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 كايطويسلارهصيرأ نب نطحزل ا ريع دل لالج ةمالعلا خيل
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  ليلكإلاو دوعسبلا_بأو نايببلا حورو نزاعنلاريسفت_زرم ةلتسملا يشاوحلا عم
 أ يئواصلاو لمجلا ةيشاحو يناعملا حورو كرادملاو يواضيبلاو يعركلاو

 بيطخلاو ملاعملاو نيمسلاو ريشمملا جارسلاو ريبكلاو يدمحألاو نيلامكلاو
 .يمراخبلا مامإلل نيحيحصلاو روثنملار دلاو ريثكحزباو ني الزلاو فاشكلاو

 يئاسلاو هجامنباو دوا»_ربأو يذمرتلاننسو ملسم مامإلا» |[
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 كابإحملا دمحأ نب دّمحم :ريدلا لالج ةمالعلا خيش
 هرم 15-65

 هابط ويسلاركحي يأ نب نمحزلابمع :ريدلا لالج ةمالعلا يقلل
 ه١

 ليلكإلاو دوعسلا_زبأو نايبلا حورو نزاخلاريسفت_زرم ةلتسملا يشاوحلا عم

 .يتواصلاو لمجلا ةيشاحو يناعملا حورو كرادملاو يواضيبلاو يخركلاو
 بيطخلاو ملاعملاو نيمسلاو ريسملا جارسلاو ريبكلاو يدمحألاو نيلامكلاو

 يمراخبلا مامإلل نيحيحصل او روثنملار دلاو رشكرزرباو نيل الزلاو فاشكلاو

 يئاسلاو هجام نباو دواد_بأو يذمرتلاننسو ملسم مامإلاو
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 هةملعم

 عمتجا ول يح نيركنملا ىدحتو ءاريذن نيملاعلل نوكيل ؛هدبع ىلع ناقرفلا لزن يذلا هلل دمحلا
 ةالصلاو :ارييظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمي نوتأي اوداكي مل هلثم. اوتأي نأ ىلع مهسنإو مهتح

 هباحصأو هلآ ىلعو ءافلغ ابولقو امص اناذآو ايم انيعأ هب هللا حتفف «قحلاب قطن نم ىلع مالسلاو
 .نيدلا موي ىلإ نييدهملا نيداحللا

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

 نايبو د5 لوسرلا ىلع لزنملا هللا باتك هب مهفي ملع وه نآرقلا ريسفت ملعو .ديمح ميكح نم ليزنت
 اهصصقو امنوؤشو اهبابسأو تايآلا لوزن اضيأ هب فرعيو ءهمكحو هماكحأ جارختساو هيناعم
 .اهاثمأو اهديعوو اهدعوو

 ةغللا ةفرعم هضاخ نم يفكي ال ءهل 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 (مبي) 7-3 رلو) اننإو

 ديدجلا هبوث يف هجارحإو نال ربفت ةعابط ةوط انوطح انفدهل اقيقحتو انمزعل اذيفنتو ؛نهارلا انرصع
 هحيحصت يف مهعسو ةياغ اولذب نيذلا انتوخإ دوهحب مث «هقيفوتو هللا لضفب كلذ لكو ؛ةرخافلا هتعابطو
 لبقتي نأ ىلاعتو هناحبس هللا نم وجرنو ءريخ لك هللا مهازجف «ةعئارلا ةروصلا هذهي هجيرخت مت يح هليمحتو
 .بيجحب عيمم“ هنإ ءانتانسح نازيم ف هلعجيو ؛عضاوتملا دهجلا اذه

 ىرشبلا ةبتكم
 ناتسكاب يشتارك



 :باتكلا اذه يف انلمع جهنم

 باتكلا اذه ةيمهألو ؛ةيبرعلا انسرادم جهنم يف ةيساسألا بتكلا دحأ ,ساإُي) رمفُث باتكلا نأ ررقت دق

 :ةباتكلا و حيحصتلا ةيحان نم الإ وأ

 .اميدق تثراوت دق ىلا ةيونعملاو ةيئالمإلا ءاطخألا حيحصت ف اندوهجم انلذب ©

 .اهمهف لهسيل تارقف ىلإ صوصنلا ميسقتو «ميقرتلا تامالعو ءالمإلا دعاوق انيعارو ©

 .تاحفصلا سوؤر ف روسلا ءامسأو ءازحألا 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 انناوحخإ ىلع لكشُي وأ سبتلي ام انلكشو 2

. 

 .[| | :اذكه

 :قيقدتلا و قيقحتلا ةيحان نم ايناث

 ؛طقف ةيشاحلا يف هركذب انيفتكاو ليذلا نم هانفذح ةملكلا حرش راركت نم هيلع انعلطا امو

 .راركتلا نع ابنحتب

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

 .اهحرشل ناخيشلا

 ةغللاب يشحملا هركذ ام الإ ءاسأب اهبيرعت يف رن مل نيح ةيسرافلاب تناك يلا يشاوحلا انبّرعو
 .هفذح انيئتراف ىحصفلا ةيبرعلاب هركذ ام دعب ةيسرافلا

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

 هنع ولخي ال أطخلاف كلذ ريغ ناك نإو ءهدحو هلل لضفلاف هيف انقفو نإف ,مكيديأ نيب اندهج اذه ءاماتخو

 .ةياهنو ةيادب هلل دمحلاو ءرشب

 ىرشبلا ةبتكم

 ناتسكاب (يشتارك



 نيلالجلا ةمجرت 2 باتكل ا ةمدقم

 اذ يطويسلاو يلحملا نيلالحلا ةمجرت

 ىلإ هاحوأ «ىلاعت ئرابلا مالك ميركلا نآرقلا نإف «دعب 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 25 هللا لوسر لقتنا املو «هلاعفأو هلاوقأب هباحصأل هنايب بجي ام رسفقي 785 هللا .لوسو ناك دقو

 بتكلا ىلإ ريسفتلا ملع لقن ىح ءأرج ّملهو مهبحاو اودأف ليقثلا ءبعلا اذهبي هؤافلخ ضف ىلعألا
 ةيساسألا ريسفتلا تاعوضومم اارتلاو اراضتحا زيسافتلا نسحأ نمو «طيسبو رحوم نم ةعومملا تادلحلاو

 ..ربلا]4) رست ب ىمسملا ميظعلا نآرقلا ريسفت وه يناعملاب لالخإلا نود
 اكرتشا ناذللا امهف ..كني يطويسلا نيدلا لالحو هلي يلحملا نيدلا لالج نعت "نيلالحلا ' ةملكو

 .ريسفتلا اذه عضو يف
 ةروس رخآ ىلإ فهكلا ةروس لوأ نم هريسفت أدتبا دقلف :كل_ ىلحملا نيدلا لالج ئدابلا ناك دقل

 عسل ام يسقي ملف شيلا داو اهلل ن1 دعيرب لاقل روس سب عرش يبات

 هبحاص لمع ىقبي نأ أشي ملو هه يلحملا نيدلا لالج دعب ءاج دقف .ي يطويسلا نيدلا لالج امأو

 ةياهن ىلإ ريسفتلا عباتو ةرقبلا ةروس وهو «يلحملا ىهتنا ثيح نم أدتباو ؛همامتإ ىلع فكع كلذل ؛اصقان
 يف .كني يلحملا نيدلا لالج اهرسف ىلا ةحنافلا ةروس ريسفت عضوو ءاهدنع يلحنا فقو ىلا ءارسإلا ةروس

 .هب ةقحلم نوكتل ؛ريسفتلا رخآ

 ةذبن ةلاجعلا هذه يف مدقن انج نيملاعلا نيرسفملا نيلجرلا نيذه نع ثدحتن نحنو «ةبسانملا هذكو

 .امهملع ميظعو امهردق ةلالج ىلع فقيو ءامهيتيصخش ئراقلا فرعتيل ؛امهنم لك ةايح نع ةريغص
 - رصمع. ةلحملا ىلإ ةبسن - يلحملا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم همساف كر ىلحملا نيدلا لالح امأ

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

 ةعيفر بصانم هيلع اوضرع ام اريثكو ءمهل نذأي الف هيلإ نوتأيو ؛مهنم باهي الو ماكحلاو ةملظلا هجاوي
 ةقفاوملا ةرجهلل 854 - ا/١94 ةنس نيب شاع .هضفرف ةاضقلا يضاق بصنم هيلع اوضرعو «اهلبقي الف

 .داليملل ١7869 - 555 ١ ةنسل

 وأ يطويسلا دمحم نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع لضفلا وبأ وهف .كلي يطويسلا نيدلا لالح امأو

 يأ دنسملا وه :اولاقف «يوبنلا ثيدحلا ملاع هفصوي ام لمجأب هوفصو - طويسأ ىلإ ةبسن - يطويسألا



 نيلالجلا ةمجرت ْ 1 باتكل ا ةمدقم

 بحاض ناك :هتمحرت يف  اولاقو «ققحملاب هوفصو امك اهديئاسأ لماكب د هللا لوسر كيداحأ ظفخي

 .5٠.٠ وحن هل «ليثم هل ردن يذلا ملاعلاو بيدألاو خروملاو ظفاحلا مامإلاب هوفصوو ةعفان ةقئاف تافلؤم

 .ةريغصلا ةلاسرلاو ريبكلا باتكلا اهنم ء«فنصم

 يف هسفنب الخخو سانلا لزتعا نيعبرألا غلب املو ءاميتي ةرهاقلا يف كني 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
 .ماه.ه ١ ه١١151 ةنس يفوت نأ ىلإ كلذ ىلع يقبو ءاهدرف ايادهلا

 امه بتكو ءامهلمع هللا كرابف هلل المع يطويسلا نيدلا لالجو ىلحملا نيدلا لالج نالجرلا ناذه

 الإ يبرعلا ملاعلا يف نيملسملا تويب نم اتيب لخدت داكت ال تنأف «راشتنالاو ءاقبلاو ايندلا هذه يف دولخلا

 ..نيلز)4) ضقت نم ةححسن دحتو
 باهسإلا مدعو هتلوهسو هزاجيإل ارظن ؛ريسفتلا اذه ءانتقا يف اعيمج سانلا نم ةقداصلا ةبغرلا هذه نإ

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

 ٍ .ةيورخأ وأ يويند حبر يف ةبغر هيلإ

 نيحخيشلا ةمحرتا نم انركذ ام. لك ذإ ةاليزح اركش قشمنب "يرعلا: ملقلا راد" ةراذإل ركشن اريغخأو

 .امي تعبط ّيلا ةخسنلا نم طقتلمف (نيمأ خيش يركبلا روتكدلا ملقب) ا نيليلجلا

 ىرشبلا ةبتكم
 ناتسك اب (يشتارك



 هلآو دمحم ىلع مالسلاو ةالصلاو «هديزمل اتفاكم .همعنل 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
 همك هل ةصصخم ريسفتلل ةفص

 2 عاعناعنا تيا نا عاعتاع عاعانج عا عاعالع الا عمات اهنا ههه عاشلاع نال هتاف ام ميمتتو ..:2- يعفاشلا يلحملا

 دمحي نأ :رذن ول اميف هب اوحرص امك ءدماحملا لضفأ اهنأل ؛ةغيصلا هذهي هباتك .ب فنصملا حتتفا :! هلل دمحلا

 هلل دمحلا" :لوقي نأ هقيرطف ديماحتلا ٌلجأب وأ دماحملا عيمجي ىلاعت هللا ندمحيل :فلح وأ .دماحملا لضفأب هللا

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

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

 1.” ديم" ىلع ل ؛"انديس" ىلع: هدعي امو "هلآو" فلفت اهيلعو ةادمنع انديس ىلع" ةةاست قواةةقمي# قلق

 ."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

 .يلحما ريسفت ليمكت اب 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 «ءضيرملا ةلع نع فشكيف

 دعاوقلا ىلع جيرختلا ةطساوب وأ ءرثأ وأ ةنس وأ نآرق نم لقن ةطساوب ظفللا يعم نييعت :ريسفتلا نأ ليوأتلاو
 .ةحيحصلا ةيلقعلا دعاوقلا ةطساوب اهضعب ىلع ناعمل لمتحم ا 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 هتلّوأ :لاقيف «عوجرلا وهو "لوألا" نم ليوأتلا قاقتشاو
 ثالث هرمعف هه 514 ةنس يفوتو ها/١4 ةنس دلو .رصم ندم نم ةنيدم «ىربكلا ةلحملا ىلإ ةبسن :ىلخنا

 . "رصنلا باب" ةلابق هربقو ءنوعبسو

 امل ال يلحلا هب ىتأ امل ميمنت يطويسلا هب ىتأ ام نإ ثيح نم حماست "ميمتتلا"ب ريبعتلا يف :! هتاف ام ميمتتو

 وأ "هتاف ام"ل عجار ريمضلا "لوأ نم وهو" :هلوقو .يطويسلا هب ىتأ ام سفن وه هتاف يذلا ذإ ؛هتاف



 نيلالوجا ريسفت ظ ْ / باتكلا ةبطخ

 مهفي ام ركذ نم هطمن ىلع ةمتتب ءءارسإلا ةروس رخآ ىلإ ةرقبلا ةروس لوأ نم وهو

 ىلع هيبنتو «هيلإ جاتحي ام بارعإو «لاوقألا حجرأ ىلع دامتعالاو «ىلاعت هللا مالك هب

 رك ذب ليوطتلا كركو (زيحج و ريبعل و فيطل هجو ىلع ةروهشملا ةفلتخملا تاءارقلا

 "م! < ١ / 0 ع

 ميمتتلاب
 هرك و هني ريما لإ هيلع ةارقلا نسسلاو

 لسوتلل ءابلا

 ةمضنم نوكتل ؛ىلحملا ريسفت رخآ يف يطويسلا اهلعجف «ىلحما اهرسفف ماا :2إ لوأ نم وهو

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

 (لمدلا ةيشاح) .نينس تسب ىلحلا

 ."بارعإو" :هلوق اذكو ."ركذ" ىلع فطع "دامتعالاو" :هلوقو ."عم" ئبعمب.ءابلاو 'ميمتتو' :هلوقب قلعتم :ةمتتب

 "ليوطتلا كرتو" :هلوقو .ريصقلا انه فيطللاب دارملاو «هلبق ةعبرألا رداصملاب قلعتم "فيطل هجو 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 يفاني الف ؛ةحضاولا عي يوغللا ىنيعمج :ةروهشملا
 ."فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ" :درو امك ءامي نآرقلا لزنأ ىلا ةعبسلا تاءارقلا يهو .رتاوتملا ةبتر نود



 ةرقبلا ةروس سم . | لوألا ءزجلا

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

 وأ تس" :ةلوقو :ثاث ربتخ "ناتتام"و ءلوأ ربعخ "ةيردم"و «أدعبم "ةرقبلا ةروس"و ."ناقتإلا" ىف اذك ءةتايآ ثالث

 وأ 17 ةروسلا نوك يف :ةيندم .يآلا ضعب سوؤر يف يفوكلا فحضملا فالتحا فالخلا اذه أشنم "ةيآ عبس

 ةكم يف ولو ةرجه لا دعب لزن ام يندملاو ؛ةكم ريغ يف ولو ةرجه لا لبق لزن ام يكملا نأ :هحجرأو «ريثك فالح ةيندم
 4 ْةَهاَدَه َكِيَلَع َسِيَلظَو 4(9١٠:ةرقبلا) هكاوُحَفْصاَو اوفغافإل يأ اهنم ناتيآلا الإ "ةيندم" :هلوقو .ةفرع وأ
 (ناقتالا) .(؟1/7؟ :ةرقبلا)

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

 اذكو «4ِرْصَعْلاَو© © ىحضلاَوإ :كرجفْلاَو :لثم «ةملك نوكت دقو .ةيآلا رخآ وه :لصفلاو ءلصفب ةزيمتم

 .روسلا حتاوف يه :لوقي لب «تايآ اهيمسي ال مهريغو «نييفوكلا دنع اهوحنو #سيوؤطو ثهط##و ا
 .كٍناَتَماهدُمإم :هلوق الإ ةيا اهدحو يه ام ةملك ملعأ ال نإ :كلنيرمع يأ نعو

 (ةءارب ةروس ىوس روسلا نم اهريغو "ةحتافلا" نم ةلمسبلا نوك يف ةمئألا فلتخا :ميحرلا نم“رلا هللا مسب

 وهو «ةءارب ىوس اهوأ ف تركذ ةروس لك نمو «ةحتافلا نه ةيآ اهنأ ىلإ ءاملعلا نم ةعامجو يعفاشلا بهذف

 - هنع نيتياورلا ىدحإ يف - دمحأو كرابملا نباو ءاطعو ريبج نب ديعسو ةريره يبَأو رمع نباو سابع نبا لوق
 بهذو ..#أو بعك نب دمحمو يروثلاو يرهزلاو بلاط يبأ نب يلع نع لوقلا اذه يقهيبلا لقنو .كْب قاحسإو
 نم اهريغ نم الو :كني دواد وبأ داز «"ةحتافلا" نم ةيآ تسيل ةلمسبلا نأ ىلإ كج ةفينح وبأو كلامو يعازوألا

 .كزبتلاو لصفلل تبتك اننإو «لمتلا ةروس يف ةيآ ضعب. ينم افإو ءروسلا
 الإ هليوأت ملعي ال يلا تاهباشتملا نم ةعطقملا فورحلا نأ فلخلاو فلسلا روهمج هراتخا ام ىلإ ةراشإ :ملعأ هللا

 ىلاعت هللا رثأتسا يذلا هباشتملا نم روسلا لئاوأ يف ءاجحلا فورح رئاسو ملا :ةعامجو يبعشلا لاق امك هللا

 ركب وبأ لاق ءامي ناميإلا بلط :اهركذ ةدئافو .هللا ىلإ اهيف ملعلا لكنو اهرهاظب نمؤن نحنف ءنآرقلا رس وهو .هملعب
 ةوفص باتك لكل نإ" :هذ ىلع 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 بائكلا هذه ةوفصو

 ةمولعم يه :ةعامج لاقو .كلذ ىوس ام لسو اهعدف ءروسلا حتاوف نارقلا سن نإاو ءارس بتناك لكل نإ «دواد

 ءيفاك نم فاكلا #صعيهك# يف امك سابع نبا لاق امك «هئامسأ نم مسا حاتفم اهنم فرح لك :ليقف «يناعملا

 (ليزنتلا ملاعمو نيلامكلا ريسفت) .قداص نم داصلاو «ميلع نم نيعلاو ,ميكح نم ءايلاو ءداه نم ءاهلاو



 ةرقبلا ةروس ظ ٠١ 0 ظ لوألا ءزجلا

 ةلمجو ملل كبح نم هنأ 6 كش 0 9 لري هأرقي يذلا سبحلا اذه يأ

 قيل 220 ٍداه ءناث ربح ده .ميظعتلل هب ةراشإلاو «'كلذ" هؤدتبم ربح يفنلا

 101-7-212710 2000111111111 111 02200010 نيرئاصلا

 نوكل ؛ميظعتلل ديعبلا ىلع لدي امج ىتأ امنإو ؛بيرقلل اهب ىتؤي نأ ةراشإلا قح نأ ىلإ كلذب راشأ :2إ اذه يأ
 لاق .باتكلا كلذ اذه يأ ءرمضم هيف "اذه" :ليقو (يواصلا ةيشاح) .ردقلا ميظعو ةبترلا عوفرم نآرقلا

 نآرقلا لزنأ املف ءدرلا ةرثك نع قلخي الو «ءاملا ةوحمت ال اباتك هيلع لزني نأ ص 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 نعي «باتكلا كلذ :لاقف «ةرقبلا ةروس لزنأ مث .نوكرشملا اه بّذك اروس ةرقبلا ةروس

 (ليزنتلا ُماعم) .هيف كلش ال روسلا

 2+ ىسوم ناسل ىلع هل دعو يأ دهعلل[(نيلامكلا ريسفت) .دهعلل ماللاو ةفص "باتكلا" نأ ىلإ ريشي] :2! يذلا
 نأل ؛ةروسلا وبهو ثنؤم .هيلإ راشملاو ةراشإلا مسا ركذ اًمنإو ."مهلا" ىلإ ةراشإ كلذ وأ التفع ىسيغو

 ةفص ناك نإو ءريكذتلا يف هيلع همكح ءارحإ زاجف ءهامسمو هانعم يف "كلذ" ناك هربخس ناك نإ "باتكلا"

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

 . "اذك لعف صخشلا كلذ" وأ "ناسنإلا

 ناث ًادتبم "كلذ"و ءأدتبم "ملا" نوكي نأ ةروسل امسا "هلا" تلعج نإ ؛”'ملا" عم "كلذ" فيلأت هجوو

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

 .لاصنخلا تايضرم نم لاحجرلا يف نوكي امل عماجلا ةيلوجرلا يف لماكلا يأ "لجرلا وه" :لوقت امك صقان هتلباقم

 ةلزنمب "ملا" تلعج نإو .ىرحخأ ةلمج "باتكلا كلذ"و ؛"ملا هذه" يأ ,فوذحم أدتبم رب "ىلا" نوكي نأو

 (كرادملا ريسفت) .لماكلا باتكلا وه لزنملا باتكلا كلذ يأ "باتكلا" هربح- أدتبم "كلذ" ناك ؛ءتوصلا

 قلنا هنأو هللا دبع نم:هنأ هيف كشال ىأ :هئاهرب عوطسو هتلالد حوضول ؛هيف كلأسي نأ ىغبني ال يأ :بير ال

 ىلع امهدحأل حيجرت ال نيضيقنلا نيب ددرتلا وه :كش .اوباترت ال يأ .يهنلا نيعمب ربخ وه :ليقو .قدصلاو
 (نيلامكلا ريسفت) .هنأ يف كش ال يأ رورحملا ريمضلا نم لدب ةزمهلا حتفب :هنأ (نايبلا حور) .كاشلا دنع رخآلا

 .لغاقل مسا نعم. ردصم :ىده (نيلامكلا ريسفت) .ميظعتلل ؛ديعبلل عوضوملا "كلذ" ظفل لمعتسا امنإ نيعي :ميظعتلل

 ةياده تناك نإو «هراثآب نوعفتنملا «هراونأ نم نوسبتقملا مهنأ امل ؛نيقتملاب ىدحلا 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
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 َنوُنِمْؤُي َنيذلا.رانلا كلذب سوف ؛يهاونلا بانتجاو «رماوألا لاثتماب ىوقتلا ىلإ
 دونا يأ ةولّصلا نومي ِدَو رانلاو ةنجلاو ءاميلا نع روت ابنال اج بيتار وانسي

 هوو اك ارصلاو

 لن آمي َنوُئِمْؤُي َنيِذَلاَو .هللا ةعاط يف 2 َنوقِفنُي : مهانيطعأ ْمُهتَرَر ميو ريك امي
 اهادآ و اهاكر أب

 20 َنوُمِقوُي ره ةَرْجالابَو اس ليحبإلاو ةاروتلا يأ َكِلَبَق نِم لرنأ اَمَو ذارقلا ي
 © رب ص رعبا

 َتروُِلْفُمْ مه َكيتَلْوأَو يي ىده ىلَعركذ امب نوفوصوملا كبتّلؤأ .ةوماف
 "به يبأو لهج يل ١ك اورفك يا نإ .ر .ناثلا وم نوحاانلا «ةنحاب نوزئافلا 49

 0“ .اهليهستو افلأ ةيناثلا لادبإو نيتزمهلا قيقحتب ْمُهَتْرَدنَأَءَمِهيَلَع ْءاَوَس اوتو

 ريثك نباو ورمع يبأل عفان نبع شرول

 يأ "ئوفتلا ىلإ نيرئاصلا" :هلوق .مهل هداشرإو هتياده دعب الإ ىوقتلاب اوفصتي مل مهنأل ؛كلذو ءزاجم هيفف :ىوقتلا ىلإ
 ىلع ىوقتلاو .هل العاف ُدصاقلا ءيشلل فراشملا ىمسي د 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 صمحأ ىوقت :اهئلاثو .يهاونلا
 امهنم دحاوب كردي ال ثيحب ةلماك ةبيغ لقعلاو سحلا نع باغ :باغ امب .نيقتملا تافص ضعب ليصفت :نيذلا

 ٍِبِيَعْلا ُحَتاَغَم ُهَدْنِعَول :هناحبس هلوقب ديرأ يذلا وهو «هيلع ليلد ال مسق :نامسق وهو «ةهادبلا قيرطب ًءادتبا

 ماكحألا نم امب قلعتي امو تاوبنلاو ؛هتافصو عناصلاك ليلد هيلع بصن مسقو «(ه*:ماعنألا) كوم ال اَهُّمَلْعَي ال
 ."نايبلا حور" يف اذك ءانهه دارملا وهو ءءازجلاو باسحلاو روشنلاو ثعبلا نم هلاوحأو رخخآلا مويلاو «عئارشلاو
 ملاع كنع باغ يذلاف «هنع تبغ بيغو «ءكنع باغ بيغ :نابيغ بيغلا نأ ملعاو :"ةيمجنلا تاليوأتلا" فو
 باطخ عامتساو ؛"مكبرب تسلا" دهع يف كدوجو اذكو «حورلاب هيف تنك نيح ارضاح ناك دق هنإف «حاورألا

 اذإ كنع باغف ؛مهريغو ءايلوألاو ءايبنألا نم حاورألا فراعتو ؛ةكئالملا دوهشو ؛ةيبوبرلا راثآ ةعلاطمو «قحلا
 بيغف هنع تبغ يذلا بيغلا امأو .ماسحألا ملاع نم تاسوسحملا ىلإ سمخلا ساوحلاب ترظنو بلقلاب تقلعت
 هنم كديعب تنأ ؛متنك امنيأ ملعي وهو دوحولاب كنع باغ امو ىدوجولاب هنع تبغ دق ةيبوبرلا ةرضح وهف «بيغلا

 .(17 :ق) هكِديِرَولا ل اَبَح نم ِهْيلإ | ُبرقأ حنو :ىلاعت لاق امك كنم بيرق وهو

 هب ىتأ اذإ رمألاب ماق :لاقي ءاهتئيهو اهناكرأو اهدودحب اهتيقاوم يف اهيلع نوظفاحيو اهفوعدي :ةالصلا نوميقيو
 "فاكلا'و «ةعامج نع ةياثكلا اهلنعم ةملك 'ءالوأ' :كنئلوأ .رصحلا ةدافإل ؛رورخناو راحلا مدق :ةرخآلاب (ليزتتل ملعم) .هقوقح ايطعم
 نم بكارلا نكمتك ىدهلا نم مهنكمت ىلإ ةراشإ "ىلع" ب ربع :ىده ىلع .دهعلل لوصولل نأ ىلإ ريشي :ركذ اب .باطحلل
 .لمدلا يف هقيقحت ديزمو «نييفوكلاو رماع نبال وهو «ربيغت ريغ نع امههاح ىلع امهئاقبإ يأ :نيتزمهلا قيقحتب .بوكرملا
 (نيلامكلا ريسفت) .ةزمهلا بارعإ ظفل سنج نم يذلا فرحلا نييو هني ةزمهلا لعج :اهليهستو
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 هللا ملعل 4 نودسؤي ١ مهَرَدِبَت َمَل مآ .هكارتو نورس ةلعسللا سي علا لاخدإو

 را
 مهبولق ْىَلَع ُهَّلل َمتْح ٠ تاير عبس عالاقإ ,اذنإلاو .مهاعإ يف عمطت الف ءكلذ مهنم

 221111111101001 هلم لغو ريخ اهلخدي الق ءقثوتماو اهيلع عبط

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

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

 هللاو .مهرفكل ةازاحب متخلا :تلق ؟ةبوقعلا نوفحتس فيكف عدم نع عنف ةييدمم ىلعو منولقا ىلع هللا مدع

 :(59:توبكنعلا) : اني ٌمهَتيدهنل ايفا ماطاح يِذلاَو» :ىلاعت هلوقل ؛مهقفول اودهاج ولف ؛لبسلا مهيلع رسي دق ىلاعت

 ١( هه :ءاسنلا) هوه رفكب اًهَيلَعمَلا َمَبَط لب :ىلاعت هلوق ليلدب امهيلع هللا عبط هببسبف ءرفكلا اوحرتقا املو

 ةوقلا لحم ةيآلا يف بلقلاب دارملاو ءاضعألا يف هفرضتلو رومألا ق.هبلقتل ًابلق سس هداوقلا 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 ؛هلحمي ضرعلا ٌمايق ينامحللا بلقلاب مئاق فيطل مسج وه

 اعملاو مولعلا هيف مسرتو «كاردإلا هنم

 لكشلاب ةمئاقلا ةينابرلا ةفيطللا يهو «لوقعلا بولقلاب دارملاو :هلبق امل ليلدلاو ةلعلاك هدعب امو اذه :ميولق ىلع

 هقلطأف «يلصألا ىئععملا ىلإ ةراشإ "اهيلع عبط" :هلوقو .محفلاب رانلا ةرارح ّمايق وأ رهوجلاب ضرعلا ّمايق يربونصلا
 ثيح «ةيانكلاب ةراعتسا بولقلا فو ."ريخ اهلحدي الف" :هلوق ليلدب مهيولق يف ام رييغت مدع وهو همزال دارأو

 هتابثإف ءمتخلا وهو همزاول نم ءيشب هل زمرو هب هبشملا ركذ ىوطو ؛هيلع موتخم ءيش هيف لحمع رافكلا بولق هبش

 (يواصلا ةيشاح) .لييخت
 هدارفإو .امل متخلا دانسإ حصي ال «يناعملا نم ئعم عمسلا نأل ؛فاضملا كلذ ردق امنإ :هعضاوم يأ :مهعمج ىلعو

 مهل يونعملا رونلا لوصو مدع ةواشغلاب دارملاو .ادحاو عومسملا نوكل وأ ؛عمجي الو ىتثي ال ردصم هنأل امإ
 اهيلع قلطي دقو «ةعماسلا ةوقلا كاردإ :عمسلا .هللاب ملعلا قرط اهفأل ؛ةثالثلا صحو .موزلملا دارأو مزاللا قلطأف
 يفو .ةلاصأ هيلع موتحخملا وه ذإ ؛متحلل ةبسانم دشأ هنأل ؛انهه دارملا وهو «نذألا يأ اهل لماحلا وضعلا ىلعو

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

 عمجف ا ريقيسم ا اهنا قاكفا ةيبفل 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 اهل عناملا لعج ةلباقملا ةهجب صتخا امل راصبألا كاردإو ,«تاهجلا عيمج نم عنمبي

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

 .ةواشغلا اهلعف نع امل عناملا لعجو «متخلا امهلعف نم امهعنمي ام لعج اذه لحأل ؛راصيإلا



 ةرقبلا ةروس ١ لوألا ءرجلا

 ايعيماو ربع

 لوقَي نم ساد ني َنِمَو :نيقفانملا يف لزنو .مئاد يوق )ا ميظع ُباَذَع َمُهْلَو قحلا

 يعور 9 َنيِنِمْؤُمِب مه اَمَو مايألا رخآ هنأل ؛ةمايقلا موي يأ رجآلامْوَيلاِبَو هَللب انما

 راهظإب ْأوُنَماَء َنيِذَّلآَو هللا َنوُعِدح .اهظفل "لوقي" ريمض فو ؛"نّم" نيعم هيف
 كل 0000 اَمَو ةيويندلا ١ ماك يهبخ ارمقانول ؛رفكلا نم هونطبأ ام فالح

 ىلع :هيبت هللا عالطاب يدل يف ؛ دوحشفيب ,مهيلإ عجار مهعادخ لابو نأل ٌمُهَسفنَأ

 .مهسفنأل مهعادخ نأ م (© َنوُرْعْمَي اَمَو ةرخآلا يف نوبقاعيو «هونطبأ ام

 غ1 58 هللا ركذو ."صللا تبقاع"ك دحاو نم انه ةعداخملاو

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

 (يحركلا ريسفت) ."مهعامسأ ىلعو" :اذاش ئرقو ءمهعمس عضاوم يأ ؛نيعملا ةلالدل ؛هيلإ فيضأ

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

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

 .مهسفنأ ىلإ دئاع هررض يأ :لابو (يواصلا ةيشاح) .مهفاميإ ف اوصلخأل رابحلا بضغو رانلا يف دولخلا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .نينمؤملل رهاظلا بسحب عادخلا ناك نإو

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

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

 وهو هيلع لاتحي يأ هللا عّداخي فيك :هريدقت ءرخآ لاؤس باوج :هللا ركذو .امباب ىلع تسيل انه اهنأ هلصح
 ةيليثمتلا ةراعتسالا ليبق نم ةيآلا نأ :هلصحمو ءركذ امم هنع باجأف ؟هللا نوعداخي :ليق فيكف ءرئامضلا ملعي
 ةبسنلا يف يلقعلا زاحملا باب نم وأ ؛حبقلا ثيح نم ؛هبحاص عم عداخملا لاحب هللا مهتلماعم يف مهاح هبش ثيح

 نم «عادخلا ظفلب هلل مهتلماعم ركذ ثيح «ةيروتلا باب نم وأ :"هللا لوسر نوعداخي" بيكرتلا لصأو ؛ةيعاقيإلا
 .هريغو "دوعسلا يبأ"



 ةرثلا ةروس د 15 لوألا ءزجلا

 ضرحمي وهف «قافنو كش ٌٌضَرُم مهبولق ىف "لوفي امو" :ةءارق ينو ,نيسحت اهيف
 ٌباَذَع َمُهَلَو هب مهرفكل ؛نآرقلا نم : هلأ انتا اضم للا ْهَداَرَك اهفعضي يأ مهولق

 :محوق يف يف يأ قيقسعلابو هللا يبن عا ليدشتلاب د َنوُبْذكي أوُناك اَمب منْوَم يلا
 ةفوكلا لهأل

 نامإلا نع قيوعتلاو رفكلاب ضَرألا ىف أوُدِسَفُت ال ءالؤه يأ مُهَل َلِيِق اَذِإَو ."انمآ"
 لأ :مهيلع ادر ىلاعت هللا لاق «داسفب هيلع نحن ام سيلو ه3 رول نع اها اولاق

 آمك أونِماَء مهل ليق اذِإَو .كلذب 2 َنوُدعشَي ال نكِدَلَو َنوُدِسَفُمْلا مه ْدّمَدِإ هيبنتلل

 لعفن ال يأ «لاهجلا ُءآَهَفّسلَآ َنَماَءآَمك ٌنيّؤنأ أَولاَق 0 ىبلا باحصأ مسانلا َنَماَ

 أذ كلذ م َنوُمَلَعَي ال نكِدَلَو ٌءاَهْفّسلَأ مه ْمُهْنِإ آلأ :مهيلع ادر ىلاعت لاق ؛مهلعفك

 ملاعم' فو ."يناعملا رصتخم' يف امك «ةلمحلا يف نيداضتملا نيب عمجلا وهو «مالكلل يونعم نيسحت يأ :نيسحت
 كِلوُسَدلَو هَسْمْح ب نفل :ىلاعت هلوقك اونمآ نيذلا ةعداحملاب دصقلاو «نيسحت انهه "هللا ركذ" :ليقو :"ليربعلا

 ةقيقحلا يف وهو ؛ةغلابملل باذعلا فصو «ماليإلا نم لوعفم مسا هنأ ىلع «ماللا حتفب يأ :ملؤم (١41:لافنألا)

 باذعلا ىلإ بذعملا نم ىرس يح ةياغلا غلب ملألا نأ ةدافإ :ةغلابلا هجوو «ةمجعملا لاذلا حتفب بذعملا ةفص

 ميلألا ةبسنف هيلعو ؛”عمسم" نيعمب "عيمس"_ك "مل ؤم" مال رسك زوجيو :"بيطخلا" يفو (نايبلا حور) .هل قلعتملا
 :يرشخمزلل اعبت يواضيبلا لاقو .هب وه ام فالح 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

 .هريغو هقفلا بتك يف قسم وع انك هويمقللا لإ ةليسو مالكلا نأل ؛مارح

 هذهو ؛مهنم ةلصاحلا ةعداخملل ليصفت وه ةقيقحلا يفو «ةعينشلا مهاوحأو مهحئابق ركذ يف عورش :مه ليق اذإو
 نم :ريدقتلاو ,"لوقي" يهو "نم" ةلص ىلع وأ ؛"نوبذكي" ىلع ةفوطعم اهأ لمتحت و «ةيفانثتسا اهنأ لمتحت ةلمجلا

 (يواصلا ةيشاح) .خلإ ضرألا يف اودسفت ال :مهل ليق اذإ مهأ مهتافص نمو ؛خلإ انمآ :نولوقي مهنأ مهتافص
 سيل [.هب ملعلل لوعفملا فذحف ؛ءنودسفم مهفإ] :نورعشيال نكلو .ةارادملاب نيرفاكلاو نينمؤملا نيب :نوحلصم

 نإف ؟مناهبلا ةبثر ىلإ اولصي: مل منأ ىلإ ةراشإ ةملغلا قود روعشلاب رّبحو «يقريصي سطل ؛داسقإلاب روعش وهنتع
 (يواصلا ةيشاح) .ءالؤه فالخب اهروعشل ؛اهبرقت الف راضملا نم عنتمت مئاهبلا



 ةرقبلا ةروس ظ ١ ه لوألا ءزجلا

 عم ةنكاس اهئاقتلال ؛ءايلا مث «لاقثتسالل ؛ةمضلا تفذح ,"اوُيقَل':هلصأ أوُقَل اَذَِ

 اَوَلاَق مهئاسؤر َمِهِييِطَيَس َْلِإ اوعجرو ؛مهنم َْوَلَح اَذِإَواَنَماَمأَوُلاَق أوما َنيذَلا «واولا
 مهيزاجي ربت هللا .نامبإلا راهظإب ممب 2 + نوُءزَبَتَسُم اَمْنِإ نيدلا يف كم ان

 نوددرتي 2 َنوُهَمْعَي رفكلا يف دحلا مهزواحت َجِهنيْعُط ف مهله مم مهئازهتساب

 2011 اَمف هب اهولدبتسا ئَدُهلاب ةليلشلا أو ةرتشآ َسِّلا كيتو .لاح ءاريخت

 22 َسريِدَتِهَم أوناك اَمَو مهيلع ةدبؤملا رانلا ىلإ مهريصمل 'هالسولا اهيف اوحبر ام يأ

 : :.. : ةملظ ق اراك دقوا َدَقْوَعَسأ ىذَلا لَكَمَك مهقافن يف! مهتفص لكم .هولعف اميف

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

 :رمعلو ؛"قيدصلاو خيشلاب ابحرم" :هل لاقف ."انعم صلخأو ؛كباحصأو تنأ مله" :هقد ركب وبأ هل لاقف

 ."قفانت الو هللا قتا" :هذ يلع هل لاقف ؛"يبنلا مع نباب ابحرم" :هيد يلعلو ؛"هنيد يف يوقلا قورافلاب ابحرم"
 ام لثم اولوقف مكوقل اذإ" :هتعامجل لاقف ءاوهحوت املف ."مكناعبإك يناكإ نوكل الإ كلذ تلق ام" :لاقف

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

 اهنإو «(4 ٠ :ىروشلا) اَهْلْتِم ةَئّيس نيس ءاَرَجَوأل :هلوقك «ةلكاشملا ليبس ىلع همساب ءازهتسالا ءازج يمس :مهيزاجي

 (نيلامكلا ريسفت) .لهجلاو ثبعلا نع هنأش ىلاعت هناحبس هيلع ةيرخخسلا 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 اوذخأو هوعد مث مهدنع ادوجوم ناك ىدهحلا نأ يضتقي همالكو «ناميإلا "ىدهل"بو رفكلا

 (يواصلا ةيشاح) . ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك :ُةني هلوقل ؛كلذك
 ىلإ هدانسإف «ةقيقحلا يف ةراجتلا بابرأ ىلإ دنسم حبرلا نإف ؛اهيف اوحبر ام يأ ءزاجملل حيشرت :خلإ تحير امف

 ؛ءافلا تلخدو .نارسخلاو حبرلا ببس اهإ ثيح نم هايإ اهتمياشمل وأ لعافلاب اهسبلتل ؛عاستالا ىلع اهسفن ةراجتلا
 ىده لاب ةلالضلا اورتشا فيك :ليق نإف ."يشاوكلا" يف امك ءاوحبر امف اورتشا اذإو :هريدقت ءطرشلا نعم نمضتل

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

 .ةراجتلا قيرط ىلإ يأ :هولعف اميف .رحاتلل دنسي نأ هقحو «يلقع زاحب ةراجتلل حبرلا دانسإ نأ ىلإ _- :اوحبر ام

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



 ةرقبلا ةروس 0 لع لوألا ءزجلا

 هروب ُهّللا َسَهَذ هفاخي ام نمأو ءأفدتساو رصبأف ُهلَوَح 1 «تزانأ تعاشأ آلف

 ام 20 َنوُرِصتُي ال ٍتَمَلَظ ىف ْحُهَكَرَتَو "يذلا" نعمل ةاعارم ريمضلا عمجو .هأفط

 ءناميإلا ةملك راهظإب اونمأ ءءالؤه كلذكف ٍنيفئاح «قيرطلا نك نيربعتم يفوح

 4-2 لوبق عام هنوعمسي الف ؛قحلا نع ايص قف .باذعلاو فدخل مهءاج اوتام اذإف

 (2) َنوُعِحَرَي ال َمُهَف هنوري الف ؛ىدحلا قيرط نع ْىَمْع هنولوقي الف ؛ريخلا نع سرع
 باحصأك يأ ب صك ارسلي .ةلالضلا نع

 تاق“ قي "يا :هلصأو ع«رطم

 ناكملا رانلا تءاضأ يأ «هلوعفم ةلوضوملا "ام"و «رتتسملا هريمض هلعافف ,دعتم لعفلا نأ ىلإ هب راشأ :ترانأ

 نأ امك :ريمضلا ياو عاملا .ةرارحلا "ء«فد" :افدتسا (لمحلا ةيشاحإ .ناكملا ئعمم "ام" ف ءهلوح يذلا

 فوذحم أدتبم ربخ "مكب مص" نأ ىلإ هب راشأ :للإ مص مه (نيلامكلا ريسفت) .ظفللا رابتعاب "دقوتسا" يف 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 مهأكف ءاورهظأ ام فالخ 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 يبأ ريسفت) .اباوحج

 مهكرت فن وع لب هثالآلا ىفنب سيل "ىنع مكب. مض" :هلوق نأو ةهكرتي عللا اوقحتسا ثيتع:تالآلا ةمالس

 نم مهنم «ءالؤه لاح يف نيرظانلا نأ عمي ليصفتلل اهنأ :اهرهظأ «لاوقأ ةسمح "وأ" يف :2إ بيصك وأ .اهلامعتسا

 (لمجلا ةيشاح) .هتفص هذه بيص باحصأب مههبشي نم مهنمو «هتفص هذه يذلا دقوتسملا لاحب مههبشي

 قلطأ نأ ىلإ راشأ :باحسلا .رطم نيأ بيص باحصأك وأ :هريدقت ؛فدح مالكلا يف نأ ىلإ راشأ :باحصأك

 هنم: لزني رحب شرعلا تحت نأ" :سكط نابع نبا نعو «ءباحسلا هعضوم رطملا نأل ؛باحسلا هب ديرأو ءامسلا
 باحسلا ىلإ ىحويو ءايندلا ءامس ىلإ يهتني ىح ءاممس 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 كلاي لالجلا ريغ هداعأ دقو ؛«"بيص"ل عجار ريمضلا نأ مظنلا رهاظ نم ردابتملا :هيف

 يفو (لمجلا ةيشاح) ."عم" نعم "يف"و .ةيآلا مظن رهاظ فالح وهو ؛ءءامسلا لولدم وه يذلا باحسلا ىلإ هداعأ

 ءامسلا :ليقو ؛هركذ كلذلو ؛باحسلا ف يأ "ءامسلا يف" :ليقو ؛ ؛بيصلا يأ "هيف" :ىلاعت هلوق :"ليزنتلا ملاعم"

 ١(. :راطفنالا) 4 ثّرطفنا ُءاَّمَّسلا اًذِإإ» :لاقو ١8(. :لمزملا» هب ٌرطفنُم هم ُءاَمَّسلا9 :ىلاعت هللا لاق «تناؤيو ركذي



 ةرقبلا ةروس 00 ١7 ٠ لوألا ءرجلا

 يذلا ةطوس نامل قَدَيَو هتودص ةليقو. في لكوملا كلملا وه ٌدْكَدَو ةفئاكس تتلُظ

 لحأ نم مِجاَذاَ ّف اهلمانأ يأ مهَحِبنَصْأ بيصلا باحصأ يأ َنولَعَم هب هرجزي

 كلذك ءاهعاش نم علوَمْلأ فوح َرَذَح اهوعمسي الثل ؛دعرلا توص ةدش َقِعّوّصلآ
 ةينايب ةفاضإلا

 هسكملا هيلع ديعولاو ؛«تاملظلاب هبشملا رفكلا ركذ هيفو «نآرقلا لرزن اذإ ءالؤه

 ناميإلا ىلإ اوليميف هوعمسي الثل ؛مهاذآ نودسي قربلاب ةهبشملا ةنيبلا ججحلاو ؛دعرلاب

 .هنوتوفي الف ةردقو املع 2 َنيِرِفَكْلآَب طيج هلأ توم مهدنع وهو «مهنيد كرتو
 نع هدفرص لق

 يف يأ ِهيِف ْأَوَمم مُهَل ًءاَضأ آَمْك ةعرسب اهذخأي ةهرصنأ ك اَفتَع قربا برقي ٌّداَكَي

 100101110101112 ءاوفقو ارماق ةيتغ كطكاذلت هئوض

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

 (ليزنتلا ملاعم) .رون نم هطوس ناعمل :قربلاو .نيرسفملا رثكأو هم سابع نب هللا دبعو يلع هلاق امك ".هللا
 :"لمجلا" يفو «لاوقألا حصأ وهو :"ليزنتلا ملاعم" ف 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 امن سابع نبا نع ريرج نبا ىور :هرجزي
 اصألا"ب اهنع ريبعتلا ةتكنو ؛ءزجلا ىلع لكلا قالطإ وهو ؛يوغللا زاجل عاونأ نم هنأ ىلإ راشأ :اهلمانأ يأ

 (يخركلا ريسفت) .اهعيمج عباصألا اولعج مهفأكف ,توصلا ةدش نم رارفلا يف ةغلابم داتعملا ريغ ىلع اهاخدإ 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 ؛بكرملا هيبشتلا ليبق نم ةيآلا ظفل نأ برقألاو :ةدرفملا تاهيبشتلا ليبق نم ةيآلا

 يح تقصالتو هؤازجأ تماضت عومجب 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 اكيش تراص

 مهأ يف رافكلا عم ىلاعت هلاح هّبش «ةيليثمت ةراعتسا انههف يأ :هنوتوفي الف .اهل لحم ال ضارتعا ةلمجلا :خلإ هللاو .ناويحلا

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



 ةرقبلا ةروس ظ ١م لوألا ءزجلا

 «نوبحي امث هيف اوعمس امل مهقيدصتو ءمهّبولق ججحلا نم نآرقلا يف ام جاعزإل ليثمت

 ْمِهرَصَبَأَو مهعامتا ىعمج َمهِعَمَسب َبَهَذَأ ُهّللآ ًءاَش َوَلَو نوهركي امع مهفوقوو
 ام باهذإ هنمو 2: يدق هءاش ءَْس لك ىَلَع ناك هللا ل رإ ةنطابلاب بهذ امك «ةرهاظلا

 ةيسانملل 17

 ونوكتت ل و مكأشنأ كفل ىرأل مكن اودخو اوثيمتأ ةكم لهأ يأ : املأ اننأتي . 5غ

 : لصألا ف "لعلاو هباقع هتدابعب ّ : نوقكت - لكل مكب نِي 1 قلح و ائيش

 0 00525د2د2دت1دز د 9 000 ا لاعت ملك قو يجرتل

1 

 مهل اهروهظل ؛مهولق جعزأ ؛ججحلا نم هيف ام نآرقلا نم اوعمس املك مهأب نيقفانملا ءالؤل ليثمت وهف يأ :ليثمت
 فيلاكتلا نم نوهركي امث ناك نإو ءاهوحنو ةمينغلاو لاومألاو ءامدلا ةمصع نم نوبخي امم ناك نإ هب اوقدصو

 هيلع تناك امع مهيولق هكيرحت يأ :جاعزإل (يخركلا ريسفت) .نيريحتم اوفقو موصلاو ةالصلاك مهيلع ةقاشلا
 "ءاش" لوعفم :خلإ هللا ءاش ولو (نيلامكلا ريسفت) ."هجعزأ"ك هناكم نم هعلقو هعلقأ :هحعز :"سوماقلا" يف
 اذه رثئاكت دقو ءامو بهذل مهراصبأو مهعمسب بهذي نأ هللا ءاش ولو يأ ؛هيلع باوجلا ةلالدل ؛فوذحم
 (كرادملا زريسفت) ."دارأ"و "ءاش" ىف فذحلا

 ئعمب مسا "ءيشلا" نأ ىلإ ريشي] :هءاش ."مهراصبأو" ةنيرقب عمجلا نعم. درفملا نأ ىلإ ةراشإ :مهعامسأ ىنعم

 .دوجوملا وه ذإ ؛ءيشلا ةلمج نم امههِإف ؛هتافصو هتاذ وهو بجاولا جارخإل كلذب ديق [.لوعفم مسا "ءيشم'
 (لمجلا ةيشاح) .نكمملا وه كلذو ءهءاشي نأ هنأش نم نأ ' 'هءاش" هلوقب دارملاف «ةدارإلا تاقلعتم نم اسيل :اسيتكل

 يف ئدكتسم ىلاعت هللاف :ىلاعت هاوس ام اذه لاثمأ يف ءيشلا نم دارملا نأ يف كشي الف :"نايبلا حور" ريسفت قو

 :ئيعم ىلع "نيمأ نالف" :لاقي امك ءريدق هاوس ءيش لك ىلع :نيعملاف ؛لقعلا ةلالدب ءيشلا ظفل هلوانتي امم ةيآلا
 .مهتلمج نم ناك نإو هسفن هيف لحدي الو «ءسانلا نم هاوس نم ىلع نيمأ
 اهيأ اي" ناك ام :هيذ دوعسم نبا نع مكاحلا ىور ام امأو .ةيندم ةروسلا نوك كلذ يفاني الو :ةكم لهأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ماعب سيلو رثكألا ىلع وهف «ةنيدملابف "اونمآ نيذلا اهيأ اي" ناك امو ءةكمبف "سانلا
 ب نب لال .ديحوتلا هانعمف ةدابعلا نم نآرقلا يف درو ام لك :ان# سابع نبا لاق :اودحو

 اولعجا ئيعمب هنأ :ئاثلاو ءازاحم اهيلع قلطأف الل 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 يفو" :هلوقب كلذ ىلإ راشأ امك هليوأت بجيف «ىلاعت

 للف نكي قر" :هلوق ةيلكف «قيقحتلل ءاج ام هللا مالك نم عضاوملا رثكأ يف نأل :رظن هيفو « هلعفي اميف الإ عمطي ال



 ةرقبلا ةروس 5 لوألا ءزجلا

 يف ان ةياغ ال «ضرتفي اطاسي لاح اكو نسرزألا كل قلع لَمْ ىلا .قيقحملل

 أم وب نم لن افقم قس ءاَنِب دلل اين برس اولا 1 ةبالصلا

, 
 5 جب بروك مشو ةدابعلا ١ ِق ومب اًداَدن 71

 نيجرتم مكنوك لاح يأ «نيبطاخملا ىلإ ةبسنلاب عمطلا نأ :لاحملا نع باوجلاو 3455 ريغ "قيقحتلل -

 ةثالث هيف سانللف ىلاعت هللا مالك يف "لعل" درو اذإو :لاق ثيح "نيمسلا" يف هصنو ءاهيف نيعماط ىوقتلا

 ىلع نوقتت مكلعل يأ نيبطاخملا ىلإ ةبسنلاب نكلو «عامطإلاو يجرتلا نم اهياب ىلع "لعل" نأ :اهدحأ «لاوقأ

 اهأ :يناثلاو .امكئاجر ىلع ابهذا يأ "ركذتي هلعل" :ىلاعت هلوق يف هيوبيس لاق اذكو ءمكعمطو مكئاجر

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

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

 .ىوقتلا ءاجر مكنم حصيل ؛هودبعا يأ

 (ظفاح) ."خلإ 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 اهفوك كلذ ةرورض نم سيلو «شرتفي :اطاسب
 ىلإ ةراشإ ءانبلاب انه هنع ربعف ءىرحأ ةيآ يف هب ريبعتلا ءاج :افقس (نايبلا حور) .اهشارتفال ةححصم اهمرج مظع

 هنأ معز نمل در وهو «ضرألا ىلع هنمو ءباحسلا ىلع اهنم ردحني رطم يأ :ءامسلا نم (لمجلا ةيشاح) .هماكحإ

 "اقزر"و ."مكل اقزر" :هلوقل نايبلل "نم" لعج هنأ رهاظلا :خلإ تارمثلا عاونأ (نايبلا حور) .رحبلا نم هذخأي
 :ليق هنأك «هل لوعفم "اقزر"و ءضيعبتلل "نم" نوكت نأ زوجيو ؛هل ةفص "مكل"و "لزنأ"و ءلوعفم قوزرملا يعم
 (نيلامكلا ريسفت) .مكقزر ضعب نوكيل ؛تارمثلا ضعب انجرحخأف ءاملا ضعب ءامسلا نم 5-5

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

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

 :اولوقت ال :انُكذ سابع نبا نعو .لثملا وهو دن عمج :ادادنأ .كيرش الو دن هل لعجي ال نأو ءديحوتلا اهساسأو
 هنإف ديلا مكايإ" :لاق هنأ 525 ىببلا نعو .انعاتم قرسل بابلا ىلع حيصي انيلك الولو ءاذك ئباصأل نالف الول

 "ادادنأ"و (نايبلا حور) .خلإ +١5( :نارمع لآ) «اوُلتق اَمَو اوُناَم اَم اَنَدْنِع اوُناَك ْوَلإ» :اولاق «"نيقفانملا مالك نم

 لوعفمو «لاحلا عضوم يف ربحخو أدتبم ةلمج "نوملعت متنأ'و :رورحلاو راحجلا وه يناثلاو ؛لعفلل لوأ لوعفم
 (هريغو ءاقبلا يبأ ريسفت نم) .كلذ نالطب يأ ,فوذحم "نوملعت"



 ةرقبلا ةروس 1 "_ لوألا ءرجلا

 امي كش ِبََر ىف َمُّدَك نإَو قلخي نّم الإ اهإ نوكي الو «نوقلخي الو قلاخلا هنأ
 «لزنملا يأ ايي وُ هللا كنع نم هنأ نآرقلا نم دمحم نط نطاننلا

 هك األ ملا تيرنكا د

 اك ودبعت 0 اا ءآدهش أوعَداَو تاياآ ثاللث :اهلقأو ءرحخآو . لبا اذ شل

 .هسفن دنع نم هلاق ادمخم نأ ف 2 َنيِقِدَص مْشنك نإ مكنيعتل ؛هريغ يأ هللا نود نم
 مك ءادهش" ب قلعتم لعتم

 حل نإق : ىلاعت لاق كلذ نع اوزجع املو .هلثم .هلثم ءاحصف ل ويب رع مكنإف ل اولعفاف

 8 .ضارتعا «هزاجعإ روهظل ؛ادبأ كلذ ًاوُلَعْفَت نَلَو مكزجعل ؛ركذ ام ألمت
 رم ءازجلا طظرشلا ن 5

 ةَراَجِحْلاَو رافكلا ءساَتلَأ اَهُدوُقَو ىتلا َراَنلا رشبلا مالك نم سيل هنأو هللاب ناميإلاب

 دقت "ايندلا راق" هل كك اهي دققت (ةرازرتملا ةطرقع انفأ يعي ءاهنم مهمانصأك
 اجحلا نم ةنئاكلا مهمانصأ

 ع ٌ
 ..لاح وأ ةفنأتسم ةلمج ءامي نوبذعي 2 29 : َنيِرِفَكْلِإ تكيه َتَدِعَ هوحنو بطحلاب

 0 1 :ىلاعت لاق «ليلدلا مامت نم وه اذه :اهِإ نوكي الو .فوذحم "نوملعت" لوعفم نأ ىلإ ريشي : هنأ

 نكمت هنأ ىلإ ةراشإ ءمهل افرظ كشلا لعج راسا ةيشاح-) .(17١:لحنلا) «َنوُرَكَذَت القأ ٌقلْخَي 0

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

 نسح.و ةغالبلا قف. نآرقلل ةلئامم ةروسب يأ ؛شفحألا دنع ةدئاز وأ نييبتلل وأ ضيعبتلل "نم"و :"انلزن ام"ل

 (يواضيبلا ريسفت) .مظنلا
 "دسألا روس" نْف ؛ةيآلا نم: ئوقأ افوكل ؛ةروس تيمس اهنإو رحآلاو لوألا مولعم نآرقلا نم ةعطق يأ :ةعطق

 نم ةيقبلا وه: يذلا رؤسلا نم ةوصأم ىهف«قزن* نع ةيلقنم تناك نإو ءةيلصأ اهواو. تناك .قإ اذغا :ةتؤق يأ
 مهل نودهشي مهنأل ؛ءادهش اومس :مكتهلآ (نايبلا حور) .اهريغ نم ةّررفم «نآرقلا نم ةعطق :ةروسلاف .ءيشلا
 "ريغ" نعم. "نود" نأ ىلإ راشأ :ةريغ .دسافلا مهمعز ىلع مهايإ مهتدابع ةحصب ةمايقلا ف هللا يدي نيب

 نم سيل هنأب ناميإلابو يأ ةلالحلا ظفل ىلع فطع :هنأو ."...متنك نإ" وهو طرشلا باوح 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 :خلإ لاح وأ .رانلا لاعتشا -مضلاب- اهدوقو
 (لمجلا ةيشاح) .لمعي ال دماج وهف ءبطحلاك نيعلا نعم. مسا فاضملا نألو ؛هيلإ فاضم هنأل



 ةرقبلا ةروس "3 لوألا ءزجلا

 ضورفلا نم ِتَحلَّصلا أوُلِمَعَو هللاب اوقدص أوُنَماَء حريذلا ربخأ رِشَيَو ةهزال
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 يأ اًهتحت نم ىرجت نكاسمو رجش تاذ قئادح ٍتنَج مَ نأب يأ َّنأ لفاونلاو

 ؛ءاملا هيف يرجي يذلا عضوملا :رهنلاو .اهيف هايملا يأ ُرَهَتَأْلا اهروصقو اهراجشأ تحت
 كلت نم اومعطأ اَنْ أوُقْزُر اَمَّلُك زاجم هيلإ يرجلا دانسإو «هرفحي يأ هرهني ءاملا نأل

 . . .؛ةنجلا يف هلبق يأ ُلَبَق نِم اَنَقزُر ام لثم يأ ىذا اَذَه أوُلاَق اقزَرٍةَرَمُث نم تانجلا م - 6 د ع ا م ل0 ضن 2 2 و 1 ربت ع 3 م
 ْ 55 ا
 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 ريسفت) :"خلإ اولعفت ل نإف' ةيآ نومضم ىلع

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

 .طئاح هيلع ناتسبو ءرجشلا تاذ ةضورلا وهو «ةقيدح عمج :قئادح (ءاقبلا بأ ريسفت) .هيوبيس بهذم

 اهيف مهو" :هلوقو «ةثلاث ةفص "مهل" :هلوقو «ةيناث ةفص "اوقزر املك" :هلوقو ؛"تانح"ل ةفص :حلإ يرجت
 .دودخأ ريغ ف يرجحت ةنحلا رافأ :ثيدحلا يفو ءضارتعا وهف "اهاشتم 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 اهنايرج نم قفوأ نانحلا طسو يف ءاملا نايرج
 ىلإ يأ :زاجم (نيلامكلا ريسفت) .عضوملا مسا رهنلاو ءءاملل وه امنإ يرحلا نإف ءاملاب رهنلا رسف :هايملا
 .فاضملا فذحب وأ لاحلا ةدارإو لحما ركذب فرطلا يف ازاحمب نوكي نأ نكميو «يلقع زاحب يأ ءزاحب عضوم
 ديق ."اوقزر"ل ناوغل نافرظ امهنإو «ءادتبالل اهيف "نم" نأ ىلإ ريشي :تانجلا كلت نم (نيلامكلا ريسفت)
 دحاو ئيعمب رج يثرح قلعت داحتا مزلي الف ءدّيقملاب يناثلاو قلطملاب قلعتم لوألاف «لوألاب هدييقت دعب يناثلا
 ظ (نيلامكلا ريسفت) .دحاو لعفب
 وه هلكأ اودارأو ءمهيلإ رضحأ يذلا نأ بيكرتلا يضتقيف «هربح هتلصب "يذلا"و ءأدتبم "اذه" :للإ يذلا اذه

 :لاقف ؛ربخلا بناج ف فاضم فذح ىلع مالكلا رسفملا لعج كلذلف ؛ميقتسي ال وهو لبق نم هولكأ يذلا نيع
 "اهرامث 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 اه ةلماش اهلعج لب ةنحاب ةيلبقلا ديقي مل نم ىلع درلا

 ام در ىلإ كلذب راشأ :يواصلا لاق ءريثك نب ىيي نع ريرج نبا هاورو ءنسحلا نع يكح اذك :ةنجلا يف هلبق
 .ةروصلا يف ايندلا رمث هبشي يأ "اهاشتم هب اوتأو" :هلوقو ءايندلا يف "لبق نم" :هلوقب دارملا نإ :ليق



 ةرقبلا ةروس : ”؟* لوألا عزجلا

 فلتقتو انول اضعب هضمي هينقي اهيشقع :قزرلاب اوتوح دوي أوُنَأَو ةنيرقب اهرامث هباشتل
000 

 ايندلا عءاسن اَهيِف ْمهَو رذق لكو ضيحلا نم 3 رهصم َرَهَطُم اهريغو روحلا نم ٌجوزأ آَهيِف َمُهَلَو امعط

 الل هوهيلا لوقل ادر لزنو .نوجرخي الو نوفي ال ادبأ نونكام مه تروُدِدَع
 ائيش ثايذلا يباني ُْ و :ىلاعت هلوق يف بابذلا"ب , لثملا هللا ار

 ع جحلا)

 ءايشألا هذه ركذب هللا دارأ ام 1 ٍتوُبكْدَعلا لئَمَك :ىلاعت هلوق ف "توبكنعلا"و
 "تلح

 ةركن 15 :لوأ لوعفم لَكُم لع ترضي نأ : شتت ال هللا نإ ؟ةسيسنخلا
 امف ,ةسخلا ديكأتل ةدئاز وأ ءناك لثم يأ ناث 007 ءاهدعب امي ةفوصوم

 5 ربخخ لعب ريخت

 يأ اهنم ربكأ ي ينزف اتقبل راسو مو :ضوعبا درغم ةولج قنالا وسنأا اهني
 "هلثم"ل نايب فظع

 هباشت ف ةيزملا امنإو «هيف ةيزم ال نوللا يف هباشتلا نأ مولعملا نم :خلإ انول .رهظأ ةنحلا قزر يف هنإف :امياشتم
 يور اذلو ؛ةنحلا ماعطل احدم كلذ ناكف ؛ةداعلا يف بيرغ نوللا قافتا عم معطلا فالتحا :لاقي نأ الإ .معطلا

 انقزر يذلا اذه :لوقيف ىلوألا لثم اهاريف ىرحأب ىتؤي مث ءاهنم لكأيف ةفحصلاب ىتؤي مهدحأ نأ  :نسحلا نع

 (لمجلا ةيشاح) .فلتخم معطلاو دحاو نوللا :ةكئالملا هل لوقيف «لبق نم

 اعوفرم ه5 يردخلا نع مكاحلا جرخأ :ةرهطم (ليزنتلا ملاعم) .عيبرلاو دهاحبو امك سابع نبا هلاق :امعط

 ءاسنلا نم رذقتسي ام لك يأ "رذق لكو" :هلوق ."قازبلاو ةماخنلاو طئاغلاو ضيحلا نع ةرهطم" وسع
 تايآلا نم هل دهشي امل ؛انهه ماودلا دولخلاب دارملا نأ هب دافأ :ادبأ بس (لمجلا ةيشاح) .نحلاوحأ نم منيو

 (يحركلا ريسفت) .ةيدبألاب فصوي اذلو ؛مدي مل وأ ماد ؛ةدملا ليوط تابث :هلصأو ؛ثيداحألاو

 :وحن «درفمت ةفوصوم ةركن "ام" نوكي دق :"ناقتإلا" فو ءاهدعب امي ةفوصوم ةركن مسا "ام" ةملك يأ :ةركن
 ةيفصولاو .(5/8 :ءاسنلا) هب ُجكظعَي اًمعن# :وحن ةلمع نوكي دقو 62055 :ةرقبلا) «/اهقْوف اّمف ةّضوُعَب اَم التم

 نم بوسكم اهيف مومعلا :لثم يأ (نيلامكلا ريسفت) .رغصأ وأ ريغص ئيعم 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 ةئحلا يف ةدايزلا دارملا نأ ىلإ ريشي :اهنم ربكأ (نيلامكلا ريسفت) .اهتلص وأ اهتفص فرظلاو «لحما بوصنم

 لمحي نأ نكميو .نوققحما هيلإ لام يذلا وه يناثلا نأ مهضعب ركذ لب «نيهجولاب رسف دقو «ةراقحلاو رغصلا
 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع رسفملا مالك



 ةرقبلا ةروس ؟ . لوألا ءرزجلا

 قحلا لثملا يأ ُهْنَأ ومعي اوتماد # بدلا امأَق مكحلا نم هيف امل هنايب كري ال

 #ك-_-ع

 ٌدلَعَم اذهب ُهّللأ ةازأ ذاع تمل وفيق او كح خوينلا انو مِهْبَر نم هعقوم عقاولا تباثلا

 ؛ةريخخ هتلصب "يذلا" ضئمعم. 16 5 ءأدتبم راكنإ ماهفتسا ام ارم" و «لثملا اذه يأ زيي

 "دارأ" يهو

 قحلا نع مدح لثملا اذمب يأ هب اينعي :مهباوح يف ىلاعت لاق ؟هيف ةدئاف يأ يأ

 () َنيقِسفلآ الإ هب ُلِضُي اَمَو هب مهقيدصتل ؛نينمؤملا نم اًريثك هب ىِدَهَيَو هب مهرفكل
 نم بتكلا يف مهيلإ هدهع ام ِهللأ َدَهَع نوضقني ْضَقنَي تعن َنيِذَلآ .هتعاط نع نيحراخلا

 6 را للا
 نا هب هللا

 ليفت نيم"

 0 َنوُعْطَقَيَو مهيلع هديك وا هيياشييو دعب ْ 0 دمحم ناميإلا

 هس ا نمر ع ني ع ا «كلذ ريغو محرلاو د25 يبلاب ناعإلا نم لَصوُي

 :"نزاخلا" ةرابغو .ةيلغ هتلاحتسال «ةثدبم ال هتياغ نيعم.ىلاعت هللا قح..ق ءايخلا نأ ىلإ اذني راشأ :خل! كرعي ال

 ؛حئابقلا نع سفنلا ضابقنا وه :ليقو «هيلع مذيو هب باعي ام فوح نم ناسنإلا يرتعي راسكناو ريغت ءايحلا
 ؛كرتلا هانعم نوكي هب ىلاعت هللا فصو اذإف ءهلك كلذ نع هزنم ىلاعت هللاو ءناسنإلا فصو قف هلصأ اذه
 كلذ هيلإ بسني نأ فوح نم ناسنإلا قحلي يذلا ريغتلا وه ءايحلا ةيادبف «ةيافو ةيادب لعف لكل نأل كلذو

 :ىلاعت هللا قح يف ءايحلا فصو درو اذإف (لمجلا ةيشاح) .حيبقلا لعفلا كلذ كرت هتياغو «حيبقلا لعفلا

 برضي نأ ييحتسي ال هللا نأ :ئيعم نوكيف «ىلاعت هللا قح يف ءايحلا ةياف وه يذلا لعفلا كرت هنم دارملاف

 (اصخلم) .رافكلا لوقل لثملا كرتي ال يأ الثم

 هنأ هعقوم اعقاو هنوكب دارملاو ؛هعقوم عقاولا :تباغلا .لثملا برض ىلع ةبترتملا ةمكحلا نايب يف عورش :نيذلا امأف

 هنيرق قباطيل ؛"نوملعي الف" :هقح نم ناك :نولوقيف .دئاوفلاو رارسألاو مكحلا ىلع لمتشم وه لب ءاثبع سيل
 نوكيل (ةيانكلا :ليبتس ىلع هيلإ لدع مهلهج لامك ىلع احضاو اليلد اذه مهوق ناك امل نكل «؛هميسق لباقيو

 نامبإلاب 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 ؛ضقني الف لصح دق 575 يبن
 ذأ ْذِإَول :ىلاعت هللا لاق ءهنرصنيلو هب ننمؤيل دمحم رهظ اذإ هنأ ىسيع ىلإ مدآ نم هتمأ عم ين لك دهاع هللا نإف

 نأ :نارمع لاو 4 هن ٌرصْنَملَو هبا( هز سم نب فتصل لرش ةكواع ل لتكجو باق نر يّبتلا قاَعيِم هلا

 (يواصلا ةيشاح) .امي ناميإلا مدعو اهايإ مهليدبتب كلذ اوضقنف «مهبتك يف ةروكذملا ةقايمو أ كييدنلا لا وسو

 لصوبو .ءايبنألا نم همدقت نمو نيمرق قفل 006 ةسفع ميقا لزب نأ هللا رمأ ام : :نيعي ٠ "امال كاي :تاميالا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةضورفملا تاعامجلاو بتكلاب ناميإلاو نينمؤملا ةالاومك كلذ ريغو محرلا



 ةرقبلا ةروس 1 ظ لوألا ءزجلا

 ناميإلا ع قيوعتلاو يصاعملاب يتلا ف وو طيش "هبا ريمص نم لدن " نأ"و
 رس ل 1 راسا لل

 ؛بالصألا يف افطن اًكّومأ ' لم د دق َو ِهّلاب 5 لهأ اي تروق كنف
 مهرفك نفا بجعل يكسألاو ؛مكيف حورلا خفنب ايندلاو ماحر ألا ف قس ك2

 هيل م ثعبلاب ا مكلاجآ ءاهتنا دنع ْمُكتيِمُ ُهيِمُي خيبوتلاو ناهربلا مايق عم

 0007 / ِء 00 # 03 همر "3 '
 ؛اًعيِمَج اهيف امو ضرألا يأ ضَرألا ىف ام مكل ََقَلَح ىِذلاَّوه :هوركنأ امل ثعبلا

 ميمعتلا نسحألاو :ةكم لهأ اي .هلصوي يأ ءاحلا نم الدب رج عضوم يف "لصوي نأ" ىلإ ةراشإ :لدب "نأ"و
 ىلع بصن لحم يف "نوعجرت هيلإ مث" :هلوق ىلإ 'متنكو" ةلمج نأ ىلإ هب راشأ :متنك دقو .اهريغو ةكم لهأل
 دب الف الاح عقو اذإ يضاملا لعفلا نأ روهمجلا دنع ةررقملا ةدعاقلا ىلع ايرج واولا دعب ةرمضم 'دق' نأو «لاحلا

 .لاح ةلمجلاو ,ةرمضم هعم ادق" 'متنكو' : 'ءاقبلا يبأ" ةرابعو (يحخركلا 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 .هنم بجعتيف برغتسم ةينادحولا ناهرب مايق عم رفكلا نأل ؛بيجعتلا أشنم وه اذه "ناهربلا

 خا اتاومأ متنكو' :هلوقب روكذملا

 هنإف ؛ىلاعت هيلع لاحم هتقيقحف الإو «ماظعتسالا نيعمب بحعتلا وأ هيلع علطي لقاع لك هنم بحجعتي :بجعتلل
 خفن نيب رمعلا ةدم للحتل ؛"مثاب ربع :مكتيمب مث (نيلامكلا ريسفت) .ءيشلا ماظعتسا دنع ناسنإلا يرتعت ةعور

 ةدم للختل ؛اهب ربع "نوعجرت هيلإ مث" :هلوقو .خزربلا ةدم للختل ؛امب ربع "مكييحي مث" :هلوقو «ةتامإلاو حورلا

 : ىىلاعت هلوقب دارملا نأ ىلإ اوبهذف نيققحملا نم هريغ امأو ؛.حراشلا يأر ىلع اذه (لمجلا ةيشاح) .باسحلاو رشحلا

 ةايح هب دري مل هنأ ىلع «يخارتلا ليبس ىلع بيقعتلل يلا "مث" لدو :"نايبلا حور"يف لاقو «ربقلا ةايح "مكيب
 اليلد هجولا اذه نم ةيآلا انلعج ولف :اهصخلم "ريبكلا ريسفتلا" ةرابعو .عوجرلا اًهراقي ذئموي ةايحلا نإف ؛ثعبلا

 .هأ9 دوعسم نباو سابع نبال هازعو "نيمسلا" نع راثآلا لقن ناميلس ابأ خيشلا نكل ءابيرق ناك ربقلا ةايح ىلع
 ولو اذإ مهاعن قفخ عمسي يح ايحيف «روبقلا يف لاؤسلل :مكييحي مث .حراشلا لوق حجري اهتحص ريدقتبف ؛دهاجمو
 ؟كنيد امو ؟كيبن نمو ؟كبر نم :لاقيو «نيربدم



 قتلا فس اسوا
 نوتوَسف ِءاَمَسلا ىلإ دصق يأ ضرألا قلخ دعب ََوَتَس بأ مث اوربتعتو هب اوعفتنتل

 ةيآ يف امك اهريص يأ ,هيلإ ةلئالا عمجلا ئعم يف اهنأل ةافسلا كل مه ريمضلا

 ادرفم هنوك عم
 رع ها لق

 نوربتعت الفأ ءالصفمو المجم 2 2) ميلَع ٍءْىَس ٍلُكَب ّوهَو وس خيم سس :ىرحخأ

 ايب ركاذا و مكتداعإ يلع رداقا - مكس مظعأ وسو ت وادعب كلذ قلخ ىلع رداقلا لإ

 3 يناكملا ةيلا ىلإ نيفلع ةَفِِلَخ ضرألا ىف ٌلِعاَج نإ ِةَكِلَمْلِل كلر َلاَق ذِإ !ذمخت
 ا

 لتقلاب اهقيري آملا ُكِفَسيَو يصاعملاب ايف ُدِسْفُي نم ايف ٌلَعَجنَأ أَوَلاَف مدآ وهو ءاهيف

 12 .... ؛ةكئالملا مهيلإ هللا لسرأ اودسفأ سلق ,اهيف اراك يب نات ىنب ليخامك
 ضرألا يف

 ان (ةرخأتم اهوحد إف ؛(+٠ :تاعزانلا) اهاَحَد كِل َدْعَب َضَرَلاَوف :ىلاعت هلوق ياني الو :ضرألا قلخ دعب

 هلوق يف امك .هنع ربخملا رابخألا بيترتل اهأبو ءواولا نيعمب "مث" نأب ضراعتلا عفدي دقو ءاف#سابع نبا نع يور
 (نيلامكلا ريسفت) .نامزلا يف يحخارتلل ال نيقلخلا نيب ام توافتل اهنأو 1١ :دلبل) اوُنَمآَنيِذّلا نم َناَك مط :ىلاعت
 ىلع "ىلإ" ب هتيدعت دنع لمح ىلاعت هقح ف 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 ؛عمجللاو دحاولا ىلع عقي سنج مسا وه :ليقو ؛هيلإ لوؤي ام رابتعاب اعمج اهنوكف ؛قلخلا
 ندع .قينع "نهاوس"و الدب وأ ازييمت "تاوامس عبس" نوكيف كلذ ىلعو :"تاوام عبس" هرسفي مهبم ريمضلا
 سيل "ريص" نيعمب ”لعج" ناك امل نكلو «ايناث 7-1 'تاوامس عبس" نوكيف :اهريص يأ (نيلامكلا ريسفت) .نهقلحخو
 ةنسلا لهأ بهذم وه اذه :الصفمو المج (نيلامكلا ريسفت) .خلإ اهريص يأ هلوقب هيلع دهشتسا «ةغللا يف فورعم

 :ةثلاثلاو ءءاضيب ةضف نم يهو نولفرأ :ةيناثلاو ءءارضخخ ةدرمز نم يهو عيقر :لوألا مسا :تاوام» عبس .ةعامجلاو

 رمجأ بهذ نم يهو ءاقبر :ةسماخلاو ءءاضيب ةضف نم يهو نوعام :ةعبارلاو ءءارمح ةتوقاي نم يهو موديق

 (نايبلا حور) .ًالالتي رون نم يهو ءابورع :ةعباسلاو ءءارفص 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 ادعيه ريععا وها :ليقوا .لاق ذإ. ركذا :ةريدقت هدب لوعفم وه "لاق

 وهف حاورألا ملاع رابتعاب امأو ءداسحألا 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 ذوحخأم وهو هك دمحم انديس
 ندع تام امو ؛ةنس نيتسو ةئام عست رمعلا نم شاعو «نيتس موصلاو راهظلا ةرافكو ءاعبط نيتس هينب

 رشبلا وبأ مدآ نأ امك نجلا وبأ وه :ناجلا (ارصتخم يواصلا ةيشاح) .عئانصلا عاونأب ضرألا اورمع .فلأ ةئام د

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



 ةرقبلا ةروس ش "2 0 لوألا ءرجلا

 هللا ناحبس" :لوقن نأ كيش نيسبلعم ميش نو لابجلاو وئاربا هل مهودرطف

 نحنف يأ لاح ةلمحلاو «ةدئاز ماللاف ,كب قيلي ال امع كهزنن َكَل ُسِدَقُنَو هدمحنو

 فاالخختسا يف ةحلصملا نم 2: نرسل هل احولغأ قإ :ىلاعت لاق فالختسالاب قحأ

 انبر قلخي نل" :اولاقف ؛مهنيب لدعلا رهظيف ,ءيصاعلاو عيطملا مهيف هتيرذ نأو «مدآ

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

 «نحعو" ةخسن لو ,ةفلتخملا .هايملاب تنجعو انا علب ساجيابس نب تيس اههجو يأ - ضرألا

 قرأ ةيسفلاو ةوسفلاو ةيستلاو ةعصقلا ىتح ال4 تايمسملا قا يأ َءاَمْسدلا

 سف ع ف ةتاقنلا بلدي ديقو .تايمسلا يناب ٍمُيَصَرَع َمُث ءاهملع هبلق يف ىقلأ نأب

 مدأ راقتحا الو هللا ىلع ضارتعالا هنم دوصقملا سيل :خإ قحأ نحنف .ةسبالملل ءابلا نأ قللذب راشأ :نيسبلتم

 (يواصلا ةيشاح) .مهل هللا نم ةروشملا تعقو ثيح «ءانعلا نم مهحيري باوج بلطل كلذ امنإو
 نم ديسك هللا نإ" اوةرسد# 0 ابو ىسوم يبأ نع كنج دواد وبأو يذمرتلاو دمحأ جّحأ :اهاولأ عيفمج نم

 ىلإ ىحوأ مدآ ص دارأ امل هللا نأ" :دروو «نوتس د مدقت :اهناولأ (نيلامكلا ريسفت) ."بيطلاو ثيبخلاو نزحلاو

 اقلح ئم قلفت] ءانبر اي :تلاقف ؛رانلا هتلخدأ ناصع نمو ةنجلا هتلخدأ عاطأ نم ءاقلحن كنم قلاح نأ :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
 قلع ءاهعيمح تانسسملا نول مدأ علطأ ىلاعت هللا نأ لصاحلاف عةيولعم وأ ياعم وأ ءاضارعأ وأ رهاوج تناك"

 ؛«تايفسملا ةفرعم يف ةكيئذلملا عم مدآ كرتشاف ءاهءامسأ مهملعي و «تايمسملا ىلع ةكئالملا علطأو ءاهياعسأ

 عيوابسلا نا 6 ِق نس تاغللا 59 «تاغللا 0 ءامسألا 0 31 8 و

 نيا كيف ناك ناإف «توص الب رينا نم جراخل يل ف - .هوحنو ءانطف هب فرع ام ع ب

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

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



 ةرقبلا ةروس 0 9 لوألا ءزجلا

 سنك نإ تايمسملا ءالْوَتَه امتلأ ينوربخأ ىنوعبنإ _:اتيكبت 0 3 مهل َلاقف ةكيَتلَملا ىلَع

 طرشلا باوجو «ةفالخلاب قحأ مكنأ وأ ءمكنم ملعأ قلحأ ال نأ يف 29 َنيِقِدَص

 ب هل آل مع هل كيلع ضارتعالا نع كل اهيزن َكئَحتس وُ هلبق ام هيلع لد

 املك نبع يش جرت 2 هج زيكا ميلا فاكلل ديكان تدأ كن هل نمل

 محل ىلاعت َلاَق َمِيِبآَمْسْأ سم اهلف اهل نا نيا هيي ركذو ؛همساب ءىش لك
 َنوُدَبت ام مَلَعأَو امهيف باغ ام ضرألاَو ِتوّمّسلا بيغ ُمَلَعَ 3 مُكْل لقأ علأ :اخبوم

 اهينيبوت :ةنعسن يف

 :مكلوق نم نورست 2 َنوُمُبكَت مسك اَمَو لإ "اهيف لعجتأ" :مكلوق نم نورهظت

 ْمَدَدِل أوُدِجَسأ ةَكيتلَملِل نلف ْذِإ ركذا َو .ملعأ الو انم هيلع مركأ اقلخ انبر قلخي نل
 + كمال هال هاف ةااماولا# هاك ,نججا وبأ وه تسيل اةدحسف ءانحنالاب 1غ د وجس

 ىلع باوجلا مدقت زوجيو «قباسلا "نوئبنأ" يأ "هلبق ام هيلع لد" :هلوقو .'متنك 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 دوجسك «ءانحنالا وهو .يوغللا دوجسلا دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ ءضرألا ىلع ةهبجلا عضوب ال :ءانحنالاب
 نإ :نيرسفملا ضعب لاقو «لاكشإ الف هيلعو «مالسلا يهف انعم امأو «ةيضاملا ممألا ةيحن وهو ءهل هيوبأو فس وي

 ؛نيينعملل ةلمتحم ةيآلاو «ةلبق مدآ امنإو هلل دوجسلاف :ةبعكلاك ةلبق مدآو «ضرألا ىلع ةهبحلا عضوب يعرش دوجسلا
 (يواصلا ةيشاح) .مكتلبق هولعجاف مدآ ةهج ىلإ اودجسا يأ «"ىلإ" يعم. ماللاف يناثلا ىلعو ءامهدحأ نيعب صن الو

 ءاهريغو هط ةروس يف سس يف عبات وهو "ةكئالملا نيب" فنصملا خيشلا طخ ف اذكه :لإ نجلا وبأ وه

 نم فولأ رهظأ نيب ادحاو اينج ناك :لاقف "فاشكلا" ف 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 نحللا نم ناك :لاقي نأ زاوخل ؛(5. :فهكلا) «ّدجلا نم ناك َسيِلنِإ اَلإِط

 هركذ امو ءلصألا وهو الصتم ءانثتسالا لعج ىلع ةلواحم هوركذ ام نأ :لصاحلاو «مهئافتخال انج نومسي دق

 (لمحلا ةيشاح) .لصألا فالح هنكل «هونّيِب يذلا ليوأتلا ىلإ ذئنيح ةجاح الف ؛عطقنم هنأ ىلع ةلواحم ناخيشلا



 ةرقبلا ةروس 0 افلا - لوألا ءزجلا

 هنم ريخ انأ :لاقو ءهنع ربكت ا دوجسلا نم عنتما ل ةكئالملا نيب ناك

 رحبت دبع َتنأ نُكْسَآ ُمَداَكَي انلُقَو .ىلاعت هللا ملع يف مو تريرفكْلا َنِم ناك
 نجلا . وإلا هعلش يم اهقطع كاكو - دلليب - هاربح َقلُجَوَرَو هيلع فلي : رقما

 الأ ده ا 5 لَو اَمّتئْش ٌثيح هيف رجح ال ءاعساو اًَدْعَر الكأ اًمّنِم الكو

 : َنييلَظلأ َنِم + اريصتف اَنوُكَبَف امهشريغ وأ مركلا وأ ةطنحلا يهو ءاهنم لكألاب

 أ تع بعامل ”"امحلازأف" :ةءارق فو ءامهبهذأ سيلبإ ٌنَّطْيَّسلآ اَمُهَّلَرَأَف «نيصاعلا

 نمل اممل هنإ هللاب امهمساقو ؟دلخلا ةرخش ىلع اهكلدأ يله اه لاق تاج ةةيجللا

 ام هيف اما# هيو عاما زق , معلا نم ههاتا# اير ميج كلا اهبم ةلكأذ :نيحصانلا

 ا !ِ

3 ُ 

 لب «مدآ ىلإ هجوتي ملو «سيلبإ عنتما ةكئالملا دجس امل :اولاق :2إ عنتما عقلا ءانشسالا ىلإ ةراشإ :ةكئالملا

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

 6 هرمأيو ةنخلا نم مدآ جرخيو «رانلا نم ةنس فلأ ةئام سأر ىلع هجرخي ىلاعت هللا نأ :ربخلا يفو .هنتيمو

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

 تفالخب 0 لاعفأ نم هنأل ؛بيترتلا يف هنع ارخأتم ناك نإو هيلع ءابإلا مدق امنإو .بلطلل ال ةغلابملل

 (يحركلا 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 ءكلذ لبق ارفاك نكي مل هنأل ؛ركذ ام

 مأ اهأل ؛امب تيعس :ءاوح (نيلامكلا ريسفت) ."راص" نئيعمب "ناك" :ليقو «لازي ال اميف هرفكب لزألا ف هناحبس

 ريسفت) .عنم ال يأ :رجح ال (نيلامكلا ريسفت) .اهوحد لبق وأ ةنجلا يف :اهقلخ (نيلامكلا ريسفت) .يح لك
 .رثكألا هيلعو 5# سابع نبا هلاق :ةطنحلا يهو (نيلامكلا

 برقلا مدعب هريبعتو «"ابرقت الو" :هلوق نع ببسم :انوكتف .نيتلا وأ ةلخنلا وأ جرتألا وأ زوللا يأ :امهريغ وأ
 يهنلا مزلتسي برقلا نع يهنلاف 4075 :ءارسإلا) كىَنَزلا اوبَرقَت الَوإ» :ىلاعت هلوقك «لكألا مدع نع ةيانك اهنم
 :ةةلق وع لخو فيكف ةقللا لحخ ديال رفاكلاو ءارفاك ناك سيلبإ :تلق نإف : امهبهذأ .ىلوألاب لعفلا نع

 ابرقف ءاهي عتمتلل ةنجلا يف اراد ءاوحو مدآ نإ :لاق ثيح ”يواضيبلا" يف هصنو «مزالب سيل لالزإل ةنحلا لوحد
 .امهجارخإ يف اببس ناك امم امهعم ملكتف ؛هجراح افقاو كاذ ذإ سيلبإ ناكو ءاهياب نم



 ةرقبلا ةروس لح لوألا ءرجلا

 ةيرذلا ضعي ضعي امكتيرذ نم هيلع امتلمتشا اهامعنأ يأ ضرألا ىلإ أوُطِْهَآ اَنْ

 ام ْمَتَمَو رارق عضوم ٌرَقَتَسُم ضل ىف ْركَلَو اب مههضعي ملط نم ودع ضل
 تملك ير نم ُمَدَأَ ّىقلَتَف مكلاحآ ءاضقنا تقو 7 3: ٍنيِح نإ انقابا نع ةب نوم

 َرو# :يهو هتع ياوأنمم عفرو 6م تييفنب :ءارق و 4 نيلظ او ةةءاعع قا ء"تاملك" ىفرو "ةفآ" دب :ةءارق يف اهايإ همهلأ

 32 ْمِحّرلَ هدابع ىلع ْتاَدَتلَآ وه هن هتبوت لبق ِهَْلَع باَعَف امي اعدف ,ةيآلا «اَنَسُفنأ

 )9710 و ص510 ما ؛ةررك عي ةنحلا نم اهئ أوطان .ممكك
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 :هريسفت يف يبطرقلا لاقو .هلك سنجلا امفأكو سنجلا الصأ امهنأل ؛ريمضلا عمجو «ءاوحو مدآل باطح :اوطبها
 مهفلكي اهيف هلسن رشن يهو «كلذ يف ةيلزألا ةمكحلا نم رهظ دق ام ضرألا يف هانكسو هطابهإ ف حيحصلا نإ

 كلت تناكف ؛فيلكتلا يرادب اتسيل رانلاو ةنحلا ذإ ؛يورخألا مهياقعو مهياوث كلذ ىلع بترتيو ءمهنحتميو

 ام لعفي هللاو ءضرألا يف هللا ةفيلخ مدآ نوكيلو ءاهنم اقلخ امهنأل ؛امهجرخأف ةئحلا نم امهطابهإ ببس ةلكألا
 .ةعرك ةليضفو ةميظع ةبقنم هذهو 6( ٠ :ةرقبلا) 4ةَفيِلَخ ضْرَأْلا يِف ٌلِعاَج يّنِإط :لاق دقو ءءاشي

 دعب ةرجشلا لكأ يف ىدعت ملو ءضرألا هجو ىلع ةنحلا نم مدآ جورحخن نع - هرس سدق - نيدم وبأ لئسو
 اهرمث فيكف ءةرحشلا قرع لكأي راصل ٌدع5ُ دمحم لثم هبلص نم جرخي هنأ ملعي انوبأ ناك ول :لاقف :يهنلا
 عم هلعل :تلق (نايبلا حور) .يدمحألا لامجلاو يدمحملا لامكلا رهظيل ؛ضرألا هجو ىلع جورخلا يف عراسيل
 سلق - نيسح داشرإ دمحم انالوم ءايقتألاو ءايلوألا مامإ ىخيشو يديس لاق اضيأو .ةرجشلا لكأ اذهب هملع

 .ةرحشلا لكأ اذه لجأل ؛ةمألا نم فالآ لوخد ةنجلا نم هلوزن ببس ناك :- هرس

 اوطبها يأ «لاحلا ىلع بصن لحم يف اًمأ :امهحصأ :نالوق اهيفو ءربخو أدتبم نم ةلمج هذه :ا مكضعب

 دحأل اعمج هب دارملا ناك نإو "ودع" ظفل درفأو «ةوادعلاب رابخإ «ةفنأتسم اهنأل ؛اه لحم ال اهنأ :ىاثلاو ؛نيداعتم

 دقو .هوحنو لوبقلاك نزولا يف رداصملا هبشأ أ 0 «درفم هنإف «"ضعب" ظفلب ارابتعا امإ :نيهحولا
 هذه تيقلت :لاقي ءهنم ذحأ يأ :ىقلتف (لمحلا ةيشاح) .اردصم "اودع" لعج مهضعب نأب ءاقبلا وبأ حرص
 (نيلامكلا ريسفت) .هنم اقذخأ يأ نالف نم ةملكلا

 ةيآلا يأ «فوذحم هربخو «أدتبم هنأ ىلع عوفرم وأ ."أرقا" وأ "عأ" :وه 7 لعفب بوصنم :ةيالا

 َنِم َنَئوُكَتَل انْمَحْوتَو امل ْرِفْغَت ْمَل ْنِإَو اَنَسْفْنَأ انْمَلَظ اَنيَرِ :اهمامتو اهعطقم ىلإ يأ رورحم وأ ءاهرخآ ىلإ ةورقم
 رركو :"كرادملا" ةرابعو «ديكأتلل ريركتلا نأ اذه هضرغ :ةررك (نيلامكلا ريسفت) .(17فارعألا) «َنيِرِساَحْلا
 هب طين امل وأ ءضرألا ىلإ ءامسلا نم ىناثلاو ءءامسلا ىلإ ةنحلا نم لوألا طوبحلا نأل وأ ءديكأتلل طور اب رمألا

 ."مكنيتأي امإف" :هلوق ةدايز نم



 ةرقبلا ةروس ” لوألا ءرجلا

 ىذه تم كيرا ةديرملا "ام" يف ةيطرشلا "نإ" نون ماغدإ هيف اًّمإف هيلع فطعيل

 مه اَلَو مولع فو الق ّيعاطب لمعو «يب نمآف َىاَده ّعِبَت نّمَق لوسرو باتك
 ُبحصأ َكِينَلوُأ انبتك آيا أوُبدكَو أورفك َنيِلاَو ةنحلا اولخدي نأب «ةرحآلا ف 2 َنوُنَرَح

 دالوأ ليوا نت .نوجرخي الو نونفي ال ءادبأ نوثكام 2: َنوَدِلَخ ايف ف راَثلآ

 .نوعرف نع ءابإلا نم مكلا ىلع يأ دكت ن نلأ معي وكذا بوقعب

 يذلا َىِدَبَعِ اوُفَوُأَو يعاطب اهوركشت نأب ؛كلذ ربغو مامغلا ليلظتو رحبلا قلفو
 ورك لب قلتم 5

 هيلع باوثلا نم مكيلإ هتدهع يذلا م مك ٍدِهَعِب ِفوأ 1 دمحم. ناميإلا نم مكيلإ هتدهع
 الو هوقو

 اَمِب أوئِماَءَو .يريغ نود هب ءافولا كرت يف نوفاخ 2: نوُبَهَرأَف ََيِإَو ةنحجلا لوحدب
 1 ا ا ا ا هم هل هتقفاوم. ةاروتلا نم ٌجَكعَم امل اقّدَصم نارقلا نم تلؤنا

 .ايندلا نم مهتاف ام ىلع يأ "ةرحآلا يف نونرحي مه الو" :هلوقو «ربكألا عزفلا دنع :خإ مهيلع فوخ الف

 ب معلر مدآ قلح أدبي عرش مث «ةروسلا لوأ يف امومع نيفلكملا باطخ ىلاعت هناحبس ركذ :ليئارسإ ينب اي
 يْءاَهفَّسلا َلوَقّيَسإل ىلإ انه نم مهي قلعتي امو :«هلبق وأ هلك هنمز يف اوناك ءاوس ؛ليئارسإ ئب ركذب تلثو :سيلبإ
 .ةرشع تاماقتناو «ةرشع حئ منايقو قرش امعن دهيلع ددعق 4 28ةرقبلاو

 ناك نم نأ هللا لوسرب نامبإلاب اوبطاخي مل مهنأ عم دي هللا لوسر لبق اومدقت نيذلا ليئارسإ نيب ركذ يف ةمكحلاو

 معنلا هناحبس نيبف :مهوعبت كلذلف ءيش ىلع اوناك مهلوصأ نأو مهل عبتم هنأو مهمدق ىلع هنأ يعدي دك هنمز يف

 ؛ةنيدملاب لزن ام لوأ ةروسلا نأ باطخلاب مهصيصخت ةمكحو ,حئابقلاب اهولباق مهفأو «مهطوصأ ىلع امي معنأ يلا

 هحجوت كلذلف ؛مهعابتأ عيمج داقنا اوداقناو اوهلسأ اذاف: «باتك باحصا مه وأ دوهي مهبلاغ ناك ةنيدملا لهأو

 دبع وأ هللا ةوفص :مهناسل يف هانعمو ؛التلع بوقعي وه ليئارسإ :ليئارسإ ينب (يواصلا ةيشاح ) .ممهل 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 :مكئابآ

 اذإو اهركش ةمعنلا ركذب دارملا نأ :باوجلاو «ةمعنلا هذه نوركذي ادبأ دوهيلا :ليق امع باوج :اهوركشت نأب

 مدقت نم رصحلا ذحأ :يريغ نود (يحخركلا ريسفت) .اهركذ اورثكأ نإو اهوسن مهفإف ءركشلا قح اهوركشي مل
 "كايإ" نأل ؛"دبعن كايإ" نم غلبأ رصحلا ف اذهو ."نوبهراف" :هلوق هرسفي فوذحمل لوعفم "يايإ"و «لومعملا

 وأ ةروكذملا ءايلا وهو ؛هلومعم روكذملا لعفلا ءافيتسال ؛فوذحم لومعم وهف انهه امأو ؛"دبعن"ل لومعم
 .ببسلا ىلع ببسملا فطع نم :اونمآو (يواصلا ةيشاح) .نيترم لعفلا راركت ةوق يف وهف ءافيفخت ةفوذحما



 ةرقبلا ةروس 9 لوألا ءزجلا

 ؛مكل عبت مكفلح نأل ؛باتكلا لهأ نم ب رفاك َلوأ اَوُتوُكَت اَّلَو ةوبنلاو ديحوتلا يف

 َىَيِإَو مكتلفس نم هنوذحأت ام تاوف فوخ اهومتكت ال يأ ءايندلا نم اريسي اضوع
 يل يساوو م

 مكيلع تلزنأ يذلا وخلا | مطلخت أوتيت لَو .يريغ نود كلذ يف نوفاح (2) نوقثاف

 تا ا ا ي# و ذل تنال ةسصو ورورد : 57 . نيب
 .قح هنأ 2) َنوُماَعَت أَو 2 دمحم تعن قحلا اويدكحت 7 و هلورتعت يذلا اطبلاب

 هناؤريغت ::ةعحسن يف ظ

 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 اولعج
 امنإو ."رفاك رحآ لب هب رفاك لوأ اونوكت الو" ىعملا نإ :لاقي الف ءانه دارم ريغ ةفصلا موهفمو :"يحركلا"
 رظن لهأ مكنأل ؛هب نمؤم جوف لوأ اونوكت نأ بجي لب «رفكلاب ءادتبالا نم اهيف امل شحفأ اهنأل ؛ةيلوألا تركذ
 مكعامس دنع هب رفاك لوأ اونوكت ال نأ :"ريبكلا هريسفت" يف يزارلا باحأ اضيأو ءهنأشب ملعلاو .هتازجعم يف

 .هيف مكلوقع اوعجارو هيف اوتبثت لب هركذب
 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 ًانَمَّن ىتاَيآب اوُرَئْسَت الو :الثم «هفالخب هادع ام نأ ىلع ةلالد

 .روظحم ارخآو الوأ مهرفك نأ ىلع ةلالد 4ْمكََم اَمِلاقَّدَصُم ُتنَْنَأ مب اوُنِمآَوإ» :هلوق يف نأ :اهيناثو
 امإ ؛لادبتسالا نع زاحم ءارشلاف «نمثلا 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

 06 دمحم ةفص اونيبي نإ اوفاخف «مهدوقنو مهعورز نم امولعم ائيش ماع لك نوذأي اوناك :"ملاعملا" يف :ايندلا نم
 ءطلخ يأ - ءابلا حتفب - سبل ردصم حتفلاب سبللا نأ ىلإ هب راشأ :اوطلخت (نيلامكلا ريسفت) .كلذ متوفي «هوعيابو

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

 ةوشرلا ذحنأ نمف ؛مهلعف لعف نم لوانت يهف «ليئارسإ نبل ةصاخ تناك نإو ةيآلا هذهو ؛ءلسرم يبن يأ :قح هنأ
 دقف ءارجأ هيلع ذحأي يح هيلع نيعت دقو ؛هملع ام ءادأ وأ هيلع بجو ام ميلعت نم عنتما وأ ؛هلاطبإو قح رييغت ىلع

 نم اضرع هب:بيصيل الإ هعلعتي الو ءهللا هحو:هب ىغتي ال املع ملعت نم :ٌمُكو هللا لوسر لاق :ةيآلا ىضتقم يف لخد

 هتيصو الو اضوع هملع ىلع ذخأي ال ىوقتلا بحاصو بهر نمف ءاهحير يأ ةمايقلا موي ةنخلا فرع دجي مل ءايندلا
 ةبيه نعنمب ال :ُه5 هللا لوسر لاق ,عرف الو فوح كلذب هقحلي الو هب عدصيو قحلا نيبي لب ءالعج هتحيصنو

 - نآرقلا ميلعت ىلع ةرجألا ذخأ يف ءاملعلا فلتخاو (نايبلا حور) لإ ناك ثيح قحلاب موقي وأ لوقي نأ مكدحأ
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 525 دمحم نيلصملا عم  اولص ) َنيِعِكَّرلآ َعَم اثرا ةزكتا ارباع ةزللا أوُسَيفَأَو

 نيد ىلع اوتبثا :نيملسملا مهئابرقأل نولوقي اوناكدقو ؛مهئاملع يف لزنو .هباحصأو
 ءافوكرتت : عكس َنَوَسَتَو 28 دمحم ناميإلاب ريل ياكل قوثراتا .قحح هنإق ةدمع

 لمعلا لوقا ١ ةفلاخم ىلع ديعولا اهيفو «ءةاروتلا تقكلا خيل ّتنَأَو هب اًهورمأت الف

 .يراكنإلا ماهفتسالا لخم نايسنلا ةلمجف ,نوعجرتف مكلعف ءوس () َنولقغت َِقأ

 ةوَّلّصلاَو هركت ام ىلع سفنلل سبحلا ٍرَبَّصلاب مكر ومأ ىلع ةنوعملا اوبلطا ًاوُئيِعَتَساَ

 ىلإ رداب رمأ هبزح اذإ ك5 ناك" :ثيدحلا فو ءافأشل اميظعت ركذلاب 0
 هب لزنو همهأ

 ه3 2و طع تملا هكع عمم ههه 0 هاو 212 216 .دوهيلل باطخلا :ليقو ".ةالصل

 نآرقلا ميلعتل راجيتسالا زاوج ىلع نامزلا اذه ف ىوتفلاو . ايفان يتب ووتمالؤ ٠ :ةيآالا هذه ملعلاو -

 ةيلع نيعتا نم قح. يف ةيآلاو "هللا باتك ارجأ هيلع متذحخأ ام قحأ نإ" .ةلظ لاق ؛عيضي الغل ؛هريغو هقفلاو

 زوجي اذكو ؛«كلذ يف ةنسلا ليلدب ءرجألا ذخأ هل زوجيف نيعتي مل اذإ امأف ءارجأ هيلع ذحخأي يح ىبأف (ميلعتلا

 ميلعتو ةمامإلاو جحلاو ناذألا لثم تاعاطلا لجأل الو :"راتخملا ردلا" فو .ةرجألا ذحأ امهلاثمأو نذؤملاو مامإلل

 انخياشم ضعبو :"ةيادهلا" يفو ناذألاو ةمامإلاو هقفلاو نآرقلا ميلعتل اهتحصب مويلا فيو «ةقفلاو نآرقلا
 ظفح عيضي عانتمالا يفف «ةينيدلا رومألا يف ياوتلا رهظ هنأل ؛مويلا نآرقلا ميلعت ىلع راجيتسالا اونسحتسا

 يف :يزاريح مامإلا لاقو ؛هقفلا ميلعت ىلع ةراجإلا زاوجب يفي اذكو :"ةيافكلا" يف لاقو .ىوتفلا هيلعو «نآرقلا

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

 .بتاكلا يدي لمعو قرولا
 نكي مل هنأل د ياك ار ا ا 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 ؛مهتعيرش يف
 نامبإلا نأل ؛اهنع صو «ريخلا عاونأ عيمجل عماج ربلا :ربلاب (نيلامكلا ريسفت) .سابع نبا نع لوزنلا بابسأ

 لامعتتسا نم وهف :هكرت همزلي ءىشلا نايسن نأل ؛نايسنلاب كرتلا نغ ريغ :اهتوكرتت .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 يفو



 ةرقبلا ةروس مو - لوألا ءرجلا

 رسكي هنأل ؛موصلا وهو ربصلاب اورمأف «ةسايرلا م ّبحو ةردشلا ناميإلا نع أ بنون :

 ةليقث ةَريبَكَل ةالصلا يأ اَِإَو ربكلا يفنتو جوش ثروت امنأل ةالصلا و :ةوهشلا

 5 ين أوقف م ,,( نونقوي َنوُبْعَي َنيِذَّلأ :ةعاطلا ىلإ نينكاسلا م2: َنيِعِشْأ لع الإ
 اغيمح نينموملا ىلع

 دانتي ءن أوُرك ذأ لي ليِوترَْسِإ َىَبي ٠ .مهيزاجيف ةرخالا يف عي ) َنوُعِحَر هيل ٌمُهَنَأَو ثعبلاب
 .مهامز يملاع جت َنيِمَسَعلا َلَع مكءابآ يأ ُكبلَّضَف ِنأَو يعاطب اهيلع ركشلاب يلع تْمعت ورع 4
 .ةناعتسالاو ةالصلاو ربصلاو ناميإلا نم روكذملا وأ :ةالصلا .صرحلا يأ "هرشلا" دارا ؛عنملا :قوعلا :مهقاع امل
 لهست الو فخت ال اهفإو يأ «يفنلاب انه مالكلا لوؤيف «يفنب قبسي نأ هطرشو «غ رفم ءانثتسا :نيعشاخلا ىلع الإ

 ءاهاثمأب ةضاترم مهسوفن نأل ؛يهريغ ىلع اهلقث نيعشانخملا ىلع لقثي مل امنإو (لمجلا ةيشاح) .نيعشاخلا ىلع الإ

 ةرق تلعجو" هلك لاق مث نمو ؛اهبعاتم هببسب ذلتسيو ءاهقاشم هلجأل رقحتسي يذلا باوثلا اهتلباقم يف ةعقوتم

 (يواضيبلا ريسفت) ."ةالصلا يف ئيع
 (8١٠١:هط) «ْنَّمْحَّرلِل ُتاَّوْصَأْلا ِتَعَّشَحَّو) :ىلاعت هللا لاق ءنوكسلا عوشخلا لصأ نأ ىلإ هب راشأ :نينكاسلا
 تابخإلا :عوشخلاو «نيلئام يأ نينكاسلا :"لمجلا" فو .(ليزنتلا ملاعم) .هللا ةعاط ىلإ نكاس عشاخلاف

 (يواضيبلا ريسفت) .بلقلاب عوضخلاو ؛حراوجلاب عوشخلا :لاقي كلذلو ؛دايقنالاو نيللا :عوضنخلاو «نماطتلاو
 ؛"نونقوي"ب "نونظي" رسف "كرادملا" يفو «لامعتسالا ريثك وهو «نيقيلا نعم. انه نظلا نأ ىلإ ةراشإ :نونقوي
 .كلذ بسح ىلع نولهعيو «ءارجلا 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 ءءازجلا قلطم ىلع عوجرلاو هللا ىلإ رشحلا ىلع تاقالملا لمحيف
 ىلع لب ؛يقي اضيأ هنإف ؟ءازحلا ىلإ ريصملا ىلإ الو نيقيلا هيف بجي هنإف ؛روشنلا ىلع ال باوثلا لينل عوجرلا ىلع
 عوحرلا و «ةيؤرلا ىلع ءاقللا لمحي وأ (يحافخلا ريسفت ) .يقيقحلا هانعم ىلع قلطملا لمحيل ؛باوثلا ىلإ ريصملا
 ؟هنع ئغي هلبق ام نأ عم يناثلا ركذب ةدئاف ام :هريرقت «ليق ام عافدنا ريرقتلا اذه نم دوصقملاف ؛ءازجلا قلطم ىلع

 .مهفاف يناثلا ئعملل رياغم لوألا ىعملا نأ عافدنالا لصاحو

 اورسف ارتاوتم ثيدحلا امي درو امك هللا ةيؤرل نيزوحملا نكل ؛عنتمم ةقيقحلا ىلع هللا ءاقل نأ ىلإ ةراشإ :ثعبلاب
 ققحملا ملعلا وأ «ءازحلا وأ ءهباوث ءاقلك «ماقملاب بساني امي اهورسفي اهل نوعناملاو ءازاحم ةيؤرلاب ءاقللاو ةاقالملا

 .لصفلا لوطل ءادنلا ررك :ليئارسإ ينب اي (اصخلم لمجلا ةيشاح) .ةنياعملاو ةدهاشملاب هيبشلا

 ىلع مهليضفت مزليل ؛هللا ىوس ام عيمج ملاعلاب دارملا سيل :نيعي ةداتقو دهاجم نع ريرج نبا هجرحأ :مهفامز يملاع
 هنم مزلي ملف همومع ملس ولو :؛تقولا كلذ يف هاوس دوجوم لك ىملاعلاب دارملا لب هُو دمحم ةمأ ةمألا هذه

 (نيلامكلا ريسفت) .هوجولا عيمج نم ليضفتلا



 ةرقبلا ةروس م 00 لوألا ءرجلا

 الات ف يسد دعت سا يسع و 2 ا
 ءاتلاب لبقي الو ةمايقلا موي وهو ائيش سفن نع سفن هيف ىزجت ال اّمْوَي اوفاخ أوقّتاَو

 لَدذَع انبِم ٌذَحْوُي لَو نيعفاش نم انل امف «لبقتف ةعافش اه سيل يأ ٌةَحَفَش ب اهني ءايلاو

 5-0 3 ع هذبار

 ,مهئابآ ىلع معنأ امم. اوربخأ 3325 انيبن نمز يف نيدوجوملل هدعب امبو هب باطخلاو

 مكنوقيذي َمكَتوُموُسَي َنَوَعَرِف ٍلاَء نِّم اونمؤيل ؛ىلاعت هللا ةمعنب مهل اريكذت
 جكءاَتَبَأ هلبق امل نايب َنوُحيَدُي "مكانيحن" ريمض نم لاح ةلمجلاو ؛هدشأ يماَذَعْل

 ..يف دلوي ادولوم نأ :هل ةنهكلا ضعب لوقل كآن نوقبتسي َنوُيَحَتَمَيَو نيدولوملا

 .كللك ع ىوأ ,موي باذع اوقتا :ريدقتلاو «ةمايقلا موي يف عقي ال ىوقتلاب رمألا نآل 4هي:لوعفم انف "امور" :اهوي

 نم ائيش امهنع يضتقت ال :"يواضيبلا" ةرابعو « نيغت ال وأ يضتقت ال يأ :سفن هيف يرجت ال (ءاقبلا يأ ريسفت)

 حراشلا واشأ هيلإو ؛هيف يزجي ال :هريدقت ؛فوذحم اهنم دئاعلاو 2 موي "ل ةفص ةلمجلاو ءاردصم نوكي نأ نيغت

 .ةرفاكلا يه ةيناثلاو مولا يع لوألا سفنلاو ."هيف" :هلوقب

 ةرفاك سفن نع ةنمؤم سفن ئغت ال يأ نيغت ئيعمب وهو ."يرخت" لعاف ' قيفلاو © يرحجاب ب قلعتم :سفن نع

 عورفلا عفنت ال لوصألاو ءانموم بحملا ناك اذإ يأ « «بحأ نم عم أرملا رشحي ص هلوق امأو هللا باذع نم اعيش

 (يواصلا ةيشاحإ .(؟ ١ :روطلا) 4 مهَتيرذ مهب انقحلا# :ىلاعت لاق «ناميإ ع ورفلا عم ناك اذإ الإ

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

 يف ةعافش اهل سيل ةنمؤملا سفنلا نأ :هانعم نأ لمتخحيو ءالوبق نع الضف ءالصأ ةعافش امل 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 رححلا عطق يف ليئارسإ نب ءايوقأ نومدخي اوناكف باذعلا عاونأب نوبذعي
 ؛"هلبق ام ضعبل" :انلق امنإو «ةيزجلا مهيلع نوبرضي مهئافعضو ؛هنجسنيو مهل ناتكلا نلزغي مهؤاسن ناكو ؛كلذ

 (نيلامكلا ريسفت) .جرفلا :رسكلاب ءايحلاو ءلبح نه له نورظنيو ءءاسنلا ءايح

 سدقملا تيب نم تلبقأ ارات 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 ءامب يطبق لك تقرحأو ا

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

17 |! | 0 "١ 



 ةرقبلا ةروس 6 لوألا ءرجا

 وأ «ءالعبا ْءَدَلَب ءاحبإلا وأ باذعلا مُكِلَذ ىنَو ككلم باهذل اببس نوكي ليئارسإ ب

 هومتلخد ىح َرَحَْبْلا مكببسب ُمكِب انقلف اََقَرَف ذِإ اوركذا َو 2 ٌمِظَع َمُكَبَر نم ماعنإ

 َمْثْدَأَو هعم هموق َنَوَعَرِف لاَ آََقَرْغَأَو قرغلا نم مكتيججَأَف مكودع نم نييراه

 هليل نيمتزأ سوم اهفودو فلاب اكسو دون .مهيلع رسبلا قابطنا لإ هو قوورطت
 يرماسلا مكل هغاص يذلا لجبل امي اولمعتل ؛ةاروتلا اهئاضقنا دنع هيطعن

 مكعضول ؛هذاختاب 295 َتروُملَظ ُتنَأَو انداعيم ىلإ هباهذ دعب يأ ءهِدْعَب ْنِم اهإ

 مكَلَعَل ةاختالا كلَ قب ني مكيرت# انوع مُكَط اقْوَقَع كك اهلع ريغ يب ةدابعلا
 عك

 يأ ريسفت فطع َناَقَرَفَلَاَو ةاروتلا بكل ى ىسوم * انتا ذو .مكيلع أانتمعن م نورحَشُ

 َلاَق ْذِإَو .لالضلا نم هب 2 : َنوُدَعبَم ْمُكلَعَل مارحلاو لالحلاو «لطابلاو قحلا نيب قرافلا

 اهإ لجل ْمُكِذاَخْجَاِب مُكَسْفنأ مَُمَلَط ُكَنِإِمْوَهََي لحعلا اودبع نيذلا ِهَوَقِل ئَموُم

 ةيشاح) .دادضألا نم ءاحجنإلاو ءالبلاو ءبترم رشنو فل وهف «ءاجبإلل عجار "ماعنإ" :هلوقو «باذعلل عجار :ءالتبا

 هنأب مهركذب ةيآلا يف رصنقا :هموق .فوذحم فاضملاو ةيببسلل ءابلاو ,مكءاحنإ ببسب :مكببسب (نيلامكلاو يواصلا

 ءرحشلا نعم. ”ىش"و ءاملا ةيناربعلاب "وم" :ىسوم .يثالثلا نم ورمع يبألو «رثكألل ةلعافملا نم :اندعاو .ىلوأ ناك

 يف هتقلأو ءنوعرف نم هيلع تفاح نيح توباتلا يف هتلعج همأ نأل ؛هب يمس امنإو «ةيبرعلا يف انيس ةمجعملا نيشلا تبلقف
 - نوعرف ةأرما - ةيسآ يراوح تحجرخف «نوعرف تيب دنع راجشأ نيب هتلخدأ يح هرحبلا جاومأ هتعفدف رحبلا

 ١75/1١( «ناييبلا حور) .رجشلاو ءاملا وهو هب بيصأ يذلا ناكملا مساب ال3 يمسف ؛هنذخأف «توباتلا ندجوف ءنلسغي

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

 .ىيي تيم ىلع عضو اذإ ليئربج سرف رفاح رثأ نأ فرعيو «ليئربج فرعي راصف ءانبل هعبصإ نم هيقتسي

 ئب نم اقفانم يرماسلا ناكو «راوخ هل راصف ؛همفو هفنأ يف بارتلا عضوو ءالجع هغاصو ؛مهنم ايلح راعتساف

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

 لمؤملا باخو ىبر نم باح دقف لزألا نم اديعس قلخي مل ءرملا اذإ
 (يواصلا ةيشاح) لسرم نوعرف هابر يذلا ىسومو رفاك ليربج هابر يذلا ىسومف



 ةرقبلا ةروس 1 5 لوألا كلا

 مرحملا مكنم ءيربلا لتقيل يأ ْحُكَسْفنُأ التفاف هتدابع نم مكقلاح َمُكِيِراَب نإ اوبوُعَ
 بنذلا نم مهتبوتل نايب اذه

 انس يكرم لسراو قلل  لعفل مكقفوف ميرا ةبع كل يق لمقلا كف
 َباَتَف افلأ نيغبس وحن مكنم لتق َنَخ يهم“ ريق ءاضعب مكضعب رصبي الثل ؛ءادوس

 دحاو عوي يف

 ؛ىسوم عم متجرخ دقو َرثلُق ْذِإَو (©) ٌديِحَرلا ُباَوَكلَآ وه دُهْنِإ مكتبوت لبق م
 دلل نيود. قدع ى كلل باطل وشب همالك متعمو («لجعلا ةدابع نم هللا 2 اورذتعتل

 ايل :باوجلاو ؟"مكئراب ىلإ اوبوتف" نعم امف ئرابلل الإ نوكي ال ةبوتلا :"ريبكلا ريسفتلا" يف لاق :مكئراب ىلإ

 وأ هاخنأ لتقي مهنم دحاولا راصف «ءابتحالاب اعيمج اورمأ مهأ درو :خلإ ءيربلا لتقيل.ةبوتلا يف ايرلا نع يهنلا هنم
 لاق امك ةملظم ءادوس ةباحس مهيلع لسرأف ؛هبرل ىسوم عرضتف «#ءىسومل اوكشف «كلذ مهيلع قشف هنبا

 ."اولتقاف" نم موهفملا ردصملا ىلإ ةراشإ :لعقلا مكلذ .رسفملا
 لدت ىلا ءافلا :يهو «ةحيصف "مكيلع باتف" :هلوق يف ءافلا نأ ىلإ مالكلا كلذب ريشي ؛لتقلا يأ :كلذ لعفل

 (نيلامكلا ريسفت) .”يبيطلا" هلاق ءاهدعب امل ببس وه فوذحمع. 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 :مهل ليقو ؛مهفويس لجعلا اودبعي مل نيذلا اوذحأيو ءمهتويب ةينفأب اوبتحي نأ اورمأو
 (نيلامكلا ريسفت) .ءاسملا ىلإ مهولتقف «نيمآ :نولوقيف ءلحر وأ ديب ىقتا وأ ءهتوبح لح وأ «هفرط
 تفشكناف «ةيقبلا ةيقبلا ءليئارسإ 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 ليئربح
 وحن مكنم لتق ىح :هلوقو ."خلإ كلذ لعفب مكقفوف" :هلوقب رسفملا هردق ,«فوذحم ىلع بترم ةيببس ءافلا
 (يواصلا ةيشاح) .دحاو موي يف يأ افلأ نيعبس

 كموق نم ذخن نأ ىسوم ىلإ هللا ىحوأ مهتبوت لوبق دعب هنأ :كلذ لصاحو «ببسلل نايب :خلإ متجرخ دقو
 اورطعيل ؛روطلا لبح ىلإ كعم باهذلاو نادبألاو بايثلا ةراهطب مهرمو «لجعلا اودبعي مل نمم الجر نيعبس

 هللا نأ درو عدلا مالك اوعمسف ؛روطلا لبحج ىلإ هعم اوبهذو ؛مهراتحاف ءاوبوتيو اورفغتسيو ؛ «لجعلا اودبع نمع

 :اولاق ؛”"يريغ اودبعت الو ينودبعاف «ةديدش ديب رصم ضرأ نم مكتح رخأ ءانأ الإ هلإ ال هللا انأ قل :مه 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 نامبإلا نأ هيلع دروأو :نمؤن نل
 (دوعسلا يبأ ريسفت نم) .كلوق لحأل ؛نمؤن



 ةرقبلا ةروس 4 لوألا ءزجلا

 4 .يلكي لح ام () َنوُرظَت مشو عشمف ةحيصلا ُةَفِمّصل كئَدَحأَ انايع ٌةَرَهَج

 5 .كثللذب انتمعن 2١ نوزكذن ْمُحّلَمل كتوم ناعيا وق مكانيحأ مكتب

050 

 ُمُكَيَلَع اَتَلَرْنَأَو هيتلا 3 نيبال رس درع رول باحسلاب مكانرتس ماَمَعلا مكِيَلَع

 :انلقو -رصقلاو ميملا فيفختب - ئبامسلا ريطلاو نيبجنرعلا امه ىو نمل هيف
 ضيبألا لسعلا ةهةنشن 0 داس

 اَمَو مهنم عطقف ءاورخّداو ةمعنلا اورفكف ءاورحّدت الو َوُكَتَقَرَر ام ِتَبّيَط نِم أوُلُك
 دعب مه اَنلُق ْذِإَو .مهيلع هلابو نأل /2) َنوُمِلْظَي ْحُهَسْفنُأ أَوُناك نكَلَو كلذب اَنوُمَلَظ
 هةمدق 6 هه ثق ءعف و أولكف احيرأ وأ سدقملا تبب ةّيررقلا هذه أولخسد هيتلا نا يكس

 هاور ؛مهتقرحأف ران ءامسلا نم لزن :ليقو ءسنأ نب عيبر نع ريرج نبا هاور اذك :يربع ةحيص يأ :ةحيصلا
 هيف اوثكم ,خسارف ةعست هردقو ءرصمو ماشلا نيب داو وهو :هيتلا يف (نيلامكلا ريسفت) .يّدَسلا نع ريرج نبا

 اوناك نيذلا نيرابحلا لاتقب ىلاعت هللا رمأ مهتفلاخم كلذ ببسو ءهنم جورخلا ىلإ نودتهي ال نيريحتم ةنس نيعبرأ
 ةروس يف هطسب نأيس امك «الِتاقَف َكَّبَرَو َتْنأ ْبَهْذاَف «ىسوم اي :اولاقف «لاتقلا نم اوعنتما ثيح ماشلاب
 هيف اوهات نيذلا ليئارسإ نب ددع ناكو «(؟١:ةدئاملا) «؟ةَّسْدَقُمْلا َضْرَأْلا اوُلُحْدا مْوَق اًيإ» :ىلاعت هلوق يف ةدئامل

 (نيلامحلا ريسفت) .نوراهو ىسوم هيف تامو نيرشعلا غلبي مل نم الإ هيتلا يف مهلك اوتامو ؛فلأ ةئامتس
 (نايبلا حور) .خلإ نمسلاب نوجعملا دهشلاك ؛جلثلا لثم ضيبأ ناك «نونلا نيكستو ءارلا حتفب :خلإ نيبجنرتلا امه
 (يذاتسأ نم) .يول :هل لاقيو (ئيسح ريسفت) .ةمامحلا نم ربكأو روفصعلا نم رغصأ يىنامسلا هبشي رئاط :ىولسلاو

 وه :ليق «مهيديأب هنوخبطي اوناك :ليقو ءاخوبطم مهيتأي ناك :ليق .بونحلا حير لاسرإب :ئبامسلا ريطلاو

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

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

 لزني نكي مل هنأل ؛نيمويل ذحأي «ةعمجلا 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 مهدابع موي ناك هنأل ؛تبسلا موي

 .هلكأ مرحي ال َنتنا اذإ نمسلاو نبللاو ء,مرحو سحجنت هريغت دتشاو ريغت اذإ ماعطلا

 لوخدلا دعب نوكي امنإ 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 ءلوحخدلا فالخب «واولاب ىتأ اذلف «بيترت امهنيب لصحي



 ةرقبلا ةروس ها 1 لوألا ءرجلا

 نينحنم اًدِجُس اهاب يأ لا الخاو هيف 7 دا 0 اعساو ادَعَر َمَكِش ُتيَح اَهَنِم
 يعكر

 رمأ باوحج يف موزحب ةسلخلاك طحلا نم .ةلعف اينبم ءاتلاو ءايلاب ةءارق فو زِفغن اناياطح انع طحت نأ يأ لوي اعلاه ولو
 # مثلا لدي .اباوث ةعاطلاب < 3: َنيِيِسَحملا ُكيِزَتَسَو كيس امهيف لوعفملل

 نوفحزي اولخدو «"ةرعش يف ةبح' 6 لف فذ لو مهنم أوُملظ
 ةريعش 0

 مهرابدأ

 يأ مهقسق ببسب (59) َنوقسُفَي أوُناك مب ٍءاَمّسلَآ َنِم ل ءاباذع اًرَجِر فاش حيبقت

 َْقَمَتَسا ذإ ركذا َو .لقأ وأ افلأ نوعبس ةعاس يف مهنم كلهف «ةعاطلا نع مهجورحخ
 افلأ نورشعو ةعبرأ يعي

 رجلا كلاصعب برضا امله هينلا يف اوغطع دقو . يقل ايقسلا :بلط يأ ' فاو

 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 :خلإ 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 اولخدو  :هلوق ليلدب لوقلا
 .ملظلا ىلع ايقرت اضيأ هعم لعفلاو لوقلا اوفلاخف

 رمألا :لوقلاب دارملا وأ ءدربلاو يأ 8١( :لحنلا) حلا 20 ليباَرَس#» دح ىلع ءافتكا هيفف ءالعفو :الوق

 (يواصلا ةيشاح) .هب اورمأ يذلا ريغ ارمأ اوملظ نيذلا لدبف :لاق هنأك لعفلاو لوقلا لمتشي وهو ؛يملإلا

 هاتسأو «ربدلا ةقلح هب داريو «ةزجعلا تسإلا :"حابصملا" فو «مهرابدأ ىلع نوشمي يأ :مههاتسأ ىلع نوفحري

 لك يف رذقيو .دئاوفل نوكي رمضملا عضوم رهاظلا عضو نأ ىلإ هب راشأ :مفأش حيبقت يف ةغلابم .هتس عمج

 كلو ا :هلوقك اريقحت وأ 7١7(« :ةلداحملا) هكهللا بّْزِح نإ الأ هللا ُبرِح كلو ا :هلوقك ءاميظعت «هبساني اهب عضوم

 ."ناقتإلا" يف طوسبم وه امك كلذ ريغ وأ سبل ةلازإ وأ ١3( :ةلداحملا) 4 ناطّيشلا ب دج نإ الأ ناطْيشلا ُبرَح

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

 نوعاطلاب زجرلا حراشلا صخو (يسحلا ريسفتلا) .ءامسلا نم ران مهيلع تلسرأ :ةياور فو .لاوقألا فالتخا
 .ةيردصم "ام"و ةيببس ءابلا نأ ىلإ هب راشأ :مهقسف ببسب .ثيدحلاب



 ةرقبلا ةروس 00 مم لوألا ءزجلا

 تَرَجفناَف هبرضف ناذك وأ ماحنر لجر سأرك عبرم فيفخ ,هبوثب رف يذلا وهو
 ضيبأ رجح 7 لججرلا ةةحعتست إو دعا وهل ريع دغي ريغ

 مهنم طبس س نأ لح َرِلَعَدَ طابسألا ددعب اَيَع َةَرْشَع اَنَتْتاأ هنم تلو : «تقشنا

 ِقْرَر نِم ًاوُبَرْشأَو أواكج :مه انلقو (مهريغ هيف ا الف ؛ ينبه د0 به رشم

 ؛ يوم عمم ديم مو | يبو ةعجرل نا زان ل ديل أ يشمل اهدسا

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

 نولابي ال ليئارسإ ونب ناكو -ةيصخلا خافتنا يهو- ةردألاب هومر نيح يأ :هبوثب رف يذلا وهو (كرادملا ريسفت)
 2ع  ىس اوم جرخف «بوتثلا كلذب رمف رجحلا كلذ ىلع هبوث عضوف ؛«لسغلا خكفع يفعل وتلا دارأف .ةروعلا 59-5

 كاوُناَق امم هللا هَل :ىلاعت لاق ءاونظ امك هوري ملف ؛هتروعل ليئارسإ ونب رظنف ءرحح يبوث :لاقو ءءاملا نم
 عةرارف تقو نع ةلمعأ رجحلا لإ :ليقو ( بيعش ره - اصعلاو وهو لجأ :ليق رجحلا اذهو 868 :بازحألا)

 بلط دنع اصعلاب هبرضي ناكف (نيعأ ةثالث ةهج لك يف ؛عبرأ تاهج هلو «كلذك هضرعو اعارذ هلوط ثناكو

 ةدع عم مدأ عم تجرح عةنخلا نم اصعلا تناكو (ليئارسإ ئب قرف ددعب انيع ةرشع اتنثا اهنم جرختف ءايقسلا

 ليكريح .هبلإ ناتكأف ةةرذألا نم ةومز سعي لاعتالا ةأريؤ انايراغ هليل ؟ةيلع ةعضو امل يأ ةةيوك رق .ءايشأ

 .عارذ ف اعارذ ناكو ءبناوج يأ هجوأ ةعبرأ هل :عبرم (يواضيبلا ريسفت) .هلمحب

 رمألا لثتماف يأ ةفوذحم ةلمج ىلع ,ةحيصفلا ءافلاب ةفوطعم ةلمح "ترجفناف" :هلوق نأ ىلإ هب راشأ :هبرضف

 ةدئاف رمألل نكي مل _ برض نودب رجفني ناك ول ذإ ؛هبرض ىلع ابترم راجفنتالا دوجو اهيلع لديو ؛هبرضف

 عابتا يف فقوتي مل رومأملا نأ ىلع ةلالدلا ,فذحلا اذهل ةصتخملا ةتكنلاو :ءاملعلا ضعب لاقو (يحركلا ريسفت)

 .ةكلع ىسوم لعف ال هرمأ وه ىلصألا :بسسلا نق ىلإ ءاعإلاو «برضلا ال راجفنالا رومأملا نم بولطملا نأو ءرمألا

 وهو ءطبس عمج طابسألاو (كرادملا ريسفت) .اليم رشع انثا ركسعلا ةعسو «فلأ ةثامتس اوناكو :طابسألا ددعب

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

 2 :ىلاعت هلوق يف امك «نيظفللا فالتحا كلذ نسحو ءاهلماع نم مهف دق اهانعم نأل يأ :اهلماعل ةدكؤم لاح

 فيكف ؛نيمسق ناك ماعطلا نإ :لاقي امع باوج :هنم عون يأ (يحركلا ريسفت) ١(. :ةبوتلا) َنيربدُم ْمُنْيَلَو
 (يواضيبلا نم) .ذذلتلا لهأ ماعط اعم امهنأل ؛ادحاو اعون هنوك رابتعاب اه فصو هنأ :هلصاحو ؟ةدحولاب هفصو

 هنأ رابتعاب وأ (ليزنتلا ملاعم) .ادحاو ناريصيف ىولسلاب نملا نونجعي اوناك :ملسأ نب اهيل هب هلال يغمر



 ةرقبلا ةروس كما ظ لوألا ءرجلا

 اًهلقَب نايل نم زلات ائيش اتَل جرم كلر اَمَل عذأف ىولسلاو نملا وهو

 ره ىذا َتوُلِدِبَعَسَنأ يسوم مهل لاق ل َبِسَدَعَو اهتطنح اًهِموُفَو اَهِاَِقَو

 نأ اوبأف ءراكنالل ةزمهلاو يدك هنوذحأت يأ فرقا قلك ع بقل سخأ ' َىْذُأ

 هيف ِمُكَل َّنِإَف راصمألا نم اَرّضِم اولزنا أوُطِبَهَأ :ىلاعت لاقف «ىلاعت هللا اعدف ءاوعجري

 رثأ يأ ُةَنَكَسَمْلاَو ناوهلاو لذلا ُةَلذلَآ ٌمِهيَلَع تلعح َتَِرُضَو تابنلا نم ْرُيْلاَس ام
 بورضملا مهردلا موزل ءاينغأ اوناك نإو مهل ةمزال يهف ؛يزخلاو نوكسلا نم رقفلا
 ببسب يأ مُهنأب بضغلاو برضلا يأ للا هللا تبريومطقي اوعجر وُءآَبَو هتكسل

 يأ قَحْلاِرتقب "ىبيو ايركز'ك َنتلا توُلمفَيو لات ياَعب توُرْفَكي ناك مه
 ١ تروُدتعَي أاوئاكو ْأوَصَع اهَكِلاَذ املظ < طا « يصاحملا يف دحلا نوزواحجتي (

 | / - 3 ا

 هب اوقزر امم يأ ءدحاو عون نم اهأ رابتعاب وأ ؛لدبتي الو فلتخي ال اهنأ رابتعاب ادحاو اماعط ادع :خلإ نملا وهو
 .ردقم لوعفملاو ءضيعبتلل "نم" نأ ىلإ ريشي :ائيش .ادخاو اماعط ناريصيف افوخبطي اوناك مهإ :ليقو ؛هيتلا يف

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

 (سوماقلا) .هنم جرح اذإ هنم طبهو ءهب لزن اذإ يداولا طبه :لاقي :اوطبها .ةمهلا ديعب «لحا ديعب :ليقف
 يف ةلذلا عم ةدحتم تناك املو «"ةنكسملا" يأ :يهف (يواصلا ةيشاح) .هلاومأ ترثك ولو ىبلقلا يأ :رقفلا رثأ
 ؛ةبولقم ةرابعلا هذه :خ! مهردلا موزل (نيلامكلا ريسفت) .ركذ يتلا وأ ءامهتم لك ةارملا وأ ءريمضلا درفأ نيعملا

 وه :اهرثأو .ةكسلا رثأ موزل يأ فاضملا فذح ىلع مالكلاو «بورضملا مهردلل ةكسلا موزل :لوقي نأ اهقحو
 مهاردلا اهي عبطت ةشوقنم ةديدح - رسكلاب - ةكسلاو :"حابصملا" فو .مهردلا ىلع اهعبط نم لصاحلا شقنلا
 (لمجلا ةيشاح) .ردسو ةردس :لثم ككس عمجلاو «ريئاندلاو

 رخآ يف اوماق يح اومتغي ملو اولابي ملو ؛راهنلا لوأ يف ايبن نيعبس تلتق دوهيلا نأ يور :خل! نييبنلا نولتقيو
 (لمجلا ةيشاح) .ءايبنألا نم مهريغو ءابعقو ىجيو ايركز اولتقو ,مهحلاصم نوقوستي راهنلا
 قح ريغب مهولتق مهنأ هانعم :تلق ؟هركذب ةدئافلا امف «قحلا ريغب الإ نوكي ال ءايبنألا لتق :تلق نإف :قحللا ريغب

 .مهولتقف مهعفني ام ىلإ مهوعدو مهوحصن امنإو ءاولتقيف رالف و اودسفأ الو اولتقي مل مهنأل ؛مهدنع
 (فاشكلا ريسفت) .مهدنع لتقلا هب نوقحتسي اهجو اوركذي مل مهسفنأ نم اوفصنأو اولئس ولف



 ةرقبلا ةروس 0 ع١ لوألا ءزجلا

 4 هلام دس 0 ب ١ راس سلام نب

 دوهيلا مه ْأوُداَه َتيِذلاَو لبق نم ءايبنألاب أونَماَء َنيِذلا نإ .ديكأتلل هرركو
 ٍمَوَيِلاَو هللاب مهنم َنَماَ ْنُم ىراصنلا وأ ءدوهيلا نم ةفئاط َتريِعدَّصلآَو ئّرَصَتلاَو

 َدنِع مهلامعأ باول نأ 5 ْمُهُرَجَأ ْمُهَلَف هتعيرشب اَحِلَص َلِمَعَو انيبن نمز يف رخآلآ

 ظفل لمع'و ؛'نمآ" ريمض يف يعور 2 روتر خه لَو مَع ٌفْوَح الَوَرِهَي مِهبَر

 ةاروتلا يف ام. لمعلاب مكدهع ٌرُكَفَتيِم 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 اوفلتخا «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 مهإ :يوغبلا لاقو «نوقفانملا مهو بلقلا ةاطاوم ريغ نم مهتنسلأب اونمآ نيذلا :يرشخمزلا لاقو .ميمعت دعب

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

 (نيلامكلا ريسفت) .مهوبن لبق نم ءايبنألاب اونمآ نيذلا يأ كلذ ىلإ رسفملا
 ىلع جحلا ةروس يف يلحما خيشلا رصتقاو :ةفئاط .لجعلا ةدابع نم مهعوجرل هب اوم «عجر اذإ داه نم :اوداه

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

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

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

 ةينارصنلاو دوهيلا نيد نع اولدع موق مهو «نيدلا نم جرخ اذإ أبص نم وهو «ئباص عمج نيئباصلاو ؛حيسملا اورصن
 برعم امإو «لجعلا ةدابع نع اوبات امل ءكلذب اوم< بات اذإ داه نم يرع امإ :دوهيلاو (فاشك) .ةكئالملا اودبعو

 (يواضيبلا) .#تطع بوقعي دالوأ ربكأ مساب اومس مهفأك «هب بيرعتلا ةداعك ةلمهملا لادلاب لدبأ لاذلاو ءاذوهي

 ؛فوذحم دئاعلاو «نيذلا نإ ربخ ةلمجلاو ."مهرحأ مهلف" باوجلاو ؛"نمآ" ربخلاو أدتبم عضوم نم :خلإ نمآ نم
 (ءاقبلا يبأ ريسفت) .مهنم نمآ نم :هريدقت

 هحو امف «هللاب نمآ نم :اهرحآ يف لاقو ءاونمآ نيذلا نإ :ةيآلا لوأ يف لاق فيك :لاقي امع باوح :انيبن نمز يف

 راجنلا بيبح لثم ةرتفلا نمز يف قيقحتلا ىلع اونمآ نيذلا نإ دارأ هنأ :باوحلا لصاحو ؟صيصختلا مث ميمعتلا

 25 كردأ نم مهنمف ؛مهريغ و يسرافلا ناملسو يشاحنلا دفوو بهارلا اريحبو لفون نب ةقروو ةدعاس نب سقو

 نم لطابلا نيدلا ىلع اوناك نيذلاو دمتي دمحم ةئعب لبق اونمآ نيذلا نإ :لاق هنأكف «هكردي مل نم مهنمو «هعباتو
 .مهرجأ مهلف ءاضيأ هنمز يف هني دمحمبو رخآلا مويلاو هللاب مهنم نمآ نم «نيئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا
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 :انلقو اهلوبق متيبأ الل مكيلع هلصأ نم هانعلقا .لبجلا دولطلا كك ام دق و
 دنتتب لاح ةلمجلا
 رانلا 2 َنوُقََ لع هب لمعلاب هيف ام أوُردأَو داهتجاو حيو 00
 هللا لف الولف : ب نبل“ و قانيملا كلا دقت © متيطرتعأ ركيلَوُت ل ماعلا وأ

 نيكلاهلا 2: نودي ني رشا باذعلا ريحأت وأ ةبوتلاب مكل هتَمَحَرَو

 كمسلا ديصب ٍتّبَسلَأ ىف حُكم دحلا مراة حلا مضفرع لَ مسق مال ل
 'اوزواحت"ب قلعتم فوذحم ىسق ىلع لدي

 سو مع مرسل مس كفوو هاهو يركع ها 22 2 م ةليأ لهأ مهو ءهنع مهانيمن دقو
 روطلاو نيدم نيب دلب

 ناك 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 لبحلا وه :روطلا :"نايبلا حور" ينو «"سوماقلا يف امك
 رمأف .هلصأ نم عءيشلا عازتنا :عالتقالا :هانعلتقا (نيلامكلا ريسفت) .ئهذلا دهعلل ماللاف «لابخلا نم لبخلا :ليقو

 (كرادملا ريسفت) .مهقوف هللظف ؛هعفرو هلصأ نم هعلقف التل ليئربج ىلاعت هلل
 .لحرلا 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 ج رخأ
 .اولبق يح مكيلع ىقلأ الإو متلبق نأ :مهل لاقو «مهقوف هللظف هعفرو هلصأ نم روطلا علقب ليئربح رمأف ؛اهلوبق
 يف هاركإ ال :هلوق امأو ءرايتحالل ال اضرلل مدعم وهو هاركإ هنإ :لوقن انأل ؛فيلكتلا عنميف ءاحلإ هنإ :لاقي ال
 (نيلامكلا ريسفت) .نامبإلا اذه لثم ةقباسلا ممألا يف يفكي ناك :ليقو «لاتقلاب رمألا لبق ناك دف ؛نيدلا

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

 (يحخركلا ريسفت) .لمعلاب دحلا ىلع نيمزاع مكنوك لاح هومكانيتآ يذلا اوذحخ :نعملاو 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 «تبسلا موي كمسلا دايطصا مهيلع مرح نأب هللا مهنحتماف ءشيع دغرأ يف ةبقعلا دنع ةليأ ةيرقب
 مهملع سيلبإ نأ مث ءائيش اودجي مل اهيقاب يفو «ءاملا هجو ىلع ةرثكب كمسلا اودحو تبسلا موي ناك اذإف «ةعمجلا
 هيلع اودسف لوادجلا ف لزنو كمسلا ءاج اذإف ءرحبلا لوح لوادح اوعنصا :مه لاقف ءاي نوداطصي ةليح

 «ةدرق اوخسمف ؛اولكأو اوداطصاو ؛كلذ اولعف افلأ رشع انثاف :قرف ثالث اوقرتفاف ءتبسلا موي ريغ يف هوذخأو
 ءاحب ىف نمف ؛مهل اوضرعتي ملو مهيولقب اوركنأ ةقرفو ءادس مهنيب اولعجو مهوهف ةقرفو ءاوتام مث مايأ ةثالث اوثكمو
 .دمتعملا ىلع هني مل نم اذك و
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 اَبَتاَعِخ مايأ ةثالث دعب اوكلهو اهوناكف «نيدعبم 2 َنيِعِسَحَةَدَرِق أوُنوُك ْمُهَّل الق

 ل اي م ناو قريع كيلي ةيرقنلا قللت ىأ

 ؛ركذلاب اوصخو هللا 2+ 2 َنيِقّكُملْل ٌةَظِعَوَمَو اهدعبو اهامز يف ىلا ممألل يأ اًمَفلَخ

 ليت مه لتق دقو َءِدِيْوَقِل ئَسوُم لاق ذِإركذا َو .مهريغ فالخب امب نوعفتنملا مهنأل
 008 | "ماي هللا نإ هاعدف مه هنيبي نأ هللا وعدي نأ هولأسو .هلتاق ىردي ال

 َنوُكأ نأ نم هّلئاب عنتمأ ْدوُعَأ َلاَق كاف لف اهيفأ كييح نب اهدرهم اوه اندِخَتََأ أَلاَ

 يأ َىِه ام ال نّيَبْيَكََر انَل عد أوُلاَق مزع هنأ اوملع املف نيئزهتسملا م2: تريلهتما َنِم

 ْناَوَع ةريغص وكب اَلَو ة ا :لوقي هللا يأ مَنِ :ىتموم َلاَق ؟اهنس ام
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 لصألا يف وه :الاكن (نيلامكلا ريسفت) .ملسم دنع ثيدح .يف امك ءلسن خوسمملل نوكي الو :مايأ ةثالث

 (يواصلا ةيشاح) .ةعنام ةبوقعلا كلت اذكف ءعونمم ديقملا نأل ؛عنملا وهو همزال ديرأو قلطأ ءديدحلا ديق

 ىلع اوحرطو هثاريم يف اعمط ؛همع ونب :ةياور يفو ءهيخأ ونب هلتقف رسوم خيش ليئارسإ ٍنب يف ناك :لينق
 مسا ئعمب ردصم هنأ ىلإ كلذب راشأ :انب اءوزهم (نيلامكلا ريسفت) .همد نيبلاط اوؤاج 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 ٌؤزحلاو ءلدع

 هللا رمأ غيلبت ءانثأ ف ءزحلا نأل :نيئزهتسملا .ةرقب حبذب انرمأت تنأو ؛ليتقلا رمأ نع انلاؤس نأل يأ :كلذ لغمب

 ةقيقحلاو سنجلا امب 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 ؛اهتيهامي نيملاع اوناك مهنأل ؛اهتفصو اهلاح نع لاؤس "يه ام"

 اهتعطق يأ اهنم تضرف اهنأك ؛عطقلا وهو «ضرفلا نم :ضراف ."فيك" عقوم "ام" عقت دق نكلو ءفصولا نع
 (نيلامكلا ريسفت) .ةئسملاو 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
 ."يحجافخلا" نم «لعفلا اذه يف عاش دق راحلا فذح نأو ,فوذحم دئاعلاو ةلوصوم "ام" نأ ىلإ ةراشإ :نورمؤت ام



 ديدش اَهُّنَوَل ُعِقاَف ٌءآَرفَص ٌةَرَقَب اهب ُلوَقَي ءهنإ َلاَق اَهُّوَل اَم اَنَل نّيبُي كلَبَر اَمَل عد أوُلاَق
 ةيتسول سراخ جوت لي » ا

 ام ال نّيَبُي َكَبَر اَنَل عذآ أولاَق مهبجعت يأ اهنسحب اهيلإ 2: تريرِظَتلآ ٌرْسَت ةرفصلا

 دته ملف ؛هترثكل اَنِيَلَع َهَبَشَد ركذ امه توعنملا هسنج يأ َرَقَبْلا نإ ؟ةلماع مأ ةمئاسأ يه
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 تنبب امل اونشتسي ل ول" :ثيدحلا يف ءاهيلإ 2: َنوُدَعَهْمَل ُهَّللآ َءَس نإ آنإَو ةدوصقملا ىلإ

 اهبلقت ضصَرَألآريِكُد لمعلاب ةللذم ريغُلوُلَذ ال هَرَقَب ان ُلوُقَي ءهنِإ َلاَق "دبألا رخآ مهل
 ةأيهملا ضرألا َتَرَحْلا ىقسَت الَو يهنلا يف ةلخاد ."لولذ" ةفص ةلمجاو ؛«ةعارزلل

 َتَمِح َنَعَل اوُلاَق اهنول ريغ اَهيِف نول َةّيِي ل لمعلا راثآو بويعلا نم ٌةَمَّلَسُم عارزلل
 ءلمم اهورتشاف ؛همأب رابلا فلا دنع اهودجوف اهوبلطف «ماتلا نايبلاب تقطن َقَحْلِب

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

 هملعي ال ام قيلعتلا ثيح نم لاحلا يف توبقلا 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 ءرهدلا رخآ يأ رهدلا :"دبألا"و ءايندلا ةايح رخآ :هنم دارملاو (يحركلا

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

 نم الاح بصن عضوم يف ريشت ءاقبلا يبأ ةرابعو :خلإ ةلمجلاو .ههحو 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 ىفنلاف يأ "يفنلا يف ةلخاد" :هلوقو ءكلذكو فوذحم هؤدتبم اربح

 يهف ءاهدلج نول فلاخي اهيف نول ال :نول (فاشكلا ريسفت) .ةرفصلا ىوس ىرخأ نول نم اهتبقن ف ةعمل ال :ةيش ال
 نم «ردقملا اذه ىلع بترم "اهوحبذف" :هلوق نأ ىلإ ةراشإ :اهوبلطف (نايبلا حور) .اهفلظو اهنرق ىح اهلك ءارفص
 كلذ يف هذه ريغ ةرقبلا ةميق تناكو :خلإ ابهذ (نيلامكلا ريسفت) .قاعلا دض «ءارلا ديدشتب :رابلا ؛”"”لمجلا ةيشاح"

 (نيلامحلا ريسفت) .كوسم عمجلا «دلحلا :كسملاو :"حابصملا" يفو ."يواضيبلا" يف اذك «ريناند ةثالث تقولا
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 تناك ة هرعب يأ اوحبذ ول" تايب يفو اهنمث ءالغل - د. تت لاقي اوفا انو اه خدك

 مت ادق اًسَْن مثلَ ذو ' بول أل نها ةيهسلا ىلع ايندخ نكاو يااا

 ام رهظم جر هلو يف متعفادتو متمصاخت يأ « لادلا يف لصألا يف ءاتلا ماغدإ هيف

 يأ ُهوُبِرْصَأ اءلَقَف ةصقلا لوأ وهو ءضارتعا اذهو ءاهرمأ نم 2 ت:نوبكت عش

 ئبال نالفو نالف ىلتق :لاقو (ييحف اهبنذ بجع وأ اقاسلب برضف ويشتري ليقللا

 ريسفت) .اهنمث ءالغل وأ ؛لتاقلا روهظ يف ةحيضفلا فوخ وأ ؛مهتعجارم ةرثكو مهليوطتل :خلإ نولعفي اوداك امو

 (نيلامكلا ريسفت) .السرم ةمركع نع هننس يف روصنم نب ديعس هجرخأ :ثيدحلا يفو (يواضيبلا
 عم ءاتلا تعمتجاف «عفدلا وهو :ءردلا نم متلعافت نزو ىلع متأرادت :متأرادا لصأ :"نيمسلا" ةرابع خا متأراداف

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

 نأل :متعفادتو متمصاخغ (لمجلا ةيشاح) .مغدأف «متأراددا يقبف ءامب ئدتبيل ؛لصولا ةزمه تبلتحاف نكاسلاب

 (فاشكلا ريسفت) .همحازيو هعفدي يأ ءاضعب مهضعب أردي نيمصاختلملا

 ."هوبرضا انلقف"و "متأراداف" :امهو ؛هيلع فوطعملاو فطاعلا نيب يأ ضارتعا "جرخم 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 ارعؤم 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 لجر ليئارسإ نب يف ناك هنأ :ةيلاعلا يأ نع "هريسفت" يف

 7ع ىسوم ىلإ هللا ىحوأف «هلتق نم يردأ الو يبيرق لتق :لاقو ىسوم ىلإ ءاج مث ءقرطلا عمجم ىلإ هاقلأو ؛هئريل
 لصأ «ةدحوملا ءابلاو ميحلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب بجعلا :اهبنذ 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 «بنذلا مظع وهو :بجعلا

 .لمأتف ءهجو نم امهنيب ةرياغملا نوكتف ءرخآلا هلاق امك نيتيلألا نيب مظعلا وه "بحجعلا"



 ةرقبلا ةروس ظ 4.5 ٠ لوألا ءرجلا

 وحلا هللا ىَحي ءايحإلا َكل'َذَك : ىلاعت لاق ءالتقو ثا ريملا امرحف «تامو همع

 ىلع رداقلا نأ نوملعتف «نوربدتت (2) َنولقعت مكلعل هتردق لئالد هديا مكحيريو
 ع امل را 3 ب 2 0000 00 . ْ ش 0 5

 اهيأ مكبولق تسق م ؛ةريثك سوفن ءايحإ ىلع رداق ةدحاو سفن ءايحإ

 نم هلبق امو «ليتقلا ءايحإ نم روكذملا كللاذ ٍدَعَب ْنِم قحلا لوبق نع تبلص !دوهيلا
 هنِم رجفتي امل ةراَججلا َنِم َنِإَو اهنم ةوّسق دشاوأ ةوسقلا يف ةّراججحلاك َّىهف «تايالا جاو ا 2س ىف را عا 7 ع 7 1 0 3 : 0 ِ -_
 هن نإو مَآ ٌجُرَيَف نيشلا يف لصألا يف ءاتلا ماغدإ هيف ُققَْي ام هنن رتل
 عشخت الو «نيلت الو «رثأتت ال مكبولقو َهَّللآ ِةَيْسشَح نِم لفسأ ىلإ ولع نم لزني طبجيامل

 ةقباسلا لاعفألاب قلعتم ا

 هيفو ؛ةيناتحتلاب ةءارق يفو «مكتقول مكرحؤي امنإو 229 َنولَمعت اَمَع ٍلِفَغب هللا اَمَو
 ةيقوفلاب نوقابلاو ؛ريثك نبال

 1 عسا نص يعةةيثةييييييييعتييييي..ي...... نوعمظطتْفا باطخلا نع تافتلا ٍض م
 ةييغلا ىلإ

 كلذ لثم ءايحإ ىتوملا هللا يحي :هريدقت «فودحم ردصمل تعن هنأل ؛بصن لحم يف "كلذك" :ىتوملا هللا يحي كلذك
 ثلا ركب ل .قيخع سعبلا مدعل :ةريثك (نيمسلا ريسفت) .ءايحإإلا كلذك انثاك :ءايحإ يأ ف وذحم. قلعتيف «ءايحإلا

 ف مهيولق ةوسق ذإ ؛انهه يحارت الو ؛نامزلا يف يحارتلل ةعوضوم "مث" :خإ مكبولق تسف مث (نيلامكلا ريسفت)
 نم" :هلوقو ؛تايآلا كلت دعب ةوسقلا لقاعلا نم دعبي يأ ءازاحب داعبتسالا ىلع ةلومحم يهف «نامز دعب ال لاخلا
 ءاهيلع دئاز وأ ةراجحلا لثم ةواسقلا يف اهأ نيعملاو :اهنم (لمجلا ةيشاح) .ديكأت دشأ داعبتسالل دكوؤم "كلذ دعب
 كشلا :ليق نإف .هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذحف «ةوسق اهنم دشأ وه ام لثم وأ ءاهلثم اهفأب رسفي دقو
 "وأ" لعجي دقو ءاهنم ىسقأ وه ام وأ ةراجحلاب مههبشي نأ هنكمأ مهاح فرع نم نأ يملا :انلق ؟ىلاعت هيلع لاخم

 (نيلامكلا ريسفت) .واولا نيعمب وأ عيونتلا وأ لب نيعمج
 هيلع لضفملاو ءاهيلإ ليضفتلا ةبسن ف لصح ماهإلا 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) .ةئيهلا و ةداملاب ةدايزلا ىلع
 "نإ" مسا بصن عضوم ْف يذلا نيعمب "ام" [(نيلامكلا ريسفت) .نوعمطتف ناعإلل ةحلاص مهولق نوبسحتأ يأ
 ءافلا :فطعلا فورح نم ةثالث ىلع لحدتو ؛ماهفتسالل ةزمهلا :نوعمطتفأ (ءاقبلا بأ ريسفت) .ديكوتلل ماللاو
 - ."هب متنمآ عقو ام اذإ مثأ" :هلوقك مثو ؛"نوملعي ال وأ" :يتآلا هلوقك واولاو ءانه امك



 ةرقبلا ةروس ْ ْ ظ ءءء 1 لوألا ءردجلا

 مهرابحأ مهتم ةفئاط قيرف ناك دقو ّمكل دوهيلا يأ ْأوُنِمَوُي نأ نونمؤملا اهيأ © ر مدس هه .و قخ“ جب دج نك هكا .ىاكلن# | |١ خخ *غق "وع 6
 رح عم مىواعلع

 مهو ةدسهق هوغو دعب ْنِم هن وريغي هوفر رم ةاروتلا يف هللا ملح َنوُعَمْسَي

 وطلا يف :لبقو
 رفكلا يف ةقباس مهلف اوعمطت ال يأ ءراكنإلل امس ءنورتفم مهنأ © تروملعي

 "نوغمطتنا" ف

 يف هب رشبملا وهو يب دلت ادمحم نأب اًئَماَد انلأق ارتأت تيدا دوهيلا اوقفانم يأ أوقَل اّذإَ

 قفان نمل اوقفاني مل نيذلا مهؤاسؤر يأ َْوُلاَق ضْعَب لإ ٌمُهَضَعَب عحر الخ اَذِإَو انباتك
0 

 لا د

 ل ملا ينو تأ

 مهورخت 2 ساو

 59 10000 "هيكل د عي ةازت ب نما كيم

 فذح الو ءردصلا اه نأل ؛ريخأت نم ةمدقم ةزمهلا نأ ىلإ روهمجلا بهذف ؛بيكارتلا هذه لثم ف فلتخاو -
 «فوذحم ىلع ةلحاد اهنأ ىلإ يرشخمزلا بهذو .عقو ام اذإأ مثو ؛نوملعي الأو ,نوعمطتأف :ريدقتلاو ؛مالكلا ف

 (دوعسلا يبأ ريسفت نم) .نوعمطتف مهلاوحأ نوملعتو مهرابخأ نوعمستأ :انه ريدقتلاو ؛مالكلا قايس هيلع لد
 ل هللا لوسرل وه :ليقو .سابع نبا نع يور اذك «نينمؤملاو دي هل باطخلا نأ ىلإ ريشي :نونمؤملا اهيأ
 (نيلامكلا ريسفت) .اميظعت عمجلا ظفلب بطوخ «ةصاخ

 (نيلامكلا ريسفن ) .مكتوعد لحأل ناميإلا اوثدحي وأ مكل اوررقي وأ «ةدئاز ماللاو ؛مكوقدصي نأ يأ :مكل اونمؤي نأ

 .محرلا ةيآو 25 دمحم تعنك :هنوفرحي (نيلامكلا ريسفت) .25 انيبن نامز لبق مهنم فلس نميف يأ : : ةفئاط
 رمألا اذه يف ةقباس هل :لاقي ؟مهفاكإ 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 يف عورش "رده وإن" :ةلوقو :لولس نب هللا كبغ

 هللا نيب :هريغو "يسابعلا ريسفت" يفو [.هل امزال هنوكل ؛راهظإلاو فيرعتلا نع زاحم حتفلا نأ ٍنعي] :مكفرع
 الو ؛”"'مكوجاحي"ب قلعتم :ةرخآلا يف (نيلامكلا ريسفت) .توملل اودل :هلوقك ةبقاعلل يأ :ةروريصلل .مكل
 اوميقيو" :هلوقب هعفد ىلإ راشأ «بويغلا مالع دنع ةمايقلا موي ةجاحملا عفدي ال ءافحإلا نأ :ريسفتلا اذه ىلع دروأ

 :يواضيبلا لاقو «متفلاخو متغلب مكنأب عقي ةجاحملا نأ نعي كلذب مكرارقإو يأ :هقدصب (نيلامكلا ريسفت) ."حلإ
 هللا دنع :لاقي امك «هدنع ةجاحم همكحو هللا باتكل مهتجاخم 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



 ةرقبلا ةروس 0 0000 لوألا ءزجلا
 بخ ع

 َنوُمَلَعَي اَلَوُأ :ىلاعت لاق .اوهتنتف مهومتئدح اذإ مكنوجاحي مهأ 79 َنوُلِقَعَت الق

 4 0 ) وُ امو تورم فطعلل اهيلع ةلحادلا واولاو «عريرقتل ماهفتسالا
 انكي ةلمغلا ىلع

 َنوُيَيَأ دوهيلا ي أ َجِبَتِمَو كلذ نع اووعريف «هريغو كلذ نم نورهظي امو نوفخي ام

 (مهئاسؤر نم اهوقلت بيذاكأ كامأ ,نكل لإ ةاروفلا تتكلا تيروُملعَي ال ماوع

 ءانظ 2 َنوعََي ' ال #0 ام هريغو 2 يببلا ةوبن دححج يف ف ام نِإَو اهودمتعاف

 مهدنع نم اهتلتخم ما موسنأب بتكلا َنوُبتكَي نذل باذع ةدش ٌةلَيَوَف مهل ملع الو

 اوريغ ءدوهيلا مهو ءايندلا نم الي اكَمَث -ِِب ْأوُرتَْيل لا دنع َنِم اًددَه َنوُنوُقَي مّ
 2110111 ]1 100ب7 111 ءاهريغو مجرلا ةياو :ةاروتلا يف دي يبنلا 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 بطاحملا لمح وهو

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

 .حيبقلا نع لقكلا وه و عاوعرالا لم :اووعريف (نيلايكلا ريسفت) .ماهفتسالا ةرادصل ؛؟ترخخأ امنإو ,ماهفتسالا

 (يواصلا ةيشاح) .ةعبارلا ةقرفلا ركذ ف عورش :مهنمو
 ريشي هنأ يف هتداع ىلع "نكل"ب هريسفتب راشأ امك ءعطقنم "ينامأ الإ" :ىلاعت هلوق يف ءانثتسالا :لإ نكل

 (لمجللا ةيشاح) .هلولدم تحن ةح ردتم الو «باتكلا سشحب نم تنسب ناحألا 3 ؛؟ نكلاب "هي الإ" ريسفتب عطقنملل

 مهئابآ نأو «ةدودختم امايأ الإ رانلا يف نوبذعي ال مهنأو دي دمحم ةفص رييغت نم تايرتفملا يهو :خلإ بيذاكأ
 (نايبلا حور) .كلذ ةحص يف مهل ةجح الو ؛مهمحريو مهاياطخب ذحاوي ال هللا نأو ءممهل نوعفشي ءايبنألا
 (نيلامكلا ريسفت) .هنورتفي يأ - فاقلاب - هنوقلتخي امم مهل اديلقت :اهودمتعاف .اهوذحأ يأ ىقلتلا نم :اهوقلت

 ."منهج يف داو هنإ" :ثيدحلا يف امو ءميظع كاله وأ :باذع ةدش .هنوقحتسي ام ركذ ف 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 :خإ يبنلا ةفص اوريغ (نيلامكلا ريسفت) .ءاعد هنأل ؛ةركن

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

 (نايبلا حور) .هنوبذكيف اكتِفَع هتفصل افلاخم هنودجيف اوبتك ام مهيلع اوؤرق ءكلذ نع مهتلفس مهأس

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



 ةرقبلا ةروس ٠ 6 0 ظ لوألا ءزجلا

 وت وف ظ '] هك ها مع < د يكد جر / : ْ

 ِمُهَل َلْيَوَو قلتخملا نم َمِهيِدّيَأ تبت امم مُهَل ُلْيَوَف «لزنأ ام فالخ ىلع اهوبتكو
 الأ انييصت اَتّسَمَت نأ . َرانلا عي ىبنلا مهدعو املأوُلاَقَو .اشرلا نم مهو َنوُبِسْكَي امي

 اي مهل لق ا 3 «لجعلا مهئابأ ةدابع ةدم اعد نيعب رأ :ةليلق ا ماي لإ

 اقاثيم اًدِْهَع هّللا َدنِع ماهفتسالا ةزمكب ءانغتسا ؛لصولا ةزمه هنم فذح ةُمْذْحنَأ ![قيمفل

 لل ع 7 نع رادو

 اهي جت ةلكت ال ام للا لع نولوقت لب م أ ذل هي  ةديط هللا تخل ىف كلذب كنز

 دارفإلاب ُهُتَكَيِطَح فب َتَطَحَأَو اكرش يس تت ثا دابق نونا كسا

 كتاف اكرشم تام نأب بناج لك نم هب تقدحأو هيلع تلوتسا يأ ؛ ,عمجلاو
 تمعو تفاطأ د

3 

 اوُلِمُخَو أونَما .تريينلاو ."نم" .نيعم ةيف يعور © 2 َنودِلَح اًهيِف مه رانلا ٌببحصا
 5 د“ 8 ' 3 َء

 قشيم اًْذَحَأ ّذِ نه ذأ و هك '“ رود ايوه وكلا كرعشاأ قيثزأ يدحرشلا
- 

 صظ0 ..... .... . .. هللا الإ ءايلاو ءاتلاب َنوُدبْعَت ال :انلقو «ةاروتلا يف ليِوَْرْسِإ ََب

 نأل ؛ةرياغم عون هيف كلذ عمو «(/9:ةرقبلا) 4:هيديأب ٌباّتكْلا دو يذلا ليو :هلوقل ديكأت | ينزل تبتك

 ريغ وهف ةلص عقو "مهيديأب باتكلا نوبتكي" :فلس اميف هلوقو .دوصقم وهف اليلعت عقو "ىهيديأ تبتك امم“ :هلوق

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

 الإ ىتوي ال هنإف ؛لصولا ةزمه نع ماهفتسالا ةزمهب :ءانغتسا .ةوشر عمج اهرسكو ءارلا مضب اشرلا :اشرلا نم
 طرش باوج :خلإ فلخي نلف (نيلامكلا ريسفت) .اهنع ئغتسا ماهفتسالا ةزمه اهيلع لخد اذإف «نكاسلاب ءادتبالا رذعتل

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

 "لب" عمو «هيفنو ذاختالا راكنإل ماهفتسالاو "لب" نعم. يلا يهو ةعطقنم "مأ" نأ ىلإ هب راشأ :خلإ لب مأ ال
 ام تابثإو ةزمهلا زيح يف ام يفن ىلع ئععملا نوكيف ؛ةيفانلا "ال'ب ةزمحهلا باوج رّدق اذلف ؛لاقتنالاو بارضإلا

 نبا نع كرشلاب ةئيسلا ريسفت :اكرش (لمجلا ةيشاح) .ربخلا ليبق نم ةقيقحلا يف مالكلا نوكيو ."مأ" زيح يف
 .هللاب كرشأ نأ "ةقيس بسك نم" :"يسابعلا ريسفتلا" يفو (كرادملا ريسفت) .مّيِد امهريغو دهاجمو سابع

 .هب اوطاحأ :هب اوقدحأ ."ارصلا" يف .هطاحأ :قدحأ :تقدحأو ."هتائيطح" ظفلب عفانلو «رثكألل :هتئيطخ

 امل ةياكح رماع نباو مصاعو عفانو ورمع يبأل ةيقوفلا :ءاتلاب .هظفل "بسك" يف يعور امك :يعور
 (نيلامكلا ريسفت) .هب اوبطوخ



 ةرقبلا ةروص 0 58 لوألا ءزجلا

 نوقلا ذو ارب اناّسحإ نيدلولاب اونسحأ َو ,"اودبعت 0 يهنلا ئيعم. ربخ

 نم اًئّسَح الوق سانلل أولوقَو ٍنيِكَسَملاَو ىمسَيِلاَو نيدلاولا" ىلع فطع «ةبارقلا ري يل ف 0 ا ا ل 4 ا 5 5 ١

 ةءارق يفو «ممي قفرلاو دعو دمحم نأش يف قدصلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 ةرَكَرلآ ْأوَتاَءَو ةولّصلا أوُميِقأَو ةغلابم هب فصو ٌردصم «نيسلا نوكسو ءاحلا مضب 8 ص يس ع ىلا 2 ض1 ا مي 7

 دارلاو 3 نع تافتلا هيف | ءافولا نع ةدسو ا , كلذ زوايا

 ني مكانا َنوُجرْحن اَلَو اضعب د دعب لتقب اهنوقيرت ينو و انلقو
 هوي هق مه وهو هوا ةفقق هاما هاهم . ... .. مررهَأ مك هراد نم اضعب مكضعب جرخي ال جكرّيِد

 يهتلا نعم ريخ

 هنع يف امع ءاهتنالا ىلإ عراسي نأ هقح يهنملا نأ ماهيإ نم هيف امل ؛يهنلا حيرص نم غلبأ وهو يهنلا نعمه. :ربخ

 «ةذاش ةءارقلا هذهو «يهنلا حيرصب يأ :اودبعت ال ئرقو (دوعسلا يبأ ريسفت) .يهانلا هب ربخيف «هنع ىهتنا هنأكف
 هلوقب: ةذاشللو ("ةءارق قو" :هلوقب ةيعيسلل ريشي هنأ ةتدعاق يلع "ئرقو" :هلوقب اهذودش ىلع ح راشلا هبنو

 (لمجلا ةيشاح) .عضاوم يف اهفلاخي هنأ ٍقأيسو .همالك يف ةيبلغأ ةدعاقلا هذهو ؛"ئرقو"

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

 انذحخأ" :هلوق يف 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 ؛مكدادجأ نم يأ :مكنم اليلق الإ (يواصلا ةيشاح) .مالكلل تاّسحملا نم تافتلالا
 حيحصتل كلذ ردق :هنع .هبارضأو مالاس نب هللا ديعك مهنم نمأ نم وهو ءاضيأ مكنمو يأ خسنلا لبق اههجو

 ىلوألا ةلمحلا ىلع فوطعم وهو «ليئارسإ ٍنبل باطخ وهف "اوركذا" رّدقملا :خلإ انذخأ ذإو .هدعب ام فطع
 (ارصتخم يواصلا ةيشاح) .نيدهعلا نم الك اوناخف «دابعلا قوقحب ةقلعتم ةلمجلا هذهو هللا قوقحب ةقلعتملا
 «ةقباسلا تاريكاذتلا ننس ىلع 7)ءىسومل نورصاعملا مهفالسأ :هارملاو كي هل نيرصاعملا دوهيلل باطح :مكقاثيم

 (لمحلا ةيشاح) .مكئابآ قاثيم يأ مكقاثيم انذحخأ نأ "تقو 288 دم تورصاعلا ادووهيلا اهيأ اياوركذاو: أ

 هنأل وأ .ةسب'الم ندأب زاحملا باب نم وهف كف دأ يبق كب هلاصتال ؛هسفن لتق ةريغ لحرلا لق لعج اغإ :مك َءامد

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



 ةرقبلا ةروس ها لوألا ءرجلا

 َتوُلْمقَت ِءآَلْوَنَه اي ْمُثنأ ّمُك .مكسفنأ ىلع (2) َنوُدَبْمَت ْرْشنَأَو قاثيملا كلذ متلبق
 ماغدإ هيف َنوُرَهَظَت َمِهِريِد نِّم مكي اقيرق َنوُجِرحَو اضعب مكضعب لعقي َرُكَسفنَأ
 مثإلاب مِهيَلَع نونواعتت ءاهفذح ىلع فيفي ١ يف لصألا يف ءاتلا

 :ةءارق يثو مهوُدَقَت !فارسلا" | ا قو نرَسأ ةكوتأي نإو ملظلا ِنوَدَْعْلاَو ةيصعملا

 مر نأشلا يأ َوِهَو مهيلإ َدِهَع امم وهو هريغ وأ لاملاب رسألا نم ادد "مهوذفت"

 ام نأ ضارتعا اسنيم ةلمحلاو ..”ثوحرختو* «لوقب لصتم "هجوم حسي
 "مرحم"ب قلعتم

 00 2 2 2 ا ع ف «سوألا اوفلاح يرق تناكو ؛ ععادفلا كي مرح

 راصنألا نم يح وه

 ىلع رارقإلا ىقبأ ولو ءاديكأت ال ًاسيسأت 'مكسفنأ ىلع نودهشت" :هلوق نوكيل ؛كلذب رارقإلا رّسف امنإ :متلبق
 سفن ىلع ادهاش نآلف ٌرقأ :كلوقك ديكات "نودهشت متناو" :"يواضيبلا" يف .اديكأت هدعب ام نوكي: ةرهاظ
 .ازاحب مهيلإ رارقإلا دانسإ نوكيف ءمكفالسأ رارقإ ىلع نودهشت نوفوحولا اهيأ متنأو :ليقو

 يف :امهدحأ :ناهجو ءالؤه يف اذه ىلعف "نولتقت" :اهدحأ ءهجوأ ةثالث هربح يفو أدتبم "متنأ" :خلإ اي متنأ مث

 "ءالؤه" نأل ؛هيوبيس دنع زوجي ال اذه نإ ."ءالؤه اي" يأ ىدانم وه :يناثلاو ,"نيعأ" رامضإب بصن عضوم

 "نولتقت"و "نيذلا" نيعمب نوكي نأ ىلع "ءالؤه" ربخلا نأ :يناثلا هجولاو .مهبملا عم ءادنلا فرح فذحخي الو مهبم

 .نويفوكلا هزاجأو ,"نيذلا" ةلزنمب نوكي ال اذه "ءالوأ" نأ نييرصبلا بهذم نأل ؛فيعض اضيأ اذه ؛هتلض

 "نولتقت" اذه ىلعف :"ءالؤه لثم متنأ مث" :هريدقت فاضم فذح ريدقت ىلع "ءالؤه" ربخلا نأ :ثلاثلا هجولاو

 (ءاقبلا يبأ ريسفت) .هيبشتلا يعم اهيف لمعي لاح

 ةفاضإلاو ءابلاغ مدلا ةقارإ لتقلا نم مزلي هنأل ؛مزاللا ةدارإو موزلملا قالطإ نم هنأ ىلإ كلذب راشأ :خإ لعقب

 لتق يف اوببستت الف يأ ؛لتقي لتق نم نأ رابتعاب وأ ءسفنلا مدك خألا مد نإف ؛ةسبالم ندأل "مكئامد" يف

 .هيلع دانسإلل رهظلا نم ذوحأم :نورهاظت (يواصلا ةيشاح) .مكريغ مكلتقب مكسفنأ
 (نيلامكلا ريسفت) .لعافلا نم لاح «نيتءارقلا ىلع يهو نيءاتلا ىدحإ فذح يأ :اهفذح ىلع

 ءاتلا حتفب- "مهودفت" ريسفتلا نتم يف روكذملاو ."تادافملا" نم ءيئاسكلاو مصاعو عفانل يأ :مهودافت

 'مهجارخإ" :هلوقل مدقم ربخ :مرحم (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلا ةءارق وهو يثالثلا نم -لادلا مضو
 (نيلامكلا ريسفت) ."وه" ربخ ةلمجلاو



 ةرقبلا ةروس ها لوألا ءرجلا

 اذإف ءمهج رخو مهرايد برخيو ,هئافلح عم لتاقي قيرف لك ناكف «جررخلا ريضنلاو

 ضعَبِب َنوُئِمْؤُعَفَأ :ىلاعت لاق ءانؤافلح لذتسي نأ ًءايح :نولوقيف ؟مفئولتاقت ملف

 اَمَف ارماظلاب ات ل 0 وهو ٍضَعَبب تيل ءادفلا / ره دريل

 ِدَغَأ نإ 77 ميل 5 ةيزملا برضو ماشا ىلإ ريضنلا يفنو ةظيرق لعق
 هيدلا ةزيجلا اورتقأ يذل كيتو .ءاتلاو ءايلاب | َنوُلَمْعَت مَع ٍلِفَعب هلل مو ٠ .باذقلا

 رثكألل .عفانو ريثك نب

 . كيم لوعنمب 7 3 جل نوري اَلَو بذات اف اهيلع اهورثا ْنَأَب رجلا

 2” ههانعبتأ يأ / لسؤلاب ءهِدْعَب ْنِم ايفَقَو «ةاروتلا َبَجكْلا ىَسوُم اَنْيَناَء َدَقَلَو

 هيف لماعلاو ء«"سوألا" ىلع فوطعم "جرزخلا" :هلوقو :"تناك" هيف لماعلاو ؛"ةظيرق" ىلع فوطعم :ريضنلاو
 :ريدقتلا ءفوذحمل لومعم "جرزخلا" نأ لمتحيو ءراصتخالل 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 ,الكلع ىسوم ةعيرشب نيفلكم اوناكف ريضنلا ونبو ةظيرق امأو 5 هللا لوسر ريغ

 ةظيرق ءافلح رسأ اذإف .هؤافلح لك عم لتاق جرزخلا عم سوألا لتتقا اذإ ناكف «جرزخلاب ريضنلا ونبو سوألاب
 نم لذتسي نأ ةيشح اولتاق مهنأب اوباحأ لاتقلا نع اولثس اذإف ءسكعلابو ةظيرق هودتفا ريضنلا نيب نم اريسأ

 (يواصلا ةيشاح) .هب انرمأ اننأب اوباجأ ءادفلا نعو ءهب اوزعتسا

 ل5 هللا ل لوسر بلغ املف «جارخإلا ريضنلا ةداعو لعقلا ةظيرق ةداغ ناك :اف5 سابغ نبا نعو :اوزخ دقو

 35 يبلا لخد نيح يأ :ةظيرق ليخب (يامكلا تستوا .نقابصو مها ساو هةلظيرقن قو ىضنلا ىلحتا

 مكحف هذ ذاعم نب دعس مكح ىلع اولزن نأ ىلإ هباحصأو ُدثُي يبلا مهازغف ءجرزخملاو سوألا ملسأو «ةنيدملا
 .ةرجهلا نم ةعبارلا ةنسلا يف كلذ ناكو ع سب سس مق مهفاعجش لتقب مهيف

 درلا يف ةدايز مسقلاب ةلمجلا ردصو «ةميظع حئابقب اهولباق ليئارسإ يبل ىرتخأ معت ركذ ف عورش :خلإ دقلو

 امل ةاروتلا نأ" :م سابع نبا نع يور .ةدحاو ةلمج اهايإ هللا هاتآ «ةاروتلا :باتكلا (يواصلا ةيشاح) .مهيلع

 لكل هللا ثعبف ءاهلمح اوقيطي ملف اكلم ةيآ لكل ثعبف ؛كلذ قطي ملف ءاهلمحب الع ىسوم ىلاعت هللا رمأ «تلزن
 يكلا وسقلا] ."ايلجع ةلقخ تيرم لسنا لاقمت ولج رتاطر داق اكسب اهي قرح



 «ىتوملا ءايحإك ارسل ِتَنْيَبلا َميْرم نبا ىسيع اَنْيتاَءَو ءلوسر رثأ يف 9

 ىلإ فوصوملا ةفاضإ نم  سفقلا حوري هانيوق ُهَتَدَّيََو صربألاو همكألا ءاربإو

 اوميقتست ملف ءراس ثيح هعم ريسي ,هتراهطل ليئربج ةسدقملا حورلا يأ ,ةفصلا

 نع موكل ةرتكتسأ يب : كششأ بخ وج : 11ثو وشر مالم انتا

 ىلع اعيمج اوناكو «فالآ ةعبرأ :ليقو ءافلأ نوعبس نإ ىسيعو 2# ىسوم نيب ءايبنألا ددع نإ :ليق دق :الوسر

 :"حابصملا" يف :لوسر رثأ (لمحلا ةيشاح) .مهممأ ىلإ اهغيلبتو ةاروتلاب لمعلاب نيرومأم اوناكف 8:42 ىسوم ةعيرش
 رثأ ف مهضعب نوكو .برق نع هتعبت يأ - ةثلثملا نوكسو ةزمهلا رسكب - هرثإ يفو - نيتحتفب - هرثأ يف تنجح

 ءدحاو نمز يف نيلوسر عامتجا مدع ديفي اذهو «ماقملاو قايسلا نم لالحلا هذخأ امنإو «ةيآلا ظفل نم سيل ضعب

 لك دْعَب ءايبنألا قلطم مهي دارملا ناك نإو ءهتحص تنكمأ غيلبتلاب اورمأ نم صوصخ لسرلاب دارملا ناك نإف

 (لمجلا ةيشاح) .دحاو تقو يف ددعلا اذه عامتجا رظناف ءدحاو موي يف ايبن نيعبس اولتق مهفأ مولعملا نم نأل ؛دعبلا

 (فاشكلا ريسفت) .مداخلا نيعمب "ميرم"و «كرابملا :هانعمو ءعوسي ةينايرسلاب "ىسيع" :ميرمه نب ىسيع
 ء«صاصتخالا يف ةغلابملل :ةفصلا (نايبلا حور) .بولقلا ةايح هيف امم. ءايبنألا أي ناك هنأل ؛احور يم :حورب

 (نيلامكلا ريسفت) .يبيطلا هدافأ ,"ديز لام" :وحن سكعلاب ةفاضإلا فو ءاهيلإ بوسنم "سدقلا" ةفصلا فو

 .ةينولقلل ةايح هب ينارون مسج ليئربجو «نادبألا ةايح هب ءناروئ مسج حورلا نأ :احور هتيمست هجو :ليئربج

 لوُسَر لوف هنإ# :هلوقب هللا :هححقو دقو راذقألاو تافلاخملاو يصاعملا نم يأ :هتراهطل (يواصلا ةيشاح)

 هنألو .هريغل كلذ نكي ملو «هربك ىلإ هابص نم يأ :خلإ هعم ريسي (يواصلا ةيشاح) .( ٠ :ةقاحلا) 4 عرك
 (نيلامكلا ريسفت) .هلتق دوهيلا دارأ نيح ءامسلا ىلإ هعفر هنألو «ناطيشلا هنم ندي مل ّىح هظفح

 نع ةيانك اذهو :َباَتكلا ىَسوُم اَنِيَتآ دقلَو» :هلوق نم مالكلا قايسب دوصقملا وه اذه :حلإ اوميقتست ملف

 ىلع فوطعم # َلوُسَر مك َءاَج اًمْلكَفَأ» :هلوق نأ ىلإ هب راشأ اضيأو «حئابقلا نم كلذ ريغو لتقلاو بيذكتلا

 فوطعملاو فوطعملا نيب ةزمهلا طيسوتو .خلإ لوسر مكءاح املك متربكتساف اوميقتست ملف :ليق هنأكف ءردقملا اذه

 (لمجلا ةيشاح) .روكذملا مهرابكتساب مهيلع تددع لا معنلا مهبيقعت ىلع مهخيبوت لحأل هيلع
 (لمجلا ةيشاح) . مدقت امك فودذحم اهدئاعو «ةلوصوم "ام" نأ ىلإ هب راشأو ,"ام"ل نايب :قحلا نم

 هنوك ئيعمو .حلإ هللا لوسر مكءاج املك متربكتسا :ريدقتلاف يأ :ماهفتسالا .ةغلابملل ةدئاز نيسلاف يأ :متربكت

 .هب ريعملاو هنع خبوملاو هنع مهفتسملا وه هنأ ماهفتسالا لحم



 ةرقبلا ةروس 03 ظ ه4 00 0 لوألا ءزجلا

 ةيضاملا لاحلا ةياكحل عراضملا مت َنوُلْئَقَت اًقيرَقَو ىسيعك ٌمتَبَدَك مهنم اًقيِرَمَ
 ؛ةيطغأب ةاشغم يأ «فلغأ عمج ْلُغ اَبوُُق ءازهتسا يبل اوُناَقَو .ىبيو ايركزك متلتق
 نع مهلعغو هتمحر نع مهدعبأ هللا مَع بارضإلل لب :ىلاعت لاق ءلوقت ام يعت الف

 ةدئاز "ام" 29 َنوُنِمْؤُي ام ًاليِلَقَف مهولق يف للخل مهلوبق مدع سيلو حِهرفكي لوبقلا
 ُْهَعَم اَمَل ُقّدَصُم هلأ دنع ْنِّي ُبَتَك َمهَءاَج اّمَلَو ادج ليلق مهاميإ يأ «ةلقلا ديكأتل
 اوُقَرَع ام ِمُهَءآَج اّمَلَف "نامزلا رخآ ثوعبملا يبنلاب مهيلع انرصنا مهللا" :نولوقي أوُرَفَك ةنثلا لع ةورصتغسي تروخيقت دي هميم لبلا ةزيق ني اوثاكو ة1رقلا وه. :ةاروبلا نم
 3336 :ةسايرلا ىلع افوحو اذسع ئبأو فكك 25 ىنلا ةئعب وه «قكلا نم

 .يآلا سوؤر قسنل مدق مدقم لوعفم "اقيرف'"و ؛"متربكتسا" ىلع فطع "متبذك" ةلمج ؛ةفطاع ءافلا :خإ اقيرفف
 :هلوقب حراشلا راشأ هيلإو (ءاقبلا يبأ ع هيلي دعب يأ فدذح قديس فو 00 ها كل

 ىلع لادلا عراضملا فنغ ربخغ و لفت تفو اعقاو ضال ِق مققولا ضرفيو ردعمي نأ اًهروصو 0 ميك

 نورصاعملا مه قيرفلا كلذو ءرخخآ قيرف نم ردص لوقلا اذه نأ ىلإ هب راشأ :خلإ اولاقو (لمجلا ةيشاح) .لاحلا
 (نيلامكلا ريسفت) .هلوقت يذلا انبولق ظفحي ال يأ ؛ظفحلا وهو يعولا نم :يعت الف كك يبلل
 تع هنأ ىلع بوصنم "ليلق" :كايلقف (لمجلا ةيشاح) .للخلا وه اذهف ةاطغم اهنأ نم اوعدا امك نأ :لعإ سيلو

 ليلق مهفاعإ يأ :خلإ مهفاميإ يأ .اضيأ حراشلا لوق نم اذه دافتسيو .اليلق اناكيإ يأ "اناميإ' وهو فوذحم ردصملل
 :خيشلا دافأ اذك ؛مهنم نينمؤملا دارفأ ةلق رابتعاب وأ - رهاظلا وهو - هب نمؤملا ةلق رابتعاب هتلق لإ ادح

 «لالجلا ميم نم واهلا وه اذه .اليلق اناعإ نونمؤيف نأ ف وذحم ردصلل تسع هنأ ىلع ابن وستنم "ةليلق"و

 اونمآ ةيبللا نلَغ لرلا يزذلاب ومآ :هلوق دح ىلع وهف «نونمؤي اليلق انامزف يأ فوذحم نامزل ةفص هنأ لمتحيو

 (لمجلا ةيشاح (نيمسلا ريسفت) .(ا/ 7 :نارمع لآ) «ةّرخآ اوُرْفْكاَو راَهَتلا هْجَو

 .25 هنمز يف اوناك نيذلاو دوهيلا نع ةياكح امهنم لكو ءاهلبق لا ةلمجلا تاقلعتم نم ةلمحلا هذه :مهءاج املو
 نمو هئيحي لبق نم ةرينالاو مالا نيناوفف انيحشيب ل كاوإ نراقا يف لق يرام ةيماحإ

 (نيلامكلا ريسفت) اع ةطساوب رصنلا نعم

 اا رك" دي



 ةرقبلا ةروس هده لوألا ءزجلا

 اًمَسب 29 تيرفككلا ىَلَع ِهّللا ةئعلف ةيناثلا باوج هيلع لد ىلوألا "ال" باوجو
 زييمت "ائيش" ئععم. ةركن "ام"و «باوثلا نم اهظح يأ َمُهَسْفنَأ دهب اوعاب اَوْرَئْشَآ انسب

 نآرقلا نم هللا لزنا امب مهرفك أ أورفكي نأ مذدلاب صوصخنملاو ( سئب لعافل 5 وو ع اع #ك - 0 ها وهم 2-2 م . "1 1 0

 + عا. راني # سا يس 3 ع ٠ اسس ]| +
 ني ديدشتلاو فيفختلاب ُهَلَآ َلْرَتُي نأ ىلع ادسح يأ اورفكي"ل هل لوعفم اّغَب

 مهرفكب هللا نميَضَعِب اوعجروُآَبَف ِداَبِع ْنِم ةلاسرلل ْءآَسَي نم نََع يحولا ءِهِلْضَ
 رفكلاو ةاروتلا عييضتب لبق نم هوقحتسا بضغ ىلع ميظعتلل ريكدلاو «لزنا اع

 مهم ساس 2-6 هاو 8 د نى او سلا لا رع 1 3 2
 هللا لزنا امب اونِماَء مهل ليِق اذإَو ةناهإ وذ 50 ثريهم ٌباذع َنيرِفكللَو ىسيعب

 1 11 كا . 2 25 8 0 0ع 0 م 5 : لا

 ' 2 ا للا ا ا 00 -
 دان 2155 هم 2 اقدصم لاح ّقَحلاآ ّوهَو نارقلا نم ةدعب وأ (ةاوبس دهَءاَرَو امب لاحلل

 :وهو ةيناثلا "امل" باوج هيلع لد فوذحم ىلوألا "امل" باوج عي ةيناثلا باوج هيلع لد :خلإ ال باوجو

 مهسفنأ اولذب مهنأل ؛عاب نوعم انهه وهو دادضألا نم ىرتشا يأ :| وعاب ,دحاو امتاضتقم 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 يىضاملا يف مهسفنأ هب اوعاب ام نأ روهظل ؛قايسلا هاضتقا امك ردصم ليوأت يف "اورفكي

 (يحخركلا ريسفت) .عينشلا مهلعفل اراضحتساو ةيضاملا لاحلل ةياكح ؛عراضملاب مهنع ربع امنإو «لبقتسملا

 ام ىلع ادسح يأ هللا لزنأ ام ىلع ايغب :ريدقتلا ليقو هللا لزنأ نأل ؛اوعغب يأ .هلجأ نم لوعفم : هللا لرني نأ

 نأ رد نأ ول وأ ملا ل دق نأ يأ هللا نأ دعي : كك رادملا" 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

 ل فاضيو ءافرظ لعج ردصم لصألا 2 2 :”يواشضيبلا" لاق :ةءاوو امتع . اولاق" 32 ريمضل ةلا نع :لاحلل

 .دادضألا نم دع كلذلو .همادق وهو هيراوي اه هب داريف لوعفملا ىلإو ؛هفلخخ وهو هب ىراوتي ام هب داريف لعافلا

 :ئوعملا ذإ ؛لعفلا يعم نم "قحلا" يف ام اهيف لماعلاو ةدكؤم ةيناث لاح :اقدصم ."نورفكي" اهيف لماعلاو :لاح

 (ءاقبلا أ ريسفت) .. و 58 رتتسملا ريمضلا لاحملا بحاصو ءاقدصم تياثلا وهو



 ةرقبلا ةروس 65 ٠ لوألا ءرجلا

 مسك نإ ُلَبَق نِم هلل :ةئنأ معلق يأ نعت لَك ى لق َدُهَحَم اَمِل ةدكوم ةيناث لاح

 55 انيبن نمز يف نيدوجوملل باطخملاو بدت نع اهي منيت كلو ةاروتلاب )9 َتنِمْؤُم
 اصعلاك تازجعملاب يأ ٍتَتَيَمْلاِب , ل مكَءاَج َدَقَل دقلَو هب مهاضرل ؛مهؤابأ لعف امك

 تاقيملا ىلإ هباهذ دعب نم يأ هِدْعَب ْنِم اهإ َلَجِعْل م ةرخبلا قلفو ديلاو
 انََفَر دقو ةاروتلا يف امي لمعلا ىلع َمُكَشَتيِم اَنْذَحَأ ْذَِو .هذاختاب ِ) تروُمِلَظ منَ
 آن. اود ةانلقو مكيلع طقسيل ةاهوبقا نم ممعما .نوس لبخلا زوطلا ُمكَقَرَق
 كلوق اَتْعِمَس أولاق لوبق عامس هب نورمؤت ام ايقاع داهتجاو دجبب َةّوَق قب مكحتيتا

 بارشلا طلاخي امك مهيولق هبح طلاخ ي ١ لجعلا ُهِهِبولق ىف أوبرَش أَو كرم اًكيِصعو

 مّشنُك نإ لجعلا ةدابع ةاروتلاب مُكَميِ] هب يف رمي ائيش امسك مهل لق لق مرش
 مدلاب ا نايب ةيبسلل عابلا “

 9 5 ميكا 2 نحل

 ل عياش ف فاعلا ضلال اون وب فام ارت عادم فحاتس فاسو لع. ظاصااا_.فاوسمس ٠ ةعاعاا# ةفاقوتاج 0١ (مكمعز امك اني م 2 ..:ريبمؤم

 .امب اورفك دقف ةاروتلا قفاوي امج اورفك امل مهإف ءمهلاقم در نمضتل ؛ةلمجلا نومضم ريرقتل ءيج :خلإ ةيناث لاح
 .ةيضاملا لاحلا ةياكحل ع راضملاب ربع امنإو «ءيضاملا نيعمب عراضملا نأ ىلإ كلذب راشأ :متلتق يأ (نيلامكلا ريسفت)

 ةلمحلا نأ ىلإ ريشي :هذاختاب .ةاروتلاب قأيل يأ :تاقيملا ىلإ .ليئارسإ ئب حئابق نم اضيأ اذه :مكءاج دقلو
 يأ "انعفر" :هلوقل ةلع :طقسيل (نيلامكلا ريسفت) .ملظلا مكتداع نم موق مكنأ نيعمب اضارتعا لعجي دقو «لاح

 .اولفتمت 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 بورشمب لجعلا ةدابع بح هّبش :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
 (يواضلا 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 ."سئي" لعافل ةرسفم ءيش نعم« ةركن "ام" نأ ىلإ كلذب راشأ :ائيش
 53 مهناإ ىلإ رمألا ةفاضإو «لجعلا ةدابع ةاروتلا ف سيل هنأل :مكناميإ (يواصلا ةيشاح) .فوذحم "طولا"

 (نيلامكلا ريسفت) .مهيلإ ناميإلا ةفاضإ اذكو



 ةرقبلا ةروس ها/ لوألا ءزجلا

 كلذكف يأ «مهؤابآ دارملاو ءلجعلا ةدابعب رمأي ال نامبإلا نأل ؛نينمؤمب متسل ىنعملا

 ”]3 هبيذكتب رمأي ال امي نامبإلاو ص ادمح متبذك دقو ةاروتلاب نينمؤمم. متسل متنأ

 امك ٍساّنلَآ ِنوُد نِّم ةصاخ ٌةَصِاَح لأ َدنِع ةنحلا يأ ةَرِحآَلآ ُراَّدلآ ْمُكَل تناك نإ مه

 نأ ىلع «ناطرشلا هينمتب قلعت 2: َيِقِدَص ٌمتدَك نإ َتْوَمْلَآ اوَنَمَتَف متمعز
 لصوملاو ءاهرثؤي هل تناك نّمو ءمكل افأ مكمعز يف متقدص نإ يأ ئباثلا يف ديق لوألا

 مزلتسملا 9 يببلاب ده رف ةيدبأ تمدق امي اذبأ ُةَوكَمَكُي نلو هوئمتف «توملا اهيلإ

 َصَرْخُأ مسق مال َمِمَتَدِحَتَلَو .مهيزاجيف نيرفاكلا م2) َنيِيلَظلآب مَع ُهّنَو مهيذكل
 ل اييلع ثعبلل ركل ارازنل تريلا قي.صرحا ووويخ ملغ ىباقلا

 لكو ؛لحجعلا ةدابعب مكرمأي مكداقتعا :لوقت نأ هريرقتو ؛لوألا لكشلا نم يلمح سايق ىلإ ةراشإ :خلإ ىنعملا
 «ناك مسا نم لاخلا زوجي نم يأر ىلع "رادلا" نم لاح :ةصلاخ .رفك مكداقتعا جتني ءرفك وهف كلذك داقتعا

 ."رادلا" ىلإ دئاعلا ربخلا يف رتتسملا ريمضلا نم لاح وهف هزّوجي لد نمو
 نعم مامت وه لوألا نأل ؛رهاظ ريغ "خلإ لوألا نأ ىلع" :هلوقو «"نيطرشلاب هينمت قلعت" رهظألا :خلإ هينمتب قلعت
 (لمجلا ةيشاح) .هنودب ديقملا لالقتساو «كاكفنالا ديقلا نأشو ءهنودب يناثلا عم ققحتي الف يناثلا

 ءامت نم هنأ نيعمب «يناثلا يف اديق لوألا ناك «باوج امهنيب طسوتو ناطرش عمتجا اذإ هنأ :هلصاح :يباثلا يف ديق

 ةصاخ مكل ةرخآلا رادلا نأ مكمعز يف نيقداص متنك نإ :ةيآلا ريدقتف «يناثلا كلذل باوحلا نوكيو .هانعم

 (يواصلا ةيشاح) .لوألا باوج هيلع لد ءفوذحم يناثلا باوجو ءلوألل باولا نإ :ليقو «توملا اًوّنمتف
 يه يلا ةجيتنلا ىلإ ةراشإ "مهيذكل مزلتسملا" :هلوقو «يلاتلا ضيقن ءانثتسا ىلإ ةراشإ ئيعملا اذه :لإ هونمتي نلو

 نيكرشملا نأ مهوتل اعقاداو ؛مهيلع حيبقتلا يف ةدايز ؛ماعلا ىلع صاخلا فطع نم :حلإ صرحأ .مدقملا ضيقن

 ؛نيعملا يف "سانتلا" ىلع ةفوطعم "اوكرشأ نيذلا نم" :هلوق نأ ىلإ هب راشأ (يواصلا ةيشاح) .مهنم صرحأ

 نيذلا" لخدو (ءاقبلا يبأ ريسفت) ءاوكرشأ نيذلا نم صرحأو مهفامز يف نيذلا يأ سانلا نم صرحأ :ريدقتلاو

 صخ ليئاكيمو ليربج نأ امك ءديدش مهصرح نإف ؛ةغلابملل ركذلاب اودرفأ مهنكل "سانلا" تحت "اوكرشأ
 .هريغو "كرادملا" نم "ةكئالملا" تحت الخد نإو ركذلاب

 (لمجلا ةيشاح) .ةايحلل ريمضلاو ؛حراشلا مالك يف ةردقملا ”"صرحأ"ب قلعتم :اهيلع



 ةرقبلا ةروس 00 0/ لوألا ءرجلا

 مهدح يم ١

 5 وعفم ردصم ليوأت ُّ اهتلصب ( كو "يلو ىئعمب ةيردصم 0 هنس ّفلأ : هعي

 لعاف َرَمَكُي نأ رانلا ٍباَذَعَلا َنِم هدعبم ِدِحْرْحَرُمي مهدحأ يأ َوْه اَمَو "دوي
 لأسو .مهيزاجيف ؛ءاتلاو ءايلاب 2: َْوُلَمْحَي اَمِب ُرْيِصَب ُهّلآَو هريمعت يأ "هحزحزم"'
 "ليربج" :لاقف ؟ةكئالمللا نم ىحولاب ٍنأي نمع هد رمع وأ 25 يبلا ايروص نبا

 ".ملسلاو بصخلاب أي هنأل ؛انمآل ليئاكيم ناك ولو «باذعلاب ِتأي انودع وه" :لاقف

 َكبِلَق َْلَع نآرقلا يأ , لَ نإ اظيغ تميلف َليرتِحَل اًوُدَع تراك نَم مهل لق :لزنف
 د ا ل مم كاع 3 ببكلا قم هلبق هيدي < امل هوست شل رمأب نذل

 انجن نم ًارارفا ةدلقللا ةوجق لا "خلإ مهريصم نأب" :هلوقو «ماعلا ىلع صاخلا اذه فطع ةتكنل نايب :2! مهملعل

 يه ىلا يأ :نأ ىنعمب .فانيتسالا قيرط ىلع مهصرح ةدايزل نايب :دوي .ريصملا اذه يأ "هل" :هلوقو ءريصملا

 (هريغ و ءاقبلا لأ ريسفت) .مهدادول ةياكح "ول"ب ءيجج نكل «ءبصنت ال نكلو «لعفلل ةبصانلا

 ناكو هللا دبع همسا :ايروص نبا .هريمعت هحزحزمب لحرلا امو يأ "هحزحزم"ب عفر عضوم يف يأ :إ رمعي نأ
 (نيلامكلا ريسفت) .دنس الب يوغبلاو يبلعثلا هدروأ امنإو ,دنس ىلع هل فقأ مل :يقارعلا لاق ؛كدف رابحأ نم

 ؛!مهسرادم لع رمي ناكو يلاوعلاب ضرأ هل ناك - رمع إف «فاللخلا عيونت ىلإ كلذب راشأ : ريع وأ

 خخ انودع وه :لاقف «ليربح :لاقف ؟دمخغ يحولاب أي نمع ايروص نبا ةكاسفا كيمو رمأ ُق ةهريصب دادزأل

 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا تلزنف كلذب 5 يبنلا ربخأف

 ءانودع كلذ :اولاقف ءليئربح نع مهلأسف اموي دوهيلا سرادم لخد ءِدرمع نأ هتصقو «شيعلا دغر :بصخلا
 امو :لاقف ءملسلاو بصخلا بحاص ليئاكيمو ءباذعو فسخ لك بحاص هنأو ءانرارسأ ىلع ادمحم علطي

 نولوقت امك اناك نإل :لاقف «ةوادع امهنيبو هراسي نع ليئاكيمو ؛هنيمب نع ليربح :اولاق ؟ىلاعت هللا نم امهتلزنم

 كح وف كح رمع عججر مَ هللا ولع وهف اههدحأل اودع ناك نمو «ريمجلا نم قا مدنألو «نيودعب انهيلف

 يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو 2 "اضيبلا" نم ع دفع اي كبر كقفاو دقل دقل" :هق.لاقف «يحولاب هقبسس لق 121 ليئربح

 ةيشاح) ؛«لوألا نم ىوقأ وهف ىرخأ قرط هلو «يبعشلا نع قرط نم متاح أ نباو ريرحجج نباو «ةهدنسم

 .فوذحم طرشلا باوج نأ ىلإ ريشي :تميلف ."ليق"ب يناثلا ربع نم ىلع در اذهف (يحافخلا



 ةرقبلا ةروس هك ٠ ظ لوألا ءزجلا

 دمر 84 نافع < نك ع روحا ع خانناو ءب ١ م2 عع و : مث

 فيكحبتامو هلل اودع ناك نم )ا نينيؤملل ةنجاب .كككّرَشبَو ةلالضلا نم ىدهو
 8 رمقع نم لاو

 ىلع فطع َللَكيِمَو اهودو ءايب «هب و زمه الب اهحتفو ميجلا رسكب َليِرَبِحَو هِلْسُرَو
 :ىرخأ يفو ءءايو زمهي "ليئاكيم" :ةءارق يفو ماعلا ىلع صاخلا فطع نم «ةكئالملا

 َكَيَلِإ آَئَلَرنَأ َدَقَلَو مهلا انايب "مهل" عقوم هعقوأ م29 َنيِرِفَكْلل ٌوُدَع َهَللا ىرإف ءاي الب
 ١ 7 هاب

 يتسييت انننح ان" 2998 :ىبلل ايزوص نيا لوقل درر لاح «تاحشاو ميقا عدزا# دمع اي
 ي هزم شال دق رع نى م" 8 نت سه ا ف و هوو اب نس عصا 3١

 ىلع اًدِهَع هللا اوُدَهنَع اًملكَوأ اب اورفك 72) َنوقسفلا الإ اهب رفكُي اَمَو ءيشب
 هامل هكا 118 هاهنا هاته قلئاقتاها16 هله اهانه هاه هلافاذه هك ااهتاهلا#  هللاقدتو ! هلا ع حوده ها هته 8١ هلام جرح نإ يبنلاب ناميإلا

 رهظ ا

 لازنإ يف هل رايتحا ال ليئربج نأ :هلصاح ءايروص نبا مالكل لوأ در اذهو «رانلاب نيرفاكلل اريذنو يأ :نينمؤملل

 الب" :هلوقو ءليومشك "اهحتف"و :هلوقو ؛ليدنقك :ميجلا رسكب (يواصلا ةيشاح) .نآرقلا لازنإ يف الو باذعلا
 يف ةثالثو ؛ميحلا روسكم يف ةدحاو ةعبرأ تاءارقلاف ءطقف حوتفملل عحار خلإ "هب"و :هلوقو ءامهل عجار "زمه
 ةدئافو :صاخلا فطع (لمجلا ةيشاح) .شرمحج نزوب ةعبارلاو «ليبسلس دزوب ةثلاثلاو «ةيعبس اهلكو ءاهحوتفم
 ةلزنم لزني فصولا يف رياغتلا ذإ ؛رخآ سنج نم امهأك 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 هذهي نورفاك مهنأ ىلع ةلالدلا عوقولا ةدئاف

 مهرفكب مهاداع امعإ هللا نأ ىلع لديل ؛رهاظلاب ءاجف :"كرادملا" ةرابعو ."يحخركلا ريسفت" نم ؛عومجملا ىلع ال

 .هللا هاداع مهاداع نمو «ءايبنألا ةوادعك رفك ةكئالملا ةوادع نأو

 ؟اهب 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 ةلخاد ةزمحلا نأ ىلإ كلذب راشأ

 نعم نمض "اودهاع"و «هب لوعفملا ىلع بوصنم "ادهع" نأ ديفيل ؛هرّدق :هللا اودهاع (يواصلا ةيشاح)
 ف فوذحم "هللا" وه يناثلاو "ادهع" "اوطعأ"ل لوألا لوعفملا نأ نيعي افوذحم لوألا لوعفملا نوكيو ؛"اوطعأ"
 .هريسفت يف ءاقبلا وبأ هب حرص امك «حراشلا هب راشأ هللا اودهاع :هريدقت ؛مالكلا

 اورفك دي دمحم مهيلإ جرخ املف «هب ننموؤنل دمحم جرخ نيل اودهاع دوهيلا نيعي :خإ يبلاب ناميإلا ىلع

 :هلاتق ىلع نيكرشملا اونواعي ال نأ دوهيلا نيبو لي هللا لوسر نيب تناك يلا دوهعلا يه :ءاطع لاقو هب
 ."ليزنتلا ملاعم" نم ءاهوضقنف



 ةرقبلا ةروس ْ ا لوألا ءزجلا

 "املك" باوج. صنم منيو هخرطظ ُمَّدَبَي نيكرشملا هيلع اونواعي ال نأ ىبنلا وأ

 هَ َءاَج اَمَلَو 20 تونيؤي ال هر لاقتنالل نب يراكتإلا ماهفتسالا لحم وهو

 بحل أوُتوأ َنيِذلا نم قيرق َدْبَت َمُهَعَم اَمْل ُقْدَصُم 125 دمحم ِهَللآ ٍدنِع ْنِم لوُسَر
 لوسرلاب نامبإلا نم اهيف امب اولمعي مل يأ ِةِهِروُهَظ َءآَرَو ةاروتلا يأ هلأ بنك
 وي هللا باتك امنأ وأ قح ين هنأ نم. اهيف ام م 39 .تروملعي ال هناك ةريخخاو

 باكل قرم

 ايععسلا تس مياس فلام ديهع 1غ يلسيفلا :ةلق يأ اول اي "ذبن" ىلع فطع
 هلعاف هلعافو

 هيلإ مضتو (عمسلا قرتست تناك وأ هكلم عزن امل هيسرك تحت هتنفد تناكو
 نيطايشلا 0 دهع يف رحسلا نيطايشلا

 «بيغلا ملعت نجلا نأ عاشو كلذ ' اشفو :هنونوديف ةنهكلا ىلإ هيقلتو ء«بيذاكأ
 مهسفنأ دنع نم

 هد اا دعا ماا د مم : نيظايشلا تلد كام املف ءاهتفدو بنكلا احبس عيل

 ايبن تنك نإ :هل نولوقيو 26 يبا نوتأي اوناك دقف «ناث ريسفت ىلإ ةراشإ |"ةلالحلا" ظفل ل ىلع فطع] :يبنلا وأ

 ىلع ىعملاو :2إ 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 مه يغبني ناك ام ئععي ةقايللا راكنإ

 وه لب هتقيقح ىلع سيل "مهروهظ ءارو" :هلوق نأ ىلإ كلذب راشأ :+! اولمعي مل .ليئارسإ ٍنِب ىلع عينشتلا ةلمج
 نأ ىلإ هب راشأ :تلت (يواصلا ةيشاح) .نآلا ىلإ افومظعي مهف الإو «ةاروتلا يف اب لمعلا مدع نع ةيانك

 .امهنم وأ سنإلاو نحلا نم :نيطايشلا .ةيضام لاح ةياكح "ولت"
 اذإ تا ءناميلس ناك :ئفقذ سابع نبا نع ريرح نبا جرحأ :هيسرك تحت .ةلوصوملا "ام" ل نايب :رحسلا نم
 يلتبي نأ هللا دارأ املف «همئاخ - هتأرما يهو - ةدارحلا ىطعأ .هنأش نم ائيش ٍنأي وأ ءالخلا لخدي نأ دارأ
 تاه :اهل لاقف 2:32 ناميلس ةروص يف ناطيشلا ءاجف «همتاخ موي ثاذ ةدارحلا ىطعأ «هب هالتبا يذلاب 2#!ءناميلس

 .يمتاخ تاه :لاقف *:2ناميلس اهءاجف «ءسنإلاو نحلاو نيطايشلا هل تتأو هسبل املف ؛هسبلف هذحأف .يمتاح

 اهيف ابتك مايألا كلت نم تبتكف «نيطايشلا تقلطناف «هب ىلتبا ءالب هنأ فرعف ؛ناميلس تسل تبذك :تلاقف
 ناميلس ناك امنإ :اولاقو ءسانلا يلع اهوؤرقف اهوجرحخأ من 223 ناميلس يس رك تحن اهونفد مث ءرفكو رحس

 فك اًمّوِ» :هيلع لزنأو 525 ادمحم هللا تعب يح هورفكأو ناميلس' نم سائلا عىربق «بتكلا هذه سانلا بلغي

 .هيلإ مض ام عم ةكئالملا ربخ :هيقلتو (نيلامكلا ريسفت) .كَناَمْيلُس



 ةرقبلا ةروس 5 لوألا ءزجلا

 يعل "انف مككلم امنإ" : ا ولاقف ساب اهيف اودجوف اهوجرختساف سانلا اهيلع
 نوفدملا اذمَيي«ناميلس

 :يفرقا يف < ةرهبلا ىلع اكيف نانيولسل ةيربث ىلاعت لاق ,مهئايبنأ بتك اوضفرو

 ٌنَميَلَس ّرفك اَمَو :-ارحاس الإ ناك امو ءايبنألا يف ناميلس ركذي دمحم ىلإ اورظنا
 أورفك + طيفقلا تايففاتلاو ديبالا نكِبْلَو رفك هنأل ( ؛رحسلا 4 1 يأ

 ةزمحو رماع نبال ارك رخسلا يمس

 22268 3 وك 4 ووق ..."اورفك" ريمض نم لاخ ةلمملا شل 1

 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 رابخأ الإ اهيف نكت مل اهِإف ؛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" يفو .يناثلا نود رفك
 :هتقيقح نع ثحبلا بجي لب ءأطخ 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 م ريكا 6 عرضا يفو
 هيفف هملعتو هميلعت امأو «عامجإلاب رحسلا لعف مرحيو :"ةضورلا" يف لاقو ؛"دئاقعلا حرش" يف اذك ءهب لمعلا
 امُهنأ :ثلاثلاو .ناهوركم امهنأ :يئناثلاو .نامارح امهأ 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 ءفالخلا اذه

 لصألا يف وهو «ىفخيو هيلع قدي ارمأ هل ىدبأ اذإ "هرحس" :لاقي «قد و فطل ام لك رحسلاو :خلإ رحسلا

 لاقو (نيمسلا ريسفت) .العفو ارحس الإ لعف ىلع لعفي لعفل ردصم ئجي ملو ء'ارحس هرحس" :لاقي ءردصم
 موجنلا علاطم يف ةيباسح رومأبو ءرهاوجلا صاوخب ملعلا نم دافتسي عون رحسلا :هصن ام "ءايحإلا" يف يللازغلا

 هب نرقتو «علاطملا نم اصوصخت اتقو هل دصرتيو روحسملا صخشلا ةروص ىلع لكيه صاونخلا كلت نم ذختيف
 نيب لصحيو «نيطايشلاب هتئاغتسا ىلإ اهببسب لصوتيو ؛عرشلل فلاخملا شحفلاو رفكلا نم اهب ظفلتي تاملك

 ةفنأتسم وأ :خإ لاح (لمجلا ةيشاح) .روحسملا صخخشلا يف ةبيرغ لاوحأ ةداعلا هللا ءارجإ مكحب كلذ عومجب
 (نيلامكلا ريسفت) .رفك اضيأ هميلعت نأ هيفو ؛رفكلا ببس ناييل



 ةرقبلا ةروس 0 1 1 لوألا ءزجلا

 نينئاكلا ماللا سب ئرقو ٠ ححسلا خف ةأمطأ يأ نيح 0 ل١ ىلَع لرنأ 0 مهوملعي ًَ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" :ارن5 سابع
 يح دك د 1 - 1 2 ب

 )50000 0 ب-ب-ببت-6-2727221 هل آلوقَي ىتح ٍدحا ةدئاز نِم ناَمِلَعِي اَمَو سانلل هللا نم

 :ليق نإف ؛"فاشكلا" يف هصئو ءرحسلا ىلع افطع بصنلا لحم يف ةلوصوم "ام" نأ ىلإ هب راشأ :خلإ مهفوملعيو
 هللاب قيلي الو فبغو. رفك رحسلا نأل ؛زئاج ريغ كلذو هللا وه هلّزنم ناكل امهيلع الزان ناك ول رحسلا نإ

 هيبنتلا ضرغل هميلعت امأو ءايهنم لمعلا نوكي نأ زوجي ال ملف ؛ميلعتلا نيبو لمعلا نيب قرف :انلق ءكلذ لازنإ ىلاعت
 ءرحسلا يف ةبيرغ اباوبأ تطبنتساو «نامزلا كلذ يف ترثك رحسلا نأ اضيأو هب ارومأم نوكي هنإف هداسف ىلع
 املعي نأ لجأل ؛رحسلا امهيلع لزنأو نيكلملا نيذه ىلاعت هللا ثعبف ءاب سانلا نوذختيو ةوبنلا نوعّدي اوناكو

 "يف" ىيعمب "ءابلا" :لبابب (ريبكلا ريسفتلا) .ابذك ةوبنلا نوعّدي اوناك نيذلا كئلوأ ةضراعم نم اونكمتي ىح سانلا
 (يوغبلا ريسفت) .اهقرفت يأ ذورمت حرص طوقس دنع اهَّدبت يأ ةنسلألا لبلبتل هب تيم "لزنأ"ب ةقلعتم يهو
 ؛«كاحضلا نع اضيأ يورم وهو «نسحلا هأرق ؛"نيكلملا ىلع" يأ ماللا رسكب ريدقتلا ىلع اذه :خإ نارحاس امه

 (ريبكلا ريسفتلا) .امه نامسا تورامو توراهو «ءامسلا نم الزن نيكلم اناك امهو .ماللا حتفب ةروهشملا ةءارقلاو

 (يواصلا ةيشاح) .نيكلم اسيلو نارحاس نالحر امُهِإو «هتوقل ةراشإ لوقلا اذه مدق :نارحاس ام*
 ءءامسلا ىلإ دعصت ةئثيبخلا مدآ ئب لامعأ اوأر امل ةكئالملا نأ :اهقوبثب لوقلا ىلع تورامو توراه ةصقو :خل ! ءالتبا

 ثبيك راس يلكيفا كيك ول يخل ىملاعت هللا لاقف ءكنوصعي مهو مهتمركأو اقلخ تقلح !انبر اي كناحبس :اولاق

 اناك و تورامو توراه اوراتخاف ؛نيكلم مكل اوراتخا :لاقف ءادبأ كيصعن ال كناحبس :اولاق ,مهلعف متلعفل مهيف

 و كرشلا نع امهامفو ؛قحلاب سانلا نيب مكحلاو ضرألا ىلإ طوبهلاب امهرمأو ؛ةوهشلا امهيف هللا بكرف ,مهحلصأ نم
 .ءامسلا ىلإ هب ادعص تقول ىسمأ اذإ اناكف :.مظعألا مسالا هللا امهملعو ءرمخلا برشو انزلاو لتقلا
 اهادوارف ءامكولقب تذحأ اهيلع امهرظن عقو املف ءادج ةليمج تناك و «ةرهزلا :ىمست ةأرما امهيلإ تءاج هنإ 9

 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 اهخسمف 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 لبابب امهف ,هعاطقناب امهملعل ؛ايندلا باذع اراتخاف «ةرخآلاو ايندلا باذع نيب هللا امهريخف «كلذ لعفف هلل
 نبا ظفاحلا راتخاف ءاهمدعو ةصقلا هذه ةحص ف فلتخا دقو .ةمايقلا موي ىلإ ديدح نم طايسب نابرضي ءامهروعشب

 (يواصلا ةيشاح) .يناثلا هعبت نمو يواضيبلا راتخاو ؛لبنح نب دمحأ مامإلا نع قرط ةدع نم اهدورول ؛لوألا رجح



 ةرقبلا ةروس < _-- لوألا ءرجلا

 نمو ةٌَرفك هملعت نمف «هميلعتب مهتحتميل ؛سانلل هللا نم ةيلب ٌةَنْعِف ْنخ اَمنإ احن
 ام اَمُهَنِم َنوُملَعَتَيف هاملع ملعتلا الإ ىبأ نإف «هملعتب ٌرفكت الف نمؤم وهف هكرت 2 * ش 3 / 2 2-2 2 ١

 ةرحسلا يأ مه اَمَو علا ل ول ضغبي نأب ءِهِجْوَرَو ِءَرَملا َنْيَب هب توقرفي
 يف ْمُهُّرُضَي ام َنوُماَعَتَيَو - 7 نْذِإب َّلِإ ٍدَحَأ ةدئاز ّنِم رحسلاب -ِوب َنيَراَصِب

 ءادتبا مال نمل دوهيلا يأ ْأوُملَع مسق مال َدَقْلَو رحسلا وهو َجهعفنَي الَو ةرخالا

 ام هللا باتكب هلدبتسا وأ هراتحا ُهَرََشَأ ةلوصوم "نّم"و «لمعلا نم اهلبق امل ةقلعم
 ماتا اوعاب أورش اعيش انيس ةنحلا 0 ةسيبأأ 0س : نويبع ها

 ع ب صولا

 0 باوجو .رحسلاك هيصاعم كارشن هللا باقع 00 9 يلا الع

 دنع رم مسقلل هيف ماللاو أدتبم وهو بأ رت ٌةَبوْقَمَل هيلع لدو اوبال يأ ف وذحم
 لص

 رف ل  َيَد
 ها ها هه هنا نخا ذا 6 6# ن6 هنا نه## ##خ هه هل هه هه هلا شل قا ا ها هلا ها ها ضنا هلا ها ها ا ## ا ها 0# # # # ه#ا ها هسا هه ها ه# هه ه#ا ها هلا هيا هاا #ا 8# 8 . 6 ربح ريح هللا

 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 ؛ئععم 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 "قالخ نم ةرخآلا 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 ىعي :خلإ ام ةقيقح

 ام اوملعي مل مهنكلو ةنحلا لوخدب ةرخآلا يف محل فالخلا مدع اوملع نإ مهفإو :لاقيو ."اوملع دقلو" :هلوق

 (نيلامكلا ريسفت) .باقعلا نم هيلع بترتي
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 تريزا اَهْيأتَي هيلع هورثآ ال ريع هنأ عر تروُمَلعَي اوُناَكْوَل مهسفنأ هب اورش امم
 ةغلب يهو «كلذ هل نولوقي اوناكو «ةاعارملا نم رمأ «يبنلل اَنِعَر أولوقَت ال أونا:
 اهنع نونمؤملا يهنف «يبنلا امي اوبطاخو .كلذب اوُرُسف ءةنوعرلا نم بس دوهيلا

 َتيرِفَكلِلَو لوبق عامس هب نورمؤت ام ًاوُعَمْسَآَو انيلإ رظنا يأ انَرُظنَأ اهدب ًوُلوُفَو
 نم َنيِكِرْشْما اَلَو بّتكْلا لْهَأ َنِم اوُرقك -تروذلا دوي ام رانلا وه ءل وم ةيلأ َاَذَع

 مخ# 9 عمسوو# نايبلل "نم"و "باتكلا لهأ" ىلع فطع «برعلا

 ادوي' ] لوعفم

 مويلا هناك رمأي ادمح نإ" * دالاس د : ميِظَعْلا لضفلا

 2 نت تف 4 2 22284 ل ل يأ ِةَياَء ْنِم حَسَن ةيطرش اَم ل اننا نق يوليوز ابيكا

 ريح ذيَمْوَي ةّنجلا ُْباَحْصْأل :هلوقك ةلضاف اهنأ نايبل وه لب «"لعفأ" نعم ريخلا اذه سيل :خلإ هب اورش ام

 ىلع ىرحج لالحلا نكل «"نيمسلا" يف اذك (4.:تلصف) رْيَخ راّثلا يف ىقلُي ْنَمَفَأإلو ١( 4:ناقرفلا) 4اَرقَتْسُم
 الف الإو ؛مهمعزل رظنلاب اذه نكل "مهسفنأ هب اورش امم" :هلوقب هيلع لضفملا ردق ثيح «ليضفت ةغيص اهنأ

 .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 ني هللا لوسرل نولوقي نوملسملا ناك
 ."دوعسلا يأ" نم كمالك مهقن ح انب نأتو
 فلألاف ؛يوغبلا هلاق ,قمحأ اي ئعي انعار :اولاق اناسنإ اوقمحي نأ اودارأ اذإ ارتاكن اكف ؛قمحلا وهو :ةنوعرلا نم

 دوهيلا عامسك ال :لوبق عام .كلذب اوحرف يأ ءارلا -ديدشتب :كللذب اورتسف .ءادنلا فرحو توصلا دمل ذئنيح

 (نيلامكلا ريسفت) .انيصعو انعم :اولاق ثيح

 دسحو «ءايبنألا ءانبأ موكل ؛مهي 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" ةهزاح ةيطرش ىأ :ةيطوش اه .ريغو هيف لدب امل هللا دنع نم ناك ولف ,دمحم



 ةرقبلا ةروس 6 لوألا ءرجلا

 وأ كرمأن يأ "خسنأ" نم نونلا مضب :ةءارق يفو ءال وأ اهظفل عم امإ :اهمكح لزن
 لاعفإلا نم

 نإ ةرسرإ وب ءاقوالت عفرنو ايست لزن الف ؛اهردحوت [ةييق وأ اهتحستي ليكريج

 نم اهحمنو اهكسنن يأ "نايسنلا" نم زمه الب ةءارق يفو :ظوفحلا حوللا
 يف ةهلكي زا رجألا ةرثك وأ ةلوهسلا يف دابعلل عفنأ آ اهم تحي تأت طرشلا باوجو

 «ليدبتلاو خدت هنمو م2 ٌريِدَق ءْىَش لك ىلع هَل َن نأ َمَلْعَت ملأ باوثلاو فيلكتلا
 ام امهيف لعفي ضّألاَو ِتَوَمَّسلَأ ُكلُم هَل هللا يل هلق كلا .ريرقتلل ماهفتسالاو

 عنه (2) ريِصَت الَو مكظفحي نو ةدئاز نم هريع يأ ِهَّللأ بوُد نم : مكن اَمَو ءاشي

 221111101010 ]1 ]| ] ] ]1 ] وو ناعومو نو عياوص# سيخ وعل و يكقلأ 1 كاع ياني

 نض ةشئاع نع يور امك ءامتوالت عم اهمكح عفر [اهمكح عفرن يأ ةلازإلا نم نونلا مضب] :اهمكح لزن
 خوسلنم وهف ."نمرحي تاعضر سمح"ب خسن مث "نمر تاعبطر نع" هللا باتك قف ىلتي امن ناك :تلاق

 .نمرحي تاعضر رشع وحن :اهظفل عم .اهظفل نود اهمكح عفر يأ "ال وأ" :هلوقو ءاعيمج ةوالتلاو مكحلا

 (نيلامكلا ريسفت) .(814١:ةرقبلا) 4ةّيذف ُهَتوَقيِطُي َنيِذَّلا ىَلَعَوإ) :وحن ةوالتلا ىقبيو مكحلا عفريف :ال وأ
 نم :لزن الف .ةوالت خسن عم هؤاقبإ يأ خسنلا نع مكحلا ريخأت دارملاو «ريخأتلا وهو ءيسنلا نم :اهاسدن وأ

 ةراشإ اذه ؛يفنملا ال يفنلا ىلع افطع عوفرم "امتوالت عفرنو" :هلوقو ؛هيقبن لب يأ اهمكح عفرن مل يأ ةلازإلا
 ةيشاح) ."ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا" :خسنك مكحلا نود ةوالتلا خسن وهو خسنلا ماسقأ ثلاث ىلإ

 (نيلامكلا ريسفت) .نيسلا رسكو نونلا مضب "اهسنن" نييفوكلاو رماع نباو عفانل :ةءارق فو (لمجلا
 رابتعاب ةيريخلا نأ ىلإ ةراشإ :خلإ دابعلل عفنأ (نيلامكلا ريسفت) .لاعفإلا نم وهف الإو ةداملا كلت نم :زمه الب
 بوحجو خسنك :ةلوهسلا .(ليزنتلا لاعم) .هصنو ريخ هلكو دحاو هللا مالك نأل ؛ةيآ نم ريح ةيآ نأ ال «دابعلا عفن

 .نينثالا ةرباصم بوجوب ةرشعب دحاولا ةرباصم

 (ربيغتب لمحلا ةيشاح) .لقثألا لدبلاب خسنلا يف اذهو «موصلا نييعتب ةيدفلاو موصلا نيب رييختلا خسنك :رجألا ةرثك
 ريسفت) .رحألا يف نايواستم امهف «ةبعكلا لابقتسا بوحوب سدقملا تيب لابقتسا بوحو خسنك :خلإ اهلثم وأ

 يلولا نأ :ريصنلاو يلولا نيب قرفلا :ريصن الو يلو (ليزنتلا ملاعم) .ملعت كنإ يأ :ريرقتلل ماهفتسالاو (نيلامجلا
 .هجو نم صوصخو مومع امهنيبف «روصنملا نم ايبنجأ نوكي دق ريصنلاو ؛ةرصنلا نع فعضي دق
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 اوُلَعْسَت نأ روُديِرُت لب ْمُأ :ابهذ افصلا لعجيو اهعسوي نأ ةكم لهأ هلأس امل لزنو

 ريغو ةرهج هللا انرآ# :مهوق نم لبق ني هموق هلأس يأ نوم ليس امك كلور
 «تانيبلا تايآلا يف رظنلا كرتب هلدب هذحأي يأ نّم.إلآب رفحلا ِلَدَبَتُي نَمَو كلذ

 لصألا يف ءاوسلاو «قحلا قيرط أطخأ 29 ليِبَسلآ َءآَوَس ّلَص َدَقَف اهريغ حارتقاو
 راك ْمُكِيَميِإ ٍدّْعَب نم مكَتوُدري ةيردصم وَ بتكلا ٍلهأ نب ٌريبَك : دَو طسولا

 2122101 تيفي دلع يلح يأ نيل زا .هل لوعفم اَدَسَح

- 

 "مأ" ريدقت اضيأو ءدوهيلا نأش يف اقحالو اقباس مالكلا قايس اضيأو «ةيندم ةروسلا نأ اذنع ىلع ةريا :لونو

 رخخآ مالك ىلإ هنم لقتني ىح ةكم لهأ عم مالك مدقتي مل هنإف ؛اذه دعبي امب يلاقتنالا بارضإلل يلا "لب
 نأب :لوألا نع باولا نكميو (لمجلا ةيشاح) .دوهيلا نأش يف اهنأ وهو ءرخآلا لوقلا وه امنإ رهظألاف ؛مهعم
 يف اقباس مالكلا قايس نأ ملسن ال انأب :يناثلا نعو .لاحمب سيل ةكم لهأ لاؤس نكل ةيندم تناك نإو ةروسلا
 ةرورض الف ملس نإو ؛ةكم لهأ عم مالكلا ميدقت مدع ملسن ال انأب :ثلاثلا نعو ءرضي ال اقحال هقوسو «دوهيلا نأش

 ٌلُج نإ :لاقي نأ الإ مهللا .ورمع لب ديز ينءاج :لوقت امك هدعب هنع لقتنم نيع ركذي نأ يبلاقتنالا بارضإلل
 .لّمأتف «دوهيلا نأش يف تلزنأ اهأ ىلع نيرسفملا

 لإ اهريغ بلط يأ :اهريغ حارتقاو (7١:فارعألا) ؟ةَهلآ ْمُهَل امك ًاهَلِإ اَنَل لَعْجا :مهوق نم :كلذ ربغو
 .يوتسملا قيرطلا يأ فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ نم :ليبسلا ءاوس .ةيؤر ريغ نم هايإ هلأس :اذك هيلع حرتقا :"راتخملا' يف

 ةوزغ نم دع هلل لوسر عم اعجر امل اذ ناميلا نب ةفيذحو رساي نب رامع نأ :اهوزن ببس :خلإ ريثك دو
 سلا اع ا سنس و :امكل لقن ملأ تابساواو سوا بسب .صسولاو

 دهعلا ضقن مكح ام :ه#ذ 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 نإ :لاقف ءادج عيظف :اولاقف ؟مكدنع
 اعجر املف ءاناوخإ نينموملاو ءامامإ نآرقلاو «ةلبق ةبعكلاو ءانيد مالسإلابو ءابر هللاب تيضر :ه#ذ ةفيذح لاقف

 نم ”ول" :ةيردصم ول (يواضلا ةيشاخ) :تلرنف :"امتحلفأو ريخلا امتبضأ" :لاقف ؛كلذي دك هللا لوسر اربخأ
 (نايبلا حور) .ئيمتلا هنم يعم مهفي لعف دعب تءاج اذإ ةيردصملا فورحلا

 :هلوق نأ ىلإ ريشي :خ! انئاك (نايبلا حور) .دسحلا لجأ نم ريثك دو :ليق هنأك "دو" :هلوقل ةلع :هل لوعفم

 نعل يضا داع كنف ابق ها ادو"ب قلعتي نأ روجيو «"ادسح" ةفض رقتسم فرظ "مهسفنأ دنع نم"
 .وغل فرظ نوكيف ؛نيدتلا ليبق
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 مهوك ر تا ي يأ مهنع وُهَعأَك ينلا نأش يف ُقَحلآ ةاروتلا يف ُمُهَل َنّيبَت ام ِدَعَب 1

 لك هند جرم مفي --هرماب 1 اتقلا ا

 ِق - 7 5 ريب هن ا "0

 رع قي راقت دس 7-5 ينو اراض اوُميِقأ 0 متو ٌريِدَق 3و لك

 م

 لاق عدشَق وأ دناع عمج اًدوه ناك نم الإ َةَنَجْلا لْخَدَي نآ أوُلاَقَو .هب مكيزاجيف

 :دوهيلا لاق يأ د5 يبلا يدي نيب اورظانت امل نارجن ىراصنو «ةنيدملا دوهي كلذ

 ةلوقملا كري "عراصنلا الإ اهلخدي نل" :ئراصنلا لاقو «"دوهيلا الإ اهلعدي نل"

 2ك ايا ااا ل محلّلُق ةلطابلا مهتاوهش ةُعْيناَمُ

 أ َتَأَي َقَح مهوزاجت الف اوضرعأ ْأوُحَفْصَآَو

 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 اولِض دقف «لالضلا ىلع مهريغل ةدوارملا تعقو كلذ عمو ءاودتهي ملف

 :لاقي «موللا يف ءاصقتسالاو «ناسللاب عيزفتلا كرت "اوحفصاو' :هلوقو «بنذملا ةبوقع كرت ءوفعلا :خإ اوفعاف

 .ضارعإلا :حفصلاو ءوحملا :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 ريسفتإ .ةبيرقت :حفصلاو «بنذملا ةبوقع كرت :وفعلا

 يأ .دي ديز دنع يل :دح ىلع ةيونعم ةيدنعلا :هللا دنع (نايبلا حور) .هيف بغري ال اهنيع نادجو نألو «ىقبت
 [.ةيدوهيلا يف لحد اذإ ادوهو داه :لاقي ءاذوعو ذئاعك] :دئاه عمج (يواصلا ةيشاح) .رخّدم ظوفحمو نوصم

 مث «لجعلا ةدابع نم مهنم بات نمل حدم مسا لصألا يف ناك هنأكو ءانبت يأ كيلإ انده انإ :وحن «بئات نيعمب

 يف يلعلاكا ميتا اهزأل مهتيرت خب دعي اص
 نبا نع ريرحجج نبا هاور «ةيآلا هذه تلزن نارحب دفو يفو «نميلاب دلب مسا «ميحلا نوكسو نونلا حتفب :نارجن

 أ ادوُه َناَك ْنَم الإ ةّنَجْلا َلْحْدَي ْنَلإ) :يهو «ةلوقلا :خسنلا ضعب يفو] :ةلوقملا (نيلامكلا ريسفت) .اهخض سابع
 ىلع ةيوتخم اهنأل ؛اهربخ تعمج امنإو ءطقف ةلوقملا كلت وه هيلإ راشملا نأ ىلإ ةراشإ [(١١١:ةرقبلا) «ىَراّصَن

 ةجاح الف «هلئاق ددعتل ةددعتم تلعج وأ «نوملسملاو ىراصنلا اهلحدي ال وأ .دوهيلا الإ ةنحلا لحدي ال :ينامأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةينمألا كلت لاثمأ يأ فاضملا ريدقت وأ «ةروكذملا ىنامألا ىلإ ةراشإ اهلعج ىلإ
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 ةنحلا لخدي ب هيف (2) َيِقِدَص َرْْدُح نإ كلذ ىلع مكتجح ٌمكَمَمَرُ اوُناَه
 هريغف ءءاضعألا فرشأ هزأل ؛هجولا سحر همربألا دانا يوي سهو لأ نش خريف

وط لوح او دا همع باو يأ دز عج وأ 1 جوني وع ءىلوأ
 و ن

 هع ىئسوك تيرفكر هب دعم نم لع وُ تل ئَرَصُنلا تلاقو واع نيسيعب

 ةكلءىسيع قيدصت دوهيلا باتك يفو ؛مهيلع لزنملا َبَتكْلآ َنوُلَمَي ناقيرفلا يأ َمَهَو

 لاق ءالؤه كاق: انهك قلل لك لاح ةلمجلاو اع ىسوم قيدصت قراصنلا باتك يو
 نيفيرغلا قم

 ل ئعمل كايب ةيلوق لكي مهرخو برعلا نم نوك رشملا يأ َنوُمَلعَي الن

 ذوحأم :ليق :مكناهرب .هريغو "ملاعملا" يف امك اورضحا يأ يبجعت رمأ وهو ءءاه ةزمهللا تبلق "اوتآ" هلصأ :اوتاه

 فرصلا نم ع ونمم لوألا ىلعف «نايبلا يأ نهربلا نم :ليقو ءوصخلا ةجح عطق هب نأل ؛ةعطقلا يأ "ةهربلا" نم

 ( كرادملا ريسفت نم) .ةنحلا لوخدب مكصاصتخا ىلع :كلذ ىلع .فورصم يناثلا ىلعو
 .يفنلا باجيإ اهانعم نإف ؛"ىلب" نم دافتسم كلذ نأو «ةنجلا مهريغ لوحد نم هوفن ام تابثإ ىلإ ةراشإ :لخدي

 مالك هدعب امو «هيلع فقولا نسحيو ء؛هدحو "ىلب" :هلوقب درلا مت هنأ ىلإ ريشي "يحركلاو كرادملا ريسفت" نم
 .صالخإلا صئاصخ صضخأ وهو ,دوجسلا عضوم هنألو :هجولا (نيلامكلا ريسفت) .فنأتسم
 "نم" تناك نإ ةيئازج ءافلا :غ2إ هرجأ هلف .ليختلاو ركفلاو ساوحلا ندعم هنإ ثيح نم :ءاضعألا فرشأ

 لعف لعاف "ملسأ نم" نوكي نأ زوجيو «طرشلا نئيعم أدتبملا نمضتل ؛ةلخاد ءافلاف ةلوصوم تناك نإو نم

 .ملسأ نم اهلخدي يأ افوطعم امالك "هرجأ هلف" :هلوق نوكي اذه ىلعف ءملسأ نم اهلخدي ىلب يأ ؛

 نم مهفوخ لجأ نم ؛مهريغ نم انزحو افوخ دشأ نونموملاف ايندلا يف امأ :خلإ ةرخآلا يف ميلكا ب ريسفت)
 (نيلامكلا ريسفت) .الوق نوكرشملا لاق يأ فوذحم ردصم ةفص هنأ ىلإ ريشي :ءالؤه (لمحلا ةيشاح) .ةبقاعلا
 اورفك ىراصتلاو دوهيلا نإف ؛نيكرشملا نم عقو ام ىلع هني يبنلا ةيلست كلذ نم دارملاف يأ :لإ نوكرشملا
 (يواصلا ةيشاح) .مهنم كلذ برغتسي الف !هدنع ملع ال نم, فيكف «قحلاب مهملع عم اولضو

 مسال نايب "مهوق" ظفلو ؛فاكلل نايب "لثم" ظفل نأ نيعي كلذك نعمل نايب هريغ ةرابعو ؛هنم لدب هنأ ىلع :نايب
 رخآلا نمو ءردصملا نيلوقلا ىدحإ نم دارملا :لاقي دقو .راركت الف ؛هل ريرقتو ديكأت يأ (لمجلا ةيشاح) .ةراشإلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ىوهلا ضحم نع رودصلا يف لوقلاب هيبشتو ءلوصحملاو ىدوملا يف لوقملاب لوقلا هيبشت :دارملاو «لوقملا
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 ٍةَمديقلا موي مهيب

 فتي كال " ء يش ىلع اوسيل" :نيد يذ لكل و يأ "ىرللؤ"

 ُمَلَظَأ ْنَمَو .رانلا لطبملاو ةنحلا قحما لخديف «نيدلا رمأ نم م2) َنوُفلَتْحت هيف "<

 ىعسَو حيبستلاو ةالصلاب ءُهُمَسآ انيِف َرْكْذُي نأ ِهَللأ َدِجِسَسَم َعَتُم نّمِم ملظأ دح يأ

 < +ةنساقلا تيب اويزتخ نيل مورلا نع ارايعإ تلون «ليطصلا أ مدهلاب ًاَهياَرَح ىف

 لعفأ "ملظأ"و «ءادتبالاب عفر لحم يف ماهفتسا "نم" :خلإ ملظأ نمو .هانعم رافي لا عار شا :اويسيل

 سانلا ضعب دروأ كلذ ىلع ىعملا ناك املو ؛هنم ملظأ دحأ ال يأ ؛ىفنلا انه ماهفتسالا نيعمو «هربخ ليضفت

 كد ْنّمِم ُمَلظَأ ْنَمَو «(؟١ :ماعنألا) رتل نم مَظَأ نمو :نآرقلا ف ترركت دق ةغيص هذه نأ وهو الاؤس
 روكذملا نأ يضتقت اهنم ةدحاو لكو (*؟ :رمزلا) وللا ىلَع ىلع تمذُك نجع هلظَأ مف ,(ها/:فهكلا) هير ِتايآب

 نعم دحاو لك صخي نأ هنأ :امهدحأ «ناباوج 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 ؛ةيمللاظلا 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 ؛ءكلذب نوواستم مهنأل ؛رخآلا ىلع ديزي كلذب فصو نمم دحأ نكي مل ةيملظألا

 (لمجلا ةيشاح) .ةيملظألا يف
 تيب وهو دحاو دجسم ىلع بيرختلاو عنملا ناكو "هللا دجاسم" :ليق فيكف :تلق نإف دي هللا دجاسم عنم

 ىذأ نمل لوقت امك ءاصاخ ببسلا ناك نإو اماع مكحلا ءىجي نأ سأب ال :تلق ؟مارحلا دجسملا وأ سدقملا

 ناكرأ فرشأ هنأل ؛دوجسلا مساب يمس ءدجسم عمج (فاشكلا ريسفت) .نيحلاصلا ىذأ نم ملظأ نمو :احلاص

 .لجو زع هلل عوضخلاو لذلا ةياغ لحم هنألو ؛"دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ" :ُهُك 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 تهجوت نيح لوسرلا ةثعب لبق يأ :مورلا نع ارابخإ

 ؛مالسلا امهيلع ايركز نب ىيي ليئارسإ ونب لتق نيح كلذو ؛لباب لهأ نم ايسوحمب رصن تخب ناكو :ءسدقملا
 (يواصلا ةيشاح) .ه#و باطخلا نب رمع ةفالخ يف نوملسملا هانب يح كلذك لزي ملو

 اوبرخخو «ةاروتلا اوقرحو اوبسو اولتق «هباحصأو يمورلا سونايسأ نب سورطيط يف تلزن :يوغبلا لاق :اوبرخ
 (نيلامكلا ريسفت) .هضرمع مايأ يف ئب نأ ىلإ ابارخ ناكو ءريزانخلا هيف اوحبذو ؛فيجلا هيف اوفذقو «سدقملا تيب
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 دأ م نان كلير | ةيببلا نع ةيبيدحلا ماع ل يبلا اودص امل نيك رشملا ُِق وأ

 آ دحأ اهلخدي الف ؛داهجلاب مهوفيخأ يأ ءرمألا نعمي ربخ َتريِفِبآَح الإ آَهوُلُخَدَي

 وه /2) ٌمِظَع ُباََذَع ةَرجآألا ىف ْمُهَلَو ةيزجلاو يبسلاو لتقلاب ناوَه ٌئَرِج اَيْئَّدلَآ ىف ّمُهَل
 ا يمدلل

 ف ةلحارلا ىلع ةلفانلا ةالصلا يف وأ «ةلبقلا خسن يف دوهيلا نعط امل لزنو .رانلا

 202111 ذا 1 ]| ]| | || اا ءاهلك ضرألا يأ ُبرْغَماَو قرا ِهلِبو : :تهجج ون امثيح رفسلا

 و ادمحم :25 يبنلا (ليزنتلا ملاعم) .ةكم رهش يف تلزن :ديز نب نمحرلا دبعو ءاطع لاق 7 :دصلا :اودص امل

 فلأ يف هك هللا لوسر جرخ نيح ةرجهللا نم تس ماع وهو يأ :ةيبيدحلا ماع .جحلا ناكرأ نع هباحصأو

 ةعست ىلع عضوم] (يواصلا ةيشاح) .عجرو للحتف «ةيبيدحلاب وهو نوكرشملا هدصف «ةرمعلا دصقب ةئامعبرأو
 الضف .عوضخو ةيشخب الإ اهولخدي نأ مهل يغبني ناك ام يأ :مه ناك اه [.كي يبنلا اه لزن ,ةكم نم لايمأ
 .نيرسفملا نم روهمجلا رسف اذكه «اهبيرخت ىلع ءارتحالا نع

 يف ىقبو «نينمآ اهولخد دقو نيفئاح الإ اهنولحدي 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 بح نيئس مهيديأ

 ول افئاخ الإ يمور اقرامع دعب -سدقملا تيب ٍنعي- اهلخدي مل" :اف# سابع نبا لاق ؛مقرايز لحمو ديوب
 ."بقوعل هيلع ردق ول ءاركتشسم الإ قىراصتلا نم دحأ سنقملا كيب لغدي ال" :لئاقمو ةدانق لاقو . "لتق هب ولع

 ةيعفاشلا لصفو ؛ةجاحلا الإ ةيكلاملا هعنمف ءدجسملا رفاكلا لوخد يف بهاذملا تفلتحا كلذ نم :خلإ ١ الف

 .اقلطم ةيفنحلا هزّوجو «الف الإو هل زاج ةثالثلا دجاسملا ريغ يف ملسم هل نذأ نإ :اولاقف

 مهيرخ نأل ؛الاح نوكت نأ زوجي الو ءاهلبق امع اهفانيتسال ؛اهه لحم ال اهدعب امو ةلمجلا هذه :خلإ ايندلا يف مهل

 .يبرحلل يببسلاو لتقلاب ءاملا حتفب :كاوه .ةصاخ دحاسملا لوخد لاخب ديقي ال ءلاح لك ىلع تباث

 افيلأت ؛سدقملا تيب ةهجل ةالصلاب رمأ ةنيدملا مدق نيح هني ىبنلا نإف ءسدقملا تيب يه لا يأ :خلإ نعط ال

 نإ :اولاقف «ةبعكلا ىلإ لاقتنالاب هللا هرمأ ةدم دعب مث ءمهتعيرشو مهنيد يف مهل عبات ادمحم نأ اوعاشأف ؛دوهيلل

 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا تلزنف «عرشب ارومأم سيلو هاوه ىضتقم ىلع لعفي ادمحم
 يف ةبادلا ىلع ةلفانلا ةالصلا تعرش نيح 2و ىنلا ىلع دوهيلا ضارتعا ناش قعلرت يأ :خل! ةلفانلا ةالصلا

 هجو ام :ليق هنأك ردقم لاؤس نع باوج :خلإ اهلك ضرألا (يواصلا ةيشاح) .تهجوت امثيح ءرفسلا
 .امهنيب امو يأ تفطع ام عم واولا فذح هيف نأ لمتحيو ؟برغملاو قرشملا ىلع راصتقالا
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 يلا هتلبق هللا ُهَجَو كانه ّمَنَق هرمأب ةالصلا يف كطرجو ارا تي تيا اهاعيحان انمنكأل

 واوب - أوُلاَقَو .هقلح ريبدتب م20 ميل . لك هلضف عسي َعِسو هللا نإ 0

 لاق اّدََو هلأ ٌدَحغَأ هللا تان ةكئالملا ن نأ معز نو «ىراصنلاو دوهيلا يأ - اًهودو

 دع هللا قبارعيسلا هللا نبا نيرع 531

 ءاديبعو اقلحو اكلم ضو ألاو تونمسشلا ىف ام هَل لب هنع هل اهيزنت ا ىلاعت

 (2) نوُثنبق ل لقعي ال امل ابيلغت "ام" ب ربعو ةدالولا يئانت ةيكلملاو
 ع ةمااطناع اا جاسلاع .ةئاافااو اهتاعت فاق قا اه فكس. ةكااهااطإ 3 هيام فلاته 8 ةاناطال لقاعلا بيلغت هيفو «هنم داري امب لك
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 ةمزال تسيل "ام" ةدايزو ءامي موزحم "اولوت"و ءاهيلع ةديزم "ام"و "نإ" نئيعمب طرش مسا انه "نيأ" :اولوت امنيأف

 ناكم يأ يفف :ةيآلا نيعمو «طرشلا باوج ةلمجلا هذه ءرخؤم أدتبم "هللا هجو"و :مدقم ربح "مثف" :هلوقو ءاهل

 :هلوق (كرادملا ريسفت) .امب رمأ يلا هتهج يأ هللا هجو مثف -ةلبقلا رطش مكهوجو 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 ف يأ هل فرظ "امنيأ"و هرمأب ةالصلا يف مكهوجو
 (نيلامكلا ريسفت) .تاذلا نع ةرابع هحجولا نأل ؛هتاذ مثف وأ ةهجلا "هجولا"ب دارملاف ءاه يضر

 متعنم اذإ مكنأ :هريغ ةرابعو .حراشلا عينص قيرط ىلع عملا اذه خلإ امب رمأ ىلا هتهج يأ اهيضر ىلا :هتلبق
 نم متئش ةعقب يأ يف اولصف ءادجسم ضرألا مكل تلعج دقف سدقملا تيب يف وأ مارحلا دجسملا يف اولصت نأ

 .هريغو "كرادملا" يف امك .ناكم لك يف ةنكم ةيلوتلا نإف ؛اهيف ةيلوتلا اولعفاو ءاهعاقب

 ايازمب هللا انصح لب دوهيلا تمعز امك طقف سدقملا تيب ةهج ىلع ةفقوتم تسيل ةالصلا ةحصف يأ :خلإ عسب

 ريغو اروهط اهتبرتو ءادجسم اهلك ضرألا لعج اهنمو «ةلبقلا رمأ اهنمف ؛مهيف نكت مل هلضف ديزم بسح ىلع
 :دوهيلا تلاق ثيح «برعلا يكرشمو ىراصنلاو دوهيلا حئابق ةلمج نم اذه :اولاقو (يواصلا ةيشاح) .كلذ

 (يواصلا ةيشاح) .هللا تانب 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 ينو ءاقرثكل :لقعي ال (نيلامكلا ريسفت) .ريزعو حيسملاو ةكئالملا هتلمج نمو 3 اكلم
 تاوامسلا ىف ام. لك .ينأ «ةيلإ ففاضملا ةزغ نطو هيف قيونتلا :حإ هل لك (نيلامكلا ريسفت) ."ام" مومع

 عمج اهعمج يف يأ "هيف"و ءهنم داري امي لك ةيبوبرلاب نورقم :نوعيطم .هلل ادلو هولعج نم لك وأ «ضرألاو
 ىعمب ءابلاف ءهنم داري امل بولطم تاقولخملا دارفأ نم درف لك :هنم داري امب لك (نيلامكلا ريسفت) .لقاعلا ركذملا

 (لمجلا ةيشاح) .ماللا



 ةرقبلا ةروس 7” 0 لوألا ءزجلا

 هداجيإ يأ ار دارأ طق اَذإَو قبس لاثم ىلع ال امهدجوم ٍضْرَأْلاَو توبَمَسلآ ُعيِد

 َلاَقو رمألل اباوج بصنلاب ةءارق يفو ,نوكي وهف يأ تي ُنوُكيف نك هل لوُعَي امن
 اَيِتأَت ْوَأ هلوسر كنأ ُهَللآ اكُمِلَكُي اله اََوَل ل ىبلل ةكم رافك يأ َنوُمَلَعَي ال َنيِذل
 نم مهلَبق نِم توفل لاق ءالؤه لاق امك فكللاذك كقدص ىلع هانحررتقا امم ياو
 5 وو كم : ملا تايآلا 507 هلا : 9 7 1 ءايننأل ةيضاملا لإ ا

 ممهبولق تهبشت ا نم ٌمهلَوق لثم مهئايب يسن ان

 نوملعي م29 َتروُنِقوُيِمَوَقِل ِتيآلآ اي َنَك كم يبلل ةيلست هيف ؛دانغلاو رفكلا يف
 ىدمهللاب ّقَحلاب كيو اي قش انإ .تثنعت اهعم ةيأ حارتقاف ءامب نونم ويف تايا اهنأ

 0/531 6-0-0000 اا ةنحلاب ةيلإ باجأ نم اًريِشَك

 .دارأو ردقو رمأو قلخ نيعم. نوكيف ةريثك ناعم هل ءاضقلا نإف ءانه .ءاضقلاب ذارملا نايب ىلإ ةراشإ هيف :دارأ

 "نوكيف نك هل لوقي امنإف" :هلوقو (نيلامكلا ريسفت) .ةدارإلا نعم. ءاضقلاو فوذحم فاضملا نأ ىلإ ريشي :ةداجيإ

 ذفان هدارمف «داخيإلا ةعرس نع ةيانك كلذ لب «نونلاو فاكلاب ىتأ رمأ باجيإب هتدارإ تقلعت اذإ هنأ دارملا سيل

 بصتنلاب ئرقو ءنوكي وهف يأ فانيتسالا ىلع وأ "لوقي" ىلع افطع عفرلا ىلع روهمجلا :نوكيف .فلختي الو
 فلا قار دو هيالمانك لانه سن 3/41 لح دأب نبل "اركا نأت ةييسط يفر سأل لفك باس ىلع
 دري الو ؛نوكتم دوجوملا نأل ؛ةوجوملا ىلع دري ال نوكتلاب باظخلا نأ كلذ ىلع لدي ؛نوكتلا ةعرس كانه

 ْءِمْسَألل :هلوقك ءرمألا ةقيقح هب داري الو دري رمألا ظفلو ءرمألا ظفل الإ ىقبي ال .ءيشب سيل هنأل ؛مودعملا ىلع

 (ءاقبلا يبأ ريسفت) .(0:ميرم) ؛ْرِصْبَأَو دهب
 دوهي هل لئاسلا نأو ةيندم ةروسلا نأب لاكشإلا مدقت|[(نيلامكلا ريسفت) .ةلمرح لب عفار مهنمإ :ةكم راق

 (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 (4١:تافاضلا) #َنيَحَّبسُمْلا ّنم ناك ُهَنَأ الولفا» الإ "اله" نعم. نآرقلا

 ةطساو الب :انملكي (نيلامحلا ريسفت) .امي محل هباوجو ةيعانتما اهغإف (54:لسوي) مير َناَهْرُب ىأر نأ الؤلإ
 سيل ةيضاملا ممألا نم عقو ام نأل ؛ةلثامملا هجو وه اذه :خلإ تنعتلا نم (نيلامكلا ريسفت) .ةكئالملا ملكي امك
 مويلامكلا رويسفت) ..رشللا يع "اركب" نأ لو وشي :خل ! هيلإ باجأ نم .ةكم رافك نم عقو ام نيع



 ةرقبلا ةروس 0 نا - لوألا ءرجلا

 ام ءرافكلا يأ رانلا 2و ريجتلا بيكأ َنَع ُلَمَسُ لَو رانلاب هيلإ بحي مل نم ًاريِذَتَو
 ةوميلا َكنَع ئّضْرت نأ 7 "لاست“ مربع ةعارق فو نابلا تايلع اهي اونمؤي مل مه

 كي عت

 امو ده ده مالسإلا هنأ نيدنه كرإ نق مهنيد نقلي مرت ٌقَح ئَرَصنلا لَو

 ىذا َدْعَب اضرف اهيلإ كنوعدي يلا ِمُهَءآَوَهَأ َتْعَبّنأ مسق مال نيَلَو لالض هادع

 كعنكي 20 ريِصَت لَو كظفحي َنإَو نم هلل َنِم َكَل ام هللا نم ىحولا رلعلا نم كَء اج

 ةلمجلاو «لرنأ امك هنوؤرقي يأ البق ,هَنوُلَتَي أدتبم َبّتكْلا ْمُهَسْيَناَ دريد .ةنه

 اومدق ةعامج يف تلزن هب َنوُنِمْؤُي كيتو رو رداصلا ىلع بصن "قخ"و :لاج

 إش هفرحي نأب يقول هبأتكلاب نيا نب وج نتي ةاوسلسلاو ةنغيبل] نم

 ليلعت "غالبلا كيلع امنإ" :هلوقو ؛لوقلا اذه ةمايقلا ف كل لاقي ال يأ يفنملا لاؤسلا ةروص اذه :خلإ رق ام

 لأست ال وأ ةعينشلا مهتافص نع دمحم اي لأست ال يأ ءاتلا حتف عم] :لأست مزجب (لمجلا ةيشاح) .روكذملا يفنملا

 ىلا مهاح نع لأست ال يأ يبنلل هناحبس هللا نم ايمن يأ "ايمن" :هلوقو «لعافلا ةغيص ىلع يأ [.مهيف ةعافشلا

 ؛«باذعلا نم رافكلا هيف عقو ام ميظعت هانعم :"كرادملا" يفو (لمجلا ةيشاح) ةعينش اهِإف «ةمايقلا يف مه نوكت

 هللا اهاق ةلاقم هذه :خلإ ىضرت نلو .هنع لأست ال :كل لاقيف «ةيلب يف عقاولا نع الئاس نالف فيك :لوقت امك

 (يواصلا ةيشاح)إ .ىراصنلا تلاق كلذكو هيلع نحن ام عبتت نح كنَع ىضرن ال :دوهيلا تلاق نيح هل

 كلذ وأ ؛هعوقو ضرف ىلع :اضرف (نيلامكلا ريسفت) .دنسملا فيرعتو لصفلا ريمض نم دافتسم رصحلا :ةادع ام
 (يواصلا ةيشاح) .(10:رمزلا) ؟َكلَمَع َّنَطَبْحَيَل تْكَرشأ دلل :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 ءروكذملا اذه هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو .مسقلا باوج :خلإ كل ام
 يف ةوالتلل ةفص اهنأل :لإ قحو (لمجلا ةيشاح) .امهنم رخأتملا باوج فذحي مسقو طرش عمتحجا اذإ هنأ ةدعاقلا

 نوكي نأ زوجيو مصل 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 "كفئلوأ"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) 365 هللا لوسر مع نبا بلاط يبأ نب رفعج

 األ



 ةرقبلا ةروس /٠ 4 ظ لوألا ف

 اوفا ْأوقّنَو .ةلقع م دقت 22 َنيِمْلَعلا "م قو دع ثق ديل# تتقن

 اًهعفنت لَو ءادن اتق هم قت لو يك أعيش هيف سفن نَع سفن ئغت ىزجت ال ل امي
 ا

 محهارتإ ريتا ِلَمَتَآ دِإ رك ذأ و . هللا باذع نم نوعنمب 2 َنوُرَصنُي نه الو ٌةَعْفَش

 ,جحلا قلساتو يه :ليق اه هفلك هاونو 0001 2 "ماهاربإ" :ةءارق قو

 رافظألا ملقو ءسأرلا قرفو ءبراشلا صقو ,كاوسلاو «قاشنتسالاو ةضمضملا :لبقو

 هاه م ءاهاق م66 م همام هاهو هك 6 هاا طاق ,..ب مطسسإلاو ماقالو كالا يلعو هطبلادشنو

 لبقي الوأ :هلوقو ؛ةرفاك يأ سفن نع ةنمؤم :سفن يرجت ال .مهيلع حيبقتلا ديزمل ةياآلا هذه ررك :ليئارسإ ينب اي

 ؛"هيف" :هلوقب هردق فوذحم طبارلا و "اموي"ل ةفص ةلمحلاو ا رئامضلا ةيقب اذك و ةرفاكلا سفنلا يأ "اهنم

 ىلع قلطت دق تاملكلا :تاملكب (لمجلا ةيشاح) .ءازحلا نم ائيش وأ ءءانغإلا نم ائيش يأ "ائيش" :هلوقو
 هذه تناك دقف «بوجولا ليبس ىلع فيلكتلا دارملاو :انّك 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 ةبجاو ةرشعلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ان5# سابع
 سمخ «ميهاربإ مكوبأ نهملع امم رشع" :لاق هنأ 5# سابع نبا نع سواط قيرط نم مكاحلا جرخأ :خلإ ليقو
 ملق :دسجلا يف ىلا امأو (نيلامكلا ريسفت) "...ةضمضملاف :سأرلا يف يلا امأ ءدسحلا يف سمحو سأرلا يف

 (نيلامكلا ريسفت) ."ةنس انلو اضرف هل لاصخلا كلت تناك" :ى# سابع نبا نعو ؛"خلإ رافظألا
 ارفعأ و براوشلا اوزج" :ثيدحلا يفو «ةيحللا قلحك ةعدب هقلحف «براشلا ريضقت ةنسلاو يأ :براشلا صق

 ءةعدب براشلا قلح :"ىبتحما" نع القان "راتخملا ردلا" فو (نايبلا حور) .نيعم< عطقلاو صقلاو زحلا ,"ىحللا

 زمر ام دعب "ىتتحبلا" ةرابعو ."ىقتنملا" يف هيلع ىشم :"ةنس :ليقو" :هلوق ىلع "راتحما در" ٍفو «ةنس :ليقو
 ايلعلا ةفشلا نم ىلعألا فرحلا يزاوي ىح هنم صقلاو «هيبحاصو ةفينح يبأ ىلإ هبسنو «ةنس هقلح :يواحطلل
 ىواتفلا" ف اذك ,"بجاحلا لثم ريصي يح هبراش نم ذخأيو" :"يريكملاع ىواتف" فو ءخلإ عامجإلاب ةنس

 .رسيألا بناملاو نمبألا بناجلا ىلإ هرعش قرف يأ :سأرلا قرف ."ةيباتعلا

 بحتسملاو ءركذلا نم ةدئازلا دلحلا عطق وهف :ناتخلا (يواصلا ةيشاح) .ةرسلا تحن 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 ؛هتقو



 ةرقبلا ةروس 0 الق لوألا ءزجلا

 ظ ظ 10
 نيرفاكلا ( جو َنيِملُظلَ ةمامالاب ىِدَهَع لاكي ال لاق «ةمئأ لعجا 2 قرد نِعَو

 اعجرم ساّئلِل ياعم ةيفكلا كيلا َكلَعج َّذإَو ملاَظلا ريغ لاني هنأ ىلع لد «مهنم

 ريغ يف ةعقاولا تاراغإلاو ملظلا نم ع انمأم اًنمَأَو بناج لك نم هيلإ نوبوغي

 وه َمعِهَرَيِإ م اقم نِم سانلا اهيأ ادعو ةجييهب الفا هيف هيأ لتاق ىقلي لحرلا ناك

 طل عمرو عارف اوما ماما هيفرومو هلق ع وجت ع اال ةناطالط ةاعاتاع .ةاعلام اع دنع هيلع ماق يذلا رجحلا

 َلاَق ؛نيدلا يف ةودق اًماَمِإ ساَّنلِل َكُلِعاَج ّنِإ :هل ىلاعت َلاَق تاّمات نهاد

 يفو (نايبلا حور) ."اذه ىلع ملعلا لهأ ةماعو" :ربلا دبع نبا لاق ءاسأب هب ىري الو نتخي ال نأ ملسي يذلا -

 :"راتحما در" يف هيلع لاقو « لعفي مل الإو لعف هسفن نتخي نأ هنكمأ اذإ :ريبكلا ناتخ يف ليقو :"راتخملا ردلا"

 امك "ةياهنلا" يف هقلطأ اذكهو «ريغصلاو ريبكلا ناتحح لمشي قلطم هنإف ؛ناتخلا ةجحو :هلوقل لباقم :خلإ ليقو

 «نيقلتلا فطعك اذه :يتيرذ نمو ."ليق" ب ليصفتلا نع انه ربع اذلو ؛هحيحرت 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 [فوذحمب قلغتم راخلا نأ ىلإ ةراشإ] :خلإ لعجا (يواصلا ةيشاح) .قحلا ىلع اوناك

 .امامإ ىيرذ نم اقيرف لعجا :ريدقتلاو ؛نافوذحم نالوعفملا :ءاقبلا بأ ةرابعو «"خلإ ييرذ نم" :هلوق

 لهأل تبثي ال نيملسملا ةمامإ نأ ربخأ .رفكلا لهأ يأ كدلو نم ملظلا لهأ ةمامإلا بيصت ال يأ :خلإ نيملاظلا
 ٌملاظَو ٌّنِسْحُم اًمهتيرذ نمو َقاَحْسِإ ىلَعَو ِهِيَلَع انك َراَبَوإ» :ىلاعت هللا لاق «نيرفاكلاو نيملسملا دالوأ نم 1

 قسافلا نأ ىلع ليلد اذه :ةلزتعملا تلاق .رفاكلا :ملاظلاو «نمؤملا :نسحملاو (7١١:تافاصلا) كُمنيِبُم

 ناك نم بصن اذإف ؟ةملظلا فكل وه افإ مامإلاو ؛ةمامإلل ملاظلا بضن زوجي فيكو :اولاقو ةعراع
 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 ربخأف ءوه ناك امك ايبن هدلو نوكي نأ لأس هنإ :ليقو «قلطملا ملاظلا

 ةمرح هلتاق لتق ىلع هابأ هلتق هكرحي ال يأ :هجيهي الف .نوعجري يأ :هيلإ نوبوثي .دهعلل "تيبلا" يف لا :تيبلا

 مرا ىلإ ئجتلملا ىناحلا نأ يف انل ليلذ وهف ف اذه ىلعو ؛جرخي يح ئجتلملا يناحلا ذحاؤي ال ىعملا :ليقو «مرحلل

 4ْمهلْوَح نم ُساَّنلا ُْفْطَخَتُيَو انمآ امَرَح اَنْلَعَج اَنَأ اَوَرَي ْمَلَوُأأل :ىلاعت هلوق لوألا دضعيو ءهب ذخاؤي ال
 :اناقو نا ؛لوقلا ريدقتب "انلعج" ىلع فلوو ءارقلا رثكأل رمألا ةنزب :اوذختاو (نيلامكلا ريسفت) .("517/:توبكنعلا)

 (نيلامكلا ريسفت) .سانلا اهيأ اوذختا



 ةرقبلا ةروس “5 لوألا ءزجلا

 حتفب ةءارق يفو .فاوطلا يتعكر هفلح اولصت نأب ةالص قام ليه كيلا وناغ

 ناثوألا نم قب رهط نأب يأ نأ تيب يلعب نعول هنلاةذباا# ربخنم «ءاخلا

 هللا باحأ دقو : تن - ادب سال اد لاق ْذِإَو ناب

 ع«ةديص داصي الو .دحأ هيف ملظي الو «ناسنإ مد هيف كفسي ال امرح هلعجف «هءاعد

 ةاه أه عه ا عاه اع عهاش د دهاه ه هاساتشا 8# 86# هه 6# © هي لغف دقو ٍِتَرُمُلآ َنِم ,ُهَلَهَأ قّررآَو هالخخ ىلتخي الو

 دنسب قازرلا دبع هاور م رمع هرخأ مث تيبلاب اقصلم ه5 ركب يبأو 5 يبلا نمز يف ناكو :تيبلا ءانب
 لوألاو" :ظفاحلا لاق ءهلوح يذلا وه دلع نإ ( دهاحتا درع هيودزم نيالو «عويلا ةعضوم ىلإ ةلوح يأ ميس

 (نيلامكلا ريسفت) .روهمجلا لوق وه لوألاو ؛هيمدق رثأ هيف يذلا رجحلا وه :ليقو 2"حص
 ىلإ دمع هفاوط نم غرف امل خي هنأ ارباح يرق قرر اس لوالل كوشن كاقلطم ةلانع اول :ليقو :فاوطلا م
 اندنع ةبجاو يهو «(7١:ةرقبلا) (ىَلَصُم . ديف !! ماقُم ( م اوُذَخْناَو# :ارق 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 25 :رماع نباو عفان أرق ,"اوذختا" :هلوق نيعي :خلإ ةءارق ينو
 ءاوذختاو اوباثق :ةريدقت فوذحم هيلع فوطعملاو «ربخلا ظفل ىلع أرقي "اوذختاو" :"ءاقبلا يأ ريسفت" فو «رمألا
 .افنأتسم اذه ىلع نوكيف ءرمألا ظفل ىلع أرقيو
 قيرطب ةيصوتلا هذه ناك املو «"جاتلا" يف اذك مو هانعم ناك "ىلإ"ب يدع اذإو «قثوملا دهعلا :امهانرمأ

 .ةيردصم "نأ"و ءرجلا فرح ريدقتب رورحب هنأ ىلإ ريشي :ارهط نأب يأ (نيلامكلا ريسفت) .رمألاب هرسف رمألا
 ءادلب هتروريض لبق ءاعدلا نأ ىلإ ةراشإ هه نود ناكملاب هرسف امنإ هلعل :ناكملا اذه (نيلامكلا ريسفت)

 ع(" 5 :ميهاربإ) هانم َدْلبلا اذه لَعْجا بر :ميهاربإ ةروس يف ام هفلاخي نكلو ,نمألا عم ةيدلبلا لوؤسملاو

 (نيلامكلا ريسفت) .نهذلا ف ردقم رمأ ىلإ هيف ةراشإلا لعجي نأ الإ مهللا
 .زاحا ليبس ىلع مرحلا ىلإ "انمآ" دانسإ اذه ىلعف «دلبلا ال لهألا ةفص نمألا نأ ىلإ هب راشأ :نمأ اذ
 لا نفك ديا قيصر لوب دع يجن دي يضعو الغ مط هديع- يللا بعام ىلع باسات ىو قأ :خاإ كفسي ال

 لتق اذإ اميف امهنيب فالخلاو ءهيف هنم صتقي :يعفاشلا دنعو ؛هجراخ هنم صتقيو ءهنم جرخي ىح برشلاو
 عطقي ال يأ "هالخ ىلتخي ال" :هلوقو ءاقافتا هيف هنم صتقي هنإف هيف لتق اذإ امأ «هيلإ أجتلم هلحد مث مرحلا جراخ
 .بطر الك اروصقم ةمحعملا حتفب :ةالخ .بطرلا هشيشح ذدحؤي الو



 ةرقبلا ةروس فن لوألا ءزجلا

 هللاب مجنِم َنَماَء نم «عام الو هب عرز ال رفقأ ناكو هيلإ ماشلا نم ةفلاطلا لقي

 يدهع لاني ال :هلوقل ةقفاوم مهل ءاعدلاب مهصخو «"هلهأ" نم لدب رخألآ ِمَوَيْلَأَو

 قزرلاب ايندلا ّق فيفختلاو كي دشتلاب رهَعَّبمأَف رفك نم قزرأ و 3 : ىلاعت لاق نيملاظلا

 ير عتمتلا نم روهمحلا

 ءاصيحم اهنع دحي الف ٍراّنلَآ باَذَع لإ ةرخآلا يف هج هُوَطْصُأ مَ هتايح ةدم ' ًاليلق

 ردحلا وأ سسألا َدِعاَوَقْلا ٌمِحِهَرَبإ ُعَفَرَي ذِإ مسي . يه عجرملا جو ئِصَمْلأ سنو

 ٌلّبقت اتّبَر :تالوقي "ميهاربإ' ىلع فطع ليِعيَمَسِإَو , عفري دب قلعتم هينبي تيل َّنِم

 نيداقنم ِنْيَمِلَسُم اَملَعَجَآَو اَّبَر «لعفلاب ميز ُمِيِلَعلا لوقلل ٌعيِمَسلآ َتنَأ كن انءانب ني

 ؛هب ىتأو «ضيعبتلل "نم"و َكْل َةَملَسُّم ةعامج ةّمأ اندالوأ آَيَرَذ نِم لعجا و كل

 + اطال 1 را هه 2 هما و ترا قي هال هه "نيملاظلا يدهع لاني ال" ةنادس
 5 وي نارك ىلع لدي

 ءاهيلإ رامثلا ةريثك نيطسلف ىرق نم ةيرق لقنب ليئربج هللا رم أ ءاعدلا اذه 32 ميهاربإ اعد امل :خلإ فئاطلا لقنب

 كي هديب ؛فئاطلا يهو ةكم نم لحارم ثالث ىلع اهعضو مث ءاعبس تيبلا لوح فاطأو امي ءاحو اهعلقف ىتأف

 " :هلوقل نايب :عرز ال ."ندرأ"ب ماشلا دالب نم ناك فئاطلا نأ :"ليزنتلا ملاعم" يفو (نايبلا حور) .هب
 54 _ ةنزب أرقي نأ نكميو ءرفك نم قزرأو «نمآ نم قزرأ يأ ردقم 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 :هئجأ (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

 .ءاتبلا قيعممب ساسأ عمج سين :سسألا (لمجلا ةيشاح) .هب هبشملا ف لمعتسا ام هبشملا

 الإ الاح عقت ال ةيئاشنإلا ةلمجلا نأل ؛ليعامسإو ميهاربإ نم الاح ا حصيأ ؛رسفملا هردق :نالوقي

 .هنع ثدحي وهو نآلا لصاح هثأك هنأش مظعل ؛ةيضاملا لاحلل اراضحتسا ' عفري " يف عراضملاب ربعو «ريدقتب

 ِءاَغُد ٌلّبعَتَو اَنبرإ» :ىلاعت هلوق يف هركذ عم "لبقت" لوعفم كرتو ءفوذحم "لبقت" لوعفم نأ ىلإ هب راشأ :انءانب
 (دوعسلا وبأ) .ءانبلا نم هددصب امه ام اهتلمج نم ىلا تاعاطلاو برقلا نم هريغو ءاعدلا معيل ؛(4 ٠ :ميهاربإ)

 ةمأآ ناك َميهاَرْبِإ نإإ» :ىىلاعت هللا لاق ءهب ىدتقي ناك اذإ ادحاو نوكتو :ةعامجلا انه ةمألا نأ دافأ :ةعامج ةمأ

 (يحخركلا نم) .ىععملا اذه ريغ ىلع ةمألا قلطي دقو (١١١:لحنلا) هلل انناق



 ةرتلاةروبسس اال لل ريالا

 /2) محولات اَوَقلا تأت يلو انجح وأ انتدابع عئارش اَنَكِساَتم انمّلع ان
 لهأ يأ َمِهيِفتَعَبَآَو اَنَبَر ءامهتيرذل اميلعتو اعضاوت -امهتمصع عم - ةبوتلا هالأس
 َكِتنياَ مِيَلَع أوُلتَي دع دمحم هءاعد هللا باحأ دقو «مهسفنأ نم َمُجِم لس تيبلا

 مهرهطي َجِيكَرُيَو ماكحألا نم هيف ام يأ َةَمكِْلاَو نآرقلا بتل ُمُهُمِلَعُيَو نآرقلا
 : ميكَحْلا بلاغلا ُريِرَعْلاَتنَأ َكلَنِإ كرشلا نم

 ع 2 ِ ع 3

 هلم نع ٌبْعَرَي ال يأ نمو .هعنص يف
 ّ ع 2 زف ع6 ج2 د 5 5 س . 2

 ا

 فيك رب مَآ «(40:ناقرفلا) للا دم فيك كبر ىَإ رَثْملَأ » :ىلاعت هللا لاق «ملعلا ةيؤر نم زاحب اذه :انملع
 عمم ةيؤرلا نم انرأو :"دوعسلا يبأ" ةرابعو «"ريبكلا ريسفتلا" نم ١(« :ليفلا) ليلا باحلي كير ٌلَعف

 .انفّرع وأ ءانرّصب يأ فيرعتلا ئيعمج وأ «راصنإلا
 دارملاو «ةدابعلا عضوم يأ يف دبعتلا وهو -اهرسكو نيسلا حتفب- كسنم عمج كسانملاو ؛:ةصاخ يأ :انجح وأ

 :ةدابعلا :نيتحطب وأ ةقلقغم قلسنلاو ,جحلا يف عاشو «لحملا مساب لاحلل ةيمست ءآ١؛فاشلا قدح عئارشلا :اهنم

 ىيعمج. ةيرذلا ىلإ دئاع ريمضلا نأ هب دافأ :تيبلا لهأ (نيلامكلا ريسفت) .برفتلل حبذلاو ءلجو زع هلل قح لك

 قي انيبن ريغ امهتيرذ نم ثعبي مل ذإ :َي 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 ف نيرسفملا تارابع تفلتخا :ماكحألا نم (ءاقبلا بأ ريسفت) .رارقتسالا

 :ليقو ."لوقلا نم باوص لك":ليقو 2"نيدلا يف هقفلا يه" :كلام لاقو ,"نآرقلا مهف" :دهاجم لاقو «"ةنسلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."اهعضاوم ءايشألا عضو" :ليقو ؛"اديكأت هرركو نآرقلا يه"
 هممسا :يناثلاو ءرجاهم همسا :امهدحأ ,خأ ائبا هل ناكو ملسأ مالس نب هللا دبع نأ :اهوزن ببس :خإ بغري نمو

 هممسا ايبن ليعامسإ دلو نم ثعاب ىنإ :ةاروتلا يف لاق هللا نأ امتملع دق :امه لاقو ؛مالسإلا ىلإ امهاعدف ؛ةملس

 ةربعلاو «ةيآلا تلزنف ءرجاهم ىبأو ةملس ملسأف :«نوعلم وهف هب نمؤي مل نمو ؛ىدتها دقف هب نمآ نم ؛دمحأ

 يعم. ماهفتسا "نم" نأ ىلإ ةراشإ :خلإ بغري ال يأ (يواصلا ةيشاح) .ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب
 ريمض هيفو ربخلا ”بغري"و «ءادتبالاب عفر عضوم يف يهو اهدعب "الإ" تءاج كلذلو عملا ف يفن وهف ءراكنإلا
 يف هفس وأ هتيدعت ىدعت "لهج" عضوم "هفس" عضو هنأ ىلإ ريشي :ل! اهفأ لهج (ءاقبلا يبأ ريسفنت) ."نم" ىلإ عحري

 .لعفلا لصوأو راحلا فذحف ءهسفن



 ةرقبلا ةروس / لوألا ءزجلا

 ةلخلاو ةلاسرلاب اهتّدلا ى هانرتخا ُهَتيْفَطُصَآ ٍدَقَلَو اهنهتماو امي فختسا وأ «هتدابع

 هب هُهَل لاق َذِإ ركذاو .ىلعلا تاجردلا مهل نيذلا 29 َنيِحلَّصلآ َنِمَل ةَرِجألا ىف ىف نإ

 :ةءارق فو ْىَضَوَو ا تك َنيِمَلَعْلا بَرِل ُتمَلَسُأ َلاَق كنيد هل صلخأو هلل دقنا جلس

 نيد َنيدلأ ْمُكَل ئقطَصآ هلآ نإ بي :لاق هينب ُبوُقْحَيَو ِهيِنَب مَحِهّرَبإ ةلملاب آب ىصوأ
 هيلع تابثلاب رمأو ؛مالسإلا كرت نع ىف 02) َنوُمِلَسُم مثنأَو الإ ٌنُبوُمَت الق مالسإلا

 ىصوأ تام موي بوقعي نأ ملعت تسلأ" :يبنلل دوهيلا لاق املو .توملا ةفداصم ىلإ

 ب ا اولا وت رفع اذ [يومحا :آَديش تنك أ :لرن ”ةيدوقيلاب ةينب

 يلا رق د رع

 ّمعحِهارَبِإ كن ديوس و نوم د اجت هلال ام وبجإ لا هلبق

 1 1 2 8 قه ه2 مف توق هاو هسا دا ا و "تا نم ل

 1 3 ا

 اول 0 :

 .اهتناهإو هسفن لالذإ يف غلاب دقف هيف بغري امع بغر نمف «ةفخلا :هفسلا لصأ نأل يأ :امب فختسا وأ

 كرت نع ةقيقحلا يفو رهاظلا يف توملا نع ين :خلإ نتومت الف .اليلذو اناهم اهلعح يأ :اهنهتما (لمجلا ةيشاح)
 كلذو «مالسإلا ىلع مهثعب دارملا نأب :يزارلا هب باجأو (فاشكلا ريسفت) .مهيديأ يف سيل توملا نأل ؛مالسإلا

 لك يف هب ارومأم راص «توملا لبق ءيشلاب نأ نأب رمأ هنإ مث «نيع ةفرط لك ف توملا نمأي مل اذإ لحرلا نأل
 يف هسفن الخدم ريصيف «كالحلا فاخيو ةاجنلاب رفظلا هتوفيف ةينملا هلحاعت نأ هيلإ ردابي مل نإ ىشخي هنأل ؛لاح

 (كرادملا ريسفت) .راجلا ةداعإ نودب رورحمبا ريمضلا ىلع فطعي الثل ؛"هلإلا" ركذ ديعأ :كئابآ هلإو .رورغلاو رطخلا

 :ئعملاو ءراكنإلا ةزمه نعم "مأ"و :«كئابآ هلإ نم لدب :مهلوق نم ىلوأ اذهو ؛"ةيصانلاب" :هلوقك :كحهلإ نم لدب

 ىعمج ةعطقنم "مأ" نأ نعي ؟هيلع ةيدوهيلا نوعّدت ملف «هينبل هتيصوو بوقعي توم روضح دنع نيرضاح متنك ام
 "ناقتإلا" ف هسفن يي ركذ امك مهدنع ررقملا نكل راكنإلا درج اهنأ انهه ظفللا رهاظ نإ مث ,"ةزمهلا"و "لب"

 انهه "لب" نيعمو .ايراكنإ اماهفتسا كلذ عم نمضت ةراتو ءادرحب هل نوكت ةرات مث «بارضإلا قرافي ال امنأ
 ةتلع بوقعي ىلع ةيدوهيلا مهئاعدا ىلع دوهيلا خيبوت ىلإ ميهاربإ ةيصول نايب وهو «لوألا مالكلا نع بارضإلا
 - 2 ةلصتم "مأ" نوك يدحاولاو يرشخمزلا زوجو .ىلوألا نم مهأ ىرحأ ىلإ ةلمج نم لاقتنالا اًهدئافف فئانبأو



 ةرقبلا ةروس م لوألا ءزجلا

 فيكف «هتوم تقو هورضحت مل يأ «راكنإلا ةزمه نعمه "'مأ"و 2 َنوُمِلَسُم هل ُنَحَو
 ءامهينبو بوقعيو ميهاربإ ىلإ ةراشإلاو وع كلي ؟هب قيلي ال ام هيلإ نوبسنت
 ءهؤازج يأ لمعلا نم ٌتَبَسك ام اَهَل و لح نقلا ةريخب ثيينأتل ؛ثلأو

 ال امك مح نرتقي اتاك امغ نولطتت هو يا دوهيلل باطخلا ٍركَلَو فانئثتسا
 هيلا
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 أوُدََج رص ْوَأ اًذوه اوتو اوُلاَقَو .اهلبق ل ديكأت ةلمجلاو ىكلمغ نع تولآسي

 هَلِم عبتن َلَب مهل لق نارحب ىراصن :يناثلاو «ةنيدملا دوهي لوألا لئاقو «ليصفتلل "وأ

 ناك امو ميقلا نيدلا ىلإ اهلك .نايدألا نع الئام"ويعا ربا" قم ,لاجج اًفيِبَح دعا
 للا

 1 نآرقلا نم اَيَلِإ َلزنأ ١ َمَو هّللاب اَنَماَء نينمؤملل باطخ أولوق | حج ) تقيقملا نو
 كوك رش ل ضيرعت

 2غ21هكظخ011آآآ* دع دم هس هم هع م١ . قفل فخوقلا ب نم رهن لإ لن

 ةئباصلا نم بوقعي ىلإ نوبسنت ام مكغلبأ :ريدقتلا وأ ؟ءادهش متنك مأ ةيدوهيلا 5 ىلع نوعّدتأ :ريدقتلاو -

 (نيلامكلا ريسفت) ؟ءادهش متنك مأ ةيدوهيلاب

 (كرادملا ريسفت) .ةدكؤم ةيضارتعا ةلمج وأ ؛"دبعن" ىلع ةفوطعم ةلمج وأ ؛"دبعن" لغاف نم لاح :خ ! نوملسم هل نحنو

 اهدحو "لب"ب وأ ءاهدحو ةزمهلاب رّدقت نأ "مأ" يف زوجي هنإف ,ةثالث هوجو دحأ اذهو ءاهدحو يأ :خإ مأو

 ربخلاو عجرملا فلتحا اذإ هنإف :خلإ ثنأو (لمجلا ةيشاح) .اعم اممي اهرّدقي نأ همالك يف بلاغلاو ءاعم امميو

 .مهئابآب مهراختفا ثيح نم دوهيلا ىلع در اذه :تلخ دق (تيلامكلا ريسفتا وا نيكل ةاعاومف

 ىرحخأ ةفص وأ «ةفنأتسم ةلمج يأ :فانيتسا ."هؤازح يأ" :هلوقب هردق امك فاضم فذح ىلع :تبسكام اه

 نم هتبسك اه امل يأ فوذخم اهيلإ دئاعلاو ةفوضوم وأ ةلوضوم "ام"و "تلح" يف ريمضلا نم لاح وأ ؛ةمزال

 (د وعسلا يبأ رب ريسفتال .ةيطاضلا .لامعألا

 "ةلم" نأ ىلإ ةراشإ هردق :عبتن .ىراصن اونوك :ىراصنلا تلاقو ءادوه اونوك :دوهيلا تلاق ئيعملا :خإ اولاقو

 دنع هيلإ فاضملا نم لاحلا ءيجب زوجيو :ميهاربإ نم لاح .بصن لحم يف لوقلا لوقم ةلمحلاو ءفوذحم 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 8١ لوألا ءرجلا

 نم ْىّسعَو ةأروتلا .نم سوم وأ آَمَو هدالوأ طاَبْسألاَو توُقَكَيَ َقَحَسإو َليِعَمْسِإو
 ٌمُهَنِم ٍدَحأ نيب َقَرَقُت ال تايآلاو بتكلا نم َمِهَبَر نِم َترويينلا 3 آَمَو ليحبإلا

 أونَماَء نإف 2) نوملشم هَل ٌنححَو ىراصنلاو دوهيلاك «ضعبب رفكنو ضعبب نمؤنف
 نامبإلا نع اَوَلَوَت نو ًاوُدَعْمآ ِدَق ٍدَقَف هب متَماَء آم ةدئاز لغم ٍلَِمِب ىراصنلاو دوهيلا يأ

 ُميِمَّسلَآَوَهَو مهقاقش دمحم ايها ُمُوَحكيِفْكَيَسَم مكعم فالخ قاَفِش ىف مه اَمِإَف هب
 برضو «ريضنلا يفنو ةظيرق لتقب مهايإ هللا هافك دقو ةيخلاوخأي © ٌميِلَعْلا مهلاوقأل

 هدعو زجبأو

 نثلا اعف أ ردقم لعق ةيسنوب "اطال دك وج ردصم للاةقؤم ةغبص .مهيلع ةيزجلا

 - يدا هيف هاقرق هيقاشإف هبحاص ىلع هرثأ روهظل ؛هيلع سانلا رطف يذلا هنيد امب دارملاو

 :"فاشكلا" يف لاقو خلإ دالوألا انهه دارملاو «ةريثك ناصغأ امل ةرجش :لصألا يف وهو ءطبس عمج :طابسألا
 لاق [.لقثلل اعفدو اننفت ؛"قوأ"ب ايناثو "لزنأ'"ب الوأ ربع] :ىسوم َيوأ امو .هدلو دلو يأ دفاحلا :طبسلا

 .راركفلا .ةرثك نع زارتحاالل ؛"ميهاربإ ىلإ .لزنأ امو" :ليق امك "ىسوم ىلإ لزنأ امو" :لقيا لو "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 امن" :دوعسم نبا ةءارق هل دهشيو ءهب متنمآ امم اونمآ نإف :ئيعملاو ؛ةلزنملا بتكلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .مكناميإ لثم اناميإ هللاب اونمآ نإف :ئيعملاو ؛ةيردصم امو ديكأتلل ةديزم ءابلا :ليقو
 (نيلامكلا ريسفت) .رخآلا قش ريغ قش يف نيفلاختملا نم دحاو لك نأل ؛اقاقش فالخلا ىمسي :فالخ
 ردصم وه ءهللا ريق دفا :هللا ةغبص (نيلامكلا ريسفت) .بازحألا ةوزغ دعب ةسمانخلا ةنسلا ف :ةظيرق لعقب

 اهيلع عقي لا ةلاحلا يهو ."سلج" 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 :ئيععملاو ؛غبصلا
 اينارصن راص نآلا :لاق كلذ هدلوب مهنم دحاولا لعف اذإف ءمهل ريهطت وه :نولوقيو «ةيدومعم ءام هنومسي رفصأ

 ظفلب ءيجو .مكتغبص غبصن ملو «ةغبص نامبإلاب هللا انغبصو هللاب انمآ اولوق :محل اولوقي نأ نوملسملا رمأف .اقح

 .مركلا عنطصي الجر ديرت تنأو «نالف سرغي امك سرغ :راجشألا سرغي نمل كلوقك ةلكاشملل "ةغبصلا'
 وأ "انمآ اولوق'" ىلع افطع "اولوق" ريمضب لدبلا وأ ءارغإلا ىلع اهبصن مهضعبو «"انمآ" ىلع فطع يأ :ردصم
 ؛ةقالع ةرطفلا نع هللا ةعبصب زوجتلل "نأ" ىلإ هب راشأ :خلإ هرثأ روهظل (نيلامكلا ريسفت) ."ميهاربإ ةلم اوعبتا"

 .روهظلاو ريثأتلا امهنيب عماجلاف ءرثألا روهظ يهو



 ةرقبلا ةروس 0 تب لوألا ءرجلا

 29 َنوُدِبَع :هلُنَحَو زم ٌةقَبِص هلأ ترم ٌنَسَحَأ دحأ ال يأ نمو بوتلا يف غيصلاك
 نم ءايبنألا نكي ملو «مدقأ انتلبقو «لوألا باتكلا لهأ نحن" :نيملسسلل دوهيلا لاق

 ىف اننومصاخت اَنَدوُجآَحَتَأ مهل لق :لزنف ؛"انم ناكل ايبن دمحم ناك ولو ءبرعلا

 آَنَلَو ءاشي نم هدابع نم يفطصي نأ هلف َحكبَرَو اَنُبَرَوهَو برعلا نم ايبن ىفطصا
 ام انلامعأ يف نوكي نأ دعبي الف ءامي نوزاحت َجُكْشَمَعُأ ُْكَلَو اب ىزاخن اَنْشَمَعَأ

 ىلوأ نحنف ءمكنود لمعلاو نيدلا 2: َنوُصلْحم هَل ُنَحَو «ماركإلا هب قحتسن
 ءايلاو ءاتلاب َنوُلوُقَت لب مَأ ءلاوحأ ثالثلا لمحلاو ,راكنإلل ةزمهلاو ءءافطصالاب
 2 7 ع رع ا ا وا عا اخ ىلا تل وسع خر وي خت سوح 4 نق روج و 0
 مه لق ئرصن وا اذوه اوناك طابسالاو َبوقعيو ّ_قحسإو ليعيمسإو معهاربإ نإ

 ل

 سا

 نأ هن

 غبصلاب صخشلاب مئاقلا نامبإلا راثآ هبش ثيح :ةيلصأ ةيحيرصت ةراعتسا مالكلا يف نأ ىلإ كلذب راشأ :غبصلاك

 نينمؤملل ىرشب ةيآلا هذه فو «هبشملل هب هبشملا مسا ريعتساو ءلك ف روهظلاو كلملا عماجب «بوئثلاب مئاقلا
 لوري ال نامبإلا كلذك بوثلا نم غبصلا لوزي ال املف «بوثلا يف نقتملا غبصلاك بلقلا يف نامبإلا نأ يهو «ةميظع

 (يواصلا ةيشاح) .اهنم نسحأ ال هللا ةغبص نأل ؛بلقلا نم

 يف يأ :راكنإلل ةزمهلاو (يحركلا ريسفت) .رامضإ ةيآلا يفف ءءاكرش هل متلعج لب هل اوصلخت مل يأ :مكنود
 ئرق نإ ىئبعي :لب مأ ."اننوجاحتأ" اهيف لماعلاو "اننوجاحتأ" يف واولا نم يأ "لاوحأ" :هلوقو "اننوجاحتأ" :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 .باطنخلا

 ."اننوجاحتأ" يف ةزمهلل ةلولعم اذه ىلع "مأ"و ركب يبأ ربغ فوكو يماش ءاتلاب "نولوقي مأ" :"كرادملا" ةرابعو
 لب يأ ةعطقنم وأ «ءايبنألا ىلع ةينارصنلاو ةيدوهيلا ءاعدا مأ هللا مكح يف ةجاحملا نوتأت نيرمألا يأ :ينعي
 اولوقي نأ مه يغبني ال يأ ءاضيأ راكنإلل ةزمهلا .اعطقنم الإ ةزمهلا نوكت ال اذه ىلعو «ءايلاب مهريغو «نولوفتأ

 لاقي فيكف ؛امهلبق 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



 يب سو

 م30 :نارمع الآ) ثهَدنِع ةَددهَش 75 نم ىفخأ حيل ملأ ْنَمَو هل عبت هعم ةيوسيشمب
 ةاروتلا يف هللا هداهش اوستك دوهيلا مهو عهئم ملظأ دحأ 9 نأ هّللأ د ةنئاك

 3 لع أ كلت اديك © ةيلتلا امن وقيل اني يحل مارال ة ةمأ َكللت د ةيفيتخاب ميقا,

 ريسفت) .راكنإلا نيعمب ماهفتسا وهو ؟ملعأ مكيأ يأ ةلصتملا انهه "مأ"و ؟ملعأ هللا مأ يأ فوذحم ربخلاو أدتبم :هللا مأ

 ىلإ ىدعتي "منك" نأ ىلإ هب راشأ :سانلا نم ىفخأ .ماهفتسالا باوح نايب ىلإ هب راشأ :ملعأ هللا يأ (ءاقبلا يبأ
 هنأ ديفيل ؛هردق :ةنئاك ."ءاقبلا يبأ ريسفت" نم «ةداهش سانلا ىفحأ :هريدقت ءانه امهنم لوألا فذح دقو «نيلوعفم

 (يحركلا ريسفت) ."ةداهش"ل ىلوأ ةفص "هدنع" نأل ؛ةفص دعب "ةداهش"ل ةفص
 دحأ ال باتكلا لهأ نأ ىيعملاو «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

 ةداتقو عيبرلاو نسحلاو دهاحجم نع ريرج نبا هجرخأ «ريسفتلا لهأ هيلع قفتا يذلا اذه :رسفملا لاق :دوهيلا مهو

 هنإ :ناريخألا لاقو «ةيفينحلاب ميهاربإل ةاروتلا يف هللا ةداهش اومتك مهغإ :اولاق نيريخألا ادع ام نكل «ديز نباو

 دارملا نأل وأ ءديكأتلل تررك :خلإ ةمأ كلت (نيلامكلا ريسفت) .ةوبنلاب هل ةداهشلاو ٌدكُي يبلا تعن مهمتك نم

 (كرادملا ريسفت) .ىراصنلاو دوهيلا فالسأ يناثلابو ءايبنألا لوألاب

 هتالص يف ةبعكلا لبقتسي ناك هي يبلا نأ :كلذ لصاحو «بيغلاب رابخإلا نم ةيآلا نأ رسفملل يأيس :لوقيس
 ةيعكلل ةلوحيس هنأ ةملعيل ؛ةيآلا هذه. هللا لزتاف-«سنقملا تيب لابقتساب رمأ ةنيدملا لإ رحاه املق «ةكحف وهو

 ةيآلا هذه نأ هاضتقمف «ةلبقلا ليوحت ةيآ تلزن مث «تابيغملاب هرابخإ ثيح نم هل ةزجعم نوكيلو ؛هيلع ضرتعيف

 .ةوالتلاو لوزتلا يف ةمدقتم
 مظن يف ةمدقتم ةيآلا نأ ىلع ءانب هيلع مهرارمتسال ؛روك ل1. لوقلا قع عم نيسلاب ىتآ" 'ءاهفملا لوقيس" لولا

 ىععمف ؛هريغو امُكذ سابع نبا هركذ امك كِءاَمَّسلا يف َكِهْجَو َبلقَت ىَرَن دق# ةيآ نع لوزنلا يف ةرخأتم نآرقلا
 ةدئافو :"كرادملا" ةرابعو .(لمجلا ةيشاح) .هولاق دق اوناك نإو لوقلا اذه ىلع نورمتسي مهأ "ءاهفسلا لوقيس"

 .مصخلل عطقأ هيلإ ةجاحلا لبق باوجلا دادعإو دشأ هورككملاب ةأجافملا ذإ ؛سفنلا نيطوت هعوقو لبق مهوقب رابخإلا



 ةرقبلا ةروس 1 يباثلا ءزجلا
 / الله 0 ٌ و 1 / ١

 نَع نينمؤملاو دك يبنلا فرص ءيش يأ َمُهِبَلَو ام نيكرشملاو دوهيلا يأ سائلآ َنِم
 ظ 5 1 1 2 سس د روك 0 ةكمرو ص
 نيسلاب نايتاإلاو ءسدقملا تيب يهو ؟ةالصلا يف اهلابقتسا ىلع اهيلع اوناك ىتلا متلَبِق

 اهلك تاهنجلا يأ ِثرْفَمْلاَو قرشا هلل لق :بيغلاي رابختإلا نم. لابقتسالا ىلغ ةلادلا
 هل ةكولمم . 2

 ٍطّرِص لإ هتياده ْءآَشَي نم ىِدَبَي هيلع ضارتعا ال ءءاش ةهج يأ ىلإ هجوتلاب رمأيف
 تسلم ءاذه - لد 01 - يأ .مالسألا نيد 2 ٍميقَتَسُم قيرط

 7 ناو 0 يهو الوأ اهنلخ كسك ىبلآ ةهجلا نآلا كا علا انريص اَنَلَعَج

 و أ"ةنس هيلإ ىلضف هدوهيلل الأ سفقملا :تيب لابقتساب ديَأ رحئاسن الق هاهيلإ ىلصي

 نأ ىلإ هب راشأ :خل! ءيش يأ (ءاقبلا بأ ريسفت) ."لوقي" هيف لماعلاو ؛لاحلا ىلع بصن عضوم يف :سانلا نم
 ؛طسو :رايخلل ليق :خ2! ارايخ .مكتياده لثم يأ ةيردصم ام :امك .اهربخ اهدعب يلا ةلمحلاو «ةيماهفتسا ام

 اهنظعت لإ نبل 0 نيب لدع طسولا نأل ؛الودع وأ «ةيمحم طاسوألاو للخلا اهيلإ عراستي فارطألا نأل

 ريصقتلاو ولغلا نيب اطسو ةم ا برغملاو قرشملا نيب هطسوتم مكتلبق انلعج امك يأ ءضعب نم برقأ
 ميرم اوفصو ثيح بع ةت 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 :خلإ مهلسر نأ
 سوح هي دمحم يل دهشي :لوقيف ءكل دهشي نم :لوقيف «ريذن نم اناتأ ام :نولوقيف ؟مكغلب له :هتمأل لاقيف
 وسلا نوكيو# ؛'هانقدصف ءاوغلب دق لسرلا نأ انيبن انربحأ :نولوقيف ؟يكابلغ امو :لاقف" :يئاسنلا داز .' غلب دق هنأ

 (نيلامكلا ريسفت) .#4سانلا ىَلَعَءاَدهْش اوُبوُكَتل اطَسَو م دك انلَعَج َكِلَدَكَوظ:هلوق كلذف 4 ديهش لع
 ؛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 ريرج نبا هاور :خلإ ىلصف (نيلامكلا ريسفت) .ةلبقلا لوألا
 ىعملاو ءسدقملا تيب ةرخصب لوصوملا رسفي دقو «ةبعكلا ىلإ لوح مث ءملسمو يراخبلا يف ءاج اذكه ءارهش
 -هب ربخملاف ءاذكل الإ سدقملا تيب نامزلا قباس يف كتلبق انلعج امو «ةلبقلا لبقتست نأ كرمأ لصأ نأ :كلذ ىلع



 ةرقبلا ةروس مه يناثلا ءزجلا

 نّمِم هقدصيف َلوُسَرلآ ُعِبَتَي نم روهظ ملع مّلْعتِل اَّلِإ لوح مث ءأرهش رشع ةعبس
 ناو و انظو نيدلا يف اكش رفكلا ىلإ عجري يأ ِهَيَبِقَع ىَلَع ُبلَقنَي
 تناك اًهِإو يأ فثوذحم اهمساو «ةليقثلا نم ةففخم نإَو ةعامج كلذل دترا دقو -

 هللا ناك اَمَو مهنم 8 ىَدَه َنيِذَلا ىلع لِ سانلا يل ةفاش ةَريبكَل اهيلإ ةيلوتلا ي

 اهوزن ببس نأل ؛هيلع مكبيثي لب «سدقملا تيب ىلإ مكتالص يأ مكتب ع يل

 .نيترم خسنلا عوقو مزلتسي لوألا نأ امل ؛رجح نبا هراتخاو ؛«خوسنملا يناثلا ىلعو ابا لفألا لالا لعد

 اهلبقتست نأ بحت يلا ةلبقلا انلعج امو يأ :خلإ ملعنل الإ .ةبعكلا ىلإ لوحتلاب رمأ يأ :لوح (نيلامكلا ريسفت)
 ىلع وه نم هيف قداصلا «مالسإلا ىلع تباثلا ملعنل ؛ءالتباو سانلل اناحتما الإ ةكمب الوأ اهيلع تنك ىلا ةهجلا

 (كرادملا ريسفت) .ةلبقلا ليوحت دنع مالسإلا نع دتريف «هيبقع ىلع صكني فرح
 لإ عبتي نم انملع رهظيل الإ دارملا نأب باحجأف ,ملعلا ثودح نم ةيآلا نم مهفي امع باوح :روهظ ملع

 نامبإ وهو «ملعلا قلعتم ثدحي يذلا ةقيقحلا يثو ؛حراشلا دارم اذه .هسفن ال ملعلا روهظ ثدحيو ددجتي يذلاف

 ةقيقح روصتي فيك دري الف ءزاحب هنأ ىلإ ةراشإ :رفكلا ىلإ عجري يأ (لمجلا ةيشاح) . ضعب رفكو ضعب
 (يحركلا ريسفت) .هيبقع ىلع ناسنإلا بالقنا
 نأ :هليصفتو ؟ةقيقحلا نع لدعو ةالصلاب ناميإلا رسف مل هنأ نم مهوتي ام عافدنا ىلإ ةراشإ :خلإ مكتالص يأ

 ىلع تناك نإ سدقملا تيب ىلإ مكتالص نع انوربخأ :نيملسملل اولاق دوهيلا نم هباحصأو بطخأ نبا يبيح

 :ةلالض ىلع تام دقف اهيلع تام نمو .ةدم امك هللا مكلضأ دقف ةلالض ىلع تناك نإو «هنع متلوحت دقف ىده

 ؟اذه ىلع مكتداهش امف :اولاق «هنع هللا ىف اميف ةلالضلاو «هب هللا رمأ اميف ىدحلا امنإ :نوملسملا لاقف

 اوتام نيذلا انناوخإب فيكف :ميهاربإ ةلم ىلإ هللا كفرص دق !هللا لوسر اي :اولاقو هُو هللا لوسر نع اورسفتساف
 «سدقملا تيب ىلإ مكتالص ئعي "مكنامإ عيضيل هللا ناك امو" :ىلاعت هللا لزنأف ؛ءسدقملا تيب ىلإ نولصي مهو

 «ناميإلا لهأ نم اهلوبقو «نامبإلا لهأ ىلع امبوجو نأل ؛اناإ 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 :خلإ اهوزن ببس
 لبق تام نم اضيأو ؟هيلع مكرقأ ملف الالض نوكي نأ امإو ؛لالض 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 لي هللا لوسرل



 ةرقبلا ةروس ظ 5 يباثلا ءرجلا

 مدع يف /2) ٌييِحَر ٌفوُءَرَل نينمؤملا سائل هللا نرإ .ليوحتلا لبق تام نمع لاؤسلا
 ئَرَت قيقحتلل َدَف .ةلصافلل لإ هدقو ةمعرل ةدش "ةفأرلا"و .مهلامعأ ةعاضإ

 لابقتساب رمألل اقّوشتمو «يحولا ىلإ انة , اجلا ةهج ىف َكِهَجَو فرصت 59

 َكَنيَلَوُلَف برعلا مالسإ ىلإ ىعذأ هنألو «ميهاربإ ةلبق اههأل ؛كلذ دوي ناكو «ةبعكلا

 ِماَرَحْلآ دجَسَمْل وحن ٌرَظَ ةالصلا يف لبقتسا َكاهِجَو لوف اهجحت اًهَضرتهلبِف كتلّوحن
 َنيِذّلا َنِإَو ْوَرَطَس ةالصلا يف: مكَهوُجَو اولَوَف ةمألل باطخ َرّكبُك ام ُتِيَحَو ةبعكلا يأ

 ةدلاصلا متدرأو ضرألا نم

 بيتك" لإ اعنا يشل ني تباثلا ٌقَحْلا ةبعكلا ىلإ يلوتلا يأ نأ َنوُمَْعَيَل تكلا اونو

 نمو هنم معأ ةمحرلاو ءررضلا عفد وهو ةصاخ ةمحر يف ةغلابم ةفأرلا نأ :هيف د ةبسانملا :خ! ةفأرلاو

 عم يأ :غلبألا مدقو (نيلامكلا ريسفت) .نآرقلا لك يف ميحرلا ىلع فوءرلا مدق مهأ لوألا ناك املو ءلاضفإلا

 يأ "ةلصافلل" :هلوقو ؛ملاع ريرحت :لاقي الو «ريرحن ملاع :لاقيف ,ةدئاف هريغ دعب غلبألل نوكيف «سكعلا ةداعلا نأ

 ؛"ميقتسم طارص ىلع" :اقباس هلوق انه يهو ءرعشلا ةيفاقك ةيآلا رخآ ةملكلا يه :ةلصافلاو ؛ميملا ىلع اهنأل

 (يحخركلا 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 ةبجعي ناك و" :هكف ءاربلا ثيدح نم نيحيحصلا يف :كهجو فرصت :تاصسلا

 :ب5 سابع نبا نع ريرج نبالو ."ءامسلا ىلإ هسأر عفري ناكو «ةبعكلا وحن يلصي نأ بد ناك" :يئاسنللو

 هتعلط ىلإ رظن :اعلطتم (نيلامكلا ريسفت) ."ءامسلا ىلإ رظنيو هيلإ وعدي ناكف ؛ميهاربإ ةلبق بحي لك ناك"

 «هنم ءزحللاو ءيشلا نم فصنلا ئيعم نوكي :رطشلا :2! دجسملا رطش .هيلإ رظني هرصب عفر يأ ؛همودق ىلإ علطتو
 (لمجلا ةيشاح) .وحنلاو ةهجلا يعمي نوكيو

 نأ ىلع ليلد ةبعكلا نود مارحلا دجسملا ركذ" :يرشخمرلا لاقو .طيح ١ مساب طاخحملل ةيمست :ةبعكلا يأ

 يف هحجر دقو ةيعفاشلا هحججوو ادع دمحأو ةفينح يبأ بهذم وهو ؛ "نيعلا نود ةهجلا ةاعارم ديعبلا ىلع بجااولا

 ,مارحلا دجسملا نم دارملا يف اوفلتحا مهنإ :"ةنسلا حرش" فو «نيعلا ةباصإ هيلع بجيف بيرقلا امأو «"ءايحإلا"
 «برغملاو قرشملا لهأل ةلبق عرجلاو .مرخلا لهأل ةلبق دجسملاو ع«دجسملا لهأل ةلبق تكييبلا : افك سابع نيا نعف

 ,"ةلبقلا هذه" :لاقو «ةبعكلا لبق يف نيتعكر ىلص 365 هنأ :نيحيحصلا ثيدحب ةبعكلا يه ةلبقلا :كورخأ لاقو

 هلك مرحلا :ليقو هلك مارحلا لختسملا :ليقو



 ةرقبلا ةروس م يباثلا ءزجلا

 اهيأ «ءاتلاب 2 2 نومي مَع وشي هلأ امو اَمَو اهيلإ لوحتي هنأ نم ٌدْي يبلا تعن نم

 َتِينَأ مسق مال َنيِلَو .ةلبقلا رمأ راكنإ نع دوهيلا يأ ءايلابو ءهرمأ لاغتما نم نوبمؤملا

 َكَتلَيِق نوعبتي ال يأ أوعبت ام ةلبقلا رمأ يف كقدص ىلع ويا لكي َبَتكْل أوُنوأ َنيِذَّل

 اَمَو اهيلإ هدوع ف مهعمطو مهمالسإ يف هعمطل عطق مهّبِف عاتب َتنأ اَمَو ادانع

 مه ءاَوْهَأ َتَْعَبْنأ ِنِيَلَو سكعلابو ترا ةلبق دوهيلا يأ ' ضعب ةَبَق عباَتب مُهَضْعَب

 اضرف مهتعبتا نإ اذِإ كن يحولا ولولا تري اوعااي كعب 8-5 نم اهيلإ كنوعدي ىلا

 ادمع يأ .هَتوُفرعَي َبَتكْلا مُهَتَِتاَ َنيِذَلآ + يلظلا نمل
 عتقان وفيا

 يفرعمو «يببا فرعأ امك هتيأر نيح هتفرع دقل" :مالس نبا لاق ءمهباتك ف هتعنب

 2 َنوُمَلْعُي مهو هنعن َقَحْلآ َنوُمتكيل مهني قير َّنِإَو .يراخبلا هاور "دشأ دمحم

 . . هيف نيّكاشلا متو َنيِرئَمُمْلآ َنِم َنئوُكَت الف .ةازلوب انئاك ُقَحْلَأ هيلع تنأ يدل 4
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 تدج ولو :خلإ تيتأ نئلو .ٌةكي يبل ةيلست اضيأ اذهو :نئلو .ىرشبو نسح دعوو ٌدنَي ينلل ةيلست هيفو :نونمؤم -
 نإف ؛نونمؤي ال مهنأ هللا ملع ف 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 :خإ هعمطل عطق

 نولبقتسي اوناك .دوهيلا نإف :ذوهيلا يأ .بترم رشنو فل وهف "مهغلبق عبانب ثنأ امو" :هلوق ىلإ عحار "لإ
 (نيلامكلا ريسفت) .سمشلا علطم ىراصنلاو ةرحصلا

 نيبكترملا نمل :نيملاظلا نمل .مالسإلا وه نيدلا نأو «ةبعكلا يه ةلبقلا نأب ةطاحإلاو ناهربلا حوضو دعب :خلإ تعبتا نئلو

 عبتيو هترانإ دعب ليلدلا كرتي نمل ريذحتو «قحلا ىلع تابثلل جييقو «نيعماسلل فطل كلذ يفو .شحافلا ملظلا
 (ليزنتلا كرادم) .هتمأ دارملاو 25 يببلل رهاظلا يف باطخلا :ليقو .ىوحلا

 ردصمل اتعن اهفوك ىلع امإ ءبصن لحم يف فاكلاو «مهلسن نم مُنأو 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 ءمهئانبأ مهتافرعمل ةلئامم ةفرعملا هنوفرعي :ريدقتلاو ء«فوذحما

 (لمجلا ةيشاح) .مهءانبأ مهتفرعمك :ريدقتلاو ءردصم اهدعب امثو اهنم



 ةرقبلا ةروس م يباثلا ءزجلا

 وُ َوه ةلبق هو ممألا نم كلو ."رتمت ال" نم غلبأ وهف عونلا اذه نم يأ
 تاعاطلا ىلإ اورداب ِتََكْلَ أوقبتْساف ."اهألوم" ةيلرقا قي هفالص قا هيحو

 مكلامعأب مكيزاجيف ةمايقلا موي مكعمجي اًعيِمَج ُهّلأ مكب ِتأَي أوُنوُكَت ام َنيَأ اهوبقو

 ِدِجَسْمْلآَرْطَ َكَهْجَو ٍلَوَف رفسل َتْجَّرَح ُتيَح ْنِمَو ه9 ٌريِدَق ءْىَل لك ع هلا َن
 ,هلثم مدقت «ءايلاو ءاتلاب حي َنوُنَمْعَت اَمَع ٍلِفَعب هَ امو َكِيَر نم ُقَحْلل هنو ٍماَرَحْل
 َرَطَش َكَهِحَو ٍلَوَف تَِجَرَح ُثيَح َنِمَو .هريغو رفسلا مكح يواست نايبل ؛هرركو

 َنوُكَي الفل ديكأتلل ؛هرّركهْهَرْطَس ْمُكَموُجُو اوُلَوَف ْرْثحُك ام ُتَيَحَو ِماَرَحْلا دجَشَمْلا
 "اولوف" :هلوقل ةلع

 /1]11011010101111]1]ز1]ز]ز]ز]ز]ز| | | 0101 ٌةِجُح ٌمُكَيَلَع نيكرشملا وأ دوهيلا سال

 املف :لاق هنأك هلبق امل 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 هجوتلا نعم ردصم وهو ؛ةهج هسايقو ءلصألا
 ىيعملا 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 ءضفاخلا عزنب بوصنم :تاريخلا اوقبتساف (نيلامكلا ريسفت) .اهيلإ فورصم يأ ,لوهجن ا ةنزب :اهالوم

 *5 دمحم ةمأ اي مكنم لكلو :قععملا وأ «لطبملاو قحلا نيب لصفيف «ةمايقلا موي يأ :خلإ مككب تأي .حراشلا هيلإ
 ةتماسملا تاهجلا يهو :«تاهجلا نم تالضافلا اوقبتساف «ةيبرغ وأ ةيقرش وأ ةيلامه وأ ةيبونج اهيلإ ىلصي ةهجو

 ىلإ انأك مكتاولص لعجيو مكعمجي اعيمج هللا مكب تأي ةفلتخملا تاهجلا نم اونوكت امنيأ «تفلتخا نإو ءةبعكلل

 (كرادملا ريسفت) .مارحلا دجسملا يرضاح نولصت مكنأكو ؛ةدحاو ةهج

 .ةبعكلا ىلإ هجوتلا وهو ءهب رومأملا يأ :هنإو (نيلامكلا ريسفت) .رفسلل تجرخ ناكم يأ نم يأ :رفسل
 ."مارحلا دجسملا 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 تجرخ دلب يأ نمو يأ :تجرخ ثيح نمو
 اهركذ داعيو اهرمأ دكؤي نأ يرحلابف «ةهبشلاو ةنتفلا ناظم نم خسنلاو ؛هريغو فذ سابع نبا هيلع صن ام ىلع
 .دهعلل ماللا نأ ىلإ هب راشأ :نيكرشملا وأ دوهيلا (نيلامكلا ريسفت) .ىرخأ دعب ةرم



 ةرقبلا ةروس 1 - نياثلا ءرجلا

 اننيد دححي" :ةريييلا لوقت نس مككل ىهتقذام تنتل يأ اهريغ ىلإ يلوتلا يف ةلداجم يأ

 اوسلط .-رسقلالإ  هتلبق فلاخيو ميهاربإ ةلم يعّي" :نيكرشملا لوقو "انتلبق عبتيو

 ءلصتم ءاننتسالاو :"هئابآ نيد ىلإ اليم الإ اهيلإ لّوحت ام" :نولوقي مهفإف دانعلاب َحْجَنِم

 مهلادج اوفاخت َمُهَوَشْحَت اَلَق ءءالؤه مالك الإ مالك مكيلع دحأل نوكي ال :يعملاو
 يلع ىتَمَعَي "دوكي الثل" ىلع فطع لَو يرمأ لاثتماب نَوُشْخَآَو اهيلإ يلوتلا يف

 ."متأ"ب قلعتم اَنلَسْرَأ امك .قحلا ىلإ مي َنوُدََبَت َمُكَلَعَلَو مكنيد ملاعم ىلإ ةيادهلاب
 منيا َهكَيَلَع اولتي 886 ادم َةٌكَنَي الوُسَر زكي انلاسرإب اهمامثإك امامتإ يأ
 يا نآرقلا َبَتكْلآ ُمُكُمِلَعُيَو كرشلا نم مك رهطي ْمُكِكَرُيَو نآرقلا

 هوحنو حيبستلاو ةالصلاب َنوُرْكْذَاَف 2: َنوُمَلْعَ أوُنوُكَت ْمَل ام مُكُمِلَعُيَو ماكحألا نم

 9 ا

 ىصخحت ال لا ين اعملا

 (نيلامكلا ريسفت) .اهقاسم افوقوسي مهأل ؛ةجح ىمسي امنإو «عقاولا يف ةجحب سيل هنأ ىلإ ريشي :ةلداجم يأ
 لإ سانلا نم يأ :لصتم ءانشتسالاو (نيلامكلا ريسفت) .ءايبنألا ةلبق مزلل قحلا ىلع ناك ولو ؛هدلبل ابحو :خلإ اليم
 مهنم اوملظ نيذلا الإ دوهيلا نم دحأل ةجح نوكي الثل يأ (كرادملا ريسفت)

 ىبقع امأو «نيفلاخملا ىلع مكناطلس روهظلف ايند امأ :نيرادلا ريخ مكل عمجأل كلذب مكترمأ يأ :نوكي الغل

 ةردقم ةلع ىلع فطع :ليقو «مكيلع ةمعنلا مامتإل مكترمأو يأ فوذحم هيلع فوطعملا :ليقو.باوثلا مكمامتإلف
 (نيلامكلا ريسفت) .هيف فذحلا مدعل ؛لوألا رسفملا رثآ امنإو «متألو مهنع مكظفحل نوشحا يأ

 امك باوثلاب ةرخآلا يف مكيلع معن متألو يأ هلبق امب قلعتم امإ "انلسرأ امك" يف فاكلا :خلإ انلسرأ امك
 ةعاطلاب ينوركذاف لوسرلا لاسرإب مكتركذ امك يأ هدعب امي وأ ءلوسرلا لاسرإب ايندلا يف مكيلع اهتممتأ
 هقفلاو ةنسلا يأ :ةمكحلاو (كرادملا ريسفت) .ال لوألا ىلعو نودتهت ىلع فقوي اذه ىلعف «باوثلاب مك ركذأ
 .هسكع فالخب «ريثك وهو ماعلا دعب صاخلا ركذ نم نوكي حراشلا هيلع ىرج ام ىلعو .(كرادملا ريسفت)

 وأ «ةبوحلا وفعو ةبوتلاب وأ «لاونلاو لاؤسلاب وأ ءءاطعلاو ءانثلاب وأ ءةرفغملاب مكر كذأ ةرذعملاب :يوركذاف

 دارملا نأ ىلع نيرسفملا رثكأو :حيبستلاو ةالصلاب (كرادملا ريسفت) .ةاجنلاو تاحانملاب وأ ءصالخلاو صالخإلاب

 هنالص تلق نإو «هللا ركذ دقف هللا عاطأ نم" :ةلك 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 «نايستلاب قوبسم كاردإ وه يذلا ركذلا ئيعملا اذه ىلع قلطأو



 ةرقبلا ةروس 3 يباثلا ءزجلا

 يف هتركذ هسفن يف ئركذ نم" :هللا نع ثيدحلا فو ؛مكيزاجأ هانعم :ليق كد ذأ

 ةعاطلاب معن ىل أوُركْساَو "هئلم نم ريخ ألم يف هتركذ ألم يف نركذ نمو ع« ىسفن

 ىلع رتصلاب ةرعآلا ىلع ًاوُكيِعَتَسَأ أوُنماَد َنْيِدْلا اَهُياكَي .ةيضعملاب مك نوُرفكت لَ
 جلا نانلا ىلع :ليقو

 2: َنيِريدَّصلا ْعَم هللا نإ ىو دعو اهرّركتل ؛ركذلاب اهصخ ةوّلّصلاَو 000 ةعابعلا
 ةسيفملا وا

 ْى يف ) مهحاورأ كاي مهل ثومأ مه هلأ ٍليِبَس ىف ُلََقُي نَمِل أوُلوُقَت اََو .ةرعللب

 كَ نكِبلَو «كلذب ثيدحل ؛تءاش كس ةنجلا 5 و رضخ رويط وابا

 طخفلا عوجلاو ودعللا ٍفوخلا َنْم ءىثب مث كيواَيملَو .هيف مه ام نوملعت .ج مك تع

 ىهو «(ةماع ةيعم :امهدحأ ءنيمسق ىلع ةيعملا نأل يأ :نوعلاب .هلصأ ىلع ىقبي ركذلا نأ ىلع لدي وهو :هئلم

 نينسحملاو نيقتملب ةصاخ هذهو ءرصنلاو نوعلاب ةيعملا ىهو :ةصاخ ةيعم :ئاثلاو «ةردقلاو ملعلاب ةيعملا

 ةعبرأ نيملسملا نم لوتقملا ناكو ءردب ىلتق يف تلزن ةيآلا هذه :خ! اولوقت الو (يحركلا ريسفت) .نيرباصلاو
 مهسفنأ ىلع اوعيضو ءاوتام دق ءالؤه :نوقفانملاو نوكرشملا لاقو ءراصنألا نم ةينامثو «نيرحاهملا نم ةتس :رشع
 .ةيآلا هذه تلزنف 525 دمحم ةاضرم يف اوتام مهنأ اوعدا دقو ءاهتاذلو 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 يبأ ريسفت" يف هصن امك :"ءايحأ

 (يواصلا ةيشاح) .قيقحتلا وه اذه ءاهيلع عالطإلاب ىلاعت هللا هصح نمو «ةرخآلا لهأ الإ اهدهاشي ال

 فاوحأ يف اهعاديإ :ليق ؛"”حارصلا" يف اذك ؛لفنلا عمتجب ةلصوح عمج لصاوح ؛مهفاوحأ يف يأ :رويط لصاوح

 نادبألا هذمب ةقلعتم ال ةروصلا هذمب ةنحلا يف اهاخدإو ءاحل افيرشتو ايركت «قيدانصلا يف ردلا عضوك رويطلا كلت

 نم اهيف ام دهاشيو «حئاورلا نم اهيف ام دحت ةنحلا يف تيبت اهإف «ةيوايندلا نادبألا يف حاورألا ريبدت اهيف ةربدم

 تضلختو «رظفع ريظا روض هناكيس هللا رمأي كتلثمم تلمكتسا امل.:ءادهشلا حاورأ لعل :ليقو .امي ذذلتيو «راونألا

 .امهريغو ةاكشملاو ملسم يف هاور امك :ثيدحل .(تاعمللا نم اصخلم) .ارشب كلملا لثمتك ةئيهلا كلت اه

 :حاورألا ءاقب ةايحلاب دارملا نإ :يواضيبلا لوق نم ىلوأ حيحصلا ثيدحلا يف هعوقول اذهف ءملسم هاور :كلذب

 (نيلامكلا ريسفت) .ةماركلاو ةجهبلا ديزمو برقلاب مهصاصتخال ؛ءادهشلا صيصخت و
 "نارمع لآ" يف نايب ديزم اذهل هللا ءاش نإ تأيسو ؛.(فاشك) .مقايح يف مهاح فيك يأ :+! نوملعت



 ةرقبلا ةروس 4١ يناثلا ءزجلا

 حئاوجلاب ِتَرَمَّكلآَو 9 ضارمألاو لتقلاب سفنألا كالهلاب ٍلّومألآ َنِم ص قَنَو
 قرحلاو قرسلاو يشاومل تي

 مه .ةنجلاب ءالبلا ىلع /29 َتريِربَّصلآ رِشَبَو ؟ال مأ نوربصتأ رظننف 220 يأ
 بَلِ اَنِإَو ءاشي ام انب لعفي اديبعو اكلم ِهَّنِب اَنِإ اَوّلاَق نسوي اس 3 1 7 :+٠ 82 ريف ن1 نيوعدجب ع قفط

 هللا هرحآ ةبيصملا دنع عجرتسا نم" :ثيدحلا يفو ءانيزاجيف ةرخالا ف مج 09 نوْعَجَر

 ةزمهلا رصقب دل ةملس مأ نع.ملسم دنع

 (عحجج رتس «ئفط يبل س 7 ريخ هي و ءاهيف تلاَقف اف ع | حابصم نأ : :هيف ١" بخ هيلع هلل شلوخأ

 دواد وبأ هاور "ةبيصم وهف نمؤملا ءاس ام لك" :لاقف «ابصم اذه اغإ :انّذ ةشئاع
 ناس

 نا دي لا ا و ا ع ا نس 4 د ع “الا ا م ا
 مه كليبتلواَو ةمعل هةمحرو مهبر نم ةرقغقعم تاولص مهبلع كيتلوا .هليسارم قى

 ا 6: ءعفل ةاقاف ه4 تطعم رعدم همس يورو هاويسسو نوع ضع كلوا .باوصلا ىلإ كا نودنهملا

 ءالتبالاو «رابتخالا :مكنربتخنل (نيلامكلا ريسفت) .هريغو دود نم رمثلل ضرعت ةفآ يهو ؛ةحئاج 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 ىح «تعنب سيلو حدملا ىلع عوفرم هنأ ىلإ أدتبملا
 نوكي نأ :يناثلا .حصألا وهو «نيرباصلل تعنلا ىلع ابوصنم نوكي نأ :اهدحأ ؛هجوأ ةعبرأ هيف :خلإ نيذلا

 نوكي نأ لمتحي ذئئيحو ؛نيذلا مه يأ فوذحم أدتبم ربح هنأ ىلع اعوفرم نوكي نأ :ثلاثلا .حدملا ىلع ابوصنم

 هتلص اهباوجو "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" باوج "اولاق" نأل ؛ةبيصم ىلع فقو الو «هتقحل يأ ةدش هتباصأ نم لعاف مسا ؛هوركم يأ :ةبيصم

 ظفلتلا نإف ءطقف ناسللاب ال بلقلاو ناسللاب يأ :خ! اولاق (كرادملا ريسفت) ."نيذلا" ةلص اهياوج عم "اذإ"و

 هللا معن ركذتيو «هبر ىلإ عجر هنإو «هلجأل قلح 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) .ةيريخ 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 :باوضلا (نيلامكلا ريسفت) .ةمعنلا انهه



 ةرقبلا ةروس هب يباثلا ءرجلا

 َّجَح نَمفا رسوب ,هنيد مالعأ ا لق نب ةكمب. نالبج ةَوَرمْلاَو افّصلا نإ

 مثإ َحاَتِج الق ةرايزلاو دصقلا ادهاصلأ» نرمسلا زأ أ جحلاب سبلت يأ رمثقا وأ تيبلا

 ءاعبس اسهنيب ىعسي نآب ام ءاطلا يف لصألا يف ءاتلا ماغدإ هيف تفّوَّطَي نأ ِهّيَلَع

 لاو نوفوطي اوناك ةيلهاجلا لهأ نأل «قلل3 ةريلسلا هرق# ا تل

 ملإلا عفر هدافأ ال ؛ضرف ريغ يعسلا نأ :فض سابع نبا نعو ءامقوحسمب نامنص

 . تك هللا نإ" :هلوقب يرجو 088 نمو فوكو :ةريمجو نيتفاشلا لاقو ةرييتستلا نيم
 هتضي رف :ةخسن فو ةياور يف دمحأو كلامك

 ءاوح مدآ ةأرما هيلع تسلح امنأل ؛ةورملا يمسو هللا يفص مدآ هيلع سلح هنأل ؛افصلا يمسو :خلإ ةورملاو افصلا

 سفنألا قش امهيف نأل داهنياو حط سب عجبا : :وه هلبق امت. ةيآلا طابترا هجو :ليق (نايبلا حور) مالسلا امهيلع

 عضاوملا :رئاعشلاب دارملاو هللا نيد رئاعش نم يأ ةيآلا يف فاضم ريدقت ىلإ هب راشأ :هنيد مالعأ .لاومألا قافنإو

 (لمجلا ةيشاح) .نيدلا اهيف ماقي يلا
 ناكرأ دحأ مضلاب ةرمعلاو "لمجلا" بترم رشنو فل همالك فو ؛يوغللا يأ يلصألا امهانعم يأ :امهلصأو

 لق مالكلا نوكي نأ :اهنم «ةفيعض اهج وأ كلذ دعب اوزاجأو 0 ربخ "ةيلع" نأ رهاظلا 2 ح انج كاف .جحلا

 :هلوقل ادتبمو ءجحلا يف حانج الف :ءاقبلا وبأ هردقو ءافوذحم "ال" ربخ نوكي نأ ىلع ؛"حانج الف" :هلوق دنع مت
 فاوطلا نإف ءادتبالاب عوفرم رادوعم ليوأت ف "فوطي نأ"و ءاا |ربخن "يلع" نوكيف "ف وطي نأ" لا

 (يحركلا ري ريسفت) .ًادتبم "فوطي نأ"و اربح هجولا اذه يف "هيلع نوكي نأ ديحلاو ءبحاو

 لعف لحأل ؛امهنيب فاوطلا نوملسملا هرك ناثوألا ترسكو مالسإلا ءاج املف «ةلئاتو افاسأ يأ :امفوحسحب

 اذكو .يعفاشلاو كلام لاق ادق“ كرب سيلاهنأ ىلع ليلف وهو ('حانج كلو" :هلوقب حانجلا مهنع عفرف ,ةيلهاجلا

 (كرادملا رسفت) .نكرب سيل هنأب رعشم ءامه فاوطلا يأ "اريخ عوطت نمو" :هلوق

 ف فاالخلا امغإو .ةرمعلاو جحلا ف عورشم ةورملاو افصلا نيب يعسلا نأ ىلع عامجإلا نأ ملعا :غإ سابع نبا نعو

 .رييختلا هنم مهفي هنإف ,كهْيلَع َحاَنْج الف :ىلاعت هلوقل ؛ىدَو سابع نباو سنأ لاق هبو عةنس هنأ :دمحأ نعف هبوحجو

 : كلر ةفينح يبأ نعو هعفدي الف بوجولا ئعم يف لحادلا زاوحلا ىلع لدي حانجلا يفن نأل ؛فيعض وهو :يواضيبلا لاق

 .يعسلا مكيلع بتك ىلاعت هللا نإف اوعسا 5 هلوقل ؛ةكار هنإ : دلل جسر يعفاشلاو كلام نعو مدب ربخي «بجاو ةنإ

 عملسم ةهاور .افصلا نعي هب هللا أدب اماوودبا .25 لاقو ؛هريغو يقهيبلا هاور
 . ريثملا جارسلا" يف اذك

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع حانج الف موق نم دافتسملا :عفر



 ةرقبلا ةروس م ياثلا ءزجللا

 هاور .افصلا ٍنيعي "هب هللا أدب امم. اوؤدبا" :لاقو هريغو يقهيبلا هاور "يعسلا مكيلع

 اهيف ءاتلا ماعدإ هيفو 06 ءاطلا كديدشتو ةيناتحتلاب ةءارق قو َعّوْطَت نمو ءملسم

 عوطي :يئاسكل او ةزمحل /

 ةباثإلاب هلمعل كاس هش َّنِإَف هريغو فاوط نم هيلع بحي مل ام لعف يأ ريخب يأ اَربَخ

 تدقيرلا نم اكل 12 سانلا نرومتكي يذل نإ | دوهبلا يف لزنو .هب © ٌميلَع هيلع

 لا 2 بّتكْلا يدان وقت م دمع دمنو مع مجرلا جامع

 6 ه ري ” ه سس ص و 5

 1 211 دع قري ذهل 6 ع 2

 هنوكل هنكلو ءروكذملا ثيدحلل مدلاب ربجي «بجاو هنإ :ءب ةفينح وبأ انمامإ لاقو ءيعفاشلاو دمحأ يأ :هريغو

 هديؤيو «ضفاخلا عزنب بوصنم "اريخ" نأ ىلإ كلذب راشأ :ريخب (نيلامكلا ريسفت) .نكرلا هب تبثي ال داحآ ربح
 .اهض سابع نبا ةءارق

 يف ةغلابم هب ريبعتلا ىفف «باوثلاب ةعاطلا ىلع زاحنلا ىلاعت هللا قح يف ركاشلا نعم 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 باوجل ةلع اذهو ءائيش هرجأ نم صقني الف هلاوحأب يأ "هب

 (يحركلا ريسفت) .هدعوب قوثولا ىلإ ةراشإ هيفو «ميلع ركاش هللا نإف «هباثأو زاج

 نورهظي ثيحب سانلا ىلع قحلا نومتكي :ئعملاو «يناثلا "نومتكي" لوعفم هنأ ىلإ ةراشإ رسفملا هردق :سانلا
 .هريغو م دمحم تعن نم قحلا نوفخيو «لطابلا

 محرلا ةيآ اوحم مُهِإف ؛.هعضوم يف هريغ عضوو هللا لزنأ ام ةلازإ :انه متكلاب دارملا نأ ىلإ راشأ :خإ مجرلا ةيآك

 ةحاحلا سيسم عم ادصق ءيشلا راهظإ كرت نامتكلاو مثكلا نأ مولعمو .هفلاخي ام كلذ ناكم اوبتكو ني هتعنو

 هرتس درجمب 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
 (نيلامحلا ريسفت) .ديعولا اذه هقحل هيلإ ةجاحلا عم عرشلا ماكحأ
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 :ليقو ماع :ليق :سانلاو «ةرخالاو ايندلا 8 كلل تنويع هين مس يأ محو نب م 1 سائلأو ةكبتملاو هلا ةتخل ميل تتلؤأ لاح رام مهو اوُنامو أورفك لأ نا

 ُباَلَعْلا ْمِدَبَع ففتح ال اهيلع ام لولدملا رانلا وأ ةنعللا يأ اليف نيداخ ديا

 ماع نإ مع نعيلاع

 انل فص :اولاق امل لزنو .ةرذعم وأ ةبوتل نولهمب 20 ترورظني مه لَو نيع ةفرط
 لاهمأل نعم. راظنإلا نم

 كل هتافص يف الو هتاذ ف هل ريظن ال جاو دنلِإ مكنم ةدابعلل قحتسملا :يُيَلِإَو كبر

 ٍِتوَمَّسلآ قلَح ىف ّنِإ لزتف كلذ ىلع ةيآ اوبلطو عجن ُريِجَرلَا ُنَمْحَحلا وهوه الإ هَل

 ةدايزلاو ءيحباو باهدلاب ٍراَمَنلَآَو ٍلْيْلا ف َلَيْخآَو بئاجعلا نم امهيف امو ضَرَألآَو

 1]2201111111 ]1 ]1 11 رخَبْلا ف ىرجت ىلا نفسلا ِكلْفَلآَو ناصقتنلاو

 «لصتم ءانثتسا :خإ 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 :لإ نوقحتسم مه .ةقلعم ةنعللا نأ هب دافأ

 اهماود نايب دعب قوبثلا اهماودل نايب اذهو :دوعسلا يبأ ةرابعو (لمجلا ةيشاح) .هقاقحتسا انه هب دارملاو

 .اتاومأ مهتنعل اذهو ؛ءايحأ مهتنعل لوألا :ليقو ؛يددحجتلا

 ؛ةقيقحلا يف سانلا مه مهنأل ؛نونمؤملا :ليقو ءاضعب مهضعب نعلي ةمايقلا موي رافكلا نأل ؛ماع :ليق :سانلاو

 هراتحخنا ام لوقلا اذهو هللا دنع مهي دادتعا الف ءاليبس لضأو ماعنألاك مهف رافكلا امأو «ةيناسنإلاب مهعافتنال

 .رانلا لوخد مزلتسي ةمحرلا نع درطلا رارقتسا نإف ءرانلا ىلع ةنعللاب يأ :اهيلع .هريغو "فاشكلا" بحاض

 .ةيندم ةروسلا تناك نإو ةيكم اهدعب امو ةيآلا هذه نأل ؛ةكمم يأ :لزنو (نيلامكلا ريسفت)

 ةروس تلرتو «ةبعكلا لوح امدص نيتسو ةثام ثآلث نودبعي َكاذ د اوناكو «برعلا اوكرشم يأ :اولاق امل

 .ةهغآلا ددعت عم ةدحولاب مكحلا هيجوت ىلإ ةراشإ :ةدابعلل قحتسملا .مهيلع ادر اضيأ صالخإلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ريثكف عوقولا رابتعاب دوبعملا امأ :ل ! قحتسملا
 نأل ؛"هلإ ال" عضوم نم الدب عفر عضوم يف ىئثتسملا وه "الإ" :هلوقو هل ةفص "دحاو"و أدتبملا ربح "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) ءضرألا نود قئاقحلا ةفلاختم تاقبط اههنأ نم روهشملا وه امل تاوامسلا عمجو :ذإ قلخ يف نإ

 .تاوامسلا فالخب اهريغ ال طقف قوفلا ضرألا يهو ءةدحاو رصبت ضرألا نأل و
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 املأ َني هنأ لَو اَمَو لمحلاو تاراجتلا عع تدق عمي اي 3 ةرقؤم بسرت الو

 نم ايف هب ريق و قرف َثَبَو اهني اَتَوَم َدْعَ تابنلاب سأل مجاّيخأف رطم آم نم

 ءالامشو ابونح اهبيلقت يزل يرتتو هنع نئاكلا بصخلاب نومني مأل باد لك
 اهيوبه عضومل نايب زنملا ءاملا نع

 هللا ءاش ثيح ىلإ ريسي ىللاعت ا 7” للذلا رخَسُمْلا ميغلا باَحكلاَو ةدرابو ةراح

 2 َنوُلَقْعَيِمَوَقِل ىلاعت هتينادحو ىلع تالادتّيألل ةقالع الب :ضوألاو راستقلا نيب
 احلا وحأل اب

 و ايناس اذاَدنأ هريغ يأ هللا نود نم ل 2 سانلا . رمو .دوربدتي

 مهبح نمل بح ُدَشأاَوتماَءَنيِدَلاَو هل مهبحك يأ هلآ تحك عوضنملاو ميظعتلا
 غريولو هللا ىلإ ةّدَغلا يف: قولدعيإ رافكلاوب ءام لاخي هنع نولدعي ال مهنأل ؛دادنألل

 ..نورصبي لوعفملاو لالا ءانبلاب َنَوَرَي ذإ دادنألا ةاختاب أَدُيَلَظ َنيِذلا !دمحم اي رصبت
 رماع نبال فرظ __ تطاخملكوأ ايا

 لقثلا نأ عم عاتملاب ةلقثم 5 فاقلاب ةرقؤم اًهوك لاح لفسأ ىلإ طبهنت ال امم أ 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 ىف نيعلا رسكب يهو «"رخسملا"ب قلعتم :ةقالع الب .شيعلا دغر رسكلاب بصخلا :بصخلاب

 (راتحملا) .خلإ امهوحنو ةموصخلاو بحلا ةقالعك يناعملا يف حتفلابو ءامهوحنو طوسلاو فيسلا ةقالعك انه

 :ثيدحلا قو ءاهئشنم ةينادحوو ءاهعدبم ةمكحو ءاهدجوم ةردق ىلع ءايشألا هذنك نولدتسيو يأ :نوربدتي

 عدلرادملا رسفتإ .انج نيتي كو اهيفنركفتي 1 .ينأأهلانه جسق ةيآلا هلع أرق نمل ليو"
 نيهاربلا توب 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 اوبجعأ :لوقي هللا نأك

 هللاب نورقي اوناك مهنأل ؛مهتبحم يف هنيبو مهنيب نووسي نعي ؛هللا نوبحي امك مانصألا نوبحي يأ :مهبحك يأ
 "ىرت" ريسفتلا نعم نأ ىلإ ريشي :رصبت (كرادملا ريسفت) .هللا نينمؤملا بحك مهفوبحي :ليقو «هيلإ نوبرقتيو
 ىلع لديل اهعضو "ذإ" نأل ؛"اذإ" نعم. "ذإ" :نوري ذإ (نيلامكلا ريسفت) .عفانو رماع ةءارق وه امك ةيقوفلاب

 هعوقو قيقحت رابتعاب لبقتسملا ىلع ىلاعت هرابخإ نأل ؛"اذإ" هل عضو يذلا لبقتسملا ىلع انهه لخد ,يضاملا

 (نيلامكلا ريسفت) .يضاملاك
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 هل ةبلغلاو ةردقلا ةّرَقْلا نأل يأ ّنأ "اذإ" نيعمي "ذإو" اميظع ارمأ :تيأرل َتاَدَعْلَ
 هيلإ نوع زفيف

 هيف لعافلاو ةيناتحتلاب "ىري" :ةءارق فو مو ِباَّذَعْلأ ُديِدَش َهَّسآ َّنأَو لاح اًعيِمَج
 "ىري" ل 2 رك اننا وييديجلا فيوم يل يسملا نم

 محلا نعم هنوكل ١ 2 ؟ هك ل يف

 ملا سالنع ةَدَش ايندلا ىف اوملع ول :نيعلاو هقول ول باوجو نيلوعفملا دسم
 قري ل

 اكاد دود قف اولختا امل «ةمايقلا موي وهو هل مهتنياعم تقو هدحو هلل ةردقلا نأو

 اوركنأ يأ اوهرتا .*ةرينلا ة نم ءاسؤرلا يأ اومتا نذل ارك : هلبق "ذإ" نم لدب ّذِإ

 لصولا 2: ُباَبْسَألا مهنع ُمهِب "ربت" ىلع فطع َتَعَطَقَتَو با َّذَعل اور دق ا و مهالضإ
 الالا ' ىل

 كي لوسرلل باطخلا نأ ىلع يماشلاو 3 .ةيناقوفلا هالي "سرعولا" لاس هلوق ق"ول" ياوح اذه ع تيأرل
 فوذحملا باوجلا ليلعت :نأي .دوعسلا يب كراذللا قااسك ءاميظع ارمأ تيأرل كلذ قرتاولو أ :بطاخم لكل وأ

 (لمجلا ةيشاحإ ."اميظع ارمأ تيأرل" :هلوقب هردق يذلا

 (يحركلا ريسفت) .اعيمج هلل ةنئاك ةوقلا نأ :هريدقت نأل ؛اربخ عقاولا رورجماو راحلا يف نكتسملا ريمضلا نم يأ :لاح

 ةيناقوفلا ةءارق ىلع هردقو ؛خلإ "ةوقلا نأ" :هلوق نع ارخؤم ةيناتحتلا ءايلا ةءارق ىلع باوجلا ردق :خلإ اوذختا امل

 ريدقت بسانملاف «همامت نم وهف "ىئري" ل لومعم ةيناتحتلا ءايلا ةءارق ىلع هنأل ؛ةرهاظ ةبسانملاو .هيلع امدقم

 .لمأت «هلبق هريدقت بسانملاف ءفوذحملا باوجلل ليلعت ةيناقوفلا ءاتلا ةءارق ىلعو ءهدعب باوجلا

 ؛هنع لادبإلا حصي ال لوعفملا نم الدب لعج ولو «هيلإ انرشأ امك فرظ وهو "باذعلا نوري ذإ" ينعي :هلبق ذإ
 غاس امنإو ؛هزاوج ىلع لدي عضاوم يف فنصملا مالكو «فالح هيفو «ليق اذك لدبلا نم لادبإلا دهعي مل هنأل

 (نيلامكلا ريسفت) .لدبلا لوطل هقلعتمو باوجلاب لدبلاو هنم لدبملا نيب لصفلا
 "يهالوأل مهارخأ تلاق" :ىلاعت لاق ؛مكانللضأ ام :اولاق يأ .خلإ "نيذلا أربت ذإ" :هلوقل ريسفت :مهالضإ 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 فو «هريغو "يسابعلا ريسفت" يف هصنو «نيعوبتملاو نيعباتلا :نيقيرفلل

 .ةفوطعم ال نيعوبتملاو عابتألا نم لاح وهو هل نيئار نعم. مهتيؤر لاح يف "اوؤربت" يأ ءأربت لماعلاو ؛نيذلا نم
 يأ ةسبالملل وأ «ةاجنلا بابسأ مهرفك ببسب تعطقنا يأ ةيببسلل :ليقو «نع نيعمه. ءابلا نأ ىلإ ريشي :مهنع

 واولا مضب لصو :لصولا (نيلامكلا ريسفت) .بابسألا ممب تعطق يأ ةيدعتلل وأ ؛مهي ةلوصوم بابسألا تعطقلا
 .لاصتالا ئيعمب ةلصو ءداصلا حتفو
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 ة# نأ ."ىأ هل اومتتا نيينلا لاقو .ةذوملاو :ةاحررألا نم ايندلا .يف مهني تناك ىلا

 ب (مويلا ا اهات هذيك تعرقل ب ءأ همم هارت ايندلا ىلا ةعجر

 ربت :ةحخسن يلو

 كل شضلا ىلا أول نم الا ايات عينا بئاوسلا خس نصيف لزتاو .اهوحخد

 هنييزت أ لع ل قرط ِتاَوطخ أوُعبَتَت د الو السيف وأ ةدكٌؤم ةفص اّبيَط ل لاح
 رع

 . . حيبقلا , ِءاَمَحْفْلاَو مئإلا هوُسلآب فايامنإ ,ةوادعلا نيب 2: نك ؛ ودع مكَل دهنإ

 أربتنف ةرك انل تيل :ىيعملاو ئمتلا باوح يأ :هباوج .عجر اذإ ركي رك ردصم ةرك ."ءاقبلا يبأ" يف :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 نئيعي «"ىري" ليعافم ثلاث يهف بلقلا

 ."تارسح" :اهثلاث ؛ةثالثل ىدعتف ةيبلق نوكت نأ :ياثلاو

 «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 ءمنصلل رذنل ةيلهاجلا يف بيست تناك ةقان يهو
 نب رماع ٍئبو فيقث نب موق مهو «رئاحبلاو لئاصولاو بئاوسلا اومرح نيذلا ف ةيآلا تلزن :سابع نبا لاق «يماوحلاو
 (ريبكلا ريسفتلا) .جلدم ٍنبو ةعازخو ةعصعص
 هب لوعفم :امث .لوزنلا ثيح نم كلذ نإف «ةيندم ةروسلا نوك هيفاني الو ؛ةكم لهأل باطخ اذه :سانلا اهيأ اي

 دقو "ضرألا يف ام" نع يأ :لاح (نيلامكلا ريسفت) .ضرألا يف ام لك لكؤي ال ذإ ؛ضيعبتلل نمو "اولك"ل
 (نيلامكلا ريسفت) .هريكدتل هيلع مدق "الالح" نم لاح "ضرألا يف امم" :هلوقو ؛هب الوعفم "الالح" لعجي

 لوعفملا ءانبب :اذلتسم (نيلامكلا ريسفت) .برعلا فرع وأ عرشلا هبيطتسي ام. رسف نإ "الالح" :هلوقل يأ :ةدكؤم

 ئعملاو ةوطخلا نم :تاوطخ (نيلامكلا ريسفت) .الاح وأ ةديقم ةفص نوكي اذه ىلعف سانلا هذلتسي ام يأ

 .هساوسو هنييزتو «هنييزت قرط يأ فاضم ريدقت ىلإ ةراشإ هنأك :هنييزت (نيلامكلا ريسفت) .هراثآ

 نع يهنلل ليلعتلا ماقم. بسانملا هنأل ؛نيينعملاب ءاج دقو «يدعتملا ال مزاللا "نابأ" نم هنأ ٍنيعي :ةوادعلا نيب

 (نيلامكلا ريسفت) .عابتالا
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 ِمُهَل لبق اذِإَو .هريغو مرحي مل معا نإ هج َنوُمَلَعَت ال املأ َلَغ اولوقت نو اعرش
 ائْيَقْلَأ م ُعَِتَت َلَب ال أوُلاَق تابيطلا ليلحتو ديحوبلا نم هل لزأ اهاوغيتا رافكلا يأ

 أ :ىلاعت لاق ءرئاحبلاو بئاوسلا ميرحتو مانصألا ةدابع نم َنَءآَباَء ِهّيَلَع اندحو
 ىلإ 9 َنوُدَعَهَي لَو نيدلا رمأ نم اًئيش َوُأقْعَي ال ْمهْؤاَباَ تراك ْوَلَو مهوعسي

 لق ىدهلا ىلإ مهوعدي نمو اوُرَمَح َنيِذَلأ ةفص ُلَمَمَو .راكنإلل ةزمهلاو «قحلا
 يف مه يأ هانعم مهفي ال اتوص يأ كآَدْنَوءآَعُد الإ ٌعَمْسَي اَل اي تّوصي ُقِعْني ىذأأ
 يكب ص مه «همهفت الو اهيعار توص عمست مئاهبلاك اهربدت مدعو ةظعوملا عامس

 تالالح ٍِتّبْيط نِم اوُلُك اوُنَماَء تريلا اًهّيَأتَي .ةظعوملا 2 ١ َنوُلقْعَي ال ْرُهَف ُىَمْع
 َتَروُدُبْعَت ُهاَيِإ ريدك نإ مكل لحأ ام ىلع هل اوك مكتوم

 ميرحتو «مانصألا ةدابع نم :هلوق ةلالدب نيك رشملل يأ :مهل .تابيطلا ميرحتو دادنألا ذاختا نم يأ :هريغو
 مهنأل ؛امب تيمسو ؛مانصألل اهنبل عنمب يلا يهو «ةريحجب عمج :رئاحبلاو (نيلامكلا ريسفت) .رئاحبلاو بئاوسلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ةدئاملا يف اهريسفت ٍنأيسو ءافوقشي يأ افذأ نورحبتي

 نيلقاع ريغ مهضرف لاح ف 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 "راكنالل ةزمهلا"و ؛نيدتهم الو

 اهنإو ؛قعني يذلاب نيرفاكلا ليثمت حصي مل امل :مهوعدي نمو .نودتهي الو ائيش نولقعي ال ةلهج مهو «مهوعبتي
 قعني يذلا لثمك اورفك نيذلا يعاد لثم يأ «هب هبشملا وأ هبشملا ف فاضملا كلذ لجأل اوردق هيعاد لثم وه
 (نيلامكلا ريسفت) .هبشملا ىلع فوطعملا رسفملا ردقو «قعني يذلا مئاه لثمك ةرفكلا لثم وأ

 ىدهلا ىلإ اورفك نيذلا وعدي نم لثمو :هريدقت ءفوذحم هيف هبشملا نأ ىلإ حراشلا راشأف دي دمحم وهو :ىدهلا
 ىلإ ةاعدلا رئاسو ةَتِلَع لوسرلا وهو «ىدهلا ىلإ يعادلا ةلزنمب يعارلا وه يذلا قعانلا راصف «قعني يذلا لثمك

 .هبيتق نباو جاجزلاو شفخألا ىلإ ادنتسم "ريبكلا ريسفتلا" يف امك ءامي قوعنملا منغلا ةلزنمب رافكلا راصو ؛ىدهلا
 ةنيدملا لهأ ةادانمو ؛"سانلا اهيأ اي"ب ةكم لهأ ةادانم ابلاغ هباتك يف هللا ةداع ترجح :اونمآ نيذلا اهيأ اي
 ."اونمآ نيذلا اهيأ اي"ب

 تأ

 "ا
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 ةريثبلا ةروس 9 يناثلا ءرجلا

 ةلذت مل ام ىهو ءاهدعب ام اذكو هيف مالكلا ذإ ؛اهلكأ يأ ََنيَمْلا ْمَكِيلَعَمرَح اًمنإ

 يأ َءَدلآَو دارجلاو كمسلا اهتم ضخو يح نم نيبأ ام ةنسلاب انه ّقَجْلأو ءاعرش

 هريغو دوصقملا مظعم هنأل ؛محللا صخ ريزخلآ حلو ؟مانألا" يف امك حوفسلل
 «توصلا عفر هلدالاوا و لمت ةريغ مسأ ىلع مذ يأ ارتقل هبي لجأ كو هل عبت

 امث ءيش لكأ ىلإ ةرورضلا هتأحلأ ي يأ طا نْمَف «مهتخآل حبذلا دنع هتوعفر اوناكو

 ِهْيَلَع َمَنإآلَف قيرطلا عطقب مهيلع ّدعتم ٍداَع لَو نيملسملا ىلع جراخ ْعاَبريَع هلكأف ركذ

 ضعب لحأ نم ىلعو ؛ماحلاو ةليضولاو ةبئاسلاو ةريحبلا مرح نم ىلع درلا رصحلا اذه نم دوصقملا :خلإ مرح امعإ
 لعف تافض نم ماكحألا نأل ؛نايعألاب قلعتي ال ةمرحلا نأل ؛فاضملا ردق امنإ :اهلكأ .فاضإ رصخلاف «تامرخملا

 (نيلامكلا ريسفت) .لكألا هيف ردقي اهدعب ام اذكو «هلحم يف طسب دقو «مالسإلا رخفل افالح فلكملا

 (نيلامكلا ريسفت) .امهطرش ىلع هححصو .#و يردخلا ديعس يبأ نع مكاحلا هاور ثيدحب ةتيملاب يأ :امي

 (نيلامكلا ريسفت) .تيم وهف ءهنم لصفأو يح نم عطق يذلا وضعلا ؛ةدحوملا رسكو ةزمحلا مضب :نيبأ ام

 انل تلحأ" :اعوفرم ذرمع نبا نع مكاحلاو هجام نبا هاور امي جرخأ يأ «دارحلاو كمسلا :اهنم صخو
 ليبق نم ثيدحلاو ءروهمجلاو ةعبرألا ةمئألا ذخأ هبو ."لاحطلاو دبكلا :نامدو «دارحلاو كمسلا :ناتتيم

 نم هنإف ؛"همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ" 5 هلوق فالخب انئاملع دنع باتكلا ىلع هب ةدايزلا تزاج اذهلو ءروهشملا

 (نيلامكلا ريسفت) .لمأتف ؛داحآلاب هصيصخت زوجي روهشملاب هصيصخت دعب ماعلا نأ هيفو ءاولاق اذك ءداحآلا

 ريسفت) .هئازجأ رئاس ةمرح عم ركذلاب صخ :محللا ١(. 6 ه :ماعنألا) اح وفْسَم أمد 1 :هلوق نم :ماعنألا

 لوق وهو «مانصألل حبذ ام نعي :هب لهأ ام و (سوماقلا) .اعمجو ادحاو نوكي «عباتلا ةكرحم :عبت (نيلامكلا

 هنأل ؛ىلوأ لوقلا اذهو «هللا مسا ريغ هيلع ركذ ام ئعي :ديز نباو سنأ نب عيبرلا لاقو «ةداتقو كاحضلاو دهاحب

 ءادترم راص هللا ريغ ىلإ برقتلا اهحبذب دصقو «ةحيبذ حبذ املسم نأ ول :ءاملعلا لاق ءظفلل ةقباطم دشأ

 :ىلاعت هلوقل ؛انل لحتف باتكلا لهأ حئابذ امأ ,باتكلا لهأ حئابذ ريغ يف مكب اذهو ءدترم ةحيبذ هتحيبذو

 (ريبكلا ريسفتلا) )0 ةدئاملا) يكل لح َباَتَكْلا اوُنوُأ نيل ماَعْطَو

 لالهلا يمسو «ةدالولا دنع حاص نعمه. دولوملا لهتسا :لاقي كلذلو ؛هبحاص مساب ء ءيشلا يمس دقف يأ :لالهإلاو

 :هلوق ىلع ةبترتملا ةفوطعملا ةلمحلا نأ ىلإ ريشي :هلكأف (يواصلا ةيشاح) .هتيؤر دنع توصلا عفرل ؛كلذب
 يف دهاحم نع روصنم نب ديعس جرخأ اذك :نيملسملا ىلع (نيلامكلا ريسفت) .قايسلا ةلالدب ةفوذحم "رطضا"

 (نيلامكلا ريسفت) .مهيلع دعتم الو نيملسملا ىلع غاب ريغ ةيآلا هذه ريسفت



 ةرقيلا ةروس 0٠6٠6 يناثلا ءرجلا

 كلذ يف ملل عضو كيع هيعتط لمآ هب ا هئايلوأل ٌتوْفَع هللا نإ هلكأ يف

 مهل لحي الف ساككملاو قبآلاك هرفسب صاع لك اممب قحليو «يداعلاو يغابلا جرو
 هلآ َلَزنَأ آَم َنوُمُتَكَي تريزذأأ ّنِإ .يعفاشلا هيلعو ءاوبوتي مل ام كلذ نم ءيش لكأ
 ًاليبلق ا هي توتو دوهبلا مهو لي دمحم تعن ىلع لمتشملا ٍبّئكلآ َنِ
 اما َكبتلَو 1 مهيلع هتوف كلر | هنورهظي الف مهتلفص نم هلدب هنوذحأي ايندلا نم
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 مهيلع ابضغ ِةَّسّيقْلا موي هلأ ْمُهُمِلَكُي الو ميخآم اهنأل َراَثلآ الإ ْمِهِنوْطُب ف تولكأي

 .رانلا وه ل وم محو ؟يلأ َتاَّذَع َرُهَلَو بونذل ويلا نما عسيري ٍميحَري الو

 ىلع ةمألا تعمجأو «ةمئاد ةصمخملا تناك ثيح اهنم عبشلاو ءاهلكأ مه حابأف يأ كلذ يف مهل :عسو ثيح

 قغتسا اذإف لك ىلعو «نيلوق هريغ ركذو «دوزتلاو عبشلا ءكلي كلام حابأف ةصمحملا مدت مل اذإ اوفلتخاو «كلذ

 (يواصلا ةيشاح) .ريزنخلا محل ىلع لكألا يف هللا ريغل هب لهأ امو ةتيملا مدقيو ءاهحرط اهنع
 رفس :لاق ثيح هلل يعفاشلا هيلعو «ملظلا هجو ىلع راجتلا نم رشعلا ذخآ يأ ءفاكلا ديدشتب :ساكملاو

 :يغبلاو .ةصخرلا عنمي ال ةضراعلا ةيصعملا :روهمجلاو ءكلي ةفينح وبأ لاقو ءدمحأ 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 ؛ءمهئاملعو دوهيلا ءاسؤر ف تلزن :خلإ نيذلا نإ

 ؛مهلكآم باهذ ىلع اوفاخ مهريغ نم هلك دمحم ثعب املف ءمهنم نوكي نامزلا رخآ يبنلا نأ نوجري اوناكو

 اوناك ام ىلعو ؛ةسايرلا ىلع اصرح هدلبو هباحصأ ةفصو لي هتفص اوريغف و هروهظ ببسب مهتساير لاوزو
 نم باتكلا يف يأ ١75( :ةرقبلا) ©... ةييتلا لزلأ اه نومك ياللا نإ : ىلاعت هللا لزتأف ؛مهتلفس نم هنوذخأي

 وهو لفاس عمج ؛كيرحتلاب :مهتلفس (نزاخلا ريسفت) .نيرسفملا لوق اذه .هتوبن تقوو ههتعنو 55 يبنلا ةفص

 (نيلامكلا ريسفت) .ندألا
 ريسفت) .ةمايقلا موي اهيلإ لصوملا ببسلا هنأل ؛اران ريقحلا ضوعلا نم هنوذخأي ام يمس .هيلإ نوعجري مهعجرم يأ :مهلام

 .مهيلع بوضغملا نع نوضرعي محلا كلوللل ةحاخ و ؛بضغلا نع ةراعتسا هنأ ىلإ راشأ :مهيلع ابضغ (نيلامكلا

 هللا ةراهط مدعو ؛مشامتك ىلع بترتملا مهل هللا مالك مدع وهو «ةرخآلا يف مهاح نايب اذه :ميلأ باذع مهو

 اًوَرَتْسا َنيِذْلا َكَلوُأ" :هلوقو .رانلا ببس مهلكأ ىلع بترتملا ميلألا باذعلاو ءاليلق انمث مهئارتشا ىلع بترتملا مهل

 .ايندلا يف مهلاحل نايب "خلإ



 ةرقبلاةروس نا لاثلا ءزجلا
 ةّدعملا | ةَرِقْغَمْلاِب باَّذَعْلأَو ايقنقا لإ هلق اهوذحأ ئَدُمْلاب ةَطَلّصلآ اورئْشآ َنيِذَّلا كِتلْوُ

 - !مهربص ّدشأ ام يأ 2 29 ِراَكلَأ ىَلَع َمِهَرَبَصَأ اَمَف اومتكي مل ول ةرخآلا يف مهل

 َكِلاَذ ؟مهل ربص يأف الإو :ةالابم ريغ نم اهتابجوم مهباكترا نم نينمؤملل بيجعت
 قلعتم َقَحْلاب بيكا َلّرَئ هللا نأ ببسب َّنأب هدعب امو رانلا مهلكأ نم َرِكْذ يذلا

 اوُقلَتَخآ َنيِذّلا َّنِإَو همتكب هضعبب اورفكو هضعبب اونمآ ثيح هيف اوفلتخاف "لزن"ب
 ءرعش :مهضعب لاق ثيح نآرقلا يف نوكرشملا :ليقو «دوهيلا مهو كلذب بتكلا ىف

 ةلآ قيل نيل نع »ِدايِعَب فالخ قاقش ىِفَل ةناهك :مهضعبو ءرحس ركب

 ىراصنلاو دوهيلا ىلع در لزن ِبرغَمْلاَو ِقِرْشَمْلا َلَبِق ةالصلا رج ايلا

 هللا َنَماَء َنَم رابلا نأ ءابلا حتفب ئرقو «ربلا اذ يأ وبلا كَل كلذ اومعز ثيح

 2ذخ13ذ003ت1 1 1 1 21 بَتكْلاَو ةَكِبلَمْلَاَو رجالا ِمْوَيْلَو

 | 4 ا

 «ءادتبالاب 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 ريدحج ملاح نأو «دابعلا ىلإ عجار انهه بجعتلا 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 «قرشملا ىراصنلا ةلبقو برغملا دوهيلا ةلبق وأ يقول

 نم هحوتلا موزل يف سيلو ءربلا وهو هللا رماوأ لاثتما دارملا نأ وهو ءهتمكح 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

 .سلقملا تيب لابقتسا يف ربلا نأ دوهيلا معزو ءسمشلا عولط ةهج لابقتسا يف ربلا نأ ىراصنلا معز دقف :كلذ اومعز ثيح



 ةرقبلا ةروس ْ ١0 يباشلا ءرجلا

 ىَمَتَيْلاَو ةبارقلا ١ وْرَقْلا ىوَذ هل -ِهْبُح عم َْلَع َلاَمْل ىاَدَو َنَِيبَتلاَو بتكلا يأ
 نيناكملا يماقرلأ كف قف نيبلاطلا نيبال رفاسملا ليبشلا غ َنْباَو نكليسملاو

 ةيم ز كد

 َوُفوُمْلآَو عوطتلا يف هلبق اموأ ءةضورفللا ةوكسرلا ق و ةوَلّصلآ َماَقأَو ىرسألاو

 رقفلا ةّدش ِءاَسَبلآ ى حا ىلع بصن َنيِردَّصْلاَ اغلا وأ للا ١ أوُدَهَع اذإ َمِهِدِهَعِ
 ام. نوفوصوملا َكبتلْوَ هللا ليبس :ق لاققلا ةّدش :تبقو سأل َنِحَو ضرملا ٍءاَرصلاَو

 َنيِذّلا امتي .هللا متو َنوقَكُمْل مه كن ربلا ءاعّدا وأ مهناعإ ف اُةَتَص نين رك

 2101111111100 نقلا ىف ةلئامللا قصاص ْمُكيَلَع ضرف بيك اوُعَماَ

 .ءاقيإلا 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 دقتيحو ءريضلا ةيزملا؟ةيرباضلاا ع صخأو حدمأ :لثم حدملا ىلع لدي ام ريدقت هانعم :حدملا ىلع بصن

 يف وهك فوطعملا يف حدملا ىلع بصنلا ملعي انهه نمو ءبحاو ردقملا اذه فذحو «ةلمجلا 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 نيك «طخلا ةباتكلا لصأو :مكيلع ضرف

 :دحاولاب نينثالا نولتقي اوراصف ؛مهضعب ىلع نورخافتي جرزخلاو سوألا دجو ةنيدملا لحد امل نك هللا لوسر
 .اوملسأو اونمآف «ةيآلا هذه تلزنف «مهنم دبعلاب رحلاو

 هليبس ىلع ىنثنكيو ؛عبتي يأ اهيف هرثأ صتقي لتقلا ف اقيرط كلس لتاقلا نأكف رثألا صق نم ذوحأم :صاصقلا

 "يف" :ليقو ."يف"ب يدع ةلئامملا يعم هنمضتلو ؛يكحملا يواسي ةياكحلا ةصقلا نأل ؛ةصق يم هنمو ؛كلذ يف

 (نيلامكلا ريسفت) .ليتق عمج 'ىلتقلا" «لتق ببسب يأ ةيببسلل



 ةرقبلا ةروس ١ ٠ ثم يباغلا ءزجلا

 تدع قمألاب ألو دبقلأب ُدَبَعْلاَو دبعلاب لعقي يك 2 العفو افصو
 0س قلعتم

 كرت نأب ٌءْىَس لوتقملا هيأ مد َنِم نيلتاقلا نم .هل َىفْع نَمف ءارح ولو رفاكي
 ويح ف

 ه1 م هما هال 6 وفعلاب صاصقلا طوقس كد اعيش " ريكدتاو . كنه صاصقلا

 هب لعفي نأبف لعفلا يف امأو ؛دبعلاب رحلاك ةدايز ىلإ اتوافتم نوكي ال نأبف فصولا يف ةلثامملا امأ :العفو افصو

 ص دمحأو كلامو ىعفاشلا لوق هلك اذهو «هتبقر زجي الإو تام نإف ؛نيرجحلا نيب ضرلاو قارغإلا نم لعف ام لثم

 (نيلامكلا ريسفت) .كل دمحأ نع ةياور وهو ءفيسلاب الإ دوق الف :هللي ةفينح يبأ دنع امأو

 لدي سايقلا وأ قفاوملا موهفملا نأل ؛"دبعلاب دبعلا" هلوق يف ربتعي ل امنإو «فلاحملا موهفملا ليلدب :دبعلاب لعقي الو

 ىلع مدقم سايقلاو «ىلوأ رحلاب لتقي نألف دبعلاب دبعلا لتق امل هنأ وهو ءرحلاب دبعلا يف صاصقلا بوجو ىلع

 .ركذلاب ىثنألا لتقي هنأ ىلع ,عامجإلل "ىثنألاب ىثنألا" :هلوق يف ربتعي مل 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 ءمكحلا صاصتخا ىوس ضرغ صيصختلل رهظي مل ثيح

 :اويسقأل اوياسأ قبح نعي نم مهتشسس رمثالا ىلع لوظانهدمتالا قاحو هاند امهتبي برغل دايحأ نم يح
 عنم امنِإو :لاق ءاوؤفاكتي يأ اوؤابتي نأ اورمو ؛هولاق امل ادر ةيآلا تلزنف «ىثنألاب ركذلاو دبعلاب مكنم رحلا نلتقيل

 «فارطألا ىلع سايقلابو ءنيطق رادلا هاور "دبعب رح لتقي ال" ثيدحل دبعلاب رحلا لتق اح يعفاشلاو كلام

 :كتلع هلوقبو بينعاو ركذلا نيب امك ”سفنلاب سفنلا نإ" :ىلاعت هلوقل ؛دبعلاو ص نيب سايقلا يرجي :اندنعو
 (نيلامكلا ريسفت) ".مهؤامد افاكتت نوملسملا"

 دنع اذه :خلإ لعقي الف (نيلامكلا ريسفت) .ةأرماب ايدوهي لتق نعي هنأ :نيحيحصلا يف ام امب ديري :ةنسلا تنيبو
 لتق لكل يبلا نأ" يور ام انلو ." رفاكب نمؤم لتقي ال" :اككِلَع هلوق هلو ءيمذلاب ملسملا لتقي :اندنعو «ةيعفاشلا

 امك ةرياغملل فطعلاو "هدهع يف دهع وذ الو" :ثيدحلا قايسل ؛يبرحلا :يعفاشلا ىور امم. دارملاو "يمذب املسم

 .ديبأتلا ىلع مدلا نوقحم ريغ هنأل ؛نمأتسملاب ملسملا لتقي الو 2"ةيادهلا" 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 «ينعاول هراتحا يذلا وه اذهو ءفوذحم

 :ءءيشلا توفع :لاقي :"مولعلا سمه" يف ءهب لوعفم "ءيش"و كرت نيعمب "يفع" نأ ىلإ ريشي :صاصقلا كرت نأب

 قلطم لوعفم "ءيش" :هلوقف ؛هافعأ لب هكرت يعم. ءيشلا افع تبثي مل :يرشخمزلا لاقو ءلوطي بح هتكرت اذإ
 (نيلامكلا ريسفت) .مزال "افع" نأل ؛وضعلا نم ءيش يأ



 ةرقبلا ةروس ْ ١ ١ يباثلا ءزجلا

 ناب تكاديإو وفعلا قل عاد فطعت هيخخا #5 يو ةئثرولا ضعب نمو هضعب نع 0 . ْ / 1 ا 5 ْ 5

 يأ ٌءاَبْياَف :ربخلاو ةلوصوم وأ ةيطرش أدتبم "نماو «ناعإلا ةوحخأ عطقي ايا لتقلا

 ىلع عابتالا بيترتو .فنع الب ةيدلاب هبلاطي نأب ٍفوُرْعَمْلاِب لتاقلا عابتا يثاعلا ىلعف
7 7 

 «صاصقلا بحاولا يناثلاو «يعفاشلا يلوق دحأ وهو امهدحأ بحاولا نأ ديفي وفعلا

 ِهْيَلِإ ةيدلل ٌ؛1َدَأ لتاقلا ىلع َو «َحّجرو ءيش الف اهمسي مو افع ولف «هنع لدب ةيدلاو
 نم روكذملا مكحلا َكِلاذ سخب الو لطف اللب نسحإب كثراولا وهو قاعلا ىلإ يأ

 ناصقن الب

 مكب ًةَمْحَرَو مكيلع ْمُكيَر نب ليهست ٌفيِفَت ةيدلا ىلع هنع وفعلاو «صاصقلا زاوج

 ىلعو صاصقلا دوهيلا ىلع متح امك امهنم ادحاو متحي مو ءكلذ يف عسو ثيح
 3 نكت ملو طقف

 7 ةيلاةراَذَغ ,هلف وفعلا يأكلو َدْعَب هلتق نأب لتاقلا ملظ ئَدَتَعا نّمَف ةيدلا ىراصنلا

 ميظع ءاقب يأ ُةوَيَح صاَصقْلأ ىف ْمُكَلَو .لغقلاب ايندلا يف وأ راقلاب ةيععأإلا يف غرم
 لا نم او عاملا صاصقلا ةمكح وه اذه

 مل انيع صاصقلا بجاولا ناك ول ذإ ءامهدحأ بجاولا نأ ديفي عابتالا بيترتو 5 ضعب نع يأ :هضعب نع

 (نيلامكلا ريسفت) .اضيأ لتاقلا اضر طرش لب وفعلا قلطم ىلع اهئادأب رمألا بترتي

 .قفرلا دض «ةدشلا :مضلاب فنعلا :فنع الب

 (نيلامكلا ريسفت) .وفعلا زيوحت مث ؛نييعتلا ىلع صاصقلا باجيإ يف ةحيرص صوصنلا نأل ؛يناثلا لوقلا يأ :حجرو
 ادحاو مزلي مل يأ :متحي ملو .صقنلا :سحبلاو ؛ىرخأ دعب ةرم هب دعولاو ؛عفدلا يف ريحأتلا :لطملا :خإ لطم الب
 شرألا وأ وفعلا مهيلع ضرف :ليقو ءصاصقلا نود طقف :ةيدلا (نيلامكلا ريسفت) .ةيدلاو صاصقلا نم يأ امهنم
 (نيلامكلا ريسفت) .ةيدلا ذخأو وفعلا يأ ءصاصقلا نود

 (نيلامكلا ريسفت) ".ةيدلا ذحأ دعب لتق ادحأ يفاعأ ال" :دواد بأ ثيدح يفو :لعقلاب

 لانت ال ؛عيدب هجو ىلع مكحلا نساحم نايب "ةايح صاصقلا يف مكلو" :"دوعسلا بأ" يف :خإ صاصقلا يف مكلو

 سنجللا اذه يف نأ ىلع لديل ؛ةايحلا ركنو - ةايحلا وهو - هدضل الحم - صاصقلا وهو - ءيشلا لعج ثيح هتياغ
 ىفف ؛مهنيب ةنتفلا رشتنتف «دحاولاب ةعامجلا نولتقي اوناك مهنأل ؛كلذو ءفصولا هغلبي ال اميظع ةايحلا نم اعون

 لب .ءلفقلا وع يينلا صاصقلاب ضيع ريغ مكحلا انو :"”ةراخلا" ةرايعوب .دلك“ اذه نم ةنالبب نايمتلا عرش
 ءاقبل اببس ريصيف ؛حرجي مل حرج حرج اذإ هنأ ملع اذإ حراجلا نأل ؛كلذ ريغو جاجشلاو حورجلا عيمج هيف لحدي
 (لمجلا ةيشاح) .حراجلا نم صتقيف «توملا ىلإ ةحارجلا تضفأ امتبرو ءحورخباو حراجلا



 ةرقبلا ةروس ١ .ه  يياغلا :عوبجا

 نمو هدسفن ايحأف (عدترا لتقي هن أ ملع اذإ لتاقلا نأل ؛لوقعلا يوذ ِبَبْلَألا ىلوأتَي
 ريحا نه عض

 اَذِإ ْمُكيَلَع ضرف بيك دوق ةفاخم لتقلا /2) َنوُقَكَت ّمُكَلَعَل مكل عرشف هلتق دارأ

 قلعتمو ' "بيكا / عوفرم ةّيِص ةكيسالا الام اح كر نإ ةيابسأ يأ ْتْوَمْلَآ ُمُكَدَحْأَرَصَح

 لمعتلا اهلعق ريكذت
 "ن" باوجو ةيط رش تناك نإ اهيا وج 0 3 ةيارل تناك نإ أذا فه

 ةئرو هل تناك نإ 5

 ةايح ببس صاصقلا ناكو «دوقلا نم وه ملسو «لتقلا نم هريغ ملس هريغ لتق نع عدترا اذإ يأ :خلإ هسفن ايحاف

 هب راشأ :عرشف .هلتق دارأ نم ايحأو يأ :دارأ نمو ."كرادملا"و "فاشكلا" نم . مكل عرش اذه لحألف «نيسفن

 .ردقملا اذهي قلعتم «خلإ "مكلعل" هلوق نأ ىلإو ءصاصقلا ةيعورشم دارملا نأ ىلإ :نيرمأ ىلإ
 حراشلا هيلإ راشأ امك فاضم فذح ىلع مالكلاف هفوخملا ضرملاك هتارامأ هيلع ترهظ يأ :خلإ رضح اذإ

 :هلوق يف نآرقلا لامعتسا يف عياشلا وهو ءيرهزلا بهذ هيلإو ءاريثك وأ اليلق يأ :الام (لمجلا ةيشاح) .خلإ

 ُديِدَشَل ٍرْيَحْلا ٌبْحِل ُهَنإَو (١5:ةرقبلا) كِرْيَخ ْنِم ْمُكََمْنَأ امإ» (177:ةرقبلا) ِرْيَخ ْنِم اوقِفْنُت اًمَوإ»
 ةئامعبس هلو يصوي نأ دارأ هل ىلوم نأ :ه«4ديلع نع ةبيش يبأ نبا ىور امل ؛اريثك الام :ليقو (8:تايداعلا)

 اريثك الايع كرت نميف دكح ةشئاع نعو «ريثكلا لاملا وه ريخلاو "اريخخ 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 «ءطرشلا ئمعم ةنمضتم ةيفرظ يأ "ةيطرش تناك نإ" :هلوقو ءهل توملا روضح تقو مكدحأ يصوي نأ

 مالب نورقم عراضم امهيف فوذحملا ريدقتو «ةيصولا ظفل هيلع لد ؛فوذحم لك باوحو «ناطرش عمتجا دق

 :ةثالث رومأب "ةيصولا" نع حراشلا ربحأ دقف ."نإ" باوجو "اذإ" باوج نم لكل نايب "صويلف" :هلوقف ءرمألا

 باوج ىلعو «ةيطرش تناك نإ امباوج ىلع اهتلالدو «:ةيطرش نكت مل نإ "اذإ" يف 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 ءةداع مولعملا :فورعملا يعم نإف ءلصاحلل نايب :لدعلاب (نيلامكلا ريسفت) .ءاصيإلا ةيفيك

 (نيلامكلا ريسفت)



 ةرقبلا ةروس م يباثلا ءزجلا

 اذهو «هللا 2 َنيِقَتُمْلا ىَلَع هلبق ةلمجلا نومضمل دكؤم ردصم اَقَح ينغلا لضفي الو

 يأ ءُهَلَّدَب ْنَمَف .يذمرتلا هاور "ثراول ةيصو ال" ثيدحبو «ثاريملا ةيآب خوسم
 ىلع لدبملا ءاضيإلا يأ رُدُمَتِإ اهنإق هملعُدَعَيَس اًمَدَعَب ىصوو دعاش ,نم ءاضيإلا

 © مِلَع يصوملا ا هللا َنِإ ربضلا ماقم ماظل ةماقإ هيف توأم هيلا

 ال هنإف "وكيلع بتك" :ىهو :هلبق ةلمجلا نومضمل .برقألا ىلع ثراولا ريغلا بيرقلا الو هريقفلا ىلع يأ :ينغلا

 وأ "انت ب قلفقم "نيقتللا ىلغ" قآل ةيسنلا ةابآي اذنه ةتانيس وب لاق هكلل اقح كللق قس .ىفأ ةريغ هل لمع

 ءادكؤم نوكي الف ؛ةفصلا وأ لومعملب صصختي اضيأو ؛لمعي ال دكؤملا ردضملا نأل نسب هس وووس

 مخح اهمخحفا ةةوالفلا ل مكحلا يع جاوسم اذه عنيلادكلا ريبضتل» :ةفضا ريغ ربدقمت قلعتي ةلأي ةبسيح

 ١١( :ءاسنلا) © ن .رينأْلا ظَح ٌلْثم رك ذل ْمُكٍدالْوَأ يِفَللا مك كيِص وي : ىلاعت هلوق يأ "ثارهملا ةيآب" يم

 دلولل لاملا ناك":لاق نهض سابع نبا نع يراخبلل ام هديفي دك ِدالْؤُأ يف كلل كيصولا» :ئعي :ثاربملا ةيآب
 ىور اذكهو «"نييثنألا ظح لثم ركذلل لجو زع لعجو ءبحأ ام كلذ نم هللا خسنف «نيدلاولل ةيصولاو
 نأل ؛هضراعي ال ةيآلا نأب بقعتو ."ثاريملا ةيآب ةخوسنم ةيصولا ةيآ نأ" :ةداتقو ةمركعو نسحلا نع يمرادلا

 هجوي دقو مث ؛ةيصولاب ةتباثلا قوقحلا يفني ال وهو «ةيصولا دعب ةردقم ام اهنم ةكرتلا نم ةثرولل 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 لي هتعمس :لاق ةمامأ بأ نع دواد وبأو نسح لاقو :يذمرتلا هاور

 نع بيعش نب ورمعو رباج نعو «هجام نبا دنع سنأ نعو «يئاسنلاو يذمرتلا دنع ةجراخ 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 ريك ذت حصيل ؛ءاصيالاب ةيصولل وأ :ءاصيإلا .لمعلا روهظ ثيح نم

 عجرم دحتي يك «نيعملا بناح ةياعرو ظفللا بنا ةياعر ءاصيإلا ريمضلا عجرم لعج :لدبملا ءاصيإلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ليدبتلا ىلع هعوجر نعملا بسحب رهاظلاف الإو لدبملاب هدييقت بجي ذئنيحو «رئامضلا
 :ةغللا يف فنجلا :افنج (نيلامكلا ريسفت) .ركب يبأو يئاسكلاو ةزمحل ليقثلا نمو رثكألل ءاصيإلا نم :صوم

 (نيلامكلا ريسفت) .دصقلاب نوكي امنإ هنإف «هلباقم ةنيرقب أطح ليملا انهه هب ديرأ ءاقلطم ليملا



 ةرقبلا ةروس ١١ يناثلا ءرجلا

 الثم نغ صيصخت وأ ثلثلا ىلع ةدايزلاب كلذ دّمعت نأب مَنِ َوَأ أطحخ قحلا نع ًاليم
 هللا ّنِإ كلذ يف ِهّيَلَع َمّثِإ دَلَف لدعلاب رمألاب هل ىصوملاو يصوملا نيب َمُبَتَيَب َحَّلَصَأ

 لَع بيك امك ُماَيِضلَأ ْمُكَيَلَع ضرف بنك اوُئَماَد يذلا اًهْيأنَي (©) ٌكيِحَر دوفَع
 يلا ةوهشلا رسكي هنإف :يصاعملا م َنوُقُكَت ْةُكلَعَل ممألا نم ْكلَبَق نم َتَريِذَّل
 وأ ءلئالق يأ ٍتَدوُدَعَم اردقم "اوموص" ب وأ مايصلاب َبِصْن اًماّيَأ .اهؤدبم يه

 َنَْمَف نيفلكملا ىلع اليهست_هللقو قايم امك ناضمر يهو مولعم ددعب تاتقؤم

 موصلا هدهجأو ,رصقلا رفس ارفاسم يأ ٍرفَس ىلع ْوَأ اًضيِرُم هدوهش نيح مكي : كَ ا 30 : 2 ع ا سو ا لسع

 ان عر 5 دو. نيب ع 5 3 هاا ا 0

 <ريذأأ ىلَعَو هلدب اهموصي َرَحَأ م اَيَأ َنِّم رطفأ ام ددع هيلعف ٌةَّدِعَف رطفأف «نيلاحلا يف

 اوتاكو ءطقف ءاينغألل ىصوأ نأب :خلإ ينغ. صيصخت وأ (نيلامكلا ريسفت) ."افيج" :هلوقب قلعتم ءابلا :ةايزلاب
 (يدمحألا ريسفتلا) .نيبرقألاو نيدلاولا نومرحيو ؛ةعمسلاو ءايرلاب بناجأللو «ءاينغألل مههاومأب نوصوي
 ىلع ثراولا ريغلا بيرقلا ليضفتك كلذ ريغب نوكي لب ؛نيروكذملا نيعونلا يف رصحني ال ليملا نأ ىلإ ريشي :الغم
 ىلع ديزي ال نأب ءاصيإلا يف لدعلاب يصوملا رمأي يأ "حلصأ"ب قلعتم :رمألاب (نيلامكلا ريسفت) .برقألا
 (قيلامكلا ريسفت) .كبلتلا

 هذ رمع نبا نع متاح يبأ نبا ىور «مايألا ددع يف مهموصك مكموص ىعملاو ؛مكلبق نمل نايب :ممألا نم
 عقاو هيبشتلاف ءهردقو هتقو نود مايصلا قلطم دارملا وأ "مكلبق نم ممألا ىلع هللا هبتك ناضمر مايص" :اعوفرم

 لاق (نيلامكلا ريسفت) .ءاروشاع اتِفَع ىسوم موق ىلعو ءضيبلا مايأ لع مدآ ىلع بتكف ءموصلا سفن ىلع
 .ةبوعص عون موصلا يف نأل ؛انلبق نمي 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) خلإ 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 صخر امنإو :"يدمحألا

 .ال وأ ةلعلا هيف دجو ءاوس

 مهريخ «نوميقملا ءاحصألا هنوقيطي نيذلاب دارملا نأ :امهدحأ «نالوق هيف نيرسفملا رثكأ دنع نأ ملعاو :خإ نيذلا ىلعو

 مث ءاودوعتي مل اوناك مهنأل ؛مهيلع قشي الثل ؛اودفيو اورطفي نأ نيبو «اوموضي نأ نيب :نيرمألا نيب مالسإلا ءادتبا ف

 افوذحم "ال" نوكي نأ :امهيناثو .(10:ةرقبلا) مصيف َرْهَشلاٌمُكِْمَدِهَش ْنَمَف :هلوقب ةعيزعلا تلزنو رييختلا خسن



 ةرقبلا ةروس 1 ئاشلا ءزجلا

 هلكأي ام دا رمي و هّؤرب سا 3 ف ضرم أ كا كلوفيلبلا

 عقاتوب زياش نبل

 ,ةيدفلاو موصلا نيب تالا ردص يف نيريخغ اوناكو :ةردقم ريغ "ال" :ليقو «نايبلل

 :اهأذ سابع نبا لاق 4(ُهْمصَيْلَف َرْهَشلا ُمكْنِم دهَش ْنَمَفظ :هلوقب موصلا نييعتب خسن مث

 اي جاوطم اقف «"دلولا ىلع افويخ اترطفأ 3+ ييضيرألاو لاحلا

 نأَو دق عوطتلا ي يأ يف ةيدقلا .قا روكذلا ردقلا ىلغ. ةدايرلاب اريك مقلع
 م:

 ريجخ هنأ م د نوملعت نشك نإ ةيدفلاو راطفالا نم ةطلذَخ ةريخخ و ًأدتبمأ وهو

 ىلإ ظوفحملا رتل نم ٌُناَءدَعْلا هيف لنأ ىذا َناَصَمَرُرْبَ .مايألا كلت هولعفاف ٠ ءمكل
 تل لتبم باوح

 0 ا ا 22111111101 011278 ردقلا ةليل يف ايندلا ءامسلا

 ياا ةءاعسلا) اولضت نأ كل لا ري ا :ىلاعت هلوق يف 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" :ئيعملا ناكو

 .هبهذم وه ام ىلع يعفاشلا دنع اضيأ عضرملا و لماحلا قح يفو «ىنافلا

 .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 ؛موصلا ىلع نوردقي ال يأ بلسلل ةزمهملاو
 ,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 ..كلي ةفينح يبأ دنع هريغ نم عاص
 (نيلامكلا ريسفت) .روهمجلا لوق وهو «ةخوسنم امكأ 755 عوكألا نب ةملسو رمع نبا نع يراخخبلا ىور :خلإ خسن مث
 عضوم دهشي دونجماو يبصلا نم دحاو لك نأ ؛حيحصلا غلابلا لقاعلا دهاشلاب دارملاو ءهيف مصيلف يأ :همصيلف

 ضرألا ىلإ ةروس ةروس ةيآ ةيآ امحب امحن لزن مث :2 ا حوللا نم .موصلا امهيلع بجي 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 .(*:ناحدلا) هيةَكَراَبُم ِدلْيَل ىف ُهاَنْلَرْنَأ اَنإإ» :ىلاعت هلوقب ةينعملا يه ردقلا ةليلو هب ردقلا
 - ؛بيترتلا اذه ىلع فحصلا يف هتبتكو ةرفسلل هالمأف ايندلا ءامسلا ىلإ هب لزنو ؛ظوفحملا حوللا نم هاقلت



 ةرقبلا ةروس .١ يباثلا ءزجلا

 يدهي امث ئَدُهْلَأَنِي تاحضاو تايآ ٍتََيَبَو ساَنلِل ةلالضلا نم ًايداه لاح ىّدُه

 رطب يل ينل لطابلاو قحلا نيب قرفي امم ناَقّرفَلا نم َو ماكحألا نم قحلا ىلإ
 3 لص

 هلثم مّدقت ٌرَحَأ ِماَّيأ نم ُةَّدِعَف ِرَفَس ْىَلَع ْوَأ اًضيِرم َناَك نَمَو ُهَمصَيلَف ٌربشلآ ُمُكَِم 0 يع حاس رهف ع ري د و 1

 مكب ُديِرُي اَلَوَرْسِيْلا مكب ُهَّلآ ُديِرُي "دهش نم" ميمعتب هخسن مهوتي الكل ؛هرركو
 اضيأ ةلعلا ئيعم يف كلذ نوكلو .رفسلاو ضرملا يف رطفلا مكل حابأ اذلو [مهبق]

 موص ه يأ ةّدِعْلا ديدشتلاو فيفختلاب أولي ]3 هي فطع موصلاب رم ةذدع يأ ٌةَّدِعْلا ديدشتلاو قيفختلاب أوُلِمكُملَو هيلغ ف هصلاب رمألل

 كح َاَعَلَو هنيد ملاعل مكدشرأ َوكنَدَه ام لع اهامكإ دنع َهَّللآ اوُرَبَكُمِلَو ناضمر
 .كلذ ىلع هللا مم ترورك 2 . و

 .عئاقولا بسح ىلع اقرفم ةنس نيرشعو ثالث يف 5 يبلا ىلع هب لزن مث ءايندلا ءامس يف ةزعلا تيب اهرقمو -
 رورجباو راجلا "ناقرفلاو ىدحملا نم" :هلوقو (دوعسلا يبأ ريسفت) .نآرقلا نم نالاح :خلإ ىده (يواصلا ةيشاح)
 هللا ىده ةلممج نم وه تانيبو ىئده نآرقلا نوك نإ يأ ء:فوذحمي بضنلا هلخمف ؛"تانيبو ئده" :هلوقل ةفض

 نوكل يأ كلذ نوكلو ءحيحصلاو ضيرملاو رفاسملاو ميقملل يأ ميمعتب :دهش نه (لمجلا ةيشاح) .هتائيبو
 نيلامككلا ريسفت) :ضتترتلل ةلع هلأ امنك عوملاب رمآلالاةلغلا نيعم يف "ربميلا مكي هللا ديري# ةةلوق
 زاوج امهو ,خلإ "اضيرم ناك نمو" :هلوق امهيلع لد «نيردقم نيرمأل ليلعت نعمل يف اذه :خ! هللا ديري
 :هلوق نإف «خارت وأ ةردابم وأ قيرفت وأ «عباتت صوصحخ هيف بجوي مل ثيح ءءاضقلا يف ةعسوتلاو ءامهراطفإ
 حابأ اذلو" :هلوقب لوألل راشأف ؛حراشلا مالك ريرقت نم دافتسم اذهو هلك اذهبي قداص "رحأ مايأ نم ةدعف'

 (نيلامجلا ريسفت) ."خلإ كلذ نوكلو" :هلوقب يناثللو «"خلإ
 لالهلا نم ناضمر موص نم ةدعلا اولمكتلو :خلإ ةدعلا لامكإلو رسيلل ةدارإ موصلاب دهاشلا رمأ يعي :اولمكتلو

 ضيرملاو رفاسملل اباطخ 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 :اههامكإ دنع

 :هلوقل ةلغ اذه ناكو «ديعلا ريبكت ريبكتلاب دارملا ناك ءادألا لاح احلامكإ دارملا ناك نإو ءءاضقلاب رمألل ةئلا

 هللا اوربكتل :ليق هنأك .«ذمحلا نعم هتمضتل ؟"ىلع" ب ريبكتلا يدعو (لمجلا ةيشاحإ .لمأت ."خلإ دهش نمف"

 (كرادملا ريسفت) .هيلإ مكاده ام ىلع نيدماح هومظعتل يأ



 ةرقبلا ةروس ١0١ يناثلا ءزجلا

 ىِداَبِع َكَلأَس اَذِإو لزق ؟يداتق دعب م يعاني بيرقأ كي يبا ةعامج لأسو
 رييرجج نبا هحرعأ امك ةيآلا لوزن ببس ىلإ ةراشإ

 انه فقالا ناَعَد اَذِ | عادلا ةَوَعَد ُبِيِجَأ كلذب مهربخأف ,يملعب مهنم بيرق َنِإَف ىَنَع

 0000 مُهْلَعَل ىب. تاميإلا ىلع اوميدي ًاوُنِمَؤيَلَو ةعاطلاب يناعذو أرينا لأس
 ييعاطب دوا رييحأب

 . ...... .......... .ءاضفإلا ىنعب ُتَقَلأِماَيِصلآ هلل كَل لح .نودتهي

 ,ظفحلاو ملعلا برقلا نم دارملا لب «ناكملاو ةهجلاب برقلا برقلا اذه نم دارملا سيل هنأ ىلإ هب ريب :يملعب

 هللا برق نإ :نولوقيف «قيقحتلا اذه ريغ رحآ كلسم ماقملا اذه يف ماركلا ةيفوصللو ؛نيرسفملا روهمج هيلعو
 برق نأ مامإلا راتخم نأ قيفوتلا ماقم ف قيقحتلاف :"ربكألا هقف حرش" يفو «يناكمب سيلو ؛قح هدابع عم ىلاعت
 لغشي الو «قح هدارم نأ ديفيف «خلإ فشك الب تتيثو ءفيك الب تفصو قحلا نم قلخلا برقو «قلخلا نم قحلا
 هيلع بترتي ال هنإف ؛كلذ ريدقت نم دب الو «بيرق نإ :مهل لقف يأ :مهربخأف .رخآ 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

 4١(. :ماعنألا) ِهُكَءاَش ْنِ هْيَلِإ َنوُعْذَت ام ُفِشْكَيَف َنوُعْدَن ُهاّيِإ ْلَبأل :ىلاعت هلوق وهو «ديقملا ىلع لمحي قلطملاو
 ءاعدلل اضيأو ءهل اريخخ ةباجإلا تناك وأ ءءاضقلا قفاو اذإ وأ ءتئش نإ يناعد اذإ عادلا ةوعد بيحأ :نعملاف

 ةباجتسا نأل وأ (نايبلا حور) .ةباحإلا لهأ نم ناك اهلمكتسا نمف ؛ةباجإلا بايسأ يهو «بادآو طئارش

 عفرب نوكي دقو ؛هضوع ايندلا يف هيلع تناك ةيلب درب نوكي دقو «هنيعب ءاعدلا كلذ لوبقب نوكي دق ءاعدلا

 .حيحصلا ربخلا يف ءاج امك «هضوع ةرخالا ف ةجردلا

 نأ ىلع لدي ناميإلا ىلع اهميدقتو (لمجلا ةيشاح) .يرماوأ اولثتميلف يأ ةعاطلاب مه يرمأ يأ :ةعاطلاب يئاعد

 (نايبلا حور) .تادابعلاو تاعاطلا مسقتب الإ هتوقو ناميإلا رون ىلإ لصي ال دبعلا
 نوكي ال هنإف «رخآلا نع نغم امهدحأو «ناميإلاو ةباجتسالا نيب عمج فيك :مهوتي امع باوجلا 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 ف وه :ءاضفإلا ىنعمب

 ."مكئاسن ىلإ ءاضفإلا نعم" :رسفملا لاق اذلو ءعامجلاب صاخ



 ةرقبلا ةروس 1 يباثلا ءرجا

 لكألا ميرحتو ؛هميرحت نم مالسإلا وقيس ق ةتاك“4 احسن لوا «عامجلاب حكي لإ

 جاايتحا وأ ءامهقناعت نع ةيانك نه نمابإ طوول نسابإ نه ءاشعلا دعب برشلاو

 عامجلاب ُْكَسْفنَأ نونوخت َنوُناَتْحَن ْرّثَنُك ركن هَ َمِلَع هبحاص ىلإ امهنم لك
 5ك بات 6 ينلا لإ اورنتعاو ربغو دو رمعل كلذ عقو مايصلا لب 0 قامتما

 ام اوبلطا ْأوُغَتْبَاَو نهوعماح َنهوُرِشَب مكل لع اذإ َنَعْلأف فش اَفَعَو مكتبوت
 251111 أوُيَرْسَأَو أوطَو كلولا نم هردق وأ ؛عامجلا نم هحابأ يأ ْمُكَل ُهّلأَبَتَك

 اقلبلا ميول .مرس .ءانتسلا ةوابس نإ: بايخ ىلع .اوناك“ تقل سارع نيل نع ةزح وأ ىزر فاعلا الفي
 دييقتلا نوكي نأ لمتحي :ظفاحلا لاق «مونلاب اديقم عنملا نوك :هنو ءاربلا نع "يراخبلا" فو ؛ءءاسنلاو بارشلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ابلاغ مونلا ةنظم اهدعب ام نوكل ؛ءاشعلا ةالص ركذو ؛مونلاب وه امنإ ةقيقحلاب
 .رثكأو قبسأ ةجوزلا عم هقناعتو جوزلا ةسبالم نأل ؛ىرحألا ىلع هذه مدق :خلإ سابل نه
 ىلع لمتشملا سابللاب مضلاو قانعلا يف هبحاص ىلع هلامتشال ؛نيجوزلا نم دحاو لك هبش هنأ ٍنيعي :خلإ نع ةيانك

 (يحركلا نع لمجلا) .نهتسبالم ةدشو نميانتجا ةبوعصل ليثمت هنأ :هلصاحو ,«فاحللاو شارفلاك يأ هسبال

 يف ريخ ال" :لاق هلي هنأ :ثيدحلا يفو ,سابللا ىلإ جاتحي امك روجفلا نم هعنم يف يأ :خلإ امهنم لك جايتحا
 اميئل نوكأ نأ بحأ الو «ءابولغم اميرك نوكأ نأ بحأف ءميثل نهبلغيو اعيرك نيلغي «نهنع ربص الو ءاسنلا

 (لمجلا ةيشاح) '.ابلاغ
 حبصأ امل مث ؛ذئنيح هلهأ عقاوف ؛ةبيط ةحئار هلهأب دجو ءءاشعلا ىلص نأ دعب هنأ :هلصاحو :ه#د رمعل كلذ عقو

 اولاقف ةعامج ماقف ؛ئيم عقو امم كيلإو هللا ىلإ رذتعأ نإ هللا لوسر اي :لاقف «ربخلا هريخنأو لو هللا لوسر ءاج

 .ةنسلاب عقاولا ميرحتلل اخسن ةيآلا تلزنف هذ رمع لاق ام لثم

 اليزنت بيرقلا لبقتسملا ىلعو ءكنم بيرقلا يضاملا ىلع عقي دقو ؛هيف تنأ يذلا تقولا ةقيقح نآلا :نآلاف

 نع هب ئك «ةرشبلاب ةرشبلا قاصلإ ةرشابملاو :نقاورياب (لمجلا ةيشاح) .انه دارملا وهو رضاحلا ةلزنم بيرقلل

 قلخ نم ةمكحلا هنإف «دلولا هضرغ نوكي نأ يغبني رشابملا نأ :ئعملو :دلولا نم (يواضيبلا ريسفت) .عامجلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ءطولا ءاضق ال حاكنلا عرشو ةوهشلا
 عجر ءاسملا ءاج نيحف ؛مئاص وهو هل ضرأ يف الماع ناكو سيق نب ةمرص يف تلزن :خلإ اوبرشاو اولكو

 تابف «هللا نم افوخ لكأي نأ هركف ؛ظقيتسا ماعطلا رضخ املف ؛بعتلا نم هانيع هتبلغف ءاماعط دجي ملف ءهلهأل

 .ةيآلا تلزتفاكلذب 05 يبلا ربحأ ,قافأ املف هيلع يشغ ىح راهنلا فصتنا امف ءايواط



 ةرقبلا ةروس ل يناثلا ءرجلا

 يأ رخفلا ني دوشألا يخل نِم َي كال بكل مك دعب لا لخ هلك ليللا

 نم مي ام يش دا نم يأ رك 1 نايبو : ركل فعلا نايب قداصلا

2-5 

 هكدا يأ د رهنورشنلبت اكو سمسلا بورغب ب وع 3 يأ / لبا لإ يت عرب

 7 او :هلوقب ال
 هللا دود. ةروك ذملا ك1 0 (د وعي 9 نرما عماجيم 0م ينبع ناك

 ىرحخأ ةيآ يف هب ربعملا "اهودتعت ال" نم غلب اورق هن الف اهدنع اوفقيل ؛هدابعل اهدح

 .همراخ 2 روُقَتَي َمُهَلَعَل سائل هِيَ هللا يبي هبي ركذ ام مكل نّيِب امك َكِلاَذك

 ًاعرش مارحلا لِطَبْلاب ضعب لام مكضعب لك ال يأ كتبت مكلومأ أولكأت اَلَو

 0 ل سس ا ظ”090 يأ اهب اوقلت اول 33 وو بصعغلاو ةقرسلاك

 ضيبألا طيخلا نايب نأل :ليللا نم (نيلامكلا ريسفت) .ناضمر يف م نا دعب اهنع نيعوتم معك أ دعب يأ : 7

 ركذل ةراعتسا ال هيبشت مالكلاو :ضايبلا نم (نيلامكلا ريسفت) .ليللا يه دوسألا نأ ىلع لدي "رجفلا نم"
 ةبانحلا نأ ىلعو ءرجفلا ىلإ لسغلا ريخأت زاوج ىلع ليلد حبصلا ىلإ ةرشابملا زيوجج فو :اولاق .هيف هيبشتلا 9
 ريسفت) .راهنلا ةين زاوج ىلعو ءلاصولا يفن ىلع ليلد "ليللا ىلإ مايصلا اونتأ مث" :هلوق قو ءموصلا انت ال
 .ليللا رخآ ةملظ :ليقو «ليللا ةيقب :ةمجعم نيشو ةدحوملاو ةمجعملا نيغلا حتفب :شبغلا نم (نيلامكلا

 اذإ لجرلا ناك :كاحضلا لاق :جرخي ناك (يواصلا ةيشاح) .ايغملا يث ةلخاد ريغ ةياغلا نأ ىلإ ةراشإ :هلوخد

 فاكتعالا نأ ىلع ليلد دجاسملا مومع يفو ؛ةيآلا هذه تلزن يح ءءاش نإ عماج «دجسملا نم جرخف فكتعا
 (نيلامكلا ريسفت) .دجسم نود دجسع, صتخي ال
 ايف نوكيف ؛لطابلاو قحلا نيب ةزجاح اًموكل ؛ماكحألا يه ىلا هللا دودح نع برقلا نع يف هنإف :اهوبرقت الف

 .حيرصلا قيرطب لطابلا ىلإ عوقولا نع يمن كلذو «يناثلل امزال لوألا نوكل ؛ةيانك لطابلا نع برقلا نع
 لك يف لب ؛مكنود اوبكرا امك عمجلاب عمجلا ةلباقم نم سيل هنأ ىلإ راشأ :خلإ لكأي ال يأ (نيلامكلا ريسفت)

 ىلإ ءيشلاب لصوتلل ريعتسا ءءاقستسالل ريبلا يف ولدلا ءاقلإ :اولدت الو ل ةيشاح) .رخآلا لام لكأ نع
 (نيلامكلا ريسفت) .ءاقلإلا نع ازوحب راصو «هل ةلص ءابلا لعجيف ؛ءيشلا



 ةرقبلا ةروس كلت يباثلا ءرجلا

 ٍلوَمأ ني نم ةفئاط اقيرق مك احتل السار رقصت ىلإ ةوشر ر لاومألاب وأ ءاهتموكحب
 ا ماكحلا ىلإ عفرلاب 000 و فاضملا فذ

 ةأعألا نع دمحم اي كدئوُلَعتَم .نولطبم وكنا جو َنوُمَلَْت أو يقالاب نيسبلعم ساّثلآ
 نوكن الأو ءتدب امك دوعت مث ءارون ىلتمت ىح ديزت مث «ةقيقد ودبت مل "لاله" عنج

 اب نوملعي ساّنلل تاقيم عمج يقوم يه مهل لق ؟سمشلاك ةدحاو ةلاح ىلع

 ىلع فطع َّجَحْلآَو مهراطفإو مهمايصو مهلاسن ددعو ,مهرجاتمو مهعرز تاق وأ

 يلا قدك .كللذ فارعي م ةلاح ىلع ترمتسا ولف هتقو اهب ملعي يأ "سانا"

1 1 

 ؛ماكحلا ىلإ لاومألا يف ةموصخلاب اوعرست ال يأ ,عارسإلا :ءاقلإلاو ءفاضم فذح ىلع ةيآلاف :اهتموكحب

 ىلإ ةراشإ هيف :نيسبلتم .مومذمب سيلف قحلا قيقحتل امب عارسإلا امأو ؛لطاب قيقحت وأ قح لاطبإ ىلع مكرونيعيل
 دنع مهتاوصأ سانلا عفرل ؛4هب يمسو : لاله عج (نيلامكلا ريسفت) ."اولكأت" لعاف نم لاح رورخماو راحلا نأ

 مث «طيخلاك اقيقر أدبي لالحلا لاب ام :الاقف فك 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

 مهنأ انغلب :ةيلاعلا بأ نع ريرج نبا جرخأو «ركذ 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 تقلخ مل !هللا لوسر اي :اولاق

 رمأ نم ىلاعت هللا باحأ اذهلف ءاهتمكح نع اولأسي نأ قئاللا ناك :يكاكسلا لاق :2إ لق (نيلامكلا ريسفت)

 هنأ صنو ؛لاؤسلل قباطم باوجلا نأ :هريغو دوعسلا وبأ هررق يذلا نكل ."يناعملا رصتخم" يف هلقن امك ءبسانم
 ةمكحلا نأب مهبيجي نأ ميكحلا زيزعلا هللا هرمأف ؛هرمأ لدبتو رمقلا لاح فالتخا يف ةمكحلا نع التفَع هولأس دق

 .جحلا اميس ال مقادابع ف سانلل ملاعم نوكت نأ كلذ يف ةرهاظلا
 ةموسقم ةدم :نامزلاو ءرمأل ضورفملا نامزلا وهو «تقولا نم [.تقولا هب فرعي ام يأ ةلآ ةغيص] :تاقيم عج

 .اهاهتنم ىلإ اهثدبم نم كلفلا ةك رح دادتما :ةدملاو «لبقتسملاو لاحلاو يضاملا ىلإ

 تاقوأ يأ "مهئاسن ددعو" :هلوقك ؛ءمهعرز ىلع فوطعم هنإف ءنامز فرظ ال ردصم ءرجتم عمج :مهرجاتمو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةدع عمج نيعلا رسكب "مهئاسن ددع"و مراحب

 ربلا نم له :مهلاوس ةروصو ءاضيأ كلذ نع اولأس مهنأ :مدقت ام دعب ةيآلا هذه ركذ يف ةمكحلا :ربلا سيلو

 اربخ هلعج نيعتي ءابلا دعب ام نأل ؛انه ربلا عفر نيعتيو ءربلا نم سيل هنأب :هللا مهاجأف ؟اهروهظ نم تويبلا نايتإ

 مسالا ىلخال ريق ىلح لعدت اقإ ابل ثإف «"نسيل"ل



 ةرقبلا ةروس ١١ 0 يباثلا ءزجا

 ءهنم نولخدت ابقن اهيف اوبقنت نأب مارحإلا يف اًهروُهَظ نِم توُيُبلا أوتأت نأب

 ربلا اذ يأ ٌربْلآ ٌنكَِلَو أ هلوحكزيو ,كلذ نولعفي اوناكو «بابلا اوك و نوحجرختو

 هللا أوَقَّتاَو هريغك مارحإلا يف اهب يسكر اونو هتفلاخم كرتب هللا ٠ ٠ عَن نم

 حلاصو «ةيبيدحلا ماع تيبلا نع 505 دَص املو .نوزوفت م: َتروُحلفت ٌحَلَعَل
 ءءاضقلا ةرمعل زهجتو «مايأ ةثالث ةكم هل اولخيو «لباقلا . ماعلا دوعي نأ ىلع ر انكيلا

 5 يبلا

 ؛مارحإلاو مرحلا يف مهماتق نوملسملا هركو «مهولتاقيو شيرق يفت .ال - .اوفاخو
 لَو رافكلا َرُكَتوُلِتَفُي َنيِذَلا هنيد ءالعإل يأ هلآ ليبَس ىفأ قو :لزت مارحلا رهشلاو
 ..ام نيزواجتملا مجو حريِدتْعُملا بحي ال هللا ىرإ لاتقلاب ا هيلع اودع

 اوجح اذإ راصنألا تناك :هقف ءاربلا نع يراخبلا ىور :نولعفي اوناكو .ناك ءيش يأ يف بقثلا :بقنلا :ابقن

 ؛كلذب ريغ هنأكف «هباب لبق نم لحدف لحجر ءاجو ءاهروهظ نم نكل ؛مقويب باوبأ لبق نم اولخدي مل اوؤاجو
 دنغ مهل ليق هنأك :تلق ؟هلبق امت 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 اًفاصقن ف ةمكحلا نعو ةلهأ نع مهلاؤس

 اق وبسحت متنأو (ءيش ف ربلا نم سيل امن متنأ اهولعفت ةدحاو يف اورظناو ءهنع لاؤسلا اوعدف ؛هدابعل ةحلصمو

 ”سلامكلا رويسفت) فيلا ارسم هاه اذ. هنحفوكرشملا هعتم هعكلا نعأ :تيبلا قع فاشكلا ريسفت) ءارب

 ةياحضأ عم 0 يببلا جرخ اذإ ةسداسلا ةنسلا ف رمألا اذه عقوو عةكم نم بيرق عضوم وهو :ةيبيدحلا ماع

 وأ ءالخإلا نم :اولخيو .ةيتآلا ةنسلا يأ "لباقلا ماعلل" :هلوقو هللا لوس ع كيمو كلا قلو ترسل

 (نيلامكلا ريسفت) .لباقلا ماعلا يف ةكم ٌدُي هل اوغرفي يأ "دوعي" ىلع فوطعم بوصنم ؛ةيلختلا
 ةاضاقملا يأ ءءاضقلا اهيلع عقو ىلا ةرمعلا ءاضقلا ةرمعب دارملاو ءاط جورحلل دعتساو أيق يأ :خإ رهجت

 ةرمعل ءاضق عقو هنأل ؛اي تيمسو :"نيلامكلا" ةرابعو ."لمجلا ةيشاح" نم ؛ ةعباسلا يف تناكو «حلصلاو

 مسق اوفي ال نأ نوملسملا فاح يأ :خلإ اوفاخو .حلصلا ئععمج ءاضقلاو ؛حلصلا هيلع عقو هنأل وأ ؛ةيبيدحلا

 "يراخبلا" يف :خلإ اولتاقو .ةدعقلا يذ ف يأ مارحلا رهشلا يف مرحلا يف مهولتاقيو ءحلصلاو دهعلا ىضتقم. شيرق

 (نيلامكلا ريسفت) ".ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل ؛لتاق نم هللا ليبس ف لتاقملا" :اعوفرم



 ةرقبلا ةروس ١١ه يبافلا ءرججا

 مهومتدجو َمُهوُمُتفقُت ُتِيَح ْمهوُلَتقآَو :هلوقبو ,"ةءارب" ةياب 0 ويسنم اذهو مهل دح

 0 وأ لح لاتقلاب هدنألا ورع يينلا ١

 ةَئَتِفْلاَو حفلا ماع كلذ ممي لعف دقو «ةكم نم يأ أ ٍمُكوُجَرْخَأُتْيَح نم ِمُهوُجرْخَأَو
 لَو ه 7 بيسي 3 دو ؛مارحإلاو مرحلا يف مهلِلدَْلا ني مظعأ ٌدَسَأ مهنم كرشلا

 ةردظعتسا :ةححسن فو لتقلا

 هيف َمُكوُلَسَف نإق هه كرافت قع مرحلا ف يأ رار دجشلأ دع ْمُهوُلِعَفت
 مرخلا يف لاتقلاب مكوؤدب

 ْءاَرَج جارحإلاو لعقلا َكِلَنذك ةثالغلا لاعفألا ف فلأ الب ةءارق يفو هيف هولا
 وو 0

 .ممي (2) ْمِحَر مه ”وفَغ َهَللا َّنِإَف اوملسأو رفكلا نع اوبن نِإَف (2) َنيِرِفَكلا

 دبعي ال ةدحو ِهّلي ةدابعلا ُنيِدلآ َنوُكَيَو كرش ٌدَنِِف دجوت َنوُكَت ال ْيَح َمُهوُلِتََو
 لقب ءادتعا َنَّوَدُع اَلَف اذه ىلع لد ؛مهيلع اودتعت الف كرشلا نعأوببَنأ ِنِإَف ءهاوس

 .هيلع ناودع الف «مل اظب سيلف ىهتنا نمو 29 َنيِيَّظلَأ ىلع اّلِإ هريغ وأ

 (نيلامكلا ريسفت) .(5:ةبوتلا) 4 هوُمُندَحَو ثْيَح َنيِكر ْشُمْلا اوُلتقاف مرسلا دهشألا ْحَلَسْنا اًذِإفط :يهو :ةءارب ةياب

 ريسفت) .مهضعب لتقو مهضعب جرخأف «ناضمر يف ةرحملا نماث حتفلا ماع جارحإو لتقلا نم روكذملا يأ :كلذ
 نم مظعأ يأ دشأ لعج امغإو «ملظلا ىلإ يدؤي ضرألا يف داسف هنأل ؛ةنتف كرشلا يم“ :مهنم كرشلا (نيلامكلا

 ىلع عقي مارحلا دجسملا نإف :مارحلا (نزاخلا ريسفت) .كلذك سيل لتقلاو ءرانلا ف دولخلا ىلإ يدؤي هنأل ؛لتقلا

 هذمي مهنم ةيادبلا دنع الإ مرحلا هنم صخ "مهومتفقث ثيح مهولتقاو" هلوق يف ةنكمألا مومعو :هيف .هلك مرحلا
 مهولتقاو" :هلوقب ةحوسنم ةيآلاو «مرحلا يف ولو لاتقلاب مهؤادتبا لحي هنأ :ةداتق نعو ."كرادملا" يف اذك «ةيآلا

 :نيعملاو ؛'مكولتق نإف ءمكولتقي ىح ءمهولتقت الو" يأ :ةثالغلا لاعفألا (نيلامكلا ريسفت) ".مهومتدجو ثيح

 .اولعف ام لثم مهي لعفي ؛مهؤازج كلذ لثم روكذملا ليوأتب :لتقلا (نيلامكلا ريسفت) .مكضعب اولتقي قح
 ."رفكلا نع" :هلوقب حراشلا هردق ,فوذحم ءاهتنالا قلعتم :اوهتنا نإف

 .هل الباقم عقو هنأل ؛كرشلاب ةنتفلا رسف اذهلو ,"هلل" يف ماللا نم ملع صاصتخالا اذه :خلإ هدحو
 اومقتنت الف يأ «ةغلابم رمألا ةروص يف ربخ اذه "خلإ ناودع الف" :هلوق .اوملسأو رفكلا نع اوعجر يأ :خلإ اوهتنا نإف

 مهلاتقو مهرفكب رافكلا نم عقاو ناودعلا نأل ؛نوملاظلا الإ هناودع ىلع يزاجي ال :ىعملاو «نيملاظلا الإ اولتقت الو

 .هماقم "ناودع الف" ميقأ ءفوذحم ءازجلا نأ ٍنيعي :اودتعت الف (يواصلا ةيشاح) .مهمل مهلاتقب نيملسملا نم ال «نيملسملل

 (نيلامكلا ريسفت) ."ناودع الف" :ىلاعت هلوق ءازملا ىلع يأ :اذه ىلع (نيلامكلا ريسفت)



 ةرقبلا ةروس ها 1 يباثلا ءرججا

 در هفلقم يهولتقاف هيف مكولتاق امكف ٍماَرََ ربثلاب لباقم مّرحا ُماَرَخآ ٌرْبْشلآ
 رهشلا كللذ ل اثه 1 0

 صتنمي يأ ٌصاصق همارتحا بجي انما 'ةمرح" عم. تلم تمم رمل 2 نيملسملا ماظعتسال

 مارحلا رهشلا وأ مارحإلا وأ ,مرحلا يف لاتقلاب َمْكْيَلَع ىَدَتَعَأ نَمَف ف تكهتنا اذإ اهلثك

 يف هب لئاقملاب اههبشل ءادتعا هتلباقم يمس مُكيَلَع ئَدَتعأ اَم ٍلَثِمِب هيلع أوُدَنَعاَف
 هارب رج

 مج قَّتُمْلا َّعَم + اوهلعاو ءادتعالا كرتو راصتنالا يف هلل وقتا ةروصلا )نأ

 يي 0 أوقلت لَو هريغو داهجللاب هتعاط هَللأ ليبس ف أوَقِفَتَأَو .رصنلاو نوعلاب

 :ليقو ءاهل اميظعت اهيف لاتقلا مهيلع قشي ناك هنأل ؛نيملسملل ةنينأمط ةدايز اضيأ لزن اذه :خلإ مارحلا رهشلا

 :دمحم معزيو ءاميدق ةمظعم مرحلاو مرحلا رهشألا نإ :مهوق يف نيضرتعملا «نيقفانملاو رافكلا ىلع ادر تلزن اه

 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 ةيبيدحلا ماع :مكولتاق

 (يواصلا ةيشاح) .هنم هل صتقيف ؛هتمرح تطقس رحآ ةمرحل دحأ نم كاهتنا لصح ىم يأ :تامرحلاو
 انه ناك امل :خ! هتلباقم يم .لحي ال امب اهلوانت :ةمرحلا كاهتنا :"حارصلا" يف :ةمرحلا تضقتنا يأ :تكهتنا

 هولباقف :لاقي نأ يغبني لب «" اودتعاف" :هلوق حصي فيكف «ءءادتعا نوكي ال .ءادتعالا ءاَرَج نإ :لاقي نأ ةنظم

 (نمح رلا دبع دمحم .ةيروصلا ةياشملاو ةلكاشملل ءادتعالاب ةلباقملا ةيمست نأب عفدف ؛هوزاجو

 هل صخري مل امم راضتنالا 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 ءاّرمفلاو ءافعضلا ةاعارمو محرلا

 نع يديألاب ربع ."هللا ليبس يف وتمتاو :هلوقبو ؛"مهومتفقث ثيح مهولتقاو" :هلوقب طبترم اذه :خلإ اوقلت الو
 يأ 4:كيِدبأ تود اًميف ظل ل أ تن و8 ىرخأ ةيآ ف :هلوقك «سفنلا نم مهألا ءزجلاب ءافتكا سفنألا

 ديزل (لكلا ةذارإو ءزخلا ركذي سفنألا يتديألاب دارملا ينأ :مكسفنأ (يواصلا ةيشاح) .6". :ىروشلا) .مكسقنأ
 (نيلامكلا ريسفت) .انّق سانلا لاعفأ روهظ رثكأ نأ ىلع ءانب ذيلاب اطل صاصتخا



 ةرقبلا ةروس ١100 يناثلا ءرجلا

 يوقي هنأل ؛هكرت وأ ذاهب يف ةقفنلا نع كاسمإلاب كالحلا كلما ىلإ ةدئاز ءابلاو

 أوُمِتَأَو .مهيش يأ مج َنيِسَحُمْلا َثَِدَللا نإ اهريغو ةقفنلاب أَوُئِسَحَأَو مكيلع ودعلا

 ص” امهماقإ نع.متعنم ةٌثّرِمَحُأ نإ امهقوقحم اهوُدأ هَل ةَريعْلاَو خلت

 :ليقو (4ة:ءارعشلا) #؟ُهاَصَع ىَسوُم ىَقلأف :ىلاعت لاق ءهسفنب ىدعتي "ىقلأ" نأل ؛هب لوعفملا يف يأ :خ! ءابلاو

 .اهكالل 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 يف ملعأ ال :يحبزراملا لاق :ةكلهتلا (نيلامكلا ريسفت)

 (ريبكلا ريسفتلا) .ةرتستلاو ةرضنتلا :هيوبيس يكح دق :ىلع

 ةقفنلا يف فارسإلا نع ىمن :ليقو ؛مككالهإ ىلع مهطلسيو [.هيف قافنإلا وأ وزغلا نع فكلا] :خإ يوقي هنأل
 :ةفيذح نع يراخبلا هاور ام باتكلا يف ام ديؤيو ؛شاعملا هجو عييضت نع وأ ؛هلايع عيضيو هسفن رقتفي ىح
 .هللا ليبس يف ةقفتلا يف تلزن

 ةباثإلاو «ىلاعت هللا قح يف ةليحتسم -بوبحملل بلقلا ليم :يهو- اهتقيقح نأل ؛ةباثإلاب هللا قح يف ةبحما رسف :مهبيثي يأ
 (يواصلا ةيشاح) .هتياغو همزال داريو قلطي دروو هئدبم رابتعاب هللا ىلع لاحتسا ام لك نأ :ةدعاقلاو ,كلذل ةمزال
 ىعسلاو «ةفلدزملا فوقو :هبجاوو .ةرايزلا فاوطو «ةفرعب فوقولاو «مارحإلا :هضرف جحلا نأ ملعا :خلإ اومتأو

 :اهنكر ةرمعلاو .بادآو ننس امهريغو «قلحلاو («يقافالل عوجرلا فاوطو «؛رامجلا يمرز ؛ةورملاو افصلا نيب

 جحلا نأ مكدنع سيلأ :ليق نإف نقلا يف روكذع ليوط:هباب اذهو «قلحلاو مارحإلا :اهطرشو ؛يعسلاو فاوطلا

 جحلاك ةرمعلا نوكي نأ يغبنيف بوجولل ناك اذإ هنأل هباومن ومَتَاَوٍ : ىلاعت 7 فيكف ؛ةنس ةرمعلاو ضرف

 هنأ :هنع باجي نأ نكمي :تلق «ءبهاذملا فالخ وهو «ةرمعلاك جحلا نوكي نأ يغبني بدنلل ناك اذإو «ةبجاو

 حا ماتا ىلع هلو :ىلاعت هلوقب هتيضرف تبث مث «مالسإلا ءدب يف نيبودنم اناك ةرمعلاو جحلا نأ ىلع .بدنلل

 هيف "امهقوقحب امهودأ" :هلوق .يدهازلا يف روكذملا وه امك اهاح ىلع ةرمعلا تيقبو «(817 :نارمع لآ) هُِتِتَبْل
 لعفلا لصأب رمألا ىلع لدي ال مامتإلاب رمألا نأل ؛اممبوجو ىلع ةيآلا يف ةلالد ال ءفلاخملا لوق در ىلإ ةراشإ

 (يحركلا ريسفت) .همامتإب رمأ يذلا
 نأل ؛ابجاو نوكيف ؛عورشلاب دييقت الب اقلطم امهمامتإب رمأ هنأل ؛امهوجو هرهاظو :لمجلا ناميلس خيشلا لاقو

 نيلماك نيمات امهودأ نعملو ؛كلذ يف ةحيرص اهإف ."ةرمعلاو جحلا اوميقأو" ئرق هنأ ىلع ةبجاو بحاولا ةمدقم

 مزلت ال لفاونلا نم اهريغو ةقانلا ةالصلاك لصألا ف بوجولا مامتإلاب رمألا نم مزلي ال :تلق .امهطرشو امهفاكرأب

 دييقتلا نأل :ديجب سيل "عورشلاب دييقت الب" :هلوقو .لفاونلا لصأ نود عورشلا دعب بحاو اهمامتإف ءعورشلاب الإ
 اوّسِتَأَو» :ىلاعت هلوق وهو ؛صنلا ةلالد نم موهفم وه نكل «ةحارص ةيآلا يف اروكذم نكي مل نإو عورشلاب



 ةرقبلا ةروس ةال يباثلا ءزجلا

 كو أوقلحت اَلَو هاش ري :مكيلع ىذا نم رسيت َرَسيَتَسا اَمف هوحن وأ ودعب
 ةاش هاندأ

 ناكم وسو فخذ لي كي لج روكالملا ُْئَدَهَأ َعْلَبَي ىَح اوللحتت ال يأ

 5509 ,هنيكاسم ىلع قرفيو «للحتلا ةينب هيف حبذيف هي يعفاشلا دنع راصحإلا

 تبث اذإ تبئي مكاعدمو «ةيلك نادحتك. سيلو «عضاوملا ضعب كَ مكحلا ف لعفلا لصأل رياغم مامتإلا نإف -

 ءاهمامتإب رمأ هنأل ؛ةرمعلا موزل ىلع ةيآلاب هلم يعفاشلل كسمت الو :"كرادملا" يثو .عضاوملا لك يف امهنيب داحتالا
 .خوطتلاو بوجولل مامتإلاب رمؤي دقو
 ضرعت ريغ نم امهئادأل يدصتلا دنع امهاعفأ مامتإ بوجول نايب "خلإ جحلا اومتأو' :ىلاعت هلوق :"دوعسلا يلأ" فو

 هنإف ١607(4 :ةرقبلا) كلبللا ىَلِإ َماّيَّصلا اوُمَتَأ مث :ىلاعت هلوق يف امك همدعو بوحولا نم امهسفنأ ف امهلاحل
  ماّيصلا م ْكَلَع بك :ىلاعت هلوقب وه اًعِإو «هلصأ يب وعيا ريغ نم ليللا ىلإ مايصلا دم بوحول نايب

 جحلا اوميقأو" ةءارق هيضتقت امبسح نيلماك نيمات امهئاشنإب رمأ امهماتإب رمألا نأ ءاعداو «ةيآلا ١( 8 :ةرقبلا)

 نأ ىلع كلذ روصتي نيح «ضورفملا جحلا لاعفأ ىلع اروصقم نايبلا سيل نأ ةرورض هل دادس ال امث "ةرمعلاو
 .دحاولا ربح ىرحم ةيراح ةذاش ةءارقلا هذه

 ةضورفملا طورشلا ةاعارم. 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 ىلع أرق هنأب "فاشكلا" يف حرص دقو «فورعملا وه امك بصنلاب ةرمعلا أرق اذإ هلك اذهو :عوطتلا

 هذه تناك نإو :تلق ؛«بوجولا وهو ؛جحلا مكح نع اهجارحإ كلذب اودصق مهفأك عفرلاب "ةرمعلاو' يبعشلاو

 ,لمتلا بساعس اهركذ ىلا ةفاسضلل ةيارقلل ةلباقلا يف يبنكت يحل هيعزارلا م عيرسامت ةقاخ اضيأ ةءارقلا

 نأ نم معأ راصحالاف :اندتع امأو ؛ودعلا فوم ضتخا كلي كلام: لوق وهو نب يعفاشلا دنع اذه :خإ ودعب

 ."لباق نم جحلا هيلعف ؛لح دقف جرع وأ رسك نم" :ةتلع هلوقل كلذ وحن وأ ءودع فوح وأ «ضرم ببسب نوكي
 حرص امك انه ءاعدتسالل تسيل نيسلاو رست مدع "رصيجبا" نأ ليدي نقاشا وأ ."يدمحألا ريسفت" ف 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 ليلا بنقل :ءكلي 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 اهومتنعب يذلا يدها نأ اوملعت يح اولحت ال :ءلي ةفينح يبأ دنع

 نما هضعب ةيدنلا اذان هييجآو ءلقلا نم وهو ةييدطاب نق 88 هناي ةولوألا صحاو عرطا وعو هيف رحب

 يسرع دار عمرك لإ ةمسعبا وقس انعم دنع امأو :ءكلي يعفاشلا دنع (نيلامكلا ريسفت) .مرحلا
 ."نايبلا حور" يف امك ؛للحت حبذ هنأ نظو «مويلا ءاج اذإف ؛ةمالع هحبذ موي هدي



 ةرقبلا ةروس 115 يباثلا ءرجلا

 لمقك نا نم ذأ لهب 3 يف مكن نك نيف للعلا ليس هيو .قلحيو
 نم ل

 عصآ ةثالثب ٍةَقَدَص وَ مايأ ةنداقل ايي نم هيلع ٌةَيَدِفَف مارحإلا يف قلحف .«عادصو
 وأ :ةخسن يفو

 قحلأو «رييختلل «رأ"و ةانخ ميك يأ قال وأ نيكاسع ةئض ناع دليلا تتوق بلاغ نم

 بيطلاك قلحلا ريغب عتمتسا نم اذكو «ةرافكلاب ىلوأ هنأل ؛رذع ريغل قلح نين هب

 َمَّتَمَت نَمَف نكي مل وأ بهذ نأب ودعلا متنِمأ آَذإَف هريغ وأ رذعل نهدلاو سبللاو

 مارحإلا ىلإ ي يأ جتا ىَلِإ مارحإلا تاروظحم. اهنم هغارف ببسب يأ ةَرَيُعلاِب عتمتس
 اهحبذي ةاش وهو هيلع ىدَطآ َنِم رسيت َرَسِيَعَسَآ اَمَ هرهشأ يف امب مرحأ نوكي نأب هب
 عتمت هلوقب قلعتم ءابلا

 ُماَيِصف هنمث لقف وأ هدقفل يدحملا دل مف رحنلا موي لضفألاو هب مارحإلا دعب

 لبق مرحي نأ ذئيح بجيف هب همارحإ لاح يف يأ َجَحأ ىف ِماّيأ ِةَحَل مايص هةيلعف يأ

 0 222 26 اق2 ه5 كاش كف ةهاركل ؛سداسلا لبق لضفألاو «ةجحلا يذ نم عباسلا

 "دلبلا توق" :هلوقو «"هيلع" :هلوقب حراشلا هردق ء«فوذحم هربح ًادتبم :ةيدفف ,نسأرلا ف عجو مضلاب :عادصو

 .عوصأ ةثالث تراصف «ريعش وأ رمت نم عاص وأ هرب 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 ببسي ."قحلا" :هلوقل هلعاق مسي ل ام لوعفم :نم
 لبق ةرمعلاب هللا ىلإ اهب برقتلاب عفتناو عتمتسا نمل ئععملا :ليقو ؛مارحإلا تاروظحمم ٍنيعأ ,فوذحم عتمتلا
 (نيلامكلا ريسفت) .عتمتلا ةلص ءابلاف اذه ىلعو ؛هرهشأ يف جحلاب هبرقتب عافتنالا

 وأ لبإ نم يدهلا نم رسيتسا ام هيلع بجي انمآ هنوك لاح ةرمعلاو جحلا ىدأ نم نأ :لصاحلاو :خإ ةاش وه

 حبذيو «هنم لكؤي كسن مد يدها اذهو ؛ةرمعلاو جحلا عامتجاب قيفوتلاو عتمتلل اركش قحلل ءادأ ةاش وأ رقب

 نأ :لضفألاو ؛جحلا لالخ يف مايصلا عقي يك يأ :إ بجيف .هنع ةيحضألا بنت ملو ةيحضألاك ءرحنلا موي
 (نيلامكلا ريسفت) .نماثلا ىلإ اهمتيو سداسلا نم مايصلا يف عرشي امك «سداسلا مويلا لبق جحلاب مرحي

 امأو نكي يعفاشلا دنع اذهو «ةفرعب ةفرع موي موص نع ىف هني هنأ :دواد وبأ ىورف «ةفرعب يأ :حلإ ةهاركل
 (نيلامكلا ريسفت) .هريغو فوقولا نع موصلا هفعضي نم ىلع لومحم يهنلاف :هللي ةفينح يبأ دنع



 ةرقبلا ةروس “#١ 1 ْ يباثلا ءزجلا

 اَذِإ 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 010--

 يدحلا بوحو نم روكذملا مكحلا َكِلاَذ ءاهلبق امل ديكأت ةلبج ةلماك هَرَكَع كللت ةييغلا
 باطلا ىلإ

 اونوكي مل دأب ماكل دحسملا فيواج ,ُهلَهَأ نكي ول نمل مدل نه ىلع عايضلا وأ

 .هللم يعفاشلا ددع 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 بوجو

 + مدرع يقم 28 يق م 22902 22 ةيانك :لهألاو ال ناثلاو ؛يعفاشلا دنع نييهحولا

 نبا نع ئيطقرادلا ىورو «ةفينح يبأ انمامإ لوق وهو «قيرشتلا مايأ مايص نع ىمن 325 هنأل :اهموص زوجي الو
 ميدقلا يف يعفاشلاو كلام دحأ هنا: «قيرشتلا مايأ موضي نأ ايده كمت 1 اذإ عتمتملل 0 يبلا صخر :هقذ رمع

 ىلوأ رتاوتملاب داحآلا صيصختو :اولاق ؛ةيآلا مومعل رجح نبا اذكو ؛ةضورلا ف يوونلا هححرو «؛قاحسإو دمحأو

 (نيلامكلا ريسفت) .جحلا مايأ نم قيرشتلا مايأ نوك ملسن ال :انلق :هسكع نم

 نبا نع روثأملا وهو «يعفاشلا يلوق نم ند وهو ؛هرصمو هنطو ىلإ عوجرلا ريسفت ف فلتحا :خ! ليقو
 زوجي الف «لهألا ىلإ لوصولاب عوجرلا نم غارفلا دارملا نإ :روهمجلا لاقف ؛كلذ ىلع فلتخا مث اند سابع

 نم متغرف اذإ :نعملا :ليقو ءقاحسإ لوق وهو «عوجرلا لوأ ريسلا ءادتبا نأل ؛زوجي :ليقو «قيرطلا يف اهموص
 ةكمب, ءاش نإ هتجح دعب موصيف :هكي يعفاشلا لوقو كني ةفيدح يبأ بهذم وهو «ئم ىلإ عوجرلاب جحلا اتسع

 (نيلامكلا ريسفت) .قيرطلا يف وأ

 ص كلامو ةفينح وبأ لعجو «يمكحلا عتمتملا ىلع مد الف كلي يعفاشلا لوق وهو ؛مكحلا هيلإ راشملا لعج :مكحلا
 :.دللي ةفينح وبأ لاق «ةيانج مد هيلعف مهنم كلذ لعف نمو «يكملل امهدنع نارق الو ةعتم الف «عتمتلا ىلإ ةراشإلا

 (نيلامكلا ريسفت) . نم ىلع :لاقي مدلا ىلإ ةعجار ةراشإلا تناك ول
 مه سواط :لاقو ؛يواحطلا هراتخاو ءاهنيعب ةكم لهأ مه :كلام لاقف ؛هيرضاحب دارملا يف اوفلتخا :ذإ نيتلحرم ىلع

 نود ةكم ىلع ناك نم مه :.كلي يعفاشلا لاقو ؛ةكم ىلإ هنود نمف تاقيملا لهأ مه :ءكني ةفين ةفينح وبأ لاقو .مرحلا لهأ

 (نيلامكلا ريسفت) .هدنع ناتلحرم يهو ءرصقلا ةفاسم



 ةرقبلا ةروس 0,0 يناثلا ءزجلا

 جحلاو ةرمعلاب مرحي نم وهو «نراقلا ةنسلاب ركذ اميف عتمتملاب قحلأاو ءسفنلا نع
 هنع مكاهنيو 4 يك بأي هلال وُقّتاَو ءفاوطلا لبق اهيلع جحلا لخدي وأ ءاعم
 قاف لآ بط + 4 دس هتقو جلا .هفلاخ نمل 259 باقعلا ٌديِدْش هللا [ نأ أَوَمَلَعَأَو

 لآ هيف هسفن ا هلك :ليقو .ةجحلا يذ نم لايل رشعو ةدعقلا
 قو جَحْلآ ىف ماصخ َلاَدح لَو صاعم َقوُسْف اَلَو هيف عامج َتَقَر الق هب مارحإلاب
 ا ةقدصك رَيَخ نم اوُلَعفَت اَمَو يهنلا ةثالثلا يف دارملاو «نيلوألا حتفب ةءارق

 تيدي ع
 نيلخ الك نييك داز الب نوجحي اوناكو ؛نميلا ,لفأ يف كزنو عفهب مكيزاجيف

 2 1 احخبلا هجرحخأ

 ا هب يت ام وتاريخ كرِإَق مكر فسل مكبغلي ام أوُدوَرَتَو :سانلا
 نع هب بنتجي

 راو ّنُج نكَجِبَلَع نسيل .لوقعلا ي يرذ تر بَبْلأْلا ىلؤأتي نوُهنأَو هريعو

 رضاح :هسفن يبأ هلهأ نكي ملد مرح ينأ نمل كلذ :ةيآلا نعم نوكي اذه ىلعف :عرحلا سفن يأ :سفنلا نع
 نود هرجح تحت نيذلا دالوألاو ةحوزلا :لهألاب دارملا :لاقي نأ ىلوألاف ءفيخس نيعم اذهو «مارحلا دجسملا

 فاوطلا دعب جحلاب مارحإلا ناك نإف ءةرمعلا فاوط :فاوطلا لبق (ريسي رييغتب لمجلا ةيشاح) .ةوخإإلاو ءابالا

 (نيلامكلا ريسفت) .عتمت وهف
 :هتقوب دارملا نأ ىلع لوألا ئبمو ءاهنم مايأ ةرشع :هكلي ةفينح وبأ لاقو .هكلب يعفاشلا لوق وهو :ةجحلا يذ نم
 هنأ :.كلي يعفاشلا دنع تيقوتلا ةدئافو .هكسانم وأ هلامعأ تقو :هتقوب دارملا نأ ىلع يناثلا ئبمو ءهمارحإ تقو

 حصي ال هنكل «ةهاركلا عم اهريغ يف هؤارجإ حص نإ هنأ :هش كل ةفينح يبأ دنعو ءرهشألا كلت ريغ يف همارحإ حصي ال

 ؛بحاولا 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 ممدقتلا زاوج مدع :هدنع تيقوتلا عمو ءرهشألا يف يعسلا فانئتسا بجي لب
 (نيلامكلا ريسفت) .رهشأ عيمج يف ةرايزلا فاوط ريخأت هدنع
 (نيلامكلا ريسفت) .رهشلا رخآ ىلإ نكرلا فاوط ريخأت هدنع زوحيف هلو كلام هلئاق رهشلا لك يأ :هلك

 (نيلامكلا ريسفت) ..كلي ةفينح يبأ دنع يدها قوس وأ ةيبلتلابو .كلي 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 :الك (نيلامكلا ريسفت) .ةازاحملا ببس



 تنم هنا 0 ٠ 1 ٠

 اوقتتب قلعتم يل

 تقسم دعت هللا اكسال أك فاقول بالا م ماطر آذإف كلذ
 4 فروا عب :ةححسلن يف

 املا بلم ىلع ير قا 2 5

 هاور "ًأدج رفسأ تح هب يعدي أل ا كتي هب شقر لي هنأ :ثيدحلا يفو حرق ل

 نإَو «ليلعتلل فاكلاو :هجح كسانمو هنيد ملاعمل ّرَكنَدَم امك ُهوُرَكْدآَو .ملسم
 ٍ 8 عيا املا قع هاده لبق ليَ نم م 3

 : ه8 م ةفلدزملاب نوفقي اوناكو ءمهعم ام اوفقت نأب ةفرع نم يأ نم الآ َض اق
 ةقرعب يأ تاقرعب نوققي ال اوتاكو ةفلدزم نم ال

 (نيلامكلا ريسفت) ."حانح"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

 :صالخ-اإلاو (ه :ةنيبلا) هك َنيدلا هل رياح هللا و لإ ور امو :ىلاعت هلوقل ؛ىلوأ اهكرتو ءةحابم تناك

 صخرلا 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 راتخا دقو ءافلتخا مأ نادصقلا ىواست ءاوس يأ اًملطم هيف رحأ ال هنإ :مالسلا دبع نبا لاق

 هيف نكي مل بلغألا وه يويندلا دصقلا ناك نإف ؛لمعلا ىلع ثعابلا رابتعا يويند رمأ نم اهريغ ةدابعلاب كرتشا

 :"جاهنملا حرش" يف رحح نبا لاقو ءاطقاست ايواست نإو «هردقب هلف بلغأ ئيدلا دصقلا ناك نإو ءرجأ
 دمتعاف يلمرلا هفلاخو. احجار وأ ايواسم هريغ هيلإ مضنا نإو «هردقب هيلع باثي تادابعلا دصق نإ :هجوألاو

 (لمحبا ةيشاح) ..يلازغلا ةقيرط
 نأ اولمأتف «ةيلهاجلا يف اقاوسأ ةيخمو زاحملا 7 ظاكع تناك" :لاق سابع نبا نع يراخبلا ىور :مهتهاركل ادر

 متضفأ :هلصأو ءانهه عفدلا وه :ةضافإلا نأ ىلإ ةراشإ :متعفد (نيلامكلا ريسفت) .تلرنف "مسوملا يف اورجتي

 .ةيملعلاو لدعلل فرصنم ريغ "رمع'"ك :حزق .هريغو "يواضيبلا" يف امك «لوعفملا ركذ كرتف ,مكسفنأ
 ؛مكايإ هتياده لحأل هوركذاو يأ ةيردصم "ام"و يأ :ليلعتلل فاكلاو .راهنلا ضايب رهظ يأ :ادج رفسأ ىتح

 نب هللا دبع هركذ اذكف :تلق ."نيلامكلا" قاام.ىهنلا «ةريغ ةلاق امك .ةةيبشتلل ةلعح نم ةعقوم نسح ىفخيالو
 انس ا رهاذ موركذا يأ «ةفاك“ وأ ؛ةيردصم "ام" :لاقتكيح "كراذملا ريسفقت" قا تاكريلا ىبأ دوس نب. ديحأ

 .اعيمج سانلا عفدني ثيح نم اوعفدنا مث :خ! اوضيفأ مث .ةنسح ةياذه مك اده امك



 ةرقبلا ةروس ١ ؟ يباثلا ءزجلا

 ّنرِإ مكبونذ نم َهَللأ أوُرِفْعَتَساَو ركذلا ف بيترتلل "مث"و ,مهعم فوقولا نع اعفرت

 مكجح تادابع ْركَكِسَتم متيَذأ مكيِضَق اذإف .مهب (2يإ ميِجحَر نينمؤملا ةوُلَخَ هللا

 ءانثلاو ويس هلآ اوركْذاَف من. متررقتساو متفطو متقلحو ةبقعلا ةرمج متيمر نأب

 هد ١ ةرخافملاب مكجح غارف دنع مفوركذت متنك امك َجَكَءآَباَء زكرْكْذك

 وركب بوصنملا "ركذ" نم لاحلا ىلع "دشأ" بصنو :مهايإ مكركذ نم
 يْنّدلآ ىف انبيصن اَنِتاَء آَنَّبَر ُلوَقَي نَم سائلآ رمق هل ةفص ناكل هنع رحأت ول ذإ
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 ىف انتا انبَر لوقي نم مُهنِمَو .بيصن 220 قدلخ نم ةرخالا ف هل 9 اهيف هات ؤيف

 8 222 8 + حم هدد همس همن هد تحد مح. ةقش ريالا قو ةمهض حنش 304

 الف همرح ناطق نحن :اولاقو :فوقولا نع (لمحلل ةيشاحإ) .سانلا عم تأ" مهعم" :هلوقو 1315 يأ :اعفرت

 عفدلا يحارت مزلتسي هنأ هيلع دري ىح «عوقولا يف يخارتلل 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 اميو ءرامج هعمجو ريغص رجح يه :ةبقعلا ةرمج (نيلامكلا ريسفت) .ءازحلاو طرشلا عومجم
 ."ةياهنلا" يف اذك هيف يمري

 مدقم "اركذ" :هلوق نم لاح هنأ ةهج نم "دشأ" بصن ينعي :خلإ دشأ بصن .دحملا نيعمب ةرخفم عمج :ةرخافملاب

 ؛اركذ ريخأت نسحو «دشأ اركذ وأ بيكرتلا نوكيف ؛هل ةفص ناكل رخأت ولو ."اوركذا" ب بوصنملا وهو ؛هيلع
 ."دشأ اركذ وأ مكءابآ مكركذك هللا اوركذاف" بيكرتلا ناكل مدقت ول ذإ ؛راركتلا قلق لاوزل ةلصافلاك هنأل

 مكركذ نم يأ دشأ اركذ وأ بيكرتلا ناكل رأت ول هنأ ىرت الآ ؛لاحلا ىلع بصتتا مدقت املف :هل ةفص ناكل

 هللا اوركذاف بيكرتلا ناكل مدقت ول ذإ ؛راركتلا قلق .لاوزل ةلصافلاك هنأل ؛اركذ ريحأت نسحو ءوكئابآل

 لاح هبلط ال «ةيدشألاب فوصوملا ركذلا بولطملا نأ هيفو :نايح وبأ لاق ءدشأ اركذ وأ مكءابآ مكركذك

 (نيلامكلا نيستا :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 «ةرخآلا 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 كح يادلا ءوخجا
 نوكرشملا هيلع ناك امل نايب اذهو .املوخد مدعب 25 :) راثلا باَذَع اَنقَو ةنجلا يه

 مورلملا ىلع مزاللا فطع نم

 هَنلَو ءاعدلاو جحلا نم اولمع كر ا لع نب خل هبارثا# يت مهل كيلو :هلوقب

 ثيدحلم ايندلا مايأ نم ا راخك .يقللا دق ب قلخلا بساحي مج دب باسل ٌعِيِرَس

 قيرشتلا مايأ يأ ٍتَدوُدَعََم ِماّيَأ ف تارمجلا يمر دنع ريبكتلاب ياا .كلذب

 هرامج يمر دعب قيرشتلا مايأ لاث يف يأ نّيَمَوَي ف نم نم رفنلاب لجعتسا يأ َلَجَحَ نت نَمَف «ةثالثلا

 ,ميركلا هللا هجو ىريو باذع الو باسح هقحلي الو «مالسإلا ىلع تومي ثيحب مالسب اهوحد يأ :ةنجلا يه
 يف ةيفاعلا يلس" :نض ةشئاعل ثيدحلا يف دلك هلوق ئعم وهو «ةرحآلاو ايندلا ةنسح هب رسف ام نسحأ اذهو

 (يواصلا ةيشاح) ."نيرادلا

 ؛هتردق ميظع نع ةيانك كلذو ءرصبلا حملك هنأ :انضيأ دارو. لب ؛ةغاس رادنقف يق هلأ ةذرو دق“ لب :خإ ردق يف

 دعب كلذو «هريغ بساحم ال هنأ ىريو الإ نيبساحملا نم دحأ نم اهو «ىشخيو ىقتي نأ يغبني هفصو اذه ناك نمف

 لوح رانلا نوكتو ءاعارذ نيعبس ضرألا يف قرعلا ليسي ؛سوؤرلا نم هيف سمشلا اوندت يذلا فقوملا ضاضقنا

 فالتخاب فلتخي وهو «رانلا 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 :ان 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 ةعامجب ىلص نم ىلع بحاو تاولصلا رابدإ قيرشتلا ريبكتلاو «ةنس يمر لك دنع ريبكتلا نكل ؛ةضورفملا
 .'"يدمهحألا" نم .ىفي هبو «نيبحاصلا لوق ىلع قيرشتلا مايأ رحخخآ رضع ىلإ ةفرع رجف

 فذح ىلع مالكلا نأ ىلإ هب ريشي :خإ ئباث يف (نيلامكلا ريسفت) .هدغب نيمويلاو رشع يداحلا موي :ةثالغلا

 ملمجلا ةنشاخ) ءاقارم سيلو :نيقوبلا نم لك يف عقاو رفنلا نأ نم مظنلا رهاظ همهوي امل اعفد فاضملا

 ناطيشلا هل ضرعت نمل هجوت املف .هدلو حبذب ليلخلا ميهاربإ رمأ دنع يمرلا ةيعورشم لصأو :هرامج يمر دعب
 هامرف «ةبقعلا دنع هل ضرعت مث «عبسب اضيأ هامرف ؛«ىطسولا دنع هل ضرعت مث «تايضصح ساعي «دجسملا دنع

 .همكح ىقبو هببس لاز امم وهف ءعبسب اضيأ



 ةرقبلا ةروس ١ يناثلا ءزجلا

 هيل َمثِإ آلف هرامح ىمهرو ةيلاكلا ةليل هكون ئح ان دلت ليجعتلاب ِهِيَلَع َمثإ الف

 ىلع جاحلا هنأل ؛هجح 2 هللا ىقثا نمل مولا يفنو كلذ ف دوريخم مه يأ كلذب

 .مكلامعأب مكيزاجيف «ةرخآلا يف 2 َنوُرَسَحت ِهيَلِإ حكنأ ْأَوُمَلَعََو هلا أوقّتَو ةقيقحلا َ ظ . ا يف جك دج  ىفإ 80# قسوم نودع لوس د...

 هتفلاخمل ؛ةرخاألا 8 كبجعي الو 'اَيَنَّدلآ ةَيَحْلا ىف ف ,ُهَلْوَف َكْبِجَعُي نَم ٍساّنَلآ َنِمَو

 ديدش مل راما دل عَ هلوقل قفاوم هنأ ءهبلَق ىف ام َْلَع َهَّشآ ٌدِهَشيَو هداقتعال
 ا

 223111111 1 212558 وهو «كل هتوادعل ؛كعابتألو كل ةموصخلا

 هدي نب ينو وبن وم لالا رمت ا ع يل اهنا ناو لاا يل سيلا فج يبكي :امي رخأت نمو
 ربخ ىَمَنا نَمِلل هلوق نأ هب راشأ :حلإ ني ااا بلا بباريس يسم

 .دوعسلا وبأ هصنو ءاذكه هريدقت ءفوذحم أدتبم

 ناك نإو رخأتلاو «ةيلهاخلا لهأ نم رخأتملا وأ ءلجعتسملا ىلع درلاو ريختلا :مثإلا يفن نيعم نأ عي :كلذ يف
 .راطفإلاو موصلا نيب رفاسملا ريخ امك :لضفألاو لضافلا نيب رييختل زوجي هنكل لضفأ
 نمل" ف ماللاو ؛ماكحألا وأ رييختلا ريدقت نم ىلوأ اذهو « ىقتا ن :ّمِل#» هلوقب أدتبملا ريدقتل ةراشإ :مثإلا يفنو

 (نيلامكلا ريسفت) .ينازاتفتلا هلاغ امك نايل وأ« عونا هلاق امك ليلعتلل وأ صاصتخالل "ىقتا

 ؛ماسقأ ةعبرأ ىلع سانلا هللا مسق دقف «ةيآلا كاَنَبَ لو ساّنلا َنِمف :هلوق ىلع فوطعم :خلإ سانلا 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 ءرانلا لهأ نم عقاولا
 هب ديري الو ءايندلا ظح ةبحملا ءاعداب بلطي هنأل ؛ايندلا عم 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 ريسفتو) .هلوق قفاوم هبلق يف ام نأ ىلع هللا دهش يأ هبلق يف ام ىلع لدي :قفاوم هنأ (كرادملا ريسفت)

 نأ ىلإو ؛ليضفت لعفأ ال ؛ءادل هثنؤم ءيجبو دادل ىلع هعمج ليلدب ةفص لعفأ "دلأ" نأ ىلإ ريشي :ةموصخلا ديدش

 ةفاضإلا يرشخمزلا لعجو ءمصاخملا دلألا نأل ؛هدج دجك يزاجملا دانسإلا ىلع هلعاف ىلإ ةفصلا ةفاضإ ةفاضإلا

 يف فاقلاو ةمجعملا نيشلا حتفب - قيرش نبا - ةلمهملا نيسلاو نونلا مث ةمجعملا ءاخلاب - سنخألا وهو «"يف" نيعمب
 ريرج نبا جرخأ «ةرهز نم لجر ةئام ثالثب سنخ هنأل ؛سنخألا يم «ديرد همساو ةرهز فيلح «يفقثلا - هرخآ

 (نيلامكلا ريسفت) .يدسلا نع اضيأ ريرج نبا هجرخأ مهلك نيقفانملا يف :ليقو «هيف تلزن ةيآلا نأ :يدسلا نع



 ةرقبلا ةروس 19س يباثلا ءرجلا

 بحمو «هب نمؤم هنأ فلحي 25 يبلل مالكلا ولح ءاقفانم ناك ءقيرش نب ْسَنْخألا
 هقرحأف «نيملسملا ضعبل رُّمُحو عرزب رمو «كلذ يف هللا هبذكأف «ةسِلِجَم ينايف هل

 َدِسفُيِل ضْرألا ىف ىشم ْىئعس كلتع فرصسلا ]و3 اَذِإَو :ىلاعت لاق امك اليل اهرقعو

 1 | | ١ َداَسَفْلا بحال هنو داسفلا ةلمج نم َلَسَئلَآَو َتَرَحْلا َكِلْهيَو اهي

 ىضري ال يأ 2
 اظ فه هم 0 ركثج ترم ىو عاح مه 7 15 كل ب 1

 مئالاب لمعلا ىلع ةيمحلاو ةفئألا هتلم ةَّرعلا هتّدَحأ كلعف يف َهَّنلا قّتآ ُهَل ليِق اَذِإَو .هب
 0 5 كالهلاو داسفإلا ق هئاضر نع ةرابع هتبخم نعي

 سانلا 9 مهو .ىه شارفلا مكن داهملا َسئِبلَو منهج هيفاك :ةيسحف هئاقتاب رما يذلا 2 : ع : ١١ مرهه. 5ث < 07 نع ل ع ّ #77 يح . ءا ا |١

 وهو «هاضر هللا تناشد بلط َءاَغَتَبَأ هللا ةعاط 5 اهذبي نأ ةسفن عيبي ىرشي نَم
 ّ هللا تاضرم ءاغتبا اهفرصي 9

 2+ ِداّبعلاب فوُهَر ُهَّللاَو هلام مهل كرتو «ةنيدملا ىلإ رجاه نوكرشملا هاذآ امل بيهص 5-5 ريا 711 1 5 5 3 , 5 2 ١ مل
 َ مالسإلا متلق يباحص ارغصم

 ةاقاهش فاش هاه ها م م هاه هاه ها سه شه هاش شاشه 6 هاه هاش اه هه هاش نش »8 8# # 0# .هاضر هيف امل مهدشرأ ثيح

 عم لاتقلا نع رخأت يأ ردب موي سنح هنأل ؛سنحألاب بقلو «يبأ :همساو هبقل اذه :خلإ قيرش نب سدخألا
 نبا ادمحم نإ :لاقو .لاتقلا نع مهي رخأتف ةرهز نب نم نيقفانملا نم لحجر ةئام ثالث هعم ناك و 3ك هللا لوسر

 نإ :لاق .تيأر ام معن :هل اولاق ؛هب سانلا يا متنك اقداص كي نإو ؛سانلا هومكافك ابذاك كي نإف ءمكتخأ

 (نزاخلا نع لمجلا ةيشاح) .كلذل سنخألا يمسف «ينوعبتاف مكب سنحأس
 وأ رعبلا مئاوق برض :رقعلا ءرمحلا مئاوق عطق يأ :اليل اهرقعو .هسلمب يف كل يبا هيناديف :ةعحسن يفو :نيديف
 ىلع صاخلا فطع نم :هباّهيف َدِسْفُيلإ» :ىلاعت هلوق ىلع فطع ةلمجلا هذه :2! ثرحلا كلهيو .فيسلاب ةاشلا
 .كلذ ريغو لاومألا بنو ءامدلا كفس لمشيف ؛كلذ نم معأ داسفلا نإف ماعلا

 - ةزعلا نأ ىلإ هب راشأ «رابكتسالا :ةفنألا .داسفلا ةلمج نم اذه :هريدقت ء«فوذحم ًادتبم ربخ :داسفلا ةلمج نم

 ؛ةسبالملل ءابلا :مثإلاب .ةريغلا ديدشتلاب ةيمحلا :هلوقو «ةفنألا وه يذلا هببس نع زاجم - لذلا فالخ يهو

 .ةحودمم ةزع دارملا نأ :مهوتي اعر هنأل ؛اميمتت عيدبلا ءاملع دنع ىمسي "مثإلاب" :هلوقب نايتإلاو

 (نيلامكلا ريمسفت) .هايإ هتمزلأو ؛هيلع هتلمح اذإ "اذكب هتذحأ" :مطوق نم ذوحأم هنأ ىلإ ريشي :هئاقتاب

 يف لذبلا نع زاخم (عيبلا يعم. ءارشلا نوعي :عيبب يه وهو ءفوذحم مذلاب صوصخلملا نأ ىلإ هب راشأ : يه

 ىدتفاف هوكرتو اورحاه نيح تلزن اهأ :رخآ قيرط نم دروو ؛ةمركع هجرخأ :هلام مه كرتو .هريغو داهجلا
 (نيلامكلا ريسفت) .عيبي نبع. ال ءيرتشي ئيعم. يرشيف اذه ىلعو :اولاق ءمهنم



 ةرقبلا ةروس ١ يباثلا ءرجلا

 مالسإلا دعب لبإلا اوهركو ءتبسلا اومظع امل هباحصأو مالس نب هللا دبع يف لزنو
 لاح ٌهَفاَح مالسإلا اهرسكو نيسلا يني لعل ى اولد ]وثتلا تونذلا ايان
 هنيبزت يأ "يلا قرط تسول اوكي ب لَو هعئارش عيمج يف يأ "ملسلا" نم

 هعيمج- يف لوحخدلا نع معلم ِمُتَلَر نإ ةوادعلا نيب (2) نيب ٌوُدَع مَ هن قيرفتلاب

 ال ٌزيِزَع هلأ نأ أَوملعاَف قح 28 ىلع ةرهاظلا ججحلا ْتَنَيَبْلا مكنَءاَج ام ِدَعَب نم

 نورظتني َنوُرظنَي ام لَه .هعنص يف 20 ٌديكَح مكنم هماقتنا نع ءيش هزجعي
 | أي وأ " هل هب نهأ عما كر دلع لعلا مق ا سنتا ثق اغلا

 1 0 وقك و ي" هلل مُهَيِتأَي ن َلِإ هيف لوح نوكر
 211 ” 1 7 2 لس |( 3 َ 1 و5 خ عم

 رمأ مت مالا ٌنوضَقَو ةَكبنلَمْلاَو باحسلا مامغلا نم ةلظ عمج للظ َّق هةبادع

 دسأو نيمأي نب ةبلعت :هباحصأو (نيلامكلا ريسفت) .ةمركع نع ريرج نبا هاور امك نآلا 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 ؛باتككلا 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 ,مهياتكو 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 :هنييزت يأ (نيلامكلا ريسفت) .ملسلا نم الاح هلعج يف يرشخمزلا
 لبإلا ميرحتك اهراثآ اهقرطو «هتسوسو :هنييزتو «ناطيشلا نييزت قرط :ريدقتلاو ءفاضم فذح ىلع مالكلا
 (يواضيبلاريسفتلا) .الإ هدعب زاج كلذلو ؛يفنلا عمي ماهفتسا :نورظني له (لمجلا ةيشاح) .تبسلا ميظعتو

 كبَر ْرْمأ ا أ ةكئالَملا ُجُهَينا نأ الإ َنودظْني ' لَه :ىلاعت هلوق هرسفي امك يزاحب دانسإلا نأ ٍنيعي :ةرمأ يأ

 يف باذعلا مهيلع لسري هللا نأ :نعملاو ءروكذملا نايتإلل فرظ :للظ يف (نيلامكلا ريسفت) .(77 :لحنلا)
 ميظع ركم كلذو ؛مهل عفانم اهيف نوكي يلا راطمألاب تأت نأ قيقرلا باحسلا نأش نأل ؛كلذو ءةمحرلا ةروص
 .لوهأو عزفأ رمألا نأك «باذعلا مهيتأي امنإو ءباحسلا نم كلظأ ام :يهو ءللقو ةلقك :ةلظ عنج .ممي هللا نم
 (نيلامكلا ريسفت) .دهعلل رمألا يف ماللاو «مامتإلا ئيعمب ءاضقلاف :خلإ رمأ مت (نيلامكلا ريسفت)



 ةرقبلا ةروس ١ ١م يباثلا ءرجلا

 6 ًافيكبت ليوتزتإ نب دمحم اي َلَس يزاجيف ةرخالا يف ءلعافلاو لوعفملل ءانبل

 يلوعفم يناث يهو .يباثلا لوعفملا نم "لس"ل ةقلعم ةيماهفتسا هلادول م

 اهولّدبف ءىولسلاو ّنملا لازنإو رحبلا قلفك ةرهاظ يَا ني اهزيمبو ء'انيتآ'
 تقءيترتي

 ِدَعَب نِم ةيادشغلا ببس اهنأل ؛تايإالا نم دلع هب معنأ ام يأ ب لدبي | رقك

 امزال لمعتسي عجر'ف «عوجرلا نم عي 'لعافلا و :هلوقو ءدرلا وهو عجرلا نم يعي :لوعفملل ءانبل
 ,عوجرلا هردصمو ؛«مزاللا نم لعافلل يئبملاو ,ءبرضلاك عجرلا هردصمو «يدعتملا نم لوعفملل ينبملاف ءايدعتمو
 ىلإ كلذب راشأو ءاهيلع يأ :يزاجيف (لمجلا) .نيتئارقلا نم لك ىلع "عجرت"ب قلعتم "ةرخآلا يف" :هلوقو
 دارملا نأ :باوحللا لصحمو ؟هيبنتلا اذه هجو امف «هللا ىلإ الإ عجري ال رمأ لك نأ مولعملا نم نأ :هريرقت «لاؤس باوج

 (نزاخلا ريسفت) .باقعلاو باوئلاب لامعألا ىلع ينزاحنلا هنأ قلخلا مالعإ اذه نم

 رمأ وهو ءلس راصف لصولا ةزمه نع ئغغتساو 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 575 لوسرلل
 تايآ مهانيتآ انثإف كب مهناكإ مدع يف ةبارغ الف يأ 25 هللا لوسرل ةيلست اذهو ؛مهنم ماهفتسالل ال اخيبوتو

 .اوداقني ملو اونمؤي ملف «ىسوم دي ىلع تانيب

 امل هنكل «بولقلا لاعفأ نم نكي مل نإو لاؤسلا نأل :كلذو [عم ال اظفل لمعلا لاطبإ وه قيلعتلا نم] :ةقلعم
 نع هل ةعنام انأ :ةقلعم عمو «قيلعتلا ةحصو نيلوعفملا بصن نم همكح يطعأ ءاهنم وه يذلا ملعلل اببس ناك

 ةداس "لس"ب بصن لحم يف ؛ْدْهاَنِتَتآ مك ةلمجف «قيلعتلا ةقيقح اذهف لحما يف لمعلا ءاقب عم ظفللا يف لمعلا

 (لمجلا ةيشاح) .اريثك اددع يأ مهانيتآ :ريدقتلا "خإ يناث يهو" :هلوقو «يفاثلا لوعفملا دسم

 مهلس يأ لاخلا وأ ءلاؤسلا نع مهلس يأ ردصملا عضوم يف وأ يناثلا لوعفملا عضوم يف ةلمجلاف :ئباثلا لوعفملا

 (نيلامكلا ريسفت) .مهانيتآ مك :الئاق

 تناك ءاوس زييمتلاو لوعفملا نيب لصفلل "نم"ب ىتؤي نأ نسح "اهزيمم"و "مك" نيب لصف اذإو :خإ اهزيممو

 (نيلامكلا ريسفت) .لصفلا مدع دنع وه امغإ ةيماهفتسالا يف "نم" ةدايز يضرلا راكنإو «ةيماهفتسا وأ ةيربخ

 .رفكلا اهدب اوذحأ يأ ناث لوعفم "ارفك"و لوأ لوعفم "ءاملا"و ءامب ناميإلا وهو ءاهبجوم اولدب يأ :اهولدبف
 ةيادحلا ببس اهنأل ؛ةمعن تايآلا تناك امنإ :خإ ببس اهنأل .نيرابحلا لاتقب اورمأ نيح هيتلا يف مهو :نملا لازنإ

 .ليدبتلل يناثلا لوعفملا وه اذه :ارفك (نيلامكلا ريسفت) .معنلا لجأ يه يلا



 ةرقبلا ةروس حل يباثلا ءرخا

 ديوملاب تلا ةديتلا ةكم لهأ نم وت نضل ني .هل عت 4 29 باقِعْلا ُديِدش هللا نِإَف

 يأ يد بيهصو لالبو 0 اوُعَماَد َنيِذلا َنِم َنوُرَخَسَي مه و اهوبحأف

 اسي سرس 8 َمُهَقْوَف ا مهو كرا اغلا نذل لاملاب مهيلع "ا هب هوؤرصس

 تامإلا ١ ىلع انبفل 1 ”ياعلا نك 559 يرام | لاومأ مهنم يد قي

 نمآ نم َتريِرِشَبُم لإ َنَحَيِبْنلا هللا َتعِبف 0 «ضعب رفكو ضعب نمأ نأ اوفلتخاف

 قلعتم ٌقَحلاِب بتكلا ىنعمب َبَتكلآ ُمُهَعَم َلَرْنَأَو رانلاب رفك نم َنيِرْذنُمَو ةنجلاب

 نيدلا يأ هيِفَفَلَبَخآ اَمَو نيدلا نم يف اقلك اَميِف سائلا َنيِب هب تل ”لوفأ"بفب
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 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 ءفوذحم دئاعلا :ليقو ."لدبي" يف

 (نيلامكلا ريسفت) .هنم تانئاكلا عيمج نأل ؛مهيف تاوهشلا قلخب نيز هللا وأ ءاهريغ نوديري الف .هسواسوب مهنيعأ

 ةفرخزلا 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 .ةجهبلاو
 (نيلامكلا ريسفت) .نيلفاسلا لفسأ يف مهو «نييلع يف مهنأل
 ةرشع امهنيب ناكو ,الكِلَع حون ثعبم ىلإ مدآ تقو نم ناميإلا ىلع نيقفتم ةدحو ةعامج يأ :لإ ةدحاو ةمأ
 سيردإو مدآ نيب اميف ذإ ؛نافوطلا دعب :ناميإلا ىلع (نايبلا حور) .رثكألا دنع امك ةنس نونامث نرق لك «نورق

 (نيلامككلا ريسفت) .ةكلع سيردإ نمز ىلإ هيعباتمو ليباق نم ليلق عمج الإ هنيدب نيكسمتم نيدحوم مالسلا امهيلع
 اوفلتحاف ةدحاو ةمأ سانلا ناك" :دوعسم نبا ةءارقو «هيلع "هيف اوفلّتخا اًميف" :هلوق ةلالدل ؛فذح امنإو :اوفلتخاف

 ءاوفلتحاف نييبنلا هللا ثعبف ءارافك ةدحاو ةمأ سانلا ناك :ليقو .هححصو مكاحلا هاور «"نييبنلا هللا ثعبف

 توبث مدعو «ثعبلا ىلع فالتخالا ميدقت نم دوعسم نبا ةءارق يف ام لوألا ديؤيو ؛يرشخمزلا هلاق هجوأ 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 سنجلل
 (نيلامكلا ريسفت) .نيدلا يأ قحلاب



 ةرقبلا ةروس ظ 11 يياغلا ءزجلا

 تكيبلا هاج ام دعب نم «ضعب رفكو ضعب نمأف باتكلا يأ هوتوا نيدلا الإ <. يدع : 7 ما 8# ل الع 6

 ىلع مدقم اهدعب امو يىهو ”قلبسا|"ن سسوس زم و ديحوتلا ىلع ىلع ةرهاظلا ججحلا

 هدا ان اوثدا: تأ ىد د ”نيرفاكلا نم اهب عملا يف ءانثتسالا
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 0 ميقتسُم ٍطَّرِص 2 هتياده ءاشلإ نم ىدمهي هللا هتدارإب ءهنذإب قحلا نايبلل َنِم نم 5-0 ما و1 5 0 ع 042 نيا اس 0 :
 فا

 اَنعَلَو ةيسلا اولتسوت لأ نكس - ( ليم نيماسملا باصآ ديك قا لوقو قبال نيرط

 هك اورصت# ؛نعملا نب وسوم نم مُكْلَبَق نم أولَح َنيِذْلأ ىتأ ام هبش لكُم مُكَيَأَي م
 «لاحلا ىلع وأ هلجأ نم لوعفملا ىلع بوصنم وهو "مهني ايغَب' :هلوق وهو "اهدعب امو" :هلوقو ءاهوحدم عم يأ :يهو
 ,ددعتي ال غرفملا ءانثسالا نأل ؛كلذل جيتحا اهنإو ؛"ءانتسالا ىلع مدقم" :هلوقو ءلاح وأ ؛"ايغب"ل ةفص "مهنيب"و

 ."هوتوأ نيذلا الإ مهنيب ايغب تانيبلا مقءاج ام دعب نم هيف فلتخا امو" :ريدقتلاف ءاددعتم ناكل مدقتلا ىوعد ال ولو

 يبأ ريسفت) لإ هرمأب مهاده يأ "ىده"ل الوعفم نوكي نأ زوجيو عمه انوذأم تأ" 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 :خإ لزنو
 عم اميس نيملسملا ىلع فوخلاو بركلا دتشاف «ءلتاقم فالآ ةرشع كاذ ذإ اوناكو .قدنخلا الإ اطوخد نيبو مهنيب

 مهرايد اوكرت نيح نيرحاهملل ةيلست :ليقو .دحأ موي يف :ليقو ؛تلزنف مهرهظأ نيب قفانم ةئام ثالث دوجو
 اذدلو 98 ىبلا لإ كلذ اوكسو :ةكم نوكرتملا مهذع نيف نيملسملل ةياست :ليقو «نيكرشملا يدبأب مهلاومأو

 ناي و ريسفت) .ةهجلبا رسفملا نيعي ملد فالتعالا
 لاحلاو يأ "ل" ئيعمب "امل"و ءلاحلل واولا :مكتأي املو ."لب" ب ةردقم اهنأو «ةعطقنم "مأ" نأ ىلإ هب راشأ :خلإ لب مأ

 .رظتنم عقوتم وهو «ةدشلاو ةعاظفلا يف لثم يه يلا ةلئاحلا لاوهألا نم هب اولتبا امت اولتبت ملو ءدعب مهلثم مكتأي م هنأ

 لالجلا هردق دقو «مالكلا قايس هيلع لدي «"نيذلا"و "لثم" نيب فذح هيف :اولخ نيذلا لثم (دوعسلا يبأ ريسفت)

 ؛"هيذلا"ل نايب "نينهؤملا نم" :لالخلا لوقو'ءردقملا وه "ىتأ ام"و :ه”لثم"ل ريسفت "هبش"ف ("ىتأ اماةيش" :هلوقب

 فدذحب موزحب وهف ,"ال" لوخدم ىلع فوطعم "اوربصتق" :هلوقو ؛هردق "نيذلا ىتأ ام'ل نايب "نحمل نم" :هلوقو
 (لمجلا ةيشاح) .اوربصت ملو مهاتأ ام لثم مكتأي مل يأ ءيفنلا زيح ف وهف «نونلا

 لعجيف راشنملاب ىتؤي مث «ضرألا يف هل رفحيف ؛مهنم لجرلا ذحؤي ناكو «لثملل نايب «ةنحم عمج :نحملا نم
 (نيلامكلا ريسفت) .يراخبلا هاور .همظعو همحل نود ام ديدحلا طاشمأب طشميو «نيفصن



 ةرقبلا ةروس مسا ظ يباثلا ءرجلا

 وذ بو ارطلاو رقفل ةدش 0 ةنيبم ةفناتسم ةلمج يقال وربص

 ير ىلع سبا

 هللا لبق نم اوبيحأف ندعو يذلا أع 0 يلع لشن رد ؛رضنلل ءاطصسا

 لئاسلاو .يذلا أ َنوَقِفَنُي اَذاَم !دمحم اي َكَلئوُلَعَسَي .هنايتإ 629 تيرَق ِهّللأَر صف نإ آل

 ؟قفني نم ىلعو «قفني امع عي يبلا لأسف «لام اذ اخيش ناكو «حومجلا نب ورمع

 وهو "اهلبق امل ةنيبم" :هلوقو «خلإ مهتسم :ليقف ؟مهلاح امو اولح نيذلا لثم ام :ليق هنأك يأ :ةفنأتسم ةلمج

 ارواب ب يسوع لثم دعب ردق ثيح الوأ هعينص ىلع ةحماسم هيفو «"نيذلا لثم"

 (لمجلا ةيشاح) .اولحخ نيذلا باصأ ام وه ةيآلا يف روكذملاو ؛نينمؤملا باصأ ام وه هلثم ذإ ؛هلثمل ال "اولخ نيذلا

 .ناكسلا قبف حافلا :جاعزإلا :اوجعزأ

 دس سا ؛هنوحري ال ىح نالف ضرم :وحن عفر الاح ناك نإ "يح" دعب ام نأ ملعا :لوقي ىتح

 البقتسم روكذملا لوقلا نوك ىلإ رظن نإف انهه امك ايضام ناك نإو «لحدت مل تنأو «دلبلا لخدأ تح ترس :وحن

 "تح" نأ ىلع :بصنلاب (نيلامكلا ريسفت) .عفر ضام لاح ةياكح هنأ ىلإ رظن 9 «بصن :هلبق ام ىلإ رظنلاب

 (نيلامحلا ريسفت) .لازلزلاو سملا نم مدقت امل ةياغ يهف «لوقي نأ ىلإ يأ ؛ةرمضم "نأ" و «' ىلإ" يعم
 لاق نأ ىلإ" :ريدقتلاو ؛«يضملا ىلع ىئعملاو ءمهاح هب تيكح لبقتسم انه لعفلاو :ءاقبلا وبأ 9 :لاق يأ

 ببس ةلزلزلاف ءلوسرلا لاقف اولزلزو :ريدقتلا نوكي عفرلا ةءارقبو ؛"لوقي" بصن ريدقت ىلع اذه «"لوسرلا

 عضوم ف وهو «فرظلا ىلع بوصنم "قم" :هللا رصن ىتم ."ىح" هيف لمعت ملف ءضام نيلعفلا الكو «لوقلا

 لالحللاو (نيمسلا ريسفت) .فرحب هرحب الإ فرصتي ال نامز فرظ "ّم"و ءرخؤم أدتبم "رصن"و «مدقم ربخ عفر
 (لمجلا ةيشاح) .فوذحم لعف لعاف "هللا رصن" نأ ىلع ىرحج

 نم اهلصأ ىلع "ام" نأو .«فوذحم دئاعلاو «"يذلا" نيعمب لوصوم مسا "اذ" نأ ىلإ هب راشأ :يذلا يأ

 ,"نولأسي"ب بصن اهلحم ةلمجلاو ءهربخ "اذ"و ءأدتبم يهو ؛"كنولأسي" اهيف لمعي مل كلذلو ؛ماهفتسالا

 (يخركلا ريسفت) .هنوقفني يذلا ءيشلا يأ كنولأسي :ريدقتلاو
 افذح ةيآلا يف نأ اذه نم ملعي :قفني نم (نيلامكلا ريسفت) .لتاقم نع رذنملا نبا هجرخأ «ميحلا حتفب :حومجلا

 نيب ةقباطملا لصحت رابتعالا اذميو ءهفرصم نعو «لاملا نم قفنملا نع :نيرمأ نع لاؤسلا نأو ؛هنع لوؤسملا ضعبل
 باوجللا اذه لصحم ذإ ؛ةيآلا يف هب حرصملا لاؤسلا نع باوج "ريخ نم تقف ام اي :هلوقو «لاؤسلاو باوجلا

 - نم فوذحملا نع باوج هخلإ "نْيَدِلاَوْلل" :هلوقو ءاهريثكو اهليلق لاومألا عاونأ رئاسب قدصتلاو «قافنإلا زيوحت



 ةرقبلا ةروس لش يادلا هرخا

 يذلا قمل نايب هيفو ءريثكلاو ليلقلل لماش ؛ء"ام'ل نايب ريَخ َنِم متشفنأ م مه ”]ق

 نيَدِلَوللَف :هلوقب رخآلا قشلا وه يذلا فرصملا نع بناحأو هيلاونسلا ىلا ذأ وه

 قافنإ ِريَخ نم اوُلَعفَت اَمَو هب ىلوأ مه يأ لايقل و او نيكو ْئىَمَتَيْلاَو َنييَرفَألاَو

 َوُهَو رافكلل ُلاَثقْلأ ُمُكِيَلَع ضرف َبيك .هيلع زاجمف مي ٌميِلَع وب هلل َنِإف هريغو
 أوُيِحَت نأ َْسَعَو فسل را ومو ايت اوُهزكك نأ ونطو دعم ًاميلع عقل ل هوركم رك

 تافيلكتلا نع اهروفنو ءاهكالمل ةبجوملا تاوهشلا ىلإ سفنلا ليمل ْمُكَلُرتَوُهَو انيس
 رفظلا امإ .هيفن نآلا كاري توم ؛نإوب - لاغقلا ,ق ركل لعلف ا قداعسلا ةبجوملا
 لذلا هيف أل أر فومعيحأ كرو - هكرت قو هرحألاو ةداهشلا وأ «ةميتعلاو

 ءكلذ /2) َوُمَلْعَت ال َرّثْنَأَو مكل ريخ وه ام ُمَلْعَي ُهَّلآَو ءرجألا نامرحو رقفلاو
 ع دس فا 204 اخ 4 ,هايارس لّوأ دك يبلا لسرأو .هب مكرمأي ام ىلإ اوردابف

 يف ردقملا رخآلا قشلا هب دارملا "رخآلا قشلا وه يذلا" :حراشلا لوقف ءفرصملا نع لاؤسلا وهو «لاؤسلا -
 :امهدحأ ؛نيهجوب هنع اوباجأ لاؤسلا باوجلا قباطي مل امل :خلإ هيفو (لمجلا ةيشاح) .هريدقتل راشأ امك لاؤسلا

 لاؤسلا ةياكح يف فذح نكل ؟قفنن نم ىلعو ؟قفنن ام :اولاقو ءامهنع اولأس مهنأ :هصخلمو ؛رسفملا هركذ ام
 :ليق هنأك «ريخلاب قفنلا فصو يف ةراشإلاب رخآلا نعو ءاحيرص مهألا ةيئزج دحأ نع باحأف «ازاجيإ 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 «قفنملا

 ام عيمج وهو هكامْيَس اوُبِحُت نأ ىَسَع :هلوقو «لاتقلا اهتلمج نم ىلا ةقاشلا رومألا نم اوفلك ام عيمج وهو :ائيش

 ردصم وأ زوبخملا نيعمب زبخلاك لوعفم ىيعمب لعف :هرك .وزغلا نع دوعقلا اهتلمج نم ةذلتسملا رومألا نم هنع اوه
 كورتم ال ءازاجيإ ظفللا يف فوذحم «ىيعملا 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 ءريرج نبا هجرحأ :هايارس لوأ .عبرلا

 ىمست هسفنب وه جرخ نإف .مهعم جرخي ملو 55 يبلا اهلسرأ ةعامج ىلع ريسلا لهأ حالطصا يف عاشو ؛عجرتو
 .سوماقلا يف امك «ةئام عبرأ ىلإ :ليقو «ةئام ثالث ىلإ ةسمخ يهو ؛ةيرس عمج ايارس «هايارس :هلوق «ةوزغ



 ةرقبلا ةروس ١ سس يباثلا ءزجلا

 موي رخآ يف يمرضحلا نبا اولتقو 7 يبلما اونئاقف «شحج نب هللا ذيع اهيلع. رهأو

 شيرق يك رشم

 : ل رفق هلالحتساب رافكلا مهريعف هيو مهيلع سبتلاو «ةرخألا ىدامح ره

 ميظع ٌريبك هيف َُلاَتِق مهل لق لامتشا لاقبا هيف ِلاَتِق مرخنا ٍماَرَحْلآ ربشلا نع كنوع
 رتغا لاؤس

 نع الص و هلاب هب فُحسَو نيد ليس نَع سافل عنم أدتبم دَصَو ريو ًادتبم ارزو

 ةراحت اهيفو ريعلا اوقاتساو يأ :اولتقو (نيلامكلا ريسفت) .ةيرسلا ىلع اريمأ لعح يأ ميملا ديدشتب :رهأو
 اذك ءدابع نب هللا دبع هيبأ مساو ءورمع همساو ءتوم رضح ىلإ بوسنم :يمرضحلا (نيلامكلا ريسفت) .فئاطلا
 مهو ءبجر ةرغ كلذ ناك هنإ :يرشخمزلا لاقو ءبجرب لالحلا مهيلع هبتشا يأ :سبتلاو ."لمجلا ةيشاح" يف

 لاتقل مهلسري مل هنأو ءبحجر يف هنأ :يحافخلا هلقن امك "سانلا ديس نبا ةريس" يفو «ةرحآلا ىدامج نم هنونظي

 ؛مرحلا اولد دقل مهانكرت نإل :اولاقو ءبجر نم موي رخآ يف ءالؤل اوقل مهنأو «شيرق هنأ ملعيل ؛مهنعب هنأو
 (نيلامكلا ريسفت) .اولعف ام اولعفف مهل لتقلا ىلع اومزع مث ءرهشلا ةمرح انكته مهانلتاق نإو

 :هلوقو «عرحلا رهشألا يف لتقلا متللحتسا دق :مهمل اولاقو «ةكمب شيرق رافك ةكم. اوناك نيذلا نيملسملا ريع يأ :مهريعف

 .ةيآلا تلزنف يحولا لوزن ىلإ ةمينغلا ةمسق ني يبنلا رخأو «ةيرسلا لهأ ىلع كلذ مظعف يأ "خلإ لزنف"
 لوألا نأ امل ؛"مارحلا رهشلا" نع يأ :لامتشا لدب (نايبلا حور) .هيف لاتقلا ميرحتل ؛هب يمس ءبجر يأ :مرحملا

 نم هلادبإ حص ةفوصوم ةركنلا تناك املو ؛ةيئزجلاو ةيلكلا ريغ هل سبالم يناثلا ىلإ بوسنم ؛دوصقملاب فاو ريغ

 (نيلامكلا ريسفت) .يضرلا هيلع صن ؛لكلا لدب يف وه امنإ فيصوتلا بوجو نأ ىلع ةفرعملا
 ءادمع ناك نإ يأ "ريبك" :هلوقو ههل ةفص رقتسم فرظ هنوك زوجيو ("لاتق"ب قلعتم رورجملاو راخلا :هيف

 نيك ر شملا التفاف :ىلاعت هلوقب 0 ةيآلا هذهف كلذ دعبو ؛هيلع مثإ 4 ةيرتعلا لعق المع ناك نإف

 زاجو «هربخ "ريبك"و ءأدتبم "لاتق" يأ :أدتبم .اهريغو مرحلا رهشألا يف يأ (ه:ةبوتلا) ك(ْدهوُمتْدَجَو ثْيَح
 , هيفاني تقصو اهنأل ؛ةركنلاب ءادتبالا

 هررزأ اظوزاززبلا عسل نيو لا :لييس ورع نبق يأ هللا يبس ىلع اقوم .هلعح يل يترشتؤلا جب 7 :خإ 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 ءلصف ال هنأك ؛ءكلذ غوسم امهداحتاف ءدصلا عم دحتم هللاب ارفك نأب :ةيشاحلا يف يرشخمزلا هنع

 نم "مارحلا دجسملا دص"و :ةخسن فو «هيلع مدق ةيانعلا ظرفل هنأ الإ "مارحلا دجسملا" :هلوق بقع "هب رفكو'

 لاقو «هلاحب هيلإ فاضملا ءاقبإو ء«فاضملا فذح باب نم هنأو ءيواضيبلا هركذ ام قباطت يهو "نع" ةظفل ريغ

 ىلعي وبأو سنويو شفحألاو نويفوكلا زاجأو ؛مارحلا دجسملاو هب رفك يأ "هب" يف ءاهلا ىلع فوطعم هنإ :ءارفلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ءاسنلا يف يتأيسو «راجلا ةداعإ ريغ نم رورجم ا ريمضلا ىلع فطعلا



 ةرقبلا ةروس ظ 0 1 يناثلا ءرجلا

 أدعبملا ريعحو. ناوعموماو د يببلا مهو هن . هإَهَأ ُحاَرْخِإَو ةكم يأ ٍماَرَحْلا دِجَسُمْلا

 مكل ِلَيَقْلاَنِمُرَبكَأ مكنم كرشلا ُةَئِبِفْلاَو هيف لاتقلا نم نأ َدنِع ًارزو مظعأ ربك
 ىلإ ْمَكيِيِد نَع ْمُكوُدُرَي يك َقَح «نونمؤملا اهيأ َمُكَنوُلَتقُي رافكلا ملا لَو هيف
 ْتَطِبَح َكبتَلوأَفٌرِفاَك َوُهَو َتْمِيَف بيد نَع مُكدِم ْدِدَتَرَي نَمَو أوُعَطَعْسأ ِنِإ رفكلا
 ديييقتلا و ءاهيلع.ياوث الو ؛اه. دادععا الف رجلا يَتَّدلآ ىف ةح اصلا د تلِطَب

 هديعي الو ؛هيلع بائيف ؛هلمع لطبي مل مالسإلا ىلإ عجر ول هنأ ديفي اهيلع توملاب

 لو (2) َتوُدِلَح اًهيِف مه ٍراّئلُبَحَصُأ كَلْوَأَو يعفاشلا هيلعو ءًلثم جحلاك
 <ريذلا نإ :لزن رحأ مهل لصحي الف «مثإلا نم اوملسأ نإ مهأ :ةيرسلا نظ

 ا كو ا 1 1 7 هللا ٍليِبَس ىف أوُدَهنَجَو مهئاطوأ اوقراف وُرَجاَه َنيِذْلاَوأوُمَماَ

 هعم نمو شحتج 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 ءفونحم طرشلا باوجو (دوعسلا يبأ ريسفت) ."ح" هيضتقت امك «'مكو دري" ب قلعتم :اوعاطتسا نإ
 ُدَمَف ِناَميأْلاب ْفْكَي ْنَمَوِإَ» :ىلاعت هلوقل المع لمعلل طبحم دادترالا در نإ :كلني ةقينح وبأ لاقو :هلمع لطبي م
 نود ببسلا يف امفوكل ؛ةدحاو ةثداح يف امُهوك عم ديقملا ىلع قلطملا لمحي مل امنإو «(5 :ةدئاملا) كهْلَمَع طبخ

 ئاثلاو «ةدرلاب لوألاف «دولخلاو طابحإلا :نيءازجو نيلمع ةيآلا دافأ هنأ :راتخملا ردلا يف هنع :باحأو ءوكحلا

 ءاضق ةفينح ىلأ دنع همرلي قاب تقولاو ملسأ مث دترا مث ءىلص نم هنأ فالخلا هيلو نمو .اهيلع توملاب
 (نيلامكلا ريسفت) ..كلي يعفاشلل افالخ ءةالصلا

 هنإف يي ةفينح يبأل افالح جحلا ديعي الف ىملسأ مث - هللاب ذايعلاو - دتراو ىلص اذإ ملسملا نإ :خلإ الثم جحلاك

 (نايبلا حور) .جحلا يف مالكلا اذكو ؛ىدأ ام ءاضق همزلي :لاق

 :اككجب ةفينح يبأو كلام دنع امأو «باوثلا نع ادري هلمع هل عجري ا :فيعض هيكل :يعفاشلا هيلعو

 ملسأ ام الإ مالسإلا يف هل ابيغرت ءاضقلاب رمؤي الو ؛هلامعأ نم ءيش هل عحري الف ملسأ اذإ يلصألا رفاكلاك وهف

 [(نيلامكلا ريسفت) .هللا دبع نبا بدنج نع متاح يبأ نبا نع ريبكلا ف يناربطلا هجرخأ] :ةيرسلا نظ .هلعفيف «هنقو ف
 انل نوكي نأ عمطنو اذه انرفس ىلع رحوت له !هللا لوسراي" :اولاقو لعفلاب اولأس مهنأ :نزاخلا يف هب حرصملا

 (لمجلا ةيشاح) "؟وزغ



 ةرقبلا ةروس ١م يباشلا ءزجلا

 : 22 ميِحَر نينمؤملل روُفَع ُهّللآَو هباوث للا تنجو ةرجيفتدارأ هنيد ءالعإل

 امهيطاعت يف يأ انوه منال ميداس اه رات ريتا يتنلا سرت دا

 ةمصاخملا نم امهببسب لصحي امل «ةثلثملاب "ريثك“ ةءارق يفو «ميظع ريبك من
 دك الب لاملا ةباصإو ءرمخلا يف حرفلاو ةذللاب ِس سال مفتَمَو شحفلا لوقو ةقاشلاو

 ترن الو اهي نو معا كس دمافلا نم امهتع اشي اه: يأمل 21 ”إَو رسيملا يف

 عع ةيز وما يون عمو“ اة .هعيوزو هحيتم عنود تعامل هناطس صعود صعم# وم ضاع د معمم علا عب عاش . ععماو ؛موق اهرش

 .فاضم فذح مالكلا يف نأو «نيدلا نيعمج ليبسلاو «ليلعتلا مال نيعمب "يف" نأ ىلإ هب راشأ :هنيد ءالعإل

 (يواصلا ةيشاح) .ةباحصلا نم ةعامجو لبج نب ذاعمو باطخلا نب رمع لئاسلا :نع كنولئسي
 لاملا ذحأ هنأل ؛رسيلا نم امإ هقاقتشاو «هترمق اذإ هترسي :لاقي .عجرملاو دعوم اك رسي نم يميم ردصم :رسيملاو

 مالزألا يه حادقأ ةرشع هل تناك هنإ :ليق «هراسي بلس هنأل ؛راسيلا نم امإو ءبعتو دك ريغ نم رسيب

 بيصن اهنم لكل ؛دغولاو حيفسلاو حينملاو ىلعملاو ؛لبسملاو سفانلاو سلحلاو بيقرلاو مأوتلاو ذفلا :مالقألاو
 ؛دغولاو حيفسلاو حينملا يه «ةثالثلا الإ نيرشعو ةينامث :ليقو ءءازحأ ةرشع اهوؤرجيو ءافورحني روزج نم مولعم

 ؛ةعبس ىلعمللو «ةتس لبسمللو «ةسمح سفانللو «ةعبرأ سلحللو «ةثالث بيقرللو «نامهس مأوتللو ءمهس ذفلل

 لخر لحر مساب جرخيف ؛هدي لخديو اهلحلجي مث :لدع يدي ىلع اهوعضي ةطيرخ يهو «ةبابرلا يف اهنولعجي
 مرغ ةثالثلا كلت نم هل جرحخ نمو ءاهل نيعملا بيصنلا لخعأ ءابصتألا تاوذ نم حدق هل جرخ نمف ءاحدق احدق

 نومذيو ءكلذب نورختفيو ءاهنم نولكأي الو «ءارقفلا ىلإ ءابصنألا كلت نوعفدي اوناكو «هنامرح عم روزحلا نمث
 درنلا نم رامقلا عاونأ عيمج همكح يفو .,"فاشكلا" بحاص لاق اذك .مربلا هنومسيو «هيف لحخدي ال نم

 (كني نمح رلا دبع دمحم) .امهريغو جنرطشلاو
 امهفإ ثيح نم لب ءامهسفنأ يف مثإلا سيل يأ :امهببسب .يواضيبلا ف امك ءاثلاب "ريثك" يئاسكلاو ةزمح أرق يأ :ةثلثملاب
 (نيلامكلا ريسفت) .ةيآلا هذي رمخلا برش نم أو ةباحصلا هبتني مل اذلو ءروظحملا باكترا ىلإ نايدؤي
 اههأ ملسم ثيدح كلذ ىلع لديو «ءاود الو ءافش هيف سيل هنأ ىلإ ةراشإ اممي ةعفنملا ريسفت فو :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 :كلي ةفينح يبأ دنعو ءاك يوادتلا ميرحت لد يعفاشلا

 .ةقشمو دهج الب يأ :دك الب (نيلامكلا ريسفت) .تبلس تمرح املف ءاقلطم مترحتلا لبق
 (نيلامكلا ريسفت) .لادتعالا نع ركسلا يف نوجرخي مهنأ اوأر امل ماثالا نم مهسفنأ ىلع قوثولا مدعو طايتحالل :ل! عنتماو



 ةرقبلا ةروس ل يباثلا ءرججلا

 اوقفنأ لق ؟هردق ام يأ َنوَقِفَُي اَذاَم كلتوُلَعسَيَو ةدئاملا | ةيآ انهت 2 ىلإ نورخا
 يفو ,.مكسفنأ اوعيضتو هيلإ نوجاتخحت ام اوقفنت الو «ةجاحلا نع لضافلا يأ وقل

 تيل ْمُكَل ُهّللأ ُنْيَبُي ركذ ام مكل َنّْيِب امك يأ كلِلَذَك "وه" ريدقتب عرلاب ار
 .امهيف مكل حلصألاب ؛ نوذحخأتف ةَرِجآلَو ايْنَُدلَأ رمأ ىف 5) َنوُركفَت ْمكْلَع

 84١(. :ةدئاملا) هك نوهتنم نأ ليف :هلوق ىلإ غ3 :ةدئاملا) 4 ُرِسْبَمْلاَو محلا امنإ :يسو :ةدئاملا ةيآ

 ءاقلطم امارح اهلعج 5 عةالصلا تقو امارح اهلعج 5 ءامغإ اهلعج مْ ال وأ هلالود تناك رمخلا نأ :لصاحلاف

 رمخلا مرجع , ثيح هدابعب فطلأ ام ناحبسف «ةدئاملا ةيآب ةتباث ةمرحلاو ءاغإ اوك الإ ةيآلا هذه نم تبثي الف

 ءاهعفانم اودقتعاو اًيرش اوداتعا مهفإف ؛دحاوب اهنع عالقنالا مهيلع قشي ال ىح ةجرد ةجرد مرح نكلو ءةرع

 .رامتيالا مهل رسيت تح لاح دعب الاح مهيلع مرحف

 تناك اهإ :لاقي نأ نكميو ؟ةدئاملا ةيآ ىلإ جايتحالا امف ءمارح مثإ لكف امثإ تناك اذإ اهإ :لوقي نأ لئاقل نكلو

 امبرش نوكو «لاملاو تقولا ةعاضإ وهو ؛ئيعم لجأل ؛ةيضراع اهتيهثإ نوكي نأب سأب الو ءاهسفنب الالح ذفنيح

 نع اولأس «هبارضأو حومدلا نب ورمع لئاسلا :كنولئسيو (يدمحألا ريسفتلاو ريبكلا ريسفتلا) .لقعلا لاوزل اببس
 .ةريغ و "ةدوعسلا نأ" ِق انك . كيسرتج نع قبس انيق اولأس َّنأ لعب 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 يناثلاو ,قفنملا سنج نم ناك لوألا لاؤسلا نإف «راركتلا عفد ديري :هردق اه (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" فو «دهجلا هنم غلبي الو ءهلذب هل رسيت ام قفني نأ وهو ءوفعلا :ةلهسلا
 عرز بحاص لخرلا ناك اذإف ءائيش تويبلا يف هردق ىوس اوكسمت الو «هيلإ نوحاتحت ام اوقفنت الو «ةحاحلا ردق

 لوأ ف ت وقلا وع قدصتلا ناكو «لضفلاب قدضتو هم وي توق قلبا اعناص ناك اذإو عةنس توف فايستلا

 : رياض سابع نبا نع ةحلط نب دباب ويا ايمو ورب اسما ليتني اق ىلع مييرسب

 ةيل وعفملا ىلع بصتنلا عصوم 5 «بجن اسا "اذ 1 ل هبسبقن نمف يم كوقابلا 1 ( ةرمع نا :عفرلاب

 "يذلا" قع 1 ةهتلص عم د هربخن و «أدتيم 1 لعج هعفر نمو وفعلا اوقفنأ :ريدقتلاو : نوقفتي “ل

 (نيلامكلا ريسفت) .لاؤسلا بارعإك باوحلا بارعإف ءوفعلا وه :بيحأف .هنوقفني يذلاب يأ هتلص "نوقفني"و

 (نيلامكلا ريسفت) .نييبتلا اذه لثم انييبت يأ :فوذحم ردصمل ةفص «بضصنلا عضوم ف فاكلا :كلذك

 (نيلامكلا ريسهفت) ١ ماقال لق وأ "نوركفتي"ب قلعتم :يرشخ رلا لاق : رمأ ُِق



 ةرقبلا ةروس ١م يباثلا ءرجلا

 دإو وب - 0 ءيفاد يف جرحلا نم ملوي اهو . ئهشيلا نع كلو

 1 الص لق جرحف ميدلت اماعط مه اوعنصو ءمهلاومأ نم مهل ام اولزع

 هتقفت اوطلاخت يأ حموات نإَو كلذ كرت نم ٌدْيَخ مكتلخادمو اهتيمستب مهاومأ
 ةرهاصملا :ةطلاخخملاب دارأ ليقو

 يأ هاحخأ طلاخي نأ 28 نأش نمو «نيدلا يف مكناوخإ مهف يأ كئاوحِإَف مكتقفنب

 ذلك :نزاجيف ءاق حِلَصُمْلا َنِم هتطلاخم مهلاومأل َدسفمْلا ملْعَي ُهّللاَو كلذ مكلف

 ىلع بلاغ زير ل ةطلاخملا ميرحتب مكيلع قيضل ركتتعأل هللا ًءاش َْوَلَو امهنم

 يأ هاا دم نوملسملا اهيأ اوجوزتت أوحكيت الَو .هعنص 48 م رميكح هرب

 ' 1 ” 1 هي هالو م وك رد ا

 مكباطسعإ اضورفم

 اولزتخعا ١ : :ءاسنلا) د هزت لا وم نوكأ يا نإ تلزن امل :يئاسنلاو دواد وبأ ىور 7 ةلقداس

 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
 (لمجلا ةيشاح) .هداسفو مهماعط نم

 (نيلامكلا ريسفت) "ةوكزلا اهلكأت ال «ىماتيلا لاومأ يف اورجتتيا" :ثيدحلا يف درو امك ةراجتلاب ةيمان اهلعح يأ :اهتيمنتب

 هريغ حكنأو ؛جوزت اذإ حكن :لاقي ؛نيملسمب نهوجوزت الو يأ مضلاب شمعألل ذاشلا يف ئرقو :اوحكنت الو
 تلاقَو# :ىلاعت هلوقل نوكرشم باتكلا لهأ نأل «ةيباتكلا معت :تارفاكلا يأ (نيلامكلا ريسفت) .هحوز اذإ

 ١( :ةبوتلا) «(َنوُكرْشُي اّمَع َناَحْبُسل :هلوق ىلإ 00٠ :ةبوتلا) هللا ْنْبا ٌحيِسَمْلا ىَراَصَتلا ِتلاقَو هللا ْنبا ٌريَرَع ُدوُمَبْلا
 جراف لها عوراتيلا سو .يح هدد يه :روأ ني نب قات :كرغي تضم هكا
 .ينآلا هلوق يف اضيأ

 "نإ" ىعمت انه "ول"و ,مكتبجعأ دق افوك لاح ةكرشم نم ريح ةنمؤم ةمألو يأ لاحلل واولا :مكتبجعأ ولو

 ولو لئاسلا اوطعأ"و ٠٠١( :ةدئاملا) 4 ثيبَحْلا هداك فليسعأ وَ !َر9» :هلوقك يضاملا لعفلا اهيلو عضوم لك اذكو

 (يحركلا ريسفت) .ريخن ةنمؤملاف .مكبجعت ةكرشملا تناك نإو :نععملاو ءاهدعب اهمساو ,ناك فذحو ءرطيو ”سرف ىلع ءاج



 ةرقبلا ةروس "١ يباغلا ءرجلا

 «باتكلا ًاوتوأ نيذلا ّنِم تانصحملاو# ةدئاملا ةيآب تايباتكلا ريغب صوصخم اذهو

 يريح ُنِمْؤم اي رامز نح تنير رخل يأ َنيِكرْشملا اوجوزت اولا 3
 قاب وهو

 ىلإ مهئاعدب راّثلآ ىلإ َنوُعَدَ هل رشلا لهأ يف يأ َكبَِلْوَ هلامجو هلال كج ولو ورقك

 ةنجلا ىلإ هلسر ناسل ىلع ْاَوْعَدَي َهّنلآَو سلع قيلت الف ءامل 0 لمعلا

 نيبو هئايلوأ جيورتب هتباحإ بجتف «هتدارإب  فيقإر اهلل بحرلا لمعلا ي ةَرِفْعَمْلاَو

 ضيخلا يأ ضمبتلا نع تالكرلشو ٠ نوظعتي مي 2و َنوُركذَعَي مهل سان انلل هَتنَياَ

 اوك رثأ آيل أولزتخأف هلحم وأ رذق ىذَأَوْم 3 ؟هيف ءاسنلاب لعفي اذام ,هناكم وأ

 ةركس نووي لح غامجلاب هرثوت لَو هناكم وأ هتقو يأ ٍضيِحمْلا ىف : نهأطو

 0 اطلا الا ىف ءاعلا ماغدإ هيفو هءالاو اهتيدنشتو «عاطلا
 البلا يب ىلصألا وواعاعلا ماضإ دلو علقإوب اهديدشت وم

 لعجي مل امنإو ءتاكرشم نفإف «تايباتكلاب هظفل رابتعاب همومع عم تاكرشملا جوزت نع يهنلا يأ :صوصخم اذهو
 (نيلامكلا ريسفت) .ءيش اهنم خسني مل ةدئاملا ةروس نأ ىلع قابطإلل صاخلل احسان ماعلا

 رفاكلا نم اهجيوزت لحي ال عي [(نيلامكلا ريسفت) "اوحكنت ال" :هلوقل يناثلا لوعفملا فذح ىلإ ريشي] :تانمؤملا رافكلا
 اوُحكْت الَوإ» :هلوقل عحار اذهو «نوملسملا مهو :هئايلوأ جيوزتب (ريبكلا ريسفت) .ةرفكلا عاونأ فالتخا ىلع ةتبلا

 (لمجلا ةيشاح) .ىلوألا ةيآلل عجريل ؛"هئايلوأ نم جوزتلاب"و :لوقي نأ هيلع ناكو نيك ْشُمل
 ءاسنلا نولزتعي اوناك دوهيلا نأ :كلذ ببسو ,.##» ةباحصلا نم ةعامجو حادحدلا وبأ لئاسلا :خإ كنولأسيو

 امأو ؛ةيلهاجلا مهب تدتقا مث ءادبأ ةجاح هل عنصت الو ءضئاح هيف ناكم يف تيبي ال هنأ يح «ةرملاب ضيحملا يف

 .اماوق كلذ نيب انعرش نأ هللا نيبف ءال وأ اضئاح اههوك نيب نوقرفي ال اوناك مهفإف ؛كلذ فالخبف ىراصنلا

 هانعم ةغللا ف ضيحلا نإف ءمدلا ناليس يأ ضيخلا :هلوقف «ناكملاو نامزلاو ثدحلل حلصي يميم ردصم :ضيخملا نع

 ىقبو «:ناكم فرظ وأ ءردصم ضيخحملا نأ ىلإ هب راشأ :هناكم وأ ضيحلا (لمجلا ةيشاح) .ردصملا وهو مدلا ناليس

 ."ضيحملا يف" :هلوق دعب "هتقو يأ" :هلوق ليلدب اضيأ انه هتدارإ حصي هنأل ؛هنامز وأ لوقي نأ هيلع

 أ" :هلوق ف يناثلل عحار "هلحم" :هلوقو «لوألا ريسفتلل جاو "رذق" :هلوقف ءبترم رشنو فل اذه :هلحم وأ رذق
 كوبعو دا يسوي يود د :خلإ هتقو يأ (لمجلا ةيشاح) ."هناكم وأ ضيحلا

 .اردصم هنوك ريدقت ىلع ال فاضملا



 ةرقبلا ةروس ١م | يباغلا ءرجلا

 هبنجتب للا ُمُكَرَمأ ٌتِيَح ْنِم عامجلل ىرهوُنَأَ َنَرّهَطَت اَذِإَف هعاطقنا دعب نلستغي يأ

 نم َنيِباوَتلآ مركيو بيثي بح َهّللا نإ هريغ ىلإ هودعت الو ءلّبقلا وهو «ضيحلا يف

 مكعرز لحم يأ رح مالي رافال نم تو تدرؤطتلا بيو بون
 عاجطضاو دوعقو مايق نم ٌهيدِش ع دو لبقلا وهو هلحم يأَرُك 7 أوُنأَف دلولل

 ءاج اهربد ةهج نم اهلبق يف هتأرما ىت نم " سوهيلا قوقل ارب لوف .رابدإو لابقإو
 راج نع يراحبلا هاور

 يف هش أوقتاَو عامجلا دنع ةيمستلاك ميم السلا سفن أوُمَْدَقَو 'لوحأ دلولا

 2 2 روويالسلا رشو مكلامعأب فيرا ةقسبلاب ' هوقنلُم حن اوهلعأَو هيشو هرمأ
 2 كمحم اي باوثلاب تت

 .ةنجاب هوقتا نيملا

 ءلستغت مل نإو مدلا عاطقنا دعب ةرشع اهمايأ تناك اذإ ارقي نأ هل نأ ىلإ كلي ةفينح وبأ بهذو :نلستغي يأ

 عضوم نم يأ :ثيح نم (نايبلا حور) .ةالص تقو اهيلع يضحي وأ ءلستغت ىح اهيرقي ال ضيحلا لقأ فو

 (نيلامكلا ريسفت) .لبقلا وهو ضيحلا نمز يف عضوملا كلذ نع بانتجالاب هللا مكرمأ
 نهماحرأ ف ىقلي امل ؛ثراحم لاب نهبش «زاحجم اذهو :يرشخمزلا لاق ,فوذحم فاضملا نأ ىلإ ريشي :مكعرز لح

 هلعج لكشتسا - هيبشتلا يفرط ركذ دقو - «هل عوضوملا ريغ يف لمعتسم ظفل انهه نكي مل املو ءفطنلا نم
 وأ ء«فاضملا فذح ةهج نم بارعالا ريغت رابتعاب وأ ؛:ةعضوم ىلع ثرحلا قالطإ نم زاحب هنأب هل هجوف ءازاجم

 اهلعجب وأ «ةراعتسا نكي مل نإو زاخنلا هيلع قلطي ام اريثكو «ةادألا فذح دعب هبشملا ىلع هب هبشملا لمح رابتعاب

 .روذب فطنلا نأ ىلع ةلالد ثراحم ءاسنلا لعج يف نأل ؛ةيانكلاب ةراعتسا

 ُكاَذَه ِكَل ىنأل :وحن "نيأ" يعمبو ١54( :ةرقبلا) كلا ِهِذَه يِبحُي ىنأإ» :وحن "فيك" :نيعمب ةيماهفتسا درت :نبأ
 نع يناثلاو ءسابع نبا نع لوألا ريرج نبا جرحأف ءاهنم لكب ةيآلا ترسف دقو ,"ىم" نيعمبو (17 :نارمع لآ)

 ماقملا اذه يف مالكلا مامتو ؛"ثيح" قعمب. اهنأ هريغو رمع نبا جرحأو ؛كاحضلا نع ثلاثلاو ءسنأ نب عيبرلا
 (نيلامكلا ريسفت) .يرابلا حتف نم بلطي

 ةيمستلاب ديق نم نأ ىلإ فاكلا ةدايزب ريشي :ةيمستلاك ."سوماقلا" يف اذك ءاهرخؤم لبق اهتقدح باهذ :لوحأ

 (نيلامكلا ريسفت) .راصحنالا ىلع ال لاثملا ليبس ىلع دارأف ؛سابع نبا نع ريرج نبا هاور امك



 ةرقبلا ةروس ,١4 يباثلا ءرجلا

 اورثكت نأب امل ابصُت يأ ُحِنَمَيَأَل ةعنام ةلع ٌهَصَرُع هب فلحلا ي يأ هّلآ أوُلَعَجت اَلَو

 :كلذ ىلع نيميلا هَرْكُشش ”ساكلأ بتي اوُحِلَُتَو اوُهكَتَو اوت ال نأ هب فلحلا
 اوعنتمت ال :ىععملا :ةعاط يهف «هوحنو ربلا لعف ىلع اهفالخب ءرفكيو ثنحلا هيف نسيو
 اهوزن ببس نأل ؛اورفكو هوتئا لب «هيلع متفلح اذإ هوحنو ربلا نم ركذ ام لعف نم

 وغللاب هلأ مك دقعاوي ل .مكلاوحأب 2 ميلع مكلاوقأل عيبس َهَّنآَ كلذ نم عانتمالا

 نب نامعنلا وهو «هبيسن يأ هنتخخ نيبو هنيب ناك ةحاور نب هللا دبع نأ :ةيآلا هذه لوزن ببس :خلإ اولعجت الو

 يف ملكت امل حطسم ىلع فلح نيح قيدصلا قح يف تلزن :ليقو «تلزنف ءادبأ هلصاوي ال هنأ فلحف ؛«ءيش ريشب
 .ءيشلا نود هضرعت ام مسا يهو ؛ةضبقلاك لوعفم نعم ةلعف ةضرعلاو ويب اسس

 ملعلاك هللا مسا لعجي فلاحلاف ."سوماقلا" ف اذك «بوصنملا ملعلا :اهحتفو داصلا نوكسب بصنلا :

 ,ةيآلل رحآ ريسفت اذه :اورثكت نأب (لمجلا ةيشاح) .هبولطم ىلإ لصوتلا يف هيلع دامتعالا ثيح نم 0
 ."وأ" ب قأي نأ فنصملل بسانملا ناكف

 دارملاف ءاوحلصت الو اوقتت ال نأ يأ اوحلصت اوقتتو ءمحرلا ةلصو قدصتلاك ربلا اولعفت ال يأ :2! اوربت ال نأ

 ,ردقمي سيل "اوربت نأ" :هلوق يف "ال" نأ ىلع نيرسفملا رثكأو ."لمجلا" نم خلإ اعرش نسحتبسملا رمألا انه ربلاب
 مكناعيأل اضرعم هللا مسا اولعجت ال :نيعملا لصاحف «راصتخالل كرتن هلئالدو ؛"ال" ريدقت نم نسحأو دوحأ اذهو
 هتخأ نيب ةوادعلا تثدح دق ةحاور نب هللا دبع نأ اهوزن ببسو ءاوحلضتو 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 ,حالصإلاو ىوقتلاو ربلا يه يلا اهيلع فولحملا رومألل ازجاح هللا

 هفذقل ؛حطسم ىلع قفني ال نأ فلح امل د2 قيدصلا ركب يبأ يف تلزن اهأ ريرجح نبا هاور يذلاو ءاه نايب فطع

 اهريغ تيأرو «نيمي ىلع تفلح اذإ :ملسم ثيدحل :ثنحلا هيف (نيلامكلا ريسفت) .نيهجولا ىلع قبطني ءاد#ذ ةشئاع
 (نيلامكلا ريسفت) .كنيمي نع رفكو «ريخ وه يذلا تأف ءاهنم اريخ



 ةرقبلا ةروس 61 ا ياثلا عرج

 مثإ الف ,"هللاو ىلب"و "هلو ال" وحن «فلحلا دصق ريغ نم ناسللا هيلإ قبسي ام وهو

 متننح اذإ ناجألا نم هتدصق يحيل تبت ان مُكدِجاَوُي نكَلو «ةرافك الو هيف
 دع رام يللا .اهقحتسم نع ةبوقعلا ريخأتب م29 ٌمِلَح وغللا نم ناك امل ٌروُهَخُهَآَو

 ءاهيف اصعر واق نزف ٍركْثُأ ةَعَبْرأ راظتنا ُصْنَرَن نهوعماجي ال نأ نوفلحي يأ َرهِياَسن
 ةروك ذملا ةدملا يف

 فلحلاب ةأرملا ررض نم هوتأ ام مهكوُفَع َهَّللآ َّنِإَف ءطولا ىلإ نيميلا نع اهدعب وأ

 .هللاو ىلب :لاقيف ءانيتأت الأ :لاقي امك لبقتسملا وأ ىضاملا يف ناك ءاوس ؛ةلجع ىلع] :خلإ هيلإ قبسي ام وهو

 «ضام رمأ ىلع فلحي نأ وغللا نم دارملاف :هي ةفينح يبأ دنع امأو .هللي يعفاشلا دنع اذه [(نيلامكلا ريسفت)

 ءاضيأ لاحلا نامز "راتخملا ردلا" يف دازو «هريغو "يرودقلا" يف امك «هفالخ عقاولا يفو ؛قح هنأ نظي وهو
 "راتحنا در" يف لابقتسالا جورخم حرصو
 يف ةرافكلاب ةينبم ةيآلا هذه يف ةذحاؤملا نإف ءسومغلا نيميلا يف يعفاشلا دنع 0 بجيف :ناميألا نم هتدصق

 نبا ظفاحلا ىكحو «رافغتسالاو ةبوتلا الإ هيف سيلو ءسومغلا يف ةرافك ال :.# ةيقابلا ةثالثلا تلاقو «ةدئاملا ةيآ

 ةريره يبأ نع ديج دانسإب دمحأ ىورو «كلذ ىلع اوقفتا د ةباحصلا نأ :هريغو ربلا دبع نبا نع رجح
 ةذحاؤملاو «ءازحلا راد يف يهو «ةقلطم انهه ةذحاؤملا :اولاق .سومغلا اهنم دعو «ةرافك نهيف سيل سمخ :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 يفو «نيميلا نع ةرابع :ةغللا يف ءاليإلا :نولؤي
 ءاليإلا ةدم نأ الإ .ءفلحلا وه ءاليإلا نأ ىلإ هب راشأ :نوفلحي ."ةيانعلا" يف امك «نيميلاب اذدكؤم 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 ءرهشأ 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 وأ هللاب نيميلاو :نيميلا نع
 :هللي يعفاشلا لاق ؛ةهوركم نيمي يهو فلاح اذإ ةرافكلا هب بحت الو ءانيمب نوكي الف هوحنو هيبأب فلح وأ هللا ينو

 ادقتعم ىلاعت هللا ريغب فلح نم :هانعم ءهللاب كرشأ دقف هللا ريغب فلح نم :ثيدحلا فو ؛ةيصعم نوكت نأ ىشخ و

 هب داقتعا الو ؛ميظعتلا دصق ىلع نكي مل ولو هب صتخملا ميظعتلا يف هللا عم هب فولحملا كرشأ دق ريغلا كلذ ميظعت

 تايحب :لاق نم ىلع رفكلا فاخأ :يزارلا يلع لاق «ةداعلا هب ترج امك «كلذ وحنو «يبأو ال :هلوقك هب سأب الف

 (نايبلا حور) .كرش هنإ :تلقل هنوملعي الو «هنولوقي ةماعلا نأ ال ولو :ههبشأ امو «كتايحبو



 ةرقبلا ةروس 0 ياثلا ءزجل

 مهوقل عم هلل َنِإف هوعقويلف اوؤيفي م نأب هيلع يأّىَلطلآ أوُمَرَع ّنِإَو .مق تك ةيح
 .قاللطلا وأ ةئيفلا الإ رق ام صب رن دعب مش نسي ل 0 1 2

 6 4 | 80 ا خ د 5

 ( نهم لوحدملا 8 اذهو نارا ضيحلا وأ رهطلا وهو ء«فاقلا حتفب عرف عمج عقالطلا

 ةسيلا ريغ يفو كاهن َةَدِعْنِم نيكل امه :هلوقل ؛نهيلع ةّدع الف نهريغ امأ

 (45 :بارحألا)

 بهذم ىلع هلك اذه «قالطلاب قطنلا يأ :مهوقل (نيلامكلا ريسفت) ."ىلع"ب ىدعتي امإ مزعلا نإف :هيلع يأ

 المع ؛ءيفي وأ قلطي نأ امإف ءسبحي ىح رهشألا يضم دعب قالطلا عقي ال :اولاق ثيح دمحأو كلامو يعفاشلا

 وهو :ءعومسمم رعشي "ميلع عيمس" :هلوق نألو «ةدملا دعب ءيفلا زاوج ىضتقي هنإف ؛"اوءاف نإف" ف بيقعتلا ءافل

 عقي لب ءهدعب ال ةدملا يف الإ ءيفلا نوكي ال :هللي ةفينح يبأ دنعو .عومسمم سيل ةدملا يضمو ؛«قالطلاب قطنلا

 :ىععملاو ءاهلبق ام لمحم ليصفتل ؛لمحلا لخدي يذلا يركذلا بيقعتلل ءافلاو «قيلطتلا ىلإ جايتحا ريغ نم قالطلا

 عيمج :ئعملاو ,نهيف اوعاف نإف' :هذ دوعسم نبا ةءارقل روفغ هنإف «ةدملا يف هيلع اورمتسا امع اوعجر نإف

 (نيلامكلا ريسفت) .رارضإلا هدصقب مهيلع هئاليإل
 .يناعملا ملع ف فرع ام ىلع رامتيالا يف ةغلابملل ؛هب ءيحج رمألا نعم يف ربخلا اذه نأ ىلإ هب راشأ :نرظتنيل
 امهعاستال ؛ءارقإلا يه يلا ةلقلا نود ةرثكلا عمج ىلع ءورقلا ئيعي «زيمملا ءاجو :ءورق ةثالث (يدمحألا ريسفتلا)

 ليلقل اليزنت ءارقألا ىلع ءورقلا رثوأف «ءارقألا نم ءرق عمج يف الامعتسا رثكأ تناك ءورقلا لعلو «ةيعمجلا يف
 ف امك لمهملا ةلزنمب لعجف «لامعتسالا ليلق ءرق عمج ءارقألا لافعتتسا ناك امل يعي «لمهملا ةلزنم لامعتسالا

 يأ «ةيفرظلا ىلع وأ ءعورق ةثالث يضم نصبرتي يأ «فاضم ريدقتب ةيلوعفملا ىلع ةثالث باصتناو .كرادملا

 يبأ لوق وهو ضيحلاو ءا## يعفاشلاو كلام لوق رهطلا :نالوق ."دوعسلا ىبأ" يف امك ءءورق ةثالث ةدم نصبرتي

 (نيلامكلا ريسفت) ."أطوملا" يف اهانركذ نيفرطلا نم ةلدألاو ءحصألا يف دمحأو ةفينح

 :هلوقو ؛"ةسيآلا" ىلع فطظع "ةريغصلا"و :هلوقو "نمي لوحدملا" :هلوق ىلع فطع :خلإ ةسيآلا ريغ فو

 ةريغصلا ريغو ةسيالا ريغ يفو «نمي لوحدملا ريغ يف اذهو ءاهانعم يف ةريغصلاو «ةسيآلا ريمضلا عجرم "نقدعف'

 يف امك هليصفتو « خلإ نتدعف لماوحلاو" :هلوق ءرهشأ ةثالث نقدعف ةريغصلاو ةسيآلا «ءامإلا ريغو لماوحلا ريغو
 ربكلل وأ ءطرفملا رغضلل امإ ءاهقح يف ضيحلا عنتما نإف ,نكمم ريغ اهقح يف ضيحلا ناك يلا ةأرملا نأ :"ريبكلا"

 نوكت نأ امإو ؛ةمأ نوكت نأ امإف ءانكمم اهقح يف ضيخلا ناك اذإ امأو « ءارقألاب ال رهشألاب اقدع تناك طظرفملا

 نم تناكو «لماح ريغ تناكو «ةرخ ةأرملا تناك اذإ امأو «ةثالثب ال نيءرقب اقدع تناك ةمأ تناك نإف ؛ةرح

 .ءارقألاب اقدع تناكف لوخدلا دعب ةقلطم تناكو ءضيحلا تاوذ



 ةرقبلا ةروس ١ عدس 0 يباغلا عزا

 ةروس يف امك نهلمح نعضي نأ نمتّدعف لماوحلاو ءرهشأ ةثالث نمتدعف ةريغصلاو

 ويانا ىف ُهّللا َقَلَخ م نمي نأ ف لح اَّلَو ةنسلاب ناءرق نمتّدعف ءامإلاو ؛قالطلا

 َنِهِدَرِب قَحَأ نهحاوزأ ّنُجَلوُعُبَو رِآلاِموَيْلآَو للاب َّنِمْؤُي َّنك نإ ضيحلا وأ دلولا نم
 امهنيب اَكَلَصِإ ْاَوُداَرَأ نإ صبرتلا نمز يف يأ َكِلَّذ ىف نيبأ ولو «نهتعجارمب يأ

 قالطلا يف اذهو «ةعجرلا زاوحجل طرش ال هدصق ىلع ضيرحت وهو «ةأرملا رارضإل
 ىلع َنْشَو ةّدعلا يل نهحاكن يف مهريغل قح ال ذإ ؛هيف ليضفت ال :"قحأ"و و «يعحرلا

 كرتو ةرشعلا نسح نم اعرش ٍفووَعَملآِب قوقحلا نم ّنَِلَع مهل ىلا ُلَعِم جاوزألا

 ع نهتعاط بوجو نم قحلا يف ةليضف ّةَجَرَد َّنَيَلَع ٍلاَجَرِلَو كلذ وحنو «رارضلا
 ٌقلطلا .هقلخل هربد اميف مكب 2 ميكح هكلم يف ريع هلآ قافنإلاو رهملا نم هوقاس امل

 ذا . مكيلف يأ يأ ( كاسم «ناتنثا يأ ناكر هدعب عحاري يعدل ( قيلطتلا يأ

 4رْهْشَأ نال ةرهتدعف مكي ناوكفاكتي نم ٍضيِحُمْلا ( سس َنْسِتَي يئاللاو» :ىلاعت هلوق هيلع لدي امك :رهشأ ةثالث

 هب لدتسي امث اذهو ءدواد وبأ هاور واط اقدعو ناتقيلطت ةمألا قالط :هكص هلوق وهو :ةنسلاب .( 4 :قالطلا)

 ضيحلا نمو ءالماح تناك نإ دلولا نم يأ :ضيحلا وأ دلولا (نيلامكلا ريسفت) .ضيحلا ءرقلا نأ ىلع انؤاملع

 2 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

 :يتآلا هلوق دييقتلا اذه هتنيرقو ؛تاقلطملا دارفأ ضعب ىلإ عجار وهف ءايعجر اقالط تاقلطملل ريمضلاف :نهتلوعبو

 يلا ةيآلل يعحرلا يف اذهو ؛ةعحرلا نع ءاسنلا يأ :نيبأ ولو (لمجلا ةيشاح) .(؟579 :ةرقبلا) هكِناَنَتَم قالطلا)»

 ."ناقتإلا" يف اذك .هصصخو رهاظلا ررك ول امك هيف عانتما الو «هيلإ عوحرملا نم صنأ ريمضلاف ءاهولتي
 يف نهحاكن يف نهريغل قح ال ذإ ؛"فيصلا نم دربأ ءاتشلا" :باب نم وه لب يأ :خلإ قحأو (نيلامكلا ريسفت)
 بحو ةأرملا اهتبأو «ةعجرلا دارأ اذإ لجرلا نأ ئععملا :يرشخمزلا لاقو ؛عامجإلاو صنلاب كلذ مرحي لب «ةدعلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةعجرلا يف اقح امل نأ ال اهنم قحأ وه ناكو ءاطوق ىلع هلوق راثيإ

 هل ناك «ةدعلا يف اهعجارو ءايعجر اقالط هتأرما لجرلا قلط اذإ مالسإلا ردص يف ناك هنأ :اهوزن ببس :خلإ كاترم

 ال ,هللاو :لاقف ءريسي ءيشب اّهدع 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 ١ 4 4 يباثلا ءزجلا

 نيسحإب نحل لاسرإ حيرعست وا رارض ريغ نم يفودعمب نهوعجارت كاب هدعب نهكاسمإ
 يعد» ريس ل مؤوعار د نر ل ء-ء 3 5 8 و مع وو 2

 اذإ اعيش روهملا نم َنهوُمُتيَتاَء اَمِم أودخأت نأ !جاوزألا اهيأ مكل لج الَو
 امل نايب !

 نم امه هّدح امم ايتأي ال يأ هلآ ٌَدوُدُح اًميقي الأ ناجوزلا يأ آفا نأ آْلِإ نهومتقلط , 8 ص 6 تعا اهلا نق افا عم سس مكى 5

 نم لامتشا ل اميقي 4 سك 8 -- ءانبلاب "اف 38 هلو قو «قوقحلا
 ال نأ :هلوق وةرمجل 9

 ا فلأ وهو

 هلع ُق جورزلا واخ عج ريح ا يأ اهقلطيل ؛للملا نم اهسفن يشل نبق نسف

 ٌدوُدَح ٌكَحََي نَمَو اهو دكعت الف دن د ود .ةروك ذملا ماكحألا قللت هلذب يف ةجوزلا الو

 . ٍق هل ادت و رك 3 2 2 ربع ب

 كيا ان . ش) 0 واق يع وملظل لا به كتل هاف هللا

 اي

 "افاخي نأ الإ" ءروهملا نم امث يأ ائيش هومتيطغأ امم اوديعتو اوذخأت نأ مكل لحي ال :ةيآلا ئعمف :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 ءجوزلل 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 :اهوزن ببس :خلإ اميقي ال نأ
 ةتدحو نأ ريغ قلخع يف الو نيد. يف هبيعأ ال ىإ اهلا لوسر اي :تلاق :ثيح 25 ىبللا تكشف «سيق نب :تباث

 ف رفكلا هركأل ىنإو ء«ءيش هسأرو يسأر عمجي ال ءاهجو مهحبقأو ءارصقو اداوس مهدشأ هتيأرف ةعامج يف البقم
 اهرهمأ دق اكو ءاهقلطو امل هاطعأ ناك ام كاف يادفلاب 226 هللا لوسر اهرمأ ةيآلا هده تلرن' املق ءمالسإلا

 (يواصضلا ةيشاح) .ةقيدح

 مه «لوقلا كلاذ ف نيبطاخملا لعج هن أ نيبطاخملا نايب انه لمهأ ثيح ءرسفملا عنص نم رهاظلا :متفخ نإف

 اميف باطخلا ناك ولو ءاعطق ماكحلل انهه باطنخلا نأ :يرشخمزلا راتخاو «جاوزألا ئعي هلبق اميف نوبطاخملا

 (نيلامكلا ريسفت) .هريغو نآرقلا يف ريثك كلذ وحنو ؛مهريغل هرخآو «جاوزألل هلوأ نوكي نأ زاح جاوزألل هلبق
 يهنلا دعب ديعولا اذه ركذ :دعتي نمو (نيلامكلا ريسفت) .هل لوعفم "اهقلطيل' :هلوقو «تدتفا لوعفم :اهسفن
 .هباقعو ىلاعت هللا طخسل اهضيرعتب مهسفنأل يأ "نوملاظلا" :هلوقو ؛ديدهتلا يف ةغلابملل اهيدعت نع



 ةرقبلا ةروس ١ ع ن يباثلا ءزجلا

 جوزتت حكيت َتَح ةثلاثلا ةقلطلا دعب ُدْعَب ْنِم هَل لِ اَلَق نيتنثلا دعب جوزلا اَهَقَلَط نق

 ف يناثلا جوزلا اَهَهَّلَط نِإَف ناخيشلا هاور ,ثيدحلا يف امك اهؤطيو ُهرَيَغ اَجَوَر
 نإ ةدعلا ءاضقنا دعب حاكنلا ىلإ آَعَجاَرَتَي نأ لوألا جوزلاو ةجوزلا يأ آَمْهَلَع َحاتُج

 : َنوُمَلَعَي مّوقِل اَهْيَبُي هلآ ُدوُدَح تاروكذملا َكالَيَو دا َدوُدُح اَميِفُي نأ ًاَنَظ

 5 .  هوكِيمأَف نَمّدع ءاضقنا خيراق ةْهَلَخَأ َىَدَلَب ١ َءاَسيلآ قَلَط اّذإَو .نوربدتي

 ندع يضقنت ىح نهوكرتا ٍفوُرعَمب َّنهوُحَرَس َوَأ رارض ريغ نم ِيِفوْرْعَمِب نهوعجارت

 واو ةاورجلاو هاو 4 فرعي عااوامحو عمس ما عاوم ةلدام هنوف هم دل ل وعفم ارا زييتاعع رئابو نهوُكسَ الو
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 13 رن 1 1

 تارم وأ ةرم يف اثالث اهقالط تبث نإف :ىعملاو «نيترم وأ ةرم يف ناتنثالا عقو ءاوس «ةثلاث هقلط يأ :اهقلط نإف

 يف ثالغلا 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 ةمئأ 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 - ىظرقلا ةعافر ةأرما تءاج :تلاق ةشئاع نع :ثيدحلا يف

 :تلاقو دلك يبلا تءاجف ءاهقلطف :يظرقلا كيتع نب بهو نب ةعافر اهمع نبا تحت تناكو - يظرقلا كيتع

 لثم هعم امنإو « يازلا حتفب ريبزلا نب نامحرلا دبع هدعب تجوزتو «يقالط تبف «نَقلطف «ةعافر دنع تنك نإ

 :"هتليسع يقوذتو كتايسع قوذي ىح ال ؛ةعافر ىلإ يعجرت نأ نيديرتأ" :لاقو دك يبلا مسبتف «بوثلا ةبده
 ترغصو «لسعلاب ةذللا كلت تهبش «ءراشتنالا ليلق يفكي ذإ ؛عامجلا ليلق نع زاحم :ةليسعلاو ,"نزاخلا" يف اذك
 (لمجلا ةيشاحإ ."دوعسلا يبأ" يف اذك «ثينأتلا لسعلا ىلع بلاغلا نأل ؛ءاتلاب
 ئعمم. انهه حاكنلا نأ روهمجلا بهذم :يروفاشينلا لاق «ةروهشملا ةنسلا اهتديق ةقلطم ةيآلاو :ثاخيشلا ةاور

 (نيلامكلا ريسفت).انهه اهنيكمت رابتعاب ةجوزلا ىلإ ءطولا دانسإو ءدقعلا ىلع لدي اجوز نأل ؛ءطولا

 مهنأل ءركذلاب مهصح :خلإ موقل (نيلامكلا ريسفت) .جوزتلاب رخآلا ىلع امهنم لك عجري يأ :اعجارتي نأ
 لوصولا نم وندلا وه :انهه غولبلاب دارملا نأ ىلإ ريشي :خلإ نبراق (يواصلا ةيشاح) .ماكحألا كلتب نوعفتنملا

 (نيلامكلا ريسفت) .لحألا ءاضقنا دعب كاسمإ ال ذإ ؛"نهوكسمأف" هيلع بترتي نأ حصيل ؛عاستالا ىلع

 اهيلع لوطيل ؛لب ءاهيف ةبغرل ال اهعجاري مث ءلجألا ءاضقنا تفراش اذإ تح «ةدتعملا كرتي قلطملا ناك :ارارض

 (دوعسلا وبأ) .هدضب رمأ امدعب هنع ىهنف ,ةدعلا



 ةرقبلا ةروس 0 مطل

 ةرللا يبن 2 1 لرنأ [ امو 00 مخل هللا تمعن ورك ينال

 ادرك :هلوقب رص
 0 مكمل

2 3 0 

 ءلاهجوز اهقلط راسي نب لقعم تمخأ نأ :اهوزن ببس نأل ؟نهط نيقلطلل وجوز

 جاوزألا يأ أَوَضَرَت اذإ مكاحلا هاور امك ءراسي نب لقعم اهعنمف ءاهعجاري نأ دارأف
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 هّللاب ُنِمْؤُي حكنِم ناك نم -هب ُظَعوُي لضعلا نع يهنلا كلذ احرش وِ دست

 ةرابعو ءاهتفلاخم ببسب يأ ؛"اوذختت" ب قلعتم :اهتفلاخمب .لوعفملا ئيعم, ردصم ءزهلا نأ ىلإ ريشي :امي اءوزهم

 يف ٌدحي مل نمل مهوق نم اهيف امب لمعلاب نواهتلاو ءاهنع ضارعإلاب "اوزه هللا تايآ اوذخنت الو" :"يواضيبلا"
 (لمتلا ةيشاحإ .هدضب رمألا »هي دارأو ءورشا مع ىف هنأك :ةئزاس تنأ امنإ :رمألا

 لحألا غولب نأ ىلإ هب راشأ :نقدع تضقنا (نيلامكلا ريسفت) ."لزنأ" يف رتتسملا ريمضلا نم لاح :مكظعي

 هل هجو ال لجألا يضم دعب كاسماإلا نأل ؛ةقباسلا ةيآلا يف امك زاخببا 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 زاحملا ىلع لمحيف

 (يحركلا ريسفت) .ذئنيح
 ءاضيأ ءايلوألل اباطخ نوكي نأ حصيو ؛جاوزألل باطخ وهف "متقلط" ف باطخلا امأو يأ :ءايلوألل باطخ

 اودارأو ءسوفنلا يف ام لاز مث ,نهحاوزأ نم نهقالط يف متببستو «ءايلوألا اهيأ مكيلإ نهرمأ نعفر اذإ :نعملاو

 (يواصلا ةيشاح) . كلذ نم نمل لضع مكنم نكي الف ؛مهجاوزأ ىلع دقعلا
 ركذ «ءايلوألا اب بطاخملا نأ ىلع ريسفتلا لهأ قفتا :ظفاحلا لاق «ءايلوألل اباطح اًموكل ةلع :خلإ اهوزن ببس

 ءاهعجاري نأ هل ودبيف ءاقدع يضقنيف «هتأرما قلطي لجرلا وه :سابع نبا نع رذنملا نبا ىورو ؛هريغو ريرج نبا
 (نيلامكلا ريسفت) .اهيلو اهعنعو :كلذ ةأرملا ديرتو



 ةرقبلا ةروس ١ يباثلا ءزجلا

 نيجوزلا ىلع يتلا امو مكل طوب ىرَأ لئطَلا كرت يأكل هب عفت هنأل
 1 م 0 .كلذ تو د ةعحلشلاا هيق اع ياو اسفه ةقالعلا نيس ةيرلآ :

 ةفص ابا نيماع نْيَلْوَح َنهَدَلْوُأ نعضريل يأ َنْعِضَرُي ُتَدِلَوَلآَو .هرمأ اوعبتاف
 بألا يأ ُهَل ٍدولؤللا لَعَو هيلع ةدايز الو ةَعاَضٌرلا مي نأ ٌداَرَأ نمِل كلذ ,ةدكؤم

 نايبلل مالا نأ ىلإ ريشي

 5 فويرتتأب تاقلطم نك اذإ عاضرإلا ىلع وو تادلاولا 5 َنُهَقزر

 .امهيلك جاوزألاو ءايلوألل يأ :مهو مكل ؟نينمؤملا صخ مل :لاقي امع باوج :خلإ هنأل
 يف درو اذهو «ةيجوزلا صئاصخ نم ال ةدالولا صئاصخ نم عاضرإلا نإف ؛تاقلطم ولو يأ :خلإ تادلاولاو

 بدنلل رمألا اذهو ءرمألا ئيعمب ربخ ةيآلاف يأ :خإ! نعضريل (لمحلا ةيشاح) .جوزتت مل ام امي قحأ اهإ :ثيدحلا

 نبل دلولا لوبقو «مألا ريغ دوجوو ؛راجيتسالا ىلع بألا ةردق :طورش ةثالث عامجتسا دنع لوألاف .بوحوللو

 (لمجلا ةيشاح) .اهنم دحاو دقف دنع بوحجوللو ءريغلا
 (نيلامكلا ريسفت) .امهلمكتسي ملو نيلوح نالف دنع تمقأ :لوقت كنإف «هيف حماستي امث هنأل يأ :ةدكؤم ةفص
 لوق وهو «هنع صقني نأ زوجي هنأو ءامهدعب هب ةربع الو «نالوح عاضرإلا ةدم ىصقأ نأ عي :هيلع ةدايز الو

 الو :لاق .ارهش نوثالث عاضرلا ةدم :هللم ةفينح وبأ لاقو .كج روهمجلاو دمحمو فسوي و دمحأو يعفاشلا

 دارملا نأ ىلع ءانب ءعاضرإلاب ةرجألا قاقحتسا ةدم لب «نيلوحب اقلطم عاضرلا ةدم ءاهتنا نأ ةيآلا يضتقي

 خيه اهننن ىللوأ عاضرالل اهتقفن لعج ىلع ةدئافلا نإف ."نهقزر هل دولوملا ىلع"و ةنيرقب تاقلطملا "تادلاولا"ب

 ةدلاو اهفوكب صتخي ال اهتقفن نألو :ثعبلا لبق ةرورضلا نم مولعم كلذ نأل ؛ةيجوزلا ةقفن باجيإ هرابتعا
 نيس اه 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 نل ةرجأ نقوسكو نهقزر ذرامماعو
 (نيلامكلا ريسفت) .نيلوحب ءابآلا ىلع ةقحتسملا ةرجألا دييقت ف رهظأ

 , "كرادملا" يف امك «ءابآلل دالوألا ذإ ؛ممل ندلو امنإ تادلاولا نأ ملعيل ؛دلاولا نود "هل دولوملا" ليق امنإ :هل دولوملا ىلعو

 كني ةفينح يبأ دنع راجيتسالا زوجي ال لب ءرحألا امل بجي الف ةدتعم وأ ؛ةجوز ةعضرملا تناك اذإ امأ :خلإ نك اذإ

 يف قاللاو تايعجرلا امأ ءانئاب يأ "تاقلطم نك اذإ" :هلوق :يواصلا لاق .ةيجوزلا لجأل ؛ةقفنلا الل بجت امنإو

 عاضرإلا مدع اهنأش نم ريغ يف هلي كلام دنع اذكو كلي يعفاشلا دنع عاضرلا ىلع ةرجأ همزلي الف ةمصعلا

 هلمح مهضعبو ؛ةجوزلا ريغ ىلع رسفملا هلمح اذكه ا د وسو ءاهسفنب

 .ةيجوزلا ةقفن مكح ىلع يرخي الو ءازشان ولو عاضرلا ىلع ةرجألا ذخأت ةجوزلا نأ نيعمج ةجوزلا معي ام ىلع



 ةرقبلا ةروس ١ < م يباثلا ءزجلا

 نأب هببسب يأ اَهِدلوي ةَدِلَو َراَصَن ال اهتقاط اَهَعَسُو -و لإ ثفت فلكي هتقاط راق
 مك اجلا هاري اميسح

 فلكي نأب هببسب يأ فدل دل ةولؤم راضي. هلو تعيتما اذإ هعايضرإ ىلع 8

 يأ ِثراَوْلَأ لَعَو فاطعتسالل نيعضوملا يف امهنم لك ىلإ "دلولا" ةفاضإو هتقاط قوف
 ةدلاولل بألا ىلع يذلا َكِلَذ ُلَثِم هلام يف هيلو ىلع يأ يبصلا وهو بألا ثراو

 نع ارداض ,نيلوحلا لبق هل اماطف ةلاَصف نادلاولا يأ اَداَرَأ ْنِإَف ةوسكلاو قزرلا نم

 يف اَمَهَلَع َحاَتُج اَلَق هيف يبصلا ةحلصم رهظتل ؛امهنيب ٍرْواَشَتَو اَمُجنَِم قافتا ض
 َحاَتُج الف تادلاولا ريغ عضارم -مَنَلَوأ اكشن ءابالل بوس رحإ رج كلذ
 ةعيضرم عنج ىلا بم

 80 طا ا طا ا ضل اا ها ها اهلا ها الا ا #90 ا #0 ا افلا اه لا 9 9 80# 9# #8 #98 ا اها #8 هلا هلا هلا هه هلا هلا 8# 0# 2# 9# #8 ايل ا ال ال ف

 ىلع فطع :ثراولا ىلعو .اهتبلط ثيح لثملا ةرجأ نود ةرجأب وأ «ةرحأ ريغب يأ هعاضرإ ىلع :هركت نأب

 هيلو ىلع يأ يبصلا وهو ءبألا ثراو ىلع يأ فورعملل اريسفت ضارتعا امهنيب امو كهل ِدوُلْوَمْلا ىَلَعَوإل :هلوق
 يبصلا لام نم ةرجألا مألا يطعي هنأ :لصاحلاو .ةوسكلاو قزرلا نم بألا ىلع يذلا كلذ لثم ؛بألا تام اذإ

 ىلعف لام هل نكي مل نإف «يعفاشلاو كلام لوق وهو ءريرح نبا هراتحاو «كاحضلا رسف اذمي ؛لام هل ناك اذإ
 نم ناك نم يبصلا ثراو :ليقو «نيدلاولا نم يقابلا هب دارملا :ليقو ءدالولا ادع اميف امهدنع ةقفن الو ؛مألا

 نم :اندنعو ءقاحسإو دمحأو ىليل يبأ نبا بهذ هيلإو ؛هنم يبصلا ثري مل ولو «ثرإلا ردقب ءاسنلاو لاحرلا
 . "كلذ لثم مرحما محرلا يذ ثراولا ىلعو' :دوعسم نبا ةءارقل ؛هنم مرحم محر اذ ناك
 .ءكللي يعفاشلا دنع اذه ءاناحجم هنع هعاضرإ ىلع مألا تربحأ الإو ؛لام هل ناك نإ يبصلا يلو يأ :خلإ هيلو ىلع

 محر اذ ناك ءاوس «ثراولا لك ال «هنم مرحم محر اذ ناك نمم يبصلا ثراو هب دارملاف :هقثي ةفينح يبأ دنع امأو

 (هريغو دوعسلا يبأ ريسفت) .ىلوملاو معلا نبا لثم ءنكي مل وأ هنم مرح
 ترش نم يأرلا جارختسا يهو ةروشملا نم :رواشتو .ةعاضرلا نع يبصلا عضرملا عطق رسكلاب ماطفلا :هل اماطف
 (لمجلا ةيشاح) .باطخلا ىلإ ةبيغلا نم جورحخ هيفو "تاهمألل" هريغ داز :ءابالل باطخ .هتحرختسا اذإ لسعلا
 نأ متدرأ نإ يأ راحجلا فذح ىلع مدقم ناث لوعفم كد الْوَأَوإَِ ءرخؤم "اوعضرتست"ل لوأ لوعفم :عضارم
 ةبسنلا وأ «بلطلل نيسلا هيف تديزو ءدحاو لوعفم ىلإ ايدعتم ناك اذإ "لعفأ" نأل ؛وكدالوأل عضارم اوبلطت

 :انه هريدقتو ءرحلا فرحب يناثلل ىدعتي امنإ هنأ ىلع روهمجلاو ءيرشخمزلا لاق امك «نيلوعفم ىلإ ايدعتم ريصت
 . لمجلا" يف اذك ءمكدالوأل



 ةرقبلا ةروس ١8 يباثلا ءزجلا

 بيط# ليستللاب نقوفاتلأب ةرحألا نم نمل هءاتيإ متدرأ يأ متيَناَء آم نهيلإ مُكملَس اذ

 .هنم ءيش هيلع ىفخي ال ب ةراقت جت ا تقاو كلارقا أَو سفنلا

 ّنهِسْفْنَأِب نصبرتيل يأ َنَصَئَرتَي اَجَوْزَأ نوكرتي نوُنذَيَو مك نوتومب َنَوْفَوتُي َنيِذَّلَو
 :لماوحلا امأ ءلماوحلا ريغ يف اذهو «يلايللا نم | اًرْشَعَو ريْشُأ ةَعَبنَأ حاكنلا نع مهدعب

 اَذِإَف ةئسلاب كلذ نه ضضتلا ىلع ةقألاو, ؛”"قالظلا" .ةيآب نهلمح نعضي نأ نقتعف

0 1 /ٍ 

 ناتضيح ادع يه

 إلف ام !ءايلوألا اهيأ ركع َحاَنِج كاف نهصبرت هدع تضقنا هلأ َْفَلَي

 9 0 ريبَح َنوُلَمْعَت امي ُهّللآَو اعرش ٍفووعَملآب باطخلل ضرعتلاو نيزتلا نم َنهِسفنأ
 2غظذ11111111 ور مكحارل كل22 نيو اكمل تانج او .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 وأ ام ميلست نأل ؛كلذب هلوأ امنإ :متدرأ يأ
 ةحصلل طرشب ميلستلا تسيلو (هيلع روك ذملا ةلالدل فوذحم طرشلا باوجو ءاعرش نسحتسملا فراعتملا هجولاب

 كلذ ناك ديب ادي ازجان نمل ردق ام نيطعأ اذإ عضارملا نإف «ىلوألاو قيلألا وه ام ىلإ بدن وه لب ءزاوجلاو

 (داشرإ) .لافطألا نوؤش حالصتسا يف لخدأ

 عوفرم نم لاحلا ىلع بصن لحم يف :مكنم .لوعفملل يبملا لعفلا هبسانيل ؛مهحاورأ ضبقت :بسانملا :نوتومب
 (لمجلا ةيشاح).سنلا ناو: ضيعبتلا لمت ”ىب'و يكتم عفوك لايح :هريدقت «فقونت هيف لماعلاو:«"نوقوت"
 رشعلا .ثنأ انو :يلايللا نم .ربخلا اهرهاظ ناك نإو رمألا ةيآلا نم دارملا نأ ىلإ كلاذب راشأ :نصبرتيل يأ

 نْعِضي نأ يلح لاَمْحَأْلا تاللو 2 :ىلاعت هلوق يهو :قالطلا ةياب (نيلامكلا ريسفت) .اهعم ةلحاد مايألاو

 يف يلا ةيآلاف ."ةيادهلا' نم ملعي اذك ءاهريغو اهجوز اهنع قوتملل لمتشت ةقلطم يهف «(4 :قالطلا) ؟َنْهلْمَح

 انرمأ دبعت كلذ نأ ملعاو .لايل سمخو نارهش اهقدعف يأ "كلذ نم فصنلا ىلع" :هلوق .ةخسان قالطلا ةروس

 ةكرح دوحوب للعم هنإ :ليق امو ءريغصلا ةجوزو ةريغصلا ةدعلا كلتب ترمأ اذلو «نئعم هل لقعن و ؛ع راشلا هب

 (يواصلا ةيشاح) .ريغصلا ةجوزو ةريغصلاو ةمألا يف درطم ريغف ؛رهشأ ةعبرألا دعب لمحلا
 لهأ حالطصا يف ضيرعتلاو .حيولتلا فدارم وهو ؛حيرصتلا فالح ةيآلا يف ضيرعتلاب دارملا نأ رهاظلا :هب متحول

 مل رخآ ءيش ىلع ءيشلا كلذب لديل ؛يئانكلا وأ يزاحملا وأ يقيقحلا هظفلب ةلمحلا يف ادوصقم ائيش ركذت نأ :نايبلا

 ةيانكلل مسا :حيولتلا :يكاكسلا لوقو ؛ضيرعتلا :حيولتلاو ؛هجو نم مومع ةيانكلا نيبو هنيبو ؛مالكلا يف ركذي
 (نيلامكلا ريسفت) .ينازاتفتلا نع يجافخلا هلقن اذك ؛ديدج حالطصا "دامرلا ريثك" :لثم لئاسولا ةرثكل ةديعبلا



 ةرقبلا ةروس 0 6 ش نباغلا ءزجلا

 ؛ةليمحل كنإ :الثم ناسنإلا لوقك ةّدعلا يف نهحاوزأ نهنع ىوتملا ٍءآَّسَيلآةَبَطِح َنِ
 دصف نم م ىف مترمضأ ٌرُسَيِكَأ ْوَأ «كيف بغار برو ؟كلئنم دجي نمو

 م جابآف (نهنع دوربعت الو «ةبطخلاب َنُهَتوُرْكْذَتَس ْمكَنَأ هللا ْمِلَع نهحاكن

 ام يأ فورم ًالْوَف اوُلوُقَت نأ نكل لِ احاكن يأ ارب ٌّنِهوُدِعاَوَت ال نيل «ضيرعتلا

 هدقع ىلع يأ حاَحِتلآ َةَدَقْع اوُمرْعَت اَلَو كلذ مكلف ؛ضيرعتلا نم اعرش فرع

 ىف اّم ُمَلْعَي هلل أ َّنأ أَومْلَعاَو «يهتني نأ مقل ةذعلا نم هبرقكلا يأ بتل ْعُلَبَي ّقَح

 ل دَعَا نأ اهتلقأو متمزع اذإ مكبقاعي نأ م هريغو مزعلا نم كس فنأ

 اَم َءآَسَيِلا مَقْلَط نإ رَيَلَع َحاتُج ال .اهقحتسم نع ةبوقعلا هريحأتب 2: ْيلَح هرذحي

 4 ةَضيرَف هَل اوُصرْفَت لَوُأ نهوعماجت يأ ' نهوسامُت" :ةءارق يفو ٌنَهوُسَمَت َمَل

 فاطلتسالاو ءبلطلا نم بطاخلا هلعفي ام :ةسلجلاو ةدعقلاك ءاخلا رسكب ةبطخلاو ءام'ل نايب :ءاسنلا ةبطخ

 نم عونو مو نم نأش اهنأ امل ؛رطخ هل يذلا نأشلا يأ بطخلا نم ةذوحأم يه :ليقف «لعفلاو لوقلاب

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةأرملا بناجو لجرلا بناج نيب يرحت ةبطاخم عون اهنأل ؛باطخلا نم :ليقو ءبوطخلا
 ةيشاح) .ارس نهودعاوت ال نكلو نهوركذاف يأ "نفوركذتس" هيلع لد فوذحم ىلع كاردتسا :2إ نكلو

 هنم ديرأو قلطأ مث ءكلذك الإ نوكي ال هنأل ؛ءطولا هنم ديرأ و قلطأ ءرهجلا دض لصألا يوه :ارس (لمجلا
 زاب ىلغ زاجم وهف ءهببس هنأل دقعلا

 نأش وه اذهو ."نكل" ب "الإ" رسف ثيح عاطقنالا ىلع ءانثتسالا حراشلا لمح يضتقي اذهو :اولوقت نأ الإ

 هنم ئثتسملاو ,حراشلا لاق امك ضيرعتلا وه فورعملا لوقلا نأ :عاطقنالا هجوو ؛"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 َنهوَدَعاَوُت الإ» :ىلاعت هلوق ىلإ يدؤي هنأل ؛"ارس'
 ةأرما جوزت راصنألا نم الحر نأ :اهوزن ببس :خإ مكيلع حانج ال .ضيرعتلا وه فورعملا لوقلاف لاح

 .كتوسنلقب ولو اهعتمأ :ٌهكو هللا لوسر هل لاقف «تلزنف تك هللا لوسرل هتعفرف ءلوخدلا لبق اهقلط مث ءاضيوفت
 (لمجلا ةيشاح) .ناتءارقلا ناتاه هيف نآرقلا ف لعفلا اذه نم ءاج ام لك اذك و يئاسكلاو ةزمحل :ةءارق ىفو

 (نيلامكلا ريسفت) .سملا مدع ةدم يف يأ ةيفرظ ةيردصم "ام"و ؛,"نهوسمت" ىلع فطعلل موزجب هنأ ىلإ "ل" ريدقتب ريشي :مل وأ



 ةرقبلا ةروس ١ هأ يباثلا ءزجلا

 سيسملا مدع نمز -قالطلا يف مكيلع ةعبت ال يأ ةيفرظ ةيردصم "ام" و ارهد

 عِيوُلا لع هب نعتمتي اه نهوطعأ يأ َموُعْيَمَو نهوقلطف ءرهم الو «مثإب -ضرفلاو
 هع ورا رفقا لإ رلظلا 5/' هنآ كيفي ديفي رْمُرَدَق قزرلا قيضلايققملا ىلغو 4 63غ متم .ينغلا

 مع ماع
 25ش يفرم كوطأقاو قنا ةفيص 2 "اعاتم" ةغص ًاعرش قوتتلاب اعين انكي

 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 ْدُكَيَلَع َحاَنُج الإ يعم :"يدمحألا" فو «"يواضيبلا"

 نأ الإ وأ ءارهم نحل اوضرفت نيح ؛نهوسمت ملام ءاسنلا متقلط نإ رهم بوجو ال ينعي كْدُتْضَرَف ام ُفصِنف
 ةسوسمم تناك ول ذإ ؛رهم اه مسي حلو :ةسوسمم ريغ ةقلطملا تناك نإ رهملا بجي ال يأ اوضرفت مل وأ ءاوضرفت
 يف امك ىمسملا فصن اهلف .رهم ال يمس دقو ةسوسممت تناك ولو «مهارد ةرشع وأ لثملا رهم وأ ؛ىمسملا هيلعف

 دنع هبوجو هنم مزليو ءريدقتلا مدعو ساسملا مدع دنع رهملا بوجحو مدع يضتقي ةيآلا ةرابع رهاظو «هقفلا بتك
 يف نأ ؛هباوجف ؟هلبق هنع يفني يح حانج سيسملا دعب هتأرما تقلط نم ىلع له :ضرتعا اذهو «ساسملا دوجو
 جورأ قالطلا ناك اذإ حانجلا هنع هللا ىفنف ؛"قالطلا هللا ىلإ لالحلا ضغبأ" :ثيدحلا يفو «ةلصولا عطق قالطلا

 ءمتئش تقو يأ ف سيسملا لبق نهقيلطت يف مكيلع حانج ال :ةيآلا نه دارملا :باوجلا يف ليقو «كاسمإلا نم

 بيجأ و .نزاخلا يف هررق اذك «ةعدب الو لوخدلا 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 بوجو ةعبت حانحلا نم دارملا نآأب اضيأ

 قلعتم "مساب" :هلوقو «"سيسملا" ىلع فطع "ضرفلا"و :هلوقو ؛ةلمكت مثإلاك جوزلا ىلع اليقثو المح هنوك
 :”ةعيت آلا" ىلع ىطع "رهف الو" «هلوقو ."ةعنت" الاب

 اهقلط اذإ يأ ةعتملا وهو :لإ ام نهوطعأ (نيلامكلا ريسفت) ."نهوعتم" :هلوقب هيلع فوطعملا ريدقت ىلإ ريشي :نهوقلطف
 عرد يه :اندنعو «يعفاشلا دنع اذه ءمكاحلا يأر ىلإ ضوفم اهريدقتو «ةعتملا اهلف اهرهم ا مسي ملو ءاّه لوحدلا لبق

 اهيلإو ,حيحصلا يف ارتقم وأ ءاعسوم هنوك نم لحجرلا لاح ةءادرلاو ةدوحلا نم اهتميق ف ربتعي نكل «ةتبلا ةفحلمو رامو

 (يواضيبلا ريسفتلاو يدمحألا ريسفتلا) .(577 :ةرقبلا) 4ُهرَدَق رِتقُمْلا ىَلَعَو ُهُرَدق عِسوُملا ىلَع9 :ىلاعت هلوق فرصي

 ىلع ةجح هيفف «طقف هردق ىلإ لب ءراسعإلاو راسيلا يف ةجوزلا ردق ىلإ رظن ال نأ ديفيف «قيضلا :راتقإلا نم :رتقملا ىلعو

 ردصملا مساف :اعيتمت (نيلامكلا ريسفت) .يحنركلا لوق وهو ءاهلثم ةوسك نم يرودقلا لوق ريشي هيلإو ءاهلاح ربتعا نم
 ."اعاتم" ةفص رورحملاو راحللا يأ "اعاتم ةفص" :هلوقو (ءاقبلا وبأ) .هارحم يرجي ردصملا مساو ءردصملا نيعم



 ةرقبلا ةروس ١م ظ يباثلا ءرججا

 6 ٌنهوُسَمَت نأ لبق نم َّنُوُمُفلَط نإ .نيعيطملا 2 َنيِيِحْلا لَع دكؤم ردصم وأ
- 

 نأ نكل َّلِإ فصنلا مكل عجريو «نهل بجي ٌمْضَرَق اَمُفَضِيَف ٌةَضيرَق نط َمشْضَرَف َدَ
 جوزلا وهو حّكَيلأ َُدَقُع هِدّيِب ىذا أَوُفْعَي َوَأ هنكرتيف «تاحوزلا ل عقل
 قلل ف جرح الف ةروجحم تناك اذإ يلولا :افك5 سابع نبا نعو «لكلا امل كرتيف

 لضفتي نأ يأ مْكَتَيَب ٌلْضَمْلآ اًوَسَت الو كَوقّتلِل ُبرَقُأ هربح أدتبم ْأَوُفْعَن نأَو
 ىلع أوظِفَح ..هب مكيزاجيف مجد ٌريِصَب َنوُلَمْعَت اَمب َهَّلل د! قع ىلع مكعب

 ثيدحلا ف امك رصعلا يه ْئَطَسْؤْلا ة ةَوَلَّصلاَو اَتاق
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 0 عا ظ
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 ."اقح كلذ قح" :هريدقت ءابوجو فوذحم هلماعف «هلبق ةلمحلا نومضمل يأ :دكؤم ردصم

 ريدقتلا :ضرفلاب اهيف دارملاف ةضوفملا يف امأو «ةضوفملا ريغ ء يف اذهو ءارهم دقعلا يف متيمس يأ :خلإ مت متضرف دقو

 عحجريو" :حراشلا لوق لحأل ؛نهل هومتعفدو يأ (7127 :ةرقبلا) ك؟ٌوتْضَرف ام ٌفصصنفأ» :هلوقو .دقعلا دعب لصاحلا
 (لمجلا ةيشاح) .قاقحتسالا عوجر عوحجرلاب دارملا نوكيو .همدعو هعفد نم معألا دارملا وأ «"فصنلا مكل

 .هل نهقاقحتسا سنج نم سيل هطوقسو ءفصنلا نع نهوفع نأل ؛عطقنم ءانثتسالا نأ ىلإ هب راشأ :نكل

 نم هب سأب ال دنسب ىناربطلا ىورو «ريبج نباو بيسملا نب ديعسو سابع نباو يلع هرسف اذك :جوزلا وهو
 ةفينح يبأ لوق وهو «جوزلا حاكنلا ةدقع هديب يذلا :لاق و هنأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع قيرط

 نسحلاو ؛ةياور يف سابع نبا لاقو هديب ةدقعلا ءاقبإ ناكف ؛هديب قالطلا نأل ؛اذهو ءدمحأو ديدجلا يف يعفاشلاو

 :اذه ىلع نعملاو «متدقلا يف يعفاشلاو كلام ذحأ هبو «يلولا وه :يرهزلاو يعخنلاو يبعشلاو ءسواطو ةمقلعو

 (نيلامكلا ريسفتإ) .اركب تناك نإ اهيلو وفعيو ءابيث تناك نإ جوزلا ىلإ اهبيصن كرتب ةأرملا وفعي نأ الإ
 ال :نيعملاو ءكرتلا هنم دارملا لب ءعسولا يف سيل كلذ نأل ؛نايسنلا نع يهنلا هنم دارملا سيل :لضفلا اوسنت الو
 ئععم نمض املو ءصللا تبقاعك درحملا يعمم انه ةلعافملا :اوظفاح (نايبلا حور) .مكنيب لاضفإلاو لضفلا اوكرتت

 (نيلامكلا ريسفت) .ةالصلاو دبعلاوأ «برلاو دبعلا امهو ؛نينثالا نيب اممنوك نم امياب ىلعو « ىلع ب اهردق ةبظاوملا
 ؛"سمشلا تباغ تح رصعلا ةالص ىطسولا ةالصلا نع انوسبح" :بازحألا موي لاق نو هنأ يور :رصعلا يه
 كلام هاور :حبصلا (نيلامكلا ريسفت) .رثكألا هححصو .اثثج دمحأو ةفينح وبأ لاق هبو هذ يلع نع ناخيشلا هاور
 :كنيتناَق هَل اوُموقَوإَ» :هلوقب اجتحم يعفاشلا هيلع صنو كلام بهذم وهو «سابع نباو يلع نع هئطوم يف
 (نيلامكلا ريسفت) .حبصلا يف هدنع تونقلاو



 ةرقبلا ةروس ١ نون ش يباثلا ءزجلا

 29 َنيِبَق ةالصلا يف هب اوُموَقَو ءاهلضفل ؛ركذلاب اهدرفأو «لاوقأ اهريغ وأ ءرهظلا وأ
 :ليقو ءهريغو دمحأ هاور "ةعاط وهف نآرقلا يف تونق لك" دن هلوقل ؛نيعيطم :ليق
 انرمأف .ءتلزن ىح ةالصلا يف ملكتن انك" :هنو مقرأ نب ديز ثيدحل ؛نيتكاس

 نيتثاق هلل اوموقو
 عبس وأ ليس وأ ودع نم ٌرثفِح ْنِإَف .ناخيشلا هاور "مالكلا نع انيفو «توكسلاب

 نكمأ فيك يأ "بكار" عمج اَنْ أ اوّلص ةاشم يأ "لحار" عمج ٌهِلاَجِر
 اوُرُكْذأَف فوخلا نم ٌدِمَأ آَذِإَف دوجسلاو عوكرلاب ئمويو ءاهريغ و ةلبقلا يلبقتسم

 ...اهضئارف نم هميلعت لبق م20 َوُوْلعَت اوُنوُكَت ْمَل ام مُكَمَّلَع امك اولص يأ هل

 . يواضيبلا ةيشاح" يف هطسب دقو «رسفملا خيشلا هراتخاو «ةشئاعو تباث نب ديز نع يذمرتلاو كلام هاور :رهظلا
 عمتجم اهنأل يأ "اهلضفل" :هلوق .ضارتفالا يف امل تاولصلا رئاس كارتشا عم ركذلاب ىطسولا يأ :اهدرفأو

 صاخلا فطع نأل ؛تاولصلا ىلع اهفطع ةتكنل كلذب راشأو «لامعألاب لاغتشالا تقوو «راهنلاو ليللا ةكئالم

 هنأ ال ؛ةالصلا مايق هب دارملا نأو «"اوموق"ب قلعتم "هلل" نأ ىلإ هب راشأ :ةالصلا يف .ةتكنل جاتحي ماعلا ىلع

 لماعلا مدقت لصألا نأل ؛هب اقلعتم لعجي مل اًمنإو ؛"نيتناق هلل ةالصلا يف اوموق" :لاقل الإو ."نيتناق' ب قلعتم

 (يخركلا ريسفت) .لومعملا ىلع
 نودريف ءلجرلا ملسيف ؛ةالصلا يف ملكتن انك :مقرأ نبا لاق ءمقرأ نب ديزو دوعسم نبا لوق وهو :نيتكاس ليقو
 انيفو توكسلاب انرمأف ,#نيتناق هَل اوُموقَوإ# :ىلاعت هلوق لزنف ؛باتكلا لهأ لعفك ؟متيلص مك :مهلأسيو ؛هيلع

 هب حرص امك ءامهنع ارخؤم حراشلا هردق يذلا "اولص" يف واولا نم لاح :الاجرف (ريبكلا ريسفتلا) .مالكلا نع
 اهنع ربع :"دوعسلا يبأ" فو (لمجلا ةيشاح) .هيلع اهلامتشال ؛ركذلاب ةالصلا نع ربعو :اولص ةاشم .ءاقبلا وبأ

 .اهاكرأ مظعم هنأل ؛ركذلاب

 وبأ لاقو «يعفاشلا بهذ هيلإو «ةقباسملا لاح ةالصلا بوجول ليلد هيفو :يضاقلا لاق ءبكار عمج :انابكر

 ولو «بازحألا يف اهكرت هلي هنأب ةفينح وبأ لدتساو ءفوقولا نكمي مل ام ةقباسملاو يشملا لاح ىلصي ال :ةفينح

 نبا لوق وهو «قدنخلا دعب حيحصلا يف تعرش امنإ فوخلا ةالص نأل ؛رظن هيفو ءاهكرت زاج امل لاتقلا عم زاج
 اهداريإو ؛هللا هملع امل ةقفاوم ةادؤملا 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



 ةرقبلا ةروس ١ ه يباثلا ءزجلا
 مكدم َروفَوتي َنيِذَلاَو .ةيردصم وأ ةلوصوم ام و « لثم نعم و ءاهقوقحو 0 ص رك مفدع نم ا 1 "الا "يضل فاكلا 500

 4 0 ا : ب و اع اه
 اممم نهوطعيو ميج ةزأل مهيلع يأ ةجفررلاب غارق فو ةّيِِمَو اوصويلف جاوزأ نوُرَدَيَو

 تاحجوز دوف رئي

 ريغ هصبرت نهيلع بععاولا ب نم ٍلَوَحْلا مامت ىلإ ةوسكلاو ةقفنلا نم هب نعتمتي ام

 ايَركِيَلَع َحاَُج الف وس اع َنِجَرَح ْنِإف نهنكسم نم تاجرخم ريغ يأ لاح جارخإ

 ؛دادحإلا كرتو «نيزتلاك ًاعرش وقررعم نع .: يشأ ى ترق اع ىف تيل ءايلوأ

 ةخوسنم ةروكذملا ةيصولاو .هعنص يف( ميحَح هكلم يف ريع ُهَنلَو اهنع ةقفنلا عطقو
 201121 ,ةقباسلا هرشعو 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 مقاجورل 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 ربح وأ] :مهيلع يأ
 اهنع عطقني الو ءاقدع اهنأل ؛ةنس هتجوزل ئيكسلاو ةوسكلاو ةقفنلاب يصوي نأ ةافولا هترضح اذإ لجرلا ىلع بحي

 ريسفت) .ردقم لعفب بوصنم "اعاتم" نأ ىلإ ريشي :نفوطعيو .كلذ خسن مث ءاهسفن نم اهجورخل الإ كلذ

 ؛لوخلا ىلإ ايهتنم اعاتم.ينأ "لوحلا" ةفص هنآ ىلع رورخم "بخاولا" :هلوقو :لوخلا صبرت يأ :هصيرت (نيلامكلا
 (نيلامكلا ريسفت) .اعاتم ةفص "لوحلا ىلإ"ف

 وبأ لاقو .يعفاشلا لوق وهو ءاهكرتو جورخلا نيبو «ةقفنلا ذحخأو ةمزالملا نيب تاريخم نمنأ ىلإ ريشي :نهسفنأب

 نإف :ةيآلا ىيعمو «رييخت ريغ نم قالطلاو «توملا دنع هيف يه يذلا لزنملا ف نوكسلا اهيلع بحت :ةفينح

 (نيلامكلا ريسفت) .باطخلل ضرعتلاو نييزتلا نم نهسفنأ ف نلعف اميف حانج الف لوحلا دعب نجر
 .اهجوز ةافو دعب باضخلاو ةنيزلا نم تعنتما يأ ةأرملا تدحأ :"حارصلا" ف «ةنيزلا نع عانتما :دادحإلا كرتو

 (نيلامكلا ريسفت) .(777 5 :ةرقبلا) كا رْشَعَو رهشأ ةعبرأ# ةيآب ةخوسنم ةيآلا يف لولدملا يأ :لوحلا صبرتو

 نوكي نأ خسانلا طرش :لاقي نأ :هلصاح 27 نع باوج اذهو .فحصملا مسرو ةوالتلا يف يأ :ةقباسلا

 يف امدقتم ناك نإو لوزنلا يف رخأتم خسانلا نأ :باوجلا لصاحو .سكعلابف انه امأو .خوسنملا نع ارخأتم

 (لمجلا ةيشاح) .ةوالتلا يف ال لوزنلا يف هرخأت ىلع اخسان هنوك ةحص رادمو ءفحصملا مسرو ةوالتلا



 ةرقبلا ةروس ظ ١ هو يباثلا ءرجلا

 حا كيوب كلم يعفاشلا دنع ةتباث نيكسلاو «لوزنلا يف ةرخأتملا
 هنوطعي :ةحخسن يفو ١1 ار

 ؟هررك « هللا / فقل هلعشنا بِصن قح .ناكمالا ا
 1 2) تروقتمل ىلَع ر (قيتس ويح تم لا 7

 يي ركك ام مكل نيب امك كلذ .اهريغ يف ةقب ةقئاسلا هللا ذل ا اديب محب
 ةدعلاو قالطلا ماكحأ نم 1 ١

 ىلإ قيوشتو بيجعت ماهفتسا رت لأ .نوربدتت 22 » َنوُلقْعَت كَل ءِهَتَياَ مك

 وأ ةعبرأف ولأ ْمُهَو ْمِهِرَيِد نِم ْأوُجَرَح َنيِذلا ىلِإ كملع هتني ل يأ هدعب ام عامتسا
 مهو هل لوعفم ِتَوَملآ َرَذَح افلأ نوعبس وأ نوعبرأ وأ نوثالث وأ ةرشع وأ ةينامث

 4 اوتانمف أوتوُم هللا مهل لاقف اورفف نيس نوعاطلا عقو ,ليئارسإ يب نم موق
 هنيئا يع

 56 2 فاقلاو ةلمهملا رسكب - لق رحب مهب ءاعلي رق وأ مايأ ةيئاث دعب قمت

 ىلوألا ةيآلا تلزن نيح بارعألا ضعب نأل ؛"نينسحملا ىلع" :مدقت اميف لاقو «ءكلذ انه لاق امنإ :نيقتملا نقع

 4َنيِقّتَمْلا ىَلَعًاقَح» :تلزنف ءنسحأ مل تدرأ نإو ؛تنسحأ تدرأ نإ :لاقو ءاهعتمي لو هتجوز قلط

 ماعلا ضعب دارفإو :يواضيبلا لاقو ؛ةسوسمملا ريغ يف يأ :اهريغ يف .4... ِتاَقَلطُمْلِلَوِلل :هلوق ررك يأ :هررك
 ةلوخدملا ريغل الإ ةقلطم لكل يعفاشلا دنع بجيف ؛موهفملاب قوطنملا صيصخت انزوج اذإ الإ هصصخي ال مكحلاب
 ءاقلطم ةلوخدملل بحتسي :ةياور ف دمحأو ةفينح وبأ لاقو هذه الإ لكل بحتسي :كلام لاق ءاط ضورفملا

 ةدعلا ةقفنب عاتملا كرادملا بحاص رسفو ءاذه اهقح يف عرشي مل يمس اذإف ءامل مست مل ىلا ةلوخدملا ريغل بجيو

 (نيلامكلا ريسفت) .راركت الف

 نأ :ةيآلا نم دافتسي اذه ىلعف ؛هنم بيجعتلا يف يأ بيرغ بيجع رمأ ف بطاخملا عاقيإ يأ :بيجعت ماهفتسا
 ةصقلاب املاع بطاحملا نوكي هيلعف ؛ريرقت ماهفتسا :ليقو «ةيآلا لوزن لبق ةصقلا كلتب ملع هل قبسي مل بطاحملا

 ىععم لعفلا نمضو ؛ةيملع ةيؤرلا نأ ىلإ ةراشإ هيف ءكملع لصي مل :هتني مل (لمجلا ةيشاح) .امب هريرقت دوصقملاو
 مهنأ سابع نبا نع هححصو مكاحلا جرخأ :خإ ةعبرأ .ءاقبلا وبأ هب حرص امك "ىلإ" ب هتيدعت حصيل ؛ءاهتنالا

 (نيلامكلا ريسفت) .فالآ ةعبرأ

 ,هدافأ امك ءاوتامف يأ ماقملا هيعدتسي ردقم ىلع فطع :مهايحأ مث .سابع نبا نع متاح نبا هاور :خإ موق مهو

 .هتدارإ نع ىلاعت هدارم فلخت ةلاحتسال ؛هركذ نع ءانغتسالل ؛فذح امنإَو

 مهيلع ىسوم ىف عشوي دعب وهو «بلاك دعب ليقزح ينو ءايبن نيعبس لفكت هنأل ؛لفكلا اذ :هل لاقيو :ليقزح
 تلعج دق يأ هيلإ ىحوأف ءاديحو تيقب !بر اي :لاقف :ليقزح ىكب مهباصأ امل ةصقلا يفو ؛مالسلاو ةالصلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هللا نذإب اويحأ :لاقف «كيلإ مهتايح



 ةرقبلا ةروس ١ ت5 يباثلا ءزجلا

 ,نفكلاك داع الإ ابو قابلا ا توملا رثأ مهيلع ءأ قف ايقاف ع ضارلا قايككسو
 ةرفصلا نم يأ

 راك كيلو ءالؤم ءايحإ هنمو سائل َلَع لْضَف وذَآ هللا تر عواابسا ف ترمتساو

 نينمؤملا عيجشت ءالؤه ربح ركذ نم دصقلاو 2 + تروا حلا كا افكلا مهو سانلا

 ٌعيِمَس هلأ نأ أًوملَعأَو هنيد ءالعإل يأ هللا ليِبَس ىف أوُلتدَقَو هيلع فطع اذلو «لاتقلا ىلع

 ليبس يف هلام قافنإب هللا ضرَقُي ىذلآ اذ نم .مكيزاجيف مكلاوحأب ( 3 ميلع 0

 ادهشيلا :ةفازق قو كقِسشيم بلقا بيلع نع ىلاعت هلل .ةقفني انأب امسح ابطل

 ُضبَقَي ُهَللأَو نأيس امك «ةئامعبس نم رثكأ 1 رك نم ةيدقح اهاَكُضَأ 4 كيليشعلاو

 20 َتَروُعَجَرُ ِهْيَلِإَو اناحتما ءاشي نمل هعسوي طّصَبَيَو ءالتبا ءاشي نمع قزرلا كسعي
 رع ليوا نب نم ةعامجلا ِاَلََملَ َلِإَرَت َجَلَأ .مكلامعأب مكيزاجيف «ثعبلاب ةرخآلا يف

 دهعلا وأ سن ماللا

 ةالف قاما رواها ....ليوهت وه مه نين أواَ ذإ مهربخو مهتصق ىلإ يأ و توم دعب

 لك

 مس م

 ةرفصلا يأ :ترمتساو .ىتوملا نافكأ ريغتك ريغتلا يف يأ :نفكلاك .ةرفصلا وهو 6 مهتاوذ ف يي :تولل أ
 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 ف حراشلا لوق هل ريشي
 ُهَللاَو» :لاق نأ ىلإ 51١( :ةرقبلا) ©ِهللا ليبَس يف ٍةَهَلاَوْمأ َنوُفْفُنُي 0 ٌلْثَمإَم :ىلاعت هلوق يف يأ :َيأيس امك

 ضبقي ال قافنإلا نأ يأ هلبق امل ليلدلاك اذه :ضبقي هللاو .اصخلم .ءاشي نمل ةئامعبس ىلإ كلذ نم رثكأ #4 ٌفِعاضُي
 (لمجلا ةيشاح) .هللا وه طسابلاو ضباقلا لب ءهطسبي ال همدعو «قزرلا

 رواشتلل نوعمتجي ةعامج وه :ًالملا ؟ال مأ ركشي له يأ "اناحتما" :هلوقو ؟ال مأ ربصي له ارابتخا يأ :ءالتبا
 عمجيو ؛هظفل نم هل دحاو ال عمج مسا وهو «ةباهم نويعلاو ةلالج بولقلا نوؤلمي مهنأل ؛فارشألا الملا :ليقو
 (نيلامكلا ريسفت) .ءادتبإلل "نم" ةملكو ردقم فاضملاف :ىسوم توم .ارصتخم .ءالمأ ىلع

 عمسا يعي هللا ليإو ؛ليعامسإ :هانعمو ؛هلوأ يف ةزمهلا ةدايزب ةخسن يفو ءافلم يأ ةمجعملا 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



 ةزفبلا ةروس ظ ١6 نيالا ءزجلا

 يبنلا لاق هيلإ خيو ءانتملك هب مظتنت هكاليعد تحولا ميساعأ مقأ ُثَعَبَأ

 "سا مم اوم ال ( لاقت ْمُحلَع يح نإ رسكلاو حتفلا َمثيَسَع لَه مه

 ني اَنجرْخَأ دولا لمس ىف لَِعُت الأ آكل امو أولاق امه عقوتلا ريرقتل ماهفتسالاو
 ا تولاج موق كلذ ممب لَعف دقو ؛مهلتقو مهيبسب ايتو اريد

 كايف الإ | ونبجو هنع ألو ُلاَمقْلآ ُمهيَلَع بيك اّمَلَق :ىلاعت لاق .«هيضتقم ىبح

 2 تملبر هلو نأيس امك تولاط عم رهنلا اوربع نيذلا مهو ارمني

 “ َلاَقَو .تولاط لاسرإ ىلإ هباجأف ءِكِلَم لاسرإ هبر يبنلا لأسو .يراهي

 ملغ .ءالقلا هَ [ وكي فيك أ اولاَق اكلم تروُلاَط ركل َتَعَب َدَق هلآ َّنِإ ْرُهِيِبت
 دا ليوم وهز
 1 ل ةكلملا طيس نه سيلاةثأل ةيسياعلاب قخأ نغو

 «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 :نعملاو «"ىسع" نم دافتسم عقوتلاو

 رمألا غلب اذإ نونعي «نيعبرأو ةئام عبرأ مهكولم ءانبأ نم اورسأف ؛نيطسلفو رصم نيب نونكسي اوناك تولاج موق

 (كرادملا ريسفت) .داهجللا نم دب الف غلبملا اذه انم

 (نيلامكلا ريسفت) .ءانبألا نم جارخإلا ةيفيك ىلإ كلذب ريشيو «لوعفملا ىلإ اهيف ردصملا ةفاضإ :مهببسب
 ةقلامعلا ضو وهو :تولاج (نيلامكلا ريسفت) .مهدالوأ يبس و مهفاطوأ نع مهحارخإ نم كَ 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 ء«فوذحم ىلع بترم :خإ بتك املف ."دوعسلا يبأ" يف امك «نيطسلفو رصم
 .ملإ 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

 كلمب نم امب ساقي اصعب نأ مهكلمي نأ أ هللا اعد امل هنأ يور لإ لاسرإ (نيلامكلا ريسفت) .داهجلا كرتب مهملظ

 (نيلامكلا ريسفت) .هل اداعبتسا مهيلع هكلمت راكنإ وهو «نيأ نم يأ نيمار وأ ويعم ديك رس

 ةيرذ نم نكي مل هنوكل يأ "ةوبنلا الو" :هلوقو .بوقعي نب ادوهي ةيرذ نم نكي مل هنوكل يأ :خإ سيل

 اوميقأ لب «ةكلمم الو مهيف ةوبن ال ؛هتيرذ تناكو بوقعي دالوأ رغصأ نيماينب ةيرذ نم وه لب هم ابوس
 (يواصلا ةيشاح) .مهيصاعم لجأ نم ةئيندلا فرحلا يف

 8 ا



 ةرقبلا ةروس ١ هرب 1 يباثلا ءزجلا

 ُْ هيحب هدازَو طن كار ع 1 نإ هب را ل ف ةعس ,هدا كلملل هراتخا | هللا نإ ١ لاق كلملا

 س اوم نع صاب نا نيا دي هيلع ضارتعا ال هءاتيإ 2س ف 1

 ْمُكَِتْأَي نأ :دكلُم َةَياَء نإ هكلم ىلع ةيآ هنم اوبلط امل دال 211 قو
 ةخللس ةمداع

 لإ رمتساو ,مدآ ىلع ىللاعت هللا هلزنأ «ءايبنألا روص هيف ناك ؛قودنصلا ٌتوُباَتلَ

 2 هنومدقيو (مهودع ىلع كل نوحتفتسي اوناكو هوذحأو هيلع ةقلئافعلا مهتبلغ 1

 55000110 .... ... .. ةئيككس هيف :ىلاعت لاق امك هيلإ قوتكسيو «لاعقلا

 نم هربك دعب ةاروتلا ملعتو «ليومشلاب هتمسف ءامالغ تدلوف «ىلبح الإ مهلك اوكله ةوبنلا طبس ناكو :ةوبنلا الو

 (نيلامكلا ريسفت) ."اكلم انل ثغباو" :هّموقاهل لاق مث :لاج خستحأب ةئس نيعبرأ اوثبلف ةايبن هللا هقعب 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
 ءاضعو - سدقلا بيط ىمسيو - بيط هيف انرق هللا هاظعأ اكلم مط ثعبي نأ هبر ليومش اعد امل هنأ :درو
 ءاج اذإف ءاصعلاب هسقو ءهب هسأر نهداف راف اذإف ؛نرقلا ف رظناف تولاط همسا لجر كيلع لخد اذإ هيلإ ىحوأو

 هللا نإ :هل لاقو ءنهدلا كلذب هسأر نهد مث ءاطوط وه اذإف ءرمأ امك هب لعف هيلع لخد املف «كلملا وهف اهطوط
 .ءاشي نم هكلم قوي هللا :هل لاقو «ليئارسإ ب , ىلع اكلم كلعج

 (نيلامكلا ريسفت) .هينغيو ريقفلا ىلع عسويف يأ :هلضف (كرادملا ريسفت) .ةسايسلا رومأ ةفرعم نم هب نكمتي :ءاشي نم
 ةرشع ف عرذأ ةثالث نم اوحن بهذلاب هوم داشمشلا دوع نم ناكو «ةاروتلا قودنص هب ديري داصلا مضب :قودنصلا

 (نيلامكلا ريسفت) .عرذأ

 مهيلإ رمتساف مدآ ىلع لزنأ ,توقاي نم 25 دمحم تيب تويبلا رخآو ؛لسرلا ددعب تويب هيفو :ءايبنألا روص

 قيلمع دالوأ مهو «هيلع ةقلامعلا تبلغف ؛ليومش ىلإ مث ءىسوم 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 8 اهو 0 يباثلا ءزجلا

 ءامه هاكرت يأ َنوُرَه َلاَدَو '_وّسوُم لاَ َكَرَت اَمِم ٌةّيَقَبَو مكبر نم .مكيولقل ةنينأمط

 ؛مهيلع لزني ناك يذلا نملا نم زيفقو ءنوراه ةمامعو .هاصعو ىسوم العن يهو
 ىلع رح ِةَيَذْل كلب اذ ىف نإ "مكيتأي" لعاف نم لاح هَكِيلمْلا لِمَ حاولألا ضاضر

 هيلإ نورظني مهو «ضرألاو ءامسلا نيب ةكئالملا هتلمحف مو َتريِمْؤُم مشنك نإ هكلم

 مهفابش نم راتخاف «داهجلا ىلإ اوعراستو «هكلمم اوّرقأف «تولاط دنع هتعضو يح

 :اديدس ا كاكو ؛سدقلا تيب نم ِدوتُجْلاَب ثولاَط حرخ ٌلْصَق اَمَلُق .افلأ نيعبس
 .يصاعلاو مكنم عيطملا رهظيل رمت مكربتخم مكياتتُم هللا نإ َلاَق ءاملا هنم اوبلطو

 نمو يعابتأ نم يأ ىِِم سيل هئام نم يأ ُهَنِم َبِرَش نَمَف نيطسلفو ندرألا نيب وهو
 م1 هو نع

 2ظش027 7 5 ] ] ] ز ز] ز ]1 0 هذي مضلاو حتفلاب ةَْرعَفرمْغأِنَم الإ ني هن هقذي هَمَعْطَي مْ

 ؛مهدنع هدوجوو هروضح نع ةببسم يأ هب ةطبترم اهأ هيف ةنيكسلا نوك نععمف ريسفتلا اذه ىلعو :خلإ ةنينأمط

 يأ توباتلل وأ «ةنينأمطو مكل نوكس هنايتإ ف يأ نايتالل ريمضلا كبر نم ةئيكَس هيف :"يواضيبلا" ةرابعو

 .نورفي الو ليتارسإ يب سوفن نكستف :همدق لتاق اذإ لع ىسوم ناكو «ةاروتلا وهو هيلإ نونكست ام عدوم
 ريسيو «نثتف ناحانجو ءاهبنذو ةرحلا سأرك بنذو سأر اهل ؛توقاي وأ دجربز نم يف تناك ةروص :ليقو

 .80ع دمحم ىلإ ءايبنألا روص :ليقو ءرصنلا لزنو اونكسو اوتبث رقتسا اذإف «هنوعبتي مهو ودعلا وحن ةعرسب توباتلا
 (كرادملا ريسفت) .امهنأش ميخفتل مخفم 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 يببلا رابخإب تولاط لاق يأ :مكيلتبم هللا نإ (نيلامكلا ريسفت) .مزاللاك راصف هلوعفم
 (نيلابكلاريسفتو .نيطسلفو ةدزألا نيب ام. لإ جرتع هرضعملا ةلماعم مكلبامي يأ :عكريفغ
 ديدشتو لادلا مضو ءارلا نوكسو ةزمهملا حتفب :ندرألا .سدقملا تيب نم بيرق ناعضوم امهو :خلإ نيب وهو

 مهضعب: لاق ريغ ال ماللا حتفو اهرسكو ءافلا حتفب "نيطسلفو" :هلوقو «سدقملا تيب نم بيرق عضوم نونلا
 (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 أ يباثلا ءزجلا

 اورصتقاف َمُهَنُم ًاليلق الإ ةرثكب هوفاو امل هْنِم اوبِرَشف ,ينم هنإف ءاهيلع دزي ملو ءامب ىفتكاف 0 ا : رد 4 رو 7 ء[ م ا

 امَلَف الجر رشع ةعضبو ةئامثالث اوناكو ءمهاودو مهيرشل مهتفك اههأ يور «ةفرغلا ىلع

 ِِ اوبرش نيذلا يأ أوُلاَق ةفرغلا ىلع اورصتقا نيذلا ويب أونماَ نحو دلل اَو وه :

 ترونظي لْعَي تريزا َلاَق ني كل اونبخو ,مهلاتقب يأ هِدوُُجَو َتوُلاَجِ مَوَيلآ ان ةق

 00 نينا مج و ثعبلاب ِهّلأ أوَُلُم مهن نوبنقوي
 7 نه ريثك" نعغ ...را مك

 ا رصنلاب م 2 َنيِرَّصلا َعَم ُهَللآَو هتدارإب دلل نْذِإب ةريخك هَنِف َتَبلَع ةَيلَق ةعامج

 22ظ*ش775151*3 1 1 1 ]1 1101110زذ-7--ت-- .مهاتقل اورهظ يأ هِدوُنَجَو ترولاَجل أوزرب اجلَو
 اويجرخت

 :هلوقو هيلإ اولضو يأ :هوفاو الل .4 يّنِم َسْيَلف ُهْنِم برش ْنَمَف :هلوق نم ءانثتسالا نأ ىلإ هب راشأ :ينم هنإف

 لإ اًرلَرَتِ :هلوق ف قباسلا ءانثتسالا ف روكذملا وهو :مهنم اليلق الإ . اب رشف * ا اعت هل وق  قلعتم "ةرتكي"

 ةلقب هنم اوبرش اليلق الإ ئيعملاف ؛ةرثكلاب ديقملا كهْنم اوُبرَسْفإل :هلوق نم ءانثتسا :مهنم اليلق الإ . يدهن ًاليلق

 (يواصلا ةيشاح) .ةلقب هنم برش مهلقأو ةرثكب برش مهرثكأ نكل ءاوبرش عيمجلا نأ هنم ذخؤيف
 .ريسافتلا رثكأ يف امك ءرشع ةثالث انهه دارملا نكل ؛ةعستلا ىلإ ةثالثلل لاقت ةعضبلا نأ :روهشملا :رشع ةعضبو

 هسأر ىلع ىلا هتدوحخو اليم تولاج لوط ناكو «رثكأ :ليقو ءحالسلا يكاش فلأ ةئام مدع :ليق :ةدونجو

 (نايبلا حور) .ةزواحمنا لبق اوعجر امنإو «رهنلا اوزواجي مل يأ :هوزواجي ملو .ديدحلا نم لطر ةئام ثالث
 .مهرش ةرثكب مهناكإ بلس هنأب بيحأو ءاضيأ نونمؤم اريثك برش نم نأب لكشتسا :خلإ نونظي

 نقيت نأل ؛هللا اوقالم مهنأ نونقيتي مهلك نونمؤملا :تلق نإف ؛نيفلختملا ىلع ادر كلذ اولاق يأ :خلإ نونقوي
 ريدقت ىلع اذه لعل :انلق «نيروكذملا نينمؤملا نم ضعبلاب هصيصختل هجو الف «ناميإلا يف لخاد بجاو ةرخآلا

 (لمجلا ةيشاح) .يضاقلا هب حرص امك هللا نوقليف بيرق امع نودهشتسي مهنأ اونقيت نيذلا دارملا نوكي نأ

 .لصفلا مدع دنع ةيماهفتسالا زيت يف "نم" لوحخد عنمل ؛يضاقلا هلاق امك ةيماهفتسا افوك 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 «مهمالك نم :ليق :خلإ عم هللاو (نيلامكلا ريسفت) .ةلف وأ ةعف :اهفزوف
 اوجرخ لب ءادبأ باجح مهنيب قبي ملف يأ :مهلاتقل اورهظ .نينمؤملا نم هعم نمو تولاط رهظ يأ :اوزرب الو

 عيكرانفلا ةيطانتإب ضرألا ءارجسع ره يذلا قاربأ



 ةرقبلا ةروس ١ يباثلا ءرجلا

 داهجللا ىلع انبولق ةيوقتب اَنَماَدَقَأ تي 5 اهم كيل ببصا غرف اك أونا ايفا
 ا ىلع

 َلَتَقَو هتدارإب هّللأ فذ منو رسل سير 22-2 » تيرفكلا ِرّوقلا لع اًنّرَصنَأَو

 ليئارسإ نب ىف ةتلبلا هللا دراد: يأ ةيتاَتو كرولا :تولاط ركسع قف تاكو ُمُواَد

 1 ُهَمَلَعَو هلبق دحأل اعمتجي م «تولاطو ليوم تووم لعب ةوبنلاو ةمكبلاَو

 "سانلا" ندب نطعب لدب مُهْضْعَب سانلا هللا عد الَوَلَو ءريطلا قطنمو عوردلا ةعنصك

 دحاسملا بيرختو «نيملسملا لتقو «نيكرشملا ةبلغب ىضألا ٍتَدَسَفَل ٍضْعَبب
 تايآلا هذه ٠ كلت .ضعبب مهضعب عفدف 29 تريِمَلَعْلا ىَلَع لصف وذ َهَّللا نكلَو

 2 تب سويسرا نمل كو قدصلاب ٌقَحْلاِب دمحم اي ىَلَيَلَع اهصقن اَهوُلتَ ِهَلاُت يَ

 .ةلسرم تسأل" هلا راهكلا وقل اةرءاهربق و ”نإ"ب ديالا

 ؛منغلا ىعري ريغص وهو :مهعباس هر 117 عرج قرم سم ريع يرام زيوس قيووي وتاب ناك يأ 9

 ةثالث قيرطلا يف هملك دقو دواد ءاجف «هيبأ نم هبلطف ءتولاج لتقي يذلا وه دواد نأ :مهيبن ىلإ يحوأف

 مث «هتنب تولاط هجوزو «هلتقف ءتولاج امي ىمرو «هتالخم يف اهلمحف ؛تولاج انب لتقت كنإ :هل تلاقو ءراجحأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ابثات تام مث «هلتق دارأو هدسح

 .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 :خإ عوردلا ةعنصك
 اذه ىلع داسفلا عفد نأ نيعي :نيملاعلا ىلع (نيلامجلا ريسفت) .مئاهبلا اذكو ءهتاوصأ مهف يأ هقطن يأ ريطلا قطنم

 داسف عنتما :ىيعملاف ؛دوجول عانتما فرح "الول" نأ :مولعملا نمو مهلك سانلا معف ؛هلضفتو هللا ماعنإ قيرطب هحجولا

 ؛لاتقلا ةيعورشم نم ةصقلا يف ركذ امل ليلدلاك ةيآلا هذهو .ضعب نع مهضعب سانلا عفد دوجو لحجأل ؛ضرألا

 "كلت" نم لدب "تايآ" وأ ؛ةراشإلا نيعم هيف لماعلاو "هللا تايآ" نم لاح :اهولتن .تولاح ىلع دواد رصنو

 نم وأ ؛قحلاب ةسيلتم يأ "اهولتن" لوعفم نم الاح نوكي نأ هيف زوجي :لإ قحلاب (كرادملا ريسفت) .ربخلا "اهولتي"و
 (نيمسلا ريسفت) .قحلاب تنأ اسبلتم يأ كيلع رورحب نم وأ «قحلاب نيسبلتم اهولتن يأ هلعاف



 ةرقبلا ةروس ١ ١ ثلافلا غربا

 تسيل ةبقنمم هصيصختب ضع ْنلَع ْحُهََْ اَنلّصَق ربخلاو ةفص ٌلُسوْلآ ادتبم
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 ةرزغ ىلع ضجر اك انمحم يأ ٌمِهصَْعَب َعْفَرَو ىسومك هَ هللا ملك نم مهن ب (هريغل

 لوأ لوعفم

 ةرثاكتملا تازجععملاو ممألا رئاسش ىلع هتمأ ليضفتو يهب ا منو وعدل موه

 هه را حع

 سدقلا حورب هانيوق ُهنَدُيَأَو تنتيبلا ير نسا سي اَنَيَتاَدَو عةديدعلا صئاصخلاو

 نينا لتتقأ ان اعيمج سانلا ىذه ٌدّنأ َءآَسَوَلَو زاس ثيح هعم ريس ليزبج

 مهضعب ليلضتو مهفالتخال تيل مُهتَءاَج اَم ِدْعَب ْنِم مهممأ يأ لسرلا دعب مِهِوَعَ

 فك نم مب هناكإ ىلع تبث َنَماَ نم مهتِمَق كلذ هتفيشمل وُقلَعْخآ نكيلَو ًاضعب

 20 ديِرُي ام لَعفَي هللا نكِلَو ديقترت ارلتتقا ام هللا هَ رلَوو حيسملا دعب ىراسسلاك

 ترك نيلا لسرلا ةعامج ىلإ ةراشإ "كللت"و.(ريبكلا ريسفتلا) 4 ضْعَب ىَلَع ْمُهَضْعَب اًنْلْضَف» ًأادتبملا ربخس يأ :ربخلاو
 :' كرادملا ريسفت" يق امك 85 هللا لوسر دنع اهسلغ تبث لاو ؛دواد ىلإ مدآ نم ةروسلا هذه يف اهصصق

 هللا هملك يأ :هللا ملك نم (لمجلا ةيشاح) .هب رختفي يذلا فصولا يأ ةرخفملا ميملا حتفب :ةبقنملا :خلإ ةبقنمج

 (كرادملا ريسفت) .الكلءىسوم وهو ريفس ريغ نم هملك نأب هللا هلضف نم مهنم ئعي «ةلصلا نم دئاعلا فذح

 لضفلا يف مهتوافت دعب ناكف «ءايبنألا رئاس ىلع هعفر نم مهنمو عي «تاجحرد ىلإ وأ تاحردب يأ :تاجرد

 هلبق ىبنلا ناكو ؛سنإلاو نحلا ىلإ يأ :ةوعدلا مومعب (كرادملا ريسفت) 25 دمحم وهو «ةريثك تاحجردب مهنن

 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
 ةلاشكلا_ريسفتو .:ةلبتخ قرم 06 نسخ ىذلا هدتعر وأ "ىقلكملا

 سدقلا حور نأ ىلع لدي يذلاو :ليربج (يواصلا ةيشاح) .صربألاو همكألا ءاربإو ىتوملا ءايحإك :تانيبلا
 ىلإ هيب راشأ :خل ! سانلا ىده (ريبكلا ريسفتلا) .٠ ٠١(. :لحنلا) (ِسْمَقْلا ٌحوُر ُهَلَزَت لقط :ىلاعت هلوق ةكلع ليربح

 ام مهملاتتقا مدع هللا ءاش ولف :هريدقت يف لاقي نأ ىلوألاف «مزاللا كلذب سيل هنأ هيفو ؛ءفوذخحم ةئيشملا لوعفم نأ

 ."دوعسلا يبأ ريسفت" يف حرص امك «قحلا ةملك ىلع ةقفتملا لسرلا عابتا ىلع نيقفتم مهلعج نأب اولتتقا

 ريركت عي :ديكوت (نيلامكلا ريسفت) .:هيبص ةتأل ؟"كقلتجعا "ف خلا سسفي كلقو + لعفاب ؛ قلعتم :مهفالتخال

 لوق لطبي اذهو «قئيشم قفاوي ام الإ يكلم يف يرجي ال ذإ ؛اولتتقي ل اولتتقي ال نأ تئش 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 ١ ١س ثلاغلا ءزجلا
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 © َنوُمِلّظلَآ مه مهيلع ضرف امب وأ هللاب َنورِفَكْلاَو عةياللثلا عفرب ةءارق يو «ةمايقلا

 وم ال دوحولا يف قحب دوبعم ال يأ َهَلِإ دل ُهَّللآ .ةلتع ريغ .يلل ىلامت هللا ربآأ مهمضرل
 مَن اَلَو ساعن ٌّةَنِس دٌمُدُحَأَت ال ؛هقلخ ريبدتب مايقلا يف غلابملا ُموُيَقْلَأ ءاقبلا مئادلا نسل

 هأاوأواو و واو واو اواو واقوال هاو واو ناو واو اواو وا واو هاو واو اواو اواو ضل ىف امو توم ىف ام ءهل ]

 [.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 :ئعملاو كالحلا نم سفنلا ءارتشا ءادفلا نأل ؛اعيب ءادفلا يمس امنإ

 :ىلاعت هلوقل نيقتملا نيب الإ ءالخألا نيب ةمايقلا موي عفنت ال ةلخلا نأل :ةقادص (نزاخلا ريسفت) .باذعلا نم هسفن

 .(17:فرحزلا) 4َنيِقَتملا اَِإٌودَع ضَِْل مهب مَن مالَأْلاٍَ

 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 0 يبنلا تلأس :سنأ ثيدحك «ثيداحألاب ةمايقلا

 نذأتسي وأ .هل نوذأم يبنلاو «(5١٠١:هط) الو هل ٌيِضَرَو نَمَحّرلا هل ند 07 لإ :ةيآب ةديقم ةيآلا نأ :هحاضيإو

 كلذو ؛يقيقحلا 0 داري نأ ةحص ىلإ ةراشإ مهيلع ضرف ام. :هللاب (لمجلا ةيشاح) ."يحركر يسفت" هل نذؤيف

 ريبعتلاو .دوعسلا وبأ هب ربع امك «ةاكزلا كرات رفاكلاب دارملا نوكيف يناثلا ىلع كلذو «يزاحما 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 ئيعم 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 امهو «نيمسالا نيذه ىلإ مظعألا
 كلذ هيلع زاج نم نأل ؛مويقلل ديكأت وهو «بلقلا يف نونلاو «نيعلا يف ساعنلاو «ءسأرلا يف لقث :ةنسلا :لصفملا

 ينذحخأ ولف يتردقب ضرألاو تاوامسلا كسمأ ينإ :ءالؤل لق :ىسوم ىلإ يحوأ دقو ءامويق نوكي نأ لاحتسا
 (كرادملا ريسفت) .اتلازل ساعن وأ مون

 جرخي ال هومتكرشأ ام :وحل لوقي هللا نأكف اكيرش هل اوتبثأ ثيح رافكلا ىلع در كلذ :خإ تاوامسلا يف ام هل

 .رخآلا كيرشلا ةكلمم نع اجراخ القتسم نوكي نأ كيرشلا نأشو «ضرألاو تاوامسلا نع



 ةرقبلا ةروس 1 ١5 + ظ ثلاثلا ءزجلا

 اَم ْملْعَي ءاهيف هل فئذإب لإ د :هَدنِع ٌعْفْشَي لجأ ال يأ ىذا اَذ نم اذيبعو اقل و اكلم
 «عافيعلا فق

 57“ فا

 نم ِءْىَشِب َنوُطيِحُي لَو رلاو ايندلا رمأ يأ َمُهَقَلَح امو قلخلا يأ َرِهيِدَيَأ ََبَب

 رابخإب اهنم هب مُهَملَعُي نأ َءآَشاَمِب اَّلِإ هتامولعم نم ائيش نوملعي ال يأ دلع

 :ليقو هكلم ليقو ءامه هملع طاحأ :ليق ّضْألاَو تَومّصلآ هير َعسَو لسرلا
 الإ يسركلا يف عبسلا تاومسلا ام" ثيدحل ؛هتمظعل امهيلع لمتشم هنيعب يسركلا

 ضرألاو تاومسلا يأ اَبْهلمَفِح هلقفي ُهدوَُ اَلَو "سرت يف تيقلأ ةعبس مهاردك
 ةيق.لوتعدلا ىلع يتلا قدازكإ آآ .ريبكلا 29 ٌميِظَعْلا رهقلاب هقلخ قوف ٌنَعْلَاَوهَو

 نأ ىلإ ةراشإ :دحأ ال (لمجلا ةيشاح) ."اديبع" :هلوق عم رركتي الثل ؛اهرسك نم نسحأ وهو «ميملا مضب

 ."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 ؛ءضعبتي ال ةسدقملا هتاذب ةمئاق ةفص وه يذلا ىلاعت هملع نأل ؛مولعملا ئعمب. انه

 (يحخركلا ريسفت) .اريثك ردصملا مساب ىمسي لوعفملا نأ مولعمو ؛هيلع ءانثتسالاو

 نيبو هنيب ةبسانملل ؛ملعلا هب داريو يسركلا ركذي نأب .هكلم وأ هملع نع زاحم هيسرك نأ ىلإ ةراشإ :هملع طاحأ
 ملعلا لحم وه يذلا كلملاو ءملاعلا لحم يسركلا نإف ؛لاحلا ةدارإو لحما ركذ ليبق نم وأ «ةطاحإلا ف 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 وحميو هتانسح

 كلهأو كدلو اهملع «ىلع اي :ٌهو لاقو ؛"ةليل نيعبرأ ةرحاس الو رحاس اهلحخدي الو ءاموي نيثالث نيطايشلا اترجه
 ةبوتكم ةالص لك ربد ف يسركلا ةيآ أرق نم" :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ."اهنم مظعأ ةيآ تلزن امف ؛كناريجو
 ىلاعت هللا هنمأ هعجضم ذخأ اذإ اهأرق نمو «دباع وأ قيدص الإ اهيلع بظاوي الو «توملا الإ ةنحلا لوحد نم هعنمب مل

 ."نايبلا حور"و "دوعسلا يبأ ريسفت" يف اذك ."هلوح تايبألاو هراج راجو هراجو هسفن ىلع
 (نيلامكلا ريسفت) .ةوقلا :ديألاو دوألاو ءئلقث رمألا اذه يندآ :لاقي :هلقثي .نفحلا مضلاب :سرت

 ناك هنأ يورو «يهنلا نيعم يف رابخإ وه :ليقو ؛مالسإلا وهو «قحلا نيدلا ىلع رابحإ ال يأ :خإ هاركإ ال
 396 كلا لوسر.ىلإ اومضتتساف ةايبأف ةاملست يح امكعدأ ذل هللاو .لاقو :ايغربأ امهعزلف ا رهف ةاعبا يراسلال
 ناك :ةعامجو دوعسم نبا لاق ءامهالخخف لزنف «هيلإ رظنأ انأو ءرانلا ىضعب لحديأ !هللا لوسر اي :يراصنألا لاقف

 (كرادملا ريسفت) .لانقلاب رمألاب خسن : مث ىادتبالا يف اذه



 ةرقبلا ةروس ١١ه ثلاثلا ءزجلا

 تلزن «ٌىغ رفكلاو دشر نامبإلا نأ تانيبلا تايآلاب رهظ يأ لاو ءكشولا نيبت نق

 رفكَي نَمَف ؛مالسإلا ىلع مههركي نأ دارأ .دالوأ راصنألا نم هل ناك نميف
 +5 و | | 00

 و >2
 هلِب يْؤُيَو ؛عمجلاو در فملا ىلع قلُطُي وهو «مانصألا وأ ناطيشلا ٍتوُهَّطلَ
 ىو 57 يأ مك ايس ل قل تع قف
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 ىلإ رونلا تت مهتوجرخُي ثرخلا لاي زك تريزلاو نامبإلا روثلا ىلإ رفكلا
 251025 ع هسا نب هاا قا نس و سن سموا دمج هوو ردا الإإ 557 حيل دل

 ةثعب لبق ارصنت نائبا هل ناك نيصحلا وبأ وهو يأ [(كرادملا ريسفت) يدسلا نع ريرح نبا هاور] :خلإ ناك نميف

 ٌقتُص يبلا ىلإ امهعم عفتراف «مالسإلا ىلع امههركي نأ بحأو ءامهوبأ امهيقلف «تيز ةراجتب ةنيدملا امدق مث هلك يببلا

 تايآب ةخوسنم اُنأ لمتحيو «ةيآلا هذه تلزنف ءهيلإ رظنأ انأو «رانلا يضعب لح ديأ !هللا ,لوسر ايي ؛انغوبأ لاقق

 .ةيزدلا مهيلع برض نم ىلع لمحت و «ةمكحم وأ «لاتقلا
 رب عقو اذهلو :2إ قلطي وهو (نيلامكلا ريسفت) .ايناكم ابلق همالو هنيع تبلق «نايغطلا نم تولعف :توغاطلاب

 نعم. لاعفتسالا لب ءبلطلل 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 ناعبإلاو رفكلا هب دارملاف رونلاو تاملظلا نم نآرقلا يف ام لك :يدقاولا لاق :رفكلا
 نم جرحملا نأل ؛اونمؤي نأ اودارأ وأ «هناميإ دارأ نم "اونمآ نيذلا" ب دارملا :ليق .راهنلا رونو ليللا ةملظ هب

 ىلإ ةحاح ال هنأ رهاظلا نإف ؛هرهاظ ىلع رسفملا خيشلا هكرتو «جارخإلا ةلاح انمؤم نوكي ال نامبإلا ىلإ رفكلا

 .الاح تلعج ول ليوأتلا كلت نم دب ال معن «ربخ دعب اربح وأ «ةفنأتسم ةلمحلا نوك ريدقت ىلع كلذ

 ؛تاملظلا ىلإ هنم اوجرحأف «رون يف اونوكي مل رافكلا نأ :هلصاح ءردقم لاؤس باوج :خإ جارخإلا ركذ

 جارخإ هنأ :ياثلاو ءرونلا لصأ نم مهعنم دارملاو «هلبق امل ةلكاشم هنأ :لوألا :نيباوجب رسفملا باجأ ؟كلذ فيك

 نم نينمؤملل نمألاب هللا نم دعو ةيآلا هذه فو «كلذ دعب دترا مث ,هنعبم لبق يبنلاب نمآ نم لك يف وهو «يقيقح
 .ةرخآلاو ايندلا ف فاحملا



 ةرقبلا ةروس ١5 ثلاثلا ءرجلا

 هليل ينل نا نملك دل نيج ب قرشا , :هلوق ةلباقم يف امإ

 89 ا عشا
 ىلا ىلإ رت د ملا (6 وداخل ايف عش راثلاآ نحس فتولوأ هب رفك مث دوهيلا نم

 ىلع هللا ةمعنب ج0 هلمح يأ كامل ُهَلا ُهنَتاَء نأ ل َمِهْبَر ىف َمعِهَرَبِإ لداج ّحآَح

 يذلا كبر نم :هل لاق امل ْمحِهَرَبِإ لاق نع ع دافي ذإ "ةذورمت وهو كلذ
 كر ذورم ةمحعملا لاَّذلاو وتلا مضب

 وه لاق داسجألا يف توملاو ةايحخلا قلخي :ئأغ ةسلل نق بتل ف ؟هيلإ ان وعدت

 املف ءرحالا كرتو اههدحأ لتقف نيلجرب اعدو «هنع وفعلاو لتقلاب ثيبلؤ أ ألا

 َنِم ٍسْمَّشلأب نتأَي هلأ ٌكرِإَف اهنم حضوأ ةجح ىلإ ًالقتنم ُمِهَرْنِإ َلاَق ءايبغ هآر
 مْوَقْلا ىِدَي ال ُهَلََو ءشهّدو رّيحت ٌرَقك ىِذَّلاَتِهّبَق برْعَمْلا َنِم تنأ انيِتأَف ِقِرْهَمْلآ
 30 .جاجتحالا ةَجحَم ىلإ رفكلاب مج : نيملظلا
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 ةيآلا هذه :"ليلكإلا" يف رسفملا لاق :ىلإ رت ملأ (نيلامكلا ريسفت) "حلإ 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 ذورمغ غارف «ةقيقحلا ليلخلا دصقو ءزاحبو ةقيقح
 امب تآلا انأ :لوقي نأ هنكمي لو ؛عطقناو تهبف هيف زاحم ال رمأب هءاجو «لاثملا يف هعم لقتناف ؛لدجلا ميلستب ميهاربإ
 .اكلم رفاكلا ةيمستو «نيدلا يف ةجاحملا زاوج ةيآلا ف :يسارهلاايكلا لاقو ؛هنوبذكي نانسألا يوذ نأل «قرشملا نم

 عضو نم لوأ وهو ءانز نبا ناكو ناعنك نبا يأ :ذورمغ وهو .ئغلا لوطو ةمعنلا دنع نايغطلا يأ :ةمعنب هرطب

 نانثا :ةعبرأ اهلك اهكلم نم ةلمجو ءاهلك ضرألا كلمو «ةيبوبرلا ىعداو ءضرألا ف ربحبو ؛هسأر ىلع جاتلا
 ةيشاح) ."نزاخلا ريسفتت" ءرصن تخبو ذورمن :نارفاكلاو «نينرقلا وذو ناميلس :نانموملاف «نارفاك نانثاو ءنانمؤم

 (نيلامكلا ريسفت) . جاح" ها لدن "قيمأو يبحأ انأ لاق" وهو .هقلعتم عم فرظلا نأ ديري :خلإ لدب (لمجلا

 يبي يذلا ير :لاق ؟هيلإ انوعدت يذلا كبر نم :لاقف هج رخأ مث عهنجس مانصألا رسك امل ةكفع هنأ يور :كبر نم

 ىيعملاو ؛لوعفملل يئبملا ةروص ىلع تءاج يلا لاعفألا ةلمج نم لعفلا انه :رفك يذلا تهبف (دوعسلا يبأ ريسفت) .تيعو
 (لمجلا ةيشاح) .لعاف بئان ال لعاف "رفك يذلاف" ءشهدو ريحت يأ :هلوقب حراشلا رسف كلذلف «لعافلل ءانبلا ىلع اهيف
 (نيلامككلا ريسفت) .لالدتسالا قيرط ىلإ يأ انهه هب دارملاف ءعساولا قيرطلا :ةددشملا ءاحلاو ميملا حتفب ةجحملا :ةجحم



 ةرقبلا ةروس ١ ثلاثلا ءزجلا

 ةلس هعمو رام ىلع ًابكار سدقملا تيب يهب لع رم ةدئاز فاكلا ىلع تيأر أ
 امبرخ امل اهفوقس اًهِشوْوُع ْلَع الفاس ةيربخ ّىهَو هيلع ريزع وهو «ريصع حدقو نيت

 ُهَناَمَأَف هيناغت هللا ةردقل اماظعتسا اهتم م لعب هللا هده +.يخُي فيك نأ لاق ءرصن تخب

 تقابل َتَنِبَل رك : :4 لامتلاك ةيفيك ةيوولا ايا ملعب 1 ماع ةقاي هثبلأو ُدّنلآ

 نظف بورغلا دنع م دغي راهتلا لوأ مان 0 سيمو ؟انه
 7 بارضإلل لي يعمم

 مل ريصعلا كاباَرْشَو نيتلا ىلم كلِماَعط ىإ ٌرظنآف ِماَع ةَئأِم َتّنبل لب لاق مونلا موي
 هوم عمو ١..: "تهلاس" نم لصأ : ليق "ءاشا"و امرا لوط عم وفن اع مرو

 ردق امنِإو «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 نعم. عراضملا لعجي "م" نأل ؛تيأرأ "رت ملأ" نعم نأل ؛"تيأرأ"

 دشيو نيسلا رسكب] :ةلس هعمو (نيلامكلا ريسفت) :قاكلا ىلع "ىلإ" لوسشد عانتمال ؛ريدقتلا نع ئيغتسي ىح

 .ةروهشم ةهكاف "نيت" :هلوقو ."حابصملا" يف اذك «ةهكافلا هيف لمحت ءاعو :حتفلاب ةلسلا [.فورعم ءاعو ماللا

 ."دوعسلا يبأ ريسفت" يف اذك ءايعرش نبا وهو "ريزع" :هلوقو. .روضعملا ءيشلا نم بلحت ام "ريصع" :هلوقو
 34 فقسلا طقس نأب :اهفوقس (نيلامكلا ريسفت) .ليقزح وأ رضخلا وه وأ ءنوراه طبس نم ايمرأ وأ :ريزع
 عبرأ نم نم ديزأب يحيو ىسيع دلوم لبق كلذ ناكو ءايعش مهلتق دنع رصن تخب اهبرخ امل هيلع ناردحلا طقس مث

 نع الضف تاعاسلاب اردقم .نوكي .نأب حصي ال ةتامإلا نأل ؛كلذ ردق :هفبلأو (نيلامكلا ريسفت) .ةنس ةئام

 (نيلامكلا ريسفت) .نامز ندأ يف عقي وهو ؛حورلا جارحإ امنأل ؛ماوعألا
 يف ةلمجللاو ؛«"تثبل" هل بصانلاو «"اتقو وأ اموي مك" :هريدقت ؛فوذحم اهزيممو «ةيفرظلا ىلع ةبوصنم :تشثبل مك

 ىلإ رظن امل مث "اموي" :لاقف «راهنلا لوأ يف تناك هتتامإ نإ نيس يفو :موي ضعب وأ اموي .لوقلاب بصن لحب

 (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 مل" يف ءاهلا يأ :خإ ءاهلاو

 مل" لامعتساو ؛ةونس اهلصأ يلا ةنسلا نم وهف تكس ءاه تناك نإو ءتمدآ ئيعمب ةلخنلا تهناس :لاقيو «ةهينس

 ترم "نيست وأ هنست" :انلوقل يلصألا ىعملا نأل ؛هانعم مزال يف ظفللا لامعتسا ليبق نم "ريغتي مل" نعم ف "هنستي

 نم «دحاولا سنجلاك بارشلاو ماعطلا نأل ؛ريمضلا درفأ امنإو .نايبلا حور .ريغتلا همزليو ؛ماوعألاو نونسلا هيلع
 (نيلامكلا ريسفت) .ةنس هلصأ ةيلصأ ءاه اذه ىلع «ةنسلا انالف تلماع :تهففاس ."يواضيبلا"



 ةرقبلا ةروس لد ثلاثلا ءرجا

 هآرف ؟ وه نا 3 ةءارق قو 4 "تيلاس" خف كسلا 'ليقو

 ف اسكلاو ةزمحل

 "ايس وا (نونلا مضب زشنت فيك كرامح نم ِماظِعْلا لإ َرظنآَو

 ال رق اهذفارلو يك يارلاو اهب عار لذ 50 "اشن"و " رشنأ"
 بتره رشنو فل

 ل سا ا ا نقناو ورلا ةيفعيطو امل يسفر هتك دقو اهيلإ يتق

 .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 :خ! 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 توم لا هللا زشن هنأ نم] :اهزشنن فيك (لمدجلا ةيشاح) . "كلذ انلعف" :هلوقب

 يأ "اهرشنن فيك" :ةءارق فو ءاهعفرنو اهكرحن يأ ةقيقحلا هب داري وأ ءهل مزاللا ءايحإلا زاشنإلاب ديرأ نيعي ءاهبيحن

 .بوقعيو ورمع يبأو عفانو ريثك نبا ةءارق وهو «هايحأ يأ ىتوملا هللا رشنأ نم ءارلاب

 ؛اهعمج ءايحإلاب داري نأ نكلو «هلبق ال هدعب ءايحإلا نإف ؛"امحل اهوسكن مث" :هلوق عم متي ال ريسفتلا اذه :اهييحن
 وهو «دحاو ئعم.ناتغل :زشنو زشنأ نم (لمجلا ةيشاح) .ةمجعملا يازلا ةءارق يعم وه يذلا ضعب ىلإ اهضعب مضو

 ىعمب اضيأ امهو ءرشنو رشنأ نم :خسنلا ضعب فو .(ريبكلا ريسفتلا) .عفتراف هتعفر يأ زشنف هتزشنأ :لاقي «عافترالا
 , ريبكلا" قامك ملا: سيو رنه اذن :لاهت لاق سرفتاو تيما هللا ريقتأ لاقي هءايحالا وسو دحاو

 تفرتف :يدسلا لاق :اهيلإ رظنف (دوعسلا يبأ ريسفت) .سابللاب دسحلا رتسي امك «هب اهرتسن يأ :اهوسكن مث

 مظع لك تبكر مث ءتعمحف امير هللا ثعبف ءاهضايب نم حولت يهو ءاهيلإ رظنف ءالامشو انيمي هلوح رامح ماظع

 خفنف ءاكلم ثعبو ءادلجو اقورعو ابضعو امحل هللا هاسك مث ءاهيلع محل ال ماظع نم امئاق راص ىح ؛هعضوم يف

 (نيلامكلا ريسفت) .ىلاعت هللا نذإب قهنف «هيرخنم يف
 ةيلابلا ماظعل اهتيأ :ءامسلا نم اتوص عم هنأ يورو ."راتخملا" ف اذك ,هتوص :رامحلا قاف ءتوص يأ :قشفو

 ىلع رخآب مظع لك قصتلاف ءادلجو امحلل يسكتو «ناك امك ضعب ىلإ كضعب مضني نأ كرمأي هللا نإ !ةقرفتملا
 مث فيلع دلحلا طسبنا مث هيلع محللا طسبنا مث ءقورعو باصعأب ضعبب اهضعب طبتراو ءالوأ هيلع ناك يذلا هجو

 ."نايبلا حور" يف امك «قهني مئاق وه اذإف ءحورلا هيف خفن مث ؛دلحلا نم روعشلا تجرح



 ةرقبلا ةروس 4 ثلاثلا ءزجلا

 () ٌريِدَق ءْنَس لك َىَع هلأ أ ةدهاشم ملع ُمَلَع لاق ةدهاشلاب 1 رمل ترون تاَملَف كو 8 ان 7
 رثحم

 ْكوَمْلا يخت ىنرأ بر ٌمِعِهَريِإ ل رع 00 اغا" .:ةءارق و ةملا شت فيك قرأ | َلاَقْذِإ ركذاَو و .هل هلا ٌرمأ 'ملعا  :ةءارق يف

 ام. بيجيل كلذب هناميإب هملع عم هلأس ةدايسالا ىلغ ىردقب يت: آَوأ هل ىلاعت َلاَق

 .. .... للا كس تاز كتلأس ككَلَو تنمأ لب لاق ديف هرم
 هابل لاو

 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" «ءايحإلا ةيفيك هل

 هسأرو يبحأ امل ريزعلا نأ :يور [(لمجلا ةيشاح) ةيلقعلا ةلدألاو ةرطفلاب لصاحلا ئيقيلا ملعلا دعب يأ] :2إ ملعأ لاق

 «لزانملاو سانلا وه ركنأو «سانلا هركنأف «هتلحم ىتأو ءارامح بكر ةنس نيعبرأ نبا وهو «ناوادوس كاذ ذإ هتيحلو

 هذه اي :ريزع امل لاقف ءريزع نمز تكردأ دق «ةدعقم ءايمع زوجعب وه اذإف ؛هلزنم ىتأ تح «هنم مهو ىلع قلطناف

 ءريزع ىنإف :لاق ءاديدش اءاكب تكبف ءاذكو اذك ذنم هاندقف دق ءريزع ىركذ نيأو (معن :تلاق ؟ريزع لزنم اذه

 باجتسم الجر ناك اريزع نإ :تلاق ؛يثعب مث ماع ةئام هللا ئتامأ دق :لاق ؟كلذ نوكي نأ «هللا ناحبس :تلاق

 :اه لاقف ءاهديب ذحنأف ءاتحصف اهينيع هديب حسمو «هبر اعدف «كارأ يح يرصب ىلع دري نأ يل هللا عداف «تاوعدلا

 يئب ةلحم ىلإ تقلطناف ءريزع كنأ دهشأ :تلاقف هيلإ ترظنف ؛لاقع نم تطشن اهنأك ةحيحص تماقف هللا نذإب يموق

 اذه :تدانف ءخويش هينب ونبو ؛ةنس ةرشع ينامثو ةثام غلب دق «ريزعل نبا سلجملا يف ناكو «مهتيدنأ يف مهو ليئارسإ

 :هنبا لاقف «هيلإ اولبقأف سانلا ضهنف «ةلاحلا هذه ىلإ تعجر هئاعدب ينإف اورظنا :تلاقف ءاهوبذكف ءمكءاج دق ريزع

 يب و ير سو يو و وو ينل تاك

 رهظ نع مهيلع اهأرقف «ةاروتلا فرعي دحأ الو «ةاروتلا نم ةحسن مهنيب ذئموي نكي ملو ءلجر فلأ نيعبرأ ةاروتلا

 يثدح :رصن تخب كلهم دعب سدقملا تيب درو نمم نييبسملا دالوأ نم لجر لاقف ؛فرخب اهنم لخي نأ ريغ نم هبلق
 مرك ىلإ اوبهذف كل اهتجرخأ يدج مرك ىنومتيرأ نإف ءمرك يف ةيباخس يف انيبس موي ةاروتلا نفد هنأ :يدج نع يبأ
 كلذ دنعف ءدحاو فرح يف افلتخا امف «بلقلا رهظ نمع ريزع مهيلع ىلمأ امب اهوضراعف اهودجوف ءاوشتفف ءهدح

 (دوعسلا وبأ) .اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت هللا نبا وه :اولاق

 يلاؤس سيلو" :هريدقت ءرخآ فوذحم كانهو ؛هيلع بترم "يلق نئمطيل نكلو" :هلوق نأ ىلإ ةراشإ هردق :تنمآ
 يف ةروصلا هذه دروأو «يناميإ عم انامإ دادزأل يأ :يعخنلاو دهاجم لاق :نئمطيل ."خنإ نكلو نيم ناميإ مدعل

 (ليلكإلا) .قيقحتلا باب



 ةرقبلا ةروس ١ ا/ ٠ ثلاثلا ءعرجلا

 ةابعلا رسكي َكيَلِإ َنُّرُصَف رَِطلآ َنِم هََبْرَأ ذُحَف لاَ ل الدعسالا لإ ةمومضملا ةنياعملاب

 نم ليج لع لع مجم م نهمحل طلخاو ؛نهعطقو ؛كيلإ نهلمأ اهمضو
 نب ع

 ٌزيِرَع هللا َنأ ْمَلْعأَو اعيرس ايي ثلبلا عا 0 رج نْيَنِم كضرأ لاب

 ام نمي لعفو ًاكيدو ابارغو ارسنو اسوؤاط ذحأف هعنص يف (2) مكَح ءيش هزجعي ال
 رصبلا داح- رئاط |

 مث تلماكت يح اهضعب ىلإ ءازجألا ترياطتف نهاعدو هدنع نهسوؤر كسمأو ركذ

 .اهسوؤر ىلإ تلبقا

 هيف امل ئيقيلا ملعلا عم نوكي ال نانئمطا لصحي ةدهاشملابف ءاناهرب نأمطا امك انايع يلق نئمطيل يأ :ةمومضملا

 يف بدألا نسحو ليلخلا لضف ىلع اليلد ةصقلاب كيهانو :لاق (يحخرك) .كش هيف عقي املق يذلا ساسحإلا نم
 باوج ءافلا :لخخف (دوعسلا يبأ ريسفت) .ماع ةئام ةتامإ دعب هارأ ام ريزعلا ىرأو لاخلا يف لأس ام هارأ ثيح لاؤسلا

 (يحرك) .ذخف كلذ تدارأ نإ يأ فوذحم طرش

 نأ ىلإ ءاميإ هيفو ءاضيأ حراشلا نم ٍينأيس امك ءارسن :ليقو ةمامحو ابارغو اكيدو اسوؤاط يأ :ريطلا نم ةعبرأ

 روهشملا ةلوصلاو ءسوؤاطلا ةفص يه ىلا فراخزلاو تاوهشلا بح ةتامإب ىتأتي امنإ ةيدبألا ةايحلاب سفنلا ءايحإ
 مامحلا اممي موسوملا ىوهلا ىلإ ةعراسملاو عفرتلاو «بارغلا امه فضتملا لمألا دعبو سفنلا ةسخو «كيدلا ام

 نم لك ىلع لعفلل ريسفت :نلهمأ (يواضيبلا) .ناويحلا صاوخل عمجأو ناسنإلا ىلإ برقأ هنأل ؛ريطلا صح امنإو
 .هروصي هراص نم نيقابلل :اهمض (لمجلا ةيشاحإ .نيتءارقلا

 هرمأ امئإو .نهلجرأ ىلع نهيشم يف وأ «نمفاريط يف تاعرسم تايعاس يأ ؛لاحلا عضوم يف ردصم :اعيرس
 مهوتي الو «ءايحإلا دعب هيلع سبتلي الئل ؛اهالحو اهتائيهو اهاكشأ فرعيو اهلمأتيل ؛اهذخأ دعب هسفن ىلإ اهمضب

 اهءامدو اهشير طلخيو ءاهءازجأ قرفيو ءاهعطقيو اهشير فتنيو - ا رمأ هنأ يورو «كلذ ريغ امنأ

 حيصي مث «رئاط لك نم اعبر لبج لك ىلع «لابحللا ىلع اهءازجأ لعجي نأ رمأ مث ءاهسوؤر كسمي نأو ءاهموحلو
 ىلإ نممضناف «نلبقأ مث ءاثثج تراص يح ءرخآلا ىلإ ريطي ءزج لك لعجف «"ىلاعت هللا نذإب نيلاعت" :اهم
 (كرادملا ريسفت) .اهسأر ىلإ ةثج لك ؛ءنهسوؤر

 فو «بجعلاو ءاليخلا سوؤاطلا ف نإف ؛ناسنإلاب اههبش ةعبرألا رويطلا هذه رايتخا يف ةمكحلا :خإ اسوؤاط
 يفو .ناسنإلا يف هلك كلذو «حاكنلا ةوهش كيدلا فو ءصرحلا بارغلا فو ءبرشلاو لكألا ةوهش :رسنلا

 .تاجردلا ىلعأب قحل ةميمذلا تاوهشلا هذه كرت اذإ ناسنإلا نأ ىلإ ةراشإ اهيلع راصتقالا



 ةرقبلا ةروس ظ ١7١ ظ ثلاكعلا ءزجلا

 َعَبَس ْتَبْنَأ ِةَبَح ٍلَئَمَك هتعاط يأ ِهَآ ٍليِبَس ىف ْرُهَلوَمأ َنوُقِفمُي َنِذْلا تاقفن ةفص ُلّثم
 كفي هلو فعض ةئامعبسب فئاتط# مقاقفنكلذكف ويح هناي ليس لك ىف َلياَكَس

 َنيِذْلآ .ةفعاضملا قحتسي نم. 20 ميلع هلضف سو او هَللأَو 1 كللذ نم رفكأ

 :الثم مهوقب هيلع قفنملا ىلع ام أوُققنَأ آم َنوُعبتُي ا مّ ُ هللا ليِيَس ىف ْمُهَلومَأ نوقِفعي
 جك

 هيلع هفوقو بحي ال نم ىلإ تانذ ركن هل ذأ هلو هلاح تربجو هيلإ ت2ديحلأ كف

 َترْوُدَرْخَي مه اَلَو ره َفْوَح الوم 8 َدنِع مهقافنإ باوت َمُهَرَجَأ : كلذ وحنو
 توف نم

 را رقص 2 لالا 5 ص ل 3 اد
 دو

 هحاحلإ يف هل ةَرِفْغَمَو زي لئاسلا ىلع وو نسح مالك فورعم لّوق .ةرخالا ف 2
 لاؤبسلا يق ةثلابم فورعمل ريسفت لوقل ريسفت

 هيلع رداق وهو ؛ميظع رجأ هتقفن يف هلف هللا ليبس يف قافنإلا ىلع ثح ءايحإلا ىلع هتردق ىلع نهرب امل :خلإ لثم
 ؛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 «دامحلاب 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 اهتابنإ ئعمو «ءاملا ىلإو ضرألا ىلإ دنسي امك «تابنإلا اهيلإ دنسأ اببس تناك امل
 نأ رظانلا ئيع نيب ةلثام افأك «فاعضألل ريوصت ليثمتلا اذهو .ةلبنس ةدحاو لكل ءبعش عبس اهنم بعشتي

 عضوم ءورق عضوك "تالبنس عضوم لبانس عضوو" :ريدقتلاو «ضرفلا 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 ف فوع نب نامحرلا دبعو نافع نب نامثع قح يف ةيالا هذه تلزن :خإ نوقفني نيذلا
 ؛ىذألاو نملا كرتو «قافنإلا نيب توافتلا راهظإ "مث" نيعمو :مث .رانيد فلأ نمحرلا دبع ىتأو ربعي فلأ نامثع
 3 :هلوقب هيف لوحدلا نم اريخ نامبإلا ىلع ةماقتسالا لعح امك ؛قافنإلا سفن نم ريخس امهكرت نأو

 ",هرجأ محل" :انه لاق امنإو :مهرجأ مه .ناسحإلا :ريجلا :تربجو (كرادملا ريسفت) .(*.:تلصف) كاوُماَقَتْسا
 (كرادملا ريسفت) .مث هنمضو طرشلا نيعم نمضي مل انه لوصوملا نأل ؛"مهرجأ مهلف" :دعب اميفو

 ريسفت) .هنع حفصو «لوؤسملا ىلع لقثي امم هريغو «ةلأسملا يف حاحلإلا نم لئاسلا نم عقو امل رتست يأ :هل ةرفغمو
 .غلاب يأ لاؤسلا يف لأ :لاقي "هحاحلإ يف" :هلوقو (دوعسلا يبأ



 ةرقبلا ةروس (١ ثلاغلا ءزجلا

2 

 اهروحأ يل شيقدأ اوُلِطَبت ال أوُمَماَء َنيِذّلآ اهيأتَي .يذؤملاو كاملا نع ةيوقعلا ريغ

 مهل ايار اكل ءاَنر تا يذلا ةقفن سب يأ ىذا الاطبإ اولا
 هل لوعفم<

 ب 8 3

 قافنإلا يق

 ىلع فطع رجلاب| :رييعتو (كرادملا ريسفت) .ةفصلاب هصاصتخال اذك ؛ةركنلا أدتبلا 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 ريمسفت) .نملا نم لعاف مسا نونلا ديدشتب :ناملا (كرادملا ريسفت) ."خلإ يذلا اهيأ اي" :هلوقب

 لكشتساو .ةيآلل هباوث امي لطب نم ولف «ةقدصلاب نملا مرحي :"بذهملا حرش" يف يوونلا لاق :خلإ نيذلا اهيأ اي
 نأ :مهلصأ يف ةيآلا هذي ةلزتعملا كسمت :هريغ لاقو «تانسحلا لطبت ال تائيسلا نأ ةديقعلا 2 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 4يٌباَرُن ِهْيَلَع ٍناَوْفَص لَتَمَك ُهلَئَمْف© :هلوقب ءادتبالا يف لطبملا نراقملل :امهدحأ :نيلاثم برض هللا نإ مث :لاق

 لخت قي ملقا «لئاولا هيفؤأق «ريسبلا بازنلا ةيلعو هذلبصلا رجلا وخو «ةاوقسلا :ةثزراق لزت' يقال لئاولا نأ هيف
 هنأو «ماودلا يف ئراطلا :يناثلاو «لاملا قافنإ نراق اذإ ناميإلا مدعو ءايرلا كلذكف ؛لباولا اذهبي عفتنيو تابنلا لبقي

 امي عفنلا لطعت امك ةنحلا هذه نأ :اهانعمف (؟ 77 :ةرقبلا) نك دَحأ دَوْيأ# :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 بصتلا لحم يف فاكلا نأ 6 د :لاطباك

 "هلثمف" يف ءالاف ؛هلثم مدقت دقو «اهلبق امت ةلمحلا طبترتل ءافلا تلخدو :ءاقبلا وبأ لاق ؛ربخو أ هي هلثمف

 ناملا ىلع دوعت اهنأ :ئاثلاو ءروكذم برقأ هنأل ؛سانلا ءائر قفني يذلا ىلع دوعت امنأ 0 «نالوق اهيف

 ؛ةبيغ ىلإ باطخ نم لدع دق نوكيو ؛بارت هيلع ناوفصبو ءائر قفني يذلاب :نيئيشب ههبش ىلاعت هنأك ءيطعملا

 أرق امي و ءاهحتف :ةيناثلاو ءءافلا نوكس :امهرهشأ ناتغل هيفو ءسلمأ ريبك رجح :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

 اعل "ا



 ةرقبلا ةروس و ثلاغلا ءزجلا

 ءيش ال سلمأ ابلص اَدِلَص :هكرتف ديدش رطم لباَو ءهَباَصأف ُباَرَت ِهيلَع سلمأ رجح 5 نك 0-0 م2 . رف 0 د د ب 2 هيلا وع 1

 ئعم رابتعاب ريمضلا ٌعمحو «ءاير قفنملا قفانملا لثم نايبل فانئتسا َروُرِدَقَي ال هيلع
 كوردقي ريمض قوعي 9 :

 دجوي ال امك «ةرحآلا يف اباوث هل نودجي ال يأ اولمع ينك نطو "يذلا"

 قل ىدَهياَلهَلأَو هل رطملا باهذإل ؛هيلع ناك يذلا بارتلا نم ءيش ناوفصلا ىلع رقي
 اتيت هل تِاضَرم ل َءاَغِتَبا ُمُهَلاَوم تروقِفُي : َنيِذْلأ تاقفن ُلْثَمَو ( 2ك نيرفكل 1
 هل مهراكنإل ؛هنوجري ال نيذلا نيقفانملا فالخب ؛هيلع باوثلل اق كَ ٠ ا

 سلا اَباَصَأ وتسم عم ١ ناكم ءاهحتفو ء ارا مضب ةوْرِ ناتسب ٍةْنَج 6 ةيئادتبا ب و

 رمثت :ئيععملا ءاهعافترال 5 اهبيصي فيفخ رطم و ايتو نإ اب اهريغ
 0 رس د نيف

1 5 
 لبس و نع

 | _ ضالخخإو ءاير نم 1

 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" يعم 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 هناميإو هقيدصت نأ ملع هللا ليبس ف هلام ملسملا قفنأ
 ةيشاح) .ىرخأ ةهج نم ال مهسفنأ لبق نم ئشان ئدتبم روكذملا داقتعالاو قيقحتلا نأ ئعملاف :ةيئادتبا نمو

 ."اهلكأ" نم لاح "نيفعض"و ءاهبحاص يأ فوذحم لوألا هلوعفم :تتآف (لمجلا

 هنطاب نسح ثيحف يأ :تلق مأ ترثك ."اهيفكيو اهبيصي" :هلوقب هررق امك هربخلا فوذحم أدتبم :لطف

 :فراعلا لاق «هنع هللا اضر ف هريثكك هلمع ليلقف «صالخالاب
 رزو ال كلعفو لهج ال كملعف أشت ام فيك نك هللا يف انفلا دعبو

 ِخ الط ال ال ا ا ا ا ااا ا ا ا اا ا لااا ا لااا ل اا لاا ا اا ا ا ا ا

1 



 ةرقبلا ةروس ١ ا ثلاغلا ءزجلا

 3 5 ش »9 م : راق 2 هع 2 نو ا 0 7 ىلا 3 ا 2 _

 راكنإلل ةزمهلا
 يسنكلا نع فعضف ربكلا هَباصأ دق َوٍترَمْتلا لك نِم رم اهيف ءهل رهنألا اهتحت . ع ويم ورور ن# نع _. سقم 5 802 . ينوب دسك“ 2

 , ١ رم

 2 5 8 2 ا روما نا »# : 5 5 م ع عرخ# سيرك زم
 ات هيف ةديدش حير ُاَصَعِإ آًهَباَصَأَف هيلع نوردقي ال راغص دالوأ ءآفَعِض ٌةّيَرْذ مُهَلَو

 ةليح ال نيريحتم ةزجع هدال وأو وه يمبو ءاهيلإ ناك ام جوحأ اهدقفف َتقَدَحَأَ

 ف اهيلإ نوكي ام جوحأ اهعفن مدعو امياهذ يف ناملاو يئارملا ةقفنل ليثمت اذهو «مهل

 مث تاعاطلاب لمع لجرل وه :افُكذ سابع نبا نعو .يفنلا ىبعم. ماهفتسالاو «ةرخاللا
 يراحبلا هاور

 2120010001 0101 10 هلامعأ قرغأ ح يصاعملاب لمعف ناطيشلا هل ثعب
 هيلع طلس _-

 اًهئاَصأن' :هلوق هبصمو «ىفنلا يعمي يراكنإ ماهفتسالاو «ناملاو يئارملل رخآ لاثم ركذ يف عورش :مكدحأ دويأ

 (يواصلا ةيشاح) .ءاقللا يمت عم نكل ةبحملا يه ةدوملاف «."دوي"ل ريسفت "بصحيأ" :هلوقو "تقف ا هيف ٌراصعإ

 اهتْحَت نم يرجت" :هلوقب بسنأ لوألاو ءاهيلع ةلمتشملا ضرألا ىلعو ءراجشألا ىلع قلطت اهنأ مدقت :خلإ ةنج

 ىلع اهفصو ف رصتقا امنإو "تارمثلا لك نم اهيف" :هلوق ليلدب هكاوفلا عيمج اهيف يأ "ةنج" :هلوقف "اَنْ
 (لمجلا ةيشاح) .عقانملا نونفل نيعماجو .هكاوفلا لضفأ امفوكل ؛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 "تارمشثلا لك نم" نأ ىلإ كلذب راشأ :خلإ رمث (يواصلا ةيشاح)

 ُماَعَم ُهَل اّلِإ اَنم اَمَوإ» :ىلاعت هلوقكو ؛ماقأ قيرف انمو ؛نعظ قيرف انم يأ "ماقأ انمو «نعظ انم" دح ىلع فوذح
 قلعتم "اهيف" :هلوقو ؛ردقملا رمثل رب فوذحمب قلعتم "هل" :هلوقو «دحأ انم ام يأ (54١:تافاصلا) (ٌموُلْعَم

 (يواصلا ةيشاح) .ربخلا ريمض نم لاح فوذحمب
 نأل ؛ئععملا ىلع المح :لاق امئإو يضاقلا هلاق امك :ئيعملا ىلع المح لاحلل واولا نأ ىلإ ريشي :خلإ ربكلا هباصأ دقو

 تناك عراضملا تبصن اذإ اهنكل ."ماق نأ نم تبجع" :لثم «يضاملا ىلع لوحدلل ةحلاص تناك نإو ةيردصملا "نأ"

 لاحلل "هباصأو" يف واولا نأب باجأف ؛"نوكت" ىلع "باصأ" فطع حصي ملف «يضاملل حلصت ملف اعطق لابقتسالل

 (يواصلا ةيشاح) .ةبيصملا عضوم وه اذه نأل ؛ماهفتسالا بصم وه اذه :لإ اهباصأف (لمحلا ةيشاح) ."دق" ريدقتب
 .دومعلا ةئيه ىلع ءامسلا ىلإ ةعطاس اهنم سكعنت مث ءضرألا يف ريدتست ةفصاع يأ :ةديدش حبر



 ةرقبلا ةروس ١ به ثلاثلا ءزجلا

 0 توُركَفَتَت ْمُكلَعل تيآلا ْمُكَل هللا تيَيُم ركذ اه نّبِي امك كلل
 لاملا نم َرُثَبَسَح ام دايج ٍثَّبّيَط نِم اوكز يأ أوقِفنأ أَوُمماَء َنيِذَلآ اَهّيَأَي .نوربتعتف
 اودصقت أوُمَّمَيَت الَو رامثلاو بوبحلا نه ضر ني كَل اَنَجَّرَخَأ ام تابيط ني َو

 'اومميت" ريمض نم لاح ؛ةاكزلا يف َنوُقِفَنُت روكذملا نم يأ ُهَنِم ءيدرلا َتيَِحْلا
 لهاستلاب ِهيِف أوُضِمَفُت نأ آّلِإ مكقوقح يف هومتيطعأ ول ثيبخلا يأ ِهيِذِخاَعِ مُكَسَْلَو
 هدف ا مكتاقفن نع نع هَل هللا نأ ْأَوُمْلَعأَو ؟هّللا قح هنم نودؤت يكف رصبلا ضغو

 1 لا هع متقّدصت نإ هب مكفوخي رقفل رهف مُكدِعَي ديت دنطيقلا لاح لك ىلع دوم

 .خلإ "ناوفص لثمك هلثمف" :هلوقب ناملاو يئارملا ةقفنو :"نيذلا لثم" :هلوقب صلخملا ةقفن نم يأ :ركذ اه

 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 ةسمخ كلذ غلب اذإ رايتخالا ةلاح يمدآلل اتاتقم ناك ام يف ةاكزلا يعفاشلا بجوأف

 نم ضرألا نم جرخي ام عيمج يف ةاكزلا بجوأف ءاهرهاظ ىلع ةفينح وبأ اهاقبأو ءرشعلا اهريغلو رشعلا فصن
 (يواصلا ةيشاح) .اريثك وأ اليلق رشعلا كلذ ف بجوأو «تاوارضخلاو هكاوفلاك «يمدآلا تالوكأم
 (نيلامكلا ريسفت) .ةقفنلا نيردقم يأ ةردقم لاح يأ :لاخح .ةراجتلا لاومأ يف ةاكزلا بوحو ليلد هيفو :بوبحلا نم

 عنتماو «ءيدرلا نم ةاكزلا ىدأ نم ىلع جاجتحا اذه [مكقوقح يف هنوذحأت ال مكلاحو يأ] :هيدخآب متسلو

 انك «راصنألا 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 ٍقأي 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 هيذخآب متسل" :نعملاو "هيذخآ" اهيف لماعلاو لاحلا ىلع بصن لحم يف اهزيح يف امو "نأ" نوكت نأ

 قح رخآ ىلع مكل ناك ول هنأب كلذو رصبلا ضغو :لهاستلاب (لمجلا ةيشاح) ."ضامغإلا لاح يف الإ لاوحألا
 وأ مكمح توف ةفاخم لهاستلاو ضامغإلا لاح يف الإ هنوذحأت ال ؛«بيطلا مكقح لدب هلام ءيدرب ءاجف

 (كرادملا ريسفت) .رشلاو ريخلا يف لمعتسي دعولا :رقفلا مكدعي (نايبلا حور) .هيلإ مكجايتحال



 ةوقبلا ةروس ضه ثلاثلا ءزجلا

 م #2 .قفنملاب ديب دي ٠ هلضف غسول هنم ًافلخ 1 * كاَضَقَو مكيوفلل هن 5

 5 ست يلا ده
 توا َدقف ةمكحلا توي نمو اق نم لمعلا ىلإ :ئدؤلا عفانلا ملعلا ةمكحلا : * 5 2

 ف لصألا يف ءاتلا ماغدإ هيف 0 امَو ةيدبألا ةداعسلا ىلإ هريضمل | يغس 8

 3 4 رد# ةعو يف كك عه .:
 نم تيد ةقفن نم مّيقفنأ امَو .لوقعلا باحصأ 4 3ببلألا اولا الإ ظعتي لاذلا

 9 َ كا 7 - 14 ف دا نفل م < يول تع 5 - ١
 ... هيلع مكيزاجيف رهملعي هللا 5 إف هب متيفوف رذن نّم ِمَتَرَدَنَوَأ ةقدص وأ ةاكز

 (لمجلا ةيشاح) ."رقفلا مكدعي" :هلوق نع اببستم نوكيو ءحضوأ ناكل لعفلا يف نونلا حراشلا تبثأ ول :اوكسمتف

 (ىلاعت هللا نم يأ : كنه افلخ .لخبلا اهانعمف هده الإ ءانزلا :اهانعم هعيمج نآرقلا يف ءاشحفلا : : مهصعب لاق :ءاشحفلاب

 يه :سابع نباو عةوبنلا وه :يىدسلا لاقف ؛ةمكحلا يف ءاملعلا فلتخا :لإ ةمكحلا .ايندلا يف هيلع دئاز متقفنأ امم و |

 يف هقفلا ةمكحلا :دهاحمو ةداتق لاقو .هرخؤمو همدقمو «هبيرغو .هياشتمو همكحمو هخسنو ههقف :نآرقلاب ةفرعملا

 ةمكحلا :سنأ نب كلام لاقو «نيدلا يف هقفلا ةمكحلا :ديز نبا لاقو «لعفلاو لوقلا يف ةباصإلا :دهاحجم لاقو .نآرقلا

 .هل عابتالاو ىلاعت هللا رمأ ف ركفتلا ةمكحلا :لاق هنأ مساقلا نبا هنع ىورو .هل عابتالاو هيف هقفلاو هللا نيدب ةفرعملا

 .نيدلا يف هقفلاو ىلاغت هللا ةعاط ةمكحلا :اضيأ لاقو

 باجتكلا سرامو ؛هنهذ ةحصب هسفن نم قثو نمل اقطنم ولو امش ريغو هقفلاو نآرقلا ملعب قداص :خا عفانلا ملعلا

 قطنملا فرعي مل نم" :يلازغلا لاق مث نمو .ثحب لك يف مولعلا عفنأ نم هنأل ؛ةديقعلا نسح اخخيش يقلو ةنسلاو
 فنصملا هلاق امك كوكشلا هتراثإل هب لاغتشالا ةمرحب لوقلا نيب عمج هيفو «مولعلا رايعم هامسو ,"همولعب قوي مل

 ؛مهولا بئاوش نع ةصلاخلا ةميلسلا يأ :لوقعلا باحصأ (لمجلا ةيشاح) .هزاوجب لوقلا نيبو هتافيلأت صضعب ف

 ,ىفخي ال ام قافنإلا نأش يف ةدراولا ماكحألا ىلع ةظفاحملا ف بيغتلا نم هيفو ءىومحلا ةعباتم ىلإ نوكرلاو

 (لمجلا ةيشاح) .يلييذت ضارتعا امإو لاح امإ ةلمجلاو

 هل رب مازتلا عرشلا يف رذنلا :مترذن وأ .لطاب وأ قح يف ةقفنلا يرشخمزلا ممعو «لفنو ضرف يأ :ةقدص وأ ةاكز
 (نايبلا حور) .كبج هباحصأو ةفينح يبأ دنع ةوالتل نوكت نأ الإ حصي ال ةدرفم ةدجس ردن ول اذهو (ع رشلا يف ريظن

 ال ,رذنلاب ءافولا ىلع الإ بترتت ال ةازاحملا نأل ؛فوطعملاو فطاعلا فذح ةيآلا ف نأ ىلإ كلذب راشأ :هب متيفوف

 "هيلع مكيزاجيف" :هلوقو ؛"وأ'ب فطعلا نوكل ريمضلا اودرفأ :خل! هملعي (يواصلا ةيشاح) .رذنلا سفن ىلع

 ملعلا تابثإ ئبعي :هيلع مكيزاجيف (لمحلا ةيشاح) .مولعم وهف الإو «ئيعملا اذه نع ةيانك ملعلاب ريبعتلاف يأ

 .مولعم وهف ءازخلا نع ةيانك



 ةرقبلا ةروس نشل ثلاثلا ءزجلا

 نه كا يصاعم نم هلحم ريغ يف قافنإلا عضوب وأ رذنلاو ةاكزلا عني تريملطظلل اّمَو

 َّىِه امِعِيَف لفاونلا يأ ٍتَقَدَّصلا اورهظت أوُدّبَت نإ .هباذع نم محل نيعنام ميَي) ِراّصن

 اهئادبإ نم مُكَلْربَخ َوْهَف ءاَرقُعلا اَهوُتْؤَتَو اهورست اًهوُهْحُت نإَو اهؤادبإ ائيش معن يأ
 اهؤاتيإو «مهتي الئلو هب ىدتقُيل اهراهظإ لضفألاف ضرفلا ةقدص امأ «ءاينغألا اهئاتيإو

 ىلع ًاعوفرمو "وهف" لحم ىلع فطعلاب ًاموزحب .نونلابو ءايلاب ؛ رِفَكُيَو «نيعتم ءارقفلا
 ىئاسكلاو عفانو ةزمحل

 هنطابب ماع قو ريبَخ َنولَمْعَت اَمب ُهّللَأَو ٌمَكِتاَكَيَس رعي... كاست عفاانئتسالا

 1 نيكرشملا ىلع قّدصتلا نم 25 عبم امو تدع سا هموت

 نمي. وأ ءاهرسأ نمي صوصخم لضفلا اذه له :لوقي الئاق نأك ءةقدصلا لضف مدقت امل :تاقدصلا اودبت نإ

 ءاينغألا اهوطعتو تاقدصلا اودبت نإ :هريدقت ءرحالا ف هريظن تبثأ ائيش انه نم فذحو «كلذب باحأف ؟اهنلعأ

 ةيآلاو ءضرفلا تاقدص يف ةيآلا هذه نأ ىلع نيرسفملا رثكأ :لوقأ :لفاونلا يأ (يواصلا ةيشاح) .يه امعنف
 نأب اضيأ حراشلا لوق ليوأت نكمي نكل «لفنلا يف خلإ ١01١( :ةرقبلا) اهون ْؤَنَو اًهوفعُي نإَوِ» :هلوق يهو ةيناثلا
 ضرفلا ىلإ ةبسنلاب حصي مل مومعلا دارملا ناك ول ذإ ؛طقف لفنلا ىلع ةيآلا لمح نع راذتعا لإ لضفألاف" :هلوق

 ."لمجلا" يف امك ءاهوفخت نإو :لاقي نأ

 ىلع لديو «طرشلاب ءازجلا طابترا نسحيل ؛فاضملا فذح ىلع نكل ؛حدملاب صوصخنملا وه " يه ' نأ نعي :اهؤاديإ

 نمم يكزملا ناك اذإ اذه لوقأ :ضرفلا ةقدص (نيلامكلا ريسفت) .اهؤافحخإ يأ "مكل ريخ وهف' 1 ريكذت اذه

 "نايبلا حور" بحاص هب حرص امك ؛لضفأ اهؤافحإ ناك راسيلاب فرعي ال نمم يكزملا ناك اذإ امأو «راسيلاب فرعي

 ةضيرفلا ةقدصو ءافعض نيعبس اهتينالع لضفت عوطتلا يف رسلا ةقدص" :ه5# سابع نبا نع يورو .هريغو يواضيبلاو
 ام يأ :خلإ فطعلاب .هريغو "دوعسلا يبأ"و "نايبلا حور" يف امك ؛"افعض نيرشعو ةسمخب اهرس نم لضفأ اهتينالع
 .طرشلا باوج هنأل ؛مزج اهلحمو "ريخ" وه يذلا ربخلا وهو ةلمجلا 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 املو
 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" :ٌلُي يتلا لاق السرم
 (نيلامكلا ريسفت) ."اهلك نايدأ لهأ ىلع اوقدصت" :ٌهلُو ىبلا لاقف ؛"مكيلإ فوي ري نم



 ةرقبلا ةروس ١4 ثلاغلا ءزجلا

 كيلع امنإ مالسإلا ف لوحخدلا ىلإ سانلا يأ هده كلغ َسَِ :لزن' ةوملسيل

 ٍرْيَخ ْنِم ْاوُقِفَُت اَمَو هيف لوخدلا ىلإ هتياده ْءآَشَي م ىِدَهَي هللا َّنِكََلَو غالبلا
 هريغ الا هياوث' يأ هللا هَجَو ةاقتتا لإ توقيت امو اهل هياوث نأل ”كِسفتأيق لام
 ال نأ هؤازج ْمكِيَلِإ َفَوُيِريَح ْنِم أوقفت اَمَو يهنلا ىنعم : ربخ ايندلا ضارعأ نم

 ألتبم ربخ .ءارقفلل .ىلوألل ديكأت ناتلمجلاو ءاعيش هنم نوصقتُت مج 3.-ةروئلاقت

 ىلع مهسفنأ اوسبح ي اا ليح و اييَمحلا تريذلا تاقدصلا يأ فود

 نآرقلا ميلعتل اودصرأ نيرجاهملا نم ةئام عبرأ مهو ةفلملا لهأ قف تلزتو ةداهجلا

 ؛شاعملاو ةراسفلل مازال ]إب اوفس انوي توُعيطَتسَي ا ايارسلا عم جورخلاو

 لام هناي ةدقاا دق سلا # اهيغأ مهام لماَجلا هيت تعسا ص

 لوخدلا ىلع ةجاحلا مهلمحت يك ؛نيكرشملا ىلع قدصتلا نع ُدك هللا لوسر عنم يأ "عنم" هلوقب قلعتم ويقام

 (يخرك) .ضرفلا ةقدص ريغ يف اذه نكلو «رفاك ىلع ولو يأ :ريجخ نم مينالاتإ ىلع صرخ ؛مالسإلا يف
 فطع مزلي الثل ؛ليوأت ىلإ هقباس ىلع فطعلا جاتحي ذئئيحو «هللا هجو ءاغتبا الإ اوقفنت ال يأ :يهنلا ىنعمب ربخ

 (نيلامكلا ريسفت) هييسم بيساو يأ ؛بلطلا يعم يف اضيأ نير ,رابخألا ىلع ءاشنإلا

 يأ "ىلوألل" :هلوقو ُ؛َنوُمَلظُت ال ْمُْنَأَوظ :هلوقو 4«ْكيتإ فَي رْيَخ ْنِم اوقف امو :هلوق يأ :ناتلمجلاو

 لاؤس باوج ةلمحلاو :خلإ أدتبم ربخ لمحل ةيشاح) .كْمكِسفنَدِإَف ريح ْنِم اوقِقنت اًمَوإ) :يهو «ىلوألا ةيطرشلل
 فرصم نايب ةدئاف هيفو ءءالؤمل اهنأب اوبيجأف ؟يه نملف :اولاق تاقدصلاب اورمأ امل مفأك «قبس امم أشن

 (لمجلا ةيشاح) .يرابنألا نبا رايتخا اذهو ؛تاقدصلا
 دجسملا ةفيقس لباقم ةفيقسلا يف نونكسي اوناك ةفيقسلا يهو ءامكذ سابع نبا نع رذنملا نبا هاور :ةفصلا لهأ

 رخخؤم يف لحم يه ةفصلا :يواصلا لاقو (نيلامكلا ريسفت) .كلانه كلذ لبق ةلبقلا تناكو ءهنم 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 ورغلاب امإ هللا ةعاط يف يأ :داهجلاب (نيلامكلا ريسفت) .داهجلل 505 يبلا مهثعب ةفئاط مسا ةيرسلا :ايارسلا عم

 (يواصلا ةيشاح) .نآرقلا مهملعتب



 وقفا روس ا( ش ثلاثلا ءزجلا
 عضاوتلا نم مهتمالع َمُهَميِسِب ابطاخم اي مُهفرْعَت هكرتو لاؤسلا نع مهففعتل يأ
 الف ًالصأ مهل لاؤس ال يأ َفاَحَنِإ نوفحليف ًائيش سائلا َتوُلَعَسي ال دهم رثأو

 با مي َكِرإف ٍريَخ نِم وقِقَنَت رس ل وهو مهنم عقي مك بلغ فب هلا أ اَمَو حاحلالا فاحلاإ

 ٌرِجَأ َمُهَلَف هَ اَلَعَو اري ٍراَهَملآَو ٍليلآب مهلومأ َتروُقِفنُي يذلا .هيلع مكيزاجيف

 يأ ما َنوُلُكْأَي تريلا ) َوُنَرْخَي مه اَلَو ْرِهِيَلَع كْوَخ الو ْمِهْبَر َدنِع
 يس ,لجألا وأ ردقلا ف تاموعطملاو دوقنلاب ةلماعملا يف ةدايزلا وهو هنوذخأي
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 مهنظ م مهأل ئيعملا مدعل ؛"ءاينغأ"ب ال ؛ليلعتلل يهو ”يسحم"ب ةقلعتم "نم" نأ ىلإ هب راشأ : مهففعتل يأ

 ؛بحجاو 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)

 ْهِهْبَسْحَي» :لاق هنأ عم قفرب نولأسي اوناك مهنأ مهفي اذه نأ :وهو ءلاؤس نع باوحج :الصأ مهل لاؤس ال
 :هلوق ةقيرط ىلع اعيمج ديقلاو «ديقملا يفن دارملا نأ هحاضيإو .ٍِقْفُمَتلاَنِب ءاَيْغَأ لِماَحْلا

 هرانم ىدتهي ال بحال ىلع

 قدصت نيح هد ركب يبأ ف تلزن :ليق :خلإ نوقفني نيذلا ."دوعسلا يبأ" يف امك «ءادتها الو رانم ال يأ

 تناك .هن#ذ ىلع يف :ليقو .ةينالع اهلثمو ءارس اهلثمو «راهنلاب اهلثمو «ليللاب فالآ ةرشع :رانيد فلأ نيعبرأب
 ةربعلا نكلو «ةينالع رحآبو ءارس رخآبو ءارام رخآبو ءاليل مهردب قدصتف ءاهريغ كلمي مل مهرد ةعبرأ هعم
 ؛كلذب هذ ركب يبأل ةيصوصخ الف ؛هجولا اذه ىلع قفنأ ام رجأ نايب :دارملاف ءببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب

 (يواصلا ةيشاح) .هنشد يلعل الو
 .تاموعطملا يف عئاش ابرلا نألو «لاملا عفانم مظعأ هنأل ؛لكألا ركذ امنإو ءال مأ اولكأ نعي :هنوذخأي
 .صخللاك معطي مل ولو ليكملا :هكلي ةفينح يبأ دنعو هكاوفلاك ليكم ريغ ولو :تاموعطملاو (نيلامكلا ريسفت)

 ليكلا يف لضف ابرلا :هكلي 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 ف يرجيو «نزولاو
 (نيلامكلا ريسفت) .يربطلا هاور ؛هربق نم ثعبي نيح كلذ نأ :ىض سابع



 ةرقبلا ةروس 0 ثلاغلا ءزجلا

 "نوموقي"ب قلعتم .نونجلا نصل قب م ٌنطيشلآ هعرضت ُهُطَيَخَتَُي فذلا ةوقع امك

 نم اذهو زاوجلا يف اوبرلا لقي ٌعيَبْلا امن أَوَلاَق مهنأ ببسب يهنأ ممي لزن يذلا َكِلَذ

 هغلب ْمَءآَج نَمَف أوّل مّرَحَو عيبه َلَحَأَو :مهيلع در ىلاعت لاقف ةغلابم هيبشتلا سكع

 :هرمأَو هنم درتسي ال يأ يهنلا لبق َفَلَساَم ُهَلَف هلكأ نع ئّهَتنآَف هْبَر نم ظعو ٌةَظِعَوَم

 ٍبَحْضُأ كينلوأَف لحلا يف عيبلاب هل ًاهبشم هلكأ ىلإ َداَع ترد هَ لإ هنع وفعلا يف
 ِتَقَدَّصل ىيَرْيَو هتك رب بهذيو هصقني أوَبَرلا ُهَللا ٌقَحمَي 220 ا تروُدِلنَخ ايف مه رات

 :ءارفلا لاق :نونجلا .هشهديو هلقع بهذي وأ :هعرصي (نيلامكلا ريسفت) .ناطيشلا هطبحتي يذلا مايقك يأ :موقي امك

 (نيلامكلا ريسفت) .هسمعي ناظيشلا نأل ؛هب يمسف «ديلاب سمللا هلصأو «نونخما :سوسمملاو نونجلا 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

 عملا نوكيف «'طبختي" :ىلاعت هلوقب قلعتم وأ ؛نونحلا نم ع ورصملا لحرلا موقي امك الإ ةمايقلا موي نوموقي ال
 ."يدمحألا ريسفتلا" يف امك «نونجلا نم ناطيشلا هطبختي يذلا لحرلا موقي امك الإ
 باوح ىلإ هب راشأ "ةغلابم" :هلوقو ؛هب هوهبش يح اعرف عيبلاو الصأ ابرلا اولعج مهأل يأ :هيبشتلا سكع نم

 قيرط ىلع كلذ ءاحج هنأ :هحاضيإو ؟هلح ىلع قفتملا عيبلاب ابرلا هيبشت مهدوصقم نأ عم كلذ اولاق فيك :لاؤس

 لعفلا ريكذت هيجوت 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) .عرحتلا لوزن لبق دحأ هنأل :دوتسي ال .هنم درتست ال هعرحت لبق ةدايز ابرلا دقعب ذخأ ناك اذإ

 نم يهنلا عمس نم نأ ينعي .هل لوكوم هللا رمأ لاثتمال باوثلا يف هرمأف عملاو ؛هلكآ نع يأ :هنع وفعلا يف
 نيذلا ةباحضلا ىلع ةلومحم ةيآلا هذهف هلل لوكوم هباوثو :يهنلا لبق هلكأ امي زاف دقف ؛هنع باتو هتك هللا لوسر

 ىلإ ريشي «قايسلا ةنيرقب هل الحتسم يأ لحلا يف :عيبلاب هل اهبشم (يواصلا ةيشاح) .هميرحت لبق ابرلا مهنم قبس
 (نيلامكلا ريسفت) .رانلا يف ابرلا ذخآ دولح ىلع ةيآلاب ةلزتعملا كسمت نع عفدلا

 ىح هولف مكدحأ يبري امك هل اهيبري هللا نإف «ةقدصب دبعلا قدصت اذإ" :ثيدحلا يف امل يأ :تاقدصلا يبريو

 ."دحأك هنازيم يف نوكت



 ةرقبلا ةروس ظ ١مأ ثلاغلا ءزججا

0 

 رحاف 299 م أ ابرلا ليلحتب ٍرافَك لك بحي ال ُهَللآَو اهاوث فعاضيو اهيمديو اهديزي
 ةريثك رابخأ هب تدرو

 ةركرلا أ او ركل اوُماقاو يدخل اَوُلِيعَو اوُنَماَء يذلا نإ .هبقاعي يأ هلكأب
0 

 اوما تريبنلا اهلي جك َترْوُدَرْحَي مه اَلَو ٌمِهِيَلَع ٌفَْوَخ اَلَو ْمِهْيَر َدنِع هرج مه

 نإف ناي يف نيقداص يو َنيِنِمْؤُم شنُك نإ أوبرا َنِم وو اه اوكرتا ًاوُوْدَو هللا أوقتأ

 رب نهنلا دمي ةناويفلا قوي :يلاطعال يل ,ىلاعت هللا رمأ لاثتما نينمؤملا نأش نم

 ؛مكل ِلوُسَروهَّللاَنِم برَحِب اوملعااوُندَأَف هب مترمأ اماوُنَعفَت مل نإَف .لبق مهل ناك
 ايزو ار اولاق تلزن املو مهل ديدش ديدحك هيف

 تراك َنِإَو . صقنب 2 4 20 توُملظ لَو هدايرب تروُملظت ال :كلاومأ لوصأ ْسوُدُر

 -- ءاهمضو نيسلا حتفب َوَرَسْيَم لإ هريخأت مكيلع يأ هل ُةَرِظََقٍةَرَسُع وذ مرغ عقو
 ل لكلو «ةرخآلا يف نوكي نأو الوب مارد ق8 8 لمععيف يأ :اهيسيو

 ردق يف الحر املسأ اناك همّ سابعلاو نافع نب نامثع وه ليق :ةباحصلا ضعب ."ريبكلا"ك تالوطملا بتكلا
 .هلثم امكديزأو ءهب نارخأ رخآلا فصنلاو ؛هفصن نآلا امكتيطعأ امنإ :لاقف ؛هابلاط لجألا لح املف ءرمتلا نم

 .ةيآلا تلزنف «هابلاطف ءلحألا لح مث ؛يرحتلا 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 مهنوك
 هربخ أدتبم "ةرظن"و طرشلا باوج "ءافلا" :ةرظنف (كرادملا ريسفت) .اهلعافب يفتكي ةمات ناك نأ ىلإ ريشي :عقو

 ناك امك ال ءرسيلا ىلإ يأ :ةرسيم ىلإ .حراشلا هب راشأ امك ريخأتلا ئيعم. ةرظنلاو «"ةرظن مكيلعف" يأ فوذحم

 فذح أدتبم "ةرظنف" :هلوق «يبرت نأ امإو ءيضقت نأ امإ :نيدلا هيلع لح اذإ هنويدمل مهدحأ لوقي ةيلهاجلا لهأ

 (نيلامكلا ريسفت) .طرشلا باوج "ءافلا"و ,"ةرظن مكحلاف" يأ هؤدتبم فذح اربح لعجي دقو «هربخ

 (كرادملا ريسفت) .ةربقمو ةربقمك ناتغل امهو عفانل :اهمضو



 ةرقبلا ةروس ١ ثلاثلا ءزجلا

 داصلا 34 لصألا يف ف عاتلا ماعدإ ىلع كياشعلاب رك نأَو رسي تقو يأ

 رثكألل داصلا ديدشت

 رشم نإ ركل روج ءاربإلاب رسعلا ىلع اوقدصتت يأ ءاهفذح ىلع فيفحتلابو
 هللا هللقأ ا وأ 00 2 نم ' :ثيدتلا ْْق 0 ريح نأ 2 ت : 5

 هنيذ هنع يأ

 ءازحب سقت لع 500 ةمايقلا موي وه هللا لإ هيف توريصت يي «نودرت

  َنوُمَلْظُي ال َّمَهَو رو نع م ا

 ةاق ع عفت ماسالا ةاسام قامت ضرقو ملسك نيد ملماعن ميد قاوم تريز اهي

 . ةئيسس هدايز وأ ةنسح صقنب (
 ا

 رسفي دقو ؛«راظنإلا نم اباوث رثكأ يأ :وكل ريخ (كرادملا ريسفت) .نامز .فرظ هنأ ىلإ ريشي :ريسي تفقو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةديدج ةدئاف ىلع هلمح نم دب الف «هلبق امث ملع دق هنأب ؛مامإلا هدرو ءراظنإلاب قدصتلا

 .فودذحم "نإ" باوج نأ ىلإ ةراشإ :هولعفاف

 نآرقلا رحخآ ةيالا هذه :اموي اوقتاو (لمحلا ةيشاح) .ىرخأ ةياور يف هب حرص امك :هشرع لظ يأ :هلظ يف

 نأ انل مدقتو «ةيآ نينامثو نيتئام سأر ىلع اهعضوب ٌهثِك هللا لوسر ليربج رمأو ام# سابع نبا لاق امك الوزن
 ىلإ ”رفس ىلع متنك نإو" :اهيناثو ."نيدلا ةيآ" :اهوأ تايآ سمح دعب نوكيف ؛ةيآ نوناهمثو تسو ناتئام ةرقبلا

 ,"خلإ لوسرلا نمآ" :اهعبارو ؛"ريدق" ىلإ 4ضْرَأْلا يف امو ِتاَواَمَّسلا يف اَم ِهَلظ :اهثلاثو :"مهيلع" :هلوق
 .مايأ ةعبسب 0 :؛تاعاس تائب دقني هللا لوسر ةافو لبق تلزئو "هللا فلكي ال" بع

 : 'يواضيبلا" ةرابعو "دوعسلا يبأ" يف امك ءعوحجرلا نم يأ لعافلل :هلوقو ءعجرلا نم يأ :لوعفملل ءانبل

 (كرادملا ريسفت) .ايدعتمو امزال نوكي عحرتف :نوريصت .ميحلا رسكو ءاتلا حتفب بوقعي ورمع وب 3

 ارابتعا "تبسك" يف الوأ اهيلع ريمضلا داعأو «نيعملا رابتعاب عمجو "سفن لك" نم ةيلاح ةلمح :نوملظي ال مهو
 (نيمسلا ريسفت) .نسحأ هريحأت ناكف ؛هلصاف سأر عقو نيعملا رابتعا نألو ؛لصألا هنأل ؛ظفللا رابتعا مدقو «ظفللاب

 ؛كلذو ؛مهايند حلاصمل دابعلا داشرإ نايب ىلع تلمتشا دقو ؛نآرقلا يآ لوطأ "هيلع" ىلإ انه نم ةيآلا هذه :متنيادت اذإ

 .ايندلا حالصإ هب ام انه نيبف ءايندلا حالصإب الإ ةرخآلا حالصإ متي ال ذئئيحف «ةلماعملا نيدلاو «ةرحآلا ةعرزم ايندلا نأل

 ةباكلا قف هللا هلعلا دق ىمس لخآ لإ ةوسقلا كلسلا نأ ققفأ :ارفكذ سابع نبا نع مكاحلا جرخأ :ضرقو

 تحن نالحخاد امهالك ؛ملسلاب ىمسملا وهو هسكعو «نيدلاب نيعلا عيب :يعفاش وهو يروفاشينلا لاق «ةيآلا هذه أرقو

 3 .هيف لحألا زوجي ال ضرقلاو «هيف لجألا زوجي نيدلا نإف ؛نيدلا ريغ هنإو «هيف لدي الف ضرقلا امأو «ةيآلا



 هركبلا ةووحا ١م ثلاثلا ءزجلا

 ْمُكَتَنَب نيذلا باتك ٍبّتكَيَلَو عازنلل 9 اناعيدما ١ س5 مولعم ىَمَسُم ٍلَجَأ نإ

 عنتمي بأي اَلَو صقني الو لحألاو لاملا يف ديزي ال هتباتك يف قحلاب ٍلَدَعْلاِبْْب تاك
 ءام لخبي الف ةباتكلاب دين يأ هللا ُهَمَلَع امك اهيلإ يعد اذإ َبُّكَي نأ نم ُتَتاَك

 ُقَحْلآ ِهَيَلَع ىذا بتاكلا ىلع للُمُيَل 1و ديكأت ٌيَكيلَف "بأي"ب ةقلعتم فاكلاو
 دحاو عالمالاو فيرا ٍلاميل

 َنسَكَتَي اَلَو هئالمإ يف ْدَتَر َهَّللأ قّتَيلَو هيلع ام ملعيل رقيف هيلع 9 هنأل ؛؟نيدلا

 نع اًقيِعَض َوُأ ارذبم اهبَِس ُنَحْلآِهَِلَع ىِّلآ ناك نِإَف ايش قحلا يأ ُهَّنِم صقني

 كلذ وحن وأ ةغللاب لهج وأ سرخ ىو ربك وأ رغصل ءالمإلا
 000 أوُدِبشَتْسآَو ٍلَدَعْلاِب محرتمو مّيقو يصوو ٍدلاو نم هرمأ يلوتم هّيِلَو َلَِمْيلف

 كلام بهذم راتخا رسفملا لعلو «نيقيرفلا تاربتعم نم رهظي امك يعفاشلاو ةفينح يبأ بهذم وه كلذو -
 ء#ن رمع نبا لاق هنأ يراخبلا هقلع ام هيلع لديو «ةنيادملا ةيآ مومعب الدتسم ضرقلا يف ليحأتلا زاجأ ثيح

 يف امك عفار يبأ نع ىلعي وبأو رازبلا هجرحأ ام :عوفرملا نم هل دهشيو ءزاج ضرقلا ف لجأ اذإ :ءاطعو
 :لاقف ءبحر لاله ىلإ اقيقد ينو نأ دوهيلا نم لحجر ىلإ ئلسرأف ءفيض 2 يبنلا فاضأ :لاق ؛"ناقتإلا"

 نم جرخأ ملف ؛"ضرألا يف نيمأو ءءامسلا يف نيمأل نإ هللاو امأ" :لاقف هتريحأف ص يببلا تينأآف نهرب لإ ال
 (نيلامكلا ريسفت) .(8/8:رجحلا) مهم اح اَوْزأ هب اَنْعَتم ام ىَلِإ َكيبْبَع نَدُمَتالل :ةيآلا هذه تلزن يح هدنع

 .لاثتمالا دصق نأ الإ فلكملا هيلع باثي الف ؛مهايند يف قلخلا عفانم ىلإ هتدئاف عجرت ميلعت يأ داشرإ رمأ :ةوبتكاف

 «هتباتكب سانلا عفني نأ بأي ال يأ :"بأي"ب ةقلعتم .دحأ نم ةقيثولا ذخأ قائيتسالا :اقاثيتسا (لمجلا ةيشاح)

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلوصوم "ام"و «(717:صصقلا) هيك للا َنَسْحَأ امك ْنِسْحَأَو :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 يلا 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 «ءسرحخ ناك نإ ميقو ءاريبك ناك نإ يصوو ءاهيفس وأ ايبص قحلا هيلع

 .عيطتسم ريغ ناك نإ محجرتم وأ ءليكو وأ ؛«لقع لتخم وأ ءايبص ناك نإ ميقو :"يواضيبلا"



 ةرقبلا ةروس ١4 ثلاغلا ءزجا

 نِإَف رارحألا نيملسملا يغلاب يأ ٌَكحِلاَجَر نم نيدهاش ِنيَديِبَس نْيَدلا ىلع ردهشأ
 2 8 9 داهش | نم هر | متتفب

 تيشرت ع هسوست # سرح نراسزوي نع 2 نوع تاسعا فأكل ل

 .ىلقع مقل ةداهشلا يكنس سف "لفت نأ لحأل ءاسلا ددعتاو هعلادعو هبيدل
 نهلقع صقنل ةداهشلا اَمِهْنَدَحِإ ىسنت لضت نأ لحال ناسا يثبت) 55
 ةلمجو «ةيسانلا ئّرْخَأْلا ةركاذلا اَمُهَدَحِإ ديدشتلاو فيفختلاب ٌرَكَدُتف نهطبضو

 0206 .هببس هنأل لالضلا ىلع تلخدو .ءتلض نإ ركذتل يأ ةلعلا لحم راكذإلا

 نم دافتسم اضيأ ةيرحلاو ؛باطخلا فاك ىلإ ةفاضإلا نم مالسإلاو لاجرلا ظفل نم دافتسم غولبلا :خإ يغلاب
 تاباطخ نإف ءمهتلماعم يف مالكلا اضيأو «مئاهبلا ةلزنمب ءاقرألا نأل ؛نيلماكلا يف رهاظ هنأل ؛لاجرلا ظفل
 هيلع نم ناك وأ «ةرفكلا نيب ةنيادملا تناك اذإ امأو .هعضوم يف نيب امك «ةرابعلا قيرطب ديبعلا مظتنت ال عرشلا

 ,روهمجلا 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 ؛مكدنع نييضرم نونئاك يأ "ناتأرماو لجر"ل ةفص عقو فوذحمع. قلعتم :نوضرت نمث

 نم نوضرت نمم" :"يدمحألا" يفو (نايبلا حور) .هب ءاسنلا فاصتا ةلقل ؛ديهش لك يف هربتعا ققحت عم روكذملا
 نوكي نأ يغبتيف ؛مهحالص ىلع نودمتعتو مهتلادع نوفرعت نمم :ليق هنأكف .لدعلا وه قلطملا يضرملا ذإ 'ءادهشلا
 ىضاقلا لبقي نأ غيني ال هنأ "ءاضقلا باب" يف حرص دق نكلو "ةداهشلا باب" يف ةيادغلا بحاص كسمت هب و ءالداع

 بحاص لاق عملا اذهل هلعلو ءالصأ قسافلا ةداهش زوجي ال :يعفاشلا دنعو ءاندنع زاج لبق ولو ؛قسافلا ةداهش

 ءمهنم 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 راحلا اذهو «ليلعتلا مال وهو راحلا فذح ىلع :لضت نأ

 .فوذحم "لضت" لوعفم نأ ىلإ هب راشأ :ةداهشلا (لمجلا ةيشاح) ."خلإ لضت نأ لحأل ءاسنلا ددعتو"

 يأ ةلعلا يأ "تلحخد" :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 "يبه ركذتلا يأ فوذحم هلوعفمو «ةركاذلا

 راكذإلاو ءراكذإلا ببس لالضلا نأل يأ :هببس هنأل .فوذحلا لوعفملا يه لا ىرخألا ىلإ دئاع "تلض" يف

 (لمجلا ةيشاح) .امهمزالتل ؛رخآلا ةلزنم ببسملاو ببسلا نم الك نولزني مهنأل ؛هتلزنم لزنف «هنع ببسم



 ةرقبلا ةروس ١مه 1 ثلاثلا ءزجلا

 ام اَذِإ ءآَدَبْشلا َبَأَي اَلَو هباوج فانئتسا 'ركذت" عفرو «ةيطرش "نإ - ةءارق فو
 متدهش ام يأ هوُبُتكَت نأ نم اولمت أَوُمَكَسَت لَو اهئادأو ةداهشلا لمحت ىلإ أوُعُد 57

 فلج نإ اريثك وأ اليلق اًنيِبكوَأ ناك اًريغَص كلذ عوقو ةرثكل ؛قحلا نم هيلع

 هَ دنع لدعأ ٌطَسقُأ بتكلا يأ كلذ " ةوبتكت 7 ىف ءاهلا نم لاح .هلولح تقو

 وبات 3ك نأ ىلإ انزل ذأ اهركذي هنأل ؛اهتماقإ ىلع نوعأ يأ ةّدبشلل ُمَوَقَأَو

 بصتنلاب ارق يفو ةَرِضاَح ٌةَرَجَي عقت برركت نأ ذل لجألاو قحللا رذق ق اوكشت

 لجأ 3 افوضبقت ي أركَنَيَب اًهئوُريِدَت ةراجتلا ريمض اهمساو ,ةصقان "نوكت"ف

 َمُثعياَبَت اَذِإ اَوُدِهَشَأَو هيف رجتملا امي دارملاو اَهوُبُتكَن ال نأ يف ٌحاَتُج يلع سِيَلَف اهيف < عه ع ا هر خ4 : د ويسع ىف نحب و 00 6 ,

 ا ل ل ع ................... هلبق امو اذهو فالتخالل عفدأ هنإف ؛هيلع
 هوبتكافو اودهشأ

 لحم يف امهعومجمبو ,فوذحم أدتبم ربخ لعفلاف الإو هظفل ف لمعي مل طرشلا ةادأ نأ فانئتسالاب هدارم :فانيتسا

 يهو- امهادحإ ركذت ةصقلا يأ يهف :هريدقت «نأشلاو ةصقلا ريمض ردقي فوذحملا أدتبملاو ءطرشلا باوج ءمزج

 هذه ىلع لضت نأ وه يذلا طرشلا باوج ركذت يأ :هباوج (لمجلا ةيشاح) .ةلاضلا يهو «ىرخألا -ةركاذلا

 (يواصلا ةيشاح) .ةفوذحملا ناكل ناربخس "اريبك وأ اريغض" نأ ىلإ ةراشإ "ناك" ردق :ناك (دبع) .ةءارقلا

 يف لاقي اعإو ريبكلا و ريغصلا :هيف لاقي ال نزوي وأ لاكي ام نأل ؟بايثلا يف ملسلا زاوج ىلع ةلالد هيفو :اريبك

 :"ةوبتكت" ْق :ءاشا نم لاح (كرادملا ريسفت) 5 ىلإ نئاك يأ رشتس فرظاوهف ة :هلجأ (كرادملا ريسفت) .عوررزملا

 ءاذكب الجؤم اذك تبث :اولوقو ءهلجأ 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 زوجي الو «ةباتكلا ف لحألا اولمت الو

 (نيلامكلا ريسفت) .راجح نعم هنإف ءاطوسق طسق نم ال هيوبيس بهذم ىلع طسقأ نم ليضفتلا لعفأ يهف :لدعأ

 :فلألاب طسقأو «لدعو راج :طسق :ةديبع نأ و "دادضألا باتك" ُق تيكسلا كل ىكح :كايح وبأ لاق

 ةبسنلا ةقيرط ىلع -لدعلا يأ- طسقلا يذ نعم. طساقلا نم اليضفت نوكي نأ زوج دقو «ريغ ال لدع

 (نيلامكلا ريسفت) ."موقأ" يف مالكلا كلذكو ؛"نيتاشلا كنحأ"ك هل لعف ال لعفأ نوكيف "رماتو نبالاك

 نأ الإ :بصنلاب 0 ريسفت) .روهمجلا ةءارق ىلع عفرلاب "ةراحت" :هلوق همسا ةمات "نوكت"ف :نوكت نأ

 .نايسنلاو عزانتلا نع هدعبل :مكيلع سيلف (كرادملا ريسفت) .ةرضاح ةراحب ةراجتلا نوكت



 ةرقبلا ةروس |( ثلاغلا ءزجلا

 عانتما وأ ءفيرحتب هيلع نمو قحلا بحاص ٌديِهَن اَلَو بِتاَكَراَصُي اَلَو بدن رمأ
 اكلا يف قيل ل ام امهفيلكت لا بحاص اهرشي ال وأ ياكل و ةداهشلا نيم

 تودع

 بفشل و ردقم لاح :مكروم لاصم يسمو ب و ةرمأ هلآ او فئناتسم وأ ة.ودقم لاح من | / ١ هي

 3 ٍّك 2 5 ب 93 0 1 3 0 1 3 2 يا : 9 026 5 8 ل را يل

 يف نهرلا زاوح ةنسلا تديبو امي نوقثوتست ٌةَصوُبَقم نهرف :ةءارق و ٌنَهِرَف ابنك
0 

 212111111101 ]1 10111ذزذ_--1 رك اع ديغتلا» :بتاكتلا موجوو رصفلا

 ؛عازنلا عطقل ايندلا حلاصمل داشرإ يأ [(كرادملا ريسفت) .ةحخخسن يف فلتخا مث بوحولل :ليقو ءروهمجلا دنع] :بدن رمأ

 ىلا رومألا هلحمف ءانثتسالا امأو «ىقبت ىلا رومألاو تالاقعلا يف نوكي روكذملا داهشإلا نإ يأ ءانثتسالل دييقت 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 ع راضم لعفلا

 ةيعراضملا ةلمحلا نأ :ةدعاقلا نإف «ةيوحنلا ةدعاقلا فالخ الاح هلعج نأل ؛هيلع راصتقالا ىلوألا :فنأتسم وأ

 مزلي هنأل ؛"هللا اوقتاو" ةلمج ىلع اهفطع اضيأ حصي الو ءواولا نم ولختو ءاهمزلي ريمضلا نإف الاح تعقو اذإ ةتبثملا
 ىدهي ال رونلاو «رون ملعلا نأل ؛عفانلا ملعلا يأ "هللا مكملعي" :هلوقو فالح هيفو «ءاشنإلا ىلع ربخلا فطع هيلع

 ىلع قمح :ىلوألا نإف ؛اهكالقتسال :تالتلا لمفللا ىف "هللا" لظفل زرك :2] هللاو (يواصلا ةيشاح) .يقتملا ريغل

 (يواضيبلا) .ةيانكلا نم ميظعتلا يف لحدأ هنألو «هنأشل ميظعت :ةثلاثلاو هماعنإب دعو :ةيناثلاو ؛ىوقتلا

 :ريدقتلا نوكي نأ زوجيو «ربخلا ريدقت ىلإ ريشي :امب نوقثوتست .أدتبم ةفصلا عم وهو ناهرل ةفص :ةضوبقم
 ءردقم لاؤس نع باوج :ةنسلا تنيبو .ةضوبقم ناهر عورشملاف وأ ءذخؤيلف وأ ,مكيلعف وأ «هب قثوتسي يذلاف

 يور امك ءرضحلا يف زاوجلا تنيب ةنسلا نأب :باجأ ,هذخأ غوسي ال رضحلا يف نهرلا نأ ةيآلا موهفم نأ وهو

 (يواصلا ةيشاح) .ريعش نم اعاص نيرشعب يدوهي نم ةنيدملا يف هعرد نهر ٌهلك هنأ

 رفسلا نم يأ :ركذ امب (نيلامكلا ريسفت) .بتاكلا دوجو عم هزاوج يأ رضحلا ىلع فطع :بتاكلا دوجوو
 (كرادملا ريسفت) .بتاكلا دوحجو مدعو



 ةرقبلا ةروس ١ ما ثلاغشلا ءزجلا

 هب ءافتكالاو نهرلا ف ضبقلا طارتشا "ةضوبقم" :هلوق دافأو دش هيف قيثوتلا نأل
 ٍدؤيلف نهري ملف هقح ىلع نيدملا نئادلا يأ اًضْعَب مُكْضَعَب َنِمَأ نإف هليك وو نمترملا نم 245 0 ء #1 درع ل منع ىلا اع 5

 ناهترالا نع هتنامأب ئغتساو
 دار 2 اا حوا 1 لا 0 روس ناد سوس ريش م تا 0

 اذإ ةّدنهشلا أوُمّيكَت اَلَو هئادأ يف ُهَبَر َهّللا قّتَيَلَو ُهْئْيَذ ءُهَبَسَمأ نيدملا يأ َنِمتْؤا ىذلا

 هنألو ةداهشلا لحم هنأل ركذلاب صخ مْهُبلَق ٌمْناَء دُهّنِإَف اًهَمُتَكَينَّمَو اهتماقإل متيعُد
 5 5-5 ماك قل د 1 ل سا رس قا دكني 5 - 5 َ 35 - ّظ' |(

 نيس هيلع ىمخي ال 2: ميلع نولمعت امب هللاَو نيمثالا ةبقاعم بشاعيف ةريخ هعس من ادإ

 ءوسلا نم مكسفنا ىفام اورهظت أودَبَت نإ ٍضزألا ىف امَو ِتويمَّسلَآ ىف اَم ِهَّلِ .هنم 7 م م 7 اها ع 3 ىلا ١ . م | 5: 0 . - 5 5

 ب ين 9 ص 2 ه
 ةاهش اه »ا خذ ظاش هه نشا 6# 6" اه ا نا هه © # ا # # #0 ( سه « هه شاش شاش هه ها ها ها هذ مكبساحي 6 8 ربسل ةوفخت وأ هيلع مزرعلاو

 (يواصلا ةيشاح) .توملل ضرعتلاو «نيدلا نايسنو ءبتاكلا دوجو مدع رفسلا يف بلاغلا نأل يأ :خلإ قيثوتلا نأل
 وهو مكضعب يضر يأ :خلإ نمأ نإف (كرادملا ريسفت) .كلامل افالخ روهمجلا لوق وهو :خلإ ضبقلا طارتشا

 (يواصلا ةيشاح) .نيدملا وهو ضعب ةنامأب نيدلا بحاص
 .اهامتك لحم يأ :خلإ لحم هنأل (دوعسلا يبأ ريسفت) .ناهترالا كرتب هيلع هئانتبال ةنامأ نيدلا يمس امنإ :هنيد

 (يواصلا ةيشاح) .هلك دسحلا دسف دسف اذإو هلك دسجلا حلص حلص اذإ ءاضعألا ناطلس هنأل ؛مثإلا يف يأ :ةريغ هعبت

 نم يتأيس كلذلو ؛اهعفد ىلع ناسنإلا ردقي ال يلا رطاوخلاب ةذخاؤملاو فيلكتلا يف حيرص :خلإ اودبت نإو
 مدع ىلإ ءاميإ "هيلع مزعلاو ءوسلا نم" انهه حراشلا لوق يفو ءاذه قتأيس ام ةخوسنم اهنأ يضتقي ام حراشلا

 مهضعب مظن دقو هب ذخاوم هنأل ؛خسن نكي مل ؛مزعلا صوصخ ىلع سفنألا يف ام لمح اذإ هنأل كلذو ؛خسنلا
 :هلوقب دصقلا بتارم

 اعمتساف سفنلا ثيدحف رطاخو اوركذ سجاه سمح دصقلا بتارم

 (لمحلا ةيشاح) .اعقو دق ذخألا هيفف ريخخألا ىوس تعفر اهلك مزعف مه هيلي

 هنأ عم ةذخاؤملا يف ممع ثيح ةيآلا نع باوحل ةراشإ وهو «ةذحاؤملا لحم وه اذهو ريسفت فطع :هيلع مزعلاو

 لإ اسف هللا ٌفّْلَكُي الإ :ةيآب خوسنم ةيآلا مومع نأ نم أي ام هيفاني نكلو ءهيلع مزعلا وأ لعفلاب الإ ذحاوي ال
 نإ هنأ :لصاحلاو ءانه دارملل نايب اذه ىلع يتأي امث رحآ باوحل ةراشإ هنإ :لاقي نأ الإ (187١:ةرقبلا) هُباَهَعْسُو

 لمجأ امل حيضوت يتأي امو ؛خسن الف مزعلا ىلع تلمح نإو ءاهدعب امي ةخوسنم تناك اهمومع ىلع ةيآلا تيقبأ

 (يواصلا ةيشاح) .انه



 ةرقبلا ةروس /١ ثلاغلا ءزجلا

 مزحجاب نالعفلاو تسلم هني مشي در ةاشج مل فْغَيَف ةمايقلا موي هللا هب مكرجي
 عارقلا رووا يور يك

 هنمو 2١ ٌريِدق ءْيْش لك ىلع َهَّللَو وهف يأ عفرلاو ءطرشلا باوج ىلع فطع
 د : بدعي و رمعي

 5 59 ءد .. © -  هلللَع رب سرب ىس :

 نآرقلا نم بر نِم ِهيَلِإ لزنأ اَميُت5َ دمحم ُلوُسَرلآ قّدص َنَماَء .مكؤازجو مكتبساحم
 -ِهبُتكَو تكلم هللا َنَماَء هيلإ فاضملا نم ضوع هنيونت ّلُك هيلع فطع َنوُئيْؤُمْلآَو

 رفكنو ضعبب نمؤنف _هلسزر نم ٍدحا روب ترف ١ :نولوقي هلسرَو دارفإلاو عمجلاب هوا و دري دلال دا د ىف نس د2 ها داق وق ياا عر يفاس نلف

 امتَطأو لوبق عامس هب انترمأ ام يأ اَنْعِمَس 2 «ىراصنلاو دوهيلا لعف امك ءضعبب
 انرمأ :ةخسن يفو

 ءاهلبق ىلا ةيآلا تلزن املو «ثعبلاب هعيرللاق كد مسملا كليلاو َنَبَر كنار كلأسن
 كنارفغ بلطن

 اَهَهَسَو الإ اعذك هل[ لكي هل :لزنل انو ةبيساتملا مهيلع قشو:ةسوسولا نم نوتموملا اكش

 ؛لعفي مل ام هيف مثإ ال سفنلا ثيدح نأ عم "هللا هب مكبساحي' :ءافخإلا يف لاق فيك هنأ وهو لاؤس نع باوحج :مكزجي
 ىلاعت وهف ءهيلع ةبقاعملا ال هب رابخالا درحم ةبساحنلاب دارملا نأب :باجأف .هنع زارتحالا نكمت ال هنألو .هيف روهشملا ثيدحلل

 احخوسنم كلذ نوكي ةذخاؤملا ىلعو ءالدعو الضف بذعيو رفغي مث :هملع ةطاحإ اوملعيل ؛اورهظأو اوفحأ امم. دابعلا ربخي

 نبا نع يورو ؛مكبساحي يأ :ظفللا اذه ريسفت يف يزارلا لاقو ؛"خلإ اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال" :ىلاعت هلوقب
 ةذخاوملا ىلعو «هنع وفعي مث «هربخي نمؤملاف .مهسوفن يف ناك ام. مهربخي قئالخلا عمج اذإ ىملاعت هللا نإ :لاق هنأ اند سابع
 ."اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال" :ىلاعت ةلوقب اغوستم كلذ نوكي

 يف هللا ركذ امل :جاجزلا لاق :2إ 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 عيمجب نينموملاو #2 هيبن قيدصت ركذب ةروسلا متحخ ءءامكحلا مالك نم
 يأ نينمؤملاو 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
 ىيعم.انهه خسنلا :يقهيبلا لاقو (نيلامكلا ريسفت) .يواضيبلا اذه ىلعو «ىلاعت هللا هردقي اميف وحما زاوحل ؛لبقتسملا
 وهو «هب ذحاؤي ال ءيش ىفخي امم نأ اهدعب ام يلا تنيبف ءمومعلا دروم تدرو ىلوألا ةيآلا نإف «نييبتلاو صيصخختلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هعفد عاطتسي ال يذلا سفنلا ثيدح



 ةرقبلا ةروس ١ م8 ثلافلا ءزجلا

 يأ رشلا نر يدق ام انيلطَو هباوث يأ ريخلا نم َتَبَسُتاَم اَهَل قرنق دق ام يأ

 :ايقرقا سف هي هعسوسو اذ ةيساكو .لل الإ اقوي سلا يني دسل غاي لو هوزو
 امك .دمع خرتع أل ةباوضلا انكرت انقل وأ انيك هنأ باقعلاب آَنْدِخاَوُت ال اَنَيَر

 هلازيسف ءثيدحلا يف درو امك «ةمألا هذه نع كلذ هللا عفر دقو انلبق نم هب تذحأ

 ىلع ُهَتلَمَح امك هلمح انيلع لقثي أرمأ (َرصِإآَيَلَع لِمَن لَو اَنّبَر هللا ةمعنب فارتعا

 يف لاملا عبر جارحخإو ةبوتلا يف وغلا لتق نم ليئارسإ يب يأ اَنِلَبَق نِم نيل
 ات سا

 لقيلاكتلا نمو املأ رق ةفاَط ال ام اَنلِْمَحُب اََو ابر ةساجنلا عضوم ضرقو ةاكزلا

 ّتنأ ةرفغملا ىلع ةدايز ةمحرلا يف انمكتاو انآ هع انبونذ حما اَنَع ٌفعآَو ءالبلاو

 ,ةجحلا ةماقإب م2 تيرفدكلا ِمْوَقْلا ىلع اًَرصناَف انرومأ يلوتمو ءانديس اَندَلَوَم

 227 ,ءادعألا ىلع هيلاوم رصني نأ ىلوملا نأش نم نإف ؛مههلاتق يف ةبلغلاو

 نيمللا 2

 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 ةذخاوملا يأ :خلإ هللا عفر دقو .هب ةسوسولا درجمب ذخاؤي ال بنذ لعفي مل ام يأ :خ! هبسكي مل امب الو

 هعفر بلط نوكيف فيرشلا ثيدحلا ىضتقمت انع اعوفرم ناك اذإ هنأ :هلصاح داريإ ىلإ ةراشإ اذهو .نايسنلاو

 عفرلا اذه لاؤس نم دصقلاف يأ "هللا ةمعنب فارتعا هلاؤسف" :هلوقب هنع باجأ دقو ؛لصاحلا ليصحتل ابلط

 ّيمأ نع عفر" 2 هلوق وه :خلإ درو امك (لمجلا ةيشاح) .اهراهظإ يأ ةمعنلا هذمي فارتعالاو رارقإلا هبلطو

 .هريغو "ياربطلا" هاور ."هيلع اوهركتسا امو «نايسنلاو أطخلا

 رصالا لصأ :ارصإ .ركذ امي باحأف ؟ةعفرل 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 يف مهتالص زاوج مدعو «ةليلو موي يف ةالص نيسمحو

 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
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 .””تنلغق ذك :ةملك لك بقع هل ليق ,هللك اهأرقف ةيآلا هذه تلزن امل" :ثيدحلا فو

 ةيآ اتئام يهو ةيندم ,نارمع لآ ةروس

 9 ُموُيَقْلا ئَحْلآ وه الإ لِ ل ُهَللأ .كلذب هدارع. ملعأ هللا تْوَمَلا

 ْنِإَو ضْرَأْلا يف اّمَو ٍِتاَواَمَّسلا يف اَم هليل :ُهك هللا لوسر ىلع تلرنأ امل :لاق ه2 ةريره يبأ نع :خلإ ثيدحلا فو
 (1 8.4 :ةرقبلا) 4 ريد ٍءْْيَش لك ىَلَع هَساَو ُءاَشَي نم تدعي حاشي رمل لقي ما ا ةونخت رأ كيفنأ ىفام اود

 لوسر يأ :اولاقف ءبكرلا ىلع اوكرب مث لك هللا لوسر اوتأف هك 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" :ومكلبق نم نيباتكلا لهأ لاق امك اولوقت نأ نوديرتأ 225 هللا لوسر لاق

 لوُسَر َرلا َنَمآ#» :اهرثإ يف ىلاعت هللا لزنأ ؛مهسفنأ امي تلذو موقلا اهأرق املف «"ريصملا كيلإو انبر كنارفغ انعطأو

 َنْعِمَس اوُلاقَو هِ هلو نم ٍدَحأ نيب قرت ال هس رو هبثكو هيكئالَمو لب َنمآ لك َنوُمِمْومْلاَو هب نم هَل لِرنَأ اَمب
 21006 هللا لزنأف «لجو زع هللا اهخسن كلذ اولعف املف (1:ةرقبل) « دعما كلَ اكثر كاف

 ىلع ةتلمخ امك ارضا ادلع ليكن الوات انأطخأ و أ اًنيِسَن نإ اًنذِج اوت ال اني َتَبَسَتكا ام اَهِيلَعَو ْتَبّسك اَماَهَل اَهَعْسُو

 ناهد تملأ انجح 19 ا هاو اَنَع ُفْعاَولل معن :لاق كدب اَنَل ةقاط ال ام اَنلّمَحُت الو اَنّبَر معن :لاق ككاَنِْبق يونا

 (ملسم هاور) .معن :لاق :نيرفاكلا ِْوَقْلا ىَلَع اَنْرّصْناَف

 ضرأ ريغ نإو ةرخهلا دعب تلزن يعأ "ةيندم" ؛ةهلوقو .ناث ربخخ "نانتام" ءمهربخت "ةينذم"و ذم :قارمغ لآ ةروس

 دارملا :ليقف «هب تيفم يذلا "نارمع" يف فلتخاو .هئزج 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 ةثام نامثو فلأ ميرم يبأ نارمعو ىسوم يأ نارمع نيبو .هركذ رثإ امهتصق ركذ كلذ

 ةثالث ,مهفارشأ نم رشع ةعبرأ مهف ءابكار نيتس اوناكو نارحب ىراصن دفو مودق اهوزن ببس :مويقلا يحلا

 نكي مل هنأل ؛هللا نبا ىسيع نإ :اولاق ةراتف «ىسيع يف هلو هللا لوسر نوجاحي ءمهريزوو مهربحو مهرباكأ مهنم
 ناك ولف «"انقلخو انلعف" :لوقي هنأل ؛ةثالث ثلاث هنإ :اولاق ةراتو «ىتوملا ييحي هنأل ؛هللا هنإ :اولاق ةراتو «بأ هل

 ,معن :اولاقف ء«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 ء«تومب ىسيع نأ نوملستأ :لاقف

 (يواصلا ةيشاح) .هب مهيلع در
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 امل اقدصم هرابخأ يف قدصلاب قحلاب اسّبلَتُم نارقلا َتيتكلا دمخم اي ةليلع لذ

 ده أ خا حا ١ هوو خا

 ىده هليزنت لبق يأ ُلَبَق نِم © » ليجيإلاَو ةئّروَتلا َلَرنَأَو بتكلا نم هلبق ِهّيَدَي نيب

 نآرقلا فو "لزنأ'ب امهيف ربعو ءامهعبت نمث سانلِل ةلالضلا نم نّيَيداه نيعم. لاح
 ليحتإلاو ةاروتلا نم

 . ئعمب َناَقَرَعْل ُلرْفَأَو هفالخغ ةدحاو ةعفد ال نأ انهفأل ؛ريرختلل يضتتقملا "لرناب

 َنيِذّلا نإ اهادع ام معيل ؛ةثالثلا ركذ دعب ُةُركِذَو ءلطابلاو قحلا نيب ةقرافلا بتكلا

 الف هرمأ ىلع بلاغ ٌديِرَع ُهّلآَو ُديِدَس ُباَّذَع َرُهَل هريغو نآرقلا ِهَّلأِتَياَعب أوُرفك
 ردقي ال ؛.هاصع نمم ةديدش ةبوقع تماقتنا وذ هدعوو هديعو زاجنإ نم ءيش هعنكب

 هملعل 2 » ِءاَمَسلَآ ىف اَلَو ضرألا ىف نئاك ٌءَىَس ِهِيَلَع ىفخ ال هلآ َن .دخأ اهلثم ىلع

 وه اهرونم ال سحلا نأل ؛ركذلاب امهصخو «يئزجو يك نم ملاعلا يف عقي امم

 كلذ ريغو داوسو ضايبو ةثونأو ةروكذ نم ْءَشَيَف بكم احْرألا ىف دك ْرَوَصُي ىلا

 .قحلا تايثإ ببسب يأ ةيببسلل ءابلا نوكي نأ لمتحيو «لاحلا عضوم يف رورجملاو راجلا نأ ىلإ ريشي :اسبلتم

 (نيلامكلا ريسفت) .اهريغو ةقباسلا ممألا رابخأ نم هنمضت اميف يأ :ةرابخأ يف (نيلامكلا ريسفت)
 (نزاخلا ريسفت) .هراهتشاو هروهظ ةياغلاب هيدي نيب ىضم ام يمسف «همامأ ام وه "هيدي" نأل ءزاحجب عون هيف :خلإ اقدصم
 :ليقو «ننفت كلذ نإ :ليقو ءردقم لاؤس نع باوج :خلإ امهيف ربعو .سنجلل هيف ماللا نأ ىلإ ريشي :امهعبت نم
 الإو ؛كلذ 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 ةزمه اف

 .هليصفت رم امك ؛عئاقولا بسحب ةنس نيرشعو ثالث يف تاعفدب اهنم لزن مث ءايندلا ءامسلا ىلإ

 «نآرقلا :ليقو ءروبزلا هب دارملا :ليقو .ميمعتلل صاخلا دعب ماعلا ركذ نم هنأ يعي ؛هريغو روبزلا نم :اهادع ام

 ازجعم اقراف هنوكب بتكلا رئاس نم زيمتم هنأ نم ةليضفل اراهظإو ءاميظعتو احدم هل تعن وه امب هركذ رركو

 رومألا ملعي هنأل ؛هلإ ىسيع نإ :مهلوقل در اذه :خإ ىفخي ال .ءافيإو مامتإ نم :زاجنإ نم .لطبملاو قحما نيب هب قرفي

 (يواصلا ةيشاح) .ىسيع كلذك سيلو ءامسلا يف الو ضرألا ف ءيش هيلع ىفخي ال يذلا وه هللا نأب مهيلع درف
 .فوذحمم قلعتم "ضرألا ف" نأ ىلإ هب راشأ :نئاك
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 تو تقكلا َكيلَع لرنَأ يذلا وه .هعنص يف 2 ٌميكَحْلا هكلم يف ةيرعلا وه لِ هَل دل
 كولا و
 ماكحألا ِْق هيلع كمتعملا هلصأ ثلا م َّه ةلاللدلا تايييلاو اق ا

 :هلوق يف امكحم ٠ هلك هلعجو نويسللا لئاوأك اهيناعم مهفي 3 ةييس# هلأ

 اهباَشَتم ابك :هلوق يف هن يي هيف سيل هنأ نعم. #هتايآ ْتَمكْحَأل

 نع ليم ْعَيَر ْمهِبوُلُف ىف َنيِذَّلأ اًمأَ قدصلاو نسحلا يف اضعب هضعب هبشي هنأ و

 يي يا ب ا يل لا ا ا با ءاقنتا هنه ةمشت ام نوك وُعِبَتيَف قحلا

 هع

 :لاقف هتملك و هللا حور ىسيع نإ :لوقت تجلا :2كو ىبلل اولاق نارجب دفو نأ :اهورن ببس ليق :لزنأ يذلا وه

 هنمو ءمكحم هنم «نآرقلا لزنأ هللا نأ :نيعملاو ةيآلا تلزنف «هللا نبا هنوك يف كلذ انيفكي يأ انبسح :اولاقف «معن

 (يواصلا ةيشاحإ .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 :2إ هلصأ (نيلامكلا ريسفت) .انئاملع نم لوصألا لهأ حلطصم ىلع
 ةيآ ةلزنمب عومجملا نأ ىلإ ةراشإ درفملاب ربع هنأب اضيأ بيحأو .ددعتملاب قدصي لصألا نأل ؛عمجلا نع درفملاب

 (يواصلا ةيشاحإ .رهظأ رسفملا هكلس امو (5 ٠ :نونمؤملا) يآ هّمَأَو ميم نبا العجول :دح ىلع ةدَجاَو

 هباشتملا ىلع ال مكحملا ىلع هرادمو «دابعلا داشرإل لزن هنأل ؛امكحم هلك لزن اله :تلق نإ :تامياشتم رخأو

 .كلذ ريغو حيملتلاو ةيانكلاو زاحباب ريبعتلا مهولسأ نإف برعلا بولسأ ىلع لزن هنأب بيحأ
 ؛ةيآلا هذه نيب عمجلا فيكف ءاهياشتمو امكحم انه لعج دق :لاؤسلا ةروص ؛باوجو لاؤسل ةراشإ :خلإ هلعجو

 ةكاكرو ئعملا داسف نم يأ :بيع هيف .همالك نم رهاظ باوجلاو ؟امكحم هلك هلعجو ءامباشتم اهلك هلعج ةيآو

 نم ةيآلا هذه لولدم يفاني الف «ةلالدلا تاحضاو ئعمم ال ءبيعلا نع تظفح يأ هتايآ تمكحأف :ظفللا

 (نيلامكلا ريسفت) ."خلإ اهياشتم اباتك" و اًياشتم هلك هلعج اذك و ءامهيلإ اهتمسق

 للا ره لقإ» :هلوقك هلهتم دحأ عسب ال عسف مايسقا ةعبرأ نآرقلا رببف 7 :سابع نبا لاق :قدصلاو نسحلا يف

 ىلَع اهب ٌفَهَأَو يراع اككزلا خاَسحنِم لاقإل :هلوقك نآرقلا تاغل ةفرعم ىلع فقوتي مسقو ١( :صالخالا) هيَدَحأ

 نيمسقلا تخت لحدو .هللا الإ هملعي ال مسقو « ملعلا يف نوخسارلا ءاملعلا هفرعت مسقو (١م:هط) 4 يمتغ

 اوزجع مهنأ الإ هانعم اومهف نإو مكحملا نإف :هلثم. نايتإلا نع زاجعإلا يف ةدايزلا نايتإلا ةمكحو «هباشتملا نيريحألا

 (يواصلا ةيشاح) .هلثك. نايتإلا نع اوزجع امك هانعم مهف نع اوزجع هباشتملاو ؛هظافلأ لثم ظفلب نايتإلا نع
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 ْمَلَعَي اَمَو هريسفت .هوليوأت# ءاَعَتَبََو سبللاو تاهبشلا ف فق ب اتا ةكتِفلا بلط
 طلخلا ماللا حتفب

 هريبحخ ,أدتبم ملِعْلا ْق نونكمتملا نوتباشلا ل ةدحو 81 ل هريسفت :ُهَليوأَت

 مكحملا نم 03 ةهانعم ملعن الو هللا كيه نم 4 ةنانشتملاب يأ لهب أ ٌنولَوقَي

 اولْوَأ الإ ظعتي يأ لاذلا يف لصألا يف ءاتلا ماغدإب ٌركْذَي اَمَو ائَيَر دنع ْنِّم هباشتملاو عاق وح # 17 ش 5 مي # ل ع 2 و ش
 0 ايي“

 َنبوُلُق غَرت ال اَمبَ :هعبتي نم اوأر اذإ انضيأ نولوقيو «لوقعلا باحصأ 2 ببَبلألا

 ذِإ َدَعَب كئلوأ بولق تقرأ امك انج قبلي 10 ينال هيا ءاغنإاب قحلا نغ اهلِمَت
 ه9 ُباَّهَوْلَأ ٌتنأ َكلنِإ اتيبثت ٌةَمْحَر كدنع نم َكنّدَل نِم اعل ْتَهَو هيل إ انتدشرأ تيد اا حى و ف

 ةباحصلا رثكأ بهذم راتخا .هريغ ال يأ :هدحو (كرادملا ريسفت) .اهبلط لجأل يأ هل لوعفم هنأ ىلع بوصنم :بلط
 ناك هنأ :ام# سابع نبا نع حيحص دانسإب قازرلا دبع هاور ام كلذ ىلع لديو "هللا الإ" ىلع فقولا د

 مهنمو ؛فانئتساللو واولا نأ ىلع لدي اذهف ؛هب انمآ :ملعلا يف نوخسارلا لوقيو هللا الإ هليوأت ملعي امو :أ
 .سابع نبا نع ةياور وهو ؛كاحضلاو دهاحم نع لقنو «"ملعلا" ظفل ىلع فقولا لمع نم نم
 هنأ :بحاحلا نبا ركذو «هتفرعم ىلإ قلخلل هحوب ليبس ال ام. سانلا بطاخي نأ دعبي هنأل ؛حصألا هنإ :يوونلا لاق
 يذلاو :لاقف هنع عجر مث «ليوأتلا ىلإ ليمي نيمرحلا مامإ ناكو «ةوفه هرايتخا :يناعمسلا نبا لاقو ءراتخملا

 ةمألا ردص ىضم كلذ ىلع :لاقف حالصلا نبا هعبتو ءاهيناعل ضرعتلا كرت ىلع مهإف ,فلسلا عابتا هيضترت

 (نيلامكلا ريسفت) .ثيدحلاو ءاهقفلا ةمئأ راتحاو ءاّماداسو

 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 مفوك لاح هليوأت نوملعي نوخسارلاو يأ ؛مهنم الاح "نولوقي"

 ؟دوصقملا لصحل "انبر نم لك" :لاق ولو «"دنع" ظفل يف ةدئافلا ام :ليق نإف :انبر دنع نم (نيلامكلا ريسفت) 5

 "ريبكلا"و "بيطخلا" نم .ديكأتلا ديزمل "دنع" ةملك ركذف «ديكأتلا ديزم ىلإ هيف جاتحي هباشتملاب ناميإلا نأب بيج

 ملا# :ىلاعت هلوق لزن امل هنأ :ةيآلا هذه لوزن نايب ف يدهازلا مامإلا ركذو ءدوهيلا مهو يأ :كيلوأ 5

 هب داري ميملاو نوئالث هب داري ماللاو «دحاولا هب داري فلألا نأب :اولاقو .دجيأ ةدعاقب دوهيلا هلوأ ١(« :ةرقبلا)

 ريغ له :اولاقف 8 يبنلا مسبتف ؟نيدلا اذه عبتن فيكف ءةنس نيعبسو ىدحإ دمحم ةمأ ءاقب ناكف «نوعبرألا

 ريغ له :اولاقف ءنوعبسو دحاو ةئام وهف «لوألا نم رثكأ اذه :اولاقف (١:فارعألا) ه؟ثصملا## :لاقف ؟اذه

 .ةيآلا هذه هيف تلزنف «ذخأن اهيأب يردن الف ءانيلع رمألا تطلخ :اولاقف (١:دعرلا) #رملا# :لاقف ؟اذه



 نارمع لآ ةروس ؛١ 8 4 ثلاثلا ءزجلا

 ,ةمايقلا موي وه ِهيِف كش َبَيَر آل موي يف يأ ٍمَوَيِل مهعمجت ٍساّنلآ ُعِماَج َكْنِإ اآَّبَر اب
 «ثعبلاب ةدع وم 9 ةاقيملا قاَخُي ال هللا 0 ١ كلذب تدعو امك مهلامعأب مهيزاجتف

 كلذب ءاعدلا نم ضرغلاو ىلاعت همالك نم نوكي نأ لمتحيو «باطنخلا نع تافتلا هيف

 ىور «امياوث اولانيل ةيادحلا ىلع تابثلا اولأس كلذلو «ةرخآلا رمأ مهمه نأ نايب
 َكِيَلَع َلرَنَأ يذلا ره" ةيآلا هذه كي هللا لوسر الت :تلاق اهفذ ةشئاع نع ناخيشلا تا ا ا دب سلا سمبل ١ د ف ف:

 هنم هباشت ام نوعبتي نيذلا تيأر اذإف" :لاقو ءاهرخآ ىلإ "تامكحم تايآ هنم باتكلا
 ءاتلا رسكب هلي يبلا ظ 1

 ِء 1 1 1 ا 1نإلا َض : 7

 :اهنم ركذو "لالخ ثالث الإ ىمأ ىلع فاخأ ام :لوقي 25 ىبلا عم هنأ :يرعشألا : 5 ُ : ٍِ 5 1 1 5 ١

 هللا الإ هليوأت ملعي سيلو «هليوأت ىغتبي نمؤملا هذخأيف «باتكلا ممل حتفي نأ"

 "بابلألا ولوأ الإ ركذي امو ءانبر دنع نم لك هب انمآ نولوقي ملعلا يف نوخسارلاو
 يد ما هه ب هلام وفا ## وضع ع هل 2. وة 002 |

 هم هللا َّنِم مهددلوأ آَلَو مهل ومأ مهنع عفدت ىنغت نل أورفك تريلا نإ .ثيدحلا

 هنإف ءهلبق يذلا فالخب ءاعد هنأ ىلع هبنيل ءادنلا هيف ردق ؛ءاعدلا يف رهاظ ريغ اذه ناك امل :خإ كنإ انبر اي

 ىلإ| :تافتلا هيف .ملعلا يف نيحسارلا مالك ةيقب نم ءاعدلا اذه نأي يزارلا حرصو هيف رذقي ملف ءاعدلا ف رهاظ

 هللا هلاق يأ :خإ نوكي نأ ."سانلا عماج كنإ" :هلوق ىلإ ةبسنلاب يأ [داعيملا فلخي ال هللا نإ :هلوق يف ةبيغلا

 مالكلا اذه نوك هيحوت حراشلا دارم يأ :! ضرغلاو : لإ سانلا عماج كنإ" :هلوقل اقيدصتو اريدقت «ىلاعت

 (لمجلا ةيشاح) .ربحن ضخ هنأ هرهاظ نأ عم ءاعد وهف

 (يواصلا ةيشاحإ .نيخسارلا حدمو ؛ةباشتملل نيعبتملا مذ ىلع لالدتسالا كلذب هدصق :ناخيشلا ىور

 نم اد ةشئاعل ميظعت هيف «”مهورذحاف" :هلوقو «غيز مهولق ف موك وهو ءفصوب مهنيع يأ :هللا ىمس
 ."لالخ" عضوم "لاصخ" :ةخسن يفو ءلاصخ يأ :لالخ ثالث (لمجلا ةيشاح) .ريكذتلاو عمجلا :نيهجو

 :يواصلا لاق ءبرعلا اوكرشم وأ دوهيلا وأ :نارحب دفو مهي دارملا :ليقو «ةرفكلا ماع محي دارملا :اورفك يذلا نإ

 نأ نأشلا نأل ؛لاومألا مدق :مهدالوأ الو مهلاومأ (رينملا جارسلا) .ظفللا مومعب ةربعلاف ؛«ريدقت لك ىلعو

 (يواصلا ةيشاح) .اريثك الو اليلق ال



 نارمع لآ ةروس ١ ثلاغلا ءزجلا

 باد ,مهأد .ةي دقوي ام واولا حتفيإ ير هوقو هم كابلوأو ١ ميس هباذع يأ

 هلآ مهَّدَحَأَف اِجَياَعب وُبَدَك دومتو داعك " نم َمِهَِبَق نم َنيَِلَوَنَوَعَرِف لاَ ةداعك
 325 ىبلا رم أ امل لزنو ب اَقِعْلا ُديِدَّس ُهَنآَو اهلبق ال ةرسفم ةلمجلاو َجِيوُنُذِب مهكلهأ

 شيرق نم ارفن تلتق نأ كنّرغي ال :هل اولاقف ردب نم هعجرم يف مالسإلاب دوهيلا
 ءاتلاب روُبلغُبَس دوهيلا نم اوُرَقَع ريِذَلَل !دمح اي لق .لاتقلا نوفرعي ال ارامغأ
 252010051 ,كلذ عقو دقو «ةيزلا 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
 ريدقتلا نأل ؛بصن عضوم يف "هللا نم" :"ءاقبلا يبأ" يفو (يحركلا) .ازاحب ةياغلا ءادتبال "نم"و ءءانغإلا 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 :(١٠:نارمع لآ) ؛ْدُهُدالْوَأ الَو ْحُمْلاَوْمَأ ْمُهْنَع َيِبْعُت نلف :ىلاعت هلوقب دارملا وه لوألاف «ةملؤملا
 كلذ ةفص نأ ىلاعت هللا نيبف «بئاونلا عفد يف اهيلإ عزفي ىلا رومألا برقأ امهنأل ؛دلولاو لاملا ىلإ عزفي ةدشلا
 ؛ىلوأ رذعتلاب هادع امف «قرطلا برقأ امهو «دلولاو لاملاب عافتنالا هيلع رذعت اذإو .ايندلا ةفصل ةفلاخم مويلا

 لامك بابسأ نم يناثلا امأو .(85-/8.:ءارعشلا) # ميلس بلقب هَل تأ م َإ نونب الو لاَم عفْنَي ال موي :هريظنو
 ؛باذعلا يف ةياهنلا وه اذهو «"رانلا دوقو مه كئلوأو" :ىلاعت هلوقب دارملا ةملؤملا بابسألا عامتجا وهف باذعلا

 (رينملا جارسلا) .سبايلا بطحلا يف اهاعتشاك ؛مهيف رانلا لعتشت نأ نم مظعأ باذع ال هنإف

 .امهنيب فطعلا كرت اذلو ءمهلاح ريسفتب ردقم لاؤس باوج وهف محي لعفو اولعف امب مهيأدل ريسفت نعي :ةرسفم
 ونبو ةظيرق مهو ءاهدوهي عمج ةنيدملا ىلإ ردب ةوزغ نم عجر امل هنأ كلذ لصاح :خلإ رمأ ال لزنو (نيلامكلا ريسفت)

 (يواصلا ةيشاح) .رسفملا هركذ ام هل اولاقف «مهلتاق ةيزجلا اودؤي وأ اوملسي مل نإ مهدعوتو «مالسإلل مهاعدو ءريضنلا

 لزتأ ام 1 لزني نأ مهرذحف ؛عاقنيق قوس يف مهعمج اهنم عجر املف ءردب نم هعوجر تقو يأ :هعجرم يف
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .سانلا نحن انأ تملعل انتلتاق نإل :اولاق مث ءحراشلا لاق ام رخآ ىلإ كنرغي ال :هل اولاقف «شيرقب

 نوفرعي ال" :هلوقف «لاتقلا رومأ يردي ال يذلا لفاغلا :لاجرلا نم وهو -هميلا نوكسو «نيغلا مضب- رمغ عمج :ارامغأ

 برضو ؛ربيخ حتفو «ريضنلا يب ءالحإو «ةظيرق نب لتقب يأ :كلذ عقو دقو (لمجلا ةيشاح) .ريسفت "لاتقلا
 (رينملا جارسلا) .مهادع نم ىلع ةيزحلا



 نارمع لآ ةروس ١ ثلاثلا ءزجلا

 شارفلا (2) ُداَهِمْلأ َسَئِبَو اهنولخدتف َرَكَهَج ل ةرخآلا يف زويل 'ترورشختو

 ردب موي وعل نيتقرف نّيَبَتف ف لصفلل لعفلا ركذو «ةربع ٌهَياَ َمْكَل ناك دق .يه

 ثاللث اوناكو :هباحصأو دك يبلا مه هو ؛هتعاط يأ هلآ ل يبَس فى ُلِتَقَت هَ لاتقلل

 كعب مهرثكأو «,فويس ةينامثو عردأ تسو ناسرف مهعم ءالجر رشع ةثالثو ةئام

 : بوس راق يأ نيملسملا يأ َمِهيَلَمُم رافكلا يأ ءاتلاو ءايلاب متو ةرفاك كرو

 هَّللاَو مونت مع لا مهرصن دقو «ةنياعم ةرهاظ ةيؤر يأ .نيفلا تاز نفلأ وحن اوناك

 رَصَبَألآ لأ ةرَبِعَل روكذملا ك3 ىف حرإ هرصن 7-0-0 -هرّصَتِب يوقي ُدَيْؤي

 ؟نونمؤتف كلذب نوربتعت الفأ رئاصبلا يوذل م2

 وأ شيرقل باطخلا :مكل (نيلامكلا ريسفت) .فانئتسا وأ ءمهل لاقي ام مامت نم هنإ :يضاقلا لاق ,منهح 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 اهمساو ناك
 ناتئامو «نيرحاهملا نم نوعبسو ةعبس ءالجر رشع ثالثو ةئام ثالث :يراخبلا هاور امك يأ :خلإ ةئام ثالث

 ةينامثو «عردأ ةتسو «دثرم يبأ نب دئرلل سرفو ورمع نب دادقمل سرف ؛ناسرف مهعم «راصنألا نم نوثالثو ةتسو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلاجر مهرثكأو «فويس
 ةعبسلل ءايلاب اذكه :مشوري .ةاشم مهرثكأ يأ "ةلاجر مهرثكأو" :هلوقو .ةيدرزلا نعم. رسكلاب عرد عمج :عردأ

 رافكلا ىلع دئاع لوعفم "ءاملا"و «نينمؤملا ىلع دئاع لعاف "واولا"و «ةيرصب "ىأر"و «ءاتلاب أرقف اعفان ادع ام

 وأ «نيترم مهسفنأ ردق رافكلا نونمؤملا دهاشي :ئيعملاو "نينمؤملا" ىلع ةدئاع امإ ءاطاو ءلاح "مهيلثم"و

 ,رافكلا ىلع ةدئاع "واولا" نأ لمتحيو .نينمؤملل ةنحم نيترم رافكلا ردق رافكلا نونمؤملا ىري :ئعملاو "رافكلا"

 مهردق نينموملا رافكلا ىري :ئيعملو «"رافكلا" ىلع ةدئاع امإ "'مهيلثم" يف ءاهلاو «نينمؤملا ىلع ةدئاع ءاهلاو

 نيترم نينمؤملا ردق نينمؤملا رافكلا ىري :ئيعملاو ؛"نينمؤملا" ىلع ةدئاع وأ ءمهتعيزه 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 "مهيلثم" :لاق فيك هنأ دري الف «فعضلاب



 وقل وأ ًءالتبا هللا اهنيز «هيلإ وعدتو سفنلا هيهتشت ام ٍتوهشلا ٌُبُح سائل َنّي

 ٍبَهَذلا رم ةعمجملا ةَرطَقُمْلا ةريثكلا لاومألا ٍريِطَمَقْلَاَو َنييَبْلاَو ٍءاَسْيلا م

 عرزلا ٍثوَحْلاَو منغلاو رقبلاو لبإلا يأ رعت ناسحلا موسع ٍليَخْلَاَو ٍةْضِفْلَآَو

 1 ,هدنع هّللاَو ئفي مث اهيف هب عتمتي يعل ةويَحْلا ٌْمدَتَم م روك ذملا كللاذ

 كموقل !دمحم ايف .هريغ نود هيف ةبغرلا يغبنيف «ةنحلا وهو عجرملا م2 باَتَمْلَ

 اَوَقّنَأ َنيِذَلِل ريرقت ماهفتسا ءتاوهشلا نم روكذملا ٌَمُحِلَد نيِرْيَخِ مكر بخأ ركُكبَتْوَ

 نيرّدقم يأ َنيِدِدَح ُرَهَنَألا اًهِيَحَ ني ىرَجَت ُتَّنَج هؤدتبم ربخ َرِهَبَر َددِع كرشلا
 ” .راوْضرَو رذقتسُي ام هريغو ضيحلا نم ٌةَرَّيَطُم ٌحَورَأَو اهولحد اذإ اًهيِف دولخلا
 3) ٍداَّبِعْلاِب ماع ْريِصَب / 27 د تر ريتك ىضر يأ ناتغلا همضو هلوأ رسب

 نارمع لآ ةروس ١و1 ثلاغلا ءزجلا

 ."ةريغ 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" اهزو :ليق :ةرطنقملا (يواصلا ةيشاح) .ثانإلا نود روكذلا ف رخخفلا نأ نأشلا نأل ؛"تانبلاو"

 هنزوف ةدئاز وأ «لالعف هنزوف ةيلصأ يه له راطنق يف نونلا كلذ ىلع بترتيو «ةدئاز نونلاف ةلعنفم اهزو :ليبقو عةيلصأ

 (يواصلا ةيشاح) .قوفف ةثالث هدنع ريطانقلا عومج تددعت دارملا نأل ؛ةعست ةرطنقملا ريطانقلا لقأو «لاعنف

 تاذ :"ةموسم" ئيععمف ءنسحلا يهو اميسلا نم ذوحأم اذه ىلع ةموسملا نأل ؛كلذو ةرمضملا ةنحملا يأ :ناسحلا

 نأ ديري :هٌودتبم ربخ .ةمالعلا يهو ةموسلا نم ةملعملاب "ةموسملا" :هلوق نيرسفملا رثكأ رسفو (لمجلا ةيشاح) .نسح
 ديري ءاهوخد اذإ يأ :دولخلا نيردقم .ربخ وه ام نايبل فانئتسا ةلمجلاو "تانجل" ربخلا عضوم يف "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 :ٌكليي هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع يور ام هانعمف ؛ريداقتلا لك ىلعو ءردصم مضلابو ءمسا
 -ٍ ؟متيضر :لوقيف .كيدي يف ريخلاو ؛كيدعسو انبر كيبل :نولوقيف !ةنحلا لهأ اي :ةنحلا لهأل لوقي ىلاعتو



 نارمع لآ ةروس ١ 4 /ب ثلاشلا ءزمجلا

 اننإ اَنَبَر اي هواوي هل ْ :"نينلا مد تن كرا ايمي 5 7 6

 مرفشأل "ان رفخل ها :اولوقي نأ ربا 27 ِةْغَمتُمْلاَو نيقدصعلل َتَيِقِفَنُمْلاَو

 هقلخل ني ُكَأ َدهَق ث, .عونلا ةذلو ةلفغلا تقو اهنأل ؛ركذلاب تصح «ليللا رخا وأ
 1. تاقوأ نم اممنألو رخبسلا

 2 224 شاق ةكاو 8 جالا ةناساطم دم اهئاق دوجولا يق قحب دوبعم ال يأ َدْنَلِإ هَل هنأ تايالاو لئالدلاب
 "دهش"ل لوعفملا ٌمضوم يف اهيلع ةلدآألا بصنب

 الأ :لوقيف ,كقلخ نم ادحأ طعت مل ام انتيطعأ دقو !بر اي ىضرن ال انل ام :نولوقيف ءمتيضر :لوقيف -

 طخسأ الف يناوضر مكيلع لحأ :لوقيف كلذ نم لضفأ ءيش يأو !انبر اي :نولوقيف ؟كلذ نم لضفأ مكيطعأ
 ءايندلا ةايحلا عاتم :اهاندأف .هئامعن بتارم ىلع ةيالا هذه يف ىلاعتو هناحبس هبن دق :هيبنت .ادبأ هدعب مكيلع

 (ريبملا جارسلا) .اهميعنو ةنحلا :اهطسوأو (ا/57 :ةبوتلا) 4 ديك هللا نم َناَوْضرَو :ىلاعت هلوقل هللا ناوضر :اهالعأو

 ءنيباوجب بيجأ ؛دحاو اهيف فوصوملا نأ عم تافصلا هذه ىلع واولا تلخد فيك :ليق نإ :نيقداصلاو

 ءادحاو امي فوصوملا ناك نإو واولاب ضعب ىلع اهضعب فظعي نأ زاج ترركت اذإ تافصلا نأ :امهدحأ
 هيفف ءقداص مهضعبو «رباص مهضعبف هيلع ةعزوم تافصلاو ددعتم لب دحاو امب فوصوملا نأ ملسن ال :امهيناث

 يفو «ليللا نم ريحألا سدسلا رحسلا :راحسألاب (يواصلا ةيشاح) .حدملا يف فاك اهضعب نأ ىلإ :ةراشإ

 (نيلامكلا ريسفت) .حبصلا لبق رحسلا :"سوماقلا'
 يدبعل نإ :لجو زع هللا لوقيف ؛ةمايقلا موي اهبحاصب ءاجي :لاق اةتِفع هنأ ةيآلا هذه لضف يف درو دق هللا دهش
 نيدلا لوصأ ملع لضف ىلع ليلد وهو .ةنحلا يدبع اولحخدأ ءدهعلاب ىو نمت قعأ انأو ادهنع ىدبع اذه

 ةياآلا هذه تلزن املق (امت نوتسو ةكام ثالث ةبعكلا يف ناك ةنأ :ريبح + نب ديعس نع يورو .هلعأ فارشاو

 ةليىبلا ىلع مدق :يبلكلا لاقو «نارحن ىراصن يف تلزن :ليقو ءادجس مع” يف لا مانصألا ترج ةنيدملاب
 هب انتربختأ نإف .ءيش نع كلأسن انإف :لاق ,معن :لاق ؟دمحم تنأ :هل الاقف .ماشلا رابحأ نم ناملاع يأ ناربح

 ,ةيآلا هذه هللا لزنأف هللا باتك يف ةداهش مظعأ نع انربخأ :الاق ءالس :التلع لاقف ,كانقدضو «كب انمآ
 هللا دهش ان دهشأ" :اهدعب لاقو :هماتم دتع اهأرق نم :"كراذملا" فو (ذوعسلا .يبأ ريسفت) .نالحرلا ملسأف
 (باهشلا) .خلإ يدبعل نإ :ةمايقلا موي هللا لوقي «ةعيدو هدنع ىهو ؛ةداهشلا هذه هللا عدوتسأو

 .اّي ةقطانلا تايآلا لازنإبو :تاياآلاو



 نارمع لآ ةروس ١14 ثلاثلا ءزجلا

 داقتعالاب نينموملاو ءايبنألا نم ِمِلِعْلآ وُلْوَأَو رارقإلاب ُةَكِبَلَمْلا كلذب دهش َوَوْه اَلِإ
 يأ ةلمجلا ىنعم اهيف لماعلاو ,لاحخلا ىلع هبصنو «هتاعونصم ريبدتب اًميآَق ظفللاو
 يف (2) ْميحَمْلا هكلم يف ُريَعْلآ اديكأت هررك وه الإ َهنَلِإ آل لدعلاب ٍطْسِقْلَأِب درفت

 انقل

 ا ثوعبملا عرشلا يأ ريطشالا وه هّللا َدنِع يضرملا لا نإ .هعنص
 ةماعلا ةعيرشلا

 011 "خلإ هنأ" نم لدب "نإ" تف ةعارقا فو .ليسوتلا ىلع نيبلا
 لالا نع يللا :#ةسإ قو

 نم رهظألا وه امك ؛هردق امك لعف رامضإ ىلع ةيلعافلا ىلع عوفرم ةكئالملا نأ ىلإ هب راشأ :كلذب دهشو
 زوجي ال ملعلا يلوأو ةكئالملا ةداهشل رئاغم هللا ةداهش نأ نم هيلإ راشأ امك هنأل ؛ةلالخلا ىلع افوطعم هلعج
 (يحركلا ريسفت) .ئيعم 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 ليلحلا مسالا نم الاح هلعج نم نسحأ اذهو ءطسقلاب مايقلاو ةينادحولا :نيرمأ هب دوهشملا

 (لمجلا ةيشاح) .ةداهشلا زيح ف تسيل لاحلاو «طقف ةينادحولا هب دوهشملا نوكي هيلع هنأل

 وه يأ فانئتسالا ىلع عفر :زيزعلا .ةلمحلا ىعمل نايب "درفت يأ" :هلوقو «"وه الإ هلإ ال" ةلمج يأ :ةلمجلا ىنعم
 ."دهش" لعافل ةفصلا وأ ءريمضلا 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 ال تلزن :لإ نيدلا نإ

 ف لوحدلا نع ةرابع ةغللا ف مالسإلاو ءءازحلا ببس اهنأل ؛انيد ىمست ةعاطلا مث «ءازجلا ةغللا يف نيدلا لصأو .ةينارصنلا
 «ناميإلا 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 ءناهجو هيلع ليلدلاو
 .لطاب هنأ يف كش الو هللا دنع الوبقم انيد نامبإلا نوكي ل نأ بجو مالسإلا ريغ نامعإلا ناك ولف «مالسإلا الإ سيل

 مالسإلا ريغ نامإلا ناك ولف «(8/6:نارمع لآ) 4 هنم لبق لي لف نيد مالّْسْؤْلا ريغ غ ْعَتْبَي ْنَمَوأص :ىلاعت هلوق :يناثلا

 نم هي لدتسا +"ليلكألا" يف رسفملا لاق ."ريبكلا" يف اذك .ىلاعت هللا دنع الويقم انيذ نانقإلا ةوكي ال. نأ بحول

 الإ الوسر ثعبأ مل :لاق ةيآلا يف كاحضلا نع متاح يبأ نبا جرخأو «نافدارتم نامإلاو مالسإلا نإ :لاق

 .ةمألا هذه نيدب اصاخ اممإ سيل مالسإلا نإ :لاق نم هب لدتسيف «مالسإلاب

 دنسملا رصق ىلإ لصفلا ريمض ةدايزب ريشي "وه" :هلوق .مالسإلا وهو دهعلل نيدلا ف ماللا نأ ىلإ ريشي :يضرملا
 دهشو «ءوه 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 "خإ نيدلا نأ

 (يمخركلا) ."وه الإ هلإ ال هنأ" نم لك لدب



 تارمع لآ ةروسإ ماو ثيناثلا ءربجا

 0 5 مص 2 20 يلا ا طا 2 ' تا 1

 وهيب نيفاكلا نم يق ديفا نية [اأ) نعبم وفكر صم
 كمصاخ َكوُجاَح ْنِإف .هل ةازاحا يأ (2) ٍباَسَِآ ْعيِرَس َهَّللآ رف هلآ ب تاع ٌرفكُي

 صخو نبأ نَمَو انأ ل تدل ب نيو ثنا :مهل َلَقَف نيدلا يف دمحم اي رافكلا
 1 ماللسإلا هللا نيذ يف

 نجلا ىراصنلاو دوهيلا َبَمل أوتو يدلل لق ها هفرشل ركذلاب هحجولا

 الكي لولضلا نم "وتكفل دقق اوتلع نق اوملسأ ي يأ ممل هيرولا يكرشم

 مهلامعأب مهيزاجيف او ةلاسرلل غيلبتلا ُهلبْلا كَََلَع امَّنِإَف مالسإلا نع

 "نولناقب" ئةعارف فو تويوتا توفي نأ نإ .لاعقلاب رمألا لبق اذه
 ةرممأل نعي

 هم هماو مفعم ع ماو عاام او جوف هه يقفل تتلو 2 يذلا َوُلُمَفَيَو  ”قَحرِيَِب 57 ا

 "عاينتألا 5 ومس

0 

 ١ ٍداَّبِعْلاِب ريِصَب
09 

 .لكلا لدبف هنمض امج وأ «نامإلاب 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 :خلإ فلتخا امو (نيلامكلا ريسفت)
 ثيلثتلاب ىراصنلا :خلإ رفكو (يواصلا ةيشاح) .باتكلا لهأ فالتحا امف نآلأ ىلإ مدآ نم ادحاو نيدلا ناك

 غرفم ءانئتسالاو ؛"فلتخا" هيف لماعلاو ؛هلجأ نم لوعفم :ايغب (نيلامكلا ريسفت) .هللا نبا ريزع :مهلوقب دوهيلاو

 ."ءاقبلا بأ ريسفت" ف امك لاحلا عضوم يف 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 تصلخأ دارملا وأ :هل تدقنا

 ماهفتسالا نأ نيعي :اوملسأ (لمجلا ةيشاح) .لوعفملاب لصفلا دوجول كلذ زاجو ؛"تملسأ" يف 9 ءاتلا ىلع افطع

 09 ريسفت) .اوهتنا يأ (8 ١ :ةدئاملا) 4 َنوُهَتُْم هنأ لَهَف :ىلاعت هلوق يف امك رمألا ئيعم انهه

 طرشلا لعف نإ :لاقي ام عفدنا اذّو ءلوصولاو دعسلا مهل متو «لوبقلاو اضرلا مه لصحو «اوعفتنا :اودتها دقف

 ام ؛هبنم لوسر كنإف ءككورضي مل يأ :غالبلا كيلع ."اوملسأ دقف اوملسأ نإف" :لاق هنأك :هباوج عم دحتم

 (كرادملا ريسفت) .ىدهملا قيرط ىلع هبنتو ةلاسرلا غلبت نأ الإ كيلع

 وحن يف مهنع ضارعإلاو كاسمإلاب رمأ د 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 .مهاتقب رمأ مث «ةيآ نيعبسو فين

 (ليلكإلاو كرادملا ريسفت) .لتقلا فوخ عم فورعملاب رمألا زاوج ىلع



 نارمع لآ ةروس ْ "4 0 ثلاغلا ءزجلا

 ةئام مهاهنف ايبن نيعبرأو ةثالث اولتق مه :يور 3 ونهيلا مهو سائلا تري لدعلاب

 ركذو ملؤم (ج) ٍميِلَأ باَذَعِب مهملعأ رُصَرِسَبَم مهموي يف مهولتقف مهداّبُع نم نوعبسو
 كلبتلوأ .ظرشلاب لوضوملا اهنا هبشل لانا“ ريح يف ءافلا تلخدو ءم مكق ةراشبلا

 َيِبُدلآ ىف محر ةلصو ةقدصك ريخ نم اولمع اه ٌمُهُطَمْعُأ تلطب تطبخ نيل

 مالسإلا وهو نم مهل نيعنام م29 َتيِرِصَت م مُهَل امو اهطرش مدعل امي دادتعا الف ةَرْخآْلآَو
 لاح َنْوَعَدُي ةاروتلا ب بحل َنِم اظح اًبيِصَن أوتوأ تيينلا ىلإ رظت رولا .هباذعلا 5 سعاااوادولا تب ل در 5 5 2 مابا غول ُء ا م ص . رو نا 2

 نيدلا نم 1
 .همكح لوبق نع/2) َنوضرْعُم مهو ْرُهَنُِي قيرف َىإَوَتَي مث ْمِهْنِيِب َمُكَحَيِل هلا بّتك ْىإ ْ -ح - 7 لا ب ره 7 34 ١ ج2 ىلع 2 ا ا و 2
 ءاوبأف مجرلاب امهيلع مكحف ّ يبنلا ىلإ اومكاحتف نانثا مهنم ىنز .دوهيلا ف تلزن

 ريرج نبا هاور
 ع. م _ تت دع ا 0 ا 1 2 /
 يا اولاق ٌمهناب ضارعأإلاو .يلوتلا َكلاذ .اوبضغف امجرف «ءاهيف دقجوف (ةاروتلاب ءيجف

 5 هل
 9 م ملأ لقاد رباط مس اهل م ع - 5

 لجعلا مهئابأ ةدابع هذم اموي نيرا ٍتَدوُدَعُم امانأ لإ دانلا انّسمت نل :مهلوق اببسب

 .كلذ مهلوق نم/2) ترورتفَي اوناك ام :هلوقب قلعتمم هبيد ىف مِهَررَعَو مهنع لوزت م ه1 2 دوي نسعي 5 ع "#  ءءاإ دفا هاعع 4 ' 0
 220010111000000 اح

 راثلا انسمت نل عي

 ةراعتسا مالكلا يف نأ ىلإ كلذب راشأ :مهملعأ (كرادملا ريسفت) .مويلا كلذ نم راهنلا رخآ ف نيعي :مهموي

 وعم "ههرشب" ةراشبلا نم قتشاو «هبشملل هب هبشملا مسا ريعتساو «ةراشبلاب باذعلاب مالعإلا هبش ثيح «ةيعبت

 (يواصلا ةيشاح) .لك ِق ىرخأل لاح نم لاقتنالا عماجلاو «باذعلاب مهملعأ

 ءطرشلا نعم نمضتم لوصوملا نعي ؛"طرشلاب لوصوملا اهمسا هبشل "نإ" ربخ يف ءافلا تلخدو" :هلوقب باحأف
 َنيِذَلا َنِمإل يأ لاح :نوعدي (رينملا جارسلا) .مهرشبف رفكي نم نعم. "مهرشبف نورفكي نيذلا" :ليق هنأكف
 ء( 55 :نارمع لآ) «اوتوأ

 نم نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه يف :مهنيب مكحيل (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةصقلا يف هركذ ام ليلدب ةاروتلا يأ :هللا باتك

 ؛مهنيد يف هنورتفي :نورتفي (نيلامكلا ريسفت) .رثكألا يأر ىلع لييذتو ءيرشخمزلا يأر ىلع ةضرتعم يهف «ضارعإلا
 (كرادملا ريسفتو نيلامككلا ريسفت) ..ةريسي ةدم الإ انيونذب انبذعي الق ءهؤابحأو هللا ءانبأ نحن :مهلوق وه ءارتفالاو



 تاومع.لا ةروس ا ْ ثلاغلا ءزجلا

 َتَيِفْوَو ةمايقلا موي وه هيف كشالَّتيَر ا موي ف نابت موت اذإ مهلاح َفيَكَف

 ْمَهَو رشو ريخ نه تلمع َتَبَسحاَم ءازج مهريغو باتكلا لهأ نم سْفَن لك

 هتمأ نص دعو ال لزنو .ةئيس ةدايز وأ ةنسح صقنب م َتوُمَلْظُي ال سائلا يأ
 ةداتق نع راج نبا هاور

 يمعت دوت ِكلُمْلا َكِلَم هلل اي مهلا لق .تاهيه :نوقفانملا لاقف ؛مورلاو سراف كلم

 ٌلذَتَو هايإ «ييهبسس ريقي 73ه سب م
”ٍ 

 : اح ةطا 205 جت هج معا .. لأ و هس سمك

 سوؤؤر ىلع هللا مهحضفيف «دوهيلا ةيار ةرفكلا تايار نم ةمايقلا موي عفرت ةيأر لوأ نأ يور 3 فيكف

 "مه" ريمض ركذ هنأ ىلإ ةراشإ هيف :سانلا يأ مهو ."نايبلا حور" يف امك .رانلا ىلإ ممي رمأي مث ؛داهشألا

 لاق ءمورلاو سراف كلم هتمأ دعوو .ةكم هي يبلا حتف امل يأ :خإ امل لزنو .سفن لك نعم رابتعاب هعمجو
 .رينملا جارسلا يف اذكه ؟وزلاو نياق قللام نين نو عم «تاهيه تاهيه :نوقفانملا

 لالض نيب امل :2إ مهللا لق (كرادملا ريسفت) .كلذ نم عنمأو زعأ مه مورلاو سراف كلم دمحم نيأ نم :تاهيه

 زعو ءمهنم مهكلمو مهرايد عازتناو «لذلا مش نأب ايندلا َِق مهام لإ راشأ توملا دعب مهام لاحو باتكلا لهأ

 (زيحولا ريسفتلا) .ةيآلا "كلملا كلام مىهللا لق" :لاقف ءمهيلإ لالضلا لهأ كلم لاقتناو «نيملسملا

 اموي توقلاب نوعناقلا ىمأ نم ةنجلا كولم" :لِتلَع لاق ؛ةعانقلا كلم وأ ؛ةيفاعلا كلم كلملاب دارملا :ليقو :كلملا

 وأ نوكملاب ءانغتسالاب وأ «ةفرعملاب زعت نينوكلا نع نوكملاب 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 ؛ريحخ امهو ةوبنلاو كلملا يف مالكلا نأل وأ ءهيف بغرملا هنأل :ليقو ؛باطخلا ف بدألا

 .ايلك اريخخ نمضتي مل ام يئزح رش دجوي ال ذإ ؛ضرعلاب يضقم رشلاو

 «تيقاوملاو ةئيحلا ملع يف لصأ :خلإ جلوتو (نيلامكلا ريسفت) .كرادقإب الإ هريغ دحأ ءيش ىلع ردقي الو :ريدق
 ."فيصلا نم ءاتشلا ذخأيو ءاتشلا نم فيصلا ذحأي" :لاق ةيآلا يف هو دوعسم نبا نع متاح يبأ نبا جرأ

 ."راهنلا يف هلعجيو ليللا نم صقني امو ؛ليللا يف هلعجي راهنلا نم صقني ام" :لاق ان# سابع نبا نع جرخأو
 - حلويو ءتاعاس عست راهنلاو ؛:ةعاس رشع سمخ ليللا نوكي يح راهنلا يف ليللا جلوي :لاق يدسلا نعو
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 ثقي ةاقث نم قذَوَعَم تلك نب عيل ةفطتلاك ىدعتت َتَيَمْلآ ٌجِرْخَتو ةضيبلاو ةفطنلا نم

 ..نوذ نِم مهولاوي ءاّيلَوُأ َنيِرِفَكْلا َنوُئِمْؤُمْلا ذِخَكَي ال ,اةيسأو ًاقزر يأ ( (2) باسج

 يف نسحلا نع رذنملا نبا جرخنأو ؛تاعاس عست ليللاو ؛«تاعاس رشع سمح راهنلا نوكي ىح ليللا يف راهنلا <
 لاطف «ليللا تاعاس نم راهنلا ذأ راهنلا يف ليللا جلوأ اذإف ءكلذك راهنلا و «ةعاس ةرشع َينثا ليللا :لاق ةيآلا

 (ليلكإلا) .ةليللا رصقو راهنلا
 .اذكه سكعلابو ؛تاعاس عست ليللاو «:ةعاس ةرشع سمح راهنلا ريصي ىح :خإ لك ديزيف

 ةضيبلا ركذ نأ ىلإ فاكلا ةدايزب رسفملا ريشيو ,"حيحصلا" يف امك دهاجم هرسف اذك :رئاطلاو ناسنإلاك

 نم عرزلاو «عرزلا نم ةبحلا جرخي :"نايبلا عماج" يف امك "ريثك نبا ريسفت" فو «لاثملا ليبس ىلع ةفطنلاو
 يبأ نبا هجرخأ امث ريخألاو «نمؤملا نم رفاكلاو ءرفاكلا نم نمؤملاو «ةلخنلا نم ةاونلاو «ةاونلا نم ةلخنلاو «ةبحلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ه#ؤ رمع نع متاح
 كللت ىلَع ردق- نم .نأ ىلغ لدي ؛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 ةريحا ةميظعلا لاعفألا
 ؛يديب مهيصاونو كولملا بولق ,كولملا كلم هللا انأ :بتكلا ضعب فو .مهزعيو برعلا ديؤيو مهذيو ءمجعلا نم
 «كولملا بسب اولغتشت الف «ةبوقع مهيلع مهتلعج ىنوصع دابعلا نإو «ةمحر مهيلع مهتلعج يوعاطأ دابعلا نإف

 (كرادملا ريسفت) .مكيلع ىلوي اونوكت امك !70- هلوق يسم نو ءمكيلع مهقظغال «يلإ اوبوت نكلو
 مهيلاويو هلهأ بحيو ءرفكلا ىفخي اقفانم ناك ءلولس نب يبأ نب هللا دبع ف تلرن :ليق :نونمؤملا ذختي ال

 اوناك امثإو «هباحصأو هللا لوسرب ءادعألا رفظ نوبحي اوناكو «ةئام ثالث ةلصنخلا هذه ىلع هتبحصب ناكو ءانطاب
 الإ رافكلا ةالاوم ميرحت هيفو «رفكلا لهأ ةالاوم مدع ناميإلا ةمالع نم نإ :ةيآلا ئيعمف .طقف مالسإلا نورهظي

 ريغو سلاجملا يف ريقوتلاو ةينكلاب ءاعدلاو ميظعتلاو مالسلا ةالاوملا يف لخديو .كلذ وحنو مهنم فوخك «ةرورضلل
 ىلع هب لدتسيف ءاعيمج سفنلاو لاملا يف امهنيب ةالاوملا عطق ىلع ليلد ةالاوملا يفن ٍفو : يسارهلاايكلا لاق .فللذ

 لاآ) ها هَ وق نأ لإ :هلوقب حابر يبأ نب ءاطع لدتساو .جيوزتلا ةيالوو لقعلا لمحتو ثراوتلا عنم

 (ليلكإلا) .متاح يبأ نبا هجرحخأ .هركملا قالط عوقو مدع ىلع (١/:نارمع
 دوهيلا نولوتي اوناك ؛هباحصأو يبأ نب هللا دبع نيقفانملا يف تلزن :ى# سابع نبا نع :ءايلوأ نيرفاكلا

 يف اذك «ةيآلا هذه هللا لزنأف هك هللا لوسر ىلع رفظلا مهل نوكي نأ نوجريو «رابخألاب مهنوتأيو «نيكرشملاو
 «ةرشاعملاو ةقداصملا بابسأ نم اهوحنو راوج وأ ةيلهاج ةقادص وأ ةبارقل مهتالاوم نع نونمؤملا اونو ."بيطخلا"

 : "قايل جور" نمد لاق لل ةلإ مهضشي الو مور نركب الا ىح
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 نأ لِ ٍءْىَس ىف ِهَّلل نيد رم سيل ! دفو يأ 31د ٌلَعْفَي نَمَو نييؤُمل ريغ يأ

 لود ناسللاب مهالاوم مكلف ا اوفاخت يأ "و ا" 0 زيي أوقُكت

 02232035313105آ1510110101010106010107]111 ةدلب يف وه نم يف يرحجيو مالسإلا ةزع لبق اذهو .بلقلا

 اذهو «هلحأل هالوتي و ؛هرفكب ايضار نوكي نأ :اهدحأ هجوأ ةثالث لمتحي رفاكلل ايلاوم نمؤملا نوك نأ ملعاو <

 ءرفك رفكلاب ءاضرلاو ءرفك رفكلا بيوصتو «نيدلا كلذ يف هل ابوصم ناك كلذ لعف نم لك نأل ؛هنم عونم
 عونمم ريغ كلذو ءرهاظلا بسحب ايندلا يف ةليمحلا ةرشاعملا :اهيناثو .ةفصلا هذهب هنوك عم انمؤم ىقبي نأ ليحتسيف

 ؛ةنوعملاو مهيلإ نوكرلا ئيعم. رافكلا ةالاوم نأ وه «نيلوألا نيمسقلا نيب طسوتملاك وهو :ثلاثلا مسقلاو «هنم

 يهنم هنأ الإ رفكلا بحوي ال اذهف ؛لطاب هنيد نأ داقتعا عم ةبحما ببسب وأ «ةبارقلا ببسب امإ «ةرصنلاو ةرهاظملاو

 دده مرج الف ؛مالسإلا نع هجرخي كلذو «هنيدب اضرلاو «هتقيرط ناسحتسا ىلإ هرحب دق ىيعملا اذهب ةالاوملا نأل ؛هنع
 ."ريبكلا" يف اذك .(76:نارهع لآ) ه؟ِءَْش يف ِهَّللا َّنِم َسِيلَف َكِلَذ ُلَعَفي موي :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 ةعيركلا ةيآلا هذه تحت "يواضيبلا" يف لاق .ةقيقحلا يف ةالاوم نكت مل

 تحت "ريبكلا ريسفت" يف اضيأو .امهاران ىءارتت الو :3ت3ذع لاق امك .مهتبناجم بوجو يف ديدشتلا اذهو :مهتلمج

 هتبناحم بوجو يف ديدشتو هللا نم ظيلغت اذهو ءمهلثم هنأك ديري :ر5# سابع نبا لاق ةروكذملا ةيآلا هذه
 ةافاصم مهورشاعت الو اوقداصت ال :ئيعمب ايلو مهنم ادحأ اوذختت ال :"نايبلا حور" يف اضيأو .نيدلا يف فلاخملا

 .يهنلا هب قلعتي ال هسفن يف عنتمم رمأ هنإف «ةقيقح مكل ءايلوأ مهولعحجت ال ئيعمب ال ءمقرشاعمو بابحألا
 في 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 يلاسر ضعب يف يلوق امأو .هببس نيعتي مل ام اقلطم رفكلاب
 (كرادملا ريسفت) .مهيلع مهولاوت الف نيرفاكلا ةالاوم نع ةحودنم نينمؤملا ةالاوم يف مكل نأ نعي :نيدمؤملا ريغ يأ

 .ءيش يف هللا ةيالو نم سيلف يأ [(كرادملا ريسفت) .نايفانتم هودع ةالاومو يلولا ةالاوم نأل| :خلإ نم سيلف
 ءايشألا نم ءيشل ايلو رفاكلا نمؤملا ذختي ال يأ هل لوعفملا نم غرفم ءانثتسالا :لإ اوقتت نأ الإ (نايبلا حور)

 ذئيحف «كلامو كسفن ىلع هفاختف ناطلس كيلع رفاكلل نوكي ال نأ يأ ."كرادملا' يف لاقو ءارهاظ ةاقتل الإ
 .ةاداعملا ناطبإو «ةالاوملا راهظإ كل زوجي

 .نيهجولا 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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 لو مهومشإلاو نإ مكيلع «يضقي نأ طضقف تق كدر شحونعبَو اهبف ابرق سبل

 نم مكبولق ْمكِروُدّص ىف ام أوفخت نإ مه نق .مكيزاجيف عحرملا م2 ٌريِصَمْلآ هَل
 أو ٍضرألآ ف امو تمل ىف ام لَ وهج 1 ةوروظت ةوشتك وأ مهتالاوم

 ديعو غلبأ وهو هيلع فخي ملو

 رقت كاس ةيشاوإ رك ذاو ديا هنمو © )رد من لك ىلع
 ا ل

 مسدس 4 أ

 هْللاَو ديكأتلل را شيق م 0 اننا ليدي 35+ هدا قرع قة 0

 اي مهلَلُق هيلإ انوبَرقيل هلل ابح الإ مانصألا دبعن ام :اولاق ال لزنو عت ٍداَبِعْلَاِبَفوُمَر

 2مبوُنذ حل َرِفْغَيَو مكبيثي هنأ ىنعمب هلأ مُكَبِبَحُي ىنوُعبَتف هَ هلآ نوبت ريشنك نإ دمحم

 سيل وأ ءاهيف ايوق وه سيل يأ «مالسإلا ىلإ وأ ,"نم" ىلإ دوعي اهيف نكتسم ريمض "سيل" مسا :اهيف ايوق سيل
 لديب هريدقتل حراشلا راشأ امك ؛هسفن بضغ يأ فاضم فذح ىلع :هسفن (لمحلا ةيشاح) .اهيف ايوق مالسإلا

 مالكلا اذه نأ ىلإ ةراشإ :خ! 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

 عاارأدملا ريسفتإل "قوتي بوصضتع ليقو ةردقم "زكذل" ب, بوصتح كرطلا انآ ديري «نكفاو يكتلغو مكرم
 (نايبلا حور) .ةعساو ةفاسم يأ :اديعب ادمأ (رينملا جارسلا) .ءوسلا نيب يأ "هنيب" :هلوقو سفنلا نيب يأ :اهنيب نأ ول
 اهوزن ببس :ليقو :خإ اولاق امل لزنو (يواضيبلا ريسفت) .ريكذتلاو ديكأتلل هررك «ةسدقملا هتاذ نم يأ :هسفن

 همأو ىسيع اندبع ام :نارحب ىراصن لوق :ليقو .(8١:ةدئاملا) 4هٌواَبحأَو هلا ءاَنْبَأ ٌْنْحَنل :ىراصنلاو دوهيلا لوق
 ماعنلا ضيب مانصألا ىلع نوقلعي رافكلا دجوف ؛ةبعكلا لخد 2 يبنلا نأ ءاهوزن ببس :ليقو «هلل ةبحم الإ

 ."ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام" :اولاقف ,"افوعدت ىلا ميهاربإ ةلم هذه ام" :مهل لاقف ءاهوفرخزيو

 ؛كلذ ريغ ىلع هتعاط راثيإب هلل دبعلا ةبحم [(ليلكإلا) خي يبلا هب ءاج ام عابتا ناميإلا بعش نم] :هللا نوبحت
 دارأف هللا نوبحي مهنأ نك هللا لوسر دهع ىلع ماوقأ معز :نسحلا نعو «هلعف دمحيو ؛هنع ىضري نأ فبعلل هللا ةبنغو

 .ةبذكي هللا باتكو.هباتك وهف 25 هلوسر ةنس' قلاتخو هعيغا صدا نيف ءلمع نم اقيدصت مهوقل لعجي نأ
 اهبرقي ام ىلع اهلمحي ثيحب هيف هتكردأ لامكل ءيشلا ىلإ سفنلا ليم ةبحملا نأ ملعاو : هللا مكببحي (كرادملا ريسفت)

 ."مكبيثي نيعمب' :لاقف ؛ةراعتسالا قيرط ىلع ةبحما حراشلا ربع ىلاعت هبانج يف اليحتسم اذه ناك املو «هيلإ
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 5 - ١ يدل .*؛ © كمِخر كلذ لبق هم فلس ام ييعبتا نأ دول 3

 هللا َنِ مهيقاع هنأ نعم. مهبحي ال 57 رمضلا ءاقم رهاظلا ةماقإ هيف ميو َنيِرِفكْل

 د
 2 َنيِمّسَعْلا ىلَع امهسفنأ ىنعع نارمع لاَءَو ميِهرَبِإ لاَءَو َحوْنَو مذا رافعا ةُلِصأ

 محقم لالا ظفلو

 ريك ذا 020 طلع عيه ُهََآَو مهنمٍض ْحَب دلو ْنِم اسحب يرد يا اسوأ
 اههدال وأو قاحسإو ليعامإ 3

 لمين تسحأو هللا تعدف دلولل تقاتشاو «تّئسأ امل "ةنح" َن
 ص 7

 ىلع نحنو ءبوقعيو قاحسإو ميهاربإ ءانبأ نم. نحن :دوهيلا تلاق :افُك5 سابع نبا لاق :خلإ ىفطصا هللا نإ

 !دوهيلا رشعم اي متنأو «ةلاسرلاو ةوبنلاو مالسإلاب ءالؤه ىفطصا هللا نإ ىيعملاو «ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ؛مهنيد
 بسحت الف ةنجلا يف هتماقإ ةده امأو «ةنس نيتسو ةئام عست ضرألا ف مدآ شاعو .مهنيد ريغ ىلع

 ميرم وبأ وأ :تلع بوقعي نب دال نب ثهاف نب رهصي نب نارمع نب 3ع ىسوم وبأ وه نارمعو :نارمع لاو
 (نيلامكلا ريسفت) .ةنس ةثام نامثو فلأ نينارمعلا نيبو ,هَكلَع بوقعي نب اذوهي لسن نم ناثام نب نارمع ةنبا

 ."نارمعو ميهاربإو" :لاق هنأكف ءةمحقم اهنأ وأ ,"اذك سفن" :نيعمب "اذك لآ" ظفل نأ نعي :امهسفنأ ىنعم

 ءافطصالل حلصي نم ملعي :ميلع عيم (كرادملا ريسفت) .نارمع لآو ميهاربإ لآ نم لدب :ةيرذ (لمجلا ةيشاح)

 (كرادملا ريسفت) .اهتنبو نارمع ةأرما لوقل ميلع عيم وأ
 تناكف :«نيتتعأ اهججوزت نارحغو.ايركاز ف ب: بيزا رسب سا يطور ياو يس :خلإ تلاق ذإ

 ,ميرم مأ يهو نارمع دنع عاشأ تحخأ اذوقاف تنب ةنح تناكو ءايركز دنع ىيي مأ يهو اذوقاف تنب عاشأ

 يه امنيبف ؛ناكمب هللا نم مهو نيحلاض تيب لهأ اوناكو سرك و تنصيأ وح دلولا ةسخن نع قلسمأ دق ناكو

 ءادلو ال بهي نأ هللا تعدف ؛دلولل 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 ءوه ام ملعت ملو ءاهنطب يف ام تررح

 (نزاخلا ريسفت) .امهنع ىكح ام رخآ ىلإ كلذ لجأ نم ديدش مه يف اعقوف «فللذل

 دلت مل ارقاع تناك اهنأ يور :دلولل تقاتشاو .يناربع مسا اذوقاف تنب ةددشملا نونلاو ةلمهملا ءاحلا حتفب :ةنح

 ف اذك «هتنمتو «دلولل اهسفن تكرحتف «هل اخرف معطي رئاطب ترصب ةرجش لظ يف يه انيبف ءتزجع نأ ىلإ
 :ةدع ةروكذملا ءاغدلا تقادعب يأ :لمحلاب تسحأو ."دوعسلا ىنأ"



 نارمع لآ ةروس يب ثلاثلا ءزجلا

 ايندلا لغاوش نم اصلاخ اقيتع اًرَّرَحُم ىنَطَب ىف ام كلل لعحأ نأ ُتَرْذَت نإ ّبَر اي
 0 رف تريلا ع 14 ا كا ينل مد

 كلهو «تاينلاب م ٌميلعلا ءاعدلل عيِبَّسلا َتنأ َكنإ َِنِم لَّبقَتف سدقملا كتيب ةمدخل
 تتايم

 د4 امالغ نوكي نأ وجرت تناكو ةيراج اهتدلو اَتَعَصَو امَلَف .لماح يهو نارمع

 ب اع يأ لطأ ةّنآو ذأ انممََسَو قع كروب ا ةردتعم َتلاَق ناملعغلا الإ ررحي نكي
 مالعإلل ال

 يذلا نا قِيلَ ءاتلا مضب :ةءارق يفو «ىلاعت همالك نم ارا ةلمج َتَْعَضَو

 اس يا جايا دب :ةهدصللا ديضب هنأ ؛تِدعَوي لا | َضُْلاَك تبلط

 دارعي

 ناطيشلا هسم الإ 5 هرلرغ نيم انأ :ثيدحلا يفو .دورطملا تو ريحا نطيّسلا

 لبق يأ ايو اهجت قارنا 3 دل ميرم 5 | اخراص لهتسيف دلوب نيح

 (كرادملا ريسفت) .ةمسنلا وأ سفنلا وأ ةلبحلا ليوأت ىلع ثنأ امنإو "يطب يف ام"ل ريمضلا :اهتعضو
 .ةدباعلا مهتغلب يهو :ميرم اهتيمس (يواضيبلا ريسفتلا) .اهأشب اهل اليهحتو اهعوضومل اميظعت :ضارتعا ةلمج
 .كلذك وهو ءايبنألا يح هرهاظو «هبنج يف هسخن يأ :ناطيشلا هسم الإ (دوعسلا يبأ ريسفت) .برلل ةمداخلاو

 هئاوغإ و هتسوسو نم نوموصعم مهأب :بيحأ .مهيلع هل ليبس الف ؛ناطيشلا نم نوموصعم ءايبنألا نإ :تلق نإ

 تناك ميرم ةوعد نأ ةيآلا عوضوم نإ : تلقا ق] ةنم مهتسصغ نإ ساق ال كللق كغ يهباسعأ يف هس نم ال

 ةيالا نيب ةقباطم لصحت ملف ءطقف اهدلو تعفن امنإو ,ناطيشلا سخن نم ميرم عفتنت ملف ءاهتيمستو اهعضو دعب
 هللا دارأ ام تقباط اهتوعدف ؛ةنح عدت مل نإو اعقاو ناك ناطيشلا سخن نم امهظفح نإ :لاقي نأ الإ ؛ثيدحلاو
 هنأ الإ ءاضيأ امهسخن ناطيشلا نأ درو دقو «ةيآلل اريسفت ثيدحلاب يأي ال نأ رسفملل بسانملاف كلذ عمو ءا

 (يواصلا ةيشاح) .اشغلا فذداص

 نم اهصلخو سدقملا ثيبل ةمداح امي يضر :اهلبقتف .خارصلا وهو توصلا عفر :لالهتسالا :اخراص لهتسيف
 فوذحما ردضملا ىلع ابوضتم نوكيو ؛«الوبق يأ ةدئاز ءايلا نأ لمفحم "كلوبقي" :هلوق .عاسلاو لافطألا سند

 وأ روجولا ك ءيشلا هب لبقي امل مسا لوبقلاب دارملاو ؛ةيلصأ اهأ لمتحيو ءاليبقتو البقت :ليقل الإو «دئاوزلا

 (يواصلا ةيشاح) .طوعسلا



 نارمع لآ روس ٠ ا ثلاثلا ءزجلا

 مكنود :تلامف سدقملا تيب ةندس رابحألا هنأ انف أو هانا 3 ةرلرللا تح ابك
 اودخ ةفرعملاو لقعلا يف

 نأل ؛امب قحأ انأ :التِلع ايركز لاقف «مهمامإ تنب اهنأل ؛اهيف اوسفانتف ةريذنلا هذه
 ديلا لا يكسو اوقلطناف تسد :اولاقف «يدنع ابا

 ءاملا هجو ىلع يأ
 اهني ناكو ؛هريغ اا ءاهذحأف ,#ةءايركز

 يف فيصلا ةهكافو فيصلا يف ءاتشلا ةهكاف اهدنع دجيف اهنهدو امبرشو اهلكأب

 "يركز" «بصنو .ديدشعلاب ةءارق قو «هيلإ انهمض اركز اهَلَفكَو :ىلاعتا لاق امك" ءانشلا
3 

 1 ا ,ةفرغلا باَرَحِمْلآ اًيركَر اًهيَلَع ٌلَخَد املك نك | وهو اهون ١١ س اآآ

 نايتإ نع عقاولا ف رخؤم ."انسح اتابن اهتبنأو" :هلوق امأو ."اهير اهلبقتف" :اهوق ىلع فوطعم :اهمأ امي تتأو

 .رابحألا نم لدب مداخلا نعمب نداس عمج اكرحم :ةندس (لمحلا ةيشاح) .اهتيبرت ةدم يف اهاحل نايب هنإف اهب اهمأ

 هنوك هجو اذهف ءمهكولمو ليئارسإ نب سوؤر ناثام ونب ناكو «ناثام نب نارمع وهو :مهمامإ (كرادملا ريسفت)
 .اذوقاف تنب عاشأ يهو :اهتلاخ (لمجلا ةيشاح) .سيئرلا :مامإلاب دارملاف ءايبن نكي مل نإو .مهمامإ
 مالقألا :ليقو «باشنلا ماهس وه :ليق [(كرادملا ريسفت) .هيف اه يحولا نوبتكي اوناك ٍيلا] :>! مهمالقأ اوقلأو

 ءءاملا عم يرجلا نع فقو يأ "ءاملا يف هملق تبث نم نأ ىلع" :هلوقو «ساحن نم تناكو «ةاروتلا امب نوبتكي يبلا
 افقاو يأ ادعاص رمتسا لب «ءاملا ف صغي مل يأ "دعصو" :هلوقو «باشنلا ماهس تناك اهنأب لوقلا ىلع اذهو
 ناكل "دعص وأ" :حراشلا لاق ولف «ءساحن نم تناك اهنأب لوقلا ىلع اذهو ءهيف صوغ ريغ نم ءاملا هجو ىلع
 (لمجللا ةيشاح) .مالقألا يف فالخلا ىلع اعزوم مالكلا نوكيل ؛حضوأ

 ءاملا يرج فالح ىلع ايركز ملق عفتري ناك ةرم لك يق «تارم ثالث مهمالقأ اوقلأ مهنأ :ةصقلا فو :ايركز ملق

 (نيلامكلا ريسفت) .دجسملا يف ةفرغ امل ئب و ءايركز اهذحأف «لفسأ ىلإ ءاملا يرجح عم مهمالقأ ترجو «هالعأ ىلإ

 ةعبس اهيلع قلغ جرخ اذإ ناكو «هريغ اهيلإ دعصي ال ةاقرم. 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 يمس ءدجسملا نم مامإلا ماقم وه :ليقو



 نارمع لآ ةروس "8 ثلاثلا ءزجلا
 ”لضو اذنه كل نيأ نم نا مّرمدي لاق اقزر اهدنع َدجحَو سلاخلا :ةتفوشأ ىهو 2 7 9 0 رع عا ع 0 د تبوعار ظ حا

 اقزر 2 ٍباَسِح رْيَغِب ُءَشَي نَم َقْرَرَي هللا نإ ةنحا نم هب نيدو ٠ هلأ قع موه ةريغص

 نايتإلا ىلع رداقلا نأ ملعو «كلذ ايركز ىأو امل يأ كللاته .ةعبت الب اهتسناو

 اوضرقنا هتيب لهأ ناكو ءربكلا ىلع دلولاب نايتإلا ىلع رداق هنيح ريغ يف ءيشلاب

 قرا ني لاوه تول اق ليللا فوج ةالصلل بارحملا لخف 0 لاو عيفسإل اغا

 ان ا وو وو كلت ايلطاص 1 بط هَ كدنع نم

 (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 ف يأ :كل انه

 لثم دلو عاشأ نم هل نوكي نأ بغر اهتلزنمو هللا ىلع اهتمارك يف ميرم لاح ىأر امل .نامزلل "مك"و "ثيح"و
 يف ةهكافلا ىأر امل :ليقو ءكلذك اهمأ ناك دقف ازوجع ارقاع تناك نإو «هللا ىلع ةماركلا ف ةنح اهتحخأ دلو

 عنيلامتكلاريبسناو :.رئاملا ةدالو زاوج ىلع هبقاا اهنقو وبغ
 عم هللا مب باجأف ءاهنس ربكو اهسأي عم دلوب اهقزري نأ هللا تعد ثيح ةنح ةصق نم مدقت ام يأ :إ ىأر ال

 ءاميظع اماركإ اهمركأو «ةنحلا نم اهقزر اهيتأي راصو ءروكذلا نم لضفأ اهلعجو «ميرم اهاطعأو ةيبن نكت مل اوك
 ايركز براقأ ناكو يأ :خلإ هتيب لهأ ناكو (يواصلا ةيشاح) .دلولا بلط ىلع هل اثعاب بيجعلا رمألا كلذ ناكف
 ادلو يأ :رسفملا لاق اذلف «عمجلاو درفملا ىلع قلطت ةيرذلا :ةيرذ .تام يأ "نالف ضرق" .اوعطقناو اوتام ةكلع

 ."خلإ كرشيي هللا نإ" :هل نيلئاق ةكئالمللا نوك لاح يأ :لوقلا ريدقتب (يواصلا ةيشاح) .اح اص

 نوكسو هلوأ حتفب وهو يأ "اففخمو" :هلوقو «لقثملا هثلاث رسكو هيناث حتفو هلوأ مضب ذئنيح لعفلاو يأ :القثم
 نم لوأ ىحي ناكو ءرهشأ ةتس ىسيع نم انس ربكأ ناك ىحي نأ امهذسابع نبا نع :اقدصم .هثلاث مضو هيناث
 ترعشأ !ميرم اي :تلاق ميرم تخأ نأ :دوعسم نبا نع هريسفت يف يدسلا ىور .هللا ملك هنأب قدصو هب نمآ
 (نيلامكلا ريسفت) .كنطبل دجست نيطب يف ام ىرأ ينإف :تلاق «ىلبح انأف :تلاق «ىلبح يفأ



 نارمع لآ ةروس ا ثلاغلا ءزجلا

 يور 5 َنيِحلَّصلأ نم ايتو ءاسنلا نع اعونم روصو موي ادّيَسَو "نك" ةملكب

 ٌربكلا ىَقلَب دق ةَو دلو ملغ ىلإ نوكيا فك واق .امب مهي ملو «ةئيطخ لمعي مل هنأ

 رمألا َلاَق ةنس نيعستو ينامث تغلب تاع نأَرمأو ةنس نيرشعو ةئام نسلا ةياهف تغلب يأ

 هراهظإلو ؛ءىش هنع هرجعي ال جو هيام ُلَعفَيُهلأ امكنم ًامالغ هللا قلخ نم كَلِاَدَك
 و .هب رّشبملا ةعرس ىلإ هسفن تقات املو ءاّب باجيل لاؤسلا همهلأ ةميظعلا ةردقلا هذه

 رح ع
 لص _ 1 5 ١

 تسال ركمف لأ هيلع َكلْتَياَ لاق يأرما لمح ىلع ةمالع يأ ةياك ل اَعِحا َبَر

 ممم ةراشإ اًرَمَر الإ اهيلايلب يأ ماي ََحَلَت ىلاعت هللا ركذ فالخب مهمالك نم عنتمت

 هللا اهاق ىلا ةملكلا هنأل :ليقو "ءاشي ام قلخي هللا كلذك" :يهو هللا اهل اهاق 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 إ نوكي ئأ .هسفنل عنملا ريثك يأ :اعونم (نيلامكلا ريسفت) . عبتي

 رقعلا نم قتشم «ةأرما وأ ناك الجر هل دلوي ال نم رقاعلاو :رقاع (كرادملا ريسفت) .كشلا ثيح نم ال ةردقلاو

 قلخ نم هل نايب «"ءاشي ام لعفي هللا" :هلوقو ,فوذحم أدتبم ربخ هنأ ديري :رمألا .لسنلا هعطقل ؛عطقلا وهو

 :هلوقو ."خلإ يل نوكي نأ" :هلوق وهو لاؤسلا :همهلأ (نيلامكلا ريسفت) .نيريبك امكنوك عم امكنم مالغ
 (لمجلا ةيشاح) .اهراهظإب يأ "اه باجيل"

 ام قلخي" :ميرم ةصق فو "ءاشي ام لعفي هللا" :ايركز ةصق يف هلوق يف ةمكحلا ام :تلق نإ ؛ماهلإلل ةلع :باجيل
 .ءارذع همأ نوك عم بأ هل نكي مل ىسيع نإف «ىيخي نم مظعأ ىسيع يف ةداعلا قرخ نأ ةمكحلا :تلق ؛"ءاشي

 عارتخاو ءاشنإ وه يذلا قلخلاب ىسيع بناج يف ربعف ؛لمحلا نم عنام كانه ناك نإو نادوجوم هاوبأف ىييي امأو
 لأ :ميرم ةروس ف امك «يوس حيحص كنأو. هَنَع يهنلاب عنتمت يأ عمم .تقاتشا يأ :تفاث .لعفلا نود

 مالك رهاظو .يوغبلا خيشلا هلاق اذك «مالكلا نع هناسل سبح هنأ ال ٠١( :ميرم) اَيِوَس ٍلاَيَل َتالَن سانا َمّلكُن
 (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 راتخا كلذ نمو :اهيلايلب

 ةرهابلا تايآلا نم يهو «سانلا ميلكت نع كزجع مايأ ف :خلإ كبر ركذاو .اهيف ملكتي الو هراثدو هراعش اهيف
 بلط امل هنأك ؛هريغل هناسل لغشي ال هللا ركذل ةدملا صلخيل ؛سانلا مالك نع هناسل سبح امنِإَو ؛ةرهاظلا ةلدألاو

 .لاؤسلا نم اعزتنم ناك ام باوحلا نسحأو ءركشلا نع الإ كناسل سبحت نأ كتيآ :هل ليق ءركشلا لجأ نم ةيآلا



 نارمع لآ ةروس "00 ثلاثلا ءزجلا

 ِتَلاَق ْذِإ ركذاَو .هلئاوأو راهنلا رخاوأ 2 رَكتتإلآَو َيِنَعْلا لع ميشو اريدك
 ع

 رب

 لاجرلا سيسم نم ِدرهَطَو كراتخا ِكدَفَّطُصآ هللا نإ ُمَيَرَمَي ليربج يأ ةَكِبَلَمْل

 ما قىنقأ ٌمْيَرَمنُي .كنامز لهأ :ي أ جب َترييطعلا ءاسن ْىَلَع ِكدْفْطَصَآَو

 نم روكذملا َكِلاَذ .نيلصملا عم يلص يأ 2) توكرلا عم ىكذأت ىِدَجَسَأَو

 صظ”01110 قليل ديِحرُت كانغ باه ام رابعأ بيقلا و اجأ ني رمو ايزكز

 .ةالصلا فالخب صوصخم هل تقو ال حيبستلا ذإ ؛تقولا نييعت ريسفتلا اذه ديؤي :لص

 هذه نم ملع :هيبنت .ىحضلا تقو ىلإ رجفلا 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 "كرادلملا"

 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 اهفإ :ليق لب «تبثي ملف ضيحلا نع اهريهطت امإ :لاجرلا سيسم
 صئاصخ نم ناك نإو اذه ؛ءءاسنلا نم دحأل كلذ نكي هو بأ ريغ نم ىسيع كلل يهونأب يأ :خإ كافطصاو

 ؛التلع يبلا ةجوز ةشئاعو دكُي دمحم تنب ةمطاف ىلع ةقلطم اهتيلضفأ ةليضفلا هذه نم مزلي ال هنكل مالسلا اهيلع ميرم

 ميرم يف ءيش اهنم دحوي ال ثيداحألا يف ةدراو ةريثك امهلئاضف نكل ءامهيف نكي مل نإو ةصوصحملا ةليضفلا هذه نأل
 .ءاملعلا دنع ققحما يينغتلا ريغ املك“ نيبرخألاو نيلوألا نم نيملاعلا ءاسن لضفأ ابنُ ةشئاعو ةمطافف ؛مالسلا اهيلع

 نم رافكلا هلاق ام در ىلإ يفخ 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 دوحسلا مدق :يدجساو .اهمساب تحرص
 (يواصلا ةيشاح) .رهاظ رمألاف سكعلاب تناك نإو ؛دوجسلا ىلع عوكرلا مدقت

 ةالصك يىلص :ىعملا وأ «بيلغتلاب ركذملا يف ثنوؤملا عمج لوخدل امإ «تاعكارلا عم :لقي مل :نيعكارلا عم

 (يواصلا ةيشاح) .ةيشنلا مدعو طيرفتلا ثيح نم ءاسنلا ةالصك ال «ةمهلا ولعو ةيشخلا ثيح نم لاحرلا

 يف بيترتلا نوكل امإ دوجسلا مدقتو «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 "0 ثلاغلا ءزجلا

 لفكَي مهيأ مه رهظيل ؛نوعرتقي ءاملا يف َحُهَمَلَقأ وقلي ْذِإ ْمِهيَدَل بنك اَمَو دمحم اي رو ف2 ورع 3 5 هن : 00 رى د جيدس ا يول

 هب ربختف «ءكلذ فرعتف ءاهتلافك ف (
 | ل ة أ را 1

 8 ك ع دخل دا عدم رو د م "1

 دسم ليئربح يأ ةَكِيتَلَمْلا ِتَلاَق َذ 5 : يحول ةهج نم هتفرع امنِإَو

 انآ ىلع ًاهبضت ًانيبلإ تيس هتبسنب اهبطاخ ّمَي رم نبا ىسيع ُحيِسَمْلا هَمْسأ دلو يأ ُهْنِم ٍةَملكب

 0 رم لدلب سنا م
 ةوبنلاب اَيَحَّدلأ ىف ةهاح اذ اًهيِحَو مهئابا ىلإ مهتبسل لاجرلا ةهداع دإ بأ الب هدلت

 ٍدِهَمْلا ىف سائلا ْمِلَكيَو هللا دنع ١ َنيِبَرقُمْلَنِمَو العلا تاجردلاو ةعافشلاب ةَّرْجاَلاَو

 اوملعيل يأ :مه رهظيل .مهلاكربت ةعرقلل اهوراتخا «ةاروتلا اب نوبتكي اوناك ىلا مهمالقأ نوقلي يأ :نوعرتقي

 ىععم ال نأل ؛"ميرم لفكي مهيأ" :هلوق هب قلعتيل ؛هردق "مهل رهظيل" :هلوق :يحركلا ةرابعو .لفكي مهيأ اورظنيو

 (لمجلا ةيشاح) .لمجلا هدعب ىكحت ام وه الو «هلبق ام هيف لمعي ال ذإ ؛ماهفتسالاب ءاقلإلا قيلعتل

 احيسم هلصأ حيسملاو (رينملا جارسلا) .ديسلا نيعمب عوشيأ نم برعم ء"حيسملا" نم لدب "ىسيع" :ىسيع حيسملا
 يف مقي ملو ءضرألا حسم وأ ؛ةكربلاب حسم هنأل حسملا نم قتشم :ليقو (نايبلا حور) .كرابم ئيعمت. ةيناربعلاب
 "ىسيع" همسا نأل ؛"ىسيع" ل ةفص نوكي نأ زوجي الو ؛ميرم نبا وه يأ فوذحم أدتبم ربح :ميرم نبا .عضوم

 (كرادملا ريسفت) .ميرم نب ىسيع هما سيلو «ءبسحف
 ةصوصخم يهف ىمظعلا ةعافشلا امإ «نيقحم ا هتمأل :ةعافشلاب (نايبلا حور) .فرشلاو ةعنملاو ؛ةوقلا وهو :هاج اذ

 .هعجضم نم ىوسي يأ يبصلل دهمي ام هب يمس «يميم ردصم "دهملا" :دهملا يف (نيلامكلا ريسفت) دي انيبنب
 وه يذلا فورعملا وه :يناثلاو ءهمأ رجح هنإ :امهدحأ «نالوق دهملا يف :"ريبكلا ريسفتلا" يفو (دوعسلا يبأ ريسفت)

 «"الفط يأ" :هلوقب حراشلا راشأ هيلإو «هتدمو دهملا نامز ف 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 ٍنيعي «توافت ريغ نم ءايبنألا مالك الهكو الفط هنوك لاح مهملكي يأ :"نايبلا حور" فو

 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 تولح اذإ تنك :ميرم تلاق :لاق دهاجم نع يكحو .عفر مث رهشأو نيئنس ثالث هتوبن يف ثكمف ةنس نيثالث

 الهك همالكب ةراشبلا ةدئاف امف :ليق نإف ؛عمسأ انأو طب يف حبسي ناسنإ ئلغش اذإف ؛هتثدحو نثدح ىسيعو

 (رينملا جارسلا) .نيلاحب توافتلا مدعلو ءلهكتي نأ ىلإ ىقبي هنأب اهرشب هنأب بيجأ ؟ءاوس كلذ يف سانلاو
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 نارمع لآ ةروس نلفو ثلاثلا ءزجلا

 ُنوُكَي فيك نأ َبَرَتَلاَف 9 َيِحِلَّصلأ َنيَو ًالَهَكَو مالكلا تقو لبق الفط يأ

 الب كنم ٍدلو ِقَّلَح نم ِكِلاَذَح رمألا َلاَق ؟هريغ الو جوت ىشسسمو لَو كلو ىلإ
 وهف يأ م2 ُنوُكَيَف نك دُهَل لوقَي اًمنِإَف هقلخ دارأ اَرمَأ ّىَضَق اذ قيام لكنت بأ

 هلعجن و (2) ٌليجِإلاَو ةلَروَتلآَو ةمكجلاو طخلا َبَتكلا ءايلاو نوبلاب النيو .انوكي

 اهعرد بيج يف ليربج خفنف «غولبلا دعب وأ ابصلا ف لسوتإ قت كل الوُسَر
 ئب ىلإ ىلاعت هللا هثعب املف ."ميرم" ةروس ف ركذ ام اهرمأ نم ناكو تلمحف

 ىلع ةمالع ِةَياَنِب مُكُتتِج َدَق أب يأ نأ 'مكيلإ هللا لوسر: نإ" ةممطب لاق .ليئارسإ

 نيطلا ري مكن روصأ ٌلْخَأ ١ نانتتسا رسكلاب ةءارق يو أ يه كبر ن يقدص
 نإ ةرمه رسكب

 ل نكي فاكلل ريمضلا هيف ٌحفن ا أف لوعفم مسا فاكلاو هنتر وص لغم ريطلا هك

 اال رة

 .ةيهشإلا بتنكلا ,سنحج وأ عةباتكلا يأ "باتكلا هملعيو' :ةاوعسلا نك ةرابعو ءاطحخ : ىلا نسحأ ناكف :طخلا

 ."ليحبإلا" يف اهنم خسن ام الإ اب دبعتي ءاهظفحي ناك هنأب بيجأ ؟ىسوم باتك اهإ :تلق نإ :ةاروتلاو

 ثالث نبا وهو يأ :ابصلا يف (يحركلا ريسفت) .ئيعملاب قئال رمضم لعفب بوصنم هنأ ىلإ راشأ :الوسر هلعجنو
 أر ىلع نب هنأ :دمتعملاو 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
 ًاناكم اًهِلهَأ نم ُتذَْبَتْلا ِذِإ َمْيْرَم ٍباَتكْلا يف ”كْذاَوإ» :ىلاعت هلوق نم يأ :ركذ ام .اهصيمق ةأرملا عرد :اهعرد
 ةلمحللا هذه عضوم نأ ل هب ريشي :ئأب يأ ١(. 2 :ميرم) اَيَح ع مويَو :هلوق ىلإ ١( 1 :معرم) اقر

 نأ ىلإ "يبه" ميدقتب راشأ : يأ يه .ءاقبلا وبأ 0ك حرص امك ليلخلا بهذم كلذو ءرورجب
 18 ةزمهلا حتفب "ل"

 (يحركلا ريسفت) .فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم

 .ريوصتلا :قلخلا يعم نأب باجأف ؟ىلاعت هللاب صوصخم وهو «مدعلا دعب داجيإلا وه قلخلا نإ :لاقي ام كلذب عفد :روصأ

 نعم يأ لوعفم مسا :فاكلاو (نايبلا حور) .يايإ مكبيذكت عفرو مكناعإل ليصحتلا ئعم. مكلحأل يأ :مكل

 :هلوقو (ةريغو "”ةوعسلا ف ةرابع نم داقتسي ذك «ريطلا ةئيه لئام نيطلا نم مكل روصأف :ئيعملا ن وكيف ,لئام

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ريطلا ةئيهل لثامملا ءيشلا كلذ يف خفنأف يأ "فاكلل ريمضلا"



 نارمع لآ ةروس "14 ثلاثلا ءزجلا

 اقلخ ربطلا لمكأ هنأل ؛"يشافنلا مه قلخف هتدارإب ص نذإب "ارئاط" سر قو

 ةمكصألا يفشأ كرت نيم طقس مهنيعأ نع باغ اذإف هنورظني مهو 5 ناكف

 بطلا نمز ٠ يف هنعب 0 اييعأ ناءاد امهنأل استنو .َضّرفالاو قا دلو يذلا
 ءايعأ نييعحسم

 دلوو ءاوشاعف رققاسلا ةعيأز روحسلا او ءهل اقيدص رزاع ب اين ديك يبي يي

 ىف نوؤبخت َنوُرِحَّدت اَمَو َنوُلكََت اى مُكفيكأَو لاخلا يف تامو حولا نإ ماسو مه

 َكِلاَذ ىف نإ دعب لكأي امبو لكأ ام. صخشلا ربخي ناكف «هنياعأ مل امه كو

 هل دن نت اه نونا كتم م ) َتيِيِمؤَم ه رثنك نإ َمُكَل َهَيَأَل روكذملا

 ةعاس يف الإ رصيي الو شير ريغ نم ريطيو ءاسنلاك ضيخحيو ءاناذآو ايدئو 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) .هّللا

 بأد وه امك ءاودلاب ال :ءاعدلاب ."حابصملا" يف اذك ءضرملا :ءادلاو «ءابطألا ازجعأ ناضرم يأ :خإ ناءاد امهفأل

 (لمجلا ةيشاح) .هب نمؤي نأ هأربأ نم لك ىلع طرتشي ناك يأ :ناميإلا طرشب (نيلامكلا ريسفت) .ءابطألا

 تييملا :لاقف ةةفتنع سوتيلاج اولأسف «"ريبكلا" .قااذك ("مويق اي ىحاي"ب ىتوملا ىيخي الكِلع ناك :ىتوملا يحأو

 حور) .سفنأ ةعبرأ ايحأف «ىتوملا يبحي نأ اوبلطف «بيبطب سيلو يكد احا < نإف «جالعلاب ايحي ال

 هاتأف «مايأ ةثالث رزاع نيبو هنيب ناكو :«تومبي ارزاع كاخأ نأ ىسيع ىلإ هتخأ تلسرأ يأ :ارزاع ايحأف (نايبلا

 هللا اعدف «هربق ىلإ مهعم تقلطناف «هربق ىلإ يقلطنا :هتحأل لاقف «مايأ ةثالث ذئم تام دق هدجوف «هباحصأو وه

 (نيلامكلا ريسفت) .هل دلوو يقبو هربق نم جرح ءرطقي همدو رزاع ماقف

 نوبيشي نكي ملو «ةعاسلا مايق نم افوح هسأر فصن باش دقو «هربق نم جرف «هربق ىلإ ءاج اةَتِلَع 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 :مكئبنأو (نيلامكلا ريسفت) .لاحلا يف تامو هللا اعدف «توملا تاركس نم هللا نذيعي

 (نيلامكلا ريسفت) .اذك كل !نالف ايو ءاذك تلكأ !نالف اي :لاقف «ةيآ انرأف رحس



 نارمع لآ ةروس .١" ثلاثلا ءزجلا

 © ريب همر ع نإ 1 ع غف ريف ع رع ا

 درايف سوربي اجو دوو روس ٍةنَروكلا يروم يلبق

 "لك" نعمت "ضعب "يا 0 أ :ليقو هل ةيضصيض ال ا ريطلاو فلحسلا

 اميف (2) ِنوُعيِطََو هللا اوُقنأَف هيلع يئبيل وأ ًاديكأت هرّرك َحُكَبَر نّم ِةَياَب ركُبْفِحَو
 مكرمأ يذلا اَذَه بست ييايشسا .هتعاطو هللا ديحوت نم هب مك رمأ

0 

 2ك د . هَ رقما نى < حارق "0

 ِمْبْتِم  ىَسيِع ملع رمَحأ مَ .هب اونمؤي ملو هوبذكف 2 رإ ميهتسم قيرط طاَرِص هب

 كسا 27 رصنأل ف ىلإ 0 ينناوعا َِراَصنأ نم لاق هلتق اودارأو رفكلا

 هب نمآ نم لّوأ «ىسيع ءايفصأ مهو «هنيد ناوعأ هلآ ُر اشنأ نخ تيروئراولا

 4 . نيراصق اوناك :ليقو «صلاخلا ضايبلا وهو ا نم تاس رشع نا 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 مهرخآو «بوقعي نب فسوي ليئارسإ نب 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 لخآلو" :هلوق اورسف مهف: «ةاروتلا.ماكحأ نم اغيش ريغ امو ؛سدقملا تيب لبق تبسي ناك تقع ىسيغ

 (نيلامكلا ريسفت) .لوألا وه باوصلاو ءمهسفنأ دنع نم رابحألا اهعرتخا ةلطاب عئارش عفر
 لجأ نم هميرحت أرط ام عيمج دارملا نأب :بيحأو ؟لتقلاو انزلاك ليلحت هيلع مزلي هنأب لكشتسا :ل2إ 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 ساسحإلا :سحأ

 اقلعتم راحلا نوكيف :ابهاذ (تاقيلعتلا) .تاسوسحم روهظ لثم روهظ دشأ مهرفك روهظل ؛هب ىتأ ةراعتسا وهف

 قلعتم راجلاو ؛"ماللا" وأ "يف" وأ " عم" ئبعم. انهه "ىلإ" :ليقو ."ابهاذ" لدب ايعاد :ةخسن يفو ,”"فوذحما"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 :اتِلع هل لاقف «هتامهم ضعبب لغتشي نأ اموي غابصلا
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 م 2
 امير 6 ّ 2 تروملشسم انأب ىسيع اي َدِهْشاَو هّللاب انقديف اود اهنوضيبي يأ بايثلا دوروخي
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 كل م2) تريدهشلا َعَم اَنَبْئَكَأَف ىسيع َلوُسَرلآ اَنْعَبَتاَو ليحبإلا نم َتْلَرنَأ آَمب اَنماَ
 ذإ ىسيعب ليئارسإ نب رافك يأ ْأوُرَكََمَو ىلاعت لاق .قدصلاب كلوسرلو ةينادحولاب

 ,هولتقف هلتق دصق نم ىلع ىسيع هبش ىقلأ ذاب منع هللا ”طسقو ةليغ ةلفقي نمدب اولكر

 عجرف ءديرأ امك هللا نذإب ئوك :لاقو .ءدحاو بج يف اهلك 32غ لعجف .باغف «ناولألا كلتب اهقيصأفا ك

 ابوثو رهجأ ايو جرخي لعجف ؛رظنلاف مق *لاق :؛بايثلا يلع تدسفأ :لاقف ءعنص امك هربخأف ءهلأسف غابصلا

 «نورضاحلا هنم بجعتف ديري ناك ام بسح نوكي ام نسحأ ىلع عيمجلا جرخأ نأ ىلإ رفصأ ابوثو ءرضخأ
 ؛كولملا نم رشع ينثالا نييراوحلا ءالؤه ضعب نوكي نأ زوحجيو :لافقلا لاق .نويراوحلا مهو #ت3ع هب اونمآو
 اوناك مهنأل ؛نييراوحلاب اومس لكلاو «نيغابصلا نم مهضعبو «نيراصقلا مهضعبو ؛كمسلا يدايص نم مهضعبو
 (داشرإلا) .هتبحمو هتعاط يف نيصلخملاو «هناوعأو ةِؤع ىسيع راصنأ

 ؛نافيغر دحاو لكل اهنم جرخيف ءضرألا هديب برضيف !هللا حور اي انعج :اولاق اوعاج اذإ 8 يور :كوروحي
 :التلع لاق ؟انم لضفأ نم :اولاقف «نوبرشيف ءاملا اهنم جرحيف «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 «ةيفخو ةعدح يأ :ةليغ ."داشرإلا"

 نم هقح ف "ركملا" ظفل راصف «لاحم ىلاعت هللا ىلع لايتحالاو ءرشلا لاصيإ يف لايتحالا نع ةرابع ركملا :هللا ركمو

 ُكاَهْلْتم ة كجم كي ُءاَرَجَو2 :هلوقك ءاركم ركملا ءازج ىمس ىلاعت هنأ :اهدحأ ءاهوجو هليوأت يف اوركذو .«تاهياشتملا

 ةهيبش تناك مهعم هللا ةلماعم نأ : يناثلاو .ءازهتسالاب ءازهتسالا ءازج و «ةعداخملاب ةعداخملا ءازج نيس 46 :ىروشلا)

 يف صتخا مث ؛لماكلا مكحملا ريبدتلا نع ةرابع هنأل ؛تامباشتملا نم سيل ظفللا اذه نأ :ثلاثلاو .كلذب يمسف ءركملاب

 (ريبكلا ريسفتلا) .ملعأ هللاو «عنتمم ريغ ىلاعت هللا قح يف كلذو «ريغلا ىلإ رشلا لاصيإ ف ريبدتلاب فرعلا
 كلت نم هعفرف «ةحرف هفقس يف ناكم ف هدجوف «ليربح هءاج هلتق ىلع اوعمجت امل مهأ :كلذ لصاح :خإ ىقلأ نأب

 جرح هدجي ملف لخد املف «هلتقيف ىسيع ىلع لحدي نأ سونايطط هما الجر دوهيلا كلم رمأو «ءامسلا ىلإ ةجرفلا
 اذه ناك اذإ :اولاق مث ؛هودجي 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 «تيب ف نيعمتجم الجحر رشع نا اوناك مهفأ :يور :هولتقف

 نع متاح يبأ نباو يئاسنلا جرخأو .ىسيع هنأ نظ ىلع بلسو «لتقو قفانملا كلذ ذخأف «قفان نم ىلع ههبش

 - مكنم نإ :لاقف ءالحر رشع انثا تيبلا فو ؛هباحصأ ىلع جرخ ىسيع عفري يأ هللا دارأ امل :م#ذ سابع نبا
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 ع ا

 نإ ْىَسيِعَي ُهَّللا لاق ذِإ ركذا .هب مهملعأ (ج د َنيرَمْلأ يَ هلو ىسيع َعفَرَو
 2777 5 ]6 كدعبم َكِرهْطُمَو توم ريغ نم امثذلا نم َلِإَكْعِفاَرَو كضباق يف

 باش ماقف ؟ةنجلا يف نوكيف «ناكم لتقيف ءيهبش هيلع ىقلي مكيأ اا فيلا دقابامب نب يرق نوع
 نأ دعب بلصف :ذ لاق «ةثلاثلا داعف داعأ مث ,ءسلجا :لاّمف «داعف داعأ مث سلجا :لاقف ءانأ :لاقف انس مهثدحأ

 (نيلامكلا ريسفت) .باشلا اوذحأف .دوهيلا نم بلطلا ءاحو ءءامسلا ىلإ لع و عفر

 :هانعم وهو ءةعاس هقرافي ال 3ع ليربج ناك و ,اةكلع ىسيع لتق دارأ دوهيلا كلم نأ :كلذو حا ىسيع عفرو

 تيبلا لد املف «ةنزور هيف اتيب لخدي نأ ليربج هرمأ كلذ اودارأ املف (م0:ةرقبلا) «ٍسْدقْلا حوُري ُهانديأَول
 (ريبكلا ريسفتلا) .بلصو ذخأف ؛هريغ ىلع ههبش يقلأ دق ناكو «ةنزورلا كلت نم ليربح هدرخأ
 كعفارو كيفوتم" :ءاقبلا يبأ و ءايفاو ءيشلا ذحأ يفوتلا :هريغو "سوماقلا" فو .يثوتلا 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 :جيرج نباو يبلكلاو نسحلا لاق :"ليزنتلا ملاعم' يفو «لوزتلا دعب كضباق
 ,كولتقي يح مهكرتأ الف ؛كافوتأ ذكيحف ؛كرمع ممتم نإ يأ "كيفوتم نإ" :هلوق يعم :"ريبكلا ريسفتلا" فو ءتوم

 .نسح ليوأت اذهو «كلتق نم اونكمتي نأ نع كنوصأو ؛يكئالمم, كرقمو «يئام ىلإ كعفار انأ لب
 دعب هافوتي ىلاعت هنإ مث «لاحدلا لتقيو لزنيس هنأ :ةَي يبنلا نع ربخلا دروو يح هنأ ليلدلاب تبث دقو :هيف اضيأو
 نع بيسملا نب ديعي نع يرهزلا نع ةنييع نب نايفس انثدح «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح :"ةجام نبا" يفو .كلذ
 رسكيف ءالذاع امامإو ءاطسقم امكح ميرم نب ىسيع لزني يح ةعاسلا موقت ال" :لاق 285 يبلا نع ةريره يبأ

 .دحأ هلبقي ال ىح لاملا ضيفيو ؛ةيزحلا عضيو «ريزنخلا لتقيو ؛بيلصلا
 يفو (ثيدحلا صخلم) ,ءقشمد يقرش ءاضيبلا ةرانملا دنع مالسلا امهيلع ميرم نب ىسيع لزني مث :"دواد يبأ" يفو
 نل اهنإ :لاق ؛ةعاسلا ركذن :اولاق ؟نوركذت ام :لاقف ءركاذتن نحنو هلي يبنلا انيلع علطا :لاق :"ملسم حيحص"

 نب ىسيع لوزن ءايرغم نم سمشلا عولطو ةبادلاو ؛لاجدلاو ناحدلا ركذف ؛تايآ رشع اهلبق اورت بح موقت
 ظ .جوحأمو جوحأيو ؛ميرم
 دلويو جوزتيف ؛«ضرألا ىلإ ميرم نب ىسيع لزني :ثُي هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللا دبع نع :"ةاكشملا" فو
 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 ٌدي يبلا ربخأو :"هحرش"و "يفسنلا دئاقع" يفو «يزوجلا نبا هاور رمعو ركب
 وهف ءاهرغم نم سمشلا عولطو ءءامسلا نم #تفئع ىسيع لوزنو ؛جوحجأمو جوحأيو «ضرألا ةبادو «لاجدلا
 هللا لاق امك ءامسلا نم ىسيع لورنوا :"هحرش"و "ربكألا هقف" ٍيفو «قداصلا ام ربخأ ةنكمت رومأ انفآلا 4 قح

 َلْبق هب َنئِمْؤُيل الإ ٍباَتكْلا ٍلهأ نم ْنِإَوإ» :ىلاعت هللا لاقو «ةمايقلا ةمالع يأ ةعاسلل ملعل ىسيع يأ هنإ :ىلاعت
 - .ةدحاو للملا ريصيف «ةعاسلا مايق دنع هلوزن دعب ىسيع يأ ١( ه9 :ءاسنلا) 4 هتوَم
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 قّوف ىراصنلاو نيملسملا نم كلت وبن اوقدص كوعَبتأ دل ٌلِعاَجَو أورفكح قدا توف

 مكْعِجَرَم َلِإ مث ٍةَسّيِقْلاِ وي لإ فيسلاو ةجحلاب مهولعي دوهيلا مهو كب ًاوُرْفك جس يذلا
5 

 َياَذَع ٍُهَذَعَأف أورفك َنيِذلأ امك .نيدلا رمأ نم عب  َنوُفلَتَخَت هيف َرثَنُك اًميف ْمُكَنْيَب مكحأق

 .هنم نيعنام 2: نيون ني مه اَمَو رانلاب ةَّرخالأَو ةيزدلاو يبسلاو لتقلاب ايْنُدلا ىق ديد

 نيهظلا ٌّبِحُي نيل هَروُجَ نونلاو هابل دوف حيل اوُنِمَحَو أوُنَماَع ترييذأا امأَو
 نب"

 لاف تنال أ هب ادت (هتعف رف د هيلإ لسرأ ىلاعت هللا نأ يور .مهبقاعي يأ | 2

 ا ل ,ةنس نوثالثو ثالث هلو .سدقملا تيبب ردقلا ةليل كلذ ناك و ءانعمجب ةمايقلا نإ

 هيف رابتعا الو ؛ةعدبلا لهأ نم :رم امهركنمف ءاهريغو حاحصلا ثيداحأب تباث هتايحو ىسيع لوزن نأ :لصاحلاف -
 ناك هنأل ؛هيف مالكلا انبنطأ دّقلو «ءثيداحألاو ةيمالسإلا دئاقعلاو ءنيرسفملا روهمج عابتا انيلعف «ضعبلا لوق

 اذه نم هضرغو «ىسيع هنأ :هسفنل وعديو ؛ءءامسلا نم هلوزنو ىسيع ةايحل ركني ةنمزألا نم نمز يف سانلا ضعب

 .مكحلا اذه يف اضيأ وهف هب عبتا نمو «باذك عدتبم لاض وهف ؛ماوعلا ءاوغإ

 ,كوبستناو كوبحأ يأ :نيذلا لعاجو .مهترشاعم سندو مهتبحص ثبخو مهراوج ءوس نم يأ :خلإ نيذلا نم
 ملو دمحمب اوقدصي مل نإو ؛ىرخألاو ايندلا يف زعلا مهل مت دقف «هتثعب لبق اوتام وأ ؛هوبحأو اضيأ دمحمب اوقدص نإف

 موي ىلإ دوهيلا ىلع ةنطلسو ءايندلا يف زع مهل ىراصنلاف «قالخ نم ةرخالا يف مهل امو ايندلا زع اوزاح دقف ءهوبحي

 مل نآلا ىلإو :يضاقلا لاقو ءايندلا يف يدوهي كلم ىرت الف :يروفاشينلا لاق :مفولعي (يواصلا ةيشاح) .ةمايقلا
 نمآ نم هوعبتمو ءرمألا بلاغ يف دوهيلا نيعبتملا ولعي يأ :مشفولعي (نيلامكلا ريسفت) .مهيلع دوهيلا ةبلغ عبص

 (يواضيبلا ريسفت) .مهيلع دوهيلا ةبلغ عمسي مل نالا ىلإو ءىراصنلاو نيملسملا نم هن
 امي فوصوملا غولب دعب ةوبنلاب فصولا نوكي 57 :"يناقرزلل اهحرش" عم ”بهاوملا" ةرابع :ةنس نوثالثو 9
 ىسيعو ىيي يح ءايبنألا عيمجل لماشلا رصحلا اذه دافمو «لسرلا ثعبت ايو «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 :ىناقرزلا 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 ريسفن
 ةاقرم" يف هتيأر ىح «لوقنملاو لوقعملل هعمجو هناقتإو هظفح ديزم عم بجعتأ تلز امو «نينس عبس هلوزن

 (لمجلا ةيشاح) .كلذ نع عجر "دوعصلا
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 ةعابلا بيرق كريب هلأ" فينس تاضينفلا قورو .ققس هقيس هدب هنأ كاتو

 "ةيرجلا عضيو بيلصلا رسكيو ريزنخلاو لاجدلا لتقيو 5 انيبن ةعيرشب مكحيو

 :يسلايطلا دواد يب أ نع ثيدح يفو "نينس عبس ثكهي هن أ" :ملسم ثيدح يفو

 لبق ضرألا يف هثبل عومجم ا "هيلع ىلصيو قوتيو ةنس نيعبرأ"
 ِتَيآلا َنِم !دمحم اي َكلِيَلَع هصقن ولت ىسيع رمأ نم روكذملا َكِاَذ .هدعبو عفرلا
 (2) ريكو ةراشالا نعم نم كلل يف ام ةلماعو "هول" " ف ءاهلا نم لاح

 كلذ ظفل يف

 ىف هناشك َمَداَء لْثَمك ِهَّللا َدنِع 2 ةنأش ةيسينت لاق كاد قارألا يأ مكحما

 يف عقوأو مصخلل عطقأ نوكيل ؛برغألاب بيرغلا هيبشت وهو بأ ريغ نم هقلخ
 «ناكف يأ م2: ُنوُكَيِف ادد نك هَل َلاَق مث باَرَت نِم هبلاق يأ مدآ يأ ُهَقَلَح سفنلا

 فوذحم أدعبم ريخ كيري نحل :ةناكف بأ ريغ نه نك هل لاق ىسع كالاكو

 .هيف نيكاشلا مج ج 1نيمعلا نم نكت ىيسيع نفل نيا

 ىسيع لوزنب ايغم اهذحأ نأ ريغ ءهنم هنأب :بيحأ ؟انيبن عرش نم سيل ةيرحلا عضو نإ :تلق نإ :انيبن ةعيرشب

 ؛ىراصنلل بشخلا نم عبرملا وه :بيلصلا (يواصلا ةيشاح) .انعرش نم اضيأ اهعضوف انيبن كلذب ربخأ امك
 ةيشاخن) .قراصتلا هدبعي لاثمتلاك كلثم وه. :ليقو ؛ةروصلا كلت ىلع ةبشقغ ىلع بلص 32 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 يبأ نع
 ىلع اومدق نارجن دفو نأ :اهطوزن ببس :ىسيع لثم .نيئيدحلا نيب يفانت الف هثبل عومجم دارملا نأ :2إ لمتحيف
 ل هللا لوسر لاقف ؛هللا دبع هنأ معزت ءىسيع :اولاق ؟وه نم :لاقف ءانبحاص بست كارن :اولاقف دي ىبلا

 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا تلزنف ؟بأ ريغ نم قلخ «قلخلا نم لثم هل له :اولاقف هلوسرو هللا دبع هنأ لجأ
 (لمجللا ةيشاح) .ىسيع نم بنرغأ وهف ءمأو بأ ريغ نم مدآ نأل يأ :بارغألاب

 روكذملا قحلا يأ هرببخ "كبر نم"و ءأدتبم "قحلا" :ليقو «ربخ دعب ربح "كبر نم'"و أدتبم ربخ "قحلا" :أدتبم ربخ

 (نايبلا حور) .يكحملا نأشلا ىلع سيل هنأ مهنم امعز ىسيع رمأ يف يأ :هيف نيكاشلا (يواضيبلا ريسفت) .هللا نم
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 عَدَت اوَلاَعَ :مهَلَقَف هرمأب لأَن كج امن هبف ىرابسلا نم كلطداع ق1 تق

 - ف 7 عرضت لهتبن م 24 سس سْفنو مكَآَضَو اك او 1 كانا

 ري ناش 5 بذاكلا نععلا مهللا)' :لوقن نأب 2 تروي زكلا لع هللات عل لكجَتَف

0 

 وذ لاقف « كيتأن مث انرمأ يف رظنن يح :اولاقف هيف هوّجاح امل كلذل نارجن دفو يو اعد دقو

 هوّنأف ءاوفرضناو «لجرلا اوعداوف ءاوكله الإ ايبن موق لهاب ام هنإو هتوبن متفرع دقل :مهيأر
 مكدالب

 ذإ" "مه لاقو لأ ”لعو لاق نوسلناو نسا هعمو جحا رخ دقو دو هللا لوسر يأ

 0 دحسملا ىل ىلإ هتيب نم

 .ميعن وبأ هاور .ةيزجلا ىلع هوح اصو ءاونعالي نأ اوَبَأَف ,"اونمأف توعد

 "واولا"و ,"نونلا" فذح ىلع قيبم رمأ لعف :اولاعت .هلوسرو هل ادبع ىسيع نأب اتفع ىسيع رمأب يأ :هرمأب

 "واولا" عم ةنكاس اهئاقتلال تفذح مث ءاهلبق ام حاتفناو اهكرحتل ؛افلأ ءايلا تبلقف ءاويلاعت :هلصأو «لعاف

 ءاوس ؛ءاعدلا يف لأسي ريسألا ف لمعتسا مث فهلامهإ :ريعبلاو ءيشلا لمي :بغارلا لاق :لهتبن مث (لمجلا ةيشاح)

 (نيلامكلا ريسفت) .ءاعدلا قلطم يف عاش مث «ءاعدلاو ةغللا :ةلهبلا لصأ :"فاشكلا" يفو ءالوأ هتغل ناك

 يف ةلاسر بنكف دك ينلا دعب ةلهابملا زاوج يف - هرس هللا سلق - ياودلا ةمالعلا انخيش دنع ثحبلا عقو :هيبنت
 مهم رمأ يف الإ زوجت ال اهنأ :اهيف همالك لصاحو «ةمئألا مالكو «راثآلاو ةنسلاو باتكلا نه طبنتسملا اهطورش

 «ةهبشلا ةلازإ يف يعسلاو «ةجحلا ةماقإ دعب اهنوك طرتشيف «ةلهابملاب الإ هفد رسيتي ال ,دانعو هابتشا هيف عقو اعرش

 (لمجلا ةيشاح) ."ينورزاكلا ريسفت" نم ءاهيلإ ةرورضلا ساسمو «كلذ عفن مدعو «راذنإلاو حصنلا مدقتو
 اوناكو ءاابس نب ديز نب نارحب'ب يمس نميلاب دلب نونلا حتفب :نارجن .هانعمل نيبم لهتبن ىلع فطع :لعجنف

 دبع همها :لمجلا ناميلس خيشلا لاقو «هثراح وبأ هسا | : مهيأر وذ (تاو ك) .ابكار .نيتس اوناك و. .فراضصن

 نيدب فرتعا دق هنأ :ةياور فو :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
 .525 دمحم لجرلاو ءحلاصت عداوت ؛هوحلاص يأ :لجرلا اوعداوف

 ول اهوجو ىرأل نإ !ىراصنلا رشعم اي :نارحب فقسأ لاق .هعم نمو 225 يبنلا اوأر امل مهنأل ؛كلذو :اوبأف
 اي ةاولاقفا#قارضت' ضرألا هو ىلع ىقي.الو ءاوكلهتف اولهابت اللف ءانو هلازأل هناكم نم ةلبح ليزي نأ هللا اولأس

 دق كالحلا نأ هديب يسفن يذلاو" :83- لاقف «ةنس لك ةلح يفلأ ىلع مهحلاصف ,كلهابن ال نأ انيأر :مساقلا ابأ

 < ."ريزانخو ةدرق اوخسمل اونعال ولو «نارحب لهأ ىلع ىلدت
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 نيبالتو «بحجر يف ةيقبلاو رفص يف فصنلا ةلح يفلأ ىلع هوح اص مهنأ دواد وبأ ىورو

 ىورو .حالسلا فانصأ نم فنص لك نم نيثالثو اريعب نيثالثو اسرف نيثالثو اعرد

 ءاوعجرل ن ولهابي نيذلا رخ ول" ::لاق ياض سابع نبا نع ةدئسم 2 لزم

 اذه َّنِإ ."اوقرتحال اوجرحخ ول" :اعوفرم يناربطلا ىورو ."ةلهأ الو الام نودجي ال

 للا لا سلإ و ةدئاز قي اَمَو هيف كلش ال يذلا قَحْلآ ربخلا صَصقلآَوُهَل ر روكاذلا

 ناميإلا نع اوضرعأ ْأَوْلَوَن نِإَف .هعنص يف (2) ٌميكَحْلا هكلم ؤيرغآ هلأ ثنو

 لق .رمضملا عضوم رهاظلا عضو هيفو «مهيزاجيف ع َنيِدِسفمْلاِ ”ميلع َهَّلل

 1 رق مق فكيف 8 8 ع4 هد حج نسحع هدد «هقافاؤسالا و 8 هييضيل

 ؛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 أرجتسا ثيح .هقدصب هئافيتساو
 زعأ مهنأل ؛ءاسنلاو ءانبألا صخو .ةلهابملا تمت نإ هترغأو هتبحأ عم همصخ كلهي تح ؛ءهمصح بذكب هتقث

 حضاو ليلد هيفو .مهتلزنمو مهفاكم 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 2ك يبا ةوبن ةحص ىلع

 اونعال ولو «نارحب لهأ ىلع ىلدت دق كالحلا نأ هديب يسفن يذلاو" :لاق هلي هنأ دروو يأ :لإ سابع نبا نع

 ةيشاح) ."ةمايقلا موي ىلإ ضرألا هجو ىلع ينارصن قبي لو ءاران يداولا مهيلع مرضألو «ريزانخو ةدرق اوحسل
 .هللا نبا سيل هنأو «ىسيع رمأ نم ركذ ام ىلع دئاع ةراشإلا مساو «هلبق ام ةجيتن اذه :قحلا صصقلا (يواصلا

 (يوانسلا ةيفاح) .مهراكتإ ةدنشل 4نيفرظلا ةقرعم انيركو ”ماللا"و "نإ "ب ةلمنلا دقأو
 " نأ :امهدحأ ؛ناهجو هيف زوجي :خلإ نم امو

 الإ"و هللا الإ انل هلإ نم امو :هريدقت ءارمضم ربخلا نوكي نأ :ياثلاو .مومعلاو قارغتسالل "نم" تديزو ؛هللا الإ

 (نيمسلا) .ءادتبالاب عفر هعضوم نأل ؛"هلإ نم" عضوم نم لدب "هللا
 لديل ؛نيدسفملا يف يأ :هيفو (نيلامكلا ريسفت) .مهثيلثت يف ىراصنلا ىلع درلل اديكأت قارغتسالل يأ :ةدئاز نم

 ةنيرقب نارحب دفو :ليقو :ئراصنلاو دوهيلا (نيلامكلا ريسفت) .نيدلا داسفإ ديحوتلا نع ضارعإلاو ىلوتلا نأ ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .قايسلا

 هلإ ام :هريدقت عةريحخ "هللا الإ" و هيف ةديزم | 'هلإ نم
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 هللا اَلِإ َدُبْعَت الأ يه َرْمَتَبَو اَنيَب اهرمأ وتسم نعم. ردصم ءآَوَس ٍةَمِلَك ىلإ اَولاَع
 رابحألا متذختا امك أ نود نّم اَاَبرَأ اًَضْعَب اُضَحَب َّدِخَتَي اَلَو اًنيَش -ِهب كَم الو
 د: تروُملَسُم ّنأب أوُدَهَشَآ مهل متنأ أوُلوَقَف ديحوتلا نع اوضرعأ َْوَلَوَ نِإَف نابهرلاو
 بايع تلاقو «هنيد ىلع نحنو يدوهي ميهاربإ :دوهيلا تلاق امل لزنو .لولجس وم

 ريرج نبا هاور

 مكنيد ىلع هنأ مسرب ميهارت[ و كومصاخ َتروُجآَحُن مل سئكلا ٌلْهَأَتي .كلذك

 ت6 وج 2 08 12 اناا ....... ليوط نمرب وَ نم اَإليجدإلآو هنو ِتلِنَأ آم

 انضعب امهنم دحاو لك نأل ؛هللا نبا حيسملا الو هللا نبا ريزع :لوقن ال ّىح ءاهيلإ اولاعت ئيعي :ةملك ىلإ اولاعت

 نب يدع نعو .هللا عرش ام ىلإ عوجر ريغ نم ليلحتلاو ميرحتلا نم اوثدحأ اميف انرابحأ عيطن الو ءانلثم رشبو
 :لاق معن :لاق ؟مهوقب نوذخأتف ,نومرحيو مكل نولحي اوناك سيلأ :لاق !هللا لوسر اي مهدبعن انك ام :متاح
 (كرادملا ميس .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

 لزت ال. :يدمرتلا ىور .:نايحألا متدقعا امك (نيلاثكلا رتسفت) . ةملك“ نم لدبلا ىلع نضفخلا نوكي نأ نكميو
 :لاق ؛مهدبعن انك ام :متاح نب يدع لاق (؟ ١ :ةبوتلا) وللا ٍنوُد ّْنِم باي 'أ ِْهْئاَبْهُرَو ْمِهَراَبْحأ اوذختا# :ىلاعت هلوق
 (بيطخلا ريسفت) .مهلوقب مكذخأ يأ كلذ وه :لاق معن :لاق ؟مهوقب نوذحأتف ,نومرحيو مكل نولحي سيلأ
 بلاغلا لوقي امك ؛مكنود نوملسم انأب اوملست ءاوفرتعت نأ مكيلع بجوف ؛ةجحلا مكتمزل يأ :اودهشا
 ام ىلإ رظنا :هيبنت (كرادملا ريسفت) .ةبلغلا !ىلإ ملسو «بلاغلا انأ ينأب فرتعا :عارص وأ لادج يف بولغملل
 رواعت امو 23غ ىسيع لاوحأ الوأ نيب ءجاجحلا يف جردتلا نسحو داشرإلا يف ةغلابملا نم ةصقلا هذه ٍق ىعار

 ىلإ مهاعد مهحجاجلو مهدانع ىأر املف ,مهتهبش حيزيو مهدقع 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 «ليحنإلاو ىسيع هيلع قفاو ام ىلإ مهاعد نأب مزلأو
 (ليزنتلا راونأ) .نوملسم انأب اودهشا :لاقو ءكلذ نع ضرعأ مهنع يئغت ال رذنلاو عفنت ال تايآلا نأ
 ىلع ميهاربإ نوكي فيكف «ةنس افلأ ىسيعو ىسوم نيبو «ةنس فلأ ىسومو ميهاربإ نيب ناك ذإ :ليوط نمزب
 زوجي ال مل :لوقي نأ لئاقل :ريرحتلا اذه تقو يلابب رطخ (نايبلا حور) ؟ةلواطتم ةنمزأب هدعب الإ ثدحي مل نيد
 نإ :ىراصنلا لوقتو ءدوهيلا هيلع يذلا نيدلا ىلع ناك هنأ ئعمب ايدوهي ناك ميهاربإ نإ :دوهيلا لوقت نأ

 - ميهاربإ دعب نيلزان ليحبإلاو ةاروتلا نوكف «ىراصنلا هيلع يذلا نيدلا ىلع ناك هنأ نيعمب. اينارصن ناك ميهاربإ
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 آه ؟مكلوق نالطب 29 َوُلقَعَت اَلَقُأ ؟ةينارصنلاو ةيدوهيلا تثدح امهلوزن دعبو
 ِع 4 الايس 1 د / جيس محال# "ا زي ٍِ يف م

 ىسوم رمأ نم ٌهلِع ءهب مكل اًميِف ٌمتِجَجدَح ربخلاو ٍءالؤته اي أدتبم متنأ هيبنتلل
 ا 1 2 ا يرتد 0 ١

 نم ُهلِع ءهب مُكَل سيل اًميِف َوُجاَحَت َملف امهنيد ىلع مكنأ مكمعزو «ىسيعو

 ام :ميهاربإل ةئربت ىلاعت هللا لاق 22) َنوملعت ال َمْثناَو هنأش ْملَعَي َهَّللاَو ميهاربإ نأش . عئازم ل 5 5 ودود نح فال رك هلال“ ا

 نيدلا ىلإ اهلك" ناينألا ْنَع لكاس افيو تير لو َيِاَرَصَن الو اًيِدوُجي ميِهرْبِإ ناك
! 

 © َنكِرْشُمْلا َنِم َناَك اَمَو ادحوم اًمِلَسُم ميقلا

 مالسإلاو «مالسإلا نيد ىلع ناك ميهاربإ نإ :اولوقت نأ امك ءريسفتلا اذهبي اينارصن وأ ءايدوهي هنوك ياني ال -
 ءاملسم افينح ناك ميهاربإ نأ ريخأ 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 مهوك نم عناملا نأ ىعملاف ,مهيلع ةجحلا تمت ريدقتلا اذه :امهوزن دعبو
 (يواصلا ةيشاح) .ميهاربإ نيد ىلع اوناكلو اوفلتخا امل ةقيقح ليخنإلاو ةاروتلاب اوكسمت ولف الإو

 نولقعت الف نوركفتت ال يأ ءروكذملا فطاعلا اذهبي هيلع فوطغملا وه ردقم ىلع ةلخاد ةزمهلا :نولقعت الفأ

 ًأدتبملا نيب ةضرتعم ءادنلا ةلمج :ءالؤه اي (دوعسلا يبأ ريسفت) ؟هنالطب نولقعت الف كلذ نولوقتأ وأ ءمكلوق نالطب

 ءالؤه متنأ يأ ىلوألل ةنيبم ىرخأ ةلمج ":وتججاح"و ؛"متنأ"ل اربخ "ءالؤه" نوكي نأ لمتحيو «ربخلاو

 نوعدت وأ ءادانع ليجنإلاو ةاروتلا يف هومتدجو ام ملع هب مكل اميف متلداج مكنأ :مكتقامح نايبو «ىقمحلا
 .يواضيبلا يضاقلا لاق اذك «ميهاربإ نيد نم مكباتك يف هل ركذ الو «هب مكل ملع ال اميف نولداحت ملف ؛هدورو

 ئعمب. "اميف" :ملع هب مكل اميف ."ةصالخلا" يف امك ءيفوك 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 بأ" يف امك ءهيلع تمدق ءلصألا

 .اعطق نيباتكلا دحأ يف اككِفَع هنيدل ركذ ال ذإ ؛ميهاربإ نيد

 مهنأل يأ مازلإلا كرتشال الإو «ةثداحلا مالسإلا ةلم ىلع ال ديحوتلا ةلم ىلع ناك هنأ ىلإ هب راشأ :ادح

 نوكي فيكف «ةليوط ةدمب دمحم لبق ميهاربإ ناكو دي دمحم ىلع نآرقلا .لوزنب تثدح 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 نيكر شملاب دارأ هنأك :نيكرشملا نم (لمجلا ةيشاح) ."يحخركلا" «ةلملا هذه

 (كرادملا ريسفت).مهنم نكي مل امك نيكرشملا نم ناك امو وأ ,حيسملاو

0 

 9 ا ا
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 هل هتقفاومل دمحم َُنلآ اَذَهَو هنامز فهو نذل وهن مهقحأ س الآ لزأ نإ

 هنيد ىلع نحن :اولوقي نأ ىغبني نيذلا ميهفا ءهتّمأ نم ًارثتنع تملا هعرش رثكأ .يف

 ذاع دوهيلا اعد ال لزنو .مهظفاحو مهرصان 2 2 َنيِيِمّؤَملا و هللاَو «متنأ ال

 تروج نو ومن وت ضإلا أو م ٌةَفياَط تدَو : .مهنيد ىلإ ارم ةفيذحو

 تو رعشك امو هيف مهو عيطي ال دوبسؤلاب و مهيلع مهالضإ 3 نأل ةيهسفنأ كل

 د يي ا

 3 70 تعن ىلع لمتشملا نآرقلا هلل تَياَعِب برو ةكي عل بكا لهي .كلذب

 لطلاب َقَْلآ نوطلخت رولا َمِل بتكلا َلَهَأتي .قح هنأ نوملعت /2) َروُدَهْمَم

 تَلاَقَو .قح هنأ مهو َنوُمَلعَتْرْسْأَو دك يبنلا تعن يأ َّقَحْلَآ َنوُمثكَتَو ريوزتلاو فيرحعلاب

 يل اوما تريلا لع لربأ يرتلاب اوثِياك مهضعبل هوهيلا يكل لأ جي ةقياط

 .مهصخأ هب سانلا برقأ نإ :ئعملاو 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 بسانملاف كلذ تملع اذإ .ميهاربإ نع هباتك يف هللا هصق ام فلاخت ال اهيلع وه ىلا دمحم دئاقعف

 ةميرشك ةلهس كلك دمحم ةعيرش نإف ةلوهسلا ثيح نم عورفلا يف ةققاوملا :لاقي وأ ءلوصألا يف هل هتقفاوم
 (لمدلا ةيشاحإ) .نونمؤملاو كي دمحمو هنامز يف اككلع ميهاربإ اوعبتا نيذلا يأ :مهف (يواصلا ةيشاح) .ةتلميهاربإ

 نع مكعوجر يأ مكلالضإ ىراصنلاو دوهيلا نم ةعامج تبحأ :قعملاو ؛:ةيردصم "ول"و تبحأ يأ :ةفئاط تدو
 ىمت يأ نينمؤملا لالضإ يأ :خلإ مثإ نأل (يواصلا ةيشاح) .ايادهلاب نؤددوتي اوناكو «رفكلا ىلإ مالسإلا نيد

 مهلالضإ لابو صاصتخاب يأ :كلذب (لمجلا ةيشاح) .هب اومثأي ىح عقي مل نينمؤملا لالضإف الإو ؛نمؤملا لالضإ
 (لمجلا ةيشاح) .ملعلا اهمزليف عطاقلا ربخلا اهنأل ؛ملعلاب ةداهشلا رسف :خلإ نوملعت .ممك

 «باتكلا لهأ اي :عملاف دي دمحم رفك لطابلابو «مالسلا امهيلغ ىسيعو ىسومب ناكإ قحلاب دارملا :لطابلاب قحلا

 اذإف «سانلا نع ٌهو دمحم تعن نومتكي اوناك دوهيلا رابحأ نأ كلذو ؟ريوزتلاو فيرحتلاب رفكلاب نامبإلا نوطلخت م

 رييغتلا يأ :فيرحتلاب .رييغت عم "لمحلا" يف اذك «قح هنأ اودهشو ؛مهنيب اميف كلذ اورهظأ مهضعبب مهضعب الح
 .هنيسحتو بذكلا نييزت يأ :ريوزتلا :هلوقو «ليدبتلاو



 نارمع لآ ةروس ؟؟ ثلاثلا ءزجلا

 ؛مهنيد نع 22) نوعِجَرَي نينمؤملا يأ َمُهَلَعَل ُهَرِحاَد هب 25 1 هلوأ راش نآرقلا يأ

 اولاقو .هتالطب مهملعل الإ ملع ولوأ مهو هيف مطوبخد دعب هنع ءالؤه عخبر ام :نولوقي ذإ

 !دمحم اي مهل َق :ىلاعت لاق ميِد قفاو عب ةدئاز ماللا نمل الإ اوقات وهو يَ ضي اضيأ

 نأب يأ نأ ضارتعا ةلمجلاو ءلالض هادع امو مالسإلا وه يذلا ِهَّلَأ ىَده ئَدُمْلأ َن

 وت" لوعفم "نأ"و ؛لئاضفلاو ةمكدللاو .باتكلا نم ميتوُأ آم لتي ُّدَحَأ نو

 جبت نأ الإ كلن ىتؤي ادحأ نأب اوٌرقُت ال :ىنعملا ؛ئثتسملا هيلع َمّدَق "دحأ" هنم ئثتسملاو

 .انيد حصأ مكنأل ؛ةمايقلا موي ْمُكَيَر دنع مكوبلغي نونمؤملا يأ ريوُجآَحُي نأب ْوَأ مكنيد
 دنع ناسنإلا ءاضعأ نم رهظي ام لوأ هجولا نأ امك ؛هنم رهظ ام راهنلا لوأ نأل هلوأ ف يأ :خإ راهنلا هجو

 امك «راجلا فذح ىلع "ىتؤي نأ" :هلوقو «ليللا دعب ىري ام لوأ هنأل :"بيطخلا" يفو (نايبلا حور) .ةاقالملا

 (كرادملا ريسفت) .راهنلا لوأ يف نيملسملا ىلع لزنأ ام. ناميإلا اورهظأ نيعي :هلوأ .حراشلا هردق

 عملا" :هلوقب ئاثلا هجولا ىلإ راشأو «"ةدئاز ماللا" :هلوق هيلع ئبو «ةيآلا يزف نييسو كس لإ ةراشإ :اوقدصت

 نأ ىلإ هب راشأف "مكنيد عبت نمل الإ" :ريرقتلا يف لاق اذلو ؛ةدئاز ريغ ماللا نأ هحولا اذه ىلع ئبيو «"خلإ اورقت ال

 نيد وه قحلا نيد نإ :مه لقو ةيدوهيلا مكنيد عبت نم الإ اوقدصت الو :ةيآلا ئيعمو (لمجلا ةيشاح) «ةدئاز ريغ ماللا

 اونمؤت الو مكنيد عبت نمل الإ اونمؤت الو يأ مهمالك ةمتت ركذي مث مهمالك نيب ةضرتعم ةلمج هذهو ءمالسإلا يأ هللا
 .مهنم انيد حصأ مكنأل ؛مكبر دنع مكوجاحي نأ اونمؤت الو ,ةمكحلاو لضفلاو ملعلا نم متيتوأ ام لثم دحأ ىتؤي نأ

 ,'"خلإ اوقدصت ال ئععمل"و :لوقي نأ رسفملل بسانملا :اورقت ال ىنعملا .هلوعفمو لعفلا نيب يأ ضارتعا :ةلمجاو

 هنم ئثتسملاو «ةيلصأ "ماللا" نوكتل ؛"اورقت" ئععم "اونمؤت" نمض هنأ :رسفملا هل راشأ يذلا نيعملا اذه لصاحو

 لئاضفلا نم هومتيتوأ يذلا لثم دحأ ىتؤي هنأب دحأل اوفرتعتو اورقت ال :نيعملو ,"دحأل" :هريدقت ءفوذحم
 ةهج نم حيحص عملا اذهو هي 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 عجار ءانثتسالا و « ؛عمجلا نعم يف هنأل ؛"دحأ' تسلا" مكوح ا" ف ريمضلاو :"ىتؤي نأ" ىلع فطعغ :مك وجاحي

 عبت نمل الإ مكنوبلغيو ,مكبر دنع مكوحاحي نيملسملا نأب اورقت الو اوفرتعت ال يأ اونمؤت الو :ريدقتلاو ءاضيأ
 ىلع طلستملا يفنملا ليلعت :انيد حصأ مكنأل (لمحلا ةيشاح) ."ماللا" ةدايز مدع ريدقت ىلع اذهو :مكنيد

 .انيد حصأ مكنأل ؛ةجاحمل اب مكنوبلغي ال يأ 'مكوجاخي'"



 نارمع لآ ةروس م" ثلاثلا ءرجلا

 نإ لق :ىلاعت لاق ءهب نوّرقت هلثم دحأ ءاتيإ يأ :خيبوتلا ةزمهب "نأ" :ةءارق ينو
 ٠  يرذل جاهياتس ريثك نبال

 هَللآَو ؟متيت وأ ام لثم دحأ ىتؤي ال هنأ مكل يأ قرم رانج ت مق هللا ديب اهلا

 وذ 5 هوي يعرب ضستخيو .هلهأ وه نمي 1 لضفلا 2
 مالاسالاب اب وإ ةوبتلاو

 رز 0 هيلإ اًهاّدَأَف 55 ةيقوأ ئئامو اغلا 8 هعد وأ وأ مالم نب هللا + تل األ
 هتقراف مف «هقرافت ال اًمبآَق ِهِيَلَع تمد اَم الإ هتنايخ َكيَِلِإ -هِدْؤُي ال رايد ُهَنَمأَت نإ رق هع

 ءادألا كرت يأ َكِلَذ هدحجف ارانيد يشرق هعدوتسا فرشألا نب بعكك .هركنأ
 يدؤي ال هيلع لد يذلا 5 نب وأ

 2غ1]2110 1 ]ز]ز ]زؤزك]ز] ]| ]1 ]10000000000 زد زذز نيم ىف انملَع سيل مههوق ببسب اولا مهب

 :هلوقو "هللا ىده" :هلوق دنع مت دق لوألا مالكلاو «فنأتسم مالك اذهف «ةءارقلا هذه ىلعو :خإ ةءارق 5

 نأ ىلإ ةراشإ "خلإ دحأ ءاتيإ يأ" :هلوقو «راكنإلا عم نعي «خيبوتلل يذلا ماهفتسالا ةزمُب يأ "خيبوتلا ةزمهي'
 يغبني ال يأ "هب نورقت" :هلوقب حراشلا هردق دقو فوذحم ربخلاو ءأدتبم ليوأت يف اهوحدمو يهو «ةيردصم "نأ"
 .مكنيد لهأو مكعايشأ ريغ دنع رارقإلا اذه مكنم

 نيريدقتلا الك ىلع فوذحم هنم ئئتسملاو ؛ماهفتسالا لبق مت دق مالكلاو ءيخيبوتلا ماهفتسالا يأ :خيبوتلا ةزمهي

 (يواصلا ةيشاح) .مكنيد عبت نم الإ لئاضفلاو ةوبنلا هاوعد يف دحأل اوقدصت ال :ئيعملاو ,نيمدقتملا
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .نيدلا يف مهتنايحخ نايب دعب لاومألا يف مهتنايح نايب يف عورش :خلإ باتكلا لهأ نمو
 طرشلاو «هربخن "باتكلا لهأ نم"و ءأدتبم "نم" :هنمأت نإ نم (قازوألا قيقحت) .امغرد نوعبرأ :ةيقوألا :ةيقوأ

 ةسمخ طاريقلاو اطاريق نيرشع نزوب وهو :رائيدب "ءاقبلا يبأ ريسفت" نم .ةركن اهأل "نم"ل ةفص هباوجو

 نب صاخنف وه :هتنايخخ (نايبلا حور) .ليلقلا ددعلا انهه رانيدلاب دارملاو ؛"نازوألا قيقحت" ف امك «تاريعش

 ةنامألا ةبلغل ؛ىراصنلا ريثكلا ىلع نومأملا :ليقو «هناخو هدحجف ارانيد شيرق نه 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 ام

 نييمألا مهنم مهريغ نأ عم كلذب باتكلا لهأ صح مل :لاؤس نع باوج ىلإ ةراشإ هيف :خلإ مشوق ببسب
 (يحركلا ريسفت) .هركذ ام ةيآلا لوزن ببس ذإ ؛لاخلا ةعقاو رابتعاب مهصخ امن هنأ :هحاضيإو ؟نئاخلاو



 نارمع لآ ةروس ”« /١” ثلاثلا ءزجلا

 لاق ىلاعت هيلإ ةهوبسنو مهنيد : قلاع و ملظ مهالحتسال مْ! نا اب برعلا يأ

 0 5 تومي ١ هيلإ كلذ ةبسن 31 ةررالا هَل 2 كتايئيقت ىلاعت

 دوهيلا يف لزنو .مهبيثي نيعم. مهبحي يأ يدنا مقوم ااا يقي ا ) نيقّتملا
 وأ فوغف» ىف ايذاك“ نقلذع نميفو «ةاروتلا يف مهيلإ لة : اولدب امل

 يراخبلا هاور

 ءادأو ل يبلاب نامبإلا يف مهيلإ هللا ٍدِهَعِب نولدبتسي ٌنوُريَشي يذلا نإ :ةعلس عيب ُِق

 إي ايندلا نم اليل اًَمْث ابذاك ىلاعت هب مهفلح َحِمَمَيَأَو ةنامألا

1 5 | 

 سيل هنإف «مثإلاب ليبسلا ريسفت هضرغ سيل :مثإ (يواصلا ةيشاح) .مهياتك لهأ نم سيل نم مهريغو :برعلا يأ
 نييمألا نأش يف قيرط مهيلع دحأل نكي مل اذإ هنإف ؛مالكلا نم دارملا ىعملل نايب لب «يزاحنلا 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) .مهاتك يف كلذ نأ مهئاعداب نيعي :كلذ ةبسن

 يلا ةلمجلل ررقم فانئتسا هدعب امو :؛"ىلب" ىلع مات فقو يدنعو :جاحجزلا لاق [(كرادملا ريسفت) .نييمألا

 يف ريمضلاو ءاهدسم "ىلب" تدس ىلا ةلمجلل ةررقم ةفنأتسم :ىفوأ نم (نيلامكلا ريسفت) .اهدسم "ىلب" تدس

 (كرادملا ريسفت) .هاقتاو هللا دهعب قوأ نم لك يأ «ىلاعت هللا ىلإ عجري "هدهعب"

 ماق "نيقتملا" مومعو :خلإ رهاظلا عضو هيف (كرادملا ريسفت) .مهعم امل قدصملا لوسرلاب نامبإلا نم :خ2إ يذلا

 نم هؤاقتا بجو امو «تاحلاصلا نم هريغو ناميإلا كلذ ف لحخديو «"نم" ىلإ ءازحلا 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 ذهاغ انتي قوأ نم لك يأ "قوأ نم" ىلإ
 وأ كادهاش" :ٌمظي لاقف ٌهكُو يبلا ىلإ امصتخاف «سيق نب ثعشأ امهدحأ «ريب يف نيلحر نيب تناك يأ :ىوعد يف
 دقل فلحو «اهعيب دارأ نميف يأ "ةعلس عيب وأ" :هلوقو «يلابي الو ابذاك فلحي اذإ :سيق نب ثعشأ لاف «"هنيعي

 (يواصلا ةيشاح) .ابذاك اذك اهيف يطعأ



 نارمع لآ ةروس كني ثلاثلا ءرجلا

 ٌرظَي اَلَو مهيلع ابضغ هلآ مُهُمِلَكُي الو ة هرخآلآ ىف ْمُهَل بيصن َقَلَح ال كلبتتو
 َنِإَو .ملؤم 2 ديلا كاد َوْهَلَو سراي وبوس الو ةَّمّيقلا ّمْوَي مهمحري متل

 بكلام هيلا سواي هفرشألا نب ١ بعكك ةفئاط اقيرفَ باتكلا لهأ يأ 6

 يل وتحمل هوك ينلا تعن نم وفرح ام ىلإ لما نع هتهارقب افوفطعي ي
 ب

 هللا دنع نِم وه َتروُلوَقَيَو بتكْلا موه اَمَو هللا , هلرتأ يذلا بّتكلا َنِم فرحا

 ال لزنو .نوبذاك مهأ ج د نوملعي مهو بذكلا هللا لَع نولوقيو للا دنع ني َوهااَمَو

 + د 4 د هد مدد هب هاير. ةيلعج نأ .سربأ ىبيعشا قار ىراصت لاق

 4 ٠ 86:نونمؤملا) 4«ِنوُمّلكت الو اهيف اواَسْخا :لاق نوتمؤملا ةروس يف ىلاعت هلوق نإ :تلق نإ :هللا مهملكي الو

 يأ "هللا مهملكي الو" :ىلاعت هلوق نأب :بيحأ ؟نيتيآلا نيب عمجلا فكيف مهل مالك هنم عقي هللا نأ يضتقي ؛ةيآلا

 دهشيو «ةكئالملا ناسل ىلع مالكلا تايآو ؟الصأ مهملكي ال وأ ءبضغ مالك مهملكي هنأ فاني الف ءاضر مالك

 (يواصلا ةيشاح) .(/7:فرحزلا) كبَر اَنْيَلَع ضقَيل ُكِلاَم اَي اًوَداَنَوِ :ىلاعت هلوق كلذل

 نم باسحلا ءانثأ ف خيبوتلاو لاؤسلا نم عقي ام عقي امنإو ءالصأ ءيشب وأ ءمهرسي امب يأ :هللا مهملكي الو
 (87 :رجحلا) 44 َنيِعَمْجأ ةهلاشتل كَبَرَوْف :هلوقك ءنولأسي مهأ ىلع ةلادلا صوصنلا فلاخي الف «ةكئالملا

 (لمجلا ةيشاح) .هللا نم ال ةكئالملا نم ملكتلا عقي امنإ ةلمجلابف

 (كرادملا ريسفت) .مهريغو بطخأ نب ىبحو «فيصلا نب كلامو :فرشألا نب بعكك

 نع ضرعأو «باتكلا ةءارقب هناسل فرحي قحلا ةملك ىلإ لصوو «ةاروتلا يف أرق اذإ ناكف :+! مهتنسلأ نوولي

 «'ااقيرف ل ةفص "نوولي" :هلوق ةلمجو ؛هناسل فطعي يأ يولي وهف ءقح ريغ ىرخأ ةملكب قطنيو «قحلا ةملك

 (لمجلا ةيشاح) .موقلاو طهرلاك عمج مسا هنأل ؛ىعملاب ارابتعا ريمضلا عمجو ءبصن لحم ف يهف
 ماهيإلا هب درملاو ءاهسأر ليميل ؛اهمامز بذج نأب اهفطع يأ هتقان فطعتسا :"برغملا" فو .ةلامإلا :فطعلا :افوفطعي

 عقاولا يف ال يأ :باتكلا نم وه امو (لمجلا ةيشاح) .باتكلا سفن نم كلذ نأ نيملسملا نومهوي اوناك يأ مالكلا يف

 ةتذ+ ىسيع رشبلاب دارملاف ببسلا اذه ىلعو :خإ لزنو (لمجلا ةيشاح) .ةيلاح ةلمحلاو ءاضيأ مهداقتعا يف الو

 يف هلوق نأل ؛برقأ يناثلا لامتحالا اذهو «نآرقلا باتكلابو 225 دمحم هب دارملاف :ئاثلا ىلعو «ليخنإلا باتكلابو

 :ةيالا رخآ (لمحلا نم صخلم) .كلذ ىلع ةحضاو ةنيرق "نوملسم متنأ ذإ دعب"
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 َبَتكْلا ُهَللاُهَيتْؤُي نأ ِرَشَبِل يغبني ناك اَم :دو هل دوجسلا نيملسملا ضغب بلط املو أ

 نك هللا نوُد نِم ىل اًداَّبِع أوُنوُك ساّنلِل َلوُقَي مّ ةّوبنلاَو ةعيرشلل مهفلا يأ َمكُْحْلَآَو

 بوسنم قلعتم اميخفت نونو فلأ ةدايزب "برلا" ىلإ بوسنم «نيلماع ءاملع َنِحَيِدَبَر اوثوك :لوقي
 ببسب يأ نوسودت شبك اًميو َبّجكلا ديدشتلاو فيفختلاب َنوُم أ 3 سك اهب

 نوؤرقت يأ
 .اولمعت نأ هتدئاف نإف كلذ

 يغبني ال :لاق ؟كل دجسن الفأ ضعب ىلع انضعب ملسي امك كيلع ملسن !هللا لوسر اي :لجر لاق ثيح :هل دوجسلا
 ةغيصلا هذه :خإ ناك اه (كرادملا ريسفت) .هلهأل قحلا اوفرعاو ,مكيبن اومركأ نكلو هللا نوح نم دحأل دحسي نأ

 اوُنبْنُت نأ 1 ناك ام :ىلاعت هلوق كلذكو ءانه دارملا وهو «هتوبث القع زوجي ال يذلا ماعلا يفنلل اهب ىتؤي

 يفنلل امي ىتؤيو ءطق يبن نم ةيهولألا ىوعد رودص القع روصتي الو ءنكمي ال يأ (70:لمنلا) كباهّرَجش
 هل يغبني ام يأ "هللا لوسر يدي نيب ةالصلا يف مدقتي نأ ةفاحق يبأ نبال ناك ام" :هقف ركب يبأ لوقك صاخلا

 نأ اهل يِغَبتَي ُنسْمَسلا الإ :ىلاعت هلوق يف سي ةروس يف يلحملا هرسف دقو ءنكمي يأ "يغبني' :رسفملا لوقف «كلذ
 (يواصلا ةيشاح) .كلذب (4 .:سيإ ّرّمَقلا كرد
 (لمجلا ةيشاح) ."ناك"ل اربخ عقاولا رورحبلاو راجلا 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 ببسنلا يف ناتدئاز هيف نونلاو فلألاو ةيبرلا لإ بوسيف 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
 هب املاع هنوك نيعك :برلا ىلإ بوسنم (نيلامكلا ريسفت) .هتعاطو هللا نيدب كسمتلا ديدش وهو :نينابو
 اذإف «نايحلو يقارعش :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" يعم. "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 ف 'متنك ام'ب :هلوق يف ءابلا نأ ىلإ ةراشإ هيف] :ثلذ ببسب (نيلامكلا ريسفت)
 (نيلامكلا ريسفت) .لمعلا ملعتلاو ميلعتلا ةدئاف يأ :هتدئاف نإف (نيلامكلا ريسفت) .نيسراد وأ نيملعم مكنوك نم
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 نأ رشبلا يأ :"لوقي" ىلع ًافطع بصنلاو هلل ين افانعتسا قرا 0 1

 ًاريزغ دوهيلاو «ةكئالملا ةئباصلا تذختا امك ' اَئاَبرأ َنْحّيِبْملاَو ة ا ارد

 ذإ ركذاَو .اذه هل يغبني ال 2 د نوُملْسُم أذ دخت فكتب مكبأبأ ىسيع ىراصتلاو

 را تي

 ل ينضم ديك ل ءءادتبالل ايسعبدو ماع ركبنا قيم 3-3 ء. هللا لح ني

 فسم زلوم تسون كالا يات ىفو فايإ رقيقا , يذلل يأ
 ل

- 

 ا رق رق 90# +4 5 دمحم وهو ةمكحلاو باتكلا نم َدْكَعَم اَمْلّقِّدَصُم ُلوُسَر

 كذب رورو ف ىلاعت َلاَق كلذ يف مهل ٌعبت مِهُمَمَأو .هومتكر دأ نإ مسقلا باوج

 .ماهفتسالا ةزمحي "وكرمأيأ" :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)

 ءنورضي الو ؛نورمؤي ام نولعفيو ؛مهرمأ ام هللا نوصعي ال نومركم ديبع مهنأ دقتعنو ؛مهبحن لب يأ :ابابرأ
 نعم اوبَص دوهيلا نم ةقرف مه :ةئباصلا (يواصلا ةيشاح) .ابابرأ موكل ال كلذل هللا ىلإ مهي 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 باطخ وهو ؛راكنإلا هانعم ماهفتسا
 ليئارسإ ونب مهو «نييبنلا دالوأ قاثيم دارملا وأ ءكلذب نييبنلا ىلع قائيملا ذخأ نم هرهاظ ىلع وه :ل ! قاغيم

 نعم هنأل ؛قاشيملا ذحخأ يف يذلا مسقلا نعم ديكو تو ءادتبالل :ماللا حتفب (كرادملا ريسفت) .فاضملا فذح ىلع

 باوج دسم داس "ننمؤتل"و ؛طرشلا نعمل 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 «شفحألا دنع ةزئاج يهو «ةفصلا ىلع ةفوطعملا ةلمجلا يف لوصوملا ىلإ دئاعلا يه يذلا رمضملا

 .قاثيملا ذخأ نمض يف يذلا يأ :موسقلا باوج (نيلامكلا ريسفت) ."لوسر هب مكءاج مث" :ريدقتلاو ءافوذحم

 (نيلامكلا ريسفت) .ىلوأ ممألا ناك ءايبنألا مكح اذه ناك اذإف «كلذ يف مهل عبت مهممأو دنت ادمحم يأ :هومتكر دأ نإ
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 قم مكفت أنو هكلذب مكعابتاو مكسفنا ىلع أودت َلاَق اَتَرفأ اولاَق يدهع

 هب فاايلوأف قانيلا كالو َدََي ضرعأ لو 2 .مهيلعو ,مكيلع جو َنيِدنهْصل
 داقنا ّمَّلَسَأ هَهْلَو ءاعتلاو ءاقواوخل يأ عايبلاو يي , هلأ نيد َرِيَغْفَ اه ب فلا

 هيلإ ئجلي ام ةنياعمو فيسلاب اهّرَكَو ءابإ الب اًَعَوط ضتزألاَو ِتوَمّسلا ىف نَم

 آَمَو ِهّللاب اَنَماَء !دمحم اي مهل لق .راكنإلل ةزمهلاو «ءايلاو ءاتلاب (
 ”» َوُعَجَرُي ِهيِلَِو 8

 آَمَو هدالوأ ٍاَبْسْأْلاَو بوُقْحَيَو َقَحْسِإَو ٌليِجَمْسِإَو َميِهربإ ْنَلَع ٌلزنأ مو اََيَلَع لزنأ
 بيذكتلاو قيدصتلاب ْمُهَنُم ٍدَحُأ َنْيَب ُقَرفُك ال ْمِهْيَر نم َتوُيِلَاَو ىَسِمِعَو ىَسوُم ّقوأ
 نَمَو :رافكلاب قحلو دترا نميف لزنو ؛ةدابعلا يف نوصلخم مد َنوُملَسُم دُهَل ُنَحَنَو

 27 َنيِرِسَخْلآ َنِم هةر ىفَوهَوهنِم لبي نق ايو ملَسلا ريغ ْعَمَبي

 .جتفيو مضيو لقثلاو بنذلاو دهعلا :رصإلا :"”سوماقلا" يف .دشي يأ رصؤي هنأل ؛ارصإ دهعلا يمس :يدهع
 هللا ملع عم دمحم ىلع ةدهاعملا ةرمثو ؛ذئنيح 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 ييأي ال هنأ

 (يواصلا ةيشاح) .بقوع رهظ ول هب ناميإلا مدع ىلع مزع نمو ءدمحمم. ناميإلا ىلع نوباثي

 لاخلا ىلع "اهركو اعوط" بصتنا :اهركو اعوط (نيلامكلا ريسفت) .مهل لقو :ريدقت ىلع ةيقوفلاب يأ :ءاقلاو
 ءاحللإ ؛.نوعرف قرغ كاردإو لبجلا قتنك ؛مالسإلا ىلإ يأ :خإ ئجلي ام (كرادملا ريسفت) .نيهركمو نيعئاط يأ
 .هيلإ رطضي ام يأ هيلإ ئجلي ام «رارطضالا ئيعمب

 نيد ريغ نوغبيأ :هريدقت 2"نوغبي" ةظفل وه ةزمهلا عضومو :"خلإ هللا نيد ريغفأ" :هلوق يف يأ :راكنإلل ةزمهلاو
 ىلع "هللا نيد ريغ" وه يذلا لوعفملا مدق ىلاعت هنأ الإ ءثداوحلاو لاعفألا نع نوكي امنإ ماهفتسالا نأل ؛هللا

 (ريبكلا ريسفتلا) .لطابلا دوبعملا ىلإ هحوتم ةزمهلا يعم وه يذلا راكنإلا نإ ثيح نم مهأ هنأل ؛هلعف

 (يواصلا ةيشاح) .مهقوبنو 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 ءهجوأ ةثالث هيف :خل ! انيد

 نأ:ثلاثلاو ؛"امهتاوحأو هبشو لثم" زيم امك تزيمف ءاهمامإل ؛"ريغ"ل ازييمت نوكي نأ :ئاثلا ءالاح تبصن تمدق

 (نيلامحلا ريسفت) .باوثلا نامرحو باقعلا وهو ءنارسخلا نم :نيرساخلا نم (لمجلا ةيشاح) ."ريغ" نم الدب نوكي



 نارمع لآ ةروس بع ثلاثلا ءزجلا

 اوُدِهَشَو ممم َدْعَب أوُرْفَك اّمَوَق هللا ىِدهَي ال يأ فيك .هيلع ةدبؤملا رانلا ىلإ هريصمل
 قدص ىلع تارهاظلا ججحلا ُتََيَبل 5 دق و ٌّقَح َلوُسّرلَأ نأ مقداهشو يأ
 هيل نأ ْمهْؤَرَج َكبتلْوُأ ل نيرفاكلا يأ 29 نيِملظلاَم ْوَقْلآ 200 ل َهّيلآَو 2 يببلا

 اهيلع امي لولدملا رانلا وأ ةنعللا يأ ايف َنيِدِطَخ 2 َنيِعَمَجُْأ ساّنلَو ةكِبلَمْلاَو هللا ةنعَل

 َكِلَّذ ٍدْعَب ْنِم أوُباَت نيذلا الإ .نولهمب 29 َنوُرَظُي ده الو تادف هع ففحم ذل

 أورفك َنيِذَلا نإ :دوهيلا يف لزنو .مه 2) ٌدميِحَر مهل ٌروفَغ َهَّللآ | َنِإَف مهلمع اوُحَّلّصْأَو

 وأ اورغرغ اذإ لقت ل دمحمب ًارفك أوُداَدْزَأ مث ىسومب َِهِنَميِإ َدَعَب ىسيعب

 ©: َنوُلاَصضلآ مه َكيِتلوأَو ارافك اوتام

 انه ماهفتسالا نأ ىلإ هب راشأ :2! ال (لمجلا ةيشاح) .ةكمج اوقحلو ءاودترا نيذلا نأش يف تلزن :2إ فيك

 قحلا نع دحاجلا نإف «خيبوتلاو داعبتسالل وأ «نامبإلا دعب مهرفكل ؛ميظعتلاو بجعتلا نوكي نأ زوجيو ءراكنإلل

 لعفلا نأ ىلإ اذه راشأ :مقداهشو يأ (لمجلا ةيشاح) .داشرلا نع ديعب ءلالضلا ف كمهنم هل حضو ام دعب

 ريسفت) .مسالا ليوأت يف فوطعملا لعفلا اذه نأو «نامبإلا وه يذلا مسالا ىلع فوطعم "اوت" ملوق عا

 ."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 :كئلوأ

 ةنعللاب يأ :انو لولدملا (لمجلا ةيشاح) .لوألا أدتبملا رب هربح عم يناثلا أدتبملاو «يناثلا أدتبملا ربج "مهيلع نأ" :هلوقو

 ىدهلاب هل هللا دارأو «رافكلا عم ةكمي بهذو دترا امل هنإف ءديوس نب ثراحلاك يأ :اوبات نيذلا الإ .رانلا يأ اهيلع

 905 هللا لوسر ريخأف ؟لبقأ له تبت اذإ نإ :هلك هللا لوسر ربخأ :هل لوقي املسم ناكو ؛ةنيدملاب هل خأل ثعب

 (يواصلا ةيشاح) .همالسإ نسحو ؛ملسأو ءاعئاط ىتأف ؛ةكمم هل اهثعبف «ةيآلا تلزنف «كلذب

 اولس نأ :هموق ىلإ لسرأف مدن رافكلاب قحلو دترا امل ديوس نب ثراحلا نأ كلذو ؛مهيلع لضفتي يأ :مش ميحر
 .هتبوت 325 هللا لوسر لبقو ءباتف ةنيدملا ىلإ لبقأف :ةيآلاب سالجلا هوتخأ هيلإ لسرأف ؟ةبوت يل له :ُدكُك هللا لوسر

 دنع هنم لبقتف يصاعلا امأو «رفاكلا 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 فيش ثلاثلا ءزجا

 ٌلَبقُي نق راع َمهَووُناَمَو أور يذلا نإ اجو َنوُناّضلآ مه َكنلْوأَو ارافك اوتاه وأ
 8 ءافلا لخدأ هب كئَدَتفأ ولَو اًَهَذ 5 ام رادقم ضرألا لف ٍمِهِدَحَأ نم

 ىلع. تنوملا ,ننع لوبقلا مدع ببستب اناذيإ و «.طرشلاب "نيذلا" هبشل ؛"نإ" ربح

 لآ اولاتك ل .هنم نيعنام 2 5) يريح نم مهل امو مرعي كدّدَع عه ةلبلوأ | رفكلا

 : سر وتعلو يعرف تافرس# فاسو 8 هم : توُبن امي اوقُدَصت وهف ّيَح ةنحلا وهو هباوث يأ

 الإ" ةقباسلا ةيآلا هيلع تلدو «ع ورفلا يف ررقم وه امك ةلوبقم رفاكلا ةبوت نإ :نلاقإ ابع هيلع :ارافك اوتام وأ

 ىلإ لصي ال نأ :اهتحص طورش نمو ؛ةحيحص تناك اذإ لبقت امنإ هتبوت نأ :باوحلا لصاحو :خلإ "وبات نيذلا
 (لمجلا ةيشاح) .انه امك ةلوبقم ريغ يهف حصت مل نإف «ةرغرغلا دح

 :لوقي ىلاعت هللاو «؛تولملا روض دنع الإ نوبوتي ال مهنأ :ببسلا :اطعو ةداتقو نسحلا لاق :"ريبكلا ريسفت" قو

 لاق اضيأو ( ءاسنلا) َنآلا تن ىف نإ لاق ثنو 1 ا اذ ىتَح تاكوشلا َقوُزَسَْي نيذلل هولا سعيتوا»

 توملا روضح لبق بات يذلا رفاكلل ةقباسلا ةيآلاف ,رفاكلا نامي 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 امنأ راتحملا :سأيلا ةبوتو «لوبقم ريغ سأيلا نامإ :"ةصالخلا" ةياور لقن دعب يراقلا

 دافتسيف ؛"رغرغي مل ام ةبوتلا لبقي هللا نإ" :#تع هلوق درو ثيح ةياردلا رهاظل ةفلاخم ةياورلا هذه نأ ىفخي الو

 ناميإ امأف ؛ةينظ ةلأسملا نأ :لصاحلاو :فالتخالا نايب دعب "راتحما در" يف لقنو «رفاكلاو 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 «هنامإ فرشل «لبق ءاش نإ هللا ةيشم يف سأيلا ةبوتو «عامجإلاب لوبقم ريغ

 انأك :"راتحما در" فو .ةنوشح هعم توصو «قلحلا يف حورلا ددرت :ةرغرغ .هنم الدع ناكو «هريحأتو هريصقتل

 .هقلح يف هحور ريدي هنأكف ؛هقلح يف هرادأ اذإ ءاملا رغرغ نم ةذوحخأم

 ف روكذملا ذإ ؛قعملاب ةياكح هيف :خ! نيذلا هبشل .رثكألا دنع اهربخ يف اهوخد زوجي ال هنأ عم :ءافلا لخدأ

 يف اببس سيل هتاذ دح يف رفكلا نأل :2إ 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 هو ءاغتبا قدصت نم لك" :نسحلا نعو ءافورثؤتو :نوبحت امث (يواصلا ةيشاح) .هعفنت هتعاط عيمجو ملسملا

 - برلا ىلإو ؛«باحما ضعب قافنإب ربلا ىلإ لوصولا" :يطساولا لاق "«ةيآلا هذه يف لحاد وهف ةرمت ولو بحي امم



 لاق امل لزنو .هيلع يزاجيف /2إ ٌمميلَع -هب هلآ َنِإَف ءْىَش نِم أوقفت اَمَو مكلاومأ نم

 لك اُنابلأو لبإلا موحل لكأي ال ناكو «ميهاربإ ةلم ىلع كنأ معرت قلثإ :ذاوقبلا

 وهو ِهسْفَت ْىلَع بوقعي ُليِرَسِإ َمّرَح ام الإ َليَِرْسِإ ب الالح ًالِخ َناَك ِماَعّطلَ

 ََرُحف ءاهلكأي ال ىفش نإ رذنف - رصقلاو حتفلاب - اسّنلا قرع هل لصح امل لبإلا

 امك امارح هدهع ىلع نكت ملو :ميهاربإ دعب كلذو ٌهئَرَوَلَآ َلّرَتُت نأ ٍلَبق نِم هيلع

 2 َيِقِدَص حتنُك نإ مكلوق قدص نييتيل آَهوُلتآَف ِةَروَتلَآب أوُنَأَف مهل لُق اومعز
 006 َكِلَذ ٍدْعَب ْنِم بذكلا هللا ىلع ىّرَتفا نَمَف »لاعتناق ءاغبارتأي ل و ارجويخ فيا

 نارمع لآ ةروس ب ١م عبارلا ءزجلا

 ا

 لوصو ال هنأ :لصاحلاو ."مكناوخإب مكربب الإ مكبر اولانت نل" :قارولا ركب وبأ لاقو «"نينوكلا نع يلختلاب -
 ليقف ءاه 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) .زوحي ال لكلا قافنإ نألو :"نوبحت ام ضعب" ةءارقل ؛ضيعبتلل هيف "نم" :مكلاومأ ن

 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 حتي :اسنلا قرع»:(يواصلا ةيثاحتإل ..اهبقل ؟يوقعي"و .دمسا وهو "هللا كبغ" ةيبرغلاب ةاتغما :ليئارسإ

 يهو ىسنأ وهف ءىسن -يضرك- يسنو «نايسنو ناوسن ئئيو «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 ءفلخ نم كرولا نم دتمب عجو نع ةرابع وه مث «ذخفلا :اسنلا :ليقو ءامهظفل فاالتخا

 (نيلامكلا ريسفت) .رذعف بعكلا ىلإ غلب امترو

 :©5 يبلل يدوهيلا لاق دعرلا ةروس ريسفت يف يذمرتلا جرخأو هد سابع نبا نع مكاحلا هجرحأ اذك :هيلع مرحف
 ءافابلأو لبإلا موحل الإ همئالي ائيش دجي ملف ءاسنلا قرع ىكتشا" :لاقف ,"هسفن ىلع ليئارسإ مرح ام. انربخأ"

 :"سوماقلا" فو .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 مهأل يأ "امي اوتأي لو" :هلوقو «ةريحلا تهبلا
 .امب اوتأي مل كلذلف «مهيلع ةدهاش يهف ءميهاربإ دهع



 نارمع لا ةروس م عبارلا ءزجلا

 و

 لاق امل لزنو .هيلع يزاحيف 29 ٌميِلَع هب هللا نِإف اف ءَْس نِم أوقفت امَو :يكتاونلا نا

 لك اهنابلأو لبإلا موحل لكأي ال ناكو ؛ميهاربإ ةلم ىلع كنأ معزت كنإ :دوهيلا

 وهو مسقت لع بوُقَعَي ليوؤتإ مدح ام لإ ليِوَوَسِإ َىَبْل الذان الس اكس ماعطلا

 رع يي واوا رصقلاو حتفلاب - اسْنلا قرع هل لصح امل لبإلا

 امك امارح هدهع ىلع نكت ملو «ميهاربإ دعب كلذو ٌةَرَوَعلآ َلّرُت نأ ِلَبَق نم هيلع

 » َتيِقِدَص حُبك نإ مكلوق قدص نييتيل آَموُلتآَف ِةئَرْوَكلاِب أوُتَأَف مهل لق اومعز

 ظظ51565 َكِلَذ ِدْعَب ْنِم بذَكْلآ هللا ىَلَع ىَرتفأ نَمَف :ىلاعت لاق ءامي اوتأي ملو اوتهبف «هيف

 لوصو ال هنأ :لصاحلاو ."مكناوخإب مكربب الإ مكبر اولانت نل" :قارولا ركب وبأ لاقو «"نينوكلا نع ىلختلاب -

 ليقف ءاهه قدصتيو «ركسلا لادعأ يرتشي ناك هنأ :زيزعلا دبع نب رمع نعو «بوبحملا جارحإب الإ بولطملا ىلإ
 (كرادملا ريسفت) .بحأ ام قفنأ نأ تدرأف «يلإ بحأ ركسلا نأل :لاق ؟اهنمثيب قدصتت ال مل :هل

 (نيلامكلا ريسفت) .زوجي ال لكلا قافنإ نألو :"نوبحت ام ضعب" ةءارقل ؛ضيعبتلل هيف "نم" :مكلاومأ نم
 تبني مل هنأ دري الف دهعلل هيف ماللاو ؛ميهاربإ ىلع اهتمرح دوهيلا يعدت تناك ىلا 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 ئثيو ءبعكلا 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 ءذخفلا :اسنلا :ليقو ءامهظفل فالتخا

 (نيلامكلا ريسفت) .رذعف بعكلا ىلإ غلب امترو
 25 يبلل يدوهيلا لاق دعرلا ةروس ريسفت ف يذمرتلا جرخأو هذ سابع نبا نع مكاحلا هجرخأ اذك :هيلع مرحف

 ءامئابلأاو لبإلا موحل 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 "اهي اوتأي ملو" :هلوقو «ةريحلا تهبلا

 .اهب اوتأي ل كلذلف ءمهيلع ةدهاش يهف «ميهاربإ دهع



 تاومع لآ ةروس وب وسب اع عبارلا ءزجلا

 (ميهاربإ دهع ىلع ال «بوقعي ةهج نم ناك امنإ ميرحتلا نأب ةجحلا روهظ يأ

 اذه يف ُهَلأ َقَدَص لق .لطابلا ىلإ قحلا نوزواجتملا 2) َنوُمِلَظلَأ ْمُه كلبتّلوُأَ
 لإ نيد. لك" نس القاع اًقيبخ اهيلع انأ نلاععوو] هلم اوميكاف هيب ربحأ اها عيمجت

 نيج م لج

 تسب لوأ نإ :مكتلبق لبق انتلبق :اولاق امل لزنو مع و نييرشلا نم ناك اهو ,مالسإلا نيد

 األ ؛كلذب تيمس "ةكم" يف ةغل ءابلاب 0 ىِذَلَ ضرألا يف سانلل ديم عِضَو
 ةدابعلا مدعوم

 «ىصقألا هدعب عضوو «مدآ قلحخ لبق ةكئالملا هانب ءاهقدت يأ ةربابجلا قانعأ كب

 ئلغ.ريهظ انه لوأ هلأ" :ثيدح يفو ؛نيحيحصلا ثيدح يف امك ةنس نوعيرأ امتنا

 "هتحت نم ضرألا :تيحدف ئكاضيب ةدبؤ ضرألاو تاومسلا قلخخ كتغ .ءاملا هجحو

 .مهتلبق هنأل 25 َنيِمَّلَعلَل ىَدَهَو ؛:ةكرب اذ يأ "يذلا" نم لاح اكراَبُم

 تيمس ؛"مزالو بزالو «متارو بتار"ك هرخآلا ماقم لك ماقيف ءجرخملا يف نابراقتم "ميملاو ءابلا" نإف :ةكم يف

 دجسملا مسا "ةكم" نأ ىلع نورثكألاو ؛هقنع تقدنا الإ ءوسب رابح اهديري ال نيعي :كبت .خلإ كبت اهنأل ؛كلذب
 ريسفت) .هسكعب ليقو «ةكبب لصاح تيبلا نأ ىلع لدي هنإف ."ةكبب يذلل" :هلوقل ؛دلبلل مسا "ةكب"و .فاطملاو

 (نايبلا خرز .لذيو كلهي الإ رابحلا اهدصقي ١ يأ ىشهالذإو مهك الهإ نع ةيانك :ةربابججا قانعأ (نيلامكلا

 .اهقد يأ هقنع كب :"حارصلا" فو

 مارحلا دجسملا ةكئالملا ءانب نيبو ءىصقألا هدعب عضوو «ماع يفلأب مدآ قل لبق مارحلا دجسملا نب يأ :ةانب

 مارحلا دجسملا" :لاقف «سانلل عضو تيب لوأ نع لغم 226 هلأ :ئورو: ةةتنما كن وعيررأ نقلا ةلكضالا داعب ير

 ءانب نيبو )ع ميهاربإ اهانب ىلا ةيفكلا عاتب نوي اامأو :. "ةفس :كروعبرأ" :لاقف ؟اسهنيب هك لكسر.« سدقملا تيب

 لكشتسا املو [اقباس ىضم امك] :خلإ ثيدح يف امك .ةنس فلأ امهنيبف ةَتِلَِع ناميلس هانب يذلا ىصقألا دجسملا

 توافت نأب هعفد ىلإ راشأ ؟ةنس فلأ نم رثكأ امهنيبو :التلع ناميلس سدقملا تيب ئبو «ميهاربإ ةبعكلا ب هنأب

 (نيلامكلا ريسفت) .ةفرغ ك "ةدبز" .ىصقألل مهئانب نيبو ةبعكلل ةكئالملا ءانب نيب وه امنإ ةنس نيعبرأ

 يف اذك ءتطسب يأ "تيحدف" :هلوقو ءهنم صحأ مضلاب "ةدبز"و «ءاملا ةوغر :كيرحتلاب ”دبز" ءءاضيب :ةدبز

 (كرادملا ريسفت) .تائيسلا ريفكتو باوثلا نم نيرمتعملاو جاجحلل لصحي امل :ةكرب اذ ."حارصلا'



 نارمع لآ ةروس فض عبارلا ءزجلا

 رثأف «تيبلا ءانب دنع هيلع ماق يذلا رجحلا يأ 01 اهنم ُتَتَيَب ٌثَياَء هيف

 فيعضت اهنمو «هيلع يديألا لوادتو نامزلا لواطت عم نآلا ىلإ يقبو «هيف هامدق

 هع هل ضَرَعَتُي ال انماء ناك ءُهَلَخَد نَّمَو هولعي ال ريطلا نأو :هيف تانسحلا

 :هلضف' ديزمو ةمارتحا يأ :هتمرخ ىلع تاحضاو لئالد [.دخأ ىلع سفلي ال تاحضاو تامالغ]:تانيب .تايآ

 هريغو حراشلا هركذ امك ؛نيذه ريغ اهنمو .هلخد نم نمأ اهنمو «تايآلا نم يأ :اهنم (لمجلا ةيشاح)
 .نيده يف ةروصحم تسيلف
 ةريثك تايآ ةلزنمع هدحو هنأل ؛دحاولاب ةعامجلا نايب حصو «"تانيب تايآ" :هلوقل نايب فطع :ميهاربإ ماقم

 ىلع هلامتشال وأ ؛دلض رجح يف هيمدق ريثأت نم 323 ميهاربإ ةوبنو «ىلاعت 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 ؛مهطوقب أبعي ال نوبذاك ' ك5 انيبن مدق رث أ الع" :نادلبلا ف نورهشي

 (كرادملا ريسفت) .عدتبت الو مهفاف «هريغ
 هبهذأ هنأ ريغ هيمدق صمخأو ميهاربإ عباصأ هيف ماقملا تيأر" :سنأ نع "هئطوم" ف بهو نبالو :هامدق رثأف

 "5 يمدق صرغ «نيتيآ رجحلا يف نأ كلذب راشأ :نآلا 4 يقبو (نيلامكلا ريسفت) ."مهيديأب سائلا حسم
 هتلوادت :"حارصلا" يف ؛يديألا لدابت يأ :يديألا لوادت .نآلا ىلإ ايقاب هنوكو «ءهب هلوزنو ءهب هدوعصو هيف

 ءالامثو انيمي هنع فرحنا وحلا يف وهو هءاوه لباق اذإ لب يأ :خلإ ريطلا نأو .ةرم هذهو ةرم هذه هتذحأ :يديألا

 (لمجلا ةيشاح) .يوادتلل هءاوه لخديف ءضرم هل لصح اذإ الإ هءاوه عطقي نأ عيطتسي الو

 هل ضرعتي مل مرحلا ىلإ أجتلاف ءانز وأ ةدر وأ صاصقب لحلا يف لتقلا همزل نم :هكلي ةفينح وبأ لاق :خلإ هل ضرعتي ال
 ىلإ احيا مث لخا يف وج نم ىح قءاذمو .جورخلا ىلإ رطضي يح عابي الو ىقسي الو معطي الو ىوؤي ال هنأ الإ

 هولتاقت ال)ؤ :ىلاعت هللا لاق ؛لتق هيف لتق نمو عطق هيف قرس نمف «هيف هيلع ماقيف مرحلا يف دحلا باصأ اذإ امأو مرحلا
 ريغ ف ئحجج نم :يعفاشلا دنعو (نايبلا حور) ١ 9 ١(. :ةرقبلا) 4ةهولئقاف ٌجكولتاق نإف هيف كو لتاقُي ىَتَح ِماَرَحْلا ٍدَجْسملا َدْنِع

 عيدحألا) .قافتالاب هيف لتقي لتقلا هل قحتساو مرحلا ف ئيج نمو (يدهازلا) .هيف لتقي مرحلا ىلإ أجتلا مث مرحلا

 ىلاعت هللا ثعبي" :لاقف «ةربقم ذئموي اهب سيلو ءنوحملا ةينث ىلع ٌهتُي هللا لوسر فقو :ه#و دوعسم نبا نعو
 لع عنقتفي «يناسحس نوقي قفا اقولصختا ,ردبلا ةليل رمقلاك مههوجو ءافلأ نيعبس مرحلا اذه نمو ةعقبلا هذه نم

 رام نم ةعاس ةكم مرح ىلع ربص نم" :ُلك يلا نعو ."ردبلا ةليل رمقلاك مههوجو افلأ نيعبس ف مهنم دحاو
 . 'دوعسلا يأ" يف امك «"'ماع يئام ةريسم منهج هنع تدعابت
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 اهحتفو ءاحلا رسكب «بحاو ِتيَبلآ ٌحِح ِساّنلآ ىَلَع ِهَلِلَو كلذ ريغ وأ ملظ وأ لقب
 6 رج 5 اع 1 انزا" ٠ اذني "1 ما . ٌ م | ] 1 ناتغل

 ررط اليبس هيلإ عاطتس نأ ا نم ل ا قع 2 لإ اع

 جحلا نم هضرف امب وأ هللاب َرفكنَمَو «هريغو مكاحلا هاور ,ةلحارلاو دازلاب 3: هرّسف
 بتكلا َلَهْأتَي لف .مهدابع نعو «ةكئالملاو نحجباو سنإلا م َنيِمَلَعلأ ِنَع ع هللا َنِإف
 َلَهَأَتَي لق .هيلع مكيزاجيف 2 نرسم ام لع كايت هَللاَو نآرقلا هللا ٍتَياَعِب نور 2

 كل يبلا مكييذكتب َنَماَء ْنَم هنيد يأ ِهّلل ٍليَِس نَع نوفرصت تروُُدُصَت ّمِل بكل
 هيف ماد ام دحأ هيلإ ضرعتي الف مرحلا ف لحديف لتقي لحجرلا ناكف «ةيلهاجلا يف هلاح ناك اذكه ءاصاصق ولو :لتقب

 ام هنم صتقي الف هيف لخدف هجراخ لتق نإ امأو ءاعامجإ هيف هنم صتقا هيف لتق نإ لئاقلا نأ مكحلاف مالسإلا دعب امأو

 (لمجلا ةيشاح) .يعفاشلاك هريغ دنع هيف وهو هنم صتقيو هب ةفينح يبأ دنع هيف ماد

 هلوق ريسفتلا اذه ديؤيو «بلطي مل مرحلا ىلإ أجتلا مث ةيانج لك ئيج ول لحرلا ناك اميف ةيلهاجلا لهأ لعفي امم :ملظ وأ
 غل

 ىيعمبربخ وه :هلني ةفينح وبأ لاقو (17:توبكنعلا) (ٌِهِلْوَح ْنِم سمانا ُْفطَخَتيَو ًانمآ ًامّرَح اَنلَعَج انأ اري ْملَوأألل :ىلاعت
 «سابع نبا نع يورو ؛جورخلا ىلإ ئحللأ نكلو ءهيف هل ضرعتي مل دح وأ صاصق وأ ةدرب لتقلا همزل نم :ئيعملاو ءرمألا
 نم :ليقف «رانلا نم وأ كلذ لبق اهبستكا يلا بونذلا نم انمآ ناك هلخدف هجح نم :ليقو «"قوتسي" :يعفاشلا لاقو

 (نيلامكلا ريسفت) ."ناعيإلا بعش' يف يقهيبلا هاور ثيدح يف امك ءانمآ ةمايقلا موي ثعب نيمرحلا دحأ يف تام

 .فوذحملا "اذه" ب قلعتم "سانلا ىلع"و ؛حراشلا هردق امك بجاو يأ ,فوذحمب. قلعتم مدقم ربخ :هللو

 نم" :هريدقت ءانه ردقم وهو هنم لدبملا ىلإ دوعي ريمض نم امهنم لك يف دب الو ؛لامتشا وأ ضعب لدب :خلإ لدبيو
 (لمجلا ةيشاح) .هيلع ردق نإو يعفاشلا دنع يشملا بجي الف :ةلحارلاو دازلاب (نيلامجلا ريسفت) .'مهنم عاطتسا

 ."يدمحألا" يف امك ءاضيأ قيرطلا نمأ لب هطرش امهعومجم ةلحارلا ىلع ةردقلاو ندبلا ةحص :مظعألا انمامإ دنعو

 .قيرطلا يف بسكلاو يشملاب ردق نم ىلع بجيف ؛ندبلاب امنإ :كلام لاقو ؛يعفاشلاو ةفينح وبأ هيلعو :ةريغو

 لهأ صيصخت و هريغو جحلا بوجو نم هيعدي اميف 5 دمحم قدص ىلع ةلادلا يأ : هللا تاياب (نيلامكلا ريسفت)

 .اممي نورفاك مهف «ليبإلاو ةاروتلاب نونمؤم مهنأ اومعز نإو حضوأ مهرفك نأ ىلع ليلد باطخلاب باتكلا
 (نيلامجلا ريسفت) .مهلالضب مهخيبوت دعب مهريغ لالضإب مهخيبوتب رمأ :باتكلا لهأ اي لق (نيلامجلا ريسفت)
 يف تسيل 525 دمحم ةفص نإ" :نولوقيو «مالسإلا نع مهدص يف نولاتحيو ؛نينمؤم نونتفي اوناكف :خلإ نودصت م

 (لمجلا ةيشاح) .هلوعفم "نمآ نم"و هدعب لعفلاب قلعتم "مل "و ."ةراشب هب تمدقت الو انباتك
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 قحلا نع ةلئام يأ ةجوعم ئيعم. ردصم اَجَوِع ليبسلا نوبلطت يأ انبوب هتعن متك و

 اَمَو ؛مكباتك يف امك :مالسإلا نيد ميقلا وه يضرملا نيدلا نأب نوملاع ُءآَدَهش ٌمُتنَأَو

 ؛مكتقو ىلإ مكرخؤي امنإو «بيذكتلاو رفكلا نم ع َنوُلَمعَت اّمَع ٍلِفَعِب ُهَّلآ

 مهركذف ؛مهفلأت هظاغف جرزخلاو سوألا ىلع دوهيلا ضعب رم امل لزنو .مكيزاجيف

 نإ ْأَوُنَماَء َنيِذلَأ اتي «نولتتقي اوداكو اورحاشتف نتفلا نم ةيلهاجلا يف مهنيب ناك ام

 َنوُرفكَت 506 بع“ ت0 دعب م بتكلا ارو َنيِذَّلأ َنْم م اقيرف أوُعيِطَت
 رص م ل

 تاق بح هلل وا وثم: نينا نأتي ج 0 جريت روب لإ وُ قلو دسم

 هللا كوبعر اي « ةاوزاتف يسن الف ركليو قل هند و ,ىصعي الف عاطُي نأب
4 

 5005 1 اوقئاف# :هلوقب خسنف ؟اذه ىلع ىوقي نمو

 21 2 2 مو 224 2222 292 وجال هذه هه 818 ةلاعاف ةة اجلا 2184 3 نودخوم © َنوُمِلَسُم

 هنغضو هدسحل دارأ يدوهيلا سيق نب ساش نأ :هليصفتو .هباحصأو سيق نب ساش وهو :لإ 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 د هللا لوسر كلذ غلبف ءاورجاشتف ؛جرزخلا وجه ىلع ةلمتشم تناك ةديصق مهدشنأو «ثاعب
 ءايبنألا قالخأ هذهو «ىوقتلا قح ىوقتلل ريوصت :عاطي نأب .اضعب مهضعب قناعو اوكبف مهنيب اميف حلاصف
 (يواصلا ةيشاح) .ءايبنألا مادقأ ىلع نيذلا هللا دابع صاوخل نوكتو ءمهتمصعل نيلسرملاو
 معزو ."ريبكلا ريسفتلا" و "بيطخلا" يف امك "ةيآلا هذه الإ خوسنم نارمع لآ يف سيل" :لتاقم لاقو :خلإ هلوقب خسنف

 متنأو الإ نتومت الو" «ةلاوطلا فوخل ؛انه اهتكرت هوجو نم هيلع اوجتحاو «لطاب خسنلا اذهبي لوقلا نأ نيققحملا روهمج
 :"ريبكلا" يفو (بيطخلا) .مالسإلا ىلع مهماود دارملاو ؛مالسإلا ةلاح ىوس لاح ىلع ننوكت ال :ئععملو "نوملسم

 .مالسإلا ىلع اومواد :ليق هنأكف «هنم دب ال توملا نأل كلذو ؛مالسإلا ىلع ةماقإلا رمألاب دوصقملا
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 "اومضتتعا" ريمض نم ل

 57 عمجَف لأ ًءآَدَعَأ ماللسإإلا لبق منك ذإ يو ل رشعم اي 3-5 هماعنإ

 ٍةَرْفُح فرط اََش ْىَلَع َمدُكَو «ةيالولاو نيدلا يف اًنوْخِإ -ِهِتَمْعيِب مترصف ْمَحَبَصْأَف مالسإلاب
 َكِلاَذَك نامبإلاب ايم مُكَدَقنَأَف ءارافك اوتومت نأ الإ اهيف عوقولا نيبو مكنيب سيل ِراّنلَآ ني
 ىلإ نَوغَدةأ هك 7 نكَتَلَو تو َفِجُياَع كَل هلأ نبي ركذ ام مكل 0 امك

 هه نوهانلا نورمآلا نوعادلا كيتو ركدُملا نع َنَوَهْنَيَو ِفوُرعلاب َنوُرُماَيَو مالسإلا ريك

 : 5 222 2 ,ةياقك رف زكذ امنآل !ضيعبتلل "نمو «نووتاغلا جو تن روخلفملا

 نم ءدرلا ةرثك نع قلخي الو .هبئاجع يضقنت ال نيتملا هللا لبح نآرقلا" :ةّكِلع هلوقل نقرا وكس يأ: :هللاا لبق

 (كرادملا ريسفت) . ميقتسم طارص ىلإ يده هب مصتعا نمو ءدشر هب لمع نمو «قدص هب لاق

 الإ اهيف عوقولا نيبو مكنيب سيل ؛مكرفكل ؛منهج ران يف عوقولا ىلع نيفرشم متنك يأ :خلإ 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 .شفخألا لوق ىلع ةدئاز :ليقو «ةرفحلل

 ءاهفلاخ ام :ركنملاو ؛ةنسلاو باتكلا قفاو ام :فورعملا و ؛لقعلاو عرشلا هحبقتسا امع يأ :ركنملا نع نوهنيو
 فطع امو :كورتلاو لاعفألا نم فيلاكتلا يف ماع ريخلا ىلإ ءاعدلاو ءيصاعملا :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 ؛ركنملاو فورعملا ملع نم الإ

 :ىلاعت هلوقك «نورمأت ةمأ اونوكو يأ «نييبتلل وأ ؛"اولتاقف" :لاق مث "امهنيب اوحلصأف" :يلاعت هللا لاق ةيعلا

 51٠ :نارمغ لآ) «وترتلاب نوم مانلل تيك 00 ريَح ككاو

 نع يهنلاو فورعملاب رمألل هسفن ىدصت نم امأو ب يباب دياب بوو بنتا دوك :ةيافك ضرف

 يف اذك ءابستحم كلذ ىمسيو ؛نيع ضرف هيلع كلذ نوكي ءهلحأل مامإلا هبصن وأ «ةفرحلا هذمي لغتشاو ركنملا
 هنم كلذ نولبقي فورعملا رمأ ول هنأ هيأر ربكأب ملعي ناك نإ :هوجو ىلع فورعملاب رمألا نأ ملعاو ."يدمحألا"

 هومتشو هوفذق كلذب مهرمأ ول هنأ هيأر ربكأب ملع ولو .هكرت هعسي الو هيلع بجاو رمألاف «ركنملا نع نوعنتميو

 هكرتف لاتقلا هنم جيهيو ةوادع مهنيب عقيو ؛كلذ ىلع ربصي الو هنوبرضي مهأ ملع ول كلذكو «لضفأ هكرتف

 9 .لضفأ رمألاو رايخلاب وهف امتش الو ابرض مهنم فاخي الو هنم نولبقي ال مهنأ ملع ولو ؛لضفأ
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 لَو .ةمأ اونوكتل يأ ةدئاز :ليقو «لهاجلاك دحأ لكب قيلي الو «ةمألا لك مزاي ال

 دوهيلا مهو ُتَنَيَبلأ مهََج اَم ِدْعَب ْنِم هيف اوُلَتْخآَو مهنيد نع وعرفت نيك أوثوكت
 موي يأ ٌهوُجْو ُدَوْسَتَو هوُجو ٌضَيِبَت َمْوَي (2) ٌميِظَع ُباَذَع مل َكِبتَلوَُو ءىراصنلاو

 مهل لاقيو ءرانلا يف نوقلُيف «نورفاكلا مهو 0 َتدَوَسَآ َنيِذلأ اًمأَف ةمايقلا
 هه َنوُرْفكت تنك اَمب َباَذَعْلا أوقوذق قاثيملا دخ أ موي ةكيمإ| د دعب ترق :اهيبوت

 12  َنودِلَخ انييِف جه هتنج يأ هللا ةَمَحَر ىفَق نونمؤملا مهو ْمُهَهوُجُو تصيب نذل مَ

 دصقي نأ :يناثلاو ءفورعملاب رمألا نسحي ال لهاجلا نأل ؛ملعلا :اهوأ ءءايشأ ةسمخ ىلإ جاتحي فورعملاب رمألاو -

 نوكي نأ :عبارلاو «ةقفشلاو نيللاب هرمأيف رومأملا ىلع ةقفشلا :ثلاثلاو ءايلعلا هتملك ءالعإو ىلاعت هللا هجو

 نوكي نأ :ظئارش هلو :"يدمحألا" فو ."يريكملاعلا" يف اذك «هرمأي امن.املاع نوكي نأ :سماخلاو ؛اميلح اروبص

 هل لخي ال هسفنل سلجملا يف ائيش سانلا لأس اذإ ظعاولاو «داسفلاو ةئتفلل ابجوم نوكي ال نأو :هتردق تحت كلذ

 ."ةصالخلا" نع القن "ةيناخراتاتلا" يف اذكه .ملعلاب ايندلا باستكا هنأل ؛كلذ

 افلاخم نوكي نأ الإ ,عورفلا نود نيدلا لوصأ يف فالتخالا نع نينمؤملا يمن دوصقملاف ء.مهوصأ نع يأ :مهنيد نع

 نمو «نارجأ هلف هباصأف دهتجا نم" :ِع هلوقو ."ةمحر ّمأ فالتحا" :ةطع هلوق لحأل ؛عامجإلا وأ «ةنيبلا صوصنلل

 امهنم لك فلتحاو ءاقرف امهنم لك قرفت دقف :ىراصنلاو دوهيلا (دوعسلا يىبأ ريسفت) ."دحاو رحأ هلف أطخأ

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ايندلا ماطح نم هيلإ اودلخأ امل ؛اهفيرحتو ةعفانلا تايآلا متكو «ةغئازلا تاليوأتلا جارختساب

 مهلا :هلوق وهو .فرظلا يف لماعلا رارقتسالاب وأ ؛خلإ موي ركذا يأ ردقمب بوصنم "موي" :هوجو ضيبت موي
 :لاق فيك :لاقي امع باوج :قاثيملا ذخأ موي .هيف لوعفم يناثلا ىلعو ءهب لوعفم وه لوألا ىلعف ."باذع

 ناميإلا مهنم قبس دق هنأ :باوحلاو ؟مهيف لصأتم مهرفك لب «ناميي مهنم قبسي مل هنأ عم "مكناميإ دعب مترفكأ"

 (يحركلا ريسفت) ."ىلب" :اولاقف 'مكبرب تسلأ'ب اوبطوحخ نيح رذلا ملاع يف
 نم ءيشب هل زمرو هبشملا ركذ يوطو «قاذي رم ءيشب باذعلا هبش ثيح ةيانكلاب ةراعتسا هيف :خلإ اوقوذف

 ةمحرب اهوحد نأ ىلإ ةراشإ هيف «ةمحرلاب اهنع ريبعتلا :هتنج يأ (يواصلا ةيشاح) .لييخت اهتابْنِإف «ةقاذإلا وهو همزاول

 (لمجلا ةيشاح) .لمعلاو ةعاطلاب ال هللا

 ىلع هيبنت هيفو هللا تاذ نع ةئشان ةمحرلاو :ةمحرلا طوبه لحم ةنجلاف ءلحملا ةدارإو لاحلا قالطإ هيفف يأ :هتنج

 (نيلامكلا ريسفت) .هتمحرب الإ ةنحلا لحدي ال ةعاطلا يف هرمع قرغتسا نإو نمؤملا نأ
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 هللا َلِإَو اديبعو اقلعو اكلم ضرألآ ىف اَمَو ِتَوَمّسلَأ ىفاَم ِهَّنَو .مرج ريغب مهذحأي نأب
 5 ا 6 8 2 -_ 50

 ترهظأ تَجرْخأ ٍةَمآ َرْيَخ ىلاعت هللا ملع يف !دمحم ةمأ اي منك معو زومألا رست

3 
 بّتكلا ٌلْهأ 7 هللا , َنوُِمْؤَتَو رَكُملا نع تْوَهَمتَو فورعَمْلاِبَ نوماس انلِل

 ْمُهْرَركَأَو هباحصأو هند مالس نب هللا دبعك َتروُنْْؤُمْلآ ُمُهِْم يري نامبإلا َناَكَل

 فذأآلإ ءيشب !نيملسملا رشعم اي دوهيلا يأ ّمحوُرُصَي نأ .نورفاكلا (2) َنوقِسفْلا

 /2) تروُرَصعُي ال مك نيمزهنمرايذأآ مولي ْمُكوُلتَفُي نإ «ديعوو بس نم ناسللاب

 "اهولتت"و ريغع "هللا تايآ"و ءادتبم "كلت"و هرافكلا بيذعتو راربألا ميعت ىلع ةلمعشملا يأ :هللا تايآ كلت

 يف ةدارإلا قلعت نأل ؛ىلوألاب ىفنم ملظلاف ءملظلا ةدارإ تفتنا ثيحف يأ :نيملاعلل املظ (لمجلا ةيشاح) .لاح

 هب اهصاصتخاو ؛كلملل "ماللا" نأ ىلإ ةراشإ لوألا :ليق :خلإ اكلم (يواصلا ةيشاح) .لعفلا ىلع قباس لقعتلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هقلخ يف هل كيرش ال ذإ ؛ةقولخم افوك ةهحج نم

 دنع هذ يلع ثيدح هل دهشيو «ريثك نبا هححصو ؛مهريغو ةباحصلا معي باطخلا ن نأ لإ ودقي :دمحم ةمأ اي

 :لاق هنأ رضع ع ىديسلا قرط نم متاح نأ قا قفورو ؛ "مألا ريحت مأ تلغج و" :نسح حيحص دانسإب نجلا

 اورجاه نيذلا مه :سابع نبا نغ دمحألو ءابلك معي 'وهفإ' :لاق ولو متنك" :هل وقل ؛ةصاحخت بادو يف

 ىلع ضام نامز يف ءيشلا دوجو نع ةرابع "ناك" :يرشخمزلا لاقو :هللا ملع يف (نيلامكلا ريسفت) "لك هعم

 (نيلامكلا ريسفت) .ئراط عاطقنا الو قباس مدع ليلد هيف سيلو «ماهإلا ليبس

 ايندلا يف امومع قلخللو ءاهسفنل ةمحرو عفن ةمألا هذه نأ ىلإ ةراشإ "نم" نود 'ماللا"ب ربع امنإ :سانلل

 عفر ىلإ ةراشإو «مهل افيرشت باطخلا ةغيص تريتحا :فورعملاب نورمأت (يواصلا ةيشاح) .ممألا عيمجل ءاعدلاب
 (ي واصلا ةيشاح)إ .هللا ةرضح نم نوبرقم مهأو ؛مهنع ربخي لو مهبطاخ ثيح (مهنع بجحلا

 نم :ليقو ءاهيلع مه يلا ةسايرلا نم مش اريح ناكل مكناعإك "الماك اناعإ يأ «قراصنلاو دوهيلا أ :خا نأ ولو

 نم «لصتم ءاتكسالا نأ ىلإ ةب راشأ :ىذأ الإ ءيشب (نيلامحلا ريسفت) .مكش برض هيفو «هيلع مه يذلا رفكلا

 نالذخلا طيلستب يأ رابخإلا نأل ؛رابخإلا ف ىخارتلل هيف :مث .نداد مانشد :"حارصلا" ف "بس نم" :هلوقو ."يحخركلا"'

 مهوأل الإو ءطرشلا باوج ىلع افوطعم سيل :نورصني ال (نيلامكلا ريسفت) .هيلع مهتيلوتب رابخإلا نم مظعأ مهيلع
 (يواصلا ةيشاح) .لاوحألا عيمج ف مهنع ةرصنلا بلس ديفيل ؛فنأتسم وه لب لاتق ريغ نم نورصني دق مهأ
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 رع الف ءاودجو امئيح أفق مَنْ مولع ترص .مهيلع رصنلا مكل لب ؛مكيلع

 لإ مهدهع وهو :نينمؤملا سان لح لأني لحي نيناك ال | ماصتعا الو ممل

 ية رسيرتلاو ٠ كلذ ريغ مح ةببصتع اا يأ يس ءادأ | ىلع نا نو

 تا 5 انفو ةياوتنسلف وس باتكلا ربل عأ أوسيلا ءازخلا ىلإ لال نوزواجتي

 هيا اقل هوالع ةطقاالو 14 هباحصأو هو » مالاس نب هللا كيعك قحلا ىلع ةن ةتباث ةميقة سف ميلف

 هللا ِتمَي

3 

 تيريض يأ لاوحألا معأ نمءاتفسلا» :هللا نم لبحب الإ ."حارصلا" يف اذك ؛كاسمتسالا ماصتعا :ماصتعا 9

 هنأل ؛دهعلل لبخلا ريعتساو «نيملسملا ةمذو هللا ةهذب نيمصتعم موك لاح الإ لاروجأألا عيمج ف 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 :ىناثلاو ءاهايإ هلوبقو دي نع ةيزحلا ءاطعإب لصاحلا نامألا وهو

 يناثلاو هللا لبحب ىمسملا وه لوألاف ؛هداهتجا بسح ىلع ىرخأ اصقانو ادئاز لدبيو «ةرات اناحم نامألا مهيطعيف

 (نايبلا حور) .رابتعالاب نارياغتم امهنأ الإ نيملسملا ةرشابمت 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 تلضح يذلا عضوملا اذه ىلعف ءراصعأب دو 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 نيرخأتملا ءالؤه نأ :هنع باوجلاو ؟امزال

 (ريبكلا ريسفتلا) .مهئابآل العف حيبقلا لعفلا كلذ ناك ثيح نم مهيلإ لعفلا كلذ بسنف ؛مهفالسأ لعفب

 ءدكؤملا نم ىوقأ ءيشب نوكي نأ بحي ديكأتلا نأل ؛اديكأت نوكي نأ زوجي ال :ليق نإف «هلبق يذلا كلذل يأ :ديكأت

 ةنكسملاو بضغلاو ةلذلا ةلع نأ :هنع باوجلاو ؟نايصعلاب رفكلا ديكأت زجي 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 مهئادتعاو مفايصع ببسب يأ :اوصع امب . ا

 مب كيسأو فيعس ني ةبلعت لك ههه (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
 - 525 يبلا مودق لبق ةدع مهيف راصنألا نم ناكو هي ادمحم اوقدصو «التفَع ىسيع نيد ىلع اوناك مورلا نم نوثالثو
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 َتروُنيْؤُي .لاح ءَنولَصُي 29 َنوُدِجَسَي دَهَو هتاعاس يف يأ ليلا هانا ِهَللاٍتياَء َنوُلتَي ' و 7 10 ىلا >> ةف رو ا مك ا

 ظ عاعم مَ ىعمك قإإ راحو

 ِترْيَخْلا ىف تع 9 نع َنّوهنيَو فورم تورم خجلا مولا + هلل
 4 | تايهنمو 5

 00 ٍٍِ سو نام

 ف رفكي رفكتسي نآفرتخ نب ةمئاقلا ةمألا يأ ءايلاو ا اهتيأ ءانلب ادلعقل ات .نيحلاصل
 نييفوكلل ةيتحتلا َنييف وكلا ادغ امل ةيقوفلا

 2 فكتلاب يلع دّآو هيلع نوزواحت لب هباوث اومدعت يأ «ءنيهحولاب

 يبصر 3 يلع نم يأ هلآ َنِم مهُدْلَوُأ لَو َمُهَلاومأ ْمُهَنَع عفدت ىنغت نأ أوُرفك
 ,دالوألاب ةناعتسالاب ةراتو «لاملا ءادفب ةرات هسفن نع عفدي ناسنإلا نأل ؛ركذلاب

 لاملاب هسفن عادشب

 هذله ىف رافكلا يأ َنوَقِقَنُي أم ةفص لغم 6  َنوَدِلَخ اهيِف جه راثلا ثكصأ َكِنَْوَأَو

 رح ايف حبر ٍلئَمُك هو ةقدص وأ 226 يببلا ةوادع يف اًيَنّدلَ ويحل

 | 1١ل" +0

 نولستغي ؛نيدحوم اوناك نقع سنأ نب ةمرص سيق وبأو «ةملسم نب دمحمو ؛رورعم نب ءاربلاو «ةرارز نب دعسأ مهنم -

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هورصنو هوقدصف دو يببلا هللا ثعب يح ةيفينحلا عئارش نم نوفرعي امي نوموقيو «ةبانحلا نم
 (نيلامكلا ريسفت) .اهولصي ال اوناك باتكلا لهأ نأل ؛تصحو «ءاشعلا ةالص يف :ليقو ء.مهدجه يف يأ :ليللا ءانآ

 نوردابي يأ "6 ."نولتي" لعاف نم يأ "لاح" :هلوقو (بيطخلا) .دوجسلا يف نوكت ال ةوالتلا نأل :نولصي

 نعم نيب :تيحأ ؟رومأ يف الإ ."ناطيشلا نم ةلجعلا" :ثيدحلا ىفف ؛ةمومذم ةلجعلا نإ :تلق نإ هللا ريغ :لاقيماب

 ناك اقام يقلل ةردالا بق ةطيسلا انأو تاع يضيع ؛هسفنل ظحو هللا قحح ضراعت اذإ هنأ ةعراسملا

 ةعراسم يهف ءرومأ يف الإ مومذم كلذ نإف ءاهدوجس الو اهعوكر نقتي ال نأب ةالصلا يف وأ اهنقو لبق ةالصلل رداي
 (يواصلا ةيشاح) .اهتقو لوأ يف ةالصلاو «ركبلا جاوزو «تيملا زيهحتو ء«فيضلل ماعطلا متدقتو «ةبوتلاك «ةلجع ال

 .برقألا وهو معأ وه اميف :ليقو «برعلا يك رشم يف :ليقو «ريضنلا بو ةظيرق يف تلزن :ليق :اورفك نيدلا نإ
 لمتحيو ,فوذحم دئاعلاو ءاهتلص "نوقفني"و ءلوصوم مسا "ام" نأ لمتحي :خإ نوقفني ام (يواصلا ةيشاح)

 .مهقافنإ لثم :يناثلا ريدقتو ءهنوقفني يذلا لاملا لثم :لوألا ريدقت ءردصمم اهدعب ام عم كبست ةيردصم اهنأ

 وه هدحو "اهيف' نوكي نأ زوجيو «"حيرلا" تعن رج لحم ف ربخلاو أدتبمللا نم ةلمحلا :رص اهيف (يواصلا ةيشاح)
 «دارفإلا وه فاصوألا ف لضألا نأل ؛نسحأ اذهو ءفوصوملا ىلع راخلا دامتعال ؛كلذ زاجو «هل لعاف "رص"و «ةفصلا

 .ةراحلا حيرلا يعم يف اضيأ ءيجيو ؛تابنلاو ثرحلا كلمت ةدراب حير رسكلاب :رص .هنم بيرق اذهو
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 يل ةيصعملاو رفكلاب ْمُهَسْفنُأ أَوُمَلَظ ِمَوَق عرز قة جاجا ديدش كروب وأ

 مهاقفن عايضب هللا ُمُهَمَلَظ اَمَو ءامب نوعفتني ال ةبهاذ مهتاقفن كلذكف «هب اوعفتني ملف

 ةتاَطب أودعت هل أ راع ودل 7-2 .اهعايضل بجوملا رفكلاب © َنوُملْظَي ّحُهَسفنَأ نكِدَلَو

 كول ل نيقفانملاو دوهيلا نم مكريغ يأ كنود نم مكّرس ىلع مهفوعلطت ءايفصأ

 يأ منَ ام اونمت أوُدَو داسفلا يف مهدهج مكل نورصقي ال يأ ضفاخلا عزنب بصن ًالاَبَخ

 ةعيقولاب ٍيِهَوْفَأ نب مكل ةوادعلا ْءآَضْعَبلا ترهظ ِتَدَب َنَق ررضلا ةّدش وهو مُكَدَتَع
 ْمُكَل اني َذَق رَبكَأ ةوادعلا نم َةٌهْدوُدُص ىِفَخُت اَمَو ؛مكرس ىلع نيكرشملا عالطإو «مكيف
 كلو اي جدن هيبنتلل ده .مهولاوت الف كلذ 2 َنوُلقعَت تدك نإ مقوادع لع ميلا

 0 ؛نيدلا يف مكل مهتفلاخمل رُكَتوُثِخ اَلَو مهتقادصو مكنم مهتبارقل جمبي نينمؤمل

 هنأ ةيآلا ريسفت يف اند سابع نبا نع يور امل ؛درابلا حيرلل هقالطإ عئاشلا ناك نإو "دربلاو رحلا" ب هرسف :درب وأ
 نينمؤملا نم موق يف تلزن :خلإ 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 مهل 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

 ؛ضفاخلا عزنب بوصنم "ًالاّبع" نمو "باطخلا فاك" نم لك ينعي "يف"و انس 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 ةلمجلاو «ةيردصم "ام" نأ ىلإ ريشي :خلإ مكتنع ."لمحلا ةيشاح" نم ؛عنملا

 عئاقو عمجلاو «لاتقلا اضيأ ةعيقولاو «ةبيغلا :ةعيقولاب (نيلامكلا ريسفت) .اهدعب ناتلمحلا اذكو «ةناطب مهذاختا

 .ةنتف ةعيقو :"حارصلا" يفو ."راتخملا" يف امك

 لأ" لعجي دقو «ربخلاو أدتبملا نيب تعقو هنم ءادنلا فرح فذح «ىدانم ايديا نأ ىلإ رقي :خلإ ءالوأ اي

 ربخ وأ مهتالاوم يف مهئطخل نايب "مهَنوُيِجُت'و «باتكلا لهأ ىقفانم ةالاوم يف نوبطاخملا ءالوأ متنأ يأ ءاربخ
 ؛ةلاحلا هذه لثم يف مكيلإ ريشأ يأ ةراشإلا ىئيعم هيف لماعلاو لاح وأ "منال ربخ ةلمجلاو ؛"ءال دأب

 (نيلامكلا ريسفت) .لاح "َنوُنمؤت"و ؛"مُهَتوُبِحُت' هتلص لوصوم "ءالوأ"و



 نارمع لآ ةروس 5 عبارلا ءزجلا

 انما اوَلاَق ٌمكوقَل اذإو مكيانكي توسوي الو ءاهلك بتكلاب يأ هلك بتكلاب َنوُنِمْؤَتَو
 نم نوري ال بضغلا ةدش يلا نو عباصألا هارطأ لياكألا تيل وت أَولَخ اذِإَو

 اوُتوُم لق ضع مث نكي م نإَو ارا لمانألا ٌضضعب بضغلا ةّدش نع ربعيو ؛مكفالتئا
 : روُدّصلآ ِتاَذب ٌمِلَع َهّللا َنِ كرسي امن اورت نلف «توللا .ىلإ هيلع اوقبا يأ وكر

 ةمينغو رصنك ةمعنٌةَئَسَح مكبصت ٌمُكْسَسَق نإ .ءالؤه هرمضي ام هنمو «بولقلا يف ام

 ةلصتم طرشلا ةلمجو ١ اَهِب أوُحَرْفَي بدجو ةميزهك ُةَعْيَس ةقيس ةكبضت نإ مهن رحت مهْؤسَت

 ؟مهولاوت ملف مكتوادع ف نوهانتم مهفأ : ا ا امهنيب امو «لبق طرشلاب
 وطعملا نيب اوتوم لق :هلوق يعي انمآ اولاق مكوقل اذإ عي

 رسكب َمَكْرْصَي ال اهريغو مهالارم ف هلا وق هَدَتَو مهاذأ ىلع اوُريَضَت نإَو مهوبنتحاف
 دياي بدع ىلتتي تراك ِ ين ودق اهيدانشتو اهمضو ءءارلا نوكسو داضلا

 و داضلا مض

 10000000 توكل 3 ادممسم اي رسب .هب مهيزاجيف «ملاع 2 5 سيم عانلاو

 / كا 7 3

 لصي ام لك ىلع قلطي مث ,ديلاب سحلا سملا لصأ :وكسسمت نإ (نيلامكلا ريسفت) .امب ةمئاقلا رطاوخلا نم يأ :هنم

 ايندلا عفانم انه ةئسحلاب دارملا :ةنسح (لمجلا ةيشاح) .بعتو بصن هسم :لاقي امك «هيبشتلا ليبس ىلع ءيشلا ىلإ

 نإ :هلوق ىهو :طرشلا ةلمجو .(حارص) .طحقلا بدج :بدجو (لمجلا ةيشاح) .حراشلا هيلإ راشأ انيك

 هللا نإ مكظيعب الو لق# :هلوق وهو ضارتعا امهنيب اهو 4 مكوقل اذإ» :هلوق وهو «طرشلاب ةلضتم كش

 (يحركلا ريسفت) .مكيلع مرح ام لك نم يأ :اهريغو لما ةيشاح) «(روُدّصلا تاذب ٌميِلَع
 ديدشت أ :اهديدشتو (نيل ,لامكلا ريسفت) .هرض يأ هريضي هراض نم عفانو ريثك 5 باو وره يبأل يأ :ءارلا نادك

 نع لضفم ةءارقك ءارلا ةحتف هيف لصألا ناك >6 ةعاصقا داس ةسي حارق هيف ءارلا ةمضو «نيقابلل ءارلا

 فوركم ف كريغ عقوتل كلايتحا ديكلا :مهديك (نيلامكلا ريسفت) .طرشلا باوج ىلع مورخم هنأل ؛مصاع

 (لمحلا ةيشاح) .هظفحو ىلاعت هللا لضفب ررض نم ائيش مكرضي ال يأ ةيردصملا ىلع بصن "كيش" :هلوقو
 نيبي نأ خراشلا 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 ءردب ةوزغب :ليقو ءدحأ ةوزغب ةقلعتم ةيآلا هذه نأ ىلع مييصغلا روهمج :تودغ ذإ

 (يواصلا ةيشاح) .هيلع رسفملا ىشم اذلو ؛لوألا حيحصلاو



 نارمع لا ةروس م4 عبارلا ءرجلا

 ُهَلآَو ٍلاَقلِل اهيف نوفقي زكارم َدِحَفَم َنييَِؤُمْلآ لزنت ُىَوْبُت ةنيدملا نم كلِلَهأ ْنِي
 ا 2 رمح نب

 وأ فلأب دلو يبا جرح دحأ موي وهو :مكلاوحأب 2 مع مكلفا يبت

 هادف عباس تبسلا موي تعششلاَب لزنو فقالا ةئالث نوك رشملاو الحر نيسفن

 م 5 2ك 7 3

 انقيدع سلو (مهفوفص ىوسو ىدحا ىلإ هركسعو هرهظ لعجو «ةرجهلا نم ثالن

 «لبنلاب انع اوحضنا" :لاقو ليا ع ريبحج نب هللا دبع مهيلع رّمأو (ةامرلا نم

 هلام مف هع مأو م قامو هاهو اه هاون و جاره 6 هدام عاف "انرصن وأ انبلغ اوحربت الو ءانئارو نم انوتأي ال

 خخ كا 1 1

 ءلاوش عبار ءاعبرألا موي رافكلا شيج مودق ناكو ءاف#ك ةشئاع هتجوز يهو كلهأ تيب نم يآ :كلهأ نم
 ةنيدملا يف ثككملا وأ ءممل جورخملا يف مهرواشو نيرحاهملاو راصنألا د نحن :تاينقس وبأ :كاذ. ذإ مجهريمأو

 اوبأ نإف ؛جورخلا مدعب راصنألا نم ةعامجو وه نيقفانملا سيئر لولس نبا يبأ نب هللا دبع راشأف ؛مهفورظتني
 ىلإ اومله" :لاقف ءجرخو هتمأل سبلو هلرنم ٌدُي لخدف ءجورخلاب ةعامج نافل ءءاسنلاو لاحرلا مهلتاق

 نيب هنيب هللا مكحي نح عحجريو هتمأل سبلي يبن نم ام" :لاقف +"قلعم ار ايلا !هللا لوسي اي" :اولاقف ء"جورخلا

 (يواصلا ةيشاح) .ةعمجلا ةالص دعب هباحصأو هُو 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 :خإ عيمس (لمجلا ةيشاح) .هناكم يف دعاقلا توبثك افوقو اوناك نإو

 "ءاعدلا عيمسل يبر نإ" :هلوق يف هب حرص امك ةيوقتلل "ماللا"و ؛هلومعم ريدقتل نايب اذهف لعافلا مساب ةقحلملا

 رمأ يذلا نامزلا اذه يأ "ذإ" ل عجار ريمضلا :دحأ موي وهو .لوعفملا يف ال لمع الف ةهبشم ةفص ناك نإو

 ةعمجلا ءوي ص هللا لوسر جرخف «سيمخلاو ءاعبرألا موي دحأب اوماقأ نوكرشملا ناك دقو «دحأ موي وه هركذتب

 .تبسلا موي دحأ نم بعشلاب حبصأف «ةعمجلا ىلص ام دعب

 ءلاوشلا 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" يف تيأر امك
 ةيحان لبحلا حفسو «"سوماقلا" يف امك .هلفسأو هلصأ وأ عجطضملا لبحلا ضرع يأ "لبحلا حفسب" :هلوقو

 مهسلا ىيعمب لبن "لبتلاب" :هلوقو .اهنع عفد يأ هسفن نع حضن ءاوعنماو اوعفدا يأ "انع اوحضنا" :هلوقو .لبحلا
 .مكناكم اوقرافت ال يأ "اوحربت ال" :هلوقو ,"حارضلا" يف امك



 نارمع لآ ةروس ١4 عبارلا ءزجلا

 كسلا انعاضب اةثراخ ونبو ةملّس ونب حك ِناَفِيأَط تْمَه هلبق "ذ !" قع لدن ذا
 تودغ ْذإ ئعي 5

 :لاقو .هباحصأو ٌقفانملا ل دج نباح ؛لاتقلا نع انبحت ُدَلَشْفَت نأ

 يف هللا 0 :هل لئاقلا يملسلا رباج يبأل لاقو ؟اندالوأو انسفنأ لتقن َمالَع
 متاح يبأل ةفص رخلاب

 امهرصان "ايمو هَل افرصني ملو هللا امهتبثف ؛ يك اسيا ًالاتق ملعن ول : :مكسفنأو مكيبن

 يللا اريكقل اومزه امل لزنو .ةريغ نوذ هب اوقثيل © تن َنوُنِمْؤُمْلا لكوتَيلف هللا ىلَعَو

 ع مه هو هاه عع عمه هاه هاشاش ناش 6 عقم هدم هم دعم هدم«... مم أ مكيُصك فلولا ةمعب

 ةعاطلاب امأو ."امهيلو هللاو" :هلوقب هللا مهحدم ءبتكي ال ةيصعملاب محلا ناك املو «ةفارا يأ :ناتفئاط تمه

 .ارش الو اريمح ال الضأ بتكي ال دصقلا بتاره نم كلذ نود امو ءارش وأ اريغغ بتكيف مزعلا اأو +بتكيف

 :هلوقو (نيلامكلا ريسفت) .سوألا نم وهو "ةثراح ونب" :هلوقو ؛جررخلا نم وهو :ةملس ونب (يواصلا ةيشاح)
 .الامشو انيمي هابتاج يأ "ركسعلا احانج"

 ,ناروهشملا ناهجولا "نأ" :لحم يف يرجيف ."الشفت نأب" :لصألاو «ءابلاب ىدعتي هنأل ؛؟"تمه"ب قلعتم :الشفت نأ

 نبحلا برحلا يفو ءضوهنلا مدعو ءايعإلا ندبلا فو ءزجعلا يأرلا يف لشفلا :مهضعب لاقو «روخلاو نبحللا :لشفلاو
 (لمجلا ةيشاح) "نيم" .لاس اذإ ءاملا لشافتو «بعت باب نم نيعلا رسكب لشف هنم لعفلاو «روخلاو

 ملعن ول" لوقلا اذه لوقم "رباج يبأل" :هلوقو ءءيش يأل يأ "مالع" :هلوقو «ةئام ثالث اوناكو :هباحصأو

 :هلوقو «يملسلا رباج يبأل قفانملا يأ نب هللا دبع لاق يأ "رباج يبأل" عضوم "متاح يبأل" خسنلا ضعب فو ,"خلإ

 يأ "وكدشنأ" :هلوقو هقفانلا يبأ نب هللا دبع وه "هل" ف ريمضلا عجرمو "رباج يبأ'" ل ةفص رجلاب "لئاقلا"

 مكيبن يف" :هلوقو ."هللاب" يأ ضفاخلا عزنب بوصنم "هللا"و .يملسلا رباج يبأل لوق اذهو ءمكلأسأ

 مكسفنأ ةياقو مكتتافو ؛هوظفحت ملف مكيبن ةرصن مكتتأف متعجر 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 نيعي :لعقن مالع

 ىلإ مهلابقإ ببسب دحأ يف يأ :اومزه امل (نيلامكلا ريسفت) .ةنيدملا ىلإ ركسعلا نم ب دي :افرصني ملو

 .ركرملاب تابثلاب دي يينلا رمأ ةفلاخمو «ةمينغلا

 رصنلا مكل قبس يأ ءدحأ ةوزغ يف مهل عقو اميف كد هباحصأو هي يبلل ةيلست مالكلا اذه :هللا مكرصن دقلو

 (يواصلا ةيشاح) .نمؤملا نم قفانملا زييمت اهتمكحو ءةدشلا كلتب اونزحت الف



 نارمع لآ ةروس "4 عبارلا ءزجلا

 كلل هَ ا وقنا حالسلاو. ددعلا ةلقب 8 مُتنأَو ةنيدملاو ةكم نيب | عضوم ردي

 انيمطت مهدعوت تؤمن لوقت 'مكرصن'ل فرظ ذإ .همعن © + نورك
 © َنيِلَّرُم ةَكِتلَمْلا َنِم فَلاَ ِةَدلْعِب مكبر مكنيعي َمُكَدِمُي نأ كيدي نلأ مهولقل

 مث كام ا مهدمأ هنأل ؛فلأب لافنألا فو ءكلذ مكيفكي ب .ديدشتلاو في فيفحختلاب

 هللا أوقكَتَ اف دسلا ءاقل ىلع اوُربَصَت نإ :ىلاعت لاق امك ةسمخح تراص مث «ةثالث يبا

 سمي مُكُيَر مُكدِدمُي اًددَه مهتقو ْمِهرْوَف نم نوكرشملا يأ ٍمُكوُنأَيَو ةفلاخملا ين
 ظل ءاهحتفو واولا ريهلاج 2 نيماوسم ِةَكيَتلَمْلا َنِم يشل

 ريثك نباو ورمع يبألا . 2

 :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" فو ."نايبلا حور" يف اذك ءهب يمسف "ردب" همسا لجر اهرفح

 ىلع لديل ؛ةرثكلا عمجم "لئالذ" :لقي ملو ةلقلا عمجمب "ةلذأ" :لاق امنإو :ةلذأ متنأو .نورثكألا هيلعو «ةنيدملاو

 (فاشكلا ريسفت) .نيليلق اوناك مهتلذ ىلع مهنأ

 هقول ةرعلا لول ةيالا هذه لولدم يفاني الكل ؛حالسلاو ددعلا ةلقب "لذلا" رسف امنإو :خلإ ددعلا ةلقب

 ءالجر رشع ةئثالثو ةئام ثالث اوناك نيملسملا نأ :يورو «ةبلغلاو ةوقلاو زعلا هضيقنو «(8:نوقفاخلا) «؛َنيِنِم ْؤُمْلِلَو

 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 ةئام مهنمو

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةياغلا لامك راهظإل ىوقتلاب
 نيك رشملا دمي رباج نب زرك نأ ردب موي مهغلب نيملسملا نأ :يبعشلا ىلإ حيحص دنسب متاح يبأ نبا ىور :مهدعوت

 ىريثكلا ددعلا كلذ ىلإ ةجاحلا ام :تلق نإ :فالآ ةئثالثب (نيلامكلا ريسفت) ."مكيفكي نلأ" :هللا لزنأف :مهيلع قشف

 هلوقل «نيئموملاو هللا لوسرل رضنلا بسني كلذ نأب :بيحأ ؟رافكلا لاتق ف فاك كلم يأو هدحو ليربج نإف

 كلذ يف نكي مل «ةقباسلا ممألا هب كله امم ءيشب اوكله ولف :(4١:ةبوتلا) كيدي هلا ُهُهْيَّذَعُي ْهُهوُلتاَفط :ىلاعت
 (يواصلا ةيشاح) .مهرايتحتا نع اجراح هنوكل ؛مهظيغت ءافش الو نينمؤملل رحخف ةيزم
 يأ "هللا" لعافلاو ءلوعفم مسا نيقابلا ةءارق يف يأ :اهحتفو .ةلجعلاو ئيعمبو نايلغلا ةغللا يف روف يأ :مهروف نم

 (لمجلا ةيشاح) .مهموس هللا ةدارإ ىلع



 نارمع لآ ةروس "تثء عبارلا ءزجلا

 «قلب ليخ ىلع ةكئالملا مهعم تلتاق نأب مهدعو هللا رجغأو (اوربص دقو .نيملعم يأ

 قلبأ عمج

 لإ دادمإلا يأ هلآ ُهَّلَعَج اَمَو قي نيب اهولسرأ ضيب وأ رفص مئامع وي

 مكتلقو ودعلا ةرثك نم عرجت الفا ءوب مكبولق ناكسن ٌنيمقل رصنلاب ْمُكَل رش

 كتل ةردخب سيلو ءءاشي نم هيتؤي < ريك زيزعلا هللا دنع نِم الإ ٌرْصْتلآ اَمَو

 22000 اورقك نين[ واقرأم كلهيل يأ ؛ مرسلا ب قاسم غطتيإ

 فوصلا قولعب مهويح وأ ."ريبكلا" يف امك ءارفص ةمامعب يأ مهسفنأ نيملعم يأ لوألا ىلع لعاف مسا :نيملعم

 قرف امل :لاق امك «ىلاعت هللا ةهج نم لاتقلاب نيملعم يأ لوعفم مسا وأ ءامبانذأو اهييضاون ف ضيبألا

 واس هللا قوأ يأ : هللا رجنأو (دوعسلا يب أ نيسفلاو 00 لافنألا) 4ِناَنَب لك ْخِهْنم اوُبرضاَو ق ةاَنخألا

 .كلذك ةكئالملا تلزنف «ءارفص ردب موي ريبزلا ةمامع تناك :ريبزلا نب ةورع نع يور :خلإ رفص مئامع

 موي ةكئالملا اميس تناك" :لاق سابع نبا نع يناربطلاو قاحسإ نبا ةاور ام اذه "ضيب وأ" :هلوقو (بيطخلا)

 اذكه ؛ءاضيب هتمامع تناك هريغو «ءءارفض هتمامع تناك ليربج نأ :نيتياورلا نيب قيبطتلاو «"ءاضيب مئامع ردب

 ناك هدو ايلع نأو ءةماعن ةشيرب ملعي ناك هو بلطملا دبع نب ةزمح نأ :يورو ؛هريغو "نيلامكلا ريسفت" يف

 ريسفتلا) .ءارمح ةياصعب ملعي ناك ةناحد 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

 شويجلا ددم ةداع ىلع اددم ةكئالملا نوكتو «هباحصأو ىبنلل لضفلا نوكي نأ ةدارإل كلذ نأب باجأف ؟هحانج

 .هدابع يف ىلاعت هللا اهارجأ ىلا بابسألا ةروصل ةياعر

 (نيلامكلا ريسفت) .دوس مئامع :هيودرم نبالو ءرفص مئامع مهيلعو ردب موي ةكئالملا تلزن :متاخ يبأ نبالو :رفص

 نأ ىلع اهيبنت هيلغ ليلعتلا فرح لخدأو «لعفلا ىلإ مسالا نع لدغ هنأ الإ "مكل ىرشب" ىلع فطع :نئمطعلو

 .لزن ام ىلع ربصلا مدع كيرحتلاب عرجلا :عرجت الف (نيلامكلا ريسفت) .ىوقأ ةنينأمطلا يف بولطملا لوصح

 مهدمأ امنإو «ةكئالملا ددم ىلإ مهرصن يف ةحاح ال هنأ ىلإ ةراشإ هيف ءددعلاو ةدعلا نم ال يأ :خلإ رصنلا امو

 (رينملا جارسلا) .ةرهاظلا بابسألا ىلإ ةماعلا رظن نإ ثيح نم ءمهيولق ىلع اطبرو مه ةراشب هب مهدعوو

 مكرصن يأ [(نيلامكلا ريسفت) .ردب نأش يف نوكيف ؛"ردبب هللا مكرصن دقلو" :هلوق ٍف] :مكرصن ب قلعتم
 نعم. نآرقلا يف عقو هنأل ؛انه هب دارملا ىلع هب هبن :كلهيل يأ (نيلامكلا ريسفت) .صقنيو كلهيل ردب موي هللا

 (لمجملا ةيشاح) ."فلتخا" نيعمبو "لعج"



 نارمع لآ ةروس 0 ١" عبارلا ءزجلا

 .هومار ام اولاني مل م29 َنيِبيآَح اوعجري ًاوُبلقيَف ةعزه لاب مهذي َمِيبكَي وَ سلا لعقلاب

 اوبضخ موق حلفي فيك" :لاقو ءدحأ موي ههجو جشو 225 هتيعابر ترسك امل لزنو

 نأ ىلإ .قعك 9 ربصاف هلل رمألا لب قط رمألا نِم قلل قمل ”؟مدلاب مهيبن هحو

 ِتومَّسلآ ىف اَم ِهّللَو .رفكلاب (2) توُملَظ مهن مُهَبَْعي وأ مالسإلاب ٌحِيَلَع َبوُتَي

 هببدعت 11 نع كدَعُيَو هل ةرفغلا ؛آَقَي نَمِل ُرِفْغَي اديبعو اقلخخو اكلم ٍضَرَألا ىف امو

 ابل أوُلُكَأَت ال أوُنَماَء تريلا اَهُّيأتي . .هتعاط لهأب ميو ٌعيِحَد هئايلوأل ٌروفع ُهّلآَو

 ص111 1 ]1 ] 1 ] ] ] ]1 ]1 ] ]1 ] ]| ]ذ ]ل ب. هس لوقت أب افوهو ىلا ةفهشلا اًهيَعُضَأ

 ."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 ءهرسكو «هازخأو ءهعرص هتبكي هتبك :"سوماقلا" يف ؛مهذي :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" فو :هومار ام (نيلامكلا

 .مدلاب نيولت "اوبضخ" :هلوقو .سأرلا قش جش :"حارصلا" يف ءحرج يأ :جشو
 رمع نب هللا دبع نع يور «محل وعدت لب مهيلع وعدت ال هللا نم رومأم ثوعبم دبع تنأ امنإ عي :لإ كل سيل
 هله تلزنقف ةيفأ نب ناوفص نعلا مهللا ؛ماشه نب ثراحلا نعلا مهللا : لحأ موي 2 هللا لوسر لاق :لاق

 يف ةنوعم رثب ىلإ ةك هللا لوسر مهئعب ءارقلا نم الحر نوعبس مهو ؛ةنوعم رثب لهأ ف تلزن :موق لاقو ؛ةيآلا
 ؛ورمع 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 ادحجو دو هللا لوسر مهيلع دحوف «ليفطلا نب رماع مهلتقف

 هاهنف ءموق ىلع ءاعدلا دارأ دي يلا نأ ملع ريدقتلا لك ىلع ةلمجلابو «نينسلاو نعللاب لئابقلا كلت نم ةعامج
 ("رينملا جارسلا" نم صخلم) .«ءيش رمألا نم كل سيل :لاقو ىلاعت هللا
 ىلعو ؛هردق امم ةقلعتم "ىلإ"و «"عطقيل" ىلع فطعلاب ال ؛ةرمضم "نأ" ةيوصع "يري" :هلا ىلإ ىنقكحي

 بوتي نأ ىلإ ءيش رمألا نم كل سيل :ئيععملاو «4ءَْس رْمَأْلا َنِم كَل َسْيَلإ» :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 دز" :نيدلا بحاص هل لاق هئادأ ىلع ميرغلا ردقي ملو لحألا

 (يواصلا ةيشاح) .ةميظع ةدايز نيدلا داز امكرف ءارارم
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 2 َنوُحلَقُت َمُكْلَعَ هك رتب أ اقل بلطلا اورخؤتو ٍلجألا لواح ديح لاملا ف

 لوحه أوُعيِطَأَو .اك اوبذعت نأ ع 2) َنيرِفَكْلِل ْتَّدِعُأ لآ َراَعلآ أوُقن و .لوزوفت

 اًهُضْرَع ِةَنَجَو َمُكَبَر نْيْةَرِفْعَم لإ اهودو واوب ْاَُعِراَسَو (2) َتوُمَحَرُن مُكَلَعَ

 ضرعلاو ءىرخألاب امهادحإ تلصو ول امهضرعك يأ أَو توسل
 ف هللا ةعاط يف َنوُقِفنُي نين .يصاعملا كرتو تاعاطلا لمعب هللا ت2 َنيِقتُملِل ْتّدِعَأ
 ع

 ةرذقلا عس هفاشمإ نع نيناكلا ديلا نيمطصملاَو رسل رسيلا اي أو ءارصلاو ءارسلا

 اد

 لبق واو ريغب يأ :اهودو واوب (نيلامكلا ريسفت) .نويدملا لام فيطللا ءيشلا قرغتسي يح :لجألا لولح
 .فانثتسا واو ريغبو ."اوعيطأ" ىلع فطع واولا ةءارق ىلعف (بيطخلا) .اهلبق واوبو نيسلا

 يف ضرعلا نإف ؛ليثمتلا ةقيرط ىلع ةعسلاب اهفصو يف ةغلابملل ؛ركذلاب ضرعلا صيصخت و «ةنجلل ةفص :خلإ اهضرع

 .ىلاعت هللا الإ ملعي الف اهوط امأف ءاهضرع فصو امنإ :يرهزلا لاقو (دوعسلا يبأ ريسفت) .لوطلا نم ىندأ ةداعلا

 امن" :انلوق نم دارملا نأ :باوجلاف ؟ءامسلا ضرعك اهضرع نوكي فيكف ؛"ءامسلا يف ةنحلا" :نولوقت مدنأ :ليق نإف
 ."نمخرلا شرع اهفقس" :سودرفلا ةنخلا ةفص يف التلع لاق ؛شرعلا تحتو تاوامسلا قوف اهنأ "ءامسلا يف

 ؟يه نيأف :ليق ع"ةينلا عسست عءاممو ضرأ يأو" *لاقتف ؟ءامسلا 2 مأ ضرألا يفأ : ةنجللا نع كلام نب نوفل لئثسو

 :تلق ؟ءامسلا يف اهإ :نولوقت فيكف :تلق نإف (ريبكلا ريسفتلا) ."شرعلا تحت عبسلا تاوامسلا قوف" :لاق

 .برعلا مالك يف عئاش اذهو ءءزجلل لكلا قالطإ "ءامسلا ف" :لوقأ اذه لحأل ؛ءامسلا يف ةنحلا باب نأل

 هللا لاق «ديدخلا ةهروس يف امه حرص دقو ؛ةييشتلا ةادأو فاشضم فدح مالكلا يف نأ ىلإ كلذب راش :امهض رعك

 .؟يقيقح هيبشتلا اذه له فلتخاو «(1:ديدحلا)## ضْرَأْلاَو ءاَمّسلا ضرَعك اًهُضْرَع# :ىلاعت
 اقبط لك راص ّىبح ضعبلاب ضعبلا لصو مش ءاقبط امبط ضرألاو تاوامسلا تلعج نأب :امهادحاإ تلصو ول

 نع ةرابع وه لب «ءلوطلا 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 «ناتقولخم رائلاو ةنجلا نأ ىلع ناتيآلا تلدو :ةعسلا .اقباس تررح امل رياغم رخآلا ئعملا وه

 قمر ةيانيملز لسمو هلل أ تبلل تدع يمرااو هستف رسيتتا هنن 217: لاق امك .كرشلا

 ا ءاهاف دشو اهألم اذإ ةبرقلا مظك :لاقي :نيمظاكلاو
 هذافنإ ىلع ردقي وهو اظيغ مظك نم" ص ىبلا نعو ؛«بضغلا نم بلقلا ةرارح لق وت ظيغلاو ءارثأ هل رهظي الو

 (نيلامكلا ريسفت) ."اناعإو انمأ هبلق هللا الم
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 ذه عج ه) يبخل بلو هتبوقع نيكراتلا يأ مهملظ نم ٍساّنلَأ نع َنيِفاَعَلأَو

 أن شفنا اَومْلَعوأ نزلا ادينق ايلات الَمَق اذ ريقلاو ..مهيتا يأ :«لاعفألا

 هللا ال كر تروثذلا هيفي ٠ يأ نمو هيون أورفغتس هدذيعو يأ هللا أورد ةلبقلاك هنود

 وبالو

 .ةيصعم هوتأ يذلا نأ مو َترَوْمَلَعَي جن مهو هنع اوعلقأ لب أوُلَعَ ام ْىِلَع اوهيدي أوُرِصُي مَ
 اورصي ريمض نم ل

 لاح ايف تريداخ رجلا اًهِتَحح نِم ىرجت تدَنَجَو ْمِهَبَر نِّم ٌةَرِفغم مهْؤاَرَج كيلو
 ردص و د ع

 جزا نيامدعلا رجأ َمعنَو اهولحد اذإ اهيف دولخلا نيردقم يأ ,ةردقم

 مظك هعم نوكي نأ نم معأ وفعلا نأل ؛صاخلا ىلع ماعلا فطع نم "نيمظاكلا" ىلع فطع :سانلا نع نيفاعلاو

 نأ نيدباعلا نيز مامإلل قفتاو ءبضغلا زفتسي نأ ريغ نم هنع افعف كلذ هغلبف بئاغ وهو هبس اذإ امك ءال وأ ظيغ

 :هل تلاقف ءاه 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"

 (قواضلا ةيشاحل ."هللا هةخجول ةرح تنأ" :لاقف :"قيبسفملا اخي

 ءانسح ةأرما هتتأ ءرامتلا ديعس يبأ يف تلزن :ءاطع لاقف «ةيآلا هذه لوزن ببس يف فلتحا :خلإ اولعف اذإ نيذلاو

 ءاهلبقو هسفن ىلإ اهمضو ؛هتيب ىلإ اه بهذف "«هنم دوجأ تيبلا يفو «ديجب سيل رمتلا اذه نإ" :اه لاقف ءارمت عاتبت

 لاقو .ةيآلا هذه تلزنف هل كلذ ركذو ُللك هللا لوسر ىتأ مث ؛كلذ ىلع مدنو اهكرتف "هللا قتا" :هل تلاقف

 ةوزغ يف يفقثلا جرخف «فيقث نم رخآلاو راصنألا نم امهدحأ «نيلجر نيب 225 هللا لوسر ىحآ :يبلكلاو لتاقم
 لبقو اهرثأ ىلع لحد هنم ذخأت نأ ةأرملا تدارأ املف ءموي تاذ محللا مه ىرتشاف .هلهأ ف يراصنألا فلختساو

 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 يق هللا رثكأ ال" :تلاقف هلاح نع هتأرما يفقثلا
 تملع امأ !كحيو" :ركب وبأ لاقف .ةصقلا ركذو "تكله" :يراصنألا لاقف ركب ابأ هب ىتأف «يفقثلا هبلطف ارفغتسم

 لزنأف ءامحلاقم لثم لاقف دلو هللا لوسر ايتأ مث «هلثم لاقف رمغ اينأ مث ؛"ميقملل راغي ال ام يزاغلل راغي ىلاعت هللا نأ

 ("رينملا جارسلا" نم صخلم) .نيرصملا ريغلا نيملاظلاو نيشحافلل رشبو ؛هبلق نكسو «ةيآلا هذه ىلاعت هللا
 .ءازحلا لاح نوكي ال دولخلاف الإو :ةردقم (نيلامكلا ريسفت) .يراكنإلا ماهفتسالا نم دافتسم يفنلا :رفغي ال

 اذه" :هلوقب رسفملا هردق فوذحم حدملاب صوصخملاو ؛لعاف "رحأ"و ضام لعف "معن" :نيلماعلا رجأ معنو

 (يواصلا ةيشاح) .ةنحلاو ةرفغملا وه يذلا "رحألا



 يق قئارط ننس -. 2 نب تضم 13 قل دمسأ ةقيرغا قا :لوتاو .رجألا اذه ةعاطلاب

 ابدع ناتي اوراق ضزألا ى !نونمؤملا اهيأ اوُريِسَق مهذحأ مث مهلاهمإب رافكلا

 مهلهمأ امنإف «مهتبلغل اونزحت الف «كالملا نم مهرمأ رخآ يأ لسرلا 2 َنيِبَْكُمْلا
 ا يك ةَلطِعَومَو ةلالضلا نم ىَّدَهَو مهلك ِساَّنلِل َناَيَب نآرقلا اَذَم ذه .مهتقول

 هركذ مدقت ام وأ

 مُتنَأَو ,دحأب مكباصأ ام ىلع أوُئرَحت اَلَو 2 نع اوفعضت أوُئهت اَلَو .مهنم

 .هلبق ام عومجم هيلع لد هباوجو ءاقح 29 َنيِيِمَؤُم مثنُك نإ .مهيلع ةبلغلاب َنَوَلَعَألآ

 دقق هوحنو حرخ نم دهح ءاهمضو فاقلا حتفب حزق دحأب مكبصي َمُكَسَسَمَي نإ
 موي سال نيب اهفرَصُن اَهَلواَدُ مايَألا َكلَتَو «ردبب هلْ حرق رافكلا موق ّنسَم
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 .هيف مهكاله يملع قبس يذلا مهكاله تقو يأ :مهتقول .حدملاب صوصخملا ريدقت ىلإ ريشي د :رجألا اذه

 نينمؤمللو هلوسرل هللا نم ةيلست اذهو ؛حرجو مكنم لتق نم ىلع وأ «ةمينغلا ياس :اونرحت الو
 امم رثكأ ردب موي مهنم متبصأ مكنأل يأ :نولعألا متنأو (كرادملا ريسفت) .مهولقل ةيوقتو ءدحأ موي محياصأ امع

 مهل اندنج نأو ةيلغلاو ولعلاب مهل ةراشب يهو «ةبقاعلا ف رفظلاو 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 ؛مكناميإ حص نإ اونق الو يأ يهنلاب قلعتم :نينمؤم متنك نإ
 هب مكرشبيو هللا مكدعي امب نيقدصم متنك نإ نولعألا متنأو يأ "نولعأ" ب قلعتم وأ «هئادعأب ةالابملا ةلقو هللا

 ؛حرجلا مضلاو حتفلاب :حرق "اونرحت الو اونق الو اوريسف" :هلوق وهو :هلبق ام عومجم (كرادملا ريسفت) .ةبلغلا نم
 ناتغل امهو .ركب يبأو يئاسكلاو ةزمحل :اهمضو ."سوماقلا" يف اذك ؛ةقشم نيعمب حتفلاب "دهج' :هلوقو
 (نيلامكلا ريسفت) .هملأ :مومضملاو «حرجلا :حوتفملا وأ ءفعّضلاو كف ملا

 :نيعملاو «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 اون الو اوربصاف"

 .عبرألل تافوطعملا رخآ ىلإ "ملعيلو" هيلع



 نارمع لآ ةروس "هوه عبارلا ءزجلا

 مكس َدِخَكَبَو ؛مهريغ نم مهاعإ يف اوصلخأ اوما تذلأ روهظ ملعُهلآ مل
 معني امو 5 يأ نيرفاكلا م ” َنيبلظلا بح ال ُهّللأَو ,ةداهشلاب مهمركيأ َءاَدَيش

 مهبيصي ات بيلا نم واف >5 سيو موس جارتسا هيلع اهب
 نع 57 نو

 يا

 فذح ننتقل .دئادشلا يف 2: با روهظ هدا اودَهِنَج

 ؛ندي مويك اموي انل تيل" ةوعلق همس ةونقا وأ لقوم ةنتلا لصألا يف نيئاتلا ىدحإ

 29 َنوُرظمَت تنَأَو برحلا وهو هببس يأ ه كسب م ةقادهخ لان ام لاننل

 (نيلامكلا ريسفت) .هللا ملعيل كلذ انلقو يأ فوذحم هب للعملا لعفلا نأ وهو ءرمخآ هجو انههو :ملعيلو

 يذلا وهو ”روهظ ملع" :هلوق :'"يحركلا" ةرابعو .يحراخلا دوجولاب اقلعتم املع يأ .دوجو ملع يأ :روهظ ملع

 .نارقلا يف 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

 #سانلا ىلَع ءاَدهش اوُنوُكَل :ىلاعت لاق امك ءدئادشلا ىلع ربصلاو تابثلا نم مهنم دحو ام ةمايقلا موي

 ضيرعت نيملاظلا ىلع هعاقيإ فو ءضغبلا نع ةيانك ةبحملا يفن نأ ىلإ راشأ :مهبقاعي (بيطخلا) ١(. 47ةيآلا:ةرقبلا)

 .لاهمإلا :جاردتسا ؛«باذعلا بتارم ف 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 :خلإ مهرهطي

 اميف لعفلا عقوت هيف نأ "ل "و "امل" نيب قرفلا :خل! مل (نيلامكلا ريسفت) .اوبسحت ال يأ راكنإلل هيف ةزمحلا 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 :نعملاو :روهظ ملع

 هنوكلو ؛توملا يأ :هومتيأر دقف (نيلامكلا ريسفت) .هملعي تح ريخ هيف ام ديري "اري نالف يف هللا ملع ام" :لوقت
 ببس متيأر يأ :هببس .ببسلا كلذل نايب ”برحلا" :هلوقو .هببس يأ هلوعب فاضملا فذح ىلإ حراشلا راشأ ىري ال

 (نيلامكلا ريسفت) .توملا سفن اوري مل مهف الإو ءبرحلا وه يذلا توملا



 نارمع لا ةروس "6 00 عبارلا ءزجلا

 نأ عيشأ امل مهتكره يف لزنو ؟متمزها ملف ءيه فيك «لاحلا نولمأتت ءارصب يأ

 لإ ُنَمَححاَمَو دج ىلإ اوعجراف لتق ناك نإ" :نوقفانملا ممل لاقو «لتق 3 يبنلا

 متعجر َرُكِبَفَعُأ ّلَع أع مَلَقنَإ هريغك لق وأ َتاَم ننِإَقَأ ُلُسِؤلآ ِهِلَبَق نِم ْتَلَح دق لوُسَر
 زج وز وجج لوب سوجو نورعملا . .. .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
 رجحب 3ع هللا لوسر ةيمق نبا ىمر امل :عيشأ امل .حارصلا) .هنم مزال مازهنا شيلا رسك مزه :متمزها ملف (نيلامكلا
 هنأ ىري وهو «ةيمق نبا هلتق ىح ةيأرلا بحاص وهو ريمع نب بعصم التل هنع بذف هلتق ديري لبقأ «هتيعابر رسكف
 سانلا يف اشفف «"لتق دق ادمحم نإ الأ" :-ناطيشلا وه :ليق- خراص خرصو «"ادمحم تلتق" :لاقف اة هللا لوس

 ىلع مهمالف «هباحصأ نم ةفئاط هيلإ تزاحنا تح "!هللا دابع يل" :وعدي ةتلع هللا لوسر لعجو ءاوؤفكناف هلتق ربح
 (كرادملا ريسفت) ."نيربدم انيلوف كلتق ربح اناتأ ءانتاهمأو انئابآب كانيدف للا لوسر اي" :اولاقف ؛مميرح

 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 ادمخم نأ دافأف "مكئابآ نيدو مكنيد ىلإ نجر ل1 طم ناقه :ةيملسملا

 ميلا هتافو برق لزن كلذلو «هبر ةلاسر غيلبت هدوجو نم دوصقلملا نأل ؛هتوم لجأ نم هللا ةدابع كرثت نيح دوبعم

 (يواصلا ةيشاح) .(7:ةدئاملا) 00 مكل ُتلَمكأ

 اوكسمتت نأ مكيلعف ؛مهولخ دعب مهنيدب نيكسمتم اوقب مهعابتأ نأ امكو ءاولمت امك ولخيف يأ :تلخ دق

 ريسفت) .هموق رهظأ نيب هدوجو ال «ةجحلا مازلإو ةلاسرلا غيلبت لوسرلا ةثعب نم دوصقملا نأل ؛هولح- دعب هنيدب
 .ببستلا ئنعم ىلع اهلبق ىلا ةلمحلا 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 هي هتافو موي قيدصلا ركب وبأ اهاق ةيآلا هذهو .فلخ ىلإ طوقسلا وه يذلا بالقنالا
 ركب ابأ غلبف ."يفيسب هقنع تيمر تام دق ادمحم نإ :لاق نم لك :رمع لاق يح «دترا نم دتراو ةباحصلا

 تنك ءاتيمو ايح !يبيبح اي تبط :لاقف «هينيع نيب لبقو ههجو نع ماثللا فشكو تك يبلا ىلع لحخدف ءربخلا
 (يواصلا ةيشاح) .(٠.:رمزلا) َنوُتُيَم ْمُهْنِإَو تيم َكَنِإ» :هللا لاق نكلو «يلامو يسفنب كيدفأ ول ّدوأ

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .نيدلا نع مهيالقناو مهدادترال راكنإ يأ يراكنإلا ماهفتسالا لحم "متبلقنا" يهو :ةريخألا ةلمجلاو
 يأ ؛لتق وأ ت ام نإ مكباقعأ ىلع متبلقنا :ريدقتلاو «نعملا يف اهيلع ةلخاد ةزمهلاف :يراكنإلا ماهفتسالا لحم
 هجو الف قاب دوبعملا نأ مكغلب دقو «دويعم ال غلبم ٌدْكي ادمحم نأل ؛ذئنيح دادترالاو بالقنالا مكنم يغبني ال

 (لمجلا ةيشاح) .مكغلب نم تام ول قحلا نيدلا نع مكعوجرل



 نارمع لآ ةروس ١ ها/ عبارلا ءرجلا

 .هسفن رضي امعإو بيس و يي ءاوعجرتف ادوبعم ناك ام يأ
2 

 هّللأ نذِإب الإ ٌتوُمَت نأ سف َناَك اَمَو .تابثلاب همعلت ! ظ ىزجيسو
 داج امو نيركاشلاب قلعتم

 ملف : عامي الو مدقتي ال ءاتفؤم هاك كلذ هللا يدل - أ ردصم ابنك هئاضقب
 توملا يأ

 اينّدلأ تناَوث هلمعب دري ىََّمَو ؟ةايحلا عطقي ال تابثلاو «توملا عفدت ال ةعزملاو ؟متمزفنا

 ءهتْوُت ةَرْجآألا باَوث َدرُي نَمَو «ةرخآلا يف هل ظح الو هل مسق اما ءِتَوُت اهنم ءازج يأ

 اء

 ةريغو لانعلا نع

 « 'لئاق" :ةءارق فو ليف ين ني مك نيكو (2) نيركيشلا ىزَجَتَسَو اهباوث نم يأ ابي
 نيقابلل

 باص اَمِل اونبح ارتقح ةريثك عومج ريثك َنوُيِبِر هؤدتبم «ربخ عم هرمض لعافلاو

 22 2 هم داهجلا نع ًاوفُعَض اَمَو مهاحصأو مهئايبنأ لتقو «حارحلا نم دلل ليبس

 ريسفت) .مازهنالا نع وأ دادترالا نع زاحم نيبقعلا ىلع بالقنالاو :بلقني نمو .ادوبعم دمحم ناك ام :ناك ام

 ضيرعت هيف :دري نمو (لمجلا ةيشاح) .دحأ موي نيمزهنملا خيبوت قايسلا اذه نم ضرغلاف يأ :متمزشا 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 ءدحأ لهأل
 (يواصلا ةيشاح) .امب رسف اذلف «ةيربخلا "مك" نيعم اهتبستكاف هيبشتلا "فاك"

 دوعي هيف رتتسم لعافلا بئانو ضام لعف [(نيلامكلا ريسفت) .عفانو ريثك نباو ورمع يبأل لوهحملا ةنزب] :لئق
 دارأ "هريمض لعافلاو" :هلوقف «لعافلل ئبملا ةءارق ىلع كلذكو ءأدتبملا ربح ةلمجلاو ,"نئاك" وهو أدتبملا ىلع

 يف ةلمجلاو ؛"خلإ هؤدتبم ربح" :هلوقو «ىلوألا ةءارقلا ىلع لعافلا بئان لمتشيف ءامكح وأ ةقيقح لعافلا لعافلاب

 هجولاو «بارعالا ف نيهجولا دحأ اذهو :نيتءارقلا ىلع "لتق" يف رتتسملا ريمضلا نم لاحلا ىلع بصضن لحم

 (لمجلا ةيشاح) ."نويبر" وه ةيناثلا ىلع لعافلاو :ىلوألا ةءارقلا ىلع لعافلا بئان نأ رخآلا

 رسكلا ناتغل هيفو «ةعامجلا يهو ؛ةغلابملل برلا ىلإ ةبسنإ] :نويبر .لاتقلا يف هعم نييبرلا نوك لاح :هعم

 نيأكَوإ» :ىلاعت هللا لاق ءسانلا نم فولأ مهو "نييبر" :"حارصلا" يف ."يبر" هدحاو [(نيلامكلا رويسفل) يلا
 .رسكلا مضحلا "امضهو" :هلوقو.(١ 47:نارمع لآ) «ٌريثك نوير ُهَعَم لئاق يبن نم
 .مهيبن لتق دنع اورتفا امف يأ :اونهو امف



 نارمع لآ ةروس ؟هرب عبارلا ءزجلا

 تحن ُهَّللاَو 265 يببلا لتق :ليق نيح متلعف امك «مهّودعل اوعضخ ُاوُناَكَتَسَآ امَو و # ويدمر هللوع 9 8 : س 2 تاع حج

 مهئابث عم مهيبن لنق دنع رُهَلوق ناك اَمَو .مهبيشي يأ ءالبلا ىلع (ج) َنيِريَصلآ
 نيرفاكلا داهج

 ام نأب اناذيإ اًنرْمَأ ف دحلا انزواحت اَنفاَرَسِإَو اَنَبوُنذ ال ٍرِفْغَآ اَمَبَر أولاَق نأ لِ مهربضو

 ىلع اقنيطناو .داهلا ىلح ةزقلاب امال عفو مهسفنأل اميضعو :ىهلعف عوبلا مقاضأ

 نيالا بادن هو ةميقلاو رصنلا اَيَنّدلآ باوت ُهّللأ ِمُهَئاَعف | تسوووو

 2 بريا اهّيأتَي (2) نيل بْن هَّنَآَو قاقحتسالا قوف لضفتلا :هُنسسُحو «ةنحلا يأ
 تاوكلا اوثلا ريسفت

 ىلإ ٌمُكينقَعَأ ْنلَع مُكَوُدُرُي هب مكنورمأي اميف اوُرْقك توِذّلأ اوعي نإ اناا
 ده | ا سل (20 َنيِرِسْخ أوبلقستف رفكلا

 2) َنيِرِصَنلَآ ُرْيَخ وهو مكر صان ّمَكِدَلَوَم هلأ ِلَب |
 «فونخلا :اهمضو نيعلا نوكسب َبَعُرلآ أوُرْفك تريلا بولق ىف ىقلُتَس .مكود هوعيطأف

 رثكألل نسح دعو اذه
 اوعحجري مو اوبغرف ؛ ,نيملسملا لاصيتساو دوعلا ىلع دحأ نم مهللاحترا دعب اومزع دقو

 ا( 1

 عابشإ نم فلألاو «ديري ام هب لعفيل ؛هبحاصب نكسي عضاخلا نأل ؛نوكسلا نم "نكتسا" هلصأو اوت امو

 (نيلامكلا ريسفت) .هل عضخي نمل نوكت نأ هسفن نم بلطي ةنأل ؛نوكلا نم "نوكتسا" وأ :ةحتفلا

 (يواضلا ةيشاحإ .مهاعلا نساع نايب دعب مهلاوقأ نساحم نايب اذه «نويبرلا :مهوق ناك امو

 اوضما" :وهئافعضل 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 ذحأنل ؛نايفس يبأ ىلإ انب
 ىلإ دايقنالا ايندلا يف ءالقعلا ىلع ءايشألا قشأ نآلف ؛ايندلا نارسخ امأ ؛ةرحآلا فو ايندلا ف :نيرساخ اوبلقنتف

 .دلحملا باقعلا يف عوقولاو «دبؤملا باوثلا نع نامرحلاف ةرخآلا نارسخ امأو «هيلإ ةجاحلا راهظإو اي

 نايفس وبأ شيرق رافك يأ اومزع دقو ؛نآرقلا لك يف يئاسكلاو رماع نبال لصألا ىلع :اهمضو (رينملا ج
 .اعيمج مهلتقو مهلصأ نم مهعلق :نيملسملا لاصيتسا (نيلامكلا ريسفت) .هباحصأو

 ام" :اولاقو اومدن قيرطلا ضعب يف اوناك املف ,ةكم ىلإ نيهجوتم اوبهذ امل رافكلا نأ ئبعي ءاوعجري ملو :اوبعرف

 ىلع اومزع املف ؛"ةيلكلاب مهلصأتسن ىح اوعجرا «مهانكرت ديرشلا الإ مهنم قبي لو مهرثكأ انلتق ءائيش انعنص
 (بيطخلا) .مهيولق يف بعرلا هللا ىقلأ كلذ



 نارمع لآ ةروس "هو عبارلا ءزجلا

 هتدابع ىلع ةجح اطلس ءهب َلْرَتُي َمَل اَم ِهّللاب مهكارشإ ببسب اوك َرشا اَمِب ا صرع رق ل ل دع 7 5 0

 : ده ع . ا ىلا وع ع ا والا ف اع نع ظ
 . يه نيرفاكلا عده َنريِملظلا ىوام ىّوثم سشبو رانلا مهلّوامَو مانصألا وو

 8 ةلوضوملا "ام"ل ريمضلا
 رواد - روح رب

 ماقملاب ٌّدلعُو يبلا رمأ يأرّمألا ىف متفلتخا َمُتَعَرَتَتَو لاتقلا نع معنبج َرُلِشَف اَذِإ "مح

 ل" :مكضعب و «"انباحصأ رصن دقف ءبهذن' :مكضعب ضعب لاقف ؛يمرلل لبجلا حفس ف

 كنز آم ِدْشَب ني ةمينغلا بلطل قكرملا متكترته مرمأ مُكْيَضَطَو "35 يلا رمآ فلاخت
 ءاقملا 5 ا

 هرصن مكعنم يأ هلبق ام 54 لد "اذإ" باوحو هرضنلا نم .ةروكجحت ام هللا
2 

 3 55 7 : 1 5 , 5 م وا ريف 2

 قح هب تبثف ةّرِجآلا ُديِرُي نم مكنيَو ةمينغلل زكرملا كرتف اَيَنَدلَآ ُديِرُي نم مكحنِم

 ردقملا "اذإ" باوج ىلع فطع دحَف ةَرَص مّن فيد هباحصأو ريبج نب هللا دبعك ّلتق
 ناسك

 ا ا ا ,مكنحتميل َوكَيلَتَبَيِل رافكلا يأ َجِبَبَع ةميزهلاب مكذدر

 (نيلامكلا ريسفت) ."اوكرشأ" 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 مهلهل نايب اذه :رانلا مهاوأمو

 .فوذحم مذلاب صوصختملا نأ ىلإ ةراشإ اذهو «رانلا يأ :يه (يواصلا ةيشاح) .نوبذعم ةرخآلا فو «نوبوعرم ايندلا يف
 دقو دححأ نم ةتيدملا ىلإ هباحضأو 25 هللا لوسر غجر 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 «مهباصأ ام مهباصأ
 (رينملا جارسلا) . ءادتبالا يف نيملسملل ناك رصنلا نأل ؛ةيآلا

 :"سوماقلا" يف .لاصيتسالاو لتقلاو ةليحلا نيب كرتشم سحلا نأل ؛لتقلا نيعم انهه سحلا نأ ىلإ ةراشإ :مهولتقت
 .لجرلا نكسمو ديدشلا فونلاو مادقإلا عانتما :نبحلا :متنبج .لاصيتسالاو لتقلاو ةليحلا :سحلا

 مكقدص دقلو" :هلوق وهو :هلبق ام .مهيلع لاحلا ريغت و يبنلا رمأ اوفلاح- املو ءرمألا ءادتبا يف يأ :رصنلا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .نيمسق متهسقلا وأ مكر مأ مكل ناب وأ ,متمزهفا ذإ :هرصن مكعنم . ةليعاو 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 ؛مهنع ةعيزملاب مكدر ببسب يأ :ةميزهلاب



 نارمع لآ ةروس ٠" عبارلا ءزجلا

 لع لْضَف وُذ ُهَّلآَو هومتبكترا ام َمُكِنَع اَفَع َدَقَلَو هريغ نم صلحخملا رهظيف

 لَو نيبراه ضرألا يف نودعبت َوُدِعَصت ْذِإ اوركذا .وفعلاب 72) َنيِيِيْؤُمْلآ

 :لرقي مكئارو نم يأ كوتا وفك حوغتي ةنوكواو وخأ لع نو وألا
 مكمغ ببسب ٌرَغِب ةعزم اب مَع مكازاجف َجُكَبَتأَف "!هللا دابع ّيلإ !هللا دابع يلإ'

 ةمينغلا توف مغ ىلع ًافعاضم يأ ,"ىلع" نيعمب ءابلا :ليقو «ةفلاخملاب لوسرلل
 نم ّركتاقف ام ْىلَع اوُنَرَحَت ؟ ةذئاز "ال"ف مكباثأ تا وأ "افع'ب قلعتم ةليكأ

 رف ةريخأل ةروصلا يف يأ - و 75

 َلَرَعَأ هل 15 مك نولمعت امي ريح هللاو ةعرشاو, لغقلا نهم ةكَتَصَأ آم لَو .ةميغلا

 هه ف اك ل اه هنأ نفل نشب نه 0

 "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 «ةئيدم ىلإ ةكم اندعصأ :لاقي ءضرألا ف دعصأو لبحلا يف دعص :لاقي «هيف داعبإلاو ضرألا
 (ةماقإلا وهو جيرعتلا نم نوميقت يأ :نوجرعت (نيلامكلا ريسفت) .ىضم ضرألا يف دعصأ :"سوماقلا"

 (لمجلا ةيشاح) .دحاوب مكنم دحاو فقي الو ؛مكءارو ام ىلإ نوتفتلت الو :ىنعملاو
 هلف ركي نم هللا لوسر انأ :همامتو :هللا دابع ىلإ .رخخآ ىيعمج 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

 كابن ىلإ ياي راس لصأو عام سامو "هلقع هيلإ باث" يب اج و هنأل / ايتكلل :إ] كاصبما

 5 اقام .ةدومحم هتبقاع " ؛اباوث هامس امنإو ءةحلاصلا د لالا ل 1 ا مرا الإ

 .ةعفنملا نم تئاف ىلع دعب اميف اونزحت الف ؛مومغلا عرجت ىلع اونرمتتل :ئيعملاو «ةديزم ريغ "ال" لعجي دقو :ةدئاز

 مكيلع لزنأ :لصألاو :ءاقبلا وه لاق .اهنه لدنب "ساعت" :هلوقو «ل وعفملا ىلع بصنت :انمأ (نيلامكلا ريسفت١)

 وأ ,ةمدقتم هنم لاح "ةنمأ"و .لوعفملا وهو نمألا رعب يذلا وه لب نمألا وه سيل ساعنلا نأل ؛ةنمأ اذ اساعن

 مهيلع هللا لزنأ :ئعملاو «"ةرربو راباك نمآ عمج هنأ ىلع وأ ةنمأ يوذ نيعمم نيبطاخملا نم لاح وأ هل لوعفم

 هيلا ريسفت) .مونلا مهبلغو اوسعن يح فوخلا لازأو نمألا



 نارمع لآ ةروس ناقل عبارلا ءرجلا

 تحن نوديمب اوناكف «نونمؤملا مهو مكتب ٌةَفِباَط ءاتلاو ءايلاب ْمَشْعَي لا

 نوك رحتي يأ

 مهلا ىلع مهتلمح يأ ٍجِبْفنُأ َمِبْتَمَهَأ َدَق ٌةَقِياَطَو مهنم فويسلا طققستو .«فّجحلا

 َوُبْعَي نوقفانملا مهو اوماني ملف «هباحصأو ٌدُدي يبلا نود اهتاحب الإ مهل ةبغر الف
 لتق لي يبلا نأ :اودقتعا ثيح ياهلا نظك يأن َقَحْلآ نظلاَرَبَع انظ هن

 فيسلا ناك يح فاصملا يف ساعنلا انيشغ" :ةحلط ىبأ نعو «ساعنلا مكذخأ يح نمألا مكيلغ هللا لزنأ :اساعن

 ةفجح عمج نيتحتفب "فجحلا"و «ساعنلا نم نوليع يأ :نوديمم (يواضيبلا ريسفت) ."هذحأيف اندحأ دي نم طقسي
 يراخبلا ىورو «سرتلا يهو ةفجح عمج «؛كلذك ميلا ىلع ةمومضملا ةلمهملا ءاحلا متدقتب :فجحلا .سرتلل مسا

 طقسي مث هذحآو طقسي ءارارم يدي نم يفيس طقس بح دحأ موي سانلا هاشغت نميف تنك" :ةحلط يبأ نع
 (نيلامكلا ريسفت) ."هذحآو
 ؛هتوبنو هقدصب نومزاحلا :امهدحأ ,ناقيرف دحأ موي هعم اوناك نيذلا التلع 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 ءفوخلا عم ءيجي ال مونلا نإف ؛ساعنلا مهيشغ نأ ىلإ نمألا كلذ غلبو
 نبا لاق :هيبنت .مهفوح مظعو مهعزج دتشا ءالؤهف «ةمينغلا بلطل الإ اورضح امو تأ“ هتوبن ف نيكاش
 نم الإ لاتقلا ف ساعنلا نوكي ال هنأل ؛كلذو ."ناطيشلا نم ةالصلا يف ساعنلاو ةنمأ لاتقلا ف 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

 :نععملاو ءضفاخلا عزنب بوصنم وه «ةيناث ةفص "ةيلهاجلا نظ" :هلوقو «"ريغال فاضم فوذحم ردصمل ةفص

 قرط :لثف ةلطابإ انلظ منو يف نونظي مهنأ مهفاصوأ نمو ءاهتاجنل ةميزهلا ىلع مهسفنأ مهتلمح ةفئاطلا هذه نأ

 مكنظ نكلذَو» : : ىلاعت هللا لاق ءلطب دق هنيد نأو لتق هي يبلا نأ اونظ ثيح ءرفكلاو لهفبا لعل نعم ةيلعادلا

 1 هّبر ةمحر نم طق نمو لاق :ىلاعت لاقو ١7(« :تلصف) 4 نيرِساحلا نم :ُتْحَبْصَأَ كا 3 متننظ يذلا

 نط دنع انأ" :يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت لاق «نامبإلا تامالع نم هللاب نظلا نسحف «(ه5 :رححلا) ك!َنوّلاَضلا
 (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 َرمألا نإ مهل لق ءْىَش نم هاندعو يذلا رصنلا يأرمألا َنِم ال ام لَه ترولوقُي : [ * لا عج 3 نتبع 2 2-2 إلا تح

 و نوف ءاشي ام لعفي هل ءاضقلا أ هريصع ادعم عفرلاو ءانيك وت ب عسل
 ورم يل 7 0 1 5

 ام ٌءَىَس رمألا َنِم اَمَل َناك وَ هلبق ال نايب َنوُلوقَي ىلت دوره نوال ان مهيأ
 هنم لدب وأ نوفخي ي فيسلا نم افوح

 مه لق ًاهرك انجرخخأ نكل «لتقن ملف جرخن مل انيلإ رايتخالا ناك ول يأ انهم اني
 ْمويَلَع يضق َبِيك َنيِذلآ جرخ َرَربَل لتقلا هيلع هللا بتك نم مكيفو مك مكتوُيب ىف مك ْوَل
 هءاضق نأل ؛مهدوعق مهجني ملو اولتقيف ءمهعراصم هيام لإ مكنم ُلَثَقْل

 مكبولق رح روُدَص ىفاَم هلأ ربتخي َىَتَبَيِل دحأب لعف ام لعف َو .ةلاحم ال نئاك ىلاعت

 ل 311111 00 .........قافنلاو صالخالا نم

 (رينملا جارسلا) .انل ام يأ دحج هانعمو ماهفتسا ظفل :انل له فك هللا لوسرل يأ :نولوقي

 نكي مل "عمجأ رمألا نإ" :ليق ولو «"عمجأ" ةظفلك تناكف ديكأتلل "لك" ةظفل نإف ءرمألا ديكوت :بصنلاب هلك
 نوئدحي :ليقف ؟نوفخي ءيش يأ :ليق هنأك :هلبق امل نايب (ريبكلا ريسفتلا) ."هلك" :لاق اذإ اذكف ءبصنلا الإ

 (نيلامكلا ريسفت) .خلإ انل ناك ول ةيفح مهنيب اميف ضعبل مهضعب لوقي وأ ,مهسفنأ
 حوللا يف لتقلا مهيلع بتك نيذلا زربل :نولوقت امك «ةنيدملاب متدعقو دحأ ىلإ اوحرخت ملو يأ :خلإ متنك ول لق
 ءاهيف مهلتق ىلاعت هللا ردق يلا مهعراصم يأ ؛مهعجحاضم ىلإ زوربلا ىلإ ةيعادلا بابسألا نم ببسب ظوفحا
 ةغلابم هيفو .بقعي ال همكحو دري ال هللا ءاضق نإف ءاعطق ةنيدملاب ةماقإلا ىلع ةميزعلا عفنت ملو «ةتبلا كانه اولتقو
 مككر ذي اوثوكت مَنْ :ىلاعت هلوق يف امك «لتقلا سفن قيقحم ىلع رصتقي مل كبيس ةلطابلا ميهتلاقس ةرب يق

 فو ا ُهلَحَأ ءاج اذإفإ :ىلاعت هلوقل اضيأ هنامز نييعت يف بير الو «هناكم نيعع لب «(0748:ءاسنلا) ْتْوَمْلا

 (لمجلا ةيشاح) .(04:فارعألا) ؟َنوُمِدَقَتْسُي الَو ةَعاَس

 ىضتقم مدعل ؛رهظأ يهو "نولتقيف" :ةخسن يف "اولتقيف" :هلوقو «دحأ دنع اهيف اوتام ىلا نكامألا :وهعراصم

 يف ةفوطعم "يلتبيل" :هلوق يأ ةلعلا هذهف .دحأ يف نينمؤملاب هلعف ام :لعف ام لعف (لمحلا ةيشاح) .نونلا فذح
 نإف ؛قوذلا هابأي زوربلا ةلع اهلعجو .'خلإ ىلتبيلو ةمج حلاصمل لعف ام لعف" :ليق هنأك ةردقم ةلع ىلع ةقيقحلا

 لعف ةلع وهف :يلتبيل .ضورفملا زوربلا ةمكح نايب ال ءلوهلاو ةدشلا نم ذئموي عقو ام ةمكح نايب ماقملا ىضتقم

 (نيلامكلا ريسفت) .ءالتباللو ةمج حلاصمل وأ ءاضقلا ذافنل زربيل يأ ءفوذحم ىلع فطع وأ فوذحم



 نارمع لآ ةروس ظ ش م < س عبارلا ءزججلا

 ىفخي ال «بولقلا يف امك 9 ِروُدّصلَأٍت ادب ٌميِلَع ُهَنأَو ةُكِبولق ىف ام زيي ٌصخُميِلَو

 ىَقَتْلا ٌمْوَي لاتقلا نع َمُكَمِم ْاَوْلَوَت َنيِذلا َّنِإ سانلل رهظيل ؛يلتبي امنإو «ءيش هيلع
 الجر رشع ينثا الإ ةيسانسلا مهو هداج ىافكلا عمجو نيملسملا عمج ناَعَمَجْل

 رمأ ةفلاخم وهو بونذلا نم ريشا ضقت هتسوسوب ٌنّطيْسلا مهزأ هلأ اَمِْ

 .ةاصعلا ىلع لجعي ال 620 ميلح نيبمؤملل ٌروُفَغ هَللأَّنإ مُجنَع هللا افَع َدَقَلَو 1 يبلا

 00 ٍق مترا وا نيقفانمل يأ بيب د .- 2

 1 1 10 تق انفنل ةاجتق كلا طاق تشك لقال ل ةفيما هدو هج وشاف انا نورت

 رشع نا الإ" :هلوقو «بيعملا ءيشلا نم صيلختلا :لصألا يف صيحمتلاو ءسواسولا نم هصلخي يأ :صحميلو
 ءنيرجاهملا نم ةديبع وبأو كلام نب دعسو فوع نب نمحرلا دبعو ريبزلاو ةحلطو يلعو رمعو ركب وبأ :"الجر
 دعسو" :ليق ءراصنألا نم فينح نب لهسو ذاعم نب دعسو ةمصلا نب ثراحلاو ةناحد ويأو رذملا نب :بايكلاو

 .نيعجأ مهنع هللا يضر 0 "ترياث نب مصاعو ةدابع نبا

 لي لوسرلا عم اوتبث نيذلا امأو :"ريبكلا" ةرابعو .اومزهني ملو ٌْقنَي ينلا عم اوماقأ يأ :الجر رشع يفثا الإ
 نمحرلا دبعو يلعو ركب وبأ نيرحاهملا نمف ءراصنألا نم ةعبسو نيرجاهملا نم ةعبس ءالجر رشع ةعبرأ اوناكف

 راصنألا نمو ءّ» 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 225 يبنلا عم قبي لو :بيطخلا ةرابعو .يو ذاعم
 (نيلامكلا ريسفت) .اهيلع مهلمحو ةلزلا ىلإ مهاعد وأ ؛"لعفأ"ك ةيدعتلل لب بلطلل سيل هيف نيسلا نأ ىلإ ريشي :مهزأ

 (نيلامكلا ريسفن) .هيلع تابثلاب هي يبلا مهرمأ يذلا زكرملا مهكرتب :خلإ ةفلاخم وهو
 "اولتق امو 9 ام اندنع اوناك ول" :لتق وأ تام نم نأش يف مهلوق يف مهوهبشت ال يأ :خلإ نيذلاك اونوكت ال
 "اذإ" ب ىتأو «نامزلا درحب انه "اذإ" :اوبرض اذإ (يواصلا ةيشاح) .هللا ءاضق نم عفان رارفلا نأ نودقتعي مهف
 هذخأ "اولتقف" :هلوقو ,"اوتام ام" :هلوق نم هذحأ :اوتامف (يواصلا ةيشاح) .مهنم ققحم رمألا اذه نأ ىلإ ةراشإ

 (لمحللا ةيشاح) ."اولتق امو" :هلوق نم
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 بيبو مهرمأ ةبقاع يف لوقلا َكِلَد هللا َلَعَجَيِل مهوقك ارارط ال يأ

 : ٌريِصَب ءايلاو ءاتلاب َنوُنَمَعَت امي ُهَلآَو دوعق توملا نع عنمي الف ٌتيِئَو - حنت

 اءراو ميلا بشي ثُم َوَأ داهجلا يأ ِّللآ ٍليِبَس ىف ْرُثلَيَف مسق مال نَلَو .هب مكيزاحيف
 ُهَمَحَرَو مكبونذل هلآ َنِّي ةنئاك ٌةَرِفْعَمَل هيف توملا مكاتأ يأ "تامبو تومي تام" نم
 ًأدتبم لعفلا عضوم يف وهو ءمسقلا باوج اهلوحدمو ماللاو ءكلذ ىلع مكل هنم

 وأ نيهجولاب متم مسق مال نَِّلَو .ءايلاو ءاتلاب ايندلا نم مز َتروُعَمْجتاَمَي ٌرَيَخ هربخ
 صفح ةيتحتلا ويجلل

 مس ردح هوغ ىلإ اوك ل هوغ وأ داهم يي

 ارقرك# ذي ينأأ "اننوكقل ال“ ب( نفطي "اللا" .دلألا لمس .ةارتي# يزلا ةدرا نبع ءاقتسم رخ ءاولوقت
 أ ءمكبولق اهنم نوصيو ةصاخ مهيولق يف ةرسح كلذ هللا لعجيل ؛هداقتعاو لوقلا كلذب قطنلا يف ءالؤهك

 (نيلامكلا ريسفت) .بوبحما توف ىلع ةمادنلا :ةرسحلاو .مهيولق يف ةرسح نوكيل ؛هودقتعاو كلذ اولاق يأ "اولاق'ب

 (نيلامكلا ريسفت) ."انزحو اودع مهل نوكيل" :هلوق يف اهلثم ةبقاعلا مال "هاللا" نأ ىلإ ريشي :مهرمأ ةبقاع يف

 ميقملا تيكيو «لتاقملاو رفاسملا ييحي دق «هديب رمألا يأ لاحآلا عطقي لاتقلا نإ :مهلوقل در :تيمبو ييحي هللا و

 نب سقحلا ةغارق يلح تباع تاو دعني نعل ماي نم بطلا ةءارق ىلع يأ :خلإ تام (كرادملا رسفت) .دعاقلاو
 فشلا باوج دسم داس وهو «ءمسقلا باوج :ةرفغل .هّللا ليبس يف يأ "هيف" :هلوقو .فاخي فاح .باب

 امل ةنيدملاب ناك ول ازغ وأ مفاوحإ نم رفاس نم نأ مهمعز يف الوأ نيرفاكلا بذك «"نورشحت هللا ىلإل" كلذكو

 كالملا نم هنوفاخت ام مكيلع مت نئلو :مهل لاق مث ؛داهجلا نع دعاقتلا ببس هنأل ؛كلذ نع نيملسملا ىنو «تام

 ءايندلا نم نوعمجت امث ريخ هللا ليبس ف ثوملاب ةمحر لاو 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 نيعمب "ىلع"و «لتقلاو توملا نم ركذ ام ىلع يأ :كلذ ىلع
 وه يذلا ماللا لوخدم ىلإ دئاع ريمضلا "لعفلا عضوم يف وهو" :هلوقو ءربخلاو أدتبملا عومجم وهو ءاطوخدمو

 ."نوعمجي امث ريخ" هريخن ءأدتبم لعفلا عضوم يف "وه"و ,فوذحم طرشلا باوجو :مسقلا باوج .ربخلاو أدتبملا عومجم

 (نيلامكلا ريسفت) .ايندلا نم نوعمجي امم ريخخ توملاب ةرفغملا نم هنولاني ام هللاو :نيعملاو :خلإ ريخ (نيلامكلا ريسفت)
 هران نم افوحخ هللا دبعي نم :لوألا ؛ةثالثلا ةيدوبعلا تاماقم ىلإ ريشت ةيآلا نإ :مهضعب لاق :نورشحت هللا ىلإل
 - نم :ثلاغلا ."ةمحر و" :هلوقب ةراشإلا هيلإو ءهتنج ىلإ اقوش هللا دبعي نم :ىناثلا ."ةرفغمل" :هلوقب ةراشإلا هيلإو
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 لق

 يأ َمُهَل !دمحم اي َتنِل هلآ َنِم ٍةَمَحَر ةدئاز "ام" اميف .مكيزاجيف ةرخآلا يف

 تظلغأف ايفاج بعل ظيلغ قلخلا ءىتس اظَف تك ََْو كوفلاخ ذإ كقالخأ تلهس
 هللا نع نابسحلاو ةقعرب

 قح مهيونذ ْمُه َرِفْعَتْسآَو ولأ نس زواجت ٌفعآَف َقيْوكّني اوقّرفت أوُضَقْنَاَل مهل
 ابيبطت هريغو برحخلا نم 87 يأ ألا ىف مهءارا جرختسا َحَهَرواَشَو مش رفغأ

 ديرت ام ءاضمإ ىلع َتمَرَع اذإف مه ةرواشملا ريثك 25 ناكف «كب ..نتسيلو مهولقل

 نإ .هيلع 2 َنيِلِكَوَتْمْلا بحي هللا نإ ةرواشملا دعب هب قث أ لع وت ةيرامللا دم د د

 اهعيمج زاجح دق ثلاغلا 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 3# هنيل نأ ىلع

 دملاب ءافجلا .امللظ يأ :ايفاج .بلقلا يف ةوسقلا ةرثكو ةقفشلا مدع نع هب زوجت مث «ربكتلا :ةظلغلاو ءالعفو الوق

 (كرادملا ريسفت) .مهنم دحأ كلوح ىقبي ال تح يأ :اوقرفت ."حارصلا" يف اذك «ربلاو ةلصلا كرت

 اذإف ءبونذلا نم محير مهرهطيل ؛مهل رافغتسالا مث مهنع وفعلا الوأ ركذف مهل هقيقرت ركذ يف عورش :فعاف

 ةقفشلل امامتإ هللا قحب صتخي اميف :مونذ (يواصلا ةيشاحإ) .رمألا يف مهرواش ءافلخ ءايفصأ اوراصو اورهط

 .مهفلاو لقعلا نعم. "يأر" عمج وهو :مهءارآ جرختسا (كرادملا ريسفت) .مهيلع
 ان" :ةريرش يبأ نعو «"ىهرمأ دشرأل اوده الإ طق غوق رواشت ام" :ثيدحلا يف .مهرادقأل اعفرو :مهولقل ابييطت

 نم ةدتع امو يدتعام تزهظأ :"انؤلق كروان" نمحو "قلل لوسر يتاحضأ نع ةرووشم ره ادحأ تيأر

 نأ نايبو داهتجالا زاوج ةلالد هيفو .هذخأم نم هتذحأ :لسعلا ترشو .اهيرج تحجرختسا ةبادلا ترشو .يأرلا

 (كرادملا ريسفت) .ةجح سايفلا

 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 ةاعاره لب «لكوتلاب رمألل

 (كرادملا ريسفت) .بابسألا عطقو بابرألا علخ :نونلاوذ لاقو «هيلإ رمألا ضيوفتو هللا ىلع دامتعالا :لكوتلا :نيلكوتملا
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 وى ازا كرم

 "هيغل اي كسي ىزألا ل مق د أ هوي ملك ريع كرتي جكَل دخت نِإَو كَل َتِلاَغ اَلَ

 لزنو 2 َنوئِمؤملا قثيل لكَوَتَيلف هريغ ال هللا ىَلَعَو مكل رصان ال يأ هنالذح دعب يأ

 ام ناك امَو اهذحأ دقو ىبلا لعل :سانلا ضعب لاقف ءردب موي ءارمح ةفيطق تدققف ال

 يأ «لوعفملل ءانبلاب ةءارق فو ؛«كلذ هب اونظت الف «ةمينغلا يف نوخي َلغي نأ بِ يغبني
 يئاسكلاو هزم و ع مقانل

 ج

 37 هقنع ىلع هل الماح ِةَّسّيقْلآ َّمْوَي َّلَغ اَمِب ِتأَيَلُلْعَي نَمَو لولغلا ىلإ بسدي

 عا ار 2 رن < ا
 عبتا نمفا . ايش م ( َنوُمَلْظُي ال َمَهَو تينامصيبل قف يب ءارح هريعو لاغلا سفت لك

 هج أنو هور تمن ل ع رخشر عمر ةئؤنك لع مد عال لوط 2 رافكلاو نوقفانملا مهو <
 3 ٌرِملأ دمي

3 
 2 و

 1 !! ب 7
 555 هللا دنع تاجرد باحصأ أ برده ل «يه عجرم لا 2

 .هتردقو هبرب مصتعاو هتوقو هلوح ىلع دمتعا نم هللا رصن كردي امنإو ؛مكبلغي دحأ الف 7 :مكل بلاغ الف

 هيلع لكوتلاب مير نونمؤملا صخيلو يأ :قثيل .ةلذلاو ةرصنلا كرت نالذخلا :مكلذخي نإو (كرادملا ريسفت)
 (كرادملا ريسفت) .كلذ يضتقي مهفاميإ نألو ؛هاوس رصان ال هنأ مهملعل ؛هيلإ ضيوفتلاو

 وأ «نوقفانملا مهو :ليق :سانلا ضعب لاقف .بيرغ نسح ثيدح :لاقو هد سابع نبا نع يذمرتلا هاور :لزنو

 الو ءهل وهف ائيش ذأ نم دي 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 اذك و «لولغلا يقانت ةوبتلا نأ ن عي «كلذ هل حص امو :ئعملاو ءالاغ هدجو اذإ هلغأ :لاقيو «ةيفح يف

 (كرادملا ريسفت) .الاغ ناك اذإ الإ الاغ دجوي الو الاغ دجوي نأ هل حص امو :هانعم نأل ؛اذه ىلإ عجار وهف لوعفملل

 يذلا ءيشلاب تأي يأ :لغ امم تأ . ءاقبلا 5 نه ةيتكلا ىلإ هعيسن عا سلك :مهوقك :لولغلا لل هس

 (كرادملا ريسفت) ."همثإو هلابو نم لمتحا امب تأي وأ" :ثيدحلا يف ءاج امك ءهرهظ ىلع الماح هتيعب هلغ

 نأ ديري ال هوحنو «نارمألا ىوتسا يأ فوذحم ىلع اهوخدم فطعل "ءافلا"و «راكنإلل ةزمحلا :عبتا نمفأ

 نورجاهملا مه :ليق هللا ءاضر يأ :هللا ناوضر (نيلامكلا ريسفت) .يراكنإ "عبتا نمفأ" :هلوق ف ماهفتسالا
 ."لمجلا ةيشاح" نم .مهئاوتسا راكنإ دارملاف «يفنلل انه ماهفتسالا نأ هب راشأ :ال (كرادملا ريسفت) .راصنألاو

 لزانمو مهنم نيباثملا لزانم توافت :ئعملا وأ ؛تاحردلا توافتت امك نوتوافتم مه :ئععملو :تاجرد باحصأ

 (كرادملا ريسفت) .باقعلاو باوثلا نيب توافتلا وأ «نيبقاعملا
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 اَمِب ٌريِصَب ُهَّللاَو باقعلا هطخسب ءاب وي «باوثلا هقاؤضز عبتا نملف لزانملا وفلتخم يأ

 ٌمهِسفنَأ نم ١ الوسَر ٌمِيِف َتَعَب ذإ ذإ َنيِيِمْؤَملا ىلع هللا ْنَم دقل .هب مهيزاجيف و َروُلَمْعُي

 نآرقلا ءِهِتاَياَ َمَهَلَع أولت : اًيمجع الو اكلم ال هب اوفُرْشُيو هنع اومهفيل ؛مهلثم ايبرع يأ

 يأ ةففخم نإَو ةنسلا َةَمكِيلَو دآرتلا بنتا مهمل بي نم مهرهطي ٌرِيكَرُيَو
 2 ةاكزلا مهنم 54 /

 الدو ونسي 7-5 ودي لص ىف هع ٠ لق يأ لب نبأ م

 معنأ ةميظع ةمعن مهنيب هدوجو نأ نيب مث «لولغلا نع الوأ ههزنف دي هميظعت يف قرت اذه :خلإ هللا نم دقل
 امأو ؛مهيلع مودتو اهب نوعفتنم مهنأل ؛نينمؤملا صح امنإو ءرافكلا ىلع بح ةمعن وه :ةقيقحلا يفو «مهيلع امك

 ًاربتيو «راوبلا راد يف دولخلا مهتبقاع نأ الإ ءهب اوقزرو ماع ءالب لكو خسملاو فسخلا نم هب اونمأ نإو رافكلا
 (يواصلا ةيشاح) .باذعلا نم ةاجنلا ف مه 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 مهل برقأ كلذ ناكو «ةنامألاو قدصلا يف هلاوحأ ىلع نيفقاو اوناكو «هنع هذخأ مهيلع بحي ام ذحأ لهسيف

 (كرادملا ريسفت) .مهفرشأ نم يأ "مهسفنأ نم الوسر" :ةءارق فو ؛مهنم هنوكب فرش مهل ناكو «هقيدصت
 (يواصلا ةيشاح) .ايبرع نآرقلا نوك اضيأ هللا معن نمو عهب 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 مهإ يأ ةيفانلا نيبو هنيب
 نوك رثكألاو ءاهلامهإ بجو انهه امك ةيلعفلا ىلع تلحد اذإ اهنأو ؛يوحن هب لقي ملو" :نايح وبأ لاق .نأشلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."ناك"ل اخخسان ايضام اهوخدم

 ركذ ام متلقأ :ريدقتلاو ؛"اذه ىأ متلق" :هلوق ىلع ريدقتلا يف ةلخاد يراكنإلا ماهفتسالل ةزمهلا :مكتباصأ امل وأ

 ةطبارلا يه هذه "امل" ةظفلو .روكذملا لوقلا مكنع ردصي نأ مكل يغبني ام يأ ءمكتباصأ نيح يأ مكتباصأ ال

 ىنأ :متلق" امباوحو اهدعب ام اهطرشو .فرظ وأ فرح اههأ يف فلتخاو ؛ةمزاج ريغ يهو باوجلاب طرشلل
 (لمجلا ةيشاح) .دوعسلا وبأ هلاق امك «فانئتسالل ةزمهملا دعب يلا "واولا"و ,"؟اذه

 مكح يف ريسألاو :نيعبس رسأو .ءاقبلا بأ يف هلثمو يحركلا :"ةبيصم"ل ةفص عفر هلحم ءاهيلثم متلن يأ :متبصأ دق

 (يحركلا ريسفت) ."متلق" "امل" باوجو «دارأ نإ هريسأ لتقي رسآلا نأل ؛لوتقملا
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 ؟انيف هللا لوسرو نوملسم نحنو نالذخلا اذنه انل نيأ نم ْنَأ نيبجعتم بلف مهنم

 مثكرت مكنأل ةكسفنأ دنع نوه مهلَلُق يراكنإلا ماهفتسالا لحم ةريخألا ةلمجلاو

 مكازاج دقو «هعنمو رصنلا هنمو 2 ريد نع لك ع هَل نإ متلذخف زكرملا

 ملع هللا مَلْعَيِلَو قذارإب هلل نذإِبف لحباب ناعم ىَقَتْلا 2 ةكبنصَأ هو .مكفالخب

 لاتقلا نع " اوفرصلا وكلب َنيذَلاَو أوقفات َنيِدلا َلْمَيلَو .اقح تت نيؤملا روهظ

 مولا ادع ايفقتاوا هءادعأ هلل ليبَس ىف أولت أًولاعت هباحصأو يأ ب هللا دبع مهو

 ابيذكت ىلاعت لاق يُكَتحَبتَل لاَ نيب متو اولا اولتاقت مل نإ مكداوس ريثكتب
 . ؛نينمؤملل مهالذخ نم اورهظأ امب نيَميِإلل مِهّنِم ُبَرَقَأ ذيَمَوَي رفكلإ مه ويش

 (نيلامكلا ريسفت) .ردب موي ءادفلا وأ «ةنيدملا نم جورخلا مكرايتخال وأ ؛هيف مكتابث رومأملا : زكرملا

 "ءافلا" تلحدو «(ءاقبلا يبأ ريسفت) .هللا نذإب عقاو يأ "هللا نذإبف" :ربخلاو ءأدتبم وهو يذلا ئعمب "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 اهنأ :امهدحأ .نالوق ماللا اذه فو :ملعيلو

 «قوذمم ديستلا نأ 1| هب راشأ ءارقح .ملعيل مكباصأ ام يأ كلذ لعفو يأ فوذحمع ةقلعتم امهكأ : ىباثلاو «ءابلا هب قلعت

 يف .مكصاخشأو مكددح :وك هاوس ردكدي ..طقف دحاو لوعفمل ىذمت "رهظي" عم "هلعي" نما امو :"لمتلا" قو
 .هضخش نم كصخش يأ هداوس نم كداوسو :لاقو ءريثك 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 ئيعمو :"نايبلا حور" يف :2إ ذئموي رفكلل مه (نيلامكلا ريسفت) .ةكلهتلا ف سفنلا ءاقلإ وه امنإ ؛لاتق
 املف ءرفكلا نم دعبأ رهاظلا ف اوناكف «قافنلل نيمتاك تقولا كلذ لبق اوناك ممثأ ناميإلا ىلإ مهيرق نم ذئموي ديزأ رفكلا
 "رفكلل" يف "ماللا"و «هربح "برقأ"و أدتبم ريمضلا :"دوعسلا يبأ" يو .رفكلل برقأ اوراص نومتكي اوناك ام مهنم رهظ
 .ليضفتلا لعفأب ئعمو اظفل نيدحتملا نيفرحلا قلعت زوجيو ؛"مهنم'"و "ذئموي" اذكو «هب ةقلعتم "ناميإلل'و
 نع اوفرحنا املف ,.مهرفكب نذؤت ةرامأ مهنم ترهظ امو «كلذ لبق نامبإلاب نورهاظتي اوناك مهنأ يأ :اورهظأ امم

 رفكلا لهأل مه وأ ءرفكلا نم اوبرتقاو مهي نونظملا نامبإلا نع كلذب اودعابت اولاق ام اولاقو نينمؤملا ركسع

 .نيكرشملل ةيوقت لاذخنالاب نيملسملا داوس مهليلقت نأل ؛نامبإلا لهأل مهنم ةرصن برقأ
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 ََك رو -00_ 5 11 2 1 1 ِء 8

 ميولق ىف سيل ام مههوفأب تولوقُي رهاظلا ثيح نم ناميإلا ىلإ برقأ لبق اوناكو
1100 

 نم :لدب يذل .قافنلا نم 2) َنوُمّتكَي اَم ُمَلْعَأ ُهَّلآَو مك و عبتي ل الاتق اوملع ولو

 يأ اًنوُعاَّطَأ َرَل داهملا نع أوُدَعَق دق َو نيدلا نا مريت إل اولاق تعن وأ «هلبق "نيذلا"
 اوقفاث نيذلا

 مكبييفنأ َنَع اوعفدا ْأوُدَرْدَاَف مه لق أولت 3 ”قوغقلا يف انناوحإ وأ دحأ ءادهش

 يس و :ءادهشلا يف لوو .هنم يجني دوعقلا نأ نع 29 َنيِقِدَص مك نإ َتَوَمْلآ

 . كمقأ مه ّلِب اًناومأ هنيد لحأل يأ هللا ليبس ىف ديدشتلاو فيلعلاب أولتق نيذلا

 " نيلوتقملا ةرثكل رماع نبال

 اعوفرم نوكي نأ :اهدحأ ءهجوأ ةثالث نم عفرلاف «رجلاو بصنلاو عفرلا ,ةثالث بارعألا باقلأ :خلإ اولاق نيذلا

 لق" :هلوق ربخلاو أدتبم هنأ :ثلاشلا : نومتكي" واو نم لدي هنأ : يناثلا .نيذلا مه :هريدقت فود ًادشرم ربخ وا

 14 نم اضيأ بصتلاو ."اوؤرداف مه لق" :هريدقت ربخلا بئاج 2 كئاع قدح نم ككتيدح لب الو ,"اوؤرداف

 .مه ةفص هنأ :ثلاثلا."اوقفان نيذلا" نم لدب هنأ :يناثلا .اولاق نيذلا ءذا يأ مذلا ىلع ببعتلا ةاهدحأ ةةخوأ

 :هلوق "مهولق" يف ريمضلا نم لدب هنأ :يناثلاو . "يههاوفأ" ف ريمضلا نم لدب هنأ ءايهلرجأ «نيهججو نم رجلاو

 يف وأ رادلا نيكس يف وأ بسنلا يف مهناوخإ وأ ءدحأ موي نيلوتقملا نيقفانملا سنج نم مهناوخإ لجأل يأ "مشفاوخإل"

 (رينملا جارسلا) .لاتقلا نع نيدعاق اولاق يأ "دق" ب ةردقم لاح "اودعقو" :هلوقو .23ع يبنلا ةوادع

 .مفأش ف يأ 'مفاوحإل" :هلوقو "اوقفان نيذلا" يأ "تعن وأ" :هلوقو ؛"اوقفان نيذلا" :هلوق يأ :خلإ نم لدب
 لزن هنأ درو :خلإ اوؤرداف .ءاقبلا وبأ هب حرص امك «"اولاق" ريمض نم لاح ةلمحلا نأ ىلإ هب راشأ :اودعق دقو

 (يواصلا ةيشاح) .دحاو موي يف لاتق ريغ نم نوعبس مهنم تامف ءمهرود يف مهو توملا مم
 اودجف لاتقلا نع دوعقلا وهو اليبس لاتقلا عفد ىلإ متدحو مكنأ يف نيقداص متنك نإ لق :هانعم وأ :هنم يجني

 ,حجارلا وهو دحأ ءادهش :ليقو ءردب ءادهش :ليق :ءادهشلا يف لزنو (نيلامكلا ريسفت) .اليبس توملا عفد ىلإ

 راصنألا نم مهيقابو نيرحاهملا نم ةعبرأ ءالجر نيعبس اوناكو .دحأ ءادهش مم دارملا :"نايبلا حور" ريسفت فو
 ىلع ايركز هدافأ .(154:ةرقبلا) هيهَّللا ليس يف ُلَمقُي ْنَمِل اولوقَت الَوإ» :ةرقبلا ةيآ مهيف تلزنف ردب ءادهش امأو
 اننأ انناوخإ انع غلبي نم :اولاق ,مهيرشمو مهلكأم بيطأ اودجو امل مهنأ :ةيآلا هذه لوزن ببس ."يواضيبلا"

 ةايحلا هذهو :خلإ ءايحأ (نزاخلا) ل نبسحت ل" :لزنأف ؛"مكنع مهغلبأ انآ" :كلاعت هللا لائقفا ؟ةنلا يف ءايحأ

 (يواصلا ةيشاح) .مهحاورأ تءاش ثيح نوحرسي مهنأل ؛اهنم لجأو ىلعأ يه لب ءايندلا ةايحك تسيل
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 ف درو امك "تءاش ثيح ةنجلا يف حرست رضح رويط لصاوح يف مهحاورأ" َرِهْبَر َدنِع
 ُمُهنَتاَء آَمِب "نوقزري" ريمض نم لاح َنيِحَرَف .ةنحلا رامث نم نولكأي 2: َنوقَرَرُي ثيدحلا

 مهاوخإ نم َجِهِفلُح ني 3 أوُقَحَلَي ْمَل َنيِذْلاب نوحرفي َنوُرْشَبَعَسَي مه و -هلضف نِم َهَّنلا

 مه الو مهب اوقحلي مل نيذلا يأ مَيَلَعّفَوَح اّل نأب يأ نأ "نيذلا" نم لدبيو «نينمؤملا

 َنِم باو ِةَمَعِِب َنوُرْشَبَتْسَي .مهحرفو مهنمأب نوحرفي :ىعملا .ةرخآلا يف 2) َبروُنَرْحَي

 َرِجأ ٌميِضُي ال هلل اناتضبا رسكلاو .ةنيحنا ىلع افطع حتفلاب ّنأَو هيلع ةدايز لْضَقو هللا

 0 جورخلاب ةءاعد ٍلوُسَرآَو هن اوُباَجَتْسآ أدتبم َنيِذْلا .مهرجأي لب م29 َنييِمَؤُمْل
 يح يأ ا" ف رهمتطلا م لا نوكي نأ زوجتو اسعاد 000 "نوقززي"و ( فليح تك ا :مكر دنع

 .«فرظلا يف فودذحما 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 ةلمجلا نوكتف «؛نورشبتسي

 ."ءاقبلا يبأ" نم .مهنع نيفلختم :هريدقت الاح نوكي نأ زوجيو «"اوقحلي" ب

 ؛نيبم لامتشا لدب "محي اوقحلي مل نيذلا" نم لدب ربح لحم يف اهزيح يف "ام"و "نأ" نأ ىلإ هب راشأ :خإ لدبيو

 ال ءفوخلاو نزحلا ءافتنا ماود نايب :دارملاو .امّي رشبتسي ال تاوذلا نأل ؛متاوذب ال مهفاوخإ لاحب مهراشبتسا نوكل

 ماودلا ديفي عراضملا سفن ىلع لحد نإو يفنلا نإف ءاعراضم ةيناثلا ةلمحلا ف ربخلا نوك همهوي امل امهماود ءافتنا نايب

 وأ عفان تاوف نم هقحلي مع نرزحلاو ؛عوسلا نم هعف وتي 53 ناسنإلا قحلي مع فوخلاو .عاقملا بس رارمتسالاو

 .ادبأ نزحي 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 "ارجأ هللا هرجأ" :"حابصملا" ف :مهرجأي لب (لمجلا ةيشاح)

 ةوزع 5 ةراشإ اذهو تسلا موي اوه يذلا لأ مويل يلاتلا دحألا موي 2 عاعدلا اذه ناكو :ج ورخلاب ةءاعذ

 ةنسلا نم نابعش يف تناك و «ةثلاثلا ىرغصلا ردب ةوزغ ىلإ ةراشإ "خلإ يببلا عم اودعاوتو" :هلوقو «دسألا ءارمح

 ءارمح هوزع ىلإ ةراشإ لإ لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلا" :هلوقف ةئلاثلا ةنسلا نم لاوش ُّق ستاك دو عةعبارلا

 ؛ةثلاثلا ردب ةوزغ ىلإ ةراشإ "خلإ سائلا ممل لاق نيذلا" :هلوقو ءدحأ مويل يلاتلا مويلا يف تناك اهنأ مدقتو ءدسألا

 عم اودعاوتو" :هلوقو ءدحأ مويل يلاتلا مويلا يف 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 " 226 يببلا
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 نيدلل ادحنملا ربخخ و ع«دحاب حرقلا ب ف لعب , ف م موب نم لبقملا ماعلا

 .ةنجلا وه 2 2) مِظَع ٌرَجَأ هتفلاخم أَدَقَتأَو هتعاطب َمِعَبِم أوُنَسْحَأ

 تعقو ىرغصلا ردب ةوزغ :اهثلاثو ءدحأ ةوزغب ةلصتم تناك دسألا ءارمح ةوزغ :اهيناثو ءدحأ ةوزغ :اهدحأ -

 (لمجلاو نايبلا حور) .لاتق عقي من نإو لاتقلل جورخلا يه ةوزغلاو «ةنسب اهدعب
 دحأ موي نم" :هلوقو ؛هباحصأو نايفس يبأ ىلإ دئاع ريمضلاف ؛"دارأ امل' ىلع فوطعم :خإ 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" :ُق5 لاقف ءتعش نإ لباقلا ردب مسوم اندعوم !دمحت

 دقو يعجشألا دوعسم نب ميعن يقلف ؛عحري نأ هل ادبف هبلق ف بعرلا هللا ىقلأف ,نارهظلا رم لزن تح ةكم لهأ

 ماع الإ انل حلصي الو بدج ماع اذه نأو «ءردب موا ىلا نأ ادمحم تدعاو نإ !ميعن اي :لاقف ءارمتعم مدق

 مهديزيف ءانأ جرحأ الو دمحم جرخي نأ هركأو «هيلإ 3 نأ ىلادب دقو :نبللا ةيفف برشتاو ركشلا هيفا ىغرا

 ينأ مهملعأو مهطبثف «ةنيدملاب قحلاف «يلبق نم نوكي نأ نم يلإ 58-5 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
 واس ببو ءمعن :لاقف ,هطبثأو دمحم ىلإ قلطنأو كلذ ىل نمضت !ديزي ابأ اي :ميعن هل لاقف «ليهس

 مسومب, نايفس وبأ اندعاو :اولاقف ؟نوديرت نيأ :لاقف ؛نايفس يبأ داعيل نوزهجتي سانلا دحوف «ةنيدملا

 ءاديرش الإ ادحأ مكنم تفلي ملف ءمكرارقو مكرايد يف مكوتأ مهأل ؛يأرلا سئب :لاقف ءامي لتقن نأ ىرغصلا

 2 هللا لوسر باحصأ ضعب هركف «دحأ مكنم تفلي ال هللا ءمسوملا دنع مكل اوعمج دقو اوجرخت نأ نوديرتف

 يف جرخخف دحأ يعم جرخي مل ولو يأ ؛”"يدحو ول نجرخأل هديب يسفن يذلاو" تك هللا لوسر لاقف ؛جورخلا

 ؛ىرغصلا اردب اوغلب ح لوقلا كلذ ىلإ اوتفتلي ملو «ليكولا معنو هللا انبسح :نولوقي مهو ابكار نيعبس
 اوفداصو «ةدملا كلت اهب هباحصأو لو يبلا ماقأف غايأ 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 دهاجم لاق «يوغبلا لاق :دحأ موي نم

 هلل اوباجتسا نيذلا نأل ؛(73 :حتفلا) ةَرِفْغَم ْمُهْنِم ِتاَحِلاَّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمآ َبيِذَلا هلا دَعَوأ :ىلاعت هلوق يف اهلثم

 ربخ ةلمحلاو ؛هربخ هلبق رورحاو راجلاو ءأدتبم وه :ميظع رجأ .مهضعب ال ءاوقتاو مهلك اونسحأ دق لوسرلاو
 (نيلامكلا ريسفت) ."اوباجتسا نيذلا"



 نارمع لآ ةروس م« عبارلا ءزجلا

 َنِإ يعجشألا دوعسم نب ميعن يأ ْماَتلآُمُهَل َلاَق تعن وأ هلبق "نيذلا" نم لدب َنيِذَل
 مهوتأت الو َهَوَشْخَآَف مك و لصأتسيل ؛عومجلا َرْكَل أوُعَمَج دق هباحصأو كايفس بأ قب ”ناثلا

 َمَعِنَو مهرمأ انيفاك ُهّآ اّبَسَح ْأوُناَقَو انيقيو هللاب اقيدصت اًَميِإ لوقلا كلذ ِدْىَداَرَ

 ىقلأو ءردب قوس اوفاوف 5 يبلا عم اوجرحو ءوه رمألا هيلإ ضّرفملا 2 0 كيوسولا
 نيسابور اي نايفس يبأ بلق برا لل

 : ها 7 5 9 هيا ها - ىلا ساقل# و ً 0

 ٍلْضَف وذ هَّللاَو نيرا ِ هلوسرو هتعاطب ' هللا نوصر اوعَبْناَو حرج وا لتق نم ٌءَوَس

 تون طفلا "خلإ سانلا نإ" :مكل لئاقلا يأ ُمُكِلَذ اَمَنِإ .هتعاط لهأ ىلغ © يِظَع

 اعين - 2) َنيِيِمْؤُم تدك نإ يك رمأ كرذ ين ٍنوفاَحَو هوفاتن الق رافكلا ءةتايزوأ مك

1 

 :لاقي امك «سانلا سنج نم هنأب :بيجأ ؟سانلا لاق فيكف «يعجشألا ميعن وه طبثملا :ليق نإف :2! 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 .قدنخلا 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 :يرشخعرلا لاق ءهافك اذإ هبسحأ م حلا نمع "يودع" ّيقإ عي :انيفاك

 لوق وهو قايسلا هيلع لد ردقم ىلع فوطعم :اوبلقناف ."كبسح لحر اذه" :كلوق يف افيرعت ةفاضإلاب

 :ريدقتلاو ,"ةمعنب' اذكو ء"اوبلقنا" يف ريمضلا نم لاح وهو :مهسسمي مل ." تع يبلا عم اوجرخو" :حراشلا

 ىلع فوطعم امنأ :امهدحأ ؛ناهجو ةلمجلا هذه يف زوجي :خلإ اوعبتاو .ءوس نم نيئيرب نيمعنم ردب نم اوعجرف

 (نيلامحلا ريسفت) .اوعبتا دق يأ "دق" ذئتيح ردقيو «"اوبلقنا" لعاف نم لاح اهنأ :ئاثلاو ."اوبلقنا"

 (كرادملا ريسفت) .ربخلا ”فوخي"و «ةراشإلا مسال ةفص "ناطيشلا"و «هتنطيشل نايب ةفنأتسم ةلمج :فروخي

 .لوأ لوعفم وهف نوقفانملا هئايلوأب دارملا :ليقو ءفوذحم لوألاو ناث لوعفم "هءايلوأ" :هلوق نأ ىلإ ريشي :مك

 (كرادملا ريسفت) .هريغ فوخ ىلع هللا فوخ دبعلا رثؤي نأ يضتقي ناميإلا نأل :نينمؤم متنك نإ (نيلامكلا ريسفت)



 نارمع لآ ةروس ٠ "0 ش عبارلا ءرجلا

 "هنزحأ" يف ةغل "هنزح" نم يازلا مضو اهحتفبو «يازلا رسكو ءايلا مضب َكنزحم الَو
 ال يأ نوقفانملا وأ ,ةكم لهأ مهو هترصنب اعيرس هيف نوعقي ٍرْكل ىف َنوُعِرُيَننلا
 بأ هلأ أ ُديِرُي مهسفنأ ريك اغإو .مهلعفب ااه هللا أوُرُطَي ن ُْهَّنِ مهرفكل متق

 20 ا مهذخ كلذلف «ةنجلا يأ رجلا ىف ًابيصن اًَطَح ْمُهَل لع

 مهرفكب هللا ورضي ل هلدب هوذخأ يأ نَميِإلآب َرْفُكْلآ اورَتْسآ َنيِذْلآ نإ .رانلا يف

 2” ا ناك اًمتأ اوَقَك نيل ءاعتلاو ءايلاب نبسح الو .ملؤم د هيلا ثاَّذَع َرُهْلَو
 كنزحي الو ىلع فطع

 نمضم "نوعراسي" نأ كلذب راشأ :هيف نوعقي (يواصلا ةيشاح) .نينمؤمللو لك يبل 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 مهتعراسمب نورضي ال عي هللا ءايلوأ يأ هللا اورضي نل مهأب دارملا وأ :مهسفنأ

 (كرادملا ريسفت) ." (15:نارمع لآز هللا ٌديِرُيإ» :هلوقب مهيلع لابولا دوع ةيفيك نيب مث :مهريغ ىلإ ادئاع كلذ
 نوكت ال ةرخآلا يف باوث محل نوكي ال نأ ةدارإ نأل ؛يصاعملاو رفكلا ةدارإ ىلع لدت ةيآلا هذه :خلإ هللا ديري

 دعب ةرفكلل .ميمعت اذهو ءاونمؤي ملو اورفك يأ :هلدب هوذخأ (كرادملا ريسفت) .مهيصاعمو مهرفك ةدارإ نودب
 (1175:نارمع لآ) ادي للا نا يف اظفل اهلبق امل ةيواسم ةيآلا هذه نأل ؛ديكأتلل ريركت وأ «نيقفانملا صيصخت

 (لمجلا ةيشاح) ."ناميإلاب رفكلا اورتشا" نيعمل واسم "رفكلا يف نوعراسي" ئععم ذإ ؛يقابلا يف نيعمو
 يف ةيناثلاو ؛مالسإلا نع دترا وأ نيفلحتملا 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 مهو (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 2 يبنلل باطخلا ءاتلا ىلعف «ناتيعبس ناتءارق امهف يأ :ءاتلاو ءايلاب

 رفاكلا لاهمإ نأ نظت ال :ئيعملاو 2 يبنلل ةيلست وهو «يناثلا لوعفملا لحم يف "مهل يمن امنإ" :هلوقو ,"نبسحت"ل

 (يواصلا ةيشاح) .امرجو امإ دادزيل هلاهمإ امنإو «هل ريخ هللا ءايلوأ يف هتلتاقمو هللا قزر نم هلكأو رمع لوطب
 ريخخ مهل يلمت امئإ" :ىلاعت هلوق يف هربو همسا عم "نأ"و .نورفاكلا نبسحي ال يأ عفر ءايلاب أرق نميف :اورفك نيذلا

 ةيردصم "ام"و ؛مهسفنأل اريخأت انءالمإ اورفك نيذلا نيسحي الو :ريدقتلاو ,"نيسحي' ل نيلوعفملا عضوم يف 'مهسفنأل
 ءاتلاب أرق نميفو «فلاخي الف ةلصتم ءالمإلا ف تعقو اهنكلو ؛ةلوصفم بتكت نأ طخلا ملع سايق يف اهقح ناكو

 رم: .قزرلاكلا يل اهل يردف ااو يأ يراقلا يملس ووفر رف ىلقالإ نزال سكك ربب دبس

 (كرادملا ريسفت) .مهرمع ةلاطإو مهلاهمإ مهل ءالمإلاو ؛نيلوعفملا نع بوني هزيح ف "ام" عم "نأ"و «مه

 ظ | ه3



 نارمع لآ ةروس 0 اال 0 عبارلا ءزجلا

 تدس اهالومعمو "نأ"و َمِبِيِفنْأٌْريَخ مهريخأتو رامعألا ليوطتب حل انءالمإ يأ

 1 لهمن ىلمث امثإ ىرخألا 8 يناثلا دسمو ةيناتحتلا ةءارق 2 نيلوعفملا دسم
 اورفك نيذلا لوألا لوعفملاو نيسحي الو :هلوقل

 هلأ | ناك ام .ةرخالا 8 ةناهإ وذ 2 ه١ نيهم ُباَذَع 2 يصاعملا ةرثكب ٠ اَمْثِ أوداَدْرَيِل

2 

 ىتح هريغب صلخنملا طالتخا .نفةيلع سانلا اهيأ مُتنَأ آَم 112 نييبؤسلا كاتي و 3

 ةقاشلا فيلاكتلاب نمؤملا هينتللا ب م قفانملاَتيِبَحْلا لصفي ديدشتلاو فيفختلاب َريِمَي

 نم قفانملا اوفرعتف بيَعْلا ىلع كِظيِل هللا ناك اَمَو دحأ موي كلذ لعفف «كلذل ةنيبملا
 مي ظ

 امك هبيغ ىلع هعلطيف |[ 6 راتخي ىّتج هللا ّنكِدَلَو زييمتلا لبق ه

 ْمُكَلَف قافنلا ْاوُقَكَتَو اوُِمْؤُت نِإَو ءِهِلسْرَو ِهّلآِب اوُيِماَنَف نيقفانملا لاح ىلع دلو يببلا علطأ
 يأ فلضف ني هلآ ُمُهَنَتاَد آمي َنولَخَتي َنيِذلَا ءايلاو كلاب الو 4 9 ميِظَع دج 3 ردو تروا را 000

 052051011101 5 ] ]يا «لصفلل ريمضلاو ءناث لوعفم 4 نك يلع نكرم هنو

 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"

 مئاقلاف نالوعفملا امأو ؛"اورفك نيذلا" هلعافو «ءايلاب أرقي ."خلإ نبسحي الو" :"ءاقبلا يبأ" ةرابعو .2ُي يبلا وهو

 يف" :ةلوقو“ :ةيؤبيس دنتتعا نيلوغفلا دسفا دست هيف: تلمع "ام"و. "نآأ"نف ."خلإ مهل ىلغغ امنأ" :هلوق امهماقم

 .ةيناقوفلاب "نبسحت ال" :أرقت نأ يهو ؛ىرحخأ ةءارق يف يأ "ىرحألا

 نوبسحي مهاب ام :ليق هنأك ءاهلبق ىلا ةلمجلل ليلعت ةفنأتسم اهنأ :امهدحأ ؛ناهجو ةلمجلا هذه يف :مهش ىيلمغن امنإ

 ىلع ةلصتم تبتك كلذلو ,"ام"ب ةفوفكم اذه "نإ"و ."امنإ اودادزيل ؛محل ىلمن امنإ" :ليقف ءمهل اريخ ءالمإلا

 ؛هخساونل الو أدتبمل اربخ اهعوقو حصي ال "يك مال" "5 ؛ةيفرح وأ ةيمسا ةلوصوم نوكت نأ زوجي الو ؛لصألا

 .يئاسكلاو ةزمحل ليعفتلا باب نم :ديدشتلاو (نيلامجلا ريسفت) .ىلوألل ريركت ةلمحلا هذه نأ :يناثلا هجولاو
 يبأل ةيقوفلا :ءاتلاب .سفنألاو لاومألا لذب نم نوصلخملا الإ اه نعذي الو اهيلع ربصي ال يلا :ةقاشلا فيلاكتلاب

 .فاضم ريدقت ىلإ ةراشإ :هتاكزب .ةزمحو عفانو رماع

 1 م



 ارفع لا ةروس م عبارلا ءزجلا

 ْلَب ةيناتحتلا ىلع ريمضلا لبقو «ةيناقوفلا ىلع لوصوملا لبق رقم مهل لّوألاو
 3: ةيس لكي نب ِةَميقْلا ْمْوَي لالا أدع ارليف انقلش مُكْوََوُم

 ءانف دعب امهئري .ضرأألاَو ِتاَومَّسلا تريم هَّلِلِو ثيدحلا يف درو امك «هشهنت هقنع
 هم ا 2 وماما رن يىاعا# < حا ونود ع

 تيا سس , كب مكيزاجيف عر )ريبخ ءايلاو ا امم هللاَو امهلهأ

 5 رك باو وسع ىأل حلا رثك 9للرةيناقوفلا

 اضيق هلا ُضرقُي يذلا اذ ْنَم لزن ال هولاق دوهيلا مهو :اييطأ قو وفل َّنِإ أَوَلاَق

 يف أوُلاَق ام بكب رمأت الكت انضرقتسا ام اينغ ناك ول :اولاقو 0(” 5-5 :ةرقبلا) هجرس

 2 2 .. مُهّلَتَق بتكنَّو لوعفملل ايي ءايلاب ةعارق يوب هيلع و زاختي ؛مطامعأ فئاحص

 ريدقت يفو :"لمجلا" يفو .نولحبي نيذلا لخب 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 الئل ؛ريمض هعم ردقي الو

 :هلوقل ريسفت :نوقوطيس .مه ريخ وه مهلخب نولخبي نيذلا نبسحي الو :هريدقت نوكيف .ةيناتحتلا ىلع :ريمضلا لبقو

 (نيلامكلا ريسفت) ."رانلا ىلإ هعفديو هشهنتف ءهقنع يف قوطيف نابان هل ءعرقأ اركذ ةيح ريصي هلام

 هللا الإ كلام الو كالمألا فيو «ضرألاو تاوامسلا لهأ نفي هنأ هانعم نإ :نورثكألا لاق :خلإ ثاريم هللو

 اك رابثشم تاك نأ دعب هب درفنا ذإ ؛نالف ملع نالف ثرو :لاقيو :ىرابتألا نبا لاق «ةثارولا ىرحم اذه ىرجف

 :لوقأ .هيف اكراشم دواد ناك نأ دعب كلذب درفنا هنأل ؛(١:لمنلا) هُبَدُواَد نا ثرّوَو# :ىلاعت لاقو «هيف

 ثاريملا ةروص عفتريف قلخلا ءانف دعب امأو ءاضيأ اننيب اميف قلطيو «تبثي قلخلا ءانف لبق «هزاحمبو ثاريملا ةروص

 .ملعأ هناحبس هللاو (ةهروصو ةقيقح ىلاعت هناحبس هلل ثاريملا ضتخيو ءانع ايضيأ ةزاخمو

 نب يح كك دوهيلا ءاربك لاق ءانسح اضرق هللا اوضرقي نأو «ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو مالسإلا ف لوحدلاب

 !" :هلوسر ناسل ىلع ركذ ام مهرمأ نيح قيدصلا ركب يبأل ءاروذاع نب صاخفو فرشألا نب , بغعكو بطخألا

 يراسل ةيشاح) .هيلع ةازاحملاو هئاصحإو هملع :هل هعمس ئيعمو ."انضرقتسا ام اينغ ناك ولو ءءاينغأ نحنو ريقف هللا

 .هريغو بطخأ نب يبحو فرشأ نب بعكو صاخف مهو مهنم ةقرف يأ :دوهيلا مهو



 نارمع لآ ةروس 526 0 عبارلا ءرجلا

 ىلع ةرخآلا يف مهل هللا يأ ءءايلاو نونلاب يع ءايبنَألا عفرلاو بصنلاب
 َكِلَذ :"اهيف اوقلأ اذإ" محل لاقيو .رانلا َ) قيرحلا َاَذَع أوقوذ ةكئالملا ناسل

 َنأَو اممي لواَرُت لاعفألا رثكأ نأل ؛ناسنإلا نع امم ربع َمُكيِدَيَأَتَمَّدَق ام باذعلا

 تبعت تربإلا .بنذ ريغب مهبذعيف 22 2: ِديِبُعلِل ملظ يذب يأ مالّظب سيل هلل

 لوسرِل مون ؛ يأ ةاروتلا يف ائيلإ هع دق َهّللا نإ 25 دمحل أَوَلاَق هلبق نيذلا ل
 سل يا >

 2غ” ؛هب انيتأت تح كل نمؤن الف ُراَثلَأ هلكت ٍناَبْرقب اََيِبأَي َمَح هقدصن

 ؛لوصوملا ىلع افطع عفرلاب "مهلتق" أرقي يأ (لمجلا ةيشاح) .ءايلا ةءارق ىلع عفرلاو «نونلا ةءارق ىلع :بصنلاب
 :"ءاقبلا يبأ" يفو «نونلاب "لوقن"و لحما ةبوصنم يه ىلا "ام" ىلع افطع بصنلاب "مهلتق"و ةبيغلا ءايب ”لوقي"و

 عفرلاب "مهلتق"و «ءايلاب أرقيو هيلع فوطعم 'مهلتق"و ءهب بوصنم "اولاق ام"و «نونلاب أرقي "اولاق ام بتكنس"'

 ملاعم" فو .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 زاجب مالكلا يفف نيعي :خ! اممي ربع (لمجلا ةيشاح) .ئيعملل ارظن نيتءارقلا ىلع هل اريسفت نوكي نأ
 نيب نم يديألل ةصاح ةيصوصخ ءرجلا اذه نوكي نأ زاجما اذه ف طرتشيو «لكلا ةدارإو ءزجلا مسا قالطإ

 ناكو (لمجلا نم صخلم) .لسرملا زاحملا لصح ناسنإلا امي ديرأو ديلا قلطأ اذإف ؛ناسنإلا ندب ءازجأ رئاس

 ,ةسرامملا ةلوازملا "امي لوازت" :هلوقو ءنيرسفملا رثكأ امي ربع امك سفنلا نع اممي ربع :لوقي نأ نسحألا

 .اوبلباعت يأ اولوازتو
 .هرمأب هريغ ال هسفنب لعف هنأ نيعي قيقحتلل يديألا ركذف ؛هلعاف ءيشلاب رمآلا :لاقي هنأل وأ :لاعفألا رثكأ نأل

 نم مزلي ال و «"ملاظ" نم صحخأ وهف ريثكتلل ةيضتقملا ةغلابملل "مالظ" :ليق نإف :مالظب سيل (نيلامكلا ريسفت)

 ءاميظع ناكل املظ ناك ول مم هلعفي نأب دعوت يذلا باذعلا نأب :هنع يضاقلا باجأف ؟معألا يفن صخألا يفن

 ريثكلا :لاقي نأ بسان نوريثك مهو "ديبعلا"ب ليوق امل هنأبو ."ريبكلا" نم ءاتباث ناك ول همظع دح ىلع هافنف

 دقو (بيطخلا) ."زازب"و "راطع" يف امك ملظ يذ نعمه "مالظ" نوكيف بسنلا ناعم نم "مالظلا" نأبو «ريثكلاب
 .لامحلاو غابصلاو دادحلاو خابطلاك «ةغلابملا ظاحل نودب لعافلا مسا ئبعم درج دروي

 (نيلامكلا ريسفت) .مهرامضإب عفر وأ "نبعأ" رامضإب بصن وأ "اولاق نيذلا" نم لدب وأ :نيدذلا ل تعن



 نارمع لآ ةروس "1 ميارلا ةزغنا

 ءامسلا نم ءاضيب وان تءاج لبق نإف ءاهريغو معن نم هللا ىلإ هب بّرقتي ام وهو

 لاق ني دمحمو حيسملا يف الإ كلذ ليئارسإ نب ىلإ َدِهَعَو هناكم يقب الإو «هتقرحأف

 َمجلُف ىلأبو تازجعملاب ِتَييلاب ىِلََق نم لْسُر ْمكَءاَج َدَق :اخيبوت مهل لُق :ىلاعت
 لعفلا ناك نإو ٌدتي دمحم انيبن نمز يف نمل باطخلاو ؛مهومتلتقف «ىييو ايركزك

 دنع نونمؤت مكنأ يف م29 َنيِقِدَص َرُّجَنُك نإ َمُهوُمْتلَتَف ملف هب مهاضرل ؛مهدادحأل
 رُيرلاَو تازجعملا تملا وءاَج َكِلَبَق نم لُسُر بّْذُك َدَقَف َكوُبَّدَح نإك ؟هب نايتإلا
 وه حضاولا | 32د ميملا لم ءابلا تابثإي ةءارق يفو بّدكْلاَو ميهاربإ فحصك

 001011101 ]|| ز ]1 تول ُهَق ةقبآَو سقت ع ا «ليحنإلاو ةاروتلا

 م
/ 

 أ أ
 كا

 نم ران لزنتف ءوعديف يبنلا موقيف «نابرقلاب برقي ناك ثيح ليئارسإ نب ءايبنأ رمأ هيلع ناك امك :خلإ ران تءاج
 طرشلا اذه نإ :يدسلا لاق :للإ حيسملا يف الإ مرسلا يبأ ريسفت) .قارحإلاب اهعبط ىلإ هليحت يأ لكأتف «ءامسلا

 مكيتأي ىح اوقدصت الف يبن هنأ معزي مكءاج نم" :ةاروتلا يف لاق ىلاعت هنأ كلذو «طرش عم هنكلو ةاروتلا يف ءاج

 ."رانلا هلكأت نابرق ريغب نايتأي امههإف ءاممي اونمآف ايتأ اذإ امهِإف ؛مالسلا 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 :2إ نمل باطخلاو
 باوحو «كييذكت ىلع اوماد يأ :كوبذك نإف (لمجلا ةيشاح) .ءايبنألل لتقلا لعف يأ مهدادجأل :لعفلا ناك نإو

 ليلد "لسرلا بذك دقف" امأو ءهقصلب هركذ بسانملاو ء"اوربص امك ربضاف" :هلوقب رسفملا هردق فوذحم طرشلا

 (يواصلا ةيشاح) كي هل ةيلست اذهو ءطرشلل ةبسنلاب ضام هنأل ؛اباوج نوكي نأ حصي الو «باوجلا

 :ًارقيف ءربزلاو تانيبلا يف يأ :لاقف هريغ امأو :"لمحلا" بحاص هلقن ام اذه ؛باتكلاو ربزلا يف يأ :ءابلا تابثاي

 ؛رجزلا وهو ربزلا نم هلصأو ءروبز ةمكحلا هيف باتك لكو ءروبز اهدحاو «بتكلا ربزلاو «"ربزلابو تانيبلاب"
 مهبيذكت كنزي ال :نعملاو ,مومعلا نم هيف امل ةركنلاب ءادتبالا زاجو ءربخ :سفن لك .لطابلا نع رجزي هنأل

 (كرادملا ريسفت) ."خلإ امنإو" :هلوق كلذو ءربصلا ىلع مهيزاحأف «يلإ قلخلا عجرمف «كايإ
 ايقاب نوكي نأ دب ال قئاذلاو «توملا ةقئاذ سفنلا لعج هنأل ؛ندبلا توم. تومت ال سوفنلا نأ لدي :توملا ةقئاذ

 (ريبكلا ريسفتلا) .ندبلا توم ةقئاذ سفن لك نأ :ئععملاو ءقوذلا لوصح لاح



 نارمع لا ةروس "اب عبارلا ءعزجلا

 0-5 لري ب ها رف ف ةَميق د سد ا م 1 0 مح هاو

 3| اهيف وع يأ اقذلا ةزيحلا امو هيولطم .ةياغ لان راق تقف 5 ةكيبلا لحيدأَو راثلأ

 ا ب هنم اها يش مش هاليلقأ هب مكمن عمتي لطابلا مه عيدنا عك 137

 أ سس ءالبلاو تادابعلاب مَكِِسْفنَأَو يرق اهيف ضنارفلا
 ل ا م ع ل م1 را ِس 5 ا

 ريق تقذلأ ٍبرعل نس اج تيزأ نمو .ئراضنلاو دوهيلا 7

 00 ل

 ءءء دم

 ولا ' 1 ا 01 » رومألا ٍمْزَع نِم

 .هقحتسي امب لك يزاجيو ؛عيطملاو يصاعلاو ؛نمؤملاو رفاكلا اهيف زيمتي راد رادلا هذه دعب نأل :خلإ نوفوت امغإو
 (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 هبذحو هعفدو هعضوم نع هاحن هحز :'"سوماقلا" يف :دعب

 نيبتي مث ؛هيرتشي يح رضيو عاتبملا ىلع هب سلدي يذلا عاتملاب ايندلا هبش :رورغلا عاتم (نيلامكلا ريسفت) .قافنإلا
 نم امأف «ةرخآلا ىلع اهرثآ نمل اذه امنإ :ريبح نب ديعس نعو ء«رورغلا سلدملا وه ناطيشلاو «هتءادرو هداسف هل

 (نيلامك) ."هل لصاح ال تانبلا بعلو تابنلا رضخك" :نسحلا نعو ؛غالب عاتم اهإف امي ةرخآلا بلط

 اونطويل ؛هراكملا نم ةرفكلا ةهج نم هنوقليس امع نينموملا نم هعم نمو ٌددَي يبلا ةيلست ف عورش :خلإ نولبتل
 نون تديز "نوولبتل" :هلصأ ؛تانونلا يلاوتل عفرلا نون :هنف فذح (لمجلا ةيشاح) .هلامتحا ىلع مهسفنأ

 .هرخآ يف ةلمهملا ءاحلاو ميجلاب ةحئاج عمج :جئاوجلاو .ةيبارعإلا نونلا يهو عفرلل ىلوألا نون فذحف ديكأتلا

 [ضرملاو رسألاو حرجلاو لتقلاك] :ءالبلاو (نيلامكلا ريسفت) .قرحلاو قرغلاك رمثلا ىلإ لصت يلا ةفآلا يهو
 نم هيف ام نود نياعملا مسجلا يه سفنلا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذهو «بئاصملاو فواخملا عاونأ نم اهيلع دري امو
 (كرادملا ريسفت) ."تاليوأتلا حرش" يف اذك «ةفسالفلاو مالكلا لهأ ضعب لاق امك «لطابلا ىيعملا

 (لمنلا ةيشاح) .نيئمؤملا ءاسنب فرشألا نب بعك كلذ لعفي ناكو «لامحلا فاصوأ ركذ وه :بيبشتلاو

 بح «اهيلع ربصلاو دئادشلا نم نوقليس ام لامتحا ىلع مهسفنأ اونطويل ؛كلذب نونمؤملا بطوح :اوربصت نإو
 (نيلامكلا ريسفت) .هسفن اهنم زئمشتو اهركنيف ةتغب ةدشلا هبيصن نم قهري ام مهقهري ال نودعتسم مهو اهوقل اذإ



 نارمع لآ ةروس م عبارلا ءزجلا
 اوتوا نيدلا قشيم هللا دنع دإ رك ذاَو .امبيوجول اهيلع مزعي يلا اهاموزعم نم يا هه خي وعر ع ويوخ 224 < : , : ع

 يأ ءُهَتوُمُتكَت اَلَو ٍساَنلِل باتكلا يأهَننَيبنَل ةاروتلا يف مهيلع دهعلا يأ َبَبكلآ
 هب اولمعي ملف ِةِهروُهُظ َءآَرَو قاثيملا اوحرط ُهوُدَبَتَف نيلعفلا يف ءاتلاو ءايلاب باتكلا

 هومتكف «ملعلا يف مهتسائرب مهتلفس نم ايندلا نم ليف اك .هلدب اوذعأ في ًاَوْكَشَأَو

 ءايلاو ءاتلاب َّنَبَسَحَت ال .اذه مهؤارش م29 َروُرَتْشَي ام ّسئبف مهيلع هتوف فوح

 نم ْاوُلَعْفَي َمَل اَمب أوُدَمَحْح نأ َنوُبِحُحَو سانلا لالضإ نم اولعف ْأوَنَأ آّمب َنوُحَرْفَي َنيِذَّل
 نوجني ناكمةَراَقَمِب ديكأت نيهجولاب مجَبَسَحَت الق لالض ىلع مهو قحلاب كسمتلا

 تاَذَع َةَهَلَو مدهج وهو هيف كويذعي ناكم يف مه. لب «ةرخآلا يف ادع نم هيف
 ةءارق ىلع ةيناثلا الوعفم امهيلع لد ىلوألا "بسحت" الوعفمو ءاهيف ملؤم متو يلأ
 : وم ضزألاو ِتاوَمَكلا ٌكفللُم هّلَِو .طقف يباثلا فدح ةيناقوفلا ىلعو «ةيناتحتلا

 ,رومألا ىلإ هتفاضإل هعمجو هيلع موزعملا يأ لوعفملا مسا ىيعمج ردصملا لعج ىلإ هب راشأ :خلإ اًاموزعم 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 رحب وأ مهسوفنل بييطتو ةملظلا ىلع ليهست نم دساف ضرغل ائيش هنم اومتكي ال نأو
 (كرادملا ريسفت) ."ران نم ماجلب مجللأ هلهأ نع املع متك نم" :ثيدحلا فو ؛ملعلاب لخبل

 أي 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 نعم
 فدذح ةيناقوفلا ىلعو (ةزافع مهسفنأ نوحرفي نيذلا نبسحي الو" :ليق هنأك «ةيناتحتلا ةءارقلا ىلع ةيناثلا لوعفم

 (نيلامكلا ريسفن) هلك يبنلل هيف باطخلاو ؛"نوحرفي نيذلا" لوالا لوعفملاو ةزافم. يأ .طقف يناثلا

 «ةيناثلا "نيسحي" وهو هدكؤم الوعفم امهيلع لدي نافوذحم ىلوألا "نبسحي"' الوعفم يأ :خلإ ىلوألا بسحت الوعفمو
 "نيسحت ال" لعافف :طقف ئباثلا فذح ."ت زافم"و "مهسفنأ" نالوعفملاو "نيذلا" :هلوق ىل وألا "نيسحي"ل لعافلاف

 ."باذعلا نم ةزافمت" :هريدقت ردقم ىئاثلاو لوأ لوعفم "نيذلا"و ءبطاخملا ريمض



 نارمع لآ ةروس ” عبارلا ءزجلا

 نيرفاكلا بيذعت هنمو 2 ٌريِدق ءىس ل ك ىَلَع ُهّلآَو اهريغو تابنلاو قزرلاو رطملا نئ

 ٍليلاِف َلَيْخآَو بئاجعلا نم امهيف امو ضَرْأَلاَو تَومّسلَآٍقلَح ىف ٌحرإ .نينم يول لاطقإو
 دال ك5 هتردق 0 تالالد "- ناصقنلاو ايبا «باهذلاو يف راملاَو

 ع

 مب ا ا ا بسبع

 ."دحاو هللا نأ ىلع لدت ةيآب انتثا" :ي يبلل اولاق ةكم رافك نأ :اهوزن ببس :خإ تاوامسلا قلخ يف نإ

 (يواصلا ةيشاح) ."هرخآ ىلإ تاوامسلا قلحخ يف نإ" :مهيلع ادر ىلاعت هللا لاقف

 مئاهبلا رظن اهيلإ نورظني الو «رابتعالاو لالدتسالاو رظنلل مهرئاصب نوحتفي نيذلا يأ :خإ لوقعلا يوذل
 هذه ةلمج يف اهلجأو .ءبكاوكلا هذه ةنيز نم كينيع الما :"حئاصنلا" يفو .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 اهنأل ؛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 :يرعلا نب نيدلا يحم ريسفت فو

 ,مهيونج ىلعو ادوعقو امايق يأ "كلذك" :هلوقو ,نولصي هدنع هانعمف «"نوركذي" نعم ف يأ :سابع نبا نعو
 ةالص حصت الف ؛عاجطضالا مث دوعقلا مث مايقلا مدقت بجي هنأو «بيترتلا ىلإ ةراشإ "ةقاطلا بسح" :هلوقو
 نأ ملعاو .(لمحلا ةيشاحإ .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

 ف درو نكلو ءاعجطضمو ادعاقو امئاق زوجي «صوصخم 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 ةخسارلا رطاوخلا هبلق نع علقنتل ؛توصلا عفرب ئدتبملا رهاب لطف ملا

 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 ف نيعماسلا ىلع ركذلا ةكرب لوصوو «نيدلا
 ىلع نيعمتجب اوناك اذإو :هيف اضيأو «"نيلامكلا ريسفت" يف اذك «هتوص عمس 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
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 ةردق ىلع هب اولدتسيل ٍضَرَألَو ٍتَوَمَسلَأ قلَخ ىف َنوُركفَتَيَو ةقاطلا بسح
 [امب :ةحخسن 35

 اليلد لب اثبع «لاح ٌدلِلِمَب هارن يذلا قلخلا اَذَه َتَقَلَخ ام اَتَبَر :تولوقي ءامهعناص
 ضارتعا

 نم َكَنِإ اَنَبَر (ج)راَنلآ باَدَع اقف ثبعلا نع كل ًاهيزنت3 هك كقربقا لامك" ىلع

 رهاظلا عضو هيف ع اَمَو هعنه ا 8 اه تالا

 0 1 : هك هلا نع

 .زئاج هنإ :لاق ةراتو «مارح هنإ :لاق ةراتف ءكلذ يف ةيزازبلا بحاص مالك برطضا :لوقأ رو در" يفو -

 يف ينركذ 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 الم يف هتركذ ألم

 كلذ ضراعي الو «ةءارقلاب ءافخإلاو رهجلا ثيداحأ نيب كلذب عمج امك لاوحألاو صاخشألا فالتخاب فلتخي

 ضعب لاقف ركذ امث الخ نإف «ماينلا وأ نيلصملا يذأت وأ ءايرلا فيحخ ثيح هنأل ؛"يفخلا ركذلا ريخ" :ثيدح

 ىلإ همه عمجيف «ركاذلا 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 «"خلإانبر" :هلوق نأ ىلإ ريشي :نولوقي (نيلامكلا ريسفت) ."بنج
 كانهزن اذإ :هريدقت ءازحلا ئعمب تلخد "ءافلا"و :انقف .ةمكح نع ايلاخ اذه تقلخ ام :هريدقت ”كاذه" وهو هب

 يري ال مري :ىلاعت هلوق نأ :هريدقت ردقم لاؤس نع باوح "دولخلل" :اهيف دولخلل (كرادملا ريسفت) .ائقف

 امل اريهطت رانلا لخدي مهنم ةاصعلا ضعب نأ عم نييزخم ريغ نينمؤملا عيمج نأ يضتقي (8:ميرحتلا) 44 يبنلا ُهللا
 ,رافكلا ىلع ةيآلا لمح رسفملا باحأف ؟ انمؤم ناك نإو يزحف رانلا لخد نم نأ ىلع لدت ةيآلا هذهو «هفرتقا

 (هريغو يواصلا ةيشاح) .نمؤم ريغ ةريبكلا بحاص نأ ىلع ةلزتعملا كاستما عفتراو
 اناده يذلا هلل دمحلا#» :هلوقك "ىلإ" نعم. "ماللا" نأ ىلإ ريشي :هيلإ .هئازحإ ف تغلبأو .هتحضفأو هتللذأف :هتنهأ

 مث اقلطم ءادنلا ركذ هنأب :بيحأ ؟”يداني"و "ايدانم" نيب عمجلا ةدئاف يأ :ليق نإف .(ريبكلا ريسفتلا) لإ 102 اذهل

 ءادنلا دانسإف :دمحم وهو (بيطخلا) .نامبإلل يداني دانم نم مظعأ يدانم ال هنأل ؛يدانملا نأشل اميخفت ناميإلاب اديقم

 (نيلامكلا ريسفت) .هب يدانم ىعملاو «يزاحب هيلإ ءادنلا دانسإف يأ "نآرقلا وأ" :هلوق .يقيقح هيلإ



 1 بع طغ كو انَيوُنْذ اَمَل ٌرِفْغَف اَنَبَر هب اما #0 أوتواج نأب يأ نأ 0 وأ
 متو رازألا ةلج يف هن انحاورأ ضيقا امفَوََو اهيلع :باقعلاب اهرهظت الف اَنتاَكيَس

 ةمحرلا نم َكِلَسُر ةنسلأ مَرَع هب اَنَّتَدَعَو اَم انطعأ اَنَياَءَو اَنَّبَر ..نيحلاضلاو» ءءايبنألا

 نم مهلعجي نأ لاؤس فلخي ال ىلاعت هدعو ناك نإو كلذ مخاومر .لضفلاو
 لَو عّرضتلا يف ةغلابم "انبر" ريركتو .هل مهقاقحتسا اونقيتي مل مهأل ؛هيقحتسم
 مه اجقلالا هارخار كسبلاب قارا ١ داَعيلَأ فلخت ال َكَنِإ ٍةَسَيِقْلآ َمْوَي ارح
 ل اذا كك نكي لمع لح ض5 9 يأ َنَأ مهءاعد َدُهّيَر

 يأ نوكيف ةيريسفت افوك حصيو «رجلا فرح فذح ىلع بصن عضوم يف ةيردصم "نأ" نأ ىلإ راشأ :نأب

 نع ةرفكم اهإف 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 ةلمجج يف (نيلامكلا ريسفت) .رئابكلا بنتحم
 ليبس ىلع مهكلس يف دارملاو ءدجوي مل ري مدقت مهضعب ذإ ؛مهعم يقوتلا ناكمإ مدعل ريدقتلا اذه ىلإ

 :يبرعلا نب نيدلا يحم ريسفت فو ."يخركلا" نم ءمهريغ عم نوكي ال مهكلس يف اطرخنم ناك اذإ هنإف «ةيانكلا

 يف مهلاح ىلع نيقابلا راربألا ال ,مهتاوذ نع كتاذب مهافوتت نيذلا لادبألا نم راربألا ةبحص يف انتاوذ نع انفوتو

 .ةيلكلاب نيفوتملا ريغ تافصلا وحم ماقم
 ."يخخركلا" نم .(47:فسوي) ((ةّيْرقْلا ٍلأْساَوظ» :ىلاعت هلوقك فاضم فذح ىلع مالكلا نأ دافأ :كلسر ةنسلأ ىلع

 ةبقاعلا ىلع رادملا نأل يأ "لإ اونقيتي مل مهنأل" :هلوقو ءمهيلع نامبإلا ماودب كلذو :هيقحتسم نم مهلعجي نأ

 (نايبلا حور) .عوشخلاو دبعتلا يف ةغلابملل وأ تيبثتلاب ءاعدلا ىلإ اهعجرمف لاثتمالا ف روصقل وأ ةلوهجم يهو
 ىلإ انلصوي ام ىلع انتبث دارملا وأ «داعيملا زاحنإ بابسأ مهيلع ظفحي اميف قيفوتلا بلط هانعم نأل وأ :+إ مهنأل
 ررك مل هنأ :هلصاح ءردقم لاؤس نع باوح :انبر ريركتو (كرادملا ريسفت) ."خلإ انزخت الو" :هلوق هديؤي كتدع
 .مظعألا مسالا هنأ درو املو ؛للذتلاو عوضخلا يأ عرضتلا يف ةغلابم هنأب :باجأف ؟تارم سمح "انبر" ظفل

 ,"دارأ ام هاطعأو فاخي امث هللا هاحنأ ؛"انبر" :تارم سمح لاقف رمأ هبزح نم" :قداصلا رفعج نع :عرضتلا يف ةغلابم

 ريسفت) .عضوملا ئيعمب ال دعولا ئيعمب ردصم مسا داعيملا نأ ىلإ هب راشأ :دعولا (كرادملا ريسفت) .تايآلا أرقو

 ىلع روهمجلا :"لماع لمع عيضأ هل 3 : تيدسلا" قون ةةيبيس ”ءابلا" د ئه ةءارق اذكه : أب (يخركلا

 (لمجلا نم اصخلم) ."ينأب" :لصألاو "نأ" حتف
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 يأ :اهلبق امل ةدكؤم ةلمجلاو ؛سكعلابو ثانإلا نم روكذلا يأ ضفتي نم كيضعتب نياك

 نإ اقف اسر :ةملس مأ تلاق ل تلت ءاهعيبضت كرتو لامعألب ةاز امما يف ءاوس مه

 نِم أوُجرْخَأَو ةنيدملا ىلإ كم ساوث نين ءيشب ةرجهلا ُْق عاتستلا شك عمسأ ال
 يذمرتلا هاور

 مل اج وُلتَقَو ولَبنقَو ييد ىيِبَس ىف مهري ةءارق ف كديدشتلا فيفختلاب أ رافكلا أول ا ِي أوو د

 اهَغ ني ىرَجَت ٍسّنَج َمُهلِحْدُأَلَو ةرفغملاب اهرتسأ َمِاَنِيس َمُكْبَع َنَرِفكأَل هعيدقتب
 ملكتلا نع تافتلا هيف هلأ دع َنِّي هل دكؤم نرفكأل نعم نم دال

 ىرن اميف هللا ءادعأ" :نوملسملا لاق امل لزنو .ءازحلا © ٍباَوَكلَآ ٌنَسُح دُةَدنِع ُهَللأَو

 © ددلبلا ىف مهفرصت أورفك نيل بقت كتفي 9 او ف نحنو ريخلا نم

 ىلع مهنم لماعلا لمعل ليصفت وهو أدتبم :اورجاه نيذلاف .لاجرلاب ءاسنلا ةكرش امب نيب ةضرتعم :ةلمجملاو
 هللا ىلإ نيراف مهناطوأ نع ةرجاهملا يهو ةقئافلا ةينسلا لامعألا هذه اولمع نيذلاف :لاق هنأك ؛هل ميظعتلا ليبس

 (كرادملا ريسفت) ."مالسإلا لوأ ف تناك امك .نامزلا رخآ .يف ةنئاك ةرجهلاف :هيلع نونمأي ثيح ىلإ مهنيدب
 .هركم نطابلا يف الإ عئاط رهاظلا يف ناك نإو هنأل ؛يرهق جارخالا نأ ىلإ كلذب ريشي :اوجرخأو

 ال "واولا" نأل ؛"اولتاق" ىلع "اولتق" ممدقتب يأ :هميدقتب (كرادملا ريسفت) .اوؤشنو اهيف اودلو يلا :مهرايد نم
 (نيلامكلا ريسفت) .اوفعضي ملو نوقابلا لتاق موق مهنم لتق ام. دارملا نأل وأ ؛ابيترت بجوي
 "اباوث" عضو «ةباثإ ريفكتلاب مهنبيثأل يأ :نرفكأل .رتسلا وهو يوغللا ئيعمب انهه رفكلا نأ ىلإ هب راشأ :اهرتسأ
 ريمض نم وأ اهفصول "تانج" نم لاح هنإ :ليقو ءءاطعلاك هب بائي امل مسا لصألا يف وهف الإو «ةباثإلا عضوم
 (نيلامكلا ريسفت) .ةبيغلا ىلإ ملكتلا نم تافتلا هيف :"تانحلا نم لدب :ليقو «نيباثم يأ لوعفملا

 (ريبكلا ريسفتلا) .تلزفف ةملكلا هذه نينمؤملا ضعب لاقف ؛نومعنتيو نورجتي اوناك يأ :خلإ ىرن اميف
 هباطخخ موقيف «ءيشل بطاخي مهمدقمو موقلا ةودق هنأل ؛هريغ هب دارملاو تي ينلل وأ دحأ لكل باطخلا :كنرغي ال
 هيلع ناك" ام. هيلج دك اف. مهاحب ودق روخ ناك 998 لا لوسو ألو «مكنرغي ال :ليق هنأكف ءاعيمج مهباطخ ماقم

 «تيكرتشلا نم َنَئوُكَت الّواظو (85:صصقلا) كن يرفاكْلل اريهظ َنئوُكَت القا :هلوقك همازتلا ىلع تبثو
 َنيِذلا هيأ ايؤهجو «(5:ةحتافلا) ميِقَتْسُملا طاّرّصلا انيْماظ :هلوقك ءرمألا يف هلوق ريظن يهنلا يف اذهو ١(« ؛:ماعنألا)

 (كرادملا ريسفت) .(7١”7:ءاسنلا) كباوثمآ اوُنَمآ
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 00 ا اايتام ا او نيرّدقم يأ تريِدِاَخ
 دك وم ردصم

 :!راَرَبالِلريَخ باوثلا نم هللا َدنِع اّمَو واج لف ترا نيس اهيخ لقملو ( "كتانحب"

 طيس مالس نب هللا دبعك ِهّلاب ٌنِمْؤُي نَمَل بكل ٍلَهأ َنِم َّنَِو .ايندلا عاتم نم

 لاح َنيِعِشدَح ليجنإلاو ةاروتلا يأ ِمَّْلإ لزنأآَمَو نآرقلا يأ َمُكَيَلِإ لزنأ آَمَو يشاجنلاو

 يّ ِتياَكب َنوُرَتْشَي ال هّلِب نيعضاوتم يأ "نم" نئيعم هيف ىعارم "نمؤي" ريمض نم
 افوحخ م نأب ايندلا نم هليل اكمل 0 يِببَلا ثعب نم ليحبإلاو ةاروتلا يف مهدنع

 . مِهْبَر َدنِع مهامعأ باوث ةٌىّرَجْأ هَل كلبتلوأ ةوهجلا نب مهريغ ىلعفكا :قسايررلا ىلع

 وهو ديزي ,ديدشتلاب "نكل" :خلإ نكل (كرادملا ريسفت) .ليلق عاتم دالبلا يف مهبلقت يأ فوذحم أدتبم هنأ ىلإ ريشي :وه
 نيعبرأ يف وأ ءباتكلا لهأ يملسم نم هريغو مالس نبا يف لزنو ءاوقتا نيذلل كلذ نكل مهعتمتل ءاقب ال يأ كاردتسالل
 (كرادملا ريسفت) .اوملسأف 2:3 ىسيع نيد ىلع اوناك مورلا نم ةينامثو «ةشبحلا لهأ نم نيثالثو نينثاو «نارحب لهأ نم

 ."دوعسلا يبأ" يف اذك .رارقتسالا نعم نم فرظلا ف ام هيف لماعلاو ءريمضلا نم ةردقم لاح :نيدلاخ

 وهو "فرظلا نعم" :هلوقو ءفصولاب اهصيصختل "تانج" نم [هتافصب افوصوم هنوكلإ :لاحلا ىلع هبصنو

 (يخركلا) .رهاظ وهو ليضفتلل انه "ريخ" نأ ىلإ هب راشأ :ايندلا عاتم نم (دوعسلا يبأ ريسفت) .رارقتسالا
 وهو ةمحصأ همساو :ةشبحلا كلم يشاحجنلا يف تلزن :ةداتقو سنأو رباجو سابع نبا لاق :باتكلا لهأ نم نإو
 05 هللا لوسر لاقف ءهيف تام يذلا مويلا يف 223 ليربج هاعن يشاجنلا تام امل هنأ :كلذو ؛ةيطع ةيربعلاب

 «ةشبحلا ضرأ ىلإ هل فشكو عيقبلا ىلإ جرخف ."يشاجنلا مكضرأ ريغب مكل خأ ىلع اولصف اوجرتخا' :هباحصأل

 ىلع يلصي اذه ىلإ اورظنا :نوقفانملا لاقف ؛هل رفغتساو تاريبكت عبرأ ربكو هيلع ىلصو «يشاجنلا 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 ةيطغ ةيربعلاب هانعمو «ةمحصأ هما



 ءاسنلا ةروس "مه ربلا اولانت نل

 ىف قلخلا بساحخي 5 ِباَسِحْلا ٌعيِرَس هللا تب ٠ يف امك «نيترم هن ون وي

 ل يد ل و
 بئاصملاو تاعاطلا ىلع أوربصأ اونماد 0 اَهّيأتي .اننذلا مايأ خرم راش فصن ردق

 داهجلا ىلع اوميقأ أوُطِباَرَو 6-0 اريح دنقلا اوقوكي هاف رافكلا ًاوُرباَصَو يصاعملا نعو

 .رانلا نم نوجنتو «ةنحلاب نوزوفت (م) توُحلفَت كل مكلاوحأ عيمج يف َهَلآأوَّناَو

 ٍسفن ني ركَفَلَح ىذا هوعيطت نأب هباقع يأ ُمُكَبَر وقت ةكم لهأ نس ماكل اك

 00 21212ذ21212121232_ب_-_ب_-_-ب_-ب-_ذ-دذدذد2دذ0ٌِ23ٌِِا0ااا66 ءاوح اًهَجْوَر انِم َقلَخَو مدأ ٍةَدِحَاَو

 ُْهَرْحَأ نتي :اهيفف ءصصقلا ةروس يف يأ "صصقلا يف امك" :هلوقو «نآرقلابو مهياتكب مههاعإل يأ :نيترم
 املاع هنوكل :باسحلا عيرس "دوعسلا يبأ" نم «04:ديدحلا) كهَتَمْحَر نم نْيَلْفك ْمكتؤيإلو (ه4:صصقلا) نيم
 ىلع سفنلا سبح ربصلا" :دينج لاقو :اوربصا .باقعلاو باوثلا 5 عبو لكل ام ملعيف تامولعم غيم

 ءادعأ اوبلاغو يأ [.برحلا دئادش ىلع ربصلا يف مهوبلاغ يأ] :اورباصو (كرادملا ريسفت) ."عزجلا يفنب هوركملا

 اضيأ مهويحخخ كئلوأ طبريو «روغثلا يف مهويح ءالؤه طبري نأ ةطبارملا لصأ :اوطبارو (بيطنخلا) .ربصلا يف هللا
 (ريبكلا ريسفتلا) .رخآلا لاتقل ادعتسم نيمصخلا نم دحاو لك نوكي ثيحب

 اباطخ ناك "سانلا اهيأ اي" :نآرقلا يف ليق يم هنأ ةدعاقلا نأل ؛ةكم لهأ اهعلطم. بطوح نإو ءاهلك يأ :ةيندم
 ماع باطخلا :سانلا اهيأ اي (يواصلا ةيشاح) .ةنيدملا لهأل اباطخ ناك "اونمآ نيذلا اهيأ اي" :ليق ىمو «ةكم لهأل

 .هيهاون اوبنتحاو هرماوأ اولغتما يأ :اوقتا .ثانإلاو روكذلل

 مزلي الف «ءابآلا نم دالوألا قلخك ديلوتب نكي مل اهقلخو ؛يح ءيش نم ةقولخم اهنأل ؛ءاوح تيم اهنإو :ءاوح
 نوكت اضيأ هنم نوقولخم نحنو ءمدآ نم ةقولخم تناك اذإ :لاقي نأ دري الف ءاهيف ةيتخألاو ةيتنبلا مكح توبث هنم

 يأ يف فلتحاو (يخركلا) .ريرقتلا يف فنصملا راشأ اذه ىلإو ؟امأ ال انل اتحأ نوكتف «دلولا ةبسن هيلإ اهتبسن

 دوعسم نبا لاقو «"ةنحلا لوحد لبق تقلخ" :قاحسإ نباو بهوو رابحألا بعك لاقف ؟ءاوح تقلخ تقو

 (لمجلا ةيشاح) ."نزاخلا" نم «"اهايإ هلوحد دعب ةنحلا ف تقلخ اهأ" :سابع نباو



 اريثك الاجر ءاوحو مدآ نم اَيِيَبِم ّرْسَنَو َقَّرَف َّتَبَو ىرسيلا هعالضأ نم علض نم دملاب

 35 : يفو «نيسلا ف لصألا يف ءانلا ماغذإ هيف َنوُلَءآَسَت ىذأأ هلآ أوُهّتاَو ةريثك ٌكآَسنَو

 أسأ :ضعبل مكضعب لوقي ثيح مكنيب اميف هب نولءاست يأ اهفذحب فيفختلاب
 ىلوألا ءاتلا فذحب

 يف ريمضلا ىلع افطع ٌربللاب ةءارق يفو ءاهوعطقت نأ َماَحَرَأْلآ اوقتاَو هللاب كدشنأو هللاب

 05 مكلامعأل اظفاح مز اًبيِقَر ْحُكَيَلَع ناك هلأ نإ محرلاب نودشانتي اوناكو «"هب'

 ءاهيلإ لامف ءاهدجو مونلا نم ظقيتسا املف «ملأتي لو كلذب رعشي ملو مونلا هذحأ نأ دعب يأ :خلا و نم

 يح" :اولاق "؟اهرهم امف" :لاق ,"اهرهم يدؤت يح !مدآ اي هم" :ةكئالملا هل تلاقف ءاهيلإ هدي دمب نأ دارأو

 هنأ ىلإ ةراشإ كلذ يفو ؛"رشع ةعبس" :ةياور يفو ؛"تاولص ثالث" :ةياور فو ؛" 225 دمحم يبنلا ىلع يلصت
 (يواصلا ةيشاح) .:تفع مدآ هيبأ بح دوجوم لكل ةطساولا مالسلاو ةالصلا هيلع
 نطب لك يف ءانطب نيعبرأ وأ انطب نيرشع مدآ نم تلمح ءاوح نأ درو .ءافتكا ةيآلا ف نأ ىلإ كلذب راشأ :ةريثك ءاسن

 كابالا و دابا فاللتحخا ةلزنم نوطبلا فالتحخا تلزنف ؛ىرخألا نطبلا ىثنأل نطبلا هذه ركذ جوزي ناكو «ىثنأو ركذ

 ىلإ ريشي :ماحرألا (نيلامكلا ريسفت) .هب كلأسأ يأ ةمجعملا نيشلا مضو ةزمهلا حتفب : هللاب هنا (يواصلا ةيشاح)

 (نيلامكلا 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 .فاضملا فذح ىلع

 محرلا مسا ريعتسا امنإو «ةبارقلا :محرلاو ؛"خلإ محرلاو هللاب كدشنأ" :رخآلل مهنم ضعبلا لوقيف :محرلاب نودشاني

 نع يهنلاو محرلا قح ميظعت ىلع ليلد ةيآلا فو ءضعب ىلع مهضعب فطعيو «نومحارتي براقألا نأل ؛ةبارقلل
 :225 هللا لوسر لاق :ثلاق انقذ ةشئاغ نع ناحخيشلا يورو «كلذ يف ةدراولا ثيداحألا اضيأ كلذ ىلع لدي .اهعطق

 يبطرقلا لقن "راتحنا در" يفو .(نزاخلا) "هللا هعطق ٍنعطق نمو هللا هلصو ٍنيلصو نم" :لوقت ؛شرعلاب ةقلعم محرلا"
 .كلذ ىلع ةنسلاو باتكلا نم ةيعطقلا ةلدألل اهعطق ةمرحو اهتلص بوحجو ىلع ةمألا قافتا هريسفت ف

 :نورخآ لاقو ؛مرحم محر يذ لك ةبارق يه :موق لاق ءاهتلص بجي يلا محرلا يف اوفلتخاو :"مراحم ا نييبت" ف لاق

 لدتساو «باوصلا 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 ةسلاجبو «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 0 ” ابا ظ ربلا اولانت نل

 أوتاَدو ةعفمفا هلام هيلو نم بلط ميتي يف لزنو .كلذب افصتم لزي مل يأ امب مكيزاجيف

 لالحلا 5 مارحلاَت يكل اوُلَّدَبَتت اَلَو اوغلب ذإ دبلوم مهل بأ ال ىلألا راغصلا َىَسَتَيْلا

 اكس يكلم سميد لبسو ؛ميتيلا لام نم ديحلا ذأ نم نولعفت امك هلدب هوذخأت يأ
 مكل لالخ وهو

 الو .اميظع اميظع © اريبك ابنذ اًبوُح َناك اهلكأ يأ رهن ةكلومأ لإ ةمومضم حطو أوطان ال

 سل ين ررألا نم كاس وأ رشعلا هتحن نم مهيف ناكو ؛ىماتيلا ةيالو نم اوجرحت كلوت

 هع نسا مهرمأ نم متجّرحتف تيل ىف اولدعت أوطسقت ال نأ مْفْخ ْنإَو :لرنف (« نهنيي

 ىضم اميف ظفحلاب فصتا هللا 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 باجأف ؛عطقناو

 اذمي ىتأ امنإ ةلصلاو ؛راغصلل ةفص "بأ الب" :هلوق بعأ هتلص عم وهو «ةراشإ مسا ال ركذم عمج لوصوم مسا

 (نيلامكلا ريسفت) .ثينأتلاب الو ريكذتلاب ىماتيلل صيصخت ال ذإ ؛"قاللا" وأ "يذلا" نود ظفللا

 لام وه "بيطلاب" :هلوقو ءامارح هنوكل ثيبخ 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 امترف .ىيدرلا هناكم نولعجيو «ميتيلا لام نم ديجلا نوذخأي ىماتيلا ءايلوأ ناك :يدسلاو يرهزلاو

 مهردو ةاشب ةاش" :لوقيو «فيزلا هناكم لعجيو ديحلا مهاردلا ذخأيو «ةليزحلا هناكم لعجيو «ةنيمسلا ةاشلا لع

 (لمجلا ةيشاح) ."نزاخلا" نم .هنع اوه يذلا مهليدبت كلذف «"مهردب

 .راخيتسالا ىيعمب رخأتلاو «لاجعتسالا ئعمب لجعتلا هنمو «زيزع ريغ لاعفتسالا ئعمب 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 «بلسلل يتأي "لعفت"ف «مثإلا يأ جرحلا نم جورخلا اوبلطو اوعنتما يأ :خلإ اوجرحت
 روجلا يأ طسقلا لازأ اذإ "طسقأ" :لاقيف «بلسلل يأت ةزمهلا نأ امك «مثإلاو جرحلا نم جورخلا بلط يأ

 انك نأ "ايضيأ" لوقو ؛"متفح نإو" :هلوق وهو ءطرشلا باوج اذه "اضيأ اوفاخف" :هلوق ."لمجلا" نم ءملظلاو

 (لمجلا ةيشاحإ .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 نعم. "طسقأ" نم :اوطسقت ال

 (نيلامكلا ريسفت) .طسقلا لامعتسا لمعتسي "طسقأ" نأ جاجزلا نعو «ةدئاز "ال" اذه ىلعو ءراج يأ طسق



 ءاسبلا ةروس "84 ربلا اولانت نا

 ىنعمب ام اوحوزت أوحكناف نهومتحكن اذإ ءاسنلا نيب (ولنست ا نأ اضيأ اوفاخف

 .ًاعبرأ ًاعبرأو ًاثالث ًانالثو نينثا نينثا يأ ميرو َتلُتَو ىَقَم ِءآَسِلآ ني مُكَل باَّلم "نم"
 ةَدِحاَوَف مّسمقلاو ةقفنلاب نهيف اوُلِدَعَت ل ن أ ٌتَفِح َْنِإَف كلذ ىلع اوديزت الو

 ام قوقحلا نم نحل سيل ذإ ؛ءامإلا نم َمُكْمَمَيَأ َتَكَلَم ام ىلع اورصتقا َرَأ اهوحكنا

 لأ ىلإ برقأ َيَذَأ يّرستلا وأ ةدحاولا وأ طقف عبرألا حاكن يأ َكِلَذ تاحوزلل

 ءردصم دي "نهروهم" ةقُدَص داما 9 - ديلا 0 49 الوكت

 اوناك مهنأ :كلذو "وكل باط ام اوحكناف" :هباوجو طرش "متفخ نإو" :هلوق :نيمسلا يفو :خلإ اضيأ اوفاخف

 ةيالو نم نوجرحتي اوذخأ كْمُمَلَوَْأ اوُلُكْأَت الّوإ» :تلزن املف ؛نهقوقحب نوموقي الو رشعلاو نامثلا نوجوزتي
 ؛ددعلا اذه اوحكناف ءاسنلا قوقح نم اضيأ اوفاخف «ىماتيلا قوقح يف روحلا نم متفخ نإ :مه ليقف «ىماتيلا

 (لمجلا ةيشاح) .هلثم باكترا عم بنذ نم ةبوتلا عفنت الو «روجلا ىلإ يضفت ة اصف نأل
 ريغ ىرحب نحل ءارجإ وا مانسلا نم تايبطلاا هيا حيو ىلإ اباهذ امو نبع رح انإو | نم ىنعع ام

 مهيب اد انوا :وحن لقعي نم امي داريو عقي دق :ليقو يوكْناَمِيَأ د تكلم اع" وأم :هلوقك «عالقعلا

 هبسنيو «ءبلاط يبأ نب يلعو قورت# نيباو هيوتسرد نباو ةديبع يبأ لوق اذهو :نايح وبأ لاق .(نيلامكلا ريسفت)
 ِءاَمَسلا و9 8(6:نورفاكلا) 4 دبع ام ن ودباع ةّتنأ ال و8 ؛"دعرلا حبس ام ناحبس" :مهتلدأ نمو ؛هيوبيس ىلإ قورخ نبا

 4ع اَبرَو َتالُثَو ىَتْمَمإم :هلوق يف واولا هذه نأ ىلإ ةراشإ :لإ نينثا نينثا (نيلامكلا ريسفت) .(م:سمسلا هُياَهاَتَب اَمَو

 ؛فرصلا نع تعنم امنإو «ةرركم دادعأ نع ةلودعم اهأ ىلإ وأ ءفاشكلا يف كلذب حضوأ امك ,فطعلل تسيل

 .اهراركت نعو اهتئيه نع اهدع :نيلدعلا نم اهيف امل

 (نيلامكلا ريسفت) . يلا صئاصخ 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 .ءاطعإلا :ءاتيإلاو ةلحنلا نأل كلذو ءردصملا ىلع بصن هنأ :امهدحأ ؛ناهجو اهياصتنا يفف :"ريبكلا" يف لاق

 .لاحلا ىلع بصن امأ :يناثلاو .مكسفنأ بيط نع نهروهم نهوطعأ يأ "ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اولحناو" :ليق

 نع" :هلوقو ءادوعق تسلج :وحن وهف «نهولحنا "نهوتآ" نيعم نأل !ءافعس ,ننع لب لمقتل نفل يت نموا :ردصم
 (لمجلا ةيشاح) .ةلحنلا نعم مامت نم "سفن بيط



 ءاسنلا 8وويس م( ربلا اولانت نل

 2 ا اعبي ايشيرعرلاا عبسلا تباط يأ .لعاقلا نع لوع زي

 5 أ نايبصلاو ءاسنلاو لاحرلا نم نيرثبلل اهلا تار ايلا ا كوب .كلق درك

 مكشاعم موقت يأ "ماق" ردصم م هللا لحج يل مكيديأ 8 ىلا مهلاومأ يأ

 هب موقت ام «ةميق عمج رن :هءارق قو :اهههيو ري ف اهوعيضيف ,مكدالوأ حالصو
 ةهماع نزار علاجا ها او

 َهَدِع مهوُدع () اَوُرعَم ًةلَوَق مه أوُلوفَو َحهوسْكَأَو اهنم هريس ايف َمهوَفُرَراَو ةعتمألا
 مهفرصتو مهنيد يف غولبلا لبق ْىَسَتَيَلَأ اوربتحا اوُلَتَبَاَو .اودشر اذإ مهلاومأ اا ةليمج

 لامكتسا وهو «نسلاو أ مالتحالاب هل الهأ اوراص يأ َحكِيلآ اوُعََب اَذإ َمَح مهلاوح

 نكل «حراشلا هيلإ راشأ امك مكل نهسفنأ تباط نإ يأ ؛لعاف لصألا يف "سفن" يأ لعافلا نع لوحم :زييمت

 :هلوقو ,"مكيديأ يف ىلا" :هلوقب دارملا نايبل حراشلا راشأ امك «ةسبالم قدأل ةفاضإلا :مكلاومأ .انه زييمت عقو

 يفو ."مكدوأ" :خسنلا ضعب فو ؛"مكرومأ" :ةحسن يفو :مكدالوأ حالصو .هللا هلعج يأ "هللا لعج ىلا"

 مكتعتمأل ةميق مكل هللا اهلعج ىلا مكلاومأ مهوتؤت الو ئعملاو :ةعتمألا .دوعلا -كيرحتلاب- دوألا :"حارصلا"

 (نيلامكلا ريسفت) .مكشاعمو
 نوكيو ؛هيف رجتي نيمأ لجرل ميتيلا لام يطعي نأ يلولل يغبني هنأ "يف' ب ريبعتلا ةمكح :اهيف 0

 :لقي ملو ,"نم" نعم. "يف" نأ ىلإ ةراشإ :اهنم مهومعطأ (يواصلا ةيشاح) .لاملا لصأ نم ال حبرلا نم

 نأب مهقزرل اناكم مههلاومأ اولعجي نأ مهرمأ لب ؛مهل اقزر مهلاومأ ضعب اولعجي نأب ارمأ كلذ نوكي الئ ب
 (نايبلا حور) .لاومألا لوصأ نم ال حابرألا نم مهقازرأ اولعجيف ءاورمثيو اهيف اورجتي
 اميف هلاح نيبتي يح هيف فرصتي ام هيلإ عفدي نأ :ةفينح يبأ دنع ءالتبالاو ءءاطعلاو ذحألا يف يأ :مهاوحأ يف

 (نيلامكلا ريسفت) .ةراجتلا يف لقاعلا يبصلا نذإ زاوج ىلع ليلد هيفو :يفسنلا لاق .هنم ءيحي

 مالغلل مت اذإ :الاقو «ةيراجلل ةنس ةرشع عبسو «مالغلل ةنس ةرشع ينامث وه :ةفينح يبأ دنعو :خإ لامكتسا وهو

 و :"رنكلا" يف لاق «ىوتفلا هيلعو ءاضيأ ةفينح يبأ نع ةياور وهو ءاغلب دقف ةنس ةرشع سمح ةيراحلاو
 سمخ امهنم لكل متي ىحف ءيش امهيف دجوي مل نإف :"راتخملا ردلا" يفو .ةنس ةرشع سمخب امهيف غولبلاب

 .اننامز لهأ رامعأ رصقل ؛في هب ةنس ةرشع
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 مهنيد يف َّق احالص اًدَشُر َمْجَنُم مترصبأ َمْسَناَء َنِإَق بحس دنع ةنس هرشع ةسم“ح
 يعفاشلا بهذم اذه

 َراَدِبَو لاح قح ريغب اًفاَرْسِإ !ءايلوألا اهيأ آَهوُنكَأَت اَلَو و أ َدِهَلِإ أَوُعَفْذَاَف مهلامو
 نبق ناك نمو ءإإ اهميلست مكمزليف يلاكقبب ام ةفاخم اهقافنإ ىلإ نيردابم يأ

 نيدشار اوربكي يأ لاح

 اريقق ناك نَّمَو هلكأ نم عنتميو «ميتيلا لام نع فعي أ فينس ثخ ءابابألا
 :ُكاوَمَأ ىماتيلا ىلإ يأ ِدِيَلِإ ُْتْمَفَد اَذِإَف هلمع ةرجأ ردقب ٍفوُرْعَمْلاِب هنم َلكَأيلَف

 (نيلامكلا ريسفت) .طرشلا ئعمب 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 اسم غلب اذإف ؛ةنس نيرشعو اسمح غلبي ىح هلام
 .رصبلاب دهاشي الو ملعي دشرلا نأل ؛"متملع" :لوقي نأ بسانملا :مترصبأ .تالوطملا يف روكذم هليلدو ,”"يدمحألا'

 (نيلامكلا ريسفت) .فرصتلا هوجو ىلإ يدهملا دشرلاو ؛لاملل ةدسفم قسفلا نأل :احالص (يواصلا ةيشاح)
 ءدشرلا مهنم سنؤي مل ام مهيلإ عفدي ال هنأ ىلع هموهفمي ليلد وهو ؛غولبلا دح نع ريخأت ريغ نم يأ :مهاومأ
 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 ينامث نسلاب

 دشرلاف ملس ولو ءاندنع مات ريغ موهفملاب لالدتسالاو .دشرلا هنم سنؤي مل نإو هلام هيلإ عفد ةدابعلاب رمؤيو

 قليلا ةنرلا ةروزييسلا ةةالكا وقع لل قاسلالا لص اذإ حو فقنو ءانلشزلا حبا ةيلع قلظو ام قدأاني هاري اركذم
 (نيلامكلا ريسفت) .ةلاصألا يف ايهانتم ناكف

 .مهربك مكتردابمو مكفارسإل يأ امهل الوعفم نوكي نأ زوجيو «نيردابمو نيفرسم اهولكأت ال يأ :افارسإ

 :ةفاقعلا ءفكي :فعي (نيلامكلا ريسفت) .فاضملا ريدقتي هل لوعفم هنأ ىلإ ريشي :اوربكي نأ ةفاخم (نيلامكلا ريسفت)
 حيحصلا ىلع رسيأ اذإ دازي الو «ةرحألا هجو ىلع لكأي هنأ ىلإ ريشي :هلمع ةرجأ ردقب .مارحلا نع فكلا

 نع ءهلكأ يف اطاتحم اردقم اتوق لكأي :"فاشكلا"ك "كرادملا" يفو «ءضرقلاب ذخأي :ليقو ؛ةيعفاشلا دنع

 الو رذبم الو فرسم ريغ كميتي لام نم لك" :اعوفرم دمحأ ىورو ؛ةروعلا ىراوو ةعوجلا دس ام :ميهاربإ
 (نيلامكلا ريسفت) .عماجو رخدم ريغ يأ "الام لثأتم
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 ئفكَو داشرإ رمأ اذهو «ةنيبلا ىلإ اوعجرتف فالتحا عقي الئثل ؛متئربو اهوملست مهأ

 ناك اهل اذر :كوقو .مهبساحمو هقلخ لامعأل اظفاح م9 اًبيسح ةدئاز ءابلا هللا

 ظح ميت ءابرقألاو دالوألا ِلاَجَّرْل :راغصلاو ءاسنلا ثيروت مدع نم ةيلهاجلا هيلع

 َتوُبَرَهَأْلاَو ناَدِلَوْلا َكّرَت امم ٌُبيِصَن ٍءاَسِيللَو نوفوتملا َنوُبَرَقألاَو ناَدِلَوْلا َكّرت امم

 اَذإَو .مهيلإ هميلستب اعوطقم © اًضوُرفَم اًبيِصَت هللا هلعج ٌرمْكَوَأ لاملا يأُّهّنِم ٌلَقاَمِي

 حس تسلا يقبلاو ثري ال نمي ةبارقلا ووخروتشلا اولوَأ .ثارمللاةةعولا دع

 الوق اراغض ةثرولا ناك اذن !ءايلوألا اهبأ آولوقَو ةمسقلا لبق انين هوفر
 ىماتيلا ءايلوأل باطح

 رقد 2

 ها 23 2 20 ا 2 ا كا 4 1 2 ا اليمج 2 2 قو رعُم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيويند ةحلصمل ناك ام وهو داشرإ رمأ اذهو ءاهوضبق نأ لاس عيا .اللا ديدشتب يوكو

 نوثروي ال ةيلهاجلا لهأ ناك : فذ سابع نبا نع حلاص يبأ نع يبلكلا قيرط نم خيشلا وبأ ىور :خلإ ثيروتلا مدع نم

 دلامع هم دبا ماس ءارتغس انياو:نيعبب ةلزتو:« تبث نيب نموأ :هل لاقي راصنألا نم لجر تامف ءراغصلا دلولا الو تانبلا

 ال :لاقف «ةطفرعو دلاح ىلإ لسرأف عوف صن ٍلاَجّولل# :لزتف كلذ 25 يبلل هتأرما تلاققف «هثاريم اذخأف «ةطفرعو

 (نيلامكلا ريسفت) .سو [ ومعأ ام امهنأ هدنع عقوو «ةطفرعو اديوس :لاقف يبلعثلا هاورو ءائيش ثاريملا يف اكرحت

 يف تلزنو .(نايبلا حور) .ثرإلا نع ابوجحم نود مهنم نوثراوتملا :دارملاو «تيملل ةبارقلا يوذ نم :نوبرقألاو

 فرصتف «اريثك الامو تانب ثالثو :ةسحك مأ هتجوز فلخو «تام ثيح يراصنألا تماصلا نب سوأ ةجوز
 ءائيش ةيلهاجلا يف ناك ام بسح ىلع هتجوزو تيملا تائبل اكرتي ملو «ةداتق وأ ةطفرعو ديوس همع انبا هيف

 ."يدمحألا" يف اذك «ةيآلا هذه تلزنف ءامهنع دلي هللا لوسر ىلإ تكشف
 نأ ديري :هللا هلعج .لماعلا ةداعإب "كرت امه" لدب "لق امم"و «لاملا وهو كرت ام ىلإ دوعي "هنم" ريمضلا :هنم لق امث

 ٍعأ :نيعم. 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 عجري

 نوكي نأ امأو «هلاح ىلع ايقاب ابدن كلذ نوكي ذئيحف ءمهيلع اقدصتو مكولقل ابييطت اذه ناكو :ةمسقلا لبق ائيش

 ."يدمحألا" يف امك هب لمعلا يف سانلا نوانق نكلو خسني مل هنإ :ليقو «ثاريملا ةيآب خسن مث ؛مالسإلا ءادتبا يف ابجاو
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 4 :ليقو (ح وسنم : ريق اذهو ناقل هنأو هنوكلمت ال مكنأ مهيلإ اوردتعت نأب

 نأ .بجاو سابع نبا نعو .بدن وهف هيلعو هك رت يف نانلا نواّق نكلو
 يراخيبلا هنع ىور

 مقوم دعب يأ ِهِفلَح ني اوكرتي نأ اوبراق يأ اوُكرَتْوَل تريلا ىمانيلا ىلع فخيل
 اوتأيلو «ىماتيلا رمأ  َدّننأ أوقُكَيلف عايضلا َمِهِيَلَع أوفاَح اراغص ادالوأ اًَمدَعِض َةّيَرَد

 اياوض مهو اًديِدَم لو 5 تّيملل أوُلوَقَيَلَو مهدعب نم مهتيّرذب لعفي نأ نوبحي ام مهيلإ

 راع مت رثي لور ةقرول يقابلا جطو «دقلث نو هورم 06 ةلاع هي الو ءهتث الا عد و هدقلل قنبر قدصس نأ هو سالب

 ةرثك مدع نع دارملا :ليقو ءاراغص ةثئرولا ناك اذإ ائيش مهوطعت الف ءالصأ ءاطعإلا مدع يأ :اورذتعت نأب

 (لمجلا ةيشاح) .ةروكذملا ةلاحلا يف اليلق ائيش مهوطعتو :ءاطعإلا

 ةعألا 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 (لمجلا ةيشاح) .عورفلا يف
 اذإ ةيلهاجلا يف ناك هنأ :اطوزن 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 لمحي نمل اريذحت ةيآلا تلزنف ءنوعيضيو سانلا ىلع ةلاع هتوم دعب مهوك كلذ
 ىماتيلا نم مهروجح ٍف نم ىلع اوفاخيف هللا اوشخي نأ اورمأ ءءايصوألا "نيذلا"ب دارملاو :خلإ نيذلا

 ء.مهسفنأ يف كلذ اوردقي نأ مهيلع مهتقفشو ءافاعض مهوكرت ول مهتيرذ ىلع مهفوح مهيلع اوقفشيلو

 (نايبلا حور) .ةمحرلاو ةقفشلا فالخ ىلع اورسمت ال ح هوروصيو

 دعب فوح ال نأ ةرورض هل ءازج "اوفاخ" عوقو حصيل ؛"اوبراق" نيعم ىلع "اوكرت" لعج امنإ :اوكرتي نأ اوبراق

 امك ضيرملل ىلوألا :خلإ تيملل (لمجلا ةيشاح) .نوبحي ام مهعم اولعفي يأ :مهيلإ اوتأيلو .ةيرذلا كرتو توملا ةقيقح
 نيملا 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 مِهِنوُطُب ىف َنوُلُكَأَي اَمْنِإ قح ريغب اًملُظ ىَمَتَملآ لوم َنوُلُكَأَي َنيلآ نإ
 ران مت اَريِعَس نول دي لوغفلاو عاف يك ديمو اهيلإ لوقب هنأل ار

 مهنم رك :رك ذي اع ْركِدَلْوأ نأش كل مكرمأي ْكيِضَوُي .اهيف نوقرتخي ةديدش

 ناك نإف ءفصنلا امهلو لاما فصن هلف هعم اتعمتجا اذإ نّيَيَْنَأْلا بيصن ْظَح ُلَثِ

 طقف ءآَسن دالوألا يأ ّنك نإَف لاملا زاح دولا نإو «ناثلثلا هلو ثلثلا اهلف ةدحاو هعم
 رك ذ نهنم سيل

 ا اصاملا# تاما ها واف كاع 5 208 2 2 قم اذكو كلا كر ام الت هَل ِنْيتنْتَا َقْوَ

 و ."دوعسلا يبأ" يف اذك «يهاونلاو رماوألا نم لصف ام ريرقتل ؛هب ءيج فانئتسا :خإ نولكأي نيذلا نإ
 هيخأ نبا ميتيلا ناكو «ميتي لام يلو "ديز نب دئرم" :هل لاقي نافطغ نم لحجر يف ةيآلا هذه تلزن :"نزاخلا"

 نوم :هللا لزنأف «ىماتيلا ىلع رمألا قشف «ىماتيلا ةطلاخم نم اوعنتما تلزن املف «ةيآلا هذه هللا لزنأف ؛هلكأف

 (نيلامحلا ريسفت) .0::.:ةرقبلو ه(ْوكْناَوْخِإَف ٌجُهوطِلاَحُت
 (نيلامكلا ريسفت) .اوفعت مكنوطب ضعب يف اولك :لاق ؛هنطب ضعب يفو هنطب يف نالف لكأ :لاقي :مهوطب يف
 دارملا سيل هنأ ىلإ كلذب راشأ :ةديدش اوان ,افولكأيف ارات ريبصي لوكأملا نأ :ئعملاف ءاهيلإ عجري يأ :اهيلإ لوؤي

 ةرات هنأ :لصاحلاو ءاملسم ميتيلا لام لكآ تام اعرو ؛ةصاخ نثولا دابعل اهنأل ؛كلذب ةامسملا ةقبطلا صوصخ

 .ةصاخت اهتايمسم ىلع قلطت ةراتو «تاقبطلا عيمج معي ام ىلع ءامسألا كلت قلطت

 نأ كش ال :ليق نإف .مهس ىشنأللو نامهس ركذللف ةدحاو ىثنأو ادحاو اركذ تيملا فلخ اذإ يأ :إ ركذلل

 اذإو «:ةمهتم تراص لاجرلا تطلاخ قم اهفألو ءزوربلاو جورخلا نع اهزجعل :هوجول لجرلا نم زجعأ ةأرمل
 يف ةمكحلا امف «ةاواسملا نم لقأ الف رثكأ نكي مل نإف ءرثكأ ثاريملا نم اهبيصن نوكي نأ بجو اهزجع تبث

 جورخو ءاهيلع قفني اهجوز نأل ؛لقأ ةأرملا جورخ نأ :لوألا :بيجأ ؟لجرلا بيصنت فصن اهبيصن لعج
 .جوحأ لاملا ىلإ وهف رثكأ هجورخ ناك نمف ؛هتجوز ىلع قفنملا وه هنأل ؛رثكأ لحرلا
 هلقع لامكل لجرلا نأ :ثلاثلا .داسفلا مظع ريثكلا لاملا اهيلإ فاضنا اذإف «؛ةوهشلا ةريثك لقعلا ةليلق ةأرملا نأ :ياثلا

 «نيفوهلملا ةناعإو «تاطابرلا ءانب :وحن .ةرخآلا ف ليرحلا باوثلاو ايندلا ف ليمجلا 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 عجارلا فذحف ؛مكدالوأ نم يأ :مهنم (ريبكلا ريسفت) .كلذ

 دمحم (نيلامكلا ريسفت) .دولوملا ليوأتلا ىلع وأ «ربخلا رابتعاب ريمضلا ثنأو :نك نإف
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 عم ثلثلا قحتست ثببلا نألو «ىلوأ امهف "كرت امث ناثلثلا امهلف" :هلوقب نيتحألل هنأل
 نيثلثلا ظح يأ

 أ بسقذلا ةهدايز مهون - :ليقو ةلص :اليق قوفوا .ىلوأ 7 يلا ع

 موو قوفل فلا ظفل

 - نيسبلا :ةحسن قو تانملا ددع

 تملا ىأ ا تفيضْتلا اَهلف ةماث "ناكأف .عفرلاب ةءارق يو ةدججا5 د ولولا
 "ةدحاو' عفر يأ عفانل

 ةتكنو .ىثنأ وأ ركذ ُدآَو ُهَل ناك نإ َكّرَت امم ُسّدّسلآ اَمْكِّ ٍدِحَو ِلُكِل امهنم لدبيو
 0 ةريحخ أديم

 كيل نإف دنا باألابو «نبالا دلو دلولاب قحلأو ةةيفا ناك رتشي د ال اممهأ ةدافإ لدبلا
 ' 50 1 و مع د رزق < 52

 0 ؛اهرسك و ةزمهلا مضب همالف جوز وأ طقف ٌةاَوَبَأ ْدَهتَرَوَو كلَودَدل
 يئاسكلاو ةزمحل رثك كلذ ميه 2 3 ف ص

 هيلعو ؛ةباحصلا روهمج دنع ناثلثلا امهل ىطعي :ىلوأ امهف 2 سلا اع نإف# :ةروسلا ريخا ف ىلاعت :هلوقب

 نيتنبلا يأ :>! تبلا نألو (نيلامكلا ريسفت) .ةدحاولا ا هنا :فض 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 ام. نيثلثلا لعج ىلاعت هنأب سابع نبا كسمت نع باوج

 هل ناك نإ نوعي ؛لماعلا ريزكس "هيوبأل" :هلوق نم 50 ”دحاو لكلاو ءادتبم "سيسلا"و عمدقم ربخ :هيوبألو

 هذه ةدئافو .(يدمحألا ريسفتلا) .ثروملا كرت امم سدسلا نيوبألا نم دحاو لكلف ؛ىثنأ وأ اركذ ناك ءاوس دلو

 .هيف اههكارتشا هرهاظ ناكل "سدسلا هيوب ألو" :ليق ول هنأ :لدبلا

 نإف .ديدشتو ديكأت لامجإلا دعب ليصفتلاو لادبإلا ف 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 ءرثكأ دالوألا بيضن لعج ىلاعت هنأ يف ببسلا امف «ًاناّسْحِإ نْيَدلاَولابَوإَم :لاقو ءامهتعاطب
 امهجايتحا ناكف «ليلقلا الإ امهرمع نم ىقب ام نيدلاولا نأل ؛كلذو «ةمكحلاو نسحلا ةياهف يف اذه نع باوجلاو

 (ريبكلا ريسفتلا) .قرفلا رهظف اريثك لاملا ىلإ مهجايتحا 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 امهنأ ةدافإ
 دعب ليصفتلا تاف "سدسلا امهنم لكلو" :لاق ولو ءامهفالخ ىلعو ةيوسلا ىلع امهيلع سدسلا ةمسق مهوأل
 .حيصف ريغ ةجوزلا 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 "كيلا نيعضوملا يف هلقثل ؛ةرسك ىلإ ةمض نم لاقتنالا نم + اراوق
 فوضوملا لقت

 وأ روك ذ ادعاضف تانثا يأ ةَوْحِإ َهَدَل ناك نإف بألل يقابلاو ءجورزلا لعب ىهبي اه

 ْنِم ركذ ام ركذ نم ثرإو .ةوخالل ءيش الو «بذلل يقابلاو ةسلشلا هبال ثانإ

 8 2254 8 ؛هيلع نيد ءاضق وأ آب لوعفملاو لعافلل ءانبلاب ىصوُيَةّيِصَو ذيفنت عَ

 همألف" :هلوق وهو هدعب يذلاو اذه يأ "نيعضوملا يف" :هلوقو ؛عابتالل ةرسكلاف ,"اهرسكبو" :هلوقل ةلع :ارارف
 همألف" :هلوق فو «"ثلغلا همألف" :هلوق يف نيعضوملا يف امهب أرق يأ :نيعضوملا يف (لمجلا ةيشاح) ايدج

 ناك اركذ جوزلا عم هاثرو نإ هبيصن جارخإ دعب يأ جوزلا دعب ىقبي امو ء«طقف هاثرو نإ لاملا ثلث يأ "سدسل

 ؛بيصعتلاو ضرفلاب بألل يقابلاو «نيهجولا يف لاملا لك ثلث :سابع نبا دنعو ءروهمجلا لوق كلذو «ىثنأ '
 (نيلامكلا ريسفت) .انالثأ 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 جارحإ 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 «اثالثأ كرت ام امهلف :لاق هنأكو «بألل يقابلا نأ ملع مألا بيصن نيعو طقف هاوبأ ثراولا

 «بجحي ال دحاولا خألاو ءسدسلا همألف ادعاصف تاوخألاو ةوخإلا نم نانثا تيملل ناك اذإ يأ :هل ناك نإف

 :223 هلوقل ؛ةعامجلا مكح هل نانثالا نإف :نانثا (كرادملا ريسفت) .ءاوس مألا بجح يف فايخألاو تالعلاو نايعألاو

 ىلإ ثلثلا نم مألا نوبجحي مهف «ةوحالل ءيش الو بألل ناثلثلا وهو :يقابلاو ."ةعامج امهقوف امف نانثا"
 هنع اوبجح يذلا سدسلا نوذحأي مهأ :سابع نبا نعو ءروهمجلا 5 ؛بألا عم نوثئري ال اوناك نإو سدسلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."خلإ دعب نم" :هلوقل أدتبم ريدقت ىلإ ريشي دحوم (نيلامكلا ريسفت) .مألا

 ءادأ نم ىقبي ام دعب يه امنإ ةحردلا هذي مكتئارو نأ نعي «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 ؛نيئيشلا ةحابإل انه "وأ" :خإ نيد وأ
 لوق دسفي اذهيو .هيف بيترت ال دحاولاو «نيئيشلا دحأل "وأ" نأل ؛"ديز وأ ورمع ينءاج" :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" يعم امف :تلق نإف :يرشخمزلا لاق

 - اهيلع مدقم نيدلاو ؛نيدلا ىلع ةيصولا تمدق مل :تلق نإف ."نيريس نبا وأ نسحلا سلاج" :كلوقك :ثاريملا
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 َمُكواَباَم اه مامتهالل ؛ءافولا يف هنع ةرخؤم تناك نإو نيدلا ىلع ةيصولا ميدقتو
 عفنأ هنبا نأ ناظف ةرخاآلاو ايندلا ف افكت رفا ميلا توكتت ل ةربخت «أدتبم َوُكَواَتَبَأَو

 مكل ضرفف هللا كلذب ملاعلا امنإو سكعلابو ؛عفنأ بألا نوكيف «ثاريملا هيطعيف هل

 لري مل يأ مه هربد اميف 2 اميكَح هقلخب اَميِلَع ناك هللا نإ للا ةضيرف ثاريملا

 نم وأ مكس دو نبل لكي دل نإ كج ف كرت اجيةفي عظحلَو .كلذب ًافصعم

 راهي ترصوُيةَبِصَو ٍدْعَب ْنِم نكرر امم ُميولا ْمُكَلف دو وهل ناك نإَف مكر غ
 ال وأ ندّدعت تاجوزلا يأ ِرُهَلَو عامجإلاب نبالا دلو كلذ يف دلولاب قحلأو يَ

 َّنُهَلَف نهريغ نم وأ نهنم داو ْمُكَل َناَك نإ ف وْمُكَل نكي مل نإ كر ام غول
 0 ا وب تس ود مام نيدو اهب توُصَوُن صو دبي مكن امي ل

 قشي امث اهجارخإ ناك ضوع ريغ نم ةذوحأم افوك ف ثاريملل ةهبشم ةيصولا تناك امل :تلق ؟ةعيرشلا يف -

 ىلإ ةعراسملاو ءاهوجو ىلع نيدلا ىلع تمدق كلذلف «هئادأ ىلإ ةنئمطم مهسوفن نإف «نيدلا فالخب ةئرولا ىلع

 (لمدلا ةيشاح) ."نيمسلا" ءبوحجولا يف امهنيب ةيوست "وأ" ةملكب ءيج كلذلو «نيدلا عم اهجارخإ
 ناكف ؛ضوع ريغب ذخؤي لام ةيصولا نأل :امب مامتهالل (نيلامكلا ريسفت) .عامجإلاب ءافولا يف نيدلا نع :هنع

 ال" :هلوقو ءأدتبم :مكءانبأو مكؤابآ (ريبكلا ريسفت) .طيرفتلل ةنظم اهؤادأ ناكف «ةثرولا ىلع اقاش اهجارخإ
 اهلكي مل كلذ لجألف يأ :خلإ ماعلا امنإو .هربخ "برقأ"و أدتبم "'مهيأ"و «هل ربح عفر لحم يف هزيح يف امو "نوردت
 (كرادملا ريسفت) .بارعإلا نم امل عضوم ال ةيضارتعا ةلمحلا هذهو «ريداقملا ةفرعم نع مكزجعل ؛مكداهتجا ىلإ

 فلأ ىلع هل" :ليبق نم وهف ؛"هكيصوي" :هلوقل دكؤم ردصم هنأ ىلع بصن "ةضيرف" :هلوق نأ ديري :ضرفف

 لاحلاب ربخلاك ظفللا اذه هللا نع ربخلا نأ ىلإ هب راشأ :افصتم لزي مل (نيلامكلا ريسفت) ."افارتعا مهرد

 تحت لوحدلا نع هزنم هنأل ؛ناك امك نآلا وهو كلذك ناك وأ ةدئاز ناك وأ ءكلذك لزي مل ئيعمب لابقتسالاو

 ٍلاَجّرلِلم :الوأ هلوق يف لمجأ امل ليصفتلا ةلمج نم اضيأ اذه :خلإ كرت ام فصن مكلو ."يحركلا" نم «نامزلا

 ؛يَدَلَو ْمُكَل نكي هَل ْنإإ» :هلوق دنع هميدقت بسانملا :نهريغ نمو نهنم .4َوُبرَأْلاَو ِناَدِلَوْلا َكَرَت امم ٌبيِصَن
 (يواصلا ةيشاح) .هريظن يف هل مدقت ام لاونم ىلع نوكيل
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 يأ 7 ربخلاو ةفص ُتِوُيٌلجََر تراك نإ اعامجإ إ دلولاك كلذ يي نبالا دلو

 عا 3 ةلالك تورويلل ] يأ هُهَلَو ةلالك ثروت ٌةأرمآوأ دلو. الو هل .دلاو ال

 أوئاك نإف كرت امم * هس دسلا امهنم اج ٍدِحاَو ٌلُكَلَف هريغو ذوعسم نبا هب أرقو ءٌمأ نم

 ثلا ىف ءاَكَرُش ْمُهَف دحاو نم يأ َكِلَذ نيِريتسأ ٌمألا نم تاوعحألاو ةوخخإلا يأ
 ونتي نم لاح ٌراَضُم ريغ ٍنيَدْوَأ آي ةيطوت ةيصَو لحب ني مهاتنأو مهرك ذ هيف:يوعسي

 ةّيِصَو ثلثلا نم رثكأب يصوي نأب ةثرولا ىلع ررضلا لخدم ريغ يأ "ىصوي"

 2: ميلح ضئارفلا نم هقلخل هربد اهدي ُهَلآَو ِهَللأ َنَم "هكيصوي" ل دكؤم ردصم

 بحجحخيي الف اثانإ وأ اروكذ تانبلا دالوأ امأو ؛نبالا نباك نبالا تنب نإف ءىثنأ وأ دلولا كلذ ناك اركذ يأ :نبالا دلوو

 لمشي هنأل ؛دلولا دلوو :نزاخلاك لقي ملو «نبالا دلوو :لاق ثيح نبسحلا ةياغ يف رسفملا مالكو .هفصن نع مهي جوزلا

 (يواصلا ةيشاح) .حيحص ريغ وهو تانبلا دالوأ

 (ةلالكلا ريسفت ف ليق ام نسحأ اذه :خا هل دلاو ال (نيلامكلا ريسفت) .ثرو نم ذوعغأم هنم كروي يأ :ثتروي

 ةبارقلا تيمسف «امهنيب 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) .هجولا 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 تيملف ءثوروم

 (نيلامكلا ريسفت) .رم امك كلذ ىلع اوعمجأ دقو :مأ نم (لمجلا ةيشاح) .فعاضملا نم

 مهأل يأ :خلإ ءاكرش ."مألا نم تحخأ وأ خأ هلو" :اوؤرق يأ ءبعك نب يبأو صاقو يبأ نب دعس وهو :هريغو
 ءانبلا ةءارق ىلع :يصوي .ىئثنألا ىلع مهنم ركذلا لضفي ال اذهو «ثلثلا ن نم رثكأ ثرت ال يهو «مألا ةبارقب نوقحتسي
 ةروص اذه :خإ يصوي نأب (نيلامكلا ريسفت) .ايصوم همث نأ ملع "اه ىصوي" :ليق امل هنأل ؛يصوملا نم ؛لوعفملل

 .ررضلا يف لخاد ثلثلا نم رثكأب ءاصيإلا ٍنيعي ررضلا
 اه لمتحم ال ةلمج دعب عقاولا وهو اقح نبا اذه :وحن .هسفنل دكؤملا دكؤملاب دارأ ,ةيصو كلذب مكيصوي يأ :ردصم

 وأ ءيذمرتلا هاور "ثري ال لتاقلا" :معي هلوق وهو لتق نم عنام هيف سيل نمي ركذ نم ثيروت ةنسلا تصخخو ؛هريغ
 (نيلامكلا ريسفت) .ناخيشلا هجرحخخأ ؛"ملسملا نم رفاكلاو «رفاكلا نم ملسملا ثري ال" :ه2ص هلوقل نيد فالتحا
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 نم عنام هيف سيل نمي ركذ نم ثيروت ةنسلا تصحو «هفلاخ نمع ةبوقعلا ريخأتب
 هدعب امو ىماتيلا رمأ نم ةروكذملا ماكسألا كلت .قر وأ نيد فالتخا وأ لتق

 هللا عِطُي مَ اهوّدعتي الو امي اولمعيل ؛هدابعل اهّدح ىلا تئارش دللأ كودح

 ٌرَهْنَألا اًهِيَحَن نم فىرَجَتٍسنَج -ِئ نوعلاو ءارلاب هلع هب مكح اميقارة] وسزو

 ,هّدودَح َدَعَتَيَو هُهَلوُسَرَو هلآ صْغُي (25 ٌميِظَعلا رَوفلا َكَلِلاذَو اهيِف َنيِدَِخ

 يف يعورو «ةناهإ وذ م20 ريِهُم ٌتاَذَع اهيف ُهَلَو اًهيِف اًدلَكْح رات نيهجولاب ُهلِخَدُي
 نونلاو ءايلاب يأ

 انرلا ةفينفلا رينا هل .اهانعم "نيدلاخ" ىفو ,«"نم" ظفل نيتيالا يف رئامضلا

 أوُدَس نإف نيملسملا مكلاجر نم يأ حكم يب راينا مكباش نِم

 َقَح سانلا ةطلاخم نم نهوعنماو ِتوُيْبْلا ف نهوسبحا ىرهوكسمْأَف اب نهيلع

 2: لبس د ا لعب نأ ىلإ زأ هتكنالم يأ ثوَمَلٌنُوع
 ىدعتي ال ام :اهنمو ؛هوخحنو انزلاك لعفي ال ام :اهنم ؛ناعون ىلاعت هللا دودح نأ ىلإ ةراشإ هيف :خإ امي اولمعيل
 ءاملسم تام نإ ثكملا لوط دولخلاب دارملا :اهيف نيدلاخ (يحركلا ريسفت) .عبرألا جيوزتك اهوحنو تاروكذملاك

 ةمكحو «ةبرغلاب بذعي راتلاب بذعي امك هنأ باذعلا بناح يف دارفإلا ةمكحو .ارفاك تام نإ هتقيقح ىلعو

 (يواصلا ةيشاح) .هنوروزيو مهروزيو «هبابحأ عم هعامتجاب معني ةنجلاب معني امك هنأ ميعنلا بناج يف عمجلا
 دولخلا نأب ناذيإلل ؛نيعملا ىلإ ارظن كانه عمجلا رايتخاو ءظفللا رهاظ ىلإ ارظن انهه دارفإلا راثيإ لعل :اهيف ادلاخ

 بالحتسا قف دشأ ذارفنالا ةفصب باذعلا راد يف دولخلا نأ امك ءسنألل بلحأ عامتجالا ةفصب باوثلا راد يف

 ةخوسنم اذه ىلع ةيآلاف ءاهتعانشو اهحبق ةدايزل ؛انزلا ةشحافلاب دارملا يأ :انزلا (دوعسلا ىبأ ريسفت) .ةشحولا

 هنأب بقعتو «قحسلا يف سبحلاب ريزعتلا بجيف ؛ةمكحم ةيآلاو ءقحسلا اهب دارملا :ليقو ءرونلا ةروس يف دلجلا ةيآب

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيناثلا يف رم امك ةينثتلا ةغيصب ىتأل قحسلا ديرأ ول
 بح" :نيعملا ريصيف «توملا وه وتلا نأل ؛هيلإ جيتحا امنإو ءفاضملا فذح ىلع مالكلا نأ ىلإ هب راشأ :هتكئالم

 .هسفن ىلإ ءيشلا دانسإ هيف نأل ؛ميقتسم ريغ اذهو :«"توملا نهتيمب



 ءاسنلا ةروس "4 ربلا اولانت نل

 ركبلا دلخي ًاليبس نمل لع مث :مالسإلا لوأ كال اودع اهننف :جورخلا 1 قير

 نيع اوذح" لو لاق ّدحلا نّيب ال ثيدحلا يفو «ةنصحملا مجرو ءاماع اهبيرغتو ةئام

 مال نر جيو ياللا ماسلا تاس ورا لا يلعب لا ةييع اييك اهديدشتو :نونلا :قيفععت ناذلاو اور ”ةليببم هزل هللا .اغنج .داق .:ديع 1ولتع
 بسلاب اًمُهوُذاَتَف لاحرلا يأ َرحِنِم ةطاوللا وأ انزلا :ةشحافلا يأ اَهِيَِتأَي

2 

 هلا َّنِإ امهوذؤت الو اَمُهْنَع أوْضرَعَأَف لمعلا اَحّلّصْأَو اهنم اَباَت نِإَف لاعنلاب برضلاو
 ءانزلا اب ديرأ نإ دحلاب خوسدم اذهو هب (2) اًميِحَر بات نم ىلع اًباَّوَن ناك

 اك“ الإو - هقتح نجتري )هب لوسفملا نككل «يمقاشنلا قمح ةطاوألا اه يرأ نإ اذكو

 :لاق لّوألاو ,ريمضلا ةينثت ليلدب رهظ أ ةطاوللا ةدارإو «بّرغيو دلجي لب - انصح

 يب اهعارتشاو ةبلاسرلا يشب ةلبعتلل نم" ب اًههتييبتا هدريؤ «ةينارلاو .ئازلا دارأ

 5 دسم عمات هم رص دس هوس بعدم نم دم اهلا اهلاوي

 ؛ةحخخوسنم تسيل :يباطخلا ناميلس وبأ لاقو ؛رونلا ةروس يف ىلا دحلا ةيآب ةحوسنم ةيآلا :مهضعب لاق :خإ مالسإلا لوأ

 كلذو ءاليبس نحل هللا لعجي نأ ةياغ ىلإ دتمم تويبلا يف نهكاسمإ نأ ىلع لدي "لإ تويبلا يف نهوكسمأف" :هلوق نأل
 (نزاخلا ريسفت) .احخسن ال ةيآلا كلتل انايب ثيدحلا راص "يع اوذح" :ٌهو يبلا لاق املف ءالمحمب 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 :لإ خوسنم اذهو (نيلامكلا ريسفت) .ملسم وبأ لاق هبو دهاجب

 (لمجلا ةيشاح) .رونلا ةروس يف يلا دحلا ةيآب يأ "دحلاب" :هلوقو ,خوسنم ةبوتلاب هنع ركذ ام طوقسو
 لوألا لئاقلا يأ :لوألاو (نيلامكلا ريسفت) .ال وأ نيئصحم لفسألاو ىلعألا مجري دمحأو كلام نعو :دلجي لب
 "يكنم" :لاق ثيح يأ "لاحرلا ريمضب" :هلوقو «ىلاعت هللا يأ "دارأ" :هلوقو «"انزلا امي دارملا نإ" :لاق يذلا

 "صوصخم وهو" :هلوقو ءرخآ ليلد اذهو «نيلعافلا يأ "امهكارتشاو" :هلوقو ؛”"نهنمو مكنم' :لقي لو ءطقف
 دح نأل ؛نيلجرلا ىلع "ناذللا" لمح نيعتف يأ ءضارعإلاو ةبوتلاو ىذألا وهو ةثالثلا رومألا نم روكذملا يأ

 مالساإلا ردص ف 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



 ءاسدلا ةروس ا ربلا ولات نل
 يلا يأ هلآ ىَلَع َةَبْوَتلَأ اًمنإ .سبحلا نم ءاسنلا يف مّدقت امل لاجرلاب صوصخم وهو

 أ لاح ةَرَهَبَه ةيصعملا َةوُشلآ َنوُلَمْعَي تريل هلضفب اهوبق هسفن .ىلغ .بتك

 ُبوُنَيَكِبتَلوُأَف اورغرغي نأ لبق بيرق نمز نم توُبوُنَي مث مير اوصع ذإ نيلهاج
 ِتَسِيَلَو .مهب هعنص يف /2) اًميكَح هقلخم اًميِلَع ُهَّللأ اكو مهتبوت لبقي ٌمَْلَع ُهّللَ

 يف ذخأو ُتْوَمْلآ ُمهَدَحَأ ٌرّصَح اَذِإ ََمَح بونذلا ِتاَعّيّسلآ َنوُلَمْعَي َس يذل ةَبَوكلَ

 ا ل ل . ؛كلذ هعفني الف َنَعلآَتْبَت َِإ 7 وخ ا ةفكاشس نحو عزنلا

 اورمأ مث ءالوأ نيينازلا ءاذيإب اورمأ لوزنلا يف ةمدقتم ةيناثلا نأ :نسحلا نعو «ءاسنلا ةروس يف :ءاسنلا يف

 ٠ ١(. :ءاسنلا) 44... .ِتوُيْبْلا ىف ٌنُهوكِسْماَف :ىلاعت هلوق ف :سبحلا نم (نيلامكلا ريسفت) .ءاسنلا كاسمإب

 هنم الضفت اهمزتلا يأ "هللا ىلع" :هلوقو «ةبوتلا 6 هفدرأ مث «بنذلا ركذ ثيح بيترت نسح اذه :ةبوتلا امنإ

 بوجو الو «(ه 4 :ماعنألا) هةَمْحَر 3 ةيفن لشركا َِر بنك دح ىلع فلختي ال ميركلا دعو نأل ؛اناسحإو

 مكحب ةتبلا توبثلا قيقحت ىلع ةلادلا "ىلع" ةملكو يملا ىلع وه امنإ اهوحو ذإ ؛ةلزتعملا همعز امك هللا ىلغ

 (يحركلا) .ةداعلا يرجح

 :ءيش هللا ىلع بحي 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) .ةلاهجب وهف أطخ وأ ادمع هللا ىصع نم نأ ىلع ةباحصلا عمجأ :ةلاهجب

 ح لهاج وهف هللا ىضع نم :ليق كلذلو :لهجلا هيلإ وعدي امم بنذلا باكترا نإف ؛ءاهفس نيلهاج يأ اهب نيسبلتم

 لهاجتلاو لفاغتلا اهنكل ءرذع كلذ نأل ؛بنذ هنأب ملعلا مدع ةلاهجلا هذه تسيل :ريسفتلا فو .هتلاهج نم عزتني

 (نايبلا حور) .هملعي الو هلهجي نم لعفك ةبقاعلا ف ركفتلا كرتو
 ؛ابيرق هامسو ءيذمرتلا هاور ."رغرغي مل ام دبعلا ةبوت لبقي هللا نإ" :ثيدحل كلذب برقلا رسف :اورغرغي نأ لبق
 كلم ةدهاشم لاح هنأل :هعفني الف (نيلامكلا ريسفت) ليف ايندلا ْعاَتم "لك :ىلاعت هلوقل بيرق ةايحلا ةدم نأل

 يف اذك الوبقم هنامإ نكي مل نإو ةلوبقم سأيلا ةبوت نأ روهشملاو «رايتخا 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 يقاني الف هاركإلاك سأيلا نإ :ليق امك لوألا هجوو
 (نيلامكلا ريسفت) .فذئنيح دجوي لو بيغلاب نورومأم انأل ؛ذئنيح ناكبإلا



 داس قا م. ربلا اولانت نل

 ةنياعم دنع ةرخآلا يف اوبات اذإ ٌراَفَك ْمَهَو َنوُنوُمَي َنيِذّلآ اَلَو هنم لبقي الو
 َنيِذل اَهْيَأتَي .امؤم (2) اميل ائاَدَع م انددعأ اًنَدَتَعَأ َكبتلْوُأ مهنم لبقت ال باذعلا

 نهيهركم يأ ناتغل مضلاو حتفلاب ه6 نهاذ يأ ءاَسلآ أوُثِرت نأ ْمكَل لح اَل أوما
 ىئاسككلاو ةرمحلل رثكألل لحي ال ةيلعاف عضوم لا

 لاق :"ريبكلا ريسفتلا" فو ."بيطخلا" يف اذك ةبوت صاع نم الو ناميإ رفاك نم لبقي ال يأ :هنم لبقي الو
 ملعلا لصحي اهدنع ىلا لاوحألا ةدهاشم ةبوتلا لوبق نم عناملا لب ؛ةبوتلا لوبق نم عنمي ال توملا بيرق :نوققحما

 ام معنلو «يصاعملا نع سأيلا ةبوتو «رفاكلا 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 «هريخأتو هريصقتل ؛لبقي مل ءاش نإو ءهنم الضف ناكو هناعإ فرشل ؛لبق ءاش نإ ىلاعت هللا ةيشم يف سأبلا

 ءايلوألاو ءايبنألا ماركإ راهظإل ؛نينمؤملا ةصع ضعب نم ةبوتلا لوبق مدع ةينابرلا ةمكحلا نمو :تلق .هنم الدع

 .ملعأ هناحبس هللاو .ةمايقلا موي مهتعافشب رفغي ثيح ةرخآلا يف مهزازعإو

 مهرفك ىلع نورصم رافك مهو اوتام نيذلل ةبوتلا تسيل يأ هلبق يذلا لوصوملا ىلع فطع :نوتومب نيذلا الو
 «فيلكتلا عفرل يأ :مهنم لبقت ال (نايبلا حور) .ةرخآلا 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 ف 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 يفوت امل مث ءاهثاريم ذحأيو تومت وأ ؛هنم يدتفت بح اهلضعي وأ ءاهرهم

 لوسر ةشبك تتأف ءاهيلع قفني ملو اهيرقي لو اهكرت مث «هبوث اهيلع حرطف «سيق همسا :ليق هل نبا ماق «ةيراصنألا

 ف يثكما :لاقف ؛"يليبس لخي ملو يلع قفني ملف «هنبا يذحأو يفوت سبق ابأ نإ !هللا لوسر اي" :تلاقف 2 هلل
 (يواصلا ةيشاح) .يراخبلا يف سابع نبا نع يور اذك «ةيآلا هذه تلزنف «كيف هللا رمأ نأي تح كتيب

 اوناك امك ةأرملا سفن ثرإ نع يهنلا لب «داتعملاو ردابتملا وه امك نهلام ثرإ نع يهنلا دارملا سيلف يأ :نقاذ

 (نيلامكلا ريسفت) .هلام نوثري امك مهبيرق نم اهفوثريف «لاملاك ةأرملا تاذ نولعجي اوناكف «نولعفي

 نع الاح فاشكلا بحاص هلعجو «"اوثرت" ريمض نم لاحلا ىلع بصنلا عضوم ف ردصم هنأ ىلإ ريشي :اهرك

 عمم ردصم "اهرك" نأ ىلإ هب راشأ ؛لعاف مسا هركم عمج :نهيهركم يأ (نيلامكلا ريسفت) .تاهراك . ءاسنلا

 .(نيلامكلا ريسفت) .هاركإلا نم مضلابو ؛ةهاركلا نم حتفلاب وأ «"اوئرت" ريمض يف واولا نم لاح وهو «لعافلا مسا



 ءاسدلا ةروس م. رولا اولات نل

 الب نهوحوزت اوؤاش نإف «مهئابرقأ ءاسن نوثري ةيلهاجلا يف اوناك «كلذ ىلع

 تومت وأ هتثرو امه يدتفت ح اهولضع وأ ءاهقادص اوذحأو اهوحّوز وأ ؛«قادص

 مكريغ حاكن نع مكجاوزأ اوعنم أ هوتش نأ اَلَو كلذ نع اوهْنف ءاهوثريف

 آل رهملا و ا ياسو الو باسو

 ةعاطلا نع اججورمخ نسحلا نع ا را 7 ظ

 لوقلا يف لامجإلاب يأ ٍفوُرْعَملاب 0 نعلتخيو مكنم نيدتفي نح نهوراضت نأ

 ةااعناا# ع ةعتفالاه هاا .............. أوهركت نأ ْىَسَعَف اوربصاف َنهوُمُتَهرك نِإَف تيبملاو ةقفنلاو

 هل راشأ امك "اوثرت نأ" :هلوق ىلع فوطعم :نهولضعت الو .المحب ةيآلا لوزن ببس ىلإ ةراشإ :ةيلهاجلا يف اوناك
 ؛اًمرشع ءيسيف ءرهم هيلع املو هتأرما هركي لجرلا ناكف :جاوزألل باطخ اذهو ءاديكوت "ال" تديعأو ؛حراشلا

 .جاوزلا نع معألا عنم نوكسلا لضعلاو (نزاخلا) .رهملا نم امل قاس ام هيلإ درتو «هنم يدتفتل

 ,مكريغ ءاسن مدقت اميف دارملا نإف ءلوألا يعمب ال "ءاسنلا" ىلع دئاع ريمضلا نأ ىلإ كلذب راشأ :مكجاوزأ اوعنمت
 يف راثخا هنأ عم جاوزألل باط هنأ ىلإ ريشي :رهملا نم (يواصلا ةيشاح) .مادختسا مالكلا يفف مك ؤاسن انه اميفو
 :لاقي الف ؛ءادنلا ريغ نم نيصخشل مالك يف بطاخي نأ حصي ال هنأ :"لوطملا" يف ام هيلع دروأو «ةثرولا باطخ ةيآلا

 وأ ءدحاو بطاخم مكح يف نيملسملا لعجي نأ الإ مهللا ,”"!ورمع اي دعقاو ء!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 ميحللاب :لامجإلاب .امب نهفايتإ 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 اميرف 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 يف حلصأ

 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 اريخن هنوهركت

 ."خلإ متدرأ نإو" :ليقف ءاهاطعأ امت. هنم ءادتفالا ىلإ اهئجلي



 ءاسنلا هوس ا ربلا اولانت نل

 اذلو ٌنهنم مكقزري .نأب كلذ 3 لعجي هلعلو /) اًريِبَك اَريَخ هيف ُهّللا لَعَجو اعيش

 1و اهومتقلط نأب اههدب اهذحخأ يأ ج ص ] تراكم سل [لاةقيشأ ةكدمأ نإق - .ًاحاص

 558 هنم أودْحَأَت الق اقادص ا ريثك الام اًراطنِق تاجوزلا يأ َنُهِنَدَحِإ َمثَيَناَ
 ٠ ل و ء رمد سرب يعم ع # 2-8

 1 ماهفتسالاو «لاحخلا ىلع امهبصنو . مج اًنيِبُم اَمْتِإَو اهلظ اًننَعهب ءهتودخأتا

: 

0] 

١ 

 نإ ْمُحْضَعَب لصو ئَضفأ َدَقَو هحو يأب يأ .هَنوُذْحَأَت فيكَو ف راكنإللو «خيبوتلل
 وهو ءاديدش 29 اظيلغ ادهع اقثيُم مكنم َيرذَحأَو رهملل رّرقملا عامجلاب ٍضَعَب اذ يه 12 ل 0 ع 5 37

 ىنعمب ام أوُحكَت الَو .ناسحإب نهحيرست وأ فورعم. نهكاسمإ نم هب هللا رمأ ام
 ب ' ' ل

 ا ا ا ل ا لا لا لا 8 8# لا اا لاا #9 #9 9 #1 9 9# 9# اهل #9 ا #9 0# # ها  لا ه#ا #   لا ان دا[انبكلا , ره ةابا : 2

 نيا و ا

 تلاقف «"ءاسنلا تاقدصب اولاغت ال" :ربنملا ىلع رمع لاقو .نارمع لآ ف رم امك اميظع الام يأ :اريثك الام

 رمع نم ملعأ دحأ لك" :رمع لاقف ؟"م.:ءسنو «اراطنق َنهاَدْحِإ ْمُثْيئاآَو» :هللا لوق مأ كلوق عبتن أ " :ةأرما

 .ريثكلا نع الضف اليلق يأ "ائيش" :هلوقو «راطنقلا كلذ يأ :هنم (كرادملا ريسفت) ."متكش ام ىلع اوجورت
 لاق فيك :وهو لاؤسلا دري الف «هريغو سابع نبا لاق امك ءازوحب ملظلا انه ناتهبلاب دارملا نأ ىلإ هب راشأ :املظ

 نم هنأ ىلإ ريشي :انيبم (يحخركلا ريسفت) ؟ناتمب ال ملظ ارهق ةأرملا رهم ذحأو «ةرباكم بذكلا ناتهبلا نأ عم كلذ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلعلا ىلع وأ نيمثآو نيمثآو نيملاظ يأ :لاحلا ىلع (نيلامكلا) .ناب نيعمت "نايأ"

 ءذخألا ركنأ ثيح رهملا دكؤت امنأ ةحيحصلا ةولخلا يف انل ةجح ةيآلاو ءءاضفلا هنمو «لئاح الب الح يأ :لصو

 اهيف َنأي ىلا ةولخلاب كلام لاقو «يعفاشلا هب هرسف اذكه :عامجلاب (كرادملا ريسفت) اي للعو

 نم ايلقع ازاحم ءاسنلل دنسأ امنإو «هللا وه ةقيقحلا ف ذحآلاو ءءاسنلا يأ :نذخأو (يواصلا ةيشاح) .ءيطولا
 (يواصلا ةيشاحإ) .بسنلل دانسإلا

 مظني ملو «يهنلاب حاكنلا اذه صخ امنإو ؛مرحي ال نمو ءاسنلا نم اهحاكن مرحي نم نايب يف عورش :خلإ اوحكنت الو

 روهمجو امي سابع نبا لاق ؛هيطاعت ىلع نيرصم اوناك ثيح هنع رجزلا يف ةغلابم ةيتآلا تامرحلا حاكن كلس يف
 (دوعسلا يبأ ريسفت) ."كلذ نع اوهنف :مهئابآ جاوزأب نوجوزتي ةيلهاجلا لهأ ناك" :نيرسفملا

 ةأرملا نأب وأ ءةفصلا هب ديرأ هنأب هلّوأ هعنم نمو «ىازاتفتلا هلاق امك لوقعلا يوذ معي "ام" نإف :نم ىنعمب ام

 .لوقعلا يوذ ريغ مكح يف اهلقع ناصقنل



 ءاسنلا ةروس ا .ث + ربلا اولانت نل

 اقم يسال ادق هس قس دقن ديد مكنش نم هت ةلات 1

 ا تادحلا تلمشو ١ ةهوسك نأ ركشَونأ كتغ تن يو قالذا اقيرط

 ءألا وأ بألا ةهج نم َيَكَناَوَحَأَو نلفس نإو دالوألا تانب تلمشو نقع ءألا وأ
 مكتادحو مكتاهُمأ تاوخأ يأ َجكْبَلَحَو مكدادجأو مكئابآ تاوخأ يأ َرُكْبَمَعَو

 ُكَتْعْضَرَأ بلا ْمُكُتَمَمَأَو نهدالوأ تانب نهيف لخدتو ٍتْخألآ ُتاَنَبَو خألا ُتاََبَو

 نأ عاطقنالا هجوو ؛"نكل"ب هرسفي اعطقنم ناك اذإ هنأ هتداع وه امك عطقنم ءانثتسالا نأ ىلإ هب راشأ :نكل

 .لبقتسملا نم ئيثتسي ال يضاملا

 مهيلع مرح امل هنأ :ئيعملاو ؛لابقتسالا عماجي ال يضاملا ذإ ؛عطقنم هنأ :امهدحأ «نالوق ءانثتسالا اذه ف :فلس دق ام

 دن ايلا لج سايت بيج موو ييواعبب يا واع تم

 أطي نأ يمن هنأ :ىعملاو ءءطولا ىلع حاكنلا لمحي نأ :امهدحأ ناينعم هيفو «ءلصتم ءانثتسا هنأ :ىاثلاو «هيف مثإ ال

 ىعملا اذه لقن ءاهجوزت 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 ف مكئابآ حاكن لثم اوحكنت الو :يناثلا نيعملاو ءديز نبا نع

 (لمجلا ةيشاح) .هيلع مالسإلا ررقي ام ناك اذإ مالسإلا يف اهيلع ةماقإلا مكل حابمف

 هل زييمت ”اليبس"و «هدعب ام هرسفي ريمض 'ءاس" يفو ؛"سئب" ىرحب تيرجأ "ءاس" نأ ىلإ هب راشأ :خلإ سئب
 داع ام ىلإ دئاع 'ءاس' يف ريمضلا نإ :ليقو «حاكنلا اذه ليبس يأ ؛كلذ :هريدقت ءفوذحم مذلاب صوصخملاو

 (يحركلا ريسفت) .هليبس ءاس :ريدقتلاو «لعافلا نم لوقنم زييمت "اليبس"و ؛كلذ لبق ريمضلا هيلإ
 دوصقملا ضرغلا وه ام ءيش لك ةمرح نم داريف ءحصي ال نيعلا ىلإ ميرحتلا دانسإ نأ ىلإ هب راشأ :نهوحكنت نأ

 (نايبلا حور) ٠ .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 «ةيفايخألاو ةينالعلا تاوحألا

 نم ةعاضرلا امنإ :ثيدحل روهمجلاو ةعبرألا ةمئألا دنع هب ةربع الف هدعب امو :نيلوحلا لامكتسا لبق .روهظلل
 (نيلامكلا ريسفت) .هفالخ نك ةشئاع نعو «ةعاجما



 ءاسدلا ةروس م.م ربلا اولانت نل

 ةنسلاب كلذب قحليو ِةَحَضَرلَأ ري ِمُكناَوَحَأَو ثيدحلا هنيب امك تاعضر سمخح
 يعفاشلا بهذم اذه

 تانبو خألا تانبو تالاخلاو تامعلاو هتووطوم نهتعضرأ نم نهو «ءاهنم تالا
 ةعاضرلا نم يأ

 ملسمو يراخبلا هاور ."بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي" :ثيدحل اهنم تعألا
 ىف .لا هريع نم ةجوزلا تنب يهو ةبيبر معمج مكبيتبرو مكياسن تدهماو - : 5 5 1 © ىنض ديا نى ضوعج 3-3

 رثلَحَد ىلا ُمُكِيََن نِّي ال موهفم الف بلاغلل ةقفاوم ةفص نهنوبرت مُكِروِجُح
 حاكن ف نُكِيَلَع َحاَتُج الف كروي مئلخد اوُنوُكَت حل نإف نهومتعماج يأ نهب

 وس سلا ديالا 213 214 2 3 ............ ٌليِتْلَحَو نهومتقراف اذإ نمتانب

 يف روطسم وه امك «ةدحاو ةصمب ولو ةعاضرلا تبثتف ةفينح يبأ دنع امأو «يعفاشلا دنع اذه :تاعضر سمح

 فو .مرعتلا هب قلعتي عاضرلا ةدم يف لصح اذإ ءاوس هريثكو عاضرلا ليلق :"يرودقلا" يف لاق .ةيفنحلا بتكلا

 ريغ نم م كَتْعَضْرَأ يتاللا ؛كَناَهَأَوإ» :هلوق قالطإل ؛هدعب ال فصنو نيلوح يف ةصم. تبثيو :"ةياقولا حرش"
 ".لصف ريغ نم "بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي" :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو ءريثكلاو ليلقلا نيب لصف
 ."ةيادحلا" ف 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 امم نهو كي هللا لوسر يفوتف ,تامولعم سمخب نحسن مث ؛تامولعم تاعضر رشع نآرقلا
 نمل اتنب تحألا كلت تناك ءاوسو :ةعاضرلا نم مكتاوخأو (نيلامكلا ريسفت) ."خلإ قحليو" مالكلا ةمتتو «خوسنم
 ايارامعل يف اح) .ةعاضرلا نم هل اتخأ ريصت اهإف ءديز ثنبو 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 "لإ تامعلاو" :هلوقو هل نبللا ناكو صخشلا يأ "هتءوطوم

 (لمجلا ةيشاح) .ةنسلاب :هلوق يف ةنسلل نيبم "خلإ قحليو" :هلوقب قلعتم ."خلإ ثيدحلا :هلوقو «تافوطعملا ىلع طلسم
 يف نكي مل ولو مرحت يهف بلاغلل :ةقفاوم ةفص .ةيبرتلا هنم دارملاو «ةناضحلا نعي رجح عمج روجح :مكروجح
 هنأ :سابع نبا نع رذنملا نبا ىور اذك :نهومتعماج (نيلامكلا ريسفت) .دواد مهفلاخو «ةمئألا لوق وه هرجح

 :ةفينح يبأ دنعو ؛عامجلا نع ةيانك وهو ةيدعتلل ءابلاو ءرتسلا يف نهومتلحخدأ :هلصأو «عامجلاب لوحدلا رسف
 (نيلامكلا ريسفت) .لوخدلا ئيعم يف هوحنو سمللا



 ءاسنلا ةروس مي. ربلا اولانت نل

 مهلئالح حاكن مكلف مهومتينبت نم قالعشسبْمأنَ َنيذْلا مكباتتَأ جاوزأ

 عمجلا ةنسلاب نمب قحليو حاكتلاب عاضر وأ بست نم تطألا ترف اشعال

 ادع ايهكالص رانا يلع طلو لع ملكت زوخيو «اهعلاعح وأ اهتمنع نيبو اهتين
 لدابتلا ليبس

 حانج الف ءركذ ام ضعب مهحاكن نم ةيلهاجلا يف اَ نكل الإ ةدحاو أطيو

 .كلذ يف مكب 20 اَميِحَر يهنلا لبق مكنم فلس امل روَُغ َناك هلأ َن تير هيف مكيلع

 ةليلح هلي 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
 اذهو «نيعكلع وأ احاكن نوكي نأ نم معأ قلطم وهو «نيتخألا نيب عمجلا مكيلع مرحو يأ "تمرح" عوفرم
 5 ألا نياوقتشت َنأَو9 :ىلاعت هلوقل ؛ًءطو نيمي كلم الو احاكن نيتحألا نيب عمجي الو :ةيادملا بحاص لاق

 مالسإلا رخف ركذ دقو ؛"نيتخأ محر يف هؤام نعمجي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم" :تلع هلوقلو
 نيتمألاو «ةدحاولا ةمألا يف ماع 4دكناَمِي تكلم امأ» :ىلاعت هلوق نأ :ماعلا ةيجح نايب يف حيضوتلا بحاصو
 نأ حصف «ميرحتلا بلغف ءايطو نيتحألا نيب عمجلا قح يف امهنيب ضراعتف «نيميلا كلم وأ حاكنلا يف نيتحألا

 ْنَأَوظ ىلاعت هلوق ةلالد :ليق هنأ :هلصاح «عفان مالك انهه "حيولتلا" يفو ؛فلسلا نع روثأم ماعلاب كسمتلا
 انا انهي ععنملا مريجال هلال ؛ةلالدلا ق قيرطب اكلم ءطولاب امهنيب عمجلا ةمرح ىلع «(َنْيتْحَأْلا ّن :ْيَب اوعمجت

 قيرطب هزاوج ىلع (ْدَكْئاَمْيَأ ْتَكَلَم ام ْرَأظ :ىلاعت هلوق ةلالدو ءىلوأ ًءطو مرحي نألف ءءطولا ىلإ ضفم وهو
 .لوألا ضراعي الف «ةرابعلا

 نأ دي يبنلا ىمن" :دواد يبألو ."اهتلاخو 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 ا سماخلا ءزجلا

 ةقرافم لبق نهوحكنت نأ آلان جاوزألا تاوذ يأ َتَمَّصَخُمْل مكيلع تمّرحَو
 ,يبسلاب ءامإلا نم يطشسيا ناقل ال وأ نك تاملسم «ءرئارح نهحاوزأ
 هللا ب بك «ءاربتسالا دعب - برحملا راد يف جاوزأ نف ناك نإو - نهؤطو مكلف

 ءآَرَو ام مكْل لوعفملاو لعافلل ءانبلاب َلِحأَو مكيَلَع كلذ بتك يأ وديصلا ىلع بغت
 ك1 1 ]1 ]1 1 أوُعَتْبَت نأ ءاسنلا نم مكيلع مّرح ام ىوس يأ ٌكِلَد

 نم ةيلدبلا ىلع عوفرم "نهوحكنت نأ" .جاوزألا وأ جيوزتلا نهتتنصحأ نهأل ؛تانصحم تيم :خلإ تانصخملا
 يف امك ةيرحلا ىلعو «ةيآلا هذه يف امك جوزتلا 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 نمو :هلوق
 تاوذ مكيلع تمرح يأ ةقباسلا تامرحملا ىلع ةفوطعم يهو :تانصحملو :تاحفاسم ريغ تانصحخم#
 تانصحملا نم دارملا :"يدمحألا" يفو «جاوزألا تاوذ تماد ام جاوزألا تاوذ مكيلع مرحو :ىعملاو ؛جاوزألا
 فيلكتلاو ةيرحلا 1 محجرلا دح يف طرش وه ام ال «جيورتلاب نهجورف نصحأ نهنأل ؛جاوزألا تاوذ انهه

 انهه ناصحإلاب دارملا نأ ىلإ هب راشأ :خل إوئارح .انزلا نع ةفعلا عم اهنم فذقلا دح يف وأ ءءطولا عم مالسإلاو
 نوك نأل ؛ةجوزلا هنم دارملا نوكي نأ بجوف «ةمرحلا يف امل ريثأت ال هنأل ؛طقف ةفعلاو مالسإلاو ةيرحلا ال جوز تاذ
 (ريبكلا يف اذكه) .ريغلا ىلع ةمرحم اهوك 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 نهن ناك نإو ."مكنامبأ تكلم ام الإ" :هلوق لزنف دعي يبنلا انلأسف ؛نهنم عامجلا
 نايب اذه :برحلا راد يف .رخآ صنب تباث اذه "ءاربتسالا دعب" :هلوقو ؛هريغو "مل اعملا" يف امك ءامهنيب ةقرفلا عقيو

 برحلا راد يف موكب رافكلا جاوزأ لح ديقتي الف الإو ,نهجاوزأ نهعم نكي مل هنأ ريسلا لهأ ركذ هنإف «عقاولل

 هدنع ةقرفلا ىتأتي امنإو كني ةفينح يبأل افالحخ «نييبسم اناك ولو يبسلاب هدنع عفتري حاكنلا لب ؛يعفاشلا دنع
 موي ايبس انبصأ" :هض ديعس يبأ نع ملسم ىور ؛نهدحو تايبسملاب هدنع ةيآلا صيصخت مزلف «نيرادلا فالتحاب

 نملسأ نمنأ ىلع لوؤم كلذ نإ مث «تلزنف هلي ىبنلا انلأسف «نهيلع عقن نأ انهركف ءجاوزأ نو ساطوأ
 (نيلامكلا ريسفت) .نيميلا كلمب ةكرشملا ءطو لحي الف الإو ءنهؤاربتسا ىضقناو
 ةنسلا تلد دقف «ءصوصخم م اذه :خلإ مكلذ ءارو ام ."هللا باتك" يف رمضملا لعفلا ىلع فطع وه :لحأو
 نمو ءاهتلاخو ةأرملا نيبو ءاهتمعو ةأرملا نيب عمجلا مرحي هنأ كلذ نمف ءركذ ام ىوس رخأ 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 ال وعفم هنوك ىلع لدي امف "م "للا" انهه



 عاسبلا ةروس سا سماخلا ءزجلا

 كربلا نم 1

 0 يا 2 طولا | متحوزت نم نجم 050- 2 | | مويطو# فا 322 21

 نم ٍةَضِيرَمْلأ ِدْعَب ْنِم -هب ّنهو تأ رئطرت اميز كتلع حاتج الو هب ' ةضيرف نحف متضرف

 نمو .مه هربد اميف 2 ١ اميكَح هقلخب اَميِلَع َناك هللا نإ اهيلع ةدايز وأ اهضعب وأ أ يلح

 يرَح وه ِتَتِيْؤُمْلا رئارحلاٍتَئَصخُمْل محي نأ ل ىغ يأ ًالوط حكم ْعِطَمسَمْمْ
 . ِتَتبؤُملآ مكيف ني حكني مُكَسَمَيَأ َتكَلَم ام نِمَف هل موهفم الف («بلاغلا ىلع

 مكنامبأ 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 ءاف5# سابع نبا نع مكاحلا يوري «ةعتملا يف تلزن اهفإ :ليق ام در ىلإ كلذب ريشي :نهل متضرف
 ناكو «كلذك اهأرق انآ نأ رذنملا نيا جرخأو سل اذكه :لوقيو  نوةتسف لجأ 00006 هب متعتمتسا انه

 يف ةريثك رابحأب اهخسنو ءاهتمرح ىلع مهريغو ةعبرألا ةمئألا عمجأو «ةعتملا دنع نهل يمس امي "نهروجأ" رسفي

 مامإلا نع يقهيبلا ىور دقو ؛ديناسملاو نئسلا نم اهريغو ةتسلا حاحصلا يف ةباحصلا نم هريغو يلع نع كلذ

 هكوع بص كقو «شحاف طلغ ةناقشا" ف امك كلام ىلإ هتبسسلو ( هب 5 5 ةيمامإإلا فالخو عقداصلا رمعجم

 متعتمتسا امف# :هلوق يف ان 5# سابع نبا نع قرط نم متاح يبأ نبا جرخأو ءاهتحابإب لوقلا نع ايد سابع نبا
 (نيلامكلا ريسفت) .الماك اهقادص بجو دقف «ةدحاو ةرم اهئطو مث «ةأرملا لجرلا جوزت اذإ حاكنلا وه :لاق 4 هب

 اهلك اهجوزل اهرهم تبهو نإ يأ ةبلا هنم دارملاو ."سوماقلا" يف امك عضولا :طحلاو ءام'ل نايب :اهطح نم

 ايراج فصولا نوكي ال نأ هلئاق دنع فلاخملا موهفملا طرش نم نأل :هل موهفم الف .هب سأب الف ءاهضعب وأ

 (بيطنخلاو نيلامكلا ريسفت) .كلذك تايباتكلا رئارحلا نإف «بلاغلا ىرخب

 زوجي الف ؛ةنمؤم تناك اذإ امب ةمألا حاكن دييقت لديو ؛ءاسنلا نم ةباشلا يهو «ةاتف عمج تايتف :تانمؤملا مكتايتف نم

 ةمألاب جوزتلا زوجيف اندنع امأو هلي يعفاشلا لوق اذهو ءادبع وأ ارح جوزلا ناك ءاوس ؛ةيباتكلا ةمألاب جوزتلا

 -يفن نم مزلي ال كلذكف ءاندنع طورشملا يفن : طرشلا يفن نم مزلي ال امكف ءطرشلا ةلزنمب فصولا نأل ؛ةيباتكلا



 ءاسنلا ةروس م. سماخلا ءزجلا

 بوب ءاهليبعشتب ماسلا هنا هديب رئارسلا ولكو همرعاظب !وقتكأت مُكيَميِإب ُمَلَعأ هَل
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 نهو متنأ يأ ٍضْعَب ْنِم مكضْعَب ءامإلا حاكنب سلات اذهو ءهيف ةرحلا لضفت مآ

 نهيلاوم َّنِهلَهَأ نذإب ينفون نهحاكن نم اوفكنسسست الف «نيدلا ّق ءاومس

 تدتّصحم صقنو لطم ريغ نم ٍِفودَءَّملاب نهروهم ٌنهَروجا نهوطعأ _.رهوتاََو عارم 2 : 90 اذ ر و 1 ا
 اهب نونزي ءالخأ ٍناَدَخا ترذِخَتم الَو ارهج تايناز تدحِفل ه ريغ لاح فئافع ا ا 3+ سال قن 7 ' ه اشف ج7 1

 اندوطستي تأ نزف َنجورت :لعافلل ءانبلاب ةءارق يو نجوُز صح آذِإف 7
 ئئاسكلاو .ةرمحو يبأل

 لحلا ٠ .بادملا تع نتف اذإ راكبألا رئارحلا ِتَنَّصخُمْلا ىَلَع ام ُفَضِن َنِيَلَعَف

 و اياهم عام هيصاما# فهو 2 عم هليبعلا نييلع ىاقوو لس بنص ىبوايو «نوساخ ةدلجيأ
 ذم اذه

 ءاندنع زوجي ةيباتكلا ةمألا حاكنو :"كرادملا" يفو .لوصألا بتك يف روطسم هليصفتو ء«فوصوملا يفن ةفصلا -

 .انهه اذكف «هب دييقتلا عم اقافتا رئارحلا يف طرشب سيل ناهيإلا نأ ليلدب بابحتسالل صنلا يف دبيقتلاو

 فاكنتسالا :اوفكنتست الف (نيلامكلا ريسفت) .هللا ىلإ رئارسلا اوضوف يأ لكي لكو نم فاكلا رسكب :اولكو

 نايبل نهل ءاتيإلا ركذ نوكيف «يلولا نذإب نوكي نأ نهئاتيإ ةرورض نمو :خلإ نهوطعأ (سوماقلا) .راعلا وه
 فاضملا ىلإ لعفلا لصوأو ؛«فاضملا فذحف "نهيلاوم اوتآو" :هلصأ :ليقو ؛نهل رهملا نوكل ال ءنهل عفدلا زاوج

 ."سوماقلا" ف امك فيوستلا :لطملا :لطم ريغ (لمجلا ةيشاح) "دوعسلا يب" يف اذك ؛هيلإ

 :هلوق ف لوعفملا نم يأ [عزانتلا ىلع نهوطعأف نهوحكناف لوعفم نم هيلع فطع ام عم يأ| :لاح
 زاوخ 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 نعي جيورتلاب نصحأ اذإف :هانعمو :نجوز نصحأ اذإف
 ءامإلا دحف «جيوزت الب رئارحلا تانصحملا هذه نم دارملاو هايس ب

 ."نيسحلا" يف هب صن ءاضيأ ماع فصن يفن :يعفاشلا دنعو ءاندنع ةدلج نوسمخح 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 محجر ال نأ نايب كلذ ةدئاف نأب :بيجأ ؟ال مأ تجورت ةمألل مزال

 ير ق1 قنا هام ترق كلك ىلا هس ارق سي هرانام نص سورلا لاقاطألا لس اختي فرس اةاسرسل



 ءاسنلا ةروس ٠ سماخلا ءرجلا

 َكِلَذ ًالصأ َنهيلع مجر ال هنأ ةدافإل لب ءّدحلا بوجول ًاطرش ناصحإلا لعجي ملو
 :ةقشملا :هلصأو ةانزلاَتَكَعْلأ فاح َِدَح َنَمِل لوطلا مدع دنع تاكولمملا حاكن يأ

 هفاخي ال نم فالخب مكي ةرخآلا يف ةبوقعلاو ءايندلا يف ٌدحلاب ءاهببس هنأل ؛انزلا هب يع
 ئيعمج, واولا

 'دل_ يعفاشلا هيلعو داير لاي حالسساا سا الكاو ءاهحاكن هل لحي الف «رارحألا نم

 مدع ولو اهحاكن هل لحي الف «تارفاكلا "تانمؤملا مكتايتف نم" :هلوقب جرحو
 لوطلا دقف ي

 06 اقيقر .ذلولا ريضيب لعل 00 تاكرولمملا حاكن نع اوُرَصَت نأو ' فاحخو 2 راو -

 مكرمأ حلاصمو مكنيد عئارش َوَك مكَل َنْيبيِل ُهَللا ديري .كللذ يف ةعسوتلاب مثير يحد

 مهوعبتتف ميرحتلاو ؛ليلحتلا يف ءايبنألا نم ّحُكِلَبَف نِم َنيِذَّلا قئارط َنَنُس َمُكيِدَبَيَو
 2 ه4 0 ةزااام ةطاطزاع 4 هاف فاو اطلاو اخاامتو اظاهتم تاسعا ناعم تاتا نع مكب عجري ْمُكيلَع بوَُيَو

 امك مالسإلاب هرسف ول الإو ءجورتلاب ناسحإلا رسف هنأل ؛باوجلاو لاؤسلل جاتحا امنإ :خلإ ناصحإلا لعجي مو
 نهدح نأ ملع فيصنتلاب مكح امل هنأ كلذو :خ! ةدافإل لب (يواصلا ةيشاح) .هلك كلذل جاتحا امل هريغ لعف

 امنأل ؛ناصحإلا ةلاحخل ضرعتف «ىلوأ همدع عمف امجر سيل ناصحإلا عم دحلا ناك اذإو ءفصتتي ال هنأل ؛امجر سيل

 ."فاخي ال" نم لاح "رارحألا نم" :هلوقو ءانزلا يأ :هفاخي ال (لمجلا ةيشاح) .رئارحلاك نهمجر اهيف مهوتي يلا
 (نايبلا حور) .ةرح ةأرما هدنع نكي مل ام اهحاكن هل لحيف ءكلي ةفينح يبأ دنع امأو (", يعفاشلا هيلع"و :هلوقو

 ولو لعفلاب ةرح هدنع سيل نمل ةمألا حاكن زاوجي .كل ةفينح وبأ لاقو ,دمحأو كلام اذكو :خ! يعفاشلا هيلعو
 حاكن هلف ةرحل اشرفتسم نكي مل نمو :ىيعملاف «ةرحلا شارفب ةيآلا يف يفنملا لوطلا رسفو ءاهرهم ىلع ارداق ناك

 ىلإ دنسأ اذإ مكحلا نأ :يهو ؛لوصألا يف ةررقم ةدعاق ىلع ئببم اثج 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 زاوح مدع يف فالخلا اذه ىلع عرفتيو «ال كي ةفينح يبأ دنعو هن , يعفاشلا

 .اهيلإ عجاريلف «فالخلا عيرفت عم لوصألا بتك ف 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 :2إ مكب عجري
 .ةبوتلا لبق تلصح يلا يصاعملا "اهيلع متنك ىلا"



 ءاسنلا ةروس "1 سماخلا ءزجلا

 ُهّللآَو .مكل ةريد' اميف مقذو ةيكَح مكب كييلَع هّللاَو هتعاط ىلإ اهيلع متنك يلا هتيصعم

 دوهيلا توبشلا َنوُعِبْتَي تريذلا َديِريَو هيلع نبيل ؛هررك ٌمَكِيَلَع َتوُنَي نأ ديري
 باكتراب قلن] نع اولا 2و اًميِظَع ًاليم أوليمت نأ ةانزلا وأ وحلا , ؛ىراصنلاو

 ماكحأ مكيلع لهسيف َمُكَدَع َفِقَحُح نأ َُّنآ ُديِرُي .مهلثم اونوكتف مكيلع مّرح ام
 تويذلا اًهُياَتَي .تاوهشلاو ءاسنلا نع ريضي الع »امض نتن َقِلَحو عرشلا

 لإ بصغلاو ابرلاك عرشلا يف مارحلاب لِطَبلاِب مكب يب مكلاومأ أَدلكَأَت ال أوتماَ

 ةراجت لاومأ لاومألا نوكت يأ ؛بصنلاب 0 يفو َةَرََت عقت سروكت نأ نكل

 0ا جُكَسْفنَأ اوُلُبقَت اَلَو اهولكأت نأ مكلف «سفن بيلو مُكَنيٍض اَرَت نَع ةرداص

 ءهاضريو كلذ بحي يأ :خلإ ديري هللاو (يواصلا ةيشاح) .ةيصعم نكت مل عيرشتلا لبقف الإو «ةيوغللا :هتيصعم
 هللا :ئعملاف ءكلذك سيل هنأ عم صاع لك ةبوتب ةقلعتم هللا ةدارإ نأ يضتقي هنأل ؛ ايل لاح ةدازالا عسسل

 (يواصلا ةيشاح) .يعطق ةبوتلا لوبق نإ :ليق انه نمو ؛هيلع بوتيف دبعلا ةبوت بحي
 (نيلامكلا ريسفت) .تحألاو خألا تانبو ءبألا نم تاوألا نولحي اوناك مهفإف :ىراصنلاو دوهيلا
 ريسفت) .عاضبألاب ةقلعتملا تامرحملا نايب رثإ سفنألاو لاومألاب ةقلعتملا تامرحما ضعب نايب يف عورش :خلإ نيذلا اهيأ اي

 قلطم نع يهنلا دارملاف ؛لكألا لاومألا نم دوصقملا مظعم نأل ؛ركذلاب لكألا صخخ امنإ :! اولكأت ال (دوعسلا يبأ

 (نزاخلا ريسفت) .يصاعملا يف هقافنإ لطابلاب هسفن لام لكأف .هريغ لام لكأو هسفن لام لكأ هيف لخدي :ليقو ذخألا

 نألو «لطابلاب ةلوكأملا لاومألا سنح نم تسيل ةراجتلا نأل ؛عطقنم ءانثتسالا نأ ىلإ هب راشأ :خلإ نكل
 ءاهريغ نود ركذلاب ةراجتلا صحو .لاومألا نم الام سيل يناعملا نم نعم نوكلاو ,نوكلا ىلع عقو ءانثتسالا

 قفرأ اهنألو ءابلاغ امي ةقلعتم قزرلا بابسأ نألو ءامب لاومألا ف فرصتلا بلاغ نأل ؛ةيصولاو ةقدصلاو ةبهاك
 "ةراحت"و «ةمات "ناك" نأ ىلإ ريشي :عقت (يحركلا ريسفت) .تاقدصلا بلطو باهتالا فالخب بتارملا يوذب

 (نيلامكلا ريسفت) .مسالا رامضإو ةصقان "ناك" نوك ىلع :بصنلاب ةءارق ينو (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

 ةراجتلاب لكألا ةحابإ اهيف نأل ؛سلجملا رايخ سفن ىلعو «ةزاحإلا دجو اذإ فوقوملا عيبلا زاوج ىلعو «يطاعتلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .صنلا ىلع ةدايز هب دييقتلاف ءفرصتلاب دييقت ريغ نم

 د 1
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 ءاسنلا ةروس 0 0 سماخلا ءرجلا

 مك ناكل نإ ةنيرقب ةرخآلاو ايندلا ف تاك يآ ايكقلم لإ ىذفو ام هباكتراب

 ازواحت اًنَوُدُع هس ينو ام يأ قلإ# لمفم نع. دللا» نم مكلا هسم يو 2)) اَميِحَر
 ىلع تكالاذ ناَكَو انييف قرتحي 1 هدييصيد كنق 5 ل 4

 لفلك هيلز اهب هيبه ام نعي انوا ريتا يد .انّيه معو اًريِسك هللآ

 طي : ال احخدإ يأ هسا 5 مضي ٌةلِقفُي أ وكادت تاعاطلاب رئاغصلا
 نيتعارت لك ىلع نيسفت رئابكلا بانتجا دعب

 ايندلا ةهجج و ٍضَعَب لع 2 فب هللا ل أَ أَونَمَحَت لَو .ةنججلا وه 060 انميرك

 دهلاملاو داتا نيم يأ 2
 اسك انه هيناوتو وت ٍلاَجَرلِ ضعابعلاو دساحتلا لإ دوو لعل ؛نيذلا وأ زها لح ب

 ٌنهجاوزأ ةعاط نه َنبَسَتْكَأ اََع ثريصت ه اَسيللَو ةريغو داهجلا نم اولمع ام ببسب

 «رئابكلا بانتجاب ال :تاعاطلاب .كالحلا يف ميمعت هيفف ؛ةرحآلا وأ ايندلا يف يعي ناك كاله يأ يأ :ناك ايأ
 اوبنتحت نإ :ةنسلا لهأ دنع ئعملاف ؛ءكلذ ف ةدراولا رابخألا ليلدب ةيآلا رهاظب اكسمت ةلزتعملا هيلإ بهذ امك

 تناك رئابكلا تبنتحا 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

 اًهاَرْجَم هللا مْسبإل :وحن «كلذك ردصملا دري ام اريثكو ؛لوعفملا مسا ةروص ىلع يميم ردضم وهف :خلإ ميملا مضب
 .ناكم مسا وهف ذئئيحو "اهحتفو" :هلوقو ءالاحدإ يأ ردصملاب حراشلا هرسف اذهلف ؛(١4 :دوه) ِهكاَهاَسْدُمَو

 هنوك نيعمو «ةنجلا ميركلا لاخدإلا رارق نأ دارملاف ءاردصم هنوك ىلع امأو «ناكم مسا هنوك بساني اذه :ةنجلا وه

 (يواصلا ةيشاح) .رشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو «تأر نيع ال ام هيف لب «بعت الو هيف دكن ال هنأ :ايرك

 رسفملا يف ٍتأيس [(يواضيبلا ريسفت) .دفنت ال يلا هنئازحخ نم هللا اولأساو «سانلل ام اونمتت ال يأ] :اونمتت الو
 ؛ةعمتلاو داهجللا :اهنم ءرومأب لاجرلا لضف هللا نأل ؛كلذو ءلاجرلا نم افوك ةملس مأ نمت :وهو اهوزن ببس

 هب راشأ :ام ببسب (يواصلا ةيشاح) .لبقتسملا يف رمأ لوصحب قلعتلا وه ٍنمتلاو «كلذ ريغو «ثاريملا يف ةدايزلاو
 ةغالم نم" ةهلوقو «نلمع يأ نيسنكا ام لجأ نم يأ "نيسكا ام" :هلوق ف اذكو:؛ةيليلعت ةيببس "نم" نأ ىلإ

 ترمأ ول :ثيدحلا يف امل :نهجاوزأ ةعاط نم (لمجلا ةيشاح) .نمتادابع رئاسك كلذ ريغو يأ .خلإ "نهجاوزأ

 (يواصلا ةيشاح) .اهجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأل دحأل دجسي نأ دحأل



 ءاسنلا ةروس ش سا سماخلا ءرجلا

 انل تاكو ءاندماجف. ءآلاحر انك اننيل" ةةملس ما تلاق ال تلرن «نهحورف ظفحو

 هللا َّنِإ مكيطعي هيلإ متجتحا ام َتيِلَّضَف نم هلآ اهودو ةزمه ْأوُلَعَمَو "لاجرلا رجأ لثم

 لاجرلا نم لَكِلَو .مكلاؤسو لضفلا لحم هنمو 29 اًميِلَع ورث لكي تراك

 لالا نم سل تتيتقألاو ناَدِلَوْلآأ كرت اّمِم نوّطعُي َةبَصَع َىإَوَم اَنلَعَج :ءاسنلاو

 ءافلحلا يأ ديلا وأ مسقلا نعم "نيمب' عمج َركُمَمَي ْهمْيَأ افودو فلأب َتَدَقَع يدل

 نم مهظح َدِئَبيِصَت نآلا َةَهوُناَنَف ثرإلاو ةرصنلا ىلع ةيلهاجلا يف مهومتدهاع نيذلا

 نم ريثكلا ريخلا كسميل ىلاعت هللا نأ :هيفو «هيلع بضغ هلضف نم هللا لأسي مل نم :ثيدحلا فو :هلضف نم

 امم" :هلوق هب قلعتي ام ىلإ هريدقتب ريشي :نوطعي (كرادملا ريسفت) ."ئلأسي يح يدبع ىطعأ ال" :لوقيو «هدبع
 ,تاومألا مه نوبرقألاو نادلاولا اذه ىلعف «ةبصعلل هوكرت يأ :نادلاولا كرت (نيلامكلا ريسفت) .خلإ "كرت

 هنإف ؛حصأ لوألاو «هءابرقأو هادلاو ةثرولا يأ مهو «تيملا مهكرت نم ةثرو انلعحج صخش لكلو :نيعملا :ليقو
 (نيلامكلا ريسفت) ."ام"ل نايب "لاملا نم" :سابغ نبا نع. يور

 "تدقاع" :نوقابلاو «"تدقع" :نويفوكلا أرق يأ "افودو فلأب" :هلوقو :هربخ "مهوتآف" :هلوقو ءأدتبم :تدقاع نيذلاو

 وأ ةحراجلا ناميألاب ديرأ ءاوس ءزاجم ناميألا ىلإ دقعلا ةبسنو ءمهبيصن مهونآف مهومتفلاحت نيذلاو ةيآلا نيعمو .فلأب

 لوقيف «دقعلا كلذب كسمتلاو ,دهعلاب ءافولا ىلع اوفلاحتو :هبحاص ديب دحاو لك ذحأ اوفلاحت اذإ اوناك دقو «مسقلا

 ناك اذهو «سدسلا هبحاص ةكرت نم دحاو لكل نوكيف ؛"ئثرتو كثرأو ءيرح 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 :امنودو

 ناك :سابع نبا نع ةداتق قيرط نم ريرج نبا ىور (خ وسنم اذهو :سدسلا وهو .مكناعأ مهدوهع تدقع

 املف ؛"كئرأو ئثرتو ءكملس يملسو «كبرح يبرحو ؛كنده يده" :لوقيف «ةيلهاجلا يف لجرلا دقاعي لحرلا
 يف سابع نبا نع ءاج دقو «دمتعملا وه اذه :رجح نبا ظفاحلا 0 ءمهبيصن مهوتؤي نأ اورمأ مالسإلا ءاح

 امي ةثارولاو ؛:ةعورشم يهو ةالاوملا دقع امي دارملا نإف «ةتباث ةيآلا :هيللي ةفينح وبأ لاقو «كلذ ريغ ىلع "يراخبلا"

 ءاثراوتيو القاعتي نأ ىلع نادقاعتيو ءهل ثراو ال ةأرماو لحجر ل اذإ هنأ :هريسفتو «ةباحصلا ةماع دنع ةتباث

 وهو اردقم امهس مهل نأ ةيآلا نم دافتسملا ؛محرلا يوذ مدع دنع لاملا لك ءكلي ةفينح يبأ دنع ثري هنأ هيفو

 (نيلامكلا ريسفت) .ال وأ رحعآ ثراو هل ناك ءسدسلا



 ءاسنلا ةروس ما 1 سماخلا ءزجلا

 :هلوقب خوسنم اذهو ءمكلاح هنمو اعلطم اا نإ

 ىلع نوطلسم ..روُمَوق لاَجَرلآ (5:بازحألا) دارمشلو ىلْوأ ْمهْضْعَب ٍهضْعَب ماَحْرَأْل ولوأ 7

 يأ ٍضْعَب ْىَلَع ْمُهَضْعَب هلل َلَّصَف ام َنهيديأ ىلع نوذخأيو «نفوبذؤي ٍءاَسِِلَ

 ّنِي نهيلع أوققنأ آَمِبَو كلذ ريغو ةيالولاو «لقعلاو ملعلاب نهيلع مهل هليضفتب
 نهج ورفل يأن يعلل تدوس نهحاوزأل تاعيطم ٌتََّجِنِبَق نهنم تدَحلّصل ب اق َمِهِلَوُم

 لاوتألا ىتْلاَو جاوزألا ٌنهيلع ىصوأ ثيح هلآ نه ٌظِفَح امب دفاع ةبيغ يف 0

 (كرادملا ريسفت) .كلذل اماوق اومسو ءاياعرلا ىلع ةالولا موقي امك «نيهان نيرمآأ نهيلع نوموقي :نوطلسم

 تزشن عيبرلا نب دعس نأ :يلع نع هيودرم نباو نسحلا نع ريرجلا نبا ىور «طيلستلا ةيفيكل نايب :نفوبدؤي
 نوضبقي يأ :خلإ نوذخأيو .تلزنق «هنم تقتل 0 يبنلا لاقف 0 يبنلا ىلإ اهوبأ اكشف ؛"ةبيبح" هتأرما هيلع

 ناك نإ هوركملا نم نهعنم قلطم نع ةيانك اذهو لزنملا نم جورخلاك ءاهوركم نهئاقرا دنع افوكسميو ءاهيلع
 هللا ليضفت ببسل ؛نهيلع نيرطيسم اوناك امنإ نعي ؛ءاسنلاو لاجرلل "مهضعب" يف ريمضلا :للإ مهضعب .لوقلاب
 لامكو ؛وزغلاو ةوقلاو «يأرلاو مزحلاو «مزعلاو لقعلاب - ءاسنلا مهو - ضعب ىلع - لاجرلا مهو - مهضعب
 كي ةفينح يبأ دنع قيرشتلا ريبكتو «ةعمجلاو «ةبطخلاو ناذألاو ؛ةمامإلاو ةفالخلاو ةوبنلاو «ةالصلاو موصلا
 ؛باستنالا مهيلإو «قالطلاو حاكنلا كلمو ءهيف بيصعتلاو ثاريملا فيعضتو «صاصقلاو دودحلا يف ةداهشلاو

 (كرادملا ريسفت) .مئامعلاو ىحللا باحصأ مهو

 ةيالولاو ؛نيدلاو لقعلا ةدايز :اهنمو ءءاسنلا ىلع امي لاجرلا تلضف يلا رومألا ضعبل رسفملا راشأ :خلإ ملعلاب
 دودحلا يف ةداهشلاو د ةفينح يبأ دنع قيرشتلا ريبكتو ةبطخلاو ناذألاو ؛تاعامجلاو ةعمجلاو داهجلاو ؛ةداهشلاو

 (ام ريغتب يواصلا ةيشاح) .ءاضقلاو ةفالخلاو ةوبنلا نم كلذ ريغو ءدحاو جوز نم رثكأب جوزتلا مدعو ءصاصقلاو

 ىلع نهمسق مث «ةقفنلاو رهملا نم :مهاومأ نم (نيلامكلا ريسفت) .كلذ ريغو ءاضقلاو ةفالخلاو ةوبنلا معت :ةيالولاو
 :؛كترس اهيلإ ترظن نإ ةأرما ءاسنلا ريخ :اعوفرم ةريره يأ نع ريرج نبا ىور :اهريغو (نيلامكلا ريسفت) .نيعون
 (نيلامكلا ريسفت) .ةيآلا التو ءاهسفنو اهام ف كتظفح اهنع تبغ اذإو ؛كتغاطأ اًهرمأ نإو

 زوشنو «عافترالا :ووشنلا لصأ :نهزوشن (نيلامكلا ريسفت) .هب هّللا نهظفحأ يذلا بيسلاب يأ : هللا ظفح ام

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع ربكتلاو ؛هتعاط نع اهسفن عفرو ءاهجوزل اهضغب وه ةأرملا



 ءاسدلا ةروس مثلو - سماخلا ءزجلا

 ىلإ اولزتعا عب ٍءاضَمْلا و َنموُرجْمأَو هلل ف نهوفّوخف _هوُلُكِعَف هتارامأ ترهظ

 نارجلاب نعجري نإ حرم ريغ ًابرض نهوض زوشنلا نرهظأ نإ رخآ شارف
 امللظ قرش ىلإ اقيرطأ م اوبلظت أ وْعَحَت : الف نهنم داري اميف ٌمُكَئَْطَأ نإ

 ٌمُئفِح ْنِإَو .نهومتملظ نإ مكبقاعي نأ هورذحاف 2 اريبك يلع تراك هللا نإ

 امهنيب اقاقش يأ عاستالل ةفاضإلاو «نيجوزلا نيب اَنِبَبَب فالخ َقاَقِش متملع

 لك ويو اهله ني اَمكَحَو هبراقأ ءِيِلهأ ني ١ الدع الجر امكَح امهاضرب امهيلإ ْاوَُعبَ
 ,عالتخالا يف اهمكح يه لكوتو هيلع ضرع لوبقو «قالط ف هّمكح جوزلا
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 (نيلامكلا ريسفت) .اهرمأ اذإ هرمأ ىلإ ردابتت ملو 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 ءاهحرحجي ال نأب نيتلمهملا ءاحلابو ءارلا ديدشتب :حربم

 (نيلامكلا ريسفت) . .اهيف جردي نأ يغبني ةبترتم ةثالثلا رومألا نأ ىلإ هلبق اعو هب ريشي :نعجري مل نإ

 فونخلا عم نم نأل ؛"متملع" ب هرسفو ءامي امه تلا ةدلبلا فارشأل وأ «رومألا ةالول باطخلا :متفخ نإو

 قشي ام لعفي نيفلاخملا لك نأل ؛قاقش امهنيب يأ :امهنيب قاقش (ام ريغتب يواصلا ةيشاح) .سوماقلا يف ملعلا
 ؛ركذ امه رجي مل نإو امه رمضأ :نيجوزلا نيب (نيلامكلا ريسفت) .هبحاص قش ريغ قش ىلإ ليمي وأ ءرخآلا ىلع
 اي :هلوقك عاستالا ىلع فرظلا ىلإ قاقشلا ةفاضإ ئيعي :ةفاضإلاو (نيلامكلا ريسفت) .امهيلع لدي ام يرحل
 ردصم قاقشلا نأ ىلإ هب راشأ :امهنيب اقاقش (نيلامكلا ريسفت) .راهنلا يف ركم هلضأو «راهنلا 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 ءاهفذإب الإ علتخي نأ ةأرملا مكحل الو «هنذإب الإ قلطي نأ جوزلا مكحل سيلو :امهاضرب
 (نيلامكلا ريسفت) .امهاضر نم كلذ امه زوجي :كلام لاقو ؛ءلوق ف يعفاشلاو

 بحتسيو :كلي يعفاشلا لاق ؛حالصإلل ابلط دشأو «بناجألا نم امهللاحب فرعأ امهنأل :خإ هلهأ نم امكح
 (نيلامكلا ريسفت) .زاح نييبنحأ اناك نإف «كلذ



 ءاسنلا ةروس سو نبضات ةيزغبا

 م يأ نيجوزلا نيب مجيب هللا ققَوي َكدلَسإ قامكملا يأ آَديِرُي نإ :ىلاعت لاق .هايأر نإ

 ل ناجوزلا ليقو

 يح ءيش لكب ميِلَع َناكهَّللاَّنِإ قارف وأ حالصإ نم ةعاطلا وه ام ىلع امهردقي
 2” واسر 2

 نم“

 اونسحأ و اعيش ءهب أ وكرشت لَو هودحو هللا اوُدّبَعاَو .رهاوظلاك نطاوبلاب 2

 راتلاَو ٍنيكَسَمْلاَو ىَمدَعَيلاَو ةبارقلا ئىَرَقْلا ىذبَو بناج َنيِلو اًرب اًَسَحِإ ِنْيَدلَوْلآِب
 وأ واوا قف كلنع ديعبلاٍببِجْلأِر الو بسفلا وأ راوتللا قف كلطه بيرقلا ]ا ىذ

 دهاج لوق وهو دمو سابع نبا لوق وهو

 ٍليِبَسلَآ ِنْبآَو ةجوزلا ليقو «ةعانص وأ رفس يف قيفرلا سجلاب بِحاّصلاَو بسلا
 5 ناك رج يعل هلأ نإ لا نم ا 1 امَو هرقس ُْق عطقنملا

9 

 200- ربا هلاق_ ّ رثكألا هيلعو فيضلا وأ

 5آظشضظ05 مهيلع بحي ل : ادقيم يللا .. َيوأ مع سانلا ىلع ع ”اًروخف ا

 زوحو «نيجوزلل يناثلاو نيمكحلل لوألا ريمضلا لعج :نيجوزلا نيب .ةحلصم قارفلا ايأر نإ يأ :هايأر نإ

 ءامهيعس نسحب :ةعاطلا وه ام (نيلامكلا ريسفت) .نيجوزلل امهالك 7 ,نيمكحلل امهالك :ليقو ٠ هسكع مامإلا

 .ديحوتلاب ةدابعلا رسف ثيح :هودحو (نيلامكلا ريسفت) .قيفوتلل ريسفت قارف وأ حالصإ نم ةعاطلا وه ام ىلعو
 "اوكرشت الو" :هلوق نوكيف «هانمدق امك ؛ :ميمعتتلا هل ىوذلا نكلو .ءاديكات "ايكرشت الو" ةكللذ دعب :ةلوق ناك

 ادحأ ِهِّبَر ةداّبعب كل رشي الو الاّض التت "امثل هير ارق | وج ري ناك نم :ىلاعت هلوق ريظن اذهو ةانسسلا7

 شخي الو ءامهيلع هتوص عفري الو ءامهتمدخب موقي نأب يأ :بناج نيلو (يواصلا ةيشاح) (١١١:فهكلا)
 (نايبلا حور) .ةردقلا ردقب امهيلع قافنإلاو ءامهبلاطم ليصحت ف ىعسيو ءامهيلع
 هباصأ نإو ؛هتضرقأ ضرقتسا نإو «هتينغأ رقتفا نإ :راحلا قح ام نوردتأ :نايبلا حور يف لاق :2! كنم بيرقلا

 .يعفاشلا دنع اذه ءاراد نوعبرأ راوحلا دحو «خلإ هتزانج تعبت تام نإو «هتدع ضرملا هقحل نإو تان ريخغ

 مه :الاقو «ناريجلا نيب نم ةعفشلا قاقحتساب صتخا اذهو ؛كراد هراد قصالي نم وهف ,كني ةفينح يبأ دنع امأو

 يفو .اياصولا باتك يف ةيادحلا بحاص هب صنو «ةلحملا نم دجسم مهعمجيو ءهتلحم نكسي نم مهريغو نوقصالملا

 هل راجو .مالسإلا قحو «ةبارقلا قحو «راوخلا قح :قوقح ثالث هل راج ؛ةثالث ناريجلا :هتقع هلوق :يدمحألا
 باتكلا لهأ نم كرشملاك ؛راوجلا قح :دحاو قح هل راجو .مالسإلا قحو ءراوجلا قح- :ناقح

 ف كبحاص بنجلاب بحاصلاو نيرخآ موق نم كراج وهف بنجلا راجلا امأ :حارصلا يف لاق :بنجلا راجلاو

 هباحصأو هناريجو هبراقأ نع فنأي يأ :اربكتم (دوعسلا يبأ ريسفت) .ديبعلاو _-ذ- يأ :ءاقرألا نم .رفسلا
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهيلإ تفتلي الو



 ًغاسنلا ةروس 5 سياخلا عربا

 الار ملعلا نع بفلاطأ نم هللا ةيفاز اج 2 ىتطقكتو هب لهثلاب ترساثلا ةوزتابو
 َباَذَع هريغبو كلذب َنيرفكلل اَنَّدَتَعَأَو "ديدش ديعو مهل" ادتبمللا ربحو ءدوهيلا مهو

 نيئارم ساّلآ ءاَنر يا رو ؛ هلبق نيذلا ىلع فطع ةيقلاو ةناهإ اذ 2 اًنيِهم

 هَل نطيل نُكَي نَمَو ةكم لهأو نيقفانملاك رِخآلا ِمَوَيْلاب الَو ِهّللاب َنونُيْؤَي الَو مهل

 هللا ْأوُكَماَع َوَل َحَيَلَع اًذاَمَو .وه 9 اًكيرَق سكب َءآَسَق ءالؤهك هرمأب لمعي ًابحاص اَيرَق
 و راكنإلل ماهفتسالاو ؟كلذ يف مهيلع ررض يأ يأ ُهَلاْمهَقَرر اَمِ أوقَقنَأَو رخآلام وَلاَ

 9 اميلع مهن هللا ناكو هيلع ر اميف ررضلا امنإو «هيف ررض ال يأ ةيردصم "ول"
 ك5 .........ةلغ رغصأ ةَرَذ نزو َلاَقْثِم ادحأ ُملْظَي ال هلل نإ .ارامع اهب مهيراجي 0

1 : 

 نولوقي اوناك ,مهريغو ديز نب مدركو بطخأ نب يبحو ديز نب ةعافر دوهيلا مهو ؛مهيلع بجي امب يأ :لخبلاب
 مهل" :هلوق يأ فوذحم أدتبملا ربخو "نوكي ام نوردت الو ءرقفلا مكيلع ىشخن انإف ,مكلاومأ اوقفنت ال" :راصنألل
 رهاظلا عضوف ءمهل يأ :خلإ نيرفاكلل اندتعأو (نيلامكلا ريسفت) ."ةمالم لكب ءاقحأ مهأ" وأ ,"ديدش ديعو

 ناهأ امك نهب باذع لف هن اراك ذاك نمو هللا ةمعنب رفاك وهف .هنأش ا 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 ىعمب نيرفاكلا نأ صخلتف (يحركلا ريسفت) .هيلع اهرثأ

 23 ةيشاح) .مهيلع هللا ةمعن نيدحاحج عي نزاخلا ةرابعو هلمضف نم هللا

 (نيلامكلا ريسفت) .انيرق ءاسف انيرق هل ناطيشلا نكي نمو هيلع لد فوذحم هربخ أدتبم وأ :2إ ىلع فطع

 يأ هل الوعفم لعجي دقو «لاحلا ىلع بوصنم لعافلا مسا نعم. لوعفملا ىلإ فاضم ردصم هنأ عي :نيئارم

 اهلبق امل ةيآلا هذه ةبسانم :خلإ هللا نإ (نيلامكلا ريسفت) . هللا هجو ءاغتبا ىلع ال ءمهدوجأ ام :لاقيل ةرخافملل

 لخبلا مذب كلذ بقعأ مث ءمهعم ركذ نمو «نيدلاولل ناسحإلابو هللا ةدابعب رمأ امل ىلاعت هنأل ؛ةحضاو
 ىلع ءازحلا 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 ريغضلا وأ :ةلغ رغصأ

 بصتنيو (نايبلا حور) .خلإ ريثكلا ىفن ليلقلا ىفن اذإ هنأل ؛اقلطم ملظلل يفن اذهو «ةغلابملا ماقب بسنألا
 .ةرذ نزو املظ يأ فوذحم ردصمل تعن هنأ ىلع "لاقثم'"



 ءاسنلا ةروس مسرب سماخلا ءزجلا

 يو (نمؤم 59 دبس ةرذلا كَ نِإَو هتائيس ُْق اهديزي وأ 2 قس نم اهصقني 317

 ةءارق قو ةئام عبس نم رثكأ ىلإ رشع نم اهفِععضي ةمات "ناك"ف عفرلاب ةءارق

 رماع يبأو ريثك نبال ا ريثك نيبال
 لع يع سل
 هردقي ال م اج 2و اَميِظَع اًرجأ ةعالا عم هس نعاطنل نو تنال كيدشتلاب اهفعضي

 أوُرَفك َنيِذْلآ ُدَوي ءينفا ب ِذبَمْوَي 20 اَديِبَس ِءآَلْؤتَم لع دمحم ايَكب انَمِحَو اهيبن

 نيعاتلا ىدحإ فذح عم لعافلاو لوعقملل ءانبلاب وست نأ يأكل لوُسَلا اَذَصْعَو

 اهلثم ابارت اونوكي نأب هضرألا مم , ىّوستت يأ نيبسلا .يف اهعاغدإ عمو «لصألا يف

 هللأ نومتكي لَو بارت تنك تيل ُهفاَكْلا لوقو ئرعأ ةيآ يف امك هلوه مظعل

 ع توجو 2186 هال ةطاك ههوم كوك ظجاف 8306 ةاقلا ا هه 8م 205 1 ؛هولمع امع 2) اعيد

 ىلإ لاقثملا ةفاضإل وأ ؛ةنسحلا وهو ربخلا ثينأتل ريمضصلا ثن أو ةنيسح ةرذلا 2 :خإ كت نإو

 يو ؛حراشلا مهنمو «ةرذ ىلإ عجار روك ذملا ريمضلا [وهمعل لاقو «نيرسفملا رثكأ لوق وه ا!له «ثدلؤم

 :هلوق نم يأ نونلا فذحو .لمأتف لإ لاقثم نإ ذي ةشنؤم يهو ةرذ ىلإ عجار ريمضلا لإ :ليقو «بيطخملا

 (يواضيبلا) :لامعتسالا ةرثكل افيفخت و «ةلعلا فذحي اهيبشت ؛ سايق ريع نم "قلن"

 فعاضت نأل ؛امباوث فعاضي يأ :اهفعاضي (نيلامكلا ريسفت) .ةماتلا "ناك" ىلع "ةنسح" عفرب يأ :ةمات ناكف
 امو :"ريسيتلا" يف لاق :دحأ هردقي ال (نايبلا حور) .لقعي ال امم نيتالص ةدحاولا ةالصلا لعجي نأب ةنسحلا سفن

 .اميظع لضفلا اذه ىمسو اليلق اهيف امو ايندلا ىمس هنأ عم هرادقم فرعي نمف مظعلاب هللا هفصو
 نأ ىلإ ادتبملا ريدقتب ريشي ؟رافكلا لاح فيكف ةنسحلا :بحاص لاح تفرع اذإ يأ ةحيصف ءاق هنأك :فيكف
 هيف يرجيو «نوعنصي وأ نونوكي فيكف يأ فوذحم لعفب بصنلا لحم يف لعجي دقو «ةيربخلا ىلع عوفرم "فيك"

 (نيلامكلا ريسفت) .نأشلا ميظعتو رمألا وه نم ربخلاو أدتبمللا نومضم لوألا هحولا ىلع اضيأ "اذإ" ىف لماعلا ونغَو

 نم لدب "ذإ" نيونت نأ ىلإ ريشي :ءيججا موي (نيلامكلا ريسفت) .الكاع ةنأذلا كللت يب ديقيشلا يأ :اهيبن وهو

 هدعب امو يهف ؛ةيردصم "ول" نأ ىلإ هب راشأ :نأ يأ (نيلامكلا ريسفت) ."انثح اذإ' يهو اهيلإ فاضملا ةلمجلا

 .رمع يبأو ريثك نباو مصاعل :لوعفملل (يحركلا ريسفت) .ذئنيح اهل باوج الو ,"دوي' لوعفم لحم يف



 ءاسنلا ةروس سا 0 سماخخلا ءرجلا

 أويرقت ل أوما نيدلا ا اسأتَي نيكرذخ انب َنبَر ِهَللاَوِظ ترمب رخآ تفقو يفو
 (؟ 1 :ماعنألا)

 يف ةعامج ةالص اهوزن ببس نأل ؛بارشلا نم ئَرَكُس َرّشنأَو اوُلَصُي ال يأ ةوَلّصلآ
 هبصنو «لازنإ وأ جاليإب اًبنِج لَو اوُحصَت نأب َنوُلوقَت اَم أوُمَلَعَت ىىح ركسلا لاخ

 يأ قيرط ليبس يزاتحم ىرباع لإ هريغو درفملا ىلع قلطي وهو «لاحلا ىلع

 .يأيس رعخآ امكح هل نأل رفاسملا ييئتس او: ءارلست نأ مكلن ارليكقت نايتقت مح نيرا

 تا عسا يعاد " ”اهروبع الإ دحاسملا يأ ةالصلا عضاوم نابرق نع ىهنلا دارمل :ليقو

 نع قازرلا دبع ىور «نيلئاق نومتكي يأ لوقلا ريدقتب لاح نيكرشم انك ام انبر هللاوإ) «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 مهلجرأو مهيديأ تملكتو ؛مههاوفأ ىلع هللا متحخف ؛"نيكرشم

 (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 :اهورزن ببس نأل
 ةالص يأ ةالصلا ترضحو ءانم تذحأف ؛رمخلا مرحت نأ لبق ءارمح اناقسأو انلكأف ءاماعط فوع نبا انل عنص

 (ةيآلا تلزنف «"نودبعت ام دبعن نحنو «نودبعت ام دبعأ ؛نورفاكلا اهيأ اي لق" :تأرقف .ينومدقف ؛برغملا
 (يواصلا ةيشاح) .اقلطم تمرحف ةدئاملا ةيآ تلزن يح «ةالصلا تاقوأ ف تمرحف

 نيس 9831 لوصر باصضأ نم ارا اعالك ءابارتقو اماعط عنص :فوع نب نمحرلا دبع نأ :يور :ركسلا لاح يف

 لق" :ارقف ,مهي يلصي مهدحأ اومدقف «برغملا ةالص تقو ءاجو ءاوركس املف ءاوبرشو اولكأف ءاحابم رمخلا ناك
 اذإف «ةالصلا تاقوأ يف اهوبرشي ال اوناكف «تلزنف ةروسلا رخأ ىلإ "ال" فذحب «"نودبعت ام دبعأ ؛نورفاكلا اهيأ اي
 (بيطخلا) .اهعرحت لزن مث «نولوقي ام اوملعو ءركسلا مهنع بهذ دقو الإ نوحبصي الف اهوبرش ءاشعلا اولص
 دوصقملا ءردصملا ىرجب يرجي هنأل ؛هريغو درفملا ىلع قلطي وه :هلوقو ءركسلا دض وحصلا نم :اوحصت نأب
 هب دارملاو ؛هلخدأ :هحلوأ :حارصلا يف ؛لاخدإب يأ :جالياب (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 لاخدإ

 ةالصلاب دارملاف ءبنجلل دجاسملا يأ :ةالصلا عضاوم (نيلامكلا ريسفت) .ءام اودحت مل اذإ رفسلا يف الإ لاوحألا

 دنع امأو ثح ىعفاشلا هلاق :اهروبع 'الإ (نيلامكلا ريسفت) .دجاسملا يأ #تاولصو عيبو# :ىلاعت هلوقك هلحم

 (بيطخلا) .ءاملا ىلإ قيرطلا وأ «ءاملا هيف ناك اذإ الإ رورملا هل زوجي الف :هكلي ةفينح يبأ



 ءاسنلا ةروس مسي ٠ سماخلا ءزجلا

 بنج متنأو نيرفاسم يأ ٍرفَس ىلع وأ ءاملا هرضي اضرم ََضْرَم متدك نإَو ثكم ريغ نم 5 . "1 < تعا يحال لاو (٠# 1 < ناكل دع دف 2ك 3
 ثدحأ يأ ةحاحلا ءاضقل ٌدعملا ناكملا 0 يس ياي ,

 مالا نو ا رايب لا دب وو ؟يفاعلا ب هيلعو هام نبا
 سايقلاب وأ صنلا 3 ديلاب سملاب يعفاشلا

 . عجار وهو «شيتفتلاو بلطلا دعب ةالصلل هب نورهطتت آم أوُدَجتَمَلَ نسر

 :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 ابنح الو" :هلوق يو «"دحاسملا'

 مهباوبأ تناك راصنألا نم اموق نأ كلذو ؛يرهزلاو يعخنلاو ةمركعو نسحلاو كاحضلاو بيسملا نباو دوعسم

 .روبعلا ف مه صخرف ,دجسملا يف الإ مهرمم الو ؛مهدنع ءام الو ةبانحجلا مهبيصتف ءدجسملا ىلإ

 لاقو «يعفاشلاو كلام لاق هب و «نسحلا لوق وهو «قالطإلا ىلع هيف رورملا حابأ مهضعبف «هيف اوفلتخاو

 هذه اوهجو :اعوفرم ةشئاع نع انيور امل ملعلا لهأ رثكأ دنع زوجي الف ثكملا امأو «هيف رورملل مميتي :مهضعب

 هنأل ؛ثيدحلا فعضو «هيف ثكملا دمحأ زوجو «بنج الو ضئاحل دجسملا لخأ ال ىنإف ءدجسملا نع تويبلا

 .ينزملا لاق هب و ءلوهجم ةياور
 نوسلجي 325 يبا تال تيارا لاق راسي يبأ نب ءاطع نع روصنم نع ديعس هاور امي. دمحأ لدتساو

 ءثكملاو رورملا بنجلل لحي ال :ههللي ةفينح وبأ مامإلا لاقو ؛ةالصلا ءوضو اوؤضوت اذإ نوبنجي مهو دجسملا يق

 «كريغو يريغ دجسملا يف بنجي نأ دحأل لحي ال ىلع 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 «يذمرتلا نيسحت بقعتو

 22 هنإ :لاق بطنح نب هللا دبع نع ليعامسإ ىضاقلا جرخأو «ةملس مأ نع يناربطلاو «صاقو يبأ نب دغس نع

 .يوق لسرم وه رجح نبا لاق :ىلعل الإ هيف سلجي الو ؛دجسملا يف رمي نأ دحأل نذأ نكي مل

 هيلعو دوعسم نبا لوق وهو ءأطوملا يف كلام هنع هاور :اذرمع نبا هلاق (سوماقلا) .ديلاب سملا :سحلا :سجلا
 ىلع نع متاح يبأ نبا ىورو «رذنملا نبا هنع هاور :اميذ سابع نبا نعو (نيلامكلا ريسفت) .كلامو يعفاشلا

 امأ يأ :خلإ عجار وهو .ههللي ةفينح وبأ هيلعو .هلثم ةداتقو سواطو ريبج نباو يبعشلاو دهاحجبو بعك نب يبأو
 .بيطخلا يف امك ؛مدعلاك مهيلإ ةبسنلاب هدوحو نأل ؛هب اوررضت اذإ ءاملا دوجو عم نومميتيف ىضرملا



 ءاسنلا ةروس سوو سماخلا ءزجلا

 ءًارهاط ابارت امّيط اَديِعَص تقولا لوخد دعب اودصقا ْأوُمُمَيَتف ىضرملا ادع ام ىلإ

 ىّدعتي "حسم"و ءهنم نيقفرملا عم ْمُكيِدَيَأَو ْمُكِهوُجُوب أوُحَسْمآَف نيتبرض هب اوبرضاف

 نة انس كيك اوثوأ نييذأآ َلِإَرَت ملأ 9 اًروُفَغ اًوُفَع َناك هلآ نإ فرحلابو هسفنب

 عاري » ٌليِبَّسلَ اولِضَت نأ نو ُديِرُيو ىدهلاب َةَرَلّضلآ َنوُرَتْشَي دوهيلا مهو بَتكلآ

 مهوبنتجتل ؛مه؟ مك مخيف مكنم َدُكَيآَدَعَأب ُمَلَعَأ ُهَلَآَو .مهلثم اونوكتل ؛قحلا قيرطلا

 ني .مهديك نم مكل ًاعنام م2 اًريِصَت ِهَلآِب َقكَو مهنم مكل ًأظفاح اّيَِو هاب ىَقكو
 و دمحم ثتعن نم ةاروتلا يف هللا لزنأ يذلا ْمِلَكَلَأ نورّيغي َنوُفَرَحمن موق اوُداَم نذل

 ءيسحلا نادجولا مدع ديرأ اذإ اذهو ؛هب اوررضت اذإ ءاملا دوجو عم نومميتيف ىضرملا امأ يأ :خلإ نال

 ةيانك "ءام اودحت ملف" :هلوق نوكيف ءىضرملل ىح اعجار نوكيو «يعرشلاو يسحلا نم معألا هب داري نأ حصيو

 (يحركلا ريسفت) .لكلا يف اذه نوكيف «دوقفملاك هنم عوتمملا ذإ ؛اسح دحجو نإو هلامعتسا نم نكمتلا مدع نع

 ضرألا هجو ديعصلا :جاجزلا 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 ههحو اممب حسمب :اوبرضاف

 لاقو «يراخبلا دنع رامع ثيدحل نيغسرلا ىلإ نيديلاو هجولل ةدحاو ةبرض :نوثدحملاو دمحأ لاقو :يعفاشلاو

 اد يعفاشلاو ةفينح يبأ دنع :نيقفرملا (نيلامكلا ريسفت) .أطوملا حرش يف همامتو ءةدحاو ةضيرف لوألا :كلام
 ىلإ" :هلوق .مهاح ءوس نم نينمؤملاو يبنلا بيجعتل قيس فنأتسم مالك :خلإ رت ملأ .دمحأ دنع نيغسرلا ىلإو
 (يواصلا ةيشاح) .هتعانشو مهاح ةعاظفل مهمه؟أ "نيذلا

 ةوبن ةاروتلا نم اوفرع مهنأل ؛"باتكلا ملع اوتوأ مهنإ" :لقي ملو "باتكلا نم ابيصن" :لاق امنإ :خلإ ابيصن

 ؛نيرمألا اوفرعو ءهريغو مالس نب هللا دبعك اوملسأ نيذلا امأف دعي دمحم ةوبن اهنم اوفرعي ملو #0 ءئىسوم
 (ريبكلا ريسفتلا) .باتكلا ملع مهعم نأب هللا مهفصوف

 :ىللاعت هللا لاق ؛مهريغل افوبحي كلذ عم مهسفنأل ةلالضلا اوراتخا مهنأ :ىعملاو «بيحعتلا ق قرت اذه :نوديريو

 نم نيربح يف ةيآلا هذه نأ :سابع نبا نع يور ؛(85 :ءاسنلا) 4ءاَوَس َنوُنوُكَتَف اوُرَفَك اَمَك َنوُرْفَكَت ْوَ اودّوِل
 ةعافر يف تلزن :اضيأ هنعو ؛مالسإلا نع مهئاطبثي هطهرو يبأ نب هللا دبع نيقفانملا سأر نايتأي اناك دوهيلا رابحأ

 (يواصلا ةيشاح) .هاباعو امهناسل ايول دلك هللا لوسر املكت اذإ اناك ءمشحخد نب كلامو ديز نبا

 (نيلامكلا ريسفت) .نوفرحي ةفص فوذحم أدتبم ربخ "اوداه نيذلا نم" :هلوق نأ ديري :نوفرحي موق



 ءاسنلا ةروس مو سمانا ءرجلا

 كلوق ايس ء يشب مهرمأ ادإ 7 يبنلل َنوُلوَقَيَو اهيلع عضو / قانا ءفعضاَوم نَع

 اًبعَر هل نولوقيو "تعمس ال" يأ ءاعدلا ىنعمب لاح ٍعَمَسُم ريغ ٌعَمْسأَو كرمأ اًنيَصْعَو

 ٠ يوكل و نغ 2ك ا. ف 0 : 1 8 ١
 ىف احدق انعطَو مهتسلاب افيرحت ال مهتغلب بس ةملك يهو ءاك واسع نم يك هلي

 انيلإ 1 انيبمسوإ ديس ديس مال ناطسوب نيّلآ
 عمسم ريغ مامضن

 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 يببلل نولوقي اوناكو :يبنلل .مجرلا لدب دلحلا عضوب مهفيرحت وحن :عضو

 (نيلامكلا ريسفت) ."انيصع" :مهسفنأ فو ."انعمس" :رهاظلا يف نولوقي اوناك :ليقو

 يف كلذ نولوقيو يأ لوقلا تحت لخاد "انيصعو انعم" ىلع فطع [5©5 يبنلل مهمالك ةمت نم] :خلإ عمساو
 امإ ؛وتشلاو ةناهإلا لمتحيو «ميظعتلاو حدملا لمتحي «نيتهح وذ ةملكلا هذه نأ ملعاو .ةصاخ لع ربل ازع ءانثأ
 ؛هوجو نم كلذف مذلاو متشلل لمتحم هنأ امإو ءاهوركم عمسم ريغ عمسا دارملا نوكي نأ وهف حدملا لمتحي هنأ

 ريغ :هانعم ."عمسم ريغ" :هلوقف "تعم ال" :مهسفنأ يف نولوقيو ,"عمسا" :326 يبلل نولوقي اوناك مهأ :لوألا

 (ريبكلا ريسفتلا) .هاضرت امالك عمسم ريغ عمسا :يناثلاو ,عماس

 الصأ امالك عمسم ريغ كنوك لاح 'عمسا" نعم 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

 ءازهتسا د25 يبنلا هب نوبطاخي اوناك ءاهوركم امالك عمسم ريغ انم عمسا :نعم ىلع لمحي نأب ريخللو :ةيلوعفملل

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .لوألا ئعملا مهسفنأ يف نورمضم مهو «ريخألا نيعملا 3ع هل نيرهظم هب
 نم امنأل امإ ,مهتغلب بس ةملك ىهو :خلإ يف دقو (بيطخلا) .تومي وأ ممصب تعمس ال يأ :ءاعدلا ىنعمب

 (نيلامكلا ريسفت) .مهقاعرو مهمدحخ ةلزنمب هنأل ؛هل اريقحت "انيعار" نونعي ةرسكلا مهعابشإل وأ «ةنوعرلا

 بسلا ىلع اهلمحم رشللو ,"انرظتناو انبقرا" :ئيعم ىلع اهلمحب ريخلل ةلمتحم ءنيتهج تاذ اغأل :بس ةملك

 (نايبلا حور) .امب نوباستي اوناك ةينايرس وأ ةيناربع ةملك نم اههبش ىرحب اهئارجإب وأ «قمحلا يأ ةنوعرلاب
 تبلقف ؛نوكسلاب امهادحإ تقبسو «ءايلاو واولا تعمتجا "ايول" هلصأو ءهرهاظ نع افرص يأ :مهتنسلاب ايل

 ىوطو ؛هرهاظ ريغ هنم دصق يذلا مالكلا هب هبشف «لبحلا لتف :لصألا يف وهو «ءايلا يف تمغدأو ءاءاي واولا
 (يواصلا ةيشاح) .لييخت هتابثإف "يللا" وهو همزاول نم ءيشب هل زمرو «لوتفملا لبحلا وهو «هب هبشم ركذ



 هاا روب ظ قفين سماخلا ءزجلا
 هن وك

 اوُتوأ َنيِذَلا ايي .هباحصأو مالس نب هللا دبعك مهنم (2) ًالييق اّلِإ َنوُتيْؤُي اَلَف مِهرفُكب
 قيمت نأ لبق نم ةاروتلا نم مُكَحَم اجل اندعُت .تارقلا ناقلات اني ارباع دكا

 اهلعجنف آَمِراَبدأ ََلَع اَهَدرَتَف بجاحلاو فنألاو نيعلا نم اهيف ام وححن اَهوُجُو

 ناك :ليقف «مالس نب هللا دبع ملسأ تلزن املو 9 ًالوُعَفَم هؤاضق ِهَّآ ٌرمأ َناكَو
 مايف لبق حسم و سمط نوكي :ليقو ععفر مهصعب ملسأ املف .طرشب اديعو

 0صظ”011111 َنوُد اَم ٌرِفْغَيَو هب كارشإلا يأ َكَرْشُي نأ ٌرِفْغَي ال هلأ ّنِإ .ةعاسلا
 ةع ىسيع لوزن نمز يف

 :ينازاتفتلا لاق اذههو ءديعب بجاحلا نبا هزوج نإو وهو ءحوجرملا بصنلا ىلع ةءارقلا قافتا هيلع دروأ :اليلق
 اليلق الإ نونمؤي ال مهنأب رسفي دقو ؛"نورفكي" ةلزنم لزن "نونمؤي ال" :ليقو ؛"هللا مهنعل" :هلوق نم ىئثتسم وه
 (نيلامكلا ريسفت) .تايآلا ضعبب ناميإلا 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 :ىعملاو .بجاحو
 اهل 225 ىبنلا ىتأف .عاشلا نم الفاق ةيآلا عمم دقو : مالاس نب هللا دبع (نيلامكلا ريسفت) ."'ةيفقألا لثم اهلعجبو

 لاقي امع باوج اذهو :"يهجو هللا سمطي نأ لبق يلهأ ىلإ لصأ نأ ىرأ تنك ام" :لاقو ؛هلهأ ينأي 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 ؛مهفاعإ مدع طرشب يأ :طرشب
 ءناسل لكب نونوعلم مهنإف «نعللا لصح دقو «ةنعللا وأ سمطلا نيئيشلا دحأ دوعوملا :ليقو «ةمايقلا موي اذه

 نبا نع ريرج نبا هاور يناثلاو كلام لوق وهو ءانذ سابع نبا نع متاح يبأ نبا هاور ؛دهاحم لوق وه لوألا
 (نيلامكلا ريسفت) .نسحلا نع ثلاثلاو ءسابع

 نامبإلاب رمألاب لاثتمالا بوجو ديكأتو «ديعولا نم هلبق ام ريرقتل قوسم فنأتسم مالك :خلإ رفغي ال هللا نإ
 هلوق يف امك «ةرفغملا يف نوعمطيو .ءفيرحتلا نم نولعفي ام نولعفي اوناك مهإف «هنودب ةرفغملا ةلاحتسا نايبب

 «فيرحتلا ىلع يأ ١53( :فارعألا) 4 ىَندَأْلا اذه د نودع تاتكلا اوُنِرَ ٌفلَح ْمِهِدْعَب نم َفلَخف# :ىلاعت

 نإف ءايلوأ اماظتنا دوهيلا رفكل مظننملا رفكلا قلطم :كرشلاب دارملاو :.(179 :فارعألا) هُاَنَل َُْغُيَس َنوُلوقّيَو#
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .رانلا يف ةرفكلا فانصأ دولخب ىضقو «ةبطاق باتكلا لهأ كارشإ ىلع صن دق عرشلا



 ءاسنلا ةروس سي ش سماخلا ءرجلا

 ءاش نمو «باذع الب ةنحلا هلخدي نأب هل ةرفغملا ةقهونل بونذلا نم َكِل'ذ ىوس

 - اميظَع هذ ام] نر دقق طي كرفس ةنحلا هلحدي مث «هبونذب نينمؤملا نم هبدع

 هللا ٌءاَنبَأ نحنإ9 :اولاق ثيح دوهيلا مهو متقن نور نعل ىلإ 3 لآ

 لَو ناميإلاب ْآَمَي نم رهطي ري ُهَلَأ ٍلَب مهسفنأ مهتيكزتب رمألا سيل يأ 4
 )0 م رسب

 ا 7 بسم ون .ةأونلا ةرشق ردق 2 ا 5) اليف مهلامعأ نم ن 3 11

 .ًانيب 29 اًميِبُم امثإ -هب ىفكو كلذب بكلِّ ىلع

 نإو «ةبوتلاب هنع روفغم كرشلا نأ :لصاحلاف «ةبوتلا مدع عم ةريبك ناك نإو كرشلا نود ام يأ : كلذ ىوس

 :#كأع لاق ءبنذم وهو بنذي نمل رفغيو ءكرشم وهو كرشي نمل رفغي ال يأ بتي مل نمل هنود ام نارفغ دعو
 نع هجرخي ال "ءاشي نمل" :هلوقب هدييقتو «هتئيطخ هرضي ملو ؛ةنحلا لخد ائيش هب كرشي ال ىلاعت هللا يقل نم
 بحأ ةيآ نآرقلا يف ام" :ه#ذ ىلع لاق ؛(5١ :ىروشلا) هُيُءاَشَي ْنم َقُرْرَي هِداّبعب ٌُفيِطل هللا :هللا هلوقك :همومع
 َنيِذَلل لق :ىلاعت هلوقل ؛ةبوتلاب هنع روفغم رفكلا نأل ؛لطاب بئاتلا ىلع ةلزتعمل لمحو ,"ةيآلا هذه نم يل
 نايبل تقيس ةيآلاو «ةبوتلاب رفغي نأ ىلوأ هنود امف 626 :لافنألا) هيَفْلَس دق اَم مهل ْدِفْعُي اوُهَتني نإ اوُرُفك

 (كرادملا ريسفت) .انركذ اميف اذو ءامهنيب ةقرفتلا
 الخاد هنوك عم ايراكنإ ناك ول هنأ :هيفو ,ءيحركلا لاق اذك يراكنإ ماهفتسالا نأ ىلإ هب راشأ :خإ رمألا سيل

 ماهفتسا هنأ ىلوألاو «ءلهاست هعينص يفف ص هرسف حراشلا نأ عم تابثإلا ىلع ىعملا ناكل يفنلا ةادأ ىلع

 نوكزي نيذلا ىلإ رت ملأ" :هصنو «دوعسلا وبأ هركذ امك «بجعتلا ىلع هلمحو بطاخملا عاقيإ يأ بيجعت

 ءانبأ نحن" :نولوقي نيذلا دوهيلا محي دارملاو «نايغطلاو رفكلا نم هيلع مه امل ةيقانملا مهاح نم بيجعت :يسفلا
 مثإلاو رفكلا نم هيلع مه ام عم ىلاعت هللا دنع ءايكذأ مهنأ مهئاعدا نم بجعتف ءمهيلإ رظنا يأ "هؤابحأو هللا

 باجعإ نم ريذحت هيفو :هيصاعم وأ هرفك نم ءيش رفاكلل رفغي نأ ةلاحتسا عم ريفكتلا مهئاعدا نم وأ ؛ميظعلا

 (نيلامحللا ريسفت) .هلمعو هسفنب ءرملا
 نع بارضإ «"ءاشي نم ىكزي هللا لب" :هلوق نأ ىلإ اذمي راشأو ءديفت الو ربتعت ال اهنأ يأ :خإ رمألا سيل
 اذه نإف ءملق قبس ركذ امم 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 «ريمطقلا
 (لمجلا ةيشاح) .خلإ ةلقلا يف لثملا هب برضي



 ءاسدلا ةروس 000 او ستفاقلا :عوتجا

 ىلتق اودهاشو كر اومدق امل دوهيلا ءاملع نم هوخنو قرشا بعك ف :لزتو

 تريلا كلَ ملأ :25 يبلا ةبراحمو مهراثب ذخألا ىلع نيكرشملا اوضّرحو «ردب
 َنيِّلِل َنوُلوُقيَو شيرقل نامنص ِتوُهّطلَآَو ِتِبِحلآب َنوُنمْؤُي بمحل َنّي اًبيِصَن أوتو
 ةييبلا هالو نحنو 8 ىدهأ نحنأ" :مهل 1 ا ني د نايفس يأ أورفك

 نيد فلاح دقو ؟ ُدكُي دمحم مأ ءلعفنو يناعلا كفنو ءفيضلا يرقنو «جاحلا يقسن
 ةفايضلا :عارلا رسكب

 هب ةليبس اوما سرنا قي ئَدَهَأ متنأ فأر الْوَتَم ' ؟مرحلا قرافو ا عطقو ,هئابأآ

 ا ا ا ل م د ال ع 50018 هللا مُجبَعَل َنيِذَلا َكبتَلْوأ .اقيرط مّوقأ

 نم ابكار نيعبس عم بكرف ءفرشألا نب بعك ردص قاض «ردب ةعقو دعب هنأ :نزاخلا ركذ ام لصاح :لزنو
 ام :هباحصأو نايفس وبأ مهل لاق مث ,مهاوثم اونسحأف ؛هباحصأو نايفس يبأ ىلع اولزنف ,:ةكم اومدق ىح دوهيلا

 اركم اذه نوكي ن [ كمان ذل :هباحصأو نايفس وبأ لاقف .هدهع ضقنو دمحم برح ديرن :اولاقف ؟نوديرت اذ

 انمو ءالحر نوثالث مكنم تأيل :بعك لاق مث ءاولعفف «نيمنصلا نيذهل 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 «مكنيد يلع ضرعا :بعك لاقفء؟دمحم مأ نحنأ ءاليبس ىدهأ انيأف .نويمأ نحنو .باتكلا أرقت ؤرما كنإ

 ءانبر تيب رمعنو ؛محرلا لصنو «يناعلا كفنو ءفيضلا يرقنو «ءاملا مهيقسنو «جيجحلل رحنن نحن :نايفس وبأ

 لاقف ؛ءثداح 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 ءدمحم هيلع امب اليبس ىدهأ هللاو متنأ :بعك

 .همد بلط :- عنمك - هب رأثو «بلطلاو مدلا راثلا :"سوماقلا"

 لكل مسا :تبحلا :ليقو [.ةكم ىلإ اوبهذ دق نيح نيكرشملل ةقفاوم امهل دوهيلا اودجسف 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 لوت يأ لاو عمج ةالو :تيبلا ةالو (يواصلا
 نايبل ةفنأتسم ةلمج :خإ يقسن (لمجلا ةيشاح) .ريسألا يناعلاو ءىرقلا هل مدقنو همركن نأ "راما" نق املك

 يف لقع ؛"لقعنو" :خسنلا ضعب فو ؛ةنسحتسملا ةليمجلا رومألا نم ركذ ام ريغ لعفن يأ :لعفنو .ةالو موك
 ."ىدهأ نحنو" :هلوقل لداعم "خلإ دمحم مأ" :هلوقو «ماقملا اذ بسانم كلذ لكو «ةيدلاو نصحتلا :'حارصلا'
 (لمجلا ةيشاح) .مهيلإ راشأ ءالؤهو ,مهأش يفو مهلحأل يأ ئيعملاب ةباكح .ةنأ رهظألاو ,ةهفاشملاب لوقلاف يأ :متن هنأ يأ



 ءالسنلا وو "35 سانتا عونا

 ِكاُْلَأ ني ٌبيِصَن مه ا لب م .هباذع نم اعئافإ مدي ايست دل دم نلف ةقلأ - وقل نكو

 ردق اهفات ائيش يأ 2 ريقَت َسساَلَآ َنوُتْؤُي ال اذإف ناك ولو هنم ءيش مش سيل يأ

 آم لع كك يبنلا يأ َاَتلَآ َنوُدَسَححَم لب ْمَأ .مهلخب طرفل ةاونلا رهظ يف ةرقنلا

 ول" :نولوقيو «هنع هلاوز ناوتمتي :ىأ ءءابسلا ةرفكو ةوبلا نم قاض نيكل نيل

 ناميلسو دوادو ىسومك هّدج مِهرَبِإ لاَ انْيَتاَ دقف ءاسنلا نع لغتشال ايبن ناك
 ةأرما نوعستو عست دوادل ناكف 2: اًميِظَع 4 مُهَسِيَناَءَو ةوبنلاو ةمكَلاَو بتكلا

 ٌدَص نم مكّبِمَو 25 دمحم هب َنَماَء نم مهتِمَف ةيرّسو ةَّرْخ نيب ام فلأ ناميلسلو

 اوُرَفك َنيِذَلا َّنِإ .نمؤي ال نمل اباذع (ج) اًريِعَس مهي ىَتَكَو نمؤي ملف ُهَنَع ضرعأ
 مه ُّدوُلَج تقرتحا نَّيِضَن ملك اهيف نوقرتخي اًداَن مهلخدن َمِهِلَّصُن َفوَس اَنِتَياَكِب

 ظ536 "َباَّذَعْلا اوُقوُدَيِل ةقرتحم ريغ لّوألا الاخ ىلإ داعت نأب اَهَرَيَغ اَوُلُج ْحُهسْلَدَب

 ؛رسكلاب كرحم نآرقلا يف لعفلا رخآ 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 مهنأب نينمؤملل دعو ةيآلا يفو ءرصان يعم "اريصن" نأ ىلإ هب راشأ :اعنام
 .راكنإلل ةزمهلاو "لب" ب ةردقم ةعطقنم :مأ .الذاخ هل دحت نلف هللا هبرقي نمو «هللا مهرق نيذلا مهف .ءالؤه

 (لمجلا ةيشاح) .كلملاو ةوبنلاب هنم ىلوأ نحن :مهوق يف مهيلع ادر يراكنإ ماهفتسالا نأ ىلإ ةراشإ :ءيش مهل سيل
 «نوتؤي ال اذإف كلملا نم بيصن مهل ناك ول :ىععملاو «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" نيعمب انهه "ول"و
 .ضرألا يف ةريغصلا ةرفحلا :حارصلا يف “2 ردق ."ةيادهل" بحاص هرسف اذكه ءاريقح ائيش يأ :اهفات ائيش

 دارملا :دهاجلاو نسحلاو سابع نبا لاق 1 : يبلا .اهؤلمي ام ردق يأ ةلخخنلا اهنم تبنت ىلا يلف '"لمحلا" ىف

 ."حاكنلا مه الإ مه هل ام" :اولاقو ءءاسنلا نم هل هللا لحأ ام ىلع هودسح ءهدحو ٌهكي يبا سانلاب

 ميهاربإ لآ نم يأ "لإ دوادو ىسومك" :هلوقو ُهني يلا دح يأ :هدج (حارصلا) .ةلفغلا :لاغتشالا :لغتشال
 ةَّجْعَن َنوُعْسَيَو ٌعْسِب ُهَل يخأ اذه نإ :ىلاعت هلوق هيلع لدي امك] : نوعستو عست .ناميلسو دواذو ىسومك
 (يواصلا ةيشاح) .ةئام هل لماكتف «هتوم دعب اهذخأ دقف ؛هريزو ةأرما ريغ يأ [.(358 :ص)



 ءاسدلا ةروس ما سماخلا ءزجلا

5 5 0_6 5 

 نييذلاَ .هقلح- يف

 هنأ نيو نيك رثألا يارد هيك رمل ميكن شيش ريش ايا
 و 2

 نم هيلع نقؤا ١ ام ام يأ تتأل 7 نأ 51 نإ .ةنجلا ١ لغا وهو .سف

 يبجحلا ةحلط نب نامثع نم ةبعكلا حاتفم هذ ىلع ذخأ امل تلزن اهله ِ]إ قوقحلا
 ميجلاو ءاحلا حيتفب ةبعكلا مداح

 هللا لوسو هنأ تملغ ول :لاقو «هعنمو حتفلا ماع ةكم 25 يبنلا مدق امل ارهق اهفداس
 رجشا نم نماث يف كلذ ناك

 9 اميكَح ءيش هزجعي ال اًيِزَع ناك هللا نر | هتذش اوساقيل ا
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 نأ امك ."هب نمآ نم مهنمف" :هلوقل عجار وهو «لباقملل ركذ :اونمهآ نيذلاو .هتدش اوكرديل :هتدش اوساقيل

 .دعولاب هبقعأ ديعولا ركذ اذإ هناحبس هتداع ىلع "هنع دص نم مهنم" :هلوقل عجار "اورفك نيذلا نإ" :هلوق

 .هتلازأ يأ لظلا سمشلا تحسن :لاقي «هليزت ال يأ :سمم هخسندت ال (يواصلا ةيشاح)

 لعف وهو ءلجو زع هللا ةدابع يف ةنامألا ةياعر :لوألا مسقلا ءماسقأ ةثالث ىلإ تانامألا مسقنتو :تانامألا

 ةبانحلا نم لسغلاو ءوضولا تح ءيش لك يف ةمزال ةنامألا :هقو ذوعسم نبا لاق :تايهنملا كرتو «تارومألملا

 نم هيلع هللا معنأ ام وهو ءهسفن عم ةنامألا ةياعر :يناثلا مسقلا «تادابعلا عاونأ رئاسو موصلاو ةاكزلاو ةالصلاو

 سقو ؛مراحما نع اهضغ نيعلا ةنامأو «كلذ 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 :325ّ هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع .اهيف مهفوخي الو ءاهيلع هونمتثا نيذلا اهابرأ

 ءاملعلا حصنو «ةيعرلا يف كولملا لدع كلذ يف لحخديو «نازيملاو ليكلا ءافو كلذ يف لحخديو .كناحن نم نخت الو
 ام: :لاق سنأ نع يوغبلا ىور. .اهلهأ ىلإ اهئادأب ىلاعت هللا انرمأ ىلا تانامألا نم ءايشألا هذه لكف «ةماعلل

 (لمجلا ةيشاخ) ."هل دهع ال نمل نيد الو هل ةنامأ ال نمل نافإ ال" :لاق الإ كو 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

 .325 يبا نامثع عنم يأ :هعنمو (نيلامكلا ريسفت) .حاتفملا هنم ذحأو هدي ىلع ىول نأب :خخإ لخأ امل



 ءاسدلا ةروس م1 سماخلا ءزجلا

 هل أرقف كلذ نم بجعف "ةدلات ةدلاخ كاه'" :لاقو هيلإ ةدرب 2 هللا لوسر هرمأف
 عباوتلا نم ةدلاخ نعم

 ىلع تدرو نإو ةيآلاو .هدلو يف يقبف "ةبيش" هيحأل هتوم دنع هاطعأو ملسأف «ةيآلا يلع
 : ناسفع أ

 1 3 8 0 سس دس رل ف يس س 0 5 3 3 1 و 1

 اومكحم نا مكرمأي سائلا َنْيَب مْتِمْكَح اَذِإَو عمجلا ةنيرقب ربتعم اهمومعف «ءصاحخ ببس

 ك5 "اعيش معن" يأ ةفوصوملا ةركنلا "ام" يف "معن" ميم ماغدإ هيف معن َهّللا َنِإ ٍلَدَعلَِب

 هيطعي نأ ديو يبلل هد سابعلا لاؤسب قوبسم رمألا اذهو ."ذخأ" ىلع فوطعم :خلإ هي هللا لوسر هرمأف
 ةمدخلا هذه ذح يأ :كاه (نيلامجلا ريسفت) .ةياقسلاو ةنادسلا :نيتفيظولا نيب عمجيف ءاط امداخ نوكيل ؛حاتفملا

 تامزلا رقغآ ىلإ ةريعمس أ "ةدلاع" :ةهلوقو "كاف" عضوم ف نا :خسنلا ضعب يفو «(لمجلا ةيشاح) خلإ

 :يلع لاقف «قفرت تئج مث «تيذأآو تهركأ :هقفو يلعل لاق يأ :بجعف .مكيف ةلصأتم ةميلق يأ "ةدلات" :هلوقو

 ("ةبيش" هيخأ ىلإ هعفدف ءتام نأ ىلإ هعم حاتفملا ناكف ءملسأف «ةيآلا هيلع أرقف ءانآرق كنأش يف هللا لزتأ دقل

 نأ :باوصلاو ؛يرشخمزلاو يوغبلا لاق اذك :ملسأف (يواصلا ةيشاح) .ةمايقلا موي ىلإ مهدالوأ يف يهف
 نم هريغو "لوصألا عماج" يف اذك هند صاعلا نب ورمع عم ةيبيدحلا دعب حلصلا ةدم يف ملسأ اذه «#ؤنامثع

 (نيلامكلا ريسفت) .بجاحلا عمج ةبجحلا ىلإ هتبسن «لاجرلا ءامسأ بتك

 نامشع ىلإ ةبعكلا حاتفم عفد هلي هنأ :طقاس نب نمحرلا دبع لسرم نم ذئاغ نبا ىور «نآلا ىلإ يأ :هدلو يف يقبف
 ؛ملاظ الإ مكنم اهعزني الو مكيلإ اهعفد هللا نكلو مكيلإ اهعفدأ ل نإ ,ةدلخم ةدلاح اهذح :لاقف هذ ةحلط نبا

 ةبيش ئبب اي اهوذح :لاقف «ةيآلا تلزنف «ةياقسلاو ةباجحلا انل عمجا :كُي يبلل لاق ايلع نأ :جيرح نبا قيرط نمو

 :حتفلا موي نامثعل لاق ُدتك هنأ :يرهزلا لسرم نم قازرلا دبع يورو .ملاظ الإ مكنم اهعزني ال .ةدكؤم ةدلاخ
 ام :لوقيو «قرعلا نم نامنا لقم هنم ردحنيل هلأ ح ءهرظتني لك هللا لوسرو هيلغ أطبأفا «ةبغكلا حاتفمم. قا

 :لوقت - ديعس تنب ةفالس اهمساو «نامثع مأ يهو - حاتفملا اهدنع ىلا ةأرملا تلعجو «لحر هيلإ ىعسف ؟هسبخي

 جرخ مث «تيبلا لخد مث «تيبلا حتفف هب ءاجف «حاتفملا هتطعأ ىح اهي لزي ملف ."ادبأ هومكيطعي مل مكنم هذخأ نإ

 ابيضن انيم مظعأب موق ام «ةباجحلا انيطعأو «ةياقسلا انيطعأو ةوبنلا انيتوأ انإ :هذ ىلع لاقف «ةياقسلا دنع سلجف

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلإ حاتفملا عفدف ؛:ةحلط نب نامثع اعد مث ؛هتلاقم هرك دي يبلا نأك :لاق

 صوصخلا ةنيرق دحوت مل نإ :كلذ لحمو «ءببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا :ليق ال كلذب راشأ :ربتعم اهمومعف

 هصاصتخخا ىلع لدي كلذف «ةلوتقم ةيبرح ةأرما ىأر هللا لوسر نأ :هببس نإف ءءاسنلا لتق نع ىهنلاك ءاربتعم نوكيف

 ."مكرمأي هللا نإ" هلوق ىلع فطع :متمكح اذإ (يواصلا ةيشاح) .ةنصخلا ةينازلا الو ؛ةدترملا هيف لحدي الف «تايبرحلاب

 - ١ حدملاب صوصحملاو ءهلعاف وه يذلا "معن" يف نكتسملا نم زييمتلا ىلع ةبوصنم ةفوصوم "ام"ف :ائيش معن



 ءاسنلا ةروس ما سماخلا ءزجلا

 ام م دس لاقي امل اعيممس ناك َهَّللا نإ لدعلاب مكحلاو ةنامألا ةيدأت هب ركظِعَي
 0 و

 حا

 ةالولا يأ سأل تناحضصأو لوو لوس ايقيطاو هللا اوقيطأ اوتماو ةودلا بي .لعفي

 يأ َِّلأ ىلإ ُوُدْرَف ءْىَش ىف متفلتحا ٌممَعَرتَت نإ هلوسرو هللا ةعاطب مكورمأ اذإ مكنِم
 ءيش يف 7 ًاولوأو متنأ يأ

 225 ه3 امهنم هيلع اوفشكا يأ هتنس ىلإ هدعبو «هتايح ةدم ٍلوُسََّرلاَو هباتك ىلإ

 فرعملا نيعم يف هنأل ؛"معن" لعاف اهنأ ىلع ةلوصوم "ام" لعجي دقو "لدعلاب مكحلاو ةنامأ ةيدأت" :هلوق وهو ء«فوذحم -

 ةييلادكلا ريفا ماب ؛حدملاب صوصحعملا رف هكر "يكظعي"و «ةمات :ليقو «ةلص هدعب امو «ماللاب

 سانلا رئاسل باطحخ اذه :اونمآ نيذلا اهيأي (ءاقبلا بأ ريسفت) ."معن"ل حدملاب صوصخب اذه :خل إ ةنامألا ةيدأت

 "هللا اوعيطأ" :هلوقف «ةعبرألا ةيهقفلا ةلدألل ةراشإ ةيآلا هذه فو «لدعلاب مكحلاب رومألا ةالو بطاخ نأ دعب

 متعزانت نإف" :هلوقو :عامجالل 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 هجرخأ ؛نيملسملا ءارمأ يأ :رمألا يلوأو
 نأب يعفاشلا هحجرو «يراخبلا هاور «ةيرس يف 2ص يبلا هثعب اذإ ةفيذح نب هللا دبع يف :تلزن اهإ :هو سابع

 نباو ريرج نبا ىور ؛عرشلا ءاملع :ليقو «محل ةعاطلاب اورمأف «ريمألا نوداقني الو «ةرامإلا نوفرعي ال اشيرق
 ناعم سانلا نوملعي نيذلا هللا ةعاط فو ؛نيدلا يف هقفلا لهأ مه :لاق هند سابع نبا نع مكاحلاو رذنملا

 ىلإ ُهوُدَر لَو :لوقي هنأ ىرت الأ ؛ملعلا لهأ مه :ةيلاعلا يبأ نعو ءركنملا نع مهنوهنيو فورعملاب مهنورمأيو (مهنيد
 (نيلامكلا ريسفت) ."روفملا ىدلا" يف اذكت « (م* :ءاسنلا هَنوُطِنَتْسَي يذلا ُهَمِلَعَل ْمُهْنِم رْمأْلا 51 ىلإ: لوشلا

 نم لزعمبف رولا ءارمأ امأو ؛نيدتهملا نم ممب يدتقي نمو «نيدشارلا ءافلخلاك «لدعلا ةالوو ؛قحلا ءارمأ مهو :ةالولا

 .ةبلغلاو رهقلاب سانلا لاومأ مهذخأف «ةبلغتملا صوصللا مهفإف ؛ةعاطلا بوجو يف لوسرلاو هللا ىلع فطعلا قاقحتسا

 .ءيش يف 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 «ءنايصعلا نود ةعاطلا بجوي ناعإلا إ :هودرف

 نب كلملا دبع نب ةملسم نأ :يكحو «قلاخلا ةيصعم ف قولخمل ةعاط ال :اكلع هلوقل؛ممل ةعاط الف هوفاخ

 تعرزن دق سيلأ :مزاح وبأ لاقف 2 رْمَأْلا يلوأو 8 :هلوقب انتعاطب مترمأ متسلأ :مزاح يبأل لاق ناورم

 «هتايح يف لوسرلاو نآرقلا يأ هللا ىلإ ُهوُدُرَف ءَش يف ْمُعَراَتَت نإَقإ» :هلوقب قحلا متفلاخ اذإ مكنع ةعاطلا
 ءامهيف دو نإ بحجاو ةنسلاو باتكلا ىلإ درلا يأ :امهنم هيلع اوفشكا (كرادملا ريسفت) .هتافو دعب هثيداحأ ىلإو

 - «سايقلا ةيجح ىلع ليلد ةقيقحلا يف ةيآلا نكلو «(نايبلا حورو بيطخلا ريسفت) «خلإ داهتجالا هليبسف دجوي مل نإف



 ءانشلا وون ا سماخلا ءزجلا

 لوقلاو «عزانتلا نم مكلُرَيَح امهيلإ درلا يأَكِلَذ رخآألاِ ْوَيْلَو هّللاب َنوُنِمْؤَت متنك نإ

 ىلإ قفانملا اعدف «قفانمو يدوهي مصتخا امل لزنو .الآم م ًاليوُأَت ُنَسَحَأَو يأرلاب

 ىضقف «هايتأف 35 يبنلا ىلإ يدوهيلا اعدو ءامهنيب مكحيل ؛فرشألا نب بعك
 :قفانملل لاقف ءكلذ يدوهيلا هل ركذف ءرمع ايتأو «قفانملا ضري ملف .يدوهيلل

 َمَوَكَيَلِإ لزنأ آمي وعما هنأ َنوُمْعرَي تريزا إرث ملأ هلتقف «معن :لاقف ؟كلذكأ

 نب بعك وهو «نايغطلا ريثكلا توغّطلا ىلإ أَوُمكاَحَتَي نأ َنوُديرُي َكلَبَق نِم َلزنأ
 ديِعُب الل ْمِهَلِضُي نأ نيطيشلا ٌكيِرُيَو ةولاوي الو نفي اوُرُفكي تأ اوس َدَقَو ةفرشألا

 ٍلَوُسَدلا لاو مكحلا نم نآرقلا ِفاَدنأ َلّوَدأ آم نإ اولاَعت مه ليف اَذِإَو .قحلا نع مو

 َفَيَكَف 2 اًدوُدُص كريغ ىلإ كا: نوضرعي َنوُدُصَي َنيِقِفَُمْلا َتيَأَر مهنيب مكحيل
 يأ يصاعملاو رفكلا نم مِهيِدَيأ َتَمَّدَق مب ةبوقع ةَبيِصُم مُهَتَبَصْأ آَذِإ نوعنصي
 0إ5ظظشظ37755آ517 ال ؟اهنم رارفلاو «ضارعإلا ىلع نوردقيأ

 ريسفتلا" يفو ؛خلإ سايقلاب عملا وهو هيلع ءانبلاو ليثمتلاب نوكي امنإ هيلع صوصنملا 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 افوخ ؛هتكرت لصفم

 ىلع امأ ؛ةيرصب "ىأر" نأب لوقلا ىلع لاحلا عضوم يف "نودصي" :هلوقو ءرهاظلا وه امك ترصبأ يأ :2! 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

 (يحخركلا ريسفت) .هفرصو هعنم يأ اذك نع هدص ىيعم. ال ضارعإلا نعم انه "دصلا" نأ ىلإ هب راشأ :نوضرعي
 .'مهارت فيكف" هريدقت :لاق جاحزلا لوق وهو ءبصن لحم يف اهنأ :اهدحأ ؛ناهجو "فيك" يف زوجي :للإ فيكف
 كلذل ةلومعم "اذإ"و «مهايإ ةبيصملا ةباصإ تقو يف مهعنص فيكف يأ فوذحم أدتبمل ربخ عفر لحم يف اهنأ :يفاثلاو

 .فوذحم دئاعلاو «ةيمسا وأ ؛:ةيردصم نوكت نأ زوجي "ام"و :ةيببسلل "امت" يف "ءابلا"و ؛”"فيك" دعب ردقملا

 يف ماهفتسالا نوك ىلإ ريشي ءنوردقي ال :ال (نيلامكلا ريسفت) .مهبحاص رمع لتق اهنإ :ليقو هللا نم يوقع
 (نيلامكلا ريسفت) .يراكذإ "فيك "فيك



 ءاسنلا ةروس هب اس ١ سماخلا ءزجلا

 را تركي ا

 لإ كريغ ىلإ ةمكاحلاب آَنْدَرَأ ام نإ هّللاب ّنوفلحكع "نوّدصي" ىلع فوطعم َكوُءاَج

 ىلع لمحلا نود ,مكحلا يف بيرقتلاب نيمصخلا نيب افيلأت قو الص ئشغ

كك قافنلا نم .ةببولق ى ام لأ اني .كرببلا كليآإ .قحلا رم
 مايل ين ل

 0 اًكيِلَب اَلوَق حيِسفنَأ نأش وف مل لْقَو هللا مُهفَوح َمُهَطِعَو حفصلا مِهْنَع ضرعأف
 اميف َعاَطيِل اّلِإ لوُسَر نِم اَنلَسَرَأ آَمَو .مهرفك نع اوعجريل ؛مهرجزا يأ مهيف ارثؤم

 ٌمُهَسْفنَأ أَوُمَلَظ ذإ َحُهَنَأَوَلَو فلاخُيو ىَصْعَي لاورفأب لأ يمذإب مدر ةيينكربأ

 نودصي رمألا لوأ يف مهنأ :ئيعملاو ؛يدحاولا هراتخاو «نسحلا لوأ اذك ؛ةضرتعم ةلمج امهنيب امو :للإ فوطعم

 :ليقو «قيفوتلاو ناسحإلا الإ كلذب اودارأ ام مهنأ ابذك كل نوفلحيو «كنوبيجي كلذ دعب مث ؛دودصلا دشأ كنع

 ةمالسلا تقو يف لوسرلا دنع روضحلا نم مترفنو .مهدودص تناك اذإ مهأ :ئعملاو ؛'مهتباصأ" ىلع فطع
 كلتب اندرأ ام :ابذك نوفلحي ابرك كوؤاح مث ءكنم اهببسب اوفاخ ةنايخب اوتأ اذإ مقرفن نوكي فيكف ءاذكه

 (نيلامكلا ريسفت) .ةحلصملاو ريخلا الإ ةنايخلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةقفاوملا مهنيب لصحي ّىح هبحاص دارمت نيمصخلا 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 د5 ىبلا لصفف 2 هل نأ لإ توتير ضقت :لاق دوسألا

 معن :لاق ؟كلذكأ :لاقف ءرمع ىلإ اندر :لاقف ءاذه ىلع هللا لوسر يل ىضق :لحرلا لاقف «هيلإ ايتأف :باطخلا

 :رهع ىلإ اندر :هلاق يعدلا لعن هعتيس ىلع المتشم امهيلإ جربت هنكيلإ جرخأ قع امكناكم :رمع لاقف

 ؛نمؤم لتق ىلع رمع ئرتجي نأ نظأ تنك ام :لاقف «يبحاص هللاو رمع لئق هللا لوسر اي :لاقف ءرخآلا ربدأو

 يأ فوذحم طرش باوج :مهنع ضرعأف (نيلامكلا ريسفت) .(15 :ءاسنلا) كن وُممْوي ال َكّبَرَو الفإ» :هللا لزتأف

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهرذع لوبق نع ضرعأف «ءكلذك مهلاح ناك اذإ

 :هريدقت ردقم طرش باوج يف ةعقاو "ءافلا"و ؛مهلتقو مهحارخإب رمألا لبق اذه ,مهلتقت الو يأ :مهنع ضرعأف

 دارملا سيل هنأ ىلإ كلذب راشأ :هرمأب (يواصلا ةيشاح) .مهرذع لوبق نع ضرعأف ءكلذك 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 «رمألا ةدارإلا نم مزلي ال هنأل ؛"هرمأب" :هلوقب رسفملا كلذ عفدف



 ءاسنلا ةروس ا سماخلا ءزجلا

 "كرواعأ ُِق
 الف .ممي (/2) اَميِحَّر مهيلع اًباَوَت هلآ ْأوُدَجَو دكا نع ت الف .مف م ؟ اطيح انادَح هّللأ | هنأشل اميخفت باطخلا اهتلا

 ىف أوُدجح ال َمُث َمُهَني دب طلقخا َرَجْش اًميِف كوُمُكَحُي تَح َنونِيْؤُي ال ةدئاز "ال"َكََرَو
 . ١ : 1 50095 ظ .ىمسقلا ليكاتل كبروف يأ /

 نما اهدنا فاك ايا 0 ةن ٌتميِض و امم ف وأ لاي ادا اسي 9

 ةيردصم وأ 7

 :لدبلا ىلع ام مرا مهيلع بوتكملا يأ ُهوُلعف ا قيارمأ نب ىلع انبتك

 دلال ....:. هب َنوُظَعوُي ام ْأوُلَعَف بنَ َوَلَو َمِئْبِم ءانثتسالا ىلع بصضنلاو

 تقو يف مهئيجب عقو ولو :ئيعملاو ؛"كوؤاج" وهو "نإ" ءربخ "اوملظ ذإ" يف لماعلاو ءممل ةعافشلاب :مش رفغتساو
 ميظع نم وه ام ىلإ هباطخ نع لدع ثيح :هنأشل اميخفت (كرادملا ريسفت) .لوسرلا رافغتساو مهرافغتسا عم مهملظ

 فشار ىلع ميارت نبي ادعو وريف يلع عال ىمرف 3202 هنفد دعب يبارعأ ءاج ليق :اميحر اباوت (يحركلا ريسفت) .هتافص
 تملظ دقو 14 :ءاسنلا) مهَسفَْأ اوُمَلَظ ذإ مه أ ول## كيلع لزنأ اميف ناكو .هاتعمسف تلق ام !هللا لوسر اي :لاقو

 (كرادملا ريسفت) .كل رفغ دق :هربق نم يدونف «يبر نم يل رفغتساف «يبنذ هللا رفغتسأ كتتجو 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 ءكيلإ لزنأ امي اونمآ مهنأ نم نومعزي امك رمألا سيل وأ ؛نولعفي الف
 ىلوألا طاقسإ حصي ناكو «ءاديكوت تررك مث «يفنلاب امامتها مسقلا ىلع تمدق ىلوألا "ال" نأ :يناثلا .امات

 ؛مامتهالا عم ىقبيو «ةيناثلا طاقسإ حصي ناكو «روكذملا مامتهالا ىلع ةلالدلا توفت نكلو .يفنلا ئعم ىقبيو

 يفنلا فرح نيب ضرتعم مسقلاو «ةدئاز ةيناثلا نأ :ثلاثلا .كلذل امهنيب عمجف «يفنلا ىلع ةلالدلا توفت نكلو

 «يرشخمزلا رايتحا وهو «ةدئاز ريغ ةيناثلاو ةدئاز ىلوألا نأ :عبارلا .كبرو نونمؤي الف :ريدقتلا ناكو «يفنملاو

 باوج "نونمؤي ال"و ؛ملعلا بوجو ديكأتل "ملعي الثل" يف تديز امك«مسقلا ئعم ديكأتل ةديزم ال :لاق هنإف

 (لمحجلا ةيشاح) ."نيمسلا" يف اذك ءمسقلا

 كح هلوُسَرَو هللا ىَّلِإ اوُعُد اذ ذإَو 92 :ىلاعت يسم هلهو ا لامكل ةثالث طورش هذه :كومكحي ىتح

 5 ةيشاح) .(5/86«545:رونلا) ©َن نعم هيل اولا دل مهل 0 نا 0نوضرعم مهنم قيرف اذإ مهتيب

 نم لدب :لدبلا .ةيردصم نوكت نأ زوجيو ءدئاعلا ردق ثيح - حراشلا ىرج هيلعو ةلوصوم امإ "ام" :تيضق امن

 (ريبكلا ريسفتلا) ."هولعف" يف واولا



 ءاسنلا ةروس لان سماخلا ءزجلا

 1 9 1 سا ول يأ نا اي من - ١ يي د تدل 5 ام ةعاط نم

1 
 6 تل اا 3

 يف تنأو ةنجلا يف كارن فيك" 0 يبل ةباحصلا ضعب لاق معو ا كيفن
 525 لوسرلا 1 نابوث وه

 هب رمأ اميف َلوُسََرلآَو َهَّللآ عِطُي نَمَو .لزنف ؟ كنم لفسأ نحنو «ىلعلا تاحجردلا
 3 آلا لاعت هلوق يأ ظ06

 ءايبنألا باحصأ لضافأ َنيِقيِدَّصلآَو َنسَيَِنلا َنِم مَهَلَع ُهَللا َمعْنَأ َنيِذْلا َْعَم َكِيِتلوأ
 نم ريغ َنيِحلَصِلَاَو هللا ليبس يف ىلققلا ٍءآَدَبْسِلاَو قيدصتلاو قدصلا يف مهتغلابل

 . ,مهترايزو مهتيؤرب اهيف عتمتسي نأب ب 2 ءافلر (2) | اقيِفَر َكِيتلو َنَسَحَو ركذ
 / ١ ىلع بصن

 اء

 (دوعسلا يب أ ريسقتا) .ديعولاو دعولاب اهارتقال ؛ظعاوم هيفو هللا رمأ تيمس امإو :لوسرلا ةعاط نم

 [(كرادملا ريسفت) .مهانيتال اذإو :ليقف ؟تيشتلا كعب مش نوكي اذامو :ليق هنآك ردقم لاؤس باوج] :ا وتبث ول

 ىلع "نايبلا حور" يفو .امباوج "مهانيتال" :هلوقو ءاهدعب "ول" ريدقت ىلإ ةراشإ وه لب "اذإ' ل اريسفت سيل اذه
 اميظع ارجأ اندل نم مهانينآل اوتبث ول اذإو :ليقف ؟تيبثتلا دعب مه نوكي اذامو :ليق هنأك "مهانيتآل اذإو" :هلوق
 .ةردقملا و 5 اوج "وهانيتال' ُِق "ماللا"و خل

 هللا هثرو ملع ام لمع نم :ُهك لاق ؛بيغلا باوبأ مهل حتفيو ءسدقلا ملاع ىلإ هكولسب نولضي :اميقتسم اطارص
 دابع برقأ ةقفارم اودعو ثيح ةعاطلا يف نينمؤملل بيغرت اذهو «ةمعنلا مهيلع هللا متأ يأ :هللا معنأ .ملعي مل ام

 رخآلا ةيؤر نم مهنم دحاو لك نكمتي ثيحب اهيف مهنوك لب ؛ (ةنحلا لوحد ف را قلطم الو «زوحي ال

 2 يبلا باَحَضأ لضافأ قيدصلا :موق لاق :لوألا هوجو "فصلا" 2 هيج ل داما تاس لضافا

 هاب اوُنمآ َنيِذَّلاَو» :ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ؛قيدص وهف «كش هيف هحلاختي ال نيدلا لكب قدص نم لك نأ :يناثلاو
 ف راصف «3ع لوسرلا قيدصت ىلإ قبس نمل مسا قيدصلا نأ :ثلاثلا ١5(. :ديدحلا) 4نوقيّدَّصلا مه كلو هلسرو

 ريبحلا ريسفتلا) .فصولا اذكك قلخلا لوأ هني قيدصلا كف وبأ ناك كلذك رمألا ناك اذإو «سانلا وثاسل هولق كلذ

 هنأ ىلإ هب راشأ :ءاقفر (يواصلا ةيشاح) .اضيأ نوحلاص مدقت ام عيمج نأل ؛راركتلل اعفد هب ىتأ :ركذ نم ريغ

 (يواضيبلا ريسفت) .بحاصلا ىعمب قيفرلاو قيدصلاك عمجلاو دحاولل لاقي هنأل ؛عمجي ملو «عمجلا هب ديرأ



 ءاسدلا ةروس نب وب سماخلا ءزجلا

 يأ 313 .مهريغ ىلإ ةبسنلاب ةيلاعلا تاجردلا يف مهرقم ناك نإو ءمهعم روضحلاو

 هولان مهنأ ال .مهيلع هب لضفت هَّلل تم ةلظقلا ةريدع أدتبم ركذ نم عم موك

 لثم قلقتي الو يهب مكر بخأ ع عد ةرخآلا با وثب | 29 اميلع ِهّللاِب ىفكو مهتعاطب

 قلي .قئو نم ةثلاملا رك

 هل اوظقيتو هنم اوزرتحا يأ 2 نم ْيُكَرْذِح أوذخ أوما َنيِذلا انتي .ريبخ

 .نيعمتجم 2 2) اًعيِمَج ًاوُرِفنآ وأ ىرحأ دعب ةيرس نيقرفتم تاب هلاتق 5 اوضه ا أوُرفناف
 كه يبلا عم ةقرفتم تاعامج ي ةبث مج

 هلعجو «هباحصأو قفانملا ّيبَأ نب هللا دبعك لاتقلا نع نرخأتيل َنَئطَبْيل نّمَل كد نإ

 ةعزهو لتقك ٌةَبيِصُم ركتَبَصُأ َنِإَف مدستلل لكقلا يت اانا يقالللا كيينح نب يبن
 مسق مال ْنِِلَو .باصأق ًارضاح مي جر يو هُم نأ زل ذإ َكلَع هلا عمتأ ذق لاَ

 21108 . .... ..... .ةقفخ نأ# امدان ٌةلوُقَيَ اميدو مهلك ملأ ني لغو قجشا
 ةليقثلا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .هب ميلعلا ءيشلاب علطملا لثم دحأ كربخي ال يأ :كنئبني الو ."سوماقلا" يف اذك ءمكحما هانعم رمأ :اوقثف

 اذإ هرذح ذأ :لاقي «رثألاو رثإلاك امهو ءزرحتلا وهو ءرذَحلا نعي رذجلاو ءودعلل ناريمضلاو :هل اوظقيتو

 (نيلامكلا ريسفت) .هسفن امي رتس يلا رتسلا رذحلا لعج هنأك «فوخملا نع زرتحاو ظقيت
 اهلقأ ةعامجلا ةيرسلا :ةيرس (نايبلا حور) .ةرشعلا قوف لاحرلا نم ةعامجلا يهو ةبث عمج «تاعامج يأ :تابث

 ال ميمعتلا ليلدب ةئام نكت مل نإو «ةعامجلا قلطم انه ةيرسلاب دارأ جيت نأ رهاظلاو «ةئام عبرأ اهبلاغو «ةئام

 .ةعبرأ وأ ةئام ثالث ىلإ سفنأ ةسمخ نم ةيرسلا :"سوماقلا" يفو ؛ةبثلا يق

 اوفلختو ءاولقاثت نيذلا مهوقفانم نوؤطبملاو ,نيقفانملاو مهنم نينموملا هك هللا لوسر ركسعل باطخلا :مكنم نإو
 ىدعتف ."كب أطب ام" :لاقيو ءمزال وهو ءرخأت يأ أطبأ نعم أطبو يأ :نرخأتيل (يواضيبلا) .خلإ داهجلا نع
 .اقفانم ناك لب نينمؤملا نم نكي مل الإو يأ :رهاظلا ثيح نم (نيلامكلا ريسفت) .ءابلاب
 ريخلاب لصفلل "نإ" مسا ىلع تلحد ءادتبالل ىلوألا ماللاو ."نم" ةلص هباوجيب 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 .مههاصأ ام ئبيصيف يأ :باصأف



 ءاسنلا ةروس ا سمانا ءزجلا

 اذهو ةقادصو ةفرعم ُةَدَوَم دْهَنَيَبَو ٌمُكَدَيِب ءاعلاو ءايلاب نكت يب َدَل هنأك يأ ف وذحب اهعساو

 رثكأل ةيتحتلا / ! نأشلا ريمض وهو

 هيبنتلل :وهو .هلوقمو لوقلا نيب هب َضرتعا ولع هللا 00 "اق - 2 حار

 ويس عياانم خلع.

 نمو ةرجألاب تدل َةزَيَعْلا نوعي وورش قيذلا هنيد لعل ألبس ىف

 »ب ميِظْع اًَوْجَأ هيِتوُث فَوَسَف هودعب رفظي ترقي َوأ دهشتسي ٌلَمقَيف ِهّللا ليبَس ىف لِتَق 9

 ٍليِبَس ىف لاتقلا نم مكل عنام ال يأ خيبوت ماهفتسا َنوُلِتَقَت ال كَل امو .اليزج اباوث
 نولتاقت ال هريخو أدتيم

 رافكلا مهسبح نيذلا نَدلولاَو ه ءاَسَيِلاَو ٍلاَجّرلآ 2 ى. نيفحت سلا :نصيلخع .ق قردلا

 نيعاد َنوُلوَقَي َنيِذأأ مههنم ىمأو انأ تنك :امُذ سابع نبا لاق .مهوذآو «ةرجهلا نع

 نم فكطد] ني اكل لفشل رفكلاب هلخأ مياقلا كم فلآ هذه نب انجرْخَأ آني اي

 ١و !! 7 ل

 :هلوقو يأ :خإ 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 م جحاود لإ قتيل هلك

 نسحي الف ؛هلوقمو لوقلا نيب اه ضرتعاو «ةلمجلا هذه ترحأ مث ,"خإ نكي مل نأك ىلع هللا معنأ دق" :لاق

 .فرحلا ىلع اهوخدل ؛ءادنلل ال يأ :هيبنتلل (نيلامكلا ريسفت) ."ىتيل اي" لوقملا يأ :وهو ."ةدوم" ىلع فقولا

 نوصلخملا لتاقيلف لاتقلا نع ءالؤه رخأتو أطبأ نإ يأ ردقم طرش باوج ءافلاف :لتاقيلف (لمجلا ةيشاح)

 (نايبلا حور) .ةرخآلا بلط يف مهسفنأ نولذابلا

 نأ ىلإ ةراشإلل نيرمألا نيذه ركذو «"خلإ هيتؤن فوسف" :هلوق وه باوجلاو «طرشلا لعف ىلع عيرفت :خل! لتقيف
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .لاملا ذأ درحم وهو «ثلاثلا مسقلا هلابب رطخي الو ءامهدحأ ىلع هسفن نطوي نأ دهاحملا قح

 املف «داهجلا عرشي مل ةرجهلا لبق ناك هنأ :اطوزن ببس [فاضملا فذحب "ليبس" ىلع فطع] :نيفعضتسملا صيلخت

 لاتقلا كرت ىلع مهل اخيبوت ؛ةيآلا تلزنف «نيقفانملا عيمجو «نينمؤملا ءافعض ضعب لساكتف «داهجلاب أ ةكلع رحاه

 ؛ةيلعافلا ىلع هب عوفرم اهلهأو «ةيرقلل ةفص :اهلهأ ملاظلا (يواصلا ةيشاح) .نيفعضتسملا صيلختو هللا ةملك ءالعإل

 ؛هيلإ دنسأ ام ريكذتل ملاظلا ريكذتو (لمحلا ةيشاح) .خلإ اهلهأ ملظ ىلا يأ "ىلا" يعم. ةلوصوم "ملاظلا" يف "لا" و

 (يواضيبلا ريسفت) .ثنؤيو ركذي لعفلاك ناك هل وه نم ريغ ىلع ىرج اذإ لوعفملا وأ لعافلا مسا نإف



 ءاسنلا ةروس 0 سماخلا ءرجلا

 2 ىلوو ةكم تحتف نأ ىلإ مهضعب ىقبو (ج ورخلا مهضعبل رسيف «مهءاعد هللا

 ٍلورَس ىف َنولتنقُي أونا َنييذل .مهمللاظ نم مهمولظم فصنأف ؛ديسأ نب باتع مه مهيلع

 راصنأ نطيل ءاّيلوَأ اَوُلَِفَف ناطيشلا ٍتوُهَّطلَآ ٍليِبَس ىف َنوُلِتَفُي أوُرفك َنيِذَلآَو 5
 ع

 مواقي ال ًايهاو 2 هه 0 اًفيِعَبَم ناك نينمؤملاب نَّطيشلا ديك َّنإ هللاب مكتوقل مهوبلغت هنيد

 هوبلط امل رافكلا لاتق نع هةيديأ ارك بخ لق قينلا لإ كوتا .نيرفاكلاب هللا ديك
 لاتملا

 8 حلا مت يلا رزقا سس | مج سا 01-_ | ب 0: 9 ا

 506 ةوكّرلا أوَتاَءَو ةولّصلا أوميِقأَو ةباحصلا نم ةعامج مهو محل رافكلا ىذأل ةكمب

 دنع ايلوتم مهيلع لعج يأ :يلوو (نيلامكلا ريسفت) .ديلولاو ةعيبر يبأ نب شايعو ماشه نب ةملسك :مهضعبل
 موي ملسأ نمم ناكو «ضيعلا يبأ نبا ةزمهلا حتفب :ديسأ نب باتع (نيلامكلا ريسفت) .ةنيدملا ىلإ 35 هعوجر

 هبتناف ءارفاك تام وهو «ةنحلا يف اديسأ ىأر هي ناكو «ةنس رشع ينامث نبا ةكم ىلع هالو نيح ناكو «حتفلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ةنحلا يف هل دهشف «باتع هنباب هتلوأ :لاق

 فعضف «لاحرلا ىلإ ةبستلابف فسوي ةيآ يف ءاسنلا ديك مظع امأو «ىلاعت هللا ديك ىلإ ةبسنلاب يأ :افيعض ناك

 ءناطيشلا نم ءاسنلا ديك لصأف الإو «لاحرلا ديكب هقلباقمل ءاسنلا ديك مظعو هللا ديكب هتلباقملل ناطيشلا ديك

 يعي «هللا ديك ناطيشلا ديك لباقي ال يأ :لإ مواقي ال (يواصلا ةيشاح) .ناطيشلا لئابح ءاسنلا :ثيدحلا يفو

 .هلوعفم "هللا ديك"و هلعاف "ناطيشلا ديك" لعف "عواقي ال"

 نذوي نأ نونمتي اوناكو ؛ةكمم اوماد ام رافكلا عم لاتقلا نع نيفوفكم نوملسملا ناك :خإ نيذلا ىلإ رت ملأ

 دوسألا نب دادقملاو ءيرهزلا فوع نب نمحرلا دبع مهنم :ةعامج مهو (كرادملا ريسفت) .لزنف هيف مهل

 لبق ةكم يكرشم نم نوقلي اوناك ..:5©# يرهزلا صاقو يبأ نب دعسو .يحمجلا نوعظم نب ةمادقو .يدنكلا
 يأ ةيآلا هذه تلزنف هه 8 :ةتكقع يبلا مه لوقيو «تلع ىبلا ىلإ كلذ نوكشيف ءاديدش ىذأ ةرجملا

 نبا نع مكاحلا ىور رع نمحرلا دبع مهنم :ةباحصلا نم (دوعسلا يبأ ريسفت) . خلا نيذلا ىلإ رت ىلأ#

 . نحنو زع يف انك !هللا يبن اي" :اولاقف :ةكمب هك يببلا اونأ هل ةباحصو فوع نب نمحرلا دبع نأ :سابع
 7 ا لبق َنيذلا ىلإ َرث ملأ :ىلاعت هللا لزنأف ءاوفكق اولتاقت الف ءوفعلاب ترغأ نإ :لاق «"ةلذأ انرص انمآ املف

 (نيلامكلا ريسفت) . 4ةالّصلا اوُميِقَأَو ْمُكَيدِيَ
 ىلع نيرمتسم ةكمب مهتماقإ ةدم يف اوناكو «مهلاتقب رموأ مل ينإف هب مترمأ امج اولغتشاف يأ :خلإ ةالصلا 5

 - كلذ قشو ءمهضعب ههرك «ردب تقو ف لاتقلاب اورمأ ةنيدملا ىلإ كك هللا لوسر عم اورجاه املف ؛ةلاحلا كلت



 ءاسنلا ةروس فش نفاخ ءزجلا

 ىلع "نشأ" :بضنو. غل مهتيشحن نم ًينع دق 4 "باع مهم لعل

 اعزج يأ اوُلاَقَو ةيشخلا مهتأجاف يأ اهدعب امو "اذإ" هيلع لد "امل" باوجو «لاحلا
 أ م94 ع ىلا نب يعقل 2 تقول يسال تن ا خا

 هي ع يبطل سيمو توملا نم

 227171777 1 ذتذ ] ا0ي0يااا ٌليلق اهب عاتمتسالا وأ ءاهيف هب عتمتي ام اَيَنَّدلآ

 ةلبحلا بجومب, توملا نم ًافوخخو ؛حاورألاب راطخألا نع اروفن لب «هنع ةبغر الو نيدلا يف ًاكش ال نكل :هيلع -
 ةيآلا لمح ىلوألاو : ”يبكلا رنسفتلا" يفو (دوعسلا يبأ ريسفت) .خلإ مهيلع بنتك املف :ىلاعت هلوق كلذو «ةيرشبلا

 ةئيس ْمُهْبصُت نإ و هللا دنع ' نم هذه اولوقُي ةَنَسَح ْمُهْبصُت نإَو 7 :هلوق ةيآلا هذه دعب ركذ ىلاعت هنأل ؟نيقفانملا ىلع

 نحن ىلا ةيآلا ىلع ةفوطعي ةيآلا هذه تناك اذإف «نيقفانملا مالك نم هذه نأ كش الو « «4 كدْنع ( نم هذه الوعي

 .اضيأ مهيف مهيلع فوطعملا نوكي نأ بجو نيقفانملا ف فوطعملا مث ءاهريسفت ف

 نوشخي"و :هل ةفص عقو "نئاك" وهو فوذحمع قلعتم "مهنم"و «أدتبم "قيرف"و «ةأحافملل اذإ :مهنم قيرف اذإ

 (نايبلا حور) .مهولتقي نأ رافكلا اوشخي نأ مهنم قيرف أجاف يأ ."ام"ل باوج ةلمجلاو «هربخ "سانلا

 نيهبشم مه نوشخي يأ "نوشخي" لعاف نم لاح هنأ ىلع بصنلا هلحم ؛لوعفم ىلإ فاضم ردصم :هللا ةيشخك
 ىلع عيونتلل "وأ" ةملك و للا ةيشح لهأ نم ةيشخ دشأ وأ يأ هيلع فطع "ةيشح دشأ وأ" هللا ةيشدح 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 مهتيشخع :تلق نإ يأ رييختلل "وأ"و هللا ةيشح لهأ نم ةيشح دشأ

 هنإف «"ةيشح نم" يأ :خلإ بصنو (كرادملا ريسفت) .ةدايزو اهلثم مط لصح هنأل ؛!بيصم تنأف .دشأ اهنإ :تلق

 نع كلذ لثم رمو .هل مهتيشح نم دشأ ةيشح وأ للا ةيشخك ةيشح مهوشخي :ىعملاو :ةفص ناكل هنع ربخأ ول
 (نيلامكلا ريسفت) .ركذتف ء"اركذ:دشأ وأ" :هلوق يف رسفملا

 ةيشخلا مهأجاف يأ ةأجافملا عم يرشخمزلا دنع هيف لماعلاو ءناكم مسا وأ ءنامز مسا ىهو «ةاجأفملل هذه :اذإ

 .فقرخ وه نوجا للو الا ممقساوسلا رع اةةيدسرلل كامكس :ماشه نبا لاق ءتقولا كلت يف

 نم لاتقلاب هنولاني اميف ابيغرتو :قافلا عاتملا نم دوعقلاب هنولمأي اميف مه اديهزت يأ :م لق (نيلامكلا ريسفت)

 دقو ءامب عافتنالا ىلعو «نيعلا ىلع قلطيو ءردصملا ماقم ميقأ مسا ع اتملاف يأ :هب عتمتي ام .يقابلا ميعنلا

 امب لمعتسي يلا ةلآلل رحآلاو «لعفلل امهدحأ ءاظفل نيرياغتملا نيئيشلا يف ردصم مساو ردصم نولوقي
 ءردصملا لكألاو ؛هب رهطتي امل مسا روهطلاو ءردصملا روهطلاف ءلكألاو لكألاو ءروهطلاو روهطلاك «لعفلا
 (يحخركلا ريسفت) ."هيلامأ" يف بجاحلا نبا هلاق «ءلكؤي ام لكألاو



 ءاسدلا ةروس شيلي سمانا ءزجلا

 َنوُمَلَظُن اَلَو هتيصعم كرتب هللا باقع ىَقّنَآ نَمْلرَيَح ةنجلا يأ و ءانفلا ىلإ لثآ
 امتي .اودهاتسفا ةاوبلا 8 ربل ردق /2) ًاليبَف مكلامعأ نم نوصقنت ب

 لاتقلا اوشخم الفا ةعفترم ودخل نوصح جورب , ىف تنك ْوَلَو توَمْلا هككِر ذي أوُنوُكَت
 كا رسع ني فشخ اولوُق ةعسو بضخ ٌةَبَسَح دوهيلا يأ مُهَبِصَت نإَو توملا فوح

 وُلوُقَي ةنيدملا 5 يبنلا ةودق دنع مهل لصح امك «ءالبو «بدح ٌةَكَيَس َحُهْبِصُت إو
 ا ةئيسلاو ةنسحلا نم كك مهّق كمؤشب يأ !دمحم ': قيده ني بت

 ةزمح أرق يأ :خلإ ءايلاو ءاتلاب (حارصلا) .عجار ىععمب "لئآ"و ؛ليلقلل ريسفت هنأ دارملا سيلو :ءانفلا ىلإ لئآ
 ليق َنيِذّلا ىَلِإ رت هَل يأ هقباسل ةبسانمو «داهجلا يف نينذأتسملا نيبئاغلل اذانسإ ؛ةبيغلاب ريثك نباو يئاسكلاو
 ريغ هنأ مدقت :خلإ ةرشق ردق (يحركلا ريسفت) .تافتلالا ىلع مهيلإ ادانسإ ؛باطخلا ءاتب ةعبسلا يقابو يمهل

 "ول" باوج :خلإ متنك ولو (يواصلا ةيشاح) .ةاونلا نطاب ف نوكي يذلا طيخلاب هريسفت بسانملاو «بسانم

 جورب يف متنك ولو :"دوعسلا يبأ ريسفت" يفو ."نزاخلا" يف امك «عالقلاو نوصحلا :برعلا مالك يف جورب :جورب
 (لمحلا ةيشاح) .ةنصحم روصق وأ «ةعيفر نوصح يف يأ ةديشم

 باوججو «صحما وهو ء.ديشلاب ةالط وأ هعفر :رصقلا ديشو هعفر يأ هديش و هداشأو عيانبلا داش :لاقي :ةديشم

 ةفوطعم ةلمجلاو («توملا مكك ردي ةديّشم جفرا ّق متنك ولو يأ هيلع هلبق اه ةلالد لع ادافتغا ؛ف وذحم "ول"

 ةروك ذملا ةلالدل ؛ءاهفذح درطا لقو (”ةرفغأ 5 متنك ولو" غ ةديشم جمر ُِق اونوكت مل ول يأ اهلعن ئريغأ ىلع

 مدق املف «قزرلا مهيلع طسب دق ناك هنأ يور 1 يبنلا مودق دنع (لمجلا ةيشاح) .ةحضاو ةلالد اهيلع

 ف صقنلا فرعن انلز ام :اولاقف ءكاسمإلا ضعب مهنع كسمأ ءاورفكف .ناعإلا ىلإ مهاعدق «ةنيدملا 226 ىببلا

 (دوعسلا يبأ ري ريسفت) .هباحصأو لجرلا اذه مدق ذنم انعرازمو ءانرامث

 :مؤشلاو : ' هياكشأا مؤشو هم ؤش اذه" :اولاقف عبدجلا مش لصحو ءاورفكف نايإلا ع مهاعدف يأ :خا يبنلا

 لثم هب موقلا مءاشتو «كرابم ريغ موؤشم لجرو ءرشلا :مؤشلا :"حابصملا' فو «ةكربلا وهو «نميلا دض
 اقلخ ىلاعت هللا ةهج نم ةيلبلاو ةمعنلا نم ةدحاو لك يأ :خلإ هللا دنع نم لك (نيلامجلا ريسفت) .هب اوريطت

 (نيلامحللا ريسفت) .اداجيإو



 ءاسنلا ةروس فخ سماخلا ءزجلا

 ىقلُي ميز اًنيِدَح اومهفي نأ نوبراقي ال يأ َنوُهََْيَنوُداكَي امو و لَم
 نم َكَباَصَأ آَمَو هنم ًالضف كنتأ هللا مق ريخ ٍةَكَسَح ّنِم ناسنإلا اهيأ َكَباَصُأ آم .هيفن نم دشأ لعفلا ةبراقم يفنو ٠ ,مهلهج طرف نم بيجعت ماهفتسا "ام و .مهيلإ
 اي َكَتَّسَرَأَو بونذلا نم اهبجوتسي اه تبكترا ثيح كتثأ كفن نع ةيلب قيس
 عِطُي نم .كتلاسر ىلع » اًديِبَّس ِهّللاِب ىتكو ةدكؤم لاعب ةوكو ىدق كنج

 ْدِهِيَلَع َكتلَسَرَأ آَمَق كنمهي الف هتعاط نع ضرعأ 900 275 َعاَطَأ َدَقَق َلوُسَّرلَ
 قت"

 مهريبعتل ىلاعت هتهج نم قوسم «هنايبو نيبملا نيب ضرتعم مالك اذهو «ربخ "ءالؤه"و «أدتبم "ام" :ءالؤه لامف
 ,"ءالؤه" نم لاح "ائيدح نوهقفي نوداكي ال" :هلوقو «مهتياوغ لامك نم بيجعتلاو ءمهاح حيبقتو «لهجلاب

 .ءارقتسالا عم نم فرظلا نيعم يف ام اهيف لماعلاو
 فيك :تلق نإف :خإ كسفن نمف (نيلامكلا ريسفت) .باطنخلا هنم ىتأتي نم لكل باطح اهأ يعي :ثاسنإلا اهيأ

 ةئيسلا فاضأف :«4كسفن نمف ةئيس نم كباصأ امو :هلوق نيبو هيهللا دنع نم لك لق# :هلوق نيب عملا هحو
 ىلعف "هللا دنع نم لك لق" :هلوق ف 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 ضلختف ؛ةيوقع كسفن ببسب هللا نمف ةئيس نم كباضأ ام :هريدقت ءزاحملا ليبس ىلعف "كسفن نمف

 اهقلخ نإ ثيح نم ىلاعت هللا ىلإ اهتفاضإو ءاهعوقو ببس يه يلا بونذلا هباكترا ثيح نم دبعلا ىلإ ةئيسلا
 :هلوق نيبو "هللا نمف ةنسح نم كباصأ امو" :هلوق نيب عمجلا ىلإ ةراشإ هيف :خلإ تبككترا ثيح .ةافانم الف ؛هنم
 .نيكرشملا لوقل ادر عقاولا "هللا دنع نم لك لق"

 ْهُكَباَصَأ امون :ىلاعت هلوقك ؛ةبوقع هدنع نم ةلزان ىلاعت هيلإ ةبستنم داجيإلا ثيح نم تناك نإو يأ :اهبجوتسي اه

 بصو هبيصي ملسم نم ام" :اي#ذ ةشئاع نعو «(7 ٠ :ىروشلا) ب ريثك ْنَع رفْشيَو مكيِديأ تَسَك اسف ِةيِبصُم ْنِم
 (دوعسلا يبأ ريسفت) ."رثكأ هنع هللا وفعي امو «بنذب الإ هلعن عسش عاطقنا ىحو ءاهكاشي ةكوشلا يح ءبصن الو
 ءكرشلا فراق دقل :نوقفانملا لاقف «ىلاعت هللا بحأ دقف ىبحأ نم :لاق هلي هنأ يور ءكنرحي ال يأ :كدمهي الف

 (يواضيبلا) ."خلإ ىلوت نمف" تلزنف «التِلَع ىسيع ىراصنلا تذختا امك ابر هذختن نأ الإ ديري ام ؛هنع ىهني وهو



 ءاسنلا ةروس م4 ٠ سماخلا عزجلا

 ماغداي مني ةفيآط تب كدنع نم اوجرحخ اوُرَرَب اذإف 1 انرمأ :ك و واح ادذإ

 ف وذم أدتبم ربخ

 يأ ةعاطلا نم كروضتح قف كلل ةلوَقَت 1 ىرتلا رت تايمض يأ دك درتو دبلطلا ل ماعإ
 ماغدإلا كرت أ 9 ةزمح و ورمع ىنآل

 ّضرعأف هيلع اوزاجيل ”مهنلاجع ل ويبي اَم بكي رماي نكي هللاَو :كلئايصغ

 . هيلإ اضرفم 29 اليك هّللاب ىفكو كراج د ب توق ف نايف حفصلاب َجْمْيَع
 قثي قو نم رمأ

 هللا ريغ دنع نِم ناك َوَلَو ةعيدبلا ينناعملا نم هيف امو ناودفلا نولمأتي َنورْبَدَتَي بف

 .همظن ف انيابت و ,هيناعم 8 اضقانت 4 أ ريتك | فاتت | هيف أودجَول

 .اريلنو اريشب فبعي 25 هللا لوسرف آلإو «راذنإلا الإ هيساني الو «ضرعأ نم قايس ق هنأل ؛هيلع رصنقا :اريذن لب

 ربخلا نأل ؛ادتبملا اذه راهظإ زوجي الو «فوذحم أدتبم ربخ "ةعاط" :هلوق نأ ىلإ راشأ :ةعاط انرمأ (يواصلا ةيشاح)
 هنأ :ةدعاقلاو ؛لعفلاب مهظفلت نع اضوع ردصملاب اوظفلت مهأ :دارماو ءردصملا لعفب يأ «هلعفب ظفللا نم لدب ردصم

 (يحركلا ريسفت) .ةعاط انم يأ فوذحم ربخلاو ءأدتبم "ةعاط" نوكي نأ زوجيو ء«ضوعملاو ضوعلا نيب عمجي ال
 .يقيقح ريغ ةفئاطلا ثينأت نأل ؛لعفلا ريكذتو ءمهؤاسؤر مهو «نيروكذملا نيلئاقلا نم يأ :مهنم ةفئاط تيب
 هتف ااه نأل ؛انه بساني ال ريسفتلا اذهو «ءلوقت يذلا ريغ اهسفنأ يف تعا أ هك ترمضأ (دوعسلا يبأ ريسفت)

 مدقت ام دح ىلع هسلجج يف اوناك ولو «ممي مئاق وه لب دنت نسب موسيورلتا ىلع ينازل قايرصعلا نح اهسفنأ يف
 ايما ةيشاح) .حضوأ ناكل هريغ عنص امك اليل رمألا ريبدتب تييبتلا رسف ولو "انيصعو انعمس" :مهوق نم
 ةبيغلل نوكي نأو ءراضحتسالاو رارمتسالا دصقل عراضملا ىلإ لودعلاو ءباطخلل نوكي نأ لمتحي :كل لوقت

 نيرسفملا رثكأو ؛حراشلا راتخم وهو "كل ةفئاط لوقت" :يناثلا ريدقت ىلع ئعملا نوكيف «"ةفئاط" ريمض ىلإ ادنسم

 ريسفت) ؛خلإ ةعاطلا نامضو لوبقلا نم كل لوقت يأ "لوقت يذلل" نايب "ةعاطلا نم" :هلوق .لوألا اوراتا
 .ريسفت بصنلاب كانيصع يأ :هلوقو (يواضيبلا
 نم وأ ةءارعشلا كين نم وأ «ليللاب ربدت رومألا نآل ةةتوقيبلا نم. تيببتلا :ىضاقلا لاق ءريغلل ريسفت :كنايصع يأ

 .ليللا يف رمألا نوريدتي ام وأ «قافنلا نم نورسي ام يأ :نوتيبي ام (نيلامكلا ريسفت) .ربديو ىوسي هنأل ؛قيبملا:تييبلا

 هضعب نوكي نأب يأ "همظن يف انيابت" :هلوقو ءضعبل قباطم ريغ هرابخأ ضعب نوكي نأب :هيناعم يف اضقانت

 اهلك هرابخأ لب ءضعبل اضقانم هضعب سيل دحاو لاونم ىلع هعيمج ناك املف ءكلذك سيل هضعبو ءاغيلب احيصف
 3 :هريخ هيلع ردقي ال رمألا !اذه:نأل اللا دتع نم.:هنأ تبث .كلذ قاني.ام هيف سيل غيلب حيصق وهو (ةّقفا وتم



 ءاسنلا ةروس ْ م4 سماخلا ءزجلا

 ةعزملابٍفَوَحَلَأ وأرصنلاب نمألا َنِي مه لصح ام - يبلا ايارس نعم َمهَءآَج اذ

 نولعفي اوناك نينمؤملا ءافعض وأ «نيقفانملا نم ةعامج يف لزن .هوشفأ . هب أوُعاَذ

 ٍلوُسَرلأ ىلإ ربخلا يأ ُهوُدَر َوَلَو دك يبلا ىذأتيو .نينمؤملا بولق فعضتف كلذ
 قتح هنع اوتكس ول يأ «ةباحصلا رباكأ نم يأرلا يوذ يأ مَنِ رمألا ىلؤأ ِْفإَق
 12 :هنوغبتتي ٌهُكوُطِبسَتَسُي نذل 5 وأ عاذي نأ يغبني ان وه له ةعلعل هب اورّبْخُي

 هللا لوسر

 "ريثك" :هلوق نإ :تلق نإ .ظفللا وأ ئيعملا ف اريثك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دتع نم هنأ اضرف تبث ولو -

 ولف ءالصأ فالتخا هيف سيل نآرقلا نأ :ئيعملاو «ةغلابملل ةرثكلاب دييقتلا نأب :بيحأ «اليلق افالتخا هيف نأ مهوي

 ال الصأ فالتخا هيف نكي ملف هللا دنع نم وهف «ليلقلا نع الضف اريثك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك

 ثوعبلا ثعبي ناك ُتُ هللا لوسر نأ :اهلوزن ببس :خلإ مهءاج اذإو (يواصلا ةيشاح) .ليلق الو ريثك
 لبق هنوعيشيو ؛ءكلذب نوثدحتي مث ءمهاح نع رابختسالل نوقفانملا رداب مهوبلغ وأ «رافكلا اوبلغ اذإف ءايارسلاو

 (يواصلا ةيشاخ) .نينمؤملا ءافعض نانتفا كلذب مهدصقو :هباحصأ رابك وأ دك هللا لوسر نم هوعمسي نأ
 (نيلامكلا ريسفت).ثدحتلا ئيعم ةعاذإلا نمضتل - ءابلا :ليقو ءهب عاذو ءرسلا عاذأ :لاقي :هوشفأ

 ردابتي انإو .ءفعضلا هيف رهظي الف رفظلاو رصنلاب ربخلا ةعاشإ امأو ؛ةعيزهلاب ربخلا ةعاشإ يف رهاظ اذه :خلإ نينمؤملا بولق

 كلذ غلب امبر رفظلاو رصنلاب ربخلا اوعاشأ اذإ مهنأ :هلصاح ام. ههيجوت ىلإ دوعسلا وبأ راشأ دقو ءمهتوقو نينمؤملا حرف هنم

 (نيلامجلا ريسفت) .لمأت «رابتعالا اذهب ةدسفم ناكف «برحلا ةداعإو برخختلا ىلع مهلمحو هجيهف ذ ىادعألا

 ريخي ىح يأ لعافلل ءانبلاب وأ «ةباحصلا رابك وأ دي يبلا مهربخي يح يأ لوعفملل ءانبلاب :هب اوربخي ىتح
 هتيفيك هانعم ؛"خلإ نيذلا هملعل" :هلوق نأ ىلإ ةراشإ هيف :خإ وه له (لمجلا ةيشاحإ) .ةباحصلا رابكو ةّييبلا
 ىلإ دوعي ريمضلا :خإ 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 ءمهنطفب اريبدت نوجرختسي يأ :هنوطبنتسي
 ,راعشتساو فوحخ ىلع وأ ءءادعألا ضعب ىلع روهظلاب قوثوو نمأ ىلع رمألا يلوأو دك هللا لوسر نم
 .مهيلإ هوضوفو ءرمألا يلوأ ىلإو «لوسرلا ىلإ هودر ولو «ةدسفم مهتعاذإ دوعيف ؛ءادعألا غلبيف رشنيف هنوعيذيف

 يذلا ءاملا :طبنلاو ءهيف نورذيو «نوتأي ام هنوربدي فيك هريبدت نوطبنتسي نيذلا ملعل اوعمسي مل نأك اوناكو
 ,ناعملا نم هنهذ لضفب لجرلا هجرختسي امل ريعتساف ؛هجارختسا هطابنتساو «رفحت ام لوأ ريبلا نم جرخي

 (نيلامكلا ريسفت) .لضعي اميف ريبادتلاو



 ءاسنلا ةروس م سماخلا ءزجلا

 مكياع هللا لضف اَلْوَلَو رمألا يلوأو لوسرلا نم ِمِبَتِم نوعيذملا مهو هملع نوبلطيو
 لإ شحاوفلا نم هب مكرمأي اميف َنَطيشلا ُمْثْعَبَتْأَل نآرقلاب مكل ُهَُمْحَيَو مالسإلاب

 لوسرلا لاسرإبو
 ؛كنع مهفلختب متع الف َكَسْفَت اَّلِإ ُفْلَكُن ال هلآ ٍليِبَس ىف !دمحم اي َلِتنَقَف 2 ًاليلق

 «لاتقلا ىلع مهنح َنييمؤلأِضرَحَ رصنلاب دوعوم كنإف ؛كدحو ف لتاق :قيعلا
 يات وي <

 كيش يسال ٌُدَسَأ ُهَللآَو اير نذل 571 نأ هللا ىسع هيف مهبعرو

 جرخف «"يدحو ولو نجرخأل هديب يسفن يذلاو' 36 لاه يس ايتو هو : ةايكنت

 عنمو ءمهبولق ف بعرلا ءاقلإب ر افكلا أي هللا فكف ,ىرغصلا ردب ىلإ را

 ةكسَح ٌَعَفَش سانلا نيب ْعَهْشَي نم .نارمع لآ يف مدقت امك ؛جورخلا نع نايفس يبأ
 انوا 1 كن

 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 ءاونصحت و :لاتقلل اودعتساف رافكلا ىلإ ربخلا لصي دقف

 لفون نب ةقروو «ليفن نب ورمع نب ديز لثم «نآرقلا لوزنو كلب ءيحب لبق اودتها موق مهو :اليلق الإ
 (نيلامكلا ريسفت) .ناطيشلا لكلا عبتال هلضف ال ولو :ليلقلا ئئتس هسا فيك هنأ دري الف اذه ىلعو ءامهريغو

 يف ركذ املو ءامهريغو ةدعاس نب سيقو «ليفن نب ورمع نب ديزك «لقعلاب اونمآ نكلو هوعبتي مل مهفإ يأ :اليلق
 (كرادملا ريسفت) ."خلإ لتاقف" :لاق اهفالخ مهرامضإو ءةعاطلا مهراهظإو «لاتقلا نع مهطبثت اهلبق ىلا ةيآلا

 ؛كدحو كوكرتو «نورخآلا رصقو «نوقفانملا طبثت نإ يأ ءردقم طرشل باوج ةلمحلاو «ةيئازج "ءافلا" :لتاقف

 يأ "لتاقف" لعاف نم لاحلا ىلع بصن لحم يف ةلمحلا :2إ فلكت ال (نايبلا حور) .كدحو دمحم اي تنأ لتاقف

 .اهدحو كسفن الإ فلكم ريغ كنوك لاح لتاقف

 (نيلامكلا ريسفت) :ميلللا زاملإ نم عقلا مركلا عامطإ نأ ريغ (ةعمطم "ىسع" ةملك :ىسع

 عةدعقلا يذ ف ىرغصلا ردب مسوم دحأ برح دعب كايفس ابأ دعاو دقي هّللا لوسر نأ :يور :ىرغصلا ردب

 «جورخلا ىلإ سانلا اعد «داعيملا غلب املف ءاضيأ دسألا ءارمح :امل لاقيو «لايمأ ةينامث ىلع ةنيدملا نم قوس يهو

 (نايبلا حور) .ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ءمهضعب ههركف

 هللا هجو امي ىغتباو «ريخ هيلإ بلج وأ رش هنع امي عفدو ؛ملسم قح اهب يعور يلا يه ةنسحلا ةعافشلاو :ةنسح ةعافش

 (نايبلا حور) .قوقحلا نم قح نم الو هللا دودح نم دح يف ال ؛زئاج رمأ يف تناكو ؛ةوشر اهيلع ذخؤت ملو «ىلاعت



 ءاسنلا ةروس ساي اس سماخملا ءزجلا

 اا يع 2 ع 1
 : هلع انف جادجيت هس ركيآلا قيمي 222 عرشلل ةقفاوم

 85-5 تيم ن لك لع هللا ناكو اهبيسب اهْتِم رزولا نم بيضن فَي مل نكي

 دفا ارم داب :مكل ليق نأك ِةِّيِحَتِب َميَيُح اَذِإَو .لمع امب دحأ لك يزاجيف

 ودرو ربو 5 رو اع وقت ناب اهم َنسح يبح د عال ف لا ةيع ى مقلمللا .كلطعو هل :لوش قابآأ أب |

 ٍءْىَش لك ىَلَع َناك هللا نإ لضفأ لوألاو ءامحدحأ بحجاولا يأ لاق امك هل اولوقت

 اع هه هرج م هرم هاهم وادعو هافاما# مع مدد هدد مم ةةيله ضار اكبيلا ءابساحم © اًبيسح

 (يواصلا ةيشاح) .ريخلا يف الإ بكعأ ةعافشلا ةقيقح نأل ؛ةلكاشم ةعافش اهيلع قلطأ امنإ :ةئيس ةعافش

 ملس اذإ يأ :متييح اذإ (يواصلا ةيشاح) .اننفت رياغ انإو ءبيصنلل فدارم لفكلا نأ ىلإ كلذب راشأ :بيصن

 مالسلا يف كلذ نأ ىلع نيرسفملا روهمج نكلو «ةايحلا ءاعد يه ةيحتلا :خلإ ةيحتب (يسابعلا) .خلإ مالسب مكيلع

 (رينملا جارسلا) .خلإ ملسم مكيلع ملس اذإ يأ

 :دارلا ديزيف "هللا ةمحرو" :لاق اذإف هللا ةمحرو :دارلا ديزيف "مكيلع مالسلا" :لاق اذإف :للإ 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 :لاقق «كيلغ مالسلا :ُل5ُ هللا لوسرل لاق الحر نأ :يور امك ديزي الو ءملس امك لوقيف ءهتاكربو هللا

 مالسلا :رخآ لاقو «هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو :لاقف هللا ةمحر و كيلع مالسلا :لاقو هللا ةمحرو مالسلا

 :ةيآلا التو لضفلا يأ ئيتصقن :لحرلا لاقف ؛هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلع :لاقف ؛هتاكربو هللا ةمحرو كيلع

 نم ةمالسلا يهو «بلاطملا ماسقأ هعامجتسال ةياهنلا وه كلذ نأل ؛هلثغم كيلع تددرف ءالضف يل كرتت مل :لاقف

 (ةدايزب رينملا جارسلا) .اًتوبثتو عفانملا لوصحو «راضملا

 .#ةيرقلا لأس او :وحن فاضملا فذحف لاحم اهنيع در نأل ؛اهلثم اودر يأ :اهودر وأ

 لقأب هيلع در ول هنأ يضتقي ةيآلا رهاظ نأ ملعاو ءلضفأ ملس امم نسحأب بيجي نأ يأ :خإ لضفأ لوألاو
 ءادتبا نأ ملعاو .لمكألا هنأ ىلع ةيآلا لمحتو ءيفكي 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 سس 4 4 سمانخلا ءزجلا

 :رفاكلل لاقيو «ريخألا ريغ يف هركي لب :مهيلع درلا بجي الف ؛لكآلاو مامحلا يف نمو
 درلاب هل ل جابمف لكلا

 0 موي يف لإ مكروف نع مكتعسجمأ هلو رغالا هي يلع و 9 ةَمّيقلا | هللا | هللإ آل رلأ :كايلع

 دس دع نق مو و لوقو كريس هللا نم قدصأ دحأ الل يأ نمو هيف كاش

 مهيلع ملسيف نيملسم موق ىلع رمي لحر نم امو ءلضفأ نسحألاو «ضرف درلاو «ةنس ميلستلاو :مالسلا در
 تدرو «بنذلاب مهسفنأ ثبخي لب ؛ةسدقم مهحاورأ ىقبي ال يأ سدقلا حور مهنع عرن الإ هيلع نودري الو
 ناذألاو ءملعلا ةركاذم دنعو ؛ثيدحلا ةياورو ءارهج نآرقلا ةءارقو «ةبطخلا يف مالسلا دري الو «ةكئالملا هيلع

 ,مامحلا رّيطمو ؛ةحاحل دعاقلاو ؛يغملاو «درنلاو جنرطشلا بعال ىلع ملسي ال :فسوي يبأ نعو .ةماقإلاو
 ىلع بكارلاو «دعاقلا ىلع يشاملاو «هتأرما ىلع لحد اذإ لجرلا ملسيو .هريغو مامح يف رذع ريغ نم يراعلاو

 :ليقو «ءادتبا ايقتلا اذإو ءرثكألا ىلع لقألاو «ريبكلا ىلع ريغصلاو «رامحلا بكار ىلع سرفلا بكارو «يشاملا
 اولوقق «باتكلا لهأ مكيلع ملس اذإ :التلع ىلا نعو «ةمذلا لهأل "اهودر" وأ «ةلملا لهأل امهنم نسحأب

 ميلست يف (ناصقن ال يأ) رارغ ال :ة4ع هلوقو ؛مكيلع ماسلا :نولوقي اوناك مهنأل ؛متلق ام مكيلعو يأ ءمكيلعو
 :هعم ةينتاك .نآل ؛مكيلع لب كيلع :لاقي ال يأ

 ؛بناجألا تاباشلا ءاسنلا ىلع ملسي الو : يبطرقلا لاق .خلإ هدعب ام اذكو ا ناك اذإ يأ :ةنسلا تصخو

 مالسلاب ردابي الو ءنسحف زئاجعلاو مراحما ىلع مالسلا امأو «نيع ةنئاح وأ ءناطيشلا ةغزنب نهتملاكم نم ةنتفلا فوخل

 ةمذلا لهأ ىلع ملسملا ملسيو :"راتخملا ردلا" يفو ؛"نايبلا حور" يف امك ؛هدنع هل ةجاح وأ ؛ةرورضل الإ يمذلا ىلع

 هتمرحمك اهيلإ رظنلا هل حابي ناك نإ ةأرما ىلع ملس ولو :"بيطخلا" يثو .حيحصلا وه و هرك الإو «هيلإ ةجاحلا ول

 تناك اذإ اذه .ادرو ءادتبا اهيلع مرحو ءادر وأ ءادتبا هل هرك الإو «درلا اهيلع بجوو ءاهيلع مالسلا هل نسي هتجوزو
 .ةنتفلا فوح ءافتنال ؛درلا بجيو هركي مل ةوسن ةعامج وأ ازوجع تناك نإف «ةاهتشم
 هبو .زجعلا مدعل هركي الف دعبو لبق امأو .غضملاو مفلا يف ةمقللا عضو لاحب صوصخم كلذ نأ هرهاظ :لكآلاو

 ؛الف الإو ءملس هنوعدي مهنأ فرعو ءاجاتحم ناك نإ نولكأي موق ىلع رم :"يدركلا زيجو" فو .ةيعفاشلا حرص
 ."راتحما در" يف اذك ؛هركذ اميف الإ اقلطم لكآلا ىلع مالسلا ةهاركب يضتقي اذهو

 ريسفت) .فوذحم مسق باوج ماللا نأ ديري :هللاو (نايبلا حور) ."وه الإ هلإ ال" :هلوق هربخو أدتبم :هللا
 "ءاحلا"و ءهيف بير ال اعمج يأ ردصمل ةفص وأ ؛هيلإ دوعي "ءالا"و ؛"مويلا" نم لاح ةلمجلاو :خل ! هيف (نيلامكلا

 نب هللا دبع :سانلاب دارملاو «ةيآلا لوزن ببسل ةراشإ اذه :سان عجر املو (نيلامكلا ريسفت) ' جيلا عر
 .نيقفانم اوناكو «ةئام ثالثلا هباحصأو «لولس نبا يبأ



 ءاسنلا ةروس ظ ظ معه سماخلا ءزجلا

 يلق دي“ أو :قيرف لاقو "مهلتقا"' :قيرف لاقف هيت سانلا فلتحاا دولا نع

 رفكلا نم ريس احب مهدر مهرا هلو ؟نيتقرف نّيَتَعِف َنيقِفَسْلا ىف مهرص مكنأش ام 6_2 ا 4 افاطاخ اذخ ى تالا ىف بخ
 نا

 ؟نيظطيلل ال ةلمج نم يس 2 هللا ه ليطأ نك اوديق نأ َنوُديِرتأ ا يصاب

 دف رفكلا فَ مدن مد نيفولا اون انك نورتو اونمت 7 .ىدحلا ىلإ
 589 ةرربحتا ىلع فل 95 ٌ 7 9
 1 ا سا هللا ليبس ىف اورجابي ىتح ناميإلا اورهظأ نإو مهولاوت َءاّيِلوأ مجنِم اودِخَّمَت

 :قيرف لاقو «مهرفك ىلع ةلادلا ةرامألل "هللا لوسر اي 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 !نونمؤملا اهيأ :مكل امف

 لولا اوعطقت مل مكل امو «نيتقرف مهيف متقرفتو ءارهاظ اقافن اوقفان دق موق نأش يف متفلتخا :مكنأش ام

 املف ؛ةنيدملا ءاوتجاب نيلتعم هللا ىلإ جورخلا يف كك هللا لوسر اونذأتسا نيقفانملا نم اموق نأ كلذو ءيهرفكب

 ءرافك مه :مهضعب لاقف ءمهيف نوملسملا فلتخاف «نيك رشملاب اوقحل ىح ةلحرم ةلحرم نيلحار اولازي مل اوجرح

 .امئاق كل ام :كلوقك «لاح "نيتئف"و ءنوملسم 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 رورجملا 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" ف "ميملاو فاكلا" نم لاح وهو :نيتئف
 .ايولقم'ءىشلا در: سكرلا لساو ةقيكرشملا مكع ىلإ مدر يأ :مهكرأ هللاو..نيقئانملا نم لاخ "ههنكرأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيردصم :ليقو ,فودذحم دئاعلاو ةلوصوم "ام" نأ ىلإ ريشي :يصاعملاو رفكلا نم (نيلامكلا ريسفت)
 خيبوتلاو «نيدتهملا ف مهودعت نأ مكل يغبني الو ؛مهلتق يف اوفلتخت نأ مكل يغبني ال يأ خيبوتلا عم يأ :خلإ راكنإلل

 (نيلامحملا ريسفت) .مهرفك روهظل مهلتق ىلع اوعمجت نأ مكل يغبني يأ 'مهلتقت ال" :25 يبنلل لئاقلا قيرفلل
 "نونوكت" يف بلغ :نونوكتف (نيلامكلا ريسفت) .ةيردصم "ول"و «يئمتلا ئيعم. "اودو" نأ ىلإ ريشي :اونمت
 (كرادملا ريسفت) .ةبيغلا ىلع باطخلا



 ءاسنلا ةروس "45 ٠ سماخلا ءزجلا

 ةةيسا هيلع مه ام ىلع اوماقأو أَوُلَوَ نإف مامي ققحن ةحيحص ةرجه

 هب نورصتتنت /2) اًريِصَت اَلَو هنولاوت اَّيِلَو جْجتِم أوُدِخَتَت اَلَو ةقوشسول ب رويل

 مهل نامألاب دهعَُتم ِمُبَتَيَبَو مكَيَب مْوَق لإ نوؤجلي َنوُنِصَي َنيِذأآ ّلِإ .مكودع ىلع
 ٍُكوُءآَج نيذلا وأ يملسألا رميوغ نب لاله هي ىبلا دهاع امك:مهيلإ لضو نملو

 نم هنوف ازايشتو] ميسرف مسجل رابقت لأ نسوة يرق تالط نويبع دهر
 هدعب امو اذهو «لتق الو ذحأب مهيلإ اوضرعتت الف ؛مهلاتقو مكلاتق نع نيكسمم يأ

 .......يّوقي نب يلع ٌجُهَطْلَسَل مكيلع مهطيلست ُهّنآ َءآَس َوَلَو فيسلا ةيآب خوسنم

 «نيبستحم نيرباص نيصلخم هليبس يف لاتقلل 25 هللا لوسر عم جورخلا انهه ةرجهلاب دارملا :لإ ةحيحص ةرجه

 :ىلاعت هلوق يهو «مالسإلا لوأ يف نينمؤملا ةرجه :هجوأ ةثالث ىلع ةرجهلاو ءىرخأ ةرجه يه :ةمركع لاق

 ءايندلا ضارغأل ابستحم ارباص هللا لوسر عم صخشلا جورحخ يهو «نيقفانملا ةرجهو «4نيرجاهملا ءارقفللا»

 (بيطخلا ريسفت) .هنع هللا ىف ام رجه نم رجاهملا :5لاق «يصاعملا عيمج نع ةرحهو .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 نوؤجتلي يأ :"لمجلا" يفو «راوجلاو دلخلاب مهيف نولخديو ,مُي نولصتيو «مهيلإ نوبستني

 .ةطساوب مكنامأ يف اوراص مهأل ؛مهولتقت الف نامألا مه متدقع نمع اوؤجتلاو اودنتسا نيذلا موقلا الإ

 هيلع نيعي الو هنيعي ال نأ ىلع يملسألا رميوع نب لاله ةكم ىلإ هجورحخخ تقو عداو التل هنإف :رعوع نب لاله

 نب ديز نب ركب ونب مه سابع نبا لاقو ؛لاله ام لثم راوجلا نم هلف هيلإ أحلو ءلاله ىلإ لصو نم لك نأ ىلعو
 (ريبكلا ريسفتلا) .ةانم دبع نب ةميزخو ةعازخ مه :لتاقم لاقو «ةانم

 برقت "دق" نأل ؛كلذو ؛"دق" رامضإب لاح ةلمجلا هذه (دوعسلا يبأ ريسفت) .خلإ لدم ونب مهو :خلإ نيذلا وأ
 دق نالف يناتأ يأ "هلقع بهذ نالف يناتأ" :لاقيو «"ةالصلا تماق دق" :نولوقي مهنأ ىرت الأ «لاحلا نم يضاملا

 ْتْيَح َنيِكرْشُمْلا اوُلُبقافإ» :ىلاغت هلوق يهو «ةءارب يف تلرن ىلا يأ :فيسلا ةيآب (ريبكلا ريسفتلا) .هلقع بهذ

 :مالسإلا رشتنا نأ ىلإ ادبأ دهع مهنم لبقي ال فيسلا ةيآ لوزن دعب راصف ؛تايآلا (ه :ةبوتلا) كْدُهوُمتَدَحَو

 مهيلع هللا معنل ريكذتو ؛نينمؤملل ةيلست اذه :خل! هللا ءاش ولو .دوهعلاو ةيزجلاب فيسلا ةيآ تصصحخف



 ءاسنلا ةروس سويد سماخلا ءزجلا

 مكولَِفُي ملف مكوك نإ بعرلا مهيولق يف ىقلأف افي 1 هنكلو 17 ممبولق

 اقيرط 20 ٌاليِبَس َمِيَلَع رمل ُهَللا َلَعَج اَمَف اوداقنا يأ حلصلا َمَّلّصل لإ أَوَقْلَأَو

 مكدنع ناميإلا راهظإب ٌوُكوُنَم ءايدنأ َنوُديِرُي َنيِرَخاَع َنوُدِجَتَس .لتقلا وأ ذحألاب
 داب ةكسفدلو

 اوعد ةََبِفْلآ ىلإ أد ام لك نافطغعو دسأ مهو مهيلإ اوعجر اذإ رفكلاب ّحُهَم وق أوُكَمَأَيَو

 اَوقلُي مل و مكلاتق كرتب ْركوُلرتَحُي مل نإَف عوقو ّدشأ اوعقو ايف أوُسِكْرَأ كرشلا ىلإ
 * »ب ربوع © ياعرب ال فوم 5 يلا فا 21+ < و ع ا ل

 تي و 0 سمالاب مهوذخف مكنع ٌمِهْيِ با اوفكي ل َو َملَّسلا ٌركيلإ
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 هنم ردصي نأ هل يغبني ام 7: اع ب .مهردغل مهيبسو
 يمر دصق نأب اًعطَح اَنِمّْؤُم ّلَثَق نَمَو دصق ريغ نم هلتق يف ائطخم اًعّطَح الإ هل لتق و جا 6# را ”2لل تر 3 م 2 د ل 1

 :هلوقب يلاتلاو ."هللا ءاش ولو" :هلوقب مدقملا ركذ هنأل ؛سايقلا ميمتت ىلإ كاردتسالا اذهبي راشأ :خ! أشي مل هنكلو

 .بعرلا مهولق 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) خلإ مهموق اونمأيل ؛مهدوهع اوثكنو اورفك ءمهموق

 (نيلامكلا ريسفت) .حلصلا بلطل مكل اوداقني ملو يأ "اولزتعي ل" ىلع فطع هنأ ىلإ ريشي :اوقلي ملو

 نمؤم امإ لوتقملا نأل ؛ ؛ماسقأ ةياللث أطخلا يف هركذ ام لصاح عا أطخ .ةقيقحلا ف ناهرب وه اذه :مهردغل

 يناثلا امأو ءثلاثلا اذكو «ةرافكلاو ةيدلا هيف لوألاف ءدهاعم وأ ؛نويبرح هتثروو نمؤم وأ ءنوملسم هتثروو

 ههبشل ءافلاب نرقو ءهربحخ "ريرحتف" :هلوقو ءاهتلص "لتق"و ءأدتبم لوصوم امإ "نم"و .طقف ةرافكلا هيفف

 .ًادتبم هنوك ثيح نم «هربخ ةلمحلاو ؛هباوج "ريرحتف" :هلوقو «هلعف "لتق"و ءطرش مسا امإو «طرشلاب

 (يواصلا ةيشاح)



 ءاسنلا ةروس م14 سماخلا ءرجلا

 لإ ةادؤمُةَمَلَسُت ةَيِدَو هيلع َِئِمْؤُم ةمسن ِةَبَقَر قتع ٌريرَحَتَف ابلاغ لتقي ال امب هبرض وأ
 ةنسلا تعيبو..ءاهصع اوقعي هنأب اني هيلهارفتصمو اوقدشج نأ آلا لولا ةقرو يأ سلط

 ؛عاذجحو قاقحو نوبل وئنبو نوبل تانب اذكو ءضاخم تنب نورشع لبإلا نم ةئام امه

 ءنينس ثالث ىلع مهيلع ةعزوم ؛عرفلاو لصألا ةبصع مهو «لتاقلا ةلقاع ىلع اهنأو
 ةمسقلا عيزوتلا

 حيرص يف الخاد دمعلا هبش نوكي ّح ؛دمعلا هبش لمشي امك ةيآلا يف أطخلا ليوأت رسفملا دارم :خل! امب هبرض وأ

 حراشلا هركذ يذلا سايقلا ىلإ أطخلا يف دمعلا هبش لاحدإ يف ذئئيح ةجاح 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 ."لمحلا" يف اذك «دمعلا هبشل

 ةيدلا نأ ملعاو :ةملسم ةيدو .ريرحتلا هيلعف يأ فوذحم ربخلاو ءأدتبم "ريرحتف" :هلوق نأ ىلإ هب راشأ :هيلع

 ءردصضملاب ةيمست ةيذلا ىمسي لاملا كلذو «سفنلا لدب يذلا لاملا هيلإ ىطغأ اذإ لوتقملا لتاقلا ىدو نم ردصم

 (نايبلا حور) .ةدعلا يف امك «لوألا يف ةفوذحملا واولا نع ضوع اهرخآ يف ءاتلاو

 ؛ضاخم نبا نورشعو نوبل تنب نورشعو «ءضاخم تنب نورشع ءاسامحأ لبإلا نم ةئام أطخلا يف ةيدلا يأ :اهأ

 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 تلخد ىلا يهو "نوبل تانب اذك و" :هلوقو «ةيناثلا يف تلخدو ةنس تلمكتسا ام يهو :ضاخم تدب

 ّيلا يهو ةعذج عمج "عاذج" :هلوقو «ةعبارلا ةنسلا يف تلخد ىلا يهو ةقح عمج "قاقح" :هلوقو «ةثلاثلا

 ءءاوس يمذلاو ملسملا ةيدو ءلحرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا ةيدو ."يبلحلا" يف اذك :ةسماخلا ةنسلا يف تلخد

 ةيد :8232 هلوق انلو ؛ءمهرد ةئام نامت يسوم ةيدو ءمهرد فاللآ ةعبرأ ينارصنلاو يدوهيلا ةيدو : يعفاشلا لاقو

 . ةيادهلا" يف اذك ءرائيد فلأ هدهنع ف دهعع يذ؛ لك

 نب ناكم ضاخم نب :ىطعي اندنع نأ الإ حراشلا هنيب امك ءسامحأ أطخلا ةيد نأ يف فالح ال :خإ نوبل ونبو

 نورشغو قعذح نورشعو ءةقح :قورشغ اظنللا ةيذ ىق"#لاق 96 هللا لوسر نأ ةقوعسن' نبا نع يور املا#ةوبل

 فالآ ةرشع قرولا نفو «رانيد فلأ بهذلا نم ةيدلاو ؛ضاخم ب نؤرشعو ؛نوبل تني نورشعو :ضاخم تنب
 دن"

 - دهع ىلع ناك هنأل ؛كلي يعفاشلا دنع اذه :ةبصع مهو .افلأ رشع انثا قرولا نم :كللي يعفاشلا لاقو .مهرد



 ءاسنلا ةروس م ع 6 سماخلا ءزجلا

 نإَف يناحلا ىلعف رذعت نإف ؛لاملا تيب نمف اوفي مل نإف «ةنس لك ٌعبر طسوتملاو
 لتاق ىلع ٍةَئُمَِبَر ُريرَحَتَف روم َوُهَو َمُكَل برح ِوُدَع موق نم لوتقملا تراك
 مكتب موق نم لوتقملا راح نإَو مهتبارحل هلهأ ىلإ ملست ةيد الو «ةرافك
 نإ نمؤملا ةيد ثلث يهو .ِلَمَأ لإ ُةَمَلَسُم هلٌدَيِرَف ةّمذلا لهأك دهعٌّقَتيِم مُهَنيَبَو

 دع لا/ 2 2
 هلتاق ىلع ٍةَِمْؤُم ٍةَبقَر ريرحتَو 0 ناك نإ اغرشع انلثو ءايئارضن وأ ايدوهي ناك

 او هب اهلصحي امو اهدقف نأب ةبقرلا َدِجَي حل نَمَق

 ََبَوَت هيلوق حصأ يف يعفاشلا ذأ هبو ءراهظلاك ماعطلا ىلإ لاقتنالا ىلاعت ركذي حلو

 سا هم كس سوا تك مسي 35 رت ا ردقملا هلعفب بوصنم ردصم 1-0

 نم لتاقلا ناك نإ ةفينح يبأ دنعو .براقألا امب ىلوألاو ةلص هنألو ؛هدعب خسن الو ؛كلذك هك هللا لوسر -
 لعج نيواودلا نود امل هدد رمع نأل ؛نينس ثالث يف مهاياطع نم ذحؤي «ناويدلا لهأ هتلقاعف ناويدلا لهأ

 لقعلا نأل ؛هاور ام خسنب كلذ سيلو «ريكن ريغ نم ةباحصلا نم رضحمي 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 تحرخ نإو ؛نيعملل اعابتا هلهأ ىلع اهلعجف
 .هتليبق هتلقاعف ناويدلا لهأ نم نكي مل نإو «ةثالثلا ةمئثألل 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
 (بيطخلا ريسفت) .نوبراحم مهنأل ؛مهنيبو هنيب ةثارو ال ذإ :خل! ةيد الو (بيطخلا ريسفت) .تامهملا
 دوهيلاو نارصنلا ةيد لعج ه5 يبلا نأ :يور امي لدتساو دي يعفاشلا بهذم وه اذه :خلإ ةيد ثلث يهو
 ؛مهرد فالآ ةتس ينارصنلاو يدوهيلا ةيد :ءكلل كلام دنعو ,مهرد ةئام نامث يسوجملا ةيدو ءمهرد فالآ ةعبرأ

 فكر معو ركب ابأ نأ" :يور امل ؛ءاوس ىمذلاو ملسملا ةيد :اندنعو ."ملسملا لقع فصن رفاكلا لقع" :إت3ع هلوقل
 ."رانيد فلأ هدهع ف دهع يذ لك ةيد تع يببلا ىدأو ؛كلذب ايضق
 ريغ ماعطإلاو .ةيفنحلا هلاق امل قفاوم اذهو «هيلوق حصأ ف يعفاشلا ذخأ ماعطلا ىلإ لاقتنالا مدعب يأ :هبو

 دب الف زوجي ال يأرلاب لدبلا تابثإو ءبجاولا لك روكذملا نأ ىلع ةلادلا "ءافلا" ليلدب ةرافكلا هذه ٍف عورشم

 (بيطخلا ريسفت) .ةبوت مكيلع بات يأ :ردقملا هلعفب (نايبلا حور) .صنلا نم



 ءاسنلا ةروس مم سماخلا ءزجلا
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 هيلع هللا بضغّو ايف هول ءهؤازجف هناميإب املاع ابلاغ لقي ام. هلتق دصقي

 ال و : ا نع اى نع ه0 |( اف و

 ُرِفْغَيَوم :هلوقل ؛ديعولا فلخ يف عدب الو ءيزوُح نإ هؤازج اذه نأب وأ ؛هلحتسي

 07-5050 ةحخسان اهنأو ءاهرهاظ ىلع اهنأ ف ظ سابع نبا نعو ْءاَشُي نمل َكِلْذ َنوُداَم
 (4/م6.:ءاسنلا)

 منهج لخدي 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 ةبوجألا ركذ يف عرش :اذهو (نايبلا حور) .اهيف ادلاخ

 سيلو ءانمؤم تام ولو رانلا يف دولخلا ادمع لتاقلا ءازج نأ يضتقي ةيآلا رهاظو «ببسلا صوصخب ال ظفللا

 نإ هؤازج اذه نأ :يىناثلا ءكلذل لحتسملا ىلع لومحم هنأ :لوألا :ةبوجأ ةثالثب كلذ نع رسفملا باجأف ءكلذك

 باوجلا اذه يف نكلو هرانلا هلخدي ال نأ زئاجف هلضفب هلماع نإو .كلذب هازاج هلدعب هللا هلماع نإ يأ يزوج

 الإ رانلا يف دلخي ال هنأ ىلع ةلادلا عطاوقلل ؛ديدس ريغ وهو «رانلا يف دلخي يزوح اذإ هنأ ميلست هيف نأل ؛ءيش

 راشأ :ثلاثلا ؛ثكملا لوط ىلع دولخلا لمخي هنأ :وهو ءرخآ باوحب يواضيبلا باحأ دقو «رفكلا ىلع تام نم

 .حلإ نك رد سابع نبا نعو :هلوقب رسفملا هل

 يف دلخي ال ةريبكلا بحاص نأ :هلصاح لاؤس نع باوحج اذهو ؛لتقلا لحتسي نم ىلع لومحم يأ :لوؤم
 نع اعوفرم يورو (دوعسلا يبأ ريسفت) ."يزوج نإ هؤازج اذه نأب وأ" :هلوق «ةبوجأ ةثالثب هنع باحأف «رانلا

 ف لصألاو ءحلاص وبأو هللا دبع نب ركبو هللا دبع نب نوع لاق هبو «هازاج نإ هؤازج وه :لاق هنأ دل يبلا
 ةومللا لوسر نع ةنسلا تدرو اذميو ءدعولا فلخي نأ عنتما نإو ديعولا قلخي نأ زوجي لحو زع هللا نأ :كلذ

 وهف اباقع هلمع ىلع هدعوأ نمو .هل هزجنم وهف اباوث هلمع ىلع هللا هدعو نم :لاق اةَتْلِع هنأ سنأ ثيدح يف

 هءازج نأب ىلاعت هنم رابخإ هنأل ؛روكذملا لصألا ىلع هيف نحن ام عيرفت ىلإ ةرورض ال هنأ :قيقحتلاو .رايخلاب

 ولو :64 ٠ :ىروشلا) كاهلثم ةّيَس ةكيس ارو :ىلاعت للا لاق دقو. هال ليك «كللذي هير هنأب ال هكلذ
 ٠ ش .هضراعل اهلثمت ةئيس لك يزجي ىلاعت هنأب ارابخإ اذه ناك

 .ءيش لك يف ةياغلاو ءالوأ نوكي يذلا رمألا :- رسكلاب - عدبلاو :"سوماقلا" ف «ةردن ال يأ :عدب الو

 هب دارأ "ادمع نمؤملا لتاق ةبوت لبقت ال" :سابع نبا نع يور امو :بيطخلا ريسفت يف :خلإ سابع نبا نععو
 .هننس يف يقهيبلا هاور امك ءاضيأ هفالخ هنع يور سابع نبا نأ :يواضيبلا يف تبثأو « ديدشتلا



 ءاسنلا ةروس مهأ سماخلا ءرجلا

 :هنع يفع نإ ةيدلا هيلع نأو «هب لتقي دمعلا لتاق نأ "ةرقبلا" ةيآ تنيبو «ةرفغملا تايآ نم
|] :١7[ 

 هلتقي نأ وهو هديمعلا هيي ىمسي الدق (ظقلاو دمعلا نو نأ ةنسلا تنيبو ءاهردق قبسو

 لمحلاو ءليحأتلا ف أطخلاو ؛ةفصلا يف دمعلاك ةيد لب ءهيف صاصق الف ءابلاغ لتقي ال ام
 نينس ثالث يف يأ ءاطخلاك يأ

 ةباحصلا نم رفن رم امل لزنو ءأطخلا نم ةرافكلاب ىلوأ دمعلاو وهو «ةلقاعلا ىلع
 "ةيقت الإ انيلع ملس ام" :اولاقف ءمهيلع ملسف ءامنغ قوسي وهو «ميلس نب نم لحرب
 هللا ٍليِبَس ىف داهجلل مترفاسرتَبَرْص اذإ ْأَوْنَماَ تويزذلا انأتُي همنغ اوقاتساو ةولتقف
 للا َمَلَسلآ ْمُكِتَلِإ نمل َنَمِلوُلوُقَت الو نيعضوملا يف ةشلثملاب ةءارق يفو وُ
 هيشأ ةئثأ يعي «ثيلثتلا يهو «ةفصلا يف دمعلا ةيدك يأ :دمعلاك .الثم ةريغصلا اصعلاك :خإ هلتقي نأ وهو

 .ةلقاعلا ىلع اأو ءنينس ثالث ىلإ ةلجؤم هتيد نوك يف أطخلا هبشأ هنأو ؛ثيلثتلا يف هتيدك هتيد نوك يف دمعلا

 دقو «ىلوألا سايقلاب تباث امترافك مكح نأ :هدارم :خ! ىلوأ دمعلاو .يناحلا نع اهل ةلقاعلا لمحت يأ :لمحلاو

 وأ" :هلوقب هلثم ثيح ءأطخلا يف هجاردإ نم قباسلا هريرقت ىلع دمعلا هبشل ةبسنلاب اذه ىلإ جاتحي ال هنأ تملع

 (لمجللا ةيشاح) .اسيقم ال احيرص اروكذم نوكيف "ابلاغ لتقي ال ام هبرض

 هذه يف دمعلا لتق ءازج لك لعج ىلاعت هللا نإ :لوقنف :اندنع امأو «يعفاشلا دنع مكحلا اذهو :خلإ ةرافكلاب ىلوأ
 صاصقلاو «ةرافكلا وهو ءرخآ ءيش بوجو 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 83ع ناكو «هريغ هموق نم ملسي حلو ءملسأ ناكو ءكدف لهأ نم كيف
 هلتقو ." لي هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال" :لاقو «لبحلا نم لزنو «همالسإب ةقثل سادرم يقبو «موقلا برهف «ةلاضف

 هعم ام ةدارإ هومتلتق :لاقو ءاديدش ادجو دجوف خل هللا لوسر اورخأفا ههمدغ فاسو كو ديز نب ةماسأ

 ثيح هيف نوئطخم مهنأ ريغ داهتحا ةباحصلا نم عقو امو «رمألا ةقيقح مكل فشكي ىح اولهمت يأ :اونيبتف
 ديعولا تبث ثيح يأ ادانع لتاقلا ديعو ىلع بترم اذهو ءكلذ ىلع هللا مهبتاع اذلف ؛نظلا درحب ىلع اودمتعا

 .ةباحصلا نم عقو ام كلذ ىلع بترتف «ظفحتلاو تبثتلا بجاولاف ءادمع لتاقلل ميظعلا

 اولجعت الو ؛نورذت امو نوتأت ام لك يف رمألا نايب اوبلطا يأ ؛ءبلطلا ىلع لادلا لاعفتسالا نبع. لعفتلا :اونيبتف
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ربدت ريغب هيف
 ."اونيبتف" :ىنآلا هلوقو اذه "نيعضوملا يف" :هلوقو «"اوتبثتف' ين :ةثلثملاب ةءارق فو



 ءاسنلا ةروس موا سماخلا ءزجلا

 ىلع ةرامأ يه ىلا "ةداهشلا ةملك" :هلوقب دايقنالا وأ ةيحتلا يأ اهفود وأ فلأب

 نوبلطت تووفتوت هولتتف «قللامو كاسفل ةيقت اذه تلق انإو اًنموُح تشل همالسإ

 نع منكيلغت "6 ةريثَك ْمناَغَم هللا َدنِعَف ةمينغلا نم اهعاتم اًيْنَّدلآ ةوّيَحْلا َضَرَع كلذب

 مكلوق درجع مكلاومأو مك ؤامد مدصعت لبق نم وثنك 300 :نك هلامل هلثم لتق

 اتم اولتقت نأ ا ةماقتسالاو ناميإلاب راهتشالاب مكسيأف جلا كمآ ه3 ةداهتشلا

 ةنايش ترولقكت امي واق هللا  ىإ مكم لعف امك مالسألا 4 لخادلاب اولعفاو

 عفرلاب ِرَرَّصلا نق داهجلا نع َنيِيِمْؤُمْل َنِم َنوُدِعَقْلا ىوَتَسَي ال .هب مكيزاجيف

 ٌرِهِلومَأ هللا ٍليِبَس ىف َنوُدِهَجْلاَو هوحن وأ ىمع وأ وأ ةلامز نم ءانثتسا بصنلاو «ةفص

 520000 نيقيرفلا نم 44 يعاب نيدهاجما ةدايزو ةينلا ف امهئاوتسال
 مهتين صولخل 1 . 0 ا ل

 .هنم لدبيو 72: اَميِظَع اًرجأ ررض ريغل َنيِدِعقلا ىَلَع َنيِدِهَجُملا ُهَّللا لْضْفَو ةنجلا
 رجألا نم ْ

 (يواصلا ةيشاح) .مكرئارس نع ثحبلاب رمأي ملو «نيتداهشلاب قطنلا مكنم لبق يأ :مكيلع هللا نمف
 ."نودعاقلل" ةفص "ريغ" ظفل عفرب يأ ةفص :عفرلاب .يراخبلا هاور امك ردب يف يأ :خلإ داهجلا نع
 دارملا نأ ىلع رثكألاو ,فنصملا هراتخاو ءجاحجزلا هرسف اذك :ررضل .مودي ضرم - حتفلاب - ةنامزلا :ةنامز نم
 نأ :نعملاو ,ةرخآلا ف يأ :ةليضف (نيلامكلا ريسفت) .ءاوتسالا يفنل نايب ةلمجلاو ءررضلا 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 امنِإو
 ىسع امل اكرادت ؛امي ءيحج ضارتعا ةلمجلاو ؛ناث لوعفم "نسحلا" :هلوقو ءدحاو لك يأ دعولل اديكأت رصقلا

 لدب ؛«رحأ نم يأ :هنم لدبيو (يحركلا ريسفتلا) .لوضفملا نامرح نم رخآلا ىلع نيقيرفلا دحأ ليضفت همهوي
 (نايبلا حور) .ليضفتلا ةيمكل نيبم لكلا



 ءاسنلا ةروس ب ىدع سماخلا ءزجلا

 :َدآ ناو رّدقملا امهلعفب نابوصنم َةَمْحَرَو ةَرِفْعَمَو ةماركلا نم ضعب قوف اهضعب لزانم
 اولتقف ءاورجاهي ملو اوملسأ ةعامج يف لزنو .هتعاط لهأب 2 اًَميِحَّر هئايلوأل اًروفَغ
 كرتو «رافكلا عم ماقملاب مب ميِيفنأ ىمِلاَط ُهكيلَمْلآ مُهفَوت نأ نإ رافكلا عم ردب موي

 نيرذقم او لاق: ؟كنيذ ربأ ف نبي وغ يف يأ و ف نيخبوم مهأوُلاَق ةرجهلا

 ملأ اقييوا مهل أَوْلاَق ةكم ضرأ ضْرألا ىف نيدلا :ةيلاقإ نع قيرجاع نوَعْسكدم انك

 لاق ؟مكريغ لعف امك رخآ دلب ىلإ رفكلا ضرأ نم م أبي انبات ةعيو وللا نصرا نخل
 يلا نيفعْضتْتمْلا ل 30 هس نانو 568 وم َكبيتلوأَف :ىلاعت هللا

 مللاب ضصويصختملا ىلإ ريشي يل مه

 لَو ةقفن ةَم ةقفن الو ةرجشها ىلع مح ةوق ال ٌةَزيِح َنوُعيِطَتَسَم ال نيذلا نَلوْلاَو ِءاَسِيلاَو ٍلاَجَرلا

 تاكو هع َوْفْحي نأ هلا ىَسَع َكِتلوُأَف .ةرحهلا ضرأ ىلإ ًاقيرط () ٌاليِبَس َنوُدَعَي

 000 7 ارجاهم اًمَعَرُم ضرألا ىف ْدَجحَِلا ٍليِبَس ىف َرِجاَينَمَو (2
 ةرحشا ل بيعرت !ذه

 ريغب دعق نميف امهيلك نيتلمحلا نأ ىلع رثكألاو ,رذعب دعق نمل هلبق ٍيلاو ءرذع ريغب دعق نمل هذهف :خلإ لزانم
 ركذلاو «ةمينغلاو رفظلا ةجردلاب دارملا نأل ؛تاجرد يناثلا فو «ةجرد لوألا يف بحجوأو ءررك امنإو ءرذع
 بنج يف ايندلا باوث نأل ؛يناثلا يف عمجللاو «لوألا يف دارفإلاب هنيبو «ةرحآلا باوث تاجردلابو ءايندلا ف ليمجلا

 امهلعجي ملو «ةمحر مهمحرو ةرفغم مهل هللا رفغو يأ :ردقملا امهلعفب (نيلامكلا ريسفت) .ريسي ةرخآلا باو
 (نيلامكلا ريسفت) .افسعت رجألا نم الدب امفوك ف 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 ءهيلع فقوتي امو ةرجهلا بابسأ نادجو ةليحلا ةعاطتساو .(يواضيبلاو حورلا) .ركنملا مكح

 ةرجه عضوم يأ ميلا حتفب ارجاهم هانعم فرظ مسا :نيغلا حتفب :خلإ امغارم .ليلدب وأ هسفنب قيرطلا ةفرعمو
 (نيلامكلا ريسفت) .هموق مغاري رحاهي نم نأل ؛ةمغارم ةرجاهملا تيم :ليق ؛مقرحاه يأ يموق تمغار نم

 لذلا مغرلاو ؛مهلذي يأ هموق فنأ مغري 0 نأب راعشإلل ؛مغارملاب هنع ربعو «هيلإ رجاهي اناكم يأ :ارجاهم
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .بارتلا وهو ءارلا حتفب ماغرلاب فنألا قوصل :هلصأو «ناوهلاو

 ريض 2 وع ع يحل

 د ْ
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 ءاسنلا ةروس م اه سماخلا ءزجلا

 يف ُتَوْملا هكرَدي من ِلوُسَرَو ِهّللا ىلإ اَرِجاَهُم -هِتيِب ٠ هتبب نم جرحت نَمَو قزرلا يف ا

 يح وو زعم عما و يع م0 2 ل هد د معو ينيللا ةرمض نب ع َدْنَ عقو امك قيرطلا

 وأ 8#سفتلا كاوا: دره الل زيه , هيلع لبج يذلا هذادعتسا رقم ىلع نع ا ه يأ :جرت نمو

 لإ سوقا إف ؛ ةيلإ قا سيلا للا لاسر دقو قل فرسول 1 لبق حاظتتالا ترقي هعئاشسلا ديس

 عقو يذلا ماقملا دجاو ناك نإ هل لصح يذلا لامكلا: نم برأ اي يأ هيلإ دلل يذلا منزإملا لج 0-0-7

 .يبرع نبا نيدلا يحم خيشلا رزييسقت نم عهيلإ لوضولاب هي بابوا دي وي نأ سق قلو

 نأ ىلع نيرسفملا رثكأو :عدنجل عقو امك (نايبلا حور) دعي هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلإ يأ :هلوسرو هللا ىلإ
 نب بدنحج لاق ةكم يملسم ىلإ ةمدقتملا تايآلاب ثعب امل لك هللا كاوسر اقأ :يورو (ةرمض نب بدنح همسا

 هنيميب قفصف «توملا ىلع فرشأ ميعنتلا غلب املف «ةنيدملا ىلإ اهجوتم ريرس ىلع هولمحف (ةكف ةليللا تيبأ ال

 هربخخ غلبف ءاديمح تنامف «كلوسر كلعياب انن ىلع كتغيابأ كلوسرل هذهو ءكل ةده مهللا :لاق مث ءهلاش ىلع

 نم ٍئنيذ ضرغ يف ةرحه لك :اولاق .تلزنف ءارجأ متأ ناكل ةنيدملاب قوت ول :اولاقف تو هللا لوسر باحصأ

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .اكَتِلَع هلوسر ىلإو لجو زع هللا ىلإ ةرجه يهف كلذ وحن وأ داهج وأ جحو ملع بلط
 عةكم ىلإ للك نإ تعب تايآلا 'ةكئالملا مهافوت نيذلا نإ" :ىلاعت هلوق لزن امل هنأ :كلذو :ةرمض نب عدنجل

 كد :هل لاقي ريبك ضيرم خيش ثيل ئب ويزيل يانا دينيز سيا بكعب :نذلا نيملسملا ىلع تيلتف

 دعبأو ؛ةنيدملا ىلإ ئيغلبي ام لاملا نه يلو عةليح لوبجكل يبإف هللا ئفتس دم ت1 اع هتلارز" :لاقف (ةرغعض نب

 نفق (سروملا هك ردأف اسوي شيا ويس تسب و يع اياس داب أ ال هللاو اهتم

 غلبف تام مث ؛«"كلوسر كعياب ام ىلع كعيابأ ؛ءكلوسرل هذهو كل هذه مهللا" لاس رق تلا ىلإ فسم

 ام :اولاقو «نوكرشملا هنم كحضو ءارحأ قوأو متأ ناكل ةنيدملا فاو ول :اولاقف هللا لوسر باحصأ هربح

 نم :يربطلا ور دق ؛ باعيتسالا يامك خيحصلا يه انه بلا فرت حملا كاسل حس : يللا ةرمض

 هلل ضرأ نكت ملأ" :ىلاعت هلوق اميقم عمس املف :ةكمي ناك لحجر يف تلزن اهنأ :امهريغو ريبج نب ديعس قيرط

 همساو «تلزنف «قيرطلا يف تامف «هوجرخأف «ةنيدملا ىلإ ئوجرحأ :ضيرم وهو هلهأل لاق «"اهيف اورحاهتف ةعساو

 - نب عدنج ناك دو يبلا رجاه امل :هريس يف قاحسإ نبا لاق "يرابلا حتف" يف ركذ اذك حيحصلا ىلع ةرمض



 ءاسنلا ةروس مهد نيستا عزجلا

 لق 5

 2 0 رز د
 ٍضَرألا ىف رام اَذِإَو © اًَميِحَر اًروفَغ هلل ١ ن 3و هللا لَع رج تبث َعَقَو َدَقَف

 متفخ نإ نيتنلا' ىلإ عبرأ نم نم اهودرت نأب ةولّصلا َنِم ء اوُرُصَقَت نأ يف َحاَمُج كعك ةياق
 تنيبو «هل موهفم الف كاذ ذإ عقاولل نايب ارك َنيِذَّلأ هوركم. مكلاني يأ ُمُكَدِتَ 7

 لوزنلا نسر ِ

 هلوق نم ذخؤيو «هلاث وحرم هو ٍدْرب ةعبرأ وهو «حابملا ليوطلا رفسلاب دارملا نأ ةتسلا
 يعفاشل

 أوُناك َنيِرفكلا َنِإ يعفاشلا هيلعو ءبحجاو ال ةصخر هنأ 4ٌحاَنُج ْهكْيلَع سيل : ىلاعت

 ا

 ودعلا كوفاحنت مت متنأو ٌحِيِف ارضاح !لدهمحعم اي تنك اَذِإَ .ةوادعلا نّيب 22: م اًميِبُع اودع جل

 ءارجاهم جرخف .ةكم نم نوجرخأ :هيف لاقف ءأطبتساف ءاملسم الحر يرمضلا يدنجلا صاعلا يبأ نب ةرمض -

 ؛ىمعأ ناك «صيخحلا نب ةرمض :اهنم «لاوقأ ةرشع همسا يف "ةباصإلا" يفو «ةيآلا تلزنف ءقيرطلا يف تامف

 (نيلامكلا ريسفت) .احخيش ناكو ءهعسو لاجرو
 (لمدللا ةيشاح) .نيكرشملا ةرثكل ؛ودعلا فوخخ نم لخت مل هباحصأو دي انيبن رافسأ بلاغ نأ وهو يأ :عقاولل نايب

 رفاسملل لب «فونملا طرتشي الف يأ [جراوخلل افالخ ءروهمجلاو ةعبرألا ةمئألا دنع يأ] :هل موهفم الف
 ريصقلا رادقم قح يف ةلمجم ةعركلا ةيآلا نإ :لوقث لب :هريسفت ف دوعسلا وبأ ىلوملا لاق «نمألا عم رفسلا

 درو ام لكف ءرصقلا هب طين يذلا برضلا ةدم رادقم يفو «تاولصلا نم هب قلعتي اه قح قو «هتيفيكو

 نايب ةنيعملا ةدملا ف برضلابو «فيصنتلا هجو ىلع تايعابرلاب هصيصخت و :نمألا لاح يف رصقلا نم ودع

 قيقعكر ىلصق «فاخ ال اةنيدملاو ةكم نيب 28 هللا لوسر رقاس :لاق قف سابع نبا نعو: .تامكلا لاجال

 .نيحيحصلا يف يورم ثيدحلا اذه :تلق (نايبلا حور) .خلإ

 كو هللا لوسر دج مشاه لايمأب لايمأ تاون لكو ,خسارف ةعبرأ ديرب لك و ؛ديرب عمج درب :درب ةعبرأ وهو

 (نايبلا حور) .ةوطخ فالآ ةعبرأ يهو :ءمدق فلأ رشع انثا ليم لك ةيدابلا لايمأ ردق يذلا وهو

 اهفومسي قيرطلا يف اطبر نونبي اوناكو ءمدق فلأ رشع انثا ليملاو ءاليم رشع انثا وهو ديرب عمج «نيتمضب :درب
 عوطقم يأ د هدير, برعم ءاديرب امهنم الك نومسيو «لاغب همثو اليم رشع انثا نيككس لك نيب (فلكَسلا

 (نيلامكلا ريسفت) .تافاسملاو هب بكارلا يمس مث «بنذلا

 زوجي يذلا رفسلا ةدم ندأف :ةفينح يبأ دنع امأو .هطي 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 ؛رحبلا يف حيرلا

 .هريغو "يدمحألا" يف اذكهو «درب ةتس ةريسملا كلت مث ءرصقي مل مايأ ةثالث ف موي ةريسم راس ولو ءرصق موي



 ءاسنلا ةروس مك سماخلا ءزججلا

 مقَتلف هل موهفم الف باطخلا يف نآرقلا ةداع ىلع يرح اذهو ةوَلَّصلا ِمُهَل َتمقأف
 ا كعم تماق م ين ةفئاطلا يأ ردع ةفئاط و ال ع 1 : 0 1 ع م 6 ع ا عا لع يس روزا <

 < .اوعرش يأ

 ودعلا ةاح ا يضر

 كلذك لي ل لعف دقو «ةالصلا اوضقت نأ ىلإ مهعم َمِهَتَحِلَسْأَو قي دو لت
 نع ةالصلا .ىلإ متمف ادإ ترولفغت َو لا دو ناكيشلا هآور لخ طنب

2 

 مكوذحأيف مكيلع اولمحي نأب ةدجو ٌةليَح كعلم نولي قووماو كيفلخا

 زلازل ل ىذأ مكب ناك نإ ْمُكِيَلَع َحاَنَج اَلَو حالسلا ٍذحأب رمألا ةّلع اذهو
 : 5 1 ! 3 - د عت يا أ 21 1 هع رولا
 عرذعلا مدع دنع اهلمح باجيإ ديفي اذهو ءاهولمحت الف جكتحلَسا اوعضت نا ئضّرم

 ٌمَتيِضَق اذِإف .ةناهإ اذ © جب كوخ بدع نييك ةعأذلا متعطتسا ام هنم اوزرتحا

 كيو ْىَلَعَو اًدوُعَقَو اَميِق حيبستلاو ليلهتلاب هلل أوُركْذاَف اهنم متغرف َةِوَلَّصلا

 صح مث ”يدمحألا كو :ناخيبشلا عي يأ : خا! ئباثلاو (يواصلا ةيشاح) . ودعلا ءازإب يأ : ةفئاط رخأتتو

 نأ ويظل زأ رطَم يمل مك 0-00 نإ ُكِيَع اخ الزؤ :ىلاعت هلوقب رطملاو ضرملا نيح ةحلسألا ذخأ نع

 اولمحغو" :لاق ثيح الضأ هكرتب ضحري ط «لاح لك ىلع رذحلا ررقو ؛(١٠؟ :ءاسلا) 4:كَتحِلْمَأ |اوعضت

 ليلعت انيهم اباذع نيرفاكلل دعأ هللا نإ :"دوعسلا .ىأ" ةرابع :خل إ دعأ هللا نإ.بجاو رذحلا نأ ملعف ."ىوكرذح

 (نيلامجلا ريسفت) .مكيديأب هباذع مهب لحي يك ؛بابسألا ةرشابم

 ,نكمأ امفيك اولص فونخلا دتشاو ةالصلا متدرأ اذإ ئععملا :ليقو هلي ةفينح يبأ بهذم ىلع ريسفت اذه :متغرف

 ةالضلا بجي هنأ نم يعفاشلا بهذم ىلع نيحورحب يأ نينخثم مكبونج ىلعو ,نيمارم ادوعقو «نيفئاسم امايق

 (نيلامكلا ريسفت) .نئمطي يح براحما يلصي ال :هللي ةفينحوبأ لاقو «ةبراحملا لاح



 ءاسنلا ةروبس مهن سماخلا ءزجلا

 َّنِإ اهقوقحب 7 ةَوَلَّصلآ أوُميِقَأَف متنمأ َةُبدََأَمْطَآ اَذِإَِف لاح لك ٍف يأ نيعجطضم

 اهتقو ارّدقم يأ 2 اًكوقَوَم < اضورفم يأ ابوتكم اسَتِك َسيِيِمْؤُمْلا ىلع ثتاك ةولّصلا

 نم اوعجر ا هباحسأر نايفس نأ بلط يف ةفئاط 35 ثعب امل لزنو .هنع رحؤت الف
 ميتال اياد وقل بلط قت أ ىف اوفعضت اوُِهَت اَلَو :تاحارجلا اوكشف دحأ

 الو ءمكلثم يأ نأ حيات جيقلاو عرف حارجلا ملأ نودحت َنوُمَلَأَت اوُتوُكَت نإ

 مه َوُجَرَي اَل ام هيلع باوقلاو رصنلا نم أَن متنأ َنوُجَرَتَو مكلاتق نع نونبجي
 لكب اَميِلَع هللا ناكو هيف مهنم بعر أ اونوكت نأ يغبنيف ديف «ءكلذب مهيلع دوديزت مناف

 م

 . ..:يفرعي دنع اهايغو لشرق قربأ ني ةضفأل قرسز .هعنص يف * اميكح ءيش
 جوش

 3 ع 7

 نم كب الف مهيلع هللا هتقو :لاق اتق وم اضرف يأ خا اتوق وم .ننسلاو طورشلاو ناكرألا نم يأ :خا اهقوقحب

 رفسلا قو «تاعكر عبر ا 5 اردشقم ةيرص :ليقو دن 0 ىلع اضيأ 00 ةلاح فق اهتماقا

 ف ناحسصأ عمر رواشتو «نايفس وبأ مه ذئنيحف 1 ىلإ دئاع ينصلاو ءاهتعقو نم »ايف 2 و اوعجر ام
 نم جرخيل :دحأ ةعقو نم يناثلا مويلا يف ىدانف هللا لوسر كلذ غلبف «نيملسملا اولصأتسيل ؛ةنيدملا ىلإ دوعلا

 . نارمع لآ" يف كلذ مدقتو ءدسألا ءارمح ىلإ اوغلب تح اوجرخف ؛مهريغ انعم جرخي الو ؛ سمألاب انعم ناك

 "هيلع باوثلاو" :هلوق «كلذك مه لب مك ب اه ملآلا سيل :. يعم لا ءمط عيجشتو يهنلل ليلعت :خلإ اونوكت لإ

 مودقلاو ةعاجشلاب قحأ متنأف «توغاطلا ليبس ّق نولتاقي مهو هللا ليبس ُِق 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 «مكب اصتخم لتقلاو حرجلاب ملألا نم نودحت ام سيل يأ :لإ نوديزت متنأف
 نوحجرت مكنأل ؛ربصلاب مهنم ردحأ مكنأ عم مهربص لثم نوربصت ال مكل امف «هيلع نوربصي مهفإ مث .مكبيصي امك

 (كرادملا ريسفت) .ةرحآلا يف ميظعلا باوثلا نمو «نايدألا رئاس ىلع مكنيد راهظإ نم نوجري ال ام هللا نم

 حتفو ةزمهلا مضب "قريبأ" :هلوق ءاهرسكو اهحتفبو «"لوصألا عماج"و "سوماقلا" يف امك ءاطلا مضب :ةمعط قرسو
 - «قيقد بارح يف نامعنلا نب ةدانق همسا هل راج نم اعرد قرس رفظ ئبب دحأ قريبأ نب ةمعط نأ يور هلصفم .ةدحوملا



 ءاسنلا ةروس مهرب سماخللا ءرجلا

 نأ هي يببلا هموق لأسف ءاهقرس ام هنأ فلحو ءامي ةمعط هامرف «هدنع تدجوف

 "لوقا" ب قلعتم ٌقَحلآب نآرقلا َبَتكلا َكيلِإ ونام :لزنف «هئربيو هنع لداجي

 لدتجن الَو 49 اضينخل5 ًروفَغ 1 نصا هب تمص“ امن لأ ريتتأو .مهنع ًامصاخت

 وكاس .هبقاعي ا اًميِنَأ ةناينلا ريثك اًناَوَح ا ا

 ؛ةمعط دنع ع ردلا تسمتلاف ؛دوهيلا نم لحجر نيمسلا نب ديز دنع اهئابخو هيف قرح نم رثتني قيقدلا لعجف -

 .دوهيلا لزنم ىلإ ىهتنا يح قيقدلا رثأ اوعبتاو «هوكرتف "مولع امي هل امو ءاهذخأ ام" :فلحو ,دجوت ملف

 لك هللا :لوسر ىلإ انب اونقلطنا" ةرِفظب وتب لاقق +"ةوهيلا نم نان هل دنهنفو «ةنمعط ىلإ اهعفذ" :لاقف ءاهوتخأف
 85 هللا لوسر مهف «ذوهيلا كريو حضقفاو انبحاص كله لعفت مل نإ :اولاقو .«"مهبحاص نغ لداجي نأ هولأساف
 نأل ؛ملسملا نع لداجي نأ هولأسف ءهوتأو اوقلطناف يأ ةحيصفلا ءافلا :خل! لأسف (كرادملا ريسفت) .لزنف لعفي نأ

 (نيلامكلا ريسفت) .راصنألا ةوادعو روزلا يف نومهتم مهو يدوهيلا دي يف ةقرسلا نا هل داعب لابخا

 نبا لاق ءروهظلا ةوق ف ةيورلا ىرحم ىرح هنأل ؛ةيؤر ئيقيلا ملعلا ىمسي امنإو :كيلإ ىحوأو يأ :كملع

 ؛متاح يبأ نبا هحرحخأ «تيأر ام. :لقي لو ءهللا كارأ امي. سانلا ن ايمو نإف «"يأرلاو مكايإ" :سابع

 رظفلاب هللا كلمشأ 71 نوصتع وبأ خيشلا لاق ءاعم داهتجالاو يحولا ىلع ' اهللا كارأ اعع' :هلوق لمحي :هريغ لاقو

 «يدوهيلا ىلع ءاضقلا نم يأ :هب تمم* ام (نبيل :لابهكلا ريسفت) .داهتجاللا زاوجج ةلالد هيفو عةلزنمل || لوصألا ف

 :نييوقملا :تاكس راوبألا تااتسحب كاي | 00 هط) #ىّوَغف ُهّبَر ُمَدآ ىَصَع َءَوإَ دح ىلع ةروص بنذ هنإف

 لوانتيل ؛عمجلا ظفلب ركذ وأ ءقراس هنأ نوملعي مهو ؛هموق نم هنواع نمو ةمعط هب دارملاو :نوناتخي نيذلا

 لابو نأل ؛مهسفنأل مهنم ةنايخ ةاصعلا ةيصعم تلعج :يصاعملاب (كرادملا ريسفت) .هتنايخ ناح نم لكو ةمعط

 ىلاعت هنأل ؛ةغلابملا ظفلب ليق امنإو :اناوخ (نيلامكلا ريسفت) ."بحي ال" :هلوقل ريسفت "هبقاعي يأ"و .مهيلع مهتنايح
 ؛ةكمب اطئاح بقنو «دتراو ةكم ىلإ بره ةمعط نأ :يورو «مثإلا بوكرو ةنايخلا يف طرفم هنأ ةمعط نم ملاع

 نعو .تاوحأ اهل نأ ملعاف ةئيس ىلع لجر نم ترثع اذإ :ليقو :هلتّقف هيلع طئاحلا طقسف هلهأ عاتم قرسيل

 نإ «تبذك :لاّقف ؛هنع فعاف ءاهقرس ةقرس لوأ هذه :لوقتو .يكبت همأ تءاجف ؛قراس دي عطقب رمأ هنأ :رمع

 مهنم تعقو هنأل ؛ةنايخلا ريثك ئيعمب ةغلابم ةغيص :خلإ اناوخ (كرادملا ريسفت) .ةرم لوأ يف هدبع ذحاؤي ال هللا

 - :ةيآلا ىضتقم نأ :تلق نإ ءاروز ةداهشلا مث ءابذاك فلحلا مث ؛يدوهيلا ماهتا مث ,ةقرسلا الوأ :ةريثك تانايح



 ءاسدلا ةروس م م سماخلا ءزجلا

 ام نورمضي َنوُئيَبُي ذِإ هملعي َحُهَحَم َوهَو ِهَللا َنِم َنوُفَخَتَسَي اَلَو ساّئلآ َنِم ءايح هموقو

 َناَكَو امي يدوهيلا يمرو «ةقرسلا يفن ىلع فلحلا ىلع مهمزع نم ِلَوَقْلا َنِم ىَضَررَي ا
 متمصاخَرُتَل دج ةمعط موقل باطخ ِءةَلْوتَه ايرُشنَأَتَه .املع و اطيح َنوُلَمْحَي اَمب هلل
 َمْوَي ْمْجنَع هللا لِددَجَي نَمَف يَنَّدلَآ ةوّيَحْلا ىف هع 1 :ئرقو ,هيوذو ةمعط نع يأ َمْئْتَع

 دحأ ال يأ نسا تالي مهرمأ ىلوتي 2 ليهو دلع نوي نعم مكذع اذإٍةَمّيقْلآ

 ءهَسْفَن ٌحِلْظَي وأ يدوهيلا مشط يفرك هريع هب عءوسي ابنذ (عوس لمعي نَمَو .كلذ لعفي

 .هب (2) اَميِحَّر هل اًروُفَع هلا ٍدِجي بتي يأ هنم هنآ رِفغَتسَمُث هيلع ارصاق بنذ لمعي
 ناو هزيغ رضي الو هاهيلع هلابو :نأل يدك لع يبكي امته ابنذ امل نكي نمو
 150 . سم هم دس ءاوس ايلف جوت مو .هعنص ف (29 اًميكَح اًميِلَع ُهّللأ

 وهو: مهيف تلون حمل نظنلاب كلذ نأب :بيحأ ؟كلذك سيل هن )يستولي قيس رقاق“ نم بألا 1 -

 (يواصلا ةيشاح) .ةريثك تانايح مهدنع نأ عقاولاف ؛هموقو ةمعط

 محير 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) تايب يطا مر هايس

 (نايبلا حور) .هيبنتلل امهنم لك لوأ يف "اه"و ,هربخ "ءالؤه"و ءأدتبم "متنأ" :لإ متنأ اه .اليل رمألا ريبدت لصألا
 (نيلامكلا ريسفت) .امهنيب ةضرتعم ىدانملاو ربح "متلداج"و ءأدتبم "متنأ" نأ ىلإ ريشي :ءالؤه اي

 هدعب عقو اذإ ٍنيعي عضوملا اذه يف ينازاتفتلا ةمالعلا لاق :نوكي نم مأ .هموقو ةمعطلا بناج نع يأ تيا

 مث «بارضإلا :ةعطقنملا "مأ" ئيعم :"نيغملا" بحاص لاقو .ةعطقنم الو ةلصتم ال «"لب" ئعمب نوكي :ماهفتسا مس

 يوتسُت لَه ْمأ» ا ع 60 مابطما قاطو ندفع اواو فرع برجال طال

 يف يفنلا يعم. يراكنإ ماهفتسالا نأ ىلإ هب راشأ :دحأ ال (نيلامكلا ريسفت) .(15 :دعرلا) 4روُنلاَو ُتاَمّلظل
 عفني ال هنأل ؛ةبوتلاب ديقو ءانخيش دافأ اذك ناسللا درحب دارملا سيلف «ةبوتلا ف قدصي يأ :خلإ بتي يأ .نيعضوملا

 ادمع التق وأ ارفك تناك ءاوس «بونذلا عيمج نم ةلوبقم ةبوتلا نأ ىلع تلد ةيآلا هذهو «رارصإلا 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 مساك ٠ سماخلا ءرجلا

 كلا انيبم امنِإَو ةيم رب اندعع لمحت لمجتحا لقف هنم اعيرب وي رمرب مل ربك : امثإ وأ ما تا 2 د رم مو سا سار راواح 2 < 1 ر# لح ًِ 2 . : افق ا

 الص
 ش

 بر ةمعط ىمر

 نم َرُهَْم ةَفبآَط تّمََ ةمصعلاب .هْمَمَحَرَو دمحم اي َكِيلَع هلأ لْضَف اََوَلَو .هبسكب أني
 وهف تسال اَمَو كيلع مهسيبلتب قحلاب ءاضقلا نع َولِضُي نرأ ةمعط موق

 تدل ك2 هلآ َكَريأَو مهيلع مهالضإ .لابو نأل زرت اةدئاؤ نم كتكوت اَعَو

 بيغلاو ماكحألا نم ُمَلَعَت نكت ْمَل ام َكلَمّلَعَو ماكحألا نم هيف ام َةَمكِاَو نآرقلا

 يأ َجُهِنَوْجْن نم ريثَك ىف َرَيَخ ال (2) اَميِظَع هريغو كلذب َكِيَلَع ِهَّللاْلْضَف تراكو
 ... رب لمع يفورعم وا ٍةَقَدَصِب َرَمأ نم ىوجت آل نوثدحتيو «هيف نوحانتي ام يأ سانلا قيام ح6 >2 ع دع ا عع فا 0 ند ا ِع

 (نيلامكلا ريسفت) .طابحإلاب لامعألا رسكي هنأك رسكلا وهو مثولا نم مثإلاو ءدمع نم ناك ام وأ :اريبك ابنذ
 :هلوق امياوح :خلإ لولو (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةمعط ةعقاو ف يدوهيلاك هنم ائيرب اصخش يأ هب لوعفم :ائيرب
 نأب :بيحأف «هتمحرو هللا لضف دوجول عقي مل هنأ "الول" نم ذوحخأملاو ؛مهنم عقو دق مهلا نأب لكشتساو ؛"تمهل'
 (يواصلا ةيشاح) .هتمحرو هللا لضف دوجول هب اومه يذلا كلالضإ ىفتنا يعملاف ؛لالضإلا هعم لصخي مه دارملا
 (نيلامكلا ريسفت) .ردصملا ىلع بصنلا عضوم يف وهف «ررضلا نم ءيش يأ :ةدئاز
 ال ام امب صتخا يلا لئاضفلاك يأ "هريغو" :هلوقو «ملعي 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 يحانت

 هراتختا امك فاضم فذح مالكلا يفو ءردصم ىوجنلا نأ ىلع لصتم ءانثتسالا نأ ديفيل ؛هرّدق :خإ ىوجن الإ

 نوكيف «يجانتلا سنج نم تسيلو «صاخشألل "نم" نأل ؛عطقنم ءانثتسالا :ليقو ,"فاشكلا"ك يضاقلا

 (يحركلا ريسفت) ."ريخلا هاوحب يفف ةقدصب رمأ نم نكل" نيعمب
 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 «ناحور وأ نامسج امإ وهو «عفن لاصيإ امإ هلل يضرملا رمألا نأل ؛ةثالثلا تصح

 - لصحي حالصإلابو «نحاشتلا ىلع ةبترتم دسافملا نأل ؛سانلا نيب حالصإلاك رش عفد وأ ,«فورعملاب رمألاك :يناثلاو



 ءاسنلا ةروس م سماخلا ءزجلا

 هريغ ال هلأ ٍتاَضرَم بلط َءآَعِتْبَأ روكذملا كَِلَذ َلَعْفَي نَمَو سال َتيَب ّلَصِإَوأ
 فلاخي قِقاَشي نمو © اًميِظَع رج هللا يأ ءايلاو نونلاب هيتو 5 َفوَسَف ايندلا تالت نم

 رفكي نأب نيدلا نم هيلع مه يذلا / مايل 7 ةييبؤثلا لوس قيرط يي
 عبتيو :هلوقب قلعتم

 ءهلَصْتَو ايندلا يف هنيبو هنيب يلخن نأب لالضلا نم هالوت امل ايلاو هلعجن لون اَم هوت

 ٌرِفْغَي ال هللا َنِ يه اعجرم 2 اريصم تءاسّو اهيف قرتحيل منهج ةرخالا يف هلحخدن

 052111011110101 1]1]1]1]1]|] |0000 د كرش نأ

 ةلمجلابو «نينثا نيب حلصأ نيليم شما ءاضيرم دع اليم شما :هلوقب 5 ثح اذلو ؛رورشلا عفدو «ةكربلاو ريخلا -
 ىلع رانلا ف سانلا بكي لهو :ثيدحلا يفو هطقس رثك هطغل رثك نم :مهضعب لاق ءاهيف ريخ ال مالكلا ةرثكف

 (يواصلا ةيشاح) .مهتنسلأ دئاصح الإ مههوجو
 ىلع 0 ةبقاعو رافكلا ديعو ركذ «ةرحآلا يف مهل دعأ امو «نيعيطملا ىلاعت هناحبس ركذ امل :ققاشي نمو

 امل قريبأ نب ةعمط نأ :يور ام وه ءاهلبق ام ةيآلا هذه قلعت نأ ملعا (يواصلا ةيشاح) .هباتك يف هناحبس هتداع

 ارادح بقتو :ةكم ىلإ بهذو ذترا «ةقرسلا ةّمت نع ندوهيلا ربو ءمرتس قلمه: -لحو رع ىلاعت - هللا نأ ىآر

 كف ف ةمكحلا ام :ليق نإف (ريبكلا ريسفتلا) .خلإ ةيآلا هذه تلزنف .ءتامو هيلع رادجلا مدهف «ةقرسلا لحأل

 ؟"هللا قاشي نمو" ب 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 "ل“ ناين: ةبعا

 (بيطنخملا ريسفت) .لوسرلا ظفل هبحص ام فالخب «ةلالجلا

 زوحت 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 ابجاو مهعابتا ناكف ؛ديدشلا ديعولا هءازج لعجو «طرشلا يف لوسرلا

 (لمجلا ةيشاح) .هراتخنا يأ "هالوت امل" :هلوقو ءلالضلا نم هيف وه امل ارشابم يأ ايلوتم يأ :ايلاو هلعجن
 .هراتخا ام نيبو «ىلوتملا نيب يأ :حلإ يلخغن نأب



 ءاسنلا ةروس ١ ل سماخلا ءرزججا

 نع 2 اًديِعَب أيَلَص لص َنَعَف هّللاب كِرَشُي نمو 2مم نمل كلل اذ 6 أنو ٌرِفْعَيَو

 امانصأ اكن ل هريغ يأ هللا يعأ دينوك نم نوكر ثملا دبعي. تروعدي ام.نإ .قحلا
 اهثامسأ ةثنؤم

 ًديرَم ال 3 لإ اهدابعب ل ودبعي 2كيعدو ام نِإَو ةأنمو ىرعلاو تااللاك ةئناؤم

 هتمحر نع هدعبأ 00 .سيلبإ وهو اهيف هل مهتعاطل ؛ةعاطلا نع اجراخخ مج

 اعوطقم م29 اضوُرْفَم افح اًيِضصت كاَوابع ني ل ناعحأل ندع م7 ناطيشلا يأ تاق

 لوط مهفولق يف يف يقلأ 29 ةسوشرولا» قتلعا قرع نع َمُهكلِضُأْلَو .ىعاط ىلإ مهوعدأ

 دقو م نعتألا تَراّذا - 59 («باسح 00 ثعب ال نأو «ةايحلا

 كربش ا 1 أ الإ بونذلا يف كمهنم خيش ْنإ' ةدللا كوسرااي لاقتف هك يبللا ىل ىلإ ءاج احخيش نأ :يور :خلإ رفغيو

 زجعأ أ نيه ةفرل تصهوت امو «ةأرخ يصاعملا عقوأ ملو ءايلو هنود نم ذختأ لو ءهب تنمآو هتفرع ذنم ايش هّللاب

 ةبوتلاب الإ روفغم ريغ كرشلاو .(بيطخ) .ةيآلا هذه تلزنف ؟يلاح ىرت امف ءرفغتسم بئات مدانل ينإو 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 :خل ! اديعب

 مظنلا قايس هيضتقي امبسح "اميظع امثإ ىرتفا دقف" :قبس اميفو «'خلإ لض دقف" ةيطرشلا هذه يف ءازجلا لعح

 مهمانصأ تيمسو «ناثوألا دارملاو «ىثنأ عمج ثانإ :خل ! اثانإ الإ (نيلامحلا ريسفت) ."دوعسلا وبأ" هقابسو ميركلا

 ءامسأي ابلاغ افومسيو ءءاسنلا اي نيزتت ىلا للحلا عاونأ اهوسبليو «ثانإلا ةروصيب اًهوروصي اوناك مهنأل ؛اثانإ

 (نايبلا حور) .ةانمو ىزعلاو تاللا :وحن «تاثنؤملا
 هركذ امك سابع نبا لاقو :سيلبإ (ريبكلا ريسفتلا) .زيزعلا ثينأت ىزعلاو :هللا ثينأت تاللا :ىزعلاو تاللاك
 هنود نم نوعدي نإ" :لاق كلذلو ؛مههملكي ةنهكلاو ةندسلل ىءارتي ةناطيش نهنم ةدحاو لك يف ناك :يوغبلا

 :"مهرمآلو" اذكو :«"مهنينمألو" اذكو ءهوردق امك فوذحم هلوعفم :مهنلضألو (نيلامكلا ريسفت) ."اناطيش الإ

 .ةبذاكلا نامألا مهدعأ مهنينمأل :هلوقو .هيلع هدعب ام ةلالدل فذحو

 نولمحي الف ءافوكرتي اوناكف «ىثنأب سماخلا ف قأتو ءنوطب ةعبرأ ةقانلا دلت نأ يهو «ةريحب عمج :رئاحبلاب

 فو (لمجلا) .كلذ ىلع ةمالع امناذآ نوقشيو «تيغاوطلل اهنبل نولعجيو ءاهجاتن نوذحأي الو ءاهيلع
 .نذألا ةقوقشم يهو لوعفم مسا نعم. ةريحبلا ؛"حابضملا'



 ءاسنلا ةروس ا سماخلا ءزجلا

 7 "0 باث 0 نتدخل ا ٍِء 3 5 ٠

 هعيطيو هالوتي اِّيِلَو َسطيشلا ذِخَتَي نَمَو لحأ ام ميرحتو ؛مرح ام لالحإو ءرفكلاب هنيد

 .هيلخ ةنيؤلل رادلا ىلإ هريسمل ةانيب جاي اكون ري ةققا هربغ ياوألا سوق
 لص

 ِمهُدِعَي اَمَو ءازج الو ثعب ال نأو ءايندلا ف لامآلا لين َمِْيَميَو رمعلا لوط ٌيَهُدِعَي ها وهل 2 ع . . ؛ د ' ساس رار ى“ ف خ

 (©) اًصيخن اَْبَع َنوُدح لَو ٌمنَهَج مهن :َوأم َكيِنلْوَأ .الطاب 2 © اًرووغ آل كلذب ٌنّطيشلَ

 ٌرَهْتَألا اَهيَحح نم ىرج وسْخَج مهد ْعَس يدَحِلصل اولوضَو اوثماخ تت دلو .ةلانيعت

 لحنا اي يأ َنَمَو اقح هقحو .ءكلذ هللا مهدع و يأ اَقَح هلل َدَعَو كنا يد نيلع
 يفنلا يعم ماهفتسا وهف

 نا 5 باتكلا لهأو نوملسملا رضتفا ال لزناو .الوق يأ () ًالبف لَن َُقَدْصَأ

 نبا ج رخأ هللا نيدل يأ ٠( :مورلا) كهَلا قلخل َليِدبَ الج :ىلاعت هلوق هيلإ ريشي ام ىلع نيدلاب هقلحخ هرسف :هنيد

 رييغت نأ هنعو «ءقولخم نامبإلا نأ نيلوقلا دحأ ىلع هب لدتساو ؛هللا نيد يأ هللا قلحخ :ام# 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 ءقحسلاو ةطسولاو رشولاو مشولاو مدآ نب ءاصخو («يماحلا نيع ءاقفب ناويحلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ارهاظ اضرغ هيف نأل ؛روهمجلا هزوجو ؛منغلا ءاصخ ه5 سنأ هرك انهه نمو «صمنلاو
 (يخركلا) .اهانعم رابتعاب عمجلاو ؛"نم"ل ناريمضلاو «نافوذحم امهيلوعفم نأ ىلإ حراشلا راشأ :مهينميو مهدعي

 ب ىدعتي ال هنأل ؛!"نودجي"' ب قلعتي نأ زوجي الو ءاهنع انئاك يأ "اصيحم" نم الاح عقو فوذحمت 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 صيخي صاح نم :اصيحم (نايبلا حور)
 (نيلامكلا ريسفت) .هنم الاح لعجي دقو «نورخأتملا هراتخاو ؛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 ةلمجلا نومضم نأل ل ردصملا ىلع يوصف "هلل

 يلا ةيمسالا ةلمجلا 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
 (يخركلا ريسفت) .زييمتلا ىلع هبصنو ؛ناردصم ال نامسا "ليقلاو لاقلا" :تيكسلا

 نحن :نوملسملا لاقو "مكنم هللاب ىلوأ نحنو ءمكباتك لبق انباتكو ؛مكيبن لبق انيبن" :بانكلا لهأ لاقف :باتكلا لهأو

 (نيلامكلا ريسفت) .السرم قورسم نع ريرج نبا هاور ؛"ةمدقتملا بتكلا ىلع يضقي انباتكو «نييبنلا متاحخ انيبن ؛مكنم ىلوأ



 ءاسنلا ةروس م سماخلا ءرجلا

 ا اوس لَمْعَي نم حاصلا لمعلاب لب بتكلا ٍلهأ قام او مكيناَمَأِب ا اظرت دما نسي

 نِم هل ديت الو ثيدحلا يف درو امك «نحاو ءالبلاب ايندلا يف وأ ةرخآلا يف امإ بر

 انك :رميدحلّصلا ّنِب , ايفون .هنم هعنم. د: اًريِصُت ةظفحي اّكلَو هريغ يأ هللا نوُد

 نوملظَي لو ةنحلا لعافلاو لوعفملل ٠ جافبلاب نرتب ةيركوأل ةيذت هو أ وأ رَكَذ
 نيقابلل ورمع يبأو ريثك

 داقنا يأ ُهَهِجَو َمَلْسأ ْنّمِّم اًئيِد نَسْحَأ دحأ ال يأ نَمَو .ةاونلا ةرقن ردق م2 اريقت
 هي ل مالسإلا ةلمل ةقفاوملا ٌميِهْرَبِإ ةلم َعَبْناَو دحوم ”رسحم َوهَو هل هلمع صلخأو : | ده 2 110 2 0 2-0-7 5 - 5 6 ' 1 ١

 اهيأ مكينامأب لصحي بناوثلا نم هللا دعو ام سيل يأ هب هللا دعو يذلا باوثلا رمألاب دارملا :رمألا سبيل

 مهونذ عيمج مهل رفغي نأ نيملسملا ينامأو .حلاصلا لمعلاو ناميإلاب لصحي امنإو «باتكلا لهأ يامأب الو «نوملسملا

 رانلا مهلخدي الو هللا مهذعي ال نأ :باتكلا لهأ ينامأو «نامبإلا دعب ءوسلاب اوذخاؤي الو ؛رئابكلاو رئاغصلا نم
 ينامأ مهتهلأ اموق نإ ؛لمعلا هقدصو بلقلا يف رقو اه نكلوإ هئمتلاب ناميإلا سيل :نسحلا نعو .ةدودعم امايأ الإ

 |وتسلال هللاب نظلا اوتيل ىلإ اويبلك و هللا نظلا نسخت :اولاقو عمه ةنسح الو ايندلا نم اوجرحت يح ةرفغملا

 ياسو ا يبع ياو ؟تاوه يأ ةينم ةينمألاو ةتينهأ وهف الإو لمع هنراق ام ءاجرلا :مهضعب لاق لمعلا

 نل هؤابحأو هللا ءانبأ نحن " ةاولاق:ثتيح .:قرابضنلاو دوهيلا تناوهش ىلع الو نعأ ف الو (نايبلا حور) ٠ .ةايحا

 (كرادملا ريسفت) ."ةدودعم امايأ الإ رانلا انيسمت

 لاقف ءافيش انل ةيآلا هذه تقبأ ام !هللا لوسر اي :انلقو ءانزح انيكب :ةيآلا هذه تلزن امل ةريره يأ نع :ثيدحلا ىف

 ا 5 يا ها يورك 1 هع ذوي هسا متمقرد 2 95 ت1
 ةسداق لك رعشت لا ةك وشلا "يحس ةراقك ةل هللا اهلعجج هال ايندلا ق ةيصم مكنم ادد بيصي ا ةناف ءاورشبا : دع
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 نويزخب انإو ءءوسلا لمعي مل انيأو اللا ليسر اي :لاق كلون اخ ركب ابآ نأ وهو يآ :كيدقلا يف (ريبكلا ريسفتلا)
 محيلع سيلو هللا اوقلت يح ءايندلا يف .كلذب نورزجتف نونمؤملا كلباحصأو تنأ امأ 2 لاقف ؟هانلمع ءوس لكب يب“

 عمم نجني نمف :كو ركب وبأ لاق ةياور يو (ةمايقلا موي هب اورجي ىح «كلذ مش عمتجيف نورخالا امأو «باونذ

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ وه :لاق :ءىلب :لاق ءءالبلا كبيصي وأ ضرمت امأ :ةَكِقع لاقف ؟اذه
 "نم" يأ :دحأ ال يأ .تاعاطلا عيمج لمعي نأ ادحأ نكمي ال هنأل ؛كلذو «ةيضيعبت "نم" نأ ىلإ هب راشأ :انيش
 ةماقإ كلذب دصقلاو «ةيناث لاح وأ «لولعم ىلع ةلع وأ ؛موزلم ىلع مزال فطع امإ :عبتاو .يراكنإ ماهفتسا

 ؛ىراصنلاو دوهيلا نم يح هحدم ىلع قفتم ميهاربإ نأل ؛525 دمحم مهعابتا مدع يف اعيمج نيكرشملا ىلع ةجحلا
 (ميهأ ربإ ةلم ىلع ادمحم نإ :مش لاقيف ءهنم 55 دحأ ال :نولوقيف ؟ميهاربإ ةلم عبتا نميف نولوقت ام :ئيعملاف

 (يواصلا ةيشاح) .هللا ريغ ةدابع نم هيلع متنأ ام اوكرثتو هوعبتت مل ملف



 ءاسنلا ةروس ظ ل سماخلا ءرزججا

 ١ ةليلَح ٌميِهرَيِإ هلل َذَحتَو ميِقْلا نيدلا ىلإ اهلك نايدألا وه اقام ف أ لاح انين
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 اديبعو اقلحخو اكلم. ضر ىف اَمَو ِتَومَّسلا ىف اَم ِهّلِلَو .هل ةبحما صلاخ ايفص
. 

' 

 000 افصضتم لوف ١ يأ ردو املع 2 اطيح ل ل هللا تاكو

 2 في هللا مهل لق نهتاريمو هابل نأش ىف ىوتفلا كنم نوبلطي َكَنوُتْفَتَسَي 1

 دات تمت اتوا فرط: ةصايواو جفاف ,ثاريملا ةيأ نم نآرقلا سّبكل ع انف نو

 للخت دو هنإف «لالخلا نم ةلخلا :اليلخ ."ةلملا" وأ "عبتا" لعاف نع الاح لعجي دقو «ميهاربإ نع لاح نعي :لاح
 هبحأ ىلاعت هللا نأل ؛اليلخخ يمسف «ةقادصلا ةلخلاو «للخ هتبحم يف سيل يذلا ليلخلا :جاجزلا لاق ءاهطلاخو سفنلا
 (رييغتب رينملا جارسلا) .حودمملا هنأ ىلع اصيصنتو هل اميخفت ؛هرمضي مل و «ميهاربإ ركذ داعأ امنإو .هافطصاو

 كراشم الو .هدحو هلل اهيف امو ضرألاو اهيف امو تاوامسلا تناك ثيح يأ مدقت امل ليلد اذه :خلإ يف ام هللو
 ؟اهتيصانب ذخخآ وهو تاقولخملا عيمج هل نم عم ائيش هسفنل كلمي ال نم كارشإ نعم امف «كلذ نم هي يف كل
 نم كلذ لب «نييمدآلا نأش وه امك «جايتحا نع اليلخ ميهاربإ ذاختا نأ مهوتي امل اعفد ةيآلا هذي ىتأ 'ليقو
 هنم دارملا نأ :اهدحأ :نيهجحو "اطيحم" :هلوق يف نأ دافأ خا ةردقو املع (يواصلا ةيشاح) .همركو هلضف

 7١(. :حتفلا) اهب هلا طاح دق اهيل اورييقت ل ىدعأ 8 :هلوقك ءةردقلا يف ةطاحإلا :يناثلاو لعل يق ةطاحلإل
 لومش ازاجم امي دارملاف ىلاعتو هناحبس اه فصو اذإف ءماسجألا 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 «نمتاوذ نع نكي مل ءاتفتسالا نأل ؛فاضملا ردق :نأش
 انك اهنإو ءفصنلا تخألاو فصنلا ةنبالا يطعت كنأ انربخأ :لاقف )ع يبلا ىتأ نصح نب ةنييع نأ :املوزن

 (نايبلا حور) .ترمأ كلذك :23ع لاقف «ةمينغلا زوحيو لاتقلا دهشي نم ثرون
 نم نآرقلا يف ام ىلإو «هللا ىلإ ادنسم ءاتفإلا نوكيف ؛همالكو هللا مكيتفي يأ هللا مسا ىلع فطع :خلإ ىلتي امو

 نيلعاف ىلإ بسني دحاولا لعفلاو ؛هوحتو ةروسلا هذه لئاوأ يف 1١( :ءاسنلا) 4ْمكدالؤأ ين ُّل مُكيصويإ) :هلوق
 فطع هنأ الإ ؛هيلع فوطعملا وهو دحاو ءيش ةقيقحلا يف هيلإ دنسملا نإف ؛هؤاطعو ديز يىنانغأ :لاقي امك «نيرابتعاب
 (ناييبلا عفو ٠ .لاحلا كلتب هفاصتا رابتعاب لعافلا كلذب رمق انِإ لعفلا نأ ىلع ةلالدلل هلاوحأ نم ءيش هيلع
 ىَماَتَيْلا يف ةاوطسقت الأ ؛تفح نوط :هلوق وأ ١ ١( :ءاسنلا) دك ِدالؤَأ يف هللا ٌمكيِصوُيل : :يهو :ثاريملا ةيآ نم

 دحاولا لعفلاو هللا مسا ىلع فطعلاب عفرلا لحم يف "ىلتي امو" :هلوق نأ ىلإ ريشي (* :ءاسنلا) 4 ...اوُحكناف

 ؛هب ءيج «ديز ينانغأ ةلزنمب "مكيتفي هللاو" :هلوق نإف .هؤاطعو ديز ينانغأ :هريظنو «نيفلتخملا نيلعافلا بصني
 (نيلامكلا ريسفت) .ركذلاب دوصقملا هنأل ؛هؤاطعو ةلزنمب "مكيلع ىلتي امو" :هلوقو «ديهمتلاو ةيطوتلل



 ءاسنلا ةروس ظ م ش نما جوخ

 ثارولا نم هَ ضرف بيم انهو ل ىلا وآسيا ىَتدتَي ف اضيأ مكيف
 اعمط نجوزتي نأ نهولضعتو ,نهتمامدل ٌنُموُحكِنَت نأ نع !ءايلوألا اهيأ َنوُبَعَرَتو

 نانآولا ترو يب راغضلا َنيِفْعْضَتْسُمْلا ف َو كلذ اولعفت ال نأ مكيتفي يأ نهثاريم 58

 ثاريملا يف لدعلاب ٍطَسقْلاب ئَمَتَيلل اوُموُقَت نأ مكرمأي َو مهقوقح مهوطعت نأ
 بع

 جو اَميلَع مب ناك هللا نِإف : مرةرتع لم اوقفت انو رهتاو

 ىلع وأ «ةلالحلا مسا ىلع فوطعم "مكيلع ىلتي امو" نأ ىلإ اذهبي راشأو «هللا مكيتفي امك يأ :اضيأ مكيتفي

 :هلوقو (بيطخلا ريسفت) .خلإ يتاللا ىماتيلا نأش يف يأ :ءاسنلا ىماتي يف لمحلا نم ."يفي" ف نكتسملا ريمضلا

 (نايبلا حور) .هسنج ىلإ ءيشلا ةفاضإ اهنأل ؛"نم" نعم ةفاضإلاو «'"ىلتي" ب قلعتم "ىماتي ف"

 .دهزلا نيعمب ةبغرلا نأ ىلإ ةراشإ "نع" ردق امنإو .درطم "نأ"و ؛"نأ" عم راحلا فذح نأ ص :نهوحكنت نأ

 نهحاكن يف نوبغرتو نوبحت قعملاو بحلا :ئعمم. ةبغرلا نأ ىلإ ةراشإ "يف" ردق مهضعبو ."نع" ب ىدعتتف

 هيف ميتيلا لام لكأ نإف ؛نهيف هللا ىوقت بحاولا لب ءاضيأ مومذم وهو :؛نهومتجوزت ام كلذ الولو «نهلامل

 (يواصلا نم رصتخم اذه) .امل 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 «نهثاريم يف اعمط نجوزتي نأ نم
 ءاهحاكن نع بغري رباج ناكو ءاهيبأ نع هتثرو لام اهو ؛ةميمد مع تنب رباح ناك :لاق يدسلا قيرط نم متاح

 (نيلامكلا ريسفت) .تلزنف «كلذ نع هلك يبنلا اهأسف ءاهام جوزلا بهذي نأ ةيشح اهحكتي الو

 مكيتفي يأ :نيفعضتسملا يفو (نيلامكلا ريسفت) .لعفلا كلذ لثم نع ىهنلا وه ءاتفإلا يأ ةرسفم "نأ" :اولعفت ال نأ

 ىماتي" ىلع فوطعم هنأ بارعإلا نم هيف هوجولا رهظأ (نيلامكلا ريسفت) .مهقوقح مهوطعي هنأ نيفعضتسملا يف
 ىف هلا كيضوا# :هلوق وه هيف مهيلع يلت يذلاو ,نيفعضتسملا يفو «ءاسنلا ىماتي يف مكيلع ىلغي انه يأ 52

 ةأرملا نومرحيف «مرحلا نع بذيو «ةزوحلا يمحي نم الإ ثرون ال :نولوقي اوناك مهنأ كلذو ْئُكِدالْوَأ
 ىماتي" ىلع فطع هنأ ىلع ارورحم لعجي دقف «لعف ريدقتب بوصنم هنأ ىلإ ريشي :مكرمأيو .تلزنف ءريغصلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ماكحلل وأ موقلل هيف باطخلاو "ءاسنلا



 ءاسنلا ةروس موال ااا سماح ءزخلا
 اًروُسُت اهجوز اَهَلَعَب ْنِمتعقوت َتَقاَح هرسفي لعفب عوفرم ٌةَأرْمآ ِنِإَو .هب مكيزاجيف م *و لن ءقم ا وي ' : م ا تا# رح 20 0

 لصألا يف ءاتلا ماغدإ هيف اَحيلصُي نأ آَّمِهَلَع َحاَنُج اَلَق ههجوب اهنع اًضاَرَعِإ َوَأ اهنم

 كل رقت نأب ةقفنلاو مسقلا يف 1 ماا نبا اخلاصلا ارق يو ؛ .داصلا ىف
 ردضفلا ىلع توضنم او مصاعل احلاصتي لصألا ذإ

 وأ اهقح اهيفوي نأ جورلا ىلعف الإو «كللذي تيصر نإف لا قلب ا

 هيلع لبح ام نايب يف ىلاعت لاق :ضارعألاو زوشنلاو ةقرفلا نم ٌرْيَخ ُحلُّصلَآَو اهقرافي
 نت د يل 2 م , للا هع 5 938 5 3

 ل هرماح اهاكد هيلع تلبج يأ  لخبلا هدش ّمشلا ءسفنألا ٍتَرِصَحُأَو ناسنإلا

 . ..داكي ال لجرلاو ءاهجوز نم اهبيصنب حمست داكت ال ةأرملا نأ عملا عهنع بسيغت
 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 تفاخ نإو :ريدقتلاو :تفاخ (نيلامكلا ريسفت) .ببسملا ماقم

 لمح حصي هنأ ىفخي الو .مهمالك يف عئاش عقوتلا ف فوخلا لامعتساو «'"تعقوت" ةفص روكذملا لعفلا اذه ىلعف

 رمألا عقوت فوخلا :تعقوت (نيلامكلا ريسفت) .فونخلا بجوي هوركملا عقوت نأل ؛هانعم ىلع انهه فوخلا

 (ييواصلا ةيشاحإ) .هترظننا نأ تعقوت :هلوقف :هوركلا
 انقرشع ءيسيو ءاهتعماجب كرتيو ءاههجو يف ههجو سبعيو ءاهنع ضرعي نأ ةأرملا قح يف لجرلا زوشن :ازوشن
 .خلإ هئاضر مدعل هيلع هعفرتو ؛هبحاص ةهارك نيجوزلا نم دحاو لك زوشن :"نايبلا حور" ٍفو ؛"ريبكلا" ف امك
 «دالوألا ةيبرتو شاعملا قيضل ؛هقارفب ىضرت ال تناكو «هتأرما قالط دارأ لحجر ةصق يف ةيآلا هذه تلزنو
 (يدمحألا ريسفتلا) ."ىرخأ 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 ؛هذحأ هل لحي الو ؛هيلع مرحي ةبحاولا

 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 ريخ نم وأ :ةقرفلا نم (لمجلا ةيشاح)
 .ناث لوعفم "حشلا"و «لعافلا ماقم مئاق لوأ لوعفم :خلإ ىبشثآلا



 ءاسنلا ةروس م سماخلا ءزجلا

 نهيلع روخل | ىكتت ةاسنلا ةرشع أوكيفت نإ اهريغ بكن ةقإ سكب اهنزاع منسي

 وليش نأ أَوعيِطَتْسُن نو .هب مكيزاجيف ل [ييك ا امب ا ىرإف

 و ل يتلا لكس اوليينأ الف 59 يطع اجا ةبحنلا ِق ِء آسنلا نيب رول

 ةحخسن و

 ف ان رقع نلت ري بسلا لدعلاب أوُحلّصَت نإ لي عيت الو

 هللا ني قالطلاب ناحوزلا :يأ اقّرفكُي نو .كلذ يف مكب ١اًميِحَر ليما نم مكبولق
 هاميوطماميا

 َناَكَو اهريغ هقزريو «هريغ اجوز اهقزري نأب هلضف يأ ِهَتْعَس نم هبحاص نع الح

 ىف اَمَو ِتاَومَسلَأ ىفاَم ِهَلَِو .ممل هربد اميف 2 سوح لف نإ هلا ةيوالا

 دوقيلا يأ مَكلَبَق نم بتكلا ىنعع َبَبكْلا أوُثوأ ةيذلا اكن: 3َدَعَلَو ضزألا

 انلقَو هوعيطت نأب هباقع اوفاخ َهّشآ أوُقَنأ نأب يأ نأ نآرقلا لهأ اي َمُكاَّيِإَو ىراصنلاو
 7 -_ ضرألا ىف امو ةدكلا فام كيور 507 ه ود 2- :

 ف ًدوهحت يح مفدابع نعو هقلخ نع ينو مكرفك هرضي الف ًاديعو

 ا

 ليق ىلا يأ :اهيلع لامملا .هريغو "ةيادحلا" يف امك «عامجلاو ةبحملا يف ةاواسملا طرتشي الو :ةقفنلاو مسقلا يف

 :هلوقو «ةقلطملا دارملاو ءحارصلا يف اذك اه جوز ال يلا يهو :خلإ مبأ يهال (نيلامكلا ريسفت) .ىرخأ ىلإ اهيلع

 هبحاص نع امهنم الك غي اذكو «لدبلاب انغلا اذهف :خإ اهقزري نأب .جوزلا لعبلا ,حارصلا يف "لعب تاذ"

 (لمجلا ةيشاح) .انخيش دافأ اذك هل قشعو رخآب قلعت امهدحأل ناك ناولسلاب

 تناك“ اذإف يأ ؛اوحلصت نإإفو «اوقتتو اونسحت نإوإف يف اهب رومأملا ىوقتلاب رمألا مومعل نابي :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
 (لمحلا ةيشاحإ .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 دومحنلا ئيعمب. ىلاعت هتافص يف



 ءاسنلا ةروس م ب ة سماخلا ءرجلا

 ىوقتلا بجوم ريرقتل اديعأب هررك ضرألا ىف اَمَو ِتَوَمَّسلا ىف اَم ِهَّلبَو .مك ةقتص

 تاَبَو ماكل تل اي رُكَبِهْدي ْاَشَي نإ .هل امهيف ام نأب اديهش © اليك هّللآب ىفكَو

 ) اريِدَق َكِلَذ ْلَع ُهّللأ َناَكَو مكلدب "تريرغاقب
 ءسخألا امهادحأ بلطي ملف ؛هريغ دنع ال هدارأ نمل ةّرْجآألآَو اًينُّدلا ُباَوَ ِهَلَأ َدِعَف

 هللا لاكَو !هدنع الإ دجوي ال هبلطم ناك ثيح هل صالخإب ىلعألا بلط الهو

 يَنَّدلَأ باَوُث هلمعب ُديِرُي ' ناك نم 1

 ءآَدَبُس لدعلاب ٍطَسقْلاب نيمئاق َنيِموَق أوُتوك أوُنَماَء َنيِذْلا اياتَي ©2) اريِصَب اًعيِمَس
 الو قحلاب اوّرقت نأب اهيلع اودهشاف بكين ّلَع ةداهشلا تناك َوَلَو دن قحلاب
 هوة م مم و هم ف و عف هاو ه هاه هيلع .دوهشملا تركي نإ َنييبَرْقألآَو ِنيَدِلاَوْلأ ىلعوأ فا

 ةيشاح) .هل تعن "سخألا"و ؛هب لوعفم "امهدحأ" :هلوقو «"نم" ىلع دوعي نكتسم ريمض هلعاف :بلطي ملف

 فيك ينعي خيبوتلا يعمي لييذت اذهو ءامهيلع يزاجيف «لامعألاب اريصب «لاوقألل :خلإ اعيمجس هللا ناكو (لمجلا
 (يحركلا ريسفت) .ركذ ام. فصتم ىلاعت هللا نأ لاحلاو يئارملا يئاري

 نأ ىري دلني ىببلا ناكو دك هللا لوسر ىلإ امصتخا اريقفو اينغ نأ :اهورن ببس :ليق :اونمآ نيذلا اهيأ اي

 امصتخا اريقفو اينغ نإ :يدسلا لاق :لإ نيماوق .هتمأو هني يبلل باطخلاف «ةيآلا تلزنف «ئغلا ملظي ال ريقفلا
 ئغلا عم طسقلاب مايقلاب رمأو «ةيآلا هذه هللا لزنأف «نيغلا ملظي ال ريقفلا نأ ىري يبنلا ناكو م ىبنلا ىلإ

 ؛لطابلاب هل اودهشو ءهنع اولداج نيذلا هموقل اباطحخ قريبأ نب ةمعط ةصقب ةقلعتم ةيآلا هذه نإ :ليقو .ريقفلاو

 (نزاخلا ريسفت) .مهيراقأو مهسفنأ ىلع ولو لاح لك ىلع هلل ءادهش طسقلاب نيمئاق اونوكي نأ ىلاعت هللا مهرمأف

 اباوجو ءامباب ىلع "ول" نأ ىلإ اذهبي راشأو ءاهمساو "ناك" فذح ةيآلا يفف يأ :خإ ةداهشلا تناك ولو

 (يحركلا ري يا ا ا ا اس ل

 كلذ ناك ءاوس «ريغلا قحب رابخإلا نع ةرابع ةداهشلا نأ ىلع «رارقإ سفنلا ىلع ةداهشلا نأل :قحلاب اورقت نأب

 اورقت نأب مكبراقأو ؛مكيدلاو 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 امهلل 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 0 مما/او سماخلا ءزجلا

 مكتداهش يف وخلا ارمي لق امهحلاصع ملعأو مكنم امم لَوَأ هللا اري وأ اهي و
 أًءولَت نإَو قحلا نع | وليمت الوقت ال نأ ل هل ةمحر ريقفلا وأ هاضرل ىغلا اوباحت نأب

 ناك هللا َنِإَ اهئادأ نعأوْضرَعُت ْوَأ افيفخت ىلوألا واولا فذحب ةءارق فو «ةداهشلا اوفرحت
 ةزمحو رماع نبال

 | 3 ا ........ اوُكياَد أَوُماَد رنا امأَدَي .هي مكيزاحيف جو ريب َقوُلَمَعَت انجب

 ييغلا ىلع ادئامج نميل .قحضلا أب بيح ؟ "واكو اديب ناي سا سبا يس ىلسب

 ىلوأ هللاف" :ّيأ ةءارق د15 ىلع عر لع اسي جرم امهسنج ىلع دئاع وه لب «نيمدقتملا ريقفلاو

 دوهشملا وأ نيريقف وأ نيينغ انوكي نأ امإ اهنأل ؛هيلع دوهشملاو هل دوهشملل ميسقتلل "وأ" نأب :اضيأ بيجأو "م

 باجي دقو «هيلع دوهشملاو هل دوهشملا ىلع دئاع ةقيقحلا يف ريمضلاف ءسكعلاب وأ اريقف هيلع دوهشملا و اينغ هل

 (لمجلا ةيشاح) .يفنلل ال يفنملل ريوصت :اوباحت نأب ."واولا" نيعم. "وأ" نأب
 نأ ةيهارك وأ قحلا نم اولدعت نأل :يرشخمزلا لاقو «يهنلل رسفملا هلعج ليملا ئعمب لودعلا نم :اولدعت ال نأ

 ىلإ قحلا نم اهاول هنأك ناسللا يل نم] :اوولت نإو (نيلامكلا ريسفت) .ىهنملل 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 «: ةراهلل عفرلا نون تفذحو «نينكاسلا ءاقتلال

 هيلع هلابقإ ءيشلا ةيالو نإ :"ريبكلا" يفو ."دوعسلا يبأ ريسفت" ؛خلإ ةداهشلا ةماقإ متيلو نإو يأ يدصتلاو
 .اريبخن 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 نعي ةيالولا نم يرشخمزلا

 نوكت نأ ةداهشلا قحتست يذلا اههجو ريغ ىلع ةداهشلا ءادأ انهه ىللا نم دارملا نأ ىلإ ةراشإ :اوضرعت وأ

 يللا نإ :ليقو «قلعتملا فالتحاب نافلتخي نيظفللا نأ :لصاحلاو ؛هجوب الصأ امي موقي ال نأ ضارعإلا نمو هيلع

 ركني ال هنأب "ةجحلا" يف ىلع وبأ باحأو ءاوضرعأ يأ #«مهسؤر اوول##» :ىلاعت لاق ءنيعملا يف ضارعإلا لثم

 (يحخركلا ريسفت) . 7١( :رجحلا) هين ركع ع كولا دهحتا» :ىلاعت هلوقك «دحاو عم نيظفللا ريركت
 .اريبخس نولمعت امي ناك هللا نأل ؛كلذ ىلع مكبقاعي :هريدقت فوذحم باوجلاو «باوجلا ليلد : هللا نإف

 معي اماع انامإ اونمآ وأ ؛مكناسلب متنمآ امك مكبولقب هب اونمآ وأ ؛هيلع اوموادو «نامبإلا ىلع اوتبثا يأ :اونمآ

 لهأ ئمومل وأ «نيقفانملل وأ ؛نيملسملل باطح :ليقو ؛ناميإ ال ك ضعبلاب ناميإلا 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 ءهاوس ام رفكنو



 ءاسنلا ةروس ش مسايا ظ سماخلا ءزجلا

 وهو ٌدكو دمحم -هلوُسَر ْىَلَع َلَّرَت ىذلا بّتكْلاَو -هِلوُسَرَو هّلاب ناميإلا ىلع اومواد
 ءانبلاب ةءارق فو "بتكلا" نعمه لسرلا ىلع نقع لأ ىِذْلا بتحلاَو نآرقلا

  يئاسكلاو مصاعو عقانل

 ل َدَقَف رجألا ِمَوَيِلآَو هنولسُرَو هو ءهَيكِيَتلَمَو لاب فكي نمو نيلعفلا ف لعافلل

 ةدابعب أوُرفك مث دوهيلا مهو ىسومت ًاوْنَماَ َنيِذّلا نإ .قحلا نع مك) اًديِعَب اللص

 َمُه َرِفْغَيل ُهَّل هلأ نكَي مَ دمحم بف اوقاقراركأ : ىسس ورك رك هدعب ًأونَماَد مت 42 لجعلا

 َنيِقِفَتُمْلا دمحم اي ربخأ ِرْشَب .قحلا ىلإ ًاقيرط م29 ُاليِبَس َمُجيِدبِل اَلَو هيلع اوماقأ ام
 نيقفانملل تعن وأ لدب َنيِذلآأ .رانلا باذع وه املؤم اًميلأ اًاَذَع م َنأب

 ام ىلع اوتبثاو اومواد نأب باحأف ؛لاحم وهو «لصاحلا ليصحت هيف نإ :لاقي امع باوج :نامبإلا 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 ةزمحلا 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 ل9 :ىلاعت هلوقل ؛لتقي لب هتبوت لبقي ال هنأ :يلع نع
 (ليزنتلا ملاعم) .هيلع اوتام يأ كارفك اودادزا مث# :دهاحجم لاقو

 ءرفكلاب تبرض دق مهيولق نإف «ناميإلا ىلع اوتبثيو ءرفكلا نع اوبوتي نأ مهنم دعبتسي هنأ امل :خلإ هللا نكي مل

 "ناك" ربخو ,مهل رفغي ملو ؛مهنم لبقي م مهأ ال «هنودأو عيش نوهأ مهدنع ناميإلا ناك و «ةدرلا ىلع تنرمتو

 رفغي ال هنأ :مولعمو ,"مهل رفغيل هللا نكي مل" :هلوق نئيعم ام :ليق نإف :مهل رفغيل .مه 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 ف لب رابخإلا قلطم يف ةراشبلا تلمعتساف يأ :ربخأ
 ةراعتسا مالكلا يفف «ءسفنلا ىلع قاشلا ربخلا :راذنإلاو دلحلا رهاظ يأ ةرشبلا يف ارورس رهظي راسلا ربخلا

 وأ بصنلا لحم ف هنإ :ليقو ءزئاج فوصوملاو ةفصلا نيب لصفلاو :نيقفانملل (لمجلا ةيشاح) .ةيعبت ةيحيرصت
 (نيلامكلا ريسفت) .أدتبملا وأ لعفلا ريدقتب مذلا ىلع عفرلا



 ءاسنلا ةروس م سماخلا ءزجلا

 ةّرعلا مهّدنِع نويلطي و  ةوقلا نم مهيف نومهوتي امل َنيِيِمْؤُمْلآ نود نِم

 الو (ةرخالاو ايندلا نه اصلا 2 اًعيِمج ِهّلِل ةّرعلا نإ مهدنع افودجي ال يأ ,راكنإ ماهفتسا

 ف نآرقلا بتكبلا ىف كيل لوعفملاو لعافلل ,ءانبلاب لَن َدَقَو .هؤايلوأ الإ اهلاني

 ايي ٌرفكُي نآرقلا هن ِتَياَء معِمَس اَذِإ هنأ يأ قود اهمساو ةففخم نأ ماعلا" ةروس
 ج تايآلا نم لاح و

 بتيط ينو كايت .نيرااكلا ين رقت اهل نلف زيت

 هلبق ."نيدلا" نم ادب وقفل .ءاوهعهسالاو رفكلا ىلع ايندلا يف اوعمتجا امك 2: ميو

 .نينمؤملا ذاختا مهذاختا يف نيزواجتم اراصنأ ةرفكلا نوذختي يأ "نوذحتي" 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 ف هب نوؤزهتسيو «نآرقلا يف نوضوخي اوناك ةكم يكرشم نإ :نورسفملا لاق

 اوناك ةنيدملاب دوهيلا رابحأ مث (1:ماعنألا) 4 ...اَنِتاَيآ يف نوُضوَحَي يبل تب اذِإَوإ» :ةيكم يهو «ماعنألا ةروس

 ىلاعت لاقف «لطابلا مالكلا كلذ ىلع مهلوقفاويو ءمهعم نودعقي نوقفانملا ناكو «ةكمم نوكرشملا هلعف ام نولعفي

 ىلع لزنملا نأ ىلع ةلالد هيفو ؛ةكمم اذه لبق مكيلع لزن دق ىلاعت هنأ لاحلاو يأ "'مكيلع لزن دقو" :مهلل ابطاخم

 .(نايبلا حور) .ةماعلا ىلع لزنم نكل ةصاخن هب بطومخ نإو :ات يبا
 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 "امي"و "هللا تايآ" نم لاح :امي رفكي

 هيلع داعف ,«فوذحملا لعافلا اذه يعور كلذلو ءهماقم رورخملاو راحلا ماق لعافلا فذح املف ءدحأ اهي رفكي

 امي 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 يح مهعم اودعقت الف نوقفانملا
 ثيدح يف :"نايبلا حور" ينو «(لمجلا ةيشاح) .نيعملا يف دحاو ءيش ءازهتسالاو رفكلا نأل ؛نيئيش هب دارملا ناك
 . يهنلل ةياغلل "كح"و :نآرقلا ريغ ع أ ةريغ

 .ةيصعم مهعم ءالؤه دوعقو ءرفك اهيف نيرفاكلا ضوخ نإف ؛هحجو لك نم هيبشتلا هب دري ملو يأ :مثإلا يف
 (نيلامكلا ريسفت) .مذلا ىلع بصن وأ «نيقفانملل ةفص وأ يأ :نيذلا نم لدب (نيلامكلا ريسفت)



 ءاسنلا ةروس ظ سديم سماخلا ءزجلا

 نُكَت ْرَلَأ مكل َوّلاَق ِهّللاَنِم ةمينغو رفظ ّحَبَف كَل ناك نإف رئاودلا جب نورظتتي َنوُصَب

 مكيلع رفظلا نم ٌبيِصَن َنيِرِفَكلِل َناَك نِإَو ةمينغلا نم انوطعأف «داهجلاب نيدلا 5
 مو ؟مكيلع انيقبأف مكلتقو هكذحخأ ىلع ردقنو ٌمُكيَلَع لوتسن ْدوَحَتَسَت ملأ مهأَرْلاَ

 ءاقبإلا نم
 كيل الرس, مكسر محم مك اورق نأ نييمؤحلا نم مكعتمَ

 ةنحلا مكلحدي نأب  ةَميقلا َمْوَي مهنيبو مكتب ب مكحح ُهّللاف :ىلاعت لاق ةّنملا

 .لاصتتسالاب ًاقيرط 2 ًاليِبَس َنيِيِيْؤْلَأ َلَع َنيرِفَكِْ هللا لع نَلَو رانلا مهلحديو
 مهنع اوعفديل ؛رفكلا نم هونطبأ ام فالح مهراهظإب َهّلآ َنوُعِدَح َنيِقِشَتُمْلا َّنإ

 عالطإب ايندلا يف نوحضتفيف «مهعادخ ىلع مهيزاحب ْمَهَعِدَخ 1 ةيويندلا هماكحأ

 ............عم ةوَّلّصلا ىلإ أَوُماَق اَذِإَو ةرخآلا ف نوبقاعيو «هونطبأ ام ىلع هيبن هللا

 نهي

 .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 دش امث ذوحتساو ذوحتسنو (انخيش) .مكرسأو مكلتق نم نكمتنو
 ءيشلا ىلع بلغتلا :ذاوحتسالاو «هبابو "نابتسا"و "ءاقتسا"ك «افلأ اهبلقو اهلبق نكاسلا ىلإ هتلع فرح ةكرح

 (نيمسلا ريسفت) .ذوحلا ردصملاو «ئيعمج ذاحأو ذاح :لاقي «ناطيشلا مهيلع ذوحتسا# :هنمو «هيلع ءاليتسالاو

 .همحرو هيلع ىعرأ اذإ نالف ىلع ىقبأو "راتخملا" ف ءمكل انمحرو مكل انيقر يأ :مكيلع انيقبأف

 لدب نينمؤملا نم لدب :اورفظي نأ (لمجلا ةيشاح) .مكل مهلتق نم يأ "نينمؤملا' نم مكمحن يأ :مكعنمنو
 مهرابخأب مكل انتلسارم يأ :مكتلسارمو (نيلامكلا ريسفت) .مكيلع نينمؤملا رفظ نم مكعنمن مل يأ لامتشا
 مههرشل ؛لاومألا ذحأ الإ مهل دصق ال مهف ؛متبصأ امث انوطعأف يأ د و رع .مهرارسأو

 اهاريثك نأ عم ةيآلا يف يفنلا اذه فيك :لاقي امع باوج :لاصيتسالاب اقيرط (دوعسلا يبأ ريسفت) .ايندلا يف

 (لمجللا ةيشاح) نيو هج ويا

 ئععم نأب رسفملا باحأف ؟ايندلا يف نينمؤملا ىلع ليبس ممل 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 ءملسملا 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 ظ ل0 اا سماخلا ءزججلا

 لإ نولصي َدَّلأ َروُركَدَي اَلَو مهالصب َاَتلآ َنوُءآَري نيلقافتم لاَسك أوُماَق نيئمؤملا

 ءاَلْوتَه نإ نيبوسنم ل ناعإلاو رفكلا َكلاَذ َنْيَب ماي َنييدَبْدم .ءاير مع *:) ًاليلق

 ىلإ 2 ١ لبس .ُهَل َدَجت نآَق ُهَّللأ ه للْضُي نَّمَو نينمؤملا ي يأ ٍءآَلْوتَه لإ لَو ادخل يأ

 نأ َنوُديرْتأ نويؤملا نود نِم آيل نيرفكلا اودعك هل وكما ةورتلا ثاني ..ىدخلا

 ىف َنيِقفَتْلأَن مكقافن ىلع اني اناهرب مج + اميبُف ايل مهتالاوع.ْركِيَلَع هَل اوُلَعَت

 نم ًاعنام مو اًريِضَت ْمُهَل َدَجَ نَآو اهرعق وهو ٍراَنلَأ َنِم ٍلَفَسَأْلا ناكملا ِكَرّدلآ
 رعب دنيا دوف د در ساو ها روع و 598 هارب 2 7 3

 هللاب اوميو اومصتعاَو مهلمع اوحلصاَو قافنلا نم اوبات -.ريذلا آل .باذعلا
 رةصع

 هل سرس نعم .  ىو فذ نع ديوك ن2 بح قولا #* هت 8 ف ده
 هللا تؤي فوسَو هنوتؤي اميف َنيِيِمْؤملا عم ةلبتلواف ءايرلا نم ِهَّلِب ٌمِهَتيِد اوصلخاَو

 55 .... رحب اَذَعِب هللا ٌلَعْفَي ام .ةنجلا وه ةرخآلا يف مج 2 اميَِ اًرخأ َنيِيِمّؤَمْلا

 لك ليعفتلا ئوعمم ةلعافم ةاءارملا :ثؤاري .ةبغرو سفن بيط نع ال هز عاقل لق سو امك :نيلقافتم

 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 ءسانلا 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 :اف سابع نبا لاق ءاليلق ناكف ؛مهتبيغ دنع ال مهرضحب نولصيف هل لوعفم :ءاير .هيلع

 (نيلامكلا ريسفت) .يوغبلا هلاق ءاريثك ناكل هللا هجو ليلقلا كلذب اودارأ ولو «نوؤاري
 ؛نوريحتم امهنيب نوددرتم مهف ءرفكلاو ناميإلا نيب ىوهلاو ناطيشلا مهبذبذ نعي نيددرتم يأ مذلا ىلع بصن :نيددرتم

 ف سيل ريركت اهيف ةبذبذلا نأ الإ دحاو بناج يف رقي الف ؛عفدي يأ نييبناحلا الك نع بذي يذلا بذبذملا ةقيقحو
 نهج رعق يف يذلا قبطلا ف يأ :لفسألا كردلا يف .فوتحلا 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) .ةيواحلا يهو منهج رعق يف يلا ةقبطلا وه يأ :اهرعق وهو (نيلامكلا ريسفت) .هلهأو مالسإلاب
 لحم يف يفنلا ئعمت ةيماهفتسا "ام" :هللا لعفي ام ."مه دحت نلو" :يف رورحملا ريمضلا نم ءانثتسا وه :نيذلا الإ

 هللا نإ :ئعملاو ؛"لعفي" ب ةقلعتم ةيببس اذه ىلع ءابلاو ؛مالكلا ردص هل ةنوكل ؛مدق امتإو «"لعفي" ب بصنلا

 .ةدئاز ءابلاف اذه ىلعو هللا مكبذعي ال :ليق هنأك «ةيفان "ام" نوكي نأ زوجيو ءائيش مكباذعب لعفي ال



 ءاسنلا ةروس مانو سداسلا ءزجلا

 اًرُكاَش ُهَّللا ناكَو مكبذعي ال يأ يفنل ئعمب. ماهفتسالاو «هب ٌهُيَماَدَو ةمعنتكَش نإ

 نم ِلْوَقْلَأ َنِم ٍءَوّسلاب َرِهَجْلا ُهّللا بِ ال .هقلخب 29 اَميِلَع ةباثإلاب نينمؤملا لامعأل

 .هملاظ ملظ نع ربخي نأب هب رهجلاب هذحاؤي الف دج ليي نع يابو أ د لحأ

 نم اَريَح اورهظت أوُدَبَت نإ .لعفي اه.#
 ةقفاترملاو ةؤلسلاك

 23 اًريِدق اًوْفَع َناك هللا نِإف ملظ ءَوُس نع وُقَعَت ْوَأ ارس هولمعت ُهوُقْحَت ْوَأ ربلا لامعأ

1 

 0 اهيلع لاقي تتنوع هيلع وعديو
ً ١ 

 ءالوأ ةمعنلا كردي رظانلا نأب :بيحأ ؟ناميإلا مدع عم ناميإلا ىلع ركشلا مدق مل :ليق نإف نا 1 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 (بيطخلا ريسفت) .نمؤيف ؛هرادمو فيلكتلا لصأ هنأكو «نامإلا

 .نامبإلا ىلع هتلمح هللا معن ركذت اذإ ناسنإلا نإف «ناميإلا يف ببس ركشلا نأل ؛ببس ىلع

 امنإ ىلاعت هنكلو ءاضيأ رهجلا ريغ الو لوقلا نم ءوسلاب رهجلا بحي ال ىلاعت هنإ :ملعلا لهأ لاق :خلإ هللا بحي ال
 عقاولل نايب وهف «كلذب رارسإلا هلثم لب ءاديق سيل رهجلاف ءكلذ تبحوأ ةعقاولا ةيفيك نأل ؛فصولا اذه ركذ

 ؛هومعطي ملف - افيض مهاتأ يأ - اموق فاضأ الجر نأ :هلوزن نأش ف ليقو .(ريبكلا ريسفتلا) .هل موهفم الف

 عقو فوذحمب "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 تايب :دحأ نم (نيلامكلا ريسفت) .شحفأ رهجلا نكلو رهجلا ريغ الو يأ :رهجلا

 "لاح , نرتقا نإو لمعيف ردصم هنأل

 رهج الإ يأ "ملظ نم الإ" :هلوق نم فاضملا ردقي دقو ؛مولظملا هنم ئثتسي ام ىلإ هريدقتب ريشي :هيلع هبقاعي يأ

 ءاعد وعديو «"ئفذق وأ ٍنّبس وأ هبصغ وأ يلام قرس" :لوقي نأب :خلإ ربخي نأب (نيلامكلا ريسفت) .ملظ نم
 وهو ناك نإو هدلاو بسب الو «هنم هلام ذخأ لجأل ؛هرايد بارخب هيلع وعدي الف ؛هملظ ردقب نوكي نأب ازئاح
 ,"هئفاك وأ هزاج مهللا وأ هنم يقح صلح 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 عامتجا 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

 (نيلامحلا ريسفت) .انخيش



 ءاسدلا ةروس ما سداسلا ءزجلا

 هب اونمؤي نأب ِهِلّسُرَو هلآ َن نيب أوقَرَفُي نأ ترو ٌديِرُيَو -هِلْسَرَو هللا َنوُرْفكي تيذأأ َّنِإ

 ارديختي نأ َنوديِريَو م. 7 ميسو ليسرلا دايك ٌنِمْؤُت تروُلوقُيَو مود

 اقَح َنوُرِفَكْلا مه َكبِتَلْوُأ .هيلإ نوبهذي اقيرط 2 ًاليبَس ناكإلاو رفكلا َكِلَذ َنْيَب

 وهو ةناهإ اذ مه بيم اَنَدَتَعَأَو «هلبق ةلمحلا نومضمل دكؤم ردصم
 ع ع 7 5 1 ِط ا ا لك تو 8 7 سا 8 وعر ب 0-7 3

 وس يبحلا و ىيح وسع "روب وقرفي ْمْلَو مهلك هلسْرَو هنلاب اودم ءنيِدلاَو .ر ةرخألا قوس لقا أ نم نع أ هنن اوف دقن لَو مهلك دهلس ةةللانا نفاد 2نيقلاو ., زاثلا «باذع

 0 7 ل 0 لن ريع 2 2 وهموم 1 لا .
 تي اميجر هلو اروفغ و مه ا مروا و مهيبؤي 50 اهيحع هئايل ١ اروفغ هللا ناكَو مهامعا با مهر وحجحا ءايلا فن نلاي ةعق كن

 ع ريفا اا مد 3 مرت يد اس 5

 ِءامّسلا َنِم ابنتك مهلع لزنت نا دوهيلا بّتكلا لها دمخمن انين قللعتم .هتعاط لهاب

 ........... أولأَس َدَقَف كلذ تربكتسا نإف ءاتنعت 8ع ىسوم ىلع لزنأ امك ةلمج

3 0 

١ 

 ف -

 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 حلو هلسرو هللاب نمآ نم نأ ربخ أ هنأ ؛ةريبكلا بكترم ديلخت يف ةلزتعملا لوق

 نم لوق نالطب ىلعو ؛دعولا تحت لحديف ؛مهنم دحأ نيب قرفي ملو هلسرو هللاب نمآ نمم ةريبكلا بكترمو
 هللا ناكام" :نولوقي مهو «"اميحر اروفغ هللا ناكو" :لاق هنأل ؛ةمحر لاو ةرفغملا نم لعفلا تافص مدقب لوقي ال

 (كرادملا ريسفت) ."اميحر اروفغ راص مث «لزألا يف اميحر اروفغ

 .اوبيحأل ذاشرتسالا بلطل مهلاؤوس ناك ولو :مهدارم هللا مهغلبي مل اذلف ؛داتعو تنعت لاوس يأ :كلأسي

 اقداص ايبن تنك نإ" :525 هللا لوسرل اولاق نيح دوهيلا رابحأ يف تلزن :لإ باتكلا لهأ (يواصلا ةيشاح)

 لاقو :«تنعتلا ليبس ىلع كلذ اوخرتقا امنإو :ةلمج .التقع ىسوم هب .ىتأ امك ةلمحخ ءامسلا نم بانكب اننئاف

 (كرادملا ريسفت) .نكمم ةلمج نآرقلا لازنإ نأل ؛مهاطعأل نيدشرتسم هولأس ول :نسحلا

 نأ ىلإ ةراشإ هردقو :تربكعسا نإف ."راتخملا" يف اذك ةلزلا بلاط تنعتملاو «ةقشملا يف عوقولا :تنع :اتنعت

 كلذ مهلاؤس تدع نإ يأ مهلاؤس تمظعتسا نإ :نيعملو ,«فوذحم طرش باوج "ىسوم اولأس دقف" :هلوق

 نإ :هانعم ءردقم طرش باوج :اولأس دقف (يواصلا ةيشاح) .كلذ نم مظعأ وه ام مهوصأ نم عقو دّقف ءاريبك

 يف مهئابآ نم دحو نإو مهيلإ لاؤسلا دنسأ امنإو «كلذ نم ربكأ 8ع ىسوم اولأس دقف كنم هولأس ام تربكتسا

 (كرادملا ريسفت) .مههاؤسب نيضارو مهبهذم ىلع اوناك مهنأل ؛نوعبسلا ءابقنلا مهو خلع ىسوم مايأ



 ءاسنلا ةروس سا سداسلا ءزجلا

 توما ةفستملا ةيددَخأف نايع هج ان أَولاَقَف َكِلَف نم مظغيكأ نشوث مهؤابآ يأ

 ا ادإ لجل اوذنحتأ / ارسل ؛ ٍ اوتنعت ثيح ويل مابا اباقع

 ةرمطاف وت مهشأ قب دعيردأ تيس نيل رمال آني ايام ج يك اًيطلُم ا

 مكحتل
 هَل اَملقَو و هولبقيف اوفاخيل ؛مهيلع قاثيملا ذحأ 0

 يفو ْوُدَحَت ال مْ اَنلََو ءانحنا دوجس اديس ةيرقلا باب ٍباَبْلآ اوُلُخَدَآ مهيلع َلِظُم وهو
 روطلا

 ف أ ودتعت اي يأ لادلا 2 لصألا ُْق ءاتلا ماعدإ هيفو علادلا ديدشتو نيعلا عتب ةءارق

 دودحلا اوزواحت ال "ا ودعت ال" عفان نبع سنويلا

 اَمِيف .هوضقنف كلذ ىلع ع 2) اًظيِلَع اَهَتِيم مهتم اًنْذَحَأَو هيف ناتيحلا دايطصاب ِتَبَسلآ
 َمُهَقشيَم مهضهعن ببسب 6 يأ «فوذحم.ةقلعتم ةيببسلل 'ءابلا و ,ةدئاز "ام" 3 .

 كمالك يعت ال ولع نيو 6 :الي يبل زولوقو حقب بألم تاب مهر
 بولقلا ظفحت ال ىسوم تازجعم
 8 ! 1 سب

 2: كلي الإ وُ لف اظعو يع لف جرف يع حح عبط ل

8 1 

 دكا

 عم اوناك نيذلا نوعبسلا ءابقنلا مهو (بيطخلا) .خلإ مهتكلهأف ءامسلا نم تءاج ران يه :ةقعاصلا

 (نايبلا حور) .ايندلا يف مهراصبأب افوكردي ةيؤر مهير اوري نأ هولأس «ىلاعت هللا هملك نيح لبحلا دنع تف ىسوم

 ناكل ةيؤرلا لاؤس ببسب كلذ ناك ولو «ةلمج نآرقلا لازنإك ةنكمث اهنأل ؛ةيؤرلا مهلاؤسب ال يأ :اوتنعت ثيح
 قلعي الو «نكمملاب هديقو همعطأ لب ةقعاصلا هتذحأ امو كيلإ رظنأ نرأ بر :لاق هنإف ءقحأ كلذب اكَتِلَع 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 مهجورحخ دعب تناك ةيرقلا حتف ةصق نأل ؛ملق قبس دييقتلا
 .سدقملا تيب وأ احيرأ ىهو :ةيرقلا باب (لمجلا ةيشاح) .هيتلا مهوحخد لبق 3 لوزن بقع

 نكس «مولعلل ةيعوأ يه يأ فالغ عمج وأ ؛لوقت ام هقفت ال ةيلبح ةيشغأب ةاشغم يه يأ فلغأ عمج :فلغ

 ءءاعولا يف عمجلا ءاع يأ .مهفت ال يأ : عت ال .ايوق اببس هنوك و ةيببسلا ديكاتل يأ ديكاتلل :دئاؤ اه .فيفختلل

 (كرادملا ريسفت) ."فلغ انبولق" :مهلوقل راكنإو در وه :خلإ لب (حارصلا) .مهفلاو ظفحلا :حتفلاب يعو



 ءاسنلا ةروس ماب سداسلا ءرجلا

 ؛ءابلا رركو 2312 ىسيعب ايناث َمِهرْفُكَبَو 35 هباحصأو مالس نب هللا دبعك مهنم

 .انزلاب اهوُّمر ثيح 29 اًميِظَع امتي َمّيرَم َىلَع َجِهِلْوَقَو هيلع فطع ام نيبو هنيب لصفلل

 عومجمب يأ مهمعز يف هلآ َلوُسَر َمَيَرَم َنبأ ىَسيِع حييل اَنلَمَ اَنِإ نيرختفم ٌمِهلَوقَ
 ' 3 يع نكلو هوم امو هولك اَمَو :هلتق يف مهل اييلكت ىلاعت لاق «مهانبذع كلذ

 مهنأل ؛رفكلا مهنم رركت املو ؛'مهرفكب" :هلوق نم هيلي ام ىلع وأ 'مهضقن امبف" ىلع فوطعم :مهرفكبو
 مقلرادلل نيسفنوا نطفي ىلع ضرفك نقي نلطع قي ةسحشا# #ق ىسفب ل ىسوغ اورق

 :هلوق وهو يببحأب يأ لصفلل "مهرفكب" :هلوق يف يأ :ءابلا رركو .ةاروتلاو تلح ىسوم لوألاو يأ :ىسيعب ايناث
 هنأل وأ ءحوسمم وهف ةك ربلاب هحسم 323 ليربج نأل ؛احيسم يمس :حيسملا (يحركلا ريسفت) 1 هلا عبط لب

 :ليق نإف :هللا لوسر (كرادملا زيسفت) .حساملا نع, احيسم يمسف ءأربيف صربألاو همكألاو ضيرملا حسمي ناك

 ؟هللا لوسر ميرم نبا ىسيع حيسملا انلتق انإ :اولاق فيكف ءرحاسلا هنومسيو ةَتِلَع ىسيع ةلاسرب نيرفاك اوناك
 (بيطخلا ريسفت) .ءازهتسالا هجو ىلع هولاق مهأ وأ ,مهدنع ىسيع معزب هولاق مفأب بيحأ
 هتيمست نأب هلّوأ :ةَتِلَِع 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 تع ىسيع لوق ىلع ءانب الوسر
 جاتحي الو ءدحاو لماعب اهعيمج قلعتت ةمدقتملا تارورخبلا نأ ىلإ اذني راشأ :كلذ عومجمب (نيلايكلا ريييفت)

 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 'مهانعلا :مهضعب هردق كلذلف ؛مهراقحو مهاوه ىلع لدي ام

 نأ ىلإ ايناث راشأو ءالوأ قلعتملا صوصخ ىلإ راشأ هنأ :لصاحلاو ؛تاريدقتلا عيمج ىلع قبطنم هنأل ؛ىلوأ ريخألا

 (لمجلا ةيشاح) .ىلوأ هميمعت
 .يتقلع كتملكبو ءيبر تنأ مهللا" :مهيلع اعدف همأ اوبسو هوبس دوهيلا نم اطهر نأ يور :مه هبش نكلو

 هللا هربخنأف «هلتق ىلع دوهيلا تعمتجاف ءريزانخو ةدرق امهبس نم هللا خسمف ؛"ّيدلاو بسو ئبس نم نعلا مهللا

 بلصيو لتقيف يهبش هيلع ىقلي نأ ىضري مكيأ :هباحصأل لاقف «دوهيلا ةبحص نم هرهطيو ءامسلا ىلإ هعفري هنأب
 املف ,324 ىسيع قفاني الجر ناك :ليقو ءبلصو لتقف ههبش هيلع يقلأف ءانأ :مهنم لحجر لاف ؟ةنحلا لحديو

 الدق «قفانملا ىلع ههيش. يقلأو لللع ىتيح عقرو 9ع ىسنع تي ب لخدف "هيلع مكلدأ انأ" :لاق هلتق اودارأ

 ىلإ كيسم "وشا"و .نونمؤي ال مهفأب هللا مكح نيتنعتم موق ىلع اذه زاجو «ىسيع هنأ نوئظشي مهو «هولتقو هيلع

 ؛لوتقملا ريمض ىلإ دنسم وأ ؛هيبشتلا مه عقو نكلو :ليق هنأك «"هيلإ ليخ" :كلوقك "مهل" وهو ءرورجملاو راجلا

 (كرادملا ريسفت) .هولتق نم مهل هبش نكلو :ليق هنأك ؛هيلع "انلتق انإ" ةلالدل



 ءاسنلا ةروس سا 6 سداسلا ءزجلا

 هايإ هونظف ههبش هيلع هللا ىقلأ يأ :-3- ىسيعب - مهبحاص وهو - بولصملاو لوتقملا
 اوأر امل مهضعب لاق ثيح هلتق نم ُهَنِم بلس ىنَل تِلَع ىسيع يف يأ ِهيِف أولت َنيِذَلأ نإ
 وه لب" :نورحآ لاقو ."هب سيلف .هدسحب سيل دسجلاو ىسيع هجو هجولا" :لوتقملا
 نظلا هيف نوعبتي نكل يأ .عطقنم ءانشتسا َنّظلآ َعاَبي اَّلِإٍملِع َنِ هلتقب يب مّ اَم "وه

 نيزَع هلا ناكَو ِهيَلِإ هَل ُهَعَفَر لب تقلا يقتل ةدكؤم لاح يو مج : انيقي هولتق اَمَو هوليخت يذلا

 لق ىسع فب يقنا ك] ديك يلا لقلت اه نإَو .هعنص يف (5) اميكَح هكلم يف

 م ةكِدع ىسيع توم لبق وأ :هناغإ هعقتي الف هتولا ةكفالم نياعي نيح ىلا يأ تؤم

 2 دين َحِهلَع سميع يركب سيل موي ثيدح ىف درو امك ةعاسلا برق لزني

 مهل عقو يأ رورحنلاو راحلا ىلإ لعفلا دنسأ :ليقو ءهبش يأ "انلتق انإ" :هلوقب هيلع لولدملا :بولصملاو لوتقملا

 :هلوق «هريغو "ملاعملا" يف امك ءسونايطط 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 :2إ لاق ثيح
 (نيلامكلا ريسفت) .معي امب ملعلا رسفي نأ الإ ملعلا نم سيل عبتملا نظلا نأل :عطقنم ءانثتسا (كرادملا ريسفت)

 فذحو «بانتكلا لهأ نم دحأ امو يأ هماقم هتفص تماق فونذحم هنع ربخملاو «ةيفان انه "نإ" نأ ىلإ راشأ :نم اه نإو

 (يحركلا ريسفت) .ديز الإ دحأ ماق ام يأ ديز الإ ماق ام :وحن ءانثتسالا هلحدي يفن لك يف ظوحلم هنأل ؛"دحأ

 ننمؤيل الإ دحأ باتكلا لهأ نم نإو :هريدقت .هفوذحم فوصومل ةفص علا ةيمسق ةلمج :خلإ هب نيمؤيل الإ

 دحأ ىراصنلاو دوهيلا نم امو :ئعملاو ؛(4١١:تافاصلا) ب ةراخم مهاَقَم هل الإ اًنم ام م18 :ىلاعت هلوق هوحنو «هب

 ؛هناميإ هعفني ال نيح هحور قهزت نأ لبق نياع اذإ نعي هلوسرو هللا دبع هنأبو «3:!ع ىسيعب هتوم لبق نئمؤيل الإ
 توم لبق 3ع ىسيعب ننمؤيل الإ دحأ مهنم نإو نعي 323ع ىسيعل ناريمضلا وأ .ءفيلكتلا تقو عاطقنال

 ىقيي الف «نامزلا رخآ يف ءامسلا نم لزني هنأ يور .هلوزن نامز يف نونوكي نيذلا باتكلا لهأ مهو تل ىسيع
 هللا ىلإ عجري "هب" يف ريمضلا وأ ؛مالسإلا ةلم يهو ةدحاو ةلملا نوكت ىح هب نمؤي الإ باتكلا لهأ نم دحأ

 (كرادملا ريسفت) .يباتكلا ىلإ يناثلاو دي دمحم ىلإ وأ
 (كرادملا ريسفت) . هللا نبا هومعز مهنأب ىراصنلا ىلع دهشيو .هوبذك مهفأب دوهيلا ىلع دهشي يأ :اديهش

 .هذ ةريره يبأ نع يراخبلا هاور :ثيدح



 ءاسبلا روس ١6 سداسلا ءزجلا
 هر دوهبلا مه اوقاه كر ا ه ملظ ببسبف يأ لطب ديب كميل 1 مولع

 هراصِيو ةيآلا  «رفظ ىذ لك اَنْسَرَحإل ىلاعت هلرقا يب يلا يه أ طق
 َجِهِلَأَو ةاروتلا يف ُهَنَع اوي دقو اؤيزلا َممِدَخَأَو يك أدع هنيد لأ ٍلِِرَس نَع سانلا

 ادد اقصر
 .ًالؤم » اَميِلَأ اًباَّذَع مَنِ َنيرِفكلِل اًنَدَمَعَأَو مكحلا يف ىشرلاب لطسلاب س املا لما

 نورجاهملا نو كد مالس نب هللا دبعك حْكبِم ِمِلِعْلا ىف نوتباثلا َنوُحِسرلَا نك

 بص ازاكلا نييبعللو بتكلا نم قلق ني لأ امو كي لأم َنوُمؤ راصنألاو

 َكبنلوُأ رخآلاِم ويلا هللا نوما ةوكَرلا وَتْؤُمْلاَو عفرلاب ةئرقو ,حدملا ىلع

 وت كإ محو ىلإ انيحوأا انإ رع م رج عاولاو نونل مِهِتؤْئَس ؟ 1 2 هوا انك قليلا يحن نإ .ةنلعا وعر بلغم اكن ءابلازر كونلاب ةقؤك

 .اشر اهعمج و هيرب اح يلع دام وأ ميوطسيل هور ركاتس سعيفلا هين ام ويلا ةوش رلا

 لعفو عدوهيلا نم ناك ريف :ئيعملاو «"اميل لأ اباذع مهنم نيرفاكلل اندتعأ و" :هلوق ىلع كاردتسا :نوخسارلا نكل

 هنأ ريغ دوهيلا نم ناك نم امأو ءامنلا اباذع مش اندتعأ هيلع تامو عرفكلا ىلع رصأو ؛ةمدقتملا لاعفألا ل

 5 قلعتم "ملعلا قل أدتبف "نسا ىلا"و ءاميظع ارجأ مهيت ٌؤنس كئلوأف اًكناض لمعو نمآو ملعلا ِِق حعيس ر

 ريجخ ةلمجلاو عءهربحخ 'مهيتؤنساو ادتيم "كيل ءأ" :هلوقو ؛"نوخسارلا" نم لاح ف ودحم. قلعتم "مهتم" :هلوقو

 .هيلع فطع امو "نوخسارلا" وهو أدتبملا ربح :خلإ نونمؤي (يواصلا ةيشاح) ."نوحخسارلا"
 نونمؤي يأ ءايبنألا مهب دارملاو :”كلبلا لونا انف" ىلع افطع ضفح وأ «ةعميقملا حدمأو :ريدقتب :ح دملا 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 كئلوأ" ربخلاو ءأدتبم

 رشب ىلع لزنأ هللا نأ ملعن ام !دمحم اي :الاق ديز نب يدعو انيكسم نأ :اهوزن ببس :ليق :خ! كيلإ انيحوأ انإ

 ,ةدحاو ةلمج ءامسلا نم اباتك انيلع لزنت تح كل نمؤن نل :مهوقل باوحب وه :ليقو «ىسومه كعب نم ءيش نم

 لثم ةلمج اباتك ءالؤه نم دحأ ىلع لزني لو «ةيآلا يف نيروكذملا ءايبنألا عيمجو النا حون ةوبنب نورقت مكنأ :نيعملاف

 17 اعملا" نم .هتوعد مهدرل



 ءاسنلا وو ملأ سداسلا ءزجلا

 نبا َبوَقَعَيَو هينبا َقَحَسِإَو َليِعَمَسِإَو َميِهَرَبِإ لإ ائيَحَوُأ امكَو ىياقت نِم نرش

 رواد .ةابأ [َكَيَاَوَو َنَْلْسَو َنورَهَو َسْنويَو كلا ىَسيِعَو ةدالوأ ٍظطاَبْسأْلاَو قاحسإ

 انلسرأ و : >7 يأ اروبزم قعم 6 <“ زب باتكلل أ 206 ه8 0

 هلاق «سانلا رئاس نم فاللاأ ةعبرأو (ليئارسإ نب ١) نم فقالا ةعيرأ (« يبن فااللا ةينامث

 ١ اًميلككت ةطساو الب ْىَس رت آول رفاغ الروم يل خيدلا
 الإ

 يف ةلخاد "انيحوأ" ىلع فطع ةلمجلاو :اروبز دواد انيتآو .امهريغو بيعشو ىسومك بوقعي 5 :ةدال وأ

 الو أع اهيف سيل ةروس نوسمخ-و ةئام هيف ناكو «ةباتكلا وهو ربزلا نم ذوخأم 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 :خإ ردصم مضلاو
 مزالل اردصم نوكي مضلاب لوعفلا نإ ثيح نم رظن هيفو .«ريغو ءاقبلا وبأ هلاق ؛دوعقلاو سولجلاو لوخدلاك

 لوعفلا لعج هفعضيف دعتم ىرت امك ربزو «كوهنلاو موزللا وحن «ةظوفحم ظافلأ يف الإ يدعتملل نوكي الو
 (نيمسلا ريسفت) . هل اردصم

 عمج وأ «سولفو سلف لثم كلذو «ءبتك نعم. 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
 2 نورخآلا أرقو «ةبوتكم يأ ةروبزم افحصو ابتك دواد انيتآ يأ ربز عمج نعم. ناك ثيح ءازلا مضب روبزلاو

 'حارصلا" يفو .خلإ رودقو ردقك ربز عمجلاو باتكلا رسكلاب ربزلاو :"راتخملا" يفو .باتكلا مسا وهو يازلا
 .لوعفم نبع. لوعف وهو ةباتكلا حتفلابو ءعمج روبز «باتكلا رسكلاب ربز
 مكاحلا هاور هنأ "ريبكلا ريسفتلا" فو :"عماجلا" يف رسفملا هل صنو «رفاغلا ةروس يف يلحملا لالحجلا يأ :خيشلا هلاق
 "انأ تنك مث ,ميرم نبا ناك مث ين فالآ ةينامث ءايبنألا نم ىناوخإ نم الخ نم ناك" ظفلب ىلعي وبأ هاورو هبقعتو

 ."ليئارسإ ٍنب نم فالآ ةعبرأ مهنم «ءايبنألا نم فالآ ةينامث رثإ ىلع تثعب" ظفلب هذ سنأ نع ديعس نبا هاورو

 نم لب «ناميإلا ةحصل طرشب سيل مهفايعأب لسرلا ةفرعم نأ ىلع هتايآ تلدو :خ! 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 الكف هنأ ىلع لدي ردصملاب هلك ديكاتو ؛ةصقلا ىلع ةصقلا فطع "كيلإ انيحوأ" ىلع فطع :خاإ هللا ملكو

 (نايبلا حور) .مالكلا كلذ ىسوم عمسف لحم يف امالك قلخ ىلاعت هللا نأ نم ةيردقلا هلوقي امك ال «ةقيقح هلل
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 سب و لآ

 رفك نم باقعلاب َنيِرِدَُمَو نمآ نم باوثلاب َنيِرَمَبُم هلبق "السر" نم لدب ٌدلُسُر
 اولوقيفإ# م | لُسْول لاسرإ َدْعَب لاقم ةجُح هلأ لع ٍساّنلِل َنوُكَي الَعِل مهانلسرأ

 هربت ملقا اهاقميف «نينمؤملا ني دوك كلاي مق ارك ديلا تلَسْرَأ الون اني

 726 ةتوبنا نع ةاوهيلا لغم آمل لؤنو .هعنص ف 2 اميكَح هكلم يف زيِزَع هللا ناكَو

 اسبلتم ُهَلَرنَأ زجعملا نآرفلا نم "ا 5 نيبي ُدَشَي ُهّللأ نك كبل هوركناف

 - جز اديس ِهللاب نتكو اضي اضيأ كل َنوُدَهْشَي ةَكبتَلَمْلاَو هملع هيفو وأ هب الاع يأ . ك8

 تعن مهمتكب مالسإلا نيد لآ ٍليِبَس نَع سانلا أوُدَصَو هللب أوُرَمك َنيِذَلاَّنِإ .كلذ ىلع
 هللاب أوُرَفك َنيِذْلا نإ .قحلا نع /م2) اًديِعَب ُالَلَص لص َدَق دوهيلا مهو 225 دمحم

 .قرطلا نم ا اقيرط ْمُهَيِدَبَيِل الَو َْمُهَل َرِفغَيِل ُهّللا نكي حل هتعن نامتكب هيبن أوُمَلَظَو

 ادب اهولخم اذإ آف دولخلا نيرّدلقم َنيِدِدَح اهيلإ يّدؤملا قيرطلا يأ َمكَهَج َقيِرَط الإ

 نيرشبم"ب قلعتي وأ ؛"انلسرأ"ب قلعتم :نوكي الئل .هب قلعتم "الثل" "مال" نأ ىلإ ةراشإ :مهانلسرأ
 انظقويف الوسر انيلإ تلسرأ ال ول :اولوقي الكل ؛ةجحلا مازلإل ميمتتو ةلعلل ةحازإ مهلاسرإ نأ ىععملاو ؛«"نيرذنمو
 قح يف نيعأ عئارشلاو تادابعلاك عمسلا هتفرعم ليبس ام انملعيو ؛هابتنالا بجو ام انهبنيو «ةلفغلا ةنس نم

 (كرادملا ريسفت) .لقعلاب فرعي امث اهإف ءاطوصأ نود اهتايفيك و اهتاقوأو اهريداقم

 ميكحلا ذإ ؛تانيبلاب يواعدلا تبثت امك «تازجعملا راهظإب هتحصل هتابثإ 2ع هيلإ لزنأ امع هللا ةداهش ئيعمو :دهشي

 وأ هغلبم كنأو كيلإ هلازنإل لهأ كنأب ملاع وهو هلزنأ يأ :املاع يأ (كرادملا ريسفت) .ةزجعملاب بذاكلا ديؤي ال

 (كرادملا ريسفت) .ملعلا هسفنل تبثأ هنإف «تافصلا راكنإ يف ةلزتعملا لوق يفن هيفو «دابعلا حلاصم ملع امج. هلزنأ

 نم لاح لوألا ىلع رورحناو راجلاف ,.مهداعمو مهشاعم يف سانلا هيلإ جاتحي امم همولعم يأ :هملع هيفو وأ

 هلزنأ :يناثلا ىلع ىعملاو (يخركلا ريسفت) .اهلبق امل ريسفتلا عضوم يف ةلمحلاو ؛لوعفملا نم يناثلا ىلعو «لعافلا

 "نيدلاعع" نأ ىلإ هب راشأ :دولخلا نيردقم .هنم اهمهفو اهيلع هتلالد هيف افوك ئعمو هلل امولعم هنوك لاح

 ىلإ يدؤي ام ىلإ يأ منهج قيرط ىلإ ايندلا يف مهتياده ةيادهلاب دارملا نأل ؛"مهيدهي" لوعفم نم يأ ةردقم لاح
 (يحخركلا ريسفت) .اهيف نيدلاخ ريغ ةلاحلا هذه يف مهف ءاهيف لوخدلا
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 دمحم ُلوُسرلآ مُكَءاَج َدَق ةكم لهأ يأ / *.اّثلآ امان .انيه 2: جاب هللا لع َكِلَذ ناك

 ىفاَم هل َنِإَف هب أوُرفكت نإَو هيف متنأ امم مُكَل ار اودصقاو 24 اوُمِماَقق محير نم ٍقَحْلآ

 هقلخ اًئيِلَع ُهّللأ ناَكَو مكر فك هّرضي الف «اديبعو اقلخو اكلم ضَرَأَلاَو ِتّومَسلَ
 ىإ يلا |اوز واجتت اوُلغَت ال ليجنإلا بمحل َلْهَأتي يأ ةعتبما قا امك

 اَمَنِإ دلولاو كيرشلا نع ههيزنت نم َّقَحْلا لوقلا الإ هللا ىلع أوُنوُقَت 97 كيب
 ّحوُرَو يم نإ هللا اهلصوأ آهنقلا :هتملكَو ه لإ و ميم نأ نوع حيِسَمْلا
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 ملع موق يف ناتيالاو «ةريلقم لاح وهذ «نيدلاخ عيوبقاعي :زيذلاو يل اجيب موسي ن3 عقانيل كاكتو أ :انيه

 للعت ةلوسرل لاعت هللا نكح ال :خإ سانلا اهيأ اي (كرادملا ريسفت) .رفكلا ىلع نوتوعيو نونمؤي ال مهكأ هللا

 نوفرتعي نم نوؤشك «لاسرإلاو يحولا 5, هنأش نأ نايبب هتوبن قيقحتب كلذ مهيلع درو «ليطابألاب دوهيلا

 اعوفشم ارمأ ناميإلاب ةفاك نوفلكملا رمأ .ةكئالملا ةداهشو «هناحبس هتداهشب كلذ دكأو «ءايبنألا نم هتوبنب

 مدع يف رذع كلذ دعب دحأل قبي ملو 0 دق ةجحلا نأ ىلع اهيبتت .درلا ىلع .ديعولاو هراحألا دعولاب

 (لمجلا ةيشاح) . داوعتسلا يبأ ريسفت 7 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 اريخ 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 ءمكنع نئيغ هنأل يأ :مكر فك .هل ليلعت لإ "هلل نإف" ةلمجو «فوذحم باوبجلا نأ

 (نيلامحلا ريسفت) .هنم اتبكرت امو هيلع اتلمتشا ام معي وهو "ضرألاو تاوامسلا يف
 ماع امهنم لكف «ىراصنلا ذئئيح مهي دارملا "باتكلا لهأ" اذكو ءصاخ هب دارملاو ,ماع باتكلاف يأ :خ! ليجنإلا

 :اولاق ثيح ىسيع صيقنب دوهيلا ولغف «ناقيرفلا مهي دارملا :ليقو «ءكلذل لدي هدعب ام نأل كلذو «صاخ 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 ربخ "هللا لوسر"و ءهتفص "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 ييحي ناك هنأل ؛حور هل :ليقو ءاضيأ ربخلا ىلع فوطعم : :حورو (كرادملا ريسفت) .مالكلاب ىدتهي

 (كرادملا ريسفت) .بولقلا يبحي هنأ امل (27:ىروشلا) ان رم نم اح ور كي اَنْيَحْوَأ كِلذكَو :هلوقب احور نآرقلا
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 2 نس
 : ١ 2 اص 0

 هللا اوُمِماَف هيلإ بكرملا ةبسن نعو بيكرتلا نع هزنم هلإلاو ؛بكرم حورلا اذ نأل

 ْمُكَلاَوَخ اوتأو كلذ نعاوُهَتنآ هّمأو ىعيلا هللا ّةَمَلَت ةهآلاأوُلوُقَت اَلَو كِلُسُرَو
 نيا سأل

 رق نب
 ىف امد 0 ةاقدقا وقتا نع هل اهيا 74 ا ٌدِحوُدَلِإ هللا اَمْنِإ ديح وتلا وهو هنم

 مسي ذئب

 2: ٌدليكَو هّللأب ىَقكَو ةونبلا قانت ةيكلملاو المو قلق “ ٍضرألآ ىف اَمَو ِتومّسلآ

 ءاج اينارصن اقذاح ابيبط نأ يكح «ىراصنلا تمعز امك ةيضعبت ال ةيئادتبا "نم"ف «تقلخو تأشن يأ :هنم

 نم عز ىسيغ نأ يلع لدي ام مكباقك يق'نإ' :هل لاقف موي تاذ يدقاولا نيسحلا نب يلع رظانف .ديشرلل

 (7١:ةيفاجملا) ب هنم اعيمج ضرألا يف اَمَو ِتاَواَمَسلا يفام جيل َرخَس و9 :هل يدقاولا أرقف ءقةيآلا هذه التو "هللا

 ءاديدش احرف ديشرلا حرفو ءملسأو ينارصنلا تهبف «هناحبس هنم اءزج ءايشألا عيمج نوكت نأ مزلي نذإ :لاقف

 (يواصلا ةيشاح) .ةرخاف ةلص يدقاولا ىطعأو

 هنأل ؛هنم احورو هللا ةملك ةتِلَع ىسيع يمحو :"بيطخلا" ةرابعو لإ هللا ةقانو هللا تيب :لاقي امك :هل افيرشت

 خفنلا وه حورلاو :"ريبكلا" فو «خلإ يحلا بألا نم ةلصفنملا ةفطنلاك حور يذ نم ءزج ريغ نم دجو حور وذ
 كلذ نأ نعي «هنم هلوقو ةَكِلَع ليربج ةحخفن نع ةرابع :حورلاف «نابراقتم حيرلاو خورلا نإف «برعلا مالك يف

 7 مرجلا) انج وُر نم هيف انخفتفإ# :هلوقك اذهو هنم هتاذو هللا رمأب ناك ليربج نم خفنلا

 هللا :ناهلإ اممنإ :لوقت ةقرفاو هللا نبا هنإ :لوقت ةقرف ءةثالث قرف مه ىلإ كلذب راشأ :متمعز امك سيلو

 سايق ىلإ اذمي ريشي :خلإ حورلا اذ نأل (يواصلا ةيشاح) .همأو ىسيعو هللا :ةثالث ةهلآلا :لوقت ةقرفو «ىسيعو
 ةجيتنلا هذه لعجنف ,بكر م 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 رخآ سايقل ىرغص
 هللا جوبا الو (ةثالث نم ادحاو الو القتسم ال يأ «هلإب سيل ىسيع جتني

 هللا نبا ىسيع نوك نم هومتيعدا ام يأ :كلذ نع ."ةهلآلا" :هلوقب حراشلا راتكأ هيلإو ءرمضم, ادغبم ربع :ةثالث

 ريسفت "ديحوتلا وهو" :هلوقو «هومتيعدا امه يأ هنم مكل اريخ اودقتعا يأ "اريخ اوتأو" :هلوقو «ةثالث ثلاث وأ

 امه اربدمو اظفاح يأ :اديهش (يواضيبلا ريسفت) .دلو هل نوكي نأ نم احيبست هحبس يأ :هئاحبس ."اريخ"ل

 انبحاص بيعت مل" :ٌثُو هللا لوسرل نارخحب دفو لاق املو «هنيعي دلو ىلإ جاتحي رمأ ةيافك نع زجع نمو ءامهيف املو
 هللا دبع نوكي. نأ راعي نيل نإ" لاق "ءلوسرو»-هللا دبع هنإ" لوقت" :اولاق ”9لرقأ ءيش يأو" :لاق "؟ىسيع

 عقارات ريسفت)ب رزلإ ؟فاتكسسي نأ" :لرتق "يلب" نارلاق :"هلوسرو
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 وهني اَدَبَع روكي نأ نع هلإ هنأ متمعز يذلا ٌحيِسَملا فنأيو ربكتي فكِدَتْسإوَل

 نسحأ نم اذهو ءاذيبع اونوكي نأ :نوفكسسي "ل هللا دنع نيش ةكَيَتلَمْلا#

 ىلع هلبق ام. َّدَر امك «هللا تانب وأ ةحلآ اهنأ معز نم ىلع درلل ركذ ؛دارطتسالا

 َريكَمْسَيَو ءهَتَداَبِع ّنَع ٌفكِبَتَسَي نَمَو مهاطخ دوصقملا كلذ نيمعازلا ىراصنلا
 ِتدَحلّصلا اولِمعَو اونَماَ يريذلا اماف .ةرخآلا يف ي) اعيمج هيلإ مهرشخّيسف 3 0 3 7 3 . لا نع 1 116 ف -9 9 اد 09 2 - 1 15 تر 215
 3 5 0-0 9 از 0 ع 5 ق 4 سس يح

 نذأ الو .,تأر نيع ال ام هلضف نِّم مهُديِزَيَو مهامعأ باوث ٌمهَروِجأ َمِهيِفَوُيف
 5 ا اا د احب لا ار _- ع ' . 000 ١

 0 ل |وريكتساَو اوقكتتسا ىريذلا اماَو رشي بلق ىلع رطح الو «تعف

 .ازاجيإ هيلع "هلل ادبع" ةلالدل ؛كلذ فذحف هلل ادابع اونوكي نأ نوبرقملا ةكئالملا الو :نيعملا 2! ةكئالملا الو

 نالف :لاقي ؛ىلعألا ىلإ نوكي امنإ ءاقترالا :اولاقو «ةيآلا هذه رشبلا ىلع كلملا ليضفتب نولئاقلاو ةلزتعملا تثبشتو

 نم الو «"نوبرقملا ةكئالملا الو" :هلوق عم ناكو «نسحي مل "هدبع الو" :لاق ولو «هوبأ الو ٍتيمدخ نع فكنتسي ال
 لوألا ىلع يناثلا ليضفت ملسن انإ :باوجلاو .نيبرقملا صيصخت هيلع لديو ءارطخخ هنم مظعأو اردق هنم ىلعأ وه
 نأب ملسن نحنو ءىسيع نم لضفأ مهعمجأب نيبرقملا ةكئالملا نأ ىلع لدت ةيآلا نأل ؛هيف انعزانت ام سمي ال اذه نكلو

 عم ةكئالملا نأ دارملا نألو ؛ةنسلا لهأ ضعب بهذ اذه ىلإ ءرشبلا نم دحاو لوسر نم لضفأ نييرقملا ةكئالملا عيمج

 ؛هتدابع نع نوفكنتسيال اسأر يجاودزالا دلوتلا نع مهدرجتو ةيحوللا مولعلاو رشبلا ردق ةقئافلا ةردقلا نم مهل ام

 ."كرادملا" يف لاق ام رخآ ىلإ ؟نوملعي ام ملعي الو ءنوردقي ام ىلع ردقي الو ءرخآ نم دلوت نم. فيكف

 درلا انه ةبسانملاو «ةبسانمل هلحم ريغ يف ءيشلا ركذ دارطتسالا نأل ؛"نوبرقملا ةكئالملا الو" :هلوق يأ :خلإ اذهو

 (يواصلا ةيشاح) ."هللا تانب ةكئالملا" :مهوق يف نيكرشملا ىلع دري نأ بسانف كاع ىسيع يف ىراصنلا ىلع

 باوجلا مومع هيلع لدي امك ردقملا اذه ةظحالم نم دب الف «ريكتسي الو فكتتسي ال نم اذكو :فكسسي 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 فالخب قاقحتسا ال ثيح لمعتسي امنإو هيلع فطع كلذلو ءفاكنتسالا نود رابكتسالا :ربكتسيو

 يهو ةنجلا بهاوم نم كلذ نإ يأ "ديزي" لوعفم :خلإ تأر نيع ال ام (نايبلا حور) .قاقحتساب نوكي دق
 الإو ءامب ملعلا ةطاحإو ليصفتلا هجو ىلع رشب بلق ىلع رطخت مل اهنأ دارملاو ؛ثالثلا تافصلا هذمي ةفوصوم
 (لمجلا ةيشاح) .لامجإلا هجو ىلع نكل ةنسلا نم هعمسنو ءانبولق ىلع رطخي نانحلا ميعن رئاسف



 ءاستلا ةروس | ميك سداسلا ءزججا

 يأ هلل نو وذ نمل وذا ال - بادع وه وعام ايلا 2غ ده هتدابع نع

 مَ ةارقلا وهو اني (2) اًميُِم اًروُت كيل اقل يبلا وهو نعل
 هيلإ ةينجت ضو نب تخيل: ءهب ْأوُمصَتَعاَو هّللاب أونماَ هع لا

 مُكِتفُي هَل لف ةلالكلا يفَكَتوُمْفَمَسَي .مالسإلا نيد وه جي اًميِقَمَسُم اقيرط اًطررِ
 وهو دلاو الو يأ َدِلَو هل نِسيَل تام َكَلَه هرسعي لعفب فرم اذيخأ نإ ةليلكلا

 اثري كلذك خألا يأَوُهَو َكَرَت اًمَفْصِي اَهَلَف بأ وأ نيوبأ نم ُتَحَأ دُهلَو ةلالكلا
 + يبغا 2# و 0 ةل 1 ' رو مع نك قع ل 1

 ام هلف ىثنا وا هل ءيش الف ركذ دلو امل ناك نإف دإَو اه نكي مل نإ تكررت ام عيمج

 لّوأ مدقت امك «سدسلا هظرق م نم خلا وأ تعألا تناك“ ولو | اهييصت نع لصف

 « ع6 اهل ةنالطإ8 هلا 8 هه ةكدتاع 26 اال ؛ادعاضتق نأ نيتفنا ناسا يأ تاع نإ ةروسلا

 تأ وأ نيوبأ نم يأ كاكذك [؛:11]

 ."ريبكلا" يف امك لطابلا لاطبإو قحلا قيقحت ىلع ناهربلا ةماقإ هتفرح نأل ؛اناهرب هامس امنإو :يبنلا وهو

 رونلاب نيبتت امك ماكحألا هب نيبتت هنألو .بلقلا يف ناعبإلا رون عوقول ببس هنأل ؛ارون هامسو :نآرقلا وهو
 .ءايشألا روتلاب رهظي امك قحلا ليبس هب رهظي هنألو :لوقأ ؛"ريبكلا"و "نايبلا حور" يف اذكه «نايعألا

 نم هدنع سيل نم هب لدتساو ؛ءرما ةفض :دلو هل سيل (نيلامكلا ريسفت) .هيلع يناثلا ةلالدل ؛فذح :ةلالكلا ف

 هيلع يذلا نكل ؛,حيحص دانسإب ريرج نبا نع ةياور وهو دلولا ءافتنا يفكي لب نيدلاولا ءافتنا ةلالكلا طرش

 دلولا ءافتنا مكحب لدتسي هنأل ؛كلذك اضيأ دلاولا نأ عم نيعضوملا يف طقف دلولا يفن ركذب هللا ىفتكا امثإو :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 «طقف هل دلو ال نم ةلالكلا :ان#و 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 اهاخأ لعج هنأل ؛بألا وأ نيوبألا نم تخألا تحألاب دارملا :"بيطخلا" يف :بأ وأ نيوبأ

 تآلااو أ خألا همث تحألاو خألاب دارملا نإف ؛ةيالا نم قبس ام فالخب مكحلا اذه نم جرختف ةبصع نوكي ال

 .مألا دالوأ بساني وهو سدسلا همث بجوأ هنإف ؛طقف مأل
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 ةدئاملا ةروس هبال سداسلا ءزجلا

 يأ أَوُناَك نإَو خألا َكَرَت امي ناَئَلتلا اَمُهَلَف تاوحأ نع تام دقو رباج يف تلزن اهكأل

 مكنيد عئارش (ذنلأ نيب نييطألا طخ سلا انتو الاجر َوْحِإ ةئرولا
 ا

 ءاربلا نع ناخيشلا ىور «ثاريملا هنمو يو ٌميِلَع ةبع نش لكبذشلاو أولضت الأ تك

 ضئارفلا نم . يأ قيلت ةيأ رخآ اهنأ
 يأ :ةخسن فو

 ثالث وأ ناتنثا وأ ةيآ نورشعو ةئام .ةيندم ةدئاملا ةروس

 ميحرلا نّمَحرلا هللا مس

 . انلاوأ هل هلا فذ مكنيب يلا ةدك ملا هوهعلا 007-2 أونم | تس بذا اهات
 رلقلا

 19م نم ديلا ني روب نإ" :لاقف ٌهُلُك هللا لوسر هداعف ءاضيرم ناك هنأ هنع يراخبلا ىور :رباج يف

 نمز يف تمي ل هنإف ؛دارم ريغ هرهاظف الإو ,هتاوخأ نع هتوم برق ناك يأ :تام دقو (نيلامكلا ريسفت) .تلزنف
 هرسف اذك "اولضت ال نأل" :هلوقو «ةنيدملاب ةباحصلا نم تام نم رحآ هنإ :ليق يح ليوط نمزب هدعب لب هي يبلا
 (نيلامكلا ريسفت) .اولضت نأ ةهارك :ليقو «ةغلابم "ال" فذحو :اولاق ءيئاسكلا

 هلوقو هام بزاع نبا يأ :اهنأ ءاربلا نع ."ال" فذخ ىلع هلجأ نف لوغفم هنأ ىلإ هب ريشي :اولضت ال نأل
 :ف5 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 «يأيس امك ةكم يف اهضعب نأو ةرجهلا دعب تلزن يأ :ةيندم (يواصلا ةيشاح) .اهريغ يف نكت مل
 (لمجلا ةيشاح) .يندملا ريسفت يف حجارلا

 ءهوحنو لبحلا دقعب هبشملا قثوملا دهعلا وه :دقعلاو ءءافيإلا اذكو ؛دقعلا بجومع. مايقلا :ءافولا :دوقعلاب اوفوأ

 مهفودقعي امو «ةينيدلا ماكحألاو فيلاكتلا نم مهيلع هدقعو «هدابع ىلاعت هللا همزلأ ام عيمج معي امب دقعلاب دارملاو

 معي نيعم ىلع رمألا لمحي نأب انيد نسحي وأ .هب لا تالماعملاو تانامألا دوقع نم مهنيب اميف

 دعو اذإ" :يذمرتلا ثيدح ىلع "تاعمللا" يفو .(دوعسلا يبأ ريسفت) .خلإ الوأ كلذب رمأ بدنلاو بوجولا

 سيل هنجرولاب عاقولا الأ للطب لادم السلا 83 داسيا لا نو هقيرلق ل يشأ مهل سودان لجل

 يف دقعلا نإف ءدوقعلا ظفل نم هذحأ :ةدكؤملا .ءافولا هتين ناك نأ دعب قالخألا مراكم نم وه لب ءيعرش بجاوب

 (لمجلا ةيشاح) .ةوقلاو ديكأتلاب رعشي لصألا



 ةدئاملا ةروس 7 سداسلا ءزجلا

 ىلع لقيام م لإ حبذلا دعب ًالكأ أ منغلاو رقبلاو لبإلا منعت ميت ب مُكَل تّلِحأ

 ؛ًالصتم نوكي نأ زوجيو ؛عطقنم ءانثتسالاف «ةيآلا ةتيملا ُمُكَيلَع 3 ف هعيرحت
 ,نومرخُم يأ . مُيَح مشو دْيّصل ىلجم َرَيَغ هوحنو تيوثلا نم ىطرخ ١ ميحتلاو

 ليلحتلا نم () دير ام مُكَعَآنإ 'مكلا ريمتظ نف لآحلا ىلع "ريغ" بصنو
 1 د ءاموو فق ريعش" عمج هلآ َرِبتَعش أولت ال أوما َنيِذّلأ اني: هيلع. ضارتعا ال ةريغو

 لك :"ريبكلا" يفو (دوعسلا يبأ ريسفت) .رخلا بوثك نايبلل اهتفاضإو «مئاوق عبرأ تاذ لك :ةميهبلا :ماعنألا ةميمب
 رقبلاو لبإلا يه :ماعنألاو .رحبلاو ربلا يف عبرأ تاذ لكب مسالا اذه صتخا مث «ةميمب وهف هل لقع ال يح
 لكأ مكل لحأ يأ "بيطخلا" يف امك سنجلا ةدارإب بيحأ ؟ماعنألا عمجو ةميهبلا درفأ مل :ليق نإف .منغلاو
 .امهوحنو يشحولا رقبلاو ءابظلا اهب قحلأو «ماعنألا ةروس يف ةدودعملا ةينامثلا جاوزألا يهو ؛ماعنألا نم ةميهبلا
 يأ "ةيآلا" :حراشلا لوقف ءبصنلا ىلع حبذ امو :اهرخآو (ةتيملا :اهوأ ؛ءايشأ ةرشع كلذو :مكيلع ىلتي ام الإ

 "ةيآ" وه يذلا فاضملا فذح مث ,هميرحت ةيآ لصألا نأ ىلإ هب ريشي :هميرحت ."بصنلا ىلع حبذ امو" :هلوق ىلإ

 ىلتي ام نأ كلذ هجو :عطقنم ءانشتسالاف .ايناث هيلإ فاضملا فذح مث ,هماقم "هميرحت" وهو هيلإ فاضملا ميقأو

 (يواضيبلا ىلع ايركز) .ةميهبلا سنج نم سيل ظفللاو ءظفللا رك ذ ةوالتلا ذإ ؛ظفل
 .حطنلاو ذقولاو قنخلاب توملك ضراوعلا نم يأ :ةوجحنو .مارح ىئثتسملاو لالح هنم ىثتسملا نوكيف يأ :زوجيو
 يأ "نومرحم يأ" :هلوقب حراشلا هيلإ راشأ امك «لعافلا مسا عمم ةهبشم ةفص مارح عمج :مرح (نيلامكلا ريسفت)

 ."ديصلا يلحم" يف نكتسملا ريمضلا نم لاح ةلمحلاو ؛"ريبكلا" يف امك ةرمعلاو جحلاب مارحإلا يف نولحاد

 ةمالعلا لاق امك ىيعملاو ءنومرحم تنأو ديصلا نيلحم الإ ءايشألا هذه مكل تلحأ يأ :"مكل" ريمض نم
 نأ ىعي ىهنلا 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 دوصقلملا
 دقو ؛هحوضو عم كلذو «ةلالد وأ ابيلغت وأ ازاجم «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 ام اذهو
 كسنملا :يهو اراعش لعج يأ رعشأ ام مسا يهو :ةريعش عج (ريبكلا ريسفتلا) .ديصلا نم مكمارحإ لاح مكيلع

 وأ مارحإلا نم امي فرعي جاحلا تامالع يه يلا لاعفألاو ءىعسملاو فاطملاو «راجحلا يمارمو ؛جحلا فقاوم نم
 (نيلامكلا ريسفت) .اهوحنو فاوطلا



 ةدئاملا ةروس م4 سداسلا عزجلا

 ىلإ يدهأ ام تفل لَو هيف لاتقلاب م الك ديد لَو ما 3 ديصلا هنيد ملاعم يأ

 دا ع ا ب عمج دلال هل عتب .ممنلا نم موكل
 نأب َماَرَلَلَتيَبْلا نيدصاق َنيَمآَ اولحت لَو اهاحصأل الو اهل اوضّرعتت الف يأ «نمأيل مرحلا

 اذهو :مهمعزب هدصقب هنم انَوْضِرَو ةراحتلاب ْمِيَي ني ًاقزر ٌداَضَ َنوُهتَبَي مهولتاقت
 ع مقنع مكتَم رجم اَلَو ةحابإ رمأ أوذاطِصأف مارحإإلا نم َمتلَلَح اَذإَو "ةءارب" ةيآب خاووسنم
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 .رومألا كلت نأشب ءانتعا ماعلا ىلع ضاخلا فطع نم هدعب امو اذه :مارحلا .فاضملا فذح ىلإ ريشي :حلاعم

 "ههمعزب" :هلوقو ءالضف نيغتبم نيمآلا نوك لاح يأ "نيمآ" يف ريمضلا نم لاح :نوغتبي (نيلامكلا ريسفت)
 .ناوضرلا نم بيصن ممل سيل نيرفاكلا نأل ؛دسافلا مهمعز بسحب انئاك اناوضر يأ "اناوضر"ل ةفص

 انإو ."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 سنحب يأ "ةءارب ةيآب" :هلوقو «ةحوسنم

 هَشلا ل ء.هللا : ٌرئاَعَش ال ال1 :ىلاعت هلوق نأل ؛ةححوسنم ةيآلا هذه :مهضعب لاقف «سانلا فلتخا :"ريبكلا" ف

 نيكرشملا اوقاف :هلوقب خوسنم كلذو ؛مارحلا رهشلا يف لاتقلا ةمرح يضتقي (7 :ةدئاملا) ماَرَحْلا

 ةدسلا نع نيك ريثما عنج ةمرجح يصعق .(؟ :ةدئاماو َماَرَحْلا َتْيَبْا َنيّمآ الو :هلوقو (ه :ةبوتلا) ؛ْدهوُمتَدَحَو
 نم ريثك لوق اذهو (؟48:ةبوتلا) اذه ْمِهِماَع دْعَب ماوحسلا دحشملا ا الفاظ :هلوقب خوسنم كلذو ؛مارحلا

 موق لاقو «ةيالا هذه الإ ةدئاملا ةروس نم ختي مل :يبعشلا لاقو «ةداتقو نسحلاو دهاجمو سابع نباك نيرسفملا

 .ةحوسنم ريغ ةيآلا هذه :نيرسفملا نم نورحآ

 :مهضعب لاقو «نيكرشملا يف تلزن :مهضعب لاقو «نيملسملا يف تلزن :مهضعب لاقف ءاهوزن نأش يف اضيأ فلتخاو

 .هريغو يدهازلا ريسفتلا يف هليصفتو «يفاثلا وه نيرسفملا روهمج لوق نكل اعيمج نيكرشملاو نيملسملا يف تلزن
 اقلطم رظحلا دعب ؛ .رمألا فوك هت علي لو «بوجولاب انيلع بلقني الف انل دايطصالا نوك ةنيرقب :ةحابإ رمأ

 عم رظحلا دعب (0:ةبوتلا) «َنيِكِرْشُمْلا اوُلُثقاف ٌمُرُحْلا ُرُهْشَأْلا َحّلَسْنا اًذِإفإل :ىلاعت هلوق يف رمألا نأ ىرت الأ «ةحابإلل
 ةكم نم هباحصأو هلي يبلا نكمت نيح حتفلا ماع تلزت ةيآلا هذه :مكنمرجي الو (نيلامكلا ريسفت) .بوحولل هنأ
 .هب مكنولماعي اوناك ام لثم مهولماعت ال نيعملاو «ءاذيإلاو لاتقلاب رافكلل ضيرعتلا نع ىلاعت هللا مهاهنف ءاهلهأو



 ةدئاملا ةروس م سداسلا عزججا

 نع رحوَُدَص نأ لجأل موق ضغب صعب ع نونلا حدس ُناَكَش 9 4
 نر ديا فيضأ 1---

 هب مترمأ ام لعف ّربلا ىَلَع ْأوُنَواَعَتَو 9 ”لعقلاب مهيلع ْأوُدَبْعَت نأ ٍماَرَحْلا ٍدِجَسَملا

 َّنِإ هوعيطت نأب هباقع - هللا | ارق هللا دودح يف يعتلا َنوَدعْلَو يضاعلا يلا
 وسلا | نم هه

 حوفسملا يأ ُمّدِلَآَو اهلكأ ي ةتيملا مكيلع تمرح .هفلاخ نمل 2 باقِعْلا ُديِدش َهَّللآ
 لئاسلا

َ 

 تك رسا كرولا © .يدترت ب وري و ل" قا
 اوفس د وأ

 نأ 2 ا عيش لأنو امل ىرخأ حطنب ةلوتقملا 53 تتامف
 م هب يأ

 عمج سس مس | ىَلَع َّح ّببذ اَمَو هومتحبذف ءايشألا هذه نم حورلا هيف متكردأ

 "مر" عج 'يسلؤألاب مكتماو ملا اويلطن آومابققنتك نأ. مادسأألا يهرب "باصنا
 الو هل شير ال ريغص مهس :فاقلا رسكب حدق :ماللا حتف عم اهمضو يازلا حتفب

 ؛ هدم تيم هوس نواعم اقماع هاقو ذ ,مالعأ اهيلع ةبعكلا نداس دنع ةعبس تناكو «لصن

 نايلغلاو ناليسلاو نابرضلاك ءرداصملا يف اهرئاظن ةرثكل ؛اهدوجأ حتفلاو ,"ريبكلا" يف لاق :2! نونلا حتفب

 (نيلامكلا ريسفت) ."نآنش"ب قلعتم "ماللا"و «ةرمعلا نع ةيبيدحلا ماع يأ :حلإ لجأل .نايشغلاو

 ام :ةتيملاو ."مكيلع ىلتي ام الإ" :ىلاعت هلوقب اهيلإ ريشأ يلا تامرحملا نايب يف عورش 1 ةنيلا مكر تمرح

 ريغل" :هلوق يف ةلالحلا ظفل مدقو :لداع نبا لاق :هب هللا ريغل لهأ اهو (دوعسلا يبأ ريسفت) .حبذ ريغب حورلا هقراف

 ريسفت) .تافوطعم اهدعب نأل ؛انه اهفالخب ةلصافلا هبشت وأ «ةلصاف كانه األ ؛"ةرقبلا" قف ترأو "هب هللا

 .هتبرض اذإ هتذقو نم رجح وأ بشح وحنب :ابرض (حارص) .قلحلا رصع :نونلا رسكب قنخلا :اقنخ (بيطخلا
 فوج يف ةعوضوم وأ ءاهمداح يأ :ةبعكلا نداس .هنرقب هباصأ :هبرضو هعنم ك هحطن :"سوماقلا" يف :حطنب

 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 :"يناف"
 (نيلامكلا ريسفت) .ءيش هيلع سيل يأ لفغ عباسلاو ءاهعوقو رثكي تلا رومألا نم كلذ ريغو "ةيدلا"و



 ةدئاملا ةروس مو سداسلا عزجلا

 نع جاورخ ّقَسِف َمُكِلذ اوهتنا مهتش كإو ءاورمتئا مَهرمأ ب ءاهوبيجي اوناكو
 > :ةححسل لو

 نأ ٌمُكَييِد ني اوُرفك نينلا نسيب مول عادولا ةجح ماع ةفرع موي لزنو .ةعاطلا

 مْويْلآ ِنَوُسْخَآَو مهرس الق هتوق نم اوأر امل ؛كلذ يف مهعمط دعب هنع اودترت
 ٌتَمَتَأَو مارح الو لالخ اهدعب لزني ملف ؛هضئارفو هماكحأ َيُكَنيِد َمُكَل ُتاَمْكَأ
 َمَلَسِإلا مك ترتخا يأ َتِيِضَرَو نينمآ ةكم لوخدب :ليقو :هلامكأب ىّمْعِي ْمُكِيَلَع

 ٍفياَجَتُمريَغ هلكأف «هيلع مرح امم ءيش لكأ ىلإ ةعاجب ٍةَّصمْحَت ىف ٌرَطْضآ ِنَمَه ايد
 لئاملا فالخب هل هتحابإ يف هب (2) ٌميِحَر لكأ ام هل ٌروُفَع هلل َّنِإَف ةيصعم ىلا لئام

 .لكألا هل لحي الف ًالثم يغابلاو قيرطلا عطاقك هب سبلتملا يأ مل
 خيشلا لاقو :خلإ مهتم نإو (نيلامكلا ريسفت) .اورمتيا مهقرمأ نإف ءاوريدي يأ ميلا رسكو ةيتحتلا مضب :اهفوبيجب

 يىهو أ لكل ءاقدخمأ ئياخنأ ةياواث يطع تناك مالزألا نأ مهمالك نم لصخني يذلاو :نالقسعلا رجح نبا

 رمألاو ءاج اداز وأ ارفس دارأ اذإف عدل ءاعو ف اهعضي مهنم لحرلا ناك «لفغو يهنلاو رمألا اهيلغ بوتكم ةئاللث

 ةبعكلا دنع تناكو ,ماكحألل :اهيناثو ,داعأ لفغ وأ ؛لعفي ١ يهنلا وأ (لعف رمالا جر كإف هدي لخدأ امهيلإ

 " ضلت" ويخآآو "كر بغ نم" ريخآو "ينك" هيلع دحاوف :اهيلع تيوتا عةعبسس تناك و ءمكاحو نهاك 1 كتع

 اوناكو («لفغ ةثالثو ةططخم ةعبس «ةرشع يهو وسيما حادق :اهئلاتو ءاهريغو تايدلاو لوقعلا ةيبف رخأو

 ميس ووو عب دب سلا باتمان نوير

 ا ابا ناكل دف لعام رغأ نع تبيع يعج

 «لوألا عبر نم اتلح نقلملل نينالا موي تام 3 ةيأبل عت هل وزن لعب 22ج يبا شاعو (؟/١ :ةرقبلا) 4 ىلإ

 هنأل ؛"تلمكأ" ىلع ةفوطعم تسيلو «لاحلا نايبل ةفنأتسم ةلمحلا هذه :تيضرو .جيرح نبا هلثم جرحخأو

 هلل ايضرم لزي مل مالسإلا نأل ؛كلذك سيلو ؛كلذ لبق هضري ملو مويلا الإ انيد مالسإلا ضري مل 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 زواجتي ال نأب مْثِإ ىلإ لئام ريغ هنأ :هانعمف اندنع امأو ؛هكلي يعفاشلا دنع



 ةدئابا ةروس ا نسحاسلا مولا
 تادلتسملا تدي ' كل لجأ ماعطلا نم حم لجأ آَذاَم !فسم اي سي

 ا ا م ا
 "متملع" يف ءاتلا نم يأ

 ا 01 اا ا ا 00 010070050د7307202كزذزذزذزذزذزذزذزذزؤزؤزؤزةي 7 يس

 ةروصو «لالحلا نع اولأس تامرحملا نيب املف ؛خلإ "ةتيملا مكيلع تمرح" :هلوق ىلع ةبترم ةيآلا هذه :خ! كنولأسي

 -- نذأف ؛هيلع نذاتسي دو هللا لوسر ىتأ ةكلع ليربج نأ :اهوزناببس ق يورو ؟انل هللا لخآ اذ ام :لاؤسلا

 عفار ابأ لم« رمأف «ءبلك هيف اتيب لدن ال انكلو !هللا لوسر اي لجأ :لاق كل انذآ دق هي يببلا هل لاقف ؛لحدي
 25 هللا لوسر ءاج مث ءاحل ةمحر هكرتف ءاهمنغ سرحي بلك اهدنع ةأرما ىلإ ىهتنا تح لعفف «ةنيدمل ف بلك لك لتقب

 ترتأ ني ةمألا نم انل لحي ام :هل اولاقف 5 هللا لوسر ىلإ اوءاجف «هلتقف بلكلا ىلإ عجرف ءهلتقب هرمأف «هربخأف

 فا 2 هللا لوسر نذأ كلذ دنعف «ةيآلا "هه لحأ اذ”اهأ كنولاسي" :لزتف 2 هللا لوسر تكسف :لاق «اهلتقب

 (يواصلا ةيشاح) .اهنم هيف عفن ال ام كاسمإ نع ىمغو ءامي عفتني ىلا بالكلا ءانتقا

 :مالكلا يف ليق ولو ؛"كنولأسي" :ىلاعت هلوق يف ةبيغلا ريمض مقتل ؛ةبيغلا ظفلب "مهلا :هلوقب ىتأ امنإو :مهش لحأ اذ ام
 هذلتسي ام يأ :تادلتسملا (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 هعرحت تأي مل ام :اندنع بيطلا

 (يدمحألا ريسفتلا) . كلذك سايق الو ؛عامجإ وأ ةنسو باتك نم هعرحتب صن دري مل امي ديقم اذهو «ةميلسلا
 هيلإو هب ملعلل فاضملا فذحف ءمثملع ام ديصو تابيطلا مكل لحأ يأ "تابيطلا" ىلع فوطعم :جتملع ام
 تناك نإو لحت ال حراوجلاف الإو ءمهل لحأ يذلا وه هنأل ؛ديصم نعم. ديصو ؛"ديصو" :هلوقب حراشلا راشأ

 اوُحَرَتْجا َنيِذَلا :ىلاعت لاق ءبستكا اذإ حرتجاو حرج نم بساوك امنأل ؛حراوج تيم :بساوكلا .ةملعم

 .متبسك ام يأ (10 :ماعنألا) 4راهتلاب ْمُئْحَرَج اَم ُملْعَيَوأ» :ىلاعت لاقو ءاوبستكا يأ (١١:ةيئاجلا) كِتاَنِيَّسلا
 دهفلاو بلكلاك «ريطلاو مئاهبلا عابس نم ديصلا بساوك حراوجلا نم دارملاو :"يدمحألا" فو (ريبكلا ريسفتلا)
 ةياور وهو هلي يعفاشلا لوق رم 6-5 «بلخم وأ بان يذ نم كلذ ريغو نيهاشلاو يزابلاو رقصلاو باقعلاو

 ةحارحلا نم حراوجلا :ليقو :"كرادملا" يف لاقو ,"فاشكلا"و "يواضيبلا" ف روكذملا وهو ءفسوي يبأ نع

 ."ةيادهلا" يف كلذب حرص كني ةفينح يبأ بهذم وهو «لحلل اطرش حرجلا نوكيف
 نم ابلك هيلع طلس مهللا :ةَتِلَع هلوقب ابلك ىمسي عبسلا نأل ؛هنود ظفللا اذهب ركذ امنإو «نيملعم هانعم :نيبلكم
 تبلك نم ذوحأم يأ :تبلك نم ."متملع" زيمض نم لاح وهو ؛"كرادملا" يف اذك دسألا هلكأف :كبالك

 اذه هجوف «قبس امل كلذك سيل هنأ عم بلكلاب مكحلا اذه صاصتخا مهوي امر قاقتشالا اذهو ؛خلإ بلكلا

 .هريغو "بيطخلا" نم .ابلك ىمسي عبسلا نأل وأ ؛«بلاغلا وه بلكلاب ديصلا نأ قاقتشالا



 ةدئاملا ةروس ساو سداسلا ءزججلا

 نفوبْدَوت يأ ,"نيبلكم' ' سيح ند لانس قهوتك ديبعلا ,ىلع هتلسرا يأ :ديدشتلاب

 هنم نلكأي لا ناب هتلتق نإو َمُكيَلَع نكَسمأ امم اوكف ديصلا تبناذآ" قرم 1

 اذ رحعوبتو ٠ «تلسرأ اذإ اذإ لَّسْرَتَسُت نأ :اهتمالعو ءاهديص لحي الف ةملعملا ريغ فالخب

 نإف ,تارم ثالث كلذ هب فرعي ام لقأو «هنم لكأت الو ديصلا كسمتو «ءترحز

 ,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 :خل! هتلسرأ

 وأ ةيناث لاح :نفوملعت .حراوجلا بدوملا :بلكملاو .ديصلل بساوكلا اذه نيملعم مكنوك لاح يأ "نيبلكم'"

 ؟"مهتملع'ب اهنع نئيغتسا دقو لاحلا هذه ةدئاف ام :ليق نإف .(ريبكلا ريسفتلا) .ةغلابملا هنم دوصقملاو «فنأتسم

 (بيطخلا ريسفت) .ديصلا لحل عرشلا يف ةربتعملا طئارشلاب املاع اهيقف حراوجلا ملعي نم نوكي نأ اهتدئاف نأب بيحأ

 : د متاح نب يدعل 83 هلوقل نهسفنأ ىلع هنكسمأ امث وهف هنم نلكأ ام امأو يأ هنم نلكأي مل نأب :هتلتق نإو

 يفو ."دوعسلا يبأ'" يف اذك ءءاهقفلا رثكأ بهذ هيلإو ءهسفن ىلع كسمأ امنإ «لكأت الف هنم لكأ نإو
 دجوي مل ائيش اهنم اولكأ اذإ مهنإف ءائيش اهنم اولكأي مل ثيحب مكيلع حراوجلا هذه يتأي امث اولكف يأ :"يدمحألا"

 انإ هنأل ؛رذعتم دحلا اذه ىلإ اهييدأت نأل ؛رويطلا عابس يف طرتشيالو بلكلا ىف طرععي انديعو .انيلع هلاسفإلا

 ."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 ءهلكأ لحي الف كني , دمحأ دنعو ..مألي ةفينح يبأو يعفاشلا دنع يأ :تارم ثالث .خلإ لسرتست نأ اهميلعت

 كسمأ امنإف لكأتالف هنم لكأ نإو «كيلع كسمأ امث لك :لاق كو هنأ :متاح نب يدع نع نيحيحضلا ثيدح يف

 ىلإ اهبيدأت نأل ؛ريطلا عابس يف كلذ طرتشي ال :ءكلني ةفينح وبأ انمامإ دل للي يعفاشلا لاق هبو ؛هسفن ىلع

 لمحو لكأ نإو لكف :دواد يبأ دنع ةبلعث بأ ثيدحل ؛اقلطم طرتشي ال :كب كلام لاقو ءرذعتم دحلا كلذ

 ويطل ريسفت) .هيزنتلا ىلع يدع ثيدح

 "هيلع" :هلوقو .ثيدحلا يأ "هيف" :هلوقو .افنآ رم امك متاح نب يدعل 3ع هلوق وهو :نيحيحصلا ثيدح يف امك

 تيمر اذإ :ثيدحلا ظفل سرا (ريبكلا ريسفتلا) .هلاسرإ دنع هيلع اوعس 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 د ساو م ءرجلا

 لاب ل <

 0 تسلا ةدهللا حئابذ يأ بكل اوثوأ نب ذا هاَعطَو تاذلتسملا .تيطلا

 رارطو هدمت يبتيؤألا قي تتمعلاو كك مهايإ ّمُكُماَعَطَو مل لالح
 2 يي ِع 9 00 2 ع طا. فا © يي اق

 َنهَروُجَأ ٌنهوُمْسيَتاَ اَذإ نهوحكنت نأ مكل لح مكلبق نم بّتكلا أوتوأ نيذلا َنِم
 هللا

 ناد َىِذِخَتم 2 : الَو نم ١ انزلاب نيناعم َنيبويَسم ريغ نيج وزتتم 0 م نهروهم

 .ةيلع تام اذإ # 3008 قبلا نولي قلع بان الو هب تعي الف «ءكلذ لبق

 .......... قوثدحم معنأو ةرَلَصلا ل مايقلا مدرأ يأ َْقَمَف اَذإ اوما جريذلا اباكي .

 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 ليخنإلاو ةاروتلا ريغب اوكسمت نيذلا

 دقتعي نم لكو :"ةيدنهلا ىواتفلا" يف لاق نكل :"لمجلا" يف هلقن ام اذه ع ورفلا يف ررقملا ليضفتلا ىلع ةحكانملا

 زوجيف باتكلا لهأ نم وهف 3ع دواد روبزو التلع ثيشو تع ميهاربإ فحصك «لزنم باتك هلو ايوام“ انيد
 (نيلامكلا ريسفت) ."نييبتلا" يف اذك .مهحئابذ لكأو مهتحكانم

 مهل زخي مل مهيلع مرح ولو «مهنم اوعيبتو مهومعطت نأ مكيلع سأب الف «لالح مهل مكحئابذ يعي :مكماعطو
 باطخلا لعجب مهومعطت نأ مكل لحيو هانعم :جاجزلا لاقو ءانعئارشب نوبطاخم مهفأ ىلع لدي اذهو ؛ءمهماعطإ

 كلذ ركذ ف ةدئافلاف (يواضيبلا) .مهنم هوعيبتو مهومعطت نأ مكيلع الف :مه لح (نيلايكلا رييسفت) ..نيسؤملل

 كللؤ لايع إا رقذ مرج ال «نيبناحلا يف ةلصاح تناك حئابذلا ةحابإو «نيبناحلا يف ةلصاح ريغ ةحك انملا ةحايإ نأ

 (ريبكلا ريسفتلا) .نيعونلا نيب زييمتلا ىلع اهيبنت
 هنإف «فئافعلاب تانصحملا "ةيادحلا" يف رسفو «.بالي يعفاشلا دنع باتكلا لهأ نم ءامإلا حاكن زوجي الف :رئارجلا

 اهجاردنال ؛ةيباتكلا جيوزت نم عنم كلذلو ؛تاملسملاب هذ 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 .بددنلل هيف رمألا :ليقو «مونلا نم متمق اذإ :ليقف .هوجوب هنع روهمجلا باجأ «نيريس نباو ةمركعو



 ةلدئاملا ةروس اما ق1 م سداسلا ءرجلا

 و ريف 8 نه رة 5 6 ل. ماع ها ها ى.صر ف رهو 8 < مع

 مكسوءرب اوحسماَو ةئيبلا كهتنيب انهكأ اهعم يا قفارملا ىلإ محيِدياَو مكهوجو اولسغاف

 ام لقأ.يفكيف ءسنج مسا وهو ءام ةلاسإ ريغ نم اهب حسملا اوقصلأ يأ قاصلالل ءابلا
 م 0 78 1

 ىلع افطع ويبين «يعفاشلا هيلعو هرعش صعب حسم وهو هيلع قدصي

 نامظعلا امهو ةنسلا هتنيب امك امهعم يأ نيبغكلا لإ راوحلا ىلع رجلابو "مكيديأ"

 لحجرألاو يديألا نيب لصفلاو .مدقلاو قاسلا لصفم دنع لحجر لك يف نايتانلا

 هيلعو ءاضعألا هذه ةراهط ف بيترتلا بوجو ديفي حوسمملا سأرلاب ةلوسغملا

 بج َجّمنُك نِإَو تادابعلا نم هنا هيف ةيبلا بروعبو ةطسلا نب .طسؤيو هداج يصفاشلا

 اج ْوَأ نيرفاسم يأ ٍرَفَس ْنَلَعَوَأ ءاملا هرضي اضرم َنَضَرم منك نِإَو اولستغاف أوُرُهْطَأَ

 ٍْ وُدَجت مل "ءاسنلا" ةيآ يف هلثم قبس َءاَسْبلآ مكَسَم دل وأ ثدحأ يأ طباع َنّم 2 ماحلا

 مكي أو ْحُكِهوُجْوي أوُحسْمآَف ارهاط ابارت ابي اًديِعَص اودصقا ْأوُمَمَيَق هبلط دعب آم

 نباو دواد وبأو دمحأ هاور ام كلذ ىلع لديو ءيحوب هبوجو خسن مث ًالوأ ةالص لكل ابجاو ءوضولا ناك -
 نع الإ ءوضولا مهنع عفرف ؛ ؛مهيلع كلذ قشف ءةالص لكل ءوضولاب رمأ هُو هنأ :ةلظنح نب هللا دبع نع ةعيزخ

 ءاعوفرم هدحجأ مل :يقارعلا لاق ءاهمارح اومرحو اهلالح اولحأف الوزن نآرقلا رخخآ نم "ةدئاملا" ىور امو ء؛ثدح

 (نيلامكلا ريسفت) .رثكألا رابتعاب كلذف حص ولو ؛"ةءارب" لزن ام رحآ لب
 ددعت ةلزنمب تاءارقلا ددعت نأل ؛فخلا حسمل رحلاو ءلسغلل بصنلا ةءارق :"ليلكإلا" يف فنصملا لاق :بصتنلاب

 سس رابخألا ت رهتشا دقف «لسغلا بحجج وي ةنسلا ىلإ عوجرلاف ؛«ناتءارقلا أرقي نأ باوصلاو عرظن هيف و «تايآلا

 غلبي يح ةباحصلا نم عمج ةأور لق راثلا نه باقغألل ليو ثيدحو «نولسغي اوناك هباحصأو قط هنأ ت رئاوت

 .قفارملا يف فالخلاك هيف فالخلا :امهعم .ةرهشلا غلبم

 كارشلا دقعم. بعكلا رسف نيلجرلا حسمب لاق نمو «روهمجلاو ةعبرألا ةمئألا لاق هبو :مدقلاو قاسلا لصفم دنع

 :هلوقك "باعكلا ىلإ مكلجرأو" :لاقي نأ بحاولا ناكف ءلجر لك يف دحاو هنأب درو «مدقلا رهظ ىلع يذلا

 ةرك ذ امك اندبع تاق ا 2 ديب لي ريسفت) .قفارملا ىلإ مو :هلوقك («باعكلا 9 مكيديأو



 ةدئاملا ةروس 5 سداسلا ءزجلا

 نيوضعلا باعيتسا دارملا ن | ةنسلا تضبو :قاصلإلل ءابلاو «ثيقب ريب همم قفارملا عم

 لسغلاو ءوضولا نم مكيلع ضرف اه, قيض جرح نم ٍمكِيَلَع َلَعَجَي هلل ديري ام حسملاب
 : 2 رع ع نزع 65 1 5 م د و , 7 5

 مالسإلاب َةكَيَلَع ُهَمَمَعِن َمِتْيِلَو بونذلاو ثادحألا نم ٍدكَرَهَطُيِل ُديِرُي نكلَو مميتلاو
 مالسإلاب جك هيلع هلأ ةيحن مَع أرك ذآ .همعن 23 تروركشت مكلعل نيدلا عئارش نايبب

 َنَعِمَس ةومتعياب نيح دك يبل ٌحُثلق كلف ْذِإ هيلع مكدهاع هب مُكَفْناَو ىذا هدهع ُهَقشِمَو

 هللا نإ هوضقنت نأ هقاثيم 08 - زكر هيب ير ويتاو ٠ ربل ام لك فق
ّ 5 - , 3 

 0 يي طشقلاب اديه هقوقح هن نيم ماد

 ص عقاولا بفاالذغ اودهشت الف 46

 .بارتلاب حسملاب نيوضعلا باعيتسا بجي مل قاصلالل ءابلا تناك اذإ :لاقي ام باوج ىلإ هب راشأ 15 ةنسلا تنيبو

 (يواصلا ةيشاح) .مميتلا ةيآو ءوضولا ةيآ نيب عقاولا ضراعتلا نع ةيفنحلاو ةيعفاشلا نع باوج وهو
 ؛لدبو لصأ ناتراهط ؛ئئثم اهلك هر وفأ ةعووب ىلع تلمتشا دق مميتلاو ءوضولا ةيآ نأ ملعا :خلإ حسملاب

 ريغو دودحم لح ا رابتعابو جسم و لسغ لعفلا رابتعاب بعوتسملا ريغو اب ويسسه ريغ و ابيع ةئيسه نانا لصألاو

 نإو ءرفس وأ ضرم لدبلا ىلإ لودعلل حيبملا نإو ءربكأ وأ رغصأ ثدح اهبحومو «دماجو عئام اهتلآ نإو ءدودحم

 ."يواضيبلا" يف اذك ةمعنلا مامتإو بونذلا ريهطت اهيلع دوعوملا

 طقاستت بونذلا نأ :درو هنأل ؛بونذلاو ثدحلا نم صلح دقف ناسنإلا رهطت اذإف يأ :بونذلاو ثادحألا نم

 رسعلا يف ةعاطلاو هلامعتسا نع ةرجشلا تحتو ةبقعلا ةليل يأ :ةومتعياب (يواصلا ةيشاح) .ءاضعألا لسغ عم

 ةفص "رودصلا تاذاف .ةريغو صاللخالا نم يأ :ب ولقلا ف اع (بيطخلا ريسفت) .هركملاو طشنملاو رسيلاو

 (ي واصلا ةيشاح) .هللا الا اهيلع علطي دي يلا رودصلا تابحاص ةيفخلا رومألاب :ةريدعت ف وذحم فوصول

 :هلوق وهو قلاخلاب قلعتم ءنامسق يهو «دابعلا ىلع ةبجاولا قوقحلا نايب يف عورش :خإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ءاماشب ءانتعا اهرركو «"ءاسنلا" يف ةيآلا هذه  تمدقت دقو ."طسقلاب ءادهش" :هلوق وهو قولحملابو "هلل نيماوق"

 "نيماوق" :هلوقو .نيقحلاب ماق نمآ نم لك سيلف «قيفوتلا ةقيشح وهو ميظع ةدابع قحو هللا قحب مايقلا ماقم إف

 من نمو ءمكدلمحي نيعم 'مكنمرجي' نمض :حلإ مكدلمحي (يواصلا ةيشاح) .ناث ربخ 'ءادهش"و ؛"اونوك"ل ربخ
 (يحخركلا ريسفت) .مدقت اميف فنصمل | خيشلا هب ربع مث نمو «نابراقتم امهو مكدبسكي د وأ 'ىلع"ب هادع



 ةدئاملا ةروس بوب سداسلا ءزجلا

 ودعلا يف أوُلِدَعَأ مقوادعل مهنم اولاضف ًاوُنِدَحَت أ ]ع رافكلا يأمَّوَف ضغب ُناَكَّش

 كروم اَمب ٌريِبَح َهّللا تإ هلا أولو  ئوقكلل ترق لدعلا يأ ّوه يلولاو

 أ ٌةَرِقْغُم مه انسح ادعو تكيشلا اوُلِمَعَو أوُثم اء َنيِذَّلآ هلآ َدَعَو .هب مكيزاجيف

 2 ميحتجلا كيتا كابتّلوأ ًانينياكب | أوبَدكَو أو + لاو .ةنحلا وه 225 رميظع

 اودع اَوطَسَمَي نأ شيرق مه موق َمَه ذِإ مَكِيَلَع هللا َتَمَع تمعن وكذا اوكماذ .ترددلا

 أوقثاو مكب اودارأ مث مكبس [ مكب اوكتفيل َرْمَي 1 دي مكي

 ريدم <

 رك ذي اع. ليو ِءارسإ ب قامو ُهَللا َدَحَأ َدَقَلَو جو تر وُئيْؤُمْلَا لكوتَيلَف هلل يلَعَو ذآ

 بيقن طبس لك نم 7 ّينا مُهنِم انمقأ ةبيغلا نع تافتلا هيف اَنَثَحَبَو دعب

 11111111 ]1 ]آ ]] . .. مهيلع ةقثوت دهعلاب ءافولاب هموق ىلع اليفك نوكي

 يضاقلا ىرج هيلعو «مارحلا دجسملا نع نيملسملا اودص امل شيرق ف تلزن اهنِإف ,ممهي ةصتخم اهنأ ىلإ هب راشأ : رافكلا يأ

 (يحركلا ريسفت) .ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعل ةربعلا نأل ؛ماع باطخلا نأ ىلع امهريغ ىرجو «قاقكلاك

 (يخركلا ريسفت) .يفنلا باوج يف بوصنم باوحج اذهو «لاملا ذحأو لتقلا نم مكدوصقم يأ :مهنم اولانتف

 (يخركلا ريسفت) ."اولدعا" :هلوق نم موهفملا ردصملا ىلع دوعي ريمضلا نأ ىلإ هب راشأ :لدعلا دي وهو
 ةوزغ يهو رامثأ يذ ةوزغ يف نافسعل هباحصأو وه جرح امل هنتي هللا لوسر نأ :اهوزن ببس :خلإ نيذلا اهيأ اي
 اهدعب مهل نإ :اولاقف :ةالصلا يف ممب ركملا مدع ىلع نوكرشملا مدن اولص املف ءاعيمج رهظلا ىلإ اوماق عاقرلا تاذ

 هللا درف ءاهيلإ اوماق اذإ مهي 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 فناتسم مالك :خلإ هللا ذخأ دقلو
 .هضقن نم مهل ريذحتو قائيملا قح ةاعارمو هللا ةمعن ركذ ىلع

 .لاسرالا نعمت. ال ةماقإلا نعم. ثعبلا نأ ديري :انمقأ (نيلامكلا ريسفت) ."ةالصلا متمقأ نكل" :هلوق يف نيعي :دعب

 وه :بيقنلاو ءبوقعي دالوأ ددعب اطبس رشع انثا ليئارسإ نب نأ كلذو :خإ 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



 ةدئاملا ةروس م ا ,نيفاسلا ءعرجلا

 ايناس * بجو ةََلّصلآ شم مسق مال نب ةرصنلاو نوعلاب ةشست مه َلاَقَو

 هليبس يف قافنإلاب امسح انصَرَف هلآ ُمُدْضَرَفََو مهوهترصن ٍمهوُمَتَرَرَعَو ىلسرب متنَماَءَو

 نأ :كلذ ببسو ءامومع ليئارسإ ٍنِب ىلع دئاع ريمضلا وأ «ليئارسإ نب دهع وه ءابقنلا دهعو ءءابقنلل يأ :مه

 اهنكسي ناكو «ماشلا ضرأب ءاحيرأ ىلإ ريسلاب ىلاعت هللا مهرمأ نوعرف كاله دعب رصم ىلإ اوعجر امل ليئارسإ يب

 لع ىسوم رمأو :مكرصان ينإو ءاهيف نم اوجرخأف ءارارقو اراد مكل اهتبتك ينإ :مهل لاقو «نويناعنكلا ةربابجلا
 ىئب ىلع قائيملا ذحأو «ءابقنلا راتخخاف .هب اورمأ امت ءافولاب هموق ىلع اليفك انيمأ ابيقن طبس لك نم ذحأي نأ

 مهماسجأ اقلخ اوأرف ىهاوحأ نوسسحجتي مهيلإ ءابقنلا ثعب ناعنك ضرأ نم اند املف ءممب راسو ليئارسإ

 لاوحأ نم نوري امب اوثدحتي نأ مهام دق 3ع ىسوم ناكو ءاوعجرف ءمهوباهف ؛ةكوشو ةوق مهو ةميظع
 .مهنم نيبثا الإ اوثدحت و قاثيملا 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 ةئام ثالثو فالآ ةثالث هلوطو «ءةنس فالآ ةثالث هرمع

 لب ال :تلاقف «ىحرلاب مهينحطا :لاقو اهيدي نيب مهحرطف «هتأرما ىلإ محب قلطناو ,ةمزحلا يف مهلعجو ءابقنلا

 مهدنع بنعلا دوقنع نأ مهاوحأ نم ناكو ؛«مهلاوحأ نوفرعتي اولعجف ءاوأر ام مهموق اوربخي نيح مهكرت
 مهضعب لاق ءمهضرأ نم ءابقنلا جرخ املف ءمهنم ةسمخ عست ةنامرلا ةرشق نإو ءمهنم لاجر ةسمخ الإ هلمحي ال

 اوفرصنا مث ءنوراهو ىسوم نع الإ هومتكا نكلو هللا ين نع اودترا موقلا ربخب ليئارسإ نب متربخأ نإ :ضعبل

 هريخيو لاتقلا نع هطبس ىهني مهنم دحاو لك لعجو ؛مهدهع اوثكنف ؛مهبنع نم ةبح مهعم ناكو ءىسوم ىلإ
 (ارصتخم يواصلا ةيشاح) .عشويو بلاك الإ ىأر ام

 باوج "نرفكأل" :هلوقو «نئل هللاو :هريدقت «فوذحما مسقلل ةئطوملا ماللا يه "نئل" "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 ءلسرلا ضعب بذكي هنوك عم امهلعفي ناك مهضعب نأل ؛عورفلا نم امهنأ عم ةاكزلاو ةالصلا

 ةغللا يف رزعلاو :مهياذع 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 ؛زاحلا ليبس ىلع ضرقلاب هللا هجول هللا ليبس يف قافنإلا هبش :خل! هليبس يف قافنإلاب
 اهيبنت ركذلاب اهصخو «ةبودنملا ةقدصلا انه ضرقلابو ةبجاولا ةاكزلاب دارملاو .هايإ هضرقأ هنأكف ىلاعت هللا هجول

 «ةاكزلا ءاتيإ تحت لحاد (7١:ةدئاملا) ه؟ًانَسَح ًاضإق َهَّنلا ُمُكْضَرِقَأَوإ» :ىلاعت هلوق نأ دري الف ذئتيح .اهفرش ىلع
 (لمجلا ةيشاحإ .هب الوعفم نوكيف ضرقملا عم, نوكي نأ زوجي "اضرق"و ؟ةداعإلا ةدئاف امف



 ةدئاملا ة ةروس م نة سداسلا د

 "ءاوسلا"و :قوبكلا قي ا : ليبشلا اوس .ةقفورطسب قائيملا قكللاذ َدَعَب

 6-0 موقت نيف لاس - ..قانيما اوضقنف ,"طسولا" ةلصاا

 هللا 55 7 ءهِعِضاَوُم نَع هريغو . دمحت تت نم .ةاروتلا ف يننأ دابا

 عابتا نم ةاروتلا يف هب اورمأ اوُرْكْذ امم ابيصن اَظَح اوكرت اوُسْدَو هنولذبي يأ اهيلع

 ضقتنب ديبي ةنايح يأ ٍةيآَح لع رهظت ُعلَّطَت دا باطحخ ناري ا 25 دمحم

 220 تييسخحملا ٌبححهّللا نإ فشار وهتقلا ملسأ نمث َجِمَتِم ًاليلَق اَّلِإ هريغو دهعلا
 :هلوقب قلعتم ََرَصَ أَوَلاَقاَنِإ تريذلا ريو .فيسلا ةيآب خوسنم اذهو

 داعم عضم مس ةماع هدعم همم هم عم. .ةزووولا ليئارسإ قي ىلخ انذجأ انك رجه دعي

 ةنئاحن يف :لإ ةنئاخ ىلع (يحخركلا ريسفت) .ناعمل نآرقلا يف عقو هنأل ؛نايسنلاب انه دارملا نايب ىلإ هب راشأ :اوكرت

 ءاتلا نأ :ياثلاو ءنئاخ صخش ىلع يأ «ةياسنو ةيوارك ةغلابملل "ءاهلا"و لعاف مسا اهنأ :اهدحأ ءهجوأ ةثالث

 هجولا اذه ديؤيو «ةبقاعلاو ةيفاعلاك ردصم اههأ :ثلاثلا «ةنئاحح ةلعف وأ سفن وأ ةفئاط ئيعم ىلع ثنأ وأ ثينأتلل

 (نيمسلا ريسفت) .ةنئاخل ةفص مهنمو ةمئاق لالعإ لعأف ةنواخ ةنايخ لصأو «هتنايخ ىلع شمعألا ةءارق

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيرحلا مازتلا وأ نامبإلاو 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 رورحم او راجلاو «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 رورجملاو راحلا مدقو :ىراصن انإ (ارصتخم يواصلا ةيشاح)
 مهنأ نومعزي مهفأل ؛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 راضنأ

 (يواصلا ةيشاح) .نيدلا اذمي دبعت نم لك ىلع قلطأ مث ءىرصن



 ةدئاملا ةروس ا سداسلا ءرجلا

 َنيَرْعَأَف قاثيملا اوضقنو هريغو ناميإلا نم ليخنإلا يف دب اوُرَكُد اّمِي اًَطَح أوُسَنَق
 ةقرف لكف ءمهئاوهأ فالتحاو مهقرفتب ٍةَميقْلاِم وي نإ ًءاَضْغَبْلاَو ةَواَدَعْلا مُهَنَيَب انعقوأ

 مهيزاجيف 259 َتروُعَبْصَي أوئاك اّمب ةرخآلا يف هللا مُهتبَتي فوسَو ىرخألا رفكت

 كل َيَبُي دمحم اَنْلوُسَر َّمحَءاَج َذَق ىراصنلاو دوهيلا بّتكلا لما .ةيلع

 معجرلا ةيآك ليخنإلاو ةاروتلا نيقسلا نب نرسكت تروق عطس اي اك
 مكحاضتفا الإ ةحلصم هيف نكي مل اذإ هنيبي الف كلذ نم ريِئَح ..ءاوُفْعَيَو هتفصو

 2 جاع . 2 هللزص م 7 نب باع ع <

 ... .رهاظ نيب /2) تريبُم نآرق ُبدَبكَو 255 يبلا وهون ِهَّللا ري مكءاج دق و

 هللا ىقلأ ؛هدودح اولطعو هضئارف اوعيضو هلسر اوصعو هللا باتكب لمعلا اوكرت امل :ةداتق لاق :لإ اظح اوسدف
 ؛نالوق "مهنيب" :هلوق نم ميملاو ءاحلا يفو .ةفلتخملا ءاوهألا يه ءاضغبلاو ةوادعلا :ليقو «مهنيب ءاضغبلاو ةوادعلا

 مهي دارملا نأ :يناثلا لوقلاو ؛ةمايقلا موي ىلإ مهنيب ةلصاح ءاضغبلا نإف «ىراصنلاو دوهيلا ممي دارملا نأ :امهدحأ

 (نزاخلا ريسفت) .ىرخألا رفكت مهنم ةقرف لك نإف ءىراصنلا قرف
 :هلوق اذكو "اظح اوسنف" :هلوق ىلع بترم اذهو ليجنإلا يف ام فيرحتو ءايبنألا بيذكتب يأ :قاشيملا اوضقنو
 ةوادعلا عاقيإ نع ةيانك وهو «ءارغلاب هتقصلأ دلجلا تورغ :لاقي .هب قصل اذإ ءيشلاب ىرغ نم وهو «"انيرغأف'
 (يواصلا ةيشاح) .دلجلاب قصاللا ءارغإلاك مهي ةقصال ةوادعلا نأك غلبأ ءارغإلاب ريبعتلاو .مهنيب

 دوهي نانثا قرفلاف ءدوهيللو مهل :ليقو «ةصاخ ىراصنلل "وهني" ريمضف «ةثالثلا قرفلا ىلإ يأ :مهقرفتب

 ةيناكلملاو ةيروطسنلا مه ةئالثلا قرفلاف لوألا ىلعو «ىراصنلاو دوهيلا نيب ةوادعلا انيرغأ يأ .ىراصنو

 هل لثي ملف ىراصنلا متكل ةبسنلاب امأو ؛دوهيلا متكل ةبسنلاب اذه :مجرلا ةيآك (لمحلا ةيشاح) .ةيبوقعيلاو
 .ليحنإلا يف مالسلا امهيلع دمحأب ىسيع ةراشبب "بيطخلا"و "دوعسلا وبأ" هل لثمو ؛حراشلا

 ةزجعم وهو هرهظأو كلذ نيبف «ةاروتلا يف امهنأ ىلع هيبن هللا علطاو ءامهوفحأ دقف يأ :هتفصو مجرلا ةيآك

 ولو «ليجنإلا يف امل لثمي ملو «ةاروتلا يف امل لاثم اذهو .ملعم يديأ نيب سلجي ملو مههاتك أرقي مل هنأل ؛525 لوسرلا
 هنوخت ام اريثك رهظي ال يأ :ريثك نع اوفعي (يواصلا ةيشاح) ."5 دمحمب ىسيع ةراشبكو" :لاقل هل لثم
 ةدئاف نأ نايبل ةقوسم ةقئاكمم ةلع حا مك ءاج لق . "يواضيبلا" يف اذك .همرجب ذخاؤي الف مكنم ريثك نع وأ

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ىصحت ال عفانم هل لب ؛هنوفوخي اوناك ام نايب نم ركذ اميف ةرصحنم تسيل لسرلا ءيحب
 :ليقو ؛هلسر هب ثعبو هدابعل عرش يذلا هنيد هليبسو ؛لحوزع هللا وه مالسلا :ليق :"مالسلا لبس" :هلوقو
 (ليزنتلا ملاعم) .ةمالسلا قرط هب دارملاو ءدحاو نعم ذاذللاو ةذاذللاك ةمالسلا وه مالسلا



 ةدئاملا ةروس 6-5 سداسلا ءزجلا

 ةمالسلا قرط ٍملّسلآ لبس نمآ نأ لوطي ا .رّم هلل بنتكلا ١ يأ ىد
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 ا : 2 هيلا وهلا نإ أَوَلاَق حا رش و مالم نيد ري

 َنِم عفدي يأ ُكِلِلْمَي نَّمَف لق ىراصنلا نم ةقرف ةيبوقعيلا مهو الإ هولعج ثيح
 ص ا ا ف ساري نجوي و , صد <  يباص :
 ضرألا ىف نمو ,هماَو ميرم د حيسملا كللهي نأ َداَرَأ كلإ اعيش هللا بادع

 ِتَوبَمَّسلآ ٌكللُم ِهَّلَِو هيلع ردقل الإ حيسملا ناك ولو .ءكلذ كلمي دحأ ال يأ اًعيِيج
 ُدوُهَيْلا ِتلاَقَو (2) ُريِدَق هءاش ءىش. لك ىَع َهَّللاَو ٌءاَشَي اَم قل اَمُهَنيَب اَمَو ضْرَألاَو رب رب دم 00 ' - - كي فو ويوض 8 ا اروقسم © نوع عاج و 5 1-7
 انيبأك وهو «ةلزنملاو برقلا يف هئانبأك يأ هلأ أوَتَمَبَأ دبا امهنم لك يأ ئّرصنلاَو

 يف متقدص نإ مُكبوُنَذب مُكُبَذَعُي ملف !دمحم اي مهلّلق رمدكحأو ةقفشلاو ةمحرلا ف

 رمش هل نوبذاك متنأف مكبذع كفو ( ةبيبح- بيو الو هدلو ندع بدعي الو «كلذ

 1 رس | رفعي | ل 37 يا سمايل

 بو ضزألاو توصلكم لَو هيلع ضارتعا ال هييذعت ني و تنقل هل  ةرغلل

 .عجرملا 69 يملا ةيأ ف 1

 ءابنإلاو ءايحإلا نم تقع ىسيع تافصب اولدبتسا نارخب ىراصن ءالؤهو «داحتالاب نولئاقلا :خإ ةيبوقعيلا مهو

 ىسيغ وه:هللا نإ" :اولاق اذه ئلعو ءديز يف مركلا ةقيقح. يأ "ديز مركلا :كلوق لثم وهف «ةيهلإلا ىلع بيغلاب

 ءاوس رصقلا دافأ ماللاو فلألاب فرع اذإ ربخلا نأ كلذو وه هللا ةقيقح نأ ىلع لوقلا ثب هانعمو «"ميرم نب

 ةلمحلا تردص اذإف ءرصقلا ئعم ديكأت فعاض لصفلا ريمض هعم مض اذإف ءايسنج وأ ايدهع هيف فيرعتلا ناك
 ؛هتافصو هتاذ كلذب جرح «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



 ةدئاملا ةروس 8 سداسلا ءزجلا

 ّ عاطقتنا ِةَرَثَ ة الع نيدلا عئارش كَل | ُنْيَبي دمحم اَنَلوُسَر َمُكَءاَج دق بسّتكلا لهأتي

 عستو 0 سنع قنا ةدمو .لوسر هلع ىسيع نيبو 5 هنيب نكي ذإ ِلْسُرلَآ

 مُكءآَج َدَقَف ٍريِذَت اَلَوِريِشَب ةدئاز ْنِم اند اج ام متبذع اذإ أولو : ال نأ ل ةنس :نونسو

 .هوعبتت مل نإ مكبيذعت هنمو /20يِدَق ة ءْىَنس لك ىَلَع هللا اذإ مكل رذع الف ٌكيِذَتَو ريش

 مكنم يأ كيف َلَعَج ْذِإ مُكيلَع ها ةَمْع أوُركْذأِمْوََي -هِموَعِل ئَسوُم َلاَق ْذِإ ركذا و
 -2) َنيِلْعْلا َنِم ادَحَأ توي َمَل ام مُكدَتاَءَو مشحو مدخ باحصأ كوُلُم مُكَلَعَجَو َءآَيِبْنَ

 ةرهطملا َةَسَّدَقُمْلا ضَرألا أولخذاِمَوَقَي .كلذ ريغو رحببلا يقلقو ىولسلاو نما نم

 تاير نييلع اها“ج) لآ زابعو هلق رع تقال يفق فب هيغل رق ع قوفلا :بيطخملا قو الا نا

 نيب ةرتفلا ةدم يف اوفلتخاو :لسرلا نه عاطقنا .عئارشلا كرتب لمعلا ف يعاودلا روتفل ةرتف ءايبنألا نيب ةدملا

 رمعم لاقو ءةنس نوعسو ةئام سمح :ةداتق لاقو ءةنبس ةثام تس :يدهنلا نامثع وبأ لاق ءالكلع دمخمو ىسيع

 نمز ىلإ عاطقنا ريغ نم التلع ىسوم دعب ىرتت تناك لسرلا نأل ؛ةرتف تيمسو ؛ةنس نوتسو ةئام سمخ :يبلكلاو

 (كرادملا ريسفت) .ي انلوسر ىوس التفع ىسيع دعب نكي ملو «التفَع ىسيع
 وه عبارلاو ؛ليئارسإ نب نم ةثالث ؛مدقت امك لسر ةعبرأ امهنيب ناك هنأ هلباقمو ؛ححارلا وه اذه :خلإ لوسر

 ةعبرألا هذه نأ :لاقي يأ نكميو ."نزاخلا" ف امك «2"هموق هعيض يبن" 525 يبلا هيف لاق يذلا انس نب كلاح

 انمأو النقد نسيعو 95 دمحم نيب ااماةده يأ ناوضوو .ك8- ىسيغ لبق تزكت وأ ءايبنأ ليالسر نكت ل
 (دوعسلا ىبأ ريسفت) .ةنس ةئام عبسو فلأ ىسيعو ىسوم نيب ام ةدم

 نكي ملو «مدخلا كلم نم لوأ اوناك :ةداتق لاق .ةسايبسللا يف اذك لجرلا مدخ مشحلا :موشحو مدخ باحصأ

 ةبادو ةآرماو مداعغ .يهدحأل ناك اذإ ليئازسإ ونب ناك هنأ 985 ىلا نع يردنخلا فيعس ىأ نعو .مدخ مهلبق
 ناك نمف «ةيراح هايم اهيف ةعساو مهزانم تناك :كاحضلا لاقو ءافُُذ سابع نبا هلاق ام اذهو ءاكلم بتكي

 مكلعجو'" :ىلاعت هلوق يف نورخآلا نورسفملا ردقو ."بيطخلا" يف اذك ؛كلم وهف راج رم 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 تيم ,سدقملا تيب ضرأ يهو :ةسدقملا ضرألا

 .هريغو "نزاخلا" يف امك .اهلك ماشلا يه :ليقو "يواضيبلا" يف امك «نيطسلفو قشمد :ليقو ؛هلوح امو روطلا
 :تلق نإ .فورظملاب باط فرظلاف ءممبي ترهطو تفرشف اهيف نيرهطملا ءايبنألا كسل ةرهطم تيمس اغنإ :ةرهطملا

 (يواصلا ةيشاح) .ةملظلا بلغي رونلاو ءرشلا بلغي ريخلا نأب بيحأ ؟نيرهطم ريغ مهو اهيف اوناك نيرابحلا نإ



 ةدئاملا ةروس عى سداسلا ءزجلا

 فوح اومزهت راب لع أوُدَتَرَت اَلَو ماشلا يهو اهوخدب مكمل مكل لل بتك ىبل

 1 اياب نم َنياَبج . اميل اه 5 وُمَي رباك نيب يف (2) َنيِرِسْخ اهنا ودعلا

 نم . "بلاكو عشوي" امو هللا رمأ ةفلاخم يول بأ نب ِناَلْجَر : لاق .اهن
 ادوهي طبس 0

 يك |

 ايتكفا ةييبرفعا ةيصعلاب هيلع لا تأ ةزيابنإلا لاوحا فش يا سوم مهي نينألا ءابقنل

 اونبجف هوشفأف .ءابقنلا ةيقب فالخب التل ىسوم نع الإ ملاح نم هيلع اعلطا ام

 ُهوُمُتلَحَد اًذِإَف بولق الب داسجأ مُهِإف ءمهوشختالو ةيرقلا باب َتَتاَبْلَآ مقلع اولخذأ
 ابحلا ةيرق

 منك نإ ْأَوُلكَوَتف ِهَّللآ ىلَعَو هدعو زاجنإو هللا رصنب انقيت كلذ الاق َنوُبَع مكن
 ا ل 0 اَنَبَأ اهلخ دن نل نإ يَموُمي أولاق | 029 َنيِنِمّؤُم

 ام دعب محلل ىلاعت هلوقل متعطأو متنمآ نإ مكل انكسم نوكت اهنأ ظوفحملا حوللا يف بتك وأ :اهوخدب مكرمأ

 نيب عمجلا فيك :لاقي ام كلذب عفد اضيأو (دوعسلا يبأ ريسفت) .(7١:ةدئاملا) َمِهِئلَع 0 اَهَنِإَفط :! وضع

 رمألا بتكلاب دارملا نأب باجأف ؟"ةنس نيعبرأ مهيلع ةمرحم اهنِإف" لاق :هلوق نيبو لوحدلا متحت ديفت ىلا ةباتكلا

 دقو «ةفلاخم مكنم عقت مل نإ ظوفحملا حوللا يف اهردق يأ "مكل هللا بتك ىلا" :هلوق نأب اضيأ بيجأو ؛لوخدلاب

 .قلعم ءاضق وهف «ةنس نيعبرأ مهيلع تمرحف تعقو

 فرصني اسيئر انل لعجب :اولاق نيرابجلا رابخأب اوعمس امل مُهإف هرصم ىلإ اوعجرت يأ :مكرابدأ ىلع اودترت الو
 يأ "نالحر" ةفص :نوفاخي نيذلا (يواصلا ةيشاحإل ."رصمم انتم انتيل" :قولوقيو نوكبي اوراصو ءرصم ىلإ انب

 (نيلامكلا ريسفت) ."فسوي نب ميئارفإ" طابسأ نم "نون" نبا نيشلا حتفو ةيتحتلا مضب :عشوي .نانئاك نالجر

 (يواصلا ةيشاح) .ليئارسإ ونب يأ "اونبجف" :هلوقو «نيرابحلا ربح يأ "هوشفأف" :هلوقو ءرشع ٍنثإلا يأ :ءابقنلا ةيقب
 ةيرقلا متلحخد اذإ ام فالخب ءبرحلل ةوق مهسفنأ يف اودجي الكل ؛جورخلا نم مهوعنما يأ :بابلا مهيلع اولخدا

 (يواصلا ةيشاح) .رفلاو ركلا ىلع نوردقي ال مهنإف ةتغب
 اب مهايإ :هدعو زاجنإو (يواصلا ةيشاح) .كلذب امهل 3# ىسوم رابخإل كلذب ناقدصم امهنإف يأ :هللا رصنب انقيت
 (نيلامكلا ريسفت) .هئادعأ رهق يف ىس وكم. هعنص نم دهع امو ؛ءهلسر ةرصن ف هتداع نم املع



 ةدئاملا ةروس #« ىه سداسلا ءزججلا

 حير

 ىسوم لاق .لاتقلا نع © *» َتوُدِعَف اَنُهَه اَنإ مه آَلجَقَف كلْبَرَو تن َتَمْذأ

 ةعاطلا ىلع مهربجأف ءامهريغ كلمأ الو 5 لإ و نييفكالا كلمأ آل نإ تو لعيح

 ةسدقملا ضرألا يأ اًهنإَف هل ىلاعت لاق مج ) نيهِسفلا موقلا تيَبو اتي لصفاف قُرفآف

 ةعست يهو ضألا ىف نوريحتي تويتي كم نيت اهولخدي نأ يولع هموت

 مهكأ يور 2 ”تريقيفلا روق ١ َكَع نري تأت كف انكض سابع نبا هلاق خسارف

 هنم اوأدتبا يذلا عضوملا يف مه اذإ اوحبصأ اذإف ,نيداج ليللا نوريسي اوناك

 22 8 . ؛نيرشعلا غلبي مل نم الإ مهلك اوضرقنا نح كلذك راهنلا نوريسيو
 اوتام

 ىلع ءيجملاو باهذلا نوزوحي اوناكف ميسجتلاو دوهيلا بهذم نأل ؛ةلاقملا هذه اولاق امنإ :لإ 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 اوُردق امو :ىلاعت هلوق هنمو هتافصبو ىلاعت هللاب مهنم الهج كلذ اولاق امنإ مهأ حصألاو ءىسوم نم

 (نيلامكلا ريسفت) 9١(. :ماعنألا) ؛هردق

 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 باوج ىلع بوصنم ملكتملا ةنزب :مهربجأف (نيلامكلا ريسفت) .موصعملا يبنلا الإ
 (نيلامكلا ريسفت) .ةربابحلا لاتق يف كتعاط ىلع مهربحأف امهريغ كلمأ ال يأ :ةعاطلا ىلع (نيلامكلا ريسفت)

 خلإ مهنيبو انتيب ديعبتلاب :ليقو .هنوقحتسي ام مهيلع مكحاو ءهقحتسن امب انل مكحا يأ :خلإ اننيب قرفاف

 إو :ىلاعت هلوق .اهنم ؛ناعمل درو هنأل "قرفاف" نم دارملا نايب ىلع هب هبن "لصفاف" :هلوق (دوعسلا يبأ ريسفت)

 ميرحتلا نوكيف "ةمرخم" امإ هلماع :نيعبرأ (يخركلا ريسفت) .مكل هانقلف يأ (٠0:ةرقبلا) كَرْحَبْلا مكي اَنْفَرَ
 انإ" :لاق نمم دحأ اهلخدي مل :ليق .ادبؤم ميرحتلا نوكيف "نوهيتي" امإو ءمكل هللا بتك رهاظ فلاخي الف ءاتقؤم

 ريسفت قاثلاو رق رع صفا عبس نم رابفلاو ,مهدالوأ ةربابحلا لتاق امنإو «هيتلا ف اوكله لب ؛"اهلحدن نل

 ىقب نمت. هدعب راس 27 دلع ىسوم نأ يور ام هيلع لديف «فنصملا هراتخا يذلا لوألا هحولا امأو ءفلسلا نم ريثك

 "يخركلا" يف اذك .ضبق مث هللا ءاش ام اهيف ماقأو ءاحيرأ حتفل مهنم

 هئاعد ىلع مدن هنأل كلذ لاق :خ |! سأت الف (لمجلا ةيشاح) .الوط نيثالث فو ءاضرع يأ : خسارف ةعست يهو

 .رمألاب داهتجالا حارصلا يف دج :نيداج (يواصلا ةيشاح) .كلذب قحأ مهفإف سأت ال :ليقف :مهيلع



 ةدئاملا ةروس 4 .ه سداسلا ءرجلا

 اناذجو امطاةهمر ناك و «هيتلا ف ىسومو نوراه تامو «ىفلأ ةفاغ تس اوتاكو :ليق

 رحجب ةيمر ةسّدقملا ضرألا نم هينده نأ هتوم .دنع هبر الكَع ىسوم لأسو" .كلئلوأل

 يقب نمب راسف نيرابحلا لاتقب رمأو نيعبرألا دعب عشوي عئبنو ,ثيدحلا يف امك "هاندأف

 ا نع هك يح ةعاس سمشلا هل تفوز ,ةعمجلا موي 0 رافال
 نم ننس

 . و1 أو 7 كمون لها نس ٠ 109سم

 ناكو ماشلا كلم يذلا وه 31# ىسوم نإ :ليقو «ةنس التلع نوراه دعب تو ىسوم تام :ىسومو توراه 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 ذحؤيو (ةكرابم ةرهطم اًهوكل ارقب نفدي يأ ةكرابملا ضرألا نم هبرقي يأ :هيندي نأ

 .سانلا هب نعتفيف هربق فرعي نأ نم افوح اهيف نفدلا لأسي مل امنإو «يلو وأ يبن برقب ةكرابملا ضرألا يف نفدلا ىرحتي
 .مهلك اوضرقنا مهنأ نم مدقت ام ىلع ةنس نيرشع اوغليي مل نيذلا مهدالوأ مهو :هلإ يقب نمب (يواصلا ةيشاح)
 40 انيبن نأ يور دقو «ءايلوألا ضعبلو لب هو انيبنل دعب تسبح يهف الإو تع عشوي لبق يأ :رشب ىلع سبحت مل
 يح هيلع هللا اهدرف «ءسمشلا تبرغ ّىح رصعلا ةالص نع هولغش نيح قدنخلا موي ارارم سمشلا هل تسبح

 قورش عم اهمودقب ربخأ ثيح ريعلا رظتنا نيح ءارسإلا ةليل ةحيبصو .ءيواحطلا كلذ ىور ءرصعلا ىلص
 باغ يح ,#ذ يلع ةبكر ىلع هسأر اعضاو مان نيح "ابهص" يف ةرمو ءسمشلا بورغ دنع ةياور قو ءسمشلا
 (نزاحو كرادم) .رصعلا و يلع لصي ملو سمشلا

 قدنخلا موي رخآ ؛تارم ثالث هل هللا لوسرل تسبح اهأ يور دقف الإو ؛هل الإ قباسلا نامزلا يف يأ :رشب ىلع
 عم اههوصوب ربخخأ ناك يذلا ريعلا رظتنا ءارسإلا ةحيبصو ءاهالص يح ىلاعت هللا اهدرف رصعلا ةالص نع هولغش نيح

 ين أس نرسل لاي للا سيلا كلاب -ازاوبلا ف ةرمو «سمشلا قورش
 (نيلامكلا ريسفت) .ةكرحلا ءاطبإ :ليقو ءفقولا :ليقو ءدرلا :ليقف سمشلا سبح ف فلتخا :ضايع لاق ءرصعلا
 «ريسلا يلايل يف هدحاو ةرم هل تسبح اهنأ روهشملا نأ عم 3 عشويل ارارم تسيح اهنأ هرهاظ :خلإ راس يلايل

 ىلع فوطعم :يهيلع لتاو (لمجلا ةيشاح) .ةرم نم رثكأ اهسبح يضتقي ال اذهو ءاهسبحلل فرظ "ريسلا يلايل ف
 ليباه امهو مدآ ئببا مهربخأو ؛كموقل !دمحم اي ركذا نعي خلإ "هموقل ىسوم لاق ذإو' :هلوق ف ردقملا لعفلا

 ءاميلقأ اهمساو لمجأ ليباق ةمأوت تناكو ءرحآ ةمأوت امهنم الك جوزي نأ مدآ ىلإ لحو زع هللا ىحوأ «ليباقو
 - «ليباق تخأ اميلقأ ليباه حكنيو ,ليباه تحأ ادولي ليباق حكني نأ التل مدآ دارأف ءادولي ليباه ةمأوت تناكو



 ةدئاثا ةروس 4. سداسلا ءوملا

 عدزو ليال شيت قو هللا ىلإ ااَبَرَق اَبَبَق ذِإ "لتا"ب قلعتم قلب ليباقو ليباه
 لَو هنابرق تلكأف ءامسلا نم ران تلزن نأب ليباه وهو اًَمِهِدَحَأ نِم ٌلَبَقُتَ ليباقل
 2 ا ا ا اا
 .2) َنيقّتُمْل نم هلأ َلجقَعَ امن لاَ يود كنابرق لبقتل :لاق ؟مل :لاق َكدبقُأَل هلّلاَق
 ف كلما َكْيَلإ ّىِدَي ٍلظِساَبَب اكأ آم ىلئقَتِل َكَدَي لإ تددم َتِطَسَب مسق مال ْنِب

 1 تا ا نكح عكف ع ج5 اع فس )22252377717171 31تب--1 فق ف م َنيَِلَعلا بَ هلآ كاَحأ
 م

 :هوبأ هل لاقف "اي قحأ انأو ىحأ يه" :لاقو دسحو «ليباق طخسو ليباه يضرف ءامه كلذ تع مدآ ا

 ابرق 3# امهل لاقف 23# مدآ ةهج نم لب هللا دنع نم سيل كلذ نأ معزو «كلذ لبقي نأ ىأف "كل لحت ال اهنإ"

 ةلوبقم تناك اذإ نيبارقلا تناكو «هتلكأف ليباه نابرق ىلع ران تلزنف ءالعفف ءاهجوزت لبق امكيأ نمف «انابرق

 (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 ب نم نالجر امه لب «هبلصل انوكي مل :ليقو ؛"ابارغ هللا ثعبف" :يقأي اميف هلوق هديؤيو

 هدعب ليباهو .هدالوأ لوأ وه ليباقو .حيحصلا وه لوألاو «"ليئارسإ نب ىلع انبتك كلذ لجأ نم" :ةصقلا رخآ

 ةوالت يأ فوذحم ردصم ةفص هنأ ىلع يأ :لتا ب قلعتم .ةنس ةئا 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 5# 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 ' هنأ امهنأش 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 هَتِلَع مدآ ىتأ نأ ىلإ هسفن يف دسحلا رمضأ يأ هلع مدآ جح نأ ىلإ :هسفن يف

 درو كنابرق لبق هللا نأل :ليباق لاق ؟ئيلتقت ملو :ليباه لاق :؛كنلتقأل :هل لاقو ؛همنغ يف وهو ليباه ليباق ىتأف

 (بيطخلا ريسفت) .نيم ري كنأب سانلا ثدحتيف «ةميمذلا كتحخأ حكنأو ءءانسحلا يأ حكنت «يابرق

 (نيلامكلا ريسفت) .لعف ام لعفف ؛مهنع باغو اجاح ةكم ىلإ دنملا نم بهذف :ة3ع مدآ جح



 ةدئاملا ةروس 4.ال سداسلا ءزجلا

 0 ان 4 دف
 نم نوكتلا لبق حرم هن هتبكترا يذلا ايفو يلق مثيب يلب مرت اوي نا ديرأ نإ

 َكِلِلاذَو :ىلاعتا لاق .ةمهت ا كاملق اذإ كلقزي ءربأ نأ ديرأ الو راثلا ب حصأ

5 
 ملا

1 0 
 - ١

 امك بح ا(

 1 ١

 ّنِم راصف حَبَصَأَف كابتك هيأ لثق لهسقك دم تنيز تعّوطف 6

 ب نم شضرألاهحو ىلع تيم لأ نأ هب عنص ام ردي لو هت محو اوبال

 هراشنم. بارعلا شبني ضر ىف ُتَحَبَي اًباَرغ هللا ٌتَعَبف .هرهظ ىلع هلمحف مدا
 بارحج+ يف

 3اس رتسي فراَوُي فيك ,هيريل ةاراوا قي -ك تيم بارع لك هريثيو (هيلجربو

 ىخأ ِةَءْوَس روف ٍباَرْغْل دف لقب نا نع ترْجَعَأ قلبو لاق فلا كنس
 "نوكأ نأ" ىلع فطع بارتلاب, ةريسأ يأ

 ليباق هلعف يذلا َكِلَذ لجأ َنِم :هاراوو هل رفحو ,هلمخ ىلع مج هوي ني حبس

 ط0 ظ5ظظ008 2000 م ]يوارْسِإ َىَب ىلع اًنَبَتك

 بيسو ؟زوخجي ال ةيصعملاو لتقلا ةدارإو "كمنإو يمثاب أوبت نأ ديرأ" :لاق فيك :ليق نإف :خإ نأ ديرأ نإ

 ىلعف ؛ملاظلا ىلع لمحو مولظملا تائيس نم ذحأ .همصح ىضري ام ةمايقلا موي دجي مل اذإ ملاظلا نأ يور :لوألا
 كلتق يف كمنإبو ئيضري ام دجي مل اذإ ةمايقلا موي كيلع لمحي هنأ ف يمثإب أوبت نأ ديرأ نإ :لاقي نأ زوجي اذه

 ىلإ مالكلا اذمي هدضق لب «هتواقشو هيخأ ةيصعم دري مل هلعل :يواضيبلا ف لاق :يناثلاو ."ريبكلا" يف امك «يايإ

 .هيخأل نوكي نأ ال هل نوكي ال نأ تاذلاب دارملاف :ىل ال كلل 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 لجرلا شبن هنمو ءاهتفشك اشبن ضرألا تشبن «ضرألا نم هجرختسا
 فشكي نأ زوجي ال امو ةروعلا ةءوسلا :ةءوس .هافخأ يأ "هاراو تح" :هلوقو اهيف هعضوو ةرفحلا شبن نأ دعب بارغ

 ةدمع هرهظ ىلع :هلمح ىلع (نيلامكلا ريسفت) ."ىري" لوعفم ةيناثلا ةلمحلاو ءاهحتفب ةحيضفلا ةءوسلاو ؛.هدسج نم

 ابنذ بنذأ هنأ لحأل ال هتوحأو هاوبأ هيلع طخسو «هلتقب عفتني مل هنأل ؛هلتق ىلع مدن هنإ :ليقو ءهلتق ىلع ال ةنس
 مهملع عم دوهيلا نأل ؛ةلم لك ف صاصقلا ناك نإو ركذلاب مهصخ امنإ :ليئارسإ ينب (نيلامكلا ريسفت) .اميظع

 (يواصلا ةيشاح) .مهيولق ةوسق ىلع لدي كلذو «ءايلوألاو ءايبنألا لتق ىلع اومدقأ ةميظعلا ةغلابملا هذه



 ةدئاملا ةروس 4 8 سداسلا ءزجلا

 . 5 5 0 0 3 ا مس حج دع د منا ا
 وأ رفك نم ضَرألا ىف هاتا ٍداسف ريعب وا اهلتق سفتٍرّيَعِب اًسفَت لّتق نَم نأشلا يا

 ل يي 5 ص سرع 6# ع :  -ر- ن0
 نع عنتما نأب اَهاَّيَحَأ َنَمَو اًعيِمَج ّسانلا َلَتَق امناكف هوحن وأ قيرط عطق وأ انز

 مُهَنِم اريثك نإ مث تازحعملا ِت تبل اَْلُسُر ليئارسإ يب يأَرُهَتَءاَجَدَمَلَو اهفوصو
 عام : ايي

 .كلذ ريغو لتقلاو رفكلاب ٌدحلا نوزواحجم م9 تروفرسُمل ضرألا ىف َكلِلَذ َدْعَب

 لبإلا اوقاتساو دي يبلا يعار اولتق اوحص املف «اهفنابلأو اهلاوبأ نم اوبرشيو لبإلا
 ربع يب _2- داى نع نع م رست 1 سلا

 )151181 + همن همم هدف همهم مد «هدقإ وسو هللا ىويراكك نسينلا ا؟ركج امنإ

1 

 "داسف وأ" نأ نم روهمجلا هيلع ام ىلإ هب راشأ :داسف ريغب وأ .هريغ هب حرص فاضم ريدقت ىلإ اذهبي ريشي :اهلتق

 لتاق نأل ؛نسحلا نع بنذلا يف يأ :سانلا لتق (يحخركلا ريسفت) .اهيلإ "ريغ" ةفاضإب رورحما سفن ىلع افطع رورخب

 (كرادملا ريسفت) .كلذ ىلع دزي مل اعيمج سانلا لتق ولو «ميظعلا باذعلاو هيلع هللا بضغو منهج هؤازج سفنلا

 (يواضيبلا) .ميظعلا باذعلاو ىلاعت هللا بضغ بالجتسا يف ءاوس عيمجلاو دحاولا لتق نإ ثيح نم يأ :اعيمج سانلا

 (يواصلا ةيشاح) .ةكلهملا بابسألا نم اهظفحو اهمالعإب وأ اهلتق نع اهلتاق يهنب امإ اهئاقب يف ببست يأ :اهايحأ نمو
 اهلتق نأ روصت اذإ سفنلا لتقل ضرعتملا نأل ؛ابيهرتو ابيغرت ءايحإلا كلذكو ؛عمجلا لتقك دحاولا لتق لعج :اعينج
 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 عي ةلوتقملا سفن ةمرح يأ :اهتمرح كاهتنا ثيح نم .اهءايحإ يف بغر
 :هلوقو .امرج مظعأ هب هبشملا نأ ياني ال ةهجلا هذه نم هيبشتلاو .هللا ءانب مدهو يرجتلا يف سوفنلا عيمج ةمرح

 هدودخح ظفحو هللا قح ةاعارم ف سوفنلا عيمج ناص نمك اهلتق نم عنتما نأب اسفن ناص نم نأ نيعي "افوص"

 اهلوانت ةمرحلا كاهتناو (لمجلا ةيشاح) خلإ بترملا رشنلاو فللا ليبق نم مالكلاف ءوه الإ هيلع ردقي ال يذلا هءانبو

 (نيلامكلا ريسفت) .ليئارسإ نب ىلع انبتك ام دعب يأ :كلذ دعب ."حارصلا" يف اذك .لحي ال اع
 ينرع عمج :نيينرعلا يف لزن .هتيرذو وه ضرألا ف دسفأو لتق ليباق نأل ؛ةرهاظ مدآ ئب ةصق نيبو :خلإ لزنو
 دعب يأ :يبنلا ممل 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 ىيعملا امف «ةنكمم ريغ هللا عم ةبراحم نإ :ليق ام عفدناف (ريبكلا ريسفت) خلِإ هلوسر



 ةدئاملا ةروس 4.1 سداسلا ءزجلا

 طق اَوُبَلَصَي وأ أولَمَعُي نأ قيرطلا عطقب اًداَسَق ضْرألآ ىف َنَوَعَسَيَو نيملسملا ةبراحمب

 نشيزألا تو + اَوَقَُيَوَأ ىرسيلا مهلجرأو ئميل مهيديأ ي أفلح نم ِمُهَلْجَرَأَو َمِهيِدَيَأ

 عطقلاو «لاملا ذخأو لتق نمل بلصلاو «طقف لتق نمل لتقلاف ءلاوحألا بيترتل "وأ"
 .كن_ يعفاشلا هيلعو 5# سابع نبا هلاق ءطقف فاحأ نمل يبانلاو «لثقي مودا نأ

 هلوسر ءايلوأو هللا ءايلوأ نوبراحي :هريدقت .فاضم 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 جرخخأ ؛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 هنئس

 (نيلامكلا ريسفت) .لوقأ اذهيو :يعفاشلا لاق ءاهيف ريختمب سيل "اوبلصي

 ريخم مامإلا نأ ةياورلا رهاظو ءاوتومي نأ ىلإ حمرب مفوطب جعبتو ءايحأ اوبلصي نأب يأ :خإ لتق نمل بلصلاو
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهبلصو مهلتق وأ فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطق ءاش نإو «كلذب ىفتكا ءاش نإ

 ءروهمجلاو يعفاشلا ريسفت ىلع دلب ىلإ دلب نم يأ :يفنلاو .هبيش يِبَأ نباو يعفاشلا هنع هاور :سابع نبا

 (نيلامكلا ريسفت) . يعخنلا يا ورا ويتصل 4 يبأ دنع سبحلاو
 ريختف اهعضو لصأ وه امك رييختلل "وأ" نإ ,كلي كلام لاقو كلر دمحأ لوق وهو :خلإ كني يعفاشلا هيلعو

 نيب ليصفتلا ف قرف هنأ الإ «رييختلل ال بيترتلل اهنأ يف 4 يعفاشلا ءكلي ةفينح وبأ مامإلا قفاوو ءاهنيب مامإلا

 عطق طقف لاملا ذخأ نمو «مامإلا مهسبح الام ذخأي ملو اسفن لتقي ملو طقف فاحأ نم نإ :لاقف «ةيزحألا هذه

 عطق ءاش نإ «رايخب مامإلاف لاملا ذخأو لتق نمو ءادح لتق لاملا ذخأي ملو لتق نمو ءفالخ نم مهلحرأو مهيديأ
 .عطقلا ريغب مهبلص ءاش نإو ؛مهلتق ءاش نإو ؛مهبلص وأ مهلتقو فالح نم مهيديأ

 يعفاشلا دنع ءالحلا يفنلاب دارملا نأ :امهدحأ ؛نيعضوم يف انج ةفينح يبأ لوقو كل يعفاشلا لوق نيب قرفلاف

 دنع ريخيو «كلني يعفاشلا دنع مامإلا هبلصي سفنلا لتقو لاملا ذحأ نم نأ :يناثلاو ثج ةفينح يبأ دنع سبحلاو

 هنيعي ال نأ ةدرب ابأ عداو هنأ دك يبنلا نع يور امت.ءك_ يعفاشلا لدتسي نكل «نيب امك ءايشأ ةعبرأ يف مامإلا

 دحلاب 23- ليربج لزنف ؛قيرطلا مهيلع ةدرب يبأ باحصأ عطقف «مالسإلا نوديري سانأ هءاجف «هيلع نيعي الو

 هلجرو هدي تعطق لتقي ملو لاملا ذخأ نمو لتق لاملا ذخأي ملو ءلتق نمو ءبلص لاملا ذخأو لتق نم نأ مهيف

 .ضرألا نم يفن ةفاحإلا درفأ نمو «فالحخ نم

 ةلاحلا هذميب بلصلا صاصتخا ىلع "بلص لاملا ذخأو لتق نم" :هلوق لمح مامإلا نأب راونألا رون بحاص هنع باحجأو

 لتق مث عطق ءاش نإ ءءايشأ ةعبرأ يف رايخلا مامإلل تبثأ لب «هريغ اهيف زوجي ال ثيحب بلصلاب ةلاحلا هذه صاصتخا ال
 .هيف نيتهجلا اتلك ىعارتف ددعتلاو داحتالا لمتحت ةيانجلا نأل ؛عطق ريغ نم بلص وأ لتق ءاش نإو ءبلص وأ



 ةدئاملا ةروس 5-5 سداسلا ءزجلا

 يف ههبشأ يفنلاب قحليو اليلق هلب :ليقو «لتقلا دعب اثالث بلصلا نأ هيلوق حصأو

 ةّرجالا ىف ْمُهَلَو اًينَدلآ ىف لذ ُىِرْخ مهَل روكذملا ءازحلا كلِلَذ هريغو سبحلا نم ليكدتل
 ٍلَّبق نِم عاطقلاو نيبراحما نم أوُبات تريلا َّلِإ .رانلا باذع وه عه ديِظَع ٌتاَذَع

 نود كلذب ربع مهب تت ٌميِحَر هوتأ ام منهل وْفَع ُهّللا رأ ًاَوُمَلَعَاَف ْمَهَلَع اوُرِدَقَت نأ

 اذك نييمدآلا قوقح نود هللا دودح الإ هتبوتب هنع طقسي ال هنأ ديفيل ؟' مهودحت الف"

 باو الو حطقيو لعق .هاثلا لمخ أو لتق اذإف .ملعأ هللاو هل ضّرعت نم َرأ لو «يل رهظ

 ب حصأ وهو ائيش هيلع ةردقلا دعب هتبوت ديفت الو .ك يعفاشلا يلوق حصأ وهو
 ةليِسَوْلا هيلإ اوبلطا اوْغَببَو هوعيطت نأب هباقع اوفاح هلأ اوقنا أوما .تريذلا اًهّياكَي .انضيأ

 هيدي ةنبد مالعإل ءهليبَس ىف اودِهنَجَو هتعاط نم هيلإ يكب رقي ام

 018 ةعم دلك اًعيِْج ضْرألا ىف ام مُهَل نرأ كربلا أوقع ةيبنلا نإ .نوزوفت

 د

 لاملا ذخنأو 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 ةبشحخ 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 .تومي ح هنطب نعطي ملو
 .نييمدآلا نود طقف هللا دودح ةبوتلا نم طقسي هنأ ارهاظ هسفن يف ناك نإو ةيآلا نم هذخأ ثيح

 ؛ابوجو ال ازاوج يأ "لتقيو عطقي" :هلوقف ,خلإ "اوبات نيذلا الإ" :هلوق ىلع عيرفت اذه :حلإ لاملا ذخأو لتق 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 ىلا تابوقعلا هنع طقستف ةردقلا لبق يلاك اهأ هلباقمو :اضيأ هيلوق حصأ وهو

 لعف نم هنم ىفلزلاو هباوث ىلإ هب نولسوتت ام اوبلطا يأ ةيآلا نيعمو ؛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 ءدوصقملا ىلإ امي لسوتي ىلا يه ةليسولاف

 .باذعلا نم ءادفلا هعفني ال رافكلاك ىوقتلا هدنع نكت مل نم نأل ؛زوفلا مكل لصحيل ؛ىوقتلا



 ةدئاملا ةروس 4١ سداسلا ءزججلا

 : ثيلأ ُتاَذَع وَ ريدم لبَقت ام ٍةَمَنَيقْلا ِرمَوَي ال هب أوُدَحفَيِل
١ 1 

 ) ميقُم ُباَذَع َمُهْلَو ابنِ َتريجر تكي مه اَمَو ِراَنلآ َنِم أوجرخح نأ نوئمتي تروديري هل 7ك

 ءافلا تلحغف طرشلاب ههبشلو ًأدتيم ةلوصوم امهيف لأ" َهَق ةقراَسلاَو َقِراَّسْلآَ .مئاد

 قرسي يذلا ىععملاو ماللاو فلألا يأ

 نأ ةنسلا تنيبو ءعوكلا نم امهنم لك نيمي يأ امه اَمُهَيِدْيَأ أَوُعطْفاَف وهو هربخ يف
 غس رلا

 لضتتح قرع ةئرسيلا هلخر يطق داع اذإ دقإو «ًادعاصق نانيع خيو هيك عطقب ياللا

 ىلع :بصن ؟ءاَرَج رزعي كلذ دعبو ؛ئميلا لجرلا مث ىرسبلا ديلا 3 مدقملا
 عازجج اوزوحجج يا يماشلا هور اذك ال

 يف معو هيكَح هرمأ ا تي ُهَلاَو هّللا َنِم امهل 0 ل 0 زيردسلا
 ش 2س

 "قوز ادرو

 للا نب هيرب انكار لا سنقل" ام اذجج ريبسفا لا ديو رد للا غإ يط

 01ظذ"1111 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 عجارلا دحو :هب
 فرح ال عئانصلا باب نم تسيل يلا لوعفملاو لعافلا ءامسأ ىلع لحادلا نأش وه امك يذلا عم يأ :هلوصوم

 ًأدتبملل اريخخ 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 ءازج ةقيقحلا ف هنوكل ليوأت الب

 دقعنا هيلعو امهناعأ اوعطقاف دوعسم نبا ةءارق ليلدب :امهيديأ اوعطقاف (نيلامكلا ريسفت) .ليوأت الب اربح

 (نيلامكلا ريسفت) .عامجإلا
 عطقب رمأ 25 هنأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع نطق رادلا ىور امل :عوكلا نم امهنم لك نيم
 نم عطقي :ليقو «ةعبرألا ةمئألا لاق هبو «عوكلا لصفم يأ لصفملا نم ناوفص ءادر قرس يذلا قراسلا
 وأ مهارد ةرشع ف عطقيف هل ةفينح يبأ دنع امأو :لي يعفاشلا دنع يأ :رانيد عبر (نيلامكلا ريسفت) .بكنملا
 نم ئميلا هدي عطقي الوأ قرس نإ اندنعو :#. يعفاشلا دنع اذهو «ءئميلا لحرلا مث :ىرسيلا ديلا مث .اهقوف ام

 .هريغو 'ةيادحلا' يف امك بوتي ىح نجسي لب عطق الف اثلاث داع نإف ؛ءىرسيلا هلحرف ايناث داع نإف ؛هدنز

 اطوملا يف :عفرلا لبق (يواصلا ةيشاح) ."هودحت الف" :لوقي نأ نود "هيلع بوتي هللا نإف" :هلوقب يأ :اذهي ريبعتلا ف

 (نيلامكلا ريسفت) .هب ىيتأت نأ لبق الهف :قراسلا نع افع نمل لاق دقي هنأ



 ةدئاملا ةروس 41 سداسلا ءرخا

 ,ُهل َهّللآ َّنأ ريرقتلل هيف ماهفتسالا مَعَ بالو يعفاشلا هيلعو عطقلا طقس مامإل 2
 روهمجلاو ةفينح وبأو

 1َْع ُهّلَو هل ةرفغملا ْءآَسَي نَمِل ُرِفْغَيَو بأم قه نم يزعل ضرْلاو يبومشلا كلان

 تريذلآ تايشييسمل .ةرظقللو بيذعتلا هنمو /2) ٌريِدق يش يكس
 دا

 لوصول نايب 0

 سو لانا, مهو ْمُهبولق نموت 5 اخ” قلعتم مستو مَا مَن
 00 0 ذر لوبق عاام مهرابحأ هترتفا يذلا بذكلل تى | َتروُعِبَمَس موق أوداَه َنيِذَلا

 فوذحم أدتبم ريخ

 مل نإ يأ :ءاشي نم بذعي ."ةيادهلا" يف اذك اضيأ كا ةفينح وبأ كلذكو يأ ,كل. يعفاشلا هيلعو :عطقلا طقس

 بيشلا يف عرسأ :لاقي :2إ نوعقي (يواصلا ةيشاح) .ةلزتعملل افالخ ةيشملا تحن بنذلا ىلع رصملا تيملاف بتي

 ةعراسمب. لابت الو متت ال ةيآلا عمو ءاهووطخي مل يأ :ةصرف اودجو اذإ (نيلامكلا ريسفت) .اعيرس عقو اذإ

 ريسفت) .مهيلع كرصان ينإف نيكرشملا تالاوم نمو مالسإلل ديكلا راثآ نم حولي امم هراهظإ يأ رفكلا يف نيقفانملا
 (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 :خإ اوداه نيذلا نمو

 "نوعامس" :هلوقو مدقم ربخ هنأ لمتحيو ؛"اوداه نيذلا" نم لاح "نوعامس" :هلوقف هيلعو «برقألا وهو اضيأ

 ممل" :هلوقف لك ىلعو .رسفملا هيلع ىشم دقو ءافنأتسم امالك نوكيف رخوملا أدتبلا وه فوذحم فوصومل ةفص

 (يواصلا ةيشاح) .نيقيرفلل عجحار لإ ”يزح ايندلا يف

 فطعي نأ زوجيو «هيلع مدقم ربخ "اوداه نيذلا نم"و ءفوصوملا ريدقتب أدتبم "نوعامس" نأ ىلإ ريشي :خلإ موق
 مه يأ فود ًادتبل ربح :بذكلل نوعامس ."نوعامس مهو" ىلع "نوعامس"ب عفري "اولاق نيذلا نم" ىلع
 ىلإ رجاه امل هيي هللا لوسر نأ :اهوزن ببسو :مهرابحأ نم يأ :بذكلل نوعامس ."بيطخلا" يف اذك نوعامس

 مهنم ىز هنأ قفتاف ءبرح ربيخ دوهي نيبو هنيبو هيلع نوددرتي اوراصف .حلص ةظيرق نيبو هنيب عقو ةنيدملا
 ؛نيبولقم رامح ىلع نابكريو محفلاب نادوسيو طوس ةئام نادلجي امهأب رابحألا مهاتفأف «ةفيرشب فيرش نائصحم

 انل ةجح :هلوقو ءقداص وهف كلذ لثم مكل لاق نإ :مهل اولاقو ءكلذ نع هنولأسي هي يبلل ةظيرق اوثعب مهنأ مث
 .كلذك ةاروتلا يفو «نامجري امهنأب مهربخأف هوتأف ءباذك 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 ؛يرشخمزلا هلاق "هدمح نمل هللا عمس" هنمو ؛نالف

 - ماللاب لوبقلا نيعم. عامسلا ىدعتي معن هملعل هلبق "سوماقلا" يف اضيأ هسفنب دعتم لوبقلا نأب هيلع دروأو «لوبقلا



 ةدئاملا ةروس ش عا ش سداسلا ءزجلا

 ىنز ربيخ لهأ مهو كاوُنأَي مل دوهيلا نم َنيِرَحاَم موق لجألٍمَوَقِل كنم َتوُعمَس
 امهمكح نع هني يبنلا اولأسيل ؛ةظيرق اوثعبف ءامهمجر اوهركف نانصحم مهيف مهرابحأ
 يأ اهيلع هللا هعضو يلا هووخاوت دعب نم مجرلا ةيآك ةأروتلا يف يذلا َرِلَكْلا نوقع

 هب مكاتفأ يأ دلحجلا يأ فرحملا مكحلا اَذَه َرسيِتوُأ ْنِإ مهولسرأ نمل َنوُلوُقَي هنولدبي
 هللا للا يي ( ِدرُي نَمَو هولبقت نأ ًاوُرَّدَحاَف هفالخب مكاتفأ لب ُهْوَتْؤَت ْرَل نِإَو هولبقاف ُهوُذُحَف دمحم
 1 1 5 7 0 . هوه 1 هك - لادا ١" ل 0

 ... ُهَّللا دري رَل نيذلا كلبتلوأ اهعفد ف اعيش هللا ىِم ءهل كلمت نلف هلالضإ ءهتَنَتِف

 ىلوأف ؛عومسملا ال هنم عومسملا لخدي ماللا اذه نكل ءهدمح نمم هللا لبق يأ هدمح نمل هللا عمس وحن نم نيعمب <
 (نيلامكلا ريسفت) .اهيف كيلع اوبذكيل كمالك نوعاعس يأ فوذحم لوعفملاو عةلعلل وأ ةديزم ماللا لعجي نأ

 ءمهماوع ىلإ هلقنو مهرابحأ نم بذكلا عامس ,ناتفص مهل دوهيلا نم موقلا ءالؤه نإ يأ :خلإ موقل نوعامج
 نيرحخآ موق نيبو كنيب طئاسو اونوكيف يأ "موق لحأل" :هلوقو «هوفرحيل ؛مهرابحأل هلقنو كنم قحلا عمسو
 لمح دقو .انخيش دافأ اذك ءلمأتف اذه ىلإ رسفملا راشأ دقو «ربيخ دوهي مه موقلاو «ةظيرق مه طئاسولاو

 نيعملاو "نم" عم. ماللاو :دوعسلا أ ةرابعو < نعم. اههأ ىلع ةريغ اهلمحو (ليلعتلا ىلع ماللا حراشلا

 مهوهجو نيرخآ موق لجأل 33 هنم نوعام< نعم ليلعت مال اهوك امأو ءنيرخآ موق مالك لوبق يف نوغلابم
 نوعامس نعم. ديكأتلل ربكم يباثلا "نوعامس" نأ يلع بذكلاب ةقلعتم اًفوك وأ 223ع هنم اوعمس امل مهوغلبي انويع

 (لمجلا ةيشاح) .الصأ ميركلا مظنلا ةدعاسي داكي الف (نيرخأ موقب اوب ذكيل

 ."يدهازلا" يف امك هراوج يفو هل احلص ةظيرق ونبو 3ع هللا لوسرل ابرح ربيخ تناكو :ةظيرق اوثعبف
 :تلق نإف .هعضو رييغت وأ هلامهإب اظفل امإ اهيف ىلاعت هللا هعضو ىلا هعضاوم نع هنوليمي يأ :هعضاوم دعب نم
 هللا هعضو ىلا هعضاوم نع هنوفرحي ئعملا :تلق ؟"دعب" ظفل يف ةدئاف امف هعضاوم نع ملكلا نوفرحي رهاظلا ناك

 ,."فاشكلا" نم دافتسم اذه .هعضاوم ققحن لعب "ةعضاوم دعب نم ئيعمف ؛عضاوم اذ ناك آ كعب اهيف ىلاعت

 ؛عقولا يف يأ :فرخنلا مكحلا (يواصلا ةيشاح) .ةظيرق مهو يأ "مهولسرأ نمل" :هلوقو «ربيخ دوهي يأ :نولوقي
 (يواصلا ةيشاح) .ارس رابحألا نم عفاو فيرحتلا لب كلذ مش نول وقي مهن دارملا سيلو

 در هيف :خلإ هل كلمت نلف (كرادملا ريسفت) .رفكلا ديري الو ناميإلا هللا ديري :لوقي نم لوق ىلع ةجح وهو :هلالضإ
 ءرفكلا رايتخا مهنم هملعل يأ :هللا دري مل (يواصلا ةيشاح) .هسفن لاعفأ قلخي دبعلا نأب نيلئاقلا ةلزتعملا ىلع
 (كرادملا ريسفت) .اضيأ مهيلع انل ةجح وهو



 ةحيضفلاب لذ يزني اهكذلآ قو تانك هدارآ ولو رفكلا نع "قهيولف قطب نأ
 تخحشلل َنوُنَحَأ بذكلل 1 واحس مه 220 ٌميظع ةتاَدعغ ةّرجالا ىف َمُهْلَو ةيرحلاو

 وأ مبتيَب مكحآَف مهيب مكحتسل ٌكوُءآَج نإ اشرلاك اا انسي ءاحلا مضب

 مهنيب مكحلا بجيف ؛ةيآلا "مهني مكحا نأو' فلوق عوصتم روغمأا اذه هت قطر

 نِإَو اعامجإ بجو ملسم عم انيلإ اوعفارت ولف ,يعفاشلا يلوق حصأ وهو انيلإ اوعفارت اذإ

 هللا َنِ لدعلاب ٍطَسقْلب مُجَنَيَب مكَحآَف مهنيب ٌتمكَح َنِإَو انين ظوفلم نق زيت قرعرتت

 ةكروتلا دهدععو ةلكوتك م تويكو .بهسيقي يأ ىكحلا ي نيلداعلا و ني طسقملا كح

 نزع ربي ام ىلإ قبل ةقرجم كلاب اوبستم مث يأ بنتها عاهشتسا ع محرلاب ِهَّللأ ُمكُح انيِف

 تكيذيق: ب مهياتكل قفاوملا يترلاب كامكتج نيع نوضرفا ووعي مَن مهيلع

 4 ةلالضلا نم ىّدُه يف ةَرَوّتلَآ امَلرنأ آنإ 2 ١ تريبؤتلاب قليبلوأ آَمَو ميكحتلا

 ةدئاملا ةروس 4١ سداسلا ءزجلا

 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) :غىش لك

 (يدهازلا ريسفت) .يطعملا ىلع ال ذخآلا ىلع لابولاو رزولاف ءارارضإ هلام نعو اءالب هسفن نع عفديل وب

 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 دهاجمو ا

 لوق وهو ,ةمكحم اهنأ :يناثلا لوقلاو :يعفاشلا يلوق حصأ وهو (نيلامكلا ريسفت) .مهنع ضرعي نأ هل سيلف

 هنأل ؛حيحصلا وهو : يزوج. ا لاق 5 لاق هبو ؛ريبحح نب كيعس و نسحلاو يرهرلاو يبعشلاو يعخنلا

 .تبثأ ىرخألاو تريخ امهدحأ نأ ةهج نم نيتيآلا نيب يقانت ال

 "وهدنع " :هلوق لوألا «نيهجو نم بجعتلاو .بجغتلا يأ بجعلا يف بطاخملل نع يأ :بجعت بجعت ماهفتسا

 ا مالك :خلإ ةاروتلا انلزنأ انإ (نيلامحلا ريسفت) .انخيش دافأ اذك خلإ "نولوتي مث" :هلوق قاشلاو "ةاروتلا'

 نع ارباك مب يدتقي نمو ءايبنألا نم ةيعرم لوت مل اهإو ءاهماكحأ ةاعارم بوجوو ةاروتلا ناش. ولتخ نايبل قيس



 ةدئاملا ةروس 4 يب ءزجلا

 َبيِذلل هلل اوداقنا أوُمَلْسَأ نيل ليئارسإ ىب نع يبل ولأ ايي يح ماكحألل نايب كوكو

 وُظِفَحُتَسأ يذلا ببسب يأ ام ءاهقفلا ُراَبْحأْلاَو مهنم ءاملعلا َنوُيَِبَرلآَو أوُداَه
 هنأ َءآَدَبُس ِهْيَلَع أوُاَكَو هولّدبي نأ هللا سنك نِم هايإ هللا ,ولظفحتس يأ هوعدوتسا

 محرلاو كو دمحم تعن نم مكدنع ام راهظإ يف دوهيلا اهيأ سانا اوُشكت د ةلفا قح

 هنوذحأت ايندلا نم ًاليلق اًنَمْث ىتَياَكِب اولديفست أورتش الو ةنامثك يف نا امهريغو
 52ظ00زذ1 5058 . َكبتَلْوأَف هللا لّرْنَأ آَمِب مكَحْرَل نَمَو اهامتك ىلع سا © عا نع -- 1< 3 'ّ ريت اذنه نيخ رف

 «هبشملل هب هبشملا مسا ريعتساو «لك يف ءادتهالا عماجب رونلاب ماكحألا تهبش ثيح ةحرصم ةراعتسا مالكلا يف :رونو

 "لزنأ"ب قلعتم :اوداه نيذلل (يواصلا ةيشاح) .رياغم فطعلاف ديحوتلا ىده اب دارملاف ماكحألا رونلاب ديرأ ثيحو
 سانلا نوبري نيذلا :ليقو ءداهزلا :ليقو :مهنم ءاملعلا (بيطخلا نم) .مهمكاحت يف اب نومكحي يأ 'مكحي"ب وأ

 ام مهدهزل برلل نيبوسنم موكل نيينابر اوم :لاقي لب رسفملا مالك قاني ال اذهو هرابك لبق ملعلا راغصب
 (يواصلا ةيشاح) .قلخلا نوبري مهفوكل ةيبرتلل وأ هاوس

 اذإ هربح :لاقي نيسحتلا 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
 قارلا همس نإ ىلاعت هلا ملكت: قيررخ ىلع مهدادلإ يف هريبلا دنا كاك اذه نعدوصتلا :ل | امب مكحي مل نمو

 ىلع نورفاك مهف ؛"بحاو ريغ هنإ" :اولاقو ةاروتلا يف هيلع صوص هللا مكح اوركنأ امل مهنأ نيعي ءنصحملا

 نمو" :هلوق :ةمركع لاقو .نآرقلاو دي دمحم الو ةاروتلاو ةَتِلَع ىسومم. ال «ناميإلا مسا نوقحتسي ال قالطإلا
 هناسلب رقأو هللا مكح هنوك هبلقب فرع نم امأ ؛هناسلب دححجو هبلقب ركنأ نم لوانتي امنإ "هللا لزنأ امب مكحي مل
 هذه تحت هلوخد مزلي الف .هل كرات هنكلو ىلاعت هللا لزنأ امي مكاح وهف ءهداضي امب ىتأ هنأ ال هللا مكح هنوك

 ."ريبكلا" يف اذك ةيآلا

 مههِإف .ةصاخ نيبطاخملا نود ناك نم انئاك هللا لزنأ امي مكحي مل نمو هانعم :ةمركع لاق :"بيطخلا" فو
 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 ائيب ءاضتقا هللا
 لاقف :تلزن نم ف يأ ةيآلا هذه يف ءاملعلا فلتخا :نزاخلا ةرابعو .هريغب !ومُحَحح نأب مهدرمتو هب مهئازهتسال

 ةظيرق نب صوصخ يف :اه# سابع نبا لاقو «دوهيلا نم هللا مكح ريغ نمو رافكلا يف ةثالثلا تلزن ةعامج
 نم لكف «ةمألا هذه يفو دوهيلا يف ةماع ثالثلا تايآلا هذه :يعخنلاو نسحلاو دوعسم نبا لاقو ءريضنلاو

 - .قسفو ملظو رفك دقف هللا ريغب مكحو ىشترا



 ةنالاللا ة روس 5 سداسلا ءزجلا

 اذإ ٍسْفّتلَآِب لتقت َسْفَّتلآ نأ ةاروتلا يأ آي ْمِيلَع انضرف اَنَبَمكَو .هب 2: َنوُرِفَكْلا مه
 علقت ّنَيِلآَو ٍنْدَألاِب عطقت ْدأْلاَو ِفنألاب عدجت فنألاو ِنْيَعْلاِب اقفت َتيَعْلاَو اهتلتق
 اذإ اهيف صتقي يأ ٌصاَصِق نيهحولاب واب حولا ةعبرألا يف عفرلاب ةءارق يفو َنَملَأ
 نإو مكحلا اذهو .ةموكحلا دز 31 و كلذ وحنو ركذلاو لطسرلاو .ديلاك كما
 ةيبفا نم نم أب صاصقلاب يأ ءهب َقَّدَصَت نَمَف انعرش يف رّرقم وهف مهيلع بتك

 ءرفكلا فوخ لحأل ىلاعت هللا لزنأ ام فالخ وه امب مكحلا نم ءاقتالا ملسملا ىلع مزال هنأ لصاحلاف :تلق -

 نأل ؛هريفكت ىلع ًارتجي الف راكالا ةميوب يلج قلل سيلو للعلا 8 هللا ام لالخ نيل ياسا سكس نمو

 وأ ؛ءنسح لمحم ىلع همالك لمح نكمأ ملسم رفكب في ال هنأ ملعاو :"راتخملا ردلا" فو .ءاملعلا فالتخا هيف

 يفو «خلإ 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 بجوي ام نوك طارتشا كلذ ىلع

 ركذ بسانف رفك اذهو "اليلق انمث يايآب 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

 .ملاظ قساف وهف ادحاج نكي مل نإو رفاك وهف ادحاج مكحي مل نم :امُذ سابع نبا لاق .انيب ءاضتقا هللا تايآ

 (حابصملا) .ئعمو انزو عطقك عدج حابصملا ينو «فنألا عطق حارصلا ف عدج .عطقت يأ :عدجت
 سفنلا نأ": هلوق يف نأ ةلمج ىلع ةفوطعم ةعبرألا نم ةلمج لكف اهيلعو «ةيعبس ةءارق يأ :خ! عفرلاب ةءارق ينو

 ام حورجلاب دارملا :حورجلاو .نيعلاب نيعلا اهيف انلقو يأ لوقلا يعم نم ةباتكلا يف مل "انف" "ابك" لوأيو «"سفنلاب
 (يحركلا ريسفت) .نيمدقلاو نييشألاو نيتفشلاك :كلذ وحنو .ركذلاو لحرلاو ديلاك :رسفملا لاق اذلو ؛فارطألا لمشي

 محللا يف ضرك كلذو «ربخ "ةموكحلا هيف" ةلمجف ؛ةموكحلا هيف ضاصقلا هيف نكمي ال يذلاو يأ ءأدتبم :نكمي 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 ايو ةرشع ةيانج الب هتميق تناك ولف ءاقيقر هضرفب هيلع نحنا ةميق نم صقن ام

 عئارش نأ نيب اذإ نعي «راكنإ ريغ نم هلوسر وأ هللا صق اذإ انلبق نم عئارش نأ د نئعي :انعرش يف ررقم وهف

 عئارشلا كلت انيلع مزلي ءاهكرتب انرمأي ملو ردقلا كلذ ىلع تكسو «تافصلا هذمبي ةفوصوم تناك مكقباس
 يذلا يناجلاف يأ :هب قدصت نمف (يدهازلا ريسفت) .كلذك انه اهو ءلوصألا ملع يف ةيلكلا ةطباضلا يه هذهو

 (لمجلا ةيشاح) .هب قدصت



 ةدئاملا ةروس عا سداسلا ءزجلا

 مه َكِبتَلَوأَف هريغو صاصقلا يف ُهَّلآ َلّرنَأ اَمب مكر نَمَو هاتأ امل مُهل ةَرافَك َّوُهَف 10 0 نشف م ىح ة#خ ريب عا 0# 5 و 0 ٍ
 00 ع كبك انعبتأ ايفو 22 نوملظلا ا و ع 1 , 2

 ّدَِصمَو و ماكحألل نايب ٌروُنَو ةلالضلا نم ده هيف ليخالآُهَتيتاَو و ةئَرْوّتلا َنِم هلبق ِهِيَدَي

 و 2 نوفكملل ةَلعَومَو لهو ماكحألا نم امل ةِنَرَوَعلآ َنِم ِهْيَدَي َنْيَب اَمِل لاح

 رسكو :"وك بصنب ةءارق ينو تويز يبس نإ

 2000 ا كيلوا أَنّ اَمب مك ذل نَمَو "هانيتآ" لومعم ىلع افطع همال

 قدصت نمف :ليقو «ةرخآلا يف ايناث بقاعي الف بنذلا نم يأ "هاتأ امل" :هلوقو «يناجلل يأ "هل" :هلوقو ءصاصقلا يأ :وهف
 (بيطخلا 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 ال
 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 لجرلا الو عيضولاب

 (لمجلا ةيشاح) ربل جسرا عقلا مناع اوريغف «ةلماك ةيدلا مهيلإ اودأ ريضن ين نم ةظيرق ونب لتق اذإف

 ركذ بسانف «حرجلاو لتقلا رمأ نم ةصوصخم ءايشأ بيقع ءاح هنأل ؛بسانم انه ملظلا ركذ :خإ نوملاظلا مه

 (نايح وبأ) .ةظيرقو ريضنلا يواست مدع نم هررق ام ىلإ ةراشإو هيف ةيوستلا مدعو صاصقلل يفانملا ملظلا

 ةيفقتلا نم "انيقف"و .هباتكو الَكِلَع ىسوم لضف ركذ دعب هباتكو اهَتِلَع ىسيع لضفب قلعتي ام ركذ ف عورش :انيفقو
 «ةزمهاك فيعضتلا نأ هيلع مزلي :لاقي الف "انتج" ئيععم "انيفق' نمض «دقو بقعلا هانعمو افقلا يف نايتإلا يهو

 نوك ليلد هيفف :ماكحألل (يواصلا ةيشاح) .3ع ىسيع مهانيفقو :الثم لاقي نأب نيلوعفمل ىدعتي نأ هاضتقمف

 .رجاوزو ظعاوم ليحنإلاو ةاروتلا ف امل ادبعتم ناك ىسيع نأ :لاق نم ىلع درو ؛ماكحألا ىلع المتشم ليجنإلا

 (نيلامكلا ريسفت) .لاحلا ىلع بصنلا هلحم ؛"ىده" هيف لحم ىلع فوطعم هنأ ديري :اقدصمو (نيلامكلا ريسفت)
 مال" دعب ةرمضم "نأ"ب يأ :خلإ 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 2"يك
 :ليق هنأك ,فطعلا حصي ذئنيحف ؛هل لوعفم امهنأ ىلع نابوصنم امهأ ىلع ءانب اذهو "نيقتملل ةظعومو ىدهو"

 ىعملاو .هل ردقم لومعم ىلع يأ :انيتآ لومعم (لمجلا ةيشاح) .هب مهمكحو ةظعوملاو ىدهلل ليخبإلا هانيتآو
 (نيلامكلا ريسفت) .هيف هللا لزنأ امي ليخجنإلا لهأ مكحيلو احالصإو اداشرإ ليحنإلا مهانيتآ



 ةدئاملا ةروس 4١/4 سداسلا ءزجلا

 5 هم انل "سيطلب يهم كييف عادي نْوأَو 2 : توُفِسفلا 3

 م و

 2000 يَر.كايلإ 2 ولانب كليلإ ارسفارت اَذِإ يبجي لهأ ني ل2 شل

 اجاَهْتِمَو ةعيرش ٌةَعْرِش !ممألا اهيأ َمُكَنِم اَلَعَج لُكِل ْقَحْلآ َنِم َكَءاَج **** ًالداع
 ةعيرش ىلغ ةَدِسَوٌةعَأ يكَلعَجَل ةللآ :آط ولو هيلغ توقع .نينلا يق احضار. اقيرط

8 
 رظنيل ؛ةفلتخملا عئارشلا نم هكدا آه ىف مك رسما قولي اقرف مكقرف نكلَو ةدحاو

 اعيِمَج ْمكْعِحْرَم هللا ىلإ اهيلإ اوعراس ٍترَبَخْلا أوقِبَتْسآَف يصاعلاو مكنم عيطملا

 نأَ .هلمعب مكنم الك يزجيو نيدلا رمأ نم 29 َنوفلتخت هيف رْثنُك اَمِب مُكُكَبتيَف ثعبلاب

 هرلصي عقاوكيتُي الوأ ل َجُهوْدْسآَو ماوه ع الوهن لزدأ آمي. مككيب مكحا

 21111 1 .هريغ اودارأو لزتملا مكحلا نع اوُلوَت نِإَف كيلا لّرنأآَم ضْحَب ْنَع

 وهو "ليخنإلا لهأ مكحيلو" :هلوق همدقت اذإ هللا رمأ عريب جوازخ هنأل ؛بسانم انه قسفلا ركذ :خإ نوقسافلا مه

 جرحخ يأ (ه . :فهكلا) كبَر رمأ عاقب هردعلا مم ناك ةسيللإ الإ اودحَسف متالاودختا» :ىلاغت لاق اك رفآ

 هيلع مدقت امف ؛هفلخ نوكي هنع رخأت ام نأل ؛هيدي نيب وه ءيشلا لبق امل ليق امعإو :هلبق (نايح وبأ) .هتعاط نع

 (نيلامكلا ريسفت) :تابقلاو ةحصلاب هل دهشي ذهاشو يأ :ادهاش (نيلامكلا ريسفت) ..هيدي نيبو همدقم نوكي

 لازنإ مث ,33ع ىسوم ىلع ةاروتلا لازنإ ركذ انمزلت ال انلبق نم ةعيرش نإ لاق نم هب لدتساو :مهنيب مكحاف

 فو ."نويبنلا امي مكحي" :لوألا يف لاقف ءهب مكحلل لب بسحف عامسلل سيل هنأ نيبو تاع دمحم ىلع نآرقلا

 (كرادملا ريسفت) ."هللا لزنأ ام. مهنيب مكحاف" :ثلاثلا فو ؛"ليجنإلا لهأ مكحيلو" :ىانلا

 تاوفلا لبق اهيلإ اوقباست :اوعراس (نيلامكلا ريسفت) ."نع"ب عبتت ال ةيدعت حيحصتل لاحلا ريدقتب ريشي :الداع

 ردصملا لماعلاو رورخملا ريمضلا نم لاح :اعيمج (كرادملا ريسفت) .ىلاعت هللا رمأ ام لك تاريخلاب دارملا «ةافولاب

 ساشو ايروض نب هللادبعو ديسأ نب بغك نأ اهوزناببس :مهرذخاو ."نوعحرت هيلإ" :ريدقتلا يف هنأل ؟كاضملا

 دوهيلا رابحأ انأ تفرع دق !دمحم اي :اولاقف ؛هنيد نع هنتفن انلعل دمحم ىلإ انب اوبهذا :ضعبل مهضعب لاق سيق نب

 ءكيلإ مكاحنف ةموصح انموق نيبو اننيب نأو ءانوفلاخي ملو دوهيلا انعبتا كانعبتا نإ انإو «مهتاداسو مهفارشأو

 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا تلزنف تك هللا لوسر ىبأف ءكقدصنو كب نمؤن مهيلع انل ضقاف



 ةدئاملا ةروس 4١ 5 سداسلا ءزجلا

| 

 يرق كيفما رو اذإ ليلو ةنهادملا نم 595 ءاتلا ءايلاب ف 7 ؛ ةيِهَجْل
 ل ةيتل راع نبال ةيقوفلا |

 ؛ركذلاب اوص هب مه) َنوُقِقوُي موق دنع وقل امكُح هللا َنِم ٌُنَسَحَأ دحأ ال يأ َنَمَو
 2 ةآَيِلْوَأ ئَرَصَتلاَو دول أوُدِخَكَت ال أوما نين اتي .هنوربدتي نيذلا مهنأل

 كتم دهن مكي 5- نَمَو رفكلا يف مهداحتال ٍٍضَعَب *َب ٌءاَيِلَوَأ ْمُجّصْعَب مهنوّداوتو

 7 ىف َنيِذَلا ىَرتَ ل تيدبإ ”انووي َنيِمِلَظلآ موقلا ىِدهي ال هللا نإ مهتلمج
 َنوُلوَقَي مهتالاوم يف ٌمِيِف تروعرَسي قفانملا هيأ نب هللا دبعك داقتعا فعض ْصَرم

 الو «ةبلغ وأ بدحج نم انيلع رهدلا امك رودي ٌةَرِبآَد اَنَبيِصُت نأ ىَشْحت اهنع نيرذتعم

 نانا هيبفل رصنلاب حّممْلاِب أَي نأ هلآ ىَسَعَ :ىلاعت لاق ءانوريمي الف دمحم رمأ متي

 ب اورسأ آم ْىِلَع أوُحِبْصيف مهحاضتفاو نيقفانملا رتس كتمب -هددع نم ٍرمُأ وأ هنيد

 ءاقودو داون افانئتسا عفرلاب ُلوَقَيَو (2 ع ويرش رافكلا ةالاومو كشلا نم َجِبِيفنَأ

 مهيزاجيف ةرخآلا يف امأو ,مهونذ ضعبب وه امنإ ءالحلاو يبسلاو لتقلاب ايندلا يف مهياقعف ءاهعيمجب ال :ميونذ 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 ف 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 باوج يف اعقاو اينايب وأ ايوحن يأ :افانيتسا .حضلا .هءاشفإ يأ :رتس كتمت

 .ريغ ال اينايب نوكيف واولا مدع ةءارق ىلع امأو ؛واولاب نايبلا نارتقا زاوج ىلع ءانب ؟ذئنيح نونمؤملا



 ةدئاملا ةروس 4 سواسلا عوق

 ءاَلْوتهأ | ابحعت -ةعيرتس كته اذإ- .ههضعبل اَوُنَماَ نين" نأي" ىلع اقطع بصتلايو

 لاق او ف وكل جي اهيف مهداهتجا ةياغ بدمي َدِهَج هّللآب ايثكفأ ةيثلا

 ايندلا 2) َنيِررِسَح اوراص أوُحَبْصَأَقف ةحلاصلا َةُهْلَمْعُأ تلطب ٌتَطبَح :ىلاغت

 59 عجري رب ماغدإلاو كفلاب َّدَنْرَي نَم ْاوُمَماَم َنيِذلا اجيأتَي باقعلاب ةرخآلاو ةحيضفلاب
 ةبوقعلا عاودو ةنوعملا تا وفي

 225 يبلا توم دعب ةعامج ٌدترا دقو هعوقو ىلاعت هللا ملع ام رابعإ رفكلا ىلإ هنيِد نَع

 يق لإ راشأو ) اذه موق مها د هلا :هنوُبحو محروق مشدب هللا أي ْوَسُف
 نميلا لهاو نييرعشألا 9

 هاه 21233 هك 223 2 نيفطاع ةَّزْؤَأ هحيحص ف ف مكاحلا هاور .يرعشألا ىسوم

 يرعشألا ضايع نع

 لاق امنإو (يواضيبلا) .خلإ اونمآ نيذلا لوقيو حتفلاب هللا أي نأ ىسع :لاق هنأك ءقعملا رابتعاب :ّيأي ىلع افطع

 ىلإ عجري ريمض ىلإ رقتفيف ؛همكح يف هيلع فوطعملاو كوب ربخ "أي نأ" نأل ؛ظفللا رابتعاب ال نيعملا رابتعاب

 هللا ىسعف" ناك امل نكل ؛لوقيو :هلوق يف ريمض الو «"ىسع مسا
 مكءايلوأ مهنأ نامبإلا ظلغأب محل اومسقأ يأ :مهاعأ ديهَج "يواضيبلا" ةيشاخس نم :يوتعملا رابتغالا اذهبي هيلع لوقي نأ

 (كرادملا ريسفت) .مهفامبأ ديكوت يف نيدهتجم يأ لاحلا ريدقت يف ردصم مهنامعأ دهجو .رافكلا ىلع مك ودضاعمو

 (كرادملا ريسفت) .ردصم نعم هنأل ردصملا نيكل هنأ ىلإ ريشي : مهداهتجا ةياغ

 مهنأل ؛نينمؤملا مالك نم ال نيقفانملا نع رابخنإ ىلاعت همالك نم "مهلامعأ تطبح" :هلوق نأ ىلإ كلذب راشآ :ىلاعت لاق

 لج وزع هللا لوق نم اذهو .ةديقعو اناعإ ال ةعمج و ءاير اهولمع ىلا مهامعأ تعاض يأ :تطبح .كلذب مه ىلع ال

 ةالاوم نع فلس اميف يمن امل :خلإ نيذلا اهيأ اي (كرادملا ريسفت) .مهاح ءوس نم ابيجعتو لامعألا طوبحب مهل ةداهش

 «لصألا ىلع نيتففخم ةنكاسف ةروسكم نيلادب يأ كفلاب رماع نباو عفان ةءارق نأ ىلإ ةراشإ :خلإ 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 رييسفت) .فاطعنالاو للذتلا هججو ىلع مهيلع نيفطاع يأ فطعلا ئعم لذلا نمصتي هنأ

 ء”ماللا"ب قىدعتي ةلضأ ناك و « نو بإب ةتي دعت لجأل نيفطاع يعم نمضتم ' 'ةلذأ" نأ ىلإ اذمم نراها :نيفطاع

 َحاَنَج اًمهل ْضِفْحاَو© :ىلاعت هلوق نم سبتقم اذهو ؛عضاوتلاو مهل للذتلا هجو ىلع نينمؤملا ىلع نيفطاع ىيعملاو

 ماهيإلا كلذ عفدف «نوناهم لورق ءالذأ مه مهوأ "نينمؤملا ىلع' :لاق املو ١(. 4 :ءارسإلا) ه«ِةَمْحَّرلا نِم ّلذلا

 (لمجلا ةيشاح) .مهيلع نيبلغتم يأ "نيرفاكلا ىلع ةزعأ" :هلوقب

 فطع غاس "هللا ٍقأي نأ ىسعف" ةوق ف أي نأ '



 ةدئاجا ةروس 2 سداسلا ءزجلا

 ةَمَوَل َنوُفاَحح و هلا ٍليِبَس ىف ترودهتج َنيِرِفَكْلا لع ءاّدشأ رع َنيييؤُمْلا ىَلَع
 هللا لصف فاصوألا نم روكذملا َكِلَّذ مقل مول نوقفانملا فاخي امك هيف ٍمِيآَ
 :مالس نبا لاق امل لزنو .هلهأ وه نك. دءيِلَع لضفلا ريثك ُعِسو ُهَللآَو ءآَشَي نم ِهِتْؤي
 َنوُميقُي َنيِذْلآ أوُمَماَء َنيِذَلآَو مُهَلوُسَرَو ُهّلل ا اَبَنِإ انورجه انموق نإ !هللا لوسر اي

 لوتي نمو .عوطتلا 0 لولصي وأ نوعشاح م2 ) َنوُعِكَر َمُهَو ةزكرلا نوثؤُيَو ةزلصلا د ري

 هرصنل (2) َنوُبِلَعْلا مه :ِ َبَرِح َّنِإَف مهرصنيو مهنيعيف ْأوُنَماَ َنيِذَلاَو مُهَلوُسَرَو هلل
 .هعابتأ يأ هبزح نم مههأل ؛انايب "مهاف" عقوم هعق وأ مهايإ

 ب ا

1 

 اوناك مهفإف ؛نيقفانملا لاح فالح ةدهاجملا يف مهاحو نودهاجي يأ لاحلل نوكي نأ لمتحي واولا :نوفاخي الو

 مهقحلي هنأ نوملعي ام ائيش نولمعي الف ءدوهيلا مهءايلوأ اوفاخخ نيملسملا شيحج يف اوجرح اذإف ؛دوهيلل نيلاوم

 مهتفص نم يأ فطعلل نوكي نأو «مئال ةمول نوفاخي ال هلل متدهاجمف نونمؤملا امأو ,مهتهحجج نم مؤل هيف

 ةرملا ةموللاو ءمثال ةمول مهجعزي ال نيدلا رومأ نم رمأ يف اوعرش اذإ مهنيد يف بالص مهو هللا ليبس يف ةدهاحملا

 (كرادملا ريسفت) .ماوللا نم دحاو عوؤل نم طق ائيش نوفاخي ال :ليق هنأك ناتغلابم ريكنتلا يفو اهيفو ءمؤللا نم

 (كرادملا ريسفت) .ةموللا فوخ ءافتناو ةدهاجناو ةزعلاو ةلذلاو ةبحملا نم يأ :فاصوألا نم

 :لاقف «ةيآلا هذه تلزنف «لزانملا دعبل كباحصأ ةسلاج 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

 (بيطنحلا 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" يف تلزن اهفإ :ليق .ةالصلا يف مهعوكر لاح يف اهوتؤي يأ لاحلل واولا :نوعكار مهو

 ؛هتالص دسفي لمع ريثك هعلخل فلكتي ملف ؛هرصنخ يقاحرم ناك هنأك همتاح 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

 (لمحللا ةيشاح) .لوألا لعفلا لعاف نم لاح وهف همالك يف يناثلا ىلع
 .مسالا اذهي مهل افيرشتو هتيالو يف مهل ابيغرت هب مهفرش امل اراهظإ رمضملا عضوم رهاظلا عضو يأ :مهنإف عقوم هعقوأ



 ةدئاملا ةروس 2. سداسلا ءزجلا

 نايسلل 5 كرم اَِجَلَو كل ًاوزهم اوه ا ادخل ةيولا او ذخكت اي ككاو نين 4

 هللا اوقتأو آت بصنلاو رجلاب قيكرسملا زانكلاو كلن نييبتكلا أوُثوأ منا

 ىلإ متوعد َمَتْيَداَن اذإ نيذلا و .مكناخي يف نيقداص 29 َنيِيِمؤم متنك نإ مهالاوم كرتب

 اه اوئرهتسي نأب اِعَلَو هب م اوه ةالصلا يأ اًهوُدَحَتَ ناذألاب ةولّصلا

 لاق ا. لزنو كو َنوُلقَحَي ل َمْوَق ة ميفأ هيسيسي يازتيكاب ذاختالا كللَذ اوكحاضتيو

 ركذ املق اهيآلا "انيلإ لونا انموب لاي" :لاقفا © سرلا نيف نموت نم :88 ىقللا ةوهيلا

 م َنوُمَقنَت لَه بَتكْلا َلْهأتَي لق مكنيد نم اًرش انيد ملعن ال :اولاق الَتلَع 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 ؛نينمؤملا لبق باتكلا اوتوأ مهنأل ؛"اوتوأ' ب قلعتم "مكلبق
 .هريغو "بيطخلا" يف امك .اممنوداوي نيملسملا نم لاجر ناكو اققفان مث مالسإلا رهظأ نيذلا ثراح نب

 «"نم"ب رورحملا "نيذلا" ىلع افطع :رجلاب (نيلامكلا ريسفت) .لوعفملا ئعم. ردصم وزهلا نأ نعي :هب اوزهم

 الف ءهب الوعفم عقاولا "نيذلا" ىلع افطع يأ "بصنلاو" :هلوقو ءنؤزهتسم نيكرشملا نأ ذئئيح فطعلا ديفيف
 رافكلا يأ ريبكلا يفو (لمجلا ةيشاح) خلإ ىرخأ ةيآ نم دافتسيف نؤزهتسم نيكرشملا نأ ذئئيح فطعلا ديفي
 بصتنلاب نيقابلاو ,يئاسكلاو 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 هي هللا لوسو يذانم ناك :يبلكلا لاق خا امي اًوزهتسي نأب

 :ليقو .ةيآلا هذه هللا لزنأف «ءازهتسالا ةقيرط ىلع نوكحضيو ءاولص ال اولصو اوماقي ال اوماق دقو دوهيلا: تلاق

 هلثعي عمسي مل ائيش تعدتبا دقل !دمحم اي :اولاقو ه5 يببلا ىلع اولخد ناذألا اوعمس اذإ اوناك نيقفانملاو رافكلا نإ

 ىلوأ ناكل اريخ هيف ناك ولو «كلبق ءايبنألا تفلاخ دقف ةوبنلا ىعدت تنك نإف ءممألا نم كلبق نم ىضم اميف

 اَغَد ْنّمِم الق ُنَسْحَأ ْنَمَوظ :هللا لزنأف !رمألا اذهو توصلا اذه حبقأ امف ريعلا حايص كل نيأ نمف «ءايبنألا هب سانلا
 (نزاخلا ريسفت) (0/.يآلا نم :ةدئاملا) ؟ةالّصلا ىلإ ْئُثْيَداَن اذإَو» :لزنأو «ةيآلا (77:تلصف) كلل ىلإ

 "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 نئيعم هنمضتل



 ةدئاملا ةروس ع سداسلا ءزجلا

 َنَأَو ءايبنألا ىلإ ْلَبَق نِم لزنأ آَمَو ايل لزنأ آَمَو هلي اََماَد نأ الإ آَكِي نوركنت
 يف عكتفلاخمو انتاهإ ةلإ .نوركنت ام ئعملا "انمآ نأ" ىلع .فظععو نوقسف كرك

 مكقنأ له .ركني امم اذه سيلو هنع مزاللا قسفلاب هنع ربعملا هلوبق مدع
 نّم وه لَآ َددِع ءازج ىنعمب اباوث دَبوُنَم هنومقنت يذلا َكِلاَذ لهأ ني ركب مكربخأ
 نم َو خسملاب َريِزاتْلاَو ةّدَرقْلا ِمثَنِم َلَعَجَو ِهيَلَع َبِضَعَو هتمحر نم هدعبأ ُهَّلل ُهَنَعَل

 هلبق اميفو :"ْنّم" نعم "مهنم" يف ىعارو «هتعاطب ناطيشلا َتوُهَّطلَآ َدَبَع
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 ؛همزال ديرأو قلطأ مث «ناميإلا لوبق مدع وهو موزلملا دارأو قسفلا ءوهو مزاللا قلطأف :قسفلاب هنع ربعملا

 (يواصلا ةيشاح) .نامبإلا يأ "هلوبق مدع يف" :هلوقو ءهمدعب مهو ناميإلا لوبقب انفاصتا ف مهل انتفلاخم وهو

 (نيلامكلا ريسفت) .نامبإلا لوبق مدع نع ةرابع اهفوكلو ردصم هنأ رابتعاب ريمضلا ريكذت «ةفلاخملا نع يأ :هنع مزاللا

 .مكنيد نم ارش انيد ملعن ال :دوهيلا لوق ةلباقم يق هنأل ؛ةلباقملا باب نم مالكلا اذه :خإ رشب مكتبنأ 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
 نيعمب. "ةبوثملا"و «ريخلابو اب قداصلا ءازجلا قلطم ال انه دارملا يه ذإ ؛ةبوقع نعم. لوقي نأ هيلع ناك :ءازج ىنعمت اباوث
 .(؟١ :نارمع لآ) ؛ميلأ باذَعب ْمُهْرَّسَبف دح ىلع امكت ةبوقعلا يث انه تلمعتسا دقو ؛ناسحإلاب ةصتخم يهف باوثلا

 أدتبم ربح عفر لحم 0 "نم" نأ ىلإ هب راشأ خا 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 .ءفوذحم
 رشب :هريدقت ."هنعل نم" ظفل لبق وأ "كلذ" ظفل لبق فاضم فذح ىلع "رشب" نم لدب خلإ "هيلع بضغو'

 .هريغو "بيطنلا" نم . هللا هنعل نم نيد كلذ نم رشب وأ هنعل نم كلذ لهأ نم
 مهخياشمو ةدرق اوخسم مهفابشف تبسلا باحصأ نم نيخسملا الك وأ «ةتِلَع 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 ةارقإ

 (نيلامكلا ريسفت) ."نم" نعم ةاعارم "مهو" :هلوق يثو «دوهيلا



 ةدئاملا ةروس 4 سداسلا ءزجما

 قاظملاب ةيضقو "دول عنب عسا هوان لإ هفاشإو دبع" ءاب مضب ةءارق يفو

 2 لييشلا ءاوس نع ُكَطأَو راغلا ازعل نأآل ؛زييمت اناَكَم يك َكيِتَلْوُ "ةدرقلا" ىلع

 ملعن ال :مهوق ةلباقم يف 'لضأ و رش" ركذو .«طسولا "ءاوسلا" لصأو قحلا قيرط
 مكيلإ أولد دقو اَنَماَء اَولاَق دولا ”وقفانم يأ َزكوُءاَج اَذِإَو .مكنيد نم ارش انيد

 2 لا دع

 2 هع ايدل احا وع يدك و فرحا هع هوو يصيتف هنن نار اذن !الالاه ه0 فاتاس ل107 هاهنا ارجرخ 3ق معو رقكلاب نيسبام

 ةءارق يهو توغاطلا ءات رجو «لادلا بصنو نيعلا حتفو "دبع" ءاب مضب ةءارق يف يأ :دبع ءاي مضب ةءارق فو
 يأ "عمج مسا" :هلوقو .توغاطلا ىلإ دبع ةفاضإ يأ "هدعب ام ىلإ هتفاضإو" :هلوقب حراشلا راشأ هيلإو «ةزمح

 ةَّمْعَن اودْعَت ْنِإَوإ» :ىلاعت هلوق لثم ةرثكلا هب داري دحاو دبع نأ وه يسرافلا لاق امك اههيحوتو ؛عمج مسا دبع
 :ريبكلا يفو .(لمجلا ةيشاح) خلإ هلثم عمجلا ةينبأ نم سيل هنأل ؛دبع عمجي سيلو (8/١:لحنلا) «اهوصخت ال هللا

 ةدبعو :دارأ هنأ لمتحي نأب هزاوج هجو موق نيبو «زوجي ال ام ىلإ هوبسنو هونعطو ةزمح ىلع ةءارقلا هذه اوباعو
 .لعفلاب هبتشي الل ؛ءابلا مضو ءاملا فذح مث ؛ئرق امك توغاطلا

 «"توغاط" بصن يأ :فطعلاب هبصنو (نيلامكلا ريسفت) .عمجلا ةينبأ نم سيل هنأل ؛عمجي سيلو :عمج مسا

 (ريبكلا ريسفت) .فوذحم لوصوملا :اذه ىلعف ؛"توغاطلا دبع نمو ةدرقلا مهنم لعجو" :هليوأت :ءارفلا لاقو
 .زييمتلا ىلع بصضن "اناكم" ةريخغاو ادعبم "رش كفلوأ" ةاناكم رش ركذ امي نوفوصوملا يأ :اناكه رش كتلوأ

 رافكلاو نينمؤملا ةكراشم يضتقي "لضأو رش" ركذ نأ :وهو ءردقم لاؤس باوح ىلإ ةراشإ هيف :2! رش ركذو
 حراشلا باجأف ؟كلذ نم ءيش يف رافكلا اوكراشي مل نينمؤملا نأ عم لضأو رشأ رافكلا نأو «لالضلاو رشلا ف

 اذهو «ةجحلاب هل امازلإ همعز ىلع ميلستلاو لزنتلا ليبس ىلع يأ ؛خلإ 'مهلوق ةلباقم ف لضأو رش ركذو" :هلوقب
 امل ايندلا يف نينمؤملا ناكم نم لضأو رش ةرخآلا يف ءالؤه ناكم نأب نورخآلا باجأو ."بيطخلا" لاق امك ىلوأ
 دارملاو :"يواضيبلا" يف لاقو ؛هريغو ىذألا عامسك ةيويندلا مومهلاب م لصاحلا لالضلاو رشلا نم اهيف مهقحلي

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .لالضلاو ةرارشلا يف نينمؤملا ىلإ ةفاضإلاب ال اقلطم ةدايزلا ليضفتلا ةغيص نم
 (نيلامكلا ريسفت) .نينمؤملا ىلإ ةفاضإلاب ال اقلطم ةدايزلا اهنم دارملا وأ ةلكاشملا لحأل :وكنيد نم ارش

 باطخلاف ءاقافن ناميإلا هل نورهظيو كك هللا لوسر. ىلع نولخدي اوناك ذوهيلا نم سا قف تلزن :دوهيلا اوقفانم

 مهو" :هلوقو :خلإ اولخد دقو (دوعسلا يبأ ريسفت) .نيملسملا نم هدنع نم عم هل وأ ميظعتلل عمجلاو 5 هللا لوسرل

 ميبيش يبأ ريسفت) ."اوجرخ"و "اولخد" لعاف نم نالاح "هبو رفكلاب"و ؛"اولاق" لعاف نم نالاح ناتلمحلا لإ "اوجرح
 (نيلامكلا ريسفت) ."اولخد" لعاف نم لاح "رفكلاب" يأ رورخم او راحلا نأ ىلإ ريشي :نيسبلتم
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 .قافنلا نم 2 » َنوُمُتكي أوناك اَمي مَع هَ هَللاَو اونمؤي 9 هب ديس ركتدج نب
 ملظلا نوُدَْعْلاَو بذكلا مثالا ىف آظآظ[:ئء نوعقي َنوُعِرَسُي دوهيلا يأ َمِمْبِم +( ناك

 لَوَل .اذه مهلمع حقو َنوُلَمْعَي أوُناك ام كرسْعبَل اشرلاك مارحلا تحل ٌمهِلُكأَو
 ٌتحشلأ ٌمِهِظََو بذكلا مثلا ُمِهَوَف نَع مهنم ُراَبْحَألآَو َويِيتَرلأ ْمُهَنْبَي اله

 مهبيذكتب مهيلع قيض امل ُدوُبَيلَا ِتَلاَقَو .مهيف كرت ( َنوُعَنَصَي أوثاك ام سئل
 قزرلا رارذإ .نع ةضوبقم ٌةَلوُلْعَم ِهّللأ ُدَي الام سانلا رثكأ اوناك نأ دعب دو يبلا

 ةييديأ تلكسمأ ثلْع : لاقل للا عيديات ينس كلا اعاد لخبلا نع هب اًوّنك ءانيلع

 : ت71 ا رات لل ا فلقبق عش هدعتم نع ولا اول مهيلع ءاعد تاريخلا لعف نع

 يف ةيآ دشأ يه سابع نبا نع ةماعلل لوألاو ءاملعلل مذ اذه :سئبل ."اوحنح' ١ لففف ره لاح نأ قبب :نيسبلتم

 ريدقتب ريشي] :مهيف كرت (كرادملا ريسفت) .ديعولاب ركنملا بكترم ةلزنم ركنملا نع يهنلا كرات لزنأ ثيح نآرقلا
 (نيلامكلا ريسفت) .مذلاب صوصحملا 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 :خلإ دوهيلا تلاقو

 هللا نإ :سابع نبا لاق «قزرلا مهيلع قيض يأ :خإ مهيلع قيض امل (نزاخلا ريسفت) .مهتلمج ىلإ لوقلا بسن

 هع دمحم يف ىلاعت هللا اوصع املف «ةيحان مهبصحأو الاومأ سانلا رثكأ اوناك يح دوهيلا ىلع طسب دق ناك

 ةضوبقم ةسوبحم يعي "ةلولغم هللا دي" :صاخف لاق كلذ دنعف «ةعسلا نم مهيلع طسب ام مهنع فك هب اوبذكو

 (نزاخلا ريسفت) .-كلذ نع هللا ىلاعت- ضبقلاو لحبلا هللا ىلإ اوبسنف ءءاطعلاو لذبلاو قزرلا نع
 .لحنا ةيصوصخ كلذ نع ىبأ نإو هسفن يف يقيقحلا ىعملا روصت ةيانكلا يف يفكيو :لخبلا نع هب اونك
 نم مهيلع هللا طسب ام هللا فكو كتل ادمحم اوبذك امل هللا مهنعل دوهيلا نأ يور :اونعلو (نيلامكلا ريسفت)

 اوكرشأف نورخآلا هلوقب يضرو "ةلولغم هللا دي" :صاخف لاق كلذ دنعف الام ءسانلا رثكأ نم اوناكو «ةعسلا

 اَهْطْسَْت الو َكِقْمُع ىلإ ةلوُلْغَم َكَدي ْلَمْجَت الّوإ» :ىلاعت هلوق هنمو ؛دوحلاو لخبلا نع زاحب اهطسبو ديلا لغو .هيف
 يطعي كلم يف لمعتسي هنأ يح طسب الو لغ الو دي تابثإ هب ملكتملا دصقي الو .(15:ءارسإلا) ِيِطْسَبْلا لك
 «لاونلاب هدي طسبأ ام :اولاقل الزج ءاطع بكنملا ىلإ عطقألا ىطعأ ولو «ديلا لامعتسا ريغ نم ةراشإلاب عنميو

 ءنافك 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 ا لييظإو ص نتا حو رص نمو

 (كرادملا ريسفتو) .تلغ اهنأك يهف منهج يف لغت وأ هللا ( قلع لخبأ اوناك
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 ام ةياغ ذإ ؛ةرثكلا ةدافإل ديلا ىْنْثو «دوجلاب فصولا يف ةغلابم ناقطَوشبَمةاَدي لَ

 رطارتعا ال: قييضتو عيسوت نم يت ِقُي همدي يلم نأ هلام نم يحس هلذم

 مهرفكل ارفكو اًسنّيْغُط نآرقلا نمَكَيّر نِم َكَيَلِ لزنأ آم ميم اريثك -َكيزهَلَو هيلع

 ىرخألا فلاخت مهنم ةقرف لكف ِةَّسّيقْلاِمْوَي لإ ًءاَضْعَبْلآَو ةَوَدَعْلآ ُمَُئيَب اَنيَقْلَأَو هب
 َنوُعْسَيَو مهذر هودارأ املك يأ ُهّللا اًماَفْطَأ كي يببلا برحل تأ برخلا اًراَن ادق امل

 هنأ 0 نييفيشعلا بي ! ْدَدلَأَو يصاعملاب نيدسفم يأ ا( ةانتق نضوألا ق

 نا ةفكلأ رفكلا ْأَوَقَنأَ 0 لمحت أونما# بتحلا لَه نأ و يع

 امه لمعلاب ٌليِجيِإلاَو ةنّرَوَتلا أوُماَقَأ ْمِيحَأ َوَلَو (2) ٍميِعْتلا تنَج َمُهَتلَحدْأَلَو حب

 نم اوكا بق نو. .بهكلا .نس ىتلإ لع اعو 25 يبلاب :تاقإلا هسرو هب
 تيرا رع ليقو 3 : 3 2 '

 0 ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا مهلجرا تحن نِمَو مهقوف

 نم ةفضص "هللا دي"و ذولا ةياغ.قفاوه لب. كلذك رمألا سيل يأ غاقملا هيضتقي رداقم ىلع قطع :ناتطوسبم ةادي لب
 (هريغو دوعسلا وبأ) .هيبشت الو فيك الب ىلاعت هل اَهاثِإو اه ناعإلا انيلع بجيف هجولاو رصبلاو عمسلاك هتاذ تافص

 قفني ال هنأ ىلع ةلالد هيفو :قييضتو (نيلامكلا ريسفت) .هوجولا غلبأ ىلع مهدرو مهلوق راكنإل :ةرثكلا ةدافإل
 ةيسسلا نا لعفلا دانسإ نم اذهو "نديزي" لعاف :كيلإ لزنأ ام (كرادملا ريسفت) .ةمكحلا ىضتقم ىلع الإ

 ةكيسْحر ىلإ اسر دهتداَرف# :لاق امك دوحجلاو رفكلا يف مهدسحل :نآرقلا لوزن دنع نودادزي مهأ نيعملاو
 ودع لك 5 ءاضغبلا نم نيف ةوادعلا نايح وبأ لاق :ءاضغبلاو ةوادعلا (نيلامكلا ريسفت) ١(. 725 :ةبوتلا)

 (يحركلا ريسفت) .ودعب سيل نم ضغبي دقو ضغبم
 اودارأ املك يأ :اودقوأ املك (كرادملا ريسفت) .دضاعت الو قافتا امهنيب عقي ال ىش مهيولقو :مالكلاب يأ :فلاخت

 نعو ؛سوحملا كلم يف مهو مالسإلا مهاتأ دقو ءطق دحأ ىلع هللا نم رصن محلل مقي مل اورهقو اوبلغ دحأ ةبراحم
 ف نودهتجيو :نيدسفم يأ (ليزنتلا كرادم ٍق اذكه) .سانلا لذأ نم هتدجو دقو الإ ةدلبب ايدوهي ىقلت ال ةداتق

 وهف ةرخآلا يف مهلاحل نايب :باتكلا لهأ نأ ولو (كرادملا ريسفت) .مهبتك نم 225 يبنلا ركذ وحمو مالسإلا عفد

 (يواصلا ةيشاح) .يدتهي هنأ لمتحي هنأل ؛يح نيعم رفاك نعل زوجي ال انه نمو «نودتهي مهلعل هل ددرت
 :هريغو الْكِلَع دواد روبزو 3كلع ءايمرأ بانكو التل لايناذ باتكو تل ءايعش باتكك :بتكلا نم
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 ؛هب لمعت ٌةَدِصعقُم ةعامج نأ أَي ةهج لك نم ضيفيو قزرلا مهيلع عسوي نأب ظ ا اش ظ ٠١

 ةفئاطلا دارملا

 () َنوُلَمْحَي اكيش اَم سعيا ممم هباحصأو مالس نب هللا دبعك 5 يبا نمأ نب مهو

 لانت نأ اةودخ فيل هنن مفكتا الوب كبر نيب كلي لرعأ ان عبمج ب ُلوُسَرلأ اجي

 دارفإلاب َُعَلاَسِر تب امك كيل لزنأ ام عيمج غلبت مل يأ َلَعْفَت ْرَّل نِإَو هوركمم
 كولعقي نأ“ سائل َنِم كلُمِصْمَيهَّآَو اهلك نامتكك اهضعب نامتك نأل ؛عمجلاو

 نأ ْرلَوظ :هلوقك وهو «قزرلا ةعسل ببس ىلاعت هللا ةعاطب لمعلا نأ ىلع ةيآلا تلدو :قزرلا مهيلع عسوي نأب
 * جرم هل ْلَعْجَي هللا عي ْنَمَوْلل فارعألا) 4ٍضْرَاَوِءاَمَّسلا َنِم ٍتاَكَرَب ْمهْيَلَع اًنْحَتفل اًوقَتاَو اوُنمآ ىَرقلا َ اه

 وكول .تايآلا.(١٠١:حون) ًارافغ ناك ُهنإ و اوُرِفْعَتْسا تلف .(7:قالطلا) 4ُبِيَتْحَيال ٍْثيَح ْنِم هَقزْرَيَو
 لمعلا يف لادتعالا ةغللا يف داصتقالا ئععم :ةدصتقم .( ١5 :نجما) اقدغ حام ْمهاَْيَقْسُأَ ةقيرطلا ىَلَع اوُماقَتْسا

 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 2ك 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" يعمي لوصوم مسا "ام" نأ ىلإ ةراشإ هردق :خلإ عيمج (يواصلا ةيشاح) .526 دمحم وهو اهوزن تقو
 (يواصلا ةيشاح) فلكم ريغ هلأ عم فسبلا خال قس هنأل ؛ةركن اهريدقت حصي الو
 يبأ" يف اذك ءاهغيلبت كل زوجي الف امب تصتخا ىلا رارسألا امأو ءاهي قلعتي امو ماكحألا نم يأ :خلإ لزنأ ام

 ؛ةفوصوم ةركن ال "يذلا" نيعمب ةلوصوم "ام" نأ ىلإ هب راشأ "كيلإ لزنأ ام عيمج" :هلوق "يحركلا" يفو ."دوعسلا
 ةوعدلا :اولاق مث نمو «كيلإ لزنأ امم 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

 اَمَف ْلَعْفَت ْمَل ْنِإَوإ» :هلوق رهاظ نأ :هلصاحو ؛ةيآلا ىلع درو لاؤس عفد ىلإ كلذب راشأ :خلإ اهضعب نامتك نأل
 نإ باوحلا لصاحو ؛تغلب امف غلبت مل نإ نيعملا ءلحني هنأل ؛باوحلاو طرشلا داحتا (110/:ةدئاملا) 4هَتلاَسر َتْعَلب
 نامتك نأل ؛هب دتعم ريغ هتغلب ام راصو ءلكلا تكرت دقف افرح ولو هغيلبتب ترمأ امم ائيش تكرت نإو ىيعملا
 ؛دحأ موي هلي هسأر ةحشب ضقني نيح ررض لك نم ال :كولتقي نأ (يواصلا ةيشاح) .هلك نامتكك هضعب
 (نيلامكلا ريسفت) .دحأ يف تلزن اهنأ متاح يبأ نبا هجرخأ ام كلذ ىلع لديو ءدحأ دعب تلزن اهفأب عفدي ارو

 ؛ىذألا نم بورضب يذوأو لي هتيعابر ترسكو ههجو جش دق سيلأ لاقي ام عفد ىلإ ةراشإ :كولتقي نأ
 .هريغ هل عقي هنأ يفاني الف لتقلا صوصحخ نم همصعي هنأ دارملا نأ :عفدلا لصاحو
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 دلل كرإ ميكا هاور اللا سصع دقق نع اوق سنا" لاف تبلت ف حب 75 ناك
 نإ مك اخ هاوررم هللا ييعصع دقق يع ارفردسلا ؟لا رق نار ,

 هب ّدتعم نيذلا نم ٍءَىَن ْلَع َمَسَل بتكْلا ٌلَهأتَي لق 2 َنيِرِفكلا َمْوَقْلا ىِدَبي ا
 نامبإلا هنمو هيف انت اولمعت نأب ْجُكَبَر نم مُكَيْلِإ لزنأ آَمَو ٌليجِإلاَوَةنرْوَلآ أوُميِقُت ٌّقَح

 هب مهرفكل ةَرفكَو اكَيْعُط نآرقلا نم كير نِم كَل لن آم مُكَم اًمثك تر دلو ي
 تريلا نإ .ممي متت ال يأ كب اونمؤي مل نإ م2: َنيرِفكلاِم َوَقْلا ىَلَع نرحت مت الق
 نم لدبيو ئَرَصَتلَآَو مهنم ةقرف َنوُعِبَّصلاَو أدتبم دوهيلا مه ْأوُداَه تريِذّلاَو أوُتَماَ,

 مه اَلَو ْمِهيَلَع ٌفْوَح اَلَق اَحلَص َلِمَعَو رخآلا ِمْوَيْلآَو هّللآاب مهنم َيرَماَء ْنَم أدتبملا
3 

 نإ" ربخ ىلع لادو أدتبملا ربخ «ةرخالا يف 2: َنوئّرحح "| ١١

 لاقف «"سانلا نم كمصعي هللا" ةيآ نيعي :تلزن ىتح .اوعجرا يأ اوفرصنا هلوقو .ودعلا نم ناصي يأ :سرحي

 ءاج :راثذ سابع نبا لاق :خإ 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 ندي هللا لوسرل

 متمتكو اهيف ام متدحجو متثدحأ مكنكلو «ىلب" :لاقف «ةاروتلا نم اندنع امب نمؤتو ميهاربإ ةلم ىلع كنأ معزت
 ملو ىدهملاو قحلا ىلع انإف ءانيديأ يف امم ذخأن انإف :اولاقف .,"مكئادحأ نم ئرب انأف «سانلل هونيبت نأ مترمأ ام اهنم

 (نزاخلا ريسفت) .خلإ (58.:ةدئاملا) هعيش ىلع حمم ِباَكْلا له اي اق :هللا لزنأف كعبتن الو كل نمؤن

 مهأ عم ءيش ىلع متسل :لوقت فيك ءردقم لاؤس نع باوج اذهو «ريخلاو ىدهحلا وهو هللا دنع يأ :هب لتعم

 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 فوخ الف" :هريدقت فوذحم هذه "نإ" ربخو ءاقافن ال اقح اناعإ يأ :للإ اونمآ نيذلا نإ

 نوئباصلاو" :هلوق .فانيتسالل وأ لمجحلا فطعل "واولا"ف «أدتبم "اوداه نيذلاو" :هلوقو ءروكذملا هيلع لد

 "نمآ نم" :هلوقو .ةثالثلا تاءدبتملا هذه نع ربخ خلإ "هيلع فوح الف" :هلوقو ءأدتبملا ىلع فطع "ىراصنلاو

 نيبئاصلا نمو ىراصنلا نمو دوهيلا نم اونمآ نيذلا لاق هنأكف ءصصخم وهف ضعب لدب اهنم لك نم لدب لإ
 ام لصاح اذه اقلطم ال نامبإلا طرشب ركذ امب مهدعب نمو دوهيلا نع رابخإلاف ؛نونزحي مه الو مهيلع فوح ال
 (لمجلا ةيشاح) .بارعإلا ف حراشلا هيلع جرد



 ةدئاملا ةروس 4 4 سداسلا ءزجلا

 يو سدح "د 1 ٍِ دع د“ 8 هور
 ماك السر َْمَِلِإ ائلَسَرَأَو هلسرو هللاب ناعإلا ىلع َليِعَرَسِإ َىَبَوَتيِم اًنذَحَأ َدَقَل

 | 1 2 0 ٌآ 5 + ناك 10 يع نإ ع2 ىو لي

 لاحلل ةياكح "اولتق" نود هب ريبعتلاو «ىييو ايركزك 2) َنولْمقَي مهنم اقيرفَو
 ىهف بصنلاو «ةففخم "نأ" ف عفرلاب َروُكَت الأ اونظ ْأَوُبِمَحَو .ةلصافلل ةيضاملا

 ملف قحلا نعأوُمَعَف مهلتقو لسرلا بيذكت ىلع ممب باذعُدََبِف عقت يأ ةبصان

 اسيناث أوعَصو آوُهَع مك اوبابق امِهِيَلَع هللا تان تا ةعامتسا نع آوُمَصَوي ةؤربعيب

 . نولتقيو اوبذك لوعفم هنأ ىلع "اقيرف"و "اقيرف' بصتناو «هدعب ام هيلع لد طرشلا ءازج ىلإ ةراشإ :هوبذك
 (لمجلا ةيشاح) ."السر"ل ةفص ةيطرشلا ةلمجلا نأ ىلإ دئاعلا اذه ريدقتب راشأ :مهنم (هريغو كرادم)

 بجعتلل 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 :هباوح يف لاقي نأ نكميو :لوقأ (لمحلا 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

 فوذحم نأشلا ريمض اهمساو ةليقثلا نم ةففخم "نإ" ف «يئاسكلاو ةزمحو ورمع يبأ ةءارق ف "نوكت" عفر يأ :عفرلاب

 ملعلا ةلزنم هل اليزنت قيقحتلل يهو اهيلع نابسحلا لعف لاحدإو «ةنتف نوكت ال هنأ هلصأو «ةيفان "ال"و "هنأ" :هريدقت

 ؛كشلا نم امياب 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

 4ْمِهْيلَع هللا َباَن مّن :هلوقو ةتِلَع عشويو 2ع ىسوم دعب اومص اومع يأ "اوبسح" ىلع فطع :اومصو اومعف
 4مم ديك اوُمَصَو اوُمَع ّمْنإل :هلوقو هب نامإلل مهضعب قفو ثيح الت ميرم نب ىسيع ثعبب يأ (١1:ةدئاملا
 اورصأ نإو دوهيلا رثكأ نأل ؛"مهنم ريثك" :لاق امتإو .هتلاسرو هتوبن اوركنأ نأب 25 دمحم نامز يف يأ ١( :ةدئاملا)

 ."بيطخلاو ريبكلا" يف اذك .هباحصأو مالس نب هللا دبع لثم هب اونمآ مهنم اعمج نإ دمحم. رفكلا ىلع



 ةدئاملا ةروس ٠ سداسلا ءزجلا

 جدلا 1 قل .هب مهيزاجيف 2 تروم امسي ريمضلا نم لدب

 ليِءَرَسِإ ىبي ٌحيِسمْلآ مه َلاَقَو هلثم قيس ميه نب[ ُحيِسَمْلا ّوه َهّلل ترا أَوَلاَق

 دقف هريغ ةدابعلا يف ِهَّلأب كرش نم هن هلإب تسلو دبع ينإف ْمَكحبرَو يَ هلآ اوُدبع

 ني رادو

 لا ٍراَصنَأ ةدئاز ْنِي ملط اَمَو كال ُهنَوََمَو اهلخدي نأ هعنم َةَنَجْلا ِهيِلَع هللا م مرح

 اهدحأ يأ ِةَحَلَت ةآ ثلاث هلأ ىرإ أَوْلاَق َنيِذْلا رفح َدَقَل .هللا باذع نم مهنوعنع

 مل نإَو دعو هَل ةلإ وبل ّنِم امو فراصتلا نم ةقرف مهو. هّمأو. ىسيع نارخآلاو

 ىلع اوقيث يأ اوُرْفك تريلا نَسَمَْيَل اودحوي ملو :ثيلثتلا نم ترولوقي اع أوُهَتني

 .رانلا وهو ملم (2) ءميِلَأ بنا َذَع َمُهَتِم رفكلا

 (نيلامكلا ريسفت) .مهنم ريثك كئلوأ يأ فوذحم أدتبم ربح وأ عمجلا ةمالع واولاو ؛ءلكلا نم ضعبلا لدب يأ :لدب

 ؛كلذك 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 مرحما نم مرحملا عنمي امك :هعنم
 ؛ناقيرط "ةثالث ثلاث" :ىراصنلا لوق :ريبكلا ريسفتلا يف لاق :اهدحأ يأ (نيلامكلا ريسفت) .داحتالاب نيلئاقلا ةيبوقعيلا

 نع اوكح نيلكتملا نأ :يناثلاو «ةثالث ةحلآ 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 ةهادبب لطاب اذه نأ ملعاو .دحاو هلإ لكلاو هلإ حورلاو

 كميْرَم نبا ُحِيِسّملا ّوه هللا نإ اولاق ”نيدللا فك ذقلإ» :ىلوألا ةيآلا يف لاق ىلاعت هنأ :لاكشإلاو :ىراصنلا نم ةقرف

 ىراصنلا ضعب نأ :باودلاو (78:ةدئاملا) ةَنالَث ُْتِلاَن للا َنِإ اوُناَق َنيِذَّلا َرَمَك ْدَقَل :ةيناثلا يف لاقو (1١:ةدئاملا)
 يف تقولا كلذ يف ىلجتف صخش يف نامزألا ضعب ف ىلجتي ار هللا نأل ؛هللا وه هنيعب حيسملا :نولوقي اوناك

 ةهآ ىلإ اوبهذ مهضعبو «ىلاعت هللا الإ اهيلع ردقي ال لاعفأ ىسيع صخش نم رهظي ناك اذهو 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 ةافحو هللا وهو «ىناث ال ةينادحولاب فوصوم هللا الإ دوحولا



 ةدئاملا ةروس عم١ نمذاسلا ءزجلا

 بات نمل توُهَع ُهَّآَو خيبوت ماهفتسا ؟اولاق امم مُهَنوُرِفْغَتْسَيَو هلأ لإ َوُبوُعَي الق لل ل ع

 وهف ُلُسّرلآ هِلَبَق نِم تنضم َتَلْخ 0-0-2 يلم عل ٌحيِسُمْل 9 .هب 20 رميِحَر

 قدصلا يف ةغلابم ٌةَقيِدِص .ُهّمَأَو ىضم امل الإو اومعز امك هلإب سيلو «مهلثم يضحب

 الإ نوكي ال كلذك ناك نمو تاناويحلا نم امهريغك َماَعَّطلأ ِناَلُكَأَي اًناك

 هل فرقا ترق مسالا طئاغلاو لوبلا نم هنم أشني امو هفعضو هبيكرتل
 عم قحلا نع نوفرصي ,2) َوُكَفْؤُي فيك ١ زأ زظنآ مث انتينادحو ىلع ِتَيآلآ
 اذن لو ون حشسل كلاب هريغ يأ 530 َتَروُدُبْعَنَأ لق .ناهربلا مايق

 .راكنإلل ماهفتسالاو ؟مكلاوحأب 29 ُمِلَعْلا مكلاوقأل ُعيِمَّسلآ َّوه ُهَّآَو
 تتاح ىلا
 نم لوسر الإ وه ام يأ "لوسر"ل ةفص :تلخ دق (كرادملا ريسفت) .هنع ةيهولألا يفن هيف :خلإ 7 ام

 أربأ هللا لب هلإ هنأل ؛هنم نكي مل ىتوملا هؤايحإو همكألاو صربألا هؤاربإو «هلبق نم اولخ نيذلا لسرلا سنج
 ريغ نم ةقلحو يع ا ااسعاسأ نعل اهلاوي طنا يلي يود
 (نيلامكلا ريسفت) .ىثنأ الو ركذ ريغ نم مدآ قلخخك ركذ
 كلذ دعب امهفصو مث ءامهك هللا امهفرش امهي ناصتخم همأو ىسيعل نافصولا ناذهو ,قدصلل 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 امسج الإ نكي مل مضهملا نم هعبتيو ماعطلاب ءاذتغالا ىلإ جاتحا

 ؛ركذلاب لكألا صمو ؟اهلإ نوكي فيكف ماسجألا نم ريغك ربدم فلؤم عونصم هنأ ىلع لدي امم كلذ ريغو
 ؛"رظنا"ل ال "نيبن"ل لومعم "فيك" :نيبن فيك (بيطنلا ريسفت) .احاتحم نوكياال هلآلاو:تاحامحلا لضأ 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 تع ىسيع يأ :كلمي ال ام

 ةيطوت هتاذ 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 لا ءايشألا كلس يف :نؤ هماظتنا نايبب يأ اسأر هنع ةردقلا يفنل
 "نودبعت ام" قلعتم :مكلاوقأل (بيطخلا ريسفت) .ال وأ لقعي نمم ناك ءاوس ىلاعت هللا نود نم هللا دبع لك دارملاو
 (نيلامكلا ريسفت) .نودقتعت ام ملعيو هنولوقت ام عمسي يذلا وهو هنوشخت الو هللاب نوكر شتأ يأ



 ةدئاملا ةروس تش سداسلا ءرجلا

 2غ يوظ رمكيبيد ىف دحلا اوزواحت أولت ل ىراضنلاو دوهيلا بّتكلا لُهأتَي لق

 هَبَق نم أولَص َدَق موف َءآَوَهَأ اَوعِبَتت دن الو هقح قوف هوعفرت وأ ىسيع رعت ناب قوحلا

 .قحلا قيرط 29 ٍليِبّسلآ ِءاَوَس نع اولّضَو سانلا نم اريدك اولَضَأَو مهفالسأ مهو مهو

 َةدْواَد ِناَسِل ْنَلَع َليِورَسِإ ب ْنِم أوُرْفَك َنيِذْلأ يرِعُل .طسولا لصألا يف "ءاوسلا"و
 دل اعد نأب ولا فا "ةليإ" باحصأ مهو ةدرق اوخسمف مهيلع اعد نأب

 تلق أوُناَكَوأوَصَعاَمِب نعللا كلذ ةدئاملا باحصأ مهو ريزانخ اوخسمف
 مهتصق يأيس لحجر فالا ةسمخ ناكو

 ريمض نم لاح وأ ؛نيعملا ثيح نم دكؤم فوذحم ردصمل تعن "قحلا ريغ" :هلوق نأ ىلإ راشأ :قحللا ريغ اولغ

 ؛فوذحم ردصم ةفص هنأ نعي :خلإ قحلا ريغ (دوعسلا يبأ ريسفت) .قحلا نيزواحب اولغت ال يأ "اولغت ال" يف لعافلا
 قحلا يف ولغلا امأو يأ "قحلا ريغ" هلوق :يواصلا لاق امك قحلا نع ةزواخمنا ولغلا امنإف ,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 :خحلا موق ءاوهأ (نيلامكلا ريسفت) .ىراصنلا ولغ كلذو ةيهولأ هل اوعدت نأ ىلإ :هقح قوف

 دحجب مل ةديبع وبأ لاقو «همذو الإ نآرقلا ف 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

 .التلع ىسيع ناسل ىلع ىئراضنلا نعلو دواد ناسل ىلع دوهيلا نعلف «ئراضتلاو دوهيلا يأ :اورفك نيذلا نعل

 وه :ليقو :مهنعلب احرص ىسيعو دوادف ةحراجلا وه :ليقف «ناسللاب دارملا يف فلتخا "دواد ناسل ىلع" هلوق

 (يواصلا ةيشاح) .لوألا ديفي رسفملا مالكو «برقألا وهو ىسيعو دواد باتك يف مهتنعل لزنأ ئعملاو باتكلا
 "ةدرق مهلعحاو مهنعلا مهللا" :هئاعد يف لاقف هيف ناتيحلا اوداطصاو تبسلا يف اودتعا ال يأ :مهيلع اعد نأب

 ميظعتب اورمأ اوناك تع 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 "ههيلع اعد نأب ىسيع يف" :هلوقو «ةيربط رحب لحاس ىلع ةيرق ةيتحتلا نوكسو ةزمهلا

 (ريبكلا ريسفت) خلإ ريزانخ اوحبصأف "تبسلا باحصأ تنعل امك مهنعلا مهللا" 33 ىسيع لاقف ءاونمؤي ملو اورخداو

 (لمجلا ةيشاح) .روهشملا وه اذه «ةدئام سيلف ماعط هيلع نكي مل نإف ؛ماعط هيلع ناونخلا ةدئاملاو

 ةدرق اوخسم 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 «ريزانح



 ةدئاملا ةروس مم سداسلا ءزجلا

 شل ُهوُنَعَف رَكُم ةدواعم نَع اضعب مهضعب ىهني ال يأ ترْوَماََكَي ا اوُتاَك
 َنيِذّلا ََولَوَتَي ْرُهْنِم اريبَك ا!دمحم اي ىَرت .اذه مهلعف .(ج ْ ) َتوُلَعَفَي أوُئاَك اَم
 مهداعم لمعلا نم َجِيْدُفنَأ ْرش َتَمّدَق اَم َسْئِبَل كل اضغب ةكم لهأ نم ًاوُرَفَح
 0 يب 6 ةودك مه ياذفلا قلو نولخ لآ طجش أ هع

 روم ١

 مبَنُم اريثك ّنكَلَو َءاَيِلَوُأ رافكلا يأ يا اَم ِهيَلِإ َلزنأ آَمَو دمحم حىَبَلَآَو ِهّللاب

 اوي َنيِذَلْ ةو"َدَع ساّلآ ّدَسَ دمحم اي َنَدِجَتَل .ناميإلا نع هرخراخ يو 5 ) تروقسف

 عابتا يف مهكابفلو مهلهجو مهرفك فعاضتل ةكم لهأ نم 00 2 ريقلاو ةوُقيلا

 5555 ىللذ َرصَت انِإ اهلاق ترودلا اوما: قيل هدوم مُهَبرْقأ دج ةتنيفا

 نوعنمي الو يهنلا نم لعافت يهانتلا نإف ءاضعب مهضعب ىهني ال يأ نايصعلاو ءادتعالل نايب :نوهانتي ال ناك

 نم هلعفي امع رخآلا مهنم دحاو لك ىهني نأ يهانتلاب دارملا سيل :نوهانتي ال .ءاهتنالا ئعمب يهانتلاف نوهتني الو
 نأ رابتعا ريغ نم ةددعتم صاخشأ نم ىهنلا رودص درحب 0 ؛لعافتلا ةغيصل روهشملا ئيعملا وه امك ركنملا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .اعم ايهنمو ايهان مهنم دحاو لك نوكي
 عقاولا عفر نأل ؛هنع يهنلل ئععم ال لعف يذلا ركنملا نأب دروع عشنا فال اذه رسفملا ردق امنإ :ركنم ةدواعم نع

 نع يهنلا كرت نأ ىلع ليلد هيفو :خلإ اوناك ام سئبل (يواصلا ةيشاح) .ةدواعملا نع يهنلا ئيعملا نأب باجأف ؟لاخحم

 :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 صوصحملا وه خلإ "طحس نإ"

 نإ" :هلوقو ءهل ناث تعن "مهل بجوملا" :هلوقو "لمعلا"ل تعن "مهداعمل' :هلوقو "ام"ل نايب :لمعلا نم

 نونمؤي دوهيلا ءالؤه ناك ولو ىعملا وأ :نامبإلا نع نوجراخ (لمجلا ةيشاح) .يناثلا تعنلل لومعم "طخخس
 مهنم اريثك نكلو «نوملسملا ملاوي مل امك ءايلوأ نيكرشملا اوذختا ام ةاروتلا نعي هيلإ لرنأ امو ىسومتو هللاب

 (م) .زييمت "ةوادع"و "ندجتل" ناث لوعفم وهو :دوهيلا 2١ .ةليمأ مهل نيد الف مهنيد نع نوجراخ نوقساف

 لوأ لوعفم "اولاق نيذلا"و ناث لوعفم "برقأ" نأ نم هلبق يذلا يف ليق ام هبارعإ يف لاقي :خلإ مهيرقأ ندجتلو
 نإ هللا نيد راصنأ يأ :ىراصن انإ اولاق نيذلا (يواصلا ةيشاحإ .هب قلعتم وأ "ةدوملل" ةفص "نيذلل"و زييمت "ةدوم"و

 نم دوهيلا مذو نيملسملل مهدوم 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

 .مارح هنأ ىراصنلا بهذو ةبرق نيدلا ْف مهفلاخ نم ىلإ ىذألاو رشلا لاصيإ نأب دوهيلا بهذم اضيأو



 ةدئاملا ةروس #4 عباسلا ءزمجا

 ادابح اناَيَهُدَو ءكاملع تريسيتف دوم نأ ببساوأي نييهؤعلل منعذوم برقا يأ
 يف تلزن .ةكم لهأو دوهيلا ربكتسي امك قحلا ةدابع نع () َنوُريكَمْسَي ال ْمُهَْأَو
 ارسل اوكبيف سي ةروس مهيلع 2 أرق «ةشبحلا نم نيمداقلا يشاجنلا دفو

 لإ لن ام أوُعِمَس اَذِإَو :ىلاعت لاق .ىسيع ىلع لزني ناك امب اذه هبشأ ام :اولاقو

 اَتَبَر َنولوقي ا: قدا أوفر اًمِم عم دلآ ترم ُضيِفَت مُهَتْمعأ رت نآرقلا نم ٍلوُسَرلآ
 يف اولاقو .امهققيدصتب نيرقملا مو 0 َنيِدِهسلآ َعَم نَتْيكاف كباتكو كيبنب انقدص ايها

 َقَحْلا مم اَنَءاَج اَمَو ِهّللاِب ْنِمْؤُن ال اَنَل اَمَو :دوهيلا نم مالسإلاب مه ريع نم باوج

 أ "نمؤن" ىلع فطع َْمِظَتَو ؛هيضتقم دوحو عم ناعيإلا نم انل عئام ال يأ ؟نآرقلا
 1 وو كي نو ةكتعاب هون 2242 823 2828 238 0-0 2 َنيِحلَّصلا ٍمّوقلأ َعَم اَنُبَم اَنلْخَدي

 لعجو .ةكيرألا نيلب ىراصنلاو ةميكشلا ةدشب دوهيلا فصوو ."ةدوم"و "ةوادع"ب قلعتي 'ماللا" :نيئمؤملل
 (م) .نيكرشملا ىلع مهميدقتب اهيف مهمدق مدقت ىلع هبنو «نينمؤملا ةوادع ةدش يف نيك رشملا ءانرق دوهيلا
 ىلع ليلد هيفو :نوربكتسي ال (نيلامكلا ريسفت) .مورلا لهأ ةغلب ملاعلا :سيسسقلاو سقلا :برطق لاق :نيسيسق
 ةءاربلاو ءبهارلا يف ناك نإو ةرخآلا ملع اذك و «نيسيسقلا ملع ناك نإو ريخلا ىلإ هادهأو ءيش عفنأ ملعلا نأ

 ءمج :دفولاو :ريبج نب ديعس نع ريرج نبا هاور :خلإ تلزن (كرادملا ريسفت) .يارصن يف تناك نإو ربكلا نم
 (نيلامكلا ريسفت) .ةشبحلا كلم :يشاحتلاو ءعمج مسا وأ دفاولا

 يف مهنأل ؛ىراصنلا لك يف ال ةشبحلا نم نيمداقلا يشاجنلا دفو يف تلزن :"بيطخلا" يف :يشاجنلا دفو يف

 هنأ يضتقي حراشلا عينص :خلإ اوعم اذإو ."سوماقلا" يف اذك «موقلا :دفولاو .دوهزا# نيملسلا مهتوادع
 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 مهأ ببسب كلذ فأ "نوركتسي" ىلع

 طرف نم مهنيعأ تلعج وأ ةغلابم ؛ءالتما نع بابصنالا وه يذلا ضيفلا هل ريعتساف ؛عمدب ئلتمت يأ :خلإ ضيفن
 اوفرع ام نييبتل ةيناثلاو ةيئادتبالل ىلوألا "نم" 'قحلا نم نم اوفرع امث (دوعسلا يبأ ريسفت) اهسفلب ضيف افك ءاكبل

 ريسفت) ؟هلك اوفرع اذإ فيكف مهاكبأف قحلا ضعب اوفرع مهأ ئعملاو ءقحلا ضعب هنإف ضيعبتلل وأ «قحلا نم

 ؟نولوقي اذ ام :ليق هنأك «نآرقلا عامس دنع مهلاح ةياكح نم أشن لاؤس ىلع ٍنبم فانيتسا :خلإ نولوقي (بيطخلا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .انمآ انبر :نولوقي ليقف



 ةدئاملا ةروس م عباسلا عرج

 يلح رهن قي ف ىرجت ٍسنَج أوُلاَق ام ُهَللأ ُمُهَبأَف لس لاق ؟ةنجلا نينمولا

 َكبتَلْوَأ اَئِجَياَكب اوُبَّدَكَو اورفك َنيِذْلاَو .ناعإلاب © ابيع زج كلو كيف
 3 م ع

 ؛مايقلاو موصلا اومزالي نأ 5 ةباحصلا نم موق مه امل لزنو 2 (هذالا) يا ميجا بكا

 يذلا ا <لارفلا ىلع اوساعي الو .محللا اولكأي الو «بيطلاو ًءاسنلا اوبرقي الو

 قيخال هلل[ كفا هللا رمأ اوزواجتت | لَو دُكَل هللا لَحأ آم ٍتّبَيَط ْأوُمَرَحح ال أوُتَماَ

 الاخ هلبق ل ياو 4 نييساو و ماع 20 يناس
ْ 

 هللا ال :ةامتتالا 0 فلخلا . دصق ريغ نم ناسللا هيلإ قبسي ام وه كنت

 ظل ,ديدشتلاو فيفختلاب ُمّتدَقَع مب مك ُدِخاَوُي نكلَو «هللاو ىلبو

 ل ١

 اوقرفف «راذنإلا يف مالكلا عبشأو غلابف اموي هباحصأل ةمايقلا فصو هني هللا لوسر نأ يور :خلإ موق مه ال

 هركذ امك احابم ارومأ اوكرتيو نيمئاص اولازي ال نأ ىلع اوقفتاو .هن#ذ نوعظم نب نامثع تيب يف اوعمتجاو
 .ثيداحألاو ريسافتلا بتك يف امك هنع ىهو «"كلذب رموأ مل نإ" :مهل لاقف 2 يبنلا كلذ غلبف ءحراشلا

 وأ ؛مكيلع مرح ام وأ مكل لحأ ام دودح اودتعت ال وأ ؛ليلحت وأ ميرحت يف مكيلع دح يذلا دحلا يأ :اودتعت الو

 نم ينأز همم لامع نإ ؟مكفؤون امن اولك# ةلرقلا يثأأ :لوعقم قرانا سيتا .:تايلطلا :لواتت يق اورتن الو
 هنوكل ؛هيلع تفمدقتو يأ :هب قلعتم ."اولك"ب قلغتم وأ ءةركن ةنوكل ؛ةيلع تمدقت ("ابيط الالح" :هلوق

 يف رسفملا هراتخا امك الاح "الالح" نوكي نأ زوجيو «ةيئادتبا نوكي نأو ضيعبتلل نوكي نأ لمتحي "نم"و ؛ةركن
 هب رمأ امج ةيصوتلل ديكات :خلإ هللا اوقتاو (كرادملا ريسفت) .ضيعبتلل "نم"و «هب الوعفم رورجملاو راحلاو ؛"ةرقبلا"
 (كرادملا ريسفت) ."خلإ يذلا" :هلوقب اديكات هدازو

 هنأ نظي ءيش ىلع فلحي نأ :اندنع وه مكح هب قلعتي ال يذلا طقاسلا :نيميلا يف وغللا خا نئاكلا وغللاب

 لزن املف «ةبرق هنأ نظ ىلع تابيطلا ميرحت ىلع اوفلح اوناك :ليق .دهاحجم لوق وهو ؛«نظي امك سيلو كلذك

 ىلبو هللاو ال :هلوقك دصق ريغ نم ءرملا نم ودبي ام :هكلن ىعفاشلا دنعو .تلزنف ؟انناعأب فيك :اولاق يهنلا

 (م) .ركب يبأو يئاسكلاو ةزمحل ,فاقلا فيفختب :فيفختلاب (دوعسلا يبأ ريسفت) .اه5 ةشئاع لوق وهو ؛هللاو

 (كرادملا ريسفت) .لعف نيعمب لعاف وهو "متدقاع" ناوكذ نبا ةياورب رماع يبأل ةءارق فو «نيقابلل يأ :ديدشتلاو



 ةدئاملا ةروس م عباسلا ءزجلا

 اذإ نيميلا يأ هت رفكف دصق نع متفلح نأب هيلع َنيَميَألا متدقاع" :ةءارق فو 59

 يكيلهأ هنم َنوُمِعَطَت ام ِطَسْوَأ نِم ا نتا رت يع طوي دع

 ةعاعتتو ىسيبقكا ومنك ىعتو انت قد وع وأ هاندأ الو.هالغأ ال هبلغأو ُهدّصقأ يأ

 ٍةَبقَر قتع ٌريرَ و يعفاشلا هيلعو دحاو نيكسم ىلإ ركذ ام عفد يفكي الو ؛نازإو
 ةرشع يف اقرفتم ولو

 هاني 3و ىلا ديلا ىلع ناسا لج ةرايطلاو للا اياه يامل نو
 يعفاشلا هيلع. كانه

 هاك ا جارك هاك 26 كو ا و --5 2 ندخل روك للا قلل
 اهضقن نم يأ دل

 :انئاملع لاقو ..كْ. ىعفاشلا لوق وهو ةرافكلا اهيف بجي ةدوقعملا نم سومغلاف اذه ىلعو «ةينو يأ :دصق نع

 (نيلامكلا ريسفت) ."ةرقبلا" ف قبس هتمتتو ءسومغلا يف روصتي ال اذو «ءافولا ىلع مزعلا :دقعلا
 نيكاسم ةرشع ماعطإ وهو :رييخختلا ىلع اهنم ةثالث ؛ءايشأ ةعبرأ نيميلا ةرافك ف ركذ ىلاعت هللاف :لإ 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 ,"يدمألا ريسفت

 .كلي يعفاشلا دنع دم نيكسم لكل يأ اذهو ."نازوألا قيقحت" ف اذك وهرد فصنو ةتس راتسإلاو ءاراتسإ نورشع

 (يدمحألا ريسفت) .ريعش وأ رمت نم عاص وأ رب نم عاص فصن مهنم دحاو لكلف :.لي 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 «مارح :ليقو ؛هوركم :ليقف «يبنلاو ةبعكلاك اعرش مظعي امث ناك
 فصن :.كلي ةفينح يبأ دنعو كلي 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 و 4
 رازإ :ه#د 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
 يشم يعفاشلا هيلعو : عباتتلا طرتشي ال (نيلامكلا ريسفت) .هيشع كلل مظعألا انمامإ دنع صنلا قالطإل ؛ةرفاك وأ هنم وم

 مايأ ةثالث :ِّو بعك نب يبأو سابع نب هللا دبعو دوعسم نب هللا دبع ةءارقل ؛عبانتلا موصلا يف رع :اندنعو
 .اهديعن الف ةرقبلا ةروس ف انركذ هماسقأو هفاصوأو ناععألا نايبو ءهريغو'يدهازلا ريسفتلا" يف امك «تاعباتتم



 ةدئاملا ةروس ما ظ عباسلا ءزجلا

 يأ َكَِذدَك ةرقبلا روس يف امك ءسانلا نيب حالصإ و ذا لعف ىلع نكت م ام اهوثكنت نأ

 50 .كلذ ىلع كو نوكفت ”ٌهلَعَل عيا كَل هلأ نيف ركذ اه منكلا نهي ام لم

 مزال فيوم مدااوسلل مَ رمل لقعل رماخي يذلا اركسلا 2 امن 9

 1 تسول نم ل ميسا جل ةمسقلا بلط

 ةقوث أن ملاكات © نوقف هولعفت نأ ءايشألا هذه نع هب ربعملا 6

 . . نتفلاو ٌرشلا نم امهيف لصحي امل ؛اهومتيتأ اذإ ٍرِييَملاَور ملا ىف ء اضميلاو ةهدعلا مكن

 هلوق لزن امل هنأ كلذو ءايفاش انايب رمخلا يف انل نيب مهللا :هلوقب ه١ رمع ءاعد اهوزن ببس :اونمآ نيذلا نيل اي

 مهللا :لاقف :هيلع اهأرقو رمع هلك هللا لوسر رضحأ ةيآلا 4: ةرقبلا) ك(ِرْيملاَو رمخلا نَع َكَنولَأْسُيِ :ىلاعت
 هرضحأف (47 :ءاسنلا) #ىَر زاكش كو ةاللصلا اوُبَرقَت ال اوُنمآ نيِذلا اهي ايو :تلزن مث ءايفاش انايب رمخخلا ىف انل نيب

 :لاقف هيلع اهأرقو هرضحأف «ةيآلا هذه تلزنف ءايفاش انايب رمخلا يف انل نيب مهللا :لاقف «هيلع اهأرقو كو هللا لوسر

 رمخلا تناكو هللا لحأ امث تابيطلا ميرحت نع اهلبق اميف يف امل هنأل ؛اهلبق ام بقع تركذو !بر اي انيهتنا

 (يواصلا ةيشاح) .كلذك اسيل امهنأ دافأف «تابيطلا ةلمج يف نالحاد امهأ مهوتي امير ءمهدنع باطتسي امث رسيملاو
 فذقو دتشاو الغ اذإ بنعلا ءام نم ئلا وه :رمخلاف اندنع امأو «يعفاشلا دنع اذهو :خإ يذلا ركسملا

 .ةريغو "راتخملا ردلا" يف امكءدبزلاب

 كلذو «ةرقبلا ةروس يف ةروكذم ةصوصخم ةفص هل يذلا رسيملا وه نآرقلا يف صوصنملا مرحما نأ ملعا :رسيملاو

 رسيملا نأل ؛صنلا ةرابعب لب ةلعلا هذهي امارح نوكي ارامق ناك نإ درنلاو جنرطشلاب بعللاف ءرامقلاب 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 درنلاف ءرامقلا نودب ناك نإو دحاو بناج نم رطخلا ناك اذإ صخر امنإو ءرامق ةرطاخم لكو

 ءرمقم ريغ هنوكو مالسلا درو ةالصلا نم عنام ريغ هنوك طرشب يعفاشلا دنع حابمو ءاندنع مارح جنرطشلاو

 امي رماق نإ هنأل ؛و لكو [دوهيلا هلمعتسي ءيش]| رشع ةعبرألاو درنلاو جنرطشلاب بعللا هركيو :"ةيادهلا" يفو

 .وهو ثبع وهف اهي رماقي مل نإو ءرامق لكل مسا وهو «صنلاب مارح رسيملاف
 (يواصلا ةيشاح) .ةدابعلل عفرتو بصنت األ ؛كلذب تيمس ءمنصلا يهو ءبصن عمج :باصنألاو

 ىلإ ريمضلا عاجرإ :ليقو ءركذ ام وأ :خلإ ربعملا سجرلا (يواضيبلا ريسفت) .لوقع هنع باعي يأ :رذقتسم
 (نيلامكلا ريسفت) .عفنأو برقأ ناطيشلا



 ةدئاملا ةروس 7-5 عباسلا ءزجلا

 لَه انش امي ركاب اههيسح ”ةزلاطلا نو لأ رثؤ نع ام امم ؟ لاغتشالاب كدِصَيَو

 اوُرَذَحَأَو َلوُسّرلَأ أوُعيِطَأَو َهَللأ أوُعيِطَأَو .اوهتنا يأ ؟امهنايتإ نع 9 َنوُيَينُم متنأ

 غالبإلا 2 ١ َنيِيَمْلآ ْغلَبْلا الو يش اَمْنأ أَوُملَعاَف ةعاطلا نع نإف يصاعملا

 اًميِف حاَتُج ٍتَحِلّصلآ ْاوُنِمَعَو ْأوُتَماَد يذلا لَع سيل .انيلع مكؤازجو «نييبملا
 أوُلِمَعَو أوثماَو تامرحما أوقثآ ام اذ ميرعسلا لبق رسيلاو رمثألا قع اولكأ [ةيعلط

 د رامقلا لام نم ي

 لمعلا ا وقنا يت ناميإلاو ىوقتلا ىلع 7 أونمادو اوهثا مث بدحلكلا

 2 2 12 ه سا اوقف ولا نأتي .مهبيثي هن .2) نسخ ُب هو

 رمألا نم غلبأ بياعملا هذه ركذ بيقع ماهفتسالا نأل ؛غلبأ لب رمألا نيعمب انهه ماهفتسالا نأ ىلإ راشأ :خلإ اوهتنا يأ
 .اوظعوت مل مكنأك اهيلع نوميقم متنأ مأ ؟اذه عم اهنع نوهتنم متنأ لهف بياعملا مكل تنيب دق :ليق هنأك ءاهكرتب

 (نيلامكلا ريسفت) .ىلاعت بر اي انيهتتا :اولاق تلزن املو «رمألل انه ماهفتسالا نأ ىلإ ريشي :اوهتنا (يحركلا 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 نامتإلا ىلع اوتبث يأ "بيطخلا" ةرابعو :تاحلاصلا اولمعو

 :هلوقو «يصاعملا ءاقتا ىلع اوتبثو اورمتسا يأ "اوقتا مث" :هلوقو ؛هعيرحتب يأ "اونمآ" :هلوقو «رمخلا دعب مهيلع
 نإ :ةباحصلا تلاق رمخلا ميرحت ةيآ تلزن امل هنأ :يورو .امي اولغتشاو ةليمجلا لامعألا اورحتو يأ "اونسحأو"

 ؛كلذ يف مهيلع مثإ ال ئيعملاو «ةيآلا هذه تلزنف ؟مههاح فيكف «اولتق مث دحأ موي رمخلا اوبرش دق اوناك انناوخإ

 (ريبكلا ريسفتلا) .ةللحم تناك ام لاح اهوبرش مهنأل

 رئاس نع ىوقتلا :ثلاثلابو ءامهعرحت دعب رسيملاو رمخلا نع ىوقتلا :يناثلاب دارملا ليقو :ىوقتلا ىلع اوتبث

 (نيلامكلا ريسفت) .رئاغصلا نع ثلاثلابو «رئابكلا نع يناثلابو ءرفكلا نع ىوقتلا لوألاب ديرأ :ليقو «تامرحم ا
 (نيلامكلا ريسفت) .هللا مهقزر امم مهعم ةاساوملاب سانلا ىلإ وأ ؛هنوري مهأك هودبعي نأب يأ :لمعلا اونسحأو

 نم ةرمعلاب ةئام عبرأو افلأ اوناكو «هباحصأو #2 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 تخل عباسلا ءزجلا

 ككاو مكينمأ هنع و 1 هلا ودمطلا نو مكل ب يوي هللا مكلرتخيل 7 ا هنم ءاغصلا ىأ َتُةَلاَنَت 1 لس و كك 000
 #3 ويسب ريطلاو شحولا تناكف ف مهو ةيبيدحلاب كلذ ناك و عفنس رابكلا

 مهب طيحيو
 هوما سدس هري مل ابئاغ يأ لابس بيلا كلا ىت روهظ ملع ُهَّنآ َملَعَيِإ مهاحر

 ا هي َنيِذّلأ 6 و ٌتاَذَع لف هداطصاف هنع + كا دعب تا
 وو راو

 ان نتا د

 0 هدب ام عقرو نيو

 ءازجلا ةغص نم نئاك

 وهو ءديصملا :خلإ 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 «رويطلاو ربلا شوحو
 اودعتف ىسوم ةمأ امأو «ةرخآلاو ايندلا يف زعلاو دعسلا مهل متف مر رمأ فلاخي اميف عوقولا نم ةيدمحملا ةمألا

 (يواصلا ةيشاح) .ريزانخو ةدرق اوخسمف ءاوداطصاو

 رئاغص نم هوحنو خرفلاو ضيبلا نم يديألا هلانت يذلا :ةياور يف اذ سابع نبا لاق ."يدهازلا ريسفت" يف :هنم راغصلا

 هنم شحوتي ناويح :ديصلا نم دارملاو ؛دويصلا ميرحت يف ةماع ةيآلا نوكتو «شحولا رابك نم حامرلا هلانت يذلاو ءشحولا
 ىلعو ؛ةصاخ محللا لوكأم هنم دارملا اج يعفاشلاو كلام دنعو ؛ةصاخ ربلا ديص نكل هريغ وأ محللا لوكأم ناك ءاوس

 لحلا يف نلتقي قساوفلا نم سمح" :#ئ3- هلوقل ؛صنلا نم ىئتسم ةرأفلاو برقعلاو بارغلاو روقعلا بلكلا بهذم لك

 ."يواضيبلا" يف ام اذه :"برقعلا" لدب "ةيح" :ةياور يفو ؛"روقعلا بلكلاو ةرأفلاو برقعلاو بارغلاو ةأدحلا :اعيمج مرحلاو
 ةافحلسلاو دارقلاو ثوغربلاو ةضوعبلا امأف ."ةأدحلا" لدب "بارغلا" :ةياور فو ؛"روقعلا بلكلا" لدب "بئذلا" :ةياور فو

 (دوعسلا يبأو يدمحألا ريسفت) .ء4ي رفزل افالخن اندنع وفعمف لئاغلا عبسلاو لمنلاو
 ,مهلزانم يأ مك يف (نيلامكلا ريسفت) .ةكم نم لايمأ ةعست ىلع ةيرق ؛حيحصلا ىلع ءايلا فيفختب :ةيبيدحلاب
 نع ايئاغ هنوك لاح هللا فاخي يأ "هفاخي" لعاف نم يأ :لاح (نيلامكلا ريسفت) .لتاقم نع متاح يبأ نبا هجرخأ

 (لمجلا ةيشاح).بيغلل ريسفت "هري مل" :هلوقف «ىلاعت هللا ري مل هنأ :هللا نع ابئاغ دبعلا نوك ئيعمو هللا

 ىهنم مارحإلا يف دايطصالا نأ مهفي اذه نإف "خلإ مكنولبيل" :هلوق نم مهفي ام يهنلاب دارملا نأك :هنع يهنلا

 هرهظ عسوي :ان# سابع نبا لاق «نيرادلا باذع ميلألا باذعلاب دارملاو :ميلأ باذع هلف (لمحلا ةيشاح) .هنع

 روهشملا يفو انج يعفاشلاو دمحم دنع اذه :ةقلخلا يف ههبش يأ (دوعسلا يبأ ريسفت) .هبايث عزتيو ءادلج هنطبو
 كمَمّنلا نم َلَتق ام ُلْثِمل :ىلاعت هلوق يف "لثم" نم دارملاف اعبي فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع امأو كلي كلام نع
 -  ديصلا ةميق نالدع موقي نأ :اج فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ةلأسملا ريرقتو ءطقف نئعملا يف لثملا يأ ةميقلا



 ةدئاملا ةروس 44 ٠ عباسلا ءزجلا

 نازيمب ةنطف امهل َوْكَسّم ِلَدَع اَوَذ نالجر لثملاب يأ هب مك "ءازج" ةفاضإب ةءارق فو
 هدعب ام ىلإ نيقابلل

 نباو (ةندبب ةماعنلا 2 5 0 رمك و سابع نبا مكح دقو هب ءابشألا هبشأ اهي
 مييسدب عا

 ام هاور

 (لا 3 اهنيفي كلل و يف امروعو ا 8 حي شاين نيت اي نقاط «ةاشب
 ةكور

 ىلع هب قدصتيو هيف حبذيف مرا هب عليي ين ويتكلآ قلب "دارح" نم لاح 00

 نأل ؛فيضأ نإو هلبق امل اتعن هبصنو ءناك ثيح حبذي نأ زوجي الو «هنيكاسم

 دارحلاو روفصعلاك معنلا نم لثم ديصلل نكي مل نإف ءافيرعت هديفت ال ةيظفل هتفاضإ

 توق بلاغ نم َنيكَِسَم ٌماَعَط يه هدجو نإو ءازجلا ريغ ٌةَرَمَك هيلع ْوَأ هتميق هيلعف
 2052ذ011111تذ11ذ1ذ1ذ ذ ذ ........ ...... هلله نيكسم لكل .ءارخلا يواسي امث ذلبلا

 ءازحلا ةميق :ةحخسن فو

 هب يرتشي ءاش نإ :رايخلاب وهف نيلدعلا نيب هتميق ررقت امف ؛هلتقم نم ناكم برقأ وأ ءهلتقم يف هلتق يذلا -

 فصن نيكسم لكل «نيكاسم ىلع قدصتيو اماعط هب يرتشي ءاش نإو «ةبعكلاب لتق هنأل ؛ةكمب هحبذيو ايده

 نيكسم لك ماعط نع ماص ءاش نإو ؛"نيكاسم ماعط" :هلوقب نعملا وهو ءريعش وأ رمت نم عاص وأ رب نم عاص
 ."يدمحألاو يدهارلا" نم ؛"امايص كلذ لدع وأ" :لاق اذلو ؛اموي

 تناك نإو لوتقملل ال ءازجلل ةيآلا يف ةدنسم ةمياشملا نأل ؛كلذو ؛ههبشت اُهأل :لوقي نأ رهظألا :اههبشي هنأل
 :هلوق بصن يأ :خلإ 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) .افافحختسا
 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

 ءازجلا 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 .هدجو نإو لب «ءازجلا دجي مل اذإ اذه «هيلع ةرافكلا يأ ةرافكلا ِْ ةغلابم وهو

 (ليزنتلا كرادم) .هريغ نم عاص وأ رب نم عاص فصن



 ةدئاملا ة ةروس 4؛١ جياسللا ءزجلا

 ماعطلا َكِلاَذ لثم ُلَدَع هيلع وأ نايبلل يهو هدعب لب "ةزافك" ةفاضإي. ةةيلرق فو
 ءازج لقت ا هيلع كلذ بجو دا إو انوي جب لق يع ةحوسي (ةاكم

 ِمَقَتنَيف هيلع َداَع نَمَو درا لدا دفيسلا له نم ف مَع ُهَلآ اَفَع هلعف يذلا هرم

 11 رقم7

 . . ادمعتم هلتقب قحلأو .هأصع نم | © ماَقينآ وذ ءرخأ ىلع ببلاغ لير هلو هنم هللا

 عاص فصن اندنعو ؛كني يعفاشلا دنع اذه :"دم" :هلوقو (لمحملا ةيشاح) .ةرافكلا سنحج نايب يأ :نايبلل يهو
 روكذملا ءادجلا يأ "كلذ بجو" :هلوقو ؛ماعطلا يأ "هودجو نإو" :هلوقو .اقباس انم رم دملا ليصفتو «ةطنحلا نم

 :لاق ولو. .|هيلع كلذ بجو :هلوق يأ] حراشلا هردق يذلا فوذحملا كلذب قلعتم "قوذيل" :هلوقو «ةئالثلا ةفاسقأب

 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 :لدعلا :ءارفلا لاق :لدعغ (لمجلا ةيشاح) .كلذك

 نأ ديرأ نإف ؛هسنج نم ناك اذإ كمالغ لدع مالغ يدنع :لاقي (لمجلا ةيشاح) .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 ءازحلا نم روكذملا يأ :كلذ

 اليبَو اذخأ ُةاَنَدَح اف ءلقثلا وه لابولا لصأو :"يدهازلا" يفو ."ريبكلا" نم «هوركملاو لقثلا نم هيف امع ةرابع

 .ةدشلاو لقثلا :لابولا :"”سوماقلا" فو ءاليقث يأ ١( :لمزملا)

 همارحال ركاذلا يأ .طقف دمعلا ىلع ءازجلا اذه بوحو يضتقي صنلا نأ ملعاو :خإ ادمعتم هلتقب قحلأو

 نم ةجحو ءاضيأ أطخلا ىلع بجي دمعلا ىلع بحي امك هنأ ىلع روهمجلا نكلو «هلتقي ام هيلع مارح هنأب املاع

 مكنم هلتق نمو" :ىلاعت هلوق نأ :طقف دمعلا ىلع ءازجلا اذه بوجحو ((ق) .ريبج نب ديعسو دواد امهو) لوقي

 دنع ءازحلا بجي ال نأ بجوف «طورشملا مدع مزلي طرشلا مدع دنعو ءطرشلا ضرعم يف روكذم "ادمعتم

 امنإ ماقتنالاو 0"هنم هللا مقتنيف داع نمو" :ةيآلا رخآ يف لاق ىلاعت هنأ اذه دكؤي يذلاو :لاق ؛ةيدمعلا نادقف
 .أطخلا ال ءازجلل بحوملا 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

 ف 0ع هلوقب نوجتحي اضيأو «سأرلا قلح يف امك لهجلاو أطخلاب همكح طقسي الف مارحإلاب 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



 رَخَبلا ُدِيَص نيمرحم وأ متنك الالح !سانلا اهيأ حكل لي 4 : 4 م ع ا ع ! مانلا ايبا هنت "زجأ .أطخطلا ركذ امين

 ٌربلا فو هيف شيعي ام فالخب «كمسلاك هيف الإ شيعي ال ام :وهو هولكأت نأ

 هن ولكأت كل ًاعيفتتا (كِنَدَم أديم لحاسلا ىلإ هفذي ام ءهَماَعْطَو تبادل
 هل لوعفم

 شيعي ام يكل 0 ب يما هّرحَو هنودوزتي - تيل 'ةَراّيَصِلِلَو

 عج © 90 هيل تملا هلل 500 ةفسلا اةققين امك هلكأ مرحمللف

 527" هس

 :هيلإ جحلاب مههعيد رمأ كب مومي سالب امني مرحلا ٌماَرَحْلا ٌتيَبْلا ةّبعكلا | هللا

 نايب فطع وأ لدب

 يفو «هيلإ ءىش لك هتنارك يبجو هل ضارعتلا مدعو هلخاد نمأب مهايندو

 رهشألا عم. ءاَرَكْلأ رب ررشلاَو ا هنيع "ماق' ردصم ضل ل "ابق" :ةءارق
 للعم ريغ" ةخسن قو رماع نبال

 5 اهيف لاتقلا مهنمأب مض امايق ؟بحجرو مرحناو ةجحلا وذو ةذعقلا ود :مرحلا

 نميف اهدروم نإ وأ ,دمعتلاب ديقم مثإلاف ("هنم هللا مقتنيف داع نمو" :هلوقل ؛ةيآلا يف دمعتلاب دييقتلا :اولاق :أطخلا ركذ
 (نيلامكلا ريسفت) .ديصملا ئيعمب وهو "ديصلا" نم لدب وهو ءهل مكلكأ يأ :ةولكأت نأ (نيلامكلا ريسفت) .دمعت

 يمدآلاك ربلا ناويح نم لوكأملا ريغ ةروص ىلع ناك ولو ءرحبلا يف الإ شيعي ال امم هريغك فورعملا :كمسلاك
 امم هنم ديص ام :"يواضيبلا" ف لاقو (لمجلا ةيشاح) ..كلب يعفاشلا دنع لالح هلك اذهف ءريزنخلاو بلكلاو

 نع القان "ةيدامحلا ئواتف" فو «لالح هدحو كمسلاف ةفينح يبأ دنع امأو ءهلك 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 ئثتسا :شحولا نم (لمحلا 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 لوب :505 هلوقب اهيلإ راشملا تامحرلا نم هسفن مرح دقو «هنيد لمكي
 .اهلقنو اهعمج :تارمث يبجو (يواصلا ةيشاح) ."نيرظانلل نورشعو «نيلصملل نوعبرأو «نيفئاطلل نوتس :ةمحر
 "راتخملا" يف امك



 ةدئاملا ةروس 44 م جباتيلا ءزجلا

 روكذملا لعجلا َكِلاَذ هل ضّرعتلا نم امهبحاص نمأب مه امايق َدِيتَلقْلاَو َىَدَهَأَو

 نإف جو ميِلَع ِءْيَس لكي هللا ترأو ضرألا ىف اَمَو ِتاَويَمّسلَأ ىف ام ملعي هللا سَ

 ىلع ليلد - اهعوقو لبق مكنع ٌراضملا عفد وأ مكل حلاصملا بلحم - كلذ هلعج
 َنَو هئادعأل ٍباَقهْلآ ُديِدَخ هلأ تر أ اَوُمَلَعأ .نئاك وه امو دوجولا يف وه امب هملع
 لحي ُهَلآَو مكل غالبإلا ُغَلَبْلا الإ ٍلوُسّرلأ ىلَع ام .مه م2 ٌميِحَر هئايلوأل ٌتوُفَع هَ
 ال لقا ٠ 4 .يتكيزاسيا هنم نوفخت م20 َنوُمّثكَت اَمَو لمسلا نم نورهظت َنوُدَبَت ام

 هكرت يف هلآ اوُقنأَف ٍثيِبَكآ ُةرثك َكَبَجَعأ َوَلَو لالحلا ُبْيّطلَآَو مارحلا يلا ىوَعَسَ
 ط5 و هلاؤس اورفكا ال كرنو .نوزوفت مهر تروُحَلْفُت ْهُكلعَل بلل ىلوأتي
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 هللا ناا<

 اونمأيل ؛ةكم نم اوعجر اذإ مرحلا رجش ءاحل نم افوذحأي ء.مهسفنأ اه نودلقي اوناك يلا يأ :إ دئالقلاو يدهملاو

 نوضرعتي الف مرحلا نم عجار هنأ اوفرع ةدالقلا كلت هقنع يف لعج اصخش اوأر اذإ اوناك مُفإف ءودعلا نم مهسفنأ ىلع

 نودلقتي نيذلا صاخشألا دئالقلابو .ةكمل ىدهي يذلا ناويحلا يدهملاب دارملا ذإ ؛ةرياغملل فطعلا اذه ىلعف هل

 ءكلذب مهسفنأ ىلع مارحلا تيبلا ىلإ يدحلا قوسب نونمأي اوناك مهنأ كلذو :"نزاخلا" فو «مرحلا رجش ءاحلب
 فطع نم دوعسلا وبأ هلعجو .دحأ مه ضرعتي الف ؛مرحلا رجش ءاحل نم مهسفنأ اودلق اذإ نونمأي اوناك كلذكو

 رثكأ اهيف باوثلا نأل ؛ركذلاب تصح «ندبلا يهو دئالقلا تاوذ دئالقلاب دارملاو :لاق ثيح ماعلا ىلع صاخلا

 (نيلامكلا ريسفت) .مهايند رمأ هب موقي ام هلعج يأ :مهل امايق (لمحلا ةيشاح) .رهظأ امب جحلا ءاميو

 هلماعي :عملاو .هل ودعلاك وهف هفلاخخ نم لكف «هرمأ 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 غلا نم ريخ ركشلا عم رقفلا نأل ؛اهيف نايغطلاو اهب رارتغالا نم رذحف «معنلا ركذ
 امب غيلبتلا نم هيلع بجو ام ىتأ دق لوسرلا نأ يأ .هب رمأ امل مايقلا باجيإ 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 :لججرلا لوقيف و هنولأسي موق ناك :لاق هنأ ىح سابع نبا نع يراحبلا ىور :هلاؤس اورتك" مل

 ىلع ِهََِوإَ» تلزن امل :لاق ءو يلع نع يورو (نيلامكلا ريسفت) .ةيآلا هذه هللا لزنأف ؟يقان نيأ :هتقان تلض لجرلا

 لاطمالالل را دوب دال ع سرا انس لإ ىلا ل ةرسرا :لجر لاق ( 93: نارمع لآ) 4تيتبلا ٌجِح سئل

 - ءمكتكرت ام ئوكرتاف ؛متعطتسا ام تبحو ولو ؛تبجول معن تلق ول هللاو معن :لوقأ نأ كنمؤي ام" :ةني يبا



 ةدئاملا ةروس 6 عباسلا ءرجلا

 نإو ةقشملا نم اهيف املك 2 رهظت َدبُت نإ يشأ نع اولكشت ال اوثما# توين كأني

 ءايشأ نع متلأس اذإ :قعملا مك نبت 9315 ىنلا نمز يق با ثازرفلا ليَ اع ارلعت

 هلق هللا لوس اولأس نييع تلزن هذه :دهاج لاقو ."خلإ نيذلا اهيأ اي" :ىملاعت هللا لزنأف «"هوبنتجاف ءيش نع مكتيفف

 (ليزنتلا ملاعم) ."خلإ اولأست نإو" :كلذ دعب اهركذ هارت الأ ءماحلاو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا نع

 ةاجنلا قيرط اوكلست نأب مكترمأ نيعي ءمكحتلاو حارتقالا لاؤس نع يمن اذه :خإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ام ةيآلا لوزن ببس يف حيحصلاو ؛كالحلا حالفلا دض نإف ؛ح د ار كسا ع رح ساب

 تعمتجاو «ربنملا دعصو دجسملا لخدو اموي هتيب نم جرح هنأ :325 .ىبلا نع امك 5 سنأو ةريره ىبأ نع يور

 اولأسي يأ ىغبتيف "هبا مكتلدح الإ اذه يماقم يف تمد ام ءيش نع يولأست ال للا وف ؛نولس" :لاقو «هباحصأ

 رخآ ماقف «ةريغل ىعدي ناكو : ةفالج كوبأ" ' لاف ؟يبأ نه ! هللا لوسر أي :لاقو لجر ماقف عفته م دب ال امع

 ايبحأ 55 هللا لوسر يدلاو نأ :حيحصلاو] "رانلا يف يدلاو عم" :ُدني هللا لوسر لاقف ؟يدلاو نيأ :لاقو
 "راسا در" .ةنجلا الوخدأو اتامو اهلجمأ 3 هن زرجعك

 | لزنأف «ةيحارتقالا ةلئسألا يهو «ةلئسألا هذه نع دي يببلا اولأسي نأ نينمؤملا باتكلا لهأ رمأ :لافقلا لاقو

 يف ىلاعت' هللا كذأف ءدب.هنم امو هنم كب ال ام لاوس نع ةياحسلا كعتنما ةيآلا هذه تلون الو «ةيآلا هذه ىلاعت

2> 

 !و .هريغو "يدمحألا"و "يادهزلا ريسفت" نم .46نآدَقْلا ُلَّزَني َنيِح اَهْنَع اولَأَسَت ْنِإَوإ» :لاقف ههنم دب آل ام لاوس

 ؟ركذ اخ قيسي ملو اهنم دب ال ل ةلغسألا ىلإ فرضتي .فيك ةيانكلا هذه "اهتع اولأست .نإو" ةلئاق لاق

 7 + )ل :# باجحلاب ثروت ىتح#: :ىلاعت هللا لاق امك اقاورعم لاحلا ناك اذإ زئاج اذه لثم :انلق :باوجلاو

 و ؛ضرألا ىلع يأ 3١ :لحعلا) /اَهْيلَع ُكَدَت ام ةنيملظب َنماَتلا للا نوعا ولو : ىلاعت هللا لاقو :سهشلا يأ

 اهنع اولأست نإ" :هلوق يف "اهنع" ريمضلا عجرم وأ اذه ريغ حراشلا دارم امأو ."يدهاز" ءضرألا ركذ قبسي

 .اهئادبإ دنع 0-_ عقوتت يلا ءايشألا كلت ىلإ

 ةيطع نبا هلاق ءاهتسفنا اهيلإ ال اهنع يقتل ءايشألا جوت كإ دوعي نأ لمتحي "اهنع" يف ريمضلا :خإ اهنع اولأست نإو

 ١7( :نونموملا) #نيط ْنِم ٍةلالس ْنِم ناَسنألا َنَقلَح دقلَوإ» :ىلاعت هلوقب هرظنو ؛"مظنلا" بحاص نع يدحاولا هلقنو
 نأ لمغتو هللا. هيلغ لد ام ىلع ريمضلا داعف ءمدآ نبا ئيعي :لاق (7١:نونمؤملا) ةفطن ةاَنلَعَج 2 :مدآ نعي

 ةيطرشلاف ءاريخأتو اهيدقت ةيآلا يف نأ ىلإ ريشي :خ! ىنعملا (لمجلا ةيشاح) .هانعم, يرشخمزلا لاق ءاهسفنأ اهيلع دوعي

 ةيطرشلا نيعم "خلإ متلأس اذإ' :هلوقف ءاهنع ىئعملا يف رخؤم يهنلا لعف اذكو «ةيناثلا نع عملا يف ةرخؤم ىلوألا

 (نيلامحلا ريسفت) .ىلوألا ةيطرشلا نيعم '"خلإ اهادبأ نيمو" :هلوقو «ةيناثلا



 ةدئاملا ةروس 44ه عباسلا ءرجلا

 هكتلأسم نع اع هللا اَفَع اهنع اولأست الف مكتءاس اهادبأ نمو ءاهئادبإي نآرقلا لزني هنمز يف

 نايبب اوبيجأف مهّايبنأ مكلف ني موق ءايشألا يأ اَهَلأَس دق (ج) لَ وَ هنو اودوعت الف
 قرين ْنِم ُهَّلا عرش َلَعَج ام .اه لمعلا مهكرتب 2 تريرفلك اهي اوزاس] كيسا 25 ايناكحا

 نب ديعس نع يراخبلا ىور «هنولعفي ةيلهاجلا لهأ ناك امنك رماح الَو ةَليِصَو الو ٍةَبِياَس الو

 يلا :"ةبئاسلا"و ءسانلا نم دحأ اهباحي الف تيغاوطلل اهرد عنمي ىلا :"ةريحبلا" :لاق بيسملا

 ا ا نا ركبلا ةقانلا : 'ةليصولا"و (عءيش اهيلع لّمَحي الف مهتهلال اه وبيسي اوناك

 ةعبتسم ةيصعم اهسفن يف اهنأل لب «ةلأسملا نع مهتنايص درحب نكي مل مهيف نأ نايبل قوسم فانيتسا :اهنع هللا افع

 هللا نم نانتما اذه :2! اهنأس دق (دوعسلا يبأ ريسفت) .مكنم ةقباسلا مكتلأسم نع يأ اهنع هللا افع دقو «ةذحاوملا

 .مهنم كلذ لثم عوقو نع مهل ارجزو ةمحر ؛مهلبق نم ىلع ددش امك مهيلع ددشي مل ثيح ةمألا هذه ىلع ىلاعت

 حيرصتلا مدعو ؛لابولل ةعبتتسمو ةروظح اهوك يف اهلثم لب ؛اهنيعب ال نكل ةلأسملا هذه اولأس يأ :موق اهأس دق

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ريذحتلا يف ةغلابملل لثملاب

 "نينمؤم متنك نإ هللا اوقتا" :مهل لوقي ككلع ىسيع ناك و «ةدئاملا الانس ةكاع ىسيع موق يعي :مكلبق نم موق

 اوحبصأف هللا مهكلهأق ءاهورقعو امي اورفك مث ةقانلا اولأس ظل حلاص موقو .مهكلهأف اونمؤي ملو مهاطعأف

 ءايشألا كلت سفنب ال لمعلا كرتب وه امنإ رفكلا نأ ىلإ كلذب راشأ :ّلإ لمعلا مهكرتب (يدهازلا) .نيرساخ
 :ةريغ لاقو ععءاسنلاب عنملا ليبع 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 عةلوعفم ئعمم. ةليعف ”ةريحبلا"

 ؛ءام الو ىعرف نع درطت الو بلحت الو بكرت الف ؛كرتيف اهذأ قشيف ءركذ اهرخآ نطبأ ةسمخح جتنت ةقانلا يه

 (نيلامكلا ريسفت) .بضصهذ اذإ بوسي باس نم ةلوعفم ةيبسم وعم. ةلعاف كزوب ”ةيياسلا"و كلذ ريغ ليقو

 ةيتفلا «فاكلاو عءابلا حتفب : كيلا (نيلامكلا ريسفت) :توءاش ثنيوحع :بهذت ءاهلجأل اهف وك رتي يأ :خلا اكوبيسي

 "دودعملا بارضلا" :هلوقو ."سوماقلا" نم ءمدقت يأ ركتباو ءردابت يأ "ركبت" :هلوقو ."سوماقلا" «لبإلا نم

 :ابارض لحفلا برض :"سوماقلا" فو ؛تيغاوطلل هوكرت تارم رشع ىثنألا لبحأ اذإ ناكف ءتارم رشع وهو
 ةرشع ةبلص نم دلوي ةنم دارملاف ["سزوماقلا" (برضو عنم 1-2 حكن هل دقعلاو ءطولا :حاكنلا حكنأو] حكن

 رهخ لق م جركل "هرمغأو# اهفؤوو نورت وز هرصتو" ةفقإوب حلالا ىيناقتلا نع يودي انك ديل



 ةدئاملا ةروس 2 ب ءزجلا

 قاع ري لبإلا لحف مو ريح امهنيب ب تملا نعي ا
 + ولولا

 (ع يش لمحي الف لما نيف ةررقع و تيغاوطلل هوعدو هبارض ىضق اذإف د ودعملا

 هيلإ هتبستو :كلذا يف ََدَكْلا "1 ل ورش اوددك يذلا 2 . يماخلا' ةايمسماو

 لإ اَوَلاَعَت ره َليِق اَذِإَو .مهءابآ هيف اودلق مهنأل ؛ءارتفا كلذ نأ ج١ َنولقعي ال: يهركَو

 ام انيفاك اكيسَح أولاق متمّرَح ام ليلخت نم همكح ىلإ نأ نتا 1

 ْجَهٌواَباَء ناك َوَلَو كلذ مهبسح [ :قاعت لاا ةعيرظلاو نيدنلا نم اكناياو هلع اكو

 رد يبا ع راكنإلل ماهفتسالاو ؟قحلا ىلإ هو َنوُدَعْبَي , تبغ نيملتي
 ريع# 86 كريب

 راشأ :خلإ ولو كلذ مهبسحأ (نيلامكلا ريسفت) .ىرخألا ىثنأب يأ ىرخألاب :هلوقو .نييثنألا ىدحإ يأ :امثادحإ

 .مهيفاك نعم. مهئابآ نيد مهبسحأ :ريدقتلاو ءراكنإلا ةزمم اهيلع تلخد لاحلا واو "ولو" يف واولا نأ ىلإ هب
 .كلذ مهبسحأ يأ بيجعتلاو راكنإلل ةزمهلا اهيلع تلخد لاحلل "واولا" :ليق "دوعسلا يبأ" يفو (لمجلا ةيشاح)
 «باتكلا لهأ نم نعي "لض نم مكرضي ال" :هلوق نوكيف «لبق امه بترم اذه :ليق :خلإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ءمهرفك انرضي الو مهنع انسفنأ انففك اهودأ اذإف «ةيزجلا اودؤي وأ اوملسي يح رافكلا لاتقب انفلك هللا نإ :نعملاو

 .لض نم لالض كرضي الف ؛كريغل ضرعتت الو كسفن ظفحب كيلع :ئعملاف :ةاصعلا يف تلزن فنأتسم :ليقو

 هنأ ادع "مكيلم" 1 6"مكيلغ "ب ءارإلا ىلع بيوصتس وهيو !مكتسفلا" بصت ىلع روهسأللا :وتكلسفلا 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 ممل لصح ام ىلع :نينمؤملل
 .كاَنَءاَبآ هْيلَع اندَجَواَم اَنْبْسَح :اولاقو اوعنتماف

 نع متيفو فورعملاب مترمأ نأ دعب يأ "مكسفنأ مكيلع" نعم اذه ىلعف «نينموملا ةصع مهو :مهريغ دارملا ليقو
 - 2" ؛لض نم لالض مكرض كلذ اولعفت مل نإف ,مكسفنأ لاح اومزلا كلذ دعبف ,مكيفو مكرمأ دفي ملف ركنملا



 ةدئاملا ةروس 4 عا  عباسلا ءرجلا

 فورعملاب اورمتئا" :لاقف 226 هللا لوسر اهنع تلأس :يئشخلا ةبلعث يبأ ثيدحل
 اورم ةيآلا نع

 باجعإو (ةرثؤم ايندو : اممم فاوشوم اعاطبم اشي كيلو اذإ يح «ركنملا نع اوهانتو

 اًعيِج َمُكْعِحَرَم هللا ىلإ .هريغو مكاحلا هاور ,"كسفن كيلعف «هيأرب يأر يذ لك
 اَذِإ َمُكَيِيَب ةَدَكََس أودعها َنيِذْلا 5 . هب مكيزاجيف 2 2١ َنوُلَمْعَت ٌجُتنُك اَمب مُكُكْتتُيف

 ن9 اعلا عا ا .... كتي لّذَط اًوُذ نائثآ ةّيِصَولا َنيِح هبابسأ يأ ُتْوَمْلآ ْمُكَدَحَأَرَصَح

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا كرت يف ةصخر هيف نأ نمهوت الو (لمجلا ةيشاح) .لالض لالضلا ىلع رارقإلا نأل -
 ىأر نم" التِلع لاق «ةقاطلا هب يفت امبسح ركنملا ىلع ركني نأ ءادتهالا ةلمج نمو ؟ال فيك ءهتعاطتسا عم ركنملا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) ."هبلقبف عطتسي مل نإف «هناسلبف عطتسي مل نإف ؛هديب هريغيف هريغي نأ عاطتساف اركنم مكنم
 نم ةليبق "ةنيشخ" ىلإ ةبسن "ييشخلا ةبلعث يبأ" :هلوق .رظناف تفش نإ بانطإلل افوخ هتكرت رخآ ليصفت هيفو
 .اهانعم نايب يف يأ "لاقف" :هلوقو «ةيآلا هذه نع يأ "اهنع تلأس" :هلوقو ؛برعلا
 قو .ضرحلا عم لخبلا ةيامم :حشلا :اعاطم احش (نيلامكلا ريسفت) .نيتمجعملا نيشلا حتفو ءاخلا مضب :يبشخلا

 :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
 موحد 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 :مهل 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 حلاصمم. قلعتي ام نيبي عرش نيدلا حلاصمب.قلعتي ام هناحبس نيب امل :اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ةريخغو 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 ٍئعي 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) .تاموصخلا نم مهنيب يرحي امم. اهقلعت

 وأ ؛ربخلا نم فاضملا فذحب "نينثا ةداهش" ريدقت ىلع م ةداهش" وه يذلا أدتبملل ربح :خحلإ لدع اوذ نانثا

 ةداهشلا نأل ؛ربخلاو أدتبملا قباطتيل ؛فذحلا اذه ىلإ جيتحاو «أدتبملا نم فاضملا فذح ىلع "مكنيب ةداهش اذ"

 - .يرشخعزلا زوحو «فتصملا خيشلا هيلإ راشأ ام اذه نايس نع انج اركي رابمم ردفلا» قالا يه نوكي ال



 ةدئاملا ةروس ع < / عباسلا ءزجلا

 ا "ريس" ,عاستالا ىلع ع حل ةداهش ةفاضإو «دهشيل يأ رهألا ىنعمب ربخ

 ٌمَبَرَص زثنأ نإ مكتلم ريغ يأ َمكريَغ نم ِناَرَخاَء و "د 0 "1 فرظ وأ "نإ" نم
 + هه ااا أع نو #» : الم ا و ةيسع هع 5 0 0<

 نفاه هاه ....... ءامهوفقوت اًمهتوسبحت ِتَوَملا ةّبيِصُم مكتبصاف ضّرآلا 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 ىرج ام
 "نانثا"و أدتبم "ةداهش"و «بلطلا اهانعمو «ةيربخ "مكنيب ةداهش" :هلوق يهو ةلمحلا هذه يأ :رمألا ىنعمب ربخ

 ءرمألا لعف نع ابئان ردصم "مكنيب ةداهش" نوكيف «يعابرلا "دهشأ" نم :خلإ دهشيل .ضارتعا امهنيب امو هرب
 يثالثلا "دهش" نم "دهشيل" انه أرقي نأ حصيو "خلإ رضتحملا دهشيل ئيععملا" :ينأي اميف هلوقل بسانملا وه اذهو
 .ردصملاب العاف اذه ىلع "نانثا" نوكيو

 هلوقو ؛ةعسلا ىلع هب الوعفم هتريصو ةيفرظلا نع هتجرخأ «هيلإ هتفاضإ كلذو ءفرظلا يف يأ :عاستالا ىلع
 هلوقل ةفص "مكنم 3 5 :ىلاعت هلوقو ."مكنيب ةداهش" :هلوقل فرظ "توملا مكدحأ رضح اذإ" :ىلاعت

 ضرألا يف متبرض متنأ نإ" :ىلاعت هلوقو ؛"نانثا" ىلع فطع "مكريغ نم نارخآ وأ" :ىلاعت هلوقو «"نانثا" :ىلاعت
 صخلم اذه هل ةفص نا نإ "امهوسبخت" :ىلاعت ةلوق وهو هتفض نيبو هنيب ضارتعا .."ثوملا ةبيضم مكتباصاف

 ةفص "مكريغ نم" :هلوقو «عبات "نانثا" ىلع فطع "نارخآ وأ" :هلوق "دوعسلا يبأ" ينو ."يدمحألا ريسفتلا" نم
 .بناجألا نم يأ لعفلا نم انئاك يأ "نارخخأ"ل

 اذهو ءريمضلا لصتا لعفلا فذح املف «"متبرض نإ" :هريدقت .هدعب ام هرسفي رمضمك. عوفرم "متنأ نإ" :هلوقو

 دنع بارعإلا نم هل لحم ال "ضرألا يف متبرض" :هلوقو ءأدتبم هنأ ىلإ شفخألا بهذو «نييرصبلاو روهمجلا يأر

 ةيطرشلا 5 فطع "توم لا ةبيصم مكتباصأف" :هلوقو .نيقابلا دنع ةيربخلا ىلع عوفرمو ءارسفم هنوكل ؛نيلوألا
 لهأ نم وأ براقألا نم مكعم امو .ذئنيح لجألا مكبراقف مترفاس نإ يأ «هلبق ام ةلالدل ؛فوذحم هباوجو
 ؛نيرخآ اودهشتساف وأ نارخآ دهشيلف -رافسألا ف داتعملا بلاغلا وه امك- ةداهشلا رمأ ىلوتي نم مالسإلا
 .ةلادعلا طارتشا نم أشن امع اباوج عقو فانيتسا "امهودحت ' :هلوقو

 نيرخآ ىلإ متيصوأف ادحأ مالسإلا لهأ نم اودحت ملو ؛توملا ةبيصم مكتباصأ وأ مترفاس اذإ نعي :خلإ امهوفقوت
 يأ ةالصلا دعب نم امهوسبحت نأ مكحلاف ؛مهرمأ يف ةثرولا تباتراو ةثرولا ىلإ نانثالا بهذو : يار نم
 ةبيصم مكتباصأف ضرألا يف متبرض متنأ نإ" :هلوقو ,"نارخآ" :هلوقل ةفص "امهوسبحت' :هلوقف .امهنم اوقثوتست
 «توملا روضحو رفسلا ةرورض عم نوكي امنإ ةلملا ريغ نم نيرخآ ىلإ لودعلا نأ هنم ديفتساو ءضرتعم "توملا
 :هلوق وهو فوذحم هباوجو «فوصوملاو ةفصلا نيب ضارتعا هنأل ؛بارعإلا نم هباوجو طرشلل لحم الو
 رييغتب "لمجلا" يف اذك "مكريغ نم نيرخآ اودهشأف'



 ةدئاملا ةروس ش ؟ ع 8 عباسلا ءرجلا

 َمْثَبَتْرَأ نإ ِهّللآب نافلحي ناَمِسقُيَف رصعلا ةالص يأ ةرلّصلآ دْعَب "نارخآ" ةفص
 ثرولا اهيل 5

 فلحن ,نأب اتا نم هل هلت اهوع اك هللاب -هب ىرَتَشَت ال نالوقيو ءاهيف متككش

 لَو انم ةبارق ”ن يت ذ هل دوهشملا و أ هل مسقملا َناَكْوَلَو هلحأل ابذك دهشن وأ هب

 دعب علطا ريع نِإف تيتا قل اهانمتك نإ اذإ آَنِإ اهب انرمأ لا هلآ َةَدَنَبَس مك

 ةداهشلا يف بذك وأ يع نم هيب ام ًالعف يأ اق نهأل امهنح

 ةيشاح) .ناسبحي مكريغ نم نارحخآ وأ :ريدقتلاو "نارخآ" ل ةفص "امفوسبحت" :هلوق يأ :"نارخآ" ةفص

 اهتيعت [رصعلاب ةيآلا يف ةذاصلا نييعت مدع يأ] مدعو ءرصعلا ةالص ةالسلاب .دارملا نعي ةرصعلا ةالبم علمجلا
 نألو «راهنلا 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 ,امفوسبحت ' ىلع فوطعم :نامسقيف
 هراتخا ام ىلع حراشلا ىشمو ءرثكألا هيلع ىرج ام اذه «"امهوفلحف متبترا نإ" :هريدقت فوذحم طرشلا

 نم ءامهمامبأ ف لوقلا اذه نالوقيو «هللاب نامسقيف يأ خلإ نالوقيو :لاقف ءاردقم الوق انه نأ وهو يناجرجلا
 امثِإ امحتسا نيقباسلا نيفلاحلا نأ ىلع علطا نإ ةيآلا نيعمو ءقحألا نعمت ىلوألا ةينثت "نايلوألا" :هلوقو ."لمجلا"

 ةياور ف «ليزه 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 ؛نيفلاخلا ماقم ناموقي [ليدب

 نم قحأ انتداهشل هللاب نامسقيف «فلحلا قح يف امهماقم نيمئاق اناكف ؛فلحلا ركنملا ىلعو ؛هل ناركنم ؛ورمعو

 وأ" :هلوقو "يدمحألا ريسفتلا" نم «قحلا انزواحت امو يأ انيدتعا امو ءامهفلح نم قحأ انفلح يأ امقداهش

 .صخش ىلإ هعقد وأ ةنايخلاب اوعدا ؛"ءيش" هلوق ىلع فطع "هعفد
 :هلوق وهو فودذحملا هباوج عم هنأ :نيرثكألا لوق وهو امهدحأ :نيرسفملل نالوق "متبترا نإ" :هلوق يف :خلإ معبترا نإ

 ؛هباوجو مسقلا نيب ةضرتعم ةلمج هيلع ماسقإلاو ءسبحلا نم هلبق ام هيلع لد "ةالصلا دعب نم امهوفلحو امهوسبحاف"'

 ةكرتلا نم ءيش ذأ وأ ةنايخب مكنم ثراولا باترا نإ يأ بايترالا لاحب فلحلاو سبحلا صاصتخا ىلع هيبنتلل

 :هريدقت اردقم الوق انه نأ :ئناحرجلا هراتخخاو فنصملا هيلع ىشم ام امهيناثو .ةالصلا دعب نم امهوفلحو امهوسبحاف

 :ىلاعت هلوقك اريثك لوقلا رمضت برعلاو «لوقلا اذه نالوقيو هللاب نامسقيف يأ ؛«فنصملا هنيب امك ؛"خلإ نالوقيو"

 نوكت الف اذه ىلعو «مكيلع مالس نولوقي يأ (1 4 :دعرلا) (ْمَكَيَلَع ُمالَّس ءباَب ٌلُك ْنِم ْمِهْيَلَع َنوُلْحَُدَي ةكئالَمْلاَوظ
 ."لمجلا" نم ارصتخم «لوقلا رامضإ ىلع هلمح ام يردأ الو :"نيمسلا" يف لاق .ةضرتعم طرشلا ةلمج



 ةدلاملا ةروس 4و ْ عباسلا عزا

 اممهل ىصوأ وأ تيملا نم هاعاتبا اممنأ ايعداو «هب امهتا ام - الثم - امهدنع دحٌو نأب

 ةيصولا ملغ َّقَحَعْسأ يذلا ترب م امهيلع نيميلا هحوت يف امُهَماَقَم ِناَموَقَي ِناَرَحاَمف هب
 "َنيِلَوَألا" ةءارق يفو «هيلإ نابرقألا يأ تيملاب نييلوُأْلا "نارخخآ" نم لدبيو «ةثرولا مهو
 :نالوقيو نيدهاشلا ةنايح ىلع ِهّننآب ِناَمِسَقُيف ”تيذلا" نم لدن د ١ ةفض لوأ عمج

 | يف قحلا انزواحت آَئيَدَتَعَآ اَمَو امهنيمب اًمِهَيَدَبَس نم قدصأ كوَحُأ ادنيمباتتَدبَشَ
 نم امهيلإ يصوي وأ نينثا هتيصو ىلع رضتحملا ٍدهشُيِل ىعملا ١ َنيِملظلا َنِمّل اذإ آنإ

 نيتيآلا نعم يأ

 امهأ اوعداف امهيف ةثرولا باترا نإف ءهوخنو وسل سد نإ مهريغ وأ هنيد لهأ
 هنيد لهأ دقف

 .هرعخآل ىلإ انلحييلط هي. هل ىصوأ تبيلل نأ ادعو ,صتخش ىلإ هعط وأ ءيش لأي انا

 هرخخآ ىلإ عفدلاب يأ ةنايخ هنم

 امهذك ىلع ةثرولا برقأ فلح هل اعقاذ ايعداف: امهييذكت' ةرامأ ىلع علطا نإف

 ةداهش اذكو «نيدهاشلا يف خوسنم نييصولا يف تباث مكحلاو «هوعدا ام قدصو

 نبئاب ةيالا يف فلحلا صيصخت و ,ظيلغتلل رصعلا ةهالص رابتعاو (ةحن وسنم ةلملا لهأ ريغ

 يعفاشلا ذخأ هبو

 انجيل يه هورأم يجر ةنميدز يو ف صوصخلا ةثرولا برقأ نم

 زاجو هيك يدا نيذلا نم" :هلوق :اهدحأ :تالامتحا ربخلا يفو أدتبم "نارحآ" :خلإ ناموقي نارخآف

 "قحتسا نيذلا نم'و ؛ «ناموقب' ربخلا نأ :يناثلاو ."ناموقي" نم ةلمحلا 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 ؛مه
 (يواصلا ةيشاح) .هب امه ىصوأ هنأ وأ تيملا نم هايرتشا امهنأ ايعدا دقو :ءيش ذخأب (يواصلا ةيشاح) .نيميلا

 ىلع نالق كلذ انيلإ عفد :الاقف :هل اعفاد (نيلامكلا ريسفت) .امهيديأ ف دوحجملا ءيشلا دجو نأب :علطا نإف
 .فيلحتلا وه مكحلا ؛نييصولا ف :تباث مكحلاو (نيلامكلا ريسفت) .هنم هتيرتشا وأ ةبهلا هجو

 ادئاز اوناك ولو :ةعقاولا صوصخل (يدمحألا ريسفت) .نوركنم مهلك نأل ؛هتثرو لك ىلع بحاو فلحلاف الإو :خلإ نيبثاب

 (نيلامحلا ريسفت) .ارغصم يازلا حتفو ةدحوملا مضب ليزب وهو :الجر نأ (نيلامكلا ريسفت) .مهبسح ىلعف نينثا نم



 ةدئاملا ةروس < هأ عباسلا ءزجلا

 يمهسلا تامف - ناينارصن امهو - ءاّذب نب يدعو يرادلا ميم عم جرخ مهس نب نم

 اعفرف ءبهذلاب اصوخم ةضف نم اماج اودقف هتكرتب امدق املف ,ملسم اهيف سيل ضرأب
 قاقر لاوط طروطخت اططخم

 («يدعو ياسو هانعتبا :لاقف ةكم ماحجا 1 3 ءامهفلحأف 7 "ع ا نا
 ادمن ا

 "اق قمرقلا ةحخسن لاو

 ضرمف ةياور فو .هيلإ برقأ ناكو افلحف ذ ءمهنم + ضنا لحرو صاعلا نب نب ورمع
 ام هلهأ ىلإ اعفدو ماحلا اذخأ تام املف ؛هلهأ كرت ام اغلبي نأ امهرمأو امهيلإ ىصوأف

 ناانأب نأ ىلإ برقا ققأ ةثررلآ ىلع نيمبلا اذو نع روكذللا مكن للا ىف
 الو فيرحت ريغ نم هيلع اهولمحت يذلا آَوِجَو ْىَلَع ةّدّبْشلاب ءايصوألا وأ دوهشلا
 د ا «نيعدملا ةثرولا ىلع دسم دعت رمل در نأ اَوُفاَحح ن نأ ىلإ برأ أ ناب

 فلتخا :رجح نبا لاقو ءدمو ةدحوم ءابو لادب :ءادب .ذئموي املسم نكي لو ءروهشملا يباحصلا يقفل مي

 .ماشلا ضرأ ناكو ءامهيلإ يصوي ىح :ملسم اهيف سيل (نيلامكلا ريسفت) .ملسي مل هنأ روهشملاو همالسإ يف
 نم «لاوط طوطخ يأ :إ اصوخم (نيلامكلا ريسفت) .احدق يأ ميملا فيفختو ميجلاب :اماج (نيلامكلا زيسفتو

 انإ" هلوق ىلإ ةيآلا :تلزنف .ةيآلا "امنإ اقحتسا امهنأ ىلع رثع نإف" :ىلاعت هلوق نيعي "ةيناثلا ةيآلا" :هلوقو "لمجلا"

 (نيلامكلا ريسفت) .مهثرومل يأ مهبحاصل ماحلا 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 امهريغو
 وهو ءابذك اهئادأ نع عانتمالا وأ اقدص ةداهشلا ءادأ امإ ؛ نييبيعلا دحأل امنأ يسقافسلا راتخاو ,"واولا" نيعم

 (لمدلا ةيشاح) ."يدهي"ب قلعتم "ريخلا ليبسلا ىلإ" :هلوقو .هحوألا
 اذه ىلإو ءاهل ريغت ريغ نم اهتقيقح ىلع امي نايتإلا برقأ يأ «ةقيقحلا يف تاذلا نيعمه انهه هجولا :اههجو ىلع

 كلذ هانعم :تلق ؟انهه "وأ" نعم ام :تلق نإف :خلإ برقأ وأ (نيلامكلا ريسفت) ."خلإ اهولمحت يذلا" :هلوقب ناش

 ىري نم هب جتحا دقو «ناميألا درب حاضتفالاو راعلا فوخل وأ هلل امإ ءقدصلاو قحلاب ةداهشلا اودؤي نأ نم برقأ
 امميذك رهظ املف ءافلحف ءاناتخا دق امهنأ نيينارصنلا ىلع اوعدا دق ةثرولا نأ :باوجلاف «يعدملا ىلع نيميلا در
 (نيلامكلا ريسفت) .ءارشلا مهراكنإل ؛ةثرولا ىلع نيميلا تناكف ةثرولا تركنأف ءامتك اميف ءارشلا ايعدا



 ةدئاملا ةروس 2 عباسلا ءرجلا

 ةهالارلا اوبذكي الف نومرغيو نوحضتفيف مضفككو عهتنأيخ ىلع. نوفلحيف

 29 نيقسفلا َموقلا ىِدَبي ال ُهّللاَو لوبق عام هب نورمؤت ام ًاوكييعلا بذكلاو ةنايخلا

 #7 موي وه َلْسْرلآ ُهّللا ٌعَمجح َمَوَي ركذا .ريخلا ليبس ىلإ هتعاط نع جسر

 اها ديحوتلا ىلإ مثوعد نيح هب تعبأ يذلا يأ آَداَم مهموقل ًاحيبوت مهن ُلوََُ

 اوفنص يح امكحو امظنو ابارغإ نآرقلا ف ام بعصأ تايآلا هذه نإ :اولاق ؛"يدهي ال" قلعتم :ريخلا ليبس ىلإ

 نأ ملعا :خلإ هللا عمجي موي (نيلامكلا ريسفت) .اقدهع نع دحأ جرخي مل كلذ عم :اولاق ,ةدرفم فيناصت اهيف

 امإ اهعبتأ ماكحألاو فيلاكتلاو عئارشلا نم ةريثك اعاونأ ركذ اذإ هنأ متركلا باتكلا اذه يف ةيراج ىلاعت هللا ةداع

 فيلاكتلا نم هركذ مدقت امل ادكؤم كلذ ريصيل ؛ةمايقلا لاوحأ حرشب وأ عايبتألا لاوحأ حرشب امإو تايهلإلاب

 (ريبكلا ريسفت) .ةمايقلا لاوحأ فصوب اهعبتأ عئارشلا نم ةريثك اعاونأ مدقت اميف ركذ امل مرج الف عئارشلاو
 "يقال" ناسا مول" فسار
 يعم امف «بويغلا مالع ىلاعت هنألف لاؤسلا امأ ءلاكشإ باوحلاو لاؤسلا نم لك ىلع ناك امل :مه لوقيف

 ام مهملع عم مهسفنأ نع ملعلا اوفن دق ءايبنألا 0 1 يااا امأو :موقلل خيبوتلا دصقل هنأب اوباجأف ؟هلاؤس

 يكشتلا راهظإ نع ةيانك لب «ملعلا يفنل سيل هنأ :لوألا :هوجوب اوباحأف ؟مهيلع بذكلا مزليلف هب ءاوبيحأ

 مفأ :انذ سابع نبا هراتخا يذلا وهو ء.حصألا 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 الاك هللا دنع مهملع نأل ؛مهسفنأ نع ملعلا اوفن ئيععملا اذهلف ءانملع

 نالصحخي امنإ باوثلاو ءازجلاو ءانتافو دعب مهنم ناك ام ملعن الو ءانتايح تقو انل مهاوج انملع نأ الإ انل ملع

 ريخألا باوجلا اذهو ."ريبكلا" ريسفت نم ء"انل ملع ال" :اولاق ئععملا اذهلف ءانل مولعم ريغ كلذو «ةمتاخلا ىلع

 .مهدجب ماد نيسح داشرإ دمحم يولوم يديسو يذاتسأ نع اضيأ تعم
 نيح مكموق مكيلع در يذلا امو ,مكممأ مكباجأ اذ ام :لسرلل ىلاعتو كرابت هللا لوقيف نعي :خلإ متبجأ اذام

 عي اولاق ءمهوبذك نيذلا ءايبنألا ممأ خيبوت لاؤسلا اذه ةدئافو ؟يعاطو يديحوت ىلإ ايندلا رادلا يف مهومتوعد

 نحنو ءاورهظأ امو اورمضأ اه ملعت كنأل ؛مهيف كملعك انل ملع ال :امُهض 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 «باوحلا نع نولهذيو مويلا كلذ لوه نم نوعزفيف ءاهعضاوم نع بولقلا اهيف
 -ٍ ."ربكألا عزفلا مهنزحي ال" :ءايبنألا قح ف لاق ىلاعت هللا نأل ؛رظنو فعض هيف اذهو «غيلبتلاب مهمتأ ىلع



 ةدئاملا ةروس هم عباسلا ءزجلا

 ) بوُيفْلا ُسّلَع تنَأَكنِإ كلذب آل مع ال اوُاَ
 رك ذا .:نوتكسي ام مهمأ ىلع نودهشي مث ءمهعزفو ةمايقلا موي لوه ةدشل ؛هملع

 ىَندّيَأ ذإ اهركشب َكِتَدِلَو َلَعَو َكِيَلَع ىتَمْعِي رك َمَيِرَم نبأ ىَسيِجَي ُهَلأ َلاَق ْذِ
 رق د ىو

 ٍدَهَمْلا ىف 'كتديأ" يف "فاكلا" نم لاح ّن َساَنلآُمِلَكُت ليربح ٍِسُدقْلآ حوُري كتيّوق

 ا | | نر 59
 مهنع بهذو «دابعلا نع باغ ام

 ؛لهجي ال ملاع ىلاعت هللا نأ اوملع امل مالسلا مهيلع لسرلا نأ وهو ؛رخآ 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 بناح يف انملعف يأ «هلبق امل ةلع :بويغلا مالع تنأ كنإ

 .رمألا لوأ يف باوجلا ملع يأ] :خلإ هملع مهنع بهذو .رهظ ام ضعب ىلع رصاق وهف انملع امأو ءرهظ

 رابخإلا هيلع مزليف «كلذب نوملاع مهنأ عم "انل ملع ال" :نولوقي فيك :لاقي امع باوج [(نيملاكلا ريسفت)
 (ةرفغملاو ةمصعلا لسرلا ىسني يح دح لكك ىلع لدخول لسور عقرلادللا و ابيات يفاولا يالا

 امأو ءءاهتنا يأ (١١*:ءايبنألا) 4 ديك ع رفلا ُمُهَن دي / ال# :ىلاعت هلوق امأو ء,تعضرأ امع ةعضرم لك لهذتو

 امل نايسنو لوهذ ممل لصحي مث ءملس ملس بر :نولوقي بكرلا ىلع ايثج نونوكي لوما ةدشلف فقوملا ءادتبا يف

 .ةافانم الف ءمهممأ ىلع اودهش مهعور نكسو اونمأ اذإف ؛هب اوبيحأ

 ؛فيعض يدنع وهف رباكألا نم ميظع عمج هيلإ بهذ نإو تاون اذه :"ريبكلا ريسفتلا" يف لاق :2! لوه ةدشل

 عمو هوجو :اضيأ لاقو ١ :ءايبنألا) «ذتكألا م ٌعّرفلا ْمُهْنُرْحَي الإ» :باوثلا لهأ ةفص يف لاق ناي هنأل

 ئَراَصتلاَو واع 50 اوشا َنيلا نإ :لاق ىلاعت هنإ لب 80: سبع) 4ةربتُم كحال قد

 4َنونَرْحَي مه الو ْمِهْيَلَع فْوَح الو ْمِهّبَر َدْنِع ْمُهُرْخَأ ْمُهَلف ًاحِلاَص َلِمْعَو رجآلا مْوَيْلاَو للاب َنَمآ ْنَم َنيِعباَّصلاَو

 ءالؤه نم ةلزنم لقأ اوناكل اوفاخ ول ممنأ مولعمو ؟كلذ نم لقأ لسرلاو ءايبنألا لاح نوكي فيكف (17 :ةرقبلا)
 .ةتبلأ نوفاخي ال :مهنع ىللاعت هللا ربأ نيذلا

 ؛مهممأ نم درمت نم خيبوت "متبحأ اذام" :لسرلل ىلاعت هلوق نم ضرغلا نأ انيب انأ ملعا :خلإ ىسيع اي هللا لاق ذإ

 : .لتلع ىسيع لاوحأ هناحبس هللا نيبف لع ىسيع عابتأ مهنأ نومعزي نيذلا ىراصنلا خيبوتلا مزال ممألا دشأو

 ذإ"و ."ركذا"ب قلعتم :اهركشب .ةمايقلا موي خيبوتلا تحت مهجاردناو مهوق بيذكتو «هب مهداقتعا ءوس
 انه هنم دارملا نكلو ءيبصلا شارف "دهملا" نأ مدقت :دهملا يف (نيلامكلا ريسفت) ."ّيمعن" هيف لماعلا "كتديأ

 (يواصلا ةيشاح) .ميرم ةروس يف ام رخآ ىلإ "هللا دبع نإ" :هلوقب ملكتف «ةيلوفطلا
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 لآ" يف قبس امك ةلوهكلا لبق عفر هنأ هدئاسلا لف لوزن ديف ٌاَهَكَو الفط يأ

 همك نطل َِ َُلخخ ذو  ليمخإلاو ةئَْؤُع او ةَمكْاَو بمحل كلئمْلَع ذ إو نارمع

 اذلم وكف اف حست ىألي لوغفم ع مل مسا ١ "فاكلا" و ٍرْيّطلَ يمك

 ءايحأ مهروبق نم ْوَمْلآ ُجِرح ذو يناإب صَرتألاو ةّمحألا ئرتت دارا ذب
 ةييحسم كلتقب اومه نيح ىلع َليِوَرْسِإ َنَب تففك ْذِإَو ىنْذِإب
 2 ريبُم رح الإ هب تح يذلا اآَذنَه ام نإ خََِّم م أورفك نيذلا لاقق تارحعملا

 : هناسل ىلع مقرمأ َنَبِراَوَحْلا ىلِإْتِيَحَوُأ ْذِإَو .اتاع ىسيع يأ "رحاس" ةءارق فو
 َنوُمِلَسُم ائنأب َدَبْسآَو كلوسربو كب اََماَء أَوُلاَق ىسيع ىِلوُسَرِبِو اوني: نأب يأ

 يفو 131ُبَر لعفي يأ ٌعيِطَتْسَي لَه َّمَيْرَم نبأ ىَسيِعي َتوُيِراَوَحْلا َلاَق ذإ ركذا

 ءاو ءاما6 هاف عاق ءاعتو 8 هاف هما ةاعاق عاف هلأست نأ ردقت يأ هدعب ام بصنو ةيناقوفلاب ةءارق

 يف ملكتلا عم هركذ نيعم امف ءدحأ لك نم دوهعم ةلوهكلا يف 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 :للإ قبس امك (نيلامكلا ريسفت) .ءامسلا نم هلوزن نيح هنوكل ؛ةيآ اضيأ يئاثلا نأ

 (لمجلا ةيشاح) .ةلوهكلا لبق عفر هنأل ؛انه هلوقل هجو الف ؛ةلوهكلا نس وه اذهو «ةنس نيثالثو ثالث نبا وهو
 هباتك "ليحنإلا"و ءىسوم باتك يأ "ةاروتلاو" :هلوقو «عفانلا ملعلا يأ "ةمكحلاو" :هلوقو «ةباتكلا يأ :باتكلا

 نوكيف ءاهنم ليخبإلا هخسن ام ادع ام «ةاروتلا يف امي لمعلاب فلكم وهو «ةاروتلا يف ام ضعبل خسان وهو ءوه

 مهو ءايبنألاب صوصخم يحولا نآل ؛آذع ةرسف انإ ةافتانمل ىلع مهقرمأ (يواصلا ةيشاح) .ليحبإلا يف ام. لمعلا

 درو برعلا مالك يف يحولا :جاجزلا لاق .مهلسر ىلإ يحولا ةطساوب هنوكل ؛ايحو مهرمأ لعجف ؛كلذك اوسيل

 (نيلامكلا ريسفت) .ةرسفم هنوك زوجيو ؛ةيردصم "نأ" نأ ىلإ راشأ :اونمآ نأب يأ (نيلامكلا ريسفت) .رمألا نيعمب
 (يواصلا ةيشاح) .ةكِقَع ىسيعب نمآ نم لوأ مه :نويراوحلا

 نونمؤم نييراوح لا 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
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 ردع

 نإ .ةاايآلا .حارتقا يف هلا أوَقَنأ ىسيع مه َلاَف ٍءآَمَّسلَ َنِّم َةَدِآَم اَنيَلَع َلْرَتُي نأ
 اهاؤس ي

 انبوُل نكست نِمْطَتَو اننِم لكان نأ لجأ نم اهلاؤس ُد دير أولاق 3 ) َنييِيؤُم مك

 َنوُكَتَو ةوبنلا ءاعدا يف اَمَبَقَدَص َنَق كنأ يأ ةففخم نأ املع دادزن ّمَلْعَتَو نيقيلا ةدايزب

 عب جال م 2 ع سكوس اا سول جالا 37 نصوم قلل ع تيك رضع ةاولا ا وع

 راخلا ةداغإب ”انل" نم .لدب الو ةفرشنو همظعن اًديِع اهوزن موي يأ اَنَل ٌنوُكَت
 اه م ع

 رثخخ تناَو اهايإ اَنَقرَرَو وبنو كتردق ىلع كانت نام اندعب ني نمث اَنِرْخاََو

 ُدَكَي نّمَك ْمُكلَع ديدشتلاو فيفختلاب اَهّْنْرَتُم نإ هل ابيجتسم ُهّنلأ َلاَق (2 )نقل

 تلزنف زنف © َنيِمْلَعْلا َنْم م اَدَحَأ :هُبْذَعَأ آل اَباَّذَع مُهُبَذَعَأ َنِإَف حُكم اهوزن دعب يأ دع

 ءاوعبش يح اهنم اولكأف «تاوحأ ةعبسو 1غ دسم اييلع كاسلا د اه ةقافلا

 نأ اورمآف ءاسلو اوي ءامسلا نم ةدقاثل تلرلأ“ :عييدح. قو و. سابع نبا لاق

 212 2 كا 37128 76 2 مو توت اويكو ايئاعانل نقل اورعتي الو اوتزت#

 اوعفرو :ةحخخسن يفو

 امأو :مئاوق هلو ضرألا ىلع عضوي ام وهف "ناوخلا" امأو ءاهوحنو ليدانملا نم ضرألا ىلع طسبي ام يه :ةدئام

 ,«برعلا لعف ةرفسلاو ءمجعلا لعف ليدانملاو ؛كولملا لعف ناوخلاف «ريدتسم دلج نم تناك ام يهف "ةرفسلا"

 لاقو .هفرشنو همظعن يأ :اهوزن موي (يواصلا ةيشاح) .هريغ وأ ناو ىلع ناك لكؤي يذلا ماعطلا انه دوصقملاو

 نم قتشم :ديعلاو (بيطخلا ريسفت) .اديع ىراصنلا هذختا كلذلف ؛دحألا موي تلزن اهنأ يورو ؛هيف ىلصن :نايفس
 (بيطنخلا 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 «زبخلا وهو فيغر عمج :ةفغرأ (نيلامكلا ريسفت) .ليزنتلا نم رماع نباو
 .محللاو زبخلا الإ ءيش لك ةدئاملا ىلع لزن هنأ :ان#ذ سابع نبا نعو «هريغو يوغبلا هركذ اذك :سابع نبا هلاق
 دعب هنأ مهخسم ببس نأ :ةياور فو ,مهرفك عم يأ مهراحداو مهتنايخ مهحخسم ببسف :لإ اورخداو اوناخف

 يف ءاينغألا ىرامتف «ءاينغألا نود ءارقفلل هذه قدئام لعجا نأ ىسيع ىلإ هللا ىحوأ اهوزن نم اموي نيعبرألا مامت

 (يواصلا ةيشاح)إ .ءارقفلا اوداعو كلذ
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 هموقل ًاخيبوت ةمايقلا ف ىسيعل ُهَّنَأ لوقي يأ َلاَق ْذِإ ركذا َو "ريزانخو ةدرق اوخسمف
 دعرأ دقو ىسيع لاكش نود نِم ِنيَهَإ جيو ٍنوُدِغأ سائل تلق ٌتنأَ َمَيْرَم نبأ ىَسِيِني

 م َلوُقَأ نأ يغبني ام وكي ام هروغو.كيرشلا نع كلب قيلي ال امم كل ًاهيزتت كسب
 ىف هيفحأ ام ةلفت كتلع دقق تلق تنك نإ .نيسنلا "يل"و ؛"سيل“ ربح قبيل نجل

 "قح"ب قلعتم ماللا :ليقو
 9 نم ع ل 0 عامي ةكيب ..نب و ربا دع

 اوشاعف :مالكلا ىلع نوردقي الو مهسوؤرب نوريشيف ؛مهئامسأب مهوعدي لعجو ؛«تكب 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 افأ :يور :يواضيبلا لاقو :ريزانخو
 ىلضو أضوتف ماق مث ؛"ةبوقعو ةلثم اهلعجت الو ةمحر اهلعجا مهللا «نيركاشلا نم ىلعجا مهللا" :لاقو ةتِْلَع ىسيع ىكبف

 اهسار دتعو ءاممد ليست: كوش الو سولف الب ةيوشمةكمم اذإف :"نيقزارلا ريغ هللا مسن" :لاقو ليدنملاا فشك مث ءىكبو

 يناثلا ىلعو «نوتيز اهنم دحاو ىلع ةةفغرأ ةسرخ اذإو «ثاركلا الح ام لوقبلا ناولأ نم افوحو «لح اهبند دنعو حلم

 نم مأ ايندلا ماعط نمأ !هللا حور اي :نوعمش لاقف .ديدق سماخلا ىلعو «نبج عبارلا ىلعو ؛نمس ثلاثلا ىلعو «لسع
 هلضف نم مكدزيو ىلاعت هللا مكددمي اوركشاو متلأس ام اولك ؛هتردقب هللا هعرتحا 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) .اوحخسمف اهدعب اوصع مث ةدئاملا تراط مث ؛ةيوشم تداعف «تنك امك يدوع

 ( ؛ ؛ :فارعألا) كةنجلا تا ىدانَو# :ىلاعت هلوق ف امك عراضملا ئعم. يضاملا نأ ىلإ راشأ :لوقي

 هنم دوصقملا نأب باجأف ؟لاؤسلا اذه ناك ملف ءيش لكب ملاع ىلاعت هللا نإ :لاقي امع باوجح :همهوقل اخيبوت

 اذه نأ ىلع روهمجلا : ساسلل تلق تنأأ . يناثلا نايمتسالا فعضيو روهمجلا هلاق ام ديوي اذهو ءرفك نم خيب وت

 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 :ئععملا نأ ديري :كتامولعم نم

 ِهِسْفَن ىَلَع َبَنَكإ :هلوق يف هناحبس هيلع اهقالطإ درو دقف ءاهقالطإ يف ةلكاشملا تسيلف تاذلاو ةقيقحلا هب
 (نيلامكلا ريسفت) .ةيفرظلا 0 لاحعدإ ثيح نوعا لق هوحن و 6 ٠١ :ماعنألا) ©بةمحّرلا
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 ابيقر !َديِبَش َجََلَع ثدكو "كبير قره اوُدُبَعأ نأ وهو هب ىتترَمَأ ام اَّلِإ حش تلق اَم

 َتنأ َتنُك ءامسلا ىلإ عفرلاب ينتضبق ىميْقَوت اَمَلَف ْمِِف ُتْمُد ام نولوقي امم مهعنمأ
 ريغو يدعب مهوقو مهل يلوق نم ِءَْ لك ىَلَع َتنأَو مهامعأل ظيفحلا ٌمِييَلَع َبِبِقَرلَ
 َكُداَبِع َمُجَنِإَف مهنم رفكلا ىلع ماقأ نم يأ ٌمُميَذَعَت نإ .هب ملاع علطم 2: كبي كلذ

 نمل يأ َمُهَل َرِفْغَت نإَو كيلع ضارتعا ال ءتئش فيك مهيف فرصتت مهكلام تنأو

 .هعنص يفز ٌميكَْلا هرمأ ىلع بلاغلا ٌريِزَعْلآ َتنأ َكْنِإَف مهنم نمآ

 ايوصنم نوكي نأ زوجيو ؛ةيردصم "نأ"و ؛لوصوملا ىلإ دئاع رمضم ربخ "هللا اودبعا نأ" :هلوق نأ ديري :وهو
 نايبلا فطع نأب لوألا بقعتو «هنم الدب وأ "هب" ف ريمضلل نايب فطع نوكي نأ يضاقلا زوجو يع 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 زوجي ال هنإف "هب ئنترمأ ام" نم هلادبإ زوجي الو :لاق «عحار الب لوصوملا ءاقب

 هريسفت حصت الو ىلاعت هللا ىلإ دنسم رمألا نأل ؛ةرسفم نوكي نأ الو لوقلا لوعفم نوكي ال ردصملا نإف

 نوكي نأو «يعملاب 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 انتذ ىسيع مالك نم "يبر'
 ذخأ يف قوتلا لمتسي :ينتيفوت املف (نيلامكلا ريسفت) .بيقرلا عمر دهاشلا نأ ىلإ ريشي لوقلاب :تولوقي امت

 «اهِماَنَم يف تمت مل ىتلاو هيوم نع ن فلألا قو هّللا# :ىلاعت لاق هنم عون توملاو ءالماك يأ ايفاو ءيشلا

 نم ذخألاو ضبقلاب يوغبلا رسف :ينتضبق (يواصلا ةيشاح) ."عفرلا" دارملا لب "توملا" دارملا سيلو (47 :رمزلا)
 كسمتو (55:نارهمع لآ) لِ َكَْعَفاَرَو َكيْفَوَتُم ىّنِإ» :ىلاعت هلوقب ؛هتضبق اذإ لاملا تيفوت :لاقي امك ضرألا
 (نيلامكلا ريسفت) .هتومم. لاقف ةيآلا رهاظب مزح نبا

 نإ" :مهتلمج يف لاقف ءرفكلا ىلع ماقأ نم مهنمو نمآ نم مهنم نأ التِلَع ىسيع ملع :جاحزلا لاق :خلإ مهيذعت نإ

 تنأو «؛كلسرل نييبذكمو «كتمظعل نيدحاج مهتملع نيذلا كدابع مهإف مهنم رفك نم بذعت نإ يأ "مهبذعت

 لضفت كلذف نمآو مهنم علقأ نمل يأ مهل رفغت نإو ءمهيلع 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 4 هم عباسلا ءرجلا

 موي هنأل َحُهَقَدِص ىسيعك ايندلا يف َنيِقِدَّصلآ ُعَقمَيُمَوَي ةمايقلا موي يأ اَذَه ُهَّلآ لاَ

 أوضَرَو هتعاطب َمِئَبَع هلأ َىِضَر ادب آهف َنيِدِدَخ ُرَهَتألا اًهِبَحَ نِم ىرجت تنَج ف - ف
 رافكلاك هيف مهقدص ايندلا يف نييذاكلا عفني الو 2 20 مِظَعْلا ٌزوفلا َكِلَذ ةباوقب ديْلَع

 ةمايقلا موي ف

 تابنلاو رطملا نئازخ ٍضْرَألاَو تَوَمَسلأ كلُ ِهّ .باذعلا ةيؤر دنع نونمؤي امل

 20 ٌريِدَق ءْىَس لك َْلَع ّوهَو لقاعلا ريغ ابيلغت ؛"ام"ب ىتأ نيف اَمَو اهريغو قزرلاو
 .رداقب اهيلع سيلف «ىلاعت هتاذ لقعلا صخو .بذاكلا بيذعتو قداصلا ةباثإ هنمو

 ايآلا ِهكاَوَلاَعَت لقإ الإو ثالفلا تايآلا شا اوُرَدق اًمَوإ» الإ ةيكم ماعنألا ةروس

 ةيآ نوتسو تس وأ سمحو ةئام يهو ثالثلا

 ميكسرلا نيمكرلا هللا مسي

 :جاجزلا لاق عفرلاب أرق نمف «ةديبع وبأ هراتخاو بصنلاب عفان أرقو ؛عفرلاب "موي" ءارقلا روهمح أرق :عفني موي
 ."اذه'" ل يأ اربخ عقو رقتسم و وأ :"يواضيبلا" فو ؛"ريبكلا" نم «نيقداصلا ةعفنم موي مويلا اذه . ويقتل

 "اذه" ربخو "لاق"ل فرظ هنأ ىلع بصنلاو ؛عفني موي عقاو 80غ ىسيع مالك نم رم يذلا اذه ىيعملاو
 دارملا نأ ىلإ ةراشإ هيف :ايندلا يف .عفني موي عقاو تع ىسيعل لوقلا اذه :ىلاعت هللا لاق :مالكلا ريدقتو «فوذحم

 .ةمايقلا عوي ف يأ "هيف" :هلوق (يواضيبلا ريسفت) .فيلكتلا لاخ ناك ام عفانلا نإف ؛ايندلا يف قدصلا قدصلاب

 ال تانكمملاب قلعتت امنإ ةردقلا نأل :+! لقعلا صخو .ءانفإلاو داجيإلاو ءءاطعلاو 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 «ءرجلا مساب لكلا ةيمست باب نم ءاهيف ماعنألا ركذل ؛كلذب تيمس :ماعنألا ةروس

 :هلوقو ""نوربكتست هتايآ نع متنكو'" :ىلاعت هلوق اهرحآو :ثالثلا تايآلا (يواصلا ةيشاح) .تايآ تسلا ادع ام

 اإف ؛اهنم تايآ تس الإ ةيكم اهلك :دشض سابع نبا لاق ؛"نوقتت مكلعل" :ىلاعت هلوق اهرخآو "ثالثلا تايآلا'
 هلوقو :دوهيلا ةلاقم در يف ةنيدملاب تلزن اهإف ؛تايآ ثالث رخآ ىلإ "هردق قح هللا اوردق اهو" :هلوق ؛ةنيدملاب تلزن

 نوعبس اهعمو اليل ةكمب ةلمج تلزن تسلا تايآلا هذه ىوس امو ؛"نوقتت مكلعل" :هلوق ىلإ "اولاعت لق" :لجو زع

 - كلت ةليل نم اهياتكب رمأو اذجاس رخو "هللا ناحبس" يبلا لاقف «ديمحتلاو حيبستلاب لحزو كلم فلأ



 ماعنألا ةروس ؛9 عباسلا ءزجلا

 وأ هب ءانثلل وأ هب ناميالل كلذب مالعإلا دارملا لهو هن تباث ليمجلاب فصولا وهو

 ٍتوَمَسآَقَلَح ى ذأ "فهكلا" ةروس يف خيشلا هلاق ؛ثلاثلا اهُدّيفأ تالامتحا ؟امه
 يلا لالجلا يأ

 ِتَمأظلا قلخ َلَعَجَو نيرظانلل تاقولخملا ”ءظعأ اممهنأل ؛ركذلاب امهصخ َضْرَألآَو

 هتينادحو لئالد نم اذهو ءافابسأ ةرثكل ؛هنود اهعمجو ءرونو ةملظ لك يأ وُ

 يأ
 .ةدابعلا يف هريغ هب نوؤسي مت 2 يلقي د مهرب ليلدلا 1 مايق غم أوُرفك َنيِذْلأ مَ

 قيعبرأ هبب هللا لكو "نوبسكي ام" :ةلؤقا ىلإ ماعتألا ةروس لوأ نم:تايآ ثالث ارق نم" :لاق هنأ دلك يبنلا نعو -

 ناطيشلا دارأ اذإف ءديدح نم ةبزرم هعمو ءامسلا نم كلم لزنيو «ةمايقلا موي ىلإ مهدابع لثم هل نوبتكي اكلم

 :ىلاغت هللا :لوقي ةمايقلا عوي .ناك اذإف ءاباحح توعبس دبعلا نييو.هنيي ناك ةيرض انه هبرض هبلق قا سوسوي نأ

 انأو يدبع تنأو «ليبسلسلا ءام نم لستغاو «رثوكلا ءام نم برشاو «ينج رامث نم لكو ؛يلظ يف شما

 ةيآ لك ددعب ءكلم فلأ نوعبس هل رفغتسا ماعنألا ةروس أرق نم" :لاق دي يبلا نع بعك نب يبأ نعو ."كبر

 ماعنألا ةروس أرق نم" :اعوفرم يورو :"بيطخلا" و .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

 وه اذهو «ميظعتلا ةهج ىلع ال مكهتلا ةهج ىلع هنإف (: ناحدلا) وير لا ٌريِزَعْلا َتنأ َكنِإ قد : وحن ج رخيل

 . لمجلا" نم .امعنم هنوك ببسب معنملا ميظعت نع ئبني لعف :وهف يحالطصالا دمحلا امأو ؛يوغللا دمحلا

 .ئيعم ةيئاشنإو اظفل ةيربح يهف يأ "هب ءانثلا وأ" :هلوقو ءنعمو اظفل ةيربخ ةلمج نوكتف يأ :خل! دارملا لهو

 .ةرابعلا رخخآ ىلإ "ليمجلاب فصولا وهو" :هلوق وهو ركذ ام لاق يأ :خيشلا هلاق (يواصلا ةيشاح)

 هل يذلا "لعج"و "قلخ" نيب قرفلاو [.ادحاو الوعفم بصنتف ؛قلخ ئيعمب "لعج" نأ كلذب راشأ] :قلخ لعجو

 وأ هنم لصحي نأب ءيش نمض يف ءيشلا لعج يأ] نيمضتلا نيعم هيف لعجلاو «ريدقتلا نيعم هيف قلخلا نأ دحاو لوعفم
 (يواضيبلا ريسفت) .[امهنيب طابترا وأ نيئيش رابتعا هيف ةلمجللابو «هيلإ وأ هنم لقني وأ هايإ هريصي

 لدعلل ةلص "نولدعي مهيرب" يف ءابلاو «هب هتيوس اذإ اذهب اذه تلدع :لوقت «ناثوألا هب نووسي يأ وادعي مكررب

 يأ ةةولقملا اةلبصو فكل ةلطس ءانلا ةوكتل دبع ةرظرمب يأ دمع "ةرلقع مقربا ورظ يتلا رث" وأ ءرقكللال
 (ليزنتلا كرادم نم صخلم) ."نولدعي مهيرب مهو" ةروسلا رخآ يف ام لوألا لامتحالا ديؤيو «ةفوذحم "هنع'



 ماعنألا ةروس 45 عباسلا ءزجلا
 بورضم ىمَسُم لَجَأَو هئاهتنا دنع نوتومت مكل ” لجأ طق مّ هنم مدآ مكيبأ قلخب 4 - 2

 هنأ مكملع دعب ثعبلا يف نوكشت 29 َنوُرَتَمَت !رافكلا اهنأ دكحأ ريق ىكدعبل هدف

 قحتسم ُهّللا ّوهَو .ردقأ ةداعإلا ىلع وهف ءادتبالا ىلع ردق نمو ءمكقلخ أدتبا

 مكنيب هب نورهجت امو نورست ام ْمُكَرِهَجَو كر مَلَعَي ضرألا ىنَو ِتَوَمَسلأ ىف ةدابعلل

 ٍةَياَ ةدئاز ْنِّي ةكم لهأ راوي اَمَو .رشو ري نم نولمعت /2) َنوُبسيكَت اَم ُمَلْعَيَو
 امل نآرقلاب قحاب اوُبَدك / كقف#+ 29 َنيِضرْعُم اَْنَع أوثاك الإ نارقلا نم ٌمِبَر ِتياَء نم

 فذح ىلع مالكلا نأب باجأف ؟نيطلا نم ال ةفطنلا نم نوقولخم مهنإ :لاقي ام كلذب عفد :هنم مدآ مكيبأ قلخب

 ناولألا ةفلتخم هدالوأ هللا قلخف ئءام لكب نجعو «نول لك نم هيف مدآ هنم قلع يذلا نيطلا كلذو «فاضفم

 كلت امي تنجع ىلا هايملا فالتخا نم قالخألا فالتخاو «مهيبأ ةنيط ناولأ فالتحخا نم ناولألا فالتحاف «قالحألاو

 «توملاك زاحجم هيف عقي او ؛«ءيش ءاضقنال نيعملا تقولا ىلع قلطي لحألا :الجأ (ارصتخم يواصلا ةيشاح) .ةنيطلا

 (نيلامكلا ريسفت) .لوألاب رسفي دقو «ريخألا ئيعملا 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 ةريمتعلا لجأ يف ثععبلا لجأ نم هل ديز محرلل الوضو ايقت ارب لجرلا ناك نإف «ثعبلا ىلإ توملا تقو

 ٌصقَنُي الو ٍرْمَعُم ْنِم ُرَمَعُي اَمَوإ :ىلاعت هلوق كلذو .ثعبلا لجأ يف ديزو رمعلا لجأ نم صقن محرلل اعطاق ارحاف
 " :ىلاعت هوقو فريحس "هللا"و هلل ريمضلا :هللا وهو (بيطخلا ريسفت) .(١١:رطاق) 4باّتك يف ل هرم رم

 (يواضيبلا ريسفت) .مهيف ةدابعلل قحتسملا وه :ىعملاو هللا مسا نيعمي قلعتم "تاوامسلا

 .ءسفنألا لاوحأ نم رهظي امو ىفخي ام رهجلاو رسلاب دارأ هلعلو .ناث ربخ ةلمحلا :مكرهجو مكرس ملعي

 .روهشملا لاكشإلا عفدناو ؛هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب قرفلا حضتاف «حراوجلا لامعأ بستكملابو

 دارملا نأب بيجأ ؟ةرياغملا يضتقي فطعلاو «رهجللاو رسلا نع جرخي ال بسكلا نإ :تلق نإ :نوبسكت ام ملعيو
 نم اهءازج ملعيو «ةيرهجلاو ةيرسلا مكلاوقأو مكلاعفأ ملعي :نيعملاو «باقعلاو باوثلا نم هيلع بترتي ام بسكلاب

 "نم"و ءيفنلا 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 2:51 عباسلا ءزجلا

 ء 5 9 داك < لري-و تأ است ا 0 ' ّة 1 هز” ” نذ»
 ماشلا 9 مهرافسا داوم زك 04 ءرجسل توب و بفاوع اوت م أ َمِيِتَأَبَفْوَسَف

 و جس
 مهلنكم ةيضاملا ممألا نم ةمأ ِنْرَق نم مِهلَبَق نم اتكَله هأ اين ومو اهرخو

 وعقم بستن

 نع تافتلا هيف ل طعن نْكَمُت مل ام ةعسلاو ةوقلاب ضّرألا ىف اناكم' مهانيطعأ

 هايم ىرَجت َرَهَألآ اَنلَعَجَو اعباتتم اًراَرَدِّم ميَلَع رطملا َ آَمَّسلَآ اَئلَسْرَأَو ةبيغلا

 اَء اَنرَق َمِهِدَعَب ْنِم اًناَشْنَأَو ءايبنألا مهبيذكتب ٌمِيوُنَذِب مُهتكَلَهَأف مهنكاسم

 نم م غلب ِبِدَيَأب ُهوُسَمَلَق هوحرتقا امك قر ساّطْرِق ىف ابوتكم اًبَكك َكّيَلَع الري ْوَلَو
 ع ّك و

 ةنعت 029 نيم رس 9 اذنه ام نإ أورفك َنيِذْلا لاقل كشلل ىفنأ هنأل ؛هونياع

 امك 05 اَعَلَوَدَأ َوَلَو مقاس ملل 2 كري ىلع ِهيَلَع ٌلزنأ اله ََلَدَل أوُلاَقَو .ادانعو

 ةرذعم وأ ةبوتل نولهمي 29 َنوُرَظُي ال ّرَث مهكالمب ُنَألآ ىِضَقَل اونمؤي ملف اوحرتقا
 .اويمؤب | اذإ مهحرتقم دوحو دنع مهكالهإ نم مهلبق نميف هلا ةداعك

 مهوئسم يأ لوعفم ةنزب 2ظ011111131

 نوملعيس عي ؛هلاوحأو هرابخأ يأ ؛نآرقلا وهو نوئزهتسي هب اوناك يذلا ءيشلا ءابنأ يأ :ءابنأ مهيتأي فوسف

 ولعو مالسإلا روهظ دنع وأ «ةمايقلا موي وأ ايندلا ف مهيلع باذعلا لاسرإ دنع كلذو ءاوؤزهتسا ءيش يأب
 (لمجلا ةيشاح) .مهئازهتسا بقاوع انه ءابنألاب دارملا يأ :بقاوع (ليزنتلا كرادم ريسفت) .هتملك
 وأ نوعبس وأ ناوقس وأ نوسفع وأ نوثالث وأ نوورشع وأ ةرشنع وأ ةنس نوعبرأ :نرقلا :"ضوماقلا" يف :نرق نم

 تكلش ةمآ لكو ةةنلس ةقام شاعو :"انرق شع" :سنأل 26 ةلوقل ؛حصأ لوألاو ءنورشعو ةئام وأ ةثام وأ نونامث

 (نيلامكلا ريسفت) .فنصملا هب رسف امك ريخألا ئيعملا ماقملاب بسانملاو .دحأ اهنم قبي ملف

 ةعسلاو ؛ماسجألا يف طسبلا نم مهريغو دومثو اداع انيطعأ ام وحن ةكم لهأ طعن مل :ىعملاو :خإ مكل نكمن مل ام

 نيبطاخملا 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 ءكلذ ىلع رداق هنإف ؛مهريغب ىتأ ةعامج كلهأ املك هنأب باجأف ؟نوكلا برخ دقف كله نم

 نب لفونو ةيمأ نب هللا دبعو ثراحلا نب رضنلا لاق امل ةيآلا هذه تلزن :خلإ انلزنأ ولو (يواصلا ةيشاح) .ءيش

 هنأ هيلع نودهشي ةكئالملا نم ةعبرأ هعمو «ىلاعت هللا دنع نم باتكب انيتأت يح كب نمؤن نل !دمخم اي :دليوخ

 (بيطخلا ريسفت) .ةيآلا هذه تلزنف ؛هلوسر كنأو هللا دنع نم



 ماعنألا ةروس 4 عياسلا ءرجلا

 اونكمسيل هغروص ىلع يأ هلو كلملا نأ ةسلَعَجل اكلم فلا 5 ينأ دعاك ولو

 انهبش ا ل هل هةطوو هانل زنأ ولو كلملا هير ىلع رشبلل ةوق ال ذِإ هتيؤر نم

 فوذحم باودر

 ِدَقَلَو .4مكلطم وَ رسب َّإ اذه امو» :اولوقي نأب مهسفنأ ىلع ١ تيكن اة ريهزلع

 5 رمت اوهحس .تربزلاو لزق قاس 886 ىبللا ةياص هين لت ني لس اع ا
 ىف أوُريِس :مه لق .كب أزهتسا نمي قيحي اذكف «باذعلا وهو () َنوُءرَبتَسَي -هب أوُئاك
 باذعلاب مهكاله نم لسرلا 2 َنيِبْذَكُمْلا ةَّبقنع 500 أوُرظنأ مث ضْرألا

 ......ةريغ باوج ال «هولوقي ل نإ ِهّنَب لق - باةبمساو منال .اوربتعتل

 هتروص ىلع كلملا ري لو ءلجحر ةروص ىلع مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا يأي ناك كلذلو يأ :خلإ ةوق ال ذإ

 ةردس دنع ءامسلا يف ةرمو «ءءارح راغ دنع ضرألا يف ةرم :نيترم 2 هلا لوسر الإ رشبلا نم دحأ ةيلصألا

 انطلخل يأ انسبلل الجر هانلعج ول يأ فوذحم باوج :خلإ مهيلع انسبلل (يواصلا ةيشاح) .ءارسإلا ةليل ىهتنملا
 (يواضيبلا زيسفت) ."مكلثم رشب الإ اذه ام" :نولوقيف :مهسفنأ ىلع نوطلخي ام مهيلغ
 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 :خلإ 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" فو
 ءاهريغو ةراجتلل ضرألا يف ريسلا ةحابإ "اورظنا مث ضرألا ف اوريس' نيعمو «نيلفاغلا ريس اوريست الو رظنلا لحأل
 .حابملاو بجاولا نيب ام دعابتل ؛"مثاب كلذ ىلع هبنو «نيكلاهلا راثآ ف رظنلا باجيإو

 نأل ؛ةحايسلا ةيفوصلا تذخأ انهه نمو «ماتلا رونلاو ل لصحي ركفتلاو ريسلابف ءاوظعتت يأ :اوربتعتل

 ب :ىىلاعت لاق ؛هتاعونصم يف ركفتلاو رظنلا فراعملا ىلإ ىقرتلاو هللا ىلإ لوصولا ىلع نيعي ام ةلمج نم

 وأ ءادتبا عفرلا ف "يذلا" نيعمب "ام"و ماهفتسا نم :ام نمل (يواصلا ةيشاح) .(57:تلصف) 4 ٍقاَقآلا يف انئايأ

 ا [ةريقب بينت 3 دننأل ناني ال توت ىلإ] .قاقتالب برحيل نتن هلال قوق يفرح 1 درس "نا
 (بيطخلا ريسفت) .هريغ اوركذي نأ مهنكمي ال



 ماعنألا ةروس ع ظ عباسلا ءزجا

 ناميإلا ىلإ مهئاعد يف فطلت هيفو «هنم الضف َةَمْحَرلآ ِهِسْفَن لع ىضق َبَتَك
 اَوُرِيَح تريلا ديف كش َبَيَر ال مكلامعأب مكيزاحيل ِةّسّيِقلَأ ِمَوَي لإ َمُكَنَعَمْجَيَ
 لح َنكَس اَم ىللاعت ُهَلَو 2) َتوُنيْؤُي ال َمُهَف هربخ أدتبم «باذعلل اهضيرعتب ٌمُجَسْفنأ
 ٌميلَعلا مبخب هكلامو هقلاحو هبر وهف .ءيش لك يأ راََبلآَو ٍلْيْلأ ىف

 َوِهَو هوعتب زال ووبوتسلا رثاق هدبعأ انيَِو ٠ نجت طايع مهل َلَف .لعفي ام:

 هل راثعلا زم نبا تب عدس لثسأ نبأ كولا نإ زق ءال قزري الو روعي اي قزري مصلي

 ظ 12) نكرْتُمْلا ني توكت الا :يل ليق َو ةمألا هذه نم
 ترمأ ' ىلع فطظع

 نكي / ١" - '

 زوجي ال نكل ءبجوأ "بنتك" 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 نيدذلا (يدهازلا ريسفت) .دعولا
 نع ببسم ناميإلا مدع نأ ةيآلا رهاظ نإ :تلق نإ .أدتبملا ربخ ةلمحلاو ءربخو أدتبم "نونمؤي ال مهف" :هلوقو

 مهيلع ىضق يأ هللا ملغ يف ' "١و سنع نيذلا" نعملا نأب ب بهنأ ةةالقلا مدع نع بسم ةلرسقللا 80 عم ةارسفلا

 .هللا ملع يف ام رابتعاب ةيآلاف «لازي ال اميف نونمؤي ال مهف الزأ نارسخلاب

 .نيمسقلا لمتشيف رقتسا يأ "لح"ب حراشلا هرسف كلذلو ؛نكاسلاو كرحتملا لمتشيف نيكسلا نم :نكس ام

 4 حلا ؛كيقت# :هلوقك ءرخآلا 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 مهوقل 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 ٌدْكي يبلا نأل :ةمألا هذه نم (لمجلا ةيشاح) .هريغ دبعأ نأ نيم نكمي الو يل يغبني ال يأ «يراكنإ

 هيلع بجي هنأ نيعمب ؛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 امو ؛هسفن ةلاسرب ناميإلا

 .مهضارتعا نم ءيش يف مهعابتاب مهدادعأ ف يأ «نيكرشملا نم ننوكت ال :يل ليق !دمحم اي لق يأ :يل ليقو



 ماعنألا ةروس 54 ع ءزججلا

 ةضرتعم طرشلا“

 2 تدع 1 نا حلل !ايب

 الرب هلأ كل سمي نإَو .ةرهاظلا ةاجنلا 2: ُنيِبُمْلَآ ُرْوَفْلا َكِلَذَو فلا هل دارأ يأ ىلاعت

 لك عوف ئيعو و ةحصك يوما عفار نييياهكسس الف ةبابغيالا

 رهو ظك ,هنقاوب نيرا هقلح 50 ا قّوف الفقس 5 هزحجعي

 :مهل ”لق :كوركنأ باتكلا لهأ نإف «ةوبنلاب كل نبعشي مرت انقكا 2 ىبلل اولاق ال لزنو

 وه «هريغ باوج ال «هولوقي مل نإ ل أدتبلا نع لّوع زي دربك نت

 ع

 ةداهشا ربكأ هيا أ

 ةكم لهأ اي مكفّوخأ مكَرذنأل ُناَءَرَقل ده َّلِإ َحوُأو يقدص ىلع كل سب دمك

 ه4 عاومرم عمك 8 308 هاف : 1 نآرقلا هغلب يأ مكرذنأ" ريمض ىلع فطع ْعَلَبْنَمَو هب

 بصضنلا لحم ف وهف

 ىلإ دئاعلا يأ :فوذحم دئاعلاو (نيلامكلا ريسفت) .هلعاف بانهم بئانلا هيف نكتسملا رمضملل ريسفت :باذعلا يأ

 هسفن باذعلا لعج رهاظلاف ءلوضوملا ريغ ىلإ دئاعلا فذح زوجي ال هنأ :وحنلا ف روهشملا هفوذخحم باذعلا

 ام غلب لب ءمهمول شخت ال ئعملاف ؛هلوسرل هللا نم دييأت اذه :رضب هللا كسسمي نإو (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم

 ىلع نوردقي ال نوزجاع مهف ءءاطعإلاو عنملاو عفنلاو رضلا هديب ءكرمأ يلوتم هللا نإف ؛كبر نم كيلإ لزنأ
 ءزييمت "ةداهش"و هربخ "ربكأ"و أدتبم "ءيش'" :خلإ ءيش يأ لق (يواصلا ةيشاح) .عفن بلج الو ريخ لاصيإ
 ."ربكأ هتداهش ءيش يأ" وأ ."ربكأ ءيش يأ ةداهش" لصألاو :"أدتبملا نع لوحم" هلوق ىلع "لمحلا" ةرابعو

 ؛يعدملا هب نيب ام ةداهشلا ةقيقح نإف لك يبلا يدي ىلع ةزجعملا راهظإ هللا ةداهشب دارملاو :خإ ديهش هللا لق
 ف تالامتحالا ضورعل ؛لوقلا ةلالد نم ىئوقأ لعفلا ةلالد نأ كش الو ؛لعفلاب نوكي لوقلاب نوكي امك وهو

 ءادتنا :ديهش هللا يأ :ديهش وه (لمجلا ةيشاح) .لامخالا ال ضرعي ال اهتلالذ .نإف :لاعفألا تود: ظاقلألا

 اذه يلإ ىحوأ هنأل ؛ةوبنلاب يل دهشي هللا نأ نعي بخ .ليلغلا ةلزنمب :خلإ 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" :ّدلك 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 هه عباسلا ءزجلا

 مهل لُق راكنإ ماهفتسا ئّرْخأ هير. خخ ثمل َنوُدَبْشَعَل مكتيأ نحجاو سنألا نم

 .مانصألا نم هعم متن َنوُكرشت امم م * ىرب ىنَنِإَو ُدِحَو ُهنَلِإ وه اَمنِإ لق كلذب كين ل
 ِهعَءاتَياأ تروُفرعُت ني مهباتك يف هتعنب ادمحم يأ 0 تكلا وهتْتتاَد ةمدذلا
 هع ع 4 ل _ 1 ليحنإلاو ةاروتلا , | ىراصنلاو دوهيلإ
 ىٌَرتفا نَمِم ُملظا يسأل يأ نَمَو .هب (2) َنونِمّؤَي ' هل يفق مهنم ةجّسفنأ اوُرريَح نيلا

 رست كت 8.2

 ٌحلفُي ال نأشلا يأ ُهْنِإ نآرقلا تعيق تدك وأ هيلإ كيرشلا هعبسب اكذك لأ لع

 نيا احخيب وت اوكَرْسا نيدلل لوقت اًعيِيَج جهرْشح موي رقاد 3 .كلذب 1 َنوُملّظلَ

 - 11 تف ءايلاو ءاتلاب نكت ملم 2 وهلا ءاك رش مهكَأ 2 نومَع د كنك نييذلا مك ل اكرش

 ل يل ا ل ل يل ل ل ل ما ل مقرذعم يأ مقرا ور بسلا
 اسكلاو ةزمحل

 (يواصلا ةيشاح) .دحاو دوبعملا نأل ؛ةداهشلا هذه مكنم حصي ال :نعملاو :راكنإ ماهفتسا

 درلا يف ةدايز وهو «هتفص "دحاو"و هربخ "هلإ"و ادتبم "وه"و ةفاك "ام"و رصح ةادأ "امنإ" :خلإ وه امنإ لق

 نأ حصيو «"هنوفرعي" يف ريمضلل ريسفت :ادمحم يأ (يواصلا ةيشاح) .ربخلا يف أدتبلا رصح نم وهو «مهيلع
 (يئواضلا ةيشاخإ :ةريغوديحوتلا نم ه5 هللا -لوسر,.هي.ءاح.ام.عيمجل وأ نآرقلل ريمضلا عحري

 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 ؛ئبا فرعأ امك هتيأر نيح هتفرع دقل

 (يواصلا ةيشاح) .ءاسنلا عنصت ام ئردأ الو ءاقح هللا لوسر

 اوُرْشْحا :ىلاعت هلوق ىضتقمو «مهعم نيرضاح اوسيل ءاكرشلا نأ ةيآلا هذه ىضتقم :تلق نإ :مكٌؤاك رش نيأ

 يلد يكف ايهتس دررضاح قل [1؟:تاهفا هنو رب * ومو لو سولو اوت نول
 .قئالعلاو بابسألا نم مهنيب ام عاطقناو «نييبناحلا نم نتاكلا ا دعب عقاو لاؤسلا اذه نأب بيحجأ ؟انمهنيب

 سكعلا ىلع بصنلاو «"اولاق نأ الإ" اهربخو نوكي مسا هنأ اييساطس تف" يف زوجي لوألا ىلعف 0 ءاتلاب

 (ريبكلا ريسفت) .ربخلا ثينأتل ثنأ امنإو ."دوعسلا يبأ" نم ؛"اولاق -- 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 اهفأ ىلع صفحو رماع نباو ريثك نبال عفرلاو
 (لمجلا ةيشاح) .بذك هنأل ؛ةنتف هامسو ؛مهاوج يأ :مقرذعم يأ



 7 ةروس 0 "5 عباسلا ءعزججلا

 كر شم © عيوب انكم ءاذدن بصنلاو عوتسعت هاب اني هللة وق يأأ اق نأ الإ
 يئاسكلاو ةزمحل

 00 + باغ مهن رخل يفن يشأ لع اوبن دس ايززفنأ :ىلاعت

 م تأرق اذإ كليلإ ميت نك مكيف .ءاكرشلا نم: هللا ىلع مع 5 نورتفي أون

 هنوعمسي الف اممص رق َحِماَذاَ لو تارقلا اومهفي ُهوُهَقْفَي الأ ل هيطقأ 0531 :مولق ْللَع

 نييذْلا لوفي كلكول رد َكوداَج اَذإ نوح اني آوثِمْؤُم ل ِةَياَد لكَ اَوَرَينِإَو لوبقا عام
 0 كيحاضألاك 2: َنيِإَوَألا بي هذاك يس تاةلإ كآرقلا آدسه امر اورق
 عريبكلا ريسفت) انبرااي هللاو نأ "ءاذت بسلا" ةهلوقو.«قاعت هلل ةفص:ينأ كمن :ربطاب

 هللا ةمحر ةعس نوكرشملا ىأرو قئالخلا هللا عمج اذإ :دهاجم لاق "نيكرشم انك ام" :مهوقب :مهسفنأ ىلع اوبذك

 مكن. لاق اذإغ ةليتحوتلا لهأ عيب رحم انلعل ؟كرعتلا ملكت : اولاعت كرا عوام ل را ترويج حلو

 دهشتف مههاوفأ ىلع هللا متخيف نيك ْشُم انك ام اَنبَر ِهللاَوأ :اولاق هكَنوُمْعْرَت مُتْنك َنيِذَلا مك ٌؤاكَرش َنييأإم :هللا
 (ليزنتلا كرادم) .مهحراوج مهيلع
 نب رضنلاو ةريغملا نب ؛ ديلولاو نايفس وأ 08 هللا لوصر دنع رضح : مف سابع نبا لاق :عمتسي نم مهنمو

 ثيدح ىلإ اوعمتساو «لهج وبأو رماع:نب ثراحلاو فلح انبا يبأو ةيمأو - ةعيبر انبا - ةبيش و ةبتعو ثراحلا
 نيلزألا مطاساو ملكتور ةيسسش كر هازأ يكل هلوططاح وورد 5 :لاقف ؟نِسَع لوقي انع :رضعلل اولاقط 55 لومرلا

 :لهج وبأ لاقف ءاقح لوقي ام ضعب ىرأل نإ :نايفس وبأ لاقو ؛لوألا نورقلا رابخأ نع هب مكثدحأ تنك يذلاك

 (ريبكلا ريسفتلا) هَل ْعِمَتْسَيْنَم ْمِهْنِمَو» ىلاعت هللا لزنأف ءالك
 .عمسلا عنمي ناذآلا يف القث يأ "اممص" :هلوقو .مةوعسلا يبأ رييسفت) .ءىشلا هب رتسي اه وهو :نانك عمج ةنكأللا :ةبكأ

 "كنولداجي"و ."اورفك نيذلا اولوقي كوؤاحج اذإ" :هلوق ةلمحلاو ؛لمجلا اهدعب عقت ىلا يه "قح" :خإ كوءاج اذإ ىتح

 ؛لاح "كنولداجي'"و ؛مهئيحب تقو نعم رجلا عضوم يف "كوؤاج اذإ" نوكيو ةراج نوكت نأ زوجيو «لاحلا عضوم يف
 (ليزنتلا كرادم) .كنوركاني وأ كنولداجي مهفأ ىلإ تايآلا مهبيذكت غلب هنأ :ئيعملا .هل ريسفت "اورفك نيذلا لوقي"و
 :نولوقي مهنأب مهتلداحم رسفو «كنوركاني و كنولداجي مهنأ ىلإ تايآلا مهبيذكت غلب هنأ :ئعملاو :خإ كنولداخي

 (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 :خإ كيحاضألاك

 ..ريطانسأ :عمجلا عمجو ءراطسأو روطسو رطسأ :عمجلاو .طحلاو رجشلاو باتكلاك ءيشلا نم فسلا :رطسلا

 - يف بوتكملا نإف «هانعم مزالب ريسفت رسفملا لعف امك بيذاكألاب ريسفتلاف .اهل ماظن ال ىلا ثيداحألا :ريطاسألاو



 ماعنألا ةروس 4 ٠ /١ عباسلا ءزججا

 هب ناعإلاو 76 نع و وأ نوكرا

 اَمَو تو هلع ١ هررض 58 9 تشل هنع ع يلب نافل ١ امرنا هبا نهؤي ف هاذأ

3 
 .. يطل عفرب 2 مة ا َباَكِب بْدَكُ لَو ايندلا . 1 1 2 مو

 رثكألل"ن وكن" و "بذكن آل" ي
 اريهأ تيما ل "ىلا باوجو ةينافلا يصنو لوألا عفرو ,ئمتلا باوج يف امهبصنو

 مَ رهظ ادب نمتلا نم موهفملا نامل ةدارإ نع بارضإلل نب : ىلاعت لاق .اهيلظع

 ُلَبَق نم نوف وُثاك | يي م ل )50010 أوناك اَم

 ءملع ماظن امل نوكي الو «ةياورلا يف طايتحالا مدعو عالطإلا مدعل ؛ليطابأ ناك ابلاغ نيلوألا صصق بتك -

 (نيلامكلا ريسفت) .تاياورلا فالتخال

 كالحلا صيصخت هجو لعلو :هنع يأنلاب (يواصلا ةيشاح) .هعابتأ رابتعاب ريمضلا عمجف هيلعو يأ :بلاط ىبأ يف تلزن

 (نيلامكلا ريسفت) .اعيمج يأنلاو يهنلا ىلع كالحلا لوألا ريسفتلا ىلعف الإو ءبلاط يبأ يف تلزن هنأ ىلع هنع يأنلاب
 رصبت ول :ئعملاو «هباحصأو 2 يبلل 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 هك 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 باوحج يف عقاو يأ افانيتسا :نيلعفلا عفرب

 دعب "نأ" رامضإب يأ :خلإ امهبصنو (نيلامكلا ريسفت) ."نوكنو" :هلوق اذكو ؛ءبذكن ال نحنو :هريدقت فوذحم

 .'دوعسلا يبأ" نم «نينمؤملا نم نكنو بذكن الف انددر نإ :نيعملاو ؛ءافلا ىرحب اهئارجإو واولا
 مهقافن مهل رهظي هنأو نيقفانملا يف وه :ليقو ءمهفحص يف مهحئاضفو مهحئابق نم ايندلا يف يأ :خلإ مهلادب لب
 29 . م هللا لوسر ةوبن ةحص نم هنوفخي اوناك ام مهل رهظي هنأو باتكلا لهأ يف وأ «هنورتسي اوناك يذلا

 كلذ ىلع مهلمح امنإ لب ءاونمآل اودر ول مهنأ نم اولاق امك رمألا سيل :ئيعملاو «لاطبإلا يأ :بارضإلل

 (يواصلا ةيشاح) .مهئاضعأ ةداهشب مهتحيضف



 ماعنألا ةروس 58 عباسلا ءزجلا

 ولو كلذ اونمتف ءمهحراوج ةداهشب نيك شم انك ام انبَر هللاوإ مش مما نومتكي

 مهدعو يف 2 َنوُبْدََكَل َمُمَِإَو كرشلا نم ُهَنَع أوب' اّمِل ْأوُداَحَل اضرف ايندلا ىلإ أوُدُ
 نخ امو اينذلا انتا لإ ةايحلا يأ َّيِه ام نإ ثعبلا اوركنم يأ ْاَوُلاَقَو جيف

 ىلع مه َلاَ اميظع ارمأ تيأرل مر ْنَلَع اوضِرْعْوُهِقُو َذإ رت ْوَلو (2) َنيئوُعِتَمب را
 هيلع هيا" اقتيرق لب اولاق قَحْلآِب باسيلاو :ثعبلا اذنه َنسِيِلأ :ًاخانيو وت ةكئالملا ناسل

 ءاقلب 3 دولا قي دق ..ايندلا يف هب مو و مُثنُك اَمب باَّذَعْل أوقد لاق

 َنَترُسَحَي أولاَف ةأجف َهَبْعَب ةمايقلا َةَعاَّسلآ ُمِجيَءاَج اَذإ بيذكتلل ةياغ َنَبَح ثعبلاب هَ
 ةتغاب نيععي لاح وأ ةيؤرلل ركنم ثعبلا ركنم نأل

 هاوي ديتهاو اه كس كدوج ماعم ةوفذم يرضحاف كنا وأ انه يأ زاجم اهٌوادنو ءملأتلا ةلش يل

 اودر ولو يأ "اوداعل" ىلع فطع :اولاقو (نيلامكلا ريسفت) .نينمؤملا نم نوكنو بذكن الو :مهوقل :ناميإلاب
 نع ةيانك يهو «ةمايقلا ةنياعم لبق نولوقي اوناك امك :ثعبلا اوركنم يأ (ليزنتلا كرادم) .اولاقلو اورفكل

 ؛لاؤسلاو خيبوتلل سبحلا نع زاحب :اوفقو ذإ (ليزنتلا كرادم نم) .ةصقلل ريمض وه وأ ءرسفملا هلاق امك ةايحلا
 (ليزنتلا كرادم) .مهير ءازج ىلع اوفقو وأ «هبقاعيل ؛هديس يدي نيب يناحللا دبعلا فقوي امك

 (ليزنتلا كرادم) ."خلإ سيلأ :لاق" :ليقف ؟هيلع اوفقو ذإ مهّبر مهل لاق اذ ام :ليق هنأك ردقم لاؤس باوج :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 نيميلاب مهفارتعا اودكأ :انبرو ىلب اولاق
 ريسفت) .هل ةياغ ال مهارسخ نأل ؛نارسخلل ال :بيذكتلل (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهعفن يف اعمط طاشنلاو

 :ةتغب (ليزنتلا كرادم) .ةعاسك اهدعب ام دبأت عم اهرحأت ةدم نأل ؛ةعاسلاب ةمايقلا ربع امنإو :ةمايقلا (نيلامكلا

 رسحتلا اذهو :انترسح اي (نيلامكلا ريسفت) .ةتغب ةعاسلا مهتتغب :ليق هنأك ءيجما عون اهنِإف ؛ردصملا ىلع بصن

 دقف تام نم" :ُهو لاق كلذلو ءاهفساب ىفم 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 اهل اليزنت يأ [(نيلامكلا ريسفت) .اهلابقإ ئمتي الو بلطي ال اهنأل] :زاجم اهؤادنو

 هلثمو ؛هريغو لقاعلا باطخ نيب قرفي مل هلوه ةدش نم رفاكلا اذه نأ ىلع هيبنتلا دوصقملاو ؛لقاعلا الإ ةقيقح

 (يواصلا ةيشاح) .لمأتف !انليو اي



 ماعنألا ةروس ْ 5 عباسلا ءزجلا

 دنع مهيتأت نأب ْمِهِروُهُظ لع ْمهَراروَأ نوم مهو ايندلا يأ ايف انرصق اَنظَتَف ام ْلَع

 هنولمحي 2)) نوززي ام ا َءآَس اَلَأ مهبكرتف احير هنتنأو ةروص ءيش حبقأ ف ثععبلا

 امو تاعاطلا امأو هايل لإ اهيف لاغتشالا يأ آَيَنَّذلَآ ةوّيَحْلَأ امو .كلذ مهلمح

 ٌريَح ةنحلا يأ "ةرخآلا رادلو" ال ا ةَرِخالا ُراَدلَلَو ةرخآلا رومأ نمف هي نيعي
 ورفيسفلا القا 3 رفمؤيتب كللذ ل ءاتلاو ءايلاب - م2: > َنوُلَقْعَت ُدَلَقَأ كرشلا َنوُقكَي : سيدال

 رماع نباو عفانل ةيقوفلا ركل يحتل

 1 1 ا ا ا 52 520318 َنوُلوُقَي ىذا َكئْرحََ كانا يأ جر ملت

 نع زاحب وهو «يديألاب بسكلا دهع امك ءروهظلا ىلع لاقثألا لمح دوهعملا نأل ةرهظلا ن صخ] :مهروهظ ىلع
 جرح اذإ نموؤملا نإ :هريغو يدسلا لاقو «ماثآلا راثآ مهقاقحتسال ليثمت [(ليزنتلا كرادم) .مهقرافي ال هجو ىلع موزللا

 ؛يبكر اف حلاصلا كلمع انأ :لوقيف ءال :لوقيف ؟نيفرعت له :لوقيف ءاحير هبيطأو ةروص ءيش نسحأ هلبقتسا هربق نم

 امأو ءانابكر يأ (٠8:ميرم) ادفَو نَمْحَبلا ىلإ َنيِقَتُمْلا ُرْشْحَن ْمْوَيِل» :ىلاعت هلوق كلذف ءايندلا يف كتبكر ام لاط دقف
 ام لاط «ثيبخلا كلمع انأ :لوقيف ءال :لوقيف ؟نيفرعت له :لوقيف ءاحير هنتنأو ةروص ءيش حبقأ هلبقتسيف رفاكلا

 (بيطخلا ريسفت) .4مِهروُهظ ىَلَع ْمُهَراَرْوَأ َنولِمْحَي ْمُهَوإ» :ىلاعت هلوق نعم وهف «كبكرأ مويلاو ايندلا يف ئتبكر
 (ليزعتلا كرادم) .مويلا كبكرأ انأو ايندلا ف ئتبكر ام لاطف «ئيسلا كلمع انأ :لوقيف :مهبكرتف

 :مهوقل باوج :ايندلا ةايحا امو (ليزنتلا كرادم) .هدعب ركذي ام ميظعت "الأ" دافأو «هنولمحي ائيش سئب يأ :خلإ ءاس الأ

 ةايحلا لهأ ام :ليق «لزهلا ىلإ دجلا نع ليملا :وهللاو «عفني ال امه عفني ام كرت :بعللاو ."ايندلا انتايح الإ يه نإ'

 ةرخآلا لامعأ بقعت امك ةعفنم بقعت ال وهو بعل الإ ايندلا ةايحلا لامعأ ام :ليقو .وهو بعل لهأ الإ ايندلا

 :هلوقو ءاملامعأو اهاغتشا ام يأ فاضم ريدقت ىلإ هب ريشي :خلإ 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 ءاهامعأو اهاغشأ نم تسيل اهنأ :باوحلا لصاحو

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .لزحلا يلإ 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 ؛ةرخآلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ةنحلا يأ ةرخآلا ةعاسلا رادلو :نييرصبلا دنع اهليوأتو ؛ةفصلا ىلإ فوصوملا ةفاضإب :ةرخآلا رادلو

 (ليزنتلا كرادم) .وهو بعل نيقتملا لامعأ ىوس ام نأ ىلع ليلد هيف :ريخ

 ست



 ماعنألا ة ةروس ءا/٠ عباسلا ءزجلا

 هءارق فو :قداص كنأ مهملعل ةرسلا يف كئوبدَكي ال : مِجَبِإف بيذكتلا نم كل

 عضوم هعضو َنيِهَظلا ّنكدَلَو بذكلا ىلإ كنوبسني ال يأ تاني بفيرعللاب
 هي كللتك نم لسو تبدك 3 ايس 2 َنوُدَحَح نآرقلا هللا ِتَياَِب رمضملا
 5 8 0 د 0 يأ

 َكاَءاَج َدَقَلَو هديعاوم هيب لِدبُم لَو كموق كالهإب رف كيني قيس مسن
 نع ٌمِفْصاَرَعِإ كيَِلَع مظعربك ناف نإق .كبلق هب نكسي ام ( 2 تريادرتلا قاب

 559 املس وأ ضرأألا ىف اب رس اًقَقَن َعَعَبَت نأ ٌتَعَطَتَسَآ نِإَف مهيلع كصرخلا ؛مالسإلا
 "اقفن"ل ةقض 051000808080809

 مُهإف ءنوركمي امم قيض ف نكت الو ربصاو ءكل مهبيذكت نم نزحت ال :ئعملاو «ليلعتلل ءافلا :كنوبذكي ال مهفإف

 (يواصلا ةيشاحإ) .دوحجو دانع مهبيذكت امنإو ءكقدص نودقتعي لب ,نطابلا يق قلت ويدكمي دل

 نأ :يورو «يناسللا دوحجلل ةتبثملا ةيتآلا ةيآلا اهضقاني الو ؛يبلقلا بيذكتلا يفن هب دارملا نأ ديري :خلإ رسلا يف

 دحأ اندنع سيل هنإف ؟بذاك مأ وه قداصأ دمحم نع ىنربخأ !مكحلا ابأ اي :لهج يبأل لاق قيرش نب سنألا

 ةوبنلاو ةباجحلاو ةياقسلاو ءاوللاب يصق ونب بهذ اذإ نكلو ءطق بذك امو قداصل ادمحم نإ !هللاو :هل لاقف .انريغ

 ال مفإف" :هلوق نأ ىلع ليلد وهو :خإ مهملعل (ريبكلا ريسفتلا) .ةيآلا هذه تلزنف ؟شيرق رئاسب نوكي اذامف
 "ينوناهأ امنإو كونيهي مل مهنإ" :سانلا ضعب هناهأ اذإ كمالغل كلوق نم وه امنإو ؛هبيذكتل يفنب سيل "كنوبذكي
 (يواصلا ةيشاح) .تناه تمع اذإ ىولبلا نأل ؛كلذو «ةيلست ةدايز يأ :خلإ 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 ءهنع ربخملا ىلإ ريغتلا

 زي آ عضوم ليصفنتلا لحم لحمو ءركفتف مهفلا مدع هأشنمو ءأطخأ دقف يرابلا بذك ناكمإب لوقي نم هنأ

 لفوق نع رش ق6 هللا لوسرل ماتم لاقت دبع نب لقول ىو رماع. نب طزاتلا هلأ اطول فس "ربك تنك كا

 ءاوحرتقا امم 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 :هموق ناكإ ىلع صرحلا ديدش هنأ امل ؛هيلع كلذ قشف هنع اوضرعأف

 ةيآ مهل علطت بح ضرألا تحت ام ىلإ هيف ذفنت اذفنم يأ :اقفذ (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا هذه تلزنف ءمهفاعيإ ف

 (ليزنتلا كرادم) .امب نونمؤي

 ا 1



 ماعنألا ةروس 4/١ عباسلا ءزجلا

 كلذ عيطتست ال كنأ :ىيعملا ءلعفاف اوحرتقا امث ِةَياَكب مُيِتْأَتَف ِءاَمَسلا ىف ادعصم

 / 2 ىلا سل ف # تا اس  ا 1 م6252 2 1 5 ,
 كلذ اشي : نكلو ئَدُهْلا ىلَع َمُهَعَمَجْل مهتياده هللا ًءاش َوَلَو هللا مكحبي ّىح ربصاف

 5 5 5532 5 - ف مي سا را _ىع نيب نس د

 ناميإلا ىلإ كءاعد ُبيِحَتَسَي امنإ .كلذب 2: نيلهبجلا َنِم ننوكت الف اونمؤي ملف
 8 5 | ا ا 2 ص 7 لا تح ا تعا تح 7

 هي #3 ع : حا“ 00 قس نري 00 نس“ ب 5 . نك بحس تح

 يأ اولاقَو .مهلامعأب مهيزاجيف نودري 22: نوعجري هيلإ مت ةرخآالا يف هّللا مكثعَبي

 .رإ :مهل لق ةدئاملو اصعلاو ةقانلاك ِهَبَّر نّم ُةَياَء هيلع َلّرُد اله الَوَل ةكحم رافك

 َنوُمَلَعَي ال ْهَرَتَكُأ َّنكَلَو اوحرتقا ام َهَياَ فيفختلاو ديدشتلاب َلْزَُي نأ َنََع ُرِداَق هَل <. يه ع ا # دح #ص ا قولا ناع 9 2 58 رن اطفال . 42 تعم لأ دج سوق
 ّ لازنإلا نم ريثك نبال ليزنتلا نم رثكألل ' ١

 نكت هنو مق : همن عمد هند هدي مب دس فيكس ةذ9 ءاوملا قررططي يلع هلو سقألا ق
 7 ”ةناد"ل ةنصا

 يأ :نيلهاجلا نم (نيلامكلا ريمسفت) :كليلع ربك ناك نإ" باوجج اًهاوجو وهو 2"تعطتسا نإف" با وحج وهو :لعفاف

 كرادم) ."خلإ ىتوملاو" :هلوقب ىتوملاك مهعمس مدعل ؛عفني ال مهتياده ىلع هصرح نأ ربخأ مث ؛كلذ نولهجي نيذلا نم
 :خلإ اولاقو (نيلامكلا ريسفت) .اهرفكو ةباجإلا نم رثألا هيلع بترتي يذلا عامسلا مدع يأ :عامسلا (ليزتتلا

 (ليزنتلا كرادم) .اهلالخ راألا ريجفتو ةكم ضرأ عيسوتو ءابهذ ةورملاو افصلا لعج نم حرتقن امك يأ

 هلي هتازجعم اولزنف «ةرهاظلا ءايبنألا تازجعم نم كلذ ريغو دوادل ديدحلا ةنالإو ميهاربإل رانلاو يأ :اصعلاو ةقانلاك

 نإف ؛هريغ تازجعمو هتازجعم نبي اوقرفي مل مهولق ىمع نم مهنكلو ؛هقدص ىلع ةزجعم اوبلط يح مدعلا ةلزنم

 نبا لاق «شفألاو نييفوكلا بهذم تابثإلا يف "نم" ةدايز :ةدئاز (يواصلا ةيشاح) .لجأو ىلعأ هتازجعم
 :هلوقو (1 ؛ :ماعنألا) َنيِلَسْملا ٍَي نم ءاياَح دلو :ىلاعت هلوق لثم «كلذب عامسلا توبثل ئوقأ وهو كلام

 (نيلامكلا ريسفت) .(15:لافنألا) كْمَكِتاَنَيس ْمَكْنَع زمكيَو» (١7:فهكلا) «َرِواَسأ ْنِم هيف نِوَلَحُيل
 ؛ركذلاب اهصخ :ضرألا يف (ليزنتلا كرادم) .ىثنألاو ركذلا ىلع قلطيو ء«ضرألا 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 ةئيهلا كلتل اريوصتو «لمعلاو ةعرسلا زاحمن

 نأ عم "هيحانجب" :لاق امنإ :هيحانجب ريطي (نيلامكلا ريسفت) ."ضرألا يف" :هلوقب ةبادلا فصو مومعلا دكؤي

 (بيطخلا ريسفت) .ئيعب ترظنو يديب تبتك :لوقت امك اهوحنو ةعرسلا زاحب اعطق ءاممي الإ نوكي ال ناريطلا



 ماعنألا ةروس 07 عباسلا ءرجلا

 حوللا بتكلا ىف ْ رت اًنظّرَف ام املا وحأو بع اهقلح ريبدت 5 كلاما مم أ هَل

 0 (مهنيب يضقيف 2 :» تورش مهب نإ م ' هبتكن ملف | ءْىشس ةدئاز نِم ظوفحلا
 صاصقلا ذوي

 نحرص نآرقلا اَِجّياَكب أوُبَّدَك َنيِذلأَو ياو اونوك مخ لولي م مانرقلا نبع ةامجلل
 رقلا يذ نم

 هلالضإ رايب تكلا هيدا ل قلاب .ىطنلا .نتع مكي لوبل عانس ايعامس

 اي لق .مالسإلا نيد () ٍميِقَتَسُم قيرط طَّرِص َْلَع ُهلَعْجح هتياده ْأَشَي نَمَو ُهللْضُي
 مهول عزوجل نزعزع هيوم ايندلا يف هَل ُباَذَع جُكدَتَأ نإ يوربخأ ٍرُْكَتَيَءَرَأ ةكم لهأل دمحم

 .كلذك مكنأ امك لكشو ةقيرطو ةفص ىلع عون لك يأ ,مكلاثمأ تاعامجو فئاوط يأ :مكلاثمأ ممأ الإ

 قزرلا يف لمجتملاو ؛ريغصلاو ريبكلاو فيعضلاو يوقلاو ءبعتبو ةلوهسب قوزرملاو ليلذلاو زيزعلا باودلا نمف
 :باتكلاب دارملا وأ 62 تبتي نأ بجو ام. تسثن مو يأ :هبتكن ملف (يواصلا ةيشاح) .مدأ نبك لمجتملا ريغ و

 ةلالدو ةراشإو ةرابع هب اندبعت ام ىلع لمتشم وهف «هيلإ نوحجاتحي ءيش نم يأ "ءيش نم" :هلوقو «نآرقلا
 رعش :لئاقلا لاق امك يءاضتقاو

 ." كلراذملا زيستفت" نم لاجرلا ماهفأ هنع رصاقت نكل نآرقلا يف ملعلا عيمج

 نم ءامجلل ذحأي هنأ يور امك ءضعب نم اهضعب فصنيف رويطلاو باودلا نم اهلك ممألا ٍنعي :نورشحي مهر ىلإ مث
 (ليزنتلا كرادم) .امهيف قارغتسالا ئيعمل ؛رئاطلاو ةبادلا دارفإ عم "ممأ الإ" :لاق امنإو .ابارت يوك :لوقي مث «ءانرقلا

 ىلع يدانيو هتيبوبرل دهشي امه هتردق راثآو هقئالخ نم. رك ذا :خا اوبذك نيدذلاو .نورقلا ةدقاف يأ :ءامجلل

 لمأت نع نولفاغ «رفكلاو ةريحلاو لهجلا ةملظ يأ :رفكلا (ليزنتلا كرادم) ."خلإ اوبذك نيذلاو" :لاق .هتمظع
 لاق مش ءرخخآ دي " تايللكلا فو «فللك نم عنمي ال "ا لوخدو "نيذلا" ربح "وكب مص" .هيف ركفتلاو كلذ

 (ليزنتلا كرادم) ."خلإ هللا عاشي نم" :ديري امل لاعف ةنأب اناذيإ

 ىلع يأ :دمحم اي لق (ليزنتلا كرادم) .حلصألا يفنو يصاعملا ةدارإو لاعفألا قلخ ةلالد ةيآلا هذه يف :هلعجي

 عضوم ملعلا نع ماهفتسالا عضو امنإو :ئيوربخأ (يواصلا ةيشاح) .رفكلا ىلع خيبوتلاو فيوختلا ليبس
 هب دكأ باطح فرخ مكاو نسما عضوم بيملا عضوف عهب مل اعلا الإ عيشلا نع ريخي ظل هنأل ؛ رابختتساالا

 (ليزنتلا كرادم) .بارعالا نم . هل لح ال ديكأتلل ؛ريمضلا

 ملعلا نا الهلا راج هحججوو ,ةبيجعلا مكتلاح نع ينوربخأ يأ زاحب رابخالا يف ' 'عيار 1 لامعتسا :بوربخأ

 ةغيصلا تلمعتسا «هنع رابخالا ةحص ىلإو املع هب ةطاحاإلا ىلإ اقيرط هب راصبإلا وأ هنع رابخالل اببس ءيشلاب

 - نعم. ىلا 7-5 " لامعتسا نازاجم هيفف ءبلطلا يف امهكارتشال ربخلا بلط يف راصبإلا بلطل وأ ملعلا بلطل لا



 ماعنألا ةروس عا عباسلا ءزجلا

 يق 62 2 َنيِقددَص ّرّسك نإ ال نوعَدَت هللا َرْيَغَأ ةتغب هيلع ةلمتشملا ةمايقلا ةعاسلا متت وأ
 يراكنإ ماهعسالا

 نوع كم مو كئادشلا يف نوعذت هريغ ال هاَيإ َلَب .اهوعداف مكعفنت مانصألا نأ

 مهو نوكرشت ام نوكر تت َنّوِسنِتَو :هفشك م اش نإ هوحنو رضلا نم مكنع هفشكي نأ هيلإ

 مهوبذكف السر فلل ةدئاز نّم مَمُأ نإ السر َدَقَلَو .هنوعدت الف مانصألا نم هعم

 .نونمؤيف نوللذتي 2 » َنوُعّرَصَحَي مُهْلعَ يضر ءاَرَصلاَو رقفلا د ءآَسْأَبْلاِب مُهسْذَحَأَف
 لاوم لآ تاصقن و و سفن

 هل يضتتقملا مايق عم كلذ اولعفي مل يأ أوع رست همي طا ذِإ الهف هني

 هب اولتبا اهب اير 1

 يفو ."لمجلا" نم .رابخألا بلط يف ةيؤرلا بلطل يه يلا ةزمهما 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 ,بجعت ماهفتسا "مكتيأرأ لق" :ىلاعت هلوق ىلع "يواضيبلا" يف لاقو

 دارملا ناك "كتيأرأ" :لجرلل تلق اذإف نيعلا ةيؤر :امهادحإ «ناتغل "تيأرأ" يف برعلل :ءارفلا لاق :"ريبكلا ريسفتلا"

 ."يربحأ" ديرتو "كتيأرأ" :لوقت نأ :يناثلا ئعملاو ."مكتيأرأ امكتيرأ" :لوقتف «عمجيو ئثي مث ”كسفن تيار له"

 ."نكتيأرأ مكتيأرأ امكتيأرأ كتيأرأ" :لوقت لاح لك ىلع ةحوتفم ءاتلا تكرت عملا اذه تدرأ اذإو

 لولدم فوذحم وأ ةيماهفتسالا ةلمحلاف 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 امي هيلع
 يأ «هيلع هلبق ام ةلالدو ئععملا مهفل ؛فوذحم هباوج :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 ءفلخي ال يذلا دعولاب باحتسمف نينمؤملا ءاعد امأو ءرافكلا ءاعدب

 (يواصلا ةيشاحإ) 5٠(. :رفاغ) 4دكَل ْبِحَتْسَأ ينوعذا» :ىلاعت هلوق نيبو انه ام نيب ةافانم الف «هريغب

 "يهوفلاخ وأ مهوبذكف السر كلبق نم ممأ ىلإ انلسرأ دقلو" :ريدقتلاو ءفذح ةيآلا يف هنأ ىلإ ةراشإ :مهوبذكف

 :مذ دوعسم نباو سابع نبا لاق :ءاسأبلاب (ريبكلا ريسفتلا) .روكذملا مالكلا نم اموهفم هنوكل ؛فذحلا نسحو

 سوفنلاف «مهيونذ نع نوبوتيو مهيرل نوعشختي يأ :نوللذتي (نيلامكلا ريسفت) .مقسلا :ءارضلاو «رقفلا :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
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 ماعنألا ةروس 4/4 عباسلا ءزجا

 رتكاشتق .اهيلع ارّرساغ يساملل نع قو ترراتتت ارئادكس اع قاتلا ذأ قئأو
 م اوظعتي ملف ءارضلاو ءالساملا نه و اوفوختو اوظعَو أوركذ ف اوك رت

 اذإ وح اعنا رااقسا رخاَب# أ قميص ديدشتلاو قضيفتلاب
 مخ / مسعتلا ف ءىَت نأ ةءارقلا لك يف رماع 2 رثكألل

 نوسيا 6 2 2 نوساتلا مع اًذِإَف ةاحفا دعي باذعلاب مُهنْذَحَأ رطب حرف أآوتوأ امي أوُحرَف

 هلل ُدِمَحْلاَو اولصؤتسا نأب مهرخأ يأ ياو يس وبا .ريخخ لك نم

 نيب“
 يب

 ع

 نوربخأ ْرْكَي َرََرَأ ةكم لهأل لق .نيرفاكلا كالهو لسرلا رصن ىلع 2: * َنيِمَلَعْلا َبَر

 نوفر نان ركبوا ل عبط َّمَحَو مكامعأ ْمكَرَصِتَأَو مكمصأ ركعمس هلا َذَحَأ نإ

 نبت رمت يكس ةلشأ ؟هكمعري مكن هذعأ اه و كيوي لا نع هنلإ نك ائيش

 مهل لق .نونمؤي الف اهنع /2) َنوُفِدَصَي مه مث انتينادحو ىلع 1 هفتالا
 |ء تالا ةحجستا لو

 ُءْوَقْلا اَلِإ َكَلَهُي لَه ارامن 1 اليل ري وأ ةنمي هللا .ياذه ةكنكأ نإ ْمكَكيَءَر
 كن هتارامأ رهظت مل نأب

 نم َنيِرْشَبُم الإ َنيلَسَرُمْلآ لوم اَمَو .مه الإ كلهي ام يأ ؟نورفاكلا جو تروُمِدَظلآ
 هاه ه4 ها هاه عامه عاف هاه » 1 5 هدم دقو دفن هدو هو همم نمو ناكلا )00 ةنحلاب نمآ

 (ليزنتلا كرادم) .ةأجافملل "اذإ"و «هتاف امل امدن وأ هباصأ امل انزح ؛قارطإلا هلصأو ءنورسحتم نوسيآ يأ :نوسلبم

 بوحول ناذيإ :هلل دمحلاو (ليزنتلا كرادم) .دحأ مهنم كرتي ملو مهرحآ نع اوكلهأ يأ :2إ موقلا رباد عطقف

 لد مث هللا دمحي مل نم كاله ىلع هللا اودمحا وأ ءمسقلا لزجأو معنلا لجأ نم هنأو ؛ةملظلا كاله دنع دمحلا
 (ليزنتلا كرادم) ."خلإ متيأرأ لق" :هلوقب هديحوتو هتردق ىلع

 يف ةيماهفتسالا ةلمجلاو هللا امهذحأ نإ مكراصبأو مكعمس متيأرأ :هريدقت فوذحم لوألا لوعفملا :+! متيأرأ لق

 توي ملو «رم ام وحن ىلع فوذحم طرشلا باوجو ؛عزانتلا نم هلعجي خيشلا نأ مدقت دقو يناثلا لوعفملا عضوم

 تؤي مل املو «باطخلا فاكب نايتإلاب ديكأتلا بسانف مظعأ كانه ديدهتلا نأل ؛كانه هب أو «باطخلا فاكب انه

 (لمجلا ةيشاح) .مدقت امك امي نيغتسال فاكلاب اهعم ءيج ولو «سبتلي الكل ؛ءاتلا يف عمجلا ةمالع توبث بجو فاكلاب

 ؛مهلسرن ملو «نيرفاكلل نارينلاو نينمؤملل نانجلاب :نيلسرملا لسرن امو .ةفص "ريغ"و "هلإ" هربحو أدتبم :نم
 (ليزنتلا كرادم) .ةعطاسلا ةلدألاو ةعطاقلا نيهاربلاب مهرمأ حوضو دعب تايآلا مهيلع ح رتقيل



 ماعنألا ةروس هه 1 ع عزجلا

 نيدْلاَو. .ةرخآلا ف 9 َنوُئَرَحح مه لَو ةِيَلَع ُفَوَح لف هلمع َسَّلَصَأَو مب َنَماَء نمف

 ل :مهل لق .ةعاطلا نع نوحجرخي ١ َنوُقْسْفَي أوُناك اَمِب ُتاَّذَعْلا ُمُجِّسَمَي اَتِتياَكب أوُبَّدُك

 و يع باغ هيلا ملغأ يِنَأ لَو قزري اهنم ١ يا هّللا ُنيَرَح ىٍدنِع كَل لوقأ

 لَه لق كِإ نَحوُي ام اَنِإ عين ام نإ ةكئالملا نم كَم نإ مُكَل وق 5[و يلإ َحوُي

 ؟نرسوتف .كلذ يف َنوُركَفَتَت القأ ال «نمؤملا ٌريِصَبْلاَو رفاكلا ئَمَعَأْلا ىوَتَسَي
 يقر رق تمل تي 0 أورشحت نأ 550 نآرقلاب يأ هب رخو ُذعَأَو

 . اورشحي عميل ني رام يفنلا ةلمجو «مهل عفشي ٌعيِفَش اَلَو مهرصني ٌءإَو هريغ يأ

 ءءادتبالاب عفر اهلحمف نيريدقتلا الك ىلعو ؛ةلوصوم نوكت نأو ةيطرش نوكت نأ "نم" ف زوجي :ّلإ نمآ نمف
 لوصوملا هبشل ةدئاز ءافلاف ةلوصوم تناك نإو ءطرشلا باوج يف ءافلاف ةيطرش تناك نإف ,«"فوح الف" ربخلاو

 ظفللا ىلع لمحو .عفرلا ةيناثلا لحمو ىلوألل لحم ال يناثلا ىلعو ؛مزجلا نيتلمجلا لحم نوكي لوألا ىلعو ؛طرشلاب

 ةلوصوم اهفوك ىوقيو "نونزحي مه الو مهيلع فوح الف" يف عمجف ىعملا ىلعو ."حلصأو نمآ" يف درفأف
 (نيمسلا ريسفت) ."خلإ انتايآب اوبذك نيذلاو" :هلوق يف 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 نئازخ هدنع سيل هنأل ؛هوبلط ام لعف الو هنع هولأس امع مهتباجإ هتفيظو نم سيلو «ةراذنلاو ةراشبلا
 بلق ئم اوبلطت تح يلإ ةضوفم اهريغو قازرأ نم هللا تاردقم نأ يعدأ ال يأ :هللا نئازخ (يواصلا ةيشاح)
 نع ينولأست يح هللا لاعفأ نم نيع باغ ام يأ :بيغلا ملعأ الو (يواصلا ةيشاح) .كلذ ريغو ابهذ لابجلا

 (يواصلا ةيشاح) .باذعلا لوزن تقو وأ ةعاسلا تقو

 ىوعدو «بيغلا ملعو هللا نئازخن كلم نم رشبل نوكي نأ لوقعلا يف دعبتسي ام يعدأ ال يأ :لإ مكل لرقأ الو
 ؛يدتهملاو لاضلل لثم :خلإ يوتسي له لق (ليزنتلا كرادم) .ةوبنلا وهو رشبلا نم ريثكل ناك ام يعدأ امنإو «ةيكلملا
 (ليزنتلا كرادم) .ةيهلإلا وهو لاحم او ةوبنلا وهو ميقتسملا يعدي نمل وأ «عبتي مل نمو هيلإ ىحوي ام عبتا نمل وأ
 عقوتي نم ىلإ راذنإلا هيجوتب هرمأ ؛نوفاخي الو نوظعتي ال ةرفكلا نأ هلوسرل ىكح ام دعب :خلإ نيذلا هب رذنأو
 (لمجلا ةيشاح) .نوصاعلا نونمؤملا مهو «ةلمحلا ف فونخلاو ظاعتالا هنم

 وأ ؛هيلإ يحوأ ام مهرذنيف لمعلا يف نوطرفم مهنأ الإ ءثعبلاب نورقملا نوملسملا مه :اورشحي نأ نوفاخي نيذلا

 (ليزنتلا كرادم) .ثعبلاب نورقم مهأل ؛باتكلا لهأ



 ماعنألا ةروس 4,5 عباسلا ءزجلا

 امع مهعالقإب هللا 2 َنوَقَكَي َمُهَلَعل نوصاعلا نونمؤملا ممي دارملاو .فووخلا لحم يهو

 مهدابعب َنوُديِرُي ٌىِتَعْلَو ةوَدَعْلاِب مُهَّبَر َنوُعَدَي َنيِذلأ ِدُرطَت لَو .تاعاطلا لصعو هيغ مه

 مهيف اونعط ناو ريكملا ناكو ,ءارقفلا ا نطارغأ نم فيش الا للمتر رههجو

 ءىش نم مِهيلَع َكِباَسِح نِم امو يضرم ريغ مهنطاب ناك نإ ٍءْىش ةدئاز نّم مِهِباَسِح

 انَتف كلِلاَدذَحَو .كلذ تلعف نإ 2 َتريملظلآ َنِم َنوُكَتَف .- باوحخ منيل

 ناميإلا ىلإ قبسلاب ها هانمدق ق نأب ريقفلاب ٍئيغلاو «عيضولاب فيرشلا يأ ْضْعَبِب ِمْبَصَْعَب انيلتبا

 ا هللا ' ىرم ءارقفلا , ال وَتَهَأ :نيروكك 1 ءافرعلا يأ اةلوقت]

 ا د

 َمَلَعَأب ُهّللا عيل : ىلاعت 0 .هيلإ انوقبس ام ىده هيلع مه ام ناك ول يأ ؟ةيادهلاب
2 

 2ظ”1011111 سريا َكْءاَج اَذِإَو .ىلب ؟مهيدهيف هل جو َنيرككشلاب

 هذه نم دب الو مهل اعوفشم الو نيروصنم ريغ اورشحي نأ نوفاخي اهانعم نأل ؛هب فوخملا يأ :فوخلا لحم يهو

 رادنإب ا يببلا رخأ ا 12 نيدلا درطت الو .ةلاخلا هذه ىلع رشحلا وه اعإ هنم فوخملاف روش الك نأ ؛لاحلا

 (ليزنتلا كرادم) ."خلإ درطت الو" :هلوقب مهدرط نع ىمفو نبقتملا بيرقتب كلذ دعب رمأ ءاوقتيل نيقتملا ريغ
 ِق اعلا : ادملا" ِق لاق ا اوبلطو .ءافعضلا نم مهريغو 5 بابو لالبو رامعو بيهص مهو :ءارقفلا

 («كانسلاجحل طاقسلا ءالؤه تدرط ول :نيكرشملا ءاسؤور لاق نيح مهارض رضأو : 80 ناجحو بيهصو لاللب :ءارقفلا

 ءاباتك كلذب اوبلطو ءاموي مهو اموي انل لعجا :اولاقف ١١(: 5 :ءارعشلا) ةكنينم ْوُمْلا ٍدراطب اَنأ امو :223ع لاقف

 .مهقناعف ءارقفلا ىتأو ةفيحصلاب ة3- ىمرف تلزنف «ةيحان اوسلحو ءارقفلا ماقف «ءبتكيل هد ايلع اعدف

 تاداس تاداسلا تاداع مهوقك ءزجعلا ىلع ردصلا در :عيدبلا عاونأ نم نيتلمحلا نيتاه يفو .الاح سيلو

 وهو يفنلا باوحج :مهدرطتف (يواصلا ةيشاح) لوألا ةلمجلااب لصح لق ليلعتلا لصأف الإف ؛ميمتتلاو :تاداعلا

 ةفلتخملا ليواقألا ركذ دعب "ريبكلا" يف لاق :خلإ نيذلا كءاج اذإو (ليزنتلا كرادم) ."مهياسح نم كيلع ام"

 : .فيرشتلا اذه تحت لخد هللاب نمآ نم لكف ءاهمومع ىلع ةيآلا لمحت نأ ليواقألا هذه نم برقألا



 ماعنألا سف ظ 3 3 1 عباسلا ءرزجلا

 يأ دُهْنِإ نقف بقع ل ازا ىضق نت كيل نات :مهط َلقف اَنِجَياَكب َنوُنِمْؤُي

 رأ ثيح ةهجي وم وكم لمع م ىلا قتيل اع هيف ةيكتارأ قبح هن | 6-2 ةفعرلا دب اب ةِءا نأشلا

 دينو هل 5وُفَع هللا يأ كنق هلمع َحَلّبسَأَو هع هلمغ دعب مِدْعَب ْنِم عجر تارك

 ديالا نيبن لشق ركذ ام انييب امك قدرا وقو ..هل ةرفغملاف يأ  حمفلاب ةءارق ينو هب
 حتفب يأ رماع نباو مصاعل "هنأذ"

 لو «بتتجتف (2) َنيِمرَجُمْلا قيرط َليِبَس رهظت َنييَتسَتِلَو هب هب لمعيف قحلا رهظيل ؛نآرقلا
 ىدعتي ال و ىدعتي

 نإ لق 85 يبلل باطخ ٠ "ليبس بصنو ةيناقوفلاب هيرععأ فو عةيناتحتلاب :ةءارق

5 
 دق جاوا ٍْق وكواجأ ٌعبنأ آل لق دلل نوُد نم نودبعت َنوُعَدَت مس لا ع رق ج2 د

 ا 0 | ع1
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 دق و َىَّر نم نابي ومي ىلع ىنإ لق 2) نيددتهملا تب .ري أنآ ام اهتعبلا ذإ اذإ تل

 ؛مالسلاب مهأدبي نأب ارمأ نوكي نأ امإو ؛مهيلإ ىلاعت هللا مالس غيلبتب ارمأ نوكي نأ امإ :خإ نيذلا كءاج اذإو -

 يف ميحر روفغ" :هلوق ىلإ ةيآلا هذه محل لق :خلإ مكيلع مالس لقف (ليزنتلا كرادم) .مهيولقل ابييطتو مهل اماركإ

 الإو ءمهل 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 ؛ئيعمو اظفل ةيربخ ةلمحلا نوكتف هيلعو ؛مهل
 هنأشف يأ فوذحم أدتبملا رب نوكي نأ زوجيو «فوذحم اهربخ أدتبم اهزيح يف ام عم "نإ"ف :حتفلاب ةءارق فو

 ؛نآرقلا تايأ لصفن نيبملا ليصفتلا كلذ لثمو هانعم :2! تايألا لصفن كلذكو (نيلامكلا ريسفت) .روفغ هنأ

 لماعتف ؛مهليبس حضوتستلو ؛همالسإ ىجري نمو «هبلق ىلع عوبطم وه نم نيمرحملا لاوحأ ةفص يف اهصخلنو
 :هلوق حلصيل ؛ةلعلا ردق :خ! قحلا رهظيل (كرادملا ريسفت) .ليصفتلا كلذ انلصف «هب لماعي نأ بحي ام 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 فو (نيلامكلا ريسفت)

 لوزنب مهفوخي ناك 26 هللا لور نأ :اطوزن ةييسو .ةيناثلا "اي"ل ناين "ياّدعلا نم" :هلوقو «ةلوصوم

 (يواصلا ةيشاح) ."لافنألا" ةيآ يف امك ءازهتسا هب نولجعتسي اوناكو «باذعلا



 ماعنألا ةروس ةا/رب عباسلا ءزجلا

 4 قحلا ءاضقلا ىِضَقَي هّنِل الإ هريعو كللد يف مكحلا م نإ باذعلا نم

 ام ىدنع َّنأ ول :مه لق .لوقي يأ "صقُي' :ةءارق يفو نيمكاحلا 2: َنيِلِصْفْلا 9 2 م 5 ع نش 2
 .. ريثك نباو عفانو مصاعل

 هللا دنع هنكلو ,حيرتسأو مكل هلجعأ آي كس ب صقل فب نولجْعَكتَم

 وأ هنئازخ ٍِبَيَمْلَآ ُحِتاَفَم ىلاعت ءُمَدِنِعَو .مهبقاعي قم 72: تيملظلاب ُمَلَعَأ ُهّنآَو
 ُهَدنِع هللا ْنِإإَل هلوق يف ىلا ةسمخلا يهو َوُه الآ ا هملع ىلإ ةلصوملا قرطلا

 5011 011111010110111 :ةيآلا «ةعاسلا ُمْلِع

 عردلا ىضق رن نع يا نوكي نأ زوجيو «فوذحم ردصمل ةفض "قحلا" :ىلاعت هلوق نأ ديري :قحلا ءاضقلا

 بوق خطف ةمكملاو قحلا عبتي :نيعملا نوكي نأ زوجيو ؛هاكح اذإ ربخلا صق نم :صقي (نيلامكلا ريسفت) وع
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ىللاعت هتهج نم ىلإ 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 :2إ بيغلا حتافم هدنعو

 يف ام ىلإ اه لصوتي حتافملا نأل ؛ةراعتسالا قيرط ىلع حتافم بيغلل لعج .لاوحألاو لاحآلاو باقعلاو باوثلا

 ىلإ لصوتملا وه هنأ دارأف ءاهيلإ لصوت اهحتف ةيفيكو اهحتافم ملع نمو «لافقألاو قالغألاب اهنم قثوتسملا نئازخلا
 يف ام ىلإ لصوتملا وهف ءاهحتف ملعيو نزاخملا لافقأ حتافم هدنع نمك «هريغ اهيلإ لصوتي ال هدحو تابيغملا

 (ليزنتلا كرادم) .هبيع ىلع رتسلا هللا لبسأ هبيغب نمآ نمف «بيغلا حتافم كدنعو بيغلا حتافم هدنع :ليق .نزاحخملا

 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 ىلا يه حئافملا نأل ؛ةراعتسالا هجو ىلع حيتافم بيغلل لعج دق .حاتفملا وهو ميملا رسكب

 مل امو اهنم باغ ام تامولعملا عيمجب املاع ناك امل ىلاعت هنأ انهه كلذكو ءاهيف ام ىلإ لصوتيو اهل حتفي فيك ملع نمف

 عمج هنأ يدحاولا زوجو .هريغ اهيلإ لصوتي ال هدحو تاييغملا ىلإ لصوتملا وه هنأ ىلإ ةراشإ «ةرابعلا هذي هنع ربع بغي
 .هدابع نم ءاشي نم ىلع بيغلا حتفي يأ بيغلا حوتف هدنعو يأ حتفلا نيعم. ردصم هنأ ىلع ميملا حتفب حتفم
 لك مكين يسعأ :هد 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 اسمخ ركذ :اولاق .ةيآلا ...."ةعاسلا
 انملع امأو .وه الإ اليصفت قرطلا وأ نئازخلا يأ :اهملعي ال (نيلامكلا ريسفت) .اهملع نوعدي اوناك ىلا يه

 ءاهئيحم 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 ظ ك7: عباسلا ءزجلا

 رامنألا ىلع ىلا ىرقلا رَحَبلاَو رافقلا َرْبلا ف ثدحتيِاّم ْمَلْعَيَو يراخبلا هاور امك
 ساي اَلَو بطَر اَلَو ضْرألا ِتَمَلَظ نوط 8 اَهُمَلَعَي لِ ِةَقَرَو ةدئاز نِم طقس اّمَو
 لامتشا لدب ءانثتسالاو «ظوفحملا حوللا وه (2) نيم ٍبسَتك ىف لإ "ةقرو" ىلع فطع

 م ُمَلَعَيَو مونلا دنع مكحاورأ ضبقي ٍليلأِب مضل ىرالا مو كبت ءابخسالا نم
 يف“ هس نب حم 6# 1 : يو ساس
 ءماع قو هاو ها# ب دسم همم ممم فنه هت هه د هي حكفعَتَي من لاجلاب متبسك رتحرج

 هبو «ةفورعملا رحبلاو ربلا وه :روهمجلا لاق ءراصمألاو ىرقلا :رحبلاو ءرافقلاو زافملا :ربلا :دهاجم لاق :رافقلا

 ديق نكلو لوألا فنصملا راتخاو ءامهريغو رهاوجلاو ناويحلا نم رحبلا ف ام ملعي :لاق ثيح يرشخمزلا رسف
 (نيلامكلا ريسفت) .راج رف اهل ةيرق لك :ةرحبلا "سوماقلا" ف نكلو «هيف نكت مل "رافألا ىلع" اوك
 اهدامتعال ؛ةركنلا نم لاحلا تزاجو «لاح :اهملعي ."بيطنخلا" هلقن امك دهاحملا هلاق ام ىلع اذه :خلإ ىرقلا
 عيمج نأل ؛ماع فطع :سباي الو بطر الو (نيلامكلا ريسفت) .امي املاع الإ ةقرو نم طقست ام نيعملاو ءيفنلا 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 بيجأ ؟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 ءانشتسالا نم (يواصلا ةيشاح) .سبايلاو بطرلا وه

 .لكلا لدب وهف ؛«بوصألا وهو يزارلا نيدلا رخف مامإلا هلاق

 يهو زيمتلا حورو «توملاب الإ جرخت ال يهو ةايحلا حور ؛نيحور دسجلا يف نأ ىلع ئبم اذه :مكحاورأ ضبقي
 ."لمجلا" نم .هظقيت دنع دسجلا ىلإ عجرت مث «تامانملا ىرتو حلاعلاب فوطتف دسحلا قرافتف ؛مونلاب جرخت

 (ليزنتلا ملاعم) .هللا ءاش نإ بيرق نع لصفنسو
 :مكلامعأ ىلع علطم ىلاعت هنأو «راهنلاب ماثآلل نوبساكو ليللاب فيحلاك نوقلم مكنأ :نعملاو :ّلإ متحرج ام ملعيو
 يذلا لجألا يضقيل ؛راهنلاب ماثآلا بسكو ليللاب مونلا نم مكرامعأ هب متعطق يذلا كلذ نآش يق روبقلا جم مُكْدعَم

 (ق) .ءازجلاب نولمعت متنك ام مكئبني مث باسحلاب مكعجرم هيلإ مث مهلامعأ ىلع مهئازجو ىتوملا ثعبل هبرضو هاعس
 حورلاف «مونلا بهذ اذإ اهيلإ دري مث مونلا دنع ضبقي احور ساوحلا هذه نم ةساح لكل نإ :مالكلا لهأ ضعب لاق

 امي نوكيو «ساوحلاب موقت ىلا ىوقلاو يناعملا حاورألاب دارملاو ءلحألا ءاضقنا دنع الإ ضبقي ال هنإف سفنلا امي ايحي يللا

 ركنم ىلع هب لدتسيف «ساوحلا مكيلإ دريو مكظقوي يأ "هيف مكئعبي مث" نيعمو .مشلاو يشملاو ذحألاو رصبلاو عمسلا
 (كرادملا ريسفت) .اهتوم دعب سفنألا يبحي اذكف ءاهيلإ دري مث ساوحلا هذه حاورأ بهذي مونلاب هنأل ؛ثعبلا



 ماعنألا ةروس < مو عباسلا ءرجلا

 مايك وثلز لق ةايح لعبا رع" اتق كج َنْقَيإ مكحاورأ ةرب راهنلا هل
 قّوَف ايلعتشم كَواقْلأ بهو .هب مكيزاجيف < 1-0 7 َنوُلَمْعَت متدك اَمب هي

 يوتا دخلا َءاَج اَذإ َنَيَح مكلامعأ يصحت ةكئالم َةَظْفَح كيل ليز دان

 2١ َنوُطَرَمُي ال حهَو حاورألا رباب ل واك وثا ةكئالملا اَْلُسُر "هافوت ءافوت" :ةءارق يف و ُهّتْفَوَت
 را

 وو 2 ا ل 4 اج اا ولم هنأ قلخملا يأ كر 5 .نورمؤي اميف نورُعق

 ام محي لعفي هريغ ال مهرومأ ف فرصتملا بلاغلا وه هنأ :نيعملا ناس نفل انوه ا :هدابع قوف رهاقلا وهو

 نأ نعي :ةظفح مكيلع لسريو (نيلامحلا ريسفت) .كلذ ريغ ىلإ ابيذعتو ةباثإو «ةتامإو ءايحإو ءامادعإو اداجيإ ءاشي
 ريخلا نم مدآ نب لامعأ نوبتكي نيذلا ةكئالملا :ةظفحلاب دارملاو .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 ؛هلاش 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 رحزأ كلذ ناكف داهشألا سوؤر
 (نيلامحلا ريسفت) .هملعو هلجأو 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 هَ ؛ثحب هيفو ساورألا يقي عيلكوالا توملا كلم ناوعأ نعي :انلسر هتفوت (كرادملا ريسفت) .تامملا

 ِتْوَمْلا كلم لَم ْمُكافَوَعي لقط :ىرخأ ةيآ يف لاقو (4؟:رمزلا) باهَتْوَم نيج سفن ىَفَوَتي هللا :ىرخخأ ةيآ يف :ىلاعت
 .ةضقانتملاك ةثالثلا صوصنلا هذهف "انلسر هتفوت" :انه لاقو ١ ١( :ةدجسلا) ك4ذكب َلَكْو يِذَلا

 وهو «توملا كلم ىلإ ضوفم رهاظلا ملاع يف وهو :همكحو هللا ةردقب لصحي يقيقحلا يفوتلا نأ :باوجلاو
 ىلإ تلصو اذإف .هدسج نم دبعلا كلذ حور عزنب مهرمأيف ,مدخو 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 ءهرمأب مهضعب حاورأ توملا كلمو ؛هسفنب هدابع ضعب حاورأ ىلاعت هللا ضبقيف «ةتوافتم دابعلا لاوحأ

 ملعأ هللاو .اضيأ عمجلا لصحف ءمهضعب حاورأ توملا كلم

 دارفإلا يف رسلاو .تافتلا هيفف "مكدحأ" :هلوقب هك يأ "قلخلا يأ" :هلوقو ."هتفوت" ىلع فطع :اودر مث

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .عامتجالا ىلع درلاو دارفنالا ىلع وتلا عوقو ايناث عمجلاو الوأ



 ماعنألا ةروس ع4 عباسلا ءزجلا

 َعَرَسُأَوهَو مهيف ذفانلا ءاضقلا ُمكُكل ُهَل اَلَأ مهيزاجيل ؛لداعلا تباغلأ حل مهكلام

 .كلذب ثيدحل ؛ايندلا مايأ نم راف فصن ردق يف مهلك قلخلا بساحي 220 نيبسيك ا

 نوح مكرافسأ يف اهاهأرحباَوربأ ا نيب ركب نم ةكم لهأل دمع اب

 "اناحنأ" :ةءارق يفو اََتْيَْحَأ مسق مال َنَل :نولوقت ارس ٌةَيِفْحَو ةينالع اَعُرَصَت :هَنوُعْدَت

 نحل ا 7

 هلآ - لق 6 + هك أَنِ َنوُكََل دئادشلاو تاملظلا عمم لا يأ

 مجد تن بت اها :م ديدشتل فيفختلاب مُكيَجَتُي
 --- َنوُكِرشَت ف مغ برك لك نو ان د نعي تورك 1 5

 ةحيصلاو بو ا نم َمُكِقوف ني اًاَذَع مُكيَلَع َتَعِبَي نأ ّنَع ُدِداَقْلآَوَه لق

 َقيِذيَو ءاوهألا ةفلتخم اقرف امين مكطلخي وُكَسلَيَوَأ سناك يخطو نت نيل
 سابع نبا نع لن امك 1 ْ دلع

 لزن املو ."رسيأو نوه رن هلا كباس ٍضعب أب ع هلبق ام اليو 8 ن وهأ اذه" :تل دن امل اق انقلاب َ

 2000000 يبر تلأس' ثيدح ملسم قورو ,يراحخبلا هاور 'يليحروب ذوعأ" لاق
 كتاذب يأ 3 رداقلا وه لق يعي

 َنيرفاَكْلا أَو :ىرخأ ةيآ يف لاق دقو ءاعيمج نيرفاكلاو نينمؤملا يف ةيآلا :لاقي امع باوحلا ىلإ هب راشأ :مهكلام
 «دويعملا وأ قلاخلا وأ كلاملا انه ىلوملاب دارملا نأ :باوجلا لصاحو ؟امهنيب عمجلا فيكف (١١:دمحم) «دُهِل ىلْوَم ال
 قلخلا عيمج بساحي ءباسح 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 ءةاش بلح رادقم يف
 نم دارملا وأ (دوعسلا يبأ ريسفت) "ةاش بلح رادقم ق لكلا بساحي ىلاعت هللا نإ" :ثيدح يفو :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 هراتخاو ؛يتآلا ةنيرق نعم. نوكيف
 يناطعأف اثالث :يبر تلأس (نيلامكلا ريسفت) .هللا باذع نم نوهأ مهياذعو نيقولخملا نيب نتفلا نأل :نوهأ اذه
 قرغلاب ىمأ كلهي ال نأ يبر تلأسو ءاهيناطعأف ةئيسلاب ىمأ كلهي ال نأ تلأس «ةدحاو نيعنمو نينثا

 تلأسو :ةيناثلا ةلأسملا لدب يذمرتلاو يراخبللو ءاهينعنمف مهنيب ّيمأ أب لعجي ال نأ يبر تلأآسو ءاهيناطعأف

 (نيلامكلا ريسفت) .اهيناطعأف مهريغ نم اودع مهيلع طلست ال نأ



 ماعنألا ةروس 4م عباسلا ءزجلا

 او ةملاكك انفإ اب يلق سلتا اخ قيد يو "اهيبعسفا مهني يينأ سلب لغبإ ةنئاك اهنِإ امأ" :لاق تلزن امل :ثيدح يفو "اهينعنمف مهنيب ىمأ سأب لعجي ال نأ
 ُْمَّلعَل انتردق ىلع تالادلا ِتَيَألآ محل نيبن ٌفْرَصُت فيك زلكنأ "دعب اهليوأت تأي
 ٌقَحْلآ َوَهَو َكُمْوَق نآرقلاب ءيِب بّذكَو .لطاب هيلع مه ام نأ نوملعي /2) َتَروُهَفْفَي
 هللا ىلإ مكرمآو ردنم انأ اقإ ءمكيزاحأف 2 3 ليكؤي مُكيلَع تسل :مهل لق قدصلا

 مكباذع هنمو رقتسيو هيف عقي تقو ٌةَفَعْسُم ربخ ب : لكل .لاتقلاب رمألا لبق اذهو

 ءازهتسالاب نآرقلا انِتنَياَد ف َنوُضوُحح َنيِذّلأ َتْيَأَر اذِإَو .مههلا ديدنق ©] َنوُملْعت فوَسَو

 'نإ" نون ماغدإ هيف امو هرْيَغ ٍثيِدَح ىف أوُصوُنَح ََح مهسلاجت الو َمُهنَع ضِرَعَ
 ديدشتلاو اهجتفو ضيقخخعلاو كونلا نوكبسب َكدَيِسنُي ةدئازلا "ام" يف ةيطرشلا

 مت 2: َنيِياَظلأِمَوَقْلآ َعَم ٠ ةركذت يأ ئَركدلآ َدْعَب ٌدْعقَت الق مهعم تدعقف باجمل

 ماس مل -اوضاخ املك -انمق نإ :نوملسملا لاقو .رمضملا عضوم رهاظلا عضو هيف

 ءاهرهاظ نع افرص يأ ةعبرألا رومألا وأ ؛ةيآلا يأ "اهليوأت تأي لو" :هلوقو «ةلأسملا هذه نيعنم يأ :اهينعنمف

 "هب" يف ءاهلا : :خا كموق هب بذكو (لمحلا ةيشاح) .اهلوزن دعب يأ " دعب" :هلوقو .اهرهاظ ىلع ةيقاب يه لب

 مهلاجعتسال ادر ع :رقتسم أبن لكل .يرشخمزلا هلاق "هكقوف نم اباذع" :هلوق يف مدقتملا باذعلا ىلإ دوعت

 وأ ةرخآلا وأ ايندلا يف امإ هيف عقي نمز اباذع وأ ةمحر رابخألا نم ربخ لكل :نعملاو هب مهدعي ناك باذعلا

 (نيلامكلا ريسفت) .نامز مسا هنأ ىلإ ريشي :عقي تقو (يواصلا ةيشاح) .هللا الإ هملعي ال ءامهيف
 يف عورشلا :هنم دارملاو ءبعللاو ثبعلا هجو ىلع ةضوافملا نع ةرابع :ةغللا يف ضوخلاو :انتايآ يف نوضوخي
 ءاملا يف لوخدلا لصألا ف ضوخلا :اوضوخي ىتح (ريبكلا ريسفت) .ءازهتسالاو نعطلا ليبس ىلع ىلاعت هللا تايآ

 همزاول نم ءيشب هل زمرو هب هبشملا ركذ ىوطو ءرحبلاب هللا تايآ هبشف ؛مالكلا يف لوحدلاو عورشلل راعتسيف
 كلذكف «كالهلل ضرعتم قيرغلا ضئاخلا نإف ؛ءلك يف كالهلل ضرعتلا امهنيب عماجلاو لييخت هتابثإف ءضونخلا وه
 نم «نآرقلا اهأل ؛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 ."بيطخلا'



 : بن فظثثثثثظظ333ةة32.دش00000000000010111 < تا
 اذإ واف 20غ نيضئاخلا يأ مهباّسح نم هللا َنوقْكُي ترفينلا ىلع امو .لزتف

 وَقَتَي ْمُهْلَعَ ةظعومو مهلا ةركذت ئَّركِذ مهيلع نكلَو مهوسلاج
 هب 0 اًَوِهْلَو اعل هوفلك يذلا ميِد اوُدَحغَأ ترينأآ كرتا رَّذَو ضوخلا

 هب ظع َرَكَدَو لاعقلاب رفألا لبق اذهو هبل ضرعس الق اَيَمّدلأ ةؤَهَحْلا تَرَ
 ا تلمع قه انعب كلنا ىلإ ملتس يفك لت الاوأ ل: سانلا هم

 َدَع لك ٌلِدعت نِإَو باذعلا اهنع عع عيِفش لَو رصان َىَو هريغ يأ هّللأ تكوذ

 هناك ارك امب اولبلأ نعيلا كليا هب يدفت ام 0 ِءاَدف لك د دفت
 "كلوأ"ل يناث ريخت

 .مهرفكب 2 0 أوئاك اَمِب م زمانا ثاَذَعَو ةرارحلا ةياش غلاب ءام ٍمييح ني

 َنتايآ يف َنوُضوُحُي َنيِذَلا َتْيَأر اًداَوإي ةيآلا هذه تلزن امل :لاق هنأ :اههّ سابع نبا نع يور :خلإ نيذلا ىلع امو
 لاق :ةياور يفو ؟|دبأ نوضوخي وهو مارحلا دجسملا يف دعقن فيك :نوملسملا لاق (5/86:ماعنألا) دِهنَع ْضرْعَأف

 نم" ضونلا "نوقتي نيذلا ىلع امو" :لحو زع هللا لزنأق .مهاهنن الو مهكرتن نيح مثالا فاخن انإف :نوملسملا

 (ليزنتلا ملاعم) ."ءيش نم" نيضئاخلا مثإ يأ 'مهباسح
 نكلو يأ ارمأ مهضعب هردقو ءرمضم لعفب ردصملا ىلع ةبوصنم اهنأ :اهدحأ ؛هجوأ ةعبرأ هيف :خلإ ىركذ نكلو

 مهيلع نكلو يأ فوذحم هربخ أدتبم هنأ :يناثلاو .ىركذ مهوركذي نكلو يأ اربخ هردق مهضعبو ؛ءىركذ مهوركذ
 مهتسلاجم نع يهبلا يأ «ىرك ذ وه يأ فوذحم ًادتبمل ربحم هنأ :ثلاقلا .مهريك ذت يأ ئفركذ مكيلع وأ قركذ

 ءيش مهباسح نم نيقتملا ىلع ام يأ "نم"ب رورجملا "يش" عضوم ىلع فطع هنأ :عبارلا .ىركذ اهنم عانتمالاو

 (لمجلا ةيشاح) .لمجحلا فطع نم وهف ةقباسلا هجوألا ىلع امأو «تادرفم فطع نوكيف ءىركذ مهيلع نكلو

 :لسابلاو ءروظحم مارح يأ لسب كيلع اذه :ةنمو ععنملا :لاسبإلا لصأ ::فاشكلا" فا :سفنا لسبت نأ

 نمترت يأ تبسك امب سفن لك لسبت :ان# سابع نبا لاق :لوقنف اذه تفرع اذإ ؛همصخ نم هعانتمال ؛عاجشلا
 هراتخا ام اذهو «لذختو اهدارم نع عنمت يأ ةكلهملل ملست :دهاحملاو نسحلا لاقو .ايندلا يف تبسك ام. 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 ئغمي كانه هنإف «"لدع اهنم ذخؤي الو" :هلوق ف هلثم سيلف هتيردصم ىلع قاب ردصم انه هنأل ؛لدعلل

 (كرادملا ريسفت) ."نيذلا" ربخلاو ًادتبم وهو ءاوهو ابعل مهنيد نيذختملا ىلإ ةراشإ :كئلوأ (دوعسلا يبأ) .ردصملا ال



 ماعنألا ةروس 4/4 عباسلا ءعزجلا

 مانصألا وهو اهكرتب اَنَّرُصَي اَلَو هتدابعب اَنْعَقنَي ال اَم ِهَّللأ سوُد نِم دبعن أوُغَدَنَأ لق

 هتوهتسأ ىذلا مالسإلا ىلإ ُدَلأ اًنَدَه ْذِإ َدَعَب نيكرشع عجرن اًنباَعَعَأ لع ٌدَرُتَو

 هَل ءاهلا نم م لاح ؟سهذي نيأ يردي ال أريحتم َناَريَح ضرألا ىف نطيل هتلضأ

 سراس# :هل نولوقي «قيرطلا هودهيل أ ىَدهلا ىلإ ةهَتوُعَدَي ةقفر دكا

 دع ىرإ لق "دوق ' ريمض نم لاح ةيساقلا اهنا م ماهفتسالاو ؛ «كلهيف

 يوي نو نيهبشم يأ "اوعدنأ" :هلوق يف
 تنل ملسن نأب يأ َملَسْنِل اَئِرَمَأَو لالض هادع امو قدها ده مالسالا وع .ينلادلا

 يت هلا ولا عمق اعتق ةوّلّصلآ أوُميِقَأ ن نأب 0 أ نأَو © تت ويلعلا

 .قكلأب َضَرألآَو ٍتوَمَسلَآ َقَلَح فا وه :بنيسلا ةمايقلا موي نوعمجت
 1 ا .. «ةمايقلا موي وه نوكيا نك :ءيشلل للوعي َمَوَي ركْذاَو اقحم يأ

 ءانصألا :ةدابع ىلإ ةدلاؤ انعد ةمالسإ لبق قيدضلا ركب ,نآ نب نامعرلا دبع. نأ ةاطوزت هيبس ليق :وعدنأ لق

 ؛هلضفل راهظإو قيدصلا نأشب ءانتعا هيفو ءهلوقب لوقي نمو نامحرلا دبع ىلع دري نأ هُو يبلا رمأ ؛ةيآلا تلزنف
 هاندبع اذإ انعفني ال نم ةدابع انم قيلي ال :ئعملاو ءركب يبأل رمألا عقاولا يفو «لوسرلا ىلإ رمألا هجو ثيح

 ىلإ ولع نم لوزنلا وهو :ىوملا 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 ءاحلا نم يأ :ءاملا نم لاح
 قحلا هلوق :ريدقتلاو ؛ربخلا ىلع لاد فرظ "نوكيف نك :لوقي مويو" أدتبم "قحلا" :هلوقو «نحللا ةدرم هتوهتسا
 ربخ هنأ :اهدحأ ؛هجوأ "روصلا يف خفني موي" يفو .ربحو أدتبم "كلملا هل" :هلوقو ءنوكيف نك :لوقي موي عقاو
 فرظ هنأ :ثلاثلا .اذك مكح همكح "نوكيف نك لوقي موي" نم لدب هنأ :ىناثلاو ."قحلا هلوق" :هلوقل

 هلو يأ «كلملا سفنب بوصنم هنأ :عبارلا .روصلا يف خفني موي ف نورشحت هيلإ يذلا وهو يأ "نورشحت'ل
 (لمجلاو ريبكلا) .مويلا كلذ ف 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 لخاد وهف ؛"ملسن نأ" ىلع فوطعم هنأ ىلإ

 (يواصلا ةيشاح) .هناكرأ مظعأ األ ؛مالسإلا دعب ةالصلا صخو «ماعلا فطع نم هيلع



 ماعنألا ة ةروس ك6 عباسلا عزا

 موي كلم هَ ةلاحم ال عقاولا قدصلا ٌقَحْلأ ُهلَوَق نوم ويف اوموق :قلحخلل لوقي موي

 هنو كلّما نمل هريغأ هيف كلم ال «ليفارسإ نم هينا دش ! عكرالا روشلا فيمن

 ع 29 ٌريِبَخْلآ هقلح ف ميك َوهَو دهوش امو باغ ام ة ةددهش دلو ب ِرَغْلا ملع هلل

 جرا همساو «هبقل وه َرَزاَء هيِبَأِل ٌميِهَرَبِإ َلاَق ْذِإ ركذا َو .اهرهاظك ءايشألا نطابب

 نئاك قدصلا كلوق يأ قدصلا كلوق ةعمجلا موي :لوقي امك هيلع امدقم هرب "لوقي مويو" أدتبم :قحلا هلوق
 نم ءيشل لوقي نيحو «ةمكحلاو قحلاب ضرألاو تاوامسلا قل هنأ :ئيعملاو «نيحلا ىيعم. مويلاو .ةعمجلا موي
 رئاسو ضرألاو تاوامسلا نم اعيش نوكي ال يأ "ةمكحلاو قحلا" :هلوق «ءيشلا كلذ نوكيف "نك" :ءايشألا

 (نيلامكلا ريسفت) .باوضو ةمكحت نع الإ تانوكملا
 تلصوو هبقث نم حور لك تحرح خفن اذإف ءاهددعب بقث هيفو حاورألا عمج هيفو «ليطتسملا يأ :نرقلا
 هيف خفني نرق وه :موق لاقف «ةيآلا يف روكذملا روصلا يف ءاملعلا فلتا ."لمجلا" نم .ةايحلا هلحتف اهدسحل

 ةحخخفن يهو يأ "ةيناثلا 3 :هلوقو ."بيطنخلا" نم «قوبلا ةئيهك نرق روصلا :دهاجم لاقو «نميلا ةغل وهو

 تنزاٌواّمسسلا يف ( ْنَم َقِعَّصف رو وصلا يف َحِفْنَول :ىلاعت لاق «ءتوملا يأ قعصلا ةخفن ىلوألا ةخفنلاو «باسحلل ثعبلا

 (لمجلا ةيشاح) .(148:رمزلا) 4 وُرظْنَيماَيِق مه اَذإَف ىَرْخُأ هيف َحِفْن مهلا َءاَش مال ضر ألا يف ْنَمَو

 شيرقل يأ مهل ركذاو يأ ىيعملا 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 تكلا ايم كعب

 هخيرات يف يراخبلا لاقو «ةمجعملا ءاخلاب مهضعبو ةلمهملا ءاح اب مهضعب هطبض :حرات همساو (دوعسلا يبأ ريسفت)
 "بوقعي" لثم "خرات"و "رزآ" «نامسا ميهاربإ يبأل نوكي اذه ىلعف «خرات ةاروتلا يف وهو رزآ نب ميهاربإ :نيبكلا

 م "رزآ" هامس هللاف ءسكعلابو هل بقل "خرات"و "رزآ" همسا نوكي نأ لمتحيف ءدحاو لحجرل نامسا ”ليئارسإ

 عمجأ :مهوق امأو :"ريبكلا" ةرابعو ."بيطخلا" نم ؛كلذب فرعيل ؛"خرات" همسا نيحرؤملاو يا موب

 يني اضعب دلقي مهضعب نأل ؛لصح امنإ عامجإلا كلذ نأل ؛فيعض اذه :لوقنف خرات ناك همسا نأ نوباسنلا

 رابحأ نم هنودجي ام. اوقلعت امبرو ءامهوحنو بعلو بهو :لوق لثم «نينثالاو دحاولا لوق ىلإ عامجإلا كلذ عحري
 انه 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' ا اوس وسيما "رزآ" :اضيأ هيفو ,ةلمهملا ءاحلا

 (نيلامكلا ريسفت) .روهشملا هجولا ىلع انهه ىرج نكل كني يبلا ءابآ نامي تابثإ يف هل نعملا هلئاسر



 ماعنألا ةروس 45 عباسلا ءزجلا

 نع ٍللَص ىف اهذاختاب َكَمَوقَو كر نإ خيبوت ماهفتسا ؟اهدبعت هَ هلا تاتبهأ دهفتا

 َتوُكَلَم َميِهرْبِإ َىرُت هموقو ةينأ لالضإ ةاثيرأ امك تكللاَّذكَو . نيب 7 !! ٍنيِبم قحلا

 اهب 2: َنينقوملا َنِم َنوحَيِلَو انتينادحو ىلع هب لدتسيل ضزألاَو توبا قل
 87-0 حركي نيبسأ نبا

 ليلا هيلع ملظأ َنَج رج اَملف . لاق" ىلع فطعو ضارتعا اهدعب امو ”كلذكو" ةلمجو

 : مكمع ز يف قي اَذنَه :نيماحت اوناكو هموقل لاق .ةرهزلا وه : ليق اا

 نب ديعسو دهاجم لاقو ء«ضرألاو تاوامسلا قلخ :امُُ سابع نبا لاق «ةغلابملل هيف ءاتلاو ءكلملا مظعأ :توكلم

 شرعلا ىأر يح تاوامسلا نع هل فشكو ةرخص ىلع ميقأ هنأ كلذو «ءضرألاو تاوامسلا تايآ نعي :ريبح

 "ايندلا يف هرجأ هانيتآو" :ىلاعت هلوق كلذف «ةنجلا يف هناكم ىأر نحو ؛«بئاجعلا نم تاوامسلا يف امو يسركلاو

 ."بيطخلا" نم «بئاجعلا نم اهيف ام ىأرف نيضرألا لفسأ رظن تح 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 ةرابغ تاوامسلا توكلم نأ :ىلوألا ةححلا :اهنم ءاضعب ركذن ةريثك اهوحو

 تاوامسلا تاوكلمم دارملا :لاقي نأ الإ عطاق مالك اذهو «لقعلاب فرعت امنإو «ىرت ال هللا ةردقو «ةردقلا نع

 .ةدئاف هنم لصحي الو توكلملا ظفل ا سا نأ الإ ءضرألاو تاوامسلا سفن :ضرألاو
 هذه قح يف لاق كلذكف ةيآلا 4 ميهاَربإ يرن .كلذك 00 :ةكلع ميهاربإ يف :لاق اسكأ ىلاعت هنأ :ةيناثلا ةجحلاو

 رضبلاب آل ةريضبلاب ةعارإلا هله تنتاك امكف 8“: 11 4 ْهِسْفْنَ ىف ف قافآلا يف اَنِتاَيآ مِهيِرْبَس» :ةمألا

 دارملا سيل ذإ ؛ةيرصب ةءارإلا نوكت نأ يضتقت ال لاوق ١ هذهو :"ةوعسلا يبأ" ىفو .الكع ييغارلا وح ف كلذكف

 ىلع التِلع هعالطإ لب ءاهسفنأ يف اقدهاشمو اهراصبإ نم الثلع هنيكمت درحم ةيسحلا رومألا نم ركذ ام ةءارإب

 .لحو 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
 أو اهعولط ربد اربدمو اهثدحأ اثدحم اهل نألو ؛اهيف ثودحلا مايقل هلآب سيل اهنم ائيش نأ ىلإ دؤم حيحصلا

 (كرادملا ريسفت) .خلإ اذه :مهلل لاق هنودبعي اوناك يذلا بكوكلا ىأر املف ءاهاوحأ رئاسو اهريسمو اهلاقتناو

 ليبس ىلع هلاق وأ ءمكداقتعاو يأ "ىكمعز يف" :هلوق .اونمؤيل ؛مهدقتعم نالطبو مهتياده ةدارإ يأ :هموقل لاق

 ركني مث هنالطبب املاع همصحخ فصني نم نأش اذهو ءادبأ نوكي ال اذه نأل ؛داقتعالاو ةقيقحلا ىلع ال ءازهتسالا

 (يحركلا ريسفت) .ةجحلاب هلطبيف هيلع



 ماعنألا ةروس 4 عباسلا ءزجلا
 ةيلع زوجي الا برلا نأل 57 مهذختأ ن 2 تريلفألا ثِحَأ ل َلاَقف باغ َلقأ اّمَلَ

 َرَمقلا اَءَر اًملف .كلذ مهيف عجني لف سب نآنك نم امهنأل ؛لاقتنالاو ريغتلا

 ىدهلا ىلع ينتبثي َيَر ىنِدَجيَمَل + نب لاق لأ آمل َىَي اًَدنُه :مهل لاق اعلاط اًعِزاَب

 : عجب ملف ,لالض ىلع مهأب نع ضي رعت مج َنيِلاَصلَاِر مَوَقْلا َنِم . روعه
 نم يصسا [ذنق قف هريخ ريكذتل ؛هركذ اذه َلاَق ٌةَعِزاَب سسمشلا اَءَراَمَلَق .كلذ

 ا َنِإ مَوَقَي َلاَق اوعجري ملو ةجحلا مهيلع تيوقو َتَلَكَأ اَّمَلَف رمقلاو بكوكلا
 ادع :هل اولاقف «ءثدحم ىلإ ةجاتحملا ةثدحملا مارجألاو مانصألا نم هللاب جر َنوُكِرْشَم امم

 - سس

 يوتشلا قلخ َرَطَف ىِذِّل يدابعب تدصق َىِهجَو تْهَج َّجَو نإ :لاق .؟دبعت

 جو 2 ف راما ترم ألا امو يبفلا نينلا لإ الئام يي هللا يأ <رضرألاَو

 ل 11

 لصاح ىدهلاف الإو :ىدشا ىلع ينتبثي .روك ذملا ليلدلا يأ :كلذ (لمجلا ةيشاح) .دفيو رثؤي 1 يأ :عجني ملف

 هسفن زجعتسا :2! ننوكأل .نامبإلا ىلع ثابثلا 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 ءقحلا كرد يف هبرب ناعتساو
 (يواضيبلا ريسفت) .لاض وهف اههلِإ هذختا نم نأو ؛ةيهولألل حلصي ال

 عجرملاف «ىلوأ ربخلا ةياعرف ربخلاو عجرملا فلتخا اذإ هنأ وحنلا يف ررقت دقلو «”"يبر" وهو يأ :ةربخ ريكذتل
 .يلازغلا هلاق امك ةنس نورشعو ةئام سمشلا مرج ةعسف «ءاعفنو اءوضو امرج يأ :ربكأ اذه ."سمشلا" انهه

 (لمجلا ةيشاح)

 لعج ؛هسفن ىلإ رزآ همض «نيحابذلا عمط هنع طقس ةلاحب بابشلا نم راصو ميهاربإ عجر امل :خلإ هموق هجاحو
 .هعفني الو هرضي ال ام يرتشي نم :يدانيو تل ميهاربإ اه بهذيف ءاهعيبيل ؛ميهاربإ اهيطعيو مانصألا عنصي رزآ
 مه امبو هموقب ءازهتسا ؛يبرشا :لاقو ءاهسوؤر هيف بّوصف رهف ىلإ اه بهذ هيلع تراب اذإف ءدحأ اهيرتشي الف
 :لاق «هنيد يف هموق هلداجو همصاخ يأ هجاحف «هتيرق لهأو هموق يف امي هءازهتسا اشف يح ؛ةلالضلا نم هيف

 (ليزنتلا ملاعم) .اهديدشتب نورثكألا أرقو ءنونلا فيفختب رماع نباو ةنيدملا لهأ أرق ."هللا ف نوحاحتأ"



 ماعنألا ةروس 71-5 عباسلا ءزجلا

 ىدحإ فذحب اهفيفختو نونلا ديدشتب نّوجتحتأ لاق ءاهكرت نإ ءوسب .هبيصت نأ
 ةينادحو ىف يئنولداحبأ .ءارفلا دنع ةياقولا نونو «ةاحنلا دنع عفرلا نون يهو نينونلا

 | . د ل د ل ع 6 يب وف
 ؛ءوسب نبيصت نأ مءانصألا نم هب تروكرشت ام فاخا الو اهيلإ ىلاعت ننده دقو هللا

 3 ني : م ودع نيل 07 ا ا ٍِ 34 2
 يبرر عسَو نوكيف ئبيصي هوركملا نم اعيش ىبَر ًءاشد نا نكل لإ ء يش ىلع اهردق مدعل

 ؟نونمؤتف اذهب (2) نوركذتت الفأ ءيش لك هملع عسو يأ املع ءنش لك
 3 “ع را 22 رص نن 3 1 اد 262 ف خا يع ىلا د يح

 أ دهان متنا < فاش كل مفتت ضمت ال انة دك خا |اسهيشاخسإ ل 2

 ءاناهربو ةحبح اما“ 4 ةساع هتدابعب هب َلِزْنَي َمَل ام ةدابعلا ُْق هّللاب رم شما مكن

 لاا 5 0 ديا 33-3 2 عصا ار عب 98 اهلا

 متنك نإ ؟متنأ مأ نحنأ نمألاب َقَحَأ ِنْيَقيرفلا ىَأق ءيش لك ىلع رداقلا وهو

 نا أويس َمَلَو أوُتَماَء َنيِذَلَأ .هوعبتاف نحن وهو يأ ءهب قحألا نم (2) ت :

 يضتقي رمألا كرت نأل ؛انهه بسانم ريغ "اهكرت نإ" ظفل :لوقأ (لمجلا ةيشاح) .اهقدابع كرت يأ يجو نإ

 بحاص لاق اذهلو ؟كرتلا فيكف ادبأ اهدبعي مل 0ع ميهاربإو «هكرت مث الوأ هبكترا نيعي الوأ رمألا باكترا

 5 ؛اهيف مالكلا نع عحجري مل نإ يوسي هبيدضت نأ :ةريغو "بيطلع"

 ةملك يف يأ «ناددشم عمتجي الئل يأ "افيفخت" :هلوقو «ةياقولا نون يف عفرلا نون ماغدإ يأ :نوبلا ديدشعب

 ؛نييرصبلا نم هريغو هيوبيس لاق «ةاحنلا دنع ىلوألا يهو "عفرلا نون يهو" :هلوقو «نونلاو ميلا امهو ةدحاو

 (لمجلا ةيشاح) .ءارفلا دنع ةيناثلا يهو "ةياقولا نونو" :هلوقو ءاهفذح دوهعم األ

 ريسفت) .بصان الو مزاح ريغب لاعفألا نم عفرلا فذحي الو «عفرلا ةمالع اهنأل ؛عفرلا نون ال :خل! ةياقولا نونو

 وأ ةلوصوم "ام" :هب لزني مل ام (نيلامكلا ريسفت) .لعافلا نع لوم زييمت "املع" نأ ىلإ ريشي :خ ! هملع عسو (نيلامكلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةجح ءيشلا كلذ كارشإب لزني مل ايش هب متكر شأ يأ "متكرشأ" :هلوقب ناث ل لوعفم وهو ةفوضص وم

 اعف رييسفت) , هيسفل ةيكازت نم ازارتحا ؟"منتأ مأ انأ انيأ" : لقي م اغإو كوك ربشملا وأ نودح وملا يأ : متنأ مأ نحنأ

 نإف عءاملعلل لاوقأ :ىلاعت هللا مالك م و هم وق مالك ع وأ ميهاربإ مالك نم نوكي نأ لمتحي :اونمأ نيذلا

 مالك نم امهنإ :انلق نإ اذكو ."خلإ نيقيرفلا يأف" :هلوق يف لاؤسلا نع اباوح ناك «ميهاربإ مالك نم هنإ :انلق

 هللا مالك نم تاك نإو هفولخ رخ وهف قلامعالا نيذه ىلعو ةمهيلع ةحه رق اهلاوباحل كوتوكيو ءةموق

 ربخ ةلمجلاو هربخ 'مهل'و ؛ثلاث أدتبم "نمألا"و «ناث أدتبم "كئلوأ"و ءأدتبم لوصوملا ناك رابخإلا درحب ىلاعت

 (يواصلا ةيشاح) .لوألا ربخ هربخو "كئلوأ"و ؛"كئلوأ'



 ماعنألا ةروس <48 عباسلا ءزجلا

 رت هت 000 ش َ 5 كلذ رع اي 1 اهلك م 5 1 0 يك دع |

 ماكولات ديم 4 رس يا

 ٌميِهارَبإ 1“ لاق عهدعب امو م6 رار نم هللا ةينادحو ىلع ميهاربإ

 ملعلا يف «نيونتلاو ةفاضإلاب ْءاآَتَت نَّمسَجَرَد ُمَقَرَن ِهِيَوَق ْلَع ةجح اهل هاندشرأ
 .هقلخب مج ميِلع هعنص لق دميكح ]هر نإ ةمكحلاو

١ 

 .نيملسملا ىلع كلذ قش "خلإ اونمآ نيذلا" تلزن امل :لاق هن#د دوعسم يبأ نع امهيفف :خلإ كلذب رسف امك

 :هنبال نامقل لوق اوعمست ملأ ءكرشلا وه امنإ «كلذ سيل" :ةكُي هللا لوسر لاقف ؟هسفن ملظي مل انيأ :اولاقو

 ."ميظع ملظل كرشلا نإ هللاب كرشت ال «ىيب اي"

 يضتقي رخآلاب نيئيشلا دحأ طلح نأ ىلع اءانب ؛كرشلا ال ةيصعملا ةيآلا يف ملظلاب دارملا نأ ىلإ ةلزتعملا بهذو

 نأ امك :لاقي نأب مهيلع درت ةهبشلا هذهو «تاعمتجي ال نادض امهفأل ؛كرشلاب ناميإلا طلخ روصتي الو ءامهعامتجا

 «يصاعملا بانتجاو تاعاطلا لعفل امسا هنوكل ؛مكدنع ناهإلا 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 زاوحل ؛بلقلا قيدصت هب ديرأ نإ اذكو ؛كرشلا عماجي هنأ رهاظف «هريغب وأ ناسللاب

 (نيلامجلا ريسفتإ) .(7١٠:فسوي) 4«َنوُكرْشُمْمُهَواَل هَل ْمُهُدَْكَأُنِمْؤُي اَمَوإ» :ىلاعت هللا لاق امك هتينادحو نود

 :هلوق نم وأ ؛”"نودتهم مهو" :هلوق ىلإ "نح املف" :هلوق نم هموق ىلع ت3 ميهاربإ هب جتحا ام ىلإ ةراشإ :خإ كلتو
 ؛ربخ "انتجح" :هلوقو «أدتبم "كلتو" :هلوق :"ريبكلا" ةرابعو :هنم لدبيو (يواضيبلا ريسفت) .هيلإ "هللا ف نوحامتأ"

 ؛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 ؛"تاجرد" 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 امم ىرخألا ىلع ةيمسالاو ةيلعفلا نم لك فطع نإف «"انتجح

 ءاشي نم عفريف ؛همكحل بقعم ال مكحي هللا نأ :نيعملاو ؛هلبق امل ليلدلاك وهو هلحم ف 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



 ماعنألا ةروس 4 8و عباسلا ءرججا

 دو نت | نخ

 لبق يأ يخون َنْيَدَه اَحوُنَو اَنْيَدَه امهنم الك هنبا َبوُقَعَيَو َقَحَشِ مهل اَنَبَهَوَو

 سومو :بوقحي. نيكسوُيو ترولاو هنبا نَميلْسَو ددؤا5َ جون يأ فيلر نيو ميعارأ
 نبا ْىَسيِعَو هنبا ىو اًيركََو 2) َنيِسَحُمل هلآ ىرجت مهانيزج امك َكِلَذَكَو َنوُرَهَ
 ك5 ىسوم يخأ نوراه يخأ نبلا ب اَيَلِإَو تدبلا دالوأ لوانتي ةيرذلا نأ ديفي «مرم

 َسْشوُيَو ةدئاز ماللا ٌعَسيَلآَو لع ميهاربإ نب ٌليِعَمْسِإَو 20 َتيِحِلَّصلآ َنِّي مهنم

 نِمَو .ةوبنلاب 2 َنيِمْطَعلا ىلع َنلَضَق ميظ ًالُكَو ميهاربإ يخأ ناراه نبا امو

 نآل «ضيعبلا "نبلاو رااح" وأ الخ" ىلع فقطع مِماَوْخِإَو َمِهتيَرْذَو ْمهباَباَ

 َمُهَتيَدَهَو مهانرتحا َمهَئَدَبَبْحآَو رفاك هدلو يف ناك مهضعبو ءدلو هل نكي مل مهضعب
 ا ل ف4 ام هللا ده هيلإ اوده نيذلا نيدلا كلذ 9 ميقَتَسُم ظارص ىإ

 (يواضيبلا ريسفت) .دلولا ىلإ ىدعتي دلاولا فرشو «هوبأ هنإ ثيح نم النلع ميهاربإ ىلع ةمعن هاده دع :انيده احونو

 ةيرذ نم اسيل طولو سنوي نألو «برقأ هنأل ؛ةلع حونل :ليقو هيف مالكلا ذإ ؛ميهاربإل ريمضلا :هتيرذ نمو

 ةيآلا ف نوروكذملاو ءاهدعب لاو ةيالا كلت يف نيدودعمل ؛نايبلا صتخا تل ميهاربإل ناك ولف 3 ميهاربإ

 يرحبو يأ :كلذكو .قاحسإ نب صيع طابسأ نم صومأ نبا :بويأو (يواضيبلا ريسفت) ."احون" ىلع فطع ةيلاثلا
 (يواضيبلا ريسفت) .مهيف ةوبنلاو هدالوأ ةرثكو هتاجرد 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" يف هسفن رسفملا هاكح دقو ءفيعض لوق

 رخآلا لوقلاو «نيلوقلا دحأ اذهو ءطقف مألا بناج نم ىسوم اخأ نوراه نوك ىلع ءانب كلذو :لا| ىمخأ نبا

 نب نوراه نب رازيعلا نب صاخف نب نيساي نبا هنأو نوراه طابسأ نم هنأ :نيرسفملا روهمج هيلع ىشم يذلا

 هباتك يف نيرسفملا روهمج هيلع اورج يذلا اذه ىلع ىرج دق الإو «يلحملا خيشلل انهه عبت حراشلاو «نارمع
 .ريسي رييغتب هريغو 'لمجلا" نم «هولاق ام قفاويل "ىسوم يخأ نبا" :لاق ولف "ريبحتلا"

 نوراه طابسأ نم وه :ليقو «ىلوألا ةيآلا يف نمي اصوصخم نايبلا نوكيف ؛حون دج سيردإ وه :ليقو :ىسوم يخأ

 .يغبني ال امع زرحتلاو «يغبني ام نايتإلا وهو :حالصلا يف نيلماكلا يأ :نيحلاصلا نم (م) .نتملا يف وه امك

 .ىم نبا وه "سنوي" :هلوقو (دوعسلا يبأ ريسفت) .زوجعلا نب بوطخأ نبا وه :عسيلاو (يواضيبلا ريسفت)



 ماعنألا ةروس 4 0 عباسلا ءزججلا

 "6-00 ركع. د كاع ع قل سدس د دا ا ا ع ا عه وحسم د

 كيتلؤا يزإ نولمعي اوناك ام ريهجع ورحل اضرف أوكّرشأ َوَلَو ءهدابِع نِم ءاشي نم
 : 17 معك ت2 #عيز وعلا 0-70 م م## يق قاسم ا ص قلع
 ةهدش يا 6 ”ىفكي نإف ويل ةمكحلا يلو بتكلا وعم. بتكلا مهل ٠ نيدلا

 9 2 5 2 000 ْ 5 00 58 © 00 نع 1 1 1 م ّظ
 2 -ريرفتكب اهب أوسيل اًمّوَق اهلل اندصرا اهب اًملكو دقف ةكم لهأ يا ٍءالؤته ةيالغلا

 ديحوتلا نم مهقيرط هوندا مع دم بلا كلبوأ .راصنألاو ثورجاهملا مه 0 د ل 000000 اق م

 (كرادملا ريسفت) .اودتهي مل مهنكل مهلك قلخلا ةياده ءاش هللا نإ نولوقي مهنأل ؛ةلزتعملا لوق ضقن هيف :لإ ءاشي نم

 ىلإ ةراشإ :خلإ نيذلا كئلوأ (كرادملا ريسفت) .تاحجردلا نم محمل 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
 (لمجلا ةيشاح) .ئعملاب "دوعسلا يبأ ريسفت" «هلبق نم ةثاروب وأ «ءادتبا هيلع لازنإلاب كلذ نوكي نأ نم

 نم نإف ؛ةكم لهأ رفك ىلع «دمحم اي نزحت ال :نيعملاو ءامب ناميإلا ىلع نورمتسم مه لب يأ :نيرفاكب امي اوسيل

 ةيشاح) .ةمايقلا موي ىلإ اهب نولمعيو امب نونمؤي الهأ امل لعج دقف هللا تايآ امأو ءهسفن ىلع هلابو مهنم رفك
 ُهَهاَدُهِيف هللا ىذه َنيِذَل َكيَلوأ» :هلوق ليلدب ؛مهعبات نمو نوروكذملا ءايبنألا وأ :خلإ نورجاهملا مه (يواصلا

 ءاهقوقحب مايقلاو اهب ناميإلل اوقفو مهنأ :امب مهليكوت نيعمو ءمجعلا وأ هب نمآ نم لك وأ :(٠9:ماعنألا) كْذِدَتق

 (كرادملا ريسفت) .هيلع ظفاحيو هدهعتيو هب موقيل ءيشلاب لجرلا لك ؤي امك
 عيمج نأل كلذو «ءايبنألا عيمج نم لضفأ ٌدي دمحم نأ ىلع ءاملعلا ضعب تايآلا هذي جتحا :هدتقا مهادهبف

 نم ىذألا لمحت بحاص حون ناكف «قلختلاب يأ اهيف مهي ءادتقالاب رمأ مهيف ةقرفتم تناك يلا لامكلا لاصخ

 باحصأ نم ناميلسو دوادو «نحماو ءالبلا ىلع ربص يبحاص بوقعيو قاحسإو ؛مرك بحاص ميهاربإو «هموق
 ةعيرشلا بحاص ىسومو ءركشلاو ربصلا نيب اعماج فسويو «ءالبلا ىلع ربص بحاص بويأو «ةمعنلا ىلع ركشلا

 سنويو ءدعولا قدص بحاص ليعامسإو ءايندلا يف دهزلا باحصأ نم سايلإو ىسيعو ييحيو ايركزو «ةرهاظلا
 (لمجلا ةيشاح) .مهيف قرفت ام عيمج هل عمجو مهي يدتقي نأ دي ادمحم رمأف عرضت بحاص

 نأ عم «ءايبنألا نم هريغل عبات هك هللا لوسر نأ يضتقت ةيآلا هذه نإ :لاقي ام كلذب عفد :لإ ديحوتلا نم

 يف ال ؛ىذألا ىلع ربصلاو ديحوتلا يف ءادتقالا نأب باحأف ؟هنم نوسمتلم مهلك نأو ؛عئارشلا عيمجل خسان هعرش

 ءاكرحتم ناك اذإ فقولا دنع ةملكلا رخآ يف دازت ةنكاس ءاه يهو :تككسلا ءامي (يواصلا ةيشاح) .نيدلا عورف

 .فقولا دنع ةحارتسالل ؛هب ءيجي فرح يهو :تكسلا ءامي (نيلامكلا ريسفت) .ءارقلا رثكأ دنع انهه تبث دقو

 (نيلامكلا ريسفت) .ءادتقالا ءادتقا يأ ردصملا ريمض اهنإ :ليقو ءفقولا ىرخحم لصولل ءارحإ :الصوو



 ماعنألا ةروس 4 عباسلا ءزجلا

 امّوه نإ ةيت.راظعت | ب نآرقلا يأ هِيَلَع ْمُكَلَكْسأ ال ةكم لهأل لق الضال يا :ةءارق قو
 اسكلاو ةز

 مردف َقَح َهَّللا دوهيلا يأ أوُرَدِق اَمَو .نجلاو سنإلا عج لا ةظع ئركذ لِ نآرقلل
 سابع نبا نع لقن اذك

 ُْق هومصاحخت لقو 225 يبل أولا َذ هتفرعم قح هوثرع ام وأ .هتمظع قح هومظع ام يأ

 اروُت ىسوم ب َءاَج ىذا بتكلا َلَزنَأ نم :مهل لق نس ني رب لع هلأ َلَونَأ م نآرقلا
 رتافد يف هز وبتكي يأ َنسيِطاَرَ ةيالثلا م عضاولا ُّق ءاتلاو ءايلاب 8 سا قدفو

 ريكو 6 دمع تحتك اهيف ام ايف نوقتتَم اهنم هءادنإ قوبخي ام يأاتوُدتُت ةفظقم

 مكيلع سبنلا ام نايبب .ةاروتلا نم َمُكوَباَم دلو رس اوُمْعَت مل ام نآرقلا يف دوهيلا اهيأ
 مهلطاب ٍةِبِضَوَح ىف َمُهَرَذ ّمُث هريغ باوج ال «هولوقي مل نإ هلزنأ ُدَّأ لق هيف متفلتخاو
 بفكلا ,نع هلق هدي 1 سلا قل ران قلنا يدك ةارقلا ادعو كو نبع

 دئاوفلاو عفانملا ريثك

 221001 0 . «قيدصتلاو ةك ربلل هانل زثأ يأ هلبق ام ئبعم ىلع فطع ءايلاو ءاتلاب َرْدِمَتِلَو

 نأ ىلع هذمي ءاملعلا جتحا دقو .ةمايقلا موي ىلإ نيملاعلل هتلاسر مومع ىلع ليلد ةيآلا يفف يأ : نبججاو سنإلا

 يف رم امك ] ؛مهيف ةقرفتم تناك لامكلا لاصحخ عيمج نأ هنايبو ,الث/) ءايبنألا عيمج نم لضفأ لا :لروسر

 هنأ اذمي تبثف ؛مهيف ةقرفتملا ةدومحملا لاصخلا كلت عيمج يف مهب يدتقي نأ هيبن رمأ هللا نإ مث [ةقباسلا ةيشاحلا
 (يواصلا ةيشاح) .لاصنخلا هذه نم هيف عمتجا امل ؛ءايبنألا لضفأ

 :ىسوم' ىلع ةاروتلا لزنأ يذلاب كدشنأ :هلوقب دك يبنلا هبضغأ ام. مهنم فيصلا نب كلام كلذ لاق :خ ! اولاق ذإ

 هيلع اوبتع كلذ هنم دوهيلا تعمس املو !نيمسلا ربحلا تنأف :لاق :"معن" :لاق كسلا يطا, هيفا ١ 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
 امه اونكمتيل ؛ةقرفتم تاقرو يأ :ةعطقم رتافد يف (نيلامكلا ريسفت) .تافتلالا ىلع نيقابلل ةيقوفلا يأ :ءاعلاو

 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 «ةتوالتب دبعتملا نم ةروس رصقأب زاحعإلل هك هللا لوسر

 (يواصلا ةيشاح) ."ءيش نم
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 َنوُنمؤُي ةَرِجالاب َنوُنِؤُي َنيِذَلَو سانلا رئاسو ةكم لهأ يأ اَطَوَح َنَمَو ىَرُْلا م هب ردعتاو

 ىَرتفآ نَمِم ُمّلَظَأ دحأ ال يأ َنَمَو .اهاقع نم افوخ ) َنوظِفاَتح مِهاَلَص لع مُهَو ٠ -هب
 يف تلزن ٌءَىش هيلإ حوي َمْلَو َكإ حو َلاَق َوَأ ايبن 55 و ةوبنلا ءاعداب اًبذك هّللا ىلع

 انلقل ءاشن ول :اولاق نوئزهتسملا مهو أ َلَرَأآَم لَكِ ُلْنَأَس َلاَقنَمَو باذكلا ةمليسم
 ُةكينلَمْلاَو بولا تاركس ِتَرَمَع ىف نوروكذملا َتوُمِلَظلآ ِذِإ دمحم اي َىَرَتَوَلَو اذه لثم
 58 مفستشا اوجشل :افيبعت مهل نولوقي بيذعتلاو برضلاب مويلا ميديا وطاب

 .ضرألا ةرس اهألو ءانأش مهمظعأو مهعمتجبو مهجحو ىرقلا لهأ ةلبق األ ؛ىرقلا مأ تيمس امنإو :ىرقلا مأ
 اهيلع ظفاح نمف «نيدلا دامعو نامبإلا ملع اهنأل ؛ركذلاب ةالصلا تصخ :مقالص ىلع مهو (نيلامكلا ريسفت)
 (نيلامكلا ريسفت) .ارهاظ اتاوخأ ىلع ظفاحي

 ىحوأ هللا نأ معزو ؛ةوبنلا ىعدا يذلا باذكلا ةمليسم يف تايآلا هذه تلزن :ةداتق لاق :خلإ يلإ يحوأ لاق
 لاقف ؛معن :الاق ؟يبن ةمليسم نأ نادهشتأ :امه دلو يبلا لاقف ؛نيلوسر ُهك هللا لوسر ىلإ لسرأ دق ناكو «هيلإ
 انيب" :ةلك هللا لوسر لاق لاق هذ ةريره يىبأ نع يور ."امكقانغأ تبرضل لتقي ال لسرلا نأ الول" :#ت3ع يبا
 نأ يلإ يحوأف ؛«ينامهأو يلع اربكف ءبهذ نم ناراوس يدي ف عضوف «ضرألا نئازخ 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
 لي هللا لوسر لاقف «يمليدلا زوريف هلتق «هلتقب هباحصأ دلي ربخأو «نيمويي هتوم لبق دي هتايح يف لتقو دي هللا لوسر
 يبأ نب دعس نب هللا دبع نيلئاقلا نمو :ل! اولاق (ليزنتلا كرادم) ."يسنعلا دوسألا لتقب يمليدلا زوريف زاف'"
 ءاَراَبتف :ةتاسل ىلغ رس." نا اهلخن" لإ ؟قاسفالا انقلخ.فقلو" :هيلع الكِلَع ىلمأ دقو ؛يحولا بتاك حرس
 اقدام دسم ناك نإ ؛لاقف قلشف :تلزن كلذكف ."اهبتكا" :ع لاقف نونمؤملا) 4؟َنيِقِلاَحلا نمسح هلل

 (كرادملا ريسفت) .ةكمم قحلو دتراف ءلاق 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 ءمكداسجأ نم انيلإ اهوجرحأ :مهل نولوقي مهأب بيجأ ؟اذه ةدئاف امف ؛هندب نم هحور جارخإ ىلع دحأل

 حاورأ نإ" :ثيدحلا يفو :"لمجلا" ةرابعو ."ريبكلا" نم ؛لاهمإو سيفنت ريغ نم حورلا قاهزإ يف ديدشتلاو فنعلا نع
 راشأ امك- دارملا سيلو «هريغب جرخت ال رافكلا حاورأ نأ ديفيف "جرخت ىح ةكئالملا ممهرضتف جورخلا ىبأت رافكلا
 .مهيلع رمألا ظيلغتو مهؤاذيإ لب هيلع نيرداق ريغ مهنأل ؛مهنم حاورألاو سفنألا جارخنإ بلط "اوجرحخأ" نم -هيلإ
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 ىوعدب قل هلأ ع َنوُنوُعَت قت حام ناوملا نوُهَلاَباَذَع تَرْوَرَجث َمْوَيْلآ اهضبقتل انيلإ
 ءانإ ناعالا نم نوربكنت ميو َنوُريكتشت فِحُياَ نع َمَنكَو ابذك ءاحيإلاو ةّوبنلا

 ئَدرف اكوُمُتْكِم َدَقَل :اوقعب. اذإ مهل لاقي َو هيف ارمأ :عييارك اولا باو

 مُككَرَتَو الرغ ةارع ةافح يأ ْوَرَم َلَوأ ْمُكَتْقَلَح امك دلولاو لاملاو لهألا نع نيدرفنم
 لاقي و مكرايتخا ريغب ايندلا دابا َآَرَو لاومألا نم مكانيطعأ َمُكَمَلَوَخ ام

 يف يأ مُكيِف ْمِْنأ ْمُعَمَعَر َنيِذْلا مانصألا ْمُكَءآَعَفْش َْمُكَعَم ىَرَت ام :اخيبوت مهل
 يفو ؛مكعمج تتشت يأ مكلصو َمُكَدَيب ْمْطَقّت دَقَل هللا اوكَرُش مكتدابع قاقحتسا

 20 َنوُمْعْرَت مثنك ام مكنَع بهذ َّلَصضَو مكنيب مكلصو يأ فرظ بصنلاب :ةءارق
 ليلا نع فكَوُكلَو تابنلا نع بحل قاش ٌقِلاَف هَل 3 .اهتعافش نم ايندلا 2

 ةسلا ميلر واع
 د ا م ؛ تحد هدب هدب ةيظوبلاو هقظنللا نم ىاطلا و نانيقأل اك يملا نِم حا حر

 سل

 ةمجعملا نيغلا مضب :الرغ (بيطخلا ريسفت) .ءازجلاو باسحلل يأ :اوثعب اذإ .ادلوو نسا هل نأب :ابذك

 لعج «لصولا ىيعمي مسا نيبلا :خلإ مكنيب (نيلامكلا ريسفت) .نوتخم ريغ يأ لرغأ :عمج «ةلمهملا ءارلا نوكسو
 لصفلاو لصولا :نيبلا :جاجزلا لاق ؛مكنيب عطقتلا عقو :ىععملاو ؛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 ؛كلذ 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 ىئعمب وهف ءقلف ئيعمب 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 :لختلا نع (نيلامكلا ريسفت) .ةسبايلا ةبحلا نم رضحألا درولا جرخم يأ :تابنلا نع
 «هلبق امل ةلعلاك فنأتسم مالك هنأ لمتحيو ("نإ"ل ناث ربخ هنأ لمتحي :تيملا نم يحلا جرخي (يواصلا ةيشاح)

 مأ حور اذ هلصأ ناك ءومني ال ام :تيملابو «ثابنلاو ناويحلاك ءال وأ حور اذ ناك ءومني ام لك :يحلاب دارملاو

 (يواصلا ةيشاح) .لك يف ةدايزلا لوبق عماجب «زاجم ايح تابنلا ةيمستو «ةبحلاو ةفطنلاك ءال
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 ©» َنوُكفْؤت أك هَل جرخملا قلافلا ْمُكَِذأَيَحْلَنِم ةضيبلاو ةفطنلا ٍتيَمْلآ جو
 7 أ حبصل نعم. ردصم َحاَبْصِإْلاقِلاَق ؟ناهربلا مايق عم نامبإلا نع نوفرصت فيكف

 كس لل لعاجو ل ليللا ةملظ نع راهنلا رون نم ودبي ام لوأ وهو :حبصلا دومع قاش

 'ليللا" لحم ىلع ًافطع ءبصنلاب َرَمَقَلآَو َسسْمْسلَآَو بعتلا نم قلخلا هيف نكسي
 نابسحب نايرجي يأ رّدقم نع لاح وهو «ةفوذحم ءابلا وأ «تاقوألل اباسح اًناَبَسُم
 .هقلخب مو ِمِيلَعَلا هكلم يف زيِرَعْلآ ٌريِدَقَت روكذملاَكِلَذ "نمحرلا" ةروس يف امك

 5 نخل و ةيأ :ةحكسن يفو
 رام كل
1 74 | 

 اذ ا الك

 "تيملا نم يحلا جرخي" :هلوقو «مسالا 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 نابإلا نع مكفرصل هجو ال يأ :إ نوفرصت فيكف (نيلامكلا ريسفت) .هسكع ال تيملا
 (يواصلا ةيشاح) .يفنلا نعم, يراكنإ ماهفتسا وهف ؛ءايشألا عيمجل قلاخلا

 قلطأ ثيح هب رسف اذلف ؛هسفن حبصلا دارملا لب ءادارم سيلو حبصلا يف لوحدلا ىئعمب 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 هجو 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 ؛هرافسإو راهنلا ضايب نع سكعلا
 :هلوق نم ةشيعملا يف يأ :بعتلا نم (نيلامكلا ريسفت) .نييفوكلا ريغل لعافلا مسا ةغيصب :ليللا لعاجو
 انهه نمو «ةفلتخملا ةنمزألا ف رمتسم لعج :هنم دارملا نأب "لغاج"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 تاقوألا 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- ردقمم. قلعتم وهو
 (نيلامككلا ريسفت) .(ه :نمحرلا) ِناَبْسُحب ْرَمَقْلاَو سْمَشلال :نمحرلا ةيآ يف
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 انبب اكلضق دق لجل يسوي وح هي سي ىذه

 لاقي ام 2 َتروُهقفَيِ وقل تبل ملص دق مكل رارق اقم نبأ فاقلا ح حتفنب | ةءارق

 لك تابت ءاملاب فب ةبيغلا نع تافنلا هيف اَنْجَرْحَأَف َءآَم ٍءاَمْكلأ َنِم َلّرَنَأ َىِْلاَوِهَو .ممه
ٍ 

 خ رضخلا نم هن جرحت رضا ماروك امه تاب فاتر انج وأن تبني نش

 4 0 هيو هب ايووقخ ٍلَخْنلآ َنِمَو اهوحنو ةظدحلا لباعسك اضعب هضعب بك رب انكحا ف
 ناونق ربجخ

 :ةرصبلا لهأو ريثك نبا أرق :عدوتسمو رقتسمف (يواصلا ةيشاح) .هنم ناسنإلا 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 :هد دوعسم نب هللا دبع لاق ؛عدوتسملاو رقتسملا يف اوفلتخاو .عدوتسمو
 بالصأ يف عدوتسمو تاهمألا ماحرأ يف رقتسمف :ءاطعو ريبج نب ديعس لاقو .ثعبي نأ ىلإ ربقلا يف عدوتسمو
 :تلق ؟تجوزت له :ام#ذ سابع نبا يل لاق :ريبح نب ديعس لاق ءان#ذ سابع نبا نع ةمركع ةياور وهو «ءابآلا
 ربقلا يف رقتسملا :نسحلا لاقو .لحو زع ىلاعت هللا هحرخيسف كرهظ يف عدوتسم نم ناك ام هنأ امأ :لاق :"ال"

 :ليقو .كبحاصب قحلت نأ كشويو ؛كلهأ يف هتعيدو تنأ ؛مدآ نبا :لوقي ناكو ءايندلا ف عدوتسملاو
 :(7/7:ناقرفلا) كًاماقُمَو ًاَرَمَتْسُم ْتَنُسَح :ةنحلا لهأ ةفص يف ىلاعت هلوقل ؛رانلاو ةنحلا :رقتسملاو ربقلا :عدوتسملا

 ."ليزنتلا ملاعم" نم رصتخم .(17:ناقرفلا) «؟اماَعُمَو َاَرقَتْسُم ْتَءاَس#» :رانلا لهأ ةفص فو

 "نوهقفي"ب انه ربعو «قئاقدلاو رارسألا نوهقفي يأ :نوهقفي .اردصم لعجي دقو ؛ناكم مسا وهف :رارق ناكم

 رهاظ رمأف :موجنلا فالخب بابلألا هيف ريختت يفح رمأ ناسنإلا هيلع ىوتحا امو «ناسنإلا راوطأ نأ ىلإ ةراشإ
 ال وأ هدابع ىلع ىلاعت هناحبس نتما امل :خإ لزنأ يذلا وهو (يوامعلا ةيشاح) ."نوملعي" ب اهيف ربعف ءدهاشم

 لك ةايح هب يذلا ءاملا لازنإب ايناث نتما (4/.:ماعنألا) كٍةدجاَو سفن ْنِم ؛كأَشَن يذلا ٌوهَو# :لاق ثيح داجيإلاب

 (يواصلا ةيشاح) .(؟؟:تايرذلا) 4ك: روامُسلا يفز :هلوقب هيلإ راشملا قزرلا وهو ءءيش
 ؛لعاف مسا :ارضخ (يواصلا ةيشاح) .ةميظع ةمعن هنأ ىلإ ةراشإ ءجرخملا كلذ نأشب ءانتعالا هتتكنو يأ :تافتلا هيف

 لوقبلا عيمج :رضخألاو ءدحاو نعم. رضخأو رضخف ؛"روعأو روع'ك «رضخأو رضخ وهف ءيشلا رضخ :لاقي
 .ضعبلا لدب يأ "هنم لدبي" :هلوقو ؛مدقم ربح يأ :لخنلا نمو (لمجلا ةيشاحو بيطخلا ريسفت) .عورزلاو



 ماعنألا ةروس 447 عباسلا ءزجلا

 ٌهَيْناَذ نيجارع َناَوَنِق أدتبملاو .اهمامكأ يف اهنم جرخ# ام لوأ اًهِعلَط نِم هنم لدبيو

 َناَمّرلآَو َنوُتيْزلاَو ٍباَنَعَأ ّنْم نيتاسب تدمج هب اهرخأ و ضعب نم اهضعب بيرق
 -هرَمش ىلإ رابتعا رظن نيبطاخم اي اورِظنا امهرمث ويدَطَتُم َرْيَغَو لاح ءامهقرو اًهبَتْشُم

 "ةبشحخ"و "رجش"و "ةرجش'ك 'ةرمث" عمج وهو ءامهمضبو ميملاو ءاثلا حتفب
 هرعي قي# كرشأ اذإ حت ةييك# لاو 4 رع شك“ وعي انه لأ رمت آَوِإ :"بضيع"و

 9 َنوُنِمْؤُي وقل هريغو ثعبلا ىلع ىلاعت هتردق ىلع تالاد يآ َمُكِلَذ ىف نإ

 نا لوعفم هّنِاوُلَعَجَو .نيرفاكلا فالخب ناميإلا يف امب نوعفتنملا مهأل ؛ركذلاب اوصخ
 : كا كيا ب ناثوألا ةدابع يف مهوعاطأ كثيح هلأ ةقرع ليي «لوأ لوعفم 1

 "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 نوجرع عمج :خلإ نيجارع (نيلامكلا ريسفت) ."ونص'و
 :كلوق اهعمجي «ناسنإلاك عبس لخنلا راوطأ نأ ملعاو ءكلذك طئابسلاو ءضعب نم اهضعب بيرق خيرامشلا

 :ثيدحلا يفو ءرمتلا مث ءبطرلا مث ءرسبلا مث ءوهزلا مث «حلبلا مث ءضيرغإلا مث «علطلا اهوأف ؛«"تربز باط'
 (يواصلا ةيشاح) .هدعب ام ىلع مدق رومألا هذهلو :"ةلخنلا مكتمع اومركأ'
 معنلا مظعأ نم افوكل ؛فرشلا ديزم ةتكنلاو ماعلا ىلع صاخلا فطع نم "تابن" ىلع فوطعم :خلإ تادجو

 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 عفانمي اعماج ائيش دوعي فيك ءهجضن 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 مهأل

 ناث لوعفم "هلل" يأ :ءناث لوغفم :هلل اولعَجو يبس ةيشاح) .اّي يدتهي الو تايآلا هعفنت الف رفكلا

 لدبيو لوأ لوعقم "ءاكر ش"و "اولعج"ل ناث لوعفم "هلل" :ليق نإف ءلوأ لوعفم "ءاكرش" :هلوقو ."اولعج"ل
 كلذلف ؛كلم وأ لإ وأ نج نم كيرش هلل ذختي نأ ماظعتسا هتدئاف نأب بيحأ ؟مدقتلا ةدئاف امف "نحلا" هنم

 :هلوقب رسفملا ريشي اذه ىلإو «نيطايشلا مي دارملا :ليق :نيلا (بيطخلا ريسفت) .ءاكرشلا ىلع ىلاعت هللا مسا مدق
 (يواصلا ةيشاح) ."خلإ مهوعاطأ ثيح"



 ماعنألا ةروس 4 عباسلا ءزجلا

 هل !وقلحغا نأ ديدشتلاو ضيفحختلاب أوقرَكَو ؟ءاكربش نونوكي فشيكف َمُهَقلَخ لق و

 ًاهيزنت قديس هللا تانب ةكئالملاو «هللا نبا ريزع :اولاق 1 ني باو راقو دال نم

 امهعدبم | ضَرألَو ِتومّسلآ ٌعيِدَب وه .ادلو هل نأب » َوُفِصَي مَع ْىسَعَتَو هل

 انش َلكَقَلَحَو ةجوز [ 0 ل نوحي فيل" قابس اقع وق

 قلع وه الإ َهلِإ آل ْمُكُبَر هلأ مُكِلَذ (2) مِلَع ٍءْىَسش لكِ ّوهَو َقلُخُي نأ هنأ نف

 ال نمك قلخي نم سيلو ؛نحلا نود مهقلاخ ىلاعت هللا نأ اوملع دقو :نيعملاو ."دق" ريدقتب لاح :خلإ مهقلخ دقو

 هل اولعجو يأ "ءاكرش" ىلع وأ «مانصألا نم هنوقلخي امو يأ "نجلا" ىلع افطع 'مهقلخ" :ئرقو «قلخي
 لعاق نم لاح وه فوذحمت.ةقلعتم ءابلا :ملع ريغب (يواضيبلا ريسفت) .ىلاعت هيلإ هوبسن ثيح كفإلل مهقالتحا

 .ملع ريغب نيسبلتم اوقرخخ يأ "اوقرخ"
 هللا نبا ريزع :اولاق دوهيلاف «ةثالثلا قرفلا ةلاقم عمج دق نوكيل ؛هللا نبا حيسملاو :لوقي نأ هيلع ناك :خلإ اولاق ثيح
 ةفاضإ نم :خلإ تاوامسلا عيدب (يواصلا ةيشاح) .هللا تائب ةكئالملا :اولاق نوكرشملاو ؛هللا نبا حيسملا :اولاق ىراصنلاو

 يدب" عفر :تاوامسلا عيدب (يواضيبلا ريسفت) .امهيف ريظنلا مدع هنأ ئيعمب فرظلا ىلإ وأ ءاهلعاف ىلإ ةهبشملا ةفصلا

 (بيطخلا ريسفت) ."دلو هل نوكي ىنأ" :ىلاعت هلوق ربخلاو ءادتبالا ىلع وأ :عيدب وه يأ فوذحم أدتبملاو «ربخلا ىلع
 ؟ليحتسم كلذ نأ عم ةقولخم اهنأ يضتقيف ؛هتافصو هتاذ ءيشلا ةلمج نم نإ :لاقي ام كلذب عفد :قلخي نأ هنأش نم

 (يواصلا ةيشاحإ .هتافصو هتاذ ادغ ام وهو «قلخي نأ هنأش نم ام, صوصخم ماع كلذ نأب رسفملا باجأف

 دلولا يفن ىلع لالدتسا ةيآلا يفو .لوألا ىلإ صيصختلا قرطتل ؛هب لقي مل امنإو «ةيفاخ هيلع ىفخي ال يأ :ميلع
 ؛اهنع ةأربم ةدالولاب فصوي ام سنج نم اهأ 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
 اونقك .دلولا ,تأ :كلاقلاو .ةساخلا نع ةزقم للاعت هللاو «نيستاحتم ىتنأو ركذ نما دلوتيا اه .دلولا نم .لوقعملا

 ,تامولعملا لكب ملاع هتاذل هنأ :ئاثلاو .هئفاكي الف هقولخم هادع ام لك نأ :لوألا :نيهجول هل وفك الو دلاول

 (يواضيبلا ريسفت) .عامجإلاب هريغ كلذك الو

 هنأ نمو «ميلع ءيش لكب هنأ نمو ءامهعادبإو ضرألاو يع قلخ نم ركذ ام توعنملا ىلإ ةراشإ :مكلذ
 لك قلاع" «ثلاث ربخ "وه الإ هلإ ال" ءناث ربخ "مكبر" «لوأ ربخ "هللا" أدنيبم "هكلذ"و عيش لك قلح

 ) .'مكلذ" ةلمج ىلع فوطعم ”ليكو ءيش لك يل هاب :هلوقو ."لمحلا" نم «عبار ربخ ءيش
 (يواضيبلا ريسفت) .اربخ ضعبلاو «ةفص وأ الدب ضعبلا نوكي نأ زوجيو «ةفدارتم رابخأ :خلإ قلاخخ (يواضيبلا



 ماعنألا ةروس 4, عباسلا ءزجلا

 هكردت ال .ظيفح (2) ُليكَو ِءْىَس ٍلُك ىَلَع َّوهَو هودٌحو ُهوُدُبَعَأَ نى لك

 :ىلاعت هلوقل ؛ةرخآلا يف هل نينمؤملا ةيؤرب صوصخم اذهو هارت ال يأ ٌرَّصَبْألآ

 امك مكبر نورتس مكنإ" :نيخيشلا ثيدحو 44 ةرظان اهْبَر ىلإ رضا ٍئم وي هوجو

 020111111111 يي ١ ردا ليل رسقلا كزيب

 (كرادملا ريسفت) .لامعألا ىلع بيقر «لاجآلاو قازرألا نم ءيش لكل كلام تافصلا "3 وه يأ :ليكو

 ىلع بيقرو «مكبرآم حامنإ ىلإ هتدابعب اولسوتو «هيلإ اهولكف ,مكرومأ يلوتم تافصلا كلت عم وهو يأ :ليكو

 يفن يف ةيآلا هذه رهاظب لارتعالا لهأ كاسمت :لإ راصبألا هكردت ال (يواضيبلا ريسفت) .اهيلع مكيزاجيف مكلامعأ
 ٌةوُجْولَم :ىلاعت لاق :ةنسلاو نآرقلا هب ءاج امك ءانايع لجو زع هللا ةيؤر تابثإ :ةنسلا لهأ بهذمو ءلجو زع هللا ةيؤر

 ه :نيففطملا) َنوُبوجْحَمَل ٍِْممْوَي مهب ْنَع هن :ىلاعت هللا لاقو (؟7 5 :ةمايقلا) /ةَرِظاَن اَهّبَر ىلإ ٌةَرِضاَن ٍذعمَْي

 .باجحلاب رافكلا هللا ريعي مل ةمايقلا موي مهجر نونمؤملا ري مل ول :ةيآلا هذه ريسفت يف كلام لاق
 لجو زع هللا هجو ىلإ رظنلاب ةدايزلا رسفف (57:سنوي) 4ةَداّيِزَو ىَتْسُحْلا اوُيَسْحَأ َنيِذَلِلط :التفع يبا أرقو

 هكردُ الإ» :ىلاعت هلوق امأو «"انايع مكبر نورتس مكنإ" :كُي يبنلا لاق لاق هللا دبع نب ريرج نع يورو

 دقو «ةنياعملا ةيؤرلاو هب ةطاحإلاو ءيشلا هنك ىلع فوقولا وه كاردإلا نأل ؛ةيؤرلا ريغ كاردإلاف «ُراَصْبَأْل
 انإ ىَسوُم ةداسسما لاق نامل قو تدل :كتل- ىسوم ةصق يف ىلاعت هللا لاق «كاردإ الب ةيؤرلا نوكي

 كاردإلا ىفنف (//:هط) «ىشخَت الو اكَرد فاحت الف : ىلاعت هللا لاقو (5 7 :ءارعشلا) 4الك لاق ::نوك ردحل

 هللا لاق هب طاخي الو ايندلا ف فرعي امك «ةطاحإو كاردإ ريغ نم ىري نأ زوجي لجو زع هللاف ةيؤرلا تابثإ عم

 .ملعلا توبث عم ةطاحإلا ىفنف (١١١:هط) «امْلِع هب َنوطيِحُي اَلَو )لذ :ىلاعت

 ركض 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 .ةرخآلا يف ىري وهو ايندلا يف راصبألا كردت ال :لتاقمو

 ظ (ليزنتلا ملاعم) .هتوفي الو
 عانتما ىلع ةلزتعملا هب لدتساو «اهلحم اهنإ ثيح نم نيعلل لاقي دقو ءرظنلا ةساح يهو :رصب عمج :راصبألا

 ضعبب صوصخت هلعلف «تاقوألا يف اماع ةيآلا يف يفنلا الو «ةيؤرلا قلطم كاردإلا سيل هنأل ؛فيعض وهو «ةيؤرلا

 (ق) .عانتمالا بحجوي ال يفنلا نأ عم ؛هكردي رصب لك ال :انلوق ةوق ف هنإف ءصاخشألا يف الو «تالاحلا

 وه يذلا صيصختلل ةلع "خلإ نينمؤملا ةيؤرب" :هلوقو .ايندلا نمز ىلع روصقم يأ ءضوصخم روكذملا يفنلا يأ :خلإ اذهو
 (نيلامحلا ريسفت) .ةلعلا ليلعت "ىلاعت هلوقل" :هلوقو «ماع هنأ يضتقي "صوصخخم" :هلوقو .لإ نينمؤملا ةيؤر توبثب يأ رصقلا



 ٠ 3 ! ش ماعنألا ةروس تدءو عباسلا ءرجلا

 هريغ يف زوجي الو ءهارت الو اهاري يأ ٌَرَّصبَألَأ َكِرَديَوهَو هب طيحت ال :دارملا ليقو
 2: يبا هئايلوأب تن لآ هَ املع امي .ظيحي وأ :هكردي آل وهو رصبلا كردي نأ

 تع

 جويرقتلف نمآف اهرصنأ نم مكبر نب ججح ُربآَصَب ماج ذق !دمح اي لق مب
 رق دم

 ِمُكيلَع نأ َمَو هلالاض لابو اهياقق اعف اهنع تينغ :يو هل ةرامسإا باوت نأل ؛رصبأ

 نينا ٌفَرَصُت رك د اه انيب امك قاللالك و ..ريقن انأ امغإ ,مكلامعأل بيفقر 21 ظيفحي

 ؛باتكلا لهأ تركاذ َتَسَرَد رمألا ةبقاع يف رافكلا يأ اوُلوَقَيِلَو اوريتعيل تَيآلا
 تبس راذ

 3: تروملعي م وقل هَتَيَبْنِلَو اهنم اذهب تثحج و نيضاملا بك يأ ' يصرف 1 ىو

 ةاعاش هاما ك2 هااتع  حاشااس ها هئاشاد# هاشم هاا هاهنا قلها اهلل هلا ةحاشاتس ا ةااثكاته اه ظلت كلير نم كين ىجوأ آم غيت

 ؛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 اهب طيخي وأ" :هلوق :يناثلاو
 اذه رهظي الو :مهضعب لاق .ةفأرلا نيعمب فطللا نم ذوخأم "فيطللا" نأ يضتقي اذه :هئايلوأب فيطللا وهو

 "ريبخلا" :هلوقو "راصبألا هكردت ال" :هلوقل اعجار نوكيو «ءافخلا كاردإ نعم. فطللا نم ذوخأم وه لب ءةبسانم

 هكردي ال ام كرديف يأ "فيطللا وهو" :هلوق :ليقو (نيلامحلا ريسفت) ."راصبألا هكردي وهو" :هلوقل اعحار

 «ريبخلا هنأل ؛راصبألا كردي وهو «فيطللا 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

 ةموكنيد مكل ُتلَمْكأ مويا :ىلاعت هلوق لوزن ناك اذلف ؛هراهظإو نيدلا لامكإب هللا نم دعو اذه :تايآلا نيبن

 'اولوقيلو' .فظغ لصتيلا ةردق: ؛اوريفغيل (عواضلا ةيتاحنو 25 هللا لوسرل ةاقولا 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 ءيجحب ملو ؛ةيضاملا بتك نم وهف .مهنم نآرقلا اذه تملعتف ؛مهيلعو مهعم

 (لمجلا ةيشاح) .نيينعملا نم لكل عجار "اهنم" .نآرقلا يأ "اذه تئج" :هلوقو .مهنم تملعتو مهيلع تأرق

 (يواضيبلا ريسفت) .امولعم هنوكل ؛ركذي مل نإو نآرقلل وأ باتكلاب اهليوأتب يأ ؛نيعملا رابتعاب تايآلل ريمضلا :هئيبنلو
 يأ "عبتا" :هلوقب 2 هلوسر ىلسي نأ ذخأ هللا .لوسرل مهبيذكتو نيك رشملا حئابق ىلاعت هللا ركذ امل :يحوأ ام عبتا

 (يواصلا ةيشاح) .فوذحم دئاعلاو لوصوم "ام"و .مهوقل تفتلت الو ء.مهرفكب لابت الو كلذ ىلع مد



 ماعنألا ةروس هما عباسلا ءزجلا

 امَو 0 ام هلل آش و هه ةهرقنلا نك يدرلأو . وه ل هنلإ ل نارقلا يأ

 مهربجتف | 56- 'ليكؤي مِييَلَع َتنَأ آَمَو مهلامعأب مهي + اانا ًاينقأو  اهييد ويت اناج
 ميكي

 هللا نوُد نم مه َنوُعَدَي تريلا أوُيِسَت الو .لاتقلاب رمألا لبق اذهو ؛ناميإلا ىلع

 تيان 5 14 داهج / راجرتلو ١ سب ءادتعا هيو هلآ أوتو مانصألا يأ

 اة نع

 0 .هب مهيزاجيف ب َنوُنَممَي أوك اًمب ميت ةرخآلا يف ٌمهعِجرم

 م اوحرتفا امث هاد مَعَ نبل اهيف مهداهتجا ؛ ةياغ يأ: مَمَيَأ َدَهَج ِهَّلآِب ةكم

 ا . + هدد هدم ةريش انآ انإو ماشي امك اطر 1 ع تل ا :مه نق اي

 لزن امل هنأ :اهوزن ببس :نيذلا اوبست الو (يواصلا ةيشاح) .مهكارشإ مدع يأ فوذحم هلوعفم :هللا ءاش ولو

 بزحتق «مانصألل نيملسملا بس رثك (4/.:ءايبنألا) ك(َمَتَهَح ُبَصَح هللا ٍنوُد ْنِم َنوُدْبْعَت اَمَو كنإ# :ىلاعت هلوق

 (يتواصلا ةيشاحإ .ةيآلا تلزنف «مهمانصأل نيملسملا بس ريظن هللا نوبسي موك ىلع نوكرشملا

 للا نورك دع نودع اَمَو هكنِإ :ىلاعت هلوق لوزن دنع قي هللا لوسرل اولاق محنأ يور :خلإ نيذلا اوبست الو

 (هريغو دوعسلا يبأ ريسفت) .ةيآلا هذه تلرزنف ؛ءكلإ نوجهنل وأ انتهآ نع نيهتنتل :(3/6:ءايبنألا) منهج ُبَصَح

 ام ببسب يهنلا هل ضرع هنأ الإ ازئاج ناك نإو ماتصألا بسف هللا بس كلذ ىلع بترتيف يأ :هللا اوبسيف

 (يواصلا ةيشاح) .هللا بس نع ىهنلا ةقيقحلا يفف هللا بس نم هيلع بترت

 .مهناعأ يف نيدهاج ىلاعت هب اومسقأ يأ لاحلا عقوم يف ردصم ديالا قيس يدل ؛قلطم لوعفم] :مهامبأ دهج

 هذه لوزن هجو يف اولاقو ,"اومسقأ" :هلوقل قلطم لوعفم هنأ ىلإ ريشيف "مهداهتجا ةياغ" :حراشلا لوق 5

 :تيملا ايحأ ىسيع نأو ءءاملا رجفتاف اصعلاب رجحلا برض ىسوم نأ انربخت كلي يببلل اولاق نيكرشملا نإ :ةيآلا
 لعجت نأ :اولاقف ؟"نوبحت يذلا ام" :8ت3ع لاقف ءكقدصنل ةيآب تنأ اضيأ انتأف «لبحلا نم ةقانلا جرخأ اح اص نأو

 ناك تعش نإ :لاقف ,التفع ليربج هءاجف يح ابا ؛نوعمجأ هنوعبتيل لعف نثل :اوفلحو ءابهذ افصلا انل

 مهضعب ىلع بوتي لب" :هل لاقف « مهضعب 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 ام

 (يواصلا نم رصتخم) .خلإ كل نودهشي ةكئالملا انرأو ؟لطاب



 ماعنألا ةروس ه. نماثلا ءزججلا

 ل َتَءاَح اذإ امن كلذ نوردت ال / متن يأ ؟تءاج اذإ فاميإ مكيردي مر امو

 نأ“ ا يفو .رافكلل اباطح ءاتلاب ةءارق فو .يملع يف قبس امل (2) َنونِمْؤي

 هنومهفي الف قحلا نع مهيولق لّرحن َمِجيَدِيفَأُبِلِقُتَو .اهلبق امل ةلومعم وأ :"لعل' نعم
 لوو تالا نم لو اب يأ يأوي اك نونمؤب الو هتورصم الف هنع ُسَرصنَأ
 هدلإ اكل ننأ َوَلَو -نيريحتم نوددرتي (© َنوُهَمْعَي مهالض َرِهِيدَيْفط ىف مهكرت ْمَهُرَذَتَو
 ريس 2 سمج حو اوحرتلا امك وأدم ةةاسرقللا

 هدب ةرسف انك

 نيهحولا لكي , قلعتم ”ةلباقلا نعم د

 ١ َنوُلَهجْمُهرَحَأ َّنكِلَو اونمؤيف مفاعل آي نأ نكن 3 هللا ملع يف قبس امل اَوُنِيْؤُيِ
 ةدرسم َنيِطّيْس هنم لدبيو «كعا دعأ ءالؤه انلعج امك ودع نََج كد .كلذ

 يع نم

 رسفملا هردق «فوذحم ئاثلاو ءلوأ لوعفم "فاكلا"و ءاهربخ "مكرعشي" ةلمجو أدتبم ماهفتسا مسا "ام" :مكرعشي امو

 فانئتسا رسكلاب "تءاج اذإ اهنأ" :هلوقو .مهفاعإب !نونمؤملا اهيأ مكملعي ام يأ نينمؤملل باطخلاو ؛"مهفاعإب" :هلوقب

 حللا يرتشت كنأ قوسلا لخدا :لاقي :خلإ نأ حتفب (يواصلا ةيشاح) .نيكرشملا ناهإ نم نينمؤملا عمط عطقل قوسم
 (دوعسلا يبأ ريسفت) ."نونمؤي ال تءاج اذإ اهلعل" :ئرق هنأ هديؤيو ,نيعمب اهلك كلعلو كلعو كنعو
 مهراصبأو «هنوهقفي الف قحلا نع مهدتفأ بلقن ذتيح انأ مكرعشي امو يأ "نونمؤي ال" ىلع فطع :حلإ بلقنو
 ف لمجأ ال ليصفتو مهيلع درلا يف ةدايز هذه :انلزن اننأ ولو (نيلامكلا ريسفت) .امب نونمؤي الق «هنورصبي الف
 «فنصلا نعم :خلإ ليبق عمج (يواصلا ةيشاح) .(5١٠:ماعنألا) ؛َنوُنِمْوُي ال ْتَءاَج اذِإ هنأ ْمُكْرِعْسُي اًمَوإ» :هلوق
 يأ ردصم هنأ ىلع البق ىئبعمب البق نوكي نأ وأ .اجوف اجوفو اليبق اليبق ءيش لك مهيلع انرشحو :ىيعملاو
 ."نيطايش" بصن اذه لحألو "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 األ ؛سنألا نيطايش مدقو ءرشلل دعتسملا درمتملا وهو درام عمج :ةدرم
 قئيجي سنإلا ناطيشو «نيع نجللا ناطيش بهذ هللاب تذوغت اذإ أل ؛نحللا نيطايش نم ىلع دشأ سنالا نيطايش

 نيطايش نإف ؛سنإلا نيطايش نم رذحاو نامأ يف نجلا نيطايش نم نك" :يلازغلا لاقو .يضاعملا 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' م اى م“ نماثلا ءزجلا

 لطابلا نم هَهّومم لول فرو ضَْ ِك َمُهِضْعَب سوسوي ىحوُي نِجْلََو يسإلا

 رافكلا ف مرش روكذملا ءاحيإلا يأ يل ام َكْبَر ًءاش َوَلَو لاسم يأ ودع

 ّنَعَصَتِلَو .لاتقلاب رمألا لبق اذهو ءمهل نيز ام هريغو رفكلا نم )9 تروَرتفَي اَمَو

 َوُئِمْؤُي ال َنيِذَّلا بولق ةَديفَأ فرحزلا يأ ِهيَلِإ ليمت يأ "ارورغ' ىلع فطع
 .هيلع اوبقاعيف بونذلا نم متو َوُفرَتَقُم مه ام اوبستكي اوُفرَتقَيلَوُهْوَصَرَمِلَو ةَرِخأْلاب
 بلطأ ىَتبأ هَ مف ا مهنيبو هنيب لعجي نأ دي يببلا نم اوبلط امل لزنو

 هيف: انيبم دلّصَفُم نآرقلا بكل مكِيَلِإ لّرْنَأ يأ وه دا يب ايضاق اَمُكَح

 َنوُملَعُي هباحضصأو مالس نب هللا دبعك ةاروتلا بتل ْمُهَتْيَت 12 رنا! لطايلا قه نينا

 د ا دف 113 13 2 م .قفلب قاتلت ديدشتلاو قشيفحتلاب لَكُم هنأ
 صقحو رماع نبال 7 نم رثكألل

0 0 

 لاح وأ هن ةينقملاو ةيشنلا 0 ماكحأ نايل قوسم ناعم 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 ةهومث (لمجلا ةيشاح) .رخآ ضعب ىلإ نيقيرفلا نم لك ضعب وأ «سنإلا نيطايش ىلإ نجلا
 ءاش ولو نوعي :ةولعف ام (ريبكلا ريسفتلا) .لطابلاب هنيز اذإ همالك فرحزي نالف :لاقي ءانيزم هرهاظو الطاب هنطاب

 (كرادملا ريسفت) .باوثلا يف لزحأ هن ١ ملعب اه حبسا هيكلو ع«ةسؤس ولا نم نيطايشلا عنمل هللا

 شيرق وكرشم لاق يأ :اوبلط امل (كرادملا ريسفت) .مهذخيو كرصنيو مهيرجي هللا نإف هللا ىلعو كيلع يأ :نورتفي امو
 نم مهياتك يف امب كنع انربخيل ؛ىراصنلا ةفقاسأ نم تئش نإو ءدوهيلا رابحأ نم امكح كانيبو اننيب لعجا ص ىبنلل
 "ءافلا"و ءراكنالل "5 و و «لوقلا ةدارإ ىلع دراو فنأتسم مالك اذه :خلإ يغتبأ هللا ريغفأ (بيطخلا ريسفت) .كرمأ

 :نيمسلا يف .(دوعسلا يبأ ريسفت) .امكح ىغتبأف نيطايشلا فراخز ىلإ ليمأأ يأ لكلا هيهات واقل واتس طلت
 هلل ريغ :هلوق يف مدقت امل ةزمهلا يلوو ؛هيلع امدقم "يغتبأ" ل لوعفم هنأ :امهدحأ :«نيهجو نم "ريغ" بصن زوحيو
 .ةيطع نياو ءاقبلا وبأو قولا هركذ "ريغ"ل اريمت اإو الاحامإ ذقتيح "امكح" نوكيو ١(« 4 :ماعنألا) هكَيِلَو دخن
 لوعفملا وه "انكح"و هل افصو توكي نأ زوجي لصألا يف هنأل ؛"امكح" نم لاخلا ىلع "ريغ" بضقني نأ :يانلاو

 غلبأ مكحلاو ءالوعفم وأ ازيمت وأ الاح هنوك :هجوأ ةثالث "امكح" بصن فو «ناهجو "ريغ" بصن يف لصحتف هب
 الإ مكحي ال مكحلا نأل :ليقو «ةرمه قدصي هنإف مكاحلا فالخب ءمكحلا هنم رركت نم مكحلا نأل :ليق ؛مكاحلا نم
 (لمجلا ةيشاح) .روجي دق مكاحلاو لدعلاب



 ماعنألا ةروس ه٠ نماثلا ءزجلا

 َتَمَتَو .قح هنأ رافكلل ريرقتلا كلذب دارملاو .هيف نيكاشلا 9 َنيِرَتَمْمْلا ترم ٌنئوُكت الق

 فل وأ ضقنب ِهِتَملَكِل َلَّدَبُم ال زييمت ًةلَدَعَو اقّدِص ديعاوملاو ماسلا ةم#
 رافكلا يأ ٍضأألا ىف نَمرتَكأ ْعِط نإ .لعفي اهب () ٌميِلَعلآ لاقي امل ُعيِمَسلَآَوهَو

 :اولاق ذإ ةتيملا رمأ كل مهتلداحب يف نظل لإ َنوُعْبتُي ام نإ هنيذد ُهَّللأ ل يِبَس نَع َكولِضُي

 نإ .كلذ يف نوبذكي خو َنوُصرعاْلِإَحِه ام ّنِإَو "هتلتق امم هولكأت نأ قسأ هللا لتق ام"
 راس

 الان سك .٠ ريدكهملاب ملغأ وهو فليبَس نع ٌلِْضَي نم ملاع يأ ملغ َوهَكلَبَر 5-5 رس ا ىمدسل ع : م 0 ونبه ف 5-9

 كييري الو «قحلاب لزنم هنأ يأ نوملعي باتكلا لهأ نأ يف نيرتمملا نم ننوكت الف وأ !عماسلا اهيأ يأ :ننوكت الف

 ين ال ءكلذ نوملعي مهأ يف وأ ءكبر نم لزنم هنأ يف يأ :ريرقتلا (كرادملا ريسفت) .هب مهرفكو مهرثكأ دوححج
 ليبس ىلع "الدعو اقدص" :هلوقل عجار :ديعاوملاو ماكحألاب (نيلامكلا ريسفت) .طق كشي مل ني هنإف لوسرلا

 رابخ ًالاك- قدصلا ةهج نم كبر تفاسلك كنق ئعملاو ؛ نيسحأ ناكل هرخأ ولو «شوشملا رشنلاو كللا

 عقو امك ليدبتلاو رييغتلا نم نآرقلا ظفحب هللا نم رابخإ اذهو ءاهيف روج الف -ماكحألاك- لدعلاو -ديعاوملاو
 (يواضلا ةيشاح) .(4:رححلا) «؟َنوظِفاَحَن ُهَلاَنِإَو َرْكَّذلااَنَْرَت نحن انإإ8َ :ىلاعت هلوق رس كلذو ءةمدقتملا بتكلا ف

 دحأ ال يأ هديعاوم يف فل الو هماكحأ يف يأ "ضقنب" :هلوقو .هل لوعفم وأ لاح وأ لعافلا نع لوحم يأ :زييمت
 نأل ؛الالض اوناك ضرألا لهأ رثكأ نأ ىلع لدي اذه :+إ رثكأ عطت نإو (نيلامكلا ريسفت) .كلذ نم ائيش لدبي

 ءاهدعب امو ةيآلا هذه لوزن ببسب راشأ :لإ اولاق ذإ (ريبكلا ريسفتلا) .لالضلاب اقوبسم نوكي نأو دب ال لالضإلا
 نأ معزت تنأ :اولاقف ءاهلتق هللا :لاقف ؟اهلتق نم -تنام اذإ- ةاشلا نع انربخأ :هتَي يبلل اولاق نيكرشملا نأ كلذو

 نودبعت مكنأ نوعدت فيكف «مارح هللا هلتق امو «لالح رقصلاو بلكلا اهلتق امو «لالح كباحصأو تنأ تلتق ام

 (يواصلا ةيشاح) .متنأ متلتق امث 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 ءهب ال "ملعأ" هيلع لد لعفب بصنلا لحم يف ةفوصوم وأ ةلوصوم "نم" :يضاقلا لاقو «ةلق ىلع هبصن

 لعفلا اهنع قلعم ةلمحلاو «"لضي" ربخلاو ءادتبالاب ةعوفرم ةيماهفتسا وأ «كلذ 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 هتدجو اذإ هتللضأ نم وأ "هللا للضي نم" :ىلاعت هلوق نم «نيلضملا ملعأ يأ هيل

 (يواضيبلا ريسفت) .ريغلاب ال تاذلاب هنوكو هموزلو امي ملعلا قلعت نكمي يلا هوجولاب هتطاحإو



 ماعنألا ةروس ه.ءه نماثلا ءزجلا

 جاب مك نإ همما ىلع حبذ يأ ِيَ أ منَ ام أوُلُكَف .مهنم الك يزاجيف

 َلَّصَق َدَقَو حئابذلا نم ِهَيلَع هللا ْمْسآَرِكْد اّمِم اوُلُكَأَت ال نأ َمُكَلاَمَو (2) وبي
 مُكيَلَع تَمْوح ةيآ يف مكي مرح ام مُكَل نيلعفلا يف لعافللو لوعفملل ءانبل
 لكأ نمركل مئاعال :نيعملا ءيكل لالح اضيأ وهف هنم ِهيَلِإمُتررْطْضَآ ام اّلِ 00

 ءايلا حتفب َنولضُيَل اريك َّنِإَو هنم سيل اذهو ءهلكأ محا مكل نيب دقو ركذ ام
 يف هنودمدعي لع ِرْيَعِب اهريغو ةتيملا ليلحت نم مهسفنأ هاوهت اهيرهيآَوْهَأب اهمضو
 اوكرتا أوُرَذَو .مارحلا ىلإ لالحلا نيزواجتملا م29 َنيِدَتْعُمْلاِب ُمّلَعَأَوه كلَتَر نإ كلذ

 نإ ةيصعم لك :ليقو ءانزلا :ليق "منال" ,هّرسو هتينالع َمُهَبِطاَبَو مثلآ ٌَرهظ

 .نوبستكي م29 َنوفرتقَي أوُناك اَمب ةرخآلا يف َنوَرَجُمَس َمإلآ َنوُبسكي تريزا

 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 األ ؛اهلك بونذلا نعي [(نيلامكلا ريسفت) .نادحألا ذاختاو تيناوحلا يف انزلا :ليقو] :هنطابو مثإلا رهاظ
 هدصقيو هيوني ام هنطابو «بونذلا نم حراوجلاب ناسنإلا هلمعي ام هرهاظ :دهاحجم لاق .نيهجولا نيذه نم ولخت

 أو .[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 مثإلا رهاظ نأ ىلع نيرسفملا

 .لجو زع هللا امهمرحف هرهظيف هب يلابي ال فيرشلا ريغو هب رسيف يبحتسي مهنم فيرشلا ناكو انزلا نوبحي

 بايثلا نم درجتلا مثإلا رهاظ نإ :ديز نبا لاقو .انزلا هنطابو ؛مراحملا حاكن مثإلا رهاظ :ريبج نب ديعس لاقو
 ةارع اراف تيبلاب لاجرلا فاوط مثإلا رهاظ :يبلكلا نع نابح ىورو .انزلا نطابلاو ءفاوطلا يف يرعتلاو

 (يواصلا ةيشاح) .بترم رشنو فل :هرسو هتينالع (ليزنتلا ُماعم) .ةارع ليللاب ءاسنلا فاوط هنطابو
 صيصخت نأل ؛حصألا وهو تامرحملا عيمج يف ماع يهنلا اذه نإ :يزارلا نيدلا رخف مامإلا لاق :ةيصعم لك

 وأ ءالحتسم ناك نإ مئادلا باذعلا يأ :خإ نوزجيس .رئاج 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 ف فلتخا ءيش يأل :تلق نإ .انظ لبقت :ليقو ءكلذك ليقف ملسملا بات نإو



 ماعنألا ةروس 8 نماغلا ءرجلا

 امف الإو .ةزيق مسا ىلع حبذ وأ تام نأب ِهيَلَع هلآ ْمْسَأركذُيْرَل امم اوُلُكَأَت اَلَ

 هيلعو 28 سابع ,نيا :ةلاق' لالبس وهف انايسن وأ ادسج هيف مسع موب ماسلا هيف

 تت لسوف َنِإَو لحي امع جورحخ ولا هع لكألا يأ هنو كل يعفاشلا

 ْمُهوُمُتَعَطَأ ْنِإَو ةتيملا ليلحت يف َمُكوُلِدنَجُمِل رافكلا َرِهِيآَيِلَوُأ لإ نوسوسوي َنوُحوُيَل

 02١ َنوكرَشُل مكن هيف

 تبلغ هتمحر نأ عم رانلا يف ادلخم ناكل رفاكلا ةبوتل لوبقلا مدع زاج ولف ؛هبضغ تقبس هللا ةمحر نأب :بيجأ -

 (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 مترحت يف ةيآلا :امض سابع نبا لاق :خلإ ركذي مل امث اولكأت الو

 ركذي مل اذإ ملسملا ةحيبذ يف ملعلا لهأ فلتخاو .مانصألا مسا ىلع افوحبذي اوناك يلا حئابذلا ميرحت يف ةيآلا :ءاطع

 اوجتحاو ؛يبعشلاو نيريس نبا لوق وهو ايسان وأ ادماع ةيمستلا كرت ءاوس اهميرحت ىلإ موق بهذف «هيلع هللا مسا
 .2# دمحأو يعفاشلاو كلام لوق وهو ءامث5 سابع نبا نع كلذ ىوري ءاهليلحت ىلإ موق بهذو .ةيآلا هذه رهاظب
 اج ةفينح ىبأو يروثلا بهذم اذهو «لحي ايسان اهكرت نإو ءلحي ال ادماع ةيمستلا كرت نإ هنأ ىلإ موق بهذو

 ام صوصخم ةيآلا هذه نأ :حيحصلا نكلو هللا ريغ مسا ىلع حبذ ام وأ تاتيملا ةيآلا نم دارملا :لاق اهحابأ نمو

 ىلإ ئجوأ اَم ىف دحأ ال "اق :ةيآو ةدئاملا ةيآك رخأ عضاوم نم مولعم اهمكحف ةتيملا امأو هب هللا ريغل لهأ

 كلي ةفينح بأ بهذمو .هللا ريغ مسا ىلع حبذ ام ىلع ةيآلا لمح حراشلل ىلوألا ناك هنأ :لصاحلاف ١(« 4 ه :ماعنألا)

 ةحيبذ :هلوقكو ءنمؤم لك بلق يف هللا ةيمست نإف اولك :#تلَع هلوقك بايلا اذه يف ةدراولا تيداحألل قباطم

 ."لمجلا ةيشاحو ليزنتلا ملاعم" نم رصتخم ءاهيلع هللا مسا ركذي مل نإو لالح ملسملا
 اهنإَف هريغل هب لهي ىلو هللا مسا ركذي مل اذإ يباتكلا امأو هللا ريغ مسا ركذي مل نإو يأ :هريغ مسا ىلع حبذ وأ

 :ةيلع ىلغي الو ولعي هللا مسا نأل ؛كلام دنع هتحيبذ تلكأ هريغ مساو هللا مسا نيا يباتكلا عمج نإف «لكؤت
 (يواصلا ةيشاح) .هتحيبذ لك ؤت ال دترم وهف ةيدوبعلا يف كيرشتلا هو ىلع امهنيب عمج نإ ملسملا امأو
 (ةيدمحألا تاريسفتلا) .انايسن ناك اذإ لحيو ادمع ناك اذإ مرحي :ءكلي ةفينح وبأ لاقو :يعفاشلا هيلعو

 ؟اهتيمي نمف اهفنأ فتح تئام اذإ ةاشلا نإ 325 هلا لوس اولاس انتقل نإ .ةتيملا ليلحم ف :مك ولداجيل

 ىلاعت هللا هتيمب ام مرحتو ءرقصلاو ديصلاو عبسلا هكلهي اه لحت نأ كنم ابحع :اولاقف ."اهتيمي هللا" :ةتلع لاقف
 نم «ةيآلا هذه تلزنف ؛مالكلا اذه عامتساب مالسإلا لهأ بولق يف فعضلاو ةهبشلا نكمتف ءدحأ ةطساو الب
 :ةريغو ”هيدفعألا .ةناريسقتلا"



 ماعنألا ةروس تهو/ نماثلا ءزجلا

 يدل قتجوو ىده لاب ُهَتَيَيَحَأَف رفكلاب اًثيَم ناك نّمَوُأ قو د يآ يف لزنو
 , ناعإلا يأ يراكنإ ءاهفتسالا

 ز "لم" ُهلَكَم نَّمُك ناميإلا وهو هزيغ نم قحلا هب رصيي اتلاف همر ىشمي

 نيز امك تكلل'ذك ءال ؟رفاكلا وهو اهني جرا َسْيَل ِتَملظلا ف وه نمك يأ

 َكِلاذكَو .يصاعملاو رفكلا نم م2 َوُأَمْعَي أوُناَك اَم َنيِرِفَكلل َنْيُ ناميإلا نينمؤملل

 اهيف ازكي اًهيِمرَجُم ٌررَكَأ ِةَيْرَ لك ىف اَنلَعَج اهرباكأ ةكم قاسف انلعج امك
 » َنوُرْعْمَي اَمَو مهيلع هلابو نأل ٍجبِسقنُأب الإ َنوُرُكَمَي اَمَو دنا هع فيلات
 ب » قبايل ارثق 11 ىلا د هما باو يأ دُهَ ن6 .كلذب

 يف ناماع امه وأ «نينيعم نيناسنإب ناصوصخم امه له نيلاثملا نيذه يف .نورسفملا فلتخا :خلإ لهج يبأ يف آو

 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 دن يلا وأ رساي نب رامع وأ ةزمح وأ باطنلا نب رمعك :هريغو

 وبأ لعف ام. ةزمح ربخأف ؛ثرفب هي ينلا ىمر لهج ابأ نأ ةزمحو لهج يبأ يف اهفأب لوقلا ىلع اهوزن ببسو «ملسملا

 ابأ بلغ ىح نابضغ ةزمح لبقأف ؛كاذ ذإ انمؤم نكي مل ةزمحو «سوق هديبو هديص نم عجر دق ةزمح ناكو «لهج
 انلوقع هفس ؟هب ءاج ام ىرت الأ !ىلعي ابأ اي :لوقيو ةزمح ىلإ عرضتي لهج وبأ لعجو «سوقلاب هبرضي لعجو لهج
 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ؟هللا نود نم ةراجحلا نودبعت الوقع مكنم هفسأ نم :ةزمح لاقف ءانءابآ فلاحو انتلآ بسو
 وه "لثملا" نأل يأ :دئاز لثم (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا تلزنف «ذئموي ةزمح ملسأف هللا لوسر ادمحم نأ دهشأو

 (يواصلا ةيشاح) .مهتافص ال مهتاوذ تاملظلا يف رقتسملاو ةفصلا
 اهئافعض نود اهديدانص ةكم قاسف انلعج :هانعم [.لوألا ىلع ىناثلا مدق "انلعج" لوعفم امه :اهرباكأ ةحم قاسف

 .'لعج'ل لوعفم :رباكأ .يناثلا وه "رباكأو "لعج"ل لوأ لوعفم "قاسف" «نيملسملا اهءافعض لعج لب

 اذه «هيلع ريمضلا دوع حصيل ؛هميدقت بجو "ةيرق لك يف" يناثلاو .هيلإ فاضم "اهيمرحم"و ءفاضم "رباكأ"و

 نأل كلذو «يناثلا وه "رباكأ"و لوألا وه "اهيمرحم" نأ حراشلا عينص نم ردابتملا ناك نإو بيراعألا نسحأ

 بارعإلا اذهو «يناثلا وه "رباكأ"و لوألا وه "قاسف" نأ هترابع يف رهاظلاو "اهيمرحب" لباقم "ةكم قاسف" :هلوق

 (لمجلا ةيشاح) .ةيبرعلا ةهج نم هيف شقانم



 هاعنألا ةروس هاب نماثلا ءزجلا

 عمشاب ةيرج رت لت ُمَلَعَأ ُهّلأ :ىلاعت لاق .انس ربكأو الام رثكأ انأل
 رثك الل :

 حاصلا عضوملا ملعي يأ "ملعأ" هيلع لد لعفل هب لوعفم "ثيح"و م يع ., 5 #2 : ' |2 |١

 كلذ مهوقب ميس 5 ؟ 188 اهل ًالهأ اوسيل ءالؤهو ل هيف اهعضول

 9 ةيتييوطبص رطب تيرس ايتكاني دع تاجرا هع م

 ديدشتلاو نيفسفاب قع 00 668 نأ هللا ذري نَمَو ثيدح يف درو امك

 الاعب قايل راسم اهساأو اقع ةاوسلا رسااعب قيشلا ءذيباش هاي هلوبق نع -- سال رق / 89 ! 6 د 5

 رثكأ إف ؛امب قحأ انأ تنكل اقح ةوبنلا هيلا ل هللاو ب6 , ديلولا لاق :نورسفملا لاق :خلإ الام رثكأ نأ

 امك ةلاسرلاو نيتحولاب نست 31 ميهتن دخلو لك ةارأ :كاحضلا لاقو .ةيالا هذه تلزتف ءانسو ادلوو الام هنم

 (هريغو ريبكلا ريسفتلا) .(07 : رثدملا) ةَرْسَتُم ًافُحُص ىَنْوُي نأ مُهْنم يرْما لك ديرُي ٌلَبِإ» :هلوق يف مهنع هللا ربخأ
 سفن ملعي هنأ .دارملا نألو «ناكم يف هنم ملعأ ناكم يف نوكي ال ىلاعت هنأل ؛افرظ نوكت الو :اولاق :خلإ هب لوعفم ثيح

 ام ئيعم ملعلا نيمضتو ةيفرظلا ىلع اهعاقبإ 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 ءفرطظلا ىلإ هب ىدعتي

 راشأ امك «عضوملا ملعي ملعأ وه يأ هيلع وه لد لعفب لب رهاظلا يف لمعي ال ليضفتلا لعفأ نأل :خ! هيلع لد

 (نيلامكلا ريسفت) .كانه اهعضيف لحما كلت يف ةوبتلا عضول لباقلا لحما يأ :حل :حلاصلا عضوملا .حراشلا هب

 «ناوهلاو لذلا :هانعم نوه كك " غص" ردصم "نم احس "نحل "راغص" :هلوق . رفكلا ىلع ىلع اوتامو أ :اومرجأ نيذلا

 هل عستيف :هل حسفنيف (يواصلا ةيشاح) .ريغص وهف 'مظع'ك مضلاب ' ' رغص" :هيف لاقيف ربكلا دض رغصلا امأو

 ع« لئس نيح دحع راشأ هيلإو ؛هيفانيو هعنمي امع ةافصم اهيف هلولحل ةئيهم قحلل ةلباق سفنلا لعج نع ةيانك وهو

 ءمعن" :لاقف ؟فرعي ةمالع نم كلذل له :اولاقف « "حتفنيو هل حرشنيف نموملا بلق يف هللا هفذقي رون" :لاقف
 (دوعسلا يبأ ريسفت) ."هلوزن لبق توملل دادعتسالاو رورغلا راد نع ضارعإلاو دولخلا راد ىلإ ةبانإلا

 :هلوقب هتلباقم ليلدب قتشم هنأ لعاف مسا يأ "ةفص" :هلوقو لعاف مسا هنأ ىلع يأ :ءارلا رسكب (لمجلا ةيشاح)

 نإف ؛هيلع ردقي ال ام لوازي نمي هردص قيض يف ةغلابم ههبش نعي :ةغلابم هب فصو (لمجلا ةيشاح) ."اهحتفب"
 :ليقو ءدوعصلا هيلع عنتمي امك هنم عنتمي ناعيإلا نأ ىلع هب هبنو (ةعاطتسالا نع دغبي اميف لثم ءامسلا دوعص

 (يواضيبلا ريسفت) .هنم برهلا يف ادعابتو قحلا نع اوبن ءامسلا ىلإ دعاصتي امنأك هانعم
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 ماعنألا ةروس هم نماثلا ءزجلا

 ص م13

 ل ل لالا اي ماعلا ا ع 1 اصلا ىف اصألا ىف ءاتلا ماغدإ "دعاصي" :ةءا ابا اا
 هللا لعجت لعجلا كلل كس ةيلع هيكل ناقلا لك ةآو ءاَمَسلا ىف اهفوكسب ىرحأ

 داصلا نوكسب يأ

 يذلا اَذَهَو 2 تروتمؤي ال تريلا ىلع هطلسي يأ ناطيشلا وأ باذعلا َسِجَرل

 كال ننال هيت هيل جوع ل يفك قلق ىورط طوع !ذمحم اي هيلع ؛تنأ

 :َنوُركدَيِمْوَقِل تيل اني اَملّصَق َدَق ةراشإلا نيعم اهيف لماعلاو ,ةلمجلل ةدك ؤملا

 5 و وبوس ؛رك ذلاب اوصخو ترك يأ :لاذلا ف لصألا يف ءاتلا ماعدإ
 زن ركذا و ومقال اميمهوَو مه دج نجلا يهو ةالسلا يأ لاذ ريع بق
 نز داكن دق نكس 1 :ايينيسا ناكل: هللا يأ / هاو نونلاب رم يع

 تأ نحن نجح 90

1 - 3 

 لاقو «مثأمللا وه :يبلكلا لاقو «هيلع هطلسي يأ ناطيشلا وه سجرلا :امُّذ سابع نبا لاق :سجرلا هللا لعمي

 (ليزنتلا ماعم) .سحجنلا وه :ليقو ءزجرلا لثم باذعلا سجرلا :ءاطع لاقو «هيف ريخ ال ام سجرلا :دهاجن

 (لمجلا ةيشاح) .بصيو يقلي هانعمف لوألا ىلع هريسفت امأو ءسجرلا يف يناثلا ريسفتلا ىلع لعجلل ريسفت :هطلسي يأ

 ىلع هبشملل هب ةيشملا مسا راعتساو (هيف جاحجوعا هيأ يذلا ميقتسملا طارصلاب ماللسإإلا نيد هبش :كبر طارص

 (يواصلا ةيشاح) .ةيلصألا ةيحيرصتلا ةراعتسالا قيرط
 لماعلاو" :هلوقو ."كبر طارص اذه" :ىلاعت هلوق يهو [اميقتسم الإ نوكي ال برلا طارص نأب] :ةلمجلل ةدكوؤملا

 هيف "ةراشإلا نيعم" :هلوقو :"لمجلا" يف لاقو .اميقتسم هنوك لاح كبر طارص ريشأ ئعي "ةراشإلا نعم اهيف

 "ريشأ" نيعم يف هنإف ؛لعفلا نيعم نم هيف ام رابتعاب ةراشإلا مسا اهيف لماعلاو :لوقي نأ ىلوألا ناكف «ةحماسم

 ىلع ليلد نآرقلا ءاقبف «نوقتملا نوحلاصلا مهو هيهنب نوهتنملا هرمأب نورمتؤوملا يأ نوعفتنملا مهنأل :رك دلاب اوصخو

 ادحأ رأ مل انأ :لاق مرو ؛نوحلاصلا تمدع :لوقي نم.ةربع الو ؛ةيآلا هذه ليلدب عي يبلا مدق ىلع ةعامج ءاقب
 (يواصلا ةيشاح) .نومرحجنلا سئارعلا ىري الو «ةردخم سئارع هللا ءايلوأ هللا ءاطع نبا لاق دقف وهم

 عتمتسا انبر :*”نذاخلا" ةرابغ :خلإ سنإلا نم (يواصلا ةيشاح) .نيطايشلا نجلاب دارملاو ءرشاعم عمجلاو ,ةعامج

 يف لجرلا ناك :يبلكلا لاقف نجلاب سنإإلا عاتمتسا امأف «سناإلاب نحللاو نجللاب سنإلا عتمتسا نيعي «ضعبب انضعب

 - «هموق ءاهفس رش نم يداولا اذه ديسب ذوعأ :لاقف ؛نحلا نم هسفن ىلع فاح رفق ضرأب لزنف رفاس اذإ ةيلهاجلا



 ماعنألا ةروس هل نماشلا ءزجلا

 قيدلا الح انغَلبَو محل سنإلا ةعاطب نججلاو ل م نجلا نييرتب: نسنألا عفتنا

 :ةكئالملا ناسل ىلع مهل ىلاعت َلاَق ,مهنم ٌرّسحت اذهو «ةمايقلا موي وهو اهل قلع

 اهيف نوجرخي ىلا تاقوألا نم ُهّلآ َءآَس اَم اَّلِإ آَهيِف َنيِدَِح مكاوأم َمُكَدَوْمَم ُراَثلآ
 نعو ةيمشلا ىلا هاو نإ نع :لامس لاقاي# لايح راع اهإف ميمحلا 56

 ("/2: تافاسقلا)

 ءيكَح َكَبَر نإ "نم " ىنعمب "ام"ف «نونمؤي مهنأ هللا ملع نميف هنأ هاف سابع نبا

 كلذدب نودادزيف «ءانب اوذاع ىح سنإلا اندس :اولاق , مف وهف سنالاب نجما عاتمتسا امأو .مهراوج يف تيبيف <

 فيحارألا نم مهيلإ نوقلي اوناك ام وه نجلاب سنإلا عاتمتسا :ليقو .مهسفنأ ف امظعو مهموق ف افرش

 ةعاط سنإلاب نجلا عاتمتساو ؛مهيلع اهليبس نولهسيو نونوهي اوناك يلا رومألا مهنييزتو ةناهكلاو رحسلاو

 عاونأ ىلع مهففولدي اوناك اميف نحلاب سنإلا عتمتسا :ليقو «يصاعملاو ةلالضلا ف مهل نونيزي امم نجلل سنإلا
 هب مهفورمأي اميف نجلل سنإلا ةعاط يف سنإلاب نجلا عتمتساو ؛مهيلع اهنفولهسيو تابيطلا فانصأو تاوهشلا
 (لمجلا ةيشاح) .عابتألاك سنإلاو سنإلل ءاسؤرلاك نجلا راصف ءمهمكحل 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 نحلا راصف

 .سنإلاب نجلا عاتمتسا اذهف ؛مداخلا اذمي 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) .ىوحملا 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 يلحما نيدلا لالج هخيش كلذ يف رسفملا عبت :خلإ تاقوألا نم

 هللا ءاش ام الإ :لاقي نأ نسحألاو (*17:ةدئاملا) ِهياَهْنم نيج راَخب ْحُه اَّمَو راثلا َنِم اوُحُرْحَي ن ا :كاعت هلو

 وه ريرهمزلا نم ايداو نولخديو 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
 قولا تاقوألا دارملا :يئاثلا .رانلا يف نيدلاخب اوسيل لاوحألا كلت يف نأل ؛ةبساحملا تاقوأ ءانثتسا هنم دارملا نأ :لوألا

 - درلا نوبلطي مهف ديدش درب هيف ايداو نولخدي مهنأ :يورو ءريرهمزلا باذع ىلإ رانلا باذع نم اهيف نولقني



 ماعنألا ةروس ةهأأ نماثلا ءزججلا

 نت ةيالولا نم لوك شعم مهب ناو سنإلا ةاصع انعتم امك َكِلاَذكَو

 نأ َرَشْعَمي ر .يصاعملا نم ) َنوُبِسكَي أوُناك امي ضعب ىلع يأ اًضْعَب َنيياظلآ

 خلا لو وأ عب قداصلا دا مكعومج نم 0
 لا ول دع هه
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 رذن عمج لاذلاو نونا مضي

 : ىلاعت لاق .انغلب دق آ يشأ اَندِبَس أولاَق 32 كيوت اقل يورد

 1 مخ ومو ون وورج ذم 5 مفكأ لع اوبك اونمؤي ملف اتنذلا ةزيحلا تر

 ؛نوملسي مهنأ هملع يف قبس اموق ىلاعت هللا ئثتسا :ىك سابع نبا لاق :ثلاثلاو .ميحجلا رح ىلإ دربلا كلذ نم -

 نم وه امغإ ءانثتسالا نعم نأل ؛ىلوأ لوألا لوقلاو :جاحزلا لاق ."نم" نيعمب "ام" نوكت نأ بجي لوقلا اذه ىلعو

 اهنإف "ميمحلا برشل اهيف نوجرخي يلا تاقوألا نم" هلوقب حراشلا ئئتسا امف :لوقأ .(اصخلم) "ةمايقلا موي"

 َنوُديِرُي# :ىلاعت هلوق رهاظل فلاخم هنأل ؛حيحص دنس هل سيل تاقاصلا ةروس يف هلاق «يلحملا خيشلل اعابتا اهجراخ

 .نيرسفملا روهمجل فلاخم اضيأو ؟لاق نيأ نم ملعأ الو «(1:ةدئاملا) هكاَهْنم َنيِجراَخب ْمُهاّمَو راّثلا َنِم اوُجْرْحَي نأ

 (كرادملا ريسفت) .ضعب ءايلوأ مهضعب لعجب وأ ءضعب ىلع مهضعب طلسن وأ «رانلا ف اضعب مهضعب عبتن يأ :ه! يلون
 :هلوق يف ”يرشخمزلا" هركذ اذك «كلملاو ناطلسلا ئعم. اهرسكبو «يلوتلاو ةرصنلا نيعمب واولا حتفب :ةيالولا نم

 ."ضعب ىلع يأ" :هكلر فنصملا لوق هيلع لدي ماقملاب قيلأ يناثلا نيعملاو (5 : :فهكلا) 4ّنَحْلا 1 ةياال ولا َكِلاَنه

 ؛مهنم السر سنإلا ىلإ ثعب امك مهنم السر نجلا ىلإ ثعب :كاحضلا نع :خإ نجلا رشعم اي (نيلامكلا ريسفت)

 عمج امل هنأل ؛مكنم لسر :ليق امنإو ؛ةصاخ سنإلا نم لسرلا نورخآ لاقو ءصنلا رهاظ هيلعو «سنآ هب مهنأل

 وأ (؟ 7 :نمح رلا) كَناَحْرَمْلاَو ولولا اًمهنم جوخ :هلوقك امهدحأ نم ناك نإو كلذ حص باطخملا يف نيلقثلا

 (كرادملا ريسفت) .(54:فاقحألا) مَنيِرذْنُم ْمهِمْوَق ىلإ اًوَلَول :هلوقك انيبت لسر مهلسر
 سنإلا نم تناك امنإ لسرلاو ءكلذ لاق فيك باوج ىلإ ةراشإ هيف «خلإ قداصلا مكضعب يأ :وكعومجم نم

 ءوس ىلع مهل مذ :مرغو (لمجلا ةيشاح) .ء#ي رسفملا هركذ امك «نيهجو نم باوجلاو ؟حيحصلا ىلع ةصاخ

 ناك ح ةيلكلاب ةرخآلا نع اوضرعأو ءةجدخملا تاذللاو ةيوايندلا ةايحلاب اورتغا مهنإف ءمهيأر أطحو مهرظن

 لثم نم نيعماسلل اريذحت دلخملا باذعلل مالستسالاو رفكلاب مهسفنأ ىلع ةداهشلا ىلإ اورطضا نأ مهرمأ ةبقاع

 الوأف ؛هب دوهشم فالتخال ؛مهسفنأ ىلع مهتداهش ررك :مهسفنأ ىلع اودهشو (يواضيبلا ريسفت) .مهلاح

 هب ظاعتالا كلذ ركذ نم دوصقملاو «مهيلع حبقلا يف ةدايز مهرفكب اودهش ايناثو ءمهل لسرلا غيلبتب اودهش

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ لثم لعف نم ريذحتلاو



 ماعنألا ةروس هز ظ ظ نماغلا ءرجلا

 م هاللا نأ لسرلا لاسرإ يأ كلل 20 تيرفك اونا ْرُهْنَأ
 لإ لسري مل 2) َنوُلَِع هْلَهَأَو اهنم ٍملُِظِب ئَرَقْلا َكلَهُم َكْبَ ع بأ سو

 امَو رشو ريحخخ نم ًاوُنِمَع امم ءازج ْتَجَرَد نيلماعلا نم لكِلَو .مه نّيبي لوسر

 وذ ةالا هقلخ نع تاص زو .ءاتلاو .ءايلاب © َرولُمْعُي اَمَع لِفغب 8

 نجع معقل ىلاغت كلر 7 53 ريحا موق 15 ا قلخلا

 ّيلاح وع لياَع ى نب معن كيتاكت ىلع اولمغأ مو مهل لق : اتاكد نيتئاف

 ييضييسم د
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 3 3 َوُمِلَظ حلفُي نأ مأ نحنأ «ةرح .ْن ا | دعسي 2076-2 أ نحنأ «ةرحآلا رادلا يف ةدومحملا

 هللاَو :يهو ىرحأ ةيآ يف اودححو «ةيآلا هذه يف رفكلاب مهسفنأ ىلع اورقأ فيك :ليق نإف :نيرفاك اوناك

 يف نورقيف «لواطتملا مويلا كلذ ف نطاوملاو لاوحألا توافتي :بيحأ (7؟:ماعنألا) نيك شم انك ان اَنْبَو

 قعملاو «ماللا فذحب "لإ كبر نكي مل نأ" هربخ أدتبم :للإ كلذ (بيطخلا ريسفت) .رخآ يف نودحجيو ءاهضعب

 :ريدقتلاو «نأشلا ريمض اهمساو «ةليقثلا نم يأ "ةففخم يهو" :هلوقو «خلإ كبر نكي مل نأشلا نأل ؛تباث كلذ

 (لمجلا ةيشاح) .خلإ كبر نكي مل نأشلا يأ هنأل كلذ

 تاجردلاب دارملا نأب :باجأف ؟مدقتملا مومعلا يف انيف نيعئاطلل ميحلاب تاجردلا نإ :لاقي ام كلذب عفد :ءازج

 دح ىلع «تاكردو يأ ءافتكا مالكلا يف نأب :اضيأ بيحأو «تاكردلاو تاجردلاب قداص وهو «ءازجلا

 :لاقي امع باوج «هلبق ام ىلع بترم اذه :ينغلا كبرو (يواصلا ةيشاح) .دربلاو يأ "رحلا مكيقت ليبارس

 هنأب :باجأف ؟مط 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 «قغلا

 ىلع تبثي نأ رمأ اذإ لحرلل لاقي :مكتلاح (لمحلا ةيشاح) ."تآل" اهربخو "نإ" مسا يهف "ام"ل نايب :ةعاسلا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةماقمو ماقمك ناكملا نعم ةناكملاو «هيلع تنأ ام ىلع تبئا يأ "!نالف اي كتناكم ىلع" :هلاح



 ماعنألا ةروس ها نبباعلا عربا

 هنوفرصي ميلر دتقألا] عرزلا دولا جر قلخ اَرَذ اّمِم هِي ةكم رافك يأ ْأوُلَعَجَو

 ْمِهِمَعَرِّلِيَذَه أوُلاََف اهتندس ىلإ | هنوفرصي ًابيصن مهئاكرشلو نب نيكاسملاو ناد ب ىلإ

 .هوطقتلا اهبيصن نم ءيش هللا بيضن ف طقس اذإ اوناكف | انياكَرشل اَذَهَو مضلاو حعفلاب

 مف : ىىلاعت لاق امك ءاذه نع نيغ هللا نإ :اولاقو «هوك رت هبيصن نم ءيش اهبيصن يف وأ

 ' ]| ُلِصَيَُهَف هلل تاك اَمَو هته يأ هم لإ ُلِصَي ان َمهباَكَرْدِبل تاك
 ام مهل نيز امك َكَلِلاَذَحَو .اذه مهمكح (2) َروُمكَحَياَم َءآَس سب ٌرِهِباكَرْش

 .نجلا نم َمُهْؤاَكَرْش دأولاب ٌَمِهِدَلْوُأ َلَتَق َنيحِرَفُمْل تري ربَكِل تر ركذ
 رجو هب "دالوألا" بصنو "لتق" عفرو «لوعفملل هئانبب ا يفو ؛"َنّيَز" لعاف خرا

 لغافلا بات هنأ ىلع

 ا ا ,لوعفملاب هيلإ فاضملاو فاضملا نيب لصفلا هيفو .هتفاضإب ”مهئاكر شا
 لتقلا وه يذلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."انئاكرشل اذهو" :هلوق ةلالدب كلذ نع هناحبس هبيصن ركذي ةيآلا يف .ىفتكا :ابيضن

 .ةندسلا :عمجلاو «مانصألا تيبو ةبعكلا مداخ 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 ممنأ مث ءاهدنع نوحبذيو اهتندس ىلع اههفوقفنيو مهتهلآل امهنم ائيشو «نيكاسملاو

 (نيلامكلا ريسفت) .مهتهلال مهلاحب اهوكرتف ىكزأ مهتهلآل ام اوأر نإو «مهتهلال اع

 رماع نبا أرق يأ :خلإ ةءارق يفو (هريغو ريبكلا ريسفتلا) .جيوزتلا نمو رقفلا نم افوح ؛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 مهئاكرش لتق نيكرشملا نم ريثكل نيز :ريدقتلاف
 نكل ؟ةحاصفلا يف زجعم وه يذلا نآرقلا ف 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'" «رلاب "مهدالوأ"و ماللا حتفب "لتق"و ءءايلاو يازلا حتفب "نيز" :نوقابلاو ءاهلقان
 "لتقلا ةفاضإو" :لاق امك يزاجملا دانسإلا ليبس ىلع لعافلل ةفاضإ "وهئاكرش" ىلإ "لتق" ةفاضإ يأ :هتفاضإب

 نولتاقلا ريثكلا وه ردصملا اذه يقيقحلا لعافلاو «ربخ "هب مهرمأل" :هلوقو أدتبم "لتقلا ةفاضإو" :هلوقو ؛خلإ
 (لمجلا ةيشاح) .هب ممل مهئاكرش رمأ ببسب مهدالوأ مهلتق ريفثكل نيز كلذكو :دانسإلا ةقيقحو :مهدالوأل



 ماعنألا ةروس ها 4 نماثلا ءرجلا

 اوطلخَي وسبيل ديكو مهوُدَريِل هب مهرمأل اءاكرشل ىلإ لتقلا كاي .رضي الو

 ٌددعَتَأ َدهَذَه أوُلاَقَو 2) َوُرَبفَي اّمَو َمِهَرَذَ 03 اَم هّللا ًءاش ْوَلَو مشبب دوبل

 ال يأَدِهِمَعَر درو ناثوألا ةّمَدَحَ نم ْءَشّن نم لِ اَهُمَعَطَي ال مارح ٌرَجِح ْتَرَحَو

 3 3 سعت 000: و بك رت لل ايار تت ةيقتال ٠ هيف 0 نودع
 ةبثاس عمج

 هلدب وأ ةبيسب

 انج لع ُمّرخمَو و كروُكُد لال ةَصِلاَخ رئاحبلاو بقاوسلا ي يعز ةمئحملا رتل
 ةاكررش هيف رهف هريك ذت و لعفلا ثينأت عم هبصضنلاو عفرلاب ٌةَيم نكي نإَو ءابستلا يأ

 ةمات ناك نإ رماغ نباو ريثك نبال

 نإ :لاق نم مهنمو ءرعشلا تارورض نم دودعم ةيبرعلا يف 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 مهفأكف ؛هيلإ اوعدو كلذ اونيز نيذلا مه مهنأل ؛"هب مهرمأل" كلذل مقرشابم مدع

 .نيطايشلا سيبلتل هنع اوعجرف 4غ ليعامسإ نيد ىلع اوناكو مهنيد يف كشلا مهيلع اولخدي 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 :خ! اولاقو .ىلاعت هللا ةئيشم نم اهلك تانئاكلا نأ ىلع ليلد هيفو :كرادملا بحاص لاقو (دوعسلا يبأ ريسفت)

 ىععمب لعف :رجح (يواصلا ةيشاح) .مهتحلآل هولعج ام ىلإ ةراشإلا "خلإ ماعنأ هذه" :هلوقو ؛مهحئابق عاونأ نم رخآ

 (نيلامكلا ريسفن) “ دحاولا هيف يوتسي «حوبذملا ئيعمب حبذلاك لوعفم

 امي نونعي :"دوعسلا يبأ" ةرابع :خلإ بئاوسلاك (دوعسلا يبأ ريسفت) .ءاسنلا نود لاجرلا نم يأ :مهريغو
 (لمجلا ةيشاح) .حراشلا هردق امك :«فوذحمل لومعم :هيلع ءارتفا (لمجلا ةيشاخ) .يماوحلاو بئاوسلاو رئاحبلا

 "ةصلاخ" يف ءاتلا نوكت اذه ىلعف ءاهظفل رابتعاب ا ربخ "مرحم"و ءاهانعم رابتعاب "ام" نع ربخ :ةصلاخ
 لقنلل ءاثلا نأ هل بسانملا نأ :رهاظلاف «"لالح" :حراشلا لوق نم ديعب هنكل ءانه ليق ام ةلمج نم اذهو «ثينأتلل

 .55 يبعشلاو ةداتقو سابع نبا لاق :انروكذل ةصلاخ (لمجلا ةيشاح) ."ةباسن"و "ةمالع" يف امك ةغلابملل وأ ةيمسالل

 لاجرلا :هلكأ ةتيم دلو امو ءاسلا نود لاجرلل ضلاخ وهف ايحح اهتم دلو امف «بئاوسلاو رئاحبلا ةنججأ دارأ

 (ليزنتلا ملاعم) ."ةماعلا"و "ةصاخلا"ك ديكأتلل "ةصلاخ" يف ءاهلا لاحدإو ءاعيمج ءاسنلاو



 ماعنألا ةروس هأ هه نماغلا ءزجلا

 هعنص ف ميكح ,هنإ هءازج يأ مترحتلاو ليلحتلاب كلذ را هللا ةزسيلا 0

 الههج انَقَم ثم دع اهَفَس داولاب مهو كديدشسلاو فيفختلاب اذلتق ةينلا دبع ر) ميلع

 أ داك امَو البلع َنَق  دّللأ 3 لعخاطلا م كسور امه اوئدَحَو لع رتب

 لذ اشنأو اج قاس 0 تعفترا نأب ٍتَّس ص00 7 خيطبلاك ضرألا
 هيَسعُم تاّمؤلاَو توُطزلاو معطلاو ةئيفلا يف هبحو هرغن هلك لن عزا يب م تف سس كولا دس 1 ه1 كت

 !. عا أوتو جيلا لبق رمل آَذِإ َءرَمث نم أول اهيدعظ ٍوْيَشَتُم َرَيْغَو يي

 ك3 اوُفِرَسُم اَلَو هفصن وأ رفشعلا نب ءسيكلاو قلاب . ءهِداَصَح َّموَي دا
 مصاعو رماع نباو ريثك نباو ورمع يبأل

 قاقحتساب ةرخآلا فو 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 ريسفت)
 هيف نوكي نأ هتقيقح قي ربتعا ةغللا يف ناتسبلا نأ عم «ةنجو اناتسب ىمسي خيطبلا نأ يضتقي اذه : خيطبلاك

 مومع :ةتكنلاو ,ماع ىلع صاخ فطع "تانج" ىلع فوطعم هنأ ىلإ ةراشإ "أشنأ" رسفملا ردق :عرزلاو لخنلاو

 عيمج ع رزلاب دارملاو ءامهنع غي ال ءامهريغو امهريغ نع ناينغي امهف ,يمدآلا ةينب امهتماقإل ؛عرزلاو لحنلاب عفنلا

 نأل ؛ةردقم لاح وهو ءاضيأ مجحلاو ةحئارلاو يأ :معطلاو ةئيحلا يف (يواصلا ةيشاح) .امب تاتقي ىلا بوبحلا

 (كرادملا ريسفت) . نيدلاخ اهولخداف" :هلوقك وهو ءافلتخم نوكي ئَح هيف لكأ ال هجورخن تفقو لحنلا

 مهوتي الو ءرمثلا رجشلا عالطا تقو ةحابإلا تقو لوأ نأ ملعي نأ "رمثأ اذإ" ةدئافو ءدحاو لك رمث نم يأ :رمثأ اذإ

 قيرطب داصحلا موي هب قدصتي ناك ام هب ديرأ :هققح اوتآو (كرادملا ريسفتو نيلامكلا ريسفت) .كردأ اذإ الإ حابي ال هنأ

 عةينلم ةيآلاو «ةاك زلا :ليقو عةيكم ةروسلاو ةنيدملاب تضرف اهإف ؛ةردقملا ةاك رلل اي «رادقملا نييعت ريغ نه ب اوجج ولا

 .يلاودلاب يقس اميف يأ "هفصن وأ" :هلوقو .ءامسلا هتقس اميف يأ "رشعلا نم" :هلوقو .يزارلا نيدلا رخف هححضو

 برقألاو «يصاعملا يف هقافنإب وأ هلصأ نم جارخإلا مدعب وأ ءارقفلل هلك هجارخإب دحلا اوزواحت يأ :اوفارست الو

 هلهأل كرتي لو دحأ موي ةلخن ةئام سمح مرص سيق نب تباث نأ :اهوزن ببس نأل ؛رسفملا هيلع رصتقا لوألا
 (يواصلا ةيشاح) .ائيش
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 ماعنألا ةروس ةهزدذ نماغلا ءزجلا

 لوح ام نيزواحجتلملا ه) ا س0 ء يش مكلايعل ىعبي الف هلك ءاطعإب

 ا اكرقوا رابكلا ليالا# ااييلع لمحلا ةحلاص ةلوئخ ىنقتألا ترو انقنأ و ىلا

 اهنم اهوندل ؛ضرألل نغرفلاك اهنأل "اشرف" تيبس منغلاو راغصلا لبإلاك هل حلصت
 حب اه

 ,هنإ ليلحتلاو رضي نا هقئارط نّطيشلآ ٍتوُطُخ أوعبّتت الو هللا يس

 "ًاشرفو ةلومح' نم لدب فانصأ جوز ةمَِمَث .ةوادعلا نيب (2) ني ٌوُدَع ْمُكَل
 نك

 اي لق نيم نوكسلاو حتفلاب رْعَمْلأ رِمَو ىثنأو ركذ ٍنْيَتْنَأ نيجوز وز نأطلا بز
 ا مل ا اواي وك إو هللا ل كلل بسنو ىرخأ اهئانإو ةرات ماعنألا روكذ مرح نمل !دمحم

: ١ 

 لمحلا قاطأ ام :ةلومحلاو .ةلومح ماعنألا نم انأشنأو يأ "تانج" ىلع اقسُن امهأ ىلع نابوصنم :اشرفو ةلوم

 رقبلاو لبإلا ٍيعأ 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 اهفأك 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 :جاجزلا

 (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 اشنأو يأ «همكح يف هل كيرش هلثم ىلع فطغ "نينثا زغملا نم" :هلوقو .ةجعنلاو شبكلا نيجوز نأضلا

 نإو ئيعملا بسحب امهنع رخؤم وهو "مرح"ب "نييثنألا"و "نيركذلا" بصنو «زنعلاو سيتلا :نيجوز زعملا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةروص امهنيب طسوت

 وأ ةفلتخم ئبعم, 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 رحخآ هعم ام جوزلاو «ةددعتم

 رماع نباو ورمع وبأو ريثك نبا أرق :"بيطخلا" يف لاق «نيعلا نوكسبو نيعلا حتفب أرق يأ :نوكسلاو حتفلاب
 بع نوقابلاو «نيعلا حتفب



 ماعنألا ةروس ةأاب نماغلا ءزجلا

 5007100 .2 4:2 ف 37 ا هي
 ُماَحَرَأ ِهِيَلَع َتَلَمَتَشَآ ام 4 | منهن ن نيّيثنالا ما مكيلع هللا مرح رعملاو 2

 يزل كلذ قيخ الك تطوف كو ناك امام

 َتَلُمَتْشَآ تقتل رح ركل لق نن و حا ب اع .راكنإلل

 ميرحتلا اذهب هب هللا مكلَّصضَو ْذِإ اوضح 135 شق 2 أ لب َمأ  نيضألا ُءاَحَرَأ ِهْيَلَع

 هلا لع ئَرتفأ نّمِم ُمّلَظَ هناا ين نأ دين نويت نشأ لب +٠ هيت لاصا

 ُدِجَأ آل لق 29 َتريِمِلّظل َمْوَقْلا ىِدتي ال هلأ نإ . لعب َسانلآ َلِضْي كلذب ًبذح

 7 ا لا .ٍرِعاَط لع اع اثيش نإ حوُأآَم ىف

 نأضلا نم ىثنألا "نييثنألا"بو «زعملا نم ركذلاو نأضلا نم ركذلا "نيركذلا"ب دارملاو :خلإ نيركذلااع

 امب الو اهئانإو اهروكذ يعون نم ائيش اهزعمو افأض منغلا يسنج نم هللا مرحي نأ راكنإ ىيعملاو زعملا نم ىثنألاو

 وأ اروكذ تناك ام فيك اهدالوأو ءاروط اهثانإو ةرات ماعنألا ةروكذ نومرحي اوناك مهنأ :كلذو :ثانإلا هلمحت
 اذكو "مرح"ب "نيركذلا" بصتتناو .مهيلع كلذ ركنأف "هللا اهمرح دق" :نولوقي اوناكو «ةرات ةطلتخم وأ «اثانإ

 (كرادملا ريسفت) ."تلمتشا امأ" يف ام اذكو «نييثنألا مرح مأ يأ "نييثنالا مأ"

 نع ئشان ملع يأ :ملعب نيوؤؤبن .ةلوصوملا "ام" يف ةفطاع "مأ" ماغدإ هيفف ءتمضنا ام مرح مأ يأ :تلمتشا امأ

 ىلإ محل قيرط الف دلي يبلا ةوبنب نوفرتعي ال مه ذإ ؛زيجعت رمأ اذهو ءركذ ام مرح هنأب ىلاغت هللا نم رابخإلا قيرط
 (لمجلا ةيشاح) .(77١:ةرقبلا) َءاَدهُش ْءّتنُك ْمَأ :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 :للإ 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 نيعمب ةعطقنم "مأ" نأ ديري :لب مأ

 وهف «هللا نع هعيرحت تبث امن مهربخأ هللا دنع نم ال مهسفنأ دنع نم ميرحتلا نأب ةجحلا هللا مهمزلأ امل :دجأ ال لق

 - (يواصلا ةيشاح) ."خلإ ىلإ يحوأ اميف دحأ ال" :ةكم رافكل دمحم اي لق :ىنعملاو ؛هترمثو هلبق ام ةجيتن



 ماعنألا ةروس مزمل نماثلا ءزجلا

 سوك ها. ظ ٠ ت6 22 رس  عييل عسب ور عسل

 اًمَدَوأ ةيناتحتلا عم عفرلاب ةءارق يفو بصنلاب َةَتيَم ءاتلاو ءايلاب سروكَي نأ لِ هُهُمَحِظَي
 5-5 ره عا وللا ثيتاتل ةزجحو فتك نيبال 3 - 59 رل  ىج

 ٠ : يف امس ا 2 / . ها ادا لى... ا د 77

 ) 0 را تح مح يلعافطع ركذ امم ءيش ىلإ ٌرطْضا نَمف هريغ مسا ىلع حبذ يأ .ههب هللا رْبَعِل لها اقَّسِف وأ
 نال افاد طماع اعاطباظ 20 هب مو يحز لك ام هل روفغ 5 نإف ٍداع الو غاب ريغ هلكأف

 نع كلذ ىوري ؛ءايشألا هذه ىلع روصقم مترحتلا نأ ىلإ ملعلا لهأ ضعب بهذف «ةيآلا هذه يف فلتحخاو -

 ءاملعلا رثكأو «ةدئاملا ةروس لوأ يف ركذ امو ةذوقوملاو ةقنخنملا ةتيملا يف لخديو :اولاق د سابع نباو ةشئاع
 ُدِجَأ ال :|ق :ىلاعت هلوق نيعم كلذو ءانهه ركذ ام بانككلا صنب مرحما لب ءايشألا هذهي صتخي ال ميرحتلا نأ ىلع

 رق سابع نبا نع يور ام :اهنم ءامي لوقلا بحي ءايشأ ةنسلا تمرح دقو :(4١:ماعنألا) هاَدَحُم نإ ئِجوأ اَم يف

 .ريطلا نم بلخم يذ لكو عابسلا نم بان يذ لك نع دمي هللا لوسر ىف :لاق
 هلتقب عرشلا رمأ امم ناك نإف ءليلحت وأ ميرحت صن هيف دري مل اع نأ :بابلا كلذ يف هلي يعفاشلا دنع لصألاو

 لتقو ةلحنلا لتق نع ىمف 525 هنأ" :يور امك هلتق نع ىمن وأ "مرحلاو لحلا يف نلتقي قساوف سمح" :لاق امك
 وهف مهنم بلغألا هلكأي امف ؛ءبرعلا تاداع نم بلغألا ىلإ هيف عجرملاف كلذ ىوس امو ءمارح وهف "ةلمنلا

 ثايََطلا ُمُكَل لجأ لقإ» :هلوقب مهبطاخ ىلاعت هللا نأل ؛مارح وهف مهنم بلغألا هلكأي ال امو :لالح
 (ليزنتلا ملاعم) .لالح وهف هوباطتسا ام نأ تبثف «(4 :ةدئاملا)

 ةمات ذثيح 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 نيعملا ىلع عفرلاب "ةتيم"و ءاتلاب "نوكت نأ الإ" :رماع نبا أرقو :"ةتيم ةئحلا

 (لمجلا ةيشاحو ريبكلا ريسفتلا) .ةتيم دوحج وملا نوكي نأ الإ وأ «ةتيم لوكأملا نوكي نأ الإ يأ "ةتيم نوكي

 ححرو ؛مزح نبا هراتخاو همحلب اصتخم سيل ميرحتلا نأو «برقأ اهفأب لوألا حجرو ءهمحل وأ ريزنخلا يأ :هنإف
 قسف اذ :اقسف وأ (نيلامكلا ريسفت) .محللا هنم دصقلاب رثكأ هنأل ؛هصيصخت و «هنع رابخاإلاب 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) .خلإ اقسف اهوانت نوك يف ةغلابم قسفلا نيع ةمرحملا نيعلا لعج فو «زاحم قسفلاب اهفصوو تاذ ةمرحما

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .قسفلا باب يف هلغوتل ؛اقسف كلذ يمس امنإو :"ريبكلا" فو
 هلثم رطضم ىلع يأ "غاب ريغ" :هلوق .تامرحملا هذه نم ءيش لكأ ىلإ ةرورضلا هتعد نمف :خلإ رطضا نمف
 (كرادملا ريسفت) .هلوانت نم هتجاح ردق زواحتم يأ "داع الو" :هلوق .هتاساومل كرات



 ماعنألا ةروس ه1 نماثلا ءزجلا

 تريل لَعَو .ريطلا نم بلخعو عابسلا نم بان يذ لك ةنسلاب ركذ امب قحليو

 ماعنلاو لبإلاك هعباصأ قرفت مل ام وهو ِرفظ ىِذ لح اَنَمَّرَح دوهيلا يأ ْأوُداَه

 تلمح ام الإ ىلكلا محشو بوث اَمهَموُُ لع انحف تب
 مو "ةيواح" وأ "ءايواح" عمج .ءاعمألا آَياَوَحْلَ هتلمح وأهنم اًج.قلع ام يأ امه

 ٍجيغَبِب هب مُهَتيَرَج ميرحتلا َكِلَذ مه لحأ هنإف «ةيلألا محش وهو هنم ٍمظَعب طلح

 نع باوحج اذهو ؛خلإ 'رطضا نمف" :هلوق ىلع اذه ملم ىلوألا ناكو «ةعبرألا رومألا نم يأ :ركذ امب قحليو
 رصحلا نأ :هدارأ يذلا باوحلا لصاحو ؟هيف رصحلا يضتقي ةقي:ةيأآلاو ءركذ اميف ةروصحم ريغ تامرحملا :هريدقت «لاؤس

 ةيشاح) .خلإ ةنسلاب رخأ تامرحم كانه نأ يفاني الف كَل ةيجسوأ ام يف# :هلوق ليلدب نآرقلا يف مرحما ىلإ ةبسنلاب

 :هباوجف ؟رصحلا 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 باحأو] (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 باوحب
 اميف دجأ 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 امث وأ ءنآلا يلإ يحوأ

 سابع نبا نع كلذ يور «اهيف تامرحملا راصخناب لاقف ةيآلا رهاظب مهضعب قلعت دقو «ةتيملا نمف اهتاوحأو ةذوقوملا

 نم عباصألا قوقشم نكت مل ام يأ :هعباصأ قرفت مل ام (نيلامكلا ريسفت) .هدللي كلام ىلإ بسنو 5 ةشئاعو
 (يواصلا ةيشاح) .طبلاو زوإلا مكحلا اذه ف فاكلا تلخدأ :خلإ لبإلاك (نيلامكلا ريسفت) .ريطلاو مئاهبلا

 "ىلكلا محشو" :هلوقو (سوماقلا) .ءاعمألاو شركلا ىشغي قيقر محش وهو ءارلا نوكسب برث عمج :بورغثلا
 دارملاو «يوغللا اهانعمل ارظن ركذ ام بورثلا ريسفتو .لوبلا زرفيو مدلا يقني وضع ئعممب فاكلا مضب ةيلك عمج

 اهمحشو ءءاعمألا يه اياوحلا نإف "اياوحلا وأ" :هلوق يف ءانثتسالا ضقاني الثل ؛ءاعمألا ىلع يذلا محشلا انه امك

 نم مهيلع مرح يذلا نأ صخلتف «مالكلا يف ضقانتلا بجوي ةمرحملا بورثلا يف هلاخدإف «ءانثتسالا ىضتقم. لالح

 (لمجلا ةيشاح) .مهل لالح كلذ ادعام نأو «ىلكلاو 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 هاب نماثلا عرج

 نإف .انديعاومو انرابخأ يف ج روصو ءاسستلا روس يا قف اذ ريس ببس

 ةبوقعلاب مكلحاعي مل ثيح ٍةَكساَو ٍةَمْحَر وذ كبَر مهل لقف هب تثح اميف َكوُبَدَح

 رمل نع عاج ااذإ هباثع شما دري لو ناننإلا لا مد فطلت هيفو «هب
 رن 5 ري دليم ريب. .عيساتغ : ب 5 رك مهل عهد رح / 0-01

 اَمَّرَح الو اَنْوآَباَء لَو نحن انكَرشأ آم ُهّللأ َءاَسوَل أوكرشأ نينا لوقيس (ج) َتريمرجملا
 بذلك ايك .ةكلل نك : ىلاعت لاق و اسس يم ءىش نم

 َنّ مُكَدبِع لَه َلُق انباذع اَمَسَأَب اوُقاَذ ّيَح مهلسر زِهِلبَق ني تريلا بدك ءالؤه
 ا دولا نإ مكدنع ملع ال يأ آكل هوُجرْخُمَك كلذب ضار هللا نأب ٍملِع

 0 ةجح مكل نكت مل نإ لق .هيف نوبذكت 120 َنوُصَرََخ الإ زشأ امْنِإو لآ

 (دوعسلا يبأ ريسفت) 7٠ ١(. :ءامسنلا) (ْمُهَل تلجأ ٍتاَبِيَط هيلع انْمََح اوُداَه َنيِذَّل َنِم ملظبف#» يأ :خل إ 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 ,التفع 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 امنإَو «هريغ الو
 فطلت نأب باجأف ؟ديدش باقع وذ مكبر :لقف رهاظلا ىضتقم نإ :لاقي ام كلذب عفد :فطلت هيف (يواصلا

 (يواصلا ةيشاح) .سأيي الو بئاتلا عمطيل ؛ناميإلا ىلإ مهئاعدب
 يف مهنع هللا هاكح امك عقو دقو «لبقتسملا يف مهنم عقي امب هيبنل هللا نم رابحإ اذه :اوكرشأ نيذلا لوقيس

 اراهظإ هولاق اهنإو «(80:لحنلا) عْئيَش ْنِم هنود ْنِم اَنْدَبَع املا َءاَش ْوَّل اوُكَرْخَأَنيَِّلا َلاَقَوإَ :لحنلا ةروس
 ءهاضري ام الإ ءاشي الف ءاضرلل ةمزال ةيشملا نأ نيعدم «حئابقلا هذه باكترا نم اراذتعا ال قحلا ىلع مفوكل

 ؟هيضرو انم هللا هدارأ ءيش ىلع بذعن انإ :دمحم اي لوقت فيكف ءهب ضار وهف هتئيشم رفكلا عقو دقو

 نسحلا ءاشيو «هاضري الو حيبقلا ءاشي لب ءاضرلا ةئيشملا نم مزلي ال :لوقت نأ :ةهبشلا كلت در لصاحو

 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هتئيشمع ءيش لكف هاضريو

 (نيلامكلا ريسفت) .لصفلل كرت هنكلو "انؤابآ" فطع حصيل ؛"انكرشأ'ل ريمضلا ديكأت ناك لصألا نأ ىلإ ريشي :نحن

 طرش باوج يف "ءافلا" :هللف (نيلامكلا ريسفت) .نظلاب لوق لكو بذكلا صرخلا :"سوماقلا" يف :نوصرخت
 ."ةجح مكل نكي مل نإ" :هلوقب حراشلا هركذ دق ءفوذحم

 أ



 ماعنألا ةروس ه1 1  نماثلا ءرجلا

 ذبح اورضحا لع نذ ير نيل كنده مكهام ءمرلق هم قبل
 قتال د ١ َمُهَعَم َدَهْمَت الاف أوُدِبَس نِإَف هومتمّرح يذلا ١ اَذنَه َمّرَح هَل ّنأ َسروُدَهْضَي َنيِذَّل

 جو َروُلِدَعُي ْمِهْيَر ِمَهَو ةرخ رجالا َنوُنِمْؤُي ال َتيِذّلاَو اَِسَياَعب أوُبَّدَك تريلا َءاَوَهَأ

 بح هي اوكرقُم 3 ةرسفمأ ٌمُكِيَلَع مكبر مَوَح اَم أرقأ ُلَثأ اَوَلاَعَت لق .نوكر شي
 ةجح :دهاحم لاق :"يدهازلا" ريسفت يف لاق (لمجلا ةيشاح) .لسرلا لاسرإو بتكلا لازنإ يهو :ةغلابلا ةجحلا

 «ةرصاب انويعو «ةعماس اناذآو «ةيفاو اماهفأو «ةلماك الوقع مكاطعأ ىلاعت هنأ لهو .ةداوعلا ناسنإلا سفن :ةغلاب

 متكش 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 نوزجاع مكنأ مكؤاعدا ناك كلذك رمألا ناك اذإو ؛ةرورضلاب اضيأ توبثلا مولعم

 (ريبكلا ريسفت) .ةغلابلا ةجحلا هلل لب «ةجحلا هللا ىلع مكل سيل هنأ انركذ امن تبثف «ةلطاب

 نييرصبلا دنع هلصأو «ميمت نب دنع عمجيو ثنؤي لعفو ءزاجحلا لهأ دنع فرصني ال لعف مسا وهو :مله

 فذحف "مأ له" نييفوكلا دنعو «لصألا هنإف ماللا ف نوكسلا ريدقتل ؛فلألا تفذح .دصق اذإ مل نم "ملاه'

 امزالو «ةيآلا يف امك ايدعتم نوكيو ءرمألا لخدت 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 مهل كسمتم ال هنأو ؛مهالض رهظيو ةجحلا مهمزلتل ؛مهراضحإب اورمأ امنإ :مكءادهش

 .مهوق نورصني نيذلا مقودق مهو ؛محل ةداهشلاب نوفورعم ءادهش مهنأ ىلع ةلادلا مهيلإ ةفاضإلاب ءادهشلا ديق

 :ليق نإف «كلذ مهل نيبي نأ هيبن ىلاعت هللا رمأف .هللا مرح يذلا يأ اولاقو اولأس مهنأ كلذو :مكيلع مكبر مرح ام

 عضوم نأب بيجأ ؟كرشلا كرت ال كرشلا وه مرخماو "هب اوكرشت ال نأ مكيلع مكبر مرح" :ىلاعت هلوق ئععم ام

 ةلص الو ءاوكرشت نأ مكيلع مرح هانعم :ليقف ؛ههجو يف اوفلتخاو ءبصن :ليقو ءاوكرشت ال نأ وه يأ عفر "نأ"
 مرح" :هلوق دنع مالكلا مت :ليقو ءدجست نأ كعنم ام يأ (7١:فارعألا) ِهيَدُحْسَن لأ َكَعَتَم امإ» :ىلاعت هلوقك

 ىلع الومحم اذه نوكي نأ زوجي جاحزلا لاقو «ءارغإلا هجو ىلع "ائيش هب اوكرشت ال نأ مكيلع" :لاق مث ."مكبر

 (بيطخلا ريسفت) .اوكرشت ال نأ مكيصوأ نعم ىلع نوكي نأ زاجو ؛كرشلا ميرحت مكيلع لتأ يأ ىعلا

 رابتعاب ميرحتلا نإف "مرح ام"ب رسفملا لعفلا قيلعت هعنمي 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 عجري رماوألا
 (يواضيبلا ريسفت) .اوكرشت ال نأ ولتملا ريدقت ىلع عفرلا وأ ؛ماللا ريدقتب رحلاو ةدئاز "ال" نأ ىلع فوذحملا هدئاع نم
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 احط ةروس هم نادل ءزججا

 رف يأن لجأ قرج .داولاب مكّشلوأ التقت الَ م نيَدلَولاب اونسحأ َو

 اي دقق ام ع ربكلا هس اورق الَو ماقلت تسكب نع حن هنوفاخت
 3 د ةيشحش هي

 2١ نوف زعل دب ب مُكَصَ ووك دما 5 ل نصح مجرو 5 دحو وكقلاك

 هيف ام يهوي 599 ةلصخل اب ٠ يأ لاو ا رهن لان ركنا 31و .دكوربدتت

 هللاو نزولاو ليكلا ف 0 كلذ ٠ ف اهتقاط ف رع سحنبلا
 نا :ىملا ١ ءافيإ ف ي

 وأ مكح ٍفَرُشلف اَذإَو ثيدح يف درو امك هيلع ةذخاؤم الف - هتين ةحص ملعي -

 ا ا ةبارق َْرَق اَذ هيلع و أ هل لوقملا ّناَح َوَلَو قدصلاب أوُلِدَعآَف هريغ

 يف ةءاسإلا كرت نأ ىلع ةلالدلاو ةغلابملل امهيلإ ةءاسإلا نع يهنلا عضوم هعضو ءاناسحإ مهي اونسحأو يأ :اناسحإ

 انه دارملاو ,داسفإلاو سالفإلاو رقفلا يعم. قلطي :قالمإ نم (يواضيبلا ريسفت) .امهريغ فالخب فاك ريغ امهفأش

 لثم وهو ءهنم لدب :ل! اهنم رهظ ام (كرادملا ريسفت) .يهنلل ليلعتلا نعم يف اذه :نحن (يواصلا ةيشاح) .لوألا
 «هريمثتو هحالصإ هيف امي نعي :ل! يتلاب الإ (يواضيبلا ريسفت) .(٠١١:ماعنألا) ههَنطاَبَو مثألا ٌرهاظإ# :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 ئععملا سيل ذإ ؛يهنلل ةياغ سيل :هدشأ غلبي ىتح

 هوملس ذئنيحف اديشر اغلاب ريصي ىح هوظفحا :ليق هنأك يهنلل ال ءانثتسالا نم مك ءيبصلا 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 ؛كلامو يبعشلا هرسف اذك [(يدهازلا ريسفت) .ةداعلاو

 .السرم بيسملا نبا نع نسح دانسإب هيودرم نبا هجرحخأ ثيدح ف درو امك «نوثالثو ثالث :دهاحبو «نوثال

 نم دحلا ةاعارم نأل ؛كلذ نازيملاو ليكلا ءافيإب رمألا عبتأ امنإو ءاهنع زجعت الو اهعسي ام الإ يأ :اهعسو الإ
 (يواصلا ةيشاح) .هنع وفعم هءارو ام نإو عسولا غولبب رمأف ,جرح هيف ام ناصقن الو هيف ةدايز ال يذلا طسقلا

 (كرادملا ريسفت) .ءاوس سانلا لاومأ يف أطخلاو دمعلا نأل ؛هيف أطحأ ام نمضي هنكلو ءمثإ ال يأ :هيلع ةذخاوم الف

 :كسفنأ ىَلَع ْوَلَو :هلوقك لئاقلا ةبارق لهأ نم اهريغ وأ ةداهش يف هيلع وأ هل لوقملا ناك ولو يأ :خلإ ناك ولو
 (كرادملا ريسفت) .(١ه :ءاسنلا) 4 َنيَرقَأْلاَو ن يذلا ولا وأ



 ماعنألا ةروس هم نماثلا ءرجلا
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 نوظعتت ديدشتلاب [ هك تب ترو ل ا -4ب يحلو :ُكِلَذ 00 هللا ِدهَعِبَو
 ب

 ىط'رِص يووم يذل اَذَه اقانفتسا ويمكلاو ,ماللا ريدقت ىلع . يدفلاب# َنأَو .ةلوكسلاو

 ىدحإ فذدح هيف ق رفَجَف هل ةفلاخملا قرطلا لبشلا أوُعتت و 0 لاخ اًميِقَتَسُم

 َنِيَناَء مث 629 َنوقكَت َمكَلْعَل هب مُكدَّصَو َمُكِلَذ هنيد ا نع خكب. ليمت «نيعاتلا

 59 َنَسْحَأ ىذا َلَع ةمعنلل اًماَمَت رابخألا بيترتل "مث"و ةاروتلا َسدكلا ىَسوُم

 جاجوعا ال ئيد :اميقتسم يطارص (نيلامكلا ريسفت) ."هوعبتاف" :هلوقل ةلع هنأ ىلع ماللا ريدقت ىلع رثكألل :حتفلاب

 قيرط نع هبشملل هب هبشملا مسا راعتساو ؛دوصقملل لصوي الك نأ عماجب قيرطلا ئيعمب طارصلاب ميوقلا نيدلا هبشف «هيف

 .ةراشإلا ئيعم هيف لماعلاو طارصلا نع :لاح (يواصلا ةيشاح) .ةيلصألا ةيحيرصتلا ةراعتسالا
 ددعتم ىوهلا ىضتقمو دحاو ةجحلا ىضتقم نإف ىوهلل ةعباتلا قرطلاو ةفلتخملا نايدألا اوعبتت ال :لبسلا اوعبتت الو

 ٌناولاو ار اسرتو ىرومك ريثل تعباتم عي ةيآلا هذه ريسفت يف :يدهازلا يفو (يواضيبلا) .تاداعلاو عابطلا فالتحال

 ملع انه نمو «تالالضلاو عدبلا قرط وأ ةفلتحملا نايدألا اوعبتت ال يأ :"دوعسلا نك قوي احر يو اساومو ار ىرفاك

 قرفتف هاوهل اعبتم ابهذم راتحا لب دلقي مل نإو «نيدلا يف دحاو ليبس هنأل ؛بحاو دهتحما ريغل يصخشلا ديلقتلا نأ

 .لضو ةفلتخملا قرطلاو ,دذعتملا لبسلا ذخأو هللا ليبس نع

 نأل ؛الك :تلق «هلوسر عبتاو هلوسرو هللاب نمآ هنأل ؛ادحاو اقيرط عبتا اضيأ وهف هنيعب دهتجما دلقي مل نم :تلق نإف

 ليبس َرْيَغ ْعِبتَيَو ىدهلا هل نيت اَم ِدْعَب نم َلوُسَرلا قِقاَسُي ْنَمَوإ» :ىلاعت هللا لاقو «يصحخشلا ديلقت ىلع مويلا نينموملا ليبس

 'مظعألا داوس اوذفختا" :ثك هللا لوسر لاق اضيأو ١١(: 9 :ءاسنلا) ار يِصم ْثَءاَسَو مَِهَح ِهِلْضُنَو ىو ام هلو نيِنِمْومْل
 .يذاتسأو يديسل "قحلا راصتنا" علاطف هليصفت تئش نإو ءثحبم يف ذبن اذه ءيصخشلا ديلقت ىلع مظعألا داوسلاف

 ىلإ هبحاص لصوي الك نأ عماجب ةحوعملا قرطلاب ةلطابلا نايدألا هبشف «هل ةنيابملا نايدألا يأ :ةفلاخملا قرطلا

 مث يأ نامزلا يف يخارتلل 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 لحأل يأ هل لوعفم هنأب :اهدحأ :هجوأ ةسمخ هيف زوجي :خلإ امامت

 يأ لعافلا نم لاح هنأ :عبارلا «.ناصقن ال مامت ءاتيإ هانيتآ نعم. 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



 ماعنألا ةروس ه١ 4 نماثلا ءزجلا

 نينا يأ مهلعل هج 3 دعو نيدلا يف .هيلإ جاتحي ءَىْس لكل ناين ٌةليِصْفَتو هب .ءايقلاب
 اي اهلرلكا وجل نارا عدي نآرقلا اَذنَهَو 20 َنوُمِمْؤي ثعبلاب ٌمِهَبَر ٍءاقلب ليئارسإ ريإ را تلا

 آمنإ أولوقت ال نأ ل هانلزنأ عر َنوُمحْتَ : كلع] رهكلا وقل و هيف امه لمعلاب ةكم لهأ

 انإ كرو اهمساو «ةففخم نو اَنِلَبَق نم ىراصنلاو دوهيلا ِنْيَعَقِبآَط َْلَع ُبَحكْلأ لزنأ
 انآ ول أولوقت وأ .انتغلب تسيل ذإ اهل انتفرعم مدعل » تلِشََل مقمارفْمِساَرو نع انك

 : كت نم نايب ُهَنَيَب مكءآَج د َدَقَف انناهذأ ةدودل مهتم ئَدَهَأ اَنكَل ُبَكْلآ اَيَلَع َلزنأ

 ضرعأَفَدَصَو ِهَّللاِت ياَب بدك ن َمِم ٌمَلَظأ دحأ ال يأ َنَمَف هعبتا نمل ٌةَمَحَرَو ىَّدهَو

 /2) َنوُفِدَصَي أوناك مب هذشأ يأ ٍباَذَعْلآ َءوس اَنِتَياَ َنَع َنوُفِدْضَي َنيِذلا ىزَجَتَس اَنَع

 هنأ ىلإ ريشي : ل ةانلزنأ (يواصلا ةيشاح) .تقولا كلذ يف نودناعملا مهنأل ؛مهيلع باطخلا رصق :ةكم لهأ اي

 (نيلامكلا ريسفت) ."هانلزنأ" :هلوقل ةلع ةيفانلا "ال"و "مءاللا" ريدقتب

 ها هاسسسب :ريدقتلاو :ءارفلاو يئاسكلا لاق :لوألا :هوج هيفو :"ريبكلا" يف لاق :اولوقت نأ

 هك ديت فيس نأ َيِساَوَر# :هلوقو « ( ءاسنلا) ه4اولِضَت نأ 04 هللا نيب :هلوقك يفنلا فرحو راجلا فرح

 ءاولوقت نأ [ ةهارك ةانلزنأ هانعم «نييرصبلا لوق وهو : يناثلا شب يب جراسا هراتخا ام اذهو ءالعل يأ ١( ه:لحنلا)

 لاق :كلاغلا هحولاو .كمركأ ال نأ نيعمي "كمركأ نأ تفجح" :لاقي نأ زوجي ال هنإف "ال" رامضإ نوزيجي الو

 ("اولوقت البل" :هلوقو .باتكلا لزنأ امنإ :اولوقت نأ اوقتاو بة ايام 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 «يبنجأب لومعملاو لماعلا نيب لصفلا مزلي الئل ؛هب ظوفلملا "هانلزنأ" هيف لمعي نأ

 .ءارفلاو يئاسكلا لوق رهاظ وه هعنم يذلا اذهو «نيريدقتلا نم لك ىلع ييجأ وهو ربخ
 نم تسيلف فحصلا امأو «"انلبق نم" :مهوقل ليحنإلاو روبزلاو ةاروتلا ف رصحنملا هسنج يأ :باتكلا لزنأ امنإ

 صيصخت و (لمجلا 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 امهأل ؛امهيباتكب لازنإلا

 ام مكءاج دقف مكسفنأ نم نودعت متنك اميف متقدص نإ :خإ مكءاج دقف .ةيفانلا نيبو اهنيب ةقراف ماللاو :ةففخم

 (لمجلا ةيشاح) .طرشلا فذحف عطاقلا ناهربلاو عطاسلا نايبلا هيف



 ماعنألا ةروس هم و نمانلا ءرجلا

 ْوَأ مهحاورأ ضبقل كَمْ واصلا و جاتا ءاتلاب ُمُهَيَأَت نأ الإ نوبذكمل رظتني 0-7

 ىلع ةلادلا هتامالع 7 قلو عسي صخب وأبو هباذع نئيعم هرمأ يأ َكِْبَر

 ثيدح يف امك اهرغم نم سمشلا عولط يهو َكَبَر ٍتَياَء ُضْعَب قي موي ةعاسلا
 تايآلا ضعب يهو

 وأ سفنلا ةقنص ةلجخلا لبق ني كقما# نكت ريل ام اَبْنَميِإ اًسفت ُعفَي ال نيحيحصلا
 ةرفاك اسفن

 لق ثيدحلا يف امك اهتبوت اهعفنت ال يأ ةعاط اَرْيَح ادُميِإ فٌتَّبَسُك نكت م اسفن

 هيف مهفالتحاب جبَنيِد أور َنيِْلا َّنِإ .كلذ 2و َنوُرِظَتنُم اَنِإ ءايشألا هذه دحأ أَوُرِظَتْنآ

 ةيآلا رهاظ نإ :تلق نإ «رفكلا ىلع يقب نمل ريزعتو فيوخت ديزم وه :يفنلا نعم يراكنإ ماهفتسا :كورظني له
 اولموع ةمتحم تناك امل ءايشألا هذه نأب بيجأ ؟اهدحأ راظتنا مهل تبثأ ىح ءايشألا هذه نوقدصم مهفأ يضتقي

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ نم مهل رفم ال ئعملاف ,وهداقتعا ىلع لوعي مل و رظتنملا ةلماعم

 انيلع علط ذإ ةعاسلا ركاذتن انك :ان5# بزاع نب ءاربلاو ةفيذح نعو ءاهرغم نم سمشلا عولطك :ةعاسلا ىلع ةلادلا

 ةبادو «ناحدلا :تايآ رشع اهلبق اورت ىح موقت ال" :لاقف :ةعاسلا ركاذتن :انلق ؟؟”نوركاذتت ام" :لاقف يي هللا لوسر

 ءاهرغم نم سمشلا عولطو ؛لاجدلاو «برعلا ةريزجب فسحو «برغملاب فسخو «قرشملاب فسخو «ضرألا

 (دوعسلا وبأو بيطخلا) ."رشحا ىلإ سانلا قوست ندع نم جرخت رانو ؛#تءىسيع لوزنو ؛جوجأم جوحأيو
 سانلا اهآرو تعلط اذإف ءسمشلا علطت ىح ةعاسلا موقت ال" :اعوفرم هد ةريره يبأ نع :اهنامبإ اسفن عفني ال

 تايآلا ضعب نم دارملا :ليقو «نيرسفملا رثكأ هيلعو .ةيآلا أرق مث ؛"اهنامكإ اسفن عفني ال نيح كلذو ءنوعمجأ اونمآ
 مل ولو (33ع ىسيع نمز يف نوملسي رافكلا ذإ ؛لوألا حيحصلاو ءاهوحنو لاجدلاو ناخدلا نم تناك ةيآ ّيأ

 مهرثكأ عجحر نيملسملا نم هعم نمو 323غ ىسيع ضبق اذإف ءادحاو نيدلا راص امل الكاع ىسيع مايأ مهناعإ مهعفني

 ٍنأي :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 لجرلا موقي ,نودجهتملا الإ اهفرعي ال لايل ثالث ردق

 «تعجر سمنشلا :تطسوت اذإ قح اهرغم نم تعلط دق نسمشلا اذإف اوسلحو رحفلا اولص اذإ يح «ضعب قف

 برغملا نم اهعولط نع ةياور يف ءاج دقو ؛"نيتليل ردق ةليللا لوطي هنأ" :اعوفرم «#ذ ةفيذح نع هيودرم نبالو
 (نيلامكلا ريسفت) .مايألا رئاسك نوكت مث دحاو موي يف هنأ حصألا :يوونلا لاق مايأ ةثالث نوكي

 هضرع ةريسم اباب برغملاب لعج هللا نإ" :ُهو لاق :ثيدحلا يف امك ."تنمآ" ىلع فطع هنأ ىلإ راشأ :اسفن وأ

 نم دارملا يف فلتحا :اوقرف نيدلا 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 ؛بكاوكلا دبع مهضعبو هللا تانب مهنإ :اولاقو ةكئالملا



 ماعنألا ةروس ه6 نماغلا ءزجلا

 اوك رث يأ "اوقراف" 65 قو كلذ ق ًاقرقاكيش أوثاكو هضعب اوكترتو هضعب اولحأف

 مهل ضدرعتت الف يأ ينم ىف مكب كلا راصتلاو ةوهيلا مهو «هب اورمأ يذلا مهنيد

 اذهو «هب مهيزاجيف جي) َنوُلعفَي أوُناك امي ةرخألا 15 دع هالوتي هللا ىلإ جَهَدمُأ امن

 ءازج يأ اَهِلاَتمأْرَشَع هله هللا الإ هلإ ال يأ ةئَسحلاب َءاَج نم .فيسلا ةيآب خوسنم

 (© َنوُمَلْظُي ال ْحَهَو هءازح يأ اًهَلْثِم الإ حرج اَلَف ةقيسلاب َءآَج نمو تانسح رشع

 هلحم نم لدبيو ٍميِقَتَسُم طّرص لإ ننَدَه ىبنإلق .ائيش مهئازح نم نوصقني

 لاقو .ةفلتخم اقرف اوناكف اوقرفت مهفأل ؛ىراصنلاو دوهيلا مه :كاحضلاو يدسلاو ةداتقو سابع نبا لاقو <

 :و هللا لوسر لاق :لاق اعوفرم كلذ ىورو ءةمألا هذه نم ةلالضلا لهأ مه :ةيآلا هذه ريسفت ف هذ ةريره وبأ
 ةلالضلا لهأو تاهبشلا لهأو عدبلا لهأ مه ,كنم 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 هلاق امك موفمعلا ىلع اهلمح رهاظلاو «ةنسحلا مهضعب رسف امي :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 لجأل امإو ظفللاب اكسمت امإ ؛مومعلا ىلع الومحم نوكي نأ بحي

 دقو فاعضألا نم دعوأ ام لقأ اذهو .ةلعلا مومعل معي نأ بجوف فصولا كلذب اللعم مكحلا نوك يضتقيف

 (يواضيبلا ريسفتو دوعسلا يبأ ريسفت) .باسح ريغبو ةئام عبسبو نيعبسب دعولا ءاج
 اهلمعي ةنسح لكف همالسإ مكدحأ نسح أ اذإ" 05 هللا لوسر لاق :لاق شف ةريره بأ نع يور :ةئيسلاب ءاج نمو

 (ليزنتلا ملاعم) .لجو زع هللا ىقلي نح اهلثمب 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 .(؟١:حتفلا) ًميِقَتْسُم ًاطاَرِص ْمكيِدهَيَوظ :هلوق يف امك هسفنب ةراتو
 ااميق" :ةفوكلا لهأ أرقو ."مئاقلا" نم غلبأ وهو ءداس نم ديسك ماق نم لعيف "ميقلا" :فاشكلا بحاص

 ."افينح ميهاربإ ةلم" :هلوقو «ربكلاو رغصلاك مايقلا يعم ردصم وه :جاجزلا لاق «ءايلا ةفيفخ فاقلا ةروسكم

 ٍئفرعو يبر يناده :ىعملاو «'ميهاربإ' نم لاحلا ىلع بوصنم "افينح"و ء'اميق انيد" :هلوق نم لدب "ةلم" :هلوقف

 (ريبكلا ريسفت) .ةيفينحلاب ةفوصوم اهفوك لاح البلع ميهاربإ ةلم



 ماعنألا ةروس تالاب نماغلا ءرجلا

 كُن ركن ّنِإ لف (29 َنيِكِرْشُمْلَا َنِم نك امَو اًقيِيَح ْمِهَرَيِإ ةَلِم اميقتسم اّمَيِق اكيد
 َكيِرْش ال 32 نييانعلا تر ِهَّنِ ينوم_ٍقاممَو 6 ّىاّيحمَو هريعو جح وو يندابع

 قار هذه نم. 7 َنيِياَسُأ م 25 انو تنومأ ديحوتلا يك يأ َكِلَذِبَو كللذ قل

 سفن لك ُبسيكَت ال تل كلام ٌتَرَّوَهَو هريغ بلطأ ال يأ الإ ََر ىغتأ هَ

 كغم كبر ىلإ مَ ئرخأ سفن ٌرزو ةمثآ ٌةَرِزاَو سفن لمحت وَ لَو اَيَلَع لإ ابنذ

 يأ ةفيلح عمجض ألاف يلح ْمُكَلَعَج ىو هَو 2 َنوفلتخت وفلَتحم ويف تنك اَمي رك
 كلذ ريغو هاجلاو لاملاب سدَجَرَدٍضْعَب َقْوَف ْمُكَضَبَعفَرَو اهيف اضعب مكضعب فلخب

 ُيِرَس كبَر نإ يصاعلاو مكنم عيطملا رهظيل ؛مكاطعأ ردنا اع مكر بتخيل ْحكَولََ
 نح  ةكاروقلا

 .مب 220 مِحَر ر نينمؤملل ٌتوُفَكَل ءُهْنَِو ءايعت يذ ييناتاولا

 هه ا

 «هتمأل ةبسنلاب ةيلوألا نأب رسفملا باجأو ؟مهممأو ءايبنألا همدقت هنأب لكشتساو هلل نيداقنملا يأ :نيملسملا لوأ انأو

 !دمحم اي :رافكلا لاق امل تلزن :هللا ريغأ (يواصلا ةيشاح) .ةقيقح يهف رذلا ملاعل ةبسنلاب ةيلوألا نأب اضيأ بيحأو

 (يواصلا ةيشاح) ."ابر"ل ريسفت "اهإ" :هلوقو «زييمت ”ابر"و «"يغبأ" ب بوصنم "ريغ"و :اننيد ىلإ عجرا
 .زييمتلا ىلع "ابر" بصنف ذئنيحو «"يغبأ" ل هب لوعفم "ريغ"و يفنلل ماهفتسالا نأ ىلإ هب راشأ :هريغ بلطأ ال
 نب ديلولا نأ وهو «لوزنلا ببسب ةقفاوم ةرزاولاب ديق امثإو «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 ذحوت ال يأ :ىرخأ رزو

 نم رزوو اهرزو هيلعف ةئيس ةنس نس نم" :التلع هلوقو «(1١:توبكنعلا) كنها عم ًالاقثأَو مهلا َنلِمْحَيََو
 ثيدحلاو ىرخألا ةيآلا يفو ءهجوب هيف ببستي مل نم ىلع لومحم انه ام نأب :بيحأ ."ةمايقلا موي ىلإ امب لمع

 (يواصلا ةيشاح) .هقرافي ال لعافلا رزوو ءببستلا رزوو ةرشابملا رزو هيلعف هيف ببست نم ىلع لومحم
 ءاهيف مهنم فئالخ مكلعجف !25 دمحم ةمأ اي ضرألا مكئروأو ؛ةيضاملا نورقلا كلهأ عي :لإ مكلعج يذلا وهو

 وهف ىضم نم دعب ءاج نم لكو «ةفيصو عمج فئاصولاك ةفيلخ عمج فئالخلاو ءمهدعب اهورمعتو اهيف مهفوفلختو
 هنوكب فصو فيكف هاصع نم ىلع ةبوقعلاب لجعي ال ميلح هللا نإ :تلق نإ :باقعلا عيرس .هفلخي هنأل ؛ةفيلح

 (يواصلا ةيشاح) .هتقو ءاح اذإ باقعلا عيرس عملا وأ بيرق تآ لك نأب :بيحأ ؟باقعلا عيرس



 فارعألا ةروس 00 نماغلا ءزجلا

 اعلا كَل نَعَمْ الإ ةيكم فارعألا ةروس

 ايآ تنمم أ سمخو ناتئام هديا وأ

 ىف نكي الف يبلل ب 550 0 نقب ترم و )صم . هس و 82 دلل باطع قرا رواد اذه .كللذب مدا ع ملعأ كلا مذ توتا

 راذنإلل يأ "لأكب قلعتم ٌرذبُإ بذكت نأ ةلارع هلت ذأ هني قا جرش كِردَص

 يأ زي ىم مل لأ ام وثبت ا .كب <83 ' نينيؤفللر 70 ارك

 ةناعو هام ةينوصومواوككم .ءايلاو ءانلاب 20007
 رهاع فذ ةيتحتلا

 (يواصلا ةيشاح) .هئزج مساب ءيشلا ةيمست اهيف فارعألا لهأ ركذل ؛كلذب تيمس :خلإ فارعألا ةروس
 سمنخلا" :ليقو «ةيندم اهنِإف ."لبحلا انقتن ذإو" :ىلاعت هلوق ىلإ "ةيرقلا نع مهأساو" :ىلاعت هلوق نم يأ :نامثلا

 .تايآ - تس ةياور فو -سمحو ناتئام اقايآ ددع يأ "تس وأ سمحو ناتئام" :هلوقو ءةيندم "تايآ

 لوق اذهو] (ريبكلا ريسفتلا) .لصفأو ملعأ هللا انأ :اضيأ هنعو ءلصفأ هللا انأ :امُذ سابع نبا لاق :ملعأ هللا
 ةضرتعم ىهنلا ةلمجو ؛"نأ" ريدقتب ردصملا ئعملا يف هنأ ىلإ ريشي :راذنإلل يأ .[اضيأ يدهازلا مامإلا هلقن ريخألا

 (نيلامكلا ريسفت) .اهولعمو ةلعلا نيب
 لاوقأ هيفو «ءارفلا لوق اذه ,ردصم 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 رحأ
 (لمجلا ةيشاح).ةيفرظلا وأ ةيردصملا ىلع بوصنم وهف ؛نوركذت اليلق انامز وأ اليلق اركذت يأ :نوركذت ام اليلق
 ءاتلاب "ريبكلا ريسفتلا" ف امك «؛نوركذتي يعي ءايلابو ؛ءنوركذت هانعم ءاتلاب حراشلا لوق :لوقأ :ءايلاو ءاتلاب

 نأل ؛لاذلا يف لعفت ءات مغدأف نوركذتت هلصأ نوركذت :كلي يدحاولا لاق «نيقابلا ةءارق اذه «ءلاذلا ديدشتو

 نبا أرقو «ديزألا يف صقنألا ماغدإ نسحف ءسومهملا نم اتوص ديزأ روهجلاو «ةروهحب لاذلاو ةسومهم ءاتلا
 امأو «لاذلا فيفختو 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 ةئالث عامتحال

 - هبأد وه امك لامجإ حراشلا ةرابع يفف ؛ةعراضملل اههِإف ىلوألا ال ةيناثلا ءاتلا يأ :هتيشاح يف لاق ءءاتلا فذحب



 فارعألا ةروس هالة نماثلا ءزججلا

 .ةلقلا ديكأتل ةدئاز "ام"و ءافوكسب ةءارق فو «لاذلا يف لصألا يف ءاتلا ماغدإ هيفو
2 

 اهانعامخاب اقتامق اهك الهإ اتدرزأ اهنقكلفأ اهلهأ ديزا َةيَرَق نم ل وعفم م ةيربخت مكو

 راهنلا فصن ةحارتسا :"ةلوليقلا"و عةرووملا دوال 5 :سابلل جه وأ اليل اَكرَيَر

 اي" نام فوط لاح

 ذِإ مهوق َر ىسسسلا اراه ة م اليل اهءاج ه 0 يأ موت اهعس نكي م نإ

 ممألا بارتميلإ لئيوأ تةريدلا لكس م 2) َنيِيِلَظ انك ان أوْلاَق نأ لإ | تيك

 .عاالبإلا نع 22 ١ َنيِلَسْرَمْلا 8 لعمل وف اميف مهلمعو ٍلسرلا مهتب مهتباجإ نع

 غالبإ نع () تباع انك اَمَو هولعف امب ملع نع مهربخنل ٍرلِعب مِيَلع ٌنّصُقَتَل
 ناسا هل كاوبق اهفئاحصل وأ لامعألل ُنْرَوْلاَو .اولمع اميف ةيلاخلا ممألاو لسرلا

 تاعءارقلا نأ :لصاحلاف ءيوق دنس هل سيل "افوكسب ةءارق يفو" :حراشلا لوق معن «"لمجلا" بحاص همهف امك ال -

 لاقل قيفقعاو ءاقلإب "نوركتت"ودهابلاب "نوركتع"و هلاثلا ديدقتو ءانلاب "نوركتت" «فقلت اع ةروهشملا

 (نيلامكلا ريسفت) .اليلق انامز نوركذت ئيعملاو ءاهلبق اميف لمعي ال اهدعب ام نأل «:ةيردصم ال يأ :ةدئاز امو

 عقت ةحجاحلا نأل ؛"انكلهأ" يف ريمضلا لبق فاضملا ردق أدتبم اهلعج نمو «فوذحم فاضملا نأ نيعي :اهلهأ ديرأ

 ةيرقلا نإف ؛انهه ةحاح الو ةجاحلل فاضملا ردقي امنإ :لاقو "اهءاح" يف ريمضلا لبق يرشخمزلا هردقو كانه

 (نيلامكلا ريسفت) ."نولئاق مه وأ" :هلوقب "اهءاج" 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 اوباجأ ءاملعلاو ؟كالهإلا ىلع مدقم سأبلا ءيحب نإف ؛كلذك رمألا سيلو سأبلا ءيخب

 :ليق نإف ءانسأب اهءاجف اهكالهإ اندرأ :اهيناثو ءانسأب اهءاجف اهكالم انمكح يأ "انكلهأ" :هلوقب دارملا :لوألا

 كالهإلا نأل ؛ريسفتلا نيعمج ءيجي دق "ءافلا" :لوقنف ؟ةرياغلا بجوي وهو بيقعتلل "انسأب اهءاجف" :هلوق ف "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 نار ريواد باوج رج كم ح لاوس ار ناتماو رب ديئاسر كو مج ركنا ثم زا مهذل لاوس سي حا نلاسلف

 .لسرلا منه ”نولسرملا"و ةمآلا مه :"مهيلع لسرأ نيذلا" :"ريبكلا" فو (يدهازلا
 ةروصب رفاكلا لامعأو «ةنسح ةروصب روصتت نمؤملا لامعأ نإ :"ريبكلا" ف لاق :اهفئاحصل وأ لامعألل

 - اهيف نوكت يلا فحصلا ىلإ دوعي نزولا نأ :يناثلا لوقو ءامذ سابع نبا هركذ امك ةروصلا كلت نزوتف ؛ةحييبق



 فارعألا ةروس 6 نماثلا ءزجلا

 ةمايقلا موي وهو روكذملا لاؤسلا موي يأ ٍذِيَمَوَي نئاك :«ثيدح يف درو امك ناتفكو

 2 نوفل مه 32 وَ تانسحلاب ءهئي يزاوم تلقت ةئثنَمَف "تزولا" ةفص :لدعلا َقَحْلآ
 نا # ىء_و

 ع ١ را ا نيا , قا 5 تا 1 ,عإ *

 ل اهرييصتب مكسفنا اورسخ نيل َكبِتلوأَف تاقيسلاب ا وو هس ورام

 كا

 ةماع بهذم لوقلا اذهو «فحصلا :لاقف ؟ةمايقلا غوي نزوي امغ هع هللا لوسر لئسو :ةبوتكم دابعلا لامغأ -

 موي ةممسرملا اهفحص وأ ةمسجملا يأ لامعألا نزوو :يهو «هديؤي اضيأ "ربكألا هقفلا حرش" ةرابعو «نيرسفملا

 َنيِزاَوَمْلا ْعَّضَنَو© :هيلع ليلدلاو ءدحاو نازيم ىلع ةمايقلا موي نيزاوم تابثإ رهظألاو (اصخلم) .قح ةمايقلا

 0 الف اذه ىلعو (8:فارعألا) «هْنيِزاَوَم َتَلَقَ ْنَمْفظ :ةيآلا هذه يفو (47:ءايبنألا) ةَماَيقلا موي ظشفلا

 .رخآ نازيم لوقلاب قلعتي املو «نازيم حراوجلا لاعفألو «نازيم بولقلا لاعفأل نوكي
 :يناثلاو .لاغبلا ىلإ ةكم ىلع نالف جرخ :نولوقيف دحاولا ىلع عمجلا ظفل عقوت دق برعلا نإ :جاجزلا لاقو

 ف يراقلا يلع الم لاقو «ةنوزوملا لامعألا نيزاوملاب دارأو «نازيم عمج ال نوزوم عمج انهه "نيزاوملا" نأ
 ليبس ىلع قلخملا ةرثك ىلإ ارظن «دحاو ثازيملا نأ' لاخلاو عمتلا 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

 امثإ كلذو «ظفللا رهاظ نع لودعلا بجوت هوجولا هذه نأ هلصاحو «يزارلا نيدلا رحخف 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

 دحأ يف عضو ول ناتفكو ناسل هل نازيملا عضوي :ناملس نع "ةنسلا باتك" يف يئاكلاللا هجرخأ :ثيدح يف

 (نيلامكلا ريسفت) .ًادتبملا ربح فرظلا نأ ىلإ ريشي :نئاك (نيلامكلا ريسفت) .هعسول نهيف نمو ضرألاو تاوامسلا
 (نيلامكلا ريسفت) .نيونتلا اهنع ضوعو ةلمحلا تفذحف «مهلسرو ممألا هللا لاشي: "لإ موي" لصألاو :ذئموي

 هللا لأسي موي لدعلا يأ ؛قحلا نزولاو يأ "نوزوملا" ةفص "قحلا"و هربخ "ذئموي"و أدتبم "نزولا" يأ :نزولا ةفص

 (ريبكلا صخلم) .ًأدتبملا ربح- "قحلا"و هل فرظ "ذئموي"و أدتبم نزولا نوكي نأ اضيأ زوجيو ؛لسرلاو ممألا

 وأ نوزوم عمج وهف نزولا ددعت وأ تانوزوملا فالتخا رايتعاب هعمجو «هتانسح هب نزوت ام وأ هتانسح :هنيزاوم

 مهنازيم يف نوكي الف ءلمع هعم ربتعيل ؛مه نامي ال هنإف ؛رافكلا مه :خإ تفخ نمو (يواضيبلا ريسفت) .نازيم
 ام فارتقاو اهيلع ترطف لا ةميلسلا ةرطفلا عييضتب يأ :اورسخ نيذلا (كرادملا ريسفت) .مهنيزاوم فختف ريخ

 (يواضيبلا ريسفت) .باذعلل اهضّرع



 مسا م هالو م

 3كلع مدآ ءدآ مكابأ ياو سافل َءقَلَح َدَقَلَو و ةلقلا 9 دل 1 يف" ةيئايعتت عيب

 ةيحن دوجس َمَدَِل أوُدِجَسَآ ٍةَكِيتَلَملِ اَملُق مّن هرهظ يف متنأو هانروص يأ با 4

 هب < يسكلا ني وكيل ةكئالملا نيب ناك رجلا ابأ نسيلتإ لإ أودجسف ءانجنالاب

 2571 هني رح أكأ َلاَق كتم أ نيح ْذِإ َدِجَسَت ةدئاز ال نأ َكَحَتَم ام ىلاعت َلاَق

 كالهإلاب مهتبقاع ةماخو مهل نيبو هريغ عابتا نع مهامنو مهيلإ لزنأ ام عابتاب ةكم لهأ ىلاغت هثلا رمأ ا :مكانكم دقلو

 .يهنلاو رمألا لاثتما يف ابيغرت ركشلل ةبجوملا معنلا نونف نم مهيلع ضافأ ام مهركذ ةرحآلا يف دلخملا باذعلاو ايندلا يف

 (لمجلا ةيشاح) .اهيف فرصتلا ىلع مكانردقأو ارارقو اناكم اهيف مكل انلعج :هانعم :ليقو ؛كيلمتلا ئيعع. 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 نيعملاو «ةلقلا ديكأتل ةدئاز يأ :ةلقلا ديكأتل
 هريوصتو لكلا قل ةلزنم هريوصتو هقلح 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 مكقلخ انأدتبا وأ
 ةقباسلا ممألا يف كولملل ةيحت ناك دقو «هل هيوبأو 32#ءفسوي ةوخإ سول ءانحنالا وهو يوغللا دوجسلا

 لمتحيو «ةبعكلاك ةلبق مدآو هلل ضرألا ىلع ةهبجلا عضوب يعرش دوجسلا نإ :مهضعب لاقو «لاكشإ الف هيلعو

 ريظنف هللا رمأب ال سفنلا ىوه نم ناك نإ هلحم رفك هللا ريغل دوجسلا نإ :مهلوقو ؛مدآل هرهاظ ىلع دوجسلا نأ
 (يواصلا ةيشاح) .جحلا رعاشم انميظعت كلذ

 هيلع خبوملا نأ ىلع ةهبتمو :هيلع تلحد يذلا لعفلا ئيعم ئعم. ةدكوم "دجست نأ كعنبم ام" ليلدب :ةدئاز ال

 ىلإ كرطضا ام :ليق هنأكف «هفالخ ىلإ رطضم ءيشلا نع عونمملا :ليقو (نيلامكلا ريسفت) .دوجسلا 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 ؟دوجسلا
 :لاق هنأك هلثل دوجسلاب ارومأم هلثم نوكي نأل اداعبتسا هب فنأتسا نعمل ثيح نم باوج :خلإ ريخ انأ لاق

 ربكتلا نس يذلا وهف !هب رمؤي نأ نسحي فيكف ؛لوضفملل دجسي نأ لضافلل نسحي الو «هنم ريخ ينأ عناملا

 (نيلامكلا ريسفت) .الوأ نييلقعلا حبقلاو نسحلاب لاقو



 فارعألا ةروس 1 هوم نماغلا ءزجلا

 نم :ليقو «ةنحجلا نم يأ اَْبِم طِبْهآَف َلاَف 20 ٍنيِط نِم ْهَتَقَلَحَو ران نِم ىَتَقَلَح
 220 َنيِرْعَّصلآ َنِم َكْنِإ اهنم ٍجرْخآف ايف ٌربكتت نأ َكَل يغبني ُنوُكَي اَمَف تاومسلا

 20 نيرظملا َنِم َكَنِإ لاق .سانلا يأ جج 2) َنوُتَعَبُيِمْوَي ىلإ يرخأ قرِظنأ لاق .نيليلذلا

 آَمِبَف لاق .ىلوألا ةخفنلا تقو يأ م رلَْملا ِتقَّولا موي ىلِإإل ىرخأ ةيآ فو
 (؟ مخ: ركحخل

 َكلطرِض مدآ ئبل يأ ّمُه َنَدْعَقأ نارسر. عسقلا ف ءابلاو يل للاوعإب نأ كيؤطا
 ةيردصنم ام" نأ يعي

 ظل يللا قتلت يب .كيلإ لصوملا قيرطلا ىلع يأ 3 ) َمِقَتْسِمْلا

 ا

 رابتعاب نوكي امع لفغو رصنعلا رابتعاب هلك لضفلا ىأر نأب كلذ يف طلغ دقو هيلع هلضفل ليلعت ك1 قلع

 رابتعابو ةطساو ريغب يأ (/5:ص) ؟ّيَدَّيِب َتَقلَح اًمِل َدْجْسَت نأ َكَعَنَم اَمظ :ىلاعت هلوق هيلإ راشأ امك لعافلا
 وهو ةياغلا رابتعابو (9١:رجحلا) كَنيِدِجاَس هل اوُعَقف يحاور نم ةيف ٌتَحْفتَو# :هلوقب هيلع هبل اهك ةروضلا

 ليلد ةيآلاو .هريغل تسيل صاوحخ هل نأو :مهنم ملعأ هنأ مهل نيب امل هل دوجسلاب ةكئالملا رمأ كلذلو ؛هكالم

 رابتعاب ىلا ىف 1! ناطيشلاو نيطلا 5 كاسنإإلا قلحخ ةفاضإ لعلو عةنئاك ماسجأ نيطايشلا نأو دابسفلاو وكلا

 (يواضيبلا ريسفت) .بلاغلا ءزجلا
 كلذو ربصلاو ءايحلاو ملحلا هلم ف فراقوو هتنازرل لضفأ نيطلا لب يللا اا كقو يناملظ وه :نيط نم هتلخخو

 (ليزنتلا ك راد نه رصتخا) .رابختسالا لل ةانعد كلذ عفرتلاو ةدحلاو نشيطلا رانلا قو :رافغتسالاو ةبوتلا الإ ةاعغد

 (يواضيبلا ريسفت) .هنايصع درب ال هريكتل هطبهأ و هدرط امنإ ىلاعت هنأو (ةنحلا لهأب قيلي ال ربكتلا نأ ىلع ةهيبنت هيفو

 هللا هعضو ربكت نمو ىلاعت هللا هعفر ىلاعت هلل عضاوت نم" :23# لاق ءهربكتل ىلاعت هللا هناهأ نمم يأ :نيليلذلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةمايقلا موي ىلإ ئبذعت الو ئتمت الف يأ :يرظنأ (يواضيبلا ريسفت) ."ىلاعت

 هللاب مسقأ يأ ردقملا "هسقأ"ب قلعتم ةيببسلل ءابلا :ليقو «هب رسفيف هلعفو هللا ةفص ءاوغإلا نأل :مسقلل ءابلاو

 نكي قيرط يأب مهئاوغإ ف ندهتحأل ئتلهمأ نأ دعب يأ :مهه ندعقأل (نيلامكلا ريسفت) .يل كئاوغإ ببسب
 لعفب ةقلعتم "ءابلا"و ؛هلجأل تيوغ ام افيلكت وأ «يغلا ىلع المح وأ ؛ةيمست مهتطساوب يايإ كئاوغإ ببسب

 (يواضيبلا ريسفت) .مسقلل "ءابلا" :ليقو «هنع دصت ماللا نإف "ندعقأل" ف وذحلا مسا

 اقل ةعصلاو وب ا 1 .عبرألا تا يب ةوتسما داتعي يلا تا م يأ 1 مهيديأ نيب نم

 - مهضعب ركذو .ةكئالملا ظفحل راسيلاو نيميلا يف فعضيو دياب رابغ راتسكيو «كلذ نم يأ نأ



 فارعألا ةروس قا نماغلا ءزجلا

 لاق ..هكولس ,نع مهعنمأف ةهح لك نم يأ ةيلبآتش نْعَوْوِسَمْيَأ ْنَعَو َمَهِفلُك نمو
 هللا ةمحر نيبو دبعلا نيب لوحي الثل ؛مهقوف نم ٍيأي نأ عيطتسي الو :ان سابع نبا

 وأ ابيع ةزمهلاب اًموُءْدَم اَبِم َحّرْخآ َلاَق .نينمؤم م 2 تيركبش ْمهَركأ دي الو ىلاعت

 ءادتبالل "ماللا"و «سانلا نم دي فلق فل ةمح لا نع 0 اروح دف انوقو

 ,سانلا نمو كتيرذب كنم يأ مو َنيِعَمْجُأ حكمي ْمَُهَج َنأَلَمأَ نمل بطحو

 نم يأ ةيطرشلا "ْنَم" ءازج نيعم ةلمجلا يفو «بئاغلا ىلع رضاخلا بيلغت هيفو
 هيلع فطعيل "نكسا" يف ريمضلل ديكأت ّتنأ َنْكَسآ ُمَداَكَي لاق َو .هبذعأ كعبت

 اهنم لكألاب ةَرَجشلآ هذه اَبَرَقَت اَلَو اَمُتْفِش ُتِيَح ْنِم الكف ةَنَجْلا دملاب ءاوح َكِّجَوَرَو

 2 َنيياظلَآ َنِم ان و ةطنحلا يد ف

 لوألاو «ةياوغلل فيلأتلا ديري وهو جاعزإلا ديري امنإ تحت نم ٍنآلا نوكل ؛هتحت نم هئيحب مدعل ىرخأ ةمكح -

 امهنم ّيآلاف «نيريخألا فالخب امهنم هجوتلا نأش نأل ؛ةيئادتبالا "نم"ب نيلوألا يف لعفلا يدع امنإو ؛برقأ
 (يواصلا ةيشاح) .راسيلل فرحنملاك
 ردقم مسق ىلع ةلاد يأ "مسقلل ةئطوم وأ" :هلوقو ءأدتبم ةيطرشلا "نم" وهو أدتبمللا ىلع ةلحاد يأ :ءادتبالل ماللاو

 مسقلا ذإ ؛روهمجلا لوقل فلاخم "نألمأل" وهو "مسقلل ةنطوم" :حراشلا لوقو لإ كعبت نمل هللاو :ريدقتلاو ءاهبنجي

 ىلع سيلبإ وهو :رضاحلا بيلغت (هربغو دوعسلا وبأو ريبكلا) .هصن امك هباوج اذهو ءردقم وه لب اذه وه سيل
 يأ] .فوذحملا مسقلا باوج نألمألو "خلإ نألمأل" يهو :ةلمجلا يفو .مهنمو كنم :مكنم نععمو ؛سانلا وهو بئاغلا
 .[ةيآلا ف روكذملا ةيطرشلا "نم" ءازج نيعم هربخ يف امو "نألمأل" ةلمجلا فو ,فوذحملا مسقلا باوج "نألمأل"

 ءامتعش تبيح قم اهراغ نم الكف :لصألاو ؛"نن" دعب هفذح مالكلا فو :ناكم يأ يف يأ :اهتكش عع نف

 نأ ىلإ ةراشإو ءانتفت "واولا"ب ةرقبلا يفو انه "ءافلا" ب ىتأو «"ةرقبلا" ف هركذب ءافتكا انه نم "ادغر" كرتو

 ةعبات ئكسلا يف ءاوحلا نأ :كلذ ةمكحو امه ايناثو مدآل الوأ باطخلا هجوو ءرخآلا يعم نيفرحلا نم الك

 هيف اكرتشا دقف ةرجشلا نابرق نع ىهنلا وأ ءاش ثيح نم لكلا يف امأو ؛مدآل ئكسلا يف باطخلا هجوف ؛مدال

 (يواصلا ةيشاح) .اعم امل باطنخلا هجو اذلف



 فارعألا ةروس قا“ 4 نماثلا ءزججلا

 مل [|)] ع 1 نا 2 ا ري 1 ا روسو د تع

 امنع ةاراوملا نم : "لعوف َىِردو ام امه رهظي َىِدَبْيِل سيلبإ نيطيشلا امه َسَوَسَوَف
 رتسلا 00 ةنزب

 ئرقو نّيِكَلَم اًنوُكَت نأ ةهارك لإ ةّرَجشلا هِذدَه َنَع اَمُكَُر اَمُكَدَبَت ام َلاَقَو امهت امهتءؤس نب

 ةيآ يف امك اهنم لكألا نع مزال كلذو يأ 9 َنيِدِلَْ َنِم اَنوُكَت َوَأ ماللا رسكب

 للاب امه مسقأ يأ آَمُهَمَساَقَو «ىلي ل ِكْلمَو دلحلا ٍةَرَحَش ىلع َكلدَأ لَم :ىرحأ
 9 رورغب امهتلزنم نع امِهْطَخ اَمُهبْلَدَف .كلذ يف () تيِجِصنلا َنِمَل اَمكَل نإ

 "نق هلق امهم لكلا رهظ يأ اهتم امن َتَدَي اهم الكأ يأ ةّرجشلا اَقاَؤاَعَلَف

 نافصخت اَقِفَطَو ةهبحاص ع وسي هفاشكنا نذل ؛"ةأوس"' امهنم لك يمسسو هربذدو رخخآلا

 ايفح امالك ملكت اذإ سوسو :لاقي «ناسنإلا بلق يف ناطيشلا هيقلي ثيدح ةسوسولا :ناطيشلا امه سوسوف

 :تلق ؟اهنم جرحأ دق سيلبإو «ةنجلا يف مالسلا امهيلع ءاوحو مدآو ءام سوسو فيك :تلق نإف ءارركم

 ىلا ةيوقلا ةوقلاب ةنحلا ىلإ مث ءامسلا ىلإ هتسوسو لصتف ضرألا يف سوسوي ناك هنأ :اهنم ؛هوجوب هنع بيحأ

 باب نم ابرق امبر امن // ةاهتمو قكيكر ةروهتشنم ةنصقفا ةيملا .فوج..قإ ليغ ةلأأ نم.ليق انم امأو مهل للا اهلعح
 (لمجلا ةيشاح) .هل سوسوف هنم امهدحأ برقف اياب ىلع ةنحلا جراح نم افقاو وه ناكو ةنجلا

 هتدعابك لعفأ يعمم انهه لعاف نأ ديري :خلإ امه مسقأ يأ (دوعسلا يبأ ريسفت) .رتسو يطغ ام يأ :يروو ام
 داهتجا اهيف دهتحا هنأل ؛ةغلابملل ةلعافملا ةنز ىلع هحرخأ :ليق «سيلبإ 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 ذحأيل ؛رثبلا يف هيلجر يلدي ناشطعلا لحرلا لصأ :امهدحأ ؛نيلصأ ةملكلا هذهل :"ريبكلا" يفو (دوعسلا

 يأ "رورغب امهالدف" :يناثلا .هعمطأ اذإ هالد :لاقيف ءهيف ةدئاف ال اميف عمطلا عضوم ةيلدتلا تعضوف ؛ءام اهيف

 لوقنف اذه تفرع اذإ .ةأرحلا يهو ةلادلاو «لادلا نم امهللد هيف لصألاو ءرورغب ةرحشلا لكأ ىلع سيلبإ امهأرجأ

 .ايذاك هللاب فلحي ال ادحأ نأ نظي مدآ ناكو «نيميلاب امهرغ يأ "رورغب امهالدف" :ى سابع نبا لاق

 فرزي هملكيو هعدخي لاز ام نعي رورغلاب نالفل لدي لاز ام :لاقي ءامهعدح يأ :هريسفت يف ”بيطخلا" لاقو
 نع امهطح" :هلوق ىلع "لمجلا" يف لاقو .ةيصعملا ةلاح ىلإ ةعاطلا ةلزنم نم امهطح :ليقو ؛لطابلا لوقلا نم
 صقتنت مل مدآ نأل كلذو «ةيونعملا يف ةرهاظ هترابع تناك نإو ةيسحلا ةلزنملا دارملا نوكي نأ يغبني :"امهتلزنم
 .لمأت ءضرألا وهو لفسلا ىلإ ةنحلا وهو ولعلا نم لزنأو يلد هنأ رمألا ةياغ «تداز لب هل عقو ام. هتبتر
 .ةقاط قوف ةقاط لعنلا فصخي امك ناقصلي :نافصخي



 مع ةروسا م ”ه ْ نماثلا ءرزجلا

 نع اَمُكَنبَأ بَل 5 8-5 هب ا ناقزلي اذحأ
 ياو فرو

 ع ت2 يع
 مس"

 .ريرقت . مهتما 5 نسب دع اشكل كل ام ل لق نامغلا م ا د ارق 003 د 17 ١

 عَتَمَو رارقتسا ناكم رفا ةقغدن سيلا قدا اضعب مهصعل ءلظ نم . دع ضن

 َنوُنوُمَت اًهِيِفَو َنْوَيَحَح ضرألا يأ ايف َلاَق .مكلاجآ هيف يضقنت 220 ٍنيِح ىلإ عتمت
 اسال ركلَع اتْلَرنَأ َدَق َمَداَء َىَبَي .ل رعقملاو. .اعافلل ءانيلاب «تعلاناو َنوُجَرحت انبِمَو
 ةزمح و يلعل سس

 «بنذلاب امهسفنأ ىلع امهفارتعاو ءءاوحو 3ع مدآ نع ىلاعت هللا نم ربخ اذه ءانتيصعم. :خلإ انملظ انبر الاق

 كودعو انودع ةعاطو كرمأ ةفلاخمم اهيلإ ةءاسإلا نم انسفنأب انلعف انإ انبر :الاق ئعملاو ءكلذ ىلع مدنلاو

 هلوق نم دوام انإ وه "انتيضعم" :ةلوقو اهتم لكألا نع انعيش ىلا ةرحشلا لكأ نم هيف:هعيطن نأ ابل نكي مل ام

 يف يور ام هيلع لديو ءاملاظ هنوكب فارتغالل امإو «ةوبنلا لبق نأ (١١١:هط) هّبَر ْمَدآ ىَّصَعَولل :ىلاعت

 هجولا ىلع ةعاطلا ىلع جهنلاو سفنلا مضه كلذب دصقلا نأل وأ "نيبرقملا تائيس راربألا تانسح" :رثألا
 لجأل ؛ىلاعت هللا هاسنأف ءايندلا ةرامعو قلخلا دوجو نم كلذ ىلع بترت ام ةرجشلا نم لكألا ةمكحو .غلبألا

 دف نايصعلا مسا هنع ىفن نم نأ امك ءرفك دقف مدآل ؤرجتلاو دمعتلا بسن نمف «ةغلابلا ةمكحلا كلت لوصح

 (لمحللاو يواصلا ةيشاح) .يصاعملاك تسيل هتيصعم نإ :لاقي نأ كلذ نم صلخنملاف «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 ةزمهلا مضب ةلبألاب سيلبإو «ةفلدزملاب :ليقو «ةفرعب :ليقو ؛ةدجم
 يذلا ناكملاو ءناسنإلا هيف شيعي يذلا ناكملا وهو أ :رارقتسا ناكم (لمجلا ةيشاح) .ةدح برقب :ليقو

 هترضحو ككلع مدآ طبهأ امل ينانبلا تباث نعو .مكلاحآ ءاضقنا ىلإ يأ :نيح ىلإ (يواصلا ةيشاح) .هيف نفدي

 ىباصأ ام ئباصأ امنإف ءيبر ةكئالم يلح :امل لاقف ءمهلوح رودت ءاوح تلعجف «ةكئالملا هب تطاحأو ةافولا

 هوتفدو اربق هل اورفحو «بايثلا نم رتو يف هتنفكو هتطنحو ءارتو ردسو ءامب ةكئالملا هتلسغ يثوت املف ؛كيف
 (ليزنتلا كرادم) .هدعب مكتنس هذه :هينبل اولاقو ءدنحلا ضرأب بيدنرسب

 امومع هدالوأ بطاخ ءامهل ناطيشلا ةنتفو امهيلع هب معنأ امو مالسلا امهيلع ءاوحو مدآ ةصق مدق امل :مدآ ىنب اي

 (يواصلا ةيشاح) .ءانبألل ةلضتم ءابآلل ةوادعلاو ؛مهيبأل ودع هتأل ؛ناطيشلا عابتا نم مهرذحو «مهيلع همعن ريكذتب



 فارعألا ةروس قا د نماثلا ءزجلا
 نع

 59 : 0-5 2 ل وج َ ين 25206 ٠ ع

 أدتبم عفرلاو " اسابل" ىلع افطع صنالاب سلا ةمسلا وأ حاصلا لمعلا ئّوقّتلآ
 رماع نباو عفانل ظ

 هيف «نونمؤيف(2) َنوُرْكَذَي مُهَلَعَل هتردق لئالد ِهَّللأِت يَ ْنِم كَلِلَذ ٌرْيَح َكِلَد ةلمج هربح
 ا ىلا ع لا ول والا رهام اوم 55 ظ 5

 اونتفتف هوعبتل هي يا ناطيشلا مكنلضي ال مكندنتفي ال مداَء ىبدي .باطخلا نع تافتلا

 ع و25 2 دعا اع يس اه 2 _ تب نسما دب عع م جا ل 0 د عر ع و
 يا ءهنإ امهت'اءوس اة لاح عزني ةنجلا َنِم هتنتفب مكيَوِبا جرخا امك

 نإ مهاولأ مدع وأ مهما ةفاطلل مجورت 5 ال ُتِيَح ْنِم هدونج :هليِبَقَو وه : كر ناظيشلا

 نابع نبا نع ل اقن امك مهنع رهو نيطابثلاو نح 1

 كرشلا# ةفسيخاراتت اذ 1 3 يقم هك نوفل ءانرقو اناوعأ ايو َنيِطَيسلآ اَلََج

 شير نم ريعتسا ؛ةنيزلا سابل شيرلا :"ريبكلا" يفو ."سوماقلا" نم ءرخافلا سابللاو ريطلل فلاب لو رلا :اشيرو
 :هلوقو «ةينايب اهوك نم ةبيرق ةفاضإلاو «هنع ةئشانلا وأ اهنع ئشانلا يأ :ىوقتلا سابلو .هتنيزو ةساز 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 «هريخ "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 «يئاسكلاو رماع نباو عفان

 ىلإ هب ريشأ "كلذ" :هلوق نأ "ةفض" :انلوق نيعمو ء"ئوقتلا سابل" :ةلوقل ربحت ريخغ :هلوقو «قايب نقطع وأ لذب 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 «ريخ كلذ :لاق مث «نيقتملا سابل ةروعلا رتس يأ ىوقتلا
 (يواصلا ةيشاح) .مالكلا يف لقثلا عفد هتتكنو ءنوركذت مكلعل رهاظلا ىضتقم ناكو يأ :تافتلا هيف

 اميف تعقو يلا ةروصلا راضحتسال عراضملا ةغيصو ؛"جرخأ" لعاف نم وأ 'مكيوبأ" نم لاح يأ :لاح عربي

 اهريغ يف .١ وردص اإنانا ميلمالتا هررصا ىلعا اك اذإ يأ متاقرا 1 تبيع نيف (ةرغسلا يبا ويسفنإل : ىضم

 مدع ىلع ليلد ةيآلا يثو .هيف مهورت ال ناكم نم ةأدتبم ةيؤر يأ «ةيئادتبا "نم"و ءاريثك عقو امك مهارنف
 (هريغو لمجلا ةيشاح) .عانتمالا ال ةلمجلا 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 راهتلاب مهاجر ةارع نوفوطي اوناكف برعلا يأ "مهفاوط" :هلوقو

 فاط الإو ءدجو نإف ؟ارازإ ينريعي نم لوقيف هيف يبر تيصع دق بوث ف فوطأ نأ يغبني ال :لوقي ارمتعم وأ
 (لمجلا ةيشاح) .هسفن ىلع اهمرحو هفاوط ىضق اذإ اهاقلأ هسفن بايث ف فاط اذإو ءانايرع



 معان ةروس ىقاإ نماثلا ءرجلا

 فعقلاب دقوا هر ىف عب ينزل مم انيدتقاف ان بايع

 ٍطَسقْلاِب َيَر مَأ لق .راكنإ ماهفتسا ؟هلاق هنأ )9 َتروُمَلْعَت ال ام ِهَللآ ىَلَع َنولوقتأ
 اولبقاف هلبق وأ ءاوميقأو اوطسقأ :لاق يأ عسل نعم ىلع فوطعمأو أَو لدل

 سس لق لق

 ,هودبعا ُهوُعْداَو رؤس هل اويضطعا يأ ٍدِجَسَم لك َدنِع هلل وجو اردقم

 يأ 29 َنوُدوعَت 5 اونوكت ملو مكقلخ َمُكأَدَب امك كرشلا نم َنيِدلَآ هَل تيصلخعم
 لا يتم ىلع و

 .ةمايقلا موي ءايحأ مكديعي

 ناكم لك يف وأ دوجس تقو لك يف اهريغ ىلإ نيلداع ريغ اهيلإ نيميقتسم هتدابع اودصقا يأ اهانعم :لإ اوميقأ
 نأ :هلصاحو «هريغ هب حرص داريإ عفد اذهي هضرغ ا فووطعم (ليزنتلا كرادمو فاشكلا ريسفت) .دوجس

 نكل ؛ءاشنإ ىلع ءاشنإ فطع هنأ :باوجلا لصاحو ؟ربخلا ىلع فطعي ال وهو ءاشنإ "اوميقأ"و رابخإ "رمأ"
 :"بيطخلا"و "ريبكلا" فو (لمجلا ةيشاح) .ردقي نأ امإو مالكلا نعم نم ذخؤي نأ امإ هيلع فوطعملا ءاشنإلا

 .ءاشنإلا ىلع ءاشنإلا فطع راصف ءمكهوجو اوميقأ لقو ءطسقلاب يبر رمأ لق :ريدقتلا هباوج
 نعمل نايب "اوطسقا" :هلوقو ,"رمأ" ئعمل نايب "لاق يأ" :هلوق نإف ع ةميمض عم يأ :طسقلاب ىنعم ىلع
 ."اوميقأو" لبق يأ هلبق اردقم هنوك لاح "اولبقاف" ىلع فوطعم وأ :ريدقتلا "خإ هلبق وأ" :هلوقو .”"طسقلاب"

 .لمأت ءردقملا لومعم "هلبق" :هلوقو ءهنم لاح "اردقمو" :هلوقو "اوليقاف" ىلع ةلحاد "هليق وأ" :هلوق ف "وأ"ف

 ,مكأدب ام لثم ادوع نودوعت :هريدقت فوذحم ردصمل تعن بصنلا لحم يف فاكلا :مكأدب امك (لمحلا ةيشاح)
 :هدعب "ىئده"'ل لومعم لوألا "اقيرف"و هلا وهو "ادب" لغاف نم لاح وأ كناتس. "ىده اقيرف" :هلوقو

 اقيرف لضأو يأ "هب تررم اديز" دح ىلع عملا يف قفاوم لاغتشالا ليبق نم "ردقم' ل لومعم يناثلا "اقيرفاو
 .اقيرف لذحو يأ هدعب ام هرسفي رمضم لعفب هباصتناو : ”دوعسلا يبأ" قو .مهيلع قح

 وه ام. ثعبلا هبش نأب هنالطب نيبف «ثعبلا راكنإ يف مهداقتعا نالطب نايبل فناتسم امإ :خلإ نودوعت مكأدب امك

 قو :كلذك مكتداعإ 5 ردقي ائيش اونوكت مو مكئادتبا ىلع ردق يذلا نإ يأ أدبملا وهو مهدنع فورعم

 ام لثم ادوع نودوعت :هريدقت .,فوذحم ردصمل تعن بصن لحم يف فاكلا "وكأدب امك" :هلوق :"نيمسلا"

 هبش امنإو ,مكلامعأ ىلع مكيزاجيف :ءايحأ مكديعي (لمحلا ةيشاح) .ةميركلا ةيآلا ظفلب قيلأ لوألاو ؛مكأدب
 مكأدب امك :ليقو «هيلإ نودوعت بارتلا نم مكأدب امك :ليقو ءاهيلع ةردقلاو اهناكمإل اريرقت ءادتبالاب ةداعإلا

 (يواضيبلا ريسفت) .مكديعي ارفاكو انمؤم مكأدب امك :ليقو ءنودوعت الرغ ةارع ةافح



 فارعألا ةروس : هام /ب نماثلا عزججلا

 هللا نوك نم ةايلوأ نيستا اردخ اذ 5 "للص ُمهَلَعَّقَح ا اَقيرََو ئّدَه مكنم اًقيِرَف

 مكتروع رسل ام يكَتَتيِز أودخ مذا نيني 9 تروذكيم معَ 2 وبس هريع يأ

 يرتنإ اوفرست الو مهش اماويرشآو اولكَو فقاوظلاو ةالصلا دبع دستش لك دنع
 ! 7 ع م هن ل دعا | تعا اتخ  اتح ار | >3 27 8 ل ا

 قاقحتسالاب َيَتَّدلآ ةيَحْلأ ىف ١ وما يدلل ىه لق ٍقْرَرلأ نم نم تاذلتسملا ٍتَبّيَطلَآَو

 د مدس دع ههدع هش منو 833 مي ةصاخ َةَصِلاَح مهريغ اهيف مهكراش نإو
 دخأ هيف مهك ركنا

 بايثلا ةنيزلا نم دارملا نأل كلذو «ةالصلا يف ةروعلا رتس بوجو ىلع امي لدتسا لا ةيآلا هذه :خلإ مكتنيز اوذخ
 نهر َنيِدْبُي الَوأ» :ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ءبايثلا سبل ةنيزلا نم دارملا :"ريبكلا" يف لاق .ةروعلل يراوملا

 يفو .ةروعلا رتسي يذلا بوثلا سبل انهه ةنيزلاب دارملا نأ يل نورسفملا عمجأ دق اضيأو «بايثلا ٍنيعي 7١( :رونلا)
 دجسملا ريدقت ىلع اذهو ءاضيأ ةيادهلا بحاص راتخم نئعملا اذهو ؛ةالصلا انهه دجسملا نم دارملا :”يدهازلا"'

 دجسه لك دنع :"ييواضيبلا" لاق امك "فاوط" وأ "ةالضل” :هلوق ردقي ملَعلا نيعمب ناك نإو :ملعلا ريغ قعمب
 .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 فلتحاو

 نب اي" :ىلاعت هلوق ميمعت هيلع لديو لكلا ىلع اضرف ناك نإو ةروعلا رتس نأ :رهاظلاو ."نيسحلا" ا هب صن
 إو رتسلا درحم نود ةالصلل رتسلا يف مالكلا نأل ؛ةرطفلا ةمالس دهشي هبو «ةيآلاب دارملا وه ريحألا نكل "مدآ

 (ةيدمحألا تاريسفتلا) .ةالصلل مكتروع اورتسا مث اونمآ يأ ءاضتقا ناميإلا تابثإب ضعبلا لوق حيحصت نكمأ
 با نع متاح يبأ نبا هحرخأ ام ديفي فاوطلا يف هلوزن ناك نإو ماع هظفل نأ يعي :فاوطلاو ةالصلا دنع

 بيجأو ؟فاوطلا يف هبوجو عم ةالصلا يف ةروعلا رتس ضارتفا لكشتساو «فاوطلا دنع رتسلاب رمأ ن5 سابع
 نطقلاك تابنلا نم ممل اهقلخ لا يأ :ةدابعل جرخأ (نيلامكلا ريسفت) .عامجإلا ليلدب تباث ضارتفالا نأب

 ريرحلا ادع ام ءاسنلاو لاجحرلل ةزئاج اهلك و ,ع وردلاك نداعملا نمو ءفوصلاو ريرحلاك ناويحلا نمو ؛ناتكلاو

 ةمرحلاو ةهاركلاب ءاملعلا نيب فالح هيفف هريغو ريرحلاب طلتخا ام امأو ءاعامجإ مهيلع مرحي هنإف لاجرلل ؛صلاخلا

 (يواصلا ةيشاح) .ةمرحلا مدع دمتعملاو ءزاوجلاو

 ىلصألا يأ :قاقحتسالاب (ليزنتلا كرادم) .اهيف مهؤاكرش نيكرشملا نأل ؛مهل ةصلاح ريغ يأ :اونمآ نيذلل

 ةنيزلاب عتمتسي رفاكلا نأ دهاشملا نإ :لاقي امع باوح اذهو «عبتلا قيرطب وهف هل مهريغ ةكراشم امأو

 (يواصلا ةيشاح) .ركذ امي باحأف ؟ايندلا ةايحلا يف اونمآ نيذلل اهإ :لاقي فيكف ءملسملا نم رثكأ :تبادلعسملاو



 فارعألا ةروس م4 نماثلا ءزجلا

 ِمَوَقِل ليصفتلا كلذ لثم اهني تيل ضعت َكِلَذَك ةَمديقْلأ موي لاح بصنلاو عفرلا

 َرَهَظاَم انزلاك رئابكلا َشِحوفْلا يَ َمّرَح اَمَنِإَلُق .امب نوعفتتملا مهنإف نوربدتي () ومعي
 نأ 7 وهاني سانل 0 يحل اهّرسو سل يأ ا نأ نواب

 تل

 يَ عام رايز ساب دا [ج اًذإف ةدم او ليو ٠ .ةريعو كيلا 77
 مهتقو ناح را مهين تضرقتنا

 نلااو وتو علال ةتتولاملاو هنو يف ةيطرشلا "نا كون ماغدإ هيف اّمإ ٌمَداَء َىَبَي .هيلع (2 يس

 لقاع ديز" :لوقت امك ربخ دعب ربح هنأ ىلع عفرلا :جاجزلا 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 نععملو ؛"بيبل

 .ةمايقلا موي مهل ةصلاخ اهوك لاح يف اونمآ نيذلل ةتباث امأ ئعملاو

 ىلع لمحلا :ليق ؛جورفلاب قلعتي ام وه :ليقو ءانايرع فاوطلا :ليقو ءرئابكلا شحاوفلا :ليق :خلإ رئابكلا
 لمتحي نورسفملا هراتخا 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 رايتا لوقلا اذهو «بنذلا قلطمل مسا مثإلاو

 بجيف مثإلا امأو 7(0 7 :ءاسنلا) 4ةّشجاف ناك هنإ» :انزلا يف لاق ىلاعت هنأ ليلدلاو ءانزلاب صوصخ هل الإ شحافت

 دارملا :مهضعب لاقو ؛«(9١7:ةرقبلا) اًمهعفت نم أ اًمُهُمْنِإَولظ :رمخلا ةفص يف لاق ىلاعت هنأل ؛رمخلاب هصيصخت

 .اهتكرت ثحابم اهيفو ؛"ريبكلا"و "بيطخلا" ف هصن ام اذه ءرئاغصلا مثإلا نمو رئابكلا شحاوفلاب

 زوجي ال ذإ مكهت هيفو :اوكرشت نأو (بيطنخلا ريسفت) .ةغلابملل رئابكلا نم هنأ عم ركذلاب هدرفأو ءربكلا وأ :ملظلا وه

 دم" :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 ءنمزلا نم اليلق ائيش يأ :ةعاس (يواضيبلا ريسفت) .لوهملا

 ال" :هلوق ىلع هفطع حصي الو ؛ةيطرشلا ةلمجلا ىلع فوطعم وأ قنأتسم "نومدقتسي الو" :هلوقو "اذإ" باوج
 ءيجحب ةبسنلاب مادقتسالاو البقتسم نوكي نأ طرتشي "اذإ" باوجو ؛باوج باوجلا ىلع فوطعملا نأل ؛"نورحأتسي

 (يواصلا ةيشاح) .طرشلا ىلع هبترت حصي الف ضام لحألا
 لَك هنمز يف ناك نم دوصقملا نكلو ؛هرخخآل نامزلا لوأ نم ةدالو هيلع مدآل نم لكل ماع باطخ اذه :مدآ ىنب اي
 (يواصلا ةيشاحإ) .مدآ نيب مومع هلجأ نم بطاخ هللا نأل ؛هتلاسر مومع ىلع ليلد ةيآلا هذه فو



 فارعألا ةروس ه4. نماثلا ءزجلا

 مع َمَلْصَأَو كرشلا قكأَن مق ىلا تع نرش عدو كلا هيلا”
 اوربَكَتْساَو امتياعب اوُيَدَك تيذأآَ .ةرخآلا يف 5) َنوُنَرَحن مه ال مَيَلَع فَوَح الف

 يأ نمف م ٍ نودلخ انف مه .ىاثلا تكيس قابلا امي اونمؤي ملف [منَع اوربكت

 صوابع ذك وَ هيلإ دلولاو نع ةبسنب اذ ِهَللا َلَع ىَرْفأ نّمِم ُمّلَظ دحأ ال

 نم ظوفحملا رولا يف مهل بتك ام بّتكلآ ني مهظح مُكييِصن مُضاَنَي كيلو نآرَقلا

 ا ِجَوُفَوَعَي ةكئالملا يأ انَلُسُر مج 5 00 كللذا ريغو غو لخألاو قزرلا

 مهرن ملف اّنَع اوياخت اولي أوُلاَق 5” دود وع :تودبعت خوخ لت رتشف# ام ّنَنل اتيكبت

 :ةمايقلا موي محل ىلاعت َلاَق تز َنيرفكت وُ يأ تومل د وي ع ودب
 -أ ةلمج

 هاو ك4 اق كاع دف م هم ك2 اق م م ا 2 ه6 جافاوو ه2 514 5 هده قاس كاف هما يف أولخذأ
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 (دوعسلا ريسفت) .ةفيفخلاو ةليقثلا نونلا اهلعف تمزل كلذلو ءطرشلا ئعم ديكأتل "ام" اهيلإ تمض يأ 5 ام

 نم ةقرف وه ميلعتلا لهأ هنظ امك الّقع بجاو ال زئاج رمأ لسرلا نايتإ نأ ىلع هيبنتلل كشلا فرحب هركذ طرش

 هنأل ؛525 يبنلا وهو دحاو هب دارملا ناك نإو عمجلا ظفلب "لسر" :لاق امنإ :2! مككنم لسر (يواضيبلا) .ضفاورلا

 يف باطخلا نوكي اذه ىلعف ؛ميظعتلا ليبس ىلع عمجلا ظفلب هركذف «قلخلا ةفاك ىلإ لسرم وهو «ءايبنألا متاخ
 (لمجلا ةيشاح) .ممي قحلي نمو ةكم لهأل "مدآ نب اي" :هلوق

 ةقرزو هوجولا داوس نم مهيلع ىضقو باذعلا نم مط بتك ام :يدسلاو نسحلا لاق «هيف اوفلتخاو :لإ مهظح

 ىَرَت ةَماَيِقلا ٌمْوَيَو :ىلاغت هللا لاق «ةدوسنم ةهججو نأ هللا ىلع يرتفي نمل بنك :نق سابغ نبا نع ةيطع لاق .نويعلا

 ؛ةداعسلاو ةواقشلا نم مهل قبس ام :دهاجبو ريبج نب ديعس لاقو ٠( :رمزلا) ُةَدَّوْسُم ْمُهَهَوُحُو هللا ىَلَع اوُبْذك َنيِذَل

 لاقو .اهيلع يرجي رشو ريخ نم مهيلع نيك و ءاهولمع ىلا مهلامعأ عي :كاحضلاو ةداتقو ؛ كك سابع نبا لاقو

 (ليزنتلا ملاعم) .انلسر معاج تينف اذإف رامعألاو لامعألاو قازرألا نم مهل بتك ام :يظرقلا بعك نب دمحم

 .مالكلا اهدعب ئدتبي يلا يهو مهلين ةياغ "قح"و «'لسرلا" نم لاح وهو ,مهحاورأ نوفوتي يأ :مشوفوتي
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ايندلا يف افودبعت متنك يلا ةهلآلا نيأ يأ :توعدت 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 ف يأ أ



 فارعألا ةروس ' ظ ه4 نماثلا ءرجلا

 رق د

 ةماعلا 5 م ل د٠". قلعتم ٍراثلآ ىف سسإلاونحلآ ني مُكلِبَق ني تلح د

 َتَلاَق اًعيِيج ايف اوقحالت أوكَراَدآ اَذِإ َيَح مب اهداضل اهلبق ل اهحأ ثقل رانا
 'ٍ رانلا يف اولاد اهالبضإ ببسب

 مِعاَف اولَّضَأ ٍءآلْوَتَه اَّبَر نوعوبتملا "9 - يأ ومو 6 كي
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 ترق ججوطأل ٌرُهدلوُأ ٌتَلاَقَو .قيرف لك ام ءاتلاو ءايلاب م2 نو 5-5

 أوقوُدَف :مهل ىلاعت لاق ءءاوس متنأو نحنف انببسب اورفكت 1 رايد رب ٍلْضَق نِم اَتيَلَع ركل
 ملف اَّيَع اورّبكت أوُرْيَكَتَسآَو اَنِتنَ انِتَياَب اوُبَدَك يذل نإ 2 ٌرّثنُك ام َباَدَعْلأ

 كلذ .ىلع اوتامو
 لا انإ طيبا :ينرلا دعب اههيلإ هعل راو رع اذإ | مالا هوا مت ال امي اونمؤي

 رأل وأ رهام
 دس م .ءافياسلاوامشلا ىلإ سورس اسسمووبلل مكي نسوملا فال كييف لا

1 
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 ةعفد رانلا يف مهعمجأب رافكلا لحخدي ال ىلاعت هنأب رعشي اذهو ؛مكنامز مهفامز مدقت يأ | مكلبق نم تلخ دق

 نم رانلا يف لخادلا دهاشيو «لوقلا اذه حصيل ؛قوبسمو قباس مهيف نوكيف ؛جوفلا دعب جوفلا لخدي لب ةدحاو
 ةراشإ "مهلحأل" :هلوقو .لوحدلا يف يأ "اهلبق يلا" :هلوقو .نيدلا ف يأ :اهتخأ تندعل (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 يعي :ام# سابع نبا لاق :خإ مهالوأل مهارخأ تلاق
 مهو رانلا لوخد مهرخآ لاق نعي :لتاقم لاقو «نيدلا 7 اوعرش نيذلا مهالوأل نامزلا رخآ يف اوناك نيذلا
 نوكي نأ لمتحي "مهالوأو مع :هلوقو .الوأ رانلا نولحدي ةداقلا نأل ؛ةداقلا مهو الوحد مهالوأل عابتألا

 مهالوأل ةلفسلاو عابتألا مهو ةلزنم مهارخأ :يرشخم زلا لاق امك اذه ىلع ئعملاو «ةلضافملل يذلا لعفأ نيثلا ىلعف

 ربغآ ثيتأت ال ؛لوأ لباقم رخآ ثينأت ةرخآ نيعمر ىرخأ نوكت نأ لمتحيو ءءاسؤرلاو ةداسلاو ةداقلا مهو ةلزنم

 (لمحلا ةيشاح) .(54١:ماعنألا) ىَرْخُأ رو ٌةَِزاَو ُررَت الَو» :ىلاعت هلوقك ةلضافملل يذلا
 ةرم ءيشلا لثم نيعم. 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 نيمؤمو ةكئالملا نم ريخلا لامعأل عماج باتك وه "نويلع"' امأو «ةرفكلاو نيطايشلا
 (يواصلا ةيشاح) .شرعلا تحت ةعباسلا ءامسلا يف ةنجلا يف



 فارعألا ة ةرونم هوما نماثلا عزنا

 8 ب طايل يحي لنا لسد بوح ومالا ميلا ف درو امك

 نم ضوع هنيونتو ؛ "ةيشاغ" مه رانا نو ةيطغأ , _اَّوغ ٌمِهِقَوَف نِمَو شارف ُداَهِم ْمُهَج

 ..ءادعبم يبحلكلآًاولِمْعَو أوكماذأ تك تريذلاو " نييِلطلا ىزج كِل ذكو. - ءايلا

 ةنحلا نفك يف نمؤملا حور نولعجي ةكئالملا نأ" :اعوفرم بزاع نب ءارب نع دواد وبأو دمحأ ىور :ثيدح يف امك

 يح اهيلت ىلا ءامسلا ىلإ اهوبرقم ءامس لك نم مهعيشيف ءمهي حتفيف ايندلا ءامسلا ىلإ اب نودعصيف ءاهطونحو

 مث هل حتفي الف ايندلا ءامسلا ىلإ امب نودعصيف ,حوسملا يف اهحور نولعجي رفاكلا نأو «ةعباسلا ءامسلا ىلإ اهب يهتني
 (ةعباشلا طرألا يف نيحس قف هباتك اوبنكلا :لحو ربحهللا لوقيف "ءامسلا باوبأ مهل حتفت ال" :هظض هللا لوسر أرق

 (نيلامكلا ريسفت) .ثيدحلا .احرط هحور حرطتف

 بقث وهو- كلسملا قيض يف لثم وه اميف -ريعبلا وهو-مسجلا مظع يف لثم وه ام لخدي يأ :خلإ نولخدي الو
 يح ةنجلا نولخدي الو" :"نزاخلا" فو .(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 صخ امنإو «ةيآلا هذه يف ةربالا هب دارملاو ءهب طاخي ام طيخملاو طايخلا :ءارفلا لاق

 نم ةربإلا بقثو ؛ماسحجألا مظعأ نم لمحلا مسحف «برعلا دنع امسج تاناويحلا رئاس نم ربكأ هنأل ؛تاناويحلا
 لاحملا ىلع فوقوملا نأ تبثف «لاحم قيضلا ةربإلا بقث يف همسح مظع امو لمحلا جولو ناكف «ذفانملا قيضأ
 .اعطق هنم سويأم ةنجلا رافكلا لوحد نأ رابتعالا اذهب بجوف «لاحم

 ءايلا :نانكاس عمتجاف «تفذحف ءايلا ىلع ةمضلا تلقئتسا .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 «دحاولا نم لقثأ عمجلاو عمج اذه نأ :ليلخلاو هيوبيس بهذم ىلع هباوجو ؟نيونتلا

 ءايشألا هذه هيف تعمتجا املف «ةليقث يهو هرخآ يف ءايلا تعقو مث ءالقث كلذ هدازف هيلإ عومجلا ىهانتت يذلا

 ؛نيونتلا هلخدف ؛«"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 نينمؤملا دعو ركذب هعبتأ نيرفاكلا ديعو ركذ امل :خلإ اونمآ نيذلاو
 نيب ضارتغا "اسفن فلكن ال" :ةلوقو «ةيلع فوطعم "تاحلاصلا اولمتع"و هتلض "اوتمآ"و ًادتيم لوضوملا مَسالاو
 مهضعب لاقو «ىناعملا ءاملع رثكأل اعبت رسفملا هيلع ىشم ام اذه :"ةنحلا باحصأ كئلوأ" ربخلاو ءربخلاو أدتبملا

 (يواصلا ةيشاح) .مهنم فلكن ال يأ فوذحم طبارلاو ربح "خلإ فلكن ال"



 فارعألاةروس 000 ه6" نماغلا ءزجلا

 وهو «هربخ نيبو هنيب ضارتعا لمعلا نم اهتقاط آّهَعَسْو الإ اًسْفَن ُفِلَكُت ال :هلوقو
 ناك داقج لِ ني مِهروُدُص ىف ام اَمعَرَتَو 79 َنو دَِخ اًنييِف مه ِةئِلَل بص كلو

 يف رارقتسالا دنع ْاوُناَقَو ُرََألا مهروصق تحت ْمِمَخ نم ىرجت ايندلا يف مهنيي
 اًننَدَه نأ الو َىِدَتَببِل انك امَو هؤازج اذه لمعلا اَدَهِل ادَدَه ىذدلا نب دمك مكرم

 يدلا لمعلا :ةحسن قو

 "0037 قَححأب اير 00 23 ديلع هلق ام ةلاؤدل "يول" «باوس» فلس دل

 (ريبكلا ريسفتلا) .ةدشلاو قيضلا لاح يف ال ةلوهسلاو ةعسلا لاح يف هيلع ناسنإلا دولا ع :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
 فو دبعلا ةقاط يف ناك ام لهسلا لمعلاب دارملاف دبعلا ةقاط يف يهو سفنلا تاوهش ةفلاخم هراكملاب دارملا

 عزن ةمكحو «عزن مث هب ةنجلا اولخد مهنأل ؛هنم نيرهطم ةنجلا يف مهانقلخ يأ :خلإ 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 هد#ذ ىلع نع نسحلا ىور :خل! ايندلا يف (سوماقلا) .بلقلا يف دحأ ةوادع كاسمإ وه :دقح

 نأ وجرأل نإ :اضيأ هذ ىلع لاقو (47:رجحلا) نيلياَقَتُم ٍرُرُس ىَلَع ًاناَوْحِإ ٌلِغ ْنِم ٌمِهِروَدص يف ام اَنْعَرنَو» تلزن
 (ليزنتلا ملاعم) ."لغ نم مهرودص يف ام انعزنو" :مهل لجو زع هللا لاق نيذلا نم ريبزلاو ةحلطو نامثعو انأ نوكأ
 يف يدسلا لاقو (يواصلا ةيشاح) .رادحلا تحت نم يرخت اهنأ دارملا سيلو ءاهرادح بناجب يأ :مهروصق تحت

 ءامهادحإ نم اوبرشف «نانيع اهقاس لصأ يف :ةرجش اهباب دنع اودجو ةنجلا ىلإ اوقيس اذإ ةنحلا لهأ نإ :ةيآلا هذه

 نلف «ميعنلا ةرضن مهيلع ترجف ىرخألا نم اولستغاو ءروهطلا بارشلا وهف لغ نم مهرودص ف ام عزنيف
 هللا ةياده الولو :ريدقتلاو .يدتهنل انك امو :وهو :هلبق ام ةلالدل (ليزنتلا ملاعم) .ادبأ اهدعب اوبحشي الو اوثعشي

 (بيطنخلا ريسفت) .ةكئالملا وأ هللا وه يدانملاو :اودونو (بيطنخلا ريسفت) .انيدتها ام دوحوم انل

 ,ةنجلا 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 ام ةريره يبأو ديعس يبأ نعو
 نأ اودونو" :هلوق كلذف ءادبأ اوسأبت الف اومعنت نأ مكل نأو ءادبأ اومرهت الف اوبشت نأ مكل نأو ءادبأ اوتومت الف
 ؛ميهاربإ نب قاحسإ نع جاجحلا نب ملسم هجرحخأ :حيحص ثيدح اذه ؛"نولمعت متنك ام. اهومتئروأ ةنحلا مكلت

 :لاق هو ةريره يبلأ نع يورو ءاعوفرم دانسإلا اذهبي يروثلا نايفس نع قازرلا دبع نع ديمح نب نمحرلا دبعو

 ءرانلا نم ةلزنم نمؤملا ثري رفاكلا امأف ءرانلا ْق ةلزنمو ةنجلا يف ةلزنم هلو الإ دحأ نم ام" :ٌه هللا لوسر لاق
 (ليزنتلا ملاعم) .ةنحلا نم ةلزنم رفاكلا ثريف نمؤملا امأو



 فارعألا ةروس ه4 4 نماثلا ءرجلا

 ٌرْثنُك امب اَه ممتن وأ ةدجحلا مخالب ةسمخلا عضاوملا يف ةرسفم وأ ؛هنأ يأ ةففخم مي قر 79 2”

 ام اًنَدَجَو دق نأ اتيكبت وأ اريرقت راك تنتصأ ةنجلا ث يصأ ئَداَتَو 2 ٌنولَمْعَت

 هد 4 ١ « ١ تس وورق ع ١ كلف ع عع ء
 55 اقح 1 ديالا 0 متدجَو لهف اقح 0 8 اندعَو

 ناعم ل م ع ع

 ....ةجوعم غنج ليسا انوبلط يل يوليو دعو هولا لي سانلاَنوُدُصَي ني
 عضوملا اذه اهوأ ؛:ةسمخلا عضاوملا يف نيهجولا زاوج يأ "ةسمخلا عضاوملا يف" :هلوقو .نأشلا يأ :هنأ يأ

 .ملإ لوقلا اذهب اودون يأ ةنجلا مكلت هنأب اودونو :ئيعملاو (لمجلا ةيشاح) ."ءاملا نم انيلع اوضيفأ نأ" اهرخآو

 .ةنحلا مكلت يأ اودونو :قيععملاو «ءادنلا ريسفت نيعم ف يأ "ةرسفم" :هلوقو (ريبكلا ريسفتلا)
 وأ ربخو أدتبم "ةنجلا اومكلت نأ" ىلع ةراشإلا مسا نعم لماعلاو "ةنجلا" نم لاح "اهومتئروأ" ةلمج :خلإ اهومتثروأ
 كلذ لاق فيك دري الف «ثاريملك بعت الب ةنجلا مكل تلصح يأ ةيآلا هذه نئعمو ."اهومتثروأ" ربخلاو ةفص ةنجلا

 رانلا لهأو ةنحلا لهأ هيبشت ىلع هنأ :باوحلا لصاحو ؟انه دوقفم وهو يح ىلإ تيه نم لقتني ام وه ثاريملا نأ عم

 مهنم نمؤي مل نمف ؛ثيدحلا يف درو امك مهامإ ريدقتب رافكلل لزانم ةنجلا يف قلخ هللا نأل ؛هنع ثوروملاو ثراولاب
 :هلوقب اتاومأ هللا مهامس رافكلا نأ اهيلع ثاريملا مسا قالطإ ةمكحو .هنع ثرو هنأكف ةنجلا لهأل هلزنم لعج

 .تيملا ثري يحلا نأ مولعملا نمو «ءايحأ نينمؤملاو (؟١:لحنلا) كاي دَْغ ٌثاَوْمَأ
 25 هللا لوسر نأ قييادحلا ىق ةروةتلق نإ .مكلمع ببسي يأ ةيردصم "ام"و ةيببس "ءابلا" :نولمعت متنك امب

 بيحأ ."هتمحرب هللا ىدمغتي نأ الإ ءانأ الو" :لاق ؟هللا لؤسر اي'تنأ الو :ليق ؛"هلمعب دخأ ةنجلا لحدي نل" :لاق

 (يواصلا ةيشاح) .هنع درحملا لمعلا ىلع لومحم ثيدحلاو ؛لعفلاب بوحصملا لمعلا ىلع لومحم ةيآلا نأب
 بيحأ ؟ءادنلا نوعمسي فيكف ضرألا يف رانلاو ءامسلا يق ةنحلا تناك اذإ :تلق نإ :خلإ ةنجلا باحصأ ىدانو

 دارفأ نم يع ةنجلا دارفأ نم درف لك نم ءادنلا اذهو ءمهل ءادنلا لوصو نم عنام الف «ةداعلل قراخ 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
 (لمجلا ةيشاح) .خلإ هللا ةنعل نأ مهعمسأ "مهنيب نذأ" نيعمف ةينيبلل ريسفت :مهعمسأ

 نعم. :هلوق ليلدب لاح "اجوع"ف «قحلا نع ةلئام يأ ةجوعم ئعمي ردصم "اجوع" نأ ىلإ ةراشإ :ةجوعم

 ةبصتنم نكت مل ام نايعألاو يناعملا يف نيعلا رسكب جوعلاو (لمجلا ةيشاح) .ةيلوعفملا لمتحي تناك نإو ةجوعم

 (يواضيبلا ريسفت) .حمرلاو طئاحلاك بصتنملا يق حتفلابو



 فارعألا ةروس هعه نماثلا ءزجلا

 روس وه :ليق ءزجاح ثاتج رانلاو ةنحلا باحصأ يأ امََِّبَو 20 َنوُرِفك ةَرجآلاب مُهَو
 ثيدحلا يف امك مهتائيسو مهتانسح توتنسا نلاج ةنجلا روس وهو ينارعألا لغو فارعألا

 ؛نينمؤملل هوجولا ضايب :يهو مهتمالعب َجُهِلميِسِي رانلاو ةنحلا لهأ نم الك َنوُفِرْعي

 لاق َمُكَيَلَع ُجَلَس نأ ِةَنَجَل بح اَوَداَنَو لاع مهعضوم ذإ ؛مهل مهتيؤرل نيرفاكلل اهداوسو
 :نسحلا لاق ءاطوحد يف 2 َنوُعَمِظَي َحِهَو ةنملا فارعألا باحصأ يأ اهرلخع دي يَ ؟.ملاعت

 علط ذإ كلذك مه امنيب" :لاق ةفيذح نع مكاحلا ىورو .ممي اهديري ةماركل الإ مهعمطي مل
 06 ْحهُرَصَبَأَتَفِرُص اَذِإَو ."مكل ترفغ دقف ةنجلا اولخدا وموت :لاقف كبر مهيلع

 فارعألا رسف مث ,فارعألا وه روس يأ ةينايب ةفاضإلا [."روسب مهنيب برضو" :لاعت هلوق ف روكذملا] نات روس
 روس وه :ليق" :هلوق لباقمو «فارعألا وه باجحلا نأ :نيترابعلا عومجم نم ديفتساف "ةنحلا روس وهو" :هلوقب
 ابلاغ هدسحج نم هاوس ام ىلع هعافترال ؛كيدلا فرع هنمو عفترملا ناكملا وهو فرع عمج "فارعألا" :هلوق "فارعألا

 (بيطنملاو ريبكلا ريمسفتلا) .رانلاو ةنحلا لهأ يأ يذلا نوفرعي هباحصأ نأل ؛افارعأ روسلا كلذ يمس :يدسلا لاقو
 موق وه :سابع نباو ةفيذح لاق ,فارعألا ىلع مهنأ مهنع هللا ربخأ نيذلا لاجرلا يف اوفلتحا :ةنجلا روس وهو

 بح كانه اوفقوف «رانلا نع مهتانسح مهي تزواحبو «ةنحلا نع مهتائيس ممي ترصقو «مهائيسو مهانسح توتسا
 (ليزنتلا ملاعم).ةنحلا لخدي ام رخخآ مهو «هتمحر لضفب ةنحلا مهلحدي مث ءءاشي ام مهيف هللا يضقي

 مهنع ضري مل نم وأ ؛مهتائيسو مهانسح ءاوتسال ؛ةنجلا يف الوخد مهرخآ نم وأ نيملسملا لضافأ نم يأ :لاجر
 نم هلك ىبلا لكس :رباج نع هيودرم نبا جرخخأ :ثيدحلا يف امك (ليزنتلا كرادم) .نيكرشملا لافطأ وأ هيوبأ دحأ
 سانأ مهنأ ناربطلا ىور .دهاوش هلو « (4.:فارعألا) «ِفاَرْعَأْلا ُباَحْصُأ ىَداَنَو» :لاقف ؟هتائيسو هتانسح توتسا

 :ليقو «نيكرشملا لافطأ :ليقو «"نحلا اونمؤم مهنأ" :اعوفرم سنأ نع يقهيبلا دنعو «مهئابآل ةاصع هللا ليبس يف اولتق
 (نيلامكلا ريسفت) .راسي نب ملسم نع متاح يبأ نبا هاور .نيد مهيلع ناك موق :ليقو ؛ةرتفلا باحصأ

 يلا ةماركلا نايب اذهب هدارم "خلإ مكاحلا ىور" :هلوقو ءاهديري :هلوق يف اذكه «هناحبس هللا لعافلا :مهعمطي م
 (يواصلا ةيشاح) .همالك اوعمسو هوأر تح بجحلا 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 ف ربعي مل اذلف ؛رظانلل ةرسم هيفف هلهأو ميعلل رظنلا فالخب مد عيست هلهأو باذعلا

 (يواصلا ةيشاح) .(4 5:فارعألا) كيَلَع ٌمالَس نأ سلا تباسي ه4 :ليق



 فارعألا ةروس ظ ه5 نماثلا ءرجلا

 ِمَوَقْلآ َمَم رانلا يف العجن ال اتّبَرْأوُناَق ِراَملآ بّححأ ةهحج ةآقلت فارغألا باحصأ يأ

 أوُلاَق مهلَميِسِ مجتوفرعَي رانلا باحصأ نم ٌةلاَجر ٍفارغألا ثنكصأ َئَداَتَو ( : َنيَِظلآ

 يأ م2 َنوُربكَتْسَم متن اَمَو مكترثك وأ لاملا ةت رادلا نم َمُكَدَع ىغَأ هَ

 يذلا كنق ةقيعلسلا كاس لإ نيروشم هل :تولوتتوو هتاميإلا نع مكرابكتساو
 رن هلو هيلع ٌفْوَح ] هَل اوُلُخْدأ :مه لبق دق َةُمْحَرب ُهّلآ ُمُهْلاََي ال ْمّثَمَسَق
 يأ ل يفنلا ةلمجف ولاا و «ل وعفملل ءانبلاب "! ولخدأ" ئرقو © تريكو

 ؟ كسلا رع اكل ايا نأ لا َبَحَصُأ راَثلأ ٌبنَحِصأ ْىدانَو .كلذ - لرقم

 تريرهشلا 1 ىلَع امهعنم اَمَهَم مرح هللا 7 أَولاَق ماعطلا نم َهّللآ , كحق : 8 اب

 د ل ل... ممم دم. .م الو وهل مهيد أوُدحغَأ ت 2 هذا

 مكنع ئيغأ ام يأ ةيردصم ام "نوربكتست متنك ام" :هلوقو .ةيفان وأ عيزفتلاو خيبوتلل ةيماهفتسا امإ "ام" :مكنع ىنغأ ام

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .قحلا لوبق نع رمتسملا مكر ابكتساو مكعمج

 ءافعضل فارعألا لهأ ريشيف «نيقيرفلا ىلإ نورظني فارعألا لهأو «ةنحلا لهأ نوري رانلا لهأ نأل ؛كلذو :خلإ نيريشم
 خلإ رانلا لهأل نولوقيو 12 مههابشأو بابحو ناملسو لالبو بيهصك ايندلا يف مهب نوؤزهتسي اوناك نمم نينمؤملا
 لضفب اهولخدا" ةنجلا مهوخد مدع ىلع متمسقأ نيذلل يأ :مه ليق دق (لمجلا ةيشاحو بيطخلا ريسفت) .اصخلم
 ,"ةنجلا اولخخدا" :مهل ليق دق ءالؤه يأ ةراشإلا مسا نع ناث ربخ وهف ؛فارعألا باحصأ مالك ةيقب نم اذهف "هللا
 (لمحلبا ةيشاح) :مكماسقإ يب مكبذك رهظف
 "يفنلا 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 هل ناتلومعم ناتلمحلاو ءردقملا اذه ةقيقحلا يف لاخلا

 ؛همزال يف لمعتسم انهه ميرحتلا نأ ىلإ حراشلا ريشي :امهعنم (لمجلا ةيشاح) ."خلإ ئرقو" :هلوق ىلع
 :بعللاو هب فرصي نأ نسحي ال ام. مها فرص :وهللا :ابعلو اوه (لمجلا ةيشاح) .ذئنيح فيلكتلا عاطقنال

 (يواصلا ةيشاح) .هب بلطي نأ نسحي ال ام حرفلا بلط



 فارعألا ةروس ه4 نماغلا ءرجلا

 روبوت ةاقإ ارش امك زانلا يف .مهكرش روسي عوتلاق انكذلا ةؤتنبلأ ْمُهَتْوعَو
 َدَقَلَو .اودحج امكو يأ 29 تروُدَحي اَنِتَياَتِب أوئاك اَمَو هل لمعلا مهكرتب اَذَه

 ِملِع َْلَع ديعولاو دعولاو رابخألاب هاثع هكلكن نآرق بّتكب ةكم لهأ يأ مُهتِْج

 لَه .هب (2) َنوُيْؤُيِم وعل ةَمحَرَو "اناا" نه لا ىادش هيف لصف ااه نيملاع نأ :لاح

 لوقت ةمايقلا موي وه ايو نأ َمَوَي هيف ام ةبقاع .ُهليِوُأَت 3 نورظتني ام َنوُرظنَي

 نم امل لَهَق ٍقَحْلب اَعَبَرب لس تمآَح نق :هب 1 اركان لقا نم رخل .ةهرشلا

 لاا فديوا يا للا خخ ليقف دفنا ل ؛ له ٌوأآتل اوُمَفَفَيَف ةاعفش

 كالحلا ىلإ اوراص ذإ ٌمْبّسفنأ أَوُرِِمَح َدَق :ىلاعت لاق ."ال" :مهل لاقيف ؟كرشلا كرتنو

 هلأ أ محيي ّنرإ .كيرشلا ىوعد نم (2) َوُرَئفَي أوئاك ام مُبَيَع بهذ ّلَضَو

 هناك 8اولامااط ةيرفإو تطاولكو كاعد الاقلاع فاس اه اعل .اطاعتطام اهاهاذع هنااا .... نس الو بوسسلا قلع ىلا

 ةايحلا هذه دنع رورغلا لصح هنأب دارملا لب «ةقيقحلا يف رغت ال ايندلا ةايحلا نأل ؛زاحم اذه :ايندلا ةايحلا مقرغو

 ءايشألا هذه يف هتبغر ةدشلف «هاحلا ةوقو لاملا ةرثكو شيعلا نسحو رمعلا لوط يف عمطي ناسنإلا نأل ؛ايندلا

 :لاق تافصلا هذمب رافكلا كنلوأ ىلاعت هللا فصو امل مث ءايندلا بلط يف اقرغ نيدلا بلط نع ابوجحم ريصي

 ئعملاف هللا ىلع ةليحتسم هتقيقح نأل ؛كرتلا وهو همزال يف لمعتسم نايسنلا نأ ىلإ كلذب راشأ :رانلا ف مهكرتن

 ام" ىلع فطع :خلإ اوناك امو (يواصلا ةيشاح) .رانلا يف مهكرتو ممي ءانتعالا مدع نم يسانلا ةلماعم مهلماعن

 نأ ىلإ ةراشإ :كورظعني اه (دوعسلا ىبأ ريسفت) .ارمتسم اراكنإ ىلاعت هللا دنع نم اهنأب نيركنم اوناك امنكو يأ "اوسن
 :هلوق ف ريمضلا :ءارفلا لاق "هليوأت الإ" :هلوقو ."ريبكلا" يف هصن امك راظتنالا ئعم. انهه "رظنلا"و «ةيفان "له"

 .باقعلاو باوثلا نم لسرلا ةنسلأ ىلع هب اودعو ام ةمقاع ديري «باتكلل "هليوأت"

 هيلإ لؤي ام الإ :نعملاو ءلوؤي ءيشلا لآ نم هريصمو ءيشلا عجرم :ليوأتلاو ؛نآرقلا ىلإ عجار 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 «اهلبق يلا ةلمجلا ىلع ةفوطعم ةلمج
 (لمجللا ةيشاح) .يناثلا ماهفتسالا باوج



 فارعألا ةروس ه4 /ب نماثلا ءزججلا

 ةةلغ ف نيهقلخ عاتق ولو يع تع د هنأل بديع ءايندلا مايأ نم ِماّيأ ِةَمس ىف

 :كِلْمْلا ريرس :ةغللا يف وه شرعا لَع ىوَتَس اوَتْسآ ؛ طل دنع جا ب ليتر
 ةحمللا يق قلخلا نع

 . قلي رمل يسأل لميت اصعب اع * الا لملأ ىِنغُي هب قيلي ءاوتسا

 اهل

8 

 نيموي يف تاوامسلاو «نينثالاو دحألا نيموي ف ضرألا قلخو ءدحألا موي ف قلخلا أدتبا ىلاعت هللا نإ :مايأ ةتس يف

 (ارصتخم لمحلا 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 :تبغتلا
 نع يقهيبلا ىورو «ةعدب هنع لاؤسلاو ءبجاو هب ناميإلاو ءلوهجب فيكلاو ؛مولعم ءاوتسالا نأ :دج كلامو
 :ءكلي يعفاشلا لاقو ءرفك دقف ءامسلا يف هللا ركنأ نم :لاق هنعو ءضرألا نود ءامسلا يف هللا نأ :ءكلي ةفينح يبأ

 :قاحسإ لاقو «دمحأ لاق كلذ لثمو ءءاش فيك لزنيو ءاش فيك هقلخ نم برقي زيلع مدبب ىلع 8 نإ

 نباو يذمرتلاو دواد يبأو يراخبلاو ينزملا لوق وهو ؛ءيش لك ملعيو ىلوتسا شرعلا قوف هنأ ملعلا لهأ عمجأ هنإ
 ..بي ثيدحلا ةمئأ نم مهريغو يقهيبلاو ىلعي 4 ةحجام
 الماك لزي مل هللا نأ هودقتعا امو :عامجإلاو هللا باتكل نيعبتملا فلسلا قيرط انقيرط :ةيلحلا نم ميهاربإ لاقو
 نم اهفوتبثيو امي نولوقي هيلع ءاوتسالاو شرعلا يف رارقتسالا تبثت ىلا ثيداحألا نأو :لاق نأ ىلإ هتافص عيمجي

 ىلإ فلسلا عابتا هدمتعنو هاضرن يذلاو :نيمرحلا مامإ لاقو «هقلحخ نم نئاب هنأو «ليثمت الو فيكت ريغ

 ىهتنا «ىلوتسا يعمي ىوتسا :ليقو هللا ىلإ اهيناعم ضيوفتو اهدراوم ىلع رهاظلا ءارجإو «ليوأتلا نع فافكنالا
 رارقتسالاب نوخحرضي ةمسحللاو 6 شرغلا ىلع رارقثسا ريغ: نه ولعلا ةهح.نوتبك ةيماركلا :لوقأ ,"نيلاسكلا" ق ام

 رارقتسالاكو ءلامكلاو ؛مامتلاكو عءاليتسالاك «ناعم هل ءاوتسالا نأل ؛اهيف ةجح الو ؛ةيآلا رهاظب شرعلا ىلع

 لامك هدارم فرعي نأ ريغ نم هللا دارم ةيقحب داقتعالاو هللا ىلإ ضيوفتلاف ء«تالامتحالا ددعت عم لالدتسا اللف

 .نوحلاصلا فلسلا هراتخا اذه و «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 :يئاسكلاو ةزمحو ةبعش هأرق نيشلا ديدشتو نيغلا

 ىم بابلا اذه يف نيلوعفملا نأ :كلذو ءنعمو اظفل لوعفم "راهنلا"و نعم لعاف "ليللا"ف نيتءارقلا نيتاه ىلعو
 سبتلي مل نإف «"ارمع اديز تيطعأ" :وحن سبتلي الثل ؛لعافلا مدقت بجو الوعفمو العاف امهنم لك نوكي نأ حلص
 برض" وحن نيحيرصلا نيلوعفملاو 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 يف "ليللا" لعج بجوف ءايشغمو ايشاغ نوكي نأ

 .[امهلمتحي ظفللا نأل وأ هب مكحلل هسكع ركذي ملو] سكع



 هنا تملأ ه8 نماثلا ءزجلا
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 ايم قم لأ ةهيردتقب هرمأب تلا سيت هربحت اتم عقرلاو ؛"تاومسلا

 ٌةَيَفُخ و ًاللذت لاح اعّرَصت مكبر وعد ( 5 للام قرت هل هللا هللا مظاعت كرا هلك لاو

 ف اوُدِسفُت اَلَو .توصلا عفرو قّدشعلاب ءاعدلا يف (9 َتريِدَتْعُمْلا بحال نإ اًرس
 يف اًعَمَطَو هباقع نم افَوَح ُهوُعْدآَو لسرلا ثعب قبس َدَعَب يصاعملاو رشا يضزألا
 هد ةيفسس هع "بيرق" ريك ذتو «نيعيطملا هه َنيِسْحَملا ترو بيرق هللا تم حر ّنِإ هتمحر

 0 ل 0 0

 كلذ ىلإ ةجاحلا هسفن نس فرع اذإ الإ ءاعدلا ىلع مدقي اي يعادلا نيا ؛ةدابعلا عاونأ نم عون وهو بلطلاو

 اهاصيإ ىلع رداق وهو هتجاح ملعيو ءاعدلا عمسي ىلاعتو هناححبس كبر ل نأ فرعو هليصحت نع زجاع وهو بولطملا

 1 "تيطخلا" هني امك .؟لامكلاو ةردقلاب هبر فرعي و صقتنلاو رجعلاب هسفن دبعلا فرعي كلذ دنعف ؛يعادلا ىلإ

 ْق رييغتلا عوقو عانتمال ؛عوقولا بجاو ناك عوقولا مولعم ناك نإ ءاعدلاب بولطملا نإ :ليق ام عفدنا انهه نمو

 ؟ةبلط 2 انفنأ ةدئاف الف عوقولا مولعم ناك إو ؛ةدئاف ةبلط 5 نكي / عوقولا بجاو ناك امو ى لِ اعت هللا ملع

 ءيشلا هل لصحي مل نإ اضيأو «ءاعدلاب افوقوم نوكي رومألا ضعب اضيأو «"ةدابعلا خم ءاعدلا" :25 هللا لوسر لاق

 (م) ."هبلط يف ةدئاف الف" :هلوق لطبف «ةدئافلا مظعأ امهو ءرمألا لاثتماو ةدابعلا نع ايلاخ اذه سيلف بولطملا

 ؛عاعدلا مهتاوصأ نيعفارلا :جيرحج نبا نعو ءهريغو ءاعدلا نم ءيش لك يف هب اورمأ ام نيزواحما يأ :نيدتعملا بحي اظل

 2 عسوتلا وه *:قدشتلاب (ارصتخغ ليرتتلا كرادم) .ءاعدلا ّق باهسإلا وه :ليقو عةعدبو ةاوراك حايصلا :هنعو

 بناج :قدشلا]| حصفتلل هقدش ىول قدشتو : 'سوماقلا" فو ؛"ةياهنلا" يف اذك «زارتحاو طايتحا ريغ نم مالكلا

 ؛حايصلاو ئاعدلاب ءادنلاو ؛ءتوصلا عفر ءادتعالا نم جيرج نبا لاق ؛"توصلا عفر" :هلوقو . [حابصملا .مفلا

 (ريبكلا زيسفتلا) ."ةينالغلا ف ةوعد نيعبس لدعت رسلا يف ةوعد" 1 هلل كومتو لاقو «'بيطخلا" يف امك

 رمأ يأ ف وذل ةفص هنأ وأ ؛محرلا ئعم. ةمح رلا نأ ؟ تيكا ريك ذتو : ةروعسلا يبأ" 2 لاقو :بيرق ريك ذتو

 يقب نكل ."بيطخلا" يف امك «ظفللا نود نيعملا ىلإ تعنلا عجرف باوثلا انهه ةمحرلا :ريبج نب ديعس لاقو «بيرق

 - ؛باقعلا نع وفعلا مهل لصحي ال نأ بجوف نينسحم اوسيل رئابكلا باحصأو ةاصعلاو «نينسحما نم نكي مل نمل كلذ



 فارعألا ةروس تكذب نيفاعلا ءزجلا

 تدق ايم سيلا لرب فز وهو .ىلاعت هللا ىلإ اهتفاضإل "ةمحرا ' نع هب ِرَّبحُملا
 هيلإ فاضملا مكح فاضملل يطعأف هثينأت هيضتقي كلذ نأ عم

 ف ريخأ 3 .اهيفتا نيشلا وكسب ةءارق قو .هرطملا مان ةقرفتم يأ هعََحَر َْدَي

 يأ :نونلا لدب ةدحوملا مضو افوكسب ىرخأ قو ءاودضم نونلا حتفو افوكسب

 تلمح َتلَقأ١ هليعف "ريشب" ةرحخالاو ؛ و اك روش تبل درفمو د

 ك6 000 الاب يانج املا لباب هبال هئايحإل يأ هب تابن
 قابل

 :تايتمؤتلا ع ج) توركّدت مُكلَعل ءايحإلاب مهروبف نم وما ٍُضش جاسو

 نوتسخلا ؛اولاق نإف ءنسحأ كدنقف ةوبتلاو .ديحوتلاب رقأو.هللاب نمآ نم نأ :باوحلاو ؟ةمحر باذعلا نع وفعلا نآل ت

 نم سيلو ؛ناسحإلا ىمسم هنع ردص نم نسحملا نأل ؛لطاب اذه :لوقنف ؟ناسحإلا هوجو عيمجب اوتأ نيذلا مه

 «ريبكلا ا .يزارلا مامإلا هطسب ام ةصالخ اذه «؛ناسحإلا هوجو لكب ايتآ نوكي نأ انسحم هنوك هطرش

 جاح رمعو ةكم قيرطب حير سانلا تذخأ :لاق ه5 ةريره يبأ نع يور ءرطملا مادق يأ :2إ يذلا وهو
0 

 كِنأ تريبعأ !نييفهملا رههأ اي :تلقف «سائلا روم يف تنكو ؛رمع تكردأ نخ قلحار تثثحتساف «حيرلا

 اولأساو اهوبست الف «باذعلابو ةمح رلاب يأت هلا حور نم حيرلا" :لوقي 2 2 لوسر تعم ٍنإو ءحيرلا ع تلأس

 (نيلامكلا ريسفت) .عفانو ريثك نباو ورمع يبأل نيشلاو نونلاب :ارشن ."اهرش نم هب اوذوعو اهريخ نم هلل
 ةمحرلا هبش ثيح ةينكم ةراعتسا مالكلا يفو «قرفتلا وه رشنلا نم ةيحان لك نم به ىلا حايرلا يه :ةقرفتم

 ."يدي نيب" :هلوق وهو همزاول نم ءيشب هل زمرو هب هبشملا ركذ ىوطو «تارشبم هلو مدقي ناطلسب رطملا نيعم
 ةانتيفحت ةنمضلا اوكف "لسر" قا "لئسر“ ةاولاهامك هافيفتحت نيسلا توكسي عيواضلا هيساحب) ..ليبت هتاقإف
 (نيلامكلا ريسفت) .قئع :قنع يف مهوقك عمجلا نم فحخأ وه يذلا درفملا يف مهفيفختل

 وأ ءارشن اهرشني :ليق هنأكف «نابراقتم رشنلاو لاسرإلا نإف ؛قلطم لوعفم هنأ ىلع يأ :اردصم نونلا حتفو

 .ريشب عمج - نيتمضب - رشب ففخم وهو :ةدحوملا مضو (نيلامكلا ريسفت) .ارشان يأ لاحلا عضوم يف ردصم هنأ ىلع

 .فغرو فيغرك :ريشب (نيلامكلا ريسفت) .لوعفملا نعم :ليقو «لعافلا يعم. :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 هدأ نماثلا ءزجلا

 عمسي نمؤملل لثم ع نإ انسح هُنا حَرَت بارتلا بذعلا ُبْيَطلآ ُدَلَبْلآَو

 لكُم اذهو «ةقشمم ارسع دكت الإ هتابن ٌجُرَحح ال هبارت َتَّبَح ىِذَّلَو امي عفتنيف ةظعوملا

 يكب هللا م2 2) َنوُرْكْشي م ْوَقِل تأ نيبن ُفَرَصُت ركذ ام انّيب امك َكِل دحر فاكلل

 نم عكل اه هللأ أوُدبِعا موي َلاقف ءهِمَوَق نإ احون اَلَسَرَأ فوذحم مسق باوج ّدقل
 هودحوو هوذدبعا يأ

 ةناطللا# ةلاعنام كر ااقاا6 اهلل مكي ٌفاَحَأ َنِإ هلحم نم لدب عفرلاو «' 'هلإ' ةفص ٌرجلاب ٌرْوُرَيغ ِهلِإ
 نيقابلا دنع

 "بيطلا دلبلا" ةلالدلو ئععملا مهفل تفذحو ءانسح ايفاو هتابن جرخي يأ ةفوذحم لاح هدول ف 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 ,ءفيرشتلاو حدملا ليبس ىلع "هبر نذإب" :هلوقب بيطلا تابن جورخخ صحو «ةيلاح وأ ةيببس "ءابلا'

 .هعفن ةرازغو هنسحو تابنلا ةرثك نع هب ربعو .هتئيشع. يأ "هبر نذإب" :"دوعسلا يبأ" يو «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 عمس اذإ رفاكلا كلذكف ءرطملا هباصأ نإو امي 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 ينك يبلا ةيلست صصقلا كلت ركذ نم دوصقملا :احون انلسرأ دقل
 ميملا حتفب - كمل نب رافغلا دبع :همسا "حون"و .ينأي ام فالخب ءانه هيلع فطعي ام مدقت ام مدعل ؛نونمؤملاو

 سأر ىلع :ليقو ؛حيحصلا ىلع ةنس نيعبرأ سأر ىلع ثعب سيردإ وهو 0 ا
 نيتئام نافوطلا دعب شاعو «نيسمخ-و ةثام عست هموق يف ثكمو «ةنس ةئام :ليقو «نيسمحو نيتئام :ليقو «نيسمخ

 عنصو ءاراحم ناكو «نيعبرأ سأر ىلع ثعب هنأ ن نم جيحصلا ىلع نوعبرأو ناتئامو فلأ هرمع ةلمجف «نيسمخو
 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 ف
 مهيمسيف بناحألا نيب لجرلا ميقي دقو ءدحاو دج يف هعم نوعمتجي نيذلا هؤابرقأ لجرلا موق :"حابصملا" يف :خل! هموق ىلإ

 ءريخلا "مكل"و أدتبم "هلإ"و ,"نم" ةدايز ىلع عفر هلحم نإف يأ :هلحم نم لدب (لمجلا ةيشاح) .ةرواجملل ازاحم هموق

 - ؛[ظفللا ىلع ال لحما ىلع يأ] عضوملا ىلع "هلإ" ل ةفص هنأ ىلع عفرلاب أرق نوقابلاو :"ريبكلا" فو ."لمحلا" نم



 فارعألا ةروس هم نماثلا ءزجلا

 نإ ةنقياوق نم فارشألا دمار موي وه !١ ِميِظَع ِمْوَي َباَذَع هريع متدبع نإ

 اهيفنف «"لالضلا" نم معأ يه ةَلئلَص ى.ّنسيل مّوقني لاق كلا 229 ٍنيُِم للص ىنَكنَرمَ

 ياسر دهذشملاو فيفختلاب ْمُكُفَِبأ 23 تريِماَعلا بر نم لوُسَر ىنكدَلَو هيفن نم غلبأ
 نيقابلل ورمع يبأل

 ءل ... ....مقيلك أكو َنوُمَلَمَت هَل اًسدَنلا_-< ىلع كل ريثعا فيرا ّح موو

 الإ" :هلوق ناكف "هللا الإ هلإ نم امو" :هلوق عفرلاب أرق نم هجو :ىلع وبأ لاقو .هريغ هلإ مكل ام :مالكلا ريدقت نأل -

 .ءانتسالاب اعفر "ريغ" نوكيف "هلإ. نم" :هلوق نم الدب نوكي "ةريغ" :ةلوق كلذك :"هلإ نم ام" :هلوق نم لدي.؛"هللا

 فورعملا نم مهدنع سمتلي ام مقءالمل كلذب اومس موقلا فارشأ -زومهم - ألملا :"حابصملا" يف :2إ فارشألا

 :"دوعسلا يبأ" فو .بابسأو ببس لثم ءالمأ عمجلاو ةبيه رودصلاو ةميأ نويعلا نوؤلمي مهنأل وأ ؛يأرلا ةدوجو

 (لمجلا ةيشاح) .مهتهأو مهامجب نويعلاو ؛مهتبيهو مهتلالجب بولقلاو مهداسحأب لفاحملا رودص نوؤلمي نيذلا :ألملا
 ناك دوه موق نم الملا نأل ؛قأيس 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 يأيس ام نأ :باوجلاف ؟"اورفك نيذلا"ب حون موق دييقت دوه ةروس يف ٍتأيس :ليق نإف

 (لمحلا ةيشاح) .هل مهئاعد لوأ ف وهف انهه امأو ءرفك نمو نمآ نم مهيف ناكف «هتلاسر نمز ءانثأ

 فالخب ماع يفن نيعم ريغ درف يفنو «ةنيعم ريغ ةدحو ىلع ةلاد "ةلالض" نأل كلذو :2إ لالضلا نم معأ يه

 سيل" :هلوق ناكف ماعلا يفنلا عطقلا ليبس ىلع يضتقي ال هيفنو «عمجلاو يار داق ب د ردصم هنإف «لالض

 مهيولقل ةلامتسا ؛هيلإ مهتفاضإب مهادانو «'“لالض يب سيل" :انلوق نم هسفن نع لالضلا يفن يف غلبأ "ةلالض ١

 ةيضعبلا ئيعم ذحأ رابتعاب اهمومع ناكو" :نيلامكلا بحاص لاق امف ."دوعسلا يبأ"و "لمحلا" نم «قحلا وحن
 هجو لك نم يغلا راص اذإ لالضلا نأل ؛ديدسب سيل ."هجو لك نم يغلا لالضلاو هجوب ولو يغلا يهف هيف

 .مهفاف ءسكعلاب رمألا راص لب لالضلا نم معأ "ةلالض" :هلوق نوكي فيكف ءصوصخلا هيف يقب امف
 ؛"لالض" :لقي لو :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 صخأ ةلالضلا نأل

 يتغي الو نمسي ال انهه ليوط مالك ”"فاشكلا" يف نيرظانللو ؛غلبأ نوكي الف ماعلا يفن مزلتسي ال صاخلا يفن

 ىلع هنوك ئيعم يف هتالاسرل اغلبم هللا نم الوسر هنوك نأل يأ :خلإ 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 همز نماثلا ءزجلا

 باذعلا َمُكَرِذِنُيِل َمُكَنّم ٍلُجَر ناسل لع ْمُكبَو نم + ةظعرم 5251ج نأ خلو

 نم دُهَعَم َنيِذَلاَو هّنيجنأف ُهوُبَدَكَف !اه م2 َنوُمحَيَن ِةمَّلَعَلَو هللا أوقَتَتِلَو اونمؤت مل نإ

 موق أوئاك مج نافوطلاب آني أوُبدَك نيل افرع ةنيفسلا ِكلفلا ىف قرغلا

 سلق

 | أوُدَبَعامّوَقَي لاق اًدوه مهاَحأ لوألا واع ]] انلسرأ و .قكلا نعمجو ترييق
 "مهاخأ"ل نايب فطع فيفخف نييمع هلصأ

 2 سلا ةلسلا ذاملا لاق .نونمؤتف هنوفاخت | «2) َنوقَكَت الف دوف وبل ةيركل اع هودحو

 يف 2 نريبذك ذكلا رو قلطمل انإَو ةلاهج ِةَهاَقَس ىف كلنَرَتَل انإ َءٍوِمَوَق نِم أوُرْفك

 مكغليأ (2) نيملعلا بر نم لوسَر ىتكدلَو ةهافَس ىب.ّسيل مّوقَي لاق .كتلاسر
 خامه هام ههه سش ساه سهاهاه شاش هاش ساه هاه هس ع ساشا ه هاه ساه ساشا سه هده ساه هدهاه هاه هاه »#8680 قرا 9 مر نيهجولاب

 فيفختلاو ديدشتلا يأ

 ءاعارذ نوثالث اهكمسو ؛عارذ ةئام ثالث اهوط ناكو [(لمجلا ةيشاح) .نيتنس يف اهذختا هنأ يور] :خ ! ةنيفسلا

 يق اهبكرو «رويطلل ايلعلاو ءسنإلل ىطسولاو «باودلاو شوحولل ىلفسلا :ثالث اهتاقبطو «نيسمخ- اهضرعو

 ف ىمعأ :لاقي ؛قحلا نع يأ :نيمع (يواصلا ةيشاح) .مرحم رشاع ف يدوجلا ىلع توتساو ءبحجر رشاع
 (ليزنتلا كرادم) .ةريصبلا يف معو ءرصبلا

 يف ينأيس امو حون يف قبس ام نود مهيلإ لسرملا نييعتب بيعشو حلاص يف أيس اميفو انهه حرص :خلإ داع ىلإو
 نيدمو دومثو داع تزاتما دقو ءالف الإو هب اوركذ هب اورهتشا دق مسا محل ناك اذإ مهيلإ لسرملا نأل كلذو ءطول

 ناك احون نأ :رسلاو ."امي لاقف" ::3ع حون ةصق يفو «ءافلا نودب "لاق" :انه لاق اضيأو «ةروهشم ءامسأي

 البل يم وق ٌُتْوَعَد يِنإ ّبَر لاق# :حون ةروس يف هنع يكح ام ىلع اهيف ناوتم ريغ هموق ةوعد ىلع ابظاوم

 ةغلابملا يف 1ع حون نود ناك لب كلذك نكي ملف 3ع دوه امأو "ءافلاب" بيقعتلا هبسانف .(ه:حون) اراهنَو

 لاقو «"بيطخلا" يف اذه «حون 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 :"لمحلا" يف

 دوه موق ريبعت ف ةمكحلا :ةهافس يف (يواصلا ةيشاح) .حلاص موق اهنإف ؛ةيناثلا داع نع هب زرتحي :ىلوألا

 ثيح لالضلل هوبسن كلفلا عنصي لعجو نافوطلاب هموق فوخ امل احون نأ :لالضلاب حون موقو «ةهافسلاب
 ادومص اهومس ىلا مانصألا ةدابع نع مهام امل دوهو «نيطو هيف ءام ال ضرأ يف ةنيفس لمع يف هسفن بعتأ

 (يواصلا ةيشاح) .هب مهبطاخ ام لثم هوبطاخ .هفسلل اهدبعي نم بسنو ابهو ادمصو



 فارعألا ةروس هد 4 نماغلا ءرزجلا

 3 دع جدوي ى4 رعب 3 و ١ #1 د , : 5 رم 9 س شعم ةر#

 ٍدكَبَر نم ٌركذ ْمُكَءاَج نأ َرثَبِجَعَوَأ .ةلاسرلا ىلع نومأم 2: نيِمأ صان كَل ْأَنَأَو

 ِدْعَب نِم ضرألا يف َءافلخ َرُكَلَعَج ْذِإ أوُرحْذَاَو ْرَكَرْدِنُيِل وكن لُجَر ناسل ْلَع

 مهريصقو عارذ ةثاه مهليوط ناك و ءالوطو ةوق ةْطَصَب ٍقلَحْلا ىف َمُكَداَزَو وق رمول

 هللا َدِبْعَتِل اَنَتْعَحأ اَولاَق .نوزوفت مج 2) نوُحلفَت رو 11 هعضن هللا ل اكلك نيس

 يهتم نإ نال نم هب اًندِعت ام اَنَبَأَك اقزام 10 سا نب كرفت قب ثنو

 نإ باذعلا ًاَوُرِظَتناَف ناهربو ةجح 55 نم اهدابعب 5 7 هلل 57 ام اهودبعت

 .ميقعلا حيرلا مهيلع تلسرأف يل مكييذكتب مكلذ > تيِظَسْمْلأ ني مكمن
 لعفلا ةغيص نأل كلذو ."مكل حصنأو" :لاقاع يح فيستا عربو ةيعنالإ ةلسفلاب درع تأ يو أ حصان مكل انأو

 امأو :لعفلاب ريبعتلا بسانف خارت ريغ نم اراهنو اليل مهئاعد يف رركي حون ناكو ءةعاس دعب ةعاس هددحت ىلع لدت

 (لمجلا ةيشاحو بيطخلا 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 ةئام عبرأ ناك مهليوط نإ :رجفلا ةروس يف "يلح ا" هلاق يذلا :+! عارذ ةئام (دوعسلا يبأ ريسفت)
 ةميظعلا ةبقلا ردق مهنم دحاولا سأر ناكو «عارذ ةئام ثالث مهريصقو ؛عارذ ةئام سمح :ةياور يفو .هسفن

 (يواصلا ةيشاح) .عابضلا هيف خرفت هتوم دعب هنيع تناكو

 حابقتساو راكنإ :2لإ يننولداجتأ (دوعسلا يبأ ريسفت) .بارطضالا وه يذلا ساحترالا نم باذعلا سجرلا :سجر

 سيل ذإ ؛؟تايمسملا نع ةيراع يأ "ءاوسأ ف" :هلوقو ماتصألا ةدابع كل كو هللا ةدابع ىلإ مه ايعاد هئيحم مهراكنإل

 (لمجلا ةيشاح) .اديز هتيم :مهوقك لاصيالاو فذحلاب .: :اهومتيمع# (لمحلا ةيشاح) .اكيش ة ةيهولألا نعم نم اهيف

 .ناث لوعفم "ءاهلا"و ؛"ومتيمس"ل لوأ لوعفم :امانصأ
 ؛ءاتشلا زجع يف اهئيحم تقو ناكو ءاهيف رطم ال ديدش توص تاذ ةدراب تناكو :2إ مهيلع تلسرأف

 مهاجر تكلهأف «مايأ ةينامثو لايل عبس مهيلع ترخسو «لاوش نم نيقب نامثل ءاعبرألا ةحيبص مهتأدتباو

 (ارصتخم يواصلا ةيشاح) .مهتقزمف وحلا يف كلذ تعفر نأب مههاومأو مهدالوأو مهئاسنو



 فارعألا ةروس ههه نماثلا ءرجلا

 اوُبَدَح َنيِذّلآ َرِباَد اَنْعِطَقَو اَنَم ٍةَمْح ةمحرب 6 نم - ةسسق] 2 د يأ هك

 1 لإ اتلسزرأ و ."اوبذك" ىلع فطع 2:

 انلسرأ دق لزق ىلع فولط

 نم ىطسل ان كل اودبتآر ؤقنُ لاق ع اعين ثعا ةليبقلا هب ادارم فرصلا كر
 قف ا ثينأتلاو ةيملعلل

 ماه ههه ه8 مف هاه اه هاه ظا هشا# 8# ءةودصه يفدص ىلع نب ةردع ا لسا لق هرجع

 ةدعحللا هاب ساذسلا ملك د 55

 «.ا

 ا

 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 التل ادوه مهيلإ ىلاعت هللا ثعبف «مانصألا نودبعي اوناك

 نم اوبلطو مارحلا تيبلا ىلإ اوهحوت ءالب مهي لزن اذإ مهكرشمو مهملسم ذئنيح سانلا ناكو (؛مهدهجج ىنح نينس

 .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 ءمهماقم 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 نح

 :لاقو «ءكلذ دنع همالسإ رهظأف ءمتيقس

 ءامسلا مهلبت ام اشاطع اوسمأف مهوسر داع تصع

 ءاباو _ءادص  هلباقي دوم هل لاقي منص مه

 ءامعلا ىلحو ىدحهلا انرصبأف دّشر ليبسس لوسرلا انرضبف

 ءاجرلاو لكوتلا هللا ىلع يإ وه دوه هلأ نإو
 :ليق :لاقف ءةكم اولحخد 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 ءمهيقست تنك ام اداع قسا مهللا

 ىلع ةباحسلا تجرخخف ؛ءام نهرثكأ اًهإف ءادوسلا ترتحا :لاقف ءكموقلو كسفنل رتحخا !ليق اي :لاق ءامسلا

 دوه احنو .مهتكلهأف ميقع حير اهنم مقءاجف ءانرطمم ضراع اذه" :اولاقو اهب اورشبتساف «ثيغملا يداو نم داع

 ةلمج نم وهف :اوبذك ىلع فطع (نيلامكلا ةيشاح) ايتام وح اهيخ قلقا اودبعو ةكم اوتأف ءهعم نونمؤملاو

 (لمجلا ةيشاح) .ديكوت فطع وأ لومعم ىلع ةلع فطع وهو «ةلصلا



 فارعألا ةروس هم نماثلا ءرجلا

 نم مه اهجرخي نأ ةولأس اوناكو ةراخولا قع اهلماع ا يَ دل هلأ ةقاث

 برص وأ رقعب ءَوُسِ قي لَو هللا ضر ىف لحَأ اًهوُرْدَف اهونيع ةرخخص

 ٍداَع ٍدْعَب غب را 3 ةافلخ اخ ذإ اوركذأو 2 ت3 هيلأ َتاََذَغ 5 َْدْخَأي

 رجبشلا ضرأ لص

 اوكا : ةردقألا لاحلا نقع هبصنو ياتيشلا ْ ا انوي لابجلا َنوُمحْنَتَو

 ا كستتا ةيفلا لعل د 3 2 هوب بيف قف 9 لَو هللا كلا

 اع أ ها ممم 57 بسير سبع و سب وج احلا ةداعإب هلبق

 نيربكتملا لوق لوقم

 كلذلو «ةدوهعم بابسأو طئاسو الب هدنع نم تءاج اهنألو 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

 ؛لبخحلا ريغ وهو نيللا اهنم لهسلا يأ :اهوهس نم (بيطخلا ريسفت) .دومث مهو .ةصاخ ناميإلا هيلع ةبجوم

 ."يدهازلا" نم دافتسم اذه «نوربت ئععي نوتحنتو «يربلا تحنلا "نوتحنت" :هلوقو

 هل اردقم يأ اصيمق بوثلا اذه طخ :كلوقك ةردقم لاح هنأ ىلغ "اتويب" .بصتنا يأ :ةردقملا لاخلا ىلع

 يف املقو اصيمق ةبصقلاو بوثلا الو «تحنلا لاح يف اتيب نوكي ال لبحلا نأل ؛"املق ةبصقلا هذه ربأو" كلذك
 نيدسفم اوريست ال :هانعم :ةداتق لاقو .داسفلا دشأ وئعلا :اوثعت الو .هريغو "ريبكلا" نم «يربلاو ةطايخلا لاح

 (يواصلا ةيشاح) .داسفلا وه وثعلا نأل ؛اهلماعل ةدكؤم لاح :نيدسفم (بيطخلا ريسفت) .ضرألا يف

 (لمجلا ةيشاح) .غيلبتلل "ماللا" ؛"اوفعضتسا نيذلل" :هلوقو ءحلاصب يأ "هب"و «ةدئاز نيسلاف يأ :هب ناميإلا نع ع ااوربكت

 .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 ؛هجوألا 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 ؛اولذرتساو اوفعضتسا نيذلا

 (لمجلا ةيشاح) .فوذحمع. قلعتيف ةفص نوكي نأ زوجيو «زاحب ءادتبالل "نم"و "لسرم"ب قلعتم 'هبر



 فارعألا ةروس هول نماثلا ءزجلا

 6 7 نين ني 5س سدق نه و

 هاك اوف كلذ ا (موي باول قل ىو اخ قلل - 020 تمور ءهب

 كيد نع ةدعسن لو

 4 هي حلَصَي أول دعهبر نا نع اوكعو م حا ر رمع انب ةقنأ كلي ايلاقو ةيوز مآ دك اةكطو هقيسلاب نأب ُِ ادق
 وك ب ع هد

 ةلزلزلا ةَفجَكلَآ ٌمِهَتَّدَحَأَف 29 َنيلَسَرُْمْلا نِمَتنك نإ اهلتق ىلع باذعلا نم هب آَنّدِعَت

 ل مغرد 8 طش ةاهسلا نم ةحيصلاو ضرألا نم ةديدشلا

 مهضرأ يأ 2 2-02

 عىيف لإ داما + ياييلس ياعس وأ ؛معن :اولوقي نأ باوحلا قح :خل ! هب لسرأ امب انإ

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةيمسالا ةلمحلا هنع ئبني يذلا رمتسملا تباثلا نامبإلا نم محل ام راهظإو قحلا

 (يواصلا ةيشاح) .ادانعو اتنعت مهايإ مهتفلاخمل اراهظإ "هب لسرأ ام انإ" :اولوقي مل :هب متنمآ يذلاب انإ
 جحفتت مث ءاهيف ام عيمج برشت ىح هعفرت امف ريبلا يف اهسأر تعضو اهموي ناك اذإف يأ :خلإ ةقانلا تناكو

 ىلإ رقعلا دنسأ :خلإ اورقعف (يواصلا ةيشاح) .نورحديو نوبرشيف مهيناوأ اوؤلب تح اوؤاش ام نوبلحيف
 ,نوعرف ناك امك اريصق قرزأ رمحأ رادق ناكو ءمهاضرب ناك هنأل ؛فلاس نب رادق رقاعلا ناك نإو مهعيمج

 (ليزنتلا كرادم) ."كلتاق نيرحآلا ىقشأو ءحلاص ةقان رقاع نيلوألا ىقشأ !يلع اي" .::تع لاقو
 ةعمجلا موي يف نوحبصت مث «ةرفصم مكهوجو ادغ نوحبصت :حلاص مهل لاقف ءءاعبرألا موي ف يأ :ةقانلا اورقعف

 اونقيأف مههوجو ترفصا دق سيمخلا موي اوحبصأف ؛ةدوسم مكهوجو تبسلا موي نوحبصت مث ؛ةرمحم مكهوجو
 ها دحألا موي اوحبصأف «كالهلل اوزهجتف تبسلا موي تدوسا 3 ءمهفوخ دادزاف ةعمجلا موي يق ترمحا مث «باذعلاب

 ةميظع ةحيص مهتتأ ىحضلا دتشا املف «ضرألا ىلإ مهسفنأ اوقلأو تيملاب لعفي امك اوطنحتو مهسفنأ اونفكتف ءىحضلا
 ضرألا مهي تلزلزت مث ءضرألا يف امم توص هل ءيش لك تقولا كلذ ف توصو ؛ةقعاص لك توص اهيف ءامسلا نم
 تقبطناو اهلخدف «همأ اهنم تجرح ىلا ةرخصلا هل تحتفناف ءابراه رف هنإ :ليقف ةقانلا دلو امأو .اعيمج اوكله يح

 (يواصلا ةيشاح) .هوحبذو هوكردأ مهإ :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 «فلاس نبا يأ :رادق
 برض رقعلا نأل ؛ببسملا ىلع ببسلا قالطإ هيفف ءرحنلا رقعلاب دارملاف يأ :فيسلاب اهلتق نأب (لمحلا 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

 نيِذلا ذَحأَوإ» :دوه" ف ام ةفلاخم الف ءامسلا نم ليئربج ةحيص يأ :ةحيصلاو (يواصلا ةيشاح) .اعم اممي
 (نيلامكلا ريسفت) .(117:دوه) (ةَحِْئّصلا اوُمَلَظ
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 د



 فارعألا ةروس هرب نماثلا ءرجلا

 َدقَل مْوَهَي َلاَقَو َمِبَنَع حلاص ضرعأ َْوَتَق .نيتيم يكترلا ىلع نيك راب بي َنيِمِئدَج
 لطول ركذا و [2) توجِصسلآ َنوُبن ال نكيلو محل تْحَصَتَو قر ةَلاَسِ كُتب

 (نيلامكلا ريسفت) .كالحلا نع امي ربعيو ء«ضرألا ىلع ردصلا قاصلإو رهاظلا عضو مشجلا او ف :نيمئاج
 اوتامو اوكله نأ دعب يأ :خلإ ىلوتف .ضرألاب دبلت وأ هردص ىلع عقو وأ ؛حربي ملف هناكم مزل 'مثج" :"سوماقلا" يف
 ملكت فيك !هللا لوسر اي :«#ذرمع لاقف هبي وق نيح ردب ىلق نم رافكا ينل ب بتلطاع انك اني

 (يواصلا ةيشاح) ."ينوبيجي ال نكلو ؛مهنم لوقأ امل عمسأب تنأ ام" :5 لاقف ءاوفيح دق اماوقأ

 امي يفت ال الاوط ارامعأ اورمعو ءاورثكو مهوفلخو مهدالب اورمع داع دعب مهنأ يور :خلإ موق اي لاقو
 ثعبف «مانصألا اودبعو ء«ضرألا يف اودسفأو اوتعف ,ةعسو بصخ يف اوناكو «لابحلا نم تويبلا اوتحنف «ةينبألا
 انديع ىلإ انعم جرا :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 ءانتطآ وعدنو كهلإ وعدتف

 ءافوج ةجرتخم ةقان ةرخصلا هذه نم جرحأ :هل لاقو «ةبثاكلا :ا لاقي ةدرفنم ةرخص ىلإ ورمع نب عدنج

 اعدو ىلصف ؛معن :اولاقف ءننمؤتل كلذ تلعف نئل :مهقيئاوم حلاص مهيلع ذحخأف ؛كانقددص تلعف نإف ؛ءاربو

 مهو اوفصو امك ءاربو ءافوج ءارشع ةقان نع تعدصناف ءاهدلوب جوتنلا ضخمت ةرحصلا تضخمتف «هبر

 نب باؤذ ناميإلا نم نيقابلا عنمو ؛ةعامج يف ورمع نب عدنج هب نماف «مظعلا يف اهلثم ادلو تجتن مث ءنورظني
 ءابغ ءاملا درتو رجشلا ىعرت اهدلو عم ةقانلا ثكمف ءمهنهاك رغص نب بابرو مهفاثوأ بحاص بابحلاو ورمع

 نوبرشيف «مهيناوأ ئلتمت يح اوؤاش ام نوبلحيف حجفتت مث ءاهيف ءام لك برشت قح 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 «هرهظ
 ملف «باذعلا مكنع عفري نأ ىسع ليصفلا اوكردأ :مهل حلاص لاقف ءاثالث اغرف -ةراق همسا- البج اهبقس يقرف

 دغ دعبو «ةرفصم ادغ مكهوجو حبصت :حلاص مهل لاقف ءاهلخدف هئاغر دعب ةرحصلا ترجفنا ذإ هيلع اوردقي

 ىلإ ىلاعت هللا هاحنأف هولتقي نأ اوبلط تامالعلا اوأر املف «باذعلا مكحبصي مث ؛ةدوسم 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 امه ىلستت نأ لحأل ؛تقولا اذه ركذا يأ هو دمحم باطخ :ركذاو

 هلوق تقو نكي مل لاسرإلا نأل كلذو ,حون ةصق يف قبس ام يف هب حيرصتلل بسانملا هنأ عم قحاللاو قباسلا
 (لمجلا ةيشاح) .لاسرإلا ريدقت نم عنام انه فرضلاف ءروكذملا



 فارعألا ةروس ه8 ش نماثلا ءزجا

 يي 1 0 لاجرلا رابدأ نأ ةنسفلا نرثأتا ءيوقل لاقل هنم س

 لاخدإو ةناثلا ليهستو نيتزمملا قيقحتب ةءارق فو حن .نجلاو سنإلا
 موق 0 راسل بود نم ةَوْبَس َلاَجَرلآ َنوُنأَتَل نيهجولا ىلع امهنيي ريسإ

 واق نأ آّلِإ َيِيَوَق َباَوَج َاَك اَمَو . مارتلا ىلإ لالحلا نوزواجتم 2) 7 َتَروُفرْسُم

 .لاحرلا رابدأ نم موو نورتي ان َههَث| :ُكبَيرَق ني هعابأو اطول يف أ مُهوُجرْخأ
 ِمهيَلَع اًنَرَطَمأَو :باثعلا يف نيقابلا 2 َنيِربدَقْلا تيرم تناك ءهتارمأ الإ َدَُلْهَأَو هنتيجنأف

 2) َتيِيِرَجْمْلآ هَبِقَع ةَبقنع تراك فيك َرظناف مهكلمات ليجسلا ةراجح وه 1

 ””قئزخ ونلإ م كَل ان لأ اودِبعا مّوَقَي لاق يان مانا رتل انلسرأ و
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 ,ةيدمحملا ةمألا هذه قاسفو طول موق يف الإ ةمأ ف دحوت مل ةلعفلا هذه لب «مئاهبلا عيمجو يأ :نججاو سنإلا

 «ركنُمْلا كيوان ىف َنوُنَأَتَو» :ىلاعت هلل لاق امك انطيأ" نسلامألا لا :طارشلاب :قوغانتل طول :موقا تاو
 ةزمحل ريغت ريغ نم امهئاقلإ يأ :نيتزمهلا قيقحتب (يواصلا ةيشاح) .ةميظع ةشحاف وهو (5١:توبكنعلا)
 عقوم ردصم وأ هل لوعفم :ةوهش .ليهستلاو قرب يأ :نيهجولا ىلع (نيلامكلا رسفت) 5 نباو يلعو
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .لاحلا

 نأ حيبقلا لعفلا اذه ىلع خيبوتلا ةمكحو ؛"نوتأت" يف "واولا" نم وأ "لاجرلا" نم لاح امإ :ءاسنلا نود نم
 ةوهشلل الحم ءاسنلا لعجو ءايندلا نارمعو لسنلا ءاقبل ؛حاكنلا ةوهش هيف بكرو ناسنإلا قل ىلاعت هللا

 تسيل رابدألا نأل ؛هلحم ريغ يف ءيشلا هعضول ؛دحلا زواحتو هل لحأ امع لدع دقف ناسنإلا نهكرت اذإف ءلسنلاو

 ةيرخسلا ليبس ىلع كلذ اولاق امنإ :نورهطتي سانأ (يواصلا ةيشاح) .تاذلاب ةدوصقملا يه لا ةدالولل الحم

 (ريبكلا ريسفتلا) .شحاوفلا نم مهرهطتو محي
 نم التِلَع طول جرحخف «هب اتنمآ ناتللا امهأل ؛هاتنباو وه الإ باذعلا نم جني ملف ءهاتنبا مه يأ :هلهأو هانيجنأف

 :"حابصملا" يف :نيرباغلا (نيلامجلا ريسفت) .اتلَع ميهاربإ ىلإ لصوو احب تح هتقو يف ضرألا هل هللا ىوطو ءمهضرأ
 تناكو يأ :ليجسلا ةراجح .دادضألا نم نوكيف ءاضيأ ىضم اميف لمعتسي دقو ؛يقب -دعق باب نم- اروبغ ربغ
 (85 :دوه) كاَهِلِفاَس اَهَيِلاَع نلمح اناث ءا اًملف# :ىلاعت لاق فسخلاب اضيأ اوكلهو «ءرانلاو تيربكلاب ةنوجعم

 مهيلع رطمأو «ءضرألا ىلإ ةبولقم اهطقسأو «ةسمح تناكو ءامسلا ىلإ مهنئادم عفر تع ليئربج نأ دروو
 (يواصلا ةيشاح) .امب ىمري نم لك مسا اهيلع لوزنلا يف ةعباتتم ةراجحلا



 فارعألا ةروس هذء كت ءزجلا

 لا

 0 دق سنا رفكلاب ضرألا ف و أوُدِسفَت اَلَو جاي رسانلا اوصقنت أوُسَحَبَت الَو

 يديرم ب تويؤل رشم نإوكل زخ روكا كعفآ لسرلا فعب اهلا

 ذخأب سانلا نوفّوخت َنوُدِعوَت قيرط طّرِص لكب أوُدْعَمَت اَلَو .هيلإ اوردابف ناميإلا
 هب ماء نم هنيد هللا ٍليِبَس نع نوفرصت .- رودصتو مهنم ناكلا وأ مهايث

 نودصتا يرتفع

 رْمْحَْذإ انركسذَو ةحوعم اًجَوِع قيرطلا نوبلطت اهي قلاب هايإ مكدعوتب

 مهلسر مهبيذكتب مكلبق م29 َنيِدِسْفُمْل ةّبقدَع تاك فيك اوُرظنآَو نكَرتَكَف دليل

 ٌةَقِبَطَو هب ثلِسرَأ ىِذّلاب أوُتَماَء ْحُكنَي ٌةَفِياَط َناَك نإَو .كالحلا نم مهرمأ رخآ يأ
 لطبملا كالهإو قحما ءاحنإب مكنيبو اَنََيَب هللا كَ َيَح اورظتنا اوُريْصآَف هب وُئيؤُيَرّل

 ناميإلا نع ءقِمَوَق نم أوُربكَتْسأ َنيِّلأ ُدَلَمْلآ لاَق .مههدعأ 2و تربيكوتا ٌرْيَخ وُهَو

 . .ءاننيد اَنِدَّلِم ىف ٌنعحرت َنُدوُعمَ وأ آَِتَيْرَق نِم َكلَعَمأوُكَماَء َنيِّلآَو ُبيَعْسَي َكمَجرْخْت
 هسفن امي دارملا نإ :ليقو 25 انيبن تازحعم رثكأك ميظعلا نآرقلا يف ةزجعملا هذه نيبت مل :ةئيب مكتءاج دق
 وأ قيرطلا عاطق اوناك :مهيايث 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 ءازاحب مكاح هريغو ةقيقح مكاحلا هنأ رابتعاب ليضفتلا مساب ريبعتلا :نيمكاحلا ريخ وهو
 (يواصلا ةيشاح) .ازاجم مكحلا هل ناك نمثم ريخ ةقيقحلاو ةلاصألاب

 ىلاعت هللاو «زاحملا ليبس ىلع امكاح صاخشألا ضعب ىمسي دق هنأل ؛نيمكاحلا ريخن :لاق امنإو :نيمكاحلا ريخ
 (بيطخلا ريسفت) .ةقيقحلا يف مكاحلا وه

 ةئشانلا ديدهتلاو «ريرقتلا ةدايزل ؟نيفوطعملا نيب يملعلا همساب ءادنلا طيسوتو «نامبإلاب ال جارخإلاب قلعتم :2! كعم

 اهنيب نأو ؛نيدم اهأ قأيس :انتيرق نم (لمجلا ةيشاح) .كعابتأو كنحجرحخنل هللاو يأ نايغطلاو ةحاقولا ةياغ نع

 ع ابيعش نأ اضيأ ٍقأيسو 3-8 ميهاربإ نب نيدم وهو اهانب يذلا مساب تيم امنأو «لحارم ةينامث رصم نيبو

 (لمجلا ةيشاح) .ةروكذملا ةيرقلا برقب تناك رجش ةضيغ يهو ؛ةكيألا لهأ ىلإو ةيرقلا كلت لهأ ىلإ لسرأ



 فارعألا ة هروب 25 عساتلا ءزجلا

 هوجن ىلعو لغ مينا ى نكي ل ايمع نأ ةيبشولا ىلع عيبا باطخلا يف اوبلغو

 نإ اًبذك هّللا ىلع اَنيرئفأ ٍدَق .راكنإ ماهفتسا ؟اهل 2: 27 نيهرك انك اهيف دوعن أَلاَق باجأ

 اكيَر هَل َءآَسَي نأ اّلِإ آف ة دوعن نأ اَنَل ىغبتي ُنَوُحَي اَمَو هل انجْن لإ دخت مكب قاكذغ

 ىلَع مكلاحو يلاح هنمو ؛ءيش لك هملع عسو يأ امل ِءْىَنس لك ان َعسيو نلعب كلذ
 د و -هصو يا نا 6# ناد د 922

 .نيمكاحلا /2) َنيِجِتنفلا ٌرْيَح َتنَأَو َقَحْلاب اَئِمَوق َنيَبَو انني محا جفا انَبَر املك

 لمح امغإو ,مهتلم يف لوحدلا هل قبسي مل ابيعش نإ :لاقي امع باوح دحاولا ىلع ىلع عمجلا باطخلا يف :اوبلغو

 لاكشإ الف اذه ىلعو «"راص" نعم. يأت "داع" نإ :مهضعب لاقو ؛عوحجرلاب دوعلا هريسفت باوجلا اذه ىلع رسفملا

 ىلإ ةراشإ اذهو لع بيعش وهو دحاولا ىلع قع بيعش موق مهو :عمجلا (يواصلا ةيشاح) .باوج الو
 يه لا مهتلم ىلع ناك التِفِع هنأ ىلع لدي "انتلم يف ندوعتل وأ" :مهوق نإ :لاقي نأ وهو ؛لاكشإلا باوح

 بيعش عابتأ نأ :هلصاح "خلإ عمجلا باطخلا يف اوبلغو" هلوقب حراشلا باحأف «داسفلا ةياغ يف اذهو ءرفكلا

 يف نكي مل بيعش نأل ؛"ندوعتل وأ" :اولاقو ةدحاولا ىلع ةعامجلا اوبلغف ءارافك مهنيد يف مهوخد لبق اوناك
 ةلاح نم لاقتنا وهف "عجر" نعم لمعتسي امك "راص" ئعمب لمعتسي "دوعلا" نأ :يناثلا باوحلاو ءطق مهنيد

 ."ريبكلا"و "بيطخلا" 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 ءردقملا هلوق يف بيعش :باجأ .هنم
 يضاملا نمض يف ءيشلا ءافتنا نايبل تسيل ماقملا اذه لثم يف "ول" ةملكو «عوقولا راكنإل ةزمحملا :انك ولوأ
 .نيهركم الو نيراتخم اندوع يف اوعمطت ال نيعملاو «دوعلا ءافتنا يف ةغلابملاو طبرلا درحجب 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 يف اندع نإ" :83ع 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 ؛لاوحألا مومع هنم ئئثتسملاو ءالصتم نوكي نأ حصي :ءاشي نأ الإ

 (يواصلا ةيشاح) .ردتقم زيزع لخخأ مهذخأو ؛مهئادعأ رش مهافك نأب هللا مهازاج دقو هيلإ رمألا ضيوفتو هللا

 (يواصلا ةيشاح) .لعافلا نع لوحم زييمت "املغ" نأ ىلإ كلذب راشأ :خإ هملع عسو



 فارعألا ةروس هم عساتلا ءزجا

 ه1 متل مس 9 نأ سا مصس لاق قا بيزق ني ارث نيرا اذقأ لاقؤ
 ةِهراَذ ىف أوُحَبْصأَقف ةديدشلا ةلزلزلا ُدَفْجَلَأ ُمجَدَحأَف © َنوُرِسَكَل اذإ نإ

 ةففخم نأك هربخ أدتبم اًبيعش أوبك نيذلا .نيتيم بكرلا ىلع نيكراب (©) َتريِيِشَج

 بيعش اوبك ييريزأا مهرايد يف اهيف اوميقي اوئفَي مل مفاك يأ فوذح اهمساو
 مهوق يف مهيلع ٌدرلل ؛هريغو لوصوملا ةداعإب ديكأتلا 2 23 َتتيِرِسَخْلا مه م أوُناك

 وك كهشلو ٍيَد ِتنلَسر محفل ْدقَل مّوَقَي ل ضرعأ نَوَعَف .قباسلا

 آَمَو .يفنلا نيعمب ماهفتسا 29 تيرفك موق ْىَلَع نزحأ !_ىَساَء فيكف اونمؤت ملف
 : .ءارعلاو رقفلا ةلش ا ةما دن 1 اَهَلَهَأ انبقاع آَنْدَحَأ دل هوبذكف يب نم ٍةيْرَق ىف اكلَسْرَأ

 ضرتعم ءازجو باوج فرح "اذإ" ءفيفطتلاو سخبلاب مكل لصحي ام تاوفب ايندلا يف وأ نيدلا يف يأ :نورساخل

 (دوعسلا يبأ ريسفت) :ماللا هل تاطو يذلا مسقلاو طرشلا يباوج دسم ةداس ةلمحلاو ءاهربحخو "نإ" مسا نيب

 يأ (717:دوه) 4ةَحْيَّصلا اوُملظ َنيِذلا ذَحَأَو# :دوه ةروس قو «توبكنعلا ةروس ف اذكهو :ةفجرلا مقا

 مهكاله دنسأف ؛ةفحرلا ئدابم يف تناك ةحيصلا يأ اهلعلو :ءءامسلا نم مهيلع هتخرصو 33 ليربج ةحيص

 ؛نيدم لغأ ىلإو ةكيألا باحصأ ىلإ 4ع ابيعش هللا تعي. :ةذاقق لاقاو :قرخأ ديعبلا ىلإو ةرات بيرقلا ببسلا ىلإ

 اوكلهأف ةحيص التلَع ليربح مهب حاص ةفحرلا مقذحأف نيدم لهأ امأو «ةلظلاب اوكلهأف ةكيألا باحصأ امأف

 (لمجلا ةيشاح) .هكلب ةداتق لوق لجأل نيتيآلا نيب قفاوتلا ءاجف ءاعيمج

 متعبتا نئل' :مهوق وهو :قباسلا مشوق يف (نيلامكلا ريسفت) .لزنملا ئيغملاو «ماقأ :ناكملاب ئيغ نم :اونغي م

 نيلوق ىلع «هدعب وأ مهب 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 ف اقبس

 لزن اميف مهبيبستل نزح لهأ اوسيل مه يأ "ىسآ فيكف" :لاقف ؛ءكلذ هسفن ىلع ركنأ مث ؛مهيلع هنزح ةدشل

 مهيلع لزن ام مهقاقحتسال ؛نزح لهأ اوسيل مهنأل نزحأ يأ :ىسآ فيكف (لمجلا ةيشاح) .مهيلع باذعلا نم
 ؛نيريثك اوناك مهنأل ؛مهيلع امزحو افسأت مهب باذعلا لوزن نقيت ال كلذ #تْفَع بيعش لاقو ؛مهرفك ببسب

 (بيطخلا ريسفت) .ةيآلا "ىسآ فيكف" :لاقف هسفن ىلع ركنأ مث ,نامبإلاو ةباجإلا عقوتي ناكو
 ؛ركذلاب مدقت ام صحخ امنإو ءصوصخلاب ممألا ضعب ركذ دعب ميمعتلا اه دصق ةفنأتسم ةلمج :خلإ انلسرأ امو

 (يواصلا ةيشاح) .مهرفك و مهتنعت ديزمل



 فارعألاةروس َ ه5 ظ 0 عرج

 5274 قمل ةمعتلل ارفق لاك مد 581 ان" ليلا هيل باذعلا

 ام ىلع اونوكف هللا نم ةبوقعب سسيلو رهكلا ةداع هذهو ءانسم امك كارلا 11 ةعلا
 ابهيق نيادلا «بماعي

 هئيحب تقوب 25 َنوُرْعْشَي ال ٌمهَو ةأجق ةكفت باذعلاب مُهَنْدَحَأَف :ىلاعت لاق .هيلع 1

 اًنَحَتفْل ام رفكلاأَقْأَ سوو بارا زيلخلا# ّئَرَقْلا لهأ نأ َوَلَو .هلبق

 . رماع نبال

 يو عقلا لهأ كم يأنأ 4 مج َنوُبسكَي اونا اَمِب : نفي ُوكَدحأ لسرلا

 نأ َىَرَقْلا لَهَأ َنِمَوَأ .هنع نولفاغ -: َنومِياَن مهو اليل اتي انباذع اَنّسأَ مَِتأَي نأ

 11 1 1 اة ب هيصت ةيجم عسب هاعصب مع تميعيم سي نتا+ 11 | اَنْسْأَب مُهَيِتََي

 (كرادملا ريسفت) .لاملاو سفنلا نم ناصقن امه وأ «مهيبنب مهعابتا نع مهرابكتسال يأ :ضرملا

 يضاملا ةبسانم لحأل ؛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 :#ِلع هلوق هنمو ,رثك اذإ تابنلا افع مهلوق
 (لمجلا ةيشاح) .ضعبل مهضعب لوق نم اذه "خلإ اونوكف" :هلوقو ,مهلوقم ةلمج نم اذه 'خلإ رهدلا

 :لاق هنأك .(4 5 0 4 يبن نم ةّيرق يف اَنلَسْرَأ اًمَوإف اهيلع لد يلا ىرقلا لهأ ىلإ ةراشإ "ماللا" :ىرقلا
 ىلع ماع فطع "اونمآ" ىلع فطع :اوقتاو (كرادملا ريسفت) .اوكلهأو اوبذك نيذلا ىرقلا كلت لهأ نأ ولو
 ىصاعملاو رفكلا نم يأ :مهانذخأف (يواصلا ةيشاح) .ناميإلا اهتلمج نمو تارومأملا لاثتما ىوقتلا نأل ؛صاخ

 لاح ذخألا اذهف ,"ةتغب مهانذخأف" :هلوق يف امع ةرابع ذحألا اذهو "خلإ انءابآ سم دق" :مهلوق اهتلمج نم يلا
 (نيلامجلا ريسفت) .ةعسلاب لدب دق هنإف «ليق امك بلج لاح ال ءاحرلاو ةعسلا

 نيب ضارتعا امهنيب امو «"ةتغب مهانذخأ" ىلع فطعلل ءافلاو ؛خيبوتلاو راكنإلل ةزمهللا :ىرقلا لهأ نمأفأ
 كلذ دعبأ ئعملاو ,مهيديأ تبسك امم روكذملا ذخألا نأ نايب ىلإ ةعراسملل هب ءيحج ؛هيلع فوطعملاو فوطعملا
 ماللا نوكت نأ زوجيو .مهبسك ءوسو مهرفكب يأ :نوبذكملا (دوعسلا يبأ ريسفت) .ىرقلا لهأ نمأ ذحألا
 "مهيتأي" ريمض نم لاح "نومئان مهو" :ةلمجف ,"انسأب" نم لاح :اتايب (كرادملا ريسفت) .سنجلل



 فارعألا ةروس ظ ه5 4 عساتلا ءزجلا

 مهذحخأو ةمعنلاب مهايإ هجاردتسا هلآ َر كَم اوُئيَأَنأ 9 َنوُبَعلي َمَهَو راف كيف

 توري َنيِذَلِل نّيبتي ٍدَهَي ْمَلَوُأ (2) َنوُرِسَخلآ ُموَْلآ اَلِإ هلآ َرَكَم ْنَمَأَي اَلَف ةتغ
 آَشَم َوَل هنأ يأ فوذحم اهمساو «ةففخم لعاف نأ آَهَلَهَأ كاله ٍدَعَب ْنِم نكسلاب َضَرّأْلآ

 ةعبرألا عضاوملا يف ةزمهلاو .مهلبق نم مهانبصأ املك قبو باذعلاب مُهَتْبَصْأ

 ىف واولا نوكسي قةءارق فو «فطعلل امهيلع ةلحادلا "واولا"و "ءافلا"و ١ نول

 2) َتوُعَمْسَي اَلْمُهَف ةيبولق لَع متخن ْعَبطَت نحن َو "وأ" ب افطع للا عياولل

 «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 لحد

 نأل ؛ءافلاب فطع امنإو ؛هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ص "نوبسكي" مهنأ ىلإ "ىرقلا لهأ نأ ولو" :هلوقو

 انسأب مهيتأي نأ اونمأو اتايب انسأب مهيتأي نأ ىرقلا لهأ نمأ كلذ دعَبَأ «ةتغب مهانذخأف اوعنصو اولعف :ىيعملا

 نايتإ نم نيهجولا نيذه دحأ نم نمألا راكنإ ئعملاو ؛"وأ"ب فطعلا ىلع يزاجحو يماش "نمأ وأ" ؟ىحض

 تلق ؟ماهفتسالا يثاني وهو فطعلا فرح ىلع ماهفتسالا ةزمم لخد فيك :تلق نإف ءىحضو اليل باذعلا

 (كرادملا ريسفت) .ةلمح دعب ةلمج فانيتسا ىلع هنأل ؛ةلمج ىلع ةلمح فطع يف ال درفملا يف قانتلا

 ذكتيحو «هللا ىلع ليحتسم كلذو «ةليحلاو ةعيدخلا لصألا يف ركملا "هللا ركم" :هلوق .مهينعي ال امي نولغتشي :نوبعلي مهو

 (يواصلا ةيشاح) .ردتقم زيزع ذأ مهذأي مث الوأ معنلاب مهجردتسي نأب ركاملا لعف مهب لعفي نأ ركملاب دارملاف

 "دهي' لعاف اهتلض يف ام عم نأ ئيعي :لعاف (نيلامكلا ريسفت) ."ماللاب" هتيدعت ليلدب نيبتي نعم دهي :نيبتي

 هذه نيثراولل رهظي ملو نيبتي مل يأ ؛نأشلا ريمض وهو فوذحم اهمساو ةلقثملا نم يأ :ةففخم (نيلامكلا ريسفت)

 (قيلامخلا وسفت).:تاشلا

 .واولاب نانثاو ءافلاب 3 نانثا :ويتبسب هذهو ؛"دهي ملوأ" :اهرخأو "ىرقلا لهأ نمأفأ" :اهوأ :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 0 يف 'ءافل"ف :خلإ واولاو ءافلاو .واولا حتفب نوقابلاو ءرماع نباو ريثك نباو

 "نحن" رسفملا ردق :نحن .ىرقلا لهأ نمأفأ كلذ دعبأ :قعملاو ءضارتعا امهنيب ام وهو "ةتغب مهانذحأف" :هلوق

 (يواصلا ةيشاح) .هلبق امع عطقنم فنأتسم هنأ ىلإ ةراشإ



 فارعألا ةروس هه عساتلا ءزجللا

 قايخأ اَهياَبنَأ ني دمحم ايَكَيَلَع صفت اهركذ ره ىلا ئَرقلا كلت 0 لم ةظعوملا

 دنع ْاوُنِمّؤُيِل أونا اف تارهاظلا تازجعملا ِتََيَبَلاِب 5-95 َمجَءاَج َدَقَلَو و اهلهأ

 كلِاّدك رفكلا ىلع اورمتسا لب مهئيمجب لبق ُلَبَق ني هب ردا مهيب
 ٍراهغ نم .سانلا يأ مويا دعب هو جو َنيِرفَكلا بوق ىلع ُهَللآ ُعَبطَي عبطلا

 اَنْثَعَب َمُث © 50011 رج ةففخ فش“ نإ قائيملا ذحأ موي مهدهعب ءافو ي يأ

 أوُمَلَظَف هموق ءِْيِإَلَمَو َنوَعَرِف نإ عسلي ع سو 2 نيرا لس يأ واكب نم

 نم يأ :اهئابنأ نم (لمجلا ةيشاح) .بيعش موقو طول موقو «دومثو داعو حون موق ىرق يهو :اهركذ رم يتلا
 هيلع صق امنإو «هيلع اهصقي مل اهريغ ءابنأ اهو ءامهريغ نود راجزناو ةظع هيف ام جف صق امنإ هنأل ؛اهئابنأ ضعب
 ىلاعت هللا اهركذف «قحلا ىلع مهنأ اومهوتف «معنلا ةرثك عم لاهمإلا لوطب اورتغا مهنأل ؛ىرقلا هذه لهأ ءابنأ
 (نيلامجلا ريسفت) .لاهعألا كلت لفم نع اوزرتحيل ؛و دمحم موقل

 زئاج رخآلا ف ضارتعالا نإف ؛مالكلا رخآآ يف تعقو ضارتعا ةلمجلا هذهف يأ سانلا يأ :مهرثكأل اندجو امو
 ءانملع يأ :اندجو نإو (لمجلا ةيشاح) .ةقباسلا ممألاب ريمضلا رسف هب ةطبترم اهلعح نمو ءاهلبق امج ةطبترم تسيلف

 ؛دح ىلع قلخلل انملع يقلعتم رهظيل :دارملاو «ةقراف "ماللا"و ءناث لوعفم "نيقساف"و نلوأ لوعفم "ريكأ كف

 (يواصلا ةيشاح) ١7(. :فهكلا) 4 ىصخأ نييزحلا يأ َملعَتل

 7ع ميهاربإو ةكلع ىسوم نيبو «ةنس ةئام عبرأ د فسوي نيبو هنيبو «ةنس نيرشعو ةئام شاعو :خلإ ىسوم
 لمقلاو دارحلاو نافوطلاو ةبدحملا نونسلاو ءاضيبلا ديلاو اضعلا يهو يأ :عستلا (يواصلا ةيشاح) .ةنس ةئام عبس

 نب رص :ىلاعت هللا لاق سنوي ةروس يفف ءسمطلا الإ ةروسلا هذه يف ةروكذم اهلك و ءسمطلاو مدلاو حفلا

 (ينواصلا ةيشاح) .(88:سنوي) «جِهِلَوْمَأ ىَلَع نمِمْطا
 لكل ابقل راص مث ,صخش 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) .ةيلهاجا يف رصم كلم نم
 مهامجب نويعلاو ءمهمارجأب سلاجملا نوؤلمي نيذلا سانلا فارشأ ىلع قلطي ًالملاو ءطق اهوركم ري ملو «ةنس

 نم حصألا وه لوألا نكلو ؛عيضولاو عيفرلا لمشيف قالطإلا هرهاظو «موقلاب هرسف حراشلاو ؛مهتباهمم. بولقلاو
 (لمجلا ةيشاح) .ةغللا ثيح



 فارعألا ةروس 5 عساتلا ءزجلا

 "دنح“ 1 جليل ديدشعب ةءارق ع سل كاد يأ نأ َنِلَع ريدح
 لبا قيمت ىلع

 َنَب ماشلا نأ نعي م لسدأف حكت نم ةكبس ِةَئْيَبِب مكُتنج دق اهدعب امو "0 هريخخ و أك تبم

 تأ كاوعد ىلعة راقب تف تن نإ :هل نوعرف لاق .مهدبعتسا ناك و29 َليََِرَسِإ

 .ةميظع ة هيح < 2 نيبُم ناَبَعُت ىه اًذِإَف ه هاييسع ملف هن )نقد َنِم تنك نإ

 دعب عقو امنإ هدعب امو لوقلا اذهو ءسفنلا يف قرأ لامجإلا دعب ليصفتلا نأل ؛الوأ لمجأ ال ليصفت :ىسوم لاقو

 "قيقح" ف يأ :قيقح انأ (يواصلا ةيشاح) ."نوعرف ايتأف" :هلوقب ءارعشلا ةروس يف ىلاعت هللا هاكح ؛ليوط مالك
 (لمجلا ةيشاح) ."ءابلا" نيعمب. "ىلع" ف يأ "نأب يأ" :هلوقو ءحراشلا هردق امك ةءارقلا هذه ىلع فوذحم أدتبمل ربح

 هيلع "اهي اوملظف" :هلوق ةلالدل هركذي مل امنِإو «ةلاسرلا ىوعد يف هايإ هبيذكتل باوح هلعل :خإ لوقأ ال نأ

 قارغإلل وأ ءهتمزل دقف كمزل ام نأل وأ «سابلإلا نمأل بلقف «عفان أرق امك لوقأ ال نأ يلع قيقح :هلصأ ناكو

 وأ ءهب اقطان يلثمي الإ ىضري ال هلئاق انأ نوكأ نأ قحلا لوقلا ىلع بجاو قح هنأ عملو ءقدصلاب فصولا يف
 (يواضيبلا ريسفت) .صيرح يعم قيقح. نمض
 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 رصمت. مهانكس ببسو يأ :ماشلا ىلإ

 نم مهصلخي نأ ىسوم بحأف «ةقاشلا لامعألا يف مهلمعتساو مهدبعتسا نوعرف رهظ املف ءرصم يف اولسانتو اوثكمف
 (ي م ةيشاح) .مهايإ همادختسا ببسب ءاقرأ اديبع مهلعج يأ :مهدبعتسا (يواصلا ةيشاح) سلا كللذ

 تناك اههأب :بيجأ ؟ةريغصلا ةيحلا ناحلاو "ناج اهنأك" عضوم يف ىلاعت هللا لاق سيلا :ليق :نإف :خ ! نابع

 نيب هاف ارغاف سيق نانعُت تراض اهاقلأ امل هنأ يورو «ةميظع ةيح اهتنحج يف يهو عةكرحلاو ةفخلا يف ناحللاك

 ليم ردقب ضرألا نم تعفتراو ءرصقلا روس ىلع ىلعألاو ءضرألا ىلع لفسألا هيحل عضو ءاعارذ نونامث هييحل

 نطبلا هتذخأ :ليق ؛ثدحأو ابراه هريرس نع نوعرف بثوف ؛هذخأتل ؛نوعرف وحن تهجوتو «اهبنذ ىلع تماقو
 .افلأ نورشعو ةسمخح سانلا تامو ؛طوغتي ال يح زوملا لكأي ناك هنإ :ليق دقو «ةرم ةئام عبرأ مويلا كلذ ف

 .كقدص اهي تبنيل اهرضحاف :اق تأف (هريغو بيطنلا ريسفن)

 ىلع لفسألا هيحل عضو ءاعارذ نونامث هييحل نيب هاف ارغاف رعشأ انابعت تراص اهاقلأ امل هنأ يور :ةميظع ةيح

 مهنم تامف نيمحدزم سانلا مزهناو ؛ثدحأو هنم برهف نوعرف وحن هجوت مث ءرصقلا روس ىلع ىلعألاو ضرألا
 يب كعم لسرأو «كب نموأ انأو ؛هذخ كلسرأ يذلاب .كدشنأ !ىسوم اي :نوعرف حاصو «افلأ نورشعو ةسمح

 (يواضيبلا ريسفت) .اصع داعف هذحأف «ليئارسإ

 (بيطخلا ريسفت) .هدعب امو "نأ" هربخ أدتبم



 كارعألا ١ ةروس ظ هال عسانتلا ءرجلا

 ام فالح مو 20 نيرِظنلل عاعش تاد ٌءاضيَِب َىِه اذِإف هبيحجج نم اهجرخأ مُمَدَي َّعّرَتَو ني ني .. نحخ نح

 يف قئاف 0 ُمِلَع ٌرِجَسَل اًدنَه ّسرإ َنَوَعَرِف ِمَوَق نم َهَلَمْل لاَق :ةما .ةمدألا نم هيلع تناك
 لس نيطع:هدح اراك ريتك هدسنلا قوسر#ا لوقا نم هل 'ءارعشلا" قو .رحسلا ملع

 امهرمأ خخ ُهاَحَأَو ةجرأ أَوَلاَق (2) َنوُممأَت اًذاَمَق مكمن نيركخرخدأ ُديِرُي .رواشتلا

 * ايضا :ةءارق يفو رحلس لكَب فارتأي .نيعماجج مك ٠ ٍرِشَح نيِآَدَّملا ف لِسْدَأَو
 7 سل داو

 اوكمجف رخل ملع ف ىسوم لج 2غ

 ءوض ىلع بلغي رون يأ "عاعش تاذ" :هلوقو .هصيمق قوط يأ هبيج" نم اهجرخأ" :هلوقو ؛ىميلا :هدي عزنو
 هيلع عمتجت ةداعلا نع اجراخ اضايب ءاضيب :ءاضيب (لمجلا ةيشاح) .ةرمسلا أ "ةمدآلا نم" ةةلوقو «سمشلا
 هدي لخدأف «ةمدألا ديدش مدآ ناك التل ىسوم نأ يور ءاهتلبج يف ءاضيب تناك امفأ ال راظنلل ءاضيب وأ «ةراظنلا

 (يواضيبلا ريسفت) .سمشلا عاعش اهعاعش بلغ ةينارون ءاضيب يه اذإف اهعزن مث ههطبإ تحت وأ هبيج يف
 نأ حصي :خلإ اذ امف (يواصلا ةيشاح) ."ءارعشلا" ف 3 أي ام نيبو انه ام نيب عمجلا هجول نايب اذه :لإ مفأكف

 ةداع ىلع ميظعتلل عمجلاو «هل الملا مالك نم نوكي نأ حصيو «نوريشت هانعم نوكيو ءنوعرف مالك نم نوكي

 (يواصلا ةيشاح) .برقأ لوألاو ؛كولملا باطخ

 هئجرأ" :هلصأو ءهرمأ رخخأ يأ ريخأتلا ءاجرإلاو ءنوعرف ىلإ هب اوراشأف ؛مهؤارآ هيلع تقفتا تناك :خلإ هجرأ
 نبا نعو ؛ماشهو ريثك نبا ةءارق ىلع "ؤجرا" كلذكو «"تأجرأ" نم بوقعيو ركب وبأو ورمع وبأ أرق امك
 امأو ؛يئاسكلاو ليعامسإو شرو ةياور يف عفان أرق امك تيحجرأ نم "ئجرأ" وأ ءريمضلا يف لصألا ىلع رماع
 هطسو ناكسإ يف لبإلاك "هئنج" لعجو ؛لصتملاب لصفملا هيبشتلف ؛ءاها نوكسب "هجرأ" :صفحو ةزمح ةءارق
 ناك اذإ الإ رسكت ال ءاهلا نأل ؛ةاحنلا هيضتري الف ءاحلا رسكو ةزمهلاب "هئجرأ" ناوكذ نب رماع نبا ةءارق امأو
 (يواضيبلا ريسفت) .اهارحب تيرحأ ءاي بلقت تناك امل ةزمهلا نأ ههجوو ؛ةنكاس ءاي وأ ةرسك اهلبق

 هلوقب ءارعشلا يف هب حرصم ردقلا اذهو «ةرحسلا :اوعمجف ."ءارعشلا" يف هيلع قفتاو ءيلعو ةزمحل :ةءارق يفو

 بعك لاقو ءارحاس نيعبسو نينثا ةرحسلا يأ اوناكو (7/.:ءارعشلا) موُلْعَم موي تاق ُةَرَحَّسلا عمُجفإ :ىلاعت
 اعضب :ليقو ءافلأ نينامث :ليقو ءافلأ نيعبس :ليقو ءافلأ رشع ةسمخح :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 هه 0 عساتلا ءرجلا

 فلأ لاخدإو ةيناثلا لمس نيتزمهلا قيقحتب تت اولاق تتوغل : ككل َءاَجَو

 َنِمَل ْمُكَِإَو معن َلاَق 2) ت> نيينفلا ني انه. نإ جل اك نيهعزلا ىلع ادهني
 ام 0_1 59 َ 7 نأ انو .كاسصح ولت نأ ايإ يوتا ولاق جو نيبّرقملا

 مهلابح ْأَوَقْلَأ اَمَلَف قحلا راهظإ ىلإ هب الضو مهئاقلإ مدقتب نذإلل ره أونقَلأ لاق ..انتعم

 مهوفّوخ َجَهوُبَهْرَتْساَو اهكاردإ ةقيقح نع اهوفرص ِساَّئلآ َتيَعَأ أَوُرَحَس مهيصعو

 قْلَأ نأ ئموم نإ اَنيَحْوَأَو 7 ميِظَع رخسب وُءاَجَو ىعست تايح ادنوليع ثيح

 عج نوكف أي م ع زب نم نيغاتلا ىئدحإ :فذخب فقلت ّىِه اذإف مك

 .رحسلا نم مو َنوُلَمْعَي أوُناك ام لَطَبَو رهظو تبث قحلا ْعَقَوَف .مههيومتب وباي

 هم

 هيبنتلا الإ هترابع نم دفتسي مل :نيتزمهلا قيقحتب ؟اوؤاج اذإ اولاق ام :لاق لئاس باوج هنأك هب فنأتسا :خإ اولاق

 اقسإ يهو «ةسماخ يقبو «تاءارق عبرأ ىلع ةهبنم هترابع نوكتل "هكرتو" :لوقي نأ ىلوألا ناكف ؛نيتءارق ىلع

 جس باوجلا ىلع ةدايزو "معن" دسم دس ام ىلع فطع :مكنإ (لمجلا ةيشاح) .ةيعبس اهلكو ىلوألا ةزمهلا
 امإو «رانلا نم ةاجنلاو ناميإلاب هيلع اوزوج دقو «#ت3ع ىسوم عم ةرحسلا نم ابدأت كلذ نوكي نأ امإ :ىسوم اي اولاق

 (يواصلا ةيشاح) .مهتبلغ ىلع مهدامتعال ؛ةطع ىسومع ةالابم مدع وأ عئانصلا لهأ ةداع ىلع نوكي نأ

 هنأ باوحلا لصحمف ؟هيلع مهرقأو رحسلاب مهرمأ فيك هلصاح داريإ نع باوجلا اذه هضرغ :خ! نذألل رمأ

 وه اذهو :خلإ اورحس (نزاخلا ريسفت) .هتزجعم رهظت مل هلبق اوقلي مل اذإ مهنأل ؛هتزجعم رهظتل ؛مهرمأ امعإ

 ةرجسملا امأو «بلقتت م هيلع يه ام ىلع هتقيقح روحسملا ءيشلاو «يأرلا نيح يف لييخم ضخم وه يذلا رحسلا

 (بيطنخلا ريسفت) .ةرجعملاو رحسلا نيب قرافلا وه اذه ءةيح 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 اباشحأو اظالغ الابح اوقلأ مههأ كلذو .هسفن يف اريقح ناك نإو رحسلا باب فو

 ضعب ىلع اهضعب ىوتلاو تكرحت سمشلا رح اهيف رثأ املف ءاضيأ قبئزلا باشخألا كلت الحاد اولعجو «قبئزلاب

 ىسوم ىقلأ املف «ةيردنكسإ يف ةعقاولا تناكو ؛ليم يف اليم ضرألا ةعس تناكو «تايح اهنأ سانلل ليخت ىح
 يح ادحاو ادحاو مهيصعو مهلابح علتبت تناكف ءاعارذ نينامث اهاف تحتف مث ءرحبلا ءارو اهبنذ غلب هاصع

 ءافلأ نيرشعو ةسمخ مهنم تامف «ماحزلا عقوو اوعزفف ؛عمجملا كلذ اورضح نيذلا موقلا تدصقو ؛لكلا تعلتبا

 (ارصتخم يواصلا ةيشاحإ) .تناك امك اضع هديب تراصف 3ع ىسوم اهذحأ مث



 فارعألا ةروس ه8 1 عساتلا ءرجلا

 ةرَحَسلآ َىقْلَو .نيليلذ اوراص (2) يصون َكِلاَكُم هموقو نوعرف يأ ري
 هموقو نوعرفأ

 ام نأب مهملعل مو َنوُرَهَو ئَسوُم ّبَر (2) َنيِيَعْلا ٌبَرِ اَعَماَ أَولاَق 69 َنيِدِحَس

 لادبإو نيتزمحلا قيقحتب متم ُنَوَعَرِف لاق .رحسلاب ىتأتي ال اصعلا نم هزدهاف
 ( ه ومتعنص يذلا اَذَه نإ 2 انأ َنْذاَ نأ لبق سو في افلأ ةيناثلا

 :كيِدَبَأ ٌيضِيَقْأَل .يم مكلاني ام ج َنوُنلْعَت َفْوَسَك اَهَلْهأ آبي اوُجرْحُمِل ٍةئيِدَمل
 ككبلَصأَل مك ىرسيلا هلجرو قميلا دحاو لك َدَي يأ فلج نم مُكَلُجَرَأَو

 روكا 1

 زل

3 

 5 0 1 اعلا
| 

 را : 5

 يف نوعحار 2 َنوُبِلَقَمُم ناك هحو يأب انتوم دعب اَنَبَر لِ آنإ أولا (29 َتيِعَمج
 هم مج ام وام هام هام عامه سهم ده هاه ماس هاه اه دهام اه ها هاه ههه هم هاه ههه سعه هاشاس ههه لل مقنت اَمَو .ةرخالا

 ريغب أرق هنإف صفح ريغ نيقابلل :ل! ةيناثلا لادبإو .هللا دنع نم وه امنإ لب هب لصحي ال يأ :رحسلاب ىتأتي ال
 هرودص لاخلا ىضتقا امه سيل هومتعنص ام نأ ئعي :ركمل اذه نإ (نيلامكلا ريسفت) .رابخإلل ماهفتسالا ةزمه
 :هلوقو «داعيملا ىلإ اوجرخت نأ لبق ةنيدملا يف اكَتلَع ىسوم ةاطاوم عم اهومتلتحا ةليح وه لب «ليلدلا ةوقل مكنع

 ىلع ئبم ةرحسلا نامي نأ مهارأف «طبقلا ماوع عامسأ ىلإ امهاقلأ ناتهبش ناتاه "اوجرختل" :هلوقو "ركمل اذه نإ"

 ناطوألا ةقرافم نأ مولعمو ءمهكلم لاطبإو ةنيدملا نم موقلا جارخإ كلذب مهضرغ نأو ءىسوم نيبو مهنيب ةاطاوملا
 (لمجلا ةيشاح) .ىسومل مقوادعل اجيقو «هيلع مه ام ىلع طبقلل اتيبثت نيتهبشلا نيب نيعللا عمجف «قاطي ال امث

 امهاقلأ نيتللا نيتهبشلا نيتاه طبقلا تيبثت نيعللا كلذب دصقو «انيلإ مكئيحم لبق هيلع متأطاوت يأ :هومتركم

 اذه مكعنص نإ :اوجرختل (يواصلا ةيشاح) ."اهلهأ اهنم اوجرختل" :هلوقو "ركمل اذه نإ" :هلوق امهو ؛مهيلع

 يداي يعل نأ وهو ءمكل ضرغل ءارحصلا ىلإ اوجرخت نأ لبق رصم يف ىسومو متنأ اهومتلتحا ةليحل
 ) ."خلإ نعطقأل" :هلوقب هلصف مث هلمجأ ديعو :نوملعت فوسف (كرادملا ريسفت) .ليئارسإ يتب اونكستو
 1 وبات هيف ؟ال وأ هب مهدعوت ام لعف لهو هب مهدعوت يذلا هديعول نايب اذه 'مكيديأ نعطقأل (كرادملا

 (يواصلا ةيشاحإ .(7ه:صصقلا) 4 وُيِلَغْل اًمكَمَبَلا نَمَواَمُتنأ» :ىلاعت هلوق ليلدب لعفي مل هنإ :مهضعب لاق
 امو :قيعملاو ."مقنت"ل هب لوعفم ردصم ليوأت يف هيلع تلحد امو نأ "انمآ نأ الإ" :هلوقف ءانم هركت :مقنت امو
 .هلجأل الوعفم نوكيف ءانناكإ لحأل الإ ءايشألا نم ءيشب انبذعت امو ئيعملا نوكي نأ حصيو ءاننامإ الإ انم هركت

 هنم تمقنو ارمأ هيلع تمقن :"حابصملا" يفو (دوعسلا يبأ ريسفت) .ركنتو بيعت يأ :مقنت (يواصلا ةيشاح)
 هلعف ءوسل ةهاركلا دشأ هتهرك و هتبتع اذإ امقن



 فارعألا ةروس هال د 0 عساتلا ءزجلا

 ؛انب دعوت «س ساس او ناتح اهروهتتر اتا تلال

 ه0 م6 ناكو كلل َكَرْذَيَو كتفلاخم 8 ءاعدلاب اب ضل ىف اوُدَِسْفيل رهِمَوَقَو

 - ع 1 0 ير يسأل ا ببي ةروص ىلع ل42 نأ لاق انثو لاق هر انأ :لاق دس رافع اقوم

 ةمدخلل زاغتسلا 0 ب بج ع تا

 اراهظإ هباطخخ نع 97 مث «ءكتاضرمل ابلط الصأ لدعن الف :رخافملا لصأو لامعألا ريح ناميإلاو :انمآ نأ الإ

 انفوتو اربص انيلع غرفأ انبر" :اولاقو ءلحو زع هللا ىلإ اوعزفف هل اريرقتو اولاق ام ىلع ةميزعلا نم مهيولق يف امل
 فو .'دوعسلا يبأ' نم ءانيلع بص وأ ربصلا نم انيلع ضقا يأ :انيلع غرفأ (لمجلا ةيشاح) ."نيملسم
 .عطقلاو بلضلا دنع ربصلا انيلع بص ىعملا :دهاجم نع :"ريبكلا"

 اب نبا لقنف ؟ال وأ كلذ مهي | لعف له فلتخاو ءانب نوعرف هدعوأ يأ لعفتلا نم يضاملا ةنزب :انب ؛ ةدعوت ام

 ه :صصقلا) َنوُبلاَعلا مكعب نمو امل :ىلاعت هلوقب مهيلع ردقي مل :هريغ لاقو ءكلذ محب لعف هنأ

 ع ؛نورثكألا هيلعو رهظألا لوألا :يروباشينلا لاق «لتقلا اذه نم ال هتهج نم مهافوتي نأ مهبر اولأس مشهألو

 ؛ءالبلا لوزن دنع الإ بلطي ال وهو ربصلا اوبلط مهنألو ,ةرحسلا ركذي ملو "هموقو ىسوم رذتأ" ألملا نع يكح
 (نيلامكلا ريسفتاإ :ناعلا تاع ريبعلا اوبلط مهأب ىناثلا نعو ؛هموق تحت اولخد مهأب لوألا نع بيحأو
 :ةماعلا أرق :"لمجلا" يفو ."دوعسلا يبأ" يف اذه «واولاب ماهفتسالا باوج وأ ؛"اودسفيل" ىلع فطع :كرذيو

 هنأ :يناثلاو ,"اودسفيل" ىلع فطع هنأ :امهرهظأ ؛ناهجو بصنلا يو ءءارلا بصنو ةبيغلا ءايب "كرذيو'

 0 ىسوم ككرت نيب عمجلا نوكي فيك :ئعملاو «ءافلا دعب هباوج ف بصني امك ماهفتسالا باوج ىلع بوصنم

 .كلذ عوقو نكمي ال يأ كتهلآ ةدابعو كايإ مهكرت نيبو نيدسفم هموقو
 ةرابعو ."لمجلا" نم اذه .هيلإ مهيرقتل اهتدابعل مهرمأو اهعنص هنأ رابتعاب ةسبالم ىدأل ةفاضإلا :كتهلآو

 ءاقدابعب مهرمأ ةدسح ةرقب ىأر اذإ ناكو ءاهدبعي ةتسح ةرقب نوعرفل ناك :نيكك سابع نبا لاق :"بيطقلا"

 امل هنم هفوخل ؛اهوركم هعم لعفي نأ ىسوم ىلع نوعرف ردقي مل امل :2 إ لتقنس لاق .يرماسلا مهل جرخأ كلذلو
 ام دعب ليئارسإ نيب 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 :ممي انلعفك

 (يواضيبلا ريسفت) .هدي ىلع انكلم باعنب ةنهكلاو نومحجتملا مكح



 فارعألا ةروس هالآ ظ عساتلا ءرجلا

 اق .ليارسإ وبب اكشف كلذ مه ولعفف وردات يو تروق هَ نو لق نم
 "و

 ةئر أور اا

 نِم اًنيِذوُأ ىسوم موق أَوْلاَق .هللا | ل ةدومحلا ياو “داع ني ا
 ْمُكَفِلَخَتَسَيَو ٌمُكَوُدَع كلِلَهُي نأ ْمُكبَر ىَسَع َلاَق اَنَتِْح ام ٍدَعَب نيو اََيِتأَت نأ ٍلَبَق د 9 8 هت سور و سوا جعجع م ,

 9 يو لاء اندهخا دقلَو .اهيف 2: 10 اي 1 ف ضزأألا ىف 10-_ ا دج رع 1 عير جسصتلا# هققب

 رياظبالا 2

 يبل 4 ا اذإف .نونمؤيف نوظعتي ( 4 َنوُرُكْدَي ههلَعَل قناَرَمْكلا َنِم ْصقتَو
 تافآلا َةَدَبكَب

 ةفيس حججصت نإ اهيلع اوركشي و ءاهمحتسن يأ ديه اكل أولا ئغلاو بصخملا

 مهمؤش ٌرهرِتَط امنإ آلآ نينم وما نم كسي موسم اومءاشتي ا ءالبو بدلجب

 "0 6 9 0 ريل ع 5 خخ يت رع ء تي تا

 اولاقَو .هدنع نم مهبيصي ام نأ 2) نوملعي ال مهّرتكاأ نكدلَو هب مهيتاي ِهّللا َدنِع

 ةناعتسالاب رمألل اريرقتو مهل ةيلستو مهل انيكست لاق :هنم رحضتو نوعرف لوق اوعمس امل :ّلإ هموقل ىسوم لاق

 يف نيفعضتسم اوناك ليئارسإ يب نأ كلذو «لتقلاب يأ :انيذوأ اولاق (يواضيبلا ريسفت) .رمألا يف تيبثتلاو هللاب
 نيبو هنيب ىرجو 3تِإع ىسوم ءاج املف ءراهنلا فصن ةقاشلا لامعألا يف مهلمعتسي ناكو «هموقو نوعرف دي

 (نزاخلا ريسفت) .مهيف لتقلا داعأو راهنلا عيمج مهلمعتسي ناكف ؛مهلامعتسا ف نوعرف ددش «ىرج ام نوعرف
 همزح مدعل عمطلا لعفب ىتأ هلعلو «كلذب اولستي مل مهنأ ىأر امل الوأ هنع نيك امم. احيرصت :خلإ مكبر ىسع لاق
 (يواضيبلا ريسفت) .#تِلع دواد نمز يف مهل حتف امنإ رصم نأ يور دقو «مهدالوأو مهئايعأب 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 ئعملا نأ :باوجلاف «ىلاعت هللا ةفص ثودح بجوي كلذو

 .ىلاعت هللا تاذ يف ةيقيقحلا ةفصلا ثودح مزلي ملف «نايعلا يف امل دوجو ال تافاضإلاو بسنلاو «ةثداح

 يف نوقاب مهنأ ىلإ كلذب راشأ :للإ ةنسحلا مقءاج اذإف .مكيزاجيل نارفكو ركش نم نولمعت ام ىريف :اهيف
 (يواصلا ةيشاح) .هيلع مه امع اورحزنيو اوظعتي مو ءمهالضو مهيغ



 فارعألا ةروس 0 هال عيساتلا ءزجلا

 ِمِهَلَع اَكلَسَوَأَف .مهيلع اعدف /2> 1 ريبمؤُمب كل معا اَمَف 3 اََرَحَسَتْل ِةَياَء نِم

 لكأف َداَرَْلآَو مايأ ةعبس نيسلاجلا قولح ىلإ لصوو مهتويب لخد ءام وهو قولا

 دارحلا هكرت ام عبتتف دارقلا نم عون رغب وأ سوسلا َلَمَقْلاَو كلذك مهرامثو مهعرز

 تاني لصف دول عههايع ق دلو مهماعطو مهتويب تألمف َعِواَفْضلَأَو

 باذعلا ُرِجَرلَآ ُمِهِيَلَع ٌعَقَو اَّمَلَو 2 تر موق أوُناكَو امي ناميإلا نع اوُرَبكَتَساَف

 نيل انمآ نإ انع باذعلا فشك نم كنف َدِهَع اًمِبَكَبَر اَنَل عذأ ىَسوُمي أولاق
 رص 5 7 ورعسو صوم يس 70-35 ىلا ل و نا 7 يم #7“ بيع: . ا 5

 21 ليوارسإ ىنب قلعم نلسرنلو كل ننِمؤنل زجّرلا انع تفشك مسق مال
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 نم هيلع نحن امع انفرضتل يأ :انرحستل .مهداقتعال ال 3ع 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
 هءاعد ىلاعت هللا باجأف ءمهدعب نمل ةظعو يموقل ةمعنو مهيلع اهلعحت ةبوقعب مهذخف !بر ءدهعلا اوضقن دق

 ءامسلا نم ءام يأ :نافوطلا مهيلع انلسرأف (لمجلا ةيشاح) .نيروكذملا نم كلذ ريغو نافوطلا مهيلع ثعبف
 نمو ؛مهيقارت ىلإ ءاملا يف اوماق يح طبقلا تويب تألتماف «ليئارسإ نب تويبب ةكبتشم طبقلا تويب نأ لاحلاو

 ىسومع.اوثاغتساف «مايأ ةعبس مهيلع مادو «ءيش ليئارسإ يب تويب يف ءاملا كلذ نم لحدي ملو ءقرغ مهنم سلج
 (يواصلا ةيشاح) .رطملا مهنع هللا لازأف

 تناكف عوجلاب دارحلا يلتباو .مهراجشأ قاروأو مهرامثو مهعورز لكأي تبسلا ىلإ تبسلا نم رمتساو يأ :دارجلاو

 ؛لمقلا يف اوفلتعا :سوسلا (يواصلا ةيشاح) .كلذ نم اوجضف مهيلع رمألا مظعو «ليئارسإ نب بصت ملو عبشت ال

 نعو ءاهتحنجأ تابن لبق دارجلا دالوأ هنأ :ةداتق نعو ؛ةطنحلا نم جرخي يذلا سوسلا هنأ :اه5# سابع نبا نعف
 (بيطنخلا ريسفت) .فورعملا لمقلا :ءاطع نعو ءدارقلا نم برض وهو نانمحلا هنأ :ةمركع

 ناكو يأ :مدلاو (كرادملا ريسفت) .هيف يف عقت لجرلا ملكت اذإ ىح مهارشو مهماعط يف عقت تناكو :عدافضلاو

 (يواصلا ةيشاح) .امد هودجو الإ رف الو ريب نم نوقتسي امف ءامد اهلك مههايم تراصف ءاصلاخ رمحأ
 ىلاعت هللا تايآ اهفنأ لقاع ىلع لكشي ال :كإ تانيبم (نيلامكلا ريسفت) .فاعرلا مدلا :ليقو ءءام عمج :مههايم

 ءاعوبسأ ةدحاو لك دادتما ناكو ؛رهش اهنم نينثا لك نيب ناك ذإ ؛مهلاوحأ ناحتمال تالصفنم وأ ؛مهيلع ةمقنو

 (يواضيبلا ريسفت) .لهم ىلع تايالا هذه مهيري ةنس نيرشع ةرحسلا بلغ ام دعب مهيف ثعب التل ىسوم نإ :لبقو
 (يواصلا ةيشاح) .ةلاقملا هذه اولاق اوجض املك اوناكف ؛ةسمخلا ىلع عزوم اذه :خلإ تفشك نئل



 فارعألا ةروس نايا ظ عساتلا ءزجلا

 29 نوحي مه اذ ُهوُفَِب مم ٍلَجأ لِ رْخَرل ملَع ىسوم ءاعدب اَنفَسك ام
 حلملا رحبلا ريل ف هُهتقَرْعأَف مَ انمَقَحاَف .مهرفك ىلع نورصيو مهدهع نوضقني

 َنْنَرْوَُو .اهوربدتي ال 2) َيِلِفَع اََبَع اوُناَكَو اَِتَياَكب أوُبَدَك مفأ ببسب َمِجّنأ

 ضّرألا َقِرَشَم ليئارسإ ونب مهو «دابعتسالاب َوُفَعْضََسُي أوُناك يذل 5
 سلبت تعط َتَقَتَو ماشلا ىهو. ضرألل ةفص ءرجشلاو ءاملاب انَكَرَب ىتلأ اًهَبَكَمَو

 امي ٌليِرَسِإ َىَب لع «خلا اوفعضتسا نيذلا ىَلَع َنُمن نأ َديِرْنَو :هلوق يهو قدنخلا
 20 هَمْوَقَو ترَوَعَرَف ٌعَتَصَي تراك اَم انكلهأ اًنَدُمَدَو مهودع ىذأ ىلع ا

 «بيطخلاو يواضيبلا يضاقلاو دوعسلا وبأ هقفاوو ؛هرعق كردي ال يذلا رحبلا ميلا :فاشكلا بحاص لاق :ميلا يف

 يف هيفذقاف# :ىلاعت هلوق كلذ ىلع لديو «بذعلا رحبلاو حلملا رحبلا ىلع ميلا عقيو :يرهزألا لاق هيف اضيأو
 ؟ يوناقلا قوي ةرغمبلا ميلا :يزارلا نيدلا رخخف مامإلا لاقو ءبذع وهو رضم لين دارملاو 035 :هط) ميلا

 لينلا يف اوقرغأ هعابتأو نوعرفلا نأل ؛فيعض حلملا رحبلاب ميلا حراشلا رسف امف ؛عمجي الو رسكي ال رحبلا :ميلا
 مدع ةلفغلاب دارملاف يأ :اُهوربدتي ال .ةغللاو نيرسفملا روهمحل 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 فوصوملاو ةفصلا
 (يواصلا ةيشاح) .لصألا ىلع ءاهلاب نآرقلا يف اهادع امو ؛ريغ.ال ةرورحن ا ءاتلاب هذه مسرت :تملك

 .(189:فارعألا) (ٍضْرَأْلا يف ْمَكَفِلْحَتْسَيَو ْمُكَوُدَع َكِلْهُي ْنَأ ْركُبَر ىَسَعِظ :هلوق وأ :خإ ديرنو هلوق يهو
 امأو (يواضيبلا ريسفت) .(1 :صصقلا) كيَنوُرَذْحَي اوُناك اَمإ» :هلوق وهو :خلإ اوفعضتسا (نيلامكلا ريسفت)
 نم هنأل ؛شودخمف "ضرألا يف مكفلختسيو مكودع كلهي نأ مكبر ىسع" :هلوق وأ :نيلامكلا بحاص لوق
 لع ىسوم مالك نم ةياكح وه لب «ىلاعت هللا مالك نم سيلو 3ع ىسوم مالك
 "ناك" مسا "نوعرف" نأ ىلع ؛هعنصي نوعرف ناك يذلا يأ ءعنصي ناك ام انبرخو يأ :ثناك ام انرمدو

 :هلوق :"نيمسلا" يفو .(دوعسلا يبأ ريسفت) ؛هعنصي يأ فوذحم دئاعلاو ةلص ةلمحلاو ءمدقم اهربحخ "عنصي"و
 5 عنصي"و "ناك" مسا "نوعرف"' 5 نأ :امهدحأ :ناهجو ةيآلا هذه يف زوجي "نوعرف عئصي ناك ام انرمدو" مل



 فارعألا ةروس ظ هاب 4 عساتلا ءزجلا

 نامه د َََ 07 رماع نبال ظ

 0-0 اكل هن وفك موق لخ اورمف و اق وحبل ليو قبب انربع
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 2 ام ةديع دس لالا لاول نيم ايقك ا اتدابع ىلع نوميقي مهمات

 ءالْوَتَه نإ ا داب ةمعن متلباق ثيح م29 َنوُلَهَجَت ُمْوَق خكنإ لاق ٌهَهِلاَ

 قد - اَهنَلِإ محي هللا َرْيَغَأ لاق (23) َوُلَمْعَي أوُتاك ام لِظَبَو ٍهيِف مه ام كلاه ٌربَعَم
 اع مكنئامز .يف مسا ةدش "مكل يغبأ" :هلصأو ب با

 َترْوَعَرف لاَ نم "مكاحنأ,. :ةعارق يلو مكتيجأ ْذِإ اوركذا َو .هلوق يف هركذ
 مكءاتنأ َنوُليَمُي وهو هَدَضأ ِباَدَعل َءَوُس مكنوقيذيو مكنوفلكي ْمكتوُموُس
 2 و كرو كا <. مو. عع قو عود
 011010101111 .. مكلاذ ىفَو كاش نوقسي تررتعقتوو

! ! 

 : يناثلا .هعنصي نوعرف ناك يذلا انرمدو :ريدقتلاو «فوذحم دئاعلاو ("ام" ةلص ةينوكلا ةلمحلاو ءمدقم ربخ -

 دئاعلاو ؛"ناك" نع ربخ ةلمجلاو ,"نوعرف"ل دنسم "عنصي"و ؛ةلوصوملا "ام" ىلع دئاع ريمض "ناك" مسا نأ

 (لمحلا ةيشاح) .نوعرف هعنصي وه ناك يذلا انرمدو :ريدقتلاو .فوذحم

 ةتلع يبنلا ةيلست كلذ نم دوصقملاو «حئابقلاو ةمعنلا رفك نم مهنم عقو امو ليئارسإ نب ةصق ف عورش :انزواجو
 ءاروشاع موي اةتلع ىسوم مهي ربع مهنأ يور :رحبلا (يواصلا ةيشاح) .مهلعف لثم اولعفي نأ نم هتمأ فيوختو

 روص ىلع ةراجح يه :ليق :مه مانصأ ىلع (كرادملا ريسفت) .هلل اركش اوماصف هموقو نوعرف هللا كلهأ ام دعب
 .كلذ دعب مهاتقب 3:32 ىسوم رمأ نيذلا نييناعنكلا نم نوفكاعلا موقلا ءالؤه ناك و «ةقيقح رقب :ليقو «ةرقبلا

 :ليقو «ةقيقح منصلا ةدابع كلذب مهدصقل ؛ةلاقملا هذهي نودترم مهنِإ :ليق :اهلإ انل لعجا (يواصلا ةيشاح)

 ف مهرضت ال ىلاعت هللا ىلإ برقتلا دصقب منصلا ةدابع نأ مهداقتعال ؛ابكرم الهج نولهاج لب نيدترم اوسيل
 مهل امك" :هلوقو ءلوأ لوعفم "اهإ"و .ناث لوعفم رورحملاو راجلاو «ةدر انعرش يف ةلاقملا هذهف لك ىلعو «نيدلا

 انل اهِإ لعجا :ريدقتلاو ."مهل" يف رتتسملا ريمضلا نم لدب اهتلص "مهل'و لوصوم مسا "ام'و ؛"اهإ'ل ةفص 'ةهآ
 (يواصلا ةيشاح) .ةآ وه يذلا مه رقتسا يذلاك

 (لمجلا ةيشاح) ."فاكلا"ب لعفلا لصتاف "ماللا" تفذحف يأ :مكل يغبأ هلصأو



 فارعألا ةروس هالو عساتلا ءرجلا

 امع اوهتنتف د طفت 9 الفأ 2و ٌميِظَع مكبر نم ءالتبا وأ ماعنإ ٌءْدَلَب باذعلاوأ ءاجنإلا

 ةاهموصي نأي اهتاهننا .دمع ملكت هليل ترهلت اَنيَوُم اننودو. فلأب اكَدَطاَوَو ؟يتلق
 ورمع يبأل دعولا نم رثك لل كم

 ةرشعبا هلل ةرم نع ا ولم ركنأ تمت :اهفاضقا " ا ود هو | ةمأف :كاتساف ف | املف ذا" مه

 ني ةجحلا يذ م حرق اهدنا "قلاع زاب انك دبل يللي < لي قرا

 اننا يأ لاح كك ةدملا

 مهرمأ َحِلَصَأَو ىبَوَق ىف يفيلخ نك ىلا ةاجانملل لبحلا ىلإ هباهذ دنع َسروُرَه

 . يصاعملا ىلع مهتقفاوم. 2 را َنيِدِسفَمْلا ليِيَس َعِبَتَت الو

 ةكةيحح

 له ءمهربتخي هنأ ءالب هنوك ئيعمو «ءاحنإلا ىلع هدوع حصي ةراشإلا مسا نأ ىلإ كلذب راشأ :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 اهتدايزن بحجوم ةمعنلا ىلع ركشلاف 5 :ءايبنألا) هتف رْيَحْلاَو ٌرشلاب ْمُكُلبتَوإ» :ىلاعت

 (يواصلا ةيشاح) .(57١:ةرقبلا) (ةَبِصُم ْمُهتباَصَأ اذ َنيِذَلا َنيِرباَّصلا ِرٌشَبَو :ىلاعت لاق ءهللا ءاضرل بجوم
 مايألا يف موصلا نأ عم يلايللاب ربع امنإو ءاهموصي ةليل نيثالث ءاهتنا دنع هملكن نأب هاندعو يأ :ىسوم اندعاوو

 ,موصلا لصاوي ناكف «راهنلاو ليللا ةدملا كلت ماص هنأ :ام5 سابع نبا نع يواضيبلا ىلع "هداز خيشلا" هلقن امل

 (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 اككلَع ىسوم نأ يور :خلإ ةجحلا يذ نم رشعب .همف فولحخ ءاقب عم يأ "همف فولخب'

 هرمأف باتكلا هبر كِلع ىسوم لايق نوعرف كله املف هللا دنع ره باتكب مهاتأ مهودع هللا كلهأ نإ رص

 تملع امأ هيلإ هللا ىحوأف «ءكوستو همف فولخ ركنأ نيثالثلا متأ املف ,ةدعقلا يذ رهش ىهو 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 :ةدعو تقو (كرادملا ريسفت)

 بصن "ةليل"و ؛ددعلا اذه اغلاب مت يأ "لاح" :هلوقو .(ريبكلا ريسفت) ىلإ ال مأ ردقم هردق ءيشلل تقو تقولاو

 (ريبكلاو بيطخلا ريسفت) .زييمتلا ىلع

 (يواصلا ةيشاح) .همايصو هباهذ لبق تناك ةيصولا كلت نأل ؛ابيقعت الو ابيترت يضتقت ال واولا :ىسوم لاقو



 فارعألا ةروس ها/5 عساتلا ءزجلا

 ةطساو الب هَ ا هيف مالكلل ١ هاندعو يذلا تقولل يأ انت . 00 ىسوم ا اَمَلَو

 ال يأ ىننَرَت نأ َلاَق كَلَيَلِإ رظنأ كسفن َنرأَتَر َلاَق ةهج لك نم هعمسي امالك 47 2 دف هيرو فو 3 0 5510 1

 لإ َرظنَأ نكدَلَو ىلاعت هتيؤر ناكمإ ديفي 0 نل نود هب ريبعتلاو «ٍتيؤر ىلع ردقت
 لوهمملا | ةنرب

 ؛قيؤرل تنشن يأ : درت فاوسف ,هناكم تس بأ | نإف كيان ىوقأ وه يذلا م ا

 3 ءماصو هبايث رهطو رهطت هبر تاقيمل 2232 ىسوم ءاح امل :رابخألاو ريسفتلا لهأ لاق :انتاقيل ىسوم ءاج الو

 ماوهو ناطيشلا هنع درطو «ةيحان لك نم خسارف عبرأ ىلع لبحلا تيشغ ةلظ ىلاعت هللا لزنأف «ءانيس روط ىتأ
 عمس يح هبر هاندأو ءازراب شرعلا ىأرو «ءاوهلا ف ةكئالملا ىأرف ءامسلا هل طشكو نيكلملا هنع ىحنو ءضرألا
 مالك 3230 ىسوم ىلحتساف ؛مالكلا كلذ عمسي ملف هعم اهَتِلَع ليربح ناكو ءهملكو حاولألا ىلع مالقألا ريرص

 (لمجلا ةيشاح) ."ينرأ بر" :لاقف «هتيؤر ىلإ قاتشاف «هبر

 هذه هعمسأ :ليقو «نيثدحملا مالك سنج نم سيل متدقلا مالك عامس نأ ىلإ ةراشإ هيفو :ليق :ةهج لك نم

 الو رهوجب سيل هنأ عم ىلاعت هتاذ ةيؤر تبثي امك و «هب هعمس اكاردإ اهيف قلخ يأ ىلاعت هتاذب امئاق اميدق 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 اتوص عمس ىسوم نأ يديرتاملا روصنم ابأ خيشلا عي

 (نيلامكلا ريسفت) .هريغو قلخلا نم دحأل ابستكم توصلا كلذ نوكي نأ ريغ نم هسفنب هقلخب ىلوت انوص
 نإف ."فاشكلا" يف حرض امك ؛كيلإ رظنأ كسفن .ينرأ يأ فوذحم "يقرأ" يلوعفم يناث نأ ىلإ راشأ :كسفن

 نم انكمتم ئلعجحاو ءكسفن يىنرأ عملا نأب بيحأ ؟"كيلإ رظنأ ينرأ" :ليق فيكف ءرظنلا نيع ةيؤرلا :ليق

 دحتا دق ظرشلا نإ :لاقي الو :ظرشلا باوخ فقالا قنا حيطلا ينط كل لإ رظنأف يل ىلجتت نأب كتيؤر

 (يواصلا ةيشاح) .كيلإ رظنأ كلذ يب لعفت نإف ءاهنم ٍنيكمو كتيؤرل ٍئيئيه ئععملا نأل ؛باوحلا عم
 زئاج ىلع تقلع امل الإو ءالققع ةليحتسم افأ ىضتقي ال اذهو «ايندلا يف ىيؤر ىلع كل ةقاط ال يأ :ئبارت نل

 لب بوجحم ريغ ينأو «كبناح نم عناملا نأ ديفي هنإف :هتيؤر ناكمإ ديفي (يواصلا ةيشاح) .لبحلا رارقتسا وهو

 راد ىلإ تلصوو ءانفلا ةرطنق تزواج اذإف ءقاب يفصوو قاب انأو ينافلا كنوك وهو ,ءكنم باجحب بجتحم

 (نيلامكلا ريسفت) .كبولطم. تنرق ءاقبلا

 ناك لبجلا اذهو «ةيؤرلا نم هتاف ام ىلع هل ةيلستو 3ع ىسومل قحلا تالزنت نم اذه :لبجلا ىلإ رظنا نكلو
 (يواصلا ةيشاح) ."ريبز" همساو لابحلا مظعأ



 فارعألا ةروس هابا/ 0 عساتلا ءرجلا

 ف امك“ رصتخألا ةلفآ ضن ؛ رذقا ةروت .نم رهظ يارثكو ل اًعَلَك كل ةقاط الف الإو

 ضرألاب عسر و ريصقلاب اكد .ُهَلعَج ٍلبَج مكاحلا هححص ثيدح

 كل اهيرث تجي لاق قاثأ ملف نار انه لوحل ب ايشغم اقع مرق ةغف

 هل ىلاعت لاق .ينامز يف 29 َنيِيِمْؤملا لَو 2

 دارفإلاو عمجلاب ىتلَسِرِب كنامز لهأ سائلا ىَلَع كترتحا َكئيفطصا نإ ىَسوُمي

 29 َنيرككشلا ترم نكو لضفلا نم َكُْئَتاَ آم ذخَف كايإ يميلكت يأ ىِمَلَكِبَو

 0 ةاروتلا حاولأ يأ حاَولألآ ىف هَل اَنَبَنَكَو .يمعنأل

 سري

 ؛هشرع لالج 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

 :ه#ذ سنأ نع هاححصو «مكاحلاو يذمرتلاو دمحأ جرحأ :ثيدح يف امك (يواصلا ةيشاح) .ىلاعتو هناحبس

 يبألو «لبحلا خاسف ىئميلا هعبصإ ةلمنأ ىلع هماقإ فرطب راشأو "اكد هلعج لبجلل هبر ىلحت املف' :أرق ٌةكص 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

 :توملاب هيلي ةداتق هرسفو ام سابع نبا هرسف وه اذه :هيلع ايشغم .ابارت راص سابع نبا نعو :ايوتسم
 لاقي نكلو «هتوم نم قافأ دق :تيملل لاقي داكي الو :جاجحزلا لاق ؛"قافأ املف" :ىلاعت هلوقل ىوقأ لوألاو

 .هنامز يف نمؤم لوأ وهف يبن لك نإف :يبامز يف (ريبكلا ريسفت) .هتيشغ نم قافأ هنإ :هيلع ىشغي يذلل

 امعن كتيطعأ دقف ةيؤرلا كتاف نإو كنأ هلصحمف ؛ةيؤرلا نم هتاف ام ىلع 8ِطع ىسومل ةيلست اذه :ىسوم اي لاق

 (نيلامكلا ريسفت) .ٍيلاسر يأ «عفانو ريثك نبال :دارفإلاو (لمجلا ةيشاح) .اهركشو اهركذب لغتشاف ةريثك

 يطعأو «ةفرع موي اقعص 8ع ىسوم رخ :ليق ؛معنلا لجأ نم يهف كلذ يف ةمعنلا ىلع :نيركاشلا نه نكو
 (كرادملا ريسفت) .#ت3ع ىسومم ءافطصالا صصخت 3# ىسومل اعباتو اريزو 23#ع نوراه ناك املو ءرحنلا موي ةاروتلا

 تلزن بشح نم :ليقو ءدرمز نم تناكو «ةعبس :ليقو «حاولأ ةرشع تناكو حول عمج حاولألا :حاولألا يف

 رقو نوعبس وهو ةاروتلا تلزنأ :سنأ نب 2 نع يور :ةاروتلا (كرادملا ريسفت) .ةاروتلا اهيف ءامسلا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .5 ىسيعو ريزعو ىسوم الإ اهأرقي مل ةنس ف هنم ءزحلا أرقي «ريعبلا



 فارعألا ةروس تاب راب عساتلا ءرجلا

 هيلإ جاتحي ءئش لك نِم ةرشع وأ ةعبس درمز وأ دج ربز وأ ةنجلا ةردس نم تناكو

 هلبق اًهذخف هلبق روبتاو راجلا نم لدب ءئش لكل انييبت اليصفتّو ةظعّوم نيدلا 5

 نوهسفلا راق يروا ايشقلاب يداي للشوق و داهتجاو دحب ٍةّوَقِب ا "انلق"
 نيتك ىلع لطم

 نم يتردق لئالد َِياَم ْنَع ُفِرِضْأَس .ممي اوربتعتل ؛رصم يهو هعابتأو نوعرف (2)
 ل ْقَحْلَآِريَعِب ضَرألا ىف ب فلا اهريغو كاغسلا

 ىلع:تلرنأ ىلا ساولألا" :لاق 306 منع نع هيلأ نح كجفلا رب نفط قفط جرم يلا و أ جرحأ :ةجلا ةردس

 ."بيطخلا" نم ءاعارذ ةرشع انثا حوللا لوط ناك :يوغبلا لاق (نيلامكلا ريسفت) ."ةنحلا ردس نم تناك ىسوم
 لدب" :هلوقو ."دوعسلا يبأ' ف هصن امك عرذأ ةرشع ناك اهوط نأو «ةبشح نه تناك :هن9# نسحلا نع اضيأو
 هلبق" :هلوقو ."دوعسلا يىبأ" يف امك ؛ماكحألا ليصفتو ظعاوملا نم ءيش لك هل انبتك يأ "هلبق رورج او راحلا نم

 .اهذخ :انلقف يأ "ردقم انلق

 (نيلامكلا ريسفت) .دجربز نم حاولأ ةعبس اتلع ىسوم ىطعأ :ام#ذ سابع نبا نع متاح يبأ نبا ىور :دجربز وأ
 نع لدب "اليصفتو ةظعوم" :هلوق نيعي :خلإ نم لدب ."انبتك" لوعفم هنأ ىلع بصن لحم ف :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 نيجاتحم ليئارسإ ونب اوناك عيش لك“ هل انبتك :ئيغملاو ؛ليصفتلاو ءايشألا كلث
 (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 ءصخرلا اوكرتيو مئازعلا اوعبتي نأب اهطوحأب اوذحخأي كموق رمأف ءابودنمو
 .اهيف ام عيمجب نولمعي :قعملاو «ةينايب ةفاضإلاو ءاهنسحب يأ هباب ىلع سيل ليضفتلا مسا نإ :لاقي وأ ءربصلاو

 .اوقسفت الف مهقسفل اورمد مهأ :مي اوربتعتل (يواصلا ةيشاح)
 يف بتك ام يه ىلا تايآلا يف ركفتلا مدعل بجوملا ربكتلا نع مهريذحتل قوسم فانئتسا :ّينايآ نع فرصأس

 ىعمف ؛"اهيف نوركفتي الف" :هلوق ليلدب اهمهف نع يأ "يتايآ نع" :هلوقو ءاهريغو اهمعي ام وأ ةاروتلا حاولأ
 (لمجلا ةيشاح) ."دوعسلا يبأ ريسفت" نم ءافومهفي ال ثيحب مهولق ىلع عبطلا :اهنع مهفرص

 هلقاق نم لاخ وأ فتاحبس هلل الإ قوكي آل قلاب ربكفلاو «قنم سيل اهي كوربكع نأ "قوربكمي" ةلسع :قحلا ريغب

 الف مهذخأ نأب ةقدص - ربكتملا ىلع ربكتلا وهو - لطبملا ىلع قحملا 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 8 _ جيانا ءزجلا

 قرط ليس اين ةزقج ارتيآا ل ِةَياَء لك ًاَوَرَي نِإَو اهيف نوركتشو الف مهذخأ نأب
 غلا ليِبَس أَوَرَي نِإَو © ةوكلسي ًاليبَس ُهوُدِخسَي ال هللا دنع نم ءاج يذلا نئدها يشألا

 يفق و َنيِلِفَغ اَبَع أوُناكَو اِتَياَعِب أوُبَّدَك حجب فرصلا َكلِلاَذ ٌاليِبَس ُهوُدِخَتَي لالضلا

 تلطب َتّطِبَح هريغو ثعبلا ةّرِجآْلا ٍءآَقِلَو اَتِتَياَكِب أوُبَّدَك تيذلاو .هلثم مّدقت
 مدعل ؛مه باوت الف «ةقدصو محر ةلصك ريخ نم ايندلا يف هولمع ام يطق أ

 .يصاعملاو بيذكتلا نم ( 2 تروُلَمْعي أوُتاك ام .ءازج الإ رع اه ةزقأ .هظزرش
 نامتإلا وهو ب
 - نيت رم

 نم اهوراعتسا يعذلا رول ني ةاحجاتملا ىلإ هباهذد دعب يأ هِدْعَب ْنِم ىسوُم ُمَوَق دَحَغآَو

 ا ادب لب يرقملا هع تاس هوي سس قب سين اعلا ول

 يللا نم غوملا لب
 يناثلا ١ "ليما" ' لوعفمو هايف عيوب ايف ةايخلا هرثأ لعق وف ل ليوح سرف رفاح

 م الإ دعت فيكف هيه الو يكب ال نأ اوريزلا اهإ يأ :فوذحب

 اكلم هدعب مهدنع يقبف «قرغلا لبق يأ :اهوراعتسا ."الإ" تلخد اذل ؛يفنلا هانعم :ماهفتسالا اذه يأ :ام له
 اذه ءماشلا يف اورقتساو نوعرف قرغو ءرصم نم اوحرخ ىح مهدنع رمتساف يأ «ةمينغلا 0 ليئارسإ بل

 امك رحبلا ف هفسنو الكلع ىسوم هقرح دق لجعلا اذهو :الجع (لمجللا ةيشاحو دوعسلا يب ١ نييسافلا) :ةاقتسسم

 (يواصلا ةيشاح) هلا ةرروس لقا ىلاغتا هللا هلضقا

 نبا لوق اذهو ايح ناك هنأ يعي :امدو (لمحلا ةيشاح) .ليئارسإ ٍنب نم ناكو اغئاص ناك هنأل يأ :يرماسلا

 ناك :ليقو :عمسي تا ةنصتا (نيلامكلا ريسفت) .ةيف خورو بهذ نم ا|ديسعج ناك :ليقو ةداتقو نسحلاو سابع

 ءيش هيف نكي مل :ليقو .يشعيو كرحتي ناك :ليق .رقبلا توص راوخلا :ليقو «جرخيو هفوج ف لحدي حيرلا كتنوليح

 تضبقف" :ىلاعت هلوق هيلع لدي امك :خلإ رفاح نم ةذخأ (نزاخلاو نيلامكلا ريسفت) .توصلا الإ ةايحلا رثأ قف

 :"عنص" نيعمب "ذختا" :ليقو ؛مهيلإ ذاختالا بسن اذهلو :حلإ ذختا لوعفمو (نيلامكلا ريسفت) ."لوسرلا رثأ نم ةضبق
 ريوصتلا ةمرح نكي 4 ؛راكنإلا دروم كلذ نوكيف ةوديعيا وهو ةلمح ريدقت نم دب ال اذه ىلعو «دحاوب ايدعتم ن وكيف

 (نيلامكلا ريسفت) .هب اوضر مهنأل ؛يرماسلا لعف هنأ عم م مهيلإ ذاختالا دانسإ نوكيف اذه ىلعو ءانعرش يف درو



 فارعألا ةروس 1 هم ظ ْ] سس

 ىلع اومدن ينأ :يدَبَأ - و طقس كَ .هذاختاب مو تريملظ أوُناكَو الإ وحل

 :ل نيل ارلاق ف. ىسوم خرحر دعي كلذو اه اولَص دقت اوهلع يأ َوأَرَو هقدابع

 َعَجَر امَلَو 2 > تريرسخلا ترب ننوكتل 0 ب ءايلاب اَنَل رِفعَيَو اَنْبَم اَنمَحَرَي

 سب يأ اًمَسْعِب مه َلاَق نزحلا ديدش افسأ مهتهج نم َنّبْضَع -ِهِبَوَق ىلإ ّىَسوُم

 كير نأ زئلجعأ معكر شأ ثيح هذه مكتفالح رقت ري اع قوتك ةقالع

 همم ممم. ء مم ممن... ........ ةيرل ايضغ ةاروتلا حاولأ َحاَوْلَألآ ىقْلَو

 نأل ؛اطوقسم هيدي ريصيف هيدي ضعي رسحتملا مدانلا نإف «مدنلا نع ةيانك هدي يف طوقسلا نأ ديري :خإ 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 يف طوقسلا نأ :لصاحلاف ."بيطخلا" 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

 اهوجو يزارلا مامإلا ماقأو .ةراعتسالا هذه تنسح هلجأل يذلا هجولا يف اوفلتخاو «لجعلا ةدابع ىلع مهمدن

 .ردقلا اذه لصح دق دوصقملاو «راصتخالل كرتن ةريثك

 (نيلامكلا ريسفت) .هدعب "”ىسوم عجر املو" عوقو لكشي الف بيترتلا يضتقي ال عمجلا قلطمل واولا :عجر املو
 ؛هط ةروس يف ينأيس امك هعوحر لبق كلذب هللا هربخأ دق ناكو ؛هللا ريغ ةدابع نم هولعف امل يأ : :افسأ نابضغ

 لاحلا ىلع نابوصنم "افسأ نابضغ"و ؛(مه:هط) 4 ّيرِماَّسلا هلَضَأَو كِدعَب نم َكَمْؤَق اَنَبف دق انإف# :ىلاعت لاق

 "نابضغ" يف نكتسملا ريمضلا نم الاح "افسأ" لعجي هزيجي ال نم دنعو «لاحلا ددعت زيجي نم دنع ”ىسوم" نم

 لدبي وأ «بضغلا ديدشلاب .فسألا انرسف نإ :لك نم نضعب .لدب :ةنإ :لاقي ام برقأو «ةلخادتم الاح .نوكتف
 (لمجلا ةيشاح) .نيزحلاب هانرسف نإ لامتشا

 ةلمجو «ةفالخ ئعمب. زييمت "ام"و ءوه هريدقت رتتسم هلعافو ؛مذلا ءاشنإل ضام لعف ”سئب' :ييومتفلخ امسنب
 (لمجلا ةيشاح) .مكتفالخ يأ فوذحم مذلاب صوصحملاو «"ام'ل ةفص 'ينومتفلخ"

 يذلا مكبر دعو متلجعأ :ىععملا وأ ؛قبس نعم 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 ةهممأ عساتلا ءزجلا

 اي لاق ابضغ "يل ف4 هلامشن 59 (ةنيميب ةرعشب قايل ني َدَحَأَو ترس

 نوفَعضَتْسآ َمَوَقْلا نإ هبلقل فطعأ اهركذو ءيمأ :دارأ 5 ميملا رسب أ ني

 َمَم ىبلَعَجت اَلَو يايإ كتناهإب رتل + - ماةبقل اق ىَتوُلُمَقَي اوبراق أوُداَكَو
 يحخأب تعغئنض ام ىل ٌرِفغأ َتَر َلاَق .ةذحاؤملا يف لجعلا ةدابعب | 2 نمل ر مّوقلا

 َتشَأَو كايت ف نلجأ هب ةتامشلل اعقاعو هل ءاضرإ ؛ءاعدلا ف هكرشأ قلو

 باذعكصَغ طاَكيَم اهإ لَجِعْلا أوُدْحَلأ َنيِذلا نإ :ىلاعت لاق #
 ) َتريِيِحّرلأ مَحْرَأ ١ 1

 يقبو اهعابسأ ةتس اهنم عفرف ء«ترسكت حاولألا ىقلأ املف ؛عابسأ ةعبس تناك ةاروتلا نأ يورو :ترسكتف

 هلقن «مارحلاو لالحلاك ظعاوملاو ماكحألاو ةمحرلاو ىدحلا ىقب 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 "بيطخلا"

 ؛مالسلا مهيلع ءايبنألاب قيلي ال هلثمو «هللا باتك ىلع ةميظع ةأرحل هنإف «نآرقلا ف سيل اذهف ترسكت ثيحب

 .ءيش ةاروتلا نم عفري ملو رسكنت مل حاولألا نأ ىلع لدي "حاولألا ذحأو" :لاق اضيأو

 ةحتفلا ةءارق امأو «ءايلا ىلإ فاضملا ىدانملاك افيفخت ءايلا طاقسإب ميملا رسكب ئرقو يأ :اهحتفو ميملا رسكب

 "نبا" سيلف اذه ىلعف ءرشع ةسمح بيكرت امهبكرتل حتفلا ىلع انيب امهفأ :نييرصبلا بهذم «نابهذم اهيفف

 فاضم "نبا" نأ وهو «نييفوكلا بهذم :يناثلاو .ءانب ةكرح اهتكرحف اهعم بكرم وه لب "مأ"ل افاضم
 ؛"امالغ اي" وحن ءملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا يف بلقت امك ءافلأ تبلق دقو ملكتملا ءايل ةفاضم "مأ"و "مأ"ل

 وهو بارعإ ةكرح "نبا" ةكرحف ذئنيحو «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 83 ىسوم قيقش 2:!-نوراه نإ :لاقي امع باوج فطع :اهركذو .مألا يأ "اهركذو" :هلوقو
 (يواصلا ةيشاح) .نينس تاللثب ىسوم نم ربكأ وهو ليئارسإ نيب ؛ ف اببحم ملحلا ريثك نوراه ناكو مألا ىلع هباطخ

 ؛ئنولتقي اوداكو ينوفعضتسا موقلا نأ :"يواضيبلا" ةرابعو .لجعلا ةدابع نع مهتيهف نأل يأ :يننولتقي اوداكو

 نق اريرالوب يهظتسنلوب نورا نو هتك خب حسوب تتذن هوويللو مقطع يف سقاس همت له
 هيداعت نم ةيلبب حرفلا ةتامشلا لصأو .هلجأل يب نوتمشي ام يب لعفت الف يأ :تمشت الف (لمجلا ةيشاح)

 (بيطنخلا ريسفت) .هب لزن هوركمم رس اذإ نالفب نالف تمش :لاقي «كيداعتو

 .اوبوتي مل و لجعلا اودبع نيذلا مهو ءضعب قح يف اذه :يرصبلا نسحلا لاق :"”يدهازلا" يف :بضغ مهنانيس



 فارعألا ةروس ظ هرب؟ عساتلا ءرجلا

 ذلا مهيلع تيبرستو يس مهلتقب رمألاب اوبذعف اهتدلا ةؤَهَحْلا ف ١ 3/95 خوك نب

 .هريغو كارشالاب هللا ىلع © َنيرئفملا ىرخجت مهانيزج امك َكِل'َذَكَو ةمايقلا موي ىلإ

 اَهِدْعَب ْنِم َكَبَر نإ هللب َوُتَماَءَو اَهِدْعَب ْنِم اهنع اوعجر ْوُباَن مث ٍتاَعيسلآ وُ َنيِّلأَو
 دق بظفلا ىتوف نغ نكس تكس اَهَلَو 0 2 2 يسر مه وفق ةبوتلا يأ

 ٌدَمَحَرَو ةلالضلا نم 5 ا يأ «اهيف حسن ام يأ نكشن ىو اهاقلأ يلا حاولا
 لوعقم قيعمب ةلعف ةحخسنلا

 ىسوم م َراَتْخآَو .همدقتل لوعفملا ىلع ماللا لخدأو ,نوفاخي (2) َنوُبَهَرَي مهرل مه َنيِذَل

 ل ىلاعت هرمأب لجعلا اودبعي / نم 9 نيِعَّبس هموق نم يأ و

 مالكلا هل نالأ ثيح هل لتلع نوراه ةعجارمم :خل! تكس املو (لمحلا ةيشاح) .لحعلا ةدابع اهتلمج نم يلا :خلإ تائيسلا

 ذخألاو حاولألا ءاقلإب هرمأف «التلع ىسوم ىلع ماق ريمأب بضغلا هبش ثيح ةيانكلاب ةراعتسا مالكلا يفو هل رذتعاو

 ةراعتسا توكسلا فو «لييخت هتابثإف ءتوكسلا وه همزاول نم ءيشب هل زمرو هب هبشملا ركذ ىوطو ؛هيعأ «ولا و

 ىلع نكس ئعمب تكس توكسلا نم قتشاو ؛هبشملل هب هبشملا مسا ريعتساو «توكسلاب نوكسلا هبش ثيح ةيعيبت

 امنإ ملح مدعو قلخ ءوس نع ائشان سيل بضغلا نم تدع ىسوم نم عقو امو «ةيعبتلا ةيحيرصتلا ةراعتسالا قيرط
 (يواصلا ةيشاح) .ملحلا يئاني الو هللا تامرح كاهتنال بضغ وه

 قدصو رفغتساو جوزو يمسو رمأو راتخا يف عومسم يهو ؛هيلإ لعفلا لصوأو راحلا 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 ؛"نالجر مكنم فلختيل" :لاقف ءالجر نيعبسو نينثا
 فلأ ةئام تس رصم نم هعم اوجرخ نيذلا ليئارسإ نب ةلمح ناكو ءافلأ رشع انثا مهتلمجو :لجعلا اودبعي مل نمث
 (لمجلا ةيشاح) ."راتخنا" ب قلعتم "ىلاعت هرمأب" :هلوقو «ةليلقلا ةمذرشلا هذه الإ لجعلا اودبع مهلكف ءافلأ نيرشعو

 «نانثا دازف «ةتس طبس لك نم راتحاف «ليئارسإ نب نم نيعبس يف هيتأي نأب هرمأ ىلاعت هنأ يور :ىلاعت هرمأب
 عم بهذو ؛عشويو بلاك دعقف ءجرخ نم رجأ دعق نمل نإ :لاقف ءاوحاشتف «نالجر مكنم فلختيل :لاقف

 ملكي ىلاعت هوعمسف ءادجس اورخخو ماعلا 2تلع ىسوم لحخدف ؛مامغ هيشغ لبحلا نم اوند املف «نيقابلا

 (هه :ةرقبلا) ؟ةَرْهَج هللا ىَرَت ىتح كل َنِمْؤن نل#» :اولاقو هيلإ اولبقأف ؛مامغلا فشكنا مث هاهنيو هرمأي كتل ىسوم

 (يواضيبلا ريسفت) .اهنم اوقعصف لبحلا ةفحر وأ «ةقعاصلا يأ "ةفجرلا مهذحأف"



 فارعألا ةروس هم“ 0 عساتلا ءزجلا
 لسع

 لجعلا محك !انهضأ 07 اوردذتعيل ؛ ةهنش مايتإب هاندعو يذلا تقولل يأ ًنِبَقيِمْل

 رايازب 1 يقلل هناك اع نإ لف هدينعلا الراؤةقجزلا عجذخلا انتخ مه جرش | هليا سابع اق ؛ةديدشلا ةلرلزلا
 و عيبف فنسأل ايل اولأس نيذلا ريغ ريف قو :لاق «لجعلا اودبع نيح مهموق

 كلذ ليئارس | ونب نياعيل مهي يجورح لبق يأ ُلَبَق ني مُهَتكلْهَأ تعش ْوَل بَ ىبسوم

 دس فود المتمم قط فاطعتسا ءاهتسا كب كايقنقلا لق يرق ىَقَ نومهتي الو

 يرشخمزلا هيلإ بهذ يذلاو «"يدسلا" نع "يوغبلا" هلقن اذك لجعلا ةدابع نع راذتعالل ناث تاقيم اذهف :انتاقيم

 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 مهتذخأ ةبيهلا اوأر امل مهنكلو ءاوتومي مل :بهو لاقو ءامي اوتام مهفأ ىلع تاياورلا

 مدقت دقو :"يبطرقلا" فو (نزاخلا) .ةفجرلا كلت مهنع هللا فشكف ىكبو هبر اعدف «توملا مهيلع فاخ كلذ

 (لمجلا ةيشاح) .ةليلو اموي اوتام ممنأ ةرقبلا يف
 :لاقي امع باوجلا ىلإ ةراشإ اذه فو «ركنملا نع مهوهني ملو فورعملاب مهورمأي ملو يأ :خ! اوليازي مل مهنأل
 اولأس نيذلا نيعبسلا ريغ يأ :خلإ نيذلا ريغ مهو (لمجلا ةيشاح) ؟لجعلا اودبعي مل مهو ةفحرلا مقذحأ فيك

 مهو :"يحركلا" يفو ءلجعلا ةدابع نع راذتعالا داعيم يف ال ةاروتلا ذأ داعيم يف اوناك مهغأل يأ «ةيؤرلا هعم

 ةقعاصلا مقذحأ مهو «ةفحرلا مقذحأ نيذلا ءالؤه لبق نيعبس اوناك لب «ةرهج يأ ةيؤرلا اولأس نيذلا ريغ
 هب نيع وأ ءرخخآ ببسب وأ ىأر ام ىري نأ لبق هكالهو مهكاله ىئمت :خإ 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 3ع ىسوم لاقو ,"مهتكلهأ" يف ءاهلا ىلع فوطعم :يايإو

 هلاق كلذ ناكو ؛ةيؤرلا بلط ىلع رساجتلاو دانعلا نم يأ :خلإ لعف امب (لمجلا ةيشاح) .هكاله بجوي

 مهيشغف ءاهنع ةبوتلا تاقيملا التِلع ىسوم مهراتخا نوعبسلاو «ءلجعلا ةدابع ءاهفسلا لعف امع دارملا :ليقو ء.مهضعب

 اعدو ىكبف ؛الَتلَع ىسوم مهيلع فاخف كالحلا ىلع اوفرشأو :مهلصافم نيبت تداك ىح اوفجرو اهنم اوقلق ةبيه
 (يواضيبلا ريسفت) .مهنع ىلاعت هللا اهفشكف



 فارعألا ةروس تراب < عساتلا ءزججلا

 َكَُئََبِف الإ ءاهفسلا اهيف عقو ىلا ةنتفلا يأ ته ام ّنِإ انريغ بنذب انبذعت ال يأ
 : ده تيد نع 800 8 كوم ّ 7 5 تدب 3 ' وق

 امل ٌرِفغاف اَنْمِلَو َّتنأ هتياده ْءاَشَن نم فىِدَجَو هلالضإ ٌءاَشَن نم اهب لضت اند

 1 اى تع ا ' 0 5 ني ل رك و 6-7

 فَو َةََسَح اَيَنَّدلآ هذه ىف ال بحوأ ٍتْيَحَأَو 9 َنيِرِفَعْلآ ُرْيَخ َتنَأَو انكر
 هبيذعت ٌُءاَشَأ ْنَم -هب ٌُبيِصُأ َيِاَذَع :ىلاعت َلاَق كيل انبت آًنده نإ ةنسح ةّرخألا
 تروَتؤُيَو َنوَقتي , َنيِذَلِل ةرخآلا يف انيك اَسَف ايندلا يف نك لك تبع تَقيَو و

 * أبا بلآ لوشرلا بروثبكب نينا 627 نونِمؤي اجاب مه َنيِلَو ةركّرلا

 كلت يه :ىسوم لاقف «(مه:هط) َكِدْعَب ْنِم َكَمْوَق اَنَتَف ْدَق اَنإَفط :هلوق ىلإ عجار وهو ؛كؤالتبا يأ :كتنتف
 .(؟ 5 :ءايبنألا) كهف رْيَحْلاَو َرْشلاب ْمُك لبو ءءاش امي هدبع ىلاعت هللا ءالتبا يهو امي ٍئتربخأ لا ةنتفلا

 يه نإ" :”بيطخلا" فو (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 ىلا ةنتفلا كلت نأ نيعملا "كتنتف الإ

 اهب تللضأ ءالتباو كنم ارابتخا تناك ةنتفلا كلت نأو ءمهلعفب انكلمت ال هانعم نأل ؛"انم ءاهفسلا لعف امب انكلمتأ"

 اموق تيدهو («ةيؤرلا يف اوعمط ّىح كمالك مهتعمسأو «هب اوغازف اراوخ لجعلا ف تدجوأ نأب اونتتفاف اموق

 (لمجلا ةيشاح) ."ءاشت نم يدهتو ءاشت نم اهب لضت" نيعم كلذو ؛كنيد ىلع اوتبث ىح انم مهتمصعف

 ةيصعملا نع انعجر يأ ىعملاو «هلامأ اذإ هديهي هداه نم رسكلاب ئرقو «باتو عجر اذإ دوهي داه نم :انده انإ
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .اهنم راذتعالل كانتج ىلا

 سيأ "خلإ اهبتكأسف" لزن املف هللا عر ىف كلعم ؛لاقوا نيلبإ حرف ةيآلا هذه تلزن امل هنأ درو :خإ يتمحرو

 ةمألا هذهل اهتبثأو اهنم هللا مهجرحأف «نينمؤملل ةاكزلا نوتؤي نيقتملا نم نحن :اولاقو دوهيلا تحرفو «كلذ نم

 (يواصلا ةيشاح) ."لوسرلا نوعبتي نيذلا" :هلوقب

 يف ّيمحر رثأ هيلعو الإ رفاك الو ملسم نم ام ؛ءيش لك غلبت ةعساو اهنأ ٍيمحر ةفص نم يأ :ءيش لك تعسو
 نم لدب وأ :"نيذلا مه" :هريدقت أدتبم رب وأ ,"مهرمأي" هربح ءأدتبم :خ! نوعبتي نيذلا (كرادملا ريسفت) .ايندلا

 ىلا هللا ىلإ ةفاظإلاب الوسر.هامهش اع هلك لمس 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

 (يحركلا ريسفت) .ًارقيو بتكي ناك ءايبنألا نم ريثك ذإ لي هتايصوصخ نم فصولا



 فارعألا ةروس همه عساتلا عزجلا

 هع هتفصو همساب ليجمإلاو ة ةئَروّملأ ف دبع 0 ,هتودجت ىذا 0 أدنمتخع

 ُمِهِيلَع ُمْرَُو مهعرش يف مرخ امِتّبّيَطلآ ُمُهَل ُلْكَو رَكمُملَآ نع ْمُهنَبَيَو ِفوُرْعَمْلِب
 َتَناَك ىبَلا دئادشلا َلَلْغَأْلاَو مهلقث حُهَرْمِإ ٌمُهْنَع ْعْضَيَو اهوحنو ةتيملا نم َتِيتَبَحْلآ
 1 0 - : كارز د ةساجنلا 7 هيأ قي يف سفنلا لتقك جويل

 3 يذلا اًعيمج كبل هللا يا 5 ١ ا انتي 0 ينل باطح ”لق / 2

 يملا يبل ِهِوُسَرَو ا, اركرتقأ كل َتيِمُيَو - ىَحُي وه لإ هَلِإ آل ضرأألاَو توما كلل

 .نودشرت 2 2) َتروُدَعْهَت ّمُكَلْعْل ُهوُعبَتَأَو نآرقلا ءهجَمِلَكَو هَلآِب ْنيْؤُي ىذا

 ءاهسجنتسيو هذلتسيو عبطلا اهبيطتسي ىلا ءايشألا امهنأ :امهدحأ «نالوق ثئابخلاو تابيطلا ريسفت يف :خل! 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 امث :هلوقب فنصملا راشأ هيلإو «ةتيملاك
 يف سفنلا لتق لثم كلذو «ةعيرشلاو نيدلا يف مهيلع تناك ىلا دئادشلاو لاقثألا عضو نعي :إ لالغألاو

 ذأ ميرحتو «لتقلا يف صاصقلا نيعتو «ضارقملاب بوثلاو ندبلا نع ةساجنلا ضرقو «ةئطاخلا ءاضعألا عطقو «ةبوتلا
 ىلع تناك يلا دئادشلا نم كلذ ريغو «سئانكلا يف الإ زوحت ال مهقالص نأو «؛تبسلا موي يف لمعلا كرتو ؛ةيدلا

 25 دمحم اج املف لعفلا نم عنمي لغلا نأ امك لعفلا نم عنمي ميرحتلا نأل ؛ازاحب لالغألاب تهبش «ليئارسإ ب

 (لمجلا ةيشاح) يلتف“ ىسوم ةعيرش يف لاقثألا هذه تناك هنأ لاحلاو ؛هلك كلذ خسن

 يف الإ زوحت ال مهتالص نوكو تبسلا موي لمعلا كرتو ةيدلا ذخأ ميرحتو صاصقلا نييعتو يأ :سفنلا لتقك

 نأ امك لعفلا نم عنمي ميرحتلا نأل ؛زاحم الالغأ اهتيمستو امي اوفلك لا ةقاشلا رومألا نم كلذ وحنو «سئانكلا

 (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 ءهلوسرو هللاب نامبإلا مكيلع بجو «تيميو ييحي وه الإ هلإ ال

 (يواصلا ةيشاح) ."خلإ يمألا يبنلا" :هلوقب فاصتالل



 فارعألا ةروس هةر“ عساتلا ءزجلا

 .مكحلا يف /2) َنوُلِدَعَي بو قحاب سانلا َتوُدَيَي ةعامج ٌهمأ ْىَموُم ٍمْوَق نِمَو

 1 لئابق يأ عهتيف لدي طابت لاعسأا ةَرشَع نتمنا آ ليئارسإ نب , انقّرف ُمُهَتْعْطَقَو
 'عطق" ل نآث لوعفم وأ

 َكلاَصَعَب بِرْضأ يأ نيتلا ىف ميَوَك ةيكدشسا لإ سوم لإ اكيحوأَو دوا ل لد

 لك َملَعَدَق دق طابسألا ةدعب ا تون جشلا ويا اولا

 ْمِهَيلَع ائَلَرنَأَو سمشلا رح نم هيتلا يف َمَمَقَل ُمِهْيََع اَنَلَظَو مهب » جهت ليست وم
 :مهل انلقو ءرصقلاو ميملا فيفختب ينامسلا ريطلاو نيِبَجْنَرَتلا امم .ئولصلاو كَمْ

 3 جو تروُملطُي حيسشنأ اوئاك نكيلو اًكوُمَلَظ اًمَو ركشفَرَو اًمِكَبِبَط نب ولك

 أولوقَو ْمُثِش ُتِيَح اَهَنِم أوُلَكَو سدقملا تيب َةّيْرَقلا هِذَه اوكسأ هل لف ْذِإ ركذا

 ءاتلاو نونلاب َرِفَعَن ءانحنا دوجس اًدَجُّس ةيرقلا باب يأ ٍباَبْلآ اوُلْخَدَآَو ٌهَطِح انرمأ

 َلّدَبَك .اباوث ةعاطلاب قو ترييِسَحُمْل ٌدايوَكَس كِيكْلخ عل لوعقملل ايببن

 +: همس د د ةرعش ف ةيح" ةرئاقق وأ ليج عدلا جخ الوكوتتي اوكلط .تردللا

0 
 ةما

1 0 

 .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 1ع عشوي ناسل ىلع نوكي يناثلا ىلعو «هيتلا يف مهو 3ع ىسوم ناسل

 ريسفت) .دحأ اهيف مكمحازي نأ ريغ نم اهيحاون نم يأ «متئش ثيح اهرامثأو اهمعاطم يأ :اهنم اولكو
 :هلوقو "مكتائيطخ" يأ ةمالسلا عمجبو «"اياده" نزوي ريسكتلا عمجم "مكاياطخ" أرقي دقيحو :نونلاب (نيلامجلا
 ىلعف ."مكتئيطخ" يأ دارفإلاب وأ ؛"مكتائيطخ" يأ ةمالسلا نزوب "اياطخ" أرقي ذئنيحو «"هرفغت" يأ "خلإ ءاتلاب'
 (لمجلا ةيشاح) ."اياده" نزوب "اياطخ" 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 «ذوخأملا وهو ءابلا ريغب
 مفأك حيحص ىعم هل نوكي نأ لمتحيو «التلع ىسوم ةظاغإ هب اودصق نايذه درحب هنأ لمتحي :خلإ ةبح اولاقف

 (يواصلا ةيشاح) .رعش نم بئاكز يف حمق عي «ةبح انبولطم :اولاق



 فارعألا ةروس هما عساتلا ءزجلا

 أاوُناحاَمِبِ املا را : اباذع ار ميغ انس مههاتسأ ىلع نوفحزي اولخدو
 م2 ربدلا وهو هتس عمج .

 ةرواحب رخَبْلا ةَرِضاَح تناك ىلا ِةّيْرَقْلا نَع اخيبوت دمحم اي َمِهلَعَسَو 2 ههه دق اظْي

 كمسلا ديصب ِتَّبَّسلآ ىف نودتعي َتَروُدَعَي ذِإ ؟اهلهأب عقو ام ."ةليأ" يهو هو مرلقلا ري
 5555006 ارش متنَس مَ ْمُهئاَِح زهبتأت توطين هتارثالإ هيف هكرتب نيرومأل ع ص مس

 لوقيو :مهرفك ىلع دوهيلا خبوي ناك 9 لل: ويمر 8 ةظيوزلا ييبسو نايدللا ب نينا دره لأ ةيتقلتاو
 رفك الو انيرل 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 .هنوفخيو ةيرقلا هذهل عقو ام نوفرعي اوناكو «مهئايبنأب
 ام ةيكم امنأ :باوجلاف ؟ةئيدملا لهأل باطخ اذهو ءةيكم ةروسلا نإ :تلق نإ .اوتهبف دلك هللا لوسر اهصقف
 (يواصلا ةيشاح) .مدقت امك ةيندم اهإف "لإ مهلأسا" اهوأ لا ةينامثلا تايآلا كلت ادع
 ردصي مل :اولاقو اوعدا دوهيلا نأ :ةيآلا هذه لوزن ببسو ."دوعسلا يبأ" يف هركذ ؛روطلاو نيدم نيب ةيرق :ةليأ

 هملعي ال هنأ نودقتعيو هنوفخيو «ةيرقلا هذه لهأل عقو ام نوفرعي اوناكو «برلل ةفلاخم الو رفك ليئارسإ نب نم
 لاح ملع دق ناك 25 هنأل ؛ماهفتسا لاؤس ال اخيبوت ةيرقلا هذه لهأ لاح نع مهلأسي يأ هللا رمأف ؛:مهريغ دحأ
 لهأ ةعقاو تناكو «ةروكذملا مهاوعد ف مهيذك رهظو اوتهبف «ةيرقلا هذه ةصق مهل ركذف «يحوب ةيرقلا هذه

 (بيطخلا ريسفتو لمجلا ةيشاح) .إلتلَع دواد نمز يف ةروك ذملا ةيرقلا
 مرح نأب هللا مهنحتما :ت- دواد نمز يف اوناكو ءدودحلا نودعتي يأ [لامتشا لدب ةيرقلا نع لدب] :نودعي ذإ
 ىقابو ءامكارتم كمسلا نودجي تبسلا موي اوناكف ؛عوبسألا يقاب مهل هلحأو «تبسلا موي كمسلا ديص مهيلع
 رصعلا ءاج اذإف «تبسلا موي رحبلا لوح لوادح اوعنصي نأ مهملع سيلبإ نإ مث ءائيش هنم اودجي مل ةعمجلا
 ةقرفف ءافلأ نيعبس اوناكو قرف ثالث ةيرقلا تقرتفاف ؛دحألا موي هوذحأو هيلع اودس كمسلاب لوادجلا تألمو

 داطصا نم خسم لئالق مايأ دعبف هنت ملو دصت مل ةقرفو ءاروس مهئيبو مهنيب اوبرضو مهتت ةقرفو ءاوداطصا
 ءاحبإلاب فالح اهيف عقو ةثلاثلا ةقرفلاو «ةيهانلا ةقرفلا هللا ىحنأو ءاوتامو مايأ ةثالث اوثكمو «ريزانخو ةدرق
 (يواصلا ةيشاح) .مهتاح حيحصلاو ؛كالشاو
 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 مهافو مهيلع هللا ددشف تبسلا موي اوراتخاو اوبأف «همظعن
 (لمجلا ةيشاح) .مهتعيطق هيف ام اوراتخاف عطقلا ةغللا يف تبسلا ذإ ؛ريخلا نع

 ةءارق لوألا ديؤيو .هيف مهماكحأب مهصاصتنخال ةفاضإلاو ؛مويلا مسا :ليقو ءتبسلا رمأ مهميظعت موي :مهتبس موي
 .هريغو "ريبكلا" نم ,رهاظ يعم. عراش عمج :اعرش (نيلامكلا ريسفت) .مهابسأ موي :زيزعلا دبع نب رمع



 دس دنس ةروس ه8 0 عساتلا ءزجلا

 تقرتفا كمسلا ادا نيلا 5 90 ا ثيل هللا نم ءالتبا

 بع ديصلا نع اوكسمأ ثلثو ,.مهوه ثلثو «مهعم اوداص ثلث :اثالثأ ةيرقلا
 ' مهنع :ةححبت يو

 وق نوظعت َمِل ىف نمل هنت لو دصت ى َمْجِم :< يك َتَلاَف هلبق "ذإ !" ىلع فطع ذِإَو

 بسنت ذليل رْكَبَر لإ اهب رذتعن َةَرْذَْعَم انتظعوم أوُلاَق ةيدخ ادعو لكيت

 أوك ام اوكرت وس اَمَلَك .ديصلا جو َنوَقَكَي َمُهْلَعَلَو ىهنلا كرت يف ريصقت ىلإ

 اوُمَلَظ تريِذلا اًَدَحَأَو وسلا نع َتَوَمي َنيَِّلَا ائيَجَأ اوعجري ملف هب اوظعو

 كرت نع اوربكت اَوَمَع اَّمَلَف 20 تروقُسْفَي أوُناَك امي ديدش سيِئَب ٍباَذَعِب ءادتعالاب
 هد نيت م 3 45 اهوناكف نيرغاص 2 ١ توي هدو أوثوك مط ال ُهَنَع أوج ام

 (نيلامكلا ريسفت) ."برضو رصن" ك لعفلاو ؛تبسلا رمأب دوهيلا مايق وأ «ع وديا نعوم تبسلا :تبسلا
 ؛كاته رضح الإ رحبلا يف توح قبي مل تبسلا موي ناك هنأ يور ؛"مهيتأت ال" :هلوقل هل لوعفم :هللا نم ءالتبا

 «تبسلا موي اهلخدت ناتيحلا تناكو «لوادحلا اهيف اوعرشو اضايح اورفحف تقرفت ىضم اذإف ؛هموطرخ بايع“
 نأ سبط أدتبما ريدع ىلع اعفر 00 :ةماعلا أرق :ةرذعم اولاق (نيلامكلا ريسفت) .دحألا موي اك وداطصيف

 ءابصن "ةرذعم" فرصم نب ةحلطو ورمع نب ىسيعو يلع نب ديزو مصاع نع صفح أرقو «ةرذعم انتظعوم
 (لمجلا ةيشاح) .ةرذعملا لحأل مهانظعو يأ هلجأ نم لوعفملا ىلع ةبوصنم اهأ :اهرهظأ ؛هجوأ ةثالث اهيفو

 ةدرق مهوكو ؛هيلع ردقي امه الإ صخشلا فلكي ال ذإ ؛رييصتلا ةعرس نع ةيانك وهف ؛لوق ال نيوكن رمأ :اونوك

 ليصفت "خلإ اوتع املف" :هلوق يأ "اذهو" :هلوقو ءنيعمو ةروص يأ :اهوناكف (يواصلا ةيشاح) .مهتقاط ٍف سيل
 (لمجلا ةيشاح) ."خلإ نيذلا انذحأو" :هلوق يأ هلبق ال

 .نوملكتي الو نوكبيو مهيراقأ نوفرعي اوناكو «ريزانخ خويشلاو ةدرق بابشلا راص :ليق «ةدرق اوراص :اهوناكف

 هل نوكي ال خوسمملا نإف لوألا وه حيحصلاو «تلسانتو تيقب :ليقو «ثالث دعب تتام مهنأ ىلع روهمجلاو
 رهاظل هنإ :لاق ءريرج نبا هاور مهنادبأ ال مهولق تحسم :دهاجم نعو ءملسم هاور ثيدح يف 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 ءدرقو رام هنإ :لاقي ةلاهج



 فارعألا ةروس 1 ْ ه8 عساتلا ءرجلا

 لاقو ؟ةنكاسلا ةقرفلاب لعف ام يردأ ام :انكذ سابع نبا لاق .هلبق ال ليصفت اذهو

 مكاحلا ىورو ."خلا نوظعت ملا :تلاقو .هولعف ام تهرك اهأل كلم مل :ةمركع

 يأ َمِهِيَلَع َنَعَبَمَل َكبَر ملعأ َرْذَأَت ذِإَو .هبجعأو 9-3 محن هنأ :انُكُذ سابع نبا نع
 مهيلع ثعبف «ةيزجلا دح ءأو لذلاب باّدعْلا وْ :ُهتوسَي نم سيفا مؤ لإ دوهيلا

 اهوّدؤي اوناكف ةيزجلا مهيلع برضو مهابسو مهلتقف ءرصن تخب هدعبو 7502 ناميلس

 هاصع نمليماَفَِل ٌعيِرَسَل كبَر َّنِإ مهيلع اهيرضو 5 انيبن ثعب نأ ىلإ سوحمنا ىلإ
 اق رف اَمَمَأضرَأْلا ىف مهانقرف ٌمُهَتَعْل و منا 22مم هتعاط لهأل ُبوُفَمَل مهنِإَو
 نتا 8ع 6 رلام  ةافام هاهو اهيعرو ةيفاجماو هباعمو فادح كلل َنوُك سان ْمنيَو َتوُحِلَصَآْمُهْني

 اوملظ نيذلا انذخأو نيعي :هلبق امل (57١.:فارعألا) كةَدَرِق اوُنوُك ُْهَل الق ُهْنَع ا اوَتع اًملفإ# يأ :اذهو
 نع يهنلا نأل يأ :2! 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 ئعم. نذأت :"دوعسلا يبأ" ةرابعو ."يواضيبلا" نم ؛داعيإلاو دعوتلاك هانعمب ناذيإلا نم لعفت :ملعأ
 .ملعأ يأ نذأ نعمت "نذأت" :هلوقو :"ريبكلا" فو «دعوأ نعمت دغوت

 ناكو «دبعلا هانعم تحخبلاو «ءكلذب هومسف كلذ هدنع دجو مئنص مسا ةلمهملا داصلا ديدشتو نونلا حتفب :رصن

 (نيلامكلا ريسفت) .نينس ىدحإو ةئام عبرأب ةكلع ايركز نب ىيي دلوم لبق ءايمرأ دهع يف ابيعش هلتق دنع هثعب

 لبقي الو ةيزحلا لبقي ال هنإف «يرم نبا ىسيع لزني يح رهدلا رخآ ىلإ مهيلع ةبورضم لازت الو :مهيلع امبرضو
 هنمز يف نونئاكلا امأو د25 يبلا نمز لبق اوناك نيذلا دوهيلا يأ :مهانعطقو (لمجلا ةيشاح) .مالسإلا الإ
 (لمجلا ةيشاح) ١79(. :فارعألا) يٌفْلَح ْمِهدْعَب نم فلَحفإ» :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

 نموم نامسق مهف ؛حالصلا يف نولماكلا يأ نوحلاصلا هي 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 هود عساتلا ءزجلا

 نع عه َنوُعِحَرَي ُحُهْلَعَ مقنلا ِتاَعّيَّسلَو معنلاب ٍتَسَسَحلاِب كولو ناوئسابفلاو رافكلا

 ضرع َنوُدَحَأَي مهئابآ نع ةاروتلا ّسّتكلا أوُترَو فلَخ َمِهِدْعَب ْنِم َفْلَحَف .مهقسف

 َنوُلوَقَيَو مارحو لالح نم ايندلا يأ ءيبدلا ءيشلا اذه ماطح يأ ئَدألا اَذَه
 ءاخللا يمادلا

 و ىفاف
 ةرفغملا نوجري يأ :لاح ةلمجلا ُهوُدْحَأَي ءُهلَكُم ضرع ْمِمَأَي نإ هانلعف ام اَنَل ٌرفغُيس

 عم ةرفغملا ٌدْعَو ةاروتلا يف سيلو «هيلع نورصم هولعف ام ىلإ نودئاع مهو

 اوُلوقَي ال نأ يف ىنعمب ةفاضإلا ب تكلا ُىَسِم مِييَلَع ريرقت ماهفتسا دَحْوُي زلأرارصإلا
 211111111 ا 211 أوسَرَدَو َّقَحْلا الإ هللا ىَلَع

 يذلا نرقلا وهو :فلح «نيمسقلا ىلإ مهانمسقو مهانفصو نيذلا ءالؤه دعب نم ءاج :فلخ مهدعب نم فلخف

 ؛ماللا نوكسب ءوس فلخ :لاقي ءريخلا يف اهحتفبو رشلا يف لمعتسي ماللا نوكسب فلخلاو ءرخآ نرق دعب ءيجي

 .امي اولمعي لو ميرحتلاو ليلحتلاو يهاونلاو رماوألا نم اهيف ام ىلع اوفقو :باتكلا اوثرو .اهحتفب قدص فلو

 عاتم" هبش ثيح ةيحيرصت ةراعتسا مالكلا يفف « لاوزلل هضرعتل اضرع يمس :ئيدألا 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 :خ2! ماطح يأ

 يف ريمض نم لاح ةلمجلاو ؛فيرحتلا ىلعو ةموكحلا يف ىشرلا نم نوذخأي اوناك ام وه مارحلاو :مارحو
 رورحملاو راجلا ىلإ وأ ذحألا ىلإ دنسم لعفلاو ءاتذخخأ ام هللا اندجتااوي ال ةابل رففيس (نيلامكلا نيسفتإل :"اوثوو"

 .الاح عت 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) .عالخإلاو مدنلا

 هجو ال نارفغلا نإ :هلوق ف يرشخمزلا در ىلإ ةراشإ كلذ يفو ءانتعيرش يف كلذ امنإو :رارصإلا عم ةرفغملا دعو

 .رارصإلا عم ةرفغملا مدعب لاق نمل كسمت الف ةفنأتسم ةلمحلا تلعج ولو ؛هل نارفغ ال رصملاو ةبوتلاب الإ هل
 "هيف ام اوسردو" :هلوقف ءدب الو قاثيملا مهيلع ذأ ئعملاف «يفنلا دعب ام :ريرقت ماهفتسا (نيلامكلا ريسفت)

 (لمجلا ةيشاح) .باتكلا يف ام اوسردو قاثيملا مهيلع ذخأ :لاق هنأكف «تيأر امك نعملا ىلع فطع

 (نيلامكلا ريسفت) .تاتكلا يف روكذملا قاقيملا :يف ىنعف



 فارعألا ةروس هو عساتلا ءزجلا

 ؟رارصإلا عم هيلإ ةرفغملا ةبسنب ةيسنب هيلع اوبذك ملف ام اوؤرق "ذخؤي" ىلع فطع

 ريخ ,اهنأ 9 ءايلاب 2 َنوُلِقَْ ٌَقَأ ماما نوي تي وَ دا
 ه5 ا

 ةارل 3م : ةكفكمسل

 م زيدا خا ليلا ال انإ هباحصأو الس نب هللا دب لص | مكه ا ا 1 |١ فس راد
 َلَبَلأ اَمَقَتَت ْذِإ ركذاَو ."مهرحأ" يأ رمضملا عضوم رهاظلا عضو هيفو ."نيذلا'

 هللا دعوب مهيلع طقاس مس ٌّعِقاَو هنأ اونقي أَوْبَطَو هَل دهنأك مُهَقَوَف هلصأ نم هانعفر
 اونقيأب قلعتم وه ' "ىلع" يعم

 دع دع داخل 258 1238 . .اهلقفل اهْويَأ اوناكو ءةاروتلا ماكحأ اولبقي مل نإ هعوقوب مهايإ

 مهضعب زوجو «هيف ام اوؤرقو باتكلا قاثيم مهيلع ذحأ ئعملاو ريرقت هنأل ؛نيعملا ثيح نم :ذخؤي ىلع فطع
 ةزمه اهيلع لحادلا ةيفانلا "4" هيلع لحادلا :ذخؤي ىلع فطع (نيلامكلا ريسفت) .امهيلع ماهفتسالا لوخد

 هنم دصقلا يريرقتلا ماهفتسالا نأل ؛هيف ام اوسردو باتكلا قاثيم مهيلع ذحأ مهفأ نيعملاف ؛يريرقتلا ماهفتسالا
 (نيلامكلا ريسفت) .تافتلالا ىلع رماع نباو عفانو صفحلا ةيقوفلا :ءاتلاو (لمحلا ةيشاح) .يفنلا دعب ام تابثإ
 نأ كلذب راشأ :خ! رهاظلا عضو هيفو (نيلامكلا ريسفت) .ماهفتسالا باوج 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 لابح نم :ليقو «نيطسلف لابج نم لبح وه :ليقو ءروطلا وه :ليق :لبجلا انقتن ذإ

 ام اوعمس املف ءمهيلع أرقو ةاروتلاب مهءاج امل الَكِلَع ىسوم نأ مهقوف لبحلا عفر ببسو ءروطلاب حيرصتلا ءاسنلا

 ءمهركسع رادقم مهسوؤر ىلع ماق يح 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
 فوحخ لبحلا ىلإ ئميلا هنيعب رظني لعجو «رسيألا هبجاحو هدح 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 مهنأ كلذو ءمهيلع طقاس هنأ اوملعو :ممي عقاو هنأ

 املف ؛مكيلع نعقيل الإو اهيف ام اهومتلبق نإ :مهل ليقو ءخسرف ف اخسرف ناكو ,مهركسع رادقم مهسوؤر ىلع
 هطوقس نم اقرف لبحلا ىلإ ئميلا هنيعب رظني وهو رسيألا هبحاح ىلع ادجاس مهنم لجر لك رخ لبحلا ىلإ اورظن

 (كرادملا ريسفت) .ةبوقعلا امي انع تعفر ىلا ةدجسلا يه :نولوقيو «رسيألا هبجاح ىلع الإ دجسي ايدوهي ىرت ال كلذلف

 (لمجلا ةيشاح) .اهيف ىلا فيلاكتلا قاشم ببسب يأ :اهلقعل

 1و بس



 فارعألا ةروس هو عساتلا ءزجلا

1 
 و

 َرْكلَعَل هب لمعلاب هيف ام أوُرْكْذآَو داهتحاو دحب ٍةّوقب مُكَسِيَتاَء آَم أوُدَح مهل انلقو اولبقف

 هلبق امث لامتشا لدب ٌمِهِروُهظ نِم َمَداَء َىَب ْنِم كبَر َذَحَأ نيح ْذِإ ركذا َو م22 َنوقَكَ
 دعب السن ,مدآ بلص نم ضعب بلص نم مهضعب جرخأ نأب يرد ر اجلا ةداعإب

 هتيبوبر ىلع لئالد مه بصنو ةفرع موي نامعنب رذلاك نودلاوتي ام وحنك «لسن

 : اوتمم هوم ع نب أوُلاَق عقويفعلا لاق ةبيقدأ ّنلَغ َدُهَدَبَكَأَو ًالقع.مهيفبكرو

 "يهالهشأ"و "اوذخأ" لع "مهتيرذ"و : ,مدآ نب ١ نم :هلبق امك .يرشخم رلا لاق امك صعب لدب ةثأ :رهاظلا

 مهسفنأ ىلع مهدهشأو بق رويت نتف نب ةيرذ كبر ذخأ اتقو ركذا ىيعملاو هيلع فطع

 مث «سأرلا نم طشملاب ذخؤي امك هرهظ نم اوذخأف .هرهظ نم مدآ ةيرذ الوأ جرخأف :لإ مهضعب جرخأ نأب
 نع رخآ ىلإ اذكهو ءارذ ةيرذ رعخألا رذلا نم جرحأ مث ءارذ ةيرذ كاع مدآ نم جرحأ يذلا رذلا اذه نم ج رخأ

 نيبو ؛مالكلاو ةكرحلاو مهفلاو لقعلا مهبف قلخو عةئيعب ل رظنو مدأ مادق عيمجلا رضحأو «كاسنإإلا عون

 لاقف ءومكبرب تسلأ :هلوقب عيمجلا بطاخو ءدوسأ رفاكلاو ضيبأ ملسملا رذلا لعج نأب مهرفاك نم مهملسم

 :هيبنت (لمجلا ةيشاح) .كلذك مهجرخأ امك جيردتلاب مدآ رهظ ىلإ عيمجلا داعأ مث ءانبر تنأ يأ ءىلب :عيمجلا

 نأل ؛دهعلا اذه ركذتن مل اننإ :باوجلاو ؟مويلا هركذن ال ءيش يألف اذه لثم قاثيمو دهع انل قبس اذإ :ليق نإف

 «نايسنلا بجع وي امن اذهو «تاهمألا ماحرأو ءابالا بالصأ ِق اهيلع نامزلا رورمم. تريغتو تضعمنا لف ةنيبلا كلت

 هللا دبع نب لهس ناك كلذكو ءيبر يلإ دهع يذلا دهعلا ركذأل نإ :لوقي هذ بلاط يبأ نب يلع مامإلا ناكو

 (نيلامحلا ريسفت) .لوقي يرتستلا
 دعب :ليقو (ةنحجا ِِق :ليقو :كامعنب .مدأ بلص نم ةيرد ج رخأ يأ هلبق امث قلعتم رورخنلاو راجلا :مدأآ بلص نم

 نبا نع دمحأ هأ ور ثيدح يف صوصناملا وه امك فنصملا هركذ ام حيحصلاو «فئاطلاو ةكم نيب :ليقو ءاهنم لوزنلا

 ءاملعلا فلتحاو هريغو يئيسحلا ُق هركذ امك ةفرغ سحي داو وهو :لامعنب (نيلامكلا ريسفت) .اعوفرم انكذ سابع

 (كرادملا ريسفت) .ةنحلا يف ليقو «ةنحلا نم لوزنلا دعب ليقو «ةنحلا يف لوحدلا لبق كلذ ناك :مهضعب لاقف «هتقو يف

 هلوق نيعم ام :ليق نإف «رارقإلا يه هسفن ىلع ءرملا ةداهش نأ مدقت امل هتيبوبرب مهررق :مهسفنأ ىلع مهدهشأو
 هللا نأب بيجأ ؟مدآ رهظ نم مهجرخأ اهنإو « فارعألا) #ٌةِهروُهظ : رم َمَدآ ىنَب ْنِم َكِْبَر ذأ ذإو» :ىلاعت

 رك ذ نع قغتساف «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
 .تئش نإ رظنتلف رخآ قيرطب يزارلا نيدلا رخف باجأو .لمأتف «"بيطنخلا"



 فارعألا ةروس هوم عساتلا ءزجلا

 يأ نيمضولا قف هءانلاو ءايلابأولوقك ل .ىزأ هل داهشإلاو كلذب آ اًنَدهش انبر تنأ

 انإ اوُلوقَت ْوَأ .هفرعن ال م َنِلِفَْغ ديسوتلا اذنه ْنَع اًكك انِإ ِةَم ِةَمَيَقْلا َمَوَي رافكلا

 ام انبذعت اَنُكلَفَأ ممي انيدتقاف سبقت نول يَكعَو انلبق يأٌنلَبَق نم اكْؤاَباَد َكَرْشَأ

 عم كلذب جاجتحالا مهنكمب ال ىنعملا ؟كرشلا سيسأتب انئابآ نم 29 َنوُلِطَبْمْلا َلَعَف
 ماقم مئاق ةزجعملا بحاص ناسل ىلع هب ريك ذنلاو . :كييموتلاب مهسفنأ ىلع مهداهشإ

 ُهَلَعَلَو اهوربدتيل ؛ قايل انباع لس ايناديستالا "| جهال .سوعنلا ق تق
 طص5ظظ000000 اي دوهيلا يأ َمِهِيَلَع !دمحم ايّلَتَآَو .مهرفك نع < ايد

 لمتحيو «ىلب :هلوق ىلع فقولا نوكيف ؛كلذ ىلع هللا مهدهشتسا نيذلا ةكئالملا مالك نم نوكي نأ لمتحي :اندهش

 (يواصلا ةيشاح) .ىلب ىلع فقولا حصي الف ذكنيحو «كلذب انررقأ عملا نوكيو «ةيرذلا الك نم نوكي نأ
 يأ ءفوذحم لعفل هل الوعفم لعجي دقو «ةيفانلا الو ماللا ريدقتب فوذحم أدتبم ربح هنأ ىلإ ريشي :ي :خ! 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 باوج :خلإ مهنكمي ال ىنعملا

 هيف مهاؤسو مهرارقإو لزألا يف مهقلخ نم فنصملا هب رسف امم. ةيآلا هذه ريسفت نأ ملعا ؟ةجح ريصي فيكف
 روهمج هيلعو هن سابع نبا نع دمحأو ب5 رمع نع كلام هاور ؛ثيدحلل قفاوملا وه ناسللاب ةيبوبرلاب
 (نيلامكلا ريسفت) .فلسلا رثكأو نيرسفملا
 ,مهيلع ةجح نوكي فيكف «مويلا دحأ هركذي ال قاثيملا كلذ نأ وه :لاؤسلاو ءلاؤس نع باوج :هب ريكذتلاو
 لوقعلا مهيف بكر مدآ رهظ نم ةيرذلا جرخأ امل باوجلاو هب مهيلع جتحي ىبح ةمايقلا موي هنوركذي فيكو
 ةمكحلا ءاضتقال قاثيملا كلذل نيسان اودلاوتف ء.مهيف بكر ام لطب هبلص ىلإ اوديعأ املف «قاثيملا مهيلع ذحأو

 هذه ذإ ؛ركذلا ماقم كلذ ماقف «عئارشلا باحصأو لسرلا ةنسلأ ىلع باطخلاب مهأدتبا مث هل مهئايسن ةيهلإلا

 ؛لسرلاب مهراذنإل مهيلع ةجحلا تماقف .؛فيلكتلاو ةنحملا تفتنال هوسني مل ولو ؛ناحتماو فيلكت راد رادلا

 مهايإ لسرلا رابخإل ةمايقلا موي اضيأ كلذب مهيلع ةجحلا تماقف ؛كلذب مهيلع قاثيملا ذخأ نايرحب مهمالعإو
 رابخإ دعب مهفايسنب مهيلع ةجحلا طقست الو ءدهعلل اضقان ادناعم ناك هركنأ نمف ءايندلا يف قائيملا كلذب

 (نيلاسحلا ريسفت) ..مههريك تو قداصلا



 فارعألا ةروبم ه5 ظ عساتلا ءزجلا

 عب وغو اهدلج نم ةيحلا ج جرخت امك «هرفكب جرخ ان لشق اً هيا يذلا

 مقرأ ةنزب

 هيلإ يدهأو هعم نمو ىسوم ىلع وعدي نأ لئس «ليئارسإ ينب ءاملع نم ءاروعاب نب

 لمعلل هقفون ب العا لاس ىلإ دعم انَِش ْوَلَو ( ) توبواَغلا َنِم ناكف هنيرق
 ْ ةيآلا كلت ببسب < 1

 ءاهيلإ هئاغد يف ٌدَنّوَه َعَبْناَو اهيلإ لامو ايندلا يأ ضَرألآ لإ نكس َدلْخأ دهنكلَو مس رع وو ِء - وع #4 شاى

 هناسل علدي َتَهلَي رجرزلاو درطلاب ِهْيَلَع لِمَ نإ بلك لَكَمَك هتفص ءُهلعَمَف هانعض وف

6 ١ 

 يف بلط ام نيعب باجيف ؛ءءاش ثيح هب وعدي ناكف ءمظعألا مسالاب فرصتلاو ةميدقلا بتكلا مولع يهو : انتايآ

 وهو «شرعلا ىأر رظن اذإ ثيحب ناكو «ةّكِلع ىسوم نمز يف ليئارسإ نب نم معلب ناكو :"يبطرقلا" فو «لاحلا
 (لمجلا ةيشاح) .افلأ رشع انثا هسلجم يف ناكو «ةيآلا لقي مل و ."انتايآ هانيتآ يذلا أبن مهيلع لتاو" :هلوقب ئيعملا

 ءايبنألا نأل ؛هفالح قحلاو هتوبنب :ليق لب :ليئارسإ ينب ءاملع نم . لصألا ف خالسنالا نيعم اذه :اهدلج

 (يوانصلا ةيشاح) .قاعتا هللا بلطغي اع لك نم نوموضعم

 هبددللا فارص لإ ريت وعلي الو يموق ل إ|! هناسل هب هللا فرض الإ رشب وعدي الف ءمهيلع وعدي لعجف :خإ 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 ؛اميظع امللاع ناك ثيح همذ يف ةغلابم اذه :ناطيشلا هعبتأف (لمحلا ةيشاح) .ءاعدلا يف هل نولئاسلا هتعامج

 (يواصلا ةيشاح) .هعابتأ نم ناطيشلا راص مث «هنع نوبتكي نيذلا نيملعتملل ةرحم فلأ رشع هسلجم يف

 لاقي :بفارلا لاق دخلا و لوعفم ىلإ فمعم "هقلل"و "هككرذأ" ةيعع "هعبتا" نأ ىلإ ريقي دعتم وهف اذه ىلع :ةكرفألا

 يناثلا لوعفملاو ءهتاوطخ ناطيشلا هعبتا يعمل :ليقو ءمهتقحلف كوقبس اذإ مهتعبتا :يرهوجلا لاق .هقحل اذإ هعبتا

 هلاوحأ سحأ يف بلكلا ةفصك ةعضلاو ةسخلا ف لثم يه ىلا هتفصف ئعملاو :ثهلي (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم

 .هيلع لمحلاب هل ضرعتم ريغ كرت وأ ءدرطف جيهو هيلع دش يأ هيلع لمح ءاوس ؛هب ثهللا ماود لاح يهو «هلالذإو
 نأ مالكلا ىضتقم ناكف «نيلاحلا يف 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 دلخأ هنكلو :لاقي
 (كرادملا ريسفت) .نيلاحلا يف اثهال ةلذلا مئاد اليلذ بلكلا لثمك :ليق هنأك ؛لاحلا ىلع بصنلا ةيطرشلا ةلمجلا

 نم ثهلي ثحلو «ىدعتي الو ىدعتي ؛جرخ هناسل علدو ءجرخأ هناسل لجرلا علد :لاقي ءهجرخي يأ :هناسل علدي

 (نيلامكلا ريسفت) .كرت وأ رجزلاو درطلاب هيلع لمح امئاد ثهلي هنأ نعملاو ءشطعلا ةدش نم هناسل علد حتفي حتف



 فارعألا ةروس هؤه عساتلا ءزجلا

 دليلذ انقل أ لامس ظرحلا المجر كلل ناويللا نم ةريغ سيلو ىدايةكموت

 ام بيترتب ةرعشملا "ءافلا" ةنيرقب ءةسخملاو عضولا يف هيبشتلا دصقلاو ؛لاح لكب
 ُلَثَم لثملا َكِلَذ هلوق ةئيرقب ,ىوملا عابتاو ايندلا ىلإ ليملا نم نم اهلبقا ام ىلع اهدعب

 (2» َنوُرْكَفَتي ْمُهَّلَعَل دوهيلا ىلع ٌصَصَقْلا ٍصّصَقَأَ اتِتّياَكب اوُبَّدك يذلا ِمَوَقْل

 ممم م ممم .... ..هوقلا لقف يأ ْمْوَهْلآ الَكَم سك ٌءآَس .نونم ويف 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 ئيعملاو 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 ف لثملا نأ ىلإ ريشي :خلإ لثملا كلذ :هلوق ةنيرقب
 نأ دري الف ذئنيحو ءالتفع ىسوم عم معلب لعف هبشي ركملاو ديكلا نم ايندلا ىلإ مهليمببسب 286 ينلا عم اوعنص
 (لمجلا ةيشاح) ؟دحاولا برضي ملو خلإ "موقلا الثم ءاس" :هدعب لاق فيكف ؛معلب لاحل ليثمت اذه

 هناسل جرخ ىسوم ىلع اعد امل :ليقو «ةسخلاو عضولا رابتعاب الإ مهلثم نوكي ال لثملا كلذ نإف :لثملا كلذ

 (نيلامكلا ريسفت) .كرت وأ ظعو لاض وه هانعم :ليقو ؛«بلكلاك ثهلي لعجو هردص ىلع عقوف
 لثم نأ تققحت اذإ يأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل ءافلاف ءلوعفم مسا ئعم, ردصم صصقلا :صصقلا صصقاف

 ىلع بصن لحم يف يحرتلا ةلمجو ءيحولا ةهج نم هتملع كنأ اوملعيل ؛مهيلع هصصقاف نييذكملا ءالؤه لثم روكذملا
 .مهركفتل ءاجر وأ مهركفتل ايجار صصقلا صصقاف يأ .هل لوعفم اهنأ ىلع وأ ءبطاخملا ريمض نم لاح اهنأ
 (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 هفاضم 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 صوصخملاو «هل رسفم زييمت ”الثمآو ءاهيف ارمضم اهلعافو «"“سئب' نعمب "ءاس"
 موقلا عافتراو .فاضملا ريدقت ىلإ ريصملا بجو زييمتلاو لعافلا نيبو هنيب قداصتلا بجو ثيحو ء'انتايآب اوبذك

 نم :هل ليق ."الغم ءاس" :لاق امل :يناثلاو :هربح "الثم" "ءاس" نوكيو أدتبم "موقلا" نوكي نأ :امهدحأ ءنيهجوب

 .يزارلا نيدلا رخخف هلاق امك فودذحم أدتبم ربح هنأ ىلع هعفر نوكيف «"موقلا" :لاقف ؟وه



 فارعألا ةروس ه1 عساتلا ءرجلا

 تاي ازعل .بيذكتلاب مه يي ياو يع
 لع

 هلل يب وع ا َنوُرِضَتَ 37 ْمُطَو قحلا اني - يقفل 4 1 "مد

 م ا رم رأ 8 575 ' رى ةَضَد

 بلطت اهنأب ءاعنألا نم لشأ عدلا عامتسالاو رصبلاو هقفلا مدع يث مدعنال اك

 مه ةليتلوأ ةدناعم رانلا ىلع نومدقي ءالؤهو اهراضم نم برو اهعفانم

 "ئسحلا"و «ثيدحلا امب دراولا نوعستلاو ةعستلا َسُحآ ءامن اسأل هنو 2: َوُلِفَعْلا

 "ديل دحلا" نم رودي نيرذلا ارك رتا اويذَو اني هوم ةوعؤلاقا "نسحلألا" .كنؤم

 00 ا ا 0 0 مهتشألا ءامتأ اهي اوقتفتا كيح يمس نإ قحلا نع نوليمي

 تايآب بيذكتلا نيب اوعمج نيذلا يأ ةلصلا زيح يف لحديف ؛"اوبذك" ىلع فوطعم :نوملظي اوناك مهسفنأو

 يأ صاصتخالل هب لوعفملا مدقتو «بيذكتلاب مهسفنأ الإ اوملظ امو يأ ةلصلا نع عطقنم وأ ءمهسفنأ ملظو هللا

 نوضرعملا نيقيرفلا نم رافكلا مه :سنإلاو نجلا نم (كرادملا ريسفت) .اهريغ ىلإ دعتي مل ملظلاب مهسفنأ اوصخو

 منهج مهبيصت لعجو «كلذ مهيف قلخو رفكلا مهنم ءاشف ءرفكلا رايتخا 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 نب رحآ يف :اهيناثو ؛ةروسلا هذه :اهوأ ءنآرقلا ف روس برأ يف كلذ ركذ :ىنسحلا ءامسألا هللو

 لوأ يف :اهئلاثو :(٠١١:ءارسإلا) ؟ىَنْسُحْلا ُءاَمْسَأْلا هَلف اوُعْدَن ام َاَيَأ َنَمْحَدلا اوُعْذا وأ هللا اوُعْدا لق# اه هلو

 ُقِلاَحْلا ُهَّلا ٌرهإ» :ىلاعت هلوق ف رشحلا رخآ يف اهعبارو «"ئيسحلا ءامسألا هل وه الإ هلإ ال هللا" :هلوق وهو ةةهط

 (لمجلا ةيشاح) .(؟ 4 :رشحلا) هك ىَنْسُحْلا ٌءاَمْسأْلا ُهل ُرَّوَصُمْلا ٌئىراَبلا
 نومعزي هباحصأو ادمحم نإ :نوكرشملا لاقف نامحر اي هللا اي :لوقي هلي هللا لوسر ناك .ىسحلا ءامسألا هللو

 (بيطخلا ريسفت) .ةيآلا هذه هللا لزنف ؟نينثا وعدي اذه لاب امف ءادحاو ابر نودبعي مهنأ



 فارعألا ةروس هو ظ عساتلا ءزجلا

 ةرخآلا يف َنْوَرِجُيَس "نانملا" نم ةانمو "زيزعلا" نم ىّرُعلاو ؛"هللا" نم تاللاك

 وحلاب نود مآ انقل يعيَو .لاتفلاب رمآلا لبق. اذنهو © َنوُلَمْعَي أوُتاك ام ءازج

 نِتَاَ اوُّذك َنيِذلاَو .ثيدح يف امك هلك يبلا دمحم ةّمأ مه ) توُلوَعَي ب
 9 َنوُمَلعَي ال ْتْيَح ني ًاليلق ًاليلق مهذخأن مُهُجِرَدَتْسْتَس ةكم لهأ نم نآرقلا
 م اوسلعيل اوركقتي حلوا .فاطي ال ديدش و نيم يبت "نإ ىيلهمأ حول لمت

 1 ” يجز يك هيأ نى ىف 0 5 3
 كك راذنإلا نيب مي نيبم ريدن الإ وه ام نإ نونج ٍةنج نِم 225 دمحم ميبحاصب

 :دض سابع نبا نع يور «ةهلآ مانصألا مهتيمست نم وه :ليقو «دهاجيو ان سابع نبا لوق اذهو :خلإ هللا نم تاللاك
 هب قطني ملو هب مستي مل امي ةيمست ىلاعت هللا ءامسأ ف داحلإلا :ىناعملا لهأ لاقو ءنوبذكي يأ هئامسأ ٍف نودحلي

 كإو ايححس ىمسي الو ادا وحب ىمسي هنإف (؛فيقوتلا ىلع ىلاعت هللا ءاسأ نأ ةتلمجو هللا لوسر كنيس الو هللا باتك

 نوُعِداَخُيو» :ىلاعت لاقو تافاع ىمسي الو املاع ىمسيو ءاشيقر ىمسي الو اميحر .ىمسي و «داوحلا ئعم 2 ناك

 ىلا هئامسأب ىعدي لب راكم اي عداخم اي :ءاعدلا يف لاقي الو "هللا ركمو" :لاقو ١( 47 :ءاسنلا) هيْدُهْعِداَح وهو هللا

 (نيلامكلا ريسفت) .كلذ وحنو ميرك اي زيزع اي نامحر اي هللا اي :لاقيف ؛ميظعتلا هجو ىلع فيقوتلا امب درو
 (كرادملا ريسفت) .ةجح رصع لك عامجإ نأ ىلع ةلالد هيفو «نيدلا ىلإ ةاعدلاو ءاملعلا مه :ليق :هماكحأ يف نولدعي هبو

 موقلا اهاطعأ دقو ءمكل هذه :لاق ةيآلا هذه أرق اذإ ناك ديو بنل نأ انعلي ةقاعق لاق د يبنلا دمحم ةهأ مه

 مهاتأف" :لاق امك مهنمام نم مهيتأي :ليقو «نوملعي ال ثيح نم مه ركستس :ءاطع لاقو :ذايلق ؟اياق مهذخأن

 انددح ةيصعم اوددج املك :كاخحضلا لاق ؛مهكلهنف مهامعأ مه نيزن :يبلكلا لاقو اب ١ ثيح نم هلل

 ف ءيشلا ىلإ جردتي نأ جاردتسالا :يناعملا لهأ لاق ءركشلا مهيسننو معنلا مهيلع غبسن :نايفسلا لاق ؛ةمعن مه

 (ليزنتلا ملاعم) .رجاهي الو تغابي الف اليلق اليلق ةيفح

 :"ىعركلا" قو عركملا ديكلا :' رابجملا" قو ؛مهكلهأ ّىح مهجاردتسا هب دارملا «نيتم يذحأ :نيتم يديك نإ

 (لمجلا ةيشاح) .نالذح هنطابو ناسحإ هرهاظ نأل ؛اديك ذخألا يمسو

 «نالف ئب اي نالف ئب اي :شيرق نم اذخف اذخف مهاعدف ءافصلا ىلع دعص د هنأ يور «نونج :ةنج نم

 (ريبكلا ريسفتلا) .ةيآلا هذه تلزنف ؛نونحب مكبحاص نإ :مهلئاق لاقف ؛ىلاعت هللا سأب مهرذحي



 فارعألا ةروس 1 1 هق راب عساتلا عزجلا

 "ام'ل نايب ءىش نِم هللا قلح ام يف َوِضَرَألاَو ِتَوَمَّسلا كلم قيوكلم ف اووي قلو ' 5 : ل ع ص م 2” رع 5-010
 ع ع 0 2-2 تحدق 5 2 حا 1 5 5 9 5 8

 اهب َبَرتقا دق َنوكَي نأ ْىَسَع هنإ يأ نأ يف َو ؟هتينادحوو هعناص ةردق ىلع اولدتسيف

 لس
 8 ىف ع 4 3 8 5 5 0 5 روق ل 2

 2 ١ ْتيِدَح ّىأبف ناميإلا ىلإ اوردابيف ءرانلا ىلإ اوريصيف ارافك اوتوميف َجِهَلَجا برق

1 
 عم نونلاو ءايلاب َمُهْرَدَيَو مهل َىِداَه ا هَ ٍللْضُي نَم (22) َنوُنيْؤُي نآرقلا يأ دعب
 هك نوقع ِميْعُط 1 ءافلا كعب ام لح ىلع انفاطع مزحجاو :افاعستما عفرلا

 مهتم لاح
 مه لق اهنسرع يعول ةمايقلا ٍةَعاَسلا نَع ةكم ع يأ َكلَتولَعَسَي اريح ل وددرتي

3 
 عا رق < نسا رق

 ل َتَقُت وه الإ "يف" نعم. ماللايِقَوِل اهرهظي ايلَجخأَل ىَر َدبِع نوكن نم اًهُملِع اَمّنإ

 َكتوُلَعَسَي ةأجف ٌهَعْعَب اَلِإ ركتأَت ال اهوهل اهلهأ ىلع ضر ِتاَوَمَّسلا ف تمظع
 ءءلععلب ذيعأت أ دِغاَقْمَلِع متر لق اهعسلع جل قم ع لاؤسلا يف غلابم َُح َكي

 "تاوامسلا توكلم" :ىلاعت هلوق وهو ءاهلبق ام ىلع فطغ ضفخ لحم يف ةلمجلا نأ ىلإ ةراشإ :خا هنأ يأ نأ فو

 (لمجلا ةيشاح) ."برتقا" اهومعمو "”ىسع"' اهربخو ءرم امك نأشلا ريمض اهمساو ةليقثلا نم ةففخم "نإ"و
 ."نم" وهو طرشلا باوح مزح لحم يف هل يداه ال ةلمج نأل ؛مزج لحملا كلذو :ءافلا دعب ام لحم ىلع

 .مهرذيو هريغ دحأ هدهي ال :ليق هنأك :خلإ ءافلا دعب ام
 ءيشب هل زمرو هب هبشملا ركذ يوطو ءرحبلا يف ةنيفسب ةعاسلا هبش ثيح ةيانكلاب ةراعتسا مالكلا يف :اهاسرم نايأ

 رك سابع نبا لاق :اهاسرم (يواصلا ةيشاح) .هل تقو يأ هانعمو «لبيخت ةركذف ؛ءاسرإلا وه همزاول نف

 ءاهؤاسرإو اهؤارجإ يأ "اهاسرمو اهيرحب هللا مسب" :ىلاعت هلوقك ءاسرإلا ئيعمب ردصم انه ىسرملاو اهاهتنم
 مييظنملا يسفتو .اعهاسرأ لابطاو :لاعت للا لاق هعبت اذ[ اوسرب انمز :لاقش «تانثألا ءاسرالاو

 هوي ةباجإلا ةغاس تيفخأ امك ءدحأ لك اهل بهأتيل ؛اهئافخإ يف ةمكحلاو «ةلفغ نيح ىلع :ةتغب الإ مكيتأت ال

 دقتعيل ؛قلخلا عيمج يف حلاصلا لجرلاو «يلايللا عيمجل يتعيل ؛يلايللا رئاس يف ردقلا ةليلو :هلك مويلاب ينتعيل ؛ةعمجلا
 نم امي ملاع :اهنع يفح كنأك (يواصلا ةيشاح) .عيمجلا ةظفاحم تاولصلا عيمج يف ىطسولا ةالصلاو :عيمجلا

 نم اهنأ نايبل هلبق امل :ديكأت (بيظنخلا ريسفت) .اهتملع يح اهنع لاؤسلا يف تغلاب اذإ ةلأسملا ق "تيفحأ" :مهوق

 (يواصلا ةيشاح) .لسرلا نم هاضترا نم الإ دحأ هيلع علطي ملف هملعب هللا رثأتسا يذلا موتكملا رمألا



 فارعألا ةروس هوه عساتلا ءزجلا

 اًعفَت ىِيفتل كلمأ آل لق .ىلاعت هدنع اهملع امنإ مَ َنوُملَعَي ال سانلا ٌرتكأ ٌنكِلَو مخ 8 8 قالكعج# ل داق نو + سه 1 ا ا را
 ُتْررَكَتْسَأَل يع باغ ام َبْيَمْلآ ُمّلَعُأ تنك ْوَلَو هللا َءاَس ام الإ هعفدأ اّررَص اَلَو هبلجأ سا م رو ىلا دل نيبصا لا

 انآ احن قالا باعجاب دنس يرارحال هريغو رظط نم ةوقلآ كم انو روخلا نه

1 
5 

 نم مكَقلَخ ىذا هللا | يأّره (22) نوئيؤيم ِمْوَقْل ةنجلاب ُريِشَمَو نيرفاكلل رانلاب ٌريذَت الإ
 ةكم هال باطخ

 اَهْسَعَت اَمَلَف اهفلأيو اهل َنُكْسَيِل ءاّوح اَهَجَوَز اهني ا مدا يأ و دجو سفن

 2 كلذب حيحصلا يف ثيداحأ تءاج دقو «تابيغملا نع ٌدلني ربأ دق :لوقي نأ لئاقل :بيغلا ملعأ تنك ولو
 بيجأو ؟"ريخللا نم :ترثكتسال بيغلا ملغأ .ثنك ولو' :هلوق نيو. هنيي عملا .فيكف ذك تس ريب راما
 57 «يل هردقيو هيلع هللا ئيعلطي نأ الإ بيغلا ملعأ ال ىععملا .بدألاو 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 كلف كاق نوكي
 ىلاعت هللا هرهظأ كلذ دعب مث ؛مهلاؤس نع باوجلا جرخم مالكلا اذه جرخ نوكي و كوسا هزمت ىضعرا خرم ألا ادا

 (لمجلا ةيشاح) هي هتوبن ةحص ىلع ةلالذو هل ةزجعم كلذ نوكيل ؛اهنع ربخأف «تابيغملا نم ءايشأ ىلع

 عفد ىلع ردقي ال نكل بيغلاب املاع صخشلا نوكي نأ زوجي ال مل لوقي نأ لئاقل :خلإ ريخلا نم ترئثكتسال
 نيملسملا راسكناب املاغ ناك دلي هنإف ءدخأ ةضق يف امك هيلع ةردقلا مزلتسي ال ءىشلاب ملعلا ذإ ؛ءارضلاو ءارسلا
 مزلي ال ءازجلل طرشلا مازلتسا نأب بيحأ ؟هللا ردق ام در ىلع ردقي مل هنأ عم ءريسلا بتك يف امك اهآر ايؤرل

 ةيروؤا .تاقوألا ضعب ف نوكي نأ زوجي لب ءايلك الو ايلقع نوكي نأ

 ناكو «لوقلا يف ايطخمو ابيصمو ارساحو احبارو «بورخلا يف ىرخأ ابولغمو ةرم ابلاغ نكأ ملف :راضملا بانتجاب
 مهفإف نونمؤي مهنأ لزألا يف بتك :نونمؤي موقل (لمجلا ةيشاحو نيلامك) .بابسألا بانتحاب لوقي نأ رهاظلا
 (لمجلا ةيشاح) ."ةفاك سانلل اريذنو اريشب" :هلوق يقاني الف ءهب نوعفتنملا

 كتل مدآ يه ةروكذملا سفنلا ىلإ دوعي رورحملا ريمضلاو ؛ةكم لهأل باطخلا اهنم لعجو دو يذلا وه
 .ئعملا رابتعاب هريكذتو «سفنلا ىلإ عجار ريمضلاف «اللع مدآ يأ "نكسيل" :هلوقو «سفنلا ظفل رابتعاب ثينأتلاو

 ىشغت ف ريمضلاف هجوز 8ع مدآ ىشغت يأ "اهاشغت املف" :هلوقو «ءءاوح وهو اهجوز ىلإ يأ "اهيلإ" :هلوقو
 هتف مدآ دسج نم اهقلخ :ءاوح اهجوز (نيلامجلا ريسفت) .هجوزل زرابلا ريمضلاو ءسفنلاب هنع ربعملا مدآ ىلإ عجري
 (كرادم) .ةاونلا نم ةلخنلا تبنت امك هنم تتبنف «رسيألا علضلا نم يأ :يواصلا لاق ؛هعالضأ نم علض نم



 فارعألا ةروس < لاو 1 عساتلا ءزجلا

 - كد يتلا نست ست

 نأ اقفشأو ءاهنطب ىف دلولا رك نول اك هدف تياحو تبهذ ءهبتَرَمَف ةفطنلا وه

 260 تعبر شل قم نوح اًيوَس اَحِلَص أدلو انَتيتاَء ْنِبَل اَمُهَّبَر هللا اَوَعَد ةميم نوكي

 نيونتلاو ديفا سلو اناا يفو ءكش كَل الَعَج اَكَلَص ادلواققنتا# قلق .هيلع كل

 هللا الإ ادبع نوكي نأ ىغبني الو «ثراخلا دبع هنيمسعب امتد ًاميِف اكيرش يأ

 امل" :لاق دك يبلا نع ةرمس ىورو .#كلع مدآ ةمصعل ةيدوبعلا يف كارشإب سيلو

 00 ثراحلا دبع هيمس :لاقف ؛دلو ا شيعي ال ناكو سيلبإ اي فاط ءاوح تدلو

 اه هعامج امأو ؛ضرألا ىلإ يسر نأب بيجأ ؟ةدالو الو اهيف لمح ال ةنحلا نإ :تلق نإ :ةفطنلا وه

 ىلع سيلبإ اهاتأ هنأ يور :2! نوكي نأ اقفشأو (يواصلا ةيشاح) .ةدالو الو اهنم لمح الو ةفطن ريغبف ةنجلا يف

 داع مث افاخف (؟جرخت نيأ نيف كلي ريق انفو :ةيمأك“ و5 ةميقت ةلغلا كلقأظي_ قا اها كايرشي اه اخلاق .«لسر ةرويص

 (نيلامكلا ريسفت) .ثراحلا دبع همسف كلثم اقلح هلعجي نأ هللا توعد نإف «ةلزنمب هللا نم نإ :لاقو ءامهيلإ

 ؛ملع نزوب "كرش" يهو :حراشلا اهيلع هبن ىلا ىرخألا ةءارقلا ليلدب درفملا انه عمتلاب دارملا :خإ ءاكرش

 :«ثراحلا دبع امهاطعأ يذلا دلولا يأ :هتيمسعب (لمنللا ةيشاح) .نيتءارقلا نم لكل ريسفت "اكيرش يأ" :هلوقو

 لاق «توملا نم اضيأ هيلع افاخو ةميهي لمحلا نوكي نأ نم اقفشأ املف «سيلبإ ءامسأ نم كاذ ذإ ناك ثراحلاو

 ؛لسوتلا كلذب نيعللا ضرغو «شيغي وهو ثراحلا دبع هيمو ئيعيطأف يناركاو هللا زق ةلرتست انآ ءامش 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 ثراخلا 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 ءلوسرلا دبعو يببلا دبعك< اعرش مظعملل ةبسنلا

 هذه ركذ يف ةمكحلا :ةرمس يور (يواضلا ةيشاح) .عيمجلا يف ارفك ناك الإو «ةيدوبعملا دقتعي مل نإ مارح

 ماقملا حضتيل ؛ةياورلا هذه ركذف ءاطتخخأ نم مهنمو باصأ نم مهنمف ءاملعلا مادقأ هيف تلز ماقملا اذه نأ ةياورلا

 (يواصلا ةيشاح) ."نيمسلا" نم ثعلا رهظيو

 ناكو «توملا مهياصأف نمحرلا ديبعو هللا ديبعو هللا دبع كلذ لبق تدلو اهنأ كلذو :دلو ال شيعي ال ناكو

 (يواصلا ةيشاح) .رسفملا ةياور هتدافأ امك ثراحلا دبع هتمسف ريخألا يف اهيلع حلأف ؛ةرم لك اهيلع حلي سيلبإ



 فارعألا ةروس +. عساتلا ءزجا

 مك احلا هأور 1 هرمأو ناطيشلا يحو نم كللذ ناكف «شاعف هتمسف ( شيعي هنإف

 لهأ يأ مو َنوُكِرْشُي اَمَع ُهّللا ىدعَتف بيرغ نسح :لاقو يذمرتلاو ء.حيحص :لاقو

 .ضارتعا امهنيب امو ."مكقلخ" ىلع فطع ةببسم ةلمجلاو ,مانصألا نم هب ةكم

 يأ د َنوُعِيِطَتْسَي : اَلَو (2) نوفل مهو اًعيَس قلت ال اَم ةدابعلا يف هب َنوُكِرْشُي

 وأ رسك نها اءوُس مب دارأ نع اهعنم. 2 توري مه آو اًرَصَن مهيدباعل

 56 َمُكوْعِبََي ال ئَدُهَآ ىلإ مانصألا يأ َةٌهوُعَدَت نإَو .خيبوتلل ماهفتسالاو «هريغ
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 كدلو نأش يف كل حصنأس :لاقف ءسيلبإ هاتأ دلو لوأ الَتلع مدآل دلو امل :ا سابع نبا لاق :خلإ شاعف هتمسف

 لكأ يف كتعطأ نإ ءكتعاط نم هللاب ذوعأ :التلع مدآ لاقف «ثراحلا ءامسلا يف همسا ناكو «؛ثراحلا هيمس ءاذه
 امك تام الإو نيعطأ :لاقف ءرخآ دلو كلذ دعب هل دلو مث ءهدلو تامف «كعيطأ نلف ةنحلا نه نئتجرحأف ةرجش

 دبع ماعم يح هب لزي ملف «؛ثراحلا دبع هيمست بح مهلتقأ لازأ ال :لاقف ءهدلو تامف هاصعف «ءلوألا تام

 :ةببسم (90١:فارعألا) كيَنوُكِرْشُي اَّمَع ُهَللا ىَلاَعَتفإ# :ىلاعت هلوق :ةلمجلاو (نزاخلا ريسفت) .لإ ثراحلا

 ىلع فطع ةببسم" هلوق :"يحركلا" فو .نوكرشي امع هللا ىلاعتف ةدحاو سفن نم مكقلح يذلا وه :ريدقتلاو
 تناك ولو «ةينثتلا دعب عمجلا ريمضلا ريغت كلذ حضويو ءالصأ قلعت ءاوحو مدآ ةصقب اهل سيلو يأ "مكقلح
 اذه :ليق :يوغبلا لاقو «ةضرتعم ةلمج :ضارتعا امهنيب امو (لمجلا ةيشاحإ ."نوكرشي امع' :لاقي ةدحاو ةصقلا

 لعفي ال نأ اممي 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 د تا درحب وهو «رسيأو اهنع يفنملا رصنلا نم ندأ وه امع مانصألا زجعل نايب :خإ مهوعدت نإو
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .تيكبتلاو خيبوتلا رمأب ءانتعالا ديزم نع ئبنملا تافتلالا قيرطب نيكرشملل باطخلاو «بلاطلل هليصحت

 .خلإ هلل يب الك قوش الو مكدارم ىلإ مكوعبتي ال مكودهي نأ ىلإ مهوعدت نإ يأ ؛مكل يأ :ىدهملا ىلإ
 بصنلا ريمضو ؛رافكلل باطخلا نأ :رهاظلا "ىدحلا ىلإ مهوعدت نإو" :هلوق :"نيمسلا" يفو .(يواضيبلا)

 هكا ىلع مكوعباتي ال هللا نم هنوبلطت امك داشرو ىده بلط ىلإ مكتهآ اوعدت تنأو ئععملاو «مانصألل

 زوجي الو «ناعإلا ىلإ رافكلا ءالؤه نك وعدت 0 يأ رافكلل بوصنملاو «نينمؤملاو لوسرلل ريمض نوكي نأ زوجيو
 : واول طلح 0 طيس جوي ناك دنقل ؛اضيأ رافكلل ببوضتملاو «ظقف لوسرلا ريمضآ ىلإ ادنتسم "اوغدت" نوكي نأ

 ."ربصيو 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 ْ ا عساتلا ءزجلا

 ت0 هيلإ ٌمهوُمَتَوَعَدأ كولع ٌءآَوَس فيفختلاو ديدشتلاب

 ةكولمث ُداَبِع هللا نوُد نِم نودبعت كروت نذل نإ .مهعامس - ب ا

 امأ ف معو نيِقدصص َرمبُك نإ مك ءاعد ركل 1 ارويستستاا مهوُعْدََف كلاما

 أ سو جتا إلا :لاقتف « ,مهيلع مهيدباع لضفو مهزجع ةياغ نيب مث ءةحلآ

 َمُهَل أ لب م ور ريوق عزا ١ لب م 0-5 "دي" عمج ٍدَيَأ مه أ لب

 ءمكل وه امتث كلذ نم يلق مهل سيل يأ :يراكنإ وص 2 نوفمسلت “اذا

 يكاله ىلإ جكءاكَرش أوعذأ !دمحم اي مهل لق ؟ونيبم ًالاجب مأ متن :أو مُهودبعت فيكف

 َلّرَت ىلا يلوتي ُهّللا َىَتِلَو نإ .مكب يللابأ ال ينإف نولهمت 2 ن نورظعت الف نودي م

 ل هنود نم نوُعْذَت نيِذْلاَو :هظفحب مك نيِحلّصلا َلَوَعُي َوهَو نآرقلا 2 تينا

 دا نإَو ..؟مهي يلابأ فيكف مهو َتروُرُصُي مش آلو مُكَرمت توُكيطَتسَ
 يأ َكيَلِإ َنوُرظنَي دمحم اي مانصألا يأ َمُهنَرَتَو اركي ان عدقلا ىلإ مانصألا يأ

 ثحبت الو سانلا قالخأ نم رسيلا َوْفَعْلا ذخ 29 َنوُرِصَبُي ال َّمُهَو رظانلاك كنولباقي

 مهئاعد رع |
 اا الا 7” 1

 اتا

 هنإف .مكتوكسو مه مكؤاعد ةدافإلا مدع يف مكيلع ءاوس يأ «؛هلبق ام نومضمل ررقم فانيتسا :خإ مكيلع ءاوس

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةيدامحلا مكح نع مهلاح ريغتي ال امك نيلاحلا ف 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 ؛عمسلا نع مهزجع نايب دعب راصبإلا نع مهزجعل

 (نيلامحلا ريسفت) .لوعفملا نم لاح ”نورظنياو

 (نيلامكلا ريسفت) .هجوي نم ىلإ رظني نم ةروصبو ةروص مهأل :رظانلاك
 (كرادملا ريسفت) .عرشلا اهلبقيو لقعلا اهيضتري ةلصخ لك وه وأ ؛لاعفإلا نم ليمحلاو فورعملاب :فرعلاب رمأو



 فارعألا ةروس 4 عساتلا ءزجلا

 ةيطرشلا "نإ" نون ماعدإ هيف اّمِإَو .مههفسب ىهلب ات الف م » تيوج نع ضرغأ

 فراضص هب ترمأ امع كفرصي نإ ياا نقلا نم دقو ةديزملا "ام

 ٌميِمَس دُهَنِإ كنع هعفدي يأ :فوذحم رمألا باوجو «طرشلا باوج هللا ْدِعَعَسَأَف
 ةءارق يفو فيت مهباصأ َوْمَسَم اَذإ أَوَقَتأ تفوقا "عي .لعفلاب 2 ٌرميلَع لوقلل

 2 3 َنوُرِصَبُم مه اًذِإَ هباوثو هللا تاق اوُرَكَدَت نّطيشلأ نم مم / ء يش يأ "فئاط"

 .نوعجريف هريغ نم قحلا

َ 3 1 ١ 

 0 , 0 را" 1
 "د

 ؛لاتقلا ةيآب ةحوسنم ةيآلاف ؛مهتلتاقم مدع ضارعإلابو ءرافكلا نيلهاجلاب دارملا ناك نإ :نيلهاجلا نع ضرعأو

 ةيآلاف ءمهيلع ظالغإلاو مهفينعت مدع ضارعإلابو «برعلا فالجأو مالسإلا ءافعض نيلهاجلاب دارملا ناك نإو
 وهو (/86 :رجحلا) 4َليِمَجلا ّحفّصلا حفْصاف# :ىلاعت هلوق كلذ ىئيععم نمو «ىاثلل دهشي رسفملا مالكو .ةمكحم

 (يواصلا ةيشاح) .هدعب باتع ال يذلا

 "؟ليربح اي اذه ام" :ٌدظص يبلا لاق ةيآلا هذه تلزن امل :السرم متاح يبأ نباو ريرج نبا ىور :خإ مهلباقت الف

 وه :ريثك نبا ظفاحلا لاق ؛ءكعطق نم لصتو ؛كمرح 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 ؛ءدهاوش هل ءلسرم

 ةيآ نآرقلا يف سيل :قداصلا رفعج 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 هلي هنأ :اهوزن ببس :كنغزني امإو
 هنم دارملاو ءريسلا ىلع ةبادلل قئاسلا ثح لصألا يف وهو ءسحخنلا وه غزنلاو «ةيآلا هذه تلزنف ؟بضغلاب

 غرنلا نم قتشاو «هبشملل هب هبشملا مسا ريعتساو ؛ريسلا ىلع ثحلا نعم. غزنلاب ةسوسولا تهبشف «ةسوسولا

 (يواصلا ةيشاح) .هيلع هل طلست ال ناطيشلا نأل ؛هريغ دارملاو يبلل باطخلاو ءكل سوسوي ئيعى. كنغزني

 (كرادملا ريسفت) .هب ترمأ ام فالخ ىلع ةسوسوب كلمحي نأب يأ سخن هنم كنسحني امإو :غزن
 (يواصلا ةيشاح) .ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :لوقت نأب هللاب ةذاعتسالا بلطا :هللاب ذعتساف

 فيطي لايخلا هب فاط نم وأ ءفوطي فاط نم لعاف مسا وهو «ريقحتلل هيف نيونت ىلع ناطيشلا نم ةمل ندأ :فئاط
 لثم فيطلا ئيعمب نوكي نأ زوجيف فئاطلا امأو :"ريبكلا" يف لاقو (دوعسلا يبأ ريسفت)."فيط" :ئرقو ملأ يأ افيط
 .ناطيشلا ةسوسو نم محب لزن :مي ملأ .ةلعافو لعاف ىلع هيف ردصملا ءاج ام كلذ وحنو «ةبقاعلاو ةيفاعلا



 فارعألا ة "يوروس 1 عساتلا ربخا

 ل مه نت ىف نيطايشلا يأ ودمي رافكلا نم نيطايشلا ؛ ناوحخإ يأ َمُهُتاَون َوْخِإَو

 ةكم لهأ ي يأ مِهَتَأَت هَل اَذِإَو .نوقتملا رصبت امك رصبتلاب هنع نوفكي /©) َنورِصَقُي

 ام ُعِبنَأ اَمْنِإ مه لق كسفن لّبق نم اهتأشنأ اهكيرتجا الغ يدل اولاق اوححرتقا امث ِةَياَعب

 | < < هلآ عا 0 1 0 : ا | و يارا حمس م

 ججح رِياَصَب نآرقلا اذنه ءيشب يسفن دنع نم يأ نأ يل سيلو بر نِم نإ نحوي

 مل اوهيتشاف ٌناَءَرَقْلا كورت اذإَو 629 َنونِمْؤي ِمَوَقِل نخاف لهو مُكَبَر نِم

 010700 0 ز ] ] ]8 .ةبطخلا يف مالكلا كارت ف تلرني 3 نومحوت 526 مالكلا نع أوتو

 نأ ىلإ كلذب راشأ ؛قاسفلا يأ "رافكلا نم نيطايشلا ناوحخإ" :هلوقو ؛ريخ "مهشودمب" ةلمجو أدتبم :خلإ فاؤخإو
 «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

 عجريو «نيطايشلا ناوخإلاب داري نأ زاجو ءاوعجري الو اورصب ىح مهئاوغإ نع نوكسمي ال مث :نورصقي ال مث
 مفاوخإ يف ريمضلا عمج امنإو ءاوقتا نيذلا ةلباقم يف مهفاوخإ نأل ؛هجوأ لوألاو «نيلهاجلا ىلإ هب قلعتملا ريمضلا

 (كرادم) .سنجلا هب دارملا نأل ؛درفم ناطيشلاو

 يف ام ىلع ةالصلا يف 35 هللا لوسر فلح أرقي راصنألا نم لحر ىلع در ةيآلا :خإ نآرقلا ئرق اذإو

 امهيف هنأ حصألاو «ةبطخلا يف :ليقو :ةصاخ متؤملا عامتسا يف ةيآلا نأ ىلع ةباحصلا روهمج ناكو ؛"نيسحلا'
 توكسلاب الإ نوكي ال كلذ لامكو «ةالصلا يف عامتسالا بجاو نآرقلا نأ تبثو ."كرادملا" يف ام ىلع اعيمج

 :هكلر يعفاشلا لاقو ءاندنع اذهو هلامكب هبجوأ ةالصلا يف عامتسالل تاصنإلا بجوأ امل هنأل ؛ةيفح ةءارقلاب ال

 الإ ةالص ال" :التلع هلوق انلوصأ بتك ف ةروكذملا هتلدأ روهشم نمو ءارس مامإلا فلح. ةحتافلا أرقي متؤملا نإ

 «باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال نأ انملس انأ باوجلاو .يناعملل ةلمتحملا 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

 .ةيفنحخلا بتك ىف ةروك ذم طسبلا

 عامتسالا بوجو 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 د ةباحصلا روهمجو



 فارعألا ةروس 5.6 ظ عساتلا ءزجلا

 .ةكاربشت ىف كلب 0-7 اقلطم نآرقلا ةءارق ف :ليقو هيلع اهامتشال نآرقلاب اهنع ربعو

 م ا ع

 ادصق يأ ٍلَوَقْلا َنِم رهجلا َنوُد رسلا قوف َو هنم افوخ ةَفيخَو اللذت اَعُرَصَت اًرس يأ
 لاح وأ هل لوعفم

 2: َنيِلِفَعَلَآ َنِّم كَ اَلَو هرخاوأو راهنلا لئاوأ ٍلاَصآلآَووُدْغْلاِب امهنيب نإ .هللا ركذ نعي
 هنوهّزنُي ءهَنوحَبسيَو ءهَتَداَبِع نع نورّبكتي َنوُربكَتْسَم ال ةكئالملا يأ لبر دع نيد

 .مهلتم اونوكف ةدابعلاو عوضخلا هنوصخ يأ جو # َتروُد ْ 50 هب قيليألا امنع

 تاصنالاب اورمأ ؛ةبطخلا يف امنأ :دهاجمو ءاطعو ريبح نب ديعس لاقو .«نآرقلا ىلع ةبطخلا :خ2! نآرقلاب اهنع ربعو

 ؛نيديعلا يفو ةعمجلا ةالص يف ةيآلا :اف5# سابع نبا نع ريبج نب ديعس قيرط نم خيشلا وبأ جرخخأ «ةعمجلا موي اهل
 نسحلا لوق اذهو «ةنيدملب تبجو ةعمجلاو ةيكم ةيآلا نأل ؛ةالصلا يف ةءارقلا يف اهنأ ىلوألاو :ةنسلا يحم لاق
 ةيوقرم نيا جرخأو ؛ةالصلا يف ةيآلا هذه نأ ىلع سانلا عمجأ لاق هنأ دمحأ نع يقهيبلا جرخأو ؛يعحنلاو يرهزلاو
 نبا هللا دبغ :لاف ديصللا هل هلل لودر هناحما نيم اهايقتلا ضم ١ فالابم لاقاؤرقا عي ةيراعم نع هروسفتا قف
 يف اذك مامإلا فلخ ةءارقلا يف ةيآلا هذه تلزن امنإ :لاق ؛عامتسالاو تاصنإلا بجو نآرقلا عمس نم لك لفغم

 فو «ةيآلا هذه تلزنف ةالصلا يف نوملكتي اوناك :ةريره يِبأ نع ريرج نباو ةبيش يبأ نبا جرحأو ."ريدقلا حتف'
 يف ضعب ىلع انضعب ملسن انك :دوعسم نبا نع ريرج نبالو كن هفلخ تاوصألا عفر يف تلزن امنأ :هنع ةياور

 (نيلامكلا ريسفت) .ةالصلا يف نوملكتي اوناك لفغم نب هللا دبع نع يقهيبلا جرخنأو «تلزنف ةالصلا
 ىلإ تسلج اذإ :ةيآلا يف نسحلا نع متاح يبأ نبا جرخأ ءامهريغ وأ ةبطخلا وأ ةالصلا يف ناك ءاوس :اقلطم
 بوجوللو ءال عامتسالاو اهدنع تاصنإلا بحتسيف ؛روهمجلا دنع بدنلل اذه ىلع رمألاو ءتصنأف نآرقلا
 :كرادملا بحاص لاقو «"ةصالخلا" يف اذك «ةالصلا جراخ ولو نآرقلا ئراقل عامتسالا بجي :اولاقف ةيفنحلا دنع

 (نيلامكلا ريسفت) .حصأ وهو امهيف :ليقو «ةبطخلا عامتسا يف :ليقو «متؤملا عامتسا يف هنأ ىلع ةباحصلا روهمج

 هعمسي ثيحب توصلا يفخي نأ وه رسلا نإف ءامهنيب ةطساو ال لاقي ال رهجلاو رسلا نيب اطسوتم :امهنيب ادصق .
 هعمسي ام رهجلاو ءاولاق امك وه رسلا لب ؛ءاهقفلا 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 ف رسلاب اورمأ ؛ةءارقلا ركذلاب دارملا :ّكُك 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 صخ امنإو
 يف تومي نأ ةفيح ركذلاب لغشي نأ هل يغبتيف توملا وحأ وهو مونلا لبقتسي ناسنإلا نألف لاصآلا تقو امأو
 (يواصلا ةيشاح) .تام ام ىلع ثعبيف همون

 1 ا



 لافنألا ةروس ا عساتلا ءزجلا

 ةيكمف عبسلا تايآلا "كب ركمي ذإو الإ" وأ ةيندم لافنألا ةروس

 ةيآ نوعبس و عبس وأ تس وأ سمخ

 ميحرلا نمترلا هللا مب

 لاقو لاتقلا انرشاب انأل ؛انل يه :نابشلا لاقف ردب مئانغ ف نوملسملا فلتخا ال

 ءام اورئاعس الغ اهيا معقل مهققكلا ولو تادارلا تمت مخل اءدر انك :خويشلا

 .. لوُسَرلأَ هَ دل َلاَقنألا ممل لق ؟يه نمل مئانغلا لاقنألا نَع دمحم اي َكَنوُنعسي :لوت

 امك اهلك يأ "ةيندم" :هلوقو ,خلإ "سمح" :هلوق يناثلاو ,"ةيندم" :هلوق لوألا :نيربخب ربخأ أدتبم :لافنألا ةروس
 تعقو َيِلأ ةعقاولا نأش يف ةروكذملا عبسلا تايآلا تناك نإو حصألا وهو «"ريبكلا"و "دوعسلا يبأ" دافم وه

 ةنيدملاب تلزن ةروكذملا تايآلاف .كلذك اهنأش يف ىلا تايآلا نوكت نأ ةكم يف ةعقاولا نوك نم مزلي ال ذإ ؛ةكم

 "ةيندم" :هلوقب بيطخلا هب حرص امك فيعض لوقلا اذه "هرخآ ىلإ الإ وأ" :هلوقف «ةكم يف عقو ام هل اريكذت

 .ةيكمف عبسلا تايآلا "اورفك نيذلا كب ركمي ذإ الإ" :ليقو
 يئاسنلاو دواد وبأ ىور :خلإ نوملسملا فلتخا امل (لمجلا ةيشاح) ."نورفكت متنك ام' :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" :25 هللا لوسر لاق ردب موي ناك امل :لاق امد سابع
 انك انإف امي اورثأتست ال :خويشلا لاقف مهل لعج لا مئانغلا تناك املف «تايارلا تحت خويشلا يقبو «لاحرلا

 لي 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 افوخ

 :ةغللا يف هانعمو لفن عمج :لافنألا نع .انيلإ متعجر يأ "انيلإ متئفل" :هلوقو .متمزهناو مترشتنا ول :متفشكنا ول
 اهنأل وأ للا ةملك ءالعإ نيعأ ,دوصقملا ىلع ةدئاز اهنأل ؛ةمينغلا ىلع ةرات قلطي ءاهقفلا فرع يفو «ةدايزلا

 (يدمحألا ريسفت) .ةدايز ةمألا هذه ىلع اهلحف ةقباسلا ممألا ىلع امارح تناك

 نع امي ةمألا هذه ةدايزل ةدايزلا يهو اضيأ ءافلا نوكسب لفن :لاقيو «بابسأو ببس لثم لفن عمج :لافنألا نع

 اهيلع لزتأ مهنم هللا اهلبق نإ ناكم يف اهوعضو ةمينغ اومنغ اذإ اوناك لب مهل الالح نكت مل اًهإف ةقباسلا ممألا

 لوسرلل اهنأ دارا سيلو :ةمسقلا ثيح نم امل افإ :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 اكَتِلَع لوسرلا اهمسقي



 لافنألا ةروس > 00 »< ىاب عساتلا ءزجلا

 ا نشتاق كردتسملا يف مكاحلا هاور .ءاوسلا ىلع مهنيب لي اهمسقف اًاش ثيح افالعج

 باشلاو خويشلا نيب

 هلل اوقيظلَو عازنلا كرتو ةرل كم اء اح يأ ةفسيإت كاف أوُحلَصَأَو هلل

 يد اذإ يذلا ناميإلا نولماكلا روئيؤملا امنإ .اقح , 8 َنيِنِمْؤُم منك نإ 6

 اقيدصت اًندَميإ َمُجيَداَز ْهُسَياَ ٌمَهَلَع ْتَيلت اَذِإَو ميول تفاخ َتَلِحَو هديعو يأ ُهّلل

 مب نوتأي َةْوَلّصلا توُميِقُي تيل .هريغب ال نوقثي هب () َنوُلَكوَتَي َمِهَبَر َْلَعَو
 ركذ ام نوفوصوملا َكبتَلْوأ هللا ةعاط يف م2 ) َنوَقِفنُي ل مانطعأ ب اهقوقحب

 ةوكرلاك ةبحاولا ةقفنلا

 َةَرِفْغَمَو ٌمِهَبَر َدنِع ةنجلا 5 لزانم ٌتَجَرَد مش كش لب اقدص اه نويؤتلا ره :

 سا

 "جب رتخأ" 5 ء| ب قَحلاب َكِتْيَب ْنِم َكْبَر يع امك .ةنحجا فق 6 مز ميرك فزرَو

 كل فاك نم لاح ةلمجلاو «جورخلا م9 َنوُهَرَكَل َنيِِمْؤُمْلآ َنِّم اَقيرَف َّنِإَو

 (نيلامكلا ريسفت) .نيملكتملا لامعتسا هيلعو ؛هسفنو ءيشلا ةقيقح ةلزنمب انهه "تاذ" نإ جاجزلا لاق :مكنيب تاذ

 هللا لاق امك ءسفنلا يف جرحلا دوجو مدعو لوسرلاو هللا ةعاط ناميإلا لامك ةمالعف ؛نامبإلا يف نيلماك :اقح

 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا رحآ ىلإ (5 © :ءاسنلا) 4َكوُمكَحُي ىَنَح نوئم وي ال َكَبَرَو الفل : ىلاعت

 نينمؤملا رئاسو ءايلوألاو ءايبنألا نم يأ ءضرألاو ءامسلا لهأ ناميإو :هحرشو "ربكألا هقف" يف لاق :انامعيإ مهداز

 قيقحتلا هجو ىلع نكي مل اذإ قيدصتلا نأل ؛هسفن هب نمؤملا ةهج نم يأ ءصقني الو ديزي ال راجفلاو راربألا نم
 هي ءلعلا نإَو» :ىىلاعت هللا لاق ؛دييأتلا بابرأ دنع داقتعالا ماقم يف ديفم ريغ نظلاو «ديدرتلاو نظلا ةبترم يف نوكي

 .(18:مجنلا) اعيش َّقَحْلا َنِم يِنْغي
 ةهج نم ال قيدصتلا لصأ ةيثيح نم ناصقنلاو ةدايزلا لبقي ال يزارلا مامإلا لاق امك نامإلا 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 .ا'ج كلامو يعفاشلا بهذم وه

 (يواصلا ةيشاح) .بادآلاو



 لافنألا ةروس < مب عساتلا ءزجلا

 ًاريخ ناك دقو ءمهتهارك لاح يف َكجارخإ لثم اهل مهتهارك يف لاخلا هذه يأ
 د يببلا جرخف .ماشلا نم ريعب مدق كايفس ابأ نأ كلذو اضل هذه كلذكف مه

 اهنع او ؛ةكم ولتاقمو لهج وبأ جرخف ,شيرف تملعف ءاه ومنغيل ؛هباحصأو
 ريعلا نع اوعفديل

 .عجرا :لهج يبآل ليقف ؛ ع نقار روعلاب قايقنب وبا لو و «ريفنلا مهو ... كسا © امه نذلا اقف ههحجمقا لعانملا قرظ. علاج ةايقتس بأ دحكا ١ عريقتلا

 عم ةيوسلا ىلع مهنيب امل كتمسقو «لوسرلاو هلل لافنألا نأب هللا مكح :يهو «ةعقاولاو ةصقلا :لاحلا هذه يأ

 لثم ةيوسلا ىلع ةمينغلا ةمسقل مهتهاركف ءقبس امك امي اورئآتسي نأ نوبحيو كلذ نوهركي مفأش نوك

 ةيوسلا ىلع ةمينغلا ةمسق ةهارك «ناتهارك ردب ةعقو يف نيملسملل عقو هنأ :لصاحلا ءشيرق لاتقل مهتهارك

 ةيناثلا ةهاركلاو ؛خويشلا لود لاتقلا اورشاب مهأب مهليوأتلو عبطلا يعادل يىهو عيطقف مهأش نم ةهاركلا هذهو

 ابسس كلذ ناكف «لاتقلل اوئيهتي و ةمينغلا دصقل ءادتبا ةنيدملا نم اوحج رحن مهأ اهيف مهردعو ؛« شيرف 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 جارحخإ لثم :كجارخإ لثم

 رصتلا نم هيلع بترت امل ؛مهل اريخ جورخلا ناك دقو يأ ةيلاح ةلمجلا :مهش اريخ ناك دقو .لمأت ءجورخلا تقو

 لكلا نأ يف جورخلا لثم ةيوسلا ىلع ةمينغلا ةمسق يه يلا ةلاحلا هذهف يأ "كلذكف" :هلوقو «باوثلاو رفظلاو
 .ربخ الك نأ يف يأ اضيأ كلذ لثم ةلاحلا هذهف يأ .فوذحم أدتبم ريع "كلذك" ظفلف ءومه ريخ

 اهيف ناكو «ةراحب ةلماح لبإ يأ "ريعب مدق نايفس ابأ نأ" :هلوقو .جورخلل مهتهارك عم مهل هجارخإ :كلذو

 جرخف" :هلوقو .ةريملا لمحت ىلا لبإلا :حارضلا يفو (لمجلا ةيشاح) .خلإ نيعبرألا وخن ةليلق لاجرو ةريثك لاومأ

 :هلوقو «نيسمح الإ افلأ اوناكو "ةكم اولتاقم" :هلوقو «ةلفاقلا هذي ليربج هربخأ نأ دعب يأ :خلإ "لهج وبأ

 اهعم لا ريعلا يأ "نيتفئاطلا دحأ" :هلوقو .,"سوماقلا" يف امك ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نم هنوكب ديقم ةغللا يف هنكل

 يأ "هل لدعتسنت م :هلوقو ةلتاقملا ةقرفلاب رفظلا هللا دعو ريعلا تحن املف «شيرف رافك ىرخألا ةفئاطلاو «لاملا

 .مهلاتقل دعتسنف ودعلا ىقلن انأ انملع اذإو ءريعلا بلطل انجرح لب ريفنلا لاتقل

 ةلفاق ىه :ليقف ءراس اذإ ريعي راع نم ءاهامحأب لبإلا ريعلا لصأو ؛ماشلا نم راجتلا ةلفاقب يأ نيعلا رسكب :ريعب

 (نيلامكلا ريسفت) .ءايلا هظفح فقسو فقسك مضلا هسايقو ريع عمج افأكو ؛ةلفاق لك امي تيم مث ريعلا

 ملعيل ؛نايفس وبأ هارتكا يذلا يرافغلا ورمع نب ةمضمض رابخأب [ريعلا دصقل ٌت5ُ يبلا جورخ] :شيرق تملعف
 (يواصلا ةيشاحإ .كلذب اشيرق



 لافنألا ةروس 0 0 عساتلا ءزجلا

 ىدحإ ىدعو هللا نإ" :لاقو هباحصأ 2 يبنلا رواشف ءردب ىلإ راسو ىبأف

 امك .هل دعتسن مل :اولاقو كلذ مهضعب هركو «ريفنلا لاتق ىلع هوقفاوف 2"نيتفئاطلا

 َبَسوسْلا لإ نوفا امن مه رهظ عت ام َدَعَب لاتقلا ٍقَحْنَأ ف كولد : لاس لاق
 نيَتَفِياَطلا ىَدْحِإ هلل ْمُكُدِعَي ْذِإ ركذا َو .هل مهتهارك ف انايع هيلإ 2 9: َنوُرظنَي ّمهَو

 مهددع ةلقل

 حالسلاو سأبلا يأ ٍةحَرْشلَآٍت اَدَرَيَغ ّنأ نوديرت تروخوتو نكل اين ريفنلا وأ ريعلا
 َّقَحْلا َّقِححم نأ هللا ديريو ريفنلا فالخب اهددعو اهدَدَع ةلقل مك * .روكَت ريعلا يهو

 افلأ اوثاك مهإف
 ا مهرخأ 2 مج » نيرفكلا َرباَد َعِطقَيَو مالسإلا روهظب ةقب ةقباسلا هِتنَملَكب هرهظي

 ربادلل ريبسفت

 (نيلامكلا ريسفت) .اهيناب مساب تيم وأ ءاهئافصل وأ اقرادتسال ؛كلذب تيمس ريب مسا وأ ؛ةروهشم ةيرق :ردب ىلإ

 ؛باوصلا هنأ مهل رهظ يأ «لاتقلا وه يذلا قحلا ممل رهظ :مهش رهظ .انعم تالا تأن ملف ريسفنلل :دعتسن مل

 ."دوعسلا يبأ" نم ءاوهجوت امنيأ نورصني مهنأ مه كمالعإب قئاللاو
 قاسيو «لتقلا ىلإ لتعي نم لاحب ةمينغلاو رفظلا ىلإ مب راسي مهو مهعزف طرف يف مهلاح هبش :خلإ نوقاسي اغغنأك
 مُهَأو .ددعلا ةلقل مهفوح ناك :ليقو ءاهيف كشي ال اهيلإ رظان هبابسأل دهاشم وهو ءتوملا 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 جرحت نم مهو "ريفنلا وأ" :هلوقو «نايفس يبأ عم ماشلا نم تلبقأ يلا :ريعلا
 يه ريغلا كلتو «ةكوشلا ةبحاص ةقرفلا ريغ يه يلا ةقرفلا نأ :ةكوشلا تاذ ريغ نأ (نيلامكلا ريسفت) .ةعيبر

 ريغ" ل عجار ريمضلا "ريعلا يه" :هلوقو ,ةكوشلل ريسفت "سأبلا يأ" :هلوقو ءريفنلا يه ةكوشلا ةبحاصو «ريعلا

 (لمجلاا ةيشاح) .تفرع امك ةقرفلا وهو "ريغ" نعمل ةاعارم ريمضلا ثنأو «"ةكوشلا تاذ

 ,حالسلل انه اه تريعتسا فورعملا كوشلا هدحاو نم ةراعتسم ةدحلا ةكوشلا :ليق امو :خ2إ حالسلاو سأبلا يأ

 (نيلامكلا ريمسفت) .اسراف نيعبرأ الإ هيف نكي مل هنإف ؛:ةكوشلا تاذ ريغل ريسفت "ريبعلا يه" :هلوقو

 :نيعلا مضب ةدع عمج "اهددعو" :هلوقو ءمهددع 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 ::قفوانشيبلا" يو «ةرصنلل مهوزن نم ةكئالملا نأ امتي وأ «نأشلا انه ِِق ةلزنملا هتايأب يي أ ةتاملكب هلوق ىلع

 (لمجلا ةيشاح) .ةكئالملا لوزن لثم ةرصنلا لصحي اهأب هملع قباسلا يأ ةقباسلا :هلوقو «لاحلا هذه يف ام



 لافنألا ةروس ه1 ' عساتلا ءرجلا

 هرك َوَلَو رفكلا َلِطَبلا قحم َلِطَبْيَو َّقَحْلَأ َّقِحُْيِل ريفنلا لاتقب مكرمأف لاصفتسالاب
 ثوغلا هنم نوبل 1 َنوُثِيْعَحَسَن ذِإ وكذا ..كللذا نوك رشملا مك 0 َوُمرَجُمْل

 ٍهكَينْلَمْلا َنِم فلاب دع مكدِمم ٍينأب يأ نأ ركل ٍباَجَتْسَآَف مهيلع رصنلاب

 فقالا ةيدلو تراص مث الوأ امي مهدعو ءاضعب مهضعب فدري نيعباتتم ريد
 هدعب تثج اذإ هتفدرأ

 دادمإلا يأ 0 هله امو .عمج 5 'فلآب" : :عراو . ."نارمع لآ" كا 7 ةسمخ مث

 رفظلاو ةرصنلا نم ةعقاولا هذه يف هب دعو ام تيبثت لوألاب دارملا نأل ؛رركم اذه نإ لاقي ال :خإ قحلا قحيل

 نمو ؛مهتلق عم نينموملا رصن نم ردب موي عقو يذلا نأل ؛ةعيرشلا راهظإو نيدلا ةيوقت يناثلاب دارملاو «ءادعألاب

 (لمجلا ةيشاح) ."لطابلا لطبيو" :هلوقب هنرق اذهو ءمهقوقو نيدلا زازعإل اببس ناك مهترثك عم نيرفاكلا رهق
 (يواصلا ةيشاح) .هباحصأو 25 ينلل باطخ وأ ميظعتلل عمجلا نوكيف طقف 525 يبلل باطخ امأ :لإ نوثيغتست ذإ

 :مهتئاغتساو «"ركذا" رامضإ ىلع وأ ؛“”"قحلا قحيل" :هلوقب قلعتم وأ ؛”"مكدعي ذإ" نم لدب :مكبر نوفيغتست ذإ
 «نيئيغتسملا ثايغ اي انثغأ «كودع ىلع انرصنا !بر يأ :نولوقي اوذحأ لاتقلا نم صيخحم ال نأ اوملع امل مهنأ

 هيدي دمو ةلبقلا لبقتساف ؛ةئام ثالث مهو هباحضأ ىلإو ءفلأ مهو نيك رشملا ىلإ رظن 5 هنأ : كو رمع نعو

 طقس ّح كلذك لاز امف ءضرألا يف دبعت ال ةباصعلا هذه كل نإ مهللا ءنتدعو ام ىنرحنأ مهللا :وعدي

 .كدعو ام كيزجيس هنإف كبر كدشانم كافك هللا يبن اي :لاقو «هبكنم ىلع هاقلأف ءءدو ركب وبأ ذحأو «هؤادر

 (هريغو بيطخلاو يواضيبلاو دوعسلا وب

 11غ ليئاكيم لزنو ءركب وبأ هيفو ركسعلا نيمي يف امي لتاقو «ةئام سمخب لزت اء ليربج نأ درو نسور

 يف امأو ءردب ةعقو يف الإ ةعقو يف تلتاق ةكئالملا نأ تبثي ملو ؛ىلع هيفو شيجلا راسي يف اهب لتاقو ةئام سمخب
 (يواصلا ةيشاح) .لتاقت الو نيملسملا ددع ريثكتل لزنت تناكف اهريغ

 .فالآ ةسمخبو فالآ ةثالثب ريبعتلا نم نارمع لآ يف امو انه ام نيب عمجلا اذمب هضرغ :خلإ الوأ اب مهدعو

 مث ءرمألا ءادتبا يف افلأ تناك امنأ باوجلا لصاحو ؟فلأب :لاقي فيكف ءفالآ ةسمخ عقاولا يف يه تناكو

 مهعم فلألا ةلتاقمو لعفلاب لاتقلا عوقوو كلاب .دتعولا .دعبإ تبارامف م نيأ هةسخخ كتراض مث «ةنالث تراص

 (لمجلا ةيشاح) .ةسمخ اهيلع نيفلأ ةدايزب ةثالثلا تراص مث ,فالآ 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 دمه :فلأب ئرقو (نيلامكلا ريسفت) .مهعم لتاق نم وأ ؛مهفايعأو مههوجو
 .افلأ ةيناثلا ةزمهلا تبلقف فلأأ هلصأو ءسلف عمج



 لافنألا ةروس ١١< عساتلا ءزجلا

 هدب كيك يع هلل كإ "لآ دع ني لإ متل امو كول مب َنيَمَظَتِلَو ئَرْشُب الإ

 ديب ىلاعت ُهْنَْم م فوخلا نم مكل لصح امث انهأ ب 1 1 عي ذِإ ركذا
 يللا ا

 نيطيشلا ٌرِجِر ْريكَدَع َبِهْذُيَو تاّباَسلْتاَو فئاتحألا نم ب يروطي] هام ءاسقلا قو

 ىلع نوك رشملاو ,نيثدحم ءامظ متنك ام قحلا ىلع متنك ول مكنأب مكيلإ هتسوسو

 يف خوست نأ 20 2١ ماَدقألا هب َتَبَكُيَو ربصلاو نيقيلاب مُكبولف َلَع سبحي ْطِبَرَيِلَو ءاملا

 نوعلاب ّمُكَحَم “. يأ نأ نيملسملا مهي ّدمأ نيذلا ِةَكِنَلَمْلا ىلِإ كبَر ىحوُي ْذِ .لعرلا

 برقا ايدك ونا سول ىف لاس ريشبتلاو ةناعإلاب ومما تريلا أوُعَبَعَ رصنلاو

 لإ لاتقلا متهرك نيح كلذب متللعت امك ددعلاو ددعلاب ؤيهتلاو لهأتلا ىلع فقوتي ال :هللا دنع نم الإ رضنلا امو

 ىلع اولكتت الو هرصنب اوقثف ؛!نونمؤملا اهيأ مكرصني هللا نأ يعي «هللا دنع نم الإ رصنلا امو :"نزاخلا" يفو «(انخيش)
 قي. الو هلاوحأ مييخ قادللا ىلع الإ لكوقيب ال نأ ملسملا ىلع حاولا نأ ىلخ ةيبقو وكسب الشو, هكتالشو مكتول
 اذه ؛مهلك اومانف «ةدحاو ةعفد :ساعنلا مكيشغي ذإ (نيلامحلا ريسفت) .ةناعإلاو رفظلا هديب ىلاعت 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" نعم نمضتي "مكيشغي" نأ رابتعاب هل لوعفم هنأ ىلإ ريشي :انمأ

 26 هللا لوسر لزن :امُيذ سابع نبا نع ريرج نبا ج رخأ :حلإ نوكرشملاو (نيلامكلا ريسفت) ."”ساعنلا"

 ةسوسولا مهيولق ف ناطيشلا ىقلأو ءفعض مهياصأف «مادقألا اهيف خوست ةلس ءاسملا نييو مهتنيب «نوملسملاو

 رطمأف «نيئدحم نولتقت متنأو ءاملا ىلع نوكرشملا مكبلغ دقو ءهلوسر مكيفو هللا ءايلوأ مكسفنأ نومعزت مكنأ
 (نيلامكلا ريسفت) .لمرلا ىلع سائلا ىشمو لمرلا بلصو ءاورهطتو نوملسملا برشف ءاديدش ارطم مهيلع هللا

 تلحخد يأ ضرألا ف خيستو خوست :"حارصلا" يو .لمرلا ف بهذتو صوغت يأ خوست نأ نم :خوست نأ
 .ءاملا ىلإ عجري "هب تبقي" :ىلاعت هلوق يف يأ "هب" يف ريمضلاو «خلإ تباغو اهيف

 اورشبأ :لوقي «لجرلا ةروص يف فصلا مامأ يشمي كلملا ناكو :لتاقم لاق "ريشبتلاو" :هلوقو ءرطملاب :ةناعإلاب

 (ليزنتلا ملاعم) .مكرصان هللا نإف

 بترم رشنو فل وهف خلإ "اوتبثف" :هلوقل ريسفتلاك :خلإ "اوبرضاف" :هلوقو "مكعم نإ" :هلوقل ريسفتلاك :يقلأس
 كلذ ناكو ؛تابث محل نوكي الف فوخلا يأ بعرلا اورفك نيذلا بولق يف يقلأس :"بيطخلا" فو «(انخيش) خلإ

 (لمجلا ةيشاح) .نيكرشملا بولق ف فوخلا ىقلأ ثيح نينمؤملا ىلع ىلاعت هللا نم ةمعن



 لافنألا ةروس 5 ١ ا عساتلا ءزجلا

 فارطأ يأ ,2) ِناَتَب لك دهم اوُبِرْصآَو سوؤرلا يأ ٍقاَنَعَألأ َقْوَف أوُبِرْضآَف فوخلا

 هيلإ لصي نأ لبق طقستف رفاكلا ةبقر برض دصقي لحرلا ناكف «نيلجرلاو نيديلا

 يح يلا به يا يوك اووي تسربت
 هفئأو همف ف وأ

 دكا

 يف رافكلا اهيأ ُهوقوُدَف باذعلا ٌدَحِلَد .هل 2 ٍباقِعْلا ُديِدش هللا ىرإف .ُهَلوُسَرَو

 َنيِذْلا ٌمُثيقَل اذإ | وكمان نيذأ اَهّيأتَي (2) راَملآ َباَذَع ةرخآلا يف َنيرِفَكَل < ىو اينافلا

 .نيمزهنم تب رايد سولو لَ نوفحزي مهقرثكل مفأك نيعمتجم يأ اَمَحَر اوف

 0 :هلوقب كلذ ىلاعت هللا مهملعف ءمدآ ب ؛ لتاقت فيك ملعت ال ةكئالملا تناك يرابنألا لاق :اوبرضاف

 "سوؤرلا يأ" :هلوقف ءحراشلا لاق امك سوؤرلا هانعمو هب لوعفم :قانعألا قوف (بيطخلا ريسفت) .للإ "قانعألا

 ناكم فرظ هن أ هلصأ ناك نإو ؛ناكملا ريغ ىئععم يف هب الوعفم لمعتسا ثيح هيف عسوت دقو «"قوف' ظفلل ريسفت

 دحأ اذهو «ناكملا ريغ يف هلامعتساو ؛ةيفرظلا ىلع بصنلا نع هجورخ ؛نيهجو نم هيف عسوتق «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 ."لمحلا" نم

 (يواضلا ةيشاح) .ةيببس ءابلا "مفأب" :هلوقو ءرسألاو لتقلاو بعرلا ءاقلإ نم يأ :باذعلا كلذ

 (يواصلا ةيشاح) .نينمؤملاو يبنلا نع بناجو قش يف اوراص مهنأل ؛ةبناجملا اهانعم لصأ :هلوسرو هللا اوفلاخ

 (يواصلا ةيشاح) .هللا دنع مهل رخذ امل ةبستلاب ليلق مويلا اذه يف مهب لزن امو يأ :باقعلا ديدش هللا نإف

 بوضيم :ليقو نمكلذ ىلع فطظع :نيرفاكلل نأو ."اوملغاو" ريدقتب بوضتم :ليقو ؛كلذ ىلغ قطغ :نأ

 (يواصلا ةيشاح) .لاتقلا اورضحي نم لكل باطخ :خلإ اونمآ نيذلا اهيأ اي .اوملعاو ريدقتب

 (يواصلا ةيشاح) .نيفحاز مهفوك 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 :نوفحري

 رهظلا ىلع قلطيو «لبقلا لباقم ىلع ربدلا قلطي رابدألا :مهولوت الف (بيطخلا ريسفت) .لاحلا ىلع هباصتناو
 لوقف ؛هانعم موزلم يف لمعتسا ظفللا اذهف ,مازهالا وهو رهظلا ةيلوت موزلم دوصقملاو ءانه اه دارملا وهو

 (نيلامحلا ريسفت) .دارملل نايب "نيمزهنم" :حراشلا



 لافنألا ةروس 0 #0 عساتلا ءزجلا

 اك لدحجنتسي 5 نم يسجل ًاضنم يم ةّركلا ديري وهو ةديكم

 اذهو ءيه عحرملا (تٌريِصَنأ َىَقِبَو ُمَتَهَج ُهَوأَمَو هَل َِمٍبَضَعِب عحر ةآَب دق
 هللآ_ءركَلَو مكتّوقب ردبب ٌمُهوُلُقَت َمَلَف .فعضلا ىلع رافكلا دزي مل اذإ امه. صوصخم

 نم افك نأل ؛ىصحلاب َتَيَمَر ْذِإ موقلا نيعأ دمحم ايَّتَيَمَر اَمَو مكايإ هرصنب َمُهََتف
 .مهيلإ كلذ لاصيإب 001 رشن ةيفزب ريثكلا شيلا كويع الع أل ىضحلا

 نر ةمينغلا وه اًءَسَح ءاطعءَلَب ُهْنِم َنييِمْؤُمْلا َىَبْيِلَو نيرفاكلا رهقيل كلذ لعف
 فعضم ُبِهوُم َهَّللا 1 ءالبإلا كلذ .مهلاوحأب م2 ٌعيِلَع ٌمِيِلَع مهلاوقأل عيِمَس هلل

 (2) نيرفكلا ديك

 :هلوقو عوجر نيعمج "ةركلا" :هلوقو ءعدخو ركم ىعمب "ةديكم" :هلوقو «برحلا يأ رارفلا نيعم. :ةرفلا

 ءاهيف وه يلا ةئفلا ىوس نيملسملا نم ىرحخأ ةعامج ىلإ :ةئف ىلإ (يرهوج) .ىوقي وأ نيعتسي ئعمب. "دجنتسي"
 مهعوجر دعب نوملسملا رختفا امل ةيآلا هذه تلزن :مهولتقت ملف (كرادملا ريسفت) .لعافلا ريمض نم نالاح امهو

 ."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 باوج يف ةعقاو "ءافلا'و
 لاصيإ نيعمب يمرلا يفنملا نأ :باوجلاو ؛تابثإلاو يفنلا نيب عمج ثيح ضقانتلا هرهاظ :خلإ تيمر ذإ تيمر امو

 (يواصلا ةيشاح) ."مهيلإ كلذ لاصيإب" :هلوقب رسفملا باوجلا اذه 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 ءميظعلا 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 اقلخ ىلاعت هللا ىلإو ابسك هيلإ
 (كرادملا ريسفت) .مهلتق هللا نكلو "ىمر هللا نكلو" :هلوقب ىلاعت هلل هتبثأو ءهنع
 "هللا نإ" :هلوقو ؛حراشلا هردق امك فوذحم هربحو ً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 < عساتلا ءزجلا

 :مكنم لهج وبأ لاق ثيح ءاضقلا يأ حتفلا اوبلطت يأ رافكلا اهيأ أوَُحِتفَتَسَت نإ
 دقف هكلهأ يأ :ةادغلا هنحأف فرعن ال امك اناتآو محرلل عطقأ ناك انيأ مهللا ع ع ع ع عاد َ َََ رع ِ مو

 نود هعم لتق نمو لهج وبأ وهو كلذك وه نم كالي ءاضقلا حتفلا مكتءاج

 كو يبلا لاتقل أوُدوْعَت نِإَو َمُكلرَيَخ َوْهَف برحلاو رفكلا نعأوبّتبَت نِإَو نينمؤملاو 25 يبا

 ف َدَّللا َّنَأَو تّرثك ْوْلَو اًنيِش مكتاعامج َمُكْتَتِف ردع عقدت نين نأ أَو مكيلع هرصنل دْعَت

 اهلما# فلا >9 ريدقت ىلع 4 اهحتفو افانئتسا ل . ملا 2 ناب ظ ولا صا ا 7 1 5 5 1000 ١١ بلا دوا < .:-7

 نع ا قحلا 5 غذا هلل 1ظ55000 نإ أب دير وأ نوقفانملا مهو

 2: َنولقَعَي ال يذلا هب قطنلا

 "ءاضقلا يأ" :هلوقو «ةلذلاو كالحلا مب عقو نيذلا مهنأل ؛مكهتلا ليبس ىلع ةكم لهأل باطخ :اوحتفتست نإ

 عرفنلا ىلإ جورخلا اودارأ نيح شيرق م ةريغو أ "لهج وبأ لاق: كيج" :هلوقو ,مككالمب مكيف هللا مكح يأ

 ٍِف وهو ركذ امت اوعدو «نيبرحلا مركأو نيتئفلا ىدهأو نيدنحلا ىلعأ رصنا مهللا :اولاقو ةبعكلا راتسأب اوقلعتو

 (ي واضيبلا ريسفت ) .كيبزح- 0 دمحم ىلع ءاعدلا هب اودارأ نإو مهيلع ءاعد رمألا سفن

 هيعم نمو ةسفل ئبعي نيقيرفلا يأ ' اني" :هلوقو «لطبملا نالذحخ و قحلا رصنب 225 دمحم نييو مكنيب مكحلا :ءاضقلا يأ

 (لمجلا ةيشاح) .هبراقأ كرتو هدلب نم جرحت ثيح محرلل عطاقلا وه ادمحم نأ معزي وهو ؛هعم نمو 535 5 دمحم وأ

 هللا هناحأو كالملا حتفلاب نيحلا :"راتخخملا" يف ىكلهأ :هنحأف .مكاحلا هاور امك موقلا ىقتلا نيح :لهج وبأ لاق

 ريغ مهأكف 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 عامس مكعامس هبشأ اهريغو

 امع ىمعو مكبو مض نحن :نولوقي اوناك ءيصق نب رادلا دبع ئب نم ةعامج يف تلزن :هللا دنع باودلا رش نإ

 الإ ميس ملتي ملو اميه !راقتفا ريب هنا كلل يتلا لافقل ءاوللا لماطس لوس يأ مح ازهسوتو :ملسع ب ىلع
 (يواصلا ةيشاح) .ةلمرح نب طيبسو ريمع نب بعصم نيننا



 لافنألا ةروس 16ه عساتلا ءزجلا

 اضرف مهم مُهفت ع عهتتسال قحلا عامسب احالص اَريَخ حيف هلأ َمِلَع لَو

 .ادوحجو ادانع هلوبق نع 2 ) َتَروضرْعُم مهو هنعأوُلَوَمَل مهيف ريخ ال نأ ملع دقو
 ربمأ" نم هطيخ امل : كاعد اَذِإ ةعاطلاب ٍلوُسّرلِلَو ِهّلِ أوُبيِحَتْسآ أونَماَء ةيلا نأتي

 الف بلَقَو ِءَرْمْلا تريب ٌلوُحَح هللا رأ ْأَوُمَلَعاَو ةيدبألا ةايح لا ببس هنأل ؛نيدلا

 .مكلامعأب مكيزاجيف ( 9 200101 هيَلِإ ههْنأَو هتدارإب الإ رفكي وأ نمؤي نأ هس

 مهريغو مهمعت لب صاح ْمُكدم أوُمَلَط نيا ّنمِصُت ل مكتباصأ نإ هو اوه
 .هفلاخ نمل 2#: ِباَقِعْلا ُديِدَس َهَّللأ نرأ اَوُمَّلَعاَو ركنملا نم اهبجوم راكنإب اهؤاقتاو

 اريح مهيف هللا ملع ول :وهو «يئارتقا سايق ةئيه ىلع ةيآلاب لالدتسالا نإ :لاقي ام باوج :خإ اضرف مهعمأ 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 :باوجلا لصاحو «يلوتلا ال دايقنالا وه اريخ مهيف هللا ملعي
 ةيآلا نم دارملا سيل هنأب اضيأ بيحأو «,درجملا عامسإلا وه يناثلا عامسإلاو «ةيادهلل فحل مهفملا عامسإلا

 ذئتيحو «مهيف ريخلاب ملعلا ءافتنا وه مهعامسإ ءافتنا ببس نأ يأ ؛"ول" يف لصألا ىلع ةيببسلا نايب لب لالدتسالا
 ,عامسإلا ريدقتب مزال يلوتلا نأ يأ افنأتسم "مهعمسأ ولو" :هلوق نوكيو ."ىهعمسأل" :هلوق دنع مت دق مالكلاف

 (لمجلا ةيشاح) .هصعي مل هللا فخي مل ول :ليبق نم وهف ؟همدع ريدقتب فيكف
 8 لوسرلا عي مكاعد اذإ امهرمأل دايقنالاو ةعاطلاب امهوبيجأ عي ناتدئاز ءاتلاو نيسلا :اونمآ نيذلا اهيأ اي

 رخآلا عم نقدحأ ركذي امنإو «ىلاعت هلل ةباحتسا لوسرلا ةباحتسا نأل ؛ ؛"وكاعد اذإ" :هلوق يف ريمضلا دحو امغإو

 هنوك نع ةيانك كلذو «هماكحأو 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 نعم. لوحي ةلوليح لا نم قتشاو «برقلا
 طحقلاك يويندلا باذعلا امي دارملا "ةنتف" :هلوقو ءمهريغو مهئاحلص اقلطم نينمؤملل باطح :ةسف اوقتاو

 (لمجلا ةيشاح) .كلذ ريغو ةملظلا طلستو ءالغلاو

 هب قيلي الف ددرتم طرشلا باوح نإ لاقي ال فوذحم طرشل باوج "نبيصت ال" :هلوق نأ ىلإ ريشي :مكتباصأ نإ

 (نيلامكلا ريسفت) .طرشلا باوج عوقو ريدقت ىلع هعوقوب مورحب هنإ :انلق ؟ةدكوملا "نونلا"



 لافنألا ةروس ه1 5 ءزجلا

 ه_ ري 7

 ردب موي ءهرصَتب م اَوق مُكَديأَو ةنيدملا ىلإ رابع ةعرمسب - ّ نعي الا
 ةيأبل .ق ل أ ف لزنو .همعت | 29 َنوُرْكَشت | 0 مئانغلا ِتَبْيَطلآ َنّم | قرر ةكئالملاب

 يلا هلوق

 ديكس لع الرول ةطير رق 19 ىتا فيي دار عريطلا .ظيبعي نب ةلاورم

 ةروشملا هنم اوبلط

 يف مهاوآ ثيح مهءادعأ نم ةيامحلاب مهيلع هللا ةمعن ريكذتب نينمؤملاو دعو ينلل باطن :لإ متنأ ذإ اوركذاو

 ةنع ربخأ أديدينفا ' 'هتنأ"و " تقؤ" وعما ”ذإ"

 نم مهقزر راصو ةراجتلا اوكرت لاتقلاب اورمأو اورحاه املف يأ :مئانغلا (لمجلا ةيشاح) .هدعب رابخأ ةثالثب

 (يواصلا ةيشاح) .يحمر لظ تحن يقزر لعج :ثيدحلا يفو «مئانغلا

 رذنملا دبع نب ةبابل يبأ ف تلزن ةيآلا هذه نأ لامجإلا اذه ليصفتو «قدنخلا ةوزغ دعب مهرصاح نيح :هفعب دقو

 "تبنأ ذإ" :هلوقو .رذي دعب تلوث ةيآلا هذهو «رنيب:مهرصنو اةتيذملا

 اولأسف «ةليل نيرشعو ىدحإ ةظيرق دوهي رصاح هي هللا لوسر نأ :كلذو ءكلام نب فوع نب نم يراصنألا

 احيرأو تاعرذأ ىلإ مهناوخإ ىلإ اوريسي نأ ىلع ريضنلا نب نم مهفاوحإ هيلع حلاص ام ىلع حلصلا 25 هللا لوسر
 لسرأ :اولاقو اوتأف ءذاعم نب دعس مكح ىلع اولزني نأ الإ كلذ مهيطعي نأ هني هللا لوسر ىبأف ؛ماشلا ضرأ نم

 اي :هل اولاقف 5 هللا لوسر هثعبف ءمهدنع تناك هدلوو هلام نأل ؛ممحل حصاني ناكو «رذنملا 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 تدع دقن أ تفرع قح اهفاكم نم يامذق كتلاز ام هللاو :ةبابل وبأ

 حربأ ال هللاو :لاقو .دجسملا يراوس نم ةيراس ىلع هسفن دشو 5 هللا لوسر تأي ملو هجو ىلع قلطنا مث

 ينءاج ول امأ :لاق هربخ 575 هللا لوسر غلب املف يلع هللا بوتي وأ تومأ نجح ابارش الو اماعط قوذأ الو
 يح ابارش الو اماعط قوذي ال مايأ ةعبس ثكمف «هيلع هللا بوتي ح هقلطأ ال ئإف لعف ذإ امأف ؛هل ترفغتسال

 نوكي ّىح يسفن لحأ ال هللاو ال :لاقف ؛ءكيلغ بات دق !ةبابل ابأ اي :هل ليقف ؛هيلع هللا بات مث ؛هيلع ايشغم رخ
 نأ بوت مامت نع نإ !هللا لوس اي :د#و ةبابل وبأ لاق مث ءهديب هلحف ءاجف هديب لحي يذلا وه دي هللا لاوس

 "هب قدصت نإ ناثلثلا كئرجي" :225 يبلا لاقف ؛نهلك يلام نم علخنأ نأو «بنذلا اهيف تبضأ يموق راد رجهأ

 (ليزتتلا ملاعم) ."هللا اونوخت ال" هيف تلزنف
 (نيلامكلا ريسفت) .ُك يلا مكح ىلع :همكح



 لافنألا ة ةرووس 1 /١ ١ م م

 ةداص مكلاتني كشر ماسلا أَوملَعاَو 8 يقل 5 .هريغو ١ يدل

 لاومألا ةاغارم هوترفت داق مو ةيظح كَ ةةّديع هللا <.نأو. ةرخآلا ريومأ نع

 ةياتالاب ةثلآ اوقكت نا اوما ست ل هتبوت يف لزنو .مهلحأل ةنايخلاو «دالوألاو
 هم ا م ل د د # ب ف ا دع .

 مكتائيس مكنع َرِفَكيَو نوجنتف نوفاخم ام نيبو مكنيب اناقّرف ّجكل لج اهريغو

 َنيِذَلا َكِب ْركَمَي ْذِإ !دمحم اي ركذا َو 29 ميِظَعْلا لضفلا وذ ُهّللاَو مكبونذ ٌمكَل َرِفْعَيَو
 هَ هل كارلا ا ا ا د 8 5 ف 3 ا
 وا ك وسبحيو كوقتوي كوتبثيل ةودنلا رادب 1 ان ف ةرواشملل اوعمتجا دقو اورفك

 مم هَل 1 قلب: َنوُرَكَميَو ةكم نم َكوُجِرْحْن وأ دحاو لحجر ةلثق مهلك َكوُلَُقَي ولْعقَي

 6-5 2: نيركد 173111: جواب كرمأو ءورتخأم كايإإ سوا نان كلرفأ ريس

 اذك «هطبرت مث ىلصي ىح هلحتف ةالص لك هتأرما هيتأت ءلايل تس اطبترم يقب ام دعب لزن :حلإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 526 يبلا رس راهظإ وه :ليقف «ةيراسلاب طابترا بجو يذلا لوقلا ف فلتخاو ءريسلا بتك يف ةصقلا هذه ركذ
 (نيلامكلا ريسفت) .نسحأ هنأ باعيتسالا يف ربلا دبع نبا لاق ؛كوبت ةوزغ نع هفلختل :ليقو ؛ةظيرق ئيبل

 (لمجلا ةيشاح) .ةنايخ مكنم عقو ام نأ نوملعت يأ فوذحم لوعفملاو لاحلل "واولا" :نوملعت متنأو

 ةياه ال ةرخالا ةداعسو «ةيناف ةلئاز قوشأ اذ يأ اع لاومألا .فوذحم لوعفملاو لاحلل " واولا" :هريغو

 حراشلا هل ريشي امك نونوخت امم اتاحب يأ :اناقرف (يواصلا ةيشاح) .نيفي ام ىلع اهميدقتب ىلوأ يهف ءاحل

 (لمجلا ةيشاح) .لهسأ ناكل ةاجنلاب رمألا لوأ نم ناقرفلا رسف ولف «"نوجنتف" هلوقب

 .يدانلا هنمو «عمتجا اذإ ادن نم «ةرواشملل اوعمتخي يأ اهب اودنيل ؛بالك نب يصق اهانب راد :ةودنلا رادب

 :ةكع تينب راو لوأ يىهو ؛عامتجالاو ثيدحلا اهيف عقي ىلا رادلاب يأ :ةودنلا رادب (نيلامكلا ريبسفت)

 يف يهو مارحلا دجسملاب اهلك تراص مث ءمهرد فلأ ةئامي يردبعلا ريبزلا نم اهارتشا ةيواعم جح املف

 (يواصلا ةيشاح) .ىيلامشلا هبناج

 لجأ نم ءيشلا ىلع لايتحالا هنأل ؛ىلاعت هللا ىلغ ةلاحن ركملا ةقيقح نإ لاقي امغ باوح :للإ كرمأ ريبدتب

 ,مهلمأ عيضو مهيعس بيخ ثيح ركاملا ةلماعم مهل هتبقاعم هللا ركمب دارملا نأب :اضيأ بيجأو ؟هنع زجعلا لوصح
 (يواصلا ةيشاح) .هتلباقم يف هنأل ؛اركم ءازحلا يمسف ,مهركم ىلع مهازاج دارملا وأ



 لافتالاةروتس 0 0لللااا ا اث4خاااااا1او
 د4 لقي ننقل قف انمي دق ارلاق نآرقلا اَنَتَياَء ٌمِهيَلَع اىّلتَت اًذإَو .هب مهملعأ

 2 رابخأ بتك يرتشيف ءرجتي ةريخلا قأي ناك هنأل ثراحلا نب رضنلا هلاق
 مورلا ا سرافلا

 ه١ نيلوألا بيذاكأ ٌريِطَسُأ آلِ نآرقلا اَذنَه ام ةرإ ةكم لهأ اب ثّدحيو

 هاون ها لولا وم دمحم هؤرقي يذلا ادن تاك إملأ اوُاَق
 هريغ وأ رضنلا هلاق ب ىلع م ومع ” ميِلَأ با َذَعِب اَنِتنآ وأ ِءاَمّسلآ َنِم ةَر اج

 هللا يراك اَمَو ىلاعت لاق .هنالطبب مّرَحو ةريصب ىلع هنأ اماهيإ وأ ءءازهتسا

 جورح دعب الإ ةمأ هيل و مع لزن اذإ باذعلا نأل بيف َتْنَأَو هولأسن اعَوُهَبَذَعَيِل

 20 َنوُرِفْغَتْسَي مهو َحُهَبْذَعُم ُهّللا راك اَمَو اهنم نينمؤملاو اهب اهيبن

 در بيرق دلب ةيتحتلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا رسكب :ةريخلا .ليخنإلاو ةاروتلا وه نآرقلا اذه لثم يأ :انعم

 !' :لهج وبأو وه لاقف ؛ "هللا مالك هنإ كليو" 2 بلا لاق ا ريطاسأ الإ اذه كإ" :لاق امل ةنأ كوريو

 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 لحجر لاق هنأ :هن3َذ ةيواعم نعو ءاربص ردب موي لتقف «ميلألا باذعلا سنج نم رخآ عونب :ميلأ بادذعب

 نإ :قحلا ىلإ مهاعد نيح .هللا لوسرل اولاق ءكموق يموق نم لهجأ :لاق «ةأرما مهيلع اوكلم نيح كموق لهجأ
 (كرادملا ريسفت) .هل اندهاف قحلا وه اذه ناك نإ :اولوقت ملو ءءامسلا نم ةراجح انيلع رطمأف قحلا وه اذه ناك

 «عقاَو باذَعب ٌلئاَس لأسم :ىلاعت هللا لزنأف :لاق امك سابع نبا نع يربطلا ريرج هاور اذك :رضنلا هلاق

 يفانت الو لهج وبأ هلاق يأ يراخبلا يف :هريغ وأ (نيلامكلا ريسفت) .ءاطعو دهام نع اذكو « (١:جراعملا)
 نيب تنأو مهبيذعت نأ ىلع ةلالدلاو «يفنلا ديكأتل ماللا :2! مهبذعيل 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 مهأب راعشإ هيفو «مهرهظأ

 .ةحلط نباو يلع هنع ىور اميف سابع نبا هلاق :نينمؤملاو
 مهرافغتساف .نورفغتسي مهنأ لاحلاو مههذعي ال هللا نأ نيعملاو "مهيذعم" 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 <14 عساتلا ءزججا

 هش نوفعضتسملا وسلا مه :ليقو «كنارفغ كلئارفج :مهفاوط 5 نولوقي ثيح

 م كنارفغ بلطن
 أي نأ ْرُهَل اَمَو .كاميلأ ًاباذع هنِم اووفَك نيذلا اَْبذَعل اوليَرَت ولإ» :ىلاعت لاق امك

 امل ةخسان يه لّوألا لوقلا ىلعو «نيفعضتسملاو كحورحخ دعب فيسلاب هنآ ُمُجيْدَعي

 نع نيملسملاو 25 ىبلا نوعنكي تودي مهو امام دع هللا مذ دقو «اهلبق

 8 2712015: اهلها . قا هلال ان اومعز اهني انوا أدناك امو دب اوفوطي دايبارحلا دستسلا

 ايندلا يف مهل عفان مهرافغتسا نأب بيجأ (5 . :رفاغ) ٍلالَض يف الإ َنيِرفاكلا ْءاَعَد اّمَو 98 :ىلاعت هلوقو ؛"اروثنم ءابه -

 تاقدصلاك ةين ىلإ رقتفت ال لا ةحلاصلا رافكلا لامعأف «ةرخآلا ف لصحي ام امهنم دارملاف ناتيآلا ناتاه امأو ءطقف
 (يواصلا ةيشاح) .ةرخآلا يف مهعفنت الو اهيف باذعلا مهنع عنمتو ايندلا يف مهعفنت رافغتسالاو ,فورعملا لعفو

 نم ةرجهلا عطتسي مل نمم رفغتسي نم مهيفو «نيملسملا نم ةيقب ةكمب يقب جرح امل 5 هنأل :مهيف نوفعضتسملا
 .ملإ اورفك نيذلا انبذعل رافكلا نع اوزيمت ول يأ نونموملا 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 :خ! فيسلاب

 مارحلا دجسملا نع مهدصو مهتبراحمو نيملسملا ةدناعم يف اوغلابو مهنم عقو ام ىلع مدنلاو رافغتسالا اوك رت ام

 ىلإ ادئاع هنوك :ياثلا لوقلاو ؛رافكلا ىلإ ادئاع ريمضلا نوك وه :لوألا لوقلا ىلعو (نيلامكلا ريسفت) .اوبذع

 ىلاعت هللا يفن يأ "اهلبق امل ةخخسان يه" :هلوقو لع! 'نونمؤملا مه" :ليقو :هلوقب اقباس هل راشملا نينموملا ءافعض

 لاقف ءمهبذعي هنأ ةيآلا هذه يف ركذو «نورفغتسي مه وأ مهيف لوسرلا ماد ام مهيذعي ال هنأ ةقباسلا ةيآلا ف

 ىلع ليق نإف «"بيطخلا" يف هصن امك خسنلا اهلخدي ال رابخألا نأب درو ؛هذه ةخوسنم ىلوألا ةيآلا :نسحلا

 لوسرلا ماد ام مميذعي ال هنأ ةقباسلا ةيآلا يف ىفن هللا نأ :هباوجف ؟نينيآلا نيب قيفوتلا فيك خسنلا مدع ريدقت

 .مهفاف «ةنيرقب فذح اهيفف قيفوتلا لصحف مهنيب نم كحجورخ دعب ؛مهيذعي هنأ ةيآلا هذه يف 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 ُدك هللا لوسر اودص امك
 (كرادملا ريسفت) .ءاشن نم لخدنو ءاشن نم دصنف مرحلاو تيبلا

 هنع مهدصي رسفي دقو ءةكم نم مهحارخإب 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) .خلإ "هؤايلوأ ناك امو" :هلوقب ىوعدلا هذه نالطب هللا نيب مث ءءاشن نم لخدنو



 لافنألا ةروس 5و . .عساتلا ءزجلا

 اَمَو .هيلع مهل ةيالو ال نأ, نوم ال هك نيو نوهت الإ :ةؤالزأ ام نإ

 عضوم كلذ اولعج يأ اقيفصت ةيديفتو اريقص# اضل لإ ِتيَبْلا دنع جِجياَلَص ناك

 تريزا نإ 27 توُرفكت َرْثُك ام ردبب ٍباَذَعْلا أوقف امم اورأ يلا مهالص

 مث اَهَنوَقِفَنُيَسَف ل ليش ع أوُدْصَيِل 1 يبنلا برح يف َرُهَلومُأ َنوقِفَنُي أوُرْفك

 ْ +2 هودضصق اها ثتادق» اق ادن رم ١ ةيقاع
 توبلي م 7 تر ردخ زوم رعالا ةقاع نيرو

 7. رورشج .ةرحآلا يف َركَوَجِب لإ مهم اورفك َنيِذْلآَو ايندلا يف
 56 | ىلع اوتبث

 . بّيطلا 056 رفاكلا َق قمل هللا لضنفي. يأ ديدشتلاو قيفخملاب "نوكذا' اب قلتم

., 5 3! 
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 "اقيفصت" :هلوقو «(سوماق) لإ اهيف خفنو هعباصأب كبش وأ «هيغب رفص ءاكم وأ ءاوكم وكمي اكم لاعف :ءاكم

 ءاكملا :ورمع نبا نع ريرج نبا ىور ءءادصلا نم ليعفت :اقيفصت .ىرخألا ىلع نيديلا ىدحإل ابرض يأ

 مهلاخدا ءاكم :دهاجم نع يراخبلا يف امو «هلثم ريبج نب ديعسو ةمركعو دهاجبو سابع نبا نعو ؛ريفصلا

 (ريبكلا ريسفتلا) .بيرغ ريفصلا ةيدصتلاو ؛مههاوفأ يف مهعباصأ
 نع امهؤانثتسا زوجي فيكف «ةالصلا سنح نم اسيل ةيدصتلاو ءاكملا :ليق ام باوحج :لإ كلذ اولعج يأ

 ىلع ءانثتسالا اذه جرخف «ةالصلا سنج نم ةيدصتلاو ءاكملا نأ نودقتعي اوناك مهفأب اضيأ بيحأو ؟ةالصلا

 يننا اوناكو ردب موي نيمعطم يف لزنو ءمكرفك 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) .هّللا ليبس وهو كك دمحم عابتا نع دصلا قافنإلا يف مهضرغ ناك : 8 اودصيل

 برض باب نم هعارذ نع همك رسح :لاقيو «حراشلا هركاذ انه نعم برطييرطكاأ رش ريسع لاقي :ةرسح

 يف ام اذه ءدعتم طسوألاو نامز ال ريحألاو لوألاف ؛سلج باب نم بغتو لك هرصب رسح :لاقيو «ءبرضي
 (نيلامكلا ريسفت) .نيملسملا لاصيتساو ةبلغلا نم يأ :ةودصق ام (نيلامحلا ريسفت) ."راتخملا"

 ىلعو ؛ نورشحياب وأ "نوبلغي"ب وأ :نوكت ب قلعتم .ءالدو ل اح مهنيب برخلا نوكأ دعب :ايندلا ف

 رسفي نيريخألا ئلغو ءهترصنتا ف قفنملا لاملاب بيطلاو دلك قبلا ةوادج يف .قفنملا لاملاب :تيبفعاا ريسفت لوألا

 نوكت مث" :هلوقب :نوكتب (نيلامحلا ريسفت) .خلإ قيفلت حراشلا هكلس امف «نمؤملاو رفاكلاب بيطلاو ثيبخلا

 (نيلامكلا ريسفت) .رفاكلا نع نمؤملا زيمتل ةمزلتسم ةروكذملاو ةرسحلا عوقو نإف "ةرسح مهيلع



 ىلخ هنن ًاكارتح ضاق مطب ستجد ةضْنب ةسيفملا لعبت علا
 يبأك أاررفح َنيِدَلْل لق 5 ةيييشلا مه كيللا ميج ىف دُهَلَعِجَيف ضعب
 فيس 537 9 1 د ركل ايي نإ -_ نايفس

 حا فاو وفق 5 ا بيو تايلوس دعا

 ؛ةكم رافك نم نوقابلا مه مههأل ؛مهصخ امنإ :هباحصأو نايفس يىبأك .مهلاومأو مهسفنأ يأ يناثلا قيرفلا ىلإ :كنئلوأ

 (يواصلا ةيشاح) .ىقب نمل باطخلاف ؛ يقل نيم قنوت مهديالس نب لق نع لق اهينو ءردب دعب تلزن ةيآلا نأل

 ءايقشألا نكاويد نم لاهتألل هب ديحوتلا ةملكف ةملكف .«نيقدضف نيقداص نيتداهشلاب اوقطني نأب يأ :اوهتني لإ

 تامو انمؤم شاغو رفكلا هل قبسي مل نمت كلاب امف ءرفكلا 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 هب بئاجعلا نم اه ىري هنإف ؛همدو همحلب اهانعم
 يفو ءرفكلا لاح ةئيسلا يأ :مهامعأ نم .هالاق نوكي نأ لامتحال يقانت الو لهج 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 ىلصألا 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 هلي ةفينح يبأ جاجتحاف ءرفكلا الاح يف
 امهفلاخو ؛يحافخلا هلقن اميف قحلا دبعل نآرقلا ماكحأ يف امك :كلام لاق كلي ةفينح وبأ لاق ابو .فعضلا

 :ةمئألا سمه لاق «ةرافكلاو رذنلاو ةاكزلاو ةالصلا يضقي ملسأ اذإ هنأ يناتسهقلا هركذ يذلاو .هكلد يعفاشلا

 هلعف ام ةماعلا دنع طقسي هنأ يشاترمتلا ركذو ؛"ناخس يضاق" يف امك عقي ال ةدرلاب ةيصعملاو ةيصعم اهكرت نأل

 موص هيلع بجو ول كلي ةفينح يبأ نعو «نيققحملا نم ريثك دنع طقسي الو ءيصاعملا نم اهلبقو ةدرلا ةلاح
 (نيلامكلا ريسفت) .ةمهتلا ف امك ءاضقلا هنع طقس بات مث دترا مث نيعباتتم نيرهش

 كالهلا مهباصأ دق ءالؤه نإ :تلق نإ .كله نم مهريغو طول موقو دومثو داعك يأ :نيلوألا ةنس تضم دقف
 ءضاخ اذهو اماع قبس ام ناك نإو كاله قلطم يف هيبشتلا نأي بيحأ ؟هنم ةظوفحمق ع دمحم ةمأ امأو ؛ماعلا

 ليلعت "تضم دقف" ةلمجو ءردبب لتق نمث مهيراقأو مهمع دالوألا نم مهلبق قبس نم نيلوألاب داري نأ برقألاو
 (يواصلا ةيشاح) .نيلوألا انكلهأ امك مهكلم اودوعي نإو :باوجلا ريدقتو ءباوجلل حلصي الو فوذحلا

 ءاج هدحو هلي يببلا ةفيظو وهو مهي فطلتلا لوألا نم ضرغلا ناك امل نكل "نيذلل لق" ىلع فوطعم :مهولتاقو
 (نيلامحلا ريسفت) .اعيمج اوبطوخف عمجلاب ءاج لاتقلا ىلع نينمؤملا ضيرحت يناثلا نم ضرغلا ناك املو «دارفإلاب
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 هللا كرإف رفكلا نع ًاَوّهَتنأ نإف هريغ دبعي الو هدحو ِ كاس ٌنيِدلا َنوكيَو

 "كلون هللا نأ اوُملعأق ناهإلا نعاوُلوَت نإو .هب مهيزاحيف جوٌوِصُب توُلَمْحَي ام
 - م رضانلا يأ مح دامس هي ا ما مكدوتأ ؛ قي مكر

 0 معز

 نيذلا نيملسملا لافطأ هَوَقَتْلاَو بطلا 0 ةبارق ّرقلا ىو

 ٍليبَسلآ ..رّتآَو نيملسملا نم ةحاحلا يوذ نيكَسَملاَو ءارقف مهو مهؤابآ كله

 : ع فاو عمنا 8 , ةعبرألا فاتصألاو كلك ىبلا هقحتسي يأ «نيملسللا نم هرفس يف عطقتمل

 ناك اليلق يأ ءءيش نم انئاك هومتمنغ ام :ىعملاو ءردقملا لوصوملا دئاع نم لاحلا ىلع بصن لحم ف :ءيش نم

 رشعو ةيرزحلاك ءْيف وهف لتق ريغ نم مهنم ذخأ ام امأو «لاتقلا قيرطب يأ "ارهق" :هلوقو (نيمسلا ريسفت) .اريثك وأ
 (نيلامجلا ريسفت) .عورفلا بتك نم مولعم همكحو هل ثراو ال يذلا موصعملا رفاكلاو دترملا ةكرتو ةراجعتتلا
 "نأ" ربحت رورحباو راحلاو ؛هسمخ هلل نأ همكحف :هريدقت «فوذحم أدتبم ربح امنأ هذه "نأ" حتف ةلع :هسمخح هلل نأف

 هللا ركذ نأ ىلع (يعفاشلا مهنمو) روهمجلاو .خلإ هلل نئاك هسمح نإف :ريدقتلاو ءرخؤم اهمسا "هسمخ"و ءمدقم
 اي ل دق هنأ نيعمب هلل هسمخ نإف :ليق هنأكف «نيفوطعملا سمخلا ىلع سمخلا مسق دارملا نأو «ميظعتلل

 لوسرلا مهنم فرصي كلي يعفاشلا دنعف ؛هتافو دعب مهنيب اميف اوفلتحا مهنكلو ل هللا لوسر هلعف اذكه ءامي رمأف

 لكلا راصو «هتافوي ىبرقلا يوذ مهسو همهس طقس :كلني ةفينح يأ ذنعو «ناخيشلا هلعف امك نيملسملا لاصم 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 ءمهسأ ةثالث ىلع 775 هتافو دعب سمخلا مسقي :ءكلي ةفينح وبأ
 نم .ذارملا نأل و هتوم, طقس اضيأ ىبرقلا يوذ ها هنو طقلم .لوسرلا مهسو ؛كريتلل ىلاعت هللا ركذ نأل
 ةعبرأ .سامحأ ةسمخح مسقي ارهق ةرفكلا نم ذأ ام نأ :لصاحلاف ,عامجإلاب يت هللا لوسر ىبرق يوذ ىبرقلا يوذ
 .ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلا :مهو :ةثالثلا فانصألا ىلإ نامزلا اذه يف فرصيف سمخلا يقبو «نيمئاغلل اهنم

 ئبك 26 ىلا خم ةبارقلا يف اوناك ولو «فانم دبع قبا لفون ئبو سمه دبع ئب نود فانم دبع نبا :بلطملاو

 (نيلامككلا ريسفت) .هعباصأ نيب كبشو :"مالسإ الو ياها .لإ يقل | -بلطملا نيب يأ- مهإ" :ك هلوقل ؛بلطملا

 :"يواضيبلا" فو ءسمخلا سمح ةسمخلا فانصألا نم يأ "لكل" :هلوقو ءهرفس يف جاتحم :هرفس يف عطقنملا
 لاقو كلي يعفاشلا بهذم اذهو :؛نيملسملا حلاصم ىلإ هل ناك يذلا سمخلا سمح فرصي هلو يبا ةافو دعبو

 .افنآ هركذ رم امك «ةيقابلا ةثالثلا ىلإ افورصم لكلا راصو «هتافوب ىبرقلا يوذ مهسو همهس طقس :.#:ي ةفينح وبأ
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 .نيماغلل ةيقابلا ةعبرألا سامحألاو :سمخلا سمخ لكل نأ نم همسقي ناك ام ىلع

 مص دمحم اًنِدَبَع َْلَع اَتَلَرَن .( "هللاب" ىلع فطع 2, كلذ اوملعاف آب مَُمَماَء منك نإ

 ىَقَتْلا ٌمَوَي لطابلاو قحلا نيب قرافلا ردب موي يأ ناَقَرفْلآ َّمْوَي تايآلاو ةكئالملا نم

 مكتلق عم مكرصن هنمو () ْديِدَف ِءْىَن ِلُك ع ُهَنَآَو رافكلاو نوملسملا ِناَعَمَجْلآ
 منع خو «ةنيدملا نم ىبرقلا اََنَّدلَآ ةَوَدُعلا بسرعلا موي" نم لدب ذإ .مهكرثكو

 معلا بحس اهنم ىدعبلا ئّوَصقْلآ ةَوَدْعْلاب مهو يداولا بشاظع :اهرسك و نيعلا
 ةنيدملا نم رك

 لاتقلل ريفنلاو متنأ 0 و رحبلا يلي امم ٠ نكي لق ناكم نونئاك

 كا لم تراك اتا أ هللا َنَنعَفَيَ داعيم ريعب يكعمج نكولو بدع َيِمَل أ تفلت ا

 ىلإ افورصم لكلا راصو «هتافوب ىبرقلا يوذ مهسو ٌهْكُك يبلا مهس طقس :ءي 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 «هلبق ام ةدام نم هردقو ء«فوذحم طرشلا باوج نأ ىلإ هب راشأ :كلذ اوملعاف

 رمأل ةعاطلاو لمعلاب نراقملا ملعلا دارملا لب «درجنا ملعلا ملعلاب دارملا سيل هنأل ؛نسحأ اذهو :لوقأ (لمجلا ةيشاح)

 ملعلا نأب مهضعب “7 امك ليوأتلا ىلإ هيف جاتحتف حراشلا هردق امو «رفاكلاو نمؤملا هيف يوتسي درحما ملعلا نأل هلل
 ينعي "كلذ" :هلوقو ؛لمأتف لمعلا وه تاذلاب دوصقملاو ءضرعلاب دوصقم هنأل ؛درحملا ملعلا هنم دري ل هب رمأ اذإ يلمعلا

 (بيطخلا ريسفت) .ةيقابلا ةعبرألا سامحألاب اوعنقأو مهيلإ هوملسف «ءالؤل سمخلا لعج هنأ
 ؛ةحماسملا هجو رهظي ال :لوقأ (لمجلا ةيشاح) .ةحماسم هيفف ."هللاب" نم ءابلا لوعدم ىلع :"هللاب" ىلع فطع

 .حلإ هانلزنأ امبو هللاب متنمآ متنك نإ يأ ؛ليلحلا مسالا ىلع فطغ هنأ هريغو "دوعسلا يبأ" يف صن لب

 اوعمتجاو «ريعلا ذحأ دصقل لب لاتقلا دصقل ال ناكملا اذه ىلإ اوجرخ ثيح هللا ةمعنب مهل ريكذت اذه :متنأ ذإ

 هقلغتم عم عقو "لفسأ" وهو فرظلا نأ ىلإ راشأ :مكنم لفسأ ناكمب نونئاك .يأي امه كلذ ريغو ؛مهودع ىلع
 وهف .هماقم ميقأ فوذحم ناكمل ةفضص ئعمب لمعتسا ليضفتلا لعفأ "لفسأ"و أدتبم "بكرلا" نأ هحاضيإو ءاربخ

 (لمجلا ةيشاح) ."ةودعلاب" يعي هلبق يذلا فرظلا نم لاح ةلمحلاو «ربخ هقلعتم عم
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 يأ ِةنَْب ْنَع كَلَلَم َنَم رفكي كلَهَيَل كلذ لعف «رفكلا قحمو مالسإلا رصن وهو هملع يف
 ىَيْحَيَو ريثكلا شيجلا ىلع -مهتلق عم- نينمؤملا رصن يهو ؛هيلع تماق ةرهاظ ةجح دعب

 يأ كاِماَنَم ىف ُهَلآ مُهكيِرُي ذِإ ركذا (ج / لع عميس هَل ب قو ٍَََبْنَع تح نم نمؤي

 َمثعَرََعلَو متنبج َرُتِشَمَل اريك َوُهَكَنَرَأ ولو اورسف كباحصأ هب تربخأف ليل كمون
 محلا نم ميلا حتفب

 ٍتاَّذب ميِلَغدَمْنِإ جزاتتلاو لشفلا نم مك لس هللا نكحَلَو لاغقلا رمأ رمألا ىف متفلتخا
 وحن ًاليلق ةكييعَأ ف ف مئيَقَتلا ِذإ نونموؤملا اهيأ مهوُمْكيِرُي : دِإَو .بولقلا يف ام: 2١ روُدَّصلا

 نع اوعجري الو اومدقيل ٌجِهِنّيَعَأ ىف ْركْلقُيَو مهيلع اومدقتل ؛ ىلأ مهو ةئام وأ قيعبس

 130 113 2313 نوبل ةلكتإ ةقن مهايإ مهارأ محتلا املف .برحلا ماحتلا لبق اذهو ءمكلاتق

 نع ال نايبو حوضو نع رفك نم رفك ردصيل ئعملاو ؛ناميإلاو رفكلل ريعتسا ةايحلاو كالحلا نأ ريشي :رفكي كلهيل

 (لمجلا ةيشاح) .ةهبش ةحلاخم نع ال نايبو حوضو نع ملسأ نم مالسإ ردصيلو ؛ةهبش ةحلاخم

 ءاهنياع 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 الثل ؛اهدهاش ةنيب نع شيعي نم شيعيو

 .ناميإلاو رفكلل ةايحلاو كالحلا ةراعتسا ىلع «ةنيب حوضو نع نمآ نم ناميلو رفك نم رفك
 :ةايحلا وأ كالهلل فراشملا :يبحو كله نمث دارملاو «مالسالل "ىيي" يف ةايحلاو ءرفكلل كالحملا ريعتسا ئعي :رفكي

 هل نعم الو (ىطع امبق كله جرم كالهبل,نينلا ناكل ةينيقع دايما ناك زاذإ ؛هللا ملع يف هلاح اذه نم وأ

 تبصت ةرمهلا ةيلغ: تلت اذإف «نيلوعفم بصتت ةيملعلا "ىأر" نأل ؟ثلاث لوعفم :ةليلق (نيلامككلا ريسفن)

 اتيبثتو كباحصأل اعيجشت ؛اليلق مانملا يف مهايإ كتيؤر يهو ةميظعلا ةمعنلا هذه !دمحم اي ركذا ئيعملاو «ةثالث

 عم اليلق مهاري فيكف «قح ءايبنألا ايؤر نإ :لاقي ام عفدتا اذهيو «نومزهي مهنأو رافكلا فعض ىلإ ةراشإو ؛مهل

 تبصن زمهلا اهيلع لحد اذإف ءزمه الب نيلوعفم بصنت "ىأر" نأل ؛ثلاث لوعفم :اليلق (يواصلا ةيشاح) ؟مهترثك
 كلباحضأ هب :تربخأاف' :لاق كي اذه حراشلا راشأو «ةءارإلا دعب ةيآلا لورن نأل ؛يضاملا يعم, ع راضملاو «ةثالث

 .عزخلاو ربصلاو نيجلاو ةأرحلا نم :بولقلا يف (لمجلا ةيشاح) .اورسف
 .نيملسملا نيرفاكلا ىرأ :مهايإ مهارأ .هطالتحاو هقاصتلا لبق يأ :برحلا ماحتلا لبق
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 ريصت ُمَجْرُب هلأ لإ لرثذت تراك ار ةلآ َئِفعَيإ "نارمع لآ ين امك مهيلثم م م * م ويد ا

 الو مهلاتقل أوتبث | ةدثاف ةرفاك ةعامج ُهَنِف يقل اذإ اذنه 7 دل 50 مو دوُمدل

 أوُعيِطَأَو .نوزوفت 2) توُحلفت  مُكلعَل رصنلاب هوعدا اًريِئَك هلآ أوُرُكْذَآَو اومزهنت

 مكتوف دمع َبَهْذَتَو اونبحتأوُنَْضعَف مكنيب اميف اوفلتختأوُعَرَت الو وسو هل
 َنيذَلاَك اوُتوُكَت اَلَو .نوعلاو رصنلاب 029 َتيِربَّصلآ َّعَم هلآ َّن ايضآ يجب

 نت"

 :"نارمع لآ" يف ىلاعت هلوق يف عوفرملا ريمضلا عجرم نوكي نأ يضتقي ةرابعلا هذه رهاظ نأ )مع :حلإ مهيانم
 امك هسكع ىلع "نارمع لآ" يف رسفملا ةرابع رهاظو مي بوصنملا ريمضلا عجرمو «رافكلا "موري
 رافكلا ليلقت اذهب ئعملا نوكي نأب "نارمع لآ" يف قبس ام يفاني ال ثيحب ةرابعلا هذه هيجوت نكميو كانه انرسف

 وحن اوناك مهفإف يأ «نيملسملا لثم رافكلا نوملسملا يرأف برحلا عوقو دنع امأف ,برحلا لبق نوملسملا رظن ام

 هلثم امك هتقيقح ىلع ىقبأ اذإ امأ ءرسفملا هلقن امك رثكألاب مهيلثم :هلوق لّوأ اذإ اذهو ء«مهلاثمأ ةثالث فلأ

 مهإف ؛"'مهنيعأ يف مكللقي" :ىلاعت هلوق يفاني ال نوملسملا 'مهنوري' يف عوفرملا عجرم لعجو «يوغبلاو يدحاولا
 مهو 59 نيكرشملا نوملسملا ىري :نارمع لآ ةروس يف يدحاولا لاق .مهملاثمأ ةثالث اوناك مهو مهيلثم مهارأ
 هللا نأ كلذو ءمهيولق ىوقتل ؛مهفنوبلغي مهنأ مهملعأ ام ردق ىلع مهنيعأ يف مهللق هللا نكلو :مههاثمأ 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 ةعانمخج

 نيركاذ مهتنسلأبو هللا نيركاذ مهيولقب اونوكي نأ :امهدحأ «نالوق ركذلا اذه ريسفت فو :اريثك هللا اوركذاو

 هبلق ىلخي نأ زوحي ال ناسنإلا نأ ىلع اهيبنت مهلاوحأ دشأ يف هركذب هءايلوأ هللا رمأ :امع سابع نبا لاق «هللا

 ىلإ قرشملا نم رخخآلاو ءءاحخس لاومألا قفني قرشملا ىلإ برغملا نم لبقأ الجر نأ ولو «هللا ركذ نع هناسلو
 ءاعدلا ركذلا اذه نم دارملا نأ :ياثلا لوقلاو .ارجأ مظعأ هلل ركاذلا ناك «هللا ليبس يف هفيسب برضي برغملا

 (ريبكلا ريسفتلا) .لجوزع ىلاعت هللا ةنوعمب 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" فو .(بيطخلا ريسفت) «هبشملا ىلع هب هبشملا مسا قلطأو
 ؛لادلا رسكب "لود" اهعمجو لادلا حتفب برحلا يف ةلودلا :مكتلودو (لمحلا ةيشاح) .ةلودلاو ةرصنلاو ةمحرلاو

 (يواصلا ةيشاح) .لادلا مضب "لود" اهعمجو «لادلا مضبف لاملا ةلود امأو



 لافنألا ةروس 5 رشاعلا ءزجلا

 بح عجرن ال :اولاق ثيح ِساَنلَأ َءاَنرَو ارطَب اهتاحب دعب اوعجري ملو ؛مهريغ اوعنميل

 سانلا كلذب عماستيف ءردبب نايقلا انيلع نبا ,روزجلا رحننو «رمخلا برشن

 املع , 9 طيخحم ءاتلاو ءايلاب َنوُلَمْعَي اَمب َهَللاَو .هّللأ ٍليِيس نع واقل 2

 ءاقل يلع مهعجش نأب َرُمَلَمَعَأ سيلبإ نيطيشل مهل ني ْذِإ ركذا َو .هب مهيزاجيف
 30 0 ةفدو سس سا ءقناقاقي ركب يب ههتادعأ نم جووقلا اوفاخخ امل ؛نيملسملا

 دعب اورسأو اوتام لب يأ "اوجرخ" ىلع فوطعم "اوعجري ملو" :هلوقو .اهنع نيملسملا اوعنميل :مهريغ اوعنميل
 هذه مهللا" :ٌدتي هللا لوسر لاقف ءرخفو يغب مهو ردب ىلإ اولبقأ نيح نيكرشملا يف تلزن :اوعجري ملو .ريعلا ةاحن

 وبأ ىأر املو :اولاق ؛"ئيتدعو يذلا كرصنف مهللا ءكلوسر بذكتو كلداحت اهئاليخبو اهرخفب تلبقأ دق شيرق

 وبأ لاقف ءاوعجراف هللا اهاحب دقف مكريع اوعنمت متجرخ امنإ مكنأ :شيرق ىلإ لسرأ هريع زرحأ دق هنأ نايفس
 اوميقيف ماع لك قوس امي مهل عمتجي برعلا مساوم نم امسوم ردب ناكو- اردب درن يح عجرن ال !هللاو :لهج

 نولازي الف ؛برعلا امب عمستو «نايقلا انيلع برضتو رمخلا يقسنو ماعطلا معطنو روزحلا رحننف -اثالث امي
 هدابع هللا ىهنف ؛نايقلا ناكم حئاونلا مهيلع تحانو ءرمخلا ناكم ايانملا سوؤك امي اوقسف ءاهوفاوف ءادبأ اننوباهي

 35 هيبن ةرزاؤمو هنيد رصن يف ةبسحلاو ةينلا صالخإب مهرمأو ؛مهلثم اونوكي نأ نينمؤملا
 ءمكريع تملس دقف اوعجرا :مهل لاقو نايفس يبأ لوسر مهاتأو ةفحجلا اوغلب امل مهفأ كلذو :عجرن ال اولاق

 (يواصلا ةيشاح) .حراشلا هنيب امك «خلإ رمخلا اب برشنو اردب داع يح !هللاو ال :لهج وبأ لاقف

 :هلوقو .فوفدلاب انسوؤر ىلع برضت يأ :انيلع برضت :هلوقو ."حارصلا" يف اذك ريعبلا :روزجلا :رورجلا
 (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 ةلمجلا نآأل ؛ركذ امن هلوأ انتإو .:هللا ليبس نع اودصو يآ (يواضيبلا ريسفتلا) .ردضملا 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 ٍئب نم اوفاخ ردب ىلإ ريسملا اودارأ نيح نيكرشملا نأ نيعي :جورخلا اوفاخ امل

 نب نم وهو مشعج نب كلام نب ةقارس ةروصب سيلبإ مهل روصتف «مهئارو نم مهوتأي نأ ل ملف ءادحاو مهنم

 ينإو سانلا نم مويلا مكل بلاغ ال" :لاقو :ةيار هعمو «نيطايشلا نم دنج يف مهفارشأ يف ناكو «ةنانك نب ركب
 (ريبكلا ريسفتلا) ."ةنانك ٍنِب نم - مكريجم - مكل راح



 لافنألا ةروس < رشاعلا ءزجلا

 يف مهاأبأ لاك و « نم مكل راج ُْنإَو سانلا .رم موَيلا مكل بلاغ ال ا ل ناحل اح ل

 ةملسملا .ناتكفلا تشلا َتَمآَرَي امَلَح ةيحانلا كللت ديس قللاه نب ةقاريس ةروض

 َ عج ّصُكَت ماش نب ثراحلا كيب 2 هذي ناكو «ةكئالملا قارو «ةرفاكلاو

 نم جنم ءىرَب نإ ؟لاحلا هذه ىلع انلذختأ :هل اولاق امل َلاَقَو ابراه ِهْيَبقَع
 ُديِدَس ُهّلآَو ينكلهي نأ هلأ كفاَحأ َْرِإ ةكئالملا نم َنْوَرَت ال ام ئَرأ َْوِإ مكراوح 1 < وي ' نع كي قو نم وو وبعدك ع

 ع و

 3 بماقعلا

 يمسسسلا

 ذا اال ءاألا و -
 ءَلُؤَتَه َّرَع داقتعا فعض كَم بولا ىف يرفزلاو نوقفتسملا لوقي ذإ (

 نورصتي منأ امهوت ؛ نكلا ممتلا تولياقي مهعاقا عم اوهرتح ذإ ةقكرؤ قيملسلا يأ

 زيِزَع هَل ىرإف بلغي هب قثي هلأ ىَلَع لَكَوَتَي نَمَو :مهاوح يف ىلاعت لاق .هببسب
 هوفرقلا ءانلاو ءايلاج و ذإ !دمحم اي َىَرَتَوَلَو .هعنص ف © ةديلأأ ىلع لاق
 ةماعلا ةةاءاق ءاعاعم .......... مهربداَو هوجو لاح -روبرضت كتل 1 و عا سوا را رهاش راو ماد ما دعو سو 7

 ءاج :انذ سابع نبا لاق ءركب ونب يه ىلا :ةنانك نم .مكنع عفادو مكنيعمو مكرصانو مكريجم :مكل راج

 ؛ءمشعج نب كلام نب ةقارس جلدم نب لاجر نم لحجر ةروص يف «ةيار هعم نيطايشلا نم دنج يف ردب موي سيلبإ
 (يواصلا ةيشاح) .سانلا نم مويلا مكل بلاغ ال - ناطيشلا لاف

 دي نم هدي عزتناو :هيبقع ىلع صكن .كلذ دعب ملسأ مث ءاكرشم ناكو لهج يبأ يح أ :ماشه نب ثراحلا

 انترصن كرتتأ :انلذختا (نيلامكلا ريسفت) .ئتدعو يذلا كدعو !بر اي :لاقف ءرحبلا يف هسفن طقسأ تح ثراحلا

 (ناويد) .رصنلا دض نالذخلاو (لمجلا ةيشاح) ."يف" نيعمب "ىلع" ف :لاحلا هذه يف

 ام ةدش ةنأب بيحجأ ؟ذئتيح كالهلا فاخي فيكف نيرظنملا نم هنإ :تلق نإ .ىلع ةكئالملا طيلستب :ينكلهي نأ

 فوح ال نالتيعلا نإ :لاقي امع باوج رسفملا هل راشأ ام امأو «نيرظنملا نم هنأب دعولا يسن لوهلا نم ىأر

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ نم عنام الو بذك "هللا فاخأ ف! انظيأ .بيح -أ ؟هريغ لضأو رفك امل الإو هذنع

 (يواضيبلا ريسفت) .ةهبش مهيولق يف يقبو دعب نامبإلاب اونئمطي مل نيذلا :داقتعا فعض
 "بلغي" :هلوقو ."هللا ىلع لكوتي"ل ريسفت :هب قفي .نيدلا ببسب يأ "هببسب" :هلوقو ,"اوجرخ" ل لومعم :امهوت
 (لمجلا ةيشاح) .فوذحملا اذهل ليلعت "لإ هللا نإف" :هلوقو ؛بلغي هللا ىلع لكوتي نمو يأ طرشلا باوحلا ريدقت



 لافتألا ةروس 3 رشاعلا ءزجلا

 ل ارح نوع افا لح دي رفات 2, بملطلا قا د يقع ارب تيأر

 ريغب مهبذعيف < : دييَعلَل ملظ يدب يأ ٍرّلَطِب سله تر أَو اي لوازت لاعفألا رثكأ

 امي حلاعت يأ

 هللا ت ياي ارك خيل نب 0 ّرّوعَرف لاَ دامك نبأ ديا نينأد :سنذ

 17 د بسب يأ نأ ةرفكلا ٠ بيذعت يأ َكِلَذ جب اقبلا ديب هديري ام ىلع
 : 244 ةييفاواق اوييكُي وشب ةمقنلاب ال الديس روق له اًهَمَهتَأ ُهَمْعَي ف مشي اريقف كيد

 ان: برر ةيشسق وأ ليفلا نأرإاهب :بارتظي | نجحملاك وأ ءديدح نم دومعلا ,ةنمكمك ةعمقملا عمج عماقم :عماقمب

 -(سوماقلا) .جوعم فوطعم لكو «ةجوعملا اصعلا :نجحملا ؛عماقم هعمج ؛هسأر ىلع ناسنإلا

 نإ :لاقي ام كلذب عفد :امي ربع (يواضيبلا ريسفت) .نولوقي يأ لوقلا رامضإب "نوبرضي" ىلع فطع :نولوقيو
 يديألا رسف مهضعبو ركذ امب باحأف ؟يديألا تصح ملف مهئاضعأ عيمجيب ولعف ام ببسب ةلصاح باذعلا ةقاذإ

 لاق ءةردقلا امي داريو قلطت ديلا نإف ء.مكبسكو مكتردق هتمدق ام ببسب كلذ :ئعملا نوكيف ؛ةردق عمج ردقلاب

 (يواصلا ةيشاحإ) ٠ ١(. :حتفلا) 4ةهيديأ َقْوف ِهَّللا دي :ىلاعت هللا

 نأب رسفملا باحأف ؟هترثك ىفنملاو هللا نم ةتباث ملظلا لصأ نأ :ةيآلا رهاظ نم مهوتي ام كلذب عفد :ملظ يذب

 ًامْلظ ٌُديرُي هلا امو :ىللاعت هللا لاق ءالصأ هديري ال لب ملظلا لصأ ىفتنا دق ذكتيحو «ةغلابملل تسيل ةغيصلا هذه

 يف فرصتلا هتقيقح نأل ؛القع ليحتسم هللا نم ملظلاو «زئاجلاب الإ قلعتت ال ةدارإلا نأل ؛(١81 :رفاغ) 4 ِداَبعل

 /”ياوانصلا ةينشاحتا هللا ريقل اكلم لقعلا روصتي الو هنذإ ريغ نم ريغلا كلم

 فوذحم أدتبم ربخ اهنأ ىلع عفرلا اهلحم نأو ءاهلبق امي ةقلعتم "بأدك" يف فاكلا نأ ىلإ هب راشأ :ءالؤه بأد

 انئتسا ةلمجلاو

 :هلوقو "هللا تايآب اورفك" :ىلاعت هلوقو :"دوعسلا يب" ةرابعو ."نوعرف لآ بادك ءالؤه بأد" :وهو :اهلبق امل

 امل" :هلوقو :"لمجلا" ةرابعو «ليق امك مهوحنو نوعرف لآ بأدل ال هولعف يذلا مهيأدل ريسفت "هللا مهذخأف'

 نونلا رسكب :ةمقنلاب .مهونذب هللا مهذخأيف اورفكي نأ ةبذكملا ةيضاملا ممألا ةداع يأ ,ةداعلاو بأدلا وهو "اهلبق

 (نيلامكلا ريسفت) .ةظيرق ف لزنو ؛ةمعنلا دض فاقلا نوكسو



 لافنألا ةروس ش 15 000 رشاعلا ءزجلا

 ءفوخ نم مهنمأو عوج نم مهماعطإ ةكم رافك ليدبتك ارفك مهتمعن اولدبي
 ٌميَسَللا أو يمول لاققو هللا ليبس نع ّدصلاو ءرفكلاب مهيلإ ٌكُ# يبلا ثعبو

 ْمَدكْلَهْأَف حبر ِتياَعِب أوُبَّدَك "ةيلتلا نع ينل َْوَعَرِ ٍلاَء بْأَدَح يو ٌعِيلَع

 تترويلط أوثا# ةيذكملا ممألا نم 86و هعم هموق "توغو لان انفرشأو ويركب
 8 م يا تكا ل مل 8 02 5 5 5 5 جب

 (2 َنوُنمْؤُي ال مُهف أورفك نيذلا ِهّللا دنِع ٍتاَوَّدلآ ّرْش نإ :ةظيرق يف لرنو 22
 + سعس هس مسد سم همسم م هسعم م طلال شما اوتيعي "ل نأ دو كلهنَع رشا د نبع | نبع |

 ةيضرم لاح مهل نكت مل اشيرق نأ دري الف .هنم ءوسأ لاح ىلإ لاحلا نم ممي ام اولدبي :ارفك مهتمعن اولدبي

 ةيضرملا لاحلا ريغت امكف «ةحيبقلاو ةيضرملا لاحلا معي "مهسفنأب ام" :ىلاعت هلوق نأل ؛ةطوخسم لاح ىلإ اهوريغيف

 ةرفك 985 لوسرلا ةظب لبق اوناك قلقلوأو اهتم عوسأ وه ام ىلإ ةطويفسملا لاخلا ريغت' قللتك ةطوغسللا لإ
 مهلاهمإ ةمعن هللا ريغف ؛همد ةقارإ ىلع اوقفتاو هوداعو هوبذك تانيبلا تايآلاب دعي يببلا ثعب املف «مانصأ ةدبع
 يح يأ «فوذحم ردصمل تعن هنأ ىلع بصنلا لحم يف :نوعرف لآ بادك (لمجلا ةيشاح) .باذعلاب مهتلجاعم
 وه امك «طقف هولعف امع ةرابع مهبأد نأ ىلع مهريغتك يأ ءنوعرف لآ بأدك انئاك ارييغت مهسفنأب ام اوريغي

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .بأدلا موهفم. بسنألا

 ليصفتلا ىرحب يرجي ىاثلا مالكلا نأ :اهنم ؛دئاوف اهيف نأب ب ببدأ ةةيئاثاقززم بألا ده ركل لاق اب :ليق نإف

 ىلوألا نأ :اهنمو .ليصفت كلذو مهقارغإ ركذ يناثلا يفو ا 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 مهانكلهأف

 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 ريسفتإ) .لتاقمو يبلكلاو مذ

 نيذلا" :هلوقو ؛هئاضقو همكح ىف أ "هللا دنع" :هلوقو ؛مهماكحأ ليصفتو مهنم نيقابلا لاوحأ نايب عرش

 امنإو ,مهتسلاحم يف لزعم مهنَأ ىلإ ءاكإ سانلا رش ال باودلا رش لعج .هيف اوحلو رفكلا ىلع اورصأ يأ "اورفك

 مه لي ماَعنَْلاَك الإ حم نِإ» :ىلاعت هلوق هب قطن هن نأل ؛اهدارفأ عيمج نم رش مه كلذ عمو :باودلا سنج نم مه

 (نيلامحللا ريسفت) .(4 4 :ناقرفلا) (َلَضأ
 نيكرشملا هيلع اوناعأو ني هللا لوسر دهع اوضقن مهنإف ةظيرق مه :ادض سابع نبا لاق :خلإ تدهاع نيذلا

 (ريبكلا ريسفتلا) .قدنخلا موي اضيأ هوضقنف ىرخأ ةرم مهدهاعف ءانأطخأ :اولاق مث ءردب موي يف حالسلاب



 لافنألا ةروس هل / رشاعلا ءزجلا

 يف هللا 2 » توفي ال مو اه اودسعو ب نق ىل مدع ترو ع

 بَروَحلا ىف مهدجت جبفَقَتَت ةديرملا "ام" يف ةيطرشلا "نإ" نون ماغدإ هيف اّمِإَف .مهردغ

 مهفلخ نيذلا يأَرُمّلَعَل ةبوقعلاو مهب ليكدتلاب نيبراحما نم َمُهَفلَح َنَّم مهب قرف َدْرَشَف

 ةرامأب دهعلا يف هناي ودعا عربوت ني ا اًمِإَ .محي نوظعتي قكوإ يي

 مدعلا يف ماو تنأ 1 روس يأ لاح ٍءآَوَس ْلَع ْرِهْيَلِإ مهدهع و ذينآق كل -
 1 / ذبانلا نم

 211111111 اوفيس 5-5 [قزو م لَو نزلت هوي ايوا

 ءانأطحأو انيسن :اولاقو «حالسلاب ردب موي نيكرشملا اوناعأف هيلع اونواعي ال نأ هلي يبلا مهدهاع :اهيف اودهاع

 اوضقن نيذلا ءالؤه ندحت :خلإ مهدجت (نيلامكلا ريسفت) .قدنخلا موي هيلع مهوناعأو اوثكنف ءايناث مهدهاعف
 .ءالؤه لعفك مهي لعفت نأ نوفاخيف ءامهريغو نميلاو ةكم لهأ نم مهئارو نم يأ "مهفلخ نم" :هلوقو .دهعلا

 العف مهي لعفاف دهعلا نوضقني نيذلا رافكلا ءالؤمب برحلا ف ترفظ نإ كنأ :ةيآلا ئعمف .(بيطخلا ريسفت)

 (ريبكلاو يدمحألا ريسفتلا) .مهدعب مهاوس رافك ىلع ةباهملا بلغي ثيحب مهلتق رثكأ يعي ,مهفلخ نم مهب قرفي
 مهاحب اظاعتاو ارابتعا ؛مهدعب دحأ كيلع أرتجي ال ىح ةبوقعلاو مهل ليكنتلاب كتبراحم نم مهريغ قرف :ممي قرف

 (نيلامكلا ريسفت) .نورخآ فاخي ىح مهتبوقع ددش :ف5# سابع نبا لاق
 (يواصلا ةيشاح) .ةظيرق يف اهوزن لصأ ناك نإو ءرومألا ةالوو نيملسملل ماع باطخ :خلإ نفاخت اهإو

 (هب هبشملا ركذ يوطو «ىمري يذلا ءيشلاب دهعلا هبشف «مويلا دعب مهل دهع ال نأب مهملعأ :2! مهيلإ ذبناف

 يف مهنمو كنم ءاوتسا ىلع :ءاوس ىلع (يواصلا ةيشاح) .لييخت هتابثإف ءذبنلا وهو همزاول نم ءيشب هل زمرو
 (كرادملا ريسفت) .ملعلا يف ءا وتسا ىلع نيلصاح يأ « مهيلإ ذوبنملاو ذبانلا نم لاح وهو .دهعلا ضقنب ملعلا

 ىلع اونزح ثيح هباحصأو كك هللا لوسرل ةيلست اذهو ءاوبرهو اوصل نيذلا رافكلا يف يأ :تلفأ نميف لزن

 (يواصلا ةيشاح) .رسألاو لتقلاب مهاصيتسا مهضرغ ناكو ,رافكلا نم احب نم ةاحن

 مهفإ ءهباقع 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 :هنوزجعي ال

 (يواصلا ةيشاح) ."اوقبس" ةلمجح :يناثلاو "اورفك نيذلا" :لوألا «نيلوعفملل



 لافنألا ةروس "1" رشاعلا ءزجلا

 لوألا لوعفملاف «ةيناتحتلاب ةءارق يفو .هنوتوفي ال 72) َنوُرِحْعُي الو 2 هوتاف يأ هللا
 هريغو رماع نبال فقانيتسالا ىلع لب

 مهلاتقل ِمُهَل أوُّدِعَأَو .ماللا ريدقت ىلع ' نأ " عتفب ىرخألا قو "يهسفلا " يأ ف ولحم

 عج ردضتم ليكمل لعاب وو ملسم ةاؤر "يمرلا يه" 2 لاق وف نّه مّتْعطَتَسَأ ام

 ةكم رافك يأ ْمَكَرْدَعَو ه هللا َوُدَع هدب نوفوحخُ تروُبِهَرَت هلل ليبس يف اهسبح

 انهو لا يت ] دوهيلا وأ نوقفانملا مهو مهريغ يأ َرِهِنوُد نِم َنيِرَخاَدَو

 هنم لوصعنت | 292 20011 ل َرجنَأَو هؤازح َمُكَيَلِإ َفَوُي هلآ لهَس ف ديو نم وفعل

 لاق .مهدهاعو اه ّحَتَجَآَ خابعلا :اهحتفو نسل ١ رسكب ملل اولام أوَحَتَج نِإَو .ائيش
 نيقابلل يأ

 تلزن ذإ ؛باتكلا لهأب صوصخم :دهاخجو بيا ةيآب خوسنم اذه :اف 5# سابع نبا

 د ! ست رق - تاع اما ن 2

 لعفلاب 2 ملعلا لوقلل عيِمَّسلاّوه دهنإ هب قث ىلع كرو كير“ ياو لاب مجف علعلا لوقلل عيِمَّسلا وه دهنإ هب قث هّللا ىلع لكَوتَو ةظيرق ئب يف

 ع

 نم نيتئاف نيقباس مهسفنأ اورفك نيذلا نبسحي ال نعملاو :"مهسفنأ" يأ .اوحبو اوصلخو هباذع اوتاف :هوتاف يأ

 .كوزجعي ذل مهأل :ماللا ريدقت ىلع (لمجلا ةيشاح) .انباذع

 اميف هك يبلا نع هب ةرسفم تءاج دقو يمرلا :يناثلا .نوصحلا اهنأ :اهدحأ «لاوقأ ةوقلاب دارملا يف :خإ ةوق نم

 نإ الأ ؛ةوق نم متعطتسا ام مه اودعأو" :لوقي ربنملا ىلَع وهو ٌهكُي هللا لوسر تعم :لاق رماع نب ةبقع ةاور

 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 :هلض هلوقو ءاهدادعإب رومأملا ةوقلا ةلمج نم وهف داهجلا يف

 اذه نأ ىلع لدي لب «هريغ رابتعا يفني ال اذهف ."ةبوت مدنلا" :هلوقو "ةفرع جحلا" لك هلوقك ويف :قوقلا

 ودعلا داهجو برحلا يف لاتقلل دادعتسالا ىلع ةيآلا نيعم لمحي انهه اذكف ءهلجأو 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 مهتزواحبو مهوتع ةياغل ؛ءادعأ رافكلا رئاس ناك نإو ودعلا مساب اوصخ :خلإ ةكم رافك يأ

 سرف بحاص برقي ال ناطيشلا نأ :يورو ءاعوفرم يناربطلا 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 ءحلصلل :اهن حنجاف



 لافنألا ةروس 36 رشاعلا ءزجلا

 مل

 َىِذَلا وه هلأ كيفاك َكَِبَسَح ّكِرِإَف كل اودعتسيل ؛حلصلاب 3لوُع دخت نأ أوديري نو

 ىفاَمَتَقَمنْأَوَل نَحِإلا دعب : ةيولق ترق رب عج لاو (ج) ترنيْؤُمْلَابَو -هرضتب كَلَدُيأ
 بلاغ ْزيِزَع ,هنإ هتردقب هيو ىلا هللا نكلو ةويولق ترن سو اًعيبعع ضّرألا

 كبسح َوُهَّنلا راكد كهل .هتمكخ نع ءيش جرخي ال (©) ٌميكَح هرمأ ىلع

 اوديري نإو :"نزاخلا" يفو هللا كبسح نأل ؛مهنم شخت الو حلاصف يأ فوذحم طرشلا باوج :خلإ اوديري نإو
 فكتل كتعيدخ حلصلا راهظإب اودارأ نإ ئعملاو ؛ةظيرق نب نعي :دهاجم لاق ءكب اوردغي يعي كوعدخي نأ

 (لمجلا ةيشاح) .هتنوعمو هرصنب كيفاك هللا نإف نعي هللا كبسح نإف ءمهنع

 ةيبصعلاو «ةيوقلا سفنألاو «ةميظعلا ةفنألاو :ةديدشلا ةيمحلا نم مهيف ناك برعلا نأ كلذو :مههيولق نيب فلأو

 يح هتليبق لهأ هنع لتاق ةدحاو ةمطل مطل ةليبق نم الحر نأ ول ىح ءءيش ىدأ يف ةنيغضلا ىلع عابطنالاو

 ىميولق تفلتئاف «ةلاحلا كلت تبلقنا «هوعبتاو هب اونمآو مهيف 5 هللا لوسر ثعب املف ءمهرأث اوكردي

 يفو هلل ةبحملاو ةدوملاب دساحتلاو نئاغضلا كلت تلدبأو ءمهيولق نم ةيلهاحلا ةيمح تلازو ؛مهتملك تعمجتساو

 جرزخلاو سوألا مهو هنومحيو هنع نولتاقي 5 هللا لوسرل اناوعأو اراصنأ اوراصو «ةعاطلا ىلع اوقفتاو «هلل
 اذهو «ةبحملاو ةفلألا تلصحو بورحلا كلت تلاز مث «؛ةديدش ةاداعمو ةميظع بورح ةيلهاجلا يف مهنيب تناكو

 هللا نكلو مهيولق نيب تفلأ ام" :ىلاعت هلوق كلذف كك هللا لوسرل ةزحعم كلذ راصو هللا الإ هيلع ردقي ال امم
 (لمجلا ةيشاح) .هتردقب "مهنيب فلأ

 (يواصلا ةيشاح) .جررخلاو سوألا نيب تناك يلا ءانحشلاو ةوادعلا يهو ةنحإ عمج :نحإلا دعب

 ةثالث هلي يببلا عم ملسأ :ريبج نبا ديعس لاق :ه#د رمع مالسإ يف تلزن هدد سابع نبا نع :خلإ يبنلا اهيأ اي
 ءامهريغو "ليزنتلا ملاعم"و "ريبكلا يال هذه تلزنف ؛رمع ملسأ مث .ةوسن تسو الحر هو

 (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 دارملاف ءردبب تلزن :ليقو .ةوسن تسو الجر نوثالثو ةثالث 265 ىبلا عمو رمع مالسإ دنع

 تعمتجا اذإ نينمؤملا نأ كلذ نم ذخويو ؛مهفرش ىلع ليلدو مهل ميظع حدم كلذ يف نوكيف ءاهتعقو نيرضاح
 مهامبإل الإ مه تفتلا ام نينمؤملا نأل ؛هللا ريغ ىلع دامتعا كلذ يف سيلو ءادبأ نولذخي ال صخش عم مميولق

 - الجر نيثالثو ةثالث مالسإ دعب هذ باطخلا نب رمع مالسإ يف تلزن :ليقو هلل رمألا عجرف ءهللا بزح مهنوكو



 لافنألا ةروس اهب رشاعلا ءزجلا

 لاَعقْلا َلَع َتيِبْؤُمْلا ثُح ٍضَْرَح ُىَبلآ اًبأتي (© َتيِيَؤُمْلا َنِم َكَعَبْتأ ِنَم
 ةثلثملاب ثحلا نم رمأ 3 , 5

 مَكنُي ءاتلاوو ءايلاب نكي نإَ مهنم نْيَْنَأِم أوُبلغَي َنوُرِيبَص َنوُرْشِع مكنِم نكي نإ رافكلل

 اذهو 29 تروُهقفَي ال ُمْوَق مههَأ بسسب ينأ هنأ اوزفكا رفا افلا أَوُبلْعَي ُهَمأِم

 حسن مث محل اوعبقي اهو فيلا ةئاكاون :نيقاللا مكي قورشملا لئاقيلا نبأ ةرمأإلا نيتعيو بم
 | ١ 2 روم 4 5 ورع ل لح ح وم عاكس . ر# م اس

 :اهحتفو داضلا وسع اًفْعَص ٌمكيِف نأ َمِلَعَو ْمُكَدَع ُهَّللاففَح دعلا .هلوقب اورثك امل
 ناتغل امهو ةزمحو مصاعل رثكألل

 مهنمنْيََّنَأِم أوُبلْعَي ةَرباَص ُةَنأَي مكن ءاتلاو ءايلاب نُكَي نإَف مكلاثمأ ةرشع لاتق نع

 اولتاقتل يأ عرمألا يعم. ربخن وهو ب

 وعب ((2) َنيِربَّصلآ ْعَم ُهَللاَو مهل اوتبثتو مكيلثم

 ءانثأ ةيكم ةيآلا نوكت يناثلا ىلعو «اهتيقبك ةيندم ةيآلا لوألا ىلعف «نيعبرألل اممتم وه نوكيف «ةوسن تسو -
 (يواصلا ةيشاح) .ردب لهأ يف ةنيدملاب ةرمو رمع مالسإ موي ةكمه ةرم نيترم تلزن اهنأ نم عنام الو ؛ةيندم ةروس

 نب رمع ملسأ مث «ةوسن تسو الحر نوثالثو ثالث لي هللا لوسر عم ملسأ :ريبج نب ديعس لاق :خلإ كعبتا نم
 ىلع افطع ضفحخ 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) .نينمؤملا نم كوعبتمو هللا كبسح هانعم هللا

 كلذ ةمكحو «نيرفاكلا ةرثكو نينمؤملا ةلقل ؛رمألا نيعمب ربح اذهو هللا دنع مهرجأ نوبستحم يأ :نورباص

 :ةرشع لاتقب افلكم دحاولا ناك فصولا كلذبف هيلع نولكوتم ؛هيلغ نودمتعم هللا مهيلو نيملسملا نأ قيلكتلا

 تانسحملا نم ةيآلا يفو «ةميزهلاو فعضلل عاد كلذو ؛مهتوق ىلع نودمتعم مهو ؛مهل 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 ىناثلا يف "اورفك نيذلا" تبثأو «هنم "اورفك

 نورشع مكنم نكي نإ" تلزن امل :امُ# سابع نبا نع يراخبلا ىور ام هيفاني الو :مكلافمأ ةرشع لاتق نع

 نوك لمتحي هنأل ؛فيفختلا ءاجف ؛ةرشع نم دحاو رفي ال نأ ضرف نيح نيملسملا ىلع كلذ قش "لإ نورباص

 (نيلامكلا ريسفت) .فيفختلا اببس ةقشملاو ةرثكلا نم لك

'ً / | 



 لافنألا ة ةروس و رشاعلا ءرججا

 ئَرَسُأ َدُل يلو ان نوت أت تك :ردب ىرسأ نم ءادفلا اوذخأ امل لزنو
 لا ورمع يبأل ل و

 ايما نضَوَع قاونعؤملا اهبأ تك َتروُديرت رافكلا لتق يف غلابي ضزألا ىف رِخَفُي ٌَقَح

 جو ٌةيكَح ُريرع هلو مهلتفب اههاوث يأ ةَرْحأْل مكل ٌديِرُي هلآ ءادفلا ذخأب اهماطح

 لالحاب َقَبَس هلأ َنْي تدك اَلَوُل 4ءآَذف اَّمِإَو ُدْعَب 34 مف :هلوقب خوسنم اذهو

 مج 29 ٌمِظَع ُباَذَع ءادفلا نم َمَتْدَحَأ آَميِف ْمُكَّسَمَل مكل ىرسألاو ملاقلا

 :هكذ ركب وبأ لاقف ذكي ىبلا مهيف : راشتساف «ليقعو سابعلا مهنم ءالحر نيعبس اوناكو :خلإ ءادفلا اونلزخأأ
 ءرافكلا ىلع انل ةوق ن وكيف ,مهنم ءادفلا اوذخأت نأ ىرأ ينإو «مهتقبس رفظلا هللا كاطعأ دقو كموقو كلهأ"

 باذعلا لزن ول" :هلي ىببلا لاقف تلزنف ءادفلا اوذخأف ءمهقانعأ برضا :رمع لاقو ؛"كب مهيدهي نأ هللا ىسعو
 ئعملا مزال انه لمعتساف «ةبالصلاو ةقاثكلاو ةناخثلا نم :نخفي ىقتح (نيلامكلا ريسفت) ."رمع ريغ هنم احب ام

 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 «ىضرلا انهه ةدارإلاب دارملا :ديري هللا و

 نيعتو ىرسألا ءادف ميرحخن وهو قبس امث ديفتسا ام يأ :اذهو (نيلامحلا ريسفت) .ةنسلا لهأ بهذم فالئغ 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 بوجو
 لاق ام امأو ."دوعسلا يبأ" يف اذكهو .ىلاعت هللا ءاش نإ دمحم ةروس يف ركذنس امك ءادفلاو نملاو قاقرتسالاو
 نملا ةيآو «قاقرتسالاو لتقلا هل نيعتي هنأ :ءكلي ةفينح وبأ لاقو شع يدفادتلا ذخأ هبو :"نيلامكلا" بحاص

 .لاق نيأ نم ملعأ الو «لوقلا اذهل فلاخمف (0:ةبوتلا) «؟َنيِكر شُمل هلا اولتقافإ :ىلاعت هلوقب خوسنم

 رهظلاو "قيس" ةهلوق اذكو فقتص "هللا نم" هلو ادقتم "نكتانك"و ةوحول عانتما فرح ”"الول" :خإ باتك الول

 ىلع باتع وهف خلإ مكسمل مئانغلا لالحإب ا ةيرتكت هللا نم مكح دوجو الول :ىععملاو ,دوجوم :هريدقت ,«فوذحم
 نأب وأ :مئانغلا لالحإي (يواصلا ةيشاح) .كلذ لثم نع هي هللا لوسرل اهيزنت "6 ف باري ىلوألا كرت
 .ةعقاولا هذه نع وفعلاب وأ يهنلاب مه حرصي مل اموق وأ ءردب لهأ بذعي ال نأو هداهتحا يف ءيطخملا بقاعي ال
 عم اردب دهش نمت ادحأ بذعي ال هنأ قبس هللا نم باتك ال ول :دهاجملاو نسسحلا لاق :حلإ مكسمل (نيلامكلا ريسفت)

 2 هللا لوسر ىلع راشأ هنإف ءباطخلا نب رمع الإ مئانغلا بحأ الإ نينمؤملا نم نكي مل :قاحسإ نبا لاق 6 يبنلا

 لاقف «لاجرلا ءاقبتسا نم يلإ بحأ لتقلا ف ناخثإلا ناك !هللا لوسر اي :لاق ذاعم نب دعسو ؛ىرسألا لتقب
 (بيطخلا ريسفت) ."ذاعم نب دعسو باطخلا نب رمع ريغ هنم احن ام باذع ءامسلا نم لزن ول" .ةثع هللا لوسر



 لافنألا ةروس ” م رشاعلا ءزجلا

 5 لق ُىِنلآ اأن 5 رة توُقَع هنأ در هللا أوُقنأَو اًبّيَط كج حميع ام وُ

 اريح ّمُكبوُلَف ىف ُهَلآ مَّلَعَي نإ "ىراسألا" نم ةءارق يو ىَرْسَألا ترم م مكيدايأ نإ نَمَل

 ايندلا يف مكل هفعضي نأب ءادفلا نب مطسي أ و ًاصالخإو ًاناكإ

 ىرسألا يأ أوديِرُي نإو 2 ٌميِحّر روُفَغ ُهّللآَو مكيونذا َمُكَل َرِفْعَيَو ةرخآلا يف مكبيثيو

 ةََبِم َنَكَمْأَف رفكلاب ردب لبق ُلَبَق نم هلآ أوُناَح َدَقَف لوقلا نم اورهظأ امبَكَتَئاَيِح

 .هعنص يف /2) ءءيكَح هقلخب ْدِيلَع ُهَّللاَو اوداع نإ كلذ لثم اوعقوتيلف ءارعبو التتق ردبب

 نورجاهملا مهو ِهّلآ ليِبّس ىف مويشنأو ٌمهِلومَأب أوُدَهنَجَو ْأوُرَجاَهَو ْأوُعُماَع َنيِذَّلآ َّن
 ةرصنلا يف ٍضَحَب ءآَِلو يكل كيو راصنألا مهو ْأَوَُرَصَتَو 2 يبلا ًأوّواَء هوفدْلاَو

 ص11 ]1 مَيَلَو نم كَل ام ْأوُرِجاَيْمَلَو أوُتَماَء َنيِذْلاَو ثرإلاو

 ءاهرك انج رخأ امنإو ءنيملسم انك انإ :سايعلا مهنم ص يبلل ىراسألا نم ةعامج لاق هنأ يور :خلإ يبنلا اهيأ اي

 ال هنأ سابعلا ىعداو «ةئام عبرأ ردب موي ةيلهاجلا لهأ ءادف لعج ُهلعُي هنأ :# سابع نبا نع دواد وبأ ىورو «لزنف
 ئبل اذهف يرفس ف تبصأ نإ :اهب تلقو ءلضفلا مأو تنأ هتنفد يذلا لاملا نيأف" دلعي يببلا هل لاقف ءهل لام

 اريخخ نيلدبأف :سابعلا لاق :لضفلا مأو انأ الإ هملعأ ام ءهللا لوسر كنأ ملعأ نإ هللاو :لاقف «مئقو هللا دبعو لضفلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةرفغملا هللا نم وجرأ نإو ءافلأ نيرشع ف براضيل مهاندأ نإ ءادبع نورشع نآلا كلذ نم

 .مهنم كنكمأ يأ "ههنم نكمأف" :هلوقو ."لمجلا" يف اذك ؛مالسإلاب ىضرن :مهوق :اورهظأ امب

 (نيلامكلا ريسفت) .مهنطاب فالح ىلع مالسإلاب ظفلتلا :لوقلا نم
 يأ "كلذ لثم" :هلوقو ؛"كتنايخ اوديري نإو" :هلوق وه يذلا طرشلا باوج ةقيقحلا يف اذه :خلإ اوعقوتيلف
 ؛ةنيدملا ىلإ ةكم نم هللا لوسر عم لاقتنالاو نامبإلا مه قبس يأ :خلإ اونمآ نيذلا نإ .ارسأو التق مهنم كناكمإ

 ًبيِذَلا َنيِرِجاَهُملا ٍءاَرقفْللا :مهيف هللا لاق نيذلا «حتفلا لبق تاوزغلا اورضح نيذلا نولوألا نوقباسلا مهو

 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا رحخآ ىلإ (8:رشحلا) 4« حه رايد ْنِم اوُجرْخَأ

 الوأ ناك ثرإلا كلذكو «نييبنحأ اناك نإو سكعلابو يراصنألا رصني يرجاهملاف يأ :ثرإلاو ةرصنلا يف
 يراصنألا ثري يرحجاهملا ناكف ءامهنيب ٌهُكو هللا لوسر اهدقع ىلا ةاخاؤملاو ةرجهلا ببسب راصنألاو نيرجاهملا
 .هريغو "دوعسلا بأ" نومضم اذه «ةيآلا "ماحرألا ولوأو" :ىلاعت هلوقب خسن ىح «سكعلابو هاحآ يذلا



 لافنألا ةروس 2 ظ رشاعلا ءزجلا

 َْتَح ةمينغلا يف محل بيصن الو مهنيبو مكنيب ثرإ الف ٍءَىَسش نم اهحتفو واولا رسكب

 مه رست مكلف ٍنيِدلأ ىف ْمُكوُرَصَتْسَأ نإ ةروسلا رخآيا حوستم اذهو اورج

 اوضقنت الو مهيلع مهورصنت الف دهع قم مُتِدبو حكيم وق لع ا رافكلا ىلع

 رصنلا يق ٍضعب يل ْمُبّصَْعَب أورفك َنذْلاَو © ٌرمِصَب َنوُلَمَعَت امي ُهَللاَو مهدهع

 ٌةَتَتِف نكت رافكلا عطقو نينمؤملا يلوت يأ ُهوُلَعفَت الإ مهنيبو مكنيب ثرإ الف ؛ثرإلاو

 اوُعَماَ تريذلاو .مالسإلا فعضو رفكلا ةوقب 2 ٌريبك ُداَسْفَو ضَرألا نسل
 2-6 صا ريا ب قد و7 يجو نقوا# فدا 6 رد ع دا ' 1 ْ 8 1
 مه اقح نونمؤملا مه كلهتلؤا اورصنو اووأ َء نيو هلا لميس ىف اردهجو دوا
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 ةرصنلا :حتفلاب ةيالولا :"فهكلا" يف يرشخمزلا لاق «نيقابلل يأ "اهحتفو" :هلوق ةزمحل :واولا رسكب
 ةمينغلا نأ مولعم وه امل ةرابعلا هذه طاقسإ ىلوألا :حلإ بيصن الو (نيلامكلا ريسفت) .كلملاو ناطلسلا :رسكلابو

 مهضعب ماحرألا اولوأو" :هلوق وه :ةروسلا رخآب (لمجلا ةيشاح) .اولتاقي مل ءالؤهو رافكلا لاتقب قحتسي امنإ

 رافكلا نيبو مهنيب عقو نإ يأ "رصنلا مكيلعف" :هلوق ءرجاهي ملو ملسأ نم :مكورصنتسا نإو ."ضعبب ىلوأ

 "دس ريسفت) .نيرفاكلا ىلع مهورصنت نأ مكيلع بحاوف ةنوعم اوبلطو «لاتق

 .طرشلا باوج "نكت"و "نإ'ب موزحم 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)

 ءكلذك سيلو اهلبق ٍيلل راركت ةلمجلا هذه نأ مهضعب معزو ؛مهنيب لضافتلا داجيإل لوألا نأ امل ؛راركت الو "خلإ اونمآ

 ؛مهرصانتو مهتيالو ف مهمكح ندايبو «ةثالث ماسقأ ىلإ نينمؤملا ميسقتو ءضعبل مهضعب ةيالو تنمضت اهلبق ىلا نإف

 (نيلامحلا ريسفت) .ميركلا قزرلاو ةرفغملا نم مهلاح هيلإ لآ امو ءصاصتخالاو فيرشتلاو ءانثلا تنمضت هذهو

 ريغ نم ةنحللاب نورشبم راصنألاو نيرجاهملا عيمج نأ :ةيآلا هذه نم ذخؤيو «ةقشم الو هيف بعت ال :ميرك قزرو

 (يواصلا ةيشاح) .دحاو ثيدح يف اوعمج مهألف ؛"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

 (بيطخلا ريسفت) .ةيناثلا ةرجمهلا يهو :لاق «ةيبيدحلا دعب رحجاه نم مه :اظ سابع نبا نعو



 ةبوتلا ةروس ا رمال رجا
 وع ا هدم ' 9 ظ : "340 01 | ا 5 2 55 0

 وأ ْمُجُّصْعَب تابارقلا ووذِماَحَرألآ أوُلْوُأَو !راصنألاو نورحاهملا اهيأ ْرْكَمِم َكِيِتَلْوُأف
 بَكك ىف ةقباسلا ةيالا يف ةروكذملا ةرجحلاو ناميإلاب ثراوتلا نم ثرإلا يف ضْعَبب
 .ثاريملا ةمكح هنمو 2 ُيلَع ِءْىَن لكَ هنأ نإ ظوفحملا حوللا ِهّنلأ

 ةيآ الإ وأ نوثالثو ةئام اهرخآ نيتيآلا الإ وأ ةيندم ةبوتلا ةروس

 .مكاحلا هاور ثيدح نم ذحوؤي امك كلذب رمأي مل دو هنأل ؛ةلمسبلا اهيف بتكت ملو

 نأل ؛ةرجهلاب نيرخأتملا نم لحأو ىلعأ نيلوألا نيرجاهملا نأ ىلع ليلد ةيآلا فو ,مكنم نوبوسحم :مكنم كئلوأف
 تابارقلا اولوأو :خلإ ماحرألا اولوأو (يواصلا ةيشاح) .لضافلاب قحلي لوضفملا نأ مولعملا نمو ءممي مهقحلأ هللا

 يف وأ ؛هتمسقو همكح يف :هللا باتك يف (كرادملا ريسفت) .ةرصنلاو ةرجه لاب ثراوتلل خسن وهو «ثراوتلاب ىلوأ

 (كرادملا ريسفت) .ماحرألا يوذ ثيروت ىلع انل ليلد وهو «ثيراوملا ةيآ وهو ؛نآرقلا يف وأ حوللا
 زوجيو ؛ظوفحملا حوللا يف وأ نآرقلا يف وأ هللا مكح يف قحأ يأ "ىلوأ" سفنب قلعتي نأ زوجي :خلإ هللا باتك يف
 بانك“ يف" :"نزانلا" قو (قيمسلا ريسفتالا .هللا بيانتك يق روكذم هكحلا اذه يأ ؛رمضم ادعيما ريخ نوكيا نأ

 يف ةروكذم ثيراوملا ةمسق نأ وهو نآرقلا هب دارأ :ليقو «ظوفحملا حوللا هب دارأ :ليقو هللا مكح يف نيعي "هللا

 .ماحرألا يوذ ثيروت يف ةيآلا هذي كلي 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 كلي يعفاشلا هنع باحأو

 (لمجلا ةيشاح) .تابصعلل يقب امو ؛مهضورف ضورفلا لهأ ءاطعإو ثيراوملا
 (لمجلا ةيشاح) ."خلإ يببلا ىلع هللا بات“ دقل" :هلوق يف ةبوتلا ركذ ىلع اهلامتشال ؛كلذب تيمس :ةبوتلا ةروس

 اهيف امل ؛كلذب تيمس امنإو :ةبوتلا .ناث ربخ "لإ 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 ةكمب لزن دقف «"مكسفنأ نم لوسر مكءاح دقل" :ةيآ الإ وأ (بيطنخلا ريسفت) .تلزن ام رخآ يهو ءناتيكم

 (نيلامكلا ريسفت) .لتاقم
 باحأف ؟كلذ يف ةمكحلا امف ؛ةروسلا هذه الإ ةلمسبلاب ةئدتبم ةروس لك نإ :لاقي امع باوج :خلإ اهيف بتكت ملو

 .رسفملا هب ردص اذلو ؛لاوقألا حصأ اذهو ءامب يحو هيلع لزني مل هنوكل يأ «كلذب رمأي مل هلي هللا لوسر نأب
 ءذ نامثع لئثس هنأ :يناثلا ءرسفملا لاق ام :اهوأ «لاوقأ ةسمخ ةلمسبلاب نايتإ مدع ةمكح يف فالخلا لصاحو

 "لافنألا" عم نوكت لوقلا اذه ىلعف ءاهتصق هبشت اهتصق نأل ؛ةروس "لافنألا" عم اهنأ نظ هنأب باجأف ءكلذ نع

 - «ةمحر ةلمسبلاو باذع ةروس يهف «نيقفانملا ةحيضفو رافكلا دهع ضقنل تلزن اهنأ :ثلاثلا «لاوطلا عبسلا مامت



 ةبوتلا ةروس 00 لا رشاعلا ءزجلا

 ."فيسلاب نمألا عفرل تلزن يهو نامأ ةلمسبلا نأ" :هنذ يلع نع هانعم يف جرخأو

 ىورو ."باذعلا ةروس يهو ةبوتلا ةروس اهفومست مكنأ" :ه#ذ ةفيذح نعو

 ."تلزن ةروس رخآ اهفأ" :ءاربلا نع يراخبلا

 وأ أ اقلطم ادهع ه١ َنيِكِرْشْمْلا َنِّم مَتدَهنَع َنيِذَلآ ىلإ ةلصاو لوُسَرَو هلل ن ص ةَءاَرَب هله

 22200 2201111 دهعلا ضقنو ءاهقرف وأ رهشأ ةعبرأ نود

 ؛ةبوتلا ةروسو «باذعلا ةروسو ءام نيقفانملا ةحيضفل ؛ةحضافلا اضيأ مسالا «ةيناذعلا عم ةمحر عمت الو -

 ةروس ةءاربو لافنألا يف ةباحصلا فالتخال ؛ةلمسبلا تكرت :عبارلا ءاهئامسأ نم كلذ ريغو ءاهركذ ىلع اهلامتشال

 امه ::لاق نم لوقل ةحرف امهنيب تكرتو «ةدخاو ةروس امه لاق نه لوقل ةلمسبلا تكرتف «ناتروس وأ ةدحاو

 مهيلإ اوبتك هضقن اودارأف ءدهع موق نيبو مهنيب ناك اذإ ةيلهاجلا يف برحلا ةداع ىلع كلذ نأ :سماخلا ءناتروس

 (يواصلا ةيشاح) .اهيف بتكت ملف ؛نيكرشملا دوهع ضقنل تلزن ةروسلا هذهو «ةلمسبلا هيف اوبتكي حلو اباتك
 .ةمصعلا عاطقنا ةءاربلا ئيعمو ؛"هذه" :هلوقب حراشلا راشأ هيلإو ."ريبكلا" نم .ةءارب هذه يأ .فوذحم أدتبم ربح :ةءارب

 بيطخلا هركذ امك ءهلوسرو هللا نم ةلصاو :هريدقت فوذحمب. ةقلعتم ةيئادتبا "نم" نأ ىلإ ةراشإ :ةلصاو

 قلعتم "هللا نم" :هلوقو ؛ةلصاو وهو فوذحمع قلعتم "خإ نيذلا ىلإ" :ىلاعت هلوق نأ ىلإ ةراشإ وأ ءيضاقلاو
 يبأ" ةرابعو .خلإ نيذلا ىلإ ةلصاو هلوسرو ىلاعت هللا ةهج نم ةئدتبم ةءارب هذه يأ "ةئدتبم" وهو اضيأ فوذحم

 ميخفت ةدايز اهديفيل اهل ةفص عقو فوذحم. ةقلعتم ةيئادتبا ”هلوسرو هللا نم" :ىلاعت هلوق يف "نم"و :"دوعسلا

 .ملإ نيذلا ىلإ ةلصاو هلوسرو ىلاعت هللا ةهج نم ةئدتبم ةءارب هذه يأ «ليومتو

 وأ ةعبرألا نودب ديقملا وأ قلطملا دهعلل نيضقانلا نيكرشملا ىلإ ىئعملاو «هلبق ثالثلا روصلل عجار :دهعلا ضقنو

 :ىعملاف ؛ةلصلا ةلمج نم وهف "متدهاع" :هلوق ىلع فوطعم وهف ؛نيكرشملل نيملسملا نم رداصلا دهعلا يأ ءاهقوف
 «َيآلا ءانثتسالا نم ذوحخأم ديقلا اذهف لاح لك ىلعو «لاح هنأ رهظألاو ءدهعلا اوضقن دقو متدهاع نيذلا ىلإ

 يف ركذت ىلا ةحابإلاب يأ "هلوق ف ركذي ام" :هلوقو (لمحلا ةيشاح) .دهعلل نيضقانلا يف انه مالكلا نأ هنم مهفيف

 هللا نم دعابتو ةءارب هذه يأ :"ةءارب"ب ةقلعتم ةسبالملل ءابلاو ؛ةحابإ رمأ هنإف "خلإ ضرألا يف اوحيسف" :هلوق

 وأ «"لمجلا" نم .ثالثلا هروصب هل مهضقن دعب رهشأ ةعبرأ ممل نامألا دمع ةحابإب ةبوحصم نيك رشا نع هلوسرو

 امي" :هلوق ىف ءابلا اذغ ىلعف :"رهشأ ةغبرأ ضرألا يف اوحيسف" :ىلاعت هلوق يق ركذي امنت دهعلا ضقن :نأ :نيعملا

 .مهفاف ءاضيأ "بيطخلا" مالك نم دافتسيو ؛ءيدنع نسحأ ريخألا ىيعملا اذهو :"ةءارب"ب ةقلعتمب سيل "ركذي



 ةبوتلا ةروس را رشاعلا ءزجلا

 اهو ربَصَأ َةَعَبَرَأ ضّرَألا ىف !نوكرشملا اهيأ نينمآ اوريس أوُحيِسسَف :هلوق يف ركذي ام

 يأ د ىزِجَمُم ُرْيَغ ركَتأ اُمَلَعاَو اهدعب مكل نامأ الو «ّقأيس ام ليلدب ؛لاوش
 َنَذَأَو .رانلاب ىرخألاو لتقلاب ايندلا يف يأ 20 َنيِرفنكْلا ىرخم هلأ َنأَو هباذع ىيئاف

 هللا نأب يأ نأ رحنلا موي ربكألا جتا َمْوَي سانلآ ىلإ وسر هللا م مالعإ
 0256015605155606561565156161616165601518/ ءاضيأ ءيرب .ةلوميو مدرهعو نيرشتلا ني قرن

 خي

 ,"ةءارب"ب قلعتم هيف ءابلا [(نيلامكلا ريسفت) .ريرج نبا هاور امك يرهزلا نع لقن اذك] :خلإ ركذي امب
 ءرهشأ ةعبرأ هل لمكيف هضقن نكل اهنم رثكأ وأ رهشأ ةعبرأ نود وأ تقؤم ريغ دهع هل ناك نم نأ :هلضاحو

 هاور ام هيلع لديو ءرثكألا هيلع ام اذه ,ناك امهم هتدم ىلإ هلحأف هدهع ضقني ملو تقؤم دهع هل ناك نمو

 تشثعب :لاق ؟عادولا ةجح لبق تثعب عيش يأب :هقف ايلع انلأس :لاق «عيبت نب ديز نعو .نسح :لاقو يذمرتلا

 هلحأف دهع هل نكي مل نمو «هتدم ىلإ وهف دهع هك يبنلا نيبو هنيب ناك نمو ءانايرع تيبلاب اوفوطي ال نأ :عبرأب

 نبا نع يناربطلا ىورو .اذه مهماع دعب نوملسملاو نوكرشملا عمتجي الو ؛نمؤم الإ ةنحلا لخدي الو ءرهشأ ةعبرأ
 ريغب هلهع ةدم تناك فنصو ؛رهشأ ةعبرأ مامت لهمأف رهشأ ةعبرأ مهدهع ناك فنص ؛«نافنص امه :قاحسإ

 ةعبرأ هلجأف اهرثكأ وأ اهردقب اتقؤم دهع هل ناك نم نأ :سابع نبا نعو .رهشأ ةعبرأ ىلع ترصقف لجأ
 ."نيكرشملا اولتقاف مرحلا رهشألا خلسنا اذإف" :ىلاعت هلوقب مرحلا رهشألا خالسنا هلجأف دهع هل سيل نمو «رهشأ

 (نيلامكلا ريسفت) .مالسإلا يف اولعدي ىح فيسلا مث «ةليل نوسمح اهخالسنا ىلإ رحنلا موي نمف
 نم رشع ىلإ اهؤاضقناو ءربكألا جحلا موي رهشألا هذه ءادتبا ناك نورخآلا لاقو ءيرهظألا هلاق :لاوش اهوأ

 خلسنا اذإف" :هلوق ف يأ :َيأيس (بيطخلا ريسفت) .نورثكألا هيلعو بوصألا وه اذه :يوغبلا لاقو ءرخآلا عيبر
 لوأ نمو «مرحملا اهرخآ لا مرحلا رهشألا خالسنا دنع نوكي نامألا ةدم ءاضقنا نأ ديفي هنإف "مرحلا رهشألا

 فطع وهو ؛ءاطعلاو نامألاك «لاعفإلا نيعمب 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 25 هدلأس :يلع نع يذمرتلا ىور :رحنلا موي

 يعفاشلاو كلام لاق اذهيو «يئاسنلاو نيخيشلا دنع ةريره يىبأ ثيدح نمو «دواد يبأ دنع رمع نبا ثيدح

 ىلع افوطعم لعجي دقو «ربخلا فوذحم أدتبم "هلوسرو" :هلوق نأ ىلإ ريشي :اضيأ ءيرب (نيلامكلا ريسفت) .روهمجلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .امكح وأ ةقيقح ةروسكملا يف الإ زوجي الف "نأ" مسا لحم ىلع فطعلا امأو ؛”ءيرب" ف نكتسملا



 ةبوتلا ةروس 4 رشاعلا ءزجلا

 .تايآلا هذه نيب رحنا موي نذاف ءعست ةنس يهو ةنسلا نم الع 15 ثعب دقو
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 يف رانلاو ءايندلا ف رسألاو لتقلا وهو ملؤم /2) ميلأ ٍبِساَدَعِب أورفك َنيِذلا ربخأ

 دهعلا طورش نم اعيش ْمُكوُصَقنَي ْمّل مث َنِكِرْشُمْلا َنِم مُتدَهَع تريلا الإ .ةرخآلا
 ب دب ءاضقلا 1 معَدهع عوبلا اَوُمْيََ رافكلا نس اذن هلال اونواعي أوُرِهَْظُي َمَلَو

 م جرح َحلَسأ اذإف .دوهعلا مامتإب 2 رك  َنيقَّكُمْلا بح هللا َنِإ اهيلع متدهاع يلا

 مرح وأ لج يف ْرُهوُمندَجَو ُتِيَح َنكِرْسُمْلآ اوُلُمَفاَف ليجأتلا ةدم رحخآ يهو ُمُرُخآ
 سلا را وأ لعقلا ىلإ ريلي يح نوصحلاو ات ف موس يو رمتيشل

 537 مهل اوضرعتت الو كليبَس اوكف وكسوة اوئاأو رفكلا نموا

 كلت يف هلي يببلا جخي ملو «جحلا ىلع ركب ابأ 25 يبنلا رمأ ةنسلا هذه يف ناكو :"يبراقأ نم لحر الإ رمألا

 اذه يفو .جرعلاب يلع هقحلو يلع لبق ركب وبأ جرخف ءيببلا مكح غلبيل ؛ايلعو ءاريمأ ركب ابأ ثعب نكل «ةنسلا

 216 لا لويسر كعب. نع ياسلملا يدهئاق و هكر فأ ايلع رمآو ركب قي نكي ل. 26 ىلا ناو ؟لاكتش][ ةاعبلا
 ةليبقلا ديس الإ هضقنو دهعلا ريرقت ىلوتي ال نأ ترح برعلا ةداع نأب كلذ ِق ركب يأ ءافتكا مدعو ايلع

 ةلعلا هذه ؛25 يبنلا هثعبف ءهمع نبا هنأل ؛ركب نبأ نع ىببلا ىلإ برقأ يلع ناكو ؛هيراقأ نم لحجر وأ ءاهريبكو

 (لمجلا ةيشاح) .اهضقنو دوهعلا دقع يف انتداع نم هفرعن ام فالح ىلع اذه :اولوقي الثل

 (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 "ةلوسرو هللا نم ةءارب" :هلوق يف "نيك رمثملا يق ءايتسا :نيذلا الا

 نم يقب ناكو 5 ءاضقنا (يواصلا ةيشاح) . لصفلا مزلي داع ؛ ؟اصتم هلعج كا كيو اذهو «مهدهع مهيلإ

 نا وأ ةيفرظلا ءابلا وأ "ىلع" وه ردقملا ضفاخلاو :ضفاخلا عزن ىلع .رهشأ ةعست مّكدم



 ةبوتلا ةروس 4١* رشاعلا ءزجلا

 هرسفي لعفب عوفرم روقان ُدَحَأ ْنِإَو .بات نمل م 49 + سو ةوفخ هللا نإ

 هُهَتمْأَم هلت مك نآرقلا هللا ملك ْعَمَسي ّىَح هنّمأ ُهْرِجّأَف لئقلا نم فلسأتسا كاع

 ماب روكذلل كد هرمأ يف رظنيل ؛نمؤي مل نإ هموق راد وهو :هنمأ عضوم يأ
 نوُكَي هيل فأ تيك .اوملعيل ؛نآرقلا عامجس نم مه لب الف نيلا نيد 4 2 .روملعي

 < يفلا الإ نورداغ اممي نورفاكلا مهو دف]وسَر َدِنِعَو هللا َدنِع َدَهَع دهسا |

 فارصنالا دارأ نإ يأ :هنمأم هغلبأ مث (نيلامكلا ريسفت) .لعفلا ىلع الإ لحدي ال "نإ" نأل :2إ لعفب عوفرم

 (يواصلا ةيشاح) .مهيلع ةجحلا مايقل مهلاتق 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) .مهأش يف يه امنإ ةءاربلا نأل ؛نوثكانلا نيكرشملا نم دارملاو .كلذ

 هدعب ءانثتسالاو "الإ" هدعب نسح اذهو ؛يفنلا نعم. بجعت ماهفتسا مسا "فيك" نأ ىلإ راشأ :نوكي ال يأ
 "نيكرشملل"و «ةرادصلا هئاضتقال ؛"دهع" وهو همسا ىلع مدق "نوكي" ربح "فيك"و (لمحللا ةيشاح) .لصتم

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هل ةفص ناكل ارخؤم ناك ولو ,"دهع" نم الاح عقو فوذحمت. قلعتم

 برحلا عضو ىلع حلصلا ررقت نأ ىلإ تيبلا نع شيرق مهدصف ءارمتعم امب 5# يبا لزن نيح :ةيبيدحلا موي
 نم متدهاع نيذلا الإ" :ىلاعت هلوق يف لبق نم نونثتسملا شيرق مهو «الباق اماع رمتعي نأ ىلعو «نينس رشع

 ىلع اوماقتسا امف :ىلاعت لاق «ةيبيدحلا موي 226 ىببلا مهدهاع نيذلا شيرق مه :ةداتقو سابع نبا لاق «"نيكر شملا

 ةعبرأ حتفلا دعب كك هللا لوسر مه برضف «ةعازخ ىلع ركب نب 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 هني يبلا مهدهاع دق ؛ةزمح ونب مه :قاحسإ نباو يبلكلاو يدسلا
 نم متدهاع نيذلا مه امنإو "مه اوميقتساف مكل اوماقتسا امف' ىضم دق ءيشل لوقي فيكف ءةكم حتف دعبو

 ىلع ركب نب شيرق ترهاظ امك ادحأ مكيلع اورهاظي ملو ءشيرق مكضقن امك ائيش مكوضقني مل مث ءنيكرشملا
 ايناثو ةزمح ئبب الوأ مهرسف ثيح «نيينثتسملا ريسفت يف نيلوقلا ىلإ راشأ رسفملاو 8 يبنلا ءافلح ةعازح

 نإ تنأو :"تايبلا عماج" يف لاق «حتفلا لبق تايآلا كلت لوزن نأ ىلع ئبم شيرقب ريسفتلا ناكو :شيرقب

 (نيلامكلا ريسفت) .حتفلا لبق اهوزن نأ رهاظلا نأ تفرعل تايآلا ضعب يف تلمأت



 ةبوتلا ةروس | 14 رشاعلا ءرجا

 يدق ار دبش ىلع اينجل اننا نأ اَمَق لبق نم نوثثتسملا شيرق مهو
 2 تريقّتُمْلا بِ َهّللا نإ ةيطرش "ام"و ءهب ءافولا ىلع د4 اردت ةَدْساَف

 لف فكك كلفت ددارم نع راجي فن 0 دو

 ءادهع َةّمِذ اَلَو ةبارق الإ ةكيف اوعاري أوُبْفْرَي ال مكب اورفظي ّمَكِيَلَع ْاوُرَهْظَي نإَو دهع

 نسحلا مهمالكب َدهِهَوْفَأب مُكَتوْضَرُي لاح طرشلا ةلمجو ءاوعاطتسا ام مكوذؤي لب
 رقت ساه سل

 21 ا ا 1 ] 1 ز1 1 1 ز 2 12 ز12ز 1 ز1ة2 2ز2ةز 2 زةزة ز 2 ز2ز ةز + ز ز ز ز ز ]ز ز ]ز ز ]| ز]ز]ز] ]| ]7 2 هب ءافولا مهبول أت

 عفرلا لحم يف وأ ءمهل اوميقتساف مكل اوماقتسا نامز يف يأ قرا لاح تسلا كو وهو :ةيطرش "امو
 بصنلا لحم يف يهو ةيردصملا لمتحيو ءطرشلا باوج "اوميقتساف"و ؛ةروهشملا لاوقألا ربخلا فو «ءادتبالا ىلع
 (نيلامكلا ريسفت) .ديكأتلل ءافلا ريركتو .مهتماقتسا ةدم مه اوميقتساف يأ ءفرظلا ىلع

 ءافلح اوناك و «ةعازخن ىلع شيرق ءافلح اوناكو «لئاو نب ركب ب ةناعإب اوضقن يح ا 25 يبلا ماقتسا دقو

 هديزي الف ةيلهاجلا يف فلح لك" :لاقو لك ىبنلا ىلإ هباتكب اوتأ نيح هلق يبلا هرفأف دعك يببلا دج بلطملا دبع
 نم رهشأ ةرشعو ةنس ىضم املو «ةيلهاجلا يف ءامد امهنيب هدو ؛ مالسإلا يف فلح الو «ةدش الإ مالسإلا
 مهرأث مهنم اوبيصي نأ اودارأو «ةعازخ نم مهودع ىلع مهونيعي نأ اشيرق ركب ونب تملك ةيبيدحلا حلص
 325 ىبلا كلذ غلبف ءمرحلا ىلإ اوهتنا ح مهولتقي اولازي ملف ءنورايغ مهو اليل ةعازخ اوتيبي ىح مهوراغأف

 همهف ام ىلع يئبم اذه :خلإ اوضقن ىتح (نيلامكلا ريسفت) .ةكم حتفل اببس كلذ راصو ءاشيرق 75 يبنلا ازغف
 (يواصلا ةيشاح) .مدقدم تغرف ىح :لاقل باوصلا ىلع ىشم ولو «ال وأ

 هنوكل ؛لعفلا فذحو .دهعلا ىلع يوسف تابث داعبتسال راركت "فيك" :هلوق نأ ملعاو :مه نوكي فيك
 نم فلحلل قتشا هلعل :"يواضيبلا" يفو .افلح وأ ةبارق :اَلِإ (ريبكلا ريسفتلا) .مهدهع نوكي فيك يأ امولعم
 ريعتسا مث ؛.هورهشو مهاوصأ هب اوعفر يف اذإ اوناك مهنأل ؛[(سوماق) .ءاعدلاب توصلا عفر] راوحلا وهو لإلا
 ةيبوبرلاو ةوادعلاو دقحلاو ندعملاو ةبارقلاو راؤحلاو عضومو فلحلاو دهعلا :رسكلاب لإلا :'"سوماقلا' ٍثو «ةبرقلل
 (يواضيبلا ريسفت) .مكيف اوبقري ال مكب اورفظي نإ مهنأ مهلاحو يأ :لاح طرشلا ةلمجو .ىلاعت هللا مساو
 ."خلإ مكيلع اورهظي نإو" :هلوقل ئعملا يف لباقم وهف «رفظلا مدع دنع مهلاح نايبل فنأتسم :مكنوضري

 قلطمت. هرسف نم بصي ملو ءسكع ريغ نم عانتما ءابإ لكف «هعانتما دتشا يأ ىبأي ىبأ :لاقي :مهيولق ىبأتو

 (بيطنخلا ريسفت) .ناغضألا نم اهيف ام ةفلاخمل ؛هب ءافولا نع :هب ءافولا (لمجلا ةيشاح) .خانتمالا
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 ام ويب هنيد ادعس ىوهلاو تقايصنلا اهعابتا 5 يأ ايندلا
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 مه كلبَلْوأَو ةّمذ اَلَو الإ نِمؤُم ىف َنوُبقَرَي ال .اذه مهلمع م َنوُلَمْعَي أونا
 ما مرسلا

 لا سعوا رق

 مهف يأ ْمكناَوْحِإَف ةركَرلآ ْاَوَتاََو ةولَّصلآ ْأوُماَقَأَو أوُبات نإف 2 تروُدَتْعملا

 1 أوُنَكَن نإ نِإَو .نوربدني 59 َنوُملَعَي موق ت يلا نيبن لِضَفُتَو 0 مكناوخإ

 ِرْفُكَلآ همي اَوُلِنَفَف هوباع ْمُكِنيِد ىف اوُنَعَطَو ْمِهِدَهَع ٍدَْب ْنّي مهقيثاوم مُهتَمْنأ
 ةءارق قو قفل درهم ةنممأ ال دهن رمضملا عضوم رهاظلا عضو هيف ءهءاسؤر

 اوضقن أَوتَكَن اًمْوَق َوُلِتَقُت ضيضحتلل الأ .رفكلا نع مو َتوُهَتنَي ْحُهَّلَعَل رسكلاب

 ها هيف اورواشت ال ةكبم نم ٍلوُسَرلَأ جاَرْخِإب أوُمَهَو منذويع وكم

 :هلوقو. هللا تايآ وهو كورتملا ىلع ةلحاد .ءابلا نأ ىلإ هب راشأو ."اورتشا"ل ريسفت :اهعابتا اوكرت يأ

 سفنلا هاو ام يأ ؛ىوهلاو تاوهشلا ليصحت لجأل يأ :فاضملا فذح مالكلا فو ؛ليلعتلل ماللا "تاوهشلل"
 8 يبنلا ءاقلح كرتو هءافلح معطأ برح نب نايفس ابأ نأ كلذو «ليلقلا نمثلل ريسفت "ىومهلا"و .تاوهضلاو

 (لمجلا ةيشاح ءريبكلا 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 نب ةناعإب هوضقن ثيح :هصن ام اضيأ حراشلل اذه يف مدقتو :حالسلا

 .مهعم لاتق مهيلع ركب نب ةناعإ نأل ؛ٌهلُك يبلا ءافلح [نينموملا نم مه] ةعازخ لاتقب اوؤدبو :"دوعسلا يبأ'
 (يواصلا ةيشاح) .بانطإلا هيف ةغالبلا حدملا ماقمك مذلا ماقم نأل مهيلع حيبقتلاو عيئشتلا ديزمل ؛كلذ ررك :نوبقري ال

 مقوحخأ يناثلا فو «ايندلا يف مهليبس ةيلخت لوألا يف طرشلا ءازج ذإ ؛طرشلا ءازج فالاتخال ؛هررك 12 اوبات نإف

 ؛مهولتاقف ريدقتلاو :خإ 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 ممنأ ىلإ ةراشإلل

 ىلع رصتقا امنإ :لوسرلا جارخإي اومهو (نيلامكلا ريسفت) .مهل قيدصت ال يأ «نامبألا ةزمه رسكب :رسكلاب
 ,هبر نذإب اهنم هحورخ وهو هبقع رهظ جارخإلا رثأ نأل ؛اضيأ قاثيإلاب مهلاو لتقلاب مهلا مهنم عقو هنأ عم جارخإلا

 (يواصلا ةيشاح) ."كيلإ دالبلا بحأ يف ىنكسأف يلإ دالبلا بحأ نم نيجرخأ مهللا" :درو اذل ؛مهنم افوخ ال



 ةبوتلا ةروس * 4غ رشاعلا ءربجا

 عم مكءافلح ' 'ةعازجخ" 'اولتاق ثيح ٍوَرَم تلو لاتقلاب ٌبكوُهَدَب مهَو ةودنلا رادب

 كرت يف ُهْرَسْدَغ نأ ُقَحَأ ُهَللآَ ؟مهنوفاختأ َرُهْتْوَسْحَخَأ ؟مهولتاقت نأ مكعنمب امف ركب نب
 مهلذي مهزتتو مكيِديأب مهلتقب هَل ُمُهَبْذَعُي مهوُلِتَف 2) تييِبْؤُم مثنُك نإ مهلاتق

 مه :ممي لعف امث 5 تِيِبْؤُم موق َروُدُص ِفْضَيَو هلع ْمكَرصَيَو رهقلاو رسألاب
 ىلإ "ميني قي نم لعل وو اهبرك رزويوأف طبع ِتِمَديو . ةعازحت ونب

 595 ابل _رتثك .نباو ورمنع يبآل
 أوكرتت ذأ ةق راكنإلا ةرمح ع 0 ميكَح مملَع ُهَّلاَو ( نايفس 5 مالاسإإلا

 عدلا وهوا

 هللا نود نِم اديك ولو صالخإب 1 4, باص َنيِذْلا روهظ ملع هَل هللا ملعي ١ اَمَلَو

 مهو - نوصلخملا رهظي ملو :ئععملا «ءايلوأو ةناطب ةجيلو نووِبؤلا قو ءِهلوُسَر الو

 نأ َنِيِرَشْمْلِل ناك ام جو ترولمعَت اَمِب ويح ٌهَللَو مهريغ نم .- ركذ اهب :نوفوصوملا
 ل م 0 ا م هيف دوعقلاو هلوحدب ؛عمجلاو دارفإلاب ِهَللا َدِجسَنَم اوُرْمَعَي
 ريثك نباو ورمع يبأل 7 020202030700207

 نآلا تلخدأ دقو «بالك نب يصق اهل ينابلاو ءثيدحلاو ةرواشملل ؛موقلا عامتجا ناكم امنأ مدقت :ةودنلا رادب

 (يواصلا ةيشاح) .يفنحلا ماقم يف يهف «مارحلا دجسملا يف

 ةعطقنم "مأ" نأ ىلإ ريشي :راكنإلا ةزم* ىنعمب .نونمؤملا موقلا يأ 'ممي" :هلوقو ءشيرق رافك مهو :محب لعف ام
 ملو" :ليق هنأك ةلصلا زيح يف لخدأ ؛"اودهاج" ىلع فطع :اوذختي ملو (نيلامكلا ريسفت) .ةزمهلاو "لب" ئعم

 (بيطخلا ريسفت) ."خلإ هللا نود نم ةجيلو يذختملا ريغ نيصلخملاو مكنم نيدهاحملا هللا ملعي

 رهظي لب ."انمآ" :مكلوق درجمت لاتق ريغ نم اوكرتت نأ متننظ لب :نعملاو ءلوخدلا وهو جولولا نم :ةجيلو

 ريغ مكبولق يف هنولحدت ائيش نينمؤملا الو هلوسر الو هللا يف اوذختت ملو :هريغ نم صالخإلا عم مكنم دهاجما
 نأ :اهدعب امو ةيآلا هذه لوزن تبس :خإ نيكرشملل ناك ام (يواصلا ةيشاح) .نينمؤملاو هلوسرو هللا ةبحم

 هللا لوسر باحصأ نم رفن مهيلع لبقأف هللا لوسر مع سابعلا مهنم ءردب موي اورسأ شيرق ءاسؤر نم ةعامج

 لاقف ءمحرلا ةعيطقو هللا لوسر لاتق ببسب سابعلا خبوي » بلاط يبأ نب يلع لعجو ؛كرشلاب مهوريعي
 .مكنم لضفأ نحن «معن :لاق ؟نساحم مكل لهو :هل ليقف ؟اننساحم نومتكتو انيواسم نوركذت مكل ام :سابعلا

 (يواصلا ةيشاح) .يناعلا كفنو ؛جيجحلا يقسنو - اهمدخن يأ - ةبعكلا بجحنو «مارحلا دجسملا رمعن



 ةبوتلا ةروس 4. ظ رشاعلا ءزجلا

 خه راَثلآ ىنَو اهطرش مدعل َرُهْدَمَعَأ تلطب َتَطبَج َكِنَلْو رفكلاب تيشأ 2: يبو
 قامو ةوَلّصلآ ُماَقَأَو رجلا ِمْوَيْلآَو مللي ترم نم هلأ َدِجسَم رْمَعَي امْنِإ قو ترودانغ

 ٠ م تريِدَتَهملا َنِم اوثوكُي نأ كتل <  سعل 2-5 يآ ًادحأ شخ َّمْلَو ةركرلا

 رخالاِمْوَمَلَو هاب َنَماَ ّنَمك كلذ لهأ يأ ماَرَلك ٍدِحَسَمْلآ ةَراَمِعَو َجاآَحْلأ ةياقس ٌةلَعَجأ

 4 2١ َنيِلّظل َمْوقْلا ىِدَتي ال ُهّلآَو لضفلا يف هلأ َدنِع َنْوَتَسَي ال هللا ٍليِبَس ىف َدَهََجَو

 اوُرَجاَهَو أوما َنيِذَلأ .هريغ وأ سابعلا وهو كلذ لاق نم ىلع در تلزن ؛نيرفاكلا

 8 مهريغ نم ّدّثأ َدنِع ةبتر هَجَرَد َُظَعَأ بِيشنَأَو مهوب هللا ٍلِميَس ىف أوُدُهنَجَو
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 رافك نأل ؛كلذو «مانضألل مهدوجس رفكلاب مهسفنأ ىلع متداهش :ى# سابع نبا لاق :خإ ىلع نيدهاش

 اوفاط املك «ةارع تيبلاب نوفوطي اوناكو ءدعاوقلا دنع مارحلا تيبلا جراخ مهمانصأ اوبضن 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

 احو ؟"خلإ نمآ نمك" :هلوق يف ءالقعلاب -ةرامعلاو ةياقسلا وهو- ردصملا هبشي فيك :لاقي ام عفد اذمب

 (لمجلا ةيشاح) .فاضملا فذح ىلع مالكلاف «ةرامعلاو ةياقسلا لهأ هبشملا نأ :باوجلا

 .ههذ ايلع هللا قدصف .داهجلاو مالسإلاب مه ىلعو «ةرامعلاب ةبيشو «ةياقسلاب سابعلا رختفا :ليق :خإ ادر تلزن

 نئل :ردب موي رسأ نيح سابعلا لاق :د# سابع نبا لاق ؛هريغ وأ سابعلا وهو :لاق نم ىلع (كرادملا ريسفت)
 :يبعشلاو نسحلا لاقو «تلزنف «جاحلا يقسنو مارحلا دجسملا رمعن انك دقل ؛ةرجهملاو 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 :هدش» ىلع

 كلت عمجتسي مل نمم هريغ نم ةجرد ىلع :ةجرد مظعأ .امهريغ نيبو نيدهاحجاو نيرحاهملا نيب ءاوتسالاب :كلذ
 اهنكل ةجرد مهل نأ :هاضتقمو «رافكلا نم ةرامعلاو ةياقسلا لهأ هيف لدي :مهريغ نم (نيلامكلا ريسفت) .تافصلا

 نينمؤملا رابتعاب ليضفتلا مسا وأ «ةبترو ةحرد مهل نأ نم هنودقتعي ام رابتعاب امإ كلذ نأ :باوجلاو ؛مظعأ تسيل

 (يواصلا ةيشاح) .ةثالثلا فاصوألا اولمكتسي مل نيذلا



 ةبوتلا ةروس ا رشاعلا ءزجلا
 كك ص م لاق د هم را ربع

 ٍتدَّتَجَو ٍناَوْضِرَو ُهْنِم ٍةَمْحَرِب مُهُّبَر َحِهُرِسَبُي .ريخلاب نورفاظلا ج » َنوُريافلا م َكِِنَْوأَو
 د تاو تلا : 3 َن

 رجا ءةَدنِع َهَّللا نإ ادبآ ايف ةردقح لاح < ريدا :مئاذ م ُديقُم ٌميِعَن ايف ف

 ا وُنَماَ ت تويذلا انتي :هتراحتو هلهأ لحأل ةرجحلا كرت“ نميف لزنو و ٌييِظَع

 نمو ول ىَلَع ٌرفكلا اوراتخا ْاوُيَحَتَسأ نإ َءآَيِلْوُأ ْمُكَناَوْخِإَو ْمُكءاَباَء اَوُدِخَكَ

 مكئاَوخِإَو َمُكَواَنِبأو ْمكْوآباَء ناك نإ لق (2) توُمِلَظلآ مه َكِبَلوأَف حُكم مُهلَوع
 اَهوُمُثفَرَتَأ لَومأَو "مكتاريشع" :ةءارق يفو «مكؤابرقأ َرُكَْرِشَعَو كج
 كيل ا اهنوضدت نكدسَمَو اهقافن مدع اهداسك نوُشَحَت قرت اهومتبستك ا

 أوُصَتَرَتَف داهجلاو ةرجملا نع هلحأل متدعقف ءِهِليِبَس ىف ٍداَهِحَو ءِهِلوُسَرَو هللا رم
 َدَقَل 22) تيقسفلا ٌمْوَقْلا ىِدَني ال ُهَللَو مف هادو هلأ سَوَأَي ٌّيَح اورظتنا

 رق نب ول

 63 57 رك ذاَو ريضنلاو ةظيرقو رد ةييوقم 2 برحلل َنِطاَوَم يف هللا ُمُكَرَصَت

 نيذلا دارملا وأ «ةثالثلا فاصوألا لمكتسي مل يذلا نمؤملل ةبسنلاب زوفلا يف نولماكلا يأ :قو زئاقلا مه كنئلوأو

 (يواصلا ةيشاح) .ةرامعلاو ةياقسلا لهأل ةبسنلاب زوفلا لصأ مهل

 نم امهعانتماو ةحلطو سابعلا ةصق ف تلزن ءاهلبق امم ةلصتم ةيآلا هذه :دهاحجم لاق :خإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 هدالوأو هلهأ هب قلعت نم مهنمف «ةنيدملا ىلإ ةرجهلاب سانلا ةَمِلَ- يبنلا رمأ امل :ىت سابع نبا لاقو ,ةرحملا

 لاقو «ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ؛ةرجحلا عديو مهيلع ميقيف ءمه قريف ءانعيضت ال نأ هللاب كدشنن :نولوقي

 هذه هللا لزنأو ءمهتالاوم نع نينموملا هللا ىهنف ,ةكمم اوقحلو مالسإلا نم اودترا نيذلا ةعستلا يف تلزن :لتاقم

 ءالوزن نآرقلا رخآ يهو حتفلا دعب تلزن ةروسلا هذه نأل ؛لكشم ةرجهلا ىلع ةيآلا هذه لمح نكلو «ةيآلا

 هابأ لجرلا عطاقي نأ نكمي فيك :اولاق نيك رشملا نم يربتلاب نينمؤملا رمأ امل ىلاعت هللا نإ :لاقي نأ برقألاف
 هلوق وهو «هتباو هاحأو هابأ ناك نإو رفاكلا ىلاوي ال نمؤملا نأ رمأو .ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ؟هنباو هاخنأو

 (لمجلا ةيشاح) .َنوُملاظلا مه َكِلوُأَف مكن ْمُمّلَويْنَمو ٍناَميؤلاىَلعَرْفُكلا اوُيحَعْسا نط :ىلاعت
 امك فذح مالكلا يف :نينح موي .جاورلا نيعمج :نونلا حتفب قافنلاو (بيطخلا ريسفت) .ال مكقارفب :اهقافن مدع
 .هيف مكلاتق موي يأ :هلوقب حراشلا هيلإ راشأ



 ةبوتلا ةروس . عا رشاعلا ءزجلا

 لدب ْذِإ نامث ةنس لاوش يف كلذو ثزاوه هيف مكلاق عوب يأ «فئاطلاو ةكم نيب داو

 رشع ينثا اوناكو «ةلق نم مويلا بلغُت نل :متلقف ّرُكَنَرك نُكَتَبَجَعَأ ' موي" نم

 مب ءضرألا ْمُكِيَلَع ْتَفاَضَو اًئيَس ٌمُكِنَع نغت ّمَلَف فالآ ةعبرأ رافكلاو .افلأ

 ؛هيلإ نونئمطت اناكم اودحت ملف ءاهتعس يأ اهبحر عم يأ ةيردصم "ام" َتَبُحَر

 4 2 يبنلا تبثو «نيمزهنم 2: َتيِريدُم متلو مت فونملا نم مكقحل ام ةدشل

 َ هَتنيكَس ُهللا لن 4 .هباك رب ذح أ نايفس وبأو «سابعلا ريغ هعم سيلو ءءاضيبلا هتلغب
 هس يمر

 هنذإب سانبعلا وخب مل يبنلا ىلإ اوذرفا هزويؤتلا لغو توست لع هتنينأمط

 م سم سس سمع اور يضلا بيشو كلم هيكل ارت قوأَو اولئاقو
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 باجعالا ةملك نيملسملا كردأف يأ :مكنرتكا مكتبجعأ (لمجلا ةيشاح) .ةيدعسلا ةميلح ةليبق مهو :نزاوه

 هدحو هلي هللا لوسر يقبو ,ةكم مهلف غلب تح اومزهناف دونجلا ةرثك ال رصانلا وه هللا نأ مهنع لازو «ةرثكلاب

 اذخآ همع نبا ثراحلا نب نايفس وبأو «هتباذ ماجلب اذخآ سابعلا همع الإ هعم سيلو ؛هزكرم يف تباث وهو

 كيبل :نولوقي مهو اوعمتجاف !ةرجشلا باحصأ اي :ىدانف ءاتيص ناكو ؛"سانلاب حص" :سابعلل لاقف «هباكرب

 مث هب مهامرف بارت نم افك ٌدتو هللا لوسر ذخأف ؛قلب لويخخ ىلع ؛ضيبلا بايثلا مهيلع «ةكئالملا تلزنو ؛كيبل

 (كرادملا يسفت) ..اومدقاف "ةبفكلا برو اومزما" :لاق

 ةعبرأ فيقثو نزاوه مهو «رافكلا نمو ءاقلطلا نم يقابلاو «ةكم حتف اورضح نيذلا رشعلا :افلأ رشع ينل اوناكو
 هدنع يأ هباكرب ذحآ بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس وبأو ءس ابعلا ريغ هعم سيلو :لإ 25 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 باحضأ اي [هللا :ةابع اي :قذانف ع" ساتلاب حصا :هل هرمأو "هن 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 م

 (يواصلا ةيشاح) .ءاقلب اليخ نيبكار ءرمح مئامع مهيلع نينح موي اولزن نيذلا ةكئالملا نأ يورو ؛نيملسملا



 #1 تس 1
 ُءاَشَي نم ْلَع كلذ ِدْعَب ْنِم ُهّللا بُني مُث © َنيِرِفَكْلا ءآَرَج كلِلَدَو رسألاو لتقلاب
 رذق سَ َوكرْشُصَلآ اَمَنِإاَوُعَماَء لأ ايت /2) مبِحَرروُفَع ُهَللاَو مالسإلاب مهنم
 ماع دنع بوِياَغ َدَقَب مرخلا اولستدي ال يأ َماَيَحْلأ ٌدََِتَلآ ايري هلق مهنطاب كيل

 نِم هللا مكيِنْعُيَفْوَسَف مكنع م عاطقتناب ارقف ةليغ مُتفَح ْنِإَو ةرجهلا نم عست
 د ةيكَخ ٌمياَع َهّللا و نإ ةيزجلاو حوتفلاب مهانغأ لقو ءآَش نإ ءهلضف

 رشع انثا لبإلا نم يوان بسيسو يبس :ن فاللا ةتسل :وسألاو

 (دوعسلا يب ريسفت) :كللذ ريغ غاهيف ناكو :هتعمج ام ىرسألا نمو ءاددع ىصحي ال ام منغلا نمو افلا

 سحبنلا نأ ؛ سحب وذ ندر امغإ ئيعملا ْنَأ ىلع روهمجلاو :"يدمحألا رهسفتلا" يق 58 لاق 2« سحب وذ : نسجت

 لك ىلعو ؛"كرادملا" يف صن امن ,.مهفصو يف ةغلابم اهنيعب ةساجنلا مفأك اولعج :ليقو «ةساجنلا نيع نيتحتفب

 مدع نعم و ؛عادولا ةجح ماع وأ ةرجشا نم عساتلا ماعلا يأ ءادش مهماع دعب مارحلا كديسسملا اوبرقي الف ريدعت

 نابرقلا مدعف ءكني يعفاشلا دنع امأو ءاندنع اذه هلحأل مارخلا دجتسملا لدي ال يأ ةرمعلاو جحلا عم ٠ نابرقلا

 (يدمحألا ريسفت ) .مارخلا دجسملا لوخد نم لوعتميف «لوحدلا مدع نع ةرابع

 ثبخل ال يأ مهنطاب ثبخل ؛رذق امب مهفصو يف ةغلابم ؛تاساجنلا مهأك اولعج وأ ءسخب وذ يأ ردصم وه :سجن

 لاق يكن سابع نبا نع هيودرم نباو خيشلا وبأ ج رخأ ,ريزانخلاك ةسحن مهئايعأ يأ :نفكذ سابع نبا نعو مهرهاظ

 (نيلامكلا ريسيفت) .."هيفك لسغي وأ اضوتيلف اقرشم اص نم" :ُةك هللا لوسر لاق
 ثيح مارخلا 0-9 9 :ءاطعو دهاجم و ريبج نب ديعسو سابع نبا نع متاح يب أ نبا جرخأ :مارحلا دحبسملا

 نذإب الإ اهريغل الو ةراجتلل ال ءالصأ مرحلا نولحدي ال مهنأ يعفاشلا ذأ هبو ءمرحلا هب دارملاف نآرقلا ف قلطأ

 هجو ىلع لوخدلا عنم ىلع لومحم ةيآلاو كلي ةفينح يبأ دنع كلذب سأب الو ؛ةصاخ نيملسملا ةحلصمل ؛مامإلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."نايرع تيبلاب فوطي الو كرشم ماعلا دعب جحي ال نأ" :رحنلا موي هد ىلع ءادن هيلع
 ماعطلاب ةكمب نوتأي نوكرشملا ناكو ؛تاراجتلا نم مهشياعم تناك ةكم لهأ نأ كلذو ءمكنع :مقراجت عاطقناب

 لزنأف تسوي ديا روج «شيعلا قيضو رقفلا ةكم لهأ فاح مرحلا لوخد نم اوعنتما املف ءنورجتيو

 هئاطع يأ "هلضف نم هللا مكينغي فوسف" ىمكنع مهراحت عاطقناب ةجاحو ارقف يأ "ةليع متفح نإو" :ىلاعت هللا

 (نيلامحلا ريسفت) .مهريخ رثكف اراردم مهيلع رطملا لسرأ آب هدعو ىللاعت هللا زحنأف .هلضفتو



 ةبوتلا ةروس ظ 54 رشاعلا ءزجلا

 َنوُمَرَحم اَلَو لي يبلاب اونمآل الإو رخآلآِر ويل اَلَو هَللاب تروُمَؤُي ال تريلا ولت
 نم هريغل خسانلا تباثلا َقَحْلأ َنيِد َنوُنيِدَي اَلَو رمخلاك ُهَلوُسَرَو ُهّللآ ٌمّرَح اَم
 ىراصنلاو دوهيلا يأ َّبّتحلا أوُثوأ تريِذلا نيذلل نايب َنِم مالسإلا وهو نايدألا

 وأ نيداقنم يأ لاح ٍدَّي نَع ماع لك مهيلع بورضملا جارخلا َةّيْزجْلآ أوُطَعُي ّقَح
 نيع . نيج "اوطفي يف ريمضلا نم ولك

 بلاقو 2 04 مكحل | ترورغص ف هد بمب دع فيلو هلسالا نوداقنم ءالذأ 2 3 اي ن ويب ال ردياب

 5 كلذ هللا لك روبل ىريشنلا يناقؤ هّللآ نبأ ُريَرَع ةويجلا

 قنا اعمل هل هم فاطلا#  ةطاعماو دعا ةيرط كب نوهاشت .تء 2 روعهلضي د يا لب هيلع هد كنتسم هيإ رتيعولاب

 رمأ نيح تلزت ةيآلا هذهو ؛برعلا يكرشم لاتق نايب رثإ نيباتكلا لهأ لاتق ركذ يف عورش :خلإ نيذلا اولتاق
 (يواصلا ةيشاح) .كوبت ةوزغل ٌدتي هللا لوسر هجوت تلزن املف «مورلا لاتقب دك هللا لوسر
 مهنع ةيآلا تفن فيكف «رخآلا مويلاو للاب نوئمؤي باتكلا لهأ نإ :لاقي امنع باوج ا يبنلاب اونمآل الإو

 هب اونمؤي ل املف بكي يبلاب اونمؤي مل مهنأ ليلدب ؛ديفي ال لطاب اممب مهناكإ نأ :باوحلا لصحمو ؟اممب نامبإلا

 :هلوقف «يئانثتسا سايق ىلإ ةراشإ حراشلا مالك فو «ةيآلا يف هيفن حصف ؛مدعلاك رخآلا مويلاو هللاب مهنامإ ناك

 :اهريدقت ةفوذحم ءانثتسالاو ؛"يببلاب اونمآل اممي اونمآ ول" :اذكه احيرصو «ةيطرشلا ىلإ ةراشإ "يبنلاب اونمآل الإو'
 (بيطخلاو لمجلا ةيشاح) .موزلملا اذكف لطاب مزاللاو :لاق هنأكف ."امهي اونمؤي ملف يبنلاب اونمؤي مل مهنكل'
 (يواصلا ةيشاح) .هتفص ىلإ فوصوملا ةفاضإ نم :قحلا نيد .مالسإلا نيد نودقتعي ال :كونيدي الو

 نأ حصيو ,"مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ" :ىلاعت لاق «رفاك وهف مالسإلا ريغ عبتا نمف هل يحاملا :ةريغل خسانلا

 (يواصلا ةيشاح) .مالسإلا هللا نيدب دارملاو «قحلا هئامسأ نم نأل ؛ىلاعتو هناحبس قحلاب داري

 هنوكب دييقتلا نأ نيعي :مهل دنتسم ال (يواصلا ةيشاح) .دايقنالا نع ةيانك ديلاف يأ مزاللاب ريسفت :نيداقنم

 دجوي يذلا لمهملل لئامم «قيقحتو ناهرب نع درب لوق هنأ ىلع لدي «مفلاب الإ نوكي ال لوقلا نأ عم مههاوفأب
 (نيلامكلا ريسفت) .نايعألا يف هموهفم دجوي الو «هاوفألا يف

 تأرق :مهوقك ةزمهلا نع عرف ءايلا :ليقو ,.مصاع هب أرق دق فيقث ةغل ةزمهلاو «ةحياشملا ةاهاضملا :نوؤهاضي

 .هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذحف «نيذلا لوق مهوق يهاضي ىعملاو ءتيضوتو تأضوتو «تيرقو

 (نيلامكلا ريسفت)



 ةبوتلا ةروس ه8مو 1 رشاغلا رجا

 فيك نأ هَل مهنعل مهل مه ًاديلقت مهئابآ نم 'ُلبَف ني اوُرَمَك َنيِذأ لو
 دوهيلا ءاملع هنايحا اَدُدَحغا ؟ليلدلا مايق عم قحلا نع نوفّرصي مج هر تروكفآإُي

 هللا مرح ام ليلحت يف مهوعبتا ثيح هللا رود نم َباَبَرَأ ىراصنلا دابْع ْمُهَندَبَهَرَو

 نب يأ اَوُدبْمَيِل لإ ليخنألاو ةاروتلا قاوم و 2< ةيع# َحيِسَمْلآَو لحأ ام ميرحتو

 مج 3 َتوُحرْمُم اّمَع هل اير يد وه اَّلِإ َهَلِإ ّل ادِحَو اهلإ | ودبعي

 ١ : :  59 0ع 00 3

 نأ َقّأَيَو هيف مهلاوقأب نوه هنيهاربو هعرش ِهَّلآ َروُث أوُعِفطُي نأ تروُديِرُي

 و ادمح ُهَلوُسَر ٌلَسْرَأ ف ِذّلاَوِه .كلذ ع2) تروُرِفَكْلا هرك ْوَلَو هُهَروُت رهظي متي
 ْوَلَو هل ةفلاحملا نايدألا عيمج هك نيددلا ىَلَع هبلغي .ُهَرِهظُيِل َقَحْلا ِنيِدَو ئَدُهلاِب

 كت اا 5#

 ناَبهُرلَاَو رابخألا سم < منكم نإ أَوُنَماَح نيذلا 7 .كلذ +2 َنوْكِرْشُمْلا ةرك

 55 سانلا َكروُدِصَيَو مكحلا يف اشرلاك لسَبْلاِب ساتلا لاومأ نوذخأي وك
 ةوشر عمج ؛ءارلا مضب

 امك هللا نبا حيسملا :اولاقف مهلبق نم دوهيلا لوق ىراصنلا تهاض هانعم :يدسو ةداتق لاق :خإ 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 ئعم ىلع مهئامدق يأ :وهئابآ نم (لمجلا 5 ."هللا تانب ةكئالملا نإ"

 (يواضيبلا ريسفت) .ىراصنلل "نوؤهاضي" ف ريمضلا نأ ىلع ؛دوهيلا وأ هللا تائب ةكئالملا :اولاق نيذلا

 اذه نكلو ءىىيش نم بحعتي ال ىلاعت هللا نأل ؛قلخلا ىلإ عجار بجعتلا اذهو ءبجعت ماهفتسا :نوكفؤي بأ
 ريسفت) .لطابلا ىلع مهرارصإو قحلا مهكرت نم هي هيبن بجع ىلاعت هللاف «مهتابطاخم يف برعلا ةداع ىلع باطخلا

 امأ :لاقف ةيآلا هذه أرق دي 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 ,مهودبعي اونوكي مل مهنأ

 دوهيلا ءاملع "رابحألاو" ءءاسؤرلا تافص نايب يف عرش مهتافصو عابتألا دئاقع نيب امل :خإ اونمآ نيذلا اهيأ اي
 هللا دبعك ,ءكلذك 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 ءذخألا لكألاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :نوذخأي

 (يواصلا ةيشاح) .اهلكأ لاومألا ذحأ نم دوصقملا مظعم نأل ؛يظعألا هئزج



 ةبوتلا ةروس - نأ رشاعلا ءزجلا

 يأ 20 لَو هيتس تهدأ 20-- أدتبم ربع ىلا هنيد هس ٍليِبَس نع
 لونفديو لوعمجي

 مه خخ يأ ِمهَرْشَبَف ريخلاو ةاكزلا نم هقح اهنم نوُدؤي ال ي مأ هللا ليِبَس ىف زونكلا

 ْمُههاَبِح ابي قرحت ىَوكُتف َمّثَهَج ِراَن ىف اًهيَلَع ئَمْح َمْوَي .مؤم (2) ٍميِلَأ ٍباَدَعب
 اَم اًدذَه:مهل لاقيو .اهلك هيلع عضوت ىتح مهدولج عسو َمُهْروُهْطَو ْمُجوُُجَو
 امك دتعملا روئشلا َةَّدِع نإ .هءازج يأ 22 َتروُرِيكَت تدك اَم أوقوذف :ئسفنأل َمَتْرَرَك
 120111111111 ظوفحما حوللا هللا بنتك ىف اَربَسَرَشع اَنْنَآ ِهّللا َدنِع 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 نيعملا ىلإ عحار ريمضلا نأ :هحاضيإو ؟ريمضلا

 . بيطخلا" هب حرص امك مهاردو

 وهف ءمهاردو ريئاند ؛ةينآو ةلمج امهنم دحاو لك نأ :اهدحأ ؛هوجو نم ىيعملا ىلإ دئاع ريمضلا نإ :"ريبكلا" يفو

 نوقفني الو :ريدقتلا نوكي نأ :امهيناثو «(4:تارجحلا) كاوُلتتقا َنيِنِمْؤُمْلا نِم ٍناَتفِئط ْنِإَوإ» :ىلاعت هلوقك
 غي دق اذه دحأ ركذ نأ :اهنم ءاهوجو هيف ركذو ءظفللا ىلإ ادئاع ريمضلا نوكي نأ :ياثلا هجولاو ءزونكلا

 (اصخلم) .ةراجتلل ريمضلا لعج ١( :ةعمجلا) اهيل اوُضَقْنااوِهَل أ ةَراَحَتاْوَأَر اذإَو» :ىلاعت .هلوقك ءرخآلا نع

 (نيلامكلا ريسفت) .يقهيبلاو يناربطلا هاور ؛"زنكب سيلف هتاكز يدأ ام" :لكُي هلوقب :حلإ نودؤي ال
 هلوق يف مالكلا اذكو «ةريثك مهاردو ريناند امهي دارملا نأل ؛نائيش ل ."اهيلع" ليق امنإو :اهيلع ىمحي

 ديدحلا ىلع تيمحأ لاقي ال هنأ وهو ءلاؤس هيفو ."يواضيبلا"و "دوعسلا يبأ" نم اصخلم هس 7 لات

 ىلع ىفحت لاومألا كلت نأ ذارملا سيل :باوجلا ؟"اهيلع ىمحي" :هلوق يف ةدئافلا امف::ديدحلا تيمحأ لاقي لب

 رخو ىمح تاذ ران اهيلع دقوي يأ .ةضفلاو بهذلا بنجع قولا لاونمألا كلت ىلع ىمحت زرانلا نأ دارملا ل «ناتلا

 (ريبكلا ريسفتلا) .ةدئافلا هذه دفي مل "ىمحت موي" :ليق ولو "ةيماح ران" :هلوق نم ذوحخأم وهو ءليدش

 .ران نم حئافص اهلعجح 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)
 ىلا برعلا روهش ىهو («لزانملا يف رمقلا ريس ىلع ةينبم ىه ىلا ةيرمقلا ةنسلا روهش اذهو :ارهش رشع انثا

 ثالث روهشلا هذه مايأو ,مهماكحأو مهرومأ رئاسو مهدايعأو مهجح تيقاومو مهمايص يف نوملسملا امي دتعي
 ةئام ثان يهو ؛ةمات ةرود كلفلا ف سمشلا رود نع ةرابع ةيسمشلا ةئسلاو ءاموي نوسمحو ةسمخحو ةئام

 رودت ناضقنلا اذه ببسبف «مايأ ةرشع ةيسمشلا ةنسلا نع ةيلالحلا ةنسلا صقنف «موي عبرو اموي نوتسو ةسمححو

 (لمجلا ةيشاح) .فيصلا يف ةراتو ءاتشلا يف ةرات جحلاو موصلا عقيف «ةيلالهلا ةنسلا
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 وذو ةدعقلا وذ :ةمرحم ٌمّرُح ٌةَعَبْرَأ روهشلا يأ آنم ضألاو ِتاَوَمَّسلآ َقَلَح َمَوَي

 يأ َنييف أاوملظت الف ميقتسملا ميِقْلا ٌنيِدل اهعيرخجت يأ كلذ بجرو مرحماو ةجحلا

 2 1 ىلإ ع : 000 خا روف سا 0

 اهلك رهشألا يف :ليقو ءارزو مظعأ اهيف اههإف ,يصاعملاب جحَسفنأ مرحلا رهشألا

 فاك كةرلجقي امك روهشلا لك ف اعيج يأ هلاك تركمرشملا اول

 نرخ يساعلا يأ ةتيكلا امنإ .رصنلاو نوعلاب ًاعيمج 2 )) َنيقَّتَملأ ْعَم د

 يف مهو لهأ اذإ مرحملا ةمرح ريخأت نم هلعفت ةيلهاجلا تناك امك .:رفعأ لإ ريهتش

 هلاله ملط يأ

 دنع ةخوسنمف اهيف ةلتاقملا ةمرح امأو «مارحإلا لاح وأ مرحلا يف اهياكتراك ءاهريغ يف اهنم يأ :مظعأ اهيف اهنإف

 رشع يئثالا روهشلا يف اوملظت الف دارملا :ا5# سابع نبا لاق :اهلك رهشألا يف (نيلامكلا ريسفت) .روهجلا
 "نهيف" :هلوق يف ريمضلا :نورثكألا لاقو «رمعلا عيمج يف داسفلا ىلع مادقإلا نه ناسنإلا عنم دارملاو ءمكسفنأ

 هنأل ؛لوعفملا نعم. ردصم لصألا يف وهو ؛هنم دارملا وه اذه :لإ 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 ءنيع ضرف داهجلا نوك ىلع لدل لعافلا نع الاح لعج ولو ؛لوعفملا نع
 (نيلامكلا ريسفت) .ةيطع نبا هركنأو

 يرهزلاو يناسارخلا ءاطعو ةداتق لوق وهو «مرحلا رهشألا يف لاتقلا ةمرحل وبسم هنأ ىلإ ريشي :روهشلا لك يف
 نعو «ةدعقلا يذ ضعبو لاوش يف مهرصاحو «فئاطلاب افيقثو نينحب نزاوه ازغ هي يبلا نأل :اولاقو ؛يوونلاو

 نأ ىلع نبم 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 ؛مهضعب دنع صاخلل ماعلاك «ديقملا ميرحتلا عفري قلطملا باجيإلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ملعأ هللاو «لوعفملا

 ءاعيمج نمي ئرقو ءاسيسمو اساسمو اسم هسم :هلوقك ءايسن وأ اءاسنو أسن هأسن ردصم ءيسنلا :خلإ ءيسنلا امنإ

 (نيلامكلا ريسفت) .فاضم ريدقت نم دب الف كلذ ىلعو ؛لوعفم نعم. ليعف :يرهوجلا لاقو ءيرشخمزلا هلاق
 مهأ كلذو :"بهاوملا حرش" ةرابعو (لمجلا ةيشاح) .هل نوديرملاو لاتقلا ف نوبغار مه يأ :لاتقلا يف مهو

 مهأكف ؛هناكم رفص نومرحي مث ,مرح رهشأ ةثالث يلاوتب ميرحتلا ةدم لوطل ؛مرحملا يف لاتقلا نولحتسي اوناك
 (حابصم) .هتيؤرب توصلا انعفر انللهتساو لالهلا انللهأ :لاقيو «لالحلا رهظ يأ "لهأ" «هنوتوفي مث هنوضرتفي
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 اوُرَمَك يذلا هب اهجتفو ءايلا مضب َّلَضُي هيف هللا مكحب مهرفكل ِرْفْكَلآ يدي
 رخآ ميرحتو رهش ليلحتب اوقفاوي اوُِاَُمِل اًماَع مَتوُمَرحسو اًماَع ءيسنلا يأ تول
 الو رهشأ ةعبرأ ميرحت ىلع نوديزي الف روطألا نم ُهَّللآ َّمَّرَح اَم ددع َةَّدِع هلدب

 هوئظف ٌرِهَِسعَأ وسهل كرير هلآ َموَحاَم 15 اهايعأ ىلإ نورظني الو وبني
 ىلإ سانلا كو هللا لوسر 0 » تيرفكلا َءوقْلا هي ل ُهَلأَو تسنح

 2111127 أوُتَماَب < وقلا اهيا مهيلع قشق رح دلو ارسغ يارعر كاوبت ةوزغ

 ا

 ليلحتو ىلاعت هللا لحأ ام ميرحت اومض املف ءرفكلا نم ةريثك اعاونأ مهنع ىكح ىلاعت هنأ هانعم : . رتل يف ةدايز

 نأ (رفكلا يف هدايز رفكلا نم ةمدقتملا عاونألا كلت ىلإ لمعلا اذه مض ناك -رفك وهو - ىللاعت هللا مرح ام

 ءانبلا ىلع] :ءايلا مضب (بيطنخلا ريسفت) .مهسجر ىلإ اسجر مهتدازف 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 :هنولخي
 ماللاو «نيبجاولا دحأ وه يذلا صيصختلا اوفلاخ دقو ءاهوفلاخي الو ةعبرألا يه ىلا ةدعلا اوقفاويل :اًؤطاويل

 (كرادملا ريسفت) .رهاظلا وهو ءبسحف "هنومرحي"ب وأ "هنومرخي"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 نيلجرلا نأ ح 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 هي يبلا نأ كلذو ؛كوبت ةوزغ ىلع ثحلا يف تلزن ةيآلا :خلإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 نكي ملو «لالظلاو رامثلا تباط نيح رحلا نم ةدشو سانلا نم ةرسع نامز يف كلذ ناكو ؛مورلا ةوزغل داهجلاب

 ديدش رح يف 5 هللا لوسر اهازغف «ةوزغلا كلت تناك بح اهريغب ىرو الإ ةوزغ ديري ه5 هللا لوسر
 مهيلع قشف «مهوزغ ةبهأ اوبهأتي ىح مهرمأ نيملسملل ىلجف ءاريثك اودعو ءازافمو اديعب ارفس لبقتساو

 (ليزنتلا ملاعم) .خلإ "نيذلا اهيأ اي" ىلاعت هللا لزنأف ءاولقاثتو جورخلا
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 *” هت "-”الابسيإ

 ةئاثملا يف لصألا يف ءاتلا ماغدإب رق ل ٍليبَس ىف اورهنأ كل لبق اَذِإ كَل ام
 اهيف دوعقلاو ضل ىلإ داهجلا نع متلمو متأطابت يأ لصولا ةزمه بالتحاو
 ؟اهميعن لدب يأ رجالا ترف م اهاذلو اًيَتَّدلآ ةوّيَحْلاِب مُتيِضَرَأ خيبوتلل ماهفتسالاو

 كلذ يغبني ال يع

 لوبن ماعدإب .ريقح 2 ليلق آل ةرْجالا ع اتم بنح ىف اََنَّدلآ ةَيَحْلآ ْعلَتَم انيق

 رُكَنْدَعُي داهجلل 0 يبلا عم | وحج رخت أورِفنت نيعضوملا 5 "ا ف ةيطرشلا نإ"

 وأ هللا يأ ةواشت الو مكلدب مهب تأي يأ مك َرَبَغ اًمْوَق َلِدَبَتْسَي قو و امم اميل اًباَذَع

 هنمو 2 2: ُريِدَق ء-َّن لك ع هنأ ةنيد رصانا هللا نإف ؛هرصن كرئب اعيش د5 يبلا

 ءاهيلع مدقم لاحلا اذه فرظ "مكل ليق اذإ" :هلوقو ءلاح "متلقاثا" :هلوقو ربح "مكل"و أدتبم "ام" :خلإ مكل ام

 اوجرخا يأ ءاورفتا مكل لوسرلا لوق تفو يف نيلقاثتم مكنوك لاح راذعألا نم مكل تبث ءيش يأ :ريدقتلاو

 اذإ" :ةي هلوق هنمو هيلإ مهاعدو داهجلا ىلإ جورخلا ىلع مهثح اذإ سانلا مامإلا رفنتسا :لاقي هللا ليبس يف
 (لمجلا ةيشاح) ."نزاخلا ريسفت" .ريفنلا مسالاو «"اورفناف مترفنتسا

 ' ضرألا ىلإ' :هلوق علا نفل يفو (لمجلا ةيشاح) . "لظرألا 5 :هلوق هب قلعتيل ؛هردق :داهجلا نع متلمو

 نمضو :"”قفقاشكلا" ُُق لاق و ءايندلا ىلإ نيلئام متلقاتا يأ ؛دالخإلاو ليملا عم هنيمضت ىلع ”متلقاثا ب قلعتم

 نيضار ةرخآلا نم متضرعأ :متيضرأ .ايندلا ىلإ متلم ىعملاو "ىلإ ب يدعف دالخإلاو ليملا يعم "متلقاثا" :هلوق
 .هيلإ سايقلاب ىيعي ةرخآلا عاتم ىلإ ةبسنلاب :خلإ عاتم بنج :لدب ئعمب "نم"ف هقايحلاب

 عفانمو ؛ةلاحم ال بيرق نع ةعطقنم و ؛تايلبلاو تافآلاب ةبوشمو ءاهسفن 3 يسيمسد ايندلا تاذل نأل :ريقح

 بنج يف ايندلا عاتم نأب عطقلا بجوي كلذو «ةيدمرس ةيدبأ ةمئاد «تافآلا لك نع ةصلاخ ةيلاع ةفيرش ةرخآلا

 ءانبأ مه :ريبح نبا ديعس لاق ,عوطأو مكنم اريخ نعي :اموق لدبتسيو (لمجلا ةيشاح) .ليلق ةرخآلا عاتم

 اوعراس نإف ؛هنيد زازعإو 0 هيبل ةرصنب لفكت لجو رع هللا نأ ىلع هيبنت هيفو ءنميلا لهأ مه :ليقو «سراف

 هنغ اوفلختو |اولفاغت كإو (ىلاعت هللا ىلع مهرجأ عقوو م ةرصنلا تلصح اورقنتسا ثيح كِل جورخلا ىلإ ةعر

 م الإ لصحت ال هترصنو 0 هللا لوسر زازعإ نأ اومهوتي البلو ءمه ىتعلا تلصحو ؛مهريغب ةرصنلا تلصح

 (نيلامجلا ريسفت) ."ائيش هورضت ال" :هلوق وهو
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 1 هي تح ؟ اعلا » وهدمود ع ع ه<-+ هلللص مت عرب و

 هو رصنل

 يأ لاح نّيَيَت دق دنا راقب دنت أ دسيس نأ دلت ارق ال جورخل 3 ا

 ذإ اهريغ يف هلذخي الف ةلاحلا كلت لثم يف هللا هرصن نيعملا ءركب وبأ رخآلاو نينثا دحأ
 يبأ -دِبحَصِل ُلوُقَي ناث لدب ْذِإ روث لبج يف بقنراَغَلأ ىف امه هلبق "ذإ" نم لدب
 ل انرصبأل هيمدق تحت مهدحأ رظن ول :نيكرشملا مادقأ قأو امل هل. لاق دقو. ركب

 م يبلا ىلع 5 ليقا ه هيَلَع ةقنيئامط رهَبئيَكَم ُهّللأ لن هرصنب  ةقا ةنبت

 2010 00 اًهَوُرَت لوي 98 ينلا يأ ُهَدّيَأَو هذ ركب يبأ ىلع :ليقو

 هنأو «هونيعي مل وأ هوناعأ «هنيد زازعإو 225 هللا لوسر رصنب لفكتملا هنأ لجو زع هللا نم مالعإ اذه :ةورصنتت الإ

 (ليزنتلا ملاعم) .ددعلاو ددعلا نم ةرثك ف وهو مويلا هب فيكف ءءادعألا ةرثكو ءايلوألا ةلق دنع هرصن دق
 الإ سانلا عيمج نع ادرفتم هنوك لاح اورفك نيذلا هحرخأ ذإ :هريدقتو "دوعسلا يبأ" يف امك دي هريمض نم :لاح

 يف حرصم وه امك تي هللا لوسر ىلع افوخ ركب يبأل الصاح ناك نزحلاو :نزحت ال (لمحلا ةيشاح) .ركب ابأ
 :525 هللا لوسرل لاقف .هسفن ىلع ال هيلع نرح دق قيدصلا ناكو د25 ىبنلا لوق لوقم :نرحت ال .ريسافتلا بتك

 (نيلامجلا ريسفت) .نيدلاو ةمألا تكلف تنأ تم نإو «دحاو. لحجر انأف انأ تم. نإ !هللا لوسر اي

 تنأ" :ركب يبأل 25 هللا لوسر لاق «لوقي هتعمسف ام# رمع نبا تيتأ :لاق ريمع نب عيمج نع يور :انعم
 25 هللا لوسر بحاص نكي مل ركب ابأ نإ لاق نم :لضفلا نب نيسحلا لاق ؛"ضوحلا ىلع يبحاصو راغلا يث يبجحاص

 :لجو زع هلوقو ءارفاك ال اعدتبم ناك - ركنأ اذإ - ةباحصلا رئاس يفو «نآرقلا صن هراكنإل ؛رفاك وهف

 انأف لتقأ نإ" :لاقو هي هللا لوسر ىلع اقافشإ ناك امنإو «هنم انبج ركب يبأ نزح نكي مل "انعم هللا نإ نرحت ال"

 هرخآ يف هركذ الب هذ رمع مالك نم ثيدحلا اذه نوكي نأ يغبني ."ةمألا تكله تلتق نإو ءدحاو لحر
 فاسو 1 نيش زم ةنتاسو دا افاس نفت كس نزف لب كل: لبسي دم وفا نيتسدلا قرب
 ىلإ ايهتنا املف «"كيدي نيب يشمأف دصرلا ركذأ مث ءكفلحخ يشمأف بلطلا ركذأ :لاق "!ركب ابأ اي كل ام" 2

 اقف لرش اها :قويسر اور لَريا دلال م هدارعتال لستفا ؛راغلا يريتسأ نيح !هللا لوسر اي كتاكم :لاق «راغلا

 (ليزنتلا ملاعم) .رمع لآ نمو رمع نم ريخ ةليللا كلتل هديب يسفن يذلاو :رمع
 برقأو ؛«تاروكذملا برقأ ىلإ هدوع بجي ريمضلا نإ :لاق ثيح يزارلا مامإلا هحجرو :هند ركب يبأ ىلع ليقو
 - دمحم لوقي ذإ :ريدقتلاو ."هبحاصل لوقي ذإ" :لاق ىلاعت هنأل ؛هكِذ ركب وبأ وه ةيآلا هذه يف ةمدقتملا تاروكذملا
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 َلفُسلا كرشلا ةوعد يأ اوك َتيِذَأةَمِلَك َلعَجَو هلاتق نطاومو راغلا يف ةكئالم

 هكلم يف زيِرَع ُهَللاَو ةبلاغلا ةرهاظلا نذل تو ةداهشلا ةملك نأ هللا ةملكت ةبولغملا

 ءافعضو ءايوقأ :ليقو ءطاشن ريغو اطاشن ًالاَقثَو افاق أورفنا .هعنص ف 2 كيك
 سابع بأ نع يور اذك لونل

 اوُدِهَجَو خلإ ا فعضلا ىَلَع َسْيَل ةيآب ةخوسنم يهو .ءارقفو ءاينغأ وأ

 20 َتوُمَلْعَت رْشنُك نإ َمُكَل رْيَخ ْمُكِلَذ هللا ٍليِبَس ىف مكِسفنأَو مكرم

 بيرت همم ركو رز ره هقلاسلاا .تاروكذلاا بولاق: ريدصلا اذه لعوب 'هوغنال" دق ركي يأ هيحصل
 ءانمآ ناك دعي هنإف دو لوسرلل ال هذ ركب يبأل الصاح ناك فوخلاو نرحلا نأ :ىاثلاو .هيلإ ريمضلا دوع
 ىلإ ةنيكسلا فرص ءانمآ راص "نرحت ال" :ركب ىأل لاق املف ءلشيرق ىلع هرصتي نأ هللا هدعو انت :بلقلا نكاس

 يتوق بلقلا نكاس كلذ: لبق هنأ عم ٌهلو هللا لوسر ىلإ اهفرض نم ىلوأ هفوحح لاوزل اببس كلذ ريضيل ؛ركب يب
 .[اًقلقم] اجعويم 0 هنأل ؛رهظألا وهو هبحاص ىلع وأ هي يبلا ىلع :يواضيبلا لاقو «سفنلا

 .اوعجر ّىح رافكلا بولق يف بعرلا اوقلأ :ليقو «هتيؤر نع مهراصبأو رافكلا هوجو نوفرصي :راغلا يف ةكئالم

 ؛"وأ" نيعم "هلاتق نطاومو" :هلوق يف واولاو «نينحو بازحألاو ردب موي يأ "هلاتق نطاوم" :هلوقو (ليزنتلا ملاعم)
 نوكي. قاثلا 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 ربح ةلمجلاو اهربح "ايلعلا"و «ايناث ادتبم نوكت نأ زوجي "يه"و
 (لمجلا ةيشاح) .ميركو ماركك طيشن عمج [طشان عمج نيشلا ديدشتو نونلا مضبو] :اطاشن

 ءاخويشو ايابش :دهاجمو نسحلا نع حلاص وبأ لاق «هنم الاقثو لاملا نم افافخ عملا نأ ىلع :ءارقفو ءاينغأ وأ

 الف لوألا ىلع امأو «نيرخآلا نيلوقلا ىلع :ةخوسنم يهو (نيلامكلا ريسفت) .هيف لخاد 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 , بوس اساور ضيم اس وبإ رابا زيا يبا

 .ةيآلا "الاقثو افافح اورفنا" :ىلاعت هلوقل ؛نايعألا ضورف نم ريصيل ؛حصف ءاماع ريفنلا نوكي نأ الإ :لاق

 ؛هريغ وأ اضارم وأ احاحض ئعغمي ناك ءاوس ءاقلطم ثالغلا تايآلاب ةخوسنم ةيآلا لعج دق "ناقتإلا" بحاصو

 (يدمحألا ريسفت) .ال وأ بوجولل رمألا نوكي نأو ءال وأ اماع ريفتلا نوكي نأ نم معأو

 هلوق هيلع لدي امك ةعاطتسالاب ةديقم ةيآلا نأ رهاظلاو ءانكذ سابع نبا نع يور اذك :خإ ىلع سيل ةيآب
 (نيلامكلا ريسفت) .خسنلاب لوقلا ىلإ ةجاح الف يْوكَحَم انْجَرَحَل انْعَطَتْسا وَلإل :ىلاعت
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 اير يإإ ىقوغد اع يول اهات يذلا تيققانللا قف لوقو ؛ ةرالاو دلل مك ريح

 ْنكِبلَو ةمينغلل ابلط َكوُعَبَتَدَل اطسواةِضاق اًرَقَسَو دخلا لهس اًييرق ايندلا نيم اقاوم

 َنَعَطَتْسأ ول مهيلإ متعجر اذإ ِهّلأِب َوُفِلْخَيَسَو اوفلختن ةفاسملا ُةَقْسلآ ُمَهَلَع َتَدْعَب
 يف 29 نوب ذككل مج َمَلْعَي هّللاَو بذاكلا فلحلاب ٌجُجَسفنُأ َنوُكلَجيْمُكَحَم اجر جورخلا

 نيعيطتسم اوناك مهأل

 مّدقو هل اباتع لرنف  كنم داهتجاب فلختلا ِْق ةعامجج نذأ 2 ناكو :كالد موق
 _ نيقفانملا نم

 َلكيَتَي اَوَح مهتكرت الهو فلختلا يق مهل َتدْؤَأ ل كادع هلآ اَفُع :هبلقل ًانيمطت وفعلا
 ناك اواو ع هكا ةياهكم اق قط هدف تموز ملال .ي هبذكلا َمّلَعَتَو رثعلا قاوقدك .- سلا علل

 ' اتا ل

 ةيآلا هذه نإف «بيغلاب هللا نم رابخإ اذه :نوفلحيسو (ع) .رمضم "ناك" مسا نأ ىلإ ريشي :خلإ موعد ام
 هنأ :لصاحلاو ؛دهتجي ال هنأ رخآلاو نيلوق دحأ اذه :هنم داهتجاب (يواصلا ةيشاح) .كوبت نم هعوجر لبق تلزن

 :حيحصلاو «زوجي ال وأ ىلاعت هللا نم ةرداصلا ةيفيلكتلا ماكحألا ريغ ف داهتحالا 25 ىبنلا ىلع 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 كي يبلل ةبتاعم كلذ ف :مهضعب لاقف ؟ال مأ 25 يبنلل ةبتاعم كلذ يف له اوفلتخاو :هل اباتع لزنف
 هللا هع الو .ةيصعم دحيلانيف ىلاعت هللا نم هيف 26 ىبتلل مدقتيا ل رمألا اذه نإ :"ءافهلا" يف. ضايع يضافلا

 امك لب "رفغ" نعم. "افع" سيلو ءكلذ ىلإ بهذ نم اوطلغو «ةبتاعم ملعلا لهأ هدعي مل لب هيلع ةيصعم ىلاعت
 هوحنو كلذ مكمزلي نكي مل يأ ءطق مهيلع بجت ملو قيقرلاو ليخلا ةقدص نع مكنع هللا افغ :د5 يبنلا لاق
 مالك حاتفتسا وه :يكم لاقو .برعلا مالك فرعي ال نم بنذ نع الإ نوكي ال وفعلا :لوقي امثإو لاق يريشقلل
 ."بيطخلا" نم هللا كافاع هانعم نإ :يدنقرمسلا لاقو ؛"كرعأو هللا كحلصأ" لغم
 ىلع لدي كلذ نإ :لاقي نأ زوجي ال لو ءبنذلا بجوي "كنع هللا افع" :هلوق نأ ملسن ال :"ريبكلا" يف لاقو

 ءيرمأ يف تعنص ام ,كنع هللا افع :هدنع امظعم ناك اذإ هريغل لحرلا لوقي امك ؟هريقوتو هميظعت يف هللا ةغلابم
 : تح سابع نبا لاق :كل نيبتي ىتح .هترصتخا انأو مالكلا هيف طسبو :ميظعتلاو ليجبتلا ديزم الإ اذه نم نوكي الف

 (لمدللا ةيشاح) .ةءارب ةروس تلزن قحح ذئموي نيقفانملا فرعي ُدتو هللا لوسر نكي مل
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 # رق رم ع 0 8 ع تل ريا هد رق ع م كلا مع حدس و

 اودهبجي نأ نع فلختلا يف رخآلا ٍمَوَيلاَو هللاب تونِمؤي َنيِذلا كلئذعتَسَي ال
 2ع 1 / 1 م دع 8 تي 0 20 1# م
 ال نيذلا فلختلا يف تكلن دعتس امنإ 2 َنيقّتملاب ميِلَع هَللأَو مِيِسفْنأَو مهلاوماب

 َمِهِبْيَر ىف ْمُهَف نيدلا يف َمُهّبوُلَقف تكش َتَباَتْرأَو رخآلا ٍمَوَيَلَو هَل آب توني
 ةلالا نم نب ةبأ 6 ةَّدع ُهَل أوُدَعَأ كعم َجوُرْخْلا اوقازأ ولو .توريست م تروق

 َليِقَو مهلّسك َمُهَطَبَتَق مهجورخ دري مل يأ مُهئاَعِبنآ ُهّلآ رك نكِلَو دازلاو
 6 .كلذ ىلاعت هللا ردق يأ «نايبصلاو ءاسنلاو ىضرملا :ي) َيِدِحَفلآ ْعَم ْأوُدْعَق

 لقا نت نع

 00 ++ هع همم دعس همم ناننؤلا ليطحمب هاضالاجخ لا وكول زوم اوبر

 ءمه نذأي الو مهلاح ىلع مهغاذيتساب لدتسي نأ دعي يبلل يغبني ناك هنأ ىلع هيبنت هيف :لإ نيذلا كنذأتسي ال

 ريغ نم هيلإ نوردابي مهنم صلخلا لب ,.مهسفنأو مهلاومأب اودهاجي نأ ٍف كونذأتسي نأ نينمؤملا ةداع نم سيل يأ

 ىنأتلا ةنظم كلذ ناك فلحختلا يف ءالؤه كنذأتسا ثيحف «فلحتلا يف كونذأتسي نأ نع الضف ؛نذإلا ىلع فقوت

 جورخ مدع ىلع هل هل ةيلست اذه :جورخلا اودارأ ولو (نيلامجلا ريسفت) .مهقافن ىلع اليلد لب ,مهرمأ يف
 مهلاح راهظإ لجأل وه امنإ ,فلحتلا يف مهل نذإلا ىلع هل هللا باتعو «ةحلصم الو هيف ةدئاف ال ذإ ؛هعم نيقفانملا

 ةلاد نئارقلا نإف ءمفاح رهظيل ؛فلختلا يف ممل نذإلا مدع كل ىلوألا ناك :325 .هيبنل لوقي هللا نأك (مهتحيضفو

 (يواصلا ةيشاح) .هل بهأتلا مدعل ؛جورخلا نوديري ال مهنأ ىلع

 (كرادملا عسق) .هيف ديهرتلاب رمألا نع فيقوتلا :طيبثتلاو «ثاعبنالا يف مهتبغر فعضو مهلسكف :مهطبشف

 دوعقلا يأ :كلذ ىلاعت هللا ردق (سوماقلا) .حرفك لسك لاقي ءهيف روتفلاو ءيشلا نع لقافتلا :لسكلا :مهلسك
 ةيسوعتب .ليق امك هي ىنلا نم الو هللا نم ال ؛لعفلاب لوق الف يأ " اودعقا ليقو" :هلوقل ريسفت اذه

 ناطيشلا ةسوسو وأ ؛مهيولق يف جورخلا ةهارك ىلاعت هللا ءاقلإل ليثمت اذه :"يواضيبلا" يف :كلذ ىلاعت هللا ردق

 وأ ةسوسوب ناطيشلا ءاقلإ :"يحركلا" يفو .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 مهجورخ نأ مدقتملا باتعلا ىضتقم نإ :تلق نإ ءمهجورخ ىلع بترتت ىلا دسافملل نايب :مكيف اوجرخ ول

 ,ةميظع ةدسفم مهجورخ نأب بيحأ ؟امهنيب عمجلا فيكف فيكف «ةدسفم مهجورخ نأ انه ام ىضتقمو ؛ةحلصم

 امك "الما لضم مهجور نإ سيو ,مهتحيضفو مهقافن رهظي ىح ينأتلا مدع ىلع وه امنإ هيبنت هللا باتعو

 .الابخ الإ ائيش مك وداز ام يأ غرفم ءانثتسا :الابخ الإ (يواصلا ةيشاح) .تملع
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 ىلا

 د نوبلطي يأ و :ةميسنلاب 00 كني او رعرسأ ا يأ اثنا 3

 اوعضوأ روحت نم ل
2 

 ا ةيخاستا قو

 دل قلاجأ أ روعألا فلل 1ولَفَو ةديدملا .تسمدق ام لاول تالا و با دق
 اوكيرخو اورود يأ

 2) توهرك مه هنيد ِّلالمأ رع َرَهَظَو ير قّحلا َءاَج تح كنيد لاطبإو كديك يف

 نب دجلا وهو َيِْهَت اّلَو فلختلا يف ل نأ وقيم هيو .ارهاذكا ةيفب اولطم دق: هل
 .ءاسنلاب مرغم نإ :لاقف "؟رفصألا ينب دالج يف كل له " :25 يبلا هل لاق سيق
 "داهج" 585- ص010 0077ججحجج>ب

 مالكلا يفف ءداسفإلا ةعرسب عاضيإلا ريعتسا مث «ريعبلا ريس ةعرس :لصألا ف عاضيإلا :مكلالخ اوعضوألو
 لالخلا يفو ءاوعرسأ ئيعمب اوعضوأ هنم قتشا مث ؛بئاكرلا ريس ةعرسب داسفإلا ةعرس هبش ثيح «ةيعبت ةراعتسا
 همزاول نم ءيشب هل زمرو «هب هبشملا ركذ يوطو «ريسلا ف عرست بئاكرب لالخلا هبش ثيح ةينكم ةراعتسا

 .طخلا مسر دئاوز نم فلألا اذه :اوعضوألو (يواصلا ةيشاح) .لييخت هتابثإف ءاوعرسأ نيعمج اوعضوأ وهو
 ممل نوعيطم وأ «سيساوحلا مهو مكنم نوعمسي امو مكرابخأ مهل نودؤي مهل نويع يأ :مهل نوعامس مكيفو

 اهولبقيف ءبلقلا فعضل ةبحوملا تاهبشلا نم اعاونأ مهيلإ نوقلي مهأ كلذو ءمفوعيطيو نيقفانملا مالك نوعمسي

 (يواضيبلا ريسفت) .ةنتفلا يف ٍنيعقوت ال يأ :ينتفت الو (بيطخلا ريسفت) .مهنم
 له" كوبت ىلإ هزاهج دنع 225 ىلا هل لاقا.ةملس نيب. ذحأ قفانملا سيق يق نبا لادلا ديدشتو ميلا حتفب :دجلا وهو

 فيسلاب هتدلج لاقي هوحنو «فيسلاب لتقلا وه :ميحلا رسكب دالحلا ,مهلاتق يأ :"رفصألا ئب دالح يف ةبغر كل

 وهو نوللا رفصأ ناك لوألا مهابأ نأل ؛مورلا مه :"رفصألا ئب"و «دالجلا هنمو ءهب هتبرض اذإ هوحنو طوسلاو

 ضايبلا نيب هدلو ءاجف ؛ةشبحلا كلم تنب جوزت ضيع نب مور مهدج نأل وأ «ميهاربإ نب قاحسإ نب مور
 ؛قاحسإ نب صيع نب رفصأ دالوأ مورلا كولم مه :رفصألا ونب "سوماقلا" يفو ."راحبلا عمجم" يف اذك ءداوسلاو

 ف "رفصألا نب داهج" :ةخسن فو .رفصأ دالوأ مهل دلوف ؛مهءاسن ئطوف مهيلع بلغ ةشبحلا نم ايشبح نأل وأ
 ونبو «ةرهاظ يهو "داهج" :ةحسن يفو .فويسلاب مهرض :رفصألا ينب دالج يف ."رفصألا نب دالج" عضوم

 (يواصلا ةيشاح) .قاحسإ نب صيع نب مور نب رفصألا دالوأ مورلا كولم مه :رفصألا
 - نعتفأف نهلامجب نهيلع ربصأ ال نأ رفصألا نيب ءاسن تيأر نإ ىشحأو ؛نمي صيرح علوم يأ :خ! نإ لاقف

 هاور ؛"خلإ نذئا لوقي نم مهنمو" :لزنف ؛«"كل تنذأ دق" :لاقو و هللا لوسر هنع ضرعأف - ةنتفلا يف عقأ

 هنإ :لاقيو ءام# ةشئاع نع فيعض دنسب هيودرم نباو سابع نبا نع كاحضلا قيرط نم ةدنم نباو ميعن وبأ

 (نيلامكلا ريسفت) ."ةباضإلا" يف اذك «نامثع ةفالخ يف تامو هتبوت تنسحو بات
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 ف لأ :ىلاعت لاق .نتنفأف نهنع ربصأ ال نأ رفصألا ئب ءاسن تيأر نإ ىشحأو

 37 تيرهدكلأب ةطيِحْمَل َمَئَهَج .رإو "طقس" :ئرقو فرعا" اوطفم ةققولا

 نبت كلبا نو مهْؤَسَت ةمينغو رصنك ٌةَتَسَح كلَبِصت نإ .اهنع مل صيخم ال

 يوليو ةبيصللا هذه لبق بق نم انفلخت نيح مزخلاب اري احح دق أوُلوُقَي ةدش
 اهلوم وه ههناعإاعل هلآ تتح اجلا اغييصت نإ يش لق .كِباضأ اع # 2 تروحرف

 هيف كروُصَتَرَت لَه لف 23 َتروُنيْؤُمْلا لكَوَمِيلف هلأ ىلَعَو انرومأ هر انرصان
 نيتبقاعلا ىّدحإ لإ اَنب عقي نأ نورظتنت .ي 0 يف نيعءاتلا ىدحإ فدذح

 رظسن صكرتت نو ةداهشلا وأ رضنلا ؛"َنّسْشأ" فينأت "نش" هين نييقْسُحْلآ
 انل نذؤي نأب تي ءامسلا نب ةنرل دوم نا

 3 اوقيدأ زق بكاس مهو ىلا كم اذإ الذ اب اوصف كلا ف

 و نيهسف اًمْوَق ريش كوكت) هرصقفنأ ام وكي ليققي نأ اهرك وأ 6و هللا ةعاط
 ربع د لا

 1 ا 2109 8 ا هج د همك دعس قلو 258 فن لقت وأ دوعتم امو .رثا نعم امه. سمآلاو

 ملو كنع :فلختلاب (كرادملا ريسفت) .فلختلا ةنتف يهو اهيف اوطقس ىلا يه ةنتفلا نأ نيعي :اوطقس ةنتفلا يف الأ

 رابتعاب عمجللا لعلو ءرهاظلا وه امك دارفإلاب "طقس" ذاوشلا يف ئرقو ءرهظ امك كعم مهريس يف ةنتفلا نكي

 نع انفلخت ثيح رمألا يف ربدتلاو يأرلاب يأ «ةمجعملا يازلاو ةلمهملا ءاحلاب :مزحلاب (نيلامكلا ريسفت) .عابتألا

 (لمجلا ةيشاح) .رهدلا دئادش نم ةديدشلا ةيهادلا :ةعراقلا :"راتخملا" يفو ءءامسلا نم ةقعاص :ءامسلا نم ةعراقب

 :لاقو وزغلا نع دوعقلا ىف هك هللا لوسر نذأتسا هنأ كلذو «قفانملا سيق نب دجلا 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 نم لك قح يف ةماع يه نكلو نيقفانملا قافنإ ف ةصاخ- تلزن نإو ةيآلا هذهو

 (لمجلا ةيشاح) .هللا هجو ريغل عقو امنإ قافنإلا اذه نأل :2! لبقتي نل



 ةبوتلا ةروس ا رشاعلا ءزجلا

 هّللاب أوُرَفَك هلوعفم "لبقت نأ"و "مهعنم" لعاف َرَيْنَأ دَّلِإ ْرُمْثَقَفَت خبَتِم ءايلاو ءاتلاب

 7) نوهرك مهو اَّلِإ َنوَقِفنُي اَلَو توا لاسم مهَو الإ ةوَلّصلآ ُنوُتأَي اَلَو بِلوُسَريَو
 انمعن نسحتست ال يأ فكل الو ميلر ةلبمق كف. اووي اًنودعي مهنأل ةقفنلا

 نوهراك لوعفم ؛ءبصتنلاب

 امب ايَنَّدلَآ ةوّيَحْلا ىف اب مهيذعي نأ يأ مكيَذَحُيِل ُهل ُديِرُي اَمنِإ جاردتسا يهف مهيلع

 2: َنوُرِفك ْحْهَو ها فنأ جرخت َنَمَرَتَو بئاصملا نم اهيفو «ةقشملا نم اهعمج يف نوقلي
 مه اّمَو نونمؤم يأ 8 فل خجل هّللاب ول .باذعلا دشأ ةرخآلا يف مهبذعيف

 . ..ةيقت نوفلحيف نيكرشملاك مهي اولعفت نأ نوفاخي مر تروُقَرفَي موق ْمُهكلَو رك
 ثينأتلاب نوقابلا أرقو «يزاحب "مهقاقفن" ثينأت نأل ؛ريكذتلاب يئاسكلاو ةزمح أرق يأ ةمومضملا :ءايلاو ءاتلاب
 فيك :هريدقت ردقملا لاؤسلا باوح ىلإ هب ريشي "خلإ انه رمألاو" :هلوق (بيطخلاو لمحلا ةيشاح) .ظفللاب ارابتعا

 (بيطنخلا ريسفت) ."خلإ انهه رمألاو" :هلوقب باجأف ؟"مكنم لبقتي نل" :لاق مث قافنإلاب مهرمأ

 نإف ؛"مهعنم" يف ريمضلا لوألاو ناث لوعفم "لوبقلا" ف «مهرفك الإ مهتاقفن لوبق مهعنم ام :"مهعنم" لعاف
 الإ 25 يبلاب اصتخم ناك نإو باطخلا اذه :خإ مهومأ كبجعت الف ."مهرفك" لعافلاو نيلوعفمل ىدعتي "عنم"

 (لمجلا ةيشاحإ) .مهدالوأو نيقفانملا لاومأب نونمؤملا اهيأ اوبجعت الو :نيعملاو «نينمؤملا عيمج هب دارملا نأ

 لاملا نإ :لاقي امع باوج :حلا اهعمج ىف نوقلي ام (يواصلا ةيشاح) .ةمقن اهنطابو ةمعن اهرهاظ :جاردتسا يهف

 سيل اذه نإ :تلق نإ .ةقشملا نم امهيلع بترتي ام رابتعاب اباذع امفوكب دارملا نأب باحأف ؟ايندلا ف رورس دلولاو

 ببسب معنتلاو ءاهيف ةحارلاو ةرخآلا وجري نمؤملا نأب بيحأ ؟رابتعالا اذهي كلذك نمؤملا لب نيقفانملاب اصتخم

 (يواصلا ةيشاح) .ةرخآلاو ايندلا يف ةقشم ذئئيح وهف ءكلذك سيل قفانملاو «:ةقشم تسيل اًهأكف تاقشملا

 دنع مث ؛ةميظع ةقشمو ديدش بعت ىلإ اهليصحتو اهياستكا يف جاتحي يأ ؛بئاصم لاومألا يف :بئاصملا نم اهيفو
 نم بعصأ هلوصح دعب لاملا ظفح ناكف ءاهظفح يف مظعأو بعصأو قشأو دشأ بعاتم ىلإ جاتحي اهوصح
 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 قولخم هنأ ملع دق نمؤملا نأب بيحأ ؟هب هصيصخت ةدئاف

 نزحلاو مغلاو ةقشملاو بعتلا نم ايندلا يف هل لصحي ام يقبف ؛كلذ دقتعي ال قفانملاو ءاباذع هقح يف دلولاو لاملا

 .ايندلا يف هيلع اباذع لاملا ىلع



 ةبوتلا ةروس 0 ا 0 1 رشاعلا ءرجلا

 اوَلَوَل هنولخدي اعضوم َداَحَدُب ْوَأ بيدارسٍت رَعَم وأ هيلإ نوؤجلي اَكَبِلَم َوُدَحَوَ
 عيش هدري ال اعارسإ مكنع فارصنالاو هلوخد ىف نوعرسي مج 2 توحمج هَ هيلإ

 أوُصَر ايم أوُطعَأ ْنِإَق ِتدَقَدَّصلا منسق ىف كبيعي ؛ كرمي نم م .حومجلا سرفلاك

 نم ُهلوُسَرَو هللا َمُهَنَتاَع آم أوُضَر جهنأ ْوَلَو ©9 تروطخشي ف اذإ اَنِم أَوُطعَي 3 نِإَو
 3 : لوس ف 3 5 ريب تس سي راس ويم 37 اها حى 1 ل : 557

 ةمينغ نم َرُهْلوُسَرَو -ِهِلْضَف نِم هلأ اَنيِتْؤُيَس ُهّللا انيفاك اَنْبَسَح ْأوُلاَقَو اهوحنو مئانغلا

 .مه اريح ناكل ل باوجو «انينغي نأ مج يدوب هللا ىلإ انإ انيفكي ام ىرحخأ

 مهتيافك نم ًاعقوم عقي ام نودحي ال نيذلا , آًرقفلل ةفورصم تاوكزلا ُثَقَدَّصلَأ اَمْنِ
 "”ةضورفملا" ةححسن ١" 1و جووجل

 يأ ناسنإلا هيف روغي يذلا عضوملا وهو :ةراغم عمج بيدارس يأ ."تاراغم" :هلوقو «هيلإ نوؤجلي انصح :أجلم

 :تمغدأ مث الاد ءاتلا لدبأ :"ةلتيم" :هلضأ (لبجلا يف فهكلاك :هنولخدي اعضوم ؛”بيظتحلا ريسفت) ..رتسي

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ماجللا هينثي ال يذلا وهو :حومجلا سرفلاك .لوخدلا نم لعتفم هنزوو

 نيعب ةراشإلا :ةزمللاو ءبرض باب نم 'كزملي' :هلوقو «نيقفانلا ضعب لاحل نايب اذه :كزملي نم مهنمو
 .لوقلاب ةباعإلا انه دارملاو .ةقلطنل وت لوبا يان وخ 2 8لمغلا نس .ىنتأ وهن «صيقنتلا ليبس ىلع اهوحخنو

 :لاق ثيح - مالكلا ريثكلا ربكتملا محخفلا :هانعمو ءواولا ديدشتو ميلا حتفب - قفانملا ظاوجلا 1 يف تلزن :ليق

 ةرصيوخلا يذ يف تلزن :ليقو «لدعي هنأ معزيو منغلا ةاعر ىلع مكاقنس مسقي مكبحاص ىلإ نورت الأ

 (يواصلا ةيشاح) .جراوخلا لصأ وهو «ريهز نب صوقرح همسا :ليقو «يميمتلا
 منغلا ةاعر يف مكتاقدص مسقي مكبحاص ىلإ نورت الأ :لاق ثيح قفانملا ظاوحلا ىبأ يف ةيآلا تلزن :ليق :كبيعي

 906 هللا لوسر ناك ؛جراوخلا سأر يميمتلا ريهز نب صوقرح همساو ةرصيوخلا يذ نبا يف :ليقو ؛لدعي هنأ معزيو
 :25 لاقف !هللا لوسر اي لدعا :لاقف «مهيلع مئانغلا ريفوتب ةكم لهأ بولق فطعتساف ؛نينخ .مئانغ مسفي

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .رهظألا وه لوألاو ءمهيولق ةفلؤملا مه :ليقو "؟لدعي نمف لدعأ مل نإ كليو'
 يف نييف «هتيب لهألو هسفنل تاقدصلا ذأي هللا لوسر نأ نومعزي نيذلا نيقفانملا ىلع در :ءارقفلل تاقدضصلا اغإ

 نم ةيآلاو ءاريهطتو مهل افيرشت مهيلع ةمرحم هتيب لهأو ٌدلثَي هللا لوسرو ؛ةينامثلا فانصألا احل قحتسملا نأ ةيآلا هذه
 (يواصلا ةيشاح) .ةينامثلا ءالؤهل اهفرصب فاصتالا ىلع ةروصقم تاقدصلا يأ «ةفصلا ىلع فوصوملا رصق
 (نيلامكلا ريسفت) .مهتجاحل اجرخ نوكي ثيخحب مهل لام ال :عقي ام



 ةبوتلا ةروس م رشاعلا ءزجلا

 باج نم تاقدصلا يأ ْاَيَلَع َنيِِمدَعْلاَو مهيفكي ام نودجي ال نيذلا ِنيْكَسَمْلآَو

 ملسُي وأ مهمالسإ تبثي وأ اوملسيل مَوُلُف ٍةَقََوُمْلاَو رشاحو بتاكو مساقو
 دنع مويلا نايطعي 1 ريخألاو لوألاو .ماسقأ نيملسملا نع اوبذي وأ مهؤارظن
 ِباَقّرلأ كف فو حصألا ىلع نايطعيف نيرخآلا فالخب ؛مالسإلا زعل ؛هلل يعفاشلا

 ءافو مهل سيلو اوبات وأ «ةيصعم ريغل اونادتسا نإ نيدلا لهأ َنيِمِرَعْلاَو نيتاكسلا يأ
 نيدلا اوذخأ يي أ

 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 :4ب ةفينح يبأ دنعو كي يعفاشلا بهذم اذهو «نيكسملا نم الاح عوسأ

 اذ انيكسمو" :ىلاعت هلوقل ؛هنم الاح فعضأ وهف هل ءىش ال نم نيكسملاو «لاحلل هيفكي ام هدنع نأل ؛لأسي الف
 يذلا مساقلاو ءابايرأ نم ةاكزلا عمجي يذلا وهو :باج نم .ريسفتلاو هقفلا بتك ٍق حرصملا وه امك "ةبرتم

 ؛لاومألا بابرأ عمجي يذلا رشاحلاو «لاومألا بابرأ هاطعأ ام بتكي يذلا بتاكلاو «نيقحتسملا ىلع اهمسقي

 (يواصلا ةيشاح) .ةاكزلا يباحلا مهنم ذحأيل

 (يواصلا ةيشاح) .مهيولق نم مالسإلا نكمتيل ؛مهيطعنف ؛مالسإلاب دهع وثيدح مهف :مهمالسإ تبغي وأ
 نع اوبذي وأ" :هلوقو «رافكلا نم مهؤارظن ملسيل ؛نوطعيف ءاوملسأ ةليبق رابك مهف :مهؤارظن ملسي وأ
 ماسقأ هذهف :ماسقأ (يواصلا ةيشاح) .نوملسم مهأ 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 يروقلاو ةفينح وبأو كلام لاق هبو هذ رمع نع كلذ يور ءاقلطم طقاس مهمهس نأ :ةعامج لاقو

 (نيلامكلا ريسفت) .كلذ ىلإ اوجاتحا نإ :دمحأ لاقو

 نبا ةياور يف كلامو دمحأو يعفاشلاو يرهزلاو ريبج نب ديعسو يعخنلا مهنمو «رثكألا لوق وهو :نيبتاكملا يأ
 ءاهنم ةمسنلا قتعي نأو ؛جحلا يف هتاكز نم لحرلا يطعي نأ اسأب ىري ال ناك هنإ :5# سابع نبا لاقو ؛مساقلا
 ةنحلا ىلإ ئبرقي رمأ ىلع ئلد :لاقف 275 يبلا ىلإ ءاج الجر نأ :ءاربلا نع دمحأ هاور ام روهمحلا لوق هجوو
 ندع آل" :لاقق ءادحاو اسيل وأ !هللا لوسر اي :لاقف ؛"ةبقرلا كفو ةنسنلا قتعأ" :لاقق ءراتلا نع قدعبو

 (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 اوفاحخ نأك موقلا نيب لاحلا يأ نيبلا تاذ حالصإل هونادتسا يأ "نيبلا تاذ

 (لمجلا ةيشاح) .ةنتفلل انيكست ةيدلا اولمحتف «هلتاق رهظي



 ةبوتلا ةروس 1 رشاعلا ءزجلا
- 

 مه ءيف ال نمث داهجلاب نيمئاقلا يأ ِدَللَأ لبس وو ءاينغأ ولو نيبلا تاذ حالصإل وأ

 هدو هللا ري ردقملا هلعفل بصن ٌةَضيِرَف هرفس يف عطقتملا ليتل ءاينغأ ولو
 ههنم فنص ٌّمنم الو «ءالؤه ريغل اهفرص زوجي الق هعص يف يو هيِكَح .هقلخي ديل
 ىلع فنصلا داحآ ضعب ليضفت هلو ءءاوسلا ىلع مهيلع مامإلا اهمسقيف دجو اذإ

 اذإ لاملا بحاص ىلع بجي ال نكل «هدارفأ قارغتسا بوجو ماللا تدافأو «ضعب

 ةغيص هتدافأ امك اهود يفكي الو فنص لك نم ةثالث ءاطعإ يفكي لب «هرسعل مسق
 1 الو ايمشاه, نوكي ال .نأو مالسإلا اهنم "ىلع طرشا نأ ةنسلا :تديبو :عمتلا

 ع اوهث اذإ َوُلوُقَيَو هثيدح لقنو هبيعب َىَبلَآ َنوُدْؤُي َيِذْأأ نيقفانملا يأ ُمِهَتِمَو
 سقس لك انأ هل انفلح اذإف :هبقيو ليق لك عمسي يأ ذأ هى هغلي القل كلذ

 (نيلامكلا ريسفت) .افنآ روكذملا ثيدحلا كلذ ىلع لديو ءروهمجلا لوق وهو :+! نيمئاقلا يأ
 (بيطنلا ريسفت) ."ءارقفلل" يف نكتسملا ريمضلا نم لاح وأ «ةضيرف تاقدصلا مهل ضرف :ردقملا هلعفل

 زوجيو ؛ةروكذملا فانصألا عيمج- ىلإ فرصي نأ يك زملل زوجيف اندنع امأو *- يعفاشلا دنع اذهو :ءاوسلا ىلع

 .ةثالثلا فائصألا ءابصنأ يف ةيوستلا نم دب الو :2إ ليضفت هلو وسال ريسفتلا) .مهنم دحاو ىلإ فرصي نأ
 مال .نأل :؛فانصألا عين ىلغ ميسقت لاحلا بحاص ىلع ابحاو ناك نعي :بجي هل نكل (نيلامكلا ريسفت)

 نم ةثالث ءاطعإ يفكيو «فانصألا عيمج ىلع ميسقتلا بوجو طقس اريسع اذه ناك امل نكل ؛كلذ ديفي قارغتسالا

 انبتك ف روكذم هلاطبإو .#ث_ 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 235 هلوق وهو :ةنسلا .ليصفتلاب
 كلذ نع اوفك :مهضعب لاقف «قيلي ال امم. و هقح يف اوملكت نيقفانملا نم ةعامج نأ :اهوزن ببس :نيذلا مهنمو
 مث ءانئش ام لوقن :ديوس نبا - ميلا مضب - سالجلا لاقف ءررضلا هنم انل عقيف «مالكلا كلذ هغلبي الئل ؛مالكلا

 (يواضلا ةيشاح) .نذأ ادمحم نإف «لوقن اميف انقدصيف ءفلخن و انلق ام ركنتف هيتأن

 نأ ريغ نم :ليق لك عمسبي ي يأ .عامسلل ةلآ هتلمح نابع ةغامتنما طرف نيدناك" ةةقلايبللاةنرادباب يبت :عمسي يأ

 - مهاذأ لمحتيو ادبأ عوسب مهلباقي ال ناك هنأل ؛ةلفغلاب دع هفصو كالذب اودصقف ءفرهاظ نم هنطاب زيمبو هيف لمأتي



 ةبوتلا ةروس هه رشاعلا ءزجلا

 َيِمْؤُملِل قّدصي ُنِوَؤُيَو هلأ ُنِمْؤُي رش عمتسم ال محل ِر يَ عمتسم ُندَأ وه نق
 عفرلاب ٌهَمْحَرَو هريغو ميلستلا ناكإ نيب قرفلل ةدئاز ماللاو «ءمهريغل ال هب هوربخأ اميف

 1 وس َنوُدْؤُي َنيِذلاَو كدي وثم َنيِذَلُل "ريخخ' ىلع افطع ٌرْجاو "نذأ“ ىلغ افطع
 ذأ نم مهنع مكغلب اميف نونمؤملا اهيأ عل هلل تروفلح 6غ 4 2 ملأ ٌباَّدَع مه هلأ

 ا نإ ةعاطلاب ُهوُضَرُي نأ َوَحأ ُهَلوُسَرَو ُهَّللآَو َمكوْضَرُيِل هوتأ ام مهنأ لوسرلا
 2 دوو هاما هنوف عافعم هع ؛نيءاضرلا مزالتل ؛ريمضلا ديحوتو ءاقح جب تويم م

 فو ,.مهيويع نع الفاغتو محب اقفر ؛كلذ لعفي ناك امنِإ وهو «ةلفغلاو هيبنتلا مدع ىلع اولمحف ءمهنع حفصيو -

 امك ؛عمسلا ةلآ وه هنأك راص ح «هعامتسا يف ةغلابملل ؛لكلا ىلع ءزجلا قالطإ نم لسرم زاجم انذأ هتيمست

 (يواصلا ةيشاح) .انيع سوساحلا ىمسي
 ال ,ةمحر نذأو ريخخ نذأ وهو يأ «ةزمحل :رجلاو (نيلامكلا ريسفت) .ربخ ؛"نذأ لق" :هلوق ف :"نذأ" ىلع افطع

 ءاذيإلا مهنم عقو ام هنأ نينمؤملل نوققانملا فلحي :مكل هللاب نوفلحي (نيلامكلا ريسفت) .هلبقت الو اهريغ عمست

 هنأ :اهوزن ببسو .ممي كتفي نأ دلي هللا لوسر دارأ اذإ مهنع اوبذيل ؛نينمؤملا ءاضرإ كلذب مهدصقو كو يبلل

 ام ناك نإ :اولاق هع هللا لوسر ف اوعقوف «تباث نب ةعيدوو ديوس نب سالحلا مهنم «نيقفانملا نم سان عمتجا

 «هريخأو 235 يبلا ىتأف ءسيق نب رماع هل لاقي مالغ مهدنع ناكو «ريمحلا نم رش نحنف اقح دمحم لوقي
 وعدي رماع لعجف 225 ينلا مهقدصف ءاوبذك مهفأ رماع فلحو «باذك ارماع نأ اوفلحو اوركنأف مهاعدف

 (يواصلا ةيشاح) .بذاكلا بذكو قداصلا قدص مهللا :لوقيو

 هلوسرو هللا اوضريلف نينمؤم اوناك نإ يأ ؛هيلع قبس ام ةلالد ىلع اليوعت فوذحم هباوح :اقح نينمؤم اوناك نإ

 لاؤس نع ةبوجأ ةثالثل رسفملا راشأ :2! ريمضلا ديحوتو (دوعسلا يبأ ريسفت) .ءاضرإلاب قحأ امهنإف ؛ركذ ام

 "هوضري نأ قححأ" ةلمجو هيلع فوطعم ناث أدتبم "هلوسراو ءادعبم ةلالخلا ظفل نأ :هلصاح ,ةيآلا ىلع دراو

 ءاضر نأل ؛دحاو نيءاضرلا نأل ؛هدرفأ هنأب رسفملا باجأف ؟ريمضلا درفأ ملف ؛ئثم هلبق امو درفم ريمضلاو «ربخ

 ؛ةلالخلا ظفل ربح فذحو ("هلوسر" نع ربح ةلمجلا وأ ؛ةدحاو ةلمج مالكلاف هل مزالو هللا اضرل عبات هللا ويسر

 نم فذحلا امإ هيفف «هيلع هلبق ام ةلالدل ؛فوذحم "هلوسر" ربحو ةلالحلا ظفل نع ربخخ وأ «هيلع هدعب ام ةلالدل

 (يواصلا ةيشاح) .سكعلاب وأ هيلع لوألا ةلالدل يناثلا



 ةبوتلا ةروس 6 رشاعلا ءزجلا

 هللا ققاشي قيام نم :نأتكلا .يأ ثنأ اَوُمَلْعَي ل قلع ؟ةلوفسرا وأ "هللا رفح. وأ

 فاخيزدحم 2 : ٌميظعلا ئزيخلا كلب ذ : اندلع نيسيص توف هلوُسَرَو

 :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 «ياثلا 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 فو
 (بيطخلا 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 ذوخأم : هللا دداحي /ةيلاملكلا ريسفتا  .هريمت و أدشيللا نيب لصفلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هبحاص
 ةلمجلاو ؛منهج ران هل قحف :لاق ثيح امدقم يرشخمزلا هردقو ءارخأتم "هل نأف" ربحت ريدقت ىلإ ريشي :ءازج

 لجرلا اذه ىلإ اورظنا :نولوقي اوناك مهنأ يور "نآرقلاو كب مهئازهتسا نع" :هلوق ؛طرشلا باوج ءافلا دعب

 امإو ءنآرق ةنيدملاب نيميقملا انباحصأ يف لزن هنأ معزي هنأو «تاهيه تاهيه هنوصحو ماشلا روصق حتفي نأ ديري

 (نيلامكلا ريسفت) .همالكو هلوق وه
 ىلع 25 لوسرلل اوفقو نيقفانملا نم الجر رشع نا يف ةيآلا هذه تلزن :ناسيك نبا لاق :ميظعلا يزخلا كلذ

 ةليل يف هل اوركنتو «هنأش مهيفخي ملسم لحجر مهعمو ءاهالع اذإ هب 5-5 ؛كوبت ةوزغ نم عحر امل ةبقعلا

 رامعو ؛مهلحاور هوجو برضي نم مهيلإ لسري نأ هرمأو ءاوردق ام #2 هللا لوسر تل ليربج ربخأف .ةملظم

 ىح اميرضف ؛مهلحاور هوجو برضا" :ةفيذحل لاقف ؛هب قوسي ةفيذحو هتخإي 205 هللا لوسرب دوقي رساي نب
 هللا لوسر لاف ءادحأ مهنم فرعأ مل :لاق «"موقلا نيم كتقريغ نيم" :ةفيدملل لاق 5 هللا لوسر لزن املف ءاهاخت

 لوقت نأ هركأ" :لاقف ؟مهلتقتف مهيلإ ثعبت الأ :ةفيذح لاقف ؛مهلك مهدع يح :"نالفو نالف مهإف" هي

 (ليزنتلا ملاعم) ."ةليبدلاب هللا مهانيفكي لب «مهلتقي لبقأ هباحصأو دمحم رفظ امل :برعلا

 يف نآرقلا لوزنب ةحيضفلا نوفاخيو نورتتسيو «مهنيب اميف نولوقي اوناك نيئنمؤملل ةوادعلاو دسحلاو :قافنلا نم

 مث همهئابآ ءامسأو مهئامسأب نيقفانملا نم الحر نيعبس ركذ ىلاعت هللا لزنأ :اف# سابع نب هللا دبع لاق .مهأش

 (ليزنتلا ملاعم) .نينمؤم اوناك مهدالوأ نأل ؛اضعب مهضعب ريعي الثل ؛نينمؤملل ةمحر ءامسألا ركذ خسن



 ا ربعي... قا0009030/١: ١ كت دس
 () َتوُرَّدَحت ام رهظم حر هللا حر ِإ ديدمت رمأ أوُءرَمْسَأ لق نوؤزهتسي كلذ عم مهو
 مهو نآرقلاو كب مهئازهتسا نع َرُهَتْلْاَس مسق مال نبَلَو .مكقافن نم هجارخإ

 :فيذحلا يف تقلتو صوم افك اًمتِإ نيرتععم ةراوُقُيل كونت لإ :كعم كورئاس
 20 توُئربَسَم رك ءهإوُسَرَو -هِجَياَءَو ِهَللابأ مهّلُق كلذ دصقن ملو «قيرطلا هب عطقتنل
 عَن نإ املا راهظإ دعب مكرفك رهظ يأ كَم َدْعَب مرقك دق هنع ًاوُددَحْعَت ال

 .....اهتبوتو اهصالحإب كنج ٍةَفياَط نع لعافلل ًاينبم نونلاو ,لوعفملل ًاينبم ءايلاب
 اعيمج نيعضوملا ف

 تاهيه ءاهروصقو ماشلا نوصح حتفي نأ ديري لحجرلا 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) خلإ بعلنو ضوخن انك امنإ :اولاقف .اذكو اذك متلق له" :مهل لاقف ءمهلوق

 رصقيل ؛بكرلا هيف ضوخمي امث 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 دي هنأ يور :خإ كعم نورئاس

 علطأف ؛«تاهيه تاهيه ءاهروصقو ماشلا نوصح حتفي نأ ديري لجرلا اذه ىلإ اورظنا :نولوقيو تي لوسرلابو
 ال !هللا يبن اي :اولاقف ءااذك و اذك :متلق" :لاقف مهاتأف ؛«"بكرلا ىلع اوسبحا" :لاقف «ءكلذ ىلع هيبن ىلاعت هللا

 انضعب رصقيل ؛؟بكرلا هيف ضوخي ام ءيش ف انك نكلو ؛كباحصأ رمأ نم الو كرمأ نم ءيش يف انك ام هللاو

 (هريغو دوعسلا يبأ ريسفت) .رفسلا ضعب ىلع
 نأل ؛اهيلع "ناك" ربخ معدقت زاوج ىلع ليلد هيفو ؛"ناك" ربخ "نوؤزهتست متنك" :هلوقب قلعتم :هللابأ مه لق

 (نيمسلا ريسفت) .لماعلا معدقتب نذؤي لومعملا مدقت

 هللاب ءازهتسالا عاقيإ ىلع نومدقت فيك :ىعملاو ؛مهيلع راكنإو نيقفانملل عيرقتو خيبوت ةيآلا يف :خلإ هتايآو هللابأ
 :اولاق امل نيقفانملا نأ لمتحيف كت ادمحم ئيعي هلوسربو هباتك هتايآب دارملاو :هماكحأو هدودحو هللا ضئارفب ىعي

 امالك نيقفانملا ضعب ركذف :؛كلذ ىلع هنيعي هللا :نيملسملا ضعب , لاق ءماشلا نوصح ذأ ىلع دمحم ردقي فيك

 اذك و ؛مصاعل :لعافلل اينبم (نيلامحلا ريسفت) .ءازهتسالا قيرط ىلع كلذ اوركذ امغإو هللا ةردق ف حدقلاب رعشي

 (نيلامكلا ريسفت) .يناثلا ىلع بوصنم لوألا ىلع عوفرم "ةفئاط" ظفلو "بذعن" :هلوق



 ةبوتلا ةروس * 5 مب رشاعلا ءزجلا

 نيرصم 20 تييرجم اوُناَح َوِمّنْأِب ةفياط نونلاو ءاتلاب بْدَحُت ريمح نب ىشخمك

 نع َترَوَبنَيَو يصاعملاو رفكلا رحنملاب َوُرْمأَي دحاولا ءيشلا ضاعبأك نيدلا

 هللا أوستن ةعاطلا يف قافنإلا نع َمِئَيِدَيُأ َنوُضِيَقَيَو ةعاطلاو ناميإلا ٍفوُرْعَمْل
 َدَعَو 20 َوقسفلا مه َنيقِفَسملا حرإ هفطل نم مهكرت َمْئَيِسَنَف هتعاط اوكرت

 ءازغم زيه نيف ايف نيِدَح ْمُهَج َراث دنفكلاو تيقشيملاو .: روفقسملا هللا

 اهيأ متنأ .مئاد 20 ٌميِقُم ٌباَذَع َرُهَلَو هتمحر نع مهدعبأ ُهَّلآ ُمُهَتَعَلَو اباقعو
 اوعتمتشاف اددلواَو الاوما رثكاو ةوق جكدم دشا اوناك مكلبق نم تريذلاك !نوقفانملا | قعاستع نع ع مك ا 81 كلا هيك رع ع عه رك راني لع عا و عقلا

 عجشألا ريمح نبا :يناعمسلا نبا هركذ «ةبسنلا ةروص ىلع ةمجعملا ءاخلا نوكسو ميملا حتفب :ريمخ نب يشخمك

 ءاديهش ةماميلا موي لتقو بات مث «هب اوفجرأو كوبت ىلإ 7: يبنلا عم راسو «نيقفانملا نم ناكو ةملس يبأ نبا فيلح

 لعجا مهللا :لاقو هقافن نم بات ةيالا هذه تلزن املف ؛مهلل ابناحج يشمبي ناكو ءضوخي الو كحضي ناك يذلا وهو

 (نيلامكلا ريسفت) .قاحسإ نب دمحم نع ةنسلا يحم خيشلا لقن اذك ؛ةماميلا موي بيصأف «كليبس يف التق ٍقافو

 ابناحجم يشمي ناكو ءضوخي الو كحضي ناك يذلا وه لاقي «يعجشألا ريمح نب يشفخم وه :ريمح نب يشخمك
 "سانلا مهل لاق نيذلا" :لوقي ىلاعت هللاو ,دحاولا ىلع عمجلا ظفل عقوت برعلاو ءعمسي ام ضعب ركدي ناكو «مه

 :هلوقو «ةئام ثالث اوناك :نوقفانملا (بيطخلا ريسفت) .هقافن نم بات ةيالا هذه تلزن املف ءدوعسم نب ميعن نعي

 مهضعب" :هلوقو «ضاعبألا هباشتك :دحاولا ءيشلا ضاعبأك (لمحلا ةيشاح) .نيعبسو ةئام نكو "تاقفانملاو'

 (نيلامكلا ريسفت ..ةيلاضنا "نمو ةريبخو دقيم "ضعي نم
 "وهيسنف" :هلوقو ؛هب فيلكتلا مدعل ؛هيلع هبحاص مذي ال يقيقحلا نايسنلا نأل ؛لكشم هرهاظ خا هللا اوسن

 همزال ىلع نيعضوملا يف نايسنلا حراشلا لمح كلذلف ؛هللا ىلع ةلاحم نايسنلا ةقيقح نأل ؛لكشم اضيأ هرهاظ

 .هريغو يزارلا مامإ هركذ اذكه «ءلسرم زاحم وهف كرتلا وهو

 تافتلا هيفف ءنيقفانملل باطخ اذهو «"متنأ" :هلوقب رسفملا هردق فوذحمل ربخ رورحملاو راحلا :مكلبق نم نيذلاك

 ديلا ضبقو فورعملا نع ىهنلاو ركنملاب رمألا :يهو «ةمدقتملا فاصوألا يف ةيلثملاو «باطنخلا ىلإ ةبيغلا نم

 (يواصلا ةيشاحو ."اوعتمتساف" :ةلوقب ةينآلا هللا قوقح. نايسنو



 ةيوعلا ةروس 58 رشاعلا ءزجلا

 ا امك 555 نوقفانملا اهيأ 0 ايندلا نم وهيكل مهقلخي | وعتمت

 يأ اوُصاَخ ىِذَلَ 2 يبي ل نعطلاو لطابلا يف ٌمْضْخَو ْرِهَعَلَحي مُكلَبَق نِم ةعرهلا
 هذ نورسخلا كتابنا .ةردجألاو اَيَنَّدلآ ىف ْمُهسَمْعَأ تطيح كيلو مهضوخك
 نع اج 0 5 2 7 بيلا منع عنيف 2-5 00 ٍ ةععا ع 5

 ٍمَوَقَو حلاص موق َدوُمْنَو دوه موق ٍداَعَو حوت موق َمِهلَّبق نم يذلا ربخ ابن مهتاي ملا

5 

 ؟اهلهأ يأ طول موق ىرف ٍتدَحَتْؤُملآَو بيعش موق يدم ٍبَحْضأَو َمِهَرتإ
 نأب َدُمَملَظَيِل ُهَلأ نا اَمَف اوكلهأف مهوبذكف تازجعلملاب 5-2 اسر ْحُهَتَنأ

 َنومِمّوَمْلاَو .بنذلا باكتراب م2 نوملظي :فنقنأ أَوُناك نكدَلَو بنذ ريغب مهبيذعي

 َتوُميقُيو ركل نع َنْوَهْنَيَو ِورْعَمْلآِب تور أَي ضَعَب ُءآَيِلوَأ ْمُهْضْعَب تتِيْؤُمْلأَو
 ٌريِرع هلا نإ ُهّللا مُهَمحْرَيَس كيتَلوأ هَلوُسَرَو هللا توُعيِطُيَو ةزكرلا توُتْؤُيَو ةولّصلا
 .هلحم يف الإ ائيش عضي ال /2 كيكَح هديعوو هدعو زاجنإ نع ءيش هرجعُي ال

 َنكِدَسَمَو انيِف َنيِدِلَخ ُرَهَألآ اًهِيَحَ نم ىرجتٍسّنَج ٍتَتيْؤُمْلاَو َنيِمْؤُمْلآ هلأ َدَعَو

 يف ردقيف هيلعو ؛ةاحنلا ضعبل فيعض بهذم وهو يردصم فرح "يذلا" نأ ىلع حراشلا ىرج دق :مهضوخك

 (لمجلا ةيشاح) .مهضوخك اضوخ متضحخو 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 :تاكفتوملا

 (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 مهفأش 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 ف نينمؤملا

 هللا نإ" :هلوقو ءشوشم رشنو فل وهف رانلاب نيقفانملل يأ "هديعوو" :هلوقو «ةيتحتلاب نينمؤملل :خ! هزجعي ال

 (لمجلا ةيشاح) .نيقايسلل عجار "ميكح زيزع



 ةبوتلا ةروس 82 ش رشاعلا ءزجلا

 3 قع 2 1

 َكِلاَذ هلك كلذ نم مظعأ ديا ل رم ناوضرَو ةماقإ مو إو

1 0 

 ناسللاب َنيَقِفَسُمْلاَو فقيبسلاب فشلا ِدهبِج بل امنأتي فلا روشلا ف

 عجرملا 2 9 ريما َنَسْكِبَو ميج مهناطو تقملاو راهتنالاب جَهَلَع ظلغأَو ةجحلاو

 ةَمِلك أو لاق َدَقَلَو بسلا نم مهنع كغلب ام أوُلاَق ام ِهَّلآِب نوقفانملا يأ روُفلَحَس .يه
 3 لا در

 ًاوُاَتَي مل امي أوُمَمَو مالسإلا راهظإ دعب رفكلا اورهظأ ِْعِمَلَسإ َدََب اوُرَفَكَو رْفُكل

 كانح..يق:ةئيط- نكاسمو" :ىلاعت ةلوق نغ 286 هللا لوسر لئس هنأ يور ؛لوزت 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 «نول لك نم اشارف نوعبس ريرس لك ىلع ءاريرس نوعبس تيب لك يف ءءارضخ
 (يواصلا ةيشاح) ."ماعط نم انول نوعبس ةدئام لك ىلع «ةدئام نوعبس تيب لك يف :ةياور فو «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 ؛ءكقلخ نم ادحأ طعت مل

 (لمجلا ةيشاح) ."ادبأ هدعب مكيلع طخسأ الف «ناوضر مكيلع

 هيف تباث مكحلا اذهف ةديقعلا يف داسف ىلع هنم فقو نم لكو ءمهاحت الو اعيمج نيداهجلا يف :وهيلع ظلغاو

 :ليق نإ :ءاقبلا وبأ لاق :منهج مهاوأمو (كرادملا ريسفت) .اهنم نكمأ ام ةظلغلا هعم لمعتستو ءةجحلاب دهاجي

 لعفا :ريدقتلاو «لاحلا واو واولا نأ :اهدحأ ؛ةبوجأ ةثالث هيفف «عضوملا اذهي هبشأ ءافلاو ؟واولا تنسح فيك

 نأ ةدارإ ىلع اهيبنت امب ءيج واولا نأ :يناثلاو .مهقافنو مهرفك لاحلا كلتو منهج مهقاقحتسا لاح يف كلذ

 دق هنأ :ئيعملاو «نيعملا 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 عمتجا

 (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 نجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نئل :لاق ثيح لولس نبا يبأ نبا ةملك يه :ليقو

 اوملسي مل مهنأ عم كلذ دعب اورفك مث ,نوملسم مهنأ يضتقي ةيآلا رهاظ نإ :لاقي ام كلذب عقد :رفكلا اورهظأ

 (يواصلا ةيشاح) .مالسإإلا اورهظأ نأ دعب رفكلا اورهظأ دارملا نأب باجأف الصأ



 ةيرعلا ةروم 7/١ رشاعلا ءزجلا

 نابع

 1 غنا وركتأ اَومف امو اوقرف هوشغ ان لحاورل هوجو يسأب نب رامع
 نسيلاو: اذه "لإ هتف مهلنيا 7 :ئيعملا ,.مهتجاح ةّدش دعب مئانغلاب ”هلاشق ىو هلوشوف
 كاميإلا نع ءاَوُلَوَعَي نإ مه اح ُكَي كب اونمؤيو قافنلا نع أوُبوُعَي نق مقْنُي ام

 ىو نم يبض ألا ىف ف اَمَو رانلاب ةّرِجأْلاَ لتملاب اًيكنلأ ف اميل ابا َذَع ُهّللآ معا

 ةبقع يهو :ةبقعلا (لمجلا ةيشاح) .ةنيدملاو كوبت نيب يلا يأ "ةبقعلا ةليل" :هلوقو «ةلفغ نع لتقلا وه :كتفلا
 ذعص ا[ يتذاولا ىلإ :هتلحار نم اوعقديبنأ ىلع ااوسجأو 8 هب ردقلل اهي نوققانملا عمشسا ءالوبت قيرط. ىلع
 اهدعص املف ءرشع ةسمخحح وأ رشع ةعبرأ وأ رشع انثا :رشع ةعضب مهو (نيلامكلا ريسفت) .ليللاب ةبقعلا ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .اوفرعي الل ؛نومثلتم مهو هل اوضرع لكك يبلا

 :ليقو:ءاهقزسو انهفلخ قانيلا ني ةقيذديو فدو 98 هللا لوبسرهقات ءاظنم اذا ناكتور ةرضايإ ني ناهع ةيفرصق
 ؛حالسلا ةعقعقو لبإلا فافحخأ عقو عم اذإ ةفيذح نأ :يورو «نيقفانملا لحاور يأ [لبإلا يأ] "لحاورلا هوجو'

 .اوعجرف يأ اودرف دو 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 ءحالسلا ةعقعقو لبالا فافحخأ

 ةتلطنار نع هويحرط ول :قولوقي اسان' تعمس# هتلعلاو ىلع مانق كدْللا لويس لقلعع رسأ تنك :هلقف ةقيلع
 ؟كقل وأ نم فرعت :لاق 0 يببلا هبتناف وص 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 ُهكُي هللا لوسر ىلع اوركنأ امو :خ اومقن امو

 مئانغلا اوذحأ همودق دعبو «ةمينغلا نوزرخي الو ليخلا نوبكري ال ؛شيعلا نم كنض يف ةنيدملا هك يبلا مودق لبق
 هلجأل لاملاو سفنلا لذب ف نيدهتجم هل نيبحم اونوكي نأ مهيلع بجوي كلذو «ةلودلا اودجوو لاومألاب اوزافو

 (ريبكلا ريسفتلاو بيطخلا ريسفت) .هنم اومقن نأ كو 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 :خلإ اوبوتي كإف (نيلامكلا ريسفت)



 ئ ةبوتلا ةروس 0 "ا 0 رشاعلا ءزجلا

 ىف لصألا يف ءانلا ءاغدإ هيف ّقَدّصَمل دلَضَف نو انك هربأ 30 ةيلخ 2“ هون

 هلا يعدي نأ 25 ىبلا لأس ءبطاح نب ةبلعث وهو 3 نيحيلصلا َنِم ٌنكوُحَتَلَو داضلا

 نع عطقناف «هيلع ّعَّسْوَف هل اعدف هقح قح يذ لك هنم يّدؤيو الام هللا هقزري نأ

 ءىب أولم ِلْضَف نم مُهنَتاَ آّمَلَف :ىلاعت لاق امك ةاكزلا عنمو ةعامجلاو ةعمجلا

 ىف اتباث اقافن مهتبقاع ريصف يأ جئقعأف 29 تروضرعُم مهو هللا ةعاط نع اولَوَتَو
 امبَو ُهوُدَعَو ام هلأ اوقلك-أ آمي ةمايقلا موي وهو هللا يأ ,فئوشلي رهو 0 مهبولق

 هللا نإ" :لاقف هتاكرب كني يبلا ىلإ كلذ دعب ءاجف .هيف 2: َتوُبْذكَي أوُئاَح
 غطا 2200008 قلوب ىلغ بارثلا ركق : لسمتا قلتم ليلا نأ نيس

 مسقل ةئطوم ماللا ,"اودهاع" :هلوقل ريسفت "هلضف نم اناتآ نئل' :هلوقو ءمسقلا نيعم هيف هللا دهاع نم مهنمو

 طرشلا باوجو ءمسقلا باوج "لإ نقدصنل" :هلوق وهو روكذملاف ءطرشو مسق انهه عمتجا دقو «ردقم

 مزتلم وهف ترخأ ام باوح مسقو طرش عامتجا ىدل فذحاو

 (لمجلا ةيشاح) .مسقلا باوج يف ةعقاو ”نقدصنل" :هلوق يف ماللاو

 اي :لاق بطاح نب ةبلعت نأ :ةمامأ يبأ نع هتمجرت يف نيهاش نيكسلا نبا ىور :"ةباصإلا" يف :بطاح نب ةبلعت

 ثيدحلا ركذف :"هقيظت ال ريثك نم ريخ هركش يدؤت ليلق" 25 تلا .لاقف ءالام يفرري نا هللا عدا !هللا لوسر
 كق هنأ :هيفو 8 أ دنا نبع ونيت :ىلاعت وق لورتو ؛ةقدصلا هعنمو هلام ةرثكو 5 يبا ص ومار

 نبا ىور اضيأو ؛ كلا وا فام عدا دهم ل يدل وألا بطاح نب ةبلعثل رئاغم ةصقلا كلت

 نيا ريسفت) ."ةيبيدحلا وأ اردب دهش دحأ رانلا لحدي ال
 صخش يف اهوزن 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 ءاح يأ ةيآلا لوزن دعب :كلذ دعب ءاجف (يواصلا ةيشاح) .ةبلعثب اصوصخم

 (لمجلا ةيشاح) .هامر مث هديب هضبق اذإ :لوقي مهضعب و .هلاهي يأ يارا



 ةبوتلا ةروس ١ رشاعلا ءزجلا

 اهلبقي ملف نامثع ىلإ م ةايلبقي ملف رسع لإ م ةاهيلبقي. ملغ رك نأ لإ ان هلج

 مهسفنأ يف هورسأ ام ٌرُهَرِس ُمّلْعَي هلل ءدأ نوففانملا يأ اوكي | .هناهز :ق. تام مْ

 الو .كايعلا نع باغ ام , © بوُيْغْلا دلع هللا درأو مهنيب هب اوحانت ام ٌرُهلَّوَجَتَو

 لجر ءاجو ءٍءارم :نوقفانملا لاقف «ريثك ءيشب كالا لح هاج ةعدصلا ل تلزن

 لا ًادتبم تريذلا :لزنف ءاذه ةقدص نع وغ هللا نإ ؛اولاقف عاصب قّدصتف

 ل َنوُدَجي ال َتيِذَلاَو ِتَقَدَّصلا ىف َنيِيْؤُمْآ َن نيلفنتملا تروم نوبيعُي

 ىلع مهازاج َجِبتِم هلأ َرِخَس ربخلاو ميَنِم َنوُرَخَسَيَف هب نوتأيف مهتقاط ٌرَهَدْهُْج

 يف هل رييخت مح َرِفغَتسَ ال وأ مْ دمحم اي َرِفْغَْسآ (2) ْمِلَأ ُباَذَع ْمُهْهَو مهتيرخس
 .رافغتسالا يعي ' 'ترتخاف تاريخ ف! 25 لاق .هكرتو رافغتسالا

 نعاطملا نم هب نوجانتتي امو :مهاوجنو (يواصلا ةيشاح) .امُيذ نامثعو رمع ةفالخ يف اذكو «هتفالخ يف :ءاج مث

 هلل ةبسنلاب ال دابعلل ةبسنلاب :كايعلا 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 ءاجو ؛يراصنألا ليقع وبأ وهو "لإ عاصب قدصتف لجر ءاجو" :هلوقو «ةعبرأ يلايعل تكسمأو «ةعبرأ

 نأ هتك هللا لوسر رمأف ءعاصب تكجو يلايعل اعاض تكرتف نيعاص ىلع ريرجلاب رجأ ليل تب :لاقف ءرمت نم

 .دوعسم نبا نع ناخيشلا هاور :نيلفنتملا (دوعسلا يبأ ريسفت) .تاقدصلا ىلع هزني
 (نيلامكلا ريسفت) .ةلكاشملا ليبس ىلع ةيريخس ءازجلا تيم ءاهنع ههيزنتل ؛كلذب ىلاعت هتيرححس رسف :مهازاج

 ىلإ اوءاج «نينمؤملل رهظو مهقافن نايبو نيقفانملا يف ةمدقتملا تايآلا تلزن امل :نورسفملا لاق :خإ مهل رفغتسا

 جرخ مالك اذهو «مهل رفغتست ال وأ دمحم اي مهل رفغتسا :تلزنف ءانل رفغتسا :نولوقيو نورذتعي هلك هللا لوسر

 (لمجلا ةيشاح) .ءاوس همدعو مهل كرافغتسا :هريدقت ربخلا هانعمو ءرمألا ج رخم

 ةيآلا لم ىلغ لالدتسا "لي لاق" :هلوقو ءبهل رفغتست الف تعش نإو مهل رفغتساف تعش نإ :ئعملاف :هل رييخت

 (لمجلا ةيشاح) .امهئاوتسا نايب يف ةغلابملل ؛رمألا ةروصب هريوصتو رييختلا ىلع
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 ةغلابملا نيعبسلاب دارملا :ليق محل ُهّآ َرِفْغَي نأ هرم َنيِعْبَس ْمُه َرِفْغَتْسَت نإ يراحبلا هاور

 َرَمَع نيعبسلا ىلع تدز ول ينأ ملعأ ول" ثيدح يراخبلا يفو .رافغتسالا ةرثك يف
 "نيعبشلا ىلع كيزايبو" اضيأ هييدحل ضوصضحلا .دذعلا ةارملا ليقو "اهيلغ قيد ٍ

 َكِلاَذ «ههَل رفغتست مل ْمأ مهل ت تارفطتتسأ مهيلَع ءاوسإو ةيآب ةرفغملا مسح هل نّيِبف
 ةرفغملا مدع

 نع بروُفْلَخُمْلا حرق 2 » َنيقِسفلا موَقلا ىِدبي ال ُهّللآَو 06 هّللاب أوُرْفَك مهنا

 َمِهَوْمْأِب أوُدِهَجم نأ أوهركو هللا ٍلوُسَر دعب يأ َفَلِح مهدوعقب َمِهِدَعَعَمِب كوبت
 داهجتلا ىلإ زجر خت ال اوزوحت هل :ضعبل مهضعب لاق يأ ًاوَلاقَو هَل ل يبس ىف عييَشأَو هازؤا < 7 نع ال ل 22 م 1 3
 مهل رفغتسا ول ذإ ؛ةياغلاو ديدحتلا ىلع سيلو «ريثكتلل برعلا مالك يف لثملا ىرحب راج نوعبسلا :لإ ةرم نيعبس
 هللا رفغي نلف رافغتسالا يف تغلاب نإو :قيعملاو ءهب 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 «مه
 ندأو ءاهقوف امف ثالثلا ريثكلاو ةثالثلا نود ام ليلقلاف «ريثكو ليلق ددعلا نأ :دادعألا رئاس نيب نم نيعبسلا

 (كرادملا ريسفت) .ةياغ هاضقأل سيلو ثالثلا ريثكلا

 رمع نع يراخبلا فو ءريثكتلا 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 ءضعب لاق امك ةغلابملا نيعبسلاب دارملا ال :دارملا :ليقو

 ءاوس" ةيآب مهنع اهعطق يأ ةرفغملا مسح هللا :هل نيبف ."راتحملا" يف اذك عطقلا هانعم "مسح" :هلوقو ؛يراحبلا يف
 نم 52 ىبلا اونذأتسا نيذلا :كوبت نع نوفلخملا حرف (نيلامكلا ريسفت) ."مهل رفغتست مل مأ مه ترفغتسا مهيلع

 ءلسكلا لعافلاو ءلوعفم مسا فلخم عمج :نوفلخملا حرف (نيلامكلا ريسفت) .ةنيدملاب مهفلخو مهل نذأف نيقفانملا
 ىبخلا فاللوخ ديز ماقأ :لاقي : هللا لوسر دعب يأ (يواصلا ةيشاح) .رشع يا اوناكو لتعكلا مهفلخ نيذلا يأ

 شفخألا لاق «ةيفرظلا ىلع هباصتنا نوكيف :"هللا لوسر فلخ" ةويح يبأ ةءارق هديؤيو :مهباهذ دعب فلخت يأ

 اوحرف يأ «ةلعلا ىلع بوصنم ةفلاخملا عمر وه :يربطلاو جاجزلا لاقو «فلخلا نيعمر فالخ :ةديبع وبأو

 ىلإ جورخلا اوهركو فلختلا ببسب اوحرف مهنأ :ىعملا :خإ 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 اهنأل ؛كوبت ىلإ :اوجرخت ال (لمجلا ةيشاح)
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 اوُناَكْوَل فلخختلا كرتب اهوقتت نأ ىلوألاف «كوبت نم وح همس 0 /
 ةرخآلا يفأ «نيلو ايندلا .يف ةليلق اوكحضَتف .اوفلخت ام كلذ نوملعي 72: َنوُهَق

 كّدر َكَلَعَجَر نِإَف .رمألا ةغيصب مهاح نع ربخ (2) َنوُبِسكَي اون امي * ءاَرِج كي

 كعم جول كوُنَدَبَساَف نيقفانملا نم ةنيدملاب فلخت ننٍري قفيأط ىلإ كوبت نم هلل

 ِمُتيِضَر ركن اَوُدَع َعَم ْاوُلِتَقَت نّلَو اَدَبَأ َِيَم أوُجّرَخ نل :مهل لقق ىرخأ ةوزغ ىلإ
 1 لا تب رع

 ةايسلاو ءاسنلا نم وزغلا نع نيفلختملا َنيِفلحلأ عم أوُدَعقاَف قم 1 ٍدوعقلاب
 كدا

 ادَبَأ تام مهم ٍدَحَأ َلَع ٍلَصت الو :لزن يب نبا ىلع يبنلا يلبي امو يعول
 ماج ت18 12 2727 27418 2ك تسال م 22 كن مدد د رز وأ قفلا رب ىَلَع مَن الو

 رثآ نمف «نوسلبم هيف مهو مهنع رتفي ال مئاد منهح رحو ؛ىقبي الو لوزي ايندلا رح نأل :خلإ ارح دشأ

 :درو اذلو ؛ةنجلا هاوأم ناك هتاوهش ىلع هبر اضر رثآ نمو ؛منهج هاوأم ناك هالوم ىيضري ام ىلع تاوهشلا

 ةيطرش حراشلا اهلعح :نوهقفي اوناك ول (يواصلا ةيشاح) ."تاوهشلاب رانلا تفحو ةراكملاب ةنحلا تفح"
 ."اوفلخت ام" :هلوق وهو ءافوذحم اباوج اه ردق ثيح

 هنع فلختي داكي ال عاطملا رمأ نإف «هب ربخملا عوقو متحت ىلع ةلالدلل ؛رمألا ةروص ىلع هب ربخأو :رمألا ةغيصب

 اوفلخخ نم مهنم لب نيقفانم مهلك نوفلخملا نكي مل هنأل ؛كلذب ديق امنإ :نيقفانملا نم (دوعسلا يبأ ريسفت) .هب رومأمل

 (لمجلا ةيشاح) .ددعتم اهانعم نإف ؛ىعملا رابتعاب ريمضلا عمجو «ةفئاطلا :كونذأتساف (نيلامكلا ريسفت) .السك

 ناكو «هللا دبع نب هللا دبع هدلو ءاعدتساب :ُةي يبنلا ىلص املو (كرادملا ريسفت) .كوبت ةوزغ ىلإ متيعد ام :لوأ

 .ضبق قح قفانم ىلع 525 يبا كلذ دعب لصي ملف :قاحسإ نبا لاق ."مهنم دحأ ىلع لصت الو" :لزن اصلخم
 رهاظب نيملسملا ىرجب مهورجي ناك و ؛مهيلع ةالصلا نع ين مدقتي مل :تلق ءهيلع ةالصلا تزاج :تلق نإف

 (نيلامكلا ريسفت) .مهفاعإ
 ةقفش هيبأ ىلع يلصيل كي يبنلا اعدف ؛حلاص ملسم دلو هل ناكو ؛لولس نب يبأ نب هللا دبع يأ :ىبأ نبا ىلع

 يف هايإ يبنلا نفكي نأ يأ هنفكي نأ اضيأ هلأس ناكو «هبناج ةاعارمو ةيلست هك ينلا هباجأف :هل رفغي نأ ءاجرو

 «همأو هيبأل بسنيو جرزخلا سيئر ناكو :يبأ نبا ىلع (هريغو دوعسلا يبأ ريسفت) .لعفف ينلا صيمق يأ هصيمق
 ناكو- يبأ نب هللا دبع نبا لأس :ىلع لصت الو (لمجلا ةيشاح) .هللا دبع همسا ناكو :"لولس" همأو يآ" هوبأف

 ال كلذ :لتلع لاقف «كلذ يف هيد رمع ضرتعاف «لبقف هيلع يلصيو هصيمق يف هابأ ه5 يبلا نفكي نأ أنم وم

 (كرادملا ريسفت) . "خ1 إ مهنم دحأ ىلع لصت الو" :لزنف «هموق نم فلأ هب نمؤي نأ وجرأ تنكو :هعفني
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 هنأ 7 ف 2 22

 مهاوما َكَبجعت الَو .نورفاك م
 ا

 ع ه ودك  ت
 ١ تروقِسف ْمهَو أوَتاَمَو ِلوُسَرَو ِهّللاب أورفك جن

 » نورفك هج أ جرخت َقَهْرَتَو ايَتَّدلآ ىف اي مُجيَذَعُي نأ هَل ديري : امنإ ْمُمْشلْوأَو
 ا 5 ا 7

 ِهلوُسَر َعَم أوُدِهَجَو ِهَّللاب أوُنِماَء نأب يأ نأ نآرقلا نم ةفئاط يأ ةَروُس تّلزنأ آذِإَو

 نأب أوضَر 2 َنيِدِحَقْلآ عم نكن اعود اولاقو قف .ىغلا ىوذ لولطلا أوُلْوَأ ٌفلَتَدْعَتْسَأ

 يول َىَلَع َعِبْطَو تويبلا يف نفلخت ياللا ءاسنلا يأ "ةفلاخ" عمجٍفِلاَوَخْلآَعَم أوُنوُكَي

 دوما اوُدَهَج هعَم وكما تريِنلاَو ُلوُسّرل 7 ريخلا 2) تروهقفُي ال ٌمُهَف

 - تلا ُمُهَل كبل زهيطأو

 (يواصلا ةيشاح) .اهدعب هربق ىلع ماق الو قفانم ىلع ىلص ام ةيآلا هذه تلزن املو .هلبق امل ةلع :اورفك مكإ

 ةثيبحن هلاعفأف «قسافلا فالخب هنيد يف الدع نوكي دق رفاكلا نأ ىلإ ةراشإ قسفلاب مهنع ربع امنإو :نوقساف مهو

 نيب اوعمج مهنأ 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

 "ال"ب ىتأو «هلبق امتي هل قلعت الف ءانه ام فالخب فطعلا نسحف هلبق امت قلعت هل قبس ام نأل ؛واولاب انهو ءافلاب

 "نأ"بو كانه "مهبذعيل" يف ماللاب ىتأو ءءاوس مهنأ انه نيبو كانه دالوألا يفنب بسيطا طقسأو مدقت اميف

 ةايح ةسح ىلإ ةراشإ اهطاقسإب انهو ةايحلاب مدقت اميف ىتأو «ليلعتلل تسيلو "نأ" ئعمع الل نأ لي ةراشإ انه

 لبق مهرفك نوملعي مهنأ ىلإ ةراشإ "نورفاك" انهو "نوهراك" :كانه لاقو ماب و ” هلا كيح اينذلا

 فالخب نوهراك مهو مهحاورأ قهزت ةدهاشملا كلت ثيح نمف «هريظن يف مه تدعأ نكامألا نودهاشيو ؛مهوم

 (يواصلا ةيشاح) .ةرحالل بح ايندلل هراك وهو الإ هحور جرخت الو ةنجلا يف هدعقم دهشي هنإف ؛نمؤملا
 ئعملا 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) .يئرعلا
 دقف ءاودهاجي ملو ءالؤه فلخت نإ :لوسرلا نكل .هيف ريخ ال لحرل لاقي دقو :ةفلاخ (نيلامكلا ريسفت)

 ؛روحلا :ليقو ءظفللا قالطإل ؛نيرادلا عفانم لوانت :تاريخلا مش (يواضيبلا ريسفت) .مهنم ريخ وه نم مهدهاج

 (كرادملا ريسفت) ."تاريخس نهيف" :هلوقل
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 عا ريبخ 2 --

 2 يبلا ىلإ باَرغألا يي رم هب ئرقو يروا نعم فيي يأ «لاذلا ُْق هذي

 ءاعدا 2 2 هللا | ( ريتك يلا 3 َدَعَقَو مه نذأف مهردذعل ؛دوعقلا قد نذؤَعَل

 ُباَذَع َمِبَبِم أوُرْفَك َنيِذّلا ٌبيِصْيَس راذتعالل ءيجملا نع بارعألا يقفانم نم 3

 كيفم ىنمزلاو سنتا نإ ميميخ# ل 0 بلا »)
 م

 ١ م 208 6 ل7 يفقس دعس تدك عع نوع ناني دلة عنب ديس لاس لالالا

 م ا

 لوبق نوبلاطلا :نوردذعملا ءاجو (لمحلا ةيشاح) .ىمظعلا ةماركلا لين نم مهل 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 ءراذعإلا نم ةلطاب راذعأل :نيروذعملا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هل رذع الو لعفي اميف ارذع هل نأ مهوي نأ :هتقيقحو «ّدجي لو ناوتو
 نكسي ناك ءاوس ةيبرعلا ةغللاب ملكت نم يبرعلا ذإ ؛برعلا نم صمخأ مهو ةيدابلا ناكس بارعألا :بارعألا نم

 :ليقو «لايعلا ةرثكو دهجلاب نيرذتعم فلختلا يف اونذأتسا ,نافطغو 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 داهحلا 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 ٍنبو ةنيزمو ةنيهجك مهرقفل :نيذلا ىلع الو (حارص) .مودي
 ,"اوحصن" ب قلعتم ءءوس رمأ يف لوحدلا ف :فاجرإلا مدعب (يواصلا ةيشاح) .داهجلا نع يأ "هنع فلحتلا
 ليسكت يأ طيبثتلاو «"ةنيدملا يف نوفجرملاو" هنمو ءاهوحنو نتفلا رمأ يف اوضاخ موقلا فجرأ :"سوماقلا" فو
 فطع طةعاطلاو" ءاهيف طبثك هنع هب أطبو :هقوع رمألا نع طبث :"سوماقلا" فو داهجلا يف رفسلا نع سانلا

 ريخلا لاصيإ ف نوعسيو «داهجلا نم سانلا نوعنمي الو نتفلا نوريثي ال اوماقأ مهنأ :نيعملاو ,فاحرإلا مدع ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .هب لمعلاو ناميإلا صيلختو مهويب تامهم حالصإب نوموقيو «نيدهاحما ىلإ
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 ” فخ ُهَّللَو ساو قرط. م للاب ب يوغا لغات 32 طيشتلاو
 نع" ةحخسن فو
 تاع جما وعتل كووأ آم اَذإ تريذلا ىلَع اَلَو .كلذ يف ةعسوتلا ف مهي 22:

 ْيَلَع مُحلَخُأاَم ُدِجَأ آلَ لف نرقُم ونب :ليقو ءراصنألا نم ةعبس مهو وزغلا ىلإ

5 

 َنَرَح عم دلا نايبلل تم ليست تنير اوفرصنا ي يأ "اذإ" با وحجب أولو لاح

 .داهجلا فمعب َنوقفنُي ام أودع الأ لعل

 «نامإلا اوصلخي نأب هلوسرو هلل ةعاطلاب نئاك مهحصن نأ :ئعملاو ءفاحرإلا مدع ىلع فوطعم :ةعاطلاو
 لب ؛مهريغ ليسكت مدعبو نتفلا ةراثإ مدعبو مهتويب حلاصمم اوموقيو «نيدهاحبا ىلإ ريخلا لاصيإ يف اوعسيو
 راسي نب لقعم :نيئاكبلا اومس :ةعبس مهو (يواصلا ةيشاح) .فلختلا دارأ نم اوهنيو داهجلا ف اوبغريو اوطشنيل
 يندملا لقعم نب هللا دبعو ةمنغ نب ةبلعثو ريعنوب ماو ةبيربب اينودبتلا ناقل ةعو اسحب خس

 ءيرعشألا ىسوم يبأ باحصأ مه :ليقو «نامعنلاو ديوسو لقعم رع ةثالث اوناكو «نرقم ونب :ليقو
 يح بكرن ال :اولاقف ءاهيلع اولمحيل ؛مهل اهلسرأف يبسلا نم لباب دي 5 هل نأ من دب اسوس عسر
 اع اريح ىرأ ال" ةهانعم ام لاقفا هوؤاجنف ؛نيميلا ىسن هلعلف انلمحي ال نأ فلح دق هنإف هلا لاوصو لاس
 (يواصلا ةيشاحإ ."هتلعف الإ هيلع تفلح

 مكلمحأ ام دحجأ ال" :لاقف ءمهلمحي نأ هنولأسي يأ هنولمحتسي 1 يببلا اوؤاج «مهءارقف نم :راضنألا نم

 نبا هللا دبعو ةمنغ نب ةبلعتو ريمع نب ملاسو بعك نب هللا دبعو ءاسنخ نب رخصو راسي نب لقعم :مهو "هيلع
 ديوسو لقعم :ةوحإ ةثالث اوناكو «ةنيزم نم نطب مه "نرقم ونب ليقو" :هلوقو هنأ» ديز نب ةيلعو لقعم
 .هريغو "يواضيبلا" يف امك هباحصأو ىسوم وبأ :ليقو «"ةعبس مهو" :هلوقل لباقم اذهف «نامعنلاو
 يف ةفنأتسم "اولوت" ةلمج لعجو باوجلا يه اهلعج مهضعبو ؛"كوتأ" يف فاكلا نم يأ لاح "تلق" ةلمج :لاح
 ال حراشلا عينص ىلعف «يراقلا ةينب فقولا ذئنيحف ؟روكذملا لوقلا دعب مه لصح اذامف :ليق هناك لاؤس .باوح
 يف نكتسملا نايبل :نايبلل نم (لمجلا ةيشاح) .هيلع فقي نأ حصي يناثلا لامتحالا ىلعو "هيلع" :هلوق ىلع فقي

 نع لوح زييمت وهو «زييمتلا ىلع بصنلا رورحملاو راحلا لحمو «لجر نم كمدقأ :كلوقك اهعمد ضيفت يأ "ضيفت'
 فرعملا ىلع الو ؛لعافلا نع لوحمن ا زييمتلا ىلع لدي ال ةيزييمتلا "نم" نأب درو .يرشخزلا هلاق اذك لعافلا
 ."لئاق نم زع" :مهوقب ضوقنم هنأب لوألا نع بيحأو ؟لوعفمو ركنم "نم" لوحدم هب دهشتسملا لاثملاو ؛ماللاب
 0 ع :ليبسلا امنإ (نيلامكلا ريسفت) .نييفوكلا دنع افرعم زييمتلا نوك زوجي هنأب يناثلا نعو
 :هلوق .رصحلل نوكت نأ عنمب ام مث سيلو ' يسنفاتتم لاق ةوبصتتلا خ] .ديكوتلا يب عايل "ايا تاو ةقعيسل
 انه ربعو «ديكأتلل انه ا :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

 . يس باتكلا ةبطخ © دعمت . ني

 ْن 0 ا لوألا ءزجلا

 0 يناثلا ءزجلا

 00 ثلاثلا عزجلا

 ا عبارلا عزدلا

 غطت سماخلا ءزجلا

 ةحفصلا

 ل سسوس ةرقبلا ةروس 4 0 5

 0 نارمع نأ ةروس

 0اس ءاسنلا ةروس

 0 ةدئاملا ةروس



2 

 مراح ع

 ريع نك

 ( لمت مااا مسيح ( موس موزة يلوا) ناآرشلا لاس

 ( صحاح )روبز قل“ ىرن رتل كش عرش وبن لأاسخ
 ( رلج ) ىلع يفت ( ب بيحت ككديبم) ملظكألا بزر
 دب رعت ماعلا تناعمت م اكد الا تءايطخ

 رورو ولأ
 خامل( بحزن درب )( ىبت ) ملخنألا بز
 نارقلا لات نير يادي دج ( اناكل انهت ) مايك

 تايب اصلا رس ( نري رخ آو ننالوا) فصلا مل

 قرشا ليي رواصم ا قوقل رع

 لك رعاو هدعاق ناسآ كى

 رج مدع اك نكااس اك قراف

 مالسا را ( مور« لوا) ملعس ىلع

 دن اريعلا ميحأ لوعرلاة يدع ف لوس رخ

 قف لوصا ناسآ بدالا هضور

 ريعساو از كتراعلا باذآ

 ني دما ميلحت نمسح
 لامعالا ءازجت ( لمحت سامر مدحت

 ماكل عماوج قطنما سيت

 ما ياوصالا دايم

 مم ايش اهيرك

 لاك نتن مخي
 ( مرابج موس معمل رع لفل نيحم

 روك راك/رلك

 قيواعا ني لامعا لئاضف

 ملساعاركا 2 ( موس موو, لوا) ناآرقلا كاسل حرافم

 نين
 جراي ماعم ب للان

 (1161[01 1 ةزا ان 5

 ١ مززبه0 ال5 5ةازطوعم (5مهمادط) (ذ 8امدتمو)

 عوممزا-عافخمهمقا (ةقععصمم)

 لن طع ماتامازذادعل كطمرألك امهقطق كاللمل

 مإ-كتزدطانا معوم (طءعدعاط) (ةماونعل)

 عوبطملا
 ةدلجم ةنولم

 (تادلجم ") نيلالجلا ريسفت (تادلجم مز ةيادهلا

 يماسحلا استختنم (تادلحم ا/) ولمس حيحصلا

 حاضيإلا رون (تادلجم ؛) حيباصملا ةاكشم

 يشاشلا لوصأ (نيدلجم) راونألا رونا
 برعلا ةحفن ثيدحلا حلطصم ميت

 دئاقعلا حرش (تادلجم نا قئاقدلا وبك

 ةغيصلا ملع بيرعت نآرقلا مولع يف نايبتلا

 يرودقلا رصتخم (نيدلجم) يناعملا رحت

 بيدهت حرش يواضيبلل ريسفتلا
 ةيديعسلا ةيدهلا دمحم مامإلل أطوملا

 مظعألا مامإلل دنسملا

 يوقم نوترك ةنولم
 تاقرملا ةيواحطلا ةديقعلا نتم

 ةيفاكلا (نيرامتلاو ةصالخلا عمر وحنلا ةياده

 بيدهت حرش (لوادتملا) وحنلا ةياده
 يجارسلا لماع ةئام حرش |

 يجوغاسيإ ةغالبلا سورد
 ريبكلا زوفلا يتفملا وسر دوقع حرش

 وحبلا لماوع ةحضاولا ةغالبلا

 حاتفملا صيخلت نيبلاطلا داز

 يوقم نوترك /ةدلجم ةنولم ىلاعت هللا نوعب ابيرق عبطتس
 يبطق يريرحلل تاماقملا

 ةسامحلا ناويد عبسلا تاقلعملا

 يديم رتلل عماجلا يبنتملا ناويذ

 يماجلا حرش عيرتللاو حيصوملا
 كلام مامإلل أطوملا

 اقنهماع أ ! هعاندلا

 13151 -6-اناطصدقمأا (ا/لما. 1 2, 3)

 ان5ؤةقمعانا- نقم (ابثمأأ1, 2, 3)

 اعرب | ل5ةقمعالا- تن قم (ا/ما. 1, 2,3)

 مادا عطنا معقول (اقعوعز (ال, 8اصلأمو)

 ما- اعطانا معقحت (5مدقلا) (تقنل 0مايع)

 ةوعرعأ وأ 5ةاقط


