8ع ىسومل قحلا تالزنت نم اذه :لبجلا ىلإ رظنا نكلو

 (يواصلا ةيشاح) ."ريبز" همساو لابحلا مظعأ



 فارعألا ةروس هاباب عساتلا ءزجلا

 يف امك رصنخلا ةلغأ فصن ردق هرون نم رهظ يأ هَ ر لت امَلَف كل ةقاط الف الإو

 ضرألاب ايوتسم ًاكوكدم يأ لاو رصقلاب اكد رك نحلل مكاحلا هححص ثيدح
 3 اكد ينعي يئاسكلاو تح ريبز لبحجت

 كل هزت كتشف األ ىأر ام مدا ؛هيلع ايشغم انيس

 دارفإلاو 7 قس كنامز د نا ناقل كترتخا ٌَكئيفطصأ نإ ا

 29 َنيرككشلا حري نُكو لضفلا نم َكُئَبتاَء آَم ْذُحَف كايإ يميلكت يأ ىِمَلكََو
 ل ةاروتلا حاولأ يأ حاولُألآ ىف هَل انَبَتَكَو .يمعنأل

 ؛هشرع لالح رون [ثيدحلا يف امك هرون ضعب روهظ دارملاو ءروهظلا وه يلجتلا نأ ىلإ راشأ] :هرون نم رهظ
 برلا ةمظع نم لبحلا عدصنا هشرع رون ادب املف .هشرع لمحب عبسلا تاوامسلا ةكئالم هللا رمأ :ةياور فو

 :هذ سنأ نع هاححصو «مكاحلاو يذمرتلاو دمحأ جرحأ :ثيدح يف امك (يواصلا ةيشاح) .ىلاعتو هناحبس

 يبألو ؛لبحلا خاسف ئميلا هعبصإ ةلمنأ ىلع هماهإ فرطب راشأو "اكد هلعج لبجلل هبر ىلحت املف" :ًأرق دك هنأ

 (نيلامكلا ريسفت) ."ناقتإلا" يف اذك «"رصنخلاب راشأو" :ظفلب خيشلا

 (يواصلا ةيشاح) .ةخفنلا دنع قعصي ال اذلو ؛هساوح نع ابهاذ هيلع ايشغم طقس :اقعص ىسوم رخو

 «توم اب هلم ةداتق هرسفو امُُح سابع نبا هرسف وه اذه :هيلع ايشغم .ابارت راص سابع نبا نعو :ايوتسم
 لاقي 0 .هتوم نم قافأ دق :تيملل لاقي داكي الو :جاحزلا لاق «"قافأ املف" :ىلاعت هلوقل ىوقأ لوألاو

 .هنامز يف نمؤم لوأ وهف ين لك نإف :يامز يف (ريبكلا ريسفت) .هتيشغ نم قافأ هنإ :هيلع ىشغي يذلل
 امعن كتيطعأ دقف ةيؤرلا كتاف نإو كنأ هلصحمف «ةيؤرلا نم هتاف ام ىلع يلع ىسومل ةيلست اذه :ىسوم اي لاق

 (نيلامكلا ريسفت) .يلاسر يأ «عفانو ريثك نبال :دارفإلاو (لمحلا ةيشاح) .اهركشو اهركذب لغتشاف ةريثك

 يطعأو «ةفرع موي اقعص 292 ىسوم رح :ليق «معنلا لجأ نم يهف كلذ يف ةمعنلا ىلع :نيركاشلا نم نكو
 (كرادملا ريسفت) .تْؤع ىسومم ءافطصالا صصخت 8ع ىسومل اعباتو اريزو 8ِفَع نوراه ناك املو ءرحنلا موي ةاروتلا

 تلزن بشح نم :ليقو «درمز نم 0 ةعبس :ليقو ؛حاولأ ةرشع تناكو حول عمج حاولألا :حاولألا يف

 رقو نوعبس وهو ةاروتلا تلزنأ :سنأ نب عيبرلا نع يور :ةاروتلا (كرادملا ريسفت) .ةاروتلا اهيف ءامسلا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .دأ#د ىسيعو ريزعو ىسوم الإ اهأرقي مل ةنس يف هنم ءزحلا أرقي ءريعبلا



 فارعألا ةروس هام عساتلا ءرزجلا

 هيلإ جاتحي ءََّش لك نِم ةرشع وأ ةعبس درمز وأ دجربز وأ ةنجلا ةردس نم تناكو
 0 86 ا 7 لي طلو 2 :
 هلبق اهذخف هلبق رورحماو راحلا نم لدب ءىشب لكل انييبت اليصفت ا نيدلا يف

 رتل نسل راق فوات يسحب اود ا كلسون داهتجاو حب ّق رقي اردقم "الق"
 نم يتردق لئالد ياء ْنَعُفِرْصَأَس .ممب اوربتعتل ؛رصم يهو هعابتأو نوعرف (ي)

 00 ْيَحْلَآرِيَغِب ضزألا ىف َتوَرَبَكَتَي نيِذْلا اهريغو كاع || ١

 ىلع تلزنأ يلا حاولألا" :لاق دلو هدج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج قيرط نم خيشلا وبأ جرحأ :ةنجلا ةردس
 ."بيطخلا" نم ءاعارذ ةرشع انثا حوللا لوط ناك :يوغبلا لاق (نيلامكلا ريسفت) ."ةنحلا ردس نم تناك ىسوم

 لدب" :هلوقو ."دوعسلا 0 يف هصن امك عرذأ ةرشع ناك اهوط نأو «ةبشحخ نم تناك :هن#و نسحلا نع اضيأو

 هلبق" :هلوقو ."دوعسلا يبأ" يف امك «ماكحألا ليصفتو ظعاوملا نم ءيش لك هل انبتك يأ "هلبق رورحم او راحللا نم

 .اهذح :انلقف يأ "ردقم انلق

 (نيلامكلا ريسفت) .دحربز نم حاولأ ةعبس ةكلَع ىسوم ىطعأ :ام# سابع نبا نع متاح يبأ نبا ىور :دجربز وأ

 نع لدب "اليصفتو ةظعوم" :هلوق ٍنيعي :خلإ نم لدب ."انبتك" لوعفم هنأ ىلع بصن لحم يف :ءيش لك نم
 هل انبتك يأ هل لوعفملا ىلع امهبصن :ليقو :"انبتك" لوعفم هنأ ىلع بصنلا لحم يف وهو ؛"ءيش لك نم" :هلوق
 ليصفتو ظعاوملا نم مهنيد يف هيلإ نيحاتحم ليئارسإ ونب اوناك ءيش لك هل انبتك :نيعملاو ءليصفتلاو ءايشألا كلت

 (يواصلا ةيشاح) ."انبتك" ىلع فوطعم فوذحملا اذه نأ ىلإ كلذب راشأ :هلبق (نيلامكلا ريسفت) .ماكحألا
 ازئاجو الوضفمو الضافو اصخرو مئازع اهيف نأل ؛اهنم طوحألاب [.وفعلاو ربصلاك اهيف ام نسحأب] :اهنسحأب

 راصتنالاو وفعلاو دوقلاك كلذو ؛ءصحرلا اوكرتيو مئازعلا اوعبتي نأب اهطوحأب اوذخأي كموق رمأف ءابودنمو
 .اهيف ام عيمجب نولمعي :ئيعملاو «ةينايب ةفاضإلاو ءاهنسحب يأ هباب ىلع سيل ليضفتلا مسا نإ :لاقي وأ ءربصلاو

 .اوقسفت الف مهقسفل اورمد مهنأ :ممي اوربتعتل (يواصلا ةيشاح)

 ف بتك ام يه يلا تايآلا يف ركفتلا مدعل بجوملا ربكتلا نع مهريذحتل قوسم فانئتسا :يايآ نع فرصأس

 ىعمف ؛"اهيف نوركفتي الف" :هلوق ليلدب اهمهف نع يأ "يتايآ نع" :هلوقو ءاهريغو اهمعي ام وأ ةاروتلا حاولأ
 (لمحلا ةيشاح) ."دوعسلا يبأ ريسفت" نم ءافومهفي ال ثيحب مهيولق ىلع عبطلا :اهنع مهفرص
 هلعاف نم لاح وأ «هناحبس هلل الإ نوكي ال قحلاب ربكتلاو «قحب سيل امي نوربكتي يأ "نوربكتي" ةلص :قحلا ريغب
 الف مهلذحأ نأب ةقدص - ربكتملا ىلع ربكتلا وهو - لطبملا ىلع قحم ا ربكت نإف «قحلا ريغب نيسبلتم نوربكتي يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .هلثم مدقت هللا ىلع مهربكو مهرفك ىلع ةبوقعلا ىرحب يرجي كلذو ءاهيف نوركفتي



 فارعألا ةروس هال عساتلا ءزجلا

 قيرط ٌليبَس وري نإ ام أوُمْؤُي ال ٍةَياَع لَك ْأوَرَي نإَو اهيف نوركفتي الف مهدذخأ نأب
 ّيَعْلا َليِيَس ْأَوَرَي نإَو هوكلسي ًاليِبَس ُهوُذِخَتَي آل هللا دنع نم ءاج يذلا ىدهلا ٍدّشّدلَآ

 (© َنيِلِفع اَنَع أوُماكو اَِجَياَكب أوُبّدك َمُجَنأِب فرصلا َكِلَذ يي اودختب :لالفلا

 تلطب ٌتّطِبَح هريغو ثعبلا ةّرِجآلا ٍءآَقِلَو اِجَياَكب أوُبّدَك تريذأاو .هلثم مّدقت

 مدعل ؛مهل باوث الف ,ةقدصو محر ةلصك ريخ نم ايندلا يف هولمع ام َدُهُدَمَعَأ

 . يصاعملاو 0 هيي لب ءازج ل تنفر ام لَه هطرش
 0 وهو

 ج تمور

 0 ا كبح مهدنع يتبق سرع لعل وعرف مق

 نم هذخأ يذلا بارتلا عضوب كلذك بلقنا ,.عمسي توص ا رة امدو
 ترك

 يناثلا "لا" لوقفمو هن عضوي اميق ةايحلااةرثا نإل عمق 3 1: لير شرف نفاخ

 50 الإ لد قيكف 000 لو وملك ال نأ اوري ولأ اهإ يأ :فوذحم

 اكلم هدعب مهدنع يقبف «قرغلا لبق يأ :اهوراعتسا ."الإ" تلحد اذل ؛يفنلا هانعم :ماهفتسالا اذه يأ :ام له

 اذه «ماشلا يف اورقتساو نوعرف قرغو ءرصم نم اوجرخ ىح مهدنع رمتساف يأ «ةمينغلا مكحب ليئارسإ يبل
 امك رحبلا يف هفسنو الع ىسوم هقرح دق لجعلا اذهو :الجع (لمجلا ةيشاحو دوعسلا يبأ ريسفت) .دافتسم

 (يواصلا ةيشاح) .هط ةروس يف ىلاعت هللا هصق
 نبا لوق اذهو ايح ناك هنأ ٍنيعي :امدو (لمجلا ةيشاح) .ليئارسإ نيب نم ناكو اغئاص ناك هنأل يأ :يرماسلا

 ناك :ليقو :عمسي توص (نيلامكلا ريسفت) .هيف حورو بهذ نم ادسج ناك :ليقو «ةداتقو نسحلاو سابع

 ءيش هيف نكي مل :ليقو .يشميو كرحني ناك :ليق .رقبلا توص راوخلا :ليقو ءجرخيو هفوج يف لحدي حيرلا توص

 تضبقف" :ىلاعت هلوق هيلع لدي امك :خلإ رفاح نم هذخأ (نزاخلاو نيلامكلا ريسفت) .توصلا الإ ةايحلا رثأ نم

 «"عنص'" نعم. "ذختا" :ليقو «مهيلإ ذاختالا بسن اذهلو :خلإ ذختا لوعفمو (نيلامكلا ريسفت) ."لوسرلا رثأ نم ةضبق

 ريوصتلا ةمرح نأل ؛راكنإلا دروم كلذ نوكيف «"هودبعي" وهو ةلمج ريدقت نم دب ال اذه ىلعو ءدحاوب ايدعتم نوكيف

 (نيلامكلا ريسفت) .هب اوضر مهنأل ؛يرماسلا لعف هنأ عم مهيلإ ذاختالا دانسإ نوكيف اذه ىلعو ءانعرش يف درو



 فارعألا ةروس هم6 عساتلا ءزجلا

 ىلع اوهدن يأ بيِدَيَأ - وف طقس اَكَو .هذاختاب مه تريلَط اوُناَكَو اهإ ُهوُدَحتأ
 مل نبل أوُناَق قاع ىسوم عوجر دعب كلذو ا دق د َمُهَنَأ اوملع نأ اورو هتدابع

 ْعَجَر اَمَلَو (2) َتيِرِسَخْلا ترب ننوكتل امهبف ءاتلاو ءايلاب اكل َرِفغَيو اَنْ َس انمَحَرَي

 3 يأ اًَمَسِئِب مهل َلاَق نزحلا ديدش افي مهني نم نبضعغ فمؤق لإ ' عفو

 كير أ زْئأَجَعَأ متكر شأ ثيح هذه مكتفالخ َىِدْحَب ْنِ اه ِنوُمَتفَلَح ةفالخ

 01777 هبرل ابضغ ةاروتلا حاولأ َحاَوْلَألا لاو

 نأل ؛اطوقسم هيدي ريصيف هيدي ضعي رسحتملا مدانلا نإف «مدنلا نع ةيانك هدي يف طوقسلا نأ ديري :خلإ اومدن يأ
 يف طقس دق :رمأ ىلع مدان لكل برعلا لوقي (نيلامكلا ريسفت) ."مهيديأ يف" ىلإ دنسم طقسو ءاهيف عقي هاف

 نأل ؛ةطقاس هدي ريصتف هذخف برضي مث هدي ضعي نأ رمأ ىلع همدن دتشا نم نأش نم نأل كلذو ؛هدي

 يف لمعتسي هدي ف طوقسلا نأ :لصاحلاف ."بيطنخلا" هلقن امك لفسأ ىلإ ىلعأ نم لوزنلا نع ةرابع طوقسلا

 دتشا هنأ "مهيديأ يف طقس" :هلوق نم دارملا نأ ىلع اوقفتا مهنأ ملعا :يهو ءاضيأ "ريبكلا" ةرابع هديؤيو «مدنلا

 اهوحو يزارلا مامإلا ماقأو .ةراعتسالا هذه تنسح هلجأل يذلا هحولا يف اوفلتخاو «لجعلا ةدابع ىلع مهمدن

 .ردقلا اذه لصح دق دوصقملاو ءراصتخالل كرتن ةريثك

 (نيلامكلا ريسفت) .هدعب "ىسوم عجر املو" عوقو لكشي الف بيترتلا يضتقي ال عمجلا قلطمل واولا :عجر الو
 ءهط ةروس يف أيس امك هعوجر لبق كلذب هللا هربأ دق ناكو هللا ريغ ةدابع نم هولعف امل يأ :افسأ نابضغ

 لاحلا ىلع نابوصنم "افسأ نابضغ"و «(85:هط) «ٌّيِرِماَسلا لمار َكِدْعَب ْنِم َكَمْوَف انتَ دق اَنإَفإ» :ىلاعت لاق

 "نابضغ" يف نكتسملا ريمضلا نم الاح "افسأ" لعجي هزيجي ال نم دنعو «لاحلا ددعت زيجي نم دنع "”ىسوم" نم

 لدب وأ ءبضغلا ديدشلاب فسألا انرسف نإ لك نم ضعب لدب هنإ :لاقي ام برقأو «ةلخادتم الاح نوكتف
 (لمجلا ةيشاح) .نيزحلاب هانرسف نإ لامتشا

 ةلمجو «ةفالخ عمي زييمت "ام"و ءوه هريدقت رتتسم هلعافو «مذلا ءاشنإل ضام لعف "سئب" :يومتفلخ امسنب

 (لمجلا ةيشاح) .مكتفالحن يأ فوذحم مذلاب صوصحملاو «"ام"ل ةفص "ينومتفلخ"
 يذلا مكبر دعو متلجعأ :نيعملا وأ ءقبس ئععم لجع نيمضت ىلع مات ريغ هومتكرت يأ :مكبر رمأ متلجعأ
 (يواصلا ةيشاح) .مهئايبنأ دعب ممألا تريغ امك يدعب متريغو ىتوم متردقو «نيعبرألا نم هيندعو



 فارعألا ةروس همم عساتلا ءزجلا

 ايَلاَق ابضغ ِهَيَلِإ هر هلامشب هتيحلو «هنيميب هرعشب يأ ِهيِحَأ سأَرب َّدَحََو ترسكتف
 لونك دع | َمْوَقْلآ نإ هبلقل فطعأ مرتو , يمأ :ذأرأ لاهحتفو ميملا ويسكب ءأ نأ

 عم ىلَعَت لَو يايإ كتناهإب 0 5 حرفُت ٌتِمْفن الق ىننوُلُعَقي اوبراق أوٌداكو

 م تعنص ام ى َرِفَغَأ َبَر َلاَق .ةذخاؤملا يف لجعلا ةدابعب (2 َنيِملّظلآ ِمَوَقْلآ

 ا تت ولا هب ةتامشلل ًاعفدو هل ءاضرإ ؛ءاعدلا يف هكرشأ نأِلَو

 باذع بضع َمُهاتَيَس اهإ َلِجِعْلآ اوُدَحتأ َنيِلأ َّنِإ :ىلاعت لاق م2) ترييجرلآ ُمَحَرَأ

 يقبو اهعابسأ ةتس اهنم عفرف ,ترسكت حاولألا ىقلأ املف ؛عابسأ ةعبس تناك ةاروتلا نأ يورو :ترسكتف

 هلقن «مارحلاو لالحلاك ظعاوملاو ماكحألاو ةمحرلاو ىدهلا يقب اميفو «بيغلا رابخأ عفر اميف ناكو ءدحاو عبس

 اهاقلأ هنأ امأف «حاولألا ىقلأ هنأ الإ نآرقلا يف سيل :لوقي نأ لئاقلو :يزارلا مامإلا لاقو .هريغو "بيطنخلا"

 ؛مالسلا مهيلع ءايبنألاب قيلي ال هلثمو هللا باتك ىلع ةميظع ةأرحل هنإف «نآرقلا يف سيل اذهف ترسكت ثيحب

 .ءيش ةاروتلا نم عفري ملو رسكنت ل حاولألا نأ ىلع لدي "حاولألا ذحأو" :لاق اضيأو

 ةحتفلا ةءارق امأو ءءايلا ىلإ فاضملا ىدانملاك افيفخت ءايلا طاقسإب ميملا رسكب ئرقو يأ :اهحتفو ميملا رسكب

 "نبا" سيلف اذه ىلعف ءرشع ةسمح بيكرت امهبكرتل حتفلا ىلع انيب امهأ :نييرصبلا بهذم «نابهذم اهيفف

 فاضم "نبا" نأ وهو «نييفوكلا بهذم :يناثلاو .ءانب ةكرح اهتكرحف اهعم بكرم وه لب "مأ"ل افاضم

 ؛"امالغ اي" وحن «ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا يف بلقت امك ءافلأ تبلق دقو ملكتملا ءايل ةفاضم "مأ"و "مأ"ل

 وهو بارعإ ةكرح "نبا" اعل «ةرسكلاب ءايلا نع ئزتجي امك ةحتفلاب اهنع ئزتجاو فلألا تفذح مث

 .يمأ هلصأ يأ "يمأ دارأ" :هلوقو ."دوعسلا يبأ"و "لمجلا" نم ةفاضإلاب ضفخ لحم يف يهف ."مأ" ل فاضم

 يف رصنقا ملف التل ىسوم قيقش #تقءنوراه نإ :لاقي امع باوج فطع :اهركذو .مألا يأ "اهركذو" :هلوقو

 (يواصلا ةيشاح) .نينس ثالثب ىسوم نم ربكأ وهو ليئارسإ نب ف اببحم ملحلا ريثك نوراه ناكو ؛مألا ىلع هباطخ
 ؛ينولتقي اوداكو ينوفعضتسا موقلا نأ :"يواضيبلا" ةرابعو .لجعلا ةدابع نع مهتيف ىنأل يأ :يننولتقي اوداكو

 .يلتق اوبراقو ينوفعضتساو ينورهق ىح مهفك يف يعسو تلذب :ىعملاو ؛هقح يف ريصقتلا مهوتل ةحازإ اذه
 هيداعت نم ةيلبب حرفلا ةتامشلا لصأو .هلجأل يب نوتمشي ام يب لعفت الف يأ :تمشت الف (لمجلا ةيشاح)

 (بيطنلا ريسفت) .هب لزن هوركمي رس اذإ نالفب نالف تمه :لاقي :«كيداعتو

 .اوبوتي لو لجعلا اودبع نيذلا مهو ءضعب قح يف اذه :يرصبلا نسحلا لاق :”يدهازلا" يف :بضغ مهلانيس



 فارعألا ةروس هما عساتلا ءزجلا

 ةلذلا مهيلع تبرضو «مهسفنأ مهلتقب رمألاب اوبذعف اًيتّدلآة ةوَيَحْلآ ىف هلو َمِهَيَر نْم

 .هريغو كارشإلاب هللا ىلع 2 َنيِرئْفُمْلا ىرَجَت مهانيزج امك َكِلاَدَكَو ةمايقلا موي ىلإ
 ِدْعَب ْنِم َكَّبَر َّنِإ هللاب أَوُتَماَءَو اَهِدْعَب ْنِم اهنع اوعجر اوُباَت مث ِتاَعّيسلآ أوُلِيع َنيِذّلأَو

 ا نكس َتَكَس اّمَلَو .مه 29 ٌديِحَر مهل ٌدوُفَعَل ذيل يأ

 هر و ةلالضلا نم ىّدْم بِك يأ ءاهيف خيسن ام يأ١ اهَحَسن فو اهاقلأ يلا م َحاَولَألا

 ىَسوم َراَتَخآَو .همدقتل لوعفملا ىلع ماللا لخدأو ,نوفاخي (©) َنوُبَهَرَي جير مه َنيِدَلل

 )51ش 08 ىلاعت هرمأب لجعلا اودبعي ل نمث ٌالُجَر َنيِعَبَس هموق نم يأ ُهَّمَوَق

 مالكلا هل نالأ ثيح هل اكِيلَع نوراه ةعجارم :للإ تكس املو (لمجلا ةيشاح) .لجعلا ةدابع اهتلمج نم تلا :ّلإ تائيسلا

 ذحألاو حاولألا ءاقلإب هرمأف يلع ىسوم ىلع ماق ريمأب بضغلا هبش ثيح ةيانكلاب ةراعتسا مالكلا يفو «هل رذتعاو

 ةراعتسا توكسلا يفو «لييخت هتابثإف ءتوكسلا وه همزاول نم ءيشب هل زمرو هب هبشملا ركذ ىوطو ؛هيخأ سأرب

 ىلع نكس نعم, تكس توكسلا نم قتشاو «هبشملل هب هبشملا مسا ريعتساو ,توكسلاب نوكسلا هبش ثيح ةيعيبت

 امنإ ,ملح مدعو قلخ ءوس نع ائشان سيل بضغلا نم هيلع ىسوم نم عقو امو «ةيعبتلا ةيحيرصتلا ةراعتسالا قيرط

 (يواصلا ةيشاح) .ملحلا يثاني الو هللا تامرح كاهتنال بضغ وه
 قدصو رفغتساو جوزو يممسو رمأو راتخا يف عومسم يهو «هيلإ لعفلا لصوأو راحجلا فذحف :هموق نم يأ
 اوغلبف «ةتس طبس لك نم اطبس رشع نا نم راتخا :ليق :الجر نيعبس (نيلامكلا ريسفت) .ًابنأو ثدحو اعدو

 (كرادملا ريسفت) .مالسلا امهيلع عشويو بلاك دعقف «"نالحر مكنم فلختيل" :لاقف ءالجر نيعبسو نينثا
 فلأ ةئام تس رصم نم هعم اوجرخ نيذلا ليئارسإ نب ةلمج ناكو ءافلأ رشع انثا مهتلمجو :لجعلا اودبعي مل نمث

 (لمجلا ةيشاح) ."راتحنا"ب قلعتم "ىلاعت هرمأب" :هلوقو «ةليلقلا ةمذرشلا هذه الإ لجعلا اودبع مهلكف ءافلأ نيرشعو

 «نانثا دازف «ةتس طبس لك نم راتخاف «ليئارسإ نب نم نيعبس يف هيتأي نأب هرمأ ىلاعت هنأ يور :ىلاعت هرمأب
 عم بهذو ءعشويو بلاك دعقف ءجرخ نم رجأ دعق نمل نإ :لاقف ءاوحاشتف «نالحر مكنم فلختيل :لاقف

 ملكي ىلاعت هوعمسف ءادجس اورحخو مامغلا ممي اكلَع ىسوم لحدف «مامغ هيشغ لبحلا نم اوند املف «نيقابلا

 (ه:ةرقبلا) «(ةَرْهَج هللا ىَرت ىََتَح كَل َنِمْوُن ْنَل» :اولاقو هيلإ اولبقأف ءمامغلا فشكنا مث «هاهنيو هرمأي اةتلع ىسوم

 (يواضيبلا ريسفت) .اهنم اوقعصف لبحلا ةفحر وأ «ةقعاصلا يأ "ةفحرلا مهتذحأف"



 / فارعألا ةروس هرمما# عساتلا ءزجلا
 كر ب ارتي ا بيب ريا

 لجعلا مهبياحصأ ةدابع نم اورذتعيل ؛هنم مهفايتإب هاندعو يذلا تقولل يأ اَنِتَقِيِمْل

 اوليازي ل مهأل م نبأ لاق «ةديدشلا ةلزلزلا ةَقجّولآ م هنأ ايلف مب جرخف

 لاق ةقعاصلا مهقذحأو ةيؤرلا 1 نيذلا ريغ 0 :لاق «لجعلا اودبع نيح مهموق

 كلذ ليئارسإ ونب نياعيل محب يحجورخأ لبق ابل : َتْكش َوَل تر ىسوم
 ا عا اطل الاورج نا مايا ءايفشلا لف اي انكتب  ىّيإو نومهتي الو

 يرشخمزلا هيلإ بهذ يذلاو «"يدسلا" نع "يوغبلا" هلقن اذك لجعلا ةدابع نع راذتعالل ناث تاقيم اذهف :انتاقيمل

 نم مهءارو مهوكرت نم ىلع ةبوتلا هولأسيل يأ :اورذتعيل (نيلامكلا ريسفت) .ةاروتلا ءاطعإ تاقيم تاقيملا نأ
 مظعمو ءال مأ توم ةفحرلا عم ناك له اوفلتخا :خلإ ةفجرلا (دوعسلا يبأ ريسفت) .هودبع نيذلا مهموق

 مهنم ىسوم ىأر املف ؛ةدعرلا مهتذحأ ةبيهلا اوأر امل مهنكلو ءاوتوعب مل :بهو لاقو ءامي اوتام مهنأ ىلع تاياورلا

 مدقت دقو :"يبطرقلا" فو (نزاخلا) .ةفجرلا كلت مهنع هللا فشكف ىكبو هبر اعدف ؛توملا مهيلع فاخ كلذ

 (لمحلا ةيشاح) .ةليلو اموي اوتام مهفأ ةرقبلا يف

 :لاقي امع باوجلا ىلإ ةراشإ اذه يفو «ركنملا نع مهوهني ملو فورعملاب مهورمأي ملو يأ :خلإ اوليازي مل مهنأل
 اولأس نيذلا نيعبسلا ريغ يأ :خلإ نيذلا ريغ مهو (لمجلا ةيشاح) ؟لحعلا اودبعي مل مهو ةفحرلا مهتذحأ فيك

 مهو :"يحخركلا" يفو ؛لجعلا ةدابع نع راذتعالا داعيم يف ال ةاروتلا ذخأ داعيم يف اوناك مهنأل يأ «ةيؤرلا هعم

 ةقعاصلا مهتذحأ مهو «ةفحرلا متذحأ نيذلا ءالؤه لبق نيعبس اوناك لب «ةرهج يأ ةيؤرلا اولأس نيذلا ريغ

 هب نيع وأ ءرخآ ببسب وأ ىأر ام ىري نأ لبق هكالهو مهكاله مت :خلإ مهتكلهأ (لمجلا ةيشاح) .اوتامف

 مهيلع تمحرتف ءامهريغو رحبلا يف مهقارغإبو مهكالهإ ىلع نوعرف لمحب كلذ لبق مهكالهإ ىلع تردق كنأ

 (يواضيبلا ريسفت) .كناسحإ ميمع نم دعبي مل ىرخأ ةرم مهيلع تمحرت نإف ءاهنم ذاقنإلاب
 (لمجلا ةيشاح) .مهلتقب يأ نومهتي الو .مهكالهإ يأ :كلذ

 ام هنم قبسي مل ناك نإو هللا ءاضقل اميلست اذه اكتفع ىسوم لاقو ,"مهتكلهأ" يف ءاملا ىلع فوطعم :يايإو

 هلاق كلذ ناكو «ةيؤرلا بلط ىلع رساجتلاو دانعلا نم يأ :خلإ لعف امب (لمجلا ةيشاح) .هكاله بحوي
 مهيشغف ءاهنع ةبوتلا تاقيملا هتلع ىسوم مهراتحا نوعبسلاو ؛لجعلا ةدابع ءاهفسلا لعف امي دارملا :ليقو ء,مهضعب

 اعدو ىكبف «الكلع ىسوم مهيلع فاخف كالحلا ىلع اوفرشأو :مهلصافم نيبت تداك ىح اوفحرو اهنم اوقلق ةبيه

 (يواضيبلا ريسفت) .مهنع ىلاعت هللا اهفشكف



 فارعألا ةروس هم ع عساتلا ءزجلا

 68 ياو جا هاك 4 انزيم لل سوالب

 وو سَ ايدل ا لا جب نيرا روك تأ ”"ائكيأَو
 سب دو

 ةئيلعت 'ةاَّشَأ نم ا َباَذَع :ىلاعت َلاَق َكْيَلِ انبت آنّده انِإ ةنسح ةرجأألا

 َتروَتْؤُيَو كم :َنيِدَلِل ةرخآلا يف ايئكإَسف ايندلا يق 0 لك تمعَتَحسَو ىتَّمَحَرَو

 < ىلا يتلا نونتلا تويتي يذلا 227 نوئمؤي اَنِجَياَعِب مه َنيَِّلَو صرلا

 كلت يه :ىسوم لاقف .(86:هط) 4َكِدْعَب ْنِم َكَمْوَق انف دق انإَفط :هلوق ىلإ عجار وهو «كؤالتبا يأ :كتبتف
 .(7 © :ءايبنألا) هن ِرْيحْلاَو رحاب مك لبو ءءاش امب هدبع ىلاعت هللا ءالتبا يهو اهب ئتربخأ ىلا ةنتفلا

 يه نإ" :”بيطخلا" يفو (يحركلا) .ةيؤرلا يف اوعمطف كمالك مهتعمسأ وأ لجعلا راوخ تدجوأ ثيح :كؤالتبا
 :هلوقل ديكأت اذهو «كؤالتباو كرابتحا يأ كتنتف الإ نكت مل ءاهفسلا اهيف عقو يلا ةنتفلا كلت نأ نيعملا "كتنتف الإ

 امي تللضأ ءالتباو كنم ارابتخا تناك ةنتفلا كلت نأو «مهلعفب انكلمت ال هانعم نأل ؛"انم ءاهفسلا لعف امب انكلمتأ"

 اموق تيدهو «ةيؤرلا يف اوعمط نح كمالك مهتعمسأو «هب اوغازف اراوخ لجعلا يف تدحجوأ نأب اونتتفاف اموق

 (لمجلا ةيشاح) ."ءاشت نم يدهتو ءاشت نم امي لضت" نيعم كلذو «كنيد ىلع اوتبث ىح انم مهتمصعف
 ةيصعملا نع انعجر يأ ىععملاو «هلامأ اذإ هديهي هداه نم رسكلاب ئرقو «؛باتو عجر اذإ دوهي داه نم :انده انإ

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .اهنم راذتعالل كانثج يلا

 سيأ "خلإ اهبتكأسف" لزن املف «هللا ةمحر ف تلحد :لاقو سيلبإ حرف ةيآلا هذه تلزن امل هنأ درو :لإ يتمحرو

 ةمألا هذهل اهتبثأو اهنم هللا مهحرخأف «نينمؤملل ةاكزلا نوتؤي نيقتملا نم نحن :اولاقو ءدوهيلا تحرفو «كلذ نم

 (يواصلا ةيشاح) ."لوسرلا نوعبتي نيذلا" :هلوقب
 يف يمر رثأ هيلعو الإ رفاك الو ملسم نم ام ,ءيش لك غلبت ةعساو اهنأ تمحر ةفص نم يأ :ءيش لك تعسو
 نم لدب وأ «"نيذلا مه" :هريدقت أدتبم ربخ وأ ,"مهرمأي" هريخ ءأدتبم :لإ نوعبتي نيذلا (كرادملا ريسفت) .ايندلا

 ىلاعت هللا ىلإ ةفاضإلاب الوسر هام امئإو 5 دمحم مهنم نمآ نم دارملاو ءضعبلا وأ لكلا لدب ”نوقتي نيذلا"
 (يواضيبلا ريسفت) .دابعلا ىلإ ةفاضإلاب ايبنو
 اذهو «بتكي الو طخلا أرقي ال يذلا هب دارملاو ءاهيلع دلو ىلا هتلاح ىلع قاب هنأك مألا ىلإ ةبسن : يمألا

 (يحخركلا ريسفت) .أرقيو بتكي ناك ءايبنألا نم ريثك ذإ بي هتايصوصحخ نم فصولا



 فارعألا ةروس همه عساتلا ءزجلا

 مُهُرْمَأَي هتفصو هعساب ٍلييِإْلاَو ةَروَتلا ىف ْمُهَدنِع اًبوُيكَم ءهَوُدَجَح ىذا دلو ادم
 ْمِهلَع مرو مهعرش يف مرُخ امتّبْيْطلآ مهل ْلْو ِرَكُمْل نع ْمُهََيَو ِفوُرعَمْلاب
 َتَناَك ىلا دئادشلا لَلغأْلاَو مهلقث مُر ْمُهََع ُعَصَيَو اهوحنو ةتيملا نم َتَِِبَحْلا
 هوُرَّرَعَو مهنم هب أوُنَماَء َيِذَلاَف ةساحنلا رثأ عطقو «ةبوتلا ف سفنلا لتقك ريل
 َوُحِْقُمْل ُمُه َكِِتَلْوُ نآرقلا يأ وعم ل رثأ ذل َروُنلآ اوُعَبتاَو هوُرَصَتَو هورقوو
 هَل يزنلا اًعيِيَج مُكِيَلإ هللا ُلوُسَر نإ ْسآّنلآ اَهُّيأَي هُم يبلل باطح َلُق 2 2 ا ل ال 00 < س دوك د كللص 0

 دص دص
 و نم 7 ري م دص 2 7 5

 يبل يبل ِهوُسَرَو لاب أوُئِماََف ُتِيِمُيَو -ىخُي وه لإ ةنلإ آل نضر لاو كوتمكلا كلام
 7 ٠ 1 5 يور و< #  ه«"هرعو 0 ءحام ما هو 3 ص

  .نودشرت © تروذتهت مكلعل ُهوُعِبْناَو نآرقلا هِبْملَحَو ِهَّلأب نوي ىلا

 ءاهسحنتسيو هذلتسيو عبطلا اهبيطتسي ىلا ءايشألا امهنأ :امهدحأ ؛نالوق ثئابخلاو تابيطلا ريسفت يف :خإ تابيطلا

 هيف ثبخي الو عرشلا مكح يف باط ام :يناثلاو .ةمرحلا يناثلا يفو «لحلا لوألا يف لصألا نأ ىلع ةلاد ةيآلا نوكتف

 (نيلامكلا ريسفت) .لبإلاو موحشلاك مهعرش يف هيلع مرح امب :هلوقب فنصملا راشأ هيلإو «ةتيملاك
 يف سفنلا لتق لثم كلذو «ةعيرشلاو نيدلا يف مهيلع تناك يلا دئادشلاو لاقثألا عضو ىعي :خإ لالغألاو

 ذحخأ مترحتو «لتقلا يف صاصقلا نيعتو ءضارقملاب بوثلاو ندبلا نع ةساحنلا ضرقو «ةئطاخلا ءاضعألا عطقو ؛ةبوتلا
 ىلع تناك يلا دئادشلا نم كلذ ريغو «سئانكلا يف الإ زوجت ال مهتالص نأو «تبسلا موي يف لمعلا كرتو «ةيدلا

 و دمحم اج املف لعفلا نم عنمي لغلا نأ امك لعفلا نم عنمي ميرحتلا نأل ؛ازاجم لالغألاب تهبش «ليئارسإ ب

 (لمجلا ةيشاح) .لح ىسوم ةعيرش يف لاقثألا هذه تناك هنأ لاحلاو هلك كلذ خسن

 يف الإ زوحم ال مهتالص نوكو تبسلا موي لمعلا كرتو ةيدلا ذأ ميرحتو صاصقلا نييعتو يأ :سفنلا لتقك

 نأ امك لعفلا نم عنمي ميرحتلا نأل ؛زاحب الالغأ اهتيمستو امي اوفلك ىلا ةقاشلا رومألا نم كلذ وحنو «سئانكلا

 ظ (يواصلا ةيشاح) .هنم عنمت لالغألا
 ضرألاو تاوامسلا كلم هل هللا نأو ؛عيمجل لسرم ادمحم نأ متملع ثيحف يأ ؛مدقت ام ىلع عيرفت :هللاب اونمآف

 ةئطوتلا ةتكنو «ةبيغلل ملكتلا نم تافتلا هيفو هلوسرو هللاب نامبإلا مكيلع بجو «تيعيو يبحي وه الإ هلإ ال
 (يواصلا ةيشاح) ."خلإ يمألا يبنلا" :هلوقب فاصتالل



 فارعألا ةروس ةهرمك عساتلا ءزجلا

 راس يف 0 َنوُلِدَعَي -هبَو ٍيَحلآَب سانلا نوُدَجَي ةعامج ُةّمأ ْىَسوُم ِمَوَق نِيَو
 امما لث  ةعطقا ل نأث لوعف أ ةّرششع تن ليئارسإ ب رف مهلنعطق يما لفات يأ ههتع لذي اطايشأ لاخ ةرشغ ةةثا ليئارسإ ني. اثقرف يعط

 كلاَصَعَب بِرْصضأ يرأ هيتلا ف ههقوف هيقشتشا ذإ سوف لإ آئيَحْوأَور هلبق 0 لدب

 لَك َمِلَع َدَق طابسألا ددعب اع ةَرَشَع اَكثَأ هّنِ ترجفنا َتَسَجَبْنأَف هبرضف َرَجَحْلآ

1 00 - 

 ْمِهَيلَع ائَلَرنَأَو سمشلا رح نم هيتلا يف َمَمَقْلآ مِهيَلَع اَلَلَطَو مهب مهنم طبس

 :مهل انلقو ءرصقلاو ميملا فيفختي يتامسلا ريطلاو َنيَجْنرُتلا امه ئَولَسلَاَو يرَمْل
 و (2) َوُملْظَي َمُجَسِفنَأ اَوُناَك نكلَو اًنوُمَّلَظ اَمَو َرُكَنْفَرَر ام تَبيَط نم اوُلُك
 اولوُقَو م مجالي ابارك ردا تيب َةَيَرَقْلا هذه 0 ليف ركذا

 رم

 لكيت .اباوت ةعاطلاب © تييسَحمْلا ٌديِرَتَس ايا د اي
 0 ةرعش يف ةبح" :اولاقف َرُهَل َليِق ىِزذْلآَريَغ الوَق مْ اويل فذلا م ١!

 .اعاص ناسنإ لك ذخأيف سمشلا عولط ىلإ رجفلا نم جلثلا لثم مهيلع لزني ناك ولح ءيش وه :نيبجنرتلا

 ىلع هللا لئاقلا نوكي لوألا ىلعف ؛"ةرقبلا" يف نيلوقلا ركذ دقو ءاحيرأ :ليقو :سدقملا تيب (يواصلا ةيشاح)

 (يواصلا ةيشاح) .دمتعملا وهو اكتلءع عشوي ناسل ىلع نوكي يناثلا ىلعو «هيتلا يف مهو الكل ىسوم ناسل
 ريسفت) .دحأ اهيف مكمحازي نأ ريغ نم اهيحاون نم يأ «متئش ثيح اهرامثأو اهمعاطم يأ :اهنم اولكو

 :هلوقو "مكتائيطحخ" يأ ةمالسلا عمجيو «"اياده" نزوب ريسكتلا عمجب "مكاياطخ" أرقي ذئنيحو :نونلاب (نيلامجلا
 ىلعف ؛"مكتتيطخ" يأ دارفإلاب وأ :"مكتائيطخ" يأ ةمالسلا نزوب "اياطخخ" أرقي ذئتيحو «"هرفغت" يأ "لإ ءاتلاب"
 (لمجلا ةيشاح) ."اياده" نزوب "اياطح" أرقي ال ءاتلا

 رخآلا ىلإو ؛كورتملا وهو ءابلاب امهدحأ ىلإ «نينثالا ىلإ ىدعتي لدبلا نأل ؛فذح مالكلا يف :اوملظ نيذلا لدبف
 (لمجلا ةيشاح) .يذلا ريغ الوق مهل ليق يذلاب اوملظ نيذلا لدبف :ريدقتلاو ,ذوحأملا وهو ءابلا ريغب

 مفأك حيحص ىععم هل نوكي نأ لمتحيو «التِلع ىسوم ةظاغإ هب اودصق نايذه درحب هنأ لمتحي :خلإ ةبح اولاقف

 (يواصلا ةيشاح) .رعش نم بئاكز ف حمق ينعي «ةبح انبولطم :اولاق

 3 ا
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 فارعألا ةروس هرمباب عساتلا ءزججلا

 اوئاك اًمِبِ امشلا ب , ًاباذع ارجِ ْمهيلَعاَنلَسََأَ مههاتسأ ىلع نوفحزي اولخدو
 0 ربدلا وهو هتس عمج

 ةرواحب رْحَبْلا ةَرِضاَح تناك ىلا ة ٍةَيَرَقْلا نَع اخيبوت دمحم اي جُهلَقَسَو 2 تروُمِلَطَي

 كمسلا اد نودتعي َروُدْعَي ْذِإ ؟اهلهأب عقو ام ."ةليأ" يهو مزلقلا رحب
 سم .-

 0 رش موس موي ُهئاَِح زهبتأت "نودعي" ل فرظْدِإ هيف هكرتب نيرومأملا

 لوقيو ؛مهرفك ىلع دوهيلا خبوي 3 هللا لوسر نأ :اهوزن ببسو «قنيدملا يف نيذلا دوهيلا يأ :مهلأساو
 رفك الو انبرل ةفلاخم مهنم عقت مل انلوصأ نإ :نولوقي اوناكف «مهئايبنأب رفكلا يف مكلوصأ متعبت دق تنأ :مهل
 (ةيآلا تلزنف «هب مهريغ دحأل ملع ال هنأ نودقتعيو «هنوفخميو ةيرقلا هذهل عقو ام نوفرعي اوناكو «مهئايبنأب

 ام ةيكم اهنأ :باوجلاف ؟ةنيدملا لهأل باطخ اذهو ؛ةيكم ةروسلا نإ :تلق نإ .اوتهبف لي هللا لوسر اهصقف

 (يواصلا ةيشاح) .مدقت امك ةيندم اُهِإف "خلإ مهلأسا" اهوأ يلا ةينامثلا تايآلا كلت ادع

 ردصي مل :اولاقو اوعدا دوهيلا نأ :ةيآلا هذه لوزن ببسو ."دوعسلا نأ ف هركذ «روطلاو نيدم نيب ةيرق :ةليأ

 هملعي ال هنأ نودقتعيو هنوفخيو ؛ةيرقلا هذه لهأل عقو ام نوفرعي اوناكو «برلل ةفلاخم الو رفك ليئارسإ يب نم
 لاح ملع دق ناك ٌدْليي هنأل ؛ماهفتسا لاؤس ال اخيبوت ةيرقلا هذه لهأ لاح نع مهلأسي يأ هللا رمأف ؛مهريغ دحأ
 لهأ ةعقاو تناكو «ةروكذملا مهاوعد ف مّبذك رهظو اوتهبف «ةيرقلا هذه ةصق مهل ركذف ءيحوب ةيرقلا هذه

 (بيطخلا ريسفتو لمجلا ةيشاح) .ةتفع دواد نمز يف ةروكذملا ةيرقلا
 مرح نأب هللا مهنحتما ت3 دواد نمز يف اوناكو «دودحلا نودعتي يأ [لامتشا لدب ةيرقلا نع لدب] :نودعي ذإ
 يقابو ءامكارتم كمسلا نودجي تبسلا موي اوناكف ءعوبسألا يقاب مهل هلحأو «تبسلا موي كمسلا ديص مهيلع
 رصعلا ءاج اذإف .ءتبسلا موي رحبلا لوح لوادح اوعنصي نأ مهملع سيلبإ نإ مث ءائيش هنم اودجي مل ةعمجلا

 ةقرفف ءافلأ نيعبس اوناكو قرف ثالث ةيرقلا تقرتفاف ءدحألا موي هوذأو هيلع اودس كمسلاب لوادحلا تألمو

 داطصا نم خسم لئالق مايأ دعبف «هنت لو دصت مل ةقرفو ءاروس مهنيبو مهنيب اوبرضو مهتهف ةقرفو ءاوداطصا
 ءاحنإلاب فال اهيف عقو ةثلاثلا ةقرفلاو «ةيهانلا ةقرفلا هللا ىحبأو ءاوتامو مايأ ةثالث اوثكمو «ريزانخو ةدرق

 (يواصلا ةيشاح) .مهتاحم حيحصلاو :كالحلاو
 امك هنومظعي اديع ةعمجلا موي ذاختاب هللا مهرمأ دوهيلا نأ كلذو ؛تبسلا يأ هيف ديصلا :هكرتب نيرومأملا

 مهعاطقنا ىلإ ةراشإ هوراتخا اميفو «هيف ديصلا نع مهانو مهيلع هللا ددشف تبسلا موي اوراتخاو اوبأف «همظعن
 (لمجلا ةيشاح) .مهتعيطق هيف ام اوراتحاف عطقلا ةغللا يف تبسلا ذإ ؛ريخلا نع

 ةءارق لوألا ديؤيو هيف مهماكحأب مهصاصتخال ةفاضإلاو ؛مويلا مسا :ليقو «تبسلا رمأ مهميظعت موي :مهتبس موي

 .هريغو "ريبكلا" نم ,رهاظ نعم. عراش عمج :اعرش (نيلامكلا ريسفت) .مهتابسأ موي :زيزعلا دبع نب رمع



 فارعألا ةروس ظ هم عساتلا ءرجلا

 ا ١ مايإلا رئاس يأ تبسلا نومظعي ل َموَيَو ءاملا ىلع ةرهاظ

 تقرتفا كمسلا اوداص املو 2: َنوقُّسْفَي أوُناك امب مهوُلَبَت َكِلاَدَح هللا نم ءالتبا

 يوناو ةوصلا نع اركسيا كلاؤ وكول تلو وح وداي :ًاثالثأ ةيرقلا

 هللا اًمَوَق نوظعت َمِل ىغروا هت لو د تما ثلا هلبق "ذإ" ىلع فطعألإو

 ننس العل َرْكَبَر لإ امي رذتعن َةَرْذَعَم انتظعوم ْأوُلاَق ١ اديوش باَّذَع َمُجيَذَعُم وأ َمُهُكلَهَم

 أوُرَكْذ ام اوكرت أوُسَد امَلَف .ديصلا 2 َنوُقَكَي َمُهَلَعَلَو يهنلا كرت يف ريصقت ىلإ

 انتل عرب اكاعلاو وقال نق ربا نوال نعل وعزم فق هدر ازاظفي
 كرت نَع اوربكت ْأَوَنَع ملف 229 كا ديدش سيب باَّذَعب ءادتعالاب

 ا ا ا اهوناكف نيرغاص | 59 ََيِعِسح َةَدَرِ أوُنوُك مه املَق ُهَنَع أوي ام ظ

 (نيلامكلا ريسفت) ."برضو رصن" لك لعفلاو «تبسلا رمأب دوهيلا مايق وأ ,عوبسألا نم موي تبسلا :تبسلا

 كانه رضح الإ رحبلا يف توح قبي مل تسشلا موي ناك هنأ يور ؛'مهيتأت ال" :هلوقل هل لوعفم : هللا نم ءالعبا

 «تبسلا موي اهلخدت ناتيحلا تناكو «لوادجلا اهيف اوعرشو اضايح اورفحف تقرفت ىضم اذإف ؛هموطرخ جرخأو
 يأ ءرمضم أدتبم ربخ ىلع اعفر "ةرذعم" :ةماعلا أرق :ةرذعم اولاق (نيلامكلا ريسفت) .دحألا موي اًهوداطصيف

 ءابصن "ةرذعم" فرصم نب ةحلطو ورمع نب ىسيعو يلع نب ديزو مصاع نع صفح أرقو «ةرذعم انتظعوم
 (لمجلا ةيشاح) .ةرذعملا لجأل مهانظعو يأ هلجأ نم لوعفملا ىلع ةبوصنم اهنأ :اهرهظأ ءهجوأ ةثالث اهيفو

 ةدرق مهوك و «هيلع ردقي امه الإ صخشلا فلكي ال ذإ ؛رييصتلا ةعرس نع ةيانك وهف «لوق ال نيوكت رمأ :اونوك
 ليصفت "خلإ اوتع املف" :هلوق يأ "اذهو" :هلوقو ءئيعمو ةروص يأ :اهوناكف (يواصلا ةيشاح) .مهتقاط يف سيل

 (لمجلا ةيشاح) ."خلإ نيذلا انذحأو" :هلوق يأ هلبق امل

 ؛نوملكتي الو نوكبيو مهيراقأ نوفرعي اوناكو «ريزانح خويشلاو ةدرق بابشلا راص :ليق «ةدرق اوراص :اهوناكف

 هل نوكي ال خوسمملا نإف «لوألا وه حيحصلاو «تلسانتو تيقب :ليقو «ثالث دعب تتام مهأ ىلع روهمجلاو

 رهاظل هنإ :لاق «ريرج نبا هاور مهفادبأ ال مكولق تحسم :دهاجم نعو «ملسم هاور ثيدح ُق درو اذك «لسن

 ىلع رصأ اذإ ناسنإلا نأل ؛دعبتسم ريغ هنإ :يزارلا مامإلا لاقو «نيرسفملا عامجإو راثآلاو ثيداحألاو نآرقلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةروهشملا تازاحملا نم وهف «درقو رامح هنإ :لاقي ةلاهج



 فارعألا ةروس 2 عساتلا ءزجلا

 لاقو ؟ةنكاسلا ةقرفلاب لعف ام يردأ ام :امُك5ُ سابع نبا لاق .هلبق ال ليصفت اذهو

 مكاحلا ىورو "خلا نوظعت مل' :تلاقو .هولعف ام تهرك افأل كلت مل :ةمركع

 فقوت ام دعب يأ ٌمِهيَلَع َنَعَبَيَل كبر ملعأ ترذأت ْذِإَو .هبجعأو هيلإ عجر هنأ :ام5 سابع نبا نع نة هوا 4 ( نط .( ., شب
 مهيلع ثعبف «ةيزجلا ذخأو لذلاب ِباََذَعْلآ َءَوُس َمُهُموْسَي م ِةَسَيِقْلاِمْوَي لإ دوهيلا
 اًهوّدؤي اوناكف ةيزحلا مهيلع برضو مهابسو مهلتقف ءرصن تخب هدعبو الع ناميلس

 هاصع نمل ياقعْلآ ٌعيِرَسَل كلَبَر َّنِإ مهيلع ابرضو ص انيبن ثعب نأ ىلإ سوحملا ىلإ
 7 ا ص 1 0 نر يا ع داع مو 00 17 لد 4 وك

 ِ ظ 1 اقرف اَمَمُأ ضْرَألا ىف مهانقرف َمهَتَْعْطَقَو .مه ) ْميِحَر هتعاط لهأل ٌروفَعَل ههنِإَو
 0 كلذ َنوُذ سان َمُجَبِمَو توُحلَّصلا ُمِهْنِم

 اوملظ نيذلا انذأو نعي :هلبق امل (7١.:فارعألا) كةَدَرِق اوُتوُك هَل الق ُهْنَع اوُهُن اَم ْنَع اَوَنَع اًمَلَفإ) يأ :اذهو

 نع يهنلا نأل يأ :لإ تلاقو (نيلامكلا ريسفت) .بيقعتلل ال ليصفتلل "اوتع املف" :هلوق يف ءافلاف «باذعب

 (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلا نع طقس ضعب هرشاب اذإف «ةيافك ضرف ركنملا
 امك نذأ ىعمب نذأت :"دوعسلا يبأ" ةرابعو ."يواضيبلا" نم «داعيإلاو دعوتلاك هانعمب ناذيإلا نم لعفت :ملعأ
 .ملعأ يأ نذأ نعم. "نذأت" :هلوقو :"ريبكلا" يفو ,دعوأ نيعمب دعوت

 ' ناكو «دبعلا هانعم تحبلاو «ءكلذب هومسف كلذ هدنع دجو منص مسا ةلمهملا داصلا ديدشتو نونلا حتفب :رصن

 (نيلامكلا ريسفت) .نينس ىدحإو ةئام عبرأب يلع ايركز نب ىيي دلوم لبق ءايمرأ دهع يف ابيعش هلتق دنع هئعب
 لبقي الو ةيزجلا لبقي ال هنإف «ميرم نبا ىسيع لزني ىح رهدلا رخأ ىلإ مهيلع ةبورضم لازت الو :مهيلع اميرضو
 هنمز يف نونئاكلا امأو 9 يبلا نمز لبق اوناك نيذلا دوهيلا يأ :مهانعطقو (لمجلا ةيشاح) .مالسإلا الإ

 (لمجلا ةيشاح) ١19(. :فارعألا) ؛(ٌفلَخ ْمهدْعَب نم فلَخف# :ىلاعت هلوق يف مهركذ يتأيسف

 مهو هنم لدب وأ "امأ" ل ةفص "نوحلاصلا مهنم" :هلوقو ؛هلوعفم نم لاح وأ "انعطق"ل ناث لوعفم امإ :امثأ

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةنيدملاب اونمآ نيذلا

 نمؤم نامسق مهف ؛حالصلا يف نولماكلا يأ نوحلاصلا دلك يبلا نمز لبق اوناك نيذلا ليئارسإ نب يأ :مهنم
 ءأدتبلا وه فوذحم توعنمل تعن "كلذ نود" «مدقم ربخ "مهنم" :كلذ نود مهنمو (لمجلا ةيشاح) .رفاكو

 (لمجلا ةيشاح) .كلذ نود موق وأ سان مهنمو :ريدقتلاو



 فارعألا ةروس هوو عساتلا ءرزجلا

 نع () َنوُمحَْ هع مقنلا ِتاَعّيّسلأَو معنلاب ِتسَسَحْلاب 56 نوقسافلاو رافكلا

 "سان" نم لدب

 ضرع َنوُدْحَأَي مهئابآ نع ةاروتلا َبَتكْلآ اوُنِرَو فلَح ٌمِهِدَعَب ْنِم َفَلَحَف .مهقسف
 كولو مارحو لالح نم ايندلا يأ ءيدلا ءيشلا اذه 3 يأ ندَذْلآ انش

 ءائدلا نم هنإ ش
 رغارك ع

 ةرفغملا نلوجري يأ «لاح ةلمجلا ُهوُدُخَأَي لَم ُصضَرَع حب أَي نِإَو هانلعف ام اَنَل ٌرْفْغُيَس

 عم ةرفغملا ْدْعَو ةاروتلا يف سيلو ءهيلع نورصم هولعف ام ىلإ نودئاع مهو

 أوُلوَي ال نأ يف ىنعمب ةفاضإلا ب تكلا ُىَتيِم مِييَلَع ريرقت ماهفتسا ْدَحْوُي زآًارارصإلا
54 

 0 ا ل اورو نْحلا لإ هلأ ىلَع

 يذلا نرقلا وهو :فلح «نيمسقلا ىلإ مهانمسقو مهانفصو نيذلا ءالؤه دعب نم ءاج :فلخ مهدعب نم فلخف

 (ماللا نوكسب ءوس فلح :لاقي «ريخلا يف اهحتفبو رشلا ف لمعتسي ماللا نوكسب فلخلاو ءرخآ نرق دعب ءيحي

 .امي اولمعي ملو ميرحتلاو ليلحتلاو يهاونلاو رماوألا نم اهيف ام ىلع اوفقو :باتكلا اوثرو .اهحتفب قدص فلخو
 عاتم" هبش ثيح ةيحيرصت ةراعتسا مالكلا يفف « لاوزلل هضرعتل اضرع يمس :ئدألا اذه ضرع (كرادملا ريسفت)

 (يواصلا ةيشاح) .هبشملل هب هبشملا مسا ريعتساو «لك يف لاوزلا عماجب هسفنب موقي ال يذلا ضرألاب "ايندلا

 .هتراقح دارملاو سبي ةدش نم رسكنملا مضلاب :خلإ ماطح يأ

 يف ريمض نم لاح ةلمجلاو ,فيرحتلا ىلعو ةموكحلا يف ىشرلا نم نوذحأي اوناك ام وه مارحلاو :مارحو
 رورحجناو راجلا ىلإ وأ ذحألا ىلإ دنسم لعفلاو ءانذحأ ام هللا انذحاؤي ال :انل رفغيس (نيلامكلا ريسفت) ."اوثرو"

 .الاح عقت ةيطرشلا ةلمجلاو «نظلاو داقتعالا نعم. "نولوقي" يف ريمضلا نم يأ :لاح ةلمجلا (كرادم) .اذل يأ

 اهطورش ربكأ نم ذإ ؛اهطورش دقف عم ةرفغملا يف اوعمط دقف هنع اوعلقي مل يأ :هيلع نورصم (نيلامكلا ريسفت)
 (يواصلا ةيشاح) .ع الخإلاو مدنلا

 هحو ال نارفغلا نإ :هلوق ف يرشخمزلا در ىلإ ةراشإ كلذ فو ءانتعيرش يف كلذ امنإو :رارصإلا عم ةرفغملا دعو

 .رارصإلا عم ةرفغملا مدعب لاق نمل كسمت الف ةفنأتسم ةلمحلا تلعح ولو «هل نارفغ ال رصملاو ةبوتلاب الإ هل

 "هيف ام اوسردو" :هلوقف ءدب الو قائيملا مهيلع ذحأ ئيعملاف ؛يفنلا دعب امي :ريرقت ماهفتسا (نيلامكلا ريسفت)

 (لمجلا ةيشاح) .باتكلا يف ام اوسردو قاثيملا مهيلع ذخأ :لاق هنأكف «تيأر امك عملا ىلع فطع

 (نيلامكلا ريسفت) .باتكلا يف روكذملا قاثيملا :يف ىنعمب



 فارعألا ةروس هه عساتلا ءزجلا

 ؟رارصإلا عم هيلإ ةرفغملا ةبسنب هيلع اوبذك لف هيف ام اوؤرق "ذخؤي" ىلع فطع

 ا م ءاعلاو ءايلاب م2 َنوُلَقَعَت كَفأ مارحلا ن ل و ةرح اللا كاَدلَو

 اوُماَقأَو مهنم بتكلاي فيفختلاو ديدشتلاب وُكَسَمُي َنيِذْلآَو ايندلا ىلع اهورثؤيف
 7 ايو دانس م

 ريع ةلمجلا 2) َنيِحِلَصْلَآ َرْجَأ ُعيِضُت ال انِإ هباحصأو مالس نب هللا دبعك َةْوَلّصلا
 لب اَنَقَتَن ذِإ 0- ."ىهرجأ" يأ رمضملا عضوم رهاظلا عضو هيفو . نيذلا"

 1 55 7-00 رك
 تا مهيلع ط 0 د اوني اذا ةلَظ 5 هلصأ نم هانعفر

 مهضعب زوجو «هيف ام اوؤرقو باتكلا قاثيم مهيلع ذحأ نعملاو ريرقت هنأل ؛نعملا ثيح نم :ذخؤي ىلع فطع
 ةزمه اهيلع لحادلا ةيفانلا "1" هيلع لحادلا :ذخؤي ىلع فطع (نيلامكلا ريسفت) .امهيلع ماهفتسالا لوخد

 هنم دصقلا يريرقتلا ماهفتسالا نأل ؛هيف ام اوسردو باتكلا قاثيم مهيلع ذحأ مهنأ نيعملاف ؛يريرقتلا ماهفتسالا
 (نيلامكلا ريسفت) .تافتلالا ىلع رماع نباو عفانو صفحلا ةيقوفلا :ءاتلاو (لمجلا ةيشاح) .يفنلا دعب ام تابثإ

 نأ كلذب راشأ :خ! رهاظلا عضو هيفو (نيلامكلا ريسفت) .ماهفتسالا باوح ىلع نونلا فذحب بوصنم :اهورثؤيف

 (يواصلا ةيشاح) .ممي ءانتعالاو مهفرش ىلإ ةراشإلا كلذ ةتكنو ءرمضملا ماقم همايقل نيحلصملا ظفل وه طبارلا

 ةيآ فو «سدقملا تيب لابج نم :ليقو «.نيطسلف لابج نم لبج وه :ليقو ءروطلا وه :ليق :لبجلا انقتن ذإ

 ام اوعمس املف ؛مهيلع أرقو ةاروتلاب مهءاج امل اكِكلع ىسوم نأ مهقوف لبحلا عفر ببسو ءروطلاب حيرصتلا ءاسنلا

 :مهركسع رادقم مهسوؤر ىلع ماق ىح هلصأ نم علقناف «لبحلا هللا رمأف ؛كلذ اولبقي نأ اوبأ ظيلغتلا نم اهيف

 قوف لبحلا ىلإ اورظن املف «ةفيقسلاك مهسوؤرل ايذاحم مهتماق ردق ىلع هعافترا ناكو «خسرف يف احخسرف ناكو
 فوح لبخلا ىلإ ىميلا هنيعب رظني لعجو «رسيألا هبجاحو هدحخ ىلع دحاو لك دجسف ءادجس اورخ مهسوؤر
 (يواصلا ةيشاح) .رسيألا مههوجو قش ىلع الإ دوهيلا دجست ال كلذلو ؛هيلع طقسي نأ

 روطلا هللا عفرف ءاهلقثو اهظلغل ةاروتلا ماكحأ اولبقي نأ اوبأ مهأ كلذو «مهيلع طقاس هنأ اوملعو :ممي عقاو هنأ

 املف ؛مكيلع نعقيل الإو اهيف امع اهومتلبق نإ :مهل ليقو «خسرف يف اخسرف ناكو ءمهركسع رادقم مهسوؤر ىلع

 هطوقس نم اقرف لبحلا ىلإ ئميلا هنيعب رظني وهو رسيألا هبجاح ىلع ادجاس مهنم لحجر لك رخ لبحلا ىلإ اورظن
 (كرادملا ريسفت) .ةبوقعلا امي انع تعفر ىلا ةدجسلا يه :نولوقيو ءرسيألا هبحاح ىلع الإ دجسي ايدوهي ىرت ال كلذلف

 (لمجلا ةيشاح) .اهيف ىلا فيلاكتلا قاشم ببسب يأ :اهلقثل



 فارعألا ةروس هو عساتلا ءزجلا

 رمل هي لمعلا بف اكرر كيش ودع رز كمل: هاون قل انلموت اولقن

 هلبق امث لامتشا لدب ٌَمِهِروُهظ نِم ّمَداَء ب ْنِم َكْبَر َّدَحَأ نيح ّذِإ ركذا َو (29 َنوقكت

 ده القل ,مدآ بلص نم ضعب بلص نم مهضعب جرخأ نأب َجِبَيَرَذ راجلا ةداعإب

 هتيبوبر ىلع 0 مه بصنو ةفرع موي كامعنب رذلاك نودلاوتي ام وحنك «لسن

 0 ل 1 اولا كلا لاق ٌِبِفنَأ َنِلَع ٌمهَدَبْمَأَو القع مهيف بكرو

 ",مهدهشأ"و "اوذحأ" لوعفم "مهتيرذ"و «مدآ نب نم :هلبق امث .يرشخمزلا لاق امك ضعب لدب هنأ :رهاظلا

 .مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهروهظ نم مدآ نب ةيرذ كبر ذخأ اتقو ركذا ئيعملاو ؛هيلع فطع

 مث «سأرلا نم طشملاب ذخؤي امك هرهظ نم اوذحخأف ءهرهظ نم مدآ ةيرذ الوأ جرخأف :خلإ مهضعب جرخأ نأب

 نع رخآ ىلإ اذكهو ءارذ ةيرذ رخآلا رذلا نم جرخأ مث ءارذ ةيرذ ةتلع مدآ نم جرخأ يذلا رذلا اذه نم جرأ

 نيبو «مالكلاو ةكرحلاو مهفلاو لقعلا مهيف قلخو «هنيعب مه رظنو «مدآ مادق عيمجلا رضحأو «ناسنإلا عون
 لاقف ءمكبرب تسلأ :هلوقب عيمجلا بطاحو ءدوسأ رفاكلاو ضيبأ ملسملا ردا لد نأب مهرفاك نم مهملسم

 :هيبنت (لمجلا ةيشاح) .كلذك مهجرخأ امك جيردتلاب مدآ رهظ ىلإ عيمجلا داعأ مث ءانبر تنأ يأ «ىلب :عيمجلا

 نأل ؛دهعلا اذه ركذتن مل اننإ :باوجلاو ؟مويلا هركذن ال ءيش يألف اذه لثم قاثيمو دهع انل قبس اذإ :ليق نإف

 «نايسنلا بجوي امث اذهو «تاهمألا ماحرأو ءابآلا بالصأ يف اهيلع نامزلا رورك. تريغتو تضقنا دق ةنيبلا كلت

 هللا دبع نب لهس ناك كلذكو «يبر يلإ دهع يذلا دهعلا ركذأل نإ :لوقي ه5 بلاط يبأ نب يلع مامإلا ناكو

 : (نيلامحلا ريسفت) .لوقي يرتستلا

 دعب :ليقو «ةنجلا يف :ليقو :نامعنب .مدآ بلص نم ةيرذ جرخأ يأ هلبق ام قلعتم رورحجلاو راحلا :مدآ بلص نم

 نبا نع دمحأ هاور ثيدح يف صوصنملا وه امك فنصملا هركذ ام حيحصلاو ؛فئاطلاو ةكم نيب :ليقو ءاهنم لوزنلا

 ءاملعلا فلتخاو «هريغو ئيسحلا يف هركذ امك ةفرع بنحب داو وهو :نامعنب (نيلامكلا ريسفت) .اعوفرم امكذ سابع
 (كرادملا ريسفت) .ةنحلا يف ليقو «ةنتللا نم لوزنلا دعب ليقو «ةنحلا يف لوحدلا لبق كلذ ناك :مهضعب لاقف «هتقو يف

 هلوق نعم ام :ليق نإف «رارقإلا يه هسفن ىلع ءرملا ةداهش نأ مدقت امل هتيبوبرب مهررق :مهسفنأ ىلع مهدهشأو
 هللا نأب بيجأ ؟مدآ رهظ نم مهجرحأ امنإو ؛, فارعألا) «(ْمِهِروُهظ ْنِم ْمَدآ يِنَب ْنِم كبَر َدَحَأ ْذِإَو :ىلاعت

 رك ذ نع يئغتساف «بيترتلا يف ءابآلا نم ءانبألاف ,نودلاوتي ام ىلع ضعب روهظ نم مهضعب مدآ ةيرذ جرخأ ىلاعت

 هركذ امك هرهظ نم جرخف ءمهروهج نم جرخملاف ؛هرهظ نم اوجرخأو هونب مهلك هنأ ملع امل مدآ رهظ
 تعش نإ رظنتلف رحآ قيرطب يزارلا نيدلا رخف باحجأو .لمأتف ؛"بيطخلا"



 فارعألا ةروس هوم تن ءزججا

 آمِإ أَولوُقَت وأ .هفرعن ال جيب هيدرز 11 خس وقس رافكلا

 اي انبذعت اَنُكَلََفَأ مهي انيدتقاف 0 ةّيَرَذ انكحَو انلبق يأ ُلَبَق نِم اَنْوآَباَم َكَرشأ

 عم كلذب جاجتحالا مهنكمب ال ىنعملا ؟كرشلا سيسأتب انئابآ نم مو َنوُِطَبْمْلا َلَعَف
 ماقم مئاق ةزجعملا بحاص ناسل ىلع هب ريك ذتلاو ديلا مهسفنأ ىلع مهداهشإ

 امهيلع مهرارقإب
 و أ 1

 َمُهَلَعَلَو اهوربدتيل ؟قاثيملا انيب ام لثم اهنيبن تيل لِصَفُت كِلاَدَكَو .سوفنلا يف هركذ

 000000 ريكع 5 ةؤينلا يأ َمِهيَلَع !دمحم ايّلتآَو .مهرفك نع (©) َتروُعِجَرَي

 لمتحيو «ىلب :هلوق ىلع فقولا نوكيف ءكلذ ىلع هللا مهدهشتسا نيذلا ةكئالملا مالك نم نوكي نأ لمتحي :اندهش

 (يواصلا ةيشاح) .ىلب ىلع فقولا حصي الف ذئئيحو ؛كلذب انررقأ ىععملا نوكيو «ةيرذلا مالك نم نوكي نأ
 يأ .فوذحم لعفل هل الوعفم لعجي دقو «ةيفانلا الو ماللا ريدقتب فوذحم أدتبم ربح هنأ ىلإ ريشي :خل! داهشإلاو
 نأ ةهارك مكرارقإ ىلع اندهش يأ ىلاعت همالك نم اندهش لعجي دقو ,مهدهشأل وأ ءاولوقت نأ ةهارك كلذ انلعف

 .اولوقي ف ريمضلا عحرمل نايب :رافكلا .اولوقت الئل وأ اولوقت

 كلذ ركذتن ال انأب ةمايقلا موي اوجتحي نأ مهل نأب ريسفتلا كلت ىلع دري لاؤس باوح :خإ مهنكمي ال ىنعملا

 هيف مهلاؤسو مهرارقإو لزألا يف مهقلخ نم فنصملا هب رسف امب. ةيآلا هذه ريسفت نأ ملعا ؟ةجح ريصي فيكف

 روهمج هيلعو هفُّض سابع نبا نع دمحأو ف رمع نع كلام هاور ؛ثيدحلل قفاوملا وه ناسللاب ةيبوبرلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .فلسلا رثكأو نيرسفملا
 :مهيلع ةجح نوكي فيكف «مويلا دحأ هركذي ال قائيملا كلذ نأ وه :لاؤسلاو ءلاؤس نع باوح :هب ريكذتلاو

 لوقعلا مهيف بكر مدآ رهظ نم ةيرذلا جرخأ امل باوجلاو هب مهيلع جتحي ىح ةمايقلا موي هنوركذي فيكو
 ةمكحلا ءاضتقال قاثيملا كلذل نيسان اودلاوتف ءمهيف بكر ام لطب هبلص ىلإ اوديعأ املف «قاثيملا مهيلع ذحأو

 هذه ذإ ؛ركذلا ماقم كلذ ماقف «عئارشلا باحصأو لسرلا ةنسلأ ىلع باطنخلاب مهأدتبا مث .هل مهايسن ةيهلإلا

 ؛لسرلاب مهراذنإل مهيلع ةجحلا تماقف «فيلكتلاو ةنحنا تفتنال هوسني مل ولو ءناحتماو فيلكت راد رادلا

 مهايإ لسرلا رابخاإل ةمايقلا موي اضيأ كلذب مهيلع ةجحلا تماقف «كلذب مهيلع قائيملا ذحأ نايرحب مهمالعإو

 ' رابخإ دعب مففايسنب مهيلع ةجحلا طقست الو ءدهعلل اضقان ادناعم ناك هركنأ نمف ءايندلا يف قائيمل كلذب

 (نيلامحللا ريسفت) .مهل هريكذتو قداصلا



 فارعألا ةروس هو عساتلا ءزجلا

 نراغو معلب وهو اهدلج نم ةيحلا جرخت امك «هرفكب جرخ اًهَنِم َمّلَسنأف اَنِتَياَم ُهَسيَناَ َىِذَلا
 هيلإ يلف زردقفب وقر يسوم كاع وعالي هذا لخجو لال رك نب , ءاملع نم ءاروعاب نب

 راصف هكردأف نطيل ُهَعبَتََف هردص ىلع هناسل علدناو «هيلع بلقناف اعدف ءءيش

 لمعلل 0 : ءاملعلا لزانم ىلإ هتتعفرل انئش ولو 2ي) 1 يواغلا َنِم ناكف هنيرق 0 نع ل 5

 اهيلإ هئاعد يف ُهَوَه َعَبّتأَو اهيلإ لامو ايندلا يأ ضْرأْلا لإ نكس َدّلْخُأ هتك
 هناسل علدي َتَهْلَي رحزلاو درطلاب ِهَّْلَع َلِمَحَخ نإ ب لَكَ ٍلّدَمُك هتفص ُهلَثَمَف هانعضوف

 يف بلط ام نيعب باجيف ءءاش ثيح هب وعدي ناكف «مظعألا مسالاب فرصتلاو ةميدقلا بتكلا مولع يهو :انتايآ

 وهو «شرعلا ىأر رظن اذإ ثيحب ناكو «اكتلع ىسوم نمز يف ليئارسإ نب نم معلب ناكو :"يبطرقلا" يفو «لاحلا
 (لمجلا ةيشاح) .افلأ رشع انثا هسلحم يف ناكو «ةيآلا لقي ملو «"انتايآ هانيتآ يذلا أبن مهيلع لتاو" :هلوقب عملا

 ءايبنألا نأل ؛هفالخ قحلاو هتوبنب :ليق لب :ليئارسإ ينب ءاملع نم .لصألا يف خالسنالا نعم اذه :اهدلج

 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هللا بضغي ام لك نم نوموصعم

 هب هللا فرص الإ ريخب وعدي الو «هموق ىلإ هناسل هب هللا فرص الإ رشب وعدي الف مهيلع وعدي لعجف :خلإ اوعدي نأ

 اذه هكلمأ الام اذه :لاقف ءانيلع اوعدت مهل وعدت امنإ ؟عنصت ام يردتأ !معلب اي :هموق لاقف «ليئارسإ ئب ىلإ هناسل

 هل ىدهأ يأ :ءيش هيلإ يدهأو (ارصتخم يواصلا ةيشاح) .هردص ىلع عقوف هناسل علدناف هيلع هللا بلغ دق ءيش

 ناكو ءاميظع امللع ناك ثيح همذ يف ةغلابم اذه :ناطيشلا هعبتأف (لمجلا ةيشاح) .ءاعدلا يف هل نولئاسلا هتعامج

 (يواصلا ةيشاح) .هعابتأ نم ناطيشلا راص مث ؛هنع نوبتكي نيذلا نيملعتملل ةرحمب فلأ رشع هسلحم يف

 لاقي :بغارلا لاق ءدحاو لوعفم ىلإ دعتم "هقحلأ"و "هكردأ" نيعمب "هعبتا" نأ ىلإ ريشي دعتم وهف اذه ىلع :هكردأف

 يناثلا لوعفملاو «هتاوطح ناطيشلا هعبتا ئعملا :ليقو ,مهتقحلف كوقبس اذإ مهتعبتا :يرهوجلا لاق «هقحل اذإ هعبتا

 هلاوحأ سحأ يف بلكلا ةفصك ةعضلاو ةسخلا يف لثم يه يلا هتفصف ئعملاو :ثهلي (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم

 .هيلع لمحلاب هل ضرعتم ريغ كرت وأ «درطف جيهو هيلع دش يأ هيلع لمح ءاوس .هب ثهللا ماود لاح يهو «هلالذإو
 نأ مالكلا ىضتقم ناكف «نيلاحلا ف ثهليف بلكلا امأ ءكرح اذإ الإ ثهللا هنم نوكي ال ناويحلا رئاس نأ :كلذو

 لحمو ؛,"طح غلبأ هانططحف" عضوم ليثمتلا اذه عضوف «هتلزنم انعضوو هانططحف ضرألا ىلإ دلحأ هنكلو :لاقي

 (كرادملا ريسفت) .نيلاحلا يف اثهال ةلذلا مئاد اليلذ بلكلا لثمك :ليق هنأك «لاحلا ىلع بصنلا ةيطرشلا ةلمجلا

 نم ثهلي ثهو «ىدعتي الو ىدعتي جرح هناسل علدو «ج رخأ هناسل لجرلا علد :لاقي ءهحرخي يأ :هناسل علدي

 (نيلامكلا ريسفت) .كرت وأ رجزلاو درطلاب هيلع لمح امئاد ثهلي هنأ يعملاو ءشطعلا ةدش نم هناسل علد حتفي حتف



 فارعألا ةروس هوه عساتلا ءزجلا

 دليل اعمال أ لاعب ةيرطلا انلغكو:ةكلذك نا ريقلا نع زتغ نيبو قرار ةكعات زَأ

 ام بيترتب ةرعشملا "ءافلا" ةنيرقب «ةسخلاو عضولا يف هيبشتلا دصقلاو ءلاح لكب

 ُلَكَم لثملا َكِلَّذ هلوق ةئيرقب «ىومما عابتاو ايندلا ىلإ ليملا نم اهلبق ام ىلع اهدعب
 َنوُرَفَتَي ْمُهَلََل دوهيلا ىلع صَصَقْلا ٍصّصَقأف انياب اوُبَّدَك يذل ِمْوَْل
 د ل ا موقلا لثم يأ ُمَوَقْلَآ َالَعَم سكب ًءاس .نونمؤيف اهيف نوربدتي

 يأ كرتلاو درطلا لاح :لاح لكب .هريغو شطعلا وأ ءايعإلا دنع الإ ثهلي ال هريغو نيلاحلا يف ثهلي :كلذك
 غلبأ هتلزنم نع هانططحف هاوه عبتاو ايندلا ىلإ لام هنأ نيعملاو ءاهلبق امل نايب :ليملا نم (نيلامكلا ريسفت) .امئاد

 (نيلامكلا ريسفت) .هموزلم وه يذلا ليثمتلا اذه هعضوم عضوف طح
 مهنأل ؛مهلك ةكم رافك هب دارملاف دحاول برض نإو ةروصلا يف لثملا نأ ىلإ ريشي :خلإ لثملا كلذ :هلوق ةنيرقب

 نأ دري الف ذئنيحو ءالكلع ىسوم عم معلب لعف هبشي ركملاو ديكلا نم ايندلا ىلإ مهليم ببسب لَك يبلا عم اوعنص
 (لمجلا ةيشاح) ؟دحاولا برضي ملو خلإ "موقلا الثم ءاس" :هدعب لاق فيكف ؛معلب لاحل ليثمت اذه

 هناسل جرحت ىسوم ىلع اعد امل :ليقو «ةسنخلاو عضولا رابتعاب الإ مهلثم نوكي ال لثملا كلذ نإف :لثملا كلذ

 (نيلامكلا ريسفت) .كرت وأ ظعو لاض وه هانعم :ليقو ءبلكلاك ثهلي لعجو هردص ىلع عقوف

 لثم نأ تققحت اذإ يأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل ءافلاف ءلوعفم مسا نع, ردصم صصقلا :صصقلا صصقاف

 ىلع بصن لحم يف يجرتلا ةلمجو «يحولا ةهج نم هتملع كنأ اوملعيل ؛مهيلع هصصقاف نيبذكملا ءالؤه لثم روكذملا .
 .مهركفتل ءاجر وأ مهركفتل ايجار صصقلا صصقاف يأ .هل لوعفم امنأ ىلع وأ ءبطاخملا ريمض نم لاح امهأ

 (يواصلا ةيشاح) .نونمؤيف يحولا نم هتملع كنأ اوملعيل ؛كيلإ يحوأ يذلا يأ :صصقلا (لمجلا ةيشاح)
 (يواصلا ةيشاح) .كلذب اوظعتيل ؛كتمأ ىلع صصقلا صصقا درملا لب ؛هل موهفم ال :خإ دوهيلا ىلع
 ؛موقلا لثم :هريدقت ءفاضم فذح ىلع لعاف "موقلا"و «زييمت "الثم"و «مذلا ءاشنإل ضام لعف "ءاس" :خلإ ءاس

 (يواصلا ةيشاح) .مهلثم :هريدقت فوذحم مذلاب صوصخملاو

 :"دوعسلا يبأ" يفو ؛نيعم ةدحتم اهلك مذلاب صوصخملاو لعافلاو زييمتلا نوكيل ؛فاضملا ردق امنإ :موقلا لثم

 نيذلا موقلا" :ىلاعت هلوق مذلاب صوصحملاو ؛هل رسفم زييمت "الثم"و ءاهيف ارمضم اهلعافو «"سئب" نيعمب "ءاس"
 موقلا عافتراو ء«فاضملا ريدقت ىلإ ريصملا بجو زييمتلاو لعافلا نيبو هنيب قداصتلا بحو ثيحو «"انتايآب اوبذك
 نم :هل ليق "الثم ءاس" :لاق امل :يئاثلاو «هربح "الثم" "ءاس" نوكيو أدتبم "موقلا" نوكي نأ :امهدحأ «نيهجوب

 .يزارلا نيدلا رخف هلاق امك فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلع هعفر نوكيف «"موقلا" :لاقف ؟وه



 فارعألا ةروس ه5 عساتلا ءرجلا

 ىِدَتُهْمْلاَوُهَف هللا ٍدَبَيَنَم .بيذكتلاب عد َنوُمِلطَي أوثاك مسن تبي أوُبدك يذل

 د 7 انقلخ اَنَأَوَ َدَقلَو تك وُ م كوك للضُي نمو

 هللا ةردق لئالد اهي َنوُرِصَبُي ال ُنْيَعَأ َحُْطَو قحلا ابإ َوُهَقْفَي ال ُبوُلَق مْ < سنِإلآَو

 َكيتَلوُأ ظاعتاو ربدت عامس ظعاوملاو تايآلا آب َنوُعَمْسَي ال ٌناَذاَم َمُهنَو رابتعا رصب

 بلطت امنأل ماعنألا نم لص مه لب عامتسالاو رصبلاو هقفلا مدع يف ِمَعَتَأْلاَ

 ْمُه َكبتلَوُأ ةدناعم رانلا ىلع نومدقي ءالؤهو اهّراضم نم برتو اهعفانم

 "نيسحلا"و ,؛ثيدحلا امي دراولا نوعستلاو ةعستلا َْيَسْكَأ ءاَمْسَألآ هنو 229 َوُلِهَعْل

 ءيكو مالا يمووةخلا يذلا ركل اونو اي هوم ُهوْعْدأَف "نسحألا" ثنؤم
 1251111111 مهتهلآل ءامسأ اهنم اوقتشا كبح نيمشاو نا نق نول

 تايآب بيذكتلا نيب اوعمج نيذلا يأ ةلصلا زيح يف لحديف ؛"اوبذك" ىلع فوطعم :نوملظي اوناك مهسفنأو

 يأ صاصتعالل هب لوعفملا مدقتو ؛بيذكتلاب مهسفنأ الإ اوملظ امو يأ ةلصلا نع عطقنم وأ ؛ جوبسنا كلتوتلا

 نوضرعملا نيقيرفلا نم رافكلا مه :سنإلاو نجلا نم (كرادملا ريسفت) .اهريغ ىلإ دعتي مل ملظلاب مهسفنأ اوصخو

 منهج مهبيصن لعجو «كلذ مهيف قلخو رفكلا مهنم ءاشف ءرفكلا رايتخلا مهنم ملع ىلاعت هللاو هللا تيآ ربدت نع

 ءالقعلاو بقاوعلا يردت ال ماعنألا نأ بارضإلا ةتكنو «يلاقتنا بارضإ :لضأ مه لب (كرادملا ريسفت) .كلذب

 (يواصلا ةيشاح) .اهراضم ىلع ماعنألا مودق نم لضأ اهبقاوعب مهملع عم راضملا ىلع مهمودقف ءاهفرعت

 يف ليئارسإ ئب رحآ يف :اهيناثو «ةروسلا هذه :اطوأ «نآرقلا ف روس عبرأ يف كلذ ركذ :ىنسحلا ءاهمألا هللو

 لوأ يف :اهثلاثو ١١١(« :ءارسإلا) «ىَنْسُحْلا ُءاَمْسَأْلا ُهَّلَف اوُعْدَت ام يأ َنَمْحَلا اوُهْدا وأ هللا اوُعْذا لقإ» :ىلاعت هلوق
 ُقلاَحْلا هللا 5 :ىلاعت هلوق يف رشحلا رحآ يف اهعبارو «"ئسحلا ءامسألا هل وه الإ هلإ ال هللا" هلق وهو هط

 (لمجلا ةيشاح) .(؟ 5 :رشحلا) 4 ىَنْسْحْلا ءامس ألا هل عملا ُئِراَبلا

 نومعزي هباحصأو ادمحم نإ :نوكرشملا لاقف «نامحر اي هللا اي :لوقي ني هللا لوسر ناك .ىنسحلا ءامسألا هللو
 (بيطخلا ريسفت) .ةيآلا هذه هللا لزنف ؟نينثا وعدي اذه لاب امف ءادحاو ابر نودبعي مهنأ



 فارعألا ةروس هو/ عساتلا ءزجلا

 ةرخآلا يف َنَوَرُجُيَس "نانملا" نم ةانمو «"زيزعلا" نم ىّرُعلاو ,"هللا" نم تاللاك

 َقَحْلآِب َنوُدَيهَمَأ اَقَلَح َنَمِمَو .لاتقلاب رمألا لبق اذهو © َنوُلَمْعَي أوُناك ام ءازح

 انياب أوُبَّذَك َنيِذْلَو .ثيدح يف امك ٌدلُك يبنلا دمحم ةّمأ مه جو َوُلِدْعَي بو
 © َنوُمَلْعَي ال ُتيَح نم ًاليلق ًاليلق مهذخأن م ةكم لهأ نم نآرقلا

 ام اوملعيف |[ .قاطي ال ديدش () نهم ىدابك ' نِرِإ مهلهمأ ل كمان

 5 راذنإلا نّيب )نيب ٌيِذَت اَلِإَوَه امّنِإ نونج وّكِح ني دي دمحم مهِحاَصِي

 :اف سابع نبا نع يور «ةهلآ مانصألا مهتيمست نم وه :ليقو «دهاحبو امض سابع نبا لوق اذهو :لإ هللا نم تاللاك
 هب قطني ملو هب مستي مل امي ةيمست ىلاعت هللا ءامسأ يف داحلإلا :يناعملا لهأ لاقو ءنوبذكي يأ هئامسأ يف نودحلي

 نإو ايخس ىمسي الو اداوج ىمسي هنإف ,فيقوتلا ىلع ىلاعت هللا ءامسأ نأ هتلمجو هللا لوسر ةنس الو هللا باتك

 نوعِداخُيإ» :ىلاعت لاقو ءالقاع ىمسي الو املاع ىمسيو ء«اقيقر ىمسي الو اميحر ىمسيو «داوجلا نعم يف ناك
 يلا هئامسأب ىعدي لب «راكم اي عداخم اي :ءاعدلا يف لاقي الو "هلل "هللا ركمو" :لاقو ١( 4 7:ءاسنلا) كمهعِداَح وم وهو هللا

 (نيلامكلا ريسفت) .كلذ وحنو ميرك اي زيزع اي نامحر اي هللا اي :لاقيف ؛ميظعتلا هجو ىلع فيقوتلا امي درو
 (كرادملا ريسفت) .ةجح رصع لك عامجإ نأ ىلع ةلالد هيفو «نيدلا ىلإ ةاعدلاو ءاملعلا مه 0 :هماكحأ يف نولدعي هبو

 موقلا اهاطعأ دقو ءمكل هذه :لاق ةيآلا هذه أرق اذإ ناك ٌدلك يبلا نأ انغلب ةدانق لاق دلي يبنلا دمحم ةمأ مه

 (نيلامكلا ريسفت) ."نولدعي هبو قحلاب نودهي ةمأ ىسوم موق نمو" :اهلثم مكيديأ نيب

 مهاتأف" :لاق امك مهنمام نم مهيتأي :ليقو «نوملعي ال ثيح نم مهي ركمنس :ءاطع لاقو :اليلق اليلق مهذخأن

 انددج ةيصعم اوددج املك :كاحضلا لاق ؛مهكلهنف مهلامعأ مهل نيزن :يبلكلا لاقو ,"اوبستحي ملد ثيح نم هللا

 يف ءيشلا ىلإ جردتي نأ جاردتسالا :يناعملا لهأ لاق ءركشلا مهيسننو معنلا مهيلع غبسن :نايفسلا لاق «ةمعن محلل

 (ليزنتلا ملاعم) .رجاهي الو تغابي الف اليلق اليلق ةيفح

 :"يحخركلا" يفو ءركملا ديكلا :"راتخملا" يفو .مهكلهأ ىح مهحاردتسا هب دارملا ءنيتم يذحأ :نيتم يديك نإ

 (لمجللا ةيشاح) .نالذح هنطابو ناسحإ هرهاظ نأل ؛اديك ذألا يممو

 «نالف نب اي نالف ئب اي :شيرق نم اذخف اذخف مهاعدف ءافصلا ىلع دعص ٌدْلو هنأ يور «نونح :ةنج نم

 (ريبكلا ريسفتلا) .ةيآلا هذه تلزنف «نونحم مكبحاص نإ :مهلئاق لاقف «ىلاعت هللا سأب مهرذحي



 فارعألا ةروس هوم عساتلا ءزجلا

 ام يف يف ول ضرالاو توكشلا هبوب

 دص

 ْثيِددَح ا 5 0 اوردابيف «رانلا ىلإ اوريصيف ارافك اوتوميف َمُهّْلَجَأ برق
 عم نونلاو ءايلاب ْمُهُرَذَيَو مُهَل َىِداَه الف هلأ ٍللْضُي نم 29 َنوُنِمْؤُي نآرقلا يأ مهَدْعَب را دس هب

 (2) َنوُهَمْحَي ميُْط ىف ءافلا دعب ام لحم ىلع ًافطع مزجلاو ءافانكسا عفرلا

 مهن اَهْلَسْرُم ىم َناّيَأ ةمايقلا ِةَعاَّسلآ نَع ةكم عا يأ َكَتوُنَعَسي .ارّيمت نوددرتي
 َتَلَقَت وه اَلِإ "يف" نعم. ماللا هقول اهرهظي اال 000

 َكلَتوُلَعَسَي ةأجف د َةَمْعَب اّلِإ :كيِتأت ال ل املومل اهلهأ ىلع ضر تاونمَسلا قف

 0 ديكأت هَ ثا نع اهلا ا وذ اهنيك قي نع لاوسلا قا لفارع 6

 "تاوامسلا توكلم" :ىلاعت هلوق وهو ءاهلبق ام ىلع فطع ضفخ لحم يف ةلمجلا نأ ىلإ ةراشإ :خإ هنأ يأ نأ يفو

 (لمجلا ةيشاحإ) ."برتقا" اهومعمو "ىسع' اهربخنو ءرم امك نأشلا ريمض اهممساو ةليقثلا نم ةففخم "نإ"و

 ."نم" وهو طرشلا باوج مزج لحم يف هل يداه ال ةلمج نأل ؛مزج لحما كلذو :ءافلا دعب ام لحم ىلع
 .مهرذيو هريغ دحأ هدهي ال :ليق هنأك :خلإ ءافلا دعب ام

 ءيشب هل زمرو هب هبشملا ركذ يوطو «رحبلا يف ةنيفسب ةعاسلا هبش ثيح ةيانكلاب ةراعتسا مالكلا يف :اهاسرم نايأ

 فض سابع نبا لاق :اهاسرم (يواصلا ةيشاح) .هل تقو يأ هانعمو «لييخت هركذف ءءاسرإلا وه همزاول نم

 ءاهؤاسرإو اهؤارحإ يأ "اهاسرمو اهيرحب هللا مسب" :ىلاعت هلوقك ءاسرإلا نيعمب ردصم انه ىسرملاو اهاهتنم
 (بيطنملا ريسفت) .اهاسرأ لابحلاو :ىلاعت هللا لاق «تبث اذإ اوسري اسر :لاقي «تابثإلا ءاسرالاو

 موي ةباجإلا ةعاس تيفخأ امك ءدحأ لك امل بهأتيل ؛اهئافخإ يف ةمكحلاو «ةلفغ نيح ىلع :ةتغب الإ مكيتأت هل

 دقتعيل ؛قلخلا عيمج يف حلاصلا لحرلاو «يلايللا عيمجل ئتعيل ؛يلايللا رئاس يف ردقلا ةليلو «هلك مويلاب نتعيل ؛ةعمجلا

 نم امب ملاع :اهنع يفح كنأك (يواصلا ةيشاح) .عيمجلا ةظفاحم تاولصلا عيمج يف ىطسولا ةالصلاو «عيمجلا

 نم امأ نايبل هلبق امل :ديكأت (بيطخلا ريسفت) .اهتملع يح اهنع لاؤسلا يف تغلاب اذإ ةلأسملا يف "تيفحأ" :مهلوق

 (يواصلا ةيشاح) .لسرلا نم هاضترا نم الإ دحأ هيلع علطي ملف هملعب هللا رثأتسا يذلا موتكملا رمألا



 فارعألا ةروس 14 خبات ءزخلا
 سس -

 يل نا هدنع اهملع ان هيي َنوُمَلعَي م ةكصأ كلو

 ُتَرِْكَتَْسَأَل بع باغ ام َبَيَقْلَ ُمْلَعَأ تدك َوَلَو هلا كانا 3 جم ٍَِو هبلجأ

 أنأ ام ّنِإ ّراضملا بانتجاب هنع يزارتحال هريغو رقف نم ٌمَوُسلَآ َىَسَم اَمَوِرْيَكْلآ َنِ
 ص كَقَلَح 7 هلل | يأ وه (2) َنوُئيؤُيِرْوَِل ةنجللاب ٌريِشَبَو نيرفاكلل رانلاب ريِذَت الإ

 اًهلْسَعَت امَلَف اهفلأيو و الإ كسي ءاّوح اَهَجْوَر نب قلخ َلَعَجَو مدآ يأٍةَدِحَو سفن
 ا و اا عن يما 0 1000 0

 وهو كلذب حيحصلا 3 ثيداحأ تءاج لقو «تابيغملا نع هي ربحأ دق :لوقي نأ لئاقل :بيغلا ملعأ تيك ولو

 هنأ بيحأو ؟"ريخلا نم تكتمل بيغلا ملعأ تنك" نو" :هلوق نيبو هنيب عمجلا فيكف م هتازجعم نم مظعأ

 نأ لمتحيو «يل هردقيو هيلع هللا نيعلطي نأ الإ بيغلا ملعأ ال ىعملا ءبدألاو عضاوتلا ليبس ىلع هلاق نوكي نأ لمتحي
 هبيغ ىلع رهظي الف" :لاق امك هب ربخأ هللا هعلطأ املف «بيغلا ملع ىلع لجوزع هللا هعلطي نأ لبق كلذ لاق نوكي
 ىلاعت هللا هرهظأ كلذ دعب مث ؛مهاؤس نع باوحلا جرخم مالكلا اذه جرخ نوكي وأ ؛«"لوسر نم ىضترا نم الإ ادحأ

 (لمجلا ةيشاح) لي هتوبن ةحص ىلع ةلالدو هل ةزجعم كلذ نوكيل ؛اهنع ربخأف «تابيغملا نم ءايشأ ىلع
 عفد ىلع ردقي ال نكل بيغلاب املاع صخشلا نوكي نأ زوحي ال م لوقي نأ لئاقل :خلإ ريخلا نم ترئكتسال

 نيملسملا راسكناب املاع ناك لي هنإف ءدحأ ةصق يف امك هيلع ةردقلا مزلتسي ال ءيشلاب ملعلا ذإ ؛ءارضلاو ءارسلا
 مزلي ال ءازجلل طرشلا مازلتسا نأب بيحجأ ؟هللا ردق ام در ىلع ردقي مل هنأ عم «ريسلا بتك يف امك اهأر ايؤرل

 (ينورزاك) .تاقوألا ضعب يف نوكي 1 زوحي لب ءايلك الو ايلقع نوكي نأ
 ناكو «لوقلا يف ايطخمو ابيصمو ارساخو احبارو ءبورحلا ف ىرخأ ابولغمو ةرم ابلاغ نكأ ملف :راضملا بانتجاب
 مهإف نونمؤي مهنأ لزألا يف بتك :نونمؤي موقل (لمجلا ةيشاحو نيلامك) .بابسألا بانتجاب لوقي نأ رهاظلا
 (لمجلا ةيشاح) ."ةفاك سانلل اريذنو اريشب" :هلوق ياني الف «هب نوعفتنملا

 5-2 مدآ يي ةروكذملا سفنلا ىلإ دوعي رورحخلا ريمضلاو ةكم لهأل باطنخملا اهنم لعجو :مكقلخ يذلا وه

 ئعملا رابتعاب هريكذتو «سفنلا ىلإ عحار ريمضلاف ءالتفع مدآ يأ "نكسيل" :هلوقو «سفنلا ظفل رابتعاب ثينأتلاو

 ىشغت يف ريمضلاف هجوز الكفع مدآ ىشغت يأ "اهاشغت املف" :هلوقو ءءاوح وهو اهجوز ىلإ يأ "اهيلإ" :هلوقو
 هع مدآ دسج نم اهقلح :ءاوح اهجوز (نيلامجلا ريسفت) .هجوزل زرابلا ريمضلاو .سفنلاب هنع ربعملا مدآ ىلإ عحري

 (كرادم) .ةاونلا نم ةلخنلا تبنت امك هنم تتبنف «رسيألا علضلا نم يأ :يواصلا لاق .هعالضأ نم علض نم



 فارعألا ةروس و عساتلا ءرجلا

 لص
 رم اس دو كا يس

 نأ اقفشأو ءاهنطب يف دلولا ربك تلقثا اًملف هتفنل تءاجو تبهذ ءوب تَرَمَف ةفطنلا وه

 ةحهإ تريركشلا َنِم وكل ايوَس اًحلص ادلو انَتيَتاَء نيل اَمُهَبَر هللا اَوَعَد ةميك نوكي

 نيونتلاو نيشلا رسكب ةءارق يفو َءاكَرْش هَل الَعَج اًحلَص ادلو امُهَنَتاَ املف .هيلع كل

 هللا الإ ًادبع نوكي نأ يغبني الو «ثراحلا دبع هتيمسعب اَمُهَناَء آَميِف اكيرش يأ

 امل" :لاق هلك يبلا نع ةرمس ىورو .اكتلع مدآ ةمصعل ةيدوبعلا يف كارشإي سيلو
 20 ثراحللا دبع هيمس :لاقف ,دلو ال شيعي ال ناكو سيلبإ اب فاط ءاوح تدلو

 اهل هعامج امأو «ضرألا ىلإ امهطوبه دعب كلذ نأب بيجأ ؟ةدالو الو اهيف لمح ال ةنحلا نإ :تلق نإ :ةفطنلا وه

 ىلع سيلبإ اهاتأ هنأ يور :خلإ نوكي نأ اقفشأو (يواصلا ةيشاح) .ةدالو الو اهنم لمح الو ةفطن ريغبف ةنحلا يف

 داع مث افاخف ,؟جرخت نيأ نم كيردي امو «بلك وأ ةميه هلعل كنطب يف ام كيردي ام :اهل لاقف ءلحر ةروص

 (نيلامكلا ريسفت) .ثراحلا دبع همسف كلثم اقل هلعجي نأ هللا توعد نإف «ةلزنمب هللا نم نإ :لاقو ءامهيلإ

 ءملع نزوب "كرش" يهو «حراشلا اهيلع هبن ىلا ىرحخألا ةءارقلا ليلدب درفملا انه عمجلاب دارملا :خلإ ءاكرش

 «ثراحلا دبع امهاطعأ يذلا دلولا يأ :هتيمستب (لمجلا ةيشاح) .نيتءارقلا نم لكل ريسفت "اكيرش يأ" :هلوقو

 لاق «توملا نم اضيأ هيلع افاخو ةميمب لمحلا نوكي نأ نم اقفشأ املف «سيلبإ ءامسأ نم كاذ ذإ ناك ثراحلاو

 ؛لسوتلا كلذب نيعللا ضرغو «شيعي وهو ثراحلا دبع هيمسو نيعيطأف «برقو هللا نم ةلزنمب انأ :امهل سيلبإ

 (لمجلا ةيشاح) .قلخلا ةيكلام يف هلل اكيرش نوكيف هدبع دلولا نوكل

 يف لوقي نأ :بسانملا :ةيدوبعلا يف كارشإب سيلو .ةكئالملا يف سيلبإ ءامسأ نم ثراحلا ناكو :ثراحلا دبع
 امأو اعرش هميظعت مدعل ؛مارح هدمعت لب ءرفكب سيل وهو ةيمستلاب كارشإ وه امنإو «ةيدوبعملا يف وأ ةدابعلا

 هريغلو اهيف ةمرح ال مظعملل ةبسنلا نإ :لصاحلاو ةهاركلاب ليق «لوسرلا دبعو يبلا دبعك اعرش مظعملل ةبسنلا

 هذه ركذ يف ةمكحلا :ةرمس يور (يواصلا ةيشاح) .عيمجلا يف ارفك ناك الإو «ةيدوبعملا دقتعي مل نإ مارح

 ماقملا حضتيل ؛ةياورلا هذه ركذف ءأطحأ نم مهنمو باصأ نم مهنمف «ءاملعلا مادقأ هيف تلز ماقملا اذه نأ ةياورلا

 (يواصلا ةيشاح) ."نيمسلا" نم ثغلا رهظيو
 ناكو «توملا مهباصأف نمحرلا ديبعو هللا ديبعو هللا دبع كلذ لبق تدلو اهنأ كلذو :دلو اهلل شيعي ال ناكو

 (يواصلا ةيشاح) .رسفملا ةياور هتدافأ امك ثراحلا دبع هتمسف ريحألا يف اهيلع حلأف «ةرم لك اهيلع حلي سيلبإ



 فارعألا ةروس 3.5 عساتلا ءزجلا

 مكاحلا هاور " هرمأو ناطيشلا يحو نم كلذ ناكف ءشاعف هتمسف «شيعي هنإف

 لهأ يأ م َنوُكِرَتُم مَع ُهّلل ىِنَعَتف بيرغ نسح :لاقو يذمرتلاو ,حيحص :لاقو

 .ضارتغا امهنيب امو :”مكقلخ" ىلع فطع ةيبسم ةلمججلاو مانصألا نم هب ةكم
 يأ مه َنوُعيِطَتَسَي لَو © َنوقلخح ْمُهَو اًعيَش ٌقلحت ال اَم ةدابعلا يف هب َنوُكر شم

 وأ رسك نم ًاءوُسس مهي دارأ نمم اهعنم ©) َتروُرُصتَي ْمُجَسْفنُأ آَلو اًرُصك مهيدباعل
 59 مُكوُعِبَكَي ال ئَدُما لإ مانصألا يأ َةّهوُعَدَت نِإَو .خيبوتلل ماهفتسالاو «هريغ

 كدلو نأش يف كل حصنأس :لاقف «سيلبإ هاتأ دلو لوأ التف مدآل دلو امل :امُّجذ سابع نبا لاق :خلإ شاعف هتمسف

 لكأ يف كتعطأ نإ ؛كتعاط نم هللاب ذوعأ :التفع مدآ لاقف ؛ثراحلا ءامسلا يف هما ناكو ؛ثراحلا هيمس ءاذه
 امك تام الإو نيعطأ :لاقف ءرحآ دلو كلذ دعب هل دلو مث .هدلو تامف «كعيطأ نلف ةنحلا نم نتجرحأف ةرجش

 دبع هامس ىح هب لزي ملف «ثراحلا دبع هيمست ىح مهلتقأ لازأ ال :لاقف ءهدلو تامف هاصعف «لوألا تام

 «ةببسم (0٠95١:فارعألا) «َنوكرْشُي اَمَع هلا ىَلاَعَتفإل :ىلاعت هلوق :ةلمجلاو (نزاخلا ريسفت) .خلإ ثراحلا
 ىلع فطع ةببسم" هلوق :"يحخركلا" يفو .نوكرشي امع هللا ىلاعتف ةدحاو سفن نم مكقلح يذلا وه :ريدقتلاو

 تناك ولو «ةينثتلا دعب عملا ريمضلا ريغت كلذ حضويو ءالصأ قلعت ءاوحو مدآ ةصقب اهل سيلو يأ "مكقلخ
 اذه :ليق :يوغبلا لاقو ؛:ةضرتعم ةلمج :ضارتعا امهنيب امو (لمجلا ةيشاحإ) ."نوكرشي امع" :لاقي ةدحاو ةصقلا

 لعفي ال نأ اممب ىلوألا ناك هنإ ثيح نم ميقتسمف قبس ام هب دارأ نئلو ؛ةكم لهأ كارشإ هب اودارأو «مالك ءادتبا

 .كرشلل مهوم هنأل ؛مسالا يف كارتشالا نم العف ام

 ريغ نم بولطملا ىلع ةلالدلا درحب وهو رسيأو اهنع يفنملا رصنلا نم قدأ وه امع مانصألا زجعل نايب :خلإ مهوعدت نإو
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .تيكبتلاو خيبوتلا رمأب ءانتعالا ديزم نع ئبنملا تافتلالا قيرطب نيكرشملل باطخملاو ؛بلاطلل هليصحت
 .حلإ هللا مكوبيجي امك مكوبيجي الو مكدارم ىلإ مكوعبتي ال مكودهي نأ ىلإ مهوعدت نإ يأ ءمكل يأ :ىدهلا ىلإ

 بصنلا ريمضو ؛رافكلل باطخلا نأ :رهاظلا "ىدهحلا ىلإ مهوعدت نإو" :هلوق :"نيمسلا" فو .(يواضيبلا)
 ,مكدارم ىلع مكوعباتي ال هللا نم هنوبلطت امك داشرو ىده بلط ىلإ مكتلا اوعدت تنأو نيعملاو «مانصألل

 زوجي الو «ناميإلا ىلإ رافكلا ءالؤه متنأ وعدت نإو يأ رافكلل بوصنملاو «نينمؤملاو لوسرلل ريمض نوكي نأ زوحيو

 "واولا" فذحت نأ ذئنيح يغبني ناك هنأل ؛اضيأ رافكلل بوصنملاو ءطقف لوسرلا ريمض ىلإ ادنسم "وعدت" نوكي نأ

 ."ريصيو قتي نم" :ىلاعت هلوق لثم نوكيو «ةلعلا فرح تبثو ةكرحلا فذح ردق لقي نأ زوجي الو «مزاجلا لحأل

 (لمجلا ةيشاح) .ةلوؤمف تايآلا امأو «ةرورض هنأل ىشخت الو ؛"اكرد فاخت ال ىسنت الف" :هلوق لثمو



 فارعألا ةروس ها عساتلا ءزجلا

 مهئاعد نع 29 َوُِمَص َرْثنَأ ْمَأ هيلإ َمُهوُمَتَوَعَدَأ يلع ٌءآَوَس فيفختلاو ديدشتلاب

 ةكولمم ذاَبِع هلأ نوُد نم نودبعت َنوُعَدَت َنيِذّل نإ .مهعامس مدعل نوعبتي ال
 افأ ف 2 َنيِقِدَص رْثُك نإ مكءاعد ركل ْاوُبيِجَتْسَيْلَ َمُهوُعْداَف ْمُكَْناَتْم

5 
 ب :لاقف «مهيلع مهيدباع لضفو مهزجع ةياغ نيب مث «ةهآ

 ل ١ لب نأ آي تورصتي غأ ذهل ١ ليزا راسب ا عدلا ل
 ءمكل وه امم كلذ نم ءيش مهل سيل يأ :يراكنإ ماهفتسا ؟ اني َنوُعَمَسي ”.راّذاَ:
 يكاله ىلإ َةُكارُس آوُعَدَآ !دمح اي مهل لق ؟مهنم ًالاح متأ متنأو مهنودبعت فيكف

 ل ىِذّل يلوتي هللا َىَتَلَو نإ - يلابأ ال ينإف نولهمت | © نوُرِظنت الف ٍنوُديك 1ك

 ال سود نم نوعدت قيذلاو د هظفحب /2) َنيِحلَّصلأ َىَوَعَي َوَهَو نآرقلا 0

 َمهوُعَدَت نِإَو .؟مم يلابأ فيكف 20 روُرصنَي : مهن لَو مَكََرْصَت َتروعيِطَتْسَي

 يا دمحم اي هيويع يأ يول ايما 9 لإ 0 يأ

 م

 هنإف ,مكتوكسو مهل مكؤاعد ةدافإلا مدع يف مكيلع ءاوس يأ «هلبق ام نومضمل ررقم فانيتسا :خلإ مكيلع ءاوس

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةيدامجلا مكح نع مهلاح ريغتي ال امك نيلاحلا يف مكلاح ريغتي ال

 نايب "نورظني مهارت"و «عابتالا يفن نم غلبأ اذهو «دادمإلاو ةدعاسملا نع الضف مكءاعد اوعمسي ال :اوعمسي ال

 ؛ةيرصب ةيؤرلاو ءالصأ راركت الف «ليلعتلا متي هبو ؛ءعمسلا نع مهزجع نايب دعب راصبإلا نع مهزجعل

 (نيلامحللا ريسفت) .لوعفملا نم لاح "نورظني"و

 (نيلامكلا ريسفت) .هجوي نم ىلإ رظني نم ةروصبو ةروص مهنأل :رظانلاك
 (كرادملا ريسفت) .عرشلا اهلبقيو لقعلا اهيضتري ةلصخن لك وه وأ «لاعفإلا نم ليمحلاو فورعملاب :فرعلاب رمأو



 فارعألا ةروس *»ع ىول عساتلا ءزجلا

 ةيطرشلا "نإ" نون ماغدإ هيف امِإَو .مههفسب مهلباقت الف (29 تيلهتلا ٍنَع ضرغأَو

 فراص هب ترمأ امع كفرصي نإ يأ ْعَرَت نّطَيّشلا َنِم كلَئَعَرَي ةديزملا "ام" يف

 ٌعيِمَس دُدَنِإ كنع هعفدي يأ :فوذحم رمألا باوجو «طرشلا باوح ِهّلنآِب ذِعَتَسأَف

 ةءارق يفو ٌفيتَط مههاصأ َمُمَسَم اَذِإ اَوَقّنأ تيذأأ ٌحرإ .لعفلاب 4 ٌميِلَع لوقلل
 اج ربل كنازرت كرر لا فادعا زلنا نزلا را مق لاء يحول ؟كألا
 .نوعجريف هريغ نم قحلا

 «لاتقلا ةيآب ةحوسنم ةيآلاف «مهتلتاقم مدع ضارعاإلابو «رافكلا نيلهاجلاب دارملا ناك نإ :نيلهاجلا نع ضرعأو

 ةيآلاف ,مهيلع ظالغإلاو مهفينعت مدع ضارعإلابو «برعلا فالجأو مالسإلا ءافعض نيلهاجلاب دارملا ناك نإو

 وهو 8١( :رجحلا) 4ليِمَجْلا َحْفَّصلا حفضافإل :ىلاعت هلوق كلذ نيعم نمو «يناثلل دهشي رسفملا مالكو «ةمكحم

 (يواصلا ةيشاح) .هدعب باتع ال يذلا

 "؟ليربج اي اذه ام" :ظي يبلا لاق ةيآلا هذه تلزن امل :السرم متاح يبأ نباو ريرج نبا ىور :خلإ مهلباقت الف

 وه :ريثك نبا ظفاحلا لاق ءكعطق نم لصتو ءكمرح نم يطعتو ءكملظ نمع وفعت نأ كرمأ هللا نإ :لاق

 (هنم وفع عطاقلا لصو نأل ؛ظفللا قباطم وهو اعوفرم ةدابع نب دعس نع هيودرم نبا ةياورو «دهاوش هل ءلسرم

 ةيآ نآرقلا يف سيل :قداصلا رفعح نعو «لهاجلا نع ضارعإ ملاظلا نع وفعلاو «فورعملاب رمأ مرحأ نم ءاطعإو
 (نيلامكلا ريسفت) .اهنم قالخألا مراكمل عمجأ

 فيكو :لاق «ةيلهاجلا نع ضارعإلاو فورعملاب رمألاو وفعلا ذحأب رمأ امل و هنأ :افوزن ببس :كتنغزني امإو
 هنم دارملاو ريسلا ىلع ةبادلل قئاسلا ثح لصألا يف وهو ءسحخنلا وه غزنلاو «ةيآلا هذه تلزنف ؟بضغلاب

 غزنلا نم قتشاو «هبشملل هب هبشملا مسا ريعتساو «ريسلا ىلع ثحلا نعمه غزنلاب ةسوسولا تهبشف ؛ةسوسولا

 (يواصلا ةيشاح) .هيلع هل طلست ال ناطيشلا نأل ؛هريغ دارملاو ينلل باطنخلاو ءكل سوسوي نيعم. كنغزني

 (كرادملا ريسفت) .هب ترمأ ام فالخ ىلع ةسوسوب كلمحي نأب يأ سخن هنم كنسخني امإو :غزن

 (يواصلا ةيشاح) .ميحرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :لوقت نأب هللاب ةذاعتسالا بلطا :هللاب ذعتساف

 فيطي لايخلا هب فاط نم وأ ,«فوطي فاط نم لعاف مسا وهو «ريقحتلل هيف نيونت ىلع ناطيشلا نم ةمل ندأ :فئاط

 لثم فيطلا عم. نوكي نأ زوجيف فئاطلا امأو :"ريبكلا" يف لاقو (دوعسلا يبأ ريسفت)."فيط" :ئرقو «ملأ يأ افيط

 .ناطيشلا ةسوسو نم مهي لزن :ممي ملأ .ةلعافو لعاف ىلع هيف ردصملا ءاج امم كلذ وحنو «ةبقاعلاو ةيفاعلا



 فارعألا ةروس 4# عساتلا ءزجلا

 ال مهر ْيِفْلا ف نيطايشلا يأ ْمُجَوَُدُمَي رافكلا نم نيطايشلا ناوخإ يأ َمِهْناَوْخِإَو

 هج 20 يوب اما هيي ويم

 7 عع ل

 حح ص آول ده ءيذب يسن دنع نم أ أ يل سيلو لدم ل نو

 تاه د رإ 0 2 - - ١ دف ح

 0100 ةبطخلا يف مالكلا كرت يف تلزن (2) وختم مح مالكلا فاما

 نأ ىلإ كلذب راشأ ءقاسفلا يأ "رافكلا نم نيطايشلا ناوحإ" :هلوقو «ربخ "مهودمب' ةلمجو أدتبم :خلإ مهفاوخإو

 «نيطايشلا ىلإ ةدئاع "واولا" "وفودمب" :هلوقو نيطايشلا ىلإ دئاع ريمضلاو «قاسفلاو رافكلا ناوخإلاب دارملا

 (يواصلا ةيشاح) .أدتبملا ريغ ىلإ ربخلا ريمض داع دقف «قاسفلاو رافكلا ىلإ ةدئاع "ءاهلا"و

 عحريو «نيطايشلا ناوخإلاب داري نأ زاجو ءاوعجري الو اورصب ىح مهئاوغإ نع نوكسمي ال مث :نورصقي ال مث
 مهفاوحخإ يف ريمضلا عمج امنإو ءاوقتا نيذلا ةلباقم يف مهفاوخإ نأل ؛هحوأ لوألاو «نيلهاجلا ىلإ هب قلعتملا ريمضلا

 (كرادم) .سنجلا هب دارملا نأل ؛درفم ناطيشلاو

 يف ام ىلع ةالصلا يف لي هللا لوسر فلح أرقي راصنألا نم لجر ىلع در ةيآلا :لإ نآرقلا ئرق اذإو
 امهيف هنأ حصألاو «ةبطخلا يف :ليقو ءةصاخ متوملا عامتسا يف ةيآلا نأ ىلع ةباحصلا روهمج ناكو ؛"نيسحلا'

 توكسلاب الإ نوكي ال كلذ لامكو «ةالصلا يف عامتسالا بحاو نآرقلا نأ تبثو «"كرادملا" يف ام ىلع اعيمج

 :هنأب يعفاشلا لاقو ءاندنع اذهو هلامكب هبحوأ ةالصلا ف عامتسالل تاصنإلا بجوأ امل هنأل ؛ةيفح ةءارقلاب ال

 الإ ةالص ال" :8تقع هلوق انلوصأ بتك يف ةروكذملا هتلدأ روهشم نمو ءارس مامإلا فلح ةحتافلا أرقي متؤملا نإ

 «باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال نأ انملس انأ باوجلاو .يناعملل ةلمتحما ةيآلا هضراعي الف مكحم هنإف ؛"باتكلا ةحتافب

 عم ةلدألاو ءهل ةءارق مامإلا ةءارق ثيدحلا يف ءاجو ءاهايإ متؤملا ةءارق هنأك ةحتافلل مامإلا ةءارق :لوقن انكلو

 .ةيفنحلا بتك يف ةروكذم طسبلا

 عامتسالا بوحو هرهاظ :"كرادملا" لاق «ةيكم ةيآلاو ةنيدملاب تضرف ةعمجلا نأل ؛ءيشب سيل اذه :خلإ ةبطخلا يف

 هل اوعمتساف هلوزن دنع نآرقلا لوسرلا مكيلع الت اذإ هانعم ليقو اهريغو ةالصلا يف نآرقلا ةءارق تقو تاصنإلاو

 (كرادم) .حصألا وهو امهيف ليقو «ةبطخلا عامتسا يف ليقو «متؤملا عامتسا هنأ ىلع مّ ةباحصلا روهمجو



 فارعألا ةروس 5 .ه عساتلا ءرجلا

 كلسفت ىف كلر رك ْذاَو .اقلطم نآرقلا ةءارق يف :ليقو «هيلع اهلامتشال نارقلاب اهنع ربعو 3 مي لج 1 هكا سلإ سر سله 58 ها 2

 ادصق يأ ِلْوَقْلأ نم رَهَجْلآ نود رسلا قو هن انوع يك و ًاللذت اعد 1 ا يأ
 لاح 2 ل

 َّنِإ .هللا ركذ نع ) َنيِفَعَلَأَنِم نكت اَلَو هرحاوأو راهنلا لئاوأ ٍلاَصآلاَووُدْغْلاِب امهنيب
1 

 هنوهُزتُي ُهَئوُحَبَسُيَو هَتَداَبِع ّنَع نورّبكتي َنوُرِكَتَسَي ال ةكئالما يأ كلير َدنِع َنيِذَّل
 .مهلثم اونوكف ةدابعلاو عوضنلا هنوصخي يأ #0 َتروُدِجَسَمهُهلَو هب قيلي ال امع < هه 000 .٠ 2و 1 شا و 9 7 الو - 2

 تاصنإلاب اورمأ ؛ةبطخلا يف اهنأ :دهاججو ءاطعو ريبج نب ديعس لاقو «نآرقلا ىلع ةبطنخلا :خإ نآرقلاب اهنع ربعو
 «نيديعلا يفو ةعمجلا ةالص يف ةيآلا :مُّذ سابع نبا نع ريبج نب ديعس قيرط نم خيشلا وبأ جرخأ «ةعمجلا موي اهل
 نسحلا لوق اذهو «ةنيدملب تبحو ةعمجلاو ةيكم ةيآلا نأل ؛ةالصلا يف ةءارقلا يف اهنأ ىلوألاو :ةنسلا يحم لاق
 هيودرم نبا م جرخأو «ةالصلا يف ةيآلا هذه نأ ىلع سانلا عمجأ لاق هنأ دمحأ نع يقهيبلا ج جرخأو .يعخنلاو يرهزلاو

 نبا هللا دبع :لاق هبسحأ يي هللا لوسر باحصأ نم انخايشأ ضعب تلأس لاق ةرق نب ةيواعم نع هريسفت يف
 يف اذك مامإلا فل ةءارقلا يف ةيآلا هذه تلزن امنإ :لاق ؛عامتسالاو تاصنإلا بجو نآرقلا عمس نم لك لفغم
 فو «ةيآلا هذه تلزنف ةالصلا يف نوملكتي اوناك :ةريره يبأ نع ريرج نباو ةبيش يبأ نبا ج جرخأو ٠ "ريدقلا حتف"

 يف ضعب ىلع انضعب ملسن انك :دوعسم نبا نع ريرج نبالو قي هفلح تاوصألا عقر يف تلون انأ :هنع ةياور
 (نيلامكلا ريسفت) .ةالصلا يف نوملكتي اوناك لفغم نب هللا دبع نع يقهيبلا جرخأو «تلزنف ةالصلا
 ىلإ تسلح اذإ :ةيآلا يف نسحلا نع متاح يبأ نبا جرحأ ءامهريغ وأ ةبطخلا وأ ةالصلا يف ناك ءاوس :اقلطم
 بوحوللو ءال عامتسالاو اهدنع تاصنإلا بحتسيف ءروهمجلا دنع بدنلل اذه ىلع رمألاو ءتصنأف نآرقلا
 :كرادملا بحاص لاقو «"ةصالخلا" يف اذك «ةالصلا جراح ولو نآرقلا ئراقل عامتسالا بحي :اولاقف ةيفنحلا دنع
 (نيلامكلا ريسفت) .حصأ وهو امهيف :ليقو «ةبطخلا عامتسا يف :ليقو «متوملا عامتسا يف هنأ ىلع ةباحصلا روهمج

 هعمسي ثيحب توصلا يفخي نأ وه رسلا نإف ءامهنيب ةطساو ال لاقي ال ءرهجلاو رسلا نيب اطسوتم :امهنيب ادصق
 هعمسي ام رهجلاو ءاولاق امك وه رسلا لب ءءاهقفلا حالطصا كلذ :لوقن انأل ؛رهجلا هادع امو ؛هريغ نود ملكتملا

 نبا نعو ءامهريغو ءاعدلاو ةءارقلل ماع ركذلا نأ رسفملا عنص نم رهاظلا مث .طسوتم بيرقلا هعمسي امو «ديعبلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيرهجلا يف رهجلاو ةيرسلا ةالصلا يف رسلاب اورمأ «ةءارقلا ركذلاب دارملا :امنّحض سابع

 «برغملا ىلإ رصعلا نم وهو ليصأ عمج لاصآلاو ءسمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نم يهو ةودغ عمج :ودغلاب
 هللا ركذ ةفيحصلا لوأ نوكي نأ بلطف ةادغلا دنع مونلا نم موقي ناسنإلا نأل ؛ركذلاب نيتقولا نيذه ص امنإو
 يف تومي نأ ةفيخ ركذلاب لغشي نأ هل يغبنيف توملا وخأ وهو مونلا لبقتسي ناسنإلا نألف لاصآلا تقو امأو
 (يواصلا ةيشاح) .تام ام ىلع ثعبيف همون

- 



 لافنألا ةروس 1 عساتلا ءزجلا

 | "كب ركمي ذإو الإ" وأ ةيندم لافنألا ةروس
 يع

 ةيكمف عبسلا تاي

 ةيآ نوعبس و عبس وأ تس وأ سمح

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لاقو لاتقلا انرشاب انأل ؛انل يه :نابشلا لاقف ردب مئانغ يف نوملسملا فلتخا ال

 ءام رررادم ددااولا يلا احلا راراعلابا دع ملول :خ ويشلا

 . لوُسّولآَو هلل ٌلافتَأْلا مه ٍلُق ؟يه نمل مئانغلا ٍلاَقتألآ نع دمحم اي َكتوُنعََي :لزت
 امك اهلك يأ "ةيندم" :هلوقو .خلإ "سمح" :هلوق يناثلاو "ةيندم" :هلوق لوألا :نيربخب ربخأ أدتبم :لافنألا ةروس

 تعقو لأ ةعقاولا نأش يف ةروكذملا عبسلا تايآلا تناك نإو حصألا وهو «"ريبكلا"و "دوعسلا يبأ" دافم وه

 ةنيدملاب تلزن ةروكذملا تايآلاف ءكلذك امنأش يف ىلا تايآلا نوكت نأ ةكم يف ةعقاولا نوك نم مزلي ال ذإ ؛ةكمب

 "ةيندم" :هلوقب بيطخلا هب حرص امك فيعض لوقلا اذه "هرخآ ىلإ الإ وأ" :هلوقف ,ةكم يف عقو امم هل اريكذت

 .ةيكمف عبسلا تايآلا "اورفك نيذلا كب ركمي ذإ الإ" :ليق

 يئاسنلاو دواد وبأ ىور :خلإ نوملسملا فلتخا امل (لمجلا ةيشاح) ."نورفكت متنك امب" :هلوق اهرخآ :عبسلا تايآلا

 نبا نع ةمركع نع دنه يبأ نب دواد نع قرط نم مكاحلاو نابح نباو .هل ظفللاو هيودرم نباو ريرج نباو
 نابش كلذ يف عراسف ."اذك اذك هلف اذكو اذك عنص نم" :ُهلي هللا لوسر لاق ردب موي ناك امل :لاق امض سابع
 انك انإف امب اورثأتست ال :خويشلا لاقف مهل لعج يلا مئانغلا تناك املف «تايارلا تحت خويشلا يقبو «لاحرلا

 هلك هللا لوسرب نييقدحم اوناكو :خويشلا لاقو (نيلامكلا ريسفت) .تلزنف ءاهيلإ متئفل متفشكنا ول مكل أدر

 .تايارلا تحت مكل انتابثو انريبدتو انيأرب مكل انوع :مكل أدر انك (يواصلا ةيشاح) .ودعلا نم هيلع افوحخ

 :ةغللا يف هانعمو لفن عمج :لافنألا نع .انيلإ متعحر يأ "انيلإ متئفل" :هلوقو «متمزهاو مترشتنا ول :متفشكنا ول

 اهنأل وأ ءهللا ةملك ءالعإ نيعأ ,دوصقملا ىلع ةدئاز امنأل ؛ةمينغلا ىلع ةرات قلطي ءاهقفلا فرع فو هةدايزلا

 (يدمحألا ريسفت) .ةدايز ةمألا هذه ىلع اهلحف ةقباسلا ممألا ىلع امارح تناك

 نع امي ةمألا هذه ةدايزل ةدايزلا يهو اضي أ ءافلا نوكسب لفن :لاقيو «بابسأو ببس لثم لفن عمج :لافنألا نع

 اهيلع لزنأ مهنم هللا اهلبق نإ ناكم يف اهوعضو ةمينغ اومنغ اذإ اوناك لب «مهل الالح نكت مل اههإف ةقباسلا ممألا

 لوسرلل امكأ دارملا سيلو «ةمسقلا ثيح نم امهل اهفإ :لوسرلاو هلل (يواصلا ةيشاح) .تيقب الإو اهتقرتحا اران
 ىلاعت هب صتخم اهمكح يأ :"دوعسلا يبأ" ةرابعو ءاهنم ائيش ادحأ ىطعي الو «كلملاب لالقتسالا ثيح نم

 .دحأ يأر هيف لخدي نأ ريغ نم هب رمأ ام فيك ا8تِلَع لوسرلا اهمسقي



 لافنألا ةروس <. عساتلا ءزجلا

 وُقّتاَف كردتسملا يف مكاحلا هاور .ءاوسلا ىلع مهنيب دي اهمسقف اءاش ثيح امنالعجي
 باشلاو خويشلا نيب 1

 'اوُفِيَطأَو عازنل رثو 0 ٍ أ ركبتي َت 07 هلأ ١ سنلعا و 2اقلا كل قو ةذدملاب اي تقع د تاذ | تلصاو هللا

 ري اَذإ َنيِدَّلآ ناميإلا نولماكلا َتوُئَؤُمْلَآ اَمنِإ .اقح © َنيِيِمْؤُم مثدُك نإ َدُهَلوُسَرَو

 اقيدصت اندَميِإ َمِجَداَز مُهْسنياَ ْمِهَلَع تلت اَذِإَو َمهيوُلَف تفاخ َتَلِحَو هديعو يأ ُهّلل

 اهب نرتأي ةوّلّصلآ | توُمبق ةي تريزذلا .هريغب ال نوقثي هب () َنوُلَكَوَعَي َمِهَيَر َلَعَو
 رك ذ وفوصومل و 7 2 5 نوقف : ب مه هتف مو اهقوقحب ذ اعين ا َكيِتْل أ هللا ةعاط انيطعأ 7 0

 ةَرِفْعَمَو مِهّْبَر َدنِع ةنججا 2 لزانم ُتَجَرَد َمُه كش الب اقدم اقَح َنوُئمْؤُمْلا مه

 رخأ" ب قلعتم ْقَحَلَِب َكِيِيَب ْنِم َكّبَر َكَجّرْخَأ آَمُك .ةنجلا ف ©) ديرك قْزِرَو

 00 فاك نم لاح ةلمجلاو ؛جورخلا ميز َنوُهِرَكَل نؤمن اَعيِرَق َّنِإَو
 مهتهارك يف

 املا ١

 ها 4 قلل حف ف وز ده هل اق هما اه اف نفك اه دارك "اهماو امه ا هدو حم هلأ أه 1 جو ه8 قع هك أ وو فوذحم أدتبم ري امك و

3 
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 (نيلامكلا ريسفت) .نيملكتملا لامعتسا هيلعو ؛هسفنو ءيشلا ةقيقح ةلزنمب انهه "تاذ" نإ جاحزلا لاق :مكنيب تاذ

 هللا لاق امك «سفنلا يف جرحلا دوحو مدعو لوسرلاو هللا ةعاط ناميإلا لامك ةمالعف «نامبإلا يف نيلماك :اقح

 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا رخخآ ىلإ (50:ءاسنلا) َكوُمكَحُي ىََنَح وُ ال َكّبَرَو الفإ» : ىلاعت
 نينمؤملا رئاسو ءايلوألاو ءايبنألا نم يأ ءضرألاو ءامسلا لهأ ناميلو :هحرشو "ربكألا هقف" يف لاق :اناميإ مقداز

 قيتسستلا هو ىلع نكي مل اذإ قيدصتلا نأل ؛هسفن هب نموملا ةهج نم يأ ءصقني الو ديزي ال راجفلاو راربألا نم
 ال ءرظلا نوه :ىلاعت هللا لاق «دييأتلا بابرأ دنع داقتعالا ماقم ف ديفم ريغ نظلاو ءديدرتلاو نظلا ةيترم ف نوكي

 .(8١:محنلا) اعيش ّقَحْلا َنِم يِنْغُي
 ةهج نم ال قيدصتلا لصأ ةيثيح نم ناصقنلاو ةدايزلا لبقي ال يزارلا مامإلا لاق امك ناميإلا نأ :قيقحتلاف

 سيل درو اذلو نيقيلا ملع ةبترم قوف «نيقيلا نيع ةبترم نإف «نيدلا لامك يف ةفلتخم اهلهأ بتارم نإف «نيقيلا

 امك ةدايزلا لبقي قيدصتلا نأ ىلإ كلذب راشأ :خلإ اقيدصت .دئاقعلا بتك يف ليصفتلاو ءاصخلم ةنياعملاك ربخلا

 ناكرألاو طورشلا ةيفوتسم اهتاقوأ يف اهومزالي يأ :ةالصلا نوميقي نيذلا .انك#ص كلامو يعفاشلا بهذم وه

 ظ (يواصلا ةيشاح) .بادآلاو



 لافنألا ةروس ب. عساتلا ءزجلا

 اريخ ناك دقو ,مهتهارك لاح يف َكجارخإ لثم اهل مهتهارك يف لاحلا هذه يأ

 ل يبنلا جرحف «ماشلا نم ريعب مدق نايفس بأ نأ كلذو ءاضيأ هده: كلذكن مه

 اهنع اوُبْذيل ؛ةكم ولتاقمو لهج وبأ جرخف «شيرق تملعف ءاهومنغيل ؛هباحصأو
 ريعلا نع اوعفديل

 عجرا :لهج يبأل ليقف ا قيرط ريعل هر يلا و ..:: عجزا : زهجج ىألا ايقف تحف زحاسلا قيرط: ريغلاب قايقش هيأ دحأ +٠ عفقنلا

 عم ةيوسلا ىلع مهنيب اهل كتمسقو «لوسرلاو هلل لافنألا نأب هللا مكح :يهو «ةعقاولاو ةصقلا :لاحلا هذه يأ

 لثم ةيوسلا ىلع ةمينغلا ةمسقل مهتهاركف «قبس امك امي اورثأتسي نأ نوبحيو كلذ نوهركي مهنأش نوك

 ةيوسلا ىلع ةمينغلا ةمسق ةهارك «ناتهارك ردب ةعقو يف نيملسملل عقو هنأ :لصاحلا «شيرق لاتقل مهتهارك

 ةيناثلا ةهاركلاو «خويشلا نود لاتقلا اورشاب مهنأب مهليوأتلو عبطلا يعادل يهو ءطقف مهنأش نم ةهاركلا هذهو

 ببس كلذ ناكف «لاتقلل اوئيهتي ملو ةمينغلا دصقل ءادتبا ةنيدملا نم اوجرح مهأ اهيف مهرذعو «شيرق لاتق

 (لمجلا ةيشاح) .ةهاركلا قلطم يف ىرخألاب نيتلاحلا ىدحإ هللا هبشف «لاتقلل مهتهارك

 نكت مل ةهاركلا نأل ؛ةردقم لاحلا نأ تملع دقو ؛جرخلل مهتهارك لاح يف كل هللا جارخإ لثم :كجارخإ لغم

 رصنلا نم هيلع بترت امل ؛مهل اري جورخلا ناك دقو يأ ةيلاح ةلمجلا :مه اريخ ناك دقو .لمأت ءجورخلا تقو

 لكلا نأ ٍْث جورخلا لثم ةيوسلا ىلع ةمينغلا ةمسق يه ىلا ةلاحلا هذهف يأ "كلذكف" :هلوقو «باوثلاو رفظلاو

 .ربخ الك نأ يف يأ اضيأ كلذ لثم ةلاحلا هذهف يأ ,فوذحم أدتبم ربخ "كلذك" ظفلف ءمهل ريح

 اهيف ناكو «ةراحت ةلماح لبإ يأ "ريعب مدق نايفس ابأ نأ" :هلوقو ءجورخلل مهتهارك عم مهل هجارحإ :كلذو

 جرخخف" :هلوقو .ةريملا لمحت يلا لبإلا :حارصلا فو (لمجلا ةيشاح) .خلإ نيعبرألا وحن ةليلق لاجرو ةريثك لاومأ
 :هلوقو ءنيسمخ الإ افلأ اوناكو "ةكم اولتاقم" :هلوقو «ةلفاقلا هذه ليربح هربخأ نأ دعب يأ :خلإ "لهج وبأ

 عمتجب ركسع لكل مسا ريفنلا «ريفنلا مه ةكم لهأ ىأر "ريفنلا مه" :هلوقو ؛عفدلا :"حارصلا" يف بذ "اوبذيل"

 اهعم ىلا ريعلا يأ "نيتفئاطلا دحأ" :هلوقو ,"سوماقلا" يف امك ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نم هنوكب ديقم ةغللا يف هنكل

 يأ "هل دعتسن مل" :هلوقو «ةلتاقملا ةقرفلاب رفظلا هللا دعو ريعلا تحن املف «ءشيرق رافك ىرخألا ةفئاطلاو «لاملا

 .مهلاتقل دعتسنف ودعلا ىقلن انأ انملع اذإو «ريعلا بلطل انجرح لب ريفنلا لاتقل

 ةلفاق يه :ليقف «راس اذإ ريعي راع نم ءاحلامحأب لبإلا ريعلا لصأو «ماشلا نم راجتلا ةلفاقب يأ نيعلا رسكب :ريعب

 (نيلامكلا ريسفت) .ءايلا هظفحل فقسو فقسك مضلا هسايقو ريع عمج اهنأكو «ةلفاق لك امي تيم مث ريعلا

 ملعيل ؛نايفس وبأ هارتكا يذلا يرافغلا ورمع نب ةمضمض رابخأب [ريعلا دصقل دلك يبلا جورخ] :شيرق تملعف

 (يواصلا ةيشاح) .كلذب اشيرق
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 ىدحإ يدعو هللا نإ" :لاقو هباحصأ ٌدلَك يبلا رواشف ءرددب ىلإ راسو ىبأف
 امك هل دعتسن مل :اولاقو كلذ مهضعب هركو «ريفنلا لاتق ىلع هوقفاوف «"نيتفئاطلا

 ِفَوَمْلا ىلإ َنوُقاَسُي اَمْنأك مه رهظ َنَيَبَت ام َدَعَب لاتقلا َقَحْل ىف َكَنوُلِرِتجم :ىلاعت لاق
 ِنيَتفباطلا ىَدَح َدَحِإ ُهّلا ْمُكدِعَي ْذِإ ركذا َو .هل مهتهارك يف ًانايع هيلإ ع َنوُرطَيْمُهَ

 حالسلاو سأبلا ي يأ ٍةحَرْشلَآ ِتاَدَرِيَغ نأ تواير ترودوت ُدوَتَو مُكَل ان ريفنلا وأ ريعلا

 َْحْلآ قي نأ هد يربو فنلا فالخب اهددُعو اهدَدَع 0 ريعلا يهو

 2561700 مهرخآ (© َنيرفكلآَرياَذ ٌعَطقَيَو هدانا رووا اسلا ءهِتِنملَكب ب هرهظي

 (نيلامكلا ريسفت) .اهيناب مساب تيم وأ ءاهئافصل وأ اقرادتسال ؛كلذب تيمس ريب مسا وأ ,ةروهشم ةيرق :ردب ىلإ

 «باوصلا هنأ م رهظ يأ «لاتقلا وه يذلا قحلا مهل رهظ :م رهظ .انعم تالا تأن ملف ريسفنلل :دعتسن مل

 ."دوعسلا يبأ" نم ءاوهجوت امنيأ نورصني مهنأ مه كمالعاب قئاللاو
 قاسيو «لتقلا ىلإ لتعي نم لاحب ةمينغلاو رفظلا ىلإ مه راسي مهو مهعزف طرف يف مهلاح هبش :خلإ نوقاسي اهغنأك
 مهفأو .ددعلا ةلقل مهفوخ ناك :ليقو ءاهيف كشي ال اهيلإ رظان هبابسأل دهاشم وهو «توملا ىلإ رئاغصلا ىلع

 يأ "هل مهتهارك يف" :هلوقو «توملا ىلإ :هيلإ نورظني (كرادملا ريسفت) .ناسراف الإ مهيف ناك امو ةلاجر اوناك

 .توملا ىلإ قاسي نم ةهارك لاتقلا نوهركي

 يبأ نب ةبتعو لهج يبأ عم ةكم نم جرخ نم مهو "ريفنلا وأ" :هلوقو «نايفس يبأ عم ماشلا نم تلبقأ يلا :ريعلا

 يه ريغلا كلتو «ةكوشلا ةبحاص ةقرفلا ريغ يه يلا ةقرفلا نأ ا تاذ ريغ نأ (نيلامكلا ريسفت) .ةعيبر

 ريغ"ل عجار ريمضلا "ريعلا يه" :هلوقو ,ةكوشلل ريسفت "سأبلا يأ" :هلوقو «ريفنلا يه ةكوشلا ةبحاصو ؛ريعلا
 (لمجلا ةيشاح) .تفرع امك ةقرفلا وهو "ريغ" نيعمل ةاعارم ريمضلا ثنأو «"ةكوشلا تاذ

 ؛حالسلل انه اه تريعتسا فورعملا كوشلا هدحاو نم ةراعتسم ةدحلا ةكوشلا :ليق امو :خإ حالسلاو سأبلا يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .اسراف نيعبرأ الإ هيف نكي مل هنإف ,ةكوشلا تاذ ريغل ريسفت "ريعلا يه" :هلوقو

 :نيعلا مضب ةدع عمج "اهددعو" :هلوقو ,مهددع ةرثكل ؛ريفنلا فالخب اسراف نوعبرأ الإ اهيف نكي مل ذإ :اهددع ةلقل

 :"دوعسلا يبأ"و "بيطخلا" يفو (لمجلا ةيشاح) .خلإ رصنلا بابسأ هب دارأ هلعل :هتاملكب .هريغو برحلل دعأ ام

 ىحوملا :"يواضيبلا" يفو «ةرصنلل مهورن نم ةكئالملا رمأ ام. وأ ءنأشلا اذه يف ةلزنملا هتايآب يأ هتاملكب هلوق ىلع

 (لمجلا ةيشاحإ .ةكئالملا لوزن لثم ةرصنلا لصحي اهنأب هملع قباسلا يأ ةقباسلا :هلوقو «لاحلا هذه يف ام
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 ةرك ولو رفكلا لبا قحمب ليو نحل قي ريفنلا لاتقب مكر مأف لاصتتسالا
 ثوغلا هنم نوبلطت َمُكَبَر َنوُعِيْعَتَسَت ْذِإ ركذا .كلذ نوكرشملا © َوُمرَجُمْل

 ٍةَكَبتلَمْلا َنِّم فلاب مكنيعم مُكدِحُم نأب يأ نأ َمُكَل ِباَجَتَسآَف مهيلع رصنلاب

 فالآ ةثالث تراص مث الوأ اهب مهدعو ءاضعب مهضعب فدري نيعباتتم معز تريفودزم
 هدعب تكج اذإ هتفدر

 دادمإلا نعأ هلام انو .عمج ا 'فلآب' :ئرقو ."نارمع لآ" يف امك ةسمح مث

 رفظلاو ةرصنلا نم ةعقاولا هذه يف هب دعو ام تيبثت لوألاب دارملا نأل ؛رركم اذه نإ لاقي ال :خلإ قحلا قحيل

 نمو ءمهتلق عم نينمؤملا رصن نم ردب موي عقو يذلا نأل ؛ةعيرشلا راهظإو نيدلا ةيوقت يناثلاب دارملاو «ءادعألاب
 (لمجلا ةيشاح) ."لطابلا لطبيو" :هلوقب هنرق اذهو ءمهتوقو نيدلا زازعإل اببس ناك مهترثك عم نيرفاكلا رهق

 (يواصلا ةيشاح) .هباحصأو ٌدلي ينال باطخ وأ ميظعتلل عمجلا نوكيف طقف دلي ينلل باطخ امأ :خلإ نوثيغتست ذإ
 :مهتثاغتساو «"ركذا" رامضإ ىلع وأ «"'قحلا قحيل" :هلوقب قلعتم وأ ”"مكدعي ذإ" نم لدب :مكبر نوثيغتست ذإ
 «نيثيغتسملا ثايغ اي انثغأ ,كودع ىلع انرصنا !بر يأ :نولوقي اوذحأ لاتقلا نم صيخم ال نأ اوملع امل مهنأ

 هيدي دمو ةلبقلا لبقتساف «ةئام ثالث مهو هباحصأ ىلإو ءفلأ مهو نيكرشملا ىلإ رظن دلي هنأ :هنو رمع نعو
 طقس ىح كلذك لاز امف «ضرألا يف دبعت ال ةباصعلا هذه كل نإ مهللا ,ئتدعو ام يرحبأ مهللا :وعدي

 .كدعو ام كيزجيس هنإف كبر كدشانم كافك هللا يبن اي :لاقو .هبكنم ىلع هاقلأف هو ركب وبأ ذحأو ءهؤادر

 (هريغو بيطنخلاو يواضيبلاو دوعسلا وبأ)
 هلع ليئاكيم لزنو «ركب وبأ هيفو ركسعلا نيم يف امي لتاقو «ةئام سمخب لزن ةكلء ليربج نأ درو :فلأب مكدم

 يف امأو ؛ردب ةعقو يف الإ ةعقو يف تلتاق ةكئالملا نأ تبثي لو ؛ىلع هيفو شيلا راسي يف امب لتاقو ةئام سمخب
 (يواصلا ةيشاح) .لتاقت الو نيملسملا ددع ريثكتل لزنت تناكف اهريغ

 ءفالآ ةسمخبو فالآ ةثالثب ريبعتلا نم نارمع لآ يف امو انه ام نيب عمجلا اذهب هضرغ :خلإ الوأ امب مهدعو
 مث رمألا ءادتبا يف افلأ تناك اهنأ باوجلا لصاحو ؟فلأب :لاقي فيكف «فالآ ةسمح عقاولا يف يه تناكو

 مهعم فلألا ةلتاقمو لعفلاب لاتقلا عوقوو فلألاب دعولا دعب تراص مث يأ «:ةسمح تراص مث «ةثالث تراص

 (لمجلا ةيشاح) .ةسمخ اهيلع نيفلأ ةدايزب ةثالثلا تراص مث ءفالآ ةثالث نيفلأ اهيلع هللا ةدايزب فلألا تراص

 هب دارملا وأ «ةمدقملا ىلع اوناك فلألا نإ :قيفوتلا هجو يف ليقو «نيتيآلا نيب ةافانم الف :خلإ نارمع لآ يف امك

 سلفأك فلأ عمج ماللا مضو فلألا دم :فلأب ئرقو (نيلامكلا ريسفت) .مهعم لتاق نم وأ ءمهنايعأو مههوجو

 .افلأ ةيناثلا ةزمهلا تبلقف فلأأ هلصأو «سلف عمج
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 ير دس

 مك م لا فوق نم مكل لصح 50 0 ريب كفل ركذا
 ا و بلقلا يف مون داسارلا ف ألا

 نطيشلا ٌرِجِر ْركدَع ٌَبِهْذُيَو تابانحلاو ثادحألا نم هب وكر وطتل ءاموامشلا لع

 ىلع نوكرشملاو «نيثدحم ءامظ - ام ّقحلا ىلع متنك ول مكنأب مكيلإ هتسوسو
 يف خوست نأ (ه) َماَدَقألآ هب َتَبَكُيَو ريصلاو نيقيلاب ْمُكِبوُنُق َلَع سبحي طلو ءالا
 نوعلاب َمُكَعَم ينأب يأ نأ نيملسلا مهب ّدمأ نيذلا ةَكِينلَمَلا لِإ كبَر ىحوُي ْذِإ .لمرلا
 َبَعْرلآ اوُرَفَك َتيِذَّلآ ب وُلُق ىف ىَقْلَأَس ريشبتلاو ةناعإلاب أوُدَماَء يذل وُئَبَكَف رصنلاو

 خلإ لاتقلا متهرك نيح كلذب متللعت امك ددعلاو ددعلاب ؤيهتلاو لهأتلا ىلع فقوتي ال :هللا دنع نم الإ رصنلا امو

 ىلع اولكتت الو هرصنب اوقثف «!نونموملا اهيأ مكر صني هللا نأ يعي «هللا دنع نم الإ رصنلا امو :"نزاخلا" يفو «(انخيش)

 قثي الو هلاوحأ عيمج يف هللا ىلع الإ لكوتي ال نأ ملسملا ىلع بحاولا نأ ىلع هيبنتو ؛مكسأب ةدشو مكتدشو مكتوق
 اذه ءمهلك اومانف «ةدحاو ةعفد :ساعنلا مكيشغي ذإ (نيلامحلا ريسفت) .ةناعإلاو رفظلا هديب ىملاعت هللا نإف «هريغب

 (يواصلا ةيشاح) .فونخلا تقو يف مونلا عيمجلا يشغ ثيح لوسرلل ةزجعم يهف ةداعلا فالخ ىلع
 نم لامتشا لدب امنأ رهاظلا يف الإو .”"نوشغتي" نيعم نمضتي "مكيشغي" نأ رابتعاب هل لوعفم هنأ ىلإ ريشي :انمأ

 3ك هللا لوسر لزن :ان# سابع نبا نع ريرح نبا جرخأ :خلإ نوكرشملاو (نيلامكلا ريسفت) ."ساعنلا"
 ةسوسولا مهيولق يف ناطيشلا ىقلأو ء«فعض محياصأف «مادقألا اهيف خوست ةلس ءاسملا نيبو مهنيب 0

 رطمأف «نيثدحم نولتقت متنأو ءاملا ىلع نوكرشملا مكبلغ دقو ؛هلوسر مكيفو هللا ءايلوأ مكسفنأ نومعزت مكنأب

 (نيلامكلا ريسفت) .لمرلا ىلع سانلا ىشمو لمرلا بلصو ءاورهطتو نوملسملا برشف ءاديدش ارطم مهيلع هللا

 تلحد يأ ضرألا يف خيستو خوست :"حارصلا" يفو .لمرلا يف بهذتو صوغت يأ خوست نأ نم :خوست نأ
 .ءاملا ىلإ عجري "هب تبني" :ىلاعت هلوق يف يأ "هب" يف ريمضلاو «خلإ تباغو اهيف
 اورشبأ :لوقي «لحرلا ةروص يف فصلا مامأ يشمب كلملا ناكو :لتاقم لاق "ريشبتلاو" :هلوقو «رطملاب :ةناعإلاب

 (ليزنتلا لاعم) .مكرصان هللا نإف

 بترم رشنو فل وهف لإ "اوتبثف" :هلوقل ريسفتلاك :خلإ "اوبرضاف" :هلوقو 'مكعم ينإ" :هلوقل ريسفتلاك :يقلأس
 كلذ ناكو «تابث ممل نوكي الف فوخلا يأ بعرلا اورفك نيذلا بولق يف يقلأس :”بيطخلا" يفو «(انخيش) خلإ

 ظ (لمجلا ةيشاح) .نيكرشملا بولق يف فوخلا ىقلأ ثيح نينمؤملا ىلع ىلاعت هللا نم ةمعن
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 فارطأ يأ (ت) ٍناَتَب لك َمِهِّم أوُبِرْضَآَو سوؤرلا يأ ٍقاَنَعَأْلا َقَوَف أوُبِرْصآَف فونخلا

 هيلإ لصي نأ لبق طقستف رفاكلا ةبقر برض دصقي لجرلا ناكف «نيلحرلاو نيديلا

 يع اورج للعم ل رعب قيمت ينج نم ان 34 هامور مقيم
 هللا ٍقِقاَشُي نَمَو ُهلوُسَرَو هللا اوفلاخ أوقآَس ْحُهَنَأِب مه عقاولا باذعلا َكلِلَذ .اوُمِزهف

 يف رافكلا اهيأ ُهوقوُذَف باذعلا َمَحِلَذ .هل (2) ٍباَقِعْلَأ ُديِدَس َهللآ ىرإق ءُهَلوُسَرَو
 احلا متل اَذِإ ودها وفل اَهّيَأَي (2 راَّثلَ باَذَع ةرخآلا يف َنيرِفَكَلل ا الا

 .نيمزهنم () َراَبْذَألآ ُمُهوُلَوُت الق نوفحزي مهرثكل مفأك نيعمتج يأ اًفَحَّر اوُرفك

 قوف اوبرضاف" :هلوقب كلذ ىلاعت هللا مهملعف ؛مدآ نب لتاقت فيك ملعت ال ةكئالملا تناك يرابنألا لاق :اوبرضاف

 "سوؤرلا يأ" :هلوقف ؛حراشلا لاق امك سوؤرلا هانعمو هب لوعفم :قانعألا قوف (بيطخلا ريسفت) .خلإ "قانعألا
 ناكم فرظ هنأ هلصأ ناك نإو «ناككملا ريغ يعم يف هب الوعفم لمعتسا ثيح هيف عسوت دقو 2"قوف" ظفلل ريسفت

 دحأ اذهو «ناكملا ريغ يف هلامعتساو «ةيفرظلا ىلع بصنلا نع هجورح «نيهجو نم هيف عسوتف «ةيفرظلل مزالم

 «نيلوقلا ىلإ راشأ دقف :خلإ رفاكلا ةبقر برض "دصقي" :هلوقب حراشلا راشأ دقو «ةدئاز ”قوف" نإ :ليقو «نيلوقلا

 .قانعألا قوف اهإف سوؤرلاو لصافملاو حباذملا يه ىلا اهيلاعأ يأ قانعألا قوف :"بيطخلا" ةرابعو ."لمجلا" نم

 (يواصلا ةيشاح) .ةيببس ءابلا "مهفأب" :هلوقو ءرسألاو لتقلاو بعرلا ءاقلإ نم يأ :باذعلا كلذ

 (يواصلا ةيشاح) .نينمؤملاو يبنلا نع بناجو قش يف اوراص مهنأل ؛ةبناحملا اهانعم لصأ :هلوسرو هللا اوفلاخ

 (يواصلا ةيشاح) .هللا دنع مهل رخذ امل ةبسنلاب ليلق مويلا اذه يف مهب لزن امو يأ :باقعلا ديدش هللا نإف

 بوصنم :ليقو نمكلذ ىلع فطع :نيرفاكلل نأو ."اوملعاو" ريدقتب بوصنم :ليقو ءكلذ ىلع فطع :نأ

 (يواصلا ةيشاح) .لاتقلا اورضحي نم لكل باطح :خلإ اونمآ نيذلا اهيأ اي .اوملعاو ريدقتب

 (يواصلا ةيشاح) .نيفحاز موك لاح يأ قتشملاب لوؤم وهف ؛"نيذلا" وهو هب لوعفملا نم لاح :افحز

 .,فوحز ىلع عمجو «هب يمس «اليلق اليلق هتسإ ىلع بد اذإ يبصلا فحز نم «ابيبد نوبدي يأ :نوفحزي

 رهظلا ىلع قلطيو «لبقلا لباقم ىلع ربدلا قلطي رابدألا :مهولوت الف (بيطخلا ريسفت) .لاحلا ىلع هباصتناو
 لوقف ءهانعم موزلم يف لمعتسا ظفللا اذهف «مازفنالا وهو رهظلا ةيلوت موزلم دوصقملاو ءانه اه دارملا وهو

 (نيلامجلا ريسفت) .دارملل نايب "نيمزهنم" :حراشلا



 لافنألا ةروس جو عساتلا ءزجلا

 ةرفلا مهيري نأب ٍلاَعقْ افطعنم اَهَرَحَتُم الإ ريد مهئاقل موي يأ ٍذِيَمْوَي َمِهْلَوُي نَمَو

 امب دجنتسي نيملسملا نم ا هع سو 1 ديري وهو ةديكم

 هللا لَو ب ا .فعضلا ض رافكلا دزي 1 اذإ امه. صوصخم
 ده افك نأكل ؛ىصخلاب َتِيَمَر َْذِإ موقلا نيعأ دمحم ايَتْيَمَر اَمَو مكايإ هرصنب َرُهَلَتَ

 :مهيلإ كلذ لاصيإب ََْر هلأ كيلو رشب ةيمرب ريثكلا شيلا نويع الي ال ىصحلا

 ا نا ءاطع ِءَلَب ُهَّنِم َسيِمْؤُمْلآ َىََبْيِلَو نيرفاكلا رهقيل كلذ لعف
 لا

 فعضم ُبِهوُم هللا او قح ءالبإلا كل .مهلاوحأب 42) ٌعيِلَع مهلاوقأل ٌعيِمَس هل

 :هلوقو عوجر يعم. "ةركلا" :هلوقو ءعدخو ركم نعم. "ةديكم" :هلوقو «برحلا يأ رارفلا نيعم. :ةرفلا

 ءاهيف وه يلا ةئفلا ىوس نيملسملا نم ىرخأ ةعامج ىلإ :ةئف ىلإ (يرهوج) .ىوقي وأ نيعتسي ئيعم. "دجنتسي"
 مهعوجر دعب نوملسملا رختفا امل ةيآلا هذه تلزن :مهولتقت ملف (كرادملا ريسفت) .لعافلا ريمض نم نالاح امههو

 ."مهولتقت ملف" :هلوقب بدألا هللا مهملعف ءاذك ترسأ ءاذك تلتق انأ :لوقي مهنم دحاولا ناكف ءردب نم

 (يواصلا ةيشاح) .مهولتقت ملف مهلتقب مترختفا يأ ردقم طرش باوحج يف ةعقاو "ءافلا"و

 لاصيإ نعم. يمرلا يفنملا نأ :باوجلاو «تابثإلاو يفنلا نيب عمج ثيح ضقانتلا هرهاظ :خلإ تيمر ذإ تيمر امو

 (يواصلا ةيشاح) ."مهيلإ كلذ لاصيإب" :هلوقب رسفملا باوجلا اذهل راشأ امك «يمرلا لعف تبثملاو ؛مهنيعأل ىصحلا

 ام الإ اهرثأ غلب امل اهتيمر ول كنأل ؛ةقيقحلا ىلع تنأ اهمرت مل تنأ اهتيمر يلا ةيمرلا نأ ٍنيعي :ىمر هللا نكلو
 فاضم دبعلا لعف نأ نايب ةيآلا يفو «ميظعلا رثألا كلذ ترثأ ثيح هللا ةيمر تناك اهنكلو ءرشبلا يمر رثأ هغلبي

 هافن مث «"تيمر ذإ" :هلوقب دبعلل لعفلا تبثأ هنأل ؛ةلزتعملاو ةيربحلا لوقت امك ال اقلح ىلاعت هللا ىلإو ابسك هيلإ

 (كرادملا ريسفت) .مهلتق هللا نكلو "ىمر هللا نكلو" :هلوقب ىلاعت هلل هتبثأو «هنع

 "هللا نإ" :هلوقو ؛حراشلا هردق امك فودذحم هربخو أدتبم :مكلذ .يمرل ةفوذحم ةلع ىلع فوطعم يتآلا لوقلا :كلذ

 .قح نيرفاكلا ديك هللا نيهوتو يأ لوألا يف ردق ام لثم ردقي فوذحم هربخو ناث أدتبم وهف ءأدتبملا ىلع فوطعم



 لافنألا ةروس 514 عساتلا ءزجلا

 :مكنم لهج وبأ لاق ثيح ءاضقلا يأ حتفلا اوبلطت يأ رافكلا اهيأ أوُحِتْفَتَسَت نإ

 َدَقَف هكلهأ يأ :ةادغلا هنحأف فرعن ال امب اناتآو محرلل َعطقأ ناك اَنْيَأ مهللا

 نود هعم لتق نمو لهج وبأ وهو كلذك وه نم كالمب ءاضقلا كنلا كج

 هلك يبا لاتقل اوُدوُعَت نإَو ْمُكلرَبَح َوُهَف برحلاو رفكلا نعأوُهتَت نإَو نينمؤملاو دلك يبا
 َعَم هللا َّنَأَو َترثك ْوَلَو اًميَش مكتاعامج َوُكَتَنِف رْكدَع عفدت َىنغت نَلَو مكيلع هرصنل َدْعَ

 اَوُنَماَء تريِذَلأ اًمأتَي .ماللا ريدقت ىلع اهحتفو ًافانثسا "نإ" رسكب 2 َنيِنيؤُمْلآ
 رس هيي 30 َّع

 نآرقلا م2 نوكمشس هيا هوما ةفلاخم: 42 اووطركت اؤلوت لو اوس وو هللا وحط ا

 ظاعتاو ربدت عامس 2 َنوُعَمَسَي ال ّمِهَو اَنْعِمَس أوُلاَق اق يدلك اوُتوُكَت الَو .ظعاوملاو

 هللا دنِع َتآَوّدلَآ رش نإ .نوكرشملا وأ نوقفانملا مهو

 /2» َنوُلِقْعَي ال َيِذَّلَأ هب قطنلا

 "ءاضقلا يأ" :هلوقو «ةلذلاو كالحلا مب عقو نيذلا مهأل ؛مكهتلا ليبس ىلع ةكم لهأل باطح :اوحتفتست نإ

 ءردبلا ىلإ جورخلا اودارأ نيح شيرق نم هريغو يأ "لهج وبأ لاق ثيح" :هلوقو ,مككالمب مكيف هللا مكح يأ
 يف وهو ركذ امم اوعدو «نيبزحلا مركأو نيتئفلا ىدهأو نيدنجلا ىلعأ رصنا مهللا :اولاقو ةبعكلا راتسأب اوقلعتو

 (يواضيبلا ريسفت) .هبزحو هلك دمحم ىلع ءاعدلا هب اودارأ نإو مهيلع ءاعد رمألا سفن
 هعم نمو هسفن ئعي نيقيرفلا يأ "انيأ" :هلوقو «لطبملا نالذحو قحلا رصنب دلك دمحم نيبو مكنيي مكحلا :ءاضقلا يأ

 (لمجلا ةيشاح) .هبراقأ كرتو هدلب نم جرخ ثيح محرلل عطاقلا وه ادمحم نأ معزي وهو ءهعم نمو دلك دمحم وأ
 هللا هناحأو ,كالحلا حتفلاب نيحلا :"راتحملا" يف .هكلهأ :هنحأف .مكاحلا هاور امك موقلا ىقتلا نيح :لهج وبأ لاق

 ريغ مهفأكف نيقدصم اوسيل مهأل :نوعمسي ال مهو .هللا نألو يأ ماللا ريدقتب عفانو ورمع يبأل :اهحتف .هكلهأ

 مئانغلا ةمسق نم رومألا ضعب يف لوسرلا ةعاط نع متيلوت اذإف «ةوبنلاو نآرقلاب نوقدصت مكنأ ئعملاو «نيعماس

 (كرادملا ريسفت) .خلإ لاق مث ءنمؤي ال نم عام مكعامس هبشأ اهريغو
 امع يمعو مكبو مص نحن :نولوقي اوناك «ءيصق نب رادلا دبع نب نم ةعامج يف تلزن :هللا دنع باودلا رش نإ

 الإ مهنم ملسي ملو اعيمج اولتقف ءردبب هباحصأو ٌدلُ يبلا لاتقل ءاوللا لماح لهج يبأ عم اوهجوتو دمحم هب ءاح

 (يواصلا ةيشاح) .ةلمرح نب طيبسو ريمع نب بعصم نينثا



 لافنألا ةروس -<1م ف

 0 ىف ممر # رة اه ىو 0 رءوس ر

 2-0 ادانع هلوبق نع (2) َتروْضرْعُم مهو هنعأوُلَوَعَل مهيف ريخ ال نأ 59 دقو

 أ نم 0 امل كاعد اذإ ةعاطلاب ِلوُسَوللَو هل أوُبيِجَتَسا أوتماَ َنيِذّلأ انني

 الف ءفِبلَقَو ِءْرَمْلا تريب لوح َهَللآ ءىرأ اَوُمَلْعأَو ةيدبألا ةايحلا ببس هنأل ؛نيدلا

 .مكلامعأب مكيزاجيف 29 تروُرَشَح هيَ دُهَنَأو هتدارإب الإ رفكي وأ نمؤي نأ عيطتسي

 ؛مهريغو مهمعت لب ٌةّصآَح ْمُكدِ أوُمَلَظ َنيِلا َنيِصُت ال مكعباصأ نإ هَ
 .هفلاخ نمل (©) ِباَقِعْلا ُديِدَس َهَّللآ حرأ ْاَوُمَلَعَاَو ركنملا نم اهبجوم راكنإب اهؤاقتاو

 اريخ مهيف هللا ملع ول :وهو «ينارتقا سايق ةئيه ىلع ةيآلاب لالدتسالا نإ :لاقي ام باوج :خلإ اضرف مهعمسأ ولو
 نأ ريدقتب مهنم لصحي يذلا نأل ؛لاحم اذهو ءاولوتل اريخ مهيف هللا ملع ول :جتني ءاولوتل ,مهعمسأ ولو مهعمسأل

 هب دارملا لوألا عامسإلا نأل ؛فلتخم طسولا نأ :باوحلا لصاحو «يلوتلا ال دايقنالا وه اريخ مهيف هللا ملعي

 ةيآلا نم دارملا سيل هنأب اضيأ بيحأو ءدرحملا عامسإلا وه يناثلا عامسإلاو ؛ةيادهلل بجوملا مهفملا عامسإلا

 ذئتيحو «مهيف ريخلاب ملعلا ءافتنا وه مهعامسإ ءافتتا ببس نأ يأ ؛"ول" يف لصألا ىلع ةيببسلا نايب لب لالدتسالا
 ,عامسإلا ريدقتب مزال يلوتلا نأ يأ افنأتسم "مهعمسأ ولو" :هلوق نوكيو ."مهعمسأل" :هلوق دنع مت دق مالكلاف

 (لمجلا ةيشاح) .هصعي مل هللا فخي مل ول :ليبق نم وهف ؟همدع ريدقتب فيكف
 لي لوسرلا عي مكاعد اذإ امهرمأل دايقتالاو ةعاطلاب امهوبيجأ يعي ناتدئاز ءاتلاو نيسلا :اونمآ نيذلا اهيأ اي

 رخآلا عم امهدحأ ركذي امنإو «ىلاعت هلل ةباجتسا لوسرلا ةباجتسا نأل ؛"مكاعد اذإ" :هلوق يف ريمضلا دحو امنإو

 هنوك نع ةيانك كلذو ءهماكحأو هفيراصتب اهنيب لصفي يأ :لوحي هللا نأ اوملعاو (نيلامحلا ريسفت) .ديكوتلل

 ءدسجلل سمللا نمو «نيعلل رصبلا نمو نذألل عمسلا نم برقأ وه لب «هتاذل هبلق نمو هبلق نم صخشلل برقأ
 وهو هبشملل ةلوليحلا وهو هب هبشملا مسا ريعتساو ةلوليحلاب برقلا هبشف «ناسلل قوذلا نمو «فنألل مشلا نمو

 (يواصلا ةيشاح) .ةيعبتلا ةيحيرصتلا ةراعتسالا ليبس ىلع برقي ئيعمب لوحي ةلوليحلا نم قتشاو ؛برقلا
 طحقلاك يويندلا باذعلا امب دارملا "ةنتف" :هلوقو ,مهريغو مهئاحلص اقلطم نينمؤملل باطح :ةنتف اوقتاو

 (لمجلا ةيشاح) .كلذ ريغو ةملظلا طلستو ءالغلاو
 هب قيلي الف ددرتم طرشلا باوج نإ لاقي ال فوذحم طرشل باوج "نبيصت ال" :هلوق نأ ىلإ ريشي :مكتباصأ نإ

 (نيلامكلا ريسفت) .طرشلا باوح عوقو ريدقت ىلع هعوقوب موزحب هنإ :انلق ؟ةدكؤملا "نونلا"



 لافنألا ةروس 515 عساتلا ءزجلا

 و1 2 9000 ةكم 3 هو 0

 ْمُكَفْطَخَتَي نأ ا صر ال :أ ّذِإ اَوُرُكْذَأَو

 ردب موي -هرّصتب مكاّوق مُكَدَيَأَو ةنيدملا ىلإ َيُكِنَواََف ةعرسب رافكلا 0

 ةبابل يبأ يف لزنو ل دوب َقَرَرَو ةكئالملاب
 ينألا هلوق

 يب هلايع نأل ؛ دينا مهيلإ راشأف «هوراشتساف
 ةروشملا هنم اوبلط

 ل ا يا ع نينمؤملاو دلني يبلل باطح :خإ متنأ ذإ اوركذاو

 هنع ربخأ أدتبم "متنأتو "تقو" نيعع. "ذإ" "تنأ ذإ" :هلوقو .ردب دعب تلزن ةيآلا هذهو ءردبب مهرصنو ةنيدملا

 نم مهقزر راصو ةراجتلا اوكرت لاتقلاب اورمأو اورحاه املف يأ :مئانغلا (لمجلا ةيشاح) .هدعب رابخأ ةئالثب

 (يواصلا ةيشاح) .يحمر لظ تحت يقزر لعج :ثيدحلا ٍثو «مئانغلا
 رذنملا دبع نب ةبابل يبأ يف تلزن ةيآلا هذه نأ لامجإلا اذه ليصفتو «قدنخلا ةوزغ دعب مهرصاح نيح :هثعب دقو

 اولأسف «ةليل نيرشعو ىدحإ ةظيرق دوهي رصاح ٌدثُي هللا لوسر نأ :كلذو ؛كلام نب فوع نب نم يراصنألا
 احيرأو تاعرذأ ىلإ مهناوحنإ ىلإ اوريسي نأ ىلع ريضنلا نيب نم مهفاوإ هيلع حلاص ام ىلع حلصلا دبي هللا لوسر

 لسرأ :اولاقو اوتأف ذاعم نب دعس مكح ىلع اولزني نأ الإ كلذ مهيطعي نأ دلك هللا لوسر ىبأف ,ماشلا ضرأ نم

 اي :هل اولاقف دي هللا لوسر هثعبف ءمهدنع تناك هدلوو هلام نأل ؛ممل حصاني ناكو ءرذنملا دبع نب ةبابل ابأ انيلإ

 لاق ءاولعفت الف حبذلا هنأ هقلح ىلإ هديب ةبابل وبأ راشأف ؟ذاعم نب دعس مكح ىلع لزننأ ىرت ام «ةبابل ابأ

 .هلوسرو هللا تنح دق نأ تفرع يح امفاكم نم يامدق تلاز ام هللاو :ةبابل وبأ

 حربأ ال هللاو :لاقو ءدجسملا يراوس نم ةيراس ىلع هسفن دشو كم هللا لوسر تأي ملو هحو ىلع قلطنا م
 نءاج ول امأ :لاق هربخ ُهل هللا لوسر غلب املف يلع هللا بوتي وأ تومأ يح ابارش الو اماعط قوذأ الو

 يح ابارش الو اماعط قوذي ال مايأ ةعبس ثكمف «هيلع هللا بوتي ىح هقلطأ ال يإف لعف ذإ امأف .هل ترفغتسال

 نوكي يح يسفن لحأ ال هللاو ال :لاقف «ءكيلع بات دق !ةبابل ابأ اي :هل ليقف «هيلع هللا بات مث ؛هيلع ايشغم رح

 نأ بوت مامت نم نإ !هللا لوسر اي :ه ةبابل وبأ لاق مث هديب هلحف ءاجف ؛هديب ىلحي يذلا وه دل هللا لوسر

 "هب قدصت نإ ناثلثلا كئرحجي" :ٌهو يبلا لاقف ءنهلك يلام نم علخنأ نأو ءبنذلا اهيف تبصأ يموق راد رجهأ

 (ليزتتلا ملاعم) ."هللا اونوخت ال" هيف تلزنف
 (نيلامكلا ريسفت) تي ينلا مكح ىلع :همكح



 لافنألا ةروس 1 / عساتلا ءزجلا

 نم هيلع مهقوا انت كدتما اًونوك ال“ و# لوك او هللا اونو أل اوثما يذلا انآ

 ةّداص ا د اَوُمَلَعَو © َنوُمَلَعَت َمُتنَأَو .هريغو نيدلا

 لاومألا ةاعارع. هوتوفُت الف (2) ٌميِظَع ٌدَجَأ َدُهَدنِع َهَّللآ رأو ةرخآلا رومأ نع

 ةبانإلاب هلآ أوقّتَت نإ ُأَوُنَماَء تريِذأأ امتي هتبوت يف لزنو را ةنايخلاو ءدالوألاو

 ْمُكَتاَكْيَس مكدَع َرِفَكُيَو نوجنتف نوفاخت ام نيبو مكنيب اًاَقَرف ذ مكل لغج اهريغو

 َنيِذْلا َكِب ُرُكْمَي ْذِإ !دمحم اي ركذا َو (2) ِميِظَعْلا لضفْلَآ وذ ُهَللَو مكبونذ ْمُكَل َرِفْعَيَو
 / كوسبحيو كوقئثوي َكوُنِبَتُيِل ةودنلا رادب كنأش يف ةرواشملل اوعمتحا دقو أوُرفك

 7 و

 هللا ركميو كب نو مرو ةةكب نم َكوُجرْحن وأ دحاو لحر ةلثق مهلك َكوُْمََي ولُثقي

 0 يويحا ُهّللاَو جورخلاب كرمأو هورّبد ام كيلإ ىحوأ نأب كرمأ ريبدتب

 اذك .هطبرت مث يلصي يح هلحتف ةالص لك هتأرما هيتأت ءلايل تس اطبترم يقب ام دعب لزن :خلإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 26 يبلا رس راهظإ وه :ليقف «ةيراسلاب طابترا بجو يذلا لوقلا يف فلتخاو ءريسلا بتك يف ةصقلا هذه ركذ
 (نيلامكلا ريسفت) .نسحأ هنأ باعيتسالا يف ربلا دبع نبا لاق «كوبت ةوزغ نع هفلختل :ليقو ,ةظيرق ئبل

 (لمجلا ةيشاح) 0 و ا دو ا ا ا 9

 ةياف ال ةرخآلا ةداعسو «ةيناف ةلئاز رومأ اهنأل يأ :2! لاومألا .فوذحم لوعفملاو لاحلل "واولا" :ه

 حراشلا هل ريشي امك نونوخت امم اتاحن يأ :اناقرف (يواصلا ةيشاح) .ئيفي ام ىلع اهميدقتب ىلوأ يهف 7

 (لمجلا ةيشاح) .لهسأ ناكل ةاجنلاب رمألا لوأ نم ناقرفلا رسف ولف ,"نوجنتف" هلوقب

 .يدانلا هنمو «عمتحا اذإ ادن نم «ةرواشملل اوعمتجي يأ امي اودنيل ؛بالك نب يصق اهانب راد :ةودنلا رادب

 :ةكك. تينب راد لوأ يهو ءعامتحالاو ثيدحلا اهيف عقي يلا رادلاب يأ :ةودنلا رادب (نيلامكلا ريسفت)

 يف يهو مارحلا دجسملاب اهلك تراص مث ءمهرد فلأ ةئامه يردبعلا ريبزلا نم اهارتشا ةيواعم جح املف

 (يواصلا ةيشاح) .ىلامشلا هبناحج

 لجأ نم ءيشلا ىلع لايتحالا هنأل ؛ىلاعت هللا ىلع ةلاحم ركملا ةقيقح نإ لاقي امع باوح :للإ كرمأ ريبدتب

 مهلمأ عيضو مهيعس بيخ ثيح ركاملا ةلماعم مه هتبقاعم هللا ركمم.دارملا نأب :اضيأ بيجأو ؟هنع زجعلا لوصح

 (يواصلا ةيشاح) .هتلباقم يف هنأل ؛اركم ءازجلا يمسف ءمهركم ىلع مهازاج دارملا وأ



 لافنألا ةروس 51م عساتلا ءزجلا

 اَدنَه َلَكِم القل ُءاَمْهْوَل اَنْعِمَس َدق أولاَق نآرقلا اّشَياَء َمِهيَلَع ىَلتَت اَذِإَو .هب مهملعأ

 ءاعألا رابخأ بتك يرتشيف ءرجتي ةريخلا نأي ناك هنأل ثراحلا نب رضنلا هلاق
 ١و سرافلا

 0 َنيِلَوَأْلا بيذاكأ ٌريِطَسُأ َآَلِإ نآرقلا آَدنَه ام ةرإ ةكم لهأ اه ثّدحيو

 َنيَلَع َرِطمْأَف كٍددع ّنِم لزنملا َّقَحْلآَوه لمنع :ةاوزرقز يذلا ادع تاك نإ مهل اولاق

 هريغ وأ رضنلا هلاق 5 ىلع 1و4 اا َراَجِح

 هللا نراك اّمَو ىلاعت لاق .هنالطبب مْرَجو ةريصب ىلع هنأ اماهيإ وأ «ءازهتسا
 جور دعب الإ ةمأ بذعت لو بع لزن اذإ باذعلا نأل بقاكماو هرلاس اه ةيندكيل

 (2) َنوُرِفْغَتْسَي مهو َمُهَبْذَعُم ُهّللا تراك اَمَو اهنم نينمؤملاو اهيبن

 «ةفوكلا بيرق دلب ةيتحتلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا رسكب :ةريحلا .ليحنإلاو ةاروتلا وه نآرقلا اذه لثم يأ :انعمس

 نإ" :لهج وبأو وه لاقف "هللا مالك هنإ كليو" 2 يبنلا لاق "نيلوألا ريطاسأ الإ اذه نإ" :لاق امل هنأ ىوريو

 وه نآرقلا ناك نإ يأ :ءامسلا نم ةراجح (نيلامكلا ريسفت) .خلإ "انيلع رطمأف كدنع نم قحلا وه اذه ناك

 (كرادملا ريسفت) .ليفلا باحصأب تلعف امك ليجسلاب هراكنإ ىلع انبقاعف قحلا

 ام :ابس نم لجر لاق هنأ :هنذ ةيواعم نعو ءاربص ردب موي لتقف «ميلألا باذعلا سنج نم رخآ عونب :ميلأ باذعب

 نإ :قحلا ىلإ مهاعد نيح للا لوسرل اولاق ءكموق يموق نم لهجأ :لاق «ةأرما مهيلع اوكلم نيح كموق لهحأ

 (كرادملا ريسفت) .هل اندهاف قحلا وه اذه ناك نإ :اولوقت لو ءءامسلا نم ةراجح انيلع رطمأف قحلا وه اذه ناك

 #«عقاَو ٍباذَعب ٌلئاَس لأَسظ :ىلاعت هللا لزنأف :لاق مّ سابع نبا نع يربطلا ريرج هاور اذك :رضنلا هلاق

 يفانت الو لهج وبأ هلاق يأ يراحخبلا يف :هريغ وأ (نيلامكلا ريسفت) .ءاطعو دهاجم نع اذكو « ١( :جراعملا)

 نيب تنأو مهبيذعت نأ ىلع ةلالدلاو «يفنلا ديكأتل ماللا :خلإ مهيذعيل هللا ناك امو .هالاق نوكي نأ لامتحال

 نيب مهيبن ماد ام لاصيتسا باذع اموق بذعي ال نأ هتنسو .نيملاعلل ةمحر تثعب كنأل ؛ميقتسم ريغ مهرهجأ

 (كرادملا ريسفت) .مهنع رحاه اذإ باذعلاب نودصرم مهنأب راعشإ هيفو «مهرهظأ
 .ةحلط نباو يلع هنع ىور اميف سابع نبا هلاق :نينمؤملاو
 مهرافغتساف ءنورفغتسي مهنأ لاحلاو مهيذعي ال هللا نأ نعملاو "'مهذعم" يف ريمضلا نم ةيلاح ةلمجلا :نورفغتسي مهو

 - هانلعجف لمع نم اولمع ام ىلإ انمدقو" :ىلاعت هلوق اذه ىلع لكشي تلق نإ .مهيلع باذعلا لوزن مدعب مهل عفان



 لافنألا ةروس 1 ! تدلع ءزجلا

 مهيف نوفعضتسملا نونمؤملا مه :ليقو 0 كنارفغ :مهفاوط يف نولوقي ثيح
 ا نأ ديل اع .كاميلأ ادع هه و نيذلا 1 0 ولم : ىلاعت :لاق امك

 امل ةخسان يه لّوألا لوقلا ىلعو «نيفعضتسملاو كحورح دعب فيسلاب ُهّللآ مب

 نع نيملسملاو 5 يبنلا نوعنمي وُذّصَي ّمُهَو اهريغو ردبب هلل مبدع دقو ؛اهلبق
 مهديدانص لتق ثيح

 520 اومعز امك هَءاَيَوَأ اوناك ا هب اوفوطي نأ اَرَحْلا ٍدِجَسَمْل

 ايندلا يف مهل عفان مهرافغتسا نأب بيجأ (0 ٠ :رفاغ) «(ٍلالّض ين ا َنيِِفاَكْلا ُءاَعُ اَمَو إف :ىلاعت هلوقو "اروثنم ءابه -
 تاقدصلاك ةين ىلإ رقتفت ال ىلا ةحلاصلا رافكلا لامعأف «ةرخآلا يف لصحي ام امهنم دارملاف ناتيآلا ناتاه امأو .طقف

 (يواصلا ةيشاح) .ةرخآلا يف مهعفنت الو اهيف باذعلا مهنع عنمتو ايندلا يف مهعفنت رافغتسالاو ,«فورعملا لعفو

 نم ةرحملا عطتسي مل نمم رفغتسي نم مهيفو «نيملسملا نم ةيقب ةكمب يقب جرح امل دي هنأل :مهيف نوفعضتسملا
 .ملإ اورفك نيذلا انبذعل رافكلا نع اوزيمت ول يأ نونمؤملا يأ "اوليزت ول" :هلوقو ."لمجلا" نم «ةكم
 مهنأ لب «خسنلا ىلإ ةرورض ال هنأ ىفخي الو ءاهلبق امل ةخسان لوألا ىلعو «يناثلا ريسفتلا ىلع اذهو :حلإ فيسلاب
 مارحلا دجسملا نع مهدصو مهتبراحمو نيملسملا ةدناعم يف اوغلابو مهنم عقو ام ىلع مدنلاو رافغتسالا اوكرت امل
 ىلإ ادئاع هنوك :يناثلا لوقلاو «رافكلا ىلإ ادئاع ريمضلا نوك وه :لوألا لوقلا ىلعو (نيلامكلا ريسفت) .اوبذع

 ىلاعت هللا يفن يأ "اهلبق امل ةخسان يه" :هلوقو لإ "نونموملا مه" :ليقو :هلوقب اقباس هل راشملا نينموملا ءافعض

 لاف ,مههذعي هنأ ةيآلا هذه يف ركذو ,ءنورفغتسي مه وأ مهيف لوسرلا ماد ام مهيذعي ال هنأ ةقباسلا ةيآلا يف

 ىلع ليق نإف :"بيطخلا" يف هصن امك خسنلا اهلحدي ال رابخألا نأب درو ءهذهي ةخوسنم ىلوألا ةيآلا :نسحلا
 لوسرلا ماد ام مهيذعي ال هنأ ةقباسلا ةيآلا يف ىفن هللا نأ :هباوجف ؟نيتيآلا نيب قيفوتلا فيك خسنلا مدع ريدقت

 .مهفاف «ةنيرقب فذح اهيفف قيفوتلا لصحف مهنيب نم كحورح دعب ؛مهيذعي هنأ ةيآلا هذه ف ركذو «مهيف

 مارحلا دجسملا نع نودصي مهنأ مهاحو نوبذعي ال فيكف يأ مارحلا دجسملا نع نودصي مهو :نودصي مهو

 ةالو نحن :نولوقي اوناك ءدصلا نم نينموملاو هللا لوسر مهجارخإو «ةيبيدحلا ماع دمي هللا لوسر اودص امك
 (كرادملا ريسفت) .ءاشن نم لخدنو ءاشن نم دصنف مرحلاو تيبلا

 هنع مهدصي رسفي دقو ,ةكم نم مهحارخأإب ققحت دق دصلاو :"مارحلا دجسملا" نم لامتشا لدب :هب اوفوطي نأ

 ؛ةيبيدحلا ماع كلذو :هب اوفوطي نأ (نيلامكلا ريسفت) .ردبب بيذعتلاب ريسفتلا قيلي الف اذه ىلعو «ةيبيدحلا ماع

 ءاشن نم دصن «مرحلاو تيبلا ةالو نحن :نولوقي اوناكف «هؤايلوأ هنأ مهئاعدال مفودصي مهنأ ىلع ىلاعت هبنو
 (ريبكلا ريسفتلا) .ملإ "هؤايلوأ ناك امو" :هلوقب ىوعدلا هذه نالطب هللا نيب مث ءءاشن نم لحدنو



 لافنألا ةروس 5٠ عساتلا ءزجلا

 اَمَو .هيلع مهل ةيالو ال نأ, 0 م م الر ام نإ

 عضوم كلذ اولعج يأ اقيفصت ةَيِدَصَتَو ًاريفصءاَكُْم الإ ِتّيَْل َدنِع جُمياَلَص نب

 يذلا نإ و تروُرفكت رش اَم يدب باَدَعْل أوقوُدَف امم نورا يل مالص

 َمُث اَهَنوقِفنُيَسَف هلآ ٍليِبَس نع ْأوُدْصَيِل 7" 7 برح يف َرُهَلوُمُأ َنوُقِفَنُي أوُرفك

 تول مك هودصق اه تاوفو اقلوفل ةمادنٌةرَسَح ديل رمألا ةبقاع يف ءن وكت
 َريِمَيِل نوقاسي م©) تروُرَسَحَم ةرخآلا يف َرئَهَج - ىإإ مهنم اور َنيِذَلَو ايندلا يف

 دوما 1010 يا د و "ن وكن" ب قلعتم

 "اقيفصت" :هلوقو «(سوماق) خلإ اهيف خفنو هعباصأب كبش وأ «هيغب رفص ءاكم وأ ءاوكم وكمي اكم لاعف :ءاكم

 ءاكملا :ورمع نبا نع ريرج نبا ىور «ءادصلا نم ليعفت :اقيفصت .ىرخألا ىلع نيديلا ىدحإل ابرض يأ

 مهلاحدا ءاكم :دهاجب نع يراخبلا يف امو ءهلثم ريبج نب ديعسو ةمركعو دهاحبو سابع نبا نعو «ريفصلا

 (ريبكلا ريسفتلا) .بيرغ ريفصلا ةيدصتلاو «مههاوفأ يف مهعباصأ
 نع امهؤانثتسا زوجي فيكف «ةالصلا سنج نم اسيل ةيدصتلاو ءاكملا :ليق ام باوح :خلإ كلذ اولعج يأ

 ىلع ءانثتسالا اذه جرحف «ةالصلا سنج نم ةيدصتلاو ءاكملا نأ نودقتعي اوناك مهنأب اضيأ بيحأو ؟ةالصلا

 يننا اوناكو ردب موي نيمعطم يف لزنو ءمكر فك ببسب :نورفكت متنك امب (ريبكلا ريسفتلا) .مهدقتعم بسح

 ةربعلا نكل "اورفك نيذلا نإ" رئازج رشع موي لك مهنم دحاو لك معطي ناكو «شيرق نم مهلكو الجر رشع
 (كرادملا ريسفت) .ةمايقلا موي ىلإ كلذ رافكلا يف ةدهاشملا نإف ءببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب

 (كرادملا ريسفت) .هللا ليبس وهو دلو دمحم عابتا نع دصلا قافنإلا يف مهضرغ ناك : :خلإ اودصيل

 برض باب نم هعارذ نع همك رسح :لاقيو ,حراشلا هركذ ام نعم, برطي برطك رسحي رسح لاقي :ةرسح

 يف ام اذه ءدعتم طسوألاو نامز ال ريخألاو لوألاف ءسلج باب نم بعتو لك هرصب رسح :لاقيو «برضي
 (نيلامكلا ريسفت) .نيملسملا لاصيتساو ةبلغلا نم يأ :هودصق ام (نيلامحلا ريسفت) ."راتخملا"

 ىلعو ,"نورشحي"ب وأ "نوبلغي"ب وأ :نوكت ب قلعتم .ءالدو لاجس مهنيب برحلا نوك دعب :ايندلا يف

 رسفي نيريخألا ىلعو «هترصن يف قفنملا لاملاب بيطلاو هي يبلا ةوادع يف قفنملا لاملاب ثيبخلا ريسفت لوألا

 نوكت مث" :هلوقب :نوكتب (نيلامجلا ريسفت) .خلإ قيفلت حراشلا هكلس امف «نموملاو رفاكلاب بيطلاو ثيبخلا

 (نيلامكلا ريسفت) .رفاكلا نع نموملا زيمتل ةمزلتسم ةروكذملاو ةرسحلا عوقو نإف "ةرسح مهيلع



 لافنألا ةروس ١ عساتلا ءزجلا

 د هضعب مك هع [ يرجح 2 نمؤملا

00 

 نم تكس دق نه ع ب 5 رفكلا نع ًوُهتنَي نإ هباحصأو تايفس

 مهيف انتنس يأ يف نوال تكس تضم 3 َدقف هلاتق ىلإ أوٌدوعَي نإَو مهلامعأ

 ا كرش ٌةَتَتِف دحوت تروكت ال ٌّقَح مه اَجَقَو .ممي لعفت اذكف كالهإلاب

 ؛ةكم رافك نم نوقابلا مه مهنأل ؛مهصح امنإ :هباحصأو نايفس يبأك .مهلاومأو مهسفنأ يأ يناثلا قيرفلا ىلإ :كئلوأ
 ١ (يواصلا ةيشاح) .يقب نمل باطخلاف «يقب نم يقبو مهديدانص نم لتق نم لتق اهيفو ءردب دعب تلزت ةيآلا نأل
 ءايقشألا ناويد نم لاقتنالل ببس ديحوتلا ةملكف .نيقدصم نيقداص نيتداهشلاب اوقطني نأب يأ :اوهتني نإ

 تامو انمؤم شاعو رفكلا هل قبسي مل نك, كلاب امف «رفكلا هل قبس نمل لضفل اذه نأ تملع اذإ ءادعسلا ناويدل

 عم حزتمت ىح يناعملا نم هيلع توتحا امل ارضحتسم اهركذ نم رثكي نأ لقاعلا ىلعف :يسونسلا لاق ؟كلذك

 (يواصلا ةيشاح) .رصح تحت لحدي ال ام رارسألاو بئاجعلا نم امل ىري هنإف «همدو همحلب اهانعم

 يفو «رفكلا لاح ةئيسلا يأ :مههلامعأ نم .هالاق نوكي نأ لامتحال يفانت الو لهح وبأ هلاق يأ :يراخبلا يف

 ملسأ اذإ دترملا نأ ىلع ةفينحوبأ هب جتحا :يرشخمزلا لاق .ملسم هاور «"هلبق ناك ام مدهي مالسإلا" :ثيدحلا
 ىضم ام فلس امو يىلصألا رفكلا انه اه اورفك نيذلاب دارملا :ينازاتفتلا لاقو «ةكورتملا تادابعلا ءاضق همزلي مل

 ةياغ يف بنذ هيلع قتي مل ملسأ مث دترا مث رمعلا لوط ىصع نم نأ ىلع هلم ةفينح يبأ جاجتحاف ءرفكلا الاح يف

 امهفلاخو «يجحافخلا هلقن اميف قحلا دبعل نآرقلا ماكحأ يف امك :كلام لاق هلي ةفينح وبأ لاق ابو .فعضلا

 :ةمئألا سمش لاق «ةرافكلاو رذنلاو ةاكزلاو ةالصلا يضقي ملسأ اذإ هنأ يناتسهقلا هركذ يذلاو هلل يعفاشلا

 هلعف ام ةماعلا دنع طقسي هنأ يشاترمتلا ركذو ."ناح يضاق" يف امك عقي ال ةدرلاب ةيصعملاو ةيصعم اهكرت نأل

 موص هيلع بجو ول هلي ةفينح يبأ نعو «نيققحملا نم ريثك دنع طقسي الو «يصاعملا نم اهلبقو ةدرلا ةلاح
 (نيلامكلا ريسفت) .ةمهتلا يف امك ءاضقلا هنع طقس بات مث دترا مث نيعباتتم نيرهش

 كالملا مهباصأ دق ءالؤه نإ :تلق نإ .كله نم مهريغو طول موقو دومثو داعك يأ :نيلوألا ةنس تضم دقف

 «ءصاخ اذهو اماع قبس ام ناك نإو كاله قلطم يق هيبشتلا نأب تارك اة لولا 2 هييع شما امأو ؛ماعلا

 ليلعت "تضم دقف" ةلمجو ريتك لق نق هراقأو مهم ةالرألا قف مضلل قيس نم ةرألا داري نأ برقألاو
 (يواصلا ةيشاح) .نيلوألا انكلهأ امك مهكلمن اودوعي نإو :باوجلا ريدقتو «باوجلل حلصي الو فوذحملا

 ءاج هدحو ّينَك يبلا ةفيظو وهو مهب فطلتلا لوألا نم ضرغلا ناك امل نكل "نيذلل لق" ىلع فوطعم :مهولتاقو
 (نيلامجلا ريسفت) .اعيمج اوبطوخف عمجلاب ءاج لاتقلا ىلع نينمؤملا ضيرحت يناثلا نم ضرغلا ناك املو «دارفإلاب
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 هللا ىرِإَف رفكلا نع اَوُهَتنأ نإف هريغ دبعي الو هدحو هن لك نذل نوح
 00 َوَم هللا َّنأ اَوُمَلْعَأَف ناميإلا نع انا نإ هيي موي اهبنرف دون ورا نقاب

 أَوُمْلَعاَو .مكل رصانلا يأ 20 مصملآ ميو وه َكْوَمْلآ م مَعَ 3 5 مكر صان
 0 ل ا 07 ءاشي امك. هيف 0 ََق 1 افكلا : لوضأ 0
 نيذلا نيملسملا لافطأ ' 8 مدَحَيْلَاَو بلطملاو مشاه ئب , نم ُدُك يبلا ةبارق ئَّرقْلا ىذِلَو

 ٍليِبَسلأ  ى.رَباَو نيملسملا نم ةجاحلا يوذ نيكَسَمْلاَو ءارقف مهو مهؤابأ كله

 ا 7-00 لا «نيملسملا نم هرفس يف عطقنملا

 ناك اليلق يأ ,ءيش نم انئاك هومتمنغ ام :ئعملاو «ردقملا لوصوملا دئاع نم لاحلا ىلع بصن لحم يف :ءيش نم

 رشعو ةيزحلاك ءْف وهف لتق ريغ نم مهنم ذحأ ام امأو «لاتقلا قيرطب يأ "ارهق" :هلوقو (نيمسلا ريسفت) .اريثك وأ
 (نيلامجلا ريسفت) .عورفلا بتك نم مولعم همكحو ءهل ثراو ال يذلا موصعملا رفاكلاو دترملا ةكرتو ةراجتلا

 "نأ" ربح رورحجملاو راحلاو .هسمح هلل نأ همكحف :هريدقت «فوذحم أدتبم ربخ اهنأ هذه "نأ" حتف ةلع :هسمح هلل نأف

 هللا ركذ نأ ىلع (يعفاشلا مهنمو) روهمجلاو لإ هلل نئاك هسمح نإف :ريدقتلاو ءرخؤم اهمسا "هسمح"و ءمدقم
 ءالؤه ىلع هتمسقب رمأ هنأ نيعم هلل هسمح نإف :ليق هنأكف «نيفوطعملا سمخلا ىلع سمخلا مسق ة دارملا نأو « «ميظعتلل

 لوسرلا مهنم فرصي كلي يعفاشلا دنعف «هتافو دعب مهنيب اميف اوفلتخا مهنكلو 00 وا

 لكلا راصو «هتافوب ىبرقلا يوذ مهسو همهس طقس :كلي ةفينح يبأ دنعو «ناخيشلا هلعف امك نيملسملا حلاصم ىلإ

 لاق هنأ :باتكلا يف ام ىلع هريدقت :"كرادملا" فو ."يدمحألا"و "يواضيبلا" نم اصخلم «ةيقابلا ةثالثلا ىلإ افورصم

 ؛ليبسلا نبال مهسو نيكاسملل مهسو ىماتيلل مهس ؛مهسأ ةثالث ىلع دقي هتافو دعب سمخلا مسقي :كنب ةفينح وبأ
 نم دارملا نأل هدو هتومه طقس اضيأ ىبرقلا يوذ مهسو «هتومي طقس لوسرلا مهسو «كربتلل ىلاعت هللا ركذ نأل
 ةعبرأ «سامحأ ةسمخ مسقي ارهق ةرفكلا نم ذأ ام نأ :لصاحلاف ,عامجإلاب هيي هللا لوسر ىبرق يوذ ىبرقلا يوذ
 .ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلا :مهو :ةثالثلا فانصألا ىلإ نامزلا اذه يف فرصيف سمنخلا يقبو «نيماغلل اهنم

 نبك هلي يبلا عم ةبارقلا يف اوناك ولو «فانم دبع يبا لفون بو سمه دبع نب نود فانم دبع نبا :بلطملاو

 (نيلامكلا ريسفت) .هعباصأ نيب كبشو «"مالسإ الو ةيلهاج يف انوقرافي مل -بلطملا نب يأ- مهفإ" :ّكلي هلوقل ؛بلطملا

 :"يواضيبلا" فو ءسمخلا سمح ةسمخلا فانصألا نم يأ "لكل" :هلوقو ءهرفس يف جاتحم :هرفس يف عطقنملا
 لاقو شي يعفاشلا بهذم اذهو ؛نيملسملا حلاصم ىلإ هل ناك يذلا سمخلا سمح فرصي ٌهتُي يبلا ةافو دعبو

 .افنأ هركذ رم امك «ةيقابلا ةئالثلا ىلإ افورصم لكلا راصو .هتافوب ىبرقلا يوذ مهسو همهس طقس :هل ةفينح أ
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 .نيمناغلل ةيقابلا ةعبرألا سامحألاو .سمخلا َسمخ لكل نأ نم همسقي ناك ام ىلع

 ل دمحم اَنِدَبَع لَع اَّلَرَنَأ "هللاب" ىلع فطعآّمَو كلذ اوملعاف ِهَّلَأب مُسَماَء َرّشُك نإ

 ىقَتلا َمْوَي لطابلاو قحلا نيب قرافلا ردب موي يأ َناَقَرْفْل َمَوَي تايآلاو ةكئالملا نم

 مكتلق عم مكر صن هنمو (2) ٌريِدَق ِءْىَس ٍلكح ىلع ُهَأَو رافكلاو نوملسملا ”ناكتكلا

 ضب يهو «ةنيدملا نم ىبرقلا اَيِنَدلآ ِةَوَدُعْلآِب نونئاك مثنَأ "موي" نم لدب ْذِإ .مهترثكو
 ريعلا ثكلآَو اهنم ىدعتبلا وقفل ةوَدعْلاب مهو يداولا بناج :اهرسكو نيعلا

 ةنيدملا نم ررمع يبأو رثك نبإل

 لاتقلل ريفنلاو متنأ َرَتِدَعاَوَت َوَلَو رحبلا يلي امم نكي َلَفَسَأ ناكمب نونئاك

 + وكس كراك خا هل ةنقنا دفن رعب بكد كلو يكيلا قلت

 ىلإ افورصم لكلا راصو «هتافوب ىبرقلا يوذ مهسو ُُلُك يلا مهس طقس :كنم ةفينح وبأ لاقو :سمخلا سم
  فراصمك هفراصم مهنأ ىلع ءانب ناك ءافلخلا عنم نأ :رهاظلاو ءكلذك هومسق ةعبرألا ءافلخلا نأل ؛ةثالثلا

 ىلإ هيف رمألا نإ :كلام لاق هبو «ءاينغأ مهوأر دقو اميس دحاو فنص ىلع اهيف راصتقالا زوجيو «تاقدصلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هاري ام ىلإ هفرصي مامإلا
 .كلذ اولثتماف :هلوقب مهضعب هردقو ا «فوذحم طرشلا باوح نأ ىلإ هب راشأ :كلذ اوملعاف

 رمأل ةعاطلاو لمعلاب نراقملا ملعلا دارملا لب «درحملا ملعلا ملعلاب دارملا سيل هنأل ؛نسحأ اذهو :لوقأ (لمجلا ةيشاح)

 ملعلا نأب مهضعب لّوُأ امك ليوأتلا ىلإ هيف جاتحتف حراشلا هردق امو «رفاكلاو نمؤملا هيف يوتسي درحما ملعلا نأل ؛هللا

 عي "كلذ" :هلوقو «لمأتف لمعلا وه تاذلاب دوصقملاو ء.ضرعلاب دوصقم هنأل ؛درحبلا ملعلا هنم دري مل هب رمأ اذإ 2

 (بيطنخملا ريسفت) .ةيقابلا ةعبرألا سامحألاب اوعنقأو مهيلإ هوملسف «ءالؤط سمخلا لعج هنأ

 .ةحماسملا هجو رهظي ال :لوقأ (لمجلا ةيشاحإ .ةحماسم هيفف كا نم ءابلا لوخدم ىلع : "هللاب" ىلع فطع

 .ملإ هانلزنأ امو هللاب متنمآ متنك نإ يأ «ليلجلا مسالا ىلع فطع هنأ هريغو "دوعسلا يبأ" ف صن لب

 اوعمتجاو «ريعلا ذأ دصقل لب لاتقلا دصقل ال ناكملا اذه ىلإ اوجرخ ثيح هللا ةمعنب مهل ريكذت اذه :متنأ ذإ

 هقلعتم عم عقو "لفسأ" وهو فرظلا نأ ىلإ راشأ :مكنم لفسأ ناكمب نونئاك .يتأي امم كلذ ريغو ,مهودع ىلع

 وهف «هماقم ميقأ فوذحم ناكمل ةفص ئععم. لمعتسا ليضفتلا لعفأ ”"لفسأ"و أدتبم "بكرلا" نأ هحاضيإو ءاربخ

 (لمجلا ةيشاح) ."ةودعلاب" نعي هلبق يذلا فرظلا نم لاح ةلمحلاو ءربخ هقلعتم عم
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 يأ ِةَنيَب ْنَع كلَلَم ّنَم رفكي كلِلَهَيَل كلذ لعف ءرفكلا قحمو مالسإلا رصن وهو هملع يف

 خيو رثكلا يملا ىلع مهل عم نيمو صن هو هيلع تما ردا ةحح د
 يأ َكلِماَتَم ىف هنآ مهري ركذا جوسي عمله ترويع كوس نم نم

 فغمتلو معبح زق امنك مهكر اورسف كباحصأ هب تربخأف ' ٌاليِلَق كمون
 سس

 ِتاَّذب ميِلَع مهن عزانتلاو لغفلا سرك كنا كلو لاتقلا رمأر مألا ىف مت

 وحن ًاليلق ْمُكَديَعَأ ف مُثيِقَتلا ذإ لا هيأ ”مهينكيب ْذِإَو .بولقلا يف اه روُدَّصل

 نع اوعجري الو اومدقيل َرِهِيْيَعَأ ىف ْرُكْلعُي ِةْيَو مهيلع اومدقتل ؛فلأ مهو ةئام وأ نيعبس

 يل ا مهايإ 95 محتلا املف .برحلا ماحتلا لبق اذهو ,مكلاتق

 نع ال نايبو حوضو نع رفك نم رفك ردصيل ىعملاو «ناميإلاو رفكلل ريعتسا ةايحلاو كالحلا نأ ريشي :رفكي كلهيل

 (لمجلا ةيشاح) .ةهبش ةحلاخم نع ال نايبو حوضو نع ملسأ نم مالسإ ردصيلو «ةهبش ةجلاخم

 ؛اهنياع ةنيب نع تومي نم توميل يأ "ةنيب نع يح نم ىييو ةنيب نع كله نم كلهيل" :"دوعسلا يبأ" ةرابعو
 ردصيل وأ ؛:ةحضاولا تايآلا نم ردب ةعقاو نإف «ةرذعمو ةجح هل نوكي الل ؛اهدهاش ةنيب نع شيعي نم شيعيو

 .ناميإلاو رفكلل ةايحلاو كالحلا ةراعتسا ىلع «ةنيب حوضو نع نمآ نم ناميإو رفك نم رفك

 ؛ةايحلا وأ كالهلل فراشملا :يبحو كله نمث دارملاو ؛مالسإلل "ىيي" يف ةايحلاو ءرفكلل كالحلا ريعتسا نعي :رفكي

 .هل نئيعم الو ءىضم اميف كله نم كلهيل ئعملا ناكل ةيقيقح دارملا ناك ول ذإ ؛هللا ملع يف هلاح اذه نم وأ

 تبصن ةزمهلا هيلع تلخد اذإف «نيلوعفم بصنت ةيملعلا "ىأر" نأل ؛ثلاث لوعفم :اليلق (نيلامكلا ريسفت)
 اتيبثتو كباحصأل اعيجشت ؛اليلق مانملا يف مهايإ كتيؤر يهو ةميظعلا ةمعنلا هذه !دمحم اي ركذا نئععملاو «ةثالث

 عم اليلق مهاري فيكف «قح ءايبنألا ايؤر نإ :لاقي ام عفدنا اذهو «نومزهي مهنأو رافكلا فعض ىلإ ةراشإو «مهل

 تبصن زمهللا اهيلع لحد اذإف ءزمم الب نيلوعفم بصنت "ىأر" نأل ؛ثلاث لوعفم :اليلق (يواصلا ةيشاح) ؟مهترثك

 كباحصأ هب تربخأف :لاق ثيح اذهل حراشلا راشأو «ةءارإلا دعب ةيآلا لوزن نأل ؛يضاملا نيعم. عراضملاو «ةثالث

 .عزجلاو ربصلاو نبحلاو ةأرحلا نم :بولقلا يف (لمجلا ةيشاح) .اورسف
 .نيملسملا نيرفاكلا ىرأ :مهايإ مهارأ .هطالتحاو هقاصتلا لبق يأ :برحلا ماحتلا لبق
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 ريصت ُعَجْرت هللا إو ًةلوُعَفَم راك اَرمأُهَللآ َىِضَقَيِل "نارمع لآ" يف امك مهيلثم
 الو مهلاتقل اوُتْبْتاَف ةرفاك ةعامج َهَنِف َرْثيِقَل اذإ َْوْنَماَح تريلا اَهّيتي و روُمُأل

 أوُعيِطَأَو .نوزوفت 22) تروخحلفت 7 رصنلاب هوعدا اريِثَك َدَّآ أوُرُكْذأَو اومزهنت
 مكتوق دبر ٌبَهَذَتَو اونبحت أولَشْفَتَف تب ا 1

 يذل اوُتوُكَت اّلَو .نوعلاو رصنلاب ©) ترص َعَم هللا نإ اَوُربصَآَو مكتلودو
 نو و اه هده او هه اه اه هاهو هج ههه هو هه هاه © هه هاله ها هاه هاو هاهو ه ةهاهاه هه © هاه ده ههه مهري نم أ وجرح

 :"نارمع لآ" يف ىلاعت هلوق يف عوفرملا ريمضلا عجرم نوكي نأ يضتقي ةرابعلا هذه رهاظ نأ ملعا :خإ مهيلثم

 امك هسكع ىلع "نارمع لآ" يف رسفملا ةرابع رهاظو ؛نوملسملا بوصنملا ريمضلا عحرمو «رافكلا "مهفوري"
 رافكلا ليلقت اذه ئعملا نوكي نأب "نارمع لآ" يف قبس ام يفاني ال ثيحب ةرابعلا هذه هيجوت نكميو «كانه انرسف

 وحن اوناك مهإف يأ «نيملسملا لثم رافكلا نوملسملا يرأف برحلا عوقو دنع امأف «برحلا لبق نوملسملا رظن ام

 هلثم امك هتقيقح ىلع يقبأ اذإ امأ ءرسفملا هلقن امك رثكألاب "مهيلثم" :هلوق لّوأ اذإ اذهو «مهلاثمأ ةثالث فلأ

 مهنإف ؛"مهنيعأ يف مكللقي" :ىلاعت هلوق يفاني ال نوملسملا "موري" يف عوفرملا عجرم لعجو «يوغبلاو يدحاولا
 مهو مهيلثم نيكرشملا نوملسملا ىري :نارمع لآ ةروس يف يدحاولا لاق .مهللاثمأ ةثالث اوناك مهو مهيلثم مهارأ

 هللا نأ كلذو ,مهيولق ىوقتل ؛مهفوبلغي مهنأ مهملعأ ام ردق ىلع مهنيعأ يف مهللق هللا نكلو «مهلاثمأ ةثالث اوناك

 (نيلامكلا ريسفت) .رافكلا نم نيتئاملا بلغت مهنم ةئاملا نأ نيملسملا ملعأ دق ناك

 (نيلامكلا ريسفت) .رافكلا الإ لاتقلل نوقلي اوناك ام نينمؤملا نأ ةنيرقب :ةرفاك ةعامج

 نيركاذ مهتنسلأبو هللا نيركاذ مهيولقب اونوكي نأ :امهدحأ ؛نالوق ركذلا اذه ريسفت فو :اريثك هللا اوركذاو
 هبلق يلخي نأ زوجي ال ناسنإلا نأ ىلع اهيبنت مهاوحأ دشأ يف هركذب هءايلوأ هللا رمأ :امُ سابع نبا لاق «هللا

 ىلإ قرشملا نم رحآلاو ءءاحخس لاومألا قفني قرشملا ىلإ برغملا نم لبقأ الحر نأ ولو «هللا ركذ نع هناسلو
 ءاعدلا ركذلا اذه نم دارملا نأ :يناثلا لوقلاو .ارحأ مظعأ هلل ركاذلا ناك «هللا ليبس يف هفيسب برضي برغملا
 (ريبكلا ريسفتلا) .لجوزع ىلاعت هللا ةنوعم. الإ لصحي ال كلذ نأل ؛رفظلاو رصنلاب

 «ءاعدا هب هبشملا سنج يف هبشملا لحدأ مث حيرلاب اهرثأ ذوفن يف اههبش «ةلودلل ةراعتسم حيرلا :مكتلودو مكتوق

 ةبلغلاو ةوقلا هب داريو قلطي حيرلا نأ :"سوماقلا" يفو .(بيطخلا ريسفت) «هبشملا ىلع هب هبشملا مسا قلطأو
 ؛لادلا رسكب "لود" اهعمجو لادلا حتفب برحلا يف ةلودلا :مكتلودو (لمجلا ةيشاح) .ةلودلاو ةرصنلاو ةمحرلاو

 (يواصلا ةيشاح) .لادلا مضب "لود" اهعمجو «لادلا مضبف لاملا ةلود امأو



 لافنألا ةروس >8 دا و

 قح عجرن ال :اولاق ثيح ِساّكلآ ءاَثِرَو اَرَطَب امتاحب دعب اوعجري ملو :مهريغ اوعنميل
 سانلا كلذب عماستيف «ردبب ل .رورجلا رحننو «رمخلا برشن

 :© ٌطيِحُع ءاتلاو ءايلاب َنوُنَمْعَي اَمِب ُهّلآَو هَل آ ٍليِبَس نع سانلا َتوَُدُصَيَو

 ءاقل ىلع مهعجش نأب ْمُهَسَمَعَأ سيلبإ ْئَطيْشلا مه نير ْذإ ركذا َو .هب مهيزاجيف

 1 هيلا هب ا 4 وا "0 دعا اوفاح امل ؛نيملسملا

 دعب اورسأو اوتام لب يأ "اوجرخ" ىلع فوطعم "اوعجري ملو" :هلوقو .اهنع نيملسملا اوعنميل :مهريغ اوعنميل

 هذه مهللا" :ك هللا لوسر ل 000 ردب ىلإ اولبقأ نيح نيكرشملا يف تلزن :اوعجري ملو .ريعلا ةاحب
 وبأ ىأر املو :اولاق «"نيتدعو يذلا كرصنف مهللا ءكلوسر بذكتو كلداحت اهئاليخبو اهرخفب تلبقأ دق شيرق

 وبأ لاقف ءاوعجراف هللا اهاحب دقف مكريع اوعنمت متجرخ امنإ مكنأ :يرق ىلإ لسرأ هريغ قرحأ دق هنآ نايقس

 اوميقيف ,ماع لك قوس امي مهل عمتجي برعلا مساوم نم امهوم ردب ناكو- اردب درن ىح عجرن ال رار :لهج

 نولازي الف ءبرعلا امب عمستو «نايقلا انيلع برضتو رمخلا يقسنو ماعطلا معطنو روزحلا رحننف -ائالث ام

 هدابع هللا ىهنف «نايقلا ناكم 00 ا و ا

 اه ؛مهلثم اونوكي نأ نينمؤملا

 ؛مكريع تملس دقف اوعجرا :مهل لاقو نايفس يبأ لوسر مهاتأو ةفحمجلا اوغلب امل مهنأ كلذو :عجرن ال اولاق

 (يواصلا ةيشاح) .حراشلا هنيب امك «خلإ رمخلا اهب برشنو اردب مدقن ىح ا!هللاو ال :لهج وبأ لاقف

 :هلوقو «فوفدلاب انسوؤر ىلع برضت يأ :انيلع برضت :هلوقو ."حارصلا" يف اذك ريعبلا :روزحلا :روزجلا
 (يواضيبلا ريسفت) .ةحامسلاو ةعاجشلاب مهيلع اونثيف يأ :كلذب عماستيف .ةينغملا ةيراحلا يهو ةنيق عمج "نايق"

 نكل «هل الوعفم لعج نإ اذكو «لاحلا عضوم يف اردصم لعج نإ "ارطب" ىلع فوطعم :هللا ليبس نع نودصيو

 نوكت ال ةلمحلا نأل ؛ركذ ام هلوأ امنإو :هللا ليبس نع اودصو يأ (يواضيبلا ريسفتلا) .ردصملا ليوأت ىلع

 نمز يف هل ددحت هنإف ؛دصلا فالخب مهيأد اناك ءايرلاو رطبلا نأ :لعفلا مث الوأ مسالاب ريبعتلا ةتكنو ءالوعفم

 (لمجلا ةيشاح) .(باهش) .ةوبنلا
 اولتق اوناك مهنأل ؛ةنانك نب ركب نب نم اوفاخ ردب ىلإ ريسملا اودارأ نيح نيكرشملا نأ ٍنيعي :جورخلا اوفاخ امل

 يب نم وهو مشعج نب كلام نب ةقارس ةروصب سيلبإ مهل روصتف «مهئارو نم مهوتأي نأ اونمأي ملف ءادحاو مهنم

 ٍنإو سانلا نم مويلا مكل بلاغ ال" :لاقو :ةيار هعمو «نيطايشلا نم دنج يف مهفارشأ يف ناكو «ةنانك نب ركب
 (ريبكلا ريسفتلا) ."ةنانك نب نم - مكريجم - مكل راح



 لافنألا ةروس 1 رشاعلا ءرجلا

 يف مهاتأ ناكو ,"ةنانك" نم كل ٌراَج لِإَو سائلا م َموَيْلا مكل بلاغ ال
 ةملسملا َناَئَكِفَلا تقتلا ِتَءآَرَت اّمَلَف ةيحانلا كلت ديس كلام نب ةقارس ةروص

 ىلع عحر صك ماشه نب ثراحلا دي يف هدي ناكو «ةكئالملا ىأرو «ةرفاكلاو

 نم ْمُكِنَم ٌءَىرَب نإ ؟لاحلا هذه ىلع انلذختأ :هل اولاق امل َلاَقَو ابراه ِهّيَبقَع

 ُديِدَس ُهَّلآَو ينكلهي نأ دلل فاَحَأ نإ ةكئالملا نم َنْوَرَت ال ام ئَرأ نإ مكراوح

 ءآَلْوَتَم َّرَع داقتعا فعض نضر مهيوُلُق ىف يذل َنوُقِفَسُمْلا لوقُي ْذِإ 2) باقل

 نورصني مهنأ ًامهوت ؛ريثكلا عمجلا نولتاقي مهتلق عم اوحرح ذا ا للا يأ

 ْزيِزَع هللا ىرإف بلغي هب قفي ِهَّلَآ لَع َلَكَوَتَي نَّمَو :مهاوح يف ىلاعت لاق .هببسب
 َنيِذْلا ءاتلاو ءايلاب قَوَعَي َر َذِإ !دمحم اي َىَرَتَوَلَو .هعنص يف © ٌءيكَح هرمأ ىلع بلاغ

 هر م
 يك دس رو -

 2 ه 0178 دا اق داو: هده 2 وأ وكتب هواه 1818 1 كفرا 6 ْمُهَرَبذَأَو مُهَهوُجَو لاح َتروُبِرْضَيةَكِيتلَمْلا أور فك

 ءاج :افه سابع نبا لاق ءركب ونب يه يلا :ةنانك نم .مكنع عفادو مكنيعمو مكر صانو مكر يحب :مكل راج

 ءمشعج نب كلام نب ةقارس حلدم نب لاجر نم لحجر ةروص يف «ةيار هعم نيطايشلا نم دنج يف ردب موي سيلبإ

 (يواصلا ةيشاح) .سانلا نم مويلا مكل بلاغ ال :نيكرشملل ناطيشلا لاقف
 دي نم هدي عزتناو :هيبقع ىلع صكن .كلذ دعب ملسأ مث ءاكرشم ناكو لهج يبأ يخأ :ماشه نب ثراحلا
 انترصن كرتتأ :انلذختا (نيلامكلا ريسفت) .نئئتدعو يذلا كدعو !بر اي :لاقف ءرحبلا يف هسفن طقسأ تح ثراحلا

 (ناويد) .رصنلا دض نالذخلاو (لمجلا ةيشاح) ."يف" يعم. "ىلع" ف «لاحلا هذه يف

 ام ةدش هنأب بيحأ ؟ذئئيح كالهلا فاخي فيكف نيرظنملا نم هنإ :تلق نإ .يلع ةكئالملا طيلستب :ينكلهي نأ

 فوح ال ناطيشلا نإ :لاقي امع باوحج رسفملا هل راشأ ام امأو «نيرظنملا نم هنأب دعولا يسن لوحلا نم ىأر

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ نم عنام الو بذك "هللا فاحأ نإ" اضيأ بيج أ ريم لاصار رت انلالإو ننع

 (يواضيبلا ريسفت) .ةهبش مهبولق يف يقبو دعب نامبإاب اونئمطي مل نيذلا :داقتعا فعض

 "بلغي" :هلوقو ."هللا ىلع لكوتي"ل ريسفت :هب قثي .نيدلا ببسب يأ "هببسب" :هلوقو ,"اوجرخ"ل لومعم :امهوت
 (لمجلا ةيشاح) .فوذحملا اذهل ليلعت "خلإ هللا نإف" :هلوقو «بلغي هللا ىلع لكوتي نمو يأ طرشلا باوجل ريدقت



 لافنألا ةروس 514 رشاعلا ءرجلا

 :"ول" باوحو «رانلا يأ 2)ٍقيِرَحْلا َباَدذَع أوقوُذ مه نولوقي َو ديدح نم عماقمب
 نأل ؛اهريغ نود اهب رّبع َجٌكيِدَيُأَتَمَّدَق مب بيذعتلا كلل د اهيا ارهأ كفار

 مغب مهذعيف هز ديل ملظ يذب يأ رطب سي هلآ تر أو اه لوارت لاعفألا رثكأ

 هلآ ِتياَعب اوُرَمَك ّمهِلَبَق نم َنيِنلاَو َترْوَعَرِف لاَ ةداعك بأدك ل بأد .بنذ
 00010 ١ وهدد و ساس كس
 ئوق َهَّللا نإ اهلبق امل ةرسفم أهدعب امو "|اورفك لع وركب باقعلاب هلآ مهَدَحَأَف

 هللا نأ ببسب يأ ىرأب ةرفكلا بيذعت يأ َكِلَذ (2) ِباَقِعْلأ ُديِدَس هدير ابلغ

 506 مِيِسفنَأب اَم أوُريَغُي يح ةمقنلاب اهل الدبم ِمَوَف ْلَع اَهَمَحََأَهَمَعَي اَريَغُم ُكَيمَل

 امب برضي ةبشحخ وأ «ليفلا سأر هب برضي نجحملاك وأ .ديدح نم دومعلا «ةنمكمك ةعمقملا عمج عماقم :عماقمب

 -(سوماقلا) .جوعم فوطعم لكو «ةجوعملا اصعلا :نجحنا ؛عماقم هعمج .هسأر ىلع ناسنإلا

 نإ :لاقي ام كلذب عفد :امب ربع (يواضيبلا ريسفت) .نولوقي يأ لوقلا رامضإب "نوبرضي" ىلع فطع :نولوقيو
 يديألا رسف مهضعبو ءركذ ام. باحأف ؟يديألا تصخ ملف مهئاضعأ عيمجب ولعف ام ببسب ةلصاح باذعلا ةقاذإ

 لاق «ةردقلا امب داريو قلطت ديلا نإف ء.مكبسكو مكتردق هتمدق ام ببسب كلذ :ئعملا نوكيف ةردق عمج ردقلاب

 2 (يواصلا ةيشاحإ ٠ 0١. :حتفلا) 4ٍحِهيِدنَأ َقَْ هلا ديم :ىلاعت هللا

 نأب رسفملا باحأف ؟هترثك يفنملاو هللا نم ةتباث ملظلا لصأ نأ :ةيآلا رهاظ نم مهوتي ام كلذب عفد :ملظ يذب

 امّلَظ ُديِرُي هللا اًمَوإ» :ىلاعت هللا لاق ءالصأ هديري ال لب ملظلا لصأ ىفتنا دق ذكيحو ؛ةغلابملل تسيل ةغيصلا هذه
 ف فرصتلا هتقيقح نأل ؛القع ليحتسم هللا نم ملظلاو «زئاجلاب الإ قلعتت ال ةدارإلا نأل ؛(1:رفاغ) ك؟ِداَبعْلل

 (يواصلا ةيشاح) .هللا ريغل اكلم لقعلا روصتي الو هنذإ ريغ نم ريغلا كلم

 فوذحم أدتبم ربح اهنأ ىلع عفرلا اهلحم نأو ءاهلبق امم ةقلعتم "بأدك" ف فاكلا نأ ىلإ هب راشأ :ءالؤه بأد

 .فانئتسا ةلمجلاو

 :هلوقو "هللا تايآب اورفك" :ىلاعت هلوقو :"دوعسلا يبأ" ةرابعو ."نوعرف لآ بأدك ءالؤه بأد" :وهو :اهلبق ام

 امل" :هلوقو :"لمجلا" ةرابعو «ليق امك مهوحنو نوعرف لآ بأدل ال هولعف يذلا مهيأدل ريسفت "هللا مهذحأف"

 نونلا رسكب :ةمقنلاب .مهيونذب هللا مهذحأيف اورفكي نأ ةبذكملا ةيضاملا ممألا ةداع يأ «ةداعلاو بأدلا وهو "اهلبق

 (نيلامكلا ريسفت) .ةظيرق يف لزنو «ةمعنلا دض فاقلا نوكسو



 لافنألا ةروس ومو رشاعلا ءزجلا

 ءفوح نم مهنمأو ؛عوج نم مهماعطإ ةكم رافك ليدبتك ًارفك مهتمعن اولدبي

 ييَسس هللا راو نيمولا :لاكو هلا ليش نع ةصلاو ,رفكلاب مهيلإ ت5 يبلا ثعبو

 مُهَتكَلَهَأَف ير ما 2 و 0 َترْوَعَرِف ٍلاَء بْأَدَح © ٌمِيلَع

 تريِيِلَظ أوُناك ةبذكملا ممألا نم كُكَو هعم هموق َْتَرْوَعَرِف لاَ آَئَقَرْعَأَو ْمِهِبوُتُدب
 © َنوُنِمْؤُي ال َمُهَف أورفك َنيِذّلا ِهّللا َدنِع ِتآَوَّدلآ رك ّنإ :ةظيرق يف لزنو © ري د را

 ةيضرم لاح مهل نكت مل اشيرق نأ دري الف هنم ءوسأ لاح ىلإ لاحلا نم مهي ام اولدبي :ارفك مهتمعن اولدبي
 ةيضرملا لاحلا ريغت امكف «ةحيبقلاو ةيضرملا لاحلا معي "مهسفنأب ام" :ىلاعت هلوق نأل ؛ةطوخسم لاح ىلإ اهوريغيف

 ةرفك دي لوسرلا ةثعب لبق اوناك كىلوأو .اهنم ءوسأ وه ام ىلإ ةطوخسملا لاحلا ريغت كلذك ةطوخخسملا ىلإ

 مهلاهمإ ةمعن هللا ريغف ؛همد ةقارإ ىلع اوقفتاو هوداعو هوبذك تانيبلا تايآلاب و يبلا ثعب املف «مانصأ ةدبع
 ىح يأ ءفوذحم ردصمل تعن هنأ ىلع بصنلا لحم يف :نوعرف لآ بأدك (لمجلا ةيشاح) .باذعلاب مهتلحاعم

 وه امك «طقف هولعف امع ةرابع مهيأد نأ ىلع مهريغتك يأ ,نوعرف لآ بأدك انئاك ارييغت مهسفنأب ام اوريغي

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .بأدلا موهفمي بسنألا

 ليصفتلا ىرجم يرجي يناثلا مالكلا نأ :اهنم «دئاوف اهيف نأب بيحأ ؟ةيناث ةرم ةيآلا هذه ريركت ةدئاف ام :ليق نإف

 ىلوألا نأ :اهنمو .ليصفت كلذو مهقارغإ ركذ يناثلا يفو ءمهذخأ ركذ هيف لوألا مالكلا نأل ؛لوألا مالكلل

 (بيطخلا ريسفت) .مهسفنأب ام مهرييغت ببسب ةمقنلاو «بيذكتلا ةيببسب

 :حيرلاب مهضعبو «ةراجحلاب مهضعبو فسخلاب مهضعبو «ةفحرلاب مهضعب انكلهأ يأ :مهونذب مهاكلهأف

 سابع نبا نع يور اذك :خلإ لزنو (نيلامجلا ريسفت) .فيسلاب شيرق رافك انكلهأ كلذك «خسملاب مهضعبو
 ةرفكلا رارش نم نيكلهملا لاوحأ حرش ام دعب :اورفك نيذلا هللا دنع (نيلامكلا ريسفت) .لتاقمو يبلكلاو امض

 نيذلا" :هلوقو ؛هئاضقو همكح يف يأ "هللا دنع" :هلوقو 9 ليصفتو مهنم نيقابلا لاوحأ نايب يف عرش

 انإو «مهتسلاحب يف لزعمب مهنأ ىلإ ءاكإ سانلا رش ال باودلا رش لعح .هيف اوحلو رفكلا ىلع اورصأ يأ "اورفك

 ْمُه ْلَب ماَعنألاَك الإ ْمُه ْنِإط :ىلاعت هلوق هب قطن هنأل ؛اهدارفأ عيمج نم رش مه كلذ مير «باوحلا بح نب ره

 (نيلامحلا ريسفت) .(5 4 :ناقرفلا) (لْضَأ

 نيكرشسملا هيلع اوناعأو دلي هللا لوسر دهع اوضقن مهإف ةظيرق مه :ان# سابع نبا لاق :خلإ تدهاع نيذلا
 (ريبكلا ريسفتلا) .قدتخلا موي اضيأ هوضقنف ىرحأ ةرم مهدهاعف ءانأطحأ :اولاق مث ءردب موي يف حالسلاب



 لافنألا ةروس 4 رشاعلا ءزجلا
 0 هد ل 0206 00 00

 يف هللا (6) وقتي ال َمِهَو اهيف اودهاع ٍةَرم لك ىف مهَدَِهَع تروضقمي مث
 دهاعملا ا دارلا 1

 ِبَرَسْلا ىف مهدجت ِمُجَّبفَعنَت ةديزملا "ام" يف ةيطرشلا "نإ" نون ماغدإ هيف امِإَف .مهردغ
 مهفلح نيذلا يأَمُهْلَعَل ةبوقعلاو مهب ليكدتلاب نيبراحملا نم َمُهَفلَح َنَم مهب قرف َدَرَسَ . 0 هاا 5 1 ه# ودا. ع

 3 2 . نيب ضو 0 3 نك وك ةد

 ةرامأب دهعلا يف ةَناَيْج كودهاعٍمَرَق نم ىرَفاَحَت اّمِإَو .مه نوظعتي (29 َوُرَكََدَي
 2 ع كدا 7 وِ * مور

 ١ نأ ايوت !لافح ءاوس ]عاملا ا ذبناف كل حولت
 ملعل يف مهو تن يوتسم يأ لا ءاوس ىلع ٌمهيلإ مهدهع حرط 2 حولت

 لزنو 22) نيبياحلا بحال هللا َنِإ ردغلاب كومهتي الثل ؛هب مهملعت نأب دهعلا ضقنب
 ا مبرر . يسحر ص 7 ل 200 .٠

 7111111 أَوَقَبَس أورفك َنيِذلا !دمحم اي نبَسحت اَلَو :ردب موي تلفأ نميف

 ءانأطحأو انيسن :اولاقو ؛حالسلاب ردب موي نيكرشملا اوناعأف هيلع اونواعي ال نأ كي يبلا مهدهاع :اهيف اودهاع

 اوضقن نيذلا ءالؤه ندحت :خلإ مهدجت (نيلامكلا ريسفت) .قدنخلا موي هيلع مهوناعأو اوثكنف ءايناث مهدهاعف

 .ءالؤه لعفك ممب لعفت نأ نوفاخيف ءامهريغو نميلاو ةكم لهأ نم مهئارو نم يأ "مهفلح نم" :هلوقو ؛دهعلا
 العف ممي لعفاف دهعلا نوضقني نيذلا رافكلا ءالؤّم برحلا يف ترفظ نإ كنأ :ةيآلا ئعمف .(بيطنملا ريسفت)

 (ريبكلاو يدمحألا ريسفتلا) .مهدعب مهاوس رافك ىلع ةباهملا بلغي ثيحب مهلتق رثكأ يعي ,مهفلحخ نم مهي قرفي

 ؛مهلاحب اظاعتاو ارابتعا ؛مهدعب دحأ كيلع أرتجي ال يح ةبوقعلاو مهل ليكدتلاب كتبراحم نم مهريغ قرف :ممي قرف

 (نيلامكلا ريسفت) .نورخآ فاخي ىح مهتبوقع ددش :ن سابع نبا لاق

 (يواصلا ةيشاح) .ةظيرق يف اهوزن لصأ ناك نإو ءرومألا ةالوو نيملسملل ماع باطح :خلإ نفاخت امإو

 هب هبشملا ركذ يوطو «ىمري يذلا ءيشلاب دهعلا هبشف «مويلا دعب مهل دهع ال نأب مهملعأ :لإ مهيلإ ذبناف

 ين مهنمو كنم ءاوتسا ىلع :ءاوس ىلع (يواصلا ةيشاح) .لييخت هتابثإف ءذبنلا وهو همزاول نم ءيشب هل زمرو

 (كرادملا ريسفت) .ملعلا يف ءاوتسا ىلع نيلصاح يأ ؛مهيلإ ذوبنملاو ذبانلا نم لاح وهو «دهعلا ضقنب ملعلا

 ىلع اونزح ثيح هباحصأو ٌهُو هللا لوسرل ةيلست اذهو ءاوبرهو اوصلح نيذلا رافكلا ف يأ :تلفأ نميف لزن

 (يواصلا ةيشاح) .رسألاو لتقلاب مهاصيتسا مهضرغ ناكو «رافكلا نم احب نم ةاحن

 مهنإ ؛هباقع نم نيرافو هللا نيتئاف اورفك نيذلا !دمحم اي نظت ال :نيعملاو «هللا لوسرل باطخلا :نبسحت الو

 ىدعتت ”بسح"و «ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا نأ الإ ردب لهأ يف ناك نإو اذهو ءهنوزجعي ال

 (يواصلا ةيشاح) ."اوقبس" ةلمج :يناثلاو "اورفك نيذلا" :لوألا ,نيلوعفملل



 لافنألا ةروس ا ا رشاعلا ءرجلا

 لوألا لوعفملاف «ةيناتحتلاب ةءارق يو .هنوتوفي ال م2 َنوُرِجَْعي 0 هوتاف يأ هللا
 هريغو رماع نبال فانيتسالا ىلع

 مهلاتقل مُهَل أوٌّدِعَأَو .ماللا ريدقت ىلع "نأ" حتفب ىرخألا يفو ."مهسفنأ" يأ فوذحب

 نعم. ردصم ٍليَخْلا ٍطاَبَر وو ملسم هاور ' 'يمرلا يف" :306 لاق وف نم ّثحَطَتَسَآ

 ةكم 5 9 اع هللا وُدَع هب نوفوَحُت َوُبِهَرَت هللا ليبس يف اهسبح
 ءانعم اع ردصلا ىف

 اَمَو ْمُهُّمَلْعَيهَلآ ْمُهتوُمَلعَت ال دوهيلا وأ نوقفانملا مهو مهريغ يأ َرِهِنوُد نم َنيِرَخاََو
 8 0-0 ل آت 2 0 ءا , م ا م - .٠ 3 م 2

 هنم نوصقنت (2) روُمَلْظَت ال َرّثنَأَو هؤازح َمُكَيَلِإَفَوُي هللا ل يِبَس ىف ءْىَس نِم أوقفت

 لاق .مهدهاعو ا حَِجَآَ حلصلا :اهحتفو نيسلا ١ رسكب لس اولام أوُحَتَج نِإَو .ائيش
 نيقابلل يأ

 تلزن ذإ ؛باتكلا لهأب صوصخم :دهاجمو د ةيآب ومش اذه :افك5 سابع نبا

 لعفلاب م ُمِلَعْلا لوقلل ُعيِمَسلَآَوَه دهنِإ هب قث هللا َلَع لكَ نر ا .لعفلاب م ُمِلَعْلَا لوقلل ُميِمَسلَآَّوه مهن هب دلل وتَو ةظيرق نب ف

 نم نيتئاف نيقباس مهسفنأ اورفك نيذلا نبسحي ال نئعملاو :"مهسفنأ" يأ .اوحبو اوصلخو هباذع اوتاف :هوتاف يأ

 .نوزجعي ال مهنأل :ماللا ريدقت ىلع (لمجلا ةيشاح) .انباذع

 اميف دلك يبلا نع هب ةرسفم تءاحج دقو يمرلا :يناثلا ءنوصحلا اهنأ :اهدحأ «لاوقأ ةوقلاب دارملا يف :خلإ ةوق نم

 نإ الأ «ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو" :لوقي ربنملا ىلع وهو ُدْللي هللا لوسر تعمس :لاق رماع نب ةبقع هاور
 هب ناعتسي ةلآ وه ام لكف ودعلا ىلع برحلا يف هب ىوقتي ام عيمج ةوقلاب دارملا نأ :ثلاثلا .”اثالث يمرلا ةوقلا

 نم سيل يمرلا ريغ نوك يفني ال يمرلا ةوقلا نإ الأ ل هلوقو ءاهدادعإب رومأملا ةوقلا ةلمج نم وهف داهجلا يف

 اذه نأ ىلع لدي لب «هريغ رابتعا يفني ال اذهف «"ةبوت مدنلا" :هلوقو "ةفرع جحلا" لو هلوقك وهف «ةوقلا
 ودعلا داهجو برحلا يف لاتقلل دادعتسالا ىلع ةيآلا نعم لمحي انهه اذكف .هلحأو دوصقملا لضفأ نم روكذملا

 ؛هب رومأم كلذ لك «ةيسورفلا ميلاعتو عردلاو فيسلاو باشنلاو لبنلاب يمرلاك «تالآلا نم نكمي ام عيمجب

 (لمجلا ةيشاح) .تايافكلا ضورف نم هنأل
 .ةوادعلا يف دحلا ممتزواحمو مهوتع ةياغل ؛ءادعأ رافكلا رئاس ناك نإو ودعلا مساب اوصخ :خلإ ةكم رافك يأ

 سرف بحاص برقي ال ناطيشلا نأ :يورو ءاعوفرم يتاربطلا هجرخأ امك نجلا وأ :دوهيلا وأ (لمجلا ةيشاح)

 .ىلإو ماللاب ىدعتي "حانجلا" هنمو :اوحنج نإو (نيلامكلا ريسفت) .قيتع سرف اهيف راد الو
 (نيلامكلا ريسفت) .برحلا يأ اهضيقن ىلع ملسلا لمحب ريمضلا ثينأتو ,حلصلل :اه حنجاف

 ام



 لافنألا ةروس لل رشاعلا ءزجلا

 فدلا وه هلل هللا كيفاك َكَبَسَح كيرف قلل اودعتسيل ؛حلصلاب كاوُعَدْع نأ أَوُديِرُي نإو

 0-2 ساما 2 3 رق ع 02

 ىف ام تقفناّول نحإإلا دعب مهولق تريب 3 , عمججَفْلَأَو © َيِيْؤُمْلَابَو -هرضتب كَلَديأ

 2 7 نل هلا ]يا ع
 بلاغ زيرزع ءهنإ هتردقب ٌمبَنَيَب فلأ هللا نِكلَو ْرهِبوُلق ريب 0 اي ِضَرأل

 اوديري نإو :"نزاخلا" يفو ءهللا كبسح نأل ؛مهنم شخت الو حلاصف يأ فوذحم طرشلا باوج :خلإ اوديري نإو
 فكتل كتعيدخ حلصلا راهظإب اودارأ نإ ىعملاو «ةظيرق نب نعي :دهاجم لاق ؛كب اوردغي ئيعي كوعدخي نأ

 (لمجلا ةيشاح) .هتنوعمو هرصنب كيفاك هللا نإف نعي هللا كبسح نإف ؛مهنع
 :ةيبصعلاو «ةيوقلا سفنألاو «ةميظعلا ةفنألاو «ةديدشلا ةيمحلا نم مهيف ناك برعلا نأ كلذو :مهيولق نيب فلأو

 ىح هتليبق لهأ هنع لتاق ةدحاو ةمطل مطل ةليبق نم الجر نأ ول ىح ءءيش ىندأ يف ةنيغضلا ىلع عابطنالاو

 ءمهيولق تفلتئاف «ةلاحلا كلت تبلقنا ءهوعبتاو هب اونمأو مهيف 2 هلل لوسر ثععب املف ءمهرأت اوكردي

 يفو هلل ةبحملاو ةدوملاب دساحتلاو نئاغضلا كلت تلدبأو مهيولق نم ةيلهاجلا ةيمح تلازو «مهتملك تعمجتساو

 ءجرزخملاو سوألا مهو «هنومحيو هنع نولتاقي ٌدتي هللا لوسرل اناوعأو اراصنأ اوراصو «ةعاطلا ىلع اوقفتاو «هلل

 اذهو «ةبحماو ةفلألا تلصحو بورحلا كلت تلاز مث ؛ةديدش ةاداعمو ةميظع بورح ةيلهاجلا يف مهنيب تناكو

 هللا نكلو مهيولق نيب تفلأ ام" :ىلاعت هلوق كلذف ل هللا لوسرل ةزجعم كلذ راصو «هللا الإ هيلع ردقي ال امم

 (لمجلا ةيشاح) .هتردقب "مهنيب فلأ

 (يواصلا ةيشاح) .جرزخلاو سوألا نيب تناك لا ءانحشلاو ةوادعلا يهو ةنحإ عمج :نحإلا دعب

 ةثالث هلو يببلا عم ملسأ :ريبج نبا ديعس لاق :هذ رمع مالسإ يف تلزن هد سابع نبا نع :خلإ يبنلا اهيأ اي

 ءامهريغو "ليزنتلا ملاعم"و "ريبكلا ريسفتلا" يف امك ةيآلا هذه تلزنف ءرمع ملسأ مث ؛ةوسن تسو الحر 00

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هعم لوعفم هنأ ىلع بصنلا لحم يف "كعبتا نم" :هلوقو
 تلزن ةيآلا :ليق .هعم لوعفملا ىلع بصنلا لحم يف :ليقو «هللا مسا ىلع افطع عفرلا لحم يف هنأ ىلإ ريشي :كبسحو

 اوناك نيذلا نينمؤملاب دارم اف ردبب تلزن :ليقو .ةوسن تسو الحر نوثالثو ةثالث هلي ينلا عمو رمع مالسإ دنع

 تعمتجا اذإ نينمؤملا نأ كلذ نم ذخويو ,مهفرش ىلع ليلدو مهل ميظع حدم كلذ يف نوكيف ءاهتعقو نيرضاح

 مهفناميإل الإ محل تفتلا ام نينمؤملا نأل ؛هللا ريغ ىلع دامتعا كلذ يف سيلو ءادبأ نولذخي ال صخش عم مهوولق

 - الجر نيثالثو ةثالث مالسإ دعب هم باطخلا نب رمع مالسإ يف تلزن :ليقو «هلل رمألا عجرف هللا بزح مهنوكو



 لافنألا ةروس نان رشاعلا ءزجلا
 ِلاَتِقْلا لع تيَوُمْلآ ثُح ضر بلا 40: © تريبؤملا نم كقبثأ ٍن صا وك لهم ا 5

 ةثلثملاب ثحلا نم رمأ

 مكِنَي ءاتلاو هيجل نكت نإ مهنم َنيََتأِم أوُبِلْعَي َنوُرِدَص َنوُرْشِع رق ء َمكَنَي نكي نإ رافكلل

 557 ٌمَوَف مهأ ببسب يأ َرهََأب اوُرْقك تريز َنِّم الأ اَوُبِلْعَي هنأ

 خسن مث «مهل اوتبثيو فلألا ةئاملاو ا راو حالا دوي رمألا نيعك. ربحت

 ناتغل امهو ةرمحو مصاعل

 مهنم لاب أولي ةَرياَص ُهَنأِم مكنم 0 ءايلاب نكي نإف م ةرشع لاعق نع

 اولتاقتل يأ رمألا ئعم. ربخ وهو .هتدارإب إب هلل نْذِإب إب نقل اويلكي فلا كي نكي نإو

 .هنوعب (0) َنيِرِدَّصلآ ْعَم ُهّللآَو مهل اوتبثتو مكيلثم

 ءانثأ ةيكم ةيآلا نوكت يناثلا ىلعو .ءاهتيقبك ةيندم ةيآلا لوألا ىلعف :نيعيرألل ًامماتم: وه نوكيف «ةوسن تسو

 (يواصلا ةيشاح) .ردب لهأ يف ةنيدملاب ةرمو رمع مالسإ موي ةكمب ةرم نيترم تلزن امأ نم عنام الو «ةيندم ةروس

 نب رمع ملسأ مث :ةوسن تسو الحر نوثالثو ثالث دلو هللا لوسر عم ملسأ :ريبج نب ديعس لاق :خلإ كعبتا نم

 ىلع افطع ضفح هلحم نيرسفملا رثكأ لاقف "نم" لحم يف اوفلتخاو «ةيآلا هذه تلزنف «نوعبرألا هب متف باطخلا
 مسا ىلع افطع عفر وه :مهضعب لاقو «كعبتا نم بسحو هللا كبسح هانعم "كبسح" :ىلاعت هلوق يف فاكلا

 (ليزنتلا ملاعم) .نينموملا نم كوعبتمو هللا كبسح هانعم هللا

 كلذ ةمكحو «نيرفاكلا ةرثكو نينمؤملا ةلقل ؛رمألا ئيعمب ربح اذهو «هللا دنع مهرحأ نوبستحم يأ :نورباص

 «ةرشع لاتقب افلكم دحاولا ناك فصولا كلذبف ؛هيلع نولكوتم «هيلع نودمتعم هللا مهيلو نيملسملا نأ فيلكتلا

 تانسحملا نم ةيآلا يفو «ةميزماو فعضلل عاد كلذو «مهتوق ىلع نودمتعم مهو ءمهل رصان الف رافكلا امأو
 نيذلا" فذحو لوألا يف "نورباص" تبثأ دقف ءرخآلا يف تبثأ ام ريظن لك نم فذحلا وه «كابتحالا :ةيعيدبلا

 (يواصلا ةيشاح) .هنم "ربصلا ظفل" فذحو يناثلا يف "اورفك نيذلا" تبثأو ؛هنم "اورفك

 نورشع مكنم نكي نإ" تلزن امل :اُّض سابع نبا نع يراخبلا ىور ام هيفاني الو :مكلاثمأ ةرشع لاتق نع

 نوك لمتحي هنأل ؛فيفختلا ءاجف «ةرشع نم دحاو رفي ال نأ ضرف نيح نيملسملا ىلع كلذ قش "خلإ نورباص

 (نيلامكلا ريسفت) .فيفختلا اببس ةقشملاو ةرثكلا نم لك



 لافنألا ةروس ع رشاعلا ءزجلا

 ةعبسلا يقابل ورمع 00 1

 ايْنَدلآَضَرَع نونمؤملا هبأ توُديِرُت رافكلا لتق يف غلابي ٍضَرَأْلا ف َِخَقُي ٌيَح
 (2 ٌميكَح ٌزيِرَع ُهّللآَو مهلتقب اهاوث يأ رجالا مكل ُريهلأَو ءادفلا ذحأب اهماطح

 لالحاب َقَبَس هلأ َنِم تدك اَلَول «َءآذف اّمِإَو دْعَب ذّثَم اًمإفإج :هلوقب خوسنم اذهو

 (2) ْمِظَْع ُباَذَع ءادفلا نم ٌمّنْدَحَُأ آَميِف ٌمُكَسَمَل مكل ىرسألاو مئانغلا

 :هأو ركب وبأ لاقف هلي يبلا مهيف راشتساف «ليقعو سابعلا مهنم ءالحر نيعبس اوناكو :حلإ ءادفلا اوذخأ ال

 «رافكلا ىلع انل ةوق نوكيف ءمهنم ءادفلا اوذحأت نأ ىرأ ينإو ؛مهتقبس رفظلا هللا كاطعأ دقو كموقو كلهأ"

 باذعلا لزن ول" هلك يبلا لاقف تلزنف «ءادفلا اوذخأف مهقانعأ برضا :رمع لاقو "كب مهيدهي نأ هللا ىسعو
 ىعملا مزال انه لمعتساف «ةبالصلاو ةفاثكلاو ةناخثلا نم :نخفي ىتح (نيلامكلا ريسفت) ."رمع ريغ هنم احن امل

 وبأو لمجلا ةيشاح) .نيملسملا ةوقو هتكوش رهظت ىح يأ "غلابي" هلوقب هركذ امل ةمزاللا ةوقلا وهو يلصألا

 (يواصلا ةيشاح) .هتابث مدعو هلاوزل ؛اضرع يم ءاهعاتم يأ :ايندلا ضرع (دوعسلا

 ؛ىلاعت هللا دارم عوقو مدع ىلع لدت ةيآلا نأ دري الف ؛ةلكاشملل امي ربعو ءىضرلا انهه ةدارإلاب دارملا :ديري هللاو

 نيعتو ىرسألا ءادف مترحن وهو قبس امث ديفتسا ام يأ :اذهو (نيلامحلا ريسفت) .ةنسلا لهأ بهذم فالح وهو

 وهو روكذملا مكحلا نإ :لوقنف «ةلأسملا لصأ ىلإ انعجر مث :"يدمحألا ريسفتلا" يف لاق خلإ هلوقب خوسنم مهلتق

 لتقلا نيب رييختلا وه اندنع نأ الإ عورشلاو مالسإلا ءدب يف ناك امنإ ءادتفالا زاوج مدعو ءطقف لتقلا بوحو

 لاق ام امأو ."دوعسلا يبأ" يف اذكهو .ناعلا هللا عاش نإ هلم روس قا رك ةفيش انك :ءاوقلا و كنلاو 00

 نملا ةيآو «قاقرتسالاو لتقلا هل نيعتي هنأ :هللي ةفينح وبأ لاقو شي يعفاشلا ذحأ هبو :"نيلامكلا" بح

 .لاق نيأ نم ملعأ الو «لوقلا اذهل فلاخمف (ه:ةبوتلا) نيك ْشُمْلا اوُلُئقافإ» :ىلاعت هلوقب خاوسنم

 ربخلاو "قبس" :هلوق اذكو «ةفص "هللا نم" ةلمجو أدتبم ' 'باتك"و ءدوجول عانتما فرح ”الول" :خلإ باتك الول

 ىلع باتع وهف خلِإ مكسمل مئانغلا لالحإب بوتكم هللا نم مكح دوجو الول :ئعملاو ,دوجوم :هريدقت «فوذحم
 نأب وأ :مئانغلا لالحإي (يواصلا ةيشاح) .كلذ لثم نع دك هللا لوسرل اهيزنت ؛هنع يهنم لعف ىلع ال ىلوألا كرت
 .ةعقاولا هذه نع وفعلاب وأ يهنلاب مهل حرصي مل اموق وأ ءردب لهأ بذعي ال نأو هداهتجا يف ءيطخملا بقاعي ال

 عم اردب دهش نمم ادحأ بذعي ال هنأ قبس هللا نم باتك ال ول :دهاحملاو نسحلا لاق :خإ مكسمل (نيلامكلا ريسفت)

 25 هللا لوسر ىلع راشأ 7 ل ا :قاحسإ نبا لاق دلي يبا

 لاقف «لاحرلا ءاقبتسا نم يلإ بحأ لتقلا يف ناخثإلا ناك !هللا لوسر اي :لاق ذاعم نب دعسو ؛ىرسألا لتقب

 (بيطخلا ريسفت) ."ذاعم نب دعسو باطنلا نب رمع ريغ هنم احب ام باذع ءامسلا نم لزن ول" :ي هللا لوسر



 لافنألا ةروس 1 رشاعلا ءرجلا

 * يد م« يمص ميت# ل تف ب وع ري للم ان ياص , كوم اخ سا يأ عا يي < 6 ه القرم

 لق ىلا اهياتي 2 ميِحَر روفغ هللا نرإ هللا اوقتاَو ابّيط الدلح متمنغ امم أولكف
 2 موس ل ا ا م ل

 ارّيَح مكيولق ىف ُهَللا مَّلْعَي نإ "ىراسألا" نم ةءارق يفو َىَرَسْألا رم مكيِدَيأ ف نَمْل
 ايندلا يف مكل هفّعضي نأب ءادفلا نم رحم َلِخَأ امي اَريَح َمُكَتْؤُي ًاصالخإو انامل

 ىرسألا يأ اوُديِرُي نِإَو (2) ٌميِحَرروُفَغ ُهَللآَو مكبونذ ْمُكَلَرِْغَيَو ةرخآلا يف مكييشيو
 بتم نَكمْأَف رفكلاب ردب لبق ُلَبَق نِم هلآ اوُناَح َدَقَف لوقلا نم اورهظأ امبَكَئَناَيِح

 .هعنص يف (2) ُديكَح هقلخ ديل ُهَنآَو اوداع نإ كلذ لثم اوعقوتيلف ءارسأو التق ردبب
 نورحاهملا مهو ِهَّنَأ ٍليِبَّس ىف ٌمِيِسفنَأَو ْرهِلَومَأب أوُدَهَْجَو أوُرَجاَهَو أوُتَماَ َنيِذَلآ نإ

 ةرصنلا يف ضَحَب ُآَيِلوأ ْمُجُصَعَب كِيِتلوُأ راصنألا مهو َُْرَصَتَو نك يبلا أوَواَء َنيِلأَو
 207100000 مِهَبلَو نم كَل ام أوُرِجاَبيَحَلَو أوما َنيِذَلاَو ثرإلاو

 ءاهرك انجرخأ امنإو ؛نيملسم انك انإ :سابعلا مهنم يل يبلل ىراسألا نم ةعامج لاق هنأ يور :خلإ يبنلا اهيأ اي
 ال هنأ سابعلا ىعداو «ةئام عبرأ ردب موي ةيلهاجلا لهأ ءادف لعج ٌدْكك هنأ :مض سابع نبا نع دواد وبأ ىورو «لزنف
 يئبل اذهف يرفس يف تبصأ نإ :اه تلقو ءلضفلا مأو تنأ هتنفد يذلا لاملا نيأف" لي يبلا هل لاقف ءهل لام
 اريخ نيلدبأف :سابعلا لاق :لضفلا مأو انأ الإ هملعأ ام هللا لوسر كنأ ملعأ نإ هللاو :لاقف «مئقو هللا دبعو لضفلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةرفغملا هللا نم وجرأ ينإو ءافلأ نيرشع يف براضيل مهاندأ نإ ءادبع نورشع نآلا كلذ نم
 .مهنم كنكمأ يأ "مهنم نكمأف" :هلوقو ."لمجلا" يف اذك «مالسإلاب ىضرن :مهلوق :اورهظأ ام

 (نيلامكلا ريسفت) .مهنطاب فالح ىلع مالسإلاب ظفلتلا :لوقلا نم

 يأ "كلذ لثم" :هلوقو ,"كتنايحخ اوديري نإو" :هلوق وه يذلا طرشلا باوح ةقيقحلا يف اذه :خلإ اوعقوتيلف

 «ةنيدملا ىلإ ةكم نم هللا لوسر عم لاقتنالاو ناميإلا مه قبس يأ :خلإ اونمآ نيذلا نإ .ارسأو التق مهنم كناكمإ
 َنيِذْلا َنيِرِجاَمُمْلا ِءاَرقفللل :مهيف هللا لاق نيذلا ؛حتفلا لبق تاوزغلا اورضح نيذلا نولوألا نوقباسلا مهو

 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا رخآ ىلإ (86:رشحلا) «ٌجِهِراَيِد نم اوُجرخأ
 نيب الوأ ناك ثرإلا كلذكو «نييبنحأ اناك نإو سكعلابو يراصنألا رصني يرحاهملاف يأ :ثرإلاو ةرصنلا يف

 يراصنألا ثري يرحاهملا ناكف ءامهنبب ٌدُلو هللا لوسر اهدقع ىلا ةاحاوملاو ةرحهلا ببسب راصنألاو نيرحاهملا
 .هريغو "دوعسلا يبأ" نومضم اذه «ةيآلا "ماحرألا ولوأو" :ىلاعت هلوقب خسن ىح «سكعلابو هاخآ يذلا



 لافنألا ةروس هس رشاعلا ءزجلا

 ْتَح ةمينغلا يف مهل بيصن الو مهنيبو مكنيب ثرإ لف هجر رارلا سحب

 0- مكيَلَعَف ٍنيِدلآ ىف مُكوُرَصَتْس ٍنِإَو ةروسلا رخآب خوسنم اذهو أورجاجم

 وضقنت الو مهيلع 00 الف دهع قيم مَ ْمُكنَيٍموق لع ال رافكلا ىلع

 رصنلا يف ٍضعَب م ُاَيِلوُأ ْمُجّصَعَب هب أوُرفك َنيِذَلأَو (©) ٌريِصَب َنوُلَمْعَت امي ُهَّلآَو مهدهع

 ُةَئَتِف نكَت رافكلا عطقو نينمؤملا يلوت يأ ُهوُلَعْفَت الإ مهنيبو مكنيب ثرإ الف ؛ثرإلاو

 أوما ردا 0 فعضو رفكلا ةوقب () ٌريبَك ُداَسَقَو ضْرَأْلا ىف

 ف نك نورا مه فايل أَوُرَصَتَو أوَوا َنيِذَلآَو هلل ٍليِبَس ىف اوُدَهِنَجَو أورَجاَهَو

 ناميإلا ىلإ نيقباسلا دعب يأ ُدَعَب ص أوَُماَء َنيِذَلَو .ةنجلا يف 2) مرك ٌفْزرَو ةَرِفْغَم

 ا َمكَعَم ًاوُدَهَجَو أوَرَجاَهَو ةرجهلاو

 «ةرصنلا :حتفلاب ةيالولا :”فهكلا" يف يرشخمزلا لاق «نيقابلل يأ "اهحتفو" :هلوق «ةزمحل :واولا رسكب

 ةمينغلا نأ مولعم وه امل ةرابعلا هذه طاقسإ ىلوألا :خإ بيصن الو (نيلامكلا ريسفت) .كلملاو ناطلسلا :رسكلابو

 مهضعب ماحرألا اولوأو" :هلوق وه :ةروسلا رخآب (لمحلا ةيشاح) .اولتاقي مل ءالؤهو رافكلا لاتقب قحتسي امنإ

 رافكلا نيبو مهنيب عقو نإ يأ "رصنلا مكيلعف" :هلوق ءرحاهي ملو ملسأ نم :مكورصنتسا نإو ."ضعبب ىلوأ

 (كرادملا ريسفت) .نيرفاكلا ىلع مهورصنت نأ مكيلع بحاوف ةنوعم اوبلطو «لاتق
 .طرشلا باوج "نكت”و "نإ"ب موزحب طرشلا لعف "هولعفت"و «ةيفانلا "ال" يف تمغدأ ةيطرش "نإ" :هولعفت الإ

 نيذلا نإ" :ىلاعت هلوقب الوأ ركذ ام نيع نامسقلا ناذه "خلإ اووآ نيذلاو" :هلوقو :خل! اونمآ نيذلاو (لمجلا ةيشاح

 «كلذك سيلو اهلبق لل راركت ةلمحلا هذه نأ مهضعب معزو «مهنيب لضافتلا داجيإل لوألا نأ امل ؛راركت الو "خلإ اونمآ

 ءمهرصانتو مهتيالو يف مهمكح نايبو «ةئالث ماسقأ ىلإ نينمؤملا ميسقتو «ضعبل مهضعب ةيالو تنمضت اهلبق يلا نإف

 (نيلامحلا ريسفت) .ميركلا قزرلاو ةرفغملا نم مهلاح هيلإ لآ امو ءصاصتخالاو فيرشتلاو ءانثلا تنمضت هذهو

 ريغ نم ةنجلاب نورشبم راصنألاو نيرحاهملا عيمج نأ :ةيآلا هذه نم ذخوؤيو «ةقشم الو هيف بعت ال :ميرك قزرو

 (يواصلا ةيشاح) .دحاو ثيدح يف اوعمج مهنألف ؛"ةرشع نيرشبملا نأ" نم درو ام امأو «باذع ةقباس

 ؛نيقباسلل نيقحال :اورجاهو (يواصلا ةيشاح) .ةرجه ال حتفلا دعب هنألو ,حتفلا لبق ةيبيدحلا دعب :دعب نم

 (بيطنخلا ريسفت) .ةيناثلا ةرجهلا يهو :لاق «ةيبيدحلا دعب رحاه نم مهنأ :افّهذ سابع نبا نعو
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 ةبوتلا ةروس د رشاعلا ءزجلا

 وأ ْمْبّصَعَب ب تابارقلا ووذ ِماَحَرألآ أوُلْوََو !راصنألاو نورحاهملا اهي أ َرُكَدِم َكيِتلوأَف

 بك ىف ةقباسلا ةيالا يف ةروكذملا ةرجهلاو ناميإلاب ثراوتلا نم ثرإلا يف ضعي

 .ثاريملا ةمكح هنمو ©2 ٌمِلَع ِءْنََس لكَ هَل هللا نإ ظوفحملا حوللا 8

 ةيآ الإ وأ نونالثو ةئام اهرخآ نيتيالا الإ وأ ةيندم ةبوعلا ةروس

 .مكاحلا هاور ثيدح نم ذخؤي امك كلذب رمأي مل هنو هنأل ؛ةلمسبلا اهيف بتككت ملو

 نأل ؛ةرجهلاب نيرخأتملا نم لجأو ىلعأ نيلوألا نيرحاهملا نأ ىلع ليلد ةيآلا فو ,مكنم نوبوسحم :مكنم كئلوأف
 تابارقلا اولوأو :لإ ماحرألا اولوأو (يواصلا ةيشاح) .لضافلاب قحلي لوضفملا نأ مولعملا نمو ؛مهي مهقحلأ هللا

 يف وأ ؛هتمسقو همكح يف :هللا باتك يف (كرادملا ريسفت) .ةرصنلاو ةرحهملاب ثراوتلل خسن وهو ؛ثراوتلاب ىلوأ
 (كرادملا ريسفت) .ماحرألا يوذ ثيروت ىلع انل ليلد وهو ؛ثيراوملا ةيآ وهو ؛نآرقلا يف وأ حوللا
 زوحيو «ظوفحملا حوللا يف وأ نآرقلا يف وأ هللا مكح يف قحأ يأ "ىلوأ" سفنب قلعتي نأ زوجي :خلإ هللا باتك يف
 باتك يق" :"نزاخلا" يفو (نيمسلا ريسفت) .هللا باتك يف روكذم مكحلا اذه يأ ءرمضم أدتبم ربخ هع نأ

 يف ةروكذم ثيراوملا ةمسق نأ وهو ار هب دارأ :ليقو «ظوفحملا حوللا هب دارأ :ليقو هللا مكح يف نعي "هلل

 .ماحرألا يوذ ثيروت يف ةيآلا هذه هلل ةفينح يبأ باحصأ كسمتو «نآرقلا وهو هللا باتك نم ءاسنلا ةروس
 ةمسق نم ءاسنلا ةروس يف هنيب يذلا مكح يف هانعم ناك "هللا باتك يف" لاق امل هنأب هلي يعفاشلا هنع باحأو

 (لمجلا ةيشاح) .تابصعلل يقب امو ,مهضورف ضورفلا لهأ ءاطعإو ثيراوملا
 (لمجلا ةيشاح) ."خلإ يبنلا ىلع هللا بات دقل" :هلوق يف ةبوتلا ركذ ىلع اهلامتشال ؛كلذب تيمس :ةبوتلا ةروس
 اهيف امل ؛كلذب تيم“ امنإو :ةبوتلا .ناث رب "خلإ ةئام"و لوأ ربخ "ةيندم"و ءأدتبم "ةبوتلا ةروس" :يواصلا لاقو

 امهف يأ ءاهرخآ ىلإ 'مكسفنأ نم لوسر مكءاج دقل" :ىلاعت هلوق نم امه :نيتيآلا الإ وأ .نينمؤملل ةبوتلا نم
 هلاق ةكمي لزن دقف ,"مكسفنأ نم لوسر مكءاج دقل" :ةيآ الإ وأ (بيطخلا ريسفت) .تلزن ام رخآ يهو «ناتيكم

 (نيلامكلا ريسفت) .لتاقم
 باحأف ؟كلذ يف ةمكحلا امف «ةروسلا هذه الإ ةلمسبلاب ةئدتبم ةروس لك نإ :لاقي امع باوج :خلإ اهيف بتكت لو

 .رسفملا هب ردص اذلو ؛لاوقألا حصأ اذهو ءامب يحو هيلع لزني مل هنوكل يأ ءكلذب رمأي مل دي هللا لوسر نأب
 هد نامثع لكس هنأ :يناثلا ءرسفملا لاق ام :اهلوأ ءلاوقأ ةسمخ ةلمسبلاب نايتإ مدع ةمكح ف فالخلا لصاحو

 "لافنألا" عم نوكت لوقلا اذه ىلعف ءاهتصق هبشت اهتصق نأل ؛ةروس "لافنألا" عم اهنأ نظ هنأب باحأف «كلذ نع

 - ؛ةمحر ةلمسبلاو باذع ةروس يهف «نيقفانملا ةحيضفو رافكلا دهع ضقنل تلزن امنأ :ثلاثلا ءلاوطلا عبسلا مامت



 ةبوتلا ةروس ا رشاعلا ءزجلا

 ."فيسلاب نمألا عفرل تلزن يهو نامأ ةلمسبلا نأ" كيو هربوا 0

 ."تلزن ةروس رحخآ امنأ" :ءاربلا نع يراخبلا

 وأ اق و دهع © َنيكرْشملا َنْم مُتدَهِنع َنيِذَلا ىلإ ةلصاو َءهلوُسَرَو ِهَّللأ نع هارب 1

 تقوم ريغ أدتبملا فذح ىلإ ريشي

 ا دهعلا ضفقنو ءاهقوف وأ رهشأ ةعبرأ 0

 ؛ةبوتلا ةروسو «(باذعلا ةروسو ءاه نيقفانملا ةحيضفل ؟ةحضافلا اضيأ ىمستو «باذعلا عم ةمحر عمتجم الو دع

 ةروس ةءاربو لافنألا يف ةباحصلا فالتخال ؛ةلمسبلا تكرت :عبارلا ءاهئامسأ نم كلذ ريغو ءاهركذ ىلع اهنامتشال

 امه :لاق نم لوقل ةجرف امهنيب تكرتو «ةدحاو ةروس امه لاق نم لوقل ةلمسبلا تكرتف «ناتروس وأ ةدحاو

 مهيلإ اوبتك هضقن اودارأف ءدهع موق نيبو مهنيب ناك اذإ ةيلهاجلا يف برحلا ةداع ىلع كلذ نأ :سماخلا «ناتروس

 (يواصلا ةيشاح) .اهيف بتكت ملف «نيكر شملا دوهع ضقنل تلزن ةروسلا هذهو «ةلمسبلا هيف اوبتكي ملو اباتك

 .ةمصعلا عاطقنا ةءاربلا نيعمو ؛'هذه" :هلوقب حراشلا راشأ هيلإو ."ريبكلا" نم .ةءارب هذه يأ ءفوذحم أدتبم ربح :ةءارب

 بيطنخلا م .هلوسرو هللا نم ةلصاو :هريدقت فوذحمع ةقلعتم ةيئادتبا "نم" نأ ىلإ ةراشإ :ةلصاو

 قلعتم "هللا نم " :هلوقو (ةلصاو وهو فوذحمع قلعتم "خل ني يذلا ىلإ' : ىلاعت هلوق نأ ىلإ ةراشإ وأ «يضاقلاو

 نأ ةرابعو ا ىلإ ةلصاو هلوسرو ىللاعت هللا ةهج نم ةئدتيم ةءارب هذه يأ "ةئدتبم" وهو اضيأ فوذحم

 ميخفت هدايز اهديفيل ؛اه ةفص عقو فوذحم. ةقلعتم ةيئادتبا "هلوسرو هللا نم" : ىلاعت هلوق 2 "نم"و :"دوعسلا

 .ملإ نيذلا ىلإ ةلصاو هلوسرو ىلاعت هللا ةهح نم ةئدتبم ةءارب هذه يأ «ليومتو

 وأ ةعبرألا نودب ديقملا وأ قلطملا دهعلل نيضقانلا نيكرشملا ىلإ يعملو ؛هلبق ثالثلا روصلل عجار :دهعلا ضقنو

 :ععم اف «ةلصلا ةلمج نم وهف "متدهاع" :هلوق ىلع فوطعم وهف «نيكرشملل نيملسملا نم رداصلا دهعلا يأ ءاهقوف

 «يتآلا ءانكتساللا نم ذوحأم ديقلا اذهف لاح لك ىلعو «لاح هنأ رهظألاو ,دهعلا اوضقن دقو متدهاع نيذلا ىلإ

 يف ركذت يلا ةحابإلاب يأ "هلوق يف ركذي ام" :هلوقو (لمجلا ةيشاح) .دهعلل نيضقانلا يف انه مالكلا نأ هنم مهفيف

 هللا نم دعابتو ةءارب هذه يأ 4 "ةءارب" دحبت ةقلعتم ةسبالملل ءابلاو ةحابإ رمأ هنإف "ىلإ ضرألا ف اوحيسف" :هلوق

 ةعبرأ مهل نامألا دقع ةحابإب ةبوحصم نيكرشملا نع هلوسرو
 وأ «"لمجلا" نم .ثالثلا هروصب هل مهضقن دعب رهشأ

 امه :هلوق يف ءابلا اذه ىلعف «"رهشأ ةعبرأ ضرألا يف اوحيسف" :ىلاعت هلوق يف ركذي ام. دهعلا ضقن نأ :نيعملا

 .مهفاف ءاضيأ "بيطخلا" مالك نم دافتسيو ءيدنع نسحأ ريخألا نيعملا اذهو «"ةءارب"ب ةقلعتمي سيل "ركذي



 ةبوتلا ةروس كغ رشاعلا ءرنجلا

 7 ةَعَبنَأ ضْرَأْلا ىف !نوكرشملا اهيأ نينمآ اوريس ْأوُحيِسَق :هلوق يف ركذي اهب

 يأ هلآ ىزجَعُم ريغ ْزْكدَأ اَُمَلَعآَو اهدعب ,مكل نامأ الو «يأيس ام ليلدب «لاوش
 ْنَذَأَو .رانلاب ىرحخألاو لتقلاب ايندلا يف يلع (©) َنيِرِفكْلا ىرخم هلأ نأ َنأَو هباذع ّيبئاف

 هللا نأب يأ نأ رحنلا موي ربكحألا جتا 2  ساعلا ىلإ هاو هللا ترم مالعإ 7

 00 ءاضيأ ءيرب و مهدوهعو ل َنِم ءاكرب

 «"ةءارب"ب قلعتم هيف ءابلا [(نيلامكلا ريسفت) .ريرج نبا هاور امك يرهزلا نع لقن اذك] :خلإ ركذي امب
 «رهشأ ةعبرأ هل لمكيف هضقن نكل اهنم رثكأ وأ رهش *أ ةعبرأ نود وأ تقؤم ريغ دهع هل ناك نم نأ :هلصاحو

 1 ا و و ل ل و

 تثعب :لاق ؟عادولا ةجح لبق تثعب ءيش يأب :ه#ذ ايلع انلأس :لاق «عيبت نب ديز نعو .نسح :لاقو يذمرتلا

 هلجأف دهع هل نكي مل نمو «هتدم ىلإ وهف دهع وكي يبلا نيبو هنيب ناك نمو ءانايرع تيبلاب اوفوطي ال نأ :عبرأب

 نبا نع يناربطلا ىورو .اذه مهماع دعب نوملسملاو نوكرشملا عمتجي الو «نمؤم الإ ةنحلا لحخدي الو «رهشأ ةعبرأ
 ريغب هدهع ةدم تناك فنصو «رهشأ ةعبرأ مامت لهمأف رهشأ ةعبرأ مهدهع ناك فنص «نافنص امه :قاحسإ

 ةعبرأ هلحأف اهرثكأ وأ اهردقب اتقؤم دهع هل ناك نم نأ :سابع نبا نعو .رهشأ ةعبرأ ىلع ترصقف لحأ

 «"نيكرشملا اولتقاف مرحلا رهشألا خلسنا اذإف" :ىلاعت هلوقب مرحلا رهشألا خالسنا هلحأف دهع هل سيل نمو ءرهشأ

 (نيلامكلا ريسفت) .مالسإلا يف اولحدي ّىح فيسلا مث «ةليل نوسمح اهخالسنا ىلإ رحنلا موي نمف

 نم رشع ىلإ اهؤاضقناو ءربكألا جحلا موي رهشألا هذه ءادتبا ناك نورحخآلا لاقو ءيرهظألا هلاق :لاوش اهنوأ

 خلسنا اذإف" :هلوق يف يأ :يأيس (بيطخلا ريسفت) .نورثكألا هيلعو بوصألا وه اذه :يوغبلا لاقو ءرخآلا عيبر

 لوأ نمو «مرحنلا اهرخآ يلا مرحلا رهشألا خالسنا دنع نوكي نامألا ةدم ءاضقنا نأ ديفي هنإف "مرحلا رهشألا

 فطع وهو «ءاطعلاو نامألاك «لاعفإلا نعم. لاعف :ناذأو (نيلامكلا ريسفت) .رهشأ ةعبرأ مرحما خلس ىلإ لاوشلا

 (نيلامكلا ريسفت) .مالعإلا بوجوب رابخإ اذهو «ةءاربلا توبث رابخإ لوألا نإف «راركت الو "ةءارب" ىلع
 نم دهاش هلو ؛"رحنلا موي وه" :لاق ءربكألا جحلا موي نع ٌدلك هتلأس :يلع نع يذمرتلا ىور :رحنلا موي

 يعفاشلاو كلام لاق اذميو ,يئاسنلاو نيخيشلا دنع ةريره يبأ ثيدح نمو «دواد يبأ دنع رمع نبا ثيدح

 ىلع افوطعم لعجي دقو ءربخلا فوذحم أدتبم "هلوسرو" :هلوق نأ ىلإ ريشي :اضيأ ءيرب (نيلامكلا ريسفت) .روهمجلاو
 (نيلامكلا ريسفت) .امكح وأ ةقيقح ةروسكملا يف الإ زوحي الف ؛"نأ" ا يف نكتسملا



 ةبوتلا ةروس 546 رشاعلا ءزجلا

 «تاياآلا هذمب ئمي رحنلا موي نذأف عسست ةنس يهو ةنسلا نم اًيلع دك ثعب دقو

 نم َمُتَبَت نإَف .يراخبلا هاور «نايرع تيبلاب فوطي الو رشم ماعلا دعب جحي ال نأو
 ٍرشدَو هلآ ىزجَحُم ريغ َمُكَنأ اَوُمَلعَاَ ناميإلا نع َحُكْيَلَوَت نإ ا رفكلا

 يف رانلاو ءايندلا يف رسألاو لتقلا وهو ملؤم 2١ ملأ رمادي اور نيل نيا
 ص رب حصص

 دهعلا طورش نم اعيش َمُكوُصَقَنَي 0 هك َنِكِرْمُمْلا ني مُتدَهنَع تريزلا الإ .ةرخآلا
 ت7

 مج دمءاضقلا ل زهديع ةيبلإ اوه ُهَنَأَف رافكلا نم اًدَحَأ َوُكَيَلَع اونواعي أوُرهَظُي َمْلَو

 ُربْسَأْلا جرح َحَلَشَأ اَذِإَف .دوهعلا مامتإب 9 َنيِقَّتُمْلا بن هللا نإ اهيلع متدهاع يلا

 مرح وأ لج يف َرُهوُمّتدَجَوُتْيَح َنيِكِرْشْمْلآ وُْعَقاَف ليجأتلا ةدم رحخآ يهو ُمُرُكَآ

 مالسإلا وأ لتقلا ىلإ اورطضي ىح نوصحلاو عالقلا يف ْهوُرصْحََو رسألاب ٌرُهوَدْحَو

 نإَك ضفاخلا عرن ىلع "لك" بصنو ءهنوكلسي قيرط "صم لُحح مه وُ
 0 مهل اوضرعتت الو يف ا ركل ةركح لآ اوداوو :دراعلا اونافاو نفكلا عضه اوران

 اذه غلبي ال" وا ا عد 1 ا ا ل :25 ثعب دقو
 كلت يف دي يبنلا جحي ملو «جحلا ىلع ركب ابأ دي يبلا رمأ ةنسلا هذه يف ناكو 2"يبراقأ نم لحر الإ رمألا
 اذه فو .جرعلاب يلع هقحلو يلع لبق ركب وبأ جرخف «يبنلا مكح غلبيل ؛ايلعو ءاريمأ ركب ابأ ثعب نكل «ةنسلا

 لو هللا لوسر ثعب نع ءاملعلا باجأف ؟هقحلي نأ ايلع رمأو ركب يبأب فتكي مل 26 يبلا نأل ؛لاكشإ ثعبلا

 ةليبقلا ديس الإ هضقنو دهعلا ريرقت ىلوتي ال نأ ترجح برعلا ةداع نأب كلذ يف ركب يبأ ءافتكا مدعو ايلع

 ةلعلا هذه ؛ لل يبلا هثعبف «همع نبا هنأل ؛ركب يبأ نم يبنلا ىلإ برقأ ىلع ناكو ؛هبراقأ نم لحجر وأ ءاهريبكو

 (لمجلا ةيشاح) .اهضقنو دوهعلا دقع يف انتداع نم هفرعن ام فالح ىلع اذه :اولوقي الع

 (نيلامكلا ريسفت) .قيدصلا ركب يبأ جح ماع :عست ةنس .ةروسلا هذه اهيف تلزن ىلا ةنسلا يف :ةنسلا نم

 اومتأف متدهع نيذلا نكل :ريدقتلاو «عطقنم وهو "هلوسرو هللا نم ةءارب" :هلوق يف "نيكرشملا" نم ءانثتسا :نيذلا الإ
 نم يقب ناكو :مهدم ءاضقنا (يواصلا ةيشاح) .لصفلا مزلي الكل ؛الصتم هلعج نم ىلوأ اذهو ؛.مهدهع مهيلإ

 ."يف" وأ ةيفرظلا ءابلا وأ "ىلع" وه ردقملا ضفاخلاو :ضفاخلا عزن ىلع .رهشأ ةعست مهتدم.

/ 



 ةبوتلا ةروس 14١ رشاعلا ءزجلا

 يل ا .بات 0

 ههكَمأَم ُهَفِلَبأَمُك نآرقلا هلآ ملك َعَمَسَي َقَح هنمأ ُهَرِجَأَف لتقلا نم كنمأتسا َكَراَجَتَس
 لإ
 أ

2 

 وق بأي روكا كلذ هرمأ يف رظي ؛نمؤي مل نإ هموق راد وهو :هنمأ عضوم يأ

 ُنوُكَي ال يأ َفْيح .اوملعيل ؛نآرقلا عامس نم مهل ّدب الف «هللا َنيد جي َبوُمَلَعَي
 َيِذَلأ ّلِإ نورداغ امم نورفاكلا مهو َءِوإوُسَر د دعو أ دنع ُدَهَع َنيحِرْغُملل

 ا او ل وللا هو وق او و ما ةيبيدحلا موي "0

 فارصنالا دارأ نإ يأ :هنمأم هغلبأ مث (نيلامكلا ريسفت) .لعفلا ىلع الإ لحدي ال "نإ" نأل :خلإ لعفب عوفرم

 (يواصلا ةيشاح) .مهيلع ةجحلا مايقل مههلاتق كل زوجي كلذ دعب مث ,هرمأ يف ربدتيل ؛هموق ىلإ هلصو ملسي ملو
 ىلإ ةيعادلا ةمكحلا نييبتو ءاهيلع ةعرفتملا اهماكحأو ةءاربلا نم قبس ام ةقيقح قيقحت يف عورش :نوكي فيك

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهنأش يف يه امنإ ةءاربلا نأل ؛نوثكانلا نيكر شملا نم دارملاو .كلذ

 هدعب ءانثتسالاو «"الإ" هدعب نسح اذهلو ؛يفنلا نعي بجعت ماهفتسا مسا "فيك" نأ ىلإ راشأ :نوكي ال يأ

 "نيكرشملل"و «ةرادصلا هئاضتقال ؛"دهع" وهو همسا ىلع مدق "نوكي" ربخ "فيك"و (لمجلا ةيشاح) .لصتم

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هل ةفص ناكل ارخؤم ناك ولو «"دهع" نم الاح عقو فوذحم. قلعتم

 برحلا عضو ىلع حلصلا ررقت نأ ىلإ تيبلا نع شيرق مهدصف ءارمتعم امج دلي يبلا لزن نيح :ةيبيدحلا موي
 نم متدهاع نيذلا الإ" :ىلاعت هلوق يف لبق نم نونثتسملا شيرق مهو ءالباق اماع رمتعي نأ ىلعو «نينس رشع

 ىلع اوماقتسا امف :ىلاعت لاق «ةيبيدحلا موي دلي يبلا مهدهاع نيذلا شيرق مه :ةداتقو سابع نبا لاق :"نيكر شل
 ةعبرأ حتفلا دعب دل هللا لوسر مهل برضف «ةعازخ ىلع ركب ب اوناعأو دهعلا اوضقنو «مهل اوميقتساف دهعلا

 لاقو ءرهشأ ةعبرأ لبق اوملسأف ءاوءاش هللا دالب يأب اوقحلي نأ امإو اوملسي نأ امإ مهرمأ نم نوراتخي رهشأ

 دهعلا شيرق ضقن نيح اوضقني ملف شيرق عم ٌهَك يبلا مهدهاع دق «ةزمح ونب مه :قاحسإ نباو يبلكلاو يدسلا
 نم متدهاع نيذلا مه امنإو ؛"مهل اوميقتساف مكل اوماقتسا امف' ىضم دق ءيشل لوقي فيكف ؛ةكم حتف دعبو

 ىلع ركب نب شيرق ترهاظ امك ادحأ مكيلع اورهاظي ملو ءشيرق مكضقن امك ائيش مكوضقني مل مث «نيكر شملا
 ايناثو ةزمح ينيب الوأ مهرسف ثيح «نيينثتسملا ريسفت يف نيلوقلا ىلإ راشأ رسفملاو كي يبلا ءافلح ةعازخ
 نإ تنأو :"نايبلا عماح" يف لاق «حتفلا لبق تايآلا كلت لوزن نأ ىلع بم شيرقب ريسفتلا ناكو «شيرقب

 (نيلامكلا ريسفت) .حتفلا لبق اهوزن نأ رهاظلا نأ تفرعل تايآلا ضعب يف تلمأت



 ةبوتلا ةروس 1549 رشاعلا ءزجلا

 هوضقني ملو دهعلا ىلع اوماقأ َمُكَل ْأوُمَقَتَسآ اَمَق لبق نم نونثتسملا شيرق مهو
 دقو © تريقكُمْلا ُثْنمَهَلآ ّنإ ةيطرش "ام"و «هب ءافولا ىلع مه أوُميِقَتْساَف

 مي را تزرع ابار نارا وز هاو ارق نع جنم طا اا

 ءاديع 1 1 ةيآرق لإ ُكيِف اوعاري أوبر ب ال مكب اورفظي ٌركِيَلَع ْأوُرَهْظَي نِإَو دهع

 نسحلا مهمالكب َمهِهَوْفَأِب مُكَئوْضَرُي لاح طرشلا ةلمجو ءاوعاطتسا ام مكوذؤي لب
 ٠ ورا 7 2 "ل

 208 ت6 كاوا قل اوخما ده د وحلا لق يدع عيدهد م 1718 8 أ قا اق ور اه فوك ورام كو طن أ حم هب ءافولا ٌّمهبولق ىلاتَو

 عفرلا لحم يف وأ «مهل اوميقتساف مكل اوماقتسا نامز يف يأ ,فرظلا ىلع بصنلا لحم يف وهو :ةيطرش "ام"و

 بصنلا لحم يف يهو ةيردصملا لمتحيو «طرشلا باوج "اوميقتساف"و «ةروهشملا لاوقألا ربخلا يفو «ءادتبالا ىلع
 (نيلامكلا ريسفت) .ديكأتلل ءافلا ريركتو ءمهتماقتسا ةدم مهل اوميقتساف يأ «فرظلا ىلع

 ءافلح اوناكو «ةعازخ ىلع شيرق ءافلح اوناكو «لئاو نب ركب نب ةناعاإب اوضقن ىح :حلإ دك يبنلا ماقتسا دقو
 هديزي الف ةيلهاجلا يف فلح لك" :لاقو لو يبلا ىلإ هباتكب اوتأ نيح ٌدعُي يبلا هرقأف دي يبلا دج بلطملا دبع
 نم رهشأ ةرشعو ةنس ىضم املو «ةيلهاجلا يف ءامد امهنيب تناكو :"مالسإلا يف فلح الو ,ةدش الإ مالسإلا

 ؛مهرأث مهنم اوبيصي نأ اودارأو ؛ةعازخ نم مهودع ىلع مهونيعي نأ اشيرق ركب ونب تملك ةيبيدحلا حلص

 تك يبلا كلذ غلبف «مرحلا ىلإ اوهتنا ح مهولتقي اولازي ملف «نورايغ مهو اليل ةعازخ اوتيبي ىح مهوراغأف
 همهف ام ىلع ئببم اذه :خلإ اوضقن ىتح (نيلامكلا ريسفت) .ةكم حتفل اببس كلذ راصو ءاشيرق هني يبنلا ازغف

 (يواصلا ةيشاح) .مهتدم تغرف بح :لاقل باوصلا ىلع ىشم ولو ءالوأ
 هنوكل ؛لعفلا فذحو ءدهعلا ىلع نيكرشملا تابث داعبتسال راركت "فيك" :هلوق نأ ملعاو :مه نوكي فيك

 نم فلحلل قتشا هلعل :"يواضيبلا" يفو .افلح وأ ةبارق الإ (ريبكلا ريسفتلا) .مهدهع نوكي فيك يأ امولعم

 ريعتسا مث ؛هورهشو مهتاوصأ هب اوعفر اوفلاحت اذإ اوناك مهنأل ؛[(سوماق) .ءاعدلاب توصلا عفر] راؤحلا وهو لإلا

 ةيبوبرلاو ةوادعلاو دقحلاو ندعملاو ةبارقلاو راؤجلاو عضومو فلحلاو دهعلا :رسكلاب لإلا :"سوماقلا" يفو «ةبرقلل
 (يواضيبلا ريسفت) .مكيف اوبقري ال مكب اورفظي نإ مهنأ مهلاحو يأ :لاح طرشلا ةلمجو .ىلاعت هللا مساو

 ."خلإ مكياع اورهظي نإو" :هلوقل عملا يف لباقم وهف «رفظلا مدع دنع مهلاح نايبل فنأتسم :مكنوضري
 قلطمم, هرسف نم بصي مو «سكع ريغ نم عانتما ءابإ لكف ,هعانتما دتشا يأ ىبأي ىبأ :لاقي :مهولق ىبأتو

 (بيطخلا ريسفت) .ناغضألا نم اهيف ام ةفلاخمل ؛هب ءافولا نع :هب ءافولا (لمحلا ةيشاح) .عانتمالا
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 نم ًاليلق انَمُث نآرقلا هللا ِتَياَكِب اوُرَتْسَأ .دهعلل نوضقان (ج) روُفِسَف َمُهْرَئَكَأَو

 ” هنيد يبس نَع أوُدَصَف ىوهلاو تاوهشلل اهعابتا اوك رت يأ ايندلا

 هه كلَبَلوأو 1 لَو لإ ِنِمؤُم ىف َنوُبفرَي ا 0 مهلمع 9 َنوُلَمْعَي أ أاوناك

 ريدد ع5

 مهف يأ َمُكُداوْحِإَف ة ةركجألا اوتو ةرلصلا اًوُماَقأَف اونا نإف 3 َتروُدَتْعَمْلا

 0 أَوُتَكَت نإو ٠ .نورّبدتي (ج) َنوُمَلَعَيِمْوَقِل ِتيآلآ نّيبن ُلِصَفتَو نقدلا ف مكناوخإ

 فك همي اَوُلِجَفَ هرباع مكب ىف أوُنَعْطَو ٌمِهِدِهَع ٍدْعَب ْنِْم مهقيثاوم مُهَسَمَيَأ

 ةءارق فو َرُهَل دوهع َنَمَيَأ آل ْمُهّْنِإ رمضملا عضوم رهاظلا عضو هيف ءهءاسؤر

 اوضقن أَوُتَكَن اَمَوَق َوُلَتَقُت ضيضحتلل الأ .رفكلا نع م2) َتوُهَننَيْمُهَّلَعَل رسكلاب
 ك0 هيف اورواشت امل ةكم نم ٍلوُسَرلآ ٍحاَرْخِإ أوُمَهَو مهدرهع ٌرُهَتَْمُيَأ

 :هلوقو هللا تايآ وهو كورتملا ىلع ةلحاد ءابلا نأ ىلإ هب راشأو ,"اورتشا"ل ريسفت :اهعابتا اوكرت يأ

 سفنلا هاوهق ام يأ ؛ىوهلاو تاوهشلا ليصحت لجأل يأ :فاضملا فذح مالكلا يفو ليلعتلل ماللا "تاوهشلل"

 3ص يبلا ءافلح كرتو هءافلح معطأ برح نب نايفس ابأ نأ كلذو «ليلقلا نمثلل ريسفت "ىوهلا"و ء«تاوهشلاو

 (لمجلا ةيشاح «ريبكلا ريسفتلا ) .ةلكألا كلت ببسب مهنيب يذلا دهعلا ضقنف

 ءاطعب مهيلع اوناعأ ثيح "ةعازخ اولتاق" :هلوق ءهعم هللا ليبس نع مهدص نم ىضم ام يأ :اذه مهلمع

 ةرابعو «"لمجلا" نم «ةعازخ ىلع ركب ب ةناعإب هوضقن ثيح :هصن ام اضيأ حراشلل اذه يف مدقتو «حالسلا

 مهعم لاتق مهيلع ركب ب ةناعإ نأل هي يبلا ءافلح [نينموملا نم مه] ةعازخ لاتقب اوؤدبو :"دوعسلا يبأ"
 (يواصلا ةيشاح) .بانطإلا هيف ةغالبلا حدملا ماقمك مذلا ماقم نأل مهيلع حيبقتلاو عينشتلا ديزمل ؛كلذ ررك :نوبقري ال

 مهتوحأ يناثلا يفو ءايندلا يف مهليبس ةيلخت لوألا يف طرشلا ءازج ذإ ؛طرشلا ءازج فالتحال ؛هررك :خلإ اوبات نإف
 ؛مهولتاقف ريدقتلاو :إ رهاظلا عضو هيف (لمجلا ةيشاح) .اهببس لب مهتيلخت نيع تسيل يهو نيدلا يف انل
 (نيلامكلا ريسفت) .لتقلاب ءاقحأ رفكلا يف مدقتلاو ةسائرلا يوذ كلذب اوراص مهنأ ىلإ ةراشإلل

 ىلع رصتقا امنإ :لوسرلا جارخاإب اومهو (نيلامكلا ريسفت) .مه قيدصت ال يأ ءنامبألا ةزمه رسكب :رسكلاب

 «هبر نذإب اهنم هجورخ وهو هبقع رهظ جارخإلا رثأ نأل ؛اضيأ قائيإلاب مهلاو لتقلاب مهلا مهنم عقو هنأ عم جارخإلا
 (يواصلا ةيشاح) ."كيلإ دالبلا بحأ يف ئنكسأف يلإ دالبلا بحأ نم نيجرحأ مهللا" :درو اذل ؛مهنم افوح ال
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 عم مكءافلح "ةعازخ" اولتاق ثيح ٍوَرَم تلوُأ لاتقلاب َمُكوُمَدَب مُهَو ةودنلا رادب

 كرت ودنا لح 3 ؟مفوفاختأ َرُمَتْوَسْحَغَأ ؟مهولتاقت نأ مكعنمي امف ركب ىب

 تيوب  مهلتقب هلآ ُمُهَبْذَعُي مهولَجَف (2) تييِمْؤُم شك نإ مهلاتق
 مه :مي لد امث 27 َيِيِمْؤُم ٍمَوَق َروُدَص ٍفْشَيَو ْمِهيَلَع ْمُكَرْصِنَيَو رهقلاو رسألاب

 ىلإ عوحرلاب 07 لعل كر اير ردهيوأل طب َظيَعغ ٍبِهْذُيَو .ةعازخونب
 ريثك نباو ورمع يف

 07 نأ راكنإلا ةرمه قع ع : ميكح ملغ ُهَل هَّللأَو نايفس ىبأك مالسإإلا
 1 . عفا لا“ 3
 هللا نب اوُدِخَكَي ملَو صالخإب ْمكِم اوُدَهنج يذلا روهظ ملع هللا مْلَعَي مل اّمَلَو

 مهو - هير رهظي 30 :نيعملا .ءايلوأو ةناطب فيلو نور ل

 نأ َنيِكِرْشُملِل ناك ام رول اني ع ب هَلئاَو مهريغ نم - ركذ امب نوفوصوملا

 9216 ل رو اطفال فاو دفا جم اب و ام ل ؛عمجلاو دارفالاب هلأ َدج 1 ههاؤرهجد

 ريثك نباو ورمع يبأل

 نآلا تلخدأ دقو ءبالك نب يصق اهلل ينابلاو ءثيدحلاو ةرواشملل ؛موقلا عامتجا ناكم اهنأ مدقت :ةودنلا رادب

 (يواصلا ةيشاح) .يفنحلا ماقم يف يهف «مارحلا دجسملا يف

 ةعطقنم "مأ" نأ ىلإ ريشي :راكنإلا ةزم ىنعمب .نونمؤملا موقلا يأ "مهي" :هلوقو ءشيرق رافك مهو :محب لعف ام

 املو" :ليق هنأك ةلصلا زيح يف لخدأ ,"اودهاج" ىلع فطع :اوذختي ملو (نيلامكلا ريسفت) .ةزمهلاو "لب" نيعمب
 (بيطخملا ريسفت) ."حلإ هللا نود نم ةجيلو يذختملا ريغ نيصلخملاو مكنم نيدهاجما هللا ملعي

 رهظي لب «"انمآ" :مكلوق درجمب لاتق ريغ نم اوكرتت نأ متننظ لب :ئععملاو ءلوحدلا وهو جولولا نم :ةجيلو

 ريغ مكبولق يف هنولخدت ائيش نينمؤملا الو هلوسر الو هللا يف اوذختت ملو «هريغ نم صالخإلا عم مكنم دهاجما

 نأ :اهدعب امو ةيآلا هذه لوزن ببس :خلاإ نيكرشملل ناك ام (يواصلا ةيشاح) .نينمؤملاو هلوسرو هللا ةبحم

 هللا لوسر باحصأ نم رفن مهيلع لبقأف هللا لوسر مع سابعلا مهنم «ردب موي اورسأ شيرق ءاسؤر نم ةعامج

 لاقف ءمحرلا ةعيطقو هللا لوسر لاتق ببسب سابعلا خبوي هد بلاط يبأ نب يلع لعجو ,كرشلاب مهنوريعي

 ءمكنم لضفأ نحن ءمعن :لاق ؟نساحم مكل لهو :هل ليقف ؟اننساحم نومتكتو انيواسم نوركذت مكل ام :سابعلا

 (يواصلا ةيشاح) .يناعلا كفنو ,جيححلا يقسنو - اهمدخن يأ - ةبعكلا بجحنو «مارحلا دجسملا رمعن
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 0 ةراعلا ا ماكو خلا هللاب 5 8 دج كيان اَمَنِإ او

 * © تَِدَتَهُمْلا َنِم اوُنوُكَي نأ َكِيِتلوُأ "ىَسْعَف َهَللا الِإ ادحأ سدح َرَلَوَة 00
 رخالا ويلا هلل َنَماَء نَمك كلذ لهأ يأ ٍماَرَلَل ٍدِحَسَمْلآ ةَراَمِعَو جا

 () َنيَِّطلآ موق ىدج ال ُهَنآَو لضفلا يف هلآ َدنِع َنَْمْسَي ال لا ٍليِبَس ىف َدَهَجَو
 أومَجاَهَو أوُبماَء َنيِذّلَأ .هريغ وأ سابعلا وهو ؛ءكلذ لاق نم ىلع اًدر تلزن «نيرفاكلا

 500 مهريغ نم دا َةَّجَرَد ُمّظَعَأ حن مفنَأَو ْمِظومَأ هللا ٍليِبَس ىف أوُدَهَجَو

 رافك نأل ؛كلذو «مانصألل مهدوجس رفكلاب مهسفنأ ىلع مقداهش :امُ سابع نبا لاق :خإ ىلع نيدهاش

 اوفاط املك «ةارع تيبلاب نوفوطي اوناكو «دعاوقلا دنع مارحلا تيبلا جراخ مهمانصأ اوبصن دق اوناك شيرق

 الإ كل كيرش ال كيبل" :فاوطلا يف مهتملك ناكو ءادعب الإ هللا نم كلذب اودادزي ملف «مانصألل اودجس ةفوط

 (لمجلا ةيشاح) ."كلمو هكلمت كل وه اكيرش
 هضرغو «ةرامعلاو ةياقسلا نم روكذملا :كلذ لهأ (لمجلا ةيشاح) .مهل ءاملا ءاطعإو جاحلا ءاقسإ :جاحلا ةياقس

 لصاحو ؟"خلإ نمآ نمك" :هلوق يف ءالقعلاب -ةرامعلاو ةياقسلا وهو- ردصملا هبشي فيك :لاقي ام عفد اذهب

 (لمجلا ةيشاح) .فاضملا فذح ىلع مالكلاف «ةرامعلاو ةياقسلا لهأ هبشملا نأ :باوجلا

 .هنقض ايلع هللا قدصف ,داهجلاو مالسإلاب هذ يلعو «ةرامعلاب ةبيشو «ةياقسلاب سابعلا رختفا :ليق :خلإ ادر تلزن
 نئل :ردب موي رسأ نيح سابعلا لاق :ام#' سابع نبا لاق ؛هريغ وأ سابعلا وهو :لاق نم ىلع (كرادملا ريسفت)
 :يبعشلاو نسحلا لاقو «تلزنف «جاحلا يقسنو مارحلا دجسملا رمعن انك دقل ؛ةرجهلاو مالسإلاب انومتقبس متنك

 لاقو ءاهيلع مئاقلاو ةياقسلا بحاص انأ :سابعلا لاقو ؛هحيتافم يديب «تيبلا بحاص انأ :ةبيش نب ةحلط لاق

 (نيلامكلا ريسفت) .تلزنف ؛داهجلا بحاص انأو سانلا لبق رهشأ ةتس ةلبقلا ىلإ تيلص دقل :هدذ يلع

 كلت عمجتسي مل نمت هريغ نم ةجرد ىلع :ةجرد مظعأ .امهريغ نيبو نيدهاجلاو نيرحاهملا نيب ءاوتسالاب :كلذ
 اهنكل ةجرد مهل نأ :هاضتقمو «رافكلا نم ةرامعلاو ةياقسلا لهأ هيف لحدي :مهربغ نم (نيلامكلا ريسفت) .تافصلا

 نينمؤملا رابتعاب ليضفتلا مسا وأ «ةبترو ةحرد محل نأ نم هنودقتعي ام رابتعاب امإ كلذ نأ :باوجلاو ءمظعأ تسيل

 (يواصلا ةيشاح) .ةثالثلا فاصوألا اولمكتسي مل نيذلا
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 ها 7 0 ره دم لام 5 0_1 هم و 8 . 0000 - م دءص و را

 تنجو ناوْصرَو هنم ةمحرب مهبَر مهرشبي .ريخلاب دورفاطلا يو نوؤيافآرم كو
 ين سا 6 لا ص سك سر. للا 3 ع كد ؟مقُم ” سا ع اه

 رجا ءهدنع هللا نإ اَذَبأ ايف ةردقم لاح يريِدَِخ .مئاد © ٌرميقُم ٌرميِعَت ايف 0

 ل فدل :هتراحبو هلهأ لحأل ةرجه لا ا

 5 نميإلا ىلَع ٌرْفُكْلآ اوراتحا ْوُيَحَتَسآ نإ َآَيلَوُ كوخ مكب اردشم

 ْمُكَناَوْحِإَو َمُكْوآَتَبأَو مكواَباَع ناك نإ لَ © َتوُمِلّظلآ ْمُه َكِينلوَأَف مكن مُهّلوعي

 ءفَرَتَقأ لاومأَو مكتاريشع" :ةءارق يفو ءمكؤابرقأ َرُكُتَريِشَعَو 2كجوُرَأَو

 0 َّبَحأ اَهَنْوَصَرَت ُنكَسَمَو اهقافن مدع اَهَداَسك َنَرَشْحَت ٌةَرتَيَو اهومتبستكا
 اوصيَرَف داهجلاو ةرجهلا نع هلجأل مكدعقف ]يبس ف ٍداَهِحَو ءهِلوُسَرَو هللا ف

 2 تيقسفلا موقلا ىِدي ال ُهّللآَو م ديد هرب ُهَّللا َتْأَي َتَح اورظتنا
 رقي ” و

 0 موي رك ذا َو ريضنلاو ةظيرقو ردك نيك برحلل َنِصاَوَم ىف هلل ْمُكَرَصَ

 نيذلا دارملا وأ «ةثالثلا فاصوألا لمكتسي مل يذلا نمؤملل ةبسنلاب زوفلا يف نولماكلا يأ :نوزئافلا مه كئلوأو

 (يواصلا ةيشاح) .ةرامعلاو ةياقسلا لهأل ةبسنلاب زوفلا لصأ مح

 نم امهعانتماو ةحلطو سابعلا ةصق يف تلزن ءاهلبق ام ةلصتم ةيآلا هذه :دهاجم لاق :خلإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 هدالوأو هلهأ هب قلعت نم مهنمف «ةنيدملا ىلإ ةرجهلاب سانلا اهَتِلَع يلا رمأ امل :فّذ سابع نبا لاقو «ةرجملا

 لاقو «ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف «ةرجحملا عديو مهيلع ميقيف ءمهل قريف ءانعيضت ال نأ هللاب كدشنن :نولوقي

 هذه هللا لزنأو ءمهتالاوم نع نينمؤملا هللا ىهنف «ةكمب اوقحلو مالسإلا نم اودترا نيذلا ةعستلا يف تلزن :لتاقم

 ءالوزن نآرقلا رخآ يهو حتفلا دعب تلزن ةروسلا هذه نأل ؛لكشم ةرحمهلا ىلع ةيآلا هذه لمح نكلو «ةيآلا

 هابأ لحرلا عطاقي نأ نكمي فيك :اولاق ءنيكرشملا نم يربتلاب نينمؤملا رمأ امل ىلاعت هللا نإ :لاقي نأ برقألاف

 هلوق وهو «هنباو هاحأو هابأ ناك نإو رفاكلا يلاوي ال نمؤملا نأ رمأو «ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ؟هنباو هاحأو

 (لمجلا ةيشاح) 4 دوثلاطل ماتا ران كتم يرق 21 ناكألا لفك وقفل ) : ىلاعت

 امك فذح مالكلا يف :نينح موي .جاورلا نيعمب :نونلا حتفب قافنلاو (بيطخلا ريسفت) .ال مكقارفب :اهقافن مدع

 .هيف مكلاتق موي يأ :هلوقب حراشلا هيلإ راشأ
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 لدب ْذِإ نامث ةنس لاوش يف كلذو «نزاوه هيف مكلاتق موي يأ ,فئاطلاو ةكم نيب داو

 رشع ينثا اوناكو «ةلق نم مويلا بلغت نل :متلقف ْمُكْئَرتك ْمُكَتَبَجَعَأ "موي" نم
 امي نضَرألا ْمُكِيَلَع َتَفاَضَو اَميَس ْمُكِدَع ِنْغُت ملف فالآ ةعبرأ رافكلاو .افلأ

 ؛هيلإ نونئمطت اناكم اودحت ملف ءاهتعس يأ اهبحر عم يأ ةيردصم "ام" َتَبُحَر

 ىلع 2 يبنلا تبثو «نيمزهنم (ج) تيري َدُم مُشَْلو من فونخلا نم مكقحلا ام ةّدشل

 هَتئيكَس هللا لزنأ َمُث .هباكرب ذحآ نايفس وبأو «سابعلا ريغ هعم سيلو «ءاضيبلا هتلغب
 ايم

 امي اونكس يلا هتمحر ٠
 هنذإب سابعلا مهادان امل 2 يبلا ىلإ اوذرف تريِبِمّؤَملا ىلَعَو هِلوُسَر ىلع هتنينأمط ٠ 5 51 3 ََ يو ود- 06 و 7 3

 5 ودع ا د و مسوسد اك ع وو رم 5-5
 ف اهماف ا... اوه او هاو د. اة ةاماواف اورفك -ءريذلا بذعَو ةكئالم اَهَوَرَت َرَل اًدوُنُج َلَرْنَأَو اولتاقو

 باجعإلا ةملك نيملسملا كردأف يأ :مكترثك مكتبجعأ (لمجلا ةيشاح) .ةيدعسلا ةميلح ةليبق مهو :نزاوه

 هدحو ٌدُلُو هللا لوسر يقبو «ةكم مهلف غلب يح اومزهناف دونجلا ةرثك ال رصانلا وه هللا نأ مهنع لازو «ةرثكلاب

 اذخآ همع نبا ثراحلا نب نايفس وبأو «هتباد ماجلب اذحخآ سابعلا همع الإ هعم سيلو «هزكرم يف تباث وهو

 كيبل :نولوقي مهو اوعمتحاف !ةرجشلا باحصأ اي :ىدانف ءاتيص ناكو «"سانلاب حص" :سابعلل لاقف «هباكرب

 مث هب مهامرف بارت نم افك ٌدلو هللا لوسر ذحأف قلب لوين ىلع «ضيبلا بايثلا مهيلع «ةكئالملا تلزنو «كيبل

 (كرادملا ريسفت) .اومزهفاف "ةبعكلا برو اومزهنا" :لاق
 ةعبرأ فيقثو نزاوه مهو «رافكلا نمو ءاقلطلا نم يقابلاو «ةكم حتف اورضح نيذلا رشعلا :افلأ رشع ينثا اوناكو

 هدنع يأ هباكرب ذآ بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس وبأو «س ابعلا ريغ هعم سيلو :خلإ هلي يبنلا تبثو .فالآ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةماسأو لضفلاو يلعو رمعو ركب وبأ :مهنم ةعامج هعم تبث هنأ يور دقف الإو «هنم ابيرق
 ةينامث وحن نم هتوص عمسي - توصلا يلاع يأ - اتيص ناكو سابعلا مهادان امل دي يبلا ىلإ اوعجر يأ :اودرف

 !ةرمسلا باحصأ اي !هللا دابع اي :ىدانف 2"سانلاب حص" :هل هرمأو "ع هنذإب" :هلوق (لمجلا ةيشاح) .لايمأ

 (نيلامكلا ريسفت) .رافكلا مزمنا يح اولتاقو !ةرقبلا باحصأ اي

 بولق ةيوقتل ؛اولزن لب اولتاقي لو ءافلأ رشع ةتس :ليقو «فالآ ةينامث :ليقو ءفالآ ةسمخ اوناك ليق :اهورت مل

 (يواصلا ةيشاح) .ءاقلب اليخ نيبكار ءرمح مئامع مهيلع نينح موي اولزن نيذلا ةكئالملا نأ يورو «نيملسملا
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 ْءاَشَي نَم ْنَلَع كلذ ٍدْعَب ْنِم ُهَلَأ ُبوُدَي مث ) َنِرِفَكْلا ُءآَرَج كللّدَو رسألاو لتقلاب

 رق رج كرو ران اكل اواو كود ا اهنا قراقع رع 1017 مالبفالاب موت
 0 ْةِهِماَع َدَعَي مرحلا اولخدي ال يأ َماَرَسْلأ َدِجَسَمْلآ أوُبَرْقَي الق مهنطاب ثبخل

 نِم هلأ مكيِيْعيفْوَسَف مكنع مهراجت عاطقناب ارقف َةَليَع َرُتْفَح ّْنِإَو ةرحهلا نم عست

 و ةيكحخ ئميلَع هللا نإ ةيرحلاو حوتفلاب مهانغأ دقو اعز هيلع

١ 3 

 رشع انثا لبإلا نم اهيف ناك دقف «مهتمينغ نم مظعأ ةمينغ عقت ملو «مفايبصو مهئاسن نم فالآ ةتسل :رسألاو

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .كلذ ريغ اهيف ناكو «هتعمس ام ىرسألا نمو ءاددع ىصحي ال ام منغلا نمو ءافلأ

 سجحنلا نأل ؛سحن وذ نوكرشملا امنإ عملا نأ ىلع روهمجلاو :"يدمحألا ريسفتلا" ف لاق ءسحن وذ :سجن
 لك ىلعو ,"كرادملا" يف صن امم .مهفصو يف ةغلابم اهنيعب ةساجنلا منأك اولعح :ليقو «ةساجنلا نيع نيتحتفب

 مدع نئيعمو ؛عادولا ةجح ماع وأ ةرحهلا نم عساتلا ماعلا يأ ءاذه مهماع دعب مارحلا دجسملا اوبرقي الف ريدقت

 نابرقلا مدعف ءكلي يعفاشلا دنع امأو ءاندنع اذه .هلحأل مارحلا دجسملا لخدي ال يأ ةرمعلاو جحلا عم نابرقلا

 (يدمحألا ريسفت) .مارحلا دجسملا لوخد نم نوعنميف ءلوخدلا مدع نع ةرابع

 ثبخ ال يأ مهنطاب ثبخل ؛رذق اه مهفصو يف ةغلابم ؛تاساجنلا مهنأك اولعج وأ ءسحن وذ يأ ردصم وه :سجن

 لاق ام سابع نبا نع هيودرم نباو خيشلا وبأ جرحأ «ريزانخلاك ةسجب مهفايعأ يأ :ف سابع نبا نعو «مهرهاظ

 (نيلامكلا ريسفت) ."هيفك لسغي وأ ًاضوتيلف اكرشم حفاص نم" هللا لوسر لاق
 ثيح مارحلا دجسملا نأ :ءاطعو دهاجمو ريبح نب ديعسو سابع نبا نع متاح يبأ نبا جرخأ :مارحلا دجسملا

 نذإب الإ اهريغل الو ةراجتلل ال ءالصأ مرحلا نولحدي ال مهنأ يعفاشلا ذحأ هبو «مرحلا هب دارملاف نآرقلا يف قلطأ

 هجو ىلع لوخدلا عنم ىلع لومحم ةيآلاو .هشلم ةفينح يبأ دنع كلذب سأب الو :ةصاخ نيملسملا ةحلصمل ؛مامإلا

 لدي امك ةرمعلاو جحلا نع وأ ءانايرع فاوطلا نع وأ «حتفلا لبق امك دجسملا ةرامعب مايقلاو هيلع ءاليتسالا

 (نيلامكلا ريسفت) ."نايرع تيبلاب فوطي الو كرشم ماعلا دعب جحي ال نأ" :رحنلا موي هدو يلع ءادن هيلع

 ماعطلاب ةكمب نوتأي نوكرشملا ناكو «تاراجتلا نم مهشياعم تناك ةكم لهأ نأ كلذو ءمكنع :مقراجت عاطقناب

 لرنأف ءالتفع هللا لوسرل كلذ اوركذف «شيعلا قيضو رقفلا ةكم لهأ فاح مرحلا لوحخد نم اوعنتما املف ,نورجتيو

 هئاطع يأ "هلضف نم هللا مكينغي فوسف" ءمكنع مهتراحت عاطقناب ةجاحو ارقف يأ "ةليع متفح نإو" :ىلاعت هلل

 (نيلامحلا ريسفت) .مهريخ رثكف اراردم مهيلع رطملا لسرأ نأب هدعو ىلاعت هللا زحنأف ,هلضفتو



 َنوُمْرح الو هلك يبنلاب اونمآل ًالإو رآلاِم ريب الو لأب توُئؤُي ال ترينأأ اوت
 نم ةريغل خسانلا تباثلا َقَحْلا نيف وود هلو نماك نك ووو هللا َمّرَح اَم

 ىراصنلاو دوهيلا يأ بيك أوُثوأ ةريدلا نيذلل ناي: َنِم مالسإلا وهو نايدألا

 "اوطعي" يف ريمضل وأ نيداقنم يأ لاح دي نَع ماع لك مهيلع بورضملا جارخلا ةَيرِحْلآ وطي َح
 ِتلاَقَو 5 0 0 نوداقنم ءالذأ مك 0 ٌكرورغَص و9 امهم نولكوي ال رديأب

 1 ١ 5 © َت مه يش هوسو اس أ

 مُهلَوق كلذ 3 ربا ىسيع ٌْحيِسَمْلا ىَرَصْنلا ِتلاقَو ِهَّللا نبأ ٌريِزَع ُدوُهَيْلا

 1001001 1 هب نوكاشي تروعهلضُي لب هيلع مهل دنتسم ال يا

 رمأ نيح تلزن ةيآلا هذهو «برعلا يكرشم لاتق نايب رثإ نيباتكلا لهأ لاتق ركذ يف عورش :خلإ نيدذلا اولتاق

 (يواصلا ةيشاح) .كوبت ةوزغل هيي هللا لوسر هجوت تلزن املف ؛مورلا لاتقب حتي هللا لوسر
 مهنع ةيآلا تفن فيكف ءرخآلا مويلاو هللاب نونمؤي باتكلا لهأ نإ :لاقي امع باوج ل5 يبلاب اونمآل الإو

 هب اونمؤي مل املف يك يبلاب اونمؤي مل مهنأ ليلدب ؛ديفي ال لطاب اممي مهنا نأ :باوحلا لصحمو ؟اممب نامبإلا

 :هلوقف «يئانثتسا سايق ىلإ ةراشإ حراشلا مالك يفو «ةيآلا يف هيفن حصف «مدعلاك رخآلا مويلاو هللاب مهناإ ناك

 :اهريدقت ةفوذحم ءانثتسالاو :"يبنلاب اونمأل اممي اونمآ ول" :اذكه احيرصو «ةيطرشلا ىلإ ةراشإ "يننلاب اونمآل الإو"

 (بيطخلاو لمجلا ةيشاح) .موزلملا اذكف لطاب مزاللاو :لاق هنأكف ."اممبي اونمؤي ملف يبلاب اونمؤي مل مهنكل"

 (يواصلا ةيشاح) .هتفص ىلإ فوصوملا ةفاضإ نم :قحلا نيد .مالسإلا نيد نودقتعي ال :نوئيدي الو

 نأ حصيو «"مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ" :ىلاعت لاق ءرفاك وهف مالسإلا ريغ عبتا نمف هل يحاملا :هريغل خسانلا

 (يواصلا ةيشاح) .مالسإلا هللا نيدب دارملاو ؛قحلا هئامسأ نم نأل ؛ىلاعتو هناحبس قحلاب داري

 هنوكب دييقتلا نأ يعي :مهل دنتسم ال (يواصلا ةيشاح) .دايقنالا نع ةيانك ديلاف يأ مزاللاب ريسفت :نيداقنم

 دحجوي يذلا لمهملل لثامم «قيقحتو ناهرب نع درحم لوق هنأ ىلع لدي «مفلاب الإ نوكي ال لوقلا نأ عم مههاوفأب

 (نيلامكلا ريسفت) .نايعألا يف هموهفم دجوي الو «هاوفألا يف

 تأرق :مهلوقك ةزمهلا نع عرف ءايلا :ليقو ,مصاع هب أرق دق فيقث ةغل ةزمهلاو «ةمباشملا ةاهاضملا :نوؤهاضي

 .هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذحف «نيذلا لوق محلوق يهاضي ئعملاو ءتيضوتو تأضوتو «تيرقو

 (نيلامكلا ريسفت)
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 فيك نأ هلآ مهنعل ُمُهَلَبَف مهل ًاديلقت مهئابآ نم 'ُلَبَق نم اوُرَفَك َنيِذَلأ َلَوَق
 دوهيلا ءاملع راش اردعا ؟ليلدلا مايق عم قحلا نع نوفّرصَي ج) توكفؤُي

 هللا مرح ام ليلحت ف مهوعبتا دل َباَيْرَأ ىراصنلا داّبْع َحُهَسَبْهُرَو

 نأب يأ اَوُدُبحَيِل الإ ليحنإلاو ةاروتلا يف اوُرِأآَمَو َمَيَرَم ترْبأ َحِيِسَملاَو لحأ ام ميرحتو

 5 روك. نضال ًاهيزق انوا رار هل 0 و اهنلِإ اودبعي

 إ هلل أَيَو هيف مهلاوقأب موهوب هنيهاربو هعرش هلآ َروُت أوُعِفَطُي نأ تروُديِرُي

 5 دمحم ”ةاوقر لسوا قررا رع هللا ع َتورِفكْلا ةرك َوَلَو مهروُت رهظُي مت

 َوَلَو هل ةفلاحملا نايدألا عيمج والك نيِدلا ىَلَع هبلغي ءْورِهظُيِل حلا ِنيِدَو ئَدُهْلاَب

 ناَبْهّدلَاَو راَبحأْلا رم اريك ّنإ ْاَوُتَماَ َنيرذلا امتي .كلذ عج تروُكرَْشُمْلا هرك

 0 سانلا يل مكحلا يف اشرلاك ٍلِطَبْلآِب ِس املأ 00 : نوذخأي َنوُل 1

 ةوشر عمج ؛ءارلا مضب

 امك «هللا نبا حيسملا :اولاقف مهلبق نم دوهيلا لوق ىراصنلا تهاض هانعم :يدسو ةداتق لاق :خلإ نيذلا لوق

 :نولوقي اوناك نيكرشملا نأل ؛لبق نم نيكرشملا لوق نوؤهاضي هانعم :دهاجم لاقو «هللا نبا ريزع :دوهيلا تلاق
 نيكرشملا وأ ,مهيف مدق رفكلا نأ نعم ىلع مهئامدق يأ :مهئابآ نم (لمجلا ةيشاح) ."هللا تانب ةكئالملا نإ"

 (يواضيبلا ريسفت) .ىراصنلل "نوؤهاضي" يف ريمضلا نأ ىلع ءدوهيلا وأ هللا تانب ةكئالملا :اولاق نيذلا

 اذه نكلو ءءيش نم بجعتي ال ىلاعت هللا نأل ؛قلخلا ىلإ عجار بحعتلا اذهو ءبجعت ماهفتسا :نوكفؤي ئأأ

 ريسفت) .لطابلا ىلع مهرارصإو قحلا مهكرت نم ٌدي هيبن بجع ىلاعت هللاف «مهتابطاخم يف برعلا ةداع ىلع باطخلا

 امأ :لاقف ةيآلا هذه أرق 2 هنأ متاح نب يدع نع يذمرتلا هاور ام كلذ ىلع لدي :خإ مهوعبتا ثيح (نيلامجلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هومرح ائيش مهيلع اومرح اذإو ؛هولحأ ائيش مهل اولحأ اذإ اوناك مهنكل «,مهنودبعي اونوكي مل مهنأ
 دوهيلا ءاملع "رابحألاو" ءءاسؤرلا تافص نايب يف عرش مهافصو عابتألا دئاقع نيب امل :خلإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 هللا دبعك ؛كلذك اونوكي مل نابهرلاو رابحألا نم لقألا نأ ىلإ ةراشإ "اريثك" :هلوقو ءىراصنلا دابع "نابهرلا"و
 (يواصلا ةيشاح) .نابهرلا نم هبازحأو يشاجنلاو «رابحألا نم هبازحأو مالس نبا

 مساب ءيشلا ةيمست باب نم ماعلا هب ديرأو صاخلا قلطأف ءذحألا لكألاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :نوذخأي

 (يواصلا ةيشاح) .اهلكأ لاومألا ذخأ نم دوصقملا مظعم نأل ؛مظعألا هئزج
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 ا ل ل ف رب الا ف 2 همر ا

 يأ اهتوقفنُي اَلَو ةْضِفْلاَو َبهذلا تروُرتكي أدتبم يريذأاو هنيد ِهّللا ليبَس نع
 نونفديو نوعمجي" د

 مهزبخأ يأ مُهَرْسَبَف ريخلاو ةاكزلا نم هقح اهنم نوُدؤي ال يأ ِهّللآ لبس ىف زونكلا

 مُههاَبِح اني قرحت وكت َمَنهَج ران ىف اَيلَع ئمْح موي .مؤم (2) ريلأ ادع
 ام اًدَه:مهل لاقيو .اهلك هيلع عضوت ىتح مهدولج عسو َجَهُروُهظَو َمُكيوُنُجَو

 اهب دنعملاروبشلا هد ّنِإ .هءازج يأ جز تروزيكت مك ام أوُقوُدَف زكي مترك
 2121 ظوفحا حوللا هللا بنك ىف ارْبَك َرَشع اَنْنَآ هللا دنع ةنسلل

 درفأ فيكف «ةضفلاو بهذلا :نائيش روكذملا :ليق امع باوجلا ىلإ ةراشإ هيفو «لعفلاب اهيلع لولدملا :زونكلا

 ريناندو ةريثك ةدعو «ةينآو ةلمج امهنم دحاو لك نأل ؛ظفللا نود نععملا ىلإ عجار ريمضلا نأ :هحاضيإو ؟ريمضلا

 ."بيطخلا" هب حرص امك مهاردو

 وهف «مهاردو ريناند «ةينآو ةلمج امهنم دحاو لك نأ :اهدحأ ءهوجو نم ىيعملا ىلإ دئاع ريمضلا نإ :"ريبكلا" يفو

 نوقفني الو :ريدقتلا نوكي نأ :امهيناثو «(4:تارجحلا) ُكاوُلَتقا َنيِنِمْؤُمْلا َنِم ٍناَتفِئَط ٌنِإَوإ» :ىلاعت هلوقك
 يئغي دق اذه دحأ ركذ نأ :اهنم ءاهوجو هيف ركذو «ظفللا ىلإ ادئاع ريمضلا نوكي نأ :يناثلا هجولاو «زونكلا

 (اصخلم) .ةراحتلل ريمضلا لعج (١١:ةعمجلا) كابل اوُضَمْلاًاوُهَلْوَأةَراَجَت اَوَأَر اًذإَوإ» :ىلاعت هلوقك ءرخآلا نع
 (نيلامكلا ريسفت) .يقهيبلاو يناربطلا هاور ."زنكب سيلف هتاكز يدأ ام" :ّدثي هلوقب :خإ نودؤي ال
 هلوق يف مالكلا اذكو «ةريثك مهاردو ريناند اممب دارملا نأل ؛نائيش روكذملاو ,"اهيلع" ليق امنإو :اهيلع ىمحي

 ديدحلا ىلع تيمحأ لاقي ال هنأ وهو ءلاؤس هيفو ."يواضيبلا"و "دوعسلا يبأ" نم اصخلم ."اهوقفني الو" :ىلاعت

 ىلع ىمحت لاومألا كلت نأ دارملا سيل :باوجلا ؟"اهيلع ىمحي" :هلوق يف ةدئافلا امف ,ديدحلا تيمحأ لاقي لب

 رحو ىمح تاذ ران اهيلع دقوي يأ «:ةضفلاو بهذلا يه ىلا لاومألا كلت ىلع ىمحت رانلا نأ دارملا لب «رانلا

 (ريبكلا ريسفتلا) .ةدئافلا هذه دفي مل "ىمحت موي" :ليق ولو "ةيماح ران" :هلوق نم ذوحأم وهو ءديدش

 .ران نم حئافص اهلعج دعب كلذو ءمهرد ىلع مهرد الو رانيد ىلع رانيد عضوي ال ىح :مهدولج عسوت

 (نيلامكلا ريسفت) .نيدقنلا ردق ىلع ةعسوتلا نوكيف :خلإ عضوت ىتح (يواصلا ةيشاح)
 يلا برعلا روهش يهو «لزانملا يف رمقلا ريس ىلع ةينبم يه يلا ةيرمقلا ةنسلا روهش اذهو :ارهش رشع انثا

 ثالث روهشلا هذه مايأو .مهماكحأو مهرومأ رئاسو مهدايعأو مهجح تيقاومو مهمايص يف نوملسملا امي دتعي

 ةئام ثالث يهو «ةمات ةرود كلفلا يف سمشلا رود نع ةرابع ةيسمشلا ةنسلاو ءاموي نوسمحو ةسمخحو ةئام

 رودت ناصقنلا اذه ببسبف «مايأ ةرشع ةيسمشلا ةنسلا نع ةيلالهلا ةنسلا صقنف «موي عبرو اموي نوتسو ةسمحو

 (لمجلا ةيشاح) .فيصلا يف ةراتو ءاتشلا يف ةرات جحلاو موصلا عقيف «ةيلالحلا ةنسلا



 ةبوتلا ةروس كك رشاعلا ءرجلا

0002 

 7-2 ةدعقلا 0 :ةمرحم مرح د 0 يأ آن 55 0 موي

 0 و يف :ليقو «أرزو و اهيف اهإف ءيصاعملاب يبل مرحلا رهشألا
 ا

 "فاك ْكَنولِتَفُي امك روهشلا لك يف اعيمج يأ ةفأك تريكرَّشُمْلآ أوُلِِبَقَو
_ 

 ةمرحل ريخأتلا يا نيل ايذإ .رصنلاو نوعلاب اعيمج 29 َنيِقَتْمَل ا ْعَم هللا نأ اوملعاَو

 يف مهو لهأ اذإ مرحملا ةمرح ريخأت نم هلعفت ةيلهاجلا تناك امك ءًّرخآ ىلإ رهش
 هلاله علط يأ

 دنع ةخوسنمف اهيف ةلتاقملا ةمرح امأو «مارحإلا لاح وأ مرحلا يف اهباكتراك ءاهريغ يف اهنم يأ :مظعأ اهيف اهنإف

 رشع ينثالا روهشلا يف اوملظت الف دارملا :امُُذ سابع نبا لاق :اهلك رهشألا يف (نيلامكلا ريسفت) .روهجلا
 "نهيف" :هلوق يف ريمضلا :نورثكألا لاقو ءرمعلا عيمج يف داسفلا ىلع مادقإلا نم ناسنإلا عنم دارملاو ,مكسفنأ

 هنأل ؛لوعفملا ئيعع ردصم لصألا يف وهو «هنم دارملا وه اذه :خإ ةفاك (نيلامكلا ريسفت) ."مرح ةعبرأ" ىلإ دئاع

 لاح هنأ رهاظلاو ؛هنع فلختلاب وأ ةعبرألا ىلع هل ضرعتلا نع فكي هنأل ؛لعافلا نيعمب وأ «ةدايزلا نع فوفكم

 ,خسن مث الوأ كلذ ناك هنإ :ليقو «نيع ضرف داهجلا نوك ىلع لدل لعافلا نع الاح لعج ولو «لوعفملا نع

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيطع نبا هركنأو
 يرهزلاو يناسارخلا ءاطعو ةداتق لوق وهو ءمرحلا رهشألا يف لاتقلا ةمرحل خسان هنأ ىلإ ريشي :روهشلا لك يف
 نعو «ةدعقلا يذ ضعبو لاوش يف مهرصاحو «فئاطلاب افيقثو نينحب نزاوه ازغ نك يبلا نأل :اولاقو ءيوونلاو
 نأ ىلع ينبم ةخسان ةيآلا نوك مث ؛مرحلا رهشألا يف الو مرحلا يف اوزغي نأ سانلل لحي ال هنأ :حابر يبأ نب ءاطع

 مومع نم دافتسي ةنمزألا مومعف ملس ولو ءمهضعب دنع صاخلل ماعلاك «ديقملا ميرحتلا عفري قلطملا باجيإلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ملعأ هللاو «لوعفملا

 ءاعيمج نمي ئرقو ءاسيسبمو اساسمو اسم هسم :هلوقك ءايسن وأ اءاسنو أسن هأسن ردصم ءيسنلا :خلإ ءيسنلا امنإ

 (نيلامكلا ريسفت) .فاضم ريدقت نم دب الف كلذ ىلعو «لوعفم ئعم ليعف :يرهوجلا لاقو ءيرشخمزلا هلاق

 مهنأ كلذو :"بهاوملا حرش" ةرابعو (لمحلا ةيشاح) .هل نوديرملاو لاتقلا يف نوبغار مه يأ :لاتقلا يف مهو
 مهنأكف هناكم رفص نومرحي مث ,مرح رهشأ ةثالث يلاوتب ميرحتلا ةدم لوطل ؛مرحملا يف لاتقلا نولحتسي اوناك

 (حابصم) .هتيؤرب توصلا انعفر انللهتساو لالحلا انللهأ :لاقيو «لالحلا رهظ يأ "لهأ" «هنوتوفي مث هنوضرتفي



 ةبوتلا ةروس هم رشاعلا ءزجلا

 أوُرقُك يذلا هب اهجتفو ءايلا مضب َّلَضُي هيف هللا مكحب مهرفكل رْفُكَلا ىف داي
 رخآ ميرحتو رهش 7 اوقفاوي ْأوُتِطاَوُيْل ماع مُهَنوُمَرَحنَو اماَع ءيسنلا يأ 0

 الو رهشأ ةعبرأ ميرحت ىلع نوديزي الف رولا نم َهَللا َمَّرَح اَم ددع ةَّدِع هلدب

 ةوتطظف ةيلنخا ومتما ل كلل ل اَم أولت اهنايعأ ىلإ نورظني الو .نوصقني

 ىلإ سانلا هتك هللا لوسر اعد ال اا يلا ل ىِدَهَي ال ُهَلآَو انسح
 0 أوُنَماَء تريزا اَهّيَتَي مهيلع ّقشف رح ةّدشو ةرسع يف اوناكو «كوبت ةوزغ

 ليلحتو ىللاعت هللا لحأ ام ميرحت اومض املف «رفكلا نم ةريثك اعاونأ مهنع ىكح ىلاعت هنأ هانعم :رفكلا يف ةدايز
 نأل ؛رفكلا يف ةدايز رفكلا نم ةمدقتملا عاونألا كلت ىلإ لمعلا اذه مض ناك -رفك وهو - ىلاعت هللا مرح ام
 ءانبلا ىلع] :ءايلا مضب (بيطنخلا ريسفت) .مهسحر ىلإ اسحر مقدازف ءارفك دادزا ةيصعم ثدحأ املك رفاكلا

 لوعفملل اينبم داضلا حتف عم [(نيلامكلا ريسفت) .ةياور يف ورمع يبأو ءصفحو يئاسكلاو ةزمحل «لوعفملل
 .لعافلل اينبم داضلا رسكو ءايلا حتف يأ "اهحتفو" :هلوقو
 (كرادملا ريسفت) .لباقلا ماعلا ف هومرحف اوعجر اماع مرحلا رهشألا نم ارهش اولحأ اذإ يأ ءيسنلا :هنولحي
 ماللاو «نيبحاولا دحأ وه يذلا صيصختلا اوفلاخ دقو ءاهوفلاخي الو ةعبرألا يه يلا ةدعلا اوقفاويل :اطاويل

 (كرادملا ريسفت) .رهاظلا وهو ءبسحف "هنومرحي"ب وأ "هنومزخي' و "هنولحي"ب قلعتت
 كرت نم وأ لاتقلا نم هللا مرح ام صيصخت ريغ نم اهدحو ةدعلا ةاطاومم اولحيف :هللا مرح ام اولحيف
 ةيآلا هذهف «"تاقدصلا امنإ" :هلوق ىلإ انه نم يأ :اعد ال لزنو (كرادملا ريسفت) .اهنيعب رهشألل صاصتخالا

 (يواصلا ةيشاح) .مهريغو نيقفانم نم اهنع نيفلختملاو «كوبت ةوزغب ةقلعتم
 يأ "مهيلع قشف" :هلوق .ةدحاولا ةرمتلا ىلع ناعمتجيل نيلحرلا نأ يح شيع قيضو طحق :ةرسع يف اوناكو

 (يواصلا ةيشاح) .نيقفانملا لاح ترهظأ اهنأل ؛ةحضافلاو ةرسعلا ةوزغ :اهل لاقيو «لئابق رشع مهنع فلختف
 رمأ فئاطلا نم عجر امل نو يبلا نأ كلذو «كوبت ةوزغ ىلع ثحلا يف تلزن ةيآلا :خلإ اونمأ نيذلا اهيأ اي

 نكي ملو «لالظلاو رامثلا تباط نيح رحلا نم ةدشو سانلا نم ةرسع نامز ْف كلذ ناكو «مورلا ةوزغل داهمجلاب
 ديدش رح يف هلك هللا لوسر اهازغف «ةوزغلا كلت تناك يح اهريغب ىرو الإ ةوزغ ديري تك هللا لوسر

 مهيلع قشف ؛مهوزغ ةبهأ اوبهأتي تح مهرمأ نيملسملل ىلجف ءاريثك اودعو ءازافمو اديعب ارفس لبقتساو
 (ليزنتلا ملاعم) .لِإ "نيذلا اهيأ اي" ىلاعت هللا لزنأف ءاولقاثتو جورخلا



 ةبوتلا ةروس +64 رشاعلا ءزجلا
 ةثلثملا يف لصألا يف ءاتلا ماغدإب َرُلَقاَتآ هلل ' ليم ف اورفنا ركل لق ادا ركل ام

 ءاهيف دوعقلاو ضَرألا ىلإ داهجلا نع متلمو متأطابت يأ لصولا ةزمه بالتحاو

 ؟اهميعن لدب يأ رجالا و م اهاذلو دل ةوَيَحْلاِب مُتيِضَرَأ م ماهفتسالاو

 نون ماغداي الإ .ريقح (2) ليلَق الإ ةَرْجاألا عاتم نيج يذلا را اَمف

 كتي داهحلل كلك ينلا عم اوحرخت أوردت نيعضوملا يف "ال" يف ةيطرشلا "نإ"
 وأ هللا يأ ُهوُرضَت الَو مكلدب مه تأي يأ َمَكَرَيَغ اًمَوَق َلِوَبَتَسَيَو الا اكاد
 هنمو ((ق) ٌريِدَق ء“ د لك ىلع ُهَلأَو هنيد رصان هللا نإف ؛هرصن كرتب ايس د5 يبلا
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 ءاهيلع مدقم لاحلا اذهل فرظ "مكل ليق اذإ" :هلوقو ءلاح "متلقاثا" :هلوقو ءربخ "مكل"و أدتبم "ام" :خلإ مكل ام

 اوجرخا يأ ءاورفنا مكل لوسرلا لوق تقو يف نيلقاثتم مكنوك لاح راذعألا نم مكل تبث ءيش يأ :ريدقتلاو
 اذإ" هك هلوق هنمو «هيلإ مهاعدو داهجلا ىلإ جورخلا ىلع مهثح اذإ سانلا مامإلا رفنتسا :لاقي هللا ليبس يف

 (لمدلا ةيشاح) ."نزاخلا ريسفت" .ريفنلا مسالاو ,"اورفناف مترفنتسا

 "ضرألا ىلإ" :هلوق "دوعسلا يبأ" يفو (لمجلا ةيشاح) ."ضرألا ىلإ" :هلوق هب قلعتيل ؛هردق :داهجلا نع متلمو
 نمضو :"فاشكلا" يف لاقو ءايندلا ىلإ نيلئام متلقاثا يأ «دالخإلاو ليملا ئعم هنيمضت ىلع "متلقاثا"ب قلعتم

 نيضار ةرخآلا نم متضرعأ :متيضرأ .ايندلا ىلإ متلم نيعملاو "ىلإ" ب يدعف دالخإلاو ليملا يعم "متلقاثا" :هلوق

 .هيلإ سايقلاب نيعي ةرخآلا عاتم ىلإ ةبسنلاب :خلإ عاتم بنج .لدب نيعم. "نم"ف «قايحلاب

 عفانمو «ةلاحم ال بيرق نع ةعطقنمو ؛تايلبلاو تافآلاب ةبوشمو ءاهسفن يف ةسيسح ايندلا تاذل نأل :ريقح

 بنج يف ايندلا عاتم نأب عطقلا بجوي كلذو «ةيدمرس ةيدبأ ةمئاد ,تافآلا لك نع ةصلاخ ةيلاع ةفيرش ةرخآلا

 ءانبأ مه :ريبج نبا ديعس لاق ءعوطأو مكنم اريخ نعي :اموق لدبتسيو (لمحلا ةيشاح) .ليلق ةرخآلا عاتم

 اوعراس نإف :هنيذ. زارعإو هل هين ةرصنب لفكت لجو زع هللا نأ ىلع هيبنت هيفو «نميلا لهأ مه :ليقو ءسراف
 هنع اوفلختو اولفاغت نإو «ىلاعت هللا ىلع مهرجأ عقوو ءمهي ةرصنلا تلصح اورفنتسا ثيح ىلإ جورخلا ىلإ هعم

 مهي الإ لصحت ال هترصنو ٌّدتُك هللا لوسر زازعإ نأ اومهوتي الثلو مهل ىتعلا تلصحو «مهريغب ةرصنلا تلصح
 (نيلامدلا ريسفت) ."ائيش هورضت ال" :هلوق وهو



 ةبوتلا ةروس م رشاعلا ءزججلا

 يأ ةكش قم او دكع نيدلا جرا نيم دز هللا :رضك نقف 138 لا يريم 31
 3 هورصنت مل نإ

2 
 يأ لاح نّيَبْثأ نا ةودنلا رادب هيفن وأ هسبح وأ هلتق اودارأ امل جورخلا ىلإ هأجل

 يا و وو وع ماو

 يبأ هيحصل ٌلوَقَي ناث لدب ْذِإ روث لبج يف بقنٍراَعَلأ ف امه هلبق "ذإ" نم لدب
 ال انرصبأل هيمدق تحت مهدحأ رظن ول :نيكرشملا مادقأ ار د0 لاقل ركب
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 لَو يبلا ىلع :ليق ِهيَلَع هتنينأمط ءهَتئيِكَس هتتيكس هللا لد دف هرصنب عَ َمأ ثمر

 ب

 52ش 7 اهو ل روتي 125 يلا قات داو هذ ركب يبأ ىلع :ليقو

 هنأو «هونيعي مل وأ هوناعأ «هنيد زازعإو ا اذه :هورصنت الإ

 (ليزنتلا ملاعم) .ددعلاو ددعلا نم ةرثك يف وهو مويلا هب فيكف «ءادعألا ةرثكو ءايلوألا ةلق دنع هرصن دق

 الإ سانلا عيمج نع ادرفتم هنوك لاح اورفك نيذلا هجرخأ ذإ :هريدقتو "دوعسلا يب ا" ىف انك 1ك هزيمط نم :لاح

 يف حرصم وه امك هتك هللا لوسر ىلع افوخخ ركب يبأل الصاح ناك نزحلاو :نزحت ال (لمحلا ةيشاح) .ركب ابأ
 :ُي هللا لوسرل لاقف «هسفن ىلع ال هيلع نزح دق قيدصلا ناكو تي يبلا لوق لوقم :نزحت ال .ريسافتلا بتك
 (نيلامجلا ريسفت) .نيدلاو ةمألا تكله تنأ تم نإو ءدحاو لحر انأف انأ تم نإ !هللا لوسر اي

 تنأ" :ركب يبأل هلو هللا لوسر لاق «لوقي هتعمسف ام رمع نبا تيتأ :لاق ريمع نب عيمج نع يور :انعم

 لك هللا لوسر بحاص نكي مل ركب ابأ نإ لاق نم :لضفلا نب نيسحلا لاق ؛"ضوحلا ىلع يبحاصو راغلا يف يبحاص
 :لجو زع هلوقو ءارفاك ال اعدتبم ناك - ركنأ اذإ - ةباحصلا رئاس يفو «نآرقلا صن هراكنإل ؛رفاك وهف

 انأف لتقأ نإ" :لاقو دك هللا لوسر ىلع اقافشإ ناك امنإو «هنم انبج ركب يبأ نزح نكي مل "انعم هللا نإ نرحت ال"
 ؛هرخآ يف هركذ الب هو رمع مالك نم ثيدحلا اذه نوكي نأ يغبني ."ةمألا تكله تلتق نإو ءدحاو لحر
 هللا لوسر هل لاقف «هيدي نيب ةعاسو هفلخ ةعاس يشمي لعج راغلا ىلإ ٌّدتَك هللا لوسر عم قلطنا نيح هنأ يورو
 ىلإ ايهتنا املف "كيدي نيب يشمأف دصرلا ركذأ مث ,كفلخ يشمأف بلطلا ركذأ :لاق "اركب ابأ اي كل ام" كك
 لاقف لزنف !هللا لوسر اي لزنا :لاق مث «هاربتساف لحدف «راغلا يربتسأ يح !هللا لوسر اي كناكم :لاق «راغلا

 (ليزنتلا ملاعم) .رمع لآ نمو رمع نم ري ةليللا كلتل هديب يسفن يذلاو :رمع
 برقأو «تاروكذملا برقأ ىلإ هدوع بحي ريمضلا نإ :لاق ثيح يزارلا مامإلا هححرو :هذ ركب يبأ ىلع ليقو
 - دمحم لوقي ذإ :ريدقتلاو ,"هبحاصل لوقي ذإ" :لاق ىلاعت هنأل ؛هذ ركب وبأ وه ةيآلا هذه يف ةمدقتملا تاروكذملا



 ةبوتلا ةروس + رشاعلا ءزجلا

 نتشلا كرخلا ةرغدر يأ اوزوكس تتودلا ةبلكم لكك هلاك ىطاومو ناغلا قا ةكفاام
 5 ةبلاغلا ةدهالا انلنلا تو ل ةَملكَو ةبولغملا

 سابع نبا نع يور اذك نونلا رسكب

 أوُدِهَجَو خلإ 0 لي سيل ةيآب ةخوسنم يهو ءءارقفو ءاينغأ وأ

 (© توُملعَت رْثُك نإ حُكلٌرْيَخ َمُكِلّد هللا لييقو يفاو كلذ

 بحجوف هذ ركب وبأ وه ةقباسلا تاروكذملا برقأف ريدقتلا اذه ىلعو ؛"نزحت ال" :هد ركب يبأ هبحاصل -

 ءانمآ ناك هتك هنإف لك لوسرلل ال هو ركب يبأل الصاح ناك فوخلاو نزحلا نأ :يناثلاو .هيلإ ريمضلا دوع
 ىلإ ةنيكسلا فرصف ءانمآ راص "نزحت ال" :ركب يبأل لاق املف «ءشيرق ىلع هرصني نأ هللا هدعو ام. بلقلا نكاس

 يوق بلقلا نكاس كلذ لبق هنأ عم دي هللا لوسر ىلإ اهفرص نم ىلوأ هفوحخ لاوزل اببس كلذ ريصيل ؛ركب يبأ
 .[اقلقم] اجعزنم ناك هنأل ؛رهظألا وهو هبحاص ىلع وأ دلي ينلا ىلع :يواضيبلا لاقو «سفنلا

 .اوعجر ىح رافكلا بولق يف بعرلا اوقلأ :ليقو «هتيؤر نع مهراصبأو رافكلا هوجو نوفرصي :راغلا يف ةكئالم

 ؛"وأ" نيعمب "هلاتق نطاومو" :هلوق يف واولاو «نينحو بازحألاو ردب موي يأ "هلاتق نطاوم" :هلوقو (ليزنتلا ملاعم)
 نوكي يناثلا ىلعو «"هتنيكس هللا لزنأف" :هلوق ىلع افوطعم "هديأو" :هلوق نوكي لوألا ىلعو «ناريسفت امه ذإ

 ءءادتبالا ىلع "ةملك" عفر ىلع روهمجلا :ايلعلا يه هللا ةملكو (لمجلا ةيشاح) ."هللا هرصن دقف" ىلع افوطعم

 (لمجلا ةيشاح) .لوألل ربخ ةلمجلاو اهربخ "ايلعلا"و ءايناث أدتبم نوكت نأ زوجي "يه"و

 (لمجلا ةيشاح) .مركو ماركك طيشن عمج [طشان عمج نيشلا ديدشتو نونلا مضبو] :اطاشن

 ءاخويشو ابابش :دهاحمو نسحلا نع حلاص وبأ لاق «هنم الاقثو لاملا نم افافح ئعملا نأ ىلع :ءارقفو ءاينغأ وأ

 الف لوألا ىلع امأو «نيرخآلا نيلوقلا ىلع :ةخوسنم يهو (نيلامكلا ريسفت) .هيف لخءاد لكلا نأ حيحصلاو

 (لمجلا ةيشاح) .لوق لك ىلع هيف خسن الف "افافخ" امأو ,"الاقثو" :هلوق خسنلا لحمو «ىفخي ال امك خسن
 ثيح اقلطم خسن ريغ نم ماعلا ريفنلا ىلع ةلومحم ةيآلا نأ ىلع لدي داهجلا باب لوأ يف ةيادملا بحاص مالكو

 (ةيآلا "الاقثو افافح اورفنا" :ىلاعت هلوقل ؛نايعألا ضورف نم ريصيل ؛حصف ءاماع ريفنلا نوكي نأ الإ :لاق

 «هريغ وأ اضارم وأ احاحص يعمي ناك ءاوس ءاقلطم ثالثلا تايآلاب ةخوسنم ةيآلا لعج دق "ناقتإلا" بحاصو

 (يدمحألا ريسفت) .ال وأ بوجولل رمألا نوكي نأو ءال وأ اماع ريفنلا نوكي نأ نم معأو

 هلوق هيلع لدي امك ةعاطتسالاب ةديقم ةيآلا نأ رهاظلاو ءام# سابع نبا نع يور اذك :خلإ ىلع سيل ةيآب

 (نيلامكلا ريسفت) .خسنلاب لوقلا ىلإ ةجاح الف «ْمُكَحَم اَْجَرَحَل اَنْعَطَتْسا ول :ىلاعت
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 ةبوتلا ةروس همها رشاعلا ءرجلا

 ضرع ا ارقد اج رار ارنا نينا يطا قدلزاو .اولقاثت الف مكل ريخ هنأ

 لو ةميعلل الطف ميس ذخأملا لهس اًيِرَق ايندلا نم اعاتم

 اَنْعَطَتَسآ وَل مهيلإ متعجر اذإ ِهَّللاِب َنوُفلَحَيَسَو اوفلختف ةفاسملا ةقشلأ ُمِيَلَع َتَدْعَب

 يف (2) َنوُبذكل من ملْعَي ُهَللاَو بذاكلا فاشله اَجَرْل جورخلا

 مّدقو ىهل اباتع لردف ,.هنم داهتجاب فلحختلا 0 نذأ ع ناك و هكلذ مهطوق

 َنّيبَتَي َح مهتكرت الهو فلختلا يف َرُهَل َتنُِأ َمِل كاد ُهّنلآ افع : ةةيلقل املك وياعلا

 11001 ؟هيف (29 تريبذكْلآ َمَلَعَتَو رذعلا يف أوقَدَص تح يذلا كلل

 ةيآلا هذه نإف «بيغلاب هللا نم رابحإ اذه :نوفلحيسو (م) .رمضم "ناك" مسا نأ ىلإ ريشي :خلإ مقوعد ام

 هنأ :لصاحلاو ,دهتجي ال هنأ رخآلاو نيلوق دحأ اذه :هنم داهتجاب (يواصلا ةيشاح) .كوبت نم هعوحر لبق تلزن
 :حيحصلاو ءزوجي ال وأ ىلاعت هللا نم ةرداصلا ةيفيلكتلا ماكحألا ريغ يف داهتحالا دك ينلا ىلع زوجي له فلتخا
 تانسح" باب نم وهف ءهل حابم رمأ لعف ىلع وه امنإ هل هللا باتعو «بيصم امئاد هداهتجا يف هنكلو «لوألا

 (يواصلا ةيشاح) .رفك كلذ داقتعاف ؛هلعف رزو ىلع ال "نيبرقملا تائيس راربألا

 لاقو لو يبلل ةبتاعم كلذ يف :مهضعب لاقف ؟ال مأ هلي يبلل ةبتاعم كلذ يف له اوفلتخاو :هل اباتع لزنف

 هللا هدع الو «ةيصعم دعيف يمن ىلاعت هللا نم هيف تق يبلل مدقتي مل رمألا اذه نإ :"ءافشلا" يف ضايع يضاقلا

 امك لب "رفغ" ىعمب "افع" سيلو ؛كلذ ىلإ بهذ نم اوطلغو «ةبتاعم ملعلا لهأ هدعي مل لب «هيلع ةيصعم ىلاعت
0 

 مالك حاتفتسا وه :يكم لاقو .برعلا مالك فرعي ال نم بنذ نع الإ نوكي ال وفعلا :لوقي امنإو لاق يريشقلل

 ."بيطخلا" نم «هللا كافاع هانعم نإ :يدنقرمسلا لاقو ؛"كزعأو هللا كحلصأ" لثم

 ىلع لدي كلذ نإ :لاقي نأ زوجي ال ملو «بنذلا بحوي "كنع هللا افع" :هلوق نأ ملسن ال :"ريبكلا" يف لاقو
 «يرمأ يف تعنص ام ,كنع هللا افع :هدنع امظعم ناك اذإ هريغل لحرلا لوقي امك ؟هريقوتو هميظعت يف هللا ةغلابم

 :افض سابع نبا لاق :كل نيبتي ىتح .هترصتخا انأو مالكلا هيف طسبو ؛ميظعتلاو ليحبتلا ديزم الإ اذه نم نوكي الف

 (لمدللا ةيشاح) .ةءارب ةروس تلزن نوح ذكموي نيقفانملا فرعي ني هللا لوسر نكي مل



 ةبوتلا ةروس 5/4 رشاعلا ءزجلا

 ب 2 0-2 و ل 5 رب
 0 م ِع 8 5 ص 2 هد م“ از ةن رع .٠ ماي

 اوُدِهَجَي نأ نع فلختلا يف رخآلا ٍمْوَيِلآَو ِهّللِب َنوُئِمْؤُي َنيِذلا كلْئذعتَسي ال
 ن7 -_ 0 ٠ 2 1 2 رج , مص 3-0 2 ره 7 2 4 و 3 0

 ال نيذلا فلختلا يف كلْئْذعَتَسَي اَمنإ © نيقّتملاب ميلع ُهَّللَأَو مهِيفنأَو مهلومأب
 دج

 ريق ى> يف
 َمِهبيَر ىف َمهف نيدلا يف ٌمهبولق تكش َتَباتَرَو رجألا ِمْوَيْلاَو هّللاب َنوُئِمْؤُي - وي .٠ 5 00 8 ى 8 او 9 5 يي م 2 3 - م دص 1 يي 3
 - و ها باها يبل ع م 2 *ص و رم 1 2 0000

 ةلالا نم ةبهأ هد هل اودعال كعم َجورُخْلا أوُداَرآ َوْلَو .لوريحتي و ل

 1 َض 1 2 و يما اد يفي دص ارح اح 0

 مهل ليِقَو مهلسك جهطبتف مهحورحخ دري مل يأ َجُهئاعبنآ هَل رك نكيلَو دازلاو

 ول .كلذ ىلاعت هللا ردق يأ «نايبصلاو ءاسنلاو ىضرملا 620 تيدجقلا َعَم أوُدْعَف

 11 ا ادم اناس هيتس وكم نينمؤملا ليذحتب اداسف ًةلاَبَح الإ َمكوُداَز امركيِف أوُجَرَع

 مهل نذأي الو مهاح ىلع مهفاذيتساب لدتسي نأ دك يبلل يغبني ناك هنأ ىلع هيبنت هيف :حلإ نيذلا كنذأتسي ال

 ريغ نم هيلإ نوردابي مهنم صلخلا لب ءمهسفنأو مهلاومأب اودهاجي نأ يف كونذأتسي نأ نينمؤملا ةداع نم سيل يأ

 ينأتلا ةنظم كلذ ناك فلختلا يف ءالؤه كنذأتسا ثيحف «فلحتلا يف كونذأتسي نأ نع الضف «نذإلا ىلع فقوت

 جورخ مدع ىلع دلني هل ةيلست اذه :جورخلا اودارأ ولو (نيلامجلا ريسفت) .مهقافن ىلع اليلد لب «مهرمأ يف
 مهلاح راهظإ لحأل وه امنإ ءفلختلا يف ممل نذإلا ىلع هل هللا باتعو «ةحلصم الو هيف ةدئاف ال ذإ ؛هعم نيقفانملا

 ةلاد نئارقلا نإف «مهلاح رهظيل ؛فلختلا يف مهل نذإلا مدع كل ىلوألا ناك لي هيبنل لوقي هللا نأك ؛مهتحيضفو

 (يواصلا ةيشاح) .هل بهأتلا مدعل ؛جورخلا نوديري ال مهنأ ىلع

 (كرادملا ريسفت) .هيف ديهزتلاب رمألا نع فيقوتلا :طيبثتلاو «ثاعبنالا يف مهتبغر فعضو مهلسكف :مهطبشف

 دوعقلا يأ :كلذ ىلاعت هللا ردق (سوماقلا) .حرفك لسك لاقي «هيف روتفلاو ءيشلا نع لقاثتلا :لسكلا :مهلسك

 (لمجلا ةيشاح) .ليق امك ٌكُتُ يبلا نم الو هللا نم ال «لعفلاب لوق الف يأ "اودعقا ليقو" :هلوقل ريسفت اذه

 ناطيشلا ةسوسو وأ ءمهيولق يف جورخلا ةهارك ىلاعت هللا ءاقلإل ليثمت اذه :"يواضيبلا" يف :كلذ ىلاعت هللا ردق

 وأ ةسوسوب ناطيشلا ءاقلإ :"يحركلا" فو .مهل لوسرلا نذإ وأ ءضعبل مهضعب لوق ةياكح وأ ءدوعقلاب رمألاب
 هلوقك خيبوت رمأ كلذب مهرمأ وأ ؟هيلع مهمذ هنأ عم داهجلا نع دوعقلاب مهرمأ فيك :دري الف ءضعبل مهضعب

 (لمجلا ةيشاح) ."نيدعاقلا عم" :هلوق ةنيرقب "متكش ام اولمعا" :ىلاعت

 هيف مهجورحخ نأ مدقتملا باتعلا ىضتقم نإ :تلق نإ ؛مهجورخ ىلع بترتت يلا دسافملل نايب :مكيف اوجرخ ول

 :ةميظع ةدسفم مهجورخ نأب بيحأ ؟امهنيب عمجلا فيكف «ةدسفم مهجورخ نأ انه ام ىضتقمو .ةحلصم

 امك الصأ ةحلصم مهجورخ يف سيلو ؛مهتحيضفو مهقافن رهظي ىح ينأتلا مدع ىلع وه امنإ هيبنت هللا باتعو
 .الابخن الإ ائيش مكوداز ام يأ غرفم ءانثتسا :الابخ الإ (يواصلا ةيشاحإ .تملع



 مكل نوبلطي يأ ُمكَتوْعَبَي «ةميمنلاب يشملاب مكنيب اوعرسأ يأ َمُكَلَلِح أوُعَصَوأََو
 1 ا ريش رأ يمت ملاح

 0 لوبق 3 نواوقا 7 ع3 نوكنمس كيفَ ةوادعلا ءاقلإب َةََتِفْل

 ركفلا اولاجأ يي اد تاو كلا قو ل ل ام لّوأ لبق نم كل ةِّفْلا اوَعَتْبا ٍدقل
 اوكرحو اورود يأ

 2 توهركإ مهو هنيد هُم رع َرْهَظَو وعلا ّقَحْلآ َءاَج َّمَح كنيد لاطبإو كديك يف
 نب ّدجلا وهو َيْفَت لَو 0 .ارهاظ هيف اولخدف هل
 0 :لاقف "؟رفصألا ينب دالج يف كل له " :هك يبنلا هل لاق سيق
 "داهج" 0 م سس

 مالكلا يفف ءداسفإلا ةعرسب عاضيإلا ريعتسا مث «ريعبلا ريس ةعرس :لصألا يف عاضيإلا :مكلالخ اوعضوألو

 لالخلا يفو ءاوعرسأ نيعمب اوعضوأ هنم قتشا مث ؛ءبئاكرلا ريس ةعرسب داسفإلا ةعرس هبش ثيح «ةيعبت ةراعتسا
 همزاول نم ءيشب هل زمرو «هب هبشملا ركذ يوطو «ريسلا يف عرست بئاكرب لالخلا هبش ثيح «ةينكم ةراعتسا
 .طخلا مسر دئاوز نم فلألا اذه :اوعضوألو (يواصلا ةيشاح) .لييخت هتابثإف ءاوعرسأ نعم. اوعضوأ وهو
 مهل نوعيطم وأ ءسيساوجلا مهو مكنم نوعمسي امو مكرابخأ مهل نودؤي مهل نويع يأ :مه نوعامس مكيفو

 اهنولبقيف ءبلقلا فعضل ةبحجوملا تاهبشلا نم اعاونأ مهيلإ نوقلي مهنأ كلذو ,مهفوعيطيو نيقفانملا مالك نوعمسي

 0 (يواضيبلا ريسفت) .ةنتفلا يف يبعقوت ال يأ :ينتفل الو (بيطنللا ريسفا : .مهنم
 له" كوبت ىلإ هزاهج دنع دلك يبلا هل لاق «ةملس نيب دحأ قفانملا سيق نبا لادلا ديدشتو ميحلا حتفب :دجلا وهو

 فيسلاب هتدلح لاقي هوحنو «فيسلاب لتقلا وه :ميحلا رسكب دالجلا ,مهلاتق يأ ,"رفصألا نب دالج يف ةبغر كل

 وهو نوللا رفصأ ناك لوألا مهابأ نأل ؛مورلا مه :"رفصألا ٍنب"و «دالجلا هنمو «هب هتبرض اذإ هوحنو طوسلاو
 ضايبلا نيب هدلو ءاجف «ةشبحلا كلم تنب جوزت ضيع نب مور مهدح نأل وأ «ميهاربإ نب قاحسإ نب مور
 «قاحسإ نب صيع نب رفصأ دالوأ مورلا كولم مه :رفصألا ونب "سوماقلا" فو ."راحبلا عمجم" يف اذك ءداوسلاو

 ف "رفصألا نب , داهج" :ةخسن فو .رفصأ دالوأ مهل دلوف «مهءاسن يرتقي ما حاحا

 ونبو «ةرهاظ يهو "داهج" :ةحسن يفو ,فويسلاب مههرض :رفصألا ينب دالج يف ."رفصألا نب دالج" عضوم

 (يواصلا ةيشاح) .قاحسإ نب صيع نب مور نب رفصألا دالوأ مورلا كولم مه :رفصألا
 يأ - نيتفأف نهلامحب نهيلع ربصأ ال نأ رفصألا نب ءاسن تيأر نإ ىشحأو ؛نُي صيرح علوم يأ :خلإ يبإ لاقف

 هاور «"خلإ نذئا لوقي نم مهنمو" :لزنف "كل تنذأ دق" :لاقو دك هللا لوسر هنع ضرعأف - ةنتفلا يف عقأ

 هنإ :لاقيو ءافّذ ةشئاع نع فيعض دنسب هيودرم نباو سابع نبا نع كاحضلا قيرط نم ةدنم نباو ميعن وبأ
 (نيلامكلا ريسفت) ."ةباصالا" يف اذك «نامثع ةفالخ يف تامو هتبوت تنسحو بات



 ةبوتلا ةروس ا رشاعلا ءزجلا

 ىف الأ :ىلاعت لاق 0 0 2 ال نأ 0 يب 2 0 نإ ا

 7 درو 0

 0 27 ةمينغو رم م بلال 2

 مهو وُلَوعَيَ ةبيصملا هذه لبق ّلَبق نم انفلخت نيح مزحلاب اََرَمَأ اَنْذَحَأ َدَق اوُلوُقَي ةدش

 اهلوك ره هتباضإ اقل انا بك ان لإ اكسطت نأ مهن لف .كباصأ امم. 2) توخرف
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 ب يه ص 9

 هيف َوُصََرَت لَه لق 20 َوُئِيْؤُمْلأ ٍلَكَوَميلَف ِهّأ َلَعَو انرومأ 0 انرصان

 نيتبقاعلا كك عقي نأ نورظتنت يأ «ءلصألا يف نيءاتلا ىدحإ فذح
 دص

 رظننن صرت رت نحو ةداهشلا وأ رصنلا ,"ّنَسَحَأ" ثينأت "ئسح" ةينثت ِنيَيَنَسَْحْلا

 انل نذؤي نأب 5 ءامسلا نم ةعراقب -هدنِع رم باَدَعَب هَل 6

 يف أوقفنَأ لق .مكتبقاع 2 : توُضيَرتُم مكعَم نإ كلذ انب أَوَصَترَتَف مكلاتق يف

 :2) َنيقِسف اّمَّوَق ة ردك َمُكَدِإ هومتقفنأ اهم دكني ليشمل نأ امك وأ كو هللا ةعاط

 530000 0 8 لقت يا رولا هع انفجر او

 منو كنع :فلختلاب (كرادملا ريسفت) .فلحتلا ةنتف يهو اهيف اوطقس ىلا يه ةنتفلا نأ نعي :اوطقس ةئتفلا يف الأ

 رابتعاب عمجلا لعلو ءرهاظلا وه امك دارفإلاب "طقس" ذاوشلا ف ئرقو ءرهظ امك كعم مهريس يف ةنتفلا نكي
 نع انفلخت ثيح رمألا يف ربدتلاو يأرلاب يأ «ةمجعملا يازلاو ةلمهملا ءاحلاب :مزحلاب (نيلامكلا ريسفت) .عابتألا

 .نيينسح نم ةيلدبلا ىلع رجلاب :ةداهشلاو رصنلا (نيلامكلا ريسفت) .ةدشلاو ةكلهملا

 (لمجلا ةيشاح) .رهدلا دئادش نم ةديدشلا ةيهادلا :ةعراقلا :"راتحملا" يفو ءءامسلا نم ةقعاص :ءامسلا نم ةعراقب

 :لاقو وزغلا نع دوعقلا يف دبي هللا لوسر نذأتسا هنأ كلذو «قفانملا سيق نب دحلا ف تلزن :اهرك وأ اعوط اوقفنأ لق

 .ملإ اوقفنأ :قافنلا يف هلاثمأو قفانملا اذهل دمحم اي لق يأ "خلإ اوقفنأ لق" :هيلع ادر ىلاعت هللا لزنأف «يلام مكيطعأ انأ

 (لمجلا ةيشاح) .هللا هجو ريغل هلام قفنأ نقلك نوشدرزو ةناع يه وحلو نننإبلا فاعزا نو ةيفاع جاو ]و ديألا تهو

 (لمجلا ةيشاح) .هللا هجو ريغل عقو امنإ قافنإلا اذه نأل :خلإ لبقتي نل
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 هللاب أاورفك هلوعفم "لبقت نأ"و "ىهعنم" لعاف رهن ذأ هّلِإ َنَهددَقَفَت دكم ءايلاو ءاتلاب

 الإ ةولّضلا َنونأَي الو فلوس
 (2) نوهرك ْمُهَو لإن 57 2 د

 انمعن نسحتست ال يأ مهشلوأ لَو ْزُهلَومأ كَبِجَحُ لق اهو يود مو هل
 كوهراك لوعفم «

 امب اَيَنَّدلآ ةْوَيَحْلا ىف اهب مهبذعي نأ يأ مُبيْذَعَيِل ُهّلل ُديِرُي ضب جاردتسا يهف مهيلع

 229 َنوُرِفَكَمُهَو كسفنأ جرخت َقَمْرَتَو بئاصملا نم اهيفو «ةقشملا نم اهعمج يف نرقلي

 م اَمَو نونمؤم يأ حمل َمَجيإ هللآب نوفلكو .باذعلا ّدشأ ةرخآلا يف موب
 ةيقت نوفلحيف نيكرشملاك مهي اولعفت نأ نوفاخي 20 َتوَقَرْفَي ُمَوَق َمُهّنكَلَو مكي
 نيرهاهلاو نيكرشملاب نولعفت امك 0 الا

 ثينأتلاب نوقابلا أرقو «يزاحم "مهتاقفن" ثينأت نأل ؛ريكذتلاب يئاسكلاو ةزمح أرق يأ ةمومضملا :ءايلاو ءاتلاب
 فيك :هريدقت ردقملا لاؤسلا باوج ىلإ هب ريشي "خلإ انه رمألاو" :هلوق (بيطخلاو لمحلا ةيشاح)' .ظفللاب ارابتعا

 (بيطخلا ريسفت) ."خلإ انهه رمألاو" :هلوقب باحأف ؟"مكنم لبقتي نل" :لاق مث قافنإلاب مهرمأ

 نإف ؛"مهعنم" يف ريمضلا لوألاو ناث لوعفم "لوبقلا"ف ءمهرفك الإ مهتاقفن لوبق مهعنم ام :"مهعنم" لعاف
 الإ دي يبلاب اصتخم ناك نإو باطخلا اذه :إ مهومأ كبجعت الف ."مهرفك" لعافلاو نيلوعفمل ىدعتي "عنم"

 (لمجلا ةيشاح) .مهدالوأو نيقفانملا لاومأب نونموملا اهيأ اوبحعت الو :نيعملاو «نينمؤملا عيمج هب دارملا نأ

 لاملا نإ :لاقي امع باوج :خلإ اهعمج ين نوقلي امب (يواصلا ةيشاح) .ةمقن اهنطابو ةمعن اهرهاظ :جاردتسا يهف
 سيل اذه نإ :تلق نإ .ةقشملا نم امهيلع بترتي ام رابتعاب اباذع امهفوكب دارملا نأب باحأف ؟ايندلا ف رورس دلولاو

 ببسب معنتلاو ءاهيف ةحارلاو ةرخآلا وجري نمؤملا نأب بيحأ ؟رابتعالا اذهب كلذك 3 لب نيقفانملاب اصتخم

 (يواصلا ةيشاح) .ةرخآلاو ايندلا يف ةقشم ذئنيح وهف ,كلذك سيل قفانملاو ,ةقشم تسيل اههأكف تاقشملا

 دنع مث :ةميظع ةقشمو ديدش بعت ىلإ اهليصحتو اهاستكا يف جاتحي يأ ءبئاصم لاومألا يف :بئاصملا نم اهيفو

 نم بعصأ هلوصح دعب لاملا ظفح ناكف ءاهظفح يف مظعأو بعصأو قشأو دشأ بعاتم ىلإ جاتحي افوصح
 امف قفانملاب صتخي ال اذه :ليق نإف ."ريبكلا" نم ءظفحلا بعت يف نوكي ادبأ دلولاو لاملاب فوغشملاف «هباستكا

 نكي ملف ءايندلا يف ةلصاحلا بئاصملاب بائي هنأو ةرحآلل 2 هنأ ملع دق نمؤملا نأب بيحجأ ؟هب هصيصخت ةدئاف

 نزحلاو مغلاو ةقشملاو بعتلا نم ايندلا يف هل لصحي ام يقبف «ءكلذ دقتعي ال قفانملاو ءاباذع هقح يف دلولاو لاملا

 .ايندلا يف هيلع اباذع لاملا ىلع

 و بسلا
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 تت هس تو يدع

 أولَول هنولخدي اعضوم ًالَخ دم َوُأ بيدارسٍِسَرَعَم َوَأ هيلإ نوؤجلي اًعَجلَم تروُدَجحَوَل
 ءيش هدري ال اعارسإ مكنع فارصنالاو هلوخد يف نوعرسي /2) َنوُحَمَجت ْحَهَو ِهيَلإ

 هللا كي ا ل م ل ا 7-25 1 7 سا #  هار د

 اوضَر ام اوطعا نإف تدقدّصلا مسق ىف كبيعي كُرِملَي نم مُجنِمَو .حومجلا سرفلاك

 نم ُهَلوُسَرَو هَل ُمُهَتاَءاَم أوُضَر ْرُهَنَأَوَلَو (2) َوُطَخَسَي مه اذ آم أَوَطَعُي مل نو
 ةمينغ نم َهُهُلوُسَرَو ءهِلْضَف نِم ُهَلأ اَيِْؤُيَس ُهّللا انيفاك اَبَسَح ْأوُلاَقَو اهوحنو مئانغلا
 .مه اريخ ناكل ول باوجو «انينغي نأ را هللا ىلإ نإ انيفكي ام ىرخأ

 مهتيافك نم ًاعقوم عقي ام نودحي ال نيذلا ٍءاَرَعُمَلِل ةفورصم تاوكرزلا ُثَقَّدَّصلآ اَمْنِ
 "ةضورفملا" ةخسن يفو 0200000006

 يأ ناسنإلا هيف روغي يذلا عضوملا وهو :ةراغم عمج بيدارس يأ ."تاراغم" :هلوقو «هيلإ نوؤحلي انصح :أجلم

 «تمغدأ مث الاد ءاتلا لدبأ ,"الختدم" :هلصأ ؛لبجلا يف فهكلاك :هنولخدي اعضوم (بيطخلا ريسفت) .رتسي

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ماجللا هينثي ال يذلا وهو :حومجلا سرفلاك .لوحدلا نم لعتفم هنزوو
 نيعب ةراشإلا :ةزمللاو ءبرض باب نم "كزملي" :هلوقو «نيقفانملا ضعب لاحل نايب اذه :كزملي نم مهنمو

 .لوقلاب ةباعإلا انه دارملاو ءاقلطم اهوحنو نيعب ةراشإ وه ذإ ؛زمغلا نم صحأ وهف «صيقنتلا ليبس ىلع اهوحنو

 :لاق ثيح - مالكلا ريثكلا ربكتملا مخفلا :هانعمو ءواولا ديدشتو ميلا حتفب - قفانملا ظاوحلا ىبأ يف تلزن :ليق

 ةرصيوخلا يذ يف تلزن :ليقو «لدعي هنأ معزيو منغلا ةاعر ىلع مكتاقدص مسقي مكبحاص ىلإ نورت الأ

 (يواصلا ةيشاح) .جراوخلا لصأ وهو ءريهز نب صوقرح همسا :ليقو «يميمتلا

 منغلا ةاعر يف مكتاقدص مسقي مكبحاص ىلإ نورت الأ :لاق ثيح قفانملا ظاوحلا يبأ يف ةيآلا تلزن :ليق :كبيعي

 و هللا لوسر ناك ؛جراوخلا سأر يميمتلا ريهز نب صوقرح همساو ةرصيونخملا يذ نبا يف :ليقو ؛لدعي هنأ معزيو

 245 لاقف ا!هللا لوسر اي لدعا :لاقف ؛مهيلع مئانغلا ريفوتب ةكم لهأ بولق فطعتساف «نينح مئانغ مسقي

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .رهظألا وه لوألاو ؛مهيولق ةفلؤملا مه :ليقو "؟لدعي نمف لدعأ مل نإ كليو"
 يف نيبف «هتيب لهألو هسفنل تاقدصلا ذأي هللا لوسر نأ نومعزي نيذلا نيقفانملا ىلع در :ءارقفلل تاقدصلا امإ

 نم ةيآلاو ءاريهطتو مهمل افيرشت مهيلع ةمرحم هتيب لهأو ٌدتي هللا لوسرو «ةينامثلا فانصألا ال قحتسملا نأ ةيآلا هذه

 (يواصلا ةيشاح) .ةينامثلا ءالؤل اهفرصب فاصتالا ىلع ةروصقم تاقدصلا يأ «ةفصلا ىلع فوصوملا رصق

 (نيلامكلا ريسفت) .مهتحاحل اجرخ نوكي ثيحب مهل لام ال :عقي ام
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 باج نم تاقدصلا يأ ايَلَع َنيِلِمدَعْلاَو مهيفكي ام نودجي ال نيذلا ِنيِكِدَسَمْلاَو

 ماس وأ 00 تبغي وأ لا مير ةَفْلَوُمْلاَو رشاحو بتاكو مساقو
 السإ مهاطعا ىح

 باقّرلا كف وؤَو حصألا ىلع نايطعيف نيرخآلا فالخب ؛مالسإلا زعل ؛ههلس يعفاشلا

 ءافو مهل سيلو اوبات وأ [ةيصحب محل نارا نإ نيدلا لهأ َنيِمِرَْلاَو نيبتاكملا يأ
 نيدلا اوذح

 ريقفلاف ؛عورفلا يف نيبتم وه امك مهيفكي الو اعقوم عقي ال ام اودجو وأ ءائيش اودجي مل نأب :نودجي ال نيذلا

 ءيش ىدأ هل نم ريقفلاف ءسكعلا ىلع هلل ةفينح يبأ دنعو .كنر يعفاشلا بهذم اذهو «نيكسملا نم الاح ءوسأ

 اذ انيكسمو" :ىلاعت هلوقل ؛هنم الاح فعضأ وهف هل ءيش ال نم نيكسملاو «لاحلل هيفكي ام هدنع نأل ؛لأسي الف

 يذلا مساقلاو ءامبابرأ نم ةاكزلا عمجي يذلا وهو :باج نم .ريسفتلاو هقفلا بتك يف حرصملا وه امك "ةبرتم
 ؛لاومألا بابرأ عمجي يذلا رشاحلاو «لاومألا بابرأ هاطعأ ام بتكي يذلا بتاكلاو «نيقحتسملا ىلع اهمسقي

 (يواصلا ةيشاح) .ةاكزلا يباحلا مهنم ذخأيل

 (يواصلا ةيشاح) .مهيولق نم مالسإلا نكمتيل ؛مهيطعنف ؛مالسإلاب دهع وثيدح مهف :مهمالسإ تبغي وأ
 نع اوبذي وأ" :هلوقو ءرافكلا نم مهؤارظن ملسيل ؛نوطعيف ءاوملسأ ةليبق رابك مهف :مهؤارظن ملسي وأ
 ماسقأ هذهف :ماسقأ (يواصلا ةيشاح) .نوملسم مهنأ لاحلاو نيملسملا نع مهودريو رافكلا اوعفدي يأ "نيملسملا

 ؛يعفاشلا لوق نم :حصألا ىلع (نيلامكلا ريسفت) .عفدلل ىطعي نم ريخألاو ملسيل ىطعي نم لوألاو «ةعبرأ
 «قاحسإو يروثلاو ةفينح وبأو كلام لاق هبو هذ رمع نع كلذ يور ءاقلطم طقاس مهمهس نأ :ةعامج لاقو
 (نيلامكلا ريسفت) .كلذ ىلإ اوحاتحا نإ :دمحأ لاقو

 نبا ةياور يف كلامو دمحأو يعفاشلاو يرهزلاو ريبج نب ديعسو يعخنلا مهنمو ءرثكألا لوق وهو :نيبتاكملا يأ
 ءاهنم ةمسنلا قتعي نأو ؛جحلا يف هتاكز نم لحرلا يطعي نأ اسأب ىري ال ناك هنإ اح سابع نبا لاقو ؛مساقلا

 ةنجلا ىلإ برقي رمأ ىلع ئلد :لاقف دك يبلا ىلإ ءاج الجر نأ :ءاربلا نع دمحأ هاور ام روهمجلا لوق هجوو
 قتع «ال" :لاقف ءادحاو اسيل وأ !هللا لوسر اي :لاقف «"ةبقرلا كفو ةمسنلا قتعأ" :لاقف «رانلا نع ندعبيو

 (نيلامكلا ريسفت) ."اهنمث يف نيعت نأ ةبقرلا كفو ءاهقتعل درفنت نأ ةمسنلا

 حالصإل وأ" :هلوقو .ةدملا ترصق نإو مهتبوت يف مهقدص نظو يأ اوباتو رمخك ةيصعمل هونادتسا وأ :اوبات وأ

 مل ليتق يف اتعزانت نيتليبق نيب ةنتف اوفا نأك موقلا نيب لاحلا يأ نيبلا تاذ حالصإل هونادتسا يأ "نيبلا تاذ

 (لمجلا ةيشاح) .ةنتفلل انيكست ةيدلا اولمحتف «هلتاق رهظي
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 مهل ءيف ال نمث داهجلاب نيمئاقلا يأ ولأ ليس نفقَو ءاينغأ 7 نيبلا تاذ حالصإل وأ

 ُهَلآَو هللا حري ردقملا هلعفل بصن ّدَصِي رق هرفس يف عطقتلا ٍليِبَسْلَآ ِنْبآَو ءاينغأ ولو

 00 درج فس د يك هقلخب ٌدميِلَع

 ىلع فنصلا داحآ ضعب ليضفت هلو ,ءاوسلا ىلع مهيلع مامإلا اهمسقيف دحو اذإ

 اذإ لالا بحاص ىلع بجي ال نكل .هدارفأ قارغتسا بوحو ماللا تدافأو ءضعب

 ةغيص هتدافأ امك افود يفكي الو فنص لك نم ةثالث ءاطعإ يفكي لب ءهرسعل مسق

 .ًايلطم الو يا نكي هل" نآو مالنسالا اهنم» نطنلا عرش نأ ةكبلا تنيبو ؛عمجلا

 نع اوهُن اذإ َنوُلوُقَيَو هثيدح لقنو هبيعب َىّبلآ َنوُدْؤُي يذلا نيقفانملا يأ ُمُجّبَو
 . .انقّدص لقن مل انأ هل انفلح اذإف ,هلبقيو ليق لك عمسي يأ ذأ وم هغلبي القل كلذ

 (نيلامكلا ريسفت) .افنآ روكذملا ثيدحلا كلذ ىلع لديو ءروهمدجلا لوق وهو :خلإ نيمئاقلا يأ

 (بيطخلا ريسفت) ."ءارقفلل" يف نكتسملا ريمضلا نم لاح وأ .ةضيرف تاقدصلا مهل ضرف :ردقملا هلعفل
 زوجيو «ةروكذملا فانصألا عيمج ىلإ فرصي نأ يكزملل زوجيف اندنع امأو .كني يعفاشلا دنع اذهو :ءاوسلا ىلع

 .ةثالثلا فانصألا ءابصنأ ف ةيوستلا نم دب الو :خلإ ليضفت هلو (يدمحألا ريسفتلا) .مهنم دحاو ىلإ فرصي نأ

 مال نأل ؛فانصألا عيمج ىلع ميسقت لاحلا بحاص ىلع ابجاو ناك نيعي :بجي ال نكل (نيلامكلا ريسفت)

 نم ةئثالث ءاطعإ يفكيو «فانصألا عيمج ىلع ميسقتلا بوجو طقس اريسع اذه ناك امل نكل ؛كلذ ديفي قارغتسالا

 انبتك ف روكذم هلاطبإو .هىلل يعفاشلا دنع هلك اذه «ةثالثلا نود ام يفكي الو ةثالث عمجلا لقأ نأل ؛فنص لك

 (نيلامكلا ريسفت) ."مهئارقف ىلع اهدرو مهئاينغأ نم ذخ" :نميلا ىلإ هثعب امل ذاعمل دبي هلوق وهو :ةنسلا .ليصفتلاب

 كلذ نع اوفك :مهضعب لاقف «قيلي ال ام كني هقح يف اوملكت نيقفانملا نم ةعامج نأ :اهوزن ببس :نيذلا مهنمو

 مث ءانتش ام لوقن :ديوس نبا - ميحلا مضب - سالجلا لاقف ءررضلا هنم انل عقيف «مالكلا كلذ هغلبي القل ؛مالكلا

 (يواصلا ةيشاح) .نذأ ادمحم نإف «لوقن اميف انقدصيف «ءفلحنو انلق ام ركننف هيتأن

 نأ ريغ نم :ليق لك عمسي يأ .عامسلل ةلآ هتلمج راص هعامتسا طرف نم هنأك «ةغلابملل ةحراجلاب يمس :عمسي يأ

 - مهاذأ لمحتيو ادبأ ءوسب مهلباقي ال ناك هنأل ؛ةلفغلاب ني هفصو كلذب اودصقف ؛هرهاظ نم هنطاب زيعيو هيف لمأتي



 ةبوتلا ةروس 536 رشاعلا ءزجلا

 تيِيْؤُمْلِل قّدصي ُنِيؤُيو لأب ُنيْؤُي رش عمتسم ال كَل بَح عمتسم ُنْدَأ وه ل
 عفرلاب ُهَمَحَرَو هريغو ميلستلا نامإ نيب قرفلل ةدئاز ماللاو ءمهريغل ال هب هوربخأ اميف

 لوح ندري ننلاو كني اوما ول "ريخ" ىلع اظَع ٌوجلاو ,"نذأ" ىلع افطع

 ىذأ نم مهنع مكغلب اميف نونمؤملا اهيأ َمُكَل هاب وُفِل )ملأ ُباَدَع َمُه هَل
 أوُناَك نإ ةعاطلاب ُهوُضَرُي نأ ٌكَوَحَأ :ُهَلوُسَرَو ُهَّلآَو ِحكوْضَرُيِل هوتأ ام مهنأ لوسرلا

 0 ا «نيءاضرلا مزالتل ؛ريمضلا ديحوتو ءاقح ج) تريبؤُم

 يفو ,مهبويع نع الفاغتو ممي اقفر ؛كلذ لعفي ناك امنإ وهو «ةلفغلاو هيبنتلا مدع ىلع اولمحف ؛مهنع حفصيو -

 امك ؛عمسلا ةلآ وه هنأك راص ّىح «هعامتسا يف ةغلابملل ؛لكلا ىلع ءزجلا قالطإ نم لسرم زاب انذأ هتيمست

 ظ (يواصلا ةيشاح) .انيع سوساحلا ىمسي
 ال ؛ةمحر نذأو ريخ نذأ وهو يأ «ةزمحلا :رجلاو (نيلامكلا ريسفت) .ربخ ."نذأ لق" :هلوق يف :"نذأ" ىلع افطع

 ءاذيإلا مهنم عقو ام هنأ نينمؤملل نوقفانملا فلحي :مكل هللاب نوفلحي (نيلامكلا ريسفت) .هلبقت الو اهريغ عمست

 هنأ :اهوزن ببسو .ممهي كتفي نأ ُيتُي هللا لوسر دارأ اذإ مهنع اوبذيل ؛نينموملا ءاضرإ كلذب مهدصقو يلو يبلل

 ام ناك نإ :اولاق ملي هللا لوسر يف اوعقوف «تباث نب ةعيدوو ديوس نب سالجلا مهنم «نيقفانملا نم سان عمتحا

 هريخأو دلك يبلا ىتأف «سيق نب رماع هل لاقي مالغ مهدنع ناكو «ريمحلا نم رش نحنف اقح دمحم لوقي

 وعدي رماع لعجف يو يبلا مهقدصف ءاوبذك مهنأ رماع فلحو «باذك ارماع نأ اوفلحو اوركنأف مهاعدف

 (يواصلا ةيشاح) .بذاكلا بذكو قداصلا قدص مهللا :لوقيو

 هلوسرو هللا اوضريلف نينمؤم اوناك نإ يأ ءهيلع قبس ام ةلالد ىلع اليوعت فوذحم هباوج :اقح نينمؤم اوناك نإ

 لاؤس نع ةبوحأ ةثالثل رسفملا راشأ :خلإ ريمضلا ديحوتو (دوعسلا يبأ ريسفت) .ءاضرإلاب قحأ امُهِإف ؛ركذ ام

 "هوضري نأ قحأ" ةلمجو «هيلع فوطعم ناث أدتبم "هلوسر"و ءأدتبم ةلالحلا ظفل نأ :هلصاح «ةيآلا ىلع دراو

 ءاضر نأل ؛دحاو نيءاضرلا نأل ؛هدرفأ هنأب رسفملا باحأف ؟ريمضلا درفأ ملف «ىيثم هلبق امو درفم ريمضلاو «ربخ

 ؛ةلالعجلا ظفل ربخ فذحو ؛"هلوسر" نع ربح ةلمحلا وأ ,ةدحاو ةلمج مالكلاف ءهل مزالو هللا اضرل عبات هللا لوسر

 نم فذحلا امإ هيفف هيلع هلبق ام ةلالدل ؛فوذحم "هلوسر" ربحو ةلالجلا ظفل نع ربح وأ «هيلع هدعب ام ةلالدل

 (يواصلا ةيشاح) .سكعلاب وأ هيلع لوألا ةلالدل يناثلا



 ةبوتلا ةروس م رشاعلا ءزجلا

 هلل ققاشي ٍدِداَحنت نم نأشلا قا هااوجلج 3 .فوذحم "هلوسر" وأ "ديا" ربخ وأ

 فاخي ُرَّدحم 29 ٌُميِظَعْلا ئّرِخْلا كلذ يف اًداَخ ٌءازج َمَكَهَج رات هَل و

 . .قافنلا نم وُ ىناَمب مُهُِيَكت ٌةَروُس نينمؤملا يأ َرِهْيلَع لت نأ توُقِفَتُمْل

 :هلوقو «نيتلمج مالكلا نوكيف ءهوضري نأ قحأ هلوسرو هوضري نأ قحأ هللاو :ريدقتلاو فوذحم :"هللا" ربخ وأ

 ةلالدل يناثلا نم فذح دق نوكيو ةلالجلا مسا نع ربخ روكذملاو يأ ,فوذحم "هلوسر" ربخ وأ يأ "هلوسر وأ"

 ."لمجلا" ةيشاح نم ءاضيأ نيتلمج مالكلا نوكيف «يناثلا ةلالدل لوألا نم فذح دق نوكي هلبق ام ىلعو «لوألا

 عم برقأ هنوكل ؛يناثلل هنأ هيوبيس مالك فو «عوبتملا هنأل ؛لوألا ربخ روكذملا نأ ىلإ ةراشإ يواضيبلا مالك يفو
 (بيطنخلا ريسفت) .ربخلاو أدتبملا نيب لصفلا نم ةمالسلا

 مدع هيف نأل ؛هسكع نم نسحأ وهو :ليقو «هيوبيس بهذم لوألاو هللا وأ لوسرلا ربخ روكذملاو :فوذحم
 دح ريغ دح يف هنأك ةهجلا وه يذلا دحلا نم ذوحأم :هللا دداحي (نيلامكلا ريسفت) .هربخو أدتبملا نيب لصفلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هبحاص
 ةلمجلاو ءمنهج ران هل قحف :لاق ثيح امدقم يرشخمزلا هردقو ءارخأتم "هل نأف" ربح ريدقت ىلإ ريشي :ءازج

 لحرلا اذه ىلإ اورظنا :نولوقي اوناك مهنأ يور "نآرقلاو كب مهئازهتسا نع" :هلوق ءطرشلا باوج ءافلا دعب

 امنإو «نآرق ةنيدملاب نيميقملا انباحصأ ف لزن هنأ معزي هنأو ء«تاهيه تاهيه هنوصحو ماشلا روصق حتفي نأ ديري

 (نيلامكلا ريسفت) .همالكو هلوق وه
 ىلع دي لوسرلل اوفقو نيقفانملا نم الحر رشع ينثا يف ةيآلا هذه تلزن :ناسيك نبا لاق :ميظعلا يرخلا كلذ

 ةليل يف هل اوركنتو «هنأش مهيفخي ملسم لحجر مهعمو ءاهالع اذإ هب اوكتفيل ؛كوبت ةوزغ نم عجر امل ةبقعلا

 رامعو ؛مهلحاور هوجو برضي نم مهيلإ لسري نأ هرمأو ءاوردق امب دي هللا لوسر الت ليربج ربخأف «ةملظم

 ىح اهيرضف ؛"مهلحاور هوجو برضا" :ةفيذحل لاقف ءهب قوسي ةفيذحو «هتلحار ٌدتُك هللا لوسرب دوقي رساي نب
 هللا لوسر لاقف ءادحأ مهنم فرعأ مل :لاق ؛"موقلا نم تفرع نم" :ةفيذحل لاق ٌدلي هللا لوسر لزن املف ءاهاحن

 لوقت نأ هركأ" :لاقف ؟مهلتقتف مهيلإ ثعبت الأ :ةفيذح لاقف ءمهلك مهدع نح ,"نالفو نالف مهغإف" :ي
 (ليزنتلا ملاعم) ."ةليبدلاب هللا مهانيفكي لب «مهلتقي لبقأ هباحصأو دمحم رفظ امل :برعلا

 يف نآرقلا لوزنب ةحيضفلا نوفاخيو نورتتسيو «مهنيب اميف نولوقي اوناك نينمؤملل ةوادعلاو دسحلاو :قافنلا نم
 مث ,مهئابآ ءامسأو مهئامسأب نيقفانملا نم الجر نيعبس ركذ ىلاعت هللا لزنأ :ف سابع نب هللا دبع لاق .مهأش

 (ليزنتلا ملاعم) .نينمؤم اوناك مهدالوأ نأل ؛اضعب مهضعب ريعي الثل ؛نينمؤملل ةمحر ءامسألا ركذ خسن



 ةبوتلا ةروس ا رشاعلا ءرجا

 وردا رهظم جزع هللا نرإ ديدهت رمأ أوُءرَتَسأ لق نوؤزهتسي كلذ عم مهو

 مهو نارقلاو كب مهئازهتسا نع يلا مسق مال نلَو .مكقافن نم هجارخإ

 ؛ثيدحلا يف بَعَلَتَو ْضوُحل اًنُك اَمَّنِإ نيرذتعم ىرْأوُقَيَل كوبت ىلإ كعم نورئاس

 (2) توئرتسَم رش ِوُسَرَو هجَياءَوهَلابأ مه ّلُق كلذ دصقن ملو «قيرطلا هب عطقنل
 ُْفْحَت نإ ناميإلا راهظإ دعب مكرفك رهظ يأ َرُكَميِإ َدعَب ترك َدَق هنع اوُرذَعَحَت ا
 0 اهتبوتو اهصالحإب َمُكَنَم ٍةَفياَط نع لعافلل انف نونلاو براعم اهيماالاب

 اعيمج نيعضوملا يف

 تاهيه ءاهروصقو ماشلا نوصح حتفي نأ ديري لحرلا اذه ىلإ اورظنا :نولوقي اوناكف :خلإ كعم نورئاس

 ىلع هيبن هللا علطأف ,همالكو هلوق وه امنإو ءانآرق انباحصأ يف كرت هنأ معزي ادمحم نإ :اضيأ نولوقيو «تاهيه

 :”يواضيبلا" يفو (نزاخلا ريسفت) لإ بعلنو ضوخن انك امنإ :اولاقف .,"اذكو اذك متلق له" :مهل لاقف «مهلوق

 رصقيل ؛بكرلا هيف ضوخي امم ءيش يف انك انكلو ءكباحصأ رمأو كرمأ نم ءيش يف انك ام !هللاو ال :اولاقف

 (لمجلا ةيشاح) .رفسلا ضعب ىلع انضعب

 نآرقلاب نوؤزهتسي نيقفانملا نم بكر هيدي نيبو كوبت ةوزغ يف ريسي ناك دلي هنأ يور :خإ كعم نورئاس

 علطأف «تاهيه تاهيه ءاهروصقو ماشلا نوصح حتفي نأ ديري لحرلا اذه ىلإ اورظنا :نولوقيو دلي لوسرلابو
 ال !هللا يبن اي :اولاقف ,"اذكو اذك :متلق" :لاقف ءمهاتأف ,"بكرلا ىلع اوسبحا" :لاقف «كلذ ىلع هيبن ىلاعت هللا

 انضعب رصقيل ؛؟بكرلا هيف ضوخي امم ءيش يف انك نكلو ءكباحصأ رمأ نم الو كرمأ نم ءيش يف انك ام هللاو
 (هريغو دوعسلا يبأ ريسفت) .رفسلا ضعب ىلع
 نأل ؛اهيلع "ناك" ربح مهدقت زاوج ىلع ليلد هيفو ؛"ناك" ربخ "نوؤزهتست متنك" :هلوقب قلعتم :هللابأ مه لق

 (نيمسلا ريسفت) .لماعلا مدقتب نذؤي لومعملا مدقت

 «هللاب ءازهتسالا عاقيإ ىلع نومدقت فيك :نيعملاو ,مهيلع راكنإو نيقفانملل عيرقتو خيبوت ةيآلا يف :خلإ هتايآو هللابأ
 :اولاق ال نيقفانملا نأ لمتحيف ينو ادمحم نيعي هلوسربو هباتك هتايآب دارملاو :هماكحأو هدودحو هللا ضئارفب نعي

 امالك نيقفانملا ضعب ركذف «ءكلذ ىلع هنيعي هللا :نيملسملا ضعب لاق «ماشلا نوصح ذحأ ىلع دمحم ردقي فيك

 اذكو ءمصاعل :لعافلل اينبم (نيلامجلا ريسفت) .ءازهتسالا قيرط ىلع كلذ اوركذ امنإو «هللا ةردق يف حدقلاب رعشي

 (نيلامكلا ريسفت) .يناثلا ىلع بوصنم لوألا ىلع عوفرم "ةفئاط" ظفلو "بذعن" :هلوق



 نيرصم 2 : تيمرجت أوئاك مجيب ةقياط نونلاو ءاتلاب بْدَعُت ريمح نب ىشخمك

 يف نوهباشتم يأ ِضْحَب ْنِي مُهْضْعَب ُتَقِقَتُمْلَو َنوَقِفَتُمْلا .ءازهتسالاو قافنلا ىلع

 نَع َترْوَبَيَو يصاعملاو رفكلا ركبُملاب تورم أَي دحاولا ءيشلا ضاعبأك نيدلا

 هللا أوسن ةعاطلا يف قافنإلا نع أ وضيف ةعاطلاو ناميإلا ٍِفوُرْعَمْلا

 َدَعَو قر تروقيفلا مم نيقيقتلا رز هلل نم هكر مهلا تاط ارك

 ءازج َرُهْبَسَح َىِه ايف َنيِدَِخ َمَهَج زاك قافكلاو : ينقفدملاو ةنيففكملا هلأ

 اهيأ متنأ .مئاد 2 ' ميقُم ٌتاَذَع 000 هتمحر نع مهدعبأ ا اقع

 اوكتمتساف | دنلواو الاومأ 5و وف تكدم َّدَسأ أونا َمُكَلَبَق نم تريذأأك !نوقفانملا
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 عجشألا ريمح نبا :يناعمسلا نبا هركذ «ةبسنلا ةروص ىلع ةمجعملا ءاخلا نوكسو ميملا حتفب :ريمح نب يشخمك

 ءاديهش ةماميلا موي لتقو بات مث هب اوفجرأو كوبت ىلإ دي يبلا عم راسو «نيقفانملا نم ناكو ةملس يبأ نبا فيلح
 لعحا مهللا :لاقو هقافن نم بات ةيآلا هذه تلزن املف «مهلل ابناحجم يشمب ناكو ءضوخي الو كحضي ناك يذلا وهو

 (نيلامكلا ريسفت) .قاحسإ نب دمحم نع ةنسلا يحم خيشلا لقن اذك «ةماميلا موي بيصأف «كليبس يف التق تافو

 ابناحم يشمب ناكو ءضوخي الو كحضي ناك يذلا وه لاقي ,يعجشألا ريمح نب يشخم وه :ريمح نب يشخمك

 "سانلا مهل لاق نيذلا" :لوقي ىملاعت هللاو ,ءدحاولا ىلع عمجلا ظفل عقوت برعلاو ؛عمسي ام ضعب ركني ناكو ءمهل

 :هلوقو «ةئام ثالث اوناك :نوقفانملا (بيطخلا ريسفت) .هقافن نم بات ةيآلا هذه تلزن املف ءدوعسم نب ميعن نعي

 مهضعب" :هلوقو «ضاعبألا هباشتك :دحاولا ءيشلا ضاعبأك (لمجلا ةيشاح) .نيعبسو ةئام نكو "تاقفانملاو"

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيلاصتا ”نم"و «ربحو أدتبم "ضعب نم

 "مهيسنف" :هلوقو .هب فيلكتلا مدعل ؛هيلع هبحاص مذي ال يقيقحلا نايسنلا نأل لكك هرهاظ :خلإ هللا اوسن

 همزال ىلع نيعضوملا يف نايسنلا حراشلا لمح كلذلف ؛هللا ىلع ةلاحم نايسنلا ةقيقح نأل ؛لكشم اضيأ هرهاظ

 .هريغو يزارلا مامإ هركذ انكم «لسرم زاحم وهف كرتلا وهو

 تافتلا هيفف «نيقفانملل باطح اذهو «"متنأ" :هلوقب رسفملا هردق فوذحن ربخ رورحنلاو راحلا :مكلبق نم نيذلاك

 ديلا ضبقو فورعملا نع يهنلاو ركنملاب رمألا :يهو «ةمدقتملا فاصوألا يف ةيلثماو «باطخلا ىلإ ةبيغلا نم

 (يواصلا ةيشاح) ."اوعتمتساف" :هلوقب ةينآلا هللا قوقح نايسنو



 ةبوتلا ةروس 1514 رشاعلا ءزجلا

 ا درهما اهيأ متعَتْمَتَسََ 0 نم مهبيصن ٌمهقلحي اوعتمت
 ىلا ا ىدلك كي يبلا يف نعطلاو لطابلا قم ةضن مْصْحَو ْرِهَقَلَحي مُكَلَبق نم ا

 © َنوُرِسَخْلآ ُمُه كلبتلوأَو رجلا َيْنّدلآ ىف ٌمُهُلَمْعُأ َتَطِبَح كبتَلْوأ مهضوخك

 ٍمَوَقَو حلاص موق َدوُمُتَو 0 موق ٍداَعَو حو موق ْمِهلَبَق نم تينا ربخ 0 معاي زل

 ؟اهلهأ يأ طول موق ىرق ِتردَكِفَتْوُمْلاَو بيعش موق تريدُم ٍبَحَصُأَو ميهارتإ

 لة هللا ناك اَمَف اوكلهأف مهوبذكف تازجعملاب ا علَسُر ْحُهْمَتَأ

 وُمِمؤَمْلاَو .بنذلا باكتراب م2) َنوُملْظَي عا ُأَوُناك نكدَلَو بنذ ريغب مهيذعي

 ا م ضخ الو وصخ تايزفلا

 نإ هلآ مهرس كبتلوأ دهوُسَرو هلأ وُعيِطُيَو ةوكَرلا تن وُنْؤُيو ةلَصلا
 .هلحم يف الإ ائيش عطب ال

 جيوش رشا ع َنّوَهْنَيَو ٍفوُرْعَمْلاب تروم

 07 ا هدعو زاجنإ نع 0 بعل ال

 يف ردقيف هيلعو «ةاحنلا ضعبل فيعض بهذم وهو يردصم فرح "يذلا" نأ ىلع حراشلا ىرج دق :مهضوخك

 (لمجلا ةيشاح) .مهضوخك اضوخ متضخو يأ "يذلا" نم ذوخأملا ردصملاب اهبشم نوكيل ؛قلطم لوعفم مالكلا
 :يدحاولا لاقو «ةراجحلا مهيلع رطمأو اهلفاس مهضرأ يلاع لعج نأب هللا مهكلهأ ءطول موق ىرق :تاكفتؤملاو

 راصف تبلقنا يأ اهلهأب تكفتؤا ىرقلا كلتو «بالقنالا ةغللا يف كافتئالا ئئعمو «ةكفتؤم هعمج :تاكفتؤملا

 (ريبكلا ريسفتلا) .اهلفسأ اهالعأ

 ءالجآو الجاع تانمؤملاو نينمؤملا لاح ركذ ءالجآو الجاع تاقفانملاو نيقفانملا لاح نيب امل :تانمؤملاو نونمؤملاو

 ةبسن نأ ىلإ ةراشإ "نم"ب مهأش يف ربعف «نيقفانملا نود كلذب مهنع ربعو «نيدلا يف يأ "ضعب ءايلوأ" :هلوقو
 (يواصلا ةيشاح) .دحاو سنج مهف «ةيناسفن ةيعبط ةبسنف نوقفانملا امأو «ةبارقلا ةبسنك ايندلا يف نينمؤملا

4 
- 

 هللا نإ" :هلوقو ءشوشم رشنو فل وهف رائلاب نيقفانملل يأ "هديعوو" :هلوقو «ةيتحتلاب نينمؤملل خا هزجعي ال

 (لمجلا ةيشاح) .نيقايسلل عحار "ميكح زيزع



 ةبوعلا ةروس 37 رشاعلا ءزجلا
 حج هي 0

 َكِلاَذ هلك كلذ نم مظعأ ٌربك 3 أ هلل رم ٌناَوُصِرَو ةماقإ ِنَذَع ِتْنَج ف ةّبْيط
 ناوضرلا يأ 7 1 3

 ناسللاب َنيِقِفَسُمْلاَو فيسلاب "كل | دهنَج ىلا هي مج م يالا روفلا وه

 ا - 2 يب م 2ك 1 »

 عجرملا 6 ٌريِصَمْلا نيس منهج مُهلَوَأَمَو تقملاو راهتنالاب ا طظلغاَو ةجحلاو

 ةَملك أولا َدَقَلَو بسلا نم مهنع كغلب امأوُناَق ام هّللآِب نوقفانملا يأ توفل .يه
06 

 اوُلاَمَي مل امِب أومَهَو مالسإلا راهظإ دعب رفكلا اورهظأ -عِمَلَسِإ َدَعَب اوُرَفَكَو رفكلا

 تانج يف ةبيط نكاسمو" :ىلاعت هلوق نع ُهيي هللا لوسر لئس هنأ يور «لورت الو لوحت ال ةماقإ نيتاسب يف :ندع
 ةدرمز نم اتيب نوعبس راد لك يف «ءارمح ةتوقاي نم اراد نوعبس رصقلا كلذ يف «ةؤلؤل نم رصق" :لاق ,”"ندع

 روحلا نم ةجوز شارف لك ىلع ءنول لك نم اشارف نوعبس ريرس لك ىلع ءاريرس نوعبس تيب لك ف ءءارضحخ

 (يواصلا ةيشاح) ."ماعط نم انول نوعبس ةدئام لك ىلع «ةدئام نوعبس تيب لك يف :ةياور يفو «نيعلا
 .هرثكأ نع الضف هلك كلذ نم ربكأ هللا نم مهيتأي ناوضر لقأ يأ ليلقتلل نيونتلا :ربكأ هللا نم ناوضرو

 ام انتيطعأ دقو ىضرن ال انل ام :نولوقي «"؟متيضر له" :ةنحلا لهأل لوقي ىلاعت هللا نأ يور (يواصلا ةيشاح)

 لحأ" :لاق ؟كلذ نم لضفأ ءيش يأو :اولاق "كلذ نم لضفأ مكيطعأ انأ" :لوقيف «كقلحن نم ادحأ طعت مل

 (لمجلا ةيشاح) ."ادبأ هدعب مكيلع طخخسأ الف «يناوضر مكيلع

 هيف تباث مكحلا اذهف ةديقعلا يف داسف ىلع هنم فقو نم لكو ءمهباحت الو اعيمج نيداهجلا يف :مهيلع ظلغاو

 :ليق نإ :ءاقبلا وبأ لاق :منهج مهاوأمو (كرادملا ريسفت) .اهنم نكمأ ام ةظلغلا هعم لمعتستو «ةجحلاب دهاجي

 لعفا :ريدقتلاو «لاحلا واو واولا نأ :اهدحأ ؛ةبوحأ ةثالث هيفف ءعضوملا اذهي هبشأ ءافلاو ؟واولا تنسح فيك

 نأ ةدارإ ىلع اهيبنت امي ءيح واولا نأ :يناثلاو .مهقافنو مهرفك لاحلا كلتو ءمنهج مهقاقحتسا لاح يف كلذ

 دق هنأ :نيعملاو ؛ئععملا ىلع لمح دق مالكلا نأ :ثلاثلاو .منهج مهاوأم نأ ملعاو :هريدقت فوذحم كلذ لعف

 هذه لب .هلك اذه ىلإ ةجاح الو «مهاوأم منهج لعجب ةرخآلا باذعو «ةظلغلاو داهجلاب ايندلا باذع مهل عمتحا

 (نيلامجلا ريسفت) .هلجاع نايب دعب مهرمأ لآم نايبل ةقوسم ةيفانيتسا ةلمج

 «ريمحلا نم رش نحنف لوقي اميف اقداص دمحم ناك نإ :لاق ثيح ديوس نب سالجلا ةملك يه :ليق :رفكلا ةملك

 (يواصلا ةيشاح) .لذألا اهنم زعألا نجح رخيل ةنيدملا ىلإ 0 :لاق ثيح لولس نبا يبأ نبا ةملك يه :ليقو

 اوملسي مل مهنأ عم كلذ دعب اورفك مث ,نوملسم مهفأ يضتقي ةيآلا رهاظ نإ :لاقي ام كلذب عفد :رفكلا اورهظأ

 (يواصلا ةيشاح) .مالسإلا اورهظأ نأ دعب رفكلا اورهظأ دارملا نأب باحأف الصأ



 ةبوتلا 2 1/١ رشاعلا ءزجلا

 ا

 5 ين لإ وركن أَوُمَقَت اَمَو اورف هوشغ امل لحاورل هوجو رساي نب رامع
 سيلو اذه الإ هنم مهلني 2 :نيعملا «مهتجاح ةديش ”كعن مئانغلاب -وِلَطَف ني ءَلوُسَرَو

 ناميإلا نع أَوَلَوَتَي نإ 5 اريَح ُكَي كب اونمؤيو قافنلا نع ْأوُبوُنَي نق معني امم

 ٍرََو نم يضألا ىف ْمُهاَمَو رانلاب رجالا لتقلاب يقذلآ ىف املأ ااَذَح دا يعي

 .مهعنك. (2)ٍريِصَت اَلَو هنم مهظفحب
 ةبقع يهو :ةبقعلا (لمجلا ةيشاح) .ةنيدملاو كوبت نيب يلا يأ "ةبقعلا ةليل" :هلوقو «ةلفغ نع لتقلا وه :كتفلا

 دعص اذإ يداولا ىلإ هتلحار نم اوعفدي نأ ىلع اوعمجأو 5ك هب ردغلل اهيف نوقفانملا عمتجا «كوبت قيرط ىلع
 اهدعص املف ءرشع ةسمخ وأ رشع ةعبرأ وأ رشع انثا :رشع ةعضب مهو (نيلامكلا ريسفت) .ليللاب ةبقعلا ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .اوفرعي الل ؛نومشاتم مهو هل اوضرع ُدُي يبا
 :هلوقو ءاهقوسي اهفلح ناميلا نب ةفيذحو ءاهدوقي ٌدمي هللا لوسر ةقان ماطخب اذخآ ناكو :رساي نب رامع برضف

 ؛حالسلا ةعقعقو لبإلا فافخأ عقو عمس اذإ ةفيذح نأ :يورو «نيقفانملا لحاور يأ [لبإلا يأ] "لحاورلا هوجو"
 .اوعحرف يأ اودرف ٌه5ُ هللا لوسر نوقفانملا ىشغ يأ "هوشغ" :هلوقو ءاوبرهف !هللا ءادعأ اي مكيلإ مكيلإ :لاقف

 عقوب ةفيذح عم ذإ كلذك امهنيبف ءاهقوسي اهفلخ ةفيذحو «هتقان ماطخل اذخآ رامع ناكو ءاوعجر يأ :اودرف

 نعو «ليفطلا يبأ ثيدح نم دمحأ هاور ءاوبرهف !هللا ءادعأ اي مكيلإ مكيلإ :لاقف حالسلا ةعقعقو لبإلا فافحأ

 هتلخار نع ةوحرط »ول :كولوقي اسات" تعمسف'هتاحنار: ىلغ ماد 3 هللا لوسر.فلتغ ريسآ كنك فد ةفيذخ
 ؟كيلوأ نم فرعت :لاق لي يبلا هبتناف ىوص عفرأ تلعجو «مهنيبو هنيب ترصف «هنم انحرتساف هقنع قدي

 (نيلامكلا ريسفت) .مهءامسأ دع ىح نالفو نالف :لاق ءال :تلق

 اوناك نيقفانملا ءالؤه نإف هلضف نم هلوسرو هللا مهانغأ نأ الإ ائيش دعو هللا لوسر ىلع اوركنأ امو :خإ اومقن امو

 مئانغلا اوذحأ همودق دعبو «ةمينغلا نوزرحي الو ليخلا نوبكري ال ءشيعلا نم كنض يف ةنيدملا ُدُتُي يبلا مودق لبق
 هلجأل لاملو سفنلا لذب يف نيدهتحجم هل نيبحم اونوكي نأ مهيلع بجوي كلذو «ةلودلا اودجوو لاومألاب اوزافو

 (ريبكلا ريسفتلاو بيطخلا ريسفت) .هنم اومقن نأ دي هركش عضوم اوعضوف «بحاولا دضب اولمع نوقفانملاف
 .روكذملا ءانغلا الإ ءايشألا نم ائيش اوركنأ ام يأ «للعلاو ليعافملا معأ نم غرفم ءانثتسالا :مهانغأ نأ الإ

 .همالسإ نسحو بات هنإف ديوس نبا سالحلل عقو امك :خل! اوبوتي نإف (نيلامكلا ريسفت)



 ةبوتلا ةروس 20 الا رشاعلا ءزجلا

 يف لصألا يف ءاتلا ماغدإ هيف ّنقَّدَّصَتَل -هلضَف نِم اَندتاَ توب هللا َدَهِنَع نم مُكَنِمَو

 هل وعدي نأ دك يبلا لأس «ءبطاح نب ةبلعث وهو ع9 َنيِجِلَّصلآ َنِم َنَنوُكَتَلَو داصلا
 م ع

 م ا عر يي يملا

 ءهب أوُلع هِلضَف نِّي مُهنَناَء آّمَلَف :ىلاعت لاق امك ةاكزلا عنمو ةعامجلاو ةعمجلا

 ىف اتباث اَقاَقِي مهتبقاع رّيصف يأ دَمَفَعَأَف و كوستا كو نا هع يحاور

 اَمِبَو ُهوُدَعَو ام َهَّللآ أوفلخا امن ةمايقلا موي وهو هللا يأ توفل كوي ْلِإ مييولق

 هللا نإ" :لاقف هتاكزب ل يبنلا ىلإ كلذ دعب ءاجف .هيف 22: ور دك ارئاك

 1 يسار ىلع بادئ راج + لعجف "كنم لبقأ نأ ئعنم

 مسقل ةئطوم ماللا ؛"اودهاع" :هلوقل ريسفت "هلضف نم اناتآ نل" :هلوقو ؛مسقلا ئيعم هيف :هللا دهاع نم مهنمو

 طرشلا باوجو ءمسقلا باوج "خلإ نقدصنل" :هلوق وهو روكذملاف ءطرشو مسق انهه عمتجا دقو ءردقم
 :رعش هلوق دح ىلع فوذحم

 مزتلم وهف ترخأ ام باوج مسقو طرش عامتجا ىدل فذحاو

 (لمجلا ةيشاح) .مسقلا باوج يف ةعقاو "نقدصنل" :هلوق يف ماللاو

 اي :لاق بطاح نب ةبلعث نأ :ةمامأ يبأ نع هتمجرت يف نيهاش نيكسلا نبا ىور :"ةباصإلا" يف :بطاح نب ةبلعت

 ثيدحلا ركذف ؛"هقيطت ال ريثك نم ريخ هركش يدؤت ليلق" :ّدكُك يبلا لاقف ءالام نيقزري نأ هللا عدا !هللا لوسر
 ص هنأ :هيفو "خلإ هللا دهاع نم مهنمو" :ىلاعت هلوق لوزنو «ةقدصلا هعنمو هلام ةرثكو نك يبلا ءاعد يف هلوطب

 بحاصو :رجح نبا خيشلا لاق «نامثع ةفالخ يف تام هنأو ءرمع الو ركب وبأ الو ةقدصلا هنم ضبقي ملو تام

 نبا ىور اضيأو «يبلكلا نبا هلاق ام ىلع دحأب دهشتسا هنإف ؛يردبلا يسوألا بطاح نب ةبلعثل رئاغم ةصقلا كلت

 ةلاقأ 221 قبل كفو ايزو فرك: نأ عقر فيك و عيطانك نأ نب هلع هاما "قلق :يعانم نأ :كواؤرت
 (نيلامكلا ريسفت) ."ةيبيدحلا وأ اردب دهش دحأ رانلا لحدي ال"

 صخش يف الوزن ببس نأ عم رئامضلا هذه يف عمجلا ةمكحو «مهيولق يف قافنلا نكمتل ةياغ :هنوقلي موي ىلإ
 سيلو «هرخآل نامزلا لوأ نم فصولا اذهبي فصتا نم لكل قاب ةيآلا هذه مكح ةمكح نأ ىلإ ةراشإلا ؛دحاو

 اوثحي" :هلوقو «نطابلا يف بئات ريغ ءاج يأ ةيآلا لوزن دعب :كلذ دعب ءاجف (يواصلا ةيشاح) .ةبلعثب اصوصخم
 (لمجلا ةيشاح) .هامر مث هديب هضبق اذإ :لوقي مهضعبو «هلاهي يأ "بارتلا



 ةبوتلا ةروس ها رشاعلا ءزجلا

 اهلبقي ملف نامثع ىلإ مث ءاهلبقي ملف رمع ىلإ مث ءاهلبقي ملف ركب يبأ ىلإ اب ءاج مث
 مهسفنأ يف هورسأ ام ره ُمَلْعَي هللا حرأ نوقفانملا يأ اَوُنَمَعَي ْرَلَأ .هنامز يف تام مث

 الو .نايعلا نع باغ ام ميل بويل ْمَلَع هلآ حرأو مهنيب هب اوجانت ام هوجن
 لجر ءاجو ءِءارُم :نوقفانملا لاقف «ريثك ءيشب 0 ل ب

 ل دفين كروتلا :لزنف ءاذه ةقدص نع يع هللا نإ هير عاصب قدصتف

 لإ نودي ال تريزا ٍتقَدّصلا ف َنيؤُملأ َن 5 فرات نوبيعي

 ىلع مهازاج ّمُنِم 0 ربخلاو متم َنوُرَخْسَيف هب نوتأيف مهتقاط َرِهَدَهُج

 يف هل رييخت جه َرِفْغَتَسَت يو واح ع او يربو
 ىلا ه 2و

 نعاطملا نم هب نوحجانتتي امو :مهاوجنو (يواصلا ةيشاح) .امّهُذ نامثعو رمع ةفالخ يف اذكو «هتفالخ يف :ءاج مث

 هلل ةبسنلاب ال دابعلل ةبسنلاب :نايعلا نع باغ ام (كرادملا ريسفت) .اهعنم ريبدتو ةيزج ةقدصلا ةيمستو «نيدلا يف

 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعتو هناحبس هملع نع ابئاغ ءيش سيلو نايع هدنع لكلا نإف

 يبر تضرقأف «فالآ ةينامث يل ناك :لاقف مهرد فالآ ةعبرأب ءاجف ءفوع نب نمحرلا دبع وهو :لجر ءاجو

 عاصب ءاحو «يراصنألا ليقع وبأ وهو "خلإ عاصب قدصتف لحر ءاجو" :هلوقو «ةعبرأ يلايعل تكسمأو «ةعبرأ
 نأ دللي هللا لوسر رمأف ءعاصب تعجو يلايعل اعاص تكرتف نيعاض ىلع ريرجلاب 0 :لاقف ءرمت نم

 .دوعسم نبا نع ناخيشلا هاور :نيلفنتملا (دوعسلا يبأ ريسفت) .تاقدصلا ىلع هزني
 اكلي هلك اكل لوي نزعل ار طيس ءازقلا تيض هاوع هور ل كلن لاه ههيرعس نسق عفاراج

 ىلإ اوءاج «نينمؤملل رهظو مهقافن نايبو نيقفانملا يف ةمدقتملا تايآلا تلزن امل :نورسفملا لاق :خلإ مهل رفغتسا

 جرخ مالك اذهو «مهل رفغتست ال وأ دمحم اي مهل رفغتسا :تلزنف ءانل رفغتسا :نولوقيو نورذتعي هتك هللا لوسر

 (لمجلا ةيشاح) .ءاوس همدعو مهل كرافغتسا :هريدقت ربخلا هانعمو ءرمألا جرخم

 ةيآالا لمح ىلع لالدتسا "35 لاق" :هلوقو «مهل رفغتست الف تئش نإو مهل رفغتساف تئش نإ :نيعملاف :هل رييخت

 (لمجلا ةيشاح) .امهئاوتسا نايب يف ةغلابملل ؛رمألا ةروصب هريوصتو رييختلا ىلع



 ةبوتلا ةروس 1 رشاعلا ءزجلا
 ةغلابملا نيعبسلاب دارملا :ليق مْ هلآ َرِفْغَي نأ هرم َنيِعْبَس َمُه َرِفْعَتَسَت نإ يراخبلا هاور

 نفع نيعبسلا ىلع تدز ول ينأ ملعأ ول" ثيدح يراحبلا يو .رافغتسالا ةرثك يف
 :ةيفيعلا ىلع ديزاسو ًاضيأ هثيدحل صوصحملا ددعلا دارملا ليقو "اهيلع تدزأ
 كَ ممل رفطتس دك مل ْمأ ْمُهَل تزرفطتنسأ ْمِهْيَلَع ءاوسإ» ةيآب ةرفغملا مسح هل نيبف

 ع وتاكل ع (2) َنيقِسفْلا َمَوَقْلا ىِدَبي ال ُهّللآَ ا اوُرْفَك مج

 َرِهوْمَأِب أوُدهج نأ أوهركو هلا ٍلوُسَر دعب يأ َفَلِح مهدرعقب ْمِهِدَعَقَمِب كوبت

 داهجلا ىلإ اوجرخت ال ْوُرََِد ال :ضعبل مهضعب لاق يأ ًاوُناَقَو هلأ ٍليِبَس ىف مف

 مهل رفغتسا ول ذإ ؛ةياغلاو ديدحتلا ىلع سيلو «ريثكتلل برعلا مالك يف لثملا ىرحمب راج نوعبسلا :خلإ ةرم نيعبس
 هللا رفغي نلف رافغتسالا يف تغلاب نإو :نيعملاو هب رفك نمل رفغي ال هللاو ءرافك مهنأل ؛مهل هللا رفغي نل هتايح ةدم
 صيصخت هجوو «ةياغلاو ديدحتلا ىلع ال ةرثكلا ىلع لدت اهلكو «نيعبسلا ركذب رابخألا تدرو دقو «مهل
 ندأو ءاهقوف امف ثالثلا ريثكلاو ةثالثلا نود ام ليلقلاف ءريثكو ليلق ددعلا نأ :دادعألا رئاس نيب نم نيعبسلا

 (كرادملا ريسفت) .ةياغ هاصقأل سيلو ثالنلا ريثكلا

 رمع نع يراخبلا فو «ريثكتلا يف هلامعتسا عويشل ؛ديدحتلا نود رافغتسالا ةرثك يف :نيعبسلاب دارملا :ليق

 .نيعبسلا ىلع يأ ."اهيلع تدزل مهل رفغ نيعبسلا ىلع تدز ول ينأ ملعأ ول" :ثيدح

 يورملا ثيدحلا ظفل اذه "نيعبسلا ىلع ديزأسو" :هلوقو ء«ضعب لاق امك ةغلابملا نيعبسلاب دارملا ال :دارملا :ليقو

 ءاوس" ةيآب مهنع اهعطق يأ ةرفغملا مسح هللا :هل نيبف ."راتخملا" يف اذك عطقلا هانعم "مسح" :هلوقو «يراخبلا يف

 نم دي يبنلا اونذأتسا نيذلا :كوبت نع نوفلخملا حرف (نيلامكلا ريسفت) ."مهل رفغتست مل مأ مهل ترفغتسا مهيلع

 «لسكلا لعافلاو ءلوعفم مسا فلخم عمج :نوفلخملا حرف (نيلامكلا ريسفت) .ةنيدملاب مهفلخو مهل نذأف نيقفانملا
 يحلا فالح ديز ماقأ :لاقي :هللا لوسر دعب يأ (يواصلا ةيشاح) .رشع ينْنا اوناكو لسكلا مهفلخ نيذلا يأ
 شفخألا لاق «ةيفرظلا ىلع هباصتنا نوكيف "هللا لوسر فلخ" ةويح يبأ ةءارق هديؤيو ءمهياهذ دعب فلخت يأ
 اوحرف يأ «ةلعلا ىلع بوصنم ةفلاخملا نعي وه :يربطلاو جاجزلا لاقو ؛فلخلا ىعم.ب فالخ :ةديبع وبأو

 ىلإ جورخملا اوهركو فلختلا ببسب اوحرف مهنأ :نيعملا :خلإ اودهاجي نأ اوهركو (نيلامكلا ريسفت) .هل مهتفلاخمل

 .لاملاو سفنلا فالتإ هركيو «دلولاو لهألا عم دوعقلاو ةحارلا بابسأ ىلإ هعبطب ليمي ناسنإلا نأ كلذو .داهجلا
 (يواصلا ةيشاح) .طحقلاو رحلا ةدش يف تناك األ ؛كوبت ىلإ :اوجرخت ال (لمجلا ةيشاح)



 ةبوتلا ةروس "م رشاعلا ءزجلا

 أوُناَكَوَل فلحتلا 0 اهيوقتت نأ :لوألاف:«كويت نم 4غ أَم اك لف رتل

 ةرخآلا يف أوُكَبَيْلَو ايندلا يف ًاليلق أوُكَحْضَيِلَف .اوفلخت ام كلذ نوملعي (2) َنوُهقفُي

 ا .رمألا ةغيصب مهلاح نع ربخن م9 َنوُبسيكَي لك ير ا

 كعم جوُرْخلل َكوُنَدِعَتَساَف نيقفانملا نم ةنيدملب فلخت نم َمِجَتُم ٍةفياَط لإ كوبت نم ُهَّل

 كير 0 اوُلَتَفُت نّلَو اَدَبَأ َىِعَم أوُجُرْحَخ نأ :مه لَقَف ىرخأ ةوزغ ىلإ
 و ردم

 نايبصلاو ءاسنلا نم وزغلا نع نيفلختملا (© نيفلخكلأ عم م أوُدَعَقأَف قم ل دوعقلاب

 اَدَبَأ َتاّم مكب دَحأ ْنلَع ِلَصَت لَو :لزن يب نبا ىلع لي يبلا ىلع امو 00

 نأ 1 لما و كرو اه فيو وتو وح وراه خاف هج قرئاو 14 قا دوا يقع دو زلم اقطو ععت ةزايزانا دقتل َهِرَبَق َْلَع حقت اَلَو

 رثآ نمف «نوسلبم هيف مهو مهنع رتفي ال مئاد منهج رحو «ىقبي الو لوزي ايندلا رح نأل :لإ ارح دشأ
 :درو اذلو ؛ةنجلا هاوأم ناك هتاوهش ىلع هبر اضر رثآ نمو ؛منهج هاوأم ناك هالوم يضري ام ىلع تاوهشلا

 ةيطرش حراشلا اهلعج :نوهقفي اوناك ول (يواصلا ةيشاح) ."تاوهشلاب رانلا تفحو ةراكملاب ةنحلا تفح"

 . اوفلخت ام" :هلوق وهو ءافوذحم اباوح امل ردق ثيح

 هنع فلختي داكي ال عاطملا رمأ نإف هب ربخملا عوقو متحت ىلع ةلالدلل ؛رمألا 000 :رمألا ةغيصب ةحغ

 اوفلخ نم مهنم لب نيقفانم مهلك نوفلحملا نكي مل هنأل ؛كلذب ديق امنإ :نيقفانملا نم (دوعسلا يبأ ريسفت) رو

 (لمجلا ةيشاح) .ددعتم اهانعم نإف «نععملا رابتعاب ريمضلا عمجو «ةفئاطلا :كونذأتساف (نيلامكلا ريسفت) .السك

 ناكو «هللا دبع نب هللا دبع هدلو ءاعدتساب دي يبنلا ىلص املو (كرادملا ريسفت) .كوبت ةوزغ ىلإ متيعد ام :لوأ

 .ضبق يح قفانم ىلع دو يبلا كلذ دعب لصي ملف :قاحسإ نبا لاق ."مهنم دحأ ىلع لصت الو" :لزن اصلخم
 رهاظب نيملسملا ىرجم مهنورجي ناكو «مهيلع ةالصلا نع يف مدقتي مل :تلق «هيلع ةالصلا تزاج :تلق نإف

 (نيلامكلا ريسفت) .مهناعإ

 ةّقفش هيبأ ىلع يلصيل هك يبلا اعدف ,حلاص ملسم دلو هل ناكو «لولس نب يبأ نب هللا دبع يأ : :يىبأ نبا ىلع

 يف هايإ يبنلا نفكي نأ يأ هنفكي نأ اضيأ هلأس ناكو هبناج 000 لص يبلا هباحأف كاكا ءاحيو

 ءهمأو هيبأل بسنيو جرزخلا سيئر ناكو :يبأ نبا ىلع (هريغو دوعسلا يبأ ريسفت) .لعفف يبلا صيمق يأ هصيمق
 ناكو- يبأ نب هللا دبع نبا لأس :ىلع لصت الو (لمجلا ةيشاح) 0 ناكو «"لولس" همأو 0. هوبأف
 ال كلذ :الكلع لاقف ءكلذ يف هدد رمع ضرتعاف «لبقف هيلع يلصيو هصيمق يف هابأ دي يبلا نفكي نأ انمؤم

 (كرادملا ريسفت) ."خلإ مهنم دحأ ىلع لصت الو" :لزنف «هموق نم فلأ هب نمؤي نأ وجرأ تنكو «هعفني



 ةبوتلا ةروس 1 رشاعلا ءزجلا

 حطو َكَبِجُْت الو .نورفاك (2) تروق َمُهَو ْأوُناَمَو هلوُسَرَو هلي أوُرَفك ْمُجِْإ
 (2) َنوُرْفَك ّمُهَو ميش جرخت َقَهْرَتَو اَهْنَّدلَآ ىف اهب مُجيَدَعُي نأ أه ديري اَمْنِإ مُهُدَلْوَأو

 وُسَر ّعَم اوُدِهنَجَو هلأ أوُنِماَء نأب يأ نأ نآرقلا نم ةفئاط يأ روس تزن اذ

 نأب أوُصَر (ج) َنيِدِحَفْلأ َعّم نكت اَنرَذ اوُناَقَو ْمُهْنِم غلا ووذ ٍلْوطلآ أوُلوُأ َكنَذْفَعْس
 ميول ىلَع ٌعبُطَو تويبلا يف نفلخت يتاللا ءاسنلا يأ "ةفلاخ" عمجٍفِاَوَحْلَآ ْعَم أوُتوُكَي
 ةطومأب اودينج دعم اوكمات ةرفدلاو لور م ريخلا ,2) َوُهَقفَي ال َمُهَف
 2 هيل كايرو ل

 (يواصلا ةيشاح) .اهدعب هربق ىلع ماق الو قفانم ىلع ىلص ام ةيآلا هذه تلزن املو «هلبق امل ةلع :اورفك مهنإ
 ةثيبح“ هلاعفأف ,قسافلا فالخب هنيد يف الدع نوكي دق رفاكلا نأ ىلإ ةراشإ قسفلاب مهنع ربع امنإو :نوقساف مهو

 نيب اوعمج مهفأ ىلإ ةراشإ رفكلاب مهنع ريبعتلا دعب قسفلاب مهنع ربعف «هيلع رقي نيد هل سيلو ءادحأ يضرت ال
 (يواصلا ةيشاح) .عبطلا ةسخو رفكلا :نيفصولا

 ىلوألا ةيآلا يف ربعو «هب مامتهالا عقو يذلا ءيشلا اذه نم ريذحتلا يف ةغلابملا اهراركت يف ةمكحلا :كبجعت الو

 ىتأو «هلبق امي هل قلعت الف ءانه ام فالخب فطعلا نسحف هلبق امج قلعت هل قبس ام نأل ؛واولاب انهو ءافلاب

 "نأ"بو كانه "مه؟ذعيل" يف ماللاب ىتأو «ءءاوس مهنأ انه نيبو «كانه دالوألا يفنب ءانتعا انه نم طقسأو مدقت اميف
 ةايح ةسمخ ىلإ ةراشإ اهطاقسإب انهو ةايحلاب مدقت اميف ىتأو «ليلعتلل تسيلو "نأ" نيعمب ماللا نأ ىلإ ةراشإ انه

 لبق مهرفك نوملعي مهنأ ىلإ ةراشإ "نورفاك" انهو "نوهراك" :كانه لاقو ءركذت نأ قحتست ال ثيح ايندلا

 فالخب نوهراك مهو مهحاورأ قهزت ةدهاشملا كلت ثيح نمف «هريظن يف مهل تدعأ نكامألا نودهاشيو «مهتوم

 (يواصلا ةيشاح) .ةرخآلل بح ايندلل هراك وهو الإ هحور جرخت الو ةنحلا يف هدعقم دهشي هنإف «نمؤملا
 عملا ةروسلا نم ةيآلا يف دارملا سيلف ءاهضعب وأ ةلماك ةروس ةفئاطلا كلت تناك ءاوس :نآرقلا نم ةفئاط

 .ةرسفم نوكت نأ زوجيو ةيردصم "نأ" نأ ىلإ ءابلا ريدقتب ريشي :اونمآ نأب (هريغو يواصلا ةيشاح) .يثرعلا
 دقف ءاودهاجي ملو ءالؤه فلخت نإ :لوسرلا نكل .هيف ريخ ال لحرل لاقي دقو :ةفلاخ (نيلامكلا ريسفت)

 ؛روخلا :ليقو ءظفللا قالطإل ؛نيرادلا عفانم لوانت :تاريخلا مه (يواضيبلا ريسفت) .مهنم ريخ وه نم مهدهاج

 (كرادملا ريسفت) ."تاريخ نهيف" :هلوقل



 ةبوتلا ةروس ف رشاعلا ءزجلا

 رول هه ها را سا بث ”ت وتمص وم م ا د : 1
 ىرْج وسجل دع ٠ .نوزئافلا يأ © َنوُحِلْفُمْلا مه َكِتَلْوَأَو ةرخالاو ايندلا يف

 يف ءاتلا ماغدإب َنوُرْدَعَمْلا َءاَجَو 2 ُمِظَعْلا ُروفْلا َكِلَّذ نيف سلك ديالا اك نم

 لك يبا ىلإ ب ارغألا ترم هب ئرقو «نيروذعملا نعم. نورذتعملا يأ ؛لاذلا يف لصألا

 ءاعدا اق هلآ اويذك قدلا َدَعَفَ مهل نذأف مهرذعل ؛دوعقلا يف م َنْدؤَيِل

 ُباَذَع َمِيِّي اوُرْفَك َنيِذَلاُبيِصْيَس راذتعالل ءيحملا نع بارعألا يقفانم نم ناميإلا

 ىلَع اَلَو ىنمزلاو ىمعلاك َضْرمْلا ىلع لَو خويشلاك ٍءاَفَعّصلا ىلع سيل © كيل

 هَل أوحَصَت اًذإهنع فلحتلا يف مثإ ٌحَرَح داهجلا يف َنوَقِفَنُي ام توُدج ال يل

 0000 0 فاجرالا مدعب مهدوعق لاح ىف : ف كل

 لوبق نوبلاطلا :نورذعملا ءاجو (لمجلا ةيشاح) .ىمظعلا ةماركلا لين نم مهمل هللا دادعإ نم مهف ام :زوفلا كلذ

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةنيدملا لهأ يقفانم لاوحأ نايب رثإ بارعألا يقفانم لاوحأ نايب يف عورش «رذعلا

 هيف رصق اذإ رمألا يف رذع نم وأ «هيف داشتحالاو رذعلا يف داهتجالا وهو «راذعإلا نم ةلطاب راذعأل :نيروذعملا

 ظ (دوعسلا يبأ ريسفت) .هل رذع الو لعفي اميف ارذع هل نأ مهوي نأ :هتقيقحو دي لو ناوتو

 نكسي ناك ءاوس ةيبرعلا ةغللاب ملكت نم يبرعلا ذإ ؛برعلا نم صخأ مهو ةيدابلا ناكس بارعألا :بارعألا نم

 :ليقو «لايعلا ةرثكو دهجلاب نيرذتعم فلختلا يف اونذأتسا ءنافطغو دسأ مه نورذعملا ءالؤهو .ةرضاحلا وأ ةيدابلا

 اذإ رمألا يف رذع نم امإ رذعملاو ءانيشاومو انيلاهأ ىلع ءيط تراغأ كعم انوزغ نإ :اولاق ليفط نب رماع طهر مه

 (لمجلا ةيشاح) .رذعلا دهم اذإ رذتعا نم وأ «هل رذع الو ارذع هل نأ امهوم هيف رصق

 راذعألا باحصأ ركذ «ةلطاب راذعأب اورذتعاو داهجلا نع اوفلخت نيذلا نيقفانملا هللا ركذ امل :ءافعضلا ىلع سيل

 ضرم حتفلاب :ةنامزلا :ىنمزلاو (لمجلا ةيشاح) .ةوزغلا نع زجاعلا وهو فيعض عمج ءافعضلاو ؛ةحيحصلا

 يف" :هلوقو "سيل" مسا "جرح" :هلوقو «ةرذع ئبو ةنيزمو ةنيهجك مهرقفل :نيذلا ىلع الو (حارص) .مودي
 ء'اوحصن" ب قلعتم «ءوس رمأ يف لوحدلا يف :فاجرإلا مدعب (يواصلا ةيشاح) .داهجلا نع يأ "هنع فلختلا

 ليسكت يأ طيبثتلاو «"ةنيدملا يف نوفحجرملاو" هنمو ءاهوحنو نتفلا رمأ يف اوضاخن موقلا فحرأ :"سوماقلا" يفو
 فطع طةعاطلاو" ءاهيف طبثك هنع هب أطبو «هقوع رمألا نع طبث :"سوماقلا" يفو «داهجلا يف رفسلا نع سانلا

 ريخلا لاصيإ يف نوعسيو «داهجلا نم سانلا نوعنمي الو نتفلا نوريثي ال اوماقأ مهنأ :نيعملاو ,فاحرإلا مدع ىلع

 . (نيلامكلا ريسفت) .هب لمعلاو نامبإلا صيلختو مهتويب تامهم حالصإب نوموقيو ؛نيدهاحما ىلإ



 ةبوتلا ةروس "4 رشاعلا ءزجلا

 ٌروفع ُهّللآَو ةذخاؤملاب قيرط لي كلذب َيِسَحُمْلا ىلع 7 مالا طيبثتلاو

 كعم َرُهَلِمَحَتِل َكَوَنَأآَم اَذِإ َنيِذَّلَ لَ اَلَو .كلذ يف ةعسوتلا يف مهي () ٌرْديِحَر مهل
 هيلع مك آَم ُدِجَأ آل َّتلَف نرقُم ونب :ليقو ءراصنألا نم ةعبس مهو وزغلا ىلإ
 َنَرَح عملا نايبلل نِم ليست ُضيِفَت َرُهْتُيَعَأَو اوفرصنا يأ "اذإ" باوح ْاوُلَوَن لاح

 .داهجلا يف( َنوُقِفنُي ام أوُدَح الأ لحأل

 «ناميإلا اوصلخي نأب هلوسرو هلل ةعاطلاب نئاك مهحصن نأ :ىنعملاو ,فاحرإلا مدع ىلع فوطعم :ةعاطلاو

 لب «مهريغ ليسكت مدعبو نتفلا ةراثإ مدعبو مهتويب حلاصمع اوموقيو «نيدهاحبا ىلإ ريخلا لاصيإ يف اوعسيو
 راسي نب لقعم :نيئاكبلا اوم :ةعبس مهو (يواصلا ةيشاح) .فلحتلا دارأ نم اوهنيو داهجلا يف اوبغريو اوطشنيل

 ل ا ل ا
 «يرعشألا ىسوم يبأ باحصأ مه :ليقو «نامعنلاو ديوسو لقعم :ةوخإ ةئالث اوناكو «نرقم ونب :ليقو هد
 قح بكرن ال :اولاقف ءاهيلع اولمحيل ؛مهل اهلسرأف يبسلا نم لباب دي هل ينأ مث مهلمحي ال نأ فلح ناك دقو
 امت اري ىرأ ال" :هانعم ام لاقف ؛هوؤاحف «نيميلا يسن هلعلف انلمحي ال نأ فلح دق هنإف دلي هللا لوسر لأسن
 (يواصلا ةيشاح) ."هتلعف الإ هيلع تفلح
 مكلمحأ ام دحأ ال" :لاقف :مهلمحي نأ هنولأسي يأ هنولمحتسي 2 يبلا اوؤاج «مهءارقف نم :راصنألا نم

 نبا هللا دبعو ةمنغ نب ةبلعتو ريمع نب ملاسو بعك نب هللا دبعو ءاسنخ نب رخصو راسي نب لقعم :مهو "هيلع
 ديوسو لقعم :ةوخإ ةثالث اوناكو «ةنيزم نم نطب مه "نرقم ونب ليقو" :هلوقو بود ديز نب ةيلعو لقعم
 .هريغو "يواضيبلا" ف امك هباحصأو ىسوم وبأ :ليقو :"ةعبس مهو" :هلوقل لباقم اذهف «نامعنلاو
 يف ةفنأتسم "اولوت" ةلمج لعجو باودلا يه اهلعح مهضعبو ؛"كوتأ" يف فاكلا نم يأ لاح "تلق" ةلمج :لاح
 ال حراشلا عينص ىلعف ؛يراقلا ةينب فقولا ذئئيحف ؟روكذملا لوقلا دعب مهل لصح اذامف :ليق هنأك لاؤس باوح
 يف نكتسملا نايبل :نايبلل نم (لمجلا ةيشاح) .هيلع فقي نأ حصي يناثلا لامتحالا ىلعو "هيلع" :هلوق ىلع فقي

 نع لوحم زييمت وهو «زييمتلا ىلع بصنلا رورجملاو راحلا لحمو «لحر نم كمدقأ :كلوقك اهعمد ضيفت يأ "ضيفت"
 فرعملا ىلع الو ؛لعافلا نع لوحنا زيبمتلا ىلع لدي ال ةيزييمتلا "نم" نأب درو .يرشخمزلا هلاق اذك لعافلا
 ."لئاق نم زع" :مهلوقب ضوقنم هنأب لوألا نع بيحأو ؟لوعفمو ركنم "نم" لوحدم هب دهشتسملا لاثملاو «ماللاب
 لامعألا يه ةبقاعملل قيرطلا :ليبسلا اهنإ (نيلامكلا ريسفت) .نييفوكلا دنع افرعم زييمتلا نوك زوحي هنأب يناثلا نعو
 :هلوق .رصحلل نوكت نأ عنمي ام مث سيلو :يسقافس لاق ءرصحلل ال ديكوتلا يف ةغلابملل "امنإ"ب ىتأو ؛ةئيسلا
 انه ربعو ءديكأتلل انه هركذف :هلثم مدقت (لمجلا ةيشاح) .مهتمالس عم وزغلا ةبهأل نودحاو يأ "ءاينغأ مهو"

 (يواصلا ةيشاح) .هقفلا وه ملعلاو ملعلا وه هقفلا ذإ ؛دحاو امهانعم نأ ىلإ ةراشإ هقفلاب كانهو ملعلاب



 ةحفصلا عوضولملا ةحفصلا عوضوملا

 0 سداسلا ءزجلا 0 باتكلا ةبطح

 ا اا عباسلا ءزجلا 0000 لوألا ءزجلا

 هيلا نفسو و او نماثلا ءزجلا 000 0 0 000 يناثلا ءزجلا

 ها عساتلا ءزجلا ا ا ثلاثلا ءزجلا

 101017 ولاا ان عم شوت فة رشاعلا ءزجلا 7101 ل ا زا او نا عبارلا ءزجلا

 0000000 نسما ءزملا

 نارقلا روس سرهف

 ةحفصلا عوضولم لا ةحفصلا عوضوملا

 ملا ماعنألا ةروس 0 ةرقبلا ةروس

 اا ا فارعألا ةروس انابا هي ا ا كاسح لآ ةوونع

 00 لافنألا ةروس ا ءاسنلا ةروس



 عوبطملا هرش خل
 ةدلجم ةنولم دلك ير

 (تادلجم ”) نيلالجلا ريسفت (تادلجم م) ةيادهلا لم ) مالسالا 0

 يالا 0 دي 7١ ملسمل حيحصلا لا م 9 1 . (2 سر روز كل قررت لاش حرش ىوبت ل اصخ

 0 ا اعلا تنام ماكج الا تارطخ
 يشاشلا لوصأ (نيدلجم) راونألا رون ندين هع يس

 برعلا ةحفن ثيدحلا حلطصم ريسيت روكذراكن كي
 دئاقعلا حرش (تادلجم ") قئاقدلا زنك وخأ لع 2( بيعت ديب 0 ىبت) مظكألا بسزحلا
 ةغيصلا ملع بيرعت نارقلا مولع يف نايبتلا نآرقلا لام ني يدم (؟انانجم) دلل
 يرودقلا رصتخم (نيدلجم) يناعملا رصتخم 0 2 0 نثدا) فرعل م
 ىرتبلا ليس رواصم ا ةوفص ىلع
 بيذهت حرش يواضيبلل ريسفنتلا 0 ا
 اا دمحم مانزل اوعلا ربو قل هدعاتت ناس اكىراف
 مدعالا مانو عجلا مالسا ير ( مد« لوا) ملم ايف رع
 يوقم نوترك ةنولم دن اعلا ملح نادل فرع ل لور
 تاقرملا ةيواحطلا ةديقعلا نتم قر 5008

 ةيفاكلا (نيرامتلاو ةصالخلا عم) وحنلا ةياده ريعساو از ترشاعم ا ببادآ

 بيذهت حرش (لوادتملا) وحنلا ةياده ني لا ميت نيملسأ ةايح
 يجارسلا لماع ةئام حرش لامعالامازج لم 0 مالسالا ملح

 يجوغاسيإ ةغالبلا سورد لكل عئارج للا
 ريبكلا زوفلا يتفملا مسر دوقع حرش م لوصالا دايم
 وحنلا لماوع ةحضاولا ةغالبلا 0 اي
 حاتفملا صيخلت نيبلاطلا داز ناكان مساري

 يوقم نوترك /ةدلجم ةنولم ىلاعت هللا نوعب ابيرق عبطتس «مدابب س0 تاكل. ضلقلان
 يبطق يريرحلل تاماقملا هاذ راك /رلك

 ةسامحلا ناويد عبسلا تاقلعملا ثيداعا بح لامعا لئاضف

 يذمرعلل عماجلا يبنتملا ناويد ماسالا (موسموو«لوا) نآرقلا نامل رام
 يماجلا حرش حيولتلاو حيضوتلا قي

 كلام مامإلل أطوملا بج ملعم جر لئاضف
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