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 ىللخلادحأخيشلادع {{{ }٥{إ _ يوبرتلاركفلاملاعم نم
 ةمدقملا

 ضعب نم حورلا لعجو ،ةيحورلا تاقاطلاب ناسنإلا مركأ يذلا هلل دمحلا

 ىكزأو ةالصلا لضفأو ،ةيلعلا تاذلا ةمظع ىلع اليلد نوكيل ؛ةيفخلا هرارسأ

 اسفن مهاكزأو ،ابلق نيملاعلا رهطأ ،ةيرشبلا ذقنمو ةيربلا ريخ ىلع ميلستلا

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ،ةّيوط مهافصأو ، ةيشخ مهدشأو \احور مهايسأو

 .ةيشعو ةركب تلاوت ام راربألا ةمئألاو .راهطألا هبحصو

 :دعب امأ

 يذ لك لعجت ،ةبيجعلا ةروصلا هذهب ناسنإلا قلخ ةبيكرت نأ بير الف
 هللا عدوأ امل كلذ ؛ماركإلاو لالجلا يذل ادجاس رخي نأ الإ كلمي ال ةريصب
 كلت ،قحلا هنأ ىلع ةدهاشلا ىلاعت هللا تايآ نم يه يتلا تاقاطلا نم هيف
 ايك روصعلا نم رصع يأ يف اهنم ريثكلا هانتكا رشبلا عطتسي مل يتلا تايآلا
 ىلاعتو هناحبس هللا ايه دقل " :هلوقب هريسفت يف هتحايس كلذ ىلإ راشأ

 ةيونعملاو ةيسحلا تاقاطلا نم هيف عدوأو ضرألا يف ةفيلخ نوكيل ناسنإلا

 هل هللا قلخ دقو ضرألا هذه رهظ ىلع شيعي رخآ نئاك يأ يف هعدوي مل ام

 هناحبس هللا نأ ايك ،عفانملا هذه جارختسا نم هنكمو كاهعفانمو ضرألا
 :سانلا ىلع نانتما لئاق نم زع لاق دقو ،اعيمج نوكلا يف ام هل رخس ىلاعتو

 تاقاطلاو "4 هَنَي اعيمج ضزلآ ىف امو توَمَسلآ ىف اًم رك َرَحَسَو»
 تلصتا ولو يرشبلا ملعلل نكمي ال ناسنإلا ةعيبط يف ةعدوملا ةيرشبلا
 ىلإو ضرألا هذه رهظ ىلع ناسنإلا دجو ذنم ديازتم ومن يف راسو .هتاقلح
 تاقاط نم ناسنإلا يف ايب ملعلا اذه طيحي نأ اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ

 ملعلا نم روصعلا نم رصع لك يف رشني ىلاعتو هناحبس هللاو 5ةفلتخ
 ام روصعلا نم رصع يف فشكي دقو ءاشي ام يوطيو ةيناسنإلا تاقاطلاب

 مهعفانمو مهحلاصم يف ملعلا اذه اومدختسي ىتح ،سانلل هفشك ديري

١٣ ةيالا 9 ةيثاجلا ةروس ( )١



 ىليلخلادحاخيشلادنع {{ }٦إل _ يوبزتلاركفلاملاعم نم
 مهف فشكيو .ىرخأ روصع يف كلذ يوطيو "مهيلع وأ مهل ةجح نوكيلو
 نأ هنكمي ةيحور تاقاط ناسنإلا يف نإ ...تاقاطلا هذه نم ىرخآ بناوج

 .هل ىلاعتو هناحبس هللا اهرخس يتلا نوكلا عفانم ريخست يف ةليسو اهذختي

 .هتاذ يف ةدوجوملا ةيداملا تاقاطلاب نوكلا عفانم نم ًاريثك رخسي نأ هنكمأ ايك
 ىلاعتو هناحبس هللا اهفشك دق ةيحورلا تاقاطلا هذهو نوكلا يف ةدوجوملاو

 يذلا مويلا ناسنإلا هيلإ لصي مل ام ىلإ اولصو دقو ،ةرباغ روصع يف سانلل
 اديعب اطوش عطق هنأب رخافيو يهابي يذلاو ،ةثيدحلا ايجولونكتلا شياعي
 ةيحورلا تاقاطلا هذهو ،ةيداملا ةينوكلا تاقاطلا مادختسا يف نيلوألا قافو
 ءارو ايب نونمؤي ال نيذلا ةدحالملا ىتح اهب فرتعيو اهراثآ دهاشت
 اهب فرتعا نإو اهريسفت نع ازجاع فقو ثيدحلا ملعلاو سوسحللا
 يف وهو (دابيلتلا ) ثيدحلا ملعلا يف ىمسي ام كلذ ةلثمأ نمو .اهراثآبو
 هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع ةفيلخلل عقو يذلا لثم ،ةفشاكملا ملع هتقيقح
 هللا ىقلأف ةعمجلا سانلا بطخي ةلي هلا لوسر ربنم ىلع ناك امدنع ۔ هنع
 سراف ضرأ ىصقأ يف ناك يذلا نيملسملا شيج نأ هعور يف ىلاعتو هناحبس
 نيملسملا شيج سأر ىلع ناكو ،لبجلا ىلإ أجلي مل اذإ سرفلا لبق نم ددهم
 ۔ هنع هللا يضر ۔ رمعب اذإف ۔ هنع هللا يضر ۔ مينز نب ةيراس اددهم ناك يذلا
 امدنع سانلا تهبو ، لبجلا لبجلا ةيراس اي : لوقبو ةعمجلا ةبطخ عطقي
 هتبطخ نم غرف امدنع هولأسف ۔ هنع هللا يضر ۔ رمع نم توصلا اذه اوعمس
 شيجلا لسر تءاج امدنعو ،هعور يف يقلأ ايب مهربخأف 3 هتالصو
 ۔ رمع توص اوعمس تقولا سفن يف مهنأ اوربخأ ةرونملا ةنيدملا ىلإ يمالسإلا
 ةرماؤم نم اجنو ،لبجلا ةيحان ىلإ يمالسإلا شيجلا دئاق هجتاو هنع هللا يضر
 ىلاعتو هناحبس هللا نأ بير الو ... ،هل اهوتيب يتلا ىلاعتو هناحبس هللا ءادعأ
نم ءايشأل هذه فاشتكا نم هنكمي ايب ةيصاخلا نم ناسنإلا ةقاط يف عدوأ
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 دنع رركتي لازي ال كلذ لثمو ث ىلاعتو هناحبس هللا ءاشي امدنع تايبيغلا

 ‘"تقولا اذه يف ىتح سانلا

 مسج يف ةلئاهلا تاقاطلاو تاناكمإلا هذه لثم ىلإ ليراك سسكلأ ريشيو
 يف ريست حابشألا نم بكوم نم نوكم انم دحاو لكف ": الئاق ناسنإلا
 ريغ قطانم كانه نأل ...قبطم انلهج نأ رمألا عقاوو ةلوهجم ةقيقح اهطسو

 "‘" ةفورعم ريغ تلازام ،ةينطابلا انايند يف ةدودحم

 نم ًابناج يليلخلا نيدلا ردب ةمالعلا خيشلا ةحايس ىلوأ قلطنملا اذه نم
 ،يوبرتلا هحافك يف ةيناسنإلا ةيحورلا تاقاطلا هذه نم ىش ريجفتب همامتها

 ۔ وهو ،ةرخآلا رادلاو لجو زع هللا ةاضرم ءاغتبا اهب ةيانعلا ىلإ سانلا دشرأو
 ©بناجلا اذه داعبأ نم ريثكلا ةذفانلا هتريصبب كردأ يحور مامإ ۔ هللا هظفح

 ارصنع بناجلا اذه ناكف ،هرايث نم بيطلا عنايلا ىنجو ،هلالظ ًايفت دقو

 ةيلهاجلا بساور نع اديعب ليجلا اذه ةغايص يف ةيوبرتلا هتيرظن يف ايساسأ
 هئاطع ىلع عضاوتملا يعالطا لالخ نمف ،ةثيدحلا ةيلهاجلا لاحوأ و ،ةميدقلا

 ةعبار يف سمشلاك يه ةقيقح ركذأل عومسملاو بوتكملا يوبرتلاو يركفلا
 لعجي ،أاديدس اديعب ابقاث ارظنو ،ةيركف ةقاط كلمي هتحايس نأب ثراهنلا
 نم يناحور ددمبو © ينابر ديدستب الإ نوكي ال كلذ رأ ًامامت نقوي سرادلا

 .هتين هل صلخأو ،هتهجو هللا ىلإ هتحايسىنو نأ دعب "ماركإلاو لالجلا يذ

 هلقعو ،هناسلو هرصبو هعمس هللا ناكف ،هتريرسو هتينالع ههجو ءاغتبا رهطو

 لك ىلع وهو لعفي امع لأسيال ،ءاشي نمل ءاشي ام بهي هللاو ،هنانجو هبلقو
 .ريدق ءيش

 هيلع اوفكع ول ام هراثآ يف ليجلا اذهل كرت دق ۔ هللا هظفح ۔ هتحايس ناك نإو

 يملعلا راوحلا هترواحم نع مه نيأ نكلو ،هيف هعدوأ ايب عافتنالا اوعاطتسال

 ٢ج / ١٠٢/! مقر ،يليلخلا حيشلا ،"تورامو توراه لبابب نيكلملا ىلع لزنأ امو " ىلاعت هلوق ريسفت ( ')
٧١ص ى دعسأ قيفش بيرع ، كيراك سيسكلأ :لوهجملا كلذ ناسنإلا ( ")
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 ۔ ردقلا مكحي نأ لبق كهايإ ىلاعت هللا هاتآ يذلا ملعلا لالغتساو ،نيصرلا

 دودحم ىلاعت هللا مكحب رمعلاف هدر ىلع مهل ليبس ال ايب ۔ هرمع يف هللا لاطأ

 ِ .دوعي ال ىضم نإ فسألل تقولاو

 ،تابهلاب راخز رحب ىلإ تفاللا ءوضلا ةباثمب روطسلا هذه تءاج دقل
 يه امو ،ناك ام ىفك دقف ،هزونك جارختساو ،هراوغأ ربس ىلإ ةينمض ةوعدو

 نأ اهاسعو اهلعل ،هريصقتب رقملا رصقملا زجعب فرتعملا زجاعلا ةليح الإ

 تجہهن دقو ،هايافخ يف لمتعيو ،اهبتاك سفن يف جلتخي امم ريسي نع حصفت
 يناوخإ دحأ ةحيصنب المع ،ةتبلا ليلحتلا ىلإ دمعأ ملو يفصولا جهنملا اهيف

 نيمثو ،هظافلأ ررد نم هتحاس هرثني ام طاقتلال نوشطعتم سانلا ذإ ،كلذب

 الو كاهلامج هب هوشأ الو ،اهوفص يمالكب ردكأ ال نأ تيأرف "هتاهيجوت
 ذنم اهتعمج ةيملعلا ةداملا بلغأ نأ ىلإ ريشأ نأ ينتوفي الو ءاهقنور هب خسمأ
 ءاهجارخإ ةنوآلا هذه يل هللا رسي نأ ىلإ اهتعجارمل اتقو اهل دجأ مل ، تاونس

 ميظع رفس ىلع هبتكم يف هللا هظفح ۔ هتحايسل يتارايز ىدحإ يف تعلطا دقو
 ةديقعلا ليصأت يف قحلا ناهرب" باتك وهو ةديقعلا يف هتحايس هدعأ
 ينًدشف يل نذأف ،هتاحفص بيلقت يف هتحايس تنذأتساف " "ةيمالسإلا

 بوث يف ثفيلأتلا يف ةعئارلا ةيجهنملاو ،ديدجلا حرطلا بولسأو عوضوملا
 زهأ ىرخأ ةرم هيلإ تدعف .ةذاخألا ةيبدألا هتحايس تارابع نم بيشق

 ينراعأ دقف ،امركو الضف هتداعك ناكف باتكلا ىلع عالطالل همرك ناصغأ

 اهنيح ريبك لكشب ةيحورلا ةايحلا عوضوم يرثي عئار باتك هب اذإف ،امايأ هايإ
 هتحاس هيف جرع دقف باتكلا اذه يريطست لبق ردص دق نوكي نأ تينمت
 ىلاعتو هناحبس هللا ةردق ىلع ةلادلاو ةلهذملا ةيملعلا تافاشتكالا ىلع

 هب ناميالا ىلإ ةعفادلاو ،هتينادحوو ، هدوجو ىلع ةلادلا تايآلاو ،هتمظعو

 اذه امب ردصي نأ عقوتملا ءازجألا ددع نع هتلأسو ، باتكلا اذه.نم ءازجأ ةثالث فيلات متأ هنأ هتحامس ينربخأ ( ')

.ابيرق انيبم احتف نوكي نأ ىسغو ةيمالسإلا ةمألل ةراشب هذهو ،اعزج رشع دحأ : لاقف .رفسلا
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 لوقي ©نييبرغلا ءايلعلا تاداهش نم ريثكلا لقنيو اخسار امزاج اناميإ

 ريثك فشك يف تكراش دق نوكأ نأ اذهب وجرأو " : باتكلا ةمدقم يف هتحامس

 مدر ف ينبوني ام تيدأو ،ةقيقحلا كاردإ نع ماهفألا دعابي يذلا سبللا نم

 بلاطلا اهيأ ۔ كنودف ضعب نع اهضعب نآرقلا ةمأ لصفت يتلا ةوهلا هذه

 اههجوب هتافرش نم ةقيقحلا كعلاطت ارفس ۔ قحلا ىلإ ىعاسلا ةقيقحلل

 للح يف لاتخت يهو "بابلألا عماجمب ذخآلا اهلامجو ،ماسبلا اهرغثو "قرشملا
 راصبأ اهيلإ ونرت لئالد نم لحو ،ناهذأآلا اهيلإ بذجنت تارابع قدص نم

 لك رفسلا اذه يف دجي نأ وجرأل ينإو .ماهوألا شبغ اهنع ولجتف "رئاصبلا

 دقلو "... هريغو ملسملا كلذ ف ءاوس ةدوشنملا هتلاض ةقيقحلا نع ثحاب

 .ميظعلا مكلا يئارو تفلخو ليلقلا هنم تسبقا

 بناوج نم ىحورلا بناجلا لوانتي اذه " ملاعملا " باتك تلعج دقل

 ةباتكلا ةمداقلا ءازجألا يف يل رسيي نأ ميركلا ىلوملا الئاس ،ةيناسنإلا سفنلا

 ليلحتلا نم كانه ل صانم ال ثيح يركفلاو ىكولسلا نيبناجلا ف

 .همتاخ بزتلا يف عاض حيحش فوقو ملاعملا ضعب ىلع فوقولاو
 ىلإ ينافرع ميظعو يركش ليزجب مدقتأ نأ الإ ينعسي ال اماتخو

 داقيإ نم مهتاناكمإ لكب نيدناسمو ] نيرزآم يلوح نم اوناك نيذلا كتلوأ

 باتكلا ف ةرشتنملا روصلا ضعبب يديوزت وا ربسلا ةلصاوم ىلع يتميزع

 نب فيس خيشلا ركذلاب صخأو ةعجارملاو جارخإلاو ةعابطلا يف اومهاس وأ

 هللاو ۔ ءازجلا ريخ ىنع هللا امهازج ۔ يصورخلا فيس خألاو ،يليلخلا ناميلس

 .ليبسلا ءاوس ىلإ قفوملاو يداهلا ىلاعت
 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو

 يمضهجلا ناميلس نب دياز
م ٢/١٦/ ٢٠٠٨ هقفاوي يذلا هه ٩ /رفصا ٤



ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع ١٠١} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم



خيشل { يوبرتلا ركفلا ملاعم نم ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع ١١}



يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٣} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ايناحور ىليلحلا خيشلا : لوأل ١ ثحللملا

 يف تدسجت 0 نامزلا اذه يناحور يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحايس

 ءابطخلا ةنسلأو ،ءاغلبلا مالقأ نأ انيقي دقتعأ نمحرلا تايآ هتايسو هصخش
 يندشت تناك مكلو هرثآم ريطست مورت نيح اهدم رسحني ؤ ءابدأل ١ بيلاسأو

 يناوتلا حباوك يسفن يف ينعفدتو ب رومألا يلاعمو يناعملا عئاور هسفن يف

 يف يضملا نع زجعلا جلاوخ نم يتباتني اب تفذق ينكلو روصقلا لسالسو

 ةينابر تامزعو ،ةيناحور تاحفن نم هب ينحفني ايب تثبشتو يجل رحب
 انيعتسم ،هتيناحور ءايس يف ضفخنم عافترا ىلع ولو قيلحتلا ىلع تررصاو
 ىلع روطسلا هذه رطقاس اذلو اهحور ةيفاقشو 5هبلق راونا نم يليبس يضي اب

 . ايناحور يليلخلا خيشلا نع حاصفإلا

 هللا ىلل دوعي اهرمأو { ءافخلا حورلا تافص مهأ نأ لإ ةراشالا ردهت ١

 حوزلا هب لَرَت ل احور ليربج لجو رع هللا ىمس كلذلو لاعتو هناحبس

 نم ةظقي بلطتت ءافخلا ةغلاب ةيحورلا هتحايس ةايح نإف هيلعو » هنيمألا
 حوفيو اهريبع حفني يتلا ةيناميإلا دهاوشلا ضعب صانتقال ةينهذلا هبحاصي
 علطت الأ ىلع صرحلا ميظع ،متكتلا ديدش هللا هظفح وه ذإ ،هطيحم يف اهاذش
 هانذأ عمست الو ،هنيمي حيباستب هلايش ملعت الو ،هبلق ليتارت ىلع هاياشح

 نم افوخو ،تومح رلاو لضفلاو ،توكلملاو كلملا يذ نم ءايح "هناسل راكذأ

 .هيف ةيفخلا صالخإلا حداوق نم يشل هلمع هيلإ دري نأ توربجلاو ةزعلا يذ
 يندجال هللا لالجو ىننإ " :لوقي صالخإلا نع هترضاحم ةمدقم يف وه اهف

 0} "عوضوملا اذه نع ثيدحلا يف ةيلهأ مكلقأ

 امو تاكلملا نم هللا هاتآ ام عم هسفن مامأ لءاضتيو لءاضتي هارتل كنإ

 اهعيطتسي ال ،نينمؤملا تايس نم ةمسل اهنإ يرمعلو “تاردقلا نم هب هابح

 ١٩٣ ةيآلا ، ءارعشلا ةروس )١(

)٢( يليلخلا خيشلا صالخإلا ةرضاحم ،٢١/ !



 ىليلخلادحأخبشلادع {{ (٤١{إ {{{ __ يوبرتلاركفلاملاعم نم
 نوحشوتي نمم ةرثاكلا ةرثكلا هيف دجت نمز يف ،هاضتراو هنع هللا ىضر نم الإ

 مهباقلأ اومدقي نأ ءالؤه صرحي دجبأ يف اونوكي نأ مهقحو ملعلا باقلأب
 يوذ نم مهريغ قوف اهنوعفريو مهسفنأ نومدقي مهارتو ،مهئايسأ مامأ
 فراخز نم باقلألا كلت مهيلإ هيحوت ايب نيعدخنم ،لضفلاو ملعلا
 لالض يف مهضعب نعمأ امبرلو ،ةلطاعلا تالايخلا رورغو ،ةلطابلا ماهوألا

 ةلزنملا لزني مل كاذنيح هنآل ،هبقل ريغب يدون نإ بضغلا هب دبتسي نيح ليبسلا
 امم كلذ .اهيوذو اهلهأ نم هنأ هلايخ هل رّوص دقو ،اهيلاعأ ىلعأ منست يتلا
 هذهف رسعلا لك لع ًاريسع أرمأ يناحور هتحايس نع ةباتكلا رمأ لعجي
 اهاذش تممش نإو ،اهمعط تقذ ام اهتاحفن نع عمسأو رقأ يتلا ةيناحورلا
 ينلهؤي ال كلذ نإف ،نييناحورلا نم هلاثمأو هتحايس نادرأ نم حوفي ام
 .اهنم ابيصن اوتوأ نم كلذب ىلوألا ذإ ©بتكي نأ يغبني ام بتكأ نأ لاحب
 يف ننفتلاو ةحاصفلا مامز مهكلمو ،ةغالبلا ةيصان نم ىلاعت هللا مهنكم دقو
 تمقر نئلو ،هوقفارو خيشلا اوبحص دق مهف كلذ عمو ،لوقلا بيلاسأ
 ملاعلا اذهف مجرتأ ينأ كلذ ينعي الف رايضملا اذه يف هتحايس نع ةليلق اروطس
 داهزلا خيشل ةمجرت وأ ايحور ًاخيرأت بتكأ انه تسل انأ ءادبأ ال ،ينابرلا
 ال انأ ،هنأش ولعو هتمظع نع حصفأ وأ ،هب فّرعأ انه تسلو ،نيكسانلاو
 ۔هالوأو هيلع معنأو ،هافطصاو هبحأ يذلاو هالومو هبلق بيبح ىلع هيكزأ
 وأ ،هايلع يف وهو دعب نم هيلإ علطت نوكت نأ ودعت ال انه ةباتكلا يتلواحم نإ
 ةروصلا كلتل الالظ مسرأ نأ يلعل ،هاوجن يف وهو برق نع هيلإ ءاغصإ
 ل نيذلا كئلوأل ،ناكملاو نامزلا دودح اهب زواجتأ ،ناميإلا رونب ةئلألتملا
 ءاهبورد وأ طقسم دجاسم يف هئاقلب ظوظحلا مهدعست ملو ،ريداقملا مهفعنست
 هباوثأ يف ًادسجتم دهزلا ةيؤرب مهنيعأ لحتكت ملو ،اهيف ملعلا بلطا نطاومو
 ايندلا عماسم ألم ليحن لجر اياجس نع تعمس نذآ الو ،تأر نيع ال امب
 تاحفصلا هذه ىف هلواحأس ام اذه .ةمحرو ةعادوو اعروو اكسنو ادهز

باحر يف ۔ ميركلا ئراقلا اهيأ كايإو شيعأ يك "ىلعألا يلعلا نم ددمل ًابلاط



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 نم اهب ىلعنو ،انتايح ردق نم اهب عفرن تاظحل يليلخلا دمحأ يحورلا ةمالعلا
 يقتلا لجرلا اذه عم تاظحل 5انبولق ءافص نم اقافآ حتفنو ١ انحاورأ ومس
 ءافص دهزلا رجفتو ،ادهز ترجفت يتلا ةقلأتملا هتيناحور يف ،يبألا يكزلا
 هدهز ةقتوب ىف هملعب باذأف ثءانب ءابإلاو ثءابإ ءاكذلاو © ءاكذ ءافصلاو

 نم رون اهاشغو 5اهجوعم هملعب موقف ،ةلخادتملا ةرصاعملا ةايحلا ميهافم
 يف هللا ةرانم ادغف ،هكولسو هقلخ ةمظع نم ًابيشق ابوث اهاسكو © هحور

 .هقلخ ىلإ هتيدهو هضرأ

 َنأ ادبأ ينعي الف يحورلا بناجلل انه ةباتكلا صصخأ نيح يننإ
 لجر ۔ هللا هظفح ۔ وهف ©رخآلا ىلع ىغطي هتحايس ةيصخش بناوج نم ًابناج
 .لاقي ايك "عيمج " لجر هنإ ،اهلك هتيصخش بناوج يف قبسلا بصق زرحأ
 نع نوكي ام دعبأ هنآل ؛بناوجلا لك اهنيح شيعي اهشيعي ةظحل لك ين وهف
 .ةيصخشلا جاودزا

 يذلا ،بينملا تبخملا هاوألا ، يكزلا يقتلا لجرلا كلذ وه يليلخلا دمحأ" -

 ميلأ نم هتيشخو © هبر نم هفوخ 5هدابكأ تتفيو “هداؤف بيذيو هنايك زهي

 .هباذع

 ثدحتملاو ،هيزنلا عرولا ،هيقفلا ةمالعلا لجرلا كلذ وه يليلخلا دمحأ,
 .مانآلا عيقاصم نم هرواس نمل محفملا مالكلا بيلاسأ يف ننفتملا .حيصفلا

 © طق رشبلا نم ًادحأ هتايح يف فخي مل يذلا لجرلا كلذ وه يليلخلا دمحأ )

 وأ لئاز ماطح ىلإ ليم وأ ةبغر ةرطاخ وأ عزف نم ةجلخ هنانج ربعت ملو

 .عمط
 نداهي الو ، لولحلا فاصنأ فرعي ال يذلا لجرلا كلذ وه يليلخلا دمحأ

 ةظحل ميضلا لبقي الو نيتملا ةوقلا يذ هللا ريغل هتماه ينحنت الو ©نيفئازلا

 نأ لمشي لب "قهرلاو فسخلا نم هموهفم يف عسوأ ميضلاو ترصق امهم
عمس نيح اذلو ،هتوص ىلعأب قحلا غالبإو ،هبر ةلاسر لمح نيبو هنيب لاحي



 ىليلخلادحأخبشلادنع {{{ )]١٦( __ يوبرتلاركفلارلاعم نم
 تفتلا ۔اذك بلطي هتحامس لإ :الئاق ام اصخش بطاخي همساب نيقطانلا دحأ
 ميضلا نم ىأر اذكه "طرتشي لق لب بلطي لقت ال " : روفلا ىلع الئاق هيلإ
 ةيركفلا ةيناميإلا هتموظنم ىلإ اهدري نأ نود ةدراشلا ةملكلا كلت ررمي نأ

 .اهحمالمو اهتايس لمحتل

 .ةيركفلا هتاعانق قفو هتيلكب كرحتي يذلا لجرلا كلذ وه يليلخلا دمحأ
 .هطيحم تاءالمإ وأ ،هاوه قفو ال ،ةيناميإلا هتاساسأو

 .ةعبات نوكت نأ هتعيبط فكنتست يذلا لجرلا كلذ وه يليلخلا دمحأ
 تافارخلاو ليطابألا ىلع يلعتستو ،فيجارألاو ماهوألل خوضرلا ىبأتو
 هنم دمتسي يلعألا يلعلاب خسارلا هناميإ ، لطابلا اهلوح موحي ال قح هتعيجرمف
 هروص لك يف فيزلا حضفو "قئاقحلا ةيلجت ىلع ديكألا رارصإلاو ديدستلا
 .هلاكشأو

 هتمأ لبقتسمل هفارشتسا ريهازأ تأدب يذلا لجرلا كلذ وه يليلخلا دمحأ

 ىدرتت امم اهذاقنإ مه لمح هدوؤي حبصأو ،هرمع نم يناثلا دقعلا يف حتفتت
 وأ تامزألا ملاسيل نكي مل هنكل ءاهدابكأ تاذلف يناوت هنفج قرؤيو ،هيف
 .ىكب نمو ىكش نم دافم ايف "عومدلا فرذل هسفنب ولخيو ڵتالضعملا نداهي
 الو ،للكلا فرعت ال ةرباثم يف { مزعلا ماسح قشتماو دجلا ىطتما لب
 نلعي هنإ © ةدسأتسملا هلاكشأ يف لطابلا جراهب لك ايدحتم ،للملا اهينادي
 نم لك مامأ فوقولا يف ادهج رخدأ نل يننإ "رهدلا عماسم خصيل ةحارص
 مأ سانلا يضر ،ةايحلاب ضبني قرع يدسج ي مادام اننيد داسفإ ىلإ ىعسي
 ءاش نإ كلذ يف يدهج عيمج رخسأسو ،يتياغ يه هللا ةاضرم نأل ،اوبأ
 ."هللا

 ءاكذ دقوتي ،يبألا يكذلا ،بيرألا بيبللا لجرلا كلذ وه يليلخلا دمحأ
.اهديلتو اهفراط هتملسو ،اهديلاقم ةمكحلا هيلإ تقلأ 5 يأرلا يف ةفاصحو



 ىليلخلا دمحأ خيشل شلا دنع )١٧} ىوبرتلا ركفلا اعم نم

 هرعاشم يف ساسحلا \هسيساحأ يف فهرملا لجرلا كلذ وه ىليلخلا دمحأ
 داسحلا هيلع بلاكت نإو ،ادسح الو الغ هتايح يف فرعي مل ، هنطابك هرهاظ
 الو " ةصاصخ هب ناك ولو هسفن ىلع رثؤي لب داقحألا نم فيط هبلقب ًرم الو
 .بضخغملا ميلحلا وهف بضغ اذإو ،هبرل الإ بضغي

 بلقتف برقلا لك هنم برتقت نأ ادج ريسيلا نم اذه ىليلخلا دمحأ

 دنع ،اهتليخد مهفتو ءاهروطس لك ناعمإب أرقتو ،ةيفاصلا هسفن تاحفص
 اهبذاجتت الو ءاوهألا اهعزانتت ال ، ةقسانتم ةلماكتم ةميظع ًاسفن دجتس كاذ

 ءاهتاذ يف لك يه لب ،اهتاذ ىلع مسقنت الو تابغرلا اهب ليمت الو تاعزنلا
 اهتدارإ يف ةنزتم ،اهربخمو اهرهظم يف ةعئار ،اهتافصو اهتايس لك يف ةوق يه

 دجت املق ةذف ةيصخش دجتس ،زاشن الو توافت الو بارطضا الف ،اهجهنمو
 ءاهقرافت وأ اهنع دعتبت نأ ادج كيلع ريسعلا نم نوكيس كلانه اريظن اهل

 دي تايصب اهنيح كردتس ێاهاياجس كلمو ،اهراسإ يف بير الب عقتس لب

 فنتكي ريرم عقاو ىلع كينيع حتفت نيحو كاهبناوج عيمج يف ةحضاو ةردقلا
 اذه لهاك ىلع ةيلوؤسملا لقث نم ةردقلا دي هتطان ام انيقي ملعت مالسإلا ةمأ
 بابشلا ناوفنعب هرمع نم سداسلا دقعلا شيعي يذلا ليحنلا لجرلا

 بهاوملا هذه لك تدشح يتلا ةيهلالا ةردقلا دي كردتس معن ،ةدقوتملا هتمهو

 يليلخلا دمحأل كرتت مل كلذب يهف ديرفلا قسنلا اذه ىلع تاردقلاو تاكلملاو

 غلبي اريبعت ،ةلفاحلا تاناكمإلاو نميهملا قوفتلا اذه نع ربعي نأ الإ ارايخ
 ءالتمالاو زيمتلا نع حصفيو .ىدملا اه

 نمحرلا دابعل عضاوتف ناميإلا هلقص لجر
 لثم اهردق يلعيو ،اهنأش عفريو ،ةميظعلا سوفنلا زيمي يش تمث سيل

 ،ومس يف عضاوتو ، ولع يف وند ، رورغلا نع اهيأنو . عضاوتلا جهنم اهمازتلا
 ةرغث دجي نلف هتحايس نوصح ىلع هراصح مكحي نأ رورغلا لواح نئل معن
ناميإلا نم نيتم جايس هب طاحأ بلق ىلإ للستلاو ،اهنم ذافنلا عيطتسي



 ىليلخلادحأخيشلادع { )١٧٨} __ يوبرتلاركفلارلاعم نم
 ال ناك انرصع يف لجر دجو ولو "نيملاعلا بر نم كرادتملا ددملاو نيقيلاو
 ببسب هلقاعم كدكديو ،هنوصح حتتفيو ،هراوسأ هيلع محتقي نأ رورغلل دب

 دمحأ خيشلا ةحايس ناكل ،هتاكلم مظعو ،هاياجس لبنو ‘هايازم طرف نم

 ؟اهيف رمألا يلوأو اهناطلس نم ميركتو ةوافح يف نايع ىلإ لصي مل وأ .يليلخلا
 ملأ ؟نايع يف ةيمالسإلا ةوحصلا ريهازأ هدوهج ةكربب حتفتت ملأ "لازي امو

 سانلا فافتلا ىريف رظني وه اه ؟ءايلعلا نيب لصفلا لوقلا بحاص حبصي

 هاوتف دعب ىوتفب نوهبأي الو ،هلوق دنع نوهتنيو ،هتبغر دنع نولزني هلوح
 تاجلخ درجمب ولو اليبس هسفن ىلإ رورغلا دبي مل هريغو هلك اذه عم
 نإ ةينادجو ةقراب درجمب ملو ،اليلد هيلإ روهظلا بح فرعي ملو ،ةيناسفن
 نكت مل ةايحلا فراخز نع ةفوزعلا ،ةيكزلا ةرهاطلا ،ةينابرلا سفنلا هذه لثم
 تداتعا مث كاهرافظأ ةموعن ذنم هيلع تأشن ام الول هيلإ تلصو ام ىلإ لصتل

 ددمب اهتلصو دقو ،يش اهزجعي ال يتلا ةقلطملا ةوقلاب ةقيثولا ةلصلا نم هيلع
 .ارادتقاو ةريصبو ىده هتحنمو ؤفعضت ال ةبيهر ةوقو ،عطقني ال يناحور

 هيلع بقعي وأ ،نثم هقالخأ ىلع ىنثأ اذإ " هللا رفغتسأ " ددري ام اريثك
 نونظي امم اريخ ينلعجا مهللا " : الئاق فدري وأ "اضرلا نيع كلت " هلوقب
 هيلإو أدبملا هنم ،نيملاعلا بر ىلإ كلذ لك دري هنآل "نوملعي ال ام يل رفغاو
 قحتسي ال همدقي ام نأ ىري لب ،ريثكب كلذ نم لقأ هسفن ىري هنإ ،ىعجرلا
 دنع يوبرتلا ركفلا ملاعم نم لوألا ءزجلا ةباتك تدرأ امدنعف كادبأ ركذي نأ
 مث اهأرقي ذخأف \ثحبلا ةطخ ةدوسم هيلإ تمدقو هنذأتسأل تئج "هتحايس
 يلإ عفد مث "! ؟نآلا كلاب ايف ًاحجار القع كل نأ بسحأ تنك " : لاق
 امدنعو "اذهل الهأ تسلف انأ امأ ، ةمألا عفني يش يف بتكأ " :لاقو يقاروأ
 مضهيو ،ءاقل لك ةيادب يف يل رذتعي ناك هتحايس عم يتاءاقل يرجأ تنك
 كعفد يذلا ام ةرم ينلأس هنأ ركذأو ،ينع بتكي نآل الهأ تسل انآ هسفن
 : لاق خيشلا ةحايس اي تنأ : هل تلق ،هنم يئايحو ،هل يلالجإ عمف ؟اذهل
:رعاشلا لوقي : هل تلق ؟فيك



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٩} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ىناعملا فونص نم كيف يذلاب هارت دق امل ينتريص تنأ

 مدقأ مل انأ :لاق ،ةمألا هذه ءانبأل ًاساربن نوكي نأ وجرأ مكنع هبتكأ امو
 هبرل همدق ام لك يف ىري ال ۔ هللا هظفح ۔ وه اذكه "ركذلا قحتسي ائيش

 نم ًاعن كلذ لك ىريو ،هريصقتب فرتعملا زجاعلا لقملا دهج ىوس همدقيو

 نمؤملا " : لوقي.ماركإلاو لالجلا يذب قئاللا ركشلا هيلع بجوت ىلاعت هللا
 نم لاح لك يف "ىلاعتو هناحبس هبرب الوصوم نوكي نأ ىلع صرحي
 اهب معنأ يذلا لجو زع هللا ركشل هيدي طسبي ءايعن دهاشي امدنعف ،لاوحألا

 ىلاعتو هناحبس هللاف ،اببسم ببس لك ءارو نأ ملعي بير الو هنإ مث ...

 "اهتابيسم ىلإ لصت نأ بابسألا هذهل نذؤي يذلا وهو ،بابسألا ببسم
 هناحبس هللا ركشي نأ عيطتسي ال رشبلا نم ادحأ نأب نيقيلا ملع ملعي وهو
 هبرل هركش نأ ملعي ايك كًابينم اهاوأ ادهاج ًادباع ًاكسان ناك ايهم هركش قح

 ملعي نمؤملا نإ " :هتحايس لوقي ،اديدج اركش بجوتست ىرخأ ةمعن وه
 معن نم ضيف الإ يه ام ‘هل ترسيت ةعفنم وأ ، هتسم ءارس لك نأ نيقيلا ملع

 هتايح فقو ول ثيحب ،اهركشب ءونيو \اهرصح نع زجعي يتلا ، ةعساولا هللا
 امل ، معنلا هذه نم ةمعن ركش لجأ نم ،هتقاط ًاذفنتسمو ،هسفن ادهجم اهلك

 نأ ةنيف لك يف رضحتسي وهو ""قحتست امم ةبسن ىندأ الو لب ،اهقح اهافو
 ايازملاو ،ةريثكلا معنلاو ،ةريفولا اياطعلا هذهب هصتخا يذلا وه ىلاعت هللا
 نم دحأ ىلع اهيفضي نأ هالع يف لج ءاش ولو ،ةميركلا اياجسلاو ،ةميظعلا

 ؛هبر ةاضرم يف عطقتيو ،ءايح بوذي هتحايس لعجي ام اذهو ،لعفل هقلخ
 هّنإ.هرمأ ربدمو هقزارو هقلاخ ناركشلاو نافرعلا نم نكمم ردق ربكأ ققحيل

 نيكتسملا .عشاخلا ليلذلا ةفقو هبر يدي نيب فقي نأ ةيشخلا لك ىشخيل

 ءاهركش يف هدهج ىراصق لذبي مل هيلع اهغبسأ ةمعن لك نع هلآسيل عضاخلا
 تلعف مل دمحأ اي " هبر هلأسي نأ هبلق قلقيو هعجضم هيلع ضقي ايع الضف

 ٢/ ١٥٢ ، يليلخلا خيشلا ،ربانملا يحو )١(

٣٣ ص طوطخم ٧ يليلخلا خيشلا ، قحلا ناهرب )٢(



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٠} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 قفرتيف ©باسحلا موي هزرابيل دحأ ىلإ ئسي نأ رذحلا لك رذحيف "؟اذه
 الو لام هيف عفني ال موي يف فطليو هب هللا قفري نأ ايجار ©فطلتيو سانلاب

 ايندلا ةايحلاو يليلخلا خيشلا

 ءايندلا ةايحلا يف ادج ًارصبتسم نوكي نأ ناسنإلا ىلع ":هتحايس لوقي
 نم ةنيفس ىلع الإ اهميضخ ربعي ال نأو ،ىلاعتو كرابت هللا ىوقت ةزجحب ًاذخآ
 مظاعتم ،جاومألا مطالتم بيهر مضخ هنإف دصقلا هغلبت يتلا ىوقتلا
 نيب عقاو وهف ،ىتش رومأ ايندلا ةايحلا هذه يف هعزانتت ناسنإلاف ، ريصاعألا
 هللاب ذايعلاو اهنم لكو ،ةفلتخملا هتاوزنو ،ةددعتملا هتاعزنو ،ةعونتملا هتاوهش

 ةورعلاب ىلاعتو كرابت هللا ىوقت نم اذخآ ًارصبتسم نكي مل نإ ىدرلا ىلإ هرجي
 0 "ىقثولا

 مخفأو ،اهالعأوروصقلا عسروأب رفظي نأ ءاش ول لجر قطنم اذه
 ميعنلاو كاهاهبأو سبالملا معنأو ءاهاهشأو معاطملا ذلأو ، اهانسأو بكارملا
 ةشيع هسفنل رثآ هنكلو كلك كلذب رفظل هل اكشأو هروص ىتش يف عساولا

 {© نم بجعتم هتيجهنم نم بجعت نإو ؤ شيعل ا فظش اهل ر اتخاو فافكلا

 :هلوقب باقنلا هل فشك

 "}ه ربقيف تومي يح ىلع ريثك ةكار ةليلظ وأ صوخ ةميخو
 هسفن لمحي هنإ بير ال ةقلأتملا حورلاو © ةيماسلا سفنلا هذه هلل

 الو ،لاوحألا اهريغت ال ناكم لكلو نامز لكل ةحلاصلا ةودقلا ةيلوؤسم

 ايندلا هذه يف نوكي ال ىلعملا مهسلاو رفوألا بيصنلاو ©فورصلا اهلدبت
 نإ معن {} ردتقم كيلم دنع قدص دعقم يف دولخلا :راد ف وه انإو كةينافلا

 ٢/ ١٥٨ يليلخلا خيشلا ربانملا يحو( ( ١

يليلخلا خيشلاب ضوع ديلو يفحصلا ءاقل )٢(



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 دصقلا هغلبت يتلا ىوقتلا نم ةنيفس ىلع الإ هربعي نل مطالتملا ةايحلا مضخ
 ةرارشلا وه لاؤسلا اذه حبصأ ىتح "ادغ هبر ىقلي فيك " لمح هدوؤي مك
 كرحتت يتلا ةلصوبلا وه لب هنايك تارذو هايالخ لك اهب برهكتت يتلا

 أجلملاو ذالملا يه ىوقتلا ةنيفسو ،هرعاشمو هسيساحأو هراكفأ لك اههاهجحتاب
 ايندلا ةايحلا نع فزع ءهاقتأو هربأو ،هاقنأو هافصأ ام وه هللف ،ىجنملاو

 اهناولأ لكب عطتست مل ،اتاب اقالط ثالثلاب اهقلطو ،اهتقيقحل نيفراعلا فوزع
 هنم صقارتت يهو ،ةدحاو ةتافتلاب هنم ىظحت نأ ،ةبالخلا اهرظانمو "ةيهازلا

 "ينيعد ايند اي كنم ينيعد " امود هؤادح ناك لب ،لايشلا تاذو نيميلا تاذ

 ةداعسلا يف ةياغ هيف ناكو ةديدع نينس رجأتسم ريغص تيب يف نكس دقل

 دق هدجتو ،ريبكلا هبصنم نم مغرلا ىلع ةماعلا ةايح نم هتشيعم يف هبارتقال
 ؟ خيش اي اذه لك مل ،نأشلا يوذ نم ةيده هيلإ ىدهت نيح هتمايق تماق

 كسفن لمحت تنأو 6ميعنلا يف نوبلقتي اناكم نوهأو انأش لقأ مه نم ءالؤهو
 هنإ ،ايندلا ةايحلا يف مهتابيط مهل تلجع نمم نوكي نأ فاخي هنإ معن ءاذه لك

 ىلإ ائيشف ائيش ناسنإلا ربجي دق تابيطلاب ذذلتلاو ،ىوهلاو ةعزنلا يرمع
 ©فلتلاب نذؤم فرتلاو ":لوقي هيلإ تصنأ ،فلتلا قيرط وه يذلا فرتلا

 بترتي امب ًادبأ يلابي الو ةحارلا ىلإ دلخي هبحاص لعجي يذلا وه فرتلا نإف
 دعب نم عرجتي فوس يتلا راضملا نم تاوهشلا نم هسفن مهن عابشإ ىلع
 ) "اهقاشم دباكيو اهصصغ

 ءادصأو ،فيلكتلاو ةيلوؤسملا ىوس ىنعم يأ هيدل لمحت ال بصانملا نإ
 ةزعلا يذ يدي نيب فقي نيح هسفن تابنج يف ددرتي ريبكلا لاؤسلا كلذ

 ايلج احضاو هدر ناك قلطنملا اذه نم " ؟ ًادغ هبر ىقلي فيك " توربجلاو

 اهموي ، ةرازو ليكو ةجرد ىلإ هتيقرتب هينهيو هرشبيل ءاج يذلا لجرلا كلذل

 ءةينامعلا ةكبشلاب نيدلا ةلبس "يليلخلا خيشلل ةرضاحم ةعطاقملا ققحتت فيك )١(

..ئ.



 ىللخلادحأخبشلادنع {{ (٢!]إ __ يوبزتلاركفلا ملاعم نم
 هباوج ناك معن "أئنهم مأ ًايزعم تئجأ " ،ةيندرألا ةكلمملل ةرايز يف ناك
 ثبشت اهب نوثبشتيو ،©بصانملا ءارو نوثهلي نيذلا كئلوأ رظن يف ابيجع

 هتارظن زواجتت لجر هنإ ،ممذلا اهلجأ نم نوعيبيو {ةاجنلا ةليسوب قيرغلا
 سيل هدنع رفاولا ظحلاو ، هللا رونب ىري هنأل هارن ام دودح ىدعتتو 3 قافآلا

 & ىلاعت هللا ةاضرمب رفظلا وه امنإو ،ايندلا ةايحلا يف ةمدقتلاو هاجلاو بصنملا

 نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا عم ميعنلا تانجب زوفلاو
 .اقيفر كئلوأ

 مولعلا دهعمل ماعلا ريدملا يلوعملا دايز خيشلا ةيعمب ةرم تاذ تنك
 ءانثأ يف هتحايس ركذو "» ۔ هللا هظفح ۔ هبتكم يف هتحامسل ةرايز يف ةيعرشلا

 هب تردغ مث اهبتارم ىلعأ ىلإ ايندلا هتعفر فورعم لجر فقوم هثيدح
 امو هللا ةعاط الإ ةراسخ اهحابرأ لكو ،ةراكم ةرادغ اهنإ ءاهفورص هتناخو
 " لوقلا ىلإ هترطضا ىتح ،ىرقهقلا لجرلا كلذب تداع دقل معن ،اهالاو
 .ايندلا يه هذه :الئاق هتحايس بقعي مث "هيلإ يننوعدت امم لإ بحأ نجسلا
 زهيو "هللا الإ هلإ ال" ددري داؤفلا ةقرحو ىسألاب نوحشملا قيهشلا توصبو
 . ةينافلا رادلا هذهب قثي نم لك يف اركفتمو ،اربتعم هسأر

 يف تقل مكءةمظاعتملا ريصاعألا يه مكلتو ،ةمطالتملا جاومألا يه هذه
 نيذوخأم اهتجل اوبكر ،ءاربك نم اهدم يف تحاتجا مكو ،ءايظع نم اهرايت

 دعب ًاربخ اوحبصأف نجملا رهظ مهل تبلق ىتح ،اهتملاسمب نينوتفم ،اهنوكسب
 ضمغيو ةبسانمب رمي ناسنإلا داكي امف "هاندأ امو. كلذ عرسأ امو 6‘نبع

 هذه نأش اذكهو ةيتآلا ةنسلا يف يتأت يتلا اهتخأ ىلع اهحتفيو الإ .هينيع

م!٠٢/١١/٧٠٠ هل قفاوملا ۔ه١ ٤٢٨ / ةدعقلا وذ ٩/ خيراتب كلذ ناك )١(



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٣} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 نم ناك اذل » " رباع لابخ" وأ ، لئاز لظ الإ ىه ايف 6 "ايندلا ةايحلا

 .اهينادي الأ رمألا لوأ نم هتحايس دنع مزحلا

 نآرقلاو يليلخلا خيشلا

 ةلاحلا كلت ،شعتراو ضفتناف ءاملا هيلع ض ريط لاح ليختت نأ كنكمي
 تاذ ،ىلاعت هللا تايآ هيلع ىلتت نيح يليلخلا دمسأ خيشلا ةلاحب نوكت ام هبشأ

 اًهرَضَتُم اًبَعِك ثيدحلا نسحأ لزت هللآ » حيوارتلا ةالص يف مامإلا أرق ةرم

 لإ َمُهُبولقَو مهذولُج نيلت من ممر رومخم نيزلا دولج هنم رست اغ
 ىلع تنكو ،ةوقب فجتراو ةديدش ةشاعترا هنحايس شعتراف "« هللا ركذ

 هنأك وأ ةظحللا كلت هدحو هيلع تلزنأ اهَتأك هنلا ناحبسف 8٥تفصلا يف هراسي

 نب جازتما كنايك هيلع ألم فوخ نع ربعت ةفجرلا كلت ةرم لوأل اهولتي

 معن رشبلا نب اهس ىح يتلا كلت ريغ حور هل حبصتل ؛نآرقلا حورو هحور

 ناك امع امامت فلتخي رخآ قولخم وهف ميركلا باتكلا ملاوع ىلإ لخدي نيح هنإ
 : . حورل ا كلت ريغ زيزعل ١ باتكل ا هل اهبهي ةديدج حور هلو . هلوخد لبق هيلع

 اهتاناكمإو حورلا كلت تاردقب "ه اترمأ نم احوز كيلإ يحوأ كلاذكو
 انب ىلص ةرم تاذف يضرألا انملاع نع امامت فلتخت ىرخأ ملاوع يف قلحي

 ةروس اهيف أرقو ؛رجفلا ةالص يورب سوباق ناطلسلا عماج يف مامإلا

 دقل هللا ءاش ام " : هلوقب ةحفاصملا دعب هتوالت ىلع هتحايس بقعف شةمايقلا

 ملاوع يف قيلحتلاب هتحايس حصفي اذكه قلحو قلح دقل معن "انب تقلح

 فيز نم اهرهظ ىلع امو ،نيطلاو بارتلا ةيبذاج هقيلحت يف ازواجتم توكلملا
 نيحف هبر مالك عم هدودح مزتلي جامدنال او لالجال ا كلذ عمو . ءارهو وهلو

 ٦/ ١٥٨ يليلخلا خيشلا ،ربانملا يحو )١(

 ٢/ ١٥٧ قباسلا )٢(

 ٣٢٢ةيآلا رمزلا ةروس )٣(

٥٢ ةيآلا ۔ ىروشلا ةروس )٤(



 ىليلخلادحأخيشلاددع {{{ ]{٢٤( { يوبرتلاركفلاملاعم نم

 ١ ه ابأو ةهكيقَو » ىلاعت هلوق يف بألا ىنعم نع هسلجم يف لئاس هلأس
 ىلإ ءايقتالا ءالعلا لاجرلا ريخو ،نورقلا ريخ ىلإ هتحايسب ةركاذلا تداع

 ناميإب هناميإ نزو ول يذلا قيدصلا ركب يبأ ىلإ ،ايهنع هللا يضر رمعو ركب يأ
 ي هراجو ،هترجه يف هقيفرو ،هرهصو هللا لوسر بحاص ىلإ ،حجرل ةمألا

 قورافلا باطخلا نب رمع ىلإو \دضعت ةرجش تنك ىنتيل لوقي يذلا ،هربق
 يبألا يقتلا كلذ هرهصو هللا لوسر بحاص مالسإلا هب هللا زعأ يذلا

 ال ةمايقلا موي ثعبأ ينتيل ،رمع دلت مل رمع مأ تيل ددري ناك ام اريثك يذلا
 مث هتارظن دعصيو & ةفش تنبب سبني الو فقوتي هتحايس وه اه "يلالو لع

 ال } الك ؟لوقي نأ ىليلخلا دمحأ ىسع اذايف٬ رمعو ركب وبأ اهيف فقوت : لوقي
 "يردأ

 هتفلأو ةدابعلا فلأ

 هاضر ةدابع هالوم رمأل همالستساو هعوضخ ،ةدابع ملسملا لاعفأ لك
 هارجم ىرج امو كلذ لك ةدابع هعرضتو هلتبت ةدابع هردقو هئاضقب
 نم ًاحلط ًاوضن ىحضأ ىتح ةفلأ ةيأو ،ةفلآلا هتحايس نيبو هنيب تدقعنا
 ىتش يف ةدابعلا ىلع حلأ ثفوصت ريغ نم فوصتم وه رهسلاو ةدابعلا

 } هسنأ ردصم لمي فيكو ،لك الو لم الو ،لوطتسا الو لقثتسا ايف كاهتايلبت

 رجهي ناضمر يف ةرمعلل نيمرحلا مؤي نيح هحور مأوتو 3هداؤف ةناحيرو
 ًادومع الإ هارت الف مرحلا ىلإ يرسي ،هناحبس هقلاخ ةاجانمب ولخيل هعجضم
 يلصي افقاو هتدجوف مرحلا يف يأب تقح :التاق نايلس هدلو يوري هبارحم يف
 هتلاح ىلع هتكرتف كرحتي مل هتفقو يف لازيام يبأو \ةعكر نيرشع تيلصف
 جزامت ،قاثيمو دهع نآرقلا نيبو هنيبو ،نآرقلا عم هنإ بير ال ءاعجار تلفقو
 هنإ ،لاوجتلا ذلأ امو شةلحرلا بيطأ ايف بيغلا ملاوع يف قيلحتو حاورأ
 نأ هيلع نوكي ام بعصأو ،هلوح نم ملاعلا ىسني نأ الضف هسفن ىسنيل

١٣.ةيآلا سنع ةروس )١(



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 " هلوق ىلإ ىهتني نأ هسفن ىلع نوكي ام قشأو “©بيجعلا سنألا كلذ قرافي
 هليتارتو نؤكلا حيباست عم ماجسناو ،ةينوك ةلحر يف هنإ "مكيلع مالسلا
 ؟ لالب اي اهب انحرأ ة ىفطصملا لقي ملأ .همه غارفو هتداعسو هتحار كانهف

 ةالصلا له ترضح اذإ هنأب اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ هنع ربخت ملأو

 هلوقب تاظحللا هذه نع ثدحتي هنحايس وه اهو ؟هفرعن الو انفرعي ال هنأك
 هتكلتما دق هتادابع نم ةدابع يدؤي وهو ، هبر ىلع هلابقإ يف دبعلا نوكي دق :

 نع ىتح يش لك نع الهاذ هدوهش يف اقراغ نوكي ىتح ،ركذلا ةوشن
 ‘ توكلملاو كلملا هديب نم ىلإ توكلملاو كلملا نع جرعيف .هدوجو ةظحالم

 ىلاعت هللا دي ةيسدقلا ةرضحلا يف هينيع مأب دهاشي اينأك نوكي نأ ثبلي الف

 اطسبو ،اضفخو اعفرو ءةتامإو اءايحإو ،امادعإو اداجيإ دوجولا فرصت
 الإ دهاشملا هذه مامأ هنم نوكي الف كًانالذخو ًاقيفوتو ةدشو ًافطلو © ًاعنمو

 هركفو هبلقو ،هلقعو هحورو همسج ىلاعت هلل ملسيف ،اهمويقل هسفن ونعت نأ
 3©‘» " هنلعو هرسو ،هنادجوو

 يف مامإلا ليوطت هيلإ اوكش نيذلا كئلوأ ىلع هتحايس ركنتسا انه نم .

 شيعي فيك بجعلا هكلمتو ،يورب سوباق ناطلسلا دجسمب حيوارتلا ةالص

 نوئكتي مهو يليلخلا مامإلا نمز يف خياشملا ةروص هيلإ تداع دقل ؟ءالؤه

 نمكي رسلا !بجعلا لك ءالؤهل ابجع ،ةالصلا لوط اوكش امو مهيصع ىلع
 مهفصو نيذلا كئلوأب ةلصتم تاقلحلاف ،داهزلا دابعلا كلسم ءافتقا يف ،انه
 مهبكر ضرألا تلكأ دق رهس حالطأو ةدابع ءاضنأ :هلوقب يراشلا ةزمح وبآ

 نم مهماسجأ ةلحان ، مهناولأ ةرفصم ، دوجسلا ةرثك نم مهفونأو مهيديأو
 "مايقلا لوطو مايصلا ةرثك

 ين جرخت دقف ،هتحايس صخش يف لوحنلا اذه ىرن نأ نذإ ةبارغ ال

 لاطبأ تايس لمحو ،مايقلا لوط نم هامدق تمروت يذلا ةلق دمحم ةسردم

١١٩ ص ى يليلخلا خيشلا 5 قحلا ناهرب )١(



 ةزمح يبأ باحصأ اهثرو يتلا تايسلا كلت "ماركلا ةباحصلا نم هتسردم

 تاعكر ىلع مهسفنأ نوربصپ سانلا ناك نئلو ۔ اعيمج هللا مهمحر & يراشلا
 اهقرافي نيح لاوطلا تاعكرلا قارف ىلع هسفن رتصي نم كانهف تادودعم

 غرف اذإف ،كانه اقلعم بلقلا ىقبيو ،هرك ىلع دسجلا علتقي ،اهيلإ دوعي ىتح
 كلت نيب هحورو هبلقب فرفري لازي الف ، رخآ نولب هبلق عتم يدابع نول نم

 نيح ناضمر لك يف هتحايس ةداعف ،اهريبع ىكزأ امو اهبيطأ ام هل ضايرلا
 ةالص ىتح كانه ىقبيف دجسملا ىلإ حابصلا نم جرخي نأ نايع يف نوكي

 ةالصل هيلإ دوعي مث ؤبرغملا ةالص ىلإ ىقبيو رصعلا ةالصل دوعي مث رهظلا
 ناضمر نم مايأ ةسمخ يضم دعب ةرمعلا ىلإ رفاسي نأ هتداع نم ناكو .مايقلا
 فئاطللا ينج نم ۔ هللا هظفح ۔ لمي هارتأ ،هنم رخاوألا رشعلا يف دوعيل
 دقل ،اهيلإو اهنم وهو ؟ةينارونلا تاحفنلا سابتقا نم لكي وأ !؟ةينامحرلا
 .هسنأ ردصم ىلإ عرهف هتقلقأو هتمهأف موي تاذ رهدلا فورص نم ةبئان هتبان
 يدي دم ،نويلخلا مانو ىجدلا ركتعا املف 3همومه صلخو ،هتحار عوبنيو
 ام ينفكا مهللا هرسأب دوجولا فرصمو هالومل اعضاخ انيكتسم ةعارضلا

 َوُهَو هللآ ُمهَكيِفكَيَسَق » :هناحبس هلوق كلت هتعارض يف لترو "ينمه
 عم لازي ام وهو يهلإلا ددملا هيتأي و ، ةرم فالآ ةثالث 6 ه يلعلا عيمسلا
 نم ينبم نيتم جايسب اطاحم هسفن اهيف ىري مونلا نم ةنس هذخاتف & هليتارت
 .مومهلا عشقنتو“ يلعلا غيمئلآ َوهَو هللآ ُمُهَكيِفكََسف »لاغت هلوق
 اراقو هلل نوجري نمم ۔ هللا هظفح ۔ هنإ ،نابسحلا يف نكي مل ايب براملا ققحتتو
 حيبستلا ادغ ىتح ،ارابكإو الالجإ هل نولتبتيو ءاراهنو اليل هل نوعرضتيو
 ةيشخلا فقوم امود فقي هريكفت ةدامو ،هحور ءاذغ لتبتلاو رافغتسالاو
 ضرألا رطاف ركذ نع ةلفغلا يف قئاقدلا هيلع توفت الف ،ءايحلاو رذحلاو
 رصعلا ةالص دعب سوباق ناطلسلا ةنيدم يف ءازع ىلإ اموي هتبحص . ءايسلاو
 ناك ام ىلإ دوعي مث بيجي هلأسأ نيحو © ركذلا نع نارتفت ال هاتفش تناكف

١٣٧ ةيآلا 5 ةرقبلا ةروس )١(



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ناذأ رظتنن هراسي ىلع تنك ه٨٢٤١ ةنس نم مرصنملا ناضمر يفو ،هيلع

 .هرافغتساو هحيباست ىلإ داع مث اننيب ناك عوضوم يف اليلق ينثدحف ؤبرغلل
 نيح اهفورح ضعب حضتتو هيتفش نم جرخت ريفصلا تاوصأ الإ عمسأ الف
 داع مث ،هب بحرو هايح ةدئاملا ىلع دحأ دفو املكو ،هداؤف تارفز عم جرخت

 ةردقلا دي رعشتسي هنإ ،هتيناحور يذغت دفاور هذه ،ركذلا نم هتداع ىلإ

 هنأك ،كفنت ال هلل ةباقرو ارمتسم رذحو ، مئاد قلق يف وهف ةظحل يأب هعزتنت

 ام اريثك ؟بسك اذامو ؟ هسفنل مدق اذايف ،اهدعب يتلا وأ ةظحللا هذه ذخؤيس

 ةملك لك " ، "هيلع يصحم مدآ نبا لمع لك "هتاسلجو هتارضاحم يف ددري

 "ةمايقلا موي هتفيحص يف اهدجي اهب هوفتي

 ءاهفلأ نيح ةدابعلا هتفلأ دقل .يليلخلا دمحأ خيشلا عم ةدابعلا نأش اذكه
 نم رس ىهو اقح هتفلأ دقل ءاهتاحفن هتبحاصمو ،اهلالظ هتمزالم ةرثكل هتفلأ

 هحور تجزتماو .هنادجو ىلع تذوحتساو ،‘هحور يف ترسف رارسألا

 .اهرايت يف حادناو ،اهناطلس يف ىشالتو باذف ،اهحورب

 مهلاوقأ قبست ءايكحلا راونأ

 هجورخ قيرط يفو ، ينويزفلت جمانرب ليجست يف ةرم تاذ هتحايس ناك
 تايتفلا ىدحإب اذإف جورخلا باب هل حتف ،هقفارم هبحصي ىنبملا نم
 .اهايالخ لك تبرهكت ،اهندب رعشقا ،هجول اهجو هتحايس مامأ تالماعلا

 هب اهتفعسأ ام لك ‘بيهملا خيشلاو ةمالعلا اذه مامأ كابترالا اهيلع ىلوتسا

 بكسنت ةنيكسلاب اذإو ،ءايحو ةفع بوذت يهو "مالسلا هيلع يقلت نأ اهاوق

 يف مالسلا اهيلع دربي ةيدنلا هتحاس توص تاربن عمست نيح اهداؤف يف

 تاربنلا كلت تناك دقل ءادبأ ثدحي ام قدصت نكت مل 6هراقوو هتمسو هئوده
 ىف ةمساح ةليللا كلت تناكف كاهب ةقلاعلا ةايحلا ناردأ لسغت رهطلا تاجوم

 يرذج لوحت ةطقنو هللا بنج يف تطرف ام ىلع سفنلل ةبساحم ةطحم ،اهتايح
وأ ،راكنتسالاو رجزلاب اهلباقي نأ اهصئارف تدعترا مك اهكولسو اهركف يف



 ىللخلادحأخبشلانع { ]{٢٨( _ يوبرتلاركفلارلاعم نم
 د رجمبأ ،هللا ناحبس ادبأ ثدحي مل كلذ نم ًائيش نكل ،رابكتسالاو فلصلا
 نإ" : هللا ءاطع نبا لوقي !؟ىرت اي ثدح يذلا ايف ؟تماص فطاخ ءاقل

 صخش للبت يتلا رونلا ةلاه اهنإ بير ال "مهلاوقأ قبست ءايكحلا راونأ
 بولق يف العو لج ىلوملا تايلبحت اهنإ ،هبلق يف عشعشت اهترؤب ،هتحايس
 وهف ،اهئرابو اهقلاخل ىوقتلاو ةفاخملا اهيكذت ،نيبرقملا هدابع نم نيصلخملا
 هنم فوخلاو ،هللا ةبحمب عاتلم بلق ،اهانم ةياغو ،اهبلط ىهتنم وهو ،اهؤاور

 هل ىءارتي امو ،ةيهلإلا ةردقلا بئاجع نم هيف ىلجتي ايب عاترم بلق ،هناحبس
 ءامكحلا راونأف س نذإ بجع رمألا يف سيلف ،ديعولا عراوقو دعولا عئاور نم
 ۔ هللا ءاطع نبا راشأ ايك ءاقح مهلاوقأ قبست

 نيلو "قلخلا ةثامدو ةلماعملا بيطب رونلا كلذ هتحايس ىكذأ ام اذإو

 راوحلا بولسأب هيجوتلاو حصنلا يدسي وهو ،باتعلا فطلو ،لوقلا
 ةغالبو ،لوقلا نينافأ نم ىتش ةعئار قابطأ ىلع مدقملا \ةمكحلا ءايب نوجعملا
 هرهطتف كبلق فاغش ةينارونلا هتاقفد ةسمالمب رعشت اهنيح ‘باطخلا
 عيمج كنع لسغي ىتح ًاديعب بهذت نلو ،اهب ومستف حورلا فافض قناعتو
 ةبجو ىلع كوعديف .ةيناطيشلا سواسولا اهجسنت راثآ نم دلوتي نأ نكمي ام
 . ةوعد غلبمو ةلاسر بحاص هنإ ،هبيج يف هلمحي بيطب كرطعيوأ ،ءادغلا
 نيملاعلا لكل ديري هنإ طارصلا ءاوس ىلإ دشرمو سقح حضومو ،ةجح ميقمو
 يذلا باذعلا كلذ ،هب مهل ةقاط ال يذلا ىلاعت هلا باذع نم اوجني نأ
 ام نيعمجأ قلخلا ىلع ىشخيو ،هسفن ىلع ةفاخم بوذيف ؛هيرظان مامأ هل ىءارتي

 .هسفن ىلع هاشخي

 الوانت مث 3هل هتحاس باتع دعب يودعلا سيمخ خيشلا هب ينثدح ام اذه
 نم هسفن يف دجو نأ دعب يدمحيلا ردب خيشلا كلذكو ،اعم ءادغلا ةبجو
 ءادغلا ةبجو اعم الوانتي نأ ىلع هتحاس رارصإ نكلو ،هيلع باتعلا عقو ةدش

. هتحايس يناعد ةدم ذنمو ،الالجإو ةبحم لب © هدعب رثأ كرتي مل هعم هطاسبناو



 ىليلخلا دمحأ خيشل ثلا دنع )٢٩} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 رملا هباتع ءانثأ يفو ءةعاطو اعمس تلقف ،ةمههافملا ضعبل هترايزل ۔ هللا هظفح
 يف تنأف هلك اذه عم " :هلوقب ينكرادتف يهجو يف فيطلا ناولأ بقاعت ظحل

 ءادصأ لازت امو ڵترطعتف دوعلا رطع ةجاجز هبيج نم جرخأو "نيعلا داوس
 ىذأ لك نم هنيع داوس ىمحي ناسنإ لكف "ىسفن يف ددرتت ةلمجلا كلت
 .اهدعب ًارثأ كرتت ال نأ ةلمجلا هذه لثمب قيقح .ةبلاغ ةزيزع اهنإ ،ىذقو
 ؟تايلكلا ةغالب ىرتاي يهأ ،عقوتت امم ىقرأ اهدعب ةلماعملا تناك اذإ فيكف

 تايلك نم مكف ،الك ؟ريبعتلا ةناصرو ؟كبسلا ةدوجو ،تادرفملا ةلازجو
 ىلإ فرعي الو ناذآلا مصي جيجض درجم الإ تسيل ،اهانعمس ةنانر ةنانط

 ال هنإل نيكسم جرهبم جرهم لك هب عدخني © نايذهو جيرهت اليبس بلقلا
 نيحف ،مهحاورا جزامت احاوراو رشبلا بولق قناعت ابولق تاملكلل نآ كردي
 اذلو ،اهب ةايح الو اهل كارح ال ةدماه اثثج اهفورح ىقبت اهحاورأ نم درجتت

 ينارون سبقو ،ةايح ةقفد يهف هتحايس تايلك امأ ،ةدماه لصتو ةتيم قلطنت

 هبلق راونأ نم اهرون سبتقتو ،ةيفاصلا اهبحاص حور نم اهتوق دمتست
 بولقلا يف ةايحلا ثعبتو ،عطاسلا اهرونب تايلظلا بهايغ يلجتف ،ةعشعشللا

 .هتفاخمو هللا ةبح نم اهدمتست ىتلا ةيناحورلاب ةقفادلا اهتايحب ةلباذلا لفغلا
 ًارس ةمئادلا هتبقارم راعشتساو ،همكحل دايقنالاو ،هرمأل مالستسالاو
 .هاقبأو هللا هظفح ۔ اهمضخ يف حبسي يتلا هلا تاحفن نم ةحفن اهنإ ،ًارهجو

 هتحامس انيلع اهاقلأ يتلا ةغيلبلا ةظعوملا كلت ىسنأ نلف ىسنأ تنك نإو
 عماج يف يدونف "نيرصعلا نيب سمشلا تفسك نيح تاونسلا نم ةنس يف

 مث ©فوسكلا ةالص هتحامس انب ىلصف ،ةعماج ةالصلا يورب سوباق ناطلسلا

 ازه قامعألا نم هب انزه ًايظعو اسرد انيلع ىقلأو سلاج وهو انيلإ تفتلا
 كلت هلل مويلا كلذك ًاغيلب اظعاو هتيأر ايف هسوزد عمسأ ام ةرثك ىلعو افينع

 ،نوكلل هفيرصتو ميظعلا قلاخلا ةردق اهيف انل روص يتلا ةيناحورلا تاملكلا
 بالقناو ةرخآلا نع ثدحت مث ،هرهقو هرمأل تادوجوملا لك عوضخو
ًاقح تايآلا هذه مهب رمت نيح مهسفنأ ةبساحم ىلع سانلا ثحو ،اهيلإ سانلا



 ىللخلادحأخيشلادنع {{{ ]٢٠( _ يوبرتلاركفلارلاعم نم
 امو رضح ام "يتايح نوؤش نم نأش لك ضرعتسأ ةليللا كلت ينلعج دقل
 اهبحاص قدص امنإو & اهدحو تايلكلا نكت مل ؟ صالخلاب يل فيكو ثربغ
 .قامعألا زهت ةوق

 ىتح ،ةماع سانلا بولق يف ةنيكم ةناكم ةفهرملا ةيفافشلا هذه هتحنم دقل

 .نيئماظلاو٬نيجاتحملا بولق هل وفهت نم هرصع ءايلع نيب ديحولا ىحضأ
 لالظ أيفتتو ،اهباعتأ لامحأو ،اهمومه لاقثأ حيسفلا هردص تابتع ىلع يقلت
 .نيكسانلاو نيفراعلا بولق هحور

 هحور ءاذغ ةيشخلاو هتيشخ ءاذغ ملعلا

 يزع نلا نإ ءاملعلا هدابع نم ةلا ىمتْي امإ » : لجو زع هللا لوقي
 هللا » :هناحبس لوقيو ىلاعت هللا نم ةيشخ سانلا رثكأ ءاملعلاف .""هد ومع
 يلت م مهتو دوي نيذلا ذولج ةنم ريقف نات هيات اباتك ثيدحلا نسخأ لزت
 متر نومت نيذلا ؤ تإ » : هناحبس لوقيو" ةللا رقذ ىلإ مهبولقو مشفولجج
 نيذلاف " ه ةبي ةللا قو وفتل ىكرت ق ىكَرن مو ةالصلا اوماقأو يلاي
 .مهسفنأ كلذب نوكزيو ،رذنلاو تايآلاب نوعفتني نيذلا مه مهبر نوشخي
 هللا ةيشخ ىلع ىبرت دقف ،هرافظأ ةموعن ذنم هتحايس هيلع صرح ام اذهو
 نم دشأ هبلق تارطخ ابساحمو هسفن تاجلخ ابقارم هتينالعو هرس يف ىلاعت
 ميعنلا راد ىلإ ليبسلا هسفنل دهمي هنإ .هكيرشل حيحشلا كيرشلا ةبساحم

 ناك ًاعفاي ىتف رابجنزب ناك نأ مويف "ه َنودَهني ميفف ًلاَص َلمَع نمو
 ىلع مجهتي الو ،هرمأ نم ةريصب ىلع ىلاعت هللا دبعي نأ صرحلا لك اصيرح

 ٢٨ ةيآلا ،رظاف ةروس )١(

 )٢( ةيآلا .زمزلا ةروس ٢٢

 )٣( ةيآلا ،رطاف ةررس ١٨

)٤( ةيآلا " مورلا ةروس ٤٤ :



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٣١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 لوح موحلا نع هسفن هّرنو ،هنع فقوت هيلع لكشأ ايف "ملع ريغب رومألا
 .هامح

 يه الو ،لايخلا بعادي ايدرو الح تسيل ةريصب ىلع هللا ةدابع نإ
 دجلا دعاوس نع ريمشتلا بلطتت ةينمأ يه امنإو ؤلانملا لهس احمطم
 يلايللا رهسي هتحايس ناك اذل ث داقرلا ذيذل نم نيعألا نامرحو 5داهتجالاو

 ملو هلايخ ةبالخلا اينازنت ةعيبط غدغدت مل عالطالاو ةءارقلا يف لاوطلا
 هكاوفلا بياطأ هسفن تذلتسا امو ،هبلق فاغش ىلع ةفيطللا اهتايسن ذوحتست
 هقفلا بتكو ننسلاو ريسافتلا يف راثآلا عئادب هركف بيطتسي ناك ايك راهثلاو

 دق & بتكلا نوطب يف ههجو ىلع ابكنم هنادجي ام اريثك هاوبأ ناك اذل ،رابخألاو
 نم طسق ذخأ هسفنل حبي مل هنإ ءهذخأم بصنلا هنم ذخأو رهسلا هكهنأ

 ةرطفلا عفادب هيلإ ةعوفدم ،ازل هيلإ ةزوزلم يهو الإ سفن بيط نع ةحارلا

 ةقفش هبلق رطفتي داكي يوبألا نانحلا نم هيلع رطف امب هوبأ وه اه ةيناسنإلا
 ليللا لالك لصاوي & لاحلا اذه ىلع هاري نيح ،هتايح رطشو ،هدبك ةذلف ىلع
 هاجرتي هنأكو باطخلا هل نيليو "نانحو ةقفش لكب هنم ونديف ،راهنلا لالكب

 .مانملا ةذل تيفج تنأاه ينب اي شاليلق كسفنب تقفر ول ينب اي ،هيلإ وكشي لب
 ءاشعلاوأ ءادغلا ةبجو لوانتل كوعدن ماعطلا بياطأ نم كسفن تمرحو

 كسفنب قفرت الأ ، ينب اي ؤبتكلا هذه يف كمهنم تنأو ںانراظتنا لوطيف انعم

 حومطلا ىتفلا ىدل ةباجإ تمث تسيلو ،اقح كيلع كمسجل نإف ؟اليلق
 يف بيغتو هيدلاو هجو رداغت ةنيزح ةرظنو ؤهينيع يف قرتحت ةعمد ىوس
 دوملجو "همزع ةرخص ىلع تتفت ةقفش اهنإ ؟ لوقي نأ هاسع اذام "قفألا
 .هتدارإ

 هتقو الغتسم ،نيتعاس ةدم هخيش ةقلح روضحل مادقألا ىلع يشمي ناك
 اهيأ ۔ كردت كنإ بير ال ،زيزع عفادلاو ردان زفاحلا ؟هتاظوفحم عاجرتسا ي

رمألا ، طقف ملعلا بلط يف ةبغرلاب اروصحم دعي مل رمألا نأ ميركلا ئراقلا



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع {٣٦٢} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 لثم يف اهريهازأ حتفت عقوتي ال ىرخأ تاروصت اهتإ 3 ريثكب كلذ نم قمعأ

 نم ىلاعتو هناحبس هللا مهافطصا نمل ةينابرلا تابهلا اهنكلو ركبملا نسلا اذه

 .العو لج هب هملعو هبلق يف هللا ةناكم اهتإ ،رومألا يلاعم نم ءاشي امل هدابع

 قح هللا اوردق امو " ددري وهو مهلامعا تارمغ يف سانلا قمري هب ينأكو

 مامإلا يفوت نأ موي رم ءاكب يف طرخني وه اهو ؟ نذإ داقرلاب أنهي فيك "هردق
 يذلا ام ينب اي كئاكب رسو هتعولو هتقرح نع هدلاو هلأسي نبحو 0 ىليلخلا

 ةافو لعب ينملعيس نم هاتبأ اي ىتفلا بيجيف ؟ةعوللا هذه كاكبأو كاجشأ

 عبط دقل .دعب ملحلا غلبي املو طقف اعيبر رشع ينثا نبا هنإ ؟يليلخلا مامإلا

 امدنع اذلو العو لج هقلاخ نم افوخ هثرواو ةفهرم ةيفافشب هحور كلذ

 هل حبت مل نيرخآلا عرازم ىلع ةرم ىذعتو هابص يف مهل اناويح ىعري ناك
 هلاخ ىلع هركن دتشي ناكو كيعر يف هدي نم هلبح تلفي نأ اهدعب هسفن

 5رابجنزب ةماعلا راجشألا نم راثلا ضعب فطقي ناك يذلا دومح نب ناميلس
 اهل مئادلا هدهعتب هبلق يف ةفاخملا تمنو اعروت اهلثمل ةدوعلا مدعب هحصنيو
 شيجتست ،رثأتلا عيرس هحور ةفاهرل ىحضأ ىتح ةيمنتلاو ةيانعلاو ةياعرلاب
 ران ركذل ىكبو ىكب ةرم مكف باسحلا مويب هركذت يتلا فقاوملا ىندا هءاكب

 ينأ ةرم ركذأو . م ىلاعت هللا ىلإ اعراض ءامسلا ىلإ هيدي دمي نيح وأ إمنهج
 انغرف دق انك تارملا ىدحإ يفو بابشلا نم .ةعومجم ةبحصب ةرمعلا يف تنك

 ردقلا اندعسأف ،ماقملا فلخ نيتعكر يلصنل انئجو ،تيبلا لوح فاوطلا نم
 نأ اندحأ هنم بلط هتالص نم غرف نآ دعبو كانه يلصي هتحايس دوجوب

 ءامسلا ىلإ هيدي عفرو ،قيتعلا تيبلا لبقتساو فقوف ايعامج ءاعد انل وعدي
 . ءاكبلا هبلغ ىتح ةهينه الإ ثبل امو لجو زع هللا ىلع ءانثلاب اتدتبم

 يليلخلا دمحأ خيشلا اهب ىلاعت هللا ابح يتلا ةميقتسملا ةميوقلا ةعيبطلا هذه
 نم ىغتبي ال ٦ بضني ال ريخ عربنيو ٥ىح ناهربو قدص لجر اهنم تلعج

١٢٣١٢١١٢ ط. يليلخلا خيشلا ةحايس دنع يوبرتلا ركفلا ملاعم نم لوالا ءزجلا عجار )١(



 ليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٣٣} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ًاريرطمق ًاسوبع اموي هبر نم فاخي هنإ ءاروكش الو ءازج ناك نم انئاك دحأ
 ةيفاصلا هترطفو { ةزيمتملا هتعيبط نع اريبعت ناك هبر هجو ءاغتبا هلعفي ام لك
 هرذنو ،هنيد ةمدخل اهرخس ىتلا ةقاوتلا ةيماسلا هسفنو ،ةفافشلا هحورو
.بانأ و رفغتساف ؛ةداعسلا هترمغ ءاطعلا كلذ نم ًائيش مدق املكو ،هترصنل



ىليلخلا دمحأ خيشل غلا دنع )٢٤} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٣٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ةيصخشلا موهفم يناثلا ثحبملا

 كلذو ،ةيصخشلا فيرعت يف سفنلا ءاملعو ةيبرتلا ءايلع فلتخا دقل

 ناسنإلا ةيصخش اهلمجمب ةلكشملا بناوجلا كلت ىلإ رظنلا اياوز نيابتل
 نالف " ةماعلا انتايح يف هظحلن ام اذهو ،رهظملاو لكشلاب متها نم مهنمف

 هتيانع ىلوأ نم مهنمو " ةيصخش" وه وأ " ةيصخش هيلع وأ " ةيصخش وذ
 ةسردملا ميعز (2٧ا0٥5) نسطاو ءالؤه سأر ىلع و ‘كولسلا بناجب

 . (( نامريشو ([4ا) يامو (5كعصة)رنكسو ةيكولسلا

 ةعومجم "نيتملكب اهصيخلت نكمي ءالؤه دنع ةيصخشلاو ،مهريغو
 سردن امنإ ثلثم يملاسلا خيشلا ةيصخش سردن نيح نحنف " فقاوم

 سفنلا ءايلع نمو ،نيرخآلا نع هل زيمملا هكولسو ث ةايحلا يف هفقاوم ةعومجم
 ام يأ ،رهوجلا بناج وهو . يلخادلا يونعملا بناجلا ىلع همامتها بص نم
 نمو . اهريغو ةيزيرغلاو ةيلقعلاو ةيسفنلا بناوجلا نم ةيصخشلا هيوتحت
 (4ح) وكامو (٨]ط٢٥) تروبلأو (٥٥ص ح( سنرب ءالؤه

 قفاوت ىنعمب ، يعامتجإلا بناجلا لالخ نم اهيلإ رظن نم مهنمو إمهريغو
 عم فيكتلل اهدادعتسا ىدمو ۔ةئيبلا تابلطتمو عمتجملا عم ةيصخشلا

 (( ثيفيرجو ([اع×00ل0) دورسكر ءالؤه نمو ةيشيعملا فورظلا

 يحاونلا نيب مهتارظن عمجت يل ودبي اميف اعيمج ءالؤه نأ يف كش الو "
 ةيلمع عمتجملا عم قفاوتلا ةيلمع نأل ؛ةيسفنلاو © ةيكولسلاو ،ةيكاردإلا
 لعافتو ةقيقد ميظنت ةيلمع نم فيكتلا هبلطتي امل ءيشلا ضعب ١ ةدقعم

 .ملعتلا قرطو ث ةئيبلا تارثؤمو ةثارولا تازرفم نيب قيمع

 يكز دمحأ . يوبرتلا سفنلا ملعو. ينحرسلا دمحم ميهاربإ . د " ةيصخشلا ءانبو كولسلا " رظنا )١(
 .حلاص
٢٢٣ص © يرهادلا نسح حلاص 3 يداشرإلا سفنلا 7



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٣٦} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 الخدم نوكتل ةيصخشلل مهتافيرعت ضعب ىلع انه جرعأ نأ سأب الو

 نمف ،ةيصخشلا موهفم حاضيإ يف يليلخلا خيشلا ةحايس رظن ةهجو نايبل
 :تافيرعتلا

 فقاوم يف ناسنإلا اهب موقي يتلا كولسلا طاينأ "اهتأب يرهادلا اهفرعي ١(
 ©}“ "ةفلتخملا ةايحلا

 [٥مص ) سنرب نوترومو ({ع×000) دور سكر اهفرعي ٢(
 . عفاودلاو لويملاو تاردقلاو تادادعتسالا نم ةعومجم" اهنأب (نم
 .0" ةبستكملا لويملاو تاسلاو . ةيجولويبلا بناوجلا عيجو

 صخشلا تادادعتسال ديرفلا ميظنتلا " يوسيع نمحرلا دبع اهفرعي ٣(
 }. "ةفلتخملا فقاوملا يف كولسلل

 درفلا يف يكيمانيدلا ميظنتلا كلذ اهنأب (1ط٥ا) تروبلأ اهفرعيو ٤
 فيكتلا عم ةصاخلا هتقيرط ددحت ىتلا ةيسفنلا تادادعتسالا كلتل نمضتملا

 ةئيبلا عم َ ر !!!!

 يئيب - يجولويسفوكيس م اظن ةيصخشلا نأ سنوي ينب دمحم ىريو - ٥

 تامسلاو اياجسلاو عبطلاو تاردقلا نم بكرم جيزم يهو ۔ حوتمم
 )٥( ةيعايتجالا ةناكملاو ث تالاعفنالاو 0 ةيرادال ١

 ٣٨٨ ضوعم ليئاخيم ليلخ .د .. ماعلا سفنلا ملع ( ')

 ١٩٩: ص يوسيع نمحرلا دبع . ماعلا سفنلا ملع ( (٦

 نع القن ١١ ص . يسرم ديمخلا دبع ديس . ةيوسلا ةيصخشلا ( ) )

 ل : !حل ل .: م ن .
 ٤٨ ٩٨٧ ١

 ٤٣ ص ى دمحأ لماك ريهس سفنلا ملع ىلإ لخدم يف فيرعتلل رظناو
٢١٦ ، ٢١٨ ص . ىسوم ينب دمحم . سفنلا ملع ئدابم ) )



 ىليلخلا دمحأ خيشل شلا دنع )٢٧} ىوبرتلا ركفلا !اعم نم

 نم ةيصخشلا موهفمب طيحي ايب يحوت ةديدع ىرخأ تافيرعت كانهو
 يذلا بيجعلا قولخملا اذه يف ةصخاش لجو زع هللا تايآ ىقبتل ،ديقعتلا

 © دحألا دحاولا هللا ةردق مامأ نماطتيل ضرألا هذه يف ةفالخلا هب تطين
 ةفرعم ف لحارم نرم ءالعلا عطق اهمو ٠ ىدهف ردقو 6كىوسف قلخ يذلا

 لحارم همامأ ىقبتسف كهللا همرك يذلا بيجعلا قولخملا اذه لهاجم
 نمزلا ربع كلذب ولعيل ،اهراوغأ ربس الو ،اهتقيقح هانتكا عطتسي مل لخادمو

 ةنأ مق بتي ىتح مهيفن ينو قاقآلا يف اتيايآ مييِرنَس » ىلاعتو كرابت قحلا توص
 " هذيهمت يت لك ع هنأ كبر فخ إلوأ لا

 ناسنإلا " ريهشلا هباتك يف ليراك سسكلأ روتكدلا هيلإ ريشي ام اذهو .

 : لوقي نيح "لوهجملا كلذ

 هسفن فرعي ىكل ارابج ادوهجم يرشبلا سنجلا لذب دقل قحلا يفو "
 .ءايلعلا اهسدك يتلا ةظحالملا نم ًازنك كلمن اننأ نم مغرلاب نكلو
 اننإف ،نامزأآلا عيمج يف نييناحورلا ءاملعلا رابكو ،ءارعشلاو ةفسالفلاو

 .انسفنأ نم طقف ةنيعم بناوج مهفن نأ انعطتسا

 ...ةفلتخم ءازجأ نم نوكم هنأ ىلع هفرعن اننإ لكك ناسنإلا مهفن ال اننإ
 ةلوهجم ةقيقح اهطسو يف ربست حابش الا نم بكوم نم نوكم انم دحاو لكف

 انايند ف ةدودحم ريغ قطانم كانه نأل . . .قبطم انلهج نأ رمألا عقاوو

 نالا ةفورعم ريغ تلازام ةينطابلا

 يناعمب هحور تبرشت دقف - هللا هظفحي _ يليلخلا خيشلا ةحاس امأ

 ملاعل هروصت يف ةحضاو ةينآرقلا ةغبصلا ودبت اذلو ميركلا نارقلا
 : ةع م هللا رم + ۔ ء ْنَمَو ل ةيصخشلا

 ٥٢ ةيالا ،تلصف ةروس ) 9

 ٧١ص . } كيراك سيسكلا ءلوهجملا كلذ ناسنإلا (")

١٣٨ ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ) "



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٣٨} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 (ةيخزربلا ةايحلا) هسورد دحأ يف راشأ هتحامس نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجتو
 يف نيملسملا ريغو نيملسملا ةفسالفلا نم نيمدقتملا ءايلعلا تاسارد ىلإ

 رصان خيشلا هرطس ام لإ اضيأ اريشم سفنلاو بلقلاو حورلا نيب قيرفتلا

 :هتحاس لوقي ‘ةحفص نيعبرا ىلع ديزي امب عوضوملا اذه يف ناهبن يبأ نب

 قرفلا نع ثدحت دقف ،ناهبن يبأ نب رصان خيشلا اذه يف لوقلا طسب نممو"

 عيطتسأ ال نكلو .رثكأ وأ ةحفص نيعبرأ وحن يف لقعلاو سفنلاو حورلا نيب
 يف دكؤي ايك م "ةلدأ ىلع دانتسا ىلإ جاتحت ءايشألا هذه نأل ؛ائيش لوقأ نأ
 : لوقي نيح ماسجألاب صتخت ال سفنلا نأو اهتاذ ةركفلا ريسفتلا رهاوج
 امأ" : كلذ دعب لاق مث " ماسجألاب رصتخت الو ،هتاذو ىشلا ةقيقح سفنلاو"
 مهف ف هيلإ يعاد ال يذلا ءاكحلا حالطصا نم وهف يناعملا نم كلذ ادع ام
 )( "نآرقلا دصاقم

 هنم ةلصاحلا ىودجلاب هتعانق مدعل كلذ يف ضوخلا هتحايس ذبحي ملو

 ىلإ اهب لصيو ،رطاخملا نع اههنهني ايب سفنلا ةيبرت ىلع زيكرتلا ةيمهأ ىلإ ايعاد
 ةيصخشلا نيوكتب مامتهالا ىلإ ىرخأ عضاوم يف وعدي ايك .ةمالسلا رب
 " تالاجملا ىتش يف ةرثؤم نوكتل اهزاربإو

 نم ةيصخشلل هتحامس موهفم سملتن نأ اننكمي كلذ نم مغرل ا ىلع
 : هتحاس لوقي ،ناسنإلا نيوكت ىلإ هتاراشإ ضعب لالخ

 .د . نيملسملا ءاملعلا دنع ةيناسفنلا تاساردلا رظنا ةفسالفلا تاسارد ةفرعم يف عسوتلل ( ')
 ضاير دعس : ميركلا نآرقلا يف سفنلا ملع ؤيتاجن نامثع دمحم
 ٢/ ٢٨٥ . يليلخلا خيشلا ، ريسفتلا رهاوج ( ")

! / ٣٩٢ شيليلخلا خيشلا اةيصخشلا زاربإل ةيلمعلا تاوطخلا ( ")



 ىليلخلا دمحأ خيشل شلا دنع ٣٩٢} ىوبرتلا ركفلا اعم نم

 نيب عمجي وهف ، بيجع نيوكت ناسنإلا نيوكت نأ مولعملا نمو " ( ١
 هعبط اهنم لكلو ٠ ةزيرغلاو ريمضلاو بلقلاو لقعلاو . مسجلاو ،حورلا

 ٠ هبلاطم و تارورضو هصئاصخو

 نم نوكتي ناسنإلا نأل .عفادتو بذاجت نيب عقاو ناسنإلا اذه نإ " ٢(
 لكلو "زئارغو ريمض نم نوكتيو ‘بلقو لقع نم نوكتيو } دسجو حور
 ل عفاود اهنم لكلو ٠ بلاطم ىحاونلا هذه نم ةيحان

 هنيوكت يفو يدسجلا هنيوكت يف ناسنإلا ىلاعتو هناحبس هللا لعج 1 ) ٠

 عيمجف © الماكتم انئاك هلعج ۔ يلقعلا بناجلاو ذ يحررلا بناجلا . يسفنلا

 ةئيشمب رخآلا بناجلل لمكم اهنم بناج لك " ةلماكتم ءازجأ ىه هئازجأ
 "‘"للاعتو هناحبس هلا

 : يهو ، ناسنإلل ةنوكم بناوج ةتس ىلإ يناثلاو لوألا ناصنلا ريشي

 حورلا 2 مسجلا

 لقعلا - بلقلا

 ريمضلا - ةزيرغلا

 لإ ثلاثلا صنلا ريشيو ٠ هبلاطمو هتارورضو هصئاصخ اهنم لكلو ِ

 نأ ىلإ ريشي ايك 5 ادحاو الك لكشت ىهف اهنيب اميف ةلماكتم بناوجلا هذه نأ .
 & ىلقعلا بناجلاو ىحورلا بناجلا ف لثمتت ىتلا سفنلا ىلع لمتشي دسحلا

 ىلاعت هللا رارسأ نم رس يه يتلا حورلا يحورلا بناجلاب هتحايس ينعي الو

 بناجل لمكملا بناجلا كلذب ينعي هنأ يل ودبي لب " هينر رمأ نم ولا لق

 ١/ ١ ،يليلخلا خيشلا { ريسفتلا رهاوج ) ')

 ج/ أ / ٣٢ يليلخلا خيشلا رخآلا مويلاب ناميإلا ( 9

 ا/ ٣٩٠ كيليلخلا خيشلا ،ناسنإلا يف هللا تايآ ( ")

٨٥ ةيآلا ‘ ءارسإلا ةروس ) ؛(



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع ٤٠١} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 نايحألا نم ريثك يف اهل نوكي ىتلا فطاوعلاو 0 زئارغلاو بلقلا نم : لقعلا

 هصخل امبرو ،هللا ةئيشمب ليلق دعب هنيبأ يك كولسلا هيجوت يف حضاو رود

 : هتحاس لوقي " بلقلا " حلطصمب عضاوملا ضعب يف هتحايس
 هيلع نوكي ام ردقبف " بلقلا " ىلاعت هللا هاس ام ىلإ دوعت ةيكزتلا نإ "

 ام ردقبو ،ناسنإلا ةمالس نوكت ىلاعت هللا ىلإ ةبانإلاو ةمالسلا نم بلقلا اذه

 ©كلذ سكعب رمألا نوكي فارحنالاو ردكتلا نم بلقلا اذه هيلع نوكي
 تحلص اذإ ةغضم دسحلا يف نإو الإ"" دا ىبنلا ثيدح يف ءاج كلذلو

 ٠ ""بلقلا ىهو الأ هلك دسجلا دسف تدسف اذإو هلك دسجلا حلص

 نمل حاجنلاو ةمالسلاو زوفلا نأ ىلاعتو هناحبس هللا باتك يف دجن كلذل
 َنوُتَب الو لام عقني ال مَوَي» : لوقي ىلاعتو هناحبس هللاف .ميلس بلق اذ ناك

 ١" « ميلس لقي ةللا ىتأ نَم لإ(
 اذه نآ نيبي نكلو ثةنجلا ميعنب نينمؤملا هدابع ىلاعتو هناحبس رشبيو

 ةنجلا تفلزاَو : لوقي لاعت هللاف بينم بلق اذ ناك نمل وه انإ ميعنلا 4 ے د مه ۔ ۔غ ث ؛ ٠ ه ٠. ٠ . ٠,
 ولد ه و م ] ِ « مرإ 22 , م ر _ ِ<>۔ ,ر ] 7 ِ ر ي م ىخ نم (©) رظيفج ب اًوَأ لكل نوُدَعوت ام اذم ة) رايعب ريغ نيقتملل ۔ ۔ے« : ۔ ٠ ,ي “ , ۔ ع۔ 2 ,۔ ,2 ۔ حي ۔ ريح ۔ .ء

 چ) دولخلا مَوَيكِلاذ ملسب اًهولخذا )بينم بلقب ءاجو بيقلاب نمحرلا
 رطخلا وأ ةمالسلا ساسأ وه بلقلاف "ه ديزم اَتْيَدلَو ايف نوءاشي ام مهف ٠ ع .ؤ ١٠. 7 م ًَ۔ ۔9۔ ؟ إ۔ . وآ 4۔ - ١

 بلقلا نأل ؛هللا ةئيشمب ةمالسلا نوكت ايقن ايفاص بلقلا اذه نوكي ام ردقبف
 ةباثمب حراوجلاو ، هب رثأتيو بلقلا عم لعافتي دسجلاف ، ناسنإلا كالم وه
 (;ُ " هل ناعذإلاو ٠ هرمأل ةباجتسالا نع اصانم دبت ال يهف ُ بلقلل اياعرلا

 ٥٧ مقر ٨١ ٢. يراخبلا حيحص ) (١

 ٨٩0٨٨ ناتيآلا { ءارعشلا ةروس ( ")

 ةقتن : ق ةروس ( ")

أ / .٤٨ بولقلا ريهطت ) 9



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٤١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 يدؤي يذلا وه بلقلا حالصف " : ةعمجلا بطخ ىدحإ يف اضيأ لوقيو
 مسجلا بلقلاب هتحاس ينعي لهف "هتالماعمو هكولس يف ناسنإلا طابضنا ىلإ

 ضعب نأ عم ؟ةسوسحملا ريغ يناعملا نم هب يحوي ام وأ فورعملا يربونصلا
 تالاعفنالا كلتل ايقيقح الحم بلقلا نوكي نأ لمتحملا نم ىري ءاملعلا
 بلقلا لعج لجو زع هللا نأ اصوصخ {غامدلا يف لاحلا وه ايك فطاوعلاو

 ةفأرلل لحم وه اك 5 ىلاعت هللا ىلإ ةبانإلاو © رادكألا نم ةميلسلا ةرطفلل الحم

 : ىلاعتو هناحبس لوقي ؤبعرلاو ةمحرلاو

 "هميلس بلقب هللآ ىتأ نَم الإ (تزر نونب الو لام عفني ال موي »

 " «ييُم ىلقي ءاَجَو يقلي نمحرلا ىح نم » : لاقو
 ةَيداَبَهَرَو ةَمحَرَو ةفأر ُهوُغعَبَتَت ريزلا بولق ىف اَنلَعَجَو » :لاقو

 ١“ ه هللآ ناوضر َءاَقِتتآ الإ مهيلع اهتبتك ام اًهوُعَدَتَتا

 "هه َبغرلا أوُرَقَك نيذلا بولق يف يقلنَس » : لاقو
 » « مهي ولق يف ةَرْسَح كلذ هللا لعجيل : هناحبس لاقو ٥ مو .ه ى ٥ س ك < ٥ , 7۔ ٥ ۔ . - ٠

 : ىلاعتو هناحبس هلوق وحن ،لقعلا هب ديريو بلقلاب انايحأ نآرقلا ربعيو
 “}4 ديهش وهو عَمَسلآ ىقلا وأ لق هل ناكنممِل ىركذل كلاذ ىف نإ » ۔ ,4 ِ ۔ذ۔ه | ,ص ٤٦2۔َ , ا۔ ٨ه<۔ ع ۔١ ,] ۔ رت .؟ ۔,١,< .2

 “ « اهب كروُهقفّي ال بولق مه » : لاقو

 ١/, ١٦٠ ،يليلخلا خيشلا 0 ربانملا يحو ( ')

 ٨٨ - ٨٩ ةيآلا ءارعشلا ةروس ( ")

 ٣٢ ةيآلا ،ق ةروس ( ")

 ٢٧ ةيآلا ،ديدحلا ةروس ( )
 ١٥١١ ةيآلا ؛نا رمع لآ ةروس ) )

 ١٥٦ ةيآلا ،نارمع لآ ةروس ) (

 ٣٧ ةيآلا ، ق ةروس ( )

١٧٩ ةيآلا ؤ©فارعألا ةروس ( ")



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٤٦٢} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ضعب تازارفإ ىلإ دوعت دق تالاعفنالا نم اريثك نأ يل ودبي يذلاو

 لوانتب انايحأ جلاعت بائتكالاو قلقلاك ةيسفنلا ضارمألا نم مكف ،ددغلا

 انايحأ ناسنإلا نأ دهاشم وه اممو ، الثم صارقألاك ةيسحلا ةيودألا ضعب

 وأ ، الجخ ههجو رمحأ امبرو ،أقرع هنيبج ببصتيف ادج جرح فقوم يف عقي

 لكاشملا ةرثك ببسب باهتلالاب باصت ةيوافمللا ةدغلاف 5 افوخ هقير فجي
 بلقلا نأ ينعي كلذو .يئاسنلا سنجلا يف اصوصخ ناسنإلا ىدل فواخملاو

 . تالاعفنالا هذه يف مكحتملا هدحو سيل

 لوقلا ىلإ نيسرادلا ضعب كلذ ادح دقو ‘بلقلا نم لمشأ نذإ سفنلاف

 ايالخلاو ددغلا هيف بصت يذلا حرسملا وه مدلا نأل ،مدلا ىه سفنلا نأب

 تائم تانيتسلا ءلب ذنم ملعلا فشتكا دقلو " , لوقي ] ةيوايميكلا اهازارفإ

 رهاوظلا يف مكحتت اهلكو اهجراخو مسجلا لخاد ف ةيوايميكلا داوملا

 ىلإ اهلقني يذلا 3مدلا يف بصت وأ دجوت وأ لقتنتو © ةيسفنلا ضارمألاو

 انفرع اذإف ٠ ةيسفنلا ضراوعلا حرسم نوكتس يتلا مسجلا ءاضعأ فلتخ

 ملع أدب ام عم قفاوي طيسبلا عماجلا زجوملا فيرعتلا اذهف ، مدلا اهنأب سفنلا

 نيرشع هرمع زواجتي ال ديدج ملع اذهو ،هتابثإب ةيسفنلا ضراوعلا ءايميك

 مكحتت ءودهو ةسولهو ز بضغو روبح نم ةيسفنل ضراوعل لكف . ةنس

 يه يتلا مسجلا ءاضعأ فلتخم ىلإ مدلا اهلقني ةيئايميك داوم ةقيقحلاب اهيف

 ىنعم يف سفنلا موهفم رصح ىلع ةردقلا مدع ينعي امم "تالاعفنالا حرسم
 . دحاو

 ميركلا باتكلا تايآ نم ريثك عم ضراعتي دق مدلاب سفنلا ريسفت نإ

 تايآلا هذه نمو 0 ىنآرقلا قايسلا اهددحي ةفلتخم ناعمب سفنلا اهيف درت يتلا
 « .- ه | ٥۔ ىك ,2,۔٠ ثح « .. . ١

 (٢) 4 ايش سفن نع سفن ىزجم ال اموي اوقت اَو .7 . لاعتو هناحبس هلوق

 م٠٠٠٢ ماع ،٤ط توريب . نييالملل ملعلا راد . فيرشلا ناندع .د ينآرقلا ضنلا ملع نم ( )
٤٨ ةيآلا 0 ةرقبلا ةروس ( ")



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٤٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 اهتيأ اي : ىلاعت هلوق اهنمو © ناسنإلل لماكتملا لكلا ىنعمب انه يهف
 ص . ه ٤۔ .,۔ ,() ۔ < . ث ٠ ٠

 ١ هيضرم ةيضار ٍكبَر ىلإ يمجزا ه ةنئمطملا سفنلا

 امم ْمَلْعَنَو ناسنإلا اَنَقَلَح ذَقَلَو » : ىلاعت هلوق اهنمو . حورلا ىنعمب

 ال هنل َنإ » : هلوقو " هديرولا لبح نم هلإ برقأ نحنو ةشف هب وشو
 ٥ ] 2٤ 0 ٤ ويو ة.ذ < , وس<

 "ه مهميفناب ام اورمي ىتح موقي امم ريعي
 تايآلا نم ريثكلا كانهو . سفنلاب ةمئاقلا ىناعملاو ةينلا ىنعمب انه ىهف

 2و و ٥۔ , و <٥ه۔ - 7 . 1 ِ . ١

 لك بىيكت ام ملعت : : ىلاعت هلوق وحن ئ مدل ١ ىنعم ىلع اهلمح نكمي ال

 رظنَتلَولا : هلوقو "«اَههيفن نع لداجت سفنت لك يتأت عي » :هلوقو ه رسفت
 ٠" هدعل تَمَدَق ام رسفت

 ذخأتو ،ناسنإلا يف ىلخاد رهوج ىه امومع سفنلا نأ لوقلا نكميو

 ف اهرصح نكمي الو ] هيف درت يذلا اهقايس نم اهانعم ددحتيو ةدع ناعم

 هلك ناسنالا امشت ر دقو ١ هلمشت ايف بلقل ةلا | إمشت د دق ىهو 0 دحاو ىنعم

 لوقلا ىلإ ينودحي امم 0 ادرجم هدحو مسجلا وأ هدحو لقعلا ىنعمب درت اهنكلو

 ةيسيئر ءازجأ ةثالث نم نوكم ناسنإلا نأ ىري ۔ هللا هظفح ۔ هتحايس نأ

 .ىلاعت هللا رارسأ نم رس يهو حورلا اهيف لحتو ( لقعلا - سفنلا - دسجلا)

 هذهب مهتيانع اولوي نأ نيبرملا ىلع ناك اذل ؛هيوتحي ايب دسجلا ةايح ماوق اهب
 . ةيدسحلاو ةيلقعلاو ةيسفنلا ةثالثلا بناوجلا

 ٢٣٢ ةيآلا ، ةرقبلا ةروس ( ')

 ١٦ ةيآلا ، ق ةروس ( ")

 ١١ ةيآلا ، دعرلا ةروس ( ")

 ٤٢ ةيآلا ، دعرلا ةروس ( )

 ١١١ ةيآلا ، لحنلا ةروس ( ُ)

١٨ ةيآلا ، رشحلا ةروس ( `)



 ىليلخلادحأخبشلادنع {{ {٤٤} {{{ يوبرتلاركفلاملاعم نم
 ةيمالسإلا ةيصخشلا تازيمم

 زجوملا ثيدحلاب لوانتأ ،ةيناسنإلا ةيصخشلا ملاعم مهأ نع ثيدحلا دعب

 .ةيناسنإلا تايصخشلا نيب نم اهل ةزيمملا ةيمالسإلا ةيصخشلا ملاعم مهأ انه .

 رصانعلا نم لوألا رصنعلا وه ةيمالسإلا ةيصخشلا نيوكت " : هتحايس لوقي

 ةيوبرتلاو ةيركفلا تالاجملا ىتش يف ةرثؤم نوكت نأ ةمألا هذهب يدؤت يتلا
 نيوكت نودب هنأل كلذ .ةيعامتجالاو ةيقالخألاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو
 اوأوبتي نأ نكمي ال ميقتسملا كولسلا ىلعو حيحصلا روصتلا ىلع ةمألا هذه
 ©ه "ةعيفرلا ةيلاعلا ةناكملا هذه

 هناحبس هللا اهلعج ةيمالسإلا ةيصخشلا نأ بير ال " : هتحايس لوقيو

 ةزيمتم يهو ،اهركفو اهتاروصتب ةزيمتم يهف 0 ءيش لكب ةزيمتم ىلاعتو
 اهلاوحأب ةزيمتم يهو ،اهتادبعتو اهرئاعشب ةزيمتم يهو اهقالخأو اهكولسب
 . اهتاداعو

 ةينابر يهف 0" ملاعلا اذه يف ةرثؤم ةيصخش ةيمالسالا ةيصخشلا نأل

 ءاهتدابعب دوجولا فرصمو قلخلا قلاخل نيدت ،كولسلاو ركفلاو روصتلا
 .ليدبتلاو فيرحتلا نع ناصملا اهبر باتك نم اهتايطعم دمتست ةيصخش
 ىهف ‘تايصخشلا رئاس نع ةزيمتم ةيمالسإلا ةيصخشلا تناك كلذبو
 . : يهف « رثأتلا نع اهنوصتو ريثأتلا اهحنمت يتلا ةوقلا كلتمت

 تافصلاو ىنسحلا ءايسألا هل ‘هل كيرش ال ادحاو اهلإ هللاب نمؤت ١(
 الو ءىش هزجعي الو 9 هلمكأب دوجولا فرصيو 0 هرسأب نوكلا ربدي ،العلا
 ام اهل نيبيل ؛زجعم باتكب متاخلا هلوسر اهيلإ لسرأ 0 ءيش هملع نع بزعي
 . طارصلا ءاوس اهيدهيلو ،اهيلإ لزن

 ١,٩٧٢ .يليلخلا خيشلا اةيصخشلا زاربإل ةيلمعلا تاوطخلا ) )

قباسلا ( ")



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٤٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 يفف اريخ ناك نإ . هلمعب ىزجي ناسنإ لك نأو ،رخآلا مويلاب نمؤت ٢(
 اهبيهل قاطي ال ،ىظلت ران يفف ارش نإو ، ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنج

 . بيغلاب اهناميإ نم ءزج رخآلا مويلاب اهناميإو © اهباذع ينفي الو

 ال ءاوس سانلاف ، ةينابرلا اهتعيرش نم ةدمتسم اهقالخأو اهكولس ٢(
 الو ،هب ملعأ وه يذلا ىلاعتو هناحبس هاوقتو ،هللاب ناميإلاب الإ نولضافتي
 .ادحأ دلقت

 عيمج نم ةصلاخ اهيدؤت يهو ێاهبر نم هيجوتب اهتادبعتو اهرئاعش(٤
 .هناوضر ءاجرو "ميركلا ههجو ءاغتبا بئاوشلا

 ةجاح يف يه تسيلف ،ينابرلا جهنملاب اضيأ ةموكحم اهتاداعو اهلاوحأ ٥(

 يهف "مهلاوحأو مهتاداع نم ائيش اهئادعأو اهموصخ نم دمتست نأ ىلإ
 ةناكمو فرش نم هللا اهاتآ ايب زازتعالا لك ةزتعم لالقتسالا لك ةلقتسم

 . هنانتماو هلضف نم اهيلع غبسأو

 ىلع لب ،قعان لكل ةبيجتسم ،جراهبلاب ةرثأتم نوكت نل يهف كلذلو
.اههاجتا هيلع ضرفتو ،اهتدارإ ملاعلا ىلع يلمت ءامامت سكعلا



يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٤٦} . يوبرتلا ركفلا ملاعم نم



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٤٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ةيحورلا ةيبرتلا يف هتحايس ةفسلف صخلم : ثلاثلا ثحبملا

 ىلإ ىلاعت هللا نم ةددسملاو ةديرفلا ةيوبرتلا هتكنحب هتحاس ىعس دقل
 هدوهج يف حادنت يتلا ةفسلفلا هذه ملاعم حاضيإ يف جردتلا كلسم كولس

 زاربإ ىلإ ۔ ودبي اميف ۔ هتحايس هجتي نأ نود ،ةيقيبطتلا ةيحالصإلا ةيوبرتلا
 كلت نم ىلوآلا لحارملا يف تاهيجوتلا تمستا اذلو ،ايرظن ملاعملا كلت

 ةئيهتلاو حالصإلا ةيلمع عست يتلا ةيقيبطتلا بناوجلا ىلع زيكرتلاب دوهجلا
 لحارملا يف ايجيردت ملاعملا كلت حضتت مث ،الوأ ءاقترالا أدبم لوبقل ةيسفنلا

 ديدشلا هصرح عم ةصلاخ ةيوبرت تارضاحم هتحايس ىقلأ |برلف ةرخأتملا

 بناجلاب هتيانع ىلإ ةفاضإ ،ءافخلاب ةيوبرتلا هتيجهنم غبصي يذلا عضاوتلا ىلع
 هتيانع نم رثكأ ،عقاولا ايند يف ةيبرتلا ملاعم هيف دسجتت يذلا يقيبطتلا

 هذه دونب ىلع رخآلاو نيحلا نيب ليدعتلا ضعب لصحي امبر اذهل ،ريظنتلاب
 هذه نوكتسو ©بلقتلا عيرس بلقتم وه ثيح عقاولا هجوتل ةفسلفلا

 اهيرتعي ىتلا ةظحالملا ىلع تينب ام رثكأ ةلاجعلا هذه يف تاصيخشتلا
 : .ةداع روصقلا

 ءاوضألا طيلست نم ةيدرفلا ةيبرتلا يف هللا هظفح ۔ هتحايس ةفسلف قلطنت

 انيش ةرئادلا عستتل ضرألاو تاومسلا يف ام هل رخس يذلا قلخلا زكرم ىلع
 اهلوح رودت ىتلا ةيرشبلا سفنلا هذه فنتكي يذلا طسولا لمشتف ائيشف

 ضرألاو تاومسلا رابجل اقلطم اعوضخ هرسأب عضاخلا نوكلا ىحر

 ذئنيح فالتخالاو زوشنلا لحمضيو ،فالتتالاو ماجسنالا ققحتي كلذبو

 ىقتأ طسوب © ايقن ايقت هسفن يف نوكي نأ دعب ، يضرألا بطقلا اذه طبتري
 نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال نيذلا ىلعألا ألملا يف ىقنآو

 نايحألا ضعب يف هب زواجتي ايقر ىقريف ؛ةيماسلا لاصخلا كلت هيف دسجتتف
 يف ىلعألا ألملا سنجل نيابملا هسنجل يهلإلا ميركتلا ببسب ألملا كلذ ةناكم

هراثآ كردت ،يناحور يونعم طابترا نيزكرملا نيب طابترالاف ،هتاعزنو هتبيكرت



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع {٤٨} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ،ناسنإلا نييارش يف ىرست يتلا حورلا ءافخ يفخ وهف ،هتيهام كردت الو
 ناسنإلا اذه ةزهجأ ماظتنا سكعتل ةيوبرتلا ةفسلفلا تاقلح مظتنت كلانه

 .ىرخأ ةيحان نم دوجولا تانوكم عم هماظتناو ةيحان نم هتاذ يف ةفلتخملا

 يف لماكتم لكيه نم ءزج ةيوبرتلا هتحايس ةيرظن يف ةيحورلا ةيبرتلا نإ
 ©سفنلاو حورلا : ةعبرأ باطقأ هيف كباشتت ةلخادتم داعبأ يذ قسانتم ءانب
 اذه يف ةثوثبملا ىلاعت هللا تايآ نم ىمظمع ةيآ وه يذلا دسجلاو ،لقعلاو
 يناسنإلا كولسلا رهاظم نم ريثكلا هربع ىلجتت يذلا دسجلا كلذ ،دوجولا

 ران ىلإ امإو ،ةيلاع ةنج ىلإ امإف {ةمايقلا موي دبعلا هيلع بساحيس يذلا
 . .ادبأ اهيف ادل ادلاخ .ةيماح

 بجعلا هنيوكت يف يوحي ۔ هعاطأ نإ ۔ هبر دنع مركملا ناسنإلا اذه إ
 ۔هزئارغو هعئابط يفو هريكفت يفو هدسج يف لجو زع هللا تايآ نم باجم'

 نويلم فلأ يوحي يدسجلا هبناج يف وهف ،هايانح يف لعافتت ةميظع روم
 ١© "لماك ملاع ناسنإلا مسج يف ةيلخ لك نإ" :هتحايس لوقيو ،ةيلخ نوي
 فئاظولا كلت ضعب ءاهب ةطونملا اهفئاظوب موقت ةزهجأ لكشت ايالخلا هذهو
 ريثكلا ريثكلا نمكت ريخألا بناجلا اذه يفو "يونعم رخآلا ضعبلاو «يسح
 عطق يهو ۔ لعافتتو ةزهجألا كلت بيجتست فيك ذإ ،تارهابلا تايآلا نم

 عوشخلاو نآرقلا ةوالتب ناسنإلا رثأت لاثم طسبأو ، ةيونعم رومأ عم ةيمحل
 ةداعسلا كلذكو ،ءاكبلا تاجيهمو ث ىلاعت هللا نم فوخلاو ،ةالصلا ين
 .نيط نم قلخ مسج يف ؟ثدحت نيأو ؟ثدحت فيك ،اهوحنو

 يهف ك اهتيمهأ عبنت انه نمو لكشتتو ةيحورلا ةيبرتلا ةمهم يتأت انه نم

 .هدابعل ىلاعت هللا ريسيتب ةرسيم اهنكلو لهسلاب سيل رمأ

 :ةايحلا رس حورلا ادع ةثالث ماسقأ ىلإ مسقني ناسنإلا نأ هتحايس ىري

 امو ٠٧١ص قحلا ناهرب هباتك يف كلذ حرش دقو ھ ٩ / مرحم ٥/ نينثالا موي هتحايسب يتاقل يف ( , :
اهنب



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٤٩} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 رس يه يتلا حورلا اهيف يرست ةدام مسجلاف ©سفنلاو ،لقعلاو مسجلا

 ةزيرغلاو بلقلا ىلع يوطنت ًاسفنو ،ازيمم القع مسجلا كلذ يوحيو ،ةايحلا

 لمشي يحورلا بناجلا لعجب كلذو ‘بناوجلا هذه مض نكميو ،ريمضلاو
 بناجلا : يه بناوجلا حبصتف ،ايهيلك يف ءافخلا عماجب اضيأ يسفنلا بناجلا

 يوطنت امو ،ةزيرغلاو ،ريمضلا نم هيوحت امو «سفنلاو ، حورلا) يحورلا
 بناجلاو (يركفلا ) ىلقعلا بناجلاو (اهوحنو سيساحألا نم هيلع
 .ىلاعت هللا ىلإ اهرمأف ناسنإلا يف ةايحلا رس يه يتلا حورلا امأ "يدسجلا

 3 هعفاودو هبلاطمو هصئاصخب بناوجلا هذه نم بناج لك عتمت عمو
 رخآلا بناجلل لمكم اهنم بناج لك ،الماكتم الك ءازجألا هذه لكشت

 لوعت اهنكلو ؤيلقعلا طاشنلا ادع يونعملا بناجلاب ةيحورلا ةيبرتلا ىنعتو
 . . اهمئاعد تيبثتو ، اهكلسم ماظتنا يف هيلع

 ىلع بساحمو ةمايقلا موي هبر يدي نيب فوقوم ناسنإلا َنأ بير ال
 ةيساسألا بناوجلا هذه جاتن وه كولسلا اذهو ،يداقتعالاو يلعفلا هكولس

 ليبس ىلعف ، بناوجلا هذه هيف كرتشت كولس نم جتني ام لكف ،ناسنإلا ين
 نأو ،ةفطاعلا هيف لخدتت ال ىلقع رمأ وه ثاريملا يف ةلأسم لح نأ دجن لاثملا

 رخآ ناكم ىلإ ناكم نم ئش لقنو © نايحور نايسفن نارمأ ءاجرلاو فوخلا
 هجوزل نيسنجلا دحأ رايتخاو ،نارخآلا نابناجلا هيف لخدتي ال يدسج دوهجم
 كرتشت ةالصلاو ،ايعيبط عضولا ناك نإ ًاعم ةفطاعلاو لقعلا هيف كرتشي رمأ
 ءاهلالقتسا عم بناوجلا هذه نأ ىري هتحايس نإف اذلو.ةثالثلا بناوجلا اهيف

 .هنايب مدقت ايك 6" ىلاعت هللا ةئيشمب رخآلا بناجلل لمكم اهنم بناج لك

 هلمحو ضرألا يف هللا هفلختسا دق بيجعلا بيكرتلا اذهب ناسنإلا لإ
 هيلتبي نأ هتنس نم لعجو ‘ضرألاو تاومسلا يف ام هل رخسو .هتنامأ

 هريصبتل لسرلا هيلإ لسريو ‘بتكلا هيلإ لزني كلذ لالخو ‘هصحميو

أ!٠٩٢ ، يليلخلا خيشلا ، ناسنإلا يف هللا تايآ ( )



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع ٥٠١} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 هللا ةمحر ىلإ ًاملاس افخ ربعي ىتح «ايندلا ةايحلا رايغ ضوخ يف هداشرإو
 ةلحرم ايندلا ةايحلا ةلحرم نإف اذلو نارينو هبضغ ىلإف الإو ناوضرو

 نم نيبرملا رود يتأي انهو ،ةمالسلا ئطاش ىلإ راحبإ ةلحرمو ،ءالتباو رابتخا
 نيلسرملا ةريسم لامكإل يليلخلا خيشلا ةحايس لاثمأ نم نيصلخملا ءايلعلا
 .مالسلا مهيلع

 ال يذلا ميركلا نآرقلا يف لثمتملا ناسنإلا ىلإ يهلإلا باطخلا هجوتي
 ةنسلا نم تباثلا حيحصلا يفو ،هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي

 باطخلا اذه هجوتي ، ميلستلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ۔ م ةرهطملا
 ةثالثلا اهبناوج نم ةنوكملا هسفن عم ناسنإلا تالعافت : ماسقأ ةثالث لوانتيل
 نوكلا لمشي يذلا هطيحم عم هلعافتو ،العو لج هقلاخ عم هلماعتو .

 ةياهنلا يف ددحت .ةثالث تالعافت كلذب ثدحتت ،هل ىلاعت هللا هرخس امم هلك
 .لعافتلاو لماعتلا اذه يتآلا لكشلا نيبيو © ىلاعتو هناحبس هللا عم ةقالعلا

 هناحبس قلاخلا

 :انال ` باطخلا
 س يهلإلا

 يفيلكتلا . |

 ىجراخلا طيحملا |

 عطب نم) رشحلا ةروس )٧( (اوهتاق هنع مكاج امو ودح لولا اتآ ) " ىلاعتو هناحبس لوقي( ).
مجنلا ةروش )٣( [ىَومخا نَع يني اَمَو) ءاسنلا ةروس )٨٠( ةللا عاطأ ذقق لوشلا.



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٥١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ءوض يف اهيلإ راشملا تاقالعلا هذه يف هتحايسل يوبرتلا هيجوتلا بصني

 ًاقلاخ اهلإ هب نمؤيف & ىلاعتو هناحبس هبر عم هللا ةقالعب ائدتبم ،يهلإلا هيجوتلا
 كلذ يضتقت ايك نوكلا اذه ربدي ،هل كيرش ال هناحبس هدحو ى يش لكلو هل

 ناميإلا كلذ يضتقيو كديري ام مكحيو ءاشي ام لعفي لجو زع هتمكح

 ناسنإلا زوفيل ،هنع ىهني ام لك يفو ، العو لج هب رمأي ام لك يف هتعاط
 .ةماركلا راد ف دولخلاو ،رانلا نم ةاجنلا :ةرخالا رادلا يف نيينسحلاب

 تالكشملا نم ريثكلا هضرتعت اذه هقيرط يف ناسنإلا نأ بير ال
 تارثؤملا ) ءوسلاب ةرامألا هسفن نم اءدب ‘هريس ىلع رثؤتف باعصلاو
 دقو (ةيجراخلا تارثؤملا ) ىلاعت هللا تاقولخم نم هلوح ام مث (ةيلخادلا

 ناك اذل هسفن يف ىدص اهف دجت نيح ةيلخادلا عم ةيجراخلا تارثؤملا كرتشت

 ةوقلا دادمتسال ةقلطملا ىمظعلا ةوقلا ردصم ىلإ نوكرلا يرورضلا نم

 ىلاعت هللا ناوضر ىلإ الصوم ايباجيإ كولسلا نوكيل ؛ ديدستلاو رصنلاو
 .هباذع ميلأو هلا بضغ ىلإ ًايضفم ًايبلس نوكي الو ، ةرخآلا ميعنو

 ةديقعلا ، سوفنلا يف ةيفاصلا ةديقعلا خيسرت ىلع الوأ هتحايس زكري اذل

 هناحبس كلملا كلامل لماكلا هيزنتلا مزتلتو ،ديحوتلا بئاوش لك نم ةيقنلا

 غلاب رثأ نم كلذل امل .هلك دهجلا اهل عمجتسيو ةلدألا كلذل دشحي و ، ىلاعتو

 تاحفص يف ركفتلا أدبم دايتعا ىلع ًانيعمو ًايعاد ،اهكولسو سفنلا ىلع
 ال ثيحب سوفنلا يف ىلاعت هللا ةفاخم عرزل ،رذنلاو تايآلاب نوحشملا دوجولا
 ريثكلا ضرعتسي مث ،اهروذج ثاثتجا نع الضف اهتعزعز تارثؤملا عيطتست

 كلفلا يف رودتل ؛اهطبضو اهفييكت لبسو ةيجراخلاو ةيلخادلا تارثؤملا نم
 نيبناج نم اهلوانتي انهو ،حورلا ةمدخ نم دوشنملا فدهلل ققحملا هسفن

 ةيناسنإلا سفنلاو (اهفراخزو ايندلا ةايحلا) هيف يه يذلا طسولا :نينثا
 يذلا روحملاب هلك كلذ ًاطبار ،طسولا اذه عم اهلماعت يف ةيرشبلا اهتعيبطب
نم ريثكلا احراش ،لاوهأ نم اهقبسي امو (رانلاو ةنجلا ) ةيلمعلا هيلع رودت



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٥٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 .اهقلأتو ،اهءافصو ،هحور ةيبرت دارأ نم لكل اهنع ىنغ ال يتلا لئاسولا

 .هتحاس ربعي ايك نامألاو ةحارلا نم ةحاو يف شيعيل ءاهومسو

 ىلإ لصو هنأ ىنعي الف راضملا اذه يف ايلعف ازاجنإ ناسنإلا ققحي نأ دعب
 سفنلا نإف الك ،اهرازوأ برحلا تعضو دقو رصنلا ققحو فاطملا ةياهن
 رربي اذل ،ءالعتسالاو ةوقلا تاحفن اهحفنت اك ©فعضلا نم تالاح اهيرتعت

 دقو ،هتحايس اهحضوأ لئاسوب اهتبقاعمو اهتبساحمو سفنلا ةبقارم رصنع انه
.باتكلا ايانث يف ۔ هللا دمحب ۔ هلك كلذ نايب ءاج
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ىليلخلا دمحأ خيشل غلا دنع }٤٥إ يوبرتلا ركفلا ملاعم نم



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع {٥٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ىلإ لخدم

ةيحورلا ةيبرتلا



ليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٥٦} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٥٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ةيحورلا ةيبرتلا موهفم
 لحم وه يذلا بلقلا لمشي يلخاد رهوج سفنلا نأ ثيدحلا مدقت

 نكمي ال اهتقيقح يف ىه ىتلا ةيونعملا رومألاو ©تالاعفنالاو ؤ©فطاوعلا

 يهف .طقف اهراثآب كردت انإو " اهسايق نكمي ال ايك ساوحلاب اهتاذب اهكاردإ
 راثآ نيبتت كنإف ًاديعس اناسنإ دجت نيحف © حورلا ىنعم ىلإ برقأ كلذب
 هسفن يف ةداعسلا ناكم تنأ الو وه فرعي نأ نود ،هيلع ةيدابلا ةداعسلا

 ىوس اهادم وأ ةداعسلا رادقم سيقي نأ دحأ رودقمب سيلو ێاهلحمو

 وأ " ةداعسلا هرمغت " وأ " ديعس وه " وحن ةماعلا تاحلطصملا مادختسا

 زيمتت رومألا كلت نأ ابو " ةداعسلا ةورذ غلب دقل " وأ "ادج ديعس وه"

 نأ ىلإ اريشم " ةيحورلا ةيبرتلا" حلطصم مادختسا ىلإ ليمأ ينإف ءافخلاب
 . ةيكزتلا وأ ةيونعملا ةيبرتلا وأ ةيسفنلا ةيبرتلا حلطصم مدختسي نم كانه

 اهنأب م"ركفلا ملاعم نم" نم لوألا ءزجلا يف ةيبرتلا موهفم حاضيإ مدقت
 ىلإ يناعملا برقأو ، هيجوتلاو ةظفاحملا مزلتستو ، حالصإلاو ةيمنتلا ينعت

 ةيناميإ ةكلم اذ ناسنإلا لعجت يتلا " ةيناميإلا " حلطصم ةيحورلا حلطصم
 هحراوج ىلع نميهتو { اهراونأ ههجو تايسق يف ىلجتت ، ةفهرم ةفافش
 عم شيعي ؤفلؤيو فلأي ،ةكيرعلا لهس & قالخألا ثمد ،اهراقوو اهتنيكس

 توكلملاب ةقلعم حورو . ةيقابلا رادلا ىلإ علطتت سفنب ،ةينافلا هتايح سانلا

 هرصب عشخو ،هدلج رعشقاو هبلق لجو ىلاعت هللا ركذ اذإف ىلعألا
 نانئمطالاو ةنيكسلا فئاطل هاشغتف ؛هبر دمحب حسف ؛هحراوج تملستساو
 . نامألاو

 :اهنأ ةيحورلا ةيبرتلاب انه هينعأ ال فيرعت عضو يف داهتجالا يننكميو
 ظفحي كولس يف ةيلجتملا "ناميإلاو لقعلاب ةمعدملا ةيسفنلا ةوقلا ةيمنت"

١/ ١٨٣ يوبرتلا ركفلا ملاعم رظنأ ( )



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٥٨} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ةعاطلا قيقحت ىلإ ايعس ،رشلا عزاون مامأ هدومصو هتدارإ يناسنإلا نايكلل

 . " ىلاعتو هناحبس هلل ةقلطملا

 .هللا رونب دوجولا ىلإ ترظن ةيناسنإلا سفنلاب حورلا هذه تدبتسا اذإو

 نم تنكمت اذإ ةصاخبو رسحتنت ال اهتإف ةيحورلا ةوقلا امأ " : هتحاس لوقي

 "٠ ةيسفنلاو ةيلقعلا اهبناوج ىلع رطيست اهلف ،ةيناسنإلا سفنلا
 هب ينعي دقو " سفنلا ةيكزت " وأ " ةيكرتلا " حلطصم هتحايس مدختسيو

 ، ريهطتلا ةيكزتلا ", هتحاس لوقي ربخلا بناوج ةيمنتو ىصاعملا نم رهطتلا

 .لئاضفلاو قالخألا ةيمنتو ،لئاذرلا نم سفنلا ريهطت ،ةيمنتلا ةيكزتلاو
 را ةيلحت ةم :تلاو ،ةيلخت : طتلاو

 ىهف :يوغللا لامعتسالا ثيح نم ناينعم اهل ةيكزتلا " : اضيأ لوقيو
 اكز " كلذ نمو .. ةيمنتلا ىنعمب اضيأ لمعتستو { ةراهطلا ىنعمب لمعتست

 هللا يصاعم راثآ نم اهريهطتب يه امنإ سفنلا ةيكرتف ،اين : ىنعمب " عرزلا
 عاونأل ناسنإلا ةسرامم لالخ نم اهيف ريخلا لاصخ ةيمنتبو ،ىلاعتو هناحبس
 ين ةداقنم سفنلا هذه نوكت ىتح لئاذرلا فونص نع هداعتباو ،لئاضفلا
 )( "وجلا ليبس

 نم هتاذ تقولا ىف ةيمنتو ‘بناج نم ريهطت ةيكرتلا نأ احضاو ودبي
 سفنلا بناوج عيمج كلذ لمشي دقو "لحتو لخت " : يه ،رخا بناج  ٠ 7. . > _ ١

 عيمج نم ناسنإلا رهطتيف يسفنلا بناجلا لمشي .هنأ كشي الف ةيناسنإلا
 . اهوحنو . دسحلاو دقحلاو لغلا نم : ةيبلقلا ساجراألاو ةيسفنلا ضارمأل

 ايك ثتايكرشلاو عدبلا ناسنالا ذبنيف ،ةديقعلاو تاروصتلا بناج لوانتت ايك

 إحتيو لئاذرلا نع ناسنإلا ىلختيف يكولسلا بناجلا اضيأ لمشت

 . ٠ ٩/١ يليلخلا خيشلا {ةديقعلا ةسارد ىلإ ماعلا لخدملا ( ')

 م ١٤٦٢٥ © ٢٣ /٣ /٢٠.٤ رفص ٢ خيراتب 3 يليلخلا خيشلا ©" هللا ناوضر عبتا نمفأ " :ىلاعت هلوق ريسفت ( ")
!/ ٤٨٠. شيليلخلا خيشلا ، بولقلا ريهطت ( ")



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع ٥٩} ) ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 انعفدي اذهو ىلاعت هللا جهنم ف ريسلا اهمزليف هسفن حامج حبكيو لئاضفلاب

 مأ ؟يلاعفنالا ىسفنلا بناجلا وهأ "يناسنإلا كولسلا ردصم نع ثيدحلا ىلإ
 ثيدحلا ةيمهأ عبنتو ؟ كولسلا وه ام ،كلذ لبقو ؟اعم امه مأ ؟يلقعلا بناجلا
 . اهسفن ةيبرتلا ةيمهأ نم بناجلا اذه نع

 طاشنلا ىلع ءاملعلا نم قيرف هرصقي نيح يفف " اضيأ عفاودلا فيرعت
 يف يرجي ام لك لمشيل هفيرعت يف رخا قيرف عسوتي 0 يرهاظلا يوضعلا
 " اهنع ردصي ام لكو ةيناسنإلا تاذلا

 كولسلا ىلع كولسلا ظفل نورصقي نيذلا سفنلا ءايلع نم ةلقو
 ث كحضلاو برشلاو ،لكألاك ) هتدهاشمو هتظحالم نكمي يذلا يجراخلا

 عيمج" كولسلاب نونعي نيرصاعملا سفنلا ءالع نم ةيبلاغلاو (ىشملاو

 عيمج كولسلا لمشي كلذبو ،هتاذ يحلا نئاكلا اهب موقي يتلا ةطشنألا
 ةداعسلاو .عوجلا لثم كلذو ر" ةيجراخلاو ةيلخادلا يجلا نئاكلا طشانم

 لعافتلاب " كولسلا فرعي نم مهنمو . اهوحنو ليختلاو ٠ ريكفتلاو نزحلاو

 "١" عوضوملاو تاذلا نيب

 ةديصق عمسي وأ ،ةموسرم ةحول ناسنإلا دهاشي نأ كلذ لاثمو

 وأ ملألا وأ ةذللاك شةيلخاد ةيكولس ةباجتسا هيدل ثدحتس اهنإف ،ةيرعش

 كلتو .ةذيصقلا نم ةخسن بلط وأ ةحوللا ءارشك ةيجراخ وأ نزحلا
 “}؛يجولويسفلا سفنلا ملع ينعت ال ةيسفنلا رومألا

 ٧ ص ينامهدلا نادمح ننب هللادبع .يميظنتلاو ناسنإلا كولسلا تاددحم ( ')

 ٤١ ص يوسيع نمحرلا دبع . ماعلا سفنلا ملع ( ")
 ٧١ ص سنوي نب دمحم ، سفنلا ملع ئدابم ( ")

 سفنلا ملع إ ومنلا سفن ملع 3 ماعلا سفنلا ملعك امسق نيرشع ديزي ام ىلإ مسقني سفنلا ملع نأ مولعملا نم )٤(
.خلإ يجولويبلا سفنلا ملعو ] يداشرإلا سفنلا ملعو ٤ يوبرتلا



 ىليلخلا دمحأ خيشل شلا دنع )٦٠} ىوبزتلا ركفلا ملاعم نم

 فورظ يف كولسلا ريثت ةيسفن ةيمسج ةيلخاد ةلاح "وهف عفادلا امأ

 )"ةنيعم

 عفاد عوجلاف ،ققحتي مل م كلذ ققحت حعابشإللا كولسلا ةياغ نأ كش الو

 يغبنيو عفادلا كلذل ربثم ماعطلا ةيؤرو 3ماعطلا لوانت وهو كولسلا لإ

 ردصملاف . هتاددحمو 6هردصمو هعفاودو يرايتخالا كولسلا نيب طلخلا مدع

 .امهيلك وأ ( نادجولا ) بلقلا وأ لقعلا نوكي نأ ودعي ال ةماعلا هتروص يف
 الو هيف فطاوعلل لخد ال ىلقع كولس الثم ثاريملا يف ةلأسم لحف
 جوزلا رايتخاو ،يلاعفنا كولس نانحلا وأ بحلا وأ فوخلاو ،تالاعفنالا
 . ةيعيبطلا تالاحلا يف اعم بلقلاو لقعلا هيف كرتشي كولس ةايحلا يف اكيرش

 يدارإلا رايتخالا هب ددحتي يذلا رثؤملا لماعلا " وهف كولسلا ددحم امأ
 " "ام كولس نع عانتمالا وأ هريغ نود كولسل يناسنإلا

 اهبذهو اهاعرف بناوجلا كلت عيمجب هتيانع مالسإلا ىلوأ .دقو

 .ةمايقلا موي دبعلا هيلع بساجي ام الإ انه كلذ نم انينعي الو ؤاههجوو

 . ةيمالسإلا ةعيرشلا يف تاينلا كلذ يف مكحتتو
 ٠«ممنول بست اي مكذجاؤي نكلو مكنأ فللا لل مكلاَويأل »
 "ه اهتسؤ الإ افتلا فّلكيَال »

 ةيحورلا ةيبرتلا ةيمهأ
 ©راثئتسالا ىلع ةلوبجع ةيناسنإلا سفنلا ىلاعتو هناحبس هللا قلخ دقل

 ىنغ ال ،هترطفب ايعامتجا ،هعبطب ًايندم ناسنإلا قلخ ايك ، اهسفنل ريخلا بحو

 ٦٨٢ ص ، ضوعم ليئاخيم ليلخ . ماعلا سفنلا ملع ( ')
 ٢٢' ص . ينامهدلا . يميظنتلاو ناسنإلا كولسلا تاددحم ( ؟)

 ' . . .. ٢٦٢٥ ةيآلا ةرقبلا ةروس ( "(

٢٨٦ ةيآلا 0 ةرقبلا ةروس ( أ



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٦١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 .تالماعملا ىتشب هسنج دارفأ عم لعافتلا نم هل صيحم الو 0 نيرخآلا نع هل

 فلخي - اردان ناك امهم ۔ يرشبلا سنجلا دارفأ نيب لعافتلا اذه نأ بير الو
 ةهازنلاو ةراهطلا ةورذ نع اهب دعتبيو ،سوفنلا ىلع راثآلا نم ائيش

 نم نكي مل نإ ۔ ريسعلا نم ناك راثآلا كلت تمكارت ام اذإو ،يماستلاو
 هسفن ةيكزت ىلع لماكلا صرحلا ىلإ ناسنإللا وعدي امم ،اهراثآ وحم ۔ رذعتملا

 ةةريسلا رهاط كلذب ىقبيل ؛اهبئاوشو ةايحلا ناردأ نم اهب قلع امم اهريهطتو

 ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا عم ةماركلا رادب زوفلل الهؤم ،ةريرسلا يقن

 : هنأب ناسنإلا نع هتحايس لوقي نيحلاصلاو

 نم هاضاقتيو ،هسفن عئابط نم هبذاجتي امل ليبسلا دصق نع ىماعتي دق "

 بلاطملاو ةفراجلا زئارغلاو ،ةبهتلملا فطاوعلا نيب عقاو وهف ،ةايحلا بلاطم

 هاجت هيلع بجي ام كلذ هاسنأ اذإ بجع الف ةعونتملا عفاودلاو ،ةفلتخملا
 "6٠ قولخلا هاجتو هقلاخ

 هفده ىلإ رظنيلو بارتلا ةيبذاج نع هسفنب ىماستي نأ نذإ ناسنإلا ىلعف
 ةحارلاو ةعدلا ىلإ نكري الو ‘ تايحضتلا مئاظع هبنج ف ارغصتسم ،ديعبلا

 هيلع لب ،بارتلا الإ اهفوج ألمي ال يتلا هسفن ىوه ايلستسم حالسلا يقليو

 ةنعذم نوكتف ؛داقنتو هل ملستست ىتح كارعو اهعم عارص ف لظي نأ

 . هتدارال ةعضاخ ،هرمأل

 مطفني همطفت نإو عاضرلا بح ىلع بش هلمهت نإ لفطلاك سفنلا

 ىه تسيلو 8 لازنلا ةحاسو ، عارصلا ةبلح يه ايندلا ةايحلا نأ ملعيلو
 . ءاقبلل الزنم وأ ةحارلل الحم

 نوكي ال ارمأ بلطت امنإ ءانفلا راد يف ةحارلا بلطت

١ / ٢٢٩ } ٢٣٠ يليلخلا خيشلا ،ريسفتلا رهاوج ( )



 ليخلادحاخيشلادنع _ )٦٢( يوبرتلا ركفلا امم نم
 يتل ١ فادهأل ١ ردق مظع نم اهترورضو اهتيمهأ دمتست ةيحورلا ةيبرتلا نإ 0

 ةيبرتلاب ةيانعلا ,تناك كلذلا .اهيلإ لصت يتلا تاياغلاو كاهقيقحت مورت

 لحملاو ، ىمسألا ناكملا لتحتو ،اهلك تايانعلا ةمدقم يف ةيناميإلا ةيحورلا
 هتحاس ريشي اذهلو © ةيوبرتلا ناسنإللا تامامتها نم ىلعألا لزنملاو «ىنسألا

 اوأشَتَي نأ بجي بابشلاف ،بابشلا ةيبرت يف ةدئار ةيناميإلا ةيبرتلا قأت " :هلوقب

 باعش كلمتي ًابح هبحو ،ىلاعتو هناحبس هب قلعتلاو ،هللاب ناميإلا ىلع
 قحلا ناميإلا كلذ يضتقي ايك ،مهنادجوو مهراكفأ ىلع رطيسيو ©مهبولق
 نم مهكلسم كلس نم دعب نم هيلع يتأي يذلاو ؤفلسلا هيلع ناك يذلا
 ©" ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا تايآ هيلإ تعد يذلاو قلخلا

 نم ناسنإلا سفن ةيحورلا ةيبرتلا هب رمغت ام مهأ ىلإ انه ةراشإلا نكميو
 اهطاحأو .هتيانع اهالوأ ام اذإ ‘تايطعأ نم اهيلع هغبست امو ،تابه
 : تابهلا هذه ةلمح نمو ،قوقح نم اهلام اهسخبي ملو 3هتياعرب

 ىلإ ةيادهلاب زوفيف ، سفنلا يف هتبحم ىرع قيثوتو "هللاب ةلصلا قيمعت ١-
 ْمُهاَتآَو ىَدُه ْمُهَداَر اوَدَها ريِذَلاَو » :هناحبس لوقي لمعلاو لوقلا حلاص
 :هللا هظفح لوقي ،قيفوتلا ةيادهب هتحاس اهيلإ ريشي يتلا يهو " 4 مهاوق

 : اهبتارم ددعتتو ، نينمؤملا هللا دابعب ةصاخ قيفوتلا ةياده "
 كنإ :ىلاعت هلوق ين ةينعملا يهو ،حلاصلا لمعلل قيفوتلا :ىلوألا ةبترملا

 - - ِ , < ۔ ه۔٥ + ٥ إ .-

 )( » ءاشت نَم يدهت هللا َنِكلَو تبحأ نم يدهت ال

 ىتلا ىهو ءاهنم ةدازتسالاو ،ةيادمهلا هذه ىلع ةمادتسالا :ةيناثلا ةبترملاو
 : مهاوق ْمُهاَتآَو ىمه مُهَداَر اؤَدَتها َنيِذلاَو » هلوقب ىلاعت هللا اهانع

 راونألا قراشم ةبتكم رادصإ ، يليلخلا خيشلا ،دعاولا ليجلا ملاعم ( )

 ١٧ ةيآلا كمحم ةروس ( 5

٦ ) ةيآلا ؛صصقلا ةروس ٥٦ ٦



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٦٣} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 اهضرع ةنج يف ،رارقلا راد يف ىلاعت هنلا باوثل ةيادهلا :ةثلاثلا ةبترملاو

 أوُلِمَعَو أونَمآ َنيِذَلا نإ » :ىلاعت هلوقب ةدوصقملا ىهو ، ضرألاو تاومسلا

 "هميمنلا تانج ي ؤاهنآلا مهتت نم يرجت ينايب متر مهيدهي تاحلاصلا
 حزحز نممَق » ةرخآلا يف ميعنلاو ،ايندلا يف ةيادهلا نم مظعأ ةمعن يأف

 ١" ه َراف دق ةنجلا لخذأو رانلا ِنَع

 لوقي نافرعلا ضويفو ،قحلا راونأ قارشإل الحم سفنلا لعجت ٢-
 قحلا راونأ قارشإل الحم اهلعجي ةيكزت هسفن ىكزي نأ ناسنإلا ىلع ":هتحايس
 نمم باح ذَقَو ه امماَكَر نمم حلفأ ذم » : لوقي ىلاعتو هناحبس هللاف ،اهيلع
 )٤) ه«امماََسَد

 نوكي اهسدي ام ردقبو { ًاحلفم نوكي هسفن ناسنإلا يكزي ام ردقبف
 امو ،قداصلا نيقيلاو خسارلا ناميإلا ىلإ دوعت امنإ ةيكزتلا هذهو .ابئاخ
 ©؛"حلاصلا لمعلا نم كلذ ىلع بترتي

 هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لوق امو "هرا رونب ىرب نمؤملا ٠ ليق اذلو

 لياخم قتمتتو 71 رونب هتربصب قرشتف ١ ديعبب كلذ نم "ربجلا ةيراس اي "

 زييمتلا يف قحلا رونب اديؤم " هسفن تابنج يف ةنطفلا راونأ عشتو © هيدل ةههابنلا

 . دشرلاو ىغلاو لالضلا ىدهلا نب

 نانئمطال اب رعشيف ٠ نيدتلا بح لإ هتعزنو ناسنالا ةزيرغ عابشإ ٢٣-

 ضارمأو 0 ءايربألا ءامد كفسو راحتنالا ثداوح امو " ةيسفنلا ةحارلاو

 ١٧ ةيآلا ادمحم ةروس ( ')

 ج / ! ٤٤/ ،يليلخلا خيشلا سردقلاب ناميإلا ( ")
 ١٨٥ ةيآلا ، نارمع لآ ةروس ( ")

 ٠0٩ ١ ناتيآلا «سمشلا ةروس ( )

ا / ٤٨٠ ،يليلخلا خيشلا ‘برولقلا ريهطت ( )



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع {٤\} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ساكعنا الإ رصعلا اذه ي ةعئاشلا ةيسفنلا تابارطضالاو بائتكالاو قلقلا

 . قحلا نيدلاو ] تايناحورلا نع دعبلا ىدم نع فشكب 7 ىلج حضاو

 ةصلاخلا ةدابعلا راثآ نع هثيدح يف نيدتلا ةرورض ىلإ هتحايس راشأ دقل

 سفن قامعأ نم عباتتم ءادنو .حلم بلطم ىه " ; ةدابعلا نع لوقي .هلل

 دبعي مل اذإ يركفلا غارفلا و يحورلا ءاوخلاب رعشي دحأ لك نإف ،ناسناإلا
 ةدابعلا ةقيرط اوقلتي مل نيذلا سانلا نف كلذلو ؛رمأ ايك ىلاعتو هناحبس هللا
 دبعي راص نم مهنمف ...مهءاوهأ اوعبتاو رمألا اذه يف اوماه يحولا نم

 .ةيفخلا ةيناحورلا ىوقلا دبعي راص نم مهنمو ،ةيعيبطلا ةينوكلا رهاوظلا
 يو .. مهنمو ،مهنمو ةرهاظلا تاقولخملا نم اعاونا دبعي راص نم مهنمو

 ةجاحلاو ،ةدابعلا ىلإ ةحلملا ةرورضلاب رعشي دحأ لك نأ ىلع انلدي ام هلك اذه
 يف ننفتو ،ةفرعملا قافآ هل تحتفت ولو ناسنإلاو .اهيلإ دح دنع فقت ال يتلا
 ليق اك نيدلا نإف نيدلا نم هل دبال ©روطتلا يف هجوأ غلبو ،ةفسلفلا قئارط
 0)"ماظنلاو ةداعسلل يرورض

 هللاب هتلص يف دبعلا هب رعشي يذلا ميظعلا سنألا اذه مظعأ ام " :لوقيو
 "هبناوج ناميإلا ألمي امدنع نوكلاب هتقالع يفو ىلاعتو هناحبس

 هللا ركذ نع نيضرعملا باتنت يتلا يسفنلا بارطضالا ةلاح ىلإ ريشي ايك
 بارطضاب نورعشي ىلاعتو هناحبس هللا نودبعي ال نيذلا نإ " :هلوقب ىلاعت
 ةيسفنلا ضارمألاو ،ةيبصعلا ضارمألا مهباتنتو ،رازقتسالا مدعو ،سفنلا
 "ىلاعت هللا ركذ نع دعبلا ةجيتن

 0١٦ ١٧ ص ںيليلخلا خيشلا ءاهرثأو ةدابعلا ( ا)

 ١/ ١٣٧ يليلخلا خيشلا 6ربانلا يحو ( ")

١٨ ص يليلخلا خبشلا ءاهرثأو ةدابعلا ( ")



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٥\} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 يف ناميإلا رود نع هثيدح يف (زنبيل) يناملألا فوسليفلا هنع ريع ام اذهو

 نع هللاب نمؤي نأ ىحورلاو ىسفنلا قلقلا ةلازإلو " :لوقي ،سفنلا ةنينأمط

 ""بلقلا تيتفتل ةليسو كشلاو ،كشلا نع جتان قلقلا نآل ...لقعلا قيرط

 ركذ نع نيضرعملا ىدل ةيسفنلا تابارطضالا نم هتحاس هيلإ ريشي امو
 نأ ىلإ تايئاصحإلا ريشت ذإ .ةيبطلا ريراقتلاو تايئاصحإلا همعدت "ىلاعت هللا

 نم ايملاع ىقرألا ىه ىتلا ةيلايشلا ابوروأ نادلب يف ىلعألا ىه راحتنالا ةبسن
 .ةيداملا ةيحانلا

 راشأ دقو &'> ملاعلا يف اعويش رثكألا ضرملا بائتكالاو قلقلا حبصأ نيح

 ملاعلا ناكس دادعت نم ٢٥ نأ ىلإ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ثيدح ريرقت

 ام ثودحو ،ءوسلاو رطخلا عقوتو طابحالاو فوخلاو ثرتوتلاب نورعشي

 .مهتايح ددهي

 فوفص نيب راحتنالا تالدعم عافترا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تدكأ اك

 تعقوتو ،ةنسلا يف راحتنا ةلاح نويلم ىلإ ابوروأ يف ةصاخو ملاعلا يف بابشلا

 راحتنا ةلاح نإ ةمظنملا تلاقو .م٠٢٠٢ ماع نويلم ١.٥ ىلإ مقرلا عفتري نأ
 ةلجسملا قئاقحلا عم قمتي امم ،ةيناث ٤٠ لك ملاعلا : اهليجست متي ةدحاو هتيم

 "» .ناوث ثالث لك هتايح نم صلختلا لواحي لقالا ىلع ادحاو اصخش ناب

 نم رثكأ نأ ايلاطيا ف اريخأ تيرجأ ىتلا تايئاصحإلا رخآ تدكأ دقو

 يتأت نهلافطأ دض تايلاطيالا تاهمألا اهب موقت يتلا لتقلا تالاح نم / ٠

 0 نع القن \٣٣٢ص .يضاقلا فسوي .د ،نجلاي دادقم .د .مالسالا يف يوبرتلا سفنلا ملع ( )

 ع / \ ٨: ل ز

 ../ // \\خ "(
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 ليلخلادحأخبشلادع {{ (٢أل ___ يوبرتلاركفلا ملاعم نم
 يف نهئانبأ يلع لبقتسملا نم فوخلاو رتوتلاو قلقلا ةلاحب نهتباصإ ةجيتن
 6١ .مهرظتنت يتلا ةبعصلا ةايحلا ةهجاوم

 تايالولا يف نيجوزتملا نم ٤٠;- ٥٠ نيب ام نأ ىلل تاساردلا ريشتو
 نويلم نم رثكأ مهءارو نيفلخم قالطلاب مهجاوز ىهتنا ةيكيرمألا ةدحتملا
 “} نيدلاولا قالط ةاسأم نوناعي-ًايونس ح لفط

 تالاح دايدزا نع م٢ ٠٠٥ ماع ترشن ةيكيرمأ ةيئاصحإ تفشكو

 ةيئاصحإلا تدكأ دقو .لتقلا مئارجب ةنراقم ةدحتملا تايالولا يف راحتنالا
 ٣ كلذ ينعيو. ًايموي ةلاح ٨٠ عقاوب ايونس راحتنا ةلاح فلأ ٢٩ ليجست
 بائتكالا تالاح ةدايز ىلإ كلذ يزعو ،لتق يتميرج لباقم راحتنا تالاح

 تالاح تغلب دقو ،ةيسفنلاو ةيلقعلا ضارمألا ىلإ ةفاضإلاب قلقلا رعاشمو
 ماع لتق ةميرج ٧١ لباقم ةلاح ٥١٨ اهدحو نوجيروأ ةيالو يف راحتنالا
 م٢٠٠٢

 يف ًايونس ةطرش طباض ٣٠٠ رحتني هنأ ىلل ىرخأ تايئاصحإ تراشأو
 ددع ديازتي م٧٨٩١ ماع ذنمو ؟اهتحو كرويوين ف ةرشع مهنم اكيرمأ
 داحتالا ماقو تاطلسلا تقلقأ ةرهاظ يهو ،كانه نيرحتنملا هطرشلا طابض
 طابضلا راحتنا بابسأ زربأ نأ داحتالا دجوف اهثحبب ةطرشلا طابضل ينطولا
 ".هيف نوشيعي يذلا مئادلا باصعألا رتوت:وه

 راحتنالا ماع لك نولواحي يسنرف فلأ ١٦٠ نآ ةيسنرف ةسارد تفشكو
 ببسب ءاسنلا نم ةصاخ بابشلا نم مهنم ديدعلا ،اًيموي ٣٢ مهنم تومي

 حبرلا قيقحت ىلع قباستلاو ،ةيرصعلا ةايحلل ةديدشلا طوغضلاو باتتكالا
 . يداملا
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 { ةيسفنلاو ةيوبرتلا مولعلل ةيدوعسلا ةيبرغلا ةيعمجل )
) "".. .ح//.:



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٦٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ىموقلا داحتالا ةسيئر 'هيكوش نوج' اهترجأ ىتلا ةساردلا ترهظأو
 تاقبطلا ميمج برضت راحتنالا ةرهاظ نأ راحتنالا ةحفاكمل يسنرفلا
 ريبك لكشب راحتنالا ةيلمع زكرتت ثيح .ءانثتسا نودب اسنرف يف ةيعامتجالا

 نأ ةساردلا تحضوأو .ةنس ١٧١و ١٦ نيب ام ةينسلا ةلحرملا يف بابشلا نيب

 ةبسنب م ١٩ ىلإ م ١٩٩٣ نم ةرتفلا يف اسنرف ف تداز راحتنالا تالدعم

 ‘ .نايتفلا ىدل 7٢٠ و تايتفلا ىدل ٠

 ةيلاع ةجردب تعفترا راحتنالا تالدعم لأ ةينابايلا ةطرشلا تركذ دقو
 .مهسفنأ لتقب ةيذوبلاب نونيدي اصخش ٣٤٤٢٧ ماق م٣٠٠٢ ماع يفف ،اَدج
 تغلب ةدايزلا نأ ةطرشلا مساب قطانلا نع ًالقن ةيفحص رداصم تدافأو

 نم ةئاملاب نيعبس نإف تايئاصحإلا بسحو .ةقباسلا ماوعألا نع ٧١
 7 مهرامعأ نم تانيرشعلا ف روكذ مه نيرحتنملا

 مونم ةبلع نويلم ٥ ١ اسنرف تكلهتسا دقف ةاناعملا هذه لثم نم دحللو

 ةيبط ةفصو لك ةدحتملا تايالولا يفو ...م٢٦٨٩١ ةنس يف باصعأ ئدهمو

 ) '.ٹ. //.

./.. 
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 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٨\} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 بطلا ةدايع لخدي ضيرم لك نمو باصعأ ئدهم ةفصو يه عبرأ نم

 ر" ةيمخ وا ةرهاظ ةروصب نويبصع نويسمن ىضرم مه ٧٠/ ماعلا

 نم اهلصأتسي انإو .كش الب تقؤم ريثأت تاذ تاجالعلا هذهو
 .ادحاو اهلإو اعرشمو اكاح ،ىلاعتو هناحبس هللاب قحلا ناميإلا اهروذج

 ضارمألا رئاسو ‘دسحلاو لغلاو داقحألا نم سفنلا ريهطت ٤-
 .لابلا ةحار ىهو ةداعسلا ةمق ىلإ ناسنإلا لصيف ،ةيسفنلا

 يف اهرثأو «سفنلا ةيكزت ةيمهأ نم اقباس هتلقن اميف هتحايس راشأ دقو

 .ساندألاو ساجرألا عيمج نم بلقلا ريهطت

 ةوقلا نم خماشلا جوألا ىلإ ءاقترالاو ،ةمألل نيكمتلاو رصنلا قيقحت ٥
 مامأ ناهف ،ةمألا هذهل حلاصلا فلسلا هيلإ نكر ام اذهو ،ودعلا بهرت يتلا
 .ةرساكألا ناجيت مهلويخ كبانس تحت تواهتو ريسع لك مهمئازع

 :هتحامس لوقي ،ةرصايقلا شورعو

 لك رسيت يتلا يهو ؤبعص لك نوهت يتلا يه لاعت هللاب ةلصلا نإ "
 اورصتنا ايتإ حلاصلا فلسلاو ..هلك ريخلا ىلإ ةمألا دوقت يتلا يهو ،ريسع
 هيدي نيب نولتبتي اوناك ىلاعتو هناحبس هللاب ةلص نم مهف ناك ايب مهئادعا ىلع
 ءاورخأ ام ىلعو ،اومدق ام ىلع مهسفنأ نوبساحي ،راهنلا ءانآو ليللا ءانا
 ٦) "مهئادعأ نم مهنم بونذلا نم رذحا اوناكو

 شورع ةكدكد ين هللاب ةلصلا ةوق رثأ ىلع ةدهاشلا ةعئارلا ةلثمألا نمو
 لهأ هب هللا مركأ ام ،ةمألا تاردقم يف نيعماطلا تاحومط وحمو ،نيملاظلا
 رشاعلا نرقلا ةيادب يف سنوتب ةبرج ةريزج لهأ نم نيدلا ىلع ةماقتسالا

 ١٩١٤ ص فيرشلا ناندع .د .نرقلا سفنلا ملع نم ) 5

١١/ ٢٦٥: ڵيليلخلا خيشلا ؛ربانملا يحو () ا



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع } ٦٩ يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ناسلب ةيناميإلا ةثداحلا كلت ريوصت ديدش راصتخاب انه لقنأسو ، يرجهلا
 :لوقي .مهلملا هتحاس

 مث مهنم قيرف رصنو ،اولتفو ،سلدنألا ةبكن دعب نوملسملا ةرش دقل ,
 ذخأ كةيناييإ ةحسم هيلع ودبت نم لك بقعتل شيتفتلا مكاحم تأشنأ
 نيملسملا نورسأي طسوتملا ضيبألا رحبلا ضرع نوبوجي نويبيلصلا

 تذخأ يرجهلا رشاعلا نرقلا ةيادب يفو ،ابوروأ قاوسأ يف ًاديبع مهوعيبيل
 يف تلصو ىتح .ءانيم دعب ءانيم ةيمالسإلا عناوملا لتحت ةينابسألا ىوقلا

 يف سلبارط تطقسف سلبارط ىلإ ةيرجه ٩١٠ ماع نم لوألا عيبر رهش

 هذه نأ نوردقي اوناكو ،ةبرج ةريزج الإ مههجو يف قبي ملو "نيبيلصلا يديأ
 ةريزجلا ةماعز تناكو اهالنحال ةيرحب ةيحايس ةلحر الإ جاتحت ال ةريزجلا

 خيشلا وهو ،ينمومسلا ىيحي ايركز يبأ خيشلا ىلإ :نيصخش ىلإ عجرت
 وهو يفيراعتلا ديعس نب ىيح ةاجنلا يا خيشلا ىلإو ةريزجلل يسايسلا

 ناخيشلا عمتجاف ةريزجلل ةينيدلا ةماعزلا عجرت هيلإو كةبازعلا سلجم سيئر

 دحأ بلطتي رمألا نإ : ةاجنلا وبأ خيشلا لاقف ،ريطخلا رمألا اذه ةشقانمل
 انرمأ دقو دومصلاو ةمواقملا امإو رمألا لوأ نم مالستسالا امأ : نيفقوم

 انل لوقي هللا باتكو ،نتفلا انب تلح اذإ نآرقلا ىلإ عوجرلاب ةلي هللا لوسر
 2ِ ِ 4 ,, أ . م ء ه ح .2 2 . ۔.. -.. م
 َرَرْصنَيَلَو : لوقيو" ملأ نذإب ةريثك ةقف تبلغ ةليلق ةمف ني مك

 ضتألا ىف مهنكم نإ نيذلا (ة) زيزع وقل هللا ري ةةرصنَي نم هللآ
 هللو ركنملا نع أَوهَتَو فوُرَعَملاب أورَمأَو ةوكّلآ اتاو ةولَصلآ أوُماقا
 انناهييإ ققحن نآ انيلع امنإو 5 ًادبأ هدعو فلخب ال هللاو " ه روُمَألآ ةَبقَع
 ال وأ مهدشرأف نيكمتلا قحتسنو رصنلا بجوتسنل اقح نينمؤم نوكنو

 نم لصتنتي نأو ‘كلذ هتقو ىلإ ملحلا غلب ذنم هسفن دحأ لك بساحي نأ ىلع

 نوكي نأو ءاوللاحتي نأو ©٥تاعبتلا عيمج نم صلختيو . م اثآلا عيمج

 ٢٤٩ ةيآلا ، ةرقبلا ةروس )١(

.٤“©}٤١5 ذناتيآلا « جحلا ةروس )٢)



 ىليلخلادمحأ خيشلادنع {{ ){٢٠( ___ يوبرتلا ركفلا ملاعم نم
 ةوالتل ۔ مهتداعك ۔ اوعمتجي نأ مهرمأو ،رصنلا نم مهيلإ بحأ داهشتسالا

 يهتني نأ لبق ميركلا نآرقلا ةقلح لك يهنتو ،ةيعامج ةقيرط ىلع نآرقلا
 نأب ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ لاهتبالاب ةينآرقلا ةمتخلا اومتخي نأ ىلع عوبسألا

 يف مهناوخإ ىلإ اولسري نأ مهرمأو "نيبرقملا هتكئالمب مهدمي نأو "مهرصني
 هناحبس هللا اوعديو ميركلا نآرقلا اوأرقيو اضيأ اوعمتجي نأب هسوفن لبج
 نم مهنكمي نأو مهمادقأ تبثي نأو ،ىلاعت هللا مهرصني نأ مهناوخإلا ىلاعتو
 ىلإ اوعراسو خيشلا رمأ سانلا لثتما دقو ،نيرفاكلا موقلا مهئادعأ يصاون
 ديدبتو 6ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ عوجرلاو ‘تاعبتلا نم صلختلاو ةبوتلا
 نأو ،هليبس يف باذعلا اوبذعتسي نأو ،هورصني نأب مهبر نيبو مهنيب دهعلا
 كاذنآ ةريزجلا ناكس ناك دقو ،هنيد زازعإ بنج يف ةصيخر مهحاورأ اومدقي
 دلبلاو ،ةزجعلاو لافطألاو ءاسنلا مهيف نمب افلأ نيثالث نع نوديزي ال

 .تاهجلا لك نم عوطقم

 نيرشع يلاوح نم نوكتي لوطسأ لصو ذإ 5 وزغلا ريشابت تأدب دقو
 ىلإ ًاباتك لمحي ذئاقلا نم لوسر ريغص قروز ىلع لوطسألا نم لزنو كةنيفس
 لوطسألا اذه برحل دعتسي نأ وأ ،ةريزجلا ميلستب هيف هرمأي ةريزجلا خيش

 ىتح اهسفن ملست نل ةريزجلا نإ : كديسل لق : لوسرلل الئاق خيشلا باجاف
 نم تجرخ ةفيذق اهنأك ةملكلا هذه تجرخ دقو ،ةدماه اثثج اهلهأ نوكي
 ةججأتملا ةفطاعلا :نيرمأ نيب عقوف .هبلق ميمص ف دئاقلا كلذ تبرض "عفدم

 عوجرلا نيبو ،هنم ترخس يتلا ةريزجلا هذه نم ماقتنالا ىلإ هعفدت يتلا
 ىلإ هجاردأ عجرف ةملكلا كلتل ريبكلا رثألا :ىلإ ارظن ربكأ ةوق نيوكتل

 لمحت ،ةنيفس نيرشعو ةئم نم نوكتي لوطسأب ةبرج ىلإ عجر مث سلبارط
 لكب نيدوزملا ةحلسألا ثدحأ ىلع نيبردتملا نيلتاقملا نم افلأ نيرشع
 ضرأ ىلع لئاهلا ددعلا اذه لزنو رصعلا كلذ يف ةرفوتملا برحلا لئاسو

 ركذت ابسح ةريزجلا لهأ نم مهلاتقل اودعتسا نيذلا ددع ناكف ،ةريزجلا ا
ريغ اوناكو ،الزع مهرثكأ ناكو ،لتاقف فالآ ةثالث ةيبوروألا رداصملا



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٧١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 هللاب مهتلصو ناميإلا ديحولا مهحالس ناك امنإو ،لاتقلا ىلع نيبردم

 موي ءاسم ةريزجلا لحاس ىلع نيبيلصلا شيج لوزن ناكو ىلاعتو هناحبس
 هللا ىلإ لاهتباو ءاعدو دجهت نيب ةعمجلا ةليل نوملسملا تابف سيمخلا
 نيملسملا ىلع ةيسفن برح نش ىراصنلا شيج دارأف ،ىلاعتو هناحبس
 نودشنيو ،قدانبلاو عفادملا نوقلطي اوتابف ،مهبولق يف بعرلا لاخدإل
 يبيلصلا شيجلا كرحت امدنعو ،ةيقيسوملا تالآلاب ةبوحصملا ةيبرحلا ديشانألا

 .مهتمواقمل نوملسملا جرخ ةريزجلا بلق ىلإ

 مهسفنأ اولعج دقف ۔ ودبي اميف ةمكحم ةطخ ذختا دق يبيلصلا شيجلا ناك
 ىلإ عجر مزهنا اذإف "مهنم يمامألا فصلا يمالسإلا شيجلا هجاوي ،افوفص
 ولف ،اذكهو ثلاثلا فصلا مث ،لاتقلل هفلخ يذلا فصلا مدقتو فلخلا
 تداعتسا دق ىلوألا فوفصلا تناك اعيمج فوفصلا رحد نم نوملسملا نكمت
 الإ كلمي ناك ام ىمالسإلا شيجلا امنيب ةحارلا نم اطسق اهذخأب اهطاشن
 نيملسملا دحأ ماق لاتقلا لبقو ، ةصارتملا فوفصلا هذه لباقم يف ادحاو ًافص
 لحي ال يذلا ئشلا نإ :لاق اميف لاقف ،داهشتسالا ىلع مهثحو ابيطخ هيف
 نأ هيلع ناكل دحاو درف يقب ولف مالستسالا وه هسفن هب ثدحي نأ دحأل

 رحتسي لاتقلا داك امو ملستسي الو ،ىلاعتو هناحبس هللا ىقلي ىتح لتاقي
 مث كيمالسإلا فصلل هجاوملا يمامآلا فصلا نيبيلصلا نم رحدنا ىتح
 ثدحي ذخأف ةحارلا ذخآل لوآلا فصلا رخأتو رخآلا فصلا مدقت
 نم قلطني توملا دهاش فيكو نيملسملا دومص نم هآر امب ةيفلخلا فوفصلا

 عيبرلا وبأ ةريزجلا خيش نبا ناكو ،نيكاربلا اهفذقت ممح هنأك فصلا كلذ

 ءادعألاب ةميزهلا لازنإ نأ ىأرف ،ظقيلا رذحلا ينيعب رظني ايركز يبأ نب ناميلس
 .نيملسملا شيج نم ةلث ذخأف .ودعلا شيج يف كابترا ثادحإب الإ نوكي ال
 فصلاب اذإو ،مهنفس نيبو مهنيب لاحو ودعلا شيج فلخ نم ءاجو
 نيملسملا فقاوم نم هدهاش ايب هباحصأ ثدحي وهو رحدنا يذلا يبيلصلا
،هنم رفم ال يذلا ليللا مهاشغي ايك مهاشغي ماؤزلا توملا نوري مهب اذإ



 ليلخلادحأخيشلادع {{{ ('"ا)ل __ يوبرتلاركفلاملاعم نم
 اذإو ؤتوملا اودهاش اومدقت اذإف ؤبناج لك نم نوروصحم مهنأ اورعشو
 اذإو ‘توملا اودهاش ةنميملا ةهج اوقلطنا اذإو ‘توملا اودهاش اورخأت
 مهمادقأ تحت نم ضرألا نأك اوسحأو ،توملا اودهاش ةرسيملا ةهج اوقلطنا

 مهل رفم الف ،اهبهشب مهتفذق ءايسلا نأو ءاهممحب مهتفذقو نيكارب ترجفت

 مهنولتقي مهفلخ نوملسملاو مهنفس ىلإ نودعي اوذخأف ،ادبأ توملا نم
 .ليتق فالآ ةثالث مهنم طقسو الإ رحبلا ىلإ نولصي اوداك امف 6مهنورسأيو
 ىلإ اولصو امدنعو ©فالآ ةعبسو فالآ ةتس نيب حوارتي ىرسألا نم ددعو

 هللا ءاشف ،ىوقلا نم ائيش اوديعتسيل كانه اومان مهاوق تكهنأ دقو لحاسلا
 مهب اوقدحأ نيملسملا نأ مهدحأل ةجعزملا مالحألا رّوصت نأ ىلاعتو هناحبس
 نيملسملا نأ مهخراص خرص امدعب مهنيب ايف نولتاقتي اوذخأف ديدج نم

 رحبلا يف مهسفنأ نوفذقي اوذخأف رحبلا الإ أجلم اوري ملف ،انب اوطاحأ

 مهنم لصوف "نيملسملا هب هللا ديؤيل مهعلتبي رحبلا ناكف نفسلا ىلإ اوحبسيل
 تمطحو ،عوبسأ ةدم تماد ميقع ًاحير هللا لسرأف نفسلا ىلإ ليلق ددع
 اوبيصأ دقو ،سببارط ىلإ مهجاردأ اوداع مث إمهنفس نم ةنيفس رشع ةينامث
 ةداعتسال سقافص وزغ اودارأ ةدم دعب مث ،لبق نم اهب اوباصي مل حارجب

 سقافص لهأ سامح نويبيلصلا ىأر املف ،رحبلا ئطاش ىلع مهتاقالمل ةحلسا نم مهيدل ايب سقافص لهأ جرخف مخضلا مهوطسأب اوجرخف ؛مهتمارك
 مهنع عمس الف ناكسلاب ةلهآ ريغ ةريزج يف اومانف ،نيربدم اولو ججأتملا
 نع مهولتقف ،نيمئان مهودجوف لجر ةئمتس ةبارق مهنم قلطنا ةبرج لها
 6©ىرخأ ةرم ةبرج وزغل نينس رشع ةدمل ةدعلا نودعي اوذخا مث .مهيبا ةركب

 نم مهتقال ىتلا ةنمؤملا بولقلا كلتب ةبرج لهأ مهاقلت مهلاتقل اوداع املف
 ©باحسنالاب مهدئاق مهرمأ ىتحرحدنت نيبيلصلا فوفص تداك ايف ،لبق
.مهءارو ةبيخلا لايذأ نورجي اوعجرف



 ىليلخلا دمحأ خيشل شلا دنع )٧٢} ىوبرتلا ركفلا لاعم نم

 اهنم دمتسي ىتلا ةلصلا ىه ىلاعت هللاب دبعلا ةلص نأ ىلع انلدي هلك كلذ
 ،ىوقلا اهمامأ رخبتت ىتلا ةوقلا وه ناميإلا نأو لجوزع هقلا نم ددملا دبعلا
 ‘.مئازعلا عيمج اهمامأ بوذتو ‘تاقاطلا اهمامأ مطحتتو

 ،نيدلا اذه ةيهارك نم مهبولق ف رقو اب مالسإلا ءادعأ لواح اذلو

 نحن " :هتحاس لوقي .ةيناكمإ نم مهيدل ام لكب ةبيهرلا ةوقلا هذه فاعضإ

 ؛نيملسملا دنع ةيحورلا ةوقلا رثأ ىدم نوكردي مالسإلا ءادعأ نأ كردن

 مهنأل ،ةوق نم نوكلمي ام لكب بابسألا ىتشب اهوفعضي نأ نوديري كلذل
 ناهيإ نوديري مهف ‘طق ةوق اهمامأ فقت نأ نكمي ال ةوقلا هذه نأ نوكردي

 تاوهشلا يف نيملسملا قارغإبو ،تايرغملاب ڵ©بابسألا ىتشب ةوقلا هذه
 قيحم ىتح كايندلا ةايحلا هذه يف فرتلا يف مهبيعرتو .مم ايندلا ةايحلا نييزتبو

 نأو ،ظقيتت نأ ةملسملا ةمألا ىلع امازل ناك كلذلو { نيفرتملاب قيحي ام مهب

 ،ناييإلا ىلع اهتيبرتو سوفنلا هذه ةيكزتف ،اهب اهؤادعأ هديري ام فرعت
 نرم نآرقلا ميلاعتب كسمتلاو هللا بحو ةماقتسالاو حالصلاو ىوقتلاو

 كلذ .تارذلا نم ةرذ يأ ف نواهت الو ،هتايتزج نم ةيئزج يأ ي طيرفت ربغ

 وبصت ام ىلإ لصت ةمألا هذه لعجي يذلا ،موقآلا قيرطلاو ،لثمأآلا ليبسلا وه
 "اعيمج ممألا نيب ةمامإلاو ةدايقلا ناكمو ؤفرشلا ةورذ نم هيلإ

 رمأ ىلع ةماقتسالا قيرط يف رارمتسالا ىلع ةميزعلاو ةمهلا ءاكذإ ٦

 سواسوو روتفلا ىعاود ىلع ءاضقلاو ميوقلا جهنلا ىلع تابثلاو هللا

 رارمتسال هنم دبال يذلا دوقولا ةباثمب يهف ،ةحارلا ىلإ دالخإلاو سعاقتلا

 علطضت اب ،عزاونلاو تابغرلاو ،ىومهلا عم ريرملا اهعارص ف سفنلا ةدهاج

 زع لوقي ةايحلا بئاوش نم سفنلا ةيقنتو ،نارلا نم بولقلا لقص نم هب

 أ/٢٨ ،يليلخلا خيشلا { ةبرج ةريزج )١(

/ ٤٨٠ ص يليلخلا خيشلا ‘برلقلا ريهطت ( 5



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٧٤} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 لوقيو "" « نينحلا عل ةللا نو انبس مهنب اتيف اوذمماَج َنيِذَّلاَو »لجو
 زضُيَو ةرخآلا ين اَينذلا ةايحلا يف تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تبي » :هناحبس
 :هتحاس لوقي اذه ىفو" هاتَي ام هفلا ّلَعْفَبَو َنيلاَظلا هلل

 ربخلا ىلإ اهدوقي نأ هيلع لب ،اهاوهو هسفن كرتي ال نأ ناسنإلا ىلع "

 ربخلا ىلإ اهدوقي نأ ىلع اهدّوعي امدنع وهف هل داقنتف ناميإلا مئازع لسالسب
 اسفن كلذ دعب ودغتو ،لامهإلا اذه بحت اهنإف اهلمهأ نأ امأ داقنت نأ دبال

 ‘"هلزاب ذايعلاو ڵتاوهشلل ةداقنم

 ةلاحم ال هب ةيدؤم ةيحورلا ةيبرتلا لئاسو مادختسا ىلع ناسنإلا صرحف

 يتؤت شيلع ةروسيم ةلهس لئاسولا كلت حبصت نآو ىحورلا ومسلا ىلإ
 1 2 .3  . و وض

 نم اءزج حبصت ىتح اهيلع هدايتعاب كلذو ه«اهنَر نذإب نيح لك اهلكا
 .ىلاعت هللا نذإب هتدارإ كاذ دنع ىوقتف ،يمويلا هتايح جمانرب

 ءافشلا ىلع ةدعاسملاو ،ةيوضعلا ضارمألا نم ريثكلا نم ةياقولا ٧
 هللا ىلإ عوجرلاف شيعملا عقاولاو ڵتاساردلا نم ديدعلا هتتبثأ ام اذهو ،اهنم
 ةليفك هلك كلذ يف صالخإلا عم ءاعدلاو رافغتسالاو ةبانإلاو ةبوتلاو ،ىلاعت
 نأ ىفكيو . ثيدحلا بطلا ىلع ةيصعتسملا ضارمألا نم ديدعلا لاصئتساب
 "قيضلاب ةيروعش ةلاح وهف " ةبحاصم ضارمأ نم قلقلا هدلوي امب انه لثمن
 يف عراست نم مسجلا ةزهجأ بلغأ ةفيظو ىلع يوضع ساكعناب ةبوحصم
 مضهلا زاهج لمع ين بارطضاو ،سفنتلا يف قيضو بلقلا تابرض
 تاسارد ربشتو ٤ !ا اهريغو ددغلا زارفإ ةيلمعو تالضعلاو باصعألل او

 ٦٩ ةيآلا ،توبكنعلا ةروس )أ

 ٢٥ ةيآلا ؛ميهاربإ ةروس ( ")
 ,{ !/ ٤٣٢٣ ؛شيليلخلا خيشلا .روتفلا ( ")
٦٧ .ص فيرشلا ناندع "يتآرقلا سفنلا ملع نم ( 5



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع {٢٥} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 نم ءافشلا يف ريبك رثأ تاذ ءاعدلاو ةالصلا نأ ىلإ تايئاصحإلاب ىرخأ
 ١ ضارمألا

 ةفلتحم رايت نم ملسملا دبعلا اهينجي يتلا ةينادلا تارمثلا ضعب هذه

 قفو ةيكولسلا ةماقتسالا اهتمدقم يفو 6يحورلا هسرغ ىنج نم موعطلا

 . نينمؤملا هدابعل نيملاعلا بر هاضترا يذلا ىنابرلا جهنملا

 ينيمأ اقس رماس .د الثم رظنا ) ر
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 ىليلخلادمحأ خبشلادنع { (٢"٧ل _ يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 لو ألا لصفل

ةيونعملا ةيحورلا ةيبرتلا لئاسو



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٧٨} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ةيحورلا ةيبرتلا لئاسو

 ساسألا يهف ،اهترورضو ةيحورلا ةيبرتلا ةيمهأ نع ثيدحلا مدقت دقل
 ءابه ءاوخ ناسنال ١ حبصي ةيبرتلا كلت نودبو ناسنإلا ءانب هيلع موقي يذلا

 ىه ةيبرتلا كلت ةدعاقو .ةيركف تاقاطو ،ةيدسج تاردق نم يتوأ امهم

 ناميإلل " نإف ،ملعلا ناميإلا كلذ رهوجو ،هل كيرش ال هدحو هللاب ناميإلا
 روني ل نم ىلع ىفخت ثيحب ةقدلا نم نوكت دق & تاياغو ئدابمو كلاسم

 »" نافرعلاب هردص حرشيو 3ملعلاب هتريصب هللا

 فدهلا ققحي ايب -ىلاعت هللا نذإب - لئاسولا نع ثيدحلا ةفد ريدأسو
 .ةيمالكلا لئاسملا نع هب ادعتبم ، ةيحورلا راهثلا ينج نم هيلإ ىعسن يذلا
 وه ناميإلاف ،ىلاعت هللاب ناميإلا ۔ تمدق امك ۔ ةيبرتلا هذه يف سسألا مهأو
 . هتحاس هفصو اك نالا لئاضفلا عوبنيو ٠ ىوقتلا ردصمو . ةيادهلا ساسأ"

 ةيونعملا ةيحورلا ةيبرتلا لئاسو
 : هللاب ناميإلا ١(

 )( هاتأ نمؤُمب تز اَمَو « : ىلاعت هلوق وحن " قيدصتلا " ناميإلا لصا

 ةعانق " ناميالاو » بيذكتلا هثدحم نمآ قدصملا نأل { نمألا نم هذخأمو

 انإ ةعانقلا هذهو ٠ بيغلا راتس ءارو نم اهفشتسي قئاقحب ناسنإلا سفن ف
 7 . ِ 0 اا . -. . -

 يه ةيناميإ ةيضق مهأو ،نونظلا اهيف يدبت الو ماتلا " نيقيلا ىلع ىنبت
 اهيلع نيدكؤم نييبنلا عيمج ءاج دقو { ىلاعتو هناحبس هللا ةينادحو ةيضق

 ٢٤ / ٣٤٢ يليلخلا خيشلا ، ريسفتلا رهارج ) (

 ٢ / ١٦٢٦ 3 يليلخلا خيشلا ريسفتلا رهاوج ()

 .. . ١٧ ةيآلا ثفسوي ةروس ( ")
 : . ٦/ ١٢٦ 0 يليلخلا خيشلا { ريسفتلا رهاوج )

ج / ٢٠٨/! .شيليلخلا خيشلا يهلإ رون لقعلا ) ر .



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٧٩} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

.[: 
 . هرسأب دوجولل ربدملاو يح لكل قزارلاو ، ءيش لكل قلاخلا هناحبس وهف
 نمؤي نأ ناسنإلا ىلعف لاعفألاو ةدابعلاو تافصلا يف هل كيرش ال هدحو

 لقعلاو رعاشملا كلتمي و ©بلقلا فاغش سمالي " ًاخسار ًاناييإ كلذب
 ركفلا ةيواخ ، حورلا ةيواخ ةايح ناميإلا اذه نودب ةايحلا نإف ، نادجولاو

 ةقيقحلا كردأ نم دنع اهل ةميق الو ،هللا دنع اهل ةميق ال ©بناوجلا ةملظم
 .دوجولا اذه زاغلأ لحي يذلا وه ناميإلا نإف ؛ ىلاعتو هناحبس هللا نع ىقلتلاب
 هدوجو نم ةمكحلا هل نيبيو ،هريصمو هأدبم ناسنإلل نيبيو ،هتقيقح رسفيو

 ريخ مرح دقف ناميإلا اذه مرُح نم كلذلو & دوجولا اذه يف هتفيظو هل نيبيو
 "ةرخآلاو ايندلا ريخ قزر ناميإلا اذه قزر نمو "ةرخآلاو ايندلا

 كشلا بهايغ هب ددبتت يذلا لقعلا رون ناسنإلا ىلاعت هللا بهو دقو
 هلقع لمعتسي نأ بلاطم هنإف ناميإلا اذه مئاعد خيسرت لجألو ،ةريحلاو
 فارطألا يمارتملا نوكلا اذه تاحفص بلقيو " قئاقحلا مهلتسي ىتح

 يف ناميإلا خسر اذإف ،هلوح نم تادوجوملا رئاس يفو هسفن يف هللا تايآ أرقيو
 هتافرصت لك يف ،امات العافت هناميإ عم لعافتي نأ ثبلي ال " هنإف هسفن ةرارق
 ،©باجيإلاو بلسلاو ،كرتلاو لعفلا نم هنع ردصي ام نوكي ثيحب 5 هلامعأو

 نأ ودعي ال هللاب ناميإ ةميق امو " هسفن يف خسارلا ناميإلا اذه رثأل اساكعنا

 كلذ ضقاني كولسلاو ،سفنلا اياوط يف نوكي نأ وأ ،ناسللاب ةقلقل نوكي
 هلاعفأ ىف كلذ ةمجرت ترهظ هدقتعاو ءىشب نمآ نم نإف همداصيو هلك
 ناميإلا نأ " ىلإ فلسلا ءايلع نم ريفغلا مجلاو انباحصأ بهذ اذلو 0 هلاوقأو

 لوقلا قداص نم هيضتقي ام عم هيلع قدصي امنإو ،داقتعالا يف اروصحم سيل

 ٢٥ ةيآلا ءايبنألا ةروس ( ')

 . ١/ ١٣٣ ، ١٣٤ يليلخلا خيشلا ،ربانملا يحو ( ")

 ج / ا! ٢٠٨ ؛يليلخلا خيشلا ايهلإ رون لقعلا ( ")

!/ ٤٨٠ ڵيليلخلا خيشلا ؤبولقلا ريهطت ( ")



 ىليلخلا دمحأ خيشل شلا دنع ٠ ٨} { ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 نرم رثكأ تيقل : لاق يراخبلا نع حيحص دانسإب يورو ... لمعلا حلاصو

 ناميإلا نأ يف فلتخي مهنم ادحأ تيأر ايف ©راصمألاب ءايلعلا نم لجر فلأ

 ابآو لبنح نب دمحأو يعفاشلا نأ هريسفت يف ريثك نبا ركذو ، لمعو لوق
 » هيلع عامجإل ١ اوكح دحاو ريغو ةديبع

 هلقعو هحورب قلحيو " ةنينأمطلاو ، سنألاب نمؤملا رعشي ناميإلا اذهبو

 هولعو ] هلامجو هللا لالج دهاشم " هنم ىلجتسيل حيسفلا لاعت هللا توكلم ف

 هسفن هجتت ذئنيحو 0}‘“" هقلخ ىلع هتمعنو 0 لاعتو هناحبس هتزعو ؤ هئايربكو

 قيلي ال ايع ههزنيف ،هناحبس هللا لالجب قئاللا حيحصلا داقتعالا ىلإ ةيلكلاب
 ح ديقعلا "" . هتحاس لوقي 3هبلق يف هتيشخ دادزتو هسفن يف هتمظع دادزتف هب

 تإف ؛ةفرحنم ةديقعلا نوكت امدنعف 7 ًاباجيإ ابيجع اريثأت ةايحلا ف ةرثؤم

 "" ايبلس اريثأت نوكي اهريثأت

 دوجولا قلاخب قلعتي اميف ناسنإلا هدقتعي ام لك لمشي ىنعملا اذهو
 تاك وأ .لجو رع هللا دوجو دحج نمم ناسنالا ناكأ ءاوسو .ىلاعتو هناحبس

 هئايربكو هتزع عم ىفانتي ايب هفصي هنكلو ،ىلاعتو هناحبس هب نمؤي نمم
 .هلالجو

 : سوفنلا يف ناميإلا خيسرت لئاسو
 ىصوأ دقو ، ناسنإلا سفن يف ناميإلا مئاعد خسرت ةريثك لئاسو كانه

 مهأ ىلع رصتقأسو 3 يوبرتلا هجهنم يف اهعبتا دقو ،هتاهيجوت يف هتحايس اهب
 ےاتحملل انوع نوكتل , انايحأ . حيضوتلاو حرشلا ىلل ادماع۔ لئاسولا كلت

 .بيذهتلاو ةيكرتلا ةيغب يناعملا كلت راضحتسا ىلع

 : ٢/ ١٣٠ ،يليلخلا خيشلا « ريسفتلا رهاوج ( ')

 . ١٣٦ 1 .يليلخلا خيشلا بانلا يحو ) ال

!/ ٣٩٢ ..يلينلا خيشلا .ةيصخشلل ةيلمعلا تاوطخلا ( ")



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٨١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 :ركفتلا ۔

 هللا تاقولخم يف ركفتلا ةرورض ىلإ هتارضاحمو هتاباتك يف هتحايس وعدي

 نمف "قافآلاو سفنألا يف هناحبس هللا تايآ ربدت يف لقعلا مادختساو "ىلاعت

 ةقيرط نوكت ام ةيفيلكتلا رومألا نم نإ ":ريسفتلا رهاوج يف هلوق كلذ
 ءاهدادضأ ءافتناو ةبجاولا هتافصو لجو زع قلاخلا ةفرعمك ،لقعلا هتفرعم
 ؛ضرألاو تاومسلا توكلم يف ركفتلا ىلإ ميركلا نآرقلا ليحي كلذلو

 ريشيو لجو زع هب ناميإلا ةيوقتو هتمظعو قلاخلا ةفرعم ىلإ ءادتهالا لجأل

 نيذلا بابلألا ولوأ مه كلذ نم نوديفتسي نيذلا نأ ىلإ ميركلا نآرقلا
 ءالجتسا يف ركفلاو لقعلا تاقاط نم ىلاعت هلا مهبهو ام نومدختسي

 0»"قحلا راهظتساو ةقيقحلا

 هراثآ ىلإو ،هللا تايآ يف ركفتلا رود ىلإ ةحضاو ةراشإ هتحايس ريشيو

 ةقيرطلا هذه َنإ يرمعلو ":لوقي ،هللاب ةلصلا ةيوقت يف هتيلعافو ،ةيحورلا
 ةرطفلا ظاقيإ يف ةقيرط حجنأ يه [نوكلا حيسف يف ىربكلا تايآلا لمأت]

 اذهب سانلا عانقإل ةليسولا يه تناكو ،اهتلفغ نم اههيبنتو ،اهتابس نم
 “}هاثحبلا يف ولغ الو ،لدجلا يف قمعت ريغ نم نيدلا

 هل حتفتو ميلسلا ريكفتلا ىلإ لقعلا دوقت ةينآرقلا تايآلا دجن كلذل "

 ناسنإلا يف ىلاعتو هناحبس هللا تايآ ربدتي يكل ،ةريصبلا ىلع ذفانملا

 ىلاعتو هناحبس هلوق يف ،ةّقحلا ةديقعلا كاردإ ىلإ اهنم لصيل ؛ةايحلاو ،نوكلاو
 ه“4 عيجرلا ْنَمخَرلا وهال ةلال دحاو ةلإ مكلو »

 ٢٨٩/١ شيليلخلا خيشلا ،ريسفتلا رهاوج ( ')
 ٤٢١/٢ ى يليلخلا خيشلا ، ريسفتلا رهاوج ( ")
 ١٦٢ ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ( ")

٠ ٢ ص .يليلخلا خيشلا ،ةديقعلا ةسارد ىلإ ماعلا لخدملا ( )



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع }٢٦٨)إ ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 .تايآلا ضعب ىلإ قيشلا يوبرتلا هبولسأب سانلا رظن هتحايس تفليو

 ىوقتو سمهسوفن كلذب اوكزتل ؛مهسوفن يف هخيسرتو ناميإلا قيمعت ءاجر

 ناسنإلا قلخ ىف ركفتلا ١-

 ناسنإللا رصبي يذلا مهملا بناجلا اذه يف خيشلا ةحايس ثدحتي ام اريثك

 هذهب مدع نم هقلخ يذلا نإف روط ىلإ روط نم هروطتو ،هقلخ لصأب
 رعشتسيو هسفن نئمطتف ،رخآ اقلخ هديعي نأ ىلع رداق ةبيجعلا ةقيرطلا
 هيف ايب تاتفللا كلت نم تافطتقم انه لقنأسو .هناحبس هللا ةردق مامأ هزجع
 كلذ رذعتل ؛اهرصح نود ،ةيحورلا ةيذغتلا يف يوبرتلا بولسألا تابثإ
 .ريبكلا هتحاس ءاطع ببسب

 هناحبس هللا نأ عم ،نينجلا اهب نوكتي يتلا ةقيرطلا ىلإ رظنلا هتحايس تفلي
 .قلخلا كلذ قلخ هتدارإ درجمب ءاشي ايك ءاشي ام قلخي نأ ىلع رداق ىلاعتو
 سانلا قلخي نأ ءاش ول ىلاعتو هناحبس هنأ ايك " :لوقي رصبلا حمل نم لقأ يفو
 ناكل لمحلا راوطأب رورم ريغ نمو ،ىثنالاو ركذلا نيب ءاقل ريغ نم مئاهبلاو
 اهلقنو رخآ ىلإ روط نم ءايشألا لقنتب دارأ ۔هتمكح تلج- هنكلو ‘كلذ

 ١١"داعملا ناكمإو أدبملا ةمكحب اريصبتو كدابعلل اريكذت .ىرخأ ىلإ لاح نم

 يف ميركلا نآرقلا كلذ ىلل اندشرأ ايك "ناسنإلا قلخ لحارم عباتنلو
 ةَعضُم َهَمَلَعْلا اَنْمَلَحَم ًةَمَلَع ةقطنلا اَنقَلَح مث ٭ ٍنيِكَم رارق يف ةفطن هانلعجج مث ٭ تر4 ت 4 . ر..۔ م 0٥ ,2:5۔ : ي ..ےت 2٤ .ؤ ةَرْطُن داتلعَح : ج نيط نش ةلالش نم ناسنإلا اَْقَلَع ذَقلَو »هناحبس هلوق اهنم تايالا نم ريثكلا
 سخ ةنا كرابتف رخآ اقل ةانأمنأ مث (ل ماظيلا اتوسكف اماظع ةغضملا اًنقلَخف ح ِ ۔۔2. ٥ ۔ و ث ۔ . ے2 ك ۔١؟. ¡ ¡ <" ۔4 ث ,. _ << . ۔ے2۔< <

»" 
 "قحلا ناهرب" نم لرألا زجلا " ف ناسنإلا قلخ ليصافت رظنأو !/٤ ٤٢ ` يليلخلا خيشلا 0 ريسفتلا رهارح ) ل .

 7 .. هتحامسل

٤١-٢١١ةيآلا ،نونمؤملا ةروس ( ")ا



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٨٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 لوألا رصنعلا وه نيطلا نإ نايب ةيآلا هب تأدب ام لوأ ":هتحايس لوقي
 يفو ااهيلع رابغ ال ةحضاو كلذ ىلع اهتلالدو ناسنالا هنم قلخ يذلا

 اهلك ةيبارتلا رصانعلاف ربخلا اذه قدص ىلع ةمج دهاوش هسفن ناسنإلا
 "همسج يف ةدوجوم

 :لوقي ،هرهاوج نم رخآ عضوم يف احاضيإ ةركفلا هذه هتحايس ديزيو
 ةدماجلا ضرألا تاقبط يف ةثبنم تناك هرصانع نأل ؛اتيم ناسنإلا ناك دقف"
 اهيف هللا نوك نأ ىلإ لقتنتو راوطألا يف جردتت تذخأ مث ةيزاغلاو ،ةلئاسلاو

 وه جردتي ،قفاد ىنم ىلإ ءاشي ام هنم هللا لوحف ،مدلا هنم نوكت يذلا ءاذغلا

 نئاكلا اذه هنم جرخي ىتح ،رخآ ىلإ روط نم محرلا يف هرارقتسا دعب اضيأ

 هساوح لمكأو همعن نم هيلع ضافأو هحور نم هيف هللا خفن يذلا

 »" هرعاشمو

 ءةأرملا يف ةضييبلاو لجرلا يف يونملا ناويحلا نوكتي بارتلا ةصالخ نمف

 ىلاعتو هناحبس هللا" :هتحايس لوقي ةلهذم ةبيجع رارسأ نينثالا نيذه يفو

 ربعي يتلا يهو ،ةريقح ةنيهم ةفطن نم رغصأ ملاع وه يذلا ناسنإلا اذه قلخ

 داكي ال ثيحب هتراقحو هتقد ىف يونملا ناويحلا اذه نإف يونملا ناويحلاب اهنع

 اهيف ىنملا نم ةدحاولا ةقفدلا نأب لاقيو رهجملا ةعشأب ىتح ناسنإلا هرصبي
 دحاو يونم ناويح نم قلخي ناسنإلاف "» ةيونملا تاناويحلا نم فلآ اتتم

 وهف ةصاخلا ةيرسألا صئاصخلاو ةماعلا ةيرشبلا صئاصخلا عيمج لمحي
 لعج دقو ،ةرهاب ةيآ ناكل رشن ول ثيحب ريثكلا ءىشلا ىلع يوطني طيرشك

 .١/.١٤٠ يليلخلا خيشلا { ريسفتلا رهاوج ( ر

 ٢/ ٥١٦ ث يليلخلا خيشلا { ريسفتلا رهاوج ( (١

 تافاشتكالا رخآ ركذ دقف "قحلا ناهرب " ريخألا هباتك يف امأ ، هترضاحم ءاقلإ يف نينس ذنم مقرلا اذه هتحامس ركذ ( ")

 ةرصبملا هللا تايآ باتك يف ءاج هناب ةيشاحلا يف لقنو يونم ناويح نويلم ٤٠٠ يوحت ةدحاولا ةقفدلا ناب ةيملعلا
 .يونم ناويح نويلم ..٥ ىلع يوتحت لحرلا يم نم ةدحاولا ةقفدلا نأ ٢٦٢ص ( ناولع قيفوت روتكدلا ذاتسألل

.هتحامسل " قحلا ناهرب " عجار قلخلا ةريسمل حيضوتلاو حرشلا نم ديزمللو



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع {٨٤} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 يونملا ناويحلا اذه اهيلع لمتشي ةينيوكتلا رارسألا هذه ىلاعتو هناحبس هلا

 اذه نيب ًابيجع العافت ىلاعتو هناحبس هللا لعجو ،قيقدلا ريقحلا ريغصلا
 ًاماحتلا ةضييبلاب يونملا ناويحلا محتلي ثيح ،ةضييبلاو يونملا ناويحلا
 ةركبملا ةلحرملا هذه يف ۔ ىلاعتو هناحبس ۔ هللا ةئيشمب نوكتلا أدبيو كًابيجع

 رادج حرجت ةداح ةيصاخ اهيفو "محرلا رادج ىلإ ةضييبلا هذه بهذت ثيحب
 نم اهب محتلا ام عم ةضييبلا هذه حبست ثيحب ؟مدلا نم قدو رمهنيف ؛محرلا

 هللا ةئيشمب قلختت ىتح ائيشف ائيش ىذغتتو ،مدلا نم ةكرب يف يونملا ناويحلا
 :لجو زع هللا لاق امدنع كلذ ىلإ ريشي ميركلا نآرقلاو .ىلاعتو هناحبس
 نوكي رمألا لوأ نم لمحلا نإف" " ه ًاهزُك ةنَعَصَوَو ًاهزُك همأ ةنلمح»
 ىتح روط ىلإ روط نم روطتي نأ ديدجلا نئاكلا اذه ثبلي ال مث ...ةقشمب

 فلأ ناسنإلا مسجل نأ هتحايس راشأ دقو "". ..ايالخلا نييالم هنم نوكتت
 } قلخلا يف ىلاعت هللا رارسأب لفاح رفس ةيلخ لك نأو “} " ةيلخ نويلم نويلم
 ام قرغتسي اهدحو تانيجلا ةطيرخ حرش نأو " هتاذب ملاع ةيلخ لك نأ وأ
 ©}».ةنس ةئمثالث براقي

 اذه قدأ امو ، محرلا وهو ، نيكم رارق يف " هللا رمأب ةفطنلا كلت رقتستو
 الإ رشبلا لوقع اهيلإ لصت مل يتلا محرلا ةعيبط ىلع هقابطنا رثكا و فصولا
 نينجلا ةمالس ظفحت يتلا ضوحلا ماظع هب طيحت محرلاف ‘ثيدحلا رصعلا يئ
 نينجلل ةيامح هباب ىلعو .تازهلاو تامكللا نم اهرهظو همأ نطب بيصي ام
 الول هب كتفلا اهنم ىشخي يتلا ميثارجلا رطاخم هيقت تازارفإ نم نوكتت

 ١٥ ةيآلا ©فاقحألا ةروس ( )

 ٣٩٠/! ثيليلخلا خيشلا ،ناسنالا يف هلا تايآ ( ,

 ١/ ١٦٩ طوطخم يليلخلا خيشلا { قحلا ناهرب ( 5

 ١/ ١٦٩ . ٢٢٤ قحلا ناهرب رطنأ ليصافتلا نم ديزمللو ١/ ١٧١٠ + قباسلا عجرملا ).

 م٤١/١/٨٠٠٢ / ه ٤٦٩ ا مرحع ٥/ خيراتب هتحامسب فلؤملا ءاقل ( ")

م٤١/١/٨٠.٠.٢ / ه٩٦٤١٦ / مرحم /ه خيراتب .يلج صلاخ . د : أ نع القن هتحامس كلذب ثدح )أ



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٨٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 لثم نينجلا يمحت يتلا ةنيصحلا ضوحلا ماظع 7 ،كلذ نود اهتلوليح

 دونجلا لثم ،ميثارجلا هنع عفدت يتلا تازارفإلا لثمو ،عينملا نصحلا

 ©‘_‘"نيعفادملا
 . يرج و

 :كتف ىا - .....
 ت ز . . : نانلا :

 .ةي هم .ةينج نرت ::و
 .1 , شه : . .
 مجك -. . - « الل

 نج ز بع 1 .يو -. . .

 7 _ - . . .4 ؟ . . :ا ,

 هما نطب يف نينجلا ةروص

 ةعشأب رصبت داكت ال يهو نيكملا رارقلا كلذ يف ترقتسا يتلا ةفطنلا هذهو

 ببسب ةقلع حبصتف روط دعب نم اروط ىلاعت هناحبس هللا اهروطي رهجملا

 اهددرت يف هبشأ يهف ،محرلا بناوج نيب ةغضم مث ،محرلا رادجب اهقولع
 دعب ىسكي يذلا يمظعلا لكيهلا اهنم نوكتي مث لكآلا اهغضمي يتلا ةمقللاب

 ىتح محللا ايالخ نم ةيلخ تبنت ال هنأ ررقي ديدجلا ملعلاو .محللاب كلذ

 مث امحل ماظيلا اًتوَسَكَفا :ىلاعتو هناحبس لوقي 6ماظعلا ايالخ ميمج نوكتت
 ثيح. رخا قلخ ىلإ كلذ دعب نينجلا لوحت ةيآلا نيبتو "ه رحآ اقلخ هانأشنأ

 "" حورلا هيف خفنتو ناسنإللا ةروص هيف عمتبحت

 هديب نمل قلطملا مالستسالاو رابتعالاو ركفتلا ىلإ وعدي اهرمأ حورلاو
 رس حورلا نإ : حورلا نع هتحايس لوقي . هالع يف لج هناحبس رمآلاو قلخلا

 ١/ ١٤٠ ي يليلخلا خيشلا { ريسفتلا رهاوج ( ')

٦، ١٠ ص ؛يليلخلا خيشلا ؛هللاب ناميإلا ١٤١/١ ك يليلخلا يشلا ؛ ريسفتلا رهاوج ( ")



 ىليلخلادحأخيشلادع { }(٨ا)ل __ يوبزتلاركفلارلاعم نم
 يبر رمأ نم ولا لق % : لجو زع لاق كلذلو ،ىلاعتو هناحبس هللا رارسأ نم
 يتلا حورلا ملعب رثأتسا ىلاعتو هناحبس هللاف . 4 اليلق الإ ملعلا نم متيتوأ امو
 ؛حورلا هذه ريثأت يف باجعلا بجعلا ىري ناسنإلاف .هبيغ رارسأ نم رس ىه
 بترتي انإ شةنطابلاو ةرهاظلا رعاشملاو ةفلتخملا كرادملاو ساسحإلا نإف
 نم حورلا هذه تهتنا اذإف مسجلا يف حورلا هذه دوجو ىلع اعيمج اهدوجو
 ؟مسجلاب حورلا هذه لصتت فيك ناسنإلا يردي الو ءيش لك ىهتنا مسجلا
 ؟ اهتقيقح يه امو ؟هنع لصفنت فيك يردي الو

 رارسأ نم رس اهتأب عطاقلا نيقيلا وه هيلإ لصوتي نأ نمكي ام ةياغ ينإو
 جورخ عم ندبلا نإف ،ةايحلا هعم تلحف ؛ندبلا اذه يف لح ىلاعتو كرابت هلل
 لب ائيشف ًائيش هايالخ لحنتو ،هؤازجأ ىشالتت لب ،هومن فقوتي حورلا
 ©" ابارت لبق نم تناك ايك ىلوألا ةعيبطلا ىلإ ايالخلا هذه دوعت

 ومن لحارم عبتت دعب ىرخأ ةرم حورلا نع ثيدحلا ىلإ دوعأسو
 يف ركفتنلو 8ايندلا ةايحلا هذه نع ليحرلاو توملا ىلإ هلوصو ىتح ناسنإلا
 ناسنإ لك مسج" : هتحايس لوقي ،لماكتلا نم هئازجأ نيب امو مسجلا اذه
 قلخت مل ايالخلا هذهو "ةيلخ نويلم نويلم نيتس ىلع يوطني ىثنآ وأ ناك اركذ
 زكرم وه يذلا هدحو غامدلاو . ناسنإلا ةايح يف ةفيظو ةيلخ لكل لب ىدس

 فلأ : ايالخلا نم ارايلم رشع ةعبرأ ىلع لمتشي مسجلا يف سحلاو ةكرحلا
 دتمت ،ةيبصعلا ايالخلا ىهو ريدصتلاو لابقتسالا اهتفيظو اهنم ةيلخ نويلم
 عمسن اهتطساوب ةيبصعلا ةجسنألاب ىعدت مسجلا ىلل هقيقد كالسأ اهنم
 تاوصألا غامدلا ىلإ يدؤت يتلا يه ذإ «سحنو كرحتنو قوذتنو ىرنو
 ايالخلا نم انويلم نوثالثو ةئم اهطقتلي ةيئوضلا تابذبذلاف روصلاو

.+ 

 « ناسنإلا ي للا تايآ )لا

١٦٩/١ رظنا ةيلج نويلم نويلم فلا يزتحي ناسنإلا مسج ناب ةتحامسل قحلا ناهرب يف .درو ( ").



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع {٨٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 سر سس
 ر :ارطس رك ٨) ؟

 سحإ لج احم ةل ج ٦ يناذتنا صنلا

 1 لست ر ر 7
 حك ريد رجح 7 9
 حمر

 يغدصلا ضصنلنا `:اتوخت . < ِ ديصرو عيخملا

 6 داتا .س ٦٩ ال. امسا عدج

 يرشبلا غامدلا ةروص

 تاوصألاو ،غامدلا ىلإ اهلقنل اهرودب موقت يهو نيع لك يف ةيرصبلا
 تاقاذملا عاونأ لقنتو كلذك غامدلا ىلإ اهيدؤتل ةيلخ فالآ هرشع اهطقتلت

 تلوت هتبراق وأ ةرارح دلجلا تسمال اذإو ةيلخ فالآ ةثالث غامدلا ىلإ

 عبر لقن مسجلا ةدوربلا تسمال اذإو ،غامدلا ىلإ اهلقن ةيلخ فلأ نوثالث

 تسفنتو مسجلا رعشقا غامدلا اهب رعش اذإف ،غامدلا ىلإ اهسح ةيلخ نويلم
 اذه دسل مدلا نم اديزم ةيومدلا ةرودلا اهيلإ يدؤتف ؛ةيومدلا نييارشلا
 ؛غامدلا ىلإ اهلقن ايالخلا نم ةعومجم تلوت تداز ام اذإ ةرارحلاو ،غارفلا

 . مسجلا ىلع يرجي ادراب اقرع ةيقرعلا ددغلا نم ةدغ نييالم ةثالث زرفتف

 ةدوجوملا ةعونتملا تاقاطلاو ،ناسنإلا يف اريدقت ةردقم اهلك ءايشألا هذهو

 رادقملا اذه نع تداز ول ةيرصبلا ةقاطلاف ،ةنيعم ريداقمب هللا اهلعج هيف

 هيلإ ىعاد ال ام هتيؤرل ةيرورضلا هتفيظو نع ناسنإلل الغاش تناكل

 ام ىلع ةيويحلا هتفيظو يدؤي نأ هنكمأ ال تصقن ولو ،ةقيقدلا تابوركيملاك

اببس ناكل تداز ولو تاوصألا نم هتجاح رادقمب ةيعمسلا ةقاطلاف ،ماري



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٨٨} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم اا دمحأ ةغلا رن ٨٨

 تصقن ولو ، اهنع ينغ وه يتلا تاوصالا نم هيلع محازتي آ هركف ةلبلبل

 ِ ى هماهمب مايقلا هيلع رسعتل

 ابجع ارمأ اندجول غامدلا يف هللا اهعدوأ يتلا ةردقلا يف انركفت ولو

 نف ناسنإلا مسج ةرادإ ف غامدلا لمع نم هركذ مدقت ام ىلإ ةفاضإلابف

 نإ :رخا عضوم ف هتحاس لوقي ‘تامولعملا ظفح يف ةلهذم ةردقب عتمتي

 ىمسي امل ديرأ ول تاقاطلا نم هيف ىلاعتو هناحبس هللا عدوأ امو غامدلا ةوق

 جيتحال ،ةيغامدلا ةوقلا رودب موقيو ،اهلحم لحي نأ ينورتكلالا لقعلاب نآلا
 لقعلاب ىمسي اميف ةوقلا هذه نيوكت لجأل ةيضرألا ةركلا ألمت ةزهجأ ىلإ
 ةقاطلا هذه ىلع ايوتحم غامدلا ىلاعتو هناحبس هللا لعج دقو ،ينورتكلالا

 ةريثك تامولعم ظفحي ناسنإلا ىلاعتو هناحبس هللا لعج دقو ،ةبيجعلا ةيبيغلا
 غامدلا نإف تامولعم نم غامدلا ىلع درو اهمف {غامدلا اهب ئلتمي الو

 "" اعيمج اهبعوتسي

 عدوأ نم ناحبسف ":ناهربلا يف اذه لثم دروأ نأ دعب هتحايس لوقيو
 نم قولخ لك يف امارغ )٣٥٠( هنزو زواجتي ال زاهج ف اهلك ةقاطلا هذه

 (٣ "رشبلا

 ةتبلا ناسنالا اهب رعشي ال ،ةقئاف ةعرسب يرجت تايلمعلا كلت نإ
 .ةلهذملا تاردقلاو ساوحلا نم هيف هللا عدوأ ام يف كلذك ناسنإلا لمأتيلو
 ىأر هسفن يف ناسنإللا لمأت اذإ " : خيشلا ةحايس لوقي ،ةددعتملا عئابطلاو
 .ةفلتخملا ساوحلا هيف عدوأ يذلا وه ىلاعتو هناحبس هللا نإف ،ابجع ارمأ
 قسنو ،همسج ءازجأ عيمج نيب قسن يذلاو ،ةعونتملا عئابطلا هيف عمج يذلاو
 نوكي نآ الإ نكمي ال دحاولا ءيشلاك تراص ىتح همسج ايالخ لك نيب

 ١ ٢ / ١٥٠ يليلخلا خيشلا ، ريسفتلا رهاوج ( )

 ٢٣٩٠!/! ،يليلخلا خيشلا 5 ناسنإلا يف ىلاعت هللا تايآ ( ")

١/ ٦٢٠٤ يليلخلا خيشلا ،قحلا ناهرب ( ل



 ىليخلادحأمخيشلادع ا" _ يوبرتلاركفلاملاعم نم
 ةليسو ناسنإلل ىلاعتو هناحبس هللا أيه فيك رظننلو ،ءيش لك ىلع ًاريدق
 قوذتلا ةليسوو ،عمسلا ةليسو هل أيه فيكو .ادج ةدقعم قرطب راصبإلا
 هل ايهو ءايشألا روصتو ليختلا ةليسو هل ايه فيكو .سمللا ةليسوو

 رخآ ىلإ ناكم نم هسفنب لاقتنالاو كرحتلا ةليسو هل ايهو ظفحلا ةليسو
 »"ابجع ارمأ هسفن نم كلذ يف ناسنإلا دجي

 بيجعلا توافتلا كلذ ىلإ رظنلا تفلي نأ خيشلا ةحايس ىسني الو
 لكشلا يف توافتلا كلذ ناك ءاوس ،يرشبلا سنجلا دارفأ نيب بيرغلا
 يرشبلا نئاكلا ": هتحايس لوقي ،ةيلخادلا تاكلملاو عئابطلا وأ يجراخلا

 ةيحان نم ءاوس يحاونلا نم ةيحان لك نم اميظع اتوافت هدارفأ توافتت

 وأ ةيسحلا بهاوملا ةيحان نم ءاوس كةنطابلا ىوقلا وأ ةرهاظلا ىوقلا

 ول نحن سنجلا اذه دارفأ نيب قيمع دج توافتلا نإف ،ةيونعملا بهاوملا
 لصح امهم اهعئابط يف ةبراقتم اهدارفأ اندجول ىرخألا تاقولخملا ىلإ انرظن
 ؛ةعاجشلا كلمت ىتلا الثم ةسرشلا تاقولخملا ىلإ انرظن ولف ،اهنيب توافت نم
 ىلإ انرظن ولف دحاولا سنجلا دارفأ يف يأ ،ةبراقتم اهيف ةعاجشلا هذه نإف
 رمنلا يف ةعاجشلاو بئذلا يف ةعاجشلا اندجول الثم رمنلا عبطو بئذلا عبط

 نأش نمف سنجلا كاذ وأ سنجلا اذه دارفأ نيب توافتت داكت ال ،ةبراقتم
 هيفو بلكلا امأ "رثكأف رثكأ هتأرج دتشت نأ بيصأ ول رمنلا نأش نمو بئذلا

 نأو ،يرقهقلا عجري نأ بيصأ نإ هنأش نم نإف كلذ فالخب وهف ةأرجلا
 سنجلا دارفأ نمف ،ريثكلا توافتلا هدارفأ يف ناسنإلاو ؤ©فلخلا ىلإ ينثني

 وه نم يرشبلا سنجلا دارفأ نمو ،دسألا نم أرجأو عجشأ وه نم يرشبلا
 نم مهنمف ،نوتوافتم مه ةعاجشلا مهيف نيذلاو ‘درفصلا نم انبج دشأ

 ثكلذ فالخب نوكي نم مهنمو رمنلا عبطكو ،بئذلا عبطك هعبط نوكي

٢٩٠!! ،يليلخلا خيشلا ،ناسنإلا يف ىلاعت هللا تايآ ( ')



 ليلخلادحأخبفلادع {{ )٠"( {{ يوبزلاركفلارلاعم نم
 ىلع ةوق كلمي الو فلخلا ىلإ ينثني هودع لبق نم ةبرضب هتباصإ درجمبف
 "مدقتلا

 : لوقيف توافتلا اذه نايب يف هثيدح هتحايس لصاوي

 باحر عست مهلوقع سانلا ضعبف {ةيلقعلا بهاوملا يف انرظن ول كلذك"
 مسك نوكي نأ -۔سيق ول - زواجتي مهلقع داكي ال مهضعبو 3 ءاضفلا
 نم مهنم ،اريبك اتوافت نوتوافتم مه اضيأ قالخألا ثيح نمو طايخلا
 مه نم مهنمو لضافلا ديمحلا قلخلاب نيعوبطم ىلاعتو هناحبس هللا هلعج
 .ىلعألا ألملا نوهبشي يأ ،اهئايلع يف ةكئالملاك مه نم مهنم كلذ فالخب
 نم اضيأ كلذك ةماسلا فحاوزلا نمو نارئفلا نم طحأ مه نم مهنمو
 مهضعبو ،هلبقتسم يف ركفي الو هموي يف ركفي نم مهضعب :ريكفتلا ةيحان
 ىلإ عجري امنإ هسفن ناسنإلا ةدارإ ىلإ عجري ال توافتلا اذهف ‘كلذ فالخب
 بهو يذلا ميظعلا قلاخلا تايآ نم ةيآ وهف ،هقلخ يذلا قلاخلا ةبهوم
 سانلا توافت نع ثدحتي ءاملعلا دحأ نأ دجن ،ةميظعلا بهاوملا هذه سانلا
 نأ ثيحب ،نوتوافتم مه هيلع ىلاعتو هناحبس هللا مهعبط ايب سانلا نإ :لوقيف
 »" ةرهازلا كالفألا نم ىقرأ نوكي مهضعبو ةرعب يوسي داكي ال مهضعب

 ليبس يف ةيحضتلاو ةمحرلا يف سانلا نيب توافتلا نع هتحايس ثدحتيو
 نع عضاوملا نم ديدعلا يف ثدحتي ايك .ةيرشبلا تافصلا رئاسو نيرخآلا
 مهنمو ضيبألا مهنمف كلذك ناولألا يفو رصقلاو لوطلا ف توافتلا
 لكشلا يف فالتخالا نع الضف ناولألا نم تاجرذ كلذ نيبو رمسألا
 تافصب اهتنراقم لواحو هتافص يف ايلم ناسنإلا ركف ولو ،هتروصو هجولاو
 وه نم سانلا نمف .اميظع ًنيابت دجول ؛مهشياعي نم هطيحم يف نيرخآلا

 ٩٠ .يليلخلا خيشلا ٠ ناسنال يل لا تايآ ) ل

٣ / . ١ } يليلخلا خيشلا 2 ريسفتلا رهاوج رطناو ٢٩٠! ناسنإلا يف هللا تايآ ( ر .



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٨١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ةماستبالا ماسترا نأكو كًامامل الإ مستبي داكي ال ،نيبجلا بطقم هجولا رهفكم
 ايحم ةماستبالا قرافت ال نم مهنمو اهحور جورخ نم هيلع قشأ هرغث ىلع
 عيطتست ال نم مهنمو ،ءالدلا هرحب ردكت ال يذلا حوفصلا ميلحلا مهنمو

 امهم ،ةلعتشملا رانلا وأ روصملا دسألاك كهجو يف بهي ىتح هب شرحتلا
 يف قيمعلا هتظحالم يف قيقدلا نطفلا هيبنلا يكذلا مهنمو ،اهفات ببسلا ناك
 . مهفي داكي ال يذلا هلبألا ديلبلا مهنمو هريكفت

 توافت وه بابلألا ريحي يذلا توافتلا اذه نمو ‘نوؤش هقلخ يف هللو

 هتدالو دعب تومي نم مهنمو & ةديدع نينس رمعي نم مهنمف ك رامعألا

 هناحبس كلملا كلام دي يف مدقت ايك حورلا رمأ نأل كلذ { مايأ وأ تاعاسب

 :هتحايس لوقي ، ىلاعتو

 ال سانلاو «شبلا براجتل الو رشبلا سيياقمل عضخت ال حورلا رمأو "

 اذه .هنيعب ناسنإ ةايح اوددحي نأ براجت نمو ملع نم اوتوأ ايهم نوعيطتسي
 ىوقلا قلاخ ةردق يه امنإ هيلع ةردقلا نآل ؛رشبلا تاكلم هنع زجعت رمأ

 جرخي يذلاو ،ليللا يف راهنلا جلوي و راهنلا يف ليللا جلوي يذلا ،ردقلاو

 .ضرألاو ءايسلا يف رمآلا ربدي يذلاو يحلا نم تيملا جرخيو تيملا نم يحلا

 ام لكبو بابشو ةيويحب عتمتي مسجلا يوق ناسنإ اننيب دجوي دقف
 نم ببس يأب أجافي الو " ًاديدم ارمع رمعيس هنأ نونظي سانلا لعجي

 ًارهد هشارف يف بلقتي ضيرم دجوي دقو ، تومي ةأجف نكلو ،توملا بابسأ
 عضب زواجتي نل هنأ نونظي سانلاو هيناعي ام يناعي كًاديدم ًانمزو اليوط
 كلذ ةلثمأ نمو .ًاديدم ارمع رمعي هنكلو هلاح ىلإ نورظني امدنع تاعاس

 .نسلا يف ًانعاط ناك دقو .ةليقث اضارمأ نوناعي اوناك نيذلا خياشملا دحأ نأ
 ضارمألا نم ةددعتم عاونأل ضرعت دقو ، تايفشتسملا دحأ يف ناكو
 ذإ رجفلا ليبق ىلايللا نم ةليل يف ابئان تنك امنيبو ،ةددعتم تايلمعل ضرعتو
كىفشتسملا نم ةملاكملا تناكو فتاهلا تذخأو ،فتاهلا سرج تعمس



 ليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٩٦} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 نم ةليوط ةرتف رمت مل نكلو ،ةريخألا هسافنأ ظفلي نآلا هنأب هنع تربخأو

 نم جرخو هتحص هيلإ تداعو ،ىلاعت هللا ةردقب ءافشلل لثامت ىتح تقولا
 ةالص يف سانلا مؤي ناك هنا هنع تربخأو ،ناضمر رهش لبقتساو ،ىفشتسملا
 رخآ باش كانه لباقملا يف ، نارقلا نم اءزج ةدحاولا ةليللا يف أرقيو .دجهتلا

 رعشي نأ ريغ نم مادقألا ىلع لايمألا نم تارشع يشمي ناكو "مسجلا يوق
 نيثالث يلاوح ةفاسم مادقألا ىلع عطق هتافو ليبقو " للم يأب الو ؤبعت يأب

 جوأ يفو هطاشن ناعير يف وهو نكلو ‘بعت يأب رعشي نآ ريغ نم ارتموليك
 هيلإ عويج املو 3مانف مانأ نأ ديرأو يردص يف تانعطب سحأ :لاق كهتوق

 "تيم وه اذإ همون نم ضقويل تاظحل دعب
 نمم ريثك ىلع هلضفو ،ًايركت ناسنإلا اذه مرك ىلاعت هللا نأ مولعملا نمو

 اذه بناجب نكلو ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هل رخسو ،اليضفت قلخ
 هب بهذي الئل يتاذ صقنب هالتبا هللا نإف يرشبلا نئاكلا اذهل يهلإلا ميركتلا
 فعضلا صقنلا اذه رهاظم نمو ،هقاقحتساب يتوأ ام يتوأ هنأ رورغلا
 .ةيحلا تاقولخملا نم هريغ ماليإ نم رثكأ هلؤي هبيصي ام لك نإف يمسجلا
 ءاملا ىلإ ةجاحب امئاد وهف "ةنيزلاو ةفاظنلا ىلإ هترورض هصقن رهاظم نمو
 جنتسي مل ولف ،هنع ثفنتلا ةلازإو كاوسلا ىلاو ،مايحتسالاو ءاجنتسالل

 »" هوشتل هنع ثفتلا قلي ل ولو رخبل كتسي ل ولو 3نتنل محتسيو

 ىلإ ةحلملا هتجاح يناسنإلا فعضلا رهاظم نم رابتعالا ىلإ وعدي اممو

 تايآل َكلَد يف إ هلضَق نم مكؤاَعتناَو راهنلاو لێللاپ مكُماََم هتايآ نمَو»مونلا

 عاد نان / اناو مونلا عيطتسي ال لاح يأ ىع وهو " « ةوممس مق
 هلوط لع ًايقلتسم حطبنيو »ضرالا ىلإ يوهي نأ الإ كلميال هنيع ساعنلا
 ٩٠/} ،يليلخلا خيشلا ناسنإلا يذللا تايآ ) ,

 )٦ ( يليلخلا خيشلا إ ريسفتلا رهاوج { ٩/٢

٢٢ةيآلا + مورلا ةروس ( !)..



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٩٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ىلع ىمتري بعتلاو قاهرإلا همسج كمهني نيحو 0 بارتلا نم ةموك هنأك
 يف قرغي نأ ثبلي امو ‘هسفن نع عافدلا ىتح عيطتسي ال ىوقلا لشأ هشارف
 تلطعت دقو ،هلوح رودي ايب يردي ال ،توملاب نوكي ام هبشأ قيمع مون
 نم رخآ رشب هنأك ظقيتسا ،مونلا نم اطسق ذخأ اذإ ىتح ،لمعلا نع هساوح
 رظنتل كنإ ا !؟ مونلا ةلاح يف ثدح يذلا اميف ،ةيويحلاو ةوقلاو طاشنلا ثيح

 ىلع نيرثعبم مهارتف ةفلدزمب تيبملا ةليل يف جيجحلا عومج ىلإ - الثم -
 ىهتنم يف ناسنإلا اهيأ كنإ ؟ مكاوق تبهذ نيأ ،دوقر مهو ضرألا

 نم رثكأ ىلع ىوقت كنظأ الو دغ دعبف الإو ادغف مويلا منت مل نإف فعضلا

 . نونجلا ىلإ كب يدؤي يلقع ضرمب تبصأ الإو ،ةيعيبطلا تالاحلا يف كلذ

 . مون الو ةنس هذخأت ال يذلا مويقلا يحلا ناحبسف

 . ملاع هسفنو ، ملاع هتعيبطف ، ملاوع وه لب ، حيسف ملاع ناسنإللا "" نإ اقح
 يتلا حورلا لب ، ملاع هساوحو © ملاع هزئارغو 3 ملاع هرعاشمو © ملاع هراكفأو

 "" ملاع يبر رمآ نم يه
 ةيغب ناسنإلا قلخ يف تايآلا ضعب ىلإ تاراشإ نم مدقت ايب يفتكنو

 بتك كانهف ،هتعاط ىلإ ةيدؤملا هتردق تلج ىلوملا ةمظع راعشتساو ،ربدتلا
 انه ةينآرقلا تايآلا ضعب درسن نأ سأب الو عوضوملا اذه يف ةصصختم
 ٢ ننَمَتيَع ههل لعج ملآ» : هناحبس هلوق اهنم ،ربدتلا ىلع ءىراقلا نيعتل

 "ه نيدجَنلآُهَتيَدَمَو ) عقو اناَسلَو

 بلصلا نتب نم جرس )فاد ام نم قلخ قلخ مم سنإلا رظنيلف
 نم هل اَمَق © يارسلا ىنبت موي (زداقتل ۔هيجَر لع ةنإ ( بيآزتلآو
 "4 رصا اوز

 ٤٩/١ ١ 0 يليلخلا خيشلا ، ريسفتلا رهاوج ( ')

 ٩ ةيآلا ى دلبلا ةروس )٢(

٧ ةيآلا ، قراطلا ةروس )٣(



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٩٤} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 “«اريدَقكْبَر ناكو اًرهصَو اس ءُهَلَعَجَف ارتب ِءآَمَلآ نم ىلح ىزلاَوُهَو»
 ث. غ ,ج ۔ 272 ٤, ۔د۔۔[٤ كي ۔ د 2 .[[ ۔ے۔ 1 ٨

 متناَء () نونمت ام ميرف () نوقدصت الولف مكنقلخ نخ»
 نيقوبتمب نحم اًمَو توملا كتيب انردق نحم () نوقلنخلا نحت ما ةهتوقلخم

 .4- ٥۔؟۔ ۔۔ < 41٥2 ] ¡ - . هس . ے؛۔ ۔ ( 7 ۔, ۔ ي _
 متماع دقلو ةا نوملعت ال ام ىف مكعِشننَو مكلتما ِ ل لبن ناا لع

 "«نوركذت الولف لوألا ةاشنلا

 ةطيحملا تاقولخملا ىف ركفتلا ٢

 اهرصح ىلع ردقي ال لب اهرثكأ امو 3 هتئيب يف ناسنإلاب طيحي ام اهب ينعأو
 نإف" لمأتلا الإ ناسنإلا ىلع ايف ءايلع ءىش لكب طاحأ وهف اهقلخ نم الإ
 لع عط اس ليلدو ٤ هناحبس هدوجو ىلع ةعطاق ةجح يه دوجولا يف ةرذ لك

 نم دوجولا يف ءىش ولخي الو " :هتحاس لوقي "هلالجب ةقئاللا هتافص

 ةردق ىلع ةلادلا تايآلا نم ىصحي ال ام ىلع ةيوطنم هيف ةرذ لكف " هللا تايآ
 ىلإ ةرقتفم اهنأ اهلاح ناسلب عئبنت " كلذك ىهو }"هتمكحو هملعو اهقلاخ

 دحأ لوقي كلذلو ئ اهسفنب موقت نأ نكمي ال اهنأو كتاذل دوجولا بجاو

 ةقطان هللا تايلك نم ةملك يه نوكلا تارذ نم ةرذ لك نإ " : انئاملع

 "6٧ ةملكلا كلتل حرشلاك وهف اهادع امو 0 هناحبس هدوجوب

 نأ يرورضلا نم اذل " : لوقيف ركفتلا ةرورض ىلإ هتحايس هجوي مث

 نوكلا اذه عادبإ يف ربدتي وأ ‘هلوح نم تاقولخملا يف ناسنإلا اذه ركفي

 ٥ ٤ةيآلا 2 ناقرفلا ةروس )١(

 ٥٧ ٦١ تايآلا ةعقاولا ةروس )٢(

 ٢٢٠/١ 9 يليلخلا خيشلا ، ريسفتلا رهاوج ( ")
 ٦١٦/٢ " قباسلا ( )

٤٦٢٥ ١ يناثلا ىدامج ركذلا لهأ لاؤس ( )



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع ٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ةايح هييحي مث ،هتيمي مث هقلخ هنأو ىلاعتو هناحبس هبر فرعيف ،هتمظعو
 "! ىرخأ

 ىصحت ال ىتلا هللا معن نم هيلإ تفتلن نأ يغبني ام لوأو" :هتحايس لوقيو
 اهلعجو . انل هللا اهدهم فيكو { اهيلع ايحن يتلا ضرألا هذه ىصقنست الو

 : لوقيو ""هَنوُدهاَنا َمغنَق امماَتشَرَق صزألاول :هناحبس لوقي ،شارفلاك

 } ه؛َنوُذَتهَت مكلَعَل البس اهيف مكل لَعَجَو اًدْهَم ضزألا مكل لَعَج يزلا
 اهرهظ ىلعف ،اودارأ ايبسح اهيلع نوبلقتي مهنأ ثيح نم شارفلاك يهف"
 لحرولاك ةوخر اهلعجي ل هناحبس هتمكح نمو ،نومانيو نودعقيو نوشمي

 ةأيهم اهلعج لب دلصلاك ةبلص الو . ءاوهلاو ءاملاك ةفيطل الو ،قيقدلاو

 "هلاح هيضتقي اك ناسنإلا ةحارل

 اذه ةايح همزلتست ام لك اهيف رخسو ضرألا هذه يف هللا عدوأ دقو

 تناك ام ناسنإلل رسي ىلاعتو هناحبس هللا نأ دجنو ،ميركلا يرشبلا نئاكلا
 لإ نوكي ام جوحأ ناسنإلاف ةقشم نودبو ةفلك نودب ىعدأ هيلإ هتجاح

 يفو هتكرح يف هقشنتسي . هل اوحأ عيمجل هل ًايهم نيجسكألل ١ ا ذهو سنل ١

 يفو كئاخر يفو هتدش يفو هبعت يفو هتحار يفو همون يفو هتظقي يفو هنوكس

 هب ىذغتيل نيجسكألا اذه قشنتسي ،هلاوحأ عيمج يفو ،هنزح يفو هحرف

 ؟ هب يتأي ناك يذلا نم نيجسكألا هنع عطق ىلاعت هللا نأ ولف 5 هب شعتنيلو

 هقشنتسي وهف مرغم يأ كلذ هفلكي الو ٠ ةنوأم يأ كلذ هفلكي ال كلذ عمو

 ين ءاملاف ،كلذ دعب ام ىلإ انئج اذإ كلذكو ،ادبأ رعشي ال ثيحب مئان وهو

 ءاملا ىلاعت هللا لعج دقو . ءاوهلا ةجاح نم لقأ هتجاحو 7 هيلإ ةجاحب مسجلا

 سيل وهف ءاوهلا نم ارسي لقأ وه نكلو ث ماعطلا نم رثكأ ارسيم

 ٢٣ ص يليلخلا خيشلا ،كةديقعلا ةساردل ماعلا لخدملا ( )

 ؛٨ ةيآلا تايراذلا ةروس ( ")
 ١٠ ةيآلا ، فرخزلا ةروس )٣٢(

٢ / ٤٦٢١ ث يليلخلا خيشلا ، ريسفتلا رهاوج ( ْ)



 ىليلخلادمحأحخيشلادنع {{{ (أ٦٦“ل _ يوبرتلاركفلاملاعم نم
 ينأي مث ، ناسنإلا هلوانتي ىتح ءانعلا ضعب ىلإ جاتحيف هرسي يف نيجسكألاك
 ©١"ءاودلا كلذ دعب يتأي مث ماعطلا كلذ دعب

 اهيف ىلاعتو هناحبس هللا ًايه دقف اهيف شيعلل ةيضرألا ةركلا حلصت يكلو
 لاق ايك ،نوزوم ردقب اهيف ءيش لكف ،اهرارمتساو ةايحلا تامزلتسم لك
 .يم لُك َقلَحَو : لوقيو " هيدي ةفل ء لك نإ : ىلاعتو هناحبس
 " اريدقت هَرَدَق

 ناسنإلل ضرألا ىلاعت هللا يه فيك انل حرشي خيشلا ةحايس ىلإ عمتسنلو
 ايه دقل 5 لوقي ،نيركاذلل ىركذ كلذ يفو اهيف شيعلل ةحلاص نوكت ىكل

 نم هيلإ جاتحت ام لكب اهدوزو ،ناسنإلل ًارارق نوكت نأل ضرألا ىلاعت هللا
 نم مارجألا نم اهريغ هب زهجي مل ايب اهزهجو 0 اهتايلايكو ةايحلا تارورض
 يفو : لوقي ذإ كلذ ىلع راصبألا حتفي ميركلا نآرقلاو . ةايحلا لئاسو
 تناك ولو ،رادقمب هللا هلعج ضرألا مجحف ث «َننقوُمْلَل تايآ ضزألا
 ©ترسعت وأ اهيلع ةايحلا ترذعتلو ،اهتيبذاج تضفخنال اهمجح نم رغصأ
 رشع ةسمخ رادقمب وه ةدوهعملا اهتيبذاج ةعيبطب اهيلع يوجلا طغضلا نإف
 افلأ نيرشعو نينثا ءاوهلا نم ناسنإ لك لمحي ثيحب ةصوب لك ىلع الطر
 لك نم طغضلا لداعتل لمحلا اذهب رعشي ال امنإو الطر نيعبرأو ةئامنامثو
 تناك ولو " هيلع ءاملا لقثب رعشي ال ءاملا قمع يف حباسلا لثمك هلثمف بناج
 ىلإ اهتيبذاج تضفخنال ؛رمقلا مجح يف نوكت ثيحب اهرطق عبز يف ضرألا
 ىدألو ، اهلوح نم ءاوهلاو ءاملا كسمت نأ رذعتو ،ةيلاحلا اهتيبذاج سدس
 © قارتحالا دح ىلإ اراهن اهترارحو ، دمجتلا دح ىل اليل اهتدوزب ىلإ كلذ
 ءاوهلا طغض غلبلو 3 اهتدايز رادقمب طغضلا دازل اهمجح نم ربكأ تناك ولو
 : ... ه ١٤٢٤ ناضمر ٢٧ ركذلا لها لاؤس أ

 ٤٩ ةيآلا ،.رمقلا ةررس ( ")

 ٦. ةيآلا {ناقرفلا ةروس ( )ا

: ٢٠ ةيآلا { تايراذلا .ةروس ) ل



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٦٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 دوجو عنتماو ،اهومنو ماسجألا ةأشن ترذعتو ‘ةصوب لك ىلع نط ةنز

 كمسأ تناك ولف ،اضيأ رادقمب ىه ةيضرألا ةرشقلاو ،ناسنإلا يف لقعلا

 ومن رذعتو نيجسكألا نوبركلا ديسكأ يناث صتمال مادقأ ةرشع وحن
 رادقمب اهيف رحبلا قمعو ، ضرألا ىلع ةايحلا يلاتلاب ترذعتو تابنلا

 3 نيجسكألا هيلإ بذجنال هيلع وه ايع مادقأ ةعضبب قمعأ ناك ولف " كلذك

 ضرألا ةحاسم عابرأ ةثالث رمغي رحبلاو { ةايحلا ترذعتو ،تابنلا فقوتو

 ليم ةئايسمخب ردقي ىئاوهلا فالغلاو ،ناردألا نم اهفظني ام رادقمب وهو

 ول ذإ ، ضرألا مجح عم لداعتي وهو اهبناوج نم ةيضرلا ةركلاب طيحي
 ىلع ةثراكلا تلحو .ىشالتو فالغلا عفترال كلذ نم رغصأ تناك

 نم اهيلع امو ضرالا ىمحي فالغلا اذه نإف 0 اهيف امو اهيف نمو ضرالا

 ةيقدنب صاصر ةعرس يف قلطنتو ،ءاضفلا اذه يف فذاقتت ىتلا بهشلا
 هكالهإ يف ايفاك هدحو اهرورم ناكل ناسنإ ىلع ترم ول ثيحب ، ةرم نيعستب
 يهو ،رادقمب ضرألا ين نيجسكألا ةبسنو © ةبهتلملا اهترارحو اهتعرسل
 لئاسو ترذعتل ةئاملا يف ةرشع ىلإ تضفخنا ولو ،ةئاملا يف نورشعو ىدحإ

 ولو © هماعط اهب خبطي يتلا رانلا هزوعت ةلاحلا هذه يف ناسنإللا نإف ،ةايحلا

 ول ثيحب ةغلاب ةروطخ ىلإ عافترالا اذه ىدأل ةئاملا يف نيسمخ ىلإ تعفترا

 لوح ضرألا نارودو ،اهرسأب ةباغ ىلع يتأت هنم ةرارش تفكل قرب عمل
 نوكي اذهبو ، ةدحاولا ةعاسلا يف ليم فلأ ردقب رودت يهف "رادقمب اهسفن

 اهترود ضرألا اهيف لمكتست ةعاس نيرشعو عبرأ فرظ يف راهنلاو ليللا
 ليللا لاطل ةعاسلا يف ليم ىتئام ردق ىلإ ةعرسلا هذه تلق ولو ، اهسفن لوح

 . ناسنإلا ايهقيطي الأ دح ىلإ راهنلا ةرارحو ليللا ةدورب تدتشالو راهنلاو

 كلذو ©ليم فلأ نيعبرأو نيتئام رادقمب رمقلاو ضرألا نيب ةفاسملاو
 .دملاو رزجلا ةكرح ين اريثأت رمقلل نأل ؛ضرألا ي هايملا نزاوت ظفحي ام ردقب
 ةفاسملاو ، ضرألا ىلع تضافل برقأ ناك ولو © هايملا تراغل دعبأ ناك ولف

كلذ نم دعبأ تناك ولو . نويلم نيعستو ةثالث رادقمب سمشلا نيبو اهنيب



 ىللخلادحأخيشلادنع { (أ“) ___ يوبرتلاركفلارلاعم نم
 امو ، قاطت ال يتلا اهترارحب اهترهصل برقأ تناك ولو ، ضرألا تدمجتل

 ام رادقمب وهو ،ءزج ينويلم نم ءزج ةيسمشلا ةقاطلا نم ضرألا ىلإ لصي
 دتشال كلذ نع داز ولو ةيرارحلا ةقاطلاب ماسجألا دوزيو تاتابنلا يمني
 دحأ سمشلا ناكم يف ناك ولو تاتابنلا ترثأتو ماسجألا يف ةرارحلا بيهل
 ترخبتل ؛ليهس وأ ،حمارلا كامسلا وأ ،ةيناييلا ىرعشلاك ةمخضلا موجنلا
 اهنم ىوقأو افعض نيرشعب سمشلا نم ربكأ ةيناميلا ىرعشلا نإف ضرألا

 نم ىوقأ هرونو ،ةرم نينامثب اهنم مخضأ حمارلا كايسلاو ،ةرم نيسمخب

 نأ ىلع 5 ةرم ةئايسمخو نيفلأب اهنم ىوقأ ليهسو ؤ©فعض فالآ ةينامثب اهرون
 دادعأب ردقلا اذه نم ربكأ ىرعشلا نأ تبثي نم نيثدحملا ءاملعلا نم كانه
 6" "ديعبب كلذ سيلو ةلئاه

 ةنملاو ركشلا و دمحلا هلف { ةايحلل بكوكلا اذه انل هللا رخس اذكه
 هرسي فيكو بارشلاو ماعطلا ىلإ كلذ انزواجت اذإو ، ليمجلا نسحلا ءانثلاو
 " :هتحاس لوقي ،انيلع ىلاعتو هناحبس هللا معن ردق مظعب اننيقي دادزال انل هللا
 تايرورضلا نم ربتعت يتلا هتايح رومأ يف ناسنإلا ركفي نأ يرورضلا نم
 ىلإ ناسنإلا رظنيل مث ،هل ءاذغ هللا هلعج يذلا ماعطلا اهمهأ نمو ،هيلإ ةبسنلاب

 يف وأ ابوروأ يف تبني ماعط بو هيلإ لصي ىتح جردتي مك ماعطلا اذه
 ىلإ دي نم جردتب ،ناسنإلا اذه ىلإ لصي مث ضرألا ىصقأ يف وأ اكيرمأ
 لصيل ةفلتخملا بابسألاو لئاسولا ىلاعت هللا رخس .رخآ ىلإ دلب نمو ىرخأ
 نوكي ىتح ةعونتم بابسأ هل ترخس اضيأ هلوصو دعبو ،ناسنإلا اذه ىلإ
 ومنيو هب ىذغتيف ؛هدسج ف ةجاحلا بناوج دسي .لكالل احلاص ماعطلا اذه

 ©}"رابتعالل ةيعاد اهلك رومألا هذه .ةريثك يسانأ هنم هللا قلخيو

 ١ / ١٤٤ - ١٤٦ ض يليلخلا خيشلا إ ريسفتلا رهاوج ( )

 خيشلا اهرثأو اهتيمهأ ةحيحصلا ةديقعلا رظناو ، ٢٢رص ؛يليلخلا خيشلا /ةديقعلا ةسارد ىلإ ماعلا لخدملا ( أ)
م٢٠٠٢/ ٤ ١٤٢ه -٢ ٢ / ١١ ناضمر ٢٧ ركذلا لهأ لاؤسو ،يليلخلا



 ىللخلادحأخيشلادنع { ("" _ يوبزتلاركفلارلاعم نم
 ىتلا ءايشألا كلت ىتح بناج لك نم ناسنإلاب طيحت هتايآو هللا معنف

 . ميثارجلا : كلذ لاثمو ،هتحلصمل رمألا ةقيقح يف يه ،هترضم اهيف روصتي
 ال سانلا ناك نأ دعب ث عفانملا دادع يف يه ميثارجلا هذهف " : هتحايس لوقي

 ةرصاعملا ةايحلا تارورض نم ريثك يف اهب نيعتسا دقف اعفن اهنم نوروصتي
 اهوحنو نيباعثلا ىتحو " ةيذغألل احالصإو تالآلل ادوقو اهمادختساك

 - رانلا يف نإف هباقع ميلأو هللا باذعب ناسنإلا ركذت يه امنإ تايذؤملا نم
 اذه لمتحي ال ناك اذإو 5 اهب دحأل ةقاط ال باذعلا نم اناولأ - هللاب ذايعلاو

 هللاب ذايعلاو ! ؟ منهج ران يف هب فيكف ليلقلا ملألا

 ىوقلا ناهيإ هنم رذ لمح يف اهرزوب تحلط ةايح محرأ

 “} ىدم ريغ ىلإ رانلاب فيكف تملأت ةرذ اهتصرق ول

 ركشي نأ هل لهف ، هديسو هالوم معن رحب يف ناسنإلا بلقتي اذكهو

 لامعأب تلبوق معنلا هذه طسبأ نم ةمعن نأ ولو" : هتحايس لوقي ؟ربتعيو
 ين امم ائيش كرتي ملو ، هبر ةدابع ىلع اهلك هتايح فقو يذلا با وألا كسانلا
 كلت تبهذل "هبناج الإ تايهنملا نم ائيش الو ،هلعف الإ تاعاطلا نم هعسو

 "" معنلا نم عساولا رحبلا اذهب كلاب ايف ، اهلك لايعألا هذهب ةمعنلا

 يصعي ،هللا ىلإ رقتفملا فيعضلا قولخملا اذه نم بجعلا لك بجعلاف

 امم ريثكلا اودقف نمم هلوح نمب ربتعي الأ !! هيلع اهمعنأ يتلا هتمعنب هبر
 !؟ هيلع هغبسأو هايإ هللا هلوخ

 ناسنإلاب طيحي ام ىلإو "معنلا نم ريثكلا ىلإ هون هتحايس نأ ركذلاب ريدجو
 اهضعب ىلإ ريشأ نأ تيأر دقو ،حيرلاو رطملاك ىلاعتو هناحبس هللا تايآ نم
 لوقب ادتبم ،رابتعالاو ريثأتلل ىعدأ نوكتل ةيسحلا ةروصلا روضح عم

 ٢ /٥٢٢ ض يليلخلا خيشلا ، ريسفتلا رهاوج ( )
 ينالهبلا ملسم يبأ ناويد ( ")

٢ / ٤٦٢ ،يليلخلا خيشلا ،رهاوج ( ")



 ىليلخلا دحأ خيشل يشلا دنع )١٠٠} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ال نأ تايآلا هذه دهاشيو ةايحلا هذه شيعي وهو ناسنإلا ىلع " : هتحايس

 ءارو ام كرديف هركفب قمعتي نأ هيلع لب ،اهبايل نع اهرشقب الوغشم نوكي
 ناسنإلا صتخا يذلا وه دوجولا اذه قلاخ نأ كردي ثيحب ،رارسألا هذه
 ©ضرألا هذه يف ةفيلخ نوكي نأ هدارأ هنأل "بهاوملا نم هب هصتخا امب
 "نوكلا اذه ىف اديس نوكي نأ هدارأو

 ار 7 نوجس
 نج . . . : ..
 . :. : : : . : :ن . . : ن : :

: . 
 . الت :ن :

 باك

 ٠ ٢ .. وس /و 7 .و .ء
 ؛لعيَو ءاتب فيك ءامسلا يف ةطشق باح زييمت حابرلا ليزي يزلا هلاه

 ٩ هالخ ني جرخي قذونا ىرتف اقس

1٩ . ناسنإلا ف للا تايآ )



 ىليلخلا دمحآ خيشلا دنع ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم لا دمحأ خسنلا دن } . . . { ١٠١ .

 ... : : ...... ناتج -
 ةنرم ايتا - جين
 [: : :اون نجا م هوم . اككتكنتلل ن

 ...سبج نيتويب ..اوبدرل . .ود - : :هتح .
 : دنسب :حك تالالل ...االي .ي إ .فا -. ٦

 . : :.انس ب .
 : . ناريح ر وتنا : 1 ا . / !ابا ها نا 7٦١ نبجب . ظ " : :ر ةرحابدلجس دن :رديل ةتنا

 . .را . ب : + ...1 ...نجت

 دست .. . ..ياقا تت 2 - "ككا فك روا .- رمت ت .مر
 : .نح زكر لل ب .-ز .7 هكجمو وح رما . >+ناه .يس م دزو . " مجو . .- : : . : ......ص تالوم

 ...... نوات ت ري ا ...... ا
 و -- : دكات
 .متسس .. ج لم ول ندل

, ِ 2 
 . و.٠<ه۔ ه د , . ٠ س ۔ ۔ , ۔ ء , ط

 4 نورشبتسي ممه ادإ هدابع نم ءاشي نمم هب َباَصأ اََِ

 ا هتفل نق

 اتتت . : ر : : ت نيزانز اتطتالاا اا
 :ييندلا . .. : يكرتا
 ا انو : : 1 :. وموج
 ةت ات رت نا ا تتمو نت ةتملا . لانت تت ناوا انان ام ٨7:١٨ رر انلالز نزاموكمننردنتتسم ت ارا ااا - :...ل اوت تلا ز انق اا ا دندوججترعجروومرتت

 : ن ...... : زاغل ى
 تفشن كان

 ب ه ه ي - :. .ييارب
 ةييميمت رك ام هاوح :حك ك ترركو نكب نعم تول .:ت كا كوعدي اودتعت ع ال اتوت تا

 بجا يوسن تك كيم تزاتما طقتلا مات نتومت ت ه تتصتوك ن . .مق .كت امم
 ووجرا وم ن رممحج سرت رامادبدرجن دتعت رتم

 ع كد اا ةنال : ل : :هت ىم يماخمتمم ا :راو :
 عت انت لست ررح لسكلا يتصسا هماراتتامكام ةممر يدم ا
 عصرم ةا عت وت ى :نمي تحت .نيكت م امد
 حتست ..م ترم رح تمك دم تنتتلت

 وجج نجد رهسنات زا كتمخا ود ي ...وجج اا
 >< بب۔۔ب۔۔ےرح ....يب رررنرن

 .هجتتس ح
 جب / ,مجم ....جربحيم

 و و ص .ج ىت ٤ . 2 سمره 2 - ِ ء .
 ّ 2 ۔, ٠2 ٤ ]ے۔۔. دارأ " ۔‘“١ . ۔١۔۔؟¡۔ ٠ س . ّ َو
4 اروكش د ار ا و أ ركذي ں اد ار نمل ةفلخ ر اهنل او ليلل ١ لعج ي ذل ١ وهو



 { ىوبرتلا ركفلا اعم نم ىليلخلا دمحأ سلا دنع ١٠٦}

 ةلي . .اتلاح : لدو : :زتلاف 1 ٠. .دتو ة _ نتخ : هرت اصلا .
 كن ..هه : : . :

 مانن ٦٩

 اتتت ۔۔... . ا۔و ..... -...۔۔_>۔>»>»حس

 .7 ت ٠ و 2
 هنَلَع شلا العج ت اناس ةلع ءاش لو لظلا ًدَم فنك كبر ى رت الأ فتلا ے؟۔ ۔ ے ة ¡؟ےر ۔ 21۔ک ي ه؟۔ ؟ ,| إ ۔.هے ك,ة۔ إ ۔۔آأ

1 

 "ناقرفلا اليلد

 7 :اك ةرفوو تت هناز يتول مت: : كنب مما اكاكس .:..
,. &. 

 -_- .۔۔س .: :-+ و :دتو .كت : هركت ان
 .-. هك .۔ةحبممججحجمم , - لل ۔۔ےسا _ :-ص حتصتاتمت تنس -.. ن :- --- »- ة مججصجججححدجححجحججعن ح .

 .همسال ... :
 مجم ...نيردت

 اتتت 3 - { ..نط كتتا [:. وتناك داز ::م هز وحن
 - - : دب : :

 انالا الللتتتل :

 كل د ق نإ ۔هتلي ١ نم ركێريل هلل ١ ِتمعيێب رحبل ا ق ئزج لفلا نا رت ل < ١ ٤١١٠٦ 2- ۔,إ ٥ ۔ , ت . . : - + ٤ ,. ۔ع ۔ ۔ ت و را هس هو
 ح . - 2 / م 4

 «روكش رابص لكلوتيال
ح 7 - .



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع } ١٠٢ يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

% , 

 :...ع :
 .ن .. ...هخ كله

 . : س :: ن
 ج ...: يجت

 : : :.شتا : |

 :.- :تا
 مضت ة ...نتسج اا تتم ا : .... :.نفلا
 اتتت مت ن ه. :نمم نرمممكمتتمرتتتممتتمما
 دمعتت متت نتم اط ممرو تاحمل
 نت وومم قيبمتتي .-ت ديكاتل

 نتم تتم تمت

 ي ري ل . ۔۔۔ إ س ۔۔ إ إ يعس ح ۔۔ ٤

 همارىهنا اهللخ لعجو ارارق ضرألا لعج نما

 ٦7 - دح -- ==
 متر .- : ا : : هب -- ووا ا .تخ ١ يش -٢
 : ملف ذخمخت ةدايس حر ن . مروت ح ر دها

 : ٢ 7 « ١ . : : : : رج
 ے`٭ 00:66 كنزو .7 ح مو :ن ٨

 .. : .. كج ا : !
 `7 : ت .س هه . ر

 ". <يت.۔و /. ٩ اك 7 زج :

 زي ٨ ٢ / ج " ت
 : رخا مج -. اؤززا . ن .....

 , ٦٨يم= ١٢٣ .االو _ كلع
 - .- , ط . ن ۔_ ., ا

 : :ي ; . 5 - ٦.

 ٤ < مآ ٥ ٠. و ٥ 1 ء ّ .ة س ف س

4 اّيِرَط امتح ةنم اولكاتل رحبلا رَحَس يزلا َوُهَو »



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٠٤} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم . ٹ .. ,. ١ - ے;

___ 

 ...... :...عم
 : ١: .كات لا .
 ارماع ف..
 ...... :تناس مز ن اناك

 :- اسوفتتتمسم متخ ..ح ةلت نك
 [::. ركت رمو ماتم: الرلتةرمم ت 7.74 .ےکو

 . :ا :
 انا دك يتا و ةكنلب و

; .. . : : 1 

 ا .
 نر , نالل : : 7

 عقيف نيبتت ةيرتو ا
 ترد ...ارد 7"
 7٦. ا ..:

 7 ۔١۔. مس . رب(۔۔۔۔ ه د ٤. ۔ س۔ ..اتك . كح 4
 هلعل الُبُس اعاَجِف اهف انلَعَجَو مهب ديحت نأ َىيوَر يضتالا ىف اتلغجَو»

 ح ۔٥ے< ۔ ,مه . . ۔ ۔ , [ : 4 ح
 ةَدماَج اهئَسحت لابجلا ىرتو :لابجلا نع هناحبس لوقي ةمايقلا موي يو «نودتي

 ٨ ۔۔ ۔ م غ رت ا ,ي مل ۔:٤ ۔ .6 سم ۔دد - ۔ ركم 2 ۔ م.
 ترولغقت امب يبح نإ ءيس لك نقتأ ئزنلا هللا عنص باحسلا زم رمت ىهو

 1 َ 1 رب ]إ۔م . هم س و,,۔ 74 وم - .. 7

 «بضوفنَمَلا نولاك لابجلا نوكتو :هناحبس لوقيو ءا

 دومص ةقر 4; اللا رختر"تتقت ر جچ٩ا ج جعے,, ٢ 7.٠: ..- ةهزتكل. -ا
 رمور : ٠ :الواب
 نت :٦٢ . عخججب / ... ح " ؛رم _ ....تس

 اقس .> _ تي
 نا39 ... -- .ة تتح -
 ... س ٣ت۔نتخا رس:

 مج ! .. . : ج ` ةنكتتنتو
 ! 7 . . | < 6١ ١

 . _ > :.ج تنمأ

 : . جماد -. |
 نونج ة:-نارم ٠ : ط

 17٦ ا ١!٦١-نلاكنا آ تنا جك .نج

 ٧٦٠! الالالال . ٨ رس ح ن
 ! جزاز ذ تا : ف : ` جح _ : :
 ججح م .: \ ,ح :

 ٢ اا ,ون" : :... : و : : ن تنر :

4 1 : ٍ ن علط اهرت دقب ب .لخنل و : و :5 3 ....ر .-



 يليلخلا دمحأ خبشلا دنع )١٠٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 "الاتق ...... ا .
 ةن :, :.ن

 :.. :.::. جح كنيللا ح

 .حك = --- ..كايو
.- : 

 وجوت كا تالجم
- 

 : .ح يز ي ي ر _ ..ني ت ةركو
 كير يي . ..محتتتتتتتررد ريزي ك كير ب

 رس يس ے رت س ے د ررت مح ,_ت << م ۔م.--۔۔ے-+ر = <۔۔ .د -٠ يج ججح

 رورس .رزي زي زيم !سرك ا م ۔ ؟ ..يه دو

 ,ے٤٥ 7,.: , , 2 ه ۔ < ٥
 4 اداتوا لابجلاو ::اداهم ضزالا لعجن ملا :

 : "ه نوكلا يف ركفتلا

 هنإف تانئاكلا نم اهب طيحي امو سفنالا يف ركفتلا ىلإ هتحايس اعد ايك

 هلك نوكلا " : هتحايس لوقي ، هالع يف لج هتمظع ىلع ةدهاشلا تايآلا نم

 ىلع ىتش لئالد اهيف نوكلا تارذ نم ةرذ لك نإف ناسنإلا رابتعال حرسم

 لك نإف . هملعو "هلالجو }هتردقو هتمظع لع ةددعتم لئالدو ،هللا دوجو

 نا ىري ناسنإل ١ نإ لالخ نم كتافصو ىلاعتو كرابت هللا ىلع لدت تانئاكلا

 "نكي مل نآ دعب ناك ثداح عونصم نوكلا يف ام لك

 تريغتف ةزهجألا تروطنو تافاشتكالا تعسوت دقف نآلا امأ «اهنباتك نمزب ةديقم انه سيياقملل ةدراولا ماقرألا ( )

 ٢٦٢٥ _ ٢٣٨ ص «قحلا ناهرب ) هتحامس باتك ىلإ عجريلف ةقدلا نم ديزملا ءاش نمو ماقرألا ضعب
 - ه٢٣٢٤١ / بجر / ١ةقلح رظناو م ٢٥ / ٤ / ٢٠٠٤ ه ٤٦٥ لوألا عبير / ١٥ ركذلا لهأ لاؤس ( ١

ا!ج/٨٠٢ يهلإ رون لقعلا و (م ٨ / ٩ ٢.٠٢



 يليلخلا دمحأ خبشلا دنع {١٠٦} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ةيحورلا ةورثلا انل نيبي هنإف ، هتحايس نم ةرركتملا ةوعدلا هذه دعبو

 لوقي ،نوكلا تاحفص يف ركفتلا اذه لالح نم ناسنإلا اهينجي ىتلا ةلئاطلا

 © قيثو طابر هب هطبري نوكلا اذه يف تادوجوملا نم ءزج وه ناسنإلا نإ " :
 ةايهم تاحفص هلك نوكلاو ، هاحر هيلع رودت يذلا روحملا ةقيقحلا يف هنأل

 تايا نم اددع ىصح ال اب لفاح اهروطس نم رطس لك ٠ ناسنإلا ةساردل

 قفوملا بيبللا داكي الف ۔ هدمحو هحيبستب ةقطانلا ،هدوجو ىلع ةدهاشلا هللا

 عدبمب اناميإ هبلق ئلتمي ىتح روطسلا هذه نم هولتي ءيش ىلع هينيع حتفي
 هلالحل ةعضاخ دجستو دوجولا اذه يف ةرذ لك هدمحب حبست يذلا ©نوكلا

 يف نوكلا تارذ عم بواجتلا نم ًاصانم قفوملا بيبللا دجي الف هئايربكو
 6د"ورمأل اهدايقناو هلل اهدوجس ين اهعم لعافتلاو ،كاهحيبست

 يذ يفن هرنأب تارّسسش موجنلاو رعقلا سملاو راه لا مُكلَرَحَسَو» ا
 « ةولقغَ موقتال ...

: : : , : : : ٣٦ / : يليلخلا خيشلا :ريسفتلا زهاوخ : ل
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 عفري ام لوأف . ةريثكلا تايآلا هذه ضعب ىلإ رظنلا هتحاس تفليو

 ةبقلاك ينبم قرزأ مسج اهتأ ةماعلا دقتعت" يتلا ءيسلا ىري ىلعألا ىلإ هسأر

 .ةيكلفلا مارجألا نم يصحي ال ام هبابع يف حبسي عساو ءاضف الإ يه امو ى

 دقو & تاقبط نم نوكتي ءاضفلا نأ نم فرع امل تاقبط اهنوك ىناني ال اذهو
 يف ةنبل ىلع ةنبل عضوب هبشأ يه يتلا ةيبذاجلا ةنسب اهمارجأ نيب هللا طبر

 ام هبشأ ةيضرألا ةركلاب طيحملا ىئاوهلا فالغلا نإف كلذ بناجبو ... ءانبلا
 ال ءاضفلا ءاجرأ يف اهفذاقتت ىتلا بهشلاف ،ىقاولا ىنبملا فقسلاب نوكي
 ` "ىعيبطلا زجاحلا اذه ببسب انلصت داكت

 هتارذ "نوكلا اذه ءازجأ نيب ام داشتلاو طبارتلاو قسانتلا اذهب ربتعيلو

 الو فالتخا الو ‘© بارطضا الو زاشن ال بيجع قسانت كانه ،هتارجعو

 الوصو {ءازجألاف رصانعلا اهنم نوكتت يتلا ةرذلا تانوكم نيب ىتح مداصت
 اهيفو ةاون اهيف نإ ثيحب اهبيكارتب الثم ةرذلاف" ةقالمعلا مارجألا ىلإ

 ردقم وه ام اهريغو تانورتوينلا نم اهيفو اهلوح نم رودت تانورتكلا

 هذه دجوأ يذلا وه ىلاعتو كرابت هللا نآ ىلع دهاش هلك كلذ ،ابيجع اريدقت

 بجاو ىلإ اهراقتفا نع اهلاح ناسلب ةبرعم يهف ،اهقلخ يذلا وهو ةرذلا
 نوكلا رمغو هدوجو دوجوم لك يف ىلجت يذلا ىلاعتو هناحبس هتاذل دوجولا

 "١هدوهش هلك

 ىلإ رظني امدنع ، تارذلا هذه قوف ام ىلإ اضيأ ناسنإلا رظني امدنعو
 هللا ةئيشمب دحتتو مئتلت فيكو ‘تارذلا هذه نم نوكتت فيكو رصانعلا

 ماسجألا ىلإ رظنيو تابكرملا ىلإ كلذ دعب رظني امدنعو ،ىلاعتو هناحبس
 يذلا طابرلا فيك ىريو ©بجعلا هذخأي اهريغو ةيكلفلا مارجألا ىلإ رظنيو
 عم هنأ ثيحب ،ءاجرألا عساولا ؤفارطألا يمارتملا نوكلا اذه نيب ام طبري

 ٢/ ٤٢١ ث يليلخلا خيشلا إ ريسفتلا رهاوج ( ')

اقحال ةرذلا نع ثيدحلا قأيس )٢(



 يليلخلادحأخبشلادنع {{ ]“٠٨'( {{ يوبرتلاركفلاملاعم نم
 لك ،ةلماكتم ةدحو هنوك نع جرخي ال رشبلا كرادم توفت يتلا ةعسلا هذه
 هللا ةينادحو ىلع ةحضاو ةلالد كلذ يفو ،ءازجألا ةيقبل لمكم هنم ءزج
 "دحاو نوكم نع رداص هنأ ىلع ليلد نوكلا ماظن ةدحو نأل ىلاعت

 اذه رمأ ريبدت يف هتمكحو ىلاعت هللا ةردق الصفم انايب هتحايس نبيو

 بكاوكك ءاهتاوخأ ىلإ اليلق ضرألا دودح انزواجت اذإو ":لوقيف نوكلا
 اهنارودو اهماجحأ ريداقمب اطبترم اهنيب قسانتلا دجن ،ةيسمشلا ةعومجملا
 هذه يف قيقدلا هريثأتو ،ردقملا هنارودو صاخلا همجح اهنم لكلف ،اهعئابطو
 دحاو نهعمو سمشلا اهمأ لوح رودت ضرألا عم ةعست يهو ةعومجملا

 تاوذ نم فالآو ‘تاميجنلا نم افلأ نوثالثو ،نهل عباوت ارمق نوثالثو
 يه له ةتياث نهنيب تسيل سمشلإو 6بهشلا نم ةلئاه دادعأو ،بانذألا

 كلاذ اهل َرَقَتَسُمِل ىرجت سممشلاَو» : هلوقب ىلاعت هللا ربخأ ايك يرجن
 يف ليم فلأ ةئامتسب اهسفن لوح اهنارود ردقيو "" ميلعلا زيزعلآ ريدقت
 نارود اهلو { نارودلا اذه يف اهل ةعبات مارجألا هذه لكو ةدحاولا ةعاسلا
 هذه نع دعتبت يهو ،ةرجملل ةيجراخلا ةيشاحلا ىلع اهعباوت لك عم رخآ
 الإ ةيسمشلا ةعومجملا هذه امو ،ةيناث لك يف اليم رشع ينثا ةعرسب ةيشاحلا

 هذه سفن ىلإ بستنت يتلا تاعومجملا نم ىصحت ال يتلا نييالملا نم ةدحاو
 ةنس فلأ ةئايب ردقي ةرجملا هذه رطقو ةيسمشلا انتعومجم يف عقت يتلا ةرجملا
 ءوضلا نأل ، لايمألا نم نويلم نويلم ةئامتسب ردقت ةيئوضلا ةنسلاو ،ةيئوض
 يأ ) ليم ةئامثالثو فلأ نينامثو ةتسو ليم فلأ ةئام ةدحاولا ةيناثلا يف عطقي
 ةعرسب قئاقد عبس سمشلاو ضرألا نيب ةفاسملاو (رتم وليك فلأ ةئامثالث
 ةيئاوتسالا دودحلا يف ةيضرألا ةركلا ىلع ءوضلا رودي نأ نكميو 3 ءوضلا
 نيثالثب ةرجملا هذه زكرم نع دعبت ضرالاو {ةدحاولا ةيناثلا يف تارم عبس

 م٢ة٥٢/٤/٤٠ ة ه٥٢٤١ لوألا عير « ركذلا لهأ لاوس )ر
٣٨ ةيآلا ، سي ةروس ( ).



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٠٩} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 تارجملا نم ةلئاه دادعأ نم ةعومجم الإ اضيأ هذه امو ،ةيئوض ةنس فلأ

 يف ةبورضم نويلم ةئايسمخ اهنم هوفشتكا ام نويكلفلا ردقي

 لك ف ام ىبسنلا لداعتلاب ردقيو نييالملا نم " (( ٠ ٠ ٠. ٠ ٠. ٠ ٠. ٠ ٠. ٠ ٥

 ردقم تارجملا هذه ف ام لك نأ سنت الو ١) رايلم ةئام موجنلا نم ةرج

 نزاوتلا لالتخا ىلإ ىدأل اهنم ءيش يف للخ يأ عقو ول ثيحب اقيقد اريدقت

 ؛ضعب ىلع اهضعب طوقسو اهيواهت كلذ نع جتنيف ةيكلفلا مارجألل ماعلا
 دنع باتكلا يف هب اندعو ام كلذو ،هيف ام كالهو نوكلا ىشالت ىلإ يدؤيف
 اَوكلآ اَدإَو ج تَرَطفنآ ءآَمَسلآ ادإ : لوقي ىلاعت هللاف ةعاسلا مايق

 نيب طبرت يتلا ةيبذاجلا ةنس ىلإ ةحضاو ةراشإ نيتيآلا نيتاه يفو "ه ترتَتنآ
 يف سانلا نإف ، ةوبنلا قدص لئالدو ،نآرقلا زاجعإ نم يهو مارجألا هذه

 طبري يذلا اهماظن مهلابب رطخي الو ةيبذاجلا نوروصتي اوناك ام دهعلا كلذ
 يتلا يه نوكلا اذه يف ءايشألا ريداقم يف ةقدلا هذهو ،ةيكلفلا مارجألا نيب

 يف ةحضاو يهو ،هتمهم هنم ءزج لك ءادأو هماظن ظفح يف الماع هللا اهلعج

 ىلع تارجملاف ، ةرجملا ىلإ ةرذلا نم دوجولا اذه ةعيبط نم ليلجو قيقد لك
 ين انركف ولف 5 اهنم ءيش لك يف قيقدلا ريدقتلا اذه اهنيب دجوي ةلئاهلا اهترثك

 انتعومجم اهيلإ بستنت يتلا انترجمب ةطبترم اهاندجول انع تارجملا دعبأ
 ةصاخ عئابط نم اهنم لك ف لاعتو هناحبس هللا عدوأ ام بسحب ةيسمشلا

 ةدحو حيسفلا نوكلا اذه حبصا ىتح .اهنيب مؤالتلا ف مهملا لماعلا تناك

 كلفلا ءايلع نأ عمو ، هريغ هنم ءزج لك لمكيو ،اضعب هضعب دشي ةلماكتم
 تافاشتكالا نم مهل ىنستي ام بسحب تارجملا داعبأ ريدقت يف نوفلتخي

 ةقيقد ءاضيب طويخك ليللا يق اهارن قلا يمو موجنلا نم ةعومجب برقأ نإ "قحلا ناهرب " هباتك يق هتحامس لوقي ( ')

 ةنس فلأ نيثالث رادقمب ةعومجملا هذه زكرم نع دعبن _ ضرألا ناكس نحنو { ةيئوض ةنس فلأ ةئام هادم ازيح مضت

 ) " ةيئوضلا نينسلا نم نانويلم اهرطق ةعومجم ةرشع عبس نم فلأتت ةريبك ةعومحجب نم ءزج ةعومحجلا هذهو إةيئوض
 ٢٣٠/١( ي قحلا ناهرب

١ - ٢ ناتيآلا ،راطفنالا ةروس ( ")
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 رشع ذنم يننأ ركذأو ،قيقدلا طبارتلا اذه دوجو ىلع نوقفتم مهنإف {ةيملعلا

 نع اهدعب ردقي ةرجم دعبأ نأ هيف تدجو نوكلا نع ًاباتك تأرق "هنينس
 يف تعلطا ىتح اليلق الإ تثبل امو ،ةيئوض ةنس نويلم ةئاسمخب ضرآلا
 ةرجم دعبأ نأ هيف ءاج سيياقملا يف يكز دمحأ روتكدلل لاقم ىلع (يبرعلا) ةلجع
 نويلم يفلأ وحن ضرألا نيبو اهنيب راظنم ربكأب تفشتكا دق ضرألا نع

 ىلع تعلطا ىتح روهش ةعضب الإ كلذ دعب ثبلأ ملو ، ةيئوضلا نينسلا نم
 ضرألا نع دعبت ةرجم دعبأ نأ :هيف ءاج نيصصختملا ءايلعلا دحأل رخآ ثحب
 مل رشبلا نأ ةحضاو ةلالد لدي ام اذه يفو ، ةيئوض ةنس نويلم فالآ ةسمخب
 هه اليلق لإ ملآ نم مئيتوأ اَمَو» ةريغص ةيواز الإ نوكلا اذه نم اوفشتكي
 ثيحب ،رمتسملا هددمت ىهو اهيلع نوقبطي نوكلا ءايلع داكي ةيرظن كانهو "
 وه ام فعض راصل ماع نويلم ةئايثالثو فلأ ىقبي نأ نوكلا اذه ردق ول
 ىن اهيلإ ةراشإلا نوكت نأ ةقداص ةيرظنلا هذه تناك نإ انيردي امو ،نآلا هيلع
 "« نوُعىيوُمَلَإو ينأب هتيب ءامسلاو » هناحبس قحلا لوق

 ثحب ةلئاهلا ةيكلفلا مارجألا يف ةقدلا كردن امدنع نيرئاح فقن انك اذإو
 ةفاسملاو هتقاطو هنارودو هعبطو هنزوو همجح يف اردقم اهنم دحاو لك نوكي
 نأ كردن امدنع بجعأ نوكي داكي رمألا نإف ،هريغ نيبو هنيب لصفت يتلا
 سفن امهل تارذلا نإف ،ةرذلا وهو سانلا هفرعي ام قدأ يف دجوت ةقدلا هذه
 ماظنلا نأ فرعن نآ انبسحو ،ةيكلفلا مارجألا يف يه يتلا ةينوكلا ةنسلا
 داكت ال ىتلا ةنيهملا ةرذلا هذه ماظن هسفن وه ةيسمشلا ةعومجملا يف يسمشلا
 نارود ةرذلا ةاون ىلع رودت تانورتكلالا نإف رهجملا ةعشأب ىتح رصبت
 تارذلا هذه يف ام لكو ءةدحاولا ةيناثلا يف تارملا نييالمب ردقي الئاه

 ريسفت زهاج هباتك ل رولبلا هله ريرحت نمز نم يأ )١(
 ٨٥ ةيآلا ( ءارسإلا ةروس (" (

٤٧ ةيآلا ،تايرانذلا ةروس ٦)
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 ةاونلا لوح تانورتكلألا نارودو ةرذلل ةروص

 داز ول ثيحب ًاريدقت ًاردقم تانورتكلاو تانورتوينو تانوتورب نم ةقيقدلا

 رثؤي ةرذلا يف نوكي يذلا للخلاو ٠ اهماظن يف للخلا ىلإ ىدال صقن وا ءيش

 ءاوهو ناويحو ناسنإو تابن نم اهيف ام لكب ،الثم ضرألاف اهريغ ىلع
 ،موينارويلا اهلقثاو نيجورديهلا اهفخا ،ةئاملا وحن يه رصانع نم نوكتت

 مارج ةنزو تارذ ىلإ مسقنت تائيزجلاو ٦ تائيزج ىلإ مسقنت رصانعلاو

 اميف ،تارذلا نم نويلم نويلم نويلم يفلأب ردقت موينارويلا تارذ نم دحاو

 كيلع يلوتسيو ةشهدلا ككلتمتل كنإو ،اهفخأ وه يذلا نيجورديهلاب كلاب
 لك تائيزجو ‘ اريدقت ةردقم بكرم لك رصانع نأ تملع اذإ بارغتسالا

 ٨ رادقمب ءيزج لك تارذو ، صقنت الو ديزت ال ثيحب ةدودحم هيف رصنع

 ءيش لك قلخ نم ناحبسف ،للخلل اببس تناكل صقن وأ ةدايز مث تناك ولو

 6‘"اريدقت هردقف

 رابتعالا ىلإ وعدت يتلا ةينوكلا تايآلا ضعب ىلإ انه ةراشإلا نكميو

 هتحاس لوقي ابهتمو أدتبم .رهقلاو مكحلاو .رمال او قلخلا هذيب نمل عوضخلاو

 ين أرقي نأ الإ - نوكلا اذه نم ءزج الإ وه امو - ناسنإلا ىلع امو “ :

٨ ١٤٦/١- ١٤٧ يليلخلا خيشلا 5 ريسفتلا رهاوج ( ')
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 ۔ظعو هتردق ةعسبو ،هملع ةطاحإب ةقطانلا هللا تايآ دوجولا اذه تاحفص

 _وش لك توكلم هديبو ،ءيش لك قلاخ وه الإ هلإ ال ،هناطلس لالجو ،هنأش
 "ىلوألاو ةرخآلا يف دمحلا هلو سىعجرلا هيلإو أدبملا هنم .ء

 ىلآ كلفلاو راهتلآو ليل فلخاو يضَّألآو تاومسلا قلح ىف نإ» .
 هب اَيَخأق ءام ني ءامسلا ني هللآ لزن ًاَمَو س انلآ غني امي رحبلا ىف ىرجت
 براحَئلآَو حيرلا فيرصتو ةباد لك ني اهف تبو اهوَم دعب ضرألا
 َ "4 َنوُلقْعَيِمَوَقلوسياَل ضرألاو ءاَمَسلاَنتَبرحَسُمَلا

 اتنزنأو ةز نيلفَع نلآ نع انكلَمَو قيرط َعبَس مكقوق اَنَقَلَح دقلو »
 توزَقَل ۔هب باُمَد لع انإو ضزألآ ىف هتكسأق ردقي ام ِءآَمَسلآ ني
 اتهتيو ةريثك كاوق اهيف كل متأو لمجم ني وسَتَجَ۔ هر ركل انأتنأق ()
 يلح غيصو نهألآي تبنت ءآَتيَس روطر نم جرحت ةرَجََو () نولكات
 "4نوُلَمَع كلفلا ىلَعَو اَلَعَو (ق) نولكات اهنيو ةرمجك عتم مف زكلو اهوطب ى ام ركفن ةيتعل ممتالآ قزكل ناق ع
 اتَذََج يف انكاس هلعجل ءام ولو لظلا دم فيك تيز نرت ملأ» , .
 َلَعَج ىزلا وهو ح امسي اضبق اتبلإ هتضبق مث ) اليلد هيلع سمشل
 ََسزأ ئرنلا وهو ج اًروْمُك راجلا لَعَجَو اكابس موتل امماَبل ليلآ مكل
 64 اًروُفُك الإ سانلآرتحا نلق اوركذت مهتيب هىتفَرَص دقلو ي اريك ييا معت انقلح ام ةمقنو ايم ةدلب هي ىيحت ةةتر اروهط هام ءامشلأ ني اتلؤلو .هيمر ند رت ف عقر

 ٢٠: / ٥٢٣٦ ، يليلخلا خيشلا 6 ريسفتلا رهاوج ( ر

 ١٦٤ ةيآلا { ةرقبلا ةروس )٦٢(

 ١٧ _ ٢٢ تايألا ، نونمؤللا ةروس )٢(

٤٥ ٤٩ تايآلا ( ناقرفلا ةروس (؛)



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١١٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 (ةزا ارمم اًرَمَقَو اح رمي اهيف َلَعَجَو اجوب ءاَمَسلآ ىف لَعَج ىذلا كرابت
 ٤ 7٤ ر ے .< إ . س / ع ه ۔ ع 5 ِ۔ے ,د ۔د 4 ۔۔ .ةم 4 ز

 دارا وا ركذي نا دارا نمل ةفلخ راهنلاو ليلا لعج ىذلا َوهَو
 ي و و

 هئاروكش

 ول (ة]ا نوعر زلا نحم ما ةهنوعرزت متناَء زا ےروترحم ام متي٤رفا ط [ ,هي < ,2¡؟ 4٥ ها ۔ه إ ٨ ه} يد ٤ / ےہ س تم , كد ۔[٤

 نحم لب «ةزا َنوُمَرْغُمَل انإ يزا نوُهكَفَت مْئلَظَف اممَطُح ُهَتلَعَجَل ءاشن
 ر ع , و ٥ ه % إ 3 . ِ د .م ِ ۔مه % إ ط= - د ۔

 مأ نّزُملا نم هوُمْتلَزنأ متنأء زا نوُبَرْشت يذلا ءاملا ُمْئَيَرفا () نومورحم
 ك ۔۔ے _ 2 د ح 2 ِإِ ,۔ ٤ ِِ ِ ۔-۔ س ؟ _ت - ` و هم وم -{

 ُمْتَيءَرَقأ ةا تروركشت الولف اح اَجأ هتلعج ءاشن ول «؟) نولزغُملا نحن
 غ جر توتلا نش امرجم مئاتنا رشاب هير نوزوخ ىرال و . =. ٦ ه و ةص ود 23 ي ۔ ۔۔ < د [ 73 َ .-. , - م ,,
 “٠ه ميظعلا كبَر ماب حّبسف () نيوقملل اعلتمَو ةركذت اهتلعج

 ..٠ اص ۔۔ً ,ئ ۔٠< 12 ۔ هيم ¡- ٤ ۔١١)- { ٦۔ .هي (- ,.- ۔. 7 ر ٤
 (ةزا اح ؤزأ ركَتقْلَحَو ز اًداتوأ لابجلاو (ةز دهم ضتزألا لعجن لا»

 »ة) اًماَعَم راهنلا اتلَعَجَو () اًساَبل ليلا اَتلعَجَو () اتاَبُس زيكمَوَت اَتلعَجَو
 ١۔1۔.ًء صجيم رم ٤ ۔ يس ؛۔ ١ےا۔2۔ ۔ هم (< ٠ -, . ٦ ۔ ه سكو ,جت
 نم اتلزناَو ة اعاهَو اجار اَنلعَجَو ) ادادش اعبس مكقوف اَتينبَو

 "هاَاقَلأرسَنَجَو زاب ابح هي جرخنل اج اجن ءام ترِصعُمَلا
 .222 ث ص 12112 ص -[ ٨ ٠1 -. ي .۔ا

 اًتققش من 69 اًتص ء امل ا اتَببص ان ١ © ےهم اعط لإ نلسناللا رظنيلف ِ

 «ه) الخو انوتيزو () ابضقو ابنِعَو ©) اًبح اف اتتبناف () اقش َضزالا كةح۔ ,- 4-:۔ صم 2 ةع ,۔۔ے۔ مك اك - ؤ ا۔3 .ام مك [ ٤ ۔ .هآ
 ۔ئ ۔:٤ر۔۔ ,ص ۔ے ح ٤ ۔۔ےس ؟۔ ص - ٦4 ۔
 ه ركمنالؤركل اعتم ) اًباَو ةهكفو ) ابلغ قيادحَو

 ٦١٨٦٢ نانيآلا ، ناقرفلا ةروس )١(

 ٦٢٣ ٧٤ تايآلا ةعقاولا ةروس )٦٢(

 ٦ ١٦ تايآلا ، أبنلا ةروس )٢(

٤ ٦٢ ٢٣٢ تايآلا سبع ةروس )٤(



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١١٤} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 : هبئاونو رهدلا ثداوح ىف ركفتلا ب

 ۔ه و ح /ا ۔ سي إ تعس يهس ِِ .
 فرتقي اميدَح ناكام ببنلألا ىلوأل ةربع مرصَصَق ىف راك دقل »

 مّوَقْل ةَمحَرَو ىدهو ءىس لك ليِصفَتَو هيدي يب ىلآ قيدصت نحنو
 . هه نونمؤي

 ة رع هيف روصعلا رم ىلع . نامزلا بئاونو رهدلا فورص يف ركفتلا نإ

 داقيإو ،ةمهلا ذحش يف عيفر يوبرت بولسأ وهو !؟بلق يذ لكل ةربع يأو

 نم لكل ملظملا ريصملاو رورشلا يقوتل ينابرلا جهنملا ىلع ريسلا يف ةميزعلا
 عفدت يتلا ةعنايلا ةيناحورلا رايثلا ينج هيفو ،يوسلا جهنلا كلذ نع داح
 3 اسمتسالل اب كلذو ،نيملاعلا بر ةاضرم قيقحت ف ثيثحلا ربسلا ىلإ ناسنالاب

 : نيبملا هرونب ءادتهالاو ،نمتملا هلبحب

 هبطخو هسورد ف سانلا دشري ام ًاريثك - هللا هظفح _ خيشلا ةحاس نإ

 ربعلاب انورقم كلذ دري ام اريثك لب عئارلا يوبرتلا جهنملا اذه ىلإ هتارضاحمو
 ةيخيرأت ةعوسوم هتحاس لعي ثيح . كلذب هءاسلج ثدحي وهو هسلجم يف

 مهريسو رشبلا صصق نم يوحت ۔ سانلا نم ريثكلا كلذ لهج دقو ةمخض
 ع مالقألا هلجست مل لب بتكلا نوطب يف هدجن ال امم .ريثكلا ءيشلا مهغيرأتو
 .الضأ نودم.ريغ هنم ريثكلا ذإ

 . ٠. . م ةيخيرأتلا ثداوحلا .. يسقت : .. زا و ..

 نيرباغلا نييضاملا صصق -أ
 ١ : ةرصاعملا ثداوحلا . ب

::. . . ١١ نآلا ٤ سو ةرس ا :



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١١٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ٢ نإ نيربتعملل ةربعل نيرباغلا نورقلا رئاصم يف نإ " : هتحامس لوقي

 يف كلذ ىلإ ناسنإلا هابتنا دشي ميركلا نآرقلاو' ه تح نمل ةرتعل كلاذ

 نرق نم مهلتق نم اتكلهآ مك اور ملا % : هناحبس هلوق اهنم ةريثك تايآ

 اًراَرَدَي مهتلع َءآَمَسلآ اتلَسراَو زيكل نكمت مل ام ضرألا ىف مهنكم
 عر ر ر ۔ م :7 . & . : 1 م ز ر ح ر 7 َ ه ۔ ٤ م ِ ۔۔ ز

 انرق مه دعب نم اناشذ او مهبون دب مهتكله اف محم نم ىرج رلهن الا انلعجو

 اهفلختساو ،نيكمتلا مظعآ ضرألا يف اهل نكم نورق نم مكف ١4 َنيرَخا٤َ
 ترمع امم رثكأ ضرألا ترمعف اهلمع رظنيل ضرألا يف ىلاعتو هناحبس هللا
 ىلاعتو هناحبس هللا نكلو رمعلا لوط اهل ناكو ةدايسلا اهل تناكو ،نآلا

 ق اوريسي ملوأ : : هناحبس لوقي نيريتعملل ةربع تحبصأف . اهمونذب اهذخأ

 مهنم دشأ مه أوئاك مهلبق ني أوئاك نيذلا ةَبِقَع ناكفيك اورظني ضتألآ
 ني هللآ ني مهل ناك اًمَو مهيوئذب هللآ ُمهَدَحأَق ضزألآ ىف اًراثاَءو ةوق
 قاو

 : رخا عوضوم يف هتحايس لوقيو

 ءوسلا ىلإ مهتبقاع تبلقناو مهسفنأ اوملظ نيذلا موقلا ريصم يفف"

 هنأ هيل ا لتخي ناك مهنم دحأ نم مكف ] نيظعتملل ةظعو ] نيربتعملل ةربع

 ةربع هيف ريصم ىلإ بلقني هب اذإو ©هيلعنب ءازوجلا أطيو ،هينرقب ءايسلا حطني
 نوراقو نوعرفل ناك ايك ،“} ه نمخ نَمِل ةرتجعل كلاذ ىف نإو نيربتعملل
 باحصأو طول موقو دومثو داعو ‘تداب يتلا ممألا نم مهريغو ناماهو

 ٢٦ ةيآلا ، تاعزانلا ةروس ( )

 ٦ ةيآلا ، ماعنألا ةروس ( ")

 ٢١ ةيآلا ،رفاغ ةروس ( ")
 ٩/١ ،يليلخلا خيشلا ٠ آ يحور ) ل

٢٦ ةيآلا تاعزانلا ةروس ( ُ)



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١١٦} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 وعدي ىلاعتو كرابت هللاو ،نيربتعملل ةربع مهريصم يف ءالؤه لك ،ةكيألا
 مك اوري مل ا « :ميركلا نارقلا يف نيملاظلا موقلا ريصمب رابتعالا ىلإ سانلا

 ۔(3۔ ٤. ,ئ ےس۔ [ ,{ . هب . . 4 س ...2 - ,. م. ٤

 انلْسزأَو زيكل نيكمت ز ام صزألآ ىف مهنكم نرق ني مهلتق ني اتكلهأ
 مهيوذي مهنتكلهأف مهتحت نم ىرجت رهنألا اتلعَجَو اًراَرَدَي مهتلَع ءامسلا
 ممألا صصق ناسنإلا أرقي امدنع اذإف ١4 َنيرَحاَء انرق مهدعب نم اتامناو
 اوناك امو مهبلقنمو مهريصمل دهاشملا ةفقو فقي نأو كربتعي نأ هيلع ةيضاملا
 نالل هلع

 تمركأو نآرقلا اهيلع لزنأ ىتلا ةمألا هذه قحأ امو ":هتحايس لوقيو
 اهبر باتك ولتت يهو 6ربتعت نأ مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع هللا لسر متاخب
 اهناركشو ،اهروجفو اهرب لاح يف اهلبق نم ممالا ىلع ىرج ام لكب
 هللآ ةسل دجت نلو لدبتت ال هللا ننس نإف 5 اهتتشتو اهعايتجاو ،اهنارفكو
 ))( 4 اليدبت

 هركذتب لصحي امم نييضاملا صصق نم ةلثمألا ضعب برضنو
 هللا ةوقب ناسنإلا رعشي امم سهتحايس هيلإ راشأ امم ئيش ىلع جرعن مث رابتعالا

 . ءيش لك ىلع هتردقو 0 يح لكل هرهقو
 مالسلا هيلع حون موق -

 هللا ىلإ مهوعدي حون مهيبن مهيف ثبل مالسلا هيلع ۔ حون موق ءالؤه
 ءانبب هللا هرمأف © هنم اورخسو هوبذكف 3 اماع نيسمخ الإ ةنس فلآ ىلاعت

 ے`“ و 7٦ .ذ ۔ةئ۔٠.ه ۔ ٦٠ .. ۔«[م۔ ,"ةه يآككمو٭لةنن
 انم أورَحَسَت نإ لاق ةنم أوريخَس هموق نيم الم هيلع رم املكو ةنيفسلا

 ٦ ةيآلا ا ماعنألا ةروس )

 م ٢٠٠٤٧٦٧٦٢٧ =۔ه٥٢٤٦ ا لوالا :ىدامج ٩ ١ ركذلا لهأ لاوش ) .
 5 ١ ةيآلا إ بازحالا ةروس ( ")

٢٨٦/٢. ث يليلخلا خيشلا ٦ ريسفتلا رهارج ( ل .



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١١٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 هتأرما مهيف نمب هموق كالهب هللا نذأف "ه َنوُرَحَست امك مكني ُرَحخَسَت انإف
 % رانلا هيف جهوتت يذلا رونتلا نم ءاملا روفي نأ هللا تايآ نم ناكو ،هنباو
 ه مم ه۔ذ۔ رحس -... ٥7, صم ه كير٥ ۔اة۔ ,حوي ح ۔ ,< جع
 نينب ١ نيجوز لك نم اهيف ليحا انلق زونتل ١ َرافَو انرم ١ َ اج ١ ذإ ىتح

 ف . ى 4 ۔۔ ۔۔,إ۔ح۔۔إذ “ إ ۔,إ ٥۔۔ ري 217 ><۔ ۔۔۔ ۔ ىت [ 5
 » 4 ليلق الإ رهعم نم ١ ء امَو نم ١ ء نمو لوقل ا هيلع قبس نم الإ اله و

 مهنتا حون ىدانو لابجل اك جوم ف مهب ىرج ىهو ظ ةنيفسلا اوبكرو

 ۔٤1١٠ متم ي .آ ۔٤ ى ٤ ے 7 و ,... _
 لاق «ة)) نيرغنكل ا عم نكت الو اَيَعم بكتا بي لزغم ىف تراكق

 الإ هقلا رما نم موَيلا مِصاَع ال لاق ءاملا كرم يمصغي لبج لإ ىوامس
 ضتزاتي ليقو جزل تريقرغملا نم کراكف جوملا امهب لاَحَو َمِحَر نم

 ئدوجلآ ىلع توَتَسآَو رمألا ىضقو ءاملا ض يغو ىبلقأ ءاَمَسَيَو كءاَم ىلآ
 يهلإلا ريوصتلا ىلإ كايإو هللا يناده رظناف "؛ه َنيملظلآ موقلل ادعب ليقو

 « لابجلاك جوم ىف ىلعت هلوق يف مكحملا

 ي تو 1 . نا : .... : 3 . 7.. :ي

..... .... > _ . 
--- 

 . .ي
. ... 

 -.. . .. .انق : . .. ...... نا:
 ؟اهيف ناسنإلا لاح نوكي فيك ؟ العف لابجلاك ةيتاع جاومأل دهشملا اذه ىلإ رظنا

 ٨٢ةيآلا ، دوه ةروس ( )

 ٤ .ةيآلا ، دوه ةروس ( ")
٤٤ ةيآلا « دوه ةروس ( ")



 ؟ءاملاب رومت ضرألاو ،لابجلاك ةيتاع جاومأ ©بيهرلا دهشملا روصتت لهف

 لابجلا عافتراب وهو ضعبب هضعب مطالتو ؟هريدهو جوملا بخص عمست له
 الأ !؟ةيتاعلا ةيئاملا تارايتلا هذه يف نيملاظلا لاح نوكيس اذام ؟ةخاشلا

 لكلا ؟لابجلا ممق وحن قباستلا دهاشت الأ ؟ءاكبلاو ليوعلاو خيرصلا عمست
 طاحأ دقو "كابترالاو علهلاو رعذلا نم ىوصق ةلاح يف هسفنل ةاجنلا بلطي

 ىلع مأ الو 5 هدلو ىلع دلاو يولي ال مهارت الأ ،ناكم لك نم توملا مهب

 رمأ نم مويلا مصاع ال ؟رارفلا نيأ ىلإ ؟ بورهلا نيأ ىلإ نكلو ؟ اهعيضر
 . توربجلاو رهقلاو ةزعلا اذ اي تنآ الإ هلا ال ؟ محر نم الإ هللا

 ٍكَءاَم ىّلبآ ضرت ليقو % : ةزعلا بر لوق ىلإ كايإو هللا ينمحر رظناو

 هرسألا ىضقو ُءاَملآضيغَو ىبلقأ ُءاَمَسَيو
 ةيهلإلا ةدارإلا هجوتت مث ، ءيش لكل رهقلا ميظعو ةردقلا لايك ىلإ رظنا

 رمألا ءاج دقل . اهتماخضو اهتبالص يف امهو ضرألاو ءايسلا ىلإ ةذفانلا

 لاثتمإلا يف ناعرسيو ،ءاملا علبت نأب ضرألا ىلاو ،علقت نآ ءيسلا ىلإ يهللا
 ىلإ ىَوَتَسَا ًمُت » : لجوزع هلوق ركذتت الأ ؛ىلاعتو هناحبس امهقلاخ رمأل
 اتنأ الاق اهرك وأ اعَوَط اينآ ضرأل امه َلاَقَق ناخد يهو ِءاَمَسلا
 ١: ٤ «نيوياط

 ناسنالا اهيأ تنأ الإ .هدمحب حبسي " هل عضاخ دوجولا يف ءيش لك معن
 © يهلإلا رمألا ىلع هدرمت نالعإ يف ناطيشلا فص ىلإ ماضنالا رثؤت فيعضلا
 كلذ يف كل امأ اهحيبست هقفت ال نكلو ث هدمحب حبست كيف ةرذ لكو
 2 ِ , آ 1 )موقلل ادعب + كينذأ خصي قحللا لوق عمست الأ ؟ ةظعو ربتعم

 ١١ هيآلا ؛ تلصف ةرؤنس ) 5 .

٤٤ ةيآلا ، دوه ةروس ( ") 3



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١١٩} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 : مالسلا هيلع دوه موق داع ةصق -

 ردق ىلع تناكو & ميركلا نآرقلا ركذ ايك فاقحألا يف نكست داع تناك

 ىلآ :ةز دامعلا تاذ مَرِإ :زا داعب كُبَر لعف فيك رت ملأ » ةوقلا نم ميظع
 ٤ َ -. ء / ۔ ۔ر ِ۔ےر , ۔طم ۔

 تانجلا نم معنلا فونصب اهيلع هللا معنا دقو 0١١ ؛هب دنلبل ١ ف اهلثم قلحت مل

 مالسلا هيلع ادوه مهيلإ ىلاعت هللا لسرأف رفكلا ىلإ اودلخأف ،راهنألاو
 نِمَو هيَدَي نيب نِم رذنلا تلح دقو فاقَحألاب هموق رذنأ ذإ داَع اخا ركذاو ه ۔ذ۔ ۔۔ 4 ه ۔۔ ۔ه۔إ .,۔< - ٤ مص م۔إ ۔ إ < ؟ ,, ,2 ً ش د
 , ِ 7 ِ رت >۔ . ,- ٤ ., ۔ےيد- < د_ ر ۔ _ ر

 ناك اذايف "ةث ميظع موي باذع كيلع فاخا إ هللا الإ أوُدُبَعت الآ ةهفلح
 طا رصلا ىلإ مهم ةدوعلا ةلواحمو ،ةكرابملا ةوعدلا هذه ىلع هموق باوج

 انإو ةَهافَس ىف كلنرتَل انإ ةهمَوَق نم أورفك كريزذلآ ألَمَلآ لاق » ميقتسملا ك صل َ 19 ۔ے[ , , - { ۔ ١ 7 ع س .م ع ر .
 » إ .س حا ۔|[۔ إ ٥ ي ۔۔,. .- . تم 4 ١ آ
 لوسَر ىنكلو هه افس . سيل رموهعلي ل اق :؟؟ تريب ذكل ١ 7 رم فكنظتل

 دحخاف " ث نيما ح ان ةركل اناو نر تلسر مكفلب ا :تز نيملعلا بز نم : . ؟. , 2 ٣ ث [ ٥ . 61 ۔ ه ش _ ث -.. < [, 21٦ ۔ .2 -

 ما نم بادع ميم لحي نا ديدشلا هفوخ ايزابم ؛مهيلع هللا معنب مهركذي هللا نم باذع نأ ديدشلا هفوخ ايدبم ث هللا معن ذي
 اَمَو حإ نوعيطاَو هنلا اوقتاف زإ نيما لوسر كل ىنإ مهل الئاق ، ىلاعت

 ف 7 ور{ ے ۔ا 7 ةص ٦٣ ,۔۔ ي ۔ . . ٤اي ه۔۔ عم ي ٤
 عير لكب نونبب ١ !كر نيملعل ١ بر ىلع الإ ىرجا نإ رج ١ نم هيلع هكلس ١

 حيسي ے ث ۔ . . هد يح ا ل حاو .خا 27 هلإ سر
 ۔ عي ح ت ة ا ۔ےم إ ور ك و. متشطب اذإو تز نودلخم مكلعل عناصم نوذخَتتَو زإ نونُبَعت ةيا
 امب ركَدَمأ ىزلا أوقتآو ةز نوُغيِطأَو هللآ اوقتاف جز نيرابج مْنمطَب
 ورد۔۔ و ,ح ٤ _ := ّ 2ِ :<.. - . ۔۔ ۔.٤ شا = 1

 مكيلع فاخأ نإ تز نويغَووسنَجَو يزا نينبو مختأب ركدَمأ جز نوُملَعت
 ُ 2ِ ۔ 6٦ ۔۔٥ - َِ 2 . ٤ً. - . د َ 2 < - ِ ٤

 نم نكت مل ما تظععَوا انيلع اوس اول اق (()) ميظع موي باذع

 .ه نيبذعمب نحم اَمَو ةز نيلوألا قلخ الإ آذه نإ () ر يظع ولا
 .رذنلاو تايآلا نع اومماصتو ،رفكلا نم هيلع مه ام ىلع اورصأ دقل

 امو ؟مهكالهإ ناك ىرت اي فيك ،مهكالهإب لجو زع هللا رمأ ءاج ىتح

 ٧ ةيآلا ، رجفلا ةروس ( ')
 ٢١ ةيآلا ، فاقحألا ( أر

 ٦٦ - ٦٨ تايآلا ، فارعألا ةروس ( ")

١٢٨ ةيآلا ، ءارعشلا ةروس ( )



 ىبيلخلا دمحأ خبشلا دنع )١٦٢٠} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم
 . د ه۔رت ۔ ر م7۔ وو ۔ ,22 ل . ِ . . . :

 ىف اوربكف داع اماف «: ىلجت ,لوقي ؟مهتحاسب لزن يذلا باذعلا

 حهقلَح ىذلا هللا .رأ اوَرَي ملوأ ةوق انم ذشأ نم اولاقو قحلارتعي ضالا
 ِ - ِ _ ٥ ... . ِ 37 ه : .

 ر ممنلَع اتلَسزأف () تروُدَحجم اتاب اوناكو ةوق مهنم دشأ وه
 ةي ارس ١ ب ص م ي مه , ,<۔ - ۔ ر 'ےع _. ,2 ۔ ۔ ۔
 بباَدعَلَو اَيتدلآ ةويا ىف ىزجخلا باذَع مُهقيِذنْلرساَسحخ مانأ 5 ارَصَرَص
 ِ 4 َ ّ ِ وري َ _ ۔ “2۔غعص

 ثيغلا هوبسحف باذعلا اوأر دقل . "ه َنوُرَصني ال مهو ىرخأ ةرخالا
 ۔ ةل و ت هي , . . ١

 لبقتسم اضر اعرو ار املف » باذعلا هنإ الك ،مهدالب ابصخ رمهنيس يذلا
 م ة ۔ . . ه :7 ث ۔ 4 ي .و .و , ,< ۔١1 ٨2 ۔ ٤
 ثاذع اتف حير هب متلجعتشس اام وه لب انرطم ضراع ا ذده اولاق مريدوا

 ۔,, < ۔٬ & ۔ذ 2١ _ و ۔. ۔۔ ۔ إِإإ ٥٤ 22 ,م د۔۔ےد ےک دت

 كياذك مهُكسََم الإ ىري ال اوحبصأف ار رماب ءي لك رمدت (ة) ملا
 5 ٨7 ,. ٦م۔۔ ] . ئس تس ,۔۔ ., د هس ۔۔ ر هكح د ٨1٣ ۔ي 27 .
 مهل انلَعَجَو هيف مكنكم نإ اَميِف مهنكم ذقلو جة) نييرجملا موقلا ىزجم
 ر 2٤ سح ٨4. و ۔ ر كح , 4٥2 وتح < أ مق 4 ءام . ِ 2 اكس

 نيم ممت دفا الو مهرضصتا الو مهعمس مجع ىنغ ةدفاو رصبو اعم
 7 «» . ء ,ت 2ِ هم 7 . .1 . ه

 »( 4 نورتس هب اون اك ام م قاحَو هللا ِتياغب کرودحجت اون ك ذإ ءىش

 ريصاعألا دحأل ةروصلا هذه لبقملا ضراعلا اذه روصت ىلع كدعاست امبرلو
 .ةديدشلا

 "و
. 

 الاق

- 
: .. 

.... . : 

 اهنارودو ضرألا نم بحسلا بارتقاو ةديدشلا ةملظلا ىللإ رظناف ديدش زاصعإلا ةروص

 تكنلل ٩ ةيآلا ،تلصف ةرزس ( )

٦٢٤ ةيآلا ،فاقحألا. ةروس ( )



 يليلخلا دمحأ خبشلا دنع )١٦١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 امف ةعباتتم مايآ ةينايثو لايل عبس اهبر رماب ةيتاعلا ةديدشلا حيرلا تبه معن ف { ةعباتتم مايأ ةينامثو لايل أب ةيتاعلا ةديدشلا حيرلا ت ز
 بعرملا دهشملا ليختتل كنإ 3 ميمرلاك اتتفم ، اماطح هتلعج الإ يش ىلع تتأ

 نيأ ،ةيواخ لخن زاجعأ اهنأك ةرثعبملا ثثجلا إ ماطخلا © لماكلا رامدلا ى

 كلملا نمل !؟نيرابجلا شطب نيأ ؟رودلاو روصقلا نيأ ؟ةسرطغلاو ةوقلا
 نينمؤملا هتردقب هللا يجنيو . راهقلا دحاولا هلل ؟هلك رمألا هديب نمو ؟مويلا

 . > ۔ رو ۔۔ -" ري۔ . .ةم س ء . و ح ۔ 7
 اني ةمحرب هَعَم أونَماَء نيذلاو اوه اتيجن انمأ َءآَج املو مهدحو

 ةاجن ةيفيك نع ثيدحلا نع نآرقلا تكسيو "ه ظيلغ باذع ني مهتيو
 يف الو ضرألا يف ءيش هزجعي ال هللاف ©نينمؤملا نم هعم نمو دوه هللا يبن

 جاومأ تلعف فيك رضاحلا انرصع يف ىرن نحن اهو © ىلاعتو هناحبس ءايسلا

 . اهلوح ام لكب رامدلا لح امنيب ،دجاسملا تتبث فيكو ايسينودنأب ىمانوس

 : :ن ن ييكصجمتتتمت ر اشا نيدن _ .

 نتمم نيخيش : 7 نزو . : يكرمج : :تيتليج .

 | . : : ققح -. . : .. ت .

 " .ق جح , ٨ : هد ._
 اتوب :٭ة:._ .س :رت نيسبس تحر
 .ويسال بت - تمرد دجت سع رح ديحت __ جج ,:ياتتح. ر -ت خكيريي .... صر

 .ىتح ررختهتسن ..۔..۔.۔ دتاتا اسإ' ۔رارصحكسحدبيا

 ص ۔۔ .-:
 تحت ط ستل" .روجمتم ريطلا

 ايسينودنأب يمانوس جاومأ دعب هللا هاقبأ دجسمل ةروص

٥٨ ةيآلا ، دوه ةروس ( ')



 ىللخلادحاخينلادنع {{ ("" __ يوبزلاركفلالاعم نم
 : مالسلا هيلع حلاص موق دومث ةصق -

 ةلا اهاتآ ام عم ميظعلا ميعنلا يف بلقتت تناكو 6 داع دعب دومث تءاج
 هناحبس لوقي !مالسلا هيلع حلاص مهلوسر اوبذكو اورفك مهنكل ث ةوقلا نم

 نإ رخأ ني هبلع مُكلسأآَمَو و) نوعط هللآ اوق )نيبأ لوُسَر مُكَل اري نوفتنااس هرخا اك نان ترتلف
 ىف :تز ترييا اهَم اَم ىف نوكرتتأ () نيملعلا بر لَع الإ ئرجا
 كرب نوتسنو اجر مم اهل لكو عزف (©) نوو رست
 سفرسُمَلآ عأ اوعيطت الو نوُعيِطأو هللآ اوقتاف (ح) نيهرنف اًئوُيُب لابجلا
 مهظعي مهلوسر ذخأو 6 هَنوُحلَصي الو ضتألآ ىف نو ديفي نين 2
 هللا معن راعشتسا هيف ثعبيو مهسفنأ اوملظ نيذلا داع عراصمب مهركذيو

 ىف حُكأَوَبَو اع دَعَب نم ءافلخ َركَلَعَج إ اورُكذآو» مه الئاق مهيلع
 اوركذف اكوب لابجلا نوئج اروصق اهلوهس ني توذختَتضزألآ
 اوبأ و 6اوتنعت مهنكلو “4كريدييقُم ضزألآ ىف اوَتعَت الو هللآ آلا
 ذوُمث امأو ةزعلا بر مهفصو ايك يدهلا ىلع ىمعلا اوبحتساو هتعاط
 مالسلا هيلع احلاص اوبلاطو 4 ىده ىلَع ىَمَعلآ اوُبَحَتَساَف مُهَتَيَدَهف

 تريقدَصلا نم تنك نإ ةَياَمب تأق التم رمب الإ تنا ام () نيرحسملا نم تنأ امنإ آولاق » هل دنع نم لسرم نا هاوعد قدص تت زجم
 .وس اَموُسَمَت الو (قرمولعُم مون برش ٍركَلَو رش انه ةقات ۔هذدَم لاق ()
 ةقانلا ىلع اودتعا مهنايغط ببسبو " « ميِظَع موَي باذع مكذخاَيف
 مهبلاطو .مهلعف ةبغم نم مالسلا هيلع حلاص مهيبن مهرذحف ؛اهورقعف
 لوزنب هوبلاطو اوغطو اوتعف باذعلا مهيلع لزن .الإو رافغتسالاو ةبوتلاب
 ةيمير تأ نع اوعَعَو ةقانلآ اورَقَعَق » نيقداصلا نم ناك نإ اعيرس باذعلا

 ١٧٤١ هيآلا « ءارعشلا ةروس (
 ٧٤ ةيآلا } فارعالا ةروس ( ")

١٨٣ ةيآلاة ءارعشلا ةروس ( ") |



 ايلخلا دمحأ خيشلا دنع } ١٢٣ يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 . ي ۔ ,۔ ٨177. ۔ ۔ ح ٦4. ۔,۔ ,حد 1
 هباوج نم ناكف ."هن نيلسرملا َنِم تنك نإ انذجعت امب انێئا حلصني اولاقو

 دعبو ."ه بوذكَم ريغ دمعو كليلاذ مايأ ةنلت مكراد ىف أوُعَتَمَت : مهل 4 ح۔ و إ ٨ً د ج ٨ , 2٤224, ا . مي ۔غ
 و وت ج ح -ا ١... .. . ار لا ارس أ ة ٍ
 مهب ذخاف و ةقعاصلا اهنإ هدونج نم ايدنج مهيلإ هللا لسرا ةمهملا كلت

 = , د -. 2- [ ا . & 2 ه 7 ۔ ۔ ت

 ةز كريمخجج مهرد ىف اوحبصاف » . "ه نورظني مهَو ةقعصلا
 ٤ِ . ح ,۔7٦]ري. ٤ ۔ و ےح س دو ہ م ي . وح س . ۔ م ت ے ,

 ( ه دومثل ادعب الا مهبر اورفك ادومت نإ الا اف اَوَتغي مل ناك

 :ةينك تهتنا ن يق .مج ۔ ا ۔۔ و

 مج ... ...ر ذ ....

 : ن - ! : : . تتح .ن 7 ن ..و
 ... : 1 بي : هت :ذ ...تلو : - .

 س : :..: ا
 م. ...-: ...... .-
 : ن ..نيد نجت ي
 .ااال لانم تلام

 قعاوصلا رش هللا اناقو ةيقرب ةقعاصل ةروص

 ه سد . مث ] ر ٨ إ ول۔۔ ۔ , هت ۔ ,/ ے ,س 77

 َوهَو هللا ىف ترولدتجنتمهَو ءاشي نَم اهب بيصيف قعاوصلا ليزيو
 ه لاحملا ديدش

 قعاوصلا تاوصأل بعرم لئاه توص نم هعمسن ام رابتعالل يفكيو
 ءاهرقتسم نم بولقلا علخي ايب ، راطمألا لوطه لاح هذه انمايأ يف ةطيسبلا

 ادج ةبعرملا ةعقعقلا كلتب فيكو ؟ةقعاصلا هذه ةوقب فيكف رمألا هللف

 ٧٧ ةيآلا . فارعألاقروس ( )

 ٦٥ ةيآلا ،دوهةروس ( ")

 ٤٤ ةيآلا « تايراذلا ةروس ( ")

٦٨0٦٧ ناتيآلا ، دوه ةروس ( )



 ىليلخلا دمحأ شلا دنع } ١٦٢٤ { ىوبرتلا ركفلا اعم نم

 . ريدق يش لك ىلع تنآو ،ديرت ام مكحتو ،ءاشت ام لعفت كب تنمآ

 نوراق ةصق -

 ءارث اذ اينغ الجر ناكو . مالسلا هيلع ىسوم موق نم نوراق ناك دقل

 .ملع يلع هتيتوأ انإ لاقو ،هيلع هللا ةمعن نارفك ىلإ هعفد امم ميظع :ذع شحاف

 ٠ اريثك احصن هموق هحصنو باذك رحاس : هنع لاقو ىسوم هللا يبن بذكو

 نأش اذكهو "نايغطلاو ربكلا هنإ ؤ ادبأ كلذ نم ءيشل هعمس خصي ملف
 يبر محر نم الإ "١ه قغَتَسا ٥اَءَر نا غطَيل نإلا نإ الك .ناسنإلا
 . هناحبس

 ١ ؟ -١ د . \ - 4 7 . ١.1 ث -"

 ىغَبف ىَسوُم موق نم تراك نورق نإ » لاقف هربخ انل هللا صق ديقل {
 لاق ذإ ةّقلآ ىلوأ ةبصعلا اَونَتل هجتافُم نإ ام زونكلاررم ُهتَيتاَءو مهيلع
 هللآ كلىتاء اميف غتتاو ( َنيحرفلا بحس ال هللآ نإ حَرفترال هموق هل
 هللآ َنَسَحأ امك نسحاو اَيتدلا ےرميَبيِصت رست الو ةرخالا رادلا .7 ِ د گ۔ | ۔ _- , ٤ % ى ,ص - . 7 ة > 2ِ ۔ےِ < ّ
 امنإ لاق ج نيدىسفُملا ثح ال هللا نإ ضر الا يف داسفلا غتت الو كيلإ _ ِ . - 7 2 دم وم س 771 م حم . ۔, ك هوم . ح 9

 مهبون ذ نع لغت الو س اعمج رتك او ةوف هنم دشا وه نم نورقل ١ ري ,هلبق ني كلهأ ذه هللا ترا ملعي لوا ىرنو ماع ىلع هتيزوب س .2 الو ع ه۔۔ےمص ي ٤ رحو ,[ ء“۔ ... . 2 ١1
 رويري كريزلا لاق هتنيز ىف هيوق ىلع جرخف ترومرجمل . ه .ت ۔,۔ ١ ۔ . . . .2 ,1۔ ۔۔۔ م ص س ى 7
 ل اقَو ميظع ظح و ذل رهنإ نورق : و ١ ام لثي انل تيلي ين ل ا ةوّيحلا ۔١؛ا۔ ص ¡.۔ ٦ ۔ ٨41 4؟, 4 42 سإ - 1 ٦ ١212 )-: 7>١۔۔ 7
 الو اًحلىص لمعو 71 م ا نملرتخ هلل ١ ب اَوت مكحليؤ ملعل ١ اوتو ١ : يرل ا ر ِ م ص ِ ۔ ,إ ٥ ۔ ل ح كم ۔= > <9 ر ِ هم . 4 س . م

 ني هل ناك امف ضرألا هرادب هب اتفسحل ( -روربلَّصلا الإ اَهدقلي
 نم 4 اشي نمل ¡;. قزرلا طسبي هللا .ر اكيو نولوقي يسم الاب رهب كم اونمت - 7٦7 4- {- َِ . 7 ه ,م ۔7 م 7 . َ ۔ ؟ 7 تريلأ عضاو ينرحس ني كراكامو هل نوف يم هتوسق .ه إ ٤ ," و 227 ےس ص,۔۔ 7 . 2 . ي إ و و ۔ . ۔.

 لقي ال ,هناكيو انب َفَسَحَل انيلع هلآ َنَم نأ الول زدَقَيَو هدابع - ِ رم ه ۔ذ < ,۔۔<۔ -- 4 ؟.؟ - ِ

٧٨٦ ناتيآلا } قلعلا ةروس ( `)



 يييخلادحاخيفلادنع !"") _ يدبتلاركفلاملاعم نم
 ًايسانتم وأ ًايسان 6 ًارورغم ًاوهزم هتنيز يف نوراق جرخ دقل معن ؤ" «َنوُرِفَكَلا
 نكلو بولقلا ىوهتساو .راصبألا بلخف ،همعناب ارفاك ،هيلع هللا لضف
 ءايندلا ةايحلا نوديري نيذلا ءاطسبلا جذسلا كئلوأ نم ناك ؟كلذ ناك نمم
 ةوشنلا ةظحل ةظحللا كلت يفو ،ةفئازلا اهجراهب و اهفرخز ءارو نوثهليو
 رمألا يتأي ،رابكتسالاو ءالعتسالا ةظحل ،راختفالاو وهزلا ةظحل رارتغالاو
 هب هللا فسخف ،ىلعألا ىلعلا نم ةمقنلا لولحو © باذعلا لوزنب يهلإلا

 ؟رورغملا وهزملا نوراق نيأ !دهشملا ةعاظفل ايو !لوهلل اي ضرألا هرادبو
 متخيو ،نيبملا نارسخلا وه كلذ ،ةرخآلاو ايندلا رسخ دقل ؟هزونكو هتورث نيأ
 ملاعلا ءايرثأ لكل ةربع نوكت نأ بجي يتلا ةرثؤملا ةصقلا هذه لجو زع هللا

 الكل :هلوقب لوملا اهم . مهاتأ امف لاعت هلا قحس نودؤي ال نيزلا
 ةبقلاو اَداَسَف الو ضزألآ ىف الغ نوديري ال نيذلل اهلح ةرخالا
 ١ ١ "؛«َرَتُملل

 ةعانم نيأو ؟ىرسك نئادم نيأف & نيربتعملل ةربع يمالسإلا رصعلا يفو

 : هتحاس لوقي ماشلا دالبب مهتعنم دعب نامورلا بهذ نيأ لب ؟ ةينيطنطسقلا

 ناك نم نإ :لاقل اهعضو رظنو ةينامورلا شرج ةنيدم ىلع دحأ فقو ول"
 نم تابابدلاو ىلعأ نم تارئاطلا هتءاج ولو " هب طيحي اشيج فاخي ال اهيف
 نأ ةلقلا نوملسملا عاطتسا اذايب حمرلاو فيسلاب هيتأي نأ نع الضف لفسأ

 ءاهتوقو اهتناصح عم اهنم مهولبيو نئادملا هذه نم نامورلا كئلوأ اوجرخي

 اذايبف .ىرخألا شويجلا نم مهدنع نم ةرثكو نامورلا ددع ةرثك نع الضف
 هناحبس هللاب ناميإلاب مهيلع اوبلغت مهنإ !؟مهيلع اوبلغتي نأ اوعاطتسا
 . "ىلاعتو

 ٧٦ ةيآلا ب صصقلاةروس ( `)

 ٨٢ ويآلا صصقلا ةروس ( )

مالسإلا يف تايونعملا رثأ ( ")



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٢٦} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم : أ خيسلا دن 1١ ١٢٦ ے.

: . .: : 
 ! ا اعت حت ر , :

 7 [ : -٢

 ق :لا ! : ١٣ ك ع .!
 6 ٢ ٣ ا نا ارجا :7
 مهو =كحدصت ت نترو متا ...... ةحع ت ككتك ةدجم اول ظ ....س.م اكممج ل .دوم ز :> -۔=- دح

 ةيندرألا ةكلمملاب شرج ةنيدم راثآل ةروص

: 7. 
 : . .ت 1

 711 ) آ . 8 : ١ | ات مقاااالا 1 7:17 3 7 ٦١171.
 .دت رخختاوقتت -: ::... :نايكك نإل - ..ااذا 11 2 ا : :
 : 77 دحجت .:.. ك :يعدتسي دد مما دت
 وهكتحجب ._-_ ......: .. ر ۔ . تركب ...كجك نوصح - نح

 ةينذرألا ةكلمملاب شرج ةنيدم راثآل ىرخأ ةروص

 كلت ،مهملظو كتلوأ رفكو "لجو زع هلل مهتعاطو ءالؤه ناميإ معن
 امو ،نيملاظلاب لحت ىتلا نيكاربلاو لزالزلا ىه مكو ،لدبتت ال ىنلا هللا ةنس

 وأ بلق هل ناك نمل ةظعلاو ةربعلا ىهتنم يف ايسينودنإب " هشتآ " ةنيدمب لح
٠ ديهش وهو غمسل ١ :ىقلأ



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٦٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ةرصاعملا ثداوحلا ب

 هذه يف ربدتي نأو لجو زع هللا ىلإ عجري نأ دبعلا ىلع" :هتحايس لوقي
 ةيصعم نم ببسب ًاعيمج اهنإف نتفو نحمو ،لزالز نم ثدحت يتلا ثادحألا
 6١ "هتامرح كاهتنا ىلع هتآرجو ، لجو زع هلل دبعلا

 ربدي يذلا هدحو ىلاعت هلا نأ نيقداصلا نينمؤملا ىدل بير ال" :اضيأ لوقيو
 كلت لكو .هتياعرب اهلمشيو ©فارطألا ىمارتملا نوكلا اذه يف ةرذ لك رمأ

 دوجولا قلاخل ةنيكتسم ةعضاخ تاقولخملا رئاسو تارجملاو تارذلا

 ليللا ءانآ هدمحب حبستو هتدارال بيجتستو 6هرمأب رمتأت ىلاعتو هناحبس

 نوُهقفَت ال نكنلو هدي حبسي الإ ءىش ني نإو راهنلا فارطأو
 تبسك امب هدابع نم ءاشي نم ىلع اهطلسي ىلاعت هلل دونج اهلكو ، «َمُهَحيِبشت

 "‘ « وه الإكيَر دونج ملعي امو ، ،مهيديا

 :،ةرصاعملا ثادحألاب قلعتي اميف نييساسأ نيزكترم ىلإ هتحايس ريشي

 .هرهقو ىلاعت هللا ةوق ىلع اهتلالدو اهتاذ نحملا هذه يف ربدتلا : لوألا

 .ىلاعتو هناحبس هلل دابعلا ةيصعم ةجيتن اهخأ : يناثلا

 هيلع رمت الف ،ةريبكلا هتيانع نيرصنعلا نيذه يلوي نأ ملسملل يغبني
 صلختسي اربدت ربدتي لب هعماسم قرطت مل اهنأك وأ نكت مل اهنأك ثادحألا

 .ةيكولسلاو ةيحورلا ،هتايح يف رثألا ميظع اهل نوكي يتلا ربعلا اهنم

 ٤ ٤ةيآلا ءارسإلا ةروس ( أ)
١٣٢ةيآلا رثدملا ةروس ( ل



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٢٨} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ةن ري =
 ا : : :...د ......:

 ني :.ن مك ناخ كتتا
 : ..ني . ةع .
 : ..._ ةن : ل :
 ! ...ةو . :ت 7 ينأ

 ه لالت نا
 . .ةهويي دنتتم ١ نال
. : : - . . 

 :...جم .:؟ ان
 جج = .. تا ةاك ا

 ؛ب 7٠ . : رجيب :.ع : : :

 ....س < ن :: ....:
..:... .. : ...- 

 ::.:. .. .الل ةتس : ؟.. ا... ٩ . .....د
 ......كنار زلكان ستنا

 7 . ..ه . ؟. +| .ذ > ا٠. َ

 مظعألا لازلزلا موي لاحلا فيك يرعش تيلف ةيضرأ ةزه رثإ ةمخض ةيانب رايهنال دهشم

 . ۔ 7 _ 7.14 1٨
 ههانهارلز ضرألا تلزلز اذإ

.... 
..... 

 و تيا
 : ع . . .كا : :

 .:.:. .:::. . اكتاكاكوو : :
 : يوك ا
 ةفا :...نننززتن ناوالا : ا
 " قيهما .::: :...ااات نياكنرصت :

 ٣٠ .- هس ...
 جك . ::ةيكو مد : :: داتحتتر رجل نا ا ي

 مك.. ٦ .تنا .. :.يكخا !
 { ......ا - رتت

 .ةجعكجا :. ت ._

 نممو ....ق .
 7 ...ا .

 هللا رمأب هممح فقي ناكربل رظنم

 ۔. 26 ٤2 ۔,<۔أإ٠4۔۔؟أ.7٨أز رزلا .ك "زو .
] ح هلل ةوقلا نأ باذعلا نوري ذإ اوملظ نيلا ىَرَي ولو «



١٢٩ . . 
 1 ل ١ دحأ َ , َ لا انع } { ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ا : و ...1

 : تت 3 : :!:
 -_- :. تنز تلقن : ات :7 تلا

 تب ,7
 -. نلحمختتاتكحت ......كتوم

 الهش . ...... ..ردظحتتو
 - .. ؟ 7 -

 حيرلا ةوقب ةريدتسملا بحسلاو رطملا ةوف ىلإ رظناو ريصاعال ادحال ةروص

 ت ١ ور 2
 « ر : ::::. ككا
 771 م ) :::: .7 ٦1 : 7 نات نالنالباللا ل

 < .. " ...يالب جج ......س

..: . 
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 ..دج .تكاو 8 بجت

 ..د :7 -. :
 س .. .تتح ..... .كككاتكمتللق
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 يكال .نسحتت تحت .. -:: اوصا
 ا ت .كتتا :نارج نتملا انقتم ن ...:- -« ك . . . نانزم .كلا

 تنخ ; ا ا بكوم
 ٢ ١ :...و ةق ..كةبا تز ن :..ه جيهت ..ر

 جاور نرج نا ...نرت نجلا
 : --:: ودب ا دترت
 خ تااالتتاتتا _._تناظظت د

 ج

تاناضيفلا دحا دعب نكاسملا رمغي ءاملا
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7. | 
 ا .«

 ريصاعألا دحأل ةبيهر ىرخأ ةروص

 رتس حووس=: :» روس ...- ةجل

 : 7 :رق .: .-و .. -. : : :
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 : وخ ركت

 2 : ك

 اظقت.تنت _

م٧٠٠٢ ماع ةنطلسلا برض يذلا يرادملا راصعإلا راثآ ضعبل ةروص



١ 
١٣١ 
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 لخلا دمحا :يشلا دنع } { ىوبرتلا ركفلا اعم نم ل لخلا

 زا ل :اكنن
 | 2 : : .. , و:

 :. : / : ٣
 ١ . ٠ . :

: .. .. . =. | :: 
 : :دوا : ::ت ا :ن : :نروك ناا انف ي :

3 
 .نا . " . : :72 :

 ] . . مجنب ل الت .نايكك ٦ نتكع
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 اس جوج ل

 رانلاب ءاملا طالتخا هتردق ميظع ىلع ةلادلا هللا تايآ نم كلذو رانلاب ةب ةينوزلح جاومأ

...- - - . = 
 -.. :-د .و: .ةوج .

 ___ .- .نحب طق ۔... ويك :
 1 ..... م :ت .: .دج :- : ٩

 1 :ويو : تز ...ا : . .
 1777 : - . - نجلاب 5 ت" ز : : : . ا ص .. .. .تم ح نات تتا اا 7

 دز ايكل رص رال
 ناا ...:ت .تت : . :هماوص تات نات ا دوت ان ......ص .سس : .. را --- ..-. .نع :اك و .- صح ...تاي .لع .. .اا - واتمت .م تو : با : : تم : ةي دج .نيكت ضا : .م اقرخ زقلا د ازنم

 ؤ ةف

: 

برعلا رحب ف وهو م ٠٠٧ ماع ةطلسلا برض يذلا يرادملا راصعإلل ةيوج ةروص



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٣٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم
 ت : . : _ : 1 1 " 7 : «, / . 7 "71 ,:: «

 .1 =:::- جت ےہک رمعت 4 5
 ددجب رجتم . ! > :. س . " -- . جح . 7 .

 جحو : ۔۔.هجخحرك“
 : /. ض ` .نتخ تسبل" : _ :< ك :_ ۔_ 5 ج.

 - :س ... أ > -ه =
 . - ,:. - = 7 : . ٣

 : - تنا . :. :

 تاناضيفلا نم ثراوكلا ىدحإ اياحض رظنم

 ماع شدالجنب راصعإ تايفو يف ًاببست ريصاعألا رثكأ نأ ركذيو
 رثكأ نأو .ةافو ٣٠٠٠٠ يف تاريدقتلا لقأ بسح ببست دقو م ١٩٧٠

 رزج باصأ يذلاو ،م٢٩٩١ ماع "وردنآ" راصعإ ارامد ريصاعألا
 تردق ىذلاو نيتيكيرمألا "انايزيول"و "!ديرولف" يتيالوو 5"اماهابلأ"

 .ىكيرمأ رالود نويلب .٢٦ هب هرئاسخ

 رحبلا جاومأو يمانوس جاومأ نيب قرافلا نأ ىلإ انه ةراشإلا نسحتو
 .حايرلا نم سيلو ضرألا ةكرح نم دمتست ىلوألا ةقاط نأ وه .ةيداعلا
 ةئم ىلإ (اهعاقو ةجوملا ةمق نيب ةفاسملا يأ) يمانوس جاومأ لوط لصيو
 اهل ةيلاتلا ةجوملاو يمانوس تاجوم ىدحإ نيب نمزلا نأ ايك ابيرقت رتموليك
 ىلإ يداهلا طيحملا يف يمانوس جاومأ ةعرس لصتو {ةلماك ةعاس ىلإ لصي دق

 نإف ںالثم ةيكيرمألا سول ةنيدم يف لازلز عقو اذإف .ةعاسلا يف رتموليك ٨٠٠
 هقرغتست امم لقأ نمز يف ويكوط ةينابايلا ةمصاعلا ىلل لصت يمانوس جاومأ
. هرمأب ءىش لك ،ميظعلا هللا ناحبسف .ةثافن ةرئاطب نيتنيدملا نيب ةلحرلا



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٣٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ناميالا تايضتقمب امامت كردن روصلا هذه اهتمدق ىتلا ةئيهتلا هذه دعب

 كرحتم كرحتي ال هرسأب دوجولا فرصي يذلا وه هنأ ىلاعتو هناحبس هللاب

 نافوطلاب حون موف كلهأ نمف هتدارإو هرمأب الإ نكاس نكسي الو

 قش نمو ؟ حلاص موق ىلع قعاوصلا لسرا نمو ؟ميظعلا ناضيفلاو

 ،ةعيبطلا يها ؟داع موق ىلع ميقعلا حيرلا لسرا نمو ؟نوراق علتبتل ضرالا

 :هناحبس قحلا لوق ىلإ عمسن ال وأ ؟نذإ كلفلا ريدي نمو ؟كلفلا نارود مآ

 ديرش َوهَو هللا ىف ترول دنجت مهَو ءاشي نَم اهب بيصيف قعاوصلا لىيزيول
 دَرَب نم اهف لابح نم ِءآَمَسلا ن لزتيَو» رطملا نع لوقيو ه يلاحل
 وجني نأ ىنعم امو "4 ُءآََي نم نَع هفرصيو ءآشَي نَم هي بيصيف
 ةعيبطلا ىهأ ؟باذعلا تارمغ نم ركنملا نع نوهانلا نولماعلا نوحلاصلا

 بلق يف ىهو زوجعلا ىجنأ نمف !هنلا ناحبس ؟ةيكلفلا تاخانملا مأ ؟ءايمعلا

 ىجنأ نمو ؟هناحبس هللا وه كلذ سيلأ "هه ربنعلا ىن اَروجع الإ نافوطلا
 اوناك ايب سيئب باذعب اوملظ نيذلا ذخأ نمو ؟ءوسلا نع نوهني اوناك نيذلا

 رما نمو ؟نوعرف ىلع هقبطأ نمو ؟ىسومل رحبلا قش نمو ؟نوعنصي
 نأ هل هللا ءاش ام هنطب يف ثبل نأ دعب مالسلا هيلع سنوي يذؤي ال نأ توحلا

 ؟ميكحلا زيزعلا هللا وه كلذ سيلأ ؟نمو ؟ نمو ؟ثبلي

 كلفلا يف متنك اَدِإ ىتَح رخَبلاَو رملا يف مُكْرَتَسُي يلا وه :هنأش لج لوقي

 لك نم جؤملا مُهعاَجَو فصاَع حير اهتءاج اهب اوحرَقَو ةبيط حيرب مهي َنيَرَجَو
 هذمم نم اََْيجنأ نل نيدلا هل َنيِصِلخع ةللا اوَعَد مهي طيحأ مهتأ اونظو ناكم

 ِ « ے عب

 }ه نيركاشلا نم َنتوَكَتل

 ١٢٣ ةيآلا { دعرلا ةروس ( )

 ٤٢ ةيآلا { رونلا ةروس ( )

 ١٧١ ةيآلا ‘ءارعشلا ةروس ( ")

٢٢ ةيآلا \ سنري ةروس ( )



 ىليلحخلا دمحأ خيشل شلا دنع )١٣٤} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 بيغلاب ناميإلا - ٢

 ةيحورلا هراثآو بيغلاب ناميإلا موهفم

 ام لك ىلع قدصي هنإف بيغلا موهفم امأ ، ناميإلا ىنعم نايب قيس دقل
 ليلد هيلع هلد وأ ،هلقعب ناسنإلا هيلإ ىدتها ءاوس & ساوحلا نع باغ
 زع هنم ءاج ام بيغلا ليق" نورسفملا هركذ ام لك كلذ يف لخديف ،يحولا

 ام لك بيغلا :ليقو 0 رانلاو ةنجلا رمأ نم دابعلا نع باغ ام :ليقو " لجو

 ام لك ليقو ثرانلاو ةنجلاو باسحلاو ثعبلا لثم ةيبيغ رومأ نم نآرقلا هاوح

 هيلع لد ام لخدي ايك . 6 " لوقعلا هيلإ يدتهت ال امم لق لوسرلا هب ربخأ
 ثادحألا لاوحأو ،ةدئابلا ممألا رابخأ نم ةنسلا هب ترتاوت وأ نآرقلا

 قيدصتلا هيف لخدي لب سوسحم ريغب ناميإ هب ناميإلا نإف شةيلبقتسملا
 . ”"اهب لمعلاو ةتباثلا رابخألا قرط نم ةمولعملا ةعورشملا تادابعلاب

 كالهلا دراوم نع سفنلا هنهني هنأ كش ال كلذ عيمجب ناميإلا نإ
 .لجو رع هللا ةفاخ اهيف ىمنيو ةمئادلا ةبقارملاب ساسحإلا اهيف بذهيو

 : رثألا اذه انيبم هتحايس لوقي تاربخلا بسك ىلإ سفنلا ىعستف

 ريمض نمو بلق و لقعو كلدسجو حور نم نوكتي ناسنإل ا نإ"

 ىسانتي وأ ناسنإلا ىسني دق كلذل ،عفاودو بلاطم اهنم ةيحان لكل ،زئارغو
 كولسلا ناسنإلا اذه ىسنيو ،هيلع ىلاعتو هناحبس هللا هضرف يذلا قحلا اذه

 .هلاوحأ ةماقتساو ‘هسفن ةمالس ىلإ هب يدؤي يذلا يوسلا جهنملا يف
 هذه طسو يف ىلاعتو هناحبس هقلاخ ناوضر ىلإو اهسنج ينب عم هماجسناو

 هلعجي رخألا مويلاب ناميإلا نكلو ةفلتخملا عفاودلاو {ةددعتملا عزاونلا

 هلويم ىلع ةرطيسل او ئ هتابغرو هتاعزن ىلع ةنميهلا عيطتسيف ٠ كلذ ىلع يلعتسي

 بلاطملا هذه هجوتف ةعونتملا هحورو هدسج بلاطم ىلع بلغتلاو ،هزئارغو

 ٣٣١۔- ٢/ ١٣٤ . يليلخلا خيشلا { ريسفتلا رهاوج ( ')

١٢ ١٣٤ . يليلخلا خيشلا ريسفتلا رهاوج ( ).



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع ١٣٥) يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 هناحبس هللا هدارأ يذلا يهلإلا ماظنلاب اهنيب قسنيو ،ميلسلا قيرطلا يف اهلك
 . 6"هداعم ىف هتداعسو ،هشاعم يف ناسنإلا ةمالس هيف نوكي نآ ىلاعتو

 نيب قارتفالا ةطقن وه" :هتحايس لوقي ايك بيغلاب ناميإلا ناك اذهلو
 راكفألاو ةخسارلا لوقعلاو ،ةيكزلا سوفنلاو ،ةميلسلا رطفلا باحصا
 تردكت نيذلا نيبو سوسحملا ملاعلا اذه ءارو ايب نولصتي نيذلا ،ةيعاولا

 ملف .مهراكفأ تقلغناو ،مهلوقع تبرطضاو مهسوفن تملظاو ،مهرطف

 هّأل . 0" ةدودحملا مهساوح هيلع تعقو ام الإ دوجولل اريسمت اومهفي

 علطتي الو ،يداملا هسايقمب الإ عىش ىلإ رظني الف ةداملا قيضم يف هسفن سبح

 "" ةداملا هذه ءارو ام ىلإ

 نم نوكي نأ نرم ىمسأ ةايحلا فده نأ نوري" بيغلاب نونمؤي نيذلاو

 انيب ،اهعفانم ىلع رحانتلاو ،اهماطح ىلع سفانتلاو ايندلا تاوهش لجأ
 فطاوعلا ءاضرإ الإ ةايحلا هذه يف افده نوفرعي ال بيغلا نوبذكي نيذلا

 نيرخالا باسح ىلع كلذ ناك ولو "ةم وهنملا زئارغلا عابشإو ةبرطضملا

 رابكلاو راغصلل «سفنآلا فالتإو ،حاورآلا قاهزإ ىلإ رمألا ىدأ ولو لب

 صرحي نأ ىلإ بيغلاب ناميإلا مدع يدؤي دقو ،لسنلاو ثرحلا كالهإو
 )"" لمعلا ف داهتجالا كرتو لسكلا ىلع صرحلا لك ناسنالا

 رابعتساو قيدصت وأ ،ناسللا اهددرت تاملك درجم بيغلاب ناميإلا سيلو

 بيغلاب ناميإلا " لب كولسلا بيذهتو ،نانجلاو حراوجلا ىلع هل ةطلس ال
 ىلإ هبحاص دوقي يذلا ،رينأتلا يوقلا ،رثألا قيمعلا ناميإلا وه بولطملا

 ٤١٧١ ، ٢٢٩ ريسفتلا رهاوج رظناو & ح ٣٢ ١ هتيمهأو رخآلا مويلاب ناميإلا ( ')

 ٢ / ١٢٦ ، يليلخلا خيشلا ، ريسفتلا رهاوج ( ")

 م٤١/١١/٢٠٠٢ /ه٤٢٤١ ناضمر ١٩ ركذلا لهأ لاؤس ( "

 ١٦٢٧/٢ ى يليلخلا خيشلا 3 ريسفتلا رهاوج ( )

ج ٣٢ هتيمهأو رخآلا مويلاب ناميإلا ) )



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٣٦} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ناميال ١ سيلو داسفلاو رشلا كلاسم نع هب دعبيو .حالصلاو ريخلا جهانم

 هنادجو ىلع هل ريثأت الو هبحاص كولس يف هل رثأ ال يذلا يديلقتلا

 راكفألاو تاروصتلا ىلع ةرشابم ةيوق ةطلس هل نوكت لب "هرعاشمو
 ءادن هينذأ يف نط هنع ماجحإلا دارأ وأ ءيش ىلع مدقأ الكف ،تايكولسلاو

 وه ىلاعتو هناحبس هللا نأ امزاج اداقتعا دقتعي نيح ناسنإلاف رخآلا مويلا
 هلعجي لاحلا ةعيبطب اذهو ،دوجولا فرصم وه ثرمألا ربدمو كلملا كلام
 ىلاعت هللا ةدارإ نع جرخي ال توكلملاو كلملا يف يرجي ام لك نأ دقتعي
 ةدعاق - ةدعاقلا هذهب هتاروصت عيمج اطبار نمؤملا نوكي كلذلف ،هفيرصتو

 ةايحلا نأو سةرخآلاب ةلوصوم ايندلا نأب نمؤي كلذ عم مث - بيغلاب ناميإلا
 لوصوم لمعلا نأ نمؤيو ،ةيدبأ ىرخأ ةايح تامملا دعبو ،تامم اهدعب
 ‘"ناميالا اذه ةطبترم تافرصتلا نوكتف كلذ ريغ ىلإ ءازجلاب

 يف درو ام ىلع ثيدحلا رصقأس بيغلاب ناميإلا موهفم عاستال ارظنو

 ال ؛رخآلا مويلابو لسرلاو بتكلاو ةكتالملاب ناميإلا نم ليربج ثيدح

 . ةيحورلا درفلا ةايح ىلع حضاو ريثأت نم كلذل

 : ةكئالملاب ناميإلا

 ةكالملا ىلاعتو كرابت هللا اهاطعأ ىتلا ىوقلا نع هتحايس ثدحت نأ دعب
 نم هوتوأ امب اونكمتو "ه ىوقلا هذه اوطعأ نيذلا ءالؤه ناك نئلو " : لاق

 نم بناج فسن نم مهدحأ نكمتي ثيحب ناسنإلا هروصتي ال ام لعف
 رثعتي يذلا فيعضلا ناسنإلاب فيكف ،نيع ةفرط نم عرسأ يف ضرالا

 ٢ / ١٣٥‘ ريسفتلا رهاوج( . ١

 .خيشلا ةحامسب فلؤملا ءاقل ( ")

 نم اطيهنس هتيار نيترم الإ ايلع لا قلخ يلا هتروص ي هرأ م لاقف ليربج مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا ركذ ( ")
 هل قفاوملا _ه٤٢٤١ ، لاوش ٧ ركذلا لهأ لاؤس ) ضرألاو ءامسلا نيب ام هقلخ مظع. اداس ءامسلا

٢٠٦٨ يذمرتلا ننسو ى ٢٨٢ مقر ملسم حيحص يف ثيدحلا رظنا (م١٢/٢١/٣.٠٢



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٢٣٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 نم هسفن ىلع قفشي نأب ىلوأ ناسنإلا اذه سيلأ ،ةرعشلاب ديقيو ،ةرعبلاب
 ىوقلا نم هوتوأ ام اوتوأ نيذلا نوبرقملا ماركلا ةكئالملا ءالؤه هللا باذع

 اوأرجتف مهسفنأ مهرغت مل تاكلملا نم هب اوفصتا ايب اوفصتاو ‘تاقاطلاو

 ال ىلاعتو هناحبس هتعاطل نومزالم مه امنإو ،هتيصعمب ىلاعتو كرابت هللا ىلع
 ناسنإلاو فيكف ،نوزتفي ال راهنلاو ليللا هنوحبسي ،ةعاطلا هذه نع نوأتفي
 كرابت هتيصعم ىلع ناسنإللا اذه ارجأ ام !هللا ناحبس .؟هفعضب رعشي يذلا
 هتجاح يضقيل هايملا ةرود ىلإ ددرتي يذلا ناسنإلا !فعضلا اذه عم ىلاعتو

 .ءايشألا هفتأ نمو ،ةلمنلاو ةضوعبلا نم ىذأتي يذلاو ،ةرم نم مك موي لك

 اوتوأ نيذلا ةكئالملا ءالؤه انيب .! ؟هيصعيف ىلاعتو كرابت هللا ىلع ؤرجي فيكف

 .هتعاط نع نورتفي الو ،هللا ركذ نع نوأتفي ال مه ةميظعلا ىوقلا هذه
 طلاخت امدنعف ،هتعاط ىلع نوبأديو راهنلاو ليللاب ىلاعتو هناحبس هنوحبسي
 لعافتي نآ نم دب ال ،سبلتلا مامت اهب نمؤملا سبلتيو نمؤملا ركف ةقيقحلا هذه
 ىلع اقفشم .ىلاعتو هناحبس هلل اعيطم نوكي نأ ىلع اضيأ صرحيف ؛اهعم

 هللا ركذ همازتلاب هللا تاحفنل ًاضرعتم ،هللا باوثل ايجار ،هللا باقع نم هسفن
 راهنلاو ليللا هلا نوحبسي نيذلا ةكئالملا نأش وه ايك ،راهنلا ءانآو ليللا ءانآ

 . "»"نورتفي ال

 نيلجو هللا ةمظع مامأ نولءاضتي مظعلا اذه عم مهو ":اضيأ لوقيو

 هتعاط نع نوكفني الو ،هركذ نع نوأتفي ال هباقع نم نيقفشم ٬هتبيه نم

 ائيش هتاردق يزاوت ال يذلا ليلذلا زجاعلا فيعضلا ناسنإلا اذه لاب ايف ...

 ال هنأك ،اراهج هيصعيف هبر ىلع ئرتجي ةلئاهلا تاقاطلا نم ةكئالملا يتوأ ام

 ةكئالملا ملاعب اذه هناميإ سيلأ ،اباقع هبناج نم ىشخي الو ،اباسح هنم وجري

 يف ثعبيو ،هبرل هتيشخ نم نكس ام هسفن قايعأ نم شيجتسي نأ هب اريدج

ج / ٦٦ ه ث يليلخلا خيشلا ، تاقيبطتو هموهفم ناممإلا ( )



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٣٨} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 دايقنالاو ةعاطلا يف ىلعألا ألملاب ىسأتي ىتح ،ىوقتلاو ناميإلا مئازع هسفن

 }“"!؟ضرألاو تاومسلا برل

 امج ءيش لك نولجسي ناسنإلل نومزالم مه نم ةكئالملا ءالؤه نمو

 هناحبس كلذب ربخا اك . نيبتاكلا ماركلا ةكئالملا مهو رش وا ريخ نم هلمعي

 ناسنإلل عفد كلذ ينو ""ه يتك اًماَرك ) َنيِظِفحل مكيلع َنإَو » ىلاعتو
 " ناسنإلا نإف ، ةكئالملا ءالؤه نمو ىلاعت هللا نم ءايحتسالاو ةعاطلا ىلإ

 ىلاعت هنلا نإف كلذ عمو كلذ نم مهنكم ىلاعتو هناحبس هللا نأل هيتأي
 ةبقارملا هذه رعشتسي نأ ناسنإلاب ريدج... ىلاعتو هناحبس مظعألا بقارملا
 الإ ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ةكئالملا بلقني ال نأ ىلع صرحي نأو .ةقيقدلا

 ىلاعتو هناحبس هللا ةمظع رعشتسي نأو ةحلاصلا هلامعأ نم ءاضيب فئاحصب

 تسيل ايازم نم امل لعج امو ةوق نم اهل ام ىلع ةكئالملا هذه هاشخت يذلا

 نم مهو هللا ةدابع نع نورتمي ال كلذ عمو .قلخلا رئاس ي ةدوجوم

 كلذ ىلع هللا هازاج هللا رمأ مهدحأ فلاخ اذإف كلذ عمو . نوقفشم هتيشخ
 اممِمَو اًعَمَطَو اَفَوَح مُيَر نوغ . ""فيعضلا ناسنإلا اذهب فيكف ك
 امي ءآرَج نيعأ ةرق ني مه فخا ام سفن ملعت الف () نوقينني مهتقزز 7 مح۔۔ دد ئ ۔ دإ ۔ , ۔ے ده -۔ د 2(٥۔ لآ ص <.. و. .,و -
 ٥) : ن ١ ر اوناك

 ال نأ بجي ةكئالملاب ناسنإلا ناميإ نإ ": هللا هظفح ۔ هتحايس لوقيو
 نوكي نأ بجي امنإو ىرخأ يفتختو ةرات نهذلل ضرعت ،ةيلايخ ةروص نوكي

 ٥٣ ص ب طوطخم .يليلخلا خيشلا قحلا ناهرب ) ,

 .١١،١٠ ناتيآلا ، راطفنالا ةروس ( !)

 !/ ج/! هتقيقحو نامالا ( ")
 ١٦٥ - ١٦ نانيآلا ا ةدجسلا ةروس ( )

.م١٢/٢١/٢٠٠٢ /ه٤٢٦٤١ لاوش ٢٧ ركذلا لهأ لاؤس ( )



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٣٣} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 هتالاعفناو هرعاشمو هتابغرو هلويمو هلامعأو هلاوقأ يف دسجتي كايح اناميإ
 )١) "ناميإلا لكيه ءانب ف انيكر انكر مم ناميإلا ناك ام رمألف

 بتكلاب ناميإلا

 ال ىلمعلا قيبطتلا وه قحلا ملسملا دنع بتكلاب ناميإلا تايضتقم نم

 بناجب ،هتايح روتسد نوكي ثيحب ميركلا نآرقلا زجعملا باتكلا يف ءاج

 .نآرقلا عم لعافتلا يضتقي بتكلاب ناميإلا" : هتحايس لوقي "لزنأ ايك هتوالت
 بتكلا ضقَبب َنوُنمْؤُتَقأا ليئارسإ ىنب نع ىلاعتو هناحبس هللا لاق دقف

 اهولمح مل من ةنرَوَتلا أوليحح نيذلا لثم » : لاقو "هضعبب كرورفكتو
 هللآو هللآ تياب أوُبَذك نيذلآ موقلا لَعَم سئب ازافَسأ لمح رامجلا لمك
 باتكلا اذه رجهي امدنع ملسملا نأش اذكهو . "؛ه َنيماظلآ مَوَقَلا ىدي ال
 يذلا راحلا لثم هلثمف 8هرون عبتي الو ،هيده لمعي الو ،هاضتقمب لمعي الف

 هللا دنع نم ةلزنملا بتكلاب ناميإلا امأ " :اضيأ هتحايس لوقيو "رازوأ لمح

 تاملظ ديدبتو ،ريخلا ىلإ ةيادهلل هقلخ ةوفص ىلع لزنملا هللا رونب ناميإ وهف
 ىلاعت اهئرابب بولقلا هذه لصوو سانلا بولق نم ةلاضلا تادقتعملا

 اكرتو العف نمؤملا ةايح عقاو يف اهتمجرت وه اهم ناميالا نأ كلذ ىنعمو

 ربدتلل لب ،ةوالتلا درجمل اهنم اباتك ىلاعت هللا لزني مل ذإ ءاضفرو الوبقو

 رونو رئاصبو ىده نم اهيف ام عمتجا دقو كعابتالاو ةيادهلاو ،ناعمإلاو
 ر !ا ميركلا نآرقلا يف ةمكحو

 ٥ ٤ص طوطخم !يليلخلا خيشلا ، قحلا ناهرب ( ')

 ٨٥ ةيآلا ، ةرقبلا ةروس ( )
 ٥ ةيآلا ، ةعمجلا ةروس ( ")

 ا/ج/٢ ] يليلخلا خيشلا { هتقيقحو ناميإلا ( ر

٥٥ ص ،طوطخم ،يليلخلا خيشلا { قحلا ناهرب ( )



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٤٠} يوبرلا ركفلا اعم نم 4.٤ ١ ؟ ۔ _ ا دن .

 , : لسرلاب ناميإلا
 نال ؛ حلاصلا لمعلا ا ةاعدم لسرلاب ناميإلا " : هتحايس لوقي

 ىلإ قلخلا ةوعدل اولسرا انإ ؟ اولسرا اذا لسرلا ءالؤه ف ركفي ناسنإلا

 يذلا ناسنإلا ىلع نذإف ؟ حلاصلا لمعلاو ناييإلا وهأ ؟ قحلا وه ام ،قحلا

 احلاص لمعي نأ نيلسرملا ءالؤهب نمآ
 .هقلخ ةوفصب ناميإلا ينعي ىلاعتو كرابت هللا لسرب ناميإلا نإف كلذكو

 مهلعجو ءهرونل ءاعو مهلعجو 5هدابع ىلإ هتلاسر لمحل مهافطصا نيذلا

 عابتإو ؛مهتاوطخ مسرت يضتقي مهب ناميإلا لسرلا ءالؤه ،هيحول ًاطبهم
 . مهكلسم نع ديح ال نأو مهاده ىلع ريسي نأب بلاطم ناسنإلاف مهريس

 ءالؤهب ًابجعم آلوأ ناسنإلا نوكي نأ ينعي ىلاعت هللا لسرب ناميإلاف

 مهف ،مهنأش نم عفرو مهلضفو مهمرك ىلاعتو كرابت هللا نال ؛ نيلسرملا
 ىلوأ مه ىرخأ ةيحان نم مث ، باجعإلاب ةيرشبلا سوفنلا اوكلمتي نأ ىلوأ
 ")" جهيدهب ىدتهيو .مهب ىدتقيو اوعبتي نأب

 نئلو" :لاق مهايازمو لسرلا لئاضف "ناهربلا" يف هتحايس ركذ نأ دعبو
 مهب نمآ نم نإف ،ةينارونلا لئاضفلا مكلتب اوللبجت لسرلا كئلوأ عيمج ناك

 هلاثم مهنأل هتايح يف هل ةوسأ مهلعبجي ناو مهلئاضف نم سبتقي ناب قيقح

 يذلا نييبنلا متاخ ايس ال .مهيلإ ءاتنالاب زتعي نيذلا هتمئاو .هيذتحي يذلا

 اذه نكي ل نإ يدتقي ةودق يأبف هريغ هيلإ قري ل ام ربخلا تاجرد نم ىقر

 .؟هجاهنم يف هل ادئاقو هتايحل ةودق ۔ مالسلاو ةالصلا لضفا هيلع يبنلا

 هللا ةيشخ يف لاثمألا عورأ اوبرض نيلسرملا عيمج نأ مولعملا نمو

 ةحار لكب ةيحضتلاو .7 هرمأ يف هل دايقنال او هتدابع نسحو هل عوشخلاو

 ا/جا٢ . © يليلخلا خيشلا © هتقيقحو نامبإلا ( ( ١

م١٢/٢٦١/٢٠٠٢ / ه٤٢٦٤١ لاوش ٢٧٢ ركذلا لهأ لاؤس ( ")



 ىليلخلا دمحأ رشلا دنع ٤١ ١} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 .هيلإ سانلا ةيادهو قحلا ةوعد غالبا لجا نم { اهلك مهتايحب لب .مهتايح يف
 ىلع ايف "ناودعلاو يغبلاو .لالضلاو رفكلا نم هيف نوعقاو مه امم مهداقنإو

 للحلا ىهزأ للجيو كةيلابلا ةهئاشلا هتامص عيمج نم درجتي نا الإ مهب نما نم

 ةوعدو ةرصنو اكاسمتسا قحلل هتايح دربي ثيحبءةيلاعلا مهتافص نم
 0١١) "هتالماعمو هكولسو هقالخاو هتادابع ق كرحتي ايح مم هناميإ نوكيل

 نم دحأ لإ عئسي نأ وأ ٦ ًاذاول للستي نأ رذحلا لك ناسنإل رذحيلف

 نم هلل بضغيو ،مهل رصتني نأ هيلع لب رمآلا ناك امهم ىلاعت هلا لسر
 .مهب هناميإ تايضتقم نم كلذف "مهلجأ

 : رخآلا مويلاب ناميإلا

 ضرعلا موي ؤباسحلا موي ،روشنلاو ثعبلا موي & ميظعلا مويلا وهو
 ال موي ةمادنلاو ةرسحلا موي هيدي ىلع ملاظلا ضعي موي ءازجلا موي ركألا

 نم ءرملا رفي موي ائيش هدلاو نع زاج وه دولوم الو هدلو نع دلاو ىزجي
 . هينغي نأش ذئموي مهنم ئرما لكل . هينبو هتبحاصو هيبأو همأو هيخأ

 توملا هنإ دسجلا نم حورلا جورخ نم أدبي رخآلا مويلا ىلإ لوخدلاو

 ناسنإلا ركذتيلف " 4 توَملا ةقيآذ سفت لك » برهم الو هنم رفم ال يذلا
 نوكي مث ,باذع وأ ةحار نم اهيف يب خزربلا ةايح مث ،ةديدشلا هتاركس
 هلي اوزربو تومَسلاَو ضزألا ريغ ضرألا لدبت ُمَوَيلروبقلا نم ثعبلا

 بلقنملاب ناميإ رخآلا مويلاب ناميإلا " : هتحايس لوقي ” 4 راهقلا دح ولآ
 نا يضتقي ناميإلا اذهو ،هريصم ىلإ بلقنيو 3 هءازج دحأ لك ىقلي ثيحب

 هبر ءاقلل ادعتسم ،هباسح هل ابساح ،مويلا كلذل الماع ناسنإلا نوكي
 اهقيقد 3هلايعا عيمج لوانتي باسح ىلإ بلقنيس هنأ افراع ] هيف ىلاعتو هناحبس

 ٥٤/١ | ٥٥ طوطخم يليلخلا خيشلا ا قحلا ناهرب ( )

 ٣٥ ةيآلا { ءايبنألا ةروس ( ")

٤٨ ةيآلا { ميهاربإ ةروس ( "



 يليلخلا دمحأ نيشلا دنع )١٤٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم
 نوُضَرَعت رنمَمَوَيل : لاق امدنع كلذ نع ىلاعتو هناحبس ربخأ ايك ،اهليلجو
 دحأ نم ىفخت ال مهبر ىلع نوضرعي ذئمويف .» ه ةَيِفاَح ركني ىقنت ال
 مويلا كلذل دادعتسالا ينعي اذهو رخأو مدق اممو كلعف امم طق ةيفاخ

 ه" هتيصعم بنجتو كهللا ةعاط ىلع صرحلاب
 بسح ىلع ،هلايشب امإو هنيميب امإ هباتك ناسنإلا لوانتي مويلا كلذ يف

 ايف ١" « ايح كيلع مويلاك يقتي تك كبتك ارقا : هل لاقيو هلمع
 اهنإ ،ناسنإلا هروصتي ال امم ،ةرذلا لاقثم يصحي باتكلا اذه نإ بجعلل

 ر قحلاب مكنع قطني تبك ادم" 4 ول ملظ ال » ةقلطلل ةلادلا
 َنيِمرَجُمَلا ىرتف بتكلا عِضؤَو» { ث َنوُلَمَعَت مثنك ام يدت انك
 لو ريفص زان الكل ادنم لام انكلو نولوقيو هيف امم نيف
 » هم اًدَحأ كم ملظي الو اِضاَح أولمَع ام أودَجَوَو اَهنَصَحأ آلإ ةريبك
 ،الك ؟ينتيل اي عفنت له نكلو "يتايحل تمدق ينتيل اي ناسنإلا لوقي ذئنيح
 لوقيو ؟ةرخآلا رادلا يف فيكف ،تاف ام عاجرتسا يف عفنت ال ايندلا يف يه
 هترسح يدجت له نكلو "ه هللآ بنَج ىفتطّرق اَم لَع رسحني : ملاظلا
 حيحصت ىلإ ةوعدلا نم ديزمو ،ظاعتالاو ةربعلا نم ديزملو ،يبرو ال ؟ائيش

 باسحلا ركذي ىلاعتو هناحبس هللا نإف لجو زع هللا ىلإ ةبانإلاو ريسملا

 ىلع اهضعب عوقوو ،همارجأ يواهتو ،نوكلا اذه ماظن لالحناب انورقم
 : لوقي ىلاعت هللاف ،ناسنإلا روصتي ام قوف لاوهأ نم كلذ يف امو ضعب

 ١٨ ةيآلا 5 ةقاحلا ةروس ()

 م١/٣٠٠٢ ٢٢٦ ا ه ٢٤ لاوش ٢٧ ركذلا لها لاوس ( ")

 ١٤ ةيآلا ن ءارسإلا ةروس ( آ)
 ١٧ ةيآلا ،رفاغ ةروس ( ).ا

 ٢٩ ةيآلا شةيثاحلا ةزوس ( )
 : ٤٩ ةيآلا 6فهكلا ةروس ( )

' ٦٥ةيآلا ؛رمزلا ةروس )"ر



 يلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٤٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم . ١١ ٤٢٣ 1١ ے.
 ةكد اًَيكُدَف لابجلاو ضرألا تليحَو زإ ةدح و ةخفن روصلا ىف خفن اذإف حلا وح .,,۔ ٢ ح ٤, مم 4 . إ .ي 4 ۔ ,4 < تع .2 ,ث . 2 .ث

 ۔ ,۔ ۔ ] ,ص 2 7 = 2 ۔. ,إ ۔< إ . ۔ % ۔۔ هي ح ,

 ةيهاو نمَمَوَي ىمهف ءآَمَسلآ تقشنا زا ةعقاولا تقو رنمَمَوَيف ةز ةدحو
 =< ي ء . ۔ي۔ ه 2 [ ۔<مس۔ ۔. ۔ے ٥4 م } ٦ - [ 4 [ 2 17۔ <
 :قرا ةيم رذيَمَوي مهقوف كيَر شرع لمحتو اهياجرا ىىلع كلمل او ()

 ةل رَصَبَلآ قرب اَذِلَق» : لوقيو " همةَيِفاَح كنم ىفنم ال نوضرعت نيموي
 . ّ ِ ٢8 ِ َِ 71 ٠ ٤ 2 ..هب و 7 7ِ م 5 ك 7ِ س .ههج و ۔ < 7 2 , 2- ح ى

 زغل ا نيا يموي ناسن ال لوقي اغآلا رمقل او سمشل عيجو () رمقلا فسخو
 مَدَق امي ذيَمَوَي نَسنإلا اؤَبَنُي ةرقتسملا ذيَمَوَيكَيَر ىلإ (ةررَرَو ال الك ٤ ۔ے۔,۔ . ۔ي۔ + ۔إقي7ة¡1 ,4 .دب 2٦2٠47٠١ ۔۔2- < ٣ ۔ ١ ةم ۔ ۔۔ إ تك

 ّ َ ث ¡{¡ إذ۔ مه 3 2 دم ح ِ - ٥ . و ,س . 4 م ِ 2 1 5 ١

 اذإو زر تَرَدُكنآ موجنلا اذإو ا تروك سمشلا اذإ ا : لوقيو " هرخاو

 اذِإَو مز ترح نشوُخؤلآ اذإو زإ تلطع زاشصلا اذإو «ة) تريس لابلا
 ۔ ٤ 1 ه 2 و ه , ۔ة ٥ ا ۔ إ ٥ ۔ د ه وص ے . _ ه ۔۔ً وم و ۔ ةم

 ئأب ةتليس ةَدءءَوَملا اذإو ة)تَجَوز سوفنلا اذإو جز تَرَجُس ز حي
 ميحج | ا دإ ٤9 تطشك ء اَمَسل ا ا دإَو (؟ٹزل ترتس فحصل ا ا دإ © تلتق ةف بن د ه ٢7 ا۔ م 2 [ .ح و٦۔۔٢١<؛۔ وم 2 ۔ .. 4.4 2 7 <ا۔ يعم 2 [

 :,ه 2 [[4 ” 7٦۔ 2 ۔ر۔ صب 2 ؟.؟ 2] ١٦2 د ‘۔۔ و
 (٤) . )ه ترصح اام سمن تّماع «ة))لتفلز ا ةنجلا ١ دإ ©)ترعس

 الإ ،راد ربقلا دعب ايف ، ىهنلا اولوأ ربتعيلو ، بابلألا اولوأ ركذتيلف الأ
 . ةيفاعلاو ةمالسلا هللا لأسن !؟رانلا وأ ةنجلا

 : ءازجلاب ناميإلا
 يف لايع نم مدق ام ىلع ايتح ىزاجيس هنأ ناسنإلا داقتعا كلذب ينعنو

 إَمَو ارضحم رُح نم تلع ام سفت لك دحت مَوَيل ايندلا ةايحلا هذه ِ ىح ۔ -٥ ۔ ٠ ه 2 1 ٥ ِ إ د ۔ ر _ س َ .
 ٥, ۔ذ ويه - ِ صم ۔ ۔4٨ ] >۔۔ 7 , ّ ر ِ ه ۔

 رهسسفَت هلل ا مكحز ذحييَو ١ ديعب ادما هنيبو اهنيب نا ول دود ءَوُس نم تلمع

 نح ١ ةَوُت جف هللا لإ هيف تروغجرت اموي أومقاو» “«ابيلاب ثور هلاو
 ول من ّ ع ۔ - نروعجرب وي ومنب و م هم ٠. رم و ءر و

 د و , ۔ مكج ير ٭ ه ۔۔ً ح , -ي
 امم تريقفشم تريملظلا ىرت»“ نوملظي ال مهَو تبسك ام سفن

 ١٣ _ ١٨ تايآلا 3 ةقاحلا ةروس ( )

 ٧_ ١٣ تايآلا { ةمايقلا ةروس ( أ)

 ١ ٤ ١ تايآلا .ريوكتلا ةروس ( "

 ] يليلخلا خيشلا . ىقبأو ريخ ةرخآللو طيرش ( ,

 ٣٠ ةيآلا نارمع لآ ةروس ( )

٢٨١ ةيآلا ، ةرقبلا ةروس ( )



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٤٤} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 تاضور ىف تحلَصلآ اولمعو اونا نيذلاو زهي عاو وه وسح
 :اَج نَم» " هريبكلا لضفلا وه كلذ َمهَيَر دنع َنوُءَمَي اَم مه تانجلا

 ةعبسل ءآج نَمَو () َنوُنماء نيموي عرق نم مهو اهي رَيَح هلق ةنسحلا
 " «َنولَمَعَت ئىكاَم الإ روزج لمك رانلآ ىف مههوجو تك

 .ناسنالا بلق هتشاشب تطلاخ اذإ (رانلاو ةنجلاب ) ناميإلا اذه نإ
 نوهتف ةرخآلا رادلا مالحأ عم ايئاد شيعي هنإف ،هنادجوو هلقع ىلع رطيسو
 لب ،اهميعن يفالو ايندلا بئاصم يف ركفي الف - تناك اهم - ايندلا هرظن يف

 اهرمو اهولحو . اهباذعو اهبذعو ءاهبارتو اهربت هنازيم يف ىواستي
 سافنأ يه تلاط اهم ايندلاف ةرخآلا رادلا يف ركفي هنآل ،اهباصو اهلسعو
 ةرخآلا امأ .اهريغ ىلإ ناسنإلا اهزواجتي فوس ،ةدودعم تاظحلو .ةدودحم

 ةمايقلا موي أوبتي نأ ةمحرو ةداعسو ةمعن ناسنإلا بسحو ءءاقبلا راد يهف

 هينيع ذلتو هسفن هيهتشت ام اهيف هل ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنج
 - هللاب ذايعلاو - أوبتي نأ ءاريطتسم ًارشو ءاقشو ،اريبك ًادكنو اباذع هبسحو
 ام هللا نوصعي ال دادش ظالغ ةكئالم اهيلع ةراجحلاو سانلا اهدوقو اران
 هبلق يف كلذ دنع ىواستيف ،هباذعب نولكوم ،نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ
 نع فكيو ‘هئاجر نم عفادب حلاصلا لمعلل ثعبنيو 3ءاجرلاو فوخلا

 "هفوخ نم ثعابب ئيسلا لمعلا
 تفصو . هحور تمس كلاوحأ عيمج يف كلذ ناسنإلا رعشتسا اذإف

 اذه قيقحت لجألو .هكولس نسحو ،هركف ىقتراو ،هنادجو بذهتو ،هسفن
 ميعن ركذب ةلفاحلا ميركلا هللا باتك تايآ ربدت ىلإ هتحايس اندشري ©فدهلا
 هيلعو ،اهب ربتعي نأ ناسنإلا ىلعف" رانلا باذع روصت يتلا تايالاو ،ةنجلا

 ٢٢ ةيآلا ،ىروشلا ةروس ( ')
 « ٩٠١٨٩ ناتيآلا ، لمنلا ةروس )٢(

فرصتب أ اجا ٤ ١ يليلخلا خيشلا { رخآلا مويلاب ناميإلا ) 5



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٤٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 كلت بناجب يواست ال رادلا هذه نأ فرعي نأ هيلعو .اهنم ةظعلا دوزتي نأ
 "هللا مكحل دايقنالاو ، ةعاطلا نسح يف دسجتي كلذو ... ائيش رادلا

 فاصوأب لفاحو "ةنجلا فاصوأب لفاح هللا باتك " : هتحايس لوقيو
 دهشيل هربدتيو ،ناعمإب هللا باتك ولتي نأ الإ ناسنإلا ىلع امو .رانلا

 نأك سحيف .هيدي نيب هل روصتتو هينيع نيب ىءارتت اهنأك ةمايقلا دهاشم
 يف رانلا لهأ - هللاب ذايعلاو - دهاشيو ،مهميعن يف ةنجلا لهأ دهاشي
 )٦) "مهباذع

 باذع نمو ةنحلا ميعن نم هتحاس هب هون امم ًائيش انه ضرعأسو

 ام حيضوتل ميركلا هللا باتك ىلإ عوجرلاب - هللا هظفح . ههيجوتب اذا ©رانلا

 . بيذهتلاو ريثأتلل ىعدأ نوكيو ،ةروصلا هب لمتكتل هيلإ راشأ

 ةنجلا ميعن :الوأ

 يف ادلخم ادلاخ 5 نانجلا ناكس نم نوكي نأ ىنمتي ناسنإ لك نأ بير ال
 نويبنلا ميحرلا زيزعلا ةيانع هفحت ،ميركلا برلا ناوضرو ،ميعنلا

 ةكئالملا هاقلتت كنالخو هناوخإ نوحلاصلاو ءادهشلاو كناريج نولسرملاو

 ،ميلستلاو ةرايزلاب ةيشعو ةركب هيلع فوطتو ،ميركتلاو ةوافحلاب

 معيف مَربَص امي ركيلَع ملس () باب لك ني مهيلع نولخدي ةكيتلمملآو»
 (٣) ه رادلا ىتقَع

 هدعأ يذلا ؟ ميعنلا نم اهناردج نيب نانجلا هذه مضت اذام ،ىرتاي نكلو
 . نينمؤملا نم نيعئاطلل لاعت هللا

 : يتآلا وحنلا ىلع عاطتسملا ردق ميعنلا اذه فينصت انه لواحأ

 يليلخلا خيشلا ،ىقبأو ريخ ةرخآللو ( أ)

 ا /ج/١٤ ى يليلخلا خيشلا 2 رخآلا مويلاب ناميإلا ( ")

0٦٢٤ ٢٥ ناتيآلا \دعرلا ةروس ( "



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع {١٤٦} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 اهميعن ردق مظعا

 كلذ نيبي لي هللا لوسر نع فيرشلا ثيدحلا" كلذ يف هتحايس لوقي
 ةنجلا يف مكدحأ طوس عضومل " :مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع لوقي ثيح

 ۔ هاصع يأ ۔ هطوس اندحأ عضي يذلا عضوملاف "" اهيف امو ايندلا نم ريخ

 .ةفلتخملا تاورثلا عاونأ نم اهيف امو ضرألا هذه نم ريخ وه ،ةنجلا هذه يف
 ةنجلا هذه اضيأ فصي ةلق يبنلاو ،ايندلا هذه يف ام لكو متملاو لاومألاو

 رطخ الو |تعمس نذأ الو تأر نع ال ام اهيف " : لوقيف ،ةوبنلا ةغالبب

 ال ام نينمؤملا هدابعل ىلاعتو هناحبس هللا هدعأ امم ةنجلا هذه يف "رشب بلق ىلع

 ملو يأ تعمس نذأ ال و ،ةنجلا يف ام لثم نيع فشتكت مل يأ ،تأر نيع
 بلق ىلع رطخ الو ،ةنجلا يف ام لثم ريخو ءاطعو عتم فاصوأب نذأ عمست
 انال ةنحلا 1 ميعن رشب

 : اهتعس ۔ ب

 نم ةَرفغَم لإ اوغراَسَو ةنجلا ةعس ًافصاو ىلاعتو هناحبس هللا لوقي
 ."4 نيقَتُمللتَدِعأ ضرألاو توَمَسلا اهضرع ٍةَنَحَو مكتَر

 اب ضرألا ضرع ةرصاقلا انلوقعب كردن دق 5اهداعبأو اهتعس يه مكلت
 تاومسلا داعبأ روصتب انل ىنأ نكلو ،تاطيحملاو راحبلاو ةسبايلا نم اهيف
 اياوزلا نم ةيواز وأ ، ليلقلا الإ اهداعبأ نم ثيدحلا ملعلا فشتكا امو.

 . رشبلا ىدل ليختلا ةردق قوفيو ، بجعلا ىلا وعدي فشتكا امو ‘ بسحف

 نع ىلاعتو هناحبس هللا ربخأ دق ". ةنجلا ةعس احضوم هتحايس لوقي

 ةط ةع ةنحو ةكن .م ةرفغم لإ اوغراَسو : هلوق يف ةنجلا هذه ةعس
 اهضزع نجو مكتبز نم مروعم ل وعر 2 , , :3 ص ل ٤ 7 . , ۔ ,م

 .) « نيقتملل تذعا ضرالاو ت ومسلا

 ٢٧٢٣٥ مقر " اهيلع امو ايندلا نم " يراخبلا حيحص يفر 0١٦٦٤ يذمرتلا ننس )

 , جا ٤١! ث يليلخلا خيشلا © رخألا مويلاب ناملا ( ")

١٣٣ ةيآلا نارمع لآ ةروس ( ")



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٤٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 يذلا نمو ؟ضرألاو تاومسلا ضرع ردقي نأ عيطتسي يذلا نم

 ليحتسم رمأ كلذ نإ ؟ تاومسلا هذه نم ةدحاو ءاس داعبأ سيقي نأ هنكمي

 ىلاعتو هناحبس هللا الإ هفرعي ال ءيش ةنجلا مظعف ،قلخلا تاردق ىلإ ةبسنلاب

 نأو اهداعبأ فرعي نأو اهردق ردقي نأ دحأل نكمي ال ةزحلا هذهف 6كهدحو

 ".اهدودحب طيحي

 اهوفشتكا ةرجم دعبأ نأ نوثدحتي نآلا كلفلا ءالع نإ": اضيأ لوقيو
 ىمه ةيئوضلا ةنسلاو ،ةيئوض ةنس نويلم فالآ ةسمخ ضرألا هذه نع دعبت

 ولف سةدحاولا ةيناثلا يف رتموليك فلأ ٣٠٠ عطقي ءوضلاف۔ ليم نويلم ٠

 نع دعبت ةرجم دعبأ ىلإ هاجتالا يف رمتساو ءوضلا ةعرسب ىشم اناسنإ نأ
 كلذ قوفو ،ةيئوض ةنس نويلم فالآ ةسمخ دعب الإ اهيلإ لصو ال ضرألا
 اوفشتكا مهنأ كلفلا ءايلع لوقي ايبسح يتلا تاعاعشإلاب ىمسي ام كانه

 ةنس رايلم نيرشعب ضرألا نع اهدعب ردقي ،اهيف اهوفشتكا ىتلا داعبألا

 يذلاو ىلاعتو كرابت هللا ركذ يذلا تاومسلا ضرع نم ةيواز هذهف ةيئوض

 ىه هذه رادلا كلت ، ضرألاو تاومسلا ضرع رادقمب ةنجلا نأ نبت
 طوس عضوم !"" . اهفصو ف دل يبنلا لوقي ةعسلا هذه بناجبو اهتعس

 "ه. اصع عضوم يأ " اهيف امو ايندلا نم ريخ ةنجلا يف مكدحأ

 : نويعلاو راهنألاو راجشألا ۔ ج

 فصو رركت ايك ةنجلا فاصوأ نم فصو رركتي مل " :هتحايس لوقي

 اهتحت نم ىرجت تننج » ىلاعت هلوق رركت دقف 6" راهنألا اهتحت نم يربحت"

 ١٣٣ ةيآلا !نارمع لآ ةروس ( ')

 جا ٤١ / رخآلا مويلاب ناميإلا ( 5

 ج / /٤١ رخآلا مويلاب ناميإلا ( "

ج / ٤١ / رخآلا مويلاب ناميإلا ( ُ)



 ىليلخلا دمحأ خيشل شلا دنع } ١٤٨ { ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 رجشلا تاذ ةقيدحلا يهو ةنج عمج تانجلاو" ،ةرم نيثالثو اتس ٩ دهتألآ

 "ضعب ىلع هضعب فتلملا
 ةقسابلا راجشألا كلت تحت اهبايسنا وه اهتحت نم راهنألا نايرجو"

 . "ةيلاعلا ةيهبلا اهروصق تحت اهقفدتو ؤةيهازلا

 عئارلا دهشملاو ،ةعيدبلا ةروصلا كلت ليختت نأ ملسملا يخأ كنكمي

 فتلي يذلا رجشلاب ةظتكملا ضرألا دهشم " باذجلا قنورلاو ،بالخلا

 ةيفاص ر اجشأل ا كلت تحت نم ه ايملا باسنت كلذ عمو خ ضعب ىلع هضعب

 }ةقارقر

 نيب ءاملا نايرج نإ " رورسلاو ةداعسلل ايو ،ةجهبلل ايو ،ةعورلل ايف
 ف رطاخلا رورسو ، نيعلا ةرقو سفنلا ةجهم فعاضي ام ءارضخلا جورملا

 لثم رت مل ثيحب رظنملا عيدبو لكشلا نسح نم جورملا تناك اذإ كلاب
 كسملا بارت ىلع باسنت هايملا تناكو لايخ اهلامج روصتي الو 6نبع اهنسح

 "توقايلاو ردلا راجحأ ىلع قفدتتو 6 روفاكلاو

 س ك نم تروُبَرْشَي ر ربلا نإ ،هايملاب ةخاضنل ةيراجلا نويعل اهيفو ٍ
 © « اَرحَفَت اهبورَجَقي هللآ دابع اي بري ايع © اًروفاك اهجازم راك
 اهف اًكيَع اليج اهُجازم ناكاّماكاهف نوقَسو : هناحبس لوقيو ,
 0١ هك اليب َ 21 : 3

 ٢ / ٤٦٦ . يليلخلا خيشلا ، ( )

 ٦٢ / ٤٦٦ ج يليلخلا خيشلا ، () .
 جاا/ ٤١ - يليلخلا خيشلا ٠ رخآلا مويلاب ناملا ) 9 .

 ٤٦٥ \ا٢ اي يليلخلا خيشلا ، ( ؟)

 ٦.٥ ناتيآلا ٤ ناننألا ةزؤس ) ")

١٧ 0 ١٨ ناتيآلا ، ناسنإلا ةروس ( )



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٤٩} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ىف امال نيمأ ماقَم ىف َنيقَتُمَلَآ نإل ىلاعت هلا فصو ايك ةريثك نويع اهنإ
 هناحلأ فزعي هايملا ريرخ ىلإ . ملسملا ىخأ . عمست الأ ١١) 4 بترويُغَووتَنَج

 ةلقثملا راجشألا نوصغ ماغنأ عم ةمجسنم ةحادصلا رويطلاو ،ةجيهبلا

 ردسلا راجشأ لخادت روصتت نأ كنكمي ،دولخلا راد اهتإ ،ةعنايلا راهثلاب

 .رايثلا اهنع عطقنت ال ىتلا هكاوفلا راجشأ رئاسو ،دوضنملا حلطلاو .دوضخلملا

 ريغتي مل نبل نم راهنأو ،نسآ ريغ ءام نم راهنأ اهللخت ،ةدتمم ةفراو لالظ تاذ
 ف ءاج دقل ىممصم لسع نم راهناو ،نيبراشلل ةذل رمخ نم راهناو همعط

 ةئام اهلظ ف بكارلا ريسي ةرجشل ةنحلا يف نإ " ةريره يبأ قيرط نع ثيدحلا

 ايندلا لظك سيل نانجلا لظو 6" دودمم لظو " متئش نإ اوأرقاو ،ةنس

 ةعور رظنمل ١ بسكي عيدب لظ هنإ . الك . سمشل ١ ةعضأ تبجح نع جتانل ١

 الو رح اهيف سيلو ،ريرهمز الو سمش ةنجلا يف سيلف ،ءاهبو الامجو ،ءاقنو
 الو اسمش اهف َنَوَرَي ال كيآرألآ ىلع اهف نيِمكَتُم : هناحبس لوقي كدرب

 .مئاد متمت يف مهنإ "«اليلذت اهفوطق تللذو اَهللظ متلَع ةَيناَدَو () اريرهمز
 ىزنلا هلي دمحلا اولاقو : ةنجلا لهأ نع هناحبس لوقي ارجض الو للم الو للك الب

 ۔, 2 و -٥ ۔, ,] إ ع _ .ةم و ه ۔ إ ۔ س كذ /ه ے ۔ ٤

 نم ةماقملا َراذ اتلخا ىزلا ةا روكش وفقل اَتَبَر ترإ نوجلا انع بهذا

 نامز بهذ دقل 6١ ه ثوغل اهف اتُسَمَي الو ثَصَت اهف اتُسَمَي ال هلضف
 ةايحلا ديق ىلع لازت ام يخأ اي تنأ اه نذإ ،ايندلا رادلا يف بصنلاو بعتلا

 . لمآلا ةياغ بيرق نع بصنت بصناف

 : نانحلا نكاسم ۔د

 يف ًاماع افصو دلخلا راد يف نينمؤملا نكاسم لجو زع هللا فصو دقل

 رلهتألا اهيحت نم ىرجت رسَنَج تنتيوؤُملاَو كريييؤُمَلآ هللآ دعو :هلوق

 ٥٢٥٥١ ناتيآلا ، ناخدلا ةروس ( )

 ٣٦٢٥٢ مقر يراخبلا هاور ( ")

 ١٣١٤ ناتيآلا ، ناسنإلا ةروس ( ")

٣٥5٢٤ ناتيآلا رطاف ةروس ( )



 ىليلخلادحأخيشلادنع _ (٠٠١؛ل __ يوبرتلاركفلا ملاعم نم

 ربكأ هللا كر نوضرَو نذَع منَج ى ةبيط نكسمو انيف نيلح
 وحن .فرغلاب نكاسملا تايآلأ ضعب تفصوو "4 ُميِظَعلرَوَمَلَاَوُه كلاد
 زنهنألا امح نم ىرجت ةَيَبَم فرغ اهقوف نب فرغ زمه مر اومتأ نيذلا نكيل» :هلوقو ." « نوماع تقرغلا ى هو : لجوزع هلوق
 كيهان ،ةخاشلا ةيهبلا روصقلا اهنإ ""ه كاَعيِحلا هللا فلخت ال هللآ َدَعَو

 ام ۔ هللا دبع اي ۔ نمتو ؤفرغ اهقوف نم فرغ اهنإ .اهتعسو اهلامجو اهنسح نع
 تنمسالاب ديشت مل يتلا روصقلا كلت نم ءاشت ام طعت فرغلا نم تئش
 فيرشلا ثيدحلا يف ءاج دقف ،دجربزلاو توقايلاو ؤلؤللا نم اهتإ سةراجحلاو

 :رد ةميخلا نأب " ه مانأ ىف تاروصقم روخ ىلاعت هللا لوق احضوم
 مهاري ال لهأ نينمؤملل اهنم ةيواز لك يف ،اليم نوثالث ءايسلا يف اهلوط ةفوجم

 رخفأب ةثثؤملا روصقلاب كلاب ايف ةنجلا مايخ هذه تناك اذإو "نورخالا
 .ليلق دعب هنع ثيدحلا يتأيس ايك ! ؟هعورأو ثاثألا

 ال ۔ بيرال ۔ يهو .ةينافلا ايندلا ةايحلا نكاسم نم روصلا ضعب انه دروأس
 عم ،رشبلا بولق ىلع رطخي الام كانهف ، عساش موبلاف نانجلا نكاسمب نراقت
 لثم ةرخآلا يف هؤازج نوكي نأ ىضري ال دابعلا نم دحأ دجوي ال هنأ ينيقي
 قاطي ال يذلا ىلاعت هلا باذع نم ةاجنلاو مئادلا دولخلا عم نكاسملا هذه
 نوكي نأ ىنمتي ةمألا قوراف باطخلا نب رمع اذهو !؟ال فيك "لمتحي الو
 .ةمايقلا موي هيلع الو ،هل ال

 ٧٦٢ ةيآلا 6ةبوتلا ةروس ( (

 ٣٧ ةيآلا © ابس ةروس ( )

 ٢٠ ةيآلا « رمزلا ةروس ( ).
 ٧٢ ةيآلا ؤ نمحرلا ةروس )٤(

٢٦٢٤٢ مقر يراخبلا حيحص ( ")



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٥١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم
 ن 7 : :7 7
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 درمزلاو ؤلؤللا نم وهو ةنجلا يف كراوز اهيف لبقتست يتلا كروصق دحأل لخدم رمملا اذه نأ روصت

 هاتخا ككك .رتو ترتوت ١ ا . / -و >
 ! ١ 2 ج .ةجح وز ت

 . ر رر 157 ( ا
 ٠١: تححصحصصحمج رك متت هك .ك كم ......( ا ١١ عجحجججعدجححج جج كص مرا مكب كا :. ك اا -
 . ٢١٠١, :روكججحتخججحجعتجججلت اماو مل زرب دنف غ اا , !7 ا ا!

 3 اا :قي ةتيصا "قآ :: و ز : ٢ " ل : : : ب :1 ١ ٢ امغگازت ا ر ج روون 591 8 , :ت . و ىج )!ا! ااا

 ".ع ٩١٩٣م : : <كا . االاقفا ع 1 اا .:ل ا ااا مجا تتام ا ا ات
 : . <<: ةةنش ازيل 8 ان ! كينا ١ ا ::
 0 0 !ةا اااالحلن | © رخاتت . ةتملا ا

 1 ا 111 أ كيدي ز :جنل اظغلؤ اادج ل بال ٦٩! تتا : :ةكلااااا ! 0 | ١
 11:11 تدان ااجرتنل حرم ةكاموجحتتمتلا ااا | 1 ا ١ :11 :؛:اا:-ت- ا! اقوصداحصلا :هرك :تح ؟د.0::ورتن ١ جالكتاا ٢ اا :
 :| 0 : تحتو م رجو .ر !ندمب حت .عم 1 1 1 ا : نلا 5

 ازاوج : { { ا! مجح .
 نيزم ةينازنتلا . اراك ححكاروقلختختمل ::د عالا
 اك ننتاتاتل٨؟اال ل : _ .ي لاكتالا ا

 - : : 7 . . : ::.. :. د : -

 دولخلا راد يف كروصق فرغ اياوز ىدحال ؤلؤللاو دجربزلاو ةضفلاو بهذلا نم سوقنلا هذه نآ روصت

 نم اهيف ام دحأ لابب رطخي ال يتلا ةماركلا راد يف ايب اذه ةنراقمل ادبأ اقلطم لاجم الف ، ادج ادج ديعب قرفلاو

 ىقلتس كنإف بيجاعألا ليختو "نانعلا كركفل لسراف ،ليختلا ىلع نوعلاو بيرقتلل ةروصلا امنإو .ميعنلا

 ال مهمانم ين ةنجلا اوأر نيذلا نم تعمس مكو باجعلا بجعلا دجتس . ليختت ام قوف هللا نذإب

.كامحر بر ايف ءءاكبلا الإ كلذ ركذت لاح نوكلمي الو ؤفصولا نوعيطتسي



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٥٦} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 : ةنحلا لهأ سابل ۔ ه

 ال اَنإتحلَصلآ أوُلِمَعَو أونَماء كريرذلآ َنإ» :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي
 . < 2 . ه | 2 ۔ے۔ . و . ك 2 ۔ذ۔ذ ]/ ۔د ى . . ۔۔ 2 ء .

 س دنس ني ارضخ اَباَيِث نوسليو به د نم رواسا ني اهف نولم رنهنالا
 » هاقفترُم تَتُسَحَو لوتلا معي كيآرألا ىلع اف نيِكَتَم قربَعَسِإَو

 ةضف نم َرواَسأ اولحَو قرَبَتَسِإَو رضخ سدنس باَيِث مهيلنع» :لوقيو . ِ ۔٤ ._ "و ] ه رر۔ ر ,]| هد 3 ه د رو (۔۔د وإ . -
 كريزذلا لخدي هللا ر » : لوقيو ا 4 اروهط ابارش َمُهَر مهلقسو ب .ه هه.7 = ال. )قو © اط انات كر ةمَفَسة

 نم اهيف تر ولح ر هتألا اهت نم ىرجم وتنج تييحلصلا اولمعو اونما
 دبعلا ليختت نأ كنكمي "ه «ريرَح اهيف مهسابِلَو اؤلؤلو هذ نم رواسا ء ۔ , ه . ] ي ي ,۔م۔ 2 ٣ < ِ ؛ -
 ردبلا ةليل رمقلاك قرشم هجوب ،يهازلا قينألا سابللا اذه يف ودبي نمؤمل
 ال رمقلا ةروص ىلع مهتروص ةنجلا جلت ةرمز لوا " ثيدحلا ف ءاج اك

 . راهقلا دحاولا ةردقب &" نوطوغتي الو ،نوطختمي الو ،اهيف نوقصبي

 : ثاثألاو شارفلا ۔ و

 رادلا كلت لهأ هيلإ جاتحي امو ءاهثاثأ يف ايلك ميقملا ميعنلا راد فلتخت
 ىش لك ، الك فلأو الك ؟ديربتلاو خبطلا تاودأ ىلإ ةجاحب مه له ،عبطلاب
 ؟؟كانه ميعنو ميعن يأف ،رايثلا مهل وندتو ضمهشرف ىلإ مهيتأي

 7 و ۔ح ۔ 7 -١ د ٠ = 2 ... . - . ؟ . 2

 نم اهُياَطَب شرف لع نيمكتم» :مهشرف نع ىلاعتو هناحبس لوقي ا
 سكَتُم ) وَتوضَوَم ررُس ىلع» :لوقيو هناد نيتنجلا ىنجو يرتشإ 7 م 5ِ ۔ أ ه.ا .-ا حم ,2

 ٣١ ةيآلا فهكلا ةروس ( )

 0٦٠ ٢١ ناسنإلا ةروس ( أ)

 ٢٢ ةيآلا جحلا ةروس ( )

 ٢٢٤٥ مقر "يراخبلا حيحض ( ") ٠

٥٤ ةيآلا ، نمحرلا ةروس ( )



 ىليلخلا دمحأ خيشل شلا دنع ٥٢١ ١} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ناسحلا سفانطلاو دئاسولاو .معانلا جابيدلا شرف اهنإ " 4هريلبقتُم اهَلَع

 ناَرَزَو [( ةقوفصَم قراو (جزا ةعوضوم ثاَوكأو (جزا ةعوفرم رس اهيف»
 وم ۔ذ۔ ] [۔ و. ى ۔ 4 ِ . . .آ ١ ؟ « يب 22 2
 نادلو مهيلع فوطي لجو زع هللا ركذ اكف مهتينا اما - 4 ةنوثبم
 ۔ و < 'ا۔۔ے ع ک ۔ےہ ى يإ ۔ , ح -- 2ً

 َںوُعَدَصي ال () نيعم ني سأكو قيرابأو باوكأب مة) نودلخ
 ةضف نيم ةيناب مهتلع فاطيَو » :هناحبس لوقيو "ه نوفزني الو انع د ؟ ٨ = . ۔.١م . ۔12 ب (٣) - . 1 .. 4١ 2 .. د ل ۔ ,2
 و )ه اريدقت اهيوزذق ةضف نم اريراَوق 8 اريراوق تناك ب اوكأ

 ۔۔ 2 ۔۔ا۔ . جت [ ><ے‘ ٦ 7- ۔2۔ ., ح 1
 هيهتشت ام اهيفو ب اوَكأَ بهذ نم يفاحصب ميلع اطي » :لوقي
 > - . ري ره 4 ا . 71 . (٥) ع حص -< 7 . ع ةم

 8 ةعوفرم ررس اهيف » لوقيو “} « لريعالا ذلتو سفنالا
 قيرابألاو ،ةورع الو هل نذأ الام وه بوكلا ليق "هةَعوضَوَم ثباَوَكأَو
 ةضفلاو بهذلا مهتينآ " ثيدحلا يف ءاج دقو م" ارعلاو ناذألا تاوذ

 '»"فسملا مهحشرو ) دوعلا ( ةولأل ١ مهرماجم دوقوو 6 بهذلا مهطاشمأو

 قنورلا نم ةحسم ءافضإو " ةنيزلل ةينآلاو ثاثألا نم ريثكلا نأ بير الو

 . لاجلاو

 : بارشلاو ماعطلا - ز

 ىلع بلاغلاو ،بارشلاو ماعطلا نم فانصألا ضعب ىلإ نآرقلا ريشي
 .هل نوبرطيو . ايندلا مهتايح يف سانلا هفلأي امم اهنأ فانصألا كلت ءاسأ

 ١٥ ةيآلا {ةعقاولا ةروس ( ')

 ١٢٣ ١٦ تايالا }ةيشاغلا ةروس ( ")

 ١٧ . ١٩١ تايآلا 0 ةعقاولا ةروس ( 5

 ١٥١٦ ناتيألا ، ناسنإلا ةروس ( )

 ١٧ةيآلا ، فرخزلا ةروس ( )

 ٤٤١٢١ ١ ناتيآلا }ةيشاغلا ةروس ( أ)

 ( ( ءارقلل نارقلا يناعم ٢ ١ ١٢٣

٣٢٤٦ مقر يراخبلا حيحص ( )



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع ٥٤ ١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 الإ اهب طيحي ال اهموعطو اهناولأو اهلاكشأو اهعاونأ نأ ىلع هيلع نوصرحيو
 : ةنجلا لهأ ماعط نم نآرقلا هيلإ راشأ ايمف ، هدحو هلا

 محللا _
 ايف ؛نوهتَمَياَمَي مخَوةههكنَقب مُهنتدَدمأَو» : ىلاعتو هناحبس لوقي

 وهف هللا ةردقب ةيلقملا وأ ةيوشملا وأ ةخوبطملا موحللا عاونأ نم هللا دابع هيهتشي
 " ههنوهتَمَي امي ريط مّخَو» :اضيأ ىلاعتو هناحبس لوقيو ،مهتراشإ نهر
 نميألا يبناج :هل لوقيف دبعلا ىلإ يتأي رئاطلا نأ تاياورلا ضعب ريشتو
 هل ءاش ام دبعلا لكأيف ئتئش ثيح نم لكف يوشم رسيآلا يبناجو خوبطم

 و ةنجلا ضاير يف هيحانجب فرفري ناك ايك ريطلا دوعي مث ؤ لكأي نأ
 دعأ دقف ،ءايسلا يف الو ضرألا يف ءيش هزجعي ال يذلا ناحبسف اهراجشأ
 . رشبلا لابب رطخي ال ام هتمارك راد ي هدابعل

 : هكاوفلا -

 تسيلو ،نامزآلا نم نمز يف عطقنت ال شةديدع ةعونتم هكاوف يهو
 ام ةنجلا بحاص اهنم ريختي ءايندلا رادلا يف لاحلا وه ايك مساومب ةديقم

 شك ام امموُمْثَنروأ يلآ هلا كلتو» :ىلاعتو هناحبس لوقي ءاشي
 هناحبس لوقيو 0" « نولكأت اهي ةريثك ةهكيف اهف زيكل () ترولمغت
 لوقيو 0 } 4 بارتو ةريثك ةهكنب اهيف نوُعذَي اهيف نيِكتُم : ىلاعتو

 ٢٢ ةيآلا ؛روطلا ةروس ( ')
 ٢١ ةيآلا:.ةعقاولا ةروس ()

 0٧٠ ٧٠١ ناتيآلا \©فرخزلا ةروس ( )

٥٧ هيآلا « ص ةروس ) {(



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٥٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ةَعوطقَم ال ةزاةريِثك ةهكفو : لوقيو "اه تروُرَيَخَتَي امي ةهكفو
 ٢) ه ةعونم الو

 : بارشلا _

 :هناحبس لوقي ، ىذأ لك نم روهط هنأب بارشلا ىلاعت هللا فصو دقو
 راهنأ نوكي ةفلتخم موعط وذ وهو "! ماَروهط ابارش مجر مهدقَسَول 2.٤ .س .... ,ياك ؟ ,- ۔ي هثل و 4 ,۔ - ۔

 ءانسحو ءافص ةضف نم ريراوق ىه ىتلا باوكألا نم ةينآلا يفو ،انويعو

 همعط ريغتي ال يذلا نبللاو ، يفاصلا لالزلا بيطلا ءاملا بارشلا عاونأ نمو
 ءاملاو .ىفصملا لسعلا بارشو ] اهيف ركس الو لوغ الو مثإ ال ىتلا رمخلاو

 هكاوفلا رئاصع نم هللا الإ هملعي ال امو هتحئار بيطل روفاكلا هجازم يذلا

 ) نودلحم نادلو مهلع فوطي : ىلاعتو هناحبس لوقي ةعونتملاو ةريثكلا
 , 5 4 و إ ] ۔۔۔ ۔ و ے ۔ ء >= 2 7 ۔ ع ع

 8‘ ه نوفزني الو اع نوعذصي ال تإ نيعم نم ساكو قيراباو ب اوكأ
 اًروفاك اَهجاَرم تراك ساك نم تروبَرَشي راربألا نإإ» : اضيأ لوقيو

 ۔1۔ دآ ث 4 عس ٥ ۔ ,/ ۔ عد حو يم و ۔ا ./و ]۔۔,ح۔
 مرتلع فاطي » : لوقيو ١ «اريجفت اهتورَجفي هللا داَبِع اهي ُبَرَشَي اًنيَع

 مه الو لوغ اهف ال () نييرشلل ةذل ءاضيب () نيعم نرم ساكب
 َ 71 _- ن ح ه اهنع

 ںنرووزغي

 ٢٠ ةيآلا 5 ةعقاولا ةروس ( )

 ٣٦٢٬٢٣٢ ناتيآلا ،ةعقاولا ةروس ( !)

 ٢١ ةيآلا ،ناسنإلا ةروس ( ")

 ١٧ _ ١٩١ تايآلا { ةعقاولا ةروس ( 9

 ٥} ٦١ ناتيآلا ناسنإلا ةروس (. )

٤٤ _ ٤٧ تايآلا ، تافاصلا ( )



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٥٦} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 : اهناصوأو نيعلا روحلا ۔ح
 لهأ ءاسن نهو نيعلا روحلا فاصوأ ركذ يف ميركلا نآرقلا ضافأ دقل

 .اهداوس داوسو ،اهضايب ضايب ةدش ليقو ،اهتعس نيعلا يف روحلاو ،ةنجلا
 : رعاشلا لوق هنمو

 انالتق نييحي مل مث اننلتق روح اهفرط يف يتلا نويعلا نإ
 اناسنإ هللا قلخ فعضأ نهو هب كارح ال ىتح بللا اذ نعرصي

 تاحلاصلا نم ةنحلا ءاسن عيمج ىلع نيعلا روحلا فصو قدصيو

 متيو جاوزألا نيب سنآلا لصحيل ،ءاشنإ ىلاعت هللا نهأشنأ اللاو تانمؤملا
 ال ةمايقلا موي ناسنإلاو " : هتحايس لوقي & ميعنلا لمكيو ثعاتمتسالا

 قوتت ام عيمج هتمارك راد يف نينمؤملا هدابعل هللا رفو دقو ،هتيناسنإ نع لوحتي
 ردقب وه انإ ايندلا يف هنوتؤي ايف ،اهميعنو ةايحلا عتم نم ايندلا يف مهسفنأ هيلإ
 نع فالتخالا مامت فلتخت ىتلا ةديقملا اهتعيبط ردقبو ةدودحملا ةايحلا هذه

 ءاقبلا نيب قرافلاك نيرادلا نيب قرافلاف ،ةقلطملا ةيورخألا ةايحلا ةعيبط
 ‘""ايهيف

 وف۔ےح و وو ر ٤۔۔ . ه < . ۔ . 7 .

 ١" ه ةَرَهَطُم جاوزأ آهيف مهلو : ىلاعت هلوقب ةنجلا ءاسن تافص أدبنو
 ةيونعملاو ةيسحلا ساندألا عيمج نم تاهزنم نهنا هب داريو" : هتحايس لوقي
 عيمجف لاجرلا نبو نهنيب اكرتشم وأ 3ءاسنلاب اصاخ ايندلا يف نوكي امج

 اهنم تهزن اهلاجر يفو نهيف وأ ايندلا ءاسن يف ةعيبطلا اهزرفت يتلا راذقألا
 لغل اك ةيونعم هتراذق دعت امج عابطلا مؤل نم نوكي ام كلذكو { ةرخآلا ءاسن

. . 7 
 ف تاحلاصلا نم نك ءاوس ةرخالا ءاسن هنم ىلاعت هللا هزن أدسحلاو ديكلاو

 روحلا نم نك وأ كانه جاوزألا ريسفت ق ههثظدوعسم نبا نع يرور اك | ايندلا

 . ٢ ٤٧٥-٦: رهاوج ( ,

٢٥. ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ( ")



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٥٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 لايكل نيعونلا معي ام انه جاوزألاب دارملا نأ رهاظلاو ،هريغ لاق ايك نيعلا

 الو نوطختمي ال ةنجلا لهأ نأ ثيدحلا مدقت دقو '‘""اعم اهس نينمؤملا سنأ

 ام مهاطعأ و ،هيعاودو ىذألا لك مهنع دعبأ ىلاعت هللا نأل كلذ ،نوطوغتي

 ليلدب ،ةيونعملا ةيحانلا نم راهطأ مه ايك اسح راهطأ مهف "مهسفنأ يهتشت

 نيلق رس لَع انوخ لغ نم مهرودص ى ام اتغرَو» : اضيأ ىلاعت هلوق
 مل فرطلا ترصق نهف :هلوقب نيعلا روحلا ىلاعت هللا فصو دقو 4

 كلذو " لبق نم دحأ نهرشابي مل يأ ."4 ثآَج الو مهلبق سنإ َنْهتِمَظَي
 . نهتقلخ لصا نم تارهطم تارهاط نهنوكل ؛نهئاقنو نهرهطل ىعدا

 : لاهجلا و نسحلا +

 ةورذو لامجلا ىهتنمو 0 نسحلا ةياغ ف ةزحلا لهأ ءاسن نأ هيف بير ال امم

 سيل راهنلا ةعبار ف سومشلا نجخأك ةئيضو ةقرشم هوجو لالدلاو ءاهبلا

 نأ ىضق ىلاعت هللا نأ الول بولقلاب كتفت روح نويع نهل ؤباجح اهنود نم

 نهل هحرست محاف ليوط رعشب © ىقشي الو اهيف تومي ال نانجلا يف نم
 نونكم ضيب نهخأك نهداسجأ ©بهذلا طاشمأب نيعلا روحلا نم فئاصولا

 نم دجوت يتلا ةنجلا حئاور نم رطع للئاتف نجنأك ةيكزلا حئاورلا نهنم حوفت

 امو مانها امو هدعساو شيعل : ا بيطا ام هللف . نينسل ا نم اذكو اذك ةريسم

 نناك (ل نيع فرطلا ترصق مهدنعَو» : ىلاعت هلوق تئش نإ آرقإ ،هدغرأ
 كلوقو 3 4 ناَجَرَمْلاَو توقايلا َنْمنأك» : ىلاعت هلوقو . ١ نوكم ضيب
 نهناشنا انإ» : ىلاعت هلوقو "« نونكملا ولؤللآ لثماك (ة) نيع روخو » :ىلاعت : ح 0 ٠. - 2 ه () هس ۔1٦صث م ,م 7 َِ ےج, ث و ِّ . 7

 ٢ / ٤٧٤- ٤٧٥ رهاوج ( )

 ٤٧ ةيآلا ، رجحلا ةروس ( ")

 ٥٦ ةيآلا ، نمحرلا ةروس ( ")
 ٤٨} ٤٩ ناتيآلا ، تافاصلا ةروس ( )

 ٥٨ ةيآلا ،نمحرلا ةروس ( ُ)

٢٢٣0٦٢٦٢ ناتيآلا }ةعقاولا ةروس ( )



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٥٨} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 اهدرفم عمج برغلاو © «اَبارَتأ ابرغ ) اراكتأ َنهَتلَعَخ © ءاقن
 يف يأ ©بارتألا: ليقو "0٠ اهجوز ىلإ ةببحتملا ةجنغلا ةأرملا يهو " بورع

 كلذ قوفو ،بابشلاو ةيويحلاو ةوتفلا نس وهو "نيثالثلاو ةثلاثلا نس
 نيب هللا فلأ دقو ،نهجاوزأ ريغ ىلإ نرظني الف فرطلا تارصاق نهنإف

 .ردكتي ال يذلا سنألاو بحلا لالظ يف اهعمجو ،بولقلا

 ءاسنلا ىلع نيعلا روحلا فصو قبطنيأ ءاسنلا نم ريثكلا لءاستتو

 نأ ىلع صنت ةيوبنلا ثيداحألا تناك اذإ يرمعلو !؟ ةنجلا يف تاحلاصلا
 ءاسنلا نم هجوز نوكت نأ ىسع اذايف ،ردبلا ةليل رمقلا روص يف لجرلا
 هلوقو ، ‘«ناَجَرَمْلاَو توقايلا نبناك : نآرقلا صنلا يفو ؟تاحلاصلا

 جوز اهيف مهَلَو» :لئاق نم زع هلوقو ، ؛«نوئكم ضيب نبناك» :هناحبس
 دقو . ءاقنلاو ةراهطلاو لامجلاو نسحلا نم نهتناكم ىلع لدي ام 1 ةرهطم

 ةأرملل فئاصو نكي نيعلا روحلا نأ لي هنع تاياورلا ضعب تراشأ
 كلت ،ريرحلاو سدنسلا نم اهلايذأو اهطورم نعفريو اهنمدخي ،ةحلاصلا
 يف ةحلاصلا ةأرملا تهتشا نئلو ،ميعنلا راد ين الالدو اجنغ اهربحت يتلا طورملا
 رطخي ال امم كلذ ءارو ام ىلإ ،اهئايض يف سمشلا يهاضت نآ دلخلا نانج
 وأ .اهلؤس اهيطعي ىلاعتو كرابت هللا نإف ،لايجلاو نسحلا تافص نم لابلاب

 _ . و, م ع ۔ك٠٭۔ ,۔ ,۔ . 5 س ؟۔ڵ . .: ءا -!} .
 اَم اهيف مُكَلَو مكسفنأ ئهتشَت اَم اَهيِف مكلو » : هناحبس لئاقلا وه سيل

 . ٢٥ - ٣٧ تايآلا {ةعقاولا ةروس (. 5

 ٢ /.١٦٥ .ءارفلا ،نآرقلا اعم ( ")

 اهسقن تاحفملاب قباسلا ) 5

 ٥٨. ةيآلا نمحرلا ةروس )٤(

 ٤٩ ةيآلا تافاصلا ةروس : )٥(

٥٢:ةيآلا ،ةرقبلا ةزوس 7 ١



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٥٩} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 5 ّ ٤

 ال هناحبسف 6 متر دنع تروآشَياَم ممه ا : لئاقلاو 0 اه َنوُغَدت
 . ادبا ءيش هرجعي

 راد يف هنلا اهاطعأ دقف ،ةليمج ودبت نأ بحت ايندلا يف ةأرملا تناك نئلو

 ،ايظع الامح اهجوز ىطعأ اك روصتي ال ام لاحلاو نسحلا نم هتمارك

 : هتحاس لوقي .ميلع 1 هآلا ام ىج وزلا ءاقللا للع ةوقلا نم نايطعيو

 اهنم ةنجلا ءاسن لاوحأ نايب يف ةلي هلا لوسر نع ثيداحأ تءاجو"

 نيب لاصتالا نأ يف ةحيرص يهو ،كلذ نود اهنمو نسحلا اهنمو حيحصلا
 يف لمكأ ناك نإو "ايندلا يف نوكي ام وحن ىلع ةمايقلا موي متي نيجوزلا
 رثكأ مودي قانعلا نأ تاياورلا كلت ضعب يفو "ه" ىذألا نع دعبأو {ةذللا

 ميعنلاو ،اهل عاطقنا ال ةمئاد ةايحلاف كلذ نوكي ال ملو ءاماع نيعبرأ نم

 . دافن نم هلام هلا قزرو { رمتسم

 : ةنحلا ميعنل عماجلا فصولا

 ىلع لدت ىتش فاصوأب ىلاعتو هناحبس هللا اهفصو دقل " : هتحايس لوقي
 فاصوأ عمجأ نم دعت يتلا فاصوألا مكلت نم "ميقملا ميعنلا نم اهيف ام

 نم ايف ه نوعدت ام اهيف مكلو مكسفنأ ئهّتشت ام اهيف مكلو » ةنجلا ُ 9 7 َ يتل 77 ُ مكلت رس .ميقم / ٠ ئ 1 هيف
 يلاعتو هناحبس هللا اهدعأ دقو الإ هيلع حتفتتو ،ةيناسنإلا سفنلا هيهتشت ءيش

 ذلتو سفنألا هيهَتمت اَم اَهيِفَو اهتأب اهفصو اضيأ ءاج اك "نينمؤملا هدابعل

 ٣١ ةيالأ . تلصف ةروس ( ')

 ٢٣٤ 0 ةيالا ، رمزلا ةروس ( ')

 ٢/ ٤٧٥ 9 يليلخلا خيشلا 3 ريسفتلا رهاوج ( ") .

٣١ ةيآلا ۔ تلصف ةروس ( ُ) [



 ىليلخلادمحأخبشلادنع {{ ('أ٠)9 __ يوبرتلاركفلا ملاعم نم
 عيش نم امو 5 ةنجلا يف وهو الإ نيرظانلا رسي ءيش نم ايف "ه ئريألآ
 ""ةنجلا يف وهو الإ بلقلا هيلإ ليمي

 يوقيو ."4 َنوُدِلَح مهسفنأ تهَتَش اَم ى مُهَو» :لجو زع لوقيو
 تانجلا تاًضوَر ىف تحلَصلآ أولمَعَو أونَماَء نيذلآو» :ىلاعتو هناحبس
 : لجو زع لوقيو "هريبكلا لضفلا وه كيد مهَيَر دنع َنوُءآَمَي اًم ممه
 لاق و "4 لومم اًدعَوَكيَر لع راك نيدلَح تروثآقياَم اهيف مش»
 روجح ةرجألا زادلو ةَسَح ايندلا هذه ىف اونسحأ كريزذلل » : هناحبس
 م رهنألا اهت ني ىرجت اهولخ ةي نذَع تنَج ةيملا زاد متيلو
 ٦4 ر بقَتُمَلا هلا ىزج كلاذك كروُآمياَم اهف

 هسفن هيهتشت ام لك ىطعي حلاصلا دبعلا نأ ةقيقح ىلع تايآلا هذه دكؤت
 ام بلطاف ،لاعتملا ريبكلا هللا لضف هنإ .ىنمتيو بغريو ءاشي ام لك ىطعيو
 كل دعأ دق لجو زع هللاو ىنمتت نأ كاسع اذامو ، طعت كل ولحي ايكو تئش
 يفخت امو © سفنألا تارطخ ملعي هللاف رصاقلا كلاب ىلع رطخي مل ام
 . رودصلا

 تددعأ " : ىسدقلا ثيدحلا يف هبر نع هيوري اميف ةلي لاق دقو اذه

 ىفخأ دقو ."4 نيعأ ةف نم مثك ىفخأ ام نسفن ملعت الق » متتش نإ اوءرقاف رشب بلق ىل رطخ الو تعمس نذآ لو أر نيع الام نيحلاصلا يدابل
 انقيوشتل امبر " َيعألا هب رقت يذلا ميعنلا نم ريثكلا انع ىلاعتو هناحبس هللا

 ٧١' ةيآلا ، فرخزلا ةروس ( )

 ج / ٤١ يليلخلا خيشلا ، رخآلا مويلاب ناميإلا ( ")
 ١٠٦ ةيآلا 0 ءايبنألا ةروبس ( ")

 ٢٢ ةيآلا ، ىروشلا ةروس ( )

 ١٦١ فيآلا "ناقرفلا ةروس ( ")

 .١٢۔.ناتيآلا ٢٠، لحنلا ةروس ( أ

٤ ٤ ٣٢ .يراخبلا حيحص ( 5



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٦١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 راد غولب ىلإ ريسلا ثحنو ،ةفرحنملا انتاراسم نم لدعنف ةماركلا راد ىلإ
 هنأش لج هملع كلذ ىلإ فاضي دقو نانملا ميركلا ةاضرم قيقحتو ،دولخلا

 كلذ روصت ىلع ايندلا ةايجلا هذه يف ةرصاقلا ةيرشبلا انلوقع ةردق مدع

 .ةدودحملا مهتقاط قوف وه ذإ ليختلا ىلع انلوقعل ةقاط الف { ميظعلا ميعنلا
 .الصأ ايندلاب دوجوم ريغ هنأل هنع ربعت ةغل دجوت ال هنأ كلذ ىلإ فضأ

 ةنجلا ميعن ليختت نأ لواح

 نم صيصبل حمساو ،كفرط نم ضغ ،اليلق يخرتست نأ نآلا كنكمي
 . ةيدرولا ةظقيلا مالحأ نم ملح يف حبستل كيتلقم ىلإ برستي نأ ءايضلا

 رمقلاك رونلاب عشي كهجو ،لاجلاو ةعورلل اي " سودرفلا ةنج يف كنأ ليخت
 ةمق يفو ©لاجلاو نسحلاو ةراضنلاو ةءاضولا ةياغ يف تنأو كردبلا ةليل
 رضخألا سدنسلا نم ابايث سبلت كرورسلاو ةجهبلا ةورذو ،روبحلاو ةداعسلا

 ينو ،كسملا حئاور كنم حوفت ،قربتسإلا نم فاحل كيلعو ،ريرحلاب ىشوملا
 يف رعش ال .ةيردلا بكاوكلا ناعمل عملت بهذلا نم رواسأ كيمصعم

 رعشو ،اعمال ًالجرم افيثك ًامحاف .نينذألا ةمحش ىلإ سأرلا ةل الإ كدسج
 فلأ ةريسم دودمم لظ يف ىنيوهلا يشمت تنأ اه "ملقب اططخ امنأك نيبجاحلا
 ةعونتملا هكاوفلا راجشأ نم رارضخالا ةديدش .ةفيثك راجشأ تحت ،ماع

 ثكسأر سمالت داكت ،ةرضنلا اهنوصغ يف ىلدتت ،اماجحأو اناولأو الكش

 هايملا اهتحت نم باسنت ،"هللادبع اي ينذخ " كيدانت ،كيبناج ىلع اهضعبو
 ثدحتف ،ةيسدنسلا كبايث بعادت ةفيطل مئاسن كيلع بهت ،ةيفاصلا ةقارقرلا

 ألمي شةيكز حئوارب ةلمحم 6داؤفلا اهف برطي .جيزاهألا هبشت ةفيفخ اتاوصأ
 همعط ريغتي مل نبل نم رهن فافض ىلع ريست تنأ اهو ©قافآلا اهاذش قبع

 ريغو ،ةفينملا روصقلاو ،ةقسابلا راجشألاو نارفعزلا شئاشح هيتفض نيزت
 ةثدحم ههايم قرقرتت ،ىفصم لسع نم رهن ىرخألا ةيحانلا يف كنع ديعب
جزهت ‘كءايس بوجت ناولألا ةيهاز رويطو ،اهعقو سفنلا ذلت ةبذع ًاماغنأ



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٦٦} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 اهبناجف ‘كيلع اهسفن ضرعت "ماركإلا و لالجلا يذل ديمحتلاو حيبستلاب
 يهف ماعطلا ىلإ ةبغر كل ناك نإ . يوشم رسيآلا اهبناجو خوبطم نميآلا

 ىلع تفتلت نأ سنت الو ،ءاشت تقو يأ يفو تنك ايثيح كتراشإ نهر

 معن © ةيفاصلا ةبذعلا هايملاب ةخاضن ةمخضلا نيعلا كلت ىرت الأ كراسي

 بهذلا نم ردبو ‘توقايلاو ردلا نم ئلآل ىلع باسنت ةقارقرلا هايملا يهاه
 "بولقلا عماجمب ذخأت ةعيدب ةحول مسرت اهنإ رضخألا دجربزلاو ةضفلاو
 فرغ اهتإ ،ءايسلا نانع يف بهاذلا فينملا كرصق نم تبرتقا دق تنأ اه

 .دحألا دحاولا ةردقب ةينبم فرغ اهقوف نم ةريثك

 توقايلا نم فرغو ،ؤلؤللا نم فرغا! رظنملا لاجلايو !ءءانبلا ةدوجل ايف
 يف ةفرخز نسحأ فرخزم دجربزلا نم فرغو ‘بهذلا نم فرغو ب
 اهرويطو كةينادلا اهرايثب ةقسابلا راجشألا هلوح نم قناعتت دوجولا
 رشبلاب كاقلتت ماركلا ةكئالملا يه اهو .راهنألا اهتحت نم يرجتو ،ةحادصلا

 امب مكيلع ملس : كل نولوقي "ميركتلاو ةغلابلا ةوافحلاو ريرسلاو
 . كالوأو كاطعأ ام ىلع هدمحتو هللا حبستف هم رادلا ىتبقع معنف ربص
 تنأ اهو ،ةنملاو دمحلا كل هللا اي إماع فلأ ةريسم ككلم اذه : كل نولوقيف
 نوكت ام رحأ يف ىهو ،ةدم ذنم كرظتنت كتجوز كانهف ،ديشملا رصقلا لخدت

 يفو ،ةريثك جاوزأ كرصق يف كلو ككايؤر ىلإ نينحلاو ، كيلإ قوشلا نم
 ،عئارلا نهلامجو نهنسح نع كيهان رخأ ةرهطم جاوزأو ميعن ىرخأ روصق
 نهروهظ ىلع نلسري سسومشلاك نههوجو 6ميظع ءافصو ،ةديدش ةءاضو
 نعضي ،كلاحلا هداوس يف ،محافلا فيثكلا ليوطلا رعشلا لئاصخ نهفاتكأو

 اهيف فلاختت رردب ةللكم بهذلا نم لكشلا ةعيدب ناجيت نهسوؤر ىلع

 تمستبا نإ هرون رادقمو هنول يف افلت افيط سكعت ةرد لكف ،ءاوضألا
 اهاسكو كًاقيربو ةءاضو اهتانجو تستكاو ،هلك رصقلا ءاضأ روحلا ىدحإ

 موظنملا ردلا نهتأك ،عيدب ماظتنا يف اهنانسأ تدبو نسح ىلع انسح رشبلا
هيلع ىه ام قوف الامجو ةعور ءامللا هافشلا اهبسكت ءاماظتناو اناعملو اقيرب



 ىيخادمتخيشادع _ ا'"٦أ ___ يتاركفلارلاعم نم
 ىف بوذت ءاروحلا داكت .جابيدلا نم معنأ نهداسجأو ،لايجلاو نسحلا نم

 ناولألا ددعتم ،قربتسإلاو ريرحلا باوثأ يف نلفري ؤالالدو اجنغ اهتظحل
 نم نسبلي رصقلا ضرأ ىلع نهبايث لويذ نبحسي ،شوقنلاو لاكشالاو
 .ميظعلا قلاخلا الإ هنسحو هلامج فصو عيطتسي ال ام رواسالاو يلحلا

 اهنود سيل ىحضلا سمش اهتأك كيلإ تلبقأ دق كتجوز يه اه
 ضعب هلويذب ذخأت يذلا ،ريرحلاو سدنسلا بايث يف لفرت “باجح
 دادزيف اهيفتك ىلع اهبئاوذ ةلسرم كتجوزو نيعلا روحلا نم فئاصرولا

 رهاوجلاب للكم توقايلا نم جات اهسأر قوفو ،اعئار انسحو ةءاضو اههجو
 تابنج تجترا دقو ناولألا ىتش سكعت ةضفلاو بهذلا نم ررد هللختت
 الول لقعلا بلسي داكي يذلا اهبيط حفنو ،حاوفلا اهرطع جيرأب رصقلا
 روحلا نم اهفئاصو اهلوح نمو ىنيوهلا يشمت ،نانجلا يف بصن ال نآ هللا مكح

 ةئيلملا بهذلا فئاحصب اهيلع نفطيو ‘كتبيغ يف اهنسناؤي نك يتاللا نيعلا
 داكت ،ىلذج ةحرف كيلإ ةلبقم اهت بارشلا باوكأو ،ماعطلا فونص ىتشب
 كلوصوب رورسلاو ،نوميملا كمدقمب ةجهبلا ةدش نم كيلإ اهتاوطخ اهقبست
 ءاهبو ءايض اهاسكف رشبلا اهالع دق الالدو ًاجنغ ةفهللا اهديزت ،كرابملا
 نينحو ةقرفو قوش دعب ًاراح ًاقانع ناقنتعت امتنأ اهو .لامج ىلع الامجو

 ابهذتل اليلق قاوشألا أدهت ايثير سلجملا باوبأ نودلخملا نادلولا ايكل حتفيو

 سلجملا وه اهو ،ةفينملا هفرغو رصقلا ةحنجأ يف لاوجتلاب كلذ دعب ايوس

 دقو "نانجلا ناكس نم نيحلاصلا كناوخإ هيف لبقتست ‘نيخسرف ةريسم هتعس
 ءاش امو ،دئاوملاب دوزم ،قربتسإ نم اهنئاطب سفانطلاو دئاسولا هيف تففص
 ثاثألا عاونأو ،ةرخافلا ةنيزلاو ةضفلاو بهذلا شوقن نم هيف نوكي نأ هللا
 ين ةتبثملا حيباصملا نم ثعبنت ءاوضألا كلت نأ نظت الو "نويعلا بلخي يذلا
 اهناعمل يف ةضفلا نم حئافصو ٨ بهذلا نم حئافص يه لب الك ©فقسلا

 نوفوطي ،نونكم ؤلؤل مهتأك اولبقأ دق ،نودلخملا نادلولا مهاهو ێاهقيربو
9 ريراوق تاك باوكأو» ةضفلا نم ةينآو بهذلا نم فاحصب اكيلع



 ىللخلادحأخيشلادع {{ )“٤"'( _ يوبزلاركفلارلاعم نم
 اهجازم ناك مأك ا ايكنم دحاو لك لوانتيف . ‘ ه ةضف ني أريراوَق
 " «ًاليبتجمَر

 اي ظقيتسا ،ةينارونلا كجوز عم رصقلا ةحنجأ ىلإ دعصت نأ لبق نآلا

 نيأ ؟ نآلا تنأ نيأ " اليلق كيتحارب فطلب ايهكرعا ،كينيع حتفا ، يخأ

 نيعلا روحلا نيأ ؟كنع تبهذ نيأ ؟ليلق لبق اهقناعت تنك ىتلا كتجوز
 ريرحلا نم ىه له كسبالم ىلإ رظنا ؟ باوكألاو فاحصلا نيأ ؟نادلولاو
 ًارادج ؟دهاشت اذام ؟اهنادرأو اهفاطعأ نم حفني رطع ةمث له ؟ قربتسإلاو
 راجشألا نيأ ! ةذفانلا حتفاو ةراتسلا حزأ اليلق مق ،كيلع ال ؟ًاحلاك
 ؟رويطلاو روصقلا نيأ ؟ىفصملا لسعلاو نبللا نم ةقفدتملا راهنألاو ؟ةقسابلا
 رادلا كلتو ءايندلا رادلا يف لازت ام تنأف ‘كيلع ال ! ءيش ال ؟دهاشت اذام

 هللا هرسي نم ىلع روسيم هنكلو ،ًارهم بلطت نيعلا روحلاو ، نمث ىلإ جاتحت
 ةنامأب كسفن لس ؟ةقداص ةدارإ ليلق لبق هب ملحت تنك ام ديرت له . هيلع

 ام 0 ًادبأ هللا ىصعت ال نأب ةظحللا هذه نم كسفن دهاع اذإ ؟معن ك
 للك نود رارمتساب كسفن دهعتتو ، تابجاولا عيمج يدؤت نأو ،تعطتسا
 ىوهلا اهب حمجيو ،هلئابح اهعدختو 9 ناطيشلا اهزفتسي ال ىتح ،للم الو
 ىلاعت هللا كاري الف ،تافاخسلاو تانيهملا يف عوقولا نم رذحلا لك رذحاو
 كانه ىلإ لصت ىتح ًادج ًاعيرس رمتس تاظحل الإ يه امو بحأ ثيحالإ

 بترتي امو ،هللا ناوضرب ناسنإلا زوفي نأ ةداعس ىفك " : هتحايس لوقي
 يف "ردتقم كيلم دنع قدص دعقم يف ميقملا ميعنلاو دلخلا ةايح نم هيلع
 ةايح بناجب ًائيش يزاوت ال ةريصق ةرتف يف ءاهتاوهش نع هسفن دّيق نأ لباقم
 "اررألا

 ١٦5١٥ ناتيآلا ، ناسنإلا ةروس )

 ١٧ هيآلا ، ناسنإلا ةروس ( ")
)"( رهاوج ٢٣ /١٥٥.



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٦٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 : هللاب ذايعلاو رانلا باذع 3

 الو قاطي ال يذلا ميلألا ديدشلا باذعلا نم ًافرط انل هللا نيب دقل
 ةعازن ىظل اهت ،ةيماح ران اهت نيرفاكلاو ةاصعلل هللا هدعأ امم لمتحي

 ةايحلا ىف سمشلا ةرارح حفل لمتحي ال ناسنإلا ناك اذإو . (دلجلل ) ىوشلل

 لسالسلا نم ،ديدشلا باذعلاو ،ميمحلاو مومسلا لامتحاب هل ىتأف ايندلا

 ةز ميجَرلآ زوفقلآ اتأ نأ ئداَبِع عت »:لجو زع لوقي .ديدحلا عماقمو
 , وف - ي ] . غم 3¡{ ٤ ه ١7 ء ,4 217 ث 2 2

 : ديدش باذعرقرخالا ىفؤ ل : لوقيو { 6”ه ميلالا باذعلا َوه يادع ناَو

 هللا لأسأ " 4 ديدش ثاَدَع مهف تايَسلآ َنوُركممَي نيذلاو » :لوقيو "
 انقتعي نأو ،باذعلا ميلأو ،باقعلا نيبو اننيب دعابي نأو .ةيفاعلاو ةمالسلا

 باذع نم ىلاعت هللا هركذ امم ءىشل ضرعأسو هلضفو هتمحرو هنمب رانلا نم

 .ميركلا هباتك يف رانلا

 ٥ ماصخل او خارصلا :

 نورجاشتيو نومصتخي رانلا باحصأ نأ هتردق تلج ىلوملا انربخي
 .باذعلا ةدش نم رمتسملا مهريفزو مهقيهش شو مئادلا مهخارص ىلإ ةفاضإ

 . ه. 23 س (٠ ١7١1 .! 4١ 73 د [۔ . - ٠,
 تروفوقوم تروملضلا ذإ ىرت ولَو » : مهماصخ نع ىلاعتو هناحبس لوقي
 نينيب اوفعضتشا .ذلا لوقي لوقلا ضعب ىلإ مهضعب عجري موز دنع نيذلل اوفعضتَسا تريلا لوقي لوقلا ضب لإ مهضعب عجري هنر دنِع
 نيذلل اوربككَعَس ١ نين ا ل اق 2)) بتردينمؤم انكل متنا الول اوربككتَس ا

 ( نيمربع متنك لب مكاج ذإ َدَعَب ىدهلا نع ريكنتدَدَص نحأ اوفعضتَس حص. 2 5 و ر ح ط ۔۔ : ر ص ِ ۔ ] ۔ ۔ و .. و 7

 نا آتتوُرُمأت ذإ راهنلاو ليلا زكَم لب أوربكتشا نيذلل اوفعضتَسآ نيذلا لاقو
 اتلعَجَو باذعلا اوأر امل ةَمماَدَنلآ أوُبَمأَو ادادنأ ةل لعجتو هللاب رفكت 7 < رهم . < 2۔,۔ حت ص ٠ و ۔ مي , ۔ 2 وح 2۔ ة س

 ٥٠٤٤٩ ناتيآلا } رجحلا ةروس ( ر

 ٢٠ ةيآلا ، ديدحلاةروس ( ")ا
١٠ ةيألا } رطاف ةروس ( )



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٦٦} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 :لوقيو . "4 َنوَُمعَيأوئاكاَم هلإ نورَجح لمم اورفك نيذلا قاتمأ ف لغلا
 :ةقرم ارول يدرتلا رذن اكارتشا رمك ك ةر لب اولاق ة راَنلآ اولاَص مهل مي ِتَحَرَم ال مكعم محَتَقُم جوف اًدىَم »
 اح الاجر ىرت ال انل اَم أولاَقَو ع راتلآ ىف عض اَباَذَع هذف ادنم ات
 َنِإ :يز رصبلا ممتَع تغاز مأ ايرحس مُهتذَعأ ) رارشألا ني مُهذعت
 راَنلآ ىف تروُجآَحَتَي ذإو» : هناحبس لوقيو "4 رانلا لهأ مصاع قحل كلاد
 روثفُم رثنأ لهق اعبت مكل انك نإ اوُربحَتَسآ كر يدأي اؤتعّضلآ لوقي
 هللآ ر آهيف لك نإ اوربكتَمآ كريزذلآ لاق رانلا ري اًبيِصت اًنَع
 انجرخأ تبر اهف نوُخرَطَصَي مُهَو » :لوقيو "4 دابعلا كرتب مُكَح دق
 نم هيف رَكَذَتي ام مزتعت زوأ لمعت انك ىذلا رَع احلص لمعت
 ًمأَف» :ںوتيو 6" 4 ريصت نم َسمِلَضلل امف أوقوذق ريذنلا مكتاَجَو ركذت
 "قيوَشَوريفَر اهف مف رانلا ىفق اوق نيذلا

 : رانلا لهأ سابل ٭

 ه«رات نيم باَيِت هف تعطق اورفك َنيِذَلاَف » : ىلاعتو هناحبس هللا لوقي

 (ير دافصألا ى نينرقُم رنيَمَوَي نيمرَجُمَلا ىرتو » : هناحبس لاقو © "
 ةنجلا لهأ ناك اذإو " ه ؤاَنلآ ُمَعوُجُؤ ىت وناَرطَق نم مُهليِاَرَس
 لسالسلاب نيلبكم نوتأي ءالؤهف ؤ©بهذلا رواسأو ريرحلا يف نولفري
 قف ُللَغَألآ ذإ » : لجو زع لوقي ،ادج قيض ناكم يف نوقلي لالغألاو

 . ( ١ ( تايآلا ءيس ةروس ٣١ _ ٣٢٣ ١

 ٥٩ ةيآلا « ص ةروس ( ")

 ٤٧}٤٨ ناتيآلا ٤ رفاغ ةروس ( )

 ٣٧ ةيآلا ، رطاف ةزوس ( )

 ١٠٦ ةيآلا ، دوه ةروس ( )

 ١٩ ةيآلا ، جحلا ةروس ( )

0١٠٨ ١٠٩ ناتيآلا ميهاربا ةروس ( ")



 ؛}١ . . ٦٧
 ايل 5 ١ دحأ ٠ . َ ا دنع \ ر ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ,ة . 2 ۔] ٦ . ..ب ۔ 2 ٠ ٨ا [ 2¡إ۔ ه ]. < م
 7 ه 1 وُرَجَس ر انل ١ ق مد ميمحل ١ ق .كرا ںوبحسم لسلمسل او مهفنع ١

 ِ ه¡{}&. ۔ذ۔۔ ے۔و ,2 ذ ؟ ,س ,د : 27ع۔ < . ِ
 !)ا اًروُبُ 1 ١ ( انه اوع د نينرقم هيبص ان كم اهنم اوقل ١ ١ دإؤو : : هناحبس لوقيو

 - , ,24 ,2 ,س وجب : يهد ايس إ ,س دجب ۔. ] ٦۔“٠ . دح ك
 يتوأ نمع هناحبس لاقو" هم اريثك اروبث اوعداو ادح و اروبث مويلا اوعدت ال

 "إ ٥ _ % د رو .. 7 7

 ةسلس ىف مث مزا هول ميحجلا مث ¡:جزا ةولغف هوذخ » ةمايقلا موي هلايشب هباتك
 ٤ ح ح - ٤ - ه۔ س . ّ ِ ٍ

 انَدَئعأ اَِإ » : هناحبس لوقيو ."ا ه هوُكْلَساَف اعارذ َنوُعتَس اَهَُرَذ
 نم مهداسجأ فلي ام اذه .. ه اًريعَسَو اللغأو السلَس کريرفكلل

 . هلاب ذايعلاو "ةيرانلا بايثلاو ديدحلا

 : بارشلاو ماعطلا 3

 امم ريط محلو نوريختي امم ةهكافب نوذذلتي ةنجلا باحصأ ناك اذإ
 ةه بإ ٨ ء ت 77 ٨ 4 ٤ ۔2 , د . ع, . . _

 ينخو الف نمس () عيرض نمب لإ ماعلع غش سيل » رانلا لهاف فنرهتشي
 الإ ماعط الو (ل ممح انهه مويلا هل سيلف » : هناحبس لوقيو 0“ه عوج ني

 . ."". . ١ ِ 2 7 > 22 > - ح , . <

 رانلا يف ءيش": عيرضلاو 0٠ ©" ه َنوئطحلآ الإ هلكأي ال جز نيلسغ نم
 ع وس

 مكنإ مث » :اضيأ مهماعط فصو يف هناحبس لوقيو ،قورحلاو حورجلا نربمهيدو رانلا له ديدص نم ليسي ام :نيلسفلاو © نتم رم كوشل . د و رانلا أ ددص . ام : ذلا ٠تنم م ك وشلاك
 اهم نوتلامف «ة)موقز نم رجش نم َنولكأل ) نوبذكمملا نولاضلا اها ِ۔٦ < ء ح < َ َ ُ 2 . 7 2 7 و ۔. ے و ةص 7 - ِ 8٣

 : ٧ ؟ ح د - - = ۔] [ ۔ ”٦۔ ۔ ٨ 4- [ ,كج - 7

 لاقو 6١ ه ميهلا برش َنوُبرَشف (ة) مملا نم هيلع نوُبرَشف ) نوطبلا
 =ل[ إ _[ ,متك ة1,۔,َ < .؟ ة .[( = . د ٠

 ميبي ال م اعط تال موقرل ترجش بںب ا « : موقزل ا هرجس تفصو ق هر احبس

 ٧١-٧٢ ةيآلا ، رفاغ ةروس ( ')

 ١٢٣ ةيآلا ، ناقرفلا ةروس ( ")

 ٢٣٠ - ٣٢ تايآلا {ةقاحلا ةروس ( ")

 ٤ ةيآلا ، ناسنإلا ةروس ( )
 ٦-٧ ناتيآلا { ةيشاغلا ةروس ( ).

 ٢٣٥ - ٢٧٢ تايآلا ةقاحلا ةروس ) ل .

٥١-٥٥ تايآلا 5 ةعقاولا ةروس ( ")



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٦٨} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ساحنلا : وه لهملاو » 4 ميمحلا ىڵقك ق نوطبلا ىف ىلغي لههُمَلاَك )
 نايلغك يأ "ميمحلا يلغك نطبلا يف رجرجي وهف ،هرح ىهانت يذلا باذملا
 » : اهترمثو ةرجشلا هذه فصو يف هناحبس لاقو 5 ةرارحلا ديدشلا ءاملا

 اهنإ :يزا َسِمِلَّضل ةت اَهَتلَعَج تإ ج) موقلآ ُةرَجَم مأ الزن رَتَح كلد

 مهتاف ةز نيطمسلا نسوُز هنأك اهعلط ة ميججلا لضأ ي خخ ةرَجَش
 :ةا ميمح نم اًبوَمَل اهلع ُهَل َنِإ مت ) نوطبلا اني َنوُفلاَمَق اهنم نولك
 ةعاظفل نيطايشلا سوؤرب ةرمنلا هبشو ."4 مججلآ ىلإل َمُهَعحَرَم َنِ من
 يف ىلاعت لوقيو 5 ةديدشلا ةرارملا نم هيوتحت ام عم اهرظنم حبقو ،اهلكش
 ةصغ ا اًماَعَطَو ) اميِحَو الاكنأ آتَيَدَل نإ » : اضيأ مهماعط فصو

 ضرتعي ران نم كوش " : سابع نبا لاق .هلكآ هب صغي "« اميلا اباذَعَو
 ىلإ اوجاتحا كلذ نم اولكأ اذإو © " لزني الو جرخي ال مهقولح يف

 ةدش نم يلغي يذلا ءاملا كلذ .ميمحلا نم الإ بارش الو ،بارشلا
 ءاملا نم وأ همهءآعمأ عطقف اميمح ءآَم أوقُسَو » ءاعمألا عطقيف هترارح
 هيتيو هعيب داكي الو ُهُعَرَجَتَي و) ديدص ءاَم نم قسيَو» ديدصلا
 . ©" 4 ظيلَثاَدَع ۔هيآرو ىريو رتتَميَوه اَمَو ناَكَم لك ني توملا

 اتبَر نولوقي كريزلآوا» © منهج يف باذعلا ديشأ ام هللا الإ هلإ الف { ]
 َقَتَُم تءاس اهنإ و) امارغ ناك اهباَذَع كرإ ٌمَهَج باذع انع فرصا
 .نيمحارلا محرأ اي اهنم انذعأ مهللا 4 اًماقمَو

 ` ٤٣-٤٦. تايآلا ، ناخدلا ةروس ( أ)

 ' ٦٦٢-٦٧ تايآلا ،.تافاصلا ةروس ( ")

 ١١ ةيآلا ؛لمزملا ةروس )

 ) ( ريسافتلا ةرغص : ٣ / ٤٦٧

 ١٥ ةيآلا دمحم ةروس ( )

١٥ :-١٧ تايآلا.: ميهاربإ ةروس ( أل :



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٦٩} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 : باذعلا فونص ؛

 يف نولبكم مهتأ عمو "رانلا لهأل رانلا نم تعطق يتلا بايثلا كلت
 ديدصلاو مزقزلا لكأ ىلإ هعم نوأجلي يذلا ديدشلا عوجلا عمو ،دافصألا
 لك عم ،ميمحلا برش ىلإ هعم نوأجلي يذلا ديدشلا شطعلا عمو ،حيقلاو
 ًالاكنأ نيدل نإ لاكنلا بورضو باذعلا ناولأ نم ريثكلا كانهف كلذ
 ام باذعلا اذه ناولأ نمو "4 ايلأ اًباَدَعَو ةَصغ اد اًماَعَطَو () امميحَو
 ثاب مه تعطق أورَفَك نيذلاف » : هلوق يق جحلا ةروس يف ىلاعت هللا هاكح

 دولجلاو مينوطب ىف ام ح هب رهضي (ةز ميخلا ميوُز يقوف نم بصي ران ني
 مغ ني ابي اوجرخت نا اودارا املك ةز ديدح نم عمقم مهلو (و
 رانلا باذع كايإو هللا يناقو رظناف 3 ه قيرحلا باَذَع أوقوذَو ايف أوذيِعأ
 يذلا يلغملا راجلا ءاملا ىصاعلا سار قوف بصي مث ةيران مهبايث نوكت فيك

 نين املك رخآ ادلج هل هللا ل دبيف هدلج خلسنيو . هنطب ىف ام هب رهصني
 ٠ . اا : : - « ث < ةم ب إ .ظ - [{ ,\ 4و | ه ٦ 7ے۔ا ى م +

 برضي كلذ قوف مث "!ه باذملا أوقوذَيِل اَمَريَع ادولَج َمُهَتلَدَب مهذولُج
 ميمحلا نإ " ثيدحلا يفو . ديدحلا نم طايسو عماقمب هدسج رئاسو هسأر يف

 .هفوج ىلإ صلخي ىتح ةمجمجلا ىلإ ذفنيف فذقنيف مهسوؤر ىلع بصيل
 ؛؛ر!ا٠ . . ٠

 َ ناك ك داعي من رهصلا وهو ،هيمدق نم قرمي ىتح هفوج ي ام تلسيف

 نمي ميف نوداعيف !بركلا ميظعو مغلا ةدش نم جورخلاب كلذ دنع نومهيف
 ثويرلاترجش بإ » : ىلاعتو هناحبس لاق .باذعلا ناولأ اوقوذيل ديدج

 هوذخ ةز ميمحلا , تعمج . تم . ۔ , نور ح
 ,_ _ ثرصحلا يفك( نوطنلا ىف لشي لهملا ير مينألا ماعط

 '۔لشرا ميم بادع م. ےهسأر :1 24 24 7 حإ ڵ۔ ,12 ث 21٤
 نث ےةيارفوف اوبص مت (ة) ميحجلا ءاوس لإ هولتعاف

 ١٣0١٢ ناتيآلا { لمزملا ةروس ( ل

 ١٩ - ٢٢ تايآلا ، جحلا ةروس ( ,

 ٥٦ ةيآلا { ءاسنلا ةروس ( "

٠٩٥/٤ يذمرتلا ننس إ بيرغ حيحص نسح لاقو يذمرتلا هجرخأ ( )



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٧٠} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 رجشلا 3 ةريطخ ةبيهر فاصوأ هذه "4 ُميرَكَلآ زيزعلآ تنأ كلإ ق
 ناروث هل . ميمحلا يلغك نوطبلا يف يلغي ،موقزلا رجش وه هنومعطي يذلا

 نامضصخ ناذىمه « هناحبس لوقي : هتحاس لوقي - هللاي ذايعلاو - ميظع

 يقوف نم ُبَصي ران ني بايث مه تعطق اورفك نيذلاف مينر ىف أوُمَصَعْخا

 ني عمسقم مهلو (ج) دولجلا مينوطب ى ام .هي رهصب (ق) سمتلا ميو
 باذع اوقوذَو ايف اوديعا مغ نم اهتنم اوجرخ نا اودارا املك )ديدح

 مهؤ اعما هب رهصنت ميمحلا نم مهسوؤر ىلع بصي يذلا اذه ." 4 قيرحلا

 امو ، مهسوؤر هب عمقت ديدح نم عماقم مهل كلذ بناجبو 0 هللاب ذايعلاو
 ةكئالم كانهف ،‘تاهيه ؟برهملا نيأو . "" ؟ عماقملا مكلت ام مكاردأ

 يهو 3 ه مْهَرَمأ آم هللآ نوُصَعَي ال أاديش ظالغ » مهباذعب نولكوم
 مهلقتو . اهتنسلأب مهرجحت اهسفنب رانلاو ،باوبأل ا ةلفقم مهيلع ةدصؤم

 » :,لامزوي هناحبس لوقي ,ظيغلا نم مطقتت داكت هنإ اهعاق يف م ي
 َقلأآَمَلُك ظعلا نمرَيَمَت داكت )زوفت ىهو اقيس امه اوغيم انيف وقل اذإ
 ء 7 . ء ۔ ر -٤ ۔ س 7 [ ۔ ت , ح , .

 اهيف اوقلي نأ لبق نم اهنإ لب 0 " يذ يكاي لا آتتَرَح مهاس جوف اهيف
 مههتأَر ادإ ةاصعلا ىلع ظيغلا ةدش نم اهريفز نوعمسي اهنع نوديعب مهو
 اهبيهل توص اوعمس "١ يأ { 0` 4 اريفَرَو اظتَعَت انل اوعس ليجب ن كم نم

 توصك اتوص اهل اوعمسو ظيغلا نم هردص الغ اذإ نابضخلاك اهنايلغو

 امهُدوُقَو » { "اهبيهل رتفي ال ، دقوتلا ةمئاد يهو ، " ريفزلا وهو رامحلا

 ٤٢ ةيآلا ، ناخدلا ةروس ( )

 ١٩ ٢٢ ةيآلا ، جحلا ةروس ( )

 ج / ٤١ ! يفي خيشلا رآلا ميلب نال ("
 ٦ ةيالا « مرخنتلا ةروس ( 7

 ٧ ةيآلا ، كلماةروس ( )
 ١٢ ةيآلا » ناقرفلاقروس )أ

٢ / ٢٥٦ ريسافتلا ةرفص ) 'ل



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٧١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم
: 

 راجحألا نيب اهزيمتل تيربكلا ةراجح يه " : ليق "ه ةَراَجحَلآَو ساَنلآ
 قاصتلالاو ،ةحئارلا نتنو ،ناخدلا ةرثكو ،ةرارحلا ةدشو ،لاعتشالا ةعرسب
 كلذو ، "اهنع هللا ىضر دوعسم نباو سابع نبا لوق وهو 8نادبألاب

 لوقي . هيلع مه ام ىلع نيرصم ث اوبوتي ملو تائيسلا اولمع نيذلا ءازج
 ّ ءازجلا وه ام مكاردأ ام نكلو اهلثم ىزجي ةئيسلاب ىتأي يذلا " :هتحامس

 زيكَسفنأ أوق أوُنَماَء نيذلا امأتي » : هلوق يف ىلاعت هللا هركذ ءازجلا اينإ

 َنوُصَعَي الأاديش ظالغ كيم اهلع ةراَجحآَو سانلآ اهدوقو ارات يكيل
 تايآ يف رانلا باذع فصو ءاج دقو "ه َنورَمؤُياَم َنوُلَعْفَيَو َمهَرَمُأ آم لآ
 » :لوقي ىلاعت هللاو ،قاطي ال باذع باذعلا اذه نأ ىلع لدت اهلكو 0 ىتش

 نت بايث مه تعق اورفك نيذلاف مهتَر ىف اوُمَصَعْخآ ناَمَصَح نادف
 ؛ےرا دولجلاو مهنوطب ىن ام ۔هب رهصل مز ميمحلا مهيوُز يقوف نم بصي ران
 اوديعأ مع نم اهنم أوُجْرََع نأ اودارأ املك جز يدَح ني ُعِمَقَم مهو
 اهم هقيطي نأ دحأل نكمي ال باذعلا اذه "هقيرحنلآ باَذَع وقوذَو اهف
 روصتي ام قوف باذع هنإ ، ىشالتت اهلك ذئموي ةوقلاو فيك ،ةوق نم يوأ
 باذملا وه يباذع َنأو » : لئاقلا ميظعلا هللا قدص معن .. "" ناسنإلا
 0 هپ ُشيلألآ

 روفغ ؛ميرك داوج كنإ ،ميحجلا باذع نم نيمحارلا محرأ اي انقتعاف
 . نيملاعلا بر اي "نيمحارلا محرأ اي كتمحرب " ميلح وفع ،ميحر

 ٢٤ ةيآلا ، ةرقبلاةروس ( )

 ٢ / ٤٤٩ ج يليلخلا خيشلا ، ريسفتلا رهاوج ( ")

 ٦ ةيالا { ميرحنتلا ةروس ( "

 ١٩ ٢٢ تايآلا { جحلا ةروس ( ر

 !/ ٢٥٠ ى يليلخلا خيشلا ،ىقبأو ريخ ةرخآللو ) ( :

٥٠ ةيآلا | رجحلا ةروس ( )ا



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٧٦} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ةغرافلا ينامألاو كايإ

 لصت امدنعف .كايإ مث كايإ " ةغرافلا ينامألاب رتغت نأ ملسملا يخأ كايإ

 كنرغي الو . رادلا هذه نم ياكلا دازلا دوزتف © ةدوع الو © ىعجر الف كانه

 اهنولخدي مهأ وأ ،رانلا نولخدي الف رئابكلا لهأل ةعافشلا ينامأ نم ليق ام
 وأ ميعنلا ةدايزب ةعافشلا امنإ الك ، ميعنلا ىلإ نوبلقني مث ةدودعم امايأ

 لعجي فيك & ىضترا نمل الإ نوعفشي الف ،نيعئاطلل ةنجلا لوخدب ليجعتلا
 فيك مأ ؟تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاك تائيسلا اوحرتجا نيذلا هللا
 .هناش لج هناحبس هقلخ نم ادحا ملظي ال يذلا وهو ؟راجفلاك نيقتملا لعجي

 نيهر ناسنإ لكف 5 ةيدجم ريغ ةاصعلل ةعافشلا ىوعد نأ ىلع كلدي امم

 .هلمع

 اهم ءاج ةقحلا ةيمالسإلا ةديقعلا تايلك نم ةيلك هذهو ": هتحايس لوقي

 ام الإ نجي ملو ،هلمع نيهر ذئموي ناسنإللا نأ تبثيل ةددعتم تايآ يف نآرقلا
 مهسفنأ نونمي نيذلا ىلاسكلا ىلع لامآلا لابح عطقي كلذب وهو & عرز
 الف ،اهاوه مهسفنأ نوطعيف ؤ©بصن ريغ نم ةحارلاو ، سرغ ريغ نم ينجلا
 © نيعفاشلا ةعافشب ةداعسلا نيلمآ ،ابجاو اهنوفلكي الو ،ةمرح نع اهنودصي

 ةنسلاو نآرقلا اهب ءاج يتلا مالسإلا ةديقعو " نيدلا ىلإ ءامتنالا درجمبو

 عفني الف فيلكتلا يف درف لك لالقتسا رابتعا ىلع موقت اينإ .ةتباثلا ةحيحصلا
 دحأ لك ناك انه نمو هريغ داسف احلاص رضي ال اك ئ هريغ حالص ادساف

 نع اهب يأنلاو ريخلا ىلع اهلمحو ،اهفارحنا ميوقتو هسفن حالصإب ابلاطم

 هللا انرذح دقو أشنملا ةيدوهي ةديقع رانلا نم جورخلا ةديقع نإو م" رشلا
 باذع نأب لوقلاو انلايف ١" 4 بحلا لهآ اما آلو مكَتناَماب سيل» لجو م لوقي ث مهيناما ىنمتن ال و .دوهيلا 77 ح ر ا : :ع ل وق ;امأ , ينمتن ال نأ ا كلسم ءابتإ نم ىلاعت

 ٢٣/ ٢٥٩ . يليلخلا خيشلا { ريسفتلا رهاوج ( (

١٦٢٢ ةيآلا ، ءاسنلا ةروس ( ")



 يخادحاخيشادع !"") ___ يديت ركفلاملاعم نم
 اندلا ىف ةيبلس راثآ نم اهل ام ملعن نحنو ٧ دوهيل تلاق ايك تقؤم ةرخآلا
 تأرج ةرخآلا باذع تيقوت ةديقع تناك اذإو " : هتحايس لوقي ، ةرخآلاو

 ىدعتو ‘تامرحلا كاهتناو ‘باتكلا ذبن نم هيلع مهتارج ام ىلع دوهيلا
 .هلك كلذ نم رفاو ظحب اوذخأ ةمألا هذه نم اهوفقلت نيذلا نإف ،دودحلا
 ةلظم تحت تسمط ةقيقحو ‘تحيبأ ةمرحم وأ تبكترا ةمرح نم مكف

 ًاتقؤم باذع مهبيذعت وأ اقلطم رانلا لوخد مدعب رئابكلا نع وفعلا داقتعا
 ،باوثلاو ةلزنملا يف نيقتملا ةرربلا عم نوواستيف ؛ميقملا ميعنلا ىلإ هدعب نوبلقني
 لع مأ » :ىلاعت هلوق نم ءالؤه لوقع نيآ ؟نيدلا يف ةبيصملا هذه ام هللا ايف

 نيقتملا لع مأ ضزألآ ىف نيدىسقُملاك تحِلَصلآ أولمَعَو أوتَماَء نيذلا
 4 راَجُفلك

 فلخيو هدعو زجني ىلاعت هللا نأ مهاوعد يف هب اوكسمت ام ادبأ كم رغي الو

 هتحايس بقعتيو ،ناسحإلا ةعسو ملحلا تايس نم كلذ اودع دقو ،هديعو
 لاح ولخي ال ىلاعت هللا نإف كلذك رمألا ناك ول " : لوقلاب ىوعدلا هذه

 ،عدرلا درجمل هب دعوت امب دعوت امنإو ،هزجني نل هنأب املاع نوكي نأ امإ ديعولا
 باحصأب قئال ريغ وهو ،هنيعب بذكلا وه اذهو ،ةفلاخملا نع فكلاو

 امب ملاع ريغ نوكي نأ امإو ،نيملاعلا برب قيلي فيكف ،رشبلا نم ءابإلاو ميشلا
 هنع ايوطنم ناك ام دعب نم هل فشكنا انإو فالخإلا تابجوم نم ثدحيس

 ةلاحم ال مزلتسي ۔ ىرت ايك وهو ،ذافنإلا نم ىلوأ فالخإلا ىأرف ،لبق نم
 ""كلذ نع لجو زع هللا ىلاعت تاودبلا ودبو لهجلا

 ملعاو ،ىوقتلا دازب دوزتو ،ةايحلا ديق ىلع تمد ام ملسملا يخأ دعتساف

 تفرعو ‘تاحلاصلا نم داز كل نكي ملو ،رادلا كلت ىلل ترص اذإ كنأ

 ٢٨ ةيالا ‘ ص ةروس ( ')

 ٢٢٦ ص غمادلا قحلا رظناو ٢٨٢ ص ٢/ ٥١٢ 4 يليلخلا خيشلا 2 ريسفتلا رهاوج ( ")
٢٨١/٢ رهاوج ( ") :



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٧٤} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 .ميظعلا لوهلا نم تيأر ام كينيع مأب تيأرو ،دشرلا كل نابو ، ةقيقحلا
 كعفني نلف ۔ دراوملا كلت درت نأ هللاب ذايعلاو كيلع هب هللا ىضق ام تملعو

 الو ىعجر ال تاهيه ةرسحو افسأ يديألا ىلع ضعلا الو ،مدنلا اهتعاس

 قطنم اذه “تكلمعو تنأف ةعافش الو ةبوت الو ريسم حيحصت الو لمع

 نم تيتوأ اهم هللا باذع ىلع كل ةردق الف "نآلا نم ةبهألا ذخف ،ةلادعلا
 يأف { مئادلا ميعنلا نم نامرحلاب اضيأ كل ةقاط الو ،ةوق ال ثيح ةوق
 كسفن بساحتو ،ةعاسلا ةعاسلا كرمأ مسحت الأ ؟؟كيلع قشأ نيباذعلا

 رابجلا ميظعلا زيزعلا ةيصعم ىلع لاوحألا نم لاح يأب مدقت الأ اهدهاعتو
 الو هناحبس هل زجعمب تنأ ايف ،كوهلو كوهس يف ةتغب كذخأ ءاش ول يذلا

 ناطيشلا دئاكم نم رذحلا لك رذحاف ٥ثكلمع كنعدخي الو ڵكتعاط كنرغت

 هنمو هللا ةمحرب ةنجلا لخدت امنإ كلمعب ةنجلا لخدت نأ تاهيه تاهيهف

 كتلص ةيوقتب كيلعو ‘تاعاطلا فونصب ليلجلا ميظعلا ىلإ برقتف ،هلضفو
 كتعاط كنم هللا لبقتي نأ ىسع ،اليبس كلذ ىلإ تعطتسا ام هناحبس هب
.ميرك داوج هنإ ناوضرلاو ةمحرلاب كيلع نميو ،كلمع تاحلاصو



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٧٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ين اثلا لصفل

ةيلمعلا ةيحورلا ةيبرتلا لئاسو



يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٧٦١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم



 ىليللا دمحأ خيشلا دنع )١٧٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ةيلمعلا ةيحورلا ةيبرتلا لئاسو
 جوألا ىلإ هب يقرلاو يحورلا بناجلا ةيمنتل ةديدع ةيلمع لئاسو دجوت

 اذه لومشل كلذو {ةدابعلا موهفم ف لخدت لئاسولا كلت لكو ،خماشلا

 .ىلاعت هللا ةاضرم ءاغتبا كلذ ناك اذإ اهكرتو ناسنإلا لاعفأ لكل موهفملا

 ةدابعلا موهفم نايب نم هتحايس هب لمع يذلا هسفن بولسألا انه عبتأس
 يحورلا ءانبلا يف اهرثأ انيبم صاخ لكشب اهضعبل ضرعتأ مث ،ماعلا

 .موهفملا حيضوت دعب ةضورفملا تادابعلاب ادبأو ،ناسنإلل
 اهعاونأب ةدابعلا ۔ ١

 اهنأ نم سانلا نم ريثك هنظي امم الولدم عسوأ ةدابعلا " :هتحايس لوقي

 تايالا هيلع لدت يذلا اذهو ٠ جحلاو موصلاو ةالصلا يف ةرصحنم

 دبك يذ لك ي " :ةلي هلا لوسر لاق : ثيداحألا نمف ةفيرشلا ثيداحألاو
 ناسحالاب هناحبس هللا ىلإ برقتي ناسنالا نأ ىلع ليلد وهو را" رجأ ةبطر

 .ءاجعلا ةميهبلا ىلإ ىتح

 "}) ... ةقدص مكدحأ عضب يف " : مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع لوقيو

 ةزيرغلا يعاد ناسنإلا هب يبلي يذلا يرطفلا لمعلا نوكي فيك رظناف
 ""اهيلع رجؤي ةدابع

 ثيحب داقنالا وم 2 .1 . " ء

 فوخب رعش 1 ا قلطم يه ةدابعلاو " :اضيأ هتحايس لوقيو
 امو .هنما وإ ي ك مظعو كدوبعمل ةبيب هسفن قايعأ نم ناسنإلا رعشي

 . ' د : . ٠ . . 2 ٥
 . . ةلخاد ا ١ رعاشمو هنادجو كلتمي فوخ دوبعملا اذه نم

 معالا ذإ ©نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل الإ اورمأ

 ٢٢٤٤ مقر { ملسم حيحصر & ٢٢٢٤ مقر ،يراخبلا حيحص ) ر

 ٥٢٣ ، ١٠٠٦ مقر " ملسم حيجص ( ")ا
٢٥٠/١ « يليلخلا خيشلا ، ريسفتلا رهاوج ( ٦9



 ىليلخحلا دمجأ خيشل شلا دنع ١٧٨} { ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

: 
 .؟ . - 7 . - و هد ,س , ۔_ ٤ _ م ۔

 تيتا : لاق متاح نب يدع ثيدح يف" يهللا رود ني ابابا مهَتتَهرَو
 ،نثولا اذه كنع حرطا يدع اي لاقف بهذ نم بيلص ىقنع ىفو دلت ىبنلا

 ه ۔ س ۔ ارو "و ,4 ,ه ٤.۔4“ هر ١٠ .ة . َ
 تنرو د نم اب اب ا مهنلبهرو مهر ابح ١ او دحا ٨ ةءارب هروس ق ارقي هتعمسو

 ائيش مهل اولحأ اذإ اوناك مهنكلو مهنودبعي اونوكي مل مهنإ امأ لاق « ه
 يه ىلاعت هلل ةبجاولا ةدابعلا اذإف )1 "هومرح ائيش مهيلع اومرح اذإو هولحتسا

 "ه"هلالحجل قحي اك ناسنإلا هدبعي نأ هلل دهع ةداهشلاو ةقلطملا هتعاط

 .ىلاعتو هناحبس هلل قلطملا عوضخلا ينعت ىلاعت هللا ةدابعو " :اضيأ لاقو

 هلل رعاشملاو ساوحلا عيمجو لقعلاو بلقلاو دسجلاو حورلا عوضخ

 هاده عابتاو هللا رمأ ميكحتب نوكي عوضخلا اذه ىلاعتو هناحبس

 "هدودح دنع فوقولابو ،هيهن نع ضارعإلابو

 ىحورلا تادابعلا رثأ

 تادابعلل قيمعلا يحورلا رثألا ىلإ نطاوملا نم ريثك يف هتحايس ريشي
 نم قاتعناإل ١ ينعت ةدابعلاف كانايحأ ةيليصفت ةروصبو ةيلامجإ ةروصب

 ةيناحور ةقاطب ناميإلا دمت اهنإف كلذك رمألا ناك اذإو ،هللا ريغل عوضخلا
 ايناحور ادوقو ةعونتملا هتادابع هناحبس هللا لعج دقو " :هتحايس لوقي ،ةريبك
 ريونتو ©ىعايتجالاو ىسفنلا حالصإلا يف قيمع رثأ تاذ " اهنأل "ناميإلل

 ٣١ ةيآلا ، ةبوتلا ةروس .( )

 ٢٠٩٥ مقز يذمزتلا ننس ( ")
 © ةدحولا ةيوقت لماوع ٢٢٬ص . يليلخلا خيشلا ،اهرثأو ةدابعلا رظناو 0١ ١٥ ٤ص ء يليلخلا خيشلا {ةلمحلا ( ")

 .١١ص ٨ يليلخلا خيشلا
 ٢٣ ص } يليلخلا خيبشلا ،يملإلا لدعلاو باسحلا ( )
١٩٧/٢ ث يليلخلا خيشلا ، ريسفتلا زهاوح ( )



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٧٩} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ةنميهلا نم اهنكمت ىتلا تاقاطلاب ةديقعلا دادمإو ©قالخألا بيذهتو ،ركفلا

 ‘"زئارغلاو فطاوعل او مسجلاو حورلاو بلقلاو لقعلا ىلع

 هلعجي امم هترطف تابلطتم ةيبلت ىلإ ةجاحب ةبيجعلا هتقلخب ناسنإلاف
 نم صقنت يتلا ةيسفنلا رادكألا نم ريثكلا لحم له يتلا ةايحلا هذه ىلإ قلطني

 هدادمال انه تادابعلا يتات اذل ىحورلا هومس نم ضفختو ،يونعملا هدوقو

 وكزتو ساندألا نم هبلق رهطتيف ،ةيناحورلا قافآ يف قيلحتلل مزاللا دوقولاب
 هناحبس هللا نإ " ; ىنعملا اذه ف هتحاس لوقي هقلاخب هتلص ىوقتو ، هسفن

 امو سفنلا هذه تاردك نم صالخلل ابابسأ هدابعل لعج هلضف نم ىلاعتو

 5دابعلل اهعرش يتلا تادابعلا مكلت لالخ نم كلذو بلقلا اذه ىلع نيري

 اهصيلختو اهريهطتو سفنلا ةيكزت ىلإ يدؤت تادابعلا هذه نم ةدابع لك نإف
 ثيحب ىوقتلاب اعيمج تادابعلا طان لج وزع هللاف ،ىلاعت هللا ىصاعم راثآ نم

 مكبر أوُدُبَعآ سانلا اًأتَي » : لئاق نم زع لاق امدنع "اهنم ةياغلا اهلعج
 7 2 1 _- . و , ِ . . و 7 .م
 (٣) 0 ه َنوقَتَت < كل :ق نيم نيذلاَو <ةأن ىذلا

 نم الك صخاس تادابعلا رئاسل ماع لكشب يحورلا رودلا نايب دعب
 هده نم ةدابع لك رثأ نيبي صاخ ثيدحب جحلاو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا
 .ةيحورلا ةيبرتلا يف تادابعلا

 ةيحورلا ةيبرتلا يف ةالصلا رثأ
 ٠ ١ ٠ ه ٠ . . . ء َ

 عضاوم ف حورلا ةيذغتو سفنلا بيذهت يف ةالصلا رثأ هتحاس نيبي
 ومي اضعب اهضعر إمكي اهنم -هل > ؟ - ٨

 © فنلا بيذهت [ ها . عضاوم ةنالث ىلع رصتقاو اادج ةريثك

 ر 7 حب ي اهاوقاو ةيندبلا لايعألا مامإ يه ةالصلاو " :هتحاس

 ٤٠/٢ ١ ث يليلخلا خيشلا ، ريسفتلا رهاوج ( )

 ٢١ ةيآلا { ةرقبلا ةروس (.")

٤٨٠! ض يليلخلا خيشلا ،بولقلا ريهطت ( ") . :



 ىليلحلادمحأ خبشلادنع { (٠٨١ل ___ يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 هناطلس و هللاب ريكذتلا نم اهيف امل ةديقعلا دادمإ يف اهادجأ و ،كولسلا ميوقتو

 "6٠٧ هناسحإو

 ديرجتو حورلا ةيفصتو سفنلا ةيكزت يف ريبك اهرثأ ةالصلا َنِإ " : لوقيو
 هناحبس هللاف ،هيلع رطيسي ام اريثك يذلا تاوهشلا ناطلس نم ناسنإلا
 ضقويو ،©بلقلا ييحي ام راكذألا نم تاولصلا هذه يف عرش ىلاعتو

 دعب يدتهت اهلعجي ام ةينابرلا راونألا نم ةيرشبلا سفنلا ىلع ضيفيو ،ريمضلا
 ىتلا تاملكلا نم ةملك لكف ،اهتلفغ دعب لفغتو ،اهيغ دعب دشرتو ،اهلالض
 .ىلاعتو هناحبس هللا ةمظعب اروعش ناسنإلا سح يف بكست ةالصلا يف لاقت
 ةدعتسم ةظقي سفنلا هذه نوكتل ،ديعوو دعوو ،يهنو رمأ نم همكحبو

 ردكتي ةايحلا هذه رايغ ضوخي امدنع ناسنإلا نأ بير الو ،هللا رماوأب مايقلل
 يف دوعتف ،رادكألا هذه راثآ نم هسفن رهطي ةالصلا ىلإ يتأي امدنعو ،هيقالي امب
 متيأرأ " ::ٍألَي هلا لوسر لاق كلذلو ،ةيقن ةيفاص سمخلا تارملا نم ةرم لك

 ،تارم سمخ موي لك هيف سمغني ارمغ ايراج ارهن مكدحأ باب ىلع نآ ول
 تاولصلا لثم كلذ : لاق ،هللا لوسراي "ال : اولاق ؟ءيش هنرد نم ىقبيا

 اندبع نإ " :رخآ عضوم يف لوقيو »( "حورلا قامعأ رهطت ةالصلاف "١رسمخلا

 ةالصلاف ،ةيناحورلا تشاع هدبعن نأ انيلع ضرف ايك قحب ىلاعتو كرابت هللا
 ناسنإلا نطاب يف عشتو ،حورلا بناج ىوقت تارم سمخ ةليللاو مويلا يف
 نم امف "ىلاعتو كرابت هللا معنب ركذتو ©رخآلا مويلابو هللاب ركذت ناميإلا رون
 نطابل ، ناسنإلا حورل عفانلا ءاودلا اهيفو الإ هتالص يف يلصملا اهلوقي ةملك
 "ناسنإلا بلقل ،ناسنإلا لقعل ،ناسنإلا

 ١٦٢/٢ ء يليلخلا خيشلا { ريسفتلا رهاوج ( )

 0٦٢٨٤ ٦٦٨ مقر } ملسم حيحصو 6٥٠٥ مقر ، يراخبلا حيحص ( "ر

 ٤٨٠/¡ . يليلخلا خيشلا ؤبولقلا ريهطت ( ")

يليلخلا خيشلا ،قلخلا نيدلا ( )



 ليلخلادحأخيشلادع اإأل ___ يوبرتلاركفلارلاعم نم
 قحب هللا ةدابع ىلع ريخألا صنلا ي - هللا هظفح - خيشلا ةحايس زيكرت نإ

 هللا نأ ىلإ تاذلاب ةالصلا عوضوم يف ةراشإلا ىلإ ينعفدت انيلع ضرف ايك
 عمف .ةينآرقلا تايآلا كلذ ىلع صنت اك ،اهتيدات ال اهتماقإ انيلع ضرف ىلاعت
 نمف ،اهقوقح ناكرألا ةيفوت عمو ليلق دعب ثيدحلاب هلوانتاس يذلا عوشخلا
 ااه ىداني ثيح ةعامجلا ي ةالصلا اودؤي نا ةصاخ لاجرلا ىلع بجاولا

 يف هتحاس هيلإ بهذ ام اذهو & يعرش رذع ريغ نم نيدرفنم اولصي الو
 كسمتلاو داهتجالاو دجلا ىلع ليجلا اذه ايبرم ةعامجلا ةالص يف هاوتف
 وه نايعألا ىلع اهبوجوب لوقلاو " : هتحايس لوقي ةرهطملا ةنسلا بادهأب
 ءايتفلاو لمعلا يف هتدمتعاو ،ىسفن هيلإ تنكسو ،يبلق هيلإ نأمطا يذلا
 ٠‘"ةلدألا نم ريثكب هداضتعال كلذو ،ةوعدلا لاج يف هيلع ترصتقاو

 .يبلقلا ريهطتلاو ةيسفنلا ةيكزتلا نم ةوجرملا اهراه يتؤت امنإ ةالصلا َنإ
 يف عوشخلا نإف " عوشخلا وهو اهحورب ةلوصوم اهدومع ىلع ةمئاق تناك اذإ
 نم الخ يذلا مسجلا ةباثمب يه هنودب ةالصلا ذإ ، اهحور وه ةالصلا

 .هل ساسحإ الو هل كارح ال هنإف حورلا نم ًايلاخ ناك نإ مسجلاو ،حورلا
 اعشاخ اهيف نوكي نأ ىلإ ةجاحب دحأ لك ةالص تناك كلذلو " هل رثأ الو
 َنوُنمؤملا حلفأ ذ « ىلاعتو كرابت هلوق يف ايك عوشخلاب حالفلا طين كلذلو
 عيبرلا مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يفو "؛هنومعِشاخ مهتالص يف مه نيذلا
 هلآ ىلعو هيلع يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ ةياور نم هللا همحر

 نيدلا دومعو 0 دومع ءيش لكل : لاق مالسلاو ةالصلا لضفأ هبحصو

 ."مكاقتأ هللا دنع مكمركأو ، عوشخلا ةالصلا دومعو 5 ةالصلا

 ٢٠٢/٢ . يليلخلا خيشلا ، ريسفتلا رهاوج ( أ)
 ١-٢ ناتيآلا٬نونمؤملا ةروس ( ")

م٩/٢/٢٠٠٢ ه٤٢٦٤١ مرحم ٦/ ركذلا لهأ لاؤس ( ")



 ىليلخلادحأ خيشلاددع {{ (٢٨١ل ___ يوبرتلاركفلارلاعم نم

 ؟عوشخلا متي فيك
 انه لقنأ ينإف نيدلا دومعب اقلعتم هنوكل هترورضو عوضوملا اذه ةيمهألو

 رهاوج هباتك نم ةالصلا يف عوشخلا ليصحت ةيفيك ي سيفنلا هتحاس مالك

 ةالصلا نأ ىلع ةرفاضتم ةلدألا نإف ةلمجلابو " :هتحايس لوقي ،ريسفتلا
 .ةنيكسلاو ةنينأمطلاب ةبوحصملا ةالصلا يه هللا دنع ةلوبقملا ةحيحصلا

 ىلع اهل نوكي ال كلذ نودبو عوشخلا وهو اهناطلس ردصمو اهحورب ةنرتقملا
 ابلق ييحت الو ائيش ينغت ال ةتيم دعت اهنإف ،رثأ ةايحلا يف الو ناطلس سفنلا

 كتالص يف هلوقت ايف كركف نعمأف كلذ ةقيقح فرعت نأ تدرأ اذإو
 هيدي نيب فقاو تنأ يذلا دوبعملا هللا ةمظع ارعشتسم ،هيناعم ارضحتسم

 حورلا يرست ايك كسفن يف يرسي يويح ىنعمب ةقفاد اهب ظفلت ةملك لك دجت
 بكسي وهو ‘كتالص يف لخدت هبو 0 ريبكتلا هب قطنت ام لوأو ، كمسج يف
 قلخلا دنع هردق العو هنأش مظع نإو دوجولا يف ام لك نأب اروعش كسفن يف
 نيب نراقي نأ لوقعملا نم سيل ذإ ،هتمظع و هلل ءايربك بناجب ريقح ريغص وه
 قولخملاف ،ينافلاو يقابلا نيبو ،ثداحلاو ميدقلا نيبو ،قولخملا و قلاخلا

 ةوق بناجب ائيش يزاوي ال هدودح يف يبسن وهف ناطلس وأ ةوق نم يتوأ ايهم
 ناك ةقيقحلا هذه ترعشتسا اذإو ،دوجولا ىلع نميهملا هناطلسو ةقلطملا هللا
 سانلا دنع ةناكملاو ردقلا يوذ نم نوكت نأ امإ كنآل ؛ كيلع يسفن رثأ امل
 نيذلا نم نوكت نأ امإو ‘ثكتهاجوو كهاجوأ كلام وأ ٥"كبصنمب

 كردق ةعضلو ،يداملا كفعضل سانلا دنع كل ةنز الو 0 راظنألا مهزواجتت

 .مم
 ىن ايفاك لجو زع هللا ريبكتب كقطن ناك "لوألا فنصلا نم تنك نإف

 نم كريغ ىلع كل ةيزم ال كنأب ةمئانلا كتريصب ظاقيإو © لفاغلا كبلق هيبنت
 . هللا مامأ ةنكسملاو ةلذلاو رقفلاو فعضلا يف نوواستم اعيمج متنأف :سانلا
نم ءالتبا الإ كردقل ًاولعو كل ةيزم كريغ هنظي وأ هنظت امم هتيتوأ ام سيلو



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٨٣} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 هعزنيو ءاشي نم كلملا يتؤي يذلا لوحلاو لوطلا يذ ،كلملا كلام ىلاعت هللا

 . عزن امو ىتآ ام هلو 5 ءاشي نمم اهبلسيو ، ءاشي نم ةمعنلا بهيو 5 ءاشي نمم
 حبكو كرورغل ءاود كلذ نم كل نوكيف ©تبلس امو بهو ام هديبو

 اصاخ ناك ام ءاوس & ةعونتملا كبويع روعشلا اذهب فشتست كنأل " كرورشل
 دابعلا نم دحاو كنأ كردتو كسانلا نيبو كنيب اكرتشم ناك ام وأ ‘كب

 يقتت ام ردقب الإ مهيلع كل لضف الو { مهنيب كل ةيزم ال هللا ىلإ نيرقتفملا
 ام يفاني كلذو ، عوشخلاو ةيشخلاو۔ عوضخلاو للذتلاب هيلإ برقتتو ، كبر

 .هب هللا كالتبا ايب سانلا ىلع لواطتلاو ، رابكتسالاو رورغلا نم هيف تنأ

 نأل ايفاك ريبكتلا هيحوي ايب كروعش ناك { يناثلا فنصلا نم تنك نإو
 ببسب سانلا نيب ةلذلاو ةناهملا ةلزنم لزنت نأ ىضرت الف © !!كردق نم عفري
 مهضعب ناك نئلو ،ءاوس فعضلا يف مكلكو ، كلثم مهنإف كفعض وأ كرقف

 ال كلذ نإف ؛ ايندلا ةايحلا يف ميعنلا لئاسوو ةوقلا بابسأ نم هتؤت مل ام يتوأ

 حلاصب هللا ىلإ تبرقت تنأ اذإو ،ارباع الايخو ،الئاز الظ نوكي نأ ودعي
 مهنم ىلوأو . ةزعلاب مهنم ردجأ تنك ىوقتلا ةورعب تكسمتساو لامعألا

 هللا ريغل لذلا نم كسفن ريرحتب ليفك هسفن روعشلا اذهو شةماركلاب
 ةيسفنلا ةيبرتلا هذه مظعأ اميف 5ةيبوبرلا ماقم ىلع كعوضخ رصقت كلعجو
 .يناثلا وأ لوألا قيرفلا نم اوناك ءاوس & نيلصملل

 : ىلاعت هللا لوقب المع ةذاعتسالاب اهتحتتفاو ةوالتلا يف تعرش اذإو

 "« ميجرلا طشلا نم هللاب ذيعس ناةَرَقلاتأرق ادف
 هسواسوو ناطيشلا نم ابوره عينملا هللا ىمح ىلإ اجلت كنأ ترعش .

 امو ءوس نم ناطيشلا كب ديري ال كسفن ظقوي ام كلذ يفو ، هدئاكمو.

 ىتح ؛ كل ديكلا نع كفني ال يذلا كودع وهف ‘لالضإ نم هب كدصقي

 اذهو ، هلوحب هنم كمصعيو © هفطلب هللا ككرادتي مل نإ ميحجلا يف كيدري

٩٨ ةيآلا ؛لحنلا ةروس ( )ا



 ىللخلادحأخيشلادنع { ('٨“؛) {{ يوبزتلاركفلارلاعم نم
 ايلمعو ايبلق اءوجل لب ،بسحف ايلوق اءوجل هللا ىلإ كؤوحجل نوكي ال نأ ىضتقي
 كلهؤت ىتلا تاعاطلاب سيلبإ دئاكم ةمواقم يف كتقاط دفنتست ثيحب

 كبلق ناكو ©بسحف كناسلب كلذ تلق اذإ امأ ،هللا ىمح يف لوخدلل
 كلثم نوكي امنإو 5 ائيش لوقلا اذه كنغي مل ، ناطيشلا ةضبق يف كحراوجو
 يعدي كلذ عم وهو { هنم تالفنالا عيطتسي ال ودعلا ةضبق يف ريسألا لثم

 نوكي فيكو & كولملا دحأ ىمح ىلإ ئجالو رسألا كلذ نم براه هنآ هناسلب
 .رهقلا دويق هدصق نم هتعنمو ، رسألا لابح هب تطاحأ دقو ءوجللا هلثمل

 ردقو © هفقاو تنأ يذلا فقوملا ةمظع ترعشتسا ةلمسبلا تقطن اذإف
 نمو 3 همساب لماعو ،هللا يدي نيب فقاو كنإف { هلماع تنأ يذلا لمعلا
 . اصلاخ ىلاعت هلل نكي مل ام ءيشب دادتعا ال هنأ كيلإ يحوي نأ كلذ نأش

 هللا معن نم ضيفب ترعش ه كريملعلا بَر هلل دَمَحَلآ %»تلق اذإف
 دمحلا نوك نإف ئش لك دوجوو كدوجو ألميو كبناوج رمغي ىلاعت
 عطق ىلإ عاد اذهو { ةمعن لك ردصم هنأ ىلع ليلد هناحبس هللا يف اروصحم
 كلذ نوكيو 5 ةرضم عفد وأ ةعفنم قيقحت لجأل ؛ ىلاعت هريغب قلعتلا لابح
 هزعل دوجولا يف ام لك عوضخب رعشم وهف 0 نيملاعلا بر هناب هفصو

 الإ نوكلا يف ةرذ نم ايف ، هناسحإو هلضف ىلإ نئاك لك راقتفاو ،هناطلسو
 © هتنمو هلضف ىلإ اهراقتفا اهلاح ناسلب ةنلعم { هتردق ةطيح تحت هعقاو يهو

 ىجري نأل الهأ هريغ ىرت ال ثيحب ىلاعت هب كتلص يوقي كلذب كروعشو
 ةعونتملا كتافرصتو .ةبلقتملا كلاوحأ يف نوكت نأ يعدتسي ايك ©ىقتي وأ
 فقوملا اذه لثم يف كبلق نأ بير الو ، هطخس بناجتو ، هتاضرم ىرحتت
 هرمخت ۔ هلالجو هتمظع دهاوش دهاشتو ، ىلاعت هديحوت تايآ هيف ىلجتت يذلا
 تسسحأ ميجلا نمحرلا »تلق اذإ كنأ ريغ © ةبيهلا هكلتمتو ةشهدلا
 يف ةبيهلا محازت ةنينأمّطلابو ك كتشهدب جزتمتو ، كسفن يف يرست ةنيكسلاب
۔ ىلاعت هتيبوبر نأ رعشتست كنأل ءاجرلاو فوخلا اتفك هيف لداعتتف ، كبلق



 ىليللا دمحأ خيشل ہشلا دنع )١٨٥} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 . ناسحإو لضفو ماعنإو ةمحر ةيبوب ر يه - رهاقلا هناطلسو رهابلا هلالج عم

 ةروطخ ترعشتساو“ ريزلا موي كلم تلق ام اذإ لداعتلا اذه يوقيو

 ام لك نم تدرجحت دقو 0 نيملاعلا بر يدي نيب هيف لثمت يذلا فقوملا كلذ

 ضرعتل \ اهيف كئارصنو كبابحأ كلقئتالع عيمج تعطقو ٠ ايندلا ف هتلوخ

 . رانلاو ةنجلا نيب تنأو ذ ةيفاخ اهنم ىمخم الف ةنسحلاو ةئيسلا كلامعأ كيلع

 كب هللاو كبلقنم امهيأ ىلإ يردت ال & كلايش نع ةيناثلاو كنيمي نع امهلوأ
 مئازعل ةيوقت اذه كروعش يفو ٨6 هنود كل ربصن ال و © هنع كل برهم ال طبحم

 .كاوه كيلع اهيلمي يتلا رشلا مئازعل حبكو ، كسفن يف ريخلا

 فعاضتب تسسحأ 3ي ريعتست كاَيِإَو ُدُبَعَت كايإ تلق اذإف
 باطخلا نومضمو .رضاحلا باطخ ىلاعت هللا باطخ ىلإ تلقتنا كنأل ةبيهلا

 نال © عضاوتلا يف دح ىصقأ ىلإ لوصولاو عوضخلا ىهتنم مزلتسي هسفن
 يه انإو اهنعو كنع ينغ وهو ىلاعت هيلإ كتدابع ميدقت كباطخ ىنعم

 رخسو ،همعن نم كل طسب ايب كردق عفرو ، كقلخ اهلجأل يتلا كتفيظو
 .كيلإ ةدئاع هتعفنمو ،©كسفنل فرش وه اننإ اهب كمايقف هقلخ نم كل

 -ءاط وم يصصمي : صالخإو ،لاقملا قدص اهنم ارومأ ةدع , ضتقي كنم باطخلا اذهو

 ٠ . 7 . دوبعملل قلطملا عوضخلا ىع رارمتسال او 3 ماقملا ميظعتو ةريرسلا

 27 نا باطخلا اذه يف كملع هللآ نإف .هدابعب ةمحرلاو فطعلاو ى ةبئادلا

 هيدرف ةغيصب هطاخت آ ئ ئ .. 6 ٠
 ةمئاقلا ةنمؤملا ِ ل ِ نا كملعي ملو . نيدباعلا هدابع نم كريغ عم كسفن

 يف “م دا هدحو يضتقي ام اذه يفو & مهنع كلالقتسا يضتقت يتلا
 و لمعل و لوقلا يثو { ساسحإال او روعشلا ف ةماع ةدحو “ اهبر ةدابعب

 . لامآل او مالآلا يفو  فادهألاو ئدابملا

 كنيب لعجي مل ذإ "كقلاخ دزو إد ه۔ . . . . - اا
 .ء كتميقب رعس ںيعتسن ك ايإو تلق اد اف

 لعجي مل هنأ ايك فوخ ءاقتأ , ٨ للط ة ايم "هيب : طئاس , هن

 .لاعت هب ناتصاخ ةناعتسالا ه يي يت طناسو هبو
الاو ةدابحلاف ،هنود اهدبعت طئاسو هنيبو كنيب



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٨٦} يوبرتلا ركفلا امم نم ا أ ةسخلا دن ١٨٦

 سيماونو مهنوك ننس نم سانلا نيب هيف نواعتلا هللا لعجي ل ايف كلذو

 ةعارضلاك ‘ ماهوال اب ثبشتلا نم كل صيلخت اذهع كروعش يفو ... مهتايح

 وا راهنالاو نويعلا وا ٠ راجحالاو راجشالا لإ وأ ٠ روبقلا يف ىتوملا ىلإ

 .فده ىلإ لوصو وا ةلضعم نم كاكف بلط يف ٦ نيطايشلاو نجلا

 مهيلع تمعنأ نيذلا طرمص ؟) مقَتَسُمْلآ طرضلآ اتدهآ » تلق اذإف

 زوفلاو قيفوتلاب ىلاعت هللا ةمعن ىلإ يدؤملا ةماقتسالاو ةيادهلا قيرط

 نييبنلا نم نيحلاصلا هدابع هكولسل هللا قفو يذلا وهو كناوضرلاب

 . اقيفر كئلوأ نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو

 بعشتتو هتبوقعو هللا بضغ لإ يدؤملا فارحنالاو لالضلا قيرطو

 رخآلا قيرفلا قيرط وهو 6ملاعملا ةسومطم ةيوتلم اهلك ىصحت ال كلاسم هنم
 . هناحبس قلاخلا بضخغل ضرعتو قحلا طارص نع بكن يذلا

 ىلع بوؤدلاو ةايحلا كلاسم يف رصبتلا ىلإ وعدي ام روعشلا اذه ينو
 .قحلا لهأ نيب ديدملا طبارتلا ىلإ وعديو © لطابلا بانتجاو ،قحلا عابتا
 يف ةلصاوتم تاقلح اهنوك نع مهلايجأ جرخت الف ،مهفالخأو مهفالسأ
 .ةدحاو ةلسلس

 نم هرركي امو نآرقلا نم هولتيام لك يف هتالص يف عشاخلا نأش اذكهو
 اذإف .دوجسو عوكرو دوعقو مايق نم هتاكرح عيمجو ،ميظعتو حيبستو ريبكت

 يقن سفنلا يكز ،حورلا رهاط اهنم جرخ وحنلا اذه ىلع هتالص ىدا

 . قالخأل ا بذهم سحلا فمهرم“نادجرولا

 ،اهرابغو اهناخدب ديدج نم ثولتي داكو ةايحلا رابغ دعب نم ضاخ اذإف
نم صلختو ،هراضوأ نم رهطتو هيف ىمتراف ضايفلا نيعملا اذه ىلإ داع



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع ١٨٧) يوبرتلا ركفلا ملاعم نم
 نع الضف تارم سمخ ةليللاو مويلا ف ةيلمعلا رركتت اذكهو هرادكا

 .لفاونلاو بتاورلا

 نطاب اهريهطتو ةالصلل يسفنلا رنأآلا اذه ل هللا لوسر روص دقو

 ةراهطلا وهو ۔ فولأملا سوسحملا ةروص يف ةيونعملا ساجرالا نم ناسنإلا
 ارمغ ايراج ارهن مكدحأ باب ىلع نأ ول متيأرأ : لق لاق ثيح ۔ ةيسحلا

 اي ال :اولاق ؟عيش هنرد نم ىقبيأ تارم سمخ ةليل و موي لك هيف سمغني

 ماهفإ : هر دارأ لثم وهو { سمخلا تاولصلا لثم كلذف : لاق هللا لوسر

 الإو .هتقيقحل كردأو سوسحملل فلآ سفنلا نإف يناعملا بيرقتو لوقعلا

 0»""حورلا ةراهطو مسجلا ةراهطو نطابلا ءاقنو رهاظلا ءاقن نب ناتشف

 حاتريو 5 يلصملا اهيلإ فخيف ،ةعنايلا اهراين ةالصلا يتؤتو ةعفنملا ققحتت اذهب
 3 ىلعألا الملا يف حبسي هنأكو .ومسيو ومسيف ‘كهنملا اهيلإ شهيو ‘بعتملا اهب

 .نيعشاخلا ىلع الإ ةريبكل اهنإو
 ةالصلا ين عوشخلا ىلع هرثأو لقنتملا فتاهلا

 ةالصلا ةيسدق ىلع ظافحلاو . عوشخلا قيقحتو ةدئافلا مومع لجألو

 ءانثأ ةلقنتملا فتاوهلا حتف يف هتحايس ىوتف لقنأ ،اهرامث ينج ىلع اصرح

 نم ةالصلا ىلع لقنتملا فتاهلا ريثأت نع لاؤس ىلع باوج ىفف ،ةالصلا
 يتأي نأ دمعت ناسنإلا اذه ماد ام 0 " :هللا هظفح ۔ لاق .داسفلاو ةحصلا ثيح
 يتأي نأ دمعت هنأل "كلذب رثأتت ةالصلا هذه نإف هتالص يف هلغشي لغاشب
 لب ؤ عوشخلا نع هلغشي 0 ةالصلا ةيسدق عم قانتي لغاشلا اذهو ، لغاشب

 .ىقيسوم هنوكل دجاسملا يف زوجي ال يذلا عونلا نم لغشلا اذه سفن

 فتاهلا قلغي نأ دجسملا ىلإ يتأي يذلا ىلصملا اذه لفغي فيك بجعأ انأو
 ملو © ةعونتم تارئاطبو ةفلتخم ءاحنأ يف اريثك يسفنب ترفاس انأ ؟ لاقنلا

٤٦/٦٢ ١ ١٥٣ ريسفتلا رهاوج ( )



 ىليلخلادحأخيشلادع {{ )““٨"( {{{ يويزتلاركفلارلاعم نم
 قالغإ نأب نوهبني ًاعيمج مهنأل أ لاقن ًافتاه ةرئاطلا ي مايألا نم موي يف عمسأ

 كلانهف ،تالاصتالا ىلع شوشت الئل ،تارئاطلا يف يرورض ةلاقنلا فتاوهلا
 نوظفاحي & تارئاطلا هذه ةحلصم يهو { ةيويندلا مهتحلصم ىلع نوظفاحي

 نوتأي امدنع " ىبقعلا يف مهتمالس ىلع نوظفاحي الو 5 ايندلا يف مهتمالس ىلع
 عم نكلو 3 مهفتاوه اوقلغي نأب ىلوأو 5 اوزرتحي نأب ىلوأ مه هللا دجاسم ىلإ
 . كلذب نولابي ال كلذ

 امدنع فتاهلا بحاصف { مهريغو اهباحصأ لغشت ةلاقنلا فتاوهلا هذهو
 . لاصتالا هءاج نيأ نم هب الوغشم نوكي نأ نم دب ال لاصتالا اذه عمسي
 اميس ال ،هب لصتا ضرغ يأل لصتملا اذه دصق يف اريثك ركفي نأ نم دب الو
 يتلا حابرألل ًاباسح نوبسحي ًائاد مهو © مهتراجتب نولوغشم مهنإف راجتلا
 . ةلاقنلا فتاوهلا مهلغشت كلذلف & اهب نوموقي يتلا لامعألا وأ اهنوزرحي
 فتاهلا هءاج ام اذإف ،هلمع هلغشي لامعألا نم لمع يأ بحاص كلذكو
 نومضم يف ركفي ام ردقب هتالص رمأ يف ركفي ال حبصأو كلذب لغتشا لاقنلا
 نع ءالؤه لغش يف فتاوهلا رش رصحني ال كلذ عمو & لاصتالا اذه
 مهنم ًاريثك نأل ؛نيلصملا لغشت فتاوهلا هذه لب ‘بسحف مهتالص
 يف ًافتاه تعمس نإ انأ ، مهنم دحاو انأو اهنم نومأتيف ااهنم نوضعتمي
 فتاوهلا هذه نولمحي نيذلا ءالؤه نأ ىرأ يننأل اريثك رثأتأ ةالصلا

 ةقيقحلا يف مه امنإ دجاسملا يف نولخدي امدنع ةقلغم ريغ ةلاغش اهنوكرتيو
 رثأتأ كلذلف هللا ركذ نع مهوهلي نأو ةالصلا نع سانلا اوهلي نأ نودمعتي

 ام © رمألا اذهلو مهلايف ، بناج لك نم تانعللا ءالؤه ىلع بصنت اذإف © اذهب
 ةمالسلا ىلاعتو كرابت هللا لأسن بئاصملا نم ةبيصم هذه & نوهبتني ال مهلاب

 ©"ميقتسم قيرط ىلاو قحلا ىلإ بولقلا هذه يدهي نأ هللا لأسنو © اهنم
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 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٨٩} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 يحورلا امهرنأو هنلا ليبس يف قافنإلاو ةاكزلا

 طورش هيف ترفاوت نم ىلع بجي ضرف مالسإلا ناكرأ نم نكر ةاكزلا
 هل ربخ وهف داز نمو ميكحلا عراشلا هددح مولعم ردقب يهو ثبوجرلا

 ةلحرم ف نيملسملا ىلع ةاكزلا تضرف دقو ،هل هلا فعاض فعاض نمو

 اكز نمو ءامن اذإ عرزلا اكز نم ةذوخأم يهو " مالسإلا خيرأت نم ةركبم

 سفنل ءامن اهنأ ايك ،هيف ةكربلا لولحل ببس اهنأل لاملل ءاين يهف ،رهط اذإ يشلا
 ايندلا رورش هيقتو ،هتانسح فعاضتو ،ةديمحلا هقالخأ رفوت اهنأل ىكزملا

 ٠‘ه تقَدَصلآ ىبريو و : ىلاعت هلوقب ةراشإلا كلذ ىلإو ،ةرخآلاو

 ميهلومأ نم ذخ » : ىلاعت هلوق هيلع صن ايك هبحاصو لاملل ريهطت يهو

 بح ىلع تلبج ةيرشبلا سفنلا نأل كلذو "ه اهب مهكرتو مهرطت ةقدص
 .اهيف ةلبجلا هذه تلصأت هيلع تلبج امو تكرت اذإف "لاومألا نم ةدازتسالا

 ىلع ولو لاملا ريفوت ىلإ ىعستف ءكافاصئتسا رذعتو اهجالع ىصعتساف

 “}"اهجالع لئاسو نم ةليسو ةاكزلا ءاتيإ هللا لعج دقو ريغلا باسح

 ناردأ نم سفنلا ريهطت يف يلج حضاو ةبجاولا ةاكزلا رثأ ناك اذإو
 ةبيط ، ردص ةباحرب ريخلا يف ناسنإلا هيتؤب يذلا يعوطلا قافنإلا نف حشلا
 نع سفنلا عفرتتف © ةرثألاو حشلا نم سفنلا ريهطت ىلإ ىعدأ وهل هسفن هب

 ىلع هتحاس ثححو ،بارتلاو ماطحلا ةيبذاج نع حورلا ومستو كاياندلا

 الوصو ةورثلاب دادبتسالا بحو سوفنلا حش ةحلاعمل ،هللا ليبس ف قافنإلا

 " :لوقي ،اهحومجو سفنلا عماطم ىلع ءالعتسالا نم خماشلا جوألا ىلإ

 بح اهعبط نم يتلا ةيرشبلا سفنلا جلاعي قافنإلا نم هعرش امب مالسإلاو

 ٢٧٦ ةيآلا « ةرقبلا ةروس ( (

 ١٠٣ ةيآلا ،ةبوتلا ةروس ( "ر
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 ىليلخلادحأخيشلادع {{ (٠٢١ل __ يوبرتلاركفلاملاعم نم
 ةبغرلا هذه يف نانعلا اهل لسرأ اذإ اهنإف ،هنم راثكتسالا يف ةبغرلاو ،لاملا

 .ةيعامتجالاو ةيرسألا تابجاولا لكب تفختساو ،دودحلا لك تزواجت

 يف يلابت نلو "نيرخآلا ىلع هب رثكتست لام نم هبسكت ام ديحولا اهمه حبصأو
 جئاشولا عيمج عطقو ،لئاضفلاو ميقلا لك ىلع ءطولا يف ةلاحلا هذه
 "بهتلملا اهئمظل ءاورإو © ةحماجلا اهتبغرل قيقحت كلذ يف ماد ام رصاوآلاو

 ظلغيو ،ةمحرلا رعاشم روغتو فطاوعلا بضنت تالاحلا هذه لثم يفو
 ءابرقألا نيب ىتح تاوادعلاو ءاضغبلا رعتستو ،ناسنإلا يف ساسحإلا

 نأشلا وه اك ،هدلاو رقوي دلو الو ، هدلو ىلع فطعي دلاو الف ،نيندألا
 قافنإلا اذه يفو & ةورثلا سدقتو ةداملا دبعت ىتلا تاعمتجملا يف دئاسلا

 ةمحرلا رعاشم رجفيو سحلا فهري وهف ،كاتفلا ضرملا اذه جالع
 .ةماع سانلا رئاسو \ةصاخ ىبرقلا يوذ نيب ناسحإلا فطاوعو

 هربغ نع هحلاصمب لقتسي ىتح دحأ لك ءانغإ ىلع ريدق ىلاعت هللاو
 نواعتلا نم هب رمأو 5 ريغلا ىلإ جايتحالا نم سوفنلا هيلع عبط امب دارأ هنكلو
 سنجلا دارفأ نيب تاقالعلا نيتمتو "يناسنإلا ريمضلا ةيبرت سانلا نيب
 يف ببسلا وه حضاولا ميقتسملا جهنملا اذه نع سانلا فارحنا انإو يرشبلا
 ناسنإلا لوحتو ،رودصلا يف داقحألا ججأتو "بولقلا يف تاوادعلا دوجو
 عرسأ يش سيلو ،هتبغر ققحي كلذ ماد ام هب كتفي نمب يلابي ال راض عبس ىلإ
 ةافو لجعتسا دلو نم مكف ،لاملا بح نم سانلا نيب ةنتفلا ران لاعتشا يف

 ةيأ مدختسا وأ ؤفاعزلا مسلا هاقسف هبيرق ةايح لاطتسا بيرق وأ ءهدلاو .
 معنتلاو هتكرت ةزايح الإ كلذ نم ةياغلا امو ،هتايح ىلغ ءاضقلا يف ةليسو
 [ هتورثب

 يسفنلا ريهطتلاو يحورلا رثألا ايلج حضتي سيفنلا مالكلا اذهبو
 قحاس راصتنا هنإ ،هللا هجو ءاغتبا ريخلا لبس يف قافنإلا دايتعا نم لضاحلا

١ / ء يليلخلا خيشلا © ريسفتلا رهاوج ؛ ,



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٩١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 نوعب اهدايق هل ملستو ءاهبحاصل مامزلا يقلت نأ ثبلت ال يتلا سفنلا ىلع

 يودنلا نسحلا وبأ خيشلا اهمظن يتلا رردلا كلت لمجأ امو.هقيفوتو هللا

 ىلع ةلماكلا ةرطيسلا نم ةورثلاو لاملا بح هلعفي ام اروصم مهلملا هعاريب
 برعلا داتعا دقو " : لوقي كولسلل ىبلسلا هيجوتلا نم هضرفي امو سفنلا

 دادتعالاو ةعدلاو فرتلا ةايح ۔ ةيبرغلا ةراضحلا نم ريثأتبو ةريثك بابسأل ۔
 ين هللا لايب ةناهتسالاو ريذبتلاو فارسإلاو ةايحلا لوضفو تايلامكلاب دئازلا
 ةايحو ميعنلاو فرتلا اذه بناجبو ،ةنيزلاو رخفلاو ةوهشلاو ةذللا ليبس

 يف ةنئاشلا هرظانم رظانلا ىري حضاف رقفو يرعو عوج ريذبتلاو فرتلا
 ءايح سأرلا سكتنيو ،بلقلا نزحيو "نيعلا عمدتف ؛ةيبرعلا دالبلا مصاوع
 ال 6©بارشلاو ماعطلا دئازو بايثلا لوضف هدنع لجر كلانه امنيبف \الجخو

 ءارمأ امنيبو ،هتوسكو هموي توق فرعي ال يودبب اذإ ،هكلهتسي فيك فرعي

 نم جوفب اذإ عقنلا ريثتو حيرلا يرابت تارايس ىلع مهؤاينغأو برعلا
 © سبللا لوط نم اطويخ تحبصأ دق ءادوس بايث مهيلع لافطألاو ءاسنلا

 روصقلا نيب ام عمجت ةيبرعلا ندملا تماد ايف صرق وأ سلف لجأل ودعي
 ةقيضلا ةيعادتملا تويبلاو ةريقفلا خاوكألا نيبو ،ةرخافلا تارايسلاو ةحغاشلا

 حوتفم بابلاف ةدحاو ةنيدم يف نارخزي عوجلاو ةمختلا تماد امو ،ةملظملا

 الو ةياعد اهفقت ال ، قلقلاو بارطضالاو تاروثلاو ةيعويشلل هيعارصم ىلع
 ماظن هلحم لحي ،هلادتعاو هلايجب هدالب يف يمالسإلا ماظنلا دسي مل اذإو 5ةوق

 "‘‘'فينع لعف ةرك هللا نم باقع ،هرهقو هفسعب رئاج

 ثاهللاو لاملا بح نم اهريرحتو كسفن ةيكزت ملسملا يخأ تدرأ اذإف
 لبس يف قافنإلا ةسرامم ىلع اهلمحت نأ الإ كيلع ايف ،لئازلا ماطحلا فلخ

 نل ، سفناي الك " :الئاق اهبطاخو ،هعطت الف ًاحش اهيف تدجو املكف ،ريخلا
 ناطيشلا كدعي امنإف ،كفنأ مغر ىلع لاملا اذه ضعب مدقأس .ادبأ كعيطأ

١٨٦/٢ ريسفتلا رهاوج نم القن \٧٨٢ص ،٧ط نيملسملا طاطحناب ملاعلا رسخ اذام )



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٩٦} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 . ةقدصلل اجمانرب كل لعجت نأ لواحو "الضفو هنم ةرفغم كدعي هللاو ،رقفلا

 ىلع اهدهاعو ‘كسفن ةبساحم ىلع كلذ كلنيعيل ،اقباس هدعت لودج يف

 امامت هسناو نآلا همدق ،ادبأ كباسح يف لخدي ال كلخد نم ءزج عاطتقا

 .كتانسح نازيم يف ادغ هدبحت

 يحورلا هرثأو موصلا

 . ماع لك ف لماك رهش مايص هدابع ىلع ىلاعتو هناحبس هللا ضرف دقل

 لجألو ،تاكلملا ةيوقتو رئايضلا ةيبرت لجأل "كرابملا ناضمر رهش وهو

 ٠ه"حاورألا ريونت لجألو روعشلا قيقرت لجألو سفنلا بيذهت
 لاح عوجلا دنع هركذتب ناسنالا ىدل ساسحإلا بناج ضقويو

 ضيميو .مههاجت هرعاشمو هسيساحأ قرتف ؛نيكاسملاو ءارقفلاو ءاسؤبلا

 :نيبناج نم سفنلاب ءاقترالا لصحيف نل ريخ نم ىلاعت هللا هاتا امب مهيلع

 ءارو فارجنالا نع سفنلا فكب ،هسفن مايصلا ةرمث نم : لوألا
 . ناسنالا ةدارإ اهم ىوقتف هوحنو بارشلاو ماعطلا نم اهتاوهش

 نع ثيدحلا مدقت دقو ح هللا ليبس ف قافنإل او ةقدصلا ثيح نم : يناثلاو

 .ةيحورلا قافنإلا راثآ

 سفنل ١ هب دوعب 1 بلقلل رهطم وهف ٦ ىوقتلل اببس " وه مايصلا كلذك

 هتدارإ ىوقت همايصب مئاصلا نإف .ىلاعتو هناحبس هللا يصاعم نع دعبلا نم
 نع فكلا هرهوج يف م ايصلا لب هسفن ىلع نميه نأ عيطتسيو .هتاوهش ىلغ 2 :

 لوقيو ،""هللا مراحم نع فكلاب الإ موص الو " :لوقي ليلو يبنلاف ،هللا مراحم . ..

 1١٧ :/ 0 يليلخلا خيشلا « رانلل يح ()
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 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع ١٢) يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 هماعط عدي نأ يف ةجاح هلل سيلف هب لمعلاو روزلا لوق عدي مل نم " :
 "هبارشو

 ءاهسجرو ىصاعملا راثآ نم هسفن رهطي كلذ ناسنإلا دوعتي امدنعو

 "»"هناحبس هللا ةئيشمب اروهط سفنلا هذه نوكتف

 اهؤادأ نوكي نيح اهذلتستو ةيناسنإلا سفنلا اهبيطتست اهعيمج راهثلا هذه

 ىلع سفنلا مطف درجم سيلو ،هب هللا رمأ يذلا يعرشلا هجولا ىلع مايصلل
 يفو { ىلاعتو هناحبس هللا يصاعم باكترا يف حرست مث ،بارشلاو ماعطلا
 ضيفي راثآ نم هفلخيو ،جئاتن نم هققحي امو بولطملا مايصلا ةيفيك حرش
 سفنلا هذهل ٌمطف وه مايصلا " :لوقيف هنايبو كلذ حاضيإ يف خيشلا ةحايس
 اهيلإ وعدت رومالا هذه لك .يسنجلا ءطولاو بارشلاو ماعطلا ،اهتاذلم نع

 دقو .اهنم سفنلا عنمي مايصلا ةدابع يف نوكي امدنع هنكلو "ناسنإلا ةرطف

 ىلع ايخرم نوكي دق سانلا نم دحأ هيلع علطي ال ثيحب ةولخ يف نوكي
 ذيذل هيدي نبب كلذ عمو 6هرمأ ىلع سانلا نم دحأ علطي الف رتسلا هسفن

 لمحتيف ديدشلا عوجلا يفو © ظئاقلا راهنلا يف وهو بارشلا درابو ماعطلا

 هذه يدؤي ىتح ربصي نأ لجأ نم امظلا ةقشم لمحتيو .عوجلا ىذأ

 هللا دنع هرجأ ابستحم ،هيلع ىلاعتو كرابت هللا اهبجوأ يذلا وحنلا ىلع ةضيرفلا
 .ىلاعتو هناحبس

 برشلاو لكألا نع فكلا ينعي ال اضيأ مايصلا نإف هلك اذه عمو
 اضيأ سنجلا ةوهش .اعيمج اهتاذلمو اهتاوهش نع سفنلل مطف وه لب ؤبسحف
 دقو ‘كلذ نم هسفن عنمي مئاصلاو ،ىركلا تارطفملا نمض ةلخاد يه

 لكو ،رمعلا ةرهز يفو ،بابشلا ةعيم يف ايهنم لكو هلهأ عم ةولخ يف نوكي
 ىوقتلا زجاح رخآلا نع ايهنم لك عنمي نكلو "رخالا ىلإ ةبغرلا هوعدت ايهنم

 ١ ) مقر ،يراخبلا حيحص ٤ ١٨٠

:  "9يليلخلا خيشلا ، بولقلا ريهطت ٤ ٤٨٠!!



 ىليلخلادحأخبشلادنع { ٨٢٤'( {{ يوبرتلاركفلارلاعم نم
 نع سفنلا هذهل طبض مايصلا نإف كلذ لك بناجبو .اهنيبو هنيب لصفي يذلا
 اهلك همسج حراوج ناسنإلا عنمي ثيحب ،ىلاعتو هناحبس هللا يصاعم لك

 رظنلا اهتبغر نيعلاف ،ةبغر حراوجلا نم ةحراج لكلو كهلا يصاعم نع
 يف ناسنإلا نكلو ،اذكهو "مشلا هتبغر فنآلاو ،عايسلا اهتبغر نذألاو
 زوجي ال اميف ةبغرلا هذه نوكت امدنع هلك كلذ نم هسفن عنمي نأ هيلع همايص
 مايصلا ةيسدق عم ىفانتي ام لك ىلإ دادتمالا نم هنيع عنمي نأ هيلعف ءاعرش هل

 نم هنيع سبحي نأ هيلع ،حابم ىلإ الإ اهب رظني ال نأ هيلعف ،تاروذحملا نم
 هيلإ ةهجوتم يه ايع سفنلا هذه لغشي ام لك ىلإو ،ءاسنلا نساحم ىلإ رظنلا
 لوق نم هللا مرح ام ىلإ ةخاصإلا نم هنذأ عنمي نأ هيلعو ؛هب ةلوغشم يه امو
 تاوصألا عايس نم هنذأ عنمي نأ اضيأ هيلعو ،ريغلا نم رداصلا روزلا
 كلذ بناجب هيلعو ؛كلذ ريغو رمزو ءانغ نم هللا ركذ نع ةيهلملا ةيناطيشلا
 "زئاجلا دودح ناسنإلا ىدعتي دقو "ثيدحلا هتوهش ناسللاو ،هناسل طبضي نأ

 ىدعتي دق ، هتابطاخم يف ىلاعتو هناحبس هللا رمأ قفو فيكتم ريغ نوكي امدنع
 ىلإ ءيسيو ،حدقلاو مذلاب كاذ لوانتيو ،اذه ضرع يف عقيف زئاجلا دودح
 نم عنتمي همايص يف وه نكلو ،زبنو زمل ةراشإ همالك يف كلذ ىلإ ريشيو ،كلذ
 نأ ىلإ ناسنإلا وعدي اذهو ،ىلاعتو هناحبس هللا رمأ قفو فيكتيل هلك كلذ
 سفنلا هذه طبض ىلع ربصي نأو }ماعلا رئاس يف ىوقتلا نم دازلا اذه دوزتي
 ملسملا نإف ،لاوحألا نم لاح يأ يف ىلاعت هللا مراحم ف عوقولا نم اهعنمو

 نأو ©روزلا عايس نم هنذأ عنمي نأو ،روزلا لوق نم هناسل عنمي نأب بلاطم

 ةحراج لك عنمي نأو ،ىلاعتو هناحبس هثلا مراحم ىلإ دادتمالا نم هنيع عنمي
 لاوحألا نم لاح يأ يف هللا ىصاعم نم ءيش ةعقاوم نع همسج حراوج نم

 مايصلا طين كلذلو ‘كلذ نم ناسنإلا نكمت يتلا يه مايصلا ةسردم نكلو
 0'هنم ةياغلا يه ىوقتلا تلعجو ىوقتلاب

/ناضمر ١٧/ ركذلا لهأ لاوس يف نيعملا هذه رظناو .ةربصلا ناونعب © يليلخلا خيشلا 2 وانس يف ةرضاحم ()



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٩٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 دويقلا كلتب طابضنالاو بادآلا كلتب مازتلالا نوكي نأ كلذ ينعي الو

 تقو يأ يف هل ةمزالم يهف مايصلا تالاح لك يف لب "ميركلا رهشلاب اصاخ

 طيرفتلا ملسملل يغبني الف ةيحورلا ةورثلا هذه يوحي مايصلا نآ ايبو ،ناك
 ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ برقتي نأ نود ماعلا مايأ رئاس هيلع رمت ثيحب هيف
 هحورل دارأ نمل كلذ & ضيبلا يلايللا تاذ لقألا ىلع مايألا ضعب مايصب

 .ىلاعتو هناحبس ميركلا ىلوملا نم ميظعلا باوثلا هلب ،ةراهطلا هبلقلو .ومسلا

 يحورلا هرنأو جحلا

 عاطتسا نم ىلع ضرف وهو مالسإلا ناكرأ نم سماخلا نكرلا وه جحلا

 كلت يف ناسنإللا ركذتي نيح ،ةميظع ةيحور راثآ نم هل امل كلذو ،اليبس هيلإ
 يبوث ىدترا نأ دعب "ةمايقلا موي ىلاعت هللا ىلإ هبلقنم ةرهاطلا تاصرعلا

 ميظعلاو ©ريقفلاو ىنغلاو موكحملاو مكاحلا ىواستي كانه مارحإلا

 نم هيف نوكي امو ،ثتامحرلا نم هيف لزنتت امو ،ةفرع مويب مكيهانو ،ربقحلاو

 نم فوخلا بولقلا بيذيو ،تاربعلا ليست ثيح كانه تاكربلاو تاريخلا

 لوبقلاو ،نارفغلاو ةمحرلل ءاجرلا درب اهللجيف تاومسلاو ضرألا بر

 .ناوضرلاو

 دقو باسحلا موي دهشمب ناسنإلا ركذي ميظع دهشمل هفرع موي نإ
 ىدحإ ين هتحايس لوقي ،.نيملاعلا بر ءاضقل نورخآلاو نولوألا هيف عمتجا
 تعمتجا يذلا ميظعلا مويلا اذه يف دهشملا اذه مظعأ ام ":تافرعب هبطخ

 ءاجر اهزفجيو ،ةرفغملا لمأ اهودحي ضرألا عاقب نم دوشحلا هذه هيق . :
 هللا يدي نيب سانلا فقي امدنع ةمايقلا موي دهشمب ههبشأ امو ،نارفغلاإ
 ۔,ےع "إ ] ٥۔۔ ا ۔ذ إ 4 ۔ رود ٥ ۔ ؟ ٩ .۔ . . 5

 لو ا مكَتقلَح امك ىد 'رف انومتئمح دقلو ل ىس لك مهنع ىلخ دفو 0 هب احبس .

 نيذلا مكءاَعفش مكعَم ىرت اًَمَو مكروههظ ءآرَو مكلوح اًم منكرتو قرم ... ۔رزأإ ثكا 2 رو هس۔۔ ,يح ح۔ . _ هرك ل إ ل ۔ ةيح ,2 دسم .:..

م١١/٢٦٠٠٢ / ٢٣ قفاوملا ها ٤ ر : : : .



 ىللخلادحأخبشلادنع { (ا٢"أ9ل __ يوبرتلاركفلارلاعم نم
 مئنك اًم مكنع َلَصَو مكتيب عطقت دقل اؤتكرُش مكيف مهتأ مُعَمَعَ
 "}١'}هنوُمَعَرت

 نم امف 5داحلا ءاكبلا يف طرخني ميظعلا فقوملا اذه هتحايس ركذتي نيحو

 هبطخ ىرت اذلو كهللا ةيشخ نم ءاكبلا اهيف هبلغو الإ ةفرعب اهبطخ ةبطخ
 مايألا ةيلح اي تنأ هللف.ادج ةريصق ةفرعب

 وهو هنع لفغي ال نأ جاحلل يغبني امو {ةدابعلا هذه رايث هتحايس حضويو
 حور سرغت يتلا تادابعلا نم جحلا " :الئاق ةريعشلا هذه كسانم يدؤي

 ثيحب ،ىلاعتو كرابت هللا ىوقت هكولس يف رمثتو ،ناسنإلا سفن يف ىوقتلا
 هيلع جحلا ىلإ بلقني امدنعف 5 هللا رمأ عابتا ىلع اصيرح ناسنإلا اذه نوكي

 ىلإ يغلا نمو ،ىدهلا ىلإ لالضلا نمو ،ريخلا ىلإ رشلا نم هتحفص بلقي نأ
 ةرفنلا نمو ،ةماقتسالا ىلإ فارحنالا نمو ضحالصلا ىلإ داسفلا نمو دشرلا
 رش لك نمو ،قلخلا نسح ىلإ قلخلا ءوس نمو 5 مهعم يخآتلا ىلإ هناوخإ نم
 . ريخ لك ىلإ

 هبر ىلإ ةدافولاب ىلاعتو هناحبس هللا همركأ دقو اضيأ ناسنإلا رمؤيو

 ىلاعت هللا ىلإ بالقنالا ركذت ىلع صرحي نأ ةسدقملا نكامألا مكلت يف هناحبس
 اهلزنأ يتلا قحلا نيزاومب هلامعأو هتافرصت عيمج نزي نأو " ةرخآلا رادلا يف

 وهو "ىلاعتو كرابت هبر ىلإ بالقنالل ادعتسم نوكيل ×ىلاعتو هناحبس هللا
 .هللا ىصاعم نع ديعب ،كولسلا يقن سفنلاو بلقلا رهاط ،بيجلا فيظن
 جحلا ناك اذهبو © ميقتسملا هطارص جهان ،نيتملا ىلاعت هللا مكحب كسمتسم
 جحلا نيب اوعبات " ةلي يبنلا نع ثيدحلا ءاج ايك يصاعملا يفني 3رازوألا يفني
 بهذلاو ديدحلا ثبخ ريكلا يفني ايك بونذلاو رقفلا نايفني اهنإف ةرمعلاو

 ` ٩؛ةيآلا « ماعنألا ةروس ( 7
:٢؛١/٧ ! يليلخلا خيشلا « ربانملا يحو ( ")



 ىليلخلادحأخبشلاددع { !ا"٧! __ يوبزتلاركفلاملاعم نم
 الإ ءازج هل سيل روربملا جحلاو " يي يبنلا نع ثيدحلا يفو & "»" ةضفلاو

 هرب ةمالعو اروربم هجح نوكي نأ ىلع صرحي نأ ناسنإلا ىلعف 33 ةنجلا

 هيلع ناك ام ركذتي نأ هجح يف هيلع ايك """"بهذ امدنع هنم اريخ دوعي نأ

 مالسلا هيلع ميهاربإ ندل نم قحلا ليبس يف ةيحضت نم حلاصلا فلسلا
 ١ "ماركلا هبحصو ةيم دمحمب ارورمو

 يحورلا اهرثأو لفاونلا ٢

 مايصلاو ةالصلا نم ةضورفملا تادابعلا نأ ضرعلا اذه نم انل نيبت دقل

 ءاهتيكزتو سوفنلا بيذهت يف اهمظعأو لئاسولا ربكأ نم يه ،جحلاو ةاكزلاو
 ناسنإلا ىلعو ،هناحبس هلل ءاجرلاو فوخلا ىلع حورلا ةيبرتو "ناميإلا ةيوقتو

 ةالص تابرقلا نم ديزيو لفنتي نأ هيلع لب ؤبجاو وه ام ىلع رصتقي ال نأ
 باوثلاو تانسحلا نم ارفاو هديصر نوكيل ةرمعو اججحو ةقدصو امايصو

 قحلا ىلإ اهجوتم هبلق حبصيو سلج وزع هللاب هتلص ىوقتو ىلاعت هللا نذإب
 هللا نأل كلذ ،هعم اهلك رومألا تلعافت قحلا ىلإ هبلق هجوت اذإ ناسنإلا " نإف

 يف ءاج دقو ،ةلص يقنلا روهطلا بلقلا مكلذ نيبو هنيب لعجي ىلاعتو هناحبس

 يدبع لازي الو " : ىلاعتو هناحبس هبر نع هيوري يذلا ةي لوسرلا ثيدح

 ,“ عمسي يذلا هعس تنك هتببحأ اذإف هبحأ ىتح لفاونلاب ىلإ برقتي
 امو اهب يشمي يتلا هلجرو .اهب شطبي ىتلا هديو ،هب رصبي يذلا هرصبو

 عبمج ي ىلاعتو هناحبس هللا لبق نم اقفوم نوكي ناسنإلا نأ الإ كلذ ىنعم

 “"'دوجولا هل هللا رخسيف هلامعأ عيمج يفو هتافرصت

 ٢٨٨٧ مقر ، ةجام .را .. ي
 نبا ننسو ٢٦٣٠« مقر ، يئاسنلا ننسو ٨١٠، مقر © يذمرتلا ننس:(: ).

 ٩٣٢ مقر ، يذمرتلا ننسو 0١٦٨٣ مقر 3 يراخبلا حيحص » .

 م٩٢/٦١/٢٦٠٠٢ / ه١ ٤٢٢ لاوش ٢٤/ ركذلا لهأ لاؤس ..

 ١٥٨/١ ث يليلخلا خيشلا { ربانملا يخو:(: !).:

٤ ٤٨٠!! يليلخلا خيشلا ، بولقلا ريهطت :() .



 ىليلخحلا دمحأ خيشلا دنع {١٩٨} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 يحورلا هرثأو لمعلا يف صالخإلا ٣
 رثأ الو اهل ةميق ال تابجاولا ءادأو تاعاطلاو تابرقلا نم تادابعلا لك

 نم ردقلا اذه ببسبو ،ىلاعت هلل ماتلا صالخإلا نم تدرج اذإ سفنلا يف اه
 ةرورض ىلع سانلا هبني ام اريثك هتحايس ناك صالخإلل ةناكملاو ةيمهألا
 ىقلأ ايبرو ،راذقأآلا لك نم اهصيلختو بئاوشلا لك نم مهلامعأ ديربت

 وه ام لاؤسلا نكلو ،تاذلاب عوضوملا اذه شقانت ةصاخ تارضاحم

 "! ; هتحاس لوقي © هيف حدقت ىتلا حداوقلا امو ؟ققحتي فيكو ؟صالخإلا

 ناك صالخألا نم دربت نإ لمعلاو لمعلاو ةدابعلا حور وه صالخإلا

 لمعلا ةميق نأل كلذ ،حورلا دقفت يتلا ةثجلا نم ارهظم حبقأو كانتن دشأ
 هللا هجو ريغ اهب دصقلا بئاوش نم لامعألا ةيفصت هنأب فرع دقو ، هصالخإ
 ىلع لدي ام زيزعلا باتكلا يف ءاج دقو ،هبرو دبعلا نيب رس وه ليقو ىلاعت

 وه صالخإلا مدعو 6كهرسو هرهوجو ،نيدلا اذه حور وه صالخإلا نا

 4 ادَحأ هتبر ةدابعب كرشُي الو » :ىلاعت هلوقب دوصقملا وهو ،يفخلا كرشلا
 : ملسم وبأ هانع ام اذهو

 6}"ريبخ ىفخلا كرشلاب كقوفف ىقتلا يف كدج صالخإلا ىلع درجو

 لقصو . سفنل ا ةيكزت ي ًادج ًايظع ارود صالخإلل نأ بير الو

 عيمج نم بولقلا ريهطتو 71 ءاقتراو ،نادجرلا بيذهتو ،حورلا

 ضبانلا اهبلقو ، ىيحي اهب يتلا لمعلا حور ليق ايك هنأل ساجرالاو ساندالا
 ىبقعلا يفو ايندلا رادلا يف ناسنإلا اهينبي ،ةيناد ةعناي رايث وذ وهو 3ةايحلاب

 -  ._ ِ د ے .-. 7

 "ه قتاوريَح ةرخال و٭

 يف ناسنإلا رمأ":سوفنلا ةيكزت يف صالخإلا راثآ انيبم هتحايس لوقي .
 امم ائيش اهب ديري نأ ال ، هللا هجول ةصلاخ لامعألا هذه نوكت نأب اهلك هلامعأ

 ٢٧١/} . يليلخلا خيشلا ؤ صالخإلا )

١٧ ةيآلا ، ىلعألا ةروس ( "ز



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )١٩٩} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ءانثلاو ،ةرهشلاو ةعمسلا ىلإ لصوتلا نم ايندلا ةايحلا هذه يف سانلا هديري
 لصوتي ال يأ ةيداملا ةيويندلا بساكملا نم ءىش ىلإ الو ،سانلا نيب رشتنملا

 نوكت لامعألا لب يونعم بسكم ىلإ الو "يدام بسكم ىلإ هلمعب ناسنإلا
 هل نيِصلَحهَلا اوُدْبَعَيِل الإ أقزمأ امو :هناحبس لوقي هللا هجول ةصلاخ اهلك
 سانلا نم ادحأ هلمع يف ناسنإلا كرشي الف ةعاطلا هل نيصلخم يأ ه نيذلا
 كلذ لمعي ثيحب عفانملا نم ةعفنم وأ ه6للا عم هيلإ برقتي نأ ديري ثيحب
 هجول ةصلاخ نوكت نأ بجي اهلك لامعألا نأو " ةعفنملا كلت لجأ نم لمعلا
 ىتلا تابرقلا لك يأ تادابعلا لك يف ةعاطلا صالخإ ناك كلذل كهلا
 " “"ناسنإلا اذه ىكزتي ىتح هنم دب ال ارمأ ىلاعت هللا ىلإ ناسنإلا اهب برقتي

 هيلع دسفي نأ هدهج الواحم ،داصرملاب ناسنإلل نيعللا ناطيشلا فقيو

 هرعاشم كيرحتو ،ناسناإلا سفن يف سواسولا ثبل هتاقاط لك الذاب ، هلمع

 دوهج نم همدقي ايب رارتغالا وأ ،هلمعب باجعإلا ثيح نم هسيساحأو
 مث نمو ، نيرخآلا رظن تفل يف ةحماجلا ةبغرلا هيف ثفنيو ،ةيريخ لامعأو
 هفعض لغتسي وأ ،مهل مهمارتحاو هصخشل مهريدقت وأ ،هيلع مهؤانث

 ريخلا نم اذكو اذك تلمع ول هل لوقيف ،هاجلاو لاملا بح ثيح نم يرطفلا
 تآفاكملا نم ائيش بهوت وأ ،ينالفلا بصنملا ىطعت نأ ىلإ ىعدأ ناكل

 ىلإ رمآلا لصي انايحأ وأ ، مهيلع سانلا كمدقيس وأ ، لئازلا ماطحلاو ،ةيداملا

 مث حوسملا سبليف 6هسفن اهانمتت وأ ،هبلق اهاوهي ةنيعم ةاتف ةبطخ رومأ ليهست
 وأ يلاولا بيرقت ىلإ هلمعب لصوتي وأ سرش بئذ رهوج نع اهنع فشكت :
 ال يتلا ةيويندلا عفانملا نم كلذ ءارو ام ىلإ بصانملا نم ائيش هتيلوتو مكاحلا {
 انه نمو ،ربادلا سمأ باهذ بهذتو ىشالتتو لوزتو لحمضت نأ ثبلت .
 نمو ث هلمع داسف نم اسارتحا نوكي ام دشأ نوكي نأ ناسنإلا ىلع ناك.

 .ه.ا
! ٢٧٢/ 9 يليلخلا خيشلا ! سفنألا ةيكرتلا ; .



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٠٠} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ريدقلا ىلوملا الئاس ثكففانملا عيمج هيلع قلغيف 3هبلق لإ ميجرلا ناطيشلا لوخد

 .كلذ ىلع هنيعي نأ

 تارثؤم هيلع ىغطت ، دمو رزج نيب عقي بلقلا نإ " :هتحايس لوقي

 ثفعضلا ناسنإلا ةعيبطو ،لزلزتيو عزعزتيف ىرخأ تارثؤمو ةيسفن
 ىلاعتو كرابت هللا كلذلو © هللاب مصتعي نأ هيلع امنإو ، ادج فيعض ناسنإلا

 ميج لا ناطيشلا نم ىلاعتو هناحبس هللاب اذيعتسم هيلإ ناسنإلا عزفي نأ رمأ

 ,هنإ هللاب ذعتَساف غزَت ننطيشلا نم كلتغَرنَي اًمإَو» :لئاق نم زع لوقي
 نئطيشلآ َنَم فيط مهتم ادإ اوق تريزذلا ترإ جة) ميلع عيمس
 َنِم َكَتعَنَي اًمِإَو ظ : ىلاعتو هز احبس لوقي . 4 نوُرصَبُم مه ا دإف اوركذت

 اجلي نأ رومأم ناسنالاف "هب غعيمَسل ١ وه هنإ هللاب ذعتش اف غزت نلطيشل ١

 ىلع ىغطت يتلا تارثؤملا هذه لثمب هساسحإ عم ىلاعتو هناحبس هبر ىلإ
 َ ‘!٧"هررضز

 © لامعألاب نابهذي نيريطخ نيضرم ىلع راصتخاب انه جيرعتلا نم دبالو
 ءاضق اهحور ىلع نايضقيو ،اهنيماضم نم اهغيرفت ىلع رارمتساب نالمعيو
 ءاقتا يف هتحايس تاهيجوت لوانتأ انه نمو ، بجعلاو ءايرلا امهو © امات

 .امهب يلتبا نمل جالعلا لبسو امهب ةباصإلا

 :يبلسلا هرثأو ءايرلا نم صلختلا
 ىلإو ،ةرطفلا داسف ىلإ عجري لامعألا يف ءايرلا نإ " : هتحايس لوقي

 هللاف ،هللا رمأب رخسم نوكلا نأ ىري لقاعلا نأل كلذ ،ةريصبلا سامطنا
 هيف دوجوملا مدعيو ، مودعملا دجوي يذلا وهو ،هيف رخؤملاو مدقملا وه هدحو

 ىلاعتو كرابت هللاو ءارضلا عفديو ©ءاعنلا طسبي يذلا وه هدحو هللاو ٠

 ٠١٢٠٠. ٢ ةيآلا فارعألا ةروس ( ,

 ٣٦ ةيآلا ،تلصف ةروس ( ١

م١٠١١٣٠٠٢ا٩٢-ه١ ٤٦٢٤ ناضمر ٢٣ ركذلا لهأ لاؤس ( ")



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع }١٠٢ا يوبرتلا ركفلا ملاعم نم
 هل ؤس هيطعيو {&© هءاعد بيجتسيو هبلاطم ناسنإلل قمحي يذلا وه هدحو

 اض ةتملاو هيلع رداقلا وهو ىلاعت هللا ريغل هلمعي امدنع هلمعب قلعتي اذاهلف.

 ""معنلا فونصب هيلع

 ؟ىرت اي يئاري نم هسفن لأسيلف 5 هلمعب يئاري ناسنإلا ناك اذإو

 ؟مهلجأ نم لمع نإ سانلا هديفي نأ ىسع اذايف سانلا يئاري ناك نإف "
 .ناف مهنم دحأ لك نأ ىلع ءارض الو اعفن دحأ يأل نوكلمي ال مهلك سانلا
 وأ ؟هلمعل ينافلا ناسنإلا اذه باجعإ نم لماعلا اذه ديفي نأ ىسع اذام
 ال يذلا مويقلا يحلا يقابلا ىلاعتو كرابت هللا هجول هلمعي نأ هل ىلوأ سيل

 وهو ربخلا هديب تومي ال يح وهو تيميو يحي يذلا . مون الو ةنس هذخأت

 لمعي نأ يف ىه انإ ةحلصملا نأ كردي لقاعلا نأ بير ال "ريدق ءىش لك ىلع

 هذه يف مهنأش ناك ايهمو ،مهلزانم تناك ايهمو & مهاردقأ تناك ايهم مهلك
 اتوم نوكلمي الو اررض الو اعفن مهسفنأل نوكلمي ال دابع مه انإ ،ةايحلا

 يال لمعي نا قحي الف ، مهريغل اوكلمي نأ نع الضف ،اروشن الو ةايح الو

 "ىلاعتو هناحبس هلل نوكي نأ بجي لمعلا امنإ .مهنم دحأ
 هل اونكأ و هوبحأ امهم سانلا عيمج نأ ركفي " نأ اضيأ ناسنإلا ىلعو

 نأ ىلع اوعمتجا ولو ائيش هنوديفي ال هلمع نم نوري ام ئفببسب ريدقتلا

 ال ابو بلقني امنإ هلمع نأ ىلع 6هيلع هللا هبتك ءيشب الإ هوعفني مل ءيشب هوعفني
 ىنغأ هللاو ،هناحبس هلل هصلخأ نإ هعفني امنإو سانلا لجأ نم هلمع نإ هيلع

 . "هريغ هيف كرشأ المع هللا لبقتي ال كلذل ، كرشلا نع ءاينغألا

 ا!١٢ ء يليلخلا خيشلا ، صالخإلا ( )

 م١٠١١٣٠٠٢\٩٢-ه١ ٤٦٢٤ ناضمر ٣ ركذلا لهأ لاؤس ( ل

دهعملا ، يليلخلا خيشلا ، قلخلا نيدلا ( ")



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٠٦} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 هب لصأتسي نأ نكمي ام ًانيبمو "يناعملا كلت ىلع ادكؤم هتحايس لوقيو
 :الئاق ءايرلا ءاد ناسنإلا

 .سانلا نم دحأ ىلع ءانثلا ىلع اوعمتجا ضرألاو تاوايسلا لهأ نأ ول"
 همذ ىلع اوعمتجا مهنأ ولو ،ائيش كلذ هدافأ ال ضوفرم ىلاعت هللا دنع وهو

 نإ ىلاعتو كرابت هللا دنع هرضي ال كلذ نإف ،هنأش نم طحلاو هيف حدقلاو

 هللا هجو هلمعب يغتبي نأ دبعلا ىلعف اذه ىلعو { هناحبس هدنع الوبقم ناك

 هلل صالخإلاب طانت انإ هسفن ةحلصم ذإ .هسفن ةحلصم لجأل ىلاعتو كرابت
 رداقلا وهو ،هناحبس هللا وه هاوسف هقلخ يذلا نأ كردي ناسنإلاو "ىلاعت
 آَم نَسنإلآ ليق ؟هللا هجو ريغ هلمعب يغتبيف هريغب قلعتي اذاملف ،هيلع

 7 م ] و 23 و 27 - 1 7 َ ي < ح 4 1 . - ٥

 ليبَسل ١ مت رر دقف ٫هقلخ ةفطن نم هقلخ ءىش ى اني 9 هرفك

 ..ا 2 هد س دل . < : ه 2٤7 دي -
 ام رضقي امل الك © ٫هرمشفا ءاش اذإ من ٫هربقاف ههتاما من رهرعسل

 ے _ ¡؛ - ۔٦۔17 , ۔ ٤, ۔ " ١1١ ١21 ث -. 2١.۔11 مكج د
 من © اًيص ء امل ا اًتببص انا ےهم اعط يلإ نسب لا رظتنلف 3 د٥رم ١

 ح و ۔ ۔ڵ عد ۔ إ ,ح ۔\ ص ے۔ ,۔ . ؛۔2-؟ 2 ٤ < ۔. أل [١۔ 22 ك

 انوتْيزَو () اَبَضقَو اًبَتِعَو () اًبَح ايف اتتبناف ) اقش ض الا اتققش
 `4هزكمنألوَركَلاَعَتَم ي ابأو ةهكفَو ) اًلغقيآَدَحَو (ق) الخو
 هقلخ يذلا وهو ،هلك ربخلا اذه هل طسب يذلا وه ىلاعت هللا نأ كردي ناك اذإف
 وهو ،هيلع وه ام ىلع راصو هقلخ لمتكا ىتح ،روط ىلإ روط نم هروطو
 ام هل رخسو ،بابسألا هذه هل ايهو ،قزرلا يف هل طسبو & هبهاوم ىمن يذلا

 يغتبي وأ سانلا نم ءانثلا يغتبي فيكف ءاعيج ضرألا يف امو تاوايسلا يف
 امأتي.» !؟ ىلاعتو هناحبس هلل لمعلا صالخإ كرتيو ، سانلا نم ةبوثملا
 ۔ ,؟ ۔ ۔ے ۔ ,. ے ۔۔< ۔ ١12 .م ۔ 54 ۔ار۔ - ,يح ,- . 7 آ

 ف © َتَلَدَعَق َكنَرَسَ كَقَلَح ىزلا ( ميركلا يرب كرغ ام نسنإلا
 “}ه«پ كلبكر ءآش اًموَروُص ئأ

 ١٧ ٣٢ تايآلا سبع ةرونم ) .

٨٦ تايآلا رراطفنالا. ةروبس ( )ل



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٠٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 هعنص و عادبإلا اذه هعدبأو قلخلا اذه ىلاعتو كرابت هللا هقلح ناسنالاف

 1 هجو ريغ لمعلا اذهس ديري كلذ عمو ريوصتلا اذه هروصو ةعنصلا هذه

 .ىلاعتو كرابت

 لوقي 6مهيلع همعن مهركذ هتدابعب هدابع رمأ امدنع ىلاعتو كرابت هللا نإ

 كلتل مكلبق نب نيدلاو مكفلح ىذلآ مكير اوذبغآ سانلا يباتن» :لام
 ءامل نم لزنأو تب ءامسلاو كرد رسألا مكل لعَح ىلآ و نوف
 متن او اداَدنا هلل اولعجت الف مكل اقزر تارمثلا َنم هب جرخاف ءام

 ءادادنأ ىلاعتو هناحبس هلل لعج امنإ ؛هلمع يف ىئاري يذلاف » ه“4ےروملَعت

 ىضريال هللا نأ عم لمعلا كلذب هيلإ برقتي نأل الهأ ىلاعت هللا ريغ ىأر هنآل
 يف دابعلا عفني ام اذه يفف "ميركلا ههجول اصلاخ الإ لمعلا كلذ نوكي نأ

 مهلامعأ ةيكزتو ،ىلاعتو كرابت هل ةصلاخ اهلعجو ،مهرئارس ريهطت
 "" رصالخإل اب

 سانلا نيعأ نع لمعلا نايتك وه ءايرلا ءادل عجانلا جالعلا عاونأ نمو
 ال ثيحب 0 ءايرلا ةفا جالع ةيفيك نامقل نع يرور اف ءاج "١ . هتحاس لوقي

 بلطو ءايرلا بئاوش نم هلامعأ عيمج يف درجتيو ،هللا هجو الإ هلمعب يغتبي

 هلأسف ،هلايعأ عيمج هلل صلخي نأب هنبا ىصوأ نامقل نأ كلذو { ايندلا ضارغأ

 ؟ابجاو هراهظإ ناك نإو : لاقف . لمعلا ناتك : هل لاقف ، كلذ قيرط نع هنبا

 هناحبس هلل لمعلا اذه صالخإ يف دهتجاف ابجاو هراهظإ ناك نإ :هل لاقف

 .هناتكب ىلاعت هلل هصالخإ ىلع نعتساف بجاو ريغ هراهظإ ناك نإو .ىلاعتو .

 محلايعأ نايتك ىلع صرحلا لك نيصيرح حلاصلا فلسلا ناك كلذلو .::.
 امأ ،سانلا نع ۔ ضورفلا ريغ نم ۔ ىلاعتو كرابت هللا ىلإ اهب نوبرقتي يتلا
 يغبني لفاونلاف ،سانلاب نظلا ءوس ىلإ يدؤي اهنامتك ذإ رهظت اهنإف ضورفلا :

 ٢١٦٢٢ ناتيآلا ،ةرقبلا ةروس ا

! ٢١/ . يليلخلا خيشلا ؟ صالخإلا(



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٠٤} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 اهئافخإو لفاونلا نايتك ىلع نوصرحي فلسلا ناك دقو ،ةموتكم نوكت نأ

 نودجهتي امدنع اوناكف 6مهعماسم نع اهداعبإو ،سانلا راصبأ نع
 رسلا يف نوقدصتي ۔ لفنلا تاقدص ۔ نوقدصتي امدنعو ،ءافخلا يف نودجهتي

 اولاني الئل مهيلع قدصتي نيذلا كئلوأ نع ىتح كلذ نامتك ىلع نوصرحي
 ىلع صرحلا لك صرحي لقاعلاو ،سانلا نيب ركذ مهل عمسي وأ ءازج مهنم
 »" رصالخإلا ىلع فقوتت انإ ناسنإللا ةعفنمو ،هتعفنم

 : رورغلاو بجعلا نم صلختلا-

 ةيهاركلا نيرخآلا سوفن يف نادلوي ،ناييمذ نائيند ناقلخ امهو
 كهنم روفنلا نادلويو 0 ىلاعت هللا هاتآ ايب وأ هلمعب وأ هسفنب بجعملل

 ةناهتسالاو نيرخآلا راقتحا ىلع لمعي هنآل ،هتطلاخم نم ززقتلاو زازئمشالاو

 ءادلا اذهب بيصأ نم سفن يف أشنت كلذبو 3 مهيلع يلاعتلاو ،مهرادقأب
 بضغ كلذب قحتسي . يسفنلا ضرملاو ةيقلخلا ةءاندلا نم ةلاح ضيغبلا

 اذه نع هتحايس لوقي . لبق نم هعايشأب لعف ايك هب لعفي نأو ،هيلع هللا
 : ضرملا

 .هبجع ردصم يف ركفي نأ هيلعف هسفن يف بجعب سحي ناسنإلا ناك اذإ "
 امو هملعي ام نيب نراقي نأ هيلعف ،كلذك ناك نإف ؟هملعب بجعم وه له
 نم ملعي الو { هلهجي ام بناجب ائيش يزاوي ال هملعي ام نإ دجي هلهجي
 كانه نأ ىلع ءيش لكب طيحملا هدحو ىلاعت هللاو \اهرهاوظ الإ قئاقحلا

 مل نإ هل ةميق ال ملعلا نأو ، ةفرعمو املع هنوقوفي رشبلا نم ريثكلا ريثكلا
 هب دصقي مل نإ هيلع الابو ناسنإلا ملع ناك امبرف { هدابع هنإف هللا هجول نكي
 . ىلاعت هللا هجو

!/ ٢١ . يليلخلا خيشلا ى صالخإلا ) ')



 ىليلحلا دمحأ خيشل شلا دنع )٢٠٥} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 نودبف صالخإلا لمعلا حور نأ ملعي نأ هيلعف هلمعب ابجعم ناك نإو

 هيلعف هلايب ابجعم ناك نإو { هلمعي يذلا لمعلا كلذل ةميق ال صالخإلا

 الام هقوفي نم سانلا نم نأو ، لئاز ضرع وه امنإ لاملا نأ كردي نأ اضيأ
 هلاومأ فصو يلاعتو كرابت هللا نأ ىتح ،الام هنم رثكأ ناك نوراقو ريثكب
 .ه ةّرقلا ىلوأ ةبصعَنلآب اونَعَل هحتاقَم نإ آَم زونكلا نم هتيتاءو : هلوقب
 اذاف ] ضرأل ا ه رادبو هر هللا فسخ دقف هيلع الابو تناك لاومألا هذهو

 نم ريثك يف هنوقوفي ةرفكلا نم ريثكلا كانهو " لاملا اذه ةميق نوكت نأ ىسع
 لوقي ايك ،انسح افرصت هيف فرصتي مل نإ دبعلا ىلع لابو لاملاو . لاومألا
 : رعاشلا

 يراجلا مهردلا اذه رخآ مهلاو هب تقطن رانيد رخآ رانلا

 رانلاو مهلا نيب دباكي اذام ًاعرو نكي مل نإ امهنيب ءرملاو

 هلايب بجعي نأ عرولا نم سيلو
 ران كزي مل نإ هنأل راختفا هب سيل ام لاملاو

 ١" . نيحلاصلا راعش لاملا نم رقفلاو

 اضيأ ناسنإلا ناك نإ مث " : هجالع ليبس يف هتحايس لوقيف رورغلا امأ .
 وا ،هبصنمب ارورغم وآ كهلامب ارورغم وأ ،هملعب ارورغم وأ كلمعب ارورغم

 كلذ نآ كردي نآ هيلعف ،ايندلا ةايحلا هذه ين هللا هلوخ امم ءىش يأب ارورغ

 باجعإللو هلايف .ائيش ىواست ال اهلك ايندلا . لئاز لظو رباع لايخ وه اينإإ
 لام نم هيتوا امو لمع نم هنم ردص ام وأ ،ملع نم ايندلا هذه ف يتوأ ايب

 ٧٦ ةيآلا صصقلا ةرون أ

يليلخلا خيشلا ،قحلا نيدلا(



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٠٦} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 نم هيتوأ وأ لامج نم هيتوأ وأ بصنم نم هيتوأ ام وأ ،هاج نم هيتوأ ام وأ
 ىلع كلذلف 5 درتست نأ ثبلت ال ةراعم ةيلح هذه . !؟ليبقلا اذه نم ءيش يأ
 .ا" كلذ نم ءيشب رتغي ال نأو رصبتسي نأ ناسنإلا

 ملاس نب رصان ملسم وبأ اهلاق يتلا تايبآلا ضعبب يناعملا هذه ليذأو
 : اضيأ ىنعملا اذه يف يحاورلا

 ريبخ ىفخلا كرشلاب كقوفف يقتلا يف كدج صالخإلا ىلع درجو

 روذب يهو لامعألا رضنت هب هنإف نيقيلا دجلا عم صلخاو

 روحي فينحلا نيدلا عروللف رسبتلا عرولا نم ىوصقلا ةبترلابو
 روذح عاجشلاف يداعألا نيمك ارذاح ةماقتسالا قيرط يف نكو

 ريدق قيرطلا عاطق برح ىلع مزاح ةماقتسالا قيرط زوجي
 روغت راوبلاب برح كمصخل دصرم لك يفو ىتش اهدصارم
 "ريسح وهو بطخلا ضفي مزعب اهثويل رواسو اقاهرإ شخت الف

 ام قوف وجرت ام قوف كل ققحي صالخإلا نأ ملسملا يخأ ركذت
 هنم ريثكف كيلع سانلا ءانثب رتغت الو ، لمأت ام قوف © عقوتت ام قوف روصتت
 كلذ لثمو ، باوثلا نم امتح ةغراف يهو {ةغراف تالماجو & هيومتو لجد
 ايندلا رسخ نمم نوكتف ،باوثلا نم كمرحيو ،كلمع كيلع دسفي دق ءانثلا
 ىلعو كيلع ىنثي يذلا نأ ملعأو ،نيبملا نارسخلا وه كلذ ،ةرخالاو
 هيلع ىنثي نأ بحي نمم نوكي نأ امإ كلذ هباش ام وأ كيرطي وأ ،كتدابع
 انإو كلذ بجي ال نمم نوكي نأ امإو " ةئيندلا هتبتر ىلإ كلقني نآ ديري وهف
 نم نيبرملا لاح وه ايك ، هيلع كعجشيو ،ريخلا بح كسفن يف دلوي نآ ديري
 ارورغم ايئارم ابجعم كآر نإ هينيع يف رغصتو كهركيسو & نيضلخملا ءايلعلا

 م٣٠٠٢/ ٢٩ / ١٠ ۔ه٤٢٦٤١ ناضمر ٣ ركذلا لهأ لاؤس ( )

٢٠٧ ص ملسم يبا ناويد ()



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٠٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 كسفنل لقو 5 هلمحم ريغ ىلع ءانثلا كلذ لمحت ال نأ ىلع صرحاف & كلمعب

 .سفن اي يرتغت الف كلذ نم ائيش يسفن يف دجأ ال وأ ،كلذ نم لقأ انأ

 . ًايضرم اريس كبر ىلإ يريسو

 : بونذلا نم ةبوتلا ٤

 الو "يصاعملاو بونذلا نم حوصنلا ةبوتلا ةيحورلا ةيبرتلا لئاسو نم

 ننس نع زاشنو ،ةرطفلا يف فارحنا يهو © اهلك مؤش ةيصعملا نأ بير
 اهجئاتنو ، توربجلاو رهقلاو ، توكلملاو كلملا يذل هرسأب عضاخلا نوكلا

 6رجافلاو ربلا رملا اهداصح قوذيو { ةرخآلاو ايندلا معت ةميخولا ةملؤملا
 ردكتيف { ءادوس ةتكن بلقلا يف تكنت اهنإف رئاغصلا نم تناك نإو ةيصعملاو

 دبعلا اهيلع ىقب نإو { هقيربو هناعمل تفخيو 0 هؤاقن ثولتيو & بلقلا ءافص
 ميجرلا ناطيشلا أتفي الو 3 هللاب ذايعلاو رئابكلا نم ةريبك ىلإ تلوحت ارصم
 رطف يتلا ةعيبطلا الغتسم 3 اهفارتقا هيلع نوهيو ، ىصاعملا ناسنإلل نيزي

 لكب هل دعقي ،اهجراهبو ايندلاب رارتغالاو فعضلا نم ناسنإلا اهيلع
 :هل الئاق ڵبونذلا فارتقا دعب ميركلا ميلحلا ىلاعت هللا ةرفغمب هدعي "طارص

 هللا نآو ،الجاع اعيرس بوتتس كنأ وأ رئابكلا بانتجاب رفغتو ةريغص اهنإ
 نوهيو & هل سوسرويو هينميو هعداخي لازي الو احلاص لمعو بات نمل رافغ

 ،ىدريف ةياوغلا هحاتجت وأ ،وجنيف ةيانعلا هكردت نأ امإف ©بقاوعلا هيلع .

 . هللاب ذايعلاو

 هللا ةنعل هيلع ميجرلا ناطيشلا ركاملا ودعلا اذه ناك اذإو ":هتحايس لوقي .

 ةيصعملا لئابح يف مالسلا هيلع مدآ هللا يفص عقوي نأ ةثيبخلا هبيلاسأب عاطتسا

 نم مهنم ردني نيذلا مالسلا هيلع مدآ ةيرذب مكلاب ايف 3 اهنم هللا هكف ىتخ : ::
يف انطف 3 هتاقوأ عيمج يف ارذح نوكي بيبللاف .هلخادم هبتنيو هدئاكمل نطفتي :.



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع {٢٠٨} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ةرغث يأ نم يردي ال ، لجولا فئاخلا ينيعب ناطيشلا بقاري ،هتالاح لك
 ةذلل هيلإ يضفي لاح يأ يفو ّ هيلع جلي

 . اهبقاوع يف ايلم ركفتي نأ ةيصعملا ىلع مدقي نأ لبق ناسنإلا ىلع
 اهتذل تبهذ 0 ادبأ نكت مل اهنأكف اهنمز ىهتنا اذإ ةيناف ةلجاع ةذل اهنأ ملعيلو

 ركذتيلو اهنمث ءادأو . اهتبيرض عفد يقبو ،يسفنلا اهجرحو اهمثأ يقبو

 نم لمح امبرلو ،هتايح لوط هعفدي رمتسا ايبر سضهاب لاغ نمثلا نأ اديج
 ينتيل اي : لوقي ذئنيح ،هتايح دعب نم نمثلا كلذ دادس اضيأ هعمتجمو هبقع
 ك اوه تعبتاو ٦ كبر ءادنو كلقع تلطع دقل . تلعنذف ام ىنتيل ٠ تبكترا ام

 ىلع مادقإلا و كايإ كايإف ائيش ىنتيلاي كعفنت الف ٠ ناطيشلا ءادنو

 .ىصاعملا

 يصاعملا ىلع ةبترتملا راثآلا نم

 حضويو اهنع ةجتانلاو ةيصعملا ىلع ةبترتملا راثآلا ضعب ىلإ هتحاس ريشي
 © سفنلل ةيبرت كلذ ىفف ، ىصاعملا اهفلخت ىتلا ةريثكلا ةرملا جئاتنلا نم ائيش

 هذه نمف . ىوهلا عادل عايصنال او ؤ تاوهشلا ءارو قايسنال ١ نع اهل رجزو

 :ةيبلسلا راثآلا

 كلذب حبصيف كاهرايهناو حورلا ءاوخو هتملظو بلقلا داسف - ١

 كلذ ىلع توملا هكردي دقو كهللاب ذايعلاو ىصاعملل اريسأ ناسنإلا
 هللا يصاعمب رثأتي پلقلإ نأ مولعملا نمو " : هتحايس لوقي ،نيراذلارسخيف

 اًم مهبولق لَع َناَر لَب الك » : لوقي ىلاعتو هناحبس قحلاف ، اهي دسفيو
 دمحأ مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يف ءاج دقو " 4 َنوُبيك اوئاك
 هنأ لي يبنلا نع ةريره يبأ قيرط نم مهريغو ةعبرألا ننسلا باحصأو
 باتو عزن وه نإف ،ءادوس ةتكن هبلق يف تتكن بنذلا دبعلا بنذأ اذإ" :لاق

 ٣6 / ١٢١ يليلخلا خيشلا ! ريسلا رهاوج ( )
١٤ ةيآلا ، نيففطملا ةزؤس (.")



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٠٩} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 الت مث ك نارلا مكلذف هبلق ألمت ىتح تداز داع وه نإو لقص رفغتساو

 ليلد اذهف "ه َنوُبيكي أوئاك ام مهبولق لع نار لب الك »: ىلاعت هللا لوق
 . بنذلاب رثأتي بلقلا نأ ىلع

 ذإ كميلس بلقب ءاج نمل ةاجنلا نأ نيب ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىرن نحنو
 بلقب هللا تأ م الإ .9 نونب آلو 7 ام عفني ل موي : : ىلاعتو هن احبس لاق

 بينم بلقب ءاج نم ةنجلا دعو ىلاعتو هناحبس هللا نأ دجن كلذك "« ميلس
 ©يصاعملا رثأ نم هداعبإو هبلق فيظنت ىلع صرحي نأ ناسنإلل يغبني كلذلف ث

 عالقإلاو ةبوتلا ىلإ عراس ةيصعم يف عقو نإف ،ةيصعم لك نم هتبوتب كلذو
 نمو ضايبلا ىلإ داوسلا نم هتحفص لوحتت ىتح هيلع ناك يذلا يغلا نع

 "ىلاعت هللا نذإب ةقرشم ءاضيب ةحفص نوكتل رونلا ىلإ تاملظلا

 ةدالبلاب ىصاعلا سحيف ،لقعلا ءايض ءافطناو .ةريصبلا رون سامطنا - ٢

 حلاصلا ناسنإللا نم سكعلا ىلع ،ةيلقعلا رومألا نم ريثكلا هيلع يمعنتو ث

 قامعألا تاذ رومآلا نم ريثكلا كرديو ،تاراكتبالاب هنهذ قتفتي يذلا

 ببست ىلاعتو كرابت هللا ةيصعم نأ مولعملا نمو " :هتحاس لوقي " ةديعبلا

 ببسب قحلا نع ناسنإلا ةريصب ىمعتف .. ةرطفلا ساطناو ،ةريصبلا ىمع

 مولعملا نمو .ىلاعتو كرابت هللا يصاعم يف اهساغناو ،اهتاوهشل هسفن راثئتسا .
 .")" اه ةدسممو ،ةرطفلل ةيفانم اهلكو داسفو رش اهلك ىصاعملا نأ

 ٤٦٢٤٤ مقر ةجام نباو س٤٣٢٣٢٢ مقر يذمرتلا ننسو 2٧٩٣٩ مقر دمحا دننم )3 :

 ٨٨ - ٨٩ ءارعشلا ةروس (: : :

 ا{!٨٤ ٠ بولقلا ريهطتو / م ٤٦٢٤ ١ه / ٢٣/ ١١/ ٢٠٠٢ /ناضمر ٢٨/ ركذلا لهأ لاوس (:

ج / ١٠٤ . يليخلا خيشلا ! عمتجمل حالصإ جمالا



 ىليلخلا دمحأ ضيشلا دنع ٢١٠١} ىوبرتلا ركفلا اعم نم

 هيلع ىلاوتي " : هنأب ةماقتسالا قيرط نع فرحنملا ناسنإلا نع لوقيو

 ىلع ىمعلا هبابحتساب ةرطفلا رون هبلسيف 6 لاعتو هناحبس هللا نالذخ

 . ‘\"ىدههلا

 نم وجني داكي الف ،ةينابرلا ةيالولاو ةيهلإلا ةيانعلا نم نامرحلا ٣-

 ىتح ةقئاض وأ ةمزأ نم صلختي داكي الو 0 ىرخأ ف عقي ىتح ةلكشم

 هرظن يف اهنأك حبصت ىتح © اهتعس ىلع ايندلا هب قيضت ، ىرخأ يف قلزني
 :هتحاس لوقي ،ءايسلا يف دعصي هنأك هردص قيضيو فكلا ةحار نم قيضأ

 ىلإ نايدؤي ،ناطيشلا بلاطمل مالستسالاو ،نايصعلا ين لاسرتسالا نإ "

 كلذ بحاص مرحي ىتح لالضلا ضيضحو ©يصاعملا تاكرد ي طوبهلا

 } " هللا ةيانع نم

 يلو هل سيل الك ؟ هللا نود نم هرصني يذلا اذ نمف ةيانعلا نم مرح نإو

 . هلدعب نم

 نم هل نوكلا ءادعو .ةهج نم ىسفنلا بارطضالاو قلقلاب روعشلا ٤-
 > {ہو۔۔_='وح>۔۔س۔۔۔۔۔ےس۔ے۔ے۔۔ 7 .

 اهاريف هلوح نم تانئاكلا ىلإ رظني اديرف اديحو شيعي هنأكو }ىرخأ ةيحان
 هنيب يذلا زاشنلاب ًايلج اساسحإ سحي ، سكاعم هاجتا يف ريست ،نوللا ةتهاب
 دمحب حبسي هرسأب نوكلا اذه نذإف " : هتحاس لوقي هرسأب نوكلا نيبو

 نع هتارذ نم ةرذ ةكرح جرخت ال .لجو زع هللا لالجل ادجاس عضخيو هللا

 لاصخلا هذه عمجتساو هبر ناسنإلا اذه عاطأ اذإف . ىلاعتو هناحبس هللا رمأ
 نيبو هنيب مئاوتو فلآت كانه ناك "نارسخلا نم هتاجنل اببس هللا اهلعج يتلا
 اذه ذشي نأ كلذو ، كلذ فالخب هرمأ ناك نإ امأ . نوكلا اذه ةكرح

 هناحبس هتعاط ىلع ربكتيو هبر ىلع درمتي ثيحب .نوكل ١ ماظن ىلع ناسنإل ا : |

 ٢ / : ٣٨ . يليلخلا خيشلا ه زيسفتلا رزحا ا

١ ) يليلخلا خيشلا ى ريسيتلا رهاوج( 4 ٢ / ٢٥١



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢١١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 اذه ةكرحو هتكرح نب بارطضاو زاشن لصح هنأ بير الف ىلاعتو

 ""نوكلا

 نيب يناثلاو © هسفنو ناسنإلا نيب لوآلا :نيبناج يف لصاح زاشنلا اذهو
 نيب مؤاوتلا مدع لصحي ةيصعملابف لوألا امأ ،هلوح نم دوجولاو ناسنإلا

 هايالخ دعت ناسنإلا مسجف ،ةيرارطضالاو ةيرايتخالا ناسنإللا يتكرح
 اذه داقنا اذإف ،اهيف هللا ةنس بسحب كرحتت ةيلخ لكو نييالملا نييالمب

 هذه نب ام ماتلا ماجسنالا لصح هتدابع قح هدبعو هبرل نعذأو ناسنإلا

 اراتخم اهيلإ قاسني يتلا ةيرايتخالا هتكرحو ،همسج يف ةيعيبطلا تاكرحلا
 را" هالوم ةعاط

 ءايشأ ايالخلاف بارطضالاو زاشنلاو فالتخالا عقو هاصع اذإ امأ

 نوهقفت ال نكنلو هدحي حَبَسُي الإ ءىس نيم نإو » :ىلاعت هللا حيست ةقولخم
 يهو ايالخلا هذه لمحي يصاعلاف 5" ه اًروفَع اًميلَح ناك هنإ مُهَحيِسَ
 كلذ سيلا ،هنع رتفت ال يهو ااهحيبست لاح ةيصعملا باكترا ىلع هلل حبنست

 . ! ؟ اريبك ازاشن

 هراجشأب ،هتارجمعو هم وحنب ام أ . ءا ه ا!

 اعلا ناسنالا كزي .ي ي .كلا عم مؤاوتلا مدع كلذكو
 يم ء دو كهلل حيبستلاب جضي لكلا . هتاناويحو هراجحأو

 . ىلاعت هللا رماوأ ىلع درمتلا كلف رخآ كلف يف رودي
 مجلا : . .

 1 - يشلا طخسلا لوزنو .مهتاربخو سانلا حلاصم داسفإ .:.. ٥-
 م وحم ل ثبلت ال ةيصعملاذف " . هتحاس ل -. اصلا : ةرتقملا ن |

 ،سانلا طاسوأ يف ىشفت ام ومي ©نيتماصلاو ںيفرصما ن
 نتكاسلا . ىسمس امدنع اصوصخ © دسافم لا حلاصملاو راضم ىلإ
 - لمشت لب ،اهل > ا . _ [ ء .انآ .

 ؛بكترملا دنع اهراثآ فقت الف ،امواقم اهل دجت الو

 ٨١ص . يليلخلا خيشلا 0 اه زإ [ . © يليلخلا خيشلا 3 رصعلا ةروس رسفت (.

 هد هداعلا ٢ / ٢٤٨ { ١٢٤٩ ! يليخلا خيشلا ! ريسفتلا رهاوج(
٤ ٤ ةيآلا © ءارسالاقروم لزأ



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢١٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 .ةرخآلا باذعو ايندلا ناوه ىلإ يضفملا هللا طخس عيمجلا معيف © اهنع

 نم أوُرفَك نيذلا ملل : ىلاعت هللا لوق ىلإ اوعمتسي ملوأ ،هللاب ذايعلاو
 اواكَو اوصع امب كلاد َمَيَرَم نتآ ىَّسيِعَو دؤاد ناسل لَع ليورسإ توب
 واك ام كر هولعف ركش نع ترؤمناتتَي ال اوئاك () تروع
 .ں"‘ه رولك

 رطملا سابحناو مهعورز داسف سانلا معي يذلا داسفلا كلذ نمو
 رهاجملا يصاعلا ناسنإلاو ،ءاوسلا ىلع رحبلاو ربلا تاريخ داسف لب "مهنع
 يف هداسف امأ ، ةرشابم ةقيرطبو امتح هريغل دسفم لب ،هسفن يف ادساف سيل
 يف كلذ ىلجتيف هريغل ادسفم ،هسفن يف ادساف هنوك امأ ، يلج حضاوف هسفن
 : ةيتآلا رومألا

 نوريسي مهنإف ،ةودقلا ةقيرطب هترسأ دارفأ نم هلوح نمو هتيرذ داسفإ )
 اهل هفارتقاب يصاعملا باكترا مهيلع نوه نيح هرثأ نوفتقيو ،هجهن ىلع

 . ىأرمو مهنم عمسم ىلع © رارمتساب
 ةقيرطب كلذو ثنارقألاو باحصألاك ،هلوح نم سانلا هداسفإ (ب

 . يصاعملاب هتناهتساب مهطاسوأ يف ةئيندلا قالخألا ثببو & اضيأ ةودقلا

 .هنالخو هتيرذو وهف ،نييصاعلا داوس ريثكتب امومع عمتجملا داسفإ )( ج

 .ةرجفلاو ةاصعلا اهيلإ ىواهتي &كةنفعتم ةئيبو ارغصم ادساف اعمتجم نولكشي
 . كلذب ةمألا نودسفيف ،اهيف نورجفيو,

 ثرحلا هداسفإو دالبلا تاريخو ،مهشياعمو سانلا حلاصم هداسفإ ) د ..

 عبتيو ©ىولبلا اهب معت مؤش ةيصعملاف هللا تامرح كاهتنا ببسي ئرايثلاو: (

 . هرحب ف كمسلاو ى هرحج يف بضلا .اهررض .

 { «. هنالم
ن٠١ / ٢ ! يليلخلا خيشلا ريسفتلا رهاوج ( )



 يليلخلا دمحأ خيشل ادنع )٢١٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 رثأتي دسجلا ىتحف شةيوضعلاو ةيسفنلاو ةيبصعلا ضارمألاب ةباصإلا ٦-
 نم يصاعملا ضعب هفلخت ايع الضف ،ةرشابم ريغ قيرطب ولو ،ةيصعملاب

 نودبعي ال نيذلا ةرفكلاو ةاصعلاف ، هوحنو زديإلا ضرمك ةكاتف ضارمأ
 نع دعبلا ةجيتن ةيسفنلا ضارمألاو ةيبصعلا ضارمألا مهباتنت " ىلاعت هللا

 "ىلاعت هللا ركذ

 اذهل حرشلاو حيضوتلا نم ائيش لراك سيسكلا مالك يف دجن امبرو

 كولس يف تالمأت ) هباتك يف لوقي ضارمأ نم ةيصعملا هفلخت امم لامجإلا

 : ىوح ديعس هنع هلقن اك ( ناسنإلا

 ةايحلا نيناوقو 5 ةايحلا نيناوقل يدارإ ريغ وأ يدارإ كاهتنا ةئيطخلا نإ "

 ناك املو ث ماسجألا طوقسو ، تازاغلا طالتخا نيناوق ةمارص ةمراص

 ةقيرطبو ،هعوقو نمز يضم دعب الإ هيلع بقاعي ال نيناوقلا هذه كاهتنا

 لكف ،ةئيطخلا ىلع بترتت يتلا جئاتنلا ةحادف دعب كردي مل ناسنإلا َإف ةيفخ

 تابارطضا يهو ،ةيعاميتجا وأ ةيلقع وأ ةيوضع تابارطضا ىلإ يدؤت ةئيطخ

 كيا زجعت اهنإف ،هدالوأ ىدل ةيبصعلا ضارمألا وأ ريكسلا ىدل ةجسنألا أ رمت بيذ يوا ي ناف .موسلا هجو لع اهجالع نكمي ال

 .ةبيغلاو "يسنجلا فارسإلاو دسحلا نع ةمجانلا تابارطضالا حالصإ نع

 نودلوي نيذلا ذاوشلا نع ءاقشلا دعبت كلذك اهنأ ايك ، ءاضغبلاو ،ةميمنلاو

 هرف لك لع اي انير ر ي يدوت ةتيطحلاف بويدلاب نياصم نيوبالا
 + ادهو © عونلل وآ نطولل وأ هسفن ناجلل روهدتلا ، توملا

 أجلم ال نأ ."" رشلاو ريخلا نيب زييمتلا ىلع ارداق نوكي نأ .

 ..۔-..ء,
 يملا هبوتلا 3 حوصنلا ةبوتلا الإ صلخم الو " هيلإ الإ هللا نم: ..

 ١٨ ص . يليلخلا خيشلا ، اهرثأو ةدابإ .:.
ىوح ديعس .ةيرطفلا تاديوللا :::



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢١٤} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ناميإلاب حورلا يذغتو " هردك دعب بلقلا ولبت يتلا يهف ، ةحيحصلا ةبوتلا
 هللا ىتأ َنَم الإ » بلقلا ةمالسب ناطونم ةداعسلاو حالفلا نإف 3 حالصلاو
 ردكب هؤافص باشي ال يذلا بلقلا وه ميلسلا بلقلاو :ه ميلَس بلقب

 اميلس هبلق نوكي ال ىلاعتو هناحبس هبر ةيصعم ىلع رمتسا نم نإف " يصاعملا
 توفي ىتح ىصاعملا ىلع رارمتسالا نم ىلاعتو هناحبس هللا رذح دقو .
 اذإ تح تايلآ َوُلَمَعَي كريزأل ةَبَوَتلآتَسَيَلَو » : هناحبس لاقف ،ناوألا
 مهو تروتوُمَي نيذلا الو نلآ تبت ىنإ لاق ثنوَمَلَا مُهَدَحأ َرَصَح
 نأ ىلاعتو كرابت هللا نيب دقو "4 اميأ اباَدَع مف انّدَنَعأ كيتلوأ امح
 يد اًحلَص لمو َنَماَءَو بات نَمِلَراَقَعَل ىنإ » : لاقف نيبئاتلل نوكي هنارفغ
 نم ةبوتلل نيفوسوملا نيدايتملل ىلاعتو كرابت هنارفغ سيلو 0 "هه ىدتها
 يف عقي امدنع ةبوتلا لجعتي نأ ناسنإلا ىلع بجاولاف . نيح ىلإ نيح

 رف ةلهج ءوسلا نولمَعَي تيزلل هلا ىلع ةتوتلا امإ » اروف ةبصعلا
 ميلع هللا تراكو " ملع هلآ بوب كينلؤأق يميرق نم ترونو
 لثمك هلثم ناسنإلا بلقف ،ةلجاع ةعيرس ةبوت نوبوتي يأ . هگاًميِحَح
 ىقبيو ،سندلا هيلع مكارتيو لمهيو سندلا هبيصي امدنع بوثلاف ، بوثلا
 لجعتي الو لمهي امدنع بلقلا كلذكو { دعب اميف فظني نأ ريسعلا نم
 بحاص لجعت نإ امإو ،هنأش اذكه نوكي حوصنلا ةبوتلاب هلقص يف ناسنإلا
 رثألا كلذ ىحتمي سندلا هبيصي ام درجمب هفيظنتو هبوث ريهطت يف بوثلا
 ..“‘”ةبوتلا اولجعتي نأ هدابع ىلاعتو كرابت هللا اعد كلذلف .هنم

 : اضيأ هتحايس لوقيو

 ٨٩ ةيآلا 5 ءارعشلا ةروس ) 7 .

 ١٨ ةيآلا 5 ءاسنلا ةروس ()

 ٨٦ ةيآلا ، هط ةروس ( ) ا
 ١٧. ةيآلا « ءاسنلا ةروس ( آ

٣٢٧ } يليلخلا خيشلا 2 ةللا:لل ةيوتلا ( ") .



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢١٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ةبوتلا ىلإ نوعراسي مهنأب نيقتملا هدابع ىلاعتو هناحبس هللا فصو دقل ”
 ىلاعتو هناحبس هللاف .شحاوفلا نم ائيش نوفراقي وأ مهسفنأ نوملظي امدنع

 نم مهفصي ايب مهفصيو { نيقتملل ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنج دعي
 :ىلاعتو كرابت هللا لاق دقف ،ميركلا فصولا اذه اهنمو & فاصوألا

 تدعأ ضرألاو ثوَمَسلآ اهضرَع ٍةَنَجَو مكتَر ني ةَرِفغَم لإ أوغراَسو»
 ظيقلا نيمظكلاو ِءاَرَصلاَو ِءاَرَسلا ىف نوقفني نيذلا () َنيقَتُملِل
 اولعف ادإ تريزذلآو :ةز ترييسخُملا ث هلاو سانلآ نع نيِفاَعَلآَو
 و. مو ٥۔ا اذ 7 وب . و۔ ةا _ ه۔۔ےط. وب و ۔ 2 ._ ء 27 .يذ 2

 رونذلا رفغي نمو مهبونذل اورفغتشاف هللا اوركذ مهسفنا اوملظ وا ةشجدف :

 .ه كر وُملَي مهَو اولعف اَم لع أوزصيي ملو هللآ الإ

 ةلوبقم نوكت يتلا ةبوتلا نأ ميركلا هباتك يف انل نيب ىلاعت هللا نأ دجنو

 ىلاعتو كرابت هنلا رافغتسا ىلإ عراسملا ةبوت نأل .اهيلإ عراسملا ةبوت يه هدنع
 ةيصعملاب رثأتي ناسنإلاف 0 ةيصعملا رثأ ىلع يتأت سفنلا ةبساحمو ،هيلإ ةبانإلاو
 ةيصعملا راثآ هيلع ىغطت ام ناعرس ناسنإلا بلق نأل ادج اريطخ أرثأت
 . هسفنل كرادتم ريغ نوكي امدنع هيلع نيرت ىتح ءادوسلا

 لاحو . هللا ىلإ عوجرلاو ةبوتلا لاح © نيلاحلا الك يف ناسنإلا رظنيلو .
 يدتقي هنإف هللا ىلإ بات نم نأ ىري هنإف ،اهيلع رارصإلاو ىصاعملا فارتقا
 هللا ةيصعم ىلع رصأ نمو - مالسلا هيلع - نيبئاتلا مامإ مدآ هللا يفصو هيبأب
 رظنيلف ،هللا ةنعل هيلع سيلبإ وهو ©نيرصملا مامإب ىدتقا هنإف هناحبس

 ا! هل اربخ نبتودقلا يآ ناسنإلا .

 ١٢٣ _ ١٢٥ تايآلا نارمع لآ ةروس ( !أ
 !/ ٢٢٢ ! يليخ خيشلا .هيولا(
. .ةينيج : ٩



 ىليلخلادحأخيشلادع { ("١آال __ يوبرلاركفلارلاعم نم
 ةبوتلا طورش

 ۔لاح ىلإ لاح نم لاقتنا يه امنإ ،ناسنإلا اهيعدي ىوعد تسيل ةبوتلاو
 دبال كلذ قيقحتلو ،ءادتهالاو ةماقتسالا ىلإ ،هيتلاو عايضلاو فارحنالا نم

 : ةيتآلا طورشلا ةبوتلا يف رفاوتت نأ نم

 يصاعم نم هنم عقو ام ىلع اديدش امدن مدني نأ ناسنإلا ىلع : مدنلا ١-
 ىتح ربدتسا ام هرمأ نم لبقتسا ول نأ ىنمتي هنأ ثيحب ،ىلاعتو كرابت هللا
 سأر ىلع مدنلا نأ كلذ ىنعمو " مدنلا ةبوتلاف " ةيصعملا كلت تأي مل نوكي

 ناكرأ سأر وه ةفرعب فوقولا نأل " ةفرع جحلا " نأ ايك اعيمج ةبوتلا ناكرأ
 ىلإ ناسنإلا عفدي ال ذإ ، لاوحألا نم لاحب ابئات نوكي ال مدني مل نمف . جحلا
 .مدنلا الإ ةبوتلا ناكرأ ةيقب

 ٢- اهنم ابئات سيل ىلاعت هللا ةيصعم ىلع رمتسملاف : ةيصعملا نع عالقإلا .
 هللا ةيصعمل كراتلا وه بئاتلا امنإ .

 يتلا عورضلا ىلإ نابلألا دوعت ال ايك ةيصعملل دوعي الأ مزعلا دقع ٢-
 . ةيصعملا كلتل دوعي نل هنأ \هسفن ةرارق يف نوكي نأ يأ ، اهنم تجرخ

 .ىلاعتو هناحبس هبر نم ةرفغملا ناسنإلا بلطي نأ وهو : رافغتسالا ٤
 نم اعبان نوكي ثيحب قدصب نوكي لب ، بسحف ناسللاب كلذ نوكي الو
 .رافغتسالا ىلع بأدي لي ناك اذلو .هيفصيو بلقلا اذه ولب & بلقلا قامعأ

 ةلالدب ابجاو هدجن اننأ الإ & بجي ال اولاقو ث ءالعلا نم ريثك هطقسأ دقو .
 رمألا ىكح ىلاعتو كرابت هللاف ، هيلع لدت نآرقلا نم ةريثك تايآ نأل ، نآرقلا
 هباتك نم ةدع عضاوم يف هب رمأو ،امهريغو دوهو حون هئايبنأ نع رافغتسالاب.

 ام هب طين رمألا اذهو ، بوجولا نع ةنيرق هفرصت مل اه ١ بوجولل رمألاو ا
 هب تأي مل نم ددهو © زوفلاو ةمالسلا هب تطين ذإ ؛ بجاو هنآ ىلع لدي:

: "كلذ.فالخي. |



 ىلبيلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢١٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 دري نأ هيلعف دجأ لام ذخأ دق ناك نإف : اهباحصأ ىلإ لاظملا در ٥-

 .صلختي نأ هيلعف دحأل اضرع باصأ ناك نإو ،اهباحصأ ىلإ لاومألا

 :نيعون ىلع كلذو

 . كلذ وحن وأ فذق وأ ةبيغ وحنب نوكي نأ امإ (

 مد كفس وأ ٠ دحأ ف ةشحاف باكتراب ض رع كاهتناب نوكي نأ امإ (ب

 . كلذ نرم صلختي نآ هيلعف . هوحن وأ حرجب سمن ىلع ىدتعا وأ ٠ دحأ

 يتلا ضئارفلاب نايتإلا هيلعف ضئارفلا عييضت يف ةيصعملا تناك نإو
 "ا اهعاضأ

 ةبوتلا تقترا صالخالاو ةينلا قدص عم طورشلا هذه ترفاوت اذإف

 تابنج يف تءاضأو 5 ةيناميإلا ةيفافشلا نم خماشلا جوألا ىلإ ناسنإلا حورب
 ىماستو ،ىكزو افصف 0 ناردألا رئاس نم هبلق رهطتو 0 ناميإلا راونأ هسفن

 ةداعسلا آلمتق رابجلا زيزعلا ،كلملا كلام باضغإ كرد ىلإ طاطحنالا نع

 . هتايح بناوج

 : ىوقتلا ٥

 فدهو ملسم لك ىغتبم يهو 0 اهتاذ يف ةعماج ةملك يه ىوقتلا ةملك ..

 ؟ ىوقتلاب ينعن اذايف . اهب فاصتالا ىلإ عيمجلا ىعسي ةفصو & نمؤم لك

 ىوقتلا ةقيقح
 ركذو " ىلاعت هللا طخسي ام بانتجا يأ بانتجالا ىلع لدت ىوقتلا :

 ةعيرشلا ءايلع ذخأ ىنعملا اذه نمو ،ةنايصلا طرف ةياقولا نأ نويوغللا : .

 لعف نم ةبوقعلا بجوي امم هسفن ناسنإلا ةنايص اهنإ اولاقف ىوقتلا فيرجت ..

فرصتب أ / ٤ ٢٣٧ يليلخلا خيشلا ، ةيوخالا



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢١٨} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ثيح نمو ، يلختلا ىلع لدت " ةيوغللا ةلالدلا ثيح نم يهف 6" كرتوأ
 "" يلحتلاو يلختلا ىلع لدت ةيعرشلا ةلالدلا

 هنع هللا ىهن ام كرت وهو ايبلس اقش . نيقش عرشلا ف ىوقتلل نأ حضتيو

 فاصتالل امهنيب عمجلا نم دب الو 0 هب هللا رمأ ام لعف وهو ايباجيإ رخآو
 )"( "ةيعرشلا ىوقتلا / ةيقحب

 ىلاعت هللا يضر ةباحصلا نع ةيورم ىوقتلل ةريثك فيراعت تدرو دقو

 : هربسمت يف هتحاس اهدرو ا اك اهلقنا . مهدعب نمو مهنع

 نأ ىوقتلا مامت : لاق ءادردلا يبأ نع دهزلا ين دمحأ مامإلا جرخأ "

 ةيشخ لالح هنأ ىري ام ضعب كرتي نيح ةرذ لاقثم نم يقتي ىتح دبعلا يقتي
 نم ةعامج نع هلثم يورو ؛مارحلا نيبو هنيب اباجح نوكي 3 امارح نوكي نأ
 ؟ىوقنتلا ام هل لاق الجر نأ ةريره يبأ نع ايندلا يبأ نبا جرخأو نيعباتلا

 : لاق ؟ تعنص فيك : لاق ، معن : لاق ؟ كوش اذ اقيرط تدجو له : لاق

 كاذ : لاق ،هنع ترصق وأ ،هتزواج وأ ، هنع تلدع كوشلا تيأر اذإ
 ىوقتلا نع - امهنع هللا ىضر _ ًايبأ لأس رمع نأ يبطرقلا ركذو . " ىوقتلا
 ؟ هيف تعنص اذايف : لاق ، معن : لاقف ؟ كوش اذ اقيرط تذخأ له : لاقف
 نبا ةباجالا هذه ىنعم مظنو . ىوقتلا كاذف : لاق . ترذحو ترمشنت : لاق

 : هلوق ف زتعملا

 ىقتلا كاذ اهريبكو اهريغص بونذلا لخ

 ىري ام رذحي كوشلا ضرأ قوف شايك عنصاو .

 ١١ / . يليلخلا خبشلا ريشقتلا رهاوخ ) ل

 . 8 ١ { يليلخلا خيشلا ، ىوقتلا ىلإ قيرطلا رظنأو م.. ٦ /قفاوملا ه٤١ ٢7 نابغش نم ٢ ركذلا لهأ لاؤس )

٢ / ١١٦ ! يليل خيشلا ريسلا رهاوح ( "



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢١٩} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ىصح ا نم لابجلا ن إ ةربرغص نرقحت ال

 ىوقتلا نأ - هنع هللا يضر _ زيزعلا دبع نب رمع نع دوعسلا وبأ ركذو

 ام كرتي نم يقتملا 5 شوح نب رهش نعو .. ض رف ام ءاداو هللا مرح ام كرت

 يه ىوقتلا نآ : ديزي يبأ نعو ، " ساب هيف اميف عوقولا نم ارذح هب سأب ال
 كدعبي ام لك ةبناجم هنأ : فينح نب دمحم نعو . ةهبش هيف ام لك نع عروتلا

 مهضعب لاقو . هتردقو هلوح نم ارت نم يقتملا : لهس نعو. ىلاعت هللا نع

 نب نوميم لاقو . كرمأ ثيح كدقفي الو ،كاهغ ثيح هللا كاري الأ ىوقتلا :

 كيرشلا نم هسفنل ةبساحم دشأ نوكي نيح ايقت لجرلا نوكي ال : نارهم
 مانس لجرلا غلبي ال : ءاكحلا ضعب لاقو. رئاجلا ناطلسلاو .حيحشلا

 حتسي مل قوسلا يف هب فيطف قبط يف هبلق يف ام لعج ول نوكي نأ الإ ىوقتلا
 كتينالع نيزت ايك قحلل كرس نيزت نأ ىوقتلا : ليقو ،هيلإ رظني نمم
 ٠"ولخلل

 نيقتملا تافص

 يف نيقتملا هب هللا فصو امم ىوقتلا ةقيقح مهلتسن نأ انيلع" هتحايس لوقي
 س 4 | ي 5 ۔ 7 ۔ م 2 ۔ , ص . . ِ

 نوميقيو بيغلاب نونمؤي نيذلا » : مهفصو يف هلوقك : هباتك
 (٣) :ه ن وق فني مهت زر 7 ة و ١ ص ( | 1 &۔ | . ٨ 4 2 ے 7 ۔ 7 1٠17

 : ةيآلا نم اهركذ ناكمب ةنورقم طاقن يف تافصلا هذه عضأسو . ٠,

: 
 4 هللاب َنَماَءَنَم » ىلاعت هللاب ناييإلا .].

 4«هرخالامَوَيلاَو » رخآلا مويلاب ناميإلا . .

 ٢ / ١١٥ 7 يليلخلا خيشلا « ريسفتلا رهاوج الا _
 ٢ ةيآلا { ةرقبلا ةروس ,او ١

 ٢ / ١١٢٣ ‘ يليلخلا خيشلا 3 ريسفتلا رهاوج( ل
ازج



 ىليلخلادمحأ خيشلادنع { (آ""٠) __ يوبزتلاركفلا ملاعم نم

 هةؤلَصلا

 نباو نيكسَملاَو ىمتَيلاَو زقلا
 إ براقزلا ىفو نيلياسلاو ليشلا
 نيذلا» 4 نوقفني مهَتقزَر امسو

 هءاَرضلاَو ءارسلا ىف نوقفني

 « < ريقفنُملآو»

 ؛هاودهع

 «سأبلآ نيحَو ا
7 

ه«مهبونذلاورقغتشاف» | ___ بونذلا :|



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ؛هريق ردصلاو قدصلا

 ؛4ه_ىرتبقلاو " ةعاطلا " تونقلا

 لإ هتايح قيرط ةيادب نم ىوقتلا بتبحصتسي نأ ناسنإلا ىلعف انه نمو

 ةوطخ لك نإف " " كاوشألاب ةشورفم ، رطاخملاب ةفوفحم " هتايح نأل ؛هتياهغ
 هفطاوع نم امإو ى هتاوهشو هزئارحغ نم امإ نيمكب ةددهم ناسنإلا اهوطخي

 عئابط ىهو كئاجرو هفوخ نم امإو ٠ هححاطمو هعماطم نم امإو ز هتاعزنو

 ىوقتلاو . .رشلاو ريخلا ف همادختسال حلاص اهنم لكو دحأ لك يف ةدوجوم

 ىلع ثعابلاو ااه نانعلا لاسرإ مدعو ءاهطبضل ديحولا لماعلا يه

 "ه" هتمأو هعمتجم ىلع ةحلصملاب دوعي ييف اهمادختسا
 يذلا رثألاو ،ناسنإلا سفن يف ىوقتلا هيدؤت يذلا ريبكلا رودلا وه اذه

 لك عبنمو حالص لك ردصم كلذب ىوقتلا نوكتف & هحور ىلع عبطني
 7- لك ساسأو ةليضف

 ،ةرطفلا ءاكزو ©سشفنلا ةيناحورو ،حورلا ءافص مزلتست ىوقتلاو

 . ريمضلا ةايحو 0 ناكرألا ةماقتساو ، نادجولا ءاقنو 0 ناسللا ةراهطو

 "نيقتملا دنع ةرهاظلا تاكرحلاو ،ةنطابلا رعاشملا نيب قسانتلا متي اذهبو

 : ہصل 7 إحتل ا۔ ٦

 اهطبضب هرمأو ةعونتم زئارغ هيف بكرو ناسنإلا لجو زع هللا قلخ دقل 7
 فارطا اهتبذابحت ةماقتسالا ةقيرط ىلع ناسنإلا راس اذإف .عرشلا طباونضب ::

 ١١٧/٦ « يليلخلا خيشلا 2 ريسفتلا رهاوخ :) .

 ١١٨/١ . قياسلاؤ ٠
 ١٩٦/٦٢١ ىبانللات)::.

اكز



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٢٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ءانرق نع ةدسافلا ةئيبلاو ناطيشلاو ءوسلاب ةرامألا سفنلا " اهنم ةديدع
 ١٠راا ٠

 مهريغو ءوسلا

 حالسب حلستي نآ هيلع ناك اذلو هسفن ىوهو كايندلا جراهب كلذكو

 اتيف أوُدَهَج نيذلاو ،هللا نذإب جرفلا حاتفم ربصلا نإف ، ةمواقملا يف ربصلا

 "« نينسحملا َعَمَلَهللآ نإو اتلبُس مهنيدل
 .بناوجلا ىتش نم ةيحورلا ةيبرتلا يف ريبك رثآ اذ ربصلا ناك اذلو

 نوملعت اك وهف .ةريثك تايلوؤسم لمحتي ناسنالاو " :هتحاس لوقي

 هجهنم ناسنإلا فييكت ىنعت ضرألا يف ةفالخلاو ضرألا هذه يف ةفيلخ
 ضرف ىلاعتو هناحبس هللاف . ةرباصملاو ربصلا ىضتقي رمأ كلذو هللا رمأ قفو
 ةنامألا هذهو 5 ةنامألا هذه لمحت سفنلا مزلأو مرحو ادودح دحو ضئارف
 تاويَسلآ ىلع ةئاملا اتضَرَع انإ » : ىلاعتو كرابت هللا لوقي ؤةليقث ةنامأ
 و ۔ .و ذ ۔ ٨ س ۔ 7 ه ۔ ,م ۔٥ ه۔ ع . ۔ ؟ 7 ع مص

 ههنإ نلسن ال ا اًهلَمحَو اهتنم َنقفشاَو اهلمح نا . ۔ريباف ل ابجلاو ضر ال و

 بلاطمو ةريبكلا ةنامألا هذه نع لوؤسم ناسنإلاف ١" «الوُهَج اًمولظ ناك

 يضتقي رمأ اذهو ،ربصب اهفيلاكتو اهتابجاوب موقي نأو ، ةرادجب اهلمحتي نأب
 اههراكم ىلع سفنلا سبح

 عفاود اهعفدتو كاهتاوهش لإ ةديدع عاود اهوعدت انملع اك سفنلا

 زئارغلا نيب ام عفادتو بذاجت نيب ةعقاو ةيرشبلا سفنلا ،اهتاوزن ىلإ ةددعتم
 هكولس عم ناسنإلاو ،ةعونتملا تاجاحلاو {ةفلتخملا تارورضلاو إةبهتلملا
 ةايحلا ءاوأل هجاوي وهو ربصلاب عردتي نأ نم هل دب ال ةايحلا هذه كلسم
 ٧٠0“"ةنلتخملا تاهجاوملا تنع هجاويو فيلاكتلا هذه قاشم هجاويو

 يليلخلا خيشلا . ةمافنسلا ام(
 ٦٩ ةيآلا » تربكنعلا ةروس ) ل

 بازحألا ةروس . , :
 | ٧٢٢ ةيآلا 6

ربصلا ناونعب وانس يل هتحامس ةرضاحم ( ؟) |



 ليلخلا دمحأ منيشلا دنع )٢٢٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ;::كي امو تامزأ نم هب طيحي ام ردقب ربصلا ىلإ جاتحي ناسنإلاو
 دلجتلاو تلاو تايحضتلا هنم بلطتت ٥بعاتمو بعاصم نم هتايح

 ردقبو 5هب ىلاعت هللا هالتبا امو هيف شيعي يذلا ناكملاو نامزلا بسح كلذو

 حلاصلا ةلسلا برض دقو .ىلعالا يلعلا نم ءاطعلاو ةحنملا نوكت ةنحملا

 . ىلاعت هللا اضرم لجأ نم تايدحتلا مامأ ربصلاو تابثلا يف ةلثمألا عورأ

 مهو اونفد سانأ نم مكو ،اولتق سانأ نم مكو ،اودرش سانلا نم مكف
 ف ع لوسرلا نع ثيدحلا ف ءاج دقو" مهنيد نع كلذ مهدص ام ءايحأ

 ىلإ هسأر نم ريشانملاب رشني ناك مهدحأ نأ ةقباسلا ممألا لاوحأ ركذ
 نوهجاوي اوناك نيذلا نيمدقتملاب رمألا لصوو رباص كلذ عم وهو ،هلفسأ

 ناك مهدحأ نأ مهتابثو مهناميإو مهدلجو مهربصب ىلاعتو هناحبس هللا ءادعأ

 ىتح هقيرط ةلصاوم نم كلذ هعنمي ال هلك كلذ عم نكلو ثريشانملاب رشني

 ربصلاو نيقيلاو ناميإلا نم هيلع وه ام ىلع ىلاعتو هناحبس هللا ىقلي
 ١0"ںرارستحالاو

 . از . . ٠ . 1 صم .

 ٧ " طيسب ءانعف ،لاوز ىلل ايندلا ةايحلا نأ امئاد ناسنإلا ركذتيلو
 هم د هلذ . ام . . : . ١ ء

 لين امو " دولخ رادب ايندلا امف 3 ةرخالا يف مئادلا ءانعلا نم

 ةحرو ءافش ..ذ .. . ربدتلا عم ةوالتلا .. ٧ . دتلا عم ةوالتلا ٧
 وزإ : هلوق يف ى احور لاعت ه ثاتل ميركلا نآرقلا نأ بير ال : ي هو . { .. سانلل ةياده بانك .7 ١. ا ....ال

 . ء - ر " . : :{.

 هب ىحم هنالو اةسغ را 7 لفو 6نقت ١ ( ىدهو .نينموملا

 ":= رسا نم : - د ١" . : م
 لمتشي 1 كلذو (٢) 4 انرما / :

 ١٢اا . ء 0 ...

 " نادبألا هب ىيحت ك حاولا .

 ہ4
 ربصلا نع وانس يف هتحامس ةرمخ

ہ٢+آاا ۔. .ثااةد .2



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٦٢٤} ىوبزتلا ركفلا !اعم نم

 ام لك " ءادتهالاو سابتقالا ءاش نمل ، ةياده لعاشم نآرقلا تاملك نإف

 امنإ داسف نع يهن وأ 5 ةحلاص رماوأب ناسنإلل هيجوت نم زيزعلا باتكلا يف
 . ريمضلل بيذهتو ،حورلل ةيبرتو .0" سفنلل ةيكزت كلذ يف

 ماغنألا ىتشب ةبوحصملا ةوالتلا كلت تسيل ةبولطملا ةوالتلا نإ
 يف اهل رثأ ال كلتف لمأتلا نم ةيلاخلاو ، ربدتلا نع ةيراعلا ، تاوصألاو

 أرقي نأ رمؤي ناسنإلا" : هتحايس لوقي 0 حورلا يف اهل ةرمث الو ، سفنلا
 .همكحو هلاثمأل ربدتملا ،هيناعمل كردملا ءيعاولا لمأتملا رربدتملا ةءارق نآرقلا
 دوزتيل ؛هلاثمأو هصصقو 6كهديعوو هدعوو هيهنو هرمأو ،كهداشرإو هظعوو

 ىلاعتو كرابت هللاف ، ناسنإلا رمؤي اذكه © ىوقتلا دازو ناميإلا داز كلذ نم

 اباطخ."ه ليترت ناءرقلا لَيَرَو » لاق امدنع ميركلا نآرقلا ليترتب رمأ
 رمألا نأ الإ مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع يبنلل اباطخ ناك نإو وهو ل يبنلل

 هللا تاولص هصخش لالخ نم اضيأ هتمأل باطخ وه 7 انيلع قبطني كلذب

 لَع ساَنلآ ىلَع ,هأرقَتلف : ىلاعتو هناحبس لاق كلذكو ٠ هيلع همالسو

 4 ف 5 م

 ربدتي نأ رمؤي ناسنإلاف عارسإلا مدعو ينأتلاو لسرتلا ثكملا ىنعم
 الفا :لوقي ىلاعت هللا ؤ هربدتو هب عافتنالا هتءارق نم ةياغلاو فيك ،نارقلا
 : و ۔ذا ۔ ]/ .م - 2 ۔2ع 4 ,ك۔ دع ۔۔ 2114 ث ۔ -{
 اوُدَهَج نيذلاو » :هناحبس لوقيو «اَهلافقا بولق ىلع ما رارقلا نوربدتي
 هلوق يف احور هللا هيس دقو. ه نينسحملا َعَمل هلا نو البس مهتيل ايف
 ه«اترمأ نم احوز» :هناحبس

 ح/٥٦ ث يليلخلا خيشلا © هتاقيبطتو هموهفم ناميإلا (`)

 ٤ ةيآلا : لمزملا ةروس ()

 ١٠٦ ةيآلا ٠ ءارسإلا ةروس )"(

٢٤ ةيآلا . دمحم ةروس ()



 . . ٢٢٥
 ىليلخلا دمجأ . >)ا دنع } ىوبرتلا ركفلا اعم نم

 ىعاولا مهافلا ةءارق هأرقي نأو كنآرقلا ربدتي نأ ناسنإلل يغبني اذكهف
 َ ."هتاياغو هيناعمل كردملا نقتملا

 اولتي نأ لجأ نم اهدهاجيو هسفن ناسنإلا بلاغي نأب هتحايس ىصويو
 داو لك ف ميع هلقعو هناسل ولتي نا ال زيكرتو يعوب رضاح لقعب نارقلا

 ب ١ ةر رخآلاو نيحلا نيبو ةعيرس ةءارق ارقي نا وا ٨ دان لك داتريو

 يف ىضق مك هتعاس ىلإ رظني وأ ؟ ةروسلا ةياهن نع هل يقب مك ‘تاحفصلا

 ماقم ين هنأ كردي نأ ناسنإلا ىلعف ءاقح ةوالتب هذه ام ؟ قئاقدلا نم ةوالتلا

 بلطي ناسنالا ٠ : هتحاس لوقي .ىلاعتو هناحبس كلملا كلام هللا نع يقلتلا

 نأ ، صاخ روعشب هيلع لبقي نأ ىلاعتو هناحبس هللا باتك ولتي امدنع هنم
 . هناحبس هللا مالك وه كلذ نأل ، هللا نع ىقلتي هنأ روعشب هيلع لبقي
 نأ هيلع كلذلو 5 نآرقلا اذهب هبطاخي ىلاعتو كرابت هللا نأ هسفن يف رضحتسيف

 هناحبس هللا لاق كلذلو نآرقلا ربدتي نأب بلاطم ناسنإلا نإ مث
 يأ "ه تروركفَتَي مُهَلَعَل سانلل اهيرضت لمألا كلتو :ىلاعتو
 ناسنإلا لابقإو ظاعتالاو ركفتلا لجأ نم لاثمألا هذه برض نإف 3 اوركفتيل

 3 -ص ۔ وإ اذإ ۔۔٤ ,

 مأ ترارقلا َنورَبَدَعَي الف :ىلاعتو هناحبس لوقيو .هللا باتك ىلع هتيلكب
 _ ,ه ۔۔ ٤ وو ۔
 ...ه اهلافقأ بولق ىلَع

 نأ هولتي ىلاعتو كرابت هلا باتك ىلع لبقي امدنع رمؤي ناسنإلا نأ ىلع
 وه اَم ناءرقلا نم لَرَعنو» : لوقي ىلاعت هللا نإف .هسفن هب جلاعي هنأب رضحتسي

 م ٥١٤٦٤ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٣ نابعش ٣٠ ركذلا لهأ لاؤس ( ')

 ٢١ ةيآلا ، رشحلا ةروس ( ')

٢٤ ةيآلا دمحم ةروس ()



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٢٦} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 وهو ءافش وهف 04 اًراَسَح الإ َسيملظلآ ديزي الو َنيبِموُملل ةمحرو ءاقش
 . نينمؤملل ةمحر

 قلعتي ام لك نأل كلذ ©رودصلا هب ىفش ىلاعت هللا نأل ءافش وه معن

 نآرقلا أرقي نأ يأ ،رابتعالا هيلعف ... هللا باتك يف هلح ناسنإلا اذه ةايحب
 نأ ىلع صرحي نأو ،كلذ ةبلاغم هيلع ...كردم ظعتم ربتعم ربدتم ةءارق
 .)"هولتي امدنع ميركلا نآرقلا اذهب هئاودأ يواديو ،هسفن جلاعي

 :لوقي نبح

 ريفخ قيرطلل نيبم ليلد هنإ كبسح هللا باتكب ذخو

 روهط وهف تافآلا هب رهطو اضرلاو طخسلا هلاح يف هب كسمت
 ريصنو مصاع هنم كيفاكف رصتنت سفنلاو ناطيشلا هب براحو

 ."هرينم قيرطلاو براقو ددسو دهتجاف لهسلاب سيل رمال تيعد

 ايف سقلقب ترعش وأ "قيضب تسسحأ وأ ،مغ كداص وأ " مه كبان املكف

 هللا نذإب رعشتس كانه ،ربدتب هولتت ىلاعت هللا باتك ىلإ عرست نأ الإ كيلع
 حايترالاب رعشتف مومهلا لالغأ كنع حازنتو & دويقلا كنع كفنت فيك

 . ةداعسلاو 8

 ٠٠٠ .. ه٢ةيكل؛ءارنالاةروس()
 م٤٠٠٢ /٧٢/٦ء٥٢٤١:ىلوألا ىدامج./٩ ركذلا لهأ لاؤس () .
٧٠٢ص ١يالهبلا ملسن يبأ ناويد )(



 ىليلخلا دمحأ خيشل شلا دنع )٢٦٧} ىوبرتلا ركفلا لاعم نم

 امهنيب ةنزاوملاو ءاجرلاو فوخلا ٨
 ةرجازلاو ريخ لك ىلإ ةثعابلاو ، لئاضفلا لك اشنم ىه ىلاعت هللا ةفاخم نإ

 فوخلا ةناكم ىلع لدي ام لي لوسرلا ثيداحأ يف ءاج دقو © ءوس لك نع
 وبأ قيرط نم يذمرتلا مامإلا هجرخأ ايك لوقي ث لوسرلاف مالسإلا يف
 جلدأ نمو "جلدأ فاخ نم " : مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع لوقي نم ةريره
 »" ةنجلا هللا ةعلس نإ الآ ،ةيلاغ هللا ةعلس نإ الأ ،لزنملا غلب

 نم ىشخي امدنع ناسنإلا نأش نم ذإ ،ريسلا عرسأ : يأ جلدأ فاخ نم

 وه ناطيشلا امنإ اهودع ىلاعتو هناحبس هللا سيلو ،ىلاعتو هناحبس هبر
 قيرط عبتي امدنع هبقاعي نأ ىلاعتو هناحبس هبر نم ىشخي يذلاف "ودعلا

 دعتبيو .لجو زع هللا ةعاط ف عرسي هقحالي ناطيشلا نأ ملعيو ناطيشلا

 .ناطيشلا دياكم نع ًاديعب ىلاعت هللا ةئيشمب نوكي ىتح اريثك ناطيشلا نع
 غلب لزنملا غلب ۔ ريسلا عرسأ نم يأ ۔جلدأ نم ،لزنملا غلب دق نوكي ذئدنعف
 الأ " : ة يبنلا لوقي مث دصقلا هللا ةئيشمب غلبي اذهف هدصقي يذلا دصقلا

 لانت امنإو ،ينامألاب لانت ال ةنجلاف "ةنجلا هللا ةعلس نإ الأ ةيلاغ هللا ةعلس نإ .
 . "١"حلاصلا لمعلاو ناميإلاب

 نإف ةيشخلا رادقم نوكي هب ةلصلا ةوقبو ؤ ىلاعت هللا نم برقلا ردقبو

 هرجت اذلو ،هبلق نم ةيشخلا تعزن دق ىلاعت هللا ىصاعم ىلع ئرتجي يذلا
 انيب & ةيصعملا يف لسرتسيف ةثلاثلا ىلإ ةيناثلا و ،ةيناثلا ىلإ ىلوألا ةيصعملا .

 تقاض يصاعملا نم ءيش يف عقوف ناطيشلا هلزتسا نإ ىلاعت هللا ىشخي يذلا ذ

 هيلإ الإ هلا نم أجلم دجي ملو ، هسفن هيلع تقاضو تبحر ايب ضرألا هيلع 5
 نينمؤملا " مظعأ وهلي يبنلاف ،ىلاعت هللا نم ةيشخلا قمع ببسب الإ كلذ امز :.

 عم هنكلو هدنع اردق مهالعأو هدنع ةلزنم مهعفرأو 1 نم مهبرقأو .انانإ .

 ٢٤٥٠ مقر يذمزتلا ننس )

٤٨٠/ . يليلخلا خيشلا ، بولقلا ضارمأ 9



 ىللخلادحأخبشلادنع {{ )“٨""٢( _ يوبرتلاركفلاملاعم نم
 متكحضل ملعأ ام نوملعت ول " : لوقي۔ ةلة يبنلا .افوخ مهدشأ وه كلذ

 ىلإ متجرخلو ،شرفلا يف ءاسنلاب متذذلت املو ،اريثك متيكبلو ث اليلق
 "١ دضعت ةرجش ينأ تددو ،هللا ىلإ نورأبجت تادعصلا

 كرابت هللا هأوب يتلا ةعيفرلا ةيلاعلا ةلزنملا مكلت عم ة يبنلا ناك اذإف

 نوكي نأ دوي نأ ىلإ ىلاعتو كرابت هللا نم فوخلا هب لصي ،اهايإ ىلاعتو
 .!؟رازوآلاو اياطخلا مضخ يف حبسن اننوك عم نحن انب فيكف !دضعت ةرجش

 ةيشخ ىلاعتو هناحبس هللا ىشخنو ، سوفنلا بساحن نأ ىلوأ نحنف
 انئارتجا نمو ،لجو زع هقح يف ريصقت نم هب رعشن ام ببسب 8انبابلأ كلتمت

 “}" هيصاعم باكتراو ،همرح كاهتنا ىلع

 يذلا اذهب فيكف ،دضعت ةرجش نوكي نأ ىنمت ل يبنلا ناك اذإو
 عم وهو ىلاعتو هناحبس هللا يصاعم ف ودغيو يسمي ، هللا يصاعم يف قرغي

 ةنسحلا نأو ،ةيصعم لظت ةيصعملا نأ بسسب هلايعأ طبحت نل هنأ يعدي كلذ
 نم لبقتت ال نيقتملا نم لبقتت اينإ ةنسحلا نأ ىلإ تفتلم ريغ وهو كاهلاثمأ رشعب
 "ه4 يقتملا نم هلآ لَبََعي امنإ » : لوقي ىلاعتو كرابت هللاف نيقتملا ريغ
 تحلَصلآ اوُلِمَعَو أوّنَماَء نيذلا لعج مأ» : ىلاعتو هناحبس لوقيو
 }٢“ هه راّجفلاك نيقتملا نعمأ ضتألا ىف نيدىيفُمَلاك

 فوخلا نم ىقاولا هنال فوخلا هحرابي ال ايندلا يف نمؤملا نإف اذه ىلعو .
 ةفصاولا ةينآرقلا تايآلا يفو 0 نيفوخ دبع ىلع هللا عمجي ال ذإ 3 ةرخآلا يف

 ىتح ةباحس ىأر اذإ رارق هل رقي ال ناكو ميغلا ةيؤرب رثأتي ناكو حيرلا:بوبهب زئأتي لفيبنلا ناك ( )
 ٨٣/١ ربانملا يحو ""رطمت

 ! / ٣٩٢ ث يليلخلا خيشلا } ةيصخشلل ةيلمعلا تاوطخلا ()

 ٢٧ ةيآلا {ةدئاملا ةروس () .
 ٦٢٨ ةيآلا ؤض ةروس 0

ةرضاحم «ييلخلا خيشلا : هللا ديعو نم فوخلا يف بيغلاب نايإلا رثآ ()



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٢٩} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ىلع اليلد يفكي ام ةلق لوسرلا ثيداحأ يفو 3 هب ةرمآلاو ؤفوخلاب نينمؤملل
 هبف © نيدلا تابجاو مهأ نم ىلاعت هئاجرك ىلاعتو كرابت هللا نم فوخلا نأ
 ناك اذإو ، تاريخلا ىلع قباستو ىصاعملا نع رجزنتو سفنلا دوأ ميقتسي

 رئاسب مكلاب ايف ، ثيدحلا يف تبث ايك ىلاعت هللا نم افوخ دشأ نويبنلا

 »" هناييإو هملع ردقب وه اينإ دحأ لك فوخ نأ ىلع نينمؤملا

 ثروت اك ئ ائاد هسفن ةبساحم ىلإ ناسنالا عفدت مدقت اك ةفاخملا هذه

 مصأ اهيلع رمي ال نأو ،رعلاو ظعا وملاب عافتنالاو ،ركذتلاو رابتعالا اهيف

 ه ىتخ نم ركذَيَس د هنوشخحم نمب ىركذل ا طان ىلاعت هللا ن إف ؤ ىمعأو

 "ه ىمع نمل ةركذت الإ »

 هذه نزاوي نأ ملسملا نم بولطملا نإف ىلاعت هللا نم فوخلا اذه بناجب
 لمع نم هل قاو فوخلا نوكيف ٠ هنارفغو هللا باوثل ءاجرلا ةفكب ةفكلا

 "ريخلا لمع ىلع هل ازفاح ءاجرلا نوكيو ، رشلا

 رايتب هسفن ف ناطيشلا تاغزنو ،ىومهلا تارايت مواقي نأ عيطتسيو

 "ءاجرلاو فوخلا رايت وه هنم ىوقأ

 لوقي كلذك ءاجرلاو فوخلا يبناج نيب لدعي نأ ملسملا نم بلطيو

 :هتحاس .

 نوكيف ،هئاجرو هللا فوخب هسفن طبري ناسنإلا لعجي يذلا وه ناميإلاو
 هللا لضف ىلإ رظني ةيحان نم وهف ،ءاجرلاو فوخلا نيب لدعي ،افئاخو ايجار

 وعديف ،نيحلاصلا متاوخب هل متخي نأ هللا نم وجريف هناسحإو ىلاعتو هناحبس .

 ٢٣/ ١٥٨ }يليلخلا خيشلا:( :
 ١٠ ةيآلا ۔ ىلعألا ةروض »(

 ! ةيآلا هط ةرو (: -
 هتحايسب فلمل ءاقلم!لإ : .:
م٣٠٠٢ -١٠٢٦ / ١٠/ ه٤٢٦٤١ نابعش ٣٠ ركذلا لها لابن( :.



 ىليلخحلا دمحأ خيشلا دنع ٢٢٠} ) يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 رادلا يف قدص ًاوبم هأوبي نأو ،ةمتاخلا نسحب هيلع نمي نأ رارمتساب هللا

 هل اصلخم ادبع نوكي ىتح هتابغرو هتاوهش رسأ نم هصلخي نأو ةرخآلا
 6" ءاعدلا اذه بيجتسي نأ ىلاعت هللا نم وجريو لاعتو هناحبس

 يف ةليسولا هذه مادختسا ىلع ثحي ام اريثك - هنلا هظفح _ هتحاس نإ

 يف ةمأللو درفلل ةداعسلا ققحتت اهبو ،هلك ريخلا طانم اهتأل ةيحورلا ةيبرتلا
 :هلوق تاهيجوتلا كلت نمف نيرادلا

 هللا نم فوخلا ىلعو ،هللا ةعاط ىلإ ةعراسملا ىلع بابشلا ىبري نأ بجي"
 .هيهاونو ىلاعت هللا رماوأ نم ءىشب ةناهتسالا مدع ىلعو ،ىلاعتو هناحبس

 تاومسلا اهضرع ةنج يف هللا ءاقل ىلإ قوشلا ىلع بابشلا ىبري نأ بجي
 ‘"نيقتملل تدعأ ضرألاو

 بيهرتلاو بيغزتلاب مهتيبرت ىلإ ةجاحب دابعلا نإف " : اضيأ لوقيو
 ةحلاصلا لامعألل اوطشنيل ؛مهسوفن يف ءاجرلاو فوخلاب روعشلا ظاقيإو
 "فوخلا ىعادل ةئيسلا لامعألا اورذاحيلو ،ءاجرلا ثعابب

 ملسم وبأ لوقي

 روسو تاحلاصلل ةنج امه اجرلاو فوخلاب لامعألا حلاص نزو

 ٤) : 3 شاعملاف ردابو ترمأ اك مقتساو مق ناسحال او لدعلابو

 ةيشخل خلا بالجتس تسا ةيفيك

 ،ةردقلاك هتافصو ،هللا ةفرعمب هللا فوخ بلجتسي " هتحاس لوقي

 03 ديعو و دعو نم هللا باتك لمأتو ] هباوثو هباقع ةفرعمو . ةوقلاو

 أ ٤٨٠/ . يليلخلا خيشلا © بولقلا ضارمأ )`)

 ٤١ /ا يليلخلا خيشلا { ربانملا يحو 95

 ١٣٢\۔٢٣٢ / ١ خ يليلخلا خيشلا © ريسفتلا رهاوج ()

٢٠٦ ص ملسم يآ ناويد ) )٠



 يخادحاغيشادع !""" _ يوبرلاركفلارلاعم نم

 ناميإلا نع ثيدحلا ي باوثلاو باقعلا ةفرعم نع ثيدحلا رم دقو

 نآرقلا ةوالت رود نع ثيدحلا قبس اك .ءازحلاب ناميإلا وهو رخالا مويلاب
 تافص ةفرعم يهو ةثلاثلا ةطقنلا نع انه ثدعحناو ٦ حورلا بيذهت يف ميركلا
 .ةدارإلاو ملعلاو ةردقلا : يه تاقفص ثالث ىلع ثيدحلا رصقاو ىلاعت هللا

 ١ ( ةردقلا :

 ال هنأو ريدق ءىش لك ىلع ىلاعتو هناحبس هلل نأ القتو القع هب نمؤن امم
 لوقي نأ اََيَس كارأ آذإ َةةرَمأ امنإ » ءايسلا يف الو ضرألا يف ءىش هزجعي
 كلذ لعفني ءىش لعفل ةيهلإلا ةدارإلا هجتت نأ درجمبف "ه نوُكَيَف نك هل
 ةردقلا هل ىلاعتو هناحبس هنإ . رصبلا حمل نم عرسأب هللا هدارأ اك ءىشلا

 . دودحب دحت ال ىتلا ةقلطملا

 تفل لجأل ميركلا نآرقلا يف ةقلطملا ةيهلإلا ةردقلا رهاظم ضعب ىلجتت ٠

 هشطب نم ةيشخلاو ‘هردق قح ىلاعت هللا ريدقتو ،رابتعإلل اهيلإ سانلا رظن
 ةردق يف ناسنإلا ركفتيل ، ةرخآلا يفو ايندلا يف هباقع ميلأو ىلاعتو هناحبس

 ملسيو نعذيف ةقلطملا ةردقلا هذه بناجب هللا نم ةبه يه يتلا نيقولخملا

 .هلل ههجو

 ةدودحملا ةردقلا بحاص ىشح ناسنالا ناك اذإو !"! . هتحاس لوقي

 هنيبو ،هدارم كرد نيبو هنيب لوحت ىتش ضراوع هل ضرعت هلثم اناسنإ ىشخي
 ولو "نوكيف نك هل لاق ارمأ دارأ اذإ نم ىشخي ال فيكف ةططخم ذافنأ نيبو

 اهقلخ ةدحاو ةظحل يف ضرألاو تاومسلا قلخي نأ ىلاعتو هناحبس هللا دارأ

 ةتس يف اهقلخف مايأ ةتس يف اهقلخي نأ تضتقا هتمكح نكل ، ةدحاو ةظحل يف

 اذإو ،ةدحاو ةظحل يف تمدعنال ةدحاو ةظحل يف اهمدعي نأ هللا ءاش ولو كمايأ

 نوكلا اذه يف بيجعلا قلخلا اذه يف ىلجتت ىلاعتو هناحبس هللا ةردق تناك

 ز يليلخلا خيشلا ٠ ربانملا يحو رظنا ) `)

٨٢ ةيآلا ۔ سي ةروس ( ).



 يوبرتلا ركفلا ملاعم نم )٢٣٢} ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع ٢٣٢ أ سخلا دن .

 اذه ريبدت يف ىلجتت اضيا هتردق نإف ،ةعساولا هتارجم ىلإ ةقيقدلا هتارذ نم

 ءيش لكب تطاحا هتردف نوكت نا دب ال هرساب نوكلا اذهل ربدملا نإف نوكلا

 { قلخ نم دحأ اهيصحي ال ثيحب © اهترثك عم ةيكلفلا مارجألا ةلاح يف رظننل
 سمشلاف ،اهديعاوم لدبتت الو اهتيقاوم ريغتت ال اهنأ دجن ، ىلاعتو هناحبس

 .ددحملا اهتاقيم يف علطت

 لثم يف اهيف علطت فوس سمشلا اهيف تعلط يتلا ةظحللا مويلا اذهف

 تبرغ ىتلا ةظحللا كلذكو ةيسمشلا ةنسلا نم مداقلا ماعلا ي مويلا اذه

 مدقتت ال لوصفلا اذكهو اهلك ةيكلفلا مارجألا رئاس اذكهو «سمشلا اهيف

 "0٠ رخأتت الو

 "ميركلا نآرقلا يف ةيهلإلا ةردقلا هيف ىلجتت ام ضعب انه دروأسو

 : كلذ نمف هصصق ف اصوصخ

 تلزن { هللا يصاعمب اولمعو ،رفكلا ىلإ اودلخأ امدنع طول موق ١(

 رأف كيلإ آوليعَي نل كنر لس انإ طول اولاق » طول ىلل هللا رمأب ةكئالملا

 ي ميهصم هنإ كتارتا الإ دحا خ كي نيئلي ا ليلا نم عطقي للها
 درشا ءاج املف (ة) يرقب حتصلا سيلا حبصلا مهدعؤم نإ مهتاص رها َءاَج املف © ةر حتصلا .سيلا حت دعوم نإ مب

 ةموسُم () دوضنم ليجس نم ةراجح اهيلع انزطماو اهلفاس اهيلع انلعج

 رحبلا ةقطنم دعت نآلا ىلإو ."ه ديعبب تريملظلا نم ىه اَمَو لير دنِع

 .ملاعلا يف ةقطنم ضفخأ تيملا

 تمهتلاف ؛هللا ةردقب مخض نابعث ىلإ تلوحت فيك :ىسوم اصع ٢(

 ىصعلاو لابحلا تبهذ نيأف ٨ تناك اك اصع تداع من  يصعلاو لابحلا

 جا ٨/ . يليلخلا خيشلا © هللا تافص ( )

٣٨-۔-١٨ تايآلا ، دوه ةروس ()



 ے; إ١ا- ٢٢٣٢
 ىليللا رمحأ رن 7 ا دنع } { ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ے ذ _ ۔ ي د ا ۔۔إ , ثك د [ - أ- و](ؤ لظ !؟ ةزأ ه

 ن نوَعَرِف ةمي اولاقو مُهَِصِعَو مههابج اوقلاف » ,!" ةرحسلا اهاقلا يتلا
 ٠١ هك َنوُكِفأَي اَمفقلت ىه اذإف هاصع ىسوم قلاف ::جزا نوبللغلا نحَتل

 نوعرفو هاصعب هبرض نأ دعب ىلاعت هلا ةردقب رحبلا هل قلفنا فيك مث
 2272 . ؟ 2 ث . . . ١: . , ٨2٤2

 ١٤ ةرت املف 9 تريقرشَم مهوعبد اف ل نيعرسم ىسوم فلخ ِ نم دوجو

 ير ىبَم َنِإ الك لاق ؛ة; نوكردمل انإ ىسوم بحصا لاق ناعمجلا
 لك ناَكَف َقَّلفنآَق رحبلا كاَصَب برضا نأ سوم ىلإ ًانيَحَواف زا نيرمس
 رحبلا طسو دتمملا قيرطلا نوعرف لخد املف """ ميظعلا دوطلاك قرف
 .هدونجو وه قرغلا هكردأو رحبلا هيلع قبطأ

 مهقوف لباقم ذإو » © ةلظ هنأك ليئارسإ ينب قوف روطلا عفر ( .{ ٣
 ء و , | .. 2 _ وو- 22

 هعافتراو لبجلا عالتقا روصتت نأ كنكمي " مهب عق او هةنأ أونظَو ةلظ ههناك

 نم ادحأ دجأ ملو " :هتحايس لوقي ، مهلظت ةباحس هنأك دابعلا سوؤر قوف
 ةيا اذهم وهو “ابحسلاك سوؤرلا قوف هعفرو لبجلا عالتقا ركني ىمادقلا

 يخأ يعم عبات مث ."" نوكلا لاوحأ نم سانلا دنع فولأملل ةقراخ ةينوك
 اهيلع رمن نحنو ةينابرلا ةردقلا ىلع ةلادلا ،ةيتآلا ةيهلإلا تاراشإلا ملسملا

 . ةيتآل ١ روصلا لالخ نم كلذو { ءاسم حابص

 ) ( ناتيآلا ، ءارعشلا ةروس ٤ 5٤ ٤٥

 ٦٣ ةيآلا ٠ ءارعشلا ةروس ))

 ١٧٧ ةيآلا ن فارعألا ةروس ()

٢٣/ ٤١٨ . يليلخلا خيشلا { ريسفتلا رهاوج -. (٠)



 يليلخل {٢٢٤} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم لا دمحأ خيشلا دنع : 4 ٢٢٤

- 

:+ 
 :: تننبتتوسك

 !.سا :وات :وكنم
 :.. : راو

 ارتل ز . ا... ان ..-
 ا : ٨ ...... :لاتتقا ه

 ::... ز ....
 ت كلتك ون تا يا 1 م رصتنت
 اجهيز ا رك نكب
 :وكيج :تيك ككن ن ةا : الل
 ا! ان 9 : اللا ل
 1 :يزا

 اهايا .. انآ
-[ 

 ا ا
 نايو ككتكتكتتتلللا

 ورت ۔.هے ةر ۔٥ه إ ,س ۔ ىش . ۔ة¡¡ع۔ : إ ,۔؟ هو ه ,, 7, م ,ا
 ييخي فَْك ةنا تحخَر رامآ ىلإ رظناق) ءاتشلا وج يف ٍتارَخسُم رطلا ىلإ اوريل

 اهتوم دْعَب رزلا هللاالإ رُهكيمي ام ه ۔ه۔ ب .؟ “.,ةر, ةدح .ه,۔

 ف, . . 22 اع 2 .-. ح -- -
ميلعلا زيزقلا ريدت كلد ًانابنحم رَمَقلاَو سمتلاو انكس ليللا لَعَجَو حابضإلا قياق | .



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع ٢٢٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم . { .

 اوق الاواب :.يب :.-
 هت اوهس .تي .. .. :..رح هااب

 .. ,7 نات : رر ::.
 ....وس .: ..
 نا . ت ن ... -

 . : .. :-. :تروت::-:تتااك
 :7 -ا
 . تحص -...رلراا: ....: :تك

 ه تق مج لانتل
 .ا | متعنص و

 ال انت نيترود ا ٦ ةا ر درطو ابو
 1 !تيوفت م . .زوم ":..: رفن
 ل ةك مر لذ ر ن يعرم

 يش نا ل هنا :
 ممرو كاتا

 د ٨, ۔ .ه ٥ 7, < و. ۔ ي
 تقلخ فيك لبإلا ىلإ نورظني الفأ

 ا ت : : ت : : 5 ن تب : ب : 2 0 ا : م ] م .

 ا .. : .يو ر يو انا: ق ن : : مح 3 د
 ا

. 
3: 

 .خماشلا دوطلا اذه لظ يف ةنمآ ةيرق : : ز : ك لابحلا و :

 قبطي نأ نمأت فيكف . ادغر اهقزر اهيتأي -اجفلا هللا ,لعج فيكو :
 البس جاجفلا هللا لعج فيك

ودو ميحر هنإ " اهيلع لبجل اهباعش نيب نيكلاسلل ا .دود هنإ " ا هللا



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٢٦} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 زبلا تتأط نم ركيجتُي نم لق » : ىلاعت هلوق يف ملسملا يخأ ركفتو
 نيركلا ني نوكنل .هديق ني انمأ نهو ك وغ رخلا
 ؤداقلآ وه لذ ةز نوكر عئنأ مث سرك لك نيو ني مكيس لف يد
 اًعَيِش مكسيلَي وأ مكلجَرأ تحت ني وأ مكِقَوف ني اباذع مكيلع تعبي نا نلَع
 .هر وُهَقَقَي مُهَلَعَل ت يالا فرص فيك رظنا ضب نسابركَصَعَبيِذَو

 اميف هتحايس مالكب متخن ةيهلإلا ةردقلا رهاظم ضعبل ضرعلا اذه دعب
 : لوقي ةردقلاب ىلاعتو هناحبس هلل انفصو نم هنم ديفتسن نأ نكمي

 ةميظع ةيكولس ةدئاف ةردقلاب ىلاعتو هناحبس هلل انفصو نم ديفتسنو "

 نيكتسي نأ فيعضلا نأش نم نإف "ىلاعتو هناحبس هلل قلطملا عوضخلا يهو
 ناويحلاف اهعاونأ فالتخا ىلع تانئاكلا يف دوهعم اذهو يوقلل عضخيو

 دحاولا ناويحلا سنج دارفأ نم درفلاو "يوقلا ناويحلل نيكتسي فيعضلا
 يذلا ناسنإلاو ، سنجلا كلذ نم هنم ىوقأ وه يذلا درفلل افيعض ناك اذإ
 اذإف 5ايدام وأ ايونعم هنم ىوقأ وه يذلل نيكتسيل ايدام وأ ايونعم فيعض وه
 دوجولا يف ءيش ىلك حبسو هرسأب دوجولا اذه قلخ نمف كلذك رمألا ناك

 لإ ءش ني نإو نيف نمو ضرألاو علا ثونسئلا هل يست » هدمحب
 وه .4 اًروفَع اًميلَح ناك هنإ مُهَحييَسَت نوهقفت ال نكيلو هد حبسي
 .ةقلطم ةعاط هعيطت نأو ،اقلطم اعوضخ ۔ ىلاعت هل عضخت نأب ردجأو ىلوأ
 دودحب ديقتت ىلاعت ۔ هللا ىوس نم لك ةعاط نآل "دودحب ديقتت ال ةعاط
 ىلاعتو هناحبس هللا عاطي نأ بجي ، دح دنع فقت الف لجو زع هللا ةعاط امأو

 ©ه"هنع ىهني ام لك يفو &هب رمأي ام لك يف

 ..... ؛هةيآلا.ماعنألاةروش()
 ٤٤ ةيآلا ءارسإلا ةروس ()

ج/ا/٨،يليلخلا خيشلا .هللا تافص()]



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٢٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 : ةيهلإلا ةوقلا

 ةوقلاو لوطلاو لوحلا هللو ، ايوق نوكي نأ دبال ءيش لك ىلع رداقلا نإ
 رأ باذعلا نوري ذإ أوُملَط نيذلا ىَرَي ولو % : ىلاعتو هناحبس لوقي .اعيمج
 ٤َ ۔« ٦1٥ و ۔ ۔ےي۔ے ٤ ۔ ۔ ى ۔ ررم
 ١) : با ذعلا ديدش هللا ناو اعيمج هلل ةوقلا

 مامأ مهفعض ىدم اوريل ٠ ركفتلاو ربدتلل سانلل لاثمال ١ هللا برضيو

 مدع ،لاثمألا هذه نمو ى افيعض ناسنإلا هللا قلخ دقو ث ةقلطملا هللا ةوق

 ةوق الف .مهنم ائيش ذخأ اذإ همامأ ماتلا مهفعض لب ،بابذلا قلخ ىلع مهتردق

 يرط نيه :لاعت هلاحب لوقي .مهن هبلس ام ذاقسا لع م
 ابابذ اوقلخ نل هللا نوذ نم كروغذت تريزذلا ترإ ةمل أوُعِمَعَساف لثم
 1 ى . ري ۔ ف ر و ه َّ ۔ِ < مد ۔ ِ- م و َِّ -ه رس , » ص ؟

 بلاطلافعض هني هوذقنتسي ال ايش بابذلا ُمهتلَسَي نإو هل أوُعَمَتَجآ ولو
 و ّ 6 َ ۔۔ے هك ة د ۔ ے ۔ ۔يے ه. َِ ِ ى م

 "« زيزع وقت هللآ نإ هردق َقَح هلآ اوزدَق اَم (ةبولظَملاَو

 وذ قازرلا وه هللا نإ :لوقيف " ةوقلاب هسفن ىلاعتو هناحبس هللا فصيو
 ريغب ضالا ىف اوربكتشتاف داع اًمأَقو» : هناحبس لوقيو "اه نيِتَمَلا ةوقلا هةر دلا نز د4ت_۔ .2 غ ع ۔٦م يدم

 هو , ٦ :(- , > 12 .مإ م ح .. ]| ۔ ع ع ا ى ي ۔ .إ . 71 .م 72

 مهم دشا وه مهقلخ ىذلا هللآ .رأ أوَرَي ملوأ ةوق اًنِم دمأ َنَم أول اقَو قحلا
 _ 1 :37 ر ميس لسر ترودحجتخ اّتتىي اغب اوناكو ةو يمايا ف ارصَرَص اح م لع تل ٤ وج ۔. 4 ۔ . ١ ۔۔. [. أ - 7 .

 ىزخ ةرخالا باذغلو ايندلا ةوخأ ىف ىزلا باَدَع مُهَقيِذْئْلواَسحح
 ح هردف قح هللا اورَدق مه ى . اعت . - - . 7 ۔ 7 1 2 و َ

 هيمميي ثولم 2 لاعتو هناحبس لوقيو « ه َنوُرَصني ال مهو .
 ۔ےےسيم ب تدب - 7 2- ے 7٣ . - . ٦؟صم , 7 . ِ 7 . > 77

 7 ر بتر 'ولمتل اَو همقل موي هتضبق اعيمج ُضَر ال و .

 ٥ ,42 1,2١۔۔ 4<, < =:::
 (٥) " کروكرشي امع ا رهنلحبس

 ١٦٥ ةيآلا ، ةرقبلا ةروس( « :

 ٧٢ } ٧٣ ناتيآلا . جحلا ةروس () .: :
 ٥٨ ةيآلا ۔ تايراذلا ةروس )(: .

 ١٥ ةيآلا تلصف ةروس ( . : ٨
٦٧ ةيآلا ، رمزلا ةروس(



 ىلبلخلا دمحأ خيشلا دنع | )٢٣٨} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ىهو ىرقل ذخ أ آذإ َكبَر ذخأ تكللادكو ء : ىلاعتو هناحبس لوقيو
 و 7 . < ي ,ةو , ۔

 ه ديديلا هَدَحأ إ ةَماىظ

 ك ؟ ۔ ,ح ۔۔ ر ےست<۔ ۔ ۔ر۔ ,ء 6٢٦۔ وي ں<1؟۔۔ .د . -
 مكقوف ني اباذع مكيلع َتعَبَي نا نلَع رداقلا وه لق:هناحبس لوقيو

 ۔.>س ث , د۔ إ ءة۔ ے ج ۔۔۔ .ه ,ص۔ا. 5 س ۔ ".ه ,ه 71 ٤,

 فيك رظنا ضغب ساب ركضعَب قيذي اَعَيِش مكسيلي وا مكلجا حم ني ؤا
 "« ر : ةف 1 . ٣ ٤ ِتيلافَرَص

 هتجاح كاردإلا مامت كرديو ،لماكلا ماتلا هفعض ناسنإلا رعشتسي انه

 ةوق الو لوح ال " لوق أربثك رركن نأ انرمأ اذلو ، ةقلطملا ةوقلا ىلإ ةحلملا

 هنلا ةوقب الإ هسفن نع رضلا عفد نع زجعلا مامت زجاع ناسنإلا نإف " هللاب الإ

 هتردقو هللا ةوقب الإ هسفنل عفنلا بلج نع زجعلا لك زجاع وهو 3 هتدارإو
 ايوق ،هكرتو هذخأ يف ايوق "هتدارإ يف ايوق ناك هللاب ةلصلا يوق ناك اذإو ى

 . ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رماي نيح
 ءايوقألا هسارم يف تبعت افيعض تلوت نإ هللا ةوق

 : ىهلإلا ملعلا

 ءيش لكب هنأب ىلاعتو هناحبس هللا فصو ميركلا نآرقلا يف دري ام اريثك

 :هدنع : ىلاعتو هناح ْ . لوقي ميلع ر حر ناو .ميلع َ > او , ميلع

 ني طقت اَمَو رخَبلآوربلا ف ام ملعيو وه ال اهملعي ال يفلا زاغ
 بنك ىف الإ سيا الو يضر الو رضتألا تملظ ىنؤبَح الو اهملعي الإ ةقَرَو
 يف هاري ىلاعت هللا نأ رعشيف " هب وُيغْلا ملع » : هناحبس هنأو" نييم

 ١٠٦ ةيالا ندوه ةروس( ( ١

 ٦٥ ةيآلا .ماعنالا ةروس ()
 _ ههةيآلا.ماالاةروس()

.٠٠ ةهةآلءابسنروس( 0



٢٩ 
 يوبرتلا ركفلا ملاعم نم )٢٢٦} يليلخلا دمحأ خيشلا دنع

 امو يع 7 ة أَح ملعي د هسفن هب جلتخت ام ىلعو ] هيلع علطمو ةظحل لك

 ه زوُدصلآ ىفخت ١

 تاقولخملا هذه عدبم نأ كردي ناسنإلا نإ " : خيشلا ةحاس لوقيو

 نم نإف ز ءىش لكب هملع اطيحم نوكي نأ لب ال تانئاكلا هذه عناصو

 تادوجوملا هذهل ىلاعتو هناحبس هللا قلخف " هعنصي نأ نكمي ال ءىشلا لهجي

 هرود يدؤي نأل اهنم ءزج لك ةئيهتو ،ضعبب اهضعب طبرو ،هيلع يه ام ىلع
 ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلع عطاق زراب ليلد ،ىلاعتو هناحبس هللا هدارأ ايك

 نكمي ال تايئزجلا هذهبو قئاقدلا هذهب املاع نكي مل نم نإف " ءيش لكب ميلع
 لكب هملع نع ىلاعتو هناحبس هللا انربخيو " هيلع وه ام ىلع نوكلا بتري نأ
 هب نسوتوت اَم ُملَعَنَو نتنلا اتقلَح دقلو % : لئاق نم زع لوقي ل .ءيش

 ملعي ىلاعتو هناحبس هللاف "ا ه ديرولا لبَح نم هيلإ برقا نحنو هسفت
 لك ق ىرجم ام ىلاعتو هناحبس ملعيو ،رئايضلا قامعا يف سفنالا تارطخ

 هللاو الإ ناسنالا مسج يف يرجي ءيش نم ف ناسنإلا ايالخ نم ةيلخ

 ف كرحتي ام لكو نوكلا ف ةرذ لك كلذكو كهب طحم ىلاعتو هناحبس

 هللا ملع توفي الف ،هللا ملعب يه امنإ ادج ةقيقد ءازجأ نم ةرذلا هذه قامعأ

 اَمَو اهنم جرح اَمَو ضتألا ىف جلي اَم ملع ءايسلا يف الو ضرألا يف ءيش

 "ه 4 زوفلا ُميِحَرلا وهو اهيف جرعي اَمَو ءاَمَسلا كرم لزغي.

 لكب طيحملا عساولا ىلاعت هللا ملع ىلع ةلادلا تايآلا ضعب انه درونو

 ليختل او روصتلا ةعرس ىلع نيعتل اهروصب ةنورقم ءيش .

 :  ( 9ةيآلا ، رفاغ ةروس ١٩

 .. :( ةيآلا ء ق ةروس ١٦

ةيآلا 5 أبس ةروس(" !



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٤٠} يوبرتلا ركفلا مأعم نم

 تن 7
 : :1 !زق % ا / انن مق ::

 ا : ا . : هي " نح ا... ؟ . ...نبج اكع ةت .. , :. : 2 تحص : وت . .! : م . :
 : ح سدو 2 . اف :نا : ا

 راج ٨ : 1 ن : .وو :7 :

 ارت دانيصتني ن . .رلا

 ام رحبا هعبس هدعب نم هدمي رحبلاو مالقا ةرجش نم ضز ١ ين اتا ولو ىك و ه 2۔ه إ ه۔ وےو۔او.۔٥۔ دب ۔۔۔ < [ هز ٣

 ميِكَح زيزع ةللا نإ هللا تاَلَك دت

-_- " 
. .: 

 . 7 انن : 7
- 

 ..... ...جت ....ن :
 ز : : / : ش . نز ٢. 8 : : :::.

 اتنان كاش . ا نزت ا نانلا نازو : :

 « ادّدَع ءيش لك ىصخاَو» ث - .. ك م. 1

.هئادنع ملعلا ؟ناكملا اذه يفو ؟نوللا اذهب اذاملو ؟ريبكلا لتلا اذه يف لمرلا تابح ددع مكف



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٤١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

7 . 1 : 

 : : 11 :م : . كلكا :

 : ٦:
 ت 3 . : . 5 دج : : : و ن : : :

 ح
 لالك كنكل .اكتتا .تمتجلوجمجمعترتوم

 هرختلآوربلا ان لغَيَو » اهملعي الإ ةَقَرَو ني طقست اَمَو »
 هدعب نم ُهذُمَي رحبلاو مالفأ ةرَجَص نم ضزلا ي امنأ ؤَلَو » :هناحبس لوقي
 : و س۔ ه ۔ ةر , ة , 2 ۔ ه ۔.۔ , ه ره /
 هللا تايلكب دارملاو ه ٌميِكَح زيزع نلا نإ هلا ُتاَلَك تدفن امم رحبأ ةَعْبَس
 ةسلج يف ناك ۔ هللا همحر . يملاسلا خيشلا نأ يور دقف 5 هناحبس هتامولعم
 تامولعمب فهكلا ةروس رخاوأ يف "" هلزا تالك " مهل رفو هبالط عم ملع

 و "ضرالا هاصعب برضف ؟ريسفتلا اذه نمع : هذيمالت دحأ هل لاقف ،هللا

 . ؟ الوبقم سيل 5 ٠ ىنم ناك نإ تيأرأ : لاق

 وضخ عضخي الأ ،نايسنلا نم هيرتعي ام عم " هملعو هريكفت ةدارإلل اقلطم اعوضخ هن ؟ . يس لحب : ف ت قاطلا دود ناسنإلل فيكف ،ايلع ءىش لكب طاحأ يذلا ناحبسف

 انكولس ى ميلع . ءيش لكب ميلعلا هبر [
 رشبلا عالطإ َ . لكب ىلاعتو هناحبس هللا نأ انداقتعا نم ديفتسنو" 5

 :يش لكب طاحا يزلا يي اش نمف ؛نل لاعتو هناحبس هل ةقارم يف ء بقاري ن ناسن ٠١ ے ت . - ٠ نإ ۔ - -
 ىلاو ،هتريرس ف ىلاعتو ا ملع بقاري ال فيكف .هنوؤشو هلاعفأ ىلع :

 هناحبس هللا ةعاط رازإ . ٠ هلا ةبقارم ىلإ ناسنإلا عفدي داقتعالا اذهف ء .

ؤ نع هلايعأ نم ءيش جرخي ال ثيحب ،هتينالع ين هتبقازم: .



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٤٦} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ال ام ىلع هنم ىلاعتو هناحبس هللا علطي نأ ةيشخلا لك ىشخي ثيحبو ؤىلاعتو

 ايقن ناسنإلا نوكي اذهب و "ةينالعلا لامعأ نم وأ رسلا لايعأ نم هيضري
 . "لجو زع هلل هلمع يف اصلخم ارهاط

 ةيهلإلا ةدارإلا

 نود لوحت ةوق الو 3 هل درم الف ائيش دارأ اذإو ، ديري ام لعفي هللا نإ
 نإ : لجو زع لوقي 3 هناحبس ديري ام مكحيو ءاشي ام لعفي وهف ،هتدارإ
 و رو , ۔ وا, ۔ ٦ ۔ذ۔ےي ص و و, ۔ذ حو ...42 ۔ ,حل

 هناحبس لوقيو "ه ه“يري اَم لعفي لآ نإ» : لوقيو" ديري امل لاعف كبر
 اذ نَم لق : هناحبس لوقيو م ه ره ًدَرَم الف اموُس موقب هللآ دارأ اذإو : َ ِ 1 > .& ي ه 7 ر ٥ ۔ ,,

 مه نودجت الو ةمحر ريكب دارا وأ اوس مكب دارا ن هللا َنِم ركُمِصَحَي ىذلا وس ۔ذآ ا و ۔ ۔ حو ۔ _ ۔ ٤.٤ و _ ۔,] . , مص ر د و د۔۔ .
 هللا رم مكل كلمي نَمف لق » : لوقيو " 4 اريص الو ايلو ه انرود نِي
 ١4. اّمَفَت مك داَرأَوأ اص مكي دارأ نإ ائيش

 ءائيش كنم هريغل الو هسفنل كلمي دحأ ال ،يالومو يديس اي دحأ ال
 لعفي هللا نإ " : ةيحورلا ةيبرتلا يف اهرثأ انيبم ةدارإلا ةفص يف هتحايس لوقي
 ميلعلا قلاخلا ردقي ام بسح ىلع ةربدم اهلك رومألاف © هتدارإب ءيش لك

 دلاخ نأ يور دقف " هتدارال دوجولا ف ءىش لك عضخي يذلا ميكحلا ربدملاو

 تضحخ دقل " : هانعم اميف لوقيف رضتحا امدنع ثدحتي ناك هط ديلولا نب

 ةبرض وأ حمرلاب ةنعط رثأ هيفو الإ عضوم يندب يف امو ،ةكرعم ةئام نم رثكا
 نيعأ تمان الف ،ريعبلا تومي ام لثم يشارف ىلع تومأ اذنآ اهو ثفيسلاب
 تايف ،كاتفلا كتفب توملا هنع عفدي نأ ىلاعتو هناحبس:هللا ءاش امنإ " ءانهجلا

 ..... ج٨/0هنتفض()
 ١٠٧ ةيآلا .دوه ةروس (')

 ١٤ ةيآلا .جحلا ةزوس () .
 ١١ ةيآلا .دعرلا ةززس(')'

 ١٧ ةيآلا“بازخالا ةروس ()
١١ ةيآلا حتفلا ةروس ()



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٤٢} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ىلع ظفاحيو نونصحي نيرخآ نم مكو © كراعملا رايغ هضوخ عم هفنأ فتح

 ملعن هلك اذه نم . مهنمأم يف نوتؤي مهب اذإو ،لئاسولا فلتخمب مهتايح
 .دوجولا اذهل ةربدملا ىلاعتو هناحبس هللا ةدارإ تايآ روطس أرقنو

 الإ دوجولا يف ءيش عقي ال هنأو ،ديرم ىلاعتو هناحبس هللا نأ انقيأ اذإو
 ىف هديفتسن اسرد كلذ نم دمتسن نأ انيلعف ءهتدارإ هيضتقت ام بسحي

 لجو زع هللا نإف انيلع ىلاعتو هناحبس هللا ةنمب رعشت نأ وهو كانكولس
 اذه بتر ىلاعتو هناحبس هللا نإف . هب نم امب انيلع نمي نأ هتدارإ تضتقا

 : لوقي كلذلو . ناسنالا ةحلصم عم مءالتي اقيقد ابيترت هتدارإب نوكلا

 انيضتقيو "4 هنم اعيمج ضزألآ ىف اَمَو توملآ ىف ام ركل رخسو
 ىلاعتو هناحبس هللاب قلعتن نأ ةدارالاب ىلاعتو هناحبس هللا فاصتاب داقتعالا

 ول اهرسأب تانئاكلا نأ كلذ انداقتعا لالخ نم ملعن اننأل © هدحو
 هللا ةدارإ تذفنل هريغ يضتقت هللا ةدارإ تناكو ءىش ىلع اهتدارإ تعمتجا

 اوعمتجا ضرألاو تاومسلا لهأ نأ ولف .اهرسأب تانئاكلا ةدارإ تدمجتو
 لها نأ ولو ؤكل هللا هبتك ءيشب الإ كوعفني مل ءيشب كوعفني نأ ىلع
 هبتك ءيشب الإ كورضي مل ءيشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا ضرألاو تاومسلا

 هلاب قلعتن نأ يضتقت انتديقعف فحصلا تفج و مالقألا تعفر ‘كيلع هللا
 [ "»"هريغب قلعتن ال نأو هدحو ىلاعتو هناحبس

 ۔..درحبيحمبت
 تافصلا هذه لكو فدودو عيرس ۔ . 8 هنف هناحبس هتيشخ كب

 مزلتست هتبو ةلإ ل ندفغ ميلح هناحبس وهو ٤ ماقتندا
 يعدتسي هنم فوخلاو . . وهف .هناحبس هل عئاطلا هبح يعدت {
 عوضخلا مزلتسي هؤاجرو .هتعاطب كاسمتسالا. .

 ___ بتي

 ١٢ ةيآلا 5 ةيثاجلا ةروسل
ج /أ ٨/ هلل تافالا : |



 ىليلخحلا دمحأ خيشل شلا دنع } ٢٤٤ { ىوبرتلا ركفلا لاعم نم

 كلاذكو هناحبس هيلع ةأرجلا يف هملح كنرغي الو ئهيهنو هرمأل ناعذإلا
 » . ه ديدس ييأ هَدَحأ نإ ةما ىهو ىرقلا َدَحأآَدلَكيَر ذخأ

 : لئاضفلاب يلحتلا لبق لئاذرلا نع يلختلا ٩

 نع يلختلا يأ " يلحتلا لبق يلختلا " ةرئاسلا ةلثمألا نمو :هتحايس لوقي
 نوكي ال ناسنالاو دماحملاو تالاكلاب يلحتلا لبق 3ماذملاو صئاقنلا

 ©‘"ةليذرلاو رشلا نم درجتي ىتح اندخ ةليضفللو ،الهأ ريخلل

 ريخلل ءاعو نوكت نأل لهأتت ال سفنلاف :هلوقب احيضوت كلذ ديزيو
 ىتح ةدومحملا لئاضفلاب ىلحتت نأ اهنكمي الو ،رشلا ناردأ نم رهطتت ىتح
 تفلأو داسفلا اهثول سفن يف ناميإلا رقي فيكو ،ةمومذملا لئاذرلا نع ىلختت

 "‘ "اهتاداع لدبتتو ،اهكلسم ريغتي نأ الإ مهللا ؟قافنلاو قاقشلا

 رشلاب ريخلا طلخي ال نأ رومأم ناسنإلا نأ حضاو ۔ هللا هظفح ۔ همالكو

 الف نيقتملا نم هللا لبقتي انإو ،ادبأ ةيوس سفن يف ناعمتجي ال ناضيقن ايهف
 نوكتل تاقبوملا هلب حىصاعملاو اياندلا نع لماكلا ماتلا يلختلا نم نذإ دب
 هظفح هتلأسو ،لئاضفلا نم ءاشت ام اهيلع رطيست يك ،ةيقن ةيفاص ةحفصلا
 هلامهإ عم لئاضفلاب ىلحتف ،يلحتلاو يلختلا نيب ناسنإلا عمجي مل نإ :اموي هللا

 .مراكملاب ايلحتم ناسنإلا ناك اذإ " : هتحايس لاقف ،لئاذرلا نع يلختلل
 اذهب .يلختلا مدعب باشي يلحتلا كلذ نإف ،تقولا سفن يف اياندلاب اسبلتمو

 نع يلختلاب هسفن بيذهت ىلع صرحي نأ ناسنإلا رمؤي اينإو ،هب سبلت يذلا
 .هدومحملاب فصتيل | ؛مومذملا

 ١ | . ةيآلا دوه ةروس ()

 ٣٣٥ /٣ذ يليلخلا خيشلا ١ ريسفتلا رهاوج( ).

 ٢٤ / ٣٣٥ يليلخلا خيشلا { ريسفتلا رهاوج( )

خيشلا ةحاسب فلزلا ءاقل ()



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٤٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 كلذلو 0 عصان هجو لئاضفلاو ، دوسأ سند اياندلا نأ ينعي اذهو
 اذلو ادحاو بلق يف ناعمتجي ال كش الب امهو .هل داوسلا ةطلاخمب ردكتي
 . متعي ىتح هداوسو هردك دادزيو ث اردك بلقلا نوكيس

 .يصاعملا نع يلختلا عم الإ ةتبلا ققحتي ال يحورلا ومسلا نإف انه نمو
 ناك اذإ هنأ لاحب كلذ ينعي الو ،اهتيفافشو حورلا ءافص قيعي ام لكو

 هنأ ةجحب لئاضفلا نم ائيش لعفي ال هنأ يصاعملا نم ائيش عقاوي ناسنإلا

 دق ةيلمع يهو "يلختلا ةيلمع قيقحت ىلع لمعي وهف ،اياندلا نم هسفن رهطي

 يلختلاب رمؤي لب ، توبكنعلا طويخ نم ىهوأ ججحب ‘لوطتو هعم لوطت
 اهلحم لحيل ؛يصاعملا لك نم ةقلطملا ةءاربلاو ماتلا رجهلاو عيرسلاو لماكلا

 هلاجمو ،ديعب تابرقلاو تاريخلا فقس نإف ،اهيلع ديزيو لئاضفلا لك
 ةيلمع يف رارمتسالا هيلعف كلذ عطتسي مل نإو © ًادج بحر هقفأو عساو
 .ريخلا ءانب ولعيو رشلا ءانب مدهنيف ؛لئاضفلاب ىلحتي لباقملا يفو .يلختلا
 » ه َنيقَتُمْلآ نم هللا لَبَقَعَي امنإو ملعأو ملسملا يخأ كسفن بساحف

 رشاب ةظحللا هذه نمف هللاب ذايعلاو سندلا نم عشب تيلتبا دق تنك نإف

 هداز أوَدََهآ نيذلاو » لئاضفلاب يلحتلا اهناكم مقأو ،يلختلا ةيلمع

 ريخ ءانب الإ ريخلا ءانب بناجب موقي نأ كايو. "» ه مهنَوَقَت مُهدَتاََو ىده
 . هاوس ال هلثم

 : ضارمألا نم بلقلا ريهطت۔ ٠

 دسجلا ضارمأ نم اكتف رثكأو ،ارطخ مظعأ بولقلا ضارمأ نأ بيرال ..
 قلعتت اهنأل كلذو { ةاوادملاو جالعلاب مامتهالا نم ديزملا ىلوت نأ قحألا

 جراخ ىقبتف مسجلا ضارمأ امأ حورلا رشابتو بلقلا وزغتو ،نيدلا رمأب .
 دسجلا كاله ىلإ ةيدؤم ةيمسجلا ضارمألا " : هتحايس لوقي . راطإلا اذمن::

 ٢٧ ةيآلا .ةدئاملا ةروض : :

١٧ ةيآلا .دمحم ةرو [لا



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع ٠ )٢٤٦} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 تاوفو ،حورلا كاله ىلإ دؤم يسفنلا ضرملا اذهو "ةلجاعلا ةعفنملا تاوفو

 نيتايحلا ردقو ،حورلا و دسجلا ةميق نيب نوبلاك امهنيب نوبلاو ، ةلجآلا ةعفنملا
 ‘"ةلجآلاو ةلجاعلا

 هلوح نمو درفلا ةايح لوحتو اسأر ةداعسلاب بهذت ةيبلقلا ضارمألاو

 . اهنم ةيفاعلا هللا لأسن كدعب نمو لبق نم رمآلا هللف ،ءاقشو ةساعت ىلإ

 بلقلا نابيصي نيضرم مهأ

 نارثؤي امهو ،هتحايس امهيلإ هون ادج نيريطخ نيضرم ىلع انه جرعأو
 ناذهو .كلذ دعب جالعلا لبس لوانتأ مث رخآلا فرطلا ىلع ارشابم اريثات
 . نظلا ءوسو دسحلا امه ناضرملا

 : دسحلا ( أ

 لكأت ايك اهبحاص بلق لكأت ىتلا ةكاتفلا ةيسفنلا ضارمألا نم دسحلا
 لب ©كل ةمعنلا هذه لاقتناو ريغلا ةمعن لاوز ناسنإلا ينمت وهو " ميشهلا رانلا

 مومذم رمأ وه ةمعنلا هذه لاوز ينمت درجم نإف ،هيلإ لقتنت نا نمتي مل ولو
 الو اوربادت الو اودساحت الو " درجلا نم : يبنلا رذح كلذلو ادج

 ىلعو هيلع ميركلا لوسرلا انرمأي اذكه 0" "اناوخإ هللا دابع اونوكو اوعطاقت
 . ميلستل او ةالصلا لضفأ هبحصو هلآ

 نوعسي مهف ،ناميإلا نع اودعب نمم ريثك ىلع هرثأ رهظي ءاد دسحلا نإ {
 امدنع نورسيو ،ميعنلا ىلإو ريخلا ىلإ لوصولاو سانلا نيب ةلوليحلا ىلإ امئاد
 يف ءالؤهف "ةايحلا هذه تنع دباكيو ثةقشملا ءاوأل دباكي .مهريغ نوري
 نودسحي مهنأب دوهيلا ىلاعت هناحبس هللا فصو كلذل .ضرم مهسوفن
 .ًادوسح نوكي نأ نمؤملا ةميش نم سيلف .هلضف نم هللا مهاتآ ام ىلع سانلا

 ٢ / ٢٩٢ ،يليلخلا خيشلا . ريقلا راوج( )
٥ ٢٥ ٩مقر ملسمو ٢٢٥٦: و ٥ ١ ١٦. مقز يراخبلا هاور )( .



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٤٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 لكأت ران دسحلا نإف اهسفن الإ رضي ال هنأب ركفي نأ هيلع دوسحلا نأ ىلع
 ةحارو ةنينأمط ف هريغ ىريو ةمعن يف هريبع ىري امدنع ملأتي وهو هبلق

 دسحلا ةلاح ركذ دنع ىماهتلا رعاشلا نسحأ دقو " ادج ريطخ رمألا اذهو
 : لاق امدنع هباحصأو

 راغوألا نم مهرودص تنمض امرحل يدساح محرأل ينإ

 ران يف مهبولقو ةنج ين مهنويعف يب هللا عينص اورظن

 راهن هجو تعقرب امنأكف يلئاضف متك تمر دق يل بنذ ال
 "راتسألا ىلع ولعت اهقانعأ تلواطتف يعضاوتب اهترتسو

 . هريغل هللا هاضق اريخ عنمي نأ ادبأ عيطتسي نل هنأ اضيأ دساحلا ملعيلو
 تمسق دقف ،هبيصي ال نأ هللا بتك دقو دحأب ارض عقوي نأ عيطتسي نلو

 هدابع نيب مهللا همسق ايب ىضريلو ، هسفن حريلف ،مالقألا تعفرو قازرألا
 انمسق ح َكَبَر تحر نومسقي مه أ : : يلاعت هلوق ًارقيلو هل دعو هتمكحب

 ذِخَتَيلوسَجَرَدضَعَب قوف مهَصَعَب اَتعَفَرَو ايندلا ةيحلا ىف مهتشيعم مهتي
 نأ هيلعو "" هم َنوُعَمَْع امي رَتَح كيَر تمحَرَو ايرحس اصعب مهضعب
 رانلا لكأت ايك تانسحلا لكأي دسحلا " : ثيدحلا ىف ءاج دقف دسحلا بنجتي

 رضي ال هدسح نإف ،هللا دابع دسح بنجتي نأ ناسنإلاب ريدجف " " بطخلا .
 (٤""هريفز الإ هب ً ١

 © دوسحملا ىلإ دساحلا رظني نأ ءادلا اذه جالع يف ءايكحلا ضعب لاقو إ .7

 نم ناك نإف ،رانلا نم هللاب ذايعلاو ؟رانلا لهأ نم مأ ةنجلا لهأ نم نوكيآ:

 ج ٤٨٠/ ل يليلخل ١ خيشل ا © بولقلا ضارمأ :: .

 ٣٦٢ ةيآلا ۔ فرخزلا ةروس( 7

 ٤٢١٠ مقر 3 هجام نبا ننت9لا.

}٢٢/١ يليلخلا خيشلا 6 ربانلا يحو لب..



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٤٨} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 رهظ ىلع ءيش لكف !؟ناف جرهبو لئاز عاتم ىلع هدسحي مالعف ،ةنجلا لهأ
 ىلاعت هللا ءايلوأ نم ايلو دسحي فيك ،ةلاحم ال ىشالتيو لحمضي ضرألا هذه

 .د ولخلا راد هيطعيس ىلاعت هللا نأ بناجب ةيناف ايند ىلع

 ال و ،©باذعلا نم هرظتني ام هبسحف ،هللاب ذايعلاو رانلا لهأ نم ناك نإو

 كلم يتوأ ولو ادج ريصق نمز يف ةيناف ايند يف لئاز عاتم ىلع دسحي نأ يغبني
 نم ةرخآلا يف هلامو ©بسحف ةينافلا رادلا يه امنإف ،اهب عتمتيلف ،ايندلا
 . ميحجلا نم هءارو ام هءاروف ؤبيصن

 .هيلع ةينابرلا تاماركلا لزنتو ،هبر نم هبرقل دسح دوسحملا ناك نإو

 عم تابرقلا يف هدوسحم ىلع قوفتي نأ هعنمي يذلا ام دساحلا رظنيلف
 الإ ةلص الو ،بسن هناحبس ميركلا برلاو هدوسحم نيب سيلف !؟صالخإلا
 لكوأ اهردص ةعسو هقلخ ومس ىلع هدسح نإ نأشلا اذكو ،ىوقتلا ةلص
 .ةماركلاو اضرلا لاني هتيلكب هيلإ هجتيلف ،هللا نم يه امنإ اهمعنتي ةمعن

 ةيبرتلاب هبلق ىلإ تفتليلو كردلا اذه نع هسفنب ومسي نأ ناسنإلا ىلعو
 . ىلاعت هللا نذإب يبلق ضرم اهعم ىقبي ال يتلا ةيحورلا

 نظلا ءوس ( ب
 دعب تاعامجلا قرفت ،رذت الو ىقبت ال ةريطخ ةلضعم نظلا ءوس نإ

 ىضقتو ،ءانحشلاو ءاضغبلا ثروتو ،اهقناعت دعب بولقلا نيب رفانتو ،اهفلآت
 سجاوهلل ةضرع ناسنإلا بلق حبصيو ءامربم ءاضق ناميإلا ةعزن ىلع
 يف ضرم ببسب الإ كلذ امو كلاب هل أدهي الو ،رارق هل رقي ال 3 ماهوألاو
 .هتريصب يف اسايطناو ،هنهذ يف ةدالب كلذ هثرويف ءهحور يف ءاوخو .هبلق
 رثكأو ملظم كشلا نم ليل ي يسميو ،تالايخلا ققحيو ؤ ماهوألا قدصيف

 حبصأف ،هلايعأ تحبقو ‘هعبط دسفو ،هقلخ ءاس نميف ءادلا اذه نوكي ام

 هبلق راظنم نم مهيلإ رظنيو ،هسفن لالخ نم هتحايس لوقي ايك سانلا ىري
.ةيونعملا هتراذق يف هلثم سانلا لك بسحيف " نفعتملا هريمضو ،دوسألا



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٤٩} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 اميتي » : لاق ذإ ضئيسلا نظلا نم ىلاعتو هناحبس هللا رذح انه نم و .

 ال اوسسجت الو يئ نظلا ضعب ر نظلا نم اريثك أوُبيَعَا اونما نيذلا
 نإف نظلاو مكايإ " :ةي يبنلا نع ثيدحلا يفو ١" ه اضعب مكضعب بتي
 "‘"ثيدحلا بذكأ نظلا

 نظلا نينمؤملاب نظي نأ هيلع لب ائيس انظ هيخأب نظي نأ ناسنإلا ىهن اذل
 نونمؤملاف ،نينمؤملا نم نمؤم هاجت ائيس انظ هبلق يف لمحي ال نأو ،نسحلا

 مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا ىرت ": في هللا لوسر لوقي ايك مهناش
 رن ىعادب وصع ء دسحلا رئاس هل , يعادت وضع هنم , يكتشا اذإ دحا ولا دسحلا , اث ةطاعتو
 )م" ىمحلاو اب

 نونمؤملا اَمنِإ » :لاق ذإ ةوخألاب كلذ نع ربع ىلاعت و هناحبس قحلاو
 رهاظ لمع نم ىلاعت و هناحبس هللا رذحو ه ركيَوَحأ َليَب أوُحلَصاف ةوخإ . ٠, ,© . . ٠ و , > ء۔ و ه

 الو : لاقن 8 سفنلا ايانح نيب ىفخلا نظلا اذه نع جتني يذلا سسجتلا وه

 ملو ريذحتلا قلطأ سسجتلا نم رذح امدنع ىلاعت و هناحبس هللاو هگأوُسَتَجت

 بايتغالا فالخب نمؤم ىلع نمؤم نم اسسجت سسجتلا اذه نوكب ديقي
 .ايه ةبيغ ال رجافلا و رفاكلا ذإ 4 اضعب مكضعب بَتَعَي الو» :لاق امدنع
 دحا يا ىلع سسجتي نأ نمؤملا نأش نم سيل هنإف سسجتلا فالخب

 6ه"ناك :
 . ٠

 هب بهذت . ١٠. تذز .؟

 ٍ .. ْ ذخا و ‘تالايخلا و مهولا ةسيرف ناسنإلا ناك نإو . . .

 رب .كلذب مزجي ال و 6هنونظ قدصي ال نأ يغبني هنإف -ءيمتوا

 ١٢ ةيآلا ۔ تارجحلا ةروس 9 .

 ٨ ٢٥٦ مقر ملسم حيحص ي ٤٨٩ مقر يراخبلا حيحص( :

 ٢٩٨٦ مقر ملسم حيحص ٦٦٥. مقر يراخبلا حيحص( .

 ١٠ ةيآلا تارجحلا ةروس( .):
٤٨٠/! بولقلا ضارفل مل:



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٥٠} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 نأ ىلع لدي ام % يبنلا نع ةحيحصلا ثيداحألا يف نحن دجنو "

 رمتخت نأ ناسنإللا نأش نم نأل مزهي ال نأ نونظلا نظ ول و رومأم ناسنإلا
 هيلع كلذ عم نكلو ،نونظ و نونظ هلخاد يف لمتعت و راكفأ و ءارآ هسفن يف
 الف متننظ اذإو ": هتمأل هاياصو نمض يف ة يبنلا لاق دقف ، عطقي ال نأ
 نأ كلذ ىنعمف " قفانملاو نمؤملا نيب ام ةيآ كلذو ":لاق مث & " اوققحت

 ميركلا نارقلا نأ ىلع .قفانملا فالخب كاهب مزجي ال نونظلا نظ نإو نمؤملا
 نيذلا امأتيو» : لوقي ىلاعتو هناحبس هللاف ، نونظلا ءارو عافدنالا نم رذح

 "ه يذ نظلآ ضعب ر نظلآ ني اريثك اوبيج اونما
 نم ليمجلا نسحلا نظلاف . سانلا لكب نظلا نسحي نأب رومأم ناسنإلاف

 رشبلا رئاسك ملسملاو اهيلع صرحي يتلا ةفورعملا هقالخأ نمو ،ملسملا نأش

 سانلل ريخلا بحي هنأ ىري كلذلف هسفن ىلإ هترظن لالخ نم هريغ ىلإ رظني

 يف الو هسفن يف ،سانلا نم ادحأ رضي نأ بحي الو سانلا حلاصم يف ىعسيو
 هنإف كلذ فالخب ناك نم امأ هيلع هسفن ىري املثم هريغب نظي كلذلف .هلام

 ريغلا ىلإ ناسنإللا ةرظن نأل ، هسفن ىلإ هرظن لالخ نم هريغ ىلإ رظني اضيا
 : رعاشلا لوقي اذه يفو " هسفن لالخ نم ريغلا ىريف هسفن ىلع سكعنت

 مهوت نم هداتعي ام قدصو هنونظ تءاس ءرملا لعف ءاس اذإ
 ملظم كشلا نم ليل يف حبصأو هتادع لوقب هيبن ىداعو

 تامرحلا كاهتنا ىري ،اديلب اهلبأ ناسنإلا نوكي نأ كلذ نم مهفي الو {.
 بلتست وأ نظلا نسحي هنأ ىوعدب ،انكاس هيف كلذ كرحي ال مث هيرظان مامأ

 / ٠٩٥ مقر © ءافخلا فشكو 0٧٤٤١ مقر ، ‘يدنهلا نيدلا ماسح نب يلع لاعفألاو لاوقألا ننس يف لايخلا زنك( )

١٢ ةيآلا تازجلاةرؤس : ..



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٥١} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ضارعأو هضرع يف داغوألا لوصي وأ نظلا نسحب منرتي وهو اراهج هتدارإ
 ‘ هرحن ىلإ حب اذلا ةيدم دتمت ىتح آ نظل ١ نسحب هسفن فكفكي وهو نيملسمل ١

 .لادتعالا رومألا ربخ امنإو . نظلا نسح ةكيرأ ىلع ائكتم لازي ام وهو
 .هللا دودح دنع افاقو نوكي ناسنإلا نأ عم "قيمعلا يعولاو

 بولقلا ضارمأ جالع

 بولقلا ضارمأل جالع نم ۔ هللا هظفح _ هتحاس همدقي ام انه لقنأو

 عافتنالا هل هللا درأ نمل اعجان نوكيس هنإف لوطلا نم ائيش هيف ادب نإو ةماع

 نأ ريغ نم يفكي ال هدحو ءادلا فصو نأ بير ال " :هتحايس لوقي كب

 نع اشنت امنإ اهرسأب ةيسفنلا ضارمألا هذه نأ انملع دقف ءاودلا فصوي

 لصوتي فيكو ؟جالعلا وه ام نذإف . ىلاعتو هناحبس هللا رماوأب ةالابملا مدع

 جالعلا ؟ هبلق حلصي نأ ناسنإلا اذه نكمي فيك ؟هسفن حالصإ ىلإ ناسنإلا

 : اهنم دبال رومأ ةعبرأ ىلإ دوعي

 ةديقعلا حالصإ :الوأ

 رصانع نم نيرصنع ىلع ىلاعتو هناحبس هللا باتك يف زيكرتلا نأ دجن
 بيغرتلا ضرعم ين اريثك ىلاعتو هناحبس هللا باتك يف رركتي اذهو ... ناميإلا

 مويلاب ناميإلا ،هللاب ناميإلاب ةيعرشلا صوصنلا ةيانع ىدم انيبم ،بيهزتلاو
 وهو ءيش هلثمك سيل يذلا دحاولا قلاخلاب ناميإلا ينعي هللاب ناميإلا ©رخآلا .
 .ىلوألاو ةرخآلا هلو ىدهف ردقو ىوسف قلخ يذلا ، ريصبلا عيمسلا

 هدعو ف لوقي ام لك ف قداص وهو دعوتو دعوو 6©ىهنو رما هناحنض

 ادبملا هنمف © هنم ءيش لك ردصم رخأ هل سيلو ،لوأ هل سيل ه هديعوو:.

 نم ناسنإلا هيف حبسي امو ،هرسأب نوكلا اذه قلخ يذلا وه ىعجرلا هيلاوب
 .ىلاعتو هناحبس هللا دنع نم وه اهنإ مغن

 ؛هتاوزنو هتابغر ىلع يلعتسي ناسنإلا لعجي ناييإلا اذه نأ بير الو :..:
اقافأ بلقلا اذه نوكي ثيحب ،هبلق حلصي ىتح 7 هتاعزنو هتاوهش مواقي .



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٥٦٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 بلقنملاب ناميإ وه امنإ ررخآلا مويلاب ناميإلاو . ىلاعتو هناحبس هللا ةبيه نم
 ءىش لك أدبم هنم ىلاعتو هناحبس قحلا امنأكف ،ناسنإ لك هيلإ بلقني يذلا
 هنم ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ الإ بلقنم سانلا نم دحأل سيلف ،هبلقنم هيلاو

 . ىعجرلا هيلاو ادبملا

 ىطعأو ،رخأو مدق ام ىلع بساحم اذه هبلقنم يف ناسنإلا نأ يف بير الو
 .هاهنو هرمأ ىلعتو هناحبس هللا نأل كلذ ،ريثكلاو ليلقلا ىلع بساحمو ،عنمو

 ةعيبطب ناميإ اذهو . هنع هاهن ام كرت نعو ،هب هرمأ ام لعف نع هلئاس وهو
 .اهتاعزنو اهتاوهش لباقم يف ةيسفنلا ةدارإلا ةيوقت ىلإ يدؤي لاحلا

 ةيكرتلاو ةيلعفلا لامعألا :ايناث

 حالصل ببس يه ةحلاصلا لامعألاف ،كرتلاو لعفلا لامعألاب دصقأو
 داسفل ببس ةئيسلا لامعألا نأ انملع دقو ،ةئيسلا لامعألا فالخب بلقلا
 لامعألا هذه ةمدقم يفو ئ ةحلاصلا لامعألا وه داسفلا اذه ءاودو ©ثبلقلا

 : ىلاعت هللا لوقي ، بلقلا حلصت ةالصلاف "ىلاعت هللا اهعرش يتلا تادايعلا

 دوقيو "4 ركنملاو ءاشحفلا ىرع ىعنت ةلصلا يري ةولَصلآ مقاو»
 ريخلا هنم ا ذإو اعوزج زرشل هسم اذإ © اعوله قلخ ننسنإل ا نإ» : ىلاعت ر ؟ مه ے۔ ,۔, ى و۔ 2 ,ص٨ ے۔ <؛١ ك ٣ 12 ۔اذ ۔, لآ ا . اا۔۔

 مث 6 ه& َنوُميآَد ممتالَص لَع مه نيذلا ) نيلصملا الإ () اعونم
 ايك ةالصلا ىلع ةظفاحملاب تافصلا هذه متتخاو ةددعتم تافصب مهفصو
 . 4 نوظفاَحح مماَلَص ىلع ه نيذلاو : لاقو اهيلع ةموادملاب اهأدتيا

 نم ذخ : ىلاعت هللا لوقي ، حشلا راثآ نم سفنلل ةرهطم يه ةاكزلا كلذكو

 مولعم وه ايك ةيرشبلا سفنلاف "هم اه مهكرتو مهريفطت ةقدص ميهوما

 ٤٥ ةيآلا نم : توبكنعلا ةروس ) `)

 ٢٣٩ تايآلا : جزراعملا ةروس (')

 ٣٤ تايآلا : جراعملا ةروس ()

١٠٢ ةيآلا : ةبوتلا ةروس ()



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٥٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 نوكي سفنلا بناوج ىلع ىغطي امدنع بحلا اذهو { لاملا بح ىلع ةلوبجم
 ىلاعتو هناحبس هللا لعج نكلو ،هلاصئتساو هجالع يصعتسي الاضع ءاد

 ليبس يف هقفني يذلا قافنإلاو اهعفدي يتلا ةاكزلا هذه وهو ،ارمتسم جالعلا
 ققريو ةمحرلا رعاشم هسفن يف رجفي ريخلا هوجو يف لاملا هقافنإف ربخلا

 ةرورضو هسنج ينبل هتنواعم ةرورضب رعشي هلعجيو هسح فهريو هنادجو

 هريغ حرفب حرفيو ،هريغ مالآب ملأتي امئاد نوكيف ، نينمؤملا هناوخإ ةنواعم
 نم يهو ،ةحماج يه يتلا لاملا ةوهش رسأ نم ررحتلا نم نكمتي اذكهو
 بلق لعجت ىتلا راطخألا رطخأ نم ايندلا ىلع صرحلا نأل .راطخألا رطخأ
 ` ...ةئيطخ لك سأر ءاج امك ايندلا بحف .ىمع ىف ناسنإلا

 6نيحداكلاو نيمورحملاو ءاسؤبلاب سانلا ركذي اضيأ مايصلا اذكهو

 ةمقل ىلإ لوصولا لجأ نم نوحدكي مهو مهراهن ةباحس نوضقي نيذلا
 هب نورتسي رمط ىلإ لوصولا لجأ نم وأ "مهتعوج اهب نودسي يتلا ،شيعلا
 .مهعم نواعتي هلعجي امم اذهو .ءالؤه هاجت ةقرلاب رعشيو .مهتأوس

 نيب لصيو ،نينمؤملا هناوخإ نيبو ناسنإلا نيب ام طبري جحلا كلذكو

 .اذكهو ،مهسفنل هنوبحي ام بحيو ؛مهمالآل ملأتيف ؛مهسوفنو هسفن

 : لاوقألا :اثلاث

 يدؤي يذلا بلقلا حالصإ هب متي ام ةلمج نم مالكلا يف قدصلا ىرحت نإ :

 وأ فورعمب رمآ نم © ريخ نم ناسنإلا هلوقي ام لكو ،ةينالعلا حالص ىلإ
 داشرإ وأ لهاجل ميلعت وأ ، لفاغل هيبنت وأ يوغل داشرإ وأ ،ركنم نع يهت
 كسفنلا حالصإ ىلإ ىلاعتو هناحبس هللا ةئيشمب يدؤي كلذ نم لك ى رئاجلا

 ةبيغلاو ةميمنلا كلذ نمو ،ئيسلا لوقلا ناسنإلا بنجتي نأ ينعي اذهو
 رطخلا رطخأ نم يه ةميمنلاو تيللا هيخأ محل نم شهني نم نأشك اهناتش |

 هركي هنأل ميظع ضرم هبلق يفف من نمو ى سانلا نيب ةعيطقلا ىلإ يدؤت اهتإق:
مهعطاقت ىلإ ىعسي وهف 0 ةلصو ريخو حلصو قافو ىلع سانلا ىريت



 ىليلخلادمحأ خبشلادنع __ ٢٥٤) يوبرتلا ركفلا ملاعم نم
 نم ةميمنلا بنجتف .داسفإلا لجأ نم مهنيب ثيدحلا مني كلذلو ،مهربادتو

 .ريغلل ريقحتلا اهيف يتلا تايلكلا بنجت كلذكو ،بلقلا حالص بابسأ ةلمج

 نمؤملا ريقحت نم ةلي هلوسر ريذحتو ىلاعتو هناحبس هللا ريذحت انملع دقف
 بلقلا حالص اهب نوكي وحنلا اذه ىلع نوكت امدنع لاوقألا هذهف ،نمؤملل
 . هللا ةئيشمب

 عضاوتلاب قلختلا :اعبار

 نأ هيلع بجي ناسنإلا نإف عضاوتلا بلقلا حالص اهب يتلا قالخألا
 عضاوت ةقيقحلا يف كلذو . هللا دابعل عضاوتي نأو .هبرل ءيش لك لبق عضاوتي
 يف ىلاعت هللا لوقي ،رابكتسالا نع هاهن ىلاعت هللا ناف "ىلاعتو هناحبس هلل
 هتيقلأ امهيف ىنعزان نمف يرازإ ةمظعلاو يءادر ءايربكلا " :يسدقلا ثيدحلا
 نأ ناسنإلل سيلف ينابرلا ىسدقلا ثيدحلا يف ءاج اذكه " يلابأ الو رانلا يف
 هناحبس هلوقو ،هتافص نم ائيش لجو زع هللا عزاني ىتح هللا ىلع لواطتي
 ينعي ،“يرازإ ةمظعلاو ،يءادر ءايربكلا يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعتو

 ال اندحا نأ اك ةمظعلاب هصاصتخاو ،ءايربكلل ىلاعتو هناحبس هصاصتخا

 صتخم وه يذلا هئادر يفو ،هب صتخم وه يذلا هرازإ يف دحأ هعزاني نأ ىضري
 كلذكف ،هيف عزاني ال هب صاخ وه يذلا رازإلاو ،هيف عزاني ال ءرملا ءادرف ،هب
 ىلاعتو هناحبس هللا قلخ نم دحأل سيلو ،هللاب الإ قيلت ال ةفص ءايربكلا نذإ

 . اهيف لجو زع هلا عزاني نأ

 نيرخآلل ريخلا بحب قلختلا ۔
 ناسنإلا صرحي نأ بلقلا حالص ىلإ يدؤت يتلا قالخألا نم كلذكو

 يفف هسفنل هبحي ايك نينمؤملا هناوخإ اييسال ،هريغل ريخلا بح ىلع امئاد
هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال " : لاق ؤ لوسرلا نأ حيحصلا ثيدحلا



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٥٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 دعيو © هرهوجو ناميإلا ةقيقح ىلإ لصي ال ناسنإلا يأ 6" هسفنل بحي ام

 ناسنالاف .هسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح نيجانلا نيزئافلا نينمؤملا نم ًاقح
 رعشي امدنع هلاب ةمالسب رعشيو ،نانئمطالاب رعشيو ةحارلاب رعشي نمؤملا
 رمألا نوكي امدنع كلذ فالخب رعشيو ريخ مهلان نيملسملا هناوخإ نآب
 اذهو نمؤملا نأش اذكه ،مهحارفأل حرفيو ،مهمالآل ملأتي وهف .كلذ فالخب
 رهاظلا داسف ىلإ يدؤي ضرمو كاتف ءاد نذإ دسحلاف دسحلا يفاني امم

 هللا ةئيشمب نمضي اذهبو ،اهلك رومألا هذه عايجتسا نم دبالو . نطابلاو
 ."١"هبلق ةمالس

 :لوقلا ىوس هتحايس هب لضفت ام ىلع قيلعت الف سورع دعب رطع الو
 .هتيوط ءافصو ،ناسنإلا ةين قدصب نوهرم تاجالعلا هذهب عافتنالا نإ
 حورلا ةيمنتو ،بلقلا ةيقنت يف ةبغرلا قمعو ،قيبطتلا ىلع هلابقإ نسحو
 . طارصلا ءاوس ىلإ يداهلاو قفوملا هللاو ، نادجولا لقصو

 : داروألاو ةولخلا ۔ . ١١

 ناسنإلا نأ مولعملا نمف ،ةمهملا ةيحورلا ةيوبرتلا لئاسولا نم يهو. .
 ضوخي وهو ‘تاعاطلا فونصب هيلإ برقتيو ،هيلع هللا هضرتفا ام يدؤي
 باهذلاو تاطلاخملاو لامعألا كلت تذخأ امبرلف ،ةيمويلا هلايعأ كرتخم:
 الب يهف ‘تاعاطلا كلت نم ةيحورلا تارمثلا نم هانج امم ائيش بايإلاز
 ناك ول يك سيل رمألا نكلو كةيناميإلا ةقاطلاب هديوزت يف ريبك رثأ تاذ كيش
 هيلإ يوأتو ةعداو هسفن ىلإ يوأي ںنمزلا نم ةهرب اغرفتم هتولخ يف ناسنإلا
 هفلظ ةولخلا مهيلع تقلأ دقو .حورلاو سفنلا لمش عمتجيو اضيأ
 رخو ،توكلملا قافآ يف حورلا تجرعف ،اهتنيكس مهيلع ةيناحورلا تنأ
 اهب ىشتناف "ناميإلا مئاسن سفنلا ىلع تبهو ‘تومحرلا راحب يف بلقلا...

 ٤٥ مقر ملسمو 0١٢ مقر .يراخبلا هاورلا
فرصتب أ ٤٨٠/ ، يليلخلا خيشلا بولقلا ضارمالل



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع {٢٥٦} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 عم تمغانتو ،ديمحتلاو حيبستلاب ءاضعألا تبواجتف ،نادجولاو ريمضلا
 .ماركإلاو لالجلا يذ {مانآلا برل ،ديجمتلاو ليلهتلا

 اهنأكو ،تاولخلا ةايح اهتإ ۔ تاقوأ نم اهبيطأ امو تاظحل نم اهذلأ ام

 الإ ىنمتي الو "اهءاقب الإ ناسنإلا ىوهي ال "نانجلا لهأ ةايح نم تفطتقا
 ‘©بولقلا هب رمعت ىلاعت هللا ركذ نإ " :هللا هظفح هتحاس لوقي ،اهرارمتسا

 ركذي نأ ناسنإلل يغبنيف ،هب رمعت ةنيزحلا بولقلاو ،هب ىيحت ةتيملا بولقلاف
 توكلم يف رظنلا ناعمإو ركفتلا بابسأ نم ببس ةولخلاو ؤىلاعت هللا
 بيبحتب ةلاسرلل عئيه امدنع ةلي انيبنل لصح اذهو ضرألاو تاوامسلا

 "6١ رسح كلذل داروألا ذاختاو ،هيلإ ةولخلا

 دقو ؟نويعلا فرذت ال ملو ؟حاورألا قلحت ال ملو ؟بولقلا رمعت ال مل

 اهاوآف ،ىلاعتو هناحبس اهئراب ىلإ تأجلو ةايحلا بئاوش نم سفنلا تصلخت
 هلظ يف هللا مهلظي نيذلا ةعبسلا ثيدح يفو ،اهمعنو اهافصأو ءاهمركأو هيلإ
 عم ميهي هنإ معن ")" هانيع تضاقف ايلاح هللا ركذ لجرو " هلظ الإ لظ ال موي
 هدري هنأ الإ ادرو درولا يمس امو ءهليتارت ءادصأ عم مجسنيو ،هداروأ
 ال نيعم هنإ يفاصلا لالزلا قارقرلا ءاملاب ةضايفلا نويعلا دري ايك ناسنإلا
 ةيلخ لك يف يرسي يذلا هلالز نم ناسنإلا لهن ايهم ،هتيناحور بضنت
 . اهيلبجيو ناميإلا مئازع اهيف ذحشيو ،اهيكزيو اهرهطيف

 نم هل املو ،تابرقلا رئاسو ةالصلاو ةوالتلاو ركذلل ءالتخالا ةيمهألو .
 فاكتعالا ىلع مالسإلا ثح دقف ،ملسملا هنع ىنغتسي ال يناحور رثا
 يذلا ىحورلا ءاذغلا رود يتأيل شيعلا دويقو ،ةايحلا بذاوج نم لصنتلاو

 ًايلاخ هفكتعم ىلإ ناسنإلا لخدي نأ درجمبف .اعم بلقلاو دسجلا ةايح هب
 ام درجمب ناسنإلاف " :هتحايس لوقي ،هيرظان مامأ ةايحلا ملاعم ريغتت ًاديحو

 ٧١٥ مقر ، ملسمو ٤٦٢٩ مقر :يراخبلا هاور ()

هتحايسب فلؤملا ءاقل (')



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٥٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 رعشتسي ربكأ هللا الئاق ادجاس ًاعكار الثام ىلاعتو كرابت هبر يدي نيب في
 هلل ةدجاسلا ملاوعلا دهاشم هيرظان مامأ ىءارتتو ، ىلاعتو كرابت قلاخلا ةمظع

 ال اهنع ىلاعتو كرابت هللا ربخأ اك ىه ىتلا هدمحب ةحبسملا ىلاعتو كرايت

 هلل َحَبَس ظ لجو زع لوقي اك ىلاعت هلل حيبستل او دوجسل ا نع اهنم عئش ذشي

 ه؛“ضتألآ ىف اَمَوتَوَمَسلآ ىف اَم

 "هضزألآ ىفاَمَو تمسلا ىنام هلي خَبَسُل
 حبسي الإ ءىس نم نإو ًنيف نَمَوضزَألآَو عبَسلآثَوَمَسلآ هل حبست »

 "ه مهَحيِبَست نوهقفت ال نكلو هدمح
 . هللا لالجل اضيأ ةدجاس ىه ىلاعت هلل ةحبسم اهنوك بناجب كلذكو

 سنجلا نم ذشي نم الإ ىلاعت هلل دجسي اضيأ نوكلا اذه يف ءىش لكق

 توَمَسلآ ىف نَم هل دْجتسَيهَللآ رأ َرَت ملأ 9 : لوقي ىلاعت هللاف . يرشبلا

 باَودلاو زَجشلاَو لاَبلاَو موجنلاو ُرَمقلاَو نسممشلَو ضتألا ىف نمو
 نوذاشلا مهنم ريثكو يأ ه باذعلا هيلع َقَح ريثكو سانلا ني ريِثكَو

 اهلك ملاوعلا هذه نب ام ادحوم ىلاعتو كرابت هللا هلعج يذلا ماظنلا اذه نع

 . تانئاكلا هذه نيبو هنيب ام ةلصلا هذه سح هتاولخ يف ملنسملاف

 كانه لب &©بسحف قطانلا هناسلب حبسي ال هنأب اضيأ ملسملا سحي لب ::

 نم ةيلخ لكف قطانلا هناسلب هحيبست عم حبست يه هسفن يف ةتماص ةنسلأ

 . حيبستلا اذه يف كرتشي اضيأ تاميسجلا .

 ١ ةيآلا نم : رشحلاةرزبتالا .
 ١ ةيآلا نم : ةعمجلاةروتإا) :

 ٤٤ ةيآلا هارسإلاةروشاا:. |

١٨ ةيآلا نم : جحلا ررم



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٥٨} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 دحاولا ناسنإلا مسج يف ةنسلألا نم نييالملا نييالم نأ لوقن نأ عيطتسن

 همهف ىلإ لصي ال حيبستلا اذه ناك نإو ،اتماص احيبست هللا دمحب حبست
 اوفرع ىتح مهرئاصب ىلاعتو كرابت هللا رون نيذلا رئاصبلا ولوأ الإ هكاردإو

 ناسنإلا ةكرح امأو ©بيجعلا ماظنلا اذه يف ةمظتنم اهرسأب تانئاكلا نأ
 مدعب ناسنإللا ذوذشو ،دوجرولا ماظن عم ةمجسنم اضيأ يه ةيرارطضالا

 زاشنلا ىلإ هب يدؤي ينابرلا جهنملا نع اجراخ نوكي امدنع كلذ عم هلعافت

 .هسفن نيبو هنيب

 هذه لثم يف ركفي ناك امدنع نينابرلا ءايلعلا ضعب هلاق ام اذهو
 : لاق دقف ىلاعت هللا همحر يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا وهو رومألا

 ناسل فلأ فلأ ىنم دهشأف ينانج رونب يحيبست نياعأ
 يناغأ بيرغ فلأ فلأ اذإ هتاغل نم يلتجأ ناسل لكو
 ىناعم تيتش نم فلأ فلأ ىده ةيغل لكب يعمس ىلإ ىدهيو
 نالقثلا اهئاصحإ نع رصقي ةبيجع فلأ فلأ ىنعم لك ينو
 نارططيم فاصوأ يف ينأك ةراشإ الإ دادعألا ركذأ ملو
 ناولملا هنود ىنفي دحلا نع هزنم رمأ دعلا قوفف الإو
 نايذهلاب سيل قدص قئاقح اهنإف تبجع نإ بجعتت ال و

 يوأي ثيحب قيضلا يداملا ملاعلا اذه نم هسفنب جرخي يذلا .ناسنإلاف

 ىلإ اعلطتم ،بيغلا ملاع افرشتسم ،هتويب نم تيب يف ىلاعتو هناحبس هبر ىلإ

 هنأب سحي ةبيجع ةيناحورب ناسنإلا اذه سحي ىلاعتو كرابت هللا تاحفن
 . ىلاعتو كرابت هللا الإ اهب طيحي ال ةعساو باحر ىلإ هيف ناك نجس نم جرخ
 الو 5 هركف اهب طيحي نأ نكمي ال ةعساو ةيملاع باحر ىلإ جرخ هنأ سحي
 شيعي هنأ رعشي لب ، هناحبس هللا وه اهب طيحملا امنإ ،هملع اهب طيحي نأ نكمي
. ىلعألا ألملا يف



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٥٩} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 هناحبس هللا تايآ هيف ىلجتت يذلا ىلاعتو كرابت هللا باتك ولتي امدنعو
 طيحي ال يتلا ةعساولا هتاقولخم يف ةتماصلا هتايآ عم ةقباطتملا ةعساولا ىلاعتو

 دهاشي هنأب سجي هنأل باجعلا بجعلاب اضيأ سحي ىلاعتو هناحبس هريغ اهب
 ىلاعت هللا تايآ نم ىلاعتو هناحبس هللا باتك يف هأرقي ام لالخ نم ملاعلا

 . هللا لالجل عضاخ هرسأب هنأو ،دوجولا اذه نع ثدحت يتلا ةعساولا

 . هئايربكل دجاس ، هدمحب حبسم ث هيعادل بيجتسم

 يف تامييلا كلت ىضقي امدنع فكتعملا اهينجي ىتلا تارمثلا نم ةلمج هذهف

 ةهازنلا ثيحو .ةراهطلا ثيحو ةيسدقلا ثرح ىلاعتو هناحبس هللا تويب

 . نامآلا ثيحو ناميإلا ثيحو

 ناك نإو وهف ، هبر نيبو هنيب زجاوح تلاز هنأ رعشي اضيأ كلذ بناجبو

 لالخ نم ىلاعتو هناحبس هبرب لاصتالا هنكمي لاوحألا نم لاح يأ يف

 اهنمو ،ةريثكلا هعايطأ اهنم 7 يف فقت زجاوح كانه 5 الإ ،هتاجانم

 امدنع هنكلو © هللا دابعب هتالص اهنمو هعتمو ايندلا ةايحلا هذه يف هتابغر
 اعضاخ ايجانم ىلاعتو هناحبس هبرب هناكم درفنيو ،اهلك تالصلا هذه عطقي
 تمطح دقو زجاوحلا مكلتب رعشي هللا باتكل ًايلات ًاعرضتم ًادجاس عكار
 اهنع ربخا يتلا ،ناسحإلا ةجرد ىلإ هتئيشمو ىلاعت هللا لضفب لصيف ،اهلك

 7 كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعت نأ " هلوقب ةلي يبنلا

 , {|{"طلا تاظحللا هذه لثم يف ناسنإلا رماغي اينإ روعشلا اذه نإف
 همعنو هللا نم الضف كهتاولخ , . .١. , + ۔۔ ,إ . 7 . .

 دحال كلذ عوقو يور ( ي يرظان ماما ىلجتت راونالا ىري دقو ::.
 +7ل اه كهباجإلا لولحو لوبقلاب هل اراعشإو ءامرك

 ننسو ٧٨ مقر © ملسم حيحصو 0٤٤٩٩ مقر .يراخبلا حيحض:( ::
٤٦٤ ١ه ١١/١٤/ ٢٠٠٣ ناضمر / ١٩ ركذلا لهآ لانتل



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع ٢٦٠١} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 دهاجو ،اليلق ناك ايهم ادرو كل ذختاو تاولخلا دئاوم ىلإ يخأ ملهف
 انه ءاقبلا نإف ريسلا ثحف اهلهأ نم تنك نإو نآلا نم ادبأو ‘كسفن
 ... .ليلق

 : اهتبقارمو سفنلا ةبساحم - ١٢
 لضفأ هيلع لاق اذكه ١ " نوباوتلا نيئاطخلا ريخو ءاطخ مدآ نيا لك "

 ءاطخأو ،ةنطاب ءاطخأ ءاطخألا يف نوعقي سانلا لكف ، مالسلاو ةالصلا

 قأتو "لاعفألاو لاوقألا يف ءاطخأو ،تاروصتلاو ركفلا يف ءاطخأ ،ةرهاظ
 لقأ نوصلخملا نوملاعلاف "ناميإلاو ملعلا نم بتارملا ردق ىلع ءاطخألا هذه
 ءاطخألا يف اعوقو مهريغ نم اضيأ لقأ ناميإلا ءايوقأو ،مهنود نمم اطخ

 اهسفن يف ءاطخألا عونتتو ، مهناميإ نم اهوبستكا يتلا مهتريصب ةوق ببسب
 وه هلك كلذ نم ىجنم او صلخم او ،هنم تعقو نمع رظنل ١ ضغب اضيأ

 ذخأ كانهف ةيسفن تايلمعب ةقوبسم ةبوتلا نوكت نأ دب الو حوصنلا ةبوتلا
 كرادت نإف باقعو ةبساحمو باتعو ةبقارم كانهو . 7 بذجو ٨ درو

 هيلع تناك ام ىلع تيقب ةياوغلا اهتحفل نإو ، تبات ةيانعلاب سفنلا كلت هللا
 . ناعتسملا هللاو

 اهبيذهتو ،اهتيبرت يف ةياغلل ةمهم تفلسأ ام ىلع سفنلا ةبساحم يتأت اذكه

 . طارصلا ءاوس ىلع ريسلا ىلع اهلبحو ،اهتيكزتو

 ىلع اهولعج قرط اهتيكزتو سفنألا بيذهت يف اوبتك نيذلا ءايلعللو
 ةبساحملاف ةبقارملاف ةطراشملاب اهوأدب ى سفنلا ةدهاجم .لجأ نم بتارم
 . سفنلا عم لماعتلا يف ام بولسأ قئارطلا هذه نم ةدحاو لكلو .ةبقاعملاف

 ىلإ هب هجوي ام هتحايس مالك نم هيلع تعلطا ايف دجأ مل تنك نإو
 وحن هجوتلاو ،هب هاضرو ‘ نيدلا ناسنإلا لوبقب ةلصاح اهنإف ،ةطراشلملا

٢٧٢٧ يمرادلا ننسو ٥١ ٢ ٤. ةجام نباو ٩ ٤٩ ٢ مقر "يذمرتلا ننس( (



 يليلخلا دمحأ خبشلا دنع )٢٦٠١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 فلآتت يذلا ئدابملا نم ديدعلا هيدل نوكتت نأ دب الف هيدهب كاسمتسالا

 ريست نأ ىلع سفنلا ةطراشم اهت ةيركفلا هتموظنم لكشتل يلماكت لكشب

 مظن عيمج يف لماك ةايح روتسد مالسإلاف ،هنع ديحت الو. جهنملا كلذ ىلع
 نمض ملسمل كرحتي يذلا راطالا يه ئدابملا كلتو © اهتالاجمو ةايحلا

 هباهذو ،هيهنو هرمأو © هءاطعو هذخأ مكحت يتلا طورشلا يهو ،هدودح

 . هكرتو هلعفو 0 هبايإو

 فطورشلا عيمجب اهملعأو ةايحلا قيرط ةيادب ذنم اهطراش دق نوكيف

 دق يتلا طورشلا كلت قفو هءادأو هكولس فيكي نأ لمعلا لاح هيلع يقبو
 . ماكحألا اهيمسآ

 مل نإف ،ةيحورلا ةيبرتلا يف ةمهملا ةيضقلا يهو ،ةبساحملا كلذ دعب يتأت مث

 رجدزي ملو ءاطخألا نم يتأي امم ريثكل هبنتي ملو ركي مل هسفن ناسنإلا بساحي
 ىلع ىتح ةقيقدلا ةبساحملاب اريثك يصوي هللا هظفح هتحايس دجن اذلو .اهنع

 7 ةبساحلا ةما ل دارفألاو ةمألا هجوي ام اريثكو .سفنألا تارطخ

 ف عرسلا ىلع ثحنو ءاضعب اهضعب دكؤي يتلا هتاهيجوت نم ةلمج انه لقنأ
 . :هتحاس لوقي. ناوألا تاوف لبق سفنآلا ةبساح

 ش س
 بابسألا وأ ةي يدل 8 انتلاح يه ام انسفنأ بساحن نأ انيلع آ : هالا يوز رن شاعو لاسو هاس "؟اهيلع داز يمام زر يي لل عراسو سوفنلا هله باج

 ةفناعجارننأ نلع .ينيب ير ال لان نأ بي يتلا بابسالا يه
 د هناحبس هللا رظنب ةيقيقح ةمأ نوكنل ؟ ةيسيللا

:. 

|/٤ه٠ ١ يبخا خيشل .



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٦٦٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 نأ انيلع لب هلوقن ام لك يفو هلمعن ام لك يفو ةليلجو ةقيقد لك يف

 '"انرئايض قامعأ يف جلجلتي ام ىلعو ،انبولق تارطخ ىلع انسفنأ بساحن

 ىلع اهضرعو اهلاعفأ ىلع اهتبساحم يف ذخأيو هسفن ىلإ نمؤملا ولخي " ۔٣

 عم .اهئيدرو اهديجو .اهئيسو اهحلاص نيب زييمتلل ةل هيبن ةنسو هللا باتك
 راعشتسا عم ،ةحلاصلا اهلامعأ يف اهصالخإ يلجتسيل هسفن راوغأ يف قمعتلا
 |نأك ،ةيبيغلا هقئاقح هل ولجي اراعشتسا رشلا ىلع هدعوو ريخلا ىلع هللا دعو

 هللا هدعأ يذلا اهميعن ربصأف ةنجلا لخد نمك نوكيف ‘هينيع مأب اهدهاشي

 هناحبس هللا هدعأ امو ،اهلاكنو اهباذع دهاشف رانلا لخدو .ةرربلا هئايلوأآل
 سفنلا عم تاولخلا هذه ىلإ ةجاحب ناسنإلا ناك كلذل ... ةرجفلا هئادعأل
 نايغأ اهنع ىلجتتو ،تاعاطلا ىلإ عراستو ريخلا ىلإ امئاد داقنت ىتح اهتبساحمل
 ٢) "ا اهيلع ناميال | راونأ قارشإ نود لوحت يتلا عبطلا

 ريغ ىلإ اهبالقناو © هوحنو قارعلا يف ةنهارلا ثادحألا نع ةرضاحم دعبو
 : كلذ دعب هتحاس لاق روصتي ام

 لصتي ام لك ةساردو ث انعاضوأ ةساردو 5 انسوفن ةسارد ىلإ جاتحن "
 نيبو اننيب اميف وأ "ىلاعتو هناحبس انبر نيبو اننيب ناك اميف ءاوس انلاوحأب
 ةبساحم : اهنم ٥©فقاوم ذاختا ىلإ وعدتو ؤ رابتعالا ىلإ وعدت ةيضقلاف انسفنا

 ىوقتلل ةبقاعلا نأ نوقثاو اننأ ىلع ترخأ ام لكو تمدق ام لك ىلع سفنلا
 :را" نيقتمللو

 : هبطخ ىدحإ يف لوقيو

 يتلا ةايحلا هذه تاجوم يه ناسنإلاب رمت يتلا نونسلا تناك نئلو "
 ناسنإلا اذهب ردجيل هنإف ةايحلا كلت هبقعت يذلا ءانفلا ىلإ ناسنإلاب عفدت
 ةرضاحم .يليلخلا خيشلا ،ةربعل كلذ يف نإ ()

 ١ ٢ ١ 5 طوطخ .يليلخلا خيشلا 5 قحلا ناهرب ) : (١

ةرضاحم يليلخلا خيشلا 0 ةربعل كلذ يف نإ ()



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٦٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم
 اذام هسفن بساحيلو ربتعيل ماع لك دنع فقي نأ ،ماوعألا هذهب رمي وهو
 لمع اذامو ؟حلاص نم لمع اذامو ؟ ريخ نم مدق اذام ؟رخآ اذامو ؟مدق

 »"اهئاضعأ نم وضع هنإف ؟اهيلإ بستني يتلا هتمال حلاص نم

 : نيهاجتا يف ريست ةيدرفلا ةبساحملا نأ هتحايس ىريو
 : اهنطاوب ىلع سفنلا ةبساحم : لوألا

 ًاباسح هسفن بساحي نأ ءىش لك لبق ناسنإلا ىلع بجي " :هتحايس لوقي
 مامت اقبطنم سفنل ا هنطبت ام نوكي ثيحب © نطبت ام ىلع هسفن بس احيف ،اقيقد
 ةريثك ءايشا نع رذح دق لجو زع هللا نإف .لجو زع هللا رما ام عم قابطنالا

 "»" نظلا ءوس نم لجو زع هللا رذح دقف ،اهايانح نيب سفنلا هيفخت امم

 .ربكلاو ءايرلا نظلا ءوس عم ةنطابلا رومألا كلتل هتحايس لثميو
 ؛}ا" ررح او

 اهرهاوظ ىلع سفنلا ةبساح : يناثلا

 ادج عساو اهراطإف ةينالعلا يف سفنلا ةبساحم امأو : هتحايس لوقي ..

 امم ءاوس © ليلجلاو قيقدلاو © ليلقلاو ريثكلا طقست ةبساحملا هذه نأل كلذ :
 امم وأ هسبلي وأ ٠ هبرشي وأ همعطي امم ءاوسو ٠ هلمعي امج وأ ناسنالا هلوقي :

 ؛٤راا هوجولا نم هجو يأب هسبال .

 ةايح لعجت بير الب اهتإف ةرمتسم ةريتولا هذه ىلع ةبساحملا تماد اذإف .:
 \ اهلبق امم اربخ يه يقأت ةظحل لك نوكتو © ةداعسلا قيرط يف ريست ناسنإلا:.:

 .هناحبس هبر ءاقلل كلذب دغتشف

 ،١٠/١ يليلخلا خيشلا ، ربانملا يحؤل::
 ‘١/ ١٧ يليلخلا خيشلا { ربانملا يحن

 ١/ ٢٢ { يليلخلا خيشلا ،ربانلا يجيال :ة
١/ ١٨ } يليلخلا خيشلا ربانملا يجييم :



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع {٢٦٤} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 نأ هيلعف ،هللا ءاقل ىلإ ناسنإلا برقت تاظحللا تماد ام " :هتحايس لوقي
 ذ هللاب ةلص رثكأو سفنلل ةبساحم رثكأ تاظحللا هذه نم ةظحل لك يف نوكي

 ميوقتو هلمع صالخإو هتريرس ةيفصتب ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ برقأو
 .0" هتريس

 : ةبقارملا

 ةبقارم اهبناجب نوكت نأ دب الف ةمهمو ةيرورض ةبساحملا نأ ايك

 ؟اهزئارغ ىبلت ةقيرط يأب و ؟اهتاعزنو اهعفاودل بيجتست فيك ،سفنلل
 لك قبست نالوادتت ةبساحملاو ةبقارملاو .اهلايعأ عيمجل ةبقارم كانه نوكتف

 .اهبقعتو ىرخألا امهنم

 ةبقارم اهبقاري نأ هيلعو ،هسفن دقفتي نأ ناسنإللا ىلع " : هتحايس لوقي

 .اهتاوهشو اهاوه اهيلعرثؤي ، ةددعتم تارثؤم اهيلع رثؤت سفنلا نإف 5ةقيقد
 نكري امدنع ايندلا اهيلع رثؤتو ،تاوهشلا هذه هنييزتب ناطيشلا اهيلع رثؤيو
 رادلا ىلإ هتيطم يه سفنلاف ،اهلمهي الأ ناسنإلا نم بلطيف اهيلإ ناسنإلا
 اهدهعتو اهاعر نإو ،ةئيس ةياغ ةياغلا ناك هللاب ذايعلاو اهلمهأ نإف ةرخالا

 6}"ةديمح ةياغ ةياغلا تناك اهحالصإ ىلع صرحو

 : نيدلا يف ةماقتسالا رصانع نع ثدحت نأ دعب ،هتحايس لوقيو

 ةبقارم هسفن بقاري هلعجت هينيع بصن ناسنإلا اهلعجي امدنع ةماقتسالاف
 حمسي الف هسفن سجاوهو ٠ هبلق تارطخ ىلع ىتح هسفن بساخي ةمات ١

 "هللا هب نذأ ام دودخ يف الإ ركفت نآ هسفنل

 جا ٤ ٣٢/ يليلخلا خيشلا رخآل ١ مويلاب نايإلاور 1

 : . ٤٣٢٣/[ .يليلخلا خيشلا روتفلا طيرش ) `)

،٣٩٢/!. يليلخلا خيشلا .ةيلمحلارتتاوطخلا )")



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٦٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 هللا جهنمل ةفلاخملا عضاوم ىلع ناسنإلا عقو ةقيقد ةبقارملا تناك اذإف
 . هيلع تابثلاب اهمزلأو ،يوسلا جهنلا ىلإ ةدوعلا ىلع اهلمح و هسفن بساحف

 اهلئاسوو ةدهاجملا

 َنإو اتَلبُس مهيدل اتيف أوُدَهَج نيذلاو » : هتردق تلج ىلوملا لوقي .
 ) ه نينسح لآ عمل هللا

 قشأو مظعأ سفنلا داهجو “ىتش لبس يف سفنلاب داهجو لاملاب داهج

 الإ هرايت فصاوع أدهت ال يذلا ، ىوهلاو لقعلا نيب فينعلا عارصلا ببسب
 " هللا نذإب نوهي عيش لك لذبلاو داهجلا عمف " تايحضتلا نم ريثكلا لذبب

 يهف . بارتلا ناسنإل ا ىراوي ىتح رتفي ال رمتسم داهج سفنلا داهجو

 3رارمتساب ىوقتلا ماجلب اهمجلأ نم الإ ،روثت ىتح تأده نإ ثبلت ال

 ىلع ىوقت ال اهديق يف لملمتت يهف ،ىلاعت هللا نم ةيشخلا ديقب اهديقو

 . ضوهتلا

 :يه روم نالب منت سفنلا ةدهاجم هتحاس ىريو
 ةرظن ايندلا ىلإ رظني نمؤملاف 0 ايندلا ةايحلل حيحصلا روصتلا ١- آ
 ايك اهفصوو سانلل ايلج افشك اهتعيبطو ةايحلا هذه فشك نآرقلاو ةينآرق
 : لئاق نم زع لاق دقف ،لاثمألا نم ريثكلا اهيف برض ىلاعت هللاف ، هيلع يه..
 ضتألآ تابت ۔هب َطَلَخآَق ءآَمَسلآ نم هتلزنأ ءاَمك اينلآ ةوَيَحَلا لم امنإ . ٤ مم ري . ۔۔ ۔ ۔إ, صع ۔ إ ] ,م و ¡-۔ س ۔۔۔ ش ,و ه .
 4 [, ٥ ۔ےےر , ۔۔ دج ي و ٤, حم < ۔ -.. ۔ے۔ ر م ,7

 اهلهأ ىرو تتَتَزاو اهقرح ضرلا تَدَحأآَدإ نَتَح معتةلآو سانلا لكآي ام:
 س < . ى % 7 ّ ِِّ ۔ ح ,ص, ۔ ٠ ى ٥2 َ ۔ ] ۔ے۔ ۔۔ 7 راك 7

 كرغت مل نأك اًديصَح اَهَتلَعَجَف اًراه وأ اليل اتزتأ اهت اهيلع ےروزدق متا
 "« نوُرَكقَتي موقل تيلا ِضقئكياَدك سنألا

 ٦٩ ةيآلا ۔ توبكنعلا ةروبس يألا :
 ! ٢٧٦2/ يليلخلا خيشلا لضفأ ةيبرت وخا
أ/٢٦٩٣ 9 يليلخلا خيشلا .ةيصخشللةيلمعلا تاوطخلل



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٦٦} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ىلع ىوقي كلذبف .كلذ ىلإ نآرقلا ةوعدو 0 ةرخآلا رادلاب قلعتلا ٢
 ‘"ايندلا ةايحلا فرخز ىلإ ةلايم ىه ىتلا هسفن ةعيبط ةمواقم

 ٣- ناميإلا تاحفنو ربخلا مساوم لالغتساو لاعت هللا ركذ نامدإ 1

 تطشن نإو ،هلغتسيف ريخلا ىلإ طاشنلا اهيتأي دقف ، سفنلا يف ناميإلا خيسرتل

 اهحامج حبك رشلل .

 © صرفلا لغتسي نأ هيلع ناسنإلاو مساوم سفنلل " : هتحايس لوقي
 الئل ،اهطبض ىلع صرحي نأ ناسنإلا ىلعو تاتلف اهل اضيأ سفنلا نإ مث
 4ه اتَلبُس مهيدل اتيف أوُدَهَج نيذلاو :ىلاعت هللا لاق دقو .تلفنت
 اذهبو ،ىلاعت هللا ركذ نمدي نأ ناسنإلا ىلعو .اهنم دبال سفنلا ةدهاجمف
 '}"‘!هسفن ف ناميإلا خسري

 ١٣ ايندلا ةايحلل حيحصلا روصتلا ۔ :

 ال ، فراخزو جراهب ، باهذ ىلإ اهيف ام لك ى ةرخآلا ةعرزم ايندلا

 ءءاعرف ءانجو ءانسح .هلل هتهجو صلخي مل نمل عوج نم ينغت الو نمست
 رصبت ةايحلا نم هلانت امو ،داتقلا طرخ اهنودو بيرق اهرازمو ةيناد اهبسح

 يعيور نوكي نأ ايندلا يف كولملا مظعأ ىنمتي نيح « توملا شارف ىلع هتقيقح
 . لابجلا بعش يف منغ

 ىتلا كلت ءايلعلا بتارملا نع ضافخناو وند ءاهمساك ايندلا .. ايندلا

 ةريثكلا لاثمألا هللا برض دقو " : هتحاس لوقي .. ةرخالا رادلا يف نوكت

 ،رورغلا عاتم اهايس ىلاعت هللا نإف ، اهناوهو ايندلا هذه ةراقح نيبت يتلا
 ءاَمَسلآ نم ُهتلَرنأ مآَمك ايتدلآ ةويَحَلا ْلعَم امنإ »: ىلاعت هللا لوقيو
 تّدَحأ آذإ نيح معتألاو سانلا لكاي امم ضزألآ تابت هب طلتخآف ۔۔ م ۔۔ 7 7 م2 و ثرت۔ . .هز . + ,-ح 1 122 ؟

 | . قباسلا ()
1 ٠ ١٨ ١/ يليلخلا خيشلا ‘ةئطاخ ميهافم حيحضت (٦)



 ليلخلا رمحأ ميشلا دنع )٢٦٧} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 كنر نزنأآهنتأ اهلع ےروزدق مهتأ اهلها ي رظَو تتَيراَو هفرخز ضرألا
 اهلعجي نأ ناسنإلا ىلعف ؟رسمألاب كرغت مل ناك اديِصح اهتلعجف اراهن وا
 اهاطعأ دق نوكي هنإف ةياغ اهلعج نإ امإ 5 ريغ ال ةرخآلا رادلا ىلإ ةليسو
 ائيش ىوست ال ايندلا نأ ىلع اهقح ةرخآلا طمغ دق نوكيو اهقح قوف
 ةرخآلا تناكل ابهذ ايندلا تناكو ابارت تناك ول ةرخالا نإف ةرخالا بناجب

 نم ىلغأ ةرخآلاو فيكف ءاهدولخو اهئاقب لجأ نم اهيلع صرحي نأب ىرحأ
 "بارتلا نم صخرأ ايندلاو ؤ©بهذلا

 اوعدخني الأ ،ايندلا ةايحلا ىلع نيلبقملا بابشلل هحصنو هتيصو هجويو ..
 ءاهجراهب نع مهراصبأ اوقلغيو 5 اهئادن نع مهناذآ اومصي نأ مهيلع لب ،ااهب

 ةخسار مهتديقع نوكت ثيحب هللاب ةلص ىلع اونوكي نأ بابشلا ىلع" :لوقي
 امم ىلاعتو هناحبس هللا دنع ام يف مهحومط نوكيو 3 ةحلاص مهلامعأ نوكتؤ غ

 مدعو ااهيف مهدهرو كايندلا نع مهفوزع عم ةرخآل ١ رادلا ي هئايلوأل هدعأ

 هذهب ضهني نأ هللا ةئيشمب وجرن يذلا وه كلسملا اذه ،اهيلإ مهرظن حتف
 تبسك ام ببسب هل ةريسأ تحبصأ يذلا لذلا ةقبر نم اهررحي نأو ةمالا
 ."هؤادعأ اهيف عمط ىتح .اهيذيأإ

 ىلع هعقو دربأ امو 5 ايندلا ةقيقح نع خيشلا ةحايس ثيدح ذلأ امو . :

 باطخلا ةوق هيكذيو خيشلا عقاو هقدصيو صالخإلا هيكزي ، بولقلا
 نيزأس اذل ،هتناصرو رعشلا ةغالبب احشوم نايبلا نسح هعقو قمعي
 : رعاشلا لوقي 5 هتحاس لوقي عيدبلا هرثن يراردب تاحفصلا هذه ةحانشنم::

 ايض اقتلا لمي ال ءىش هاضاقت ةليلو موي ءرملا ىض اقت ام اذإ .

 فقت ال !ًافيفح اريس مهب ريست ةرطاق باكرك مهلثم ةايحلا هذه يف س انلا :ن
 ىف الو ةحص ىف الو ةلفغ يئ الو ،مون يف الو ةظقي يف الو كراهن الو ليلر نق

 أ / ٢٥٠ . يليلخلا خيشل آ ىقبأو ريخ :رخاوالا

.برعلا ةلبس ث ةينايعلا ةكبشلا .. راحص ... زجم ةدلب يف :راغز



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٦٨} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 اريس ةرطاقلا هذه ريست امنإو . نزح يف الو حرف يف الو ،ميعن يف الو ضرم
 نم رخي اهزواجتي الأ هل بتك يتلا ةطقنلا ىلإ دحأ يأ لصي امدنعو اثيثح

 يتلا سافنألا هذهو .ةايحلا هذه نأش اذكه فقوت نودب ةرطاقلا هذه
 ناسنإلا هسفنتي سفن لكف ،ريصملا اذه ىلإ هتاوطخ يه ناسنإلا اهسفنتي
 ءادبأ دوعي نأ نكمي ال ناسنإلا هسفنتي سفن لكو ، ريصملا اذه ىلإ هب وندي
 هتارطق رطاقتتو 8،هؤاكو لح يذلا ءاقسلا لثمك اهلثم سافنألا هذهف

 اضيأ طقاستتف هماظن لح دقع لثم وأ ،تارطقلا هذه يهتنت ىتح رارمتساب

 . يهتنت ىتح رارمتساب هتازرخ

 ةيرعاش ةبهوم نم اوتوأ ايب ةايحلا هذه ةقيقح ءاغلبلا ءارعشلا روص دقو
 الفط ناك دقو كهنبا يف ئزر يذلا يماهتلا الثم عمسن كاقيقد اريوصت
 دئاصقلا هذه نيب نم ،ةددعتم دئاصقب نبالا اذه ءاثر يف عفدناف ،اريغص

 دفي ال ناك هنأ ىتح .اغلاب ًاباجعإ اهب بجعي يرعملا ناك ىتلا ةديصقلا كلت
 اذإف ؟هنبال يماهتلا نسحلا يبأ ءاثر دشنتأ :ءيش لك لبق هلأسيو الإ دفاو هيلإ
 ،لاؤسلا اذه هلأسف هسفن يماهتلا هءاج ىتح " يندشنأ :هل لوقي ،معن :هل لاق
 :هل لاق اهايإ هدشنأ امدنعو ،ةديصقلا هذه يندشنأ هل لاقف ، معن :هل لاقف
 دشنت تنك امدنع : هل لاق ؟ينتفرع مب هل لاقف ، اهبحاص تنأو تنسحأ
 كلذ نم ترعشف ،ىرح دبك نم جرخت تايبألا هذه نأ سحأ تنك اهتايبأ
 ةديصقلا هذه ةمدقم ىفف ، رعشلا اذهب هفطاوع تضاف يذلا باصملا كنأ
 : لوقي

 رارق رادب ايندلا هذه ام راج ةيربلا يف ةينملا مكح
 رابخألا نم اربخ ىري ىتح اربحم اهيف ناسنإلا ىري انيب

 رادكألاو راذقألا نم اوفص اهديرت تنأو ردك ىلع تلبج
 ران ةوذج ءاملا يف بلطتم اهعابط دض . مايآلا فلكمو
راه ريفش ىلع ءاجرلا ينبت انإف ليحتسملا توجر اذإو



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٦٩} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 راس لايخ اهنيب ءرملاو ةظقي ةيينملاو مون شيعلاف

 نع ربخ اذه يفو شةظقي هّينمو 6مون هشيع ، ناسنإلا ةقيقح يه هذه
 رعاشلا لاونملا اذه ىلع غاص دقو " اوهبتنا اوتام اذإ ماين سانلا " ي يبنلا
 هذه تءاج دقو ،©يملاسلا خيشلا ءاثر يف هتديصق ملسم وبأ ةمالعلا ريبكلا

 يفو اهتعيبط ىلع ايندلا ةايحلا هذه ريوصتبو ةغلابلا ظعاوملاب ةلفاح ةديصقلا
 : لوقي ةديصقلا هذه ةمدقم

 راضملا ىلل دوعت انتايحو رامعألا ضراقم نونملا بير
 رايتلا نم ترذح اهتيلاي ىدرلا رايت قوف وهلت سفنلاو

 راه ريفش ىلع رارقلا لثم لطاب فرخزو قنر ىلع ترق
 رادكألا ةرارق يهو هايند يف هايح نم ءرملا رغي اذام

 رافظألاو باينآلاب هيرفت اهتاوف يف رورغملا طقاستي
 راطخألا دي هقزمت شيع ىلإ رصب يذ نوكس رورغلا رش

 راثآ ىلع راثآو ىنفت سفنأو فورصلا اهنولت ربع
 راصبتسا ىلع ايندلا يف تنك ول هذه نع ةرذ كشيع داز له

 رادقملا دي هفرصت امم ةربع كتايح يفو تربتعا اله

 رارمتسا يف مايآلا لئاوغو ةحمل ةمالسلا كل رمتست ال
 راتهتسا يف هدارأ يذلا بح نم نحنو ديقفلا ىكبن انلاب ام

 راطوألا ةبحمو ىوهلا رثأ ىنفلا هبقاري ايب سوفنلا فغش
 رافسلا عم هربعت فوسلو رباع كهجو مامأ نونملا رسج
 رازوأ نم ترقوأ ام لقث نم املاس افخن هربعتل رمش

 رامعألا عرصمب تاظعلا لثم ركذم لوقي ايب تاظعلا سيل
 راكذتلاب حاورألا اهبلس ييف دي نم انربتعا ول نونملل مك
رادصإلاو داريإالا يف باتني ىدرلا دوصقمل انتفلأ نزحلا ام



 ىليلخلادحأخبشلاددع { {٠""( __ يوبزلاركفلارلاعم نم
 رايخألا عراصمب انجيريو الزاه انيف نيبلا دبي ىرتأ
 راتخملا ةئيشم ةبوبرم اهدوقي ءاضقلا رين ةمومزم

 راشنالاو ءايحألا ةتامإب ارثأتسم هسفنل ءاقبلا بتك

 راذعألا ةنظم ةايحلا نأ دجت ايندلا كتايح تربتعا اذإو

 راصبألا ووذ ةيقابل المأ يغتبي ىرخأو ةكرعم نيب ام
 راربألا سفنأ ةينملا ليغ ترداغل ءاقبلا كرتشي ناك ول

 اهلهتسي - هللا همحر - ةمئألا بطق امهب ىثر نيتللا هيتديصق ىدحإ يفو
 :هلوقب

 ديقف تنأو يئانلا دقتفت و ديبت ىهو كايند ىلع بكت
 دوفن هيف تسفان ام ةياغو اهماطخل اعماج اهيلع اصيرح
 ديصح داصحلا ىجري ام لك معن تئاف ليصحتل احاحلم رواست
 دوذت تربتعا تنك ول كرمعو مهدوذتو اهلهأ اهيف بلاكن
 ديزتو اقبلا لامآ دكؤت اهرم رمعلا صقني تاظحل ىلع
 دوهع هنم كبحصت ملو ءافو هل دبت مل هتكردأ المأ ولو

 ديدج رورغلاو اموي سرديس سراد ضقن هنيط ءانب ينبتو

 . نوبوهوملا ءارعشلا ءالؤه اهفصي امك © ايندلا ةايحلا هذه نأش اذكه

 : لوقي هئاقدصأ دحأ اضيأ ملسم وبأ ةمالعلا اهيف ىثر ةديصق يفو

 نيقيلا نايتإ يحلا دحو نونملا ةعئار رمعلا : دهت
 نيميلابو لامشلاب ذخؤن و يلابن الو روزغلاب وهأ
 نيرقلاو نيابملل اهيلت ىرخأو ةفصاقب عزج الأ

 نوؤخ ةبذاك ريرغت ىللإ تاحفاط . كلاهملاو ..اكردو
 نوكرلا مغر ىلع اهعطقنس .دودخ اهل . ةايخلا .نأ ىلع
نيتولا يف يرسي فتحلا رفظو ءانه وذ ةوابغلا ىلع . سيلآ



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٧١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 نيمكلا وحن انريسم نأب يردن نحنو ناضراقلا رمي
 نويعلا يأر هشطب نكلو ءافخ ىلع نيمكلا نأ ولو
 نيبملا قحلاب مهولا يىلجيو مهو لامآلا نم انطبثي
 نونظلا عطقنم لاجالا نم دصر لامالا كرادم نودو

 نوفدلا ىلل فزت اهلصاوح اناطب انزئانج انب رمت
 نيطبلا صمخلا نم ابجع الأ اصامخ اهيعارم يف ودغتو

 ىنيلت الو كيلأ ال كقالط ًاتاتب ايندلا هذه قلطو

 ينيعد ايند اي كنع ينيعد ًاعوسو انيل ةيح كتفرع
 ينيعدخت ةلاع ال كنإو مهيف تكتف مث كينب تعدخ
 نوتملا قارب فيسلا كاذك ركم قوف كماستبا ىنعوري
 ىنيب ءاهوشلا اهيأ ىنيببف تهاشف تناز ًانساحم تنبأ
 نيميلا تاذ ذخآ ينإف ًاقيرط يذخ رودغ اي كتلبه
 ينيد رمأل كنم ناك ام ىوس ىرضملا بلكلا رجزم كتكرت

 هلوق ىلإ لصي نأ ىلإ

 نورقلا يف ةريدتسملا كاحر يواسملا نم راجف اي كبسحو

 نيقيلاب انيربخ ةنيهج ربخ كيدلف مهنيأ ينيرأ
 نيحطلا ةددبم اي انيحط اوراص موقلا نإ سيلدتلا عد

 نيبتسملا عادخ نع يفكو ايايعلا ينب ثابخ اي يرغف
 نوبز برح يف تنأو نحنو راج كتفلاو ىغتبا كملسأ
 نيهدلا موقلح دصقلا نأل يدجي سيل ثعشت ام كناهد

 ينوفلخو روبقلا يف اومارت يموق تاورس نم ديصلا دعبأ |

نوكسلا ىلإ ليبسلا تاهيهو بلق نوكسو ةشيعم ذلأ .



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٧٦٢} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 نيدو قلخ يف موقلا بيطو سنأ بيطي نيبيطلا دعبأ
 نيلب ةنطاق سانلا لظت مهنم فانكأل ١ مدبجمت دعبأ

 نم ةظحل يأ يف فقوتت ال ًاثيثح اريس سانلاب ريست ايندلا ةايحلاف
 ىقلي انخياشم دحأ تعمس دقلو رعشي ال وهو ناسنإلا اذهب رمت تاظحللا
 : ةغيلبلا ةيظعولا تاملكلا نم ةبطخلا هذه ىن هلاق اييف ناكو ديع ةبطخ

 بكار ىلع افسأ اوو ، لحري هفوقو لاح يف وهو فقاو نم ابجع اوف"
 نم ابجع اوف : ىرخأ ةبطخ يف اضيأ لاقو " لمجي نيرآذلا يآ ىلإ فرعي ال

 " لحارملا عطقي همون لاح يف وهو مئانو . لحار هفوقو لاح ي وهو فقاو

 نإو ايندلا ةايحلا هذه يف سانلاو ،هريس فقوتي ال ناسنإلا نأش اذكه

 رسعو رسيو كرقفو ىنغو سؤبو ميعن نيب اوتوافتو مهلاوحأ تفلتخا
 ةايحلا هذه يف مهلثم اعيمج سانلا نإف كلذ عم نكلو .خلا ..... نزحو حرفو

 مهيلع مكح دقو نجسلا راوسأ نيب نوشيعي نيذلا ءانجسلا لثمك ايندلا
 ال ذإ مكحلا اهيف ذفني يتلا ةظحللا دحأ ملعي ال نكلو مادعإلاب اعيمج
 ١0"هل ثدحم ام دحأ يردي

 اهب نتف نإف © ةرهابلا هتغالبب هتحاس انل اهروص يتلا ايندلا يه هذه

 . اقدص عودخم هنإ اهفرخزب عدخنا نمو اقح رورغم هنإ اهتفرعم دعب دحأ

 "ه يقتملا زاد مَعيَلَو »" قباوُرَيَح ةرخالاو »
 لقاعلا ءرملا اهرذحي نكلو بلقلا اهاوه

 ج /أ / ٣٢ ، يليلخلا خيشلا 3 رخآلا مويلاب ناميإلا (`)

 ١٧ ةيآلا ںىلعالا ةروس ( )١`

٣٠ ةيالا لحنلا ةروس ()



 ٢٧٢ :لا كن .
 يليلخلا دحأ : >)ا دنع } { ىوبرتلا ركفلا اعم نم

 3 ايندلا ةايحلا فراخز ءارو اهنايرج نع سفنلا حامج حبكي اممو
 :اهنم ىتش روما ءاهجرهبب اهعادخناو

 : هتصغو توملا ركذت

 ص همه ] إ ٥ ۔۔ . 7 . ١

 تم اَم كلاذ قحنآب توملا ةَركَس تءاجو ىلاعتو هناحبس هللا لوقي
 َ "هذيمت هني

 ى . 2 ت م د ۔ ۔۔ 7ِ ر د . . -

 روفت امنإو تقوم ا ةقاد سفن لك : لئاق نم زع لوقيو .

 زف دقف ةنجلا لجذأو راثلا يع حرخز نمف ةمقل مي مكزوجا
 ُمككرذُيأوئوكت اَمَتيأد ىلاعت لوقيو "ه رورغلا عتم الإ آيندلآ ةوَيَحلآ اَمَو
 نيرشل انتلعج امو :ىلاعت لوقيو 1 ق دتشم جورب ىف متنك ولو توملا
 مكولتتو توملا ةقيآذ سفت لك ((يز نودلخ ُمُهَف تت ننإفأ دلخلا كلبق

 "هه نوعجرت ايلإ ةتَتِفريحلاَورشلاب

 وهف "ماركإلاو لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو يح لك ةياهن يه هذه
 دحأ كلمي الو ههجو الإ كلاه يش لكو هناحبس تومي ال يذلا يحلا

 ةيناث ترلملا رخؤي نأ 6هداتعو هدونجو همشحو همدخو هتوق تناك |ےھم

 .اعيمج ءايحألا قيرط اذكه هدعوم نع ةدحاو

 نكاسملا ىنبت رودلا بارخل ايك اهلاخس تادلاولا وذغت تومللف

 ١٩ ةيآلا © ق ةروس ) )١`

 ١٨٥ ةيآلا ٨ نارمع لآ ةروس )`)

 ٧٨ ةيآلا ، ءاسنلا ةروس ()

٣٤٤٣٥ ةيآلا { ءايبنألا ةروس ( )



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٧٤} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 نيأ ا ةرصايقلاو ةرساكأل ١ نيأ دورمنو نوراق نيأو ناماهو نوعرف نيأ

 تلق هل ناك نمل ىركذل كلاذ ىف نإ ربادلا سمأك اوبهذ دقل ةرطابألا
 وو < ,4 إ ۔ ه ي ,ح 27٤

 . "ههه ديهش َوهَو عمسلا ىقلأ وا

 : يحاورل ١ ملسم وبأ لوقيو

 اهيف عدوتسم نم رباقملا الو ةخراصو حون نم رودلا دهت مل
 اهيؤي ناك نميف ركفن الو اهؤلمت ماتيالاو قرطلاب رمن
 اهيلبي رهدلاو ةغراف رودلاو ةقلغم باوبالاو فرطلا لسرنو

 اهبوطت ضرألا قابط يف مهنظأ 3 مهرقم اهيف اونغ نيذلا نيأ
 اهيناغم يقبت نمل نورقلا نيأ مهثكم نيأ اندهع نيذلا نيأ

 اهيثرنو اهيكبن ةبحألا نيأ هطلاخن انك يذلا ميمحلا نيأ

 اهيوادي نم وأ اهعزاني نم وأ اهب فوطت تناك نمو كولملا نيأ
 اهيضاقت يف يلايللا تانب مهب تلعف ام راجلا نيأ دعابألا نيأ

 اهيداوع انيف ترج نونملا بير مهقطن ناك قطن موقلا نكمأ ول

 : اضيأ لوقيو

 اومحقأ ضرألا يفو بكر هقبسيو هريغ هولتيو بكر انب رمي

 مسبم ةينملل بلق لك ينو اهلها عراصم ايندلا ونب ىسنيا
 مرختن ال ضرأل ١ يف مهسدن ةزعأ ايندل ءاباو نونب

 : لوقيو

 معشقو هيلع يقبت ثدح امو معشق مأ نم تاراغلا انقزمت

٣٧ ةيآلا ، ق ةروس ( )



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع ٢٢) يوبرتلا ركفلا ملاعم نم . + ٢٧٥

 - ىقارتلا تحت ةعقعقو حئان توص نم ناذالا عرفت ىتم

 مرضتي ىسألاب بلق دربيو د حف اوس نم عمد فشنيو

 مزرت سيل اهلقنأ نم لحاور كلاه شعن نم فاتكألا رصت ىتم
 معطم ضرألل راشبالا هذه الا الفلا ىلإ سوفنلا راتمت لفاوق

 ميخملا كاذ ضرألا ريمض سيلا تبنط ثيح نم يحلا مايخ ينورأ
 ممتي هادم رمع هنكلو مه لعب نف اعم ان رخ ات انسلو

 بابحألاو ءالخإلاو ،دالوألاو نيلهآلا ةقرافمو يمتحلا ليحرلا هنآ
 ،هيبأو همأو هيخأ نم ءرملا هنم رفي موي ف الإ ادبأ ايقل الو ةدوع ال ثيح

 ةبهأ ىلع نكيلف ةماركلا مهل هللا بتك نأ الإ هذه ايقل يأف كهينبو هتبحاصو

 لوقي ناطيشلا تاغزنو ،هاوه ىلع ءرملا رصتني ىركذلا هذهم دادعتسالا

 : هتحاس

 هؤجفي ىتم يردي الو هيدي نيب ةمايقلا موي نأ ناسنإلا ركذتسي امدنعو"

 .هديب اهدايق سيلو ةلحار ىلع بكار وه ؟هريصم نيأ ىلإ يردي الو ،ثترلملا

 ؟ةيلاع ةنج ىلإ لحرت له ؟لحرت نيأ ىلإ اهب يردي الف ،هريغ ديب اهدايق امنإ
 هذه حبك ىلع ىوقي نأ نم دب ال ؟ةيماح ران ىلإ هب هللاب ذايعلاو لحرت وأ
 ؛اهتاقاط يف فرصتلاو ،اهزئارغ طبضو ،اهاوه مزو ،ءوسلاب ةرامألا سفنلا

 مدهلل ةليسو نوكت نأ نم الدب ،ربمعتلاو ءانبلا لاجم يف ةلماع نوكتل

 ٧١"_"هللاب ذايعلاو ريمدتلاو

 تاركس توملل نكلو رسيو ةلوهسب هحور جرخت ناسنإ لك تيلو

 ةركَس تءاَجَو : هناحبس لوقي رايخألا نوفطصملا اهنم مليييب مل تارمغو

 ذإ ىرت وَلَو » : هناحبس لوقيو "ه ديحت هني تنك اَم كلاد قاب توملآ
 : و ٠ ٥ . و َ  َ 7 2 . س َ . 71 َ 7 ى م

 اوجرخأ زهيرديأ اوطساب ةكيتلَمَلاو تقولا تَرَمَع ىف تروُمِلْظلآ

 ٥١٤٦٤ -١٠/٢٦/ ٢٠٠٣ نابعش ٣/ ركذلا لهأ لاؤس ( `)

١٩ ةيآلا {، ق ةروس ) `)



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٧٢٦} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم
 إ ىود ۔ه۔ذ ذ .4 دي _ و إ . 2 ۔ .. .. و & ي
 ريع هللا ىلع نولوقت متنك امب نوهلا باذع حروزجت مويلا مكسفنا
 نم ةدحاو ةركس نأ لاقيل ىتح ه َنوُربكَتَست ۔هتىيا٤َ نَع متنكو قحلا

 ملألا كلذ ردق ملعي الو “فيسلاب هبرض نيعبس نم دشأ توملا تاركس
 ةديدشلا فقاوملا نع نوربعي نيح سانلا دجت اذلو ًاقح هقاذ نم الإ ديدشلا
 . ىقال ام ةدش نع ةيانك ( توملا تقذ دقل ) مهدحأ لوقي مهب رمت يتلا ةملؤملا

 يف هدي سمغي ناك هنأ توملا شارف ىلع ناك امدنع لي هنع ىور دقو

 مت طخي ناكو "تاركس توملل نإ " : لوقيو هنيبج اهس حسميو ءام ةوكر

 لاح اذه ناك اذإ ؟ هنود مه نمب فيكف ،هتاركس نم ىقلي ام لوه نم قيفي

 ف بلقتي نمب فيك ؟ س انلا رئاسب فيكف ٦ قحل ١ بيبحو قلخل ١ ربخ

 . ! ؟راهغ ليل يصاعملا

 ؟لاب كل أدهأ ؟ رارق كل رقيأ ؟شيعلا كل أنهيأ ؟ ةذلب عتمتستأ

 اَم أوُسَت املق : لوقي ىلاعت هللاو ؟ توملا ةتغابم نع مات نمأم يف كنأك
 وتوا امب اوحرف اذإ نتَح ءىش لك بوتا ميلع انحتف ۔هب اورد . د غ ۔ . . و ح ,< , ب ۔ ه د 7 ]. مر ,۔ , ۔؟ 7
 1 " هه نولم مه اذإف ةَّعغَب مهنتذخ

 ال ْهَو ةَتْعَب مهيتأت نأ ةعاسلا الإ ترورظنَي لم : لوقيو {|
 "4رورعشي

 ل َلَجأ َنِإ» اهب الإ عجري ال هناف كحور ضبقل توملا كيلم لزن اذإف
 . "ه حر وُمَلعَت تنكول رخؤي ال ءاَج اذإ

 : ىلاعتو هناحبس لوقي ايك ،ةكئالملا نم هناوعأو توملا كلم لزني

 ٢٣ ةيآلا . ماعنألا ةروس ()

 ٤٤ ةيآلا . ماعنألا ةروس (`)

 ٦٦ ةيآلا ٤ فرخزلا ةروس (')

٤ ٤ ةيآلا . حون ةروس( 9



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٧٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 "هتروُعَجَرَت مكير لإ مث مكب لكو ىلآ توَمْلا كلم مكىفوَعَي لف»
 رفاكلا هدجحح يذلاك ال ،حورلا بلسو عزنلا ف ةفخ تدجو احلاص تنك ناف

 : هتحاس لوقي ىصاعلاو

 توملا ركذي نأ .هراهنو هليل يف هبر ءاقل ركذي نأ هبلق اسق يذلا ىلع" |
 هللا يدي نيب ميظعلا فقوملاو هلوهو رشحلاو هتشحوو ربقلاو هتصغو

 جالع نمو .بلقلا ققري امم هلك كلذ نإف ،©باسحلاو ىلاعتو هناحبس

 سسحي نأ ةلواحمو ،نيجاتحملا ىلإو نيكاسملا ىلإ رظنلاو روبقلا ةرايز ةوسقلا
 . مالآل ١ نم هب نورعشي اب اهرعشي نأو .مهسيساحأب هسفن

 “}لغاش سانلا نع يسفن نم يسفنل اهريغل يكبأ تسل يكبأ يسفنل

 : ربقلا ةشحو ركذت

 .هحور ماركلا ةكئالملا ضبقتو ،هتحاسب توملا لحي نأ دعب ناسنإلا إ
 دقل .ىرخأ ةايح ىلاو ىرخأ راد ىلإ لقتناو هتمايق تماق دق كلذب نوكي

 اديحو ةشحوم اراد نكسيل هباحصأو هيوذو كبابحأو هلهأ اقرافم لحر

 دعب مهفاتكأ ىلع هولمح دقل .همدق يذلا هلمع الإ هلهأ نم هل سينأ ال كديرف

 حير مهيذؤت ال ىتح ءيشلا ضعب ةقيمع ةرفح يف هوعدويل ؛هنيفكتو هليسغت .

 هوكرت دقل معن. عادولا ةرظن هيلع اوقلأو ©بارتلا هيلع اولاهأو ،ةنتنلا هتفيج

 ملو ملظم شحوم ربق يف تاومألا ةنيدم يف كانه هوكرت دقل هنع اوبهذو

 . هركذ مايألا مهتسنأ نأ ثبلت

 لبق سايكألا اهيأ سانلا اهيأ ىركذلا نم دبال ؟ ىحلا اهيأ تركدأ الهف

 توملا ركذ نم رثكي نأ ناسنإلا ىلع " :هتحايس لوقي ؟ ىركذلا عفنت الأ
 "ا هلوهو باسحلاو كهكتشحوو ربقلاو هتصغو: .

 ١١ ةيآلا . ةدجسلا ةروس () .: ت

قلخلا نيدلا () ..::



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٧٨} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 :يب دالت تاكتك

 .-ج .ر

7. . 
 .. باسحلل هثعب لبق ليوطلا ناسنإلا نكسم يهو ةربقم ةروص

 ققرت روبقلا ةرايز نأل ،هبلق وسقيف اهرجهي الو روبقلا روزي نأ هيلعو
 .اليوط هيف ثكميس يذلا هنكسمبو ةرخآلا رادلاب ناسنإلا ركذتو بولقلا

 :هتحامس لوقي
 ةرايز يف رمألا لوأ لق يبنلا ددشو ،ةظعلاو ةربعلل يه امنإ روبقلا ةرايز "

 ترقتسا امل مث ،ةيلهاجلا دهعب سانلا برق لجأل اهعنم ثيحب اقلطم روبقلا

 مهل حابأ ىلاعتو كرابت هللاب نيلوصوم سانلا ناكو ،ناميإلا يوقو {ةديقعلا

 اولوقت الو اهوروزف الأ روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك ": لاقو ،اهترايز
 الأ كلذ نمو ةمرح هيف ام لك اوبنجتي نأ بجي كلذ عم نكلو ٢"ارجه

 .هيلإ عرضتلاو ،هتثاغتساو تيملا ءاعدك ،مرحم رمأل ةيلسو روبقلا ةرايز ذختت

 »" تاجاحلا يضاق هدحو وه ىلاعتو كرابت هللا نإف

 م٣٢٤١٠/٣/٢٦١/٢٠٠٢٦ناضمر ٢٧/ ركذلا لهأ لاؤس (`)

 ٢٠٣٣ مقر يئاسنلا ننس (')
م١٢/١١/٣٠٠٢-ه٤٢٤١ناضمر/٦٢ ركذلا لهآ لاؤس ()



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع ٢٢٨١) يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 أت دقو .نهفطاوع ناجيه ببسب ،روبقلا ةرايزب ءاسنلا حصنت الوا
 .ةربقملا طسو يف يهو حونت دقو ،هريغو ليوعلاك دمحي ال يذلا رمالاب
 ٠"اهتفطاعل ًاجيهم كلذ نوكي الئل ؛روبقلا ةرايز نم تعنم كلذلف

 ربع نهيلإ ةروصلا لقنب \ةصرفلا هذه نهضيوعت لاجرلا ىلع يغبنيو
 ةملظلا نم روبقلا ناكس هيلع نوكي ام حرشو ،ةنسحلا ةظعوملاو ريكذتلا
 6ربقلا باذع يف ثيداحألا نم ةفيرشلا ةنسلا يف درو امب اهركذيو ،ةدحولاو

 كلذب اهظعيو اضيأ هسفن ركذي رمآلا ةقيقح يف وهو هنم صالخلا لبسو
 كلذ يف تدرو دقو ،ىوهلا قدانخ يطخت يف هتميزع نم دشيو ،هناييإ يوقيو .

 : هتحايس لوقي خزربلا ةلحرم يف ناسنإلا لاح نيبت ةريثك ثيداحأ

 يف همدق ام ىلع ءازجلا نم ناعون ةلحرملا هذه يف دجي دق ناسنإلا نإ "
 اربخ ربخت لق لوسرلا ثيداحأ تءاج دقو .ارش ما ناك اريخ ءايندلا هذه

 سانلل نيبت ثيداحألا هذه تءاجو كهللاب ذايعلاو ربقلا باذع نع احيرص
 نوكي دقو ؛ماوهلا نم ًاشهن باذعلا اذه نوكي دقف .عونتي باذعلا اذه َنأ
 لوسر ثيداحأ يف ءاجو ،هيلع ضرألا طغضب هللاب ذايعلاو - باذعلا اذه
 لاسيف ،رابتخاو ةشقانمو ةلئاسمل ضرعتي هنأو ،هربق يف نتفي دبعلا أ لع هللا

 نم ريثك لوقيو ،لوسرلا يفو باتكلا يفو ،نيدلا يفو هللا يف هتديقع نع
 :ىلاعتو هناحبس هللا لوق يف كلذ ىلإ ةراشإلا نإ :نيرسفملا

 فق ايتدلآ ةوخا ىف تبانلا ِلوَقَلآ أوُتَماَ تريزلآ هلآ تتفل .
 ةياور تءاج دقو "ه ءآش اَم هللا لَعَفَيَو كريملظلآ هللآ لضيو ةرخآلآ

 نع ۔ هنع هللا ىضر ۔ بزاع نب ءاربلا قيرط نع تءاج ة ىبنلا ىلإ ةعوفرم .
 دقو ،ناكلم هيتأي تيملا نأ ةياورلا هذه ىوحفو ،ننسلا باحصأو نيخيشلا

 ىف ءاج ام ةلمج نمو ،نيكلملا نيذاه فصو يف ةددعتم تاياور تءاج .:

 م٢٠٠٢ /١٢/١١۔-٤٢٦٤١٠٥ناضمر ٢٦/ ركذلا لاؤس ( (

٢٧ ةيآلا ، ميهاربإ ةروس (') :.::



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٨٠} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 لك دي يفو ،اقيرب قربت اهنم دحاو لك ينيع نأ تاياورلا ضعب يف ايهفصو
 نيقفوملا نم ناك نإف ،هبر نع تيملا نالأسيف ،ديدح نم ةقرطم اهنم دحاو
 ينيد لوقيف كهنيد نع هنالأسيو كهللا يبر لوقيف ،تباثلا لوقلاب هللا هتبثي

 هل حتفيو ،هربق يف هل عسويف لق دمحم :لوقيف ،هلوسر نع هنالأسيو "مالسالا
 ءاهنم هللا كذقنأ ىتلا رانلا هذه هل لاقيو ۔ هللاب ذايعلاو ۔ رانلا ىلإ باب

 .ةنجلا ىلإ باب هل حتفيو ،اهيلإ تبلقنال احلاص لمعت مل ول ،اهنع كدعابو
 حئاور بيط نم هيتأيو ،اهيلإ دوعت فوسو كرظتنت يتلا ةنحلا هذه هل لاقيو

 هعجضم نوكيف ؛سورعلا ةمون من :هل لاقيو هعجضم و هربق يف وهو ةنحلا

 هللا لضو %»باوجلا يف ريحي هنإف ،كلذ سكعب ناك اذإ امأ امون كلذ وريم ل . . ٠ا: { !اث . . 1 . ام هن كلذ
 ضعب يف ءاجو .ةقرطملا كلتب ناكلملا هقرطي اذه دعبو ، ه كريملضلا
 هذه نيلقثلا ادع ام ةيحلا تانئاكلا عمسي ىلاعتو هناحبس هللا نأ تاياورلا
 ضرألا نأو ‘كلذ نم هللاب ذايعلاو اهنم تيملا اذه نينآ مهعمسي ايك ،ةقرطلا
 ءاج دقو - كلذ نم هللا ذاعم -هعالضأ فلتخت ىتح هيلع طغضت كلذ دعب
 يف نتفيل تيملا نأ " : اهل لاق لي ىبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةياور يف
 ة ىبنلا اهيلع التف ث ةفيعض ةأرما انأو يلاح فيك هللا لوسر اي تلاقف هربق

 ابت لآ ةويا فيالا لوقلا اومام كيذل هللآ تتي » :يلاعت هلا لوق
 َ 2 ۔ر ورمو د إ " ى هوي مر . 4 ۔۔. ٣ .۔

 . "هم ءآَمي ام هللا لعفيو تريملضلا هللا لضيو ةرخ الا ق

 ثيداحأ ، ناسنإلا ينأت يتلا ماوهلا نايب يف اضيأ تدرو يتلا ثيداحالاو
 ةعست ربقلا ف رجافلا وأ رفاكلا ىلع طلسي هللا نأ " ثيدح اهنم ةددعتم

 هذهو" " ءارضخ تتبنأ ام ضرألا ىلع خفن اهنم ادحاو نأ ول انينت نيعستو

 ىلع يونعملا رتاوتلا غلبم تغلب اهنأب ثيدحلا ءايلع نم ريثك لاق تاياورلا
 . ريدق ءىش لك ىلع هللاو ٦ هتيفيك ينفو كلذ تابثإ ف فالخ

 ٢٧ ةيآلا" ميهاربإ ةروس (`)

 ٦٧٣٨، ٦٧٦١٠© قازرلا دبع فنصمو ١٠٧١١، يذمرتلا ننس رظنا 0 ةفلتخ ا ظافلأب ثيدحلا يور ( )
. ٩ ٤٦٤٢ طسوالا مجنملاو



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٨١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 دق تيملا نإ ىلع ةرفوتم نئارقلا ناف عمسو دهوش امم انللدتسا اذإو
 . نينأ هنم ردصي دقو ،ةايحلا ةلاح يف وهو هب سحي ايك هب سحي ابيذعت بذعي
 دقف 6هللاب ذايعلاو روبقلا نم ثعبنت سانلا ضعب اهعمسي اتاوصأ نأل كلذ

 نأك ربق نم ثعبني انينأ هل قيفر ةبحصب ناكو ،هسفنب عمس نم ينربخأ
 عمسأ :هل لاق ؟هّسحت يذلا ام هبحاصل لاقف ديدج نم هبارت يديألا تضفن

 اذه يفتخي ربقلا نم نابرتقي امدنع اناكف كلذك عمسأ انإو : لاقف 8انينأ
 لهأ كلذ دعب الأسف كنينآلا اذه ناعمسي هنع نادعتبي امدنعو ،نينأآلا

 مهوربخاف ؛ اريخأ نفد نمع ةربقملا كلت يف مهاتوم اهلهأ نفدي يتلا ةراحلا

 اوربخأ سانلا ضعب نإ ايك ،هتايح يف ايضرم نكي مل لجر وهو صخش نع
 ناك هربق يف هل رفح امدنع مهنأ ملظلاب نيروهشملا نيملاظلا ضعب نع اضيأ

 اوءاج ىتح رمجلا نم ثعبنت ايك بارتلا نم ةرارحلا ثعبنت رمجلاك بارتلا

 .لخنلا فعس ىلع هللا باتك نم تايآ التف ؛لاحلا هيلإ اوكشف ءاملعلا دحأ ىلإ

 كلذ ففخف ،نورفحي مهو فعسلا كلتب ضرألا اوبرضي نأب مهرمأو

 .مهنع

 باذع ىلع ةدهاش يه سانلا نم ريثك اهب ثدحي ىتلا لاوحألا هذهف

 تناك نإو ة لوسرلا نع ةحيحصلا ةتباثلا ثيداحألاو ،هيلع ليلدو ،ربقلا
 ©"كلذ ىلع لدت يتلا ةلدألا ىوقأ يه يظفللا رتاوتلا غلبم غلبت مل

 اي كتمحرب ربقلا باذع نم انذيعت نأو ،ةيفاعلاو ةمالسلا كلأسن مهللا

 .نيمحارلا محرأ

 هيقالي امب ناييإلا هكرتي يذلا يوبرتلاو يحورلا رثألا ىلإ هتحامس ريشيو
 رمعلا فاعضأ فاعضأ لوطت دق يتلا ةلحرملا كلت يف & هربق يف ناسنإللا .

 تيملا نأب مزاجلا انناميإ يفو " : هتحايس لوقي ،ايندلا ةايحلا يف هاضق يذلأ .

 امو لوهلا نم هيف امو ،ربقلا ىلإ ميعنلا يف ايندلا هذه يف شيعي امدعب لقتني

ج ٨١٢٤ 9 يليلخلا خيشلا .ةيخزربلا ةايحلا .):



 اا أ ةسرشلا دن ٢٨٢

 ليلخلا دمحا خبشلا دنع )٢٨٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ىركدو ةظعوم .ةروطخلا نم هيف امو ةشحولا نم هيف امو \ةدحولا نم هيف
 ٨ هربمب هيف درمني يذلا مويلا كلذل دعتسي نأ دبعلا ىلعف . بابلألا ىلوأل

 رظنلا نبا داجأ دقو ،اشحوم ناك وأ اسنؤم ناك ءاوس هلمعب هيف 7

 : لوقي ثيح

 ارط تام دق مهتيخآ نمو 3 ارمع سأرلا بيش دعب لمأتأ
 ارهشف ارهش اهروهش زمو يلايللا يصحت ادلاخ كنظت
 ارحنو ةرزجم كيلإ قوسي موي نههرهشأ قوسي فوسف
 اربقو انفك ىلبلل فرخزو هعدف ايندلل تفرخز ايف

 ةايحلا نكسم ديشي نأ نم حلاصلا لمعلاب هربق ديشي نأ ءرملل ىلوأو

 هنع لقني ىتم ملعي ال ايندلا نكسم نإف ،الجاع هنع لحريس يذلا 8ايندلا

 خزربلا امنيب . هأوبتي نأ لبق توميف همرحي امبرو ،اليلق الإ هيف ثبلي ال امبرو

 ةايحلا هذه يف ىقب ام فاعضأ فاعضأ ةليوط ةلحرم هيف ىقبيف هزاتبحي نآ دبال

 -رانلا وأ ةنحلا الإ راد ربقلا دعب الو ‘©بتعتسم توملا دعب امو . ايندلا

 .هناوضرو هترفغم هللا لاسن -رانلا نم هللاب ذايعلاو

 :قحلاب ىصاوتلاو حصانتلا ۔ا٤

 رمألا بجاو هيف لخديو .هلوبقو حصنلا لذب :نيبناجلا لمشيو

 بناجلا ىلإ حصنلا هجوتي نأ كلذ ينعي الو "ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 بناج يأ ةحيحصلا ةهجولا ىلعفلا كولسلا هيجوت لوانتي ثيحب يكولسلا

 و ، تاينلا حيحصتو ، ريخلا لعف ىلع ثحلا لوانتي لب نيرخآلا عم لماعتلا

 لعفل ىلاعت هللا هقفو نمم ناسنإلا نوكي دقف ،رادكألا نم رئايضلا ةيفصت
 ىلع هحالص ف حدقت رومأ وأ ةكلهم رومأ يف عقي كلذ عم هنكلو تاحلاصلا

 ،ةماقتسالاو لضفلا نم خماشلا جوألا غولب وحن هربس قيعت وأ .لقألا

لوقي امكو ،هل نيرخآلا هيجوت ىلإ جاتحم كلذب وهف "ىوقتلاو سحالصلاو



 يلخلادحاخيشلادع { ا"٨"! _ يوبرتلاركفلارلاعم نم

 هسفن بيع ىري الو هدهاشي هنآل 3 هريغ بيع ناسنإلا ىري دق " : ةحايس
 عيمجلا ىلع امازل ناك اذلو ."هلاح هيسنت ةداعلا نآلو اهدهاشي ال هنآل

 ريخ نإف" اريبك وأ ناك ًاريغصو ث ًاضيغب وأ ناك ابيبح ،هب ءاج نمم قحلا لوبق
 ىضر باطخلا نب رمع نع يور دقو ، ردصلا ةباحرب قحلا لبقتي نم سانلا

 ريمأ اي : سانلا نيب سلجملا طسو يف هل لاقف لجر هيلإ ءاج هنا "' :هنع هللا

 نم اهوعمس نيذلا سانلا نم ريثك ىلع ةملكلا هذه تركف ىهنلا قتا نينمؤملا

 ةمدقم يف وهو "نينمؤملا ريمأ ىلع اهئاقلإ ىلع ئرتجي وهو ،لجرلا كلذ
 الو ؟ىوقتلاب كلذ بناجب رمؤي فيكف ،ىوقتلا لبحب نيكسمتملا نينمؤملا
 ليق املاجرح مهسوفن يف اودجو سانلا كلتلوأ نأ هنع هللا يضر ۔ رمع دجو

 ""اهلبقن مل نإ انيف ريخ الو ،الوقت مل نإ مكيف ريخ ال : مهل لاق © هل

 همايق ،هيدل ريخلا ةدارإ يوقيو ، ناسنإلا ىدل يحورلا بناجلا يبري اممو

 اذهو ،ريغلاب قلعتم بجاولا اذه نأل ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب
 فورعملاب رمآلا هجاويس اسرش ًايتاع نوكي دق رخآلا فرطلا يأ ريغلا
 ردص ةباحرب كلذ لبقتي دقو ، ةذحو ةظلغو ةضاضفب ركنملا نع ىهانلاو

 هبلق ىلع ىوهلا ةرطيس وأ هلهج ىلع امإ هفسأ يدبيو هبحاص ركشيو
 ءيشو "ريدقتلاو مارتحالاو ،ةقرلاو نانحلاب ابوحصم رمألا ناك اذإ اصوصخ

 نع يهانلاو فورعملاب رمالا رعشي انهو بولقلا ققرت يتلا ظعاوملا نم
 دودر نم ةفوختملا \ةعدلل ةبحملا هسفن ىلع رصتنا هنأ نيتلاحلا الك يف ركنملا

 ةيحان نمو كًاقلأت حورلاو اومس سفنلا دادزتف ،ةمالسلل ةرثؤملا ،لاعفألا
 3هنع مهاهنيو ،هب سانلا رمأي امب مازتلالا نم هسفنل صيحم ال نأ دجي ىرخأ

 ام لكو ، يصاعملاو بويعلا عيمج نم صلختيو ںىمسألا وحن هسفنب ريسيف
 .هتياعرو هظفحو ءهل هللا قيفوتب رعشي ةثلاث ةهج نمو ‘هتماقتسا يف حدقي

 ٢١٦/٣ ، يليلخلا خيشلا 5 ريسفتلا رهاوج( )

ةرضاحم ، يليلخلا خيشلا "ملسملا بابشلا ىلإ ةلاسر (')



 ىليلحلادحأخبشلادنع {{ ("“؛) __ يوبزتلاركفلارلاعم نم
 ةمهمب موقي هنأل إ هب هتلص ىوقتو © هناحبس هللا نم ابرق كلذب دادزيف

 ىلع لمعي بجاولا كلذب همايقب وه ةعبار ةهج نمو ، مالسلا هيلع نيلسرملا
 ىلع لايجألا اهيف أشنتو "نينمؤملا سوفن اهيف ىبرتت ،ةنمؤم ةحلاص ةئيب داجيإ
 وفصت نأ دب الف ، شيعيو ىيحي اهسفن ةئيبلا هذه يفو حالصلاو ريخلا بح
 :هتحاس لوقي ‘هسفن وفصتو ‘هحور

 ءاويإلا دارأ نم امهيلإ يوأي نانكر امه ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاف
 .ضرألا هذه يف ىلاعت و هناحبس هللا دنج امه ذإ ،ىلاعتو هناحبس هللا نكر ىلإ
 يهنتو ركنملا كردتو ،هب رمتأتو فورعملا مهفت امدنع فلآتت ةرفانتملا بولقلاو
 .)"هن يهتنتو ،هنع

 الإو "طيرفتلا مدعو طارفإلا مدعب بجاولا اذهب نيمئاقلا هتحايس هجويو
 اذهب مايقلا نع يلختلاو طيرفتلا ىلإ هب يدؤي دق ريبك قزأم يف ةيعادلا عقو
 هل ىنأف ،ىلاعت هللا ةيصعم يف عقاو هنأ بير الف ىلخت ام اذإو ، بجاولا
 ةرورض نع ثيدح يف هتحايس لوقي ،نآلا هلوانتن يذلا يحورلا ءاقترالاب
 قحلاب يصاوتلا"":لوقي ؤفورعملاب رمألا يف لخدي امم وهو قحلاب يصاوتلا
 ىلإ سانلا كولسل لوصولا لجأل ،ةيرشبلا ةايحلا تارورض نم ةرورض
 ثيحب 9 ىلاعتو هناحبس هللا ناوضرب زوفلا يهو اهيلإ حمطي يتلا ةياغلا
 داشرإب متي امنإ اذهو .ىلاعتو كرابت هللا ناوضر ىلل ةيضفم سانلا لامعأ نوكت
 نأ بج ام دحأ لك ىقتي ىتح ءهريغل ناسنإ لك ريصبتو هريغل ناسنإ لك

 ىلإ ةوعدلا يفو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف لخاد كلذو هر ذحي
 وه ةوعدلا يف لدتعملا جهنملا نأ روصتي نأ ةيعادلا ىلعو... لجو زع هلل
 يف اضيأ طرفي الو ، سانلا رازوأ ةيعادلأ لمحي ال ثيحب "ينآرقلا جهنملا
 اولصوي نأ مهيلع نأ نوروصتي نيذلا مه نوطرفملاو...ريخلا ىلل مهتوعد
 نومدطصي دودسم قيرط ىلإ نوهتني امدنع ءالؤهو ،ةيادهلا ةقيقح ىلإ سانلا

:ةرضاحم:قراشملا رادصإ رادصإ ا يليلخلا خبشلا رصاعملا مالا( (



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٦٨٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 دعب نم اونوكي نأ ىلإ - هلاب ذايعلاو - رمألا مهب يضفي دقو ،عقاولا رمألاب
 كلذ ؛ ىلاعتو هناحبس هللا لبق نم نودعوتم مه نوطرفملاو .نيطرفملا نم

 الف قحلا ىلإ ةوعدلاو ، قحلاب يصاوتلا سانلا ىلع ضرف لجو زع هللا نأل
 ةراسخ ىلإ يضفي ريصقتلا اذهو ،هبر نيبو هنيب بجاو يف رصقم هنأ بير
 ." ىبقعلا ةراسخو ايندلا

 ظعاوملاب بولقلا قيقرت ۔ ٥
 ظعتي وأ ناسنإللا ظعي دق ،لعفلاب نوكت دقو ،لوقلاب ةظعوملا نوكت دق

 هللا نذإب سفنلا يف ايهب لصاح رثألاف نيرمألا الك يفو ، لعفلاو لوقلاب

 نم رابعتسالا ىلع ثعبو رابتعالا ىلإ اعد ام:ةظعوملا ":اهنع هتحايس لوقي

 ىلع ثعابلا بولقلل ققرملا لوقلاب اهلصأو ةعدار ثادحأ وأ ةعفان تايلك

 رثألا اذه سفنلا يف رثأ ام لك ىلع تقلطأ مث ،هدض نع رجازلا ، ريخلا
 :ثادحألا رئاسو «ايانملاك

 "رايخألا عرصمب تاظعلا لثم ركذم لوقي اب تاظعلا سيل

 تاعوضوملا لوانتت اهنأ ىنعمب ةيظعو سوردلاو بطخلا نوكت دقف

 وحن ايبابجإ اريثات اهيف رثؤتف بولقلا ققرت يتلا تاظعلاو ربعلاب ةنوحشملا
 ىتلا ةقلطملا ىلاعت هللا تافص نع ثيدحلاكارشلا نع راجدزالاو ريخلا لعف
 هبر ةمحر ىلإ رقتفملا فيعضلا ناسنإلا ةقيقح نايبت اهيف ريكفتلا لجي
 نيملاظلا صصقكو .ءانف ىلإ اهريصم نأو ،ايندلا ةقيقح نع ثيدحلاكو

 كلذب ناسنإلا ربتعيف ؛اهريغو رانلاو ةنجلاو "ربقلاو توملا نع ثيدحلاكو

 ىلعف ،اهساندأ نم بولقلا ةيقنتو ةيحورلا ةيبرتلل ةميظع ةليسو ةظعوملاف. :
 ءاهلمهي الو ،ةددعتملا ظعاوملاب رخآلاو نيحلا نيب هتايح للختي نأ ناسنإلا |

 تاحلاصلا لعف نع الساكتو ،ةدابعلا نع ًاروتف اهيف ىري نيح اصوصخو .:

 ةرضاحم .يليلخلا خيشلا رصعلا ةروس ريسفت ( ):. . :
٢٣/ ٤٣٤ ، يليلخلا خيشلا ،ريسفتلا رهاوج () ::::.



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٨٦} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 .ايهيسفن نع هدهزو هخومش ةدوارم ةلواحمو ،يلع ايندلا نم اموجه وأ

 . ظعاوملا كلتب كلذ عيمج عدريف

 :نيحلاصلا ةبحص ۔ ٦

 مَُبَر .روغ دي نيذلا م َكَسفَت ربصاو :ىلاعتو هناحبس لوقي

 ةوَيَحْلآ ةنيز ديرت مهتَع َكاَتْيَع دَعَت الو ههجو نوديري يِضَعَلاَو قؤَدَقلآب
 ود إ ة . رح را۔ ۔۔يم ۔ . ۔ وه۔"۔ ]٠۔۔ ص هم ك ل ي ٨ .د م

 ده٥هرم ١ بر كو هلوه عبت او انركذ نع ر هبلق اتلفغ ا نم عطت الو اين ذل ١

 .4 ارف

 ءوسلا سيلجلاو حلاصلا سيلجلا لثم " : لاق قف يبنلا نع ثيدحلا يفو

 .هنم عاتبت نأ امإو ؤكيذحجي نأ امإ كسملا لماحف ،ريكلا خفانو كسملا لماحك
 هنم دجت نأ امإو كبايث قرحي نأ امإ ريكلا خفانو ،ةبيط احير هنم دبت نأ امإو

 :رعاشلا لوقيو 6" "ةثيبخ احير

 يدرل ا عم ىدر تف ىدرأل ١ بحصت الو مهرايخ بحاصف موق يف تنك اذإ

 يدتقي نراقملاب نيرق لكف هنيرق نع لسو لأست ال ءرملا نع
 نكلو لدابتم رثألا نأ كش الو ناسنإلا يف ريبك رثأ نم ةبحصلل امل كلذ

 ،تاردق نم بهو امو ، تاكلم نم يتوأ ايب ،هبحاص يف رثؤي ايهنم ىوقألا
 ال ةرثؤم ةقحملا ةيمالسإلا ةيصخشلا نكلو "رشبلا ةعيبط نم توافتلا اذهو

 هتدجو نإف ،هيلع ريثأتلا يغتبت نم بحاصت دق اهنكلو 3 بلاغلا يف ةرثأتم
 ىلع ناك انه نم كاذو اهل ايف ءام جرحي الو ،ءاعرز تبني ال ادلص ارجح

 يف ىقرألاو لب {ةحلاصلا ةبحصلا هتياعر تحت نملو هسفنل راتخي نأ ناسنإلا
 مجن ال 0 اهلئاضف نم ةدافتسالاو اهم عافتنال ١ وجري يتلا كلت ‘ اهحالص

 ناسنإلا ىلع" : هتحايس لوقي ، هرمع نم ارطش اهيف يضقي:ةئيب هل نولكشي

 ٢ :.:نتق !0 فهكلا ةروس (`)
 ٢٦١٢٨ مقز ملسم حيحصو فنا :&49:مقر :يراخبلا حيحص رظنا ()

 ::نامع
:: نلآ



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٨٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ةئيبلا هسفنل بلطي نأب بلاطم ناسنإلا نإف ةحلاصلا ةئيبلا ىلع صرحي نأ
 هعجشتو نيدلا تابجاو ءادأ نم هنكمتو ،هللا ةعاط ىلع هنيعت يتلا ةحلاصلا

 8 اهاوه هسفنل كرتي نأ ال .قحلاو ةماقتسالا قيرط يف امدق ىضملا ىلع
 لوحتي رايخألا بحاصي امدنع ناسنإلاف ،ناسنإلا ىلع ريبك رثأ اهل ةبحصلاو

 8 دشرلا ىلإ يغلا نمو 0 ىدهلا ىلإ لالضلا نمو 0 حالصلا ىلإ داسفلا نم
 هللا همكح ىرن نحنو 3 ناكمب ةرورضلا نم ىمه ةحلاصلا ةئيبلا تناك كلذل

 راد ىلإ رفكلا راد نم اورجاهي نأ نينمؤملاو هيبن رمأ امدنع ىلاعتو كرابت
 هذهب اطونم قداصلا ناميإلا لعج لب دحأل ارايخ كلذ يف لعجي ملو ،ناييإلا .

 "6٠ ةرجهلا

 لوقي ، ناهربلا يف هنلا هظفح ۔ هدروأ ام ةبحصلا يف سيفنلا همالك نمو ا

 قارشإو ©روعشلا ةقر نم هب رعشي امب هيخأ ىلع رثأ نم قيفرلل نوكي مكف " :
 ءاتابث ريخلا يف هتميزعو ،ةوق هنيقي كلذب دادزيف ةريرسلا رهطو ،ةريصبلا

 ىلإ جاتحيف ،يخترتو فعضت هسفن يف ةدقعلا أدبت ىتح هنع تلفني داكي الو

 هللاب ريكذتلاو ،ةحلاصلا ةبحصلا ديدبت لالخ نم رارمتساب جالعلا ةموادم

 ١ "رخآلا مويلاو

 دابعلا ،اقح نيحلاصلا باحصألا رتخيلف ،ايحور هسفن ةيبرت ءاش نمو .
 ىلإ نوعاجرلا ،نوبينملا نوهاوألا 5ايندلا ةايحلا ةرهز مهبلتخت مل نيذلا .داهزلا

 كرتعم مهفلي & يسن اذإ هنوركذيو ،ركذي نيح هللا ركذ ىلع هنونيعي نيذلا ، هللا

 .ةيصعملا نع هزجحي و ةعاطلا ىلع هنيعي ،هيخأ هزجحب كسمم مهنم لك دحاو

 مهيكزي ‘ةصاصخ هب ناك ولو هسفن ىلع هرثؤيو "بيغلا رهظب هل وعديو
 لاح مهعجاضم ضقيو © مهترخآ ركذ مهمئازع دقويو ،مهبرل صالخإلا

 نمألا مهل كئلوأ ، للم الب هللا ءالآ يف نوركفتيو 3 للك الب نودبعتي ٧ مهتمأ (

 أ/٣٣٣٤يليلخلا خيشلا 3 روتفلا ( 9

١٦٢٠ /١ث يليلخلا خيشلا ، قحلا ناهرب ( ح



 ىليلخلادحأخبشلادنع {{ )““٨"( __ يوبرتلاركفلا اعم نم
 اهتدجو نإف ،ةبخنلا هذهب ملسملا يخأ كل ىنأ نكلو ،هتنمو هللا لضفب
 " رهوجلاو ربخملا قدص ملعت ىتح ،رهظملاو لكشلا كنرغي الو ،اهمزلاف
 ةدهاشملا هيضتقت يذلا وهو _ روصعلا عيمج يئ مهاوس نم لقأ نيحلاصلا نإف

 نيذلا الإ هلوقو "ه زوكشلآ ئاَبع نم ليلقو : ىلاعت هلوق هيلع لديو
 تسيلو ةيونعم مهترثك نأل ""ه مه اّم ليلقو تَحِلَصلآ أولمَعَو اونما
 نم ةرشعلل مهنم دحاولا تبثي نأ رمألا ئداب هللا رمأ كلذلو ،ةيددع

 )( "مهددع فعضل اوتبثي نأ مهرمأف مهنع فمحخ مث .مهئادعأ

 نم هسفن دعي ال يذلا اذ نمف ، رثك مهف ، نيحلاصلا هابشأ تئش نإو
 نيحلاصلا هابشأ نإ الك ؟نيدسافلا هفصب هسفن مسي نأ ىضريو ،نيحلاصلا
 تاذو نيميلا تاذ ةزه لوأ دنع نوطقاستي ، ليسلا ءاثغك ءاثغ مهنكلو رثك

 هنلا كاده ۔ يخأ ربصاف . انيحص رت ملو ةعقعق تعمس تشتف اذإو & لاشلا

 بلطاف انيقي تملعو تيأر نإف . ادبأ دحأب نظلا ءىست الو رصبتو ۔
 نع ثدحتي وهو هللا هظفح هتحايس لوقي ،ةمالسلا كبلقلو ،ةاجنلا كسفنل
 :لوقي ،مهنود مه نمب كلاب ارف ءالعلا

 مهءالب مظعأ امو 6 ةمألا هذه ف لالضلا رابحأو ءوسلا ءالع رثكأ امو"

 لاومأ هب اولكأي نأ لجأل نيدلا نوصمقتي مهف ، سانلا ىلع مهنتف دشأو
 نورمأي { اهيلإ نوعلطتي يتلا بصانملا ىلإ مهفاتكأ ىلع اوقتريو ، سانلا
 يف نوكابتي ،نوهتني الو رشلا نع مهنوهنيو خ نورمأي الو ريخلاب سانلا
 نم هنوهتشي ام لينو ايندلا ماطح عمج مهمه لك ،نوكبي الو مهظعاوم
 ةريغ هللا تامرح ىلع مهسوفن يف تسيل اهبصانم جوأ ىلإ ءاقترالاو { اهتاذلم
 راغيو ©فيجلا بالكلا بذاجتت ايك ايندلا نوبذاجتي ، ةيمح هنيدل الو 3

 ١٣ ةيآلا ںأبس ةروس ()

 3 ٢٤. ةيآلا ص ةروس ()

٢/ ٤٩٥ ، يليلخلا خيشلا ،ريسفتلا رهاوج ()



 ليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٨٩} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ترثأتسا اذإ ،اهترض نم ةرضلا راغت ايك الين اهنم لان اذإ ضعب نم مهضعب
 ليلحتو 5 لالحلا ميرحتب ماكحلا ىلإ نوبرقتيو © هئاطع وأ جوزلا ةدومب اهيلع
 اهاحضو ةيشع نيب مهاوتف بلقتت ، لطابلا قاقحإو ،قحلا لاطبإو ، مارحلا

 نورثؤي نيذلا مهتاداس ىضر هيضتقيو ،ىوهلا مهيلع يلمي ام بسحب .
 .هنلا ةعاط ىلع مهتعاط

 © مهلاوقأ مهلايع تضقان ىدهلا ىلإ اودشرأ وأ قحلا ىلإ اموي اوعد نإ

 امو هيف مه ام نيب ةقيحس ةوجف سانلا ىأرو ى مهتوعد مهلاوحأ تبذكو

 ثبلت الف .لمعلاب ءادتقالا وأ "لوقلا عابتا نيب نيرئاح اوقبف © هيلإ نوعدي

 . اهيعماس سوفن يف رثأ يأ اهل نوكي الو ، ءاضفلا يف ءابه رياطتت نأ مهتوعد
 نأل .هحرص مده يف لواعملا لمعأ قحلا ىلإ ءالؤه ةوعد نوكت ام اريثك لب

 ال ذإ ،اهساسأ نم ةوعدلاب نوفختسي سانلا لعجت لمعلاو لوقلا نيب ةوجفلا
 هتوعد رثأ حبصيف ،هيلإ وعدي ام ىلإ هزواجتت لب ةيعادلا دنع مهتيرخس فقت
 .هب مهرمأي ايب مهلغش الإ هتوعدب دري مل هنأ سانلا نظ امبرلف ،ايسكع
 مهرذح وأ ،هلكآ ناكو ابرلا لكأ نع ىهن ول ايك ،هنع مهاهني مب راثئتسالاو

 يتأي ال وهو تاعاجلا ةمزالم ىلع ضح وأ ءءاشترالا هنع فرعو ةوشرلا نم :.
 "‘‘٠© دجاسملا

 لقتنت نأ ، ىسألاو ةرسحلا هسفن يف ثعبيو ٨ ميركلا رحلا هل فسأي اممو

 ،ىدهلاو ريخلا لعاشم لمحو حالصلا مهب نظي نمم نيملعتملا ىلإ ىودعلا .

 امو ،تاراقعلا ءارشو ،لاومألا ةيمنت نع مهسلاجم يف مهضعب ثيدح رثكأف ..

 ال نمم مهريغل هوكرتيو بناجلا اذه نع اودعتبي نأ اذه ينعي الو ،كلذ هباش :

 هقح رخآلا بناجلا اوطعي نأ مهيلع نكلو ةمذ الو آلإ نينمؤملا يف بقري
 الف ةرخآلا رادلا نعو هللا ركذ نع ايندلا ةايحلا مههلت ال نأو 3هقحتسمو ::

 .طيرفت الو طارفإ
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 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٩٠} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 : نيكاسملاو ءارقفلا تارايز ۔ ٧

 "»هايتدلآ ةويَحنآ ى مهتشيجم متيب اتَمَسَق نخم :ىلاعتو هناحبس لوقي
 وذ ينغلا وهو ،ءاوس مهلعجل هللا ءاش ولو ،هقلخ يف ىلاعت هللا ةمكح كلت

 . نيرباصلاو نيركاشلا ملعيلو .مهاتآ اميف مهولبيل نكلو نيتملا ةوقلا
 يآو ربتعم نيكاسملاو ءارقفلا ةرايز يفو ،مدق امو لمع ايب الك ىزاجيف
 .نامزلا دئادش نوساقي فيك ،هلضف نم هللا مهاتآ نمل ىركذو .ربتعم
 اودجي دق ،نوبستحم نورباص مهو ءاقبلا لجأ نم نوحفاكيو ،رهدلا بئاونو
 لالظ تحت شيعي نم كانهو دغ دعبو ادغ كلذ نودجي الو مويلا نولكأي ام

 هب دسي ام ةمايقلا نكامأ نم طقتلي .ةبرخلا نكامألا ىلإ يوأي وأ ،راجشالا
 ىلع هللا دمحلاف ،انايع كلذ اندهاش مكو ،شيعلا قمر هب يقبيو ،هتعوج
 هللا ةمعنب رعشت سانلا نم فنصلا اذه ةرايز تناك انه نمو هلضفو هئامعن

 .ةمحرلاو ةقفشلا سفنلا يف ثعبتو ،هرمأل ناعذإلاو ،هتعاطو هبح بوجوو

 ال نيذلا مهلافطأ اصوصخو رسأ نم هنولوعي نمو كئلوأ ىلع فطعلاو

 .ةيلوفطلا مهتابغر مهل يبلي ام نودجي

 ىلإ يدؤي امم تابرقلا فونصو ربلا عاونأ نم عرش امف " : هتحايس لوقي
 ىلإ يدؤي كلذ نم لك "نيكاسملاو ءارقفلاو “تابارقلا ىلع فطعلاو ةمحرلا

 "سفنلا ةيكزت بابسأ نم كلذ نوكيف ،بلقلا اذه ةراهط
 هيلإ وعدي امل ةيح ةمجرت عقاولا يف خيشلا ةحايس كولس َنأ بير الو

 ءافعضلا ىلع بدحي رماعلا هسلجم يفو ،دجسملا يف هارت ام اريثكف سانلا
 بولسأو ددوتب مهتجاحو مهلاوحأ نع مهلأسي «مهتياعر نع لوؤسملا هنأك
 ،مهنم نيجاتحملا ىلع قدصتيو .مهبلاطم يبليو ،قفرلاو نانجلاب معفم

 ٣٢ ةيآلا ۔ فرخزلا ةروس ()

٤٨٠/! ث يليلخلا خيشلا ؤبولقلا رهطت (')



 ىليلخلا دمحأ خبشلا دنع )٢٩١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ندعم اي ، نيكاسملا أجلمو ، نيجاتحملا لئومو ءارقفلا فهك اي هللا كظفح

 . نانحلا عوبنيو ،قفرلا

 انجرخ اذإ " :لوقي هتحاس ةبكرم قئاس يديشرلا دمحم خألا ينثدحي
 ىلع فقي نسلا يف اريبك الجر انيأرو - هللا هظفح - هتحايس انعمو ةرايسلاب

 كلذ ربعي ىتح ًايلك فقوتلاب هتحايس ينرمأي ،روبعلا ديري "قيرطلا بناج
 كلذكو ،هنيعي نم لجرلا اذه ىدل تيل :هتحاس لوقي مث ، نسملا لجرلا

 تيل :لوقيو ربعي ىتح اضيآ فقوتلاب ينرماأي ريغص لفطب انررم اذإ لاحلا
 "هلع ظفاحيو ،هاعري نمب بوحصم لفطلا اذه

 ىقبتو ؛ماعطلا نولوانتيف خيشلا سلجم ىلإ نوتأي ءارقفلا تيأر مكو
 .عيمجلا ىلع قدصتيف & سلجملاب ةقحلم ةصاخ ةفرغ يف تاريقفلا

 عضاوتلا نيكاسملا ءارقفلا ىلع ددرتملا اهينبي يتلا ةيحورلا تارمثلا نمو

 اينإو بحلا بسك ىلإ ىعسي ال عبطلاب وهو ،هل مهتبحمو كسانلا نم برقلاو
 رورغلاو ربكلا هلخادي الف © ىلاعت هللا هجو كلذب ىغتبي لب " هل ةيناد ةرمث وه

 نم لجرلا كلذ ناك اذإو ،ساندألا كلت نم كلذب هبلق رهطتيف ،عفرتلاو

 اذه لخم يغبنيو كهبلق ىكزو هسفن تنماطت بصانملا باحصأ وأ ءايرثألا

 ددرتيو مهروزي 0 نيكاسملاو ءارقفلا نم ًابيرق نوكي نأ سانلا نم فنصلا

 ،الوآ رورسلا مهيلع لخديف ،هتعاطتسا ردق نوعلا مه مدقيو ،مهنكاسم ىلع

 ديزملا بسكيو ،ريخلاب ل ءاعدلا مهنم بسكيو ،باوثلا نم هيف ام كلذ يفو

 .ميتشيع سيعيو مهلامعا لمعي نا اجرح هسفن ف دجي الو ،ايناث قيفوتلا نم

 ءارثل دب شاعو ،هبئاون هب تطاحأو نجملا رهظ هل نامزلا بلق ام اذإ
 . هرثا نم انعمس مكف سانلا رئاسك ايداع الجر بصانملا نمو اريقف
 ءارقف اوداعف نامزلا فورض بس ,أ . . -. : .دقلا

 يأك اوداعف إمهبصانم مهنم ردقلا غ وا مهفرصت ءوسب امإ ،مهتورث ر
 َ . مهنم ردقلا عزن هاجو بصنم باحصآ وآ ،نيزوعم

هتحاس ةبكرم دئاق يديشرلا دمحمب فلؤملا ءاقل ) )



 ىللخلادحأحخيشلادع {{ ("""{ __ يوبزتلاركفلاملاعم نم
 دشأ قيضو ،ديدش جرح يف مهسفنأ كلذب اودجوف ،سانلا نم دحأ
 نيعفرتم اوناك نأ دعب ةلحرملا هذه يف سانلا نم ةماعلا ىوتسم ىلإ نولزنيأ
 ابرو ، ارزش نويعلا مهتقمر اولزن نإف ؟نأشلاو زعلا مايأ يف لوزنلا نع

 ؟مهتجاحو مهزوع عم نيعفرتم اوقبي مآ موقلا ءاهفس ضعب نم ازمغ اوقلت
 نيجاتحملاو نيزوعملا عمو ، مهرمو مهولح يف سانلا عم لبق نم اوناك ولو
 رمتست لب ،مهتايح ريس نم لاوحألا نم لاحب ريغت ال رومألا بالقنا نإف
 . ينابرلا هيجوتلا هنإ ، يمالسإلا جهنملا رد هللف .ةيعيبطلا اهتلاح ىلع

 ءاعدلا ۔ ٨

 ىلإ ةعارض هنأل كيح لك أجلمو ،تابركلا جرفمو " ةدابعلا خم ءاعدلا

 ىلإ ءوجلو ضرألاو تاومسلا نئازخ حيتافم هديب يذلا دحألا دحاولا
 حمل نم عرسأ يف ناك ارمأ ءاش اذإ يذلا ،يش لك ىلع رداقلا ميظعلا كلملا
 ىلاعتو هناحبس ،ميحرلا روفغلا ميركلا دودولا ،ميلحلا برلا وهو رصبلا
 ،ةريبكلاو ةريغصلا ،مهتاجاح لك يف هيلإ ءوجللاو ،هئاعد ىلع هدابع ثح

 جرفيو ،مههعارض فشكيو ،مهءاعد بيجتسي نأ هلضفو همركب مهدعوو

 ُمُكبَر َلاَقَولهناحبس لوقي ،ءاطعلا مهل لزبيو ،مهبونذ رفغيو ،مهبورك
 وسلا فشكيو ءاعد ادإ رطضملا بيجت نمأ للوقيو "ه مُكَل بجتسا ينوغذا
 هناحبس وهو " ه َنوُرَكَذَت اًم اليلق ةللا ََم ةلأ ضزألا ءاقلُخ مكلعجيو
 الو ،ديري ام مكحيو ءاشي ام لعفي ءاشي نمل ءاشي ام بهي هريبدتو هتمكحب

 نمو ، العو لج اهريسم وه ذإ ،رومألا بقاوع ىشخي الو & لعفي ايع لأسي
 .هرمأل عوضخلاو ىلاعت هللاب ناميإلا قدص يفانت هتلق وأ ءاعدلا مدع نإف انه
 هيلع دبعلا نأ ،هتلزنمو ءاعدلا لضفل هركذ عم هتحايس ىريو ،هيلإ ةبغرلاو
 َكَلاَس اذإو % :هناحبس هلوقل هل هللا بيجتسي ىتح هلل الوأ بيجتسي نأ

 . ةيآلا " رفاغ ةروس ( (

٦٢ ةيآلا لمنلا ةروس (.') ..



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٩٢} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 5 هكم ِِ ه ۔ _ . ۔ , - 2 ه,ح . ِ

 ىل أوُبيِجَتَسيلف ناَعَد اذإ عادلا ةوغَد بيجا بيرق ىنإف ىتع ىدابع

 “٠“ه“كروذشري مهلعل ياوُئيؤُيلَ

 ةديقعلا قيرط ىف تالكشم

 يذلا هجايسو ءايندلا ةايحلا يف هلام سأر يه ملسملا ةديقع نأ بير ال

 كيلم دنع دولخلا راد ةماركلا راد ميعنلا رادب زوفلاو ةرخالا ةمالس ىلا

 صلاخ اهحنميو ،هتيانع لج اهيلوي نأ ملسملا ناسنإلا ىلع ناك اذلو ،ردتقم

 هدوجو رارمتساو ،هتايح ماوق اهب يتلا هحور نوصي ايك اهنوصيو .همايتها:
 نيطايش نم مهبانذأو انؤادعأ صرح انه نمو نمثأو كلذ نم ىلغأ يهف

 بلق ىلإ ةمومسملا مهماهس هيجوت ىلع نجلا نيطايشب ةنيعتسملا سنإلا
 هللا بتك نمم نيملسملا ءانبأ نم تباصأ نم تباصأف ،ةيمالسإلا ةديقعلا

 .لاعت هللا جهنم نع مهدعببو .مهيديأ تبسك ايب مهنيد يف ةنتفلا مهيلع .

 هنلا لبحب ماصتعالا ىلإ هتوعدو "يركلا باتكلا يف قحلا ءادن نع مهمماصتو
 قلخلا هديب يذلا ميظعلا مهقلاخب مهنوؤش مح ىف ةناعتسالاو ،نيتملا
 ايسأ اوخاصأ دقف كرإ ,. .ر تس ك -

 31 م 2 دقفف كلذ مهماصت بناجبو ء رضلاو عفنلاو رمالاو
 تدننم : . ٠ . . . ٢ . لزا

 7 مظعا نم اذهو 6نيضرغملا نم لوقلا فراخزو "نيلطبملا تاءاحيإلا
 ىلإ هللا . ٠ . . 7 سم راحرو - . -٠. ع ..

 . .. . . راشا دقو ،ةكرابملا اهت رمز ىف ةمالا هي: ْ - خيشلا ةح ايس راشأ دق , .ة ٠ ة : لا آ
 ه٥هرعف دنم ة 7 . ِ راب وحص نمر ي -..
 وحصب همالا هده ىلع َ .غ د .. ". . . كل ...

 هللا لضفب انوجرو ي , أ كا ىلاعت هللا لضف نمو ":هلوق يف كل
 دحوت نأو 5ة انيلإ ., لكلا رشبتسا دق ةوحصلا هذه ،نمزلا نما . 7٠ ١ ريح 7 7 . .اا .نيتنا

 ،ةقيقحلاو قحلا ءاول 9 ت ناو تاتشلا عمبت نآ ىلاعتو هناحبس

 :> همالا هذه يوطنتل {ةربادتملا تائفلا نيهت

 آ ١٨٦ ةيآلا . ةرقبلا ةروس لآل

ٍ هالا ةباجتسا طورش لوانتت هطوطخ هتحايسل ةررحم ىوتفل



 ىليلخلادمحأخيشلادع _ )4٤"٢"( { _ يوبزتلاركفلارلاعم نم

 ضعب يف روصتلا شبغ نم يشب تبيصأ ةوحصلا هذه نأ هل فسؤي امم نكلو
 تالايخلل ىراسأ ،ماهوألا ملاع يف نوشيعي اهءانبأ لعج امم كلذو رومألا
 "هقلخ يف ىلاعتو هناحبس هللا ننس لهاجت ىلإ كلذ مهعفد دقو ةفلتخملا

 تارجم هيف حبست يذلا لايخلا تاءاضف عسوأ امو .ماهوألا رثكأ ام معن

 .اثيدح نوهقفي نوداكي ال نيذلا ءالؤه لوقع

 رحسلاب ةقلعتملا ماهوألا

 طاسوأ يف اكتف اهدشأو 3هتحايس اهيلإ راشأ يتلا ماهوألا مظعأ نم نإ
 لك ىف هيلع ليوعتلاو { ءالبلا عفد ىلع قولخملا ةردقب قلعتملا مهولا ،سانلا
 ىتلا دحألا دحاولا هللا ةردقب ةقثلا نم رثكأ هتردقب ةقثلاو ليوعتلا لك كلذ
 مهدامتعا لكو ثناسللاب ةقلقل درجم الإ ءالؤه دنع بلاغلا ين يتأت ال

 نيفارعلا رودب قلعتت ةلكشم اهنإ ىلاعتو هناحبس هريغب يه امنإ مهتناعتساو
 يف نيهئاتلا ىرايحلا سانلا جالع يف نيطايشلاو نجلا نم مهناوعأو ةرحسلاو
 ماهوأل او تالايخلا ةيدوأ

 ةميلسلا ةحيحصلا ةهجولا ةمألا هذه هيجوت يف هدهج هتحايس لذب دقل
 اذه يف نيفرجنملا ءالؤه لوقع ةيقنت هعاطتسم ردق لواحو قحلا دقتعملاو
 ةداعإو ةلاضلا تادقتعملا رادكأو ،ةدسافلا تالايخلا بئاوش نم رايتلا
 قلعتت ةديقع ةيضق اهتأل ؛ةريطخ دج ةيضقلا ذإ ، اهيلإ ةحيحصلا تاروصتلا

 راضملا اذه يفو دوجوم لك رمأ ربدمو ،نوكلا فرصمو ،دوجولا قلاخب
 لخادتت اهلاصفنا عم اهضعبب لصتت ثالث اياضق مويلا سانلا شوانتت
 مهريثأتو ناسنإلا مسج يف مملوخدو نجلا ةيضق ،هتاذ تقولا يف فلتختو

 نيفارعلا ةيضقو ،مهتحفاكمو مهرثأو ةرحسلاو رحسلا ةيضقو .هيلع .
 جالعلا يف نجلا نم رفنب مهتناعتساو ،مهب ةناعتسالاو نجلا راثآل نيجلاعملا

١/٨٥ ؤ يليلخلا خيشلا ،ماهوالاو ةقيقحلا نيب ناسنإلا ) 9 5



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٩٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 بابضب اهفلي هيف تششع يتلا رملا عقاولا نأل ةكئاش اياضق يهو ث اضيأ

 هل تدب امبر نيذلا اصوصخو "عيمجلا م امأ اهتقيقح ةيرعت هعم بعصي فيثك
 كلت ىراسأ اوقبو ،ليحلا مهيلع تلطناو ،ءالؤه تاسرامم نم ةدافتسالا
 :ثالثلا طاقنلا هذه يف هتحايس تاهيجوت انه لوانتأسو { ماهوألا

 ؟ناسنإلا مسج يف ينجلا لخدي له :الوأ

 دسح لعفب ةرحسلا نم ريثأت مهيلغ عقو دق مهنأ ىضرملا ضعب ىري
 ف اوتكسف نجلا ضعب مهيلع اوطلس ةرحسلا ءالؤهف .مم نيدساحلا

 اوبيصاف ؛مهداسجا ف مهوداف اوراسو اولح انيأ مهعم مهف .مهماسجأ

 يوضعلا بطلا جالع اهعم عفني مل يتلا ةيدسجلاو ةيسفنلا ضارمألا ضعبب

 هنإ :هتوص ىلعاب خرص 6ىذأ يأب مهدحأ باصي نبح اذلو ؛تايفشتسلملا يف

 ةيضق هذه رمألا ةقيقح" : نأشلا اذه يف هتحايس لوقي ،ىنجلا هنإ رحسلا

 مسج يف نجلا لوخدب لاق نم مهنم ،نيفقوم اهنم اوفقوو ءالعلا اهثحب
 كلذلف ،ةيناحورلا ىلإ برقا مه يأ ،ةفيطل ماسجأ مهماسجأ نأل سنإلا

 تناك ولو مهنال ؛مهلوخد مدعب لاق نم مهنمو ،لوخدلا نم نونكمتي
 اده عم نكلو ؤمسجب مسج سبلتي الف م اسجأ مهأ الإ ةفيطل مهماسجأ

 ينا هيحوي امالك ناسنإلا ملكتي دقف ،ءاحيإلا ثيح نم ريثأت كلانه
 وي م بسح همسج ي هلوخدب ال {ةيناحورلا هتقاط ةوقب هب سبلت يذلا
 ِ .هب ثدحتي ايب ثدحتي ىتح اريثأت هيلع رثؤي انإو

 ءايمع ايت !زاب يرم دل كاهعوقو ركنن ال ةيضق ةيضقلا هذهو اجيورت هل جور دق كلذ رأ
 مدع جتنو مامأ ير نيلم يلا انهو ١ سانل دع ابجع .-. . س ارنان لورثاتي سانلا ألا اذ :لا دنع [

 يف اذكب سحي هنأو ااذك 1 . رثكتو .ةيسفنلا ضارمال ١ مهيلع فدارتتو

 ات اذه “تالاحلا عونا ,ر ي كاد هلاب ناسنإلا ثدحتي ىتح تالايخلا
عونا نم كلذ ريغ ي وأ ،هدارفنا ةلاح يف وأ ،همون ةلاح



 ىليلخلا دمحآ خيشلا دنع )٢٩٦} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 هذه حفاكت نأ بجارلا ناك دقو ةيسمن تالاح نع عئشان بلاغلا يف وه

 . بلصتل ١ ىلع سانلا دوعي ثيحب ايسفن رومأل ١

 نم اذه لاق ،هقلح يف ةجرشح سحأ اذإ ادحأ نأ سانلاب رمألا لصو
 نم اذه لاق هسأر هعجو وأ ، نجلا نم اذه لاق هنذأ هتعجوأ وأ ، نجلا رثأ
 ،ءالبلل ةض رع سيل ناسنال ١ |نأك نجلا نم اذه لاق ءىش يأ هباصأ وأ نجلا

 ءالبلل ةضرع دحأ يأ نأ عم

 مهيلع ترنأو ،ةبيرغ تاءاحيإ سانلا ىلإ تحوأ تاعاشإلا هذه لثمف
 نأ دحأ لك رمؤي اذه عمو { اذه حفاكي نأ بجاولا نم كلذلف ،ايسفن اريثأت
 صاعلا نب ورمع نب هللادبع اكش امدنعف ،ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذيعتسي

 يبنلا هملع الاوهأ ىري ماني امدنع هنأ مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع يبنلا ىلإ
 هدابع رش نمو هباذعو هبضغ نم تاماتلا هللا تالكب ذوعأ ) : لوقي نأ لي

 ( نورضحي نآو نيطايشلا تازمه نمو

 :لوقيو ،هقلح يف ةحب وكشي لجر ةرتف لبق ينءاج " :هتحايس لوقيو
 ا! هيلع عقو رحس ةجيتن هيلع ىنج ريثأت ببسب هباصأ اذه نأب

 ©هللا ليبس ف ءالبلا نم مهباصأ امو مهئايبنأ ف ةنسح ةوسأ سانلل نإ

 :الئاق لجو زع هبر ىلا اكش يذلا ،مالسلا هيلع بويأ كلذ ىلع لاثم ربخو
 اريخ رشبتسي نا ملسملا ىلع لب ) نيمحارلا مَحزا تناو رضلا َينسَم ينأ ُ .2 َ ِ 1 .ء 2 و: مس ,/ ة 1

 امف ،هللا ىلع هرجأ بستحيو ربصي نيح اهكاشي ةكوش كلذ ناك ولو ،هبيصي ايب
 هللا رمأب الإ هرض هنع عفتري الو ،هتئيشمو هللا رمأب وه اينإ ءارضلا نم هباصأ
 . ةفئازلا ماهوأل ا لامو هل ايف ،هتئيشمو

 ٨٥ ماهوألاو ةقيقحلا نيب ناسنإلا 95

٨٣ ةيآلا 0 ءايبنألا ةروس (`)



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٩٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 لابجلا يف نيروحسملاو ةرحسلا ةقيقح

 ايك تورامو توراه ةصق يف نآرقلا هيلع صن دقف ركني ال قح رحسلا .

 ةيفيكلاب سيل نكلو ،تاقبوملا عبسلا ثيدح يف فيرشلا ثيدحلا هيلع صن
 نأو "مهناهذأ يف ةروصتمو ،ةلهجلا سانلا طاسوأ يف ةرشتنم يه يتلا
 تافاسملا عطقو ءاضفلا يف ناريطلا نم هنكمت ةقراخ ةردق كلتمي رحاسلا

 طخلا كلذ محتقي مث ضرألا ىلع هطخي طخ درجمل وأ ءادج ريصق نمز يف
 ةروص ىلا لوحتلا ىلع رداق هنأو ،اهيلإ لوصولا ديري ىتلا ةقطنملا ىلا لصيل
 اريغص ناك ايهم بقث يأ نم تويبلا ىلا لخديف ،ةالحسلا وأ رأفلاك ناويح
 هيدلف كلذلو ،رشبلا موحل لكأي هنأو بولقم لكشب عابضلا ىلع بكري هنأو
 مه امو مهيلهأ دنع رهاظلا يف اوتايف مهرحس نيذلا سانلا نيب ةعومجم

 لابجلا نيب باعشلا ىدحإ ىلإ رحاسلا مهلقن لب ،ةقيقحلا يف نيتيمب
 .سانلا نم دحأ ىلع نوفرعتي الف مهلوقع خسم دقو ،سانلا نع مهافخأو

 دحأ يف ءاسنو الاجر ةارع اعيمج اوناك امبرو مهنم نوبرهيو مهنوفاخي لب

 تعمس اك ةحيبذلا قلعت ايك هيدي نم قلعم مهضعبو ةعساولا فوهكلا
 ليطابألاو ءارلا نم كلذ ءارو ام ىلإ ۔ نيجلاعملا نيفارعلا دحأ نم كلذ
 .ميظعلا هللا ناحبس ايف ؟ ةوقلا هذه لثمب رحاسلل نيأ نمو .ماهوألاو

 اذه يف ةيعقاولا صصقلا نم ًائيش هللا هظفح ۔ خيشلا ةحايس رصاع دقل
 يفو & ثيدحلل لاجملا هل كرتأ اذل ؛عئاقولا ضعب ليصافت عباتو ،لاجملا
 :هتحاس لوقي . بابلألا يلوأل ةربع كلذ

 دنع تبهذ ۔ ةرضاحملا ءاقلإ نمز يأ نآلا نم ًاماع نيرشعو ةتس لبق

 تعلطاف ،ةسلجم يف رتفد يف ةصق بتك هتدجوف نآلا يفوت دقو خياشملا دحأ

 نم وهو نالف نب نالف ينءاج بتك هتدجو اذه نم تبجعف ةصقلا ىلغ

 ىلإ نينسلا نم اذك لبق رفاس هنأ ركذو طقسم يحاوض نم بادس ةقطنم :..
.نفدو تيوكلا يف نبالا يفوتو ،انالف ىمسي هل انبا هعم بحطصاو "تيوكلا . :



 ىليلخلادحأخبشلادنع {{{ )“٦٨"( __ يوبزتلاركفلارلاعم نم
 هتامالع هيلعو هنيعب هتدجو دقو نايع يف انه رهظي نينسلا هذه دعب هب اذإو
 مايأ دعب مث رهاظلا بسح يفوتو هدنع ناك يذلا دلولا وه هنأ ىلع لدت يتلا

 اذإو ؤَلِإ اءاجو ةأرماو لجر اهنم لزنيو ،يتيب مامأ فقت ةرايس تيأر
 ىلإ داع ام دعب هنإو دلولا بأ وه هنإ :لوقيو ،اهسفن ةصقلاب ينثدحي لجرلاب
 دنع هتامالع لك عم تيوكلاب هنفد يذلا نبالا دجو نينس ىضم دعبو نايع

 .هلقع ريغو ‘همسا ريغو هيلع رثأ دقو ،هرحس يذلا رحاسلا وهو ،هنيعب دحأ
 ىلع تعلطا اهتإ : يه لوقتو ،همأ يه هذهو ،همأ نم رفنيو انم رفني حبصأو

 .رمآلا اذه تدعبتساف ،اهنبا مسج يف اهظفحت تناك يتلا تامالعلا لك

 نم لقأ دعب هسفن مويلا ءاسم يفو ‘كلذ يف ركفأ انأو افرصنا :ايل تلقف
 لاقو ،هلقع يف ةثول هيف لجرب اذإو ،طقسم يف ءازع ىلإ تبهذ تاعاس ثالث

 لهف ،ةثولب باصم وهو هتأرما قلط اذه نأب :كانه ةاضقلا خياشملا ضعب يل
 تمهف يذلا مسالاب هنوداني مهب اذإو &هنم عمساو ،هيلإ رظناف ؟هقالط تبثي
 يذلا وه اذه له :مهل تلقف 9 هدلو هب ىمس رحاسلا نأ ةأرملاو لجرلا نم
 يتلا ةأرملا هذه أ رمألا بيجع نم :اولاقو ، معن : اولاق « روحسم هنأب لاقي
 نم نإ :تلاق "نينس لبق تام يذلا اهنبا وه اذه نأو ،همأ اهنأ يعذت
 : اهل اولاقو تامالعلا هذه اوأرو ةطرشلا ءاجف ،اذكو اذكو اذك هتامالع
 نحنو ،هتلوفط ذنم لجرلا اذهل دلولا اذه نأ فرعن اننإ عم ،كنبا يدخ

 لصتاف ،هربخأو هتلاخ نبا ىلإ دلولا بأ بهذف "لجرلا اذه نبا هنا فرعن
 اذه :هل لاقو (ايلاح طقسم ةظفاحم ) تقولا كلذ يف ةمصاعلا ظفاحمب

 ةأرماو رخآ صخش ىلإ ملسيو همأو هيبأ نم عزني فيك .يتلاخ نبا لجرلا
 .. .. ١. ... .!؟ىرخا

 دقو ،ًاروحسم ناك هنأب عّدم ىعدا :هتحاس لومتبف رخالا ةصقلا ام
 رشع ةسمخ نم رثكأب تام ام دعب رهظ دقو .ىتوملا نم دحأ ةيصخش صمقت
 نم ريثكلاب مهركذو كيبأ ناكم اذهو كيلم اذه :سانلل لاقو ءاجو اماع
.تقدصو هب تقثوو «هيلإ تنامطاو بم هتفرعو يلإ اونامطاف صصقلا



 ليلخلا دمجأ رن 7 ا دنع } ٢٩٩ { ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 سانلا قدصو ٨هيف ةرهاظ اهنبا ف تناك يتلا تامالعلا تدجو اهمأ تعداو

 ةيفحص ةلباقم لجرلا اذه عم تيرجا دقو هسفنب تيملا صخشلا وه هنآ

 ةميرج لجرلا اذه بكترا تقولا نم ةرتف دعبو ،ةديقعلا ةلجم يف ترشنو

 لتق ىلع هتدعاسف ،اهعم ةقالع هل ناك ىغب ةأرما لتقلا ىلع هتدعاسو ،لتق
 يذلا تيملا كلذ مساب هل فلم لك ناك ةطرشلا هتكسمأ امدنعو ،اهجوز
 تنكو .هتمكاحمل ةسلج تدقع ىتح اماع نيرشع براقي ام لبق تام

 تلق ،هانلأسو هتافارتعاب ىلدأ امدعبو ؤترضح املف ،ةسلجلا كلت يف اكيرش
 نب نالف نب نالف انأ : لاق ؟تنأ نم ؟ كرمأ ةقيقح نع انربخأ الوأ تنأ :هل
 ةقطنملا نم هنإ : اقباس لوقب ناك اننيب . بيسلا ةقطنم نم ،ينالفلا نالف

 ةأرملا ىتح تيم يدلاوو ةتيم ىهو كنالف مست تناك يتدلاوو ] ةيلخادلا

 ثكمآ هذه لوقت تنأ : هل تلاقو \تجعزناو ،رمألا اذه نم تشهدنا يغبلا

 كب تيلتبا يتلا يه ةقيقخلا يف :تلق 7 تبسلتن : ترا نكلو . ىمأ تسبل هل : لاق

 يننأب مهل لوقتو سانلا اهب عدخت تنك يتلا ةقيقدلا تامولعملا : هل تلقو
 يذلا اذإف ؟تامولعملا هذه كدوزي ناك نمف اذكو اذك عئاقولا نم تظفح

 "ةرماؤملا هذه ءارو ناك يذلا ام يردأ الو ‘تيملا كلذ خأ وه اهب هدوز

 فاك هتحاس همدق امف ادبأ هداقتعا حصي الو ًانيد كلذ ضفر بجيف

 .ليطابآلاو تاقطرهلا هذه ضحدل

 نيفارعلا ىلإ باهذلا

 الإ هللا دابع ىلع مهل ناطلس الو ةوق ال ةرحسلاو نجلا نأ نيبت نأ دعب
 نيذلا نوفارعلا عنصي ىرت اي اذايف "مهريغ لاحك مهلاح نأو هللا رمأب

 بطلا مهتراهم ةورذ ىلإ لوصولا نع زجعي ةرهم ءابطأ مهسفنأ نم نولعجي
 براشملا ف مهنيابتك ةيجالعلا بهاذملا ف نونيابتم بير ال مه . ثيدحلا

 ا ا شلا ماهوألاو ةقيقحلا نيب ناسنإلا اضيأ رظناو ،أ /ج ١٣٣/ ‘ يليلخلا خيشلا رخآلا مويلا (')
يليلخلا خيشل ماهو الاو سب .٨0/



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٣٠٠} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 يف نكلو ،دعب نمو لبق نم رمألا هللف ،ناجلاو سنإلا نم ناوعألاو ةيركفلا
 قلغملا ناكملاو ،ةفرغلا ءايس هبئاحس ىطغت يذلا نابللا روخب دجت بلاغلا
 مث ؟كمأ مسا ام ؟كمسا ام & جالعلا ميسارم أدبت مث "قالغإلا يف مكحملا
 ،جلاعملا نم يهاونلاو رماوألاو مسالطلا نم ريثكو ،نآرقلا ةوالت نم ليلق

 دعب رهظتل ،ليوعلاو خارصلاك ضيرملا ىلع اهببس ىردي ال يتلا تارثأتلاو
 ىمسأ ال نكل (روحسم تنأ ) وأ (دوسحم تنأ )ىبطلا صحفلا ةجيتن كلذ
 ةرجشلا فرعت الأ ؟اذكو اذك مهتافص نم نكلو ،مهنيعأب اصاخشأ كل
 ۔ دسحلا يأ ۔ بطلا كل عضو دق كانهف ،لبجلا لثم يش اهبناجبو ؟ةينالفلا
 نم فاصوأو "بابلا ةبتع ىلع ءادوس ةاش حبذت نأ كنم بولطملاو ،انوفدم
 .ةبيجعلا ةيرحسلا تافصولاو ،جالعلا

 امأ " : ةيادبلا ذنم دشرلاو باوصلا ىلإ سانلا اهجوم هتحايس لوقي
 لطاب ميجنتلاو ، ميجنتلا يف لخدي امم كلذف ضيرمل مأ مسا نع لاؤسلا

 دحأل زوجي الو ،هلعفي نأ سانلا نم دحأل زوجي ال مارح مارح مارح وهو

 . ةلاضلا تادقتعملا ةيقب نم وه امنإ ميجنتلا نإف هلعفي نم يتأي نآ سانلا نم
 .سانلا ةايح يف ًاريثأت موجنلا هذهل نأ نودقتعي نيذلا تادقتعم

 َنأل "بيغلا ملع يعدي يذلا اذه اوقدصي ال نأ سانلا ىلع بجيف
 ُهَلْعَي ال ڵق:لوقي ىلاعت هللاف ،هللا الإ بيغلا ملعي ال هنأ يف حيرص نآرقلا
 زوجي الف 6هَنوُتعُْي نابأ نووُعشَي امو فلا الإ َْعْلا ضرألاو تاوامسلا يف نم
 ءيسلا يف بيغلا ملعي نم ىلاعت هللا قلخ نم كلانه نأ طق قدصي نآ دحأل
 .ليحتسم رمأ هنأ اعيمج انسوفن ةرارق يف نوكي نأ بجي ام اذه & ضرألا يفو
 رفك همأل ۔ دمحم ىلع لزنأ ايب رفك دقف كلذ فالخ هسفن ةرارق يف ناك نمو.

 .ةميركلا ةيآلا هذه حيرصب ..

..



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٠١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 نأ نيفارعلا ءالؤه ىلإ نوبهذيو نوطروتي نيذلا كئلوأ بلاطن نحنو
 نآرقلا نم قئاقحلا اومهلتسي نأو ، مالسإلا ةديقع ىلإ ءيش لك لبق اودوعي

 .ماهوألا هذه مهنيب نوجوري نيذلا كئلوأل ىراسأ اوعقي ال نأو "ميركلا

 . ةقيقحلا ىلإ يدؤي يذلا قيرطلا نودجي الو ،لبسلا مهيلع ىمعت اذهب مهنإف
 ىتأ نم " لوقي ي يبنلا ثيدحو ، مهدشر ىلإ اوعجريلو ىلاعت هللا اوقتيلف
 "‘"ناعتسملا ىلاعت هللاو "»" دمحم ىلع لزنأ ايب رفك دقف هلأسف افارع

 مهف "ريخب عجري ال ءالؤه دنع جالعلل بهذي يذلا نأ بير الو
 ءالؤه نمأي يذلا اذ نمو ں ضرم قوف ًاضرمو ، مهو ىلع امهو هنوديزي
 دعب نجلا نم هيذؤي نم هيلع اوطلسي نأ نجلا نم سم هب نكي مل نإ مهلاثمأو
 ءاغتبا نيمثلاو يلاغلا قفني ،مهباوبأ ىلع اددرتم مهب اقلعتم ىقبيل ،كلذ

 ةمينغلا نم ىضريو لوألا هلاحل عجري هتيل لب ؤةيفاعلل ابلطو ،ءافشلا

 :هتحاس لوقي ، بايإلاب
 هباصأ ام هل يكتشي دحأ ىلا مهدحأ بهذي ءايشألا هذهب نونمؤي نيذلا "

 لب رحس ببسب كباصأ اذه : هل لوقيف ،همهو ىلع امهو هديزي ام ناعرسو
 ىلا هضرم ىكشو دحأ ضرم ولو ،دسحلا ببسب اذه نإ :مهل نولوقي ام لقأ
 :باصملل هنولوقي ام ىندأف © الثم يناحورلا جالعلاب نونتعي نيذلا نم دحأ
 نوباصي ال سانلا ناك ،نيدساحلا دسح ببسب هب تبيصأ ام تبصأ

 ""سانلا نم دسح ببسب الإ ضارمأب

 نجلاب نييناحورلا نيجلاعملا ةناعتسا

 هيلإ وكشي ضيرملا هءاج اذإ نم ةيناحورلا قرطلاب نيجلاعملا نم كانه
 نأك كنجلا نم نالف خيشلا بلطأ امنإو يسفنب جلاعأ ال انأ :هل لاق ،هتلع

 ١٠٠٠٥ مقر "ريبكلا مجعملا 0١٥ مقر "مكاحلل كردتسملا ()

 م٨/٦/٣٠٠٢۔ رخآلا عيبر ٧/ ركذلا لهأ لاؤس ()

.٨٥/ يليلخلا خيشلا "ماهوألاو ةقيقحلا نيب ناسنإلا ()



 ىليلخحلادمحأ خيشلادنع { (٠٢")ل _ :يوبرتلاركفلاملاعم نم
 يذلا ريبخلا وهف "يلع خيشلاو حلاص خيشلاو ،رداقلا دبع خيشلا نوكي

 ىلع ملسي ىتح ةدودعم قئاقد الإ يه امو روخبلاب يتؤي العفو .هيلإ دنتسأ
 مرحلا وأ يكملا مرحلا وأ دادغب نم هوتل لصو دقو ،ينجلا خيشلا نيرضاحلا
 متي فيك يردت ال تنأو ،ريخاتلا نع ارذتعم اهوحنو ماشلا وأ "يندملا
 !؟ جلاعملا كلذ نم روخبلا ةحئار مش درجمبأ ،ةعرسلا هذهب خيشلا ءاعدتسا
 ةزهجأ ربغ نم توصلا ةعرسب ال ءوضلا ةعرسب ريثألا ربع لقتنت تامتمتب وأ

 وأ انايحأ ةيودب ةجهلب ملكتيو رضحي خيشلا نكل !؟ةيكلسال وأ ةيكلس
 ةجهلب ملكتي ال وهف ،دادغب ناكس نم ناك نإو ف ىرخأ انايحأ ةيداع

 لسلسم ادبي ام ناعرسو ،مهترضاح لهأ وأ نايع ودب ةجهلب لب "نييقارعلا

 ىدل ضرملاف ، رحس وأ ادسح وأ صاخشأ نم ةرضم كب تنأ "ماهوألا
 جالعلا نوكي نأ لصألاف اذلو ،هتاببسم وأ هبابسأ تددعت نأو دحاو عيمجلا
 نوكي نأ يقب ،مهترثكل رذعتي نيلاتحملا نيب قافتالا نكل 8 اضيأ ادحاو
 تاطلخلا ضعبو " درولا ءامو ،ءادوسلا ةبحلا تيز وه مهنيب كرتشملا مساقلا
 هب رجاتي ام رئاسو لطاعلاو لطابلاو لسعلاو باشعألا نم ةبيجعلا

 ضيرملا ىوكش عايس درجمبف ؟بيغلا ملع نجلا ءالؤه نيأ نمف ،نوراطعلا
 يذلا لاملا نم بجعف بجعت نإو ،ءاودلا فصوو ءادلا صيخشت متي
 قوف مهضعبو ،تالايرلا تائم مهضعب عفدي ،نيكسملا ضيرملا هعفدي
 لوقي ؟ ينجلا اهذخأي فيكو ؟ينجلا مأ يسنإلا ؟ اهذخأي نمف ،فلألا

 اهب يرتشي يكءينجلا ينعي 5نالف خيشلل يه لب 3هل تسيلو اهتإ : فارعلا
 ةهج ىلا لقتنتل ىسنإلا ةضبق نم اهئافتخا ةيؤر ىنمتأ تنك مكو .ةيودألا

 يل ّصق دقو ،رحسلا ةوق نم لع ليبختلاو "يرصب عادخ مت اذإ الإ .ةلوهجم
 قوسلا ىلإ ابهاذ ةرم تنك :لوقي ،ةفيرط ةصق نيفارعلا نيجلاعملا دحأ ةرم
 يف ينم تطقسو “ تالاير ةرشع يعم لمحأو 8 ىضرملل ةيودألا ضعب ءارشل

 يف اهتدقف املو ،تيبلا ىلإ اهلمحو (ينجلا يأ )نالف خيشلا اهتطقتلاو "قوسلا
اهتذخأ دقو ،كنم تطقس اهنإ : يل لاقو خيشلا ينءاج اهنع تثحبو ،قوبسلا



 يخلادحاخيشلدع { )"٠"( _ يوبرلاركفلاملاعم نم
 ىنربخأ ثيح اهتدجو تدع املف ،تيبلا نم ينالفلا ناكملا يف اهتعضوو
 ىلع وأ !؟اهيلإ ةجاحلا ثيح قوسلا يف اهايإ هطعي مل اذامل تبجعف العف
 هكرتيو تيبلا ىلإ اهلمح الو الاح اهذخأي يكل اهطوقس لاح ههبني لقألا

 .هتيب ىف اهبسن لب ،هعم اهذخأ دق ناك انبحاص نظأ الو ،دوقن الب قوسلا يف
 اهركذت هتيب عجر امدنعو ، قوسلا يف اهدقتفا مث ؤهعم اهتأ نظي ناكو
 هللاب ذوعن ںىنجلا هبحاص نم اماهلإ ركذتلا كلذ نظف ،تناك ثيح اهدجوو
 . .نالذخلا نم

 جلاعي هنأ يعدي ناك افرع الجر نأ اهتشع يتلا ةفيرطلا فقاوملا نمو
 فصوو جالعلا ىلوتت يتلا يهو . هب ةسبلتم نجلا نم ةأرما نأو سانلا

 يئاسن اباجح سبليف جقاعملا لجرلا موقي ةينجلا كلت رضحت نيحو .ءاودلا
 هناريج دحأل اتيب لخد موي تاذو (نيينايعلا ةجهلب اوسيل ) ًافرخزم
 هسبلف ءاسنلا دحأل اباجح ذخأف همعز دح ىلع ۔ هتينج هت رضحف .مهروزيل

 زهيو ىطمتي ذخأف ،هتريع تراثو ،دهشملا هبجعي مل مهش لجر كانه ناكو
 ،نالا هرضح دقو ،يناليجلا رداقلا دبع هب نأ ىعداو "خرصيو فنعب هسأر

 ال .تيبلا جراخ ءاسنلا سبالم سبلي يذلا جلاعملا لجرلا كلذ درطب ماقو

 .مهبيعالأو نيطايشلا فراخز اهنإ بير

 لك لبق الزأ " : سنآلل نجلا جالع عوضوم يف خيشلا ةحايس لوقي
 ىلاعتو هناحبس وهو لوقي ىلاعتو كرابت هللاف ،©بيغلا نوملعي ال نجلا .يش

 يف اوثبل امم بيعلا َدوُمَلْعَي اوئاك ؤ نأ نجلا تيبت رَع اكف » : نيلئاقلا قدصأ
 ثبشت نأ نجلا ةروس يف نبي ىلاعتو هناحبس هللا نإ مث 8 هنيها باذعلا

 رمأ عفانملا قيقحت لجأ نم وأ ررضلا عفد لجأ نم مهب مهقلعتو نجلاب سنإلا
 ٍلاَجرب دوذوُعَي سنألا َنِم اجر َاَك ةَنأَو » اقهر الإ نيثبشتملا ءالؤه ديزي ال

١٤ ةيآلا أبس ةروس ( ')



 ىليلخلادحأخيشلادنع {{ )٤`"( __ يوبرتلاركفلارلاعم نم
 هذه نم ءيش عفد لجأ نم نجلاب قلعتلاف 3 هاقمَر مهوُداَرَق نجلا َنِ
 و ماهوألا ةديلو يه يتلا رومألا نم ، بساكملا نم ءيش قيقحت وأ ،راضملا
 هذه قيدصت نم بجعتأ انأو ،اهقًدصي نأ دحأل زوجي الف ،ةفارخلاو لهجلا
 ةروس ارقي هتالص يفنو يلصيو "ىلاعت هلا باتك ولتي دحأ لبق نم ءايشألا
 اك ،هللاب الإ نوكت ال ةناعتسالا نأ نبي ام اهيف ةروسلا هذهو ةفيرشلا ةحتافلا
 دبعن فيكو ،نيعتسن فيك انملعي ىلاعت هللاف ،هل الإ نوكت ال ةدابعلا نأ

 4 ٌنيَِعْسَت كاو ُذْبْعَ كا » :لوقي ،هايإ الإ دبعن الو 5هب الإ نيعتسن ال ثيحب
 نوكت ال نأ بجي اضيأ ةناعتسالاف هلل الإ نوكت نأ زوجي ال ةدابعلا نأ ايكف «"
 اهيف نواعتلا ىلاعت هللا لعجي مل يتلا رومألا يف اذه ، ىلاعتو هناحبس هللاب الإ

 ىلاعت هللا لعج ىتلا رومألا اًمأ « دوجولا سيماونو ةايحلا ننس نم سانلا نيب

 بولسألا اذهبف ؤدوجولا سيماون نمو ةايحلا ننس نم سانلا نيب نواعتلا
 هل لوقيل سانلا نم هريغ ىلإ يتأي نأ ناسنإللف دحأب دحأ ةناعتسا نم عنام ال
 نم ينلعجاف ينعأ هل لوقي نأ هل سيل نكلو ،لاملا نم غلبم ضارقإب ينعأ
 نكلو  ضرملا اذه نم ىنجلاعت ثيحب ينعأ : هل لوقي نأ هلو. ءاينغألا

 وه امنإ يفاشلا نإف ضرملا اذه نم ينيفشت ثيحب ينعأ :هل لوقي نأ هل سيل
 دحأل سيلف ،هدحو ىلاعت هللا رودقم نم كلذ ناك املو . ىلاعتو هناحبس هللا
 نأ وأ ،ىسنإب نيعتسي نأ هل سيل 5 ىلاعتو كرابت هب الإ دحأب هيلع نيعتسي نأ
 نوكلمي ألو ررضلا عفد نوكلمي ال اعيمج نجلاو سنإلاف ، ينجب نيعتسي
 " "ىلاعت هللا رمأب الإ ةعفنم قيقحت

 ٦. ةيآلا نجلا ةروس ()

 ه ةيآلا }ةمتافلا ةروس (')

ةيمالسالا ةردلا ةكبش ()



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٠٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ؟ةيسفن ضارمأ مأ نجلا نم ضارمأ يهأ

 يه ةقيقحلا يفو ضارمألا كلت نم ريثكلا ىلا اقباس خيشلا ةحايس راشأ
 ءابطألا دنع هجالع هل يسفن ضرم حصألابو لب ؤضارمأ ماهوأ

 دهاوش هتحاس انل قوسيو ©فرصتلا نم ةمكح يتوأ نم دنع وأ نييناسفنلا

 ،ةيقيقح ضارمأ اهتأ اهباحصأ روصتي يتلا ةيسفنلا ضارمألا دوجو ىلع
 اراسم هسأر يف نأ هيلإ ليخي سانلا نم ادحأ نأ تربخأ " : هللا هظفح لوقي

 يف سيل هنآب هعنقي نأ بيبط لك لواحو ءابطألا ىلإ بهذ دقو ديدح نم
 ىتح ديدح نم ًارايسم يسأر يف نأب نقوم يننإ ال : لوقي وهو .يش هسأر
 راسملاو تلق اييف تقدص :هل لاقف ،هءاد بيبطلا فرعو بيبط ىلا ءاج

 دعبو ،همونو هرّدخف ،هجرخنس هللا ءاش نإ نحنو 5 ةعشألا يف رهظ اذكه

 هحبذ كيد مدب هالطو ديدح نم رايسمب ءاج مث اليلق هبطش ريدختلا
 هللا ءاش نإ نوكتسو ءهانعزن هلل دمحلاو راسملا اذه :هل لاق قافأ ام دعبو

 . ةيفاعو ةحصب

 كلذ ينع عفترا ،هلل دمحلا :لوقيو بيبطلا كلذ ركشي ضيرملا ذخأف
 رماخت ناك يتلا ماهوألا هذه نم هليل ماني ال ناك هسحأ تنك يذلا عجولا

 كلت هنع تلاز ام دعب ،ةحار يف وهو نمزلا نم ةرتف اذكه لظو هسأر

 انإو ،أئيش وكشت تنك ام :هل لاق ةرتف دعب سانلا نيب نم ًادحأ نأ الإ {ةاناعملا
 انأ كلذل : لاقف ©بيبطلا هلعف ام لكب هثدحو ايسفن اجالع كجلاع بيبطلا
 نم سحي امم هليل رهسي كلذ دعب ذخأو ،يسأر يف لازي ام عجولاب سحأ

 ©" سأرلا يف ادوجوم رايسملا لازي ام لوقيو ،يكبيو ،يمههولا عجولا

أ .٨٥/ يليلخلا خيشلا ،ماهوألاو ةقيقحلا نيب ناسنإلا )(..



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٠٦} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ؟رحسلاوأ سملاب ضيرملا جلاعي فيك

 هسفن جلاعي نأ رداق هوحن وأ سملا نم ىشب باصملا ضيرملا نأ بير ال

 ىش هزجعي ال يذلا ىش لك برو هبر ،ىلاعت هللا ىلا دوعي نأ هيلعف ،هسفنب

 .ةلطبلا هعيطتست ال يذلا نآرقلا ةوالتبو ءاعدلاب ،ءايسلا يف الو ضرألا يف

 نوروصتي سانلا حبصأ" : هتحايس لوقي ؟كلذ نع نوماعتي سانلا لاب ايف
 رمأ يف قلعتتو ،ةنيعم ةيضق يف ةأرما نم لاصتا ينءاج ،ةبيجع تاروصت نآلا

 رمألا رخآو 5 اهتبجأف ةرضم هيف عفدي نأ وأ ةعفنم هيف ققحي نأ دحأ كلمي ال

 ريصبلا عيمسلا ،ريبخلا ميلعلا هللا ىلع كلدأ : اه تلقف ؟ينلدت نم ىلع لوقت
 © تيملا نم يحلا جرخيو 3 ليللا يف راهنلا جلويو راهنلا يف ليللا جلوي يذلا ٧

 . دوجولا فرصي يذلا وه ىلاعتو هناحبس هللا 3 ىحلا نم تيللا جرخيو

 © اوزأمشا ىلاعتو كرابت هللا ىلع اولد نإ ،اذهب نوعنتقي ال مهو سانلل ايف
 َنوُنِمؤُي ال َنيِذَلا بولق ثّراَمشا ُهَدحَو ةللا ركذ ادو » ةيلهاج ةداع هذه ۔ و هو ِ . ه ٥ ٤ , و۔ ه ر د 2 .< ,س . .
 3 ىلاعتو هناحبس هللا ىلع مهتلالد نم مهسوفن زئمشت &" « ةرخآلاب
 ًادج ةريطخ ةيدقع ةثول هذه 0 راضملا عفدو عفانملا قيقحت رشبلا ي نودقتعيو

 دقتعملا اوفرعي نأ ، حيحصلا دقتعملا اوكردي نأو ،هللا اوقتي نأ سانلا ىلعو ى
 6 ةطرولا هذه نم اهذاقنإل مهسفنأ اوكرادتي نأ مهيلعو 5 هومزتليو حبحصلا

 . )"ناعتسملا ىلاعت هللاو

 عيمج يف هللا يقتي نأ رمؤي ملسملاف " : رخآ عضؤم يف هتحايس لوقيو .
 امدنع هللا ىقتي نأو ، ةراهط ىلع ماني نآو ، ماني امدنع هللا يقتي نأ 9 هلاوحأ
 لبق هللا ركذي نأو ،ىلاعتو هللا يضرت ةصلاخ ةين ىلع ظقيتسي نأو ظقيتسي
 ةباجتسا ،هلاوحأ عيمج ي ىلاعت هللا ركذي نأو ،هتظقي دنع هللا ركذي نأو ،همون
 هذه نم هتياقول ببس ةفلتخملا هلاوحأ يف ىلاعتو كرابت هللا ركذل ملسملا

 ٤٥ ةيآلا رمزلا ةروس ()

م ٤٩١/١/٢٠٠٢ه ٤٣ ةدعقلا يذ نم ١٦ ركذلا لهأ لاؤس ()



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٠٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 كرابت هللا ركذ نم سانلا رثكيلف ،تالايخلا هذه نمو ماهوألا نمو ،رورشلا

 هثتولَقْلا ٌنْيَمْطَت هللا ركذب الل :لوقي ىلاعت هللا نإف مهبولق نئمطتل ىلاعتو
 َ . "١قفوملا ىلاعت هللاو "

 ىلع دمتعيلو تلق نإو داروألاو راكذألا ىلع ظفاحي نأ ملسملا ىلعو

 كوربم نب ذيعس خيشلا ثدحملا ةمالعلا هدروأ اك : هللا لوسر نع تباثلا

 .ةيعرش ىقر يليلخلا خيشلا ةحايسلو ث راربألا ةفحت يف ۔ هللا هظفح ۔ يبونقلا
 .هتاثفنو ناطيشلا سواسو عفدل اهيلإ جاتحم انلكو .جاتحم لكل انه اهدروأ

 ٢٨ ةيآلا دعرلا ةروس ( ') .

م٢ ٨/٩/٢٠٠۔ ها ٤٢٢ بجر ١/ ركذلا لهأ لاؤس ركذلا لهأ لاؤس ( ')



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٣٠٨} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 يليلخلا خيشلا ةحايسل ةيعرشلا ىقرلا
 :يتأي ام ءاسم لكو حابص لك يف رقت

 تارم )٧() ةحتافلا ةروس

 تارم )٧( ىسركلا ةيآ

 تارم )٧( حارشنالا ةروس

 تارم (٧) صالخإلا ةروس

 تارم )٧() قلفلا ةروس

 تارم (٧) سانلا ةروس

 حسمت ةءارقلا عيمج نم كغارف دعب مث ©كيدي يف ثفنت ةرم لك دعبو

 : لوقت تنأو ‘كدسج عيمج كديب

 نم دمصلا دحاولاب ذوعأ "ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ
 تارلكب ذوعأ ،قلخ ام ش نم ،تاماتلا هللا تايلكب ذوعأ .دسح يذ لك رش
 هبضغ نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ ،رذاحأو دجأ ام وش نم تاماتلا هللا
 «ىلوق اوُهَقْفَي ٭ ىناسل نم ةدقع للحاَو ٭ ىرمأ ح رتيَو ٭ ىردص َ &۔ . روي۔٥ ] ِ,۔ , حد . ث 5 م د _ ٠ ر ۔۔ ۔ ىل حَرشآ ٍتَر». نورضحي نآو نيطايشلا تازمه نمو هدابع رشو هباذعو

 ر;ييلرلا يتبج
 لزنا امي نونيؤي نيذلاو نوقفني مُهَتقَزَر امو ةلصلا نوميقيو بيغلاب ۔, .& ۔ و .و ۔ .ع م 4 ه..“ه 4,222 اه < وللا .هقن بلا نوُئموئ نيذلا ) َنيَقَتُمَلَل ىده هبف بتر البتِحلا كد قتا

تروخلفملا مه تيتلؤاو مه ٤ و ,ج ه 77 هد .سا <.. . ني ىده لع يتوأ ) نونقوي ره ةرجالاب كلبق نيم لزنا امو رقليلإ



 ء . ِ ٣٠
 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٣٠٨} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ۔ وت ] يا وي ر 4 آ ى . رغم را أأ ه لا هلا كل رآ
 ق ام هل مون الو هنس ر٥ دح ات ال مويقل ١ ل وه الإ ء ال هلل

 « د _ ۔ ح > ۔ , < ِ . د { . ,-۔۔ ,ه - 7
 ام ُملَعَي هنذإب الإ رهدنحع عمشي ىذلا ١ د نيع ضتّال ١ ق 7 تاولمَسل ١

 تا ا۔ذ , ٢ ه۔ .< ۔ ث ٨. لا ه 4[ آ ,۔۔ ه . <
 ءاش امب الإ هملع نم ءىشب نوطيحي_الو مهفلخ امو مهيديا كريب

 7 7 م .7 ِ 1 ه ب لا رلا ۔ . ٤ " . ..-. < 7 2 سو
 م . دل ا ىلعل ١ وهو امهظفح د٥دوغي الو صر ال اورت ومَسل ١ هيسرك عيو

 :4 م 2{} _ ۔<۔< -. 7٦17[ 2 ح ,7 ۔ ے۔ي َ . سه -٨, .| ۔,۔اس 5

 توغطلاب رفكي نمف يغلا َنم دشزلا نيبت دق ينيدلا ىف هاركإ ال
 ملع عيمس هللآو اه ماصفنا ال ىقثؤلا ةوغلاي كَسَمَعَسآ دقف هللاب _ رمؤيو

 ٤ . ,م - ر م _ ر َو ه 7 و ٠ و ۔ ِ س م 2ِ 27 ؛٬ص

 تيزلاو رونلا ىلإ تملظلا نم مهجرخي اونما ريزلا لو هللا ()
 ب غش .رفا دم ت ل وتو لاو و هج مود ح ع 2
 َكليتلؤ ١ تدملظل ١ ىلإ رونل ١ . رم مهنوجرحي توغطل ! مهؤايلو ١ اورفك

 ترودلخ اهف مه رانلا بىحصا

 4 ۔ 2- ١ ۔ ر 7 و د م 72 7 < ِ غ - و و ے,7 ۔ ۔ ¡ ۔

 هللاب َنماَء لك نونمؤملاو ےهَبيَر نم هيلإ لزنا امي لوسرلا َنماَء
 ِد ِ هد 2 7 , . و 7 ِھ .7 . ح 4 ُ 9 . ِ 2ِ

 اًتعمس اول اقَو هلسر نم لح ١ ريب فرمقن ال هلسزَو هبتكو ۔هێكيتلمو

 هرمصمملا كيلإو ابر كنارفغ اَتَّعطأَو -٦ ٥؟¡۔ ,۔ے۔ ۔,ح,۔٦2 2 ,۔د ح
 َِ ۔ےر ت _ رس إ حرص / - % ۔ ۔ذ ۔ ۔ ِِ ح ى ح 5 ۔ وي م 7 س

 ال ابر تبستكا اَم اهتلعَو تبسك اًم اهل اهعسو لإ اًّسَفت هللآ فلكي ال
 2 و 57 ّ ۔ے ,صس ۔ حر ٦ <۔ 7 . َ 7ِ ۔ے۔ ج ع د 3 ر۔ ح _ : و

 ۔[1. .ةح , د دم ۔1 22١1 ب- ,۔[۔۔ے ک۔ ,۔ے۔ © ,ه .7
 انل رعع او انع فع او ےهب انل ةقاط ال ام انلمحت الو اَتَبَر انلبق نمم _ يذل ١

 ۔ريرفكلا موقلا ىلع اتَرْصناف اتدلَوَم تنأ اَتَمَحَراَو

 ءاسملاو حابصلا ىف ارقت تايآ

 :روس )٥١( } َةوْنمؤملا لكَوَيلق ةللا ىلَعَو انالوم وُه اتل ةللا َبتَك امم الإ اتبيسُي نل لف) . .ه 4 ر۔ر٥؟<ے ه. 2- ۔ ,< ١٥٠ ۔ ۔ ۔2“. , إ ۔۔ 2 7 ے و

 ةبوتلا
 :ي لك ىلع َوَهَق ربحب كسَسمَي نإو َوُه الإ هل فشاك ًالق رش للا كسمي نإو)

ماعنألا ةروس )١٧( ريدق



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع {٢١٠} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 باتك يف لك اَهَعَدْوَتسُمَو اممَرَقَسُم مَلْعَيَو اهقزر ةللا لَع الإ ضزألا يف ةناد نم اَمَو)

 ٦هوه( نيي +وه [ نيبش
 طارص ىلَع ير نإ اهيَِصاتي خآ َوُه لإ ةباد نم ام مكبَرَو يبر ةللا ىلع لكو ينإ)

 ٦٥دومه } ميتم

 و ,;,۔؟, » , ۔ے ۔ ه ,ك 2ِو .هر ,,۔-۔ : 2 ٠ے ى ۔ة۔ "

 ٠٦توبكنعلا إ ميِلَعلا عيمََسلا َوهَو مكانإَو اَهَقَزَرَي هللا اهقزر لمحت ال ةباد نم نياك )

 َوُهَو هدعب نم هل ليزم الَق فكىيمُي امَو اك ينث الَق ةَمخَر نم سانلل هفلا حتفب ام)
 ٢رطاف ( ميِكحلا زيزعلا

 نو نم َنوُعذَت ام مّتيأَرَأ لق ةللا َنْلوقَيَل صزلاو تاوامسلا قلح نم مهتلأس نيلو)
 زف همخر ثاكميخت ره لمم ةمحرب ينارأ ؤأ هرم تاَقِشاَك نه ىلم رقب هفلا نؤارأ ن ةللا

 ٨٣رمزلاإ َنوُلكَوَتلا لكو هيَع ةللا يسح

 يف زياق اكيم تل ثتبا م نيل اولاق ذإ ىَموُم دغب نم ليئارسا ينب نم ملا ىل ر لأ)
 ةنلا ليبس يف لتاقت لأ انك امو ولاق اولتاق الأ لاتقلا مُكيَلَع بيك نإ مْتْيَسَع لمم لاق ةللا ليي
 َةيلَع فاو مهنم اليلق لإ زلوت لاتقلا مهنع بيك اق اتيتبأو ارايد نم اتههرأ ذف
 ٦٤٢ةرقبلاإ َنيلاظلاب

 ْةهَلْتََو اولاق ام ْبّتكََس ءاتيغأ ْنحَتَو نيق ةللا ن أولاق نيذلا لوق هللا عمس ذقل) ٤ ٠ ۔ ۔ ,. ٥2 ٤. ] 2 ٥ : ؟ . < ۔ ۔د ٠ > :
 لآ إ قيرحلا باَذَع اوقوذ لوقتو قَح ريعي ءايبنألا عمران١٨١  4۔,<۔م ث ج ث ديإ كا ,< ۔۔ , 2 . ,7

 . .ي 2 ۔ .ة ۔ .. ٠ ۔؟۔ ./ .ع , ٠ إ ے ٠ ,,. / سس 7
 ْمهْنَلَع بيك اَكَت ةاكزلا أوثآو ةالصلا اوُميِقأَو مكيديأ اوفك مك ليق نيذلا ىل رت 1(

 لاتقلا اتيلَع تنتكل اتبر اولاقو ةيحت دأ ؤأ ةللا ةيفَحَك سانلا نومي مهنم قير ادإ لاتقلا 7 ۔\ے۔ ۔ه۔۔ , ,صتر؟ ثح < < ٤٠؟-۔. , ۔س۔ :ح - ح < ٠<؛ي هدو > ے<, ث ؟
 اليتق َنوُمَلْظُت الو ىقا نم ةنع ةرخآلاو ليلق ايندلا غاتم ىلق بيرق لجأ ىلي انتزخأ الوت ح <؟.2 < .ج 2۔.<;؛- ٤ 2 ٠ 2ِ 2 <. ,؟ ؟ ٥ 2 .؟
:٧٢٧ءاسنلاإ[



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢١١} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 اق رخآلا نم لبقتيو اتهيَحأ نم لبقتف نابز ابرق ذإ قحلاب مآ ينبا أبن مهيلع لئاو)
 َ ٧٢ةدئاملا } َنمِمتلا نم هللا لبقي انإ َلاَق َكَتلْتفَأل

 َنوُكلْمَي ل ءايلوا هنود نم مُثْذَتاَقأ لق هللا لف ضزألاو تاَواَسَسلا تو نَم لق

 :أ زوئلاو ثاّلظلا يوتست لمم مأ رصبلاو ىمعألا يوتسي لمم لق ارص الو ًاعفت مهنأل
 ذجاَولا َوُمَو ءْيَم لك ىتلاح هنلا لف ْمهْنَلَع ىنحلا هبام ِهِقلَحَك أوقلَح ءاكرش ةئل أولعَج
 ٦١دعرلا إ راقلا

 رازلا بعلب يوادتلا

 رشبلا نم ةاوغلا نم رفن عامتجا ىلع لدي حلطصم هفرعي ال نمل رازلا

 حنج يف عامتجالا اذه نوكي نأ ىلع لوبطلا عرقو ،ىوهلا مهعمجي نيذلا

 ةعرق لبطللو لابجلا نب وأ ءارحصلا بلق ف امأ ،لزانملا نع اديعب ©ليللا

 ةبرض ةذه" انايحأ لاقيف لوبطلا ىلع تابرضلا رئاس نع ةزيمم ةفورعم

 سنإلا نم نيطايشلا مهيلع لزنتتو ،نونغيو نوبرشيو نولكأي كانهو "راز
 مه ناريزلاو سكعلا وأ ،ناريزلا" نم ذخأ حلطصملا اذه لعلو نجلاو
 يف هسأر نم نولزنيو "مهمعز بسح ناسنإلا يف نونكسي نيذلا نجلا
 نم ةبيرغلا تاكرحلا ضعبب يسنإلا موقي نأ دعب "قيضلاو ةدشلا تالاح

 جارخإو ،‘فنعب هسأر زهو ،هيديب حيولتلا يف ذخأي مث "نابللا روخب مش
 لأسيو "نيرضاحلا ىلع ينجلا ملسي كلذ دعب مث ةبيجعلا تاوصألا ضعب
 ،هتدجنل ءاج هنا وا هتلاح صيخشت وا ۔يسنإلا هبحاص ةقياضم ببس نع

 اياصولا نم ةلمج افلخم مهنع فرصني درو ذخأ دعبو ‘كلذ هباش امو

 .تابلطلا انايحأو تاهيجوتلاو

 نينوكسملا وأ نيكولمملا ءالؤه لاثمأ اهيف يقتلي ركذلا ةفنآ رازلا ةسلجو
 دقو ،مهيلع نجلا نم حاحلإ ببسب ناريزلا باحصأ يأ .مهمعزب نجلا نم

 تاضيرم نهنأ نومعزي يتاللا مهئاسن ضعب ءاغوغلا ةلهجلا ضعب ذخأي
ءاسنلا كلت نوكت دقو ‘كلت مهتدبرع لاح نيسولهملا ءالؤه دنع يوادتلل



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢١٢} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ۔نهروعش نع نفشكيو نبرطيف ،ناريز نهب يأ ،اضيأ نجلا نهيلع ذوحتسا
 نم نهب روجفلا ىلإ رمألا ىدأ ايبرو ڵبرطلاو ةوشنلا مظع نم ،نهرودصو
 ةبوبيغ ةلاح يف لب ،ةيعيبطلا مهتلاح ريغ يف مهنأ نيعدم ،لاجرلا كئلوأ لبق
 كلت بيغم يسنإلا نأو ،نجلا روضح ببسب كاردإلاو يعولا نم
 .تاظحللا

 بسح ۔ ينجلا كلذ نإ : باوجلاف ؟يوادتلاو جالعلا لصحي فيك اَأ
 ديري وهف ضارمألا هل ببسيو ،ناسنإلا يذؤي ناك يذلا وه ءالؤه داقتعا

 رفكو رجفو بعلو قسفو ،برطو رضح اذإف سلجملا اذه روضح هنم
 عايصنالا ضفرو ،روضحلا ىبأ نإو هبسح كلذو ضرملاو ىذألا هنع عفر
 نم داقتعالا اذه يف ام ىفخي الو .هضرم ىلع يقب ،هيف نكاسلا ينجلا تابغرل
 لئالد نم ىه ةرهاظلا هذه" :الئاق كلذ ىلإ هتحاس هبني اذل {ةيلقع ةثول
 يتلا ةيناميإلا ميقلاب ةلصلا مدعو ،هللاب قلعتلا مدعو ،قحلا ناميإلا نع دعبلا
 ردك راد ايندلاف ،هل هللا بتك ام الإ هبيصي نل هنأ ةقثلا لك قثي ناسنإلا لعجت
 :لوقي نيح رعاشلا قدص دقو

 رادكألاو راذقألا نم اوفص اهديرت تنأو ردك ىلع تلبج

 ةددهم ةحصلاف ،رادكألا نم ربثكلا ريثكلاب ةبوشم اهمعن نم ةمعن لكف
 يف ناسنإلا يسنأ نإ إمرهلا هبقعي بابشلاو رقفلاب ددهم ىنغلاو ؛مقسلاب
 دوعوم وه ضرملا هبيصي يذلا اذهف اذكهو ©فعضلا اهيلي ةوقلاو ،هرمع

 نم هتوفص مهو نييبنلا هللا ىلتبا ،ءاشي ايب ءاشي نم يلتبي هللاو ،ضارماألاب
 ىلاعت هللا ىبنف ،ءالبلا عاونأ نم هب اولتبا ايب اولتباو ضارمألاب اوبيصأ هقلخ
 مالسلا هيلع بوقعي ىلاعت هللا ىبنو ،هندب يف ءالبب ىلتبا ۔ مالسلا هيلع بويأ
 نم هانيع تضيباف نزحلا هيلع دتشا نأ رمألا هب ىدأ ىتح ،هدلو داقتفاب ىلتبا
 ريغ احيحص ىقبي نأ ىلع صرجي هنأب ناسنإلا.لوقي اذه عم فيكف ،نزحلا
نأ هيلعو ،ربصي نأ ضرم اذإ ناسنإلا ىلع ؟ضارمألا نم ضرم يأب ىلتبم



 ىليلخلا دمحأ خيش ا دنع )٢١٢٣} ىوبرتلا ركفلا لاعم نم

 هذه هكولس ىف رعشي نأو ضرملا اذه جالع اهيف يتلا ةيوسلا قيرطلا كلسي .
 وه ايك نيطايشلاب نيعتسي نأ امأ ،ىلاعتو هناحبس هللاب نيعتسي هنأب قيرطلا :

 اونمآو هللاب اورفك ءالؤهف يش ف ناميإلا نم سيل كلذف ،رازلا لها لاح :

 ف ةلآ لف ضرألاو ت ومسلا ِثَر نَم لف :لوقي ىلعت هللاف ءالؤهب ..ا
 لمم لق ارح الو اًعفَت مهسفنأل نوكلمي ال ءايلوأ هنود ني متذختافآ :.

 ه اولَعَج مأ ؤولآو ثتأظلإ ىوت لمم مأ ريِصَبلاو ىمعألا ىوتسي
 َوهَو ىش لك قلخ هللا لق مهلع قلخلا َهَبَشَتف ۔هقلخك اوقلخ ءاكرش 3

 باب نم كلذف ةحارلا ضعبب مهضعب رعش نإف 6 يمقلا دحاولا
 باب نم كلذ نإ ايندلا ةايحلا يف اهب نونتفي يتلا ةنتفلا نمو ،جاردتسالا :

 "رفكلا

 اهوحنو راهنألاو نويعلاو روبقلا ىلإ ءوجللا م
 رضلا عفدلو ] عفنلا بلطل وأ ،ضرملا نم يوادتلل امإ كلذ نوكي 8

 يف تحن وهو . ةميدقلا ةيلهاجلا تايس نم ةمس وهو "عقوتملا وأ لزانلا ة
 .ىلاعتو هناحبس هللا ريغب ةناعتسالا نوكت نيح ،ةيمالسإلا ةديقعلا ميمص .أ
 . . :ن
 ،عضاوملا نم ريثكلا ريثكلا يف كلسملا اذه ةروطخ ىلإ هتحايس هبن دقل ةم

 ةنسو هللا باتك فلاخت يتلا ،تافارخلاو عدبلا اوبراحي نأ نيملسملا ايعاد

 تاهيجوت نم عضاوم ةعبرأ يف صوصن ةعبرأ انه لقنأو 0" ة هلوسر اه
 :لوقي ، عدبلا هذه ةبراحم يف هتحايس .

 هللا ريغب قلعتلا نم سانلا نم ريثك هعنصي ام ةروطخ كردت اذهبو "۔١

 .سانلا ديب اهءاضق هللا لعجي مل يتلا تاجاحلا بلط يف ىلاعتو هناحبس

 ١٦ ةيآلا ، دعرلا ةروس ( ( :

 ركذلا لهأ لاؤس ( ( | .1 :

٢١؟ص ث يليلخلا خيشلا © ةدتعملا ( 9 : :



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٦٠٤} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ةرجش وأ ،ءايص ةرخص ىلإ يتأي وأ ،هللاب الإ هيلع ناعتسي ال ام ىلع هنيعي نأ
 ال ءايشألا هذه نأ عم ثكلذ هنم ابلاط ،ليبقلا اذه نم يش يأ وأ .ره وأ

 قلخلا مركا وهو : يبنلا ناك اذإو ٠ لقعت الو سحت الو رصبت الو عمست

 اًعفَت ىيفتل كلمأ ال لق :هتايح يف هناحبس هل لوقي انأش مهمظعأو ةلزنم
 "ةلي هريغب كلاب ايف ١" هگ هلآ ءآش اَم الإ ارمَم الو

 نم ينلعجا وأ الام ينقزرا رشبلا نم هريغل دحأ لوقي نأ ايأ " _ ٢

 رومأل ١ نم كلذ وحن وأ ةيرذ ىنقزرا وأ . ءايكذأل ا نم ىنلعجا وأ ءادعسلا

 ذايعلاو تايكرشلا نم كلذف ،اهيلع اناطلس دحأل ىلاعت هللا لعجي مل يتلا
 مكلاب ايف ريصبلا يعاولا ملكتملا يحلا ناسنإلا ين اذه ناك اذإو هللاب

 راهنألاو نويعلاب ةناعتسالا وأ راجحألاب ةناعتسالا وأ .تاومآلاب ةناعتسالاب
 الو ًاعفن ناسنإلل كلمت ال اهتأل ؛اهب ةناعتسالا حصت ال اهلك ءايشألا هذه 8
 ىلع ليلد ءايشألا هذه نم تاجاحلا ءاضق بلط ةرهاظ ىشفتو ئ ًارض

 ةيلهاجلا تايس نم كلذ ناك دقو ةرطفلا فارحناو ،لوقعلا لالض
 )( '""املاصتتس ال فينحلا مالسإلا ءاج ىتلا ءاقمحلا

 اذه دجوم هدحو وه هناحبس هللا أب دقتعي ناسنإلا ماد ايف " ٣
 ءاضق ابلاط لجو رع هريغ ىلإ اجلي اذالف دوجوم لكل رهاقلاو دوجولا

 هللا لعجي مل يتلا رومألا يف ةدسفم عفد وأ ةعفنم قيقحت ابلاطو ةجاح
 ًنإف ،نوكلا سيماونو ةايحلا ننس نم سانلا نيب اهيف نواعتلا ىلاعتو هناحبس
 ربقلا يف تيم ىلإ دحأ يتأي نأ امأ ،هللا ننسل عابتإ وه امنإ بابسألا عابتإ
 وأ ةرجش ىلإ دحأ يتأي نأ وأ "قزرلاو دييأتلاو رصنلاو ثوغلا هنم بلطيف

 كلت هل ققحي يذلا وه دجسملا نأ رابتعاب دجسم ىلإ وأ رهن ىلإ وأ "نيع

 ١٨٨ ةيآلا ٠ فارعألا ةروس( )

 .٢٥٩/١ يليلخلا خيشلا حد ريسفتلا رهاوج ) ')

٥٤/١ آ يليلخلا خيشلا 6 كاهرثأو ةدابعلا .: )٢(



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٣١٥} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 نأ هناكمإب انج هيف نأ دقتعي نيعم ناكم ىلإ (اصع ) ًاروكاب لمحي وأ ،ةعفنملا
 يدجي نأ ىسع اذام .مالسإلا اهبراح تاينثو اهلك هذهف ،ةرضملا هنع عفدي

 "تيملا ىلإ يحلا ةجاح نم يحلا ىلإ جوحأ وه هسفن تيملا نإ !؟تيملا
 نيذلا نيكرشملا ىلع ةيعان هناحبس هللا باتك يف ةريثكلا تايآلا تءاج ۔ ٤

 روذنلاو نيبارقلاب ةهلآلا كلت ىلإ نوبرقتيف "ىرخأ ةهلآ هللا عم نوذختي اوناك

 هللاف .هنيرو مهنيب طئاسو اهنودقتعيو هللا ةدابع ف اهنوكرشيو 0 اهريغو
 نم مَتْذَنافأ لق هللا لق ضزال و ِتاَواََّسلا َبَر نَم لق »:لوقي ىلاعتو هناحبس

 زميلو يتمألا يوتسي زم لف ارش الو ًمفت مهفل ةوا ةلذ هنوث
 قلحلا َهَبابدَتف ِهِقلَحَك اوقل ءاكرش هلل اولعج مأ زوتلاو الطلا يوتست لمم مأ

 :ىلاعتو هناحبس لوقيو .هراقلا دحاَول َوُهَو ءيش ّلُك ىتلاح ةلا لف ْمهْيَلَع

 َنوُعذَت انب متيأرأ لق هفلا َنْلوُميَل صزألاو تاوامسلا قلَح نم مُهَتْلََس نِلَو »
 َنُه له ةمحرب ينارأ ؤ هرض تاَقِشاَك َنُه لمم رئب ةللا دارأ نإ ةللا نود نم

 " ه َنوُثَكَوَتلا لكوتي هنَلَع هفلا يبْسَح لف هتمحر ثامكيمت
 عفري يذلا وه ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلع ةلاد ةريثكلا تايآلا دجنو

 انبيصي نأ لف :هناحبس لاق دقف ،ءاشي اب ءاشي نم يلتبي يذلا وهو ،ءارضلا
 حَتفَي امم : لاقو . “ هه نونمؤملا لكوَتيلَق ةللا لَعَو اتالؤمم َوُه اتل فا تك ام الإ

 رمو وفت ني ةل ليزم الق كيشب امواك كين الق ةَمحَر نم سال هغلا
 ةديقعلا رولبت نأ لجأل تايآلا ىلاوتت اذكهو 0 د ه ميكحلا يزَعْلا
 ريغ نم يلاعتو هناحبس هبرو دبعلا نيب لصي يذلا ميلسلا ركفلاو ةحيحصلا

 نابرق وأ رذنب ناسنإللا برقتي نأ ةمرح ينعي اذهو ،ةطساو امهنيب نوكت نأ

 ٧١}٦١ص ‘ ىلاعت هللا تافص ( )١`

 ١٦ ةيآلا \دعرلا ةروس ( )

 ٣٨ ةيآلا ،رمزلا ةروس ( ")

 ٥١ ةيآلا ،ةبوتلا ةروس ( ')

٢ ةيآلا .رطاف ةروس ( )



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢١٦} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 وأ ةرجشل رذني وأ نيعل رذني نأك . ىلاعت هريغ ىلإ ناك امم ءيش يأ وأ

 . ناك ءىش يأل وأ .ةرجحل

 ىلاعتو هناحبس هللاب كرش كلذ نأ ىلع همكح ىنب نم ءايلعلا نم دجنو
 ؟ هيلع امارح ةأرملا تراص ةملسم ةأرما هدنعو كلذ لعف نم نأب : لاق امدنع

 نإ الإ هتمصع نم جرخت اهنا كلذ ىنعمو 0 مالسإلا نع دترملا مكح 1 هنأل

 اهدقتعي يتلا ةفئازلا ةديقعلا هذه نم ًربتو مالسإلا ةديقع ىلإ عجرو بات
 . اهلك رومألا هذهو راجحألاو راجشألا يف

 ال اهرسأب تانئاكلا هذه أ يف ناسنإلا اذه ركفي ال فيك بجعأ انأو
 . !! اهريغل هققحت نأ عيطتست فيكف ،اهسفن نع ةرضم عفد الو ةعفنم كلم

 هناحبس هللا تاقولخم لضفأ وه ة ىبنلا نأ ءالقعلا نم نانثا فلتخي ال
 ًاعفت ىيفتل كلمأ ال لق » :هل لوقي ىلاعتو كرابت هللا نإف كلذ عمو ©ىلاعتو
 ]م اَمَو ربخلا نم ترَتَكتسال َْيَعْلا ملعأ تنك ولَو هفلا اق امم الإ از الو

 هتايح نابإ ناك كلذ لوقي نأب رمأ امدنع لق يبنلا نأ عم اذه"" همعوشلا ٣ ., . غ ١ ح ث 1 َ
 فيكو ؟روبقلا يف تاومألاب فيك لب ؟ ه هريغب فيكف . هبايث ءلمو
 , !ا ءالبلا ىهتنم يف ةيضقلا هذهف . ؟اهريغو راجحألاو راجشأل اب

 ةكئالملاو ءايبنألا ىف ةفرحنملا تاداقتعالا

 نم هب اوبيصأ ايب ۔ ةلطابلا تاياورلا ءارج ۔ نيملسملا ضعب بيصأ دقل
 عضاوم يف هتحايس صرح اذل 3 ،هلسرو هللا ءايبنأ يف ةدسافلا تاداقتعالا
 ليطعت اهبابسأ نم ناك ايبر يتلا ،ةمهملا ةيضقلا هذه ىلإ هابتنالا تفل ىلع ةدع
 نإ " :هتحايس لوقي ؤبوتكم وه ام لك سيدقتو تاياورلا دقن يف لقعلا
 لوانتت ىتلا تايآلا ريسفتب قلعتي ام يف تءاج تايورملا هذه نم ريثكلا

 ٨٨١ةيآلا :فارعألا ةروس ( ( :

م٧٢/٠١/٣٠٠٢ ه ١٤٦٢٤ ناضمر ةرغ ركذلا لهأ لاؤس . )١(



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢١٧} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 نييناوهش مهروصتو ءايبنألا ءالؤه ردق نرم صقنت اهس اذإف ءايبنألا صصق

 ىلإ انرظن اذإ عدب ريغ اذهو "مهسفنأ تاوهش ءارو يعسلا الإ مهل مه ال
 نم ريثكلا ريثكلا ليئارسإ ىنب ءايبنأب اوقصلأ امنإ دوهيلا نإف دوهيلا كلسم ::
 ىنز هنأب نييبنلا ضعب يف اولاق مهتأ ىتح ،مهتروص تهوش يتلا تايورملا .:

 ركس ةلاح يف ناك هنإ :اولاقو ۔ مالسلا هيلع ۔ طول ىلإ هوبسن اذه كهتنباب
 ةيرذ نم ليئارسإ ينب ءايبنأ نم ريثكلا ىلإ اوبسنو هنم تلمحو 3هتنباب ىنزو 5

 سانلا قدص دقو ‘لالضلا نم مهيلإ اوبسن ام ۔ مالسلا هيلع ۔ بوقعي

 . ميركلا نآرقلا ريسفت يف تاياورلا هذه تلخد دقو ،ليئارسإ ينب تايورم

 نم ۔ مالسلا هيلع دواد هللا يبن ىلإ - لاثملا ليبس ىلع - بسن ام كلذ نمو
 نم نكمتي ىتح ،لتقي نأ لجأ نم ةيرس يف اهجوزب ثعبو ،ةأرما قشع هنأ :

 نم لاحلا ةعيبطب وهو اريثك نورسفملا هلوادت امم اذهو ،ةأرملا كلتب جاوزلا ٢

 مالسلا هيلع . دواد هيبن فصو ىلاعتو كرابت هللا نإف اذه عمو يركفلا وزغل . ١

 .هيلإ بسن يذلا اذه نم هأربت يتلا تافصلا نسحأب .

 هذه نم ريثكلا يف فصؤ هنأش ولعو هردق مظع ىلع ي انيبن كلذك ى

 فصو 3 حاحصلا يف تءاج اهتأ هل فسؤي اممو ، تءاج يتلا تاياورلا ٠

 دجن ناآ هل فسؤي امف 0 ةيناوهشلا ىلعو "ةيجمهلا ىلع الإ لدت ال فاصوأب :

 مارحلا تيبلا ءانب يف هموق كراشي ناك امدنع ة يبنلا نأ يراخبلا حيحص يف
 يضر ۔ سابعلا همع هيلع راشأف ،هب يقتي ام دجي مل اهفتك ىلع ةراجحلا لمحيو م

 .سانلا مامأ ةروعلا يداب ناكو هرازإ علخف © هب يقتيو هرازإ علخي نأ ۔ هنع ها :

 هذه قدصي نم ،هيلع ايشغم رخو كلذ دعب هبتنا مث "مارحلا هللا تيب مامأو .و
 ل يبنلا نأ قدصي نم ؟ نومعزي اك ديناسأل ا حصأب تءاج ولو ةياورلا و

 لصي ه ميظع قلخ ىلعل كنإو » ميظع قلخ ىلع هنأب هللا هفصي يذلا :و

 كئلوأ ىتح هاضري ال يذلا ءيشلا كلذ ؟هتروع يدبي نأ ىضري نأب رمال ١ هب :]

 ميقلا نعو ةراضحلا نع نونوكي ام دعبأ ،لاغدألا ين نوشيعي نيذلا

؟؟ اذه قدصي يذلا نم { ةينيدلا ميقلا نع الضف ،ةيناسنإلا



 ىليلخلادحاخيفلادنع __ )“١٨"( __ يوبزتلاركفلا ملاعم نم

 حيحص يف ءاج ايك هيلع همالسو هللا تاولص هيلإ بسن ام كلذكو
 يلع ل يبنلا رماف 3 اهعقاوي ةيرام هتيراج مع نبا نأب هملع ىلإ اين هنأ ملسم

 نم رابج ىلإ بسن ول رمأ اذه ، روفلا ىلع هلتقيو هيلإ بهذي نأ بلاط يبأ نب
 دجوو 3هدي يف فيسلاو بهذ ايلع نأب اولاقو © ًامولم ناكل ضرألا ةربابج

 نا لجا نم ةوكرلا نم هجرخاو هديب كسماف ،ءام ةوكر يف محتسي لجرلا
 ىلإ يلع عجرف ركذ هيف سيل ،©بوبجم هنآ نيبتيو هرازإ طقسي هب اذإو 5 هلتقي
 هذه قدصي يذلا نم هنع فكلاب ةلي يبنلا هرمأف ربخلا هربخأو 6 يبنلا

 ؟ ةياورلا

 لعفي هنأ دحأ ىلإ بسني نأ درجمب ةنظلاب سانلا ذخأي رابج لو يبنلا له

 عوقو دعب ناك هيلإ ةيراجلا هذه ءيجم نأ عم ، هلتقب ادحأ رمأي ،رمألا اذه
 اهيف كفإلا ةصقو { اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ دنع كفإلا ةصق

 نم ًالسرم الوسر نكي لو : يبنلا ناك ولف دحأ يأل سرد

 اذه لثم أرجتي ال ىتح اسرد كفإلا ةصق هتفكل ىلاعتو هناحبس هللا لبق
 . ؤرجتلا

 هجوز ىلع هنم هتيراج ىلع ريغأ ةلي يبنلا نوكي له ىرخأ ةيحان نم مث
 6ىتُث ام ىلإ ىمُت امدنع اذاهلف ؟ اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ةديسلا نينمؤملا مأ
 نينمؤملا مأ نيبو هنيب ةقالع تراص ًالجر نأ نم هب ثدحت اب سانلا ثدحتو
 يف لجرلا كلذ لتقب رمأي مل اذامل كلذ نم هللا اهأربو ۔ اهنع هللا يضر ةشئاع
 نأ نكمي الو \ةحيحص تسيل ةياورلا هذه نأ ىلع لدي امم اذه ؟ لاحلا كلذ

 يضر ۔ كلام نب سنأ ىلإ ةوزعم ملسم حيحص يف تءاج فسألا عمو 6لبقت
 .تاياورلا نم كلذ ريغ ىلإ هنع ىلاعت هللا

 هنأب "يربطلا ريرج نبا ريسفت يف ءاج ايك لق يبنلا ىلإ بسن كلذكو
 اهبح ىرسو « هبلقب اهلامج دبتساف ©قاقر بايث اهيلع تناكو ،ديز ةأرما رصبأ
ء بولقلا بلقم ناحبس :لوقي وهو جرخو كلامتي ملف هسفن قامعأ يف



 يخلادحاخيشادع { "١"! __ يبتلاركفلالاعم نم
 ىف ىفو » ىلاعتو كرابت هللا لوقب ينعملا وه كاهب هقلعتو .اهب هاوه نأب اولاقو
 له ؟ لي يبنلاب اذه قيلي لهو ؟ كلذ نيأ نم .4 هيردتُم هللا ام كلسفت

 لخاد يف ام ىلإ هرظن دتميو ناسنإ تيب ىلإ بهذي نا يداع نمؤم لجرب قيلي
 ؟هسفن باعشب اهلامج ذخأيو ؟ قاقرلا بايثلاب هتارما ىري ىتح همرح
 نع الضف يداع نمؤم لجرب كلذ قيلي نأ نكمي له ؟ هبلقب اهبح دبتسيو

 لوقب دارملا نأ عم ،هللا همصع ىلاعتو كرابت هللا دنع نم السرم ايبن نوكي نأ
 اهجوز رمأي ناك هنأ & هيدتُم هلأ ام كلصفت ىف ىفنت ا ىلاعتو كرابت هللا
 َنأب ملعي هنأ عم ( كجوز كيلع كسمأ ) هل لوقيو اهب كسمتسي نأب اديز
 ىركفلا وزغلا ةلمج نم اذه لاح يأ ىلعف ،اهجوزتي نأ هل بتك ىلاعت هللا
 بير الو ،نييبنلاب تقصلأ ىتلا رومألا ةلمج نمو . ةمآلا هذه ىلإ ىرس يذلا

 هيبن ىلاعتو كرابي هللا رمأ دقو .ميظع مهنأشو "لاع مهردق نييبنلا ءالؤه نأ
 لاح يأ ىلعف ؛ه ةدَتقآ مهنَدهيف » مهركذ دعب لاق امدنع مهب يدتقي نآ ل
 دجي الأ ،ةيندلا فسافسلا هذه نم مهنع بتك يذلا اذه لثم مهنع أرقي نم
 ‘ طارصلا ءاوس نع فارحنالاو ءاشحفلا عوقولا ىلع هعجشي ام كلذ يف

 ؛اهتديقع ميمص يف ةمألا هذه هب تبيصأ يذلا يركفلا وزغلا ةلمج نم هذه
 .ةمألا هذه ةديقع ميمص نم كلذ امنإ مهتفعو نييبنلا ةهازن نأل

 ناك مهتأب اوبسن ام ةكئالملا ىلإ اوبسن دقف ،ةكئالملاب قصلأ ام كلذكو
 اوراتخي نأ مهرمأ لجو زع هللا نأو ، ناك ام ىلاعتو كرابت هللا نيبو مهنيب

 هلزنأف ،ىلاعتو كرابت هلل ةيشخ مهرثكأو ةدابع ةكئالملا رثكأ نم امه .نيكلم
 وكشت ةأرما ايهتعاج ةوهشلا ايهيف بكرو ءالتبا اهيلإ اهلزنأ املو ،ايندلا ىلإ
 منصلل ادجسي نأ امهيلع تطرتشاف ،اهادوار نأ امهنم ناكف ،اهجوز امهيلإ

 نم اهلان كلذ دعب مث كلذ لك العفف اهجوز التقي نأو ،رمخلا ابرشي نأو
 هللا فصو امع نوكي ام دعبأ وه امم ايهيلإ بسن ام رخآ ىلإ 5ايهلان ام باذعلا

هللآ َنوُصَعَي ال » :مهيف لوقي ىلاعت هللاف © هباتك يف ةكئالملا هب ىلاعتو كرابت



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٦٢٠} يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 مهو لوقلاب ههتوقيشي ال » :لوقيو 6١ « نورمؤي اًم َنولَعفَيَو َمهَرَما آم ]2-=١ ٠2 دن ى 25 ل :.) ى © هك .ا ل آ
 الإ تروعفشَي الو مُهفلَح اًمَو مهيديأ نيب ام ُملَعَي ) ترولَمَعَي هرمأب
 " "ه وُفففُم ۔ويَبمَح ني مهو عترم

 ؟كلذ دعب اذايف ميمصلا بيصأ اذإو "ميمصلا يف ةمآلا تبيصأ دقل معن
 رهاظمو تايلكش ريغ عئش هنيد نم ىقبيأ ؟ْئش دبعل ١ ةيناحور نم ىقبيأ

 ولعي ىتح ائيشف ًائيش لحمضتو ىشالتت نأ رهاظملا كلت ثبلت ال مث ؟ةفئاز
 هنإ ،هالع يف لج هدنع نم ةمحرب ريبخلا فيطللا هكرادتي نأ الإ ،هبلق نارلا
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 يليلخلا دمأ جتيشلا دنع )٢٤٣٢} __ يوبرتلا ركفلارلاعم نم

 عجارملا
 بتكلا : ال وأ

 دعسأ قيفش بيرعت كيراك سيسكلأ ،لوهجلملا كلذ ناسنإلا . ١

 .م ٩ ١٩٨ توريب ٥©فراعملا ةبتكم

 ةلدألاب اهنع هبشلا ءردو ةيمالسإلا ةديقعلا ليصأت يف قحلا ناهرب ٢.
 .عبطلا ىلإ هقيرط يف طوطخم .يليلخلا دمحأ خيشلا ،ةيلقنلاو ةيلقعلا

 ةماقتسالا ةبتكم .ىليلخلا دمحأ خيشلا . اهتارسفتو ةلمجلا ٣.

 ٤. .ةماقتسالا ةبتكم .يليلخلا دمحأ خيشلا . ريسفتلا رهاوج ط١ 8٨

 ١٩٨٦م.

 .يليلخلا دمحأ خيشلا . يهلإلا لدعلاو باسحلا ٥.

 ٦. يتاجن نايثع دمحم . نيملسملا ءالعلا دنع ةيناسفنلا تاساردلا .

 ةرهاقلا ، قورشلا راد ط١ © ١٩٩٣م .

 ٨. ط . يسخرسلا دمحم ميهاربإ . د " ةيصخشلا ءانبو كولسلا ١ .

 ٤٦٢٢٣ ها - ٢٠٠٢م

 دبع داؤف دمحم حت ،ينيوزقلا ديزي نب دمحم & ةجام نبا ننس ٩.
 .توريب ركفلا راد ©ىقابلا

 دمحأ دمحم حت ،يذمرتلا ىسيع نب دمحم ، يذمرتلا ننس ٠.
 .توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ڵنورخآو ركاش

 ررجأ زاوف ت .يمرادلا نمحرلادبع نب هللادبع ى يمرادلا ننس ١.

.ھ٤١ ٠١٧0١ ط توريب & يبرعلا باتكلا راد ،يلزمز



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع {٢٤٤{} 3 ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 تاعوبطمفلا ةبتكم ،يئاسنلا بيعش نب دمحأ ،يئاسنلا ننس ٢.
 .م ١٩٨٦ ه٢٤٦٠٤١ط بلح ةيمالسالا

 ١٣. ةبهو ةبتكم . ىسرم ديمحلا دبع ديس .. ةيوسلا ةيصخشلا .

 ةرهاقلا ‘ ط٤٠٦ ١١ه ١٩٨٥م

 ىفطصم حت يراخبلا ليعايسا نب دمحم ،يراخبلا حيحص . ١٤

 ٣. ٤٠٧ ١ه . ١٩٨٧/ ط توريب 6 ةمالا راد ،اغبلا بيد

 .يقابلادبع داؤف دمحم حت جاجحلا نب ملسم ، ملسم حيحص ٥.

 .توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 .يليلخلا دمحأ خيشلا . ىلاعت هللا تافص ٦.

 ،توريب © ملقلا راد.ينوباصلا يلع نب دمحم ريسافتلا ةوفص ٧.
 م ١٤٠٦٥ }١٩٨٦ ط

 .يليلخلا دمحأ خيشلا .اهرثأو ةدابعلا ٨.

 لئاو راد ث يرهادلا نسح حلاص ‘ يداشرإلا سفنلا ملع ٩.

 .م ٢٠٠٥ ٧١ط ندرألا ‘ رشنلل

 م ١٠ / ١٩٧٢ ط ةرهاقلا . ةيرصملا

 فسوي .د ،نجلاب دادقم . .مالسالا يف يوبزتلا سفنلا ملع ٢١.
 .م ١٤١٨-١٩٩٧ 0 ط ضايرلا بتكلا ملاع راد .يضاقلا :

 ٢٢. ةيبرعلا ةضهنلا راد . يوسيع نمحرلا دبع .ماعلا سفنلا ملع &

.؛:ت.د "توريب .



 ىلبلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٤٥{ ___ يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ةيردنكسالا زكرم كضوعم ليئاخيم ليلخ .ماعلا سفنلا ملع ٢٢٣.

 .م ٠٠١١ ٢ .اط . باتكلل

 .أرقا ةسسؤم ‘ضاير دعس .ميركلا نآرقلا يف سفنلا ملع ٤.
 م٠٠٢ -٤ _ھه٥٢٦٤١ ةرهاقلا

 .يليلخلا دمحأ خيشلا . ةدحولا ةيوقت لماوع ٥.

 .يحارجلا دمحم نب ليعاسإ © ءافخلا فشك و .. ٢٦

 نيدلا ماسح نب يلع "لاعفألاو لاوقألا ننس يف لامعلا زنك ٧.
 .م ١٩٨٩ . توريب & ةلاسرلا ةسسؤم يدنهلا

 .ندرألا . قورشلا راد .سنوي ينب دمحم «سفنلا ملع ئدابم ٨.

 .م ٠١٠٤ ٢ .ط

 نادمح نب هللادبع .يميظنتلاو يناسنإلا كولسلا تاددحم ٩.
 . م ٩ /ه ١٤١٠ طقسم . ١ط ينامهدلا

 ةيردنكسإلا زكرم ،دمحأ لماك ريهس.سفنلا ملع ىلإ لخدم ٠.

 .م ٠١٠١ ٢ ۔٢ط . باتكلل

 ةبتكم .يليلخلا دمحأ خيشلا ،ةديقعلا ةسارد ىلإ ماعلا لخدملا ١.

 .ةماقتسالا

 .ةرهاقلا ةبطرق ةسسؤم لبنح نب دمحأ دنسم ٣٢.

 راد مكاحلا هللادبع نب دمحم نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٣٣.

 .م ١٩٩٠0١٤١١0 اط توريب ةيملعلا بتكلا

 نمحرلا بيبح حت يناعنصلا مامه نب قازرلا دبع فنصم . ٣٤.

١٤٠٣. ۔!٢ط توريبب يمالسإلا بتكملا يمظعالا



 ىليلخلادحأخبشلادنع {{{ (آ٦٤) __ يوبزتلاركفلاملاعم نم

 توريب & بتكلا ملاع ،ءارفلا دايز نب ىيحي ، نآرقلا يناعم ٥.
 .م٣٨٩١ ٣. ط

 .يليلخلا دمحأ خيشلا . ةدتعملا ٦.

 نب قراط حت ،يناربطلا دمحأ نب ناميلس طسوألا مجعملا ٧.

 .ةرهاقلا ،نيمرحلا راد ميهاربإ نب نسحملا دبعو هللا ضوع
 .ه ٥

 . نييالملل ملعلا راد .فيرشلا ناندع.ينآرقلا سفنلا ملع نم ٨.
 م٠٠٠٢ ماع ،٤ط .توريب

 .يليلخلا دمحأ خيشلا .ربانملا يحو ٩.

 هتحايس تارضاحم ةطرشأ : ايناث

 هللا ديعو نم فوخلا يف بيغلاب ناميإلا رثأ

 مالسإلا يف تايونعملا رثأ

 أ/١٢ صالخإلا

 ٥١٦/! ث نهارلا ثادحألا

 قراشملا ةبتكم رادصإ رصاعملا ملألا

 أ / ٤٨٠ بولقلا ضارمأ

 :يليلخلا خيشلا ،ةربعل كلذ يف نإ

 ١/٨٥ ماهوألاو ةقيقحلا نيب ناسنإلا

 ¡ ٣٩٠/ شيليلخلا خيشلا ،ناسنإلا يف هللا تايآ ..
. ج / ج هتاقيبطتو هموهفم نايلا .



 ليلخلا دمحأ خبشلا دنع ٢٤٧٢! © ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ج/٥٦ ث٢ج هتاقيبطتو هموهفم ناييإلا
 أ /ج ٨ ٢/ هتقيقحو ناميالا

 أ / ج ٤٤/ ردقلاب ناميإلا

 أ /ج ٤١/ رخآلا مويلاب ناميإلا

 أ / ج / ٣٢ ١٠ج رخآلا مويلاب ناميإلا

 أ / ج / ٣٢ ،٢ج رخآلا مويلاب ناميإلا

 أ ٢٧٣/ سفنألا ةيكزت

 أ ١١٨/ ةئطاخ ميهافم حيحصت

 أ ٤٨٠/ بولقلا رهطت

 رصعلا ةروس ربسمت

 8 ١٤٦٢٥ رفص ٢ خيراتب " هللا ناوضر عبتا نمفأ " :ىلاعت هلوق ريسفت

 م ٢٣ / / ٢٠٠٤

 أ / ٣٣٧ ةبوتلا

 أ ٨٣/ يليلخلا خيشلا ، ةبرج ةريزج

 ] /ج ٢٤/ ةيخزربلا ةايحلا

 ه ١٤٠١٩٣٢١ خيراتب ةعمجلا ةبطخ

 أ / ٣٩٢ ،يليلخلا خيشلا ةيصخشلا زاربإل ةيلمعلا تاوطخلا

 يليلخلا خيشلا قحلا نيدلا

ملسملا بابشلا ىلإ ةلاسر



 ىليلخلا دمحأ خيشلا دنع {)٢٣٤٨} ىوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ( م١٢/١١/٣٠٠٢-ه٤٢٤١٥ناضمر/٦٢ ركذلا لاؤس

 .... ه ١٤٦٢٤ ناضمر ٢٧ ركذلا لهآ لاؤس

 م٢٠٠٢ ٩/٨/ / ه٣٢٤١ /بجر ١/ هفلخ ركذلا لهأ لاؤس

 م٤٠٠٢ ٢٥/ ٤/ ه٥٢٦٤١ لوآلا عيبر٥ © ركذلا لهأ لاؤس

 م٤٠٠٢ / ٤ / ٥٢۔/ه٥٢٦٤١ لوألا عبير / ١٥ ركذلا لهأ لاؤس

 م ١/١٩/ ٢٠٠٣ / ه ١٤٢٣ ةدعقلا يذ نم ١٦ ركذلا لهأ لاؤس

 م١١/٢٠٠٢ ٢٣/ /ه٣٢٦٤١ /ناضمر ١٧/ ركذلا لهأ لاؤس

 م٤١/١١/٣٠٠٢ /ه٤٢٦٤١ ناضمر ١٩ ركذلا لهأ لاؤس

 م١/٢٠٠٢!٢ ٢٩/ / ه٣٢٤١ لاوش ٢٤/ ركذلا لهأ لاؤس

 ( م١٢/١١/٣٠٠٢-٤٢٤١٥ناضمر ٢٦/ ركذلا لهأ لاؤس
 م٣٠٠٢/ ١١ /٢٢۔ه٤٦٤١ ناضمر ٢٧ ركذلا لهأ لاؤس

 م١٢/١٢١/٣٠٠٢ / ه٤٢٤١ لاوش ٢٧ ركذلا لهأ لاؤس

 م١٢/٢١/٣٠٠٢ /ه٤٢٤١ لاوش ٢٧ ركذلا لهأ لاؤس

 (.م٢٠٠٢ ٢٧/ رمضان١٤٢٣ه/ ٣/ ١٢/ ركذلا لهأ لاؤس

 م ٢٣/ ١١/ ٢٠٠٣ / ه٤٢٦٤١ /ناضمر ٢٨/ ركذلا لهأ لاؤس

 م٠١/٣٠٠٢/ ٩٢۔_ه١ ٤٦٤ ناضمر ٣ ركذلا لهأ لاؤس

 م٠١١٣٠٠٢\٩٢-۔ه٤٢٤١ ناضمر ٣ ركذلا لهأ لاؤس

 م٦/١١/٢٠٠٢ /قفاوملا ه٣٢٤١ نابعش نم ٣ ركذلا لهأ لاؤس

٠١٤٢٤ -٢٦/ ١٠/ ٢٠٠٣ نابعش ٣/ ركذلا لهأ لاؤس
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 ركذلا لهأ لاؤس ٣٠ نابعش ١٤٦٢٤ه - ١٠٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٢

 م٩/٣/٣٠٠٢ ه٤٢٦٤١ مرحم ٦/ ركذلا لهأ لاؤس

 م٨/٦/٣٠٠٢۔ ه٢٤١ ٤ رخآلا عيبر ٧/ ركذلا لهأ لاؤس

 م٤٠٠٢ ٠١٤٦٥ ٢٧ /٦/ ىلوألا ىدامج ٩/ ركذلا لهأ لاؤس

 ١٤٦٢٥ يناثلا ىدامج ركذلا لهأ لاؤس

 ۔ه٣٢٤١ بجر ١/ ركذلا لهأ لاؤس ركذلا لهأ لاؤس

 م٧٢/٠١/٣٠٠٢ }“ه ١٤٦٢٤ ناضمر ةرغ ركذلا لهأ لاؤس

 م٨/٩/٢٠٠٢۔ه٣٢٤١ بجر ١/ اركذلا لهأ لاؤس

 .وانس ةباين يف هتحايسل ةرضاحم ربصلا

 ا /ج / ٨ هللا تافص

 أ ١٠٣/ ىوقتلا ىلإ قيرطلا
 ج ٢٠٨ / يهلإ رون لقعلا

 أ / ٤٣٣ روتفلا

 خيشلا ةحايسب فلؤملا ءاقل

 برعلا ةلبس .. راحص ... زجم ةدلب يف ةرضاحم

 قفاوملا ه٣٢٤١ بجر رهش نم عبارلا ءاعبرألا موي ىوزن عماج يف ةرضاحم
 . م ٢٠٠٢ ربمتبس ١

 قراشملا رادصإ ، يليلخلا خيشلا ،دعاولا ليجلا ملاعم

ج ١٠٤ / عمتجملا حالصإ جهنم
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 جا ١١٦ .يليلخلا دمحأ خيشلا . رحسلا عوضوم

 أ / ٣٧٦ لضفأ ةيبرت وحن

 أ / ٢٥٠ ىقبأو ريخ ةرخآللو

أ /ج ١٣٣/ رخآلا مويلا
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 تايوتحملا سرهف
 ةحغصلا <<< عوضوملا

 ٥ ةمدقملا

 ١٣ : ديهمتلا
 ١٢ ايناحور يليلخلا خيشلا لوألا ثحبملا `

 ١٧ نمحرلا دابعل عضاوتف ناميإلا هلقص لجر
 ٢٠ ايندلا ةايحلاو يليلخلا خيشلا
 ٢٣ نآرقلاو يليلخلا خيشلا
 ٢٤ هتفلأ و ةدابعلا فلأ

 ٢٧ مهلاوقأ قبست ءامكحلا راونأ
 ٢٣٠ هحور ءاذغ هتيشخو هتيشخ ءاذغ ملعلا

 ٣٥ ماعلا ةيصخشلا موهفم : يناثلا ثحبملا
 ٤٤ ةيمالسإلا ةيصخشلا تازيمم

 ٤٧ ةيبرتلا ىف هتحامس ةفسلف صخلم :ثلاثلا ثحبملا
 ٥. . ةيحورلا ةيبرتلا ىلإ لخدم

 ٥٧ ةيحورلا ةيبرتلا موهفم
 ٦٠ ةيحورلا ةيبرتلا ةيمهأ

 ٧٧ ةيونعملا ةيحورلا ةيبرتلا لئاسو :لوألا لصفلا
 ٧٨ ىلاعت هللاب ناميإلا ١

 ٨٠ سوفنلا يف ناميإلا خيسرت لئاسو -
 ٨١ ركفتلا -

 ٨٥ ناسنإلا قلخ يف ركفتلا ۔١

 ٩٤ ةطيحملا تاقولخملا يف ركفتلا ٢

 ٢ نوكلا يف ركفتلا ٥ ٠ ١

 ٤ هبئاونو رهدلا ثداوح يف ركفتلا ١١٤
١١٥ نيرباغلا نيضاملا صصق أ
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 ١١٦ مالسلا هيلع حون موق ةصق ۔

 ١١٩ دوه موق داع ةصق ۔

 ١٢٢ حلاص موق دومث ةصق ۔

 ١٦٤ نوراق ةصق ۔

 ١٦٧ ةرصاعملا ثداوحلا ۔ ب
 ١٢٤ بيغلاب ناميإلا ٢

 ١٣٤ هراثآو بيغلاب ناميإلا موهفم -
 ١٣٦ ةكئالملاب ناميإلا

 ١٣٩ بتكلاب ناميإلا -
 ١٤٠ لسرلاب ناميإلا

 ٤١ ١ رخآلا مويلاب ناميإلا ۔
 ٤٢٣ ١ ءازجلاب ناميإلا ۔

 ٤٥ ١ ةنجلا ميعن :الوأ
 ٤٦ ١ اهميعن ردق مظع .

 ٤٦ ١ اهتعس ۔
 ٤٧ ١ نويعلاو راهنألاو راجشألا

 ١٤٩ نانجلا نكاسم -

 ٥٢ ١ ةنجلا لهأ سابل ۔
 ٥٢ ١ ثاثألاو شرفلا ۔

 ١٥٣ بارشلاو ماعطلا -

 ٥٥٦ ١ نيعلا روحلا .

 ١٩ ةنجلا ميعنل عماجلا فصولا -

 ١٦١ ةنجلا ميعن ليختت نأ لواح -
 ٦٥ ١ رانلا باذع -

 ١٦٥ ماصخلاو خارصلا -

 ١٦٦ رانلا لهأ سابل

 ١٦٧ بارشلاو ماعطلا .

١٦٩ باذعلا فونص ۔
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 ١٧٢ ةغ رافلا ينامألاو كايإ

 ١٧٧ ةيلمعلا ةيحورلا ةيوبرتلا لئاسو :يناثلا لصفلا
 ١٧٧ اهعونأب ةدابعلا ۔١ .

 ١٧٨ ىحورلا تادابعلا رثأ
 ١٧٩ ةيحورلا ةيبرتلا ىف ةالصلا رثأ

 ١٨٢ عوشخلا متي فيك ۔
 ١٨٧ عوشخلا ىلع هرثأو لقنتملا فتاهلا -

 ١٨٩ امهرثأو هللا ليبس ىف قافنإلاو ةاكزلا
 ١٩٢ يحورلا هرثأو موصلا
 ٩٥ ١ يحورلا هرثأو جحلا .

 ١٩٧ ىحورلا اهرتأو لفاونلا ۔٢
 ١٩٨ هلك رمألا كالم صالخإلا ۔٣

 ٢ .. يبلسلا هرثأو ءايرلا نم صلختلا -

 ٢٠٤ رورغلاو بجعلا نم صلختلا
 ٢.٧ بونذلا نم ةبوتلا ۔٤

 ٢٠٨ يصاعملا ىلع ةبترتملا راثآلا
 ٢١٦ ةبوتلا طورش ۔

 ٥۔ ىوقتلا ٢١٧

 ٢١٧ ىوقتلا ةقيقح ۔

 ٢٩ نيقتملا تافص ۔

 ٢٢١ ربصلاب ىلحتلا ۔٦
 ٧ ربدتلا عم ةوالتلا ٢٢٣

 ٢٢٧ امهنيب ةنزاوملاو ءاجرلاو فوخلا ۔٨
 ٢٣ . ةيشخلا بالجتسا ةيفيك ۔

 ٩ لئاضفلاب يلحتلا لبق لئاذرلا نع يلختلا ٢٤٤
 ٠ ضارمألا نم بولقلا ريهطت ٢٤٥

٢٤٦ بلقلا نابيصي نيضرم مهأ



 يليلخلا دمحأ خيشلا دنع )٢٥٤!} ___ يوبرتلا ركفلا ملاعم نم

 ٢٤٦ دسحلا ۔

 ٤٨ ٢ نظلا ءوس -
 ٢٥١ بولقلا ضارمأ جالع ۔

 ٢٥٥ داروألاو ةولخلا - ١
 ٢٦٠ اهتبقارمو سفنلا ةبساحم ١٢

 ٢٦٢ اهنطاوب ىلع سفنلا ةبساحم -

 ٢٦٢٣ اه رهاوظ ىلع سفنلا ةبساحم ۔
 ٢٦٤ ةبقارملا ۔
 ٢٦٥ اهلئاسوو ةدهاجملا ۔

 ٢٦٦ ايندلا ةايحلل حيحصلا روصتلا ١٣
 ٢٧٢ هتصغو توملا ركذت ۔

 ٢٧٧ هتشحوو ربقلا ركذت
 ٢٨٢ قحلاب يصاوتلاو حصانتلا ٤
 ٢٨٥ ظعاوملاب بولقلا قيقرت ۔٥
 ٢٨٦ نيحلاصلا ةبحص ١٦

 ٢٩٠ نيكاسملاو ءارقفلا تارايز ١١٧
 ٢٩٢ ءاعدلا ۔٨١

 ٢٩٢٣ ةديقعلا قيرط يف تالكشم
 ٢٩٤ رحسلاب ةقلعتملا ماهوألا -

 ٢٩٥ ناسنإلا مسجب ينجلا لخدي له -

 ٢٩٧ لابجلا يف نيروحسملاو رحسلا ةقيقح
 ٢٩٩ . نيفارعلا ىلإ باهذلا
 ٣٠١ نجلاب نييناحورلا نيجلاعملا ةناعتسا -
 ٥ . ٣ ؟يسفن ضرم مأ نجلا نم ضارمأ ۔

 ٣٠٦ رحسلا وأ سملاب ضيرملا جلاعي فيك
 ٣.٠٨ خيشلا ةحامسل ةيعرشلا ىقرلا -
٣١١ رازلا بعلب يوادتلا
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 ٣١٣ راهنألاو نويعلاو روبقلا ىلإ ءوجللا -
 ٣١٦ ةكئالملاو ءايبنألا يف ةفرحنملا تاداقتعالا

 ٣٢١ قحالملا ۔
 ٢٢٢ ي رهشل ١ سفنلا ةبساحم لودج ۔

 ٣٢٥ خيشلا ةحامسل ةيراكذت روص ۔
 ٤ ٤ ٢٣ عجارملا 1

٢٥٢ تايوتحملا ۔



:٠٠٨/٨٠[ عاديإلا مقر




